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เดแนริส

หน่วยสอดแนมชาวดอธรากีของเธอบอกเดนีแล้วว่าเป็นอย่างไร แต่เธอ 

ก็อยากเห็นด้วยตาตัวเองอยู่ดี เซอร์จอราห์ มอร์มอนต์  ขี่ม้าฝ่าป่า 

ตน้เบริช์และไตข่ึน้สนัหนิทรายลาดเอยีงกบัเธอ “ใกลพ้อแลว้ละ” เขาเตอืนเธอ 

เมื่อไปถึงยอด

	 เดนีรั้งม้าให้หยุด และมองข้ามทุ่งไปยังที่ซึ่งทัพชาวยันไคขวางเส้นทาง 

ของเธอเอาไว้ เคราขาวได้สอนวิธีที่ดีที่สุดในการนับจำนวนศัตรูให้เธอแล้ว  

“ห้าพัน” เธอเอ่ยหลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง

	 “ขา้กว็า่อยา่งนัน้” เซอรจ์อราหช์ีม้อืไป “พวกนกัดาบรบัจา้งอยูต่รงปกีขา้ง  

เป็นพลหอกกับพลธนูบนหลังม้า พร้อมดาบกับขวานสำหรับการต่อสู้ระยะ 

ประชิด กลุ่มลูกชายรองอยู่ปีกซ้าย อีกาพายุอยู่ปีกขวา กลุ่มละราวห้าร้อย 

เห็นจะได้ เห็นธงพวกนั้นไหม”

	 ฮาร์ปีในธงของยันไคตะครุบแส้และปลอกคอเหล็กในกรงเล็บทั้งสอง 

ข้างแทนที่จะเป็นสายโซ่ แต่พวกนักดาบรับจ้างโบกธงของตนใต้ธงของเมือง 

ที่พวกเขารับใช้อยู่ ทางปีกขวาคือธงอีกาสี่ตัวซึ่งอยู่ระหว่างธนูสายฟ้าไขว้กัน  

ส่วนทางปีกซ้ายคือธงดาบหัก “พวกยันไคอยู่ตรงกลางเองเลย” เดนีตั้งข้อ 

สังเกต เมื่อมองจากระยะไกล นายทหารพวกนั้นก็ดูไม่ต่างไปจากทหารของ 

แอสตาพอร์ คือสวมหมวกเกราะแวววาวทรงสูง และผ้าคลุมไหล่ซึ่งมีแผ่น 

ทองแดงกลม ๆ แวบวาบเย็บติดอยู ่ “ใช่ทหารทาสหรือเปล่าที่พวกนั้นนำทัพมา”

	 “สว่นใหญก่ใ็ช ่ แตไ่มใ่ชคู่ต่อ่กรของกลุม่ผูไ้รม้ลทนิหรอกนะ เปน็ทีรู่ก้นั 
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ว่าชาวยันไคฝึกทาสร่วมเตียง มิใช่ทาสนักรบ”

	 “แล้วท่านคิดว่ายังไง เราเอาชนะกองทัพนี้ได้ไหม”

	 “สบายมาก” เซอร์จอราห์ตอบ

	 “แตห่าไรก้ารหลัง่เลอืดไม”่ เลอืดมหาศาลซมึลงสูก่อ้นอฐิแหง่แอสตาพอร ์

ในวนัทีเ่มอืงนัน้แตก แมจ้ะมเีลอืดเพยีงนอ้ยนดิทีเ่ปน็ของเธอหรอืคนของเธอเอง 

“เราอาจชนะศึกที่นี่ แต่เมื่อต้องเสียไพร่พลไปขนาดนั้น เราก็ยึดเมืองไม่ได้ 

อยู่ดี” 

	 “เราสุ่มเสี่ยงอยู่ คาลีซี แอสตาพอร์น่ะตายใจแล้วก็อ่อนแอ แต่ยันไค 

ได้รับการเตือนล่วงหน้าแล้ว”

	 เดนีครุ่นคิด ทัพของพ่อค้าทาสนั่นดูเล็กจ้อยเมื่อเทียบกับจำนวนคน 

ของเธอเอง ทว่าพวกนักดาบรับจ้างก็อยู่บนหลังม้า เธอขี่ม้ากับพวกดอธรากี 

มานานเกินกว่าจะไม่เกิดความเคารพนับถืออย่างยิ่งยวดต่อสิ่งที่นักรบบน 

หลังม้าสามารถกระทำต่อพลเดินเท้า พวกผู้ไร้มลทินอาจต้านทานทหารม้าท่ีพุ่ง 

เข้าโจมตีได้ แต่พวกอิสรชนของข้าจะต้องถูกสังหารแน่ “พวกพ่อค้าทาสน่ะ 

ชอบเสวนา” เธอเอย่ขึน้ “สง่สารไปทวีา่ขา้จะเจรจากบัพวกนัน้ในคนืนีท้ีก่ระโจม 

ของขา้ แลว้กเ็ชญิหวัหนา้กลุม่นกัดาบรบัจา้งมาพบขา้ดว้ย แตอ่ยา่พรอ้มกนันะ  

กลุ่มอีกาพายุตอนเที่ยงวัน ส่วนลูกชายรองหลังจากนั้นสองชั่วโมง”

	 “ตามท่านปรารถนา” เซอร์จอราห์พูด “แต่ถ้าพวกเขาไม่มา...”

	 “มาส ิ พวกนัน้จะสงสยัใครรู่อ้ยากเหน็มงักร แลว้กอ็ยากฟงัวา่ขา้จะพดู 

อะไรบา้ง สว่นพวกทีม่สีมองจะมองวา่นีค่อืโอกาสประเมนิกำลงัของขา้” เธอชกั 

นางม้าสีเงินของตัวเองให้กลับหลังหัน “ข้าจะไปรอพวกนั้นที่กระโจม”

	 ทอ้งฟา้หมน่และสายลมโหมกระพอืรอตอ้นรบัเดนอียูท่ีท่พัของเธอ คูลกึ 

ซึ่งจะล้อมค่ายของเธอเอาไว้ถูกขุดไปได้ครึ่งทางแล้ว ในป่ามีพวกผู้ไร้มลทิน 

อยูเ่ตม็ไปหมด พวกเขากำลงัตดักิง่ตน้เบริช์เพือ่นำมาเหลาเปน็ขวาก พวกขนัท ี

มิอาจหลับนอนในค่ายที่ไร้ปราการป้องกันใด  ๆ  ได้ หรืออย่างน้อยหนอนเทา 

ก็ยืนกรานเช่นนั้น เขาอยู่ที่นั่นและดูแลความคืบหน้า เดนีหยุดม้าชั่วขณะ 

เพื่อพูดกับเขา “ยันไคเสริมกำลังพลเตรียมสู้ศึกแล้ว”

	 “ดีแท ้ ฝ่าบาท คนพวกนี้กระหายเลือดนัก”
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	 เมือ่เธอบญัชาใหก้ลุม่ผูไ้รม้ลทนิเลอืกคนในกลุม่มารบัตำแหนง่นายทหาร  

หนอนเทาเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงล้นหลามให้ได้รับตำแหน่งสูงสุด เดนีจึง 

มอบหมายให้เซอร์จอราห์ฝึกปรือเขาให้รู้จักการบังคับบัญชา ตราบจนถึงบัดนี้  

อัศวินผู้พลัดถิ่นได้แจ้งว่าขันทีหนุ่มผู้นี้แกร่งแต่เที่ยงตรง หัวไว ไม่รู้จักเหน็ด 

จักเหนื่อย และใส่ใจรายละเอียดต่าง ๆ อย่างไม่ยอมผ่อนปรนใด ๆ  

	 “นายทาสผู้ปราดเปรื่องรวบรวมกองทัพทาสมาเผชิญหน้ากับเราแล้ว”	

	 “ทาสในยันไคเรียนรู้วิถีแห่งเจ็ดถอนใจและสิบหกรมณียสถาน ฝ่าบาท  

ส่วนพวกผู้ไร้มลทินเรียนรู้วิถีแห่งสามหอก หนอนเทาของท่านหวังจะได้แสดง 

ให้ประจักษ์”

	 หนึ่งในสิ่งแรก  ๆ  ที่เดนีกระทำหลังจากแอสตาพอร์ล่มสลายคือยกเลิก 

ธรรมเนียมการตั้งชื่อใหม่ทุกวันของพวกทาสผู้ไร้มลทิน ทาสส่วนใหญ่ที่ถูก 

ปลดปล่อยเป็นอิสระได้หวนกลับไปใช้ชื่อยามแรกเกิดของตัว หรืออย่างน้อย 

ก็พวกที่ยังจดจำชื่อนั้นได้ ส่วนรายอื่น  ๆ  ก็ตั้งชื่อให้ตัวเองใหม่ตามชื่อวีรบุรุษ 

หรือทวยเทพต่าง  ๆ หรือบางครั้งก็ชื่อศัสตราวุธ อัญมณี และแม้กระทั่ง 

ดอกไม้ พวกทหารบางนายจึงลงเอยด้วยการมีชื่ออันพิลึกพิลั่นในความรู้สึก 

ของเดนี ส่วนหนอนเทานั้นใช้ชื่อหนอนเทาตามเดิม เมื่อเธอถามถึงเหตุผล  

เขากบ็อกวา่ “มนัเปน็ชือ่นำโชค ชือ่แรกเกดิของผูน้ีค้อืชือ่ทีถ่กูสาปแชง่ นัน่คอื 

ชื่อที่เขามีตอนที่เขาถูกจับไปเป็นทาส แต่หนอนเทาคือชื่อที่ผู้นี้เลือกได้ในวันที่ 

เดแนริสธิดาวายุปลดปล่อยเขาเป็นอิสระ”

	 “หากเกดิการตอ่สูป้ะทะกนัขึน้มา กข็อใหห้นอนเทาไดแ้สดงปญัญาและ 

ความองอาจให้ประจักษ์เถิด” เดนีบอกเขา “จงไว้ชีวิตพวกทาสที่เตลิดหนีหรือ 

ทิ้งอาวุธ ยิ่งสังหารน้อยเท่าใดก็จะมีคนเหลือมาเข้าร่วมกับเรามากยิ่งขึ้นเท่านั้น 

ในภายหลัง”

	 “ผู้นี้จะจดจำไว้”

	 “ข้ารู้ ไปที่กระโจมข้าตอนเที่ยงวันนะ ข้าต้องการให้เจ้าอยู่ที่นั่นกับ 

นายทหารคนอื่น  ๆ  ตอนที่ข้าเจรจากับพวกหัวหน้ากลุ่มนักดาบรับจ้าง” เดนี 

กระทุ้งม้าสีเงินของตนต่อไปที่ค่าย

	 ภายในวงเขตแดนที่พวกผู้ไร้มลทินขุดสร้าง มีแถวกระโจมผุดขึ้นมา 
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เป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ โดยมีกระโจมสูงสีทองของเธออยู่ตรงกลาง ค่าย 

ทีส่องตัง้ถดัจากคา่ยของเธอไปไมไ่กล โดยมขีนาดใหญก่วา่หา้เทา่ และกระจดั- 

กระจายอย่างยุ่งเหยิงไร้ระเบียบ ค่ายที่สองนี้ไร้ซึ่งคูดิน กระโจม ยามรักษา- 

การณ์ หรือแนวผูกม้า พวกคนที่มีม้าหรือล่อจะนอนเคียงข้างสัตว์เหล่านั้น  

เพราะหวั่นเกรงว่าพวกมันจะถูกขโมย ส่วนพวกแพะ แกะ และสุนัขอดอยาก 

ก็เตร็ดเตร่อยู่อย่างเสรีท่ามกลางกลุ่มสตรี เด็ก และคนชรา เดนีปล่อยให้ 

แอสตาพอร์อยู่ในความดูแลของคณะอดีตทาส นำโดยผู้เยียวยา ผู้ทรงวิชา  

และนักบวช ผู้เรืองปัญญาทั้งสิ้น เธอคิด และเที่ยงธรรมอีกด้วย แต่กระนั้น  

ทาสนบัหมืน่  ๆกพ็อใจจะตดิตามเธอมายงัยนัไคแทนทีจ่ะอยูต่อ่ไปในแอสตาพอร์  

ข้ามอบเมืองนั่นให้แล้ว แต่พวกเขาส่วนใหญ่ก็หวาดกลัวเกินกว่าจะรับมันไว้ 

เสียนี่

	 ทัพของเหล่าอิสรชนซึ่งผสมปนเปกันหลากหลายทำให้ทัพของเธอดูเล็ก 

จอ้ยไปถนดัใจ แตพ่วกนีก้ลบัเปน็ภาระมากกวา่จะเปน็ประโยชน ์ ทกุ  ๆหนึง่รอ้ย 

รายน่าจะมีหนึ่งรายที่มีลา อูฐ หรือวัวสักตัว ส่วนใหญ่พกอาวุธซึ่งฉวยปล้น 

มาจากคลังแสงของพ่อค้าทาส แต่มีเพียงหนึ่งในทุก ๆ สิบรายเท่านั้นที่แข็งแรง 

พอจะสู้รบ และไม่มีรายใดที่ได้รับการฝึกฝนมาเลย พวกเขากินผืนแผ่นดิน 

ที่เดินทางผ่านจนเหี้ยนเตียนราวกับมีฝูงตั๊กแตนอยู่ในรองเท้าสาน แต่กระนั้น  

เดนีก็ไม่อาจทำใจทอดท้ิงคนพวกน้ีตามท่ีเซอร์จอราห์และพวกนักรบโลหิตรบเร้าได้ 

ข้าบอกคนเหล่าน้ันว่าพวกเขาเป็นอิสระแล้ว มาบัดน้ีจะให้ข้าบอกได้อย่างไรเล่าว่า 

พวกเขาไม่มีอิสระที่จะเข้าร่วมกับข้า เธอทอดสายตามองกลุ่มควันที่ลอยขึ้นมา 

จากกองไฟหงุอาหารและกลำ้กลนืไมถ่อนหายใจออกมา เธออาจมทีหารเดนิเทา้ 

ที่เก่งกาจที่สุดในโลกหล้า ทว่าเธอก็มีพวกที่แย่ที่สุดด้วยเช่นกัน

	 อาร์สตันเคราขาวยืนอยู่หน้าทางเข้ากระโจมของเธอ ขณะที่เบลวอส 

ผู้แข็งแกร่งน่ังขัดสมาธิอยู่บนหย่อมหญ้าใกล้ ๆ กำลังกินผลมะเด่ือในชาม หน้าท่ี 

ปกปักคุ้มครองเธอตกอยู่แก่ทั้งสองขณะเดินทัพมา ก่อนหน้านี้เธอแต่งตั้ง 

โจโก, อักโก และราคาโรให้เป็น  โค รวมทั้งเป็นนักรบโลหิตของเธอด้วย  

สว่นในตอนนี ้ เธอต้องการให้ทัง้สามบัญชาการพวกดอธรากมีากกว่าจะมาคอย 

คุ้มกันเธอ คาลาซาร์  ของเธอนั้นเล็กจ้อย ประกอบไปด้วยนักรบบนหลังม้า 
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ประมาณสามสิบกว่าคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กหนุ่มไร้เปียผมและชายชรา 

หลงัคอ่ม แตอ่ยา่งไรเสยีนัน่กค็อืทหารมา้ทัง้หมดทีเ่ธอมี และเธอกไ็มอ่าจหาญ 

ไปไหน  ๆโดยปราศจากพวกเขา กลุ่มผูไ้รม้ลทนิอาจเปน็ทหารราบฝมีอืดเีลศิทีส่ดุ 

ในปฐพี ตามทีเ่ซอรจ์อราหก์ลา่วอา้ง แตเ่ธอกต็อ้งพึง่หนว่ยสอดแนมและหนว่ย 

ล่วงหน้าด้วยเช่นกัน	

	 “พวกยันไคหมายสู้ศึก” เดนีบอกกับเคราขาวเมื่ออยู่ในกระโจม ไอร์รี 

และจิควีนำพรมมาปูพ้ืนแล้ว ส่วนมิสซันเดก็จุดธูปหอมก้านหน่ึงเพ่ือไล่อากาศอับ 

โดรกอนกับเรกัลกำลังหลับใหลอยู่บนกองหมอนอิง โดยขดตัวเกาะเก่ียวกันไว้  

แต่วิเซเรียนกลับกำลังเกาะอยู่บนขอบอ่างอาบน้ำว่างเปล่าของเธอ “มิสซันเด  

พวกยันไคจะพูดภาษาอะไรน่ะ วาลีเรียรึ”

	 “ใช่แล้ว ฝ่าบาท” เด็กน้อยพูด “ภาษาถิ่นคนละอย่างกับแอสตาพอร์  

แต่ก็ใกล้เคียงพอจะเข้าใจได้ พ่อค้าทาสพวกนี้เรียกตัวเองว่านายทาสผู้ปราด- 

เปรื่อง”

	 “ปราดเปรื่องรึ” เดนีนั่งขัดสมาธิลงบนเบาะ แล้ววิซีเรียนก็กางปีกสีขาว 

อมทองบนิพึบ่พับ่มาอยูข่า้งกายเธอ “แลว้เราจะไดเ้หน็กนัวา่พวกนัน้ปราดเปรือ่ง 

เพียงใด” เธอเอ่ยพลางเกาหัวที่มีเกล็ดปกคลุมตรงบริเวณด้านหลังเขาของ 

เจ้ามังกร

	 เซอร์จอราห์ มอร์มอนต์ กลับมาที่ค่ายในหนึ่งชั่วโมงให้หลัง พร้อม 

ด้วยหัวหน้ากลุ่มอีกาพายุสามคน พวกนั้นติดขนนกสีดำบนหมวกเกราะ 

ขัดเงา และอ้างว่ามีศักดิ์และอำนาจสั่งการเท่าเทียมกันทั้งสิ้น เดนีมอง 

พินิจพวกเขาขณะที่ไอร์รีและจิควีรินเหล้าองุ่น เพร็นดาห์ล นาเกซน์ เป็น 

ชาวกิสร่างหนา มีใบหน้ากว้างและเรือนผมสีดำที่กำลังหงอก ส่วนซัลลอร์ 

หัวล้านมีรอยแผลเป็นบิดเบี้ยวบนแก้มซีด  ๆ  ตามแบบฉบับชาวการ์ธ ขณะที่ 

ดาอาริโอ นาฮาริส ดูสำรวยล้นเหลือแม้แต่สำหรับชาวไทรอชเองก็ตาม เครา 

ของเขาถกูตดัแบง่เปน็สามแฉกและยอ้มสนีำ้เงนิ อนัเปน็สเีดยีวกบันยันต์าและ 

เรือนผมหยักศกที่ยาวประลงมาถึงคอเสื้อ หนวดแหลมชี้ถูกทาทับด้วยสีทอง  

ส่วนเสื้อผ้าก็เป็นสีเหลืองในทุก  ๆ  ระดับ ผ้าลูกไม้ฟูฟ่องสีเหลืองเนยจากมีร์ 

ทะลักล้นจากคอปกและชายแขนเสื้อ ขณะที่เสื้อแขนกุดมีเหรียญทองเหลือง 
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เยบ็ตดิอยูเ่ปน็รปูดอกแดนดไิลออน รองเทา้บูต๊หนงัทรงสงูมดีิน้ทองปกัประดบั 

เลื้อยไล่ไปจนถึงต้นขา ถุงมือหนังกลับสีเหลืองอ่อนถูกเสียบห้อยอยู่กับเข็มขัด 

ซึ่งทำจากห่วงเคลือบทอง ส่วนเล็บมือก็ทาด้วยสีน้ำเงิน

	 ทว่าเป็นเพร็นดาห์ล นาเกซน์ นั่นเองที่เป็นกระบอกเสียงของนักดาบ 

รับจ้างกลุ่มนี้ “ท่านสมควรนำทัพไร้ระเบียบของท่านไปที่อื่น” เขาเอ่ย “ท่าน 

ยึดแอสตาพอร์ได้เพราะการทรยศหักหลัง แต่ยันไคจะไม่เพลี่ยงพล้ำง่ายดาย 

เช่นนั้นดอก”

	 “พวกอีกาพายุห้าร้อยคนของท่านกับกลุ่มผู้ไร้มลทินนับหมื่นของข้า”  

เดนวีา่ “ขา้เปน็แคเ่ดก็สาวผูไ้มเ่ขา้ใจวถิแีหง่ศกึสงคราม แตโ่อกาสทีท่า่นจะชนะ 

ก็ดูริบหรี่นักในสายตาข้า”

	 “อีกาพายุไม่ได้ยืนหยัดเพียงลำพัง” เพร็นดาห์ลกล่าว

	 “อกีาพายไุมแ่มแ้ตจ่ะยนืหยดัอยูเ่ลยดว้ยซำ้ พวกมนัโผบนิ ทนัททีีเ่หน็ 

สัญญาณฟ้าร้อง บางทีท่านควรบินหนีไปเสียเดี๋ยวนี้เลยนะ ข้าได้ยินมาว่าพวก 

นกัดาบรบัจา้งนะ่ขึน้ชือ่นกัวา่ไรซ้ึง่ความภกัด ี กค็วามภักดจีะยงัประโยชนอ์นัใด 

แก่ท่านกันเล่า ยามที่เหล่าลูกชายรองเปลี่ยนข้างขึ้นมา”

	 “นั่นจะไม่เกิดขึ้นหรอก” เพร็นดาห์ลยืนกรานโดยไม่หวั่นไหว “และ 

ถา้เปน็เชน่นัน้จรงิ นัน่กไ็มส่ำคญัดอก พวกลกูชายรองนะ่ไมม่คีวามหมายอะไร 

อยู่แล้ว เราต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกชายที่แข็งแกร่งแห่งยันไค”

	 “ทา่นสูร้บเคยีงขา้งหนุม่รว่มเตยีงทีม่หีอกเปน็อาวธุตา่งหากเลา่” เมือ่เธอ 

หันศีรษะ กระดิ่งแฝดในเปียผมก็ส่งเสียงกรุ๋งกริ๋งเบา  ๆ “ทันทีที่การรบ 

เปิดฉากขึ้น จงอย่าคิดจะมาขอเศษขอเลยสิ่งใด แต่ถ้าร่วมมือกับข้าเสียแต่ 

ตอนนี้ ท่านจะยังเก็บทองที่พวกยันไคจ่ายไว้ได้ แถมยังได้รับส่วนแบ่งจาก 

การปล้น อีกทั้งรางวัลก้อนงามในภายหลังอีก เมื่อข้าเข้าสู่อาณาจักรของข้าเอง 

แลว้ดว้ย สูศ้กึใหพ้วกนายทาสผูป้ราดเปรือ่ง แลว้ทา่นจะไดร้บัคา่ตอบแทนเปน็ 

ความตายปะไร ท่านคิดว่ายันไคจะเปิดประตูเมืองให้ยามเมื่อพวกผู้ไร้มลทิน 

ของข้าเชือดชำแหละร่างพวกท่านอยู่ด้านล่างกำแพงรึ” 

	 “นางผู้หญิง เจ้าร้องแบ๊ะ ๆ เหมือนลา ช่างไร้สาระสิ้นดี”

 “นางผู้หญิงรึ” เธอหัวเราะในลำคอ “นั่นท่านหมายจะหยามข้างั้นหรือ  
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ขา้คงตอกทา่นกลบัไปแลว้ หากขา้มองวา่ทา่นนะ่เปน็ชายชาตร”ี เดนจีอ้งตากลบั  

“ข้าคือเดแนริสธิดาวายุแห่งตระกูลทาร์แกเรียน ผู้ไม่ไหม้ไฟ มาตาแห่งมังกร  

คาลีซี   แห่งนักรบบนหลังม้าของโดรโก และราชินีแห่งเจ็ดราชอาณาจักรของ 

เวสเทอรอส”

	 “ส่ิงท่ีท่านเป็น” เพร็นดาห์ล นาเกซน์ ว่า “คือนางโลมของจ้าวบนหลังม้า 

ต่างหาก เมื่อเรากำราบท่านลงได้ ข้าจะให้ท่านเป็นแม่พันธุ์ม้าของข้าซะ”

	 เบลวอสผู้แข็งแกร่งชัก อาราคห์  ออกมา “เบลวอสผู้แข็งแกร่งจะนำลิ้น 

อัปลักษณ์นั่นมาให้ราชินีน้อย หากนางต้องการ” 

	 “ไม่ต้องหรอก เบลวอส ข้ารับปากไว้ว่าจะให้ความปลอดภัยแก่ชาย 

เหล่านี้” เธอคลี่ยิ้ม “บอกข้าทีซิ พวกอีกาพายุเป็นทาสหรือคนเสรีกันแน่”

	 “เราคือภราดาแห่งอิสรชน” ซัลลอร์ประกาศ

	 “ด”ี เดนยีนืขึน้ “ถา้เชน่นัน้จงกลบัไปบอกพีน่อ้งของทา่นในสิง่ทีข่า้บอก  

บางทีบางคนในนั้นอาจจะยอมเสพทองคำและความรุ่งโรจน์มากกว่าความตาย 

ก็ได้ ข้าต้องการคำตอบวันพรุ่งนี้”

	 หวัหนา้กลุม่อกีาพายผุดุลกุขึน้โดยพรอ้มเพรยีงกนั “คำตอบของพวกเรา 

คอืไม”่ เพรน็ดาหล์ นาเกซน ์ พดู แลว้พรรคพวกกต็ามเขาออกจากกระโจม... 

ทว่าดาอาริโอ นาฮาริส เหลือบมองกลับมาขณะเดินออกไป แล้วค้อมศีรษะ 

อำลาอย่างสุภาพ

	 สองชั่วโมงถัดจากนั้น ผู้บัญชาการแห่งกลุ่มลูกชายรองก็มาถึงเพียง 

ลำพัง ปรากฏว่าเขาเป็นชาวบราวอสร่างสูงใหญ่ ผู้มีดวงตาสีเขียวจางและ 

เคราครึ้มสีทองอมแดง ซึ่งยาวเฟื้อยลงมาเกือบถึงเข็มขัด เขามีนามว่าเมโร  

แต่เรียกตนเองว่าบุตรนอกสมรสแห่งไททัน

	 เมโรกระดกเหล้าองุ่นดื่มทันที เขาเอาหลังมือป้ายเช็ดปาก แล้วจึง 

ชำเลอืงมองเดนี “ขา้วา่ขา้เคยนอนกบันอ้งสาวฝาแฝดของทา่นในเรอืนหฤหรรษ์ 

ที่บ้านเกิดข้านะ หรือว่าจะเป็นตัวท่านเองกันแน่ล่ะนี่”

	 “ข้าคิดว่าไม่ใช่ดอก เป็นข้าจะต้องจดจำบุรุษผู้เลิศเลอเยี่ยงนี้ได้แน่  

ข้าไม่กังขาเลย”

	 “ใช่แล้ว ข้าก็ว่างั้น ไม่มีหญิงนางใดลืมบุตรนอกสมรสแห่งไททันไปได้ 
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หรอก” ชายชาวบราวอสยื่นจอกเหล้าองุ่นไปหาจิควี “ทำไมท่านไม่เปลื้องผ้า 

ออกแล้วมานั่งบนตักข้าเสียล่ะ หากท่านทำให้ข้าเพลิดเพลิน ข้าอาจจะยอมยก 

พวกเหล่าลูกชายรองให้มาอยู่ฝั่งท่านก็ได้นะ”

	 “หากท่านยอมยกพวกเหล่าลูกชายรองมาอยู่ฝั่งข้า ข้าอาจจะไม่จับ 

ท่านตัดไข่ก็ได้นะ”

	 ชายรา่งใหญห่วัเราะออกมา “แม่หนูน้อย หญงิอกีนางหนึง่เคยพยายาม 

กดัไขข่า้ดว้ยฟนัของนาง ตอนนีน้างนัน่ไมม่ฟีนัเหลอืสกัซีแ่ลว้ สว่นดาบของขา้ 

ยังคงทั้งยาวทั้งหนาเหมือนเดิม จะให้ข้าชักมันออกมาให้ดูไหม”

	 “ไม่จำเป็นดอก หลังจากที่ขันทีของข้าเฉือนมันออกมา ข้าค่อยตรวจดู 

ตามใจชอบก็ได้” เดนีจิบเหล้าองุ่นอึกหนึ่ง “ท่านพูดถูกที่ว่าข้าเป็นแค่สาวน้อย 

ผู้ไม่รู้วิถีแห่งศึกสงคราม ไหนอธิบายให้ข้าฟังทีซิว่าท่านตั้งใจจะเอาชนะทัพ 

ผู้ไร้มลทินหมื่นคนด้วยกำลังคนห้าร้อยของท่านได้อย่างไร แม้ว่าข้าจะอ่อนหัด 

ไร้เดียงสา แต่โอกาสที่ท่านจะชนะก็ดูริบหรี่นักในสายตาข้า”

	 “เหล่าลูกชายรองเคยเผชิญสถานการณ์ที่เสียเปรียบกว่านี้มาแล้วแต่ยัง 

ชนะ”

	 “เหล่าลูกชายรองเคยเผชิญสถานการณ์ที่เสียเปรียบกว่านี้มาแล้วและ 

วิ่งหน ี ที่โคฮอร์ไง เมื่อกลุ่มสามพันยืนหยัดต่อสู้ หรือท่านจะปฏิเสธ”

	 “นั่นมันหลายปีดีดักมาแล้ว ก่อนที่กลุ่มลูกชายรองจะมีบุตรนอกสมรส 

แห่งไททันเป็นผู้นำ”

	 “ถ้าอย่างนั้นพวกเขาก็ได้ความกล้าหาญมาจากท่านสินะ” เดนีหันไปหา 

เซอร์จอราห ์ “เมื่อมีการเปิดศึก จงสังหารผู้นี้เป็นรายแรก”

	 อัศวินพลัดถิ่นคลี่ยิ้ม “ด้วยความยินดี ฝ่าบาท”

	 “แตก่แ็นล่ะ” เธอพดูกบัเมโร “ทา่นจะหนไีปอกีกไ็ด ้ เราไมร่ัง้ทา่นไวด้อก  

รับทองจากยันไคแล้วไปเสีย”

	 “หากทา่นเคยเหน็ไททนัแหง่บราวอสมากอ่นนะ เดก็หญงิโง ่ ทา่นจะรูว้า่ 

มันไม่มีหางให้หันหรอก”

	 “ถ้าเช่นนั้นก็จงอยู่ต่อ และสู้ให้ข้าสิ”

	 “จริงอยู่ว่าท่านควรค่าจะสู้ให้” ชายชาวบราวอสว่า “และข้าก็ยินดียอม 
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ใหท้า่นจบูดาบของขา้ดว้ยหากขา้ทำตามอำเภอใจได ้ แตข่า้รบัเหรยีญมาจากพวก 

ยันไคและเอ่ยคำสัตย์อันศักดิ์สิทธิ์แล้ว”

	 “เหรียญน่ะนำไปคืนได้” เธอบอก “ข้าจะจ่ายให้ท่านเท่ากันและมากกว่าน้ัน 

ด้วย ข้ามีเมืองอื่น ๆ ที่จะไปพิชิต แล้วยังราชอาณาจักรทั้งปวงที่กำลังรอคอย 

ข้าอยู่ห่างออกไปครึ่งโลก จงรับใช้ข้าด้วยความภักดี แล้วเหล่าลูกชายรอง 

จะไม่ต้องควานหานายจ้างที่ไหนอีกเลย”

	 ชายชาวบราวอสดึงกระตุกเคราแดงครึ้มของตน “จ่ายให้เท่ากันและ 

มากกวา่นัน้ และอาจจะแถมจบูสกัฟอดดว้ยนะ หรอืจะมากกวา่จบูกไ็ด ้ สำหรบั 

บุรุษผู้เลอโฉมเฉกเช่นข้าแล้ว”

	 “ก็อาจจะ”

	 “ข้าอยากจะได้ลิ้มรสลิ้นของท่าน ข้าว่า”

	 เธอสัมผัสได้ถึงโทสะของเซอร์จอราห์ เจ้าหมีดำของข้าไม่ชอบให้คุย 

เรื่องจูบ “คืนนี้ท่านจงครุ่นคิดถึงสิ่งที่ข้าพูด ท่านจะให้คำตอบข้าในวันพรุ่งนี้ 

ได้หรือไม่”

	 “ไดส้”ิ บตุรนอกสมรสแหง่ไททนัฉกียิม้ “นีข่า้เอาเหลา้องุน่ชัน้ดนีีก่ลบัไป 

ให้ลูกน้องข้าสักเหยือกจะได้ไหม”

	 “ทั้งถังเลยก็ยังได้ ข้าได้มาจากห้องใต้ดินของนายผู้ประเสริฐแห่งแอส- 

ตาพอร ์ ข้ามีอยู่เต็มเกวียนหลายเล่มทีเดียว”

	 “อย่างนั้นก็ให้ข้าสักเกวียน เป็นสินน้ำใจปะไร”

	 “ความกระหายของท่านช่างใหญ่โตนัก”

	 “ข้าใหญ่ไปหมดทุกส่วนนั่นละ และก็มีพี่น้องมากมายด้วย บุตรนอก 

สมรสแห่งไททันไม่ดื่มตามลำพังดอก คาลีซี ”

	 “เอาไปทั้งเกวียนเลย หากท่านสัญญาว่าจะดื่มอำนวยพรให้แก่สุขภาพ 

ของข้า”

	 “ตกลง!” เขาเปล่งเสียง “และตกลง และตกลง! เราจะดื่มอำนวยพร 

ให้ท่านสามครั้ง และนำคำตอบมามอบให้ท่านเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น”

	 แตเ่มือ่เมโรจากไป อารส์ตนัเคราขาวกเ็อย่ขึน้ “เจา้นัน่ขึน้ชือ่วา่ชัว่ชา้นกั  

แม้แต่ในเวสเทอรอสก็ตามที อย่าให้กิริยาท่าทางมันหลอกลวงได้ล่ะ ฝ่าบาท  
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มันจะดื่มอำนวยพรให้แก่สุขภาพของท่านสามครั้งในคืนนี ้ แล้วก็จะข่มขืนท่าน 

ในวันพรุ่ง”

	 “คราวน้ีผู้เฒ่าพูดถูก” เซอร์จอราห์กล่าว “เหล่าลูกชายรองเป็นกลุ่มสหาย 

เก่าแก่ และหาไร้ซ่ึงความอาจหาญไม่ แต่ภายใต้การนำของเมโร พวกเขาได้ 

แปรเปลี่ยนไปจนแทบจะเลวร้ายพอ  ๆ กับเหล่าสหายผู้กล้าแล้ว เจ้านั่นเป็นตัว 

อนัตรายทัง้ตอ่นายจา้งและศตัรขูองมนัเอง เพราะเหตนุีท้า่นจงึเจอมนัทีน่ี่ ไมม่ ี

เมืองอิสระเมืองไหนจะว่าจ้างมันอีกแล้ว”

	 “ชื่อเสียงของเขาไม่ใช่สิ่งที่ข้าอยากได้ ม้าห้าร้อยตัวนั่นต่างหาก แล้ว 

พวกอีกาพายุล่ะ พอจะมีหวังบ้างไหม”

	 “ไม”่ เซอรจ์อราหต์อบหว้น ๆ “เจา้เพรน็ดาหล์เปน็ชาวกสิโดยสายเลอืด 

เขาน่าจะมีญาติพี่น้องอยู่ในแอสตาพอร์”

	 “น่าเสียดายนัก เอาละ บางทีเราอาจจะไม่ต้องสู้รบก็ได้นะ มารอฟัง 

กันเถอะว่าพวกยันไคจะว่ายังไง” 

	 คณะผูแ้ทนจากยนัไคมาถงึขณะทีอ่าทติยก์ำลงัลบัฟา้ ประกอบดว้ยชาย 

หา้สบิคนบนหลงัอาชาองอาจสดีำและอกีหนึง่คนบนหลงัอฐูสขีาวตวัใหญ ่ หมวก 

เกราะของพวกนัน้สงูยาวกวา่ขนาดศรีษะถงึสองเทา่ เพือ่กนัมใิหม้นับดบีท้บัผม 

ลงนำ้มนัใตห้มวกทีข่มวดบดิมว้นและเปน็แทง่สงู กบัรปูทรงพลิกึพลิัน่ พวกนัน้ 

ย้อมกระโปรงและเสื้อตัวยาวผ้าลินินเป็นสีเหลืองเข้ม และเย็บแผ่นทองแดง 

รูปกลมติดกับผ้าคลุมไหล่

	 ชายบนอูฐขาวเรียกตนเองว่ากราซดัน โมเอราซ เขามีร่างเพรียวและ 

แกร่ง มีรอยยิ้มขาวกระจ่างเฉกเช่นเดียวกับที่คราซนิสเคยมี จนกระทั่งโดรโก 

พน่ไฟเผาใบหนา้นัน่ เรอืนผมของเขาถกูมดับดิเปน็รปูเขายนูคิอรน์ซึง่ยืน่ออกมา 

จากหน้าผาก โทการ์  ของเขาขลิบชายด้วยผ้าลูกไม้สีทองจากมีร์ “ยันไคนั้น 

เก่าแก่และรุ่งโรจน์ เป็นราชินีแห่งมวลหมู่ธานี” เขาเอ่ยขึ้นเมื่อเดนีต้อนรับ 

เขาเข้ามาในกระโจม “กำแพงของเราแข็งแกร่ง ผู้สูงศักดิ์ของเราภาคภูมิและ 

ดุร้าย ชาวบ้านของเรามิหวาดหวั่นต่อสิ่งใด สายโลหิตของเราสืบทอดมาจาก 

กิสโบราณ ซึ่งเป็นจักรวรรดิที่อยู่ยงมายาวนานแล้วตอนที่วาลีเรียยังเป็นเพียง 

ทารกรอ้งไหจ้า้เทา่นัน้ ทา่นฉลาดแลว้ทีน่ัง่ลงและเจรจา คาลซี ี ทา่นเอาชนะทีน่ี ่
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ไม่ได้ง่าย ๆ แน่”

	 “ดสี ิ พวกผูไ้รม้ลทนิของขา้จะชอบใจทีไ่ดอ้อกแรงสูส้กัหนอ่ย” เธอมอง 

ไปยังหนอนเทา ผู้ซึ่งพยักหน้ารับ

	 กราซดนัวางทา่ยกัไหลเ่ตม็ที ่ “หากทา่นกระหายอยากใหม้กีารหลัง่เลอืด 

ก็ย่อมได้  มีคนบอกข้าว่าท่านปลดปล่อยพวกขันทีแล้ว  อิสรภาพน่ะมี 

ความหมายต่อกลุ่มผู้ไร้มลทินพอ  ๆ  กับหมวกมีความหมายกับปลาแฮ็ดดอก”  

เขาคลี่ยิ้มให้หนอนเทา แต่ขันทีผู้นั้นดูเหมือนเป็นแท่งหินเสียมากกว่า “พวกที่ 

รอดตาย เราจะใช้เป็นทาสอีกครั้ง และจะใช้ให้ไปยึดแอสตาพอร์กลับมาจาก 

พวกไร้ระเบียบนั่น เราจะจับท่านเป็นทาสด้วย เรื่องนั้นน่ะไม่ต้องสงสัยเลย  

มีเรือนหฤหรรษ์อยู่ในลิสแล้วก็ไทรอชที่พวกผู้ชายจะยอมจ่ายเงินก้อนงามเพื่อ 

นอนกับทาร์แกเรียนคนสุดท้าย”

	 “ดีจริงเชียวที่ท่านรู้ว่าข้าเป็นใคร” เดนีเอ่ยเสียงนุ่ม

	 “ข้าภูมิใจในความรู้เกี่ยวกับพวกตะวันตกป่าเถื่อนไร้สมอง” กราซดัน 

ยกมือทั้งสองแบออกเพื่อแสดงอาการประนีประนอม “แต่ก็นะ ทำไมเรา 

ต้องพูดจาก้าวร้าวเช่นนั้นใส่กันด้วยเล่า จริงอยู่ที่ท่านย่ำยีแอสตาพอร์อย่าง 

อำมหิตโหดร้าย แต่เรายันไคเป็นพวกไม่ถือโทษโกรธเคืองใครอยู่แล้ว ท่าน 

ไม่ได้มีเรื่องกับเรานะ ฝ่าบาท ท่านจะบั่นทอนกำลังทัพของตัวเองตีกำแพง 

อันแข็งแกร่งของเราไปทำไม ในเมื่อท่านจำเป็นต้องใช้กำลังพลทุก  ๆ  คนเพื่อ 

ชิงบัลลังก์ของบิดาท่านในเวสเทอรอสอันไกลโพ้นกลับคืนมา ยันไคปรารถนา 

แต่เพียงให้ความบากบั่นพยายามของท่านประสบผลสำเร็จ และเพื่อพิสูจน์ 

ความจริงในข้อนั้น ข้าได้นำของกำนัลมาให้ด้วย” เขาปรบมือ แล้วผู้ติดตาม 

สองคนก็ก้าวมาข้างหน้า พร้อมกับแบกหีบไม้ซีดาร์ใบหนักหุ้มสำริดและ 

ทองคำมา พวกนั้นวางหีบลงแทบเท้าเธอ “ทองคำห้าหมื่นเหรียญ” กราซดัน 

บอกเรียบ ๆ “เป็นของท่าน ในฐานะสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพจากเหล่านายทาส 

ผู้ปราดเปรื่องแห่งยันไค ทองคำที่มอบให้ด้วยความเต็มใจย่อมต้องดีกว่า 

การปล้นที่แลกมาด้วยเลือดเป็นแน่ หรือมิใช่ ข้าขอกล่าวแก่ท่าน เดแนริส  

ทาร์แกเรียน จงรับหีบนี้แล้วจงไปเสียเถอะ”

	 เดนใีชเ้ทา้เลก็ ๆ ของเธอซึง่สวมรองเทา้แตะอยูด่นัฝาหบีเปดิออก ในนัน้ 
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มีเหรียญทองอยู่แน่นขนัดดังที่ตัวแทนบอกไว้ เธอคว้าเหรียญขึ้นมาเต็มกำมือ 

แลว้ปลอ่ยใหม้นัไหลลอดผา่นนิว้มอืไป เหรยีญพวกนัน้สวา่งโชนขณะพลกิตกลง  

สว่นใหญเ่ปน็เหรยีญผลติขึน้ใหม ่ ดา้นหนึง่เปน็รปูพรีะมดิขัน้บนัได อกีดา้นเปน็ 

ฮาร์ปีแห่งกิส “ช่างงดงามนัก ข้าสงสัยจังว่าจะเจอหีบเช่นนี้อีกมากมายแค่ไหน 

ยามเมื่อข้ายึดเมืองของท่านแล้ว”

	 เขาหัวเราะห ึๆ “ไม่เลย เพราะท่านจะไม่มีวันยึดได้แน่”

	 “ข้ามีของกำนัลให้ท่านเช่นกัน” เธอปิดหีบดังปัง “สามวัน ในเช้าวันท่ีสาม  

จงส่งทาสของท่านออกมา ทั้งหมดเลย ชาย หญิง และเด็กทุก ๆ คนจะได้รับ 

อาวุธ กับอาหาร เสื้อผ้า เหรียญเงิน และสิ่งของต่าง  ๆ  มากเท่าที่พวกเขาจะ 

ขนไหว พวกเขาจะได้รับอนุญาตให้เลือกเอาตามใจชอบจากคลังสมบัติของ 

เจ้านายของตน เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่พวกเขาเป็นข้ารับใช้มานานหลายปี เมื่อ 

ทาสทั้งหมดเดินทางออกมาแล้ว ท่านจงเปิดประตูเมือง และยอมให้กลุ่ม 

ผู้ไร้มลทินของข้าเข้าไปตรวจค้นเมืองเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีทาสรายใดถูกจองจำ 

อยู่อีก หากท่านทำเช่นนั้น ยันไคจะไม่ถูกเผาราบหรือปล้นชิงทรัพย์ และคน 

ของท่านก็จะไม่ถูกย่ำยี พวกนายทาสผู้ปราดเปรื่องจะได้รับความสงบสุขตามที่ 

ปรารถนา และจะพิสูจน์ว่าตนเองเป็นคนปราดเปรื่องอย่างแท้จริง ท่านจะว่า 

อย่างไรล่ะ”

	 “ข้าว่า ท่านน่ะบ้าไปแล้ว”

	 “งั้นรึ” เดนียักไหล่ และเอ่ยว่า “ดราคาริส”

	 พวกมังกรขานรับ  เรกัลส่งเสียง  ฟ่อ และปล่อยกลุ่มควันออกมา  

วิเซเรียนงับปากดังฉับ ส่วนโดรกอนก็พ่นเปลวไฟสีดำแกมแดงบิดเป็นเกลียว 

ออกมา มันแตะถูก  โทการ์   ซึ่งคลุมกายของกราซดันไว้ แล้วผ้าไหมก็ติดไฟ 

ขึ้นมาในชั่วเสี้ยวอึดใจ เหรียญทองคำหล่นกระจายลงบนผืนพรมเมื่อตัวแทน 

ผู้นั้นเซสะดุดหีบ พลางแผดเสียงก่นด่าและตีแขนพั่บ  ๆ   จนกระทั่งเคราขาว 

สาดน้ำเหยือกหนึ่งใส่เขาเพื่อดับไฟ “ท่านสาบานแล้วว่าข้าจะปลอดภัย!”  

ตัวแทนยันไคตะโกนลั่น

	 “นี่ชาวยันไคทุกคนคร่ำครวญแบบนี้กับแค่  โทการ์  ไหม้ไฟรึ ข้าจะซื้อ 

ผืนใหม่ให้ก็ได้...หากท่านส่งทาสออกมาภายในสามวันนี ้ ไม่อย่างนั้น โดรกอน 
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จะมอบจุมพิตอันร้อนระอุกว่านั้นให้แก่ท่าน” เธอย่นจมูก “ท่านฉี่รดตัวเองนี่  

จงนำทองของท่านกลับไป แล้วแจ้งสารของข้าต่อเหล่านายทาสผู้ปราดเปร่ืองเถิด”

	 กราซดัน โมเอราซ ช้ีน้ิวใส่เธอ “แล้วท่านจะเสียใจท่ีอวดดีเช่นน้ี นางโลม  

จิ้งจกตัวน้อยพวกนั้นจะคอยดูแลท่านให้ปลอดภัยไม่ได้หรอก จำคำข้าไว้เลย  

เราจะยงิหา่ธนไูปทัว่ทอ้งฟา้หากพวกมนัเขา้มาใกลย้นัไคในระยะหนึง่โยชน์ ทา่น 

นึกว่าการสังหารมังกรสักตัวน่ะยากนักหนารึไง”

	 “ก็ยากกว่าการสังหารนายทาสสักรายแล้วกัน สามวัน กราซดัน จงไป 

บอกพวกนั้น เมื่อสิ้นวันที่สาม ข้าจะเข้าไปอยู่ในยันไค ไม่ว่าท่านจะเปิดประตู 

เมืองให้หรือไม่ก็ตาม”

	 กว่าพวกยันไคจะออกจากค่ายของเธอไปก็มืดสนิทแล้ว คืนนั้นดูท่าจะ 

มืดหม่น ไร้ดวงจันทร์และหมู่ดาว โดยมีสายลมเย็นชื้นพัดมาจากทิศตะวันตก  

ช่างเป็นคืนมืดมิดอย่างเหมาะเจาะนัก เดนีนึก กองไฟลุกโชนอยู่รอบกายเธอ  

เปน็ดัง่หมูด่าราสสีม้ดวงเลก็ ๆ กระจดักระจายไปทัว่เนนิเขาและทุง่หญา้ “เซอร-์ 

จอราห์” เธอเอ่ย “ช่วยเรียกพวกนักรบโลหิตของข้ามาที” เดนีนั่งลงบนกอง 

หมอนอิงเพื่อรอพวกนั้น โดยมีเหล่ามังกรอยู่ใกล้  ๆ เมื่อพวกเขามารวมตัว 

กันแล้ว เธอจึงพูดขึ้น “หนึ่งชั่วโมงหลังเที่ยงคืนก็น่าจะเพียงพอนะ”

	 “ขอรับ คาลีซี ” ราคาโรกล่าว “เพียงพอสำหรับอะไรรึ” 

	 “สำหรับให้เราเข้าโจมตี”

	 เซอร์จอราห ์ มอร์มอนต์ ทำหน้าบึ้ง “ท่านบอกพวกนักดาบรับจ้าง…”

	 “…ว่าข้าต้องการคำตอบในวันพรุ่งนี ้ ข้าไม่ได้สัญญาอะไรเกี่ยวกับคืนนี้ 

สกัหนอ่ย พวกอกีาพายจุะตอ้งกำลงัถกเถยีงกนัถงึขอ้เสนอของขา้ พวกลกูชาย 

รองจะดื่มเหล้าองุ่นที่ข้าให้เมโรไปจนเมามาย ส่วนพวกยันไคก็เชื่อว่าตัวเอง 

มีเวลาอีกสามวัน เราจะจัดการพวกนั้นโดยใช้ความมืดอำพรางกาย”

	 “พวกนั้นมีหน่วยสอดแนมจับตาดูเราอยู่แน่”

	 “และในความมืดเช่นนี้ พวกมันจะเห็นเพียงกองไฟนับร้อย  ๆ  ลุกโชน 

อยู่ในค่าย” เดนีบอก “ถ้าพวกมันจะมองเห็นอะไรได้ละก็”

 “คาลีซี” โจโกเอ่ย “ข้าจะจัดการกับพวกหน่วยสอดแนมเอง พวกนั้น 

มิใช่นักรบบนหลังม้า แค่ข้าทาสบนหลังม้าเท่านั้น”
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	 “ใช่แล้ว” เธอเห็นด้วย “ข้าคิดว่าเราควรโจมตีจากสามทาง หนอนเทา  

พวกผูไ้รม้ลทนิของเจา้จะจูโ่จมจากปกีซา้ยและขวา สว่นพวก โค ของขา้จะยกทพั 

มา้เป็นรูปล่ิมเพ่ือโจมตีผ่ากลาง พวกทหารทาสไม่มีทางยับย้ังต้านทานชาวดอธรากี 

บนหลังม้าได้อยู่แล้ว” เธอคลี่ยิ้ม “แน่นอนว่าข้าเป็นเพียงเด็กสาวผู้แทบไม่รู้ 

อะไรเกี่ยวกับการศึกสงคราม พวกเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเล่า เหล่า 

นายข้า”

	 “ข้าคิดว่าท่านเป็นน้องสาวของเรการ์ ทาร์แกเรียน” เซอร์จอราห์เอ่ย 

พร้อมรอยยิ้มเฝื่อน ๆ

	 “ใช่” อาร์สตันเคราขาวเอ่ย “และเป็นราชินีด้วย”

	 การวางแผนลงรายละเอียดทั้งหมดใช้เวลาร่วมหนึ่งชั่วโมง ช่วงเวลา 

อนัตรายทีส่ดุเริม่ขึน้ในตอนนีล้ะ เดนีคิด เมือ่บรรดาผูน้ำหมูเ่หลา่ของเธอจากไป 

เพื่อออกคำสั่งต่าง  ๆ เธอได้แต่ภาวนาว่าความมืดมิดแห่งราตรีจะช่วยอำพราง 

การเตรียมการจากสายตาของศัตรูได้

	 เมื่อย่างใกล้เที่ยงคืน เธอก็ต้องตกใจเมื่อเซอร์จอราห์พรวดพราดผ่าน 

เบลวอสผูแ้ขง็แกรง่เขา้มา “พวกผูไ้รม้ลทนิจบันกัดาบรบัจา้งไดค้นหนึง่ ตอนที ่

มันพยายามลอบเข้ามาในค่ายเรา”

	 “สายลับรึ” นั่นทำให้เธอหวาดกลัวขึ้นมา หากพวกเขาจับได้รายหนึ่ง  

แล้วยังมีรายอื่นอีกมากมายแค่ไหนกันที่อาจเล็ดลอดไปได้

	 “มันอ้างว่านำของกำนัลมาให้ ไอ้หน้าโง่ตัวเหลืองผมสีน้ำเงินนั่นน่ะ”

 ดาอาริโอ นาฮาริส “ผู้นั้นเอง ถ้างั้นข้าก็อยากฟังเขาหน่อย”

	 เมื่ออัศวินพลัดถิ่นนำตัวเขามา เธอก็ถามตัวเองว่าเคยมีชายสองคนที่ 

แตกตา่งกนัสดุขัว้ไปกวา่นีอ้กีไหม ชายชาวไทรอชนัน้ขาวผอ่งขณะทีเ่ซอรจ์อราห์ 

ดำคล้ำ เขามีร่างระหงขณะท่ีอัศวินบึกบึน เขามีเรือนผมยาวงดงามขณะท่ีอีกฝ่าย 

เริม่ศรีษะลา้น อกีทัง้ผวิพรรณของเขากเ็รยีบเนยีนขณะทีม่อรม์อนตม์ขีนดกครึม้  

อัศวินของเธอแต่งกายเรียบ ๆ ขณะที่อีกฝ่ายแต่งองค์ทรงเครื่องเสียจนนกยูง 

ยงัดจูดืชดืไปเสยีสนทิ ทวา่สำหรบัการมาเยอืนในครัง้นี้ เขาไดส้วมผา้คลมุไหล่ 

หนาหนักสีดำทับเครื่องแต่งกายหรูหราสีเหลืองสดไว้ เขาสะพายถุงผ้ากระสอบ 

หนัก ๆ ไว้บนไหล่ข้างหนึ่งด้วย
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 “คาลีซี ” เขาร้องเรียก “ข้านำของกำนัลมาให้พร้อมกับข่าวอันน่ายินดี  

กลุ่มอีกาพายุเป็นของท่านแล้ว” ฟันสีทองซี่หนึ่งเป็นประกายวาวอยู่ในปากเมื่อ 

เขาคลี่ยิ้มออกมา “และดาอาริโอ นาฮาริส ก็เช่นกัน!”

	 เดนีคลางแคลงใจ หากชายชาวไทรอชผู้น้ีลอบเข้ามาสืบข่าว คำประกาศน้ี 

อาจเปน็เพยีงแผนการเฮอืกสดุทา้ยทีจ่ะรกัษาหวัตวัเองไวก้ไ็ด ้ “แลว้เพรน็ดาห์ล  

นาเกซน์ กับซัลลอร์ว่าอย่างไรบ้างล่ะ”

	 “ก็นิดหน่อย” ดาอาริโอคว่ำปากถุงลง แล้วศีรษะของซัลลอร์หัวล้าน 

กับเพร็นดาห์ล นาเกซน์ ก็หล่นกลิ้งลงบนพรมของเธอ “ของกำนัลจากข้า 

แด่ราชินีแห่งมังกร”

	 วิเซเรียนดมเลือดที่ไหลซึมออกมาจากลำคอของเพร็นดาห์ล แล้วพ่น 

เปลวเพลิงเป็นสายใส่ใบหน้าชายผู้สิ้นชีพรายนั้นเข้าไปเต็ม  ๆ แก้มซีดเผือด 

ไร้เลือดนั้นดำเกรียมพุพองขึ้นมา เมื่อได้กลิ่นเนื้อถูกย่าง โดรกอนและเรกัล 

ก็ขยับยุกยิก

	 “ฝีมือท่านรึ” เดนีถามขณะรู้สึกคลื่นเหียนขึ้นมา

	 “มิใช่ใครอื่น” หากพวกมังกรของเธอทำให้ดาอาริโอ นาฮาริส เสียขวัญ  

เขาก็ซ่อนความรู้สึกได้อย่างดี เขาดูจะไม่ยี่หระต่อพวกมังกร ราวกับพวกมัน 

เป็นแค่ลูกแมวน้อยสามตัวที่กำลังเล่นกับหนูเท่านั้น

	 “เพราะอะไรกัน”

	 “เพราะทา่นเลอโฉมยิง่นกั” มือของเขาใหญโ่ตแข็งแรง และยงัมบีางอยา่ง 

ในดวงตาสีฟ้าดุดันและจมูกงุ้มงออย่างยิ่งนั้น ซึ่งบอกเป็นนัยถึงความเหี้ยม 

เกรียมแห่งนกล่าเหยื่ออันเก่งกาจ “เพร็นดาห์ลพูดมากแต่มีสาระน้อยนิด”  

แม้เครื่องแต่งกายของเขาจะหรูหราฟู่ฟ่า แต่ก็เผชิญอะไรมาอย่างโชกโชน  

รองเทา้บูต๊ของเขามรีอยดา่งของคราบเกลอื สทีีท่าบนเลบ็มอืแหวง่วิน่ ผา้ลกูไม ้

เปือ้นเปรอะเหงือ่ไคล เธอยงัมองเหน็ดว้ยวา่ชายผา้คลมุไหลข่องเขาหลดุลุย่แลว้  

“สว่นซลัลอรก์ช็อบแคะจมกูราวกบัขีม้กูของเขาเปน็ทองอยา่งนัน้แหละ” เขายนื 

เอามือไขว้กันตรงข้อ ฝ่ามือวางพักอยู่บนปุ่มปลายด้ามอาวุธทั้งสองของตัวเอง  

อันได้แก่ อาราคห์   ของชาวดอธรากีบนสะโพกซ้าย และดาบสั้นของชาวมีร์ 

บนสะโพกขวา ด้ามดาบทองทั้งสองทำเป็นรูปสตรีเปลือยเปล่าเย้ายวนเข้าคู่กัน



16

จ อ ร์ จ อ า ร์. อ า ร์. ม า ร ์ต ิน

	 “ท่านเชี่ยวชาญการใช้ดาบเล่มงามพวกนั้นรึ” เดนีถาม

	 “เพร็นดาห์ลกับซัลลอร์คงจะบอกท่านเช่นนั้น หากคนตายพูดได้ละก็  

ข้าถือว่าตัวเองไม่ได้ใช้ชีวิตหากวันใดมิได้รักสตรี สังหารศัตรู และกินอาหาร 

อันโอชะ...และคืนวันท่ีข้าได้ใช้ชีวิตเช่นน้ันก็มีมากมายเหลือคณานับเหมือนดวงดาว 

บนท้องฟ้า ข้าทำให้การสังหารเป็นส่ิงอันงดงาม พวกนักกายกรรมและนักระบำไฟ 

จำนวนมากตา่งโหยไหอ้อ้นวอนตอ่ทวยเทพ ขอใหต้วัเองวอ่งไวไดส้กัครึง่ของขา้  

และมีท่วงท่าอันงามสง่าได้สักเสี้ยว  ข้าก็อยากจะบอกรายชื่อคนทั้งหมด 

ทีข่า้ปลดิชพีไปแกท่า่นอยูห่รอก แตก่ว่าจะรา่ยจบ มงักรของทา่นกค็งเตบิใหญ ่

ตวัโตเทา่ปราสาท กำแพงของยนัไคคงพงัครนืเปน็ผยุผงสเีหลอืง และฤดหูนาว 

ก็จะมาถึงและจากไป และหวนกลับมาอีก”

	 เดนีหัวเราะออกมา เธอชอบใจคำคุยโม้โอ้อวดท่ีเธอเห็นในตัวของดาอาริโอ 

นาฮาริส ผู้นี้ “ชักดาบของท่านออกมาแล้วสาบานว่าจะรับใช้ข้าสิ”

	 ภายในชั่วพริบตา อาราคห์   ของดาอาริโอก็หลุดออกจากฝัก การยอม 

ศิโรราบของเขานั้นเลยเถิดเกินพอดีไม่ต่างจากแง่มุมอื่น  ๆ  ในตัวเขาเลย เขา 

หมอบลงเตม็ทีเ่สยีจนใบหนา้ลดตำ่ลงแทบเทา้ของเธอ “ดาบของขา้เปน็ของทา่น  

ชีวิตของข้าเป็นของท่าน ความจงรักภักดีของข้าก็เป็นของท่าน โลหิต ร่างกาย  

และบทลำนำของข้าล้วนเป็นของท่านทั้งสิ้น ข้าขอมีชีวิตอยู่หรือสิ้นชีพลงตาม 

บัญชาของท่าน ราชินีผู้เลอโฉม”

	 “ถ้าเช่นนั้นก็จงมีชีวิตอยู่” เดนีเอ่ย “แล้วสู้เพื่อข้าในคืนนี้”

	 “นัน่อาจไมฉ่ลาดนกั ราชนิขีองขา้” เซอรจ์อราหจ์อ้งดาอารโิออยา่งดดุนั 

เย็นชา “คุมตัวเจ้านี่ไว้ที่นี่จนกว่าเราจะสู้ศึกจนมีชัยดีกว่านะ”

	 เธอครุ่นคิดครู่หนึ่ง จากนั้นจึงส่ายหน้า “หากเขานำอีกาพายุมาเข้าพวก 

กับเราได้ การจู่โจมโดยมิให้ตั้งตัวย่อมประสบผล”

	 “แล้วถ้ามันทรยศท่าน การโจมตีโดยมิให้ตั้งตัวย่อมเป็นอันจบเห่”

	 เดนกีม้ลงมองนกัดาบรบัจา้งอกีครัง้ เขายิม้ใหเ้ธอในลกัษณะทีท่ำใหเ้ธอ 

เก้อเขินเสียจนต้องเบือนหน้าหนี “เขาไม่ทรยศหรอก”

	 “ท่านรู้ได้อย่างไร”

	 เธอชี้ไปที่ก้อนเนื้อดำเกรียมที่พวกมังกรกำลังสวาปามทีละคำ  ๆ  อย่าง 
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กระหายเลือด “ข้าว่านั่นคือหลักฐานแห่งความจริงใจของเขานะ ดาอาริโอ  

นาฮาริส จงจัดการให้เหล่าอีกาพายุพร้อมจู่โจมยันไคทางด้านหลังเมื่อข้าเริ่ม 

โจมต ี ท่านจะกลับไปได้อย่างปลอดภัยหรือไม่”

	 “หากพวกนัน้หยดุขา้ไว ้ ขา้จะบอกวา่ออกมาสอดแนมแตไ่มพ่บเหน็อะไร”  

ชายชาวไทรอชลุกขึ้นยืน ค้อมคำนับ แล้วสาวเท้าจากไปอย่างรวดเร็ว

	 เซอร์จอราห์ มอร์มอนต์ อ้อยอ่ิงอยู่ “ฝ่าบาท” เขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงท่ีห้วน 

เกินควร “นั่นเป็นเรื่องผิดพลาด เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับชายผู้นี้...”

	 “เรารู้ว่าเขาเป็นนักสู้ที่เก่งกาจ”

	 “คารมคมคายละไม่ว่า”

	 “เขานำเหล่าอีกาพายุมาเข้าร่วมกับเราได้” และเขาก็มีดวงตาสีฟ้า

	 “นักดาบรับจ้างห้าร้อยคนที่หาความภักดีแน่นอนไม่ได้” 

	 “ความภักดีที่ไหนก็ไม่แน่นอนทั้งนั้นในช่วงเวลาเช่นนี้” เดนีเตือนเขา  

และขา้ยงัจะถกูทรยศอกีสองครา ครัง้หนึง่เพือ่ทองคำ และอกีครัง้เพือ่ความรกั

	 “เดแนรสิ อายขุา้มากกวา่ทา่นสามเทา่” เซอรจ์อราหว์า่ “ขา้เหน็มาแลว้วา่ 

พวกจอมปลอมน่ะเป็นยังไง น้อยรายนักที่ควรค่าแก่การไว้เนื้อเชื่อใจ แล้ว 

ดาอาริโอ นาฮาริส ก็ไม่ใช่หนึ่งในนั้น แม้แต่สีเคราของเขายังจอมปลอมเลย”

	 นัน่ทำใหเ้ธอมโีทสะขึน้มา “สว่นทา่นมเีคราทีส่จุรติซือ่ตรง ทา่นตอ้งการ 

จะบอกข้าแบบนั้นใช่ไหม ท่านคือชายเพียงคนเดียวที่ข้าควรไว้ใจงั้นรึ”

	 เขาทำหน้าตึง “ข้าไม่ได้พูดอย่างนั้น”

	 “ท่านพูดอย่างนั้นทุกวัน พยัต พรี เป็นคนปลิ้นปล้อน ซาโรเป็นคน 

เจ้าเล่ห์เพทุบาย เบลวอสชอบคุยโว อาร์สตันเป็นมือลอบสังหาร...นี่ท่านคิดว่า 

ข้ายังคงเป็นเด็กสาวพรหมจรรย์ที่ไหนสักคนที่ฟังไม่ออกหรือไงว่ามีอะไรอยู่ 

เบื้องหลังคำพูดพวกนั้น”

	 “ฝ่าบาท...”

	 เธอรุกเขาต่อ “ท่านเป็นสหายที่ดีต่อข้ายิ่งกว่าใครที่ข้าเคยรู้จักมา เป็น 

พี่ชายที่ดีกว่าที่วิเซริสเคยเป็น ท่านเป็นองครักษ์ราชินีรายแรกของข้า เป็น 

ผู้บัญชาการกองทัพ เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณค่าที่สุด และเป็นมือขวาที่ดีของข้า  

ข้านับถือเคารพและให้เกียรติท่าน  แต่มิได้ปรารถนาในตัวท่าน  จอราห์   
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มอร์มอนต์ ข้าเหนื่อยหน่ายกับการที่ท่านพยายามผลักไสบุรุษอื่น  ๆ  ทุกคน 

ในโลกนี้ให้ห่างไกลไปจากตัวข้า เพื่อที่ข้าจะได้ต้องพึ่งพาท่านและท่านเพียง 

คนเดียวเท่านั้น นั่นไม่เกิดประโยชน์อันใด และก็ไม่ได้ทำให้ข้ารักท่านมากขึ้น 

เลยด้วย”

	 มอร์มอนต์หน้าแดงก่ำขึ้นมาเมื่อเธอเริ่ม แต่เมื่อเดนีพูดจบ ใบหน้า 

ของเขาก็หวนกลับมาซีดเผือดอีกครั้ง เขายืนนิ่งงันราวก้อนหินกระนั้น “หาก 

ราชินีของข้ามีบัญชา” เขาเอ่ย ทั้งกระด้างและเย็นชา

	 เดนีนั้นร้อนพอสำหรับคนทั้งสอง “ถูกต้อง” เธอบอก “นาง  มีบัญชา  

ทนีีก้จ็งไปสัง่การพวกผูไ้รม้ลทนิเสยี ทา่นเซอร ์ ทา่นมกีารศกึตอ้งสูร้บกำชยัชนะ 

มา”

	 เมื่อเขาจากไปแล้ว เดนีก็ทิ้งตัวลงบนกองหมอนอิงเคียงข้างพวกมังกร  

เธอมไิดต้ัง้ใจจะพดูจารนุแรงถงึเพยีงนัน้ใสเ่ซอรจ์อราห ์ แตก่ารทีเ่ขาเอาแตส่งสยั 

ใคร ๆ ไม่หยุดหย่อนก็ได้ปลุกมังกรของเธอให้ตื่นขึ้นในที่สุด

 แล้วเขาจะยกโทษให้ข้า เธอบอกตัวเอง ข้าเป็นนายเหนือหัวเขานี่นา  

เดนีรู้สึกสงสัยขึ้นมาว่าเขาพูดถูกหรือไม่เกี่ยวกับดาอาริโอ แล้วก็รู้สึกเดียวดาย 

อยา่งยิง่ขึน้มาในฉบัพลนันัน้ มรีร์ ี มาซ ดรู ์ ไดก้ระทำจนแนใ่จวา่เธอจะไมม่วีนั 

ให้กำเนิดบุตรที่มีชีวิตได้อีก ตระกูลทาร์แกเรียนจะสูญสิ้นลงพร้อมกับข้า  

นัน่ทำใหเ้ธอรูส้กึเศรา้ใจ “พวกเจา้ตอ้งเปน็ลกู ๆ ของขา้นะ” เธอบอกเหลา่มงักร  

“ลกูทัง้สามผูด้ดุนัของขา้ อารส์ตนับอกวา่มงักรอายยุนืยาวกวา่คน เพราะฉะนัน้ 

พวกเจ้าก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปหลังจากที่ข้าตายไปแล้ว”

	 โดรกอนเอี้ยวคอมาขบมือเธอเบา ๆ  ฟันของมันแหลมยิ่งนัก แต่มันก็ 

ไมเ่คยทำใหผ้วิของเธอฉกีถลอกเลยเมือ่ทัง้สองหยอกกนัเลน่เชน่นี ้ เดนหีวัเราะ 

แล้วพลิกตัวมันไปมาจนมันร้องคำรามพร้อมป่ายปัดหางราวแส ้ ตัวมันยาวขึ้น 

กว่าเดิมแล้ว เธอเห็น และพรุ่งนี้ก็จะยาวขึ้นอีก เดี๋ยวนี้พวกมันโตเร็วแล้ว  

และพอทั้งหมดเติบใหญ่เต็มที่ ข้าก็จะมีปีกบิน เมื่ออยู่บนหลังมังกร เธอก็จะ 

นำทพัของตวัเองเขา้สูร้บได ้ เฉกเชน่ทีเ่ธอทำในแอสตาพอร ์ แตต่อนนีพ้วกมงักร 

ยังตัวเล็กเกินกว่าจะแบกรับน้ำหนักของเธอ

	 ค่ายตกอยู่ในความนิ่งงันเมื่อเวลาเที่ยงคืนมาถึงและผ่านพ้นไป เดนี 



19

ผจญพายุดาบ 3.2

เกบ็ตวัอยูใ่นกระโจมกบัสาวใช ้ ขณะทีอ่ารส์ตนัเคราขาวและเบลวอสผูแ้ขง็แกรง่ 

คอยเฝ้าคุ้มกันอยู่ การรอคอยเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด การนั่งเฉย  ๆ  

อยูใ่นกระโจมขณะทีก่ารศกึกำลงัอบุตัขิึน้โดยปราศจากเธอทำใหเ้ดนรีูส้กึเหมอืน 

ตัวเองกลับไปเป็นเด็กน้อยอีกครั้ง

	 โมงยามเคลื่อนคล้อยผ่านไปราวเต่าคลาน แม้หลังจากจิควีนวดคลาย 

กลา้มเนือ้หวัไหลใ่หเ้ดนแีลว้ เธอกย็งักระสบักระสา่ยเกนิกวา่จะหลบัลงไดอ้ยูด่ี  

มิสซันเดเสนอจะขับลำนำกล่อมเธอ เป็นลำนำแห่งกลุ่มชนผู้รักสันติ แต่เดนี 

สั่นศีรษะ “ไปตามอาร์สตันมาหาข้าที” เธอบอก

	 เมื่อชายชราเข้ามาหา เธอกำลังขดตัวอยู่ในผ้าขน  ฮรากคาร์  แล้ว กลิ่น 

อับ  ๆ  ของมันยังคงเตือนให้เธอนึกถึงโดรโกอยู่ “ข้านอนไม่หลับยามเม่ือคน 

ของข้ากำลังพลีชีพเพ่ือข้า เคราขาว” เธอบอก “ได้โปรดเล่าเร่ืองเรการ์พ่ีชาย 

ของข้าให้ข้าฟังอีกเถิด ข้าชอบเรื่องที่ท่านเล่าบนเรือ ที่ว่าเขาตัดสินใจว่าจะต้อง 

เป็นนักรบน่ะ”

	 “ฝ่าบาทกรุณานักที่กล่าวเช่นนั้น”

	 “วิเซริสบอกว่าพี่ชายของเราชนะการประลองยุทธ์หลายครั้ง”

	 อาร์สตันค้อมศีรษะขาวอย่างเคารพนบนอบ “เป็นการไม่ควรท่ีข้าจะปฏิเสธ 

คำพูดขององค์ชาย...”

	 “แต่รึ” เดนีเอ่ยเสียงเข้ม “บอกข้ามา นี่เป็นคำสั่ง”

	 “ความอาจหาญของเจา้ชายเรการม์เิปน็ทีก่งัขาใด  ๆ  แตเ่ขาแทบไมเ่ขา้รว่ม 

การประลองเลย เขามิเคยชื่นชอบเพลงดาบอย่างโรเบิร์ต หรืออย่างเจมี  

แลนนิสเตอร ์ มันเป็นแค่สิ่งที่เขาต้องทำ เป็นภารกิจที่โลกนี้มอบให้แก่เขา เขา 

ทำได้ดี เพราะเขาทำทุกอย่างได้ดีอยู่แล้ว ธรรมชาติของเขาเป็นเช่นนั้น ทว่า 

เขาหามีความปรีดาท่ีได้ทำเช่นน้ันไม่ ว่ากันว่าเขาโปรดปรานพิณมากกว่าหอกทวน 

ยิ่งนัก”

	 “เขาต้องชนะการประลองยุทธ์ บ้าง สิใช่ไหม” เดนีเอ่ย ขณะรู้สึกผิดหวัง 

ขึ้นมา

	 “เมือ่ครัง้ทีเ่ขายงัเยาว ์ ฝา่บาทขีม่า้ไดอ้ยา่งยอดเยีย่มในการประลองยทุธ ์

ที่สตอร์มส์เอนด์ เขาเอาชนะลอร์ดสเตฟฟอน บาราเธียน, ลอร์ดเจสัน  
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มัลลิสเตอร์, อสรพิษแดงแห่งดอร์น และอัศวินลึกลับซึ่งปรากฏว่าเป็นไซมอน  

ทอยน์ ผู้ฉาวโฉ่ หัวหน้ากลุ่มพวกนอกกฎหมายแห่งป่าราชัน เขายังทำทวน 

หักไปสิบสองเล่มในการต่อสู้กับเซอร์อาร์เธอร์ เดย์น ในวันนั้นด้วย”

	 “แล้วตกลงเขาเป็นผู้ชนะหรือเปล่า”

	 “เปลา่ ฝา่บาท เกยีรตยิศนัน้ตกเปน็ของอศัวนิอกีคนหนึง่ในหนว่ยราช- 

องครักษ์ ผู้ทำให้เจ้าชายเรการ์ตกจากหลังม้าในการประลองทวนรอบสุดท้าย”

	 เดนีไม่อยากได้ยินเรื่องเรการ์ตกจากหลังม้า “แล้วการประลองยุทธ์ 

ครั้งไหนที่พี่ชายข้าเป็นผู้ ชนะ ”

	 “ฝ่าบาท” ชายชราอึกอัก “เขาชนะการประลองยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 

เหนือการประลองทั้งมวล”

	 “ครั้งไหนล่ะ” เดนีถาม

	 “การประลองยุทธ์ที่ลอร์ดเวนต์จัดขึ้นที่ฮาร์เรนฮอลข้างทะเลสาบเนตร 

ทวยเทพ ในปแีหง่ฤดใูบไมผ้ลลิวง เปน็งานทีย่ิง่ใหญม่าก นอกจากการประลอง 

ทวนบนหลังม้าแล้ว  ยังมีการต่อสู้ตะลุมบอนแบบดั้งเดิมระหว่างอัศวิน 

เจ็ดกลุ่ม แล้วยังมีการแข่งยิงธนู ขว้างขวาน แข่งม้า การประลองของนักขับ 

ลำนำ  การแสดงนักละครใบ้  แล้วยังงานเลี้ยงรื่นเริงต่าง  ๆ  อีกมากมาย  

ลอร์ดเวนต์น่ะทั้งใจป้ำและร่ำรวย เงินรางวัลก้อนงามที่เขาประกาศจะมอบให้ 

ไดด้งึดดูผูเ้ขา้แขง่ขนัมาหลายรอ้ยคน แมแ้ตบ่ดิาของทา่นผูเ้ปน็พระราชากย็งัไป 

ฮาร์เรนฮอล ทั้ง ๆ ที่เขาไม่เคยออกจากป้อมแดงมานานหลายปี บรรดาลอร์ด 

ผู้เก่งกาจที่สุดและผู้ชนะที่แข็งแกร่งที่สุดในเจ็ดราชอาณาจักรต่างเข้าร่วมการ 

ประลองยุทธ์คร้ังน้ัน และเจ้าชายแห่งดราก้อนสโตนก็เอาชนะคนพวกน้ันท้ังหมด”

	 “แต่นั่นคือการประลองยุทธ์ที่เขามอบตำแหน่งราชินีแห่งความรักและ 

ความงามให้แก่ลีอานนา สตาร์ค นี่!” เดนีเอ่ย “เจ้าหญิงเอเลีย ชายาของ 

เขาเองก็อยู่ที่นั่น แต่พี่ชายข้ากลับมอบมงกุฎให้เด็กสาวสตาร์คคนนั้น แล้ว 

หลงัจากนัน้ยงัขโมยตวันางไปจากคูห่มัน้อกี เขาทำแบบนัน้ไดย้งัไงกนั หญงิชาว 

ดอร์นปฏิบัติต่อพี่ข้าเลวร้ายมากนักรึ”

	 “คนอย่างข้าคงมิอาจบอกได้ว่าในใจของพี่ชายท่านมีสิ่งใดอยู่ ฝ่าบาท  

เจา้หญงิเอเลยีเปน็สตรผีูม้กีริยิางามสงา่ดพีรอ้ม ทวา่สขุภาพนางกเ็ปราะบางนกั”
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	 เดนีดึงหนังสิงโตรอบบ่าให้กระชับเข้า “วิเซริสเคยบอกว่าเป็นความผิด 

ของข้าที่เกิดมาช้าไป” ตอนนั้นเธอเถียงกลับอย่างเผ็ดร้อน เธอจำได้ว่าตัวเอง 

ถึงขั้นบอกวิเซริสไปว่าเป็นความผิดของเขาต่างหากที่ไม่เกิดมาเป็นผู้หญิง แล้ว 

เขาก็ตบตีเธออย่างทารุณที่พูดจาอวดดีเช่นนั้น “เขาบอกว่าถ้าหากข้าเกิดให้ถูก 

เวลากว่านี้ เรการ์ก็คงแต่งงานกับข้าแทนที่จะแต่งกับเอเลีย แล้วเหตุการณ์ 

ทั้งหมดก็คงต่างไปจากนี้ หากเรการ์มีความสุขกับภรรยาของตน เขาก็จะไม่ 

ต้องการเด็กสาวสตาร์คนั่นเลย”

	 “อาจเปน็เชน่นัน้ ฝา่บาท” เคราขาวนิง่เงยีบไปชัว่ครู่ “แตข่า้ไมแ่นใ่จวา่ 

เรการ์จะมีความสุขได้”

	 “ท่านพูดอย่างกับเขาเป็นคนอารมณ์ร้ายเสียเหลือเกิน” เดนีแย้ง

	 “มิใช่อารมณ์ร้ายหรอก เปล่าเลย แต่...เจ้าชายเรการ์มีความโศกเศร้า 

อะไรบางอย่างติดตัว เป็นความรู้สึกของ...” ชายชราอึกอักขึ้นมาอีก

	 “พูดมาเถิด” เธอกระตุ้น “ความรู้สึกของ...”

	 “...หายนะ เขาเกิดมาพร้อมความทุกข์ระทม ราชินีของข้า เงามืดนั้น 

ปกคลุมเขาอยู่ตลอดเวลาที่เขามีชีวิตอยู่”

	 วเิซรสิเคยพดูถงึตอนทีเ่รการถ์อืกำเนดิขึน้มาเพยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้ บางท ี

เรื่องราวนั้นคงทำให้เขาเศร้าใจเกินไป “เงาแห่งซัมเมอร์ฮอลล์หรือมิใช่ที่คอย 

ตามหลอกหลอนเขา” 

	 “ใช่แล้ว แต่กระนั้นซัมเมอร์ฮอลล์ก็เป็นสถานที่ที่เจ้าชายรักที่สุด เขา 

ไปที่นั่นเป็นครั้งคราว โดยมีเพียงพิณของเขาเป็นสหายคู่กาย แม้แต่อัศวิน 

ในหน่วยราชองครักษ์ก็มิได้ติดตามไปด้วย เขาชอบนอนในห้องโถงปรักหักพัง  

ใต้ดวงจันทราและเหล่าดารา แล้วเมื่อใดก็ตามที่เขาเดินทางกลับมาเขาก็จะ 

นำลำนำบทหนึ่งกลับมาด้วยเสมอ เมื่อเราได้ฟังเจ้าชายเล่นพิณสูงด้วยสายที่ทำ 

จากเงิน และฟังเขาขับขานลำนำเก่ียวกับยามสนธยา หยาดน้ำตา และความตาย 

แหง่บรรดาราชนั เรากอ็ดมไิดท้ีจ่ะรูส้กึวา่เขาขบัขานถงึตวัเองและบคุคลทีเ่ขารกั”

	 “แล้วผู้ช่วงชิงล่ะ เขาบรรเลงบทลำนำอันเศร้าสร้อยถึงด้วยไหม”

	 อาร์สตันหัวเราะหึ  ๆ   “โรเบิร์ตน่ะรึ โรเบิร์ตโปรดปรานบทลำนำที่ฟัง 

แล้วทำให้เขาหัวเราะ ยิ่งลามกเท่าไรก็ยิ่งดี เขาขับลำนำเฉพาะตอนเมาเท่านั้น  
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ซึ่งก็มักจะเป็นประเภท ‘เหล้าเอลหนึ่งถังไม้’ หรือ ‘ถังเหล้าห้าสิบสี่ใบ’ หรือไม่ก็  

‘เจ้าหมีกับหญิงงาม’ โรเบิร์ตน่ะเป็นคน...”

	 พวกมังกรของเธอยกหัวขึ้นร้องคำรามโดยพร้อมเพรียงกัน

	 “ม้า!” เดนีลุกพรวดขึ้นยืน มือกุมหนังสิงโตไว้แน่น ณ  ด้านนอก  

เธอไดย้นิเสยีงเบลวอสผูแ้ขง็แกรง่แผดเสยีงขึน้มา จากนัน้กม็เีสยีงของคนอืน่ ๆ  

และเสียงฝีเท้าม้าจำนวนมากตามมา “ไอร์ร ี ไปดูทีซิว่าใคร...”

	 ผ้าปิดปากกระโจมถูกดันเปิดออก แล้วเซอร์จอราห์ มอร์มอนต์ ก็ก้าว 

เข้ามา เขาตัวเกรอะฝุ่นและเป้ือนเลือดท่ีสาดกระเซ็น แต่นอกน้ันก็มิได้รับบาดเจ็บ 

อันใดจากการรบ อัศวินพลัดถิ่นคุกเข่าข้างหนึ่งลงตรงหน้าเดนี และพูดว่า  

“ฝ่าบาท ข้านำชัยชนะมาให้ พวกอีกาพายุแปรพักตร์ พวกทาสแตกฮือ ส่วน 

พวกลกูชายรองกเ็มามายเกนิกวา่จะตอ่สูไ้หว เปน็ไปตามทีท่า่นวา่ไว ้ มคีนตาย 

ไปสองร้อย เป็นพวกยันไคเสียส่วนใหญ่ ทาสของพวกนั้นทิ้งหอกวิ่งหนี  

ส่วนพวกนักดาบรับจ้างก็ยอมแพ้ เราจับเชลยได้หลายพันคน” 

	 “ฝ่ายเราสูญเสียไปเท่าไหร่”

	 “สิบสองคน ไม่เกินนั้น”

	 เมื่อนั้นเองที่เธอยอมคลี่ยิ้มออกมา “ลุกขึ้นเถิด หมีผู้เก่งกาจอาจหาญ 

ของข้า ท่านจับกราซดันได้ไหม หรือเจ้าบุตรนอกสมรสแห่งไททันนั่นล่ะ”

	 “กราซดันไปหาพวกยันไคเพื่อนำเงื่อนไขของท่านไปเสนอ” เซอร์จอราห์ 

ลุกขึ้นยืน “ส่วนเมโรหนีหายไปทันทีที่มันรู้ว่าพวกอีกาพายุแปรพักตร์ ข้าส่ง 

คนไปตามล่าตัวมันแล้ว มันไม่น่าจะหนีรอดจากเราไปได้นาน”

	 “ดมีาก” เดนวีา่ “ไมว่า่จะเปน็นกัดาบรบัจา้งหรอืทาส จงไวช้วีติพวกเขา 

ทุกคนที่สาบานว่าจะจงรักภักดีต่อข้า หากมีพวกลูกชายรองจำนวนมากพอ 

มาเข้าร่วมกับเรา ก็จงปล่อยให้กลุ่มนี้คงอยู่ต่อไป”

	 วนัรุง่ขึน้ พวกเธอเดนิทพัสามโยชนส์ดุทา้ยไปถงึยนัไค ตวัเมอืงนัน้สรา้ง 

ด้วยอิฐสีเหลืองแทนที่จะเป็นสีแดง แต่นอกเหนือจากนั้นแล้ว มันก็ไม่ต่าง 

อะไรจากแอสตาพอร์เลย มีกำแพงเมืองหักพังเฉกเช่นเดียวกัน มีพีระมิด 

ขัน้บนัไดไลส่งูขึน้ไป รวมถงึฮารป์ขีนาดใหญเ่หนอืประตเูมอืง กำแพงและเหลา่ 

คอหอยเนอืงแนน่ไปดว้ยพลหนา้ไมแ้ละพลยงิกระสนุ เซอรจ์อราห์และหนอนเทา 
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จัดคนของเธอเข้าทำหน้าที่ ส่วนไอร์รีกับจิควีก็ตั้งกระโจมให้เธอ แล้วเดนี 

ก็นั่งลงรอ

	 ในเชา้วนัทีส่าม ประตเูมอืงจงึเปดิออก แลว้พวกทาสกเ็ริม่เดนิเรยีงแถว 

โผล่ออกมา เดนีขึ้นขี่ม้าสีเงินของเธอเพื่อทักทายคนเหล่านั้น ขณะที่พวกทาส 

เดนิผา่น มสิซนัเดตวันอ้ยกบ็อกพวกนัน้วา่พวกเขาเปน็อสิระไดก้เ็พราะเดแนรสิ 

ธดิาวายผุูไ้มไ่หมไ้ฟ ราชนิแีหง่เจด็ราชอาณาจกัรในเวสเทอรอส และมาตาแหง่ 

มังกร

 “มายซา!” ชายผิวสีน้ำตาลคนหนึ่งตะโกนมาหาเธอ เขาแบกเด็กหญิง 

ตวัจอ้ยคนหนึง่ไวบ้นบา่ แกกำลงักรดีรอ้งคำคำเดยีวกนันัน้ดว้ยเสยีงแหลมเลก็  

“มายซา! มายซา!”

	 เดนีมองไปยังมิสซันเด “พวกเขาตะโกนว่าอะไร”

	 “ภาษาของชาวกิส ภาษาโบราณโดยแท ้ แปลว่า ‘มารดา’ ”

	 เดนรีูส้กึวาบหววิในอก ขา้จะไมม่วีนัใหก้ำเนดิบตุรทีม่ชีวีติ เธอนกึขึน้ได ้ 

มอืของเธอสัน่เทาขณะยกมนัขึน้มา เธอคงจะยิม้ออกมากระมงั เธอตอ้งยิม้แน ่ๆ   

เพราะชายคนนั้นฉีกยิ้มกว้างและตะโกนอีกครั้ง แล้วคนอื่น  ๆ  ก็ส่งเสียงร้อง 

ตาม “มายซา!” พวกเขากู่ร้อง “มายซา! มายซา!” ทั้งหมดต่างส่งยิ้มให้เธอ  

เอื้อมมือมาหาเธอ และคุกเข่าลงตรงหน้าเธอ “เมลา” บ้างก็เรียกเธอเช่นนั้น  

ขณะที่คนอื่น  ๆ  ตะโกนว่า “เอลัลลา” หรือ  “คาเธอี” หรือ  “ทาโท” แต่ไม่ว่า 

นั่นจะเป็นภาษาอะไร ต่างก็ล้วนมีความหมายเดียวกันหมด มารดา พวกเขา 

เรียกข้าว่ามารดา

	 เสยีงรอ้งเรยีกดงัขึน้และแผข่ยายเปน็วงกวา้ง มนัแผข่ยายดงัลัน่เสยีจน 

นางมา้ของเธอตืน่ตกใจ มนักา้วถอยหลงั สา่ยหวั และสะบดัหางสเีทาเงนิไปมา  

เสยีงนัน้ดงัขึน้ ๆ จนกระทัง่กำแพงสเีหลอืงแหง่ยนัไคดจูะสัน่สะเทอืน เหลา่ทาส 

ยังคงไหลหลั่งออกมาจากประตูเมืองอีกเรื่อย ๆ ในทุกชั่วขณะ และเมื่อออกมา  

พวกนั้นก็ร่วมกู่ก้องร้องเรียกด้วยเช่นกัน บัดนี้พวกเขากำลังวิ่งตรงมาหาเธอ  

ต่างเบียดเสียดผลักดันกันจนล้มคะมำ ด้วยปรารถนาอยากสัมผัสมือเธอ  

ลูบแผงขนบนลำคอนางม้า และจูบเท้าของเธอ พวกนักรบโลหิตผู้น่าสงสาร 

มิอาจกันทาสเหล่านั้นไว้ได้หมด แม้แต่เบลวอสผู้แข็งแกร่งก็ยังส่งเสียงฮึ่มฮั่ม 
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และร้องครางอย่างตกใจ

	 เซอรจ์อราหเ์รง่ใหเ้ธอจากไปเสยี ทวา่เดนจีดจำความฝนัทีเ่ธอมยีามอยูใ่น 

คฤหาสน์แห่งผู้ไม่ตายได้ “พวกเขาจะไม่ทำร้ายข้าหรอก” เธอบอกเขา “คน 

พวกนี้คือลูก  ๆ  ของข้าน่ะ จอราห์” เธอหัวเราะออกมา ใช้ส้นเท้ากระทุ้งม้า  

แลว้ขีไ่ปหาคนเหลา่นัน้ กระดิง่ในเรอืนผมของเธอสง่เสยีงแหง่ชยัชนะอนัหวานห ู 

เธอใหม้้าวิ่งเหยาะ ๆ  จากนั้นก็เร่งความเร็วควบทะยานไป เปยีผมของเธอปลิว 

ตามหลัง พวกทาสที่ได้รับการปลดปล่อยแหวกทางตรงหน้าให้เธอ “มารดา”  

เสียงนั้นเปล่งออกมาจากลำคอนับร้อย นับพัน นับหมื่น “มารดา” พวกเขา 

เรียกขาน นิ้วมือระสัมผัสท่อนขาของเธอยามเมื่อเธอควบม้าผ่านไป “มารดา  

มารดา มารดา!”
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เมื่ออาร์ยาเห็นเนินเขาขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ไกลออกไปราง ๆ เป็นสีทอง 

อรา่มอยูใ่ตแ้สงแดดยามบา่ย เธอกร็ูไ้ดใ้นทนัท ี พวกเธอเดนิทางยอ้นกลบัมา 

ที่เนินไฮฮาร์ตแล้ว

	 เมือ่ถงึตอนอาทติยต์กดนิ พวกเธอกไ็ปถงึยอดเนนิ และตัง้คา่ยพกัแรม 

ในบริเวณที่ไม่มีอันตรายใดมาถึงตัวได้ อาร์ยาเดินไปรอบ  ๆ  ตอต้นเวียร์วู้ด 

ที่เรียงกันเป็นวงกลมกับเน็ด อัศวินฝึกหัดของลอร์ดเบริค แล้วทั้งสองก็ไปยืน 

บนตอไม้หนึ่งเพื่อมองดูแสงสุดท้ายจางหายไปทางทิศตะวันตก จากบนนี้เธอ 

มองเห็นพายุฝนกำลังโหมกระหน่ำมุ่งหน้าไปยังทิศเหนือ ทว่าไฮฮาร์ตตั้งอยู่  

เหนือ  สายฝน แต่ถึงกระนั้นมันก็มิได้อยู่เหนือสายลม และกระแสลมก็กำลัง 

พัดโหมเข้าใส่อย่างหนักหน่วงเสียจนเธอรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนมาอยู่ 

ขา้งหลงัและกำลงักระชากดงึผา้คลมุไหลข่องเธอ เวน้แตเ่พยีงวา่เมือ่เธอหนักลบั 

ไปมอง ก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลย

 ผ ี เธอนึกขึ้นมาได้ ไฮฮาร์ตมีผีสิงอยู่

	 พวกเธอก่อไฟกองใหญ่บนยอดเนินเขา แล้วธอรอสแห่งมีร์ก็ไปนั่ง 

ขัดสมาธิอยู่ข้าง  ๆ  และมองจ้องเข้าไปในเปลวไฟ ราวกับไม่มีสิ่งอื่นใดในโลก 

ใบนี้อีกแล้ว

	 “เขาทำอะไรน่ะ” อาร์ยาถามเน็ด

	 “บางครัง้เขากม็องเหน็อะไร ๆ ในเปลวไฟ” อศัวนิฝกึหดับอกเธอ “อดตี  

อนาคต สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไกลออกไป”

อาร์ยา
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	 อาร์ยาหรี่ตามองกองไฟบ้าง เพื่อดูว่าตัวเองจะมองเห็นสิ่งที่นักบวชแดง 

กำลังมองเห็นหรือไม่ แต่นั่นก็เพียงแต่ทำให้เธอน้ำตาไหลออกมา และไม่นาน 

เธอกเ็บอืนหนา้หน ี เกนดรเีองกก็ำลงัมองนกับวชแดงอยูเ่ชน่กนั “ทา่นมองเหน็ 

อนาคตจากในนั้นได้จริง ๆ น่ะหรือ” จู ่ๆ เขาก็ถามขึ้น

	 ธอรอสเบือนหน้ามาจากกองไฟพลางถอนใจ “ไม่ใช่ที่นี่ ไม่ใช่ตอนนี้  

แต่บางวันก็เห็น จ้าวแห่งแสงประทานภาพนิมิตให้แก่ข้า”

	 เกนดรีมีท่าทางเคลือบแคลง “นายข้าบอกว่าท่านเป็นคนขี้เมาแล้วก็ 

ตลบตะแลง เป็นนักบวชที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลย”

	 “ช่างใจร้ายนัก” ธอรอสหัวเราะหึ ๆ “นั่นเป็นความจริง แต่ก็ช่างใจร้าย  

นายของเจ้าคนนี้นี่เป็นใครกันรึ ข้ารู้จักเจ้าหรือเปล่า เจ้าหนุ่ม”

	 “ข้าเป็นเด็กฝึกหัดของช่างทำโล่โทโบ มอตต์ บนถนนเหล็กกล้า ท่าน 

เคยซื้อดาบจากเขาไปใช้”

	 “ใช่แล้ว เขาคิดเงินข้าแพงกว่าที่ควรตั้งสองเท่าด้วย จากนั้นก็ต่อว่าข้า 

ที่จุดไฟใส่ดาบพวกนั้น” ธอรอสหัวเราะ “นายเจ้าพูดถูกแล้ว ข้ามิใช่นักบวช 

ผู้เคร่งครัดอะไรนักหนาดอก ข้าเกิดเป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาพี่น้องแปดคน  

พ่อข้าก็เลยมอบข้าให้แก่อารามแดง แต่นั่นไม่ใช่หนทางที่ข้าอยากเลือกหรอก  

ขา้ทอ่งบทสวดและรา่ยคาถากจ็รงิ แตข่า้กเ็ปน็ผูน้ำการปลน้หอ้งครวัดว้ย แลว้ 

บางคร้ังบางคราวพวกเขาก็เจอสาว ๆ บนเตียงข้า เหลือร้ายจริง ๆ แม่สาวพวกน้ัน  

ข้าไม่รู้เลยว่าพวกนางไปอยู่ที่นั่นได้ยังไง

	 “แต่ข้าน่ะมีพรสวรรค์ด้านภาษา แล้วเวลาข้ามองเข้าไปในเปลวไฟ เอ้า  

บางคร้ังข้าก็เห็นอะไร  ๆนะ แต่ถึงอย่างน้ัน ข้าก็เป็นตัวป่วนเกินกว่าจะมีประโยชน ์

อะไรอยู่ดี ในที่สุดพวกเขาเลยส่งข้าไปที่คิงส์แลนดิ้งเพื่อนำแสงแห่งจ้าวไปสู่ 

เวสเทอรอสที่งมงายอยู่กับทวยเทพทั้งเจ็ด พระราชาแอริสหลงใหลเปลวไฟ 

เสียจนคนคิดกันว่าอาจจะเปลี่ยนศาสนา อนิจจา นักเวทอัคคีของเขากลับรู้ 

กลเม็ดเด็ดพรายต่าง ๆ ดีกว่าข้าเสียได้

	 “แตพ่ระราชาโรเบริต์กโ็ปรดปรานขา้นะ ครัง้แรกทีข่า้ขีม่า้เขา้รว่มการตอ่สู ้

ตะลุมบอนพร้อมกับดาบอัคคี ม้าของเคแวน แลนนิสเตอร์ ก็ยกขาหน้าชูขึ้น 

จนทำให้เขาตกจากหลังม้า ฝ่าบาทหัวเราะขำอย่างแรงเสียจนข้านึกว่าตัวเขา 
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จะระเบิดซะแล้ว” นักบวชแดงยิ้มเมื่อนึกถึงความทรงจำนั้น “แต่ข้าก็ไม่น่าทำ 

แบบนั้นกับดาบหรอก ก็สมควรแล้วละที่นายของเจ้าจะด่าว่าข้า”

	 “ไฟ  กลืนกิน” ลอร์ดเบริคยืนอยู่ด้านหลังพวกเธอ มีบางอย่างใน 

น้ำเสียงนั้นที่ทำให้ธอรอสนิ่งเงียบในทันที “มัน  กลืนกิน และเมื่อทุกอย่าง 

จบสิ้นลง ก็จะไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่เลย ไม่มีเลย ”

	 “เบรคิ สหายรกั” นกับวชแตะทอ่นแขนของจา้วสายฟา้ “ทา่นวา่กระไร 

นะ”

	 “ก็ไม่ใช่อะไรที่ข้าไม่เคยพูดมาก่อนหรอก หกครั้งแล้วสินะ ธอรอส  

หกครั้งมันมากเกินไปแล้ว” แล้วเขาก็หันขวับจากไปในทันที 

	 คืนนั้นกระแสลมส่งเสียงร้องโหยหวนแทบจะคล้ายเสียงหมาป่า 

เห่าหอน และก็มีหมาป่าจริง  ๆ  จำนวนหนึ่งทางทิศตะวันตกที่กำลังส่งเสียง 

ร้องให้ฟังเป็นตัวอย่าง นอตช์, อังกาย และเมอร์ริตแห่งมูนทาวน์ รับหน้าที่ 

เฝ้ายาม เน็ด เกนดรี และคนอื่น ๆ อีกหลายคนกำลังหลับสนิทอยู่เมื่ออาร์ยา 

แอบเหน็ร่างเลก็  ๆผวิซดีเผอืดกำลงัยอ่งผา่นดา้นหลงัพวกมา้ เรอืนผมบางสขีาว 

ปลิวสยายรุงรังขณะที่นางยันค้ำร่างกับไม้เท้าหงิกงอ หญิงคนนี้ไม่น่าจะสูงเกิน 

สามฟุต แสงจากกองไฟทำให้ดวงตาของนางวาววับเป็นสีแดงดุจเดียวกับ 

หมาป่าของจอน มันเองก็เป็นภูตผีเหมือนกัน อาร์ยาแอบย่องเข้าไปใกล้ขึ้น  

และคุกเข่าลงเฝ้ามอง

	 ธอรอสกับเลมอยู่กับลอร์ดเบริคเมื่อหญิงแคระนั่งลงโดยมิได้รับเชิญ 

ข้างกองไฟ นางหรี่ตาที่เหมือนถ่านหินร้อน  ๆ มองดูพวกเขา “เจ้าเอ็มเบอร์กับ 

เลมอนให้เกียรติมาหาข้าอีกแล้ว รวมถึงฝ่าบาทจ้าวแห่งซากศพด้วย”

	 “ชื่อแห่งลางร้าย ข้าเคยขอมิให้เจ้าเรียกข้าอย่างนั้นแล้วไง”

	 “ใช่ละ เจ้าขอไว้ แต่กลิ่นความตายเหม็นเน่าสด  ๆ ร้อน ๆ ติดตัวเจ้าอยู่  

นายขา้” นางมฟีนัเหลอือยูเ่พยีงซีเ่ดยีวเทา่นัน้ “เอาเหลา้องุน่มาใหข้า้ท ี ไมง่ัน้ขา้ 

จะไปละ กระดูกข้าน่ะแก่ชรา ข้อต่อรึก็ปวดไปหมดเวลาลมพัดมา แถมบนนี้ 

ก็มีลมพัดอยู่ตลอดด้วย”

	 “กวางเงินหนึ่งเหรียญสำหรับความฝันของเจ้า ท่านหญิง” ลอร์ดเบริค 

เอ่ยอย่างเคร่งขรึมมีมารยาท “และอีกเหรียญหากเจ้ามีข่าวคราวอันใดจะแจ้ง 
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แก่เรา”

	 “ขา้กนิเหรยีญกวางเงนิไมไ่ด ้ ใชข้ีม่นัไปไหนกไ็มไ่ด ้ ถงุหนงัใสเ่หลา้องุน่ 

สำหรับความฝันของข้า ส่วนข่าวคราวก็ขอเป็นจูบจากเจ้าทึ่มตัวยักษ์ที่ห่มผ้า 

คลุมไหล่เหลืองนั่นแล้วกัน” หญิงร่างเล็กหัวเราะเสียงแหลม “ใช่ละ จูบเปื้อน 

น้ำลาย แบบใช้ลิ้นนิด  ๆ  หน่อยๆ  น่ะ มันช่างนานแสนนาน นานมากเกินไป 

แลว้ละ ปากของเขาจะใหร้สของมะนาว สว่นของขา้กร็สกระดกู ขา้นะ่แกเ่กนิไป 

แล้ว”

	 “ใช่ละ” เลมบ่น “แก่เกินไปสำหรับเหล้าองุ่นกับจูบ สิ่งเดียวที่เจ้าจะได ้

จากข้าก็คือด้านแบนของดาบตีใส่สักที ยายเฒ่า”

	 “ผมของขา้หลดุรว่งออกมาเปน็กำ ๆ แลว้กไ็มม่ใีครจบูขา้มาเปน็พนัปแีลว้  

เป็นคนแก่นี่ลำบากยากเข็ญนัก เอ้า งั้นข้าขอลำนำสักบทก็ได้ ลำนำบทหนึ่ง 

จากทอมแห่งเจ็ดสำหรับข่าวคราวของข้า”

	 “เจ้าจะได้ฟังลำนำจากทอม” ลอร์ดเบริคให้สัญญา แล้วส่งถุงหนังใส่ 

เหล้าองุ่นให้นางด้วยตัวเอง

	 หญิงคนแคระดื่มอึกใหญ่ เหล้าองุ่นไหลย้อยลงมาตามคาง เมื่อนาง 

ลดถุงหนังลง นางก็เอาหลังมือเหี่ยวย่นป้ายเช็ดปาก แล้วเอ่ยว่า “เหล้าแย่ ๆ  

สำหรับข่าวแย่  ๆ   ช่างเหมาะเจาะเสียนี่กระไร พระราชาตายแล้ว ข่าวนี่แย่ 

พอสำหรับเจ้าไหมล่ะ”

	 หัวใจของอาร์ยาจุกอยู่ที่คอหอย

	 “พระราชาเวร องค์ไหน ที่ตายหือ ยายเฒ่า” เลมถาม

	 “องค์ที่ตัวเปียกไง พระราชาคราเคนน่ะ นายข้า ข้าฝันว่าเขาตาย แล้ว 

เขาก็ตาย แล้วเจ้าพวกหมึกเหล็กก็หันมาห้ำหั่นกันเองในตอนนี้ อ้อ ลอร์ด 

ฮอสเตอร์ ทัลลี ก็ตายแล้วด้วยเหมือนกัน แต่เจ้ารู้เรื่องนั้นแล้วใช่ไหมล่ะ  

ในห้องโถงของเหล่าพระราชา เจ้าแพะนั่งจับไข้อยู่เพียงลำพังขณะที่สุนัข 

ตัวเขื่องกระโจนเข้าใส่” หญิงชราดื่มเหล้าองุ่นอีกอึกยาว โดยบีบขยำถุงหนัง 

ขณะยกมันขึ้นจรดริมฝีปาก

 สุนัขตัวเขื่อง นางหมายถึงสุนัขล่าเนื้อหรือเปล่า หรืออาจจะเป็นภูผา 

บนหลังม้า พี่ชายของมันกัน อาร์ยาไม่แน่ใจ ทั้งสองติดตราประจำตระกูล 
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เดยีวกนั สนุขัดำสามตวับนพืน้สเีหลอืง พวกคนทีเ่ธอสวดออ้นวอนใหเ้สยีชวีติ 

นั้นครึ่งหนึ่งเป็นคนของเซอร์เกรกอร์ คลิเกน ซึ่งก็คือ พอลลิเวอร์, ดันเซ็น,  

ราฟฟ์ผู้แสนดี, จอมจั๊กจี้ แล้วก็ตัวเซอร์เกรกอร์เอง บางทีลอร์ดเบริคอาจจะ 

แขวนคอพวกมันทั้งหมดเลยก็ได้

	 “ขา้ฝนัถงึหมาปา่ตวัหนึง่กำลงัเหา่หอนกลางสายฝน แตก่ไ็มม่ผีูใ้ดไดย้นิ 

เสียงแห่งความเศร้าระทมของมันเลย” หญิงคนแคระเอ่ย “ข้าฝันถึงเสียง 

แกรง๊กรา๊งดงัอกึทกึเสยีจนคดิวา่หวัตวัเองจะระเบดิออก เสยีงกลอง และเสยีง 

เป่าเขาและปี่ แล้วก็เสียงกรีดร้อง ทว่าเสียงที่เศร้าสร้อยที่สุดคือเสียงของ 

พวกกระดิ่งอันเล็ก ๆ ข้ายังฝันถึงสาวน้อยนางหนึ่งที่งานเลี้ยงฉลองผู้มีอสรพิษ 

สีม่วงอยู่ในเรือนผม และพิษของมันก็หยดติ๋ง  ๆ  จากเขี้ยว หลังจากนั้นข้าก็ 

ฝันถึงสาวน้อยนางนั้นอีกครั้ง กำลังสังหารยักษ์ร้ายอำมหิตในปราสาทที่สร้าง 

ด้วยหิมะ” นางหันหน้าขวับมาในทันใดและคลี่ยิ้มผ่านความมืดสลัวตรงมาให้ 

อาร์ยา “เจ้าซ่อนตัวจากข้าไม่ได้หรอก เด็กน้อย มาใกล้ ๆ สิ เดี๋ยวนี้เลย”

	 นิว้เยน็เยยีบไตล่งมาตามลำคอของอารย์า ความกลวับาดลกึกวา่คมดาบ  

เธอเตือนตนเอง เธอลุกขึ้นยืนและเดินเข้าไปใกล้กองไฟอย่างระแวดระวัง  

ฝ่าเท้าแตะพื้นอย่างแผ่วเบา ตั้งท่าเตรียมพร้อมหนี

	 หญิงแคระพินิจมองเธอด้วยดวงตาแดงหม่นนั่น “ข้าเห็นเจ้า” นาง 

กระซบิ “ขา้เหน็เจา้นะ เดก็หมาปา่ เดก็โลหติ ขา้นกึวา่เปน็ลอรด์นัน่ทีส่ง่กลิน่ 

แห่งความตายซะอีก...” นางเริ่มสะอื้น ร่างเล็ก  ๆ นั้นสั่นสะท้าน “เจ้าอำมหิต 

นักที่มายังเนินเขาของข้า อำมหิต ข้าดื่มกินความเศร้าโศกที่ซัมเมอร์ฮอลล์ 

มามากแล้ว ข้าไม่ต้องการความเศร้าของเจ้าด้วย ไปจากท่ีน่ีซะ หัวใจทมิฬ  

ไปซะ! ”

	 นำ้เสยีงของนางแฝงความหวาดกลวัอยา่งรา้ยกาจจนอารย์ากา้วถอยหนไีป 

หนึ่งก้าว พลางสงสัยว่าหญิงคนนี้เป็นบ้าไปแล้วหรือเปล่า “อย่าทำให้เด็กตื่น 

กลัวสิ” ธอรอสโวย “เธอไม่ทำอันตรายอะไรหรอก”

	 นิ้วของเลมผ้าคลุมไหล่เหลืองเลื่อนขึ้นไปจบัจมูกหัก ๆ ของตัวเอง “อย่า 

แน่ใจไปหน่อยเลย ให้ตายเถอะ”

	 “พรุง่นีเ้ธอกจ็ะไปแลว้ พรอ้มกบัพวกเรา” ลอรด์เบรคิพดูใหห้ญงิรา่งเลก็ 
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วางใจ “เราจะพาเธอไปที่ริเวอร์รัน ไปหาแม่ของเธอ”

	 “ไม่หรอก” หญิงคนแคระว่า “เจ้าจะไม่ได้ไป ปลาดำคุมแม่น้ำสาย 

ต่าง  ๆ  แล้วในตอนนี้ ถ้าอยากเจอผู้เป็นมารดาละก็ ต้องไปหานางที่ทวินส์  

เพราะว่าจะมี  งานแต่งงาน  ที่นั่น”  นางหัวเราะเสียงแหลมออกมาอีกครั้ง  

“จ้องมองไปในเปลวไฟของเจ้าสิ  นักบวชสีชมพู  แล้วเจ้าก็จะเห็นเอง  

แต่ไม่ใช่ตอนนี้ ไม่ใช่ที่นี่ เจ้าจะไม่เห็นอะไรที่นี่ดอก ที่แห่งนี้ยังเป็นดินแดน 

ของทวยเทพเก่าอยู่...พวกเขาอ้อยอิ่งอยู่ที่นี่เหมือน  ๆ  กันกับข้า ตัวหดเล็ก 

ไร้ฤทธิ์เดชแต่ก็ยังไม่ตาย แล้วก็หาได้สิเน่หาเปลวไฟไม่ เพราะต้นโอ๊กนึกถึง 

ลูกโอ๊ก และลูกโอ๊กก็ฝันถึงต้นโอ๊ก ตอต้นโอ๊กมีชีวิตอยู่ในสองสิ่งนั้น และ 

พวกมันก็จดจำได้ถึงยามที่เหล่าปฐมบุรุษมาถึงพร้อมกับไฟในกำมือ” นางดื่ม 

เหล้าองุ่นที่เหลืออยู่จนหมดในสี่อึกยาว  ๆ โยนถุงหนังไปข้าง  ๆ  แล้วชี้ไม้เท้า 

ไปหาลอร์ดเบริค “ทีนี้ก็จ่ายข้ามาได้แล้ว ข้าต้องการฟังลำนำที่เจ้าสัญญาไว้”

	 ดงันัน้เลมจงึไปปลกุทอมเจด็สายพณิทีน่อนอยูใ่ตผ้า้ขนเฟอร ์ แลว้พาเขา 

ซึ่งกำลังหาวหวอดมายังข้างกองไฟพร้อมกับพิณไม้ในมือ “ลำนำเดิมเหมือน 

คราวก่อนรึ” เขาถาม

	 “โอ ใช่ละ ลำนำของเจนนีของข้าไง มีบทอื่นด้วยเรอะ”

	 ดังนั้นเขาจึงขับลำนำ แล้วหญิงแคระก็หลับตาลงและโยกตัวไปมาช้า  ๆ  

พลางพึมพำถ้อยคำไปพร้อมกับร่ำไห้ ธอรอสจับมืออาร์ยาแน่นและดึงตัวเธอ 

หลบออกมา “ปล่อยให้นางดื่มด่ำกับลำนำอย่างสงบเถอะ” เขาบอก “นาง 

มีเหลือก็แค่สิ่งนี้”

 ข้าไม่ได้จะทำร้ายนางสักหน่อย อาร์ยานึก “นางหมายความว่ายังไงน่ะ 

ที่พูดถึงทวินส์ แม่ข้าอยู่ที่ริเวอร์รันไม่ใช่หรือ”

	 “เคยอยู่” นักบวชแดงเอามือถูใต้คางตนเอง “งานแต่งงาน นางว่า 

อย่างนั้น แล้วเราจะได้เห็นกัน ไม่ว่านางจะอยู่ไหน ยังไงลอร์ดเบริคก็หานาง 

พบแน่”

	 ไมน่านหลงัจากนัน้ฟา้กร็ัว่ ฟา้แลบแปลบปลาบ เสยีงฟา้คะนองดงัไปทัว่ 

เนินเขา และสายฝนก็ตกลงมาเป็นม่านหนาจนมองอะไรไม่เห็น หญิงแคระ 

หายตวัไปในบดัดลเหมอืน  ๆกบัตอนทีน่างปรากฏกาย ขณะทีพ่วกนอกกฎหมาย 
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รวบรวมกิ่งไม้มาสร้างเพิงหลบฝนอย่างลวก ๆ 

	 ฝนตกตอ่เนือ่งไปตลอดทัง้คนื และเมือ่ถงึยามเชา้ เนด็, เลม, และวตัตี ้

เจ้าของโรงสีก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับเนื้อตัวเย็นเฉียบ วัตตี้อาเจียนเอาอาหารเช้า 

ออกมา ส่วนหนุ่มน้อยเน็ดก็จับไข้และตัวหนาวสั่นสลับกัน ผิวของเขาเย็นชื้น 

ไปหมด นอตชบ์อกลอรด์เบรคิวา่มหีมูบ่า้นรา้งอยูท่างทศิเหนอืหา่งออกไปครึง่วนั 

ขีม่า้ พวกเขานา่จะหาทีห่ลบฝนไดด้กีวา่ทีน่ัน่ และอยูร่อใหพ้ายฝุนชว่งทีเ่ลวรา้ย 

ที่สุดผ่านพ้นไปเสียก่อนได ้ ดังนั้นพวกเธอจึงฝืนพาร่างตัวเองกลับขึ้นไปอยู่บน 

อานม้าและกระตุ้นม้าให้ออกเดินทางลงเนินเขาลูกใหญ่ไป

	 ฝนไม่ยอมซาลงเลย พวกเธอขี่ม้าผ่านป่าและทุ่งหญ้า ข้ามลำธารที่น้ำ 

เออ่ทน้ ซึง่นำ้ไหลเชีย่วสงูขึน้มาถงึทอ้งของพวกมา้ อารย์าดงึฮูด้ของผา้คลมุไหล ่

ขึ้นคลุมศีรษะและคู้ตัว เธอเปียกปอนเนื้อตัวสั่นสะท้าน แต่ก็หมายมั่นไม่ยอม 

หยดุยัง้ ไมน่านเมอรร์ติกบัมดัจก์ไ็อโขลก  ๆอยา่งรนุแรงพอ  ๆกบัวตัตี ้ สว่นเนด็ 

ผู้น่าสงสารก็ดูจะทุกข์ทรมานยิ่งขึ้นเรื่อย  ๆ  ขณะเดินทางไปแต่ละไมล์ “พอข้า 

สวมหมวกเกราะ ฝนก็กระหน่ำใส่เหล็กนี่เสียงดังจนข้าปวดหัวไปหมด” เขา 

บ่นอุบ “แต่พอข้าถอดมันออก ผมของข้าก็เปียกชุ่มจนลีบติดหน้าและเข้าไป 

ในปากของข้า”

	 “เจ้ามีมีดนี่” เกนดรีแนะ “ถ้าเจ้ารำคาญผมตัวเองขนาดนั้น ก็โกนหัว 

เวร ๆ นั่นซะสิ”

 เขาไมช่อบเนด็ แตใ่นสายตาของอารย์า อศัวนิฝกึหดัผูน้ีด้มูนีสิยัดพีอใช ้ 

อาจจะขี้อายไปหน่อยแต่ก็เป็นคนดี เธอได้ยินเสมอมาว่าพวกชาวดอร์นนั้น 

ตัวเล็ก มีผิวสีเข้ม เรือนผมสีดำ และดวงตาดำเล็ก ทว่าเน็ดมีดวงตาโตสีฟ้า  

ซึง่เขม้เสยีจนดแูทบเปน็สมีว่ง สว่นผมของเขาเปน็สบีลอนดอ์อ่น ๆ คลา้ยสขีีเ้ถา้ 

มากกว่าน้ำผึ้ง

	 “เจ้าเป็นอัศวินฝึกหัดของลอร์ดเบริคมานานแค่ไหนแล้วรึ” เธอถาม  

เพื่อช่วยให้เขาลืมความทุกข์ทรมานไปเสีย

	 “เขารับข้าไว้เป็นเด็กรับใช้ตอนที่เขาแต่งงานกับอาของข้า” เขาไอ  

“ตอนนั้นข้าอายุเจ็ดขวบ แต่พอข้าอายุเต็มสิบ เขาก็เลื่อนตำแหน่งให้ข้าเป็น 

อัศวินฝึกหัด ข้าแข่งชนะรางวัลมาครั้งหนึ่ง ขี่ม้าแทงห่วงแม่นน่ะ” 



32

จ อ ร์ จ อ า ร์. อ า ร์. ม า ร ์ต ิน

	 “ข้าไม่เคยเรียนใช้ทวน แต่ข้าเอาชนะเจ้าด้วยดาบได้แน่” อาร์ยาว่า  

“เจ้าเคยฆ่าใครบ้างไหม”

	 นั่นดูจะทำให้เขาสะดุ้งตกใจ “ข้าอายุสิบสองเองนะ”

 ข้าฆ่าเด็กชายคนหนึ่งตอนข้าอายุได้แปดขวบ อาร์ยาเกือบโพล่งออก 

ไปแล้ว แต่ก็คิดว่าไม่พูดดีกว่า “แต่เจ้าเคยไปอยู่ในสนามรบใช่ไหมล่ะ”

	 “ใช่” น้ำเสียงเขามิได้ฟังดูภาคภูมิใจเท่าไรนัก “ที่มัมเมอร์สฟอร์ด  

ตอนลอร์ดเบริคตกลงไปในแม่น้ำ ข้าเป็นคนลากเขาขึ้นมาบนตลิ่ง เขาก็เลย 

ไมจ่มนำ้ตาย แลว้ขา้กถ็อืดาบยนืคำ้รา่งเขาเอาไว ้ แตข่า้ไมจ่ำเปน็ตอ้งตอ่สูห้รอก  

เพราะว่ามีทวนหัก  ๆ  เสียบคาร่างเขาอยู่ ก็เลยไม่มีใครสนใจมายุ่งกับเรา  

พอเรามารวมตัวกันได้ใหม่ เกอร์เกนเขียวก็ช่วยดึงท่านลอร์ดกลับขึ้นไปบน 

หลังม้า”

	 อาร์ยานึกถึงเด็กดูแลคอกม้าที่คิงส์แลนดิ้งขึ้นมา หลังจากเขาก็มีทหาร 

ยามรายนั้น คนที่เธอปาดคอหอยเขาที่ฮาร์เรนฮอล แล้วก็พวกคนของเซอร์ 

เอมอรีที่ป้อมข้างทะเลสาบนั่น เธอไม่รู้ว่าจะนับวีสกับชิสวิกได้ด้วยหรือไม่  

หรือพวกที่ตายเพราะซุปวีเซิล...ในฉับพลันนั้น เธอก็รู้สึกเศร้าขึ้นมาจับใจ  

“พ่อของข้าชื่อเน็ดเหมือนกัน” เธอเอ่ย 

	 “ข้ารู้ ข้าเคยเห็นเขาที่งานประลองยุทธ์ของหัตถ์ ข้าอยากเดินไปพูด 

กับเขา แต่ก็นึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรดี” เน็ดตัวสั่นเทาอยู่ใต้ผ้าคลุมไหล่ 

สีม่วงอ่อนผืนยาวซึ่งเปียกชุ่มไปหมด “เจ้าอยู่ที่งานประลองยุทธ์ด้วยหรือเปล่า  

ข้าเห็นพี่สาวของเจ้าที่นั่น เซอร์ลอรัส ไทเรล ให้ดอกกุหลาบแก่เธอ”

	 “เธอก็บอกข้า” นั่นดูเหมือนนานแสนนานมาแล้ว “เจย์น พูล เพื่อน 

ของเธอตกหลุมรักลอร์ดเบริคของเจ้าแน่ะ”

	 “เขาหมั้นหมายกับอาของข้าแล้ว” เน็ดดูมีท่าทีอึดอัดใจ “แต่นั่นมัน 

ก่อนหน้านี้ ก่อนที่เขาจะ...”

	 ...ตายรึ เธอคิด ขณะที่เสียงของเน็ดขาดหายกลายไปเป็นความเงียบ 

อันน่ากระอักกระอ่วน กีบม้าของทั้งสองส่งเสียงจ๊วบ  ๆ  ขณะที่ดึงหลุดพ้นจาก 

โคลนขึ้นมา

	 “ท่านหญิง” เน็ดเอ่ยขึ้นในที่สุด “เจ้ามีพี่ชายที่มีชาติกำเนิดต่ำคนหนึ่ง 
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ใช่ไหม...จอน สโนว์ น่ะ” 

	 “เขาเข้าร่วมกับหน่วยพิทักษ์ราตรีที่ผากำแพง” บางทีข้าควรจะไปที่ 

ผากำแพงแทนที่จะเป็นริเวอร์รัน จอนไม่ใส่ใจหรอกว่าข้าฆ่าใครมาบ้าง หรือว่า 

ข้าแปรงผมหรือเปล่า... “จอนหน้าตาเหมือนข้า ทั้ง  ๆ  ที่เขาเป็นลูกนอกสมรส  

เขาชอบยีผมข้าเล่นแล้วก็เรียกข้าว่า  ‘น้องสาวตัวน้อย’  ” อาร์ยาคิดถึงจอน 

มากกว่าใคร ๆ  แค่เอ่ยชื่อเขาก็ทำให้เธอเศร้าแล้ว “เจ้ารู้เรื่องจอนได้ยังไงน่ะ”

	 “เขาเป็นพี่ชายร่วมน้ำนมกับข้า”

	 “พี่ชายรึ” อาร์ยาไม่เข้าใจ “แต่เจ้ามาจากดอร์นนะ เจ้ากับจอนจะมี 

สายเลือดเดียวกันได้ยังไง”

	 “ร่วม น้ำนม ต่างหาก มิใช่สายเลือด ท่านแม่ของข้าไม่มีน้ำนมตอนที่ข้า 

ยังเล็ก วิลลาก็เลยต้องให้นมข้าแทน”

	 อาร์ยางงไปหมด “แล้ววิลลานี่ใครกัน”

	 “แม่ของจอน สโนว์ ไง เขาไม่เคยบอกเจ้าหรือ นางรับใช้เรามาหลาย 

ต่อหลายปี ก่อนที่ข้าจะเกิดเสียอีก”

	 “จอนไม่เคยรู้ว่าแม่ของเขาเป็นใคร ไม่รู้แม้แต่ชื่อด้วยซ้ำ” อาร์ยา 

มองเน็ดอย่างระแวดระวัง “เจ้ารู้จักนางรึ จริง  ๆ  น่ะ” นี่เขากำลังล้อข้าเล่น 

อยู่รึเปล่า “ถ้าเจ้าโกหก ข้าต่อยหน้าเจ้าแน่”

	 “วิลลาเป็นแม่นมของข้า” เขาย้ำด้วยน้ำเสียงจริงจัง “ข้าสาบานด้วย 

เกียรติของตระกูลข้าเลย”

	 “เจ้ามีตระกูลด้วยรึ” เธอโง่นักที่ถาม เขาเป็นอัศวินฝึกหัด เขาย่อม 

ต้องเป็นคนในตระกูลหนึ่งอยู่แล้ว “เจ้า เป็น ใครน่ะ”

	 “ท่านหญิง” เน็ดดูกระดากอาย “ข้าคือเอ็ดริก เดย์น ปะ...เป็นลอร์ด 

แห่งสตาร์ฟอลล์”

	 ดา้นหลงัพวกเธอ เกนดรสีง่เสยีงครางออกมา “ลอรด์และเลดีท้ัง้หลาย”  

เขาประกาศออกมาด้วยน้ำเสียงสะอิดสะเอียน อาร์ยาคว้าผลแคร็บแอ๊ปเปิ้ล 

เหีย่ว  ๆจากกิง่ไมข้า้งทางทีผ่า่นมาและขวา้งใสเ่ขา มนักระดอนออกจากหวักระทงิ 

หนานั่น “โอ๊ย” เขาร้อง “เจ็บนะ” เขาคลำแตะผิวเหนือดวงตา “ท่านหญิง 

ประเภทไหนกันที่ขว้างลูกแคร็บแอ๊ปเปิ้ลใส่คนอื่นน่ะ”
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	 “ก็ประเภทที่นิสัยไม่ดีไงเล่า” อาร์ยาบอก และรู้สึกสำนึกผิดขึ้นมา 

ในทันใด เธอหันกลับไปหาเน็ด “ข้าขอโทษด้วย ข้าไม่รู้มาก่อนว่าเจ้าเป็นใคร  

นายข้า”

	 “เป็นความผิดของข้าเอง ท่านหญิง” เขาพูดจาสุภาพเป็นที่ยิ่ง

 จอนมีแม่ วิลลา นางชื่อวิลลา เธอต้องจำชื่อนี้ไว้เพื่อบอกเขา เมื่อเธอ 

ได้พบกับเขาอีกครั้ง เธอสงสัยว่าเขาจะยังเรียกเธอว่า  “น้องสาวตัวน้อย”  

อยู่อีกหรือไม่ ข้ามิได้ตัวเล็กจ้อยขนาดนั้นแล้ว เขาต้องเรียกข้าว่าอย่างอื่น  

บางทีเมื่อเธอไปถึงริเวอร์รัน เธออาจเขียนจดหมายหาจอนและบอกเขาในสิ่งที ่

เน็ด เดย์น พูด “มีคนชื่ออาร์เธอร์ เดย์น นี่นา” เธอนึกขึ้นได้ “คนที่ใคร  ๆ  

เรียกกันว่าดาบแห่งรุ่งอรุณน่ะ”

	 “พ่อของข้าเป็นพี่ชายของเซอร์อาร์เธอร์ ส่วนเลดี้อาชาราเป็นอาของข้า  

แต่ข้าไม่รู้จักนางหรอก นางกระโดดลงทะเลจากยอดหอคอยดาบศิลาเผือด 

ก่อนที่ข้าจะเกิด”

	 “นางทำอย่างนั้นทำไมเล่า” อาร์ยาถามอย่างตกใจ

	 เน็ดดูระแวดระวังขึ้นมา บางทีเขาคงกลัวว่าเธอจะขว้างอะไรบางอย่าง 

ใส่เขากระมัง “ลอร์ดบิดาเจ้าไม่เคยพูดถึงนางเลยหรือ” เขาพูด “เลดี้อาชารา  

เดย์น แห่งสตาร์ฟอลล์น่ะ”

	 “ไม่นี ่ เขารู้จักนางรึ”

	 “ก่อนที่โรเบิร์ตจะเป็นพระราชา นางพบกับบิดาเจ้าและพวกเหล่าพี่น้อง 

ของเขาที่ฮาร์เรนฮอล ในช่วงปีแห่งฤดูใบไม้ผลิลวง”

	 “ออ้” อารย์ามริูจ้ะพดูอะไรอืน่ได ้ “แตท่ำไมนางถงึกระโดดลงทะเลเลา่”

	 “นางอกหักน่ะ” 

	 หากเป็นซานซา เธอคงทอดถอนใจและหลั่งน้ำตาให้กับรักแท้ไปแล้ว  

แต่อาร์ยากลับคิดว่านั่นช่างโง่เขลานัก ทว่าเธอไม่อาจพูดเช่นนั้นกับเน็ดได้  

ในเมื่อนั่นคืออาของเขาเอง “มีคนหักอกนางรึ” 

	 เขาอึกอัก “บางทีข้าไม่ควร...”

	 “บอกข้ามา”

	 เขามองเธออย่างอึดอัดใจ “อาอัลลีเรียของข้าบอกว่าท่านหญิงอาชารา 
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กับบิดาเจ้าตกหลุมรักกันที่ฮาร์เรนฮอล...”

	 “ไม่ใช่อย่างนั้นหรอก เขารักกับท่านแม่ข้าต่างหาก”

	 “ข้าแน่ใจว่าเป็นเช่นนั้น ท่านหญิง แต่...”

	 “นางเป็นหญิง เดียว ที่พ่อข้ารัก”

	 “เขาคงตอ้งเจอลกูนอกสมรสคนนัน้ใตใ้บกะหลำ่สนิะ” เกนดรเีอย่ขึน้ทาง 

ด้านหลังพวกเธอ

	 อารย์านกึอยากใหต้วัเองมแีครบ็แอป๊เปิล้อกีผลเพือ่ขวา้งใสห่นา้เขา “พอ่ 

ของขา้เปน็คนมี เกยีรต ิ” เธอบอกอยา่งมโีทสะ “แลว้เรากไ็มไ่ดก้ำลงัคยุกบั เจา้  

สักหน่อย ทำไมเจ้าไม่กลับไปที่สโตนีย์เซปท์แล้วลั่นระฆังโง่ ๆ  ของเด็กผู้หญิง 

คนนั่นซะล่ะ”

	 เกนดรีไม่สนใจคำพูดนั้น “อย่างน้อยพ่อของเจ้าก็ เลี้ยงดู ลูกนอกสมรส 

ของตัวเองนะ ไม่เหมือนของข้า ข้าไม่รู้ชื่อคนเป็นพ่อข้าด้วยซ้ำ พนันได้เลยว่า 

ตอ้งเปน็พวกขีเ้มาตวัเหมน็เหมอืนรายอืน่  ๆทีแ่มข่า้ลากกลบับา้นจากรา้นเหลา้แน่ 

เวลาแมโ่มโหขา้ขึน้มาทไีร นางกจ็ะพดูว่า ‘ถา้พอ่ของเจา้อยูท่ีน่ีล่ะก ็ เขาจะซอ้ม 

เจา้จนนว่มแน’่ ขา้รูจ้กัพอ่ตวัเองเทา่นีแ้หละ” เขาถม่นำ้ลาย “เอา้ ถา้เขาอยูท่ีน่ี ่

ตอนนี้ ก็อาจเป็นข้าเองนี่ละที่จะซ้อม  เขา  จนน่วม แต่เขาก็ตายไปแล้วละมัง 

ขา้วา่ สว่นพอ่เจา้กต็ายไปแลว้เหมอืนกนั เชน่นัน้มนัจะสำคญัตรงไหนกนัละ่วา่ 

เขาหลับนอนกับใคร”

	 นั่นสำคัญต่ออาร์ยา แม้เธอจะบอกไม่ได้ว่าเพราะอะไรก็ตาม เน็ด 

พยายามจะเอ่ยขอโทษที่ทำให้เธอไม่พอใจ แต่เธอไม่อยากฟัง เธอเอาส้นเท้า 

กระทุ้งม้าแล้วจากทั้งสองไป อังกายมือธนูกำลังขี่ม้านำหน้าห่างออกไปสองสาม 

หลา เมื่อเธอตามเขาทัน เธอก็พูดว่า “ชาวดอร์นชอบโกหกใช่หรือไม่”

	 “ขึ้นชื่อเลยละ” มือธนูฉีกยิ้ม “แต่ก็แน่ละว่าผู้คนพูดแบบเดียวกันนั้น 

กับพวกเราคนชายแดนด้วย นั่นยังไงล่ะคำตอบ แล้วนี่เจ้ามีปัญหาอะไรอีก  

เน็ดเป็นเด็กดีนะ...” 

	 “เขามันก็แค่คนข้ีโกหกโง่เง่า” อาร์ยาชักม้าออกนอกเส้นทาง แล้วกระโจน 

ขา้มทอ่นไมผ้ ุ ลยุขา้มลำธารไป โดยไมส่นใจเสยีงตะโกนของพวกนอกกฎหมาย 

เบือ้งหลงั พวกนัน้แคอ่ยากปัน้เรือ่งโกหกใสห่ขูา้อกีเทา่นัน้ เธอคดิวา่จะพยายาม 
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หนีไปจากคนพวกนั้น แต่พวกเขามีจำนวนมากมายเกินไปและรู้จักพื้นที่แห่งนี ้

ดีอย่างยิ่งด้วย หนีไปแล้วถูกจับตัวได้อีกจะมีประโยชน์อันใด

	 สุดท้ายแล้ว ฮาร์วินนั่นเองที่ขี่ม้าตามมาอยู่ข้าง ๆ เธอ “นี่คิดจะไปไหน 

นะ่ ทา่นหญงิของขา้ ทา่นไมค่วรหนมีาอยา่งนีน้ะ มหีมาปา่ในปา่พวกนี้ แลว้ก ็

อะไรที่เลวร้ายกว่านั้นอีก”

	 “ข้าไม่กลัวหรอก” เธอบอก “เจ้าเด็กเน็ดนั่นบอกว่า...”

	 “ใช่ เขาบอกข้าแล้ว เลดี้อาชารา เดย์น เรื่องเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว  

ข้าเคยได้ยินครั้งหนึ่งที่วินเทอร์เฟล ตอนที่ข้าอายุไม่ได้มากไปกว่าเจ้าในตอนนี ้

เลย” เขาควา้บงัเหยีนของเธอไวม้ัน่แลว้หนัมา้ของเธอกลบั “ขา้ไมค่ดิวา่นัน่เปน็ 

เรือ่งจรงิหรอกนะ แตห่ากวา่เปน็จรงิ แลว้ยงัไงเลา่ ตอนทีเ่นด็พบกบัทา่นหญงิ 

ชาวดอร์นผู้นี้ แบรนดอนพี่ชายของเขายังมีชีวิตอยู่ แล้วก็เป็นเขาที่หมั้นหมาย 

กบัทา่นหญงิแคทลนิ ดงันัน้เกยีรตขิองพอ่เจา้กม็ไิดด้า่งพรอ้ยอนัใด ไมม่อีะไร 

ที่จะทำให้เลือดสูบฉีดร้อนเร่าได้อย่างการประลองยุทธ์อีกแล้ว ใครจะบอก 

ได้ล่ะว่าทั้งสองพูดคุยกระซิบกระซาบกันในกระโจมยามดึกหรือไม่ คำพูด 

หรือไม่ก็จุมพิต หรืออาจจะมากกว่านั้น แต่นั่นมันเสียหายตรงไหนเทียว  

ในเมือ่ฤดใูบไมผ้ลมิาเยอืนแลว้ หรอือยา่งนอ้ยพวกเขากค็ดิอยา่งนัน้ แลว้ทัง้คู ่

ต่างก็มิได้หมั้นหมายกับใครด้วย”

	 “แต่นางฆ่าตัวตายนะ” อาร์ยาเอ่ยอย่างไม่แน่ใจ “เน็ดบอกว่านางกระโดด 

จากหอคอยลงไปในทะเล”

	 “กใ็ช”่ ฮารว์นิยอมรบั ขณะทีพ่าเธอกลบั “แตข่า้ขอพนนัเลยวา่นัน่เปน็ 

เพราะความโศกเศร้าต่างหาก นางเสียพี่ชายไป ดาบแห่งรุ่งอรุณน่ะ” เขา 

ส่ายหน้า “ปล่อยให้เรื่องนี้จบไปเถอะ  ท่านหญิงของข้า พวกเขาตายไป 

หมดแล้ว ทุกคนเลย ปล่อยให้มันจบไปเถอะ...แล้วก็ได้โปรด เมื่อเราไปถึง 

ริเวอร์รันแล้ว จงอย่าเอ่ยถึงเรื่องนี้กับแม่ของเจ้าเด็ดขาด”

	 หมูบ่า้นนัน้ตัง้อยูต่ามทีน่อตชใ์หค้ำมัน่ไวไ้มผ่ดิ พวกเธอพากนัไปหลบฝน 

ในคอกม้าสร้างจากหินสีเทา ซึ่งมีหลังคาเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งเท่านั้น แต่หลังคา 

ครึ่งหนึ่งก็มากกว่าอาคารอื่นใดในหมู่บ้านนั้นแล้ว นี่ไม่ใช่หมู่บ้านหรอก ก็แค่ 

กองก้อนหินดำ ๆ กับซากกระดูกเก่า ๆ “พวกแลนนิสเตอร์ฆ่าคนที่อาศัยอยู่ที่นี่ 
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หรือ” อาร์ยาถามขณะที่ช่วยอังกายเช็ดตัวพวกม้าให้แห้ง

	 “ไมใ่ช”่ เขาชีม้อืไป “ดสูวิา่พวกมอสสข์ึน้ปกคลมุกอ้นหนิหนาขนาดไหน  

ไม่มีใครขยับเขยื้อนมันมานานโขแล้ว แล้วก็มีต้นไม้งอกออกมาจากกำแพงนั่น  

เห็นไหม ที่นี่ถูกเผาราบเมื่อนานมาแล้ว”

	 “แล้วตกลงฝีมือใครล่ะ” เกนดรีถาม

	 “ฮอสเตอร์ ทัลลี” นอตช์เป็นชายหลังค่อมมีผมสีเทาบาง  ๆ   ผู้เกิด 

ในดินแดนแถบนี้ “นี่คือหมู่บ้านของลอร์ดกู้ดบรูก ตอนริเวอร์รันประกาศ 

สนับสนุนโรเบิร์ต กู้ดบรูกกลับยังคงภักดีต่อพระราชาเช่นเดิม ลอร์ดทัลลี 

ก็เลยมาจัดการกับเขาด้วยไฟและคมดาบ หลังจากเหตุการณ์ที่แม่น้ำสามง่าม  

ลูกชายของกู้ดบรูกก็สงบศึกกับโรเบิร์ตและลอร์ดฮอสเตอร์ แต่นั่นไม่ได้ช่วย 

อะไรพวกคนที่ตายไปแล้วได้เลย”

	 เกิดความเงียบงันขึ้นปกคลุม เกนดรีมองอาร์ยาด้วยสายตาแปลก  ๆ   

จากนั้นจึงเบือนหน้าหันไปแปรงขนม้าของตัวเอง ด้านนอกฝนยังคงตกลงมา 

ไม่หยุดหย่อน “ข้าว่าเราต้องก่อไฟ” ธอรอสประกาศ “ตอนกลางคืนน่ะมืดมิด 

และเต็มไปด้วยอันตรายน่ากลัว แล้วก็เปียกด้วย ฮึ เปียกเกินจะทนเลย”

	 แจค๊ผูม้โีชคตดักิง่ไมแ้หง้  ๆจากคอกมา้ ขณะทีน่อตชก์บัเมอรร์ติรวบรวง 

ฟางมาเปน็เชือ้เพลงิ ธอรอสเปน็คนจดุไฟเอง สว่นเลมกเ็อาผา้คลมุไหลส่เีหลอืง 

ผนืใหญข่องตนมาพดัจนเปลวไฟลกุโหมกระพอื ไม่นานภายในคอกม้ากแ็ทบจะ 

ร้อนระอุ ธอรอสนั่งขัดสมาธิอยู่หน้ากองไฟ  พลางกลืนกินเปลวไฟด้วย 

ดวงตาของเขา เฉกเช่นเดียวกับที่เขาทำบนยอดเนินไฮฮาร์ต อาร์ยาจับตามอง 

เขาอย่างใกล้ชิด มีครั้งหนึ่งที่ริมฝีปากของเขาขยับ และเธอก็คิดว่าได้ยิน 

เขาพึมพำว่า “ริเวอร์รัน” ส่วนเลมนั้นเดินย่ำไปมาพลางไอโขลก  ๆ   โดยมีเงา 

ทอดยาวย่างก้าวไปพร้อม  ๆ  กับเขาทุกก้าว ทอมแห่งเจ็ดถอดรองเท้าบู๊ตของ 

ตวัออกแลว้นวดเทา้ “ขา้ตอ้งบา้ไปแลว้แน่  ๆทีจ่ะกลบัไปรเิวอรร์นั” นกัขบัลำนำ 

บ่น “พวกทัลลีไม่เคยนำโชคดีมาให้ตาเฒ่าทอมเลย ก็ไลซานั่นละที่ส่งข้าไปบน 

ถนนสูง แล้วพวกเผ่าจันทราก็ปล้นทองคำกับม้าของข้า แล้วก็เสื้อผ้าทั้งหมด 

ด้วย พวกอัศวินในแคว้นหุบเขายังพูดถึงกันอยู่เลยว่าข้าเดินไปยังบลัดดี้เกต 

ในสภาพที่มีแต่พิณปิดร่างบางส่วนไว้ พวกนั้นบังคับให้ข้าขับลำนำ  ‘เด็กชาย 
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เจ้าของวันตั้งชื่อ’ กับ  ‘พระราชาผู้ไร้ความกล้า’ ก่อนจะยอมเปิดประตูให้ข้า  

สิง่เดยีวทีช่ว่ยปลอบใจขา้กค็อืวา่พวกมนัสามคนหวัเราะจนตาย ขา้ไมเ่คยกลบัไป 

เอียรีอีกเลยนับแต่นั้น แล้วข้าก็จะไม่ร้อง ‘พระราชาผู้ไร้ความกล้า’ ด้วย ถึงจะ 

ล่อด้วยทองคำทั้งหมดในคาสเตอร์ลี...” 

 “แลนนสิเตอร”์ ธอรอสเอ่ย “สแีดงและทองขูค่ำราม” เขาผดุลกุขึน้ยนื 

แลว้ตรงไปหาลอรด์เบรคิ เลมกบัทอมตามไปสมทบโดยไมย่อมเสยีเวลา อารย์า 

ฟังไม่ออกว่าพวกเขากำลังพูดอะไรกัน แต่นักขับลำนำเอาแต่คอยเหลือบมอง 

มาที่เธอ และมีครั้งหนึ่งที่เลมโกรธจัดถึงขั้นเอากำปั้นทุบกำแพง ตอนนั้นเอง 

ที่ลอร์ดเบริคกวักมือเรียกเธอให้เข้าไปใกล ้ๆ  เธอไม่อยากทำเช่นนั้นเลยสักนิด  

แต่ฮาร์วินเอามือหนึ่งดันบั้นท้ายเธอไปข้างหน้า เธอก้าวไปสองก้าวแล้วก็ลังเล  

จิตใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัว “นายข้า” เธอรอฟังว่าลอร์ดเบริคจะเอ่ยว่า 

กระไร

	 “บอกเธอสิ” จ้าวแห่งสายฟ้าสั่งธอรอส

	 นักบวชแดงนั่งยอง ๆ ลงข้างเธอ “ท่านหญิง” เขาเอ่ย “จ้าวได้ประทาน 

ภาพของรเิวอรร์นัใหข้า้เหน็ ดเูหมอืนมนัจะเปน็เกาะทีอ่ยูใ่นทะเลเพลงิ เปลวไฟ 

พวกนั้นคือพวกราชสีห์ที่กำลังโจนทะยานพร้อมด้วยกรงเล็บยาวสีแดงฉาน  

พวกมันร้องคำรามกึกก้องนัก! ทะเลแห่งพวกแลนนิสเตอร์ ท่านหญิง ริเวอรร์รัน 

จะถูกโจมตีในไม่ช้า”

	 อาร์ยารู้สึกราวกับว่าเขาชกท้องเธอ “ไม่!”

	 “แม่หนูน้อย” ธอรอสพูด “เปลวไฟไม่โกหก บางครั้งข้าก็อ่านมันผิด  

กข็า้นะ่โงเ่ขลามดืบอดนกั แตข่า้วา่ไมใ่ชค่รัง้นีด้อก อกีไม่นานพวกแลนนิสเตอร ์

จะล้อมริเวอร์รัน”

	 “รอบบ์จะเอาชนะพวกนั้น” อาร์ยามีสีหน้าดื้อรั้นขึ้นมา “เขาจะเอาชนะ 

พวกนั้นเหมือนอย่างที่ชนะมาแล้ว”

	 “พี่ชายของเจ้าอาจจะไม่อยู่ที่นั่นแล้ว” ธอรอสบอก “มารดาของเจ้า 

ก็เหมือนกัน ข้าไม่เห็นพวกเขาในเปลวไฟ งานแต่งงานที่หญิงเฒ่านั่นพูดถึง  

งานแต่งงานที่ทวินส์...นางมีหนทางเฉพาะตัวในการรับรู้สิ่งต่าง  ๆ ผู้นั้นน่ะ ต้น 

เวยีรว์ูด้กระซบิใสห่นูางยามนางหลบั ถา้นางบอกวา่มารดาของทา่นไปทีท่วนิส.์..”
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	 อาร์ยาหนัไปหาทอมกบัเลม “หากพวกเจา้ไมจ่บัขา้ไว ้ ข้ากค็งไป อยู ่  ทีน่ัน่ 

แล้ว ข้าคงได้กลับ บ้าน แล้ว”

	 ลอร์ดเบริคไม่สนใจที่เธอระเบิดอารมณ์ออกมา “ท่านหญิง” เขาเอ่ย 

อย่างมีมารยาทด้วยน้ำเสียงเหนื่อยอ่อน “เจ้ารู้ไหมว่าน้องชายของตาเจ้าหน้าตา 

เป็นยังไง เซอร์บรินเดน ทัลลี ที่มีฉายาว่าปลาดำน่ะ เป็นไปได้ไหมว่าเขาจะ 

รู้จักเจ้า”

	 อาร์ยาส่ายหน้าอย่างทุกข์ระทม เธอเคยได้ยินแม่ของเธอพูดถึงเซอร์ 

บรินเดนปลาดำมาก่อน แต่หากเธอเคยเจอเขากับตัว นั่นก็ต้องเป็นตอนที่เธอ 

ยังเล็กเกินกว่าจะจดจำได้

	 “มโีอกาสนอ้ยนกัทีป่ลาดำจะยอมจา่ยเงนิกอ้นงามใหเ้ดก็สาวทีเ่ขาไมรู่จ้กั”  

ทอมวา่ “ทลัลเีปน็พวกขีร้ะแวงแลว้กไ็มเ่ปน็มติรดว้ย เขาคงตอ้งคดิแน ่ๆ วา่เรา 

ขายของปลอมให้”

	 “เราก็โน้มน้าวจนเขาเชื่อสิ” เลมผ้าคลุมไหล่เหลืองยืนกราน “เธอ ทำได ้ 

หรือไม่ก็ฮาร์วิน ริเวอร์รันอยู่ใกล้ที่สุดแล้ว ข้าว่าเราพาเธอไปที่นั่น แล้วรับ 

ทองคำมาซะ จะได้หมดเรื่องหมดราวกับเด็กนี่สักที”

	 “แล้วถ้าพวกราชสีห์จับเราไว้ในปราสาทเล่า” ทอมพูด “พวกน้ันจะไม่ชอบ 

อะไรมากกว่าได้จับท่านลอร์ดของเราใส่กรงแล้วแขวนห้อยลงมาจากยอดคาสเตอร์- 

ลีร็อก”

	 “ข้าจะไม่ยอมถูกจับ” ลอร์ดเบริคเอ่ยขึ้น คำสุดท้ายที่เขาไม่ได้เอ่ย 

ออกมาลอยคว้างอยู่ในอากาศ ทั้งเป็น แม้มันจะไม่ได้ผ่านริมฝีปากของเขา 

ออกมา แต่ทุกคนก็ต่างได้ยินคำนั้น แม้กระทั่งอาร์ยาเอง “แต่ถึงยังไงเราก็ 

ไม่กล้าบุ่มบ่ามไปจากที่นี่ ข้าอยากรู้ว่ากองทัพอยู่ตรงไหน ทั้งของพวกหมาป่า 

แล้วก็ราชสีห์ ชาร์นาควรจะรู้อะไรบ้าง ส่วนเมสเตอร์ของลอร์ดแวนซ์ก็น่าจะรู้ 

อยา่งอืน่เพิม่เตมิอกี เอคอรน์ฮอลลอ์ยูไ่มไ่กล ทา่นหญงิสมอลวูด้จะใหท้ีพ่ำนกั 

แก่เราสักพักระหว่างที่เราส่งหน่วยสอดแนมล่วงหน้าไปสืบ...”

	 คำพดูของเขากระแทกใสห่เูธอราวกบัเสยีงกลองตงึ  ๆ  แลว้ในฉบัพลนันัน้ 

มันก็มากเกินกว่าอาร์ยาจะรับไหว เธออยากไปริเวอร์รัน มิใช่เอคอร์นฮอลล์  

เธอต้องการมารดากับรอบบ์พี่ชายของเธอ มิใช่ท่านหญิงสมอลวู้ดหรือน้องชาย 
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ของตาที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อน เธอหันขวับแล้ววิ่งไปยังประตู เมื่อฮาร์วิน 

พยายามจะคว้าแขนเธอไว้ เธอก็เบี่ยงตัวหลบเขาอย่างรวดเร็วราวงูเลื้อย

	 ดา้นนอกคอกมา้ ฝนยงัคงตกลงมาไมห่ยดุ ไกลออกไปทางทศิตะวนัตก  

ฟ้าแลบแวบวาบขึ้นมา อาร์ยาวิ่งสุดฝีเท้า เธอไม่รู้ว่าตัวเองกำลังมุ่งหน้าไปที่ใด  

รูแ้ตเ่พยีงวา่เธออยากจะอยูเ่พยีงลำพงั หา่งไกลจากสรรพเสยีงทัง้หลาย หา่งจาก 

คำพดูทีว่า่งโหวงและคำสญัญาลม  ๆแลง้  ๆของคนพวกนัน้ ทัง้หมดทีข่า้ตอ้งการ 

คือไปริเวอร์รันเท่านั้น เป็นความผิดของเธอเองที่นำเกนดรีกับพายร้อนมาด้วย 

ตอนทีเ่ธอจากฮารเ์รนฮอลมา นา่จะดกีวา่ถา้เธอมาคนเดยีว หากเธอมาคนเดียว  

พวกนอกกฎหมายก็คงไม่มีทางจับเธอได้ แล้วเธอก็คงได้อยู่กับรอบบ์และแม่ 

ของเธอในขณะนี้แล้ว พวกเขาไม่เคยเป็นพรรคพวกของข้าเลย เพราะถ้าหาก 

เป็นพวกเขาจะไม่ท้ิงข้าไปแบบน้ันหรอก เธอว่ิงย่ำผ่านแอ่งน้ำท่ีเต็มไปด้วยโคลนตม  

ใครบางคนกำลังตะโกนเรียกช่ือเธอ อาจเป็นฮาร์วิน หรือไม่ก็เกนดรี แต่ 

เสยีงฟา้รอ้งทีด่งักระหึม่ไปทัว่เนนิเขาหลงัจากฟา้แลบไมถ่งึชัว่อดึใจกไ็ดก้ลบเสยีง 

พวกนัน้ไปสิน้ จา้วแหง่สายฟา้ เธอคดิขึน้มาอยา่งเกรีย้วกราด บางทเีขาอาจจะ 

ตายไม่เป็น แต่เขาโกหกเป็นแน่ ๆ 

	 จากที่ไหนสักแห่งทางซ้ายมือของเธอ ม้าตัวหนึ่งส่งเสียงร้องแหลมขึ้น  

อารย์าไมน่า่จะวิง่ออกหา่งจากคอกมา้มาไกลเกนิหา้สบิหลา แตต่วัเธอกเ็ปยีกชุม่ 

ไปถึงกระดูกแล้ว เธอเลี้ยวอ้อมมุมบ้านหลังหนึ่งซึ่งพังทลายลงมา ด้วยหวังว่า 

กำแพงทีม่มีอสสข์ึน้เตม็จะชว่ยกำบงัฝนได ้ และกเ็กอืบพุง่ชนคนเฝา้ยามรายหนึง่ 

เข้า มือที่สวมเกราะโซ่ถักกำรอบแขนของเธออย่างแรง

	 “เจ้าทำข้า  เจ็บ  นะ” เธอบอก และพยายามบิดแขนให้หลุด “ปล่อยสิ  

ข้ากำลังจะกลับไปอยู่แล้ว ข้า...”

	 “กลับไปเรอะ” เสียงหัวเราะของซานดอร์ คลิเกน เป็นดั่งเสียงเหล็ก 

ครูดกับหิน “ฝันไปเถอะ หมาป่าน้อย เจ้าเป็น  ของข้า  แล้ว” เขาอาศัยมือ 

แค่ข้างเดียวเท่านั้นในการกระชากยกตัวเธอให้ลอยจากพื้น แล้วลากเธอที่ 

กำลังดิ้นเตะไปยังม้าของเขาที่รออยู่ สายฝนเย็นเฉียบซัดใส่ทั้งสอง และ 

ชำระล้างเสียงตะโกนของเธอไปสิ้น สิ่งเดียวที่อาร์ยาคิดออกในตอนนั้น คือ 

คำถามที่เขาเคยถามเธอไว้ เจ้ารู้หรือเปล่าว่าหมาจัดการกับหมาป่ายังไง 


