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คํานําสํานักพิมพ์
หนังสือเรื่อง ผจญพายุดาบ หรือ A Storm of Swords นี้เป็นเล่มสามของนวนิยายชุด A
Song of Ice and Fire หรือทที่ างสำ�นักพิมพ์ตั้งชื่อภาษาไทยว่า มหาศึกชิงบัลลังก์ ตามชื่อ
ภาพยนตร์ช ุดทางโทรทัศน์ที่สร้างจากหนังสือชุดนี้
จอร์จ อาร์. อาร์. มาร์ติน ผูเ้ขียน ตั้งใจไว้ว่าจะเขียนนวนิยายมหากาพย์แฟนตาซีชุดนี้รวมทั้ง
สิ้น ๗ เล่ม ขณะนี้เขาเขียนเสร็จแ ละจัดพิมพ์ออกมาแล้ว ๕ เล่ม คือ
๑. A Game of Thrones (ค.ศ. ๑๙๙๖)
๒. A Clash of Kings (ค.ศ. ๑๙๙๙)
๓. A Storm of Swords (ค.ศ. ๒๐๐๐)
๔. A Feast for Crows (ค.ศ. ๒๐๐๕)
๕. A Dance with Dragons (ค.ศ. ๒๐๑๑)
ส่วน ๒ เล่มส ุดท้าย คือ
๖. The Winds of Winter
๗. A Dream of Spring
นั้นยังเขียนไม่เสร็จและยังไม่มีกำ�หนดออกจำ�หน่าย
แพรวสำ�นักพิมพ์ภ าคภูมิใจอย่างยิ่งท ี่ได้รับลิขสิทธิ์จากต่างประเทศสำ�หรับการแปลและจัด
พิมพ์จำ�หน่ายหนังสือชุดยิ่งใหญ่นใี้นฉบับภาษาไทย แต่เนื่องจากหนังสือแต่ละเล่มมีความหนา
มาก บางเล่มหนากว่า ๑,๐๐๐หน้า ทางสำ�นักพิมพ์จึงตัดสินใจแบ่งพิมพ์แต่ละเล่มออกเป็น ๒
เล่มเพื่อค วามสะดวกในการอ่านและพกพา
แพรวสำ�นักพิมพ์ห วังว่า ผจญพายุดาบ เล่มสามของ มหาศึกชิงบัลลังก์ นี้จะเป็นทถี่ ูกใจ
บรรดาแฟน ๆ ทีร่ อคอย และโปรดติดตามเล่มอื่น ๆ ซึ่งสำ�นักพิมพ์จ ะจัดพิมพ์ตามลำ�ดับต่อไป
แพรวสำ�นักพิมพ์
กันยายน ๒๕๕๖

บทนำ�

อากาศวันน ั้นทึมเทาและหนาวยะเยือก และพวกสุนัขกไ็ม่ย อมดมกลิ่น
นางหมาสีดำ�ต ัวใหญ่สูดจมูกห นึ่งทีที่รอยตีนหมี ก่อนจะถอยหลังและวิ่งหาง
ซุกหว่างขากลับไปหาฝูงซ ึ่งขดตัวอยู่ด้วยกันอ ย่างทุกข์ทนริมฝั่งแม่น้ำ�ขณะที่สาย
ลมบาดเนื้อ เช็ตต์ก็รู้สึกถึงส ายลมเช่นกัน มันแทงทะลุชั้นหนังเคี่ยวและผ้าขน
สัตว์สีดำ�ทเี่ขาสวม อากาศหนาวเกินไปสำ�หรับท ั้งคนและสัตว์แต่พวกเขาก็อยู่ที่
นี่แล้ว เขาเบะปากและเกือบรู้สึกได้ถึงฝีพุพองที่ปกคลุมแก้มและคอของเขาที่
กลายเป็นสแี ดงและรู้สึกโกรธ ข้าค วรจะได้ปลอดภัยอ ยู่ที่ผากำ�แพง ดูแลฝูงเร
เวนบ้า ๆ พวกนั้น และก่อไฟให้เมสเตอร์เอมอนผู้เฒ่าเพราะเจ้าล ูกนอกสมรส
จอน สโนว์ คนเดียวที่ชิงตำ�แหน่งน ั้นไปจากเขาจอนกับเพื่อนตัวอ้วน แซม ทาร์
ลี เป็นความผิดของพวกนั้นที่เขาต้องมาอยู่ที่นี่หนาวแทบแข็งตายกับฝูงหมาล่า
เนื้ออยู่กลางป่าผีสิงเช่นนี้
“เจ็ดนรกเอ๊ย” เขากระชากเชือกล่ามอย่างแรงเพื่อดึงความสนใจจากพวก
สุนัข “แกะรอยเข้า ไอ้หมาเฮงซวย นั่นรอยตีนหมีน ะ พวกแกอยากกินเนื้อหรือ
เปล่า หาให้เจอ!” แต่ฝูงห มาล่าเนื้อกลับยิ่งซุกต ัวแน่นขึ้นและส่งเสียงโหยหวน
เช็ตต์ตวัดแ ส้สั้น ๆ เหนือห ัวพวกมัน และนางหมาสีดำ�ก็คำ�รามใส่เขา“เนื้อหมา
ก็คงอร่อยไม่แ พ้เนื้อหมี” เขาเตือนมัน ลมหายใจจากทุกคำ�พูดของเขากลายเป็น
น้ำ�แข็ง
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ลาร์ก ชาวเกาะสามพี่น้อง ยืนก อดอกโดยซุกมือท ั้งสองใต้รักแร้ เขาสวมถุง
มือขนสัตว์สดี ำ� แต่ก ็บ่นไม่หยุดว ่านิ้วของเขาเย็นจนแข็ง “มันห นาวเกินกว่าจะ
ออกล่า” เขาบอก “ช่างหมีตัวนี้เถอะ มันไม่ค ุ้มให้เราหนาวตายหรอก”
“เรากลับม ือเปล่าไม่ได้ ลาร์ก” พอลตัวจ้อยพึมพำ�ผ ่านหนวดเคราสีน้ำ�ตาล
ที่ปกคลุมใบหน้าส่วนใหญ่ของเขา “ลอร์ดผู้บัญชาการต้องไม่ช อบแน่”มีน้ำ�แข็ง
อยู่ใต้จมูกบ ี้ ๆ ของชายร่างใหญ่ตรงที่น้ำ�มูกของเขากลายเป็นน ้ำ�แข็งม ือใหญ่
เทอะทะทสี่ วมถุงมือขนเฟอร์ห นากำ�ด้ามหอกไว้แ น่น
“ช่างหัวห มีเฒ่านั่นด้วย” ชาวเกาะสามพี่น้องบอก เขาเป็นชายร่างผอมที่มี
เครื่องหน้าค มและมีตาหลุกหลิก “ยังไงมอร์มอนต์ก ็จะตายก่อนฟ้าสางอยู่แล้ว
จำ�ไม่ได้ร ึ ใครจะไปใส่ใจว่าเขาชอบอะไร”
พอลตัวจ้อยกะพริบตาเล็ก ๆ สีด ำ� บางทีหมอนั่นอาจลืมไป แล้ว เช็ตต์คิด
เขาโง่เง่าพ อจะลืมได้เกือบทุกอย่างนั่นละ “ทำ�ไมเราต้องฆ่าหมีเฒ่าด ้วยเราก็แค่
หนีไปโดยไม่ย ุ่งกับเขาไม่ได้ห รือ”
“เจ้าคิดว่าเขาจะปล่อย เรา ไปเรอะ” ลาร์กถาม “เขาจะตามล่าเรา เจ้าอยาก
ถูกล่าหรือไง ไอ้หัวขี้เลื่อย”
“ไม่” พอลตัวจ้อยตอบ “ข้าไม่อยากถูกล่า ไม่เลย”
“งั้นเจ้าจะฆ่าเขาไหมล่ะ” ลาร์ก ถาม
“ฆ่า” ชายร่างใหญ่กระแทกปลายหอกกับตลิ่งที่จับต ัวเป็นน ้ำ�แข็ง “ข้าจะฆ่า
เขาไม่ควรตามล่าเรา”
ชาวเกาะสามพี่น้องเอามือออกจากรักแร้และหันม าหาเช็ตต์ “เราต้องฆ่าพวก
เจ้าหน้าที่ ทั้งหมด นะ ข้าว ่า”
เช็ตต์เบื่อห น่ายที่จะฟังเรื่องนี้เต็มที “เราพูดเรื่องนี้จบแล้ว หมีเฒ่าต ายแล้วก็
เบลนจากชาโดว์ทาวเวอร์ กรับบ์สกับเอธันที่โชคร้ายจับสลากต้องเข้าเวรพิทักษ์
พอดี ไดเวนกับแบนเนนที่แกะรอยเก่ง กับเซอร์ห มูอ้วนที่เป็นค นดูแลนกเรเวน
แค่นั้น เราจะฆ่าพวกเขาเงียบ ๆ ตอนพวกเขาหลับ ถ้ามีเสียงร้องแม้แต่แอะ
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เดียว เราเสร็จแน่ เสร็จห มดทุกคน” ฝีพุพองของเขาแดงด้วยโทสะ “ทำ�งาน
ของเจ้าและดใูห้ลูกพี่ลูกน้องของเจ้าทำ�งานของพวกเขา ส่วนพอล พยายามจำ�
ไว้ด้วยนะว่าตอน เวรสาม ไม่ใช่เวรสอง”
“เวรสาม” ชายร่างใหญ่เอ่ยผ่านหนวดเคราและน้ำ�มูกท ี่แข็งเป็นน้ำ�แข็ง“ข้า
กับตีนแมว ข้าจ ำ�ได้เช็ตต์”
คืนนี้เป็นคืนเดือนดับ และพวกเขาได้สลับเวรพิทักษ์เพื่อให้คนของพวกเขา
แปดคนยืนเฝ้าร ะวัง กับอีกสองคนดูแลม้า ไม่มีเวลาไหนเหมาะเท่านี้อีกแ ล้ว
นอกจากนี้ พวกคนเถื่อนอาจเล่นงานพวกเขาวันใดวันหนึ่งก็ได้เช็ตต์ต้องการไป
ให้ไกลจากที่นี่ก่อนเกิดเรื่องนั้น เขาตั้งใจจะมีชีวิตอยู่ต่อไป
พี่น้องร่วมสาบานสามร้อยคนของหน่วยพิทักษ์ราตรีได้ข ี่ม้าขึ้นเหนือสอง
ร้อยจากคาสเซิลแบล็กและอีกห นึ่งร้อยจากชาโดว์ทาวเวอร์ เป็นกองกำ�ลังลาด
ตระเวนที่ใหญ่ท ี่สุดในความทรงจำ�ของผู้ที่มีชีวิตอยู่ หรือเกือบหนึ่งในสามของ
หน่วยพิทักษ์ร าตรี พวกเขาต้องการตามหาเบน สตาร์ค, เซอร์เวย์มาร์รอยซ์
และนักลาดตระเวนคนอื่นที่หายตัวไป และค้นหาว่าทำ�ไมพวกคนเถื่อนจึงละทิ้ง
หมู่บ้าน แต่พวกเขาไม่ได้ร ่องรอยของสตาร์คกับร อยซ์มากไปกว่าต อนออกจาก
ผากำ�แพง แต่พ วกเขารู้ว่าค นเถื่อนหายไปไหนหมด พวกนั้นหนีข ึ้นสู่บริเวณที่สูง
อันเหน็บหนาวของเทือกเขาเขี้ยวน้ำ�แข็งที่แสนทุรกันดารเชิญพ วกนั้นสุมหัวกัน
อยู่ที่นั่นจนโลกสลายและเช็ตต์ก็จะไม่ส นใจเลย
แต่ไม่หรอก พวกคนเถื่อนกำ�ลังจะลงมาตามแม่น้ำ�ธ ารน้ำ�นม
เช็ตต์เหลือบตาขึ้นและเห็นมันอ ยู่ที่นั่น ตลิ่งหินของแม่น้ำ�ป กคลุมด้วยหิมะ
ลำ�น้ำ�สีน้ำ�นมจาง ๆ รินไหลไม่ส ิ้นสุดลงมาจากยอดเขาเขี้ยวน้ำ�แข็ง และตอน
นี้ มานซ์ เรย์เดอร์ กับพวกคนเถื่อนกำ�ลังหลั่งไหลมาในทิศทางเดียวกันธอเรน
สมอลวู้ด กลับม าอย่างตื่นตระหนกเมื่อสามวันก่อน ขณะที่เขาเข้าไปรายงาน
ผลการสอดแนมต่อหมีเฒ่า คนของเขา เคดจ์ วิตอ าย ก็เล่าให้พ วกที่เหลือฟัง
ว่า “พวกมันยังอยู่แถวเชิงเนิน แต่พ วกมันกำ�ลังมา” เคดจ์บอกพลางเอามืออัง
ไออุ่นจากไฟ “ฮาร์มาหัวห มาคุมกองหน้า นังหมาหน้าปรุนั่นโกดี้แอบเข้าไปใน
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ค่ายของนางและเห็นนางอยู่ข้างกองไฟ ไอ้โง่ทัมเบอร์จ อนอยากยิงธนูใส่นาง แต่
สมอลวู้ดมีสมองกว่า”
เช็ตต์ถ่มน ้ำ�ลาย “พวกนั้นมีกันเท่าไร เจ้าบอกได้ไหม”
“เยอะแยะมากมาย สองหมื่น สามหมื่น เราไม่ได้อยูน่ ับหรอก ฮาร์มามีคนอยู่
ห้าร้อยในกองหน้า ทุกคนขมี่ ้า”
พวกที่อยูร่ อบกองไฟสบตากันอ ย่างไม่สบายใจ แค่เห็นค นเถื่อนสักโหลขมี่ ้าก็
ถือเป็นเรื่องยากแล้ว แต่นี่ ห้าร ้อย...
“สมอลว ู้ดส่งข ้ากับแบนเนนอ้อมกองหน้าไปแอบดูขบวนหลัก” เคดจ์เล่า
ต่อ “มันยาวไม่สิ้นสุดเลย พวกมันเคลื่อนตัวช้าเหมือนแม่น้ำ�ที่เป็นน้ำ�แข็งวัน
ละสี่ห้าไมล์ แต่พ วกมันดูเหมือนไม่คิดจะกลับหมู่บ้านอีกแล้ว คนกว่าครึ่งเป็นผู้
หญิงและเด็ก แถมยังต้อนสัตว์มาด้วย ทั้งแพะ แกะ และแม้กระทั่งออร็อคส์ที่
ลากเลื่อน บรรทุกข นสัตว์เป็นม ัด ๆ กับเนื้อเป็นซีก ๆ กรงไก่เครื่องปั่นเนย และ
เครื่องปั่นด ้าย ข้าวของประดามีท ั้งหมด ทั้งลาทั้งม ้าบรรทุกกันจนหลังแทบหัก
พวกผู้หญิงก ็เหมือนกัน”
“พวกมันเลาะธารน้ำ�นมมากันงั้นเรอะ” ลาร์ก ชาวเกาะสามพี่น้องถาม
“ก็ข้าพูดแ บบนั้นไม่ใช่หรือไง”
ลำ�ธารน้ำ�นมจะพาคนเถื่อนผ่านกำ�ปั้นแ ห่งปฐมบุรุษ หรือป ้อมวงแหวน
โบราณที่หน่วยพิทักษ์ราตรีตั้งค ่ายพัก คนที่มีสมองแม้เพียงน้อยนิดย่อมเห็นว่า
ถึงเวลารื้อค ่ายและถอยกลับผากำ�แพงแล้ว แม้หมีเฒ่าจะเสริมความแข็งแกร่ง
ของกำ�ปั้นด ้วยเหล็กแหลม หลุมพราง และขวาก แต่ท ั้งหมดไม่ม ีทางต้านทาน
ทัพใหญ่ขนาดนั้นได้ ขืนรั้งรออยู่ที่นี่ต่อไป พวกเขาจะถูกล้อมและพ่ายแพ้
และธอเรน สมอลวู้ด ก็อยาก โจมตี ดอนเนล ฮิลล์ หน้าห วาน เป็นอัศวิน
ฝึกหัดของเซอร์มัลลาดอร์ ล็อก เมื่อค ืนก่อนสมอลวู้ดไปที่กระโจมของล็อก
เซอร์มัลล าดอร์มีความคิดเหมือนเซอร์ออตทิน ไวเธอร์ส ผู้เฒ่า คือถ อยกลับผา
กำ�แพง แต่ส มอลวู้ดอยากโน้มน้าวให้เขาทำ�ตรงข้าม “พระราชานอกผากำ�แพง
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ผู้นี้ไม่มีวันคาดว่าจะเจอเราขึ้นเหนือมาไกลขนาดนี้แน่” ดอนเนลหน้าหวาน
รายงานคำ�พ ูดของเขา “และทัพใหญ่โตของเขากเ็ป็นแค่กลุ่มคนงุ่มง่าม มีแต่
พวกไร้ป ระโยชน์ที่ไม่รู้ว่าจะจับด าบด้านไหนด้วยซ้ำ� แค่โดนซัดทีเดียวพวกมันก็
กลัวหัวห ด ร้องโหยหวนไม่เป็นท่ากลับกระท่อมไปอีกห้าสิบปีแล้ว”
สามร้อยต่อสามหมื่น เช็ตต์เรียกมันว่าความบ้าคลั่งอ ย่างสิ้นเชิง และสิ่งที่บ้า
ยิ่งกว่านั้นกค็ ือเซอร์มัลลาดอร์เชื่อ และทั้งคู่กำ�ลังจ ะช่วยกันกล่อมหมีเฒ่า“ขืน
รอนานเกินไป เราอาจเสียโอกาส ไม่ม ีวันมาถึงอ ีก” สมอลวู้ดบอกทุกคนที่ฟัง
เซอร์ออตท ิน ไวเธอร์ส แย้งว ่า “เราคือโล่ที่ปกป้องอาณาจักรของมนุษย์
เราไม่โยนโล่ท ิ้งถ้าไม่มีเหตุผลอันด ี” แต่ธอเรน สมอลวดู้ โต้ว่า “ในการต่อสู้
ด้วยดาบ การป้องกันตัวที่แน่นอนที่สุดค ือการฟันดาบอย่างเร็วจนฆ่าศัตรู ไม่ใช่
การหดตัวซ ่อนหลังโล่”
แต่ทั้งสมอลว ู้ดแ ละไวเธอร์สไม่มอี ำ�นาจบัญชาการ ลอร์ดผ บู้ ัญชาการ
มอร์มอนต์ต ่างหากที่มี และมอร์มอนต์ก ็รอกองสอดแนมอื่น ๆ รอจาร์แ มน
บัคเวล กับพ วกที่ไต่บันไดยักษ์ และรอโควรินครึ่งม ือกับจอน สโนว์ ทีไ่ปสืบข่าว
แถวช่องเขาโหยหวน แต่บัคเวลกับครึ่งมือยังไม่กลับม าเสียที น่าจะตายไปแล้ว
เช็ตต์วาดภาพจอน สโนว์ นอนตัวเขียวและแข็งทื่ออยู่บนยอดเขาอ้างว้างหนาว
เหน็บที่ไหนสักแห่งโดยมีหอกของคนเถื่อนปักบั้นท้าย ความคิดน ั้นทำ�ให้เขายิ้ม
ได้ หวังว ่าพวกนั้นจะฆ่าห มาป่าบ้าของหมอนั่นด ้วย
“ที่นี่ไม่ม ีหมี” เขาตัดสินใจปุบปับ “มีแ ค่รอยเท้าเก่า ๆ เท่านั้นเอง กลับไป
ที่กำ�ปั้นกันเถอะ” พวกสุนัขแ ทบจะลากเขาจนตัวล อย ด้วยกระตือรือร้นที่จะ
กลับพอ ๆ กับเขา พวกมันคงคิดว่าจะได้ก ินอาหาร เช็ตต์ต้องหัวร่อออกมาเขา
ให้พวกมันอดอาหารมาสามวันแล้ว เพื่อให้พวกมันหงุดหงิดหิวโหย คืนนี้ก่อน
จะเร้นกายเข้าสู่ความมืด เขาจะปล่อยพวกมันตามแนวผูกม้าหลังจากดอนเนล
ฮิลล์ หน้าห วาน กับค าร์ลตีนแ ปตัดเชือกล่ามแล้ว พวกเขาจะเจอเหล่าหมา
ล่าเนื้อที่แยกเขี้ยวคำ�รามกับม้าท ี่ตื่นตระหนกวิ่งพล่านทั่วกำ�ปั้นลุยฝ่ากองไฟ
กระโจนจากปราการวงแหวน และเหยียบย่ำ�ก ระโจมที่พักท่ามกลางความสับสน
อลหม่านนั้น อาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าใครจะสังเกตเห็นว่าพ ี่น้องสิบสี่คน
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หายตัวไป
ลาร์กอยากพาคนเข้ามาสองเท่าข องจำ�นวนนั้น แต่จะคาดหวังอะไรได้
จากชาวเกาะสามพี่น้องผู้โง่เขลาและตัวเหม็นกลิ่นค าวปลาเล่า เกิดเรื่อง
แพร่งพรายออกไป มีหวังโดนยิงหัวโดยไม่ทันรู้ตัว ไม่ล ะ สิบสี่เป็นจำ�นวนที่ดี
มากพอจะลงมือทำ�สิ่งจำ�เป็นแต่ไม่ม ากเกินไปจนเก็บความลับไม่อยู่ เช็ตต์เป็น
ผู้เลือกสมาชิกส ่วนใหญ่ด้วยตัวเอง พอลตัวจ้อยเป็นหนึ่งในคนของเขา ชาย
ที่แข็งแกร่งท ี่สุดในผากำ�แพง แม้จ ะช้าเชื่องกว่าห อยทากตายก็ตาม มีอ ยู่ครั้ง
หนึ่งที่เขาทำ�ให้คนเถื่อนคนหนึ่งถึงกับหลังหักด ้วยการกอดรัดอ ย่างแรง พวก
เขามีเดิร์ก๑ด้วย หมอนี่ได้ช ื่อตามอาวุธโปรดที่ใช้ และยังมีชายผมเทาร่างเล็กที่
บรรดาพี่น้องเรียกว่าตีนแมว ซึ่งเคยข่มขืนหญิงร่วมร้อยสมัยยังหนุ่ม และชอบ
คุยโวว่าพวกนางไม่มีใครสักคนที่เห็นหรือได้ยินเสียงเขาจนกระทั่งเขาสอดใส่เข้า
ไปในร่างกายแล้ว
เช็ตต์เป็นค นวางแผน เขาฉลาด ทำ�งานรับใช้เมสเตอร์เอมอนผู้เฒ่ามาสี่ปีเต็ม
ก่อนที่เจ้าล ูกนอกสมรส จอน สโนว์ จะเขี่ยเขาออกไป เพื่อให้ง านของเขาตก
เป็นของเจ้าหมูอ้วนเพื่อนของมัน ตอนลงมือฆ่าแซม ทาร์ล ี คืนนี้ เขาตั้งใจจะ
กระซิบว ่า “ฝากความรักไปถึงลอร์ดสโนว์ด้วย” ทีห่ ูหมอนั่นก่อนเชือดคอเซอร์
หมูอ้วนให้เลือดไหลปุด ๆ ผ่านชั้นไขมันออกมา เช็ตต์คุ้นกับนกเรเวนดี เขาจึง
จะไม่มีปัญหากับพวกมัน ไม่ม ากไปกว่าทาร์ล ี แค่แตะมีดหนึ่งที เจ้าค นขลาดนั่น
ก็คงฉี่ราดกางเกงและพร่ำ�ว อนขอชีวิต ให้มันข อไป ไม่มีประโยชน์ห รอก หลัง
กรีดคอหอยหมอนั่นแล้ว เขาจะเปิดกรงไล่พวกนกไปเสียเพื่อไม่ให้มีสารส่งไป
ถึงผากำ�แพงได้ ตีนแมวกับพอลตัวจ้อยจะฆ่าหมีเฒ่าเดิร์กจะจัดการเบลน และ
ลาร์กกับพ วกลูกพี่ลูกน้องจะปิดปากแบนเนนกับไดเวนผู้เฒ่า เพื่อไม่ให้สองคน
นั่นแกะรอยพวกเขาได้ พวกเขาสะสมเสบียงมาปักษ์ห นึ่งแล้ว และดอนเนล
หน้าหวานกับค าร์ลตีนแปจะเตรียมม้าไว้ให้พร้อมเมื่อม อร์มอนต์ตาย อำ�นาจ
บัญชาการจะตกเป็นของเซอร์ออตทิน ไวเธอร์สช ายชราผู้ไร้น้ำ�ยา เขาจะวิ่ง
หน้าตั้งกลับผ ากำ�แพงก่อนพระอาทิตย์ตก และจะไม่ย อมส่งคนออกตามเราให้
เปลืองเปล่าด ้วย
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พวกสุนัขล ากเขาขณะที่พวกเขาเดินผ่านดงไม้ เช็ตต์เห็นกำ�ปั้นโผล่พ ้นสีเขียว
ของป่าขึ้นม า อากาศวันนี้มืดครึ้มจ นหมีเฒ่ามีบัญชาให้จุดคบไฟ คบไฟเป็น
วงใหญ่ลุกโชติช่วงอยู่รอบปราการวงแหวนบนยอดเนินหินชัน ทั้งสามลุยข้าม
ลำ�ธาร น้ำ�น ั้นเย็นยะเยือกและมีแผ่นน้ำ�แข็งแ ผ่ไปทั่วพื้นผิว “ข้าจ ะมุ่งหน้าไป
ชายฝั่ง” ลาร์กชาวเกาะสามพี่น้องบอก “ข้ากับพ วกลูกพี่ลูกน้องของข้า เราจะ
ต่อเรือและแล่นกลับบ ้านที่หมู่เกาะสามพี่น้อง”
และคนที่บ้านกจ็ ะรู้ว่าพวกแกทิ้งห น้าที่และตัดหัวโง่ ๆ ของพวกแกเช็ตต์คิด
ไม่มีการละทิ้งห น่วยพิทักษ์ราตรีเมื่อได้กล่าวคำ�สัตย์สาบานไปแล้ว ไม่ว่าที่ใดก็
ตามในเจ็ดร าชอาณาจักร พวกเขาจะถูกจับแ ละฆ่าทิ้ง
ส่วนออลโลมือก ุดกำ�ลังพูดเรื่องการแล่นเรือกลับไทรอช ซึ่งเขาอ้างว่าคนที่
นั่นไม่ถูกตัดม ือโทษฐานขโมยอย่างซื่อสัตย์ส ักเล็กน้อย และไม่ถูกเนรเทศตลอด
ชีวิตเพราะนอนกับเมียอัศวินสักค น เช็ตต์คิดอยูว่ ่าจะไปกับเขาดีไหมแต่เขาพูด
ภาษาแบบกลั้วอยู่ในคอนั่นไม่ได้ และไม่รู้จะไปทำ�อ ะไรที่ไทรอชเขาเติบโตใน
แฮกส์ไมร์แ ละไม่มีทักษะใดให้อ วดอ้าง พ่อของเขาขุดทุ่งนาของคนอื่นเพื่อจับ
ปลิงมาตลอดชีวิต แกจะถอดเสื้อผ้าออกหมดยกเว้นผ ืนหนังหนา ๆ ลงไปเดิน
ลุยน้ำ�ขุ่นคลั่ก พอกลับขึ้นมาก็มีปลิงเกาะจากยอดอกลงไปถึงข ้อเท้า บางครั้งแก
จะสั่งให้เช็ตต์ช่วยดึงปลิงอ อก ครั้งห นึ่งเช็ตต์ถูกปลิงเกาะฝ่ามือและฟาดมันกับ
กำ�แพงด้วยความรังเกียจ เขาถูกพ่อตีเกือบตายที่ทำ�แบบนั้น พวกเมสเตอร์รับ
ซื้อปลิงในราคาสิบสองตัวต่อหนึ่งส ตางค์แดง
ลาร์กอยากกลับบ้านเกิดก็เชิญ และชาวไทรอชเวรตะไลพวกนั้นด้วย แต่เช็ตต์
ไม่ไปหรอก หากเขาไม่มีวันกลับไปเห็นแฮกส์ไมร์อ ีก มันกไ็ม่มากเกินไปหรอก
ตัวเขาเองนั้นชอบป้อมของคราสเตอร์ คราสเตอร์อ ยู่ดีกินดีในป้อมนั่นเหมือน
พวกลอร์ด ทำ�ไมเขาจะทำ�แ บบนั้นบ้างไม่ได้ นั่นต้องน่าหัวเราะมากเช็ตต์ลูก
พ่อค้าปลิงก ลายเป็นลอร์ดผู้ครองป้อม ธงประจำ�ตระกูลข องเขาอาจเป็นฝูงปลิง
สิบสองตัวบ นพื้นส ีชมพูก็ได้ แต่เรื่องอะไรจะหยุดแค่ก ารเป็นลอร์ดล่ะ บางที
เขาอาจเป็นพระราชาก็ได้ มานซ์ เรย์เดอร์ เริ่มด้วยการเป็นอ ีกามาก่อน ข้าก็น่า
จะเป็นพระราชาได้เหมือนกัน และมีเมียหลาย ๆ คน คราสเตอร์ม ีสิบเก้า ไม่
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นับพวกเด็กผ ู้หญิงหรือลูกสาวที่เขายังไม่ทันนอนด้วย เมียครึ่งหนึ่งทั้งแก่และ
อัปลักษณ์พอ ๆ กับค ราสเตอร์เอง แต่นั่นไม่สำ�คัญอ ะไร เช็ตต์อาจให้พวกเมีย
แก่ ๆ ไปทำ�ครัวและทำ�ความสะอาด ขุดแครอตแ ละให้ข้าวหมู ส่วนพวกเมีย
สาว ๆ เขาจะเอาไว้นอนด้วยให้อุ่นเตียงและอุ้มท้องลูกของเขา คราสเตอร์จะไม่
ว่าหรอก หลังโดนพอลตัวจ้อยกอดเข้าให้
ผู้หญิงกลุ่มเดียวที่เช็ตต์เคยรู้จักคือพวกนางโลมที่เขาจ่ายเงินซื้อในโมลส์
ทาวน์ สมัยทเี่ขาหนุ่ม ๆ สาวในหมู่บ้านมองหน้าเขาที่เต็มไปด้วยฝีกับหูดแค่
แวบหนึ่งก็เบือนหน้าหนีอย่างรังเกียจ ทีเ่ลวร้ายที่สุดค ือนังเบสซาสกปรกที่อ้า
ขาให้ผู้ชายทุกคนในแฮกส์ไมร์ จนเขาสงสัยว่าทำ�ไมไม่รวมเขาด้วย เขาอุตส่าห์
ใช้เวลาทั้งเช้าเก็บดอกไม้ป ่าที่ได้ยินว่านางชอบ แต่แ ม่นั่นกลับหัวเราะใส่หน้าเขา
และบอกว่ายอมคลานขึ้นเตียงกับป ลิงของพ่อเขาดีกว่าข ึ้นเตียงกับเขา นางหยุด
หัวเราะเมื่อเขาเอามีดแทงนาง ช่างอ่อนหวาน สีหน้าข องนางยามนั้น เขาจึงดึง
มีดออกและแทงนางอีกครั้ง เมื่อเขาถูกจับใกล้ ๆ เจ็ดลำ�ธารลอร์ดว ัลเดอร์ เฟรย์
ผู้เฒ่า ไม่ได้เสียเวลามาตัดสินโทษเองด้วยซ้ำ� แต่ส่งลูกน อกสมรส คนหนึ่งที่ชื่อ
วัลเดอร์ ริเวอร์ส มาแทน และพอรู้ตัวอีกที เช็ตต์กก็ ำ�ลังเดินไปผากำ�แพงกับ
ยอริน เจ้าป ีศาจดำ�ตัวเหม็น เขาต้องแลกวินาทีแห่งค วามสุขอันแสนสั้นนั้นด้วย
ชีวิตทั้งชีวิต
แต่ตอนนี้เขาตั้งใจจะเอาคืน กับผ ู้หญิงของคราสเตอร์ด้วย ตาแก่คนเถื่อนใจ
คดนั่นพูดถ ูก ถ้าอ ยากได้ผู้หญิงเป็นเมียก็เอาตัวม า แล้วก็ไม่ต้องให้ด อกไม้เผื่อ
นางจะไม่ท ันสังเกตเห็นฝีพุพองของเจ้า เช็ตต์ไม่ค ิดจะทำ�ความผิดนั้นซ้ำ�อีก
มันจะได้ผล เขาสัญญากับตัวเองเป็นครั้งที่ร้อย ตราบใดที่เราหนีรอดไปได้
อย่างลอยนวล เซอร์ออตทินจะมุ่งหน้าล งใต้ไปชาโดว์ท าวเวอร์ ซึ่งเป็นทางที่สั้น
ที่สุดสู่ผากำ�แพง เขาจะไม่เสียเวลากับเรา ไม่ใช่ไวเธอร์สแน่ ทั้งหมดที่เขาอยาก
ได้คือการเดินทางกลับอย่างปลอดภัย ทีนี้ก็ธอเรน สมอลวู้ด เขาจะต้องยืนยัน
ให้โจมตี แต่ค วามระมัดระวังเซอร์ออตทินนั้นหยั่งร ากลึกเกินไปและเขาก็เป็น
ผู้อาวุโส ไม่ส ำ�คัญอะไรหรอก พอเราหนีไปแล้ว สมอลวู้ดอยากโจมตีใครก็เชิญ
ตามสบาย เราจะใส่ใจทำ�ไม ถ้าพ วกนั้นไม่มีใครกลับถึงผากำ�แพง ก็จ ะไม่มีใคร
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ออกตามหาเราหรอก เพราะคิดว่าเราตายไปกับคนอื่น ๆนั่นเป็นค วามคิดใหม่
และชั่วครูห่ นึ่งที่ความคิดนั้นยั่วยวนใจเขา แต่พวกเขาจะต้องสังหารเซอร์ออต
ทินกับเซอร์ม ัลลาดอร์ ล็อก ด้วยเพื่อให้สมอลว ู้ดได้อำ�นาจบัญชาการ และทั้งคู่ก็
มีคนดูแลรับใช้ทั้งวันทั้งคืน...ไม่ได้ ความเสี่ยงสูงเกินไป
“เช็ตต์” พอลตัวจ้อยเอ่ยขณะทพี่ วกเขาเดินตามทางสัตว์ป่าที่เป็นหิน ผ่านดง
สนผู้พิทักษ์แ ละสนทหาร “แล้วนกนั่นล่ะ”
“นกบ้าอ ะไร” สิ่งสุดท้ายที่เขาต้องการในตอนนี้ก็คือไอ้หัวขี้เลื่อยบางคนบ่น
พล่ามเรื่องนก
“นกเรเวนของหมีเฒ่า” พอลต ัวจ้อยตอบ “ถ้าเราฆ่าเขา ใครจะให้อาหารนก
ของเขา”
“ใครจะไปสนล่ะ ถ้าเจ้าอยากฆ่านกนั่นด้วยก็เชิญ”
“ข้าไม่อยากทำ�ร้ายนกอะไรที่ไหน” ชายร่างใหญ่ว่า “แต่น กนั่นพูดได้ จะเกิด
อะไรขึ้นถ้าม ันบอกว่าเราทำ�อะไร”
ลาร์กชาวเกาะสามพี่น้องหัวเราะ “พอลตัวจ้อยหัวทึบทึ่มเหมือนกำ�แพง
ปราสาทเลย” เขาล้อ
“หุบปากไปเลยนะ” พอลตัวจ้อยพูดอย่างน่ากลัว
“พอล” เช็ตต์เอ่ยก่อนที่ชายร่างใหญ่จะบันดาลโทสะเกินไป “ตอนพวกเขา
พบตาแก่นั่นนอนจมกองเลือดถูกเชือดคอ พวกเขาจะไม่ต้องให้น กที่ไหนมาบอก
หรอกว่าม ีคนฆ่าเขา”
พอลตัวจ้อยหยุดคิดครู่หนึ่ง “นั่นก ็จริง” เขายอมรับ “ถ้าอ ย่างนั้นข้าเลี้ยงมัน
ไว้ได้หรือเปล่า ข้าชอบนกตัวนั้น”
“มันเป็นของเจ้าแล้ว” เช็ตต์ตอบเพียงเพื่อจะให้เขาหุบปาก
“เรากินมันได้เสมอถ้าหิวขึ้นมา” ลาร์กบอก
พอลตัวจ้อยอารมณ์ขุ่นมัวอีกครั้ง “อย่าได้คิดจะกินน ก ของข้า เป็นอันขาด
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นะ ลาร์ก อย่าเป็นอันขาด”
เช็ตต์ได้ยินเสียงลอยผ่านหมู่ไม้มา “หุบป ากเสีย ๆ ของพวกเจ้าได้แ ล้วทั้งคู่
เลย เราเกือบถึงกำ�ปั้นแล้ว”
พวกเขาโผล่ออกไปใกล้ด้านตะวันตกของเนินและเดินอ้อมไปทางใต้ซึ่งลาด
ชันน้อยกว่า ริมช ายป่ามีชายร่วมโหลกำ�ลังฝึกธนู พวกเขาวาดเส้นเป็นเค้าโครง
ร่างไว้ที่ลำ�ต ้นของต้นไม้ และกำ�ลังย ิงลูกธนูใส่ “ดูนั่น” ลาร์กว่า “หมูยิงธนู”
จริงเสียด้วย พลธนูที่อยู่ใกล้ที่สุดค ือเซอร์หมูอ้วน เด็กห นุ่มร ่างอ้วนที่ขโมย
ตำ�แหน่งรับใช้เมสเตอร์เอมอนของเขาไป แค่เห็นแซมเวล ทาร์ล ี เท่านั้นโทสะ
ของเขากค็ ุกรุ่น การรับใช้เมสเตอร์เอมอนเป็นชีวิตที่ดีที่สุดท ี่เขาเคยรู้จักชายชรา
ตาบอดผู้นั้นไม่เรียกร้องอะไรมากมาย และไคลดาสกด็ ูแลความต้องการส่วน
ใหญ่ของชายผู้นั้นอยู่แล้ว หน้าที่ของเช็ตต์ง่ายมาก ทำ�ค วามสะอาดกรงนกก่อ
ไฟสองสามกอง ไปรับอาหารมาสองสามมื้อ...และเอมอนไม่เคยลงไม้ลงมือกับ
เขาแม้แต่ค รั้งเดียว ลองคิดด ูสิว่าเขาเดินเข้ามาและผลักข้าออกไปได้ด ้วยเหตุผล
เพราะเขามีชาติตระกูลสูงแ ละอ่านออกเขียนได้ ข้าน ่าจะให้เขาอ่านมีดให้ก่อน
แหวะคอเขา “พวกเจ้าไปก่อนเถอะ” เขาบอกคนอื่น “ข้าอยากดูสักหน่อย”
พวกสุนัขอ อกแรงลากเขาอย่างกระวนกระวายอยากไปกับคนอื่น ๆเพื่อไปหา
อาหารทพี่ วกมันคิดว่ารออยู่บนยอดเนิน เช็ตต์เตะนางหมาด้วยปลายรองเท้าบู๊
ตและนั่นก็ทำ�ให้พ วกมันสงบลงบ้าง
เขามองจากดงไม้ขณะที่เด็กห นุ่มร่างอ้วนปลุกปล้ำ�ก ับธนูยาวที่ยาวเท่าตัวเขา
ใบหน้ากลมแป้นสีแดงนั้นย่นยุ่งด้วยความมุ่งมั่น ลูกธนูสามดอกปักบนพื้นข้าง
หน้า ทาร์ลพี าดลูกธนูและดึง เขาเหนี่ยวสายค้างอยู่นานขณะพยายามเล็งและ
ปล่อยมือ ลูกธ นูหายไปในป่า เช็ตต์หัวเราะเสียงดังออกมา เป็นเสียงขึ้นจมูกที่
เต็มไปด้วยความชิงชังอันฉ่ำ�ห วาน
“เราไม่ม ที างหาลูกธนูนั่นเจอและข้าก ็จะถูกด่า” เอ็ดด์ ทอลเลตต์ อัศวิน
ฝึกหัดผมเทาหน้าตาบึ้งตึงทที่ ุกคนเรียกว่าเอ็ดด์จ อมโศก ประกาศ “ไม่ม ีอะไร
หายไปโดยพวกเขาไม่เพ่งเล็งข ้า นับตั้งแต่ตอนที่ข้าเสียม้าไป อย่างกับจะมีใคร
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ทำ�อะไรได้ ม้าน ่ะสีขาว แถมหิมะก็ตก พวกเขาคาดหวังอะไรนะ”
“ลมพัดดอกนั้นไป” เกร็นน์ เพื่อนอีกคนของลอร์ดส โนว์บอก “จับธนูให้มั่น
ๆ เข้าไว้ส ิ แซม”
“มันหนักนี่” เด็กห นุ่มร่างอ้วนบ่น แต่ก็ดึงลูกธนูดอกที่สองอยู่ดี ดอกนี้พุ่งสูง
ผ่านกิ่งไม้ส ูงเหนือเป้าราวสิบฟุต
“ข้าคิดว่าเจ้ายิงใบไม้หลุดจากต้นไม้ต้นนั้นไปแล้ว” เอ็ดด์จอมโศกว่า “ใบไม้
ร่วงเร็วพออยู่แล้ว ไม่จำ�เป็นต ้องช่วยมันหรอก” เขาถอนใจ “แล้วเราทุกคนก็รู้
ดีว่าหลังฤ ดูใบไม้ร่วงคืออะไร ทวยเทพ ข้าห นาวเหลือทน ยิงธ นูดอกสุดท้ายซะ
แซมเวล ข้าว ่าลิ้นข้าแข็งติดเพดานปากแล้ว”
เซอร์หมูอ ้วนลดคันธนูลง และเช็ตต์คิดว่าเขากำ�ลังจ ะเริ่มโวยวายว่า “มันยาก
เกินไป”
“พาด เหนี่ยว แล้วก ็ยิง” เกร็นน์บอก “ทำ�สิ”
เด็กหนุ่มร ่างอ้วนดึงลูกธนูดอกสุดท้ายขึ้นจากพื้นอย่างเชื่อฟัง พาดมัน
กับคันธนู เหนี่ยว และปล่อย เขาทำ�อย่างเร็วโดยไม่ได้ห รี่ตามองลูกธนูอย่าง
ระมัดระวังเหมือนสองครั้งแ รก ธนูจ ึงปักเข้าท ี่เค้าโครงร่างทวี่ าดด้วยถ่านตรง
บริเวณหน้าอกและสั่นสะท้านอยู่ตรงนั้น “ข้า ยิง ถูกเขาแล้ว” เซอร์หมูอ้วนทำ�
เสียงตกใจ “เกร็นน์ เจ้าเห็นไหม เอ็ดด์ ดูส ิ ข้ายิงโดนเขาแล้ว!”
“เข้าตรงซี่โครงนะ ข้าว่า” เกร็นน์เอ่ย
“ข้าทำ�เขาตายหรือเปล่า” เด็กห นุ่มร่างอ้วนอยากรู้
ทอลเลตต์ยักไหล่ “อาจจะแทงทะลุปอด ถ้าเขามีปอดนะ แต่ต้นไม้ส่วนใหญ่
ไม่มีหรอก” เขาหยิบคันธนูจ ากมือของแซม “แต่ข ้าเคยเห็นที่ยิงได้แ ย่กว่านี้มา
แล้ว และใช่ ทำ�ได้ไม่เลว”
เซอร์หมูอ ้วนยิ้มกว้าง คนทเี่ห็นเขาคงคิดว่าเขา ทำ� อะไรบางอย่างมาจริง ๆ
แต่เมื่อเขาเห็นเช็ตต์กับห มาล่าเนื้อ รอยยิ้มของเขาก็ม้วนขึ้นและกลายเป็นเสียง
ร้องแหลม
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“เจ้ายิงถ ูกต้นไม้ก ็จริง” เช็ตต์เอ่ย “เอาไว้ดวู ่าเจ้ายิงเป็นยังไงตอนเจอคนของ
มานซ์ เรย์เดอร์ เถอะ พวกมันไม่ยืนกางแขนโบกกิ่งใบไปมาหรอกนะไม่เลย
พวกมันจะวิ่งตรงมาหาเจ้า แผดร้องใส่หน้าเจ้า และข้าพนันได้เลยว่าเจ้าต้องฉี่
ราดกางเกงแน่ คนหนึ่งในพวกนั้นจะปักขวานที่หว่างตาตี่ ๆ เหมือนหมูของเจ้า
สิ่งสุดท้ายที่เจ้าได้ยินก็คือเสียง โพละ ตอนที่ขวานจามกะโหลก”
เด็กหนุ่มร ่างอ้วนตัวสั่นเทา เอ็ดด์จอมโศกวางมือบ นไหล่เขา “น้องชาย”เขา
เอ่ยเสียงขรึม “แค่เพราะเจ้าโดนแบบนั้นไม่ได้หมายความว่าแซมเวลจะต้องโดน
แบบเดียวกันน ี่”
“เจ้าพูดถึงอ ะไร ทอลเลตต์”
“ขวานที่เฉาะกบาลเจ้าไง จริงห รือเปล่าที่มันทำ�ให้ส มองครึ่งหนึ่งข องเจ้าไหล
ลงพื้นและหมาของเจ้ากินเข้าไปน่ะ”
เกร็นน์จอมเปิ่นหัวเราะ และแม้แต่แซมเวล ทาร์ลี ก็ย ังยิ้มแห้ง ๆ ออกมา
เช็ตต์เตะสุนัขตัวที่อยู่ใกล้ที่สุด กระชากสายจูง และออกเดินขึ้นเนิน เชิญยิ้ม
ตามสบายเลย เซอร์หมูอ้วน แล้วเราจะได้เห็นกันว ่าคืนนี้ใครจะหัวเราะ เขาได้
แต่หวังว่าจ ะมีเวลาพอฆ่าทอลเลตต์ด ้วย ไอ้งั่งหน้าม้าอ มทุกข์ นั่นแหละมัน
ทางที่ไต่ป ีนนั้นสูงชัน แม้กระทั่งด ้านนี้ที่ลาดชันน้อยที่สุดของกำ�ปั้น ขึ้นไปได้
ระยะหนึ่งพ วกสุนัขก็เริ่มเห่าแ ละดึงสายจูงเพราะคิดว่าจะได้กินอะไรในเร็ว ๆ
นี้ เขาให้ม ันลิ้มรสรองเท้าบตู๊ ของเขาแทนและฟาดแส้ใส่เจ้าตัวใหญ่อัปลักษณ์
ที่แว้งใส่เขา พอผูกพวกมันเสร็จ เขาก็เข้าไปรายงาน “มีรอยเท้าต ามที่เจ้ายักษ์
บอก แต่พวกสุนัขไม่ยอมออกแกะรอยขอรับ” เขารายงานมอร์มอนต์หน้า
กระโจมสดี ำ�ห ลังใหญ่ “แต่รอยเท้าอยู่ริมแม่น้ำ�แบบนั้นอาจเป็นรอยเท้าเก่าก็
ได้”
“น่าเสียดาย” ลอร์ดผ ู้บัญชาการมอร์มอนต์พ ูด เขามศี ีรษะล้านเลี่ยนและ
เคราสีเทาดกหนายุ่งเหยิง น้ำ�เสียงดูอ่อนล้าเช่นเดียวกับท่าทาง “เราทุกคนคง
จะดีขึ้นถ้าได้กินเนื้อสด ๆ สักห น่อย” นกเรเวนที่เกาะไหล่ของเขาทำ�หัวหงึก
หงักและพูดตาม “เนื้อ เนื้อ เนื้อ”
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เราเอาไอ้พ วกหมาบ้าเลือดไปทำ�เป็นอาหารก็ได้ เช็ตต์คิด แต่เขาหุบปากสนิท
จนกระทั่งห มีเฒ่าสั่งให้เขาออกไปได้ และนี่คือค รั้งสุดท้ายที่ข้าต้องก้มหัวให้
หมอนั่น เขาบอกตัวเองด้วยความพอใจ เขารู้สึกว่าอากาศดูเหมือนจะหนาวขึ้น
อีกทั้งที่เขาอยากจะสาบานว่าน ั่นเป็นไปไม่ได้ พวกสุนัขขดตัวอ ยู่ด้วยกันอย่าง
ทุกข์ทรมานในโคลนที่จับตัวแข็ง และเช็ตต์ก็นึกอยากคลานเข้าไปซุกอ ยู่กับพวก
มันด้วย แต่เขาใช้ผ้าพันคอขนสัตว์ส ีดำ�พันรอบใบหน้าครึ่งล ่างโดยปล่อยให้มี
ช่องว่างที่ปาก เขาพบว่าม ันจะอุ่นขึ้นถ้าเขาเคลื่อนไหวไม่หยุดกเ็ลยเดินวนช้า ๆ
ไปรอบ ๆ พร้อมใบไม้เปรี้ยวกำ�หนึ่ง แบ่งมันให้พี่น้องชุดดำ�ที่อยูย่ ามเคี้ยวบ้าง
และฟังพวกเขาพูดคุย ไม่มพี วกที่อยู่เวรผลัดกลางวันอ ยู่ในแผนการของเขา แต่
กระนั้นเขาก็คิดว่าเป็นการดีถ้าได้รู้ว่าพวกนั้นก ำ�ลังคิดอะไรอยู่
ส่วนใหญ่ทพี่ วกนั้นกำ�ลังคิดกค็ ืออากาศหนาวดุเดือด
ลมแรงขึ้นขณะที่เงาทอดยาวขึ้นทุกที มันส ่งเสียงวู่หวิวแ หลมสูงขณะที่
สั่นสะท้านผ่านหมูห่ ินของปราการวงแหวน “ข้าเกลียดเสียงนั่น” ยักษ์เล็ก
บอก“เหมือนเสียงทารกอยู่ในพุ่มไม้ที่กำ�ลังร้องไห้ห านมเลย”
เมื่อเดินว นรอบและกลับไปหาฝูงสุนัข เขาก็พบลาร์ก รออยู่ “พวกเจ้าหน้าที่
เข้าไปในกระโจมหมีเฒ่าอีกแ ล้ว คุยกันลั่นไปหมด”
“นั่นคือสิ่งที่พวกเขาทำ�ละ” เช็ตต์ว่า “พวกเขาเป็นพวกลูกชาติล ูกตระกูลทุก
คนยกเว้นเบลน พวกเขาดื่มคำ�พ ูดแทนเหล้าองุ่น”
ลาร์กขยับเข้ามาใกล้ขึ้น “ไอ้ห ัวขี้เลื่อยนั่นพูดเรื่องนกไม่ยอมหยุด” เขาเตือน
ชำ�เลืองไปมาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ใกล้ ๆ “ตอนนี้เขาถามว่าเราจะเก็บตุน
เมล็ดพืชอ ะไรให้ไอ้นกเวรนั่นได้บ้างไหม”
“นั่นมันนกเรเวนนะ” เช็ตต์ว่า “มันก ินซากศพ”
ลาร์กยิ้ม “งั้นก ็อาจจะเป็นซากเขาสินะ”
หรือไม่ก ็เจ้า เช็ตต์คิดว ่าพวกเขาต้องการชายร่างใหญ่คนนั้นมากกว่าลาร์ก
“หยุดหัวเสียเรื่องพอลตัวจ้อยได้แล้ว เจ้าทำ�ส่วนของเจ้า เขาทำ�ส่วนของเขา”
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สนธยาคืบคลานผ่านดงไม้มาปกคลุมแล้วก ว่าเขาจะไล่ชาวเกาะสามพี่น้องไป
ได้และนั่งล งลับดาบ มันเป็นงานยากสาหัสทีเดียวเมื่อสวมถุงม ืออยู่ แต่เขาจะไม่
ถอดมันหรอก หนาวขนาดนี้ ใครโง่จับเหล็กด้วยมือเปล่าคงไม่แคล้วห นังแหว่ง
พวกสุนัขค รางหงิงเมื่อดวงอาทิตย์ลับฟ้า เขาให้พ วกมันดื่มน ้ำ�และฟังคำ�สบถ
“รออีกครึ่งค ืน แล้วก็เชิญพวกแกหากินเอาเองตามสะดวก” ถึงต อนนั้นเขาก็ได้
กลิ่นอาหารเย็นแล้ว
ไดเวนกำ�ลังพ ูดอะไรยืดยาวอยู่ข้างกองไฟหุงต้ม ขณะที่เช็ตต์รับขนมปังแข็ง
และชามซุปถ ั่วกับเบคอนจากเฮคพ่อครัว “ป่าเงียบเกินไป” พรานเฒ่าเอ่ย“ไม่มี
กบอยู่ใกล้แ ม่น้ำ�น ั่น ในความมืดกไ็ม่มีนกฮูก ข้าไม่เคยเจอป่าที่ไหนตายยิ่งกว่านี้
เลย”
“ตายสนิทพอ ๆ กับฟ ันของเจ้าส ินะ” เฮคว่า
ไดเวนขบฟันปลอมไม้เสียงดัง “หมาป่าก ็ไม่มี เมื่อก ่อนเคยมี แต่ตอนนี้ไม่มี
แล้ว พวกมันไปไหน เจ้ารไู้หม”
“ที่อุ่น ๆ น่ะส ิ” เช็ตต์ว่า
ในบรรดาพี่น้องร่วมสิบสองคนที่นั่งร อบกองไฟ มีคนของเขาสี่คน เขากินไป
พลางหรีต่ าจ้องแต่ละคนไปพลาง เพื่อส ำ�รวจหาร่องรอยพิรุธ เดิร์กดูสงบนิ่งที
เดียว เขานั่งเงียบและลับดาบเหมือนที่ทำ�ทุกคืน ดอนเนล ฮิลล์ หน้าหวาน ก็
คุยเรื่องตลกอย่างสบายอารมณ์ เขามีฟันขาว ริมฝีปากแดงอวบอิ่มและปอย
ผมสีเหลืองที่ปล่อยยาวประบ่าอย่างมีศิลปะ และเขาก็อ้างว่าเป็นลูกนอกสมรส
ของใครสักคนจากตระกูลแ ลนนิสเตอร์ ก็อาจจะใช่ เช็ตต์ไม่ห ลงใหลได้ปลื้มคน
หน้าตาดีหรือพ วกลูกนอกสมรส แต่ด อนเนลหน้าหวานดูจะประคับประคองตัว
เองไปได้ด้วยดี
เขาไม่แน่ใจนักกับพรานป่าที่เหล่าพ ี่น้องเรียกว่าเลื่อยไม้ ซึ่งมาจากเสียงกรน
ของเขามากกว่าเรื่องใด ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับต้นไม้ ตอนนี้เขาดูกระสับกระส่ายจน
เหมือนจะกรนไม่ออกอีกต ่อไป แต่มัสลินอาการหนักกว่า เช็ตต์เห็นเหงื่อไหล
ลงมาตามใบหน้าข องฝ่ายนั้นทั้งที่ลมหนาวพัดเยือกขนาดนี้ หยาดความชื้นนั้น
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เป็นประกายล้อแสงไฟ พราวพรายเหมือนอัญมณีเปียกน้ำ�เม็ดเล็ก ๆ มากมาย
มัสลินก็ไม่กินอ ะไรเช่นกัน เอาแต่จ้องซุปราวกับก ลิ่นของมันทำ�ให้เขาคลื่นไส้ข้า
ต้องจับตาดูหมอนั่นไว้ เช็ตต์ค ิด
“รวมพล!” เสียงตะโกนดังขึ้นในฉับพลัน จากกว่าส ิบคน และกระจายไปทั่ว
ทุกส่วนของค่ายพักบนยอดเนินอย่างรวดเร็ว “คนของหน่วยพิทักษ์ราตรี!รวม
พลที่กองไฟกลาง!”
เช็ตต์ขมวดคิ้วและกินซุปจนหมดก่อนเดินตามคนอื่น ๆ ไป
หมีเฒ่ายืนหน้าก องไฟโดยมีสมอลว ู้ด, ล็อก, ไวเธอร์ส และเบลน ยืนเรียงแถว
อยู่ข้างหลัง มอร์มอนต์สวมผ้าคลุมไหล่ขนสัตว์หนาสีดำ� เรเวนของเขายืนไซ้ขน
สีดำ�อยู่บนไหล่ ไม่ใช่เรื่องดีแน่ เช็ตต์เบียดตัวอ ยู่ระหว่างเบอร์น ารร์ผ มน้ำ�ตาล
และคนของชาโดว์ทาวเวอร์ เมื่อท ุกคนมาพร้อมหน้า ยกเว้นผู้พิทักษ์ทเี่ฝ้าเวร
ในป่าและผู้ทอี่ ยู่ยามบนปราการวงแหวน มอร์มอนต์กก็ ระแอมและถ่มน้ำ�ลาย
ซึ่งกลายเป็นน ้ำ�แข็งก่อนจะกระทบพื้น “เหล่าพี่น้อง” เขาเอ่ย “คนของหน่วย
พิทักษ์ราตรี”
“คน!” เรเวนของเขากรีดร ้อง “คน! คน!”
“พวกคนเถื่อนกำ�ลังเคลื่อนพล ออกเดินทางตามลำ�ธารน้ำ�นมลงจากเทือก
เขา ธอเรนเชื่อว่ากองหน้าข องพวกมันจะมาถึงเราในอีกสิบวันจากนี้ นักรบที่
คร่ำ�หวอดที่สุดของพวกมันจ ะอยู่กับฮาร์มาหัวหมาในกองหน้านั่น ส่วนที่เหลือ
น่าจะจัดเป็นก องหลัง หรือม าใกล้ ๆ กับม านซ์ เรย์เดอร์ เอง ส่วนนักรบอื่น ๆ
จะกระจายกันไปตามเส้นทางเดินทัพ พวกมันมีพาหนะ วัว ล่อ ม้า...แต่ก็น้อย
มาก ส่วนใหญ่เดินเท้า แทบไม่ม ีอาวุธ และไม่ผ ่านการฝึก อาวุธของพวกมันน่า
จะทำ�ด้วยหินและกระดูกมากกว่าเหล็กกล้า ซ้ำ�ย ังมีตัวถ่วงเป็นผู้หญิง เด็ก ฝูง
แกะฝูงแพะ และสมบัติพัสถานทั้งหมด พูดส ั้น ๆ ก็คือ แม้จ ะมีจำ�นวนมาก แต่
พวกมันกม็ ีจุดอ่อน...และ พวกมันไม่รู้ว่าเราอยู่ที่นี่ หรือเราต้องภาวนาให้เป็น
เช่นนั้น”
พวกมันรู้สิ เช็ตต์คิด แกไอ้ถุงน้ำ�หนองเก่า ๆ พวกมันต้องรแู้ น่อยู่แล้วโควริน
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ครึ่งมือยังไม่กลับมาไม่ใช่เรอะ จาร์แมน บัคเวล ก็เหมือนกัน ถ้าพ วกเขาคนใด
คนหนึ่งถูกจ ับได้ แกก็รแู้ ก่ใจดีว่าป่านนี้พวกคนเถื่อนคงรีดข้อมูลจากสองคนนั้น
ไปแล้ว
สมอลวู้ดก้าวออกมา “มานซ์ เรย์เดอร์ ตั้งใจจะทลายผากำ�แพงและเปิดศึก
ครั้งใหญ่กับเจ็ดราชอาณาจักร เอาละ นั่นคือเกมที่ต้องมีผู้เล่นสองคนและพรุ่งนี้
เราจะเปิดศ ึกกับเขา”
“เราจะนำ�ก ำ�ลังท ั้งหมดขี่ม้าอ อกไปตอนรุ่งสาง” หมีเฒ่าบอกขณะที่เสียง
พึมพำ�ดังไปทั่วกลุ่มคนที่มาชุมนุม “เราจะขี่ม้าขึ้นเหนือและตีโอบไปทางตะวัน
ตก กองหน้าของฮาร์มาคงผ่านกำ�ปั้นไปแล้วตอนที่เราวกกลับมา เนินเขาที่อยู่
เชิงเขี้ยวน้ำ�แข็งเต็มไปด้วยหุบเขาคดเคี้ยวคับแคบซึ่งเหมาะสำ�หรับก ารซุ่มโจมตี
เส้นทางเคลื่อนทัพของพวกมันทอดยาวหลายไมล์ เราจะลงมือเล่นงานพวกมัน
หลาย ๆ จุดพ ร้อมกัน และทำ�ให้พวกมันเชื่อส นิทว่าเรามีกันสามพัน ไม่ใช่สาม
ร้อย”
“เราจะลงมืออ ย่างหนักและถอยออกมาก่อนที่พลม้าของพวกมันจะรวมตัว
กันประจันหน้าก ับเรา” ธอเรน สมอลวู้ด บอก “ถ้าพ วกมันไล่ตาม เราจะล่อให้
พวกมันไล่ต ามให้สนุก จากนั้นก็จะวกกลับไปจู่โจมอีก เราจะเผาเกวียนของพวก
มัน ไล่พวกมันให้แตกกระจาย และฆ่าพวกมันให้ม ากที่สุดเท่าทจี่ ะทำ�ได้ มานซ์
เรย์เดอร์ เองด้วย ถ้าเราเจอตัวเขา ถ้าพวกมันแตกกระเจิงก ลับรัง เรากช็ นะ ถ้า
ไม่ เราจะไล่ตีพวกมันไปจนถึงผากำ�แพง และทำ�ให้พวกมันต้องทิ้งซ ากศพไว้เป็น
ทางตามหลังเลยทีเดียว”
“พวกมันมกี ันหลายพันนะ” ใครบางคนตะโกนมาจากด้านหลังเช็ตต์
“เราจะตาย” นั่นค ือเสียงของมัสลินท ี่แผ่วจางด้วยความหวาดกลัว
“ตาย” เรเวนของมอร์มอนต์กรีดร ้องพลางตีปีกสดี ำ� “ตาย ตาย ตาย”
“พวกเราหลายคน” หมีเฒ่าว ่า “หรืออาจจะทั้งหมดเลยกไ็ด้ แต่ก ็เหมือนที่
ลอร์ดผู้บัญชาการท่านอื่นกล่าวไว้เมื่อหนึ่งพันปีก่อน นั่นคือเหตุผลที่เราสวมชุด
ดำ� จงจำ�คำ�ปฏิญาณตนของเจ้าให้ดีเถิด พี่น้อง เพราะเราคือดาบในความมืด
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คือผู้พิทักษ์บ นกำ�แพง...”
“คือไฟทแี่ ผดเผาความเหน็บห นาว” เซอร์มัลลาดอร์ ล็อก ชักด าบยาวออก
มา
“คือแสงที่นำ�ม าซึ่งรุ่งอรุณ” คนอื่น ๆ ขานรับ และมดี าบชักออกจากฝักมาก
ขึ้น
จากนั้น ทุกค นก็ดึงดาบออกจากฝักและมีดาบเกือบสามร้อยเล่มชูขึ้นฟ้า
ขณะที่เสียงจากคนจำ�นวนเท่ากันต ะโกน “คือแตรทปี่ ลุกผู้หลับใหล!คือโล่ที่
ปกป้องอาณาจักรมนุษย์!” เช็ตต์ไม่มีทางเลือกนอกจากเปล่งเสียงตามคนอื่น
ๆ บรรยากาศเป็นหมอกมัวจ ากลมหายใจของพวกเขาขณะที่แสงไฟต้องดาบ
เป็นประกาย เขาพอใจที่เห็นล าร์ก ตีนแมว และดอนเนล ฮิลล์หน้าหวาน ร่วม
ตะโกนด้วย ราวกับเป็นไอ้งั่งเหมือนคนอื่น ๆ แบบนั้นดีแล้วไม่มีประโยชน์ทจี่ ะ
ดึงความสนใจของคนอื่นในยามที่ใกล้จ ะถึงเวลาเช่นนี้
เมื่อเสียงตะโกนซาลง เขาก็ได้ยินเสียงลมปะทะปราการวงแหวนอีกค รั้งเปลว
ไฟหมุนวนและสั่นสะท้านราวกับพวกมันก็หนาวเหน็บ และในความเงียบฉับ
พลันนั้นเอง เจ้าเรเวนของหมีเฒ่าก็ส่งเสียงดังร้องกา ๆ และพูดซ้ำ�อ ีกครั้งว่า
“ตาย”
นกฉลาด เช็ตต์คิดขณะที่พวกเจ้าหน้าที่สั่งเลิกรวมพล เตือนทุกคนให้กิน
ให้อิ่มและนอนหลับให้สนิทในคืนนี้ เช็ตต์คลานเข้าไปใต้ผ้าขนสัตว์ใกล้ฝูงสุนัข
สมองเต็มไปด้วยสารพัดสิ่งที่อาจผิดพลาด จะเกิดอ ะไรขึ้นถ้าคำ�ปฏิญาณบ้า ๆ
นั่นทำ�ให้พวกเขาคนใดคนหนึ่งเปลี่ยนใจ หรือพอลตัวจ้อยอาจลืมเวลานัดและ
พยายามสังหารมอร์มอนต์ในช่วงยามสองแทนที่จะเป็นยามสามหรือมัสลินเกิด
ปอดกระเส่าข ึ้นมา หรือใครบางคนกลายเป็นสายลับ หรือ...
เขาพบว่าต ัวเองกำ�ลังฟังเสียงแห่งรัตติกาล ลมส่งเสียงคล้ายทารก ร้องไห้จริง
ๆ และนาน ๆ ครั้งเขาได้ยินเสียงคน เสียงม้าร้อง เสียงท่อนฟืนลั่นจากกองไฟ
แต่ไม่มีเสียงอื่นใด เงียบเหลือเกิน
เขาเห็นใบหน้าของเบสซาลอยอยู่ตรงหน้า ไม่ใช่มีดหรอกที่ข้าอยากปักใส่เจ้า
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เขาอยากบอกนาง ข้าเก็บด อกไม้ให้เจ้า กุหลาบป่า แทนซี และดอกถ้วยทอง
ข้าเสียเวลาตลอดเช้า หัวใจของเขาเต้นรัวราวตีกลอง ดังจนเขาเกรงจะทำ�ให้คน
ทั้งค่ายตื่น น้ำ�แข็งเกาะเคราที่อยู่รอบปากเขา มันม าจากไหนเรื่องเบสซา เวลา
ที่คิดถึงนางก่อนหน้านี้ เขากแ็ ค่นึกถึงสีหน้าท่าทางของนางยามใกล้ตาย เขา
เป็นอะไรไป เขาหายใจแทบไม่ออก เขาผล็อยหลับไปหรือ เขาลุกข ึ้นคุกเข่า และ
อะไรบางอย่างที่เปียกและเย็นก็กระทบจมูก เช็ตต์เงยหน้าขึ้น
หิมะกำ�ลังต ก
เขารู้สึกถ ึงน้ำ�ตาที่จับตัวแข็งบ นแก้ม ไม่ยุติธรรมเลย เขาอยากจะแผดร้อง
ออกมา หิมะจะทำ�ลายทุกอย่างที่เขาสู้อุตส่าห์ทำ� แผนการอันรอบคอบทั้งหมด
ของเขา หิมะตกหนัก เกล็ดส ีขาวตกหนาลงมารอบตัวเขา พวกเขาจะหาเสบียง
อาหารเจอได้อย่างไรในหิมะ ไหนจะยังทางเดินส ัตว์ป่าที่พวกเขาตั้งใจจะใช้เพื่อ
มุ่งหน้าไปทางตะวันออกด้วย พวกนั้นจะไม่ต้องใช้ไดเวนหรือแ บนเนนในการ
ตามล่าเราด้วย ไม่เลยถ้าเราย่ำ�ไปบนหิมะตกใหม่ และหิมะยังบดบังสัณฐานของ
พื้นดินอีกด้วย โดยเฉพาะตอนกลางคืน ม้าอ าจสะดุดรากไม้สะดุดหินขาหัก เรา
จบแล้ว เขาตระหนัก จบตั้งแต่ยังไม่เริ่ม เราแพ้แล้วจะไม่มีชีวิตเยี่ยงท่านลอร์ด
สำ�หรับลูกชายคนจับปลิง ไม่ม ีป้อมของตัวเอง เมีย หรือม งกุฎ มีเพียงดาบ
ของคนเถื่อนปักท้องกับหลุมศ พไร้ป้าย หิมะพรากทุกอย่างไปจากข้า...หิมะเวร
ตะไล...
หิมะเคยทำ�ลายเขามาแล้วครั้งห นึ่ง หิมะและหมูที่เขาเลี้ยงไว้
เช็ตต์ลุกข ึ้นยืน ขาของเขาแข็ง และเกล็ดหิมะทโี่ปรยปรายก็เปลี่ยนให้คบไฟ
ที่อยู่ไกล ๆ กลายเป็นแสงสีส้มเลือนจาง เขารู้สึกร าวกับถูกโจมตีด้วยฝูงแมลง
หนาวเย็นส ซี ีดขาว พวกมันลงเกาะไหล่ เกาะหัว บินชนจมูกแ ละตาของเขา เขา
สบถและปัดมันอ อกไป แซมเวล ทาร์ลี เขานึกขึ้นได้ ข้าย ังจัดการกับเซอร์หมู
อ้วนนั่นได้ เขาพันผ้าพันคอรอบใบหน้า ดึงฮ ู้ดขึ้นสวม และเดินสาวเท้าผ่านค่าย
ไปยังที่นอนของไอ้ขี้ขลาดนั่น
หิมะตกหนักเสียจนเขาหลงทางท่ามกลางกระโจม แต่ท ้ายที่สุดเขาก็เห็นผ้า
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กันลมผืนเล็ก ๆ ทีไ่อ้เด็กอ ้วนขึงไว้ให้ตัวเองระหว่างก้อนหินก ับกรงเรเวนทาร์ลี
นอนจมอยู่ใต้ก องผ้าห่มขนสัตว์สีดำ�แ ละขนเฟอร์ยุ่ง ๆ หิมะปลิวเข้ามาปกคลุม
เขา ดูเหมือนภูเขาอ้วนกลมที่หยุ่นนุ่ม เสียงเหล็กกล้าก ระซิบก ับห นังแผ่วจาง
เหมือนความหวังขณะที่เช็ตต์ด ึงกริชออกจากฝัก เรเวนตัวหนึ่งร ้อง แคว้กอีก
ตัวพึมพำ�ว ่า “สโนว์” ขณะมองผ่านซี่กรงด้วยดวงตาสีดำ� ตัวแรกเพิ่มคำ�ว่า“ส
โนว์” บ้าง เขาค่อย ๆ ขยับผ ่านพวกมัน วางเท้าแ ต่ละข้างอย่างระมัดระวังเขา
จะตะปบมือซ ้ายบนปากของเด็กอ ้วนเพื่ออุดเสียงร้องของมัน จากนั้น...
ปู๊นนนนนนนนนนนนน
เขาชะงักเท้ากลางอากาศ กลืนค ำ�สาปแช่งขณะที่เสียงเป่าเขาดังข ึ้นทั่วค่าย
เบาบางและห่างไกล กระนั้นก ็ไม่ผิดไปได้ ไม่ใช่ตอนนี้ ให้ตายเถอะ ไม่ใช่ตอนนี้!
หมีเฒ่าซ่อนคนเฝ้าระวังไว้ในดงไม้รอบกำ�ปั้นเพื่อเตือนภัยหากมีคนเข้ามาใกล้
จาร์แมน บัคเวล กลับจากบันไดยักษ์กระมัง เช็ตต์เดา หรือไม่ก็โควรินครึ่งมือ
กลับจากช่องเขาโหยหวน เสียงเป่าเขาหนึ่งครั้งค ือการแจ้งว่าม ีพี่น้องกลับมา ถ้า
เป็นครึ่งมือจ ริง ๆ จอน สโนว์ ก็อ าจรอดตายกลับมากับเขาด้วย
แซม ทาร์ลี ลุกข ึ้นนั่งงัวเงียแ ละจ้องหิมะอย่างงง ๆ เหล่าเรเวนต่างร้องกา ๆ
เสียงดังหนวกหู และเช็ตต์ก ็ได้ยินเสียงสุนัขของเขาหอน คนครึ่งค่ายตื่นหมด
แล้ว นิ้วที่อยูใ่นถุงมือของเขากำ�ด ้ามกริชไว้ขณะรอให้เสียงเงียบ มันเงียบไปไม่
ทันไรก็ดังข ึ้นอีกครั้ง ดังขึ้นแ ละนานขึ้น
ปู๊นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
“ทวยเทพ” เขาได้ยินแซม ทาร์ลี ครางเบา ๆ เด็กอ ้วนถลาขึ้นคุกเข่า เท้าติด
อยู่ในผ้าคลุมไหล่กับผ้าห่ม เขาเตะมันออกและเอื้อมมือไปหยิบเสื้อเกราะโซ่ถัก
ที่พาดไว้บนโขดหินใกล้ ๆ ขณะที่สวมผ้าผืนใหญ่ลงทางศีรษะและขยับยุกยิกไป
มาให้เรียบร้อย เขาก็เห็นเช็ตต์ยืนอยู่ที่นั่น “สองครั้งใช่ไหม” เขาถาม “ข้าฝันว่า
ข้าได้ยินเสียงดังสองครั้ง...”
“ไม่ได้ฝัน” เช็ตต์ตอบ “สองครั้งคือการเตือนให้ผู้พิทักษ์ติดอาวุธ สองครั้ง
แปลว่าศัตรูใกล้เข้ามา มีขวานอยู่ตรงนั้นและมีคำ�ว่า หมูอ ้วน เขียนอยู่ เจ้าเด็ก
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อ้วน สองครั้งหมายถึง คนเถื่อน” ความกลัวบนใบหน้าก ลมแป้นนั้นทำ�ให้เขา
อยากหัวเราะ “ขอให้พวกมันไปลงนรกทั้งเจ็ดให้หมด ฮาร์มา มานซ์ เรย์เดอร์
สมอลวู้ดเฮงซวย ไหนเขาบอกว่าพวกนั้นจะมาไม่ถ ึงเราไปอีก...”
ปู๊นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
เสียงนั้นดังต ่อไปเรื่อย ๆ จนดูเหมือนไม่มีวันสิ้นสุด พวกนกเรเวนกระพือป ีก
และกรีดร้อง บินก ันว่อนอยู่ในกรงและชนซี่กรง และทั่วทั้งค่าย เหล่าพี่น้องของ
หน่วยพิทักษ์ร าตรีก็ลุกขึ้น สวมเกราะ คาดเข็มขัดดาบ คว้าขวานศึกและคัน
ธนู แซมเวล ทาร์ล ี ยืนตัวสั่น ใบหน้าเป็นสีเดียวกับห ิมะที่ตกพรูรอบตัวพวกเขา
“สาม” เขาพูดเสียงแหลมกับเช็ตต์ “นั่นเท่ากับส ามครั้ง ข้าได้ยินสามครั้ง พวก
เขาไม่เคยเป่าสามครั้งมาก่อนเลย ไม่ได้เป่าม าหลายร้อยหลายพันปีแล้ว สาม
ครั้งหมายถึง...”
“...อมนุษย์” เช็ตต์เอ่ยบอกด้วยน้ำ�เสียงกึ่งหัวเราะกึ่งร้องไห้ และทันใดนั้น
กางเกงในของเขาก็เปียก เขารู้สึกได้ถ ึงปัสสาวะที่ไหลลงมาตามขา และเห็นไอ
น้ำ�ลอยขึ้นมาจากด้านหน้ากางเกง
๑ Dirk แปลว่า ดาบสั้น
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เจมี

ลมตะวันออกพัดผ่านเรือนผมยุ่งเหยิงข องเขา แผ่วเบาและกรุ่นหอมดุจนิ้ว
ของเซอร์ซ ี เขาได้ยินเสียงนกร้อง และรู้สึกถ ึงแม่น้ำ�ที่เคลื่อนผ่านอยู่ใต้ท้องเรือ
ทุกจ้วงกรรเชียงที่ส่งพวกเขาแล่นไปสู่รุ่งอรุณส ีชมพูเรื่อ หลังจากอยู่ในความมืด
มาแสนนาน โลกดูงดงามอ่อนหวานจนเจมี แลนนิสเตอร์ รู้สึกว ิงเวียน ข้ายังไม่
ตาย และเมาแสงตะวัน เสียงหัวเราะระเบิดออกจากริมฝีปากของเขา ฉับพลัน
ทันใดคล้ายนกกระทาออกจากที่ซ่อน
“เงียบ” หญิงส าวพึมพำ�ในลำ�คอด้วยสีหน้าบึ้งตึง ความบึ้งตึงเหมาะกับ
ใบหน้าแป้นแ บบบ้าน ๆ ของนางมากกว่ารอยยิ้ม ไม่ใช่ว่าเจมีเคยเห็นนางยิ้ม
หรอก เขาหาความบันเทิงด ้วยการวาดภาพนางสวมอาภรณ์ไหมชุดหนึ่งของ
เซอร์ซแี ทนเสื้อกั๊กหนังตอกหมุดทั้งตัว นางก็คงเหมือนจับแม่วัวไปสวมชุดผ้า
ไหมนั่นละ
แต่แม่วัวกรรเชียงเรือได้ ใต้ก างเกงรัดเข่าสีน้ำ�ตาลเนื้อหยาบของนางคือน่อง
ที่เหมือนเชือกไม้ และกล้ามเนื้อที่แขนยาว ๆ ของนางก็เหยียดตึงในแต่ละจ้วง
กรรเชียง แม้จ ะกรรเชียงมาครึ่งคืนแล้ว แต่นางก็มิได้แสดงวี่แววของความ
เหน็ดเหนื่อย ซึ่งไม่เหมือนกับในกรณีของลูกพีล่ ูกน้องเขา เซอร์คลีออส ที่ต้อง
ออกแรงกรรเชียงอีกอันอย่างหนัก รูปลักษณ์ของนางเป็นหญิงชาวบ้านร่างใหญ่
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แข็งแรง แต่กลับพ ูดจาดุจลูกผ ู้ดีมีตระกูล ทั้งยังพกดาบยาวกับกริช อา แต่นาง
ใช้เป็นหรือเปล่า เจมีตั้งใจจะหาคำ�ตอบทันทีที่เขากำ�จัดโซ่ตรวนที่สวมอยู่ได้
เขาสวมตรวนเหล็กที่ข้อมือและข้อเท้าซึ่งเชื่อมกันด้วยโซ่หนักที่ยาวไม่เกิน
หนึ่งฟุต “เจ้าคงคิดว่าคำ�พูดข องข้าในฐานะแลนนิสเตอร์ค นหนึ่งไม่ดีพอสินะ”
เขาเหน็บต อนที่พวกนั้นใส่ตรวน ถึงต อนนั้นเขาก็เมามากแล้วด ้วยฝีมือแคทลิน
สตาร์ค เขาจำ�การหลบหนีจ ากริเวอร์รันของพวกเขาได้แค่บ างเสี้ยวส่วนเท่านั้น
มีปัญหาบางอย่างกับผู้คุม แต่หญิงร ่างใหญ่เอาชนะเขาได้ จากนั้นพวกเขาก็ขึ้น
บันไดที่ทอดยาวไม่สิ้นสุด วนไปมาไม่สุดสิ้น แข้งขาของเขาอ่อนปวกเหมือน
ต้นหญ้าและเขาก็สะดุดล้มสองหรือส ามครั้ง จนหญิงผ ู้นี้ต้องให้เขาเกาะแขน
ระหว่างทางมีคนเอาผ้าคลุมไหล่แ บบนักเดินทางพันร่างของเขาและโยนเขา
ลงไปไว้ทกี่ ้นเรือ เขาจำ�ได้ว ่าได้ยินท่านหญิงแคทล ินบัญชาการให้ใครสักคนยก
ประตูเหล็กข องประตูน้ำ�ขึ้น นางกำ�ลังจะส่งเซอร์ค ลีออส เฟรย์ กลับคิงส์แลนดิ้ง
พร้อมเงื่อนไขใหม่สำ�หรับร าชินี นางประกาศด้วยน้ำ�เสียงที่ไม่มีใครกล้าโต้แย้ง
เขาคงหลับไปในตอนนั้น เหล้าอ งุ่นทำ�ให้เขาง่วง และเขากร็ ู้สึกด ีที่ได้ยืด
เหยียดกาย อันเป็นความสำ�ราญที่โซ่ตรวนในห้องขังไม่ยอมให้ทำ�ได้ เจมีหัดนั่ง
หลับนกขณะขี่ม้าเดินทัพมานานแล้ว นีจ่ ึงไม่ใช่เรื่องยากเย็นก ว่า ทีเรียนต้อง
หัวร่องอหายถ้าได้ยินว่าข้าหลับต ลอดการหลบหนี แต่ต อนนเี้ขาตื่นแล้วและ
เครื่องพันธนาการนี้ก็น่ารำ�คาญ “ท่านหญิง” เขาตะโกน “ถ้าท่านช่วยตัดโซ่
พวกนี้ ข้าจ ะช่วยกรรเชียงเรือให้”
นางชักสีหน้าอ ีกครั้ง ใบหน้าน ั้นเครียดขมึงด้วยความไม่ไว้ใจ “ท่านต้องใส่โซ่
ตรวนต่อไป ผูป้ ลงพระชนม์พระราชา”
“เจ้าคิดว่าจ ะกรรเชียงเรือไปจนถึงคิงส์แลนดิ้งเลยหรือ แม่สาว”
“เรียกข้าว ่าเบรียนน์ ไม่ใช่ แม่ส าว”
“ชื่อของข้าคือเซอร์เจมี ไม่ใช่ผู้ปลงพระชนม์พระราชา”
“ท่านจะปฏิเสธว่าไม่ได้ปลงพระชนม์พระราชางั้นหรือ”
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“เปล่า แล้วเจ้าปฏิเสธเพศของตัวเองหรือไม่เล่า ถ้าใช่ ก็ถ อดกางเกงให้ข้าดู
สิ” เขาส่งย ิ้มใสซื่อให้นาง “ข้าว ่าจะขอให้เจ้าถ อดเสื้อ แต่จากท่าทางของเจ้า
นั่นคงพิสูจน์อ ะไรไม่ได้มากนักห รอก”
เซอร์คลีออสขุ่นมัว “ญาติข้า โปรดรักษามารยาทด้วย”
เลือดแลนนิสเตอร์ข องคนผู้นี้เจือจางนัก คลีออสเป็นลูกข องท่านอาเจ็นนา
ของเขากับไอ้งั่งเอ็มมอน เฟรย์ ผูใ้ช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวล อร์ดไทวิน แลนนิ
สเตอร์ นับต ั้งแต่วันที่แต่งงานกับน ้องสาวของเขา และเมื่อลอร์ดวัลเดอร์ เฟรย์
นำ�ป้อมแฝดเข้าร่วมสงครามโดยถือข ้างริเวอร์รัน เซอร์เอ็มมอนก็เลือกภักดีต่อ
ภรรยาแทนบิดาตัวเอง คาสเตอร์ล ีร็อกได้สิ่งท ี่แย่ที่สุดจ ากการต่อรองนั้น เจมี
คิด เซอร์ค ลีออสหน้าตาเหมือนวีเซิล สู้เหมือนห่าน และมีความกล้าเท่าแม่แกะ
ตัวที่กล้าเป็นพิเศษ ท่านหญิงส ตาร์คสัญญาจะปล่อยเขาเป็นอิสระหากเขานำ�
สารของนางไปส่งให้ทีเรียน และเซอร์คลีออสก็สาบานอย่างจริงจังว่าจะทำ�เช่น
นั้น
พวกเขาทุกคนกล่าวคำ�สาบานในห้องขังนั่น ส่วนใหญ่ค ือเจมี นั่นคือข้อแลก
เปลี่ยนของท่านหญิงแ คทลินในการยอมปล่อยตัวเขา นางจ่อปลายดาบของแม่
สาวร่างใหญ่ท ี่หัวใจของเขาขณะเอ่ยว่า “จงสาบานว่าท่านจะไม่จับอาวุธเข้า
ห้ำ�หั่นสตาร์ค หรือทัลลีอีก จงสาบานว่าท่านจะบังคับน ้องชายของท่านให้ทำ�
ตามคำ�มั่นทวี่ ่าจะคืนลูกสาวของข้าก ลับมาอย่างปลอดภัย สาบานด้วยเกียรติ
ของท่านในฐานะอัศวิน ด้วยเกียรติข องท่านในฐานะแลนนิสเตอร์คนหนึ่ง ด้วย
เกียรติของท่านในฐานะพี่น้องร่วมสาบานแห่งหน่วยราชองครักษ์ สาบานด้วย
ชีวิตของพสี่ าวท่านและบิดาท่านและบุตรชายท่าน สาบานต่อทวยเทพทั้งเก่า
และใหม่ และข้าจะส่งท่านกลับไปหาพี่สาวของท่าน ถ้าป ฏิเสธ ข้าจะเอาเลือด
ท่าน” เขาจำ�ความรู้สึกเมื่อป ลายแหลมของดาบแทงทะลุเสื้อผ้าโกโรโกโสของ
เขาขณะทนี่ างบิดปลายดาบได้
ข้าสงสัยจริงว ่าสังฆราชคิดอย่างไรเรื่องความศักดิ์สิทธิข์ องคำ�สาบานทกี่ ล่าว
ตอนเมาหัวท ิ่ม ถูกตีตรวนกับผ นัง และมีดาบจี้หน้าอกแบบนี้ เจมีไม่ได้ก ังวล
จริงจังอ ะไรกับคำ�ลวงครั้งใหญ่นั้น หรือเรื่องทวยเทพที่เขาอ้างว่านับถือ เขาจำ�
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ถังน้ำ�ที่ท่านหญิงแ คทลินเตะคว่ำ�ในห้องขังของเขาได้ นางช่างพิลึกน ักที่ฝากชีวิต
บุตรสาวไว้ก ับชายที่ไร้เกียรติ แม้น างจะไม่กล้าไว้ใจเขาเท่าใดนักก ็ตาม นางฝาก
ความหวังไว้กับทีเรียน ไม่ใช่ข้า “บางทีนางอาจไม่ได้โง่เท่าไรนักก็ได้” เขาพูด
ออกมาดัง ๆ
หญิงผู้คุมตัวเขาเข้าใจผิด “ข้าไม่ได้โง่ แล้วกไ็ม่ได้หูหนวกด้วย”
เขาสุภาพกับนาง การล้อเลียนหญิงผู้นี้เป็นเรื่องง่ายจนไม่มีอะไรท้าทาย“ข้า
พูดกับตัวเอง และไม่ได้หมายถึงเจ้า นี่เป็นนิสัยที่เกิดได้ง่ายในห้องขัง”
นางขมวดคิ้วใส่เขา ดันกรรเชียงไปข้างหน้า ดึงก ลับมา ดันไปข้างหน้าโดยไม่
พูดอะไร
พูดมากพอ ๆ กับค วามงามบนใบหน้า “จากวาจาของเจ้า ข้าเชื่อว่าเจ้ามี
กำ�เนิดสูงส่ง”
“พ่อของข้าคือเซลวินแห่งทาร์ธ หรือล อร์ดแห่งอ ีเวนฟอลล์ด้วยความเมตตา
ของทวยเทพ” แม้แ ต่คำ�ตอบนั้นกเ็อ่ยออกมาอย่างไม่เต็มใจ
“ทาร์ธ” เจมีพูด “หินยักษ์น ่าสะพรึงกลัวในทะเลแคบ เท่าที่ข้าจำ�ได้ และอี
เวนฟอลล์ก ส็ วามิภักดิ์ต่อสตอร์มส์เอนด์ เจ้ามารับใช้รอบบ์แห่งวินเทอร์เฟลได้
อย่างไร”
“ข้ารับใช้ท ่านหญิงแคทลินต่างหากเล่า นางบัญชาให้ข ้านำ�ท่านไปส่งให้ถ ึงมือ
น้องชายของท่าน ทีเรียน ที่คิงส์แลนดิ้ง อย่างปลอดภัยโดยมใิห้ต่อปากต่อคำ�
กับท่าน เงียบเถอะ”
“ข้าเอียนความเงียบเต็มทนแล้ว แม่ห ญิงเอ๋ย”
“เช่นนั้นกส็ นทนากับเซอร์คลีออส ข้าไม่เสวนากับปีศาจร้าย”
เจมีส่งเสียงฮาลั่น “แถวนี้มีปีศาจร้ายด้วยเรอะ ซ่อนอยู่ใต้น ้ำ�รึ หรือว่าอยู่ใน
ดงวิลโลว์ทึบห นานั่น แล้วข้าไม่มีดาบเนี่ยนะ!”
“ชายผลู้ ะเมิดพ ี่สาวตน ปลงพระชนม์พ ระราชา และโยนเด็กไร้เดียงสาลงมา
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ให้ตาย หาควรได้สมญาอื่นใด”
ไร้เดียงสาเรอะ ไอ้เด็กตัวแ สบนั่นสอดแนมเรา เจมีก็แค่ปรารถนาจะอยู่กับ
เซอร์ซตี ามลำ�พังสักชั่วโมง การเดินทางขึ้นเหนือของพวกเขาเป็นความทรมาน
อันยาวนาน การได้เห็นนางทุกว ัน แต่ไม่อาจแตะต้องสัมผัส และรู้ว่าโรเบิร์ต
เดินเมาโซเซขึ้นเตียงนางทุกค ืนในบ้านเทียมที่ลั่นเอี๊ยดอ๊าดคันใหญ่นั่นทีเรียน
พยายามเอาอกเอาใจเขาอย่างเต็มที่ แต่มันไม่เพียงพอ “พูดถ ึงเซอร์ซ ีให้ดี ๆ
หน่อย แม่หญิง” เขาเตือนนาง
“ข้าชื่อเบรียนน์ ไม่ใช่ แม่หญิง”
“เจ้าจะสนใจทำ�ไมว่าปีศาจร้ายเรียกเจ้าว่าอะไร”
“ข้าชื่อเบรียนน์” นางเอ่ยซ้ำ� หนักแน่นด ุจสุนัขล่าเนื้อ
“เลดี้เบรียนน์งั้นหรือ” นางดูอึดอัดจ นเจมีสำ�เหนียกได้ถ ึงจุดอ่อน “หรือเซอร์
เบรียนน์จะต้องรสนิยมของเจ้ามากกว่า” เขาหัวเราะ “ไม่หรอก ข้าเกรงว่าจะ
ไม่ใช่ เจ้าอาจล่อให้แม่วัวน มใส่สายคาดบังเหียน เกราะคอ เกราะหัว และพัน
ร่างมันด้วยผ้าไหมทั้งตัวได้ แต่น ั่นไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะขมี่ ันเข้ารบได้”
“ญาติเจมี ได้โปรดเถอะ เจ้าไม่ควรพูดจาหยาบคายเช่นนั้น” ใต้ผ้าคลุมไหล่
ของเขา เซอร์คลีออสสวมเสื้อคลุมที่ปักร ูปป้อมแฝดของตระกูลเฟรย์และราชสีห์
ทองของแลนนสิ เตอร์ “เราต้องไปอีกไกล อย่าทะเลาะกันเองเลย”
“เวลาข้าทะเลาะ ข้าท ะเลาะด้วยดาบต่างหาก นี่ข้าก ำ�ลังสนทนากับท่าน
หญิงผู้นี้อยู่ ไหนบอกข้าซิ แม่ห ญิง ว่าหญิงบนเกาะทาร์ธหน้าตาบ้าน ๆ เหมือน
เจ้าหมดหรือเปล่า ถ้าใช่ ข้าก ็เวทนาผู้ชายที่นั่นเหลือเกิน พวกเขาอาจไม่เคยรู้ว่า
ผู้หญิงแท้ ๆ หน้าตาเป็นอย่างไร เพราะอยู่บนภูเขาน่าเบื่อกลางทะเลแบบนั้น”
“ทาร์ธเป็นส ถานที่สวยงาม” หญิงส าวตะคอกระหว่างที่กรรเชียง “ได้ส มญา
ว่าเกาะไพลิน เงียบเถอะ เจ้าปีศาจ เว้นแต่ท่านอยากทำ�ให้ข้าอุดปากท่าน”
“นางก็หยาบคายเหมือนกัน ไม่ใช่หรือ” เจมีถามเซอร์คลีออส “แม้ข ้าจะต้อง
ยอมรับว่านางกล้ามากก็ตาม มีค นไม่มากนักหรอกนะที่กล้าเรียกข้าว่าปีศาจต่อ
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หน้าต่อตา” ถึงข ้าจะแน่ใจว่าพวกเขาเรียกกันค ะนองปากลับหลังข้าก ็เถอะ
เซอร์คลีออสกระแอมอย่างทำ�อ ะไรไม่ถูก “ท่านหญิงเบรียนน์ฟังคำ�ลวงเหล่า
นั้นมาจากแคทลิน สตาร์ค ไม่ต ้องสงสัยเลย พวกสตาร์คไม่มีหวังจะเอาชนะ
ท่านด้วยดาบได้ ท่านเซอร์ ตอนนี้จึงทำ�สงครามด้วยวาจาอาบยาพิษแทน”
พวกเขาเอาชนะข้าด้วยดาบได้แล้วต่างหาก ไอ้ท ึ่มไร้คาง เจมยี ิ้มอย่างรู้ทัน
คนอื่นจะอ่านความหมายสารพัดได้จ ากรอยยิ้มรู้เท่าท ัน ถ้าเรายอมให้อ่าน ญาติ
คลีออสเชื่อเรื่องเหลวไหลนี้จริง ๆ หรือกำ�ลังพ ยายามประจบประแจงเขาเป็น
อะไรแน่ระหว่างหัวขี้เลื่อยผู้ซื่อสัตย์ก ับจอมประจบสอพลอ
เซอร์คลีออสพูดต่ออย่างไม่อนาทรร้อนใจ “คนที่เชื่อว่าพี่น้องร่วมสาบานตน
แห่งหน่วยราชองครักษ์ทำ�ร้ายเด็กได้ลงย่อมไม่เข้าใจความหมายแห่งเกียรติยศ”
จอมประจบสอพลอ ถ้าจะให้พ ูดกันจริง ๆ เจมีเองก็มารู้สึกเสียใจที่โยนแบรน
ดอน สตาร์ค ลงจากหน้าต่างบานนั้น เซอร์ซีทำ�ให้เขาทุกข์ใจไม่ส ิ้นสุดหลังจาก
นั้น เมื่อเด็กน ั่นไม่ยอมตาย “แกอายุ เจ็ด ขวบนะ เจมี” นางต่อว่าเขา“ต่อให้แก
เข้าใจสิ่งท ี่เห็น เราก็น่าจะขู่ให้แกกลัวจนหุบป ากเงียบได้”
“ข้าไม่คิดว ่าเจ้าอยาก...”
“เจ้า ไม่เคย คิดน่ะสิ ถ้าเด็กน ั่นฟื้นขึ้นมาและบอกพ่อของแกว่าเห็น...”
“ถ้า ถ้า ถ้า” เขาดึงนางขึ้นนั่งตัก “ถ้าเด็กน ั่นฟื้น เราจะบอกว่าแกฝันเราจะ
บอกว่าแกโกหก และถ้าเรื่องมันเลวร้ายถึงที่สุด ข้าจ ะสังหารเน็ด สตาร์คเสีย”
“จากนั้น เจ้าค ิดว่า โรเบิร์ต จะทำ�อะไร”
“โรเบิร์ตอยากทำ�อะไรก็ตามใจ ข้าจ ะทำ�สงครามกับเขาถ้าต ้องทำ�สงครามชิง
โยนีเซอร์ซที ี่นักขับลำ�นำ�จะเรียกขาน”
“เจมี ปล่อยข้านะ!” นางบันดาลโทสะและดิ้นรนที่จะลุกขึ้น
แต่เขากลับจ ูบนางแทน นางขัดขืนอ ยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเผยอปากรับ เขายังจำ�
รสชาติของเหล้าองุ่นและกานพลูจ ากปลายลิ้นของนางได้ กายนางสั่นสะท้าน
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เขาเลื่อนมือไปที่เสื้อรัดทรงของนางและกระชาก ฉีกผ ้าไหมจนทรวงอกคู่นั้น
เป็นอิสระ และเด็กสตาร์คคนนั้นก็ถูกลืมไปชั่วครู่
หรือว่าเซอร์ซ ีเกิดนึกถ ึงเด็กนั่นขึ้นมาในภายหลังแ ละจ้างผู้ชายที่ท่านหญิงแค
ทลินพูดถึงไปจัดการให้เด็กน ั่นไม่มีวันฟื้น ถ้าเซอร์ซีต้องการให้เด็กนั่นตายนาง
ย่อมส่งข้าไป ดูไม่น่าใช่เซอร์ซ ีเลยที่เลือกโจรกระจอกไปลงมือฆ่าอ ย่างขอไปที
เช่นนั้น
ตามลำ�น้ำ�เบื้องหน้า ดวงอาทิตย์ท ี่กำ�ลังขึ้นส่งแสงระยิบพ ริบพรายบนพื้นผิว
น้ำ�ที่ลมพัดกระโชก ชายฝั่งทางใต้เป็นดินสีแดง เรียบเหมือนถนน ลำ�น้ำ�สายเล็ก
ๆ ส่งน้ำ�สลู่ ำ�น ้ำ�ใหญ่ ลำ�ต้นผุ ๆ ของต้นไม้จมน้ำ�ยืนต้นริมต ลิ่ง ชายฝั่งทางเหนือ
รกครึ้มก ว่า เป็นผ าหินสูงยี่สิบฟ ุตที่ปกคลุมด้วยดงต้นบีช โอ๊ก และเชสต์นัต เจมี
เห็นหอระวังภัยอยู่บนเนินสูงข้างหน้า หอนั้นสูงขึ้นทุกจ ังหวะการกรรเชียง เขา
ดูออกตั้งน านก่อนที่เรือจะแล่นเข้าใกล้ว่ามันถูกทิ้งร้าง หินเก่าคร่ำ�ค ร่านั้นมีเถา
กุหลาบขึ้นร กเรื้อ
เมื่อลมเปลี่ยนทิศ เซอร์คลีออสก ็ช่วยหญิงร่างใหญ่ก างใบ ใบเรือส ามเหลี่ยม
แข็งทำ�ด้วยผ้าใบลายทางสีแดงและน้ำ�เงิน สีป ระจำ�ตระกูลท ัลลีซึ่งต้องก่อ
ปัญหาใหญ่แ น่หากเผชิญกับกองกำ�ลังของแลนนิสเตอร์ในแม่น้ำ�นี้แต่นี่คือใบ
เรือเดียวที่พวกเขามี เบรียนน์บังคับหางเสือ เจมีกางครีบข้างเรือโซ่ลั่นเกรียว
กราวยามเขาขยับ จากนั้นพวกเขาก็ทำ�ความเร็วได้ดีขึ้น เมื่อท ั้งลมและกระแส
น้ำ�หนุนส่งการหนี “เราจะประหยัดเวลาเดินทางได้ม ากถ้าเจ้าไปส่งข้าให้พ่อข้า
แทนน้องชายข้า” เขาแนะ
“บุตรสาวของท่านหญิงแคทลินอยู่ที่คิงส์แ ลนดิ้ง ข้าจะเดินทางกลับกับเด็ก
หญิงทั้งสอง หรือไม่ก็ไม่ก ลับเลย”
เจมีหันไปหาเซอร์คลีออส “ญาติข ้า ขอยืมมีดหน่อยเถอะ”
“ไม่ได้” หญิงส าวตัวเกร็ง “ข้าไม่ยอมให้ท่านมีอาวุธ” เสียงของนางแข็งกร้าว
ดุจหิน
นางกลัวข้าท ั้งที่ข้าใส่ตรวน “คลีอ อส ดูท่าว่าข้าจะต้องขอให้เจ้าช่วยโกนผม
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ให้เสียแล้ว ทิ้งเคราไว้ตามเดิม แต่โกนผมให้ที”
“เจ้าอยากให้ข้าโกนผมจนล้านเลี่ยนเลยงั้นรึ” คลีออส เฟรย์ ถาม
“คนทั้งอ าณาจักรรู้จักเจมี แลนนิสเตอร์ ในฐานะอัศวินไร้เคราผู้มีผมยาวสี
ทอง ชายหัวล้านที่มีเคราสกปรกสีเหลืองอาจผ่านไปโดยไม่มีใครผิดส ังเกตไม่ช้า
ต้องมีคนจำ�ข ้าได้ระหว่างที่ข้ายังถูกตีตรวนเช่นน ี้”
กริชนั้นไม่คมอย่างที่พึงเป็น คลีอ อสออกแรงเถือเต็มที่ ทั้งเฉือนและทึ้งและ
โยนเศษผมข้ามกราบเรือ ปอยผมสีทองลอยอยู่บนผิวน้ำ�ก่อนที่จะคล้อยเคลื่อน
ไปอยู่หลังเรือ เมื่อผมยุ่งรุงรังห ายไป เหาตัวห นึ่งก็คลานลงมาตามคอเจมีจับมัน
ได้และใช้นิ้วโป้งบดบี้ เซอร์ค ลีออสจับได้อีกหลายตัวจากหนังศ ีรษะของเขาและ
ดีดลงน้ำ� เจมีเอาศีรษะจุ่มน ้ำ�และสั่งให้เซอร์คลีอ อสลับมีดก่อนจะให้เขาโกนโคน
ผมสีเหลืองนิ้วสุดท้ายที่เหลืออยู่จนหมด เมื่อเสร็จแ ล้วก็ขริบเคราด้วย
เงาสะท้อนในน้ำ�เป็นชายที่เขาไม่ร ู้จัก ไม่เพียงศีรษะล้าน แต่เขายังด ูเหมือน
แก่ลงไปห้าปีในคุกใต้ดินนั่น ใบหน้าต อบซูบ เบ้าตากลวงลึก และมรี ิ้วรอยที่เขา
จำ�ไม่ได้ว ่าเคยมี แบบนี้ข้าดไูม่เหมือนเซอร์ซ ีเท่าไหร่ นางต้องเกลียดเรื่องนี้แน่
พอเที่ยงวัน เซอร์คลีออสกห็ ลับ เสียงกรนของเขาดังเหมือนเป็ดผ สมพันธุ์ เจ
มีเหยียดตัวอ อกไปมองโลกทเี่คลื่อนผ่าน หลังจากอยู่ในห้องขังมืด ๆ ก้อนหิน
ทุกก้อนและต้นไม้ทุกต้นล้วนน่ามหัศจรรย์
กระต๊อบขนาดห้องเดียวสองสามหลังเคลื่อนผ่านมาแล้วผ่านไป ต่างตั้งอยู่
บนเสาสูงท ที่ ำ�ให้มันดูคล้ายนกกระสา แต่ไม่ปรากฏวี่แววผู้อาศัย นกบินเหนือ
ศีรษะหรือส ่งเสียงร้องจากหมู่ไม้ริมชายน้ำ� และเจมีก็เห็นปลาสีเงินพ ุ่งปราดไป
ในห้วงน้ำ� ปลาเทราต์ทัลลี นีค่ ือลางร้าย เขาคิด จนกระทั่งเห็นส ิ่งที่เลวร้ายยิ่ง
กว่า นั่นคือท ่อนไม้ลอยน้ำ�ท่อนหนึ่งท ี่เรือแล่นผ่านกลับกลายเป็นศ พไร้เลือด
และบวมอืด ผ้าค ลุมไหล่พันกับร ากไม้ล้ม เป็นสีแดงเข้มของแลนนิสเตอร์อย่าง
ไม่ผิดไปได้ เขานึกสงสัยว่าศ พนั้นอาจเป็นใครสักค นที่เขารู้จัก
ลำ�น้ำ�สาขาของแม่น้ำ�สามง่ามคือช่องทางที่สะดวกที่สุดในการลำ�เลียงสินค้า
และผู้คนข้ามดินแดนลุ่มแม่น้ำ� ยามบ้านเมืองสงบ พวกเขาจะพบชาวประมง
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ในเรือ เรือขนข้าวถ่อไปตามน้ำ� พ่อค้าขายเข็มและผ้าเป็นพับจ ากร้านลอยน้ำ� 
บางทีอาจพบเรือสีสดใสของพวกมัมเมอร์ที่มีใบเรือเป็นผ้าปักส ีต่าง ๆ ร่วมห้า
สิบสี พายทวนน้ำ�จากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง และจากปราสาทแห่งหนึ่ง
ไปอีกแห่งห นึ่ง
แต่สงครามได้สร้างความเสียหาย พวกเขาแล่นเรือผ่านหมู่บ้านหลายแห่งโดย
ไม่พบชาวบ้าน อวนว่างเปล่าท ี่ถูกกรีดและฉีกขาดและแขวนห้อยจากต้นไม้คือ
ร่องรอยเดียวของชาวประมง สาวน้อยนางหนึ่งที่กำ�ลังให้น้ำ�ม้าควบจากไปทันที
ที่เห็นใบเรือของพวกเขา ต่อม าพวกเขาผ่านกลุ่มชาวนาราวสิบสองคนกำ�ลังขุด
ดินในทุ่งนาใต้ซากบ้านหอคอยที่ถูกเผา คนพวกนั้นมองพวกเขาด้วยสายตาขุ่น
มัว และหันก ลับไปทำ�งานทันทีที่เห็นว ่าเรือนั้นไม่ได้ม าร้าย
แม่น้ำ�ง่ามแดงนั้นกว้างและไหลช้า คดเคี้ยวเลี้ยวลดด้วยคุ้งโค้งต่าง ๆ มีเกาะ
เล็ก ๆ ทีม่ ีป่ารกเรื้อกระจายอยู่เป็นระยะ รวมทั้งมีสันดอนทรายและตอไม้ที่อยู่
หนาแน่นใต้ผ ิวน้ำ� ทว่าเบรียนน์ดูจะมสี ายตาแหลมคมในการจับอันตรายต่าง ๆ
และดูจะหาช่องทางไปได้เสมอ เมื่อเจมีเอ่ยชมนางที่มีความรู้เกี่ยวกับแม่น้ำ�สาย
นี้ นางก็มองเขาอย่างคลางแคลงและบอกว่า “ข้าไม่รู้จักแม่น้ำ�นี่หรอก ทาร์ธ
เป็นเกาะ ข้าห ัดกรรเชียงเรือและแล่นเรือเป็นก่อนจะเคยนั่งบนหลังม้าเสียอีก”
เซอร์คลีออสลุกขึ้นนั่งและขยี้ตา “ทวยเทพ ข้าปวดแขนไปหมด หวังว่าลมจะ
พัดไปเรื่อย ๆ” เขาทำ�จมูกฟ ุดฟิด “ข้าได้ก ลิ่นฝน”
เจมีอยากให้ฝ นตกหนัก ๆ คุกใต้ดินของรเิวอร์รันไม่ใช่สถานที่สะอาดที่สุดใน
เจ็ดราชอาณาจักร ตอนนี้เขาคงส่งกลิ่นคล้ายเนยแข็งบ ูดแล้ว
คลีออสห รีต่ ามองตามแม่น้ำ�ไป “ควันน ี่”
นิ้วสีเทาผอม ๆ กวักเรียกพวกเขาให้เดินห น้าต่อ มันลอยขึ้นมาจากตลิ่งทาง
ใต้ไกลออกไปหลายไมล์ บิดแ ละม้วน เบื้องใต้ เจมีเห็นซากควันกรุ่นของอาคาร
หลังใหญ่และต้นโอ๊กที่เต็มไปด้วยศพผู้หญิง
พวกอีกาแทบยังไม่ทันได้เริ่มจ ิกกินศพ เชือกเส้นบางบาดเนื้ออ่อน ๆทีล่ ำ�คอ
ของพวกนางเป็นแผลลึก และยามลมพัด ร่างของพวกนางก็บิดและแกว่งไหว
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“นี่ไม่ใช่การกระทำ�ของอัศวินผ ู้กล้า” เบรียนน์พูดเมื่อพวกเขาเข้าใกล้พอจะเห็น
ได้ชัด “ไม่ม ีอัศวินที่แท้จริงค นใดยอมรับการสังหารโหดตามอำ�เภอใจเช่นนี้”
“อัศวินที่แท้จ ริงพบเห็นสิ่งเลวร้ายกว่านี้ทุกครั้งทอี่ อกศึก แม่หญิง”เจมีว่า
“และ ทำ� เรื่องเลวร้ายกว่าน ี้ด้วย”
เบรียนน์เบนหางเสือเรือเข้าฝ ั่ง “ข้าจะไม่ทิ้งผบู้ ริสุทธิ์ไว้เป็นอาหารของอีกา”
“แม่หญิงใจดำ� พวกอีกากต็ ้องกินเช่นกัน แล่นเรือต่อไปและอย่าไปยุ่งกับคน
ตายเลยน่ะ แม่ห ญิง”
พวกเขาขึ้นฝั่งที่เหนือน้ำ�เลยจากจุดที่ต้นโอ๊กใหญ่เอนยื่นลงมาในลำ�น้ำ� ขณะ
ที่เบรียนน์ลดใบเรือ เจมีก็ปีนขึ้นจากเรืออย่างทุลักทุเลเพราะโซ่ตรวน น้ำ�ใน
แม่น้ำ�ง่ามแดงเข้าไปเต็มรองเท้าบ ู๊ตและซึมเข้ากางเกงรัดเข่าข าด ๆ ของเขา เขา
คุกเข่าล งพลางหัวเราะ จุ่มศ ีรษะลงน้ำ� และโผล่ข ึ้นมาอย่างเปียกชุ่ม มือของเขา
เต็มไปด้วยคราบไคลและเมื่อถ ูจนสะอาดในน้ำ� มันกด็ ูผอมบางและซีดกว่าที่เขา
จำ�ได้ ขาของเขาทั้งแข็งข ัดและง่อนแง่นเมื่อเขาทิ้งน้ำ�หนักลงไป ข้าอ ยู่ในคุกใต้
ดินของฮอสเตอร์ ทัลล ี นานเกินไปจริง ๆ
เบรียนน์กับค ลีออสลากเรือขึ้นฝั่ง ศพเหล่านั้นแขวนอยู่เหนือศ ีรษะของพวก
เขา กำ�ลังเน่าเปื่อยด้วยความตายเหมือนผลไม้เน่า “พวกเราคนใดคนหนึ่งจะ
ต้องตัดศพพวกนี้ลงมา” หญิงส าวเอ่ย
“ข้าจะปีนขึ้นไปเอง” เจมีเดินล ุยน้ำ�ขึ้นฝั่งพร้อมเสียงโซ่ “แค่เอาโซ่ออกให้ข้า
เท่านั้น”
หญิงสาวเงยหน้าจ้องศพหญิงผ ู้หนึ่ง เจมีขยับเข้าไปใกล้ ๆ ด้วยฝีเท้าสั้นสะดุด
เท่าที่โซ่ยาวหนึ่งฟุตอำ�นวย เมื่อเห็นสัญลักษณ์ห ยาบ ๆ ที่ห้อยอยู่รอบลำ�คอของ
ศพที่อยู่สูงท ี่สุด เขาก็ยิ้ม “พวกมันสมสู่กับสิงโต” เขาอ่าน “อ้อ จริงสิแม่หญิง
นี่คือการกระทำ�ที่แสนจะ ไม่เป็นอัศวินผู้กล้า อย่างที่สุด...แต่โดยพวกของเจ้า
นะ ไม่ใช่ข องข้า ข้าละสงสัยน ักเทียวว่าผู้หญิงพวกนี้เป็นใคร”
“หญิงโรงเหล้า” เซอร์คลีอ อส เฟรย์ บอก “นีค่ ือเรือนพักแรม ข้าจ ำ�ได้แล้ว
37

คนที่มากับข ้าบางคนพักที่นี่ครั้งส ุดท้ายที่เราเดินทางกลับไปรเิวอร์รัน”อาคาร
หลังนั้นไม่เหลือซากใดนอกจากฐานหินและคานพังถ ล่มที่กองซ้อนกันถูกไฟไหม้
เป็นสีดำ� ควันย ังคงลอยขึ้นมาจากเถ้า
เจมีทิ้งซ่องและนางโลมไว้ให้น้องชายของเขา ทีเรียน เซอร์ซ ีคือหญิงคนเดียว
ที่เขาต้องการ “ดูไปแล้ว หญิงส าวเหล่านี้เคยให้ความสำ�ราญกับท หารบางคน
ของลอร์ดบ ิดาข้า บางทีอาจให้อาหารและเครื่องดื่ม นั่นคือเหตุผลที่พวกนางได้
รับปลอกคอคนทรยศ กับจุมพิตแ ละเอลจอกหนึ่ง” เขาชำ�เลืองไปมาในแม่น้ำ�
เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาอยูต่ ามลำ�พังจริง ๆ “นีค่ ือเขตแดนของตระกูลแบร็กเคน
ลอร์ดโจนอสอาจเป็นผู้สั่งฆ่าพวกนาง พ่อของข้าเผาปราสาทของเขาข้าเกรงว่า
เขาจะไม่ช อบเราหรอก”
“หรืออาจเป็นฝีมือของมาร์ค ไพเพอร์ ก็ได้” เซอร์คลีออสว่า “หรือไม่ก็
เจ้าคนตัวเล็กในป่า เบริค ดอนแดร์เรียน แม้ข้าจ ะเคยได้ยินว่าเขาฆ่าแต่ทหาร
เท่านั้น บางทีอ าจเป็นกลุ่มคนจากแดนเหนือของรสู บอลตัน ก็ได้”
“บอลตันแพ้พ่อข ้าที่แม่น้ำ�ง่ามเขียว”
“แต่ไม่แ ตกพ่าย” เซอร์คลีออสบอก “เขากลับล งใต้อีกครั้งเมื่อล อร์ดไทวิน
ยกทัพไปสกู้ ับคนในแถบน้ำ�ตื้น ข่าวจากริเวอร์รันบอกว่าเขายึดฮาร์เรนฮอลจาก
เซอร์เอมอรี ลอร์ช ได้แ ล้ว”
เจมีไม่ชอบเรื่องที่ได้ยินแม้แต่น้อย “เบรียนน์” เขาพูด ยอมเอาใจนางด้วย
การเรียกชื่อด้วยความหวังว ่านางจะยอมฟัง “ถ้าล อร์ดบอลตันยึดฮาร์เรนฮอล
ได้แล้ว ทั้งแ ม่น้ำ�สามง่ามและราชมรรคาก็น่าจะมีคนเฝ้าร ะวัง”
เขาคิดว่าเขาเห็นร่องรอยความไม่แน่ใจในดวงตาโตสีฟ้าของนาง “ท่านอยู่ใน
การอารักขาของข้า พวกเขาต้องฆ่าข้าก่อน”
“ข้าไม่คิดว ่านั่นจะเป็นปัญหาอะไรนะ”
“ข้าเป็นนักส ู้ที่เก่งไม่แพ้ท่าน” นางเอ่ยเชิงปกป้องตัวเอง “ข้าเป็นหนึ่งในเจ็ด
ที่พระราชาเรนลีเลือก เขาสวมผ้าคลุมไหล่ผ้าไหมลายทางของหน่วยองครักษ์
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สายรุ้งให้ข ้าด้วยมือของเขาเอง”
“หน่วยองครักษ์ สายรุ้ง งั้นร ึ เจ้ากับหญิงอีกหกนางใช่ไหม นักข ับลำ�นำ�เคย
บอกว่าหญิงส าวทั้งหมดงดงามในชุดผ้าไหม...แต่ว่าเขาไม่เคยพบเจ้าสิท่า”
หญิงสาวหน้าแ ดง “เรามีหลุมศ พต้องขุด” นางหันไปปีนต้นไม้
กิ่งล่าง ๆ ของต้นโอ๊กใหญ่พ อให้นางยืนได้เมื่อป ีนขึ้นไป นางเดินท่ามกลาง
ใบไม้ ถือก ริชไว้ในมือ ตัดศ พทั้งหลายลง แมลงวันร ุมตอมรอบศพขณะที่ร่วงลง
มา และกลิ่นเหม็นก็รุนแรงขึ้นพร้อมกับแต่ละศพที่นางตัดล งมา “นี่เป็นเรื่องยุ่ง
ยากมากนะที่จะทำ�เพื่อพวกนางโลม” เซอร์คลีออสอุทธรณ์ “เราจะใช้อะไรขุด
ไม่ทราบ เราไม่มีจอบเสียม และข้าจะไม่ใช้ดาบของข้าหรอกนะ ข้า…”
เบรียนน์ตะโกนมา นางกระโจนพรวดลงจากต้นไม้แทนทจี่ ะปีนลงมา “กลับ
เรือ เร็วเข้า มีเรือมา”
พวกเขารีบเท่าที่จะรีบได้ ถึงแ ม้เจมีจะวิ่งแทบไม่ได้และต้องให้ผ ู้เป็นลูกพี่ลูก
น้องดึงกลับข ึ้นเรือ เบรียนน์ใช้ก รรเชียงดันเรืออ อกและรีบกางใบ “เซอร์คลีออส
ข้าต้องการให้ท่านช่วยกรรเชียงด้วย”
เขาทำ�ตามที่นางสั่ง เรือเริ่มแ ล่นตัดผืนน้ำ�เร็วขึ้นเล็กน้อย กระแสน้ำ� ลมและ
กรรเชียงล้วนเอื้อต่อพวกเขา เจมีนั่งอยู่ในตรวน มองทวนน้ำ�ไป เห็นเพียงส่วน
ยอดของใบเรืออีกลำ�เท่านั้น ความคดเคี้ยวของคุ้งน ้ำ�ง่ามแดงทำ�ให้เรือลำ�นั้นดู
เหมือนอยูอ่ ีกฟากทุ่ง กำ�ลังข ยับขึ้นเหนือหลังม่านต้นไม้ขณะที่พวกเขามุ่งหน้า
ลงใต้ แต่เขารู้ว่าภาพที่เห็นน ั้นลวงตา เขายกมือทั้งสองข้างขึ้นป้องตา “สีแดง
เหมือนโคลนและสีน้ำ�เงินเหมือนน้ำ�” เขาประกาศ
ปากใหญ่ของเบรียนน์ขยับโดยไม่ส ่งเสียง ทำ�ให้นางดูเหมือนแม่วัวกำ�ลังเคี้ยว
เอื้อง “เร็วขึ้นอีก ท่านเซอร์”
ไม่ช้าเรือนพักแรมก็หายลับไปเบื้องหลัง และพวกเขาก็มองไม่เห็นย อดใบเรือ
ลำ�นั้นด้วยเช่นก ัน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าอะไรเลย ทันทีท ี่ผู้ไล่ล่าอ้อมคุ้งน้ำ�
มา พวกเขาจะเห็นมันอีกค รั้ง “เราคงได้แ ต่หวังว่าพวกทัลล ีผสู้ ูงส่งจะหยุดเรือ
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เพื่อฝังศพนางโลมพวกนั้นสินะ” ความคิดท ี่จะกลับไปอยู่ในห้องขังอีกไม่ดึงดูด
ใจเจมี ทีเรียนอาจคิดอะไรฉลาด ๆ ได้แ ล้วในตอนนี้ แต่ท ั้งหมดที่ข้าคิดได้คือ
เล่นงานพวกมันด้วยดาบ
เกือบชั่วโมงที่พวกเขาเล่นซ ่อนหากับผู้ไล่ล่า อ้อมคุ้งน้ำ�และลัดเลาะเกาะเล็ก
ๆ ที่มีป่ารกชัฏ และเมื่อพวกเขาเริ่มหวังว่าห นีพ้นผู้ไล่ล่าได้แล้ว ใบเรืออันห่าง
ไกลก็ปรากฏให้เห็นอีกค รั้ง เซอร์คลีอ อสหยุดกรรเชียงค้าง “ให้พวกอมนุษย์จับ
พวกนั้นไปทีเถอะ” เขาปาดเหงื่อจากหน้าผาก
“กรรเชียงเข้า!” เบรยี นน์สั่ง
“เรือที่แล่นตามเรามาเป็นเรือกรรเชียงแม่น้ำ�” เจมปี ระกาศหลังจากเฝ้าดู
อยู่ชั่วขณะ และทุกจ้วงกรรเชียง มันด ูจะใหญ่ข ึ้นเล็กน้อย “มีกรรเชียงด้านละ
เก้า ซึ่งห มายความว่ามีสิบแ ปดคน ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าเรือนั่นมีนักรบอยู่มากพอ ๆ
กับคนกรรเชียงล่ะ ซ้ำ�ใบเรือของเขายังใหญ่ก ว่าของเรา เราไม่มีทางหนีมันพ้น
หรอก”
เซอร์คลีออสกรรเชียงค้าง “ท่านว่าสิบแปดคนงั้นหรือ”
“เราต้องจัดการคนละหก ข้าอ ยากรับสักแปด แต่ก ุญแจมือพวกนี้ทำ�ให้ข้า
สู้ได้ไม่เต็มท ี่” เจมีชูข้อมือข ึ้น “เว้นแต่ท่านหญิงเบรียนน์จะเมตตาพอจะปลด
ตรวนให้ข ้า”
นางไม่สนใจเขา พยายามออกแรงกรรเชียงเต็มที่
“เราออกเดินทางก่อนพวกเขาครึ่งคืน” เจมบี อก “พวกเขากรรเชียงเรือมา
ตั้งแต่รุ่งสาง ให้ค นกรรเชียงพักทีละคู่ พวกเขาต้องเหนื่อยหมดแรงกันแน่ตอนนี้
การเห็นใบเรือของเราทำ�ให้พ วกเขามีแรงฮึดข ึ้นมา แต่นั่นคงไม่น านหรอกเราน่า
จะฆ่าพวกมันได้ไม่น้อย”
เซอร์คลีออสอ้าปากค้าง “แต่...พวกมันมีกัน สิบแ ปด นะ”
“นั่นคืออย่างน้อยที่สุด น่าจะมีสักยี่สิบหรือย ี่สิบห้ามากกว่า”
ลูกพี่ลูกน้องของเขาคราง “เราไม่มีหวังจะเอาชนะคนสิบแปดคนได้”
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“แล้วข้าบอกว่าเราทำ�ได้หรือ ทางที่ดีที่สุดท ี่เราหวังได้กค็ ือตายโดยถือดาบอยู่
ในมือ” เขาพูดด้วยความจริงใจอย่างที่สุด เจมี แลนนิสเตอร์ ไม่เคยกลัวความ
ตาย
เบรียนน์หยุดก รรเชียง เหงื่อท ำ�ให้ปอยผมสีทองอ่อนของนางเปียกแนบหน้า
ผาก และการทำ�หน้าเบ้ก็ทำ�ให้น างดูไร้ความงามกว่าเดิม “ท่านอยู่ในอารักขา
ของข้า” นางเอ่ย น้ำ�เสียงเข้มด้วยโทสะจนเกือบเป็นค ำ�ราม
เขาต้องหัวเราะให้ความกราดเกรี้ยวนั้น นางช่างเหมือนสุนัขล ่าเนื้อม ีเต้าจริง
ๆ เขาคิด หรืออาจจะใช่ถ้านางมีเต้าน่ะนะ “ถ้าอ ย่างนั้นก็คุ้มครองข้าด้วยแม่
หญิง หรือไม่ก็ปล่อยข้าให้คุ้มครองตัวเอง”
เรือกรรเชียงลำ�นั้นแล่นตามน้ำ�มา เหมือนแมลงปอไม้ต ัวใหญ่ ห้วงน้ำ�รอบลำ�
เรือเป็นฟองขาวด้วยกรรเชียงที่จ้วงอย่างดุเดือด มันใกล้เข้ามาอย่างเห็นได้ชัด
คนบนดาดฟ้าเรือแออัดกันมาข้างหน้าข ณะที่เรือแล่นมา โลหะเป็นประกายใน
มือของพวกเขา และเจมีก็เห็นค ันธนูด้วย พลธนู เขาเกลียดพลธนู
ตรงหัวเรือที่เร่งเข้ามามชี ายร่างล่ำ�สัน ศีรษะล้าน คิ้วส ีเทาดกหนา และลำ�
แขนกำ�ยำ� เขาสวมเสื้อคลุมสีขาวสกปรกที่ปักลายต้นห ลิวสีเขียวอ่อนทับชุด
เกราะ แต่ผ ้าคลุมไหล่ของเขากลัดไว้ด้วยเข็มกลัดร ูปปลาเทราต์เงิน หัวหน้า
องครักษ์ข องริเวอร์รัน ในยุคของเขา เซอร์โรบิน ไรเกอร์ เป็นน ักสู้ที่ขึ้นชื่อว่ากัด
ไม่ปล่อย แต่ย ุคของเขาผ่านไปแล้ว เขาอายุรุ่นราวคราวเดียวกับฮอสเตอร์ ทัลลี
และแก่เฒ่าตามเจ้านายไป
เมื่อเรือท ั้งสองอยู่ห่างกันห้าส ิบหลา เจมีก็เอามือป้องปากและตะโกนข้ามน้ำ�
กลับไปว่า “มาอวยพรข้าให้เดินทางปลอดภัยหรือ เซอร์โรบิน”
“มานำ�ต ัวท่านกลับไปต่างหาก ผูป้ ลงพระชนม์พระราชา” เซอร์โรบิน ไร
เกอร์ ตะโกนตอบ “ผมทองของท่านหายไปได้อย่างไรเล่า”
“ข้าหวังจ ะทำ�ให้ศัตรูตาบอดด้วยความมันวาวของศีรษะข้าน่ะสิ มันได้ผลดีที
เดียวกับท ่านนะ”
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เซอร์โรบินไม่ขำ� ระยะห่างระหว่างเรือลำ�เล็กแ ละเรือกรรเชียงลดเหลือสี่สิบ
หลา “โยนกรรเชียงและอาวุธทิ้งล งน้ำ�เสีย แล้วจะไม่มใีครต้องเจ็บตัว”
เซอร์คลีออสบิดตัวกลับมา “เจมี บอกเขาว่าท่านหญิงแ คทล ินเป็นคนปล่อย
ตัวเรา...เป็นก ารแลกเปลี่ยนเชลย ถูกกฎหมาย...”
เจมีบอกเขาไปไม่ว่าจะได้ผ ลอย่างไรก็ตาม “แคทลิน สตาร์ค ไม่ได้ปกครองริ
เวอร์รัน” เซอร์โรบินตะโกนตอบ พลธนูสี่นายเข้าประจำ�ท ี่ขนาบข้างเขา สองคน
ยืนและสองคนคุกเข่า “โยนดาบของพวกเจ้าลงน้ำ�เสีย”
“ข้าไม่มีดาบ” เขาตอบ “แต่ต ่อให้มี ข้าก็จะเสียบพุงท่านและเชือดไข่ไอ้ขี้
ขลาดสี่คนนั่นด ้วย”
ลูกธนูพุ่งม าเป็นสายแทนคำ�ตอบ ดอกหนึ่งปักเสากระโดงเรือ สองดอกแทง
ทะลุใบเรือ และดอกที่สี่เฉียดเจมไีปเพียงหนึ่งฟุต
คุ้งกว้างอีกคุ้งของแม่น้ำ�ง่ามแดงปรากฏเบื้องหน้าพ วกเขา เบรียนน์หักเรือตัด
ข้ามคุ้ง คานใบเรือหมุนคว้างขณะเรือเลี้ยว ใบเรือลั่นเอี๊ยดขณะรับลมเบื้องหน้า
มีเกาะขนาดใหญ่ขวางกลางลำ�น้ำ� ช่องเดินเรือห ลักไหลไปทางขวา ทางซ้ายเป็น
ทางน้ำ�แคบ ๆ ทีไ่หลไประหว่างเกาะกับผาสูงข องตลิ่งฝั่งเหนือ เบรียนน์ขยับ
หางเสือแ ละเรือก็หักไปทางซ้าย ใบเรือสั่นไหว เจมีมองตานาง ตาสวย เขาคิด
และสงบนิ่ง เขารู้วิธีอ่านตาคน เขารู้ว่าความกลัวม ีลักษณะอย่างไร นางมุ่งมั่น
ไม่สิ้นหวัง
ห่างออกไปข้างหลังสามสิบห ลา เรือกรรเชียงเลี้ยวเข้าคุ้งน้ำ� “เซอร์คลีออ
สช่วยบังคับห างเสือด้วย” หญิงส าวบัญชา “ผู้ปลงพระชนม์พระราชา จับ
กรรเชียงและคอยดันเรือให้พ ้นโขดหินพวกนั้นด้วย”
“ตามแต่ท่านหญิงข องข้าบัญชา” กรรเชียงไม่ใช่ด าบ แต่ใบของมันอาจทำ�ให้
หน้าหักได้ถ้าเหวี่ยงดี ๆ และด้ามก็อาจใช้ป ้องกันตัวได้
เซอร์คลีออสยัดกรรเชียงใส่ม ือเจมีและถลันไปยังท้ายเรือ พวกเขาผ่านหัว
เกาะและหักเลี้ยวขวับเข้าท างน้ำ�แคบ ๆ นั้น ส่งน ้ำ�กระจายใส่ผาหินขณะที่เรือ
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เอียงวูบ เกาะนั้นมีต้นไม้ขึ้นหนาทึบ เต็มไปด้วยต้นว ิลโลว์ โอ๊ก และสนสูงที่
ทอดเงาลึกบนสายน้ำ�หลากเชี่ยว ซุกซ่อนตอไม้แ ละลำ�ต้นผุ ๆ ของต้นไม้ที่จมน้ำ� 
ทางซ้ายของพวกเขามีหน้าผาหินสูงชัน และที่เชิงผ า แม่น้ำ�ก็กระแทกหินเป็น
ฟองสีขาวรอบก้อนหินแตก ๆ และเศษหินที่ร่วงลงมาจากหน้าผา
พวกเขาแล่นผ่านจากแสงแดดเข้าสู่เงามืด ซ่อนตัวจ ากสายตาคนบนเรือ
กรรเชียงระหว่างกำ�แพงป่าสีเขียวและผาหินสีน้ำ�ตาลอมเทา ได้พักจ ากห่าธนูชั่ว
ครู่ชั่วยาม เจมีคิดขณะดันเรือให้พ ้นโขดหินที่จมน้ำ�อ ยู่ครึ่งห นึ่ง
เรือเอียงไหว เขาได้ยินเสียงน้ำ�กระจายเบา ๆ และเมื่อมองไปรอบ ๆ เบรี
ยนน์ก็หายไปแล้ว ครู่ต่อมาเขาก็เห็นนางอีกครั้ง กำ�ลังด ันตัวขึ้นจากน้ำ�ที่เชิงผา
นางลุยผ่านแอ่งน้ำ�ต ื้น ๆ เดินเลาะก้อนหิน และเริ่มปีนขึ้นไป เซอร์คลีออสจ้อง
ตาถลน อ้าป ากค้าง โง่ เจมีคิด “เลิกส นใจแม่นั่นได้แล้ว” เขาตวาดลูกพี่ลูกน้อง
ของเขา “บังคับเรือเข้า”
พวกเขามองเห็นใบเรือเคลื่อนขยับอยู่หลังหมู่ไม้ เรือกรรเชียงแม่น้ำ�ปรากฏลำ�
เต็มตาทตี่ ้นช่องทางน้ำ�แคบ ๆ ห่างออกไปยี่สิบห ้าหลา หัวเรือหักเลี้ยวขวับขณะ
แล่นอ้อมเกาะ และลูกธนูราวหกดอกก็ลอยละลิ่ว แต่พ ลาดเป้าทั้งหมด การ
เคลื่อนที่ของเรือทั้งสองสร้างความยุ่งยากให้พลธนู แต่เจมีรู้ว่าไม่ช้าพวกนั้นจะ
แก้ไขได้ เบรียนน์ปีนผาไปได้ค รึ่งทาง เหนี่ยวตัวข ึ้นจากหินก้อนหนึ่งไปอีกก้อน
หนึ่ง ไรเกอร์ต ้องเห็นนางแน่ และทันทีที่เห็น เขาต้องสั่งพลธนูให้ย ิงนางตกลง
มา เจมีตัดสินใจทดสอบว่าความหยิ่งท ะนงของชายชราจะทำ�ให้เขาโง่เขลาด้วย
หรือไม่ “เซอร์โรบิน” เขาตะโกน “ฟังข้าหน่อยได้ไหม”
เซอร์โรบินย กมือขึ้นและพลธนูก็ลดคันธ นูลง “เชิญพูดได้ ผูป้ ลงพระชนม์พระ
ราชา แต่ขอให้เร็วด้วย”
เรือลำ�เล็กเลี้ยวผ่านกองหินแตก ๆ ขณะที่เจมีตะโกนออกไป “ข้ารวู้ ิธีที่ดีกว่า
นี้ในการจบเรื่องนี้ — สู้กันแ บบตัวต่อตัว ท่านกับข ้า”
“ข้าไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อเช้านี้นะ แลนนิสเตอร์”
“ไม่ แต่ท่านน่าจะตายบ่ายวันนี้” เจมียกมือขึ้นเพื่อให้อ ีกฝ่ายเห็นตรวน“ข้า
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จะสู้กับท่านทั้งที่ใส่ตรวน ท่านกลัวอันใดรึ”
“ไม่ใช่ท่านหรอก ท่านเซอร์ ถ้าข ้าเลือกได้ ข้าค งไม่ประสงค์ส ิ่งใดมากไปกว่า
นี้ แต่ข้าได้ร ับบัญชาให้นำ�ตัวท ่านกลับไปโดยที่ยังมีชีวิตถ ้าเป็นไปได้ พลธนู”
เขาส่งสัญญาณให้ค นเหล่านั้น “พาด เหนี่ยว ยิ...”
ระยะยิงไม่ถ ึงยี่สิบหลา พลธนูแทบไม่มีทางยิงพลาดเลย แต่ข ณะที่พวกเขา
น้าวสายธนูยาว ห่าก รวดก็พรั่งพรูล งมารอบตัว หินก ้อนเล็ก ๆ ร่วงกราวลง
บนดาดฟ้าเรือล ำ�นั้น กระดอนจากหมวกเกราะของพวกเขา และทำ�น้ำ�แตก
กระจายทั้งส องด้านของเรือ พวกที่ฉลาดพอจะเข้าใจเงยหน้าข ึ้นทันเห็นหินก้อน
ใหญ่เท่าแ ม่วัวหลุดออกจากยอดผา เซอร์โรบินต ะโกนอย่างหัวเสีย ก้อนหินนั้น
ร่วงฝ่าอากาศ กระทบหน้าผา แตกเป็นสองเสี่ยง แล้วห ล่นใส่พ วกเขา หินก้อน
ใหญ่ทำ�เสากระโดงหก ใบเรือฉีกขาด ส่งพ ลธนูสองนายตกน้ำ� และทับขาคน
กรรเชียงขณะก้มตัวลงเหนือก รรเชียง ความเร็วของน้ำ�ที่ไหลเข้าเรือบ่งชี้ว่าหิน
ก้อนเล็กพ ุ่งทะลุลำ�ตัวเรือ เสียงร้องของคนกรรเชียงสะท้อนหน้าผาขณะที่พลธนู
หมุนคว้างไปตามกระแสน้ำ� จากท่าทางที่พวกนั้นตีน้ำ� ไม่มีใครว่ายน้ำ�เป็นเลย
เจมีหัวเราะ
กว่าพวกเขาจะโผล่พ้นทางน้ำ�แ คบ ๆ นั้นม าได้ เรือของอีกฝ่ายก็อับปางอยู่
ท่ามกลางแอ่งน้ำ� น้ำ�วนและตอไม้ และเจมี แลนนิสเตอร์ ก็ล งความเห็นว่าทวย
เทพเมตตา เซอร์โรบินกับพ ลธนูที่โชคร้ายซ้ำ�ซ้อนต้องเดินอย่างเปียกปอนและ
ยาวนานกลับร ิเวอร์รัน และเขายังกำ�จัดห ญิงตัวใหญ่ไร้ความงามนั่นได้ด ้วยข้า
เองคงวางแผนไม่ได้ยอดเยี่ยมกว่าน ี้แน่ ทันทีที่ข้าเป็นอิสระจากเหล็กพวกนี้...
เซอร์คลีออสส่งเสียงตะโกน เมื่อเจมีเงยหน้าขึ้นมอง ก็เห็นเบรยี นน์วิ่ง
ทุลักทุเลไปตามยอดผาข้างหน้า หลังจ ากวิ่งตัดผ ืนดินแคบ ๆ ระหว่างที่เรือแล่น
อ้อมคุ้งน้ำ� นางโยนตัวลงจากโขดหินแ ละดูเกือบสง่างามขณะม้วนตัวพุ่งหลาวคง
เป็นการไร้กาลเทศะที่จะหวังให้นางหัวกระแทกหิน เซอร์คลีอ อสเบนเรือไปรับ
นาง โชคดีที่เจมียังถือกรรเชียงไว้ในมือ แค่เหวี่ยงแรง ๆ สักทีเมื่อน างว่ายเข้ามา
ใกล้ ข้ากก็ ำ�จัดนางได้แล้ว
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แต่เขากลับย ื่นกรรเชียงออกไปเหนือน้ำ� เบรียนน์คว้าแ ละเจมีก็ดึงนางเข้า
มา ขณะทเี่ขาช่วยนางขึ้นเรือ น้ำ�ก ็ไหลจากเรือนผมของนางและหยดจากเสื้อผ้า
เปียกชุ่มล งเป็นแอ่งบนเรือ หญิงผ ู้นี้ยิ่งเปียกยิ่งน่าชัง ใครเล่าจะคิดว่าเป็นไปได้
“เจ้านี่เป็นแ ม่หญิงท ี่โง่เง่ามาก” เขาบอกนาง “เราอาจแล่นเรือไปโดยไม่มีเจ้าก็
ได้ ข้าคิดว ่าเจ้าคงคาดว่าข ้าจะขอบใจสินะ”
“ข้าไม่ต้องการคำ�ขอบคุณของท่าน ผู้ปลงพระชนม์พ ระราชา ข้าสาบานแล้ว
ว่าจะนำ�ท่านไปยังคิงส์แลนดิ้งอย่างปลอดภัย”
“แล้วเจ้ากม็ ุ่งมั่นจะทำ�ตามคำ�สาบานนั่นจริง ๆ งั้นรึ” เจมยี ิ้มให้นางอย่าง
สดใสที่สุด “นี่แหละที่น่าอัศจรรย์”
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แคทลนิ

เซอร์เดสมอนด์ เกรลล์ รับใช้ตระกูลทัลลีมาตลอดชีวิต เขาเป็นอ ัศวินฝึกหัด
ตอนแคทลินถือก ำ�เนิด เป็นอัศวินต อนนางหัดเดินและขมี่ ้าและว่ายน้ำ� เป็นครู
ฝึกอาวุธต อนนางแต่งงาน เขาได้เห็นแคทน้อยของลอร์ดฮอสเตอร์กลายเป็น
หญิงสาว เป็นท ่านหญิงของลอร์ดผ ู้ยิ่งใหญ่ และเป็นม ารดาของพระราชา และ
มาถึงตอนนี้เขายังได้เห็นข้าก ลายเป็นคนทรยศอีกด้วย
น้องชายของนาง เอ็ดมัวร์ แต่งตั้งให้เซอร์เดสมอนด์เป็นผู้ปกครองปราสาท
ริเวอร์รันก ่อนเดินทางไปรบ นั่นท ำ�ให้เขาต้องจัดการกับการกระทำ�ผ ิดของนาง
เขาบรรเทาความกระอักกระอ่วนด้วยการนำ�พ่อบ้านของบิดานางมาด้วยอูเธอ
ไรดิส เวย์น ผูบ้ ูดบึ้ง ชายทั้งสองยืนและมองนาง เซอร์เดสมอนด์ซึ่งเป็นชาย
ร่างกำ�ยำ� ใบหน้าแ ดง ดูเก้อก ระดาก ขณะทอี่ ูเธอไรดิสดูจริงจัง ผ่ายผอมและ
ตรอมตรม ต่างฝ่ายต่างรอให้อ ีกฝ่ายเอ่ยปาก พวกเขามอบชีวิตร ับใช้พ่อข้า และ
ข้ากลับตอบแทนพวกเขาด้วยความอัปยศ แคทลินคิดอ ย่างเหนื่อยล้า
“ลูกชายสองคนของท่าน” เซอร์เดสมอนด์เอ่ยขึ้นในที่สุด “เมสเตอร์ไวแมน
บอกเราแล้ว หนุ่มน ้อยที่น่าสงสาร เลวร้ายเหลือเกิน เลวร้ายจริง ๆแต่...”
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“เราเศร้าใจไปกับท่านด้วยนะขอรับ ท่านหญิงของข้า” อูเธอไรดิส เวย์นเอ่ย
“คนทั้งริเวอร์ร ันพลอยโศกตรมไปกับท่านหมด แต่...”
“ข่าวนคี้ งทำ�ให้ท่านแทบบ้า” เซอร์เดสมอนด์พูดแ ทรก “ความบ้าจากความ
โศกเศร้า ความบ้าของคนเป็น แม่ คนจะเข้าใจ ท่านไม่รู้หรอกว่า...”
“ข้ารู้” แคทลินบอกอย่างหนักแน่น “ข้าเข้าใจดีว่าข้าก ำ�ลังทำ�อะไรและรู้ด้วย
ว่ามันคือการทรยศ ถ้าท่านไม่ล งโทษข้า ผู้คนจะเชื่อว ่าเราสมรู้ร่วมคิดก ันปล่อย
ตัวเจมี แลนนิสเตอร์ นั่นเป็นการกระทำ�ของข้าเองและของข้าเพียงผู้เดียวและ
ข้าจะต้องรับโทษคนเดียว นำ�ข ้าไปใส่ตรวนเปล่าของผู้ปลงพระชนม์พระราชา
เถอะ ข้าจ ะสวมมันอย่างภาคภูมหิ ากต้องเป็นเช่นนั้น”
“ตรวนงั้นหรือ” คำ�น ั้นดูจะทำ�ให้เซอร์เดสมอนด์ผ ู้น่าสงสารตกใจ“สำ�หรับ
มารดาของพระราชาและธิดาของนายข้าน่ะหรือ เป็นไปไม่ได้”
“บางที” พ่อบ้านอูเธอไรดิส เวย์น เอ่ย “ท่านหญิงอ าจยอมถูกกักบริเวณใน
ห้องพักจ นกว่าเซอร์เอ็ดม ัวร์จะกลับ ใช้เวลาอยู่ตามลำ�พังเพื่อส วดภาวนาให้บุตร
ชายที่ถูกส ังหารกระมัง”
“กักบริเวณ อา จริงส ิ” เซอร์เดสมอนด์ว่า “กักบ ริเวณในห้องขังบนหอคอย
น่าจะใช้ได้”
“ถ้าข้าจ ะต้องถูกกักบริเวณ ขอเป็นในห้องพักข องพ่อข้าเถอะ ข้าจ ะได้อยู่
เป็นเพื่อนท่านในวาระสุดท้ายของชีวิต”
เซอร์เดสมอนด์พิจารณาครูห่ นึ่ง “ก็ได้ ท่านจะไม่ขาดความสุขสบายและ
ความเอื้อเฟื้อ แต่ไม่สามารถไปไหนมาไหนในปราสาทตามใจได้ วิหารนั้นไปได้
ตามประสงค์ แต่น อกเหนือจากนี้ ขอให้ท่านอยู่ในห้องพักของลอร์ดฮอสเตอร์
จนกว่าลอร์ดเอ็ดมัวร์จะกลับ”
“ตามทที่ ่านต้องการ” น้องชายของนางไม่ได้เป็นลอร์ดในระหว่างที่บิดายัง
มีชีวิตอยู่ แต่แ คทลินไม่ได้แก้คำ�พ ูดของเขา “วางยามเฝ้าข้าด้วยถ้าท่านจำ�เป็น
ต้องทำ� แต่ข ้ารับรองกับท่านว่าจ ะไม่พยายามหนี”
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เซอร์เดสมอนด์พยักหน้า เห็นได้ชัดว่าพอใจทงี่ านอันไม่พึงประสงค์น ี้เสร็จ
สิ้นลง แต่อ เูธอไรดิส เวย์น ผู้มีตาเศร้าสร้อย อยู่ต่ออีกค รู่หนึ่งหลังผู้ปกครอง
ปราสาทขอตัวออกไปแล้ว “ท่านทำ�เรื่องหนักหนาสาหัสนัก ท่านหญิงแต่สูญ
เปล่าทั้งสิ้น เซอร์เดสมอนด์ส ่งเซอร์โรบิน ไรเกอร์ ออกตามเพื่อน ำ�ตัวผู้ปลงพระ
ชนม์พระราชากลับมา...หรือถ ้าทำ�ไม่ได้ ก็น ำ�ศีรษะเขามาแทน”
แคทลินไม่ได้ค าดหวังอะไรทนี่ ้อยกว่านี้ ขอเทพนักรบมอบพละกำ�ลังให้แขน
ที่ถือดาบของเจ้าเถิด เบรียนน์ นางสวดภาวนา นางทำ�ทุกอย่างที่สามารถทำ�ได้
แล้ว ไม่มอี ะไรเหลืออยู่อีกนอกจากการตั้งความหวัง
ของใช้ของนางถูกย้ายไปไว้ในห้องนอนของบิดา ซึ่งเตียงนอนมีดาดเพดาน
ที่นางถือกำ�เนิดต ั้งตระหง่าน เสาเตียงสลักเป็นร ูปปลาเทราต์กระโจน บิดาของ
นางถูกย้ายลงมาครึ่งชั้น เตียงคนป่วยวางอยู่หน้าระเบียงสามเหลี่ยมของห้องรับ
แสงอาทิตย์ เพื่อให้เขามองเห็นแม่น้ำ�ที่รักยิ่งเสมอมา
ลอร์ดฮอสเตอร์ก ำ�ลังหลับตอนแคทลินเดินเข้าไป นางเดินออกไปยังระเบียง
และยืนเท้ามือข ้างหนึ่งบนราวหินหยาบ ๆ ถัดจ ากบริเวณปลายแหลมของ
ปราสาท แม่น้ำ�ห ินคะมำ�อันเชี่ยวแรงไหลมาบรรจบกับแ ม่น้ำ�ง่ามแดงอันเอื่อย
ไหล และนางก็มองตามน้ำ�ไปได้ไกล ถ้าเรือท ี่ใบลายทางแล่นมาจากตะวันออก
นั่นคือเซอร์โรบินกลับมา ตอนนี้พื้นผ ิวน้ำ�ว่างเปล่า นางขอบคุณทวยเทพสำ�หรับ
เรื่องนั้น และเดินกลับเข้าห้องไปนั่งเป็นเพื่อนบิดา
แคทลินไม่อาจบอกได้ว่าลอร์ดฮ อสเตอร์รู้หรือไม่ว ่านางอยูท่ ี่นั่น หรือการ
ปรากฏตัวของนางทำ�ให้เขาสบายใจหรือเปล่า แต่น างรู้สึกสงบที่ได้อ ยู่กับบิดา
ท่านพ่อจะว่าอย่างไรบ้างหนอถ้าร ู้ว่าข้าทำ�ผิดอะไร ท่านพ่อ นางนึกสงสัยท่าน
จะทำ�อย่างทขี่ ้าทำ�หรือเปล่า ถ้าข ้ากับไลซาตกอยู่ในเงื้อมมือศ ัตรู หรือท่านจะ
ประณามข้าเช่นกันและเรียกมันว่าความบ้าคลั่งของคนเป็นแ ม่
มีกลิ่นความตายอยู่ในห้อง กลิ่นหนักหน่วง หวาน เอียน และอ้อยอิ่งเตือนให้
นางนึกถึงล ูกชายสองคนที่นางสูญเสียไป แบรนผู้อ่อนหวานกับริกคอนน้อย ถูก
ฆ่าด้วยน้ำ�มือข องธีออน เกรย์จ อย ผู้อยู่ในอุปถัมภ์ของเน็ดนางยังคงโศกเศร้าถึง
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เน็ด นางจะโศกเศร้าถึงเขาเสมอ แต่การสูญเสียลูกไปด้วยนั้น... “เป็นความโหด
ร้ายใหญ่หลวงที่ต้องเสียลูก” นางกระซิบแผ่วเบากับตัวเองมากกว่าพ ูดกับบิดา
ลอร์ดฮอสเตอร์ล ืมตาขึ้น “แทนซี” เขาส่งเสียงแหบ ๆ ทีเ่จือความเจ็บปวด
พ่อจำ�ข้าไม่ได้ แคทลินชินแล้วท ี่บิดาคิดว่านางเป็นแม่หรือไลซา น้องสาวแต่
แทนซีเป็นชื่อท ี่แปลกหู “นี่แคทลิน” นางบอก “แคทเอง ท่านพ่อ”
“ยกโทษให้ข ้า...เลือด...โอ ได้โปรด...แทนซี...”
เป็นไปได้ห รือที่บิดานางจะมีผู้หญิงอื่นในชีวิต หญิงช าวบ้านที่ไหนสักแห่งที่
เขาพลั้งเผลอยามหนุ่มกระมัง หรือว ่าท่านพ่อจะแสวงหาความอบอุ่นจากอ้อม
กอดของหญิงรับใช้สักคนหลังท ่านแม่ตาย นี่เป็นความคิดพ ิลึกพิลั่น ชวนให้ไม่
สบายใจ ทันใดนั้นนางก็รู้สึกราวกับว ่านางไม่รู้จักบิดาของนางเลย “ใครคือแทน
ซี นายข้า ท่านอยากให้ข้าส่งค นไปตามนางไหม ท่านพ่อ ข้าจะหาตัวนางได้
ที่ไหน นางยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า”
ลอร์ดฮอสเตอร์ค ราง “ตาย” มือข องเขาไขว่ค ว้ามือนาง “เดี๋ยวเจ้าก็จะมีคน
อื่น ๆ อีก...เด็กน ้อยน่ารักแ ละสืบเชื้อสายที่แท้”
คนอื่น ๆ งั้นห รือ แคทลินคิด ท่านพ่อลืมไปแล้วหรือว ่าเน็ดตายแล้ว หรือ
ท่านยังคงพูดก ับแทนซี หรือตอนนี้ท่านพ่อพูดกับข้า หรือไลซา หรือท ่านแม่กัน
นะ
เมื่อเขาไอ เสมหะมีเลือดปนออกมา เขากำ�น ิ้วนางไว้ “...เป็นเมียที่ดีและทวย
เทพจะอำ�นวยพรเจ้า...ลูกชาย...ลูกชายผู้มเีชื้อแถว...อาาา” ระลอกแห่งความ
เจ็บปวดฉับพ ลันทำ�ให้มือของลอร์ดฮ อสเตอร์บีบแน่น นิ้วเขาจิกมือนางและส่ง
เสียงร้องเสียงเครือออกมา
เมสเตอร์ไวแมนเข้ามาอย่างรวดเร็ว เพื่อผสมนมฝิ่นอีกข นาดและช่วยให้
ลอร์ดของเขากลืนมันลงไป ในไม่ช้า ลอร์ดฮอสเตอร์ ทัลล ี ก็กลับส ู่ห้วงนิทรา
สนิทอีกครั้ง
“ท่านพ่อถามหาหญิงผู้หนึ่ง” แคทลินเอ่ยขึ้น “ชื่อแทนซี”
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“แทนซีหรือข อรับ” เมสเตอร์ม องนางด้วยสายตาว่างเปล่า
“ท่านไม่รู้จักใครชื่อนี้เลยหรือ สาวใช้ หญิงจ ากหมู่บ้านใกล้ ๆ บางทีอ าจเป็น
ใครบางคนจากหลายปีก่อน” แคทลินไปจากปราสาทริเวอร์รันเนิ่นนานเหลือ
เกิน
“ไม่เลย ท่านหญิงข องข้า ข้าจ ะลองถามดู ถ้าท่านต้องการ อูเธอไรดิสเวย์น
น่าจะต้องรู้แน่ถ้ามีคนชื่อนี้เคยทำ�งานที่ริเวอร์รัน ท่านบอกว่าแทนซีใช่ไหมพวก
ชาวบ้านชอบตั้งชื่อลูกสาวตามดอกไม้และสมุนไพร” เมสเตอร์ท่าทางครุ่นคิด
“มีแม่ม่ายคนหนึ่ง ข้าจ ำ�ได้ นางเคยมาที่ปราสาทเพื่อถ ามว่ามีรองเท้าเก่าที่ต้อง
เปลี่ยนพื้นใหม่ไหม นางชื่อแทนซี ตอนนี้พอมาลองคิด ๆ ดูแ ล้ว เอหรือจ ะเป็น
แพนซี อะไรทำ�นองนั้น แต่นางไม่ได้ม าตั้งหลายปีแล้ว...”
“นางชื่อไวโอเลต” แคทลินซึ่งจำ�ห ญิงชราได้ดีบอก
“เช่นนั้นหรือ” เมสเตอร์มีสีหน้าข อโทษขอโพย “ขออภัยเถอะท่านหญิงแคท
ลิน แต่ข้าคงต้องขอตัวก่อน เซอร์เดสมอนด์บัญชาให้เราสนทนากับท ่านเฉพาะ
แค่หน้าที่กำ�หนดเท่านั้น”
“ถ้าอย่างนั้นท่านก็ต้องทำ�ตามที่เขาบัญชา” แคทลินไม่อาจตำ�หนิเซอร์เดสม
อนด์ได้ นางทำ�ให้เขามีเหตุผลน้อยมากที่จะไว้ใจนาง และไม่ต้องสงสัยเลยว่า
เขาย่อมกริ่งเกรงว่านางอาจใช้ความจงรักภ ักดีที่คนจำ�นวนมากในปราสาทยัง
รู้สึกต่อธิดาของท่านลอร์ดเพื่อท ำ�ผิดต่อไปอีก อย่างน้อยข้าก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับ
สงคราม นางบอกตัวเอง แม้จ ะแค่ชั่วประเดี๋ยวประด๋าวก็ตาม
หลังจากเมสเตอร์ออกไปแล้ว นางก็สวมผ้าคลุมไหล่ผ้าขนสัตว์และก้าวออก
ไปบนระเบียงอีกครั้ง แสงอาทิตย์ท อประกายบนแม่น้ำ� ฉาบพื้นผิวน้ำ�ที่ไหลผ่าน
หน้าปราสาทให้เป็นสีทอง แคทลินยกมือป้องตาจากแสงจ้านั้น มองหาใบเรือใน
ระยะไกล หวั่นเกรงว่าจะเห็น แต่ไม่มีอะไรเลย และการไม่มอี ะไรก็หมายความ
ว่าความหวังข องนางยังคงอยู่
ตลอดวันนั้นนางเฝ้ามอง และล่วงเลยไปถึงตอนกลางคืนด ้วย จนกระทั่ง
ปวดขาจากการยืนนั้น นกเรเวนตัวหนึ่งมาถึงปราสาทตอนเย็น กระพือปีกสีดำ�
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ใหญ่ไปยังกรงนก ปีกดำ�น ำ�ข่าวร้าย นางคิด นึกถ ึงนกตัวล่าสุดที่บินม าและข่าว
ร้ายกาจที่มันน ำ�มา
เมสเตอร์ไวแมนกลับมาตอนค่ำ�เพื่อด ูแลอาการลอร์ดท ัลลีและนำ�อาหารค่ำ�
ง่าย ๆ ซึ่งเป็นขนมปัง เนยแข็ง และเนื้อต้มกับหัวผ ักกาดมาให้แคทลิน “ข้าพูด
กับอูเธอไรดิสแล้ว ท่านหญิงข องข้า เขาค่อนข้างแน่ใจว่าไม่มีหญิงชื่อแทนซีที่ริ
เวอร์รันในช่วงที่เขาทำ�งานทนี่ ี่”
“ข้าเห็นเรเวนตัวหนึ่งบินมาวันน ี้ เจมีถูกจับตัวได้อ ีกใช่ไหม” หรือถ ูกฆ่าตาย
ทวยเทพอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลย
“ไม่ใช่หรอก ท่านหญิง เราไม่ได้ข่าวผู้ปลงพระชนม์พระราชา”
“ถ้าอย่างนั้นกค็ งเป็นการรบอีกส ิ เอ็ดมัวร์มีปัญหาหรือ หรือว่าร อบบ์ ได้
โปรดเถอะ ช่วยเมตตาคลายความกลัวให้ข้าที”
“ท่านหญิง ข้าไม่ควร...” ไวแมนชำ�เลืองไปรอบตัว ราวกับด ูให้แน่ใจว่าไม่มี
ใครอื่นอยู่ในห้อง “ลอร์ดไทวินออกจากเขตลุ่มแม่น้ำ�แล้ว เหตุการณ์ที่บริเวณ
ท่าน้ำ�ตื้นเงียบสงบ”
“ถ้าอย่างนั้นเรเวนตัวนั้นมาจากไหน”
“จากทางตะวันตก” เขาตอบขณะสาละวนอยู่กับผ้าห่มข องลอร์ดฮอสเตอร์
และไม่ยอมสบตานาง
“ข่าวจากรอบบ์งั้นหรือ”
เขาลังเล “ใช่แล้ว ท่านหญิง”
“มีอะไรไม่ด ีแน่” นางรู้จากท่าทางของเขา เขากำ�ลังซ่อนอะไรบางอย่างจาก
นาง “บอกข้าเถอะ รอบบ์ใช่ไหม เขาได้ร ับบาดเจ็บหรือ” อย่าต ายนะ ทวยเทพ
โปรดเมตตาเถิด ได้โปรดอย่าบอกข้าว่าเขาตายแล้ว
“ฝ่าบาทได้ร ับบาดเจ็บจากการบุกโจมตีแคร็ก” เมสเตอร์ไวแมนตอบ ยังคง
หลบตา “แต่เขียนมาว่าไม่มีสาเหตุให้ต้องเป็นห่วงและหวังว่าจะได้ก ลับมาใน
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เร็ววัน”
“บาดเจ็บรึ บาดเจ็บแบบไหน รุนแรงแค่ไหน”
“เขาเขียนว่าไม่มีสาเหตุให้ต ้องเป็นห่วง”
“การบาดเจ็บทุกอย่างล้วนทำ�ให้ข ้าเป็นห่วงทั้งนั้น เขาได้รับการดูแลใช่ไหม”
“ข้าแน่ใจข้อน ั้น เมสเตอร์ที่แคร็กจ ะดูแลเขาอย่างดี ข้าไม่สงสัยเลย”
“เขาบาดเจ็บที่ไหน”
“ท่านหญิงของข้า ข้าได้รับค ำ�สั่งห้ามสนทนากับท่าน ข้าข ออภัย” ไวแมน
เก็บรวบรวมยาและรีบร้อนออกไป แคทลินถูกทิ้งไว้ตามลำ�พังกับบิดาอีกค รั้ง
หนึ่งนมฝิ่นทำ�งานได้ผล และลอร์ดฮอสเตอร์ก ็จมอยู่ในห้วงนิทราสนิท น้ำ�ลาย
ไหลออกมาเป็นเส้นบาง ๆ จากมุมปากที่เผยออ้าและทำ�ให้หมอนเปียก แคทลิ
นหยิบผ้าลินินผืนหนึ่งม าเช็ดออกอย่างนุ่มนวล เมื่อนางสัมผัสตัวล อร์ดฮอลเตอร์
ก็คราง “ยกโทษให้ข้า” เขาเอ่ย แผ่วเบาจนนางแทบไม่ได้ยิน “แทนซี...เลือด...
เลือด...ทวยเทพโปรดเมตตา...”
ถ้อยคำ�ของบิดารบกวนใจนางมากกว่าที่นางจะบอกได้ แม้นางจะไม่เข้าใจ
อะไรเลย เลือด นางคิด กลับม าที่เลือดทุกครั้งเลยหรือ ท่านพ่อ หญิงผู้นี้คือใคร
แล้วท่านทำ�อะไรต่อนางจนต้องการคำ�ให้อภัยมากขนาดนั้น!
คืนนั้นแคทลินนอนหลับไม่สนิท ถูกความฝันไร้รูปร่างถึงลูก ๆ ทั้งคนที่
สูญหายและตายจาก หลอกหลอน เนิ่นนานก่อนถึงเช้าว ันใหม่ นางตื่นนอนโดย
มีคำ�พูดของบิดาสะท้อนก้องอยูใ่นหู เด็กน้อยน่ารัก และมีเชื้อสาย...ทำ�ไมท่าน
พ่อถึงพูดแ บบนั้น ถ้าไม่ใช่...เป็นไปได้ไหมว่าท่านมีลูกนอกสมรสกับหญิงที่ชื่อ
แทนซีคนนี้ นางไม่อาจเชื่อเรื่องนี้ได้ น้องชายของนางเอ็ดมัวร์สิ นางจะไม่แปลก
ใจเลยที่ได้ร ู้ว่าเอ็ดมัวร์มีลูกแ ท้ ๆ เกินส ิบคน แต่ไม่ใช่บิดาของนางไม่ใช่ลอร์ด
ฮอสเตอร์ ทัลล ี ไม่มีวัน
หรือแทนซจี ะเป็นชื่อเล่นที่ท่านพ่อเรียกไลซา เหมือนที่ท่านเรียกข้าว่าแค
ท ลอร์ดฮ อสเตอร์เคยเข้าใจผิดคิดว่านางเป็นน้องสาวมาก่อน เจ้าจะมีคนอื่น ๆ
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อีก ท่านบอก เด็กน ้อยน่ารักแ ละมีเชื้อสาย ไลซาเคยแท้งห้าครั้งสองครั้งที่เอียรี
สามครั้งทคี่ ิงส์แ ลนดิ้ง...แต่ไม่เคยที่ริเวอร์รันให้ล อร์ดฮอสเตอร์ปลอบโยนนางได้
ไม่เคย เว้นแ ต่...เว้นแต่นางจะตั้งครรภ์ในครั้งแ รกนั้น...
นางกับน้องสาวแต่งงานวันเดียวกัน และอยู่ในความดูแลของบิดาเมื่อสามี
ของพวกนางขี่ม้าเข้าร่วมศึกก บฏของโรเบิร์ต หลังจ ากนั้น เมื่อร ะดูเดือนของ
พวกนางไม่มาตามกำ�หนด ไลซาก็พร่ำ�พูดอย่างมีความสุขถึงลูกชายที่นางแน่ใจ
เหลือเกินว ่าอยู่ในครรภ์ของตนกับพี่สาว “ลูกชายของท่านจะเป็นทายาทของ
วินเทอร์เฟล ส่วนของข้าจะเป็นทายาทของเอียรี โอ พวกเขาจะเป็นเพื่อนสนิท
กัน เหมือนเน็ดของท่านกับล อร์ดโรเบิร์ต เป็นพี่น้องกันมากกว่าลูกพีล่ ูกน้อง
จริง ๆ นะ ข้าร ู้” นางมคี วามสุขเหลือเกิน
แต่ระดูของไลซามาหลังจากนั้นไม่นาน และความสุขทั้งมวลก็เหือดหายจาก
ตัวนาง แคทลินคิดเสมอว่าระดูข องไลซาก็แค่มาช้าไปหน่อย แต่หากนางตั้ง
ครรภ์จริง ๆ เล่า...
นางจำ�ครั้งแ รกที่ส่งรอบบ์ให้น ้องสาวอุ้มได้ ตัวเล็ก หน้าแ ดง และร้องไห้จ้า
แม้แต่ตอนนั้นก็แข็งแรงและมีชีวิตชีวา แคทลินวางทารกในอ้อมแขนของน้อง
สาวไม่ทันไร ไลซาก็น้ำ�ตานองหน้า นางรีบยัดเยียดทารกคืนให้แคทลินและหนี
ไป
ถ้านางเคยเสียลูกมาก่อน นั่นอาจอธิบายคำ�พูดของท่านพ่อได้ และอะไรอีก
มากมายนอกจากนั้น...การจับคู่ไลซากับลอร์ดแ อร์รินเกิดขึ้นอ ย่างรีบเร่ง และ
จอนก็เป็นช ายแก่แม้กระทั่งตอนนั้น แก่กว่าบิดาของพวกนางเสียอีกชายแก่ไร้
ทายาท ภรรยาสองคนแรกของเขาไม่มีลูก ลูกชายของน้องชายเขาถูกส ังหาร
พร้อมกับแ บรนดอน สตาร์ค ทีค่ ิงส์แลนดิ้ง ลูกพี่ลูกน้องผู้กล้าหาญของเขาหรือ
ก็ตายในการรบแห่งเบลส์ เขาต้องมีภรรยาสาวถ้าปรารถนาให้ตระกูลแอร์ริน
สืบทอดต่อไป...ภรรยาสาวที่รู้ว่ามีลูกได้
แคทลินลุกขึ้น คว้าเสื้อคลุมมาสวม และลงบันไดไปยังห ้องรับแสงอาทิตย์ที่
มืดลง และยืนอยูเ่หนือบิดา รู้สึกกลัวจ ับใจ “ท่านพ่อ” นางเอ่ย “ท่านพ่อ ข้ารู้
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ว่าท่านทำ�อ ะไร” นางไม่ใช่เจ้าสาวไร้เดียงสาที่มีแต่ค วามฝันเฟื่องอีกต ่อไป นาง
เป็นแม่ม่าย คนทรยศ แม่ผู้โศกเศร้า และฉลาด ฉลาดในวิถีทางของโลก “ท่าน
บังคับให้เขาต้องรับนางไว้” นางกระซิบ “ไลซาคือสิ่งที่จอน แอร์ร ิน ต้องจ่าย
เพื่อแลกกับด าบและหอกของตระกูลทัลลี”
มิน่าเล่าการแต่งงานของน้องสาวนางจึงไร้รักยิ่งนัก ตระกูลแ อร์รินนั้นภาคภูมิ
และเจ้ายศเจ้าอ ย่าง ลอร์ดจอนอาจแต่งงานกับไลซาเพื่อให้ตระกูลทัลลีต้องร่วม
มือในการก่อกบฏและด้วยความหวังว่าจะได้บุตรชาย แต่เขาคงจะรักผู้หญิงที่
แต่งงานกับเขาอย่างมีมลทินและไม่เต็มใจได้ยาก แน่นอนว่าเขาคงมีเมตตาและ
ไม่บกพร่องต่อหน้าที่ ใช่ แต่ไลซาต้องการความอบอุ่น
วันรุ่งขึ้น ขณะรับประทานอาหารเช้า แคทลินก็ขอปากกาขนนกกับกระดาษ
และเริ่มเขียนจดหมายถึงน้องสาวในแคว้นหุบเขาแห่งแอร์ร ิน นางบอกไลซา
เรื่องแบรนกับริกคอน พยายามหาคำ�พูดเหมาะ ๆ แต่ส ่วนใหญ่นางเล่าเรื่องบิดา
ความคิดข องท่านพ่อล้วนวนเวียนอยู่กับค วามผิดที่ท่านกระทำ�ต ่อเจ้า ในเมื่อ
บัดนี้ท่านเหลือเวลาน้อยแล้ว เมสเตอร์ไวแมนบอกว่าไม่ก ล้าปรุงนมฝิ่นให้แรง
ไปกว่าน ี้ ถึงเวลาแล้วที่ท่านพ่อจ ะต้องวางดาบและโล่ ถึงเวลาที่ท่านจะต้องพัก
แต่กระนั้นท่านก็ยังสู้ต่อไปอย่างหม่นเศร้า ไม่ยอมแพ้ ข้าค ิดว่าเพื่อเจ้านะ ท่าน
พ่อต้องการคำ�อภัยจากเจ้า สงครามทำ�ให้หนทางจากเอียรีมาริเวอร์รันอันตราย
ข้ารู้ แต่แ น่นอนว่ากองกำ�ลังแข็งแกร่งข องเหล่าอัศวินย ่อมพาเจ้าผ่านเทือกเขา
จันทรามาได้อย่างปลอดภัย คนสักร ้อยหรือสักพัน และถ้าเจ้ามาเองไม่ได้ อย่าง
น้อยก็น่าจะเขียนถึงท่านพ่อสักหน่อยการแสดงความรักแ ค่ไม่กี่คำ�เพื่อให้ท่าน
ตายตาหลับ เขียนสิ่งที่เจ้าอยากเขียน และข้าจะอ่านให้ท ่านพ่อฟัง ท่านจะได้
จากไปอย่างสงบ
แม้กระทั่งต อนวางปากกาขนนกและขอขี้ผึ้งปิดผนึก แคทลินก็รู้สึกว่า
จดหมายฉบับน ี้น่าจะเล็กน้อยเกินไปและสายเกินไป เมสเตอร์ไวแมนไม่เชื่อว่า
ลอร์ดฮอสเตอร์จ ะรั้งรออยู่นานพอให้นกเรเวนบินไปถึงเอียรีและกลับมาได้ แม้
เขาจะพูดท ำ�นองเดียวกันนี้มาก่อน...คนตระกูลท ัลลีไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ หรอกไม่
ว่าแนวโน้มจะเป็นอ ย่างไร เมื่อส่งแ ผ่นหนังให้เมสเตอร์แ ล้ว แคทลินก็ไปวิหาร
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และจุดเทียนบวงสรวงเทพบิดาเบื้องบนเพื่อบิดาของนาง จุดเทียนเล่มท ี่สอง
บูชาเทพหญิงชรา ผู้ปล่อยให้เรเวนตัวแรกเข้ามายังโลกเมื่อนางลอบมองผ่าน
ประตูแห่งค วามตาย และเทียนเล่มท ี่สามแด่เทพมารดา สำ�หรับไลซาและลูก ๆ
ทุกคนที่นางกับไลซาสูญเสียไป
ต่อมาในวันนั้น ขณะที่นางนั่งอยู่ข้างเตียงของลอร์ดฮอสเตอร์ก ับหนังสืออ่าน
ข้อความเดียวซ้ำ�ไปซ้ำ�มา นางก็ได้ยินเสียงดังและเสียงประโคมแตร เซอร์โรบิน
นางนึกทันทีและผงะหนี นางไปที่ระเบียง แต่ม องไม่เห็นอะไรที่แม่น้ำ�แต่นาง
ได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นจากข้างนอก เสียงม้ามากมายหลายตัว เสียงเกราะกระทบ
กัน และเสียงโห่ร้องตรงนั้นตรงนี้ แคทลินเดินขึ้นบันไดวนไปยังหลังคาป้อม
เซอร์เดสมอนด์ไม่ได้ห้ามข้าขึ้นหลังคา นางบอกตัวเองขณะที่ไต่ข ึ้นไป
เสียงนั้นมาจากอีกด้านของปราสาท ทางประตูใหญ่ คนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่หน้า
ประตูเหล็กข ณะที่ประตูเลื่อนขึ้นด้วยอาการกระตุกส ั่น ในทุ่งถัดออกไปนอก
ปราสาทมีคนขี่ม้าหลายร้อยคน เมื่อล มพัด ธงของพวกเขาก็สะบัดไหวและนาง
ตัวสั่นด้วยความโล่งใจเมื่อเห็นป ลาเทราต์กระโจนอันเป็นส ัญลักษณ์ของริเวอร์
รัน เอ็ดมัวร์
ผ่านไปสองชั่วโมงกว่าเขาจะเห็นว่าสมควรแก่เวลาที่จะมาพบนาง ถึงต อนนั้น
ปราสาทกอ็ ึงคะนึงด้วยเสียงของการพบปะกันอีกค รั้งเมื่อพวกทหารสวมกอด
เมียและลูกท ี่พวกเขาทิ้งไว้ข้างหลัง เรเวนสามตัวบ ินออกจากกรง ปีกสีดำ�ขยับ
โบกขณะพวกมันออกบิน แคทลินมองจากระเบียงห้องบิดา นางได้สระผม
เปลี่ยนเสื้อผ ้า และเตรียมตัวรับค ำ�ตำ�หนิของน้องชาย...ถึงก ระนั้นการรอคอยก็
ยังทรมาน
เมื่อในที่สุดน างได้ยินเสียงดังหน้าป ระตู นางก็นั่งลงและประสานมือบนตัก
โคลนสีแดงแห้งก รังเปรอะรองเท้าบ ู๊ต เกราะขา และเสื้อคลุมของเอ็ดมัวร์ หาก
มองดูเขา จะไม่มีใครคิดว ่าเขาชนะศึกกลับม า เขาผอมและร่วงโรย แก้มซีดเซียว
เครารุงรัง และดวงตาสุกใสเกินไป
“เอ็ดมัวร์” แคทลินเอ่ยด้วยความกังวล “เจ้าดูแย่จัง เกิดอ ะไรขึ้น พวกแลนนิ
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สเตอร์ข้ามแม่น้ำ�ได้งั้นหรือ”
“ข้าไล่พวกมันกลับไปได้ ลอร์ดไทวิน, เกรกอร์ คลิเกน, อัดด ัม มาร์แบรนด์
ข้าขับไล่พ วกมันไปได้ แต่ส แตนนิส...” เขาทำ�หน้าเบ้
“สแตนนิสหรือ สแตนนิสทำ�ไม”
“เขาแพ้การรบที่คิงส์แลนดิ้ง” เอ็ดม ัวร์พูดอย่างไม่พ อใจ “กองเรือข องเขาถูก
เผา กองทัพข องเขาถูกต ีแตกพ่าย”
ชัยชนะของแลนนิสเตอร์เป็นข่าวร้าย แต่แ คทลินไม่อาจผิดหวังอ ย่างน้องชาย
ที่แสดงออกชัดเจนได้ นางยังค งฝันร้ายถึงเงาที่นางเห็นเคลื่อนผ่านกระโจมของ
เรนลีและเลือดที่ไหลออกจากเกราะคอเหล็กกล้าข องเขา “สแตนนิสไม่ได้เป็น
มิตรกับเรามากไปกว่าลอร์ดไทวิน”
“พี่ไม่เข้าใจ ไฮการ์เด้นป ระกาศสวามิภักดิต์ ่อจอฟฟรีย์ ทางดอร์นก็เช่นกัน
ทางใต้ทั้งหมด” เขาเม้มป าก “และ พี่ ยังเห็นควรให้ปล่อยตัวผ ู้ปลงพระชนม์
พระราชา พีไ่ม่มีสิทธิ์”
“ข้ามีสิทธิข์ องคนเป็นแม่” เสียงของนางสงบ แม้ข่าวเรื่องไฮการ์เด้นจะ
กระทบกระเทือนความหวังข องรอบบ์อย่างรุนแรงก็ตาม แต่นางไม่อาจคิดเรื่อง
นั้นได้ในตอนนี้
“ไม่มีสิทธิ์” เอ็ดม ัวร์เอ่ยซ้ำ� “เขาเป็นเชลยของรอบบ์ เชลยของ พระราชา
ของพี่ และรอบบ์สั่งให้ข้าดูแลเขาให้ปลอดภัย”
“เบรียนน์จะดูแลเขาให้ปลอดภัย นางสาบานกับดาบของนาง”
“ผู้หญิง คนนั้นน่ะหรือ”
“นางจะส่งเจมีไปถึงคิงส์แลนดิ้ง และนำ�ตัวอาร์ยากับซานซากลับมาหาเรา
อย่างปลอดภัย”
“เซอร์ซจี ะไม่มีทางปล่อยทั้งส องมาหรอก”
“ไม่ใช่เซอร์ซ ี แต่เป็นทีเรียน เขาสาบานต่อหน้าค นทั้งราชสำ�นัก ผู้ปลงพระ
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ชนม์พระราชาก็สาบานเช่นกัน”
“คำ�พูดของเจมีน่ะเชื่อถือไม่ได้ ส่วนภูตน้อยนั่น ผู้คนพูดกันว่าโดนขวานจาม
ศีรษะระหว่างการรบ เขาจะตายก่อนที่เบรยี นน์ของพี่จะไปถึงค ิงส์แลนดิ้งเสีย
อีก ถ้าน างไปจนถึงได้น่ะนะ”
“ตายหรือ” ทวยเทพจะไร้เมตตาถึงเพียงนั้นเทียวหรือ นางสู้อุตส่าห์ให้เจ
มีสาบานตั้งเป็นร้อยข้อ แต่คำ�สัญญาของน้องชายของเขาต่างหากที่นางฝาก
ความหวังไว้
เอ็ดมัวร์ม องไม่เห็นความทุกข์ตรมของนาง “เจมีเป็นความรับผิดชอบ ของข้า
และข้าตั้งใจจะได้ตัวเขากลับม า ข้าส่งนกเรเวนไป...”
“ส่งเรเวนไปไหน กี่ตัว”
“สาม” เขาตอบ “เพื่อให้ข ้อความไปถึงลอร์ดบ อลตันแน่ ๆ ไม่ว่าจ ะเป็นทาง
แม่น้ำ�หรือทางบก หนทางจากริเวอร์รันไปคิงส์แลนดิ้งอย่างไรก็ต้องผ่านไปใกล้
ฮาร์เรนฮอล”
“ฮาร์เรนฮอล” คำ�น ั้นดูจะทำ�ให้ห ้องทั้งห้องมืดลง ความสะพรึงกลัวท ำ�ให้
เสียงของนางเข้มขึ้นขณะเอ่ยว่า “เอ็ดม ัวร์ รู้หรือเปล่าว่าเจ้าทำ�อะไรลงไป”
“ไม่ต้องกลัว ข้าไม่ได้พูดเรื่องที่เกี่ยวกับพี่ ข้าเขียนไปว่าเจมีหลบหนีและ
เสนอเหรียญมังกรหนึ่งพันเหรียญแลกกับการจับต ัวเขากลับมา”
ยิ่งเลวร้ายไปกันใหญ่ แคทลินคิดอ ย่างสิ้นหวัง น้องชายข้าน ี่โง่แท้ น้ำ�ตาเอ่อ
คลอนัยน์ตานางทั้งที่ไม่ต้องการ “ถ้าน ี่คือการหนี” นางเอ่ยเสียงเบา “และไม่ใช่
การแลกเปลี่ยนตัวประกัน แล้วทำ�ไมพวกแลนนิสเตอร์ถ ึงจะยอมคืนลูกสาวข้า
ให้เบรยี นน์ล่ะ”
“เรื่องนั้นไม่ม ีทางเกิดขึ้นหรอก ผูป้ ลงพระชนม์พระราชาจะต้องกลับมาหา
เรา ข้าจัดการให้มันเป็นอย่างนั้น”
“ทั้งหมดที่เจ้าจัดการก็คือข้าจ ะไม่มีทางได้เห็นห น้าลูกสาวอีก เบรียนน์อาจ
พาเจมีไปถึงคิงส์แลนดิ้งอย่างปลอดภัยก ็ได้...ตราบเท่าที่ไม่มีใครตามล่าพวกเขา
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แต่ตอนนี้...” แคทลินไม่อาจพูดต ่อได้ “ขอข้าอยูต่ ามลำ�พังเถอะ เอ็ดมัวร์” นาง
ไม่มีสิทธิ์สั่งเขา ที่นี่ในปราสาทแห่งนี้ซึ่งจะตกเป็นข องเขาในไม่ช้าแ ต่กระนั้นน้ำ�
เสียงของนางก็เด็ดขาด “ปล่อยข้าไว้กับท่านพ่อและความทุกข์ตรมของข้าเถอะ
ข้าไม่มีอะไรจะพูดกับเจ้าแล้ว ไปเถอะ ไปซะ” ทั้งหมดที่นางอยากทำ�ก็คือนอน
ลง หลับต าและหลับใหล และภาวนาไม่ให้ฝันใดกรายกล้ำ�
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อาร์ยา

ท้องฟ้าเป็นส ีดำ�ทะมึนเหมือนกำ�แพงของฮาร์เรนฮอลที่อยู่เบื้องหลังพวกเขา
และฝนที่ตกพรำ� ๆ ไม่ห ยุดก ็ช่วยอำ�พรางเสียงกีบม ้าและไหลอาบใบหน้าของ
พวกเขา
พวกเธอขี่ม้าขึ้นเหนือ ไกลจากทะเลสาบ ไปตามทางที่มีรอยเกวียนซึ่งตัดผ่าน
ไร่นาที่ถูกทำ�ลายและเข้าสู่พงไพรกับลำ�ธาร อาร์ยาขี่นำ� กระตุ้นม้าที่ขโมยมา
ให้วิ่งตะบึงอ ย่างเร็วจนเข้าส ู่ดงไม้ พายร้อนกับเกนดรีพยายามขี่ตามอย่างเต็ม
ที่ หมาป่าห อนอยู่ไกล ๆ และเธอก็ได้ยินเสียงหายใจหนัก ๆ ของพายร้อน ไม่
มีใครพูดอ ะไร อาร์ยาเหลียวหลังมองเป็นระยะเพื่อด ูว่าเด็กหนุ่มท ั้งสองไม่ทิ้ง
ระยะห่างเกินไปและดูว่ามีใครตามมาหรือไม่
พวกนั้นจะตามมา เธอรู้ เธอขโมยม้าสามตัวจากคอกกับแผนที่และกริชมา
จากห้องรับแสงอาทิตย์ของรสู บอลตัน ทั้งยังฆ่ายามเฝ้าประตูหลัง โดยปาดคอ
เขาขณะทเี่ขาคุกเข่าเก็บเหรียญเหล็กเก่าส ึกที่เจเกน ฮาการ์ มอบให้เธอ จะมีคน
พบเขานอนตายจมกองเลือด จากนั้นจะมีเสียงเอะอะโวยวายพวกเขาจะปลุก
ลอร์ดบอลตันแ ละค้นทั่วฮาร์เรนฮอลตั้งแต่ช่องเชิงเทินจ นถึงห้องใต้ดิน และเมื่อ
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ค้น พวกนั้นจ ะรู้ว่าแผนที่กับกริชห ายไป พร้อมกับด าบสองสามเล่มในคลังอาวุธ
ขนมปังและเนยแข็งจากครัว รวมทั้งเด็กทำ�ขนมปังช่างตีเหล็กฝึกหัด และคนริน
เหล้าชื่อแ นน...หรือวีเซิล หรืออ าร์รี แล้วแ ต่ว่าถามใคร
ลอร์ดแห่งเดรดฟอร์ตจะไม่ต ามล่าพวกเธอด้วยตัวเองหรอก รูส บอลตัน จะ
นอนอยู่บนเตียง มีป ลิงเกาะเนื้อเผละ ๆ ไปทั่ว คอยออกคำ�สั่งด้วยเสียงกระซิบ
แผ่วเบา คนของเขา วอลตัน อาจเป็นผู้นำ�การล่า คนที่พวกมันให้สมญาว่าแข้ง
เหล็กจากเกราะที่เขามักใส่ปิดขายาว ๆ คูน่ ั้น หรือบางทีอ าจเป็นวาร์โก โฮต
น้ำ�ลายแตกฟองกับพวกนักดาบรับจ้างของเขาที่เรียกตัวเองว่าสหายผู้กล้า คน
อื่น ๆ เรียกพวกนั้นว่ามัมเมอร์บ ้าเลือด (แม้จะไม่เคยเรียกต่อห น้าก ็ตาม) และ
บางครั้งก เ็รียกว่ามนุษย์เท้าเพราะลอร์ดวาร์โกชอบตัดมือเท้าข องคนที่เขาไม่สบ
อารมณ์
ถ้าพวกมันจ ับตัวเราได้ เขาจะตัดมือตัดเท้าเรา อาร์ยาคิด จากนั้นรูส บอลตัน
จะถลกหนังเรา เธอยังคงสวมชุดเด็กรับใช้ที่ปักตราประจำ�ต ระกูลของบอลตันไว้
เหนือหัวใจตรงหน้าอก บุรุษถ ูกถลกหนังแ ห่งเดรดฟอร์ต
ทุกครั้งท เี่หลียวหลังไป เธอกึ่งคาดหวังจ ะเห็นเปลวไฟจากคบเพลิงกรูอ อกมา
จากประตูฮ าร์เรนฮอลที่เห็นอ ยู่ลิบ ๆ หรือวิ่งไปตามยอดของกำ�แพงสูงใหญ่ แต่
ไม่มีอะไรเลย ฮาร์เรนฮอลยังคงหลับใหล จนกลืนห ายไปในความมืดแ ละถูกหมู่
ไม้บดบัง
เมื่อพวกเธอข้ามลำ�ธารสายแรกแล้ว อาร์ยาก็ชักม ้าลงข้างทางและออกจาก
ถนน ลัดเลาะตามลำ�น้ำ�ที่ไหลคดเคี้ยวไปราวหนึ่งในสี่ไมล์ก่อนจะตะกายกลับ
ขึ้นตลิ่งหินในที่สุด ถ้าฝ่ายผู้ล่าพาสุนัขม าด้วย เธอก็หวังว ่านี่อาจทำ�ให้พวกมัน
ตามกลิ่นไม่เจอ พวกเธออยู่บนถนนต่อไปไม่ได้ มีค วามตายบนถนนเธอบอกตัว
เอง ความตายอยู่บนถนนทุกสาย
เกนดรกี ับพ ายร้อนไม่สงสัยเส้นทางที่เธอเลือก เพราะถึงจะอย่างไรเธอก็มี
แผนที่ และพายร้อนก็ดูจะกลัวเธอเกือบจะเท่ากับก ลัวคนพวกนั้นที่อาจตามล่า
พวกเธอ เขาเห็นยามคนนั้นที่เธอฆ่า ให้เขากลัวข้าไว้ดีกว่า เธอบอกตัวเอง ถ้า
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เป็นอย่างนั้นเขาจะทำ�ตามที่ข้าบอก แทนที่จะทำ�อะไรโง่ ๆ
เธอรู้ว่าต นเองควรจะกลัวม ากกว่านี้ เธออายุเพียงสิบขวบ เป็นเด็กหญิงผอม
แห้งขี่ม้าขโมยมุ่งหน้าเข้าสู่ผืนป่ามืดครึ้มข ้างหน้าและถูกค นที่ยินดีจะตัดเท้าเธอ
ไล่ล่า แต่เธอกลับรู้สึกจิตใจสงบกว่าตอนอยู่ในฮาร์เรนฮอล ฝนชะล้างเลือดของ
ทหารยามคนนั้นออกจากนิ้ว เธอสะพายดาบไว้ข้างหลัง พวกหมาป่าเดินด้อม ๆ
มอง ๆ อยูใ่นความมืดเหมือนเงาสีเทาประเปรียว และอาร์ยาสตาร์ค ก็หากลัว
ไม่ ความกลัวบาดลึกกว่าด าบ เธอกระซิบเบา ๆ ถ้อยคำ�ทซี่ ิรโิอ ฟอเรล สอน
เธอ และคำ�พ ูดของเจเกนด้วย วาลาร์มอร์กูลสิ
ฝนตก ๆ หยุด ๆ หลายครั้ง แต่พ วกเธอมีผ้าคลุมไหล่อย่างดีทกี่ ันน้ำ�ได้อาร์ยา
นำ�ขบวนเคลื่อนไปช้า ๆ แต่สม่ำ�เสมอ ถึงอ ย่างไรใต้ต้นไม้ก็มืดเกินก ว่าจะขี่เร็ว
กว่านี้ได้อยูแ่ ล้ว เด็กหนุ่มทั้งส องไม่มีใครขี่ม้าเก่ง ไม่เก่งก ันทั้งคู่ และพื้นดินอ่อน
นุ่มก็อันตรายจากรากไม้ที่ฝังค าอยู่และก้อนหินที่ซ่อนจม พวกเธอข้ามถนนอีก
สาย รอยเกวียนลึกบนถนนมีน้ำ�ฝนขังเต็ม แต่อาร์ยาเลี่ยงถนนสายนั้น เธอพา
พวกเขาขึ้นลงเนิน ฝ่าพุ่มไม้มหี นามและพุ่มไม้เตี้ย ๆ ทีข่ ึ้นพันกันรกเรื้อไปตาม
ก้นคูแคบ ๆ ซึ่งก ิ่งไม้ทหี่ นักอึ้งด้วยใบเปียก ๆ ฟาดหน้าพวกเธอขณะผ่านไป
นางม้าของเกนดรีเสียหลักในพื้นโคลนครั้งหนึ่ง ขาหลังของมันทรุดลงอย่าง
แรงจนเกนดรีไถลหลุดจากอาน แต่ทั้งม้าทั้งคนไม่ได้รับบาดเจ็บ และเกนดรีก็
ทำ�สีหน้าดื้อดึงแ บบเดิมก่อนจะกระโจนขึ้นม้าอีกครั้ง ไม่น านหลังจากนั้น พวก
เธอก็เจอหมาป่าสามตัวกำ�ลังก ินซากกวาง เมื่อม ้าของพายร้อนได้ก ลิ่นหมาป่า
มันตกใจและออกวิ่งเตลิด หมาป่าส องตัวหนีไปเช่นกัน แต่ตัวที่สามเงยหน้าขึ้น
และแยกเขี้ยว เตรียมปกป้องอาหารที่มันล่าได้ “ถอย” อาร์ย าบอกเกนดรี “ช้า
ๆ มันจะได้ไม่ตกใจ” พวกเธอขยับม้าออกห่างช้า ๆ จนไม่เห็นหมาป่ากับอาหาร
ของมันอีก เมื่อนั้นอ าร์ยาจึงขยับจ ะออกม้าตามหาพายร้อนผู้ซึ่งกำ�ลังห้อย
ต่องแต่งอยูข่ ้างอานเนื่องจากเขาควบม้าชนต้นไม้
จากนั้นพวกเธอก็ผ่านหมู่บ้านถูกเผาแห่งหนึ่ง ค่อย ๆ ขยับไปช้า ๆ ระหว่าง
ซากบ้านสีดำ�เป็นตอตะโกและผ่านโครงกระดูกคนตายราวสิบสองคนห้อยอยู่
บนต้นแอ๊ปเปิ้ลเป็นแ ถว เมื่อพายร้อนเห็นศพเหล่านั้นเขาก็เริ่มสวดภาวนา เสียง
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กระซิบอ ่อย ๆ ขอความเมตตาจากเทพมารดาซ้ำ�ไปซ้ำ�มา อาร์ย าเงยหน้าขึ้น
มองศพไร้เนื้อหนังเหล่านั้นในเสื้อผ้าเปียกโชกเน่าเปื่อย และกล่าวคำ�ภ าวนาของ
ตัวเอง เซอร์เกรกอร์ เธอเอ่ย ดันเซ็น, พอลลิเวอร์, ราฟฟ์ผแู้ สนดี, จอมจั๊กจี้กับ
สุนัขล่าเนื้อ, เซอร์อิลิน, เซอร์เมอริน, พระราชาจอฟฟรีย์, ราชินเีซอร์ซี เธอจบ
คำ�ภาวนาด้วย วาลาร์มอร์กลู ิส แตะเหรียญของจาเกนที่เก็บไว้ใต้เข็มขัด จาก
นั้นก็เอื้อมมือเด็ดผลแอ๊ปเปิ้ลที่อยูท่ ่ามกลางคนตายขณะขมี่ ้าลอดไป มันเละ
และสุกเกินไป แต่เธอก็กินเข้าไปทั้งหนอนและอื่น ๆ
เช้าวันนั้นไม่ม ีตะวันขึ้น ฟ้ารอบตัวพวกเธอค่อย ๆ สว่างขึ้นช้า ๆ แต่พ วกเธอ
ไม่เห็นดวงอาทิตย์ สีดำ�กลายเป็นสีเทา จากนั้นสสี ันต่าง ๆ ก็ค ืบคลานอย่าง
ขลาดอายกลับค ืนสู่ผืนโลก หมู่สนทหารแต่งตัวด้วยสีเขียวเข้ม ต้นยาสูบสีน้ำ�
ตาลอมแดงและสีทองจาง ๆ เริ่มกลายเป็นสีน้ำ�ตาลแล้ว พวกเธอหยุดน านพอ
ให้น้ำ�ม้าและกินอาหารเช้าเย็น ๆ อย่างรวดเร็ว ฉีกข นมปังก้อนใหญ่ท ี่พายร้อน
ขโมยจากในครัวและส่งเนยแข็งแข็ง ๆ สีเหลืองหนึ่งก ้อนต่อ ๆ กัน
“เจ้ารู้หรือเปล่าว่าเรากำ�ลังไปไหน” เกนดรถี ามเธอ
“ขึ้นเหนือ” อาร์ย าตอบ
พายร้อนมองไปรอบ ๆ อย่างไม่แน่ใจ “ทางไหนทางเหนือ”
เธอใช้เนยแข็งชี้ “ทางนั้น”
“ไม่มีดวงอาทิตย์สักหน่อย เจ้าร ู้ได้ยังไง”
“จากมอสส์ไง เห็นไหมว่ามันขึ้นอยู่แค่ฝั่งเดียวของต้นไม้เป็นส่วนใหญ่นั่นคือ
ทางใต้”
“เราจะขึ้นเหนือไปทำ�ไม” เกนดรีอยากรู้
“แม่น้ำ�สามง่าม” อาร์ย าคลี่แผนที่ที่ขโมยมาให้พวกเขาดู “เห็นไหม พอไปถึง
สามง่าม ทั้งหมดที่เราต้องทำ�ก ็แค่เดินทวนน้ำ�ไปจนถึงริเวอร์รัน ตรงนี้”นิ้วของ
เธอลากไปตามเส้นทาง “มันไกล แต่เราจะไม่ห ลงตราบใดที่เดินเลียบแม่น้ำ�ไว้”
พายร้อนกะพริบต าปริบ ๆ ใส่แ ผนที่ “ริเวอร์รันคืออันไหน”
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ริเวอร์รันว าดเป็นรูปหอคอยของปราสาท ตั้งอยู่ระหว่างเส้นสีฟ้าของแม่น้ำ�
สองสาย หินคะมำ�ก ับง่ามแดง “นั่นไง” เธอแตะ “มันอ ่านว่า ริเวอร์รัน”
“เจ้าอ่านหนังสืออ อกหรือ” เขาถามอย่างแปลกใจ ราวกับเธอพูดว่าเธอเดิน
บนน้ำ�ได้
เธอพยักห น้า “เราจะปลอดภัยเมื่อไปถึงริเวอร์ร ัน”
“งั้นหรือ ทำ�ไมล่ะ”
เพราะริเวอร์ร ันคือปราสาทของท่านตาข้า และรอบบ์พ ี่ชายข้าก็จะอยู่ที่นั่น
เธออยากพูดออกไป แต่กัดร ิมฝีปากและม้วนแผนที่เก็บ “เราจะปลอดภัยก ็แล้ว
กัน แต่ต้องไปให้ถึงที่นั่นเท่านั้น” เธอเป็นคนแรกที่กลับขึ้นหลังม้า การปิดบัง
ความจริงจ ากพายร้อนทำ�ให้เธอรู้สึกไม่ดี แต่เธอไม่ไว้ใจที่จะให้เขารู้ความลับ
ของเธอ เกนดรีรู้ แต่นั่นไม่เหมือนกัน เกนดรีมีความลับของเขาเอง ถึงแม้เขาดู
จะไม่รู้ว่าม ันคืออะไรก็ตาม
วันนั้นอาร์ยาเร่งฝ ีเท้าให้เร็วขึ้น บังคับให้ม้าวิ่งเหยาะนานเท่าที่กล้า และบาง
ครั้งก็กระตุ้นให้มันวิ่งควบทะยานเมื่อเห็นทุ่งโล่งอ ยู่ข้างหน้า แต่เรื่องนั้นเกิดไม่
บ่อยนัก เมื่อเดินทางไปเรื่อย ๆ ภูมิประเทศก็เริ่มเป็นเนินมากขึ้น เนินเขาไม่สูง
หรือชันเป็นพ ิเศษ แต่ดูยาวไกลไม่สิ้นสุด และไม่ช ้าพวกเธอกเ็ริ่มเบื่อการปีนขึ้น
เนินหนึ่งและปีนลงอีกเนินหนึ่ง และเดินไปตามภูมิประเทศที่ปรากฏลุยห้วย
และฝ่าเขาวงกตของหุบเขาที่เป็นป่าโปร่งซึ่งเรือนยอดของต้นไม้เป็นพ ุ่มหนา
เหนือศีรษะ
บางครั้งบ างคราวเธอจะส่งพายร้อนกับเกนดรลี ่วงหน้าไปก่อนระหว่างที่ตัว
เธอเองย้อนกลับทางเดิมเพื่อพ ยายามทำ�ให้เส้นทางสับสน และคอยฟังสัญญาณ
แรกของการไล่ล่า ช้าเกินไป เธอคิดพลางขบริมฝีปาก เราเดินทางช้าเกินไป
พวกมันจะจับเราได้แน่ ครั้งห นึ่งจากยอดสันเขา เธอเห็นเงาตะคุ่มสีเข้ม ๆ กำ�ลัง
ข้ามลำ�ธารในหุบเขาข้างหลัง และชั่วครึ่งอึดใจเธอกลัวว่าจะเป็นพ ลม้าของรูส
บอลตัน ทีต่ ามล่ามา แต่เมื่อมองอีกครั้งก็พบว่าเป็นเพียงฝูงหมาป่าเท่านั้น เธอ
ป้องปากและส่งเสียงหอนเรียกมัน “อาฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ อาฮฮู้ ู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้” เมื่อสุนัขตัวใหญ่
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ที่สุดเงยหน้าแ ละหอนรับ เสียงนั้นท ำ�ให้อาร์ยาตัวสั่น
พอเที่ยงวัน พายร้อนก็เริ่มอุทธรณ์ เขาบอกว่าปวดก้นและอานก็เสียดสีขา
ของเขา นอกจากนั้นเขายังอ ยากนอนด้วย “ข้าเหนื่อยจนแทบตกจากหลังม้า
แล้ว”
อาร์ยามองเกนดรี “ถ้าเขาตกม้า เจ้าว่าใครจะเจอตัวเขาก่อน หมาป่าหรือ
พวกมัมเมอร์”
“หมาป่า” เกนดรีตอบ “จมูกพ วกมันดีกว่า”
พายร้อนอ้าปากแล้วก็หุบ เขาไม่ตกม้า ฝนเริ่มตกไม่นานหลังจากนั้น พวกเธอ
ยังคงไม่ได้เห็นดวงอาทิตย์สักแ วบ อากาศเริ่มเย็นล งและหมอกสีขาวจาง ๆ ก็
ลอยไประหว่างหมู่ต้นสนและพัดผ่านทุ่งโล่งที่ถูกเผา
เกนดรเีองก็กำ�ลังรู้สึกย่ำ�แย่พ อ ๆ กับพายร้อน ถึงเขาจะหัวดื้อเกินกว่าจะบ่น
ก็ตาม เขานั่งเงอะงะอยู่บนอาน สีหน้าม ุ่งมั่นตั้งใจปรากฏใต้ผมยุ่งสีดำ� แต่อาร์
ยาบอกได้ว ่าเขาขี่ม้าไม่เก่ง ข้าค วรจะจำ�ได้ เธอคิด ตัวเธอเองขี่ม้าตั้งแต่จำ�ความ
ได้ ขี่ลูกม ้าตอนยังเล็ก จากนั้นก็ม้า แต่เกนดร ีกับพายร้อนเป็นคนเมือง และคน
ทั่วไปในเมืองจะเดิน ยอรินให้พวกเธอขี่สัตว์พ าหนะตอนพาออกจากคิงส์แลน
ดิ้ง แต่การขี่ลาตามหลังเกวียนย่ำ�ไปบนราชมรรคาเป็นเรื่องหนึ่ง การบังคับม้า
ล่าสัตว์ผ่านป่ารกชัฏแ ละทุ่งหญ้ามอดไหม้นั้นเป็นอีกเรื่อง
อาร์ยารู้ว่าเธอจะทำ�เวลาได้ด ีกว่านี้มากถ้าขี่ม้าไปตามลำ�พัง แต่เธอไม่อาจทิ้ง
พวกเขาได้ พวกเขาเป็นคณะของเธอ เพื่อนของเธอ เพื่อนที่มีชีวิตกลุ่มเดียวที่
ยังเหลือ และถ้าไม่ใช่เพราะเธอ พวกเขาก็จะยังคงปลอดภัยอ ยู่ในฮาร์เรนฮอล
เกนดรีทำ�งานเหงื่อท่วมตัวในโรงตีเหล็ก ส่วนพายร้อนในครัว ถ้าพ วกมัมเมอร์
จับเราได้ ข้าจ ะบอกพวกมันว่าข้าเป็นลูกสาวของเน็ด สตาร์คเป็นน ้องสาวของ
พระราชาแห่งแดนเหนือ ข้าจ ะสั่งให้พวกมันพาข้าไปส่งพี่ชายของข้า และห้าม
ทำ�อันตรายพายร้อนกับเกนดรี แต่พ วกมันอาจไม่เชื่อเธอ และถึงจะเชื่อ...ลอร์ด
บอลตันเป็นล อร์ดผู้เชิญธงของพชี่ ายเธอก็จริง แต่เธอก็กลัวเขาอยู่ดี ข้าจะไม่ให้
พวกมันจับเราได้ เธอสาบานเงียบ ๆ เอื้อมมือข้ามไหล่ไปแตะด้ามดาบที่เกนดรี
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ขโมยมาให้เธอ ข้าจะไม่ยอม
บ่ายแก่ ๆ วันน ั้น พวกเธอออกจากดงไม้มาอยูบ่ นตลิ่งแม่น้ำ�สายหนึ่ง พาย
ร้อนโห่ร้องด้วยความดีใจ “แม่น้ำ� สามง่าม! ตอนนี้ทั้งหมดที่เราต้องทำ�ก็คือเดิน
ทางทวนน้ำ� เหมือนที่เจ้าว่า เราเกือบถึงแล้ว!”
อาร์ยาขบริมฝีปาก “ข้าไม่คิดว ่านี่คือสามง่ามนะ” แม่น้ำ�น ั้นเอ่อท้นจากน้ำ�
ฝน แต่กระนั้นม ันก็กว้างไม่เกินส ามสิบฟุต เธอจำ�ได้ว่าแม่น้ำ�ส ามง่ามกว้างกว่า
นี้มาก “มันแ คบเกินกว่าจะเป็นส ามง่าม” เธอบอกพวกเขา “และเรายังมาไม่
ไกลพอ”
“เรามาไกลพอแล้ว” พายร้อนยืนกราน “เราขี่ม้ามาทั้งว ัน และแทบไม่ได้พ ัก
เลย เราต้องมาไกลมาก ๆ”
“ดูแผนที่นั่นอีกค รั้งเถอะ” เกนดรีว่า
อาร์ยาลงจากม้า หยิบแผนที่ออกมากาง ฝนตกใส่หนังแ กะและไหลกลิ้งเป็น
สายเล็ก ๆ “เราน่าจะอยู่แถวนี้นะ ข้าว่า” เธอบอกพลางชี้ ขณะที่เด็กห นุ่มทั้ง
สองมองข้ามไหล่เธอ
“แต่” พายร้อนพูด “มันแทบไม่มที างเลยนะ ดูสิ ฮาร์เรนฮอลอยู่ตรงนั้นใกล้
ๆ นิ้วเจ้า เจ้าเกือบจะ แตะ มันแ ล้ว แล้วเรากข็ ี่ม้ามาทั้งวัน!”
“ยังอีกห ลายต่อหลายไมล์กว่าจะถึงสามง่าม” เธอบอก “เราจะยังไปไม่ถึงที่
นั่นอีก หลายวัน นี่ต้องเป็นแม่น้ำ�สายอื่น หนึ่งในพวกนี้ไง ดูส ิ” เธอให้เขาดูเส้น
สีฟ้าบาง ๆ เส้นอ ื่นที่คนทำ�แผนทีเ่ขียนไว้ แต่ละเส้นมีตัวอ ักษรสวยงามเขียนชื่อ
ไว้ข้างใต้ “แดร์ร ี, แอ๊ปเปิ้ลเขียว, เมเดน...นี่ สายนี้ไง วิลโลว์น้อยอาจเป็นสายนี้
ก็ได้”
พายร้อนเงยหน้าจากเส้นในแผนทีแ่ ละมองแม่น้ำ� “มันดูไม่เล็กเท่าไหร่
สำ�หรับข้า”
เกนดรขี มวดคิ้วเช่นกัน “แม่น้ำ�ท ี่เจ้าชี้นั่นไหลลงสู่อีกเส้นด้วยนะ ดูสิ”
“วิลโลว์ใหญ่” เธออ่าน
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“งั้นก็วิลโลว์ใหญ่นั่นแหละ ดูสิ วิลโลว์ใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ำ�สามง่าม เพราะ
ฉะนั้นเราอาจเดินตามแม่น้ำ�สายหนึ่งไปถึงอีกสายหนึ่งได้ แต่เราต้องเดินตามน้ำ�
นะ ไม่ใช่ท วนน้ำ� ถ้าเพียงแต่แ ม่น้ำ�สายนี้ ไม่ใช่ วิลโลว์น้อย ถ้าม ันคือแม่น้ำ�อีก
สายตรงนี้...”
“ธารระลอกล่าง” อาร์ยาอ่าน
“ดูสิ มันไหลวนกลับไปลงทะเลสาบ กลับไปฮาร์เรนฮอลแน่ะ” เขาลากนิ้วไป
ตามเส้น
พายร้อนตาโต “ไม่น ะ! พวกมันจะฆ่าเราแน่”
“เราต้องรู้ให้ได้ว่านี่คือแม่น้ำ�อ ะไร” เกนดรีประกาศด้วยน้ำ�เสียงดื้อดึง “เรา
ต้องรู้”
“แต่เรา ไม่ร ู้” แผนที่อาจมีชื่อเขียนกำ�กับข้างเส้นสฟี ้า แต่ไม่มีใครเขียนชื่อไว้
ริมฝั่งแม่น้ำ� “เราจะไม่เดินทวนน้ำ� หรือ ตามน้ำ�” เธอตัดสินใจพลางม้วนแผนที่
“เราจะข้ามมันไปและมุ่งหน้าขึ้นเหนือต ่อไปอย่างที่เราทำ�มา”
“ม้าว่ายน้ำ�ได้ไหม” พายร้อนถาม “มันด ู ลึก นะ อาร์ร ี แล้วจะทำ�ยังไงถ้ามี
งู”
“เจ้าแน่ใจหรือว ่าเรากำ�ลังมุ่งหน้าข ึ้นเหนือ” เกนดรีถาม “เนินเขาพวกนี้...ถ้า
เราวกกลับไป...”
“มอสส์บนต้นไม้…”
เขาชี้ไปยังต ้นไม้ใกล้ ๆ “ต้นไม้ต ้นนั้นมีมอสส์สามด้าน ส่วนอีกด้านไม่มีมอสส์
เลย เราอาจหลงทางก็ได้ ขีม่ ้าวนเป็นวงกลม”
“อาจเป็นได้” อาร์ยาว่า “แต่ข ้าจะข้ามแม่น้ำ�นี้ไปไม่ว ่ายังไงก็ตาม เจ้าจะไป
ด้วยหรือจะอยู่ที่นี่ก็ตามใจ” เธอปีนกลับขึ้นม้า ไม่สนใจคนทั้งสอง ถ้าพวกเขา
ไม่อยากตามมา ก็เชิญหาริเวอร์รันเอาเองเถอะ แม้จ ะเป็นไปได้มากกว่าว่าพวก
มัมเมอร์จะเจอตัวพวกเขา
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เธอต้องขี่ม้าไปอีกครึ่งไมล์ต ามริมฝั่งแม่น้ำ�กว่าจ ะพบจุดที่ดูปลอดภัยพอจะ
ข้ามได้ในที่สุด และถึงกระนั้น นางม้าของเธอก็ยังไม่เต็มใจจะลงน้ำ� แม่น้ำ�สาย
นั้น ไม่ว่าม ันจะชื่ออะไรก็ตาม เป็นส ีน้ำ�ตาลและไหลเชี่ยว และส่วนที่ลึกตรง
กลางกแ็ ตะท้องม้า น้ำ�ไหลเข้ารองเท้าบู๊ตของเธอ แต่เธอก็กดส้นเท้าทั้งสองไว้
แน่นต่อไปและปีนลงที่ฟากตรงข้าม จากด้านหลัง เธอได้ยินเสียงน้ำ�กระเพื่อม
และเสียงม้าร้องตื่น ๆ ตกลงพวกเขาตามข้ามา ดี เธอหันกลับไปมองเด็ก
หนุ่มทั้งสองที่พยายามข้ามแม่น้ำ�และโผล่ขึ้นมาตัวเปียกข้าง ๆ “นีไ่ม่ใช่แม่น้ำ�
สามง่าม” เธอบอกพวกเขา “ไม่ใช่หรอก”
แม่น้ำ�สายต่อไปตื้นกว่าและข้ามง่ายกว่า สายนี้ก็ไม่ใช่สามง่ามเช่นกัน และไม่
มีใครเถียงเธออีกเมื่อเธอบอกว่าจะข้ามมัน
ฟ้าพลบแล้วเมื่อพ วกเธอหยุดพ ักม้าอีกครั้งและแบ่งข นมปังกับเนยแข็งกินกัน
อีกมื้อ “ข้าห นาวและเปียกไปหมด” พายร้อนบ่น “ตอนนี้เราพ้นฮาร์เรนฮอลมา
ไกลแล้วแน่ ๆ เราน่าจะจุดไฟ…”
“ไม่ได้!” อาร์ย ากับเกนดรีพูดขึ้นพร้อมกัน พายร้อนผงะเล็กน้อย อาร์ยา
ชำ�เลืองมองเกนดรี เขาพูดพร้อมข้า เหมือนจอนทำ�ตอนอยู่วินเทอร์เฟลเธอคิด
ถึงจอน สโนว์ ที่สุดในบรรดาพี่น้องผู้ชายทั้งหมด
“อย่างน้อยเรานอนสักหน่อยได้มั้ย” พายร้อนถาม “ข้าเหนื่อยเหลือเกินอาร์
รี แล้วกป็ วดก้นไปหมด ข้าค ิดว่าข้าเป็นตุ่มพุพองนะ”
“เจ้าจะเป็นม ากกว่านั้นถ้าถูกจ ับได้” เธอบอก “เราต้องไปต่อ เรา ต้อง ไป”
“แต่นี่มันจวนจะมืดแล้วนะ แล้วเจ้าก็มองไม่เห็นแม้แต่ดวงจันทร์ด้วยซ้ำ�”
“กลับขึ้นม้า”
พวกเธอเดินลากขาไปช้า ๆ ขณะที่แสงรอบตัวมืดลง อาร์ยาเองก็เหนื่อยแทบ
หมดแรงเช่นก ัน เธออยากนอนพอ ๆ กับพายร้อน แต่พ วกเธอไม่ก ล้านอน ถ้า
ขืนหลับ พวกเธออาจลืมตาขึ้นมาพบวาร์โก โฮต ยืนค้ำ�ร่างอยู่กับแช็กเวลคนทึ่ม
และเออร์สว ิกคนซื่อและรอร์จแ ละจอมกัดและบาทหลวงอุตต์และปีศาจร้ายอื่น
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ๆ ในกลุ่มข องเขา
แต่กระนั้น หลังจ ากผ่านไปสักพ ัก การเหยาะย่างของม้าก็ขับกล่อมเหมือน
จังหวะไกวของเปล และอาร์ยาก็รู้สึกหนังตาเริ่มหนัก เธอปล่อยให้มันหลับลง
แค่อึดใจเดียวเท่านั้น จากนั้นกก็ ะพริบลืมอีกครั้ง ข้าห ลับไม่ได้ เธอแผดเสียง
บอกตัวเองเงียบ ๆ หลับไม่ได้ หลับไม่ได้ เธอขยี้ตาอย่างแรงเพื่อไม่ให้หลับ
กำ�บังเหียนแน่นและกระตุ้นม้าให้วิ่งเหยาะ ๆ แต่ท ั้งเธอและม้าไม่อาจรักษา
จังหวะการวิ่งไว้ได้ และผ่านไปเพียงครู่เดียว ม้าก ็กลับมาย่างเหยาะอีกครั้ง และ
เดินต่อไปอีกครู่หนึ่งจนกระทั่งต าทั้งคู่ของเธอปิดอีกครั้ง ครั้งน ี้มันลืมไม่เร็วนัก
เมื่อเธอลืมต า เธอพบว่าม ้าหยุดเดินและกำ�ลังเล็มห ญ้าขณะที่เกนดรเีขย่า
แขนเธอ “เจ้าหลับไปแน่ะ” เขาบอก
“ข้าแค่พ ักส ายตาน่ะ”
“ถ้าอย่างนั้นเจ้าก ็พักสายตานานทีเดียวละ ม้าของเจ้าเดินเป็นวงกลม แต่
กว่าข้าจะรู้ว่าเจ้าหลับก็ตอนที่มันหยุดเดิน พายร้อนก็แย่พอ ๆ กัน เขาขี่ม้าชน
กิ่งไม้จนตกลงมา เจ้าน่าจะได้ยินเขาร้องนะ ถึงข นาด นั้น เจ้ายังไม่ต ื่นเลยเจ้า
ต้องหยุดแ ละนอนแล้วละ”
“ข้าไปต่อได้ตราบใดที่เจ้าไปได้” เธอหาว
“โกหก” เขาพูด “เจ้าจะไปต่อก็ได้ถ้าอยากเป็นคนโง่ แต่ข้าจะหยุดละข้าจะ
เฝ้ายามกะแรก เจ้านอนเถอะ”
“แล้วพายร้อนล่ะ”
เกนดรชี ี้ พายร้อนนอนอยู่บนพื้นแล้ว ขดตัวห่มผ้าคลุมไหล่อ ยู่บนเตียงใบไม้
เปียกและส่งเสียงกรนเบา ๆ เขากำ�เนยแข็งชิ้นใหญ่ไว้ในมือข้างหนึ่งแ ต่ดูเหมือน
เขาจะผล็อยหลับไปขณะที่กำ�ลังก ิน
เถียงไปกเ็ปล่าประโยชน์ อาร์ย าตระหนัก เกนดร ีพูดถูก พวกมัมเมอร์ก็ต้อง
นอนเหมือนกัน เธอบอกตัวเอง หวังว ่านั่นจะเป็นความจริง เธอเหนื่อยจนแม้
แต่จะลงจากอานก็แทบไม่ไหว แต่เธอไม่ลืมผูกข าม้าเข้าด้วยกันเพื่อก ันหนีก่อน
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จะหาที่นอนใต้ต้นบีช พื้นนั้นแข็งและเปียก เธอนึกสงสัยว ่าอีกนานแค่ไหนกว่า
เธอจะได้น อนเตียงอีกครั้ง ได้ก ินอาหารร้อน ๆ และมีกองไฟให้ความอบอุ่น สิ่ง
สุดท้ายที่เธอทำ�ก่อนหลับตาคือด ึงดาบออกจากฝักแ ละวางข้างตัว“เซอร์เกรก
อร์” เธอกระซิบพลางหาว “ดันเซ็น พอลลิเวอร์ ราฟฟ์ผแู้ สนดีจอมจั๊กจี้และ...
จอมจั๊กจี้...สุนัขล ่าเนื้อ...”
ความฝันของเธอเป็นสีแดงและป่าเถื่อน มีม ัมเมอร์อ ยู่ในนั้น อย่างน้อยสี่คน
ชาวลิสผิวขาวซีด มือขวานผิวด ำ�ผู้โหดเหี้ยมจากอิบ เจ้าแห่งม้าช าวดอธรากีหน้า
บากชื่ออิกโกและชาวดอร์นทเี่ธอไม่เคยรู้ชื่อ พวกเขาเข้ามาคนแล้วคนเล่า ขี่ม้า
ฝ่าฝนในชุดเกราะขึ้นสนิมและหนังเปียก ๆ ดาบและขวานกระทบอานดังเคล้ง
พวกเขาคิดว่ากำ�ลังไล่ล่าเธอ เธอรู้ด้วยความแน่ใจอย่างประหลาดของความฝัน
แต่พวกเขาคิดผิดแล้ว เธอกำ�ลังไล่ล่าพวกเขาต่างหาก
ในฝันเธอไม่ใช่เด็กหญิงเล็ก ๆ เธอเป็นห มาป่า ตัวใหญ่และทรงพลัง และ
เมื่อเธอปรากฏตัวจากใต้ต้นไม้เบื้องหน้าพ วกเขาและแยกเขี้ยวส่งเสียงคำ�ราม
ต่ำ� ๆ เธอก็ได้กลิ่นความกลัวจากทั้งม้าแ ละคน ม้าของชาวลิสช ูขาหน้าขึ้นและ
ร้องด้วยความตระหนก คนอื่น ๆ ตะโกนใส่กันด้วยภาษามนุษย์ แต่ก่อนที่พวก
เขาจะทำ�อ ะไร หมาป่าตัวอ ื่น ๆ ก็มา วิ่งมาจากความมืดและสายฝนเป็นฝูงใหญ่
ผอมโซ เปียกโชก และเงียบงัน
การต่อสูน้ ั้นสั้นแต่นองเลือด ผู้ชายขนดกล้มลงขณะปลดขวาน ชายผิวดำ�
ตายขณะพาดลูกธนู และชายตัวซีดจ ากลิสพยายามกระโจนหนี พี่น้องของเธอ
ล้มเขา พลิกร ่างเขาหมุนไปมา พุ่งเข้าหาเขาจากทุกด้าน กัดข าม้าและฉีกคอคน
ขี่เมื่อตกถึงพื้น
มีเพียงชายทมี่ ีกระดิ่งบนเรือนผมที่ยืนหยัดอยู่ได้ ม้าของเขาเตะหัวพี่น้องของ
เธอตัวหนึ่งแ ละเขาฟันอีกตัวจ นเกือบขาดครึ่งด ้วยดาบโค้งสีเงินขณะที่ผมของ
เขาส่งเสียงกรุ๊งกริ๊งเบา ๆ
เธอบันดาลโทสะและกระโจนขึ้นหลังเขา ทำ�ให้เขาตกจากอานหัวฟาดพื้นขา
กรรไกรของเธองับแขนของเขาไว้ขณะที่ทั้งคลู่ ้มลง ฟันของเธอจมทะลุหนังและ
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ผ้าขนสัตว์และเนื้อน ุ่ม ๆ เมื่อทั้งส องแตะพื้น เธอกส็ ะบัดหัวอย่างรุนแรงและฉีก
แขนของเขาหลุดจากหัวไหล่ ด้วยความปีติ เธอสะบัดมันไปมาในปากหยดสีแดง
อุ่น ๆ กระจายท่ามกลางสายฝนสดี ำ�อันเย็นเยือก
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