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این یکی از قوی ترین پیش  بینی هاست که برخی آن را مطرح کرده اند. حتما هوادارانی در این میان هستند که 
نمی خواهند بپذیرند  برن )کالغ سه چشم( با عبور از ترکیب سرنوشت ساز سفر در زمان و نیرو های شهودی خویش، 
درواقع وایت واکر شروری باشد . این نظریه این جنبه را آشکار می کند که دخالت نیک خواهانه اما فاجعه آمیز برن در 
گذشته باعث همه این مصیبت ها شده است. ما  همه می دانیم که سفرهای او در زمان در هم آمیختگی هایی با ذهن 
هودور داشته است .  البته نظریه دیگری هم مربوط به ســفر برن در  زمان وجود دارد که منجر به این می شود که او 

همان کسی باشد که از اول دیوار را بنا کرده است .

برن استارک 
پادشاه شب 
است؟

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

اگر احساس خواب به شما 
دست داد در مکان امنی مانند 
پارکینگ های جاده ای، خودرو 
را متوقف کنید و از توقف در 
شانه بزرگراه خودداری کنید.

براندون استارک

چرابرانمهمترین
شخصیتسریالاست؟
اونمیتواندبجنگدوحتی
تواناییمذاکرهنیزندارد.
چطورممکناستاوبتواند

براینشستنبرتخت
پادشاهیهمهراشکست
دهد؟البتهروندداستان

تاکنونبهگونهایبودهاست
کهبهطرزغافلگیرکنندهای
بهنفعبراندوناستارک
پیشرفتهاست.عالوهبر
اینبراندونتواناییهایی
داردکهشایدنیازضروری
پادشاهیبعدازسالها
رهبریمنفعتطلبانهو

مزورانهبودهاست.نخستین
پادشاهسهچشمدربازی

تاجوتخت.

جان اسنو

جاناسنوقهرمانی
وطنپرستدربازی
تاجوتختاست.

شایدازاینجهتاو
محبوببسیاریباشد
اماواقعیتایناستکه
قهرمانانوطنپرست
معموالهرچهبهدست
میآورند،ازدست

میدهند.

سانسا استارک

سانساکه
زمانیاحمقترین
شخصیتداستان
بودشایدحاال
آنقدربهبلوغ
فکریرسیده
باشدکهبتواند
بررویتخت
بنشیند.امابا

توجهبهاتفاقاتی
کهدرمقر

پادشاهیبرای
اوافتاد،آیاقصد
بازگشتدارد؟
البتهاونشان
دادهکهتمایل
بهرهبریدارد.
گفتوگوهایاو
باجاناسنودر

وینترفلبهوضوح
اینموضوعرا

نشاندادهاست.
اوهمچنینقادر
استزمانیکه
نیازبهبیرحمی
است،کامال

خونسردوبیرحم
باشد.اعدامرمزی
بولتونولیتل

فینگراینواقعیت
رانشانداد.

دنریس 
تایگاریان

اودواژدها
دراختیاردارد
وازارادهالزم
براینشستنبر
تختپادشاهی

برخوردار
است؛امااو
همدربرخی
مواقعنشان
دادهکهخون
پدردیوانهاش
دررگهایاو
جاریاست؛
موضوعیکه

میتواندموجب
نابودیاش

شود.

گندری

اوچهار
سالاست
کهبهانتظار
نشسته

است.ازسوی
دیگرخون
باراتیونکه
دررگهایاو
جاریاست
اورامدعی
تاجوتخت
میکند؛اما
آیاسازندگان
سریالقصد
دارندتاج
پادشاهی
رابهکسی
بدهندکه

تنها11دقیقه
درفصلهفتم
درسریال
نقشایفا

کرد؟

لیتل فینگر

مگراوبه
دستسانسا
اعدامنشده
بود؟بلهاما
یکنظریه
وجوددارد

مبنیبراینکه
مردیکهآریا
استارکدر
فصلهفتم

کشتدرواقع
لیتلفینگر
نبودبلکهمرد
بیچهرهای
بودکهلیتل
فینگربه

خدمتگرفته
بودتانقشاو
رابازیکند.به
نظرمیرسد
کهاتفاقات

عجیبیدرراه
باشد.شاید
لیتلفینگر
باردیگربر
رویصفحه
شطرنجظاهر

شود.

پادشاه شب

پادشاه
شبدرمیان
مدافعان

محیطزیست
بهعنوان
شخصیتی
کهکنایهای
ازتغییرات
آبوهوایی

است،محبوب
است؛اما
جورجآر
آرمارتین
گفتهپایان

سریال»تلخو
شیرین«است
نه»عجیب
وپوچوتو
خالی«.

تیریون 
لنیستر

اوراهدرازی
طیکرده

است؛ازیک
مستالابالی
گرفتهتامشاور
ملکهاژدهااما
بهنظرنمیرسد

کهپایان
بیداریاخالقی
اوچیزیجز
فداکردن

جانشباشد.

جان اسنو و 
دنریس

درفصل
هفتماین
احتمالبه

وجودآمدکه
دنریسممکن
استتوسط
جاناسنو
باردارشودو
اینخطخونی
منجربهوجود
آمدنیک

خاندانبسیار
قدرتمندشود؛
امابراساس
اتفاقاتیکه
برایجفریو
تامنرخداد،
بهنظرمیرسد
درپایانبندی
سریالجایی
برایپادشاهی
یککودک
خردسال
نباشد.

آریا 
استارک

اویکجنگجو
است؛نه
حاکم.

ساموئل 
تارلی

اویک
نویسنده
است؛نه
پادشاه.

سرسی 
لنستر

بهنظر
میرسد
کهحتی
خود

سرسی
هم

میداندکه
قراراست
پایان
خوشی
داشته

باشد.بادر
نظرگرفتن
اینکهخط
پررنگی
ازجریان
کارمادر
سریال

درجریان
است
بهنظر
میرسد
کهسرسی
قراراست
عاقبت
خوشی
نداشته
باشد.

فقط شش قسمت از سریال پرطرفدار بازی 
تاج و تخت باقی مانده است و پیش بینی های 

بسیاری درباره  آن چه در این شش قسمت روی 
خواهد داد، منتشر شده است. بخش هایی از 

داستان سریال در این مطلب لو  خواهد رفت که اگر 
هنوز به بخش پایانی سریال نرسیده اید یا دوست 
دارید از پیش بینی ها و این  نظریه ها پرهیز کنید، 

بهتر است این مطلب را نخوانید .   البته ما سعی 
کرده ایم تا آن جا که ممکن است وارد  جزییات 

نشویم.  

چه کسی برنده تخت 
آهنین است؟

 آخرین تحلیل و بررسی در مورد شخصیت ها 
 و خاندان های گیم آف ترونز، در ساعاتی 

که برای تماشای اولین اپیزود فصل آخر بی قراریم

کدام خاندان  
شانس بیشتری 

دارد؟
آرمین منتظــری| هفت فصل 
از ســریال گذشــته است، و 
خاندان هایی که شانس نشستن 
بر تخت آهنین را دارند. برای همه 
از  شناخته شده اند شانس آنها 

این  قرار است. 

خاندان تایرل بدون شانس

خاندان تایرل هرگز در گسترش دامنه نفوذ 
خود موفق نبوده اند. آنها زمان زیادی را در 

مجاورت قدرت گذراندند، اما نتوانستند  قدرت 
خود را تثبیت کنند. مارجری در سه فصل از 
سریال سعی کرد به قدرت برسد، اما درنهایت 

در مقابل سرسی لنستر  شکست خورد. 
باالترین حد قدرت آنها در فصل چهارم بود 

که اولنا، جفری باراتیون را کشت. اما حاال آنها 
هیچ شانسی ندارند.  

خاندان آرین، شانس پنجم

این خاندان در طول سریال در بسیاری 
از رخدادها دخیل بوده، اما هرگز قدرت 

تاثیرگذاری نداشته است. لرد بیلیش با اغوای 
 لیسا آرین کنترل این خاندان را به دست 

گرفت، اما درنهایت کشته شد. اما هنوز ارتش 
این خاندان حاضر است و رابین آرین  مشاور 
قابل اعتمادی به نام یون رویس دارد. بنابراین 

آنها هنوز شانس دارند.  

خاندان بولتون، شانس دهم

خاندان بولتون نیز هرگز آن اندازه قدرت 
نداشتند که بتوانند به تخت آهنین نزدیک 
شوند. وقتی که رمزی بولتون، ناپدری اش  را 
کشت قدرت این خاندان به شدت کاهش 
یافت و بعد از دست دادن وینترفل آنها از 

گردونه قدرت خارج شدند. حاال دیگر از  آنها 
عضو زنده ای وجود ندارد که به قدرت برسد، 
مگر این که وایت واکرها، رمزی بولتون را بار 

دیگر زنده کنند.  

خاندان گریجوی، شانس چهارم

اگر یورون بتواند با سرسی ازدواج کند یا 
تیون بتواند یارا را آزاد کند تا به کمک دنریس 
بروند، شاید شانسی برای این خاندان  وجود 
داشته باشد. اما واقعیت این است که آنها 
هرگز آن قدر قدرت نداشته اند که رقیبی 

برای سه خاندان اول محسوب شوند. اما  شاید 
کشتی های آنها و مهارتشان در دریانوردی 

بتواند به کمک آنها برود.  

خاندان مارتل، شانس نهم

تنها شانس آنها این است که االریا سند از 
زندان سرسی آزاد شود و دست به کاری بزند. 
البته آنها هرگز برای کسب تاج و  تخت تالش 
زیادی نکردند.   البته  این خاندان نشان داده 
اند بیش  از آنکه دوراندیس و سیاس باشند، 

ماجراجو و عیاش هستند. 

خاندان لنستر، شانس سوم

اگر استارک ها و تارگاریان ها توسط ارتش 
مردگان نابود شوند شانسی برای خاندان 
لنستر وجود دارد. در سریال قانون کارما به 
 شدت جریان دارد. بنابراین لنسترها باید 

تاوان هایی بدهند. شانس آنها بازپس گیری 
کارترلی راک است. اگر بتوانند این کار را  بکنند 
شانس نجات یافتن آنها در فصل هشتم زیاد 

است.  

خاندان تالی، شانس هشتم

تنها شانس آنها این است که بلک فیش 
زنده باشد. تنها اهمیت آنها این بود که کاتلین 

استارک از این خاندان همسر ند استارک 
 بود. درواقع هم کاتلین و هم خواهرش با افراد 
بانفوذی ازدواج کرده بودند. البته آنها بعد از 
فصل نخست سریال دیگر قدرت  به دست 

نیاوردند و رو به افول گراییدند.

خاندان استارک، شانس دوم

اگر سانسا و آریا بتوانند از دست دنریس و 
جان اسنو جان به در ببرند و به جنوب رفته 
و سرسی را بکشند، شانس آنها زیاد  است. 
با توجه به ارتشی که آنها در اختیار دارند 
و با توجه به مهارت های جادویی براندون 

استارک، شانس آنها برای نشستن  بر تخت 
آهنین زیاد است.  

خاندان فری، شانس هفتم

اگر ادمور و روزالین بتوانند دست به کاری 
بزنند شاید شانسی برای آنها باشد. آنها در طول 
سریال تنها در مقام یک متحد  فرصت طلب و 
خائن ظاهر شدند. البته موقعیت جغرافیایی 
سرزمین آنها، همواره این خاندان را با اهمیت 
کرده است. بنابراین  لیاقت حضور در فهرست 

را دارند.  

خاندان تارگارین، شانس اول

اگر دنریس بتواند ارتش مردگان و سرسی 
را شکست دهد و نزد مردم وستروس محبوب 
شود و حمایت آنها را به دست آورد،  شانس او 
برای نشستن بر تخت آهنین زیاد است. این 
خاندان بزرگترین ارتش و دو اژدها در اختیار 
دارد.    ازدواج او با جان اسنو که خودش نقطه 
وصل دو خاندان تارگارین و استارک است.

خاندان باراتیون، شانس ششم

اگر گندری بتواند دست به کاری بزند شاید 
شانس آنها افزایش یابد. آنها در آغاز سریال 
بر تخت تکیه زده بودند، اما حاال  سرگردان و 

بی هدف هستند. در فصل چهارم بعد از تصرف 
کاستل بلک توسط استانیس آنها در اوج 

قدرت نسبی خود بودند.  اما از یاد نبریم همه 
آنها غیر از گندری از دنیا رفته اند.  


