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บทนำ

ยามราตรีมีกลิ่นมนุษย์เหม็นหึ่งไปหมด

	 นกัถอดจติหยดุนิง่อยูใ่ตต้น้ไมแ้ลว้สดูจมกูดม ขนสนีำ้ตาลเทาดกูระดำ- 

กระด่างไปด้วยเงามืด สายลมแผ่วอวลกลิ่นสนนำพากลิ่นมนุษย์มาหา มัน 

โดดเด่นเหนือกล่ินท่ีอ่อนจางกว่าน้ัน ซ่ึงบ่งบอกถึงหมาจ้ิงจอก กระต่ายป่า แมวน้ำ  

กวางหนุ่ม และแม้กระทั่งหมาป่า นักถอดจิตรู้ว่าสัตว์เหล่านั้นคือกลิ่นอาย 

ของมนุษย์ด้วยเช่นกัน มันคือกลิ่นฉุนเหม็นเปรี้ยวของหนังสัตว์เก่า ๆ  ไร้ชีวิต  

ซึ่งเกือบจะถูกกลิ่นควันไฟ โลหิต และซากเน่าเปื่อยที่รุนแรงกว่ากลบฝังไว้ 

ข้างใต ้ มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่ถลกหนังสัตว์ป่าเพื่อเอาหนังและขนมาสวมใส่

	 นักถอดจิตไม่กลัวพวกมนุษย์เหมือนอย่างหมาป่า ความเกลียดชังและ 

ความหิวโหยบิดขดอยู่ในท้องขณะที่มันส่งเสียงคำรามต่ำออกมา เพื่อร้องเรียก 

พี่ชายตาเดียวและน้องสาวตัวเล็กจอมเจ้าเล่ห์ เพื่อนร่วมฝูงไล่กวดตามหลังมา 

ติด  ๆ ขณะที่มันพุ่งทะยานฝ่าต้นไม้ พวกนั้นก็ได้กลิ่นนั่นด้วย เขามองผ่าน 

ดวงตาของพวกมนัและเหลอืบเหน็ตวัเองอยูข่า้งหนา้ดว้ยขณะทีว่ิง่ไป ลมหายใจ 

อุ่น ๆ กรุ่นควันขาว ลอยออกมาจากขากรรไกรยาวสีเทาของฝูง น้ำแข็งจับตัว 

อยู่ระหว่างอุ้งตีน แข็งโป๊กดั่งก้อนหิน แต่ตอนนี้การล่ากำลังเข้มข้น เหยื่ออยู่ 

ข้างหน้านี่แล้ว เนื้อ นักถอดจิตคิด อาหาร

	 มนุษย์ที่อยู่ลำพังน่ะไร้พิษสง แม้จะมีร่างกายใหญ่โตแข็งแรง สายตา 

เฉยีบคม แตห่พูวกนัน้กลบัตงึและจมกูกไ็มร่บัรูก้ลิน่ กวางกบักวางเอลก ์ และ 

แม้กระทั่งกระต่ายป่ายังว่องไวเสียกว่า ส่วนหมีและหมูป่าก็ต่อสู้ได้ดุดันกว่า  
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ทว่ามนุษย์ท่ีอยู่เป็นกลุ่มน่ะอันตราย เม่ือพวกหมาป่าเข้าไปใกล้เหย่ือ นักถอดจิต 

ก็ได้ยินเสียงลูกอ่อนกำลังร้องไห้จ้า เสียงกองหิมะที่ตกลงมาเมื่อคืนก่อนแตก 

เปรีย๊ะอยูใ่ตอุ้ง้ตนีเงอะ ๆ งะ ๆ ของมนุษย ์ ได้ยนิเสยีงแกรก ๆ ของแผน่หนงัแขง็ 

กับเขี้ยวเล็บยาวสีเทาที่พวกมนุษย์ถืออยู่

 ดาบ เสียงในกายเขากระซิบ หอก

	 ฟันน้ำแข็งงอกออกมาจากต้นไม้และกำลังแยกเขี้ยวลงมาจากกิ่งไม้ 

สีน้ำตาลแห้งโกร๋น ไอ้ตาเดียวตะลุยฝ่าพุ่มไม้ ตะกุยหิมะพุ่งกระจายขึ้นมา  

เพือ่นรว่มฝงูตามตดิไปดว้ย ทัง้ปนีเนนิเขา ไตล่งทางลาดเลยถดัไป จนกระทัง่ 

ผืนป่าแหวกออกตรงหน้าและพวกมนุษย์ก็อยู่ตรงนั้น หนึ่งในนั้นเป็นตัวเมีย  

ห่อผ้าขนสัตว์ที่นางกอดไว้แน่นคือลูกอ่อน เก็บนางไว้ท้ายสุด เสียงนั่นกระซิบ  

ตัวผู้สิอันตราย พวกนั้นกำลังร้องคำรามใส่กันอย่างที่มนุษย์ชอบทำ แต่ 

นักถอดจิตได้กลิ่นความหวาดกลัวของพวกมันอยู่ รายหนึ่งในนั้นมีเขี้ยวไม้ 

สูงเท่าตัว เขาเหวี่ยงมัน แต่มือนั้นสั่นระริกและเขี้ยวไม้ก็กระเด็นลอยสูงขึ้นไป

	 แล้วฝูงหมาป่าก็เข้ารุม

	 พ่ีชายตาเดียวของมันพุ่งชนเจ้าคนเหว่ียงเข้ียวไม้ล้มหงายลงไปในกองหิมะ  

แล้วฉีกคอหอยขณะที่เขาต่อสู้ดิ้นรน เจ้าน้องสาวแอบผลุบไปอยู่ด้านหลังตัวผู้ 

อีกรายและโจมตีเข้าใส่จากข้างหลัง มันจึงเหลือตัวเมียและลูกอ่อนให้จัดการ

	 นางเองก็มีเขี้ยวเช่นกัน อันเล็ก ๆ ทำจากกระดูก แต่นางทำมันหลุดมือ 

เมือ่ขากรรไกรของนกัถอดจติงบัขยุม้ขา ขณะทีล่ม้ลง นางกเ็อาแขนทัง้สองขา้ง 

โอบกอดลูกอ่อนที่กำลังร้องไห้ลั่น ใต้ขนเฟอร์ห่มกายของนางตัวเมียนี้มีแต่ 

หนังหุ้มกระดูก แต่เต้าของนางมีน้ำนมอยู่เต็มปรี่ ส่วนเนื้ออันหอมหวานที่สุด 

อยูบ่นตวัลกูออ่น เจา้หมาปา่เกบ็ชิน้สว่นเลศิเลอทีส่ดุใหพ้ีช่าย ขณะทีฝ่งูหมาปา่ 

เตมิทอ้งตวัเองใหอ้ิม่ หมิะทีจ่บัตวัแขง็อยูร่อบ  ๆซากศพกแ็ปรเปลีย่นเปน็สชีมพ ู

และแดง

	 ไกลออกไปหลายโยชน์ ในกระท่อมที่มีห้องเดียวทำจากโคลนกับฟาง  

พืน้หอ้งเปน็ดนิอดัแขง็ หลงัคามุงใบไม้แหง้ มปีลอ่งควนัหนึง่ปลอ่ง วาเรเมยีร ์

กำลังตัวสั่นสะท้าน ไอโขลก  ๆ พลางเลียริมฝีปาก ดวงตาแดงก่ำ ริมฝีปาก 

แห้งแตก ลำคอแห้งผากเป็นผง ทว่าขณะที่ท้องบวมเป่งกำลังร้องหาอาหาร 
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หล่อเล้ียง ปากของเขากลับชุ่มไปด้วยรสเลือดและไขมัน เนื้อทารก เขาคิด 

และนึกถึงบัมพ์ขึ้นมา เนื้อมนุษย์ นี่เขาตกต่ำถึงขั้นหิวกระหายอยากกิน 

เนื้อมนุษย์แล้วเชียวหรือ เขาแทบจะได้ยินแฮกกอนตะคอกใส่เขาเลย “มนุษย์ 

อาจกินเนื้อสัตว์ป่าและสัตว์ป่าก็อาจกินเนื้อมนุษย์ แต่มนุษย์ที่กินเนื้อมนุษย์ 

ด้วยกันน่ะน่าขยะแขยง”

 น่าขยะแขยง นั่นเป็นคำโปรดของแฮกกอนเสมอ น่าขยะแขยง น่า 

ขยะแขยง น่าขยะแขยง การกินเนื้อมนุษย์เป็นเรื่องน่าขยะแขยง การสมสู่ 

กับหมาป่าในคราบหมาป่าเป็นเรื่องน่าขยะแขยง และการยึดร่างมนุษย์คนอื่น 

ก็ถือเป็นเรื่องน่าขยะแขยงที่สุดในบรรดาเรื่องทั้งมวล แฮกกอนน่ะอ่อนแอ  

หวาดกลัวพลังของตัวเอง มันร้องไห้ครวญครางจนตายไปตามลำพังขณะที่ข้า 

ฉีกกระชากพรากชีวิตที่สองของมันไป วาเรเมียร์สวาปามหัวใจของมันเองเลย  

มันสอนอะไรข้ามากมายหลายอย่าง และสิ่งสุดท้ายที่ข้าเรียนรู้จากมันก็คือ 

รสชาติของเนื้อมนุษย์

	 แต่นั่นก็เป็นไปในคราบของหมาป่า เขาไม่เคยกินเนื้อมนุษย์ด้วยฟัน 

มนุษย์เลย แต่เขาจะไม่หวงห้ามเพื่อนร่วมฝูงมิให้กินอาหารอันโอชะดอก พวก 

หมาป่าอดอยากเจียนตายพอ  ๆ  กับเขา ทั้งผอมซูบ หนาวเหน็บ และหิวโหย  

ส่วนพวกเหยื่อ...ชายสองหญิงหนึ่งกับทารกในอ้อมแขน กำลังหนีจากความ 

ปราชัยมาสู่ความตาย ถึงยังไงเดี๋ยวพวกนั้นก็ต้องตายอยู่แล้ว ไม่จากความ 

หนาวเหน็บก็ความอดอยาก แบบนี้น่ะดีกว่า รวดเร็วกว่า ข้าเมตตาแล้ว 

	 “เมตตา” เขาพดูออกมาดัง ๆ ลำคอแหง้แสบ ทวา่กร็ูส้กึดทีีไ่ดย้นิเสยีง 

มนุษย์อีกครั้ง แม้จะเป็นเสียงตัวเองก็ตาม อากาศส่งกลิ่นเชื้อราและความ 

เปียกชื้น พื้นดินเย็นแข็ง และกองไฟก็ส่งควันออกมามากกว่าความร้อน เขา 

ขยับเข้าไปใกล้เปลวไฟเท่าที่จะกล้าพอ ตัวสั่นเทาสลับกับไอโขลก  ๆ สีข้าง 

ตรงที่แผลฉีกกำลังปวดตุบ  ๆ เลือดชุ่มกางเกงลงไปถึงเข่า และแห้งแข็ง 

เกรอะกรังเป็นสีน้ำตาล

	 ทิสเซิลเตือนเขาไว้ว่านั่นอาจเกิดขึ้น “ข้าเย็บแผลให้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะ 

ทำได้แล้ว” นางบอก “แต่เจ้าต้องพักให้แผลสมาน ไม่งั้นเนื้อก็จะฉีกอีก” 

	 ทสิเซลิเปน็สหายรว่มทางรายสดุทา้ยของเขา นางเปน็เมยีหอกหนงัเหนยีว 
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เยี่ยงรากไม้แก่ ใบหน้าเต็มไปด้วยหูด กร้านลมเหี่ยวยับย่น ส่วนรายอื่น  ๆ  

ทิ้งพวกเขาไประหว่างทาง พวกนั้นหายไปทีละราย  ๆ โดยรั้งท้ายอยู่หรือไม่ก็ 

รุดไปข้างหน้า เพื่อหาทางกลับหมู่บ้านเก่าของตน หรือไม่ก็แม่น้ำน้ำนมหรือ 

หมู่บ้านฮาร์ตโฮม หรือไม่ก็ไปตายเพียงลำพังในป่า วาเรเมียร์ไม่รู้และก็ไม่สน  

ข้าน่าจะยึดร่างพวกมันสักรายซะตอนที่ยังมีโอกาส หนึ่งในไอ้แฝด ไม่ก็ชาย 

ตัวโตมีแผลเป็นบนหน้า หรือไม่ก็ไอ้หนุ่มหัวแดงนั่น แต่ตอนนั้นเขากำลัง 

หวาดกลัว หนึ่งในพวกนั้นอาจตระหนักได้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น แล้วหันมา 

ทำร้ายปลิดชีพเขา แถมคำพูดของแฮกกอนก็ตามหลอกหลอนเขา โอกาส 

จึงหลุดลอยไป

	 หลังจากการสู้รบนั่น มีพวกเขาหลายพันรายที่กระเสือกกระสนเข้าป่า 

มาในสภาพหิวโหยและหวาดกลัว เพื่อหนีจากการสังหารหมู่ที่เกิดกับตัว  

ณ ผากำแพง บ้างก็พูดถึงการกลับถิ่นฐานที่ทอดทิ้งมา บ้างก็พูดถึงการเตรียม 

บุกโจมตีประตูเป็นครั้งที่สอง แต่ส่วนใหญ่กลับสับสนหลงทาง คิดไม่ออกว่า 

จะไปแหง่หนใดหรอืทำอะไร พวกนัน้หนเีอาชวีติรอดจากพวกอกีาผา้คลมุไหลด่ำ 

และอศัวนิในชดุเกราะเหลก็สเีทามาได้ แตศ่ตัรทูีด่งึดนักวา่นัน้กำลงัยอ่งตามมา 

อยู่ในตอนนี้ มีซากศพเพิ่มมากขึ้นทุกวันตามรายทาง บ้างก็ตายด้วยความ 

หิวโหย บ้างก็เพราะความหนาวเหน็บ บ้างก็เพราะโรคภัย ส่วนรายอื่น ๆ ก็ถูก 

สังหารด้วยฝีมือของคนที่เคยเป็นพี่น้องร่วมรบ ยามเมื่อเดินทัพลงใต้ไปกับ 

มานซ์ เรย์เดอร์ พระราชานอกผากำแพง

 มานซ์สิ้นท่าแล้ว ผู้รอดชีวิตต่างบอกข่าวแก่กันด้วยน้ำเสียงสิ้นหวัง  

มานซ์ถูกจับตัวไป มานซ์ตายแล้ว “ฮาร์มาตายแล้ว มานซ์ถูกจับ ส่วนพวก 

ทีเ่หลอืกแ็จน้หนทีิง้เราไป” ทสิเซลิอา้งเชน่นัน้ขณะทีเ่ยบ็แผลใหเ้ขา “ทอรม์นุด,์  

ไอ้ขี้แย, ชายหกชีวิต พวกโจรที่กล้าหาญทั้งหมดนั่น ตอนนี้พวกมันหายหัว 

ไปไหนล่ะ”

 นางจำข้าไม่ได้ วาเรเมียร์ตระหนักได้ในตอนนั้นเอง ก็จะจำได้ยังไงล่ะ  

เมื่อไม่มีพวกสัตว์ป่าอยู่ด้วย เขาก็ไม่ได้ดูเหมือนชายผู้ยิ่งใหญ่อะไรเลย ข้าคือ 

วาเรเมียร์หกชีวิต ผู้กินดื่มกับมานซ์ เรย์เดอร์ เขาตั้งชื่อให้ตัวเองว่าวาเรเมียร์ 

เมื่ออายุสิบขวบ ชื่ออันเหมาะเจาะสำหรับท่านลอร์ด ชื่ออันควรค่าแก่บทลำนำ  
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ชื่ออันยิ่งใหญ่น่าเกรงขาม แต่เขากลับวิ่งหนีพวกอีการาวกับกระต่ายตื่นตูม  

ท่านลอร์ดวาเรเมียร์ผู้น่าเกรงขามกลายเป็นไอ้ขี้ขลาดไปแล้ว แต่เขาทนไม่ได้ 

ที่จะให้นางรู้เช่นนั้น เขาจึงบอกนางเมียหอกว่าตัวเองชื่อแฮกกอน หลังจากนั้น 

เขาก็สงสัยว่าทำไมชื่อ  นั่น  จึงหลุดออกจากปากในบรรดาชื่อทั้งหมดที่เขาน่าจะ 

เลือกใช้ ข้ากินหัวใจและดื่มเลือดของมัน แต่มันก็ยังตามหลอกหลอนข้าอยู่ดี

	 วันหน่ึงขณะท่ีท้ังสองกำลังหลบหนี ชายบนหลังม้าได้ควบม้าสีขาวผอมซูบ 

วิง่หอ้ทะลผุนืปา่ มาตะโกนบอกวา่พวกเขาทัง้หมดควรเดนิทางไปยงัแมน่ำ้นำ้นม  

และบอกว่าไอ้ข้ีแยกำลังรวบรวมนักรบเพ่ือข้ามสะพานหัวกะโหลกไปยึดชาโดว์- 

ทาวเวอร์ หลายรายตามเขาไป แต่ก็มีมากรายกว่านั้นที่ไม่ได้ตาม หลังจากนั้น 

ก็มีนักรบหน้าตาถมึงทึงในชุดขนเฟอร์และอำพัน เดินเตร่จากกองไฟหุงต้ม 

กองหนึ่งไปยังอีกกอง เพื่อยุให้ผู้รอดชีวิตทั้งหมดมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปหลบภัย 

ในหุบเขาของพวกเธนน์ วาเรเมียร์ไม่เคยได้รู้ว่าเหตุใดมันจึงคิดว่าที่นั่นจะ 

ปลอดภัย ในเมื่อพวกเธนน์เองนั่นละที่หนีออกมาจากสถานที่แห่งนั้น ทว่า 

คนเป็นร้อย ๆ ก็ตามมันไป คนอีกหลายร้อยจากไปกับนางแม่มดป่า ซึ่งมีนิมิต 

ขึ้นมาว่ากองเรือหนึ่งกำลังจะมาขนพวกชนอิสระลงใต้ “เราต้องไปหาทะเล”  

แม่โมลร้องบอก แล้วผู้ที่นับถือนางก็หันเลี้ยวไปทางตะวันออก

	 วาเรเมยีรอ์าจอยูใ่นกลุม่คนพวกนัน้ไปแลว้ถา้เพยีงแตร่า่งกายจะแขง็แรง 

กวา่นี ้ ทวา่ทะเลนัน่ทัง้หมองหมน่ เยน็เยยีบ และอยูไ่กลออกไป ซึง่เขารูต้วัวา่ 

ไม่มีทางมีชีวิตรอดจนได้เห็นมันดอก เขาตายมาแล้วเก้าครั้ง และตอนนี้ 

ก็กำลังจะตาย หนนี้จะเป็นการตายที่แท้จริง ผ้าคลุมไหล่หนังกระรอก เขานึก 

ขึ้นมาได้ มันเอามีดแทงข้าเพราะผ้าคลุมไหล่หนังกระรอก 

	 เจา้ของผา้คลมุไหลน่ะ่ตายไปแลว้ ศรีษะดา้นหลงัของนางถกูบดบีแ้หลก 

เละเป็นก้อนนุ่ม ๆ  สีแดง แทรกด้วยเศษกระดูกเป็นหย่อม ๆ แต่ผ้าคลุมไหล่ 

ของนางดอูุน่หนาด ี ตอนนัน้หมิะกำลงัตกลงมา วาเรเมยีรท์ำผา้คลมุไหลต่วัเอง 

หายไปที่ผากำแพง หนังสัตว์ปูนอน ชุดชั้นในผ้าขนสัตว์ รองเท้าบู๊ตหนังแกะ  

ถงุมอืบขุนเฟอร ์ เหลา้นำ้ผึง้สำรองและอาหารทีก่กัตนุไว ้ กระจกุผมทีเ่ขาเกบ็มา 

จากสตรีที่นอนด้วย แม้แต่ห่วงแขนทองคำที่มานซ์ให้ ทั้งหมดล้วนสูญหาย 

และถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง ข้าถูกเผา แล้วก็ตาย แล้วก็วิ่งหนี กึ่งบ้าด้วยความ 
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เจ็บปวดและหวาดกลัว ความทรงจำนั้นยังคงทำให้เขาอับอาย แต่ก็ไม่ใช่เขา 

คนเดียวดอก คนอื่น  ๆ  ก็วิ่งหนีเหมือนกัน เป็นร้อย  ๆ  เป็นพัน  ๆ  เลย เราแพ้ 

ศึกนั่น พวกอัศวินโผล่มา สวมชุดเกราะเหล็กกล้าไร้เทียมทาน และฆ่าฟัน 

ทุก ๆ คนที่อยู่สู้ ถ้าไม่หนีก็ต้องตาย

	 ทวา่การวิง่หนใีหพ้น้ความตายไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย ดงันัน้เมือ่วาเรเมยีรพ์บศพ 

สตรีในป่า เขาจึงคุกเข่าลงปลดผ้าคลุมไหล่ของนาง โดยไม่เห็นเด็กชายคนนั้น 

เลยจนกระทั่งแกพุ่งออกมาจากที่ซ่อน และแทงมีดเล่มยาวทำจากกระดูกลงไป 

ทีส่ขีา้ง และกระชากผา้คลมุไหลอ่อกจากนิว้ทีก่ำมนัแนน่ “แมข่องแก” ทสิเซลิ 

บอกเขาในภายหลงั เมือ่เดก็ชายวิง่หนไีปแลว้ “ผา้คลมุไหลข่องแมแ่กนะ่ แลว้ 

พอแกเห็นเจ้ากำลังปล้นนาง...”

	 “นางตายแล้ว” วาเรเมียร์ว่า และเบ้หน้าเมื่อเข็มเย็บทำจากกระดูกแทง 

ทะลุผิวเนื้อ “ใครสักคนตีหัวนางแบะ อีกาสักตัว”

	 “ไม่ใช่อีกา พวกมนุษย์เท้าเขาต่างหาก ข้าเห็นกับตา” เข็มเย็บของนาง 

ดึงแผลฉีกเหวอะที่สีข้างของเขาให้ปิดลง “พวกคนเถื่อนทั้งนั้น แล้วนี่มีใคร 

เหลืออยู่จะทำให้พวกมันเช่ืองได้ล่ะ” ไม่มีเลย ถ้ามานซ์ตายไปแล้ว พวกชนอิสระ 

ก็ชะตาขาดแน่ พวกเธนน์ พวกยักษ์ พวกมนุษย์เท้าเขา พวกมนุษย์ถ้ำ 

ที่ตะไบฟันตัวเองจนแหลม แล้วยังพวกคนจากชายฝั่งตะวันตกพร้อมรถลาก 

ทำจากกระดูกนั่นอีก...พวกนั้นทั้งหมดก็จะชะตาขาดด้วย แม้แต่พวกอีกา  

พวกมนัอาจจะยงัไมรู่ต้วั แตไ่อพ้วกชาตชิัว่หม่ดำนัน่กจ็ะมอดมว้ยไปกบัคนอืน่ ๆ  

ที่เหลือ ศัตรูกำลังรุกคืบมาแล้ว 

	 เสียงแหบห้าวของแฮกกอนดังสะท้อนก้องในหัวของเขา “เจ้าจะตาย 

อีกหลายครั้ง เจ้าหนู และทุก  ๆ  ครั้งก็จะเจ็บปวดทรมาน...แต่เมื่อความตาย 

ที่แท้จริงมาเยือน เจ้าจะกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ชีวิตที่สองนั้นเรียบง่ายและ 

หอมหวานกว่า คนว่ากันอย่างงั้น”

	 อีกไม่นานวาเรเมียร์หกชีวิตก็จะได้รู้ความจริงในข้อนั้นแล้ว เขาได้กลิ่น 

ความตายที่แท้จริงในควันไฟที่ลอยฉุนในอากาศ รับรู้ถึงมันได้ในความร้อน 

ใตน้ิว้มอืยามเมือ่เขาสอดมนัลงไปใตเ้สือ้ผา้เพือ่แตะแผล ทวา่ความเยน็ยะเยอืก 

กอ็ยูใ่นกายเขาดว้ยเชน่กนั ลกึลงไปในกระดกู คราวนีเ้ปน็ความหนาวเยน็นัน่ละ 
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ที่จะสังหารเขา 

	 ความตายครั้งล่าสุดของเขาเป็นเพราะไฟ ข้าถูกเผา ในตอนแรกขณะ 

กำลังสับสน เขานึกว่าพลธนูสักรายบนผากำแพงยิงธนูไฟใส่...แต่ไฟนั่นมาจาก 

ภายใน กาย มันแผดเผาเขา แล้วยังความเจ็บปวดนั่นอีก...

	 วาเรเมียร์ตายไปแล้วเก้าครั้งก่อนหน้านั้น ครั้งหนึ่งเขาเคยตายจากการ 

ถูกหอกแทง อีกครั้งจากเขี้ยวหมีที่ฝังลงในลำคอ และอีกครั้งท่ามกลาง 

กองเลอืด ขณะทีเ่ขานำลกูทีต่ายในครรภอ์อกมา เขาตายเปน็ครัง้แรกตอนอายุ 

แค่หกขวบ เมื่อขวานของบิดาฟาดเจาะทะลุกะโหลก ทว่าแม้แต่นั่นก็ยัง 

ไม่ทรมานแสนสาหัสเท่าเปลวไฟในช่องท้อง ซึ่งลามเลียไปตามปีกและ กลืนกิน 

เขา เมื่อเขาพยายามจะตีปีกบินหนี ความตระหนกตกใจก็พัดให้เปลวไฟโหม 

กระพือลุกไหม้ร้อนแรงขึ้นอีก ชั่วขณะหนึ่งนั้นเขากำลังพุ่งทะยานขึ้นไปเหนือ 

ผากำแพง ดวงตาอนิทรมีองสงัเกตความเคลือ่นไหวของคนทีอ่ยูเ่บือ้งลา่ง แลว้ 

จากนัน้เปลวเพลงิกแ็ปรเปลีย่นใหห้วัใจของเขากลายเปน็เถา้ถา่นไหมเ้กรยีม และ 

สง่ใหด้วงจติของเขารอ้งโหยหวนกลบัมาอยูใ่นเนือ้หนงัของตนเอง เขาเปน็บา้ไป 

ชัว่ครูห่นึง่ แมแ้คค่วามทรงจำนัน้กเ็พยีงพอจะทำใหเ้ขาสะดุง้ตวัสัน่เทาขึน้มาแลว้

	 ตอนนั้นเองที่เขาสังเกตเห็นว่ากองไฟดับลงแล้ว

	 มีเพียงท่อนไม้ไหม้เกรียมสีดำเทากองยุ่งเหยิงเหลืออยู่ รวมถึงถ่าน 

สองสามก้อนที่ยังลุกเรืองอยู่ในขี้ เถ้า  ยังมีควันอยู่  ก็แค่ต้องใส่ฟืนเพิ่ม  

วาเรเมียร์กัดฟันกรอดต่อสู้กับความเจ็บปวด ขณะคลานไปยังกองกิ่งไม้หัก  ๆ  

ซึง่ทสิเซลิเกบ็รวบรวมเอาไวก้อ่นทีน่างจะออกไปลา่สตัว ์ เขาโยนกิง่ไมส้องสามกิง่ 

ลงไปบนขี้เถ้า “ติดสิ” เขาเอ่ยเสียงแหบ “ไหม้สิ” เขาเป่าลมใส่เถ้าถ่านและ 

สวดภาวนาไร้ถ้อยคำในใจต่อทวยเทพไร้นามแห่งพงไพร เนินเขา และทุ่งหญ้า

	 ทวยเทพไม่ตอบสนองอันใด หลังจากผ่านไปสักพัก ควันไฟก็หยุด 

ลอยขึ้นมาด้วยเช่นกัน กระท่อมเล็ก  ๆ เริ่มเย็นลงกว่าเดิมแล้ว วาเรเมียร์ไม่มี 

หินเหล็กไฟ ขี้ไต้ หรือเศษไม้แห้ง  ๆ เขาไม่มีทางจุดไฟให้ลุกขึ้นใหม่อีกครั้ง 

ได้เลย ด้วยตัวเองน่ะไม่มีทาง “ทิสเซิล” เขาร้องเรียก เสียงของเขาแหบแห้ง 

และแฝงไปด้วยความเจ็บปวด “ทิสเซิล!”

	 นางมีคางยื่นแหลม จมูกแบน แก้มข้างหนึ่งมีไฝซึ่งมีขนสีดำสี่เส้นงอก 
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ออกมา ใบหน้าอัปลักษณ์และหยาบกระด้าง แต่เขาก็รู้ว่าตัวเองจะยอมแทบ 

ทุกอย่างเพื่อให้ได้เหลือบเห็นใบหน้านั้นที่ประตูกระท่อม ข้าน่าจะยึดร่างนาง 

มาซะก่อนที่นางจะจากไป นางไปนานแค่ไหนแล้วหนอ สองวัน หรือสาม  

วาเรเมียร์ไม่แน่ใจ ภายในกระท่อมนั้นมืดมิด และเขาก็หลับ ๆ ตื่น ๆ มาตลอด  

ไมเ่คยรูแ้นแ่ทเ้ลยจรงิ ๆ วา่ดา้นนอกเปน็กลางวนัหรอืกลางคนื “รอนี”่ นางบอก 

“ขา้จะกลบัมาพรอ้มอาหาร” ดงันัน้เขาจงึรออยูเ่ยีย่งไอท้ึม่ และฝนัถงึแฮกกอน 

กับบัมพ์ และความผิดทั้งหลายทั้งปวงที่เขาทำมาตลอดชีวิตอันยาวนาน ทว่า 

วันคืนได้เคลื่อนคล้อยไป แต่ทิสเซิลก็ยังไม่กลับ นางจะไม่กลับมาอีกแล้ว  

วาเรเมียร์สงสัยว่าเขาได้เผยไต๋ออกมาหรือเปล่า แค่มองดูเขาแล้วนางบอกได้ 

หรือไม่ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ หรือว่าเขาเพ้ออะไรออกมาตอนกำลังหลับฝัน 

เพราะพิษไข้กัน

 น่าขยะแขยง  เขาได้ยินแฮกกอนพูดขึ้น  ราวกับว่าเขาอยู่  ณ  ที่นี่   

ในห้องนี้เลย “นางก็แค่เมียหอกอัปลักษณ์คนหนึ่ง” วาเรเมียร์บอกเขา “ข้า 

เป็นชายผู้ยิ่งใหญ่ ข้าคือวาเรเมียร์ นักถอดจิต นักสลับร่าง ไม่ถูกต้องเลย 

ที่นางจะอยู่รอด ส่วนข้าจะต้องตาย” ไม่มีใครตอบกลับ ไม่มีใครอยู่ ณ ที่นั่น  

ทิสเซิลจากไปแล้ว นางทอดทิ้งเขา เหมือนกับคนอื่น ๆ ทั้งหมด

	 แม่ของเขาเองก็ทอดทิ้งเขาเช่นกัน แม่ร้องไห้ให้บัมพ์ แต่ไม่เคยร้องไห้ 

ให้ข้า เช้าวันที่พ่อดึงกระชากเขาลงจากเตียงและนำตัวเขาไปส่งให้แฮกกอน  

แมไ่มย่อมมองเขาเลยดว้ยซำ้ เขากรดีรอ้งถบีเตะขณะถกูลากเขา้ปา่ จนกระทัง่ 

พ่อตบหน้าเขาเข้าให้และบอกให้หุบปาก “เจ้าต้องไปอยู่กับพวกเดียวกัน” พ่อ 

พูดแค่นั้นเมื่อโยนร่างเขาลงไปอยู่แทบเท้าแฮกกอน

 พ่อพูดไม่ผิดดอก วาเรเมียร์คิดขณะที่ตัวสั่นสะท้านขึ้นมา แฮกกอน 

สอนอะไรข้ามากมายหลายอย่าง มันสอนข้าให้ล่าสัตว์ จับปลา สอนวิธีแล่ 

ซากสัตว์ ถอดกระดูกปลา วิธีเดินป่าไม่ให้หลง มันยังสอนวิถีของนักถอดจิต  

และความลับของนักสลับร่าง แม้ว่าพรสวรรค์ของข้าจะทรงพลังกว่ามัน

	 หลายปีหลังจากนั้น เขาได้พยายามตามหาพ่อแม่ เพื่อบอกว่าลัมพ์ของ 

พวกเขาได้กลายเป็นวาเรเมียร์หกชีวิตผู้ยิ่งใหญ่แล้ว แต่ทั้งสองได้เสียชีวิตและ 

ถูกเผาศพไปแล้ว กลายเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้และลำธาร ของก้อนหินและ 
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ผนืดนิ สูผ่งธลุแีละขีเ้ถา้ นัน่คอืสิง่ทีพ่วกแมม่ดปา่บอกแมข่องเขาในวนัทีบ่มัพ์ 

ตาย ลมัพไ์มอ่ยากกลายเปน็กอ้นดนิ เดก็ชายใฝฝ่นัถงึวนัทีพ่วกกวจีะขบัขานถงึ 

วีรกรรมของเขาและพวกสาวสวยจะจุมพิตเขา เมื่อโตขึ้นข้าจะเป็นพระราชา 

นอกผากำแพง  ลัมพ์สัญญากับตัวเอง เขาไม่เคยได้เป็นแต่ก็ใกล้เคียง  

วาเรเมยีรห์กชวีติคอืชือ่ทีค่นหวาดกลวั เขาขีห่ลงัหมหีมิะสงูสบิสามฟตุไปทำศกึ  

เลี้ยงหมาป่าสามตัวกับแมวเงาเป็นขี้ข้า และนั่งทางขวามือของมานซ์ เรย์เดอร์  

มานซ์เองนั่นแหละที่พาข้ามาที่นี่ ข้าไม่น่าฟังมันเลย ข้าน่าจะเข้าไปสิงร่างหมี 

ของข้า แล้วฉีกร่างมันเป็นชิ้น ๆ ซะ

	 ก่อนเจอกับมานซ์ วาเรเมียร์หกชีวิตก็เป็นคล้ายท่านลอร์ดอยู่กลาย ๆ  

เขาอยู่ลำพังในบ้านทำจากไม้ซุง โคลน และมอสส์ ซึ่งเคยเป็นของแฮกกอน 

มาก่อน และมีสัตว์ป่าคอยรับใช้ หมู่บ้านนับโหลจะแสดงความคารวะเขาด้วย 

ขนมปัง เกลือ และน้ำแอ๊ปเปิ้ลหมัก นำผักผลไม้จากสวนของพวกตนมาให้  

ส่วนเนื้อสัตว์เขาเป็นคนหาเอง เมื่อใดก็ตามที่เขาปรารถนาสตรีสักราย เขา 

กจ็ะสง่แมวเงาไปยอ่งตามนาง แลว้สาวรายใดกต็ามทีเ่ขาหมายตากจ็ะตามกลบั 

มาทีเ่ตยีงของเขาอยา่งวา่งา่ย บา้งกม็าพรอ้มนำ้ตา ใช ่ แตก่ม็าอยูด่ ี วาเรเมยีร ์

มอบเมล็ดพันธุ์ของตนให้พวกนาง เอาปอยผมของพวกนางเก็บไว้เป็นที่ระลึก  

แล้วส่งพวกนางกลับไป บางครั้งบางคราววีรบุรุษประจำหมู่บ้านบางคนก็จะ 

โผลม่าพรอ้มหอกในมอืเพือ่สงัหารสตัวร์า้ย และชว่ยชวีตินอ้งสาว คนรกั หรอื 

ลูกสาวของตน เขาสังหารคนพวกนั้น แต่ไม่เคยทำร้ายผู้หญิง บางรายเขา 

ก็มอบลูกใส่ในครรภ์ให้ด้วยซ้ำ ตัวเล็กจิ๋ว กระจ้อยร่อยเหมือนลัมพ์ แต่ไม่มี 

สักรายที่มีพรสวรรค์ติดตัว

	 ความหวาดกลวัผลกัดนัใหเ้ขาลกุขึน้มายนืโซเซ วาเรเมยีรเ์อามอืกดสขีา้ง 

เพื่อห้ามเลือดที่ซึมออกจากบาดแผล พลางถลาไปที่ประตู เลิกหนังสัตว์รุงรัง 

ทีห่อ้ยคลมุปดิอยูอ่อก และเผชญิหนา้กบักำแพงสขีาว หมิะ ไมน่า่แปลกใจเลย 

ที่ข้างในมืดมิดกรุ่นควันขึ้นมาขนาดนี้ หิมะที่กำลังตกฝังกลบกระท่อมแล้ว

	 เมือ่วาเรเมยีรด์นักำแพงนัน่ หมิะซึง่ยงัคงเปยีกนุม่กแ็ตกถลม่เปดิทางให ้ 

ยามราตรี ณ ด้านนอกเป็นสีขาวเหมือนความตาย ก้อนเมฆบาง ๆ  สีซีดเผือด 

กำลังพะเน้าพะนอดวงจันทร์สีเงิน ขณะที่ดารานับพันมองดูอยู่อย่างเยือกเย็น  
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เขามองเห็นรูปร่างโหนกนูนของกระท่อมหลังอื่น  ๆ  ใต้กองหิมะ เลยถัดจาก 

พวกมนัไปคอืเงาจาง ๆ ของตน้เวยีรว์ูด้ทีถ่กูหุม้เกราะดว้ยนำ้แขง็ เนนิเขาทางใต้ 

และตะวนัตกเปน็ผนืปา่รกรา้งสขีาวขนาดใหญ ่ ซึง่ไมม่สีิง่ใดขยบัเขยือ้น ยกเว้น 

ก็แต่หิมะปลิวว่อน “ทิสเซิล” วาเรเมียร์ร้องเรียกเสียงแผ่วหวิว ขณะสงสัยว่า 

นางไปได้ไกลถึงไหนกัน “นังทิสเซิล นี่เจ้าอยู่ไหนน่ะ” 

	 ไกลออกไป หมาป่าตัวหนึ่งร้องหอนขึ้นมา

	 ความเย็นสะท้านแล่นไปทั่วร่างวาเรเมียร์ เขาจดจำเสียงหอนนั้นได้ดี 

พอ  ๆกบัทีค่รัง้หนึง่ลมัพเ์คยจำเสยีงมารดาของตนเองได ้ ไอต้าเดยีว มนัแกท่ีส่ดุ 

ในบรรดาหมาป่าสามตัวของเขา ตัวใหญ่ที่สุดและดุดันที่สุดด้วย ไอ้จอมย่อง  

ตัวเพรียวกว่า ว่องไวกว่า หนุ่มกว่า ส่วนจอมเจ้าเล่ห์เหลี่ยมจัดกว่าใครเพื่อน  

แต่ทั้งสองก็กลัวไอ้ตาเดียวจนหงอ เจ้าหมาป่าแก่นั่นไม่เกรงกลัวสิ่งใด ดุร้าย 

และป่าเถื่อน

	 วาเรเมียร์สูญเสียการควบคุมสัตว์ป่าตัวอื่น ๆ ไปขณะเจ็บปวดทุรนทุราย 

ในความตายของนกอินทรี แมวเงาของเขาวิ่งแน่บเข้าป่า ขณะที่หมีหิมะกาง 

กรงเล็บตะปบคนที่อยู่รอบตัว มันฉีกร่างชายสี่คนเป็นชิ้น ๆ ก่อนที่จะสิ้นท่าลง 

ด้วยคมหอก มันคงจะสังหารวาเรเมียร์แล้วหากเขาเข้าไปอยู่ในระยะเอื้อม 

ของมัน หมีนั่นเกลียดชังเขา มันบันดาลโทสะทุกครั้งที่เขาเข้าไปสิงกายหรือ 

ขี่หลังของมัน

	 แต่พวกหมาป่าของเขานี่สิ...

 พี่น้องของข้า พรรคพวกของข้า เขานอนหลับกับพวกหมาป่าในค่ำคืน 

อันหนาวเหน็บหลายต่อหลายคืน ร่างมีขนรุงรังของพวกมันกองทับรอบตัวเขา 

เพื่อคอยช่วยรักษาร่างกายเขาให้อบอุ่น เมื่อข้าตายลง พวกมันจะกินเนื้อหนัง 

ของข้า เหลือทิ้งไว้แต่กระดูกเพื่อคอยต้อนรับน้ำแข็งละลายยามฤดูใบไม้ผลิ  

ความคิดนั้นช่วยปลอบประโลมจิตใจได้อย่างประหลาด หมาป่าของเขามักจะ 

หาอาหารมาใหบ้อ่ย ๆ ยามทีพ่วกมนัตะลอนรอ่นเรไ่ป เพราะฉะนัน้กด็เูหมาะสม 

ดแีลว้ทีเ่ขาจะกลายเปน็อาหารใหพ้วกมนัในทา้ยทีส่ดุ เขาอาจจะเริม่ใชช้วีติทีส่อง 

ด้วยการฉีกทึ้งเนื้อหนังอุ่น ๆ ไร้ชีวิตจากศพของตัวเองก็เป็นได้

	 สุนัขคือสัตว์ป่าที่ผูกพันด้วยง่ายที่สุดเพราะพวกมันอยู่ใกล้ชิดกับคน 
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เสียจนเกือบเป็นมนุษย์ไปแล้ว การแทรกเข้าไปในร่างของสุนัขก็เหมือนกับการ 

สวมรองเท้าบู๊ตคู่เก่า ซึ่งหนังนุ่มลงจากการใช้งาน เช่นเดียวกับที่รองเท้าบู๊ต 

ถูกปรับรูปทรงให้เข้ากับเท้า สุนัขก็ถูกกำหนดรูปร่างให้ยอมใส่ปลอกคอเช่นกัน  

แม้แต่ปลอกคอที่ตามนุษย์มองไม่เห็นก็ตาม ทว่าหมาป่านั้นยากกว่า คนเรา 

อาจผูกมิตรกับหมาป่า หรือแม้แต่ฝึกหมาป่าให้เชื่อฟัง แต่ไม่มีมนุษย์รายใด 

จะทำให้หมาป่า เช่ือง ได้อย่างแท้จริง “หมาป่ากับสตรีมีคู่ครองหน่ึงเดียวไปช่ัวชีวิต” 

แฮกกอนพดูอยูบ่อ่ย ๆ “ถา้เจา้ยดึรา่งของมนั นัน่กค็อืการสมรส หมาปา่ตวันัน้ 

จะเป็นส่วนหนึ่งของเจ้านับจากวันนั้นเป็นต้นไป และเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของมัน 

ด้วย เจ้าทั้งสองจะแปรเปลี่ยนไป”

	 ส่วนสัตว์ป่าอื่น  ๆ  ไม่ควรไปยุ่งด้วยเป็นดีที่สุด พรานผู้นั้นประกาศ  

เสือนั้นหยิ่งทะนงอำมหิต และพร้อมที่จะหันมาทำร้ายเราเสมอ เอลก์กับกวาง 

เปน็เหยือ่ ถา้สงิรา่งพวกมนันานเกนิไป แมแ้ตช่ายทีห่า้วหาญทีส่ดุกจ็ะกลายเปน็ 

คนขี้ขลาดไปได้ หมี หมูป่า แบดเจอร์ วีเซิล...แฮกกอนไม่เหลียวแลสัตว์ 

ประเภทนั้น “สัตว์บางอย่างเราก็ไม่อยากไปสิงร่างมันหรอก เจ้าหนู เจ้าจะ 

ไม่ชอบใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับเจ้าแน่” เท่าที่ฟังมันบอกเล่า นกน่ะ 

เลวร้ายที่สุด “มนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อติดปีกบิน ใช้เวลาอยู่ในหมู่เมฆมาก 

เกนิไป แลว้เจา้กจ็ะไมอ่ยากกลบัลงมาอกีเลย ขา้รูจ้กันกัสลบัรา่งทีล่องสงิเหยีย่ว  

นกฮูก นกเรเวนมาแล้ว ขนาดอยู่ในร่างของตัวเอง พวกนั้นก็ยังนั่งเหม่อลอย  

จ้องมองขึ้นไปหาท้องฟ้าเวรตะไลนั่น”

	 แต่ใช่ว่านักสลับร่างทุกรายจะรู้สึกอย่างเดียวกัน ครั้งหนึ่งเมื่อลัมพ์อายุ 

สบิขวบ แฮกกอนพาเขาไปทีง่านรวมตวัคนประเภทนัน้ พวกนกัถอดจติซึง่เปน็ 

พีน่อ้งหมาปา่มจีำนวนมากทีส่ดุในกลุม่คนพวกนัน้ แตเ่ดก็ชายพบวา่คนอืน่  ๆนัน้ 

แปลกประหลาดและน่าตื่นตาตื่นใจกว่า บอร์ร็อกดูคล้ายกับหมีของตัวเอง 

เสียจนขาดก็แค่เขี้ยวในปาก โอเรลมีนกอินทรี ไบรอาร์มีแมวเงา (ทันทีที่ลัมพ์ 

เห็นท้ังสอง เขาก็อยากมีแมวเงาเป็นของตัวเองบ้าง) แล้วยังกริเซลลาหญิงแพะ...

	 ทว่าไม่มีรายใดในนั้นที่ทรงพลังเท่าวาเรเมียร์หกชีวิตเลย ไม่แม้แต่ 

แฮกกอน ซึ่งสูงใหญ่ดุดัน และมีมือที่แข็งแกร่งเยี่ยงศิลา พรานป่าสิ้นใจขณะ 

ร้องครวญคราง หลังจากที่วาเรเมียร์แย่งไอ้ขนเทามา โดยไล่เขาออกไปเพื่อ 
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ยึดร่างสัตว์ป่านั่นเสียเอง ไม่มีชีวิตที่สองสำหรับแกหรอก ตาเฒ่า วาเรเมียร์ 

สามชีวิต ตอนนั้นเขาเรียกตัวเองเช่นนั้น ไอ้ขนเทาทำให้กลายเป็นสี่ แต่ 

หมาป่าชรานั่นก็ไร้เรี่ยวแรง แถมฟันก็ร่วงเกือบหมดปากแล้ว ไม่นานมัน 

ก็ตายตามแฮกกอนไป

	 วาเรเมียร์สิงร่างสัตว์ป่าชนิดใดก็ได้ตามต้องการ บังคับให้พวกมันทำ 

ตามใจชอบ ยึดร่างพวกมันมาเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือหมาป่า  

หมีหรือแบดเจอร์...

 ทิสเซิล เขานึก

	 แฮกกอนจะบอกว่านั่นเป็นเรื่องน่าขยะแขยง เป็นบาปเลวทรามที่สุด 

เหนือสิ่งอื่นใด แต่แฮกกอนตายไปแล้ว ถูกกลืนกินและถูกเผาไปเรียบร้อย  

มานซ์เองก็คงสาปแช่งเขาด้วยเช่นกัน แต่มานซ์ถูกสังหารหรือไม่ก็ถูกจับตัว 

ไปแล้ว จะไม่มีใครรู้เลย ข้าจะกลายเป็นทิสเซิลนางเมียหอก ส่วนวาเรเมียร์ 

หกชวีติกจ็ะตายไป พรสวรรคข์องเขาจะดบัสิน้ลงพรอ้มกบัรา่ง เขาคาดการณไ์ว ้

เชน่นัน้ เขาจะสญูเสยีพวกหมาปา่และใชว้นัเวลาทีเ่หลอืในคราบของสตรหีนา้หดู 

ผอมกะหร่อง...แต่เขาก็จะมีชีวิตอยู่ต่อ ถ้านางกลับมา ถ้าข้ายังพอมีกำลังจะ 

ยึดร่างของนางละก็

	 คลื่นความวิงเวียนซัดโถมเข้าใส่วาเรเมียร์ เขาพบว่าตัวเองล้มลงบนเข่า  

มือฝังอยู่ในกองหิมะ เขากอบมันขึ้นมาเต็มกำมือแล้วยัดใส่ปาก เอามันถูกับ 

เคราและรมิฝปีากแหง้แตก จากนัน้กด็ดูนำ้ทีซ่มึออกมา นำ้นัน่เยน็เสยีจนแทบ 

ฝืนใจกลืนไม่ลง แล้วเขาก็ตระหนักขึ้นมาอีกครั้งว่าร่างกายของตนร้อนผ่าว 

เพียงใด

	 หมิะละลายรงัแตจ่ะทำใหเ้ขาหวิหนกักวา่เดมิ ทอ้งของเขาตอ้งการอาหาร 

ต่างหาก มิใช่น้ำ หิมะหยุดตกลงแล้ว แต่ลมกำลังพัดแรงขึ้น ทำให้อากาศ 

เต็มไปด้วยเกล็ดน้ำแข็งซึ่งบาดเฉือนใบหน้าขณะที่เขาตะเกียกตะกายลุยกอง 

หิมะไป แผลที่สีข้างเปิดและปิดลงอีกครั้ง ลมหายใจของเขาก่อให้เกิดไอสีขาว 

ขาดห้วง เมื่อไปถึงต้นเวียร์วู้ด เขาพบกิ่งไม้หักตกลงมาซึ่งยาวพอจะใช้เป็น 

ไม้ค้ำยันได้พอดี เขาทิ้งน้ำหนักตัวลงบนกิ่งไม้และเดินโซเซมุ่งหน้าสู่กระท่อม 

ซึ่งอยู่ใกล้ที่สุด บางทีชาวบ้านอาจหลงลืมอะไรไว้บ้างยามหลบหนีไป...แอ๊ปเปิ้ล 
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สักกระสอบ เนื้อแห้งสักหน่อย อะไรก็ตามแต่ที่จะประทังชีวิตเขาจนกว่า 

ทริสเซิลจะกลับมา

	 เขาเกือบไปถึงที่นั่นอยู่แล้วเมื่อไม้ค้ำยันหักลงใต้น้ำหนักตัว แล้วขาเขา 

ก็ทรุดฮวบลง

	 วาเรเมียร์บอกไม่ได้ว่าเขานอนแผ่จมกองเลือดตัวเอง ซึ่งทำให้หิมะ 

กลายเป็นสีแดงอยู่นานแค่ไหน หิมะจะฝังกลบข้า นี่จะเป็นความตายที่สุขสงบ  

วา่กนัวา่คนเราจะรูส้กึอุน่กายเมือ่ใกลถ้งึจดุจบ อบอุน่และงว่งงนุ การไดส้มัผสั 

ถึงความอบอุ่นอีกครั้งก็คงจะดี แต่เขาก็รู้สึกเศร้าขึ้นมาเมื่อคิดว่าจะไม่มีวัน 

ไดเ้หน็ดนิแดนเขยีวขจี ดนิแดนอนัอบอุน่พน้ผากำแพงออกไปซึง่มานซเ์คยชอบ 

ขับลำนำบรรยายถึง “โลกนอกผากำแพงไม่ใช่ที่สำหรับคนอย่างเรา” แฮกกอน 

เคยพดูไว ้ “พวกชนอสิระเกรงกลวันกัสลบัรา่ง แตก่ใ็หเ้กยีรตพิวกเรา ทีท่างใต ้

ของผากำแพง พวกชอบคุกเข่าจะไล่ล่าเราและเชือดเราเหมือนหมู”

 แกเตือนข้า วาเรเมียร์นึก แต่ก็เป็นแกเองที่พาข้าไปดูอีสต์วอตช์  

ตอนนั้นเขาไม่น่าอายุเกินสิบขวบ แฮกกอนเอาอำพันร้อยเชือกจำนวนหนึ่งโหล 

และเลือ่นมหีนงัสตัวก์องสงู ไปแลกกบัถงุหนงัใสเ่หลา้องุน่หกถงุ เกลอืหนึง่กอ้น  

และกาทองแดงหนึง่ใบ อสีตว์อตชเ์ปน็สถานทีแ่ลกเปลีย่นสนิคา้ทีด่กีวา่คาสเซลิ- 

แบลก็ ทีน่ัน่มเีรอืแลน่มา ขนสนิค้ามากมายมาจากดนิแดนโพน้ทะเลในตำนาน  

พวกอีการู้จักแฮกกอนในฐานะนายพรานผู้เป็นมิตรกับหน่วยพิทักษ์ราตรี และ 

ยินดีฟังเขาบอกเล่าข่าวคราวของชีวิตที่อยู่พ้นผากำแพงออกไป บางคนก็รู้ว่า 

เขาเป็นนักสลับร่างด้วย แต่ก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนั้น ณ อีสต์วอตช์ริมทะเล 

นั่นเองที่เด็กชายที่เขาเป็นในตอนนั้นเริ่มใฝ่ฝันเป็นครั้งแรกถึงดินแดนอบอุ่น 

ทางใต้

	 วาเรเมียร์สัมผัสได้ถึงเกล็ดหิมะที่ละลายบนหน้าผาก นี่ไม่แย่เท่าถูก 

ไฟคลอกเลย ข้าขอหลับโดยไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยแล้วกัน ให้ข้าได้เริ่มต้นใช้ชีวิต 

ทีส่องเถอะ พวกหมาปา่ของเขากำลงัใกลเ้ขา้มาแลว้ เขารบัรูถ้งึพวกมนัได้ เขา 

จะทิ้งร่างปวกเปียกนี่ไว้เบื้องหลัง แล้วกลายเป็นหนึ่งเดียวกับพวกมัน ออกล่า 

เหยื่อยามราตรีและเห่าหอนใส่ดวงจันทร ์ นักถอดจิตจะกลายเป็นหมาป่าอย่าง 

แท้จริง แต่ตัวไหนดีล่ะ
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	 ไม่ใช่จอมเจ้าเล่ห์แน่ แฮกกอนคงจะบอกว่านี่เป็นเรื่องน่าขยะแขยง  

แต่วาเรเมียร์มักจะเข้าไปสิงร่างมันบ่อย ๆ  ยามเมื่อมันถูกไอ้ตาเดียวขึ้นคร่อม  

แต่เขาไม่อยากใช้ชีวิตใหม่ในฐานะหมาป่าตัวเมีย นอกเสียจากว่าจะไม่มีทาง 

เลอืกอืน่แลว้ ไอจ้อมยอ่งนา่จะเหมาะกบัเขามากกวา่ ในเมือ่มนัเปน็หมาปา่หนุม่ 

ตวัผู.้..แตไ่อต้าเดยีวนะ่ตวัใหญก่วา่ ดุรา้ยกว่า และกเ็ปน็ไอต้าเดยีวนัน่ละทีส่มสู ่

กับจอมเจ้าเล่ห์ เมื่อใดก็ตามที่นางตัวเมียติดสัดขึ้นมา

	 “ว่ากันว่าเราจะหลงลืม” แฮกกอนเคยบอกเขา สองสามสัปดาห์ก่อน 

ที่มันจะสิ้นชีพลง “เมื่อเนื้อหนังของมนุษย์ดับสิ้น วิญญาณของเขาจะอยู่ต่อไป 

ในกายของสัตว์ แต่ความทรงจำจะเลือนหายไปทุกวัน ๆ แล้วสัตว์ก็จะมีความ 

เป็นนักถอดจิตลดน้อยลงทีละนิด และมีความเป็นหมาป่าเพ่ิมข้ึนทีละหน่อย  

จนกระท่ังไม่เหลือคราบของมนุษย์อยู่เลย มีก็แต่สัตว์ป่าเท่านั้นที่คงอยู่”

	 วาเรเมียร์รู้ความจริงในข้อนั้นดี เมื่อเขายึดร่างนกอินทรีที่เคยเป็นของ 

โอเรล เขาก็สัมผัสได้ว่านักสลับร่างอีกรายรู้สึกเกรี้ยวกราดที่เขามาแฝงกายอยู่  

โอเรลถูกจอน สโนว์ อีกาทรยศสังหาร และความเกลียดชังที่เจ้านั่นมีต่อคน 

ที่ฆ่ามันก็รุนแรงเสียจนวาเรเมียร์รู้สึกเกลียดชังไอ้สัตว์ป่าในคราบเด็กหนุ่ม 

นั่นด้วย เขารู้ว่าสโนว์เป็นอะไรทันทีที่เห็นหมาป่าโลกันตร์สีขาวตัวเขื่องเดินย่อง 

มาเงียบ ๆ ข้างกายเด็กหนุ่ม นักสลับร่างมองพวกเดียวกันเองออกเสมอ มานซ ์

น่าจะยอมให้ข้ายึดร่างหมาป่าโลกันตร์นั่นซะ นั่นจะเป็นชีวิตที่สองที่คู่ควร 

แก่พระราชาทีเดียว เขาไม่สงสัยเลยว่าตัวเองจะทำได้สำเร็จ พรสวรรค์ในตัว 

สโนว์ทรงพลังก็จริง แต่เด็กนั่นไม่ได้รับการอบรมฝึกฝน และยังคงต่อสู้ 

ฝืนธรรมชาติของตัวเอง ทั้ง ๆ ที่ควรจะอ้าแขนรับไว้มากกว่า

	 วาเรเมียร์มองเห็นดวงตาสีแดงของต้นเวียร์วู้ดมองจ้องลงมาหาเขาจาก 

ลำต้นสีขาว ทวยเทพกำลังตัดสินข้า เขาตัวสั่นยะเยือกไปทั้งร่าง เขาเคยทำ 

เรื่องชั่วช้าเลวทรามไว้ ทั้งลักทรัพย์ ฆ่าคน ข่มขืน เขาสวาปามเนื้อมนุษย์  

ดื่มเลียเลือดจากชายที่กำลังตาย ขณะที่มันทะลักไหลเป็นสีแดงอุ่น ๆ ออกจาก 

ลำคอฉกีขาด เขาเคยแอบยอ่งตามศตัรเูขา้ไปในปา่และจูโ่จมพวกนัน้ตอนกำลงั 

หลับ ใช้กรงเล็บควักตับไตไส้พุงออกมาจากช่องท้อง และสะบัดมันกระจาย 

ไปบนผืนดินแฉะโคลน เนื้อพวกนั้นช่างให้รสอันหอมหวานเสียนี่กระไร  
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“นั่นเป็นฝีมือของสัตว์ป่า ไม่ใช่ของข้าสักหน่อย” เขาเอ่ยด้วยเสียงกระซิบ 

แหบแห้ง “นั่นคือของขวัญที่พวกท่านมอบให้ข้าเอง”

	 ทวยเทพมิได้ตอบ ลมหายใจของเขาลอยเปน็ไอจาง ๆ อยูใ่นอากาศ เขา 

สัมผัสได้ถึงน้ำแข็งที่กำลังจับตัวอยู่บนเครา วาเรเมียร์หกชีวิตหลับตาลง

	 เขาฝันถึงความฝันแต่ก่อนเก่า เกี่ยวกับกระต๊อบริมทะเล สุนัขสามตัว 

ที่ร้องหงิง ๆ และหยาดน้ำตาของสตรีคนหนึ่ง

	 บัมพ ์ แม่ร่ำไห้ให้แก่บัมพ ์ แต่แม่ไม่เคยร่ำไห้ให้ข้าเลย

	 ลมัพเ์กดิกอ่นกำหนดหนึง่เดอืน และกป็ว่ยบอ่ยเสยีจนไมม่ใีครคาดคดิวา่ 

จะมีชีวิตอยู่รอด แม่รอจนกระทั่งเขาอายุเกือบครบสี่เดือนจึงตั้งชื่อให้ แต่ 

กวา่จะถงึตอนนัน้กส็ายไปเสยีแลว้ คนทัง้หมูบ่า้นเรยีกเขาวา่ลมัพจ์นตดิปาก ซึง่ 

เป็นชื่อที่มีฮา พี่สาวของเขาตั้งให้เมื่อเขายังคงอยู่ในครรภ์มารดา มีฮาตั้งชื่อ 

ให้บัมพ์ด้วยเช่นกัน แต่น้องชายคนเล็กของลัมพ์คลอดตามกำหนด แกตัวโต  

ผิวแดง อ้วนท้วนสมบูรณ์ และดูดนมแม่อย่างตะกละตะกลาม เธอหมายมั่น 

จะตั้งชื่อให้น้องตามชื่อบิดา แต่บัมพ์ตายลงเมื่ออายุได้สองขวบ ส่วนข้าอายุ 

หกขวบ สามวันก่อนถึงวันตั้งชื่อของน้อง

	 “ลกูนอ้ยของเจา้ไปอยูก่บัทวยเทพแลว้ตอนนี”้ แมม่ดปา่บอกแมข่องเขา 

ขณะที่นางร่ำไห้ “แกจะไม่มีวันเจ็บปวด ไม่มีวันหิวโหย ไม่มีวันร้องไห้อีก  

ทวยเทพได้พาแกลงสู่ดินไปอยู่ในต้นไม้แล้ว ทวยเทพล้วนอยู่รอบกายเรา  

ในก้อนหิน ในลำธาร ในวิหค และสัตว์สี่ขา บัมพ์ของเจ้าไปอยู่ร่วมกับท่าน 

แล้ว แกจะกลายเป็นโลกทั้งใบและสรรพสิ่งที่อยู่ในนั้น”

	 คำพูดของหญิงชราแทงทะลุลัมพ์ดั่งคมมีด บัมพ์มองเห็น น้องกำลัง 

เฝ้าดูข้าอยู ่ น้องรู ้ ลัมพ์หนีซ่อนจากน้องไม่ได ้ ไม่อาจไปหลบอยู่หลังกระโปรง 

แม ่ หรอืวิง่แจน้ไปกบัพวกสนุขัเพือ่หลกีหนใีหพ้น้จากความเกรีย้วกราดของพอ่  

สุนัขพวกนั้น ไอ้หางด้วน ไอ้ฟุดฟิด ไอ้จอมคำราม พวกมันเป็นสุนัขแสนดี  

พวกมันคือเพื่อนของข้า

	 เมือ่พอ่เจอสนุขักำลงัสดูจมกูฟดุฟดิอยูแ่ถวรา่งของบมัพ์ พอ่กไ็มม่ทีางรู้ 

ได้เลยว่าเป็นฝีมือของสุนัขตัวใด เขาก็เลยลงขวานพวกมันทั้งสามตัว มือ 

ของพ่อสั่นเทาอย่างรุนแรงเสียจนต้องฟาดขวานสองครั้งกว่าจะทำให้ไอ้ฟุดฟิด 
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เงยีบเสยีงลงได ้ สว่นจอมคำรามนะ่สีค่รัง้ถงึจะฟบุลง กลิน่เลอืดลอยคลุง้รนุแรง 

อยู่ในอากาศ สุนัขที่กำลังสิ้นใจส่งเสียงร้องเลวร้ายบาดหูนัก แต่เมื่อพ่อ 

ร้องเรยีกไอห้างดว้น มันกย็งัโผลม่า มนัเปน็สนุขัตวัทีแ่กท่ีส่ดุ และความทีม่นั 

ถูกฝึกมาก็มีชัยเหนือความหวาดกลัว กว่าลัมพ์จะแทรกเข้าไปอยู่ในร่างของ 

เจ้าสุนัขได้ก็สายไปเสียแล้ว

 ไม่นะ ท่านพ่อ ได้โปรด เขาพยายามเอ่ยออกไป แต่สุนัขพูดภาษา 

มนษุยไ์มไ่ด ้ สิง่เดยีวทีห่ลดุออกมาจงึเปน็เสยีงครางหงงินา่สงัเวช ขวานฟาดลง 

ตรงกลางกะโหลกสุนัขแก่ ขณะเดียวกับที่เด็กชายในกระต๊อบส่งเสียงกรีดร้อง 

โหยหวนออกมา เพราะง้ันพวกเขาก็เลยรู้ พ่อลากเขาเข้าไปในป่าสองวันหลังจากน้ัน  

พ่อเอาขวานไปด้วย ลัมพ์จึงคิดว่าพ่อตั้งใจจะปลิดชีพเขาแบบเดียวกับที่ทำกับ 

พวกสุนัข แต่พ่อกลับยกเขาให้แฮกกอนแทน

	 วาเรเมยีรส์ะดุง้ตืน่อยา่งรนุแรงและฉบัพลนั ตวัสัน่เทาไปทัง้รา่ง “ลกุขึน้” 

เสียงหนึ่งกำลังตะโกนลั่น “ลุกขึ้น เราต้องไปแล้ว พวกมันมากันเป็นร้อย  ๆ  

เลย” หิมะได้กลบทับเขาดั่งผ้าห่มสีขาวแข็ง  ๆ หนาวเหลือเกิน เมื่อพยายาม 

ขยับตัว เขาก็พบว่ามือตัวเองแข็งทื่อคาอยู่กับพื้น หนังบางส่วนฉีกลอกเมื่อเขา 

ดึงกระชากมือหลุดออกมา “ลุกขึ้น” นางแหกปากร้องอีก “พวกมัน มาแล้ว”

	 ทสิเซลิกลบัมาหาเขาแลว้ นางกำลงัจบัไหลข่องเขาเขยา่ และรอ้งตะโกน 

ใส่หน้าเขา วาเรเมียร์ได้กลิ่นปากของนางและสัมผัสถึงลมหายใจอุ่น  ๆ บนแก้ม 

ที่ด้านชาไร้ความรู้สึกไปเพราะความหนาว ตอนนี้แหละ เขานึก ลงมือเสีย 

เดี๋ยวนี้ ไม่งั้นก็ตาย

	 เขารวบรวมพลังทั้งหมดที่ยังคงเหลือในกาย กระโจนออกจากเนื้อหนัง 

ของตน แล้วบุกรุกเข้าไปในร่างของนาง

	 ทิสเซิลโก่งหลังและกรีดร้องลั่น

 น่าขยะแขยง นั่นเสียงของนางหรือของเขา หรือแฮกกอนกันแน่ เขา 

ไม่มีวันรู้ได้เลย ร่างเก่าของเขาล้มกลับลงไปในกองหิมะขณะที่นิ้วมือของนาง 

คลายออก นางเมียหอกตัวบิดกระตุกอย่างรุนแรงพลางส่งเสียงร้องหวีดแหลม  

แมวเงาของเขาเคยตอ่สูต้า้นทานเขาอยา่งบา้คลัง่มากอ่น สว่นหมหีมิะกก็ึง่เปน็บา้ 

ไปช่วงหนึ่ง มันทั้งกัดทั้งงับต้นไม้ ก้อนหิน และอากาศเปล่า ๆ แต่นี่เลวร้าย 
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มังกรร่อนระบำ 5.1

ยิง่กวา่นัน้เสยีอกี “ออกไปนะ ออกไป! ” เขาไดย้นิปากของนางกำลงัรอ้งตะโกน  

ตวัของนางโซเซลม้ลง แลว้กก็ลบัลกุขึน้มายนือกีครัง้ มอืของนางปา่ยปดัไปมา  

ขากระตุกไปทางนั้นทีทางนี้ที ดั่งท่วงท่าร่ายระบำแสนวิตถารอะไรสักอย่าง 

ขณะทีจ่ติของเขาและนางกำลงัตอ่สูแ้ยง่รา่งกนั นางสดูเอาอากาศเยน็เยยีบเขา้ไป 

เต็มปาก วาเรเมียร์ยินดีกับรสชาติของอากาศและพละกำลังของร่างกายอัน 

เยาว์วัยได้ชั่วเสี้ยวอึดใจหนึ่ง ก่อนที่ฟันของนางจะงับเข้าหากัน และทำให้ 

ปากของเขามีเลือดกบเต็ม นางยกมือขึ้นมาที่ใบหน้าเขา ส่วนเขาก็พยายาม 

กดมันกลับลงไปใหม่ แต่มือนั่นไม่ยอมเชื่อฟัง และนางก็กำลังข่วนทึ้งดวงตา 

ของเขา น่าขยะแขยง เขานึกขึ้นมาได้ ขณะจมสำลักเลือด ความเจ็บปวด  

และความบ้าคลั่ง เมื่อเขาพยายามจะกรีดร้อง นางก็บ้วนถ่มลิ้นออกมา

	 โลกสขีาวเอียงพลกิและจางหายไป ชัว่ครูห่นึง่นัน้เขาเสมอืนไดเ้ขา้ไปอยู่ 

ในตน้เวยีรว์ูด้และกำลงัมองผา่นดวงตาสแีดงแกะสลกัคูน่ัน้ ขณะทีช่ายใกลต้าย 

นอนตวับดิกระตกุกะปลกกะเปลีย้อยูบ่นพืน้ สว่นหญงิบา้กก็ระโดดหยอ็งแหยง็ 

อยู่ใต้ดวงจันทร์ในสภาพตามืดบอดโชกเลือด น้ำตาสีแดงไหลหลั่งออกมา 

ขณะทีน่างฉกีทึง้เสือ้ผา้ของตวั จากนัน้ทัง้สองกห็ายวบัไป สว่นเขากล็อยสงูขึน้ 

และหลอมละลาย จิตวิญญาณปลิวไปกับสายลมเย็น เขาอยู่ในหิมะและ 

ในหมู่เมฆ เขาเป็นนกกระจอก กระรอก และต้นโอ๊ก นกเค้าแมวเสือบินผ่าน 

ระหว่างต้นไม้ไปเงียบ ๆ ขณะกำลังล่ากระต่ายป่า วาเรเมียร์ไปอยู่ในนกเค้าแมว 

ตวันัน้ ในตวักระตา่ยปา่ ในตน้ไม ้ ลกึลงไปในผนืดนิทีจ่บัเปน็นำ้แขง็มไีสเ้ดอืน 

กำลงัชอนไชไมรู่เ้หนอืรูใ้ตอ้ยูใ่นความมดืมดิ เขาเปน็หนอนพวกนัน้ดว้ยเชน่กนั  

ข้าเป็นป่า และทุก ๆ อย่างที่อยู่ในนั้น เขานึกขึ้นมาอย่างยินดีปรีดา นกเรเวน 

นับร้อยโผบินขึ้นสู่อากาศ ส่งเสียงร้องกา  ๆ  เมื่อสัมผัสได้ว่าเขาลอยผ่านไป  

กวางเอลก์ตัวเขื่องร้องเสียงแหลมแปร๋นออกมา และทำให้เด็ก  ๆ ที่อยู่บนหลัง 

ของมันสะดุ้งตกใจ หมาป่าโลกันตร์ซึ่งกำลังหลับใหลยกหัวขึ้นมาแยกเขี้ยว 

คำรามใส่อากาศว่างเปล่า ก่อนที่หัวใจของพวกนั้นจะกลับมาเต้นใหม่ เขาก็ 

เคลือ่นผา่นไปแลว้ เพือ่ตามหาหวัใจของตวัเอง ตามหาไอต้าเดยีว, จอมเจา้เลห่ ์ 

และจอมย่อง ตามหาพรรคพวกของเขา หมาป่าของเขาจะช่วยชีวิตเขาเป็นแน่  

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

	 นั่นคือความคิดสุดท้ายของเขาในฐานะมนุษย์

	 ความตายที่แท้จริงมาถึงในฉับพลัน เขารู้สึกเย็นสะท้านวูบขึ้นมาราวกับ 

กระโดดพุ่งลงในทะเลสาบที่น้ำเย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง จากนั้นเขาก็พบว่าตัวเอง 

กำลงัโจนทะยานขา้มผนืหมิะอาบแสงจนัทร ์ โดยมเีพือ่นรว่มฝงูตามหลงัมาตดิ ๆ  

โลกครึ่งใบตกอยู่ในความมืด ไอ้ตาเดียว เขารู้ได้เลย เขาหอนออกมา แล้ว 

จอมเจ้าเล่ห์และจอมย่องก็กู่ร้องตาม

	 เมื่อขึ้นถึงยอดเนิน พวกหมาป่าก็หยุดชะงัก ทิสเซิล เขานึกขึ้นได้  

ใจหนึ่งของเขาเศรา้เสียใจตอ่สิง่ทีต่นสญูเสยีไป สว่นอกีใจกเ็ศรา้โศกต่อสิง่ทีท่ำ 

ลงไป โลกเบื้องล่างกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้ว นิ้วมือน้ำแข็งไต่ช้า ๆ ขึ้นไปบนต้น 

เวียร์วู้ด และยื่นเหยียดหากัน หมู่บ้านร้างไม่ร้างอีกต่อไป เงาทะมึนตาสีฟ้า 

กำลงัเดนิอยูท่า่มกลางเนนิหมิะพวกนัน้ บา้งกส็วมชดุสนีำ้ตาล บ้างกด็ำ บา้งก ็

ล่อนจ้อน ผิวของพวกมันกลายเป็นสีขาวดั่งหิมะ สายลมกำลังทอดถอนใจ 

ผ่านมาบนเนินเขา นำพากลิ่นฉุนของพวกมันมาด้วย ทั้งเนื้อตายซาก เลือด 

แห้งกรัง และผิวหนังที่ส่งกลิ่นเหม็นของเชื้อรา ความเน่าเปื่อยและปัสสาวะ  

จอมเจ้าเล่ห์ส่งเสียงคำรามและแยกเขี้ยว ขนของมันลุกชัน ไม่ใช่มนุษย์  

ไม่ใช่เหยื่อ ไม่ใช่ไอ้พวกนี้

	 สิง่ทีอ่ยูเ่บือ้งลา่งเคลือ่นขยบั แตห่ามชีวีติไม ่ พวกมนัทลีะราย  ๆ เงยหนา้ 

ขึน้มาหาหมาปา่สามตวับนเนนิเขา ตวัสดุทา้ยทีแ่หงนหนา้ขึน้มองคอืสิง่ทีเ่คยเปน็ 

ทสิเซลิมากอ่น นางสวมชดุทำจากผา้ขนสตัว ์ ขนเฟอร ์ และแผน่หนงั เสือ้คลมุ 

ทำจากน้ำค้างแข็งสวมทับชุดพวกนั้นไว้ มันแตกเปรี๊ยะ  ๆ  เป็นประกายวาววับ 

เมื่อนางขยับตัวใต้แสงจันทร์ แท่งน้ำแข็งสีชมพูอ่อนห้อยย้อยลงมาจากปลาย 

นิ้วมือ ดุจมีดยาวสิบเล่มทำจากเลือดที่จับตัวเป็นน้ำแข็ง แสงสีฟ้าจาง ๆ กำลัง 

สอ่งวบูวาบอยูใ่นรโูบท๋ีเ่คยมดีวงตา ซึง่ชว่ยใหเ้ครือ่งหนา้หยาบกระดา้งของนาง 

งดงามข้ึนมาอย่างน่าขนลุก ชนิดท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนยามเม่ือนางยังมีชีวิตอยู่

 นางมองเห็นข้า
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เขาดื่มตลอดการเดินทางข้ามทะเลแคบ	 เรือมีขนาดเล็ก ห้องบนเรือของเขายิ่งเล็กเข้าไปใหญ่ แต่นายเรือไม่ 

อนญุาตใหเ้ขาขึน้ไปบนดาดฟา้ พืน้ดาดฟา้โคลงเคลงขา้งใตเ้ทา้ทำใหเ้ขาคลืน่ไส้  

และอาหารสุดสังเวชก็ให้รสชาติเลวร้ายหนักกว่าเดิมเมื่อขย้อนกลับออกมา  

แตเ่ขาจะตอ้งการเนือ้เคม็ เนยแขง็แขง็โปก๊ และขนมปงัมหีนอนยัว้เยีย้ไปทำไม 

ในเมื่อเขามีเหล้าองุ่นคอยหล่อเลี้ยงร่างกาย มันมีสีแดง เปรี้ยว รสเข้มจัด  

บางครั้งเขาก็ขย้อนเหล้าองุ่นกลับออกมาด้วยเหมือนกัน แต่เหล้ามีมาไม่ขาด 

เสมอ

	 “โลกเรานั้นไซร้เปี่ยมล้นด้วยสุรา” เขาพึมพำท่ามกลางความชื้นเย็นของ 

ห้องพักบนเรือ บิดาของเขารังเกียจพวกขี้เมามาแต่ไหนแต่ไร แต่นั่นสำคัญ 

อย่างไรเล่า บิดาของเขาตายไปแล้ว เขาเป็นคนฆ่าเอง ลูกธนูปักช่องท้องเลย  

นายข้า เพื่อทา่นคนเดยีวเลยนะ นี่ถา้ข้าใช้หนา้ไม้เก่งกว่านีล้ะก ็ ข้าจะยิงเสียบ 

ไอ้จ้อนของท่านที่ทำให้ข้าเกิดมาเลย ไอ้แก่ชาติชั่วเอ๊ย

	 ใต้ดาดฟ้าเรือไม่มีทั้งกลางวันและกลางคืน ทีเรียนจึงบอกเวลาโดยดูว่า 

เด็กรับใช้บนเรือ ผู้นำอาหารซึ่งเขาไม่ได้กินเลยนั้น เข้ามาและจากไปเมื่อใด  

เด็กชายนำแปรงถูพื้นและถังน้ำมาทำความสะอาดด้วยเสมอเช่นกัน “นี่ใช่ 

เหล้าองุ่นจากดอร์นมั้ย” ทีเรียนถามเด็กนั่นครั้งหนึ่งขณะที่เขาดึงจุกปิดถุงหนัง 

ออก  “มันทำให้ข้านึกถึงงูตัวหนึ่งที่ข้าเคยรู้จักน่ะ  มันมีอารมณ์ขันดีนะ  

จนกระทั่งมันถูกภูเขาถล่มทับนั่นละ”

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

	 เด็กรับใช้บนเรือไม่ยอมตอบ เขาเป็นเด็กหน้าตาอัปลักษณ์ แต่ก็ต้อง 

ยอมรับละว่าดูดีกว่าคนแคระบางราย ที่มีจมูกครึ่งหนึ่งและแผลเป็นยาวจาก 

ดวงตาไปถงึคาง “นีข่า้ทำใหเ้จา้ไมพ่อใจร”ึ ทเีรยีนถามขณะทีเ่ดก็ชายกำลงัถพูืน้ 

“เจ้าได้รับคำสั่งไม่ให้พูดกับข้า หรือคนแคระที่ไหนเคยนอนกับแม่เจ้าหรือไง”  

นั่นก็ไม่ได้รับคำตอบเช่นกัน “เรากำลังแล่นเรือไปที่ไหนน่ะ บอกข้าที” เจมี 

เคยเปรยถึงนครอิสระ แต่ไม่ได้บอกเลยว่านครไหน “ใช่บราวอสหรือเปล่า  

หรือว่าไทรอส หรือว่ามีร์” ทีเรียนอยากไปที่ดอร์นมากกว่า เมอร์เซลลาอายุ 

มากกว่าทอมมิน ตามกฎหมายของดอร์นแล้ว บัลลังก์เหล็กต้องเป็นของเธอ  

ข้าจะช่วยเธออ้างสิทธิ ์ อย่างที่เจ้าชายโอเบอรินแนะ

	 แตโ่อเบอรนินะ่ตายไปแลว้ ถกูกำปัน้หุม้เกราะของเซอรเ์กรกอร ์ คลเิกน  

ทุบหัวจนเละไม่เหลือชิ้นดี เมื่อไม่มีอสรพิษแดงมาคอยย ุ แล้วดอรัน มาร์เทล  

จะยอมคิดพิจารณาถึงแผนการสุ่มเสี่ยงเช่นนี้เชียวหรือ เขาอาจจะตีตรวนข้า  

แล้วส่งข้ากลับไปให้พี่สาวที่รักของข้าแทนน่ะสิ ผากำแพงน่าจะปลอดภัยกว่า  

หมีเฒ่ามอร์มอนต์บอกไว้ว่าหน่วยพิทักษ์ราตรีจำเป็นต้องมีคนอย่างทีเรียน  

แต่มอร์มอนต์อาจตายไปแล้วก็ได้ ป่านนี้สลินต์อาจเป็นลอร์ดผู้บัญชาการแล้ว 

ก็ได้ ไอ้ลูกพ่อค้าเนื้อไม่น่าจะลืมไปได้หรอกว่าใครเป็นคนส่งมันไปที่ผากำแพง  

แล้วข้าอยากใช้ชีวิตที่เหลือไปกับการกินเนื้อเค็มและข้าวโอ๊ตต้มกับพวกฆาตกร 

และหัวขโมยจริง  ๆ  น่ะรึ ใช่ว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาจะยาวนานนักหนาหรอก  

เจนอส สลินต์ จะต้องจัดการให้เป็นเช่นนั้นแน่

	 เด็กรับใช้บนเรือจุ่มแปรงให้เปียกแล้วขัดถูต่อไปอย่างมุ่งมั่น “เจ้าเคย 

ไปเยือนเรือนสำราญแห่งลิสบ้างมั้ย” ชายคนแคระถาม “นั่นน่าจะใช่ที่ที่พวก 

นางโลมไปหรือเปล่า” ดูเหมือนทีเรียนจะนึกไม่ออกว่านางโลมในภาษาวาลีเรีย 

คืออะไร แต่ถึงอย่างไรนั่นก็สายเกินแก้ เด็กชายโยนแปรงกลับลงไปในถัง 

และจากไป

 เหลา้องุน่ทำใหข้า้ปญัญาทบึไปแลว้ เขาหดัอา่นภาษาวาลเีรยีชัน้สงูตัง้แต่ 

ยังนั่งบนตักของเมสเตอร์ แต่สิ่งที่คนพูดกันในนครอิสระทั้งเก้านี่สิ...เฮอะ  

มันไม่ใช่ภาษาถิ่นหนึ่งภาษา แต่เป็นเก้าภาษา ซึ่งแทบจะกลายเป็นคนละภาษา 

อยู่รอมร่อแล้ว ทีเรียนพอรู้ภาษาบราวอสบ้าง รวมถึงภาษามีร์เล็กน้อย เขา 
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นา่จะพอสาปแชง่ทวยเทพ ตราหนา้คนวา่เปน็ไอข้ีโ้กง และสัง่เหลา้เอลมาดืม่ได้ 

ในไทรอช ซึง่กเ็ปน็เพราะนกัดาบรบัจา้งรายหนึง่ทีเ่ขาเคยรูจ้กัทีร่อ็ก อยา่งนอ้ย 

ผู้คนที่ดอร์นก็พูดภาษาร่วม ภาษาของดอร์นก็เหมือน  ๆ  กับอาหารดอร์นและ 

กฎหมายดอร์น ซึ่งปรุงแต่งด้วยรสจัดจ้านของพวกรอยน์ แต่คนก็ยังเข้าใจได้  

ดอร์น ใช่แล้ว ข้าไปดอร์นดีกว่า เขาคลานเข้าไปในที่นอน และยึดเหนี่ยว 

ความคิดนั้นไว้แน่นราวเด็กกอดตุ๊กตา

	 การนอนหลับมิเคยเป็นเรื่องง่ายดายสำหรับทีเรียน แลนนิสเตอร์ เลย  

และเมือ่อยูบ่นเรอื นัน่กแ็ทบไมเ่คยเกดิขึน้ แมบ้างครัง้บางคราวเขาจะพยายาม 

ดืม่เหลา้องุน่ใหม้ากพอจนสลบไสลไปพกัหนึง่กต็าม แตอ่ยา่งนอ้ยเขากไ็มไ่ดฝ้นั  

เขาฝันมามากพอแล้วสำหรับชั่วชีวิตสั้น  ๆ  นี้ แถมยังฝันแต่เรื่องโง่  ๆ  ด้วย  

ความรักเอย ความยุติธรรมเอย มิตรภาพเอย ชื่อเสียงรุ่งโรจน์เอย ไม่ฝัน 

ใหต้วัเองตวัสงูไปเสยีเลยละ่ สิง่เหลา่นัน้ทัง้หมดอยูไ่กลเกนิกวา่ทีเ่ขาจะเอือ้มถงึ  

ทีเรียนรู้ได้แล้วในบัดนี้ แต่เขาไม่รู้ว่าพวกนางโลมไปที่ไหน

	 “ที่ที่พวกนางโลมไปน่ะสิ” บิดาของเขาบอกไว้ คำพูดสุดท้ายของเขา  

ซึ่งก็ช่างเด็ดดวงเสียจริง ๆ หน้าไม้ส่งเสียง ฟึ่บ ลอร์ดไทวินนั่งกลับลงไป และ 

ทเีรยีน แลนนสิเตอร ์ กพ็บวา่ตวัเองกำลงัเดนิตปุดัตเุปฝ๋า่ความมดืโดยมวีารสิอยู ่

ข้างกาย เขาคงจะต้องไต่กลับลงไปในปล่อง ลงบันไดทั้งหมดสองร้อยสามสิบ 

ขั้น ไปสู่แสงเรืองสีส้มที่สุกสว่างอยู่ในปากมังกรเหล็กกระมัง เขาจำอะไร 

ไม่ได้เลย จำได้แต่เสียงของหน้าไม้และกลิ่นเหม็นหึ่งจากลำไส้บิดาที่คลาย 

เปิดออก แม้แต่ตอนตาย เขาก็ยังหาทางขี้รดข้าจนได้

	 วาริสพาเขาทะลุผ่านอุโมงค์ไป แต่ทั้งสองไม่พูดอะไรเลยจนกระทั่งโผล่ 

ออกมาอยูข่า้งแมน่ำ้ทมฬิ ทีซ่ึง่ทเีรยีนควา้ชยัชนะอนัเลือ่งลอืและสญูเสยีจมกูไป  

เมือ่นัน้เองทีช่ายแคระหนัไปหาขนัทแีลว้บอกวา่ “ขา้ฆา่พอ่ตวัเอง” ดว้ยนำ้เสยีง 

ดุจเดียวกับที่ชายคนหนึ่งอาจจะใช้ยามบอกว่า “ข้าเผลอเดินเตะประตู”

	 หวัหนา้หนว่ยผูก้ระซบิแตง่กายดว้ยชดุของพีน่อ้งขอทาน เสือ้คลมุผา้ทอ 

หยาบ  ๆสนีำ้ตาลถกูมอดกนิ และมฮีูด้บดบงัแกม้อวบเรยีบเนยีนและศรีษะกลม 

ล้านของเขาไว้ “ท่านไม่ควรปีนขึ้นบันไดนั่นเลย” เขาเอ่ยเป็นเชิงตำหนิ

	 “กท็ีท่ีพ่วกนางโลมไปอยา่งไรเลา่” ทเีรยีนไดเ้ตอืนบดิาวา่อยา่พดูคำนัน้อกี  
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ถา้ขา้ไมย่งิ เขากจ็ะเหน็วา่ขา้ขูไ่ปอยา่งนัน้ แลว้กจ็ะกระชากหนา้ไมไ้ปจากมอืขา้  

เหมือน  ๆ  กับที่เคยกระชากทิชาไปจากอ้อมแขนข้า เขากำลังจะลุกขึ้นมาแล้ว 

ตอนที่ข้าฆ่าเขา 

	 “ข้าฆ่าเชด้วย” เขาสารภาพกับวาริส

	 “ท่านก็รู้อยู่ว่านางเป็นอะไร”

	 “ก็ใช ่ แต่ข้าไม่เคยรู้นี่ว่าเขาเป็นอะไร”

	 วาริสหัวเราะคิก “ทีนี้ท่านก็รู้แล้ว”

 ขา้นา่จะฆา่ไอข้นัทนีัน่ซะดว้ยเลย เลอืดเปือ้นมอือกีนดิจะเปน็อะไรไปเลา่  

เขาบอกไม่ได้ว่าอะไรทำให้เขายั้งมือไม่ชักกริช ไม่ใช่ความซาบซึ้งในบุญคุณแน่  

จริงอยู่ว่าวาริสช่วยชีวิตเขาจากคมดาบของเพชฌฆาต แต่ก็เพียงเพราะเจมี 

บังคับเท่านั้น เจมี...ไม ่ อย่านึกถึงเจมีดีกว่า

	 เขาหยิบถุงหนังใส่เหล้าองุ่นถุงใหม่ขึ้นมาแทนแล้วดูดราวกับมันเป็น 

ปทุมถันของสตรี น้ำสีแดงรสเปรี้ยวไหลลงมาที่คางและซึมโชกลงไปในเสื้อ 

ตัวนอกโสโครกของเขา ซึ่งเป็นเสื้อตัวเดิมกับที่เขาสวมในคุกนั่นแหละ พื้นเรือ 

กำลังโคลงเคลงไปมาใต้เท้า และเมื่อเขาพยายามลุกขึ้นยืน มันก็ยกเอียงข้าง 

ทำให้เขากระแทกชนกับผนังกั้นเรือ พายุ เขาตระหนักขึ้นมาได้ หรือไม่งั้นข้า 

ก็เมาแอ๋เกินกว่าที่คิด เขาอาเจียนเอาเหล้าองุ่นออกมาและนอนจมกองเหล้านั้น 

อยู่ชั่วครู่ พลางสงสัยว่าเรือจะจมหรือไม่ นี่คือการแก้แค้นของท่านรึ ท่านพ่อ  

เทพบิดาเบื้องบนแต่งตั้งท่านเป็นหัตถ์เรอะ “นี่แหละค่าชดใช้การสังหารญาติ 

ตัวเอง” เขาเอ่ยขณะสายลมส่งเสียงโหยหวนอยู่ด้านนอก ดูไม่ยุติธรรมเลย 

ทีเ่ดก็รบัใชบ้นเรอื นายเรอื และคนอืน่ ๆ ทีเ่หลอืจะตอ้งจมนำ้ตายเพราะบางสิง่ 

ที่เขาทำลงไป แต่เมื่อใดกันเล่าที่ทวยเทพเคยมีความยุติธรรม และประมาณ 

ช่วงเวลานั้นเองที่ความมืดมิดได้กลืนกินเขาลงไป

	 เมือ่รูส้กึตวัขึน้อกีครัง้ เขากร็ูส้กึเหมอืนศรีษะจะระเบดิ เรอืกำลงัหมนุวน 

เป็นวงกลมชวนเวียนหัว แต่นายเรือยืนกรานให้พวกเขาเข้าเทียบท่า ทีเรียน 

บอกเขาให้หุบปากและเตะถีบอย่างอ่อนแรงเมื่อกะลาสีหัวล้านร่างใหญ่เอาแขน 

ขา้งหนึง่หนบีตวัเขาไว้ แลว้หิว้เขาทีด่ิน้ดกุดกิไปยงัใตท้อ้งเรอื ซึง่มถีงัเหลา้องุน่ 

ว่างเปล่ารออยู่  มันเป็นถังไม้เตี้ย  ๆ  เล็ก  ๆ  ที่แม้แต่สำหรับคนแคระก็ยัง 
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แน่นคับนัก ทีเรียนเยี่ยวรดตัวเองตอนดิ้นขัดขืน ซึ่งก็ไร้ประโยชน์ไปเปล่า ๆ  

เขาถกูยดัเอาหนา้ลงไปในถงั สว่นเขา่กถ็กูดนังอขึน้มาชนใบห ู จมกูกดุ  ๆของเขา 

คนัคะเยออยา่งรา้ยกาจ แตแ่ขนทัง้สองถกูบบีอดัแนน่เสยีจนเขาเอือ้มมอืไปเกา 

มันไม่ได้ เสลี่ยงอันเหมาะสมสำหรับชายสถานะอย่างข้า เขานึกขณะที่พวกนั้น 

ตอกค้อนปิดฝาถัง ขณะที่ถูกยกขึ้นไปเขาได้ยินเสียงตะโกน ทุก  ๆ  ครั้งที่ถัง 

กระดอน หัวของเขาจะกระแทกกับก้นถัง โลกหมุนไปเรื่อย ๆ  เรื่อย  ๆ  ขณะที่ 

ถงัไมก้ลิง้ลงไป จากนัน้กห็ยดุลงพรอ้มแรงกระแทกชนทีท่ำใหเ้ขาอยากแหกปาก 

ร้องออกมา ถังอีกใบกระแทกเข้าใส่ถังของเขา และทีเรียนต้องกัดลิ้นตัวเอง

	 นัน่คอืการเดนิทางอนัยาวนานทีส่ดุเทา่ทีเ่ขาเคยมมีาเลย แมม้นัไมน่า่จะ 

เนิ่นนานเกินครึ่งชั่วโมงไปได้ เขาถูกยกขึ้นและวางลง ถูกกลิ้งและวางกอง  

ถูกคว่ำ จับตั้งแล้วกลิ้งไปอีก เขาได้ยินเสียงคนตะโกนทะลุผ่านแผ่นไม้เข้ามา  

และมอียูค่รัง้ทีไ่ดย้นิมา้ตวัหนึง่รอ้งเบา  ๆอยูใ่กล ้ๆ ขาแคระแกรน็ของเขาเริม่เปน็ 

ตะคริว และไม่นานก็เจ็บเสียจนเขาลืมอาการปวดศีรษะโครม  ๆ ดังถูกค้อนทุบ 

ไปเลย

	 การเดินทางนั้นสิ้นสุดลงเหมือน  ๆ กับตอนเริ่มต้น ด้วยการถูกกลิ้งจน 

เวียนหัวอีกรอบ และการกระแทกกระเด้งกระดอนอีกครั้ง ที่ด้านนอก เสียง 

แปลก  ๆกำลังพูดคุยกันด้วยภาษาท่ีเขาไม่รู้จัก ใครบางคนเร่ิมทุบด้านบนถัง แล้ว 

จู ่ๆ ฝาไมก้แ็งม้เปดิออกในทนัใด แสงสาดสอ่งเขา้มา รวมถงึอากาศเยน็ ๆ ดว้ย  

ทเีรยีนอา้ปากพะงาบ ๆ หายใจอยา่งตะกละตะกลามและพยายามลกุขึน้ยนื ทวา่ 

กลบัทำไดเ้พยีงชนถงัเอียงลม้ลง ตวักระเดน็หลดุออกมาบนพืน้ดนิอดัแนน่แขง็

	 เหนือร่างของเขามีชายร่างอ้วนฉุน่าขยะแขยงยืนค้ำตระหง่านอยู่ เขามี 

เคราแฉกสีเหลือง ในมือถือค้อนไม้ด้ามยาวและสิ่วเหล็ก เสื้อคลุมนอน 

มีขนาดใหญ่เสียจนเอาไปทำปะรำประลองทวนได้เลย ทว่าเชือกรัดเอวที่ผูกไว้ 

หลวม ๆ นั้นคลายหลุดออก เผยให้เห็นพุงโตสีขาวและหน้าอกหนาหนักคู่หนึ่ง 

ที่ห้อยย้วยราวถุงไขมัน มีขนสีเหลืองหยาบ  ๆ  ปกคลุมอยู่ เขาทำให้ทีเรียน 

นึกถึงซากพะยูนที่ถูกพัดมาเกยตื้นในถ้ำใต้คาสเตอร์ลีร็อก

	 ชายอ้วนมองลงมาและคลี่ยิ้ม “คนแคระเมาแอ๋” เขาเอ่ยด้วยภาษาร่วม 

แห่งเวสเทอรอส



24

จ อ ร์ จ อ า ร์. อ า ร์. ม า ร ์ต ิน

	 “พะยูนขึ้นอืด” ปากของทีเรียนเต็มไปด้วยเลือด เขาถ่มมันออกไปตรง 

เท้าของชายอ้วน พวกเขาอยู่ในห้องใต้ดินยาวมืดสลัว เพดานโค้งครึ่งวงกลม  

ผนงัหนิของหอ้งมรีอยดนิประสวิเปน็จดุ ๆ ทัง้สองถกูลอ้มรอบดว้ยถงัเหลา้องุน่ 

และเอลจำนวนเหลือเฟือพอให้คนแคระผู้อยากกระหายดื่มได้สบาย ๆ ไปตลอด 

ทั้งคืน หรือไม่ก็ตลอดชีวิต

	 “สามหาวนัก ข้าชอบคนแคระแบบนี้แหละ” เมื่อชายอ้วนหัวเราะ  

เนื้อหนังของเขาก็กระเด้งกระดอนอย่างรุนแรงเสียจนทีเรียนกลัวว่าเขาอาจจะ 

ล้มลงมาทับเอา “ท่านหิวมั้ยน่ะ สหายตัวน้อย เหนื่อยหรือเปล่า”

	 “คอแห้ง” ทีเรียนยักแย่ยักยันลุกขึ้นคุกเข่า “สกปรกโสโครกด้วย”

	 ชายอ้วนสูดจมูกฟุดฟิด “งั้นอาบน้ำก่อนดีกว่า จากนั้นก็อาหารกับ 

เตียงนุ่ม ๆ ดีมั้ย คนรับใช้ข้าจะจัดการให้เอง” เจ้าบ้านของเขาวางค้อนไม้และ 

สิว่หลบไปทาง “บา้นขา้กเ็หมอืนบา้นทา่น สหายคนใดของสหายขา้ ณ อกีฟาก 

ทะเลก็ถือเป็นสหายของอิลเลียริโอ โมพาทิส ด้วย ใช่แล้ว”

 และสหายคนใดของเจ้าแมงมุมวาริสก็เป็นคนที่ข้าจะไม่ไว้ใจเลยสัก 

นิดเดียว

	 ทว่าชายอ้วนก็จัดหาน้ำให้เขาอาบอย่างไม่บกพร่องตามสัญญา ทีเรียน 

หย่อนตัวลงในน้ำร้อน  ๆ และหลับตาลงได้ไม่ทันไร เขาก็หลับไปสนิท เขาตื่น 

ขึ้นมาในสภาพร่างเปลือยเปล่าบนเตียงขนห่านที่นุ่มเสียจนเขารู้สึกราวกับกำลัง 

จมอยู่ในหมู่เมฆ ลิ้นของเขาเริ่มสากขึ้นมา ส่วนลำคอก็แสบร้อน แต่ไอ้จ้อน 

ของเขากำลังแข็งทื่อราวกับท่อนเหล็ก เขาพลิกตัวลงจากเตียง หากระโถน 

จนเจอ และเริ่มเติมมันให้เต็มพร้อมครางออกมาอย่างเป็นสุข

	 ห้องนั้นมืดสลัว แต่มีลำแสงสีเหลืองของดวงอาทิตย์ปรากฏให้เห็นเป็น 

เส้น  ๆ  ระหว่างซี่บานเกล็ด ทีเรียนสะบัดปัสสาวะหยดสุดท้ายออก แล้วเดิน 

ตุปัดตุเป๋ไปบนพรมทอลวดลายจากมีร์ ซึ่งนุ่มละมุนราวกับต้นหญ้าในฤดู 

ไม้ใบผลิ เขาปีนขึ้นไปบนที่นั่งริมหน้าต่างอย่างเก้  ๆ  กัง  ๆ  และผลักบานเกล็ด 

เปิดออกดูว่าวาริสและทวยเทพส่งเขามายังที่ใด

	 ใตห้นา้ตา่งของเขามตีน้เชอรร์ีห่กตน้ยนืเฝา้ยามอยูร่อบ  ๆ สระนำ้หนิออ่น  

กิ่งก้านเพรียวยาวนั้นโกร๋นเป็นสีน้ำตาล เด็กชายร่างเปล่าเปลือยยืนอยู่บนน้ำ  
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ตั้งท่าจะประลองฝีมือพร้อมดาบนักฆ่าในมือ เขาดูอ่อนช้อยและหล่อเหลา  

อายุไม่มากไปกว่าสิบหกปี ผมตรงสีทองยาวประบ่า เขาดูเหมือนจริงเสียจน 

ชายคนแคระตอ้งใชเ้วลาอยูน่านกวา่จะตระหนกัไดว้า่เดก็หนุม่นัน่ทำจากหนิออ่น 

ลงสีต่างหาก แม้ดาบของเขาก็เป็นประกายวิบวับเหมือนเหล็กกล้าแท้ ๆ 

	 อีกฟากของสระน้ำมีกำแพงอิฐสูงสิบสองฟุตตั้งอยู่ โดยมีเหล็กแหลม 

เสยีบเรยีงอยูด่า้นบน ถดัออกไปจากนัน้คอืตวัเมอืง ทะเลแหง่หลงัคากระเบือ้ง 

แออัดกันอยู่รอบอ่าว เขามองเห็นหอคอยอิฐสี่เหลี่ยม วิหารสีแดงขนาดใหญ่  

และคฤหาสนโ์ออ่า่หลงัหนึง่บนเนนิเขาลบิ ๆ แสงแดดเปน็ประกายระยบัสะทอ้น 

ผืนน้ำลึกไกลออกไป เรือหาปลากำลังแล่นข้ามอ่าว ใบเรือสะบัดพลิ้วอยู่ใน 

สายลม เขายงัมองเหน็เสากระโดงของเรอืเดนิทะเลลำใหญก่วา่นัน้พุง่เหยยีดสงู 

อยู่ตามแนวชายฝั่งด้วย ต้องมีสักลำที่จะไปดอร์นสิน่า หรือไม่ก็อีสต์วอตช์ 

ริมทะเล ทว่าเขาไม่มีหนทางใดจะจ่ายค่าโดยสารได้เลย และเขาก็ไม่ได้เกิดมา 

เพื่อกรรเชียงเรือด้วย ข้าสมัครเป็นเด็กรับใช้บนเรือเดินทางไปก็ได้ละมั้ง โดย 

ต้องยอมให้พวกลูกเรือกลั่นแกล้งไปตลอดการเดินทางบนทะเลแคบนั่น

	 เขาสงสัยว่าตัวเองอยู่ ณ ที่ใด แม้แต่อากาศที่นี่ก็ยังให้กลิ่นต่างออกไป 

เลย กลิ่นเครื่องเทศแปลก ๆ ลอยอวลอยู่ในสายลมเย็นแห่งฤดูใบไม้ร่วง เขา 

ยงัไดย้นิเสยีงรอ้งตะโกนลอยแผว่ขา้มกำแพงมาจากถนนหนทางทีอ่ยูถ่ดัออกไป 

ด้วย มันฟังเหมือนภาษาวาลีเรีย แต่เขารู้ความหมายแค่คำเดียวในทุกห้าคำ 

เทา่นัน้ ไมใ่ชบ่ราวอส เขาสรปุ ไมใ่ชไ่ทรอชดว้ย กิง่ไมโ้กรน๋  ๆพวกนัน้ รวมถงึ 

อากาศเย็น ๆ แย้งว่าไม่ใช่ลิสและมีร์และโวแลนทิสด้วยเช่นกัน

	 เมื่อได้ยินเสียงประตูเปิดออกทางด้านหลัง ทีเรียนก็หันไปเผชิญหน้า 

กับเจ้าบ้านร่างอ้วน “นี่เพนทอสใช่มั้ยน่ะ”

	 “ใช่แล้ว จะที่ไหนได้อีกล่ะ”

 เพนทอส เอาละ อย่างน้อยก็พูดได้ว่าที่นี่ไม่ใช่คิงส์แลนดิ้ง “พวก 

นางโลมไปทางไหนรึ” เขาได้ยินตัวเองถามออกไป

	 “ที่นี่พวกนางโลมก็อยู่ในซ่อง เหมือนกับในเวสเทอรอสนั่นแหละ แต่ 

ท่านจะไม่ต้องการพวกนางหรอก สหายตัวน้อยของข้า เลือกเอาจากคนรับใช้ 

หญิงของข้าส ิ ไม่มีใครกล้าปฏิเสธท่านแน่”
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	 “ทาสรึ” คนแคระถามเสียงเข้ม

	 ชายอ้วนลูบเคราแฉกสีเหลืองลงน้ำมันแฉกหนึ่งของตนในลักษณะ 

ทีท่เีรยีนเหน็วา่นา่ขยะแขยงนกั “ทาสเปน็สิง่ตอ้งหา้มในเพนทอส ตามขอ้ตกลง 

ในสนธิสัญญาที่พวกบราวอสยัดเยียดให้กับเราเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อน แต่ถึง 

อย่างนั้นพวกนางก็จะไม่ปฏิเสธท่านหรอก” อิลเลียริโอค้อมร่างเทอะทะลง 

เล็กน้อย “แต่ตอนนี้ข้าต้องขอตัวก่อน สหายตัวน้อย ข้าได้รับเกียรติให้เป็น 

บณัฑติของนครใหญแ่หง่นี ้ และเจา้ชายกเ็รยีกเราไปประชมุ” เขาคลีย่ิม้ เผยให ้

เห็นฟนัเหลอืงโยเ้ยเ้ตม็ปาก “เชญิสำรวจคฤหาสนแ์ละบรเิวณทีด่นิไดต้ามใจชอบ 

เลยนะ แต่ไม่ว่ายังไงก็ห้ามเตร่ออกนอกกำแพงไปเด็ดขาด ไม่ให้ใครรู้ว่าท่าน 

เคยอยู่ที่นี่จะเป็นการดีที่สุด”

 “เคย เรอะ ข้าจากไปที่อื่นแล้วหรืออย่างไร”

	 “มีเวลาถมเถให้เราคุยเรื่องนั้นกันในคืนนี้ ข้ากับสหายตัวน้อยของข้า 

จะกินดื่มและวางแผนการใหญ่กัน ตกลงมั้ย”

	 “ได้สิ สหายตัวอ้วน” ทีเรียนตอบ มันคิดจะใช้ข้าหากำไรใส่ตัว พวก 

เจ้าชายพ่อค้าแห่งนครอิสระสนใจแต่ผลกำไรเท่านั้นแหละ “ทหารเครื่องเทศ 

กับลอร์ดเนยแข็ง” ลอร์ดบิดาของเขาเรียกคนพวกนี้อย่างดูแคลน ยามเมื่อ 

รุ่งอรุณมาเยือน หากอิลเลียริโอ โมพาทิส เห็นว่าคนแคระสิ้นชีพให้ผลกำไร 

มากกว่าคนแคระที่ยังมีชีวิต ทีเรียนก็จะถูกจับยัดลงไปในถังเหล้าองุ่นอีกใบ 

ก่อนย่ำสนธยาเป็นแน่ ข้าไปให้พ้นเสียก่อนที่วันนั้นจะมาถึงดีกว่า วันนั้น 

ย่อมมาถึงแน่นอน เขาไม่สงสัยเลย เซอร์ซีไม่น่าจะลืมเขาไปได้ และแม้แต่ 

เจมีก็อาจฉุนขึ้นมาเมื่อเจอลูกศรปักท้องท่านพ่อเข้า

	 ลมเอือ่ย  ๆพดันำ้ในสระเบือ้งลา่งเปน็ริว้คลืน่อยูร่อบ  ๆนกัดาบรา่งเปลอืย 

นั้น นั่นทำให้เขานึกถึงทิชาขึ้นมาตอนที่นางยีผมเขาเล่นในช่วงฤดูใบไม้ผลิ 

หลอก  ๆ  ที่ทั้งสองครองคู่กัน ก่อนที่เขาจะช่วยพวกทหารองครักษ์ของบิดา 

ข่มขืนนาง เขาครุ่นคิดถึงทหารพวกนั้นระหว่างที่ล่องเรือหนีมาและพยายามนึก 

ให้ออกว่าพวกมันมีกันกี่คน ไม่ว่าใครก็คงนึกว่าเขาจะจำเรื่องนั้นได้ แต่ไม่เลย  

จะโหลหนึ่ง หรือยี่สิบ หรือหนึ่งร้อย เขาบอกไม่ได้ พวกนั้นเป็นผู้ใหญ่แล้ว 

ทุกคน ทั้งตัวสูงและแข็งแกร่ง...แต่ชายทุกคนก็ล้วนสูงใหญ่สำหรับเด็กหนุ่ม 
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คนแคระอายุสิบสามปีทั้งนั้นแหละ ทิชารู้จำนวนพวกมัน พวกมันทุกรายให้ 

เหรียญกวางเงินแก่นาง เพราะฉะนั้นนางก็แค่ต้องนับเหรียญดู เหรียญเงิน 

สำหรับทหารแต่ละรายและเหรียญทองคำสำหรับข้า บิดาของเขายืนกราน 

ให้เขาจ่ายนางด้วย แลนนิสเตอร์ชำระหนี้ของตนเสมอ

	 “ที่ที่พวกนางโลมไปน่ะสิ” เขาได้ยินลอร์ดไทวินพูดขึ้นอีกครั้ง และ 

ก็เป็นอีกครั้งที่สายหน้าไม้ส่งเสียง ฟึ่บ

	 บัณฑิตเชิญให้เขาสำรวจคฤหาสน์ได้ เขาค้นเจอเสื้อผ้าสะอาด  ๆ  

ในหบีไมซ้ดีารฝ์งัลาปสิและมกุ ขณะพยายามยดัรา่งของตนลงไป เขากต็ระหนกั 

ไดว้า่เสือ้ผา้พวกนัน้ตดัขึน้ใหเ้ดก็ชายตวัเลก็  ๆ ใส ่ เนือ้ผา้นัน้หนานุม่ใชไ้ดแ้มจ้ะ 

เหมน็อบัเลก็นอ้ย แตช่ว่งขาของชดุยาวเกนิไป แขนสัน้เกนิไป สว่นปกคอเสือ้ 

กค็งจะทำใหเ้ขาหนา้ดำขึน้มาพอ  ๆกบัจอฟฟรยีห์ากเขาคดิหาทางผกูรดัมนัไดล้ะก ็ 

มันยังถูกแมลงกัดกินด้วยเช่นกัน แต่อย่างน้อยมันก็ไม่เหม็นอ้วกละ

	 ทีเรียนเริ่มออกสำรวจที่ห้องครัว ที่นั่นมีหญิงอ้วนสองนางและเด็กชาย 

ลกูมอืคนหนึง่ พวกนัน้มองเขาอยา่งระแวดระวงัขณะทีเ่ขาหยบิเนยแขง็ ขนมปงั 

และผลฟิกมากิน “อรุณสวัสดิ์ สาวงามทั้งหลาย” เขาเอ่ยและค้อมคำนับ  

“พวกเจ้ารู้ไหมว่าพวกนางโลมไปที่ไหนกัน” เมื่อพวกนางไม่ตอบ เขาจึงทวน 

คำถามเป็นภาษาวาลีเรียชั้นสูง แต่เขาต้องพูดว่า หญิงนครโสเภณี แทน  

นางโลม คราวนี้แม่ครัวที่อ้วนกว่าและสาวกว่ายักไหล่ให้ 

	 เขาสงสัยว่าพวกนางจะทำเช่นไรถ้าเขาคว้ามือพวกนางแล้วลากไปที่ 

ห้องนอน จะไม่มีใครกล้าปฏิเสธท่านหรอก อิลเลียริโออ้างไว้เช่นนั้น แต่ไม่รู้ 

ทำไมทีเรียนจึงคิดว่าเขาไม่ได้หมายถึงนางสองคนนี้หรอก แม่ครัวคนที่สาว 

กว่าน่ะแก่พอเป็นแม่เขาได้เลย ส่วนที่สูงวัยกว่าก็น่าจะเป็นแม่ ของนาง นั่นละ  

ทั้งสองแทบอ้วนพอ ๆ กับอิลเลียริโอ และมีหน้าอกหน้าใจที่ใหญ่กว่าหัวของเขา 

เองเสียอีก ข้าซุกเนินเนื้อนั่นให้ขาดใจตายไปเลยยังได้ มีวิธีตายที่เลวร้าย 

กว่านั้นอีกเยอะ วิธีหนึ่งก็อย่างที่ลอร์ดบิดาของเขาตายนั่นอย่างไร ข้าน่าจะ 

บังคับให้เขาขี้เป็นทองคำก้อนน้อย  ๆ  ออกมาก่อนตายนะ ลอร์ดไทวินอาจจะ 

ตระหนี่ถี่เหนียวในการเอ่ยคำชมและแสดงความรัก แต่ใจกว้างเสมอเมื่อเป็น 

เรื่องของเงินทอง สิ่งเดียวที่น่าสมเพชยิ่งไปกว่าคนแคระไร้จมูกก็คือคนแคระ 
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ไร้จมูกถังแตกนั่นแหละ

	 ทีเรียนทิ้งหญิงอ้วนพวกนั้นไว้กับขนมปังและกาต้มน้ำ แล้วเดินหาห้อง 

ใต้ดินที่อิลเลียริโอเทเขาออกมาจากถังเมื่อคืนก่อน ซึ่งหาได้ไม่ยากเลย ที่นั่นมี 

เหล้าองุ่นมากพอที่จะทำให้เขาเมาแอ๋ไปเป็นร้อยปี ทั้งเหล้าองุ่นแดงรสหวาน 

จากปราการสุดเขต เหล้าองุ่นแดงรสเปรี้ยวจากดอร์น เหล้าสีอำพันอ่อนจาง 

จากเพนทอส น้ำทิพย์สีเขียวจากมีร์ เหล้าองุ่นสีทองจากอาร์เบอร์หกสิบถัง  

แม้แต่เหล้าองุ่นจากดินแดนบูรพาในตำนาน จากการ์ธ, ยิติ และอัสชาย 

ข้างเงาทมิฬ ท้ายที่สุดแล้ว ทีเรียนเลือกเหล้าองุ่นรสเข้มถังหนึ่งที่ระบุไว้ว่าเป็น 

สมบัติส่วนตัวของลอร์ดรันซ์ฟอร์ด เรดไวน์ ปู่ของลอร์ดแห่งอาร์เบอร์คน 

ปัจจุบัน รสชาติของมันเนิบนาบชวนมึนอยู่บนลิ้น มันมีสีม่วงเข้มเสียจนเกือบ 

เปน็สดีำภายใตแ้สงสลวัของหอ้งใตด้นิ ทเีรยีนรนิเหลา้ใสจ่อก และรนิใสเ่หยอืก 

ด้วย จากนั้นก็ถือพวกมันขึ้นไปที่สวนเพื่อดื่มใต้ต้นเชอร์รี่ที่เขาเห็นก่อนหน้านี้

	 ปรากฏว่าเขาออกผิดประตู และหาสระน้ำที่เขามองเห็นจากหน้าต่าง 

ห้องตัวเองไม่พบเลย แต่นั่นก็ไม่สำคัญดอก สวนที่อยู่ด้านหลังคฤหาสน์นั้น 

น่ารื่นรมย์ไม่แพ้กัน ทั้งยังกว้างขวางกว่ามาก เขาเดินเตร็ดเตร่ไปในนั้นอยู่ 

ครู่หนึ่งพลางดื่มเหล้าไปด้วย กำแพงของที่นี่คงทำให้ปราสาทอันภาคภูมิใด ๆ  

ตอ้งอบัอายขายหนา้เปน็แนแ่ท ้ สว่นเหลก็แหลมทีป่ระดบัเรยีงไปบนยอดกำแพง 

ดูเปลือยเปล่าแปลกตาเมื่อไม่มีศีรษะคนมาประดับ ทีเรียนนึกภาพว่าศีรษะ 

ของพีส่าวตนจะดเูปน็อยา่งไรเมือ่อยูบ่นนัน้ ผมสทีองมนีำ้มนัดนิทาทบั ขณะที ่

แมลงวันบินเข้าออกปากของนาง ใช่แล้ว ส่วนเจมีก็ต้องได้ครองเหล็กแหลม 

แท่งข้าง  ๆ  นาง เขาตัดสินใจ ใครหน้าไหนก็ห้ามมาแทรกกลางระหว่างพี่ชาย 

กับพี่สาวของข้า

	 หากมเีชอืกและตะขอเกีย่ว เขากน็า่จะปนีขา้มกำแพงนีไ่ปได ้ แขนของเขา 

แข็งแรง และน้ำหนักตัวก็ไม่เยอะ เขาน่าจะไต่ข้ามไปได้ถ้าไม่พลาดถูกเหล็กแหลม 

เสียบเอาเสียก่อน ไว้พรุ่งนี้ข้าจะลองหาเชือกดูสักเส้น เขาหมายมั่น

	 เขาเหน็ประตสูามบานขณะเดนิเตรด็เตรไ่ป ทางเขา้หลกัมเีรอืนเฝา้ประต ู 

ประตหูลงัอยูต่ดิกบัโรงเลีย้งสนุขัและประตสูวนซอ่นอยูห่ลงัเถาไอวีส่ซีดีทีพ่นักนั 

ยุง่เหยงิ ประตบูานสดุทา้ยถกูลา่มโซเ่อาไว้ สว่นทีเ่หลอืมยีามเฝา้อยู ่ ทหารยาม 
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พวกนั้นตัวท้วม ใบหน้าเรียบเนียนราวก้นทารก ทุกคนสวมหมวกสำริด 

ติดเดือยแหลม ทีเรียนมองออกว่าเป็นขันทีเมื่อเห็นเข้า เขารู้จักคนพวกนี้ 

จากชื่อเสียงเล่าลือ ว่ากันว่าพวกนี้ไม่เกรงกลัวสิ่งใดและไม่รู้จักความเจ็บปวด  

และจงรักภักดีต่อผู้เป็นนายจนตัวตาย ถ้าข้ามีพวกนี้สักสองสามร้อยคนก็คง 

ใชง้านไดด้ี เขาครุน่คดิ นา่เสยีดายทีข่า้ไมท่นัคดิเรือ่งนัน้กอ่นทีจ่ะกลายมาเปน็ 

ขอทานแบบนี้

	 เขาเดนิไปตามทางเดนิทีม่เีสาเรยีงราย ทะลผุา่นซุม้ประตโูคง้ยอดแหลม  

และพบว่าตัวเองกำลังอยู่ในลานสนามปูกระเบื้อง ที่ซึ่งสตรีนางหนึ่งกำลังซักผ้า 

อยูต่รงบอ่นำ้ นางดมูอีายรุุน่ราวคราวเดยีวกบัเขา มเีรอืนผมสแีดงทมึ ใบหนา้ 

กว้างตกกระประปราย “ดื่มเหล้าองุ่นหน่อยมั้ย” เขาถามนาง นางมองเขา 

อย่างลังเล “แต่ข้าไม่มีจอกให้เจ้านะ เราต้องแบ่งกัน” หญิงซักผ้าหันกลับไป 

บดิเสือ้และแขวนตาก ทเีรยีนนัง่ลงบนมา้นัง่หนิพรอ้มเหยอืกเหลา้ “บอกขา้ทสี ิ 

ข้าควรไว้ใจบัณฑิตอิลเลียริโอมากแค่ไหน” ชื่อนั้นทำให้นางเงยหน้าขึ้นมอง  

“แคน่ัน้เชยีวร”ึ เขาหวัเราะห ึ  ๆพลางไขวข้าแกรน็  ๆแลว้ดืม่เหลา้ “ขา้รงัเกยีจนกั 

ทีต่อ้งเลน่บทอะไรกต็ามแตท่ีไ่อพ้อ่คา้เนยแขง็คดิจะใหข้า้เลน่ แตข่า้จะปฏเิสธเขา 

ได้ยังไงล่ะ ในเมื่อประตูมียามเฝ้าอยู่ บางทีเจ้าน่าจะซ่อนข้าไว้ใต้กระโปรงแล้ว 

ลักลอบพาข้าออกไปนะ  ข้าจะซาบซึ้งในบุญคุณเจ้าเป็นล้นพ้นเลย  แหม  

จะให้ข้าแต่งงานกับเจ้าเลยก็ยังได้ ข้ามีเมียมาแล้วสอง แล้วทำไมจะไม่สาม 

ไปเลยล่ะ เอ แต่เราจะไปอยู่ที่ไหนกันหนอ” เขายิ้มให้นางอย่างเป็นมิตร 

เท่าที่ชายจมูกแหว่งไปครึ่งหนึ่งจะทำได้ “ข้ามีหลานสาวอยู่ที่ซันสเปียร์นะ  

ข้าบอกเจ้ารึยัง ข้าอาศัยเมอร์เซลลาก่อเรื่องวุ่นวายเสียหายมากมายได้ที่ดอร์น 

เลย ขา้หาเหตใุหห้ลานสาวกบัหลานชายกอ่สงครามกนัได้ แบบนัน้คงตลกนา่ด ู

เลยนะ” หญิงซักผ้าขึงเสื้อตัวยาวของอิลเลียริโอตัวหนึ่ง ซึ่งใหญ่พอจะใช้แทน 

ใบเรือได้เลย “ข้าควรจะละอายที่คิดเรื่องชั่วช้าพรรค์นั้น เจ้าคิดถูกแล้วละ  

ขา้ไปทีผ่ากำแพงแทนคงดกีวา่ วา่กนัวา่อาชญากรรมทกุอยา่งจะถกูลบลา้งไปสิน้ 

เมื่อเราเข้าร่วมกับหน่วยพิทักษ์ราตร ี แต่ข้ากลัวว่าพวกนั้นคงไม่ยอมให้ข้าเก็บ 

เจ้าไว้น่ะสิ คนดี ห้ามมีผู้หญิงในหน่วยพิทักษ์ ห้ามมีเมียตกกระผู้อ่อนหวาน 

มาอุน่เตยีงตอนกลางคนื จะมกีแ็ตล่มหนาว ปลาคอ้ดเคม็ แลว้กเ็บยีรเ์ลก็นอ้ย  
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เจ้าว่าข้าจะดูตัวสูงขึ้นมั้ยในชุดดำ ท่านหญิงของข้า” เขาเติมเหล้าใส่จอกอีก  

“เจ้าว่าไงล่ะ เหนือหรือใต้ ข้าควรไถ่บาปเก่า ๆ หรือสร้างบาปใหม ่ๆ เพิ่มดี”

	 หญิงซักผ้าเหลือบมองเขาเป็นครั้งสุดท้าย จากนั้นจึงหยิบตะกร้าผ้า 

ขึ้นมาแล้วเดินจากไป ดูเหมือนข้าจะรักษาเมียไว้ไม่ได้นานเลยสักคน ทีเรียน 

ไตร่ตรอง เหยือกเหล้าของเขาเหือดแห้งไปหมดด้วยทางใดสักทาง ข้าน่าจะ 

โซเซกลับลงไปที่ห้องใต้ดินอีกนะ แต่เหล้าองุ่นรสแรงนี่กำลังทำให้เขาหัวหมุน  

และขั้นบันไดสู่ห้องใต้ดินก็ชันยิ่งนัก “พวกนางโลมไปที่ไหนน่ะ” เขาถาม 

ผ้าซักแล้วที่สะบัดพั่บ ๆ อยู่บนราวตาก เขาน่าจะถามหญิงซักผ้าคนนั้น ไม่ได้ 

จะบอกเป็นนัยว่าเจ้าเป็นนางโลมหรอก ที่รัก แต่เผื่อเจ้าจะรู้น่ะว่าพวกนางไป 

ที่ไหนกัน หรือถ้าจะให้ดีกว่านั้น เขาก็น่าจะถามบิดาตัวเองเสียแต่แรก “ที่ที่ 

พวกนางโลมไปน่ะสิ” ลอร์ดไทวินบอก นางรักข้า นางเป็นลูกสาวคนเช่าที่นา  

นางรักข้าและแต่งงานกับข้า นางมอบความไว้วางใจให้ข้า

	 เหยือกว่างเปล่าเลื่อนหลุดจากมือของเขากลิ้งไปตามลานสนาม ทีเรียน 

ยันตัวลุกขึ้นจากม้านั่งและเดินไปเก็บ ขณะที่ทำดังนั้นเขาก็เห็นเห็ดจำนวนหนึ่ง 

ขึน้อยูต่รงรอยแตกของกระเบือ้งปพูืน้ พวกมนัมสีขีาวซดี มจีดุเลก็  ๆและขา้งใต ้

เป็นกลีบสีแดงเข้มราวเลือด คนแคระเด็ดเห็ดดอกหนึ่งออกมาดมฟุดฟิด  

อร่อยเหาะ เขานึก แล้วก็ถึงตายด้วย

	 เห็ดนั่นมีทั้งหมดเจ็ดดอก บางทีทวยเทพทั้งเจ็ดอาจกำลังพยายามบอก 

อะไรสักอย่างแก่เขากระมัง เขาเก็บพวกมันทั้งหมดขึ้นมา และคว้าถุงมือ 

ขา้งหนึง่จากราวตากผา้มาบรรจงหอ่พวกมนั จากนัน้กย็ดัลงไปในกระเปา๋ของตน  

การออกแรงทำเช่นนั้นทำให้เขาเวียนหัว  เขาจึงคลานกลับขึ้นไปบนม้านั่ง 

หลังจากนั้น ขดตัวนอนและหลับตาลง

	 เมือ่ตืน่ขึน้มาอกีครัง้ เขากก็ลบัมาอยูใ่นหอ้งนอนตวัเองแลว้ กำลงัจมอยู ่

บนเตยีงขนหา่นอกีครัง้ขณะทีเ่ดก็สาวผมทองคนหนึง่กำลงัเขยา่ไหลเ่ขา “นายข้า”  

นางเอ่ย “น้ำรอท่านอาบอยู่ บัณฑิตอิลเลียริโอต้องการให้ท่านไปที่โต๊ะอาหาร 

ภายในหนึ่งชั่วโมง”

	 ทีเรียนยันตัวข้ึนพิงหมอน ยกสองมือข้ึนกุมศีรษะ “น่ีข้าฝันไป หรือว่าเจ้า 

พูดภาษาร่วมน่ะ”
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	 “ใช่แล้ว นายข้า ข้าถูกซื้อตัวมาเพื่อปรนเปรอพระราชา” นางมีดวงตา 

สีฟ้า ผิวขาวผ่อง อ้อนแอ้น อ่อนเยาว์

	 “แน่ละว่าต้องเป็นอย่างนั้น เอาเหล้าองุ่นมาให้ข้าสักจอกซิ”

	 นางรินเหล้าให้เขา “บัณฑิตอิลเลียริโอบอกว่าข้าต้องขัดหลังให้ท่าน 

และอุ่นเตียงท่าน ข้าชื่อ...”

	 “...อะไรข้าก็ไม่สน เจ้ารู้มั้ยว่าพวกนางโลมไปที่ไหนกันน่ะ”

	 นางหน้าแดง “พวกนางโลมขายตัวแลกเงิน”

	 “หรือเพชรพลอย หรือชุดกระโปรง หรือปราสาท แต่พวกนางไปไหน 

กันล่ะ”

	 เด็กสาวไม่เข้าใจคำถาม “นี่เป็นปริศนาคำทายรึเปล่า นายข้า ข้าไม่เก่ง 

เรื่องปริศนาเลย ท่านช่วยบอกคำตอบข้าได้ไหม”

 ไม่ได้ เขาคิด ข้าเองก็เกลียดปริศนาคำทายเหมือนกัน “ข้าจะไม่บอก 

อะไรเจ้าทั้งนั้น เจ้าเองก็ช่วยทำแบบเดียวกันด้วย” สิ่งเดียวในตัวเจ้าที่ข้าสนใจ 

ก็คือส่วนที่อยู่ตรงหว่างขา เขาเกือบพูดออกไปแล้ว คำพูดนั้นอยู่ที่ปลายลิ้น  

แต่ไม่รู้ทำไมจึงไม่หลุดผ่านริมฝีปากออกมา นางไม่ใช่เช คนแคระบอกตัวเอง  

กแ็คเ่ดก็นอ้ยโง ่ๆ สกัคนทีค่ดิวา่ขา้เลน่ปรศินาคำทาย หากพดูตามตรงแลว้ละก ็ 

แม้แต่ช่องคลอดของนางก็ไม่ได้ทำให้เขาสนอกสนใจเท่าใดเลย ข้าต้องป่วย 

แน ่  ๆหรอืไมก่ต็ายไปแลว้ “เจา้บอกวา่ตอ้งอาบนำ้ใชม่ัย้ เราอยา่ใหพ้อ่คา้เนยแขง็ 

ผู้ยิ่งใหญ่รอดีกว่า” 

	 ขณะที่เขาแช่อ่างอาบน้ำ เด็กสาวก็ล้างเท้าให้เขา ถูหลัง และสางผมให้  

หลังจากนัน้นางกท็าถนูำ้มนักลิ่นหอมหวานลงไปบนนอ่งของเขาเพือ่คลายความ 

ปวดเมื่อย และแต่งกายให้เขาด้วยชุดของเด็กผู้ชายอีกครั้ง อันได้แก่กางเกง 

รดัเขา่สมีว่งแดงกลิน่อบั และเสือ้เขา้รปูกำมะหยีส่นีำ้เงนิบดุว้ยผา้ทอง “นายขา้ 

ต้องการตัวข้าหลังจากกินเสร็จแล้วไหม” นางถามขณะร้อยเชือกรองเท้าบู๊ตให้

	 “ไม ่ ข้าเลิกยุ่งกับพวกผู้หญิงแล้ว” พวกนางโลมน่ะ

	 เด็กสาวยอมรับความผิดหวังนั้นได้ดีเกินกว่าที่เขาจะชอบใจ “ถ้านายข้า 

ต้องการเด็กผู้ชายมากกว่า ข้าก็หาคนหนึ่งมารอท่านที่เตียงได้”

 นายข้าต้องการเมียของตัวเองมากกว่า นายข้าต้องการเด็กสาวที่ชื่อทิชา 
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มากกว่า “ถ้าเพียงแต่มันรู้ว่าพวกนางโลมไปไหนเท่านั้น”

	 เด็กสาวเม้มปาก นางรังเกียจข้า เขาตระหนัก แต่ไม่มากไปกว่าที่ข้า 

รังเกียจตัวเองหรอก ทีเรียน แลนนิสเตอร์ ไม่สงสัยเลยว่าตัวเขาเคยนอน 

กับผู้หญิงหลายรายที่รู้สึกขยะแขยงยามเมื่อได้เห็นรูปร่างหน้าตาของเขา แต่ 

อย่างน้อยรายอื่น  ๆ  ก็มีมารยาทพอที่จะแกล้งทำเป็นชอบใจ อาการรังเกียจ 

อย่างไม่ปิดบังเล็กน้อยก็อาจทำให้กระชุ่มกระชวยดี เหมือนการดื่มเหล้าองุ่น 

ฝาด ๆ หลังกินของหวานมากเกินไปนั่นแหละ

	 “ข้าว่าข้าเปลี่ยนใจแล้ว” เขาบอกนาง “จงมารอข้าบนเตียง แก้ผ้า 

ลอ่นจอ้นดว้ยละถา้จะกรณุา ขา้คงเมามายเกนิกวา่จะคลำแกเ้สือ้ผา้เจา้ได ้ คอย 

หุบปากให้เงียบแล้วอ้าขาเข้าไว้ แล้วเราสองคนก็จะเข้ากันได้อย่างยอดเยี่ยม 

ไปเลย” เขามองนางอย่างลามเลีย หวังว่าจะได้รับรสแห่งความหวาดกลัว  

ทว่านางกลับมอบแต่ความสะอิดสะเอียนให้เขาเท่านั้น ไม่มีใครหวาดกลัว 

คนแคระหรอก แมแ้ตล่อรด์ไทวนิกไ็มก่ลวัแมท้เีรยีนจะถอืหนา้ไมไ้วใ้นมอืกต็าม  

“เจ้าครางเวลาถูกอึ๊บรึเปล่า” เขาถามนางบำเรอ

	 “หากนั่นจะทำให้นายข้าชอบใจ”

	 “นายข้าจะชอบใจมากกว่าถ้าได้รัดคอเจ้า ข้าทำแบบนั้นกับนางโลม 

คนล่าสุดของข้า เจ้าคิดว่านายของเจ้าจะคัดค้านไหม ต้องไม่อย่างแน่นอน  

เขามีคนอย่างเจ้าอีกเป็นร้อย แต่ไม่มีใครอื่นเหมือนอย่างข้า” คราวนี้เมื่อเขา 

ฉีกยิ้ม เขาก็ได้ความหวาดกลัวอย่างที่ต้องการ

	 อิลเลียริโอเอนกายอยู่บนเก้าอี้นอนบุนวม กำลังสวาปามพริกหวาน 

เผ็ดร้อนและหัวหอมมุกจากชามไม้ หน้าผากมีเม็ดเหงื่อผุดพราย ดวงตา 

เหมือนหมูเป็นประกายวาวอยู่เหนือพวงแก้มอูมอ้วน อัญมณีเต้นระบำเมื่อ 

เขาขยับมือ ทั้งโอนิกซ์ โอปอ พลอยตาเสือ ทูร์มาลีน ทับทิม แอเมทิสต์  

ไพลิน มรกต เจ็ต หยก เพชรดำ และไข่มุกเขียว ข้ามีชีวิตอยู่ได้เป็นปี  ๆ  

ด้วยแหวนของมันเลย ทีเรียนรำพึง แต่ต้องหามีดใหญ ่ๆ มาสับมือนั่นก่อนนะ

	 “มานั่งส ิ สหายตัวน้อยของข้า” อิลเลียริโอโบกมือให้เขามาใกล้ขึ้น

	 ชายแคระปีนขึ้นไปบนเก้าอี้ตัวหนึ่ง มันใหญ่เกินไปมากสำหรับเขา  

บัลลังก์ที่มีหมอนอิงนั่นออกแบบเพื่อรองรับบั้นท้ายมโหฬารของบัณฑิต  
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มีขาเก้าอี้แข็งแรงมั่นคงเพื่อรับน้ำหนักของเขา ทีเรียน แลนนิสเตอร์ ใช้ชีวิต 

ทัง้ชวีติอยูใ่นโลกทีม่ขีนาดใหญเ่กนิไปสำหรบัเขา แตใ่นคฤหาสนข์องอลิเลยีรโิอ  

โมพาทิส นั้น ความรู้สึกผิดสัดส่วนกลับเลวร้ายรุนแรงเข้าไปใหญ่ ข้าเป็นหนู 

ในรังแมมมอธ เขาครุ่นคิด แต่อย่างน้อยเจ้าแมมมอธก็มีห้องเก็บเหล้าใต้ดิน 

ชั้นเลิศเชียวละ ความคิดนั้นทำให้เขาคอแห้งขึ้นมา เขาร้องขอเหล้าองุ่น

	 “ท่านพอใจเด็กสาวที่ข้าส่งไปให้ไหม” อิลเลียริโอถาม

	 “ถ้าข้าต้องการเด็กสาวสักคน ข้าคงขอไปแล้ว”

	 “ถ้านางทำให้ท่านไม่พอใจ...”

	 “นางทำทุกอย่างตามที่ต้องทำ”

	 “ข้าก็หวังอย่างนั้น นางได้รับการฝึกมาจากลิส ที่ซึ่งผู้คนสรรค์สร้าง 

ศิลปะแห่งรัก พระราชาพอใจนางยิ่งนัก”

	 “ข้าฆ่าพระราชา ท่านไม่ได้ข่าวรึไง” ทีเรียนยิ้มเหี้ยมเหนือจอกเหล้า 

ของตน “ข้าไม่ต้องการของเหลือเดนจากพระราชาหรอก”

	 “ตามใจท่าน มากินกันเถอะ” อิลเลียริโอปรบมือเข้าด้วยกัน แล้วเหล่า 

บ่าวรับใช้ก็วิ่งออกมา

	 พวกเขาเริ่มด้วยน้ำซุปปูกับปลามองก์ฟิช และซุปมะนาวเย็นใส่ไข่  

จากนั้นก็ตามมาด้วยนกกระทาในน้ำผึ้ง สันหลังแกะ ตับห่านแช่เหล้าองุ่น  

พาร์สนิปอบเนย  และลูกหมูย่าง  ภาพอาหารทั้งหมดนี้ทำให้ทีเรียนรู้สึก 

คลืน่เหยีน แตเ่ขากฝ็นืตวัเองใหล้องกนิซปุดสูกัชอ้นเพือ่มใิหเ้สยีมารยาท และ 

เมื่อได้ลิ้มรสชาติเข้าแล้ว เขาก็หมดแรงต้านทาน พวกแม่ครัวอาจจะแก่หงำ 

และอ้วนฉุ แต่พวกนางก็รู้งานของตนดี เขาไม่เคยได้กินดีขนาดนี้มาก่อน  

แม้แต่ในราชสำนักก็ตาม

	 ขณะที่กำลังดูดเนื้อนกกระทาออกจากกระดูก เขาก็ถามอิลเลียริโอ 

ถงึการเรยีกประชมุเมือ่ชว่งเชา้ ชายอ้วนยกัไหล ่ “มเีรือ่งยุง่ยากทางตะวนัออกนะ่  

แอสตาพอร์ถูกตีแตกแล้ว กับมีรีนด้วย พวกเมืองทาสกิสคาริอันเก่าแก่ตอนที ่

โลกยงัเยาวว์ยันะ่” ลกูหมยูา่งถกูแล ่ อลิเลยีรโิอเอือ้มไปหยบิหนงัหมยูา่งชิน้หนึง่  

และจุ่มมันลงไปในซอสลูกพลัม แล้วกินมันจากนิ้วของตน

	 “อ่าวพ่อค้าทาสอยู่ตั้งไกลจากเพนทอส” ทีเรียนเอาปลายมีดจิ้มตับห่าน 
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ขึน้มา ไมม่ชีายใดจะอปัรยีจ์ญัไรเทา่ชายทีส่งัหารญาตติวัเองอกีแลว้ เขาครุน่คดิ  

แต่ข้าทำตัวให้ชอบนรกแบบนี้ได้เลยนะเนี่ย

	 “เป็นเช่นนั้น” อิลเลียริโอเห็นด้วย “แต่โลกใบนี้เป็นดั่งใยแมงมุมขนาด 

มหึมา คนเรามิหาญกล้าไปลองแตะดูสักเส้นหรอก ไม่อย่างนั้นเส้นอื่น ๆ ก็จะ 

สั่นสะเทือนไปหมด เอาเหล้าอีกมั้ย” อิลเลียริโอโยนพริกหวานเข้าปาก “ไม่สิ  

มีอย่างอื่นที่ดีกว่านั้นอีก” เขาปรบมือเข้าหากัน

	 เมือ่ไดย้นิเสยีงนัน้ บา่วรบัใชค้นหนึง่กเ็ขา้มาพรอ้มอาหารปดิฝาจานหนึง่  

เขาวางมนัลงหนา้ทเีรยีน แลว้อลิเลยีรโิอกโ็นม้ตวัขา้มโตะ๊มาเปดิฝาออก “เหด็”  

บัณฑิตประกาศพร้อมกับกลิ่นที่ลอยอวลขึ้นมา “จุมพิตด้วยกระเทียมและ 

อาบด้วยเนยเหลว มีคนบอกข้าว่ารสชาติมันล้ำเลิศนัก ลองสักชิ้นสิ สหายข้า  

สองเลยก็ยังได้”

	 ทีเรียนนำเห็ดสีดำอวบ ๆ จ่อเข้าปากไปได้ครึ่งทางแล้ว แต่บางอย่างใน 

น้ำเสียงของอิลเลียริโอทำให้เขาหยุดชะงักกึก “เชิญท่านก่อนเถอะ นายข้า”  

เขาดันจานไปหาเจ้าภาพ

	 “ไม่ละ ไม่”  บัณฑิตอิลเลียริโอดันเห็ดกลับมา ชั่วอึดใจหนึ่งนั้น  

ดรูาวกบัวา่มเีดก็จอมปว่นคนหนึง่กำลงัจอ้งมองออกมาจากขา้งในเนือ้หนงับวมฉุ 

ของพ่อค้าเนยแข็ง “เชิญท่านก่อนเถอะ ข้าขอยืนกราน แม่ครัวทำให้ท่านกิน 

โดยเฉพาะเลย”

	 “งั้นรึ” เขาจำแม่ครัวได้ นางมีแป้งขนมปังเปื้อนมือ หน้าอกหน้าใจ 

ใหญย่กัษช์ีย้ืน่ออกมาพรอ้มเสน้เลอืดสนีำ้เงนิเขม้ “นางมนีำ้ใจนกั แต.่..ไมล่ะ”  

ทีเรียนค่อย ๆ หย่อนเห็ดกลับลงไปในทะเลสาบเนยเหลวที่มันโผล่ขึ้นมา

	 “ท่านระแวงเกินไปนะ” อิลเลียริโอยิ้มผ่านเคราแฉกสีเหลืองออกมา  

ซึ่งน่าจะลงน้ำมันทุกเช้าเพื่อให้มันแวววาวราวทองคำ ทีเรียนสันนิษฐาน “ท่าน 

เป็นคนขี้ขลาดรึ ข้าไม่ยักเคยได้ยินคนพูดถึงท่านอย่างนั้นนะ”

	 “ในเจ็ดราชอาณาจักร การวางยาพิษแขกของตนในมื้ออาหารค่ำถือว่า 

เป็นการละเมิดกฎการเป็นเจ้าบ้านที่ร้ายแรงนัก”

	 “ที่นี่ก็เหมือนกัน” อิลเลียริโอ โมพาทิส เอื้อมไปหยิบจอกเหล้าของตน  

“ทว่าเมื่อผู้เป็นแขกแสดงความปรารถนาอย่างชัดเจนที่จะยุติชีวิตตัวเอง เอ้า  
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เจ้าภาพก็ต้องยอมตามใจแขกหรือมิใช่” เขาดื่มเหล้าอึกหนึ่ง  “บัณฑิต 

ออรเ์ดลโลถกูวางยาดว้ยการกนิเหด็เมือ่ไมถ่งึครึง่ปทีีผ่า่นมานีเ่อง ไมไ่ดเ้จบ็ปวด 

รุนแรงอะไรเลยนะ มีคนบอกข้ามา แค่ท้องเกร็งเจ็บบ้าง แล้วก็ปวดหลังตา 

ขึ้นมาฉับพลัน แล้วก็เป็นอันจบ เห็ดน่ะยังดีกว่าคมดาบแทงทะลุคอนะ  

ทา่นวา่มัย้ จะตายพรอ้มรสเลอืดในปากไปทำไมเลา่ในเมือ่เปน็เนยกบักระเทยีม 

ก็ได้น่ะ”

	 ชายแคระมองพินิจจานอาหารตรงหน้า กลิ่นของกระเทียมกับเนยทำให้ 

เขาน้ำลายสอ ใจหนึ่งของเขาอยากกินเห็ดพวกนั้นแม้จะรู้ว่ามันคืออะไรก็ตาม  

เขาไม่กล้าหาญพอที่จะเอาเหล็กกล้าเย็นเยียบเสียบแทงช่องท้องตัวเอง แต่การ 

กัดเห็ดหนึ่งคำไม่น่าจะยากเท่าไรนัก นั่นทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวเหลือจะเอ่ย 

ขึ้นมา “ท่านเข้าใจข้าผิดแล้ว” เขาได้ยินตัวเองพูดออกไป

	 “อย่างนั้นรึ ข้าละสงสัยจริง ถ้าท่านอยากจมเหล้าองุ่นตายมากกว่า  

ก็บอกมาได้เลยนะ แล้วข้าจะจัดการให้ อย่างเร็วเลยด้วย ค่อย  ๆ  กินไป 

ทีละจอก ๆ น่ะเปลืองทั้งเวลาแล้วก็เหล้าด้วย”

	 “ท่านเข้าใจข้าผิดแล้ว” ทีเรียนพูดซ้ำอีก ด้วยเสียงที่ดังกว่าเดิม เห็ด 

แช่เนยเป็นประกายวาวอยู่ในแสงตะเกียง ดำมืดและเชิญชวน “ข้าไม่ได้อยาก 

ตายเลย ข้ารับรองกับท่านได้เลย ข้ามี...” เสียงของเขาแผ่วหายไปอย่าง 

ไมแ่นใ่จ ขา้มอีะไรร ึ ชวีติใหด้ำเนนิตอ่ร ึ หรอืงานการใหส้ะสาง ลกู  ๆใหเ้ลีย้งด ู 

ดินแดนให้ปกครอง หญิงสาวให้รักใคร่อย่างนั้นหรือ

	 “ท่านไม่มีอะไรเลย” บัณฑิตอิลเลียริโอพูดต่อให้ “แต่เราเปลี่ยนแปลง 

เร่ืองน้ันได้” เขาจ้วงเห็ดช้ินหน่ึงข้ึนจากเนย แล้วเค้ียวอย่างตะกละตะกลาม 

“อร่อยล้ำ”

	 “เห็ดนี้ไม่มีพิษ” ทีเรียนหงุดหงิดขึ้นมา

	 “ก็ไม่มีน่ะสิ ข้าจะอยากทำร้ายท่านไปทำไมเล่า” บัณฑิตอิลเลียริโอ 

กินเห็ดอีกชิ้น “เราต้องแสดงความไว้วางใจกันหน่อยนะ ท่านกับข้าน่ะ เอาสิ  

กินซะ” เขาปรบมืออีกครั้ง “เรามีงานต้องทำ สหายตัวน้อยของข้าต้องรักษา 

ร่างกายให้แข็งแรงเข้าไว้”

	 บ่าวรับใช้นำนกกระสายัดผลฟิกออกมา เนื้อลูกวัวตัดเป็นชิ้นเล็ก  ๆ  
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แช่น้ำนมอัลมอนด์ ปลาเฮร์ริงในซอสครีม หัวหอมเคลือบน้ำตาล เนยแข็ง 

เหม็นเน่า จานใส่หอยทากกับขนมปังหวาน และหงส์ดำทั้งขน ทีเรียนไม่ยอม 

กินหงส์ ซึ่งเตือนให้เขานึกถึงอาหารค่ำที่เขากินร่วมกับพี่สาว แต่เขาจัดการกับ 

นกกระสาและปลาเฮร์ริง รวมถึงหัวหอมเคลือบน้ำตาลอีกเล็กน้อย บ่าวรับใช้ 

เติมเหล้าองุ่นใส่จอกให้เขาใหม่ทุกครั้งที่เขาดื่มจนเกลี้ยง

	 “ท่านดื่มเหล้าเยอะนักสำหรับคนตัวเล็กปานนั้น”

	 “การฆ่าญาติเป็นเรื่องน่าเหนื่อยหน่าย มันทำให้คนคอแห้งน่ะ”

	 ดวงตาของชายอว้นแวววาวขึน้มาเหมอืนอญัมณบีนนิว้มอืของเขา “มีคน 

ในเวสเทอรอสท่ีจะพูดว่าการฆ่าลอร์ดแลนนิสเตอร์เป็นแค่การเร่ิมต้นท่ีดีเท่าน้ัน”

	 “อย่าไปพูดอย่างนั้นให้พี่สาวข้าได้ยินเข้าเชียว ไม่อย่างนั้นพวกนั้นได้ 

ลิน้ดว้นแน”่ ชายคนแคระฉกีกอ้นขนมปงัแบง่ครึง่ “แลว้ทา่นกค็วรระวงัคำพดู 

คำจาเวลาเอ่ยถึงตระกูลของข้านะ ท่านบัณฑิต จะเป็นผู้สังหารญาติหรือไม่  

ข้าก็ยังคงเป็นราชสีห์อยู่ดี”

	 นั่นดูเหมือนจะทำให้ลอร์ดเนยแข็งขบขันอย่างล้นเหลือ เขาตบต้นขา 

อวบอูมและเอ่ยว่า “พวกท่านชาวเวสเทอรอสนี่เหมือนกันหมดเลย พวกท่าน 

เย็บรูปสัตว์ป่าสักตัวลงบนเศษผ้าไหม แล้วจู่  ๆ  พวกท่านทั้งหมดก็ล้วนเป็น 

ราชสีห์ หรือมังกร หรืออินทรี ให้ข้านับท่านเป็นราชสีห์จริง ๆ ก็ได้นะ สหาย 

ตัวน้อย เจ้าชายภาคภูมิใจกับสัตว์ป่าสะสมของเขานัก ท่านอยากอยู่ร่วมกรง 

กับพวกมันมั้ยล่ะ”

	 บรรดาลอร์ดแห่งเจ็ดราชอาณาจักรออกจะให้ค่ากับตราประจำตระกูล 

ของตนมากเกนิไปหนอ่ยจรงิ  ๆนัน่ละ ทเีรยีนจำตอ้งยอมรบั “กไ็ด”้ เขายอมรบั  

“แลนนิสเตอร์ไม่ใช่ราชสีห์ แต่ข้าก็ยังเป็นลูกชายของพ่อข้าอยู่ดี ส่วนเจมี 

กับเซอร์ซีก็เป็นคนที่ข้าจะต้องฆ่าด้วยมือข้าเอง”

	 “น่าแปลกนักที่ท่านเอ่ยถึงพี่สาวคนงามของท่านขึ้นมา” อิลเลียริโอเอ่ย 

ระหว่างกินหอยทากไปด้วย “ราชินีเสนอยศลอร์ดให้คนที่นำหัวของท่านไปให้ 

นางได้ ไม่ว่าชาติกำเนิดเขาจะต่ำต้อยแค่ไหนก็ตาม”

	 นั่นไม่ได้มากเกินกว่าที่ทีเรียนคาดไว้เลย “ถ้าท่านตั้งใจจะรับข้อเสนอ 

ของนาง ก็จัดการให้นางอ้าขาให้ท่านด้วยล่ะ ส่วนที่ดีที่สุดของข้าแลกกับส่วน 
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ที่ดีที่สุดของนาง แบบนั้นถึงจะเป็นการแลกเปลี่ยนที่ยุติธรรม”

	 “ข้าขอทองคำเท่าน้ำหนักตัวข้าดีกว่า” พ่อค้าเนยแข็งหัวเราะอย่างแรง 

เสียจนทีเรียนกลัวว่าตัวเขาจะแตกปริออก “ทองคำทั้งหมดในคาสเตอร์ลีร็อก 

เลยท่าจะดี ใช่มั้ยล่ะ”

	 “ทองคำนะ่ขา้ยอมยกใหท้า่น” คนแคระเอย่ รูส้กึโลง่ใจทีต่วัเองจะไมถ่กู 

ปลาไหลและขนมหวานที่ยังไม่ย่อยดีพวยพุ่งออกมาท่วมร่างเอา “แต่ร็อกน่ะ 

เป็นของข้า”

	 “เปน็เชน่นัน้” บณัฑติเอามอืปดิปากแลว้เรอออกมาดงัสนัน่ “ทา่นคดิวา่ 

พระราชาสแตนนิสจะยกมันให้ท่านใช่ไหม มีคนบอกข้าว่าเขายึดถือกฎหมาย 

เคร่งครัดนัก พี่ชายของท่านสวมผ้าคลุมไหล่ขาว เพราะฉะนั้นตามกฎหมาย 

ทั้งมวลแห่งเวสเทอรอส ท่านจึงเป็นทายาทสืบทอด”

	 “สแตนนสิอาจยกคาสเตอรล์ยีร์อ็กใหข้า้” ทเีรยีนบอก “ถา้ไมน่บัปญัหา 

ยิบย่อยที่ว่าข้าสังหารญาติและพระราชาน่ะนะ สำหรับเรื่องนั้น เขาคงทำให้ข้า 

เตี้ยลงด้วยการบั่นหัวข้าน่ะสิ เท่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ข้าก็เตี้ยพอแล้ว แต่ทำไม 

ท่านถึงคิดว่าข้าตั้งใจจะเข้าร่วมกับลอร์ดสแตนนิสล่ะ”

	 “ไม่งั้นแล้วท่านจะไปที่ผากำแพงทำไม”

	 “สแตนนิสอยู่ที่ผากำแพงเรอะ” ทีเรียนลูบจมูกตัวเอง “สแตนนิส 

ไปทำบ้าอะไรในนรกทั้งเจ็ดที่ผากำแพงกัน”

	 “ไปหนาวสั่นงั่ก ๆ น่ะสิข้าว่า ที่ดอร์นน่ะอบอุ่นกว่า เขาน่าจะแล่นเรือไป 

ทางนั้นนะ”

	 ทีเรียนกำลังเริ่มสงสัยว่ามีหญิงซักผ้าใบหน้าตกกระบางคนอาจรู้ภาษา 

ร่วมดีกว่าที่นางเสแสร้ง “ตามที่ปรากฏนั้น เมอร์เซลลาหลานสาวข้าอยู่ที่ดอร์น  

แล้วข้าก็คิด ๆ อยู่ว่าอยากจะตั้งเธอเป็นราชินี”

	 อลิเลยีรโิอยิม้ออกมาขณะทีบ่า่วรบัใชเ้อาชอ้นตกัเชอรร์ีส่ดีำในครมีหวาน 

จากชามใหท้ัง้สอง “เดก็หญงิผูน้า่สงสารคนนัน้ทำอะไรใหท้า่นร ึ ทา่นถงึอยากให ้

เธอตายน่ะ”

	 “แม้แต่คนท่ีสังหารญาติตัวเองก็ไม่จำเป็นต้องสังหารญาติ ทุกคน สักหน่อย” 

ทีเรียนพูด รู้สึกเจ็บปวดขึ้นมา “ข้าบอกว่าตั้งเธอเป็นราชินี ไม่ใช่ฆ่าเธอ 
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สักหน่อย”

	 พ่อค้าเนยแข็งใช้ช้อนตักเชอร์รี่ขึ้นมา “ในโวแลนทิส พวกเขาใช้เหรียญ 

ที่ด้านหนึ่งเป็นรูปมงกุฎ อีกด้านเป็นรูปหัวมัจจุราช แต่มันก็เป็นเหรียญ 

อันเดียวกัน การตั้งเธอขึ้นเป็นราชินีก็คือการฆ่าเธอ ดอร์นอาจลุกฮือขึ้นมา 

เพือ่เมอรเ์ซลลา แตล่ำพงัดอรน์นะ่ไมพ่อหรอก ถา้ทา่นฉลาดหลกัแหลมอยา่งที ่

สหายของเรายืนกราน ท่านย่อมต้องรู้เรื่องนี้ดี”

	 ทีเรียนมองชายอ้วนด้วยความสนใจใหม่ เขาพูดถูกทั้งสองเรื่องเลย  

การตั้งเธอขึ้นเป็นราชินีก็เท่ากับเป็นการฆ่าเธอ และข้าก็รู้ดี “การทำอะไร 

ไมเ่ขา้ทา่คอืสิง่เดยีวทีห่ลงเหลอือยูส่ำหรบัขา้ อยา่งนอ้ยแบบนีก้จ็ะทำใหพ้ีส่าวขา้ 

ชอกช้ำน้ำตาตกได้”

	 บัณฑิตอิลเลียริโอเอาหลังมืออูม  ๆ  ป้ายครีมรสหวานออกจากปาก  

“เส้นทางสู่คาสเตอร์ลีร็อกมิได้ผ่านทางดอร์นดอก สหายตัวน้อย แล้วก็ไม่ได้ 

แล่นผ่านใต้ผากำแพงด้วย แต่ก็มีเส้นทางอยู่นะจะบอกให้”

	 “ข้าเป็นคนทรยศชาติชั่ว เป็นผู้ปลงพระชนม์พระราชา เป็นผู้สังหาร 

ญาตติวัเอง” การพดูถงึเสน้ทางตา่ง ๆ นีท้ำใหเ้ขาหงดุหงดิขึน้มา เขาคดิวา่นีเ่ปน็ 

เรื่องเล่น ๆ รึไง

	 “สิ่งใดที่พระราชาองค์หนึ่งทำไว้ พระราชาอีกองค์อาจลบล้างได้ เรามี 

เจ้าชายในเพนทอส สหายข้า เขาเป็นประธานในงานเต้นรำและงานเลี้ยง เขา 

ไปไหนมาไหนทัว่เมอืงในเสลีย่งทำจากงาชา้งและทองคำ ผูป้า่วประกาศสามราย 

นำหน้าเขาไปพร้อมด้วยตาชั่งทองคำสำหรับการค้า ดาบเหล็กสำหรับสงคราม  

และแส้เงินสำหรับความยุติธรรม ในวันแรกของทุกปีใหม่ เขาจะต้องพราก 

พรหมจรรย์ของหญิงบริสุทธิ์แห่งทุ่งหญ้าและหญิงบริสุทธิ์แห่งท้องทะเล”  

อิลเลียริโอโน้มตัวมาข้างหน้า เอาศอกเท้าโต๊ะ “แต่ถ้าพืชผลเกิดเสียหายหรือ 

เราเกิดพ่ายแพ้สงครามขึ้นมา เราก็จะปาดคอเขาเพื่อเอาใจทวยเทพ และเลือก 

เจ้าชายองค์ใหม่จากสี่สิบตระกูลของเรา”

	 “ช่วยเตือนสติข้าอย่าไปเป็นเจ้าชายแห่งเพนทอสเข้าล่ะ”

	 “แล้วเจ็ดราชอาณาจักรของท่านต่างกันนักหรือ ไม่มีสันติภาพใด  ๆ  ใน 

เวสเทอรอส ไม่มีความยุติธรรม ไม่มีศรัทธา...และอีกไม่นานก็จะไม่มีอาหารด้วย  
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เมื่อผู้คนอดอยากและหวาดกลัวจนเหนื่อยหน่าย พวกเขาจะมองหาผู้ช่วย 

ให้รอดพ้น”

	 “พวกน้ันก็คงมองหาแหละ แต่ถ้าผู้เดียวท่ีพวกเขาจะเจอคือสแตนนิส...”

	 “ไม่ใช่สแตนนิส และไม่ใช่เมอร์เซลลาด้วย” รอยยิ้มพร้อมฟันเหลือง 

ฉีกกว้างขึ้น “ใครอื่น ซึ่งแข็งแกร่งกว่าทอมมิน อ่อนโยนกว่าสแตนนิส และ 

มีสิทธิ์มากกว่าเด็กหญิงเมอร์เซลลา ผู้ช่วยให้รอดพ้นมาจากโพ้นทะเล เพื่อ 

สมานแผลของเวสเทอรอสที่กำลังหลั่งเลือด”

	 “ถ้อยคำไพเราะนัก” ทีเรียนไม่ประทับใจ “แต่ถ้อยคำเป็นเพียงลมปาก  

แล้วผู้ช่วยให้รอดพ้นเวรตะไลนี่เป็นใครกันล่ะ”

	 “มังกร” พ่อค้าเนยแข็งเห็นสีหน้าของเขาเมื่อได้ยินเช่นนั้น และหัวเราะ 

ออกมา “มังกรสามหัว”


