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ซานซา

“ยิ่
งเจ้าปล่อยให้พระองค์รอนานเท่าไร  มันก็จะย่ิงไม่ดีต่อเจ้ามากเท่าน้ัน” 

ซานดอร์  คลิเกน  เตือนเธอ

	 ซานซาพยายามเร่งมือ  แต่น้ิวของเธอคลำเงอะงะท่ีกระดุมกับเง่ือน  สุนัข 

ล่าเนื้อพูดจาหยาบกระด้างอยู่เสมอ  แต่บางอย่างในท่าทีที่เขามองมาทำให้เธอ 

หวาดกลัวไปหมด  จอฟฟรีย์จับได้แล้วหรือว่าเธอไปพบเซอร์ดอนทอส  ขออย่า 

เป็นเช่นนั้น  เธอคิดขณะแปรงผม  เซอร์ดอนทอสเป็นความหวังเดียวของเธอ  

ข้าต้องดูงดงาม  จอฟฟ์ชอบให้ข้าดูงดงาม  เขาชอบเสมอเวลาข้าสวมชุดนี ้ สีนี ้ 

เธอลูบผ้าลง  เนื้อผ้ารัดรึงตรงช่วงอก

	 เมื่อเธอโผล่ออกมา  ซานซาเดินอยู่ทางซ้ายมือของสุนัขล่าเนื้อ  ห่างจาก 

ใบหน้าด้านที่ถูกไฟลวกของเขา  “บอกข้าทีว่าข้าทำเรื่องใด”

	 “ไม่ใช่ท่านหรอก  พี่ชายพระราชาของท่านต่างหาก”

	 “รอบบ์เป็นคนทรยศ”  ซานซาจำถ้อยคำน้ันได้ข้ึนใจ  “ข้าไม่ได้มีส่วนร่วม 

กับอะไรก็ตามท่ีเขาทำ”  ทวยเทพเมตตาด้วยเถิด  อย่าให้เป็นเร่ืองผู้ปลงพระชนม์ 

พระราชาเลย  ถ้ารอบบ์ทำอันตรายเจมี  แลนนิสเตอร์  มันย่อมหมายถึงชีวิต 

ของเธอ  ซานซานึกถึงเซอร์อิลิน  และลักษณะที่ดวงตาสีซีดดุร้ายนั้นจับจ้อง 

อย่างไร้ความปรานีออกมาจากใบหน้าซูบตอบที่เป็นแผลฝีดาษ

	 สุนัขล่าเนื้อพ่นลมออกจมูก  “พวกเขาฝึกท่านมาดีนะ  แม่นกน้อย”  เขา 

พาเธอไปยังลานช้ันล่าง  ท่ีซ่ึงกลุ่มคนมารวมตัวกันรอบเป้าธนู  พวกผู้ชายพากัน 

หลีกทางเพ่ือให้พวกเธอผ่าน  เธอได้ยินลอร์ดไจลส์กระแอมกระไอ  พวกลูกมือ 
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ในคอกม้าที่เตร่อยู่แถวนั้นมองเธออย่างไร้มารยาท  แต่เซอร์ฮอรัส  เรดไวน์ 

เบนสายตาไปทางอ่ืนเม่ือเธอเดินผ่าน  และฮ็อบเบอร์คู่แฝดของเขาก็แสร้งทำเป็น 

ไม่เห็นเธอ  แมวสีเหลืองตัวหนึ่งกำลังจะขาดใจตายบนพื้น  มันร้องครางอย่าง 

น่าสงสาร  ลูกหน้าไม้เสียบทะลุซี่โครง  ซานซาก้าวอ้อมมันไป  รู้สึกย่ำแย่

	 เซอร์ดอนทอสขี่ม้าด้ามไม้กวาดเข้ามาใกล้  นับตั้งแต่เขาเมาจนขี่ม้าศึก 

คู่กายในการประลองไม่ได้  พระราชาก็มีประกาศว่าจากนั้นไปเขาต้องไปไหน 

มาไหนบนหลังม้าเสมอ  “จงกล้าหาญ”  เขากระซิบพร้อมกับบีบแขนเธอ

	 จอฟฟรีย์ยืนอยู่ตรงใจกลางฝูงชน  กำลังหมุนหน้าไม้ประดับลวดลาย 

งามวิจิตร  เซอร์โบรอสกับเซอร์เมอรินอยู่กับเขาด้วย  แค่เห็นภาพของพวกเขา 

ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ท้องไส้ของเธอเขม็งเกลียว

	 “ฝ่าบาท”  เธอทรุดตัวลงคุกเข่า

	 “คุกเข่าไปก็ช่วยเจ้าไม่ได้ในตอนนี้”  พระราชาพูด  “ลุกขึ้น  เจ้ามาที่นี่ 

เพื่อรับผลจากการทรยศครั้งล่าสุดของพี่ชายเจ้า”

	 “ฝ่าบาท  ไม่ว่าพี่ชายทรยศของข้าจะทำอะไรลงไป  ข้าไม่มีส่วนร่วมด้วย  

ท่านก็ทราบดี  ข้าขอร้อง  ได้โปรด...”

  “จับเธอขึ้นมา!”

	 สุนัขล่าเนื้อดึงเธอให้ลุกขึ้นอย่างไม่ได้เร่งร้อน

	 “เซอร์แลนเซล”  จอฟฟ์พูด  “บอกเธอเรื่องความชั่วช้าครั้งนี้ที”

	 ซานซาคิดเสมอว่าแลนเซล  แลนนิสเตอร์  หน้าตาดีและพูดจาดี  แต่สีหน้า 

ท่ีเขามองเธอไม่มีท้ังความสงสารและความเมตตา  “พ่ีชายท่านใช้ไสยเวทต่ำทราม 

จู่โจมเซอร์สแตฟฟอร์ด  แลนนิสเตอร์  พร้อมด้วยกองทัพหมาป่า  ห่างจาก 

แลนนิสพอร์ตเป็นระยะทางขี่ม้าไม่ถึงสามวัน  คนมีฝีมือหลายพันถูกฆ่าตาย 

ขณะหลับ  ไม่มีโอกาสได้ยกดาบขึ้นมา  หลังจากสังหารแล้ว  พวกชาวเหนือ 

ก็เลี้ยงฉลองกินเนื้อที่พวกเขาฆ่า”

	 ความสยดสยองรวบมืออันเย็นเฉียบของมันรอบลำคอของซานซา

	 “เจ้าไม่มีอะไรจะพูดหรือไง”  จอฟฟรีย์ถาม

	 “ฝ่าบาท  เด็กที่น่าสงสารตกใจจนทำอะไรไม่ถูกแล้ว”  เซอร์ดอนทอส 

พูดพึมพำ
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	 “เงียบ  เจ้าโง่”  จอฟฟรีย์ยกหน้าไม้ข้ึนช้ีหน้าเธอ  “พวกสตาร์คอย่างเจ้าน่ะ 

วิปริตผิดธรรมชาติเหมือนหมาป่าของพวกเจ้านั่นแหละ  ข้าไม่ลืมว่าสัตว์ร้าย 

ของเจ้าทำร้ายข้ายังไง”

	 “น่ันมันหมาป่าของอาร์ยานะ”  เธอบอก  “เลด้ีไม่เคยทำร้ายท่าน  แต่ท่าน 

ก็ฆ่ามันอยู่ดี”

	 “ไม่ใช่  พ่อของเจ้าฆ่า”  จอฟฟ์พูด  “แต่ข้าฆ่าพ่อเจ้า  ข้าละอยากลงมือ 

เสียเอง  เมื่อคืนนี้ข้าฆ่าคนที่ตัวใหญ่กว่าพ่อเจ้าเสียอีก  พวกมันมาที่ประตูเมือง  

ตะโกนเรียกชื่อข้าและร้องขอขนมปังอย่างกับข้าเป็น  คนทำขนม  แต่ข้าสั่งสอน 

ให้พวกมันฉลาดขึ้นแล้ว  ข้ายิงเจ้าคนที่เสียงดังที่สุดทะลุคอพอดี”

	 “แล้วเขาก็ตายหรือ”  เมื่อมีหัวเหล็กน่าเกลียดของลูกหน้าไม้เล็งมาที ่

ใบหน้า  เธอคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรอื่นได้

	 “มันก็ตายน่ะสิ  มีลูกหน้าไม้ของข้าปักอยู่ในคอ  มีผู้หญิงคนหนึ่งปา 

ก้อนหินมา  ข้ายิงโดนนางด้วย  แต่แค่ท่ีแขนเท่าน้ัน”  เขาน่ิวหน้าและลดหน้าไม้ลง 

“ข้าจะยิงเจ้าด้วย  แต่ถ้าข้าทำ  ท่านแม่บอกว่าพวกน้ันจะฆ่าท่านน้าเจมี  เจ้าจะแค่ 

ถูกลงโทษแทน  แล้วเราจะส่งข่าวไปถึงพี่ชายของเจ้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้า 

ถ้าเขาไม่ยอมแพ้  เจ้าหมา  ตบนาง”

	 “ข้าขอตบนางเอง!”  เซอร์ดอนทอสแทรกกายมาข้างหน้า  เส้ือเกราะดีบุก 

ดังก๊องแก๊ง  เขาพกอาวุธเป็น “ลูกตุ้มหนาม”  ท่ีส่วนหัวเป็นแตงเมลอน  ฟลอเรียน 

ของข้า  เธออาจจูบเขาก็ได้  จูบผิวที่เป็นด่างดวง  เส้นเลือดที่แตก  และอื่น ๆ 

ทุกสิ่ง  เขาควบไม้กวาดเหยาะ  ๆ ไปรอบตัวเธอและตะโกนว่า  “คนทรยศ  คน 

ทรยศ”  และหวดเธอเข้าที่ศีรษะด้วยแตงเมลอน  ซานซากำบังกายด้วยสองมือ  

ซวนเซทุกครั้งที่ผลไม้นั้นฟาดโดนตัว  ผมของเธอเหนียวหนืดเมื่อโดนฟาด 

ครั้งที่สอง  ผู้คนพากันหัวเราะ  แตงเมลอนปลิวเป็นชิ้น ๆ  หัวเราะสิ  จอฟฟรีย์  

เธอภาวนาขณะที่น้ำจากผลไม้หวานไหลย้อยลงมาตามใบหน้าและด้านหน้าชุด 

ผ้าไหมสีฟ้า  หัวเราะและพอใจเสียสิ

	 จอฟฟรีย์ไม่แม้แต่จะหัวเราะเบา ๆ  “โบรอส  เมอริน”

	 เซอร์เมอริน  แทรนต์  จับแขนดอนทอสและเหว่ียงเขาออกไปอย่างหยาบ 

กระด้าง  ตัวตลกใบหน้าแดงลงไปนอนแผ่  ไม้กวาด  แตงเมลอน  และทุกสิ่ง 
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กระจายรอบตัว  เซอร์โบรอสจับตัวซานซาไว้

	 “เว้นใบหน้าเธอ”  จอฟฟรีย์สั่ง  “ข้าชอบให้เธอดูสวย”

	 โบรอสอัดกำปั้นเข้าที่ท้องของซานซาจนเธอจุก  เมื่อเธอตัวงอ  อัศวิน 

ก็คว้าผมพร้อมกับชักดาบออกมา  และช่ัวอึดใจหน่ึงอันน่าสยดสยอง  เธอแน่ใจ 

ว่าเขาตั้งใจจะปาดคอเธอ  เมื่อเขาวางดาบด้านแบนลงบนต้นขา  เธอคิดว่า 

ขาของตนอาจจะหักจากแรงกระแทกนั้น  ซานซาหวีดร้อง  น้ำตาเอ่อท้น  มันจะ 

จบในไม่ช้า  ไม่ช้าเธอก็นับจำนวนครั้งที่โดนตีไม่ถูก

	 “พอเถอะ”  เธอได้ยินสุนัขล่าเนื้อพูดเสียงห้าว

	 “ไม ่ ไม่พอ”  พระราชาตอบ  “โบรอส  เปลือยร่างเธอ”

	 โบรอสกระซวกมืออูมข้างหนึ่งลงในด้านหน้าตัวเสื ้อของซานซาและ 

กระชากอย่างแรง  ผ้าไหมขาดออก  เผยให้เห็นเรือนร่างของเธอจนถึงช่วงเอว  

ซานซาปกปิดทรวงอกของตนด้วยมือสองข้าง  เธอได้ยินเสียงหัวเราะคิกดัง 

มาจากไกล ๆ และโหดร้าย  “เฆี่ยนเธอให้เลือดไหล”  จอฟฟรีย์บอก  “เราจะได ้

เห็นกันว่าพี่ชายของเธอจะคิด...”

  “นี่มันหมายความว่ายังไง”

	 เสียงของภูตน้อยหวดลงมาเหมือนแส้  และซานซาก็เป็นอิสระในทันใด  

เธอซวนเซทรุดลงบนเข่า  แขนสองข้างไขว้ทับกันเหนือทรวงอก  ลมหายใจติดขัด 

“นี่เป็นความคิดเรื่องอัศวินของเจ้าหรือ  เซอร์โบรอส”  ทีเรียน  แลนนิสเตอร์  

ถามด้วยความโกรธ  นักดาบรับจ้างคนโปรดยืนอยู่ข้างกายกับหนึ่งในคนเถื่อน 

ของเขา  คนท่ีตาข้างหน่ึงถูกไฟไหม้  “อัศวินแบบไหนกันท่ีทำร้ายเด็กสาวไร้ทางสู้”

	 “แบบที่รับใช้พระราชายังไงล่ะ  ภูตน้อย”  เซอร์โบรอสยกดาบขึ้น  และ 

เซอร์เมอรินก้าวมายืนข้าง ๆ  ใบดาบเลื่อนครูดออกจากปลอก

	 “ระวังหน่อย”  นักดาบรับจ้างของคนแคระเตือน  “ท่านไม่อยากให้เลือด 

เปื้อนทั่วผ้าคลุมไหล่สีขาวสวยงามพวกนั้นหรอก”

	 “ใครก็ได้เอาอะไรให้แม่สาวน้อยปกปิดตัวเองหน่อย”  ภูตน้อยพูด  ซานดอร์  

คลิเกน  ปลดผ้าคลุมไหล่ของตนและเหว่ียงไปท่ีเธอ  ซานซากุมมันแนบอก  กำป้ัน 

ขยุ้มผ้าขนสัตว์สีขาวน้ันไว้แน่น  ผ้าทอเน้ือหยาบระคายผิว  แต่ไม่มีผ้ากำมะหย่ีใด 

ให้ความรู้สึกละเอียดนุ่มนวลไปกว่านี้อีกแล้ว
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	 “สาวน้อยคนนี้จะเป็นราชินีของท่าน”  ภูตน้อยบอกจอฟฟรีย์  “ท่าน 

ไม่ใส่ใจเกียรติยศของเธอเลยหรือ”

	 “ข้ากำลังทำโทษเธอ”

	 “ด้วยความผิดอันใด  เธอไม่ได้ต่อสู้ในสงครามของพี่ชาย”

	 “เธอมีสายเลือดหมาป่า”

	 “และท่านมีสมองเท่าห่าน”

	 “ท่านพูดแบบนั้นกับข้าไม่ได้  พระราชาทำอะไรก็ได้ที่อยากทำ”

	 “แอริส  ทาร์แกเรียน  ก็ทำส่ิงท่ีเขาอยากทำ  มารดาท่านเคยบอกท่านไหม 

ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา”

	 เซอร์โบรอส  บลันต์  ทำท่ากระแอม  “ไม่มีใครข่มขู่ฝ่าบาทต่อหน้าราช- 

องครักษ์”

	 ทีเรียน  แลนนิสเตอร ์ เลิกคิ้วข้างหนึ่ง  “ข้าไม่ได้ข่มขู่พระราชานะ  ท่าน 

เซอร์  ข้ากำลังสั่งสอนหลานชายข้าต่างหาก  บรอนน์,  ทิเม็ตต์  คราวหน้าที ่

เซอร์โบรอสเปิดปาก  ฆ่าเขาซะ”  คนแคระยิ้ม  “นี่  สิที่เรียกว่าคำขู่  ท่านเซอร์  

เห็นความแตกต่างไหม”

	 เซอร์โบรอสหน้าแดงก่ำ  “ราชินีจะได้ทราบเรื่องนี้!”

	 “แน่นอนอยู่แล้ว  แล้วจะรออะไรเล่า  จอฟฟรีย์  เราส่งคนไปตามตัว 

มารดาของท่านเลยดีไหม”

	 พระราชาหน้าแดง

	 “ไม่มีอะไรจะพูดหรือ  ฝ่าบาท”  ผู้เป็นน้าพูดต่อ  “ดี  หัดใช้หูให้มากขึ้น 

และใช้ปากให้น้อยลง  มิฉะนั้นรัชสมัยของท่านจะสั้นกว่าตัวข้า  การใช้ความ 

โหดเห้ียมไร้ความปรานีไม่ใช่วิธีเอาชนะใจประชาชนของท่าน...หรือราชินีของท่าน”

	 “ความกลัวดีกว่าความรัก  ท่านแม่บอก”  จอฟฟรีย์ชี้ไปที่ซานซา  “เธอ 

กลัวข้า”

	 ภูตน้อยถอนหายใจ  “ใช่  ข้าเห็น  น่าเสียดายที่สแตนนิสกับเรนลีไม่ใช่ 

เด็กสาววัยสิบสองด้วย  บรอนน์,  ทิเม็ตต์  เอาตัวเธอไป”

	 ซานซาเคลื่อนไหวราวกับอยู่ในความฝัน  เธอคิดว่าคนของภูตน้อยจะ 

พาเธอกลับไปห้องนอนของตนในที่มั่นเมกอร์  แต่พวกเขากลับพาเธอไปยัง 
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หอคอยหัตถา  เธอไม่เคยย่างเท้าเข้าไปในที่แห่งนั้นนับตั้งแต่วันที่บิดาสูญเสีย 

เกียรติยศ  และมันทำให้เธอรู้สึกเหมือนจะเป็นลมท่ีต้องข้ึนบันไดเหล่าน้ันอีกคร้ัง

	 สาวใช้จำนวนหน่ึงมาช่วยกันดูแลเธอ  พูดพึมพำคำปลอบโยนท่ีไร้ความหมาย 

เพื่อจะหยุดอาการตัวสั่นของเธอ  คนหนึ่งดึงซากชุดและชุดชั้นในของเธอออก  

อีกคนอาบน้ำให้และเช็ดล้างคราบน้ำจากผลไม้เหนียวเหนอะออกจากใบหน้ากับ 

เส้นผม  ขณะท่ีพวกนางถูเน้ือตัวซานซาด้วยสบู่และราดน้ำอุ่นเหนือศีรษะ  ส่ิงเดียว 

ที่เธอมองเห็นคือใบหน้าทั้งหลายจากลานแห่งนั้น  อัศวินให้สัตย์สาบานว่าจะ 

คุ้มครองผู้อ่อนแอ  ปกป้องสตรี  และต่อสู้เพื่อความถูกต้อง  แต่ไม่มีพวกเขา 

คนใดทำอะไรเลย  มีเพียงเซอร์ดอนทอสท่ีพยายามจะช่วย  และเขาก็ไม่ใช่อัศวิน 

อีกแล้ว  ไม่มากไปกว่าภูตน้อย  หรือสุนัขล่าเน้ือ...สุนัขล่าเน้ือเกลียดพวกอัศวิน... 

ข้าก็เกลียดพวกนั้น  ซานซาคิด  พวกเขาไม่ใช่อัศวินที่แท้จริง  ไม่ใช่เลยสักคน

	 หลังจากตัวสะอาดแล้ว  เมสเตอร์เฟรงเค็นผู้มีร่างท้วมและผมสีแดง 

อมเหลืองก็เข้ามาดูเธอ  เขาส่ังให้เธอนอนคว่ำหน้าบนท่ีนอนขณะท่ีทายาข้ีผ้ึงบน 

รอยเฆ่ียนสีแดงช้ำท่ัวหลังและขาท้ังสองข้าง  หลังจากน้ันเขาผสมเหล้าองุ่นนิทรา 

ให้เธอ  ใส่น้ำผ้ึงเพ่ือให้กลืนง่ายข้ึน  “หลับสักนิดนะ  เด็กน้อย  พอท่านต่ืนข้ึนมา 

เรื่องทั้งหมดนี่ก็จะดูเหมือนฝันร้าย”

  ไม่  ไม่มีทาง  เจ้าคนโง่  ซานซาคิด  แต่เธอก็ด่ืมเหล้าองุ่นนิทราอยู่ดีและ 

หลับไป

	 เธอต่ืนข้ึนมาอีกคร้ังเม่ือมืดแล้ว  ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ท่ีไหน  ห้องน้ีท้ังแปลก 

และคุ้นตาอย่างน่าประหลาด  ขณะที่เธอลุกขึ้น  อาการปวดแปลบแล่นไปทั่วขา 

และเรียกทุกอย่างกลับคืนมา  น้ำตาเอ่อคลอตา  ใครบางคนวางเส้ือคลุมไว้ให้เธอ 

ข้างเตียง  ซานซาสวมมันและเปิดประต ู ข้างนอกมีผู้หญิงหน้าตาดุผิวสีน้ำตาล 

เหมือนแผ่นหนังยืนอยู่  สร้อยคอสามเส้นคล้องรอบลำคอผอมแห้ง  เส้นหนึ่ง 

เป็นทองคำ  เส้นหนึ่งเป็นเงิน  และเส้นหนึ่งทำด้วยใบหูของมนุษย์  “เธอคิดว่า 

เธอจะไปไหน”  สตรีผู้นั้นถามขณะยืนพิงหอกด้ามยาว

	 “ป่าศักดิ์สิทธิ์”  เธอต้องหาตัวเซอร์ดอนทอส  ขอให้เขาพาเธอกลับบ้าน  

เดี๋ยวนี้  ก่อนจะสายเกินไป

	 “ครึ่งคนบอกว่าท่านจะไปไหนไม่ได้”  ผู้หญิงคนนั้นพูด  “สวดอ้อนวอน 
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ที่นี่  ทวยเทพจะได้ยิน”

	 ซานซาลดสายตาลงอย่างว่าง่ายและกลับเข้าข้างใน  เธอคิดได้ในทันใดว่า 

ทำไมที่แห่งนี้จึงดูคุ้นตานัก  พวกเขาให้ข้าอยู่ในห้องนอนเก่าของอาร์ยา  จาก 

เมื่อครั้งที่ท่านพ่อเป็นหัตถ์ของพระราชา  ข้าวของของอาร์ยาหายไปหมดแล้ว  

และเครื่องเรือนก็ถูกเคลื่อนย้าย  แต่มันยังเหมือนเดิม...

	 ไม่นานจากนั้น  สาวใช้คนหนึ่งนำถาดใส่เนยแข็ง  ขนมปัง  และมะกอก 

มาพร้อมกับเหยือกน้ำเย็น  “เอามันออกไป”  ซานซาสั่ง  แต่เด็กสาวทิ้งอาหาร 

ไว้บนโต๊ะ  เธอ  รู้สึก กระหาย  เธอรู้ตัวข้ึนมา  ทุกก้าวท่ีเดินเหมือนมีมีดกรีดต้นขา  

แต่เธอเดินตัดห้องไปจนได้  เธอดื่มน้ำไปสองถ้วย  และกำลังแทะลูกมะกอก 

อยู่เมื่อเสียงเคาะดังขึ้น

	 เธอหันไปทางประตูด้วยความวิตก  ลูบรอยพับท่ีเส้ือคลุมให้เรียบ  “ใคร 

น่ะ”

	 ประตูเปิดออก  และทีเรียน  แลนนิสเตอร์  ก้าวเข้ามาข้างใน  “ท่านหญิง  

ข้าเชื่อว่าข้าไม่ได้รบกวนเจ้าใช่ไหม”

	 “ข้าเป็นนักโทษของท่านหรือเปล่า”

	 “เป็นแขกของข้า”  เขาสวมสายโซ่ประจำตำแหน่ง  เป็นสร้อยคอรูปมือ 

ทองคำร้อยต่อกัน  “ข้าคิดว่าเราน่าจะคุยกัน”

	 “ตามแต่นายข้าจะบัญชา”  ซานซารู้สึกว่าช่างยากนักที่จะไม่จ้องมอง  

ใบหน้าของเขาช่างน่าเกลียดเสียจนมันทำให้เธอสนอกสนใจอย่างน่าประหลาด

	 “อาหารและเสื้อผ้าถูกใจเจ้าไหม”  เขาถาม  “ถ้ามีอะไรอื่นที่เจ้าต้องการ  

เจ้าเพียงแค่ขอ”

	 “ท่านมีเมตตายิ่งนัก  และเมื่อเช้านี้...ท่านใจดีมากที่ช่วยข้าไว้”

	 “เจ้ามีสิทธิ์จะรู้ว่าทำไมจอฟฟรีย์ถึงโกรธแค้นขนาดนั้น  หกคืนก่อน  

พ่ีชายของเจ้าบุกโจมตีท่านน้าสแตฟฟอร์ดของข้าท่ีต้ังค่ายพักแรมกับทัพของเขา 

ท่ีหมู่บ้านช่ืออ็อกซ์ครอส  ห่างจากคาสเตอร์ลีร็อกแค่ข่ีม้าไม่ถึงสามวัน  ชาวเหนือ 

ของเจ้าได้รับชัยชนะถล่มทลาย  เราได้ข่าวเมื่อเช้านี้เอง”

  รอบบ์จะฆ่าพวกเจ้าทุกคน  เธอคิดด้วยความลิงโลดใจ  “มัน...ช่างเลวร้าย  

นายข้า  พี่ชายข้าเป็นคนทรยศชั่วช้า”
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	 คนแคระย้ิมเนือย ๆ  “อ้าว  ก็เขาไม่ใช่ลูกกวางน่ี  เขาแสดงให้เห็นชัดเจน 

ทีเดียวเรื่องนั้น”

	 “เซอร์แลนเซลบอกว่ารอบบ์นำกองทัพหมาป่า...”

	 ภูตน้อยแค่นเสียงหัวเราะหยามเหยียดออกมา  “เซอร์แลนเซลเป็นนักรบ 

สะพายถุงหนังใส่เหล้าที่ไม่รู้ความแตกต่างระหว่างหมาป่ากับหมูป่า  พี่ชายของ 

เจ้ามีหมาป่าโลกันตร์อยู่ข้างตัว  แต่ข้าสงสัยว่าเรื่องของเรื่องก็มีอยู่แค่นั้นแหละ  

ชาวเหนือแอบย่องเข้าไปในค่ายของท่านน้าข้าและตัดเชือกล่ามฝูงม้าของเขา  แล้ว 

ลอร์ดสตาร์คก็ส่งหมาป่าของเขาเข้าไปในหมู่ม้า  แม้แต่ม้าศึกที่ฝึกเพื่อออกรบ 

ก็ยังแตกตื่น  พวกอัศวินถูกม้ากระทืบตายคากระโจม  และฝูงชนอลหม่าน 

ก็ตื่นขึ้นมาด้วยความกลัวและพากันหน ี โยนอาวุธของตัวเองทิ้งเพื่อจะได้วิ่งหน ี

เร็วข้ึน  เซอร์สแตฟฟอร์ดถูกฆ่าตายตอนท่ีเขาไล่ตามม้าตัวหน่ึง  ลอร์ดริกคาร์ด  

คาร์สตาร์ค  ซัดทวนทะลุอกเขา  เซอร์รูเบิร์ต  แบร็กซ์  ก็ตายด้วย  พร้อมกับ 

เซอร์ไลมอนด์  วิคารี,  ลอร์ดเครกฮอลล์  และลอร์ดแจสต์  อีกครึ่งร้อยถูกจับ 

เป็นเชลย  รวมท้ังพวกลูกชายของแจสต์และมาร์ติน  แลนนิสเตอร์  หลานชายข้า  

พวกที่รอดมาได้เล่าเรื ่องราวกันไปใหญ่โต  และสาบานว่าทวยเทพเก่าแห่ง 

แดนเหนือเดินทัพมากับพี่ชายของเจ้า”

	 “งั้นก็...ไม่มีไสยเวทสินะ”

	 แลนนิสเตอร์พ่นลมออกจมูก  “ไสยเวทเป็นน้ำจิ้มที่พวกคนโง่ตักโปะ 

ความล้มเหลวเพื่อกลบรสชาติความไม่เอาไหนของตัวเอง  ดูเหมือนท่านน้า 

จอมทึ่มของข้าไม่ใส่ใจวางเวรยามด้วยซ้ำ  ทัพของเขาก็เป็นเด็กใหม่...เด็กหนุ่ม 

กำลังฝึกหัด  พวกคนงานเหมือง  ลูกมือตามไร่นา  ชาวประมง  เศษผงเศษฝุ่น 

ของแลนนิสพอร์ตที่โกยมารวมกัน  มีเรื่องน่าพิศวงอยู่เรื่องเดียวก็คือพี่ชาย 

ของเจ้าเข้าถึงตัวเขาได้ยังไง  กองกำลังของเรายังยึดที่มั่นที่โกลเด้นทูธอยู่  และ 

พวกนั ้นสาบานว่าเขาไม่ได้ผ่านไป”  คนแคระยักไหล่ด้วยความหงุดหงิด  

“เอาเถอะ  รอบบ ์ สตาร์ค  เป็นพิษภัยของท่านพ่อข้า  ส่วนจอฟฟรีย์เป็นพิษภัย 

ของข้า  บอกข้าที  เจ้ารู้สึกยังไงกับหลานชายพระราชาของข้า”

	 “ข้ารักเขาหมดหัวใจ”  ซานซาพูดทันที

	 “จริงเหรอ”  น้ำเสียงเขาฟังดูไม่เชื่อถือ  “แม้แต่ตอนนี้น่ะเหรอ”
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	 “ความรักที่ข้ามีต่อฝ่าบาทยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าที่เคยเป็น”

	 ภูตน้อยหัวเราะเสียงดัง  “แหม  มีคนสอนเจ้าให้โกหกได้ดีเชียวละ  เจ้า 

อาจจะนึกขอบคุณเรื่องนั้นในวันหนึ่ง  เด็กน้อย  เจ้ายัง   เป็น   เด็กอยู่ไม่ใช่หรือ  

หรือว่าเจ้าเป็นสาวสะพรั่งแล้ว”

	 ซานซาหน้าแดง  มันเป็นคำถามท่ีหยาบคาย  แต่ความอับอายจากการถูก 

เปล้ืองผ้าต่อหน้าคนคร่ึงปราสาททำให้คำถามน้ีดูไม่มีความหมายอะไรเลย  “ไม่ใช่ 

หรอก  นายข้า”

	 “ถ้าอย่างน้ันก็ดีแล้ว  ถ้ามันจะช่วยปลอบใจเจ้าได้บ้างละก็  ข้าไม่มีเจตนา 

จะให้เจ้าแต่งงานกับจอฟฟรีย์เลย  ข้าเกรงว่าไม่มีการแต่งงานใดจะทำให้สตาร์ค 

กับแลนนิสเตอร์คืนดีกันได้หลังจากเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น  น่าเสียดายจริง ๆ  

เรื่องการแต่งงานคู่นี้เป็นหนึ่งในความคิดที่ดีของพระราชาโรเบิร์ต  ถ้าจอฟฟรีย์ 

ไม่ทำมันพังป่นปี้”

	 เธอรู้ว่าเธอน่าจะพูดอะไรบางอย่าง  แต่คำพูดเหล่านั้นติดอยู่ในคอ

	 “เจ้าเงียบลงไปมากนะ”  ทีเรียน  แลนนิสเตอร์  ตั้งข้อสังเกต  “นี่เป็น 

สิ่งที่เจ้าต้องการใช่ไหม  ยุติการหมั้นหมายของเจ้า”

	 “ข้า...”  ซานซาไม่รู้จะพูดอะไร  มันเป็นกลลวงหรือเปล่านะ  เขาจะลงโทษ 

ข้าไหมถ้าข้าบอกความจริง  เธอจ้องหน้าผากนูนหยาบของคนแคระ  ดวงตาสีดำ 

แข็งกร้าวข้างหน่ึง  และสีเขียวหลักแหลมข้างหน่ึง  ฟันเกบิดเบ้ียวและเคราท่ีสาก 

เหมือนเส้นลวด  “ข้าเพียงแค่อยากจะภักดี”

	 “ภักดี”  คนแคระรำพึง  “แล้วก็อยู่ให้ห่างจากพวกแลนนิสเตอร์คนไหน 

ก็ตาม  ข้าแทบจะตำหนิเจ้าในเรื่องนั้นไม่ได้เลย  ตอนที่ข้าอายุเท่าเจ้า  ข้าก ็

ต้องการสิ่งเดียวกัน”  เขายิ้ม  “พวกนั้นบอกข้าว่าเจ้าไปที่ป่าศักดิ์สิทธิ์ทุกวัน  

เจ้าสวดอ้อนวอนให้ใครหรือ  ซานซา”

  ข้าภาวนาขอชัยชนะให้รอบบ์และขอความตายให้จอฟฟรีย์...และขอให้ 

ได้กลับบ้าน  กลับวินเทอร์เฟล  “ข้าสวดอ้อนวอนขอให้การสู้รบสิ้นสุดลง”

	 “เราจะได้ส่ิงน้ันในไม่ช้า  จะมีการสู้รบอีกคร้ัง  ระหว่างรอบบ์พ่ีชายของเจ้า 

กับลอร์ดบิดาของข้า  และนั่นจะยุติเรื่องนี้ลง”

  รอบบ์จะชนะเขา  ซานซาคิด  เขาเอาชนะท่านน้าของท่านและเจมีพี่ชาย 
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ของท่านมาแล้ว  เขาจะเอาชนะบิดาของท่านด้วย

	 ราวกับใบหน้าของเธอเป็นหนังสือที่เปิดกางอยู่  คนแคระอ่านความหวัง 

ทั้งหลายของเธอได้อย่างง่ายดาย  “อย่าจริงจังกับอ็อกซ์ครอสมากเกินไปนัก  

ท่านหญิงของข้า”  เขาบอกเธออย่างมีเมตตา  “การสู้รบครั้งหนึ่งไม่ใช่สงคราม  

และลอร์ดบิดาของข้าก็ไม่ใช่ท่านน้าสแตฟฟอร์ดอย่างแน่นอน  ครั้งต่อไปที่เจ้า 

ไปป่าศักดิ์สิทธิ์  จงอ้อนวอนให้พี่ชายของเจ้ามีสติปัญญายอมคุกเข่าเถอะ  พอ 

แดนเหนือกลับคืนสู่ความสงบของพระราชา  ข้าตั้งใจจะส่งเจ้ากลับบ้าน”  เขา 

กระโดดลงจากท่ีน่ังข้างหน้าต่างและพูดว่า  “คืนน้ีเจ้านอนท่ีน่ีแหละ  ข้าจะให้คน 

ของข้าคอยเฝ้า  อาจจะเป็นพวกอีกาหิน...”

	 “ไม่”  ซานซาโพล่งออกมาด้วยความตกใจ  ถ้าเธอถูกขังไว้ในหอคอย 

หัตถา  มีคนของคนแคระคอยเฝ้า  เซอร์ดอนทอสจะลอบพาเธอหนีไปสู่อิสรภาพ 

ได้อย่างไร

	 “เจ้าอยากได้พวกหูดำมากกว่าหรือ  ข้าให้เชลลากับเจ้าก็ได้ถ้าผู้หญิง 

จะทำให้เจ้ารู้สึกสบายใจกว่า”

	 “ได้โปรดเถิด  ไม่นะ  นายข้า  พวกคนเถื่อนทำให้ข้ากลัว”

	 เขาย้ิมกว้าง  “ข้าก็เหมือนกัน  แต่พูดให้ตรงจุดกว่าน้ันนะ  พวกน้ันทำให้ 

จอฟฟรีย์กลัว  แล้วก็ฝูงงูพิษร้อยเล่ห์กับพวกหมาจอมสอพลอที่เขาเรียกว่า 

ราชองครักษ์ด้วย  เมื่อมีเชลลาหรือทิเม็ตต์อยู่ใกล้ตัวเจ้า  ไม่มีใครจะกล้าทำ 

อันตรายเจ้า”

	 “ข้าขอกลับไปท่ีเตียงนอนของข้าเองดีกว่า”  คำโกหกผุดข้ึนในหัวเธอทันที  

แต่มันดู   เหมาะเจาะ  มากจนเธอโพล่งมันออกมาทันที  “หอคอยนี้เป็นสถานที่ 

ที่คนของท่านพ่อข้าถูกฆ่า  วิญญาณของพวกเขาจะทำให้ข้าฝันร้าย  และข้า 

มองเห็นเลือดของพวกเขาทุกหนแห่งไม่ว่าจะมองไปที่ไหน”

	 ทีเรียน  แลนนิสเตอร ์ พินิจใบหน้าเธอ  “ข้าคุ้นเคยกับฝันร้ายด ี ซานซา  

บางทีเจ้าอาจฉลาดกว่าที่ข้ารู้ก็ได ้ อย่างน้อยก็อนุญาตให้ข้าพาเจ้าไปส่งที่ห้อง 

ของเจ้าอย่างปลอดภัยก็แล้วกัน”
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ว่าพวกนางจะพบหมู่บ้านนั้นก็มืดสนิทแล้ว  แคทลินพบว่าตนกำลังนึก 

สงสัยว่าสถานที่แห่งนี้มีชื่อหรือไม่  หากมี  ผู้คนที่นี่คงนำพาชื่อของมัน 

ติดตัวไปพร้อมกับทุกอย่างที่พวกเขามีตอนที่หนีไป  แม้กระทั่งเทียนไขในวิหาร  

เซอร์เวนเดลจุดคบไฟและนำหน้านางลอดผ่านประตูเตี้ย ๆ  เข้าไป

	 ภายใน  ผนังทั้งเจ็ดด้านเป็นรอยแตกและบิดเบี้ยว  เทพคือหนึ่งเดียว  

บาทหลวงออสมินด์เคยสอนนางเมื่อครั้งยังเด็ก  กับเจ็ดลักษณะ  เหมือนเช่นที่ 

วิหารคืออาคารเดียวกับผนังเจ็ดด้าน  บรรดาวิหารที่มั่งคั่งของเมืองต่าง ๆ จะม ี

รูปป้ันของเทพท้ังเจ็ดและแท่นบูชาประจำแต่ละองค์  ในวินเทอร์เฟล  บาทหลวง 

เชย์ลแขวนหน้ากากแกะสลักบนผนังแต่ละด้าน  ที่นี่แคทลินพบเพียงภาพวาด 

ด้วยถ่านหยาบ ๆ  เซอร์เวนเดลวางคบไฟไว้ในช่องเสียบใกล้ประตู  และออกไป 

รอข้างนอกกับโรบาร ์ รอยซ์

	 แคทลินพินิจมองใบหน้าเหล่าน้ัน  เทพบิดามีเคราเช่นเคย  เทพมารดาย้ิม  

เป่ียมความรักและโอบอุ้มคุม้ครอง  เทพนกัรบมดีาบท่ีวาดคร่าว ๆ อยูใ่ต้ใบหนา้  

เทพช่างเหล็กมีค้อนคู่กาย  เทพสาวพรหมจรรย์งดงาม  เทพหญิงชราเหี่ยวย่น 

และเฉลียวฉลาด

	 และใบหน้าที่เจ็ด...เทพแปลกหน้าไม่ได้เป็นบุรุษหรือสตรี  แต่เป็นทั้งคู่  

และเป็นผู้ถูกกีดกันรังเกียจเหมือนเช่นเคย  ผู้พเนจรจากแดนไกล  ท้ังด้อยกว่า 

และเหนือกว่ามนุษย์  ไม่เป็นที่รู้จักและไม่อาจรู้จักได้  ใบหน้า  ณ  ที่นี้เป็นรูปไข่ 

สีดำ  เป็นเงามืดที่มีดวงดาวเป็นดวงตา  มันทำให้แคทลินรู้สึกอึดอัด  นางแทบ 

แคทลิน
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ไม่พบความสบายใจจากที่นี่เลย

	 นางคุกเข่าลงตรงหน้าเทพมารดา  “เทพีของข้า  โปรดมองลงมายังการ 

สู้รบนี้ด้วยดวงตาของมารดาเถิด  พวกเขาล้วนแต่เป็นบุตรชาย  ทุกผู้ทุกคน  

ไว้ชีวิตพวกเขาหากท่านทำได้  และไว้ชีวิตลูกชายของข้าเองด้วย  คุ้มครองรอบบ์  

แบรน  และริกคอนด้วย  ข้าอยากจะอยู่กับพวกเขาเหลือเกิน”

	 รอยร้าวเป็นเส้นยาวลงมาจากดวงตาข้างซ้ายของเทพมารดา  ทำให้นาง 

ดูราวกับกำลังร่ำไห้  แคทลินได้ยินเสียงก้องดังของเซอร์เวนเดล  และเสียงตอบ 

เบา  ๆ   เป็นครั้งคราวของเซอร์โรบาร์  ขณะทั้งสองคุยกันเรื่องการรบที่กำลังจะ 

มาถึง  นอกจากนั้นแล้วค่ำคืนก็เงียบสนิท  ไม่มีแม้กระทั่งเสียงจิ้งหรีดให้ได้ยิน  

และทวยเทพก็นิ ่งเงียบกันอยู่  ทวยเทพองค์เก่าของท่านเคยตอบท่านไหม  

เน็ด  นางนึกฉงน  เวลาที่ท่านคุกเข่าลงตรงหน้าต้นดวงใจของท่าน  พวกเขา 

ได้ยินท่านไหม

	 แสงคบไฟที่วูบวาบเต้นเร่าไปตามผนัง  ทำให้ใบหน้าเหล่านั้นดูกึ่งมีชีวิต  

บิดเบ้ียวและเปล่ียนไปเร่ือย ๆ  บรรดารูปสลักตามวิหารใหญ่ ๆ มีใบหน้าตามแต่ 

ช่างหินจะมอบให้  แต่ภาพขูดขีดด้วยถ่านเหล่านี้วาดขึ้นหยาบ  ๆ  จนอาจด ู

เป็นใครก็ได ้ ใบหน้าของเทพบิดาทำให้นางนึกถึงบิดาของนางเองที่กำลังใกล้จะ 

เสียชีวิตบนเตียงของเขาที่ริเวอร์รัน  เทพนักรบเป็นเรนลีกับสแตนนิส  รอบบ์ 

กับโรเบิร์ต  เจมี  แลนนิสเตอร์  กับจอน  สโนว์  นางถึงกับเห็นเส้นพวกนั้น 

เป็นภาพอาร์ยาแวบหนึ่ง  เพียงวูบเดียว  จากนั้นกระแสลมแรงที่พัดผ่านประต ู

เข้ามาก็ทำให้คบไฟแตกปะทุ  และความละม้ายคล้ายคลึงน้ันก็หายไป  ถูกขับไล่ 

ไปด้วยแสงจัดจ้าสีส้ม

	 ควันไฟทำให้แสบตา  นางขยี้ตาด้วยสันของมือที่มีรอยแผลเป็น  เมื่อ 

เงยข้ึนมองเทพมารดาอีกคร้ัง  นางเห็นมารดาของตัวเอง  ท่านหญิงมินิซา  ทัลลี  

เสียชีวิตจากการคลอดบุตร  ขณะพยายามให้กำเนิดบุตรชายคนท่ีสองของลอร์ด 

ฮอสเตอร์  ทารกตายไปพร้อมกับนาง  และหลังจากน้ันชีวิตของผู้เป็นบิดาก็มอด 

ดับไปบางส่วน  นางเยือกเย็นมากเสมอ  แคทลินคิดขณะนึกถึงมืออันนุ่มนวล 

ของมารดาและรอยยิ้มอบอุ่นของนาง  ถ้านางยังมีชีวิตอยู่  ชีวิตของพวกเรา 

จะแตกต่างไปสักเพียงใด  นางนึกสงสัยว่าท่านหญิงมินิซาจะคิดเช่นไรกับ 
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บุตรสาวคนโตท่ีกำลงัคกุเข่าอยู่ตรงหน้านาง  ข้าเดนิทางมาหลายพันโยชน์  และ 

เพ่ืออะไรหรือ  ข้ารับใช้ใครกัน  ข้าสูญเสียลูกสาวสองคนไป  รอบบ์ก็ไม่ต้องการ 

ข้า  และแบรนกับริกคอนก็ต้องคิดเป็นแน่ว่าข้าเป็นแม่ท่ีเย็นชาไร้หัวใจ  ข้าไม่ได้ 

อยู่กับเน็ดตอนที่เขาตายด้วยซ้ำ...

	 นางรู้สึกหัวหมุน  และวิหารดูจะเคลื่อนที่อยู่รอบตัว  เงาต่าง ๆ ส่ายไหว 

และขยับไปมา  พวกสัตว์ที่ซุ่มซ่อนอยู่วิ่งแข่งกันข้ามผนังสีขาวแตกร้าว  วันนี้ 

แคทลินไม่ได้กินอะไร  บางทีน่ันอาจเป็นการไม่ฉลาด  นางบอกตัวเองว่าไม่มีเวลา  

แต่ความจริงก็คืออาหารหมดรสชาติในโลกที่ไม่มีเน็ด  เมื่อพวกนั้นตัดหัวเขา  

พวกเขาก็ได้ฆ่าข้าไปด้วย

	 ข้างหลังนาง  คบไฟแตกปะทุ  และทันใดน้ันเอง  นางรู้สึกเหมือนใบหน้า 

ท่ีอยู่บนผนังเป็นใบหน้าน้องสาว  แม้ว่าดวงตาคู่น้ันจะแข็งกระด้างกว่าท่ีจดจำได้ 

ก็ตาม  ไม่ใช่ดวงตาของไลซา  แต่เป็นดวงตาของเซอร์ซี  เซอร์ซีก็เป็นแม่คน 

เหมือนกัน  ไม่ว่าพ่อของเด็กพวกนั้นจะเป็นใครก็ตาม  นางเคยรู้สึกถึงลูก  ๆ 

ที่ดิ้นอยู่ในท้อง  ให้กำเนิดพวกเขาออกมาด้วยความเจ็บปวดและด้วยเลือด 

ของนาง  ให้ดูดนมจากอก  ถ้าพวกเขาเป็นลูกของเจมีจริง...

	 “เซอร์ซีสวดภาวนาต่อท่านด้วยเหมือนกันหรือเปล่า  เทพีของข้า”  แคทลิน 

ถามเทพมารดา  นางมองเห็นเครื่องหน้าอันเย่อหยิ่ง  เย็นชา  และสะสวยของ 

ราชินีแลนนิสเตอร์สลักอยู่บนผนัง  รอยร้าวยังอยู่ตรงนั้น  แม้กระทั่งเซอร์ซี 

ก็ร่ำไห้เพื่อลูก ๆ ของนางได้  “เทพแต่ละองค์ในเจ็ดองค์ล้วนเป็นส่วนประกอบ 

ของเทพทั้งเจ็ด”  บาทหลวงออสมินด์เคยบอก  ทั้งเทพหญิงชราและเทพสาว 

พรหมจรรย์ล้วนมีความงามพอกัน  และเทพมารดาก็อาจดุร้ายกว่าเทพนักรบ 

เมื่อลูก ๆ ของนางตกอยู่ในอันตราย  ใช่...

	 นางได้พบเจอโรเบิร์ต  บาราเธียน  ท่ีวินเทอร์เฟลมากพอจะรู้ว่า  พระราชา 

ไม่ได้มองดูจอฟฟรีย์ด้วยความรักใคร่เอ็นดูมากมายอะไรนัก  ถ้าเด็กหนุ่มเป็น 

เลือดเน้ือเช้ือไขของเจมีจริง  โรเบิร์ตจะต้องส่ังประหารเขาพร้อมกับมารดา  และ 

น้อยคนจะประณามเขา  ลูกนอกสมรสเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไป  แต่การสมสู่ร่วม 

สายเลือดเป็นบาปอันใหญ่หลวงต่อทวยเทพท้ังเก่าและใหม่  และพวกเด็ก ๆ แห่ง 

ความต่ำทรามเช่นน้ันก็ถูกตราหน้าว่าเป็นส่ิงน่ารังเกียจท้ังในวิหารและป่าศักด์ิสิทธ์ิ  
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เหล่าพระราชามังกรแต่งงานกันในหมู่พ่ีน้องหญิงชาย  แต่พวกเขาเป็นสายเลือด 

วาลีเรียเก่า  ซึ่งการปฏิบัติเช่นนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดา  และเช่นเดียวกับมังกร 

ของพวกเขา  พวกทาร์แกเรียนไม่ขึ้นตรงต่อทั้งทวยเทพและมนุษย์ใด

	 เน็ดคงต้องรู้เรื่องนี้  และลอร์ดแอร์รินก่อนหน้าเขาด้วย  มิน่าเล่าราชิน ี

ถึงได้ฆ่าพวกเขาทั้งคู ่ ข้าจะทำน้อยกว่านั้นเพื่อตัวเองหรือเปล่า  แคทลินกำมือ 

แน่น  รู้สึกถึงความตึงของนิ้วที่มีแผลเป็นตรงบริเวณที่เหล็กกล้าของมือลอบ 

สังหารบาดลึกถึงกระดูกตอนที่นางต่อสู้เพื ่อช่วยชีวิตบุตรชาย  “แบรนก็รู ้ 

เหมือนกัน”  นางกระซิบพร้อมกับลดศีรษะลง  ทวยเทพได้โปรดด้วยเถิด  เขา 

ต้องเห็นอะไรบางอย่าง  ได้ยินอะไรบางอย่าง  น่ันเป็นเหตุผลท่ีพวกน้ันพยายาม 

ฆ่าเขาบนเตียง

	 ท้ังสับสนและเหน่ือยล้า  แคทลิน  สตาร์ค  มอบกายถวายชีวิตต่อทวยเทพ  

นางคุกเข่าตรงหน้าเทพช่างเหล็กผู้ซ่อมแซมส่ิงท่ีเสียหาย  และขอให้ทรงคุ้มครอง 

แบรนคนดีของนาง  จากนั้นนางหันไปยังเทพสาวพรหมจรรย์และวิงวอนให้นาง 

มอบความกล้าหาญแก่อาร์ยาและซานซา  ปกปักรักษาพวกเธอในวัยอันบริสุทธิ ์ 

นางภาวนาต่อเทพบิดาขอความยุติธรรม  ขอความเข้มแข็งในการแสวงหาและ 

ขอสติปัญญาที่จะรู้จักความยุติธรรมนั้น  และนางขอให้เทพนักรบรักษาความ 

แข็งแกร่งของรอบบ์และคุม้ครองเขาในการสู้รบ  ท้ายท่ีสุดแคทลนิหันไปหาเทพ 

หญิงชราซึ่งรูปสลักของนางมักมีตะเกียงอยู่ในมือข้างหนึ่ง  “นำทางข้าด้วยเถิด  

สตรีผู้ฉลาด”  นางภาวนา  “ส่องให้ข้าเห็นทางท่ีข้าต้องเดิน  และอย่าให้ข้าสะดุดล้ม 

ในที่มืดที่รออยู่เบื้องหน้าเลย”

	 ในที่สุดก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นข้างหลัง  และเสียงพูดที่ประตู  “ท่านหญิง 

ของข้า”  เซอร์โรบาร์พูดอย่างนุ่มนวล  “ขออภัยเถิด  แต่เวลาของเราหมดลงแล้ว  

เราต้องกลับไปก่อนฟ้าสาง”

	 แคทลินลุกขึ้นยืนอย่างแข็งขัด  ปวดเข่าทั้งสองข้าง  และในตอนนั้นนาง 

คงยอมแลกอะไรหลายอย่างกับเตียงขนนกกับหมอนสักใบ  “ขอบใจ  ท่านเซอร์  

ข้าพร้อมแล้ว”

	 พวกนางข่ีม้าไปในความเงียบผ่านผืนป่าโปร่งซ่ึงมีต้นไม้เอนลู่หนีจากทะเล 

ราวกับเมามาย  เสียงครางอย่างต่ืน   ๆของม้าและเสียงเหล็กกล้ากระทบกันนำทาง 
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พวกนางกลับไปยังค่ายของเรนลี  คนและม้าเป็นขบวนยาวอยู่ในชุดเกราะ 

ท่ามกลางความมืด  ดำมืดราวกับช่างเหล็กได้ตอกตีความมืดให้เป็นเหล็กกล้า  

มีธงทิวมากมายท้ังทางขวาและซ้ายของนาง  กับธงเป็นทิวแถวซ้อนกันแถวแล้ว- 

แถวเล่าเบ้ืองหน้านาง  แต่ในแสงสลัวรางก่อนอรุณรุ่ง  ไม่มีสีสันหรือสัญลักษณ์ใด 

จะมองเห็นได้กระจ่าง  กองทัพสีเทา  แคทลินคิด  เหล่าบุรุษสีเทาบนม้าสีเทา 

ใต้ธงทิวสีเทา  ขณะที่พวกเขานั่งรออยู่บนหลังม้า  บรรดาอัศวินเงาของเรนล ี

ชี้ทวนขึ้นฟ้า  นางจึงขี่ม้าผ่านป่าที่มีต้นไม้สูงโกร๋น  ขาดใบและไร้ชีวิต  ตรงที่ตั้ง 

ของสตอร์มส์เอนดม์เีพียงความมดืทึบยิง่กว่า  เป็นกำแพงสีดำท่ีไมม่ดีาวดวงใด 

จะส่องแสงผ่านได้  แต่นางมองเห็นคบไฟขยับไปทั่วท้องทุ่งที่ซึ่งลอร์ดสแตนนิส 

ตั้งค่ายของเขา

	 เทียนในกระโจมของเรนลีทำให้ผนังผ้าไหมที่เป็นประกายสลัวดูเหมือน 

เรืองแสง  เปลี่ยนกระโจมหลังใหญ่ให้กลายเป็นปราสาทวิเศษที่มีชีวิตชีวาด้วย 

แสงสีมรกต  องครักษ์สายรุ้งสองคนยืนเฝ้ายามอยู่ท่ีประตูกระโจมของพระราชา  

แสงสีเขียวฉายส่องอย่างประหลาดกระทบลายลูกพลัมสีม่วงบนเสื้อตัวนอก 

ของเซอร์พาร์เมน  และทำให้เกิดสีช้ำหมองบนลายดอกทานตะวันที่ปกคลุมอยู ่

ทุกตารางนิ้วของเกราะแผ่นสีเหลืองเคลือบเงาของเซอร์เอ็มมอน  พู่ผ้าไหมยาว 

ปลิวสยายจากหมวกเกราะของพวกเขา  ผ้าคลุมไหล่สีรุ้งพาดคลุมไหล่

	 ภายใน  แคทลินพบเบรียนน์กำลังสวมชุดเกราะสำหรับออกรบให้พระราชา 

ขณะท่ีลอร์ดทาร์ลีกับลอร์ดโรแวนพูดคุยกันเร่ืองการจัดทัพและกลยุทธ์  ข้างในน้ี 

อุ่นสบาย  ความร้อนแผอ่อกมาจากถ่านหินในกระถางไฟขนาดเล็กทำด้วยเหล็ก 

สิบสองใบ  “ข้าต้องพูดกับท่าน  ฝ่าบาท”  นางพูด  ใช้วาจากับเขาเย่ียงพระราชา 

สักครั้ง  อะไรก็ได้ที่จะทำให้เขาสนใจนาง

	 “สักประเด๋ียวนะ  ท่านหญิงแคทลิน”  เรนลีตอบ  เบรียนน์ประกอบแผ่น 

เกราะหลังเข้ากับแผ่นเกราะอกทับเสื้อนอกบุนวมของเขา  เกราะของพระราชา 

เป็นสีเขียวเข้ม  สีเขียวของใบไม้ในป่าฤดูร้อน  สีเข้มจัดจนดูดกลืนแสงเทียน 

ไปหมด  จุดเด่นที่เป็นทองคำเลี่ยมและตะขอเกี่ยวเปล่งประกายวาวเหมือน 

เปลวไฟจากท่ีไกล   ๆในป่า  กะพริบวิบวับทุกคร้ังท่ีเขาขยับกาย  “โปรดพูดต่อเถิด  

ลอร์ดมาธิส”
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	 “ฝ่าบาท”  มาธิส  โรแวน  พูดพร้อมกับเหลือบมองข้าง ๆ มายังแคทลิน  

“ตามท่ีข้าพูดค้างไว้  เราพร้อมออกรบแล้ว  เหตุใดต้องรอให้ฟ้าสาง  ส่งสัญญาณ 

เคลื่อนทัพเถิด”

	 “และให้ผู้คนพูดกันว่าข้าชนะด้วยการเล่นไม่ซื่อ  ด้วยการโจมตีอย่าง 

ไม่สมกับเป็นอัศวินงั้นหรือ  รุ่งอรุณเป็นเวลาที่เลือกแล้ว”

	 “เลือกโดยสแตนนิส”  แรนดิลล์  ทาร์ลี  ช้ี  “เขาจะอยากให้เราออกโจมตี 

โดยหันหน้าเข้าสู่ดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้น  เราจะกึ่งตาบอดทีเดียวนะ”

	 “ก็แค่จนกระท่ังการโจมตีระลอกแรกเท่าน้ันแหละ”  เรนลีพูดอย่างม่ันใจ 

“เซอร์ลอรัสจะจู่โจมพวกมัน  แล้วหลังจากนั้นทุกอย่างก็จะชุลมุน”  เบรียนน์ 

ดึงสายรัดหนังสีเขียวให้กระชับและรัดหัวเข็มขัดทองคำ  “พอพ่ีชายข้าตาย  อย่า 

ให้ใครทำอะไรที่เป็นการดูหมิ่นศพของเขาเด็ดขาด  เขามีสายเลือดเดียวกับข้า  

ข้าจะไม่ให้ใครเอาหอกเสียบหัวเขาเดินแห่ไปทั่ว”

	 “แล้วถ้าเขายอมแพ้ล่ะ”  ลอร์ดทาร์ลีถาม

	 “ยอมแพ้หรือ”  ลอร์ดโรแวนหัวเราะ  “ตอนเมซ  ไทเรล  ปิดล้อมสตอร์มส์- 

เอนด์  สแตนนิสยอมกินหนูมากกว่าเปิดประตูเมือง”

	 “ข้าจำได้ดี”  เรนลีเชิดคางข้ึนเพ่ือให้เบรียนน์ติดเกราะคอให้เข้าท่ี  “ตอน 

ท้าย  ๆ  เซอร์กาเวน  ไวลด์  กับอัศวินสามคนของเขาพยายามลักลอบหนีออก 

ทางประตูหลังเพื่อยอมจำนน  สแตนนิสจับได้และสั่งให้เหวี่ยงพวกเขาออกจาก 

กำแพงด้วยเครื่องยิงกระสุน  ข้ายังจำใบหน้าของกาเวนได้ติดตาตอนที่พวกนั้น 

มัดตัวเขา  เขาเคยเป็นครูฝึกอาวุธของเรา”

	 ลอร์ดโรแวนทำหน้าตางุนงง  “ไม่มีใครถูกเหว่ียงจากกำแพงน่ีนา  ข้าต้อง 

จำเรื่องเช่นนั้นได้แม่นสิ”

	 “เมสเตอร์เครสเซ็นบอกสแตนนิสว่า  เราอาจถูกบังคับให้กินศพคนตาย 

ของเราเอง  และไม่มีประโยชน์ที่จะโยนเนื้อดี ๆ ทิ้งไป”  เรนลีเสยผมไปข้างหลัง  

เบรียนน์รวบมันด้วยเชือกกำมะหยี่และดึงหมวกบุนวมลงปิดหูของเขา  เพื่อ 

ป้องกันแรงกระแทกจากน้ำหนักของหมวกเกราะ  “ต้องขอบคุณอัศวินหัวหอม 

ที่ทำให้เราไม่ต้องลดตัวลงไปกินศพ  แต่ก็หวุดหวิดเต็มที  เกือบไปแล้วเชียว 

สำหรับเซอร์กาเวนที่ตายในห้องขัง”
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	 “ฝ่าบาท”  แคทลินรอด้วยความอดทน  แต่เวลาเริ่มกระชั้นแล้ว  “ท่าน 

รับปากว่าจะฟังข้าพูด”

	 เรนลีพยักหน้า  “จัดแจงกองรบของพวกท่านให้เรียบร้อย  นายข้า 

ท้ังหลาย...อ้อ  และถ้าบาร์ริสตัน  เซลมี  อยู่ข้างพ่ีชายข้า  ข้าอยากให้ไว้ชีวิตเขา”

	 “ไม่มีข่าวคราวของเซอร์บาร์ริสตันตั้งแต่จอฟฟรีย์ไล่เขาไปแล้ว”  ลอร์ด 

โรแวนแย้ง

	 “ข้ารู ้จักตาแก่นั ่น  เขาต้องการพระราชาให้คุ ้มกัน  มิฉะนั้นเขาจะมี 

ความหมายอะไร  แต่เขาไม่เคยมาหาข้า  และท่านหญิงแคทลินก็บอกว่าเขาไม่ได้ 

อยู่กับรอบบ์  สตาร์ค  ที่ริเวอร์รัน  แล้วจะอยู่ที่ไหนได้ถ้าไม่ใช่กับสแตนนิส”

	 “ตามแต่ท่านว่า  ฝ่าบาท  เขาจะไม่ได้รับอันตรายใด  ๆ”  ลอร์ดทั้งสอง 

โค้งคำนับต่ำแล้วจากไป

	 “ว่ามาสิ  ท่านหญิงสตาร์ค”  เรนลีพูด  เบรียนน์เหว่ียงผ้าคลุมไหล่ของเขา 

พาดทับไหล่กว้าง  มันเป็นผ้าทองเนื้อหนัก  มีรูปกวางสวมมงกุฎของบาราเธียน 

เด่นสะดุดตาด้วยเกล็ดถ่านเจ็ทสีดำ

	 “พวกแลนนิสเตอร์พยายามฆ่าแบรนลูกชายของข้า  ข้าเฝ้าถามตัวเอง 

นับพันครั้งว่าเพราะอะไร  พี่ชายของท่านให้คำตอบแก่ข้าแล้ว  มีการล่าสัตว ์

ในวันที่แบรนตกลงมา  โรเบิร์ตกับเน็ดและพวกผู้ชายส่วนใหญ่ขี่ม้าออกไปล่า 

หมูป่ากัน  แต่เจม ี แลนนิสเตอร์  คงอยู่ที่วินเทอร์เฟล  เช่นเดียวกับราชินี”

	 เรนลีเข้าใจความนัยได้โดยไม่ช้า  “ถ้าอย่างนั้นท่านก็เชื่อว่าเด็กคนนั้น 

แอบเห็นพวกเขาสมสู่กันเอง...”

	 “ข้าขอร้องเถอะ  นายข้า  อนุญาตให้ข้าไปหาสแตนนิสพี่ชายท่านและ 

บอกเขาในสิ่งที่ข้าสงสัยเถอะ”

	 “เพื่ออะไรหรือ”

	 “รอบบ์จะวางมงกุฎของเขา  ถ้าท่านกับพ่ีชายของท่านจะทำเช่นเดียวกัน”  

นางพูด  และหวังว่ามันเป็นความจริง  นางจะ  ทำ   ให้มันเป็นจริงหากต้องทำ  

รอบบ์จะฟังนาง  แม้ว่าบรรดาลอร์ดของเขาจะไม่ฟังก็ตาม  “ขอให้พวกท่าน 

ทั้งสามเรียกประชุมสภาที่ปรึกษาครั้งใหญ่อย่างที่อาณาจักรไม่เคยเห็นมาร้อยป ี 

เราจะไปวินเทอร์เฟลกัน  เพื่อที่แบรนจะได้เล่าเรื่องของเขาและทุกคนจะได้รู้ว่า 
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พวกแลนนิสเตอร์คือผู้ช่วงชิงที่แท้จริง  ขอให้พวกลอร์ดของเจ็ดราชอาณาจักร 

ที่มาชุมนุมกันเลือกผู้ที่จะปกครองพวกเขา”

	 เรนลีหัวเราะ  “บอกข้าที  ท่านหญิงของข้า  หมาป่าโลกันตร์ออกเสียง 

เลือกว่าตัวไหนจะเป็นจ่าฝูงง้ันหรือ”  เบรียนน์นำถุงมือโลหะกับหมวกเกราะใหญ่ 

ของพระราชามา  ยอดหมวกมีเขากวางทองท่ีจะเพ่ิมความสูงให้เขาอีกหน่ึงฟุตคร่ึง 

“หมดเวลาคุยแล้ว  ตอนนี้เรามาดูกันว่าใครแข็งแกร่งกว่ากัน”  เรนลีสวมถุงมือ 

โลหะสีเขียวทองลักษณะเหมือนเปลือกกุ้งในมือซ้าย  ขณะที่เบรียนน์คุกเข่าลง 

รัดเข็มขัดให้  เข็มขัดนั้นหนักอึ้งไปด้วยน้ำหนักของดาบยาวและกริช

	 “ข้าขอวอนท่านในนามของเทพมารดา”  แคทลินเอ่ยขึ้นเมื่อกระแสลม 

วูบใหญ่พัดประตูกระโจมเปิดออก  นางคิดว่านางเห็นการเคลื่อนไหววูบหนึ่ง  

แต่พอหันศีรษะไป  มันเป็นเพียงเงาของพระราชาที่ขยับไปมาบนผนังผ้าไหม  

นางได้ยินเรนลีเริ่มพูดจาล้อเล่น  เงาของเขาเคลื่อนไหว  ยกดาบขึ้นมา  สีดำ 

บนพื้นสีเขียว  เปลวเทียนวูบไหว  สั่นระริก  มีบางอย่างผิดแปลก  ผิดปกต ิ 

และจากนั้นนางก็เห็นดาบของเรนลียังอยู่ในปลอก  ยังถูกหุ้มอยู่ในฝัก  แต ่

ดาบเงา...

	 “หนาว”  เรนลีพูดด้วยเสียงแผ่วเบาอย่างงุนงง  ช่ัวอึดใจก่อนท่ีเหล็กกล้า 

ของเกราะหุ้มคอเขาจะแยกออกจากกันเหมือนเป็นผ้าห่อเนยใต้เงาของดาบ 

ที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้น  เขามีเวลาส่งเสียงหายใจหอบแหบเครือเบา  ๆ  ก่อนที่เลือด 

จะฉีดพุ่งออกมาจากลำคอ

	 “ฝ่าบะ...ไม่!”  เบรียนน์ชุดสีฟ้าร้องเมื่อนางเห็นเลือดกระฉูดอย่างแรง  

สุ้มเสียงหวาดกลัวไม่ต่างจากเด็กหญิงตัวน้อย  พระราชาเซเข้าสู่อ้อมแขนของนาง  

ธารเลือดซึมออกมาตามด้านหน้าชุดเกราะ  กระแสธารสีแดงเข้มท่ีเอ่อท่วมสีเขียว 

กับสีทอง  เทียนอีกหลายเล่มวูบดับ  เรนลีพยายามจะพูด  แต่สำลักเลือดตัวเอง  

ขาของเขาทรุดลง  และด้วยกำลังของเบรียนน์เท่าน้ันท่ีพยุงเขาเอาไว้  นางสะบัด 

ศีรษะไปข้างหลังและหวีดร้อง  พูดไม่ออกด้วยความปวดร้าวใจ

  เงา บางสิ่งที่ชั่วร้ายเร้นลับเกิดขึ้นที่นี่  นางรู้  บางสิ่งที่นางไม่อาจทำความ 

เข้าใจได้  เงาน้ันไม่ใช่เงาของเรนลี  ความตายเข้ามาทางประตูบานน้ันและเป่าชีวิต 

ออกจากตัวเขาอย่างรวดเร็วเหมือนลมเป่าเทียนของเขาดับ
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	 เวลาผ่านไปไม่กี่อึดใจเท่านั้นก่อนที่โรบาร์  รอยซ์  กับเอ็มมอน  คาย  

จะโผล่พรวดเข้ามา  แม้มันจะรู้สึกราวกับผ่านไปครึ่งค่อนคืนก็ตาม  นักรบ 

สองนายเบียดตามเข้ามาพร้อมด้วยคบไฟ  เม่ือพวกเขาเห็นเรนลีอยู่ในอ้อมแขน 

ของเบรียนน์และนางชุ่มโชกไปด้วยเลือดของพระราชา  เซอร์โรบาร์ก็ร้องล่ันด้วย 

ความตกใจ  “นางคนชั่ว!”  เซอร์เอ็มมอนแผดเสียงลั่น  เขาผู้สวมเกราะโลหะ 

ลายดอกทานตะวัน  “ไปให้พ้นพระองค์นะ  นางคนชั่วช้า!”

	 “ทวยเทพเมตตาด้วยเถอะ  เบรียนน์  ทำไม ”  เซอร์โรบาร์ถาม

	 เบรียนน์เงยหน้าขึ้นจากร่างของพระราชา  ผ้าคลุมไหล่สีรุ้งที่ห้อยจาก 

ไหล่ของนางเปลี่ยนเป็นสีแดงบริเวณที่เลือดของพระราชาซึมเข้าไปในเนื้อผ้า  

“ข้า...ข้า...”

	 “เจ้าจะต้องตายสำหรับเรื่องนี้”  เซอร์เอ็มมอนกระชากขวานศึกด้ามยาว 

มาจากอาวุธที่วางกองอยู่ใกล้ประตู  “เจ้าจะชดใช้ชีวิตของพระราชาด้วยชีวิต 

ของเจ้าเอง!”

  “อย่า!”  แคทลิน  สตาร์ค  หวีดร้องเมื่อนางพูดออกในที่สุด  แต่สาย 

ไปแล้ว  พวกเขาอยู่ในอารมณ์บ้าเลือด  และพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับเสียงตะโกน 

ซึ่งดังกลบคำพูดที่เบากว่าของนาง

	 เบรียนน์เคลื่อนไหวเร็วจนแคทลินไม่อยากเชื่อ  ดาบของนางไม่ได้อยู ่

ใกล้มือ  นางจึงคว้าดาบของเรนลีจากปลอกและยกขึ้นมารับขวานของเอ็มมอน 

ในจังหวะท่ีกำลังเหว่ียงลงมา  สะเก็ดไฟสว่างวาบเป็นสีฟ้าขาวเม่ือเหล็กกล้าปะทะ 

เหล็กกล้าพร้อมกับเสียงดังก้อง  เบรียนน์ลุกพรวดข้ึน  ร่างของพระราชาผู้ไร้ชีวิต 

ถูกเสือกไสไปข้าง ๆ  เซอร์เอ็มมอนสะดุดร่างน้ันขณะท่ีเขาพยายามเข้าใกล้  และ 

คมดาบของเบรียนน์ก็ตัดผ่านด้ามไม้จนหัวขวานหมุนควง  ชายอีกคนแหย ่

คบเพลิงท่ีมีไฟลุกใส่หลังนาง  แต่ผ้าคลุมไหล่สีรุ้งชุ่มเลือดจนไม่ติดไฟ  เบรียนน์ 

หมุนตัวและฟันฉับ  ทั้งคบไฟและมือลอยกระเด็น  เปลวไฟค่อย ๆ ลามไปบน 

พรม  ชายท่ีถูกตัดมือขาดเร่ิมร้องล่ัน  เซอร์เอ็มมอนท้ิงขวานลงและควานหาดาบ  

นักรบคนท่ีสองพุ่งเข้ามา  เบรียนน์ปัดป้อง  แล้วดาบของท้ังสองก็ร่ายรำปะทะกัน 

เป็นจังหวะเสียงดัง  เมื่อเอ็มมอน  คาย  เดินลุยเข้ามาอีกครั้ง  เบรียนน์จำต้อง 

ถอย  แต่อย่างไรก็ตามนางสกัดท้ังสองคนไว้ได้  บนพ้ืน  ศีรษะของเรนลีพลิกไป 
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ด้านหนึ่งอย่างน่าหวาดเสียว  และรอยปาดที่เหมือนปากอันที่สองก็แสยะกว้าง  

ตอนนี้เลือดไหลออกมาจากตัวเขาตามจังหวะชีพจรเต้นช้า ๆ 

	 เซอร์โรบาร์ร้ังรอด้วยความไม่แน่ใจ  แต่ตอนน้ีเขากำลังเอ้ือมไปท่ีด้ามดาบ 

“โรบาร ์ ไม่นะ  ฟังก่อน”  แคทลินคว้าแขนเขาไว ้ “ท่านเข้าใจนางผิดแล้ว  นาง 

ไม่ได้ทำ  ช่วยนางสิ!  ฟังข้านะ  สแตนนิสต่างหากที่ทำ”  ชื่อนั้นอยู่ที่ริมฝีปาก 

ก่อนที่นางจะทันได้คิดว่ามันมาได้อย่างไร  แต่ขณะที่พูดออกไป  นางก็รู้ว่ามัน 

เป็นความจริง  “ข้าสาบานได้  ท่านก็รู้จักข้า  สแตนนิส  เป็นคนฆ่าเขา”

	 อัศวินสายรุ้งหนุ่มจ้องสตรีเสียสติผู้น้ีด้วยดวงตาสีอ่อนต่ืนกลัว  “สแตน- 

นิสรึ  ยังไงกัน”

	 “ข้าไม่รู้  ไสยเวท  มนตร์ดำบางอย่าง  มีเงา  เงา ”  นางรู้สึกว่าเสียงของ 

ตัวเองฟังดูคลุ้มคล่ังและเสียสติ  แค่คำพูดพร่ังพรูออกมาอย่างรวดเร็วขณะท่ีดาบ 

ยังกระทบกันข้างหลังนาง  “เงาท่ีมีดาบ  ข้าสาบานได้  ข้าเห็น  ท่านตาบอดหรือไง  

แม่สาวคนนั้น  รัก   เขา!  ช่วยนางด้วย!  ”  นางเหลียวหลังไปมอง  เห็นองครักษ์ 

คนที่สองล้มลง  ดาบของเขาร่วงจากนิ้วปวกเปียก  ข้างนอกมีเสียงตะโกน  

พวกผู้ชายที่โกรธแค้นอีกหลายคนจะพรวดพราดเข้าใส่พวกเขาในวินาทีใดก็ได ้ 

นางรู้  “นางไม่ได้ทำอะไรผิด  โรบาร์  ท่านเชื่อคำพูดข้าได้  ด้วยหลุมศพของ 

สามีข้าและเกียรติยศของข้าในฐานะสตาร์คคนหนึ่ง!”

	 คำพูดนั้นทำให้เขาตัดสินใจได้  “ข้าจะรั้งพวกนั้นไว้”  เซอร์โรบาร์พูด  

“พานางหนีไป”  เขาหมุนตัวและเดินออกไป

	 เปลวไฟลามไปถึงผนังแล้วและค่อย ๆ ไล่ขึ้นไปตามด้านข้างของกระโจม  

เซอร์เอ็มมอนกำลังรุกไล่เบรียนน์อย่างหนัก  เขาในชุดเหล็กกล้าสีเหลือง 

เคลือบเงากบันางในชุดผ้าขนสตัว์  เขาลืมแคทลนิไปแล้ว  จนกระท่ังกระถางไฟ 

เหล็กเหวี่ยงลงมาฟาดที่ท้ายทอย  เขาสวมหมวกเกราะ  แรงกระแทกจึงสร้าง 

ความเสียหายได้ไม่นาน  แต่มันทำให้เข่าเขาทรุดลงไป  “เบรียนน์  ไปกับข้า”  

แคทลินสั่ง  เด็กสาวมองเห็นโอกาสได้โดยเร็ว  ใช้ดาบฟันทีหนึ่ง  แล้วผ้าไหม 

สีเขียวก็แยกออก  ท้ังสองก้าวออกไปในความมืดและความหนาวเย็นของรุ่งอรุณ  

เสียงเอะอะดังมาจากอีกด้านของกระโจม  “ทางนี้”  แคทลินเร่ง  “ช้า ๆ ไว้  เรา 

ต้องไม่วิ่ง  ไม่อย่างนั้นพวกเขาจะถามว่าทำไม  เดินสบาย  ๆ   เหมือนไม่มีอะไร 
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เกิดขึ้น”

	 เบรียนน์เสียบดาบผ่านเข็มขัดและเดินตามแคทลินไปข้าง  ๆ  อากาศยาม 

ราตรีมีกลิ่นฝน  ข้างหลังพวกนาง  กระโจมของพระราชามีไฟลุกท่วม  เปลวไฟ 

ลุกสูงตัดกับความมืด  ไม่มีใครเข้ามาหยุดพวกเธอ  พวกผู้ชายรีบรุดผ่านท้ังสอง 

ไป  พร้อมกับตะโกนเร่ืองไฟไหม้  การสังหาร  และไสยเวท  คนอ่ืน   ๆ ยืนกันเป็น 

กลุ่มเล็ก  ๆ  และพูดคุยเสียงเบา  สองสามคนกำลังสวดอ้อนวอน  และอัศวิน 

ฝึกหัดวัยเยาว์คนหนึ่งกำลังคุกเข่าสะอื้นไห้อย่างเปิดเผย

	 ทัพของเรนลีแตกกระจายเม่ือข่าวลือแพร่สะพัดจากปากต่อปาก  กองไฟ 

ที่ก่อไว้ยามค่ำคืนมอดลงแล้ว  และเมื่อทิศตะวันออกเริ่มสว่าง  สตอร์มส์เอนด์ 

อันใหญ่มหึมาก็ปรากฏขึ้นราวกับภาพฝันทำด้วยศิลาขณะที่สายหมอกซีดจาง 

โฉบผ่านท้องทุ่ง  ลอยมาจากดวงอาทิตย์ด้วยปีกของสายลม  ภูตผียามเช้า  

นางเคยได้ยินยายแนนเรียกพวกมัน  วิญญาณที่กลับคืนหลุมศพของตน 

และตอนนี้เรนลีก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้ว  จากไปเช่นเดียวกับโรเบิร์ตผู้เป็นพี่ชาย 

เช่นเดียวกับเน็ดที่รักของนาง

	 “ข้าไม่เคยได้กอดเขายกเว้นตอนที่เขาตาย”  เบรียนน์พูดเสียงเบาขณะ 

ท้ังสองเดินฝ่าความชุลมุนท่ีกระจายไปท่ัว  สุ้มเสียงฟังดูราวกับนางอาจแตกสลาย 

ในวินาทีใดก็ได้  “วินาทีหนึ่งเขากำลังหัวเราะอยู่ดี  ๆ  แล้วจู ่  ๆ  ก็มีเลือดทั่ว 

ทุกหนแห่ง...ท่านหญิง  ข้าไม่เข้าใจ  ท่านเห็นไหม  ท่าน...”

	 “ข้าเห็นเงาหนึ่ง  ตอนแรกข้าคิดว่าเป็นเงาของเรนลี  แต่มันเป็นเงาของ 

พี่ชายเขา”

	 “ลอร์ดสแตนนิสหรือ”

	 “ข้า รู้สึก ว่าเป็นเขา  มันไม่มีเหตุผลหรอก  ข้ารู้...”

	 มันมีเหตุผลเพียงพอสำหรับเบรียนน์  “ข้าจะฆ่าเขา”  เด็กสาวร่างสูง 

หน้าตาเรียบ ๆ ประกาศ  “ด้วยดาบของนายข้าเองเลย  ข้าจะฆ่าเขา  ข้าขอสาบาน  

ข้าขอสาบาน  ข้าขอสาบาน”

	 ฮัล  มอลเล็น  กับผู้ติดตามท่ีเหลือของนางรออยู่พร้อมกับม้า  เซอร์เวนเดล  

แมนเดอร์ลี  ร้อนใจอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น  “ท่านหญิงของข้า  ค่ายปั่นป่วน 

ไปหมดแล้ว”  เขาโพล่งออกมาเมื่อเห็นทั้งสอง  “ลอร์ดเรนลี  เขา...”  เขาหยุด 
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ในทันใดพลางจ้องเบรียนน์และเลือดที่ชุ่มโชกตัวนาง

	 “ตายแล้ว  แต่ไม่ใช่ด้วยน้ำมือของเรา”

	 “การสู้รบ...”  ฮัล  มอลเล็น  เอ่ย

	 “จะไม่มีการสู้รบ”  แคทลินขึ้นม้า  และคณะผู้ติดตามตั้งขบวนรอบตัว 

นาง  เซอร์เวนเดลอยู่ทางซ้าย  เซอร์เพอร์วิน  เฟรย์  ทางขวา  “เบรียนน์  เรา 

นำม้ามามากกว่าจำนวนคนสองเท่า  เลือกสักตัวสิ  แล้วมากับเรา”

	 “ข้ามีม้าของข้าเอง  ท่านหญิง  แล้วชุดเกราะของข้า...”

	 “ทิ้งมันไป  เราต้องไปให้ไกลก่อนที่พวกนั้นจะคิดมองหาเรา  เราทั้งคู ่

อยู่กับพระราชาตอนท่ีเขาถูกฆ่า  เร่ืองน้ันจะไม่มีใครลืมหรอก”  เบรียนน์หมุนตัว 

และทำตามคำแนะนำโดยไม่พูดอะไร  “ไปได้”  แคทลินสั่งคณะผู้ติดตามเมื่อ 

ทุกคนขึ้นม้าแล้ว  “ถ้ามีใครพยายามขวางเรา  ฆ่ามันเสีย”

	 เมื่อรุ่งอรุณกางนิ้วมือยาวทั่วท้องทุ่ง  สีสันก็เริ่มกลับคืนสู่โลก  บริเวณ 

ที่ผู้คนสีเทานั่งอยู่บนม้าสีเทาและพกอาวุธเป็นหอกดำดั่งเงา  บัดนี้ปลายแหลม 

ของทวนนับหม่ืนเล่มสะท้อนแสงวูบวาบเป็นสีเงินเย็นเยียบ  และบนธงทิวท่ีปลิว 

สะบัดมากมายนั้น  แคทลินเห็นสีสันระเรื่อทั้งสีแดง  สีชมพู  และสีส้ม  สีสัน 

เข้มข้นทั้งสีฟ้าและสีน้ำตาล  สีเจิดจ้าทั้งสีทองและสีเหลือง  ทั้งหมดนั้นเป็น 

กองกำลังของสตอร์มส์เอนด์และไฮการ์เด้น  กองกำลังที่เคยเป็นของเรนลีเมื่อ 

หนึ่งชั่วโมงก่อน  เวลานี้พวกเขาเป็นของสแตนนิสแล้ว  นางตระหนัก  ถึงแม ้

พวกเขาจะยังไม่รู้ก็ตาม  พวกเขาจะหันไปหาใครอื่นเล่าหากไม่ใช่บาราเธียน 

คนสุดท้าย  สแตนนิสได้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการเงื้อฟันอันชั่วร้ายครั้งเดียว

  ข้าเป็นพระราชาโดยชอบธรรม  เขาเคยประกาศ  ขากรรไกรขบแน่น 

ดังเหล็ก  และลูกชายของท่านก็เป็นกบฏไม่น้อยกว่าน้องชายของข้าน่ี  วันของเขา 

จะมาถึงเช่นเดียวกัน

	 อาการหนาวสะท้านแล่นไปทั่วร่างของนาง
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จอน

เ
นินเขาแทงทะลุเหนือป่าดงรกทึบ  สูงเด่นและปรากฏขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว  

ที่ราบสูงที่มีลมกระโชกมองเห็นได้จากระยะไกลหลายไมล ์ พวกลาดตระเวน 

บอกว่าพวกคนเถื่อนเรียกมันว่ากำปั้นของปฐมบุรุษ  มันดูเหมือนกำปั้น  จริง  

จอน  สโนว์  คิด  กำปั้นที่ต่อยทะลุดินและผืนป่า  ลาดเขาสีน้ำตาลโล้นของมัน 

มีก้อนหินที่เป็นเหมือนข้อนิ้ว

	 เขาขี่ม้าขึ้นไปบนยอดเนินกับลอร์ดมอร์มอนต์และเหล่าเจ้าหน้าที่  ทิ้ง 

โกสต์ไว้ใต้ต้นไม้ข้างล่าง  เจ้าหมาป่าโลกันตร์วิ่งหนีไปสามครั้งขณะที่พวกเขา 

ไต่ข้ึนเขา  โดยกลับมาอย่างไม่เต็มใจสองคร้ังตามเสียงผิวปากของจอน  พอคร้ัง 

ที่สาม  ลอร์ดผู้บัญชาการก็หมดความอดทนและตวาดว่า  “ปล่อยมันไปเถอะ  

เจ้าหนู  ข้าอยากไปให้ถึงยอดก่อนพลบ  แล้วค่อยตามหาเจ้าหมาป่าทีหลัง”

	 ทางขึ้นทั้งชันและเต็มไปด้วยหิน  บนยอดมีกองหินร่วงเรียงรายเป็น 

ผนังสูงเทียมอก  พวกเขาต้องวนไปทางตะวันตกระยะหน่ึงกว่าจะเจอช่องท่ีใหญ่ 

พอให้ม้าผ่านได้  “พ้ืนดินตรงน้ีดีนะ  ธอเรน”  หมีเฒ่าประกาศเม่ือพวกเขาข้ึนมา 

ถึงยอดในท่ีสุด  “เราแทบจะหวังหาท่ีดีกว่าน้ีไม่ได้แล้วละ  เราต้ังค่ายกันท่ีน่ีเพ่ือ 

รอคร่ึงมือ”  ลอร์ดผู้บัญชาการเหว่ียงตัวลงจากอาน  ทำให้เจ้านกเรเวนหลุดจาก 

ไหล ่ เจ้านกบ่นเสียงดังขณะบินไปในอากาศ

	 ทิวทัศน์บนยอดเขาให้ความรู้สึกสดช่ืน  แต่วงกำแพงน่ันต่างหากท่ีดึงดูด 

สายตาจอน  ก้อนหินสีเทาสึกกร่อนด้วยแดดลมมีหย่อมราสีขาวกับมอสส์สีเขียว 

ห้อยยาวเป็นเครา  ว่ากันว่ากำปั้นนี้เคยเป็นปราการวงแหวนของปฐมบุรุษในยุค 
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รุ่งอรุณ  “สถานที่เก่าแก่และแข็งแกร่ง”  ธอเรน  สมอลวู้ด  พูด

  “แก่”  นกเรเวนของมอร์มอนต์แผดเสียงพร้อมกับกระพือปีกบินวน 

เป็นวงเสียงดังอยู่เหนือศีรษะพวกเขา  “แก ่ แก่  แก่”

	 “เงียบ”  มอร์มอนต์คำรามใส่เจ้านก  หมีเฒ่าทะนงตนเกินกว่าจะยอมรับ 

ความอ่อนแอ  แต่จอนไม่หลงกล  ความเครียดจากการตามคนรุ่นหนุ่มกว่าให้ทัน 

กำลังส่งผล

	 “ที่ราบสูงนี้จะง่ายต่อการป้องกัน  หากว่าจำเป็น”  ธอเรนชี้ขณะที่จูงม้า 

ไปตามวงล้อมของก้อนหิน  ผ้าคลุมไหล่ขลิบขนเซเบิลของเขาพล้ิวไหวในสายลม

	 “ใช่  ท่ีน่ีใช้ได้ดีทีเดียว”  หมีเฒ่ายกมือหน่ึงข้ึนมาในสายลม  เจ้านกเรเวน 

ลงเกาะที่แขนของเขา  กรงเล็บตะกุยเกราะโซ่ถักสีดำ

	 “แล้วเรื่องน้ำล่ะขอรับ  นายข้า”  จอนสงสัย

	 “เราข้ามลำธารตรงตีนเขามาแล้วยังไงล่ะ”

	 “ต้องปีนเขากันไกลเพื่อหาน้ำดื่ม”  จอนชี้  “และออกนอกวงล้อมหิน 

ด้วยนะขอรับ”

	 ธอเรนพูด  “เจ้าขี้เกียจเกินกว่าจะปีนเขาหรือไง  เจ้าหนู”

	 เมื่อลอร์ดมอร์มอนต์พูดว่า  “เราไม่น่าจะพบชัยภูมิอื่นที่แข็งแรงเท่านี ้

อีกแล้ว  เราจะขนน้ำและจัดหาเสบียงไว้ให้พร้อม”  จอนรู้ดีว่าไม่ควรโต้แย้ง  

ดังนั้นคำสั่งจึงได้รับการประกาศออกไป  และพี่น้องแห่งหน่วยพิทักษ์ราตร ี

ก็ต้ังค่ายกันข้างหลังวงแหวนศิลาท่ีปฐมบุรุษสร้างข้ึน  กระโจมสีดำผุดข้ึนเหมือน 

ดอกเห็ดหลังฝน  ผ้าห่มและท่ีนอนม้วนปกคลุมพ้ืนอันเตียนโล่ง  พวกเด็กรับใช้ 

ผูกม้างานเรียงเป็นแถวยาวและดูแลให้น้ำให้อาหาร  พวกชาวป่าถือขวานมุ่งไป 

ทางต้นไม้ในแสงยามบ่ายท่ีเร่ิมอ่อนจางเพ่ือเก็บฟืนให้พอใช้กันไปได้ท้ังคืน  พวก 

ช่างก่อสร้างกลุ่มใหญ่ลงมือถางพุ่มไม้  ขุดส้วม  และแกะมัดไม้แหลมท่ีผ่านการ 

ย่างไฟไล่ความชื้น  “ข้าอยากให้ขุดคูและปักไม้ตรงช่องว่างทุกแห่งในวงแหวน 

กำแพงให้เสร็จก่อนมืด”  หมีเฒ่าสั่งไว้

	 เมื่อเขากางกระโจมให้ลอร์ดผู้บัญชาการและดูแลม้าของพวกเขาแล้ว  

จอน  สโนว์  ก็ลงเนินไปตามหาโกสต์  เจ้าหมาป่าโลกันตร์มาในทันทีและเงียบ 

เป็นที่สุด  อึดใจหนึ่งจอนกำลังก้าวยาว  ๆ  ไปใต้ต้นไม้  พร้อมกับผิวปากและ 
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ตะโกน  ลำพังคนเดียวในแมกไม้  ลูกสนแห้งและใบไม้ร่วงอยู่ใต้เท้า  อึดใจ 

ต่อมาหมาป่าโลกันตร์สีขาวตัวใหญ่ก็มาเดินอยู่ข้างเขา  สีอ่อนเหมือนสายหมอก 

ยามเช้า

	 แต่เม่ือท้ังสองมาถึงปราการวงแหวน  โกสต์ก็หยุดชะงักอีก  มันเดินช้า ๆ 

ไปข้างหน้าอย่างระแวดระวังเพื่อสูดดมช่องว่างระหว่างก้อนหิน  จากนั้นก็ถอย 

กลับราวกับไม่ชอบสิ่งที่มันดม  จอนพยายามจะคว้าหลังคอของมันและลากตัว 

เข้าไปในวงแหวน  ซึ่งเป็นงานที่ไม่ง่ายเลย  เจ้าหมาป่ามีน้ำหนักตัวพอ ๆ กับเขา  

และแข็งแรงกว่ามาก  “โกสต์  แก  เป็นบ้า อะไรของแก”  มันไม่เคยทำตัวกระวน- 

กระวายผิดวิสัยเช่นนี ้ ท้ายที่สุดจอนก็ล้มเลิก  “ตามใจแก”  เขาบอกเจ้าหมาป่า 

“ไปเถอะ  ไปล่าสัตว์”  ดวงตาสีแดงมองเขาขณะที่มันค่อย  ๆ   เดินกลับผ่าน 

ก้อนหินที่มีมอสส์ปกคลุม

	 พวกเขาน่าจะปลอดภัยที่นี่  เนินเขาช่วยให้มองเห็นได้กว้างไกล  และ 

ลาดเขาก็ชันมากทางด้านเหนือกับตะวันตก  ส่วนทางตะวันออกชันน้อยกว่า 

เพียงเล็กน้อยเท่านั้น  แต่ขณะที่แสงสนธยาหม่นลงและความมืดแทรกซึม 

เข้ามาตามช่องว่างระหว่างต้นไม้  ความรู้สึกสังหรณ์ใจของจอนก็เพิ่มมากขึ้น  

น่ีมันป่าผีสิง  เขาบอกตัวเอง  บางทีท่ีน่ีอาจมีผี  วิญญาณของปฐมบุรุษ  ท่ีน่ีเคย 

เป็นที่ของพวกเขามาก่อน

	 “เลิกทำตัวเป็นเด็กเสียที”  เขาบอกตัวเอง  ขณะปีนป่ายข้ึนไปบนก้อนหิน 

ที่กองซ้อนกัน  จอนจ้องมองไปทางดวงอาทิตย์อัสดง  เขามองเห็นแสงระยิบ- 

ระยับดังทองท่ีถูกค้อนทุบบนผิวของธารน้ำนมขณะท่ีมันไหลคดเค้ียวไปทางทิศใต้  

แผ่นดินบริเวณต้นน้ำขรุขระกว่า  ป่าทึบแปรเปล่ียนเป็นเนินเขาหินโล้นเตียนติดต่อ 

กันหลายลูก  ซึ่งทั้งสูงและรกร้างกันดารทอดไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตก  

ท่ีเส้นขอบฟ้ามีเทือกเขาดุจดังเงามหึมา  ทอดตัวเป็นทิวยาวต่อเน่ืองกันจนค่อย ๆ 

เลือนหายไปสู่สีเทาอมน้ำเงินไกลลิบ  ยอดขรุขระมีหิมะปกคลุมตลอดกาล  แม้ 

จากระยะไกลพวกมันยังดูใหญ่มโหฬาร  หนาวเย็น  และไม่เป็นมิตร

	 ใกล้ตัวเข้ามา  หมู่ไม้ครอบครองพื้นที่  ป่าแผ่ขยายไปทางทิศใต้และ 

ตะวันออกไกลสุดสายตาของจอน  รากและกิ่งก้านระเกะระกะสุดคณานับให้ 

สีเขียวอ่อนแก่ไล่ระดับกันนับพันสี  มีหย่อมสีแดงแซมอยู่บ้างประปรายบริเวณ 
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ท่ีต้นเวียร์วู้ดเบียดแทรกทะลุดงต้นสนและต้นสนพิทักษ์  หรือไม่ก็สีเหลืองระเร่ือ 

ตรงจุดที่ไม้ใบใหญ่เริ่มเปลี่ยนสี  ยามลมพัด  เขาจะได้ยินเสียงออดแอดและ 

เสียงโอดโอยของก่ิงไม้ท่ีอายุเก่าแก่กว่าเขา  ใบไม้นับพันส่ายไหว  และช่ัวขณะหน่ึง 

ป่าดูเหมือนท้องทะเลสีเขียวเข้ม  โดนพายุซัดกระหน่ำและกระเพ่ือมไหว  ช่ัวกัป 

ชั่วกัลป์และไม่อาจหยั่งรู้ได้

	 โกสต์ไม่น่าจะโดดเด่ียวข้างล่างน่ัน  เขาคิด  อะไรก็ได้สามารถขยับเขย้ือน 

ได้ใต้ทะเลนั่น  คืบคลานมาสู่ปราการวงแหวนผ่านความมืดของผืนป่า  และถูก 

บดบังใต้ต้นไม้เหล่านั้น  อะไรก็ได้  พวกเขาจะรู้ได้อย่างไร  เขายืนอยู่ตรงนั้น 

เป็นนาน  จนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับหายไปหลังเทือกเขาที่เหมือนฟันเลื่อย  และ 

ความมืดเริ่มคืบคลานมาตามผืนป่า

	 “จอน”  แซมเวล  ทาร์ลี  ร้องเรียกขึ้นมา  “ข้าว่าดูคล้ายจะเป็นเจ้าน่ะ  

เจ้าสบายดีนะ”

	 “ก็ดีอยู่”  จอนกระโดดลงมา  “เจ้าล่ะเป็นไงบ้างวันนี้”

	 “ด ี ไปได้ดีทีเดียว  จริง ๆ นะ”

	 จอนจะไม่บอกเล่าความไม่สบายใจของตนกับสหาย  ไม่ใช่ในเวลาที ่

แซมเวล  ทาร์ลี  เริ่มพบความกล้าหาญแล้วในที่สุด  “หมีเฒ่าตั้งใจจะรอโควริน 

ครึ่งมือและพวกผู้ชายจากชาโดว์ทาวเวอร์อยู่ที่นี่”

	 “ท่ีน่ีดูแข็งแรงนะ”  แซมพูด  “ปราการวงแหวนของปฐมบุรุษ  เจ้าว่าเคยมี 

การสู้รบกันที่นี่ไหม”

	 “ไม่ต้องสงสัยเลย  เจ้าเตรียมนกให้พร้อมไว้เป็นดีที่สุด  มอร์มอนต ์

จะต้องอยากส่งข่าวกลับไป”

	 “ข้าอยากจะส่งพวกมันกลับไปได้ทั้งหมดจัง  พวกมันเกลียดการถูกขัง”

	 “เจ้าก็คงเกลียดเหมือนกันนั่นแหละ  ถ้าเจ้าบินได้”

	 “ถ้าข้าบินได ้ ข้าจะกลับคาสเซิลแบล็ก  กินพายหมู”  แซมพูด

	 จอนตบบ่าสหายด้วยมือข้างที่ถูกไฟลวก  พวกเขาเดินกลับไปในค่าย 

ด้วยกัน  กองไฟหุงต้มถูกจุดขึ้นรอบตัว  เบื้องบน  ดวงดาวเริ่มปรากฏ  หาง 

สีแดงยาวของคบไฟมอร์มอนต์สว่างเจิดจ้าไม่แพ้ดวงจันทร์  จอนได้ยินเสียง 

นกเรเวนกอ่นจะเห็นตัวพวกมนั  บางตัวร้องเรียกช่ือเขา  นกพวกนัน้ไม่เขนิอาย 
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เลยเรื่องทำเสียงดัง

  พวกมันก็รู้สึกเหมือนกัน  “ข้าไปดูหมีเฒ่าจะดีกว่า”  เขาพูด  “เขาก็ทำ 

เสียงดังเหมือนกันเวลาไม่ได้กินอาหาร”

	 เขาพบมอร์มอนต์กำลังคุยกับธอเรน  สมอลวู้ด  และเจ้าหน้าที่อื่นอีก 

หกคน  “เจ้ามาได้สักที”  ชายชราพูดเสียงกระด้าง  “ช่วยเอาเหล้าองุ่นร้อนมาให้ 

เราท ี คืนนี้หนาว”

	 “ขอรับ  นายข้า”  จอนก่อไฟหุงต้ม  ขอถังไม้ใบเล็กใส่เหล้าองุ่นแดง 

รสแรงที่มอร์มอนต์โปรดปรานมาจากคลังเสบียง  และรินใส่กา  เขาแขวนกาไว้ 

เหนือเปลวไฟขณะรวบรวมส่วนผสมที่เหลือ  หมีเฒ่าจู้จี้กับเหล้าองุ่นร้อนผสม 

เครื่องเทศของเขา  ใส่อบเชยเยอะ  ๆ  ใส่จันทน์เทศเยอะ  ๆ  ใส่น้ำผึ้งเยอะ  ๆ  

แต่ห้ามเกินแม้สักหยด  ใส่ลูกเกด  ถั่ว  และเบอร์รี่แห้ง  แต่ไม่ใส่มะนาว  นั่น

เป็นความคิดนอกคอกแบบทางใต้โดยแท้  ซึ่งพิลึกนัก  เนื่องจากเขาใส่มะนาว 

ในเบียร์ที่ดื่มยามเช้าเป็นประจำ  เหล้าต้องร้อนเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ผู้ดื่มตาม 

ที่ควรจะเป็น  ลอร์ดผู้บัญชาการยืนกราน  แต่ห้ามต้มเหล้าองุ่นจนเดือดเป็น 

อันขาด  จอนคอยจับตาดูกาน้ำอย่างระมัดระวัง

	 ขณะทำงาน  เขาได้ยินเสียงคนพูดจากข้างในกระโจม  จาร์แมน  บัคเวล 

พดูว่า  “เส้นทางท่ีง่ายท่ีสุดทีจ่ะขึ้นไปยังเขี้ยวน้ำแข็งคือตามธารน้ำนมกลับไปยงั 

ต้นน้ำ  แต่ถ้าเราไปเส้นนั้น  เรย์เดอร์จะรู้ว่าเรากำลังเข้าใกล้  แน่นอนเหมือน 

พระอาทิตย์ขึ้นทีเดียว”

	 “บันไดยักษ์อาจใช้การได้”  เซอร์มัลลาดอร์  ล็อก  พูด  “หรือไม่ก็ช่องเขา 

โหยหวน  ถ้าอากาศแจ่มใส”

	 เหล้าองุ่นกำลังพ่นไอ  จอนยกกาข้ึนจากกองไฟ  รินใส่จอกแปดใบ  และ 

ยกเข้าไปในกระโจม  หมีเฒ่ากำลังเขม้นมองแผนที่ร่างหยาบ ๆ ที่แซมวาดให้เขา 

คืนท่ีอยู่ในป้อมคราสเตอร์  เขารับจอกหน่ึงจากถาดของจอน  ลองกลืนเหล้าองุ่น 

อึกหน่ึง  และพยักหน้าห้วน ๆ แสดงความพอใจ  นกเรเวนของเขากระโดดลงมา 

ตามท่อนแขน  “ข้าว”  มันพูด  “ข้าว  ข้าว”

	 เซอร์ออตทิน  ไวเธอร์ส  โบกมือปฏิเสธเหล้าองุ่น  “ข้าจะคงไม่เข้าไปใน 

เทือกเขาเด็ดขาด”  เขาพูดด้วยเสียงเหน่ือยอ่อนเบาแว่ว  “เข้ียวน้ำแข็งเป็นสถานท่ี 



��

จ อ ร์ จ  อ า ร์.  อ า ร์.  ม า ร์ ต ิน

ที่โหดเหี้ยมแม้ในฤดูร้อน  และตอนนี้...ถ้าเราเกิดติดพายุ...”

	 “ข้าไม่ได้ตั้งใจจะเสี่ยงกับเขี้ยวน้ำแข็งนอกจากจำเป็น”  มอร์มอนต์พูด  

“พวกคนเถื่อนมีชีวิตอยู่บนหิมะกับก้อนหินได้ไม่นานไปกว่าพวกเราหรอก  

พวกมันจะโผล่ออกมาจากที่สูงในไม่ช้า  และไม่ว่าจะมีกำลังคนเท่าใด  เส้นทาง 

เดียวก็คือต้องมาตามธารน้ำนม  ถ้าเป็นเช่นนั้น  เราก็อยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่ง 

ตรงนี ้ พวกนั้นไม่มีหวังจะเล็ดลอดผ่านพวกเราไปได้”

	 “พวกนั้นอาจไม่อยากทำอย่างนั้น  พวกมันมีกันหลายพัน  และเราจะมี 

สามร้อยคนเมื่อครึ่งมือมาถึงพวกเรา”  เซอร์มัลลาดอร์รับจอกจากจอน

	 “ถ้าถึงข้ันท่ีต้องสู้รบกัน  เราจะไปหวังหาชัยภูมิท่ีดีไปกว่าตรงน้ีไม่ได้แล้ว” 

มอร์มอนต์ประกาศ  “เราจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแนวป้องกัน  หลุม 

พราง  ไม้แหลม  ปักขวากไปบนลาดเขา  ซ่อมแซมรอยแตกทุกรอย  จาร์แมน  

ข้าอยากได้คนของเจ้าที่ตาไวที่สุดเป็นคนสังเกตการณ์  ให้พวกเขาตั้งวงแหวน 

รอบพวกเราและเลียบแนวแม่น้ำด้วย  เพ่ือเตือนหากมีอะไรเข้ามาใกล้  ให้พวกเขา 

ซ่อนตัวตามต้นไม ้ แล้วพวกเราก็เริ่มขนน้ำขึ้นมาข้างบนนี้ด้วยจะดีที่สุด  ขนมา 

ให้มากกว่าที่จำเป็น  เราจะขุดบ่อเก็บน้ำ  ไพร่พลจะได้มีอะไรทำ  และมันอาจ 

จำเป็นในภายหลัง”

	 “นักลาดตระเวนของข้า...”  ธอเรน  สมอลวู้ด  เริ่ม

	 “นักลาดตระเวนของเจ้าจะจำกัดการลาดตระเวนอยู่เฉพาะฝ่ังน้ีของแม่น้ำ 

จนกว่าคร่ึงมือจะมาถึงพวกเรา  หลังจากน้ันเราค่อยมาดูกัน  ข้าจะไม่ยอมเสียคน 

ของข้ามากไปกว่านี้”

	 “มานซ์  เรย์เดอร์  อาจกำลังรวมพลทัพของเขาอยู่ห่างจากที่นี่ระยะทาง 

ขี่ม้าหนึ่งวัน  และเราไม่มีทางรู้เลย”  สมอลวู้ดบ่น

	 “เรารู้ว่าพวกคนเถ่ือนกำลังรวมตัวกันท่ีไหน”  มอร์มอนต์ตอบกลับ  “เรารู้ 

จากคราสเตอร ์ ข้าไม่ชอบเจ้าหมอนั่นหรอก  แต่ข้าไม่คิดว่าเขาโกหกเราเรื่องนี้”

	 “ตามแต่ท่านว่าเถอะ”  สมอลวู้ดจากไปด้วยสีหน้าบึ้งตึง  คนอื่น ๆ  ดื่ม 

เหล้าองุ่นจนหมดและตามไปอย่างมีมารยาทมากกว่า

	 “ข้านำอาหารเย็นมาให้ท่านนะขอรับ  นายข้า”  จอนถาม

  “ข้าว”  นกเรเวนร้อง  มอร์มอนต์ไม่ตอบในทันที  เมื่อเขาตอบ  เขาพูด 
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เพียงว่า  “หมาป่าของเจ้าเจอสัตว์ป่าบ้างไหมวันนี้”

	 “มันยังไม่กลับมาขอรับ”

	 “ถ้าเราได้เน้ือสด ๆ  บ้างก็ดี”  มอร์มอนต์ล้วงมือลงในถุงและหยิบข้าวโพด 

เต็มกำมือให้นกเรเวน  “เจ้าว่าข้าคิดผิดหรือเปล่าที่เก็บพวกนักลาดตระเวนไว ้

ใกล้ ๆ”

	 “ข้าไม่มีสิทธิ์จะพูดอะไรเรื่องนั้นขอรับ  นายข้า”

	 “มีสิถ้ามีคนถาม”

	 “ถ้านักลาดตระเวนต้องอยู่ในระยะท่ีมองเห็นกำป้ัน  ข้าก็ไม่เห็นว่าพวกเขา 

จะมีหวังพบท่านอาของข้าได้ยังไง”  จอนยอมรับ

	 “พวกเขาไม่มีหวังหรอก”  นกเรเวนจิกเมล็ดข้าวโพดในฝ่ามือหมีเฒ่า  

“จะสองร้อยคนหรือหมื่นคนก็ตาม  พื้นที่มันกว้างใหญ่เกินไป”  ข้าวโพดหมด  

มอร์มอนต์พลิกมือกลับ

	 “ท่านจะไม่เลิกตามหาใช่ไหมขอรับ”

	 “เมสเตอร์เอมอนคิดว่าเจ้าฉลาด”  มอร์มอนต์ย้ายนกเรเวนไปอยู่บนบ่า  

เจ้านกเอียงหัวไปทางหนึ่ง  ตาเล็ก ๆ แวววาว

	 คำตอบอยู่ตรงน้ันเอง  “ง้ันก็...ข้าเห็นว่าคนคนเดียวอาจตามหาคนสองร้อย 

ง่ายกว่าคนสองร้อยตามหาคนคนเดียว”

	 นกเรเวนแผดเสียงร้องแหลม  แต่หมีเฒ่าย้ิมผ่านเคราสีเทา  “คนและม้า 

มากขนาดน้ีย่อมท้ิงร่องรอยท่ีแม้แต่เอมอนก็ยังตามมาถูก  บนเนินเขาน้ี  กองไฟ 

ของพวกเราควรมองเห็นได้ไกลถึงเชิงเนินของเข้ียวน้ำแข็ง  ถ้าเบน  สตาร์ค  ยังมี 

ชีวิตอยู่และเป็นอิสระ  เขาจะมาหาเรา  ข้าแน่ใจ”

	 “ขอรับ”  จอนพูด  “แต่...ถ้าหาก...”

	 “...เขาตายแล้วน่ะรึ”  มอร์มอนต์ถามอย่างเมตตา

	 จอนพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจ

  “ตาย”  นกเรเวนพูด  “ตาย  ตาย”

	 “เขาก็อาจมาหาเราอยู่ดี”  หมีเฒ่าพูด  “เหมือนท่ีโอธอร์มา  แล้วก็เจเฟอร์  

ฟลาวเวอร์ส  ด้วย  ข้าก็กลัวเรื่องนั้นพอ ๆ  กับเจ้านั่นแหละ  จอน  แต่เราต้อง 

ยอมรับความเป็นไปได้นั้น”
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  “ตาย”  นกเรเวนร้องพร้อมกับทำขนพองที่ปีก  เสียงของมันดังขึ้นและ 

แหลมขึ้น  “ตาย”

	 มอร์มอนต์ลูบขนสีดำของเจ้านก  และใช้หลังมือปิดอาการหาวในทันใด  

“ข้าว่าข้าจะงดอาหารเย็นนะ  ข้าขอพักดีกว่า  ปลุกข้าตอนแสงแรกด้วย”

	 “หลับให้สบายนะขอรับ  นายข้า”  จอนเก็บจอกเปล่าและก้าวออกไป 

ข้างนอก  เขาได้ยินเสียงหัวเราะจากที่ไกล  ๆ  เสียงครวญเศร้า  ๆ  ของปี่  ไฟ 

กองใหญ่แตกปะทุอยู่กลางค่าย  และเขาได้กลิ่นสตูกำลังสุก  หมีเฒ่าอาจไม่หิว  

แต่จอนหิว  เขาเดินเตร่ไปที่กองไฟ

	 ไดเวนกำลังพูดพล่าม  ช้อนอยู่ในมือ  “ข้ารู้จักป่าน้ีดีไม่แพ้มนุษย์คนไหน 

ที่ยังมีชีวิต  และข้าจะบอกให้นะ  ข้าไม่อยากขี่ม้าเข้าไปคนเดียวคืนนี้หรอก  

พวกเจ้าไม่ได้กลิ่นรึ”

	 เกร็นน์กำลังจ้องเขาด้วยดวงตาเบิกโต  แต่เอ็ดด์จอมโศกพูดว่า  “ข้าได้ 

กล่ินก็แต่ข้ีของม้าสองร้อยตัว  แล้วก็สตูน่ี  ซ่ึงมีกล่ินเหมือน ๆ  กันพอข้าดมดี ๆ”

	 “ข้าก็ได้ กล่ินเหมือน ๆ  กับเจ้าตรงน้ี”  เฮคลูบมีดส้ันของตน  เขาบ่นงึมงำ 

ขณะรินสิ่งที่อยู่ในกาใส่ชามของจอน

	 สตูนั้นข้นด้วยข้าวบาร์เลย์  แครอต  และหัวหอม  มีเศษเนื้อเค็มยุ่ย  ๆ 

ที่นุ่มลงจากการปรุงสุกปนอยู่บ้าง

	 “เจ้าได้กลิ่นอะไรร ึ ไดเวน”  เกร็นน์ถาม

	 ชาวป่าดูดช้อนของตนอึดใจหนึ่ง  เขาถอดฟันออกแล้ว  ใบหน้าเหี่ยวย่น 

และหยาบเหมือนแผ่นหนัง  สองมือตะปุ่มตะปําเหมือนรากไม้แก่  “ข้ารู้สึกว่า 

กลิ่นของมันเหมือน...เอ้อ...ความเย็น ”

	 “สมองเจ้าก็ทื่อเป็นไม้เหมือนกับฟันของเจ้านั่นแหละ”  เฮคบอกเขา  

“ความเย็นไม่มีกลิ่นหรอก”

  มีสิ  จอนคิด  นึกถึงคืนนั้นในห้องพักของลอร์ดผู้บัญชาการ  มันมีกลิ่น 

เหมือนความตาย  จู่  ๆ   เขาก็ไม่รู้สึกหิวอีกต่อไป  และยื่นสตูของตนให้เกร็นน์ 

ที่ดูจะต้องการอาหารเพิ่มเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายต่อสู้กับค่ำคืน

	 สายลมพัดกรูเกรียวเม่ือเขาออกมา  พอถึงตอนเช้า  น้ำค้างแข็งจะปกคลุม 

ผืนดิน  เชือกขึงกระโจมจะแข็งและมีน้ำแข็งเกาะ  เหล้าองุ่นผสมเครื่องเทศ 

่



��

ราชันประจัญพล  2.2

สองสามนิ้วมือกระฉอกอยู่ที่ก้นกา  จอนเติมฟืนใหม่ใส่กองไฟและวางกาเหนือ 

เปลวไฟเพ่ืออุ่นอีกคร้ัง  เขาขยับงอน้ิวไปมาขณะรอ  บีบเข้าและกางออกจนกระท่ัง 

มือรู้สึกวูบวาบ  ยามกะแรกประจำตำแหน่งของตนรอบอาณาเขตของค่าย  คบไฟ 

ไหววูบวาบตลอดแนวกำแพงวงแหวน  คืนนี้ไม่มีพระจันทร ์ แต่ดาวนับพันดวง 

ฉายแสงอยู่เบื้องศีรษะ

	 เสียงหนึ่งดังขึ้นในความมืด  แผ่วเบาและห่างไกล ๆ  แต่ฟังไม่ผิดไปได้  

เสียงหอนของพวกหมาป่า  เสียงของพวกมันดังขึ้นและเบาลง  บทเพลงอัน 

เยียบเย็นและเดียวดาย  มันทำให้ขนบนต้นคอของเขาลุกชัน  อีกฟากของกองไฟ  

ดวงตาสีแดงคู่หนึ่งจ้องมาที่เขาจากเงามืด  แสงของเปลวไฟทำให้มันเรืองแสง

	 “โกสต์”  จอนสูดหายใจ  รู้สึกประหลาดใจ  “เจ้าเข้ามาในน้ีจนได้ใช่ไหม” 

เจ้าหมาป่าสีขาวมักล่าสัตว์ตลอดท้ังคืน  เขาไม่คาดคิดว่าจะพบมันอีกคร้ังจนกว่า 

จะรุ่งสาง  “ล่าเหยื่อไม่ได้เหรอ”  เขาถาม  “มานี่สิ  มาหาข้า  โกสต์”

	 หมาป่าโลกันตร์วนรอบกองไฟ  สูดดมจอน  สูดดมสายลม  ไม่ยอม 

อยู่นิ่ง  ไม่ได้ดูเหมือนกับมันกำลังตามล่าเนื้อในตอนนี้  ตอนคนตายฟื้นขึ้น 

เดินมา  โกสต์รู้  มันปลุกข้า  เตือนข้า  เขาลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจ  “มีอะไร 

ข้างนอกนั่นเหรอ  โกสต์  เจ้าได้กลิ่นใช่ไหม”  ไดเวนพูดว่าเขาได้กลิ่นความเย็น

	 หมาป่าโลกันตร์วิ่งเร็ว  ๆ ออกไป  หยุด  และหันกลับมามอง  มันอยาก 

ให้ข้าตามไป  จอนดึงฮู้ดผ้าคลุมไหล่ข้ึนและเดินไปจากหมู่กระโจม  ไปจากความ 

อบอุ่นของกองไฟ  ผ่านแถวของม้างานตัวเล็กขนยาว  ม้าตัวหนึ่งร้องครางด้วย 

อาการตื่น ๆ  เมื่อโกสต์เดินผ่านไป  จอนปลอบมันด้วยคำหนึ่งและหยุดลูบจมูก 

กับปากของมัน  เขาได้ยินเสียงสายลมหวีดหวิวผ่านรอยแตกของก้อนหินเมื่อ 

เข้าไปใกล้กำแพงวงแหวน  เสียงหน่ึงตะโกนถาม  จอนก้าวเข้าไปอยู่ในแสงคบไฟ 

“ข้าต้องไปเอาน้ำให้ท่านลอร์ดผู้บัญชาการ”

	 “งั้นก็ไปเถอะ”  ยามพูด  “รีบไปรีบมาล่ะ”  ชายคนนั้นซุกตัวอยู่ใต้ผ้า 

คลุมไหล่สีดำ  ฮู้ดถูกดึงข้ึนมากันลม  เขาไม่แม้แต่จะมองดูด้วยซ้ำว่าจอนมีถังน้ำ 

หรือไม่

	 จอนขยับตัวตะแคงข้างออกไประหว่างขวากไม้เหลาแหลมสองต้น  

ในขณะท่ีโกสต์ลอดไปข้างใต้  คบไฟถูกเสียบไว้ในรอยแยกของก้อนหิน  เปลวไฟ 
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โบกสะบัดเหมือนธงสีส้มอ่อนเมื่อลมแรงพัดมา  เขาดึงมันขึ้นขณะเบียดกาย 

ผ่านช่องว่างระหว่างก้อนหิน  โกสต์ว่ิงควบลงเนิน  จอนตามไปด้วยอย่างเช่ืองช้า 

กว่า  คบไฟยื่นนำหน้าขณะที่เขาค่อย  ๆ   เดินลงเนิน  เสียงจากค่ายจางหายไป 

ข้างหลัง  คืนนี้มืดดำ  ลาดเขาก็ชัน  เต็มไปด้วยหิน  และไม่เรียบ  หากไม่ระวัง 

สักอึดใจเดียวข้อเท้าต้องหักแน่...หรือไม่ก็คอ  นี่ข้ากำลังทำอะไรอยู่  เขาถาม 

ตัวเองขณะค่อย ๆ  เดินลงไป

	 ต้นไม้ยืนต้นอยู่ข้างล่างเขา  เหมือนเหล่านักรบท่ีสวมเกราะเปลือกไม้และ 

ใบไม้  ประจำที่อย่างเงียบเชียบ  รอคอยคำสั่งให้บุกจู่โจมเนินเขา  พวกมันด ู

ดำมืด...เมื่อแสงคบไฟของเขาเฉียดผ่านเท่านั้น  จอนจึงจะเห็นสีเขียววูบหนึ่ง  

เขาได้ยินเสียงน้ำไหลผ่านโขดหินแว่ว ๆ  โกสต์หายลับไปในไม้พุ่ม  จอนพยายาม 

ตามไป  และฟังเสียงเพรียกของลำธาร  เสียงใบไม้ถอนใจในสายลม  กิ่งไม ้

ยื้อยุดผ้าคลุมไหล่ของเขา  ขณะที่เหนือศีรษะ  กิ่งไม้หนา  ๆ   เกี่ยวกระหวัดกัน 

บดบังหมู่ดาว

	 เขาพบโกสต์กำลังเลียน้ำในลำธาร  “โกสต์”  เขาเรียก  “มาหาข้า  เด๋ียวน้ี” 

เม่ือหมาป่าโลกันตร์ยกหัวข้ึนมา  ดวงตาของมันเรืองแสงสีแดงและมุ่งร้าย  น้ำไหล 

เป็นทางลงมาจากขากรรไกรของมันเหมือนน้ำลาย  ในชั่ววินาทีนั้นมีบางอย่าง 

ที่ดุดันและชั่วร้ายในตัวมัน  แล้วมันก็เดินมา  กระโจนผ่านจอน  วิ่งควบผ่าน 

หมู่ไม้  “โกสต์  อย่านะ  อยู่ก่อน”  เขาตะโกน  แต่เจ้าหมาป่าไม่ใส่ใจ  ร่างเพรียว 

สีขาวถูกกลืนหายไปในความมืด  และจอนมีทางเลือกเพียงสองทาง  คือไต่กลับ 

ขึ้นเนินตามลำพัง  หรือตามไป

	 เขาตามไป  รู้สึกโกรธ  และยื่นคบไฟลงต่ำเพื่อจะได้มองเห็นก้อนหิน 

ที่หมายจะทำให้เขาสะดุดทุกย่างก้าว  รากไม้หนาที่ดูเหมือนจะรวบเท้าของเขา  

รวมทั้งหลุมต่าง  ๆ  ที่อาจทำให้ข้อเท้าแพลงได้  ทุก  ๆ  สองสามฟุต  เขาจะเรียก 

โกสต์อีกคร้ัง  แต่สายลมยามกลางคืนกำลังพัดวนท่ามกลางต้นไม้และกลบกลืน 

เสียงเรียกไป  นี่มันบ้าชัด ๆ  เขาคิดขณะยิ่งถลำลึกเข้าไปในหมู่ไม ้ เขากำลังจะ 

หันกลับเมื่อเหลือบเห็นสีขาววูบหนึ่งข้างหน้ากับทางขวามือ  ย้อนกลับไปทาง 

เนินเขา  เขาวิ่งเหยาะ ๆ ตามมันไป  พร้อมกับสบถเบา ๆ 

	 เมื่ออยู่ห่างจากกำปั้นราวหนึ่งในสี่ของระยะทาง  เขาก็ไล่ตามเจ้าหมาป่า 
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โลกันตร์ทันก่อนจะคลาดกับมันอีกครั้ง  ในที่สุดเขาก็หยุดเพื่อหายใจท่ามกลาง 

ไม้พุ่มเตี้ย  ดงหนาม  และกองหินระเกะระกะที่เชิงเนิน  เลยจากแสงคบไฟไป  

ความมืดบีบตัวเข้ามา

	 เสียงตะกุยเบา ๆ ทำให้เขาหันไป  จอนขยับไปหาเสียงนั้น  ก้าวไปอย่าง 

ระมัดระวังท่ามกลางหินก้อนใหญ่และพุ่มหนาม  ข้างหลังไม้ล้มต้นหน่ึง  เขาพบ 

โกสต์อีกครั้ง  เจ้าหมาป่าโลกันตร์กำลังขุดดินอย่างดุเดือดพร้อมกับเตะดิน 

กระจาย

	 “เจ้าเจออะไรน่ะ”  จอนลดคบไฟลง  เผยให้เห็นเนินดินนุ่ม ๆ รูปโค้งมน  

หลุมศพ  เขาคิด  แต่ของใครหรือ

	 เขาคุกเข่าลงปักคบไฟลงบนพื้นข้างตัว  ดินนั้นร่วนปนทราย  จอนกอบ 

มันขึ้นมาเต็มกำมือ  ไม่มีหิน  ไม่มีรากไม้  สิ่งใดก็ตามที่อยู่ตรงนี้ถูกนำมาไว้ที่นี่ 

เม่ือไม่นานน้ีเอง  ลึกลงไปสองฟุต  น้ิวมือของเขาสัมผัสผ้า  เขาคาดว่าจะเจอศพ  

กลัวว่าจะเป็นศพ  แต่น่ีเป็นอะไรอย่างอ่ืน  เขากดเน้ือผ้าและรู้สึกถึงรูปทรงแข็ง ๆ 

เล็ก   ๆ ข้างใต้  ไร้ความยืดหยุ่น  ไม่มีกล่ิน  ไม่มีร่องรอยของหนอนกินศพ  โกสต์ 

ถอยออกห่างและนั่งลงบนขาหลัง  เฝ้ามองดู

	 จอนปัดดินร่วน ๆ ออกเพื่อเผยให้เห็นห่อกลม ๆ กว้างประมาณสองฟุต  

เขาแซะนิ้วลงไปตามขอบและดึงมันให้หลุด  เมื่อเขาดึงออกมาได้  สิ่งใดก็ตาม 

ท่ีอยู่ข้างในขยับเคล่ือนท่ีและส่งเสียงกร๊ิก  สมบัติ  เขาคิด  แต่รูปทรงไม่เหมือน 

เหรียญ  และ  เสียง ก็ไม่เหมือนโลหะ

	 เชือกเปื่อยเส้นหนึ่งมัดพันห่อของนั้น  จอนดึงกริชออกจากฝักและตัด 

มันออก  คลำหาขอบผ้าแล้วดึง  ห่อนั้นพลิก  และสิ่งที่อยู่ข้างในก็ร่วงกระจาย 

ลงบนพ้ืน  เป็นประกายสีเข้มและเจิดจ้า  เขาเห็นมีดสิบสองเล่ม  หัวหอกรูปใบไม้ 

หัวธนูจำนวนมาก  จอนหยิบใบกริชใบหนึ่งขึ้นมา  เบาดุจขนนกและเป็นสีดำ 

เงาวาว  ไม่มีด้าม  แสงคบไฟไล่ไปตามขอบของมัน  เส้นบางเฉียบสีส้มท่ีบ่งบอก 

ถึงความคมดุจมีดโกน  แก้วมังกร  ส่ิงท่ีเหล่าเมสเตอร์เรียกว่าหินภูเขาไฟ  โกสต์ 

ค้นพบกรุของโบราณของเด็ก ๆ แห่งพงไพร  ซึ่งฝังอยู่ที่นี่มาหลายพันปีอย่างนั้น 

หรือ  กำปั้นของปฐมบุรุษเป็นสถานที่เก่าแก่  เพียงแต่...

	 ใต้แก้วมังกรนั้นเป็นเขาเป่าออกศึกเก่าแก่  ทำจากเขาของออร็อคส ์
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คาดสำริด  จอนเขย่าดินออกจากข้างใน  และหัวธนูร่วงพรูออกมาชุดหนึ่ง  เขา 

ปล่อยมันร่วงหล่น  และดึงมุมผ้าที่พันอาวุธเหล่านี้ขึ้นถูไปมาระหว่างนิ้วมือ 

ผ้าขนสัตว์อย่างดี  หนา  ทอสองชั้น  ชื้น  แต่ไม่เปื่อย  มันอยู่ใต้ดินมาไม่นาน 

แน่  ๆ  และมันมีสี   เข้ม  เขาคว้ามันเต็มกำมือและดึงเข้ามาใกล้คบไฟ  ไม่เข้ม 

หรอก  ดำเลยละ

	 แม้กระทั่งก่อนที่จอนจะลุกขึ้นยืนและสะบัดมันออก  เขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขา 

ถืออยู่คืออะไร  ผ้าคลุมไหล่สีดำของพี่น้องร่วมสาบานแห่งหน่วยพิทักษ์ราตรี
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แบรน

เ
อลเบลลีพบเขาในโรงตีเหล็ก  กำลังบีบหีบลมให้มิคเคน  “เมสเตอร์อยากให ้

ท่านไปที่หอคอยขอรับ  ลอร์ดเจ้าชายของข้า  มีนกตัวหนึ่งมาจากพระราชา”

	 “จากรอบบ์หรือ”  ด้วยความต่ืนเต้น  แบรนไม่รอโฮดอร์  แต่ให้เอลเบลลี 

อุ้มข้ึนบันได  เขาเป็นชายตัวใหญ่  แม้จะไม่ใหญ่เท่าโฮดอร์และแข็งแรงเทียบกัน 

ไม่ได้เลยก็ตาม  พอท้ังสองไปถึงหอคอยของเมสเตอร์  เขาก็หน้าแดงและหายใจ 

หอบ  ริกคอนอยู่ที่นั่นก่อนหน้าพวกเขา  รวมทั้งวัลเดอร์  เฟรย์  ทั้งคู่ด้วย

	 เมสเตอร์ลูวินให้เอลเบลลีออกไปและปิดประตู  “นายข้าทั้งหลาย”  เขา 

พูดด้วยท่าทางเคร่งขรึม  “เรามีสารมาจากฝ่าบาท  มีทั้งข่าวดีและข่าวร้าย  เขา 

ได้รับชัยชนะยิ่งใหญ่ทางตะวันตก  ถล่มกองทัพแลนนิสเตอร์ในสถานที่ที่ชื่อ 

อ็อกซ์ครอส  และยึดปราสาทได้หลายแห่งด้วย  เขาเขียนมาหาเราจากแอชมาร์ก 

ซึ่งเคยเป็นที่มั่นของตระกูลมาร์แบรนด์”

	 ริกคอนกระตุกชุดยาวของเมสเตอร์  “รอบบ์กำลังจะกลับบ้านใช่ไหม”

	 “ข้าเกรงว่ายัง  จะมีศึกให้สู้อีก”

	 “คนที่เขาเอาชนะคือลอร์ดไทวินใช่ไหม”  แบรนถาม

	 “ไม่ใช่”  เมสเตอร์พูด  “เซอร์สแตฟฟอร์ด  แลนนิสเตอร์  บัญชาการ 

ทัพศัตร ู เขาถูกฆ่าตายในการรบ”

	 แบรนไม่เคยได้ยินช่ือเซอร์สแตฟฟอร์ด  แลนนิสเตอร์  เขารู้สึกเห็นด้วย 

กับวัลเดอร์ตัวโตเมื่อฝ่ายนั้นพูดว่า  “ลอร์ดไทวินคือคนเดียวเท่านั้นที่สำคัญ”

	 “บอกรอบบ์ด้วยว่าข้าอยากให้เขากลับบ้าน”  ริกคอนพูด  “เขาจะพา 
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หมาป่าของเขากลับบ้านด้วยก็ได้  แล้วก็ท่านแม่กับท่านพ่อด้วย”  แม้จะรู้ว่า 

ลอร์ดเอ็ดดาร์ดเสียชีวิตแล้ว  แต่บางครั้งริกคอนก็ลืม...โดยจงใจ  แบรนสงสัย  

น้องชายตัวน้อยของเขาดื้อรั้นอย่างที่เด็กชายวัยสี่ขวบเท่านั้นจะดื้อได้

	 แบรนดีใจกับชัยชนะของรอบบ์  แต่ก็ไม่สบายใจด้วย  เขาจำได้ถึงสิ่งที ่

โอชาเคยพูดในวันที่พี่ชายของเขานำทัพออกจากวินเทอร์เฟล  เขายกทัพไป 

ผิดทาง  หญิงคนเถื่อนยืนกราน

	 “น่าเศร้าที่ไม่มีชัยชนะใดปราศจากการสูญเสีย”  เมสเตอร์ลูวินหันไปหา 

พวกวัลเดอร์  “นายข้าท้ังสอง  เซอร์สเตฟรอน  เฟรย์  ลุงของพวกเจ้าเป็นหน่ึงใน 

ผู้เสียชีวิตท่ีอ็อกซ์ครอส  เขาได้รับบาดเจ็บในการต่อสู้  รอบบ์เขียนมา  ตอนแรก 

คิดกันว่าไม่ร้ายแรง  แต่สามวันต่อมาเขาก็เสียชีวิตในกระโจมขณะนอนหลับ”

	 วัลเดอร์ตัวโตยักไหล่  “เขาแก่มากแล้วน่ี  ข้าว่าหกสิบห้าปีได้  แก่เกินกว่า 

จะสู้รบแล้ว  เขาชอบพูดเสมอว่าเขาเหนื่อย”

	 วัลเดอร์ตัวจ้อยโห่ฮา  “เจ้าหมายถึงเหน่ือยกับการรอให้ท่านปู่ของพวกเรา 

ตายสินะ  นี่หมายความว่าตอนนี้เซอร์เอ็มมอนก็ได้เป็นทายาทแล้วใช่ไหม”

	 “อย่าโง่น่า”  ลูกพี่ลูกน้องของเขาพูด  “ลูกชายของลูกชายคนแรกย่อม 

มาก่อนลูกชายคนท่ีสอง  เซอร์ไรแมนอยู่ในลำดับถัดมา  แล้วก็เอ็ดวินกับวัลเดอร์ดำ 

และปีเตอร์สิวเกรอะ  จากนั้นก็เป็นเอกอนกับบรรดาลูกชายทุกคน ของเขา ”

	 “ไรแมนก็แก่แล้วเหมือนกัน”  วัลเดอร์ตัวจ้อยพูด  “ข้าพนันได้ว่าเลยส่ีสิบ  

แล้วเขาก็ท้องเสียบ่อย ๆ  เจ้าคิดว่าเขาจะได้เป็นลอร์ดไหม”

  “ข้า จะเป็นลอร์ด  ข้าไม่สนใจหรอกว่าเขาจะเป็นไหม”

	 เมสเตอร์ลูวินพูดแทรกเสียงเข้ม  “พวกเจ้าน่าจะละอายใจท่ีพูดจาเช่นน้ัน  

นายข้า  พวกเจ้าไม่เสียใจบ้างหรือไร  ลุงของพวกเจ้าเสียชีวิตนะ”

	 “เสียใจสิ”  วัลเดอร์ตัวจ้อยพูด  “พวกเราเสียใจมาก”

	 แต่พวกเขาไม่ได้เสียใจ  แบรนรู้สึกปวดมวนในท้อง  พวกนี้ชอบรสชาต ิ

ของอาหารจานนี้มากกว่าข้า  เขาเอ่ยขอตัวกับเมสเตอร์ลูวิน

	 “ได้สิ”  เมสเตอร์สั่นกระดิ่งขอความช่วยเหลือ  โฮดอร์ต้องง่วนอยู่ที่ 

คอกมา้เป็นแน ่ คนท่ีมาคอืโอชา  แต่นางแขง็แรงกว่าเอลเบลลี  และไมม่ปัีญหา 

ในการยกแบรนขึ้นมาในอ้อมแขนและอุ้มลงบันได
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	 “โอชา”  แบรนถามขณะท้ังสองตัดผ่านลานสนาม  “เจ้ารู้จักทางข้ึนเหนือ 

ไหม  ไปผากำแพงแล้วก็...แล้วก็เลยไปจากนั้นอีกน่ะ”

	 “หนทางไปนั้นง่าย  มองหามังกรน้ำแข็ง  และไล่ตามดวงดาวสีฟ้าใน 

ดวงตาคนขี่ม้า”  นางถอยหลังผ่านประตูและเริ่มไต่ขึ้นบันไดเวียน

	 “แล้วยังมีพวกยักษ์อยู่ที่นั่นไหม  แล้วก็...พวกที่เหลือ...พวกอมนุษย์  

กับเด็ก ๆ แห่งพงไพรด้วย”

	 “ข้าเคยเห็นพวกยักษ์  เคยได้ยินเร่ืองเก่ียวกับพวกเด็ก   ๆ น่ัน  แล้วก็พวก 

เหมันตภูต...เจ้าอยากรู้ไปทำไมหรือ”

	 “เจ้าเคยเห็นอีกาสามตาไหม”

	 “ไม่เคย”  นางหัวเราะ  “แล้วข้าก็พูดไม่ได้ว่าอยากจะเห็น”  โอชาเตะประตู 

ห้องนอนของแบรนเปิดออกและวางเขาลงตรงท่ีน่ังข้างหน้าต่าง  ท่ีซ่ึงเขาเฝ้ามอง 

ลานสนามข้างล่างได้

	 ดูราวกับเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่อึดใจหลังจากนางจากไปที่ประตูเปิดออก 

อีกคร้ัง  แล้วโจเจน  รีด  ก็เข้ามาโดยไม่ได้เรียก  มีราผู้เป็นพ่ีสาวตามมาข้างหลัง  

“เจ้าได้ยินเรื่องนกนั่นแล้วใช่ไหม”  แบรนถาม  เด็กชายอีกคนพยักหน้า  “มัน 

ไม่ใช่อาหารเย็นอย่างท่ีเจ้าว่า  มันเป็นจดหมายจากรอบบ์  แล้วเราก็ไม่ได้กินมัน  

แต่...”

	 “ความฝันทิพย์มาในรูปแบบแปลกประหลาดในบางคราว”  โจเจนยอมรับ 

“ความจริงของมันไม่ใช่เรื่องเข้าใจง่ายเสมอไป”

	 “เล่าสิ่งไม่ดีที่เจ้าเคยฝันถึงให้ข้าฟงัหน่อยสิ”  แบรนพูด  “สิ่งไม่ดีที่กำลัง 

จะมาถึงวินเทอร์เฟลน่ะ”

	 “ลอร์ดเจ้าชายของข้าเชื่อข้าหรือยังล่ะในตอนนี้  เขาจะเชื่อคำพูดของข้า 

ไหม  ไม่ว่ามันจะฟังดูพิลึกสักเพียงใดก็ตาม”

	 แบรนพยักหน้า

	 “สิ่งที่จะมาถึงคือทะเล”

  “ทะล หรือ”

	 “ข้าฝันว่าทะเลซัดสาดวินเทอร์เฟลรอบด้าน  ข้าเห็นคลื่นสีดำกระแทก 

ประตูและหอคอย  แล้วจากน้ันน้ำเค็มก็ไหลทะลักข้ามกำแพงเข้ามานองปราสาท  
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คนจมน้ำลอยอยู่ในลาน  ตอนที่ข้าฝันเรื่องนี้ครั้งแรก  ตอนอยู่ที่เกรย์วอเทอร์  

ข้าไม่รู้จักหน้าพวกเขา  แต่ตอนน้ีข้ารู้จักแล้ว  เอลเบลลีน่ันคนหน่ึง  ยามท่ีเรียก 

ชื่อพวกเราในงานเลี้ยงคนหนึ่ง  บาทหลวงของเจ้าก็อีกคน  ช่างเหล็กของเจ้า 

ด้วย”

	 “มิคเคนน่ะหรือ”  แบรนสับสนพอ ๆ กับตกใจ  “แต่ทะเลอยู่ห่างตั้งไม่รู้ 

ก่ีร้อยโยชน์  แล้วกำแพงของวินเทอร์เฟลก็สูงมากจนน้ำเข้าไม่ได้หรอก  ต่อให้มัน 

มาจริง ๆ ก็ตาม”

	 “ในความมืดของราตรี  ทะเลน้ำเค็มจะไหลบ่าข้ามกำแพงพวกน้ี”  โจเจน 

พูด  “ข้าเห็นคนตาย  ขึ้นอืดและจมน้ำ”

	 “เราต้องบอกพวกเขา”  แบรนว่า  “เอลเบลลีกับมิคเคน  แล้วก็บาทหลวง 

เชย์ล  บอกพวกเขาไม่ให้จมน้ำ”

	 “มันช่วยพวกเขาไม่ได้หรอก”  เด็กชายในชุดเขียวตอบ

	 มีรามายังที่นั่งข้างหน้าต่างและวางมือหนึ่งบนไหล่ของเขา  “พวกเขาจะ 

ไม่เชื่อหรอก  แบรน  ไม่มากไปกว่าเจ้า”

	 โจเจนนั่งลงบนเตียงของแบรน  “บอกข้ามาสิว่า  เจ้า ฝันเห็นอะไร”

	 แม้กระท่ังตอนน้ันแบรนก็รู้สึกกลัว  แต่เขาสาบานแล้วว่าจะไว้วางใจสอง 

คนน้ี  และสตาร์คแห่งวินเทอร์เฟลก็รักษาวาจาสัตย์  “มันมีหลายแบบ”  เขาพูด 

ช้า ๆ  “มีความฝันหมาป่า  ความฝันพวกนั้นไม่เลวร้ายเหมือนเรื่องอื่น ๆ  ข้าวิ่ง  

ล่าสัตว์  แล้วก็ฆ่ากระรอก  แล้วก็มีความฝันที่อีกามาบอกให้ข้าบิน  บางทีก็ม ี

ต้นไม้อยู่ในความฝันพวกนั้นด้วย  ต้นไม้ที่เรียกชื่อข้า  มันทำให้ข้ากลัว  แต่ 

ความฝันท่ีเลวร้ายท่ีสุดคือตอนท่ีข้าร่วงตก”  เขามองลงไปท่ีสนาม  รู้สึกทรมานใจ  

“ข้าไม่เคยร่วงตกมาก่อน  ตอนที่ข้าปีนป่ายน่ะ  ข้าไปทั่วทุกหนแห่ง  ขึ้นไปบน 

หลังคาและไต่ไปตามกำแพง  ข้าเคยให้อาหารพวกอีกาในหอคอยไหม้ด้วย  ท่านแม่ 

กลัวว่าข้าจะร่วงลงมา  แต่ข้ารู้ว่าข้าไม่มีทางร่วง  แต่ข้าก็ร่วงจริง ๆ  และตอนนี ้

เวลานอน  ข้าร่วงลงมาตลอดเวลาเลย”

	 มีราบีบไหล่เขา  “มีแค่นั้นหรือ”

	 “ข้าคิดว่าแค่นั้น”

  “นักสิง ”  โจเจน  รีด  พูด



��

ราชันประจัญพล  2.2

	 แบรนมองเขา  ดวงตาเบิกโต  “อะไร”

	 “นักสิง  ผู้แปลงกายได้  สัตว์ร้าย  นั่นคือสิ่งที่พวกเขาจะเรียกเจ้า  ถ้า 

พวกเขาได้ยินเรื่องความฝันหมาป่าของเจ้า”

	 ชื่อพวกนั้นทำให้เขากลัวขึ้นมาอีกครั้ง  “ใคร จะเรียกข้า”

	 “ผู้คนของเจ้าเอง  ด้วยความกลัวน่ะ  บางคนจะเกลียดเจ้าถ้าพวกเขารู้ว่า 

เจ้าเป็นอะไร  บางคนจะถึงกับพยายามฆ่าเจ้าด้วย”

	 ยายแนนเล่าเรื่องน่ากลัวเกี่ยวกับพวกสัตว์ร้ายและผู้แปลงกายได้ใน 

บางครั้ง  ในเรื่องราวพวกนั้น  พวกมันล้วนเป็นคนชั่วร้ายเสมอ  “ข้าไม่ได้เป็น 

แบบนั้น”  แบรนพูด  “ข้า ไม่  ใช ่ มันเป็นแค่ความฝัน”

	 “ความฝันหมาป่าไม่ใช่ความฝันจริง   ๆหรอก  เจ้าปิดตาของเจ้าแน่นเม่ือไร 

ก็ตามท่ีเจ้ากำลังต่ืน  แต่พอเจ้าผล็อยหลับ  มันจะกะพริบเปิดข้ึนมา  และวิญญาณ 

ของเจ้าก็ออกตามหาอีกครึ่งหนึ่งของมัน  พลังนั้นแข็งแกร่งอยู่ในตัวเจ้า”

	 “ข้าไม่อยากได้มันหรอก  ข้าอยากเป็น อัศวิน ”

	 “อัศวินคือส่ิงท่ีเจ้าต้องการ  นักสิงคือส่ิงท่ีเจ้าเป็น  เจ้าเปล่ียนแปลงเร่ืองน้ัน 

ไม่ได้หรอก  แบรน  เจ้าปฏิเสธหรือผลักไสมันไม่ได้  เจ้าเป็นหมาป่ามีปีก  แต่เจ้า 

จะไม่มีวันบิน”  โจเจนลุกข้ึนและเดินไปท่ีหน้าต่าง  “นอกเสียจากว่าเจ้าจะ  เปิดตา 

ของเจ้า”  เขาแนบสองนิ้วเข้าด้วยกันและทิ่มหน้าผากของแบรนอย่างแรง

	 เมื่อแบรนยกมือขึ้นมาที่จุดนั้น  เขารู้สึกได้เพียงผิวที่เรียบเนียนไร้รอย 

ปริแตก  ไม่มีดวงตา  ไม่มีแม้แต่ดวงท่ีปิดอยู่  “ข้าจะเปิดมันได้ยังไงถ้ามันไม่ได้ 

อยู่ตรงนั้น”

	 “เจ้าจะไม่มีวันหาดวงตานั้นเจอด้วยนิ้วมือ  แบรน  เจ้าต้องหาด้วยหัวใจ 

ของเจ้า”  โจเจนพินิจใบหน้าของแบรนด้วยดวงตาสีเขียวประหลาดคู่น้ัน  “หรือว่า 

เจ้ากลัว”

	 “เมสเตอร์ลูวินบอกว่าไม่มีอะไรในความฝันที่คนเราต้องกลัว”

	 “มีสิ”  โจเจนพูด

	 “อะไรหรือ”

	 “อดีต  อนาคต  ความจริง”

	 พวกเขาท้ิงแบรนไว้กับความสับสนย่ิงกว่าเดิม  เม่ืออยู่ตามลำพัง  แบรน 
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พยายามเปิดตาดวงท่ีสาม  แต่เขาไม่รู้วิธี  ไม่ว่าจะย่นหน้าผากและจ้ิมมันอย่างไร  

เขาก็ไม่เห็นความแตกต่างใด  ๆ  มากไปกว่าที่เคยทำมาแล้ว  ในช่วงหลายวันที ่

ตามมา  เขาพยายามเตือนคนอ่ืน   ๆในส่ิงท่ีโจเจนเห็น  แต่มันไม่เป็นไปอย่างท่ีเขา 

ต้องการ  มิคเคนเห็นว่าเป็นเรื่องตลก  “ทะเลหรือ  บังเอิญข้าก็อยากเห็นทะเล 

มาตลอด  แต่ยังไม่เคยได้ไปที่ไหนที่มี  แล้วตอนนี้มันกำลังจะมาหาข้าหรือ  

ทวยเทพเมตตานักที่อุตส่าห์ช่วยช่างเหล็กจน ๆ คนหนึ่ง”

	 “ทวยเทพจะรับข้าไปเมื่อเห็นว่าเหมาะสม”  บาทหลวงเชย์ลพูดเสียงเบา  

“แต่ข้าแทบจะไม่คิดว่าข้าจะจมน้ำได้  แบรน  ข้าโตมาริมฝ่ังแม่น้ำมีดขาว  เจ้าก็รู้  

ข้าว่ายน้ำแข็งเชียวละ”

	 เอลเบลลีเป็นเพียงคนเดียวท่ีใส่ใจคำเตือน  เขาไปคุยกับโจเจนด้วยตัวเอง  

และหลังจากน้ันก็เลิกอาบน้ำและไม่ยอมเข้าใกล้บ่อน้ำ  ในท่ีสุดเขาก็ตัวเหม็นจน 

องครักษ์อีกหกคนต้องโยนเขาลงอ่างน้ำร้อนจัด  และขัดสีเขาจนตัวแสบขณะที ่

เขาร้องลั่นว่าพวกนั้นกำลังจะทำเขาจมน้ำเหมือนที่เจ้าเด็กกบบอก  หลังจากนั้น 

เขาทำหน้าถมึงทึงเมื่อไรก็ตามที่เห็นแบรนหรือโจเจนในปราสาท  และพูดงึมงำ 

เบา ๆ 

	 สองสามวันหลังจากท่ีเอลเบลลีอาบน้ำ  เซอร์รอดริคกลับมาวินเทอร์เฟล 

พร้อมกับนักโทษคนหน่ึง  เป็นชายหนุ่มเจ้าเน้ือผู้มีริมฝีปากอ่ิมช้ืนและผมยาวท่ีมี 

กลิ่นเหมือนส้วม  เหม็นยิ่งกว่ากลิ่นของเอลเบลลี  “ใคร ๆ  เรียกเขาว่าเจ้าเหม็น”  

เฮย์เฮดพูดเมื่อแบรนถามว่าเขาคือใคร  “ข้าไม่เคยได้ยินชื่อจริงของเขาหรอก  

เขารับใช้ลูกนอกสมรสของบอลตัน  และช่วยเขาฆ่าท่านหญิงฮอร์นวู้ด  คนเขาว่า 

กันน่ะ”

	 เจ้าลูกนอกสมรสผู้น้ันตายแล้ว  แบรนได้รู้ในค่ำน้ันระหว่างกินอาหารเย็น  

คนของเซอร์รอดริคไปพบเขาในท่ีดินของฮอร์นวู้ดขณะกำลังทำเร่ืองน่าสยดสยอง 

บางอย่าง  (แบรนไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องอะไร  แต่ดูจะเป็นเรื่องที่ทำโดยปราศจาก 

เส้ือผ้า)  และยิงเขาท้ิงด้วยลูกธนูขณะท่ีเขาพยายามควบม้าหนี  แต่พวกเขาไปพบ 

ท่านหญิงฮอร์นวู้ดผู้น่าสงสารช้าเกินไป  หลังจากงานสมรสของทั้งสอง  เจ้าลูก 

นอกสมรสก็ขังนางไว้ในหอคอยและละเลยไม่ให้อาหารนาง  แบรนเคยได้ยิน 

พวกผู้ชายพูดว่าพอเซอร์รอดริคพังประตูเข้าไป  เขาก็พบนางมีเลือดกบปากและ 
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นิ้วมือถูกเคี้ยวจนขาด

	 “เจ้าสัตว์ร้ายผูกปมยุ่งไว้ให้เรา”  อัศวินชราบอกเมสเตอร์ลูวิน  “จะชอบ 

หรือไม่ก็ตาม  ท่านหญิงฮอร์นวู้ดก็เป็นภรรยาของเขา  เขาบังคับให้นางกล่าว 

คำสาบานทั้งต่อหน้าบาทหลวงและต้นดวงใจ  แล้วก็นอนกับนางในคืนนั้นเอง 

ต่อหน้าเหล่าสักขีพยาน  นางลงนามในพินัยกรรมตั้งเขาเป็นทายาทและประทับ 

ตราประจำตัวนางลงไปด้วย”

	 “คำสาบานที่กล่าวต่อหน้าปลายดาบไม่มีผลบังคับหรอก”  เมสเตอร์แย้ง

	 “รูส  บอลตัน  อาจไม่เห็นด้วย  ไม่ใช่กับเร่ืองท่ีดินท่ีเป็นปัญหาน่ัน”  เซอร์ 

รอดริคหน้าตาไม่พอใจ  “ถ้าข้ากุดหัวไอ้ขี้ข้านี่ได้ด้วยก็ดี  มันเลวพอกับนาย 

ของมัน  แต่ข้ากลัวว่าข้าต้องไว้ชีวิตมันจนกว่ารอบบ์จะกลับจากสงคราม  เขาเป็น 

พยานคนเดียวที่รู ้เห็นความชั่วช้าสุดทรามของเจ้าลูกนอกสมรส  บางทีพอ 

ลอร์ดบอลตันได้ยินเรื่องของเขา  เขาอาจเลิกทวงสิทธิ์ก็ได ้ แต่ในขณะเดียวกัน 

เรามีพวกอัศวินของแมนเดอร์ลีกับไพร่พลของเดรดฟอร์ตฆ่าฟันกันอยู่ในป่า 

ฮอร์นวู้ด  และข้าขาดกำลังที่จะหยุดพวกนั้น”  อัศวินชราเอี้ยวตัวบนที่นั่งและ 

มองแบรนด้วยสีหน้าจริงจัง  “แล้วเจ้าทำอะไรบ้างระหว่างที่ข้าไม่อยู่  ลอร์ด 

เจ้าชายของข้า  สั่งพวกทหารยามของเราไม่ให้อาบน้ำหรือ  เจ้าอยากให้พวกเขา 

มีกลิ่นตัวเหมือนเจ้าเหม็นคนนี้หรือ”

	 “ทะเลกำลังมาท่ีน่ี”  แบรนบอก  “โจเจนเห็นมันในความฝันทิพย์  เอลเบลลี 

จะจมน้ำ”

	 เมสเตอร์ลูวินดึงปลอกคอโซ่ของตน  “เจ้าเด็กรีดน่ันเช่ือว่าเขาเห็นอนาคต 

ในความฝันของเขาน่ะ  เซอร์รอดริค  ข้าเคยพูดกับแบรนเรื่องความไม่แน่นอน 

ของคำทำนายพวกนั้นแล้ว  แต่ถ้าพูดกันตามจริงละก็  มี  เรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้น 

ตามแนวชายฝั่งหินอยู่จริง  พวกโจรในเรือยาว  บุกปล้นหมู่บ้านประมง  ข่มขืน 

คนและเผาบ้านเรือน  ลีโอบอลด์  ทอลฮาร์ต  ส่งเบนเฟร็ดหลานชายของเขา 

ไปจัดการพวกมันแล้ว  แต่ข้าคาดว่าพวกมันคงลงเรือหนีไปทันทีที่เห็นคนใน 

ชุดเกราะ”

	 “ใช่  แล้วก็ไปโจมตีท่ีอ่ืนอีก  ขอให้พวกอมนุษย์เอาตัวคนข้ีขลาดพวกน้ัน 

ไปให้หมดเถอะ  พวกมันไม่มีวันกล้าหรอก  ไม่มากไปกว่าเจ้าลูกนอกสมรสของ 
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บอลตัน  ถ้ากำลังหลักของเราไม่ได้อยู่ห่างลงไปทางใต้ต้ังพันโยชน์”  เซอร์รอดริค 

มองแบรน  “เด็กคนนั้นบอกเจ้าว่ายังไงอีก”

	 “เขาบอกว่าน้ำจะทะลักข้ามกำแพงของเรา  เขาเห็นเอลเบลลีจมน้ำ  มิคเคน 

กับบาทหลวงเชย์ลด้วย”

	 เซอร์รอดริคน่ิวหน้า  “เอาเถอะ  ถ้าข้าบังเอิญต้องข่ีม้าไปสู้กับโจรพวกน้ัน 

ด้วยตัวเอง  ข้าไม่เอาเอลเบลลีไปก็แล้วกัน  เขาไม่ได้เห็น  ข้า  จมน้ำไม่ใช่รึ  

เปล่ารึ  ดี”

	 แบรนรู้สึกใจช้ืนข้ึนท่ีได้ยินอย่างน้ัน  ถ้าเช่นน้ันพวกเขาก็อาจจะไม่จมน้ำ  

เขาคิด  ถ้าพวกเขาอยู่ห่างจากทะเล

	 มีราก็คิดอย่างน้ันเช่นกัน  ต่อมาในคืนน้ัน  เม่ือเธอกับโจเจนมาหาแบรน 

ในห้องของเขาเพื่อเล่นหมากกระดานกันสามคน  แต่น้องชายของเธอส่ายศีรษะ 

“สิ่งต่าง ๆ ที่ข้าเห็นในความฝันทิพย์เปลี่ยนแปลงไม่ได้”

	 คำพูดน้ันทำให้พ่ีสาวของเขาโกรธ  “ทวยเทพจะส่งคำเตือนมาทำไมถ้าเรา 

ไม่ต้องใส่ใจมันก็ได้  และเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ได้”

	 “ข้าไม่รู้”  โจเจนพูดเศร้า ๆ 

	 “ถ้าเจ้าเป็นเอลเบลลี  เจ้าอาจจะกระโดดลงบ่อให้มันจบ ๆ ไปเลย!  เขา 

ควรจะ สู้  และแบรนก็เหมือนกัน”

	 “ข้าเหรอ”  แบรนรู้สึกกลัวขึ้นมาทันที  “ข้าควรสู้กับอะไร  ข้าจะจมน้ำ 

ด้วยหรือ”

	 มีรามองเขาอย่างรู้สึกผิด  “ข้าไม่น่าพูดเลย...”

	 เขาบอกได้ว่าเธอกำลังปิดบังอะไรบางอย่าง  “เจ้าเห็นข้าในความฝันทิพย์ 

ด้วยเหรอ”  เขาถามโจเจนด้วยความหวั่นใจ  “ข้าจมน้ำหรือ”

	 “ไม่ได้จมน้ำ”  โจเจนพูดราวกับทุกถ้อยคำทำให้เขาเจ็บปวด  “ข้าฝันถึง 

ผู้ชายคนที่มาวันนี้  คนที่พวกนั้นเรียกว่าเจ้าเหม็นน่ะ  เจ้ากับน้องชายของเจ้า 

นอนตายแทบเท้าเขา  และเขากำลังถลกหนังใบหน้าของพวกเจ้าด้วยใบดาบยาว 

สีแดง”

	 มีราลุกข้ึนยืน  “ถ้าข้าไปท่ีคุกใต้ดิน  ข้าก็แทงหอกทะลุหัวใจของเขาได้เลย  

เขาจะฆ่าแบรนได้ยังไงถ้าเขาตายแล้ว”
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	 “พวกผู้คุมจะขวางเจ้า”  โจเจนพูด  “พวกยาม  และถ้าเจ้าบอกพวกน้ันว่า 

ทำไมเจ้าถึงอยากให้เขาตาย  พวกเขาก็จะไม่มีวันเชื่อ”

	 “ข้าก็มีองครักษ์เหมือนกันนะ”  แบรนเตือนพวกเขา  “เอลเบลลี  ทิมฝีปรุ  

เฮย์เฮด  และคนอื่นที่เหลือ”

	 ดวงตาสีมอสส์ของโจเจนเป่ียมไปด้วยความสงสาร  “พวกน้ันจะหยุดเขา 

ไม่ได้หรอก  แบรน  ข้าก็ไม่เข้าใจว่าทำไม  แต่ข้าเห็นจุดจบของมัน  ข้าเห็นเจ้า 

กับริกคอนในสุสานใต้ดินของพวกเจ้า  อยู่ในความมืดข้างล่างกับเหล่าพระราชา 

ผู้วายชนม์และหมาป่าศิลาของพวกเขา”

  ไม่  แบรนคิด  ไม่  “ถ้าข้าหนี...ไปเกรย์วอเทอร์  หรือไปหาอีกา  ที่ไหน 

สักแห่งที่ไกลจนพวกนั้นหาข้าไม่เจอ...”

	 “มันจะไม่ได้ผลหรอก  มันเป็นความฝันทิพย์  แบรน  และความฝันทิพย์ 

ไม่โกหก”


