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وسرتوس :رسزمینی از یخ و آتش
پرس سبزپوش گفت :به زمین و آب سوگند می خورم
خواهرش گفت :به برنز و آهن سوگند می خورم
با هم متام کردند :به یخ و آتش سوگند می خوریم
نربد شاهان .برن
زن پرسید :براش نغمه رسایی می کنی؟
مرد جواب داد :خودش داره .اون شاهزاده ایه که وعده داده شده و نغمه ی یخ و آتشه
نربد شاهان .دنریس
یادداشت
از نیمــه ی دوم دهــه نــود میــادی دنیــای ادبیــات فانتــزی بــه
تدریــج اثــر ارجمنــد و بزرگــی را شــناخت کــه بــه آثــار بــزرگان
ایــن عرصــه پهلــو مــی زد و در زمــره ی بهرتیــن رمــان هــای
معــارص خــود قـرار مــی گرفــت .در ایــن مقالــه نگاهــی خواهیــم
داشــت بــه دنیــای مارتیــن در «نغمــه یــخ و آتــش» .الزم بــه
گفــن اســت کــه ایــن در نهایــت تنهــا شــایی کلــی و اساســی
از رشــته داســتان هــای مارتیــن اســت و بــا توجــه بــه وســعت
و عمــق «نغمــه یــخ و آتــش» ،تحلیــل و بازبینــی آن از جهــات
مختلــف نیازمنــد تــاش هــای گســرده تــری خواهــد بــود.
جرج مارتین کیست؟
جــرج ریمونــد ریچــارد مارتیــن ،نویســنده و فیلنامــه نویــس
امریکایــی ســبک فانتــزی و ســاینس فیکشــن اســت.مارتین در
روز  20ســپتامرب ســال 1948در شــهر کوچک بایون در نیوجرســی
امریــکا متولــد شــد.خانواده اش از طبقــه کارگــر بودنــد و پــدرش
در اســکله کار مــی کــرد ،بنابرایــن آنهــا در یــک مجتمع مســکونی
نزدیــک ســاحل زندگــی مــی کردنــد .جــرج مارتیــن در هــان محلــه بــه دبیرســتان رفــت ،هــر چنــد آن را دوســت نداشــت.
بــا ایــن وجــود ایــن دوره ای حیاتــی بـرای او بــه عنــوان یــک نویســنده ی آینــده بــود .در ســال  1965مارتیــن بـرای داســتان
آماتــوری ابرقهرمانیــش «مــرد قدرمتنــد در برابــر حصــار آبــی» برنــده جایــزه آلــی شــد .در ســال  ،1970مارتیــن در رشــتهی
خربنــگاری از یکــی از دانشــگاههای ایالــت ایلینــوی مــدرک کارشناســی گرفــت .یکســال پــس از آن موفــق شــد از هــان
دانشــگاه مــدرک کارشناســی ارشــدش را هــم بگیــرد .مارتیــن نوشــن داســتانهای کوتــاه علمیتخیلــی را از اوایــل دهـهی
 1970آغــاز کــرد .اولیــن داســتانش کــه نامــزد دو جایــزهی هوگــو و نبیــوال شــد« ،بــا صبـحگاه ،مــه میآیــد» نــام داشــت کــه
در ســال  1973در مجلـهی آنالــوگ بــه چــاپ رســید .بــا ایــن کــه بیشــر کارهــای او ،فانتــزی و وحشــت محســوب میشــوند،
چندتــا از کارهــای اولیــهاش در ســبک علمیتخیلــی نوشــته شــدهاند و در آینــدهای غریــب بــه نــام «هــزار دنیــا» یــا
«آدمســتان» اتفــاق میافتنــد .ســالها نویســندگی در عرصــه داســتانهای کوتــاه فانتزی-وحشــت و همچنیــن داســتان هــای
علمــی تخیلــی مارتیــن را آبدیــده و بــا تجربــه کــرد .پــس از آن مارتیــن  1991بــه رمــان نویســی بــاز گشــت و چیــزی را
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آغــاز کــرد کــه شــهرت امــروز او را رغــم زد ..مارتیــن در حــال حــارض بیشــرین وقــت خــود را رصف نوشــن ششــمین کتــاب
نغمــه یــخ و آتــش یعنــی «بادهــای زمســتان» مــی کنــد.از نظــر شــخصیتی مارتیــن فــردی بذلــه گــو بــا زبانــی تنــد و تیــز
اســت .او در ســال 2011بــا پاریــس مــک هیلــد ازدواج کــرد .حلقــه ازدواجشــان را صنعتگـران محلــی بــا الهــام از فرهنــگ
کهــن ســلت ســاخته بودنــد .مارتیــن و همــرش از حامیــان پناهــگاه گــرگ هــای وایلــد اســپریت هســتند کــه بــا توجــه بــه
عالقــه ویــژه ی او بــه خانــدان اســتارک چیــز عجیبــی نیســت!
رمان ها
نامزدی جایزه هیوگو۱۹۷۸ ،؛ نامزدی جایزه ی بریتیش فنتسی )1977( )Dying of the Light( 1979مرگ روشنایی
نامزدی جایزه ی لوکوس 1981 Lisa Tuttle( 1982 ،با لیسا تاتل) ( )Windhavenبندرگاه بادخیز
نامزدی جوایز لوکوس و ورد فنتسی)1982( )Fever Dream( 1983 ،رویای تب آلود
نامزدی جوایز لوکوس و ورد فنتسی– )1983( )The Armageddon Rag( 1984 ،آرماگدون رگ
برنــده ی جایــزه ی لوکــوس فنتســی ،نامــزدی جوایــز نبــوال و ورد فنتســیA( 19997 ،
 )1996( )Game of Thronesتخــت بــازی تــاج
برنــده ی جایــزه ی لوکــوس فنتســی ،نامــزدی جایــزه ی نبــوالA Clash of( 1999 ،
 )1998( )Kingsنــرد شــاهان
برنــده ی جایــزه ی لوکــوس فنتســی ،نامــزدی جوایــز هیوگــو و نبــوالA( 2001 ،
 )2000( )Storm of Swordsیــورش شمشــیرها
نامــزدی جوایــز هیوگــو ،لوکــوس فنتســی و بریتیــش فنتســیA Feast for( 2006 ،
 )2005( )Crowsضیافتــی ب ـرای کالغ هــا
 2012نامــزدی جوایــز هیوگــو ،لوکــوس فنتســی و ورد فنتســی(A Dance With
 )2011( )Dragonsرقصــی بــا اژدهایــان
(بزودی) ( )The Winds of Winterبادهای زمستان
(بزودی) ( )A Dream of Springرویای بهار
وسرتوس کجاست؟
وســروس یکــی از چهــار قــاره شــناخته شــده در دنیــای مارتیــن اســت .قــاره هــای
دیگــر اســوس ،ســوتوریوس و اولتــوس هســتند کــه در میــان ایــن ســه ،قــاره پهنــاور
اســوس بـرای مــردم وســروس شــناخته شــده تــر اســت .بــا ایــن وجــود مهــم تریــن
قــاره در نغمــه یــخ و آتــش وســروس اســت .زیـرا بیشــر شــخصیت هــای راوی در آن هســتند و همچنیــن یکــی از درومنایــه
هــای اصلــی داســتان هــم تصاحــب تــاج و تخــت هفــت قلمــرو وســروس اســت .از نظــر فرهنگی-اجتامعــی نزدیــک
تریــن متــدن بــه وســروس نــه شــهر آزاد در امتــداد دریــای باریــک هســتند .ایــن شــهر هــا بــا وســروس روابــط تجــاری و
اقتصــادی گســرده ای نیــز دارنــد .وســروس تاریخچــه ای بســیار دیریــن و باســتانی دارد و ســکونتگاه نســل هــا و نــژاد
هــای گوناگونــی از انســان هــا بــوده و هســت .در زمانــی کــه نغمــه یــخ و آتــش روایــت مــی شــود ،وســروس نزدیــک بــه
ســیصد ســال اســت توســط یــک حکومــت مرکــزی قدرمتنــد اداره مــی شــود .ایــن پادشــاهی از هفــت قلمــرو تشــکیل شــده
و در هــر قلمــرو یــک لــرد باالدســت فرمانروایــی مــی کنــد کــه مطیــع شــاه اســت .هــر لــرد باالدســت لــرد هایــی خـراج
گـزار دارد کــه در قلعــه هــای خــود بــر مناطــق مختلــف آن قلمــرو حکومــت مــی کننــد .بنابرایــن نظــام حکومتــی وســروس
نزدیکــی قابــل توجهــی بــه یــک نظــام فئودالــی دارد و بــا اروپــای قــرون وســطی قابــل قیــاس اســت .هفــت قلمــرو عبارتنــد
از شــال ،ریورلنــدز ،وســرلندز ،ویــل ،ریــچ ،اســتورم لنــدز و دورن .بــه اضافــه ی رسزمیــن هــای تــاج کــه مســتقیام توســط

شــاه اداره مــی شــود و جزایــر آهــن کــه بــه دالیلــی ،بــا وجــود ایــن کــه جــزوی از هفــت قلمــرو اســت،خود یــک قلمــرو
جداگانــه نیســت و بــه هیــچ یــک از قلمروهــای هفــت گانــه هــم تعلــق نــدارد!
جمعیــت وســروس چنــد میلیــون نفــر اســت .در رسزمیــن هــای وســیع امــا رسد شــال و بیابــان هــای گــرم دورن جمعیــت
اندکــی زندگــی مــی کننــد.در عــوض بیشــرین مترکــز جمعیــت را در رسزمیــن هــای بــارور ریــچ مــی بینیــم .بیشــر جمعیــت
هفــت قلمــرو در روســتا هــا زندگــی مــی کننــد و تعــداد اندکــی درون قلعــه هــا .بــه غیــر از ایــن هــا شــهرها هــم هســتند؛
هرچنــد فقــط پنــج ســکونتگاه شــهری آن قــدر بزرگنــد کــه بشــود بــه آنهــا نــام شــهر را داد .قدمــگاه شــاه در رسزمیــن هــای
تــاج ،اولدتــاون در ریــچ ،لنیســپورت در وســرلندز ،وایــت هاربــر در شــال و گال تــاون در ویــل.
در ادامه وسرتوس را از جنبه های مختلف برسی خواهیم کرد.
جغرافیا
شــکل کلــی وســروس از شــال بــه جنــوب بلنــد و باریــک اســت؛ ماننــد امریــکای جنوبــی و مســاحت آن هــم در همیــن
حــدود اســت .وســروس از قلمــروی دورن در جنــوب رشوع مــی شــود و تــا رسزمیــن هــای همیشــه زمســتان در شــال
دیــوار امتــداد مــی یابــد؛ هــر چنــد رسزمیــن هــای آن ســوی دیــوار جــزو هفــت قلمــرو حســاب منــی شــوند .بــا وجــود
اینکــه هیــچ مقیاســی در نقشــه هــای دنیــای نغمــه دیــده منــی شــود امــا مارتیــن اشــاره کــرده کــه دیــوار  300مایــل درازا
دارد.بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه وســروس از شــال تــا جنــوب حــدود 3000مایــل اســت و در پهــن تریــن
قســمت از رشق تــا غــرب آن  900مایــل اســت.
در ســاحل رشقــی دریــای باریــک قـرار دارد و آنســوی ایــن دریــا قــاره عظیــم اســوس .در بــازوی شکســته ی دورن در ناحیــه
جنــوب رشقــی وســروس ،جایــی کــه زمانــی پیــش از آمــدن نخســتین انســان هــا آن را بــه اســوس پیونــد مــی داد ،زنجیــره
ای از جزایــر بــه نــام اســتپ اســتونز جــای گرفتــه انــد کــه یــادگاری از راه اتصــال گذشــته دو قــاره هســتند .اگــر منتهــی الیــه
ایــن جزایــر را بــه ســمت جنــوب ادامــه دهیــم بــه جزایــر تابســتان در دریــای تابســتان مــی رســیم کــه پــس از شــهرهای آزاد
بیشــرین مـراوده را بــا وسرتوســی هــا دارنــد .در ســاحل غربــی امــا دریــای سانســت (غــروب) را مــی بینیــم کــه رسزمیــن
هــای آن ســوی آن ناشــناخته اســت .رسزمیــن هــای آنســوی دیــوار ســکونتگاه مردمــی اســت کــه در هفــت قلمــرو آنهــا را
بــه نــام «وحشــی» مــی شناســند؛ هرچنــد آنهــا خــود را مــردم آزاد مــی نامنــد .وحشــی هــا مرتــب بــه دیــوار حملــه مــی
کننــد امــا بــه نــدرت تهدیــدی بـرای هفــت قلمــرو بــوده انــد.
قلمــروی شــال بــه تنهایــی نیمــی از مســاحت وســروس را شــامل مــی شــود .قلمــروی خانــدان باســتانی اســتارک از شــال
بــه دیــوار مــی رســد و در جنــوب تــا رسحــدات پایینــی نِــک گســرده شــده .شــال قلمرویــی رسد و رسســخت اســت و ایــن
ویژگــی هــا ســاکنان آن را مقــاوم و قدرمتنــد بــار آورده اســت .شــال بــه نسـ ِ
ـبت مســاحت خــود ،جمعیــت اندکــی دارد و
رشایــط اقلیمــی ،رونــق اقتصــادی را در آن ســخت مــی کنــد .بــا ایــن وجــود شــال کشــاورزی و دامپــروری گســرده ای دارد
و مــی توانــد بــی نیــاز از بقیــه پادشــاهی نیــاز هــای خــود را تامیــن کنــد .همچنیــن بــه دلیــل اینکــه پــس از نگهبانــان شــب
ســپری در برابــر حمــات آنســوی دیــوار بــه شــار مــی رود ،از نظــر نظامــی اهمیــت دارد.
جزایــر آهــن در جنــوب غربــی رسزمیــن شــال ،از هفــت جزیــره تشــکیل شــده انــد کــه مهــم تریــن آن هــا پایــک،ا ُلــد
ویــک و گریــت ویــک هســتند .هــم اکنــون مرکــز ایــن جزایــر پایــک اســت کــه قلعــه هــای خانــدان گریجــوی در آن جــای
دارنــد .جزایــر آهــن تجســم عینــی خشــم و قــدرت طبیعــت اســت .ایــن جزایــر خــاک نامرغوبــی دارنــد ،مســاحت اندکــی
دارنــد ،آب و هــوای آن هــا طوفانــی اســت و بــه غیــر از معــادن آهــن و دیگــر فلـزات ،از نظــر منابــع بســیار فقیرنــد .بــه
همیــن دلیــل اســت کــه مــردم آن کــه خــود را آهــن زاد مــی نامنــد از دیربــاز بــه غــارت و چپــاول دیگــر قلمروهــا روی
آورده بونــد و پــس از متحــد شــدن هفــت پادشــاهی و زانــو زدن جلــوی فاتحــان جدیــد هــم هــرگاه فرصتــی کســب کــرده
انــد ،راه پدرانشــان را ادامــه داده انــد .آهــن زاد هــا ایــن ســبک از زندگــی و حکومــت ،یعنــی تکیــه بــر حملــه و غــارت
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رسزمیــن هــای ثرومتنــد و دزدی دریایــی را شــیوه قدیــم مــی نامنــد و بــه آن افتخــار مــی کننــد.
اگــر از پایــک مســتقیم بــه ســمت رشق بادبــان بکشــیم بــه ریورلنــدز مــی رســیم کــه نــام آن خــود بیانگــر رشایــط طبیعــی
آن اســت .ریورلنــدز در شــال بــه توئینــز مــی رســد و از ایــن طریــق بــا شــال همســایه اســت .همچنیــن از رشق بــا مــرز
ویــل و از جنــوب غربــی بــه وســرلندز محــدود شــده اســت .ایــن قلمــرو کــه تحــت فرمانروایــی خانــدان تالــی اســت بــه
طــور کلــی بــه رسزمیــن هــای مابیــن رودهــای ســه گانــه ،یعنــی رد فــورک ،گریــن فــورک و بلــو فــورک اطــاق مــی شــود.
ایــن ســه رود رسانجــام بــه یکدیگــر ملحــق مــی شــوند و رود بــزرگ ترایدنــت را مــی ســازند کــه بــه دریــای باریــک مــی
ریــزد .ریورلنــد خــاک کــم نظیــر و آب هــوای معتــدل و البتــه رودهــای پرآبــی دارد کــه کشــاورزی پربرکتــی را نصیــب آن
کــرده اســت.
در مقابــل اگرچــه وســرلندز در ایــن زمینــه بــه پــای همســایه شــال رشقــی خــود منــی رســد و مســاحت زیــادی هــم نــدارد
امــا معــادن بــاارزش بــه ویــژه طــا و نقــره آن را بــه قلمرویــی ثرومتنــد تبدیــل کــرده اســت .بــه شــکلی کــه کــه طــای
خانــدان لنیســر معــروف اســت .وســرلندز قلمرویــی صخــره ای اســت و تپــه هــای فراوانــی دارد .امــا اگــر بــه دنبــال کــوه
هــای بلنــد مــی گردیــد بایــد بــه رشق وســروس و بــه شــال ترایدنــت برویــد .بــی جهــت نیســت کــه ایــن منطقــه قلمــروی
کــوه و دره مــی نامیــده انــد و خانــدن ارن پیــش از جنــگ فتــح خــود را پادشــاهان کــوه و دره مــی خواندنــد .ویــل (بــه
معنــی دره) توســط کوهســتان مــاه احاطــه شــده و مــردم آن بیشــر در دره هــای میــان کوهســتان یــا ســاحل دریــای
باریــک زندگــی مــی کننــد .ویــل موقعیــت نظامــی فــوق العــاده ای دارد و توســط کــوه و دریــا محافظــت مــی شــود .تنهــا
راه ورود بــه ویــل از غــرب دروازه خونیــن اســت کــه بارهــا اســتحکام خــود را نشــان داده اســت .در هنــگام زمســتان ایــن
دروازه نیــز بــا بــرف مســدود مــی شــود .همچنیــن قبایــل آزاد ســاکن در کوهســتان هــا معمــوال موجــب نــا امنــی مســیر
هــای ویــل مــی شــوند.
هرچقــدر ویــل مرتقــع و ناهمــوار اســت ،ریــچ پســت و همــوار اســت و همچنیــن بعــد از شــال ،بــزرگ تریــن قلمــروی
هفــت قلمــرو بــه شــار مــی رود .رسزمیــن رزهــا بســیار پرجمعیــت اســت و ثرومتندتریــن قلمــرو نیــز بــه شــار مــی رود.
تعــدادی از بزرگــت ریــن قلعــه هــای وســروس در ریــچ مســتقرند و همچنیــن ارتشــی قدرمتنــد در اختیــار پرچمــداران آنهــا
اســت .بــه ویــژه خانــدان تایــرل کــه بزرگرتیــن ارتــش را در هفــت پادشــاهی دارنــد.
اگــر یــک مصــداق بــارز از رقابــت و دشــمنی میــان دو قلمــرو بخواهیــم ،ســتیزه جویــی ریــچ و دورن بهرتیــن مثــال خواهــد
بــود؛ دورنــی کــه در منتهــی الیــه جنوبــی وســروس از رشق تــا غــرب گســرده شــده و خانــدان مارتــل فرمانــروای آن اســت.
دورن یــک شــبه جزیــره اســت کــه ارتبــاط آن بــا خشــکی در غــرب و شــال غــرب بــه کوهســتان رسخ محــدود اســت ،و
از جنــوب دریــای تابســتان ،از رشق دریــای باریــک ،و از شــال خلیــج دورن آن را در بــر گرفتــه انــد .کوهســتان رسخ بــه
عنــوان مــرز میــان دورن و ریــچ بـرای ســالیان طوالنــی صحنــه تعقیــب و گریــز و درگیــری ایــن دو قلمــرو بــوده .رقابتــی کــه
احتــاال از اختالفــات مــرزی آغــاز شــده امــا بــه تدریــج بــه کینــه و بغضــی تاریخــی بـرای دو قلمــرو بــدل شــده اســت .پــس
از پیوســن دورن بــه هفــت پادشــاهی ایــن اختالفــات تــا حــدودی فروکــش کــرد امــا آتــش زیــر خاکســر همیشــه منتظــر
جرقــه ای بـرای زبانــه کشــیدن اســت .دورنــی هــا بــه دلیــل آمیختگــی نــژادی بــا روینارهــا ویژگــی هــای فیزیکــی متفاوتــی
دارنــد و بســیاری از آنهــا بــه رشقــی هــا شــبیه ترنــد.
همســایه دیگــر دورن ،اســتورم لنــدز (رسزمیــن هــای طوفــان) اســت کــه یکــی از کوچکرتیــن قلمــرو هــای وســروس اســت.
براتیــون هــا لــرد باالدســت و فرمانــروای ایــن قلمــرو هســتند .خلیــج شــیپ بریکر(کشــتی شــکن) در رشق اســتورم لنــدز
قـرار دارد؛ جایــی کــه نــام خــود را مدیــون طوفــان هــای ســهمگینی اســت کــه رسزمیــن هــای طوفــان را هــم مرتبــا در مــی
نوردنــد .جنــگل ریــن وود و جزیــره ی تــارث جــزوی از قلمــروی اســتورم لنــدز بــه شــار مــی رونــد.
در بــه رسزمیــن هــای تــاج مــی رســیم کــه توســط «لــرد هفــت پادشــاهی» اداره مــی شــود؛ یعنــی خــود شــخص پادشــاه.
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قدمــگاه شــاه بــه عنــوان پایتخــت هفــت قلمــرو در ایــن رسزمیــن جــای دارد .رد کیــپ (دژ رسخ) در قدمــگاه شــاه واقــع
اســت و تخــت آهنیــن در رد کیــپ .رسزمیــن هــای تــاج در شــال اســتورم لنــدز ،شــال رشقــی ریــچ ،جنــوب ویــل و
جنــوب رشقــی ریورلنــدز واقــع شــده اســت و رسزمیــن هــای دو ســوی خلیــج بلــک واتــر و نیــز جزایــر ایــن خلیــج ماننــد
درگــن اســتون و دریفــت مــارک را در بــر مــی گیــرد.
مذهب
خانــدان هــای وســروس ریشــه در فرهنــگ فئودالیســتی و عــدم مترکــز قــدرت دارنــد کــه توازنــی ظریــف را میــان
حکومــت مرکــزی و هریــک از قلمــرو هــای نیمــه مســتقل برقـرار مــی ســازد .از شــباهت هــای دیگــر میــان هفــت قلمــرو
و اروپــای قــرون وســطی مــی تــوان بــه نفــوذ بــی چــون و چـرای مذهــب اشــاره کــرد .آن چنــان کــه مــی بینیــم مذهــب
هفــت بــه عنــوان دیــن رســمی مهــم تریــن اهــرم صاحبــان تــاج و تخــت بـرای مرشوعیــت بخشــی و الهــی نشــان دادن
حکومــت اســت.ت وده هــای مــردم گرســنه و محــروم کــه نــه در تعییــن قــدرت هــای سیاســی حــق انتخابــی دارنــد و نــه
عدالــت اجتامعــی و اقتصــادی بـرای آنهــا وجــود دارد ،بـرای ادامــه زندگــی راهــی ندارنــد جــز چنــگ زدن بــه دیــن ،بــه
قدرتــی آســانی کــه معتقدنــد فراتــر از قــدرت هــای انســانی اســت و مشــیت خدایانــی کــه توســل بــه آنهــا تنهــا راه گریــز
تــوده هــای نــاآگاه از واقعیــت تلــخ زندگــی اســت .امــا در عمــل مــی بینیــم کــه مذهــب کــه تــا ایــن حــد در میــان تــوده
هــا مــورد قبــول و احـرام اســت در واقــع بخشــی از هــان واقعیــت کثیــف و ابـزاری بـرای جــاه طلبــی هــای صاحبــان
قــدرت اســت .ایــن موضــوع البتــه بــی تردیــد چیــز جدیــدی نیســت؛ اگــر بــه تاریــخ بــر نــگاه کنیــم ،منونــه هــای فراوانــی
را از همدســتی پنهــان یــا آشــکار زر و زور و تزویــر مــی بینیــم .بــی جهــت نیســت کــه در شــهرهای تاریخــی و فرهنــگ
شهرســازی ســنتی ،اغلــب کاخ (منــاد قــدرت سیاســی و نظامــی) ،بــازار (منــاد قــدرت اقتصــادی و تجــاری) ،و معبــد (منــاد
قــدرت دینــی و عقیدتــی) در کنــار یکدیگــر و در مرکــز شــهر قـرار مــی گرفتــه انــد .در نغمــه یــخ و آتــش نیــز بــار هــا
مــی بینیــم کــه شــخصیت هــا دو رویــی و تزویــر پیشــوایان مذهبــی و زهــد و پرهیــزکاری دروغیــن آن هــا را یــادآور
مــی شــوند .بــه هــر حــال مارتیــن خــود یــک ملحــد اســت و دیــد او نســبت بــه مذهــب مثبــت نبــوده اســت؛ امــا نبایــد
فرامــوش کــرد کــه او بیــش از هــر فانتــزی نویــس دیگــر بــه ایــن مســئله پرداختــه و کوشــیده تــا آن را زوایــای مختلــف
نــگاه کنــد .مذهــب نیــز ماننــد دیگــر موضوعــات دنیــای مارتیــن تــک بعــدی و مطلــق نیســت ،بلکــه نیرویــی اســت کــه
مــی توانــد مفیــد یــا مخــرب باشــد.
گفتیــم کــه مهــم تریــن مذهــب هفــت قلمــرو مذهــب «هفــت» اســت .نــام ایــن مذهــب بــه هفــت خــدای آن اشــاره
دارد .پــدر بــه عنــوان منــاد عدالــت ،مــادر منــاد مــادری و مهــر و محبــت ،جنگجــو منــاد قــدرت در نــرد ،دوشــیزه منــاد بــی
گناهــی و عفــت ،آهنگــر منــاد صنعــت و کار ،عجــوزه (پیــرزن) منــاد دانایــی و باالخــره غریبــه منــاد مــرگ .هــر چنــد برخــی
معتقدنــد اینهــا هفــت چهــره از یــک خــدای واحــد هســتند ،امــا منــی تــوان ایــن دیــن را توحیــدی نامیــد .بــه هــر حــال
هفــت خــدا مجـزا از یکدیگرنــد و در مواقــع مختلــف بــه درگاه هــر یــک از آنهــا دعــا مــی شــود .مثــا پیــش از جنــگ،
جنگجــو اهمیــت مــی یابــد و جنگجویــان بــه درگاه او دعــا مــی کننــد تــا بــه بــازو هایشــان قــدرت بدهــد و برندگــی
ســاح هایشــان را کارســاز کنــد .ایــن مذهــب در رستــارس هفــت پادشــاهی مــورد قبــول اســت ،بــه جــز شــال و جزایــر
آهــن .البتــه در شــال نیــز شــهر وایــت هاربــر و خانــدان مندرلــی ایــن خدایــان را مــی پرســتند.
هفــت هم ـراه بــا انــدال هــا از رشق وارد شــده اســت .پیــش از آن خدایــان قدیــم ســلطه ی بــی چــون و چرایــی بــر
وســروس داشــتند .بــه همیــن دلیــل هفــت معمــوال خدایــان جدیــد نیــز نامیــده مــی شــوند .انــدال هــا بــا شمشــیر هــای
فــوالدی نخســتین انســان هــا را شکســت دادنــد و بــا تــر هــای فــوالدی درختــان نیایــش آنهــا را قطــع کردنــد .عــدد هفــت
بــه عنــوان عنــری مقــدس در ایــن مذهــب اهمیــت دارد.کتــاب مقــدس آنهــا ســتاره هفــت پــر نــام دارد امــا عــاوه بــر
آن ادعیــه و اشــعار مذهبــی فراوانــی ب ـرای ایــن مذهــب وجــود دارد .راهــب هــای مذهــب ســپتون و راهبــه هــای آن

ســپتا نامیــده مــی شــوند .معبــد آن هــا ســپت نــام دارد (همگــی اشــاره دارد بــه عــدد هفــت) .هفــت مذهبــی بســیار
گســرده اســت و بنــا بــه گفتــه ی مارتیــن تاریخچــه ای بســیار طوالنــی نیــز دارد.
پــس از هفــت ،خدایــان قدیــم بیشــرین پیــرو را در وســروس دارنــد .هیــچ یــک از خدایــان قدیم نامــی ندارند ،تعدادشــان
نیــز مشــخص نیســت ،روحانــی یــا خادمــی ندارنــد و اوراد و ادعیــه ای ب ـرای نیایــش آنهــا وجــود نــدارد .معبــدی ب ـرای
پرســتش آنهــا ســاخته نشــده بــه جــز جنــگل هــای خدایــان کــه پیــش از آمــدن انــدال هــا در رستــارس وســروس گســرده
بودنــد .معمــوال در مرکــز ایــن جنــگل هــا درختانــی بــزرگ ،بــا تنــه ســفید و بــرگ هایــی رسخ قـرار داشــت کــه بــه آنهــا
درختــان نیایــش یــا درختــان رودبنــد مــی گوینــد .گاهــی چهــره ای نیــز روی آنهــا نقاشــی شــده اســت .هرچنــد خدایــان
قدیــم بــه انــدازه جدیدهــا غنــی و پرجــال و شــکوه نیســتند امــا حداقــل در شــال قــدرت انکارناپذیــری دارنــد .در
آنســوی دیــوار خدایــان قدیــم تنهــا خدایــان موجــود هســتند و همــه ی مــردم آزاد بــه آنهــا اعتقــاد دارنــد.
از مذاهــب دیگــر مــی تــوان خــدای مغــروق را نــام بــرد کــه در جزایــر آهــن مــورد قبــول اســت .آهــن زاد هــا تعصــب
زیــادی روی مذهــب خــود دارنــد و اعــال و نیایــش هــای آن را مرتبــا انجــام مــی دهنــد .خــدای مغــروق در زیــر دریــا
جــای دارد و هــرگاه آهــن زادی غــرق مــی شــود مــی گوینــد خــدای مغــروق بــه پــاروزن نیرومنــدی احتیــاج داشــت .ســبک
زندگــی آهــن زاد هــا خــدای آن هــا را هــم بــه خدایــی بــی رحــم و غارتگــر تبدیــل کــرده اســت .آهــن زاد هــا هنــگام تولــد
در آب شــور دریــا غســل تعمیــد مــی شــوند و معمــوال پــس از آن هــم چنــد بــار در طــول زندگــی ایــن کار را مــی کننــد.
آنهــا در واقــع در آب دریــا غــرق مــی شــوند و دوبــاره بــاال مــی آینــد .بــه همیــن خاطــر اســت کــه مــردم جزایــر آهــن
مــی گوینــد :چیــزی کــه مــرده اســت هرگــز منــی میــرد.
پرســتش رلــور ،خــدای روشــنایی در اســوس رواج فـراوان دارد امــا در وســروس محــدود و ضعیــف اســت .بــا ایــن وجــود
ایــن مذهــب هــم بــه آرامــی در بخــش هــای رشقــی وســروس رشــد مــی کنــد.
فرهنگ و اقتصاد
مــردم هفــت قلمــرو از گــروه هــای نــژادی مختلفــی هســتند کــه طــی قــرون بــه قــاره وســروس مهاجــرت کــرده انــد و بــا
هــم در آمیختــه انــد .بــه شــکلی کــه هــم اکنــون بیــش از آن کــه تفــاوت هــای نــژادی و فرهنگــی گذشــته مطــرح باشــد،
رسزمیــن و محــل ســکونت عامــل شــناخت و متیــز آنهــا اســت .یعنــی هــر قلمــرو آداب و فرهنــگ نســبتا مســتقلی دارد،
بــدون آن کــه الزامــا از نظــر نــژادی یکپارچــه باشــد .تاثیــر انــدال هــا در رسزمیــن هــای جنوبــی محســوس تــر اســت؛ در
حالــی کــه مــردم شــال هنــوز از فرهنــگ نخســتین انســان هــا پیــروی مــی کننــد .رسزمیــن دورن امــا بــه شــدت تحــت
تاثیــر مهاجــرت روینارهــا ق ـرار گرفتــه اســت .اجتامعــات کوچــک تــری ماننــد آهــن زاد هــا از جزایــر آهــن ،و مــردان
کوهســتان از کوهســتان مــاه ویژگــی هــای فرهنگــی دیگــری دارنــد کــه خــاص آن هــا اســت.
ســه واحــد عمــده ی پــول در وســروس وجــود دارد کــه بــه درخواســت شــاه توســط اربــاب ســکه رضب مــی گــردد.
اژدهــای طالیــی ،گــوزن نقــره ای و ســتاره ی مســی .اژدهــا ارزش بیشــری دارد و نقــش اژدهــا در یــک طــرف و چهــره ی
پادشــاه در طــرف دیگــر آن حکاکــی شــده انــد .بیشــر مــردم عــادی هیــچ وقــت صاحــب یــک اژدهایــی طالیــی منــی شــوند
و عمدتــا از ســکه هــای مســی اســتفاده مــی کننــد.
تجــارت در هفــت قلمــرو رواج فـراوان دارد .کشــتی رانــی در رودخانــه رایــج تریــن و ارزان تریــن راه تجــارت در هفــت
قلمــرو اســت .کشــتی هــا از شــال ابریشــم و از جنــوب جواه ـرات تجــارت مــی کننــد .نکتــه ای کــه جلــب نظــر مــی
کنــد ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه ایــن کــه اقتصــاد وســروس روســتایی و بنابرایــن بــر پایــه کشــاورزی اســت ،اسوســی هــا
نفــوذ زیــادی در تجــارت هفــت قلمــرو دارنــد و بــه ویــژه در بنــدر هــای رشقــی وســروس بــازار مبــادالت تــا حــدودی در
اختیــار آن هــا اســت .ایــن موضــوع را در قــرون وســطی هــم شــاهد بــوده ایــم ،یعنــی کشــاورزان عمدتــا مســیحی بودنــد
امــا تجــارت در دســت یهودیــان بــود .البتــه ایــن بــه معنــی عــدم توانایــی حاکــان مســیحی در ســلطه بــر تجــارت نبــود

بلکــه در آن دوران در اروپــا اصــا پیشــه ی تجــارت بــه نوعــی مــورد بــی توجهــی و بعضــا شــاید حتــی خشــم و نفــرت
بــود .ایــن طــرز تفکــر تــا زمــان رنســانس و رونــق یافــن تجــارت دریایــی ادامــه یافــت.
بــا وجــود تجــارت بــا اســوس ،از نظــر غلــه و آذوقــه ،هفــت قلمــرو بــه خــود تکیــه دارد.
رسزمیــن هــای رودخانــه و ریــچ در تولیــد غلــه رسآمــد هســتند .بــا رونــق بازرگانــی در
بنــدرگاه هــای رشقــی و جنوبــی وســروس ،بــه تدریــج یــک حــوزه تجــاری گســرده و
ثرومتنــد میــان هفــت قلمــرو ،شــهرهای آزاد و جزایــر تابســتان بــه وجــود آمــده اســت.
همچنیــن پــول هایــی کــه حاکــان هفــت قلمــرو از شــهر هــای غنــی آن ســوی دریــای
باریــک قــرض مــی گیرنــد در دراز مــدت بــر اقتصــاد و سیاســت هفــت قمــرو تاثیــر
مــی گذارنــد .از جملــه ی آن هــا مــی تــوان بانــک آهنیــن شــهر بـراوس را نــام بــرد کــه
مهــم تریــن نهــاد اقتصــادی در شــهرهای آزاد اســت .جملــه ی معروفــی هســت کــه مــی
گویــد« :بانــک آهنیــن همیشــه قرضــش را پــس مــی گیــرد»...
حاال به راهی که می خواهد ،باشد!
نغمه یخ و آتش چیست؟
خواندیــد کــه از اوایــل دهــه نــود مارتیــن نــگارش «نغمــه یــخ و آتــش» را آغــاز کــرد و
ایــن کــه تــا کنــون پنــج کتــاب از ایــن مجموعــه را منتــر کــرده اســت .بــازی تــاج و
تخــت ،نــرد شــاهان ،یــورش شمشــیر هــا ،ضیافتــی بـرای کالغ هــا و رقصــی بــا اژدهایان.
کتــاب ششــم یعنــی بــاد هــای زمســتان احتــاال در اواخــر ســال  2016یــا اوایــل ســال
بعــد منتــر خواهــد شــد؛ امــا دربــاره قســمت پایانــی فعــا منــی تــوان نظــری داد.
نغمــه یــخ و آتــش داســتانی ســوم شــخص بــا لوکیشــن هــای بــی انــدازه وســیع اســت
و توســط شــخصیت هــای متفاوتــی روایــت مــی شــود .بخــش عمــده ی داســتان در
رسزمینــی بــه نــام وســروس روایــت مــی شــود؛ هرچنــد بــا پیــش رفــن داســتان ،ســهم
رسزمیــن هــای بیک ـران رشق در اســوس نیــز افزایــش مــی یابــد .تعــداد شــخصیت هــای راوی از نــه شــخصیت در بــازی
تــاج و تخــت بــه ســی و یــک شــخصیت در رقصــی بــا اژدهایــان میرســد .تــا آوریــل ســال  ،2015ایــن کتــاب هــا بیــش از
شــصت میلیــون نســخه فــروش داشــته انــد و بــه چهــل و پنــج زبــان دنیــا ترجمــه شــده انــد .کتــاب هــای چهــارم و پنجــم
بــه صــدر لیســت پرفــروش تریــن کتــاب هــای نیویــورک تایمــز رســیده انــد.
نغمــه یــخ و آتــش همیشــه انتقاداتــی را بــه خاطــر خشــونت بــی حــد وحــر ،اروتیســیزم ،ســو اســتفاده از زنان و کــودکان،
حملــه بــه مذهــب و ...متحمــل شــده اســت؛ و البتــه بــه خاطــر دیــدگاه رئــال و واقــع گرایانــه بــه زندگــی حتــی جنبــه
ســخت و هولنــاک آن و عــدم پیــش داوری در عیــن پرداخــن بــه فانتــزی مــورد ســتایش و متجیــد قـرار گرفتــه اســت .در
ادامــه نقــدی اجاملــی بــر «نغمــه یــخ و آتــش» خواهیــم داشــت امــا پیــش از آن بهــر اســت بــا داســتان بیشــر آشــنا شــویم.
در ســال  298پــس از ورود ایــگان ،جــان ارن ،دســت پادشــاه رابــرت بــه شــکلی ناگهانــی مــی میــرد و شــاه دوســت و حامــی
قدیمــی خــود یعنــی لــرد ادارد اســتارک ،فرمانــروای وینرتفــل و محافــظ شــال را بــه عنــوان دســت جدیــد بــر مــی گزینــد.
از ســوی دیگــر بــه نظــر مــی رســد توطئــه ای در مــرگ جــان ارن وجــود داشــته اســت .لــرد ادارد هرچنــد در پذیــرش
درخواســت شــاه دچــار تردیــد اســت امــا بــه عنــوان دســت بــه قدمــگاه پادشــاه مــی آیــد تــا بــه دوســت دیرینــش یــاری
برســاند و همچنیــن راز مــرگ جــان ارن را دریابــد امــا خیلــی زود خــود را درگیــر بــازی بــه مراتــب بزرگــری مــی بینــد...
بــازی تــاج و تخــت! ایــن آغــاز رقابــت چنــد خانــدان بــزرگ در رسزمینــی بــه نــام وســروس اســت کــه بـرای کســب قــدرت
بــه نـزاع بــر مــی خیزنــد .خانــدان لنیســر کــه ملکــه رسســی از آن هــا اســت ،متهــان اصلــی قتــل جــان ارن هســتند و مــی

کوشــند ادارد اســتارک را نــاکام بگذارنــد و براتیــون هــا ،کــه زمزمــه هایــی از نامــروع بــودن فرزنــدان برادرشــان رابــرت
شــنیده انــد ب ـرای تصاحــب تخــت آهنیــن آمــاده مــی شــوند .از ســوی دیگــر خانــدان رو بــه نابــودی تارگریــن نیــز مــی
خواهــد بــا بازگشــت بــه وســروس پادشــاهی ســیصد ســاله خــود را بــاز پــس بگیرنــد ...بــه ویــژه کــه
اژدهایــان هــم بازگشــته انــد.
هرچنــد داســتان در ابتــدا رقابــت بــر رس تــاج و تخــت را بــه عنــوان پیرنــگ اصلــی خــود معرفــی مــی
کنــد امــا بــه تدریــج در مــی یابیــم کــه رسنوشــت واقعــی مردمــان وســروس نــه در بارانــداز پادشــاه،
بلکــه میلیــون هــا کیومــر دورتــر در رسزمیــن هــای آن ســوی دیــوار در حــال رقــم خــوردن اســت .جایــی
کــه نیــرو هــای تاریــک و فرامــوش شــده در حــال بیــدار شــدن هســتند .بــا ایــن وجــود تنهــا چیــزی
کــه میــان ایــن نیــرو هــا و خــون هـزاران نفــر در وســروس قـرار دارد یــک پیــان بـرادری باســتانی بــه
نــام نایتــس واچ (نگهبانــان شــب) اســت کــه هدفــی جــز دفــاع از قلمــروی انســان هــا نــدارد .هــر چنــد
نایتــس واچ دوران اوج خــود را پشــت رس گذاشــته انــد ،امــا بــا جنــگ ویرانگــر قــدرت در وســروس ،آنهــا
تنهــا ســپر در برابــر اهریمــن هــای آن ســوی دیوارنــد .نغمــه ی یــخ و آتــش شــاید داســتان ایــن باشــد
کــه فرزنــدان بــر چــه از نســل نخســتین انســان هــا باشــند و چــه انــدال هــا و روینارهــا ،وقتــی بــاد
هــای زمســتان رشوع بــه وزیــدن کننــد چــاره ای جــز ایــن ندارنــد کــه در کنــار یکدیگــر جمــع شــوند
زی ـرا ب ـرای زمســتان فرقــی منــی کنــد نشــان روی ســینه ی شــا دایرولــف اســتارک هــا باشــد یــا شــیر
لنیســر هــا.
دربــاره ی خــود عبــارت نغمــه ی یــخ و آتــش مــی تــوان ف ـراوان ســخن گفــت .ایــن مــی توانــد نامــی
منادیــن بـرای منجــی و قهرمــان موعــود وســروس باشــد .حــدس هایــی دربــاره اینکــه او در واقــع چــه
کســی اســت زده شــده امــا شــاید بیــش از ایــن نبایــد بــه اســپویل کــردن مبــادرت ورزیــد!
ماننــد هــر اثــر بــزرگ دیگــر «نغمــه ی یــخ و آتــش» ســال هــا زمــان از نویســنده خــود گرفتــه تــا طــرح
اصلــی را یافتــه .در واقــع همیــن االن هــم پــس از گذشــت بیســت و پنــج ســال از آغــاز نــگارش داســتان،
مارتیــن بـرای نــگارش هــر جملــه بارهــا بازنویســی و تجدیــد نظــر مــی کنــد .بــه قــول ارنســت همینگــوی :اولیــن نســخه
از هــر چیــزی مزخــرف اســت.
شاید بهرت باشد ماجرا را از زبان خود او نقل کنیم:
اولیــن فکــری کــه بــه نظــر مــن آمــد در فصــل اول ،در کتــاب اول ،مواجه ـهی خانــوادهی اســتارک بــا تولههــای
دایروولــف بــود ،لحظــه ای اندیشــیدم و فهمیــدم کــه ایــن ایــده از هیــچ جــا نیامــده .مــن در واقــع داشــتم یــک کار
متفــاوت از بقیــه کارهایــم را مــی نوشــتم کــه بــا ســبک مــن متفــاوت بــود .ولــی مــن نشســتم و آن فصــل را نوشــتم و در آن
زمــان منجــر بــه نوشــن فصــل دوم شــد .فصــل دوم کتلیــن بــود و آن زمــان بــود کــه خــر میآورنــد دســت پادشــاه مــرده
اســت .خــب ایــن نوعــی تحقــق بــود و مــن در آن زمــان منــی دانســتم کــه ایــن یــک داســتان کوتــاه اســت یــا یــک فصــل
از رمــان! امــا پــس از آن کــه فصــل دوم را نوشــتم ،دیدگاهــم تغیــر کــرد .درســت در آغــاز جــوالی ســال۱۹۹۱من تصمیمــی
مهمــی گرفتــم .فکــر کــردم بــه جــای داشــن یــک شــخصیت بـرای پیشــرد داســتان ،از تعــداد بیشــری اســتفاده کنــم .مــن
تصمیــم بــه نوشــن کتابــی بــزرگ گرفتــم .آن زمــان از زبــان دو شــخصیت نوشــته بــودم و وقتــی شــا دو شــخصیت داشــتید،
چـرا ســه ،چهــار ،پنــج ،شــش یــا هفــت شــخصیت نداشــته باشــید؟ مــن در ابتــدا یــک ســه گانــه در نظــر داشــتم و ایــن
چیــزی بــود کــه میخواســتم ب ـرای فــروش بگــذارم .در آن زمــان تالکیــن در واقــع یــک ســه گانــه ننوشــت ،بلکــه یــک
کتــاب نوشــته بــود .یــک رمــان طوالنــی بــه نــام اربــاب حلقههــا .امــا نــارش آن در دهـهی پنجــاه گفــت« :ایــن بـرای یــک
رمــان طوالنــی اســت ،پــس مــا آن را بــه یــک ســه گانــه تقســیم میکنیــم» بنــا برایــن ســه گانـهی اربــاب حلقــه هــا بــود

کــه ایــن قــدر موفقیــت آمیــز شــد .پــس مــن آن ســه گانــه را نوشــتم ،ولــی بعــد از آن خیلیهــا کــه مــی گفتنــد« :نــه ،تــو
میتوانــی بیشــر ادامــه بدهــی» .پــس نوشــن مــن رسعــت گرفــت و فراتــر از یــک ســه گانــه شــد .مــن در واقــع درحــال
نوشــن یــک رمــان نبــودم .مــن یــک مــگا رمــان مینوشــتم! بعــد ســه گان ـهی مــن تبدیــل بــه چهــار کتــاب شــد .و بعــد
از یــک وقفــه ی کوتــاه ،شــش کتــاب و االن مــن آن را در هفــت کتــاب ثابــت نگــه داشــته ام .امیــدوارم قــادر باشــم آن را
در هفــت کتــاب پایــان دهــم ...اگــر شــا در اربــاب حلقههــا دقــت کنیــد همــه چیــز در شــایر بــا بیلبــو آغــاز میشــود.
خواننــدهی داســتان در آن زمــان یــک نقشـهی فرضــی در ذهنــش رســم کــرده کــه شــایر درون ذهــن او متــام دنیــا بــوده،
ولــی بعــدا ً بــا اتفاقاتــی کــه بعــد از آن میافتــد آنهــا از شــایر خــارج شــده و ســفری حامســی را آغــاز مــی کردنــد و پــس از
آن دنیــای (ذهنــی) خواننــدهی داســتان بزرگتــر وبزرگتــر میشــد .مــن هــم وقتــی خواننــده را غــرق در وینرتفــل کــرده
بــودم ،درســت در هــان لحظــه بــه صحنههــای دوردســت مــی بــردم.
مارتیــن معمــوال بــه تالکیــن اشــاره مــی کنــد و اش ـراکات و تفــاوت هــای ســبک خــود بــا او را بیــان مــی کند.هرچنــد
رصاحتــا اعــام کــرده اســت کــه برخــی ایــده هایــش منشــا تالکینــی دارنــد امــا بیــش از همــه خــود را وام دار تاریــخ اروپــا
مــی دانــد!
بایــد بــه یــک مجموعــه اشــاره کنــم کــه قـرار اســت بــه زودی در بریتانیــا تجدیــد چــاپ شــود :مجموعـهای هفــت جلــدی
از موریــس درون فرانســوی بــه نــام پادشــاهان نفریــن شــده کــه شــش جلــد آن بــه انگلیســی ترجمــه شــده و توســط
انتشــارات هارپــر کالینــز چــاپ شــده اســت...
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه اگرچــه مــن بــه بخشهــای زیــادی از تاریــخ عالقــه دارم امــا آنچــه داســتانم بیــش از هــر برهــه
زمانــی دیگــری بــدان شــبیه اســت ،جنــگ گلهــای رز در بریتانیــا اســت.
منبعWinterfell.Ir :
مصاحبه جیم ویندولف با جرج.آر.آر مارتین
جنــگ رزهــا سلســله نــرد هایــی بــود کــه طــی یــک دوره ســی ســاله یعنــی از  1455تــا  1485میــان دو خانــدان لنکســر
و یــورک در گرفــت و در آن بــار هــا معادلــه قــدرت در بریتانیــا تغییــر کــرد .اگــر بخواهیــم مثالــی عینــی و واقعــی بـرای
«بــازی تــاج و تخــت» بزنیــم شــاید جنــگ رز هــا بهرتیــن منونــه باشــد .نشــان لنکســر هــا رز رسخ و نشــان یــورک هــا رز
ســفید بود.یعنــی هــان رنــگ هایــی کــه لنیســر هــا و اســتارک هــا در دنیــای مارتیــن در پرچــم خــود دارنــد.
رسیال شبکه HBO
در ســال  2007هنگامــی کــه مارتیــن مشــغول نوشــن رقصــی بــا اژدهایــان بــود شــایعات بــه واقعیــت تبدیــل شــد و خــر
اقتباســی رسیالــی از نغمــه یــخ و آتــش ،منتــر و تاییــد گردیــد .دیویــد بنیــاف و دی.بی.وایــس کارگردانــان و نویســندگان
کنونــی رسیــال بــا خوانــدن فیلمنامــه شــیفته داســتان شــدند و بــا متــاس بــا جــرج مارتیــن بــا او قـرار مالقاتــی گذاشــتند تــا
دربــاره اقتبــاس صحبــت کننــد .مالقــات پنــج ســاعت طــول کشــید و در نهایــت جــرج مارتیــن از بنیــاف پرســید« :خــب...
مــادر جــان اســنو کیــه؟»
نــام رسیــال ،نــام نخســتین کتــاب نغمــه یــخ و آتــش یعنــی بــازی تــاج و تخــت اســت .تــا کنــون پنجــاه اپیــزود از آن در پنــج
ســیزن ده قســمتی از آن پخــش شــده کــه مطابــق انتظــار بــا اســتقبال بســیار خوبــی روبــه رو شــده اســت .بــا وجــود ایــن
کــه کتــاب هفــت قســمتی خواهــد بــود ،رسیــال در هشــت ســیزن تولیــد خواهــد شــد هــر قســمت بیــن 50تــا  57دقیقــه
اســت کــه ایــن عــدد در ســیزن هــای اخیــر در حــال افزایــش بــوده اســت.جرج مارتیــن خــود بــه شــکل ناپیوســته بــه عنــوان
فیلمنامــه نویــس بــا تیــم رسیــال همــکاری دارد .پیــر دینکلیــج ،کیــت هرینگــون و امیلیــا کالرک محبــوب تریــن بازیگـران
مجموعــه بــوده انــد .بــا وجــود انتقاداتــی کــه پیرامــون کاری بــه ایــن بزرگــی طبیعــی اســت بــازی تــاج و تخــت بــدون
شــک از هــر نظــر یکــی از بهرتیــن هــای دنیاســت کــه البتــه بــا توجــه بــه تبلیغــات عظیمــی کــه اچ بــی او بـرای رسیــال

کــرده اســت و البتــه کیفیــت مثــال زدنــی ایــن مجموعــه چیــز شــگفت آوری هــم نیســت .فقــط کافــی اســت نگاهــی بــه
آمــار داشــته باشــیم تــا بدانیــم چـرا.
پــس از اینکــه اچ بــی او در ســال 2007متامــی حقــوق نغمــه یــخ و آتــش را از مارتیــن خریــد ،مطابــق یــک مــدل هالیــوودی،
مثــل همیشــه رشوع کار مدتــی بــه تعویــق افتــاد تــا اینکــه نــگارش فیلمنامــه و ســاخت رسیــال در ســال 2010آغــاز شــد و
 17آوریــل 2011قســمت نخســت رسیــال پخــش شــد کــه  4.2میلیــون نفــر بیننــده داشــت! اچ بــی او بـرای ایــن فصــل -50
 60میلیــون دالر خــرج کردنــد کــه مبلــغ بســیار باالیــی محســوب مــی شــود امــا بــاز هــم  15درصــد از هزینــه فصــل دوم
کمــر اســت .ســازندگان تنهــا بـرای «نــرد بلــک واتــر» در ایــن فصــل  8میلیــون دالر هزینــه کردنــد .پخــش اول هــر قســمت
یــک شــنبه شــب هــا ســاعت  9بــه وقــت ایــاالت متحــده اســت .ایــن
رسیــال در بیــش از  60کشــور جهــان پخــش مــی شــود و هــم اکنــون
پــر بیننــده تریــن رسیــال شــبکه اچ بــی او اســت .تعــداد بیننــدگاه
هــر ســیزن نســبت بــه ســیزن هــای قبلــی خــود افزایــش یافتــه اســت
امــا طبیعــی اســت کــه اپیــزود هــای اول و آخــر هــر ســیزن بیشــرین
بیننــده را داشــته باشــد.به طــوری کــه اپیــزود آخــر ســیزن پنجــم را 8.1
میلیــون نفــر فقــط از طریــق تلویزیــون کابلــی متاشــا کردند.البتــه همــه
ی بیننــدگان بــازی تــاج و تخــت اینقــدر قانــون مــدار نیســتند! ایــن
رسیــال در چهــار ســال اخیــر بیشــرین می ـزان دانلــود غیــر قانونــی را
در اینرتنــت داشــته است.کشــور اسـرالیا در ایــن زمینــه پیشــتاز اســت
بــه شــکلی کــه ســفیر امریــکا جــف بلیــچ در ســال  2013طــی بیانیــه
ای ایــن مســئله را محکــوم کــرد! بــا ایــن وجــود بــه نظــر منــی رســید
دانلــود غیــر قانونــی بتوانــد مشــکل جــدی بـرای تهیــه کننــدگان ایجــاد
کنــد .رسیــال همچنیــن تــا کنــون در  184جایــزه نامــزد شــده اســت
و موفــق بــه کســب  59تــا از آنهــا شــده اســت .در ســال 2015شــبی
رویایــی بـرای گیــم آو ترونــز رقــم خــورد و ایــن مجموعــه بــا کســب 19
جایــزه امــی از جملــه بهرتیــن رسیــال درام ،بهرتیــن بازیگــر مــرد مکمــل در رسیــال درام ،بهرتیــن کارگردانــی در رسیــال درام،
بهرتیــن نویســندگی در رسیــال درام و ...بــه معنــای واقعــی کلمــه ،امــی را درو کــرد.
امــا ایــن یــک رویــه ی ماجراســت .واقعیــت ایــن اســت کــه بـرای برخــی هــواداران متعصــب کتــاب هــای نغمــه ،رسیــال تــا
حــدودی اعصــاب خردکــن و شــاید حتــی نفــرت برانگیــز اســت! نــه بــه ایــن خاطــر کــه بــه شــکل فزاینــده ای از داســتان
اصلــی فاصــه مــی گیــرد ،رونــد حــوادث را بــه کلــی تغییــر مــی دهــد ،نیمــی از شــخصیت هــا را حــذف مــی کنــد و برخــی
دیگــر را بــی دلیــل مــی کشــد و ...دلیــل اصلــی آن ایــن اســت کــه رسیــال از کتــاب هــا پیــش افتــاده و بــدون اینکــه بــاد
هــای زمســتان حتــی نزدیــک بــه متــام شــده باشــد ،تــب ســیزن ششــم رسیــال در میــان طرفــداران مجموعــه رشوع شــده و
12آوریــل قســمت نخســت آن پخــش خواهــد شــد! ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــه ی خــود مارتیــن هنــوز صفحــات و
فصــول زیــادی از کتــاب بــاد هــای زمســتان بـرای نوشــن باقــی مانــده و مارتیــن هــم قطعــا یکــی از جادوگرهــای داســتان
هایــش نیســت کــه بــا خوانــدن چنــد ورد آن را زودتــر متــام کنــد .بنابرایــن احتــال انتشــار بــاد هــای زمســتان قبــل از
فصــل ششــم بــازی تــاج و تخــت ،بــه طــرز نــا امیــد کننــده ای ناچیــز اســت ،بــه ویــژه کــه بــه نظــر مــی رســد بــاد هــای
زمســتان حجــم قابــل مالحظــه ای هــم داشــته باشــد .مارتیــن پــس از انتشــار بــازی تــاج و تخــت در ســال 1996بــه فاصلــه
دو ســال نــرد شــاهان را نوشــت و دوســال دیگــر هــم یــورش شمشــیر هــا بــا حجمــی دوبرابــر بــازی تــاج و تخــت .امــا

بــه نــاگاه دنیــای فانتــزی بــه خــود آمــد و دیــد کــه نوشــن ضیافتــی بـرای کالغ هــا پنــج ســال بــه طــول انجامیــده و پــس
از آن نیــز رقصــی بــا اژدهایــان شــش ســال زمــان بــرد ...و اکنــون هــم پنــج ســال دیگــر گذشــته (احتــاال بــه شــش برســد)
و مارتیــن هــواداران را معطــل نــگاه داشــته اســت! خــب عــده ای مــی گوینــد ایــن ذات داســتان هــای اپیزودیــک اســت.
ممکــن اســت ایــن پرســش پیــش بیایــد کــه چـرا زمــان بیــن نــگارش کتــاب هــا مرتــب در حــال افزایــش اســت کــه چرایــی
آن تقریبــا بــه پیچیدگــی خطــوط داســتانی مارتیــن مــی باشــد! امــا چیــزی کــه مــی تــوان گفــت ایــن اســت کــه گرایــش
مارتیــن بــه کارهــای جانبــی ماننــد داســتان هــای کوتــاه فرعــی از دنیــای نغمــه ،فیلمنامــه نویســی وکنگــره هــای ادبــی
زمــان زیــادی از او مــی گیــرد .بــه هــر حــال مارتیــن قبــا ثابــت کــرده کــه پاســخ انتظــار هــا را خواهــد داد .مــدارک آن هــم
در کتابفروشــی هــا موجــود اســت!
شــاید حتــی بدبیــن تریــن هــواداران مارتیــن هــم فکــر منــی کردنــد کتــاب از رسیــال عقــب بیفتــد امــا ایــن اتفــاق رخ داده.
حــاال قـرار اســت چــه چیــزی را در ایــن ســیزن ببینیــم؟ خــب چیــزی کــه قطعــی بــه نظــر مــی رســید ایــن اســت کــه برخــی
خطــوط داســتانی کــه در پنــج ســیزن قبلــی رسیــال نامتــام مانــده بــود یــا بــه شــکل ناقــص بــه آن هــا پرداختــه شــده بــود
متــام شــوند و شــاید هــم داســتان پیــش بــرود امــا بــا چــه چیــزی؟ تــا حــدودی بــا خالقیــت نویســندگان مجموعــه و بــا
چیــزی هایــی کــه مارتیــن احتــاال بـرای آنهــا فــاش کــرده اســت.یعنی خوشــان بیایــد یــا نــه برخــی چیزهایــی کــه در بــاد
هــای زمســتان خواهیــم خوانــد ،پیــش از آن در ســیزن ششــم رسیــال قابــل مشــاهده اســت .بــه هــر حــال مارتیــن همیشــه
از رسیــال و ســازندگان آن حامیــت کــرده و خواهــد کــرد .دیگــر آن کــه واقعــا نبایــد زیــاد بــه مارتیــن فشــار آورد؛ نــه فقــط
بــه خاطــر مســائل اخالقــی بلکــه بــه ایــن خاطــر کــه او بیــار اســت .از یــک پیرمــرد شــصت و هفــت ســاله چــاق چــه
انتظــاری داریــد؟ شــاید بهــر باشــد او را راحــت بگذاریــم و اجــازه دهیــم در آرامــش کتابــش را بنویســد .و اگــر نــه ،پیــرو
کالم گهــر بــار «واالر مورگولیــس» ،شــاید قبــل از متــام کــردن نغمــه یــخ و آتــش مبیــرد و مــا هیــچ گاه نفهمیــم مــادر جــان
اســنو چــه کســی اســت.
منابع:
Westeros.org
Winterfell.Ir
مقاله ای از ایامن ذاکری
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اخبار وسرتوسی

کارگــردان  game of thornesو  Homelandرسیــال  Takenرا مــی ســازد
!
شــبکه ی تلویزیونــی NBCکــه ســازنده ی ایــن رسیــال اســت ،کارگردانــی
بــا تجربــه را بـرای ســاخت آن بــه خدمــت گرفتــه اســت « .آلکــس گریــوز
« ق ـرار اســت قســمت پایلــوت رسیــال Takenرا بســازد .گریــوز پیــش از
ایــن دو جایــزه ی امــی بــرای کارگردانــی و تهیــه کنندگــی رسیــالThe
 West Wingبــرده اســت .
در کارنامــه ی ایــن کارگــردان هــم چنیــن مــی توانیــد کارگردانــی قســمت
هایــی از رسیــال بــزرگ و معــروفGame Of Thornes ، Shameless
و Homelandرا هــم ببینیــد « .آلکــس کــری « نویســنده و تهیــه کننــده رسیــال
Homelandقســمت پایلــوت رسیــال را نوشــته اســت  .او پیــش از ایــن هــم بــا گریــوز
روی پــروژه هــای مختلــف کار کــرده بــود.

ثبت رکورد رسیال  Game Of Thornesدر کتاب گینس 2016
چنــدی پیــش ،رسگرمــی هفتــه اعــام کــرد کــه رسیــال بــازی تــاج و تخــت در کتــاب گینــس ثبــت
شــد .اپیــزود  ۲فصــل  ۵ایــن رسیــال بــا پخــش همزمــان در  ۱۷۳کشــور مختلــف ،رکــورد زد و ایــن
 Maisie Williamsبــود کــه بــه منایندگــی از بازیگـران و هرنپیشــگان ایــن رسیــال ،جایــزه ی ایــن
رکــورد را کســب کــرد .ایــن یکــی دیگــر از موفقیــت هــای خــارق العــاده بـرای عوامــل رسیــال و
شــبکه بــزرگ و پــر آوازه غــول شــبکه هــای کابلــی اســت.
کاری ازمهسا .ق
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پیــر

کیت هرینگتون ()Kit Harington
کریســتوفر کیتســبی «کیــت» هرینگتــون متولــد  ۲۶دســامرب  ۱۹۸۶در لنــدن اســت .او کــه بــه خاطــر ایفــای نقــش جــان اســنو در رسیــال بــازی تــاج
و تخــت شــناخته میشــود ،ابتــدا میخواســت روزنامــه نــگار ،فیلمــردار یــا خربنــگار شــود امــا پــس از ایــن کــه بـرای اولیــن بــار نقشــی را در تئاتــر
ملــی در منایــش اســب جنگــی ایفــا کــرد بــه ســمت بازیگــری متامیــل شــد.
ســپس بـرای رشکــت در اولیــن رسیــال تلویزیونــی بـرای رسیــال بــازی تــاج و تخــت آزمــون داد و مســئوالن شــبکهی  HBOبــه رسعــت بــا او قـرارداد
بســتند .او در ســال  ۲۰۱۲نامــزد جایــزهی ســاترن ب ـرای بهرتیــن نقــش مکمــل مــرد شــد .پــس از منایــش موفــق در ایــن رسیــال او پیشــنهادهای
زیــادی بـرای بــازی در فیلمهــای ســینامیی دریافــت کــرد ،و بــه ایفــای نقــش در فیلمهــای  3D Silent Hill: Revelationو  Pompeiiپرداخــت .او
در ســال  ۲۰۱۴در انیمیشــن موفــق  2 How to Train Your Dragonهــم بــه عنــوان صــدا پیشـهی ارت حــارض شــد کــه در نهایــت ایــن انیمیشــن
بــا فــروش بســیار خــوب و نامــزدی در آکادمــی اســکار همـراه شــد .ایــن انیمیشــن همچنیــن برنــدهی یــک جایــزهی گلــدن گلــوب هــم گردیــد.
ســال  ۲۰۱۴ب ـرای کیــت ســال پــر بــاری بــود چ ـرا کــه او موفــق شــد بــه هم ـراه جــف بریجــز در فیلــم هفتمیــن پــر هــم ایفــای نقــش کنــد.
در دســامرب  ۲۰۱۴هــم اعــام شــد کــه قـرار اســت بـرای نقــش خاویــر دوالن در فیلــم مــرگ و زندگــی جــان دانــاوان بــه همـراه جســیکا چســتین
بازیگــری کنــد .در ادام ـهی فعالیتهــای تلویزیونــی نیــز او در ســال  ۲۰۱۵در کمــدی « ۷روز در جهنــم» شــبکهی  HBOحــارض شــد.
هرینگتــون عــاوه بــر رسیــال اصلــی در بازیهــای  Game of Thrones: A Telltale Games Seriesهــم صــدا پیشــگی جــان اســنو را بــر عهــده
داشــته اســت.
شــخصیت او کــه یکــی از محبوبتریــن شــخصیتها در رسیــال میباشــد و تئوریهــای زیــادی را پیرامــون خــود ایجــاد کــرده تاکنــون در ۴۱
قســمت از رسیــال بــازی تــاج و تخــت حضــور داشــته ،امــا پــس از زخمــی شــدن در آخریــن صحنــه از قســمت پایانــی فصــل پنجــم بــا توجــه بــه
عــدم انتشــار ادام ـهی کتابهــای اصلــی هیــچ کــس از رسنوشــت او خــر نــدارد.
دینکلیــج ()Peter Dinklage
پیــر هیــدن دینکلیــج متولــد  ۱۱ژوئــن  ۱۹۶۹در نیوجرســی اســت .او کــه ریشـهی آملانــی ،انگلیســی و ایرلنــدی دارد همـراه بــا آکندروپــازی کــه
شــکل متداولــی از کوتولگــی اســت بــه دنیــا آمــد و انــدازهی قــد او حــدود  ۱۵۰ســانتی مــر میباشــد .دینکلیــج در ســن  ۵ســالگی یــک جراحــی
ســخت ب ـرای صــاف کــردن اســتخوانهای پایــش داشــت ،امــا هیــچ رفتــار خاصــی بــه دلیــل رشایــط فیزیک ـیاش بــا او صــورت نگرفــت.
او بازیگــری را بــا ایفــای نقــش در مدرســه و در منایــش  The Velveteen Rabbitآغــاز کــرد کــه پــس از بازخوردهــای مثبتــی کــه از متاشــاچیان
دریافــت کــرد بــه ایــن حرفــه عالقــه منــد شــد .اولیــن نقــش رســمی او در ســال  ۱۹۹۵و در فیلــم «زندگــی در فراموشــی (»)Living in Oblivion
بــود کــه پــس از آن بــا وقفـهای طوالنــی مــدت در فیلــم مامــور ایســتگاه مجــددا ً در دنیــای ســینام ظاهــر شــد .در ســالهای بعــد او در پروژههــای
مختلفــی چــون Elfو  The Baxterهــم ایفــای نقــش کــرد .او در ســال  ۲۰۰۸بــه عنــوان ترامپکیــن در فیلــم «ماجراهــای نارنیــا :شــاهزاده کاســپین»
حــارض گشــت.
امــا مهمرتیــن اتفــاق در زندگــی حرف ـهای پیــر دینکلیــج در ســال  ۲۰۰۹رخ داد .زمانــی کــه در  ۵مــه آن ســال بــه عنــوان اولیــن بازیگــر رســمی
رسیــال بــازی تــاج و تخــت توســط  HBOمعرفــی شــد .او تنهــا کســی بــود کــه توســط جــورج مارتیــن ،دیویــد بنیــوف و دی .بــی .وایــس بــه عنــوان
اولیــن و آخریــن گزینـهی ایفــای نقــش تیریــون لنیســر انتخــاب شــد .پیــر از هــان فصــل اول تاکنــون بــه عنــوان یکــی از اصلیتریــن ســتارههای
رسیــال معرفــی شــده اســت .او در بــازی ویدیویــی تلتیــل هــم بــه عنــوان صداپیشـهی شــخصیت تیریــون حضــور داشــت.
در ســال  ۲۰۱۱او بـرای بخــش بهرتیــن بازیگــر مکمــل مــرد برنــدهی جایــزهی امــی شــد .در ســال  ۲۰۱۲هــم بــا دریافــت جایــزهی بهرتیــن بازیگــر
مکمــل در بخــش رسیالهــا و فیلمهــای تلویزیونــی از طــرف گلــدن گلــوب بــار دیگــر تواناییهــای خــود را بــه اثبــات رســاند .او همچنیــن در
ســال  2015موفــق بــه کســب جایــزه امــی بـرای بهرتیــن بازیگــر مــرد مکمــل در رسیــال درام شــد.
او در شــوی تلویزیونــی دیویــد لرتمــن گفتــه بــود کــه یــک بــار ســعی کــرده تــا کتابهــای نغمـهی یــخ و آتــش را بخوانــد امــا گیــج شــده و ادامـهی
آن را رهــا کــرده اســت .او یــک بــار بــه شــوخی گفتــه بــود کــه جــورج مارتیــن بــه دلیــل اشــارهی او قصــد دارد تــا شــخصیت تیریــون را در کتــاب
بکشد .
دینکلیــج در ســال  ۲۰۱۲در انیمیشــن عــر یخبنــدان :رانــش قــارهای هــم صــدا پیشــگی کاپیتــان گــوت را بــر عهــده داشــت .در ســال  ۲۰۱۴در
جدیدتریــن قســمت رسی ایکــس مــن بــازی کــرد .او کــه قـرار اســت در فیلــم  O Lucky Dayبــه کارگردانــی آدام شــانکمن ایفــای نقــش کنــد ،در
ســال  ۲۰۱۵بــه عنــوان قهرمــان بازیهــای آرکــد در فیلــم کمــدی پیکس ـلها هــم حضــور بــه عمــل آورد.
او کــه از  ۱۶ســالگی تصمیــم بــه گیاهخــواری گرفتــه ،در ســال  ۲۰۰۵بــا اریــکا اشــمیت کــه از قضــا او هــم کارگــردان اســت ازدواج کــرد و اکنــون
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هــم در فیلمهایــی چــون  The Brokenو  Laid to Restبــازی کــرد تــا ایــن
پــدر یــک دخــر  ۵ســاله میباشــد.
پیــر دینکلیــج تاکنــون در  ۴۶قســمت از رسیــال بــازی تــاج و تخــت بــازی کــرده و شــخصیت او ،تیریــون لنیســر در فصــل ششــم بایــد بــا کــه در ســال  ۲۰۰۹بــه عنــوان بازیگــر نقــش رسســی لنیســر در رسیــال بــازی
چالشهــای حکومــت بــر شــهر آشــوب زدهی میریــن دســت و پنجــه نــرم کنــد.
تــاج و تخــت توســط شــبکهی  HBOمعرفــی شــد .او کــه بــرای بــازی در
همیــن نقــش بــه طــور متوالــی در ســالهای  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۵نامــزد جایــزهی
امــی بـرای بازیگــر زن نقــش مکمــل در یــک رسیــال درام شــد پــس از حضــور
موفــق در ایــن رسیــال هــم در فیلمهــای مطــرح دیگــری مثــل  Dreddو
قســمت دوم فیلــم ســیصد بــه نــام  Rise of an Empire :300مجــددا ً حضــور
یافــت .او در ســال  ۲۰۱۶بــه همـراه بازیگــر نقــش پــدر خــود یعنــی تایویــن
لنیســر در فیلــم «غــرور و تعصــب و زامبیهــا» بــه عنــوان بازیگــر مکمــل
ظاهــر شــد.
هیــدی در مصاحبـهای در مــورد تتوهــای پرشــار خــود گفــت« :مــن بــه دنیــا
آمــدهام تــا جوهــری باشــم ».از آنجایــی کــه او هــم بــر پشــت و هــم بــر روی
دندههــای خــود تتــو دارد ،کارگردانــان را مجبــور میکنــد تــا بــا پوشــاندن
لباسهــای بیشــر بــه او ایــن تتوهــای اضافــی را بپوشــانند.
لنــا هیــدی کــه تــا زمــان نــگارش ایــن مقالــه در  ۴۹عنــوان فیلــم مختلــف
حضــور داشــته در رسیــال محبــوب بــازی تــاج و تخــت هــم در  ۴۴قســمت
ایفــای نقــش رسســی را بــر عهــده داشــته و انتظــار م ـیرود کــه در فصــل
ششــم رسیــال بــه دنبــال انتقــام گیــری ســختی از گنجش ـکها و طرفــداران
آنهــا باشــد.
استیفن دیلین ()Stephen Dillane
امیلیا کالرک ()Emilia Clarke
امیلیــا کالرک متولــد  ۲۶اکتــر  ۱۹۸۶لنــدن اســت .او کــه بــه خاطــر ایفــای نقــش در رسیــال بــازی تــاج و تخــت بــه عنــوان دنریــس تارگریــن بــه
شــهرت جهانــی دســت یافــت تاکنــون نامــزد  ۲جایــزهی امــی در ســالهای  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۵بـرای نقــش مکمــل زن در یــک رسیــال درام شــده اســت.
اولیــن حضــور او در تلویزیــون بــه نقــش کوتاهــی در اپ ـرای بریتانیایــی دکرتهــا بــر میگــردد .او در ســال  ۲۰۱۰بــه هم ـراه بازیگــر بریتانیایــی
دیگــری بــه نــام متزیــن مرچنــت بـرای بــازی بــه عنــوان دنریــس انتخــاب شــد کــه در نهایــت توانســت بــه دالیــل نامعلومــی ایــن نقــش را تصاحــب
کنــد .امیلیــا در ســال  ۲۰۱۴توســط خواننــدگان  Askmenبــه عنــوان یکــی از خواســتنیترین زنــان جهــان شــناخته شــد .او بــه عنــوان نقــش اول
زن اقتبــاس کتــاب پرطرفــدار پنجــاه ســایهی گــری یعنــی آناســتازیا هــم در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه بــه دلیــل وجــود صحنههــای برهنگــی زیــاد
آن را نپذیرفــت .در عــوض او در ســال  ۲۰۱۵در ادام ـهی رسی فیلمهــای نابودگــر بــا نــام ترمیناتــور جنســیس بــه هم ـراه بــا آرنولــد شــوارتزنگر
بــه ایفــای نقــش ســارا کانــر پرداخــت .کالرک قـرار اســت در ســال  ۲۰۱۶هــم در اقتباســی از کتــاب پــر فــروش  Me Before Youبــازی کنــد .ایــن
بازیگــر بریتانیایــی در ســال  ۲۰۱۵هــم بــه عنــوان جذابتریــن زن زنــدهی ســال توســط  Esquireانتخــاب شــد .همچنیــن شــایعه شــده کــه او قـرار
اســت در فیلــم «اســلحههای آگوســت» در کنــار هلنــا بونهــام کارتــر بــه ایفــای نفــش بپــردازد.
امیلیــا کالرک تاکنــون در  ۴۱قســمت از رسیــال بــازی تــاج و تخــت بــازی کــرده و شــخصیت او پــس از فـرار گودالهــای مبــازره توســط اژدهایــش
دروگــون بــه ناکجاآبــاد بــرده شــد و حــاال بایــد خــود را بــه طریقــی از اســارت دوتراکیهــا خــارج کنــد.
لنا هیدی ()Lena Headey

اســتیفن جِــی .دیلیــن زادهی  ۲۷مــارس  ۱۹۵۷لنــدن اســت .او کــه اغلــب
بــه خاطــر بــازی در نقــش لئونــارد وولــف در فیلــم ســاعتها ( )۲۰۰۲و اســتنیس براتیــون در رسیــال بــازی تــاج و تخــت شــناخته میشــود
در فیلمهــای متعــددی مثــل هملــت ( ،)۱۹۹۰شــاه آرتــور ( )۲۰۰۴و ســی دقیقــه پــس از نیمــه شــب ( )۲۰۱۲حضــور داشــته اســت .دیلیــن در
تلویزیــون هــم بســیار فعــال بــوده و در رسیالهــا و فیلمهــای تلویزیونــی زیــادی از جملــه  Hunted، John Adamsو  The Tunnelظاهــر شــده.
نکتـهی جالــب در مــورد او حضــور پــرش فرانــک دیلیــن در قســمت ششــم مجموعـهی هــری پاتــر بــه نــام هــری پاتــر و شــاهزادهی دورگــه اســت.
فرانــک در ایــن فیلــم نقــش ولدمــورت جــوان را بــازی کــرد .اســتیفن کــه در فصــل دوم وارد رسیــال شــد هــم یکــی از کســانی اســت کــه کتابهــا
را نخوانــده اســت.
اســتیفن دیلیــن در  ۲۳قســمت
از رسیــال بــازی تــاج و تخــت بــه
ایفــای نقــش شــخصیت اســتنیس
براتیــون پرداختــه و بــا وجــود ایــن
کــه در آخریــن صحنــهی حضــور او
در رسیــال بــه نظــر میآمــد کــه او از
داســتان حــذف شــده ولــی بســیاری از
طرفــداران ایــن شــخصیت امیدوارنــد
کــه او بــاز هــم بــه رسیــال بازگــردد.

لنــا هیــدی متولــد  ۳اکتــر  ۱۹۷۳برموداســت .او از ســن  ۱۷ســالگی رشوع بــه بازیگــری در نقشهــای فرعــی و شــخصیتهای مکمــل کــرد .هیــدی
شــهرت جهانــی خــود را بــه خاطــر بــازی در فیلمهــای پرفــروش و فانــری  )2005( The Brothers Grimmو بــه خصــوص بـرای بــازی در نقــش گرد آوری از ایامن .ص
گورگــو ،ملک ـهی اســپارتا در فیلــم  )2007( 300بــه دســت آورد .او عــاوه بــر پروژههــای ســینامیی در رسیــال ترمیناتــور شــبکهی فاکــس آمریــکا
بــه نــام  Terminator: The Sarah Connor Chroniclesهــم بــه عنــوان ســارا کانــر ایفــای نقــش کــرد .ایــن بازیگــر  ۴۲ســاله در ســالهای بعــد

میسی ویلیامز ()Maisie Williams
مــارگارت کونســتنس میســی ویلیامــز متولــد  ۱۵آوریــل  ۱۹۹۷بریســتول انگلســتان اســت .او در اولیــن
کارهــای بــزرگ خــود بــا شــبکهی  HBOو ب ـرای رسیــال بــازی تــاج و تخــت ق ـرار داد بســت .بازیگــر
نقــش آریــا اســتارک علیرغــم برنــده شــدن جایزههــای متعــددی از جملــه جایــزهی  EWwyتاکنــون
نتوانســته جایــزهی امــی را تصاحــب کنــد .ویلیامــز کــه نــام میســی را از داســتان کمیــک The
 Perishersگرفتــه اســت پــس از حضــور موفــق در رسیــال ســاخته شــده از مجموع ـهی نغم ـهی
یــخ و آتــش در فیلمهایــی چــون  )2012( Heartstrokeو  )2013( Goldهــم بــازی کــرده اســت.
ایــن بازیگــر نوجــوان انگلیســی اخی ـرا ً هــم در رسیــال محبــوب و پرطرفــدار دکــر هــو در نقــش
اشــیلدر ظاهــر شــد .میســی کــه از دوســتان صمیمــی ســوفی ترنــر بازیگــر نقــش سانســا اســتارک
میباشــد در بــازی تحســین شــدهی  The Last of Usهــم صداپیشــگی شــخصیت الــی را بــر
عهــده داشــت .او در مصاحبـهای گفتــه بــود کــه خالصـهای از اتفاقاتــی کــه قـرار اســت در مــورد
شــخصیتش در کتابهــای نغمــه اتفــاق بیافتــد را میدانــد امــا بــه دلیــل ایــن کــه منیخواهــد از
تغییـرات رسیــال نســبت بــه کتــاب شــوک زده و گیــج شــود ،مجموعــه را بــه طــور کامــل نخوانــده
اســت .یکــی از چالشهــای میســی بـرای ایفــای نقــش بــه عنــوان آریــا ایــن بــود کــه میســی راســت
دســت بــود ولــی آریــا چــپ دســت ،بــه همیــن دلیــل میســی بایــد تــاش زیــادی میکــرد تــا کار بــا
دســت چــپ را بهــر یــاد بگیــرد.
میســی ویلیامــز تاکنــون در  ۳۹قســمت از رسیــال حضــور داشــته و طرفــداران شــخصیت او منتظــر
ببینیــد تــا آریــا ایــن بــار چگونــه میتوانــد از پــس نابینایــی کــه بــه دلیــل نافرمانــی از اعضــای
خانـهی ســیاه و ســفید گریبــان گیــر او شــده بــر میآیــد.
گردآوری شده توسط ایامن .ص

اخبار وسرتوسی

طراح ایرانی جواهرات رسیال بازی تاج و تخت
آناهیتــا گیتــی اســتاین معــار و جواهرســاز ایرانــی متولــد ای ـران و پــرورش یافتــه آملــان ،انگلســتان و در نهایــت ایــاالت
متحــده آمریکاســت .او کــه ســالها در نیویــورک بــه حرفــه معــاری مشــغول بــوده ،چنــد ســالی اســت کــه مهــارت،
تجربیــات شــخصی متنــوع و میـراث کهــن زادگاه خــود در طراحــی و ســاخت جواهـرات مجســمه گــون بــه کار گرفتــه اســت
او در رابطــه بــا طراحیهــای خــود میگویــد« :زیبایــی شناســی کارهــای مــن مطالعــه تضــاد میــان زوایــای ظریــف و نــرم
و منحنیهــای دارای زوایــای تنــد و ســاخت یافتــه اســت» .خطــوط ،منحنیهــا ،زوایــا ،ســایه و رنــگ و نــور در طراحــی
جواه ـرات برنــد آناهیتــا نقــش بســیار مهمــی را ایفــا میکنــد .نقــوش و موتیفهــای هــر و معــاری ای ـران باســتان و
بســیاری از مکانهایــی کــه او در آنهــا زندگــی کــرده نیــز بســیار طراحیهــای او را تحــت تاثیــر
ق ـرار داده اســت.
او مــی گویــد  « :ســعی مــی کنــم در محــدوده زبانــی قـرار بگیــرم کــه الهــام بخــش مــن
اســت .فــرم هــای مجســمه گــون نــرم و تندیــس وار هــر نــو و همچنیــن شــال
آفریقــا بســیار مــورد عالقــه و الهــام بخــش مــن بــوده اســت « .
گوشــوارههای مشــهور یشــم بریولیــت زرد او منونـهای از ایــن منابــع الهــام
اســت .او در رابطــه بــا اســتفاده از یشــم و عقیــق میگویــد« :مــن اولیــن بــار
عاشــق و شــیفته کشــیدگی عقیــق بریولیــت شــدم و پــس از آن ســایههای رنگــی
و متنــوع ایــن ســنگ بــود کــه بســیار مرا شــیفته خــود کــرد ،درخشــش طالیی و
زنانگــی محــض رنــگ ایــن ســنگ بــه آن جلــوه بــی نظیــری بخشــیده اســت،
در یــک کالم جواهـرات مــن بـرای ملــس کــردن ســاخته شــدهاند».
یکــی از زیباتریــن و خالقانهتریــن جواهــر مجموعــه جدیــد او،
گردنبنــد بــا شیشــه کریســتال اســت کــه بــا املــاس و یاقــوت پــر
شــده اســت .ایــده طراحــی ایــن گردنبنــد از جنگجویــان باســتان
الهــام گرفتــه شــده کــه در هنــگام رفــن بــه
میــدان جنــگ ظــرف کوچکــی بــه عنــوان «اشــک دان» بــه همــر خــود هدیــه میکردنــد کــه اگــر در
هنــگام بازگشــت از پیــکار بــا اشــک پــر شــده بــود نشــانی از عشــق و عالقــه بــوده اســت.
چهرههــای مشــهوری چــون کریســتین بــل ،ســارا درو گریــز و البتــه بســیاری از بازیگــران رسیــال
محبــوب «بــازی تــاج و تخــت» نظیــر لینــا هیــدی یــا هــان «رسســی لنیســر» مــکار ،ســوفی ترنــر و
شــخصیت «سانســا اســتارک» و البتــه امیلیــا کالرک یــا هــان «دنریــس تارگریــن» محبــوب و در کل
طراحــان لبــاس ایــن مجموعــه از طرفــداران ایــن ط ـراح ایرانــی هســتند.
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عاقبت عالقه دیوانه وار به رسیال بازی تاج و تخت!
یکــی از طرفــداران رسیــال بــازی تــاج و تخــت بخاطــر عالقــه عجیبــش بــه ایــن رسیــال دســت بــه اقــدام عجیبــی زده
اســت.این طرفــدار بــا  13ســاعت پیــادهروی روی بــرف نشــان بزرگــی از ایــن رسیــال را بــر دامنــه کوههــای آلــپ پدیــد
آورد.ســیمون بــک هرنمنــدی اســت کــه بــا الهــام گرفــن از شــخصیت جــان اســنو در ایــن رسیــال نشــان خانــدان اســتارک
را در انــدازه یــک و نیــم برابــر زمیــن فوتبــال روی برفهــای آلــپ نقــش کــرد .جــان اســنو بــا بــازی کیــت هرینگتــون در
رسیــال «بــازی تــاج و تخــت» فرزنــد نــد اســتارک اســت.
ایــن هرنمنــد بریتانیایــی کــه از زمیــن بــه عنــوان بــوم نقاشــی خــود اســتفاده میکنــد ،بــا اســتفاده از  64هـزار و  800قــدم
بــا کفشهــای برفــی اثــر هــری خــود را پدیــد آورده اســت .بــک کــه در آکســفورد مهندســی خوانــده اســت ،بـرای تخمیــن
تعــداد قدمهــای الزم پیــش از رشوع کار یــک نقشــه کامــل از طــرح و جزئیــات دقیــق
آن را رســم کــرد.او پــس از رســم نقــش بــا یــک قطبمنــا بــه عنــوان راهنــا ،کار خلــق
اثــر هــری خــود روی برفهــای تــازه و صــاف را آغــاز کــرد.
کاری از مهسا .ق

در ایــن زمســتان تاریــک و بلنــد ،آنکــه مــرده اســت دگربــار منــی میــرد ،قویــر از همیشــه برخواهــد خاســت و در زیــر فــرش ســتارگان ،ایــن شــاهدان ابــدی
قرضــش را ادا خواهــد کــرد!

آیا می دانستید ؟
هــر مجموعــه داســتان فانتــزی شــامل شــخصیت هــای مختلفــی اســت  ،شــخصیت هایــی کــه گاه نــزد هــواداران بســیار
محبــوب شــده و هــواداران بــا شــور و حـرارت هــر جزئیاتــی راجــع بــه شــخصیت هــای دلخــواه خــود را دنبــال مــی کننــد
ایــن بحــث در مــورد مجموعــه ی نغمــه ای از آتــش و یــخ جــرج مارتیــن نیــز صــادق اســت ،مجموعــه کــه در بــر گیرنــده
شــخصیت هــای مختلــف از خانــدان هــای مختلــف اســت  ،یکــی از محبــوب تریــن ایــن خانــدان هــا ،خانــدان اســتارک
اســت ،خاندانــی پرطرفــدار کــه در بــر گیرنــده چنــد شــخصیت مهــم نظیــر ادارد اســتارک و کاتلیــن تالــی و هــم چنیــن
شــخصیت هایــی اســت کــه داســتان از دیــد آنهــا دنبــال مــی شــود نظیــر آریــا اســتارک ،سانســا اســتارک و نیــز جــان
اســنو .جــان اســنویی کــه یکــی از پرماجراتریــن و پرحاشــیه تریــن شــخصیت هــای ایــن مجموعــه اســت ،ماجراهایــی از
چگونگــی تولــد او  ،تصمیــات او کــه هرکــدام در رسنوشــت کلــی وســروس موثرنــد و اطــاق لفــظ اســنو بجــای اســتارک
ب ـرای او .اســتفاده از لفــظ اســنو(برف ) ب ـرای ایــن شــخصیت نشــان از شــخصیت پــردازی بــا حوصلــه و دقــت مارتیــن
در جزئیــات ســازنده داســتان اســت .طفــان نامــروع در وســروس بنابــر محــل ســکونت خــود نامگــذاری مــی شــدند
چنانچــه اگــر ایــن کــودک در شــال و حــوزه نفــوذ قلمــروی
وینرتفــل بــود اســنو(نظیر جــان و رمســی اســنو) ،اگــر در دورن
بــود ســند (نظیــر االریــا ســند)،اگر در ریورلنــد بــود ریــور و...
نامگــذاری مــی شــد .ایــن مزیتــی خــوب و نشــان از پرداخــت
مناســب داســتان اســت ولــی جــدای از آن چیــزی کــه بــرای
نویســنده ایــن ســطور جالــب بــود ،گاهــا وجــود شــباهت هــای
تــام اســمی (خــواه تصادفــی یــا غیــر تصادفــی) در داســتان هــای
فانتــزی اســت  .جرقــه ایــن خیــال نیــز از ماج ـرای وجــود یــک
ســم وایــز گمجــی زنــده در انگلســتان بــه ذهــن نویســنده وارد
شــد .ســم وایــز گمجــی ای کــه ایــن قضیــه بـرای او جالــب آمــد
و طــی نامــه ای ایــن امــر را بــه تالکیــن اطــاع داد و البتــه
بــا واکنــش خــوب تالکیــن مواجــه شــد  .در مــورد شــخصیت
جــان اســنو هــم جــان اســنو هــای دیگــری وجــود دارد و کال
حداقــل  6جــان اســنو شــناخته شــده اســت  .یکــی از ایــن جــان
اســنوها ،وزیــر خزانــه داری ایــاالت متحــده آمریــکا بــود 1
همچنیــن یکــی از سیاســتمداران و مناینــدگان امریکایــی همیــن
نــام 2را داشــت ،ولــی همنــام بســیار مشــهور لــرد اســنو  ،یکــی
از مشــاهیر دانــش پزشــکی ،شــاخه ی بیهوشــی 3و همچنیــن
پیشــگیری از بیــاری هــا اســت .کســی کــه مــی تــوان گفــت نظیــر اســنو کــه ســوگند خــورده بــود کــه  :مــن رس پســتم
زندگــی خواهــم کــرد و خواهــم مــرد و در دنیــای فانتــزی بــه جنــگ پلیــدی هــا رفــت ،او نیــز در دنیــای واقعــی بــه جنــگ
بیــاری و تقدیــم هبــه ســامت بــه همــه انســان هــا شــد  ،هبــه ای کــه همیشــه در معــرض نســیان بــود  ،نــوع بــر در
ابتــدای خلقــت عمدتــا گرفتــار تــرس هایــی نظیــر گرســنگی و شــکار شــدن بــود ،بــا پیرشفــت دانــش و تبدیــل انســان از
شــکار بــه شــکارچی و بــرآورده کــردن نیــاز هــای غذایــی ،مشــکل بعــدی بیــاری هــای واگیــر دار و عفونــی بــود  ،بیــاری
هایــی کــه گاهــا تــرس از آنهــا همـراز بــا تــرس از شــخصیت هــای افســانه ای ادبیــات گامنــه زن بــود  ،مــورد هــای زیــادی

پیــدا میشــد کــه طغیــان بیــاری نظیــر طاعــون (4مــرگ ســیاه) و وبــا 5باعــث مــرگ میلیــون نفــر انســان در رده هــای
مختلــف ســنی میشــد .
اســنو 6از جملــه کســانی بــود کــه در مبــارزه بــا بیــاری هــای عفونــی و واگیــردار موثــر و شــخصیتی مانــدگار بود،جــان

اســنو در قــرن  19مــی زیســت  .او بــا آمــاده كــردن يــك اســپري تنفســی اســتفاده از اتــر را كارآمــد كــرد و ايــن وســيله بـراي
طبابــت در ســال  1847در جامعــه پزشــي وســت مينســيرت داده شــد .اســنو در كنــار اينكــه يــك آزمايشــگر داروي بيهــويش
بــود يــك محقــق و آمــوزگار نيــز بــود او داراي كنجــكاوي عقالنــی بــود و بــه دنبــال درك فراينــد بيهــويش بــود او نيــاز
بــه انــدازه گــري مقــدار عامــل تجویــز شــده ،اهميــت تظاهـرات فقــدان اكســيژن و مشــكالت دي اكســيد كربــن را دنبــال
كــرد .بـراي راهناميــي اطبــاي بالينــي فراينــد بيهــويش را بــه پنــج مرحلــه تقســيم كــرد كــه امــروزه بــه عنــوان نشــانه هــاي
بالينــي بيهــويش معــروف هســتند همــه ايــن مــوارد و پژوهشــهاي مختلــف در ســال  1847در يــك رســاله تحــت عنــوان
دربــاره استنشــاق بخــار اتــر جمــع آوري شــدند كــه در طــب و بيهــويش كالســيك اســت .اســنو در ســال  1853هنگامــي كــه
بــا موفقيــت از كلروفــرم بـراي عليــا حــرت ملكــه ويكتوريــا هنــگام تولــد پرانــس لئوپولــد اســتفاده كــرد مشــهور شــد و
ايــن رخــداد در عــارت  anesthesia a la teineبــه رســم يــادگار نگاشــته شــد .
در کنــار ایــن آنچــه کــه واقعــا اســنو بــه آن عشــق مــی ورزیــد ،اپیدمیولوژی(همــه گیرشناســی) 7بیــاری وبــا بــود کــه در
اواســط قــرن  19در انگلســتان معضــل عمــده ای محســوب میشــد .فقــط در هفتــه اول ســپتامرب  ،1854حــدود  600نفــر
کــه در تعــداد اندکــی از ســاختامن هــای تلمبــه خانــه ب ـراد اســریت 8در انــدن زندگــی مــی کردنــد ،بــه دلیــل ابتــا بــه
وبــا تلــف شــدند .در آن زمــان ویلیــام فــار 9رئیــس اداره ثبــت احــوال بــود .اســنو و فــار دربــاره علــت وبــا کامــا اختــاف
عقیــده داشــتند .فــار بــه آنچــه اصطالحــا نظریــه میاســاتیک بیــاری 10نامیــده مــی شــد اعتقــاد داشــت .براســاس ایــن
نظریــه کــه در آن زمــان عمومــا بــه آن معتقــد بودنــد ،بیــاری از طریــق یــک میاســم یــا ابــر کــه در ارتفــاع اندکــی از
ســطح زمیــن مســتقر میشــد ،انتقــال مــی یافــت .اگــر چنیــن باشــد ،انتظــار مــی رفــت کــه افـرادی کــه در ارتفــاع کمــری

زندگــی مــی کننــد بــا خطــر بیشــری بـرای ابتــا بــه بیــاری منتقــل شــده توســط ایــن ابــر مواجــه باشــند و داده هــای فــار
بــا ایــن نظریــه او مطابقــت داشــت ولــی اســنو بــا ایــن نظریــه موافــق نبــود .او معتقــد بــود کــه وبــا از طریــق آب آلــوده
منتقــل مــی شــود .در لنــدن آن زمــان ،اف ـراد ب ـرای تامیــن آب مــورد نیــاز خــود بــا یکــی از رشکــت هــای تامیــن کننــده
آب  ،قـرار داد مــی بســتند .محلــی کــه ایــن رشکــت هــا از آن آب بــر مــی داشــتند در یکــی از بخــش هــای بســیار آلــوده
رودخانــه تیمــز 11قـرار داشــت .یکــی از ایــن رشکــت هــا کــه المبــت  12نــام داشــت ،محــل تامیــن آب خــود را بــه قســمتی
از رودخانــه تیمــز کــه در باالدســت محــل قبلــی بــود و آلودگــی کمــری داشــت منتقــل کــرد ،ولــی ســایر رشکــت هــا محــل
تامیــن آب خــود را تغییــر ندادنــد ،بــر ایــن اســاس اســنو نتیجــه گرفــت کــه میـزان مــرگ و میــر ناشــی از وبــا در افـرادی کــه
آب مــورد نیازشــان را از رشکــت المبــت تهیــه مــی کردنــد مــی بایســت کمــر از ایــن میـزان در افـرادی باشــد کــه آب خــود
را از رشکــت هــای دیگــری تهیــه مــی کننــد .ابتــکاری کــه اســنو بـرای بررســی ایــن نظریــه بــه خــرج داد امــروزه بــا عنــوان
(اپیمیولــوژی چــرم کفــش )13معــروف اســت یعنــی رفــن اســنو از خانــه ای بــه خانــه ی دیگــر ،شــارش متــام مــوارد مــرگ
ناشــی از وبــا در هــر خانــه و تعییــن اینکــه کــدام رشکــت آب هرخانــه را تامیــن مــی کرده اســت .داده های اســنو بــه قدری
قانــع کننــده بودنــد کــه فــار یعنــی
رئیــس کل اداره ثبــت احــوال را بــر
آن داشــت تــا از روســای ثبــت احوال
هریــک از نواحــی جنــوب لنــدن
بخواهــد تــا رشکــت تامیــن کننــده
آب هــر خانــه ای را کــه در آن فــردی
بــه دلیلــی ابتــا بــه وبــا مــی میــرد
را ثبــت کننــد .جالــب اینکــه در
روزگار اســنو هنــوز ویربیــو کلــرای
انــرو توکســیک شــناخته نشــده
بــود و دربــاره زیســت شناســی ایــن
بیــاری هنــوز هیــچ چیــزی معلــوم
نشــده بــود ولــی اســنو ثابــت كــرد
كــه ايــن بيــاري مخــوف از طريــق
آب آلــوده انتقــال پيــدا كــرده اســت
و تحقیــق گرانبهــای اســنو منجــر
بــه تاســيس تصفيــه آب از طريــق
جوشــاندن و غلبــه بــر آن اپيدمــي
شــد و اپيدمــي هــاي بعــدي نيــز
محــدود شــدند .همیــن اقــدام بزرگ
کــه ســبب پیــدا شــدن راه هــای
کنــرل وبــا حتــی بــدون شــناخت
دقیــق عامــل بیامریــزا شــد ســبب
شــد کــه بــه جــان اســنو ،لقــب پــدر
اپیدمیولــوژی مــدرن داده شــود.
مقاله ای از امین ظهور تبار

منابع و پانوشت:
اپیدمیولوژی(ویرایــش چهــارم) /لئــون گوردیــس ؛ ترجمــه پیــان ســامتی ،خــرو ســبحانیان ،علیرضــا فتــح اللهــی،انتشــارات ارجمنــد1389،
سایت پزشکان بدون مرز /اپیدمیولوژی چیست؟ درســنامه پزشــکی پیشــگیری و اجتامعــی ،جلــد اول :اصــول و روشــهای اپیدمیولــوژی ،جمعیــت شناســی و آمارهــایبهداشــتی  -جــان اورت پــارک ،کــی .پارکــر ،حســین شــجاعی تهرانــی (مرتجــم) ،حســین ملــک افضلــی (زیرنظــر)
امین ظهورتبار

کارگردانان رسیال بازی تاج وتخت

هــر ســاله  ۱۰قســمت
مختلــف رسیــال بــازی تــاج
و تخــت بیــن  ۴تــا  ۶کارگــردان مختلــف تقســیم میشــود
کــه از ایــن رو ایــن رسیــال تاکنــون  ۱۴کارگــردان متفــاوت
را بــه خــود دیــده اســت .پــر تکرارتریــن کارگردانــان  ۳نفر
بــا نامهــای الکــس گریــوز ( ،)Alex Gravesدیویــد ناتــر
( )David Nutterو آلــن تیلــر ( )Alan Taylorهســتند
کــه هــر کــدام  ۶قســمت را کارگردانــی کردهانــد .البتــه
نفــر پانزدهمــی هــم وجــود دارد کــه کارگردانــی قســمت
پایلــوت را بــر عهــده داشــت امــا بــه خاطــر عــدم پخــش
شــدن ایــن قســمت بــه آن منیپردازیــم .اکنــون بــه رساغ
بررســی یــک بــه یــک ایــن کارگردانــان میرویــم:

او در رسیــال بــازی تــاج و تخــت کارگــردان قســمتهای  ۷ ،۶و  ۸از فصــل اول بــا نامهــای  A Golden Crown، You Win or You Dieو The Pointy
 Endبــود .ســپس ب ـرای دو قســمت ابتدایــی فصــل ســوم بــه نامهــای  Valar Dohaerisو  Dark Wings, Dark Wordsنیــز بــه پــروژه بازگشــت.
آلن تیلر ()Alan Taylor
ایــن کارگــردان آمریکایــی متولــد ســال  ۱۹۵۹میــادی اســت .او آثــار مختلفــی را در تلویزیــون و ســینام کارگردانــی کــرده اســت .از آثــار وی در شــبکهی HBO
میتــوان بــه بــازی تــاج و تخــت ،Rome، Deadwood، Carnivale، Six Feet Under، The Sopranos ،و Sex and the Cityاشــاره کــرد .دیگــر کارهــای
تلویزیونــی ایــن کارگــردان مشــتمل بــر  Mad Menو  Lostمیشــود.
تیلــر در رسیــال بــازی تــاج و تخــت عهــده دار کارگردانــی دو قســمت پایانــی فصــل اول بــود ،ســپس بـرای قســمتهای  ۸ ،۲ ،۱و  ۱۰فصــل دوم بــه رسیــال
بازگشــت .بــه عــاوه او در تیــم تهیــه کنندگــی فصــل دوم نیــز حضــور داشــت.

تیم ون پاتن ()Tim Van Patten

احتــال حضــور تیلــر در فصــل ســوم رسیــال پــس از اعــام کارگردانـیاش بـرای فیلــم  Thor: The Dark Worldکاهــش یافــت امــا همچنــان انتظــار میرفــت
بـرای یــک قســمت بــه ایــن فصــل بازگــردد ،اگرچــه زمــان بنــدی اکـران قســمت دوم ثــور رشایــط را بـرای بازگشــت او مهیــا نســاخت .ایــن کارگــردان  ۵۷ســاله
کارگــردان قســمت پنجــم از رسی فیلمهــای ترمیناتــور بــا نــام  Terminator: Genesisهــم میباشــد.

برایان کرک ()Brian Kirk

همچنیــن او کار خــود در رسیــال بــازی تــاج و تخــت را نیــز ابتــدا در فصــل اول و بــا فیلمــرداری در چهــار قســمت از آن رشوع کــرد؛ ســپس در فصــل دوم
بــه مقــام کارگردانــی رســید.

او کــه متولــد  ۱۰ژوئــن  ۱۹۵۹در منطقــهی بروکلیــن
نیویــورک اســت در زمینههــای مختلفــی مثــل بازیگــری ،فیلمنامــه نویســی ،تهیــه کنندگــی و کارگردانــی فعالیــت داشــته اســت .او عمومــاً بــه خاطــر
کارگردانیهایــش در شــبکهی  HBOو در رسیالهــای  Boardwalk Empire، The Pacific، Rome، Deadwood، The Wire، The Sopranosو  Sex andنــام قســمتهایی کــه توســط اون کارگردانــی شــد بــه ترتیــب The Night Lands ،)۱۱( The North Remembers ،)۱۰( Fire and Blood ،)۹( Baelor
 the Cityمعــروف اســت .و برجســتهترین کارش نیــز مربــوط بــه  ۲۰کارگردانــی در قســمتهای مختلــف رسیــال  ،The Sopranosو همچنیــن جایــزهای ( )۱۸( The Prince of Winterfell ،)۱۲و  )۲۰( Valar Morghulisاســت.
کــه در انجمــن نویســندگان و جایــزهی ادگار بــرد ،میشــود.
الیک ساخاروف ()Alik Sakharov
پاتــن دو قســمت ابتدایــی رسیــال بــازی تــاج و تخــت را کارگردانــی کــرده و همچنیــن وظیفـهی تصویربــرداری مجــدد قســمت پایلــوت ،کــه توســط تومــاس
او در دورهی اتحــاد جامهیــر شــوروی (ازبکســتان کنونــی) در  ۱۷مــی  ۱۹۵۹بــه دنیــا آمــد و در ســال  ۱۹۸۱بــه ایــاالت متحــده مهاجــرت کــرد .وی پــس از
مککارتــی ( )Thomas McCarthyکارگردانــی شــده بــود را بــر عهــده داشــت .او بــه خاطــر همیــن قســمت ابتدایــی نامــزد جایــزهی امــی نیــز شــد.
اخــذ شــهروندی آمریــکا در دهـهی  ۸۰و  ۹۰میــادی بــه کارگردانــی فیلمهــای کوتــاه و موزیــک ویدیوهــا پرداخــت .ســاخاروف کار خــود را بــا شــبکهی HBO
بــا رسیالهــای  The Sopranos، Romeو  Sex and the Cityرشوع کــرد کــه بـرای رسیــال Romeبرنــدهی جایــزهی امــی هــم شــد.
نام دو قسمتی که توسط او کارگردانی شد  Winter is Comingو  The Kingsroadاست.

او کــه متولــد ســال  ۱۹۶۸در ایرلنــد شــالی اســت بــه خاطــر کارهایــش در رسیــال بــازی تــاج و تخــت و دو رسیــال دیگــر شــبکهی  HBOبــه نامهــای
 Boardwalk Empireو  Luckمشــهور اســت .کــرک همچنیــن در ســاخت رسیالهــای دیگــری مثــل  Dexterو  Brotherhoodهــم نقــش داشــته اســت .بــه قســمتهایی کــه او کارگردانــی آنهــا را بــر عهــده داشــته از ایــن ق ـرار
اســت:
عــاوه او کارگــردان دو مینــی رسیــال بریتانیایــی بــه نامهــای  Father & Sonو  Great Expectationsنیــز میباشــد.
قسمت  ۳از فصل دوم به نام What is Dead May Never Die
او تــا یــک قدمــی کارگردانــی قســمت دوم از رسی ابرقهرمانــی ثــور هــم پیــش رفــت امــا در نهایــت آن را نپذیرفــت تــا کار بــه همــکارش در همیــن رسیــال قسمت  ۶از فصل سوم به نام The Climb
قســمت  ۶و  ۷از فصــل چهــارم بــه نامهــای The Law of Gods and
برســد.
 Menو Mockingbird
کــرک کارگــردان قســمتهای  ۴ ،۳و  ۵فصــل اول بــود امــا بــه دلیــل مشــغلههای کاری فرصــت بازگشــت بــه رسیــال را پیــدا نکــرد .بــا ایــن وجــود یــک جــای
دیوید پرتاکا ()David Petrarca
خالــی بـرای بازگشــت او در فصلهــای آینــده بــه بــازی تــاج و تخــت در نظــر گرفتــه شــده اســت.
نــام ســه قســمتی کــه توســط کــرک  ۴۸ســاله کارگردانــی شــد  Lord Snow، Cripples, Bastards and Broken Thingsو  The Wolf and the Lionایــن کارگــردان و تهیــه کننــدهی آمریکایــی در  ۱۰نوامــر  ۱۹۶۵بــه دنیــا
آمــد و در پروژههــای مختلفــی در عرص ـهی تئائــر ،ســینام و تلویزیــون
میباشــد.
تجربــه دارد .از اون اغلــب بــه خاطــر کارگردانــی رسیالهــای True
 Blood، Hung، Big Loveو  Boardwalk Empireیــاد میشــود.
دنیل میناهان ()Daniel Minahan

او کــه متولــد  ۱۹۶۲در ایــاالت متحــده آمریکاســت عــاوه بــر بــازی تــاج و تخــت بــه خاطــر کار در رسیالهــای  True Blood، John From Cincinnati،در رسیــال بــازی تــاج و تخــت نیــز او کارگــردان دو قســمت از فصــل دوم رسیــال بــه نامهــای  Garden of Bonesو  The Ghost of Harrenhalیعنــی
 Deadwoodو  Six Feet Underایــن شــبکه نیــز مشــهور اســت .بــه عــاوه میناهــان در رسیالهــای شــبکههای دیگــر ماننــد  Grey’s Anatomyو  The Lقســمتهای  ۴و  ۵اســت.
 Wordهــم کار کــرده اســت.

کــرد .جــورج آر.آر .مارتیــن نویســندهی مجموع ـهی
دیوید ناتر ()David Nutter
نغمـهای از یــخ و آتــش کــه از طرفــداران فیلــم The
از دیگــر کارگردانــان آمریکایــی ،پــر طرفــدار و کاربلــد رسیــال میتوانــد بــه دیویــد ناتــر اشــاره کــرده کــه متولــد  ۱۹۶۰اســت .او اولیــن بــار بــا کارگردانــی  Descentاســت از حضــور او در رسیــال بــازی تــاج
قســمتهایی از رسیــال  The X-Filesمطــرح شــد .شــانزده قســمت از پایلوتهــای ســاخته شــده توســط او بــه عنــوان رسیــال پذیرفتــه شــدند کــه از جملـهی و تخــت ابـراز خوشــحالی کــرده بــود.
آن میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــردSpace: Above and Beyond, Millennium, Smallville, Without a Trace, Supernatural, Terminator: The :
مارشــال کارگــردان قســمت  ۹از فصــل دوم بــه نــام
 ,Sarah Connor Chroniclesو .The Mentalist
 ،Blackwaterو قســمت  ۹از فصــل چهــارم بــه نــام
بــه عــاوه او در شــبکهی  HBOب ـرای رسیالهــای دیگــری نظیــر ( Band of Brothersکــه بــه خاطــر آن برنــدهی جایــزه امــی شــد) The Sopranos ،و  The Watchers on the Wallمیباشــد .بنابرایــن
Entourageنیــز کارگردانــی کــرده اســت.
میتــوان از اون بــه عنــوان کارگــردان نربدهــای
مهــم داســتان نــام بــرد.
الکس گریوز ()Alex Graves
ایــن کارگــردان و تهیــه کننــدهی آمریکایــی متولــد
 ۲۳جــوالی  ۱۹۶۵اســت .او کــه هــم در تلویزیــون
و هــم در ســینام تجربههــای متنوعــی دارد اغلــب
بــه خاطــر کارگردانــی و تهیــه کنندگــی در رسیــال  The West Wingشــناخته میشــود کــه بــه خاطــر آن دو جایــزهی امــی هــم برنــده شــده .از دیگــر آثــار
برجســتهی او میتــوان بــه رسیــال  Fringeو رسیــال کنســل شــدهی  Terra Novaاشــاره کــرد.
گریــوز کارش در رسیــال بــازی تــاج و تخــت را از فصــل ســوم رشوع منــود .او  ۴قســمت دیگــر هــم در فصــل چهــارم کارگردانــی کــرد تــا اولیــن کســی باشــد
کــه بیشــرین کارگردانــی در یــک فصــل را بــه نــام خــود ثبــت کــرده اســت .او تقریبـاً بــه مــدت  ۱۰۰روز بـرای کار بــر روی فصــل چهــارم ســاعت  ۵صبــح از
خــواب بیــدار میشــد و تــا ســاعت  ۷شــب بــر رس صحنــه میمانــد .ســپس بــه هتــل بــاز میگشــت و ادامـهی کار را تــا  ۲بامــداد آنجــا انجــام مـیداد .بــه
همیــن دلیــل در ایــن مــدت تنهــا  ۳ســاعت میخوابیــد ،از ایــن رو بــا توجــه بــه فشــار ســنگین کاری بعیــد اســت او را بــار دیگــر در رسیــال داشــته باشــیم.
ایــن کارگــردان مســئولیت ســاخت قســمتهای  ۴و  ۵از فصــل ســوم بــه نامهــای  And Now His Watch is Endedو  ،Kissed by Fireو همچنیــن
قســمتهای  ۸ ،۳ ،۲و  ۱۰از فصــل چهــارم بــه نامهــای  ،The Lion and the Rose، Breaker of Chains، The Mountain and the Viperو The
 Childrenرا بــر عهــده داشــت.
میشل مکالرن ()Michelle MacLaren
ایــن کارگــردان و تهیــه کننــدهی کانادایــی متولــد  ۱۹۶۵میــادی اســت .او کارگردانــی قســمتهای مختلفــی از رسیالهــای The X-Files، Without a Trace،
کار او در رسیــال بــازی تــاج و تخــت بــا کارگردانــی در فصــل دوم و دو قســمت پایانــی فصــل ســوم رشوع شــد .پــس از امتــام فصــل ســوم او در مصاحبـهای  ،Camelot، The Walking Deadو  Breaking Badرا برعهده داشــته اســت.
بــا هافینگتــون پســت اعــام کــرد کــه در فصــل چهــارم حضــور نخواهــد داشــت و نیــاز بــه اسـراحت دارد ولــی امیــدوار اســت بـرای فصــل پنجــم برگــردد .بــا
نزدیــک شــدن بــه قســمتهای پایانــی فصــل چهــارم او تاییــد کــرد کــه دوبــاره ب ـرای دو قســمت پایانــی فصــل پنجــم بــاز خواهــد گشــت .وی در نهایــت او شــغل حرف ـهای خــود را بــا کار بــه عنــوان دســتیار تولیــد رشوع کــرد .ســپس کار خــود را بــه عنــوان مدیــر تولیــد فیلــم  )1989( The Ranchو رسیــال
 Bookerادامــه داد.
بـرای کارش در قســمت پایانــی فصــل پنجــم برنــدهی یــک جایــزهی امــی گردیــد.
ناتــر کارگردانــی قســمتهای  ۶و  ۷از فصــل دوم بــه نامهــای  The Old Gods and the Newو  ،A Man Without Honorقســمتهای  ۹و  ۱۰از فصــل در ســال  ۲۰۰۰او بـرای تهیــه کنندگــی رسیــال علمــی تخیلــی  The X-Filesاســتخدام شــد و در میانـهی فصــل هفتــم رسیــال بــه ایــن پــروژه ملحــق شــد .بــا
ســوم بــه نامهــای  The Rains of Castamereو  ،Mhysaو دو قســمت پایانــی فصــل پنجــم بــه نامهــای  The Dance of Dragonsو  Mother’s Mercyگذشــت دو فصــل از حضــور او در ایــن پــروژه باالخــره توانســت قســمت هفتــم فصــل نهــم را بــه نــام  John Doeکارگردانــی کنــد .ایــن تجربــه زمینــه ســاز
کار کارگردانــی اپیزودیــک بـرای مـکالرن شــد.
را بــه عهــده داشــت.
او در سال  ۲۰۰۶توانست یک قسمت از رسیال نظم و قانون ( )Law & Orderرا هم کارگردانی کند.
مـکالرن در ســال  ۲۰۰۹بــا کارگردانــی یــک قســمت از فصــل دوم رسیــال  Breaking Badتواناییهــای خــود را مجــددا ً ثابــت کــرد .بــه دنبــال آن بــه عنــوان
نیل مارشال ()Neil Marshall
کمــک تهیــه کننــده در فصــل ســوم ایــن رسیــال هــم حضــور داشــت کــه بــه خاطــر آن نامــزد چنــد جایــزهی امــی شــد.
ایــن کارگــردان بریتانیایــی متولــد  ۲۵مــی  ۱۹۷۰میــادی اســت .او بــرای کارگردانــیاش در فیلمهــای  The Descent، Dog Soldiers، Doomsdayو
مـکالرن در تابســتان  ۲۰۱۲بــه عنــوان کارگــردان بـرای فصــل ســوم بــازی تــاج و تخــت اســتخدام شــد .او در آن فصــل دو قســمت را کارگردانــی کــرد ،ســپس
 Centurionمشــهور اســت.
بـرای فصــل چهــارم هــم کارگردانــی دو قســمت دیگــر را پذیرفــت ،ولــی بــا توجــه بــه مشــغلههای کاری دیگــر نتوانســت بــا رسیــال همــکاری کنــد .در نوامــر
مارشــال کار خــود را در رسیــال بــازی تــاج و تخــت را بــا فصــل دوم آن رشوع کــرد .او نــرد مهــم خلیــج بلکواتــر را در قســمت  Blackwaterکارگردانــی  ۲۰۱۴هــم اعــام شــد کــه او کار طراحــی و کارگردانــی فیلــم ابرقهرمانــی  Wonder Womanرا بــر عهــده خواهــد داشــت کــه بــا بازیگــری گل گــدوت در

ســال  ۲۰۱۷اک ـران میشــود.

شــد کــه او بـرای کارگردانــی دو قســمت ابتدایــی فصــل ششــم بــه ایــن رسیــال بــاز میگــردد.

او کــه تنهــا کارگــردان زن رسیــال بــازی تــاج و تخــت بــه حســاب میآیــد قســمتهای  ۷و  ۸فصــل ســوم بــه نامهــای  The Bear and the Maiden Fairاو تاکنون کارگردانی دو قسمت  ۵و  ۶از فصل پنجم به نامهای  Kill the Boyو  Unbowed, Unbent, Unbrokenرا بر عهده داشته است.
و  ،Second Sonsو قســمتهای  ۴و  ۵از فصــل چهــارم بــه نامهــای  Oathkeeperو  First of His Nameرا کارگردانــی کــرده اســت.
میگوئل ساپوچنیک ()Miguel Sapochnik
ســولویس
مایــکل
ایــن کارگــردان و فیلمنامــه نویــس بریتانیایــی بــه ســبب کارگردان ـیاش در فیلــم  Repo Menشــناخته میشــود .همچنیــن از مهمرتیــن آثــار تلویزیونــی او
)Michael
(Slovis
نیــز میتــوان بــه  House M.D، Fringe، Awakeو  Mind Gamesاشــاره کــرد.
ایــن کارگــردان و فیلمــردار
در تاریــخ  ۱۵جــوالی  ۲۰۱۴او بــه عنــوان یکــی از کارگردانانــی کــه دو قســمت از فصــل پنجــم رسیــال را کارگردانــی میکننــد معرفــی شــد .همچنیــن در مــاه
آمریکایــی بـرای کارهایــش
ژوئــن  ۲۰۱۵اعــام شــد کــه او بـرای دو قســمت پایانــی فصــل ششــم نیــز بــه ایــن پــروژه بــاز خواهــد گشــت.
در رسیالهــای & Law
 Order، Elementaryو
ساپوچنیک قسمتهای  ۷و  ۸فصل پنجم رسیال به نامهای  The Giftو  Hardhomeرا کارگردانی کرده است.
 Chicago Fireشــناخته
میشــود .او همچنیــن
دیوید بنیوف ()David Benioff
رسیــال
فیلمــردار
 Breaking Badنیــز بوده
ایــن نویســنده ،تهیــه کننــده و کارگــردان آمریکایــی کــه یکــی از دو نویســنده و شــورانرهای اصلــی رسیــال بــازی تــاج و تخــت نیــز میباشــد در  ۲۵ســپتامرب
و کارگــردان پــروژهی
 ۱۹۷۰بــه دنیــا آمــده اســت .او کــه بــه عنــوان فیلمنامــه نویــس فیلمهــای بزرگــی ماننــد 25th Hour، Troy، Stay، The Kite Runner، X-Men Origins:
جدیــد بازیگــر نقــش
 Wolverineو  Brothersمطــرح بــود بــا پیرشانــی پــروژهی عظیــم ایــن رسیــال بــار دیگــر تواناییهــای خــود را بــه اثبــات رســاند.
جیمــی لنیســر در رسیــال
 New Amsterdamنیــز
او تاکنون تنها یک بار در قسمت  ۳از فصل سوم وظیفهی کارگردانی این رسیال را بر عهده داشته .نام این قسمت  Walk of Punishmentاست.
میبا شــد .
او کارگردانی دو قسمت ابتدایی فصل پنجم به نامهای  The Wars to Comeو  The House of Black and Whiteرا بر عهده داشت.

دی .بی .وایس ()D. B. Weiss

مارک میلود ()Mark Mylod

دنیــل بــرت وایــس در  ۲۳آپریــل  ۱۹۷۱در آمریــکا بــه دنیــا آمــد .او تاکنــون در حرفههــای مختلفــی مثــل نویســندگی ،فیلمنامــه نویســی ،تهیــه کنندگــی و
کارگردانــی ظاهــر شــده اســت .وایــس یکــی از دو نویســنده و شــورانرهای اصلــی رسیــال بــه حســاب میآیــد.

ایــن کارگــردان و تهیــه کننــدهی ســینام و تلویزیــون بریتانیایــی کــه اغلــب بــه واســطهی کارگردانیهایــش در  ?The Big White، What’s Your Numberو
برنامههــای تلویزیونــی ماننــد  Cold Feetشــناخته میشــود .او اخیـرا ً هــم بــه عنــوان کمــک تهیــه کننــده و کارگــردان رسیالهــای  Entourage، Shamelessنخســتین رمــان او در ســال  ۲۰۰۳بــه نــام  Lucky Wander Boyمنتــر شــد کــه در مــورد بازیهــای ویدیویــی بــود .وایــس  ۴۴ســاله در ســال  ۲۰۰۳بــه
همـراه دیویــد بنیــوف کــه از دوســتان دوران دانشــگاه اوســت رشوع بــه نوشــن فیلمنامـهای از کتــاب  Ender’s Gameکــرد امــا هیــچ وقــت از آن اســتفاده
و  Once Upon a Timeبــا ایــن پروژههــا همــکاری کــرده اســت.
نشــد .او بــه عنــوان نویســنده در رسیــال  It’s Always Sunny in Philadelphiaهــم حضــور دارد.
میلــود کارگــردان قســمتهای  ۳و  ۴فصــل پنجــم رسیــال بــازی تــاج و تخــت بــه نامهــای  High Sparrowو  Sons of the Harpyبــود ،همیــن نقــش را در
وایــس نیــز تنهــا یــک بــار و در قســمت اول از فصــل
قســمتهای  ۷و  ۸فصــل ششــم هــم بــر عهــده دارد.
چهــارم بــه نــام  Two Swordsبــه کارگردانــی در
جرمی پادسوا ()Jeremy Podeswa
رسیــال بــازی تــاج و تخــت پرداختــه اســت.
ایــن کارگــردان کانادایــی کــه متولــد  ۱۹۶۲میــادی اســت بــرای فعالیتهــای ســینامییاش در  The Five Sensesو  ،Fugitive Piecesو کارگردانیهــای
تلویزیونـیاش در  ،Queer as Folk، The Tudors، The L Word، Camelotو  Rubiconمشــهور اســت .از ســوابق او در شــبکهی  HBOنیــز میتــوان بــه گردآوری شده توسط ایامن .ص
 Six Feet Under، Rome، Boardwalk Empire، True Bloodو ســه قســمت از  The Pacificاشــاره کــرد.
پدر او که یک نقاش است از معدود افرادی است که توانسته از کمپ نازیها نجات یابد.
اولیــن بــار در خــری اعــام شــد پادســوا یکــی از کارگردانــان فصــل دوم خواهــد بــود امــا هنگامــی کــه  HBOلیســت کارگردانــان آن فصــل را منتــر کــرد نــام
او در آن میــان دیــده منیشــد .بعدهــا مشــخص شــد کــه کارگــردان اصلــی قســمت بلکواتــر از پــروژه کنــار گذاشــته شــده و نیــل مارشــال جایگزیــن او
گردیــد .گفتــه میشــود منظــور از کارگــردان اصلــی هــان پادســوا بــوده امــا ایــن قضیــه هیچــگاه تاییــد نشــد.
بــار دیگــر در مــاه جــوالی  ۲۰۱۴اعــام شــد کــه ایــن کارگــردان دو قســمت از فصــل پنجــم را کارگردانــی خواهــد کــرد .بــه عــاوه در  ۱۲ژوئــن  ۲۰۱۵نیــز اعــام

اژدهایان تارگرین
بــی گــان همــه ســه اژدهــای جــوان دنریــس تارگریــن را مــی شناســید .از ســه اژدهــای اگان فاتــح و خواهرانــش هــم بارهــا در طــول داســتان یــاد
شــده اســت .امــا ایــن هــا تنهــا اژدهایانــی نبــوده انــد خانــدان تارگریــن تــا کنــون داشــته اســت .در ایــن مقالــه نخســت بــه طــور خالصــه بــه بیــان
ویژگــی هــای کلــی اژدهایــان و تاریخچــه ی آنــان مــی پردازیــم و ســپس آن اژدهایانــی متعلــق بــه خانــدان تارگریــن را کــه تــا کنــون در داســتان
هــا از آنــان نــام بــرده شــده اســت معرفــی مــی کنیــم .هرچنــد بــی گــان اژدهایــان دیگــری نیــز وجــود داشــته انــد کــه مــا هنــوز دربــاره ی آنــان
چیــزی منــی دانیــم!
*هشــدار :ایــن مقالــه حــاوی مطالبــی مرتبــط بــا کتــاب پرنســس و ملکــه مــی باشــد کــه مــی توانــد محتــوای داســتان را ب ـرای کســانی کــه ایــن
کتــاب را مطالعــه نکــرده انــد اســپویل منایــد!
اژدهایــان موجوداتــی فلــس دار و خزنــده هســتند بــا دو پــا و دو بــال خفــاش ماننــد .آنــان توانایــی دمیــدن آتــش دارنــد ،و همچنیــن بــدن آنــان
بســیار گــرم اســت تــا حــدی کــه در هــوای رسد بخــار مــی کننــد .فلــس هــای آنــان تــا حــدودی بــه آتــش مقــاوم اســت ،و هــر چــه سنشــان باالتــر
مــی رود بــا زخیــم تــر شــدن فلــس هایشــان مقاومتشــان بــه آتــش نیــز بیــش تــر مــی شــود ،و در عیــن حــال آتــش آنــان نیــز داغ تــر مــی گــردد ،تــا
جایــی کــه مــی تواننــد ســنگ و فلــز را هــم ذوب کننــد .اژدهایــان از هــوش باالیــی برخوردارنــد و بــا انســان هایــی کــه آنــان را بــزرگ مــی کننــد
ارتبــاط عمیــق و محکمــی برقـرار مــی کننــد .آنــان همچنیــن ســوار مــی پذیرنــد ،امــا هرگــز تــا زمانــی کــه سوارشــان زنــده اســت بــه هیــچ کــس
دیگــری ســواری منــی دهنــد .گفتــه مــی شــود کــه اژدهایــان بــا جــادو و فصــل هــای متغیــر دنیــا ارتبــاط دارنــد ،بــه طــوری کــه از زمــان انقـراض
آنــان جــادو تــا حــد زیــادی از دنیــا رخــت بربســته و همچنیــن زمســتان هــا طوالنــی تــر و رسدتــر شــده انــد.
اژدهایــان در گذشــته در رستــارس دنیــا زندگــی مــی کــرده انــد ،از وســروس گرفتــه تــا جزیــره یــخ زده ایــب و قــاره جنگلــی ســوتوریوس  .امــا منشــا
آنــان مــورد اختــاف اســت ،برخــی مــی گوینــد آنــان نخســتین بــار از رسزمیــن ســایه هــای آن ســوی آشــایی و جزایــر دریــای یشــم آمــده انــد و
برخــی نیــز منشــا آنــان را چهــارده آتــش فشــان والریــا مــی داننــد .امــا آن چــه روشــن اســت ایــن اســت کــه نخســت مردمــان والریــا بودنــد کــه
پنــج هـزار ســال پیــش توانســتند آنــان را رام کــرده و بــه خدمــت خــود در آورنــد.
پــس از نابــودی ارسارآمیــز والریــا ،ظاهـرا تنهــا اژدهایانــی کــه در رستــارس دنیــا جــان ســامل بــه در بــرده بودنــد ،متعلــق بــه خانــدان تارگریــن بودنــد،
خاندانــی از نســل والریــا کــه پیــش از آن اتفــاق شــوم رسزمیــن خــود را تــرک کــرده و بــه جزیــره درگــن اســتون در نزدیکــی وســروس کوچیــده
بودنــد .خانــدان تارگریــن مدتــی بعــد توانســتند بــا کمــک همیــن اژدهایــان قســمت اعظــم وســروس را بــه تــرف خــود درآورنــد ،و بـرای اولیــن
بــار در طــول تاریــخ رسزمیــن هــای مختلــف آن را تحــت فرمانروایــی یــک حکومــت مرکــزی درآورنــد.
اژدهایــان منــاد و نشــان خانــدان تارگریــن بــه شــار مــی رفتنــد ،تــا جایــی تنهــا کســانی کــه اژدهــا داشــتند تارگریــن واقعــی محســوب مــی شــدند .از
همیــن روی هنگامــی کــه شــایعاتی مبنــی بــر حرامـزاده بــودن فرزنــدان
رینی ـرا تارگریــن دخــر و وارث ویرسیــس یکــم پنجمیــن شــاه تارگریــن
توســط اطرفیانــان و طرفــداران آلیســنت هــای تــاور همــر دوم شــاه
پخــش شــد ،شــاه ویرسیــس ب ـرای اثبــات حقانیــت فرزنــدان رینی ـرا در
گهــواره هــر کــدام از فرزندانــش تخــم اژدهایــی نهــاد؛ کــه البتــه هــر ســه
نیــز بــاز شــدند.
ایــن اژدهایــان کــه نخســت تنهــا ســه عــدد بیــش تــر نبودنــد ،بــه تدریــج
در طــول ســالیان زادولــد کردنــد و شامرشــان فزونــی گرفــت .گفتــه مــی
شــود در جشــنی کــه بــه مناســبت پنجاهمیــن ســال تــاج گــذاری شــاه
جیهیریــس یکــم برگــذار شــد و همــه شــاهزادگان تارگریــن بــه هم ـراه
اژدهایانشــان در آن رشکــت کردنــد ،هیــچ گاه از زمــان نابــودی والریــا
ایــن تعــداد اژدهــا در یــک مــکان جمــع نشــده بودنــد .در اواخــر دوران
پادشــاهی ویرسیــس یکــم ،بیســت اژدهــای زنــده در وســروس وجــود
داشــتند.
بـرای صــد و پنجــاه ســال تارگریــن هــا ســوار بر اژدهایانشــان بر وســروس
حکومــت مــی کردنــد .تــا آن زمان چند اژدهــا از پا در آمــده بودند ،برخی
از پیــری و برخــی در جنــگ ،امــا اتفاقــی کــه مــرگ بیــش تر ایــن اژدهایان
را رقــم زد و در نهایــت مقدمــه انقراضشــان را چیــد ،جنگــی داخلــی بــود
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یکــم بودنــد کــه هــر دو ادعــای فرمانروایــی داشــتند و حــارض بــه پذیــرش حکومــت دیگــری نبودنــد .بــزرگان کشــور نیــز در طرفــداری از آنــان بــه
دو گــروه تقســیم شــدند ،طرفــداران شــهبانو ســیاه هــا نــام گرفتنــد و طرفــداران شــاه ســبزها .آنــان عاقبــت در ایــن خیــره رسی نــه تنهــا خــود را
بــه نابــودی کشــاندند ،بلکــه کشــور را نیــز ویـران کردنــد ،و آن قــدر از دو گــروه کشــته شــدند کــه خانــدان تارگریــن هیــچ گاه قــدرت پیشــینش
را بــاز نیافــت.
بــا گذشــت زمــان امــا زمیــن هــای آتــش گرفتــه دوبــاره ســبز شــدند ،نســل هــای جدیــد جــای کشــته شــدگان را گرفتنــد و آســیب هــای جنــگ ترمیــم
شــد ،امــا چیــزی کــه بـرای همیشــه از دســت رفتــه بــود اژدهایــان بودنــد ،ایــن موجــودات شــگفت انگیــز و وهمنــاک.
لیســت اژدهایــان شــناخته شــده ی
خانــدان تارگریــن:
آراکــس  :اژدهــای جــوان شــاهزاده
لوکریــس والریــون  ،در آغــاز رقــص
بــا اژدهایــان توســط واگار در نزدیکــی
اســتورمزاند کشــته شــد.
بالریــون  :ملقــب بــه رعــب ســیاه ،یکــی
از پنــج اژدهایــی کــه خانــدان تارگریــن
پیــش از نابــودی والریــا همــراه خــود
بــه درگــن اســتون آوردنــد .مرکــب اگان
فاتــح در جنــگ فتــح وســروس .مــرگ
در اثــر کهولــت ســن زمانــی کــه بیــش
از دویســت ســال ســن داشــت .ســواران
شــناخته شــده :شــاه اگان یکــم ،شــاه
میگــور تارگریــن  ،شــاه ویرسیــس یکــم.

کنیبــال  :یکــی از ســه اژدهــای وحشــی بــود کــه در زمــان
رقــص اژدهایــان در درگــن اســتون زندگــی مــی کــرد .مدتــی
بعــد بــه شــکل ارسار آمیــزی ناپدیــد گشــت و دیگــر هرگــز
اثــری از او دیــده نشــد .هیــچ کــس هرگــز ســوار بــر او نشــد.
کاراکســس  :مشــهور بــه بــاد ویــرم ،مرکــب شــاهزاده دیمــون
تارگریــن  .در رقــص اژدهایــان در نــرد بــا واگار بــر فــراز
چشــم خدایــان کشــته شــد.
دریــم فایــر  :مرکــب شــاهدخت رینــا تارگریــن و شــاهدخت
هلینــا تارگریــن پــس از او .در رقــص بــا اژدهایــان در واقعــه
ی یــورش مــردم کینگزلندینــگ بــه درگــن پیــت کشــته شــد.
گــری گوســت  :یکــی از ســه اژدهــای وحشــی بــود کــه در
زمــان رقــص اژدهایــان در درگــن اســتون زندگــی مــی کــرد.
او هیــچ گاه توســط هیــچ اژدهاســواری تصاحــب یــا رانــده
نشــد .در اواخــر جنــگ رقــص اژدهایــان توســط ســان فایــر
کشــته و خــورده شــد.
میلیــس  :مشــهور بــه ملکــه ی رسخ ،مرکــب شــاهدخت
رینیــس تارگریــن « ،ملکــه ای کــه هرگــز نبــود» .در رقــص
اژدهایــان در روکــز رســت در نــرد بــا واگار و ســان فایــر
کشــته شــد.
مراکســس  :یکــی از ســه اژدهایــی بــود کــه اگان اول و
خواهرانــش ب ـرای فتــح وســروس از آنــان اســتفاده کردنــد.
مرکــب شــهبانو رینیــس  .کشــته شــده در جنــگ اول دورن.
مــون دنــر  :اژدهــای لیــدی بیــا تارگریــن  .کشــته شــده در
اواخــر رقــص اژدهایــان توســط ســان فایــر در درگــن اســتون.
مورگــول  :اژدهایــی جــوان متعلــق بــه شــاهدخت جیهیــرا تــر از حــد تحملــش بــود و نیــز تیرهــای بســیاری کــه در بــه بدنــش اصابــت کــرده بودنــد پــس از نجــات ســوارش جــان داد.
تارگریــن  .در رقــص اژدهایــان در واقعــه یــورش بــه درگــن ســان فایــر  :اژدهــای زریــن ،جــوان ،زیبــا ،باشــکوه و بــی نظیرشــاه اگان دوم  .در اواخــر رقــص اژدهایــان بــر اثــر زخــم هایــی کــه در نربدهــای پــی
در پــی از اژدهایــان دیگــر (میلیــس ،گــری گوســت ،و مــون دنــر) برداشــته بــود از پــا در آمــد.
پیــت ،توســط شــوالیه ســوزان کشــته شــد.
مورنینــگ  :اژدهــای لیــدی رینــا تارگریــن  ،در اواخــر رقــص اژدهایــان بــه دنیــا آمــد ،و یکــی از تنهــا چهــار اژدهایــی بــود کــه از رقــص جــان ســامل ســیراکس  :مرکــب شــهبانو رینیـرا تارگریــن .در واقعــه ی یــورش بــه درگــن پیــت در حالــی کــه بــه کمــک اژدهایــان دیگــر رفتــه بــود توســط مــردم
بــه در بــرد .بــا توجــه بــه ایــن کــه آخریــن اژدهــا بیســت و دو ســال پــس از رقــص درگذشــت ،بــه نظــر مــی رســد کــه عمــر مورنینــگ نیــز کوتــاه از پــا در آمــد.
تساریون  :مشهور به ملکه ی آبی ،مرکب شاهزاده دیرون تارگرین  .کشته شده در رقص اژدهایان توسط ورمیتور در نربد دوم تامبلتون.
بــوده اســت.
کوییــک ســیلور  :اژدهــای شــاه اینیــس  ،و پــرش شــاهزاده اگان پــس از او .کشــته شــده در شــورش شــاهزاده اگان علیــه عمویــش شــاه میگــور در تیراکسس  :اژدهای شاهزاده جافری والریون  .کشته شده در واقعه ی یورش به درگن پیت.
ورماکس  :اژدهای شاهزاده جاکیریس والریون کشته شده در رقص اژدهایان در نربد گالت .
نــردی در کنــار چشــم خدایــان.
ســی اســموک  :مرکــب رس لینــور والریــون  .پــس از مــرگ لینــور فرزنــد نامرشوعــش آدام او را رام کــرد و در رقــص اژدهایــان بــر او ســوار شــد .ورمیتــور  :مشــهور بــه خشــم برنــزی ،مرکــب شــاه جیهیریــس یکــم .در آغــاز رقــص اژدهایــان توســط مــردی بــه نــام هیــو همــر  .کشــته شــده در
رقــص اژدهایــان در نــرد دوم تامبلتــون بــر اثــر زخــم هایــی کــه از ســی اســموک و تســاریون برداشــته بــود.
کشــته شــده توســط ورمیتــور در نــرد دوم تامبلتــون .
شــیپ اســتیلر  :یکــی از ســه اژدهــای وحشــی کــه در زمــان رقــص اژدهایــان در درگــن اســتون زندگــی مــی کــرد .در آغــاز رقــص توســط دخــرک واگار  :یکــی از ســه اژدهــای اگان فاتــح و خواهرانــش ،مرکــب شــهبانو ویســنیا خواهــر بــزرگ تــر اگان .کشــته شــده در رقــص اژدهایــان توســط
چوپانــی بــه نــام نتلــز رام شــد .در اواخــر رقــص اژدهایــان نتلــز ســوار بــر او بــه مــکان نامعلومــی گریخــت و پــس از آن دیگــر هیــچ گاه رویــت کاراکســس در نــرد بــر ف ـراز چشــم خدایــان ،هنگامــی کــه صــد و هشــتاد و یــک ســال ســن داشــت .ســواران شــناخته شــده :شــهبانو ویســنیا
تارگریــن ،بانــو لینــا والریــون  ،شــاهزاده ایمونــد تارگریــن .
نشــد.
رشیکــوس  :یــک مــاده اژدهــای جــوان متعلــق بــه شــاهزاده جیهریــس تارگریــن پــر خردســال اگان دوم .در واقعــه یــورش مــردم کینگزلندینــگ بــه آخریــن اژدهــا :آخریــن اژدهــای خانــدان تارگریــن ،یــک اژدهــای مــاده ســبزرنگ ،بیــار ،کوچــک ،رشــد نکــرده و ناقــص الخلقــه بــود کــه در زمــان
شــاه اگان ســوم درگذشــت .او کــه نامــش تــا کنــون جایــی ذکــر نشــده ،پیــش از مــرگ پنــج تخــم گذاشــت کــه هیــچ کــدام از آنــان بــاز نشــدند.
درگــن پیــت ،توســط مــردی بــه نــام هــاب چــوب بــر کشــته شــد.
ســیلوروینگ  :اژدهــای شــهبانو آلیســان  .در زمــان رقــص توســط مــردی بــه نــام اولــف ســفید رام شــد .پــس از نــرد دوم تامبلتــون و کشــته شــدن بــا مــرگ او نســل اژدهایــان بــه کلــی در وســروس و نیــز در متــام دنیــا منقــرض شــد ،تــا ایــن کــه نزدیــک بــه یــک و نیــم قــرن بعــد ،ســه اژدهــای
ســوارش ،وحشــی شــد و در جزیــره ای در دریاچــه ردلیــک النــه ســاخت و عمــرش را بــه شــکار گذارنــد .او یکــی از تنهــا چهــار اژدهایــی بــود کــه دنریــس تارگریــن از تخــم بیــرون آمدنــد...
مقاله ای از Turambar
از رقــص اژدهایــان جــان ســامل بــدر بــرد ،امــا از نحــوه یــا زمــان مــرگ او اطــاع دقیقــی در دســت نیســت.
اســتورم کالود  :اژدهایــی جــوان متعلــق شــاه اگان ســوم در زمــان کودکــی اش .در میانــه ی رقــص اژدهایــان ،بــه ســبب حمــل وزن اگان کــه ســنگین

بیوگرافــی شــخصیتها

تیریون

دنریس

دنریــس دخــر آخریــن پادشــاه خانــدان تارگریــن  ،آیریــس تارگریــن معــروف بــه پادشــاه دیوانــه و ریــا تارگریــن اســت کــه در بحبوحــه ی جنگــی کــه
بــه نابــودی خاندانــش مــی انجامــد بــه دنیــا مــی آیــد و در آن شــب طوفانــی در دراگــون اســتون باعــث مــرگ مــادرش میشــود .دنریــس ســال هــای
زیــادی از زندگیــش را بــه همـراه بـرادرش ویرسیــس بــا آوارگــی و تــرس از کشــته شــدن توســط شــاه جدیــد در شــهرهای آزاد مختلــف میگذراننــد .در
ســیزده ســالگی توســط بـرادرش وادار بــه ازدواج بــا مــردی داترکــی ،کال دروگــو مــی شــود و در حقیقــت بــا قــول یــک ســپاه بـرای ویرسیــس ،معاوضــه
مــی شــود .او بــه زودی بــه رسزمیــن داتــرک هارفتــه و بــاردار میشــود .امــا طــی یــک ســال ب ـرادرش و بعــد از آن همــر و پــر و قبیلــه ی متحــد و
نیرومندشــان را از دســت مــی دهــد .گرچــه در عــوض چیــزی ورای تصــور همــگان بــه دســت مــی آورد .او از آتــش عظیــم بــه پــا شــده توســط خــودش
ســه اژدهــای زنــده از تخــم هایــی ســال هــا مــرده بیــرون مــی کشــد .دنریــس قبیلــه اش را هــر چنــد کوچکــر دوبــاره متحــد مــی کنــد و بــا اژدهایــان
و مردمــش بــه ســمت وســروس مــی رود تــا تخــت آهنیــن پادشــاهی را تســخیر کنــد و چیــزی را کــه حقــش اســت بــا آتــش و خــون بــاز پــس بگیــرد.
دنریــس بــه کارت مــی رود و ســپس آســتاپور ،یونــکای و میریــن را فتــح مــی کنــد و رسانجــام در میریــن توقــف مــی کنــد تــا حکمرانــی کنــد ،اژدهایانــش
بــزرگ شــده و خــودش بــه ملکــه ای واقعــی تبدیــل شــود .دنریــس شــخصیتی اســت کــه بــه واقــع بلــوغ و قــدرت گرفتنــش را در داســتان مــی بینیــم.
او در دل خطــر و ویرانــی متولــد و بــا حقــارت و تــرس و آوارگــی بــزرگ مــی شــود .همچــون بــردگان بــی پنــاه بــا نارضایتــی ازدواج مــی کنــد .گرچــه
ایــن ازدواج در آخــر بــه او عشــق و قــدرت مــی دهــد .امــا دنریــس اجــازه منــی دهــد رسنوشــت بــه مغلــوب کردنــش ادامــه دهــد .او تنهــا بــا اتــکا بــه
خــودش هــر کاری میکنــد تــا عنــان تقدیــر ظاملــش را بــه دســت گرفتــه و شکســتش بدهــد .مقصــد دنریــس واژدهایانــش چــه تســخیر وســروس و چــه
شکســن رسمــای زمســتان باشــد او بایــد دوبــاره طنــاب هــای دورش را پــاره کنــد و بجنگــد.

انســانی کوتولــه بــا پاهایــی لنــگ ،رسی بــزرگ و موهــا و چشــان چــپ دو رنــگ کــه بیــن اکــر شــخصیت هــای کتــاب حتــی اکــر
افـراد خانــواده اش هــم بــه شــدت منفــور اســت و بــه جــن و هیــوال شــهرت دارد .امــا نــام اصلــی او تیریــون لنیســر اســت .پــر
تایویــن و جوآنــا لنیســر ،متولــد شــده در کســرلی راک و قاتــل زودهنــگام مــادر! تیریــون در ســیزده ســالگی بــا دخــری یتیــم
و آواره پنهانــی ازدواج مــی کنــد و خیلــی زود توســط پــدرش از او جــدا مــی شــود .خواهــر او ملکــه ی وســروس مــی شــود و
بـرادرش یکــی از اعضــای گارد شــاهی.
در آغــاز داســتان او بـرای مدتــی بــه دیــوار مــی رود و بعــد از بازگشــت مدتــی بــه اتهــام اقــدام بــه قتــل بــرن اســتارک و جــان
آرن در ویــل بازداشــت مــی شــود امــا او بــا محاکمــه از طریــق مبــارزه خــود را آزاد مــی کنــد ،ســپس بــا قبایــل وحشــی کوهســتان
متحــد شــده و بــا آن هــا ابتــدا در جنــگ بــا شــال رشکــت مــی کنــد و بــه عنــوان دســت پادشــاه بــه بارانــداز مــی رود.
تیریــون برخــاف تصــور همــگان تــاش مــی کنــد عدالــت را اجـرا کنــد و از شــهر در جنــگ بــا اســتنیس دفــاع مــی کنــد .امــا بــدون
ایــن کــه کســی از او تقدیــر کندتــا پــای مــرگ رفتــه و بعــد از آن وادار بــه ازدواج بــا سنســا اســتارک مــی شــود .در روز عروســی
و مــرگ خواهــرزاده ی پادشــاهش اومتهــم بــه قتــل و ســپس محکــوم بــه اعــدام مــی شــود امــا توســط ب ـرادرش جیمــی ف ـراری
داده شــده و مقصــد بعدیــش را پیوســن بــه دنریــس و کمــک بــه او بـرای تســخیر وســروس قـرار مــی دهــد .شــاید تیریــون تنهــا
بازیگــر بــازی تــاج و تخــت اســت کــه بــا وجــود متــام عقــده هــا و تبعیــض هایــی کــه بــه او اعــال شــد بــاز هــم در اعــاق
وجــودی شــخصیتش رشافــت را زنــده نگــه داشــت و بــا وجــود دانســن راه و روش بــازی ،بــاز هــم ســعی کــرد در کثیفــی و نکبــت
غــرق نشــود .امــا راه او هنــوز متــام نشــده اســت ،شــاید هــم در آخــر ایــن قصــه رشافــت پیــروز بــازی شــود.
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برندون استارک

اســتارک هــا موجــودات عجیبــی هســتند .مردمــی بــا نشــان دایروولــف کــه مــی گوینــد خــون انســان هــای نخســتین هنــوز هــم در
رگ هــای آنهــا جریــان دارد .رسســختی خــاص آن هــا را حتــی مــی تــوان در بــرن هفــت ســاله ،پــردوم ادارداســتارک وکتلیــن تالــی،
دیــد .پرسبچــه ای شــیفته ی شــوالیه هــای افســانه ای کــه آرزوی شــوالیه شــدن را در رس مــی پرورانــد .نقطــه ی عطــف زندگــی
او ،ســقوطش از بــرج مخروبــه ی قلعــه بــه دســت جیمــی لنیســر ،بـرادر ملکــه اســت.احتامل زنــده ماندنــش کــم اســت ،امــا او بــا
جســمی درهــم شکســته دوبــاره چشــم مــی گشــاید تــا بــا زنــده بودنــش همــه را بــه تعجــب بیانــدازد .بــرن ،پــر تابســتان اســت
کــه زمســتانش خیلــی زودتــر از بقیــه ی خواهــر و برادرانــش آغــاز مــی شــود.
در زمــان بــی هوشــی پــس از ســقوط  ،بــرن کالغــی ســه چشــم را در خــواب مــی بینــد کــه او مــی خواهــد چشــم ســومش را بــاز و
پــرواز کنــد ،رویایــی عجیــب کــه کســی آن را بــاور منــی کنــد .ایــن رویاهابعــد از بــه هــوش آمــدن او نیــز ادامــه دارنــد و در نهایــت
بــه رابطــه ی متفــاوت بــرن و دایروولفــش ،ســامر ،منجــر مــی شــوند .جوجــن ریــد و خواهــرش میـرا ،بـرای کمــک بــه پــرورش ایــن
اســتعداد او بــه وینرتفــل مــی آینــد و دوســتی عمیقــی بیــن آنهــا بــه وجــود مــی آیــد .امــا روزهــای آســایش و آرامــش وینرتفــل عمــر
کوتاهــی دارنــد .بعــد از بــه آتــش کشــیده شــدن قلعــه توســط رمــزی بولتــون ،تنهــا اعضــای خانــدان اســتارک کــه در کنــار هــم
مانــده بودنــد (بــرن و ریــکان) حــاال بـرای حفــظ جانشــان از هــم جــدا مــی شــوند .بــرن ،جوجــن ،میـرا و خدمتــکار کنــد ذهنشــان
هودوربـرای پیــدا کــردن کالغ ســه چشــم بــه شــال مــی رونــد ،شــالی حتــی فراتــر از دیــوار.
کاری از Nienor Niniel

ادارد (ند) استارک

رسبــازی وفــادار ،اربابــی عــادل ،انســانی رشیــف و پــدری محبــوب .یــک شــالی واقعــی بــا متــام خصوصیــات شــالی
هــا :کــم حــرف ،خشــک ،رسســخت و مقیــد بــه اصــول اخالقــی .او بـرادر لیانــا اســتارک اســت ،دخــری کــه شــاهزاده
ریــگار تارگریــن بــا دزدیــدن او آتــش جنــگ را شــعله ور کــرد و شــورش رابــرت براتیــون (نامــزد لیانــا) علیــه تارگریــن
هــا را باعــث شــد .شــورش بــا خیانــت لنیســرها بــه شــاه و ســفاکی شــان در قتــل خانــدان او بــه پایــان مــی رســد
و ایــن نــد را کــه مــرد رشافــت و بخشــش اســت منزجــر کــرده و او را از قیــام رابــرت جــدا مــی کنــد .هرچنــد مــرگ
لیانــا دو دوســت را دوبــاره بــه یکدیگــر پیونــد مــی دهــد امــا طعــم پیــروزی بـرای آنهــا تلــخ شــده و ســایه ی ایــن
مــرگ بــر رسنوشــت هــردو ســایه مــی انــدازد .چهــارده ســال بعــد از شــورش ،رابــرت براتیــون کــه حــال پادشــاه هفــت
اقلیــم اســت او را بــه عنــوان دســت خــود( دومیــن قــدرت بعــد از پادشــاه) منصــوب مــی کنــد و اینگونــه پایــانِ نــد
آغــاز مــی شــود.
در دنیــای وســروس ،ایــن پــر اول اســت کــه حکومــت و امــوال پــدر را بــه ارث مــی بــرد و تنهــا درصــورت مــرگ
ب ـرادر بزرگــر امــکان محــق شــدن پــر دوم وجــود دارد .پ ـران اول ب ـرای فرماندهــی و حکمرانــی تربیــت مــی
شــوند و پــران دوم بــرای فرمانــرداری ،قانونــی نانوشــته کــه آن را مــی تــوان در بــه وضــوح در ادارد اســتارک
دیــد .مــردی جــوان کــه بعدازکشــته شــدن پدروب ـرادرش بــه دســت شــاه دیوانه،ایریــس تارگرین،حکومــت شــال
ونامزدبـرادرش رابــه ارث مــی بــرد و در جایــگاه حاکــم قـرار مــی گیــرد .او در بــازی سیاســت ناتــوان اســت .انعطــاف
ناپذیــر اســت و رسســخت .توانایــی ســازش بــا دشــمنان حتــی بـرای کوتــاه مــدت و رســیدن بــه هدفــی مشــرک را
نــدارد .اتحادهــای او ضعیــف و اعتامدهایــش اشــتباه هســتند .بــه گفتــه ی خــودش بــه جنــون ترحــم مبتالســت و
همیــن درنهایــت رس او و آســایش زندگــی خاندانــش را بــه بــاد مــی دهــد .در مقــام دســت پادشــاه ،نــد چیــزی را
بـرای خــود منــی خواهــد .او بــه منافــع مملکــت مــی اندیشــد امــا راه هایــی کــه او بـرای رســیدن بــه هدفــش انتخاب
مــی کنــد بیشــر از آنچــه کــه بایــد صادقانــه و قابــل پیــش بینــی هســتند.همین باعــث مــی شــود بــا پــی بــردن بــه
راز حرامزادگــی فرزنــدان شــاه بــه جــای اســتفاده از آن بــه نفــع خــود و حکومــت ،بــرگ برنــده ی خــود را درمقابــل
ملکــه ی لنیســری رو کنــد تــا بــه خیــال خــود بــه او فرصــت فـرار دهــد.
امــا پــس از مــرگ رابــرت ،راه بـرای کنــار گذاشــن نــد از بــازی تــاج و تخــت همــوار مــی شــود .او را بــه توطئــه علیــه
پادشــاه و دسیســه چیــدن بـرای رســیدن قــدرت متهــم مــی کننــد و دخــر بزرگــش را گــروگان مــی گیرنــد .در آخریــن
فصــل هایــی کــه از نــگاه نــد شــاهد داســتان هســتیم ،مــردی خســته از زندگــی را مــی بینیــم کــه جــز خانــواده اش
چیــزی بـرای از دســت دادن نــدارد .در ازای خدمــت در دیــوار و تامیــن امنیــت فرزنــدش ،او بــه اعـراف دروغیــن
مقابــل مــردم راضــی مــی شــود .امــا در روز اعـر ِ
اف نــد ،جافــری ،پــر دیوانــه ی رسســی لنیســر رس او را از جــاد
طلــب مــی کنــد و اینگونــه زندگــی ادارد اســتارک ،حاکــم شــال و همـراه وفــادار رابــرت براتیــون پایــان مــی یابــد.
کاری از غزل آزادی

لطفا خودتون رو کامال معرفی کنین.
حمید م .هستم ،نزدیک به 24سال از تولدم می گذره ،دانشجو هستم.
کجا ساکن هستی االن ؟؟؟
در حال حارض تهران.
اصالتا کجایی هستی ؟؟
بجنورد (خراسان شاملی)
چند تا فرزند هستید و تو چندمی هستی؟؟؟
سه تا و من اولی هستم.
چه رشته ای درس میخونی ؟؟؟ جایی مشغول فعالیت هستی ؟؟؟
پزشکی .غیر از بیامرستان های محل کار آموزیم خیر.
از رشته درسیت راضی هستی ؟؟؟ اگر قرار بود رشته و شغل دیگه ای داشته باشی چی رو انتخاب میکردی ؟؟؟؟
آره خــودم انتخابــش کــردم و راضــی هســتم .حقیقتــش منــی دونــم ،خیلــی وقتــه کــه دیگــه بهــش فکــر نکــردم .اگــه بخــوام همیــن طــوری
یــه جوابــی بــدم بــه خاطــر عالقــه ام بــه ادبیــات انگلیســی ایــن گزینــه رو مــد نظــر قـرار میــدم.
حاال برسیم به آردا و متعلقاتش :
نحوه آشناییت با آردا چطور بود ؟؟؟ منظورم اولین برخوردت با آثار استاد یا اقتباس های سینامیی هستش.
اول فیلــم هــای لوتــر رو دیــدم و بعــد از طریــق دوســتانم تــو مدرســه بــا کتــاب هــا آشــنا شــدم .یــه چیــزی حــدود ده ســال از زمانــی کــه
اولیــن بــار کتــاب هــا رو خونــدم مــی گــذره.
چطور با وبگاه آردا آشنا شدی ؟؟؟؟
جســت و جــو در اینرتنــت .قبــل از عضــو شــدن مدتــی رس میــزدم بــه فــروم و تاپیــک هــا رو میخونــدم و در نهایــت بــا بــاال گرفــن تــب
هابیــت و کمــی قبــل از اکـران ســفری غیــر منتظــره بـرای رشکــت تــو بحــث هــا عضــو شــدم.
تو آردا چه شخصیتی رو بیشرت از بقیه دوست داری و چرا ؟؟؟؟
بیلبــو رو فکــر مــی کنــم از بیــن همــه ی کاراکرتهــا بیشــر دوســت داشــته باشــم ،امــا دلیــل خاصــی بـراش نــدارم دوســت داشــتنیه فقــط!
جــز بیلبــو از توریــن تورامبــار هــم خوشــم میــاد کــه همیــن دلیــل انتخــاب نــام کاربریــم هــم بــوده.
اگر قرار بود یه روزی برای  24ساعت بری توی رسزمین میانه کجا میرفتی و چرا ؟؟؟
اولــش بگــم کــه خیلــی رو ایــن ســوال فکــر کــردم .در نهایــت اگــر فقــط یــک جــا بتونــم بــرم احتــاال ریونــدل خواهــد بــود ،بــه خاطــر
آرامــش عجیبــی کــه تــوش مــوج میزنــه.
خوب از ابتدای ورودت به سایت تا پست نظارت یه خالصه ای بهمون بده از فعالیت هات.
االن کــه مدتیــه فعالیتــم تــو فــروم بــه طــور کلــی کــم شــده و تقریبــا محــدوده بــه کارهــای نظارتــی (کــه یعنــی بــه طــور عمــده تاپیــک
تاییــد نکــردن و اســپم حــذف کــردن! :دی) .قبــا هــم فعالیــت بــه خصوصــی نداشــتم کــه بخــوام تعریــف کنــم ،فقــط در حــد رشکــت
کــردن تــو بحــث هــا و تاپیــک هــا.
محبوب ترین قسمت توی کتاب های استاد رو عینن برامون نقل قول کن.
«کشــتی وارد دریــای آزاد شــد و بــه ســوی غــرب درگذشــت .تــا آن کــه در شــبی بارانــی فــرودو رایحــه ای دلنشــین را در هــوا استشــام
کــرد و صــدای ترانــه ای را شــنید کــه از آن ســوی آب بــه گــوش مــی رســید .و ســپس بــه نظــرش رســید کــه انــگار در رویایــی از رویاهــای
خانــه ی بامبادیــل ،پــرده ی خاکســری بــاران یکــره بــه شیشــه ی نقــره گــون بــدل گشــت و کنــار رفــت ،و او در آفتابــی کــه شــتابان مــی
دمیــد ،ســواحل ســپید و رسزمیــن ســبز دوردســتی را در پــس آن دیــد».
به نظرت محبوبیت دنیای استاد برای تو تا کی حفظ خواهد شد ؟؟؟؟
تا وقتی زنده هستم یقینا! (چه سوال کلیشه ای و چه جواب کلیشه ای تری! :دی)
تا حاال خوابی از آردا دیدی ؟؟؟ اگر آره برامون تعریف کن.
خــواب آردایــی چنــد بــاری دیــدم امــا معمــوال خــواب هــام خیلــی یــادم منــی مونــن .یکــی کــه بیشــر یــادم مونــده شــامل ایــن میشــد کــه
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بــه همراهــی نولــدور و شــاه فینگولفیــن داشــتیم از هلکاراکســه گــذر مــی کردیــم.
محبوب ترین سالح آردایی برای تو کدوم سالح هست ؟؟؟ دوست داشتی کی آموزشت بده ؟؟؟
گورتانگ و بلگ! D:
تو سایت با کسی دعوات شده تا حاال ؟؟؟؟ اگر بله هست پاسخت علتش چی بوده ؟؟؟
جر و بحث که خب پیش میاد حتی با دوستان نزدیک ،اما دعوا فکر منی کنم.
بهرتین دوستت کیه تو سایت ؟؟؟
الوه ،torambar ،فنگورن ،لیدی ائووین ،تام بامبادیل ،بگینز... ،
و اما زندگی شخصی :
ازدواج کردی ؟؟؟
نه!
قصدش رو داری ؟؟؟
فعال نه .تا جایی از آینده رو هم که می بینم نه ،بعدش منی دونم چی پیش خواهد اومد! :دی
کال نظرت راجع به ازدواج چیه ؟؟؟
یــه مســاله شــخصیه طبعــا کــه هــر کســی خــودش بایــد بـرای خــودش تصمیــم بگیــره .یکــی بــه روحیــه اش میخــوره یکــی نــه .اگــه ســوال
در مــورد خودمــه همــون طــور کــه گفتــم شــاید خیلــی بــه روحیــه ام نخــوره.
یه روز تعطیل تو هفته هست که تو آف هستی  .اولین برنامه ای که به ذهنت میاد چیه؟؟؟
خواب! :دی اما اگه واقعا بخوام برنامه خاصی داشته باشم ،احتامال با یکی یا چندتا از بچه های آردا برم بیرون.
کار ؟؟؟ خونه ؟؟؟ خانواده ؟؟؟ درس ؟؟؟ مطالعه ؟؟؟ تفریح ؟؟؟؟ اولویت بندی کن برامون.
خونه – خانواده – تفریح – مطالعه – درس – کار (شوخی می کنی؟! :دی)
تو چه زمانی زندگی میکنی ؟؟؟؟ دیروز امروز فردا ؟؟؟
بیشرت تو امروز .ولی قطعا همیشه خاطره گذشته و فکر آینده هم همراه آدم هست.
محبوب ترین غذات چیه ؟؟؟
دیزی! :دی
خودت آشپزی میکنی ؟؟؟؟
نه متاسفانه رسرشته ای ندارم!
دنیای وسرتوس
چندجلد ازکتابهای وسرتوس مطالعه کردی ؟ تا اینجا دنیای وسرتوس برات چطور بود؟
پنج تا کتاب نغمه یخ و آتش ،دو تا کتاب اول دانک و اگ (سومی رو هنوز نخوندم) و کتاب دنیای یخ و آتش.
چنــد فصــل ازرسیالهــا را دیــدی ؟ االن کــه تــب وتــاب فصــل جدیــد رساغ ایــن ســیزن رفتــی یــا ازاســپویلها درمیــری ؟ اگــر آره نظــرت راجــع
بــه ایــن ســیزن چیــه ؟
پنــج فصــل اول رو دیــدم و اپیــزود اول فصــل شــش رو .از ایــن اپیــزود تصمیــم گرفتــم کــه دیگــه دیــدن رسیــال رو ادامــه نــدم .البتــه بــا
اســپویل هــای رسیــال مشــکلی نــدارم چــون دیگــه کال رسیــال ب ـرام مهــم نیســت و بــه نظــرم اونقــدر از کتــاب فاصلــه پیــدا کــرده کــه
اثــری روش نداشــته باشــه و اســپویلش نکنــه .نظــرم هــم خــب اگــه مثبــت بــود کــه مــی دیــدم بقیــه اش رو! :دی
طراح سواالت :سینا معصومی

بیوگرافی شخصیتها

سانسا استارک

دخــر زیبــا و دوســت داشــتنی ادارد و کتلیــن اســتارک .دومیــن فرزنــد بعــد از راب و شــبیه تریــن بــه مادر
کــه برخــاف خواهــرش آریــا ,رفتــار دخرتانــه و ظریفــی دارد .سانســا رویایــی اســت .خیــال بافــی درمــورد
ملکــه شــدن را دوســت دارد و زمانــی کــه رابــرت براتیــون ازدواج او و پــرش جافــری را مطــرح مــی کنــد
بیشــر از همــه خوشــحال مــی شــود .جافــری بـرای سانســا شــاهزاده ای افســانه ای اســت :موقــر ,جــذاب
و شــجاع کــه پادشــاهی بــزرگ خواهــد شــد .او معصومانــه همــر آینــده اش را دوســت دارد ,امــا ایــن
عشــق عمــری طوالنــی تــر از تابســتان نــدارد.
بعــد از زندانــی شــدن پــدر ,ناگهــان خــود را مهــره ی بــازی بزرگــی مــی بینــد کــه قــدرت درکــش را نــدارد.
سانســا کــه بعــد از اعــدام پــدر و ف ـرار خواهــر تنهــا اســتارک در دســت لنیسرتهاســت ,ســختی هــای
زیــادی را تحمــل میکنــد .روزهــای طوالنــی زندگــی در میــان شــیرها ,گــرگ درون او را بیــدار مــی کنــد.
و گــذر زمــان ,بــه او میفهامنــد کــه جــز خــودش ناجــی ای ب ـرای کمــک وجــود نــدارد .سانســایی کــه
بــه پایتخــت قــدم مــی گــذارد کودکــی اســت ســاده دل و شــیفته ی زرق و بــرق دربــار ,امــا سانســایی
کــه پایتخــت را تــرک میکنــد ,بانویــی جــوان و شــجاع اســت کــه مــی خواهــد رسنوشــتش را خــودش رقــم
بزنــد .همــه ی نشــانه هــا حاکــی از ایــن اســت کــه دخــر کوچــک و حســاس وینرتفــل بــزرگ شــده ,امــا
او هنــوز هــم درس هــای زیــادی بـرای آموخــن دارد.

آریا استارک

تصــور او در قالــب یــک بانــو دشــوار اســت .دخــر بچــه
ای یــک دنــده ،جســور ،خــودرای و لجــوج .آریــا دخــری
اســت کــه یــک ســوارکاری طوالنــی را بــه گل دوزی و
شمشــیربازی را بــه رقــص ترجیــح مــی دهــد و معمــوال
لبــاس هایــش آنقــدر خاکــی و ژولیــده اســت کــه بــاور
ارشاف زاده بودنــش را ســخت مــی کنــد .روحیــات خــاص
او باعــث مــی شــود کــه بارهــا او را بــا پرسهــا اشــتباه
بگیرنــد .شــباهت ظاهــری او بــه نــد اســتارک نیــز بــی
تاثیر نیســت :موهای ســیاه ،چشــان خاکســری و صورتی
بیضــی شــکل و جــدی .البتــه ایــن شــباهت در نهایــت
بــه ســود او متــام مــی شــود ،زمانــی کــه بــه عنــوان یــک
پــر در گــروه یــارن (یکــی از اعضــای نگهبانــان شــب
کــه بـرای عضوگیــری بــه پایتخــت آمــده بــود) از پایتخــت
گریخــت و ســفرش را بــه مقصــد شــال آغــاز کــرد.
رسنوشــت بــا آریــا مهربــان نیســت .در جایــگاه یــک
دخــر بچــه ،او نامالیــات فراوانــی را تجربــه مــی کنــد.
از اســیر بــودن و خدمتــکاری گرفتــه تــا همراهــی شــوالیه
ی ترســناک هفــت اقلیــم (کــه بــه تــازی معــروف اســت)
و حضــور در عروســی خونیــن بــرادرش .آریــا شــاهدی
اســت کــه حــوادث را از پشــت در مــی بینــد و مــی
شــنود .در عیــن نزدیکــی بــه اتفاقــات مهــم ،هرگــز وارد
آن هــا منــی شــود .او شــاهد خاموشــی اســت .کــم حــرف
و باهــوش بــا نامالیــات زندگــی اش کنــار مــی آیــد تــا
زمانــی کــه رسنوشــت رسانجــام فرصــت تصمیــم گیــری را
بــه او مــی دهــد و او تصمیمــی غیرمنتظــره مــی گیــرد.
آریــا اســتارک ،دخــری کــه خــون گــرگ در رگ هایــش
جریــان دارد ،کســی اســت کــه زندگــی اش را خــودش را
مــی ســازد :حــال چــه در درون و چــه خــارج از مرزهــای
هفــت اقلیــم.

راب استارک

فرزنــد ارشــد ادارد اســتارک ،وارث وینرتفــل و حکومــت شــال و تربیــت شــده بـرای حکمرانی.
بعــد از حرکــت پــدر بــه ســمت جنــوب ،او اداره ی قلعــه را بــه دســت مــی گیــرد و شایســتگی
اش در ایــن منصــب بــه نســبت ســن کمــش قابــل توجــه اســت .او حاکمــی دلســوز و همینطور
قاطــع اســت .درس شــجاعت و رشافــت را بــه خوبــی از اجــدادش آموختــه و زمانــی کــه ملکــه
ادارد اســتارک را بــه اتهــام خیانــت زندانــی مــی کنــد ،ب ـرای حفــظ جــان التــاس منــی کنــد.
راب اســتارک نوجــوان ،لردهــای شــال را زیــر یــک پرچــم متحــد مــی کنــد .تحــت فرماندهــی
او شــال مدعــی اســتقالل یکپارچــه بــه پــا مــی خیــزد و بــه خطــری بــزرگ ب ـرای لنیســرها
تبدیــل مــی شــود.
راب را گــرگ جــوان مــی نامنــد .او فرمانــده ای موفــق و محبــوب رسبــازان اســت و قاطعیــت و
اقتــدار جزئــی از شــخصیت او هســتند .کمــر کســی از او انتظــار مشــاهده ایــن حــد از نبــوغ نظامــی
و توانایــی مدیریــت نــرد را داشــت .حتــی مــادرش ،کتلیــن ،کــه او را در قیامــش همراهــی مــی کــرد
گاهــی پــر خــود را منــی شــناخت .بــا وجــود تغییـرات زیــاد راب پــس از مــرگ پــدر ،و ایــن کــه جنــگ
راب را از یــک پرسبچــه بــه مــردی جــوان تبدیــل کــرد ،هنــوز هــم مــی تــوان رد کــم تجربگــی و جوانــی
را در تصمیــات او دیــد .نبایــد فرامــوش کــرد او پــر ادارد اســتارک ،لــرد نجیــب وینرتفــل اســت و عجیــب
نیســت اگــر رشافــت هامنطــور کــه رس پــدر را بــر بــاد داد ،روزی بــر دســت و پــای گــرگ جــوان زنجیــر بزنــد.

ریکان استارک
کوچکرتیــن فرزنــد خانــواده ی اســتارک کــه بــه دلیــل کوچــک بــودن ،ادارد او را در
وینرتفــل و درکنــار مــادرش باقــی مــی گــذارد .بــا رفــن کتلیــن ب ـرای دیــدار بــا ادارد و
بعدهــا بــا لشگرکشــی راب بــه جنــوب ,ریــکان و بــرن تنهــا اســتارک هــای ســاکن در
وینرتفــل باقــی مــی ماننــد .ریــکان کوچکــر از آن اســت کــه درکــی از رشایــط داشــته
باشــد و مســئولیتش در ایــن زمــان بــه عهــده ی اســتاد قلعــه و بــرن اســت .امــا بعــد
از ســقوط وینرتفــل ،رشایــط باعــث مــی شــود از آن هــا جــدا شــود .ریــکان بــه هم ـراه
زنــی وحشــی (کــه قبــا زندانــی آنهــا بــوده) راهــی مســیری میشــود کــه اطالعــی از
آن در دســت نیســت .بایــد منتظــر بــود و دیــد کــه رسنوشــت چــه .تصمیمــی بـرای ایــن
کوچکرتیــن عضــو اســتارک هــا در نظــر دارد.

جان اسنو
«اسنو» نامی است که در شامل بر فرزندان نامرشوع میگذارند و این اسنو مانند نامش(برف) گذشته
ای پنهان در هاله ی ابهام و سکوت دارد .هویت مادر او در طول داستان ناگفته می ماند و ادارد در
پاسخ به همرسش او را تنها از خون خود میخواند نه چیز دیگری .کتلین در سکوت او را پذیرا
میشود اما توانایی محبت کردن به او را در خود پیدا منیکند .شباهت غیرقابل انکار جان به
استارک ها (برخالف فرزندان کتلین که ظاهر مادرشان را دارند) به مذاق او خوش منی آید و
رابطه ی رسد بین این دو ،باعث میشود جان سیاه پوشیدن و خدمت در دیواریعنی .جایی
که در آن فرزندان نامرشوع هم می توانند به مقام و افتخار برسند را انتخاب کند.
تصمیم جان برای ترک وینرتفل ،مسیر زندگی اش را به طرز غیرقابل باوری تغییر می
دهد .در مکانی که تفاوتی بین یک فرزند نامرشوع و سایر افراد نیست و در میان
دزدها و متجاوزان و قاتل ها ،رشد او آغاز میشود .او یک حامی استو برای دیدن
واقعیات چشم باز و ذهنی شفاف دارد و توانایی بالقوه اش در رهربی افراد
توجه زیادی را به خود جلب میکند .بعد از حضور مردگان متحرک در دیوار و
شایستگی هایی که او از خود نشان می دهد ،باعث می شود فرمانده
نگهبانان جان را همراه خود به آنسوی دیوار بربد .جایی که
رسنوشت منتظر در کمین نشسته و مهره های خود را
برای به بازی گرفنت جان آماده میکند .آنجا ,او
در دوراهی سختی قرار میگیرد :جان اسنو
باید بین مردم خود و پادشاه آن سوی
دیوار یکی را انتخاب کند ،انتخابی
که می تواند به قیمت مرگ
برادران سیاه پوشش متام
شود.
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