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เซอร์ซี

พระราชาทำปากยื่น “ข้าอยากนั่งบนบัลลังก์เหล็ก” เขาบอกนาง “ท่านให้ 

จอฟฟ์นั่งบนนั้นเสมอ”

	 “จอฟฟรีย์อายุสิบสอง”

	 “แต่ข้าเป็น พระราชา นะ บัลลังก์นี้ เป็นของ ข้า”

	 “ใครบอกเจ้าเช่นนั้น” เซอร์ซีสูดหายใจลึก เพื่อให้ดอร์คาสร้อยสายรัด 

เสื้อได้แน่นขึ้น นางเป็นเด็กสาวตัวโต แข็งแรงกว่าเซเนลล์มาก แม้จะงุ่มง่าม 

กว่าด้วยก็ตาม

	 ใบหน้าของทอมมินเปลี่ยนเป็นสีแดง “ไม่มีใครบอกข้า”

 “ไม่มีใครรึ นั่นเป็นคำที่เจ้าเรียกท่านหญิงภรรยาของเจ้าหรือ” ราชินี 

ได้กลิ่นมาร์เจรี ไทเรล เต็มที่ในการแข็งข้อคราวนี้ “ถ้าเจ้าโกหกข้า ข้าคงไม่มี 

ทางเลือกนอกจากส่งคนไปตามตัวเพตมา และสั่งให้โบยเขาจนเลือดออก”  

เพตเป็นเด็กผู้รับโทษแทนทอมมิน เช่นเดียวกับที่เคยเป็นให้จอฟฟรีย์มาก่อน 

“เจ้าต้องการอย่างนั้นหรือ”

	 “ไม่” พระราชาพึมพำอย่างขุ่นเคือง

	 “ใครบอกเจ้า”

	 เขาลากเท้าไปบนพื้น “ท่านหญิงมาร์เจรี” เขารู้ดีเกินกว่าจะเรียกเธอว่า 

ราชินี ให้มารดาได้ยิน

	 “นั่นดีขึ้น ทอมมิน ข้ามีเรื่องสำคัญอย่างยิ่งต้องตัดสินใจ เป็นเรื่องที่ 

เจา้ยงัเดก็เกนิกวา่จะเขา้ใจ ขา้ไมต่อ้งการเดก็ผูช้ายตวัเลก็ ๆ โงเ่ขลานัง่หยกุหยกิ 



2

จ อ ร์ จ อ า ร์. อ า ร์. ม า ร ์ต ิน

อยู่บนบัลลังก์ข้างหลังข้า และทำให้ข้าเสียสมาธิด้วยคำถามแบบเด็ก  ๆ ข้า 

คาดว่ามาร์เจรีคงคิดว่าเจ้าควรนั่งอยู่ในการประชุมสภาที่ปรึกษาของข้าด้วย 

กระมัง”

	 “ใช่แล้ว” เขายอมรับ “เธอบอกว่าข้าต้องเรียนรู้การเป็นพระราชา”

	 “เมื่อเจ้าโตกว่านี้ เจ้าจะเข้าร่วมการประชุมสภาที่ปรึกษากี่คณะก็ได้ 

ตามใจเจา้” เซอรซ์บีอกเขา “ขา้รบัรองไดเ้ลยวา่ไมช่า้เจา้จะเบือ่แทบตายทเีดยีว 

โรเบริต์กเ็คยงบีหลบัตลอดการประชมุ” ตอนทีเ่ขายอมอตุสา่หไ์ปรว่มประชมุนะ 

“เขาชอบไปลา่สตัวก์บัเหยีย่วมากกวา่ และปลอ่ยเรือ่งนา่เบือ่ไวก้บัลอรด์แอรร์นิ 

ผู้เฒ่า เจ้าจำเขาได้ไหม”

	 “เขาตายเพราะปวดท้อง”

	 “เปน็เชน่นัน้ ชายผูน้า่สงสาร ในเมือ่เจา้อยากจะเรยีนนกั บางทเีจา้นา่จะ 

เรียนรู้ชื่อของพระราชาทุกองค์ของเวสเทอรอส กับ พวกหัตถ์ที่รับใช้พระราชา 

เหล่านั้น แล้วมาท่องให้ข้าฟังพรุ่งนี้”

	 “ได ้ ท่านแม่” เขาพูดอย่างยอมจำนน

	 “เด็กดีของข้า” อำนาจปกครองเป็นของนาง เซอร์ซีไม่คิดจะยอมสละ 

อำนาจนั้นจนกว่าทอมมินจะเติบโตถึงวัยอันควร ข้าคอยมาแล้ว เพราะฉะนั้น 

เขาก็ต้องคอยได้ ข้าคอยมาตั้งครึ่งชีวิต นางได้แสดงบทบาทลูกสาวที่รู้หน้าที่ 

เจ้าสาวที่อายหน้าแดง ภรรยาที่โอนอ่อนผ่อนตาม นางต้องทนกับการไขว่คว้า 

ลูบคลำยามเมาของโรเบิร์ต อาการหึงของเจมี คำพูดถากถางของเรนลี การ 

แอบหัวเราะเยาะของวาริส การขบเขี้ยวเคี้ยวฟันไม่จบไม่สิ้นของสแตนนิส  

นางต้องรับมือกับจอน แอร์ริน, เน็ด สตาร์ค และน้องชายแคระผู้ชั่วร้าย  

จอมทรยศ และเป็นฆาตกร โดยตลอดเวลานั้นนางสัญญากับตัวเองว่าสักวัน 

หนึ่งมันจะเป็นทีของนางบ้าง ถ้านังมาร์เจรี ไทเรล คิดจะปล้นช่วงเวลาแห่ง 

ความรุ่งโรจน์ของข้าไปละก ็ นางควรจะคิดเสียใหม่

	 แตก่ระนัน้ มนักท็ำใหก้ารรบัประทานอาหารเชา้ของนางไมเ่ปน็ทีเ่บกิบาน 

และวันนี้ของเซอร์ซีก็ไม่มีอะไรดีขึ้นโดยเร็ว นางใช้เวลาที่เหลือของช่วงเช้า 

กับลอร์ดไจลส์และสมุดบัญชีของเขา ฟังเขาไอเรื่องของดาว กวาง และมังกร 

หลงัจากนัน้ลอรด์วอเทอรส์กม็าถงึเพือ่รายงานวา่เรอืสามลำแรกตอ่ใกลเ้สรจ็แลว้ 
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และขอทองคำเพิ่มเพื่อตกแต่งเรือให้สวยงามสมฐานะ ราชินียินดีอนุญาตตาม 

ที่เขาขอ เด็กพระจันทร์มากระโดดโลดเต้นอยู่ใกล้ ๆ  ที่นางรับประทานอาหาร 

กลางวันกับสมาชิกของสมาคมพ่อค้า และฟังพวกเขาบ่นเรื่องพวกนกกระจอก 

ที่ร่อนเร่อยู่ตามถนนหนทางและนอนอยู่ตามลานจัตุรัส ข้าอาจต้องให้พวก 

ผา้คลมุไหลท่องไลน่กกระจอกพวกนีอ้อกจากเมอืงไปเสยี นางกำลงัครุน่คดิอยู่ 

เมื่อไพเซลล์เข้ามาขัดจังหวะ

	 ระยะหลังมานี้แกรนด์เมสเตอร์ผู้นี้มีเรื่องบ่นมากเป็นพิเศษในที่ประชุม 

สภาที่ปรึกษา ครั้งสุดท้ายเขาบ่นเสียยกใหญ่เรื่องคนที่ออเรน วอเทอร์ส  

เลือกมาเป็นนายเรือชุดใหม่ของนาง วอเทอร์สคิดจะมอบเรือให้คนหนุ่ม ใน 

ขณะที่ไพเซลล์โต้แย้งต้องการประสบการณ์ และยืนกรานว่าควรให้นายเรือ 

ที่รอดชีวิตจากเพลิงผลาญแม่น้ำทมิฬเป็นผู้บัญชาการเรือ เขาเรียกพวกนี้ว่า  

“ชายผู้มีประสบการณ์สูงที่ผ่านการพิสูจน์เรื่องความภักดีมาแล้ว” แต่เซอร์ซี 

เรยีกพวกนีว้า่คนแกแ่ละเหน็ดว้ยกบัลอรด์วอเทอรส์ “สิง่เดยีวทีน่ายเรอืพวกนัน้ 

ไดพ้สิจูนก์ค็อืรูว้า่ตอ้งวา่ยนำ้อยา่งไร” นางกลา่ว “ไมม่แีมค่นไหนควรมอีายยุนื 

กว่าลูกของตน และไม่มีนายเรือคนไหนควรอยู่นานกว่าเรือของตน” ไพเซลล์ 

จำต้องยอมรับคำโต้แย้งอันเผ็ดร้อนนั้นอย่างไม่เต็มใจ

	 วนันีด้ทูา่เขามอีารมณบ์ดูนอ้ยกวา่ปกต ิ และถงึกบัคลา้ยมรีอยยิม้นอ้ย ๆ 

ด้วย “ฝ่าบาท มีข่าวน่ายินดี” เขาประกาศ “ไวแมน แมนเดอร์ลี ทำตามที่ 

ท่านสั่งและตัดหัวอัศวินหัวหอมของลอร์ดสแตนนิสแล้ว”

	 “เราแน่ใจในเรื่องนี้ได้หรือ”

	 “หัวกับมือของชายคนนี้ถูกแขวนอยู่เหนือกำแพงของไวท์ฮาร์เบอร์  

ลอร์ดไวแมนรับรองเรื่องนี้ได้ และพวกเฟรย์ก็ยืนยันด้วย พวกนั้นเห็นหัวเขา 

ทีน่ัน่ ในปากมหีวัหอมยดัไว้ดว้ย และมอืทัง้สองขา้ง ขา้งหนึง่มนีิว้ทีถ่กูตดัสัน้ 

แสดงว่าเป็นมือของเขา”

	 “ดีมาก” เซอร์ซีว่า “ส่งนกไปถึงแมนเดอร์ลี แจ้งเขาว่าหลังจากนี้ 

ลกูชายเขาจะถกูสง่ตวักลบั ในเมือ่เขาไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความจงรกัภกัดขีองเขา 

แล้ว” ไวท์ฮาร์เบอร์จะกลับมาสู่สันติภาพของพระราชาอีกครั้งในไม่ช้า และรูส 

บอลตัน กับลูกชายนอกสมรสของเขาก็กำลังเคลื่อนเข้าประชิดโมตเคลินจาก 
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ทัง้ทางเหนอืและทางใต ้ เมือ่ใดทีโ่มตตกเปน็ของพวกเขา ทัง้สองฝา่ยจะรว่มมอื 

กันและกำจัดพวกชาวเกาะเหล็กออกจากทอร์เรนส์สแควร์กับดีปวู้ดมอตต์ด้วย 

นัน่นา่จะชว่ยใหพ้วกเขาไดค้วามสวามภิกัดิข์องบรรดาผูเ้ชญิธงทีย่งัหลงเหลอือยู ่

ของเน็ด สตาร์ค เมื่อถึงเวลาเคลื่อนทัพไปรบกับลอร์ดสแตนนิส 

	 ขณะเดยีวกนัทีท่างใต้ เมซ ไทเรล ตัง้เมอืงกระโจมขึน้ทีน่อกสตอรม์ส-์ 

เอนด์ และสั่งให้เครื่องยิงหินสองโหลระดมยิงหินใส่กำแพงมหึมาของปราสาท 

แต่จนบัดนี้แทบไม่ได้ผลเท่าใดนัก ลอร์ดไทเรลผู้เป็นนักรบหรือ ราชินีรำพึง 

ตราประจำตระกูลของเขาน่าจะเป็นรูปคนอ้วนนั่งทับก้นตัวเองมากกว่า 

	 บ่ายวันนั้น ทูตท่าทางเข้มงวดบูดบึ้งจากบราวอสมาเข้าพบนาง เซอร์ซี 

ผัดผ่อนเขามาปักษ์หนึ่งแล้ว และจะยินดีเลื่อนเขาออกไปอีกหนึ่งปี แต่ลอร์ด 

ไจลส์อ้างว่าเขาหมดปัญญารับมือกับชายผู้นี้แล้ว...แม้ราชินีจะเริ่มนึกสงสัยว่า 

ไจลส์มีความสามารถ ทำอะไร ได้บ้างนอกจากไอ

	 โนโฮ ดิมิตทิส ชาวบราวอสเรียกตนเองเช่นนั้น ชื่อที่น่าหงุดหงิด 

สำหรบัคนทีน่า่หงดุหงดิ เสยีงของเขากน็า่หงดุหงดิเชน่กนั เซอรซ์ขียบัตวัอยูบ่น 

ที่นั่งขณะที่เขาพูดเรื่อยไป นึกสงสัยว่าจะต้องทนฟังเขาพูดจาข่มขู่ไปอีกนาน 

เท่าใด เบื้องหลังของนางคือบัลลังก์เหล็ก ส่วนที่เป็นหนามและใบดาบทอดเงา 

บิดเบ้ียวลงบนพ้ืน มีเพียงพระราชาหรือหัตถ์ของพระองค์เท่าน้ันท่ีจะน่ังบนบัลลังก์ 

นีไ้ด ้ เซอรซ์นีัง่อยูท่ีเ่ชงิบลัลงัก ์ บนเกา้อีไ้มป้ดิทอง มีหมอนองิสแีดงสดกองโต

	 เมื่อชาวบราวอสหยุดเว้นวรรคเพื่อหายใจ นางก็เห็นโอกาส “เรื่องนี้ 

เหมาะสำหรับลอร์ดผู้ดูแลคลังของเรามากกว่านะ”

	 ดูเหมือนคำตอบนั้นไม่สบอารมณ์โนโฮผู้สูงศักดิ์ “ข้าพูดกับลอร์ดไจลส์ 

มาหกครัง้แลว้ เขาไอใสข่า้แลว้กเ็อาแตพ่ดูแกต้วั ฝา่บาท แตไ่มม่ทีองมาสกัท”ี

	 “พูดกับเขาเป็นครั้งที่เจ็ดสิ” เซอร์ซีแนะอย่างอารมณ์ดี “เลขเจ็ดเป็น 

จำนวนศักดิ์สิทธิ์สำหรับทวยเทพของเรา”

	 “ข้าเห็นว่าฝ่าบาทสนุกกับการพูดเล่นติดตลก”

	 “เมื่อข้าพูดเล่นติดตลก ข้าจะยิ้ม ท่านเห็นข้ายิ้มหรือ ท่านได้ยินข้า 

หัวเราะหรือ ข้ารับรองกับท่านได้ เมื่อใดที่ข้าพูดเล่นติดตลก คนจะหัวเราะ”

	 “พระราชาโรเบิร์ต...”
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	 “...สิน้ไปแลว้” นางสวนกลบัทนัควัน “ธนาคารเหลก็จะไดท้องเมือ่กบฏ 

ครั้งนี้ถูกปราบลงเรียบร้อยแล้ว”

	 เขาอวดดีถึงขนาดทำหน้าถมึงทึงใส่นาง “ฝ่าบาท...”

	 “การเข้าพบครั้งนี้จบลงแล้ว” เซอร์ซีทนมามากพอแล้วสำหรับวันหนึ่ง  

“เซอร์เมอริน ช่วยส่งโนโฮ ดิมิตทิส ผู้ส่งศักดิ์ที่ประตูด้วย เซอร์ออสมันด์  

ท่านช่วยคุ้มกันข้ากลับไปที่ห้องที” แขกของนางจะมาถึงในไม่ช้า และนางต้อง 

อาบนำ้เปลีย่นเครือ่งแตง่กาย อาหารคำ่กม็แีววจะเปน็ภาระนา่เบือ่หนา่ยเชน่กนั 

การปกครองราชอาณาจักรหนึ่งนั้นเป็นงานยาก ยิ่งเจ็ดราชอาณาจักรยิ่งไม่ต้อง 

พูดถึง

	 เซอร์ออสมันด์ เคตเทิลแบล็ก  เข้ามายืนเคียงข้างนางบนขั้นบันได  

ร่างสูงเพรียวอยู่ในชุดสีขาวของหน่วยราชองครักษ์ เมื่อเซอร์ซีแน่ใจว่าทั้งสอง 

อยูก่นัตามลำพงั นางกส็อดแขนเขา้คลอ้งแขนเขา “บอกขา้ซวิา่นอ้งชายของทา่น 

เป็นอย่างไรบ้าง”

	 เซอร์ออสมันด์มีท่าทางไม่สบายใจ “เอ้อ...ก็ดีพอสมควร เพียงแต่...”

 “เพียงแต่หรือ” ราชินีปล่อยให้กังวานของความโกรธแทรกอยู่ในคำพูด 

“ข้าต้องสารภาพว่าข้ากำลังเริ่มหมดความอดทนกับออสนีย์ที่รักแล้ว เขาน่าจะ 

จัดการกับนางม้าสาวนั่นได้แล้ว ข้าแต่งตั้งเขาเป็นโล่ผู้สาบานตนของทอมมิน  

เพื่อเขาจะได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งอยู่กับมาร์เจรีทุกวัน ถึงตอนนี้เขาน่าจะเด็ดดอก 

กุหลาบแล้ว นังราชินีน้อยนั่นมองไม่เห็นเสน่ห์ของเขาหรือไร”

	 “เสน่ห์ของเขายังใช้ได้ดี เขาก็เป็นเคตเทิลแบล็กคนหนึ่งไม่ใช่หรือ ข้า 

ขออภัยเถิด” เซอร์ออสมันด์ยกนิ้วขึ้นสางเส้นผมสีดำเป็นมันเยิ้มของเขา  

“ปัญหาอยู่ที่ตัวนาง”

	 “เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น” ราชินีเริ่มไม่แน่ใจในตัวเซอร์ออสนีย์ บางที 

ชายอืน่อาจตอ้งใจมารเ์จรมีากกวา่ ออเรน วอเทอรส์ ผูม้ผีมสเีงนิ หรอืหนุม่ลำ่ 

ร่างใหญ่อย่างเซอร์ทัลลัด “แม่สาวน้อยน่ันชอบคนอ่ืนมากกว่าหรือไร นางไม่ชอบ 

ใบหน้าน้องชายท่านหรือเปล่า”

	 “นางชอบใบหน้าของเขา เขาบอกข้าว่าเม่ือสองวันก่อนนางยังแตะแผลเป็น 

ของเขา และถามว่า ‘สตรคีนใดหนอทีม่อบแผลพวกนีแ้กท่า่น’ ออสนยีไ์มเ่คย 
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บอกวา่เปน็ฝมีอืสตร ี แตน่างกร็ู ้ อาจมใีครบอกนางกไ็ด ้ เขาบอกวา่นางแตะตอ้ง 

ตัวเขาเสมอเวลาคุยกัน อย่างจัดขอเกี่ยวผ้าคลุมไหล่ให้ตรง ปัดปอยผมให้ 

อะไรแบบนั้น ครั้งหนึ่งที่เป้าฝึกยิงธนู นางให้เขาช่วยแสดงวิธีถือธนูยาวให้ดู 

เขาจงึตอ้งใชแ้ขนโอบรอบนาง ออสนยีเ์ลา่เรือ่งตลกลามกใหน้างฟงั นางหวัเราะ 

และเล่าเรื่องตลกที่ลามกกว่ากลับมา ไม่ใช่หรอก เห็นได้ชัดว่านางต้องการเขา 

แต่...”

	 “แต่หรือ” เซอร์ซีกระตุ้น

	 “ทัง้สองไมเ่คยอยูก่นัตามลำพงั พระราชาอยูก่บัพวกเขาเกอืบตลอดเวลา 

และตอนที่ไม่อยู่ก็มีคนอื่นอยู่ นางมีหญิงรับใช้สองคนนอนเป็นเพื่อน เปลี่ยน 

คนทุกคืน อีกสองคนนำอาหารเช้ามาให้และช่วยนางแต่งตัว นางสวดมนต์กับ 

แม่ชี อ่านหนังสือกับเอลินอร์ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้อง ขับลำนำกับอัลลาซึ่งเป็น 

ลูกพี่ลูกน้อง เย็บปักถักร้อยกับเมกกาซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้อง เวลาที่นางไม่ได้ 

ออกไปล่าสัตว์ด้วยเหยี่ยวกับจานนา ฟอสโซเวย์ และเมร์รี เครน นางก็จะ 

เลน่เกมเขา้มาในปราสาทของฉนักบัเดก็บลัเวอรต์วัเลก็นัน่ นางไมเ่คยไปขีม่า้เลน่ 

แต่มีคนติดตามเป็นพรวน ราวสี่หรือห้าคน และองครักษ์อย่างน้อยหนึ่งโหล 

และจะต้องมีผู้ชายอยู่ใกล้ ๆ นางเสมอ แม้แต่ที่ป้อมเมเดนโวลต์”

	 “ผู้ชาย” นั่นน่าสนใจและมีความเป็นไปได้ “พวกผู้ชายพวกนี้เป็นใคร 

บอกข้าซิ”

	 เซอร์ออสมันด์ยักไหล่ “พวกนักขับลำนำน่ะ นางคล่ังไคล้พวกนักขับลำนำ 

กับพวกเล่นกลและอะไรประเภทนั้น พวกอัศวินก็มีแวะเวียนไปเฝ้าหมายปอง 

พวกลูกพี่ลูกน้องของนาง เซอร์ทัลลัดเป็นเอามากที่สุด ออสนีย์ว่า ดูเหมือน 

เจ้ายักษ์โง่นั่นจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาอยากได้เอลินอร์หรืออัลลา รู้แต่ว่าอยากได้ 

นางจนแทบคลั่ง ฝาแฝดเรดไวน์ก็มาด้วย เจ้าน้ำลายไหลเอาดอกไม้ผลไม้ไป 

กำนลั สว่นเจา้สยองเลน่พณิลตู ฟงัจากทีอ่อสนยีเ์ลา่แลว้ ทา่นบบีคอแมวยงัจะ 

ทำเสยีงไดไ้พเราะกวา่ เจา้ชาวเกาะฤดรูอ้นนัน่กม็าปว้นเปีย้นอยูด่ว้ยเหมอืนกนั”

	 “จาลาบาร์ โซ น่ะหรือ” เซอร์ซีเค้นเสียงออกทางจมูกอย่างดูแคลน  

“นา่จะมาขอทองกบัดาบจากนางเพือ่ไปกูบ้า้นเกดิเมอืงนอนคนืมากกวา่” ภายใต ้

เพชรพลอยและขนนกของเขานั้น โซแทบไม่ดีไปกว่าขอทานบรรดาศักดิ์เลย 
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โรเบิร์ตน่าจะทำให้เขาเลิกเซ้าซี้ขอโน่นนี่ไปตลอดกาลด้วยคำว่า  “ไม่”  อย่าง 

เด็ดขาด แต่ความคิดที่จะพิชิตหมู่เกาะฤดูร้อนดึงดูดใจสวามีขี้เมาจอมกักขฬะ 

ของนาง ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาต้องฝันถึงนางผู้หญิงผิวสีน้ำตาล ตัวเปล่าเปลือย 

ใต้ผ้าคลุมไหล่ขนนก ที่มีหัวนมดำอย่างกับถ่าน ฉะนั้นแทนที่จะบอกว่า  “ไม่” 

โรเบิร์ตกลับบอกโซเสมอว่า “ปีหน้า” แม้ว่าปีหน้าจะไม่เคยมาถึงเลยก็ตาม

	 “ข้าก็บอกไม่ถูกว่าเขากำลังขอหรือไม่ ฝ่าบาท” เซอร์ออสมันด์ตอบ  

“ออสนีย์บอกว่าเขาสอนภาษาฤดูร้อนให้พวกนั้น ไม่ใช่ให้ออสนีย์นะ ราชิ... 

นังม้าสาวกับพวกลูกพี่ลูกน้องของนางน่ะ”

	 “ม้าที่พูดภาษาฤดูร้อนคงเป็นเรื่องอื้อฉาวใหญ่โตทีเดียว” ราชินีพูด 

เสียงไร้อารมณ์ “ไปบอกให้น้องของท่านลับเดือยให้คมเข้าไว้ ข้าจะหาวิธีให้ 

เขาขึ้นขี่นางม้าของเขาให้ได้เร็ว ๆ นี้ ท่านวางใจได้”

	 “ข้าจะบอกเขา ฝ่าบาท เขาก็กระเหี้ยนกระหือรืออยากขี่เช่นกัน โปรด 

อย่าคิดว่าเขาไม่อยาก นางเป็นสาวน้อยที่งามไม่หยอก นางม้าตัวนั้นน่ะ”

 ข้าต่างหากที่เขากระเหี้ยนกระหือรือนัก เจ้าโง่ ราชินีคิด ทั้งหมดที่เขา 

ต้องการจากมาร์เจรีก็คือตำแหน่งลอร์ดตรงหว่างขาของนางเท่านั้นแหละ แม้ 

นางจะโปรดปรานออสมันด์ แต่บางคราเขาดูจะสมองช้าพอ ๆ  กับโรเบิร์ต ข้า 

หวังว่าดาบของเขาจะเร็วกว่าสมอง อาจมีวันที่ทอมมินต้องอาศัยดาบของเขา

	 ทั้งสองกำลังเดินข้ามลานภายใต้เงาของหอคอยหัตถาที่หักพังเมื่อได้ยิน 

เสียงตะโกนแสดงความชื่นชมดังลั่น ที่อีกฟากลานมีอัศวินฝึกหัดคนหนึ่งขี่ม้า 

ผ่านเป้าซ้อมและทำให้แขนของเป้าหมุนติ้ว เสียงตะโกนนั้นมีต้นเสียงมาจาก 

มาร์เจรี ไทเรล กับพรรคพวกของนาง ชื่นชมกันเสียยกใหญ่กับเรื่องขี้ปะติ๋ว 

คนอาจนึกว่าเด็กผู้ชายคนนั้นมีชัยในการประลองยุทธ์ แล้วนางก็ต้องตกใจ 

เมื่อเห็นว่าผู้อยู่บนหลังม้าคือทอมมิน ซึ่งสวมเกราะแผ่นชุบทองทั้งตัว

	 ราชินีแทบไม่มีทางเลือกนอกจากยิ้มออกมาแล้วเข้าไปหาบุตรชาย นาง 

ไปถึงขณะที่อัศวินดอกไม้กำลังช่วยทอมมินลงจากหลังม้า เด็กชายหายใจแทบ 

ไม่ทันด้วยความตื่นเต้น “พวกท่านเห็นไหม” เขาถามทุกคน “ข้าทำอย่างที่ 

เซอร์ลอรัสบอกเลย ท่านเห็นหรือเปล่า เซอร์ออสนีย์”

 	 “ข้าเห็น” ออสนีย์ เคตเทิลแบล็ก พูด “เป็นภาพที่สวยงามทีเดียว”
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	 “ท่านขี่ม้าได้ยอดเยี่ยมกว่าข้าอีก ฝ่าบาท” เซอร์เดอร์มอตเสริม

	 “ข้าทำทวนหักด้วย เซอร์ลอรัส ท่านได้ยินหรือเปล่า”

	 “ดังราวกับฟ้าผ่าแน่ะ” ดอกกุหลาบหยกและทองกลัดอยู่ตรงไหล่ 

ผา้คลมุไหลส่ขีาวของเซอรล์อรสั ลมพดัผมสนีำ้ตาลของเขาสะบดัพลิว้อยา่งนา่ด ู

“ท่านขี่ม้าได้ยอดเยี่ยม แต่ครั้งเดียวย่อมไม่พอ ท่านต้องทำอีกในวันพรุ่งนี้  

ท่านต้องขี่ม้าทุกวันจนกว่าจะซัดทวนได้เข้าเป้าทุกครั้ง และทวนเป็นเสมือน 

ส่วนหนึ่งของท่านเหมือนแขน”

	 “ข้าอยากทำได้”

	 “ทา่นยอดเยีย่มยิง่นกั” มารเ์จรเีขา้มาคกุเขา่ขา้งเดยีว จบูแกม้พระราชา 

และโอบแขนรอบกายเขา “ทา่นพี ่ โปรดระวังด้วย” นางเตอืนลอรสั “ขา้คดิวา่ 

สามีผู้กล้าหาญของข้าจะทำให้ท่านตกม้าได้ในอีกไม่กี่ปี” ลูกพี่ลูกน้องสามคน 

ของนางต่างเห็นด้วย และเด็กหญิงตัวเล็กน่าเวทนาจากตระกูลบัลเวอร์เริ่ม 

กระโดดโลดเตน้และรอ้งวา่ “ทอมมนิจะเปน็ ผูช้นะเลศิ ผูช้นะเลศิ ผูช้นะเลศิ”

	 “เมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว” เซอร์ซีว่า

	 รอยยิ้มของทุกคนหุบเหี่ยวราวกุหลาบต้องน้ำค้างแข็ง แม่ชีเฒ่าหน้าปรุ 

เป็นคนแรกที่คุกเข่าลง คนอื่น ๆ จึงทำตาม ยกเว้นราชินีน้อยกับพี่ชายของนาง

	 ทอมมนิดเูหมอืนจะไมไ่ดส้งัเกตเหน็บรรยากาศทีเ่ยน็เยอืกขึน้มาในทนัใด 

“ท่านแม่ ท่านเห็นข้าหรือเปล่า” เขาพูดจ้ออย่างมีความสุข “ข้าซัดทวนถูกโล่ 

จนทวนหัก และถุงทรายก็ไม่ได้โดนข้าแม้แต่นิดเดียว!”

	 “ข้าดูจากฟากโน้นของลาน เจ้าทำได้ดีมาก ทอมมิน ข้าคาดหวังว่าเจ้า 

จะต้องทำได้ดี การแทงทวนบนหลังม้าอยู่ในสายเลือดของเจ้า วันหนึ่งเจ้าจะ 

ครองลานประลองเหมือนพ่อของเจ้า”

	 “จะไมม่ใีครกลา้ยนืหยดัขวางหนา้เขาเลย” มารเ์จรี ไทเรล ยิม้เอยีงอาย 

ให้ราชินี “แต่ข้าไม่เคยรู้ว่าพระราชาโรเบิร์ตมีฝีมือเก่งกาจในการแทงทวนบน 

หลังม้า ขอฝ่าบาทโปรดเล่าให้พวกเราฟังว่าการประลองยุทธ์ครั้งใดที่พระองค์ 

ได้ชัยชนะ อัศวินผู้ยิ่งใหญ่คนไหนที่พระองค์ทำให้ตกจากหลังม้า ข้ารู้ว่า 

พระราชาต้องอยากได้ยินเรื่องราวชัยชนะของบิดา”

	 สีโลหิตแผ่ซ่านขึ้นมาตามลำคอของเซอร์ซี เด็กคนนี้ทำเอานางตั้งตัว 
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ไม่ทัน อันที่จริงโรเบิร์ต บาราเธียน เป็นนักแทงทวนฝีมือปานกลาง เวลาที่มี 

การประลองยุทธ์ เขาโปรดการต่อสู้แบบตะลุมบอนมากกว่า เพราะสามารถใช้ 

ขวานทื่อ ๆ หรือค้อนฟาดคู่ต่อสู้เลือดอาบ ตอนที่พูดไปนั้นนางกำลังนึกถึงเจมี 

ต่างหาก ข้าไม่น่าลืมตัวเลย “โรเบิร์ตชนะการประลองยุทธ์ที่แม่น้ำสามง่าม”  

นางจำต้องพูดออกไป “เขาเอาชนะเจ้าชายเรการ์ และแต่งตั้งข้าเป็นราชินีแห่ง 

ความรักและความงามของเขา ข้าแปลกใจนักทีเ่จา้ไมรู่เ้รือ่งนี้ ลกูสะใภข้องข้า” 

นางไม่ให้เวลามาร์เจรีได้นึกหาคำตอบ “เซอร์ออสมันด์ ช่วยถอดเสื้อเกราะ 

ให้ลูกชายข้าที เซอร์ลอรัส มาเดินกับข้า ข้าอยากคุยกับท่านหน่อย”

	 อศัวนิดอกไมไ้มม่ทีางบา่ยเบีย่งไดน้อกจากเดนิตามนางไปราวกบัลกูสนุขั 

อย่างที่เขาเป็น เซอร์ซีรอจนกระทั่งทั้งสองอยู่ที่บันไดเวียนก่อนจะพูดว่า “ช่วย 

บอกข้าหน่อยว่านี่เป็นความคิดของใคร”

	 “ของน้องสาวข้า” เขายอมรับ “เซอร์ทัลลัด, เซอร์เดอร์มอต กับเซอร์ 

พอร์ติเฟอร ์ กำลังขี่ม้าแทงเป้ากัน และราชินีแนะว่าฝ่าบาทอาจอยากลองดูบ้าง”

 เขาเรียกนางอย่างนั้นเพื่อแหย่ข้า “แล้วท่านล่ะ”

	 “ข้าช่วยฝ่าบาทสวมเสื้อเกราะ และแสดงวิธีถือทวนให้ดู” เขาตอบ

	 “มา้ตวันัน้ใหญไ่ปมากสำหรบัเขา ถา้เขาเกดิตกลงมาละ่ และถา้ถงุทราย 

นั่นฟาดหัวเขายุบล่ะ”

	 “แผลฟกช้ำกับปากแตกเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นอัศวิน”

	 “ข้าเริ่มเข้าใจแล้วว่าเหตุใดพี่ชายท่านจึงพิการ” คำพูดนั้นลบรอยยิ้มไป 

จากใบหนา้หลอ่เหลาของเขา นางยนิดทีีไ่ดเ้หน็ “บางทนีอ้งชายของขา้อาจไมไ่ด ้

ชี้แจงหน้าที่ของท่านให้ท่านฟัง ท่านเซอร์ ท่านอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องลูกชายข้า 

จากศัตรู ส่วนการฝึกเขาให้เป็นอัศวินเป็นหน้าที่ของครูฝึกอาวุธ”

	 “ป้อมแดงไม่มีครูฝึกอาวุธมาตั้งแต่อารอน ซานทาการ์  ถูกสังหาร”  

เซอร์ลอรัสพูด น้ำเสียงเจือแววตำหนิ “ฝ่าบาทเกือบจะเก้าขวบแล้ว และกระตือ- 

รือร้นอยากเรียน วัยของเขาควรเป็นอัศวินฝึกหัดได้แล้ว ต้องมีใครสักคน 

สอนเขา”

 ใครสักคน แต่ต้องไม่ใช่เจ้า “ช่วยบอกข้าหน่อยซิว่าท่านเป็นอัศวิน 

ฝึกหัดให้ใคร ท่านเซอร์” นางถามอย่างอ่อนหวาน “ลอร์ดเรนลี ใช่หรือไม่”
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	 “ข้าได้รับเกียรตินั้น”

	 “ใช่ ข้าก็คิดเช่นนั้น” เซอร์ซีได้เห็นว่าสายสัมพันธ์ระหว่างอัศวินฝึกหัด 

กับอัศวินที่เขารับใช้นั้นเหนียวแน่นเพียงไร นางไม่ต้องการให้ทอมมินใกล้ชิด 

กบัลอรสั ไทเรล อศัวนิดอกไมไ้มใ่ชบ่รุษุประเภททีเ่ดก็ผูช้ายคนใดควรเอาอยา่ง 

“ข้าละเลยเรื่องนี้ไป เพราะมีอาณาจักรต้องปกครอง มีสงครามต้องต่อสู้ และ 

มีบิดาต้องไว้ทุกข์ ข้าจึงละเลยเรื่องสำคัญอย่างการแต่งตั้งครูฝึกอาวุธคนใหม ่

ข้าจะแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ทันที” 

	 เซอรล์อรสัปดัปอยผมหยกัศกสนีำ้ตาลปอยหนึง่ทีต่กลงมาปรกหนา้ผาก 

ไปขา้งหลงั “ฝา่บาทจะไมพ่บผูใ้ดทีช่ำนาญเรือ่งดาบและทวนไดค้รึง่หนึง่ของขา้”

 ถ่อมตัวจริงนะ ใช่ไหม “ทอมมินเป็นพระราชาของท่าน ไม่ใช่อัศวิน 

ฝึกหัดของท่าน ท่านจะต้องสู้แทนเขาและตายแทนเขาถ้าจำเป็น ไม่มากไปกว่าน้ัน”

	 นางละเขาไวบ้นสะพานชกัทีท่อดขา้มคแูหง้  ๆซึง่มหีลาวเหลก็ปกัอยูท่ีก่น้ค ู

และเข้าไปในป้อมเมกอร์เพียงลำพัง ข้าจะไปหาครูฝึกอาวุธได้ที่ไหน นางนึก 

ขณะไต่บันไดขึ้นไปยังห้องพัก ในเมื่อปฏิเสธเซอร์ลอรัสไปแล้ว นางก็ไม่กล้า 

หนัไปหาอศัวนิคนใดจากหนว่ยราชองครกัษ์ นัน่จะเหมอืนทาเกลอืบนบาดแผล 

และทำให้พวกไฮการ์เด้นโกรธแค้นอย่างแน่นอน เซอร์ทัลลัดหรือ หรือว่า 

เซอร์เดอร์มอต จะต้องมีใครสักคนสิ ทอมมินเริ่มโปรดปรานโล่ผู้สาบานตน 

คนใหม่ของเขาแล้ว แต่ออสนีย์กำลังแสดงให้เห็นว่าเขามีความสามารถน้อย 

กว่าที่นางคาดหวังในเรื่องของสาวน้อยมาร์เจรี ส่วนออสฟริดผู้พี่นั้น นาง 

มงีานอืน่ทีต่ัง้ใจจะใหเ้ขาทำ นา่เสยีดายทีส่นุขัลา่เนือ้กลายเปน็หมาบา้ไปเสยีแลว้ 

ทอมมนิกลวัเสยีงกระโชกโฮกฮากของซานดอร์ คลเิกน และใบหนา้ทีถ่กูไฟลวก 

ของเขาเสมอมา และท่าทีดูหมิ่นเหยียดหยามของคลิเกนจะเป็นยาแก้ที่ดีที่สุด 

สำหรับท่าทางกล้าหาญแบบอัศวินโง ่ๆ ของลอรัส ไทเรล

 อารอน ซานทาการ์ เป็นชาวดอร์น เซอร์ซีนึกได้ ข้าจะส่งคนไปดอร์น 

ระหว่างซันสเปียร์กับไฮการ์เด้นนั้นมีเลือดและสงครามนานหลายศตวรรษ 

ขวางกั้นอยู่ ใช่แล้ว ชาวดอร์นจะเหมาะกับความต้องการของข้าอย่างดีเยี่ยม 

จะต้องมีคนเก่งในเชิงดาบที่ดอร์นบ้างหรอก

	 เมื่อนางเข้าไปในห้องรับแสงอาทิตย์ เซอร์ซีพบลอร์ดไคเบิร์นนั่งอ่าน 
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เอกสารอยู่ในที่นั่งข้างหน้าต่าง “หากฝ่าบาทจะกรุณา ข้ามีรายงานมาเสนอ”

	 “แผนการลับกับการทรยศอีกหรืออย่างไร” เซอร์ซีถาม “วันนี้ยาวนาน 

และน่าเหน็ดเหนื่อยสำหรับข้า มีอะไรก็รีบบอกข้ามา”

	 เขายิ้มอย่างเห็นใจ “ตามที่ท่านต้องการ มีเสียงร่ำลือว่าอาร์คอนแห่ง 

ไทรอชได้เสนอเงื่อนไขให้ลิสเพื่อยุติสงครามการค้าที่ดำเนินอยู่ ก่อนหน้านี้ 

มขีา่วลอืวา่พวกมรีก์ำลงัจะเขา้สงครามโดยอยูฝ่า่ยไทรอช แตเ่มือ่ไมม่พีวกคณะ 

ทองคำ พวกมีร์จึงไม่เชื่อว่าตน...”

	 “พวกมีร์จะเชื่ออะไรก็ไม่เห็นเกี่ยวกับข้า” พวกเมืองอิสระสู้รบกันเอง 

อยู่ตลอดเวลา การทรยศหักหลังและการร่วมเป็นพันธมิตรไม่จบไม่สิ้นของ 

พวกนั้นมีความหมายต่อเวสเทอรอสน้อยลงเรื่อย ๆ “ท่านมีข่าวอะไรที่สำคัญ 

กว่านั้นหรือไม่”

	 “ดเูหมอืนการกระดา้งกระเดือ่งของพวกทาสในแอสตาพอรจ์ะแพรข่ยาย 

มาถึงมีรีนแล้ว พวกกะลาสีจากเรือสิบกว่าลำพูดกันว่ามังกร...”

	 “ฮาร์ปีน่ะ ที่มีรีนนั่นเป็นฮาร์ปี” นางจำเรื่องนี้ได้จากที่ใดสักแห่ง มีรีน 

อยู่ปลายสุดของโลก ไกลออกไปทางตะวันออกเลยวาลีเรียไปอีก “ปล่อย 

ให้พวกทาสกระด้างกระเดื่องกันไป ทำไมข้าจะต้องสนใจด้วย เราไม่มีทาสใน 

เวสเทอรอส นั่นคือข่าวทั้งหมดที่ท่านมีให้ข้าหรือ”

	 “มีข่าวจากดอร์นซึ่งฝ่าบาทอาจเห็นว่าน่าสนใจมากกว่า เจ้าชายดอรัน 

จับเซอร์เดมอน แซนด์ ขังคุก เขาเป็นลูกนอกสมรสที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอัศวิน 

ฝึกหัดของอสรพิษแดง”

	 “ข้าจำเขาได้” เซอร์เดมอนเป็นอัศวินชาวดอร์นคนหนึ่งที่ร่วมอยู่ใน 

ขบวนของเจ้าชายโอเบอรินมาเยือนคิงส์แลนดิ้ง “เขาทำอะไรหรือ”

	 “เขาเรียกร้องให้ปล่อยตัวบรรดาธิดาของเจ้าชายโอเบอรินเป็นอิสระ”

	 “โง่อีกแล้ว”

	 “ยงัมอีกี” ลอรด์ไคเบริน์พดู “ธดิาของอศัวนิแหง่สปอตตส์วูด้หมัน้หมาย 

อย่างไม่มีวี่แววมาก่อนกับลอร์ดเอสเตอร์มอนต ์ เรื่องนี้สหายของเราในดอร์น 

แจ้งมา นางถูกส่งตัวไปกรีนสโตนคืนน้ันเลย และว่ากันว่านางกับเอสเตอร์มอนต์ 

แต่งงานกันเรียบร้อยแล้ว” 
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	 “ลูกนอกสมรสในท้องคงอธิบายเรื่องนี้ได้” เซอร์ซีเล่นกับผมปอยหนึ่ง 

ของนาง “เจ้าสาวหน้าแดงคนนี้อายุเท่าไร”

	 “ยี่สิบสาม ฝ่าบาท ในขณะที่ลอร์ดเอสเตอร์มอนต์...”

	 “...ต้องเจ็ดสิบ ข้ารู้เรื่องนี้ดี” พวกเอสเตอร์มอนต์เป็นญาติกับนางผ่าน 

ทางโรเบริต์ ดว้ยบดิาของเขารบัหญงิคนหนึง่จากตระกลูนีเ้ปน็ภรรยาในชัว่ขณะ 

ทีเ่กดิตณัหาจดัหรอืไมก่เ็สยีสต ิ เมือ่เซอรซ์สีมรสกบัโรเบริต์นัน้ ทา่นหญงิมารดา 

ของเขาเสียชีวิตไปนานแล้ว แม้น้องชายทั้งสองของนางจะมาร่วมงานสมรส 

ดว้ยและพำนกัอยูน่านครึง่ป ี ตอ่มาโรเบริต์ยนืกรานทีจ่ะไปเยีย่มเอสเตอรม์อนต ์

เป็นการตอบแทน เอสเตอร์มอนต์เป็นเกาะเล็ก  ๆ  ที่มีแต่ภูเขาอยู่นอกแหลม 

โกรธา เวลาปักษ์หนึ่งอันชื้นแฉะหนาวเย็นและหดหู่ที่เซอร์ซีอยู่ที่กรีนสโตน 

ปราสาทของตระกลูเอสเตอรม์อนตน์ัน้เปน็ชว่งเวลาทีย่าวนานทีส่ดุในชวีติวยัเยาว ์

ของนาง เจมีเรียกปราสาทนั้นว่า  “อึเขียว”  ตั้งแต่แรกเห็น และไม่ช้าเซอร์ซี 

กเ็รียกตาม นอกจากนัน้แลว้นางใชเ้วลาแตล่ะวนันัง่ดสูามขีองนางลา่สตัวโ์ดยใช ้

เหยี่ยว ล่าสัตว์ด้วยตนเอง ดื่มกับพวกน้าชายของเขา และฟาดไม้กระบองใส่ 

พวกลูกพี่ลูกน้องชายจนหมดสติอยู่ในลานปราสาทของอึเขียว

	 ที่นั่นมีลูกพี่ลูกน้องหญิงคนหนึ่งด้วย เป็นม่ายร่างเตี้ยป้อมที่มีทรวงอก 

ใหญ่เท่าแตงโม สามีและบิดาของนางเสียชีวิตท่ีสตอร์มส์เอนด์ระหว่างการปิดล้อม 

“พ่อของนางดีกับข้ามาก” โรเบิร์ตบอกนาง “และตอนที่เรายังเล็ก นางกับข้า 

มักเล่นด้วยกัน” โรเบิร์ตใช้เวลาไม่นานในการกลับไปเริ่มเล่นกับนางอีก ทันที 

ที่เซอร์ซีหลับตาลง พระราชาก็แอบย่องไปปลอบใจนางผู้เปล่าเปลี่ยวน่าเวทนา 

คืนหนึ่งนางให้เจมีสะกดรอยตามเขาไปเพื่อยืนยันสิ่งที่สงสัย เมื่อน้องชายนาง 

กลบัมา เขาถามวา่นางตอ้งการใหโ้รเบริต์ตายหรอืไม ่ “ไมห่รอก” นางตอบ “ขา้ 

อยากให้เขาถูกสวมเขา” นางพอใจที่คิดว่าคืนนั้นเองเป็นคืนที่จอฟฟรีย์ปฏิสนธิ

	 “เอลดอน เอสเตอร์มอนต์ รับภรรยาอายุอ่อนกว่าเขาห้าสิบปี” นาง 

พูดกับไคเบิร์น “ทำไมเรื่องนั้นถึงควรจะเกี่ยวข้องกับข้าด้วย”

	 เขายักไหล่ “ข้าไม่ได้พูดว่ามันควรจะมีอะไรเกี่ยวข้อง...แต่ทั้งเดมอน  

แซนด์  กับเด็กผู้หญิงซานทาการ์คนนี้สนิทกับอาริอานเน ธิดาของเจ้าชาย 

ดอรัน หรือไม่พวกดอร์นก็อยากให้เราเชื่อเช่นนั้น  มันอาจมีความหมาย 
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นิดเดียวหรือไม่มีเลย แต่ข้าคิดว่าฝ่าบาทควรจะทราบไว้”

	 “ตอนนี้ข้ารู้แล้ว” นางกำลังเริ่มหมดความอดทน “ท่านมีอะไรอีกไหม”

	 “อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องไม่สลักสำคัญอะไร” เขายิ้มให้นางอย่างขออภัย  

และแจ้งเรื่องการแสดงหุ่นที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่ชาวบ้านในระยะหลัง  ๆ  

มานี้ เป็นการแสดงเรื่องอาณาจักรของสัตว์ป่าที่ปกครองโดยพวกราชสีห์ 

ทีห่ยิง่ผยอง “ยิง่เรือ่งราวทีส่อ่ไปในทางกบฏนีด้ำเนนิไป ราชสหีห์ุน่กย็ิง่ตะกละ 

และยโสขึ้น จนพวกมันเริ่มกินสัตว์ที่อยู่ใต้ปกครอง พอขุนนางกวางคัดค้าน 

ราชสหีก์จ็บัมนักนิดว้ย และคำรามวา่นีเ่ปน็สทิธขิองมนัในฐานะสตัวป์า่ทีย่ิง่ใหญ ่

ที่สุด”

	 “เรื่องจบแค่นั้นหรือ” เซอร์ซีถามด้วยความขบขัน ถ้ามองเรื่องนี้ใน 

แง่มุมเหมาะ  ๆ ก็อาจมองว่าเป็นบทเรียนที่ดีได้

	 “มิได้ ฝ่าบาท ตอนจบนั้นมังกรตัวหนึ่งฟักออกมาจากไข่ แล้วเขมือบ 

กินพวกราชสีห์ทั้งหมด”

	 ตอนจบของเรื่องทำให้การแสดงหุ่นเปลี่ยนจากความไม่เคารพเป็นการ 

กบฏ “ไอ้พวกโง่ไร้สมอง จะมีก็แต่พวกปัญญาอ่อนเท่านั้นแหละที่จะทำให้หัว 

ตวัเองเปน็อนัตรายดว้ยเรือ่งมงักรไม”้ นางครุน่คดิอยูค่รูห่นึง่ “สง่พวกผูก้ระซบิ 

ของท่านไปที่การแสดงพวกนั้นและสังเกตดูว่าใครไปชมบ้าง ถ้าเป็นคนสำคัญ 

ข้าจะต้องรู้ชื่อพวกเขา”

	 “จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาหรือ หากข้าจะบังอาจถาม”

	 “ใครที่มีทรัพย์สินจะถูกปรับ ทรัพย์สินสักครึ่งหนึ่งก็น่าจะเพียงพอที่จะ 

สั่งสอนพวกเขาให้รู้บทเรียนรุนแรงนี้และเติมกำปั่นของเราให้เต็มขึ้นมา โดย 

ไม่ทำให้พวกนั้นถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัว พวกที่ยากจนเกินกว่าจะจ่ายค่าปรับ 

จะต้องเสียตาข้างหนึ่งฐานดูเรื่องกบฏ ส่วนคนเชิดหุ่น โทษคือขวาน”

	 “มีอยู่สี่คน บางทีฝ่าบาทอาจยินยอมมอบให้ข้าสองคนเพื่อจุดประสงค ์

ส่วนตัวของข้าเอง หากเป็นผู้หญิงจะยิ่ง...”

	 “ข้าให้เซเนลล์เจ้าไปแล้ว” ราชินีสวนทันควัน

	 “อนิจจา เด็กที่น่าสงสารคนนั้นค่อนข้างจะ...หมดเรี่ยวแรง”

	 เซอร์ซีไม่อยากคิดถึงเรื่องนั้น เด็กคนนั้นมากับนางโดยไม่ได้สงสัย 
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อะไรเลย คิดเพียงว่ามารับใช้และรินเหล้า แม้เมื่อไคเบิร์นล่ามโซ่ที่ข้อมือนาง  

นางกย็งัดเูหมอืนไมเ่ขา้ใจอะไรเลย ความทรงจำนัน้ยงัคงทำใหร้าชนิพีะอดืพะอม 

คกุนัน่หนาวยิง่นกั แมแ้ตค่บเพลงิยงัสัน่สะทา้น และเจา้สิง่โสโครกนัน่กก็รดีรอ้ง 

อยู่ในความมืด... “ได้ เจ้าเอาผู้หญิงคนหนึ่งไป สองก็ได้ถ้าเจ้าพอใจ แต่ข้า 

ต้องได้ชื่อมาก่อน”

	 “ตามแต่ท่านจะบัญชา” ไคเบิร์นกลับออกไป

	 ภายนอก ดวงอาทติยก์ำลงัยอแสง ดอรค์าสเตรยีมนำ้สำหรบัใหน้างอาบ 

ไวแ้ล้ว ราชนิลีงแชใ่นนำ้อุน่อยา่งสำราญใจ กำลงัคดิถงึสิง่ทีจ่ะพดูกบัอาคนัตกุะ 

ที่มาร่วมรับประทานอาหารค่ำเมื่อเจมีเดินพรวดพราดผ่านประตูเข้ามา และ 

สั่งให้จอซลินกับดอร์คาสออกไปจากห้อง น้องชายของนางดูไม่สมบูรณ์แบบ 

ไร้ที่ติและมีกลิ่นม้าติดตัวมา เขาพาทอมมินมาด้วย “พี่สาวที่รัก” เขาเอ่ยขึ้น 

“พระราชาต้องการพูดอะไรสักหน่อย”

	 เส้นผมสีทองยาวสลวยของเซอร์ซีลอยอยู่ในน้ำ ห้องอวลไปด้วยไอ  

เหงือ่หยดหนึง่ไหลลงมาตามแกม้ของนาง “ทอมมินหรอื” นางพดูดว้ยเสยีงเบา 

น่ากลัว “เรื่องอะไรล่ะทีนี้”

	 เด็กชายรู้จักน้ำเสียงนี้ดี จึงกระถดหนี

	 “ฝา่บาทตอ้งการมา้สขีาวของเขาในวนัพรุง่นี”้ เจมพีดู “สำหรบัเรยีนการ 

แทงทวนบนหลังม้า”

	 นางชันร่างขึ้นนั่งในอ่าง “จะไม่มีการขี่ม้าแทงทวน”

	 “มีส ิ จะต้องมี” ทอมมินยื่นริมฝีปากล่าง “ข้าต้องขี่ม้า ทุกวัน”

	 “และเจา้จะไดข้ี”่ ราชนิปีระกาศ “เมือ่เรามคีรฝูกึอาวธุทีเ่หมาะสมจะดแูล 

การฝึกของเจ้า”

	 “ข้าไม ่ต้องการ ครูฝึกอาวุธที่เหมาะสม ข้าต้องการเซอร์ลอรัส”

	 “เจ้าให้ความสำคัญกับเจ้าหนุ่มนั่นมากเกินไปแล้ว เมียตัวน้อยของเจ้า 

เป่าหูเจ้าด้วยความคิดโง่  ๆ เร่ืองความเก่งกาจของเขา ข้ารู้ แต่ออสมันด์ เคตเทิล- 

แบล็ก เป็นอัศวินที่เก่งกว่าลอรัสถึงสามเท่า”

	 เจมีหัวเราะ “ไม่ใช่ออสมันด์ เคตเทิลแบล็ก ที่ข้ารู้จัก”

	 นางนึกอยากบีบคอเขานัก บางทีข้าอาจต้องสั่งให้เซอร์ลอรัสยอมให้ 
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เซอร์ออสมันด์ทำเขาตกจากหลังม้า นั่นอาจจะทำให้ทอมมินตาสว่างขึ้นมาได้  

เอาเกลอืทาตวัทากและทำใหว้รีบรุษุเสยีหนา้ แลว้ทัง้คูก่จ็ะหดหนทีนัท ี “ขา้กำลงั 

ส่งคนไปหาชาวดอร์นมาฝึกเจ้า” นางบอก “พวกดอร์นเป็นนักแทงทวนที่เก่ง 

ที่สุดในอาณาจักร”

	 “พวกเขาไม่เก่ง” ทอมมินพูด “แต่ถึงอย่างไรข้าก็ไม่ต้องการชาวดอร์น 

โง่เง่าคนไหนทั้งนั้น ข้าต้องการ เซอร์ลอรัส ข้าขอ สั่ง”

	 เจมีหัวเราะ เขาไม่ช่วยอะไรเลย น่ีเขาคิดว่าเร่ืองน้ีมันตลกนักหรืออย่างไร 

ราชินีใช้มือตีน้ำอย่างไม่พอใจ “นี่ข้าจะต้องตามตัวเพตมางั้นหรือ เจ้าสั่งข้า 

ไม่ได้ ข้าเป็นแม่ของเจ้า”

	 “ใช่ แต่ข้าเป็น  พระราชา มาร์เจรีบอกว่าทุกคนต้องทำตามที่พระราชา 

บอก ข้าต้องการให้ม้าขาวของข้าใส่อานพร้อมในวันพรุ่งนี้ เพื่อเซอร์ลอรัส 

จะได้สอนการแทงทวนให้ข้า และข้าอยากได้ลูกแมวตัวหน่ึงด้วย และข้าไม่อยาก 

กินหัวบีต” เขายกแขนขึ้นกอดอก

	 เจมยีงัคงหวัเราะ ราชนิไีมใ่สใ่จเขา “ทอมมนิ มานีซ่”ิ เมือ่เขายงัไมย่อม 

มา นางก็ถอนใจ “เจ้ากลัวหรือ พระราชาไม่ควรแสดงความกลัวออกมานะ” 

เดก็ชายเขา้ไปใกลอ้า่ง ดวงตาหลบุตำ่ นางยืน่มอืออกไปลบูไลผ้มหยกัศกสทีอง 

ของเขา “จะเป็นพระราชาหรือไม่ เจ้าก็ยังคงเป็นเด็กเล็ก  ๆ  คนหนึ่ง จนกว่า 

เจ้าจะถึงวัยอันควร อำนาจปกครองก็ยังเป็นของข้า เจ้า จะได้ เรียนการแทงทวน 

แม่สัญญา แต่ไม่ใช่จากลอรัส พวกอัศวินแห่งหน่วยราชองครักษ์มีภารกิจ 

ที่สำคัญกว่าการเล่นกับเด็ก ลองถามลอร์ดผู้บัญชาการดูสิ อย่างนั้นใช่ไหม 

ท่านเซอร์”

	 “ภารกิจท่ีสำคัญมาก” เจมีย้ิมน้อย ๆ “อย่างเช่นข่ีม้าไปรอบกำแพงเมือง”

	 ทอมมินทำท่าเหมือนจะร้องไห ้ “แล้วข้ายังจะมีลูกแมวได้ไหม”

	 “อาจจะได้” ราชินีอนุญาต “ตราบใดท่ีข้าไม่ได้ยินเร่ืองแทงทวนไร้สาระอีก 

เจ้าสัญญากับข้าได้หรือไม่”

	 เขาลากเท้าไปมาบนพื้น “ได้”

	 “ด ี ทีนี้ไปได้แล้ว แขกของข้าจะมาที่นี่ในไม่ช้าแล้ว”

	 ทอมมนิวิง่ไป แตก่อ่นทีจ่ะออกไป เขาหนักลบัมาพดูวา่ “เมือ่ขา้ไดเ้ปน็ 
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พระราชาเต็มตัวเมื่อไหร ่ ข้าจะสั่งให้หัวบีตเป็นของ ผิดกฎหมาย ”

	 น้องชายนางใช้มือข้างที่เหลือแต่ตอดันประตูปิด “ฝ่าบาท” เขาพูดขึ้น 

เมื่ออยู่กับเซอร์ซีเพียงลำพัง “ข้าสงสัยว่าท่านเมาหรือว่าเพียงแค่โง่”

	 นางตีน้ำอีกครั้ง ส่งน้ำกระจายไปทั่วเท้าของเขา “ระวังปากของเจ้า มิ 

ฉะนั้น...”

	 “...มฉิะนัน้จะทำไม ทา่นจะสง่ขา้ไปตรวจกำแพงเมอืงอกีหรอื” เขานัง่ลง 

ไขว่ห้าง “กำแพงบ้าของท่านมันเรียบร้อยดี ข้าปีนขึ้นไปทั่วทุกตารางนิ้ว และ 

ตรวจดูประตูเมืองทั้งเจ็ดด้วย บานพับที่ประตูเหล็กสนิมกิน ส่วนประตูราชัน 

กับประตูโคลนต้องเปลี่ยนใหม่หลังจากที่สแตนนิสใช้เสากระทุ้ง ส่วนกำแพง 

ก็แข็งแรงเหมือนที่เคยเป็นมานั่นแหละ...แต่บางทีฝ่าบาทอาจลืมไปกระมังว่า 

เพื่อนของเราจากไฮการ์เด้นอยู่ ด้านใน กำแพง”

	 “ข้าไม่ได้ลืมอะไรทั้งนั้น” นางบอกขณะใจประหวัดไปถึงเหรียญทอง 

อันท่ีด้านหน่ึงเป็นรูปมือ อีกด้านเป็นรูปเศียรของพระราชาท่ีไม่มีใครจำได้ ผู้คุมคุก 

ที่ยากจนข้นแค้นมีเหรียญเช่นนี้ซ่อนอยู่ใต้กระโถนได้อย่างไร คนอย่างรูเก็น 

จะมีทองเก่าแก่จากไฮการ์เด้นได้อย่างไร

	 “น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีข้าได้ยินเร่ืองครูฝึกอาวุธคนใหม่ ท่านคงต้องใช้เวลานาน 

และยากกว่าจะหานักแทงทวนที่เก่งกว่าลอรัส ไทเรล เซอร์ลอรัสเป็น...”

	 “ข้ารู้ว่าเขาเป็นอย่างไร ข้าจะไม่มีวันยอมให้เขาเข้าใกล้ลูกชายข้า เจ้า 

น่าจะตักเตือนเขาให้รู้จักหน้าที่” น้ำในอ่างเริ่มเย็น

	 “เขารู้จักหน้าที่ด ี และไม่มีทวนเล่มไหนที่ดีไปกว่า...”

 “เจ้า  เก่งกว่าเขา ก่อนที่จะเสียมือ เซอร์บาริสตันสมัยเมื่อยังหนุ่ม  

อาร์เธอร์ เดยน์ ก็เก่งกว่า และเจ้าชายเรการ์ก็มีฝีมือทัดเทียมกับเขา อย่ามา 

พลา่มกบัขา้วา่เจา้ดอกไมฝ้มีอืรา้ยกาจเพยีงไร เขากแ็คเ่ดก็ผูช้ายคนหนึง่” นาง 

เบ่ือหน่ายการคัดค้านของเจมี ไม่มีใครเคยคัดค้านความคิดของลอร์ดบิดาของนาง 

เมื่อไทวิน แลนนิสเตอร์ พูด ทุกคนทำตาม แต่เมื่อเซอร์ซีพูด พวกเขากลับ 

รู้สึกสบายใจที่จะแนะนำ คัดค้าน หรือแม้แต่  ปฏิเสธ นาง ทั้งหมดนี่ก็เพราะ 

ข้าเป็นผู้หญิง เพราะข้าไม่อาจต่อสู้กับพวกเขาด้วยดาบได้ พวกเขาให้ความ 

นับถือโรเบิร์ตมากกว่าข้า และโรเบิร์ตก็เป็นไอ้ขี้เมาไร้สมอง นางจะไม่ทน 
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อีกแล้ว โดยเฉพาะจากเจมี ข้าจะต้องกำจัดเขาไปให้พ้น และโดยเร็วด้วย 

ครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว นางฝันว่าทั้งสองอาจจะได้ปกครองเจ็ดราชอาณาจักร 

เคียงข้างกัน แต่เจมีกลับกลายเป็นตัวถ่วงมากกว่าจะเป็นผู้ช่วย

	 เซอร์ซีลุกขึ้นจากอ่าง น้ำไหลลงมาตามท่อนขาและหยดจากเส้นผม  

“เม่ือข้าต้องการคำปรึกษาของเจ้า ข้าจะขอ ไปได้แล้ว ท่านเซอร์ ข้าต้องแต่งตัว”

	 “แขกร่วมรับประทานอาหารค่ำของท่าน ข้ารู้ คราวนี้มีแผนอะไรอีกล่ะ 

ช่างมีแผนมากมายจนข้าตามไม่ทัน” สายตาของเขาเหลือบแลไปที่หยดน้ำใน 

กลุ่มขนสีทองตรงหว่างขานาง

 เขายังต้องการข้า “ยังอาลัยอาวรณ์สิ่งที่เจ้าสูญเสียไปหรือ น้องชาย”

	 เจมีเหลือบตาขึ้น “ข้ารักท่านด้วย พี่สาวที่รัก แต่ท่านเป็นคนโง่ คนโง่ 

ผมทองแสนสวย”

	 คำพูดนั้นทิ่มแทงใจ เจ้าเรียกข้าด้วยถ้อยคำที่หวานกว่านี้ที่กรีนสโตน  

คืนที่เจ้าฝากจอฟฟ์ไว้ในตัวข้า เซอร์ซีนึก “ออกไป” นางหันหลังให้และฟัง 

เสียงเขาจากไป โดยใช้มือข้างที่ด้วนคลำประตูงุ่มง่าม

	 ขณะทีจ่อซลนิตรวจดคูวามเรยีบรอ้ยทกุอยา่งสำหรบัอาหารคำ่ ดอรค์าส 

ก็ช่วยราชินีสวมชุดยาวตัวใหม่ เป็นชุดที่มีแถบผ้าแพรสีเขียวเป็นมันวาวสลับ 

กบัแถบผา้กำมะหยีส่ดีำงามหร ู ตวัเสือ้ประดบัดว้ยลกูไมส้ดีำลายละเอยีดจากมรี์ 

ลกูไมจ้ากมรีร์าคาแพงแตก่จ็ำเปน็ทีร่าชนิจีะตอ้งมรีปูโฉมงดงามทีส่ดุตลอดเวลา 

พวกหญิงซักรีดเจ้ากรรมทำชุดเก่าของนางหดไปหลายตัว ทำให้สวมไม่ได้อีก 

ตอ่ไป นางคงเฆีย่นพวกนัน้ฐานเลนิเลอ่ไปแลว้ แตเ่ทนาขอใหน้างเมตตา “พวก 

ชาวบ้านจะรักท่านมากขึ้นถ้าท่านแสดงความใจดี” นางพูด เซอร์ซีจึงสั่งให้ 

หักค่าชุดดังกล่าวออกจากเงินค่าจ้างของหญิงเหล่านี้ เป็นทางออกที่งดงาม 

กว่ามาก

	 ดอร์คาสวางกระจกเงินใส่มือนาง ดีจริง ๆ ราชินีคิด และย้ิมกับเงาสะท้อน 

ของตนเอง นางพอใจทีไ่ดอ้อกทกุข ์ สดีำทำใหน้างดซูดีเซยีวเกนิไป น่าเสยีดาย 

ท่ีข้าไม่ได้กินอาหารเย็นกับท่านหญิงเมร์รีเวเธอร์ ราชินีนึก วันน้ีเป็นวันท่ีเหน่ือย 

มาก ไหวพริบของเทนาทำให้นางอารมณ์ดีขึ้นได้เสมอ เซอร์ซีไม่มีสหายที่นาง 

เพลิดเพลินยามอยู่ใกล้มากขนาดนี้นับตั้งแต่เมลารา เฮเธอร์สปูน และเมลารา 
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ทีก่ลบักลายเปน็นกัวางแผนจอมโลภทีค่ดิอาจเอือ้มเกนิฐานะ ขา้ไมค่วรคดิไมด่ี 

กับนาง เพราะนางก็ตายและจมน้ำไปแล้ว และนางเป็นคนสอนข้าไม่ให้ไว้ใจ 

ใครนอกจากเจมี

	 กว่านางจะเข้าไปสมทบกับแขกในห้องรับแสงอาทิตย์ พวกแขกเหรื่อก็ 

เริ่มดื่มเหล้าองุ่นผสมเครื่องเทศกันแล้ว ท่านหญิงฟาลีสใช่แต่หน้าตาเหมือน 

ปลาเท่านั้น แต่นางยังดื่มเหมือนปลาอีกด้วย นางคิดเมื่อสังเกตเห็นขวดเหล้า 

พร่องไปแล้วครึ่งหนึ่ง “ฟาลีสที่รัก” นางอุทานขณะจุมพิตแก้มของสตรีผู้นั้น  

“และเซอร์บัลแมนผู้กล้าหาญ ข้าเป็นทุกข์นักเม่ือได้ยินเร่ืองมารดาท่ีรักย่ิงของท่าน 

ท่านหญิงแทนดาของเราเป็นอย่างไรบ้างเล่า”

	 ทา่นหญงิฟาลสีทำหนา้เหมอืนกำลงัจะรอ้งไห ้ “ฝา่บาทเมตตานกัทีถ่ามถงึ 

เมสเตอรเ์ฟรงเคน็บอกวา่สะโพกของทา่นแมแ่ตกละเอยีดจากการตกลงมาครัง้นี้ 

เขาพยายามทำเท่าที่ทำได้แล้ว ตอนนี้เราภาวนา แต่...”

 เชิญภาวนากันตามสบายเถอะ ยังไงนางก็จะต้องตายก่อนพระจันทร์ 

รอบใหม่อยู่ดี สตรีชราอย่างแทนดา สโตกเวิร์ธ จะไม่รอดชีวิตจากสะโพกหัก 

“ข้าจะช่วยภาวนาเพิ่มเติมจากของท่านด้วย” เซอร์ซีบอก “ลอร์ดไคเบิร์นบอก 

ข้าว่าแทนดาถูกม้าของนางสลัดตกลงมา”

	 “เขม็ขดัรดัอานขาดขณะทีน่างกำลงัขีม่า้อยูน่ะ่” เซอรบ์ลัแมน เบริช์ บอก 

“เด็กดูแลคอกม้าน่าจะเห็นว่าสายรัดมันเปื่อย เขาถูกเฆี่ยนไปแล้ว”

	 “หวงัวา่คงเฆีย่นใหห้นกันะ” ราชนินีัง่ลงและทำทา่เชญิใหแ้ขกนัง่ลงดว้ย 

“ท่านอยากได้เหล้าองุ่นผสมเครื่องเทศอีกจอกไหม ฟาลีส ท่านโปรดปราน 

มันเสมอนี่นา ข้าดูเหมือนจะจำได้”

	 “ท่านเมตตานักที่จำได้ ฝ่าบาท”

 ข้าจะลืมได้อย่างไรล่ะ เซอร์ซีคิด เจมีบอกว่าน่าแปลกที่เจ้าไม่ฉี่ออกมา 

เป็นเหล้า “การเดินทางเป็นอย่างไรบ้าง”

	 “ไม่สบายเลย” ฟาลีสบ่น “ฝนตกเกือบทั้งวัน เราคิดจะพักค้างคืนที่ 

รอสบ ี แตเ่จา้เดก็ในอปุถมัภข์องลอรด์ไจลสน์ัน่ไมย่อมตอ้นรบัเรา” นางสดูจมกู 

“จำคำของขา้ไวเ้ลย เมือ่ใดทีไ่จลสต์าย เจา้คนชัน้ตำ่นัน่จะหนไีปกบัทองของเขา 

หรอืมนัอาจถงึกบัพยายามยดึทีด่นิและยศลอรด์ของเขาดว้ย แมว้า่ตามสทิธแิลว้ 
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รอสบีควรจะตกเป็นของเราเมื่อไจลส์ตายก็ตาม ท่านหญิงมารดาของข้าเป็นป้า 

ของภรรยาคนที่สองของเขา และเป็นลูกพี่ลูกน้องห่าง ๆ ของไจลส์เองด้วย”

 ตราประจำตระกูลของเจ้าเป็นรูปลูกแกะ หรือรูปลิงโลภมากอะไร 

สกัอยา่งละ่ ทา่นหญงิของขา้ เซอรซ์คีดิ “ลอรด์ไจลสเ์กอืบจะตายมานานเทา่ที่ 

ข้ารู้จักเขา แต่เขาก็ยังคงอยู่กับเรา และจะอยู่ไปอีกหลายปีทีเดียว ข้าหวัง 

เช่นนั้น” นางยิ้มอย่างอารมณ์ดี “ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะไอใส่จนพวกเรา 

ทั้งหมดลงหลุมกันไปเลย”

	 “นา่จะเปน็เชน่นัน้” เซอรบ์ลัแมนเหน็ดว้ย “เดก็ในอปุถมัภท์ีร่อสบไีมไ่ด ้

เป็นคนเดียวที่ทำให้เราหงุดหงิดหรอกนะ ฝ่าบาท เรายังเจอพวกคนพาลบน 

ถนนดว้ย พวกสกปรกโสโครกทีถ่อืโลห่นงักบัขวาน บางคนมดีาวเยบ็ตดิบนเสือ้ 

แขนกุดด้วย เป็นดาวศักดิ์สิทธิ์ที่มีเจ็ดแฉก แต่ถึงอย่างไรพวกนี้ก็ยังดูเป็นคน 

ชั่วร้ายอยู่ดี”

	 “ข้าแน่ใจว่าพวกนี้ต้องมีเหาอยู่เต็มหัว” ฟาลีสเสริม

	 “พวกน้ีเรียกตัวเองว่า นกกระจอก” เซอร์ซีบอก “เป็นโรคร้ายของแผ่นดิน 

สงัฆราชคนใหมข่องเราจะตอ้งจดัการกบัพวกนีท้นัททีีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ ไมอ่ยา่งนัน้ 

ข้าจะจัดการกับพวกนั้นด้วยตัวเอง”

	 “มีการเลือกสังฆราชแล้วหรือยัง” ฟาลีสถาม

	 “ยัง” ราชินีต้องยอมสารภาพ “นักบวชออลลิดอร์เกือบจะได้รับเลือก 

อยู่แล้ว จนกระทั่งพวกนกกระจอกบางคนตามเขาไปที่ซ่องนางโลมแล้วลากเขา 

ออกมาบนถนนในสภาพเปลือยเปล่า ตอนนี้ดูเหมือนลูเซียนน่าจะได้รับเลือก  

แมส้หายของเราทีเ่นนิอกีแหง่หนึง่จะบอกวา่ เขายงัขาดคะแนนเสยีงอกีสองสาม 

เสียงจึงจะได้จำนวนที่ต้องการก็ตาม”

	 “ขอเทพหญงิชราโปรดนำทางการพจิารณานีด้ว้ยตะเกยีงทองแหง่ปญัญา 

เถิด” ท่านหญิงฟาลีสพูดอย่างมีศรัทธาเปี่ยมล้น

	 เซอรบ์ลัแมนนัง่กระสบักระสา่ย “ฝา่บาท นีเ่ปน็เรือ่งทีน่า่กระอกักระอว่น 

แต่...มิฉะนั้นความรู้สึกไม่ดีจะเกิดขึ้นระหว่างเรา ท่านควรทราบไว้ว่า ภรรยา 

ผู้แสนดีของข้าหรือมารดาของนางไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตั้งชื่อลูกนอกสมรส 

คนนี้เลย ลอลลิสเป็นคนซื่อ  ๆ และสามีนางเป็นคนมีอารมณ์ขันแบบดำมืด 
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ข้าบอกให้เขาเลือกชื่อที่เหมาะสมกว่านี้ให้เด็ก เขาหัวเราะ”

	 ราชินีจิบเหล้าองุ่นพลางมองเขาอย่างพิจารณา ครั้งหนึ่งเซอร์บัลแมน 

เคยเป็นนักแทงทวนที่มีชื่อเสียง และเป็นอัศวินที่หน้าตาดีที่สุดคนหนึ่งในเจ็ด 

ราชอาณาจกัร ขณะนีเ้ขายงัคงมหีนวดงาม แตน่อกเหนอืจากนัน้เขาไมไ่ดช้ราลง 

อย่างงามสม ผมสีบลอนด์เป็นลอนคลื่นถดถอยเข้าไปลึก ในขณะที่พุงก็ยื่น 

ออกมาดันเสื้อกั๊กชนิดแก้ไขอะไรไม่ได้ ในฐานะผู้ที่จะเป็นเครื่องมือของข้า 

เขายังขาดสิ่งที่ต้องการอีกมาก นางใคร่ครวญ แต่ถึงอย่างนั้น เขาก็ควรรับใช้ 

“ทีเรียนเป็นชื่อของพระราชาก่อนที่พวกมังกรจะมา ภูตน้อยทำให้ชื่อนี้หมดค่า 

แต่บางทีเด็กคนน้ีอาจช่วยกู้ช่ือน้ีให้เป็นช่ือแห่งเกียรติยศได้” ถ้าเจ้าลูกนอกสมรส 

นี่จะมีชีวิตอยู่นานขนาดนั้น “ข้ารู้ว่านี่ไม่ใช่ความผิดของท่าน ท่านหญิงแทนดา 

เป็นพี่สาวที่ข้าไม่เคยมี และท่าน...” เสียงของนางสะดุดหาย “อภัยให้ข้าเถิด 

ข้ามีชีวิตอยู่ด้วยความกลัว”

	 ฟาลีสอ้าปากแล้วก็หุบลง ซึ่งทำให้นางดูเหมือนปลาโง่  ๆ  เป็นพิเศษ 

บางชนิด “ด้วย...ด้วยความกลัวหรือฝ่าบาท”	

	 “ข้าไม่เคยนอนหลับได้ทั้งคืนเลยตั้งแต่จอฟฟรีย์ตายไป” เซอร์ซีเติม 

เหล้าองุ่นผสมเครื่องเทศใส่จอก “สหายทั้งหลายของข้า...ข้าหวังว่าพวกท่าน  

เป็น สหายของข้านะ และของพระราชาทอมมินด้วย”

	 “เด็กน้อยน่ารักคนนั้น” เซอร์บัลแมนประกาศ “ฝ่าบาท คำขวัญของ 

ตระกูลสโตกเวิร์ธคือ ภูมิใจที่ซื่อสัตย์”

	 “ข้าอยากให้มีคนแบบท่านมากกว่านี้ ท่านเซอร์ผู้ประเสริฐ ข้าขอบอก 

ท่านตามจริงนะ ข้าสงสัยเซอร์บรอนน์แห่งแม่น้ำทมิฬเป็นอย่างยิ่ง”

	 สามีภรรยาสบตากัน “ชายคนนี้เป็นคนอวดดีนัก ฝ่าบาท” ฟาลีสพูด  

“ทั้งไร้มารยาทและปากเสีย”

	 “เขาไม่ใช่อัศวินที่แท้จริง” เซอร์บัลแมนว่า

	 “ถกูแลว้” เซอรซ์ยีิม้ใหเ้ขาคนเดยีว “และทา่นคอืผูท้ีรู่จ้กัความเปน็อศัวนิ 

ท่ีแท้จริง ข้าจำได้ว่าเคยดูท่านแทงทวนใน...การประลองยุทธ์คร้ังใดนะท่ีท่านต่อสู้ 

อย่างกล้าหาญนักน่ะ ท่านเซอร์”

	 เขายิ้มถ่อมตัว “งานที่ดัสเคนเดลเมื่อหกปีมาแล้วน่ะหรือ ไม่ใช่หรอก 
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ทา่นไมไ่ดอ้ยูท่ีน่ัน่ มฉิะนัน้ทา่นคงจะไดร้บัการสวมมงกฎุเปน็ราชนิแีหง่ความรกั 

และความงามอย่างแน่นอน หรือจะเป็นการประลองยุทธ์ที่แลนนิสพอร์ต  

หลังการกบฏของเกรย์จอย ข้าทำให้อัศวินเก่ง ๆ หลายคนตกม้าในคราวนั้น...”

	 “ครั้งนั้นแหละ” ใบหน้าของนางหม่นหมองลง “ภูตน้อยหายตัวไปใน 

คืนที่พ่อข้าเสียชีวิต ทิ้งผู้คุมที่ซื่อสัตย์สองคนให้นอนจมกองเลือดอยู่เบื้องหลัง 

บางคนอ้างว่าเขาหนีข้ามทะเลแคบไป แต่ข้ายังไม่อยากเชื่อ เจ้าแคระนี่เจ้าเล่ห์ 

นกั บางทเีขาอาจยงัปว้นเปีย้นอยูใ่กล ้  ๆนี ่ วางแผนทีจ่ะกอ่ฆาตกรรมอกี อาจมี 

เพื่อนบางคนซ่อนเขาไว้ก็ได้”

	 “บรอนน์หรือ” เซอร์บัลแมนลูบหนวดดกหนาของเขาไปมา

	 “เขาเป็นสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์ของภูตน้อยเสมอมา เทพคนแปลกหน้า 

เท่านั้นที่รู้ว่าเขาส่งคนไปนรกกี่คนแล้วตามคำสั่งของทีเรียน”

	 “ฝ่าบาท ข้าคิดว่าข้าควรจะสังเกตเห็นคนแคระท่ีหลบซ่อนอยู่แถวดินแดน 

ของเรานะ” เซอร์บัลแมนพูด

	 “น้องชายของข้าเป็นคนตัวเล็ก เหมาะกับการหลบ  ๆ  ซ่อน  ๆ” เซอร์ซี 

ปล่อยให้มือสั่นระริก “ชื่อของเด็กเป็นเรื่องเล็ก...แต่ปล่อยให้พวกยโสอวดดี 

ไม่ถูกลงโทษนั้นเป็นการบ่มเพาะการกบฏ และบรอนน์คนนี้ได้รวบรวมพวก 

นักดาบรับจ้างไว้กับตัว ไคเบิร์นบอกข้า”

	 “เขารับอัศวินไว้ในบ้านสี่คน” ฟาลีสบอก

	 เซอรบ์ลัแมนเคน้เสยีงออกจมกูอยา่งดแูคลน “ภรรยาผูป้ระเสรฐิของขา้ 

ยกย่องพวกนั้นมากเกินไป ที่เรียกว่าอัศวิน พวกนี้เป็นนักดาบรับจ้างที่ถีบตัว 

ขึ้นมา ไม่ได้มีความกล้าหาญเยี่ยงอัศวินเลยสักนิดทั้งสี่คน”

	 “อย่างที่ข้ากลัวไว้ บรอนน์กำลังรวบรวมคนเพื่อเจ้าแคระ ขอทวยเทพ 

ทั้งเจ็ดช่วยปกปักรักษาลูกชายตัวน้อยของข้าด้วยเถิด ภูตน้อยจะฆ่าเขาเหมือน 

ที่ฆ่าพี่ชายของเขา” นางสะอื้น “สหายข้า ข้าขอมอบเกียรติยศของข้าไว้ในมือ 

ท่าน...แต่เกียรติยศของราชินีจะมีความหมายอะไรเมื่อเทียบกับความหวาดกลัว 

ของคนเป็นแม่”

	 “พูดออกมาเถดิ ฝา่บาท” เซอรบ์ลัแมนรบัรองกบันาง “คำพดูของทา่น 

จะไม่มีวันหลุดลอดออกไปจากห้องนี้ได้”
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	 เซอรซ์เีอือ้มมอืขา้มโตะ๊ไปจบัมอืเขาบบี “ขา้...ขา้คงจะนอนหลบัไดส้บาย 

ขึ้นตอนกลางคืนถ้าได้ยินว่าเซอร์บรอนน์เกิด...เคราะห์ร้าย...ขณะออกล่าสัตว ์

บางทีนะ”

	 เซอร์บัลแมนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง “เคราะห์ร้ายที ่ถึงแก่ชีวิต ใช่ไหม”

 ไม่ใช่หรอก ข้าอยากให้เจ้าทำนิ้วก้อยเท้าเขาหักเท่านั้นแหละ นางต้อง 

กัดริมฝีปาก ศัตรูข้ามีอยู่ทั่วทุกหัวระแหง และเหล่าสหายข้าก็โง่เง่านัก “ข้า 

ขอเถิด ท่านเซอร์” นางกระซิบ “อย่าให้ข้าต้องพูดออกมาเลย...”

	 “ข้าเข้าใจแล้ว” เซอร์บัลแมนยกนิ้วขึ้นหนึ่งนิ้ว

	 หัวเทอร์นิปยังเข้าใจได้เร็วกว่าเจ้า “ท่านเป็นอัศวินที่แท้จริง ท่านเซอร์ 

เปน็คำตอบสำหรบัคำสวดภาวนาของแมผู่ห้วาดกลวั” เซอรซ์จีมุพติเขา “ถา้ทา่น 

จะลงมอื กจ็งรบีทำอยา่งรวดเรว็ ขณะนีบ้รอนนม์คีนอยูก่บัเขาเพยีงไมก่ีค่น ถา้ 

เราไม่ลงมือ เขาจะรวบรวมมาเพิ่มอีกแน่” นางจุมพิตฟาลีส “ข้าจะไม่มีวันลืม 

เรื่องนี้เลย สหายข้า สหายที่  แท้จริง  แห่งสโตกเวิร์ธของข้า ภูมิใจที่ซื่อสัตย์ 

ข้าขอรับปากว่าเราจะหาสามีที่ดีกว่านี้ให้ลอลลิสเมื่อเสร็จงานนี้แล้ว” บางทีอาจ 

เป็นเคตเทิลแบล็กสักคน “พวกเราแลนนิสเตอร์ชำระหนี้ของตนเสมอ”

	 ทีเ่หลอืมแีตเ่หลา้องุน่ผสมเครือ่งเทศและหวับตีอบเนย ขนมปงัอบรอ้น ๆ 

ปลาไพคห์อ่สมนุไพร และซีโ่ครงหมปูา่ หมปูา่กลายเปน็อาหารโปรดของเซอรซ์ี 

ตัง้แตโ่รเบริต์เสยีชวีติ นางไมแ่มแ้ตจ่ะรงัเกยีจเพือ่นรว่มโตะ๊ แมฟ้าลสีจะยิม้หวั 

เหมอืนคนโง ่ และบลัแมนวางทา่โกต้ัง้แตซ่ปุไปจนถงึของหวาน กวา่นางจะกำจดั 

พวกเขาไปได้ก็เลยเที่ยงคืนแล้ว เซอร์บัลแมนเชี่ยวชาญนักในการเสนอให้ดื่ม 

อกีเหยอืก และราชนิกีไ็มค่ดิวา่เปน็การดทีีจ่ะปฏเิสธ ขา้อาจจา้งพวกคนไรห้นา้ 

ไปฆา่บรอนนไ์ดด้ว้ยราคาครึง่หนึง่ของทีต่อ้งจา่ยเปน็คา่เหลา้องุน่ผสมเครือ่งเทศ 

นางนึกหลังจากที่พวกนั้นไปกันแล้วในที่สุด

	 โมงยามนั้น บุตรชายนางหลับสนิทไปแล้ว แต่เซอร์ซีก็ยังไปดูเขาก่อน 

เข้านอน นางต้องประหลาดใจที่พบลูกแมวสีดำสามตัวนอนขดอยู่ข้างกายเขา  

“แมวพวกนั้นมาจากไหน” นางถามเซอร์เมอริน แทรนต ์ ที่นอกห้องนอน

	 “ราชนินีอ้ยมอบใหเ้ขา นางตัง้ใจจะใหแ้คต่วัเดยีว แตเ่ขาตดัสนิใจไมไ่ด ้

ว่าชอบตัวไหนที่สุด”
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 ข้าว่าอย่างนั้นก็ยังดีกว่าพรากพวกมันจากแม่ด้วยกริช ความพยายาม 

อย่างเงอะงะของมาร์เจรีที่จะล่อใจทอมมินนั้นเห็นได้ชัดจนน่าหัวเราะ ทอมมิน 

ยังเด็กเกินไปสำหรับการจูบ นางจึงให้ลูกแมวเขา แต่เซอร์ซีอยากให้พวกมัน 

ไมใ่ชส่ดีำ แมวดำนำโชครา้ย อยา่งทีธ่ดิานอ้ยของเรการค์น้พบมาแลว้ในปราสาท 

แหง่นีเ้อง นางคงจะเปน็ลกูสาวของขา้ ถา้พระราชาวกิลจรติไมเ่ลน่ตลกรา้ยกาจ 

กับท่านพ่อ ต้องเป็นความวิกลจริตนั่นเองที่ทำให้แอริสปฏิเสธธิดาของลอร์ด 

ไทวิน และเลือกบุตรชายของเขาแทน ขณะเดียวกันก็ให้บุตรชายของตน 

สมรสกับเจ้าหญิงชาวดอร์นผู้อ่อนแอ คนที่มีดวงตาสีดำและหน้าอกแบนราบ

	 ความทรงจำถึงการปฏิเสธคราวนั้นยังคงกระตุ้นความโกรธแค้นแม้ 

กาลเวลาจะล่วงเลยมานานปี คืนแล้วคืนเล่าที่นางเฝ้ามองเจ้าชายเรการ์เล่น 

พิณฮาร์ปสายเงินด้วยนิ้วที่เรียวงามในห้องโถง เคยมีบุรุษใดรูปงามได้เพียงนั้น 

ไหมหนอ แต่เขาเป็นยิ่งกว่าบุรุษ สายเลือดของเขาคือสายเลือดแห่งพวก 

วาลเีรยีโบราณ สายเลอืดของมังกรและทวยเทพ เมือ่นางยงัเปน็เพยีงเดก็หญงิ 

ตวัเลก็ ๆ บดิาเคยใหส้ญัญาวา่นางจะไดส้มรสกบัเรการ ์ ตอนนัน้นางอายไุมเ่กนิ 

หกหรือเจ็ดขวบ “อย่าพูดเรื่องนี้เป็นอันขาดนะลูก” เขาบอกนาง และยิ้มด้วย 

รอยยิม้ลกึลบัทีม่แีตเ่ซอรซ์เีทา่นัน้ทีเ่คยเหน็ “เรือ่งนีจ้ะตอ้งเปน็ความลบัของเรา 

สำหรับตอนนี้ จนกว่าฝ่าบาทจะเห็นด้วยกับการหมั้นหมาย” และมันก็เป็น 

เช่นนั้น แม้ว่าครั้งหนึ่งนางจะเคยวาดภาพตัวเองบินอยู่ข้างหลังเรการ์บนมังกร 

ตัวหนึ่ง แขนโอบแน่นรอบหน้าอกของเขา เมื่อเจมีเห็นภาพนี้เข้า นางบอกเขา 

ว่าเป็นภาพราชินีเอลีซานน์กับพระราชาเจเฮริส

	 นางอายสุบิขวบเมือ่ไดพ้บตวัจรงิของเจา้ชายของนางในการประลองยทุธ ์

ที่ลอร์ดบิดาของนางจัดขึ้นเพื่อต้อนรับพระราชาแอริสสู่แดนตะวันตก มีการ 

สร้างอัฒจันทร์ขึ้นที่เชิงกำแพงของแลนนิสพอร์ต และเสียงตะโกนให้กำลังใจ 

ของชาวเมืองสะท้อนก้องจากคาสเตอร์ลีร็อกเหมือนเสียงฟ้าร้องครืนคราง  

พวกเขาส่งเสียงให้กำลังใจท่านพ่อดังกว่าที่ส่งเสียงให้พระราชาสองเท่า ราชินี 

นึก แต่ดังแค่ครึ่งของที่พวกเขาส่งเสียงให้กำลังใจเจ้าชายเรการ์

	 เรการ์ ทาร์แกเรียน ในวัยสิบเจ็ดปีและเพิ่งได้เป็นอัศวิน สวมเกราะ 

แผ่นสีดำทับเกราะโซ่ถักสีทองขณะควบม้าเหยาะย่างเข้าสนามประลอง ผ้าไหม 
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สีแดง ทอง และส้ม ผืนยาวสะบัดพลิ้วอยู่หลังหมวกเกราะของเขาราวกับ 

เปลวไฟ อาสองคนของนางตกมา้ดว้ยฝมีอืแทงทวนของเขา รวมทัง้นกัแทงทวน 

ฝีมือดีท่ีสุดของบิดานางอีกราวหน่ึงโหล ซ่ึงเป็นยอดฝีมือแห่งแดนตะวันตก ยามค่ำ 

เจา้ชายเลน่พณิฮารป์เงนิและทำใหน้างตอ้งรอ้งไห ้ เมือ่ไดร้บัการนำตวัเขา้พบเขา 

เซอร์ซีแทบจะจมดิ่งลงไปในความลึกของดวงตาเศร้าสีม่วงคู่นั้น  เขาบาดเจ็บ 

นางจำไดว้า่คดิเชน่นัน้ แตข่า้จะรกัษาอาการบาดเจบ็ใหเ้ขาเมือ่เราแตง่งานกนัแลว้ 

เมื่อยืนอยู่ข้างเรการ์ แม้แต่เจมีผู้งดงามของนางก็ดูไม่ต่างจากเด็กอ่อนหัด 

เจ้าชายจะเป็นสามีของข้า นางคิด รู้สึกวิงเวียนด้วยความตื่นเต้น และเมื่อ 

พระราชาเฒ่าสิ้นไป ข้าก็จะได้เป็นราชินี ก่อนหน้าการประลองยุทธ์ อาหญิง 

ของนางแอบบอกความจริงข้อนี้ให้ “เจ้าจะต้องงามเป็นพิเศษนะ” ท่านหญิง 

เจ็นนาบอกขณะวุ่นวายกับเสื้อผ้าของนาง “เพราะในงานเลี้ยงคืนสุดท้ายจะมี 

การประกาศว่าเจ้ากับเจ้าชายเรการ์จะหมั้นหมายกัน”

	 เซอรซ์มีคีวามสขุยิง่นกัในวนันัน้ มฉิะนัน้นางคงไมม่วีนักลา้ไปทีก่ระโจม 

ของนางกบแม็กกี นางทำเช่นนั้นเพียงเพื่อจะแสดงให้เจย์นและเมลาราเห็นว่า 

นางสิงห์ไม่เคยกลัวสิ่งใด ข้าจะเป็นราชินี เหตุใดราชินีจะต้องกลัวหญิงชรา 

น่าเกลียดคนหน่ึงด้วยเล่า ความทรงจำถึงคำทำนายในวันน้ันยังคงทำให้นางขนลุก 

ตลอดชีวิตหลังจากนั้น เจย์นวิ่งกรีดร้องออกมาจากกระโจมด้วยความกลัว 

ราชินีจำได้ แต่เมลารายังอยู่ ข้าก็เลยอยู่ด้วย เราให้นางชิมเลือดของเรา และ 

ยงัหวัเราะคำทำนายโง ่ๆ ของนางด้วย ไมม่อีะไรทีน่า่เชือ่แมแ้ตน่ดิเดยีว นางจะ 

เป็นชายาของเจ้าชายเรการ์ ไม่ว่าหญิงนั้นจะพูดอะไร บิดา  ของนางสัญญา 

ไว้แล้ว และคำพูดของไทวิน แลนนิสเตอร์ มีค่าดุจทองคำ

	 เสยีงหวัเราะของนางจางหายเมือ่การประลองยทุธส์ิน้สดุลง ไมม่งีานเลีย้ง 

ครั้งสุดท้าย ไม่มีการดื่มอวยพรเพื่อเฉลิมฉลองการหมั้นหมายของนางกับ 

เจ้าชายเรการ์ มีแต่ความเงียบอันเยียบเย็น และทีท่าเย็นชาระหว่างพระราชา 

กับบิดาของนาง ต่อมาเมื่อแอริสกับบุตรชายและเหล่าอัศวินผู้กล้าทั้งหมด 

ออกเดินทางกลับคิงส์แลนดิ้งแล้ว เด็กหญิงไปหาอาหญิงทั้งน้ำตาด้วยไม่เข้าใจ 

อะไรเลย “พอ่ของเจา้เสนอใหม้กีารแตง่งาน” ทา่นหญงิเจน็นาบอก “แตแ่อรสิ 

ปฏิเสธไม่ยอมฟัง ‘ท่านเป็นข้ารับใช้ที่สามารถที่สุดของข้า ไทวิน’ พระราชาว่า 
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‘แต่ไม่มีใครจะให้ทายาทของตนแต่งงานกับลูกสาวข้ารับใช้ตัวเองหรอก’  

เชด็นำ้ตาเสยี เด็กน้อย เจา้เคยเหน็ราชสหีร์อ้งไหห้รอื พอ่ของเจา้จะหาชายอืน่ 

ให้เจ้า ชายที่ดีกว่าเรการ์เสียอีก”

	 แตอ่าหญงิของนางโกหก และบดิากท็ำใหน้างผดิหวงั เชน่เดยีวกบัทีเ่จม ี

ทำให้นางผิดหวังอยู่ในขณะนี้ ท่านพ่อไม่ได้หาชายที่ดีกว่าให้ แต่กลับยกข้าให้ 

โรเบิร์ต และคำสาปแช่งของแม็กกีก็แย้มบานราวกับดอกไม้พิษ หากนางเพียง 

แตไ่ดแ้ตง่งานกบัเรการต์ามทีท่วยเทพตัง้ใจไว ้ เขากจ็ะไมม่วีนัหันไปมองนงัเดก็ 

ผูห้ญงิหมาปา่นัน่ซำ้สอง เรการค์งจะเปน็พระราชาของพวกเราอยูท่กุวนันี ้ และ 

ข้าก็จะเป็นราชินีของเขา แม่ของลูกชายเขา

	 นางไม่เคยยกโทษให้โรเบิร์ตที่ฆ่าเขา

	 แต่นั่นแหละ ราชสีห์ไม่ให้อภัยง่าย ๆ ดังที่เซอร์บรอนน์แห่งแม่น้ำทมิฬ 

จะได้เรียนรู้ในไม่ช้านี้
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เบรียนน์

คนที่ยืนกรานให้พวกนางนำหัวไปด้วยคือไฮล ์ ฮันต์ “ทาร์ลีจะต้องการหัว 

พวกนี้ไปแขวนไว้ที่กำแพง” เขาว่า

	 “เราไมม่นีำ้มนัดนินะ” เบรยีนนช์ี ้ “เนือ้จะเนา่ ปลอ่ยไวท้ีน่ีแ่หละ” นาง 

ไม่ต้องการเดินทางผ่านป่าสนสีเขียวมืดหม่นไปกับหัวของคนที่นางฆ่า

	 ฮันต์ไม่ยอมฟังเสียง เขาฟันคอของคนตายจนขาดด้วยตัวเอง ผูกผม 

ของทั้งสามหัวไว้ด้วยกัน แล้วห้อยไว้กับอาน เบรียนน์ไม่มีทางเลือกนอกจาก 

พยายามแสร้งทำเป็นว่าไม่มีหัวอยู่ตรงนั้น แต่บางครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในยามราตรี นางรู้สึกได้ว่าดวงตาของคนตายจับจ้องอยู่ข้างหลัง และครั้งหนึ่ง 

นางฝันว่าได้ยินพวกมันกระซิบกระซาบกัน

	 ทีแ่หลมกรงเลบ็แตกอากาศทัง้หนาวทัง้เปยีกชืน้ ขณะทีพ่วกนางเดนิทาง 

ย้อนกลับทางเดิม บางวันฝนตก บางวันฝนตั้งเค้าทะมึน พวกนางไม่เคยรู้สึก 

อบอุ่น แม้แต่เวลาตั้งค่ายพัก เพราะยากที่จะหาไม้แห้ง ๆ มาพอก่อไฟ

	 กว่าพวกนางจะเดินทางถึงประตูของเมเดนพูล แมลงวันฝูงใหญ่ก็มารุม 

ตอมหัวพวกนั้น อีกาตัวหนึ่งกินลูกตาของแช็กเวลไปแล้ว และหนอนคลาน 

ยั้วเยี้ยบนหัวของพิกกับทีเมียน เบรียนน์กับพ็อดริกขี่ม้านำหน้าห่างไปร้อยหลา 

มานานแล้ว เพื่อให้กลิ่นเน่าอยู่ห่างออกไปทางด้านหลัง เซอร์ไฮล์อ้างว่าเขา 

สูญเสียประสาทการได้กลิ่นทั้งหมดไปแล้วพอถึงตอนนั้น “ฝังพวกเขาเถอะ” 

นางบอกเขาทุกครั้งที่ตั้งค่ายพักแรม แต่ฮันต์ดื้อรั้นไม่ยอมท่าเดียว เขาคงจะ 

บอกลอร์ดแรนดิลล์ว่าเขาเป็นคนฆ่าคนทั้งสามเป็นแน่
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	 แต่ด้วยเกียรติของเขา อัศวินผู้นี้ไม่ได้ทำอะไรดังว่า

	 “อัศวินฝึกหัดคนที่พูดติดอ่างเป็นคนขว้างก้อนหิน” เขาพูด เมื่อเขากับ 

เบรียนน์ถูกนำไปอยู่ต่อหน้าทาร์ลีในลานปราสาทของมูทัน หัวพวกนั้นถูกนำไป 

ให้หัวหมู่ของทหารยาม ซึ่งได้รับคำสั่งให้ทำความสะอาด ชุบน้ำมันดิน และ 

แขวนไว้เหนือประต ู “แม่หญิงนักดาบเป็นคนทำทั้งหมดที่เหลือ”

	 “ทั้งสามคนเลยหรือ” ลอร์ดแรนดิลล์ไม่อยากเชื่อ

	 “ลักษณะที่นางต่อสู้นั้น นางสามารถฆ่าได้อีกสามคนด้วยซ้ำ”

	 “และเจ้าหาเด็กผู้หญิงสตาร์คนั่นพบหรือไม่” ทาร์ลีต้องการคำตอบจาก 

นาง

	 “ไม่พบ นายข้า”

	 “แต่เจ้ากลับฆ่าหนูบางตัวแทน เจ้าสนุกกับมันไหม”

	 “ไม ่ นายข้า”

	 “น่าเสียดาย แต่เจ้าก็ได้ลิ้มชิมรสเลือดแล้ว ได้พิสูจน์อะไรก็ตามที่เจ้า 

ตัง้ใจจะพิสูจน์แล้ว มันถึงเวลาที่เจ้าจะถอดชุดเกราะโซ่ถักนัน่ออกแล้วแต่งกาย 

ในแบบที่สมควรอีกครั้ง ที่ท่าเรือมีเรืออยู่หลายลำ ลำหนึ่งจะแวะที่ทาร์ธ ข้า 

อยากให้เจ้าอยู่บนเรือลำนั้น”

	 “ขอบคุณ นายข้า แต่ไม่”

	 สหีนา้ของลอรด์ทารล์แีสดงวา่เขาไมต่อ้งการสิง่ใดมากไปกวา่การเสยีบหวั 

ของนางบนไม้เหลาแหลม แล้วปักไว้เหนือประตูเมเดนพูลรวมกับทีเมียน, พิก 

และแช็กเวล “เจ้าตั้งใจจะทำเรื่องโง ่ๆ นี่ต่อหรือ”

	 “ข้าตั้งใจจะหาท่านหญิงซานซาให้พบ”

	 “ถ้านายข้าจะพอใจ” เซอร์ไฮล์พูด “ข้าได้เฝ้าดูนางสู้กับพวกมัมเมอร์  

นางแข็งแรงกว่าบุรุษส่วนใหญ่ และรวดเร็ว...”

 “ดาบ ต่างหากที่เร็ว” ทาร์ลีสวนทันที “นั่นคือธรรมชาติของเหล็กกล้า 

วาลีเรีย แข็งแรงกว่าบุรุษส่วนใหญ่หรือ ก็ถูกละ นางเป็นคนประหลาด ข้าไม่ 

ปฏิเสธเลย”

 คนอย่างเขาจะไม่มีวันรักข้า เบรียนน์คิด ไม่ว่าข้าจะทำอะไร “นายข้า 

ซานดอร์ คลิเกน อาจรู้เรื่องเด็กผู้หญิงคนนั้นบ้าง ถ้าข้าหาเขาพบ...”
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	 “คลเิกนกลายเปน็คนนอกกฎหมายไปแลว้ ตอนนีด้เูหมอืนเขาไปอยูก่บั 

เบริค ดอนแดร์เรียน หรือเปล่า มีคนพูดกันไปหลายกระแส ให้ข้ารู้หน่อย 

เถอะว่าพวกมันไปซ่อนอยู่ที่ไหน ข้าจะผ่าท้องพวกมัน ลากไส้ออกมาเผาเสีย 

ด้วยความยินดียิ่ง เราแขวนคอพวกนอกกฎหมายไปหลายสิบคน แต่พวก 

ตวัหวัหนา้ยงัรอดเงือ้มมอืเราไปได ้ อยา่งคลเิกน, ดอนแดรเ์รยีน, นกับวชแดง 

และตอนนี้ก็หญิงคนนี้ สโตนฮาร์ต...เจ้า  คิดว่าจะหาพวกมันพบได้อย่างไร 

ในเมื่อข้ายังหาไม่พบ”

	 “นายข้า ข้า...” นางไม่มีคำตอบที่ดีให้เขา “ทั้งหมดที่ข้าทำได้คือ 

พยายาม”

	 “ถ้างั้นก็พยายามด ู เจ้ามีจดหมายของเจ้าแล้ว และไม่จำเป็นต้องได้รับ 

อนุญาตจากข้า แต่อย่างไรข้าก็จะให้เจ้าอยู่ดี ถ้าเจ้าโชคดี ทั้งหมดที่เจ้าจะได้ 

จากความยากลำบากครั้งนี้คือก้นที่ปวดระบมจากอานม้า ถ้าไม่ บางทีคลิเกน 

อาจยอมให้เจ้ามีชีวิตอยู่ต่อไปหลังจากที่เขากับพรรคพวกข่มขืนเจ้าแล้ว เจ้าจะ 

คลานกลับไปทาร์ธโดยมีลูกไม่มีพ่อของหมาบางตัวอยู่ในท้องของเจ้า”

	 เบรียนน์ไม่ใส่ใจคำพูดนั้น “ถ้านายข้าจะพอใจ มีกี่คนที่ร่วมเดินทาง 

ไปกับสุนัขล่าเนื้อ”

	 “หก หรือหกสิบ หรือหกร้อย ดูเหมือนจะขึ้นกับว่าเราถามใคร” เห็น 

ได้ชัดว่าแรนดิลล์ ทาร์ล ี อยากจะยุติการสนทนานี้ เขาเริ่มหันไปทางอื่น

	 “ถ้าอัศวินฝึกหัดของข้ากับข้าจะขออาศัยอยู่กับท่านจนกว่า...”

	 “จะขออะไรก็ขอไป ข้าจะไม่มีวันทนให้เจ้าอยู่ใต้หลังคาของข้าหรอก”

	 เซอร์ไฮล์ ฮันต์ ก้าวออกมาข้างหน้า “ถ้านายข้าจะพอใจ ข้าเข้าใจว่านี่ 

ยังคงเป็นหลังคาของลอร์ดมูทัน”

	 ทาร์ลีมองเซอร์ไฮล์ราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ “มูทันมีความกล้าเท่า 

หนอน เจ้าไม่ต้องพูดเรื่องมูทันกับข้า สำหรับเจ้า ท่านหญิงของข้า ว่ากันว่า 

พอ่ของเจา้เปน็คนด ี ถา้เชน่นัน้ขา้กส็งสารเขา ชายบางคนไดร้บัพรใหม้บีตุรชาย 

บางคนมีบุตรสาว ไม่มีชายใดสมควรถูกสาปแช่งให้มีลูกแบบเจ้า ท่านหญิง 

เบรยีนน ์ อยา่กลบัมาทีเ่มเดนพลูอกีไมว่า่จะเปน็หรอืตาย ในขณะทีข่า้ปกครอง 

ที่นี่”
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 คำพูดก็คือลมปาก เบรียนน์บอกตัวเอง มันทำร้ายเจ้าไม่ได้ ปล่อยให้ 

มนัผา่นตวัเจา้ไป “แลว้แตท่า่นจะบญัชา นายขา้” นางพยายามจะพดู แตท่ารล์ ี

ไปเสยีกอ่นทีน่างจะเอย่ปากออกมา นางเดนิไปจากลานเหมอืนคนละเมอ ไมรู่ว้า่ 

จะไปแห่งหนใด

	 เซอร์ไฮล์เดินตามมาทันข้าง ๆ นาง “มีเรือนพักแรมอยู่หลายแห่ง”

	 นางสั่นศีรษะ ไม่ต้องการพูดกับไฮล์ ฮันต์

	 “เจ้ายังจำห่านเหม็นได้ไหม”

	 ผ้าคลุมไหล่ของนางยังมีกลิ่นของมันติดอยู่ “ทำไมหรือ”

	 “ไปพบข้าที่นั่นพรุ่งนี้ ตอนเที่ยงวัน อลินลูกพี่ลูกน้องข้าเป็นคนหนึ่ง 

ที่ถูกส่งไปตามหาสุนัขล่าเนื้อ ข้าจะพูดกับเขา”

	 “ท่านจะทำเช่นนั้นทำไม”

	 “ก็ทำไมจะไม่เล่า หากเจ้าประสบความสำเร็จในสิ่งที่อลินล้มเหลว ข้าก็ 

จะเอาเรื่องนั้นมาล้อเลียนเขาได้หลายปีทีเดียว” 

	 ในเมเดนพูลยังคงมีเรือนพักแรมอยู่หลายแห่ง เซอร์ไฮล์พูดไม่ผิด  

อยา่งไรกต็ามบางแหง่ถกูเผาในชว่งทีเ่มอืงถกูปลน้ครัง้หนึง่ครัง้ใด และยงัไมไ่ด ้

สรา้งใหม ่ แหง่ทีย่งัเหลอือยูก่แ็นน่จนแทบระเบดิดว้ยคนจากทพัของลอรด์ทารล์ ี

นางกับพ็อดริกไปมาทุกแห่งในบ่ายวันนั้น แต่ไม่มีแห่งใดมีเตียงว่างเลย	

	 “ท่านเซอร์ ท่านหญิงของข้า” พ็อดริกเรียกนางขณะที่ดวงอาทิตย์กำลัง 

คล้อยต่ำ “ยังมีเรือ เรือมีเตียง เปล หรือไม่ก็เตียงแขวน”

	 คนของแรนดลิลย์งัคงเดนิดอ้ม  ๆมอง  ๆอยูท่ีท่า่เทยีบเรอื มากนัมากมาย 

ราวกับแมลงวันที่ตอมหัวของพวกมัมเมอร์บ้าเลือดสามคนนั้น แต่นายหมู่จำ 

เบรยีนนไ์ดแ้ละปลอ่ยใหน้างผา่นไป ชาวประมงแถวนัน้กำลงัผกูเรอืเพือ่พกังาน 

และร้องขายปลาที่จับได้ในวันนั้น แต่ที่นางสนใจคือเรือลำใหญ่กว่าที่เดินทาง 

ฝ่าผืนน้ำที่มีพายุจัดของทะเลแคบ มีเรือเช่นนี้จอดอยู่หกลำ แต่มีอยู่ลำหนึ่ง 

เป็นเรือกรรเชียงชื่อ ธิดาไททัน กำลังถอนสมอเพื่อจะออกเดินทางตอนน้ำขึ้น 

ยามคำ่ เบรียนนก์บัพอ็ดรกิ เพยน์ เดนิดเูรอืทีเ่หลอือยูห่ลายรอบ เจา้ของเรอื 

สาวน้อยกัลล์ทาวน์ คิดว่าเบรียนน์เป็นนางโลมและบอกพวกนางว่าเรือของเขา 

ไม่ใช่เรือนสำราญ มือฉมวกบนเรือล่าปลาวาฬลำหนึ่งจากอิบเบ็นเสนอซื้อ 
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เด็กชายของนาง แต่ทั้งสองมีโชคดีกว่านี้กับเรือลำอื่น เบรียนน์ซื้อส้มผลหนึ่ง 

ให้พ็อดริกจากเรือชื่อ  นักท่องทะเล ที่เพิ่งมาจากโอลด์ทาวน์ โดยผ่านไทรอช, 

เพนทอส และดัสเคนเดล “ต่อไปก็กัลล์ทาวน์” นายเรือบอกนาง “จากนั้น 

อ้อมแหลมนิ้วไปซิสเตอร์ตัน กับไวท์ฮาร์เบอร์ ถ้าคลื่นลมดี เรือนี่สะอาด 

นกัทอ่งทะเล ไมค่อ่ยมหีนูมากเหมือนเรอืสว่นใหญ่ และเรามไีขส่ด ๆ กบัเนยปัน่ 

ใหม่บนเรือด้วย ท่านหญิงของข้ากำลังจะหาเรือไปทางเหนือหรือ”

	 “ไม่ใช่” ยังไม่ไป นางอยากไป แต่...

	 ขณะที่ทั้งสองเดินไปยังท่าเทียบเรือถัดไป พ็อดริกเดินลากเท้าและ 

พดูขึน้ “ทา่นเซอร์ ทา่นหญงิของขา้ แลว้ถา้ทา่นหญงิของขา้กลบับา้นไปแลว้ละ่  

ข้าหมายถึงท่านหญิงอีกคนของข้าน่ะ ท่านเซอร์ ท่านหญิงซานซา”

 	 “พวกนั้นเผาบ้านของเธอไปแล้ว”

	 “แต่ถึงอย่างนั้น ทวยเทพ ของเธอก็อยู่ที่นั่น และทวยเทพไม่มีวันตาย”

 ทวยเทพไม่มีวันตาย แต่เด็กผู้หญิงน่ะตายได ้ “ทีเมียนเป็นคนโหดร้าย 

และเปน็ฆาตกร แตข่า้ไมค่ดิวา่เขาโกหกเรือ่งสนุขัลา่เนือ้ เรายงัไปทางเหนอืไมไ่ด ้

จนกว่าจะรู้แน ่ ยังจะมีเรือลำอื่น ๆ อีก”

	 ในที่สุดทั้งสองก็ได้ที่พักค้างคืนตรงปลายตะวันออกสุดของอ่าว บนเรือ 

สินค้าที่ถูกพายุซัดกระหน่ำจนยับเยินลำหนึ่งชื่อ  ท่านหญิงแห่งมีร์ เรือลำนี้ 

เอยีงกระเทเ่รอ่ยา่งนา่กลวั ดว้ยถกูพายซุดัเสากระโดงหายไปรวมทัง้ชวีติลกูเรอื 

ครึง่หนึง่ แตเ่จา้ของไมม่เีงนิพอจะซอ่มแซมเรอืใหม่ เขาจงึยนิดรีบัเงนิสองสาม 

สตางค์จากเบรียนน์ และยอมให้นางกับพ็อดพักในห้องว่างห้องหนึ่ง

	 ทัง้สองหลบัไมส่นทิทัง้คนื เบรยีนนต์ืน่สามครัง้ ครัง้หนึง่เมือ่ฝนเริม่ตก 

อกีครัง้หนึง่เมือ่มเีสยีงออดแอดทีท่ำใหน้างนกึวา่ดิก๊ผูค้ลอ่งแคลว่กำลงัยอ่งเขา้มา 

จะฆ่านาง ครั้งที่สองนี้นางตื่นขึ้นโดยมีมีดอยู่ในมือ แต่ก็ไม่มีอะไร นางต้อง 

ใช้เวลาครู่หนึ่งท่ามกลางความมืดของห้องพักเล็กแคบแห่งนี้ จึงจำได้ว่าดิ๊ก 

ผู้คล่องแคล่วตายไปแล้ว เมื่อนางล่องลอยเข้าสู่นิทราอีกครั้งในที่สุด คราวนี้ 

นางฝนัถงึคนทีน่างฆา่ไปแลว้ พวกเขาเตน้รำรอบตวันาง ลอ้เลยีนนาง หยกินาง 

ขณะที่นางฟาดฟันดาบเข้าใส่ นางฟันพวกนั้นทุกคนเป็นริ้ว ๆ เปื้อนเลือด แต่ 
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พวกเขาก็ยังกลุ้มรุมอยู่รอบตัว...ทั้งแช็กเวล, ทีเมียน และพิก อ้อ แล้ว 

ก็แรนดิลล์ ทาร์ลี  ด้วย กับวาร์โก โฮต  และรอนเน็ต คอนนิงตัน  แดง 

รอนเน็ตคีบดอกกุหลาบไว้ระหว่างนิ้ว พอเขายื่นมันให้นาง นางกลับตัดมือ 

เขาขาด

	 นางตื่นขึ้นด้วยเหงื่อโซมกาย และใช้เวลาตลอดคืนที่เหลือขดตัวอยู่ 

ใต้ผ้าคลุมไหล่ ฟังเสียงฝนที่ตกกระทบดาดฟ้าเรือเหนือศีรษะ คืนนั้นอากาศ 

เลวร้าย นางได้ยินเสียงฟ้าร้องไกล  ๆ  เป็นครั้งคราว และนึกถึงเรือของชาว 

บราวอสที่แล่นออกไปกับกระแสน้ำขึ้นยามค่ำลำนั้น

	 เช้าวันรุ่งขึ้น นางไปที่ห่านเหม็นอีกครั้ง ปลุกหญิงเจ้าของผู้สกปรก 

รุงรัง และจ่ายเงินค่าไส้กรอกมันเยิ้ม ขนมปังปิ้ง เหล้าองุ่นครึ่งจอก น้ำต้ม 

หนึ่งเหยือก และถ้วยสะอาดสองใบ หญิงผู้นั้นหรี่ตาดูเบรียนน์ขณะที่นาง 

ยกนำ้ขึน้ตัง้เตา “ทา่นคอืคนตวัใหญท่ีไ่ปกบัดิก๊ผูค้ลอ่งแคลว่ ขา้จำได้ เขาโกง 

ท่านหรือ”

	 “เปล่า”

	 “ข่มขืนท่านหรือ”

	 “เปล่า”

	 “ขโมยม้าท่านหรือ”

	 “เปล่า เขาถูกพวกนอกกฎหมายฆ่าตาย”

	 “พวกนอกกฎหมายหรือ” นางดูอยากรู้อยากเห็นมากกว่าจะตกใจ “ข้า 

คิดอยู่เสมอว่าดิ๊กอาจโดนแขวนคอ หรือไม่ก็ถูกส่งไปที่ผากำแพงโน่น”

	 พวกนางกินขนมปังปิ้งและไส้กรอกครึ่งหนึ่ง พ็อดริก เพย์น กินกลั้ว 

น้ำรสเหล้าองุ่น ส่วนเบรียนน์ดื่มเหล้าองุ่นผสมน้ำทีละนิดและนึกสงสัยว่า 

เหตุใดนางจึงมาที่นี่ ไฮล์ ฮันต์ ไม่ใช่อัศวินที่แท้จริง ใบหน้าซื่อสัตย์ของเขา 

เป็นเพียงหน้ากากของพวกละครใบ้ ข้าไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเขา ข้า 

ไมต่อ้งการการปกปอ้งจากเขา และขา้ไมต่อ้งการเขา นางบอกตวัเอง บางทเีขา 

อาจไม่มาด้วยซ้ำ ที่บอกให้ข้ามาพบเขาที่นี่ก็เป็นแค่การเล่นตลกอีกเรื่องเท่านั้น

	 นางกำลงัลกุขึน้จะไปพอดเีมือ่เซอรไ์ฮลม์าถงึ “ทา่นหญงิของขา้ พอ็ดรกิ” 

เขาเหลอืบดจูอก จาน และไสก้รอกทีก่นิไปครึง่หนึง่และกำลงัเยน็ลงอยูใ่นแอง่ 
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ไขมัน พูดว่า “ให้ตายเถอะ ข้าหวังว่าเจ้าไม่ได้กินอาหารที่นี่นะ”

	 “เราจะกนิอะไรไมเ่หน็เกีย่วกบัทา่น” เบรยีนนพ์ดู “ทา่นพบลกูพีล่กูนอ้ง 

ของท่านหรือเปล่า เขาบอกอะไรบ้าง”

	 “มีคนเห็นซานดอร ์ คลิเกน ครั้งสุดท้ายที่ซอลต์แพนส ์ วันที่มีการปล้น 

จากนั้นเขาขี่ม้าไปทางตะวันตก ไปตามแม่น้ำสามง่าม”

	 นางขมวดคิ้ว “แม่น้ำสามง่ามยาวมาก”

	 “ใช่ แต่ข้าคิดว่าหมาของเราคงไปไม่ไกลจากปากแม่น้ำมากนักหรอก  

ดูเหมือนว่าเวสเทอรอสหมดเสน่ห์สำหรับเขาแล้ว ที่ซอลต์แพนส์เขาเที่ยวหา  

เรือ ลำหนึ่ง” เซอร์ไฮล์ดึงม้วนหนังแกะออกมาจากรองเท้าบู๊ต ผลักไส้กรอก 

ไปขา้งหนึง่ แลว้คลีม่นัออก ปรากฏวา่เปน็แผนทีแ่ผน่หนึง่ “สนุขัลา่เนือ้ฆา่คน 

ของพี่ชายเขาตายไปสามคนที่เรือนพักแรมเก่าตรงทางแยก ตรงนี้เขานำคน 

เข้าปล้นซอลต์แพนส์ ตรงนี้” เขาเคาะนิ้วลงที่ซอลต์แพนส์ “เขาอาจติดกับ 

ก็ได้ เพราะพวกเฟรย์อยู่ที่ทวินส์ตรงนี้ ส่วนดาร์รีกับฮาร์เรนฮอลอยู่ทางใต้ 

ขา้มแมน่ำ้สามงา่มไป ทางตะวนัตกเขาจะเจอพวกแบลก็วูด้กบัแบรก็เคนสูก้นัอยู ่

ส่วนลอร์ดแรนดิลล์อยู่ที่เมเดนพูลนี่ ถนนที่ไปแคว้นหุบเขาก็ถูกปิดเพราะหิมะ 

ต่อให้เขาผ่านพวกชนบนภูเขาไปได้ก็ตาม แล้วหมาตัวหนึ่งจะไปไหนได้”

	 “ถ้าเขาอยู่กับดอนแดร์เรียน...”

	 “เขาไม่ได้อยู่ อลินแน่ใจเรื่องนี้ คนของดอนแดร์เรียนกำลังหาตัวเขา 

อยู่เหมือนกัน พวกนั้นประกาศว่าตั้งใจจะแขวนคอเขาสำหรับเรื่องที่เขาทำที่ 

ซอลต์แพนส์ พวกนั้นไม่มีส่วนร่วมด้วย แต่ลอร์ดแรนดิลล์ป่าวประกาศว่า 

พวกนั้นมีส่วน โดยหวังจะทำให้พวกชาวบ้านเป็นปรปักษ์กับเบริคและพี่น้อง 

ของเขา เขาจะไมม่วีนัจบัลอรด์สายฟา้คนนีไ้ดต้ราบใดทีพ่วกชาวบา้นยงัปกปอ้ง 

เขาอยู่ และยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่ง หัวหน้าเป็นสตรีชื่อสโตนฮาร์ต...ชู้รักของ 

ลอร์ดเบริค ตามที่มีคนพูดกัน ว่ากันว่านางถูกพวกเฟรย์จับแขวนคอ แต่ 

ดอนแดร์เรียนจูบนาง ทำให้นางกลับฟื้นคืนชีพ และตอนนี้นางจะไม่ตายอีก  

ดอนแดร์เรียนก็เหมือนกัน” เบรียนน์พิจารณาดูแผนที่ “ถ้ามีคนเห็นคลิเกน 

เป็นครั้งสุดท้ายที่ซอลต์แพนส์ นั่นก็จะเป็นที่ที่เราจะพบร่องรอยของเขา”

	 “ไม่มีใครเหลืออยู่ที่ซอลต์แพนส์แล้ว นอกจากอัศวินเฒ่าคนหนึ่งที่ 
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หลบซ่อนอยู่ในปราสาทของเขา อลินบอก”

	 “ถึงอย่างนั้น ที่นั่นก็ควรเป็นที่ที่จะเริ่มต้น”

	 “มีชายคนหนึ่ง” เซอร์ไฮล์บอก “เป็นนักบวช เขาผ่านเข้าประตูของข้า 

มาในวันก่อนที่เจ้าจะมาถึง เขาชื่อเมอริบัลด์ เกิดและโตแถวแม่น้ำ และรับใช้ 

อยู่ที่นี่มาตลอดชีวิต พรุ่งนี้เขาจะออกเดินทางตามที่เคย โดยจะแวะที่ซอลต์- 

แพนส์เสมอ เราควรไปกับเขา”

	 เบรียนน์เงยหน้าขึ้นทันที “เราหรือ”

	 “ข้าจะไปกับเจ้า”

	 “ไม่ได้”

	 “งั้น ข้าจะไปซอลต์แพนส์กับนักบวชเมอริบัลด์ เจ้ากับพ็อดริกจะไป 

ที่ไหนก็ช่างหัวเจ้า”

	 “ลอร์ดแรนดิลล์สั่งให้ท่านตามข้าอีกหรือไร”

	 “เขาสั่งให้ข้าอยู่ห่าง  ๆ  เจ้า ลอร์ดแรนดิลล์มีความเห็นว่าเจ้าอาจจะ 

รู้ประสามากขึ้นถ้าโดนข่มขืนหนัก  ๆ  สักที”

	 “งั้นท่านจะไปกับข้าทำไม”

	 “ไปทำอย่างที่ว่าไง หรือไม่ก็กลับไปเฝ้าประตูตามเดิม”

	 “ถ้านายของท่านสั่ง...”

	 “เขาไม่ใช่นายของข้าอีกต่อไปแล้ว”

	 คำตอบนั้นทำให้นางตะลึง “ท่านพ้นจากการรับใช้เขาแล้วหรือ”

	 “ท่านลอร์ดบอกข้าว่าเขาไม่ต้องการดาบของข้า หรือความอวดดีของข้า 

อีกต่อไป ซึ่งรวม  ๆ  แล้วมันก็คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละ ตั้งแต่นี้ไปข้าจะสนุก 

กับชีวิตผจญภัยของอัศวินพเนจร...แต่ถ้าเราหาซานซา สตาร์ค พบเข้าจริง  ๆ 

ข้าฝันว่าเราจะได้รับรางวัลอย่างงาม”

 ทองคำกับที่ดิน นั่นคือสิ่งที่เขามองเห็นในเรื่องนี้ “ข้าตั้งใจจะช่วย 

เด็กสาวผู้นั้น ไม่ได้คิดขายเธอ ข้าให้สัตย์สาบานไว้แล้ว”

	 “ข้าจำไม่ได้ว่าข้าสาบานไว้ด้วยนี่”

	 “นั่นคือเหตุผลว่าทำไมท่านถึงมากับข้าไม่ได้”

	 เช้าวันรุ่งขึ้น พวกนางออกเดินทางขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังขึ้น
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	 เป็นขบวนที่แปลกพิลึก เซอร์ไฮล์ขี่ม้าสีน้ำตาลแดง เบรียนน์ขี่นางม้า 

ตัวสูงสีเทาของนาง พ็อดริก เพย์น นั่งคร่อมวัวตอนหลังแอ่น ส่วนนักบวช 

เมอริบัลด์เดินถือไม้เท้ายาวอยู่ข้าง ๆ  พวกนาง นำหน้าลาตัวเล็กกับสุนัขตัวโต  

ลานั้นบรรทุกสัมภาระหนักอึ้งจนเบรียนน์นึกหวั่น  ๆ  ว่าหลังมันอาจจะหัก  

“อาหารสำหรับคนจนกับผู้หิวโหยที่ดินแดนลุ่มแม่น้ำ” นักบวชเมอริบัลด์บอก 

พวกนางที่ประตูเมืองเมเดนพูล “เมล็ดพืช ลูกนัทกับผลไม้แห้ง ข้าวโอ๊ตต้ม  

แป้งสาลี ขนมปังข้าวบาร์เลย์ เนยแข็งสีเหลืองสามก้อนกลมจากเรือนพักแรม 

ข้างประตูคนโง่ ปลาค้อดเค็มสำหรับตัวข้า เนื้อแกะเค็มสำหรับเจ้าหมา...อ้อ  

และเกลือด้วย หัวหอม แครอต หัวเทอร์นิป ถั่วสองกระสอบ ข้าวบาร์เลย์ 

สี่กระสอบ ส้มเก้ากระสอบ ข้ามีจุดอ่อนเรื่องส้ม ข้าขอสารภาพ ข้าได้ส้ม 

พวกนีม้าจากกะลาสเีรอื และกลวัวา่จะเปน็ชดุสดุทา้ยทีข่า้จะไดก้นิจนกวา่จะถงึ 

ฤดูใบไม้ผลิ”

	 เมอริบัลด์เป็นนักบวชที่ไม่มีวิหารประจำ ตามลำดับขั้นทางศาสนาแล้ว 

เขาสูงกว่าพวกพี่น้องขอทานเพียงขั้นเดียว มีนักบวชแบบเขาหลายร้อยคน  

เป็นพวกที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าเก่าขาด งานที่ต่ำต้อยของพวกเขาคือเดินย่ำจาก 

หมู่บ้านเล็กกระจ้อยร่อยแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง เพื่อประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ 

พิธีแต่งงาน และการอภัยบาป คนที่เขาไปเยือนได้รับการคาดหมายว่าต้องหา 

อาหารมาเลี้ยงดูและให้ที่พัก แต่คนส่วนใหญ่ก็ยากจนพอ ๆ กับเขา เมอริบัลด์ 

จึงไม่อาจรั้งรออยู่ที่หนึ่งที่ใดได้นานเกินไปโดยไม่ทำความลำบากแก่เจ้าบ้าน  

บางครั้งเจ้าของเรือนพักแรมใจอารีจะอนุญาตให้เขานอนในครัวหรือคอกม้า  

และมีวิหารกับป้อมที่มั่น และแม้แต่ปราสาทสองสามแห่งที่เขารู้ว่าจะได้รับการ 

ต้อนรับด้วยไมตรี ในที่ที่ไม่มีสถานที่เช่นนั้นอยู่ใกล้ เขาก็จะนอนใต้ต้นไม้ 

หรือพุ่มไม้ “มีพุ่มไม้ดี  ๆ  อยู่มากในดินแดนลุ่มแม่น้ำ” เมอริบัลด์ว่า “ดีที่สุด 

ต้องเป็นพุ่มไม้อายุมาก  ๆ ถ้าได้แบบร้อยปีก็สุดยอดไม่มีอะไรสู้ ในพุ่มไม้ 

แบบนั้นคนเรานอนได้อุ่นสบายดีนักเหมือนนอนในเรือนพักแรม  และยัง 

ไม่ต้องกลัวพวกตัวเรือดมากเท่าด้วย”

	 นักบวชผู้นี้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เขาสารภาพอย่างหน้าชื่นระหว่างทาง 

แต่เขารู้จักบทสวดภาวนาราวร้อยบท และท่องข้อความยาว ๆ จาก ดาวเจด็แฉก 
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ได้ข้ึนใจ ซ่ึงก็เพียงพอแล้วสำหรับใช้งานตามหมู่บ้าน ใบหน้าของเขามีรอยแผลเป็น 

และกร้านลม ผมสีเทาดกหนา หางตามีรอยยับย่น แม้จะเป็นคนร่างใหญ่ 

สูงหกฟุต แต่วิธีที่เขาเดินก้มงุดไปข้างหน้าทำให้ดูเหมือนเตี้ยกว่าที่เป็นจริงมาก 

มอืใหญห่ยาบเหมือนหนังสตัว์ ขอ้นิว้แดง และมขีีด้นิตดิใตเ้ลบ็ เขามเีทา้ทีใ่หญ ่

ที่สุดเท่าที่เบรียนน์เคยเห็น เปลือยเปล่า ดำ และแข็งราวกับเขาสัตว์

	 “ข้าไม่เคยสวมรองเท้ามายี่สิบปีแล้ว” เขาบอกเบรียนน์ “ในปีแรก ข้า 

มีแผลพุพองมากกว่าที่ข้ามีนิ้วเท้าเสียอีก ฝ่าเท้าก็เลือดไหลเหมือนหมูเวลา 

เหยียบก้อนหินแข็ง  ๆ แต่ข้าสวดภาวนาและเทพช่างรองเท้าบนโน้นก็เปลี่ยน 

หนังของข้าให้กลายเป็นหนังสัตว์”

	 “ไม่มีเทพช่างรองเท้าบนโน้นนี่” พ็อดริกพูด

	 “มีสิ พ่อหนุ่ม...แต่เจ้าอาจเรียกท่านด้วยชื่ออื่น บอกข้าสิ ในบรรดา 

ทวยเทพทั้งเจ็ด เจ้ารักองค์ไหนมากที่สุด”

	 “เทพนักรบ” พ็อดริกตอบโดยไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียว

	 เบรียนน์กระแอม “ที่อีเวนฟอลล์ นักบวชของพ่อข้าพูดเสมอว่ามีเทพ 

เพียงองค์เดียวเท่านั้น”

	 “เทพองคเ์ดยีวมเีจด็ภาค เปน็เชน่นัน้ ทา่นหญงิของขา้ และทา่นทำถกู 

แล้วที่พูดออกมาเช่นนั้น แต่ความลึกลับแห่งทวยเทพทั้งเจ็ดผู้เป็นหนึ่งเดียว 

ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับชาวบ้านธรรมดาที่จะเข้าใจ และข้าก็ไม่ได้เป็นอะไรเลย 

ถ้าไม่ใช่คนธรรมดา ข้าจึงพูดถึงทวยเทพทั้งเจ็ด” เมอริบัลด์หันกลับไปหา 

พ็อดริก “ข้าไม่เคยพบเด็กผู้ชายคนไหนที่ไม่รักเทพนักรบ แต่ข้าแก่แล้ว และ 

ด้วยความที่เแก่ ข้าก็เลยรักเทพช่างเหล็ก ถ้าไม่มีงานของท่าน เทพนักรบจะ 

ปกป้องสิ่งใดเล่า ทุกเมืองมีช่างเหล็ก และทุกปราสาทด้วย ช่างเหล็กทำคันไถ 

ที่เราต้องใช้ปลูกพืช ทำตะปูที่เราใช้ต่อเรือ ทำเกือกเหล็กเพื่อช่วยรักษากีบเท้า 

ม้าที่ซื่อสัตย์ของเรา ทำดาบที่วาววับให้ลอร์ดของเรา ไม่มีใครสงสัยในคุณค่า 

ของชา่งเหลก็ ดงันัน้เราจงึตัง้ชือ่เทพองคห์นึง่ในเจด็นีเ้พือ่เปน็เกยีรตแิกพ่วกเขา 

แตเ่รากอ็าจเรยีกทา่นว่าเทพชาวไรห่รอืเทพชาวประมง เทพชา่งไม ้ หรอืเทพชา่ง 

รองเทา้ กไ็ดเ้หมอืนกนั ทา่นจะทำงานอะไรกไ็มส่ำคญั ทีส่ำคญัคอืทา่นทำงาน 

เทพบดิาปกครอง เทพนกัรบตอ่สู ้ เทพชา่งเหลก็ทำงานใชแ้รง พวกทา่นทำงาน 
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ร่วมกันเพื่อทุกอย่างที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับคนเรา เทพช่างรองเท้าเป็น 

ภาคหนึ่งของเทพช่างเหล็กเช่นเดียวกับที่เทพช่างเหล็กเป็นภาคหนึ่งของ 

หวัหนา้ทวยเทพ เทพชา่งรองเทา้นีแ่หละทีไ่ดย้นิคำสวดภาวนาของขา้และเยยีวยา 

เท้าข้า”

	 “ทวยเทพมีเมตตา” เซอร์ไฮล์พูดเสียงแห้ง “แต่เหตุใดต้องลำบาก 

ทวยเทพด้วย ในเมื่อท่านอาจสวมรองเท้าเสียก็ได้”

	 “การเดินเท้าเปล่าเป็นการใช้โทษบาปของข้า แม้แต่นักบวชผู้ศักดิ์สิทธิ์ 

ก็ยังเป็นคนบาปได้ และเนื้อหนังมังสาของข้าก็อ่อนแอเท่าที่จะอ่อนแอได้ ข้า 

เคยเป็นหนุ่มที่เต็มเปี่ยมด้วยพลัง และพวกสาว  ๆ...นักบวชคนหนึ่งอาจดู 

กลา้หาญราวกบัเจา้ชายได้ ถา้เขาเปน็ชายเพยีงคนเดยีวทีท่า่นรูจ้กัทีเ่คยเดนิทาง 

จากหมู่บ้านของท่านไกลกว่าหนึ่งไมล์ ข้าจะท่องข้อความจาก ดาวเจ็ดแฉก ให้ 

พวกนางฟัง เล่มที่ได้ผลที่สุดคือเล่มสาวพรหมจรรย์ โอ ข้าเป็นคนชั่วช้า 

นัก ก่อนที่จะโยนรองเท้าทิ้ง ข้าละอายยิ่งเมื่อนึกถึงสาวพรหมจรรย์ทุกคน 

ที่ข้าพร่าความบริสุทธิ์”

	 เบรียนน์นั่งกระสับกระส่ายอยู่บนอานม้า ใจประหวัดถึงค่ายพักเชิง 

กำแพงของไฮการ์เด้น และเงินพนันที่เซอร์ไฮล์กับคนอื่น ๆ วางเดิมพันเพื่อดูว่า 

ใครจะได้หลับนอนกับนางเป็นคนแรก

	 “เรากำลังหาเด็กสาวคนหนึ่ง” พ็อดริก เพย์น เผยความลับ “เป็น 

เด็กสาวจากตระกูลสูง อายุสิบสามปี ผมสีน้ำตาลแดง”

	 “ข้าเข้าใจว่าพวกท่านกำลังตามหาพวกนอกกฎหมาย”

	 “พวกนั้นด้วย” พ็อดริกยอมรับ

	 “ผู้เดินทางส่วนมากทำทุกอย่างที่จะหลีกเลี่ยงคนพวกนั้น” นักบวช 

เมอริบัลด์บอก “แต่พวกท่านกลับตามหาพวกมัน”

	 “เราตามหาคนนอกกฎหมายแค่คนเดียว” เบรียนน์พูด “สุนัขล่าเนื้อ”

	 “เซอร์ไฮล์ก็บอกข้าอย่างนั้น ขอทวยเทพทั้งเจ็ดช่วยพวกเจ้าด้วยเถอะ  

แมห่น ู คนพดูกนัวา่เขาทิง้ทารกทีถ่กูฆา่อยา่งทารณุกบัสาวทีถ่กูขม่ขนืไวข้า้งหลงั 

เป็นทาง หมาบ้าแห่งซอลต์แพนส์ ข้าได้ยินคนเรียกเขาอย่างน้ัน คนดี  ๆจะต้องการ 

อะไรจากคนแบบนั้นกัน”
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	 “เด็กสาวที่พ็อดริกพูดถึงอาจอยู่กับเขาก็ได้”

	 “จริงหรือ ถ้าเช่นนั้นเราก็ต้องสวดภาวนาเพื่อเด็กที่น่าสงสารคนนี้แล้ว”

 และเพื่อข้าด้วย เบรียนน์นึก คำสวดภาวนาสำหรับข้าด้วย ขอเทพ 

หญิงชราจงชูตะเกียงของท่านและนำทางข้าไปสู่ท่านหญิงซานซาด้วยเถิด และ 

ขอเทพนักรบมอบพละกำลังให้แขนข้า เพื่อข้าจะได้ต่อสู้ปกป้องนาง แต่นาง 

ไมไ่ดพ้ดูถอ้ยคำนัน้ออกมาดงั ๆ ตอ้งไมใ่ชท่ีท่ีไ่ฮล ์ ฮนัต ์ อาจไดย้นิและลอ้เลยีน 

ความอ่อนแอแบบสตรีของนาง

	 ในเมื่อนักบวชเมอริบัลด์เดินเท้าและลาของเขาแบกสัมภาระหนักเช่นนั้น 

การเดินทางจึงไปได้ช้าตลอดวันนั้น พวกนางไม่ได้ใช้ถนนสายหลักที่มุ่งไปทาง 

ตะวันตก ถนนที่ครั้งหนึ่งเบรียนน์เคยเดินทางไปกับเซอร์เจมี ตอนที่มาอีก 

ทางหนึ่งแล้วพบว่าเมเดนพูลถูกปล้น ทั้งเมืองเต็มไปด้วยซากศพ พวกนาง 

เดินทางมุ่งตะวันตกเฉียงเหนือแทน เลียบชายฝั่งอ่าวปูไปตามเส้นทางคดเคี้ยว 

และเล็กเสียจนมันไม่ปรากฏอยู่บนแผนที่หนังแกะอันล้ำค่าของเซอร์ไฮล์ทั้งสอง 

ผืน เนินเขาสูงชัน หนองน้ำสีดำคล้ำ และป่าสนของแหลมกรงเล็บแตกไม่มี 

ให้เห็นทางด้านนี้ของเมเดนพูล ดินแดนที่พวกนางเดินทางผ่านไปนี้เป็นพื้นที่ 

ต่ำและเปียกแฉะ เป็นท่ีรกร้างท่ีมีเนินทรายและบึงน้ำเค็มใต้โค้งฟ้าสีเทาอมน้ำเงิน 

อันกว้างใหญ่ไพศาล ถนนมักหายเข้าไปท่ามกลางพงอ้อและบึงที่น้ำท่วมช่วง 

น้ำข้ึน แล้วไปโผล่อีกทีไกลออกไปหน่ึงไมล์ข้างหน้า เบรียนน์รู้ว่าหากไม่มีเมอริบัลด์ 

มาด้วย พวกนางต้องหลงทางอย่างแน่นอน พื้นดินมักจะอ่อนยวบ ดังนั้น 

บางแห่งนักบวชจะเดินนำหน้า โดยใช้ไม้เท้ากระทุ้งพ้ืนเพ่ือให้แน่ใจก่อนย่างเหยียบ 

ไม่มีต้นไม้สักต้นในรัศมีหลายโยชน์ มีแต่ทะเล ท้องฟ้า และทราย

	 ไมม่ดีนิแดนแหง่ไหนจะแตกตา่งจากทารธ์ไดม้ากไปกวา่นีอ้กีแลว้ ทารธ์ 

มีภูเขาและน้ำตก ทุ่งหญ้าบนที่สูง และหุบเขาที่มีร่มเงาปกคลุม แต่เบรียนน์ 

คดิวา่ทีน่ีก่ง็ามในแบบของมนัเอง พวกนางขา้มลำธารทีไ่หลเอือ่ยสบิกวา่สายทีม่ี 

ชีวิตชีวาด้วยกบและจิ้งหรีด มองดูนกทะเลล่องลมอยู่สูงเหนืออ่าว ได้ยิน 

นกแซนด์ไปเปอร์ร้องท่ามกลางเนินทราย คร้ังหน่ึงมีสุนัขจ้ิงจอกตัวหน่ึงว่ิงตัดหน้า 

ทำให้สุนัขของเมอริบัลด์เห่าอย่างดุเดือด

	 และมีผู้คนด้วย บางคนอยู่ในบ้านดินโคลนและฟางปลูกอยู่ท่ามกลาง 
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พงอ้อ บางคนตกปลาอยู่ในอ่าวด้วยเรือกลมลำเล็ก  ๆ  ทำด้วยหนังสัตว์ และ 

สร้างบ้านบนเสาไม้ง่อนแง่นเหนือเนินทราย ดูเหมือนว่าส่วนใหญ่จะอยู่โดย 

ลำพัง พ้นสายตาบ้านเรือนของมนุษย์อื่นนอกจากของตน พวกเขาส่วนใหญ่ 

ดูจะเป็นชาวบ้านที่ขลาดอาย แต่พอใกล้เที่ยง เจ้าหมาเริ่มเห่าอีกครั้ง มีสตรี 

สามคนโผล่ออกมาจากพงอ้อ นำตะกร้าสานใส่หอยกาบจนเต็มมาให้เมอริบัลด์ 

เขามอบส้มผลหนึ่งให้แต่ละคนเป็นการตอบแทน แม้ว่าหอยกาบจะมีอยู่ 

ดาษดื่นราวกับโคลนในพื้นที่แถบนี้ และส้มเป็นของหายากและราคาแพง  

สตรคีนหนึง่ชรามากแลว้ อกีคนหนึง่ทอ้งแก่ และอกีคนยงัเปน็เดก็สาวทีส่ดใส 

และสวยงามราวกบัดอกไม้ในฤดูใบไม้ผล ิ เมือ่เมอรบิลัดน์ำสตรทีัง้สามเดนิหา่ง 

ออกไปเพือ่ฟงัคำสารภาพบาป เซอรไ์ฮลห์วัเราะหหึ ึ พดูวา่ “ดเูหมอืนมทีวยเทพ 

เดินมากับเราด้วย...อย่างน้อยก็เทพสาวพรหมจรรย์ เทพมารดา และเทพ 

หญิงชรา” พ็อดริกทำหน้าพิศวงจนเบรียนน์ต้องบอกเขาว่าไม่ใช่ ทั้งสามเป็น 

เพียงสตรีชาวบึงเท่านั้น

	 หลังจากนั้น เมื่อพวกนางเดินทางกันต่อ เบรียนน์หันไปหานักบวช  

เอ่ยว่า “คนพวกนี้อยู่ห่างจากเมเดนพูลระยะขี่ม้าไม่ถึงหนึ่งวัน แต่การต่อสู้ 

กลับไม่ได้แตะต้องพวกเขาเลย”

	 “พวกนี้แทบไม่มีอะไรให้แตะต้อง ท่านหญิงของข้า สมบัติของพวกเขา 

มีแต่หอยกับหินและเรือหนัง อาวุธที่ดีที่สุดคือมีดเหล็กสนิมเขรอะ พวกนี้ 

เกิดมา มีชีวิต รัก แล้วก็ตาย พวกเขารู้ว่าลอร์ดมูทันเป็นผู้ปกครองดินแดน 

ที่เขาอยู่ แต่น้อยคนนักที่เคยเห็นเขา และริเวอร์รันกับคิงส์แลนดิ้งเป็นแค่ชื่อ 

สำหรับคนพวกนี้”

	 “แต่พวกเขารู้จักทวยเทพ” เบรียนน์พูด “ข้าคิดว่านั่นเป็นงานของท่าน 

นานเท่าไหร่แล้วที่ท่านท่องอยู่ในดินแดนลุ่มแม่น้ำนี่”

	 “อกีไมน่านกจ็ะครบสีส่บิป”ี นกับวชตอบ และสนุขัของเขากเ็หา่เสยีงดงั 

ออกมาครั้งหนึ่ง “จากเมเดนพูลกลับไปเมเดนพูล การเดินทางเป็นวงกลม 

ของข้าใช้เวลาราวครึ่งปี และบ่อยครั้งที่นานกว่านั้น แต่ข้าจะไม่พูดว่าข้ารู้จัก 

แม่น้ำสามง่าม ข้าเห็นปราสาทของพวกลอร์ดผู้ยิ่งใหญ่เพียงแวบ  ๆ จากไกล  ๆ 

แต่ข้ารู้จักเมืองที่เป็นตลาดและป้อมที่มั่น พวกหมู่บ้านที่เล็กเกินกว่าจะมีชื่อ  



39

กาดำสำราญเลือด 4.2

พุ่มไม้ เนินเขา ลำธารเล็ก  ๆ  ที่คนกระหายน้ำดื่มได้ และถ้ำที่จะเข้าไปพักได้  

ถนนที่พวกชาวบ้านใช้ เส้นทางคดเคี้ยวมีแต่โคลนที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนที่ 

แผ่นใด ข้าก็รู้จัก” เขาหัวเราะหึหึ “ข้าควรรู้จักสิ เพราะเท้าของข้าย่ำไปทุก 

ตารางนิ้ว กว่าสิบเที่ยวแล้ว”

 ถนนเล็ก  ๆ  เป็นถนนที่พวกนอกกฎหมายใช้ และถ้ำก็เป็นที่ที่เหมาะ 

สำหรับคนที่ถูกตามล่าจะซ่อนตัว ความหวาดระแวงวูบหนึ่งทำให้เบรียนน์นึก 

สงสัยว่าเซอร์ไฮล์รู้จักชายผู้นี้ดีเพียงใด “มันต้องเป็นชีวิตที่เดียวดายทีเดียว  

ท่านนักบวช”

	 “ทวยเทพทั้งเจ็ดอยู่กับข้าเสมอ” เมอริบัลด์พูด “และข้ามีผู้รับใช้ที่ 

ซื่อสัตย์ กับเจ้าหมา”

	 “สุนัขของท่านมีชื่อไหม” พ็อดริก เพย์น ถาม

	 “มันต้องมีสิ” เมอริบัลด์ตอบ “แต่มันไม่ใช่หมาของข้า ไม่ใช่”

	 สุนัขเห่าและกระดิกหาง มันเป็นสุนัขตัวใหญ่ขนยุ่ง หนักราวสิบสโตน 

เป็นอย่างน้อย แต่ท่าทางเป็นมิตร

	 “แล้วใครเป็นเจ้าของมันล่ะ” พ็อดริกถาม

	 “อ้าว ก็ตัวมันเองน่ะส ิ และทวยเทพทั้งเจ็ดด้วย ส่วนชื่อนั้น มันไม่ได้ 

บอกข้าว่าชื่ออะไร ข้าเลยเรียกมันว่าเจ้าหมา”

	 “อ้อ” เห็นได้ชัดว่าพ็อดริกงุนงงกับหมาที่ชื่อเจ้าหมา เด็กชายขบคิดอยู่ 

ครู่หนึ่ง แล้วพูดว่า “ข้าก็เคยมีหมาอยู่ตัวหนึ่งตอนที่ข้ายังเด็ก ข้าเรียกมันว่า 

ฮีโร่”

	 “มันเป็นหรือ”

	 “มันเป็นอะไร”

	 “วีรบุรุษน่ะ”

	 “เปล่า แต่มันเป็นหมาที่ดี มันตายแล้ว”

	 “เจ้าหมาช่วยให้ข้าเดินตามถนนได้อย่างปลอดภัย แม้แต่ในเวลาที่ยาก 

ลำบากอย่างนี้ ไม่มีหมาป่าหรือคนนอกกฎหมายกล้ามาทำร้ายข้าเมื่อมีเจ้าหมา 

อยู่ข้างกาย” นักบวชขมวดคิ้ว “ระยะหลังนี้พวกหมาป่าน่ากลัวขึ้นมาก มีอยู่ 

หลายแห่งที่คนคนเดียวอาจพอหาต้นไม้สำหรับนอนค้างได้ ตลอดชั่วชีวิตที่ 
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ผ่านมาของข้า หมาป่าฝูงใหญ่ที่สุดที่ข้าเคยเห็นมีไม่เกินสิบสองตัว แต่เดี๋ยวนี้ 

ฝูงใหญ ่ๆ ที่ท่องอยู่ตามแม่น้ำสามง่ามมีจำนวนเป็นหลายร้อยตัว”

	 “ท่านเคยพบพวกมันกับตัวเองบ้างหรือไม่” เซอร์ไฮล์ถาม

	 “ยังไม่เคย ทวยเทพทั้งเจ็ดช่วยข้าไว้ แต่ข้าได้ยินเสียงพวกมันตอน 

กลางคืน และมากกว่าหนึ่งครั้งด้วย มีเสียงมากมาย...เสียงที่ทำให้เลือด 

ในตวัแขง็ได ้ แมแ้ตเ่จา้หมายงัตวัสัน่ เจา้หมานีเ่คยฆา่หมาปา่มาแลว้สบิสองตวั”  

เขาลบูหวัสนุขัอยา่งรกัใคร ่ “บางคนจะบอกทา่นวา่หมาพวกนัน้เปน็ปศีาจ จา่ฝงู 

เป็นหมาตัวเมียร่างมหึมา เดินย่องเห็นเป็นเงาตะคุ่มสีเทาตัวใหญ่ พวกเขา 

จะบอกท่านว่าเป็นที่รู้กันว่ามันตัวเดียวเคยล้มออร็อคส์ได้ และไม่มีกับดักหรือ 

ตาข่ายที่ไหนรั้งตัวมันไว้ได้ มันไม่กลัวทั้งดาบและไฟ ฆ่าตัวผู้ตัวใดก็ตามที่ 

พยายามขึ้นขี่มัน และไม่กินเนื้ออะไรนอกจากเนื้อคน”

	 เซอร์ไฮล์ ฮันต์ หัวเราะ “ดูท่านทำสิ ท่านนักบวช ตาของพ็อดริกที่ 

น่าสงสารโตเท่าไข่ต้มแล้ว”

	 “ไม่ใช่สักหน่อย” พ็อดริกพูดอย่างไม่พอใจ เจ้าหมาเห่าขึ้นมา

	 คืนน้ันพวกนางต้ังค่ายพักแรมอันหนาวเย็นท่ีเนินทราย เบรียนน์ส่งพ็อดริก 

เดินไปตามชายฝั่งเพื่อหาไม้ที่ลอยน้ำมาก่อไฟ แต่เขากลับมามือเปล่า มีโคลน 

เลอะขึ้นมาถึงเข่า “น้ำลงหมดแล้ว ท่านเซอร์ ท่านหญิงของข้า ไม่มีน้ำ มี 

แต่โคลน”

	 “อย่าลงไปในโคลนนะไอ้หนู” นักบวชเมอริบัลด์บอก “โคลนไม่ชอบ 

คนแปลกถิ่น ถ้าเจ้าเดินไปผิดที่ มันจะเปิดออกแล้วกลืนเจ้าลงไป”

	 “มันก็แค ่โคลน” พ็อดริกยืนกราน

	 “จนกว่ามันจะเข้าไปอุดอยู่เต็มปากเจ้า และคืบคลานเข้าไปในจมูก  

ตอนนั้นแหละมันคือความตาย” เขายิ้มเพื่อให้คำพูดเขาฟังน่าสยดสยองน้อย 

ลง “เช็ดโคลนนั่นเสีย แล้วมากินส้มสักชิ้นสิ พ่อหนุ่ม”

	 วันรุ่งขึ้นก็คล้ายเดิม พวกนางกินปลาค้อดเค็มและส้มเป็นอาหารเช้า 

และออกเดินทางก่อนดวงอาทิตย์จะขึ้นเต็มดวง ท้องฟ้าเบื้องหลังพวกนางเป็น 

สีชมพ ู สว่นเบือ้งหนา้เปน็สมีว่ง เจา้หมาวิง่นำขบวน คอยดมตามพงอ้อทุกแห่ง 

ประเด๋ียว  ๆ ก็หยุดฉ่ีบนพงหน่ึงเสียที ดูเหมือนมันจะรู้จักทางดีพอ  ๆ กับเมอริบัลด์ 
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เสียงร้องของนกทะเลดังฝ่าอากาศยามเช้าขณะที่กระแสน้ำซัดเข้าฝั่ง

	 ใกล้เท่ียง พวกนางหยุดกันท่ีหมู่บ้านเล็ก  ๆ ซ่ึงเป็นแห่งแรกท่ีพบ หมู่บ้านน้ี 

มีบ้านบนเสาไม้แปดหลังปลูกอยู่เหนือลำธารสายเล็ก  ๆ พวกผู้ชายออกไป 

จับปลาในเรือกลมลำเล็ก พวกผู้หญิงและเด็กชายพากันไต่บันไดเชือกที่ห้อย 

ต่องแต่งลงมายืนล้อมนักบวชเมอริบัลด์เพ่ือสวดภาวนา หลังเสร็จการสวดภาวนา 

เขาก็ฟังการสารภาพบาป แล้วมอบหัวเทอร์นิปให้สองสามหัว ถั่วกระสอบหนึ่ง 

และส้มที่มีค่าของเขาสองผล

	 เมือ่ออกเดนิทางตอ่ นกับวชกลา่วว่า “เราควรจดัเวรยามกนัคนืนี ้ สหาย 

ของข้า พวกชาวบ้านบอกว่าเห็นพวกจรจัดสามคนเที่ยวด้อม  ๆ  มอง  ๆ  แถว 

เนินทราย ทางตะวันตกของหอคอยเฝ้ายามเก่า”

	 “แค่สามหรือ” เซอร์ไฮล์ยิ้ม “สามก็หวานหมูสำหรับแม่หญิงนักดาบ 

ของเราน่ะสิ พวกนั้นไม่น่าจะมารบกวนคนที่มีอาวุธหรอกน่ะ”

	 “นอกเสียจากว่าพวกเขากำลังจะอดตาย” นักบวชบอก “ที่หนองน้ำ 

เหลา่นีม้อีาหาร แตเ่ฉพาะสำหรบัคนทีม่ตีารูจ้กัหาเปน็ พวกนัน้เปน็คนแปลกถิน่ 

ที่นี่ พวกที่รอดตายมาจากศึกสงคราม ถ้าพวกเขาทักทายเรา ท่านเซอร์ ข้า 

ขอร้องท่าน ปล่อยให้ข้าจัดการพวกนั้นเอง”

	 “ท่านจะทำอะไรกับพวกเขาหรือ”

	 “ใหอ้าหาร ขอใหเ้ขาสารภาพบาป ขา้จะไดอ้ภยับาปให ้ เชญิเขามากบัเรา 

ไปที่เกาะเงียบ”

	 “นั่นเท่ากับเชิญเขาปาดคอเราตอนหลับดี  ๆ  นี่เอง” ไฮล์ ฮันต์ ตอบ  

“ลอร์ดแรนดิลล์มีวิธีจัดการกับพวกจรจัดท่ีดีกว่าน้ี...ด้วยเหล็กกล้ากับเชือกป่าน”

	 “ท่านเซอร์ ท่านหญิงของข้า” พ็อดริกพูด “พวกจรจัดนี่เป็นพวกนอก 

กฎหมายหรือเปล่า”

	 “ไม่มากก็น้อย” เบรียนน์ตอบ

	 นักบวชเมอริบัลด์ไม่เห็นด้วย “น้อยมากกว่ามาก พวกนอกกฎหมาย 

มีหลายประเภท เหมือนกับนกที่มีมากมายหลายชนิด นกแซนด์ไปเปอร์กับ 

นกอินทรีทะเลต่างก็มีปีก แต่ก็ไม่ใช่นกชนิดเดียวกัน พวกนักขับลำนำชอบขับ 

ถึงคนดี ๆ ที่ถูกบีบให้กลายเป็นพวกนอกกฎหมายเพื่อสู้กับลอร์ดที่ชั่วร้าย แต่ 
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พวกนอกกฎหมายส่วนใหญ่คล้ายสุนัขล่าเนื้อจอมตะกละผู้นี้มากกว่าเหมือน 

จ้าวแห่งสายฟ้า พวกเขาเป็นคนชั่วร้าย ถูกผลักดันด้วยความโลภ ใจบาป 

หยาบช้า เหยียดหยามทวยเทพ และนึกถึงแต่ตนเอง แต่พวกจรจัดสมควร 

จะได้รับความสงสารจากเรามากกว่า แม้ว่าพวกนี้อาจเป็นอันตรายได้พอ  ๆ กัน 

พวกนี้แทบทุกคนเป็นชาวบ้าน คนธรรมดาที่ไม่เคยออกไปไหนไกลเกินกว่า 

หนึ่งไมล์จากบ้านที่เขาเกิดจนกระทั่งวันที่มีลอร์ดบางคนมานำตัวเขาเข้าสงคราม 

พวกเขาเดินแถวใต้ธงของลอร์ดไปทั้งที่ขัดสนทั้งรองเท้าและเสื้อผ้า ส่วนมาก 

มีอาวุธที่ไม่ดีไปกว่าเคียวหรือจอบที่ลับให้คม หรือค้อนด้ามยาวทำเองโดยผูก 

ก้อนหินเข้ากับท่อนไม้ด้วยแถบหนัง พี่น้องเดินแถวเคียงกันไปกับพี่น้อง  

บตุรกบับดิา สหายกบัสหาย พวกเขาเคยไดย้นิลำนำเพลงและเรือ่งราวเลา่ขาน 

จึงพากันเดินไปด้วยหัวใจฮึกเหิม ฝันหวานถึงสิ่งมหัศจรรย์ที่จะได้พบเห็น 

ความมั่งคั่งและเกียรติยศที่จะได้มา สงครามดูเหมือนจะเป็นการผจญภัยที่ 

น่าสนุก เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พวกเขาส่วนใหญ่จะไม่มีวันได้รู้จัก

	 “แล้วพวกเขาก็ได้ลิ้มรสสงคราม”

	 “สำหรับบางคนแล้วแค่ได้ลิ้มรสเพียงครั้งเดียวก็พอที่จะทำให้ขวัญ 

กระเจิง บางคนจะไปต่ออีกเป็นปี ๆ จนกระทั่งนับไม่หวาดไม่ไหวว่าได้ทำศึก 

มากี่ครั้งแล้ว แต่แม้กระทั่งคนที่รอดชีวิตจากการสู้รบร้อยครั้งก็อาจหมดขวัญ 

กำลังใจได้ในครั้งที่ร้อยเอ็ด พี่น้องต้องเฝ้าดูพี่น้องด้วยกันตายไป พ่อสูญเสีย 

ลูกชาย สหายเห็นสหายพยายามดันตับไตไส้พุงกลับเข้าไป หลังจากท่ีถูกขวานฟัน 

จนท้องแหก

	 “พวกเขาเห็นลอร์ดผู้นำของตนถูกฟันล้มตาย  และมีลอร์ดคนอื่น 

ตะโกนว่าตอนนี้พวกเขาเป็นของตนแล้ว พวกเขาได้รับบาดแผล และเมื่อยัง 

ไม่ทันหายดีก็ได้รับบาดแผลใหม่อีก อาหารจะกินก็ไม่เคยพอ รองเท้าหลุด 

เป็นชิ้น  ๆ  จากการเดินทัพ เสื้อผ้าฉีกขาดเน่าเหม็น ครึ่งหนึ่งของพวกเขาขี้รด 

กางเกงเพราะดื่มน้ำสกปรก

	 “ถ้าพวกเขาต้องการรองเท้าบู๊ตคู่ใหม่หรือผ้าคลุมไหล่ที่อุ่นกว่าเดิม  

หรือบางทีอาจเป็นหมวกเกราะเหล็กที่ขึ้นสนิมสักใบ ก็ต้องไปเอามาจากศพ  

และไม่นานพวกเขาก็จะขโมยจากคนเป็นด้วย  จากชาวบ้านเจ้าของที่ดินที่ 
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พวกเขาต่อสู้อยู่ในนั้น คนที่ไม่ต่างจากคนที่พวกเขาเคยเป็น พวกเขาฆ่าแกะ 

และขโมยไก่ของชาวบ้าน และจากตรงนั้นไปสู่การฉุดลูกสาวชาวบ้านก็ห่างกัน 

แค่ก้าวสั้น  ๆ  เพียงก้าวเดียว แล้ววันหนึ่งพวกเขาก็มองไปรอบตัวและเห็นว่า 

สหายกับญาติพ่ีน้องล้มหายตายจากกันไปหมดแล้ว พวกเขากำลังต่อสู้อยู่เคียงข้าง 

คนแปลกหน้าภายใต้ธงที่แทบไม่รู้จัก พวกเขาไม่รู้ว่าตนอยู่ที่ไหน จะกลับบ้าน 

อย่างไร ลอร์ดที่พวกเขาต่อสู้ให้ไม่รู้จักชื่อพวกเขา แต่ก็ขี่ม้าเข้ามา ตะโกนให้ 

พวกเขารวมตัวกันตั้งแถว ถือหอก เคียว และจอบลับคม ยืนหยัดสู้ไม่ถอย 

แล้วพวกอัศวินก็ถาโถมเข้าใส่ พวกบุรุษไร้ใบหน้าสวมเกราะเหล็กกล้าทั้งตัว  

เสียงดังสน่ันปานฟ้าผ่าจากการปะทะกันของพวกเขาดูราวกับจะก้องไปท้ังโลก...

	 “แล้วคนพวกนั้นก็หมดขวัญกำลังใจ

	 “พวกเขาหันหลังกลับและวิ่ง หรือคลานออกมาในภายหลัง ข้ามศพ 

ของพวกที่ถูกสังหาร หรือไม่ก็แอบหลบออกมาท่ามกลางความมืดมิดของ 

ยามราตรี และหาที่ซ่อน ความคิดเรื่องบ้านหายไปหมดแล้วเมื่อถึงตอนนั้น 

ทัง้พระราชา ลอรด์ และทวยเทพ มคีวามหมายตอ่พวกเขานอ้ยกวา่เนือ้สะโพก 

เน่า ๆ ชิ้นหนึ่งที่จะทำให้เขายืดชีวิตได้อีกวัน หรือเหล้าองุ่นเลว ๆ ถุงหนึ่งที่อาจ 

ทำให้ลืมความกลัวไปได้สักสองสามชั่วโมง พวกจรจัดนี้มีชีวิตวันต่อวัน 

มื้อต่อมื้อ เหมือนสัตว์มากกว่าคน ท่านหญิงเบรียนน์พูดไม่ผิด ในเวลาเช่นนี้ 

คนเดินทางต้องระวังพวกจรจัด และกลัวพวกเขา...แต่ก็ควรสงสารพวกเขาด้วย”

	 เมื่อเมอริบัลด์พูดจบ คนกลุ่มเล็ก ๆ  นั้นต่างเงียบกริบ เบรียนน์ได้ยิน 

เสียงลมพัดพุ่มพุสซีวิลโลว์ และเสียงร้องแผ่วจางของนกลูนดังมาแต่ไกล  

นางได้ยินเสียงหอบหายใจเบา ๆ ของเจ้าหมาขณะที่มันวิ่งเหย่า ๆ อยู่ข้างนักบวช 

กับลา ลิ้นห้อยออกมาจากปาก ความเงียบสงัดยังคงปกคลุมอยู่นานและนาน 

จนกระทั่งในที่สุดนางพูดขึ้นว่า “ท่านอายุเท่าไหร่ตอนที่พวกนั้นต้อนท่าน 

เดินแถวไปสงคราม”

	 “ทำไมหรือ ก็ไม่แก่กว่าเด็กของท่านหรอก” เมอริบัลด์ตอบ “อันที่จริง 

ก็ยังเด็กเกินไป แต่พี่ชายทุกคนของข้าไปกันหมด และข้าไม่อยากถูกทิ้งอยู่ 

ข้างหลัง วิลลัมบอกว่าข้าเป็นอัศวินฝึกหัดของเขาได้ แม้ว่าวิลจะไม่ใช่อัศวิน 

ก็ตาม เป็นแค่เด็กรับใช้ที่มีอาวุธเป็นมีดทำครัวที่เขาขโมยมาจากเรือนพักแรม 
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เขาตายทีส่เตป็สโตนส ์ ยงัไมเ่คยไดฟ้นัใครสกัครัง้ เขาตายเพราะเปน็ไข ้ โรบนิ 

พี่ชายข้าก็เหมือนกัน ส่วนโอเวนตายเพราะถูกกระบองฟาดหัวแบะ และจอน 

พ็อกซ์ เพื่อนของเขาถูกแขวนคอเพราะไปข่มขืน”

	 “สงครามแห่งพระราชาเก้าสตางค์แดงใช่ไหม” ไฮล์ ฮันต์ ถาม

	 “เขาเรียกกันอย่างนั้น แม้ว่าข้าไม่เคยเห็นพระราชาสักองค์ หรือหาเงิน 

ได้สักสตางค์แดงเดียว แต่มันก็เป็นสงคราม ใช ่ มันเป็นสงคราม”


