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ตํานานดังก์และเอ็ก ตอน...

อัศวินพุม่ ไม้
George R.R. Martin – ประพันธ์
สุนขั ป่ าโลกันตร์ – แปล
Levantine Storyteller – เรี ยบเรี ยง แก้ ไข
Kurodo – ที่ปรึกษา
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** ผลงานแปลฉบับนี ้จัดทําขึ ้นเพื่อความบันเทิงเท่านัน้ มิได้ มีสว่ นเกีย่ วข้ องกับสํานักพิมพ์หรื อสือ่ ใช้ เชิงพานิชย์ใดๆ
ขอความกรุณาอย่านําไปใช้ เพื่อการค้ าในเชิงพานิชย์ หรื อเผยแพร่โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากผู้แปล
ขอบคุณครับ**
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Version History:

ฉบับปรับปรุง 2.0 – 2 เมษายน 2014
- ปรับปรุงคําศัพท์ ปรับแก้ และตรวจทานใหม่ทงหมด
ั้
ฉบับปรับปรุง 1.1 – 5 มีนาคม 2014
- แก้ คําผิดและปรับคําศัพท์บางส่วน
- เพิ่มกิตติกรรมประกาศ
ฉบับแรก 1.0 – 4 มีนาคม 2014
- N/A
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กิตติกรรมประกาศ
ผมขอขอบพระคุณ
คุณสุริยฉัตร ชัยมงคล ผู้เป็ นยอดนักแปลและยอดกวี สํานวนอันไพเราะและศัพท์อนั สละสลวยใน
ผลงานของท่าน ‚โอดิสซี‛ คือสิ่งที่ชกั จูงผมให้ สนใจงานแปลและวิจิตรภาษา ศัพทาลังการและอรรถลังการอัน
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าต้ นฉบับของโฮเมอร์ ผ้ เู ป็ นบรรพบุรุษแห่งวรรณกรรมตะวันตกคือสิ่งยืนยันฝี มือการแปลอัน
เป็ นหนึง่ และความรักและทุม่ เทในการเรี ยงร้ อยถ้ อยคําเป็ นเรื่ องราว
อาจารย์ธวัชชัย ดุลยสุจริตผู้ชํานาญภาษาสันสกฤตซึง่ ให้ คําปรึกษาแก่ผมตังแต่
้ เมื่อครัง้ ที่ยงั ไม่ร้ ูอะไร
เลยเกี่ยวกับภาษาบาลีและสันสกฤต ท่านคือผู้แนะแนวการประกอบคําต่างๆ ตามหลักภาษาซึง่ ผมนํามาตังชื
้ ่อ
ต่างๆ ในนวนิยายชุดนี ้
สํานักพิมพ์ทบั หนังสือผู้ตีพิมพ์ "โอดิสซี" ซึง่ คุณสุริยฉัตร ชัยมงคลเป็ นผู้แปล ผลงานของท่านจึงคงอยู่
มาตราบจนทุกวันนี ้
มิตรสหายทุกคนที่ชว่ ยอ่านและออกความเห็นเรื่ องสํานวนแปลซึง่ ช่วยให้ งานแปลนี ้สําเร็จลุลว่ งได้

- Levantine Storyteller
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ตานานดังก์ และเอ็ก
ตอน

อัศวินพุม่ ไม้
ฉบับปรับปรุง 2.0
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ส

ายฝนฤดูใบไม้ ผลิทําให้ ดนิ นุม่ ดังก์จงึ ขุดหลุมฝั งศพได้ ไม่ยากเย็น เขาเลือกเนินลาดเอียงฝั่ ง
ตะวันตกของภูเขาขนาดย่อมลูกหนึง่ ผู้เฒ่าชอบชมตะวันตกดินบนเนินเขาเช่นนี ้เสมอมา ‚จบไปอีก
วันแล้ วนะ‛ เขามักพูดพลางถอนใจ ‚ใครจะรู้วา่ พรุ่ งนี ้มีอะไรรอเราอยู่ เนอะ ดังก์ ‛

ปรากฏว่าสิ่งที่วนั ใหม่วนั หนึง่ นํามาให้ ก็คือสายฝนซึง่ กระหนํ่าตกจนเปี ยกเข้ าไปถึงกระดูก ตามด้ วย

พายุฝนรุนแรงในอีกวัน และลมหนาวเย็นยะเยียบในวันถัดมา เมื่อย่างเข้ าวันที่สี่ชายอาวุโสก็ออ่ นแรงจนขี่ม้าไม่
ไหว และตอนนี ้เขาก็จากไปเสียแล้ ว ทังที
้ ่ไม่กี่วนั ก่อนเขายังขี่ม้าร้ องเพลงอยูเ่ ลย เพลงโบราณเกี่ยวกับการ
เดินทางไปยลโฉมสาวงามที่เมืองกัลล์ทาวน์ แต่เขาแทนเมืองกัลล์ทาวน์ด้วยเมืองแอชฟอร์ ด สู่แอชฟอร์ ด
แย้มยล นวลลออ เฮ้...โฮ่ เฮ้...โฮ่ ดังก์คดิ อย่างเศร้ าสร้ อยระหว่างขุดดิน
เมื่อลึกพอแล้ วเขาก็อ้ มุ ผู้เฒ่าไว้ ในอ้ อมแขนแล้ วพาไปที่หลุม ชายชราเป็ นคนตัวเล็กและร่างผอม เมื่อ
ถอดชุดฮอเบิร์ก1, หมวกเกราะ, และเข็มขัดคาดดาบแล้ ว ดังก์ร้ ูสกึ ว่าร่างของเขาไม่ได้ หนักไปกว่าถุงใส่ใบไม้ เลย
ส่วนดังก์ถือเป็ นเด็กหนุม่ ที่สงู และกํายําสําหรับวัยของเขา เขามีรูปร่างเก้ งก้ าง, ผมดกหนา, กระดูกใหญ่ เขามี
อายุสิบหกปี หรื อไม่ก็สิบเจ็ดปี (ไม่มีใครรู้แน่ชดั ) ยามยืนเขามีความสูงใกล้ เคียงเจ็ดฟุตมากกว่าหกฟุต และ
กล้ ามเนื ้อเพิ่งเริ่มโตเต็มที่ ผู้เฒ่ามักออกปากชื่นชมพละกําลังของเขาเสมอ ชายชราไม่เคยตระหนี่คําชมเลย มัน
เป็ นเพียงสิ่งเดียวที่เขาให้ ได้
เขาวางร่างชายชราลงก้ นหลุมแล้ วยืนไว้ อาลัยพักหนึง่ อากาศเริ่มมีกลิ่นฝนอีกแล้ ว เขารู้วา่ ควรรี บกลบ
เสียก่อนฝนตก แต่มนั ไม่ง่ายเลยที่จะโกยดินกลบใบหน้ าอันโรยราของผู้เฒ่า ควรจะมี บาทหลวงอยู่ตรงนี เ้ พือ่
สวดให้เขาแท้ๆ แต่เขากลับมี เพียงข้า ชายชราได้ สอนสิ่งที่เขารู้เรื่ องดาบ, โล่, และทวนให้ ดงั ก์จนหมดสิ ้น แต่ไม่
ค่อยเก่งเรื่ องสอนคําพูดแก่เขานัก
‚ข้ าก็อยากให้ ทา่ นเก็บดาบไว้ นะ แต่เมื่ออยูใ่ ต้ ดนิ มันต้ องขึ ้นสนิมแน่เลย‛ สุดท้ ายเขาก็พดู ออกมาได้
อย่างสํานึกผิด ‚แต่ทา่ นน่าจะได้ รับดาบเล่มใหม่จากเหล่า เทวานะขอรับ ข้ าไม่อยากให้ ทา่ นตายเลย‛เขาหยุด
พูด เขาไม่แน่ใจว่าต้ องกล่าวอะไรอีก เขาไม่ร้ ูบทสวดอะไรเลย ที่ร้ ูก็ไม่อาจสวดได้ จนจบ ชายชราไม่ใช่คนชอบ
สวดอธิษฐาน

1

ชุดฮอเบิร์ก (Hauberk) เป็ นเกราะห่วงโซ่ชนิดหนึง่ มักมีแขน และมีสว่ นลําตัวยาวปกคลุมเกือบถึงหัวเข่า
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‚ท่านคือสัตยาศวิน2 ไม่เคยทําโทษข้ าโดยไม่มีสาเหตุ‛ ดังก์พดู ออกมาได้ ในที่สดุ ‚ยกเว้ นหนนันในเมื
้
อง
เมเดนพูล เจ้ าเด็กรับใช้ ในโรงแรมคนนันต่
้ างหากที่กินพายของแม่หม้ าย ไม่ใช่ข้า ทังที
้ ่ข้าก็บอกท่านแล้ ว แต่
ป่ านนี ้แล้ วก็ชา่ งมันเถอะ ขอทวยเทพทรงรับท่านไว้ ด้วยเถิด ขอรับ‛ เขาเตะดินลงหลุมแล้ วเริ่มกลบมัน อย่างเป็ น
จังหวะโดยไม่เหลียวมองร่างที่ก้นหลุม เขาอายุยืนนะ ดังก์คดิ ในใจ น่าจะอายุใกล้หกสิ บปี มากกว่าห้าสิ บ จะมี
สักกี ่คนกันที ่อายุยืนเพียงนี ?้ อย่างน้ อยเขาก็มีชีวิตยืนยาวพอจะได้ เห็นฤดูใบไม้ ผลิอีกหน
ดวงตะวันกําลังลับขอบฟ้าระหว่างเขาให้ อาหารม้ า เขามีม้าสามตัว ตัวหนึง่ คือม้ าแก่หลังแอ่น3ของเขา
เอง อีกตัวคือม้ าพัลเฟรย์4ของผู้อาวุโส และตัวที่สามคือธันเดอร์ ม้ าศึกของผู้เฒ่าซึง่ เขาขี่เฉพาะในงานกรี ฑายุทธ์5หรื อในสนามรบเท่านัน้ ม้ าสีนํ ้าตาลตัวใหญ่ตวั นี ้มิได้ คล่องแคล่วหรื อแข็งแกร่ง เหมือนเมื่อก่อนแล้ ว แต่
ยังคงมีดวงตาสุกใสและเปี่ ยมชีวิตชีวา ทังยั
้ งมีมลู ค่ามากกว่าทรัพย์สินทุกอย่างของดังก์ ถ้าข้าขายเจ้าธันเดอร์ ,
เจ้าเฒ่าเชสท์นตั , อานม้า, บังเหียน ข้าก็จะมี เงิ นมากพอสาหรับ... ดังก์ขมวดคิ ้ว เขาไม่เคยรู้จกั การใช้ ชีวิตแบบ
อื่นเลยนอกจากการเป็ นอัศวินพุม่ ไม้ ชีวิตที่ต้องเร่ร่อนจากคุ้ม6หนึง่ สูอ่ ีกคุ้มหนึง่ รับใช้ ขนุ นางคนนันบ้
้ างคนนี ้
บ้ าง ร่วมรบในสงครามของพวกเขา ดื่มกินในห้ องโถงของพวกเขา ก่อนจะออกเดินทางเร่ร่อนต่อไปเมื่อสงคราม
จบลง อ้ อใช่! มีงานกรี ฑายุทธ์ ด้วยถึงจะไม่บอ่ ยนัก เขารู้ดีวา่ มีอศั วินพุม่ ไม้ บางส่ว นผันตัวเป็ นโจรในฤดูหนาวอัน
แสนกันดาร แต่ชายชราผู้นี ้ไม่เคยทําเช่นนัน้
ข้าอาจจะพอหาอัศวิ นพุ่มไม้คนอืน่ ได้ คนที ่อยากได้อนุจร7ไว้ดูแลสัตว์เลี ย้ งและขัดเกราะ เขานึกในใจ
หรื อไม่ก็หาเมื องสักเมื อง อาจจะแลนนิ สพอร์ ตไม่ก็คิงสแลนดิ ง แล้วร่ วมหน่วยนครบาล ไม่ก็...
เขากองสัมภาระของชายชราไว้ ใต้ ต้นโอ๊ ก ในถุงเงินมีเหรี ยญกวางเงินอยูส่ ามเหรี ยญ, เหรี ยญทองแดง
สิบเก้ าเหรี ยญ, และโกเมนบิน่ อีกชิ ้นหนึง่ ผู้เฒ่าเองก็ไม่ได้ ตา่ งจากอัศวินพุม่ ไม้ สว่ นใหญ่ซงึ่ ทรัพย์สินทางโลกที่
สูงค่าที่สดุ อยูใ่ นรูปของม้ าและศัสตราวุธ บัดนี ้ดังก์ได้ เป็ นเจ้ าของเกราะฮอร์ เบิร์กที่เขาขัดสนิมมาแล้ วเป็ นพัน
2

สัตยาศวิน (True Knight) แปลว่า อัศวินผู้ยดึ มัน่ ในคําสัตย์ปฏิญาณ ประกอบด้ วย สัตย = แท้ จริ ง; อัศวิน
3
ม้ าหลังแอ่น (Swaybacked horse) เป็ นม้ าที่มีอาการผิดปกติที่กระดูกสันหลังเนื่องจากกล้ ามเนื ้อเสียความตึงและเส้ น
เอ็นอ่อนกําลัง
4
ม้ าพัลเฟรย์ (Palfrey) เป็ นม้ าสําหรับขี่เดินทาง โดยมากหมายถึงม้ าพันธุ์ดีมีราคาในยุคกลาง นิยมขี่ลา่ สัตว์และร่วมงานพิธี
5
กรี ฑายุทธ์ (Tourney) แปลว่า การต่อสู้อนั เป็ นกีฬา หรื อการประลอง ประกอบด้ วย กรี ฑา = ประลอง, กีฬา; ยุทธ
6
คุ้ม (Keep) คือ อาคารเสริ มการป้องกันซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นกําแพงปราสาท เป็ นที่อยูข่ องจ้ าวผู้ปกครอง
7
อนุจร (Squire) คือ ผู้ติดตามรับใช้ อศั วินหรื อขุนนาง ประกอบด้ วย อนุ = ผู้น้อย, ติดตาม; จร = เดินทาง
7
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ครัง้ , หมวกเกราะเหล็กครึ่งศีรษะซึง่ มีกะบังจมูกกว้ างและมีรอยบุบตรงขมับซ้ าย, เข็มขัดหนังสีนํ ้าตาลแตกลาย
สําหรับคาดดาบ, ดาบยาว8เล่มหนึง่ ในฝั กซึง่ ทําจากไม้ และหนัง, มีดสองคม9, มีดโกน, หินลับมีด, เกราะขา,
เกราะคอ, ทวนศึกไม้ แอช10กลึงยาวแปดฟุตติดปลายเหล็กแหลมคมน่าพรั่นพรึง, โล่ไม้ โอ๊ ก11ซึง่ เหล็กแต่งขอบ
เต็มไปด้ วยริว้ รอยและตีตราของเซอร์ อาร์ แลนแห่งเพ็นนีทรี รูปจอกติดปี กสีเงินบนพื ้นหลังสีนํ ้าตาล
ดังก์มองโล่ หยิบเข็มขัดคาดดาบขึ ้นมา แล้ วมองโล่อีกครัง้ เข็มขัดเส้ นนันทํ
้ าไว้ สําหรับเอวผอมบางของ
ผู้อาวุโส เขาสวมมันไม่ได้ แน่ ชุดฮอร์ เบิร์กก็ไม่ตา่ งกัน เขาจึงเอาเชือกป่ านผูกฝั กดาบ เอามามัดไว้ รอบเอวแล้ ว
ชักดาบ
ใบดาบยังคงตรงเรี ยบและหนักหน่วง มันเป็ นเหล็กกล้ า ชันดี
้ ตีขึ ้นในปราสาท ด้ ามจับเป็ นไม้ พนั หนัง
สัตว์ออ่ นนุม่ ปลายด้ ามเป็ นหินสีดําขัดเงา ทังที
้ ่เป็ นดาบธรรมดาปานนันแต่
้ ถือแล้ วรู้สกึ เหมาะมือมาก แถมดังก์
รู้ดีวา่ มันคมเพียงไหน เขาลับมันด้ วยหินและผ้ าชุบนํ ้ามันมาเกือบทุกคืนก่อนนอน ดาบเล่มนี ้เหมาะมื อข้าไม่แพ้
มื อของท่านผูเ้ ฒ่า เขาบอกตัวเอง และทีท่ ่งุ แอชฟอร์ ดกาลังมี งานกรี ฑายุทธ์

8

ดาบยาว (Longsword) เป็ นดาบยุโรปซึง่ แพร่หลายในศตวรรษที่ 13-17 ลักษณะเด่นคือด้ ามดาบที่เหมือนกางเขน ถือด้ วยมือ
2 ข้ าง และมีคมทัง้ 2 ด้ าน มีความยาวราว 100-130 ซ.ม.
9
มีดสองคม (Dagger) เป็ นมีดปลายแหลมสองคมสําหรับใช้ แทง มีมาตังแต่
้ ยคุ ก่อนประวัติศาสตร์
10
ไม้ แอช (Ash) เป็ นไม้ เนื ้อแข็ง แข็งแกร่ง ยืดหยุน่ นิยมใช้ ทําอุปกรณ์เครื่ องใช้ อาวุธ หรื ออุปกรณ์กีฬา
11
ไม้ โอ๊ ก (Oak) เป็ นไม้ เนื ้อแข็งซึง่ มีคณ
ุ สมบัติป้องกันแมลงและเชื ้อราโดยธรรมชาติ นิยมใช้ ทําเครื่ องเรื อนและถังหมักเหล้ า
8
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ส

วีทฟุตมีฝีเท้ านุม่ นวลกว่าเจ้ าแก่เชสท์นตั ถึงกระนันกว่
้ าจะเจอโรงแรม ดังก์ก็ปวดเมื่อยไปทังตั
้ วอยูด่ ี
มันเป็ นโรงแรมหลังสูงข้ างลําธาร สร้ างด้ วยดินเหนียวและขอนไม้ แสงอบอุน่ สีเหลืองที่เล็ดลอดจาก
หน้ าต่างช่างเย้ ายวนเสียจนดังก์ไม่อาจตัดใจเดินผ่านมันไปได้ ข้ามี สามเหรี ยญเงิ น เขาบอกตัวเอง

พอสาหรับอาหารดีๆ สักมื ้อกับเอล12เท่าทีข่ ้าอยากดืม่
ขณะปี นลงจากหลังม้ า เด็กผู้ชายล่อนจ้ อนตัวเปี ยกโชกคนหนึง่ ก็โผล่ขึ ้นมาจากลําธารและเริ่มเช็ดตัว
ด้ วยผ้ าคลุมเนื ้อหยาบสีนํ ้าตาล ‚เจ้ าเป็ นคนดูแลคอกม้ าใช่ไหม?‛ ดังก์ถาม เด็กคนนันดู
้ แล้ วอายุไม่น่ าเกินแปด
หรื อเก้ าปี ผอมมาก หน้ าตาซีดเซียว เท้ าเปล่า มีแต่โคลนขึ ้นมาถึงข้ อเท้ า แต่สิ่งประหลาดที่สดุ ของเขาคือเส้ นผม
กล่าวคือ เขาไม่มีเส้ นผมเลยสักเส้ น ‚ข้ าอยากให้ แปรงขนเจ้ าพัลเฟรย์และหาข้ าวโอ๊ ตให้ ทงสามตั
ั้
วกินด้ วย เจ้ า
ดูแลพวกมันได้ ไหม?‛
เด็กคนนันมองเขาอย่
้
างไร้ ความเกรงใจ ‚ดูแลได้ สิถ้าอยากดูแล‛
ดังก์หน้ าบึ ้ง ‚อย่ามาทํากริยาเยี่ยงนันกั
้ บข้ านะ ข้ าเป็ นอัศวิน จําใส่กะโหลกไว้ ‛
‚ท่านไม่เห็นเหมือนอัศวินตรงไหน‛
‚อัศวินหน้ าตาเหมือนกันหมดหรื อไง?‛
‚ไม่หรอก แต่พวกเขาไม่ได้ มีสารรูปอย่างท่านก็แล้ วกัน ไหนจะเอาเชือกมาคาดดาบอีก‛
‚ถ้ ามันห้ อยฝั กดาบได้ ก็แปลว่ามันใช้ ได้ ทีนี ้ไปดูแลม้ าข้ าได้ แล้ ว ถ้ าทําได้ ดีเจ้ าจะได้ เหรี ยญทองแดง หา
ไม่ข้าจะตบบ้ องหูเสีย‛ เขาหันไปโดยไม่ได้ รอดูปฏิกิริยาของเด็กดูแลคอกม้ าแล้ วใช้ ไหล่ ดนั ประตูเข้ าสู่โรงแรม
ในโมงยามเช่นนี ้เขาคาดว่าน่าจะมีคนแน่น แต่ห้องโถงรวมกลับแทบว่างเปล่า มีเพียงยุวบดี13ผู้หนึง่ ใน
ผ้ าคลุมทอยกดอกเนื ้อดีเมาฟุบกรนเบาๆ ในกองเหล้ าองุ่นอยู่บนโต๊ ะ นอกนันแล้
้ วไม่มีใครเลย ดังก์ มองไปรอบๆ

12

เอล (Ale) คือเบียร์ ชนิดหนึง่ ทําจากมอลต์ข้าวบาร์ เลย์ หมักด้ วยยีสต์ลอยผิวที่อณ
ุ หภูมิสงู มีสเี ข้ ม หอมหวานคล้ ายผลไม้ รส
เข้ มข้ น ถือเป็ นแหล่งสารอาหารสําคัญในยุคกลางและเป็ นเครื่ องดื่มทีป่ ลอดภัยกว่านํ ้าในยุคกลางเพราะผ่านการต้ มเป็ น
เวลานาน
13
ยุวบดี (lordling) หมายถึง จ้ าวผู้เยาว์หรื อบุตรหลานของชนชันสู
้ ง ประกอบด้ วย ยุว = รุ่น; บดี = ผู้เป็ นใหญ่
9
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อย่างไม่แน่ใจ จนกระทัง่ หญิงหน้ ามันร่างเตี ้ยม่อต้ อ ปรากฏตัวออกมาจากห้ องครัวแล้ วพูดว่า ‚เชิญเลือกนัง่ ตาม
สบาย อยากรับเอลหรื ออาหารดีละ่ ?‛
‚ทังสองอย่
้
าง‛ ดังก์ตอบและเลือกที่นงั่ ริมหน้ าต่างให้ หา่ งจากคนเมา
‚เรามีลกู แกะย่างเนื ้อดีพอกเปลือกขนมปั งป่ นผสมสมุนไพร แล้ วก็มีเป็ ดที่ลกู ชายข้ ายิงมาได้ ท่านจะรับ
อะไรดี?‛
เขาไม่ได้ ทานอาหารในโรงแรมมาอย่างน้ อยก็ครึ่งปี แล้ ว ‚ทังสองอย่
้
าง‛
หญิงคนนันหั
้ วเราะ ‚อืม ท่านก็ดตู วั ใหญ่พอจะทานไหว‛ นางยกเอลเหยือกนึงมาที่โต๊ ะของเขา ‚อยาก
ได้ ห้องพักแรมคืนนี ้ด้ วยไหม?‛
‚ไม่เป็ นไร‛ ดังก์เองก็ปรารถนาเตียงฟางนุม่ ๆ กับหลังคาคลุมหัวเหมือนกัน แต่เขาจําเป็ นต้ องใช้ จา่ ย
อย่างระมัดระวัง เขานอนกับพื ้นดินได้ ไม่มีปัญหา ‚อาหารสักนิด เอลสักหน่อย แล้ วข้ าก็จะเดินทางไปแอชฟอร์ ด
ต่อแล้ ว มันอยูอ่ ีกไกลแค่ไหนหรื อ?‛
‚ขี่ม้าหนึง่ วัน เลี ้ยวขึ ้นเหนือเมื่อถึงทางโค้ งข้ างซากโรงสี ไหม้ เด็กของข้ าดูแลม้ าให้ ทา่ นหรื อยัง หรื อว่า
เขาหนีไปไหนอีกแล้ ว?‛
‚ไม่หรอก เขายังอยู‛่ ดังก์ตอบ ‚ดูเจ้ าไม่มีลกู ค้ าเลยนะ‛
‚ชาวเมืองเกินครึ่งไปดูงานแข่งขันหมดแล้ ว ลูกข้ าก็คงไปด้ วยเหมือนกันถ้ าข้ าอนุญาต ทังที
้ ่พอข้ าจาก
ไปพวกเขาก็จะได้ โรงแรมแห่งนี ้แท้ ๆ แต่ลกู ชายกลับอยากไปคุยโววางท่ากับพวกทหารมากกว่า ส่วนลูกสาวก็
เอาแต่มองตามอัศวินที่ขี่ม้าผ่านไปแล้ วก็ถอนใจบ้ าง หัวเราะคิกคักบ้ าง ข้ าไม่เข้ าใจเลยสาบานได้ อัศวินมันต่าง
กับคนทัว่ ไปตรงไหน เห็นจัดงานกรี ฑายุทธ์ ทีไร ไข่ไก่ก็ขายได้ ราคาเดิม อยูด่ ี‛ นางมองดังก์ด้วยความฉงน ดาบ
และโล่ของเขาบอกนางอย่างหนึง่ แต่เชือกพันเอวกับเสื ้อทูนิค14เนื ้อหยาบบอกนางอีกอย่างหนึง่ ‚ท่านเองก็
กําลังมุง่ หน้ าไปงานแข่งขันเหมือนกันหรื อ?‛
14

ทูนิค (Tunic) คือ เสื ้อซึง่ หลวมและสวมใส่ง่าย สวมได้ ทงชายและหญิ
ั้
ง อาจมีแขนหรื อไม่มีก็ได้ มักใช้ เชือกมัดบริ เวณเอว มี
ความยาวหลากหลายตังแต่
้ คลุมถึงสะโพกไปจนถึงข้ อเท้ า ส่วนใหญ่มกั เรี ยบง่าย ของชนชันสู
้ งบางครัง้ จะปั กลวดลายสวยงาม
10
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เขาจิบเอลก่อนตอบ มันมีสีนํ ้าตาลเหมือนลูกนัตและเข้ มข้ นเมื่อสัมผัสลิ ้นในแบบที่เขาถูกใจ ‚ถูกต้ อง
ข้ านี่แหละจะเป็ นผู้ชนะเลิศ‛
‚อ้ อ จริงหรื อ?‛ หญิงเจ้ าของโรงแรมกล่าวอย่างรักษามารยาทพอตัว
อีกฟากหนึง่ ของห้ อง ยุวบดีเงยหน้ าขึ ้นจากกองเหล้ าองุ่น เขามีผมยุง่ เหยิงเหมือนรังหนูสีนํ ้าตาลทราย
ใต้ เส้ นผมคือใบหน้ าซีดเซียวอมโรค ตอเคราสีทองขึ ้นประปรายรอบคาง เขาเช็ดปาก กระพริบตามองดังก์ แล้ ว
พูดว่า ‚ข้ าฝั นเห็นเจ้ า‛ เขาชี ้ดังก์มือไม้ สนั่ ‚อย่าเข้ ามาใกล้ ข้าเชียวนะ ได้ ยินไหม? อยู่ห่างๆ‛
ดังก์จ้องเขาอย่างไม่แน่ใจ ‚อะไรนะใต้ เท้ า?‛
เจ้ าของโรงแรมเอนเข้ าใกล้ ‚อย่าไปสนใจคนนันเลยท่
้
าน เขาเอาแต่เมาหัวรานํ ้ากับเพ้ อเจ้ อเรื่ องความ
ฝั น ข้ าจะไปเตรี ยมอาหารมาให้ นะ‛ แล้ วนางก็บงึ่ จากไป
‚อาหารเรอะ?‛ ยุวบดีผ้ นู นทํ
ั ้ าเอาคําว่าอาหารกลายเป็ นคําอนาจารไป เขาซวนเซลุกขึ ้นยืน มือหนึง่ ยัน
โต๊ ะประคองตัว ‚อยากสํารอก‛ เขาป่ าวประกาศ ด้ านหน้ าเสื ้อทูนิคของเขาเต็มไปด้ วยคราบเหล้ าองุ่นเก่าๆ สี
แดง ‚ข้ าอยากได้ หญิงบริการ แต่ที่นี่ไม่มีเหลือเลย ทุกคนไปทุง่ แอชฟอร์ ดกันหมด ทวยเทพทรงโปรดเถอะ ข้ า
อยากได้ เหล้ าองุ่น‛ เขาปราดออกจากห้ องโถงไปอย่างซวนเซ ดังก์ได้ ยินเสียงเขาปี นบันไดพลางหอบหายใจและ
ร้ องเพลง
ช่างน่าสงสารนัก ดังก์คดิ แต่ทาไมเขาถึงคิ ดว่ารู้จกั ข้าล่ะ? เขาคิดเรื่ องนันระหว่
้
างดื่มเอลอยูพ่ กั หนึง่
เนื ้อลูกแกะรสถูกปากเหมือนที่ ดงั ก์เคยกินมา ยิ่งเนื ้อเป็ ดยิ่งอร่อยเข้ าไปใหญ่ มันปรุงสุกพร้ อมเชอร์ รี
และมะนาว ทังยั
้ งเลี่ยนน้ อยกว่าส่วนใหญ่ที่เขาเคยกิน เจ้ าของโรงแรมบริการถัว่ ลันเตาอบเนยกับขนมปั งข้ าว
โอ๊ ตอุน่ ๆ จากเตาให้ ด้วย เป็ นอัศวิ นมันต้องอย่างนีส้ ิ เขาบอกตัวเองขณะกําลัง ดูดแทะเนื ้อชิ ้นสุดท้ ายจากกระดูก
มี อาหารดีๆ มี เอลให้ดืม่ เท่าทีอ่ ยากดืม่ ไม่มีใครมาคอยเขกหัว เขาดื่มเอลเหยือกที่สองพร้ อมอาหาร ดืม่ เหยือกที่
สามล้ างปาก แล้ วก็เหยือกที่สี่เพราะไม่มีใครมาคอยห้ าม เมื่อทานเสร็จหมดแล้ วเขาก็จา่ ยหญิงเจ้ าของโรงแรม
ด้ วยเหรี ยญกวางเงินเหรี ยญหนึง่ และได้ ทอนเป็ นเหรี ยญทองแดงเต็มกํามือ
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กว่าดังก์จะออกมาข้ างนอกก็เป็ นเวลาคํ่ามืดแล้ ว หนังท้ องตึง กระเป๋ าเงินเบาลงนิดหน่อย แต่เขารู้สกึ ดี
มากระหว่างเดินไปคอกม้ า เขาได้ ยินเสียงม้ าร้ องเบาๆ มาจากข้ างหน้ า ‚ใจเย็นๆ ไอ้ หนู‛ มันเป็ นเสียงของ
เด็กผู้ชายคนนัน้ ดังก์หน้ าบึ ้งและเร่งฝี เท้ าขึ ้น
เขาเจอเด็กคอกม้ าสวมเกราะของผู้เฒ่าขี่ ธนั เดอร์ อยู่ ชุดฮอร์ เบิร์กยาวกว่าส่วนสูงของเขาเสียอีก แถม
ยังต้ องเอนหมวกเกราะไปด้ านหลังศีรษะอันโล้ นเตียนเพื่อไม่ให้ มนั ปิ ดตา เขาดูตงอกตั
ั ้ งใจมาก
้
แต่ก็นา่ ขํา
เช่นกัน ดังก์หยุดยืนหัวเราะอยู่ตรงประตูคอก
เด็กชายเงยขึ ้นมอง เขาหน้ าแดงและเหวี่ยงตัวลงพื ้น ‚ใต้ เท้ า ข้ าไม่ได้ ตงใจจะ
ั้
–‛
‚เจ้ าหัวขโมย‛ ดังก์พยายามทํานํ ้าเสียงดุดนั ‚ถอดเกราะเสีย แล้ วจงดีใจเถอะที่ธนั เดอร์ ไม่ได้ ถีบหัวไร้
สมองของเจ้ า มันเป็ นม้ าศึกนะ ไม่ใช่ม้าพันธุ์แคระสําหรับเด็ก‛
เด็กชายถอดหมวดเกราะแล้ วเหวี่ยงมันไปบนกองฟาง ‚ข้ าขี่มนั ได้ ไม่แพ้ ทา่ นหรอกน่า‛ เขาพูดอย่าง
ปากกล้ าเช่นเคย
‚หุบปาก อย่ามาโอหัง ชุดฮอร์ เบิร์กด้ วย ถอดมันออก คิดว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู?่ ‛
‚จะตอบได้ ไง ในเมื่อข้ าหุบปากอยู?่ ‛เด็กชายบิดตัวออกจากชุดห่วงโซ่แล้ วปล่อยมันร่วงลงพื ้น
‚เวลาตอบคําถามข้ าให้ อ้าปากได้ ‛ ดังก์บอก ‚เอาล่ะ หยิบชุดห่วงโซ่ขึ ้นมาปั ดฝุ่ นแล้ วเก็บมันกลับเข้ าที่
เสีย หมวกครึ่งศีรษะนัน่ ด้ วย เจ้ าให้ อาหารม้ าตามที่ข้าสัง่ แล้ วหรื อยัง แปรงขนสวีทฟุตแล้ วหรื อยัง?‛
‚เรี ยบร้ อยแล้ วขอรับ‛ เด็กชายตอบ เขาสะบัดชุดเกราะเพื่อเอาฟางออก ‚ท่านกําลังเดินทางไปแอชฟอร์ ดใช่ไหม? พาข้ าไปด้ วยนะขอรับ‛
เจ้ าของโรงแรมเตือนเรื่ องนี ้ไว้ แล้ ว ‚แล้ วแม่เจ้ าจะว่าอย่างไรกัน?‛
‚แม่ข้า?‛ เด็กชายทําหน้ ามุย่ ‚แม่ข้าตายไปแล้ ว คงไม่วา่ อะไรหรอก‛
ดังก์แปลกใจ เจ้ าของโรงแรมไม่ใช่แม่ของเขาหรอกรึ? สงสัยเขาคงเป็ นแค่เด็กฝึ กงานของนางกระมัง
ดังก์มนึ หัวนิดหน่อยเพราะฤทธิ์เอล ‚เจ้ าเป็ นเด็กกําพร้ าหรื อ?‛ เขาถามอย่างลังเล
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‚แล้ วท่านล่ะ?‛ เด็กคนนันถามกลั
้
บ
‚เคยเป็ น‛ ดังก์ยอมรับ จนกระทัง่ ท่านผูเ้ ฒ่ารับข้าไว้อปุ การะ
‚ถ้ าท่านรับข้ าไว้ ข้ าจะเป็ น อนุจรให้ ทา่ น‛
‚ข้ าไม่จําเป็ นต้ องมีอนุจร‛ เขาตอบ
‚อัศวินคนไหนๆ ก็จําเป็ นต้ องมี อนุจร‛ เด็กชายเถียง ‚โดยเฉพาะท่านนี่แหละ ดูจําเป็ นต้ องมีกว่าเพื่อน‛
ดังก์ยกมือขึ ้นขู่ ‚ส่วนเจ้ า ดูทา่ จะต้ องตบบ้ องหูเสียหน่อยแล้ ว ไปเอาข้ าวโอ๊ ตใส่ถงุ มาให้ ข้าถุงนึง ข้ าจะ
ไปแอชฟอร์ ดแล้ ว... เพียงคนเดียว‛
ถ้ าเจ้ าเด็กนี่กลัว เขาก็ซอ่ นความรู้สกึ ไว้ ได้ ดีทีเดียว เป็ นเวลาครู่หนึง่ ที่เขาดื ้อและยืนกอดอกอยูต่ รงนัน้
ขณะดังก์กําลังจะตัดใจนัน่ เอง เขาก็หนั เดินไปเอาข้ าวโอ๊ ต
ดังก์ร้ ูสกึ โล่งอก น่าเสียดายที ่ขา้ พาเขาไปไม่ได้... แต่เขามี ชีวิตดี ๆ รออยู่ทีโ่ รงแรมแห่งนี แ้ ล้ว มันดีกว่า
ชี วิตทีต่ อ้ งติ ดสอยห้อยตามอัศวิ นพุ่มไม้เป็ นไหนๆ การพาเขาไปไม่ใช่ความปรานี เลย
แต่เขายังคงรู้สกึ ถึงความผิดหวังของเด็กคนนี ้ได้ พอปี นขึ ้นขี่สวีทฟุตและคว้ าบังเหียนของธันเดอร์ แล้ ว
ดังก์ตดั สินใจว่าเหรี ยญทองแดงเพ็ นนีหนึง่ 15น่าจะช่วยให้ เขาอารมณ์ดีขึ ้น ‚นี่ เจ้ าหนู ขอบใจที่ชว่ ยนะ‛ เขาดีด
เหรี ยญให้ เด็กด้ วยรอยยิ ้ม แต่เด็ก ดูแลคอกไม่ได้ พยายามจะรับมันไว้ เลย เหรี ยญหล่นลงพื ้นระหว่างเท้ า ที่เปลือย
เปล่า แล้ วเขาก็ปล่อยมันไว้ ตรงนัน้
ทันทีทีข่ ้าไม่อยู่เขาจะรี บหยิ บมันขึ้นมาเองแหละ ดังก์บอกตัวเอง เขาหันม้ าพัลเฟรย์ขี่นําม้ าอีกสองตัว
ไปจากโรงแรมต้ นไม้ อาบแสงจันทร์ เรื องรอง ท้ องฟ้าใสกระจ่างพร่างพราวดวงดาว ถึงกระนัน้ ระหว่างมุง่ หน้ าไป
ตามทาง เขาก็ยงั รู้สกึ ได้ ถึงสายตาของเด็กดูแลคอกผู้มองหลังเขาอยูอ่ ย่างเงียบๆ และบูดบึ ้ง

15

เพ็นนี (Penny) คือ หน่วยค่าเงินที่เล็กที่สดุ ของเวสเทอรอส
อ่านเพิ่มเติมเรื่ องค่าเงิน - http://gameofthronesfansite.com/threads/472/#post-6309
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ร่

มเงายามบ่ายเริ่มทอดยาวแล้ ว เมื่อดังก์หยุดม้ าริมทุง่ หญ้ าแอชฟอร์ ดอันไพศาล ในทุง่ หญ้ ามี
กระโจมตังอยู
้ ส่ ามแถว ทังหลั
้ งเล็ก , หลังใหญ่, ทรงสี่เหลี่ยมและทรงกลม ทังผ้
้ าใบเรื อ, ผ้ าลินิน
และผ้ าไหม ทุกหลังล้ วนมีสีสนั สดใสเและมีธงโบกสะบัดบนเสากลางกระโจม ผืนธงทังหลายสี
้
สนั

ละลานยิ่งกว่าดอกไม้ ป่า ลานตาด้ วยสีแดงสดและเหลืองสว่างล้ นหลาม, กระแสงสีเขียวและสีฟ้าคณานับ, สีดํา
มืดและสีเทาและสีมว่ งอีกก่ายกอง
ผู้เฒ่าเคยร่วมทางกับอัศวินเหล่านี ้มาบ้ าง บางคนดังก์เคยรู้จกั จากเรื่ องเล่าตามห้ องอาหารและรอบ
กองไฟ แม้ วา่ เขาจะไม่เคยได้ ร้ ูจกั ความวิเศษของการอ่านเขียน แต่ถ้าเป็ นเรื่ องพงศาลัคนศาสตร์ 16แล้ วล่ะก็ ชาย
ชรามักพรํ่ าสอนเขาระหว่างเดินทางอย่างไม่เคยรู้จกั เหน็ดเหนื่อยทีเดียว ไนติงเกลของลอร์ ดคาร็อนแห่ง
สีมนั ตภูมิ17ผู้มีชนเชิ
ั ้ งเพลงพิณเสมอเพลงทวน, กวางสวมมงกุฎของเซอร์ ไลโอเน็ล บะราธเธียนผู้มีสมัญญาว่า
วายุสรวล ดังก์มองเห็นนายพรานของตระกูลทาร์ ลี, สายฟ้าสีมว่ งของตะกูลด็อนแดเรี ยนและแอปเปิ ล้ สีแดงของ
ตระกูลฟอสโซเวย์ โน่นสิงโตทองคําของแลนนิสเตอร์ ร้องคํารามอยูบ่ นผืนธงสีแดงเข้ ม และนัน่ เต่าทะเลสี เขียว
เข้ มของตระกูลเอสเตอร์ มอนต์แหวกว่ายอยูบ่ นผืนธงสีเขียวอ่อน กระโจมสีนํ ้าตาลใต้ ม้าฉกรรจ์สีแดงคงเป็ นของ
ใครไปไม่ได้ นอกจากเซอร์ โอโธ แบร็กเคน ผู้ได้ รับฉายาว่าแบร็กเคนเดรัจฉานหลังจากสังหารลอร์ ดเคว็นติน
แบล็กวูดในงานประลองที่ คงิ สแลนดิงเมื่อสามปี ก่อน ดังก์เคยได้ ยินว่าเซอร์ โอโธจูโ่ จมด้ วยขวานศึกไร้ คมรุนแรง
มากจนทังหน้
้ ากากและใบหน้ าของลอร์ ดแบล็กวูดแตกเป็ นเสี่ยงๆ เขามองเห็นธงของตระกูลแบล็กวูดด้ วย
เหมือนกันทางริ มฝั่ งตะวันตกของทุง่ หญ้ า พวกเขาตังค่
้ ายให้ หา่ งจากเซอร์ โอโธที่สดุ เท่าที่จะทําได้ ส่วนตระกูล
อื่นๆ ได้ แก่ มาร์ แบรนด์, มัลลิสเตอร์ , คาร์ จิล, เวสเทอร์ ลิง, สวอนน์, มัลเล็นดอร์ , ไฮทาวเวอร์ , ฟลอเร็นต์, เฟรย์,
เพ็นโรส, สโตคเวิร์ธ, ดาร์ รี, พาร์ เร็น, ไวลด์ ราวกับว่าทุกตระกูลขุนนางจากทังตะวั
้ นออกและตะวันตกล้ วนส่ง
อัศวินมาแอชฟอร์ ดอย่างน้ อยหนึง่ ถึงสามนายเพื่อ ยลโฉมนวลลออประจํางานและร่วมชิงชัยในสนามแข่งขันเพื่อ
เป็ นเกียรติแก่นาง
16

พงศาลัคนศาสตร์ (Heraldry) แปลว่า วิชาว่าด้ วยร่องรอยของวงศ์ตระกูล ประกอบด้ วย การออกแบบ, การแสดง, การอธิบาย
, และการบันทึกตราลัญจกรซึง่ ออกแบบขึ ้นสําหรับบุคคลหรื อคณะบุคคลตามธรรมเนียมของทวีปยุโรป รวมทังการศึ
้
กษาลําดับ
วงศ์ตระกูล ประกอบด้ วย พงศา = เชื ้อสาย, ผู้สบื สกุล; ลัคน์ = สิง่ บ่งชี ้, ร่องรอย; ศาสตร์ = วิชา
17
สีมนั ตภูมิ (The Marches) แปลว่า แผ่นดินเขตแดน ประกอบด้ วย สีมนั ต์ = เขต, แดน; ภูมิ = แผ่นดิน
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แต่ไม่วา่ กระโจมของพวกเขาจะงดงามสักเพียงไหน ดังก์ก็ร้ ูดีวา่ มันไม่ใช่ที่ของเขา คืนนี ้ผ้ าคลุมขนแกะ
ผืนเก่าเป็ นขุยเท่านันที
้ ่จะเป็ นสิ่งคุ้มกายเขา ยามเมื่อบรรดาขุนนางกับอัศวินสูงยศรับประทานไก่ตอนและลูกหมู
ชุม่ ฉํ่าเป็ นอาหารคํ่า มื ้อเย็นของดังก์จะเป็ นเพียงเนื ้อวัวเค็มแข็งเหนียว เขารู้ดีวา่ ถ้ าไปตังกระโจมกลางดงหรู
้
หรา
นัน่ ก็คงต้ องเผชิญการเหยียดหยามแอบแฝงและการล้ อเลียนเปิ ดเผย อาจมีบางคนเหมือนกันที่จะปฏิบตั กิ บั เขา
ด้ วยไมตรี แต่เป็ นไปในทางอันจวนจะเลวร้ ายยิ่งกว่า
อัศวินพุม่ ไม้ ต้องรักษาศักดิศ์ รี อย่างยิ่งยวด หากไร้ ซงึ่ ศักดิศ์ รี เขาก็ไม่ตา่ งอะไรกับนัก ดาบรับจ้ าง ข้า
จะต้องไต่เต้าขึ้นเป็ นหนึ่งในหมู่คณะนัน้ ให้ได้ ถ้าข้าสูไ้ ด้ดี ขุนนางบางคนรับข้าไว้ จากนัน้ ข้าก็จะเป็ นหนึ่งใน
คณะผูท้ รงศักดิ์ ได้ทานอาหารค่าสดใหม่ทกุ วันในโถงของปราสาท และได้ตงั้ กระโจมส่วนตัวในงานกรี ฑายุทธ์
แต่ข้าต้องทาผลงานให้ดีเสียก่อน เขาสองจิตสองใจเบือนหน้ าไปจากสนามประลองแล้ วพาม้ าเดินเข้ าป่ าไม้
ณ ขอบนอกของทุง่ หญ้ ากว้ าง ห่างจากเมืองและปราสาทราวครึ่งไมล์ เขาพบสถานที่ซงึ่ ส่วนโค้ งของ
ลําธารกักนํ ้าไว้ จนเป็ นสระลึก ต้ นกกเติบโตริมสระอย่างหนาแน่นและมีเอล์มต้ นสูงร่มใบครึม้ ปกคลุมทังบริ
้ เวณ
หญ้ าฤดูใบไม้ ผลิในบริเวณนันมี
้ สีเขียวสวยไม่แพ้ ธงของอัศวินและมีสมั ผัสนุม่ นวล มันเป็ นจุดที่ไม่เลว แถมยังไม่
มีใครจับจองเสียด้ วย นี ไ่ งล่ะกระโจมของข้า ดังก์บอกตัวเอง กระโจมทีม่ ี ใบไม้เป็ นหลังคา เขี ยวสดยิ่ งกว่าธงของ
ไทเร็ ลหรื อเอสเตอร์ มอนต์
เขาดูแลม้ าก่อน เสร็จแล้ วก็ถอดเสื ้อผ้ าลุยลงสระเพื่อล้ างคราบฝุ่ นละอองจากการเดินทาง ‚สัตยาศวิน
บริ สทุ ธิ์ทงกายและใจ‛
ั้
ชายชราเคยพูดอยูเ่ สมอพร้ อมยํ ้าให้ พวกเขาชําระร่างกายตังแต่
้ หวั จรดเท้ าทุก ข้ างขึ ้น
ข้ างแรมไม่วา่ จะมีกลิ่นกายหรื อไม่ เมื่อดังก์เป็ นอัศวินแล้ วเขาจึงตังปณิ
้ ธานว่าจะเจริญรอยตาม
เขานัง่ เปลือยใต้ ต้นเอล์มระหว่างรอให้ ตวั แห้ ง เพลิดเพลินกับสายลมอุน่ ของฤดูใบไม้ ผลิที่พดั ผ่านผิว
พลางมองแมลงปอบินเนือยไปมาท่ามกลางดงต้ นกก ทาไมเรี ยกมันว่าแมลงมังกรหนอ?18เขาสงสัย ไม่เห็นจะ
เหมื อนมังกรตรงไหน ดังก์เองก็ไม่เคยเห็นมังกรหรอก แต่ผ้ ูอาวุโสเคยเห็น ดังก์ได้ ฟังเรื่ องเล่ามากว่าห้ าสิบรอบ
แล้ วว่าปู่ ของเซอร์ อาร์ แลนเคยพาเขาไปคิงสแลนดิงสมัยเขายังเล็กๆ ที่นนั่ เขาได้ เห็นมังกรตัวสุดท้ ายก่อนมัน
ตายเพียงปี เดียว มันเป็ นมังกรตัวเมียสีเขียว, ร่างแคระแกร็น, ปี กเหี่ยวแห้ ง ไข่ของมันไม่ฟักเป็ นตัวเลยแม้ แต่
ฟองเดียว ‚บ้ างก็วา่ พระเจ้ าเอกอนทรงวางยาพวกมัน‛ ชายชราเคยเล่า ‚ถ้ าจริงก็ต้องเป็ นเอกอนที่สาม ไม่ใช่
18

แมลงปอ ภาษาอังกฤษคือ Dragonfly ซึง่ แปลตามตัวอักษรว่า แมลงมังกร
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พระบิดาของพระเจ้ าเดร็อนนะ แต่เป็ นองค์ที่มีสมัญญาว่ามกรนาศ19หรื อเอกอนผู้อบั โชค พระองค์กลัวมังกร
เพราะเคยเห็นมังกรของพระปิ ตลุ ากินพระมารดาลงไป ตังแต่
้ มงั กรตัวสุดท้ ายสูญสิ ้น ฤดูร้อนก็สนลงเรื
ั ้ ่ อยๆ แต่
ฤดูหนาวกลับยาวนานขึ ้นทารุณขึ ้น‛
อากาศเริ่มเย็นลงเมื่อดวงอาทิตย์คล้ อยไปหลังยอดไม้ พอดังก์ร้ ูสกึ ขนลุกตามแขน เขาก็เอาเสื ้อและ
กางเกงฟาดกับต้ นเอล์มเพื่อไล่ฝนที
ุ่ ่ตดิ แน่นก่อนสวมมันกลับเข้ าไปใหม่ พรุ่งนี ้เขาจะออกตามหาผู้ดแู ลงาน
แข่งขันเพื่อลงชื่อร่วมประลอง แต่ยงั มีเรื่ องที่เขาควรสะสางเสียในคืนนี ้หากยังหวังโอกาสชนะ
ไม่ต้องมองเงาสะท้ อนในนํ ้าเขาก็ร้ ู ว่าตัวเองไม่ได้ ดเู หมือนอัศวินสักเท่าไหร่ เขาจึงเอาโล่ของเซอร์ อาร์
แลนสะพายหลังเพื่อแสดงตรา จากนันก็
้ ผกู ม้ าปล่อยมันเล็มกินหญ้ าเขียวชอุม่ ที่ขึ น้ หนาแน่นใต้ ต้นเอล์มก่อน
เดินเท้ าสูส่ นามประลอง

19

มกรนาศ (Dragonbane) แปลว่า ความย่อยยับของมังกร ประกอบด้ วยคําว่า มกร = มังกร; นาศ = พินาศ, ย่อยยับ
17

ตานานดังก์ และเอ็ก ตอน... อัศวิ นพุ่มไม้ (ฉบับปรับปรุง 2.0)
http://www.gotfansite.com

ใ

นยามปกติ ทุง่ หญ้ าแห่งนี ้เป็ นพื ้นที่สว่ นรวมของชาวเมืองแอชฟอร์ ดซึง่ อยูอ่ ีกฟากแม่นํ ้า แต่ตอนนี ้
มันถูกแปรสภาพไปแล้ ว เมืองที่สองผุดขึ ้นในชัว่ ข้ ามคืน เมืองซึง่ ไม่ได้ สร้ างด้ วยหินแต่สร้ างด้ วยผ้ า
ไหม ทังใหญ่
้
กว่าและสวยกว่าเมืองที่มีอยูก่ ่อน พ่อค้ าหลายสิบคนตังแผงตามริ
้
มทุง่ กําลังขายผ้ าขน

สัตว์, ผลไม้ , เข็มขัด, รองเท้ าบู๊ต, หนังสัตว์, เหยี่ยว, เครื่ องปั น้ ดินเผา, อัญมณี, เครื่ องพิวเตอร์ 20, เครื่ องเทศ, ขน
นก และสินค้ าอีกนานาชนิด นักเล่นกลโยนรับ, นักเชิดหุน่ และนักมายากลเดินเสนอการแสดงท่ามกลางฝูงคน...
รวมถึงโสเภณีกบั โจรผู้ร้ายด้ วย ดังก์กมุ เงินของตนอย่างระมัดระวัง
พอได้ กลิ่นไส้ กรอกย่างบนกองไฟควันขโมงเขาก็นํ ้าลายสอ เขาควักเหรี ยญทองแดงซื ้อมาชิ ้นหนึง่ พร้ อม
เอลในถ้ วยเขาสัตว์สําหรับดื่มล้ างปาก ระหว่างทานเขาชมอัศวินไม้ ทาสีตอ่ สู้กบั มังกรไม้ นักเชิดหุน่ ผู้บงั คับมังกร
เองก็นา่ มองไม่หยอก เธอเป็ นเด็กสาวร่างสูง หน้ าตาดี มีผิวสีมะกอกและผมสีดําแบบชาวดอร์ นิช หุน่ ผอมราว
กับทวนและไม่มีหน้ าอกไว้ อวดใครได้ เลย แต่ดงั ก์ชอบหน้ าตาของเธอรวมถึงการขยับนิ ้วที่บงั คับให้ มงั กรงับ กัด
และเลื ้อยไปมาที่ปลายเชือก เขาคงโยนเหรี ยญทองแดงให้ เธอสักเหรี ยญหนึง่ แล้ วถ้ าเขามีพอ แต่ตอนนี ้เงินทุก
เหรี ยญมีความจําเป็ นต่อเขาทังสิ
้ ้น
ในหมูพ่ อ่ ค้ ามีชา่ งตีเกราะอยู่ด้วยตามที่ดงั ก์คาด ชาวไทโรชิหนวดสามง่ามสีฟ้าคนหนึง่ กําลังขายหมวก
เกราะแสนอลังการอันเป็ นงานโลหะวิจิตรพิสดารรูปนกและสัตว์ตา่ งๆ สลักเสลาประดับประดาด้ วยทองคําและ
เงิน อีกร้ านหนึง่ เขาพบช่างตีดาบกําลังตะโกนขายดาบเหล็ กกล้ าราคาถูก และมีอีกเจ้ าหนึง่ ซึง่ งานฝี มือยิ่ง
ประณีตกว่า แต่สิ่งที่เขาขาดแคลนมิใช่ดาบ
คนที่เขาต้ องการอยูส่ ดุ ทางที่ท้ายแถว มีชดุ ห่วงโซ่เนื ้อดีกบั เกราะมือเหล็กกล้ าปล้ องเปลือกกุ้งคูห่ นึง่ วาง
แสดงอยูบ่ นโต๊ ะหน้ าเจ้ าของร้ าน ดังก์ตรวจดูมนั อย่างละเอียด ‚งานเจ้ าคุณภาพดีนะ‛
‚ไม่แพ้ ใคร‛ช่างตีเหล็กกล่าว เขาเป็ นชายร่างกํายํา ไม่สงู ไปกว่าห้ าฟุต แต่กลับไหล่กว้ างแขนใหญ่ไม่
แพ้ ดงั ก์ เขามีเคราสีดํา มือใหญ่ และไม่ถ่อมตนเลยแม้ แต่น้อย
20

พิวเตอร์ (pewter) เป็ นโลหะผสมสีเทาเงิน มีสว่ นประกอบคือดีบกุ และโลหะอื่นๆ เช่น ทองแดง พลวง และตะกัว่ ในบางครัง้ ใช้
กันตังแต่
้ ยคุ อียิปต์โบราณ ยุคโรมัน และแพร่หลายในยุโรปตังแต่
้ ยคุ กลาง ภาชนะพิวเตอร์ เป็ นที่นิยมบนโต๊ ะอาหารที่สดุ
จนกระทัง่ มีการคิดค้ นเครื่ องเคลือบ
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‚ข้ าอยากได้ เกราะสําหรับงานกรี ฑายุทธ์ ‛ ดังก์บอก ‚ชุดเกราะห่วงโซ่ดีๆ ชุดนึง พร้ อมเกราะคอ เกราะ
ขา หมวกเกราะเต็มใบ‛ เขาจะสวมหมวกเกราะครึ่งศีรษะของผู้เฒ่าก็ได้ แต่เขาอยากได้ อะไรที่ปกป้องใบหน้ าได้
มากกว่าที่กะบังปิ ดจมูกชิ ้นกระจ้ อยร่อยอย่างนันจะทํ
้ าได้
ช่างตีเกราะมองเขาหัวจรดเท้ า ‚ตัวใหญ่ไม่เลวนี่ แต่คนตัวใหญ่กว่านี ้ข้ าก็เคยทําเกราะให้ มาแล้ ว‛ เขา
เดินออกมาจากหลังโต๊ ะ ‚คุกเข่า ข้ าอยากวัดไหล่นนั่ หน่อย นัน่ แหละ คอหนาๆ นัน่ ด้ วย‛ ดังก์คกุ เข่าลง ช่างตี
เกราะแนบสายหนังผูกปมไปบนบ่าแล้ วสําราก เขาเลื่อนไปพันคอหอยแล้ วสํารากอีกรอบ ‚ยกแขน ไม่ใช่
แขนขวาสิ‛ เขาสํารากเป็ นหนที่สาม ‚เอ้ า ยืนได้ ‛ ความยาวต้ นขาด้ านใน, กล้ ามเนื ้อน่อง, และรอบเอวทําให้ เขา
สํารากอีก ‚ข้ ามีบางชิ ้นในเกวียนที่อาจพอดีกบั ท่าน‛ เขาพูดเมื่อวัดเสร็จ ‚ไม่ได้ ประดับเงินทองอะไรหรอกนะ
บอกไว้ ก่อน ก็แค่เหล็กกล้ าชันดี
้ แข็งแกร่งเรี ยบง่าย ข้ าตีหมวกเกราะที่รูปร่างเหมือนหมวกเกราะจริงๆ ไม่ใช่หมู
ติดปี กหรื อผลไม้ ตา่ งแดนหน้ าตาพิลกึ แต่ของข้ านี่แหละจะช่วยท่านได้ มากกว่าถ้ าโดนทวนแทงเข้ าที่หน้ า‛
‚นัน่ แหละที่ข้าต้ องการ‛ ดังก์พดู ‚เท่าไหร่?‛
‚ข้ ากําลังอารมณ์ดี เพราะฉะนัน้ แปดร้ อยกวางเงิน‛
‚แปดร้อย!?‛ มันแพงอย่างที่เขาคาดไม่ถึง ‚ข้ า... ข้ ามีเกราะชุดเก่าที่พอจะเอามาแลกได้ เกราะสําหรับ
คนตัวเล็กกว่านี ้... หมวกเกราะครึ่งศีรษะ ชุดฮอร์ เบิร์ก...‛
‚สตีลลีเพทขายแต่งานของตัวเองเท่านัน‛
้ ชายคนนันประกาศ
้
‚แต่อาจพอเอาไปเป็ นวัตถุดบิ ได้ อยูถ่ ้ า
มันไม่สนิมจับจนเกินไป ข้ าจะรับไว้ แล้ วขายเกราะให้ ทา่ นในราคาหกร้ อยก็ได้ ‛
ดังก์คดิ ว่าจะลองอ้ อนวอนขอให้ เพทขายเกราะให้ เขาด้ วยสินเชื่อ แต่เขารู้ อยูแ่ ก่ใจว่าจะได้ รับคําตอบ
อะไร เขาร่วมทางกับชายชรามานานพอจะรู้วา่ พวกพ่อค้ าไม่ไว้ ใจอัศวินพุม่ ไม้ หรอก แถมอัศวินพุม่ ไม้ บางคนก็
ไม่ได้ ตา่ งอะไรกับโจร ‚ข้ าจะจ่ายให้ สองเหรี ยญเงินเดี๋ยวนี ้เลย ส่วนเกราะกับเงินที่เหลือข้ าจะเอามาให้ พรุ่งนี ้‛
ช่างตีเกราะใตร่ตรองครู่หนึง่ ‚สองเหรี ยญซื ้อเวลาให้ ทา่ นได้ หนึง่ วัน หลังจากนันข้
้ าจะขายงานข้ าให้
ลูกค้ าคนถัดไป‛
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ดังก์ล้วงเหรี ยญกวางจากกระเป๋ าแล้ ววางใส่มือด้ านหนาของช่างตีเกราะ ‚เจ้ าได้ เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วย
แน่นอน ข้ าตังใจจะชนะเลิ
้
ศงานนี ้ให้ จงได้ ‛
‚อ้ อ เรอะ‛ เพทกัดเหรี ยญดูเหรี ยญหนึง่ ‚แล้ วคนอื่นๆ นัน่ ก็แค่มาให้ กําลังใจท่านงันสิ
้ ?‛
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ก

ว่าเขาจะเริ่มหันเดินกลับต้ นเอล์ม ดวงจันทร์ ก็ลอยสูงบนฟ้าแล้ ว ทุง่ แอชฟอร์ ดเจิดจ้ าไปด้ ว ยแสง
คบเพลิงอยูเ่ บื ้องหลัง เสียงเพลงเสียงหัวเราะลอยละล่องข้ ามทุง่ หญ้ า แต่ดงั ก์กําลังหดหู่ เขาคิด
วิธีหาเงินจ่ายค่าเกราะได้ เพียงวิธีเดียว แล้ วถ้ าเขาเกิดแพ้ ขึ ้นมา... ‚ก็แค่ต้องชนะให้ ได้ สกั หน‛

เขาพึมพําออกมาดังๆ ‚ไม่ได้ หวังสูงเกินไปสักหน่อย‛
อย่างไรก็ดี ชายชราไม่เคยตังความหวั
้
งอะไรอย่างนัน้ เซอร์ อาร์ แลนไม่ได้ ลงแข่งประลองทวนอีกเลย
นับตังแต่
้ วนั ที่เขาพ่ายแพ้ เจ้ าชายแห่งมกรศิลา21ในงานแข่งขันที่ปราสาทสตอร์ มสเอ็นด์เมื่อหลายปี ก่อน ‚ไม่ใช่
ทุกคนหรอกนะที่จะคุยโวได้ วา่ เคยประลองกับอัศวิน เอกของเจ็ดราชอาณาจักรจนทวนหักไปถึงเจ็ด เล่ม‛ เขา
กล่าวเช่นนัน้ ‚ยังไงข้ าก็ไม่มีทางทําได้ ดีกว่านันแน่
้ แล้ วจะพยายามไปทําไม?‛
ดังก์แคลงใจว่าประเด็นน่าจะอยูท่ ี่อายุของเซอร์ อาร์ แลนด์มากกว่า เจ้ าชายแห่งมกรศิลา แต่เขาไม่กล้ า
พูด แม้ จะบันปลายชี
้
วิตแล้ วชายชราก็ยงั คงไว้ ซงึ่ ศักดิศ์ รี ข้าทัง้ คล่องแคล่วและแข็งแรง ท่านผูเ้ ฒ่าเองยังพูด
เช่นนัน้ อยู่บ่อยๆ อะไรที จ่ ริ งสาหรับท่านผูเ้ ฒ่า อาจไม่จริ งสาหรับข้าก็ได้ เขาบอกตัวเองอย่างดื ้อด้ าน
เขากําลังแหวกทางฝ่ าดงวัชพืชพลางครุ่นคิดความเป็ นไปได้ ที่จะเป็ นผู้ชนะ ตอนนันเองเขาก็
้
เห็นแสงไฟ
กระพริบมาจากพุม่ ไม้ อะไรน่ะ? ดังก์ไม่ได้ หยุดเท้ าเพื่อจะคิด ทันใดนันเขาก็
้
ถือดาบไว้ ในมือแล้ วพุง่ ฝ่ าดงหญ้ า
ไป
เขาพุง่ พรวดออกไปพร้ อมร้ องสบถคําราม แต่แล้ วก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเห็นเด็กคอกม้ าอยูข่ ้ างกองไฟ
‚เจ้ า!‛เขาลดดาบลง ‚เจ้ ามาทําอะไรที่นี่?‛
‚ย่างปลาไง‛ เด็กหัวล้ านตอบ ‚ท่านเอาหน่อยไหม?‛
‚คือ ข้ าหมายถึง เจ้ ามาทีน่ ี ไ่ ด้ ยงั ไง? ขโมยม้ ามาหรื อ?‛
‚ข้ าขออาศัยติดเกวียนมากับคนที่กําลังเอาเนื ้อแกะไปส่งปราสาทสําหรับโต๊ ะอาหารของลอร์ ดแอชฟอร์ ด‛
21

มกรศิลา (Dragonstone) แปลว่า หินมังกร ประกอบด้ วย มกร = มังกร; ศิลา = หิน
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‚งันก็
้ ไปดูให้ แน่ใจดีกว่าว่าเกวียนนัน่ ยังอยู่ หรื อเปล่า ไม่งนก็
ั ้ ไปหาเกวียนคันอื่น ข้ าไม่ยอมให้ เจ้ าอยู่ ที่นี่
หรอก‛
‚ข้ าไม่ไป ท่านไล่ยงั ไงข้ าก็ไม่ไป‛เด็กชายเถียงอย่างเหิมเกริม ‚พอกันทีกบั ไอ้ โรงแรมนัน่ ‛
‚ข้ าจะไม่ยอมให้ เจ้ ามากําแหงกับข้ ามากไปกว่านี ้แล้ ว‛ ดังก์เตือน ‚ข้ าจับเจ้ าโยนขึ ้นม้ าพากลับบ้ าน
เดี๋ยวนี ้เลยดีกว่า‛
‚งันท่
้ านก็ต้องขี่ไปถึงคิงสแลนดิงนูน่ ‛ เด็กชายพูด ‚อดประลองแน่‛
คิ งสแลนดิ ง ดังก์งงไปพักหนึ่งว่าเขากําลังโดนล้ อหรื อเปล่า แต่เด็กคนนี ้จะรู้ได้ อย่างไรว่าเขาเกิดที่
คิงสแลนดิงเหมือนกัน ผูต้ กยากอีกคนจากตรอกเหลือบไรสิ นะ ท่าจะเป็ นอย่างนัน้ คงโทษเขาไม่ ได้ทีอ่ ยากหนี
จากสถานทีเ่ ช่นนัน้
พอยืนถือดาบอยูเ่ หนือเด็กกําพร้ าอายุแปดขวบอย่างนันแล้
้ วเขารู้สกึ โง่พิลกึ เขาเก็บดาบเข้ าฝั กแล้ วจ้ อง
เขม็งเพื่อให้ เด็กรู้วา่ เขาจะไม่ยอมให้ มาล้ อเล่นด้ วย อย่างน้อยก็ ควรตีสงั่ สอนเสียหน่อย เขานึกในใจ แต่เด็กคนนี ้
ดูนา่ สงสารเสียจนเขาไม่อาจหักใจตีได้ เขาชําเลืองมองรอบค่ายพัก ไฟกําลังลุกโชนในกองหินซึง่ วางเรี ยงเป็ นวง
อย่างประณีต ม้ าก็แปรงขนแล้ ว แถมเสื ้อผ้ าก็ตากอยูบ่ นต้ นเอล์มเหนือกองไฟ ‚มันไปทําอะไรบนนันน่
้ ะ?‛
‚ข้ าซักผ้ าให้ ‛ เด็กชายตอบ ‚แล้ วก็แปรงขนม้ า, ก่อไฟ, จับปลา ข้ าตังใจจะตั
้
งกระโจมให้
้
ทา่ นด้ วย แต่ข้า
หาไม่เจอ‛
‚กระโจมข้ าก็นี่ไง‛ ดังก์ผายมือเหนือศีรษะไปยังกิ่งก้ านของต้ นเอล์มสูงตระหง่านเหนือพวกเขา
‚นัน่ มันต้ นไม้ ‛ เด็กชายพูด เขาดูไม่ประทับใจแต่อย่างใด
‚สัตยาศวินไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี ้ ได้ นอนใต้ ดวงดารา ดีกว่านอนในกระโจมควันฟุ้งพวกนันอี
้ ก‛
‚แล้ วถ้ าฝนตกล่ะ?‛
‚ต้ นไม้ จะกันฝนให้ ข้าเอง‛
‚มันก็รั่วสิ‛
22
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ดังก์หวั เราะ ‚ใช่ มันรั่วจริงด้ วย เอาล่ะ พูดกันตามตรงข้ าไม่มีเงินซื ้อกระโจมหรอก ส่วนเจ้ าเองก็พลิก
ปลาเสียเถอะ ไม่งนมั
ั ้ นจะไหม้ ข้างดิบข้ าง แล้ วเจ้ าคงหางานในครัวไม่ได้ แน่‛
‚หาได้ สิ ถ้ าอยากหา‛ เด็กชายพูด แต่เขาก็กลับปลาอยูด่ ี
‚เกิดอะไรขึ ้นกับผมของเจ้ าน่ะ?‛ ดังก์ถาม
‚โดนธีราจารย์22โกนทิ ้ง‛ ทันใดนันเด็
้ กชายก็ร้ ูสกึ ถึงศีรษะของตัวเอง เขาดึงหมวกคลุมศีรษะของผ้ าคลุม
สีนํ ้าตาลขึ ้นมาปกปิ ด
ดังก์เคยได้ ยินว่าบางทีพวกธีราจารย์ก็ทําอย่างนันเพื
้ ่อรักษาเหา หรื อหนอนราก หรื อโรคบางอย่าง ‚เจ้ า
ป่ วยหรื อ?‛
‚เปล่า‛ เด็กชายตอบ ‚ท่านชื่ออะไร?‛
‚ดังก์‛ เขาตอบ
เด็กน้ อยผู้นา่ เวทนาหัวเราะลัน่ ราวกับไม่เคยได้ ยินอะไรตลกถึงเพียงนันมาก่
้ อน ‚ดังก์ เนี่ยนะ?‛ เขาพูด
‚เซอร์ ดงั ก์? นัน่ มันใช่ชื่ออัศวินซะที่ไหน ย่อมาจากดันแคนล่ะสิ‛
เป็ นอย่างนันหรื
้ อ? เท่าที่จําได้ ผ้ เู ฒ่าก็เรี ยกเขาแค่ดงั ก์ มาตลอดและเขาแทบไม่มีความทรงจําของชีวิต
ก่อนหน้ านันเลย
้
‚ดันแคน ถูกต้ อง‛ เขาตอบ ‚เซอร์ ดนั แคนแห่ง... ‛ ดังก์ไม่มีฉายาอื่นและไม่มีนามสกุล เซอร์
อาร์ แลนเจอเขาใช้ ชีวิตเยี่ยงสัตว์ข้างถนนอยูต่ ามซ่องและซอกซอยของตรอกเหลือบไร เขาไม่เคยรู้จกั พ่อแม่ของ
ตัวเอง แล้ วเมื่อกี ้เขากําลังจะพูดอะไรออกไปนะ ‚เซอร์ ดนั แคนแห่งตรอกเหลือบไร‛ ฟั งดูไม่คอ่ ยสมเป็ นอัศวิน
เท่าไหร่ หรื อจะเอาเพ็นนีทรี แต่ถ้ามีใครถามว่ามันอยูไ่ หนล่ะ ? ดังก์ไม่เคยไปเพ็นนีทรี ชายชราเองก็ไม่ได้ พดู ถึง
นัก เขาขมวดคิ ้วอยู่พกั หนึง่ ก่อนโพล่งออกมาว่า ‚เซอร์ ดนั แคนผู้สงู ใหญ่‛ เขาตัวสูงไม่มีใครเถียงแน่ แถมฟั งดู
น่าเกรงขามไม่เลว
แต่เจ้ านักย่องเบาตัวน้ อยดูไม่คล้ อยตามเท่าไหร่ ‚ไม่เห็นเคยได้ ยิน เซอร์ ดนั แคนผู้สงู ใหญ่ ‛
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ธีราจารย์ (Maester) แปลว่า อาจารย์ผ้ ทู รงปั ญญา ประกอบด้ วย ธีระ = ไหวพริ บ, มีปัญญา; อาจารย์
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‚เจ้ ารู้จกั อัศวินทุกคนบนเจ็ดราชอาณาจักรเลยหรื อไง?‛
เด็กชายมองตอบอย่างไม่เกรงกลัว ‚เฉพาะคนเก่ง‛
‚ข้ าเองก็เก่งไม่แพ้ ใคร เดี๋ยวจบงานนี ้ทุกคนก็จะได้ ร้ ูกนั แล้ ว เจ้าล่ะมีชื่อไหม เจ้ าหัวขโมย?‛
เด็กคนนันอํ
้ ้าอึ ้ง ‚เอ็ก (ไข่)‛ เขาตอบ
ดังก์ไม่หวั เราะ หัวเขาก็เหมื อนไข่อยู่นะ เด็กๆ ก็ใจร้ายได้ แต่ผใู้ หญ่เองก็ใช่ว่าจะดีกว่ากัน ‚เอ็ก‛ เขา
ทวน ‚ข้ าควรลงโทษเจ้ าให้ เลือดท่วมแล้ วส่งกลับบ้ านเสีย แต่ความจริงคือ ข้ าไม่มีกระโจม อนุจรก็ไม่มี ถ้ าเจ้ า
สาบานจะเชื่อฟั ง ข้ าจะยอมให้ เจ้ าติดตามรับใช้ ข้าระหว่างงานนี ้ก็ได้ หลังจากนัน้ อืม ค่อยดูกนั อีกที ถ้ าข้ าเห็น
ว่าเจ้ ามีประโยชน์ค้ มุ ค่า เจ้ าก็จะมีที่ซุกหัวนอนและมีอาหารตกถึงท้ อง แม้ เสื ้อผ้ าจะเนื ้อหยาบหน่อย อาหารก็
เป็ นพวกเนื ้อเค็มปลาเค็ม อาจมีเนื ้อกวางบ้ างเวลาไม่มีพนารักษ์ 23อยูใ่ กล้ แต่เจ้ าไม่ต้องทนหิวอย่างแน่นอน และ
ข้ าสัญญาว่าจะไม่ตีเจ้ าโดยไม่มีเหตุอนั ควร‛
เอ็กยิ ้ม ‚ขอรับใต้ เท้ า‛
‚ท่านก็พอ‛ ดังก์แก้ ‚ข้ ามันแค่อศั วินพุม่ ไม้ ‛เขาสงสัยว่าผู้เฒ่ากําลังเฝ้ามองเขาอยู่หรื อเปล่า ข้าจะสอน
การยุทธ์ ให้เขาแบบเดียวกับทีท่ ่านเคยสอนข้า เด็กคนนี ด้ ู มีแวว วันหนึ่งอาจได้เป็ นอัศวิ นก็ได้ เนื ้อปลายังดิบตรง
กลางอยูน่ ิดหน่อยตอนพวกเขาเริ่มลงมือกิน ซํ ้าเจ้ าเด็กคนนี ้เอาก้ างออกก็ไม่หมด แต่มนั ก็ยงั อร่อยกว่าเนื ้อวัว
เค็มแข็งๆ อย่างเทียบกันไม่ตดิ
ไม่ช้าเอ็กก็หลับไปข้ างกองไฟที่เริ่มมอด ดังก์นอนหงายหนุนมือขนาดใหญ่อยู่ใกล้ ๆ พลางจ้ องมอง
ท้ องฟ้ายามคํ่าคืน เขาได้ ยินเสียงดนตรี ดงั แว่วมาจากสนามแข่งขันซึง่ ห่างออกไปครึ่งไมล์ ดวงดาวหลายพันดวง
พร่างพราวฟ้า ดวงหนึง่ ร่วงลงมาระหว่างที่เขาดูอยู่ เกิดเป็ นริว้ สีเขียวสว่างวาบตัดกับท้ องฟ้าสีดําก่อนหายไป
ดาวตกนาโชคให้ผทู้ ี ไ่ ด้เห็น ดังก์คดิ แต่ป่านนีค้ นอืน่ คงเข้ากระโจมกันหมดแล้ว มองขึ้นไปก็ เห็นแต่ผืน
ผ้าไหม ไม่เห็นท้องฟ้ า ดังนัน้ โชคครั้งนี จ้ ึ งเป็ นของข้าแต่เพียงผูเ้ ดี ยว
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พนารักษ์ (Forester) แปลว่า ผู้ดแู ลป่ า ประกอบด้ วย พนา = ป่ า, พง; รักษ์ = ดูแล, ป้องกัน
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เ

ช้ าวันรุ่งขึ ้น เขาตื่นด้ วยเสียงไก่ขนั เอ็กยังนอนขดตัวใต้ ผ้าคลุม ผืนที่ดีที่สดุ เป็ นอันดับสองของชายชรา
อยูท่ ี่เดิม ก็ยงั ดีที่ไม่ได้แอบหนีไปเมื ่อคืน เป็ นการเริ่ มต้นทีไ่ ม่เลว เขาใช้ เท้ าเขย่าปลุกเด็ก ‚ตื่น ถึง
เวลาทํางานแล้ ว‛ เด็กชายลุกขึ ้นอย่างไม่ช้าเกินไปพลางขยี ้ตา ‚ช่วยข้ าสวมอานให้ สวีทฟุตหน่อย‛
‚แล้ วอาหารเช้ าล่ะ?‛
‚มีเนื ้อเค็มอยู่ แต่หลังจากใส่อานเสร็จแล้ ว‛
‚ให้ จบั เจ้ าม้ านัน่ กินยังดีกว่าอีก‛ เอ็กพูด ‛ขอรับ‛
‚เดี๋ยวได้ สวาปามกําปั น้ ข้ าแน่ถ้าดื ้อ ไปหยิบแปรงมา อยูใ่ นถุงข้ างอานม้ าน่ะ ใช่ อันนันแหละ‛
้
พวกเขาช่วยกันแปรงขนสีนํ ้าตาลแดงอ่อนของเจ้ าพัลเฟรย์ ยกอานม้ าที่ดีที่สดุ ของเซอร์ อาร์ แลนขึ ้นสวม

บนหลังของมันแล้ วคาดจนแน่น ดังก์เห็นว่าเอ็กนันพอตั
้
งใจทํ
้ างานก็เป็ นผู้ชว่ ยมือดีทีเดียว
‚ข้ าน่าจะไม่อยูเ่ กือบทังวั
้ น‛ เขาบอกเด็กชายระหว่างปี นขึ ้นม้ า ‚จงเฝ้าอยูท่ ี่นี่และดูแลค่ายพักให้ เป็ น
ระเบียบ อย่าปล่อยให้ หวั ขโมยคนอืน่ มาเพ่นพ่านเชียว‛
‚ข้ าขอดาบไว้ ไล่ขโมยเล่มนึงได้ ไหม?‛ เอ็กถาม ดังก์เห็นว่าเขามีนยั น์ตาสี นํ ้าเงิน นํ ้าเงินเข้ มมาก เกือบ
ม่วงอยูแ่ ล้ ว เพราะอะไรสักอย่างศีรษะที่ล้านเลี่ยนเหมือนจะทําให้ ตาดูใหญ่ขึ ้น
‚ไม่ได้ ‛ ดังก์ตอบ ‚มีดสักเล่มก็พอแล้ ว ถ้ าข้ ากลับมาแล้ วไม่เจอเจ้ านะ น่าดู ได้ ยินไหม? ลองขโมยของ
ข้ าหนีไปสิ ข้ าจะตามล่าเจ้ าแน่ สาบานเลย จะเอาหมาออกตามล่าให้ ด‛ู
‚ท่านมีหมาซะที่ไหน‛ เอ็กตังข้
้ อสังเกต
‚เออ เดี๋ยวข้ าจะหามา‛ ดังก์พดู ‚เพื่อล่าเจ้ าโดยเฉพาะ‛ เขาหันสวีทฟุตไปยังทุง่ หญ้ าแล้ วออกควบ
เหยาะๆ ในใจนึกหวังว่าคําขูน่ นั่ จะพอป้องกันไม่ให้ เด็กชายคิดไม่ซื่อ นอกจากผ้ าคลุมบนหลัง เกราะในกระเป๋ า
และม้ าที่เขาขี่แล้ ว ทรัพย์สินทุกอย่างของดังก์ล้วนอยูท่ ี่คา่ ยพักทังสิ
้ น้ ข้ามันโง่นกั ทีไ่ ว้ใจเจ้าเด็กนัน่ ขนาดนี ้ แต่
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มันก็ไม่ได้นอ้ ยไปกว่าที ท่ ่านผูเ้ ฒ่าเคยไว้ใจข้า เขานึกทบทวนความหลัง พระมารดาต้องส่งเขามาให้ข้าเป็ นแน่
เพือ่ ให้ข้าได้ทดแทนคุณ
ระหว่างทางข้ ามทุง่ หญ้ า เขาได้ ยินเสียงทุบค้ อนจากข้ างแม่นํ ้า บรรดาช่างไม้ กําลังประกอบรัว้ กันลู
้ ว่ ิ่ง
และซุ้มที่นงั่ กระโจมหลังใหม่ๆ กําลังถูกตังขึ
้ ้นขณะอัศวินผู้มาถึงก่อนหน้ ากําลังนอนเอาแรงจากการเดินทางไม่
ก็นงั่ ทานอาหารเช้ า ดังก์ได้ กลิ่นควันฟื นและกลิ่นเบคอนด้ วย
ทางเหนือของทุง่ หญ้ าคือแม่นํ ้าค็อกเคิลส์เวนต์ หนึง่ ในลําธารสาขาที่ไหลลงแม่นํ ้าแมนเดอร์ อนั เป็ น
แม่นํ ้าสายหลัก ข้ ามธารนํ ้าตื ้นไปมีเมืองและปราสาทตังอยู
้ ่ ดังก์เคยเห็นเมืองตลาดมาแล้ วหลายเมืองระหว่าง
เดินทางกับชายชรา ตลาดแห่งนี ้สวยเป็ น อันดับต้ นๆ บ้ านฉาบปูนขาวและหลังคามุงจากมีอะไรบางอย่างดึงดูด
ใจเหลือเกิน เมื่อครัง้ เยาว์วยั เขาเคยนึกภาพการใช้ ชีวิตในบ้ านแบบนันว่
้ าการได้ นอนใต้ หลังคาทุกคืนเป็ น
อย่างไร การตื่นมาโดยมีกําแพงรอบด้ านเป็ นอย่างไร บางที อีกไม่นานข้าก็จะได้รู้แล้ว ใช่ เอ็กด้วย มันเป็ นไปได้
มีเรื่ องแปลกประหลาดกว่านันเกิ
้ ดขึ ้นทุกวัน
ปราสาทแอชฟอร์ ดเป็ นอาคารหินทรงสามเหลี่ยม มีหอคอยทรงกลมสูงสามสิบฟุตอยูท่ ี่แต่ละมุม เชื่อม
ด้ วยกําแพงเชิงเทิน ธงสีส้มลูล่ มอยูบ่ นเชิงเทินแสดงตรารู ปดวงอาทิตย์และเชฟรอน24สีขาวของจ้ าวผู้ครอง
ปราสาท ทหารม้ าอาวุธหนัก25ในเครื่ องแบบบริวารสีส้มและขาวยืนถือง้ าว26อยูห่ น้ าประตูคอยเฝ้ามองผู้คน
สัญจรเข้ าออกเมือง พวกทหารดูจะสนใจหยอกหญิงรี ดนมวัวหน้ าตาสะสวยมากกว่าระวังผู้บกุ รุก ดังก์ดงึ
บังเหียนหยุดม้ าหน้ าทหารร่างเตี ้ยเคราดกคนหนึง่ ซึง่ เขาคิดว่าเป็ นนายกองแล้ วถามหาผู้ดแู ลงานแข่งขัน
‚งันท่
้ านก็ต้องไปหาพลัมเมอร์ เขาคือคหรักษ์ 27ผู้ดแู ลปราสาทแห่งนี ้ เดี๋ยวข้ าพาไป‛

24

เชฟรอน (Chevron) สัญลักษณ์รูปตัววี (V)กลับหัว
25
ทหารม้ าอาวุธหนัก (Men-at-arms) เป็ นทหารม้ าสวมเกราะหนักผู้ชํานาญอาวุธ
26
ง้ าว (Halberd) เป็ นอาวุธด้ ามยาวที่มีคมขวานและมีเดือยแหลมยาวที่สว่ นยอดและมีจะงอยที่ด้านหลัง อาวุธนี ้มักมีเดือย
แหลมที่ปลายด้ ามด้ วย สามารถใช้ ต,ี ฟั น, แทง, เกี่ยว, กระทุ้ง, และดึงคูต่ อ่ สู้ มีขอบโลหะรอบส่วนปลายจึงสกัดอาวุธอื่นเช่น
ดาบได้ ดีเยี่ยม
27
คหรักษ์ (Steward) แปลว่า ผู้ดแู ลเรื อน ประกอบด้ วย คห-= เรื อน; รักษ์ = ดูแล, ป้องกัน
26
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ในลาน คนดูแลคอกรับสวีทฟุตไปจากเขา ดังก์เหวี่ยงโล่กรํ าศึกของเซอร์ อาร์ แลนไพล่บา่ แล้ วตามนายกองทหารยามผ่านคอกม้ าไปยังมุมกําแพงชันนอก
้
มีบนั ไดสูงชันนําไปสูท่ างเดินบนกําแพง ‚มาลงชื่อให้ เจ้ านาย
หรื อ?‛ นายกองถามระหว่างปี นบันได
‚ข้ าจะลงชื่อข้ าเอง‛
‚อ้ อ งันหรื
้ อ?‛ชายคนนันแอบยิ
้
้มเยาะหรื อเปล่า? ดังก์ไม่คอ่ ยแน่ใจ ‚ประตูอยูต่ รงโน้ น ข้ าต้ องขอตัว
กลับไปเฝ้าเวรก่อนนะ‛
เมื่อดังก์ผลักเปิ ดประตูเข้ าไป คหรักษ์ กําลังนัง่ เขียนม้ วนกระดาษด้ วยปากกาขนนกอยูท่ ี่โต๊ ะขาโครง
คํ ้า28 เขามีผมหงอกบางเบา โครงหน้ าแคบ แก้ มตอบ ‚หือ?‛ เขาพูดพลางเงยหน้ าขึ ้น ‚ต้ องการอะไรหรื อ พ่อ
หนุม่ ?‛
ดังก์ดงึ ประตูปิด ‚ท่านคือคหรักษ์ พลัมเมอร์ ใช่ไหม? ข้ ามาลงชื่อเข้ าร่วมกรี ฑายุทธ์ ‛
พลัมเมอร์ ทําปากยู่ ‚งานแข่งของเจ้ านายข้ าจัดขึ ้นสําหรับอัศวิน เจ้ าเป็ นอัศวินหรื อ?‛
เขาพยักหน้ าพลางนึกสงสัยว่าเขาหูแดงหรื อ เปล่า
‚เป็ นอัศวินผู้มีชื่อเสียงเรี ยงนามกระมัง?‛
‚ดังก์‛ จะพูดชื ่อนัน้ ออกไปทําไมละนี่ ? ‚เซอร์ ดนั แคนผู้สงู ใหญ่‛
‚แล้ วเจ้ ามาจากแห่งหนใดหรื อ เซอร์ ดนั แคนผู้สงู ใหญ่ ?‛
‚ทุกแห่งหน ข้ าเป็ นอนุจรของเซอร์ อาร์ แลนแห่งเพ็นนีทรี มาตังแต่
้ ห้าหกขวบ นี่คือโล่ของเขา‛ เขาเอาโล่
ให้ คหรักษ์ ดู ‚ท่านอาร์ แลนกําลังเดินทางมาร่วมงานกรี ฑายุทธ์ แต่เขาล้ มป่ วยแล้ วจากไปเสียก่อน ข้ าจึงมาร่วม
ประลองในฐานะตัวแทนของเขา เขาอวยยศอัศวินให้ ข้าก่อนสิ ้นใจด้ วยดาบของเขาเอง‛ ดังก์ชกั ดาบยาวออกมา
วางบนโต๊ ะไม้ ผิวถลอกระหว่างพวกเขาทังสอง
้

28

โต๊ ะขาโครงคํ ้า (Trestle table) เป็ นโต๊ ะที่มีขาเป็ นโครงคํ ้าสองถึงสามขา เชื่อมตามแนวยาวด้ วยคาน
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ผู้ดแู ลรายชื่อเพียงชําเลืองมองดาบแวบเดียว ‚เป็ นดาบจริงๆ มิต้องสงสัย ทว่า ข้ าไม่เคยได้ ยินชื่อ
อาร์ แลนแห่งเพ็นนีทรี ผ้ นู ี ้มาก่อนเลย เจ้ าบอกว่าเคยเป็ นอนุจรของเขาใช่ไหม?‛
‚เขาพูดเสมอว่าเขาตังใจให้
้
ข้าเป็ นอัศวิน และเขาก็รักษาวาจาก่อนสิ ้นใจ เขาเอ่ยปากขอดาบยาวและ
สัง่ ให้ ข้าคุกเข่า เขาแตะดาบบนไหล่ขวาข้ าหนหนึง่ ไหล่ซ้ายอีกหนหนึ่ ง พูดอะไรนิดหน่อย และพอข้ าลุกขึ ้นยืน
เขาก็บอกว่าข้ าเป็ นอัศวินแล้ ว ‛
‚อืม...‛ พลัมเมอร์ เอามือขยี ้จมูก ‚อัศวินมีสิทธิ์อวยยศอัศวินได้ นัน่ เป็ นเรื่ องจริ ง แต่ตามประเพณีโดย
ปกติแล้ วเจ้ าต้ องยืนสํารวมและรับการเจิมจากบาทหลวงก่อนเอ่ยคําสาบาน เจ้ ามีสกั ขีพยานในพิธีอวยยศของ
เจ้ าไหม?‛
‚มีเพียงนกโรบินบนต้ นไม้ หนาม ข้ าได้ ยินเสียงของมันระหว่างท่านผู้เฒ่าเอ่ยคํา เขาบัญชาให้ ข้าเป็ น
อัศวินผู้ทรงธรรมและซื่อสัตย์, เคารพพระสัตตพักตร์ 29, ปกป้องผู้ออ่ นแอและผู้บริ สทุ ธิ์ , รับใช้ ผ้ เู ป็ นนายด้ วย
ความภักดี, คุ้มครองอาณาจักรอย่างสุดความสามารถ และข้ าสาบานว่าจะปฏิบตั ติ าม‛
‚เรื่ องนันข้
้ าไม่สงสัยหรอก‛ดังก์อดตังข้
้ อสังเกตไม่ได้ วา่ พลัมเมอร์ ไม่ลดตัวลงเรี ยกเขาว่าท่าน ‚ข้ าต้ อง
ขอปรึกษาท่านลอร์ ดแอชฟอร์ ดก่อน พอจะมีอศั วินคนใดในงานนี ้ที่ร้ ูจกั เจ้ า หรื ออัศวินผู้ฝึกสอนเจ้ าไหม?‛
ดังก์ขบคิดครู่หนึง่ ‚มีกระโจมชูธงของตระกูลด็อนแดเรี ยนใช่ไหม? ธงสีดํา สายฟ้าสีมว่ ง‛
‚นัน่ น่าจะเป็ นกระโจมของเซอร์ แมนเฟร็ดแห่งตระกูลนันแหละ‛
้
‚เซอร์ อาร์ แลนเคยรับใช้ ใต้ เท้ าบิดาของเขาในดอร์ นเมื่อสามปี ก่อน เซอร์ แมนเฟร็ดอาจจําข้ าได้ ‛
‚ขอแนะนําให้ ไปคุยกับเขาดูนะ หากเขาจะช่วยรับรองท่าน ก็พาเขามาที่นี่ด้วยในวันพรุ่งนี ้ เวลา
เดียวกันนี ้‛
‚เข้ าใจแล้ วขอรับนายท่าน‛ เขาเริ่มเดินไปทางประตู
29

พระสัตตพักตร์ (the Seven) คือ เทพเจ้ าในศาสนาศรัทธาธรรม เป็ นเทพผู้มี 7 หน้ าหรื อ 7 ลักษณาการ ประกอบด้ วย สัตตะ
= เจ็ด; พักตร์ = หน้ า ลักษณาการทัง้ 7 คือ พระบิดา, พระมารดา, พระชรตี (หญิงเฒ่า), พระกันยา (หญิงสาว), พระวีระ
(นักรบ), พระโลหกร (ช่างโลหะ), พระวิเทศี (ผู้แปลกหน้ า)
28
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‚เซอร์ ดนั แคน‛ คหรักษ์ เรี ยกเขาไว้
ดันก์หนั กลับ
‚เจ้ ารู้ใช่ไหม‛ ชายคนนันถาม
้
‚ว่าผู้พา่ ยแพ้ ในการประลองต้ องมอบอาวุธ, ชุดเกราะ, และม้ าให้ ผ้ ชู นะ
ซํ ้ายังต้ องจ่ายเงินเพื่อไถ่สิ่งเหล่านันคื
้ นด้ วย?‛
‚ข้ ารู้‛
‚แล้ วเจ้ ามีเงินพอสําหรับค่าไถ่หรื อ?‛
คราวนี ้เขาแน่ใจว่าหูต้องแดงแน่ ‚นัน่ ไม่จําเป็ นหรอก‛ เขาพูดออกไปโดยอธิษฐานให้ มนั เป็ นจริง ข้า
ต้องการเพียงชัยชนะเดียว ถ้าข้าชนะการแทงทวนรอบแรก ข้าก็จะได้เกราะกับม้าของผูแ้ พ้ ไม่ก็ทอง ถ้าจะแพ้
หลังจากนัน้ ก็ไม่เป็ นไรแล้ว
เขาปี นลงบันไดอย่างช้ าๆ ลังเลในสิ่งต่อไปที่เขาต้ องทํา เขาโอบคอคนดูแลคอกม้ าคนหนึง่ ในลาน ‚ข้ ามี
เรื่ องต้ องคุยกับหัวหน้ าผู้ดแู ลม้ าของลอร์ ดแอชฟอร์ ด‛
‚เดี๋ยวข้ าไปตามให้ ‛
ในคอกม้ ามืดและเย็น ม้ าหนุม่ สีเทาเกเรขบฟั นใส่เมื่อเขาเดินผ่าน แต่เจ้ าสวีทฟุตเพียงครางเบาๆ แล้ ว
ดมมือที่เขายื่นให้ ‚เจ้ าเป็ นม้ าดีนะ‛ เขาพูดพึมพํา ชายชราพูดอยูเ่ สมอว่าอัศวินไม่ควรรักม้ า เพราะมีแนวโน้ มสูง
มากที่ม้าในความดูแลจะต้ องตายเป็ นจํานวนหลายตัว แต่ผ้ เู ฒ่าก็ไม่ยอมทําตามคําแนะนําของตัวเองเหมือนกัน
ดังก์เห็นชายชราใช้ เหรี ยญทองแดงเหรี ยญสุดท้ ายซื ้อแอปเปิ ล้ ให้ เชสท์นตั ไม่ก็ซื ้อข้ าวโอ๊ ตให้ สวีทฟุตกับธันเดอร์
อยูบ่ อ่ ยๆ ม้ าพัลเฟรย์คือม้ าตัวที่เซอร์ อาร์ แลนขี่เป็ นหลัก มันพาเขาเดินทางอย่างไม่ร้ ูจกั เหน็ดเหนื่อยมาแล้ วเป็ น
พันๆ ไมล์ ขึ ้นเหนือลงใต้ ไปทัว่ เจ็ดราชอาณาจักร ดังก์ร้ ูสกึ เหมือนกําลังหักหลังเพื่อนที่ ร่วมทางกันมาแสนนาน
แต่เขามีทางเลือกอะไรอีกล่ะ ในเมื่อเชสท์นตั อายุมากจนขายไม่ได้ ราคาแล้ ว ส่วนธันเดอร์ เขาก็ต้องเก็บไว้ ขี่ใน
งานกรี ฑายุทธ์
เวลาผ่านไปพักหนึง่ หัวหน้ าผู้ดแู ลม้ าก็ยงั ไม่กรุณามาปรากฎตัว ระหว่างรอดังก์ได้ ยินเสียงแตรจาก
กําแพงและเสียงอึกทึกจากในลาน เขาพาสวีทฟุตไปดูที่ประตูคอกด้ วยความอยากรู้อยากเห็น อัศวินและพลธนู
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บนหลังม้ าขบวนใหญ่ผา่ นประตูเมืองเข้ ามา มีจํานวนร้ อยนายเป็ นอย่างน้ อย ทุกคนล้ วนขี่ม้าที่สง่างามที่สดุ
เท่าที่ดงั ก์เคยเห็น มี ขนุ นางใหญ่มาสิ นะ เขาคว้ าแขนเด็กดูแลคอกที่วิ่งผ่านมา ‚พวกเขาเป็ นใครหรื อ?‛
เด็กคนนันมองเขาด้
้
วยสีหน้ าประหลาด ‚ท่านไม่เห็นธงหรื อไง?‛ เขาบิดตัวเป็ นอิสระแล้ วรี บเร่งจากไป
ธง... ขณะดังก์หนั มอง ลมก็พดั ผืนธงชายสีดําให้ โบกสะบัดบนปลายคันสูง มังกรสามเศียรอันดุร้ายของ
ราชวงศ์ทาร์ แกเรี ยนดูราวกับกําลังสยายปี กพ่นไฟสีแดงสด ผู้เชิญธงเป็ นอัศวินร่างสูงในชุดเกราะเกล็ดสีขาว
ประดับลายทองคํา ผ้ าคลุมสีขาวหมดจดปรกบ่าลงมา ทหารม้ าอีกสองนายสวมเกราะขาวตังแต่
้ หวั จรดเท้ า
เช่นกัน อัศวิ นแห่งราชองครักษ์ กบั ธงราชวงศ์ ไม่แปลกเลยที่ลอร์ ดแอชฟอร์ ดกับลูกชายทังหลายจะ
้
กระวีกระวาดออกมาจากคุ้มพร้ อมนวลลออประจํางาน เธอเป็ นเด็กสาวร่างเตี ้ย หน้ ากลมสีชมพู ไม่เห็นจะสวย
ตรงไหน ดังก์นกึ ในใจ สาวนักเชิดหุน่ ยังสวยกว่าอีก
‚ไอ้ หนุม่ ช่างม้ าแก่นนั่ แล้ วมาดูแลม้ าข้ านี่ ‛
มีคนปี นลงจากหลังม้ าหน้ าคอก เขากาลังพูดกับข้า ดังก์เพิ่งรู้ตวั ‚ข้ ามิใช่คนดูแลคอกขอรับนายท่าน‛
‚เพราะโง่ไปงันรึ
้ ?‛ คนพูดสวมผ้ าคลุมสีดําแต่งขอบซาตินสีแดงสดใต้ ผ้าคลุมมีแพรพรรณสีสกุ สว่างราว
เปลวไฟ ดาษดาด้ วยสีแดง, เหลือง, และทอง เขามีร่างผอมเพรี ยวราวมีดเดิร์ค30 แม้ จะสูงเพียงปานกลางแต่ก็
อยูใ่ นรุ่นราวคราวเดียวกับ กับดังก์ ผมโค้ งลอนสีเงินอมทองล้ อมกรอบใบหน้ านิง่ หยิ่งยโส เขามีคิ ้วสูง โหนกแก้ ม
โด่ง จมูกตังตรง
้ และผิวเนียนขาวซีดไร้ ริว้ รอย นัยน์ตาของเขามีสีมว่ งเข้ ม ‚ถ้ าดูแลม้ าไม่ได้ ก็ไปหาเหล้ าองุ่นกับ
หญิงบริการหน้ าตาดีมาให้ ข้าไป‛
‚ข้ า... ขออภัยขอรับนาย ข้ ามิใช่คนรับใช้ ข้ าเป็ นอัศวินผู้ทรงเกียรติ‛
‚อัศวินภาพ31ถึงคราวเคราะห์เสียแล้ ว‛ เจ้ าชายหนุม่ กล่าว แต่แล้ วก็มีเด็กคอกม้ าคนหนึง่ รี บรุดหน้ ามา
เจ้ าชายหันไปยื่นบังเหียนของม้ าพัลเฟรย์ให้ มันเป็ นม้ าบลัดเบย์32ที่สวยมาก ดังก์ถกู ลืมเลือนไปในบัดดล เขา

30

มีดเดิร์ค (Dirk) มีดยาวสองคมสําหรับแทง เป็ นอาวุธประจําตัวของทหารเรื อในหลายยุคสมัย
อัศวินภาพ (Knighthood) หมายถึง ความเป็ นอัศวิน, อัศวินทังปวง
้ ประกอบด้ วย อัศวิน; ภาพ = ความเป็ น, รูปที่ปรากฏ
32
เบย์(Bay) เป็ นสีขนม้ าแบบนํ ้าตาลอมแดงซึง่ มีอยูห่ ลายเฉดสี Blood Bay คือเฉดสีแดงเลือด
31
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รู้สกึ โล่งใจแล้ วหลบกลับเข้ าไปในคอกเพื่อรอหัวหน้ า ผู้ดแู ลม้ า แค่ร่วมกระโจมกับขุนนางเขาก็มวนท้ องแล้ ว การ
คุยกับเจ้ าชายไม่ใช่กงการอะไรของเขาเลย
หนุม่ วัยรุ่นคนนันต้
้ องเป็ นเจ้ าชายอย่างไร้ ข้อกังขา ราชวงศ์ทาร์ แกเรี ยนสืบสายเลือดมาจากชาววาลีเรี ยนที่สญ
ู สิ ้นไปแล้ วอีกฟากทะเล เส้ นผมสีเงินอมทองและนัยน์ตาสีมว่ งทําให้ พวกเขาโดดเด่นจากคนทัว่ ไป
อย่างเห็นได้ ชดั ดังก์ร้ ูวา่ เจ้ าชายเบเลอร์ มี พระชันษามากกว่านัน้ เด็กหนุม่ เมื่อครู่จงึ น่าจะเป็ นโอรสองค์ใดองค์
หนึง่ อาจเป็ นวาลาร์ ผ้ ไู ด้ รับสมัญญาต่างจากพระบิดาว่า ‚เจ้ าชายหนุม่ ‛ หรื อไม่ก็มาทาริสซึง่ หาสก33
ของลอร์ ดสวอนน์เคยเรี ยกพระองค์หนหนึง่ ว่า ‚เจ้ าชายหนุม่ ยิ่งกว่า‛ ยังมียวุ ราชกุมารอื่นๆ อีกที่เป็ นพระญาติ
ของวาลาร์ กบั มาทาริส พระเจ้ าเดร็อนทรงมีพระโอรสโตเต็มวัยแล้ วสี่พระองค์ เจ้ าชายสามพระองค์ทรงมีโอรส
แล้ ว สายสกุลของมกรราชาเกือบขาดสะบันไปในยุ
้
คของพระบิดาของเดร็อน แต่บดั นี ้ เป็ นที่โจษจันโดยทัว่ ว่า
พระเจ้ าเดร็อนที่สองและเหล่าโอรสของพระองค์ได้ ชว่ ยคํ ้าจุนสายสกุลให้ มนั่ คงถาวรสืบไป
‚นี่ เจ้ าหนุม่ เจ้ าถามหาข้ าเรอะ‛ หัวหน้ าผู้ดแู ลม้ าของลอร์ ดแอชฟอร์ ดมีใบหน้ าสีแดง แถมยิ่งถูกขับให้
แดงขึ ้นไปอีกด้ วยเครื่ องแบบบริวารสีส้ม เขาเป็ นคนพูดจาห้ วนๆ ‚มีอะไรรึ ข้ าไม่มีเวลามา – ‛
‚ข้ าอยากขายพัลเฟรย์ตวั นี‛้ ดังก์รีบพูดขัดเสียก่อนที่ชายคนนันจะชิ
้ งหนีไป ‚มันเป็ นม้ าดี ฝี เท้ า
มัน่ คง–‛
‚ก็บอกว่าไม่มีเวลาไงเล่า‛ ชายคนนันเหลี
้ ยวมองสวีทฟุตเพียงแวบเดียว ‚มันไม่มีความจําเป็ นสําหรับ
ใต้ เท้ าแห่งแอชฟอร์ ด พามันไปที่เมืองสิ บางทีเฮ็นลีอาจจะจ่ายให้ สักสองสามเหรี ยญเงิน‛ ทันใดนัน้ เขาก็เริ่มหัน
ไปทางอื่น
‚ขอบคุณขอรับท่าน‛ ดังก์รีบพูดก่อนที่เขาจะออกไป ‚ท่านขอรับ พระราชาเสด็จมาด้ วยไหม?‛
หัวหน้ าผู้ดแู ลม้ าหัวเราะใส่เขา ‚เปล่า ขอบคุณทวยเทพเถอะ แค่เจ้ าชายเป็ นขโยงก็แทบกระอักเลือด
แล้ ว ข้ าจะหาคอกให้ ม้าทังหมดนั
้
น่ ได้ ยงั ไง ไหนจะฟางอีก?‛ เขาเดินก้ าวยาวออกจากคอกพลางตะโกนสัง่ งาน
คนดูแลคอกม้ า

33

หาสก (Fool) แปลว่า ผู้ให้ ความสนุก, คนตลก, คนมีอารมณ์ขนั
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ตอนที่ดงั ก์ออกมาจากคอก ลอร์ ดแอชฟอร์ ดก็พาเจ้ าชายอาคันตุกะทังหลายเข้
้
าห้ องโถงไปแล้ ว แต่
อัศวินราชองครักษ์ในชุดเกราะขาวและผ้ าคลุมสีหิมะสองนายยังคงอยู่ คยุ กับนายกองทหารยามในลาน ดังก์
หยุดตรงหน้ าพวกเขา ‚นายท่านทังสองขอรั
้
บ ข้ าคือเซอร์ ดนั แคนผู้สงู ใหญ่ ‛
‚ยินดีที่ได้ ร้ ูจกั เซอร์ ดนั แคน‛ อัศวินเกราะขาวคนร่างใหญ่กว่าตอบ ‚ข้ าคือเซอร์ โรแลนด์ เครกฮอล และ
นี่คือพี่น้องร่วมสาบานของข้ า เซอร์ ดอนเน็ลแห่งดัสเค็ นเดล‛
อัศวินเอกทังเจ็
้ ดแห่งหน่วยราชองครักษ์เป็ นนักรบผู้ได้ รับความยําเกรงที่สดุ ในเจ็ดราชอาณาจักร
นอกเหนือจากมกุฏราชกุมารเบเลอร์ เบรกสเปี ยร์ 34เท่านัน้ ‚พวกท่านก็มาลงชื่อร่วมประลองด้ วยหรื อ ?‛ ดังก์
ถามอย่างหวัน่ ใจ
‚คงไม่เหมาะนักหากเราจะประมือกับผู้ที่เราสาบานจะปกป้อง‛ เซอร์ ดอนเน็ลผู้มีผมและเคราสีแดง
ตอบ
‚เจ้ าชายวาลาร์ ได้ รับเกียรติให้ เป็ นนักรบผู้พิทกั ษ์ ของเลดี ้แอชฟอร์ ด‛ เซอร์ โรแลนด์อธิบาย ‚พระญาติ
ทังสองของพระองค์
้
ประสงค์จะท้ าประลองด้ วย พวกเราที่เหลือเพียงมาร่วมชมเท่านัน‛
้
ดังก์โล่งอก เขากล่าวขอบคุณอัศวินเกราะขาวทังสองสํ
้
าหรับอัธยาศัยไมตรี แล้ วขี่ม้าออกจากประตู
ปราสาทก่อนจะมีเจ้ าชายคนไหนมาทักเขาอีก ยุวราชกุมารสามพระองค์ เขาคิดทวนไปทวนมาขณะเลี ้ยวม้ าสู่
ถนนของเมืองแอชฟอร์ ด วาลาร์ คือโอรสคนโตของเจ้ าชายเบเลอร์ ผ้ เู ป็ นรัชทายาทอันดับสอง แต่ดงั ก์ไม่ร้ ูวา่ เขา
สืบทอดฝี มือดาบและทวนจากพระบิดามามากน้ อยเพียงใด ส่วนเจ้ าชายทาร์ แกเรี ยนคนอื่นๆ เขายิ่งไม่ร้ ูอะไร
เกี่ยวกับพวกพระองค์เลย ข้าจะทาอย่างไรดี ล่ะถ้าต้องประลองกับเจ้าชาย? ข้าจะได้รับอนุญาตให้ประมื อกับคน
สูงศักดิ์ ปานนัน้ หรื อ? เขาไม่ร้ ูคําตอบ ชายชรามักพูดอยูบ่ อ่ ยๆ ว่าเขากะโหลกหนาอย่างกับกําแพงเมือง และ
ตอนนี ้เขาก็กําลังรู้สกึ เช่นนัน้

34

เบรกสเปี ยร์ (Breakspear) สมญานี ้เป็ นนามสกุลโบราณหายาก เชื่อกันว่าหมายถึงชัยชนะในศึกหรื อการประลองซึง่ มัก
สําเร็ จลงด้ วยการแทงคูแ่ ข่งตกม้ าหรื อสะบันทวนของคู
้
แ่ ข่ง
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ที

แรกเฮ็นลีก็ชอบรูปร่างหน้ าตาของสวีทฟุตพอตัว จนได้ ยินว่าดังก์อยากขายมันนัน่ แหละ จากนัน้
เจ้ าของคอกก็เห็นแต่ข้อเสีย เฮ็นลีเสนอราคาให้ สามร้ อยเหรี ยญเงิน ดังก์ยืนกรานว่าเขาต้ องได้
สามพัน หลังจากถกเถียงและด่าทอกันพักใหญ่ๆ ทังสองก็
้
ตกลงกันได้ ที่เจ็ดร้ อยห้ าสิบกวางเงิน

มันใกล้ เคียงราคาเริ่มต้ นของเฮ็นลีมากกว่าราคาของดังก์ มันทําให้ เขารู้ สึกเหมือนเป็ นผู้พา่ ยแพ้ ในการประลอง
ครัง้ นี ้ แต่เจ้ าของคอกไม่ยอมขึ ้นราคาให้ มากกว่านัน้ ดังก์จงึ ต้ องตัดใจยอมรับ พวกเขาเถียงกันรอบสองเมื่อดังก์
ประกาศว่าราคาข้ างต้ นไม่ได้ รวมค่าอานด้ วย ในขณะที่ เฮ็นลียืนกรานว่ารวมแล้ ว
ท้ ายที่สดุ พวกเขาก็ตกลงกันได้ ระหว่างเฮ็นลีไปหยิบเงิน ดังก์ก็ลูบขนคอของสวีทฟุตและพูดปลอบ ‚ถ้ า
ข้ าชนะ ข้ าจะกลับมาซื ้อเจ้ านะ ข้ าสัญญา‛ เขาไม่แคลงใจเลยว่าข้ อเสียทังหลายของเจ้
้
าพัลเฟรย์ต้องอันตรธาน
ไปในช่วงไม่กี่วนั นี ้แน่ มูลค่าของมันจะเพิ่มขึ ้นเป็ นทวีคณ
ู เมื่อเทียบกับวันนี ้
เจ้ าของคอกให้ เหรี ยญทองเขาสามเหรี ยญและเหรี ยญเงินในส่วนที่เหลือ ดังก์กดั เหรี ยญทองเหรี ยญ
หนึง่ แล้ วยิ ้ม เขาไม่เคยได้ ลิ ้มรสทองคํามาก่อน แค่ถือก็ยงั ไม่เคย ‚เหรี ยญมังกร‛ ผู้คนเรี ยกมันว่าอย่างนันเพราะ
้
ด้ านหนึง่ ประทับรูปมังกรสามเศียรของราชวงศ์ทาร์ แกเรี ยน อีกด้ านหนึง่ เป็ นพระสาทิสลักษณ์ เหรี ยญที่ได้ จาก
เฮ็นลีสองเหรี ยญมีพระสาทิสลักษณ์ของพระเจ้ าเดร็อน เหรี ยญที่สามนันเก่
้ ากว่า , สึกหรอกว่า, และแสดงพระ
สาทิสลักษณ์คนละพระองค์กนั ชื่อของพระองค์อยูใ่ ต้ ศีรษะแต่ดงั ก์อา่ นไม่ออก ทองตรงขอบเหรี ยญถูกขูด หาย
ไป ดังก์วิจารณ์เสียงดังให้ เฮ็นลีฟัง เจ้ าของคอกสํารากในลําคอ แต่ก็เพิ่มเหรี ยญเงินสองสามเหรี ยญกับเหรี ยญ
ทองแดงอีกกําหนึง่ ให้ เพื่อชดเชยนํ ้าหนักที่ขาดหายไป ดังก์รีบคืนเหรี ยญทองแดงจํานวนหนึง่ ให้ เขาทันทีแล้ ว
เพยิดศีรษะไปทางสวีทฟุต ‚นี่สําหรับม้ าตัวนี ้‛ เขาพูด ‚หาข้ าวโอ๊ ตให้ มนั กินคืนนี ้หน่อย อ้ อ แอปเปิ ล้ ด้ วย‛
ดังก์คล้ องโล่ไว้ กบั แขน, เหวี่ยงถุงใส่เกราะชุดเก่าสะพายบ่าแล้ วมุง่ หน้ าเดินผ่านถนนกลางแจ้ ง ของ
เมืองแอชฟอร์ ด นํ ้าหนักของเหรี ยญทังหมดในกระเป๋
้
าทําให้ เขารู้สกึ ประหลาด ส่วนหนึง่ เขารู้สกึ เหมือนวิงเวียน
อีกส่วนหนึง่ เป็ นความวิตกกังวล ชายชราไม่เคยให้ เขาได้ ถือเงินมากกว่า หนึง่ หรื อสองเหรี ยญ ส่วนเงินที่เขามีใน
เวลานี ้อาจกล่าวได้ วา่ เพียงพอสําหรับใช้ ชีวิตทังปี
้ เลยทีเดียว ถ้าหมดเงิ นนีแ่ ล้วข้าจะทาอย่างไรต่อ ดีล่ะ ขายธันเดอร์ หรื อ? เส้ นทางนันต้
้ องจบลงด้ วยการเป็ นขอทานไม่ก็เป็ นอาชญากรเป็ นแน่ โอกาสเช่นนี ้คงไม่มีทางเกิ ดขึ้น
อีกแล้ว ยังไงก็ตอ้ งยอมทุ่มสุดตัว
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ยามที่เขาเดินลุยข้ ามแอ่งนํ ้าตื ้นเพื่อข้ ามกลับฝั่ งใต้ ของแม่นํ ้าค็อกเคิลส์เวนต์ก็เกือบล่วงเลยยามเช้ าไป
แล้ ว บริเวณงานแข่งขันเริ่มกลับมาคึกคักอีกครัง้ พ่อค้ าเหล้ าองุ่นกับคนขายไส้ กรอกต่างทํามาค้ าคล่อง หมี
เต้ นรํ าตัวหนึง่ ลากขาตามจังหวะดนตรี ของเจ้ าของขณะนักร้ องขับร้ องเพลง ‚เจ้ าหมี! เจ้ าหมี! และนวลนารี ‛
นักเล่นกลโยนรับกําลังแสดงการโยนสิ่งของ ส่วนนักเชิดหุน่ เองก็เพิ่งแสดงการต่อสู้จบไปอีกรอบ
ดังก์แวะชมการสังหารมังกรไม้ พออัศวินไม้ ตดั หัวมังกร ขี ้เลื่อยสีแดงก็ทะลักลงพื ้นหญ้ า เขาหัวเราะ
เสียงดังแล้ วโยนเหรี ยญทองแดงให้ เด็กสาวสองเหรี ยญ ‚เหรี ยญนึงสําหรับเมื่อคืนวาน‛ เขาบอก เธอรับเหรี ยญ
ไว้ กลางอากาศแล้ วส่งยิ ้มที่นา่ รักที่สดุ เท่าที่เขาเคยเห็นกลับมาให้
เธอยิ้ มให้ข้าหรื อยิ้ มให้เงิ นกันแน่หนอ? ดังก์ไม่เคยหลับนอนกับผู้หญิงมาก่อน ผู้หญิงทําให้ เขาประหม่า
มีอยูห่ นหนึง่ เมื่อสามปี ก่อนตอนที่ผ้ เู ฒ่ามีเงินเต็มกระเป๋ าหลังจากรับใช้ ลอร์ ดฟลอเร็นต์ผ้ พู ิการจักษุอยูค่ รึ่งปี เขา
บอกดังก์วา่ ถึงเวลาแล้ วที่จะพาเขาไปหอนางโลมเพื่อให้ เขาได้ เป็ นชายเต็มตัวเสียที แต่ตอนนันผู
้ ้ เฒ่าเขาเมา พอ
สร่างเมาเขาก็จําไม่ได้ แล้ ว ดังก์เองก็เขินอายเกินกว่าจะช่วยเตือนความจําของผู้เฒ่า อีกอย่างเขาไม่แน่ใจด้ วย
ว่าตัวเองปรารถนาโสเภณีหรื อเปล่า หากเขาไม่อาจร่วมรักกับกุลสตรี สงู ศักดิ์ในฐานะอัศวินผู้คคู่ วรแล้ วละก็
อย่างน้ อยเขาก็ปราถนาหญิงผู้รักชอบตัวเขามากกว่าเงินของเขา
‚อยากดื่มเอลสักถ้ วยไหม?‛ เขาถามสาวนักเชิดหุน่ ระหว่างเธอเก็บขี ้เลื่อยสีแดงใส่ก ลับเข้ าตัวมังกร ‚ข้ า
หมายถึง ไปดื่มด้ วยกันไหม หรื อไปกินไส้ กรอกด้ วยกันไหม? ไส้ กรอกที่ข้ากินเมื่อคืนรสดีทีเดียว น่าจะเป็ นไส้
กรอกหมู‛
‚ขอบคุณเจ้ าค่ะนายท่าน แต่เรายังมีการแสดงต้ องเล่นต่อ ‛ เด็กสาวลุกขึ ้นแล้ ววิ่งไปยังหญิงชาวดอร์ นิช
ร่างอ้ วนโมโหร้ ายผู้บงั คับหุน่ อัศวินในขณะที่ดงั ก์ยืนโดยรู้สกึ ว่าตัวเองเป็ นไอ้ โง่ อยูต่ รงนัน้ เขาชอบท่าวิ่งของเธอ
ช่างเป็ นหญิ งที ท่ งั้ สวยทัง้ สูง ไม่ตอ้ งคุกเข่าข้าก็จูบเธอคนนี ้ได้ เขาจูบเป็ น หญิงร้ านเหล้ าเคยสอนเขาคืนหนึง่ เมื่อ
ปี ที่แล้ วในแลนนิสพอร์ ต แต่นางตัวเตี ้ยไปสําหรับริมฝี ปากของเขาจนต้ องปี นขึ ้นนัง่ บนโต๊ ะ แค่นกึ ก็ทําให้ หขู อง
เขาร้ อนผ่าว ทําไมเขาถึงโง่อย่างนี ้นะ เขาควรจะคิดเรื่ องการประลองทวนสิ ไม่ใช่เรื่ องจูบ
ช่างไม้ ของลอร์ ดแอชฟอร์ ดกําลังเคลือบปูนขาวบนรัว้ ไม้ สงู ราวเอวของลานแข่งขันซึง่ มีหน้ าที่คนั่ กลางคู่
ประลอง ดังก์ดพู วกเขาทํางานอยูพ่ กั หนึง่ มีล่วู ิ่งห้ าลู่ แต่ละลูว่ ิ่งตามแนวทิศเหนือ-ใต้ เพื่อไม่ให้ แสงอาทิตย์แยง
ตาผู้แข่งขันฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ซุ้มที่นงั่ สามชันถู
้ กสร้ างขึ ้นทางฝั่ งตะวันออกของสนามประลอง มีกระแชงสีส้มไว้ กนั
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แดดกันฝนให้ เหล่าขุนนาง คนส่วนใหญ่ได้ นงั่ บนม้ านัง่ ยาวเท่านัน้ แต่บนปะรํ ามีเก้ าอี ้พนักสูงสี่ตวั ตังอยู
้ ่ตรง
กลางสําหรับลอร์ ดแอชฟอร์ ด, นวลลออ, และเจ้ าชายอาคันตุกะ
ทางริมฝั่ งตะวันออกของทุง่ หญ้ ามีเป้าหมุนสําหรับแทงทวนตังไว้
้ อัศวินนับสิบนายกําลังซ้ อมแทงเป้า
เหล่านันอยู
้ ่ ทําให้ มนั หมุนติ ้วทุกครัง้ เมื่อแทงถูกโล่แตกปริ ซงึ่ แขวนไว้ ที่สว่ นปลายข้ างหนึง่ ดังก์มองแบร็กเคน
เดรัจฉานแทงทวนเมื่อถึงตาของเขา ตามด้ วยลอร์ ดคาร็อนแห่งสีมนั ตภูมิ ข้าขี ่ม้าสูพ้ วกเขาไม่ได้สกั คน เขาคิด
อย่างร้ อนรน
บริเวณอื่นๆ มีบรุ ุษมากมายกําลังซ้ อมต่อสู้กบั พื ้น ต่างเข้ าพันตูกนั ด้ วยดาบไม้ โดยมีอนุจรของตนคอย
ยืนตะโกนให้ คําแนะนําหยาบโลน ดังก์เห็นเด็กหนุ่มร่างท้ วมคนหนึง่ พยายามปั ดป้องการโจมตีของอัศวินร่าง
กํายําผู้ดจู ะมีฝีเท้ าอ่อนช้ อยและปราดเปรี ยวราวกับแมวภูเขา โล่ของทังสองมี
้
ภาพแอปเปิ ล้ สีแดงประจําตระกูล
ฟอสโซเวย์วาดเอาไว้ แต่โล่ของคนอ่อนวัยกว่าถูกสับ จนกระเทาะเป็ นชิ ้นเล็กชิ ้นน้ อยในเวลาไม่นาน ‚นี่คือแอป
เปิ ล้ ที่ยงั ไม่สกุ งอม‛ ผู้พี่พดู พลางฟาดดาบใส่หมวกเกราะของอีกคน ฟอสโซเวย์ผ้ นู ้ องถึงกับฟกชํ ้าดําเขียวและ
เลือดตกยางออกเมื่อเขายอมแพ้ คูต่ อ่ สู้ของเขาแทบไม่มีรอยขีดข่วน เขายกกระบังขึ ้นมองไปรอบๆ พอเห็นดังก์
เขาก็พดู ว่า ‚ท่านตรงนันน่
้ ะ ใช่ ท่านนัน่ แหละ ท่านคนตัวใหญ่ อัศวินจอกติดปี ก ท่านพกดาบมาด้ วยใช่ไหม?‛
‚มันเป็ นของข้ าโดยชอบธรรม‛ ดังก์พดู อย่างระมัดระวัง ‚ข้ าคือเซอร์ ดนั แคนผู้สงู ใหญ่ ‛
‚ส่วนข้ าคือเซอร์ สเต็ฟฟอน ฟอสโซเวย์ ท่านอยากลองกับข้ าสักตังไหมเซอร์
้
ดนั แคนผู้สงู ใหญ่ ? จะดี
ทีเดียวถ้ ามีคตู่ อ่ สู้หน้ าใหม่ๆ ให้ ข้า ได้ ประดาบเสียบ้ าง ญาติของข้ าคนนี ้ยังไม่สกุ งอม อย่างที่ทา่ นเห็นนัน่ แหละ‛
‚เอาเลย เซอร์ ดนั แคน‛ ฟอสโซเวย์ผ้ พู า่ ยแพ้ รบเร้ าขณะถอดหมวกเกราะ ‚ข้ าอาจจะยังไม่สกุ งอมก็จริง
แต่เจ้ าญาติคนเก่งของข้ าคนนี ้มันเน่าไปถึงแก่นแล้ ว ฟาดมันให้ เมล็ดหลุดออกมาเลยท่าน‛
ดังก์สา่ ยศีรษะ ทําไมยุวบดีเหล่านี ้ต้ องดึงเขาเข้ าไปมีเอี่ยวกับการวิวาทของพวกเขาด้ วย? เขาไม่อยากมี
ส่วน ‚ขอบคุณขอรับท่าน แต่ข้ามีธุระต้ องไปสะสาง‛เขาถือเงินมาเยอะจนน่าอึดอัด เขาอยากรี บเอาเงินไปจ่าย
สตีลลี เพทและรับชุดเกราะเสียที ยิ่งเร็วเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งสบายใจเท่านัน้
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เซอร์ สเต็ฟฟอนมองเขาด้ วยสายตาดูถกู ‚เจ้ าอัศวินพุม่ ไม้ มีธุระแฮะ‛ เขาเหลียวมองไปข้ างบนแล้ วพบผู้
ที่นา่ จะเป็ นคูต่ อ่ สู้ให้ เขาได้ เตร็ดเตร่อยู่ใกล้ ๆ ‚เซอร์ กรานซ์ ยินดีที่ได้ พบ มาสู้กบั ข้ าสักตังสิ
้ ข้ ารู้ลกู ไม้ เสาะแสะที่
เจ้ าเรย์มนั ญาติข้ามันฝึ กมาหมดแล้ ว ส่วนเซอร์ ดนั แคนก็ ดทู า่ จะต้ องกลับพุ่มไม้ มาสิ มา‛
ดังก์เดินหน้ าแดงจากไปเงียบๆ ตัวเขาเองไม่มีกลยุทธ์อะไรเลยไม่วา่ จะเสาะแสะหรื อไม่ แถมเขาไม่
อยากต่อสู้ให้ ใครเห็นจนกว่าจะถึงงานแข่งขัน ชายชราพูดอยูเ่ สมอว่ายิ่งรู้จกั คู่ตอ่ สู้ดเี ท่าไหร่ ก็ยิ่งเอาชนะได้ ง่าย
ขึ ้นเท่านัน้ อัศวินอย่างเซอร์ สเต็ฟฟอนมีสายตาเฉียบแหลม สามารถจับจุดอ่อนของคู่ตอ่ สู้ได้ ในพริบตา แม้ ดงั ก์
จะเป็ นคนแข็งแรงว่องไว ทังมี
้ นํ ้าหนักตัวและช่วงแขน แต่ไม่มีแม้ สกั วินาทีที่เขาคิดว่าตัวเองมีความสามารถ
เทียบเท่าคนอื่น เซอร์ อาร์ แลนสัง่ สอนเขาอย่างดีที่สดุ เท่าที่ทําได้ แต่ ทา่ นผู้เฒ่าก็มิใช่อศั วินมือดีถึงเพียงนันต่
้ อให้
เป็ นสมัยหนุม่ ๆ ก็ตาม อัศวินมือดีไม่นอนตามพุม่ ไม้ หรื อเสียชีวิตข้ างถนนดินเลนหรอก มันจะไม่เกิ ดกับข้า ดังก์
สาบาน ข้าจะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าข้าเป็ นได้มากกว่าอัศวิ นพุ่มไม้
‚เซอร์ ดนั แคน‛ ฟอสโซเวย์ผ้ นู ้ องวิ่งตามเขามา ‚ข้ าไม่ควรคะยันคะยอให้
้
ทา่ นประมือกับญาติข้าเลย แต่
หมอนัน่ มันหยิ่งยโสจนข้ าโมโห ส่วนท่านก็ ตวั ใหญ่เหลือเกิน ข้ านึกว่า... คือ ข้ าผิดเอง ท่านไม่ได้ สวมเกราะ ถ้ า
สบโอกาสละก็หมอนัน่ ต้ องหักมือท่านแน่ ไม่ก็หกั เข่า สักข้ าง เขาชอบทุบตีคนในลานฝึ กซ้ อมให้ บาดเจ็บและ
อ่อนแอลงเผื่อต้ องปะทะกันบนสนามแข่งขัน‛
‚เขาก็ไม่ได้ หกั อะไรท่านนี่‛
‚ก็เปล่า แต่ข้าเป็ นสายเลือดเดียวกับหมอนัน่ นะ ถึงสายตระกูลของเขาจะเป็ นสาขาเบื ้องสูงกว่าบนต้ น
แอปเปิ ล้ ก็เถอะ ซึง่ หมอนัน่ ก็ตอกยํ ้าข้ าอยูบ่ อ่ ยๆ ข้ าคือเรย์มนั ฟอสโซเวย์ ‛
‚ยินดีที่ได้ ร้ ูจกั ท่านกับญาติจะร่วมแข่งขันด้ วยไหม?‛
‚เจ้ านัน่ ลงแข่งแน่ๆ ส่วนข้ าเอง ถ้ าร่วมได้ ก็อยากร่วม แต่ข้ายังเป็ นแค่อนุจรอยูเ่ ลย‛ เรย์มนั มีโครงหน้ า
ทรงสี่เหลี่ยม จมูกงอนป้อม ผมหยิกสัน้ แต่มีรอยยิ ้มต้ องตาต้ องใจ ‚ ดูเหมือนว่าท่านก็เป็ นผู้ท้าชิงสินะ ท่าน
ตังใจจะแทงโล่
้
ของใครหรื อ?‛
‚จะต่างกันตรงไหน‛ ดังก์พดู มันเป็ นสิ่งที่เขาควรพูด แม้ วา่ จริงๆ แล้ วมันสร้ างความแตกต่างอย่างใหญ่
หลวง ‚ข้ าจะยังไม่ลงชื่อจนกว่าจะถึงวันที่สาม‛
36
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‚ถึงเวลานันนั
้ กสู้ตวั ยงหลายคนก็คงพ่ายแพ้ ไปแล้ วสินะ‛ เรย์มนั กล่าว ‚เอาล่ะ ขอพระวีระทรงอํานวย
พรแก่ทา่ นด้ วยขอรับ‛
‚ท่านเองก็เช่นกัน‛ ถ้าเขาเป็ นแค่อนุจร แล้วด้วยเหตุใดข้าถึงเป็ นอัศวิ น? ใครในเราสองคนเป็ นคนโง่กนั
แน่นะ เหรี ยญเงินในกระเป๋ าของดังก์สง่ เสียงกระทบกันทุกก้ าวที่เขาเดิน แต่เขาอาจเสียมันไปได้ ในพริบตา เขารู้
ดี ขนาดกฎการแข่งขันก็ยงั ไม่เข้ าข้ างเขาเลย โอกาสจะได้ เผชิญหน้ ากับอัศวินหน้ าใหม่ไร้ ประสบการณ์นนน้
ั ้ อย
มาก
งานกรี ฑายุทธ์ มีให้ เลือกจัดหลายรูปแบบขึ ้นอยูก่ บั การตัดสินใจของเจ้ าภาพ บ้ างเป็ นสงครามจําลอง
โดยแบ่งอัศวินออกเป็ นฝ่ าย บ้ างเป็ นการต่อสู้ตะลุมบอนโดยผู้เหลือรอดคนสุดท้ ายคือผู้ชนะ ส่วนการประลอง
ตัวต่อตัวนันมั
้ กใช้ วิธีจบั สลาก มีบ้างเหมือนกันที่ผ้ ดู แู ลการแข่งขันเป็ นคนจับคูใ่ ห้
ลอร์ ดแอชฟอร์ ดจัดงานกรี ฑายุทธ์ นี ้ขึ ้นเพื่อฉลองวันตังชื
้ ่อปี ที่สิบสามของลูกสาว นวลลออจะนัง่ ข้ าง
บิดาในฐานะราชินีแห่งความรักและความงามโดยมีนกั รบผู้พิทกั ษ์ ห้าคนผู้สวมใส่สิ่งกํานัลจากนวลลออเป็ น
องครักษ์ คนอื่นๆ มีฐานะเป็ นผู้ท้าชิง ผู้ใดเอาชนะนักรบผู้พิทกั ษ์ ได้ จะต้ องเข้ าแทนที่คนนันๆ
้ เพื่อเป็ นนักรบผู้
พิทกั ษ์เสียเองจนกว่าจะมีผ้ ทู ้ าชิงคนใหม่โค่นเขาลงได้ และเมื่อถึงวันสุดท้ ายของงานแข่งขัน นักรบผู้พิทกั ษ์ ห้า
คนที่เหลืออยูจ่ ะเป็ นผู้ตดั สินว่านวลลออนางนันจะยั
้ งครองตําแหน่งราชินีแห่งความรักและความงามเช่นเดิม
หรื อจะยกผู้อื่นขึ ้นสวมมงกุฎแทนนาง
ดังก์จ้องลานแข่งในทุง่ หญ้ ากับม้ านัง่ ว่างเปล่าบนซุ้มที่นงั่ พลางประเมินโอกาสที่เขามี เขาต้ องการชัย
ชนะเพียงครัง้ เดียว จากนันก็
้ จะสามารถเรี ยกตัวเองเป็ นนักรบผู้พิทกั ษ์ แห่งทุง่ แอชฟอร์ ดได้ แม้ จะได้ เป็ นแค่
ชัว่ โมงเดียวก็ตาม ชายชรามีชีวิตอยู่เกือบหกสิบปี โดยไม่เคยได้ เป็ น นักรบผู้พิทกั ษ์ เลย ข้าไม่ได้หวังสูงเกิ นไป
หรอกหากทวยเทพทรงเมตตา เขานึกย้ อนกลับไปถึงบทเพลงต่างๆ ที่เขาเคยได้ ยิน บทเพลงเกี่ยวกับซีเมียน
ดารานัยน์ผ้ พู ิการจักษุ, บทเพลงของเซอร์ เซอร์ วินโล่คนั ฉายผู้ทรงศักดิ์, บทเพลงของราชกุมารเอมอน
มกราศวิน35, เซอร์ ไรอัม เรดไวน์ และฟลอเรี ยนหาสก พวกเขาเหล่านันต่
้ างก็ ได้ ชยั เหนืออริผ้ รู ้ ายกาจกว่าคนใดๆ
ที่ดงั ก์จะได้ ประสบพบเจอมาแล้ วทังสิ
้ ้น แต่พวกเขาล้วนเป็ นวี รบุรุษผูม้ ี ตระกูลมูลชาติ ยกเว้นแต่ฟลอเรี ยน แล้ว
ข้าล่ะคือใครกันแน่ ดังก์แห่งตรอกเหลือบไรหรื อเซอร์ ดนั แคนผูส้ ูงใหญ่?
35

มกราศวิน (Dragonknight) แปลว่า อัศวินมังกร ประกอบด้ วย มกร = มังกร; อัศวิน
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เขาเดาว่าจะได้ ร้ ูความจริงในไม่ช้านี ้แหละ เขายกถุงชุดเกราะขึ ้นแล้ วหันเดินไปยังแผงลอยร้ านค้ าเพื่อ
ตามหาสตีลลี เพท
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อ็กทํางานอย่างขันแข็ง ดังก์พอใจมาก ใจหนึง่ เขากลัวว่าอนุจรของเขาจะหนีหายไป ‚เจ้ าพัลเฟรย์ของ
ท่านได้ ราคาดีไหมขอรับ?‛ เด็กชายถาม

‚รู้ได้ ไงว่าข้ าขายมันไปแล้ ว?‛
‚ก็ทา่ นขี่ม้าออกไปแล้ วเดินกลับมานี่นา แถมถ้ ามันถูกขโมยไปท่านก็ ไม่นา่ จะอารมณ์ดีอย่างนี ้‛
‚ก็ได้ มาพอซื ้อไอ้ นี่ไง‛ ดังก์เอาเกราะชุดใหม่ออกมาอวด ‚ถ้ าเจ้ าคิดจะเป็ นอัศวินก็ต้องแยกแยะ
เหล็กกล้ าชันดี
้ กบั ชันเลวได้
้
ดูสิ นี่เป็ นงานฝี มือชันเยี
้ ่ยม ชุดเกราะห่วงโซ่แบบสองชัน้ โซ่หว่ งหนึง่ ยึดกับอีกสอง
ห่วง เห็นไหม? มันปกป้องร่างกายได้ ดีกว่าแบบชันเดี
้ ยว ส่วนหมวกเกราะนี่ เพทตีสว่ นยอดเป็ นทรงกลม เห็น
ส่วนโค้ งของมันไหม? ดาบและขวานจะแฉลบออกแทนที่จะปั กเข้ าไปเหมือนพวกยอดเรี ยบ‛ ดังก์เอาหมวก
เกราะสวมศีรษะ ‚ดูเป็ นไงล่ะ?‛
‚ไม่เห็นมีกระบัง‛ เอ็กสังเกต
‚มันมีชอ่ งหายใจ กระบังน่ะคือจุดอ่อน‛ สตีลลี เพทบอกอย่างนัน้ ‚ถ้ าเจ้ ารู้วา่ มีอศั วินกี่คนโดนลูกศรยิง
ตาเพราะยกกระบังขึ ้นหายใจละก็ เจ้ าคงไม่อยากได้ มนั หรอก‛เพทบอกดังก์เช่นนัน้
‚หงอนก็ไม่มี‛ เอ็กพูด ‚ก็แค่หมวกเกราะสุดธรรมดา‛
ดังก์ถอดหมวกเกราะออก ‚หมวกธรรมดาก็เหมาะกับคนอย่างข้ าแล้ วนี่ เห็นความแวววาวของ
เหล็กกล้ าไหม? เป็ นงานของเจ้ าละนะที่จะรักษาความแวววาวของมันไว้ รู้วิธีขดั เกราะใช่ไหม?‛
‚ขัดในถังทรายขอรับ‛ เด็กชายตอบ ‚แต่ทา่ นไม่มีถงั เสียหน่อย แล้ วท่านได้ ซื ้อกระโจมมารึเปล่าขอรับ?‛
‚ข้ าไม่ได้ ขายได้ ราคาดีขนาดนัน้ ‛ เจ้าเด็กนี ่มนั ชักจะปากกล้าเกิ นตัวไปหน่อยแล้ว ควรลงโทษดัดนิ สยั
เสียหน่อย แต่เขารู้ ตวั ว่าทําไม่ลงหรอก เขาชอบความห้ าวหาญของเด็กคนนี ้ ตัวเขาเองต่างหากที่ต้องห้ าวหาญ
ให้ มากกว่า อนุจรของข้าห้าวหาญกว่าข้า แถมยังฉลาดกว่าอีกต่างหาก ‚เจ้ าทํางานได้ ดี เอ็ก‛ ดังก์บอก ‚พรุ่งนี ้
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ข้ าจะให้ เจ้ าไปด้ วย เราจะไปดูสนามแข่งขัน หาซื ้อข้ าวโอ๊ ตให้ ม้าและซื ้อขนมปั งอบใหม่มากินกัน อาจจะซื ้อชีส
สักหน่อยด้ วย ที่แผงลอยนึงมีชีสดีๆ ขาย‛
‚ข้ าไม่ต้องเข้ าไปในปราสาทใช่ไหม?‛
‚ทําไมล่ะ? ข้ าหมายมัน่ ว่าสักวันหนึง่ จะต้ องได้ อาศัยในปราสาทนะ ข้ าอยากได้ ที่นงั่ เหนือโถเกลือ ก่อน
ตาย36‛
เด็กคนนันไม่
้ ได้ พดู อะไร เขาคงกลัวที จ่ ะเข้าห้องโถงของขุนนางกระมัง ดังก์นกึ ทบทวน ก็ไม่ได้แปลก
อะไรไม่ช้าก็เร็ วเขาจะเลิ กกลัวไปเอง เขาหันกลับไปชื่นชมชุดเกราะและนึกสงสัยว่าจะได้ สวมมันนานเพียงใด

36

ที่นงั่ เหนือโถเกลือ (A place above the salt) เป็ นสํานวนยุคกลางซึง่ มีที่มาจากตําแหน่งที่นงั่ รอบโต๊ ะอาหาร เกลือจัดเป็ น
ของสูงค่าและจะจัดวางไว้ กลางโต๊ ะ ขุนนางและและครอบครัวหรื อแขกผู้ทรงเกียรติจะนัง่ ทางหัวโต๊ ะซึง่ ก็คือทีน่ งั่ เหนือโถเกลือ
ในขณะที่ข้ารับใช้ จะนัง่ ทางท้ ายโต๊ ะ
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ซอร์ แมนเฟร็ดเป็ นชายร่างผอมสีหน้ าไม่เป็ นมิตร เขาสวมเสื ้อเซอร์ โค้ ท37สีดําพาดลายสายฟ้าสีมว่ ง
ประจําตระกูลด็อนแดเรี ยน แต่ตอ่ ให้ ไม่มีดงั ก์ก็จําเขาได้ อยูด่ ีจากเส้ นผมสีแดงอมทองยุง่ เหยิงบน
ศีรษะ ‚เซอร์ อาร์ แลนเคยรับใช้ ใต้ เท้ าบิดาของท่านสมัยเมื่อเขาร่วมมือกับลอร์ ดคาร็ อนจุดไฟเผาไล่

ราชาอีแร้ งลงจากภูเขาแดงขอรับ‛ เขาพูดขณะคุกเข่าข้ างหนึง่ ‚ตอนนันข้
้ าน้ อยยังเป็ นเพียงผู้เยาว์ แต่ก็เป็ น
อนุจรของเซอร์ อาร์ แลนแห่งเพ็นนีทรี ‛
เซอร์ แมนเฟร็ดถลึงตาใส่ ‚ไม่ ข้ าไม่ร้ ูจกั เขา เจ้ าเองข้ าก็ไม่ร้ ูจกั เช่นกันไอ้ หนุม่ ‛
ดังก์แสดงโล่ของชายชราให้ ดู ‚นี่เป็ นตราสัญลักษณ์ของเขาขอรับ จอกติดปี ก‛
‚ใต้ เท้ าบิดาข้ าพาอัศวินขึ ้นภูเขานัน่ ตังเกื
้ อบแปดร้ อยนายกับทหารราบอีกเกือบสี่พนั คงไม่ได้ คดิ ว่าข้ า
จะจําได้ หมดทุกคนหรอกนะ แถมจะให้ จําโล่อีก ก็เป็ นได้ วา่ เจ้ าเคยอยูก่ บั พวกเราจริง แต่ก็นะ... ‛ เซอร์ แมน
เฟร็ดยักไหล่
ดังก์ถึงกับพูดอะไรไม่ออกไปในบัดดล ท่านผูเ้ ฒ่าได้รับบาดเจ็บเมื ่อครั้งทีเ่ ขารับใช้บิดาท่านนะ แล้ว
ท่านจะลืมเขาได้อย่างไร? ‚พวกเขาไม่ยอมให้ ข้าร่วมแข่งขันหากไม่มีอศั วินหรื อเจ้ าขุนคนใดช่วยรับรองข้ า‛
‚แล้ วเกี่ยวอะไรกับข้ าหรื อ?‛ เซอร์ แมนเฟร็ดพูด ‚ข้ าให้ เวลาเจ้ ามากพอแล้ ว‛
ถ้ าเขากลับปราสาทโดยไม่มีเซอร์ แมนเฟร็ด ก็เป็ นอันจบสิ ้นกัน ดังก์มองลายปั กสายฟ้าสีมว่ งบนผ้ าคลุม
ขนสัตว์สีดําของเซอร์ แมนเฟร็ดแล้ วพูดว่า ‚ข้ าจําตอนที่บดิ าท่านเล่า ที่มาของตราลัญจกร38ประจําตระกูลให้ คา่ ย
ทหารฟั งได้ ในคืนฝนฟ้าคะนองคืนหนึง่ ระหว่างบรรพบุรุษต้ นตระกูลของท่านกําลังนําสารข้ ามสีมนั ต ภูมิดอร์ นิช ศรดอกหนึง่ ได้ พงุ่ เข้ าสังหารม้ าของเขาจนเขากระเด็นลงพื ้น ทหารดอร์ นิชสองคนปรากฏตัวออกมาจาก
ความมืดในชุดเกราะห่วงโซ่และหมวกเกราะประดับหงอน ดาบของเขาโดนทับหัก ขณะร่วงลงจากหลังม้ า พอ
เห็นเช่นนันเขาก็
้
นกึ ว่าตนเองถึงฆาตแล้ ว แต่ขณะที่ทหารดอร์ นิชเข้ าประชิดเพื่อลงดาบนัน่ เอง สายฟ้าก็ฟาด
37

เซอร์ โค้ ท (Surcoat) เป็ นชุดยาวสําหรับสวมทับเสื ้อผ้ าหรื อชุดเกราะ เสื ้อคลุมนอกของอัศวินอาจคลุมยาวถึงกลางน่อง มีช่อง
เปิ ดที่ทอ่ นล่างส่วนหน้ าและหลังช่วยป้องกันชุดเกราะจากความชื ้นและสิง่ สกปรกได้ ยามฟ้ าฝนแปรปรวน
38
ลัญจกร (Coat of arms) คือ ตราสัญลักษณ์หรื อรูปภาพประจําตัวของอัศวินหรื อขุนนางในยุคกลาง
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สนัน่ ลงมาจากฟากฟ้า ส่องแสงประกายสีมว่ งเจิดจ้ า แตกแขนงหักมุมฟาดเข้ าใส่ทหารดอร์ นิชทังสอง
้
สังหาร
คนทังคู
้ ค่ าชุดเกราะ ณ ที่นนั ้ สารของเขามอบชัยชนะเหนือดอร์ นิชให้ แก่วายุราชา และพระองค์ทรงตอบแทนคน
ส่งสารด้ วยการประธานบรรดาศักดิแ์ ก่เขา เขาคือลอร์ ดด็อนแดเรี ยนคนแรก และเขารับเอาสายฟ้าหักมุมสีมว่ ง
บนผืนฟ้าราตรี พร่างพราวดวงดาวเป็ นลัญจกรแห่งตน‛
หากดังก์คดิ ว่านิทานดังกล่าวจะสร้ างความประทับใจให้ เซอร์ แมนเฟร็ดได้ เขาก็คดิ ผิดเป็ นที่สดุ แล้ ว
‚เด็กบริการกับบ่าวใช้ ทกุ คนที่เคยรับใช้ พอ่ ข้ าต้ องได้ ฟังเรื่ องนันไม่
้ ช้าก็เร็ว แค่ร้ ูเรื่ องนันไม่
้ ได้ ทําให้ เจ้ าเป็ นอัศวิน
ขึ ้นมาหรอกนะ ไสหัวไปได้ แล้ ว‛
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ดั

งก์กลับปราสาทแอชฟอร์ ดด้ วยใจหนักอึ ้งดัง่ ถ่วงด้ วยตะกัว่ เขาสงสัยเหลือเกินว่าจะเกลี ้ยกล่อม
พลัมเมอร์ เพื่อขอสิทธิ์ในการชิงชัยอย่างไรดี ทว่าคหรักษ์ ไม่ได้ อยูใ่ นห้ องหอเล็ก ทหารยามคนหนึง่
บอกว่าเขาอาจอยูใ่ นห้ องโถงใหญ่ ‚ข้ ารอที่นี่ดีไหม?‛ ดังก์ถาม ‚เขาจะอยูน่ นั่ อีกนานไหม?‛

‚ข้ าจะไปรู้ได้ ยงั ไง อยากทําอะไรก็ทําเถอะ‛
ห้ องโถงใหญ่ห้องนัน้ เทียบกับโถงใหญ่แห่งอื่นแล้ วถือว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่ แต่แอชฟอร์ ดเป็ นเพียง

ปราสาทขนาดเล็ก ดังก์เข้ าทางประตูข้างแล้ วมองเห็นคหรักษ์ ได้ ในทันที เขายืนอยูก่ บั ลอร์ ดแอชฟอร์ ดและคน
จํานวนหนึง่ ที่ปลายสุดของห้ องโถง ดังก์เดินไปทางคนกลุม่ นันผ่
้ านใต้ กําแพงประดับพรมผนังขนแกะลายผลไม้
และดอกไม้
‚–คงเป็ นห่วงกว่านี ้แน่ถ้าพวกนันเป็
้ น ลูกของท่าน ข้ าพนันได้ เลย‛ ชายอารมณ์ฉนุ เฉียวคนหนึง่ กําลัง
พูดขณะดังก์เดินเข้ าใกล้ ผมที่เหยียดตรงและเคราทรงเสมอกันของเขามีสีออ่ นมากจนดูเหมือนสีขาวเมื่ออยูใ่ น
แสงสลัวของห้ องโถง แต่พอเข้ าไปใกล้ ๆ เขาจึงเห็นว่าที่จริงแล้ วมันมีสีเงินอ่อนเจือสีทองเล็กน้ อย
‚เดร็อนเคยทําอย่างนี ้มาแล้ วน่า‛ อีกคนหนึง่ ตอบ พลัมเมอร์ ยืนอยูต่ รงนันราวกั
้
บจงใจยืนบังผู้พดู จาก
สายตาของดังก์ ‚เจ้ าไม่นา่ สัง่ ให้ เขาลงชื่อด้ วยเลย เขาไม่ได้ เหมาะกับสนามแข่งขันมากไปกว่าเอริสหรื อเรเก็ล‛
‚พูดอย่างนี ้ ท่านจะบอกว่าเขาอยากขี่โสเภณีมากกว่าขี่ม้าละสิ‛ ชายคนแรกกล่าว เขาเป็ นคนบึกบึน
ทรงพลัง เจ้ าชาย – ต้ องเป็ นเจ้ าชายอย่างแน่นอน พระองค์ทรงชุดบริกนั ดีน39หนังบุดมุ เงินสวมทับด้ วยผ้ าคลุม
ผืนหนาซึง่ แต่งขอบด้ วยขนเออร์ มีน40 แก้ มของเขามีรอยแผลเป็ นจากโรคแผลพุพองซึง่ ถูกเคราสีเงินขึ ้นบดบังไป
บางส่วน ‚ไม่จําเป็ นต้ องมาตอกยํ ้าความเหลวแหลกของลูกข้ าให้ ฟังหรอกท่านพี่ มันเพิ่งผ่านชีวิตมาสิบแปดปี
ยังเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ มันต้ อง เปลีย่ น แน่ ช่างทวยเทพปะไร มิเช่นนันข้
้ าสาบานว่าข้ าจะสังหารมันเสีย‛
39

บริ กนั ดีน (Brigandine) เป็ นชุดเกราะซึง่ มีผ้าหรื อหนังเป็ นฐาน บุภายในด้ วยแผ่นเกราะขนาดเล็ก ยึดด้ วยหมุด ประดิษฐ์ ขึ ้น
ในยุคกลาง มีต้นกําเนิดในเอเชียและมาถึงยุโรปหลังการรุกรานของมองโกลใน ค.ศ. 1240
40
เออร์ มีน (Ermine) คือสโตทที่ผลัดขนเป็ นสีขาวในฤดูหนาว เป็ นสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมจําพวกเพียงพอน เป็ นสัญลักษณ์ของ
ราชศักดิ์และบรรดาศํกดิ์ในยุโรป
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‚อย่าโง่นา่ แม้ เดร็อนจะเป็ นคนเช่นนันแต่
้ ก็เป็ นเชื ้อไขของเราสองคนนะ ข้ ามัน่ ใจว่าเซอร์ โรแลนด์ต้อง
ดัดนิสยั เขาได้ แน่ เอกอนก็ด้วย‛
‚หลังจบงานแข่งนี่แล้ วกระมัง‛
‚เอเรี ยนอยูท่ ี่นี่แล้ ว เขาเป็ นนักทวนมือฉกาจกว่าเดร็อน ถ้ าเจ้ ากังวลเรื่ องงานกรี ฑายุทธ์ นะ‛ ดังก์
มองเห็นผู้พดู แล้ ว เขานัง่ อยูบ่ นแท่นนัง่ ยกสูง ในมือถือม้ วนกระดาษมัดหนึง่ ลอร์ ดแอชฟอร์ ดยืนอยู่เหนือไหล่
แม้ จะนัง่ อยูแ่ ต่เมื่อพิจารณาจากความยาวขาที่เหยียดอยูเ่ บื ้องหน้ าแล้ วเขาน่าจะสูงกว่าคนอื่นๆ ราวหนึง่ ช่วงหัว
ผมที่เล็มสันมี
้ สีดําแซมเทา กรามลํ่าสันโกนเกลี ้ยงเกลา ส่วนจมูกดูแล้ วน่าจะเคยหักมามากกว่าหนึง่ ครัง้ แม้ จะ
แต่งกายเรี ยบง่ายในเสื ้อดับเล็ต41สีเขียว, เสื ้อคลุมแขนกุดสีนํ ้าตาล และบู๊ตเก่าครํ่ าคร่า แต่เขามีราศีบางอย่าง
ให้ สมั ผัสได้ ถึงศักดาและฐิ ติ
ดังก์ร้ ูสกึ ตัวว่าเขาเดินเข้ ามาได้ ยินสิ่งที่ไม่ควรได้ ยินเข้ าเสียแล้ ว ข้าออกไปก่อนดีกว่า แล้วค่อยกลับมาที
หลัง ให้พวกเขาคุยกันจบก่อน เขาตัดสินใจ แต่สายเกินไป ทันใดนันเจ้
้ าชายเคราเงิ นก็สงั เกตเห็นเขา ‚เจ้ าเป็ น
ใคร? แล้ วหมายความว่าอย่างไรจึงขัดจังหวะพวกเราเยี่ยงนี ้?‛ เขาถามอย่างก้ าวร้ าว
‚เขาคืออัศวินที่มีนดั กับ คหรักษ์ ผ้ สู ามารถของเรา‛ ชายผู้นงั่ อยู่กล่าวพร้ อมส่งยิ ้มให้ ดงั ก์ ราวกับจะบอก
เป็ นนัยว่าเขาเห็นดังก์มาตังแต่
้ แรก ‚เราสองก็เป็ นผู้บกุ รุกของสถานที่แห่งนี ้เหมือนกัน เข้ ามาใกล้ ๆ เถิดท่าน‛
ดังก์เขยิบไปข้ างหน้ าโดยไม่แน่ใจว่าตัวเองควรทําอะไร เขามองพลัมเมอร์ แต่ไม่ได้ รับความช่วยเหลือ ใด
คหรักษ์ ใบหน้ าซูบตอบที่เมื่อวานวางอํานาจบาตรใหญ่เหลือเกิน ขณะนี ้เพียงยืนก้ มหน้ าจ้ องพื ้นหินเงียบๆ ‚ใต้
เท้ าทังหลาย‛
้
เขาพูด ‚ข้ าน้ อยขอร้ องเซอร์ แมนเฟร็ดให้ ชว่ ยรับรองข้ าเพื่อให้ สามารถร่วมแข่งขันได้ แต่เขา
ปฏิเสธ เขาบอกว่าไม่ร้ ูจกั ข้ า แต่เซอร์ อาร์ แลนเคยรับใช้ เขาจริงๆ ข้ าน้ อยสาบาน ข้ ามีดาบและโล่ของเขา ข้ า –‛
‚แค่ดาบกับโล่มไิ ด้ ทําให้ คนเป็ นอัศวินขึ ้นมาหรอกนะ‛ ลอร์ ดแอชฟอร์ ดประกาศ เขาเป็ นชายร่างใหญ่
ศีรษะล้ าน ใบหน้ ากลมแดง ‚พลัมเมอร์ เล่าเรื่ องของเจ้ าให้ ข้าฟั งแล้ ว ต่อให้ เรายอมรับว่า นัน่ เป็ นดาบและโล่ของ
เซอร์ อาร์ แลนแห่งเพ็นนีทรี จริง เจ้ าก็อาจขโมยมาจากศพของเขาก็ เป็ นได้ ถ้ าเจ้ าไม่มีข้อพิสจู น์ที่ดีกว่านี ้ เช่นตรา
สาร หรื อ–‛
41

ดับเบล็ต (Doublet) เป็ นเสื ้อนอกรัดรูปมีกระดุมของผู้ชายสวมใส่ในยุโรปตะวันตกยุคกลางถึงกลางศตวรรษที่ 17
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‚ข้ าจําเซอร์ อาร์ แลนแห่งเพ็นนีทรี ได้ ‛ ชายบนแท่นนัง่ กล่าวเบาๆ ‚เขาไม่เคยชนะงานกรี ฑายุทธ์ งานใด
เลยเท่าที่ข้ารู้ แต่เขาก็ไม่เคยสร้ างความอัปยศแก่ตนเช่นกัน ที่คงิ สแลนดิงเมื่อสิบหกปี ก่อน เขาเอาชนะ
ลอร์ ดสโตคเวิร์ธกับบุตรนอกสมรสแห่งฮาร์ เร็นฮอลได้ ในการต่อสู้ตะลุมบอน หลายปี ก่อนนันที
้ ่แลนนิสพอร์ ทเขา
เคยแทงราชสีห์ขนเทาตกม้ าเชียวนะ แน่นอนว่าตอนนันผมของราชสี
้
ห์ผ้ นู นยั
ั ้ งไม่เทานักหรอก‛
‚เขาเคยเล่าเรื่ องนันให้
้ ข้าน้ อยฟั งหลายรอบแล้ วขอรับ‛ ดังก์พดู
ชายร่างสูงมองพิจารณาเขา ‚ถ้ าเช่นนันท่
้ านก็ต้องจําชื่อจริงของราชสีห์ขนเทาได้ สินะ ข้ าแน่ใจ‛
เป็ นเวลาครู่หนึง่ ที่หวั ของดังก์วา่ งเปล่า ท่านผูเ้ ฒ่าเล่าเหตุการณ์ นนั้ ให้ข้าฟั งเป็ นพันๆ รอบแล้ว ราชสีห์
ราชสีห์... เขาชื ่อ... เขาชื ่อ... เขาเกือบสิ ้นหวังอยูแ่ ล้ วตอนที่จๆู่ ก็นกึ ขึ ้นได้ ‚เซอร์ เดมอน แลนนิสเตอร์ !‛ เขา
ตะโกน ‚ราชสีห์ขนเทา ปั จจุบนั เขาคือจ้ าวผู้ครองคาสเทอร์ ลีร็อค‛
‚ถูกต้ อง‛ ชายร่างสูงกล่าวอย่างพึงพอใจ ‚เขาลงชื่อร่วมแข่งในวันพรุ่งนี ้ด้ วย‛ เขาเขย่าม้ วนกระดาษใน
มือ
‚ท่านพี่จําอัศวินพุม่ ไม้ ไร้ ชื่อเสียงคนหนึง่ ที่บงั เอิญแทงเดมอน แลนนิสเตอร์ ตกม้ าเมื่อสิบหกปี ก่อนได้
หรื อ? เป็ นไปได้ อย่างไร‛ เจ้ าชายผู้มีเคราสีเงินพูดด้ วยสีหน้ าบึ ้งตึง
‚ข้ าศึกษาทุกอย่างที่ทําได้ เกี่ยวกับ คูแ่ ข่งของข้ าทุกคนเป็ นนิสยั ไปแล้ ว‛
‚ท่านพี่ลดตัวลงไปประลองทวนกับอัศวินพุม่ ไม้ ทําไม?‛
‚มันผ่านมาเก้ าปี แล้ ว ที่ปราสาทสตอร์ มสเอ็นด์ ลอร์ ดบะราธเธียนจัดงานกรี ฑายุทธ์เพื่อเฉลิมฉลองการ
เกิดของหลานชาย ข้ าจับสลากได้ เซอร์ อาร์ แลนเป็ นคูต่ อ่ สู้ในรอบแรก พวกเราทําทวนหักกันตังสี
้ ่ เล่มกว่าข้ าจะ
แทงเขาตกม้ าได้ สําเร็จ‛
‚เจ็ดเล่ม ต่างหาก‛ ดังก์เถียง ‚และนัน่ เป็ นการแข่งกับเจ้ าชายแห่ง มกรศิลาด้ วย!‛ คําพูดยังไม่ทนั จะพ้ น
ปาก เขาก็อยากกลืนมันกลับ ลงท้ องเสียแล้ ว เจ้าทึ่มดังก์เอ๊ย กะโหลกหนาอย่างกับกาแพงเมื อง เขาได้ ยินเสียง
ตําหนิของชายชรา
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‚ถูกต้ อง‛ เจ้ าชายจมูกหักยิ ้มอย่างอ่อนโยน ‚เวลาเล่าเรื่ องย่อมมีการเติมแต่ง ข้ ารู้ อย่าได้ มองอาจารย์
เฒ่าของท่านในแง่ลบเลยนะ แต่ข้าเกรงว่ามันแค่สี่เล่มจริงๆ‛
ดังก์ร้ ูสกึ ขอบคุณที่ห้องโถงแห่งนันมี
้ แสงเพียงสลัวๆ เขารู้ ว่าหูของเขากําลังแดงกํ่า ‚ใต้ เท้ า‛ ไม่ใช่ นัน่ ก็
ผิดเหมือนกัน ‚ฝ่ าบาท‛ เขาคุกเข่าลงน้ อมศีรษะ ‚เป็ นอย่างที่พระองค์ตรัสพะย่ะค่ะ สี่เล่ม กระหม่อมมิได้ ตงใจ
ั้
จะ... กระหม่อมไม่เคย... ท่านผู้เฒ่า เซอร์ อาร์ แลน มักพูดอยู่บอ่ ยๆ ว่ากระหม่อมมันกะโหลกหนาเหมือนกําแพง
เมือง แถมยังหัวช้ าอย่างกับออร็อ คช์42‛
‚และแข็งแกร่งดุจออร็อคช์เช่นกัน ด้ วยรูปลักษณ์ของท่าน‛ เบเลอร์ เบรกสเปี ยร์ กล่าว ‚ท่านมิได้
ล่วงเกินใครหรอก ลุกขึ ้นเถิด‛
ดังก์ลกุ ขึ ้นยืนพลางนึกสงสัยว่าเขาควรก้ มหน้ าไว้ หรื อ ไม่ เขาได้ รับอนุญาตให้ มองพระพักตร์ ของ
เจ้ าชายได้ หรื อ ข้ากาลังสนทนาเบเลอร์ ทาร์ แกเรี ยน, เจ้าชายแห่งมกรศิ ลา, ราชปฏิ หตั ถ์ 43และรัชทายาทผูส้ ื บ
ทอดบังลังก์เหล็กของเอกอนผูพ้ ิ ชิต อัศวินพุม่ ไม้ จะไปกล้ าเอ่ยปากอะไรกับคนผู้นี ้ได้ ? ‚ท่าน... ฝ่ าบาททรงคืนม้ า
และเกราะให้ ทา่ นผู้เฒ่าโดยมิได้ เรี ยกค่าไถ่ กระหม่อมจําได้ ‛ เขาพูดตะกุกตะกัก ‚ท่านผู้เฒ่า... เอ่อ เซอร์ อาร์ แลนเคยบอกกระหม่อมว่าฝ่ าบาทคือแก่นแท้ แห่งอัศวินจรรยา44และวันหนึง่ เจ็ดราชอาณาจักรจะมีความสงบสุข
ร่มเย็นในฝี พระหัตถ์ของพระองค์‛
‚ข้ าภาวนาว่ายังอีกหลายปี นะ‛ เจ้ าชายเบเลอร์ กล่าว
‚ไม่‛ ดังก์เอ่ยอย่างตระหนกตกใจ เขาเกือบหลุดปากออกไปแล้ วว่า ข้าไม่ได้หมายความว่าพระราชา
ควรตายนะ แต่หยุดตัวเองไว้ ได้ ทนั ‚ขอประทานอภัยขอรับนายท่าน กระหม่อมหมายถึง ฝ่ าบาทพะย่ะค่ะ‛

42

ออร็ อคซ์ (Auroch) วัวป่ าโบราณที่เคยอยูใ่ นป่ าทวีปแอฟริ กาเหนือ, ยุโรป, และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเขายาว ปั จจุบนั
สูญพันธุ์ไปแล้ ว
43
ราชปฏิหตั ถ์ (Hand of the King) แปลว่าผู้ช่วยพระราชา ประกอบด้ วย ราช; ปฏิ = เฉพาะ, ตอบ, ทวน, กลับ, เป็ นรอง
(ความหมายหนึง่ ในภาษาเดิม); หัตถ์ = มือ, ผู้ถือครอง (เมื่อวางไว้ หลังคํานามอื่น), ผู้ช่วย (ความหมายหนึง่ ในภาษาเดิม)
44
อัศวินจรรยา (Chivalry) ประกอบด้ วย อัศวิน; จรรยา = ความประพฤติอนั ควรในหมูค่ ณะ คือความประพฤติอนั ควรของ
อัศวิน นอกจากความกล้ าหาญ, ซื่อสัตย์, และเกียรติยศแล้ ว ยังรวมถึงคติธรรม เช่น การปกป้องผู้ออ่ นแอ, เปี่ ยมทักษะในการ
รบ, และการให้ เกียรติสตรี
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เขานึกขึ ้นได้ ทีหลังว่าชายกํายําผู้มีเคราสีเงินเรี ยกเจ้ าชายเบเลอร์ วา่ ท่านพี่ คนนัน้ ก็เป็ นสายเลือดของ
มังกรเช่นกัน ข้ามันโง่จริ งๆ ให้ตายสิ เขาเป็ นใครอื่นไปไม่ได้ นอกจากเจ้ าชายเมคาร์ บุตรชายคนสุดท้ องในราช
โอรสทังสี
้ ่ของพระเจ้ าเดร็อน เจ้ าชายเอริสเป็ นคนชอบอ่านหนังสือ ส่วนเจ้ าชายเรเก็ลนันวิ
้ กลจริต, นิ่งเงียบ, และ
กําเสาะอ่อนแอ ทังคู
้ ด่ ไู ม่นา่ จะเดินทางมาครึ่งอาณาจักรเพื่อร่วมงานกรี ฑายุทธ์ แต่เมคาร์ เองก็ได้ รับการกล่าว
ขานว่าเป็ นนักรบนามกระเดื่องผู้ปรี ชาสามารถ แม้ จะถูกบดบังโดยรัศมีของพระเชษฐาเสมอมา
‚ท่านประสงค์จะลงชื่อร่วมประลองใช่ไหม?‛ เจ้ าชายเบเลอร์ ถาม ‚มันอยูใ่ นอํานาจการตัดสินใจของ
ผู้ดแู ลการแข่งขัน แต่ข้าไม่เห็นสาเหตุอะไรให้ ต้องปฏิเสธ‛
คหรักษ์ น้อมศีรษะลง ‚ตามแต่พระประสงค์พะย่ะค่ะ‛
ดังก์พยายามจะกล่าวขอบคุณอย่างตะกุกตะกัก แต่เ จ้ าชายเมคาร์ พดู แทรกขึ ้น ‚ดี ท่านซาบซึ ้งใจยิ่ง ที
นี ้ก็ไปได้ แล้ ว‛
‚ท่านโปรดยกโทษให้ น้องชายผู้สงู ศักดิข์ องข้ าด้ วยเถอะ‛ เจ้ าชายเบเลอร์ กล่าว ‚ลูกชายของเขาสองคน
หายตัวไประหว่างทางมาที่นี่ เขากําลังเป็ นห่วงลูกๆ‛
‚ฝนฤดูใบไม้ ผลิทําให้ ลําธารหลายสายล้ นเอ่อ‛ ดังก์พดู ‚บางทีเหล่าโอรสอาจเพียงประสบความล่าช้ า
ในการเดินทาง‛
‚ข้ าไม่ได้ มาที่นี่เพื่อรับฟั งคําชี ้แนะจากอัศวินพุม่ ไม้ ‛ เจ้ าชายเมคาร์ ประกาศแก่พระเชษฐา
‚ท่านไปเถอะ‛ เจ้ าชายเบเลอร์ บอกดังก์อย่างอ่อนโยน
‚พะย่ะค่ะ‛ เขาโค้ งคํานับแล้ วหันหน้ าไป
แต่ก่อนที่เขาจะทันเดินออกไป เจ้ าชายก็เรี ยกเขาไว้ ‚นี่แน่ะ ท่าน ยังมีอีกเรื่ องหนึง่ ท่านมิใช่เลือดเนื ้อ
เชื ้อไขของเซอร์ อาร์ แลนใช่ไหม?‛
‚ขอรับนายท่าน... เอ้ อ ไม่ใช่พะย่ะค่ะ‛
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เจ้ าชายพยักเพยิดไปยังโล่กรํ าศึกในมือดังก์ และตราจอกติดปี กบนผิวของมัน ‚ตามกฎหมายแล้ วมี
เพียงบุตรแท้ ๆ เท่านันที
้ ่สามารถรับสืบทอดลัญจกรประจําตัวของอัศวินผู้หนึง่ ได้ ท่านต้ องหาเลขนะ45ใหม่นะ
เพื่อเป็ นตราสัญลักษณ์ของท่านเอง‛
‚กระหม่อมจะหาตราใหม่พะย่ะค่ะ‛ ดังก์พดู ‚ขอบพระทัยอีกครัง้ พะย่ะค่ะ กระหม่อมจะต่อสู้อย่างห้ าว
หาญให้ ฝ่าบาทได้ ทอดพระเนตร‛ ห้าวหาญไม่แพ้เบเลอร์ เบรกสเปี ยร์ ชายชราเคยพูดอยู่เสมอ

45

เลขนะ (device) หมายถึง รอยเขียน ตัวอักษร หรื อลวดลาย
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พ่

อค้ าเหล้ าองุ่นและคนทําไส้ กรอกต่างทํามาค้ าขึ ้น โสเภณีเดินเทียวไปมาระหว่างแผงลอยและ
ค่ายพักอย่างไร้ ยางอาย บางคนหน้ าตาดีพอตัว โดยเฉพาะเด็กสาวผมแดงคนหนึง่ ดังก์ไม่อาจ
ห้ ามสายตาไม่ให้ มองหน้ าอกของนาง มันไหวไปมาอยูใ่ ต้ เสื ้อชันในเมื
้
่อนางเดินทอดน่องผ่านไป

เขานึกถึงเหรี ยญเงินในกระเป๋ า ข้าสามารถพานางกลับค่ายพักแล้วหลับนอนกับ นางได้ทงั้ คืนถ้าข้าต้องการ เขา
ไม่เคยหลับนอนกับผู้หญิง อีกอย่างเขารู้วา่ ตัวเองอาจต้ องตายในการประลองรอบแรกก็ได้ งานแข่งขันบางครัง้ ก็
อันตราย... แต่โสเภณีเองก็อนั ตรายเช่นกัน ชายชราเคยเตือน นางอาจชิ งทรัพย์ข้าไปตอนข้าหลับ แล้วข้าจะทา
อย่างไรต่อล่ะ? พอสาวน้ อยผมแดงคนนันชํ
้ าเลืองข้ ามไหล่กลับมามองเขา ดังก์ก็สา่ ยศีรษะแล้ วเดินจากไป
เขาเจอเอ็กที่งานแสดงหุน่ เชิด เอ็กนัง่ ขัดสมาธิกบั พื ้นโดยดึงผ้ าคลุมศีรษะขึ ้นสวมเพื่อซ่อนหัวล้ าน เด็ก
คนนันกลั
้ วจนไม่ยอมเข้ าปราสาท ซึง่ ดังก์คดิ ว่าน่าจะเกิดจากความประหม่าและความละอายอย่างละครึ่ง เขา
ไม่คิดว่าตนเองคู่ควรจะไปคลุกคลีตีโมงกับเหล่าขุนนาง ยิ่ งเป็ นเจ้าชายยิ่ งแล้วใหญ่ ไม่ตา่ งกับตัวเขาเองตอนยัง
เล็ก โลกนอกตรอกเหลือบไรนันทั
้ งน่
้ ากลัวและน่าตื่นตาพอกัน เอ็กก็แค่ต้องการเวลาเท่านัน้ สําหรับตอนนี ก้ าร
ให้ เหรี ยญทองแดงแล้ วปล่อยให้ เขาสนุกสนานกับร้ านค้ าน่าจะเป็ นนํ ้าใจต่อเขามากกว่าจะฝื นลากเขาเข้ าไปใน
ปราสาท
เช้ านี ้นักเชิดหุน่ กําลังแสดงละครเรื่ องฟลอเรี ยนและจ็องควิล หญิงอ้ วนจากดอร์ นิชกําลังเชิดหุน่ ฟลอเรี ยนในชุดเกราะซึง่ ทําจากผ้ าหลากสี ส่วนเด็กสาวร่างสูงชักใยหุน่ จ็องควิล ‚เจ้ าไม่ใช่อศั วิน‛ เธอพูดขณะปาก
ของหุน่ เชิดขยับขึ ้นลง ‚ข้ ารู้จกั เจ้ า เจ้ าคือฟลอเรี ยนหาสกต่างหาก‛
‚ถูกต้ องแล้ วแม่นาง‛ หุน่ อีกตัวตอบพร้ อมคุกเข่าลง ‚หาสกมือฉมังและอัศวินมือฉกาจ‛
‚ผู้เป็ นทังหาสกและอั
้
ศวินงันรึ
้ ?‛จ็องควิลพูด ‚ไม่เคยได้ ยินอะไรเช่นนี ้มาก่อน‛
‚โฉมตรูเอ๋ย‛ ฟลอเรี ยนพูด ‚ทุกบุรษล้ วนเป็ นหาสกและทุกบุรุษล้ วนเป็ นอัศวิน หากเป็ นเรื่ องของอิสตรี
แล้ วไซร้ ‛
มันเป็ นการแสดงที่ดี ทังหวานซึ
้
้งทังเศร้
้ าสร้ อย มีการประชันดาบอันเปี่ ยมชีวิตชีวาในช่วงท้ าย และมี
ยักษ์ ซงึ่ ลงสีอย่างสวยงาม เมื่อการแสดงจบลงหญิงอ้ วนก็ไปเก็บค่าชมจากคนดูในขณะที่เด็กสาวเก็บข้ าวของ
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ดังก์รับเอ็กแล้ วเดินไปหาเธอ
‚เจ้ าคะ นายท่าน?‛ เธอชําเลืองมองและยิ ้มข้ างเดียวให้ เธอเตี ้ยกว่าเขาอยูช่ ว่ งหัวหนึง่ แต่ก็ยงั สูงกว่า
หญิงทุกคนที่เขาเคยพบ
‚การแสดงนัน่ เยี่ยมไปเลย‛ เอ็กพูดด้ วยความชื่นชม ‚ข้ าชอบการบังคับของเจ้ านะ ทังจ็
้ องควิล, มังกร,
แล้ วก็ตวั ละครอื่นๆ ด้ วย ปี ก่อนข้ าก็ได้ ดลู ะครหุน่ เชิด แต่มนั เคลื่อนไหวตะกุกตะกักเหลือเกิน ของเจ้ าเคลื่อนไหว
ไหลลื่นกว่า‛
‚ขอบคุณเจ้ าค่ะ‛ เธอพูดกับเด็กชายอย่างสุภาพ
ดังก์พดู ขึ ้น ‚หุน่ ของเจ้ าก็ถกู แกะสลักมาได้ ดีทีเดียว โดยเฉพาะมังกร ช่างดูดรุ ้ ายเสียจริง เจ้ าทําเอง
หรื อ?‛
เธอพยักหน้ า ‚อาข้ าเป็ นคนแกะสลัก ข้ าเป็ นคนลงสี‛
‚เจ้ าจะช่วยวาดภาพให้ ข้าได้ ไหม? ข้ ามีเงินจ่าย‛ เขาปลดโล่จากบ่าแล้ วหันมัน ให้ เธอดู ‚ข้ าต้ องวาด
อะไรสักอย่างทับภาพจอกติดปี กนี่‛
เด็กสาวชําเลืองมองโล่ แล้ วชําเลืองมองดังก์ ‚ท่านอยากให้ วาดภาพอะไรหรื อ ?‛
ดังก์ยงั ไม่ได้ ตดั สินใจเรื่ องนันเลย
้
ถ้ าไม่ใช่จอกติดปี กของผู้เฒ่าแล้ วจะเป็ นอะไรล่ะ ? หัวของเขากลวง
เปล่า เจ้าทึ่มดังก์เอ๊ย กะโหลกหนาอย่างกับกาแพงเมื อง ‚ข้ าไม่... ไม่แน่ใจ‛ หูของเขาเริ่มเปล่งสีแดง เขารู้ตวั แต่
ทําอะไรไม่ได้ ‚เจ้ าคงคิดว่าข้ าโง่จนน่าขําสินะ‛
เธอยิ ้ม ‚ทุกบุรุษล้ วนเป็ นหาสกและทุกบุรษล้ วนเป็ นอัศวิน ‛
‚เจ้ ามีสีอะไรบ้ างหรื อ?‛ เขาถามด้ วยหวังว่ามันจะช่วยให้ เขาคิดอะไรออก
‚ข้ าสามารถผสมได้ ทกุ สีตามที่ทา่ นต้ องการ‛
ดังก์คดิ มาเสมอว่าสีนํ ้าตาลของชายชราช่างดูหม่นหมอง ‚พื ้นหลังน่าจะเป็ นสีของท้ องฟ้ายามเย็น‛ ปุบ
ปั บเขาก็พดู ออกมา ‚ท่านผู้เฒ่าชอบดูตะวันตกดิน ส่วนเลขนะ...‛
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‚ต้ นเอล์ม‛ เอ็กพูด ‚ต้ นเอล์มสูงใหญ่ แบบเดียวกับต้ นที่บอ่ นํ ้า ลําต้ นสีนํ ้าตาล กิ่ง ก้ านสีเขียว‛
‚ใช่‛ ดังก์พดู ‚นัน่ ใช้ ได้ ต้ นเอล์ม ... แต่ขอดาวตกอยูข่ ้ างบนด้ วย เจ้ าทําได้ ไหม?‛
เด็กสาวผงกศีรษะรับ ‚ขอโล่ให้ ข้านะ ข้ าจะวาดให้ คืนนี ้เลย แล้ วจะคืนให้ ทา่ นในวันพรุ่งนี ‛้
ดังก์สง่ โล่ให้ ‚ข้ าคือเซอร์ ดนั แคนผู้สงู ใหญ่ ‛
‚ข้ าชื่อแทนเซ็ล‛ เธอหัวเราะ ‚แทนเซ็ลสูงเกิน พวกเด็กผู้ชายเคยล้ อข้ าว่าอย่างนัน‛
้
‚เจ้ าไม่ได้ สงู เกินเสียหน่อย‛ ดังก์โพล่งออกมา ‚เจ้ าสูงพอดีเลยล่ะสําหรับ... ‛ เขาเพิ่งรู้ตวั ว่ากําลังจะพูด
อะไรออกไป เขาขวยอายอย่างหนัก
‚สําหรับ...?‛ แทนเซ็ลถามพลางเอียงศีรษะอย่างใคร่ร้ ู
‚...เชิดหุน่ ‛ เขาจบประโยคอย่างเงอะงะ
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วั

นแรกของการแข่งขันเริ่มต้ นอย่างสว่างกระจ่างใส ดังก์ซื ้อเสบียงอาหารมาเต็มถุง พวกเขาจึงมีทงั ้
ไข่หา่ น, ขนมปั งทอด, และเบคอนเป็ นอาหารเช้ า แต่หลังจากปรุงอาหารเสร็จเขาก็พบว่าตัวเองกิน
ไม่ลง ท้ องไส้ เขาแข็งเกร็งอย่างกับก้ อนหินทังที
้ ่เขายังไม่ต้องลงแข่งในวันนี ้ สิทธิ์ลงสนามรอบแรกๆ

เป็ นของอัศวินผู้มีชาติกําเนิดสูงกว่าและมีชื่อเสียงกว่า รวมถึงขุนนางกับบุตรและผู้ชนะจากงานกรี ฑายุทธ์ อื่น
เอ็กจ้ อไม่หยุดตลอดมื ้อเช้ า เขาพูดเรื่ องคนนันบ้
้ างคนนี ้บ้ างว่าจะแสดงฝี มือได้ เพียงใด เจ้านีม่ นั ไม่ได้
ล้อเล่นนะเนีย่ ตอนทีบ่ อกว่ารู้จกั อัศวิ นเก่งๆ ทุกคนในเจ็ดราชอาณาจักร ดังก์คดิ อย่างสลดใจ เขารู้สกึ ว่าตัวเอง
ช่างตํ่าต้ อยเสียเหลือเกินที่ต้องตังใจฟั
้ งเด็กกําพร้ าผอมแห้ งแบบนี ้ แต่ความรู้ของเอ็กอาจมีประโยชน์กบั เขาก็ได้
หากต้ องประลองทวนกับคนเหล่านัน้
ทุง่ หญ้ าแน่นขนัดไปด้ วยมวลชนอันปั่ นป่ วน ต่างคนต่างพยายามใช้ ศอกแหวกทางเข้ าไปใกล้ สนามแข่ง
เพื่อให้ มองเห็นได้ ชดั ขึ ้น ดังก์ใช้ ศอกแหวกทางได้ เก่งกว่าใครแถมยังตัวใหญ่กว่าเพื่อน เขาเลื ้อยลดไปยังพื ้นยก
สูงห่างรัว้ ราวหกหลา46 พอเอ็กบ่นว่าเห็นแต่ก้น ดังก์ก็อ้ มุ เด็กชายขึ ้นนัง่ บนบ่า บนซุ้มที่นงั่ อีกฟากของทุง่ หญ้ า
เริ่มเต็มไปด้ วยขุนนาง, ชนชันสู
้ ง, เศรษฐี ของเมืองและอัศวินที่ตดั สินใจไม่ลงแข่งในวันนี ้ เขาไม่เห็นเจ้ าชายเมคาร์ แต่เขาจําเจ้ าชายเบเลอร์ ผ้ ปู ระทับอยูข่ ้ างลอร์ ดแอชฟอร์ ดได้ แสงแดดสีทองสะท้ อนเจิดจ้ าจากขอยึดผ้ า
คลุมและรัดเกล้ าขนาดเล็กที่พระองค์สวมขมับ แต่นอกจากนันแล้
้ วพระองค์ทรงฉลองพระองค์เรี ยบง่ายกว่า
ขุนนางโดยส่วนใหญ่ อันทีจ่ ริ งผมสี เข้มนัน่ ทาให้พระองค์ไม่เหมื อนทาร์ แกเรี ยนเลย ดังก์บอกเอ็กเช่นนัน้
เหมือนกัน
‚ว่ากันว่าพระองค์ทรงมีรูปลักษณ์ เหมือนพระมารดา‛ เด็กชายช่วยรื อ้ ฟื น้ ความจําให้ เขา ‚นางเป็ นเจ้ าหญิงชาวดอร์ นิช‛
นักรบผู้พิทกั ษ์ ทงห้
ั ้ าตังกระโจมอยู
้
ฝ่ ั่ งเหนือของสนามแข่งขันโดยมีแม่นํ ้าอยูข่ ้ างหลัง กระโจมหลังเล็กสุด
สองหลังมีสีส้ม นอกกระโจมมีโล่ตีตราดวงอาทิตย์และเชฟรอนสีขาวแขวนแสดงไว้ สองหลังนันคื
้ อกระโจมของ

ประมาณ 5 เมตรครึ่ ง
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แอนโดรว์และโรเบิร์ตผู้เป็ นบุตรชายของลอร์ ดแอชฟอร์ ดและเป็ นพี่ชายของนวลลออประจํางาน ดังก์ไม่เคยได้
ยินใครกล่าวถึงผลงานของพวกเขามาก่อน ซึง่ ก็แปลว่า มีความเป็ นไปได้ มากที่สองคนนันจะแพ้
้
ไปก่อนใคร
ข้ างกระโจมสีส้มคือกระโจมย้ อมสีเขียวเข้ มหลังใหญ่กว่ากันมาก กุหลาบทองคําแห่งไฮการ์ เดนโบก
กระพืออยูเ่ หนือกระโจม เลขนะเดียวกันนันปรากฎบนโล่
้
สีเขียวขนาดใหญ่ซงึ่ แขวนอยูน่ อกประตูด้วย ‚นัน่ ของ
ลีโอ ไทเร็ ลล์ จ้ าวผู้ครองไฮการ์ เดน‛ เอ็กบอก
‚ข้ ารู้นา่ ‛ ดังก์พดู ด้ วยความรํ าคาญ ‚ข้ ากับท่านผู้เฒ่าเคยรับใช้ ที่ไฮการ์ เดนตังแต่
้ ก่อนเจ้ าเกิดเสียอีก ‛
ตัวเขาเองจําช่วงเวลานันไม่
้ คอ่ ยได้ แล้ ว แต่เซอร์ อาร์ แลนมักพูดถึง ลีโอ ลองธอร์ น47อยูบ่ อ่ ยๆ ซึง่ เป็ นชื่อที่ผ้ คู นใช้
เรี ยกเขาเป็ นบางครัง้ เขาเป็ นนักทวนไร้ เทียมทานแม้ มีเส้ นผมสีเงินมากมายขึ ้นแซมบนศีรษะแล้ ว ‚ข้ างกระโจม
นัน่ ต้ องเป็ นลอร์ ดลีโอแน่ๆ คนเคราเทาตัวผอมในชุดสีเขียวและทองนัน่ ‛
‚ใช่แล้ ว‛ เอ็กพูด ‚ข้ าเคยเห็นเขาหนหนึง่ ที่ คงิ สแลนดิง เขาไม่ใช่คนที่ทา่ นอยากท้ าประลองหรอกนะ
ขอรับ‛
‚เจ้ าหนู ข้ าไม่จําเป็ นต้ องให้ เจ้ ามาสอนหรอกนะว่าควรท้ าใคร‛
กระโจมหลังที่สี่ปักเย็บขึ ้นจากผ้ า รูปข้ าวหลามตัดสีแดงและสีขาวหลายผืนสลับกัน ดังก์ไม่ร้ ู วา่ นัน่ เป็ นสี
ประจําตัวของใคร แต่เอ็กบอกว่ ามันเป็ นของอัศวินจากนโคทรภูมิ48แห่งอาร์ ริน นามเซอร์ ฮมั เฟรย์ ฮาร์ ดงิ ‚เขา
เคยชนะเลิศการตะลุมบอนครัง้ ใหญ่ที่เมเดนพูลเมื่อปี กลายขอรับ แถมยังเคยแทงทังเซอร์
้ ดอนเน็ลแห่งดัสเค็น
เดลกับขุนนางใต้ อาณัตขิ องอาร์ รินและรอยส์ตกม้ าในสนามแข่งมาหมดแล้ ว‛
กระโจมหลังสุดท้ ายเป็ นของเจ้ าชายวาลาร์ มันเป็ นกระโจมผ้ าไหมสีดํา ธงปี กนกสีแดงเข้ มห้ อยเรี ยงกัน
เป็ นแถวเหมือนเปลวไฟสีแดงจากหลังคา โล่บนไม้ แขวนมีสีดําแวววาว ตีตรามังกรสามเศียรแห่งราชวงศ์ทาร์ แกเรี ยน อัศวินแห่งราชองครักษ์นายหนึง่ ยืนอยูข่ ้ างโล่ เกราะสีขาวแวววาวตัดกับผ้ าสีดําของกระโจม พอเห็น

47

Longthorn เป็ นนามสกุลอังกฤษนามหนึง่ คาดว่าเป็ นคําย่อของคําประกอบที่หมายถึงถิ่นที่อยูใ่ น ‚ทุง่ เรี ยวยาวที่ไม้ หนามงอก
งาม‛ (long field where thorns grew) คาดว่าในที่นี ้เป็ นชื่อเล่นยุคกลางที่ตงโดยเปรี
ั้
ยบเทียบผมสีเงินในผมเผ้ าเป็ นไม้ หนามที่
งอกงามบนทุง่ ดังกล่าว
48
นโคทรภูมิ (The Vale) แปลว่า ดินแดนหุบเขา ประกอบด้ วย นโคทร = เวิ ้งเขา, หุบเขา; ภูมิ
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ราชองครักษ์ ยืนอยูต่ รงนันแล้
้ วชวนให้ ดงั ก์สงสัยว่าจะมีผ้ ทู ้ าชิงคนไหนกล้ าแตะต้ องโล่มงั กรนันด้
้ วยหรื อ ถึง
อย่างไรวาลาร์ ก็มีศกั ดิเ์ ป็ นพระราชนัดดาและยังเป็ นถึงโอรสของเบเลอร์ เบรกสเปี ยร์
มิใช่เรื่ องที่เขาต้ องกังวลเลย เมื่อแตรแผดเสียงเพื่อเรี ยกตัวผู้ท้าชิง นักรบผู้พิทกั ษ์ ทงห้
ั ้ าล้ วนถูกเรี ยก
ออกมาพิทกั ษ์นวลลออ ดังก์ได้ ยินเสียงฮือฮาอย่างตื่นเต้ น ของผู้ชมขณะผู้ท้าชิงปรากฏตัวทีละคนที่ริมฝั่ งใต้ ของ
สนาม โฆษกประกาศชื่อของอัศวินแต่ละนายอย่างกึกก้ อง พวกเขาหยุดม้ าหน้ าซุ้มที่นงั่ เพื่อปั กทวนแสดงความ
เคารพลอร์ ดแอชฟอร์ ด, เจ้ าชายเบเลอร์ , และนวลลออ ก่อนจะตีวงไปยังสุดทางฝั่ งเหนือของทุง่ หญ้ าเพื่อเลือกคู่
ต่อสู้ ราชสีห์ขนเทาแห่งคาสเทอร์ ลีร็อคเลือกกระทุม่ โล่ของลอร์ ดไทเร็ ลล์ ในขณะที่ทายาทผมทองของเขา เซอร์
ไทโบลท์ แลนนิสเตอร์ ท้าบุตรคนโตของลอร์ ดแอชฟอร์ ด , ลอร์ ดทัลลีแห่งริเวอร์ รันสะกิดโล่ลายข้ าวหลามตัดของ
เซอร์ ฮมั เฟรย์ ฮาร์ ดงิ , เซอร์ อาเบลาร์ ไฮทาวเวอร์ เคาะโล่ของวาลาร์ , ส่วนแอชฟอร์ ดผู้น้องถูกท้ าทายด้ วยเสียงกู่
ร้ องของเซอร์ ไลโอเนล บะราธเธียนผู้ถกู ขนานนามว่าวายุสรวล
บรรดาผู้ท้าชิงควบม้ าเหยาะย่างกลับไปรอคูแ่ ข่งที่ฝั่งใต้ ของลูว่ ิ่ง เซอร์ อาเบลาร์ สวมเกราะสีเงินและสี
เขม่าควัน มีหอรบหินยอดเพลิงลุกโชนประดับบนโล่, แลนนิสเตอร์ ทงสองสวมชุ
ั้
ดสีแดงเข้ มทังตั
้ ว ประดับตรา
ราชสีห์ทองคําแห่งคาสเทอร์ ลีร็อค, วายุสรวลเรื องอร่ามในผ้ าคลุมทองคํา มีกวางฉกรรจ์สีดํา บนหน้ าอกและบน
โล่ หมวกเกราะติดเขากวางเหล็กขนาดใหญ่, ลอร์ ดทัลลีสวมผ้ าคลุมลายแถบสีนํ ้าเงินสลับแดง ยึดด้ วยปลา
เทราท์เงินบนบ่าทังสองข้
้
าง, ทุกคนต่างชูทวนยาวสิบสองฟุตขึ ้นฟ้า สายลมแรงพัดกระตุกทิวธงปี กนก
ทางเหนือของทุง่ หญ้ า บรรดาอนุจรจูงม้ าเดสเตรี ยร์ 49สวมเครื่ องประดับม้ าสีสนั สดใสมาให้ นกั รบผู้พิทักษ์ พวกเขาสวมหมวกเกราะแล้ วรับโล่กบั ทวนไปถือไว้ แลดูองอาจไม่แพ้ คตู่ อ่ สู้ ชุดผ้ าไหมฟูฟ่องสีส้มของพี่
น้ องแอชฟอร์ ด, ลวดลายข้ าวหลามตัดสีแดงสลับขาวของเซอร์ ฮมั เฟรย์ , ลอร์ ดลีโอบนม้ าศึกสีขาวคลุมผ้ าซาติน
สีเขียวลายกุหลาบสีทอง และแน่นอน วาลาร์ ทาร์ แกเรี ยน ม้ าของเจ้ าชายหนุม่ มีสีดําราวราตรี เข้ ากับชุดเกราะ,
ทวน, โล่, และเครื่ องประดับม้ า บนหมวกเกราะมีมงั กรสามเศียรขัดเงาสยายปี กลงยาสีแดงสด คูเ่ หมือนของมัน
ถูกวาดไว้ บนพื ้นผิวสีดําแวววาวของโล่ ผู้พิทกั ษ์แต่ละคนมีปอยผ้ าไหมสีส้มรัดเหนือแขนข้ างหนึง่ มันคือสิ่ง
กํานัลที่ได้ รับจากนวลลออ
49

เดสเตรี ยร์ (Destrier) เป็ นม้ าศึกขนาดใหญ่ที่เป็ นที่ร้ ูจกั ดีที่สดุ ในยุคกลาง อัศวินใช้ ม้านี ้ในการศึก, กรี ฑายุทธ์, และการ
ประลองทวน
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ขณะนักรบผู้พิทกั ษ์ ควบม้ าเหยาะย่างเข้ าประจําที่ บนทุง่ หญ้ าแอชฟอร์ ดแทบไม่มีเสียงหรื อการ
เคลื่อนไหวใด พอเสียงแตรดัง ความนิ่งงันก็พลันเปลี่ยนเป็ นความครึกโครม ในไม่ถึงชัว่ อึดใจเดือยม้ าฉาลทอง
สิบคูเ่ ขี่ยนสีข้างม้ าศึกตัวใหญ่สิบตัว คนนับพันเริ่ม กรี ดร้ องตะโกนส่งเสียง เกือกเหล็กสี่สิบเกือกบี ้บดผืนดิน ฉีก
กระชากต้ นหญ้ า ทวนสิบเล่มเอนลงปรับระดับ ทุง่ หญ้ าราวกับสัน่ สะเทือนไปทังผื
้ น นักรบผู้พิทกั ษ์ กบั ผู้ท้าชิงพุง่
เข้ าปะทะกัน เสียงไม้ และเหล็กกระทบกันดังกึกก้ อง เพียงพริบตานักรบบนหลังม้ าก็วิ่ง สวนกันไปแล้ วหันม้ า
กลับมาเตรี ยมปะทะกันอีกรอบ ลอร์ ดทัลลีร่างเซบนอานม้ าแต่ยงั เกาะเอาไว้ ได้ พอผู้ชมตระหนักว่าทวนทังสิ
้ บ
เล่มล้ วนหักสิ ้น เสียงโห่ร้องชื่นชมก็ระเบิดขึ ้น มันถือเป็ นนิมิตหมายอันดีวา่ การแข่งขันจะประสบความสําเร็จ อีก
ทังเป็
้ นข้ อพิสจู น์ความสามารถของเหล่าผู้ประลอง
อนุจรส่งทวนเล่มใหม่ให้ ผ้ แู ข่งขันแทนซากทวนหักที่พวกเขาโยนทิ ้ง และเป็ นอีกครัง้ ที่เดือยม้ ากดลึกลง
ในสีข้าง ดังก์ร้ ูสกึ ได้ ถึงความสัน่ สะเทือนของพื ้นดินข้ างใต้ เอ็กกําลังร้ องตะโกนอย่างมีความสุข บนบ่าของเขา
พลางโบกแขนผอมเรี ยวเหมือนก้ านกล้ องยาสูบไปมา เจ้ าชายหนุม่ อยูใ่ กล้ เขาที่สดุ ดังก์เห็น ปลายหอกสีดําของ
เจ้ าชายจุมพิตหอรบบนโล่ของคูแ่ ข่งก่อนไถลเข้ ากระแทกหน้ าอก พร้ อมกันกับที่ทวนของเซอร์ อาเบลาร์ แตกเป็ น
ชิ ้นเล็กชิ ้นน้ อยคาเกราะอกของวาลาร์ แรงปะทะส่งให้ ม้าศึกสีเทาในผ้ าคลุม ประดับสีเงินเขม่าควันชูขาหน้ าขึ ้น
เซอร์ อาเบลาร์ ไฮทาวเวอร์ ถกู โยนลอยจากโกลนและตกกระแทกพื ้นอย่างรุนแรง
ลอร์ ดทัลลีเองก็ถกู แทงตกม้ าเช่นกันโดยนํ ้ามื อของเซอร์ ฮมั เฟรย์ ฮาร์ ดงิ แต่เขาดีดกายขึ ้นยืนทันทีแล้ ว
ชักดาบยาวออกมา เซอร์ ฮมั เฟรย์โยนทวนทิ ้ง – ทวนยังไม่หกั – เหวี่ยงตัวลงจากหลังม้ าแล้ วเข้ าสู้กนั ต่อ ฝ่ าย
เซอร์ อาเบลาร์ ไม่ได้ มีชีวิตชีวาถึงเพียงนัน้ ผู้ตดิ ตามของเขาวิ่งออกไปหา ช่วยถอดหมวกเกราะแล้ วร้ องขอความ
ช่วยเหลือ จากนันบ่
้ าวใช้ สองคนก็กลุ ีกจุ อแบกอัศวินผู้กําลังมึน งงกลับกระโจมไป ส่วนคูอ่ ื่นๆ บนสนามแข่งนัน้
อัศวินหกนายที่ยงั ไม่ตกม้ ากําลังควบวิ่งเข้ าปะทะกันเป็ นรอบที่สาม มีทวนแตกกระจายเพิ่มขึ ้น รอบนี ้ลอร์ ดลีโอ
ไทเร็ ลล์เล็งเป้าได้ อย่างชํ่าชองมากจนแทงหมวกเกราะของราชสีห์ขนเทาจนหลุดลอยไปจากศีรษะ เมื่อใบหน้ า
เปลือยเปล่า จ้ าวแห่งคาสเทอร์ ลีร็อคก็ยกมือแสดงความเคารพ ปี นลงจากหลังม้ า ยอมแพ้ การแข่งขันไป เมื่อถึง
ตอนนันเซอร์
้
ฮมั เฟรย์ก็ซดั กระหนํ่าจนลอร์ ดทัลลียอมแพ้ แล้ วเช่นกัน ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าเชิงดาบของเขาไม่ได้ ด้อย
ไปกว่าเชิงทวนเลย
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ไทโบลท์ แลนนิสเตอร์ กบั แอนโดรว์ แอชฟอร์ ดขี่ม้าปะทะกั นต่อถึงสามรอบกว่าเซอร์ แอนโดรว์จะโล่แตก
ตกม้ าพ่ายแพ้ ไปในคราเดียว แอชฟอร์ ดคนน้ องทนอึดอยูไ่ ด้ นานกว่านัน้ เขาทําทวนหักไปอย่างน้ อยเก้ าเล่มใน
การประลองกับวายุสรวล เซอร์ ไลโอเน็ล บะราธเธียน ทังนั
้ กรบผู้พิทกั ษ์ และผู้ท้าชิงตกม้ าพร้ อมกันในการแทง
รอบที่สิบเพียงเพื่อจะลุกขึ ้นมาสู้กนั ต่อด้ วยดาบและคทาศึก จนสุดท้ ายเซอร์ โรเบิร์ต แอชฟอร์ ดผู้ บอบชํ ้าไป
ทังตั
้ วก็ยอมรับความพ่ายแพ้ ทว่าบิดาของเขาบนซุ้มที่นงั่ ไม่ได้ มีสีหน้ าผิดหวังเลย จริงอยูว่ า่ ลูกชายของลอร์ ด
แอชฟอร์ ดถูกชิงตําแหน่งนักรบผู้พิทกั ษ์ ไปทังคู
้ ่ แต่พวกเขาต่อสู้กบั อัศวินระดับยอดฝี มือสองนายของเจ็ด
ราชอาณาจักรได้ อย่างสมศักดิศ์ รี
แต่ข้าต้องทาให้ได้ดีกว่านัน้ ดังก์นกึ ขณะมองผู้แพ้ และผู้ชนะสวมกอดกันก่อนจะเดินเคียงบ่าออกจาก
สนามแข่งขัน แค่สไู้ ด้ดีแล้วพ่ายแพ้ยงั ไม่พอสาหรับข้า อย่างน้อยข้าต้องชนะครั้งแรกให้ได้ มิ เช่นนัน้ ข้าจะ
สูญเสี ยทุกอย่าง
จากนี ้ไปเซอร์ ไทโบลท์ แลนนิสเตอร์ กบั วายุสรวลจะเข้ ารับตําแหน่งนักรบผู้พิทกั ษ์ แทนคูแ่ ข่งที่พวกเขา
เอาชนะได้ กระโจมสีส้มเริ่มล้ มลงแล้ ว ห่างไปไม่กี่ฟตุ เจ้ าชายหนุม่ นัง่ ผ่อนคลายอยูบ่ นม้ านัง่ พับยกสูงหน้ า
กระโจมหลังใหญ่สีดําของเขา เขาถอดหมวกเกราะแล้ ว เขามีเกศาดําเหมือนพระบิดาแต่มีริว้ สีสว่างแทรกอยู่
ด้ วย บ่าวคนหนึง่ เอาจอกเงินมาให้ เขายกขึ ้นจิบ น้าเปล่า ถ้าเขาฉลาด ดังก์นกึ ในใจ ถ้าไม่ฉลาดก็เหล้าองุ่น เขา
พบว่าตัวเองกําลังสงสัยว่าวาลาร์ สืบทอดความสามารถของพระบิดามาพอตัวหรื อเปล่า หรื อเขาแค่บงั เอิญจับ
สลากได้ คแู่ ข่งกระจอก
เสียงเป่ าแตรบรรเลงประสาน ป่ าวประกาศว่าผู้ท้าชิงคนใหม่สามคนได้ เข้ าสูส่ นามแล้ ว โฆษกประกาศ
นามของพวกเขา ‚เซอร์ เพียร์ สแห่งตระกูลคาร็ อน จ้าวแห่งสี มนั ตภูมิ‛ เขาตีตราพิณสีเงินบนโล่ แต่บนเสื ้อคลุม
เป็ นลายนกไนทิงเกล ‚เซอร์ โจเซ็ธแห่งตระกูลมัลลิ สเตอร์ จากซี การ์ ด‛ เซอร์ โจเซ็ธสวมหมวกเกราะติดปี ก บนโล่
ของเขามีอินทรี ย์สีเงินบินข้ ามผืนธงสีครามอมม่วง ‚เซอร์ กาเว็นแห่งตระกูลสวอนน์ จ้าวแห่งสโตนเฮล์มบน
แหลมพิโรธ‛ หงส์คหู่ นึง่ หนึง่ ดําหนึง่ ขาว กําลังสู้กนั อย่างโกรธเกรี ย้ วบนตราลัญจกรของเขา ชุดเกราะ, ผ้ าคลุม,
และผ้ าคลุมม้ าของลอร์ ดกาเว็นเป็ นสีดําสลับขาวตีกนั ยุง่ เหยิงเช่นกัน ลายดังกล่าวครอบคลุมไปถึงฝั กดาบและ
ลําทวนด้ วย
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ลอร์ ดคาร็อนมีชื่อเสียงเกรี ยงไกรทังในฐานะนั
้
กดีดพิณ, นักขับลํานํา, และอัศวิน เขาเอาปลายทวนแตะ
กุหลาบของลอร์ ดไทเร็ ลล์, เซอร์ โจเซ็ธเคาะตราข้ าวหลามตัดของเซอร์ ฮมั เฟรย์ ฮาร์ ดงิ , ลอร์ ดกาเว็น อัศวินสีขาว
ดําท้ าประลองเจ้ าชายผู้ทรงเกราะดําด้ วยอารักษ์ ขาว ดังก์ลบู คาง ลอร์ ดกาเว็นอายุมากกว่าผู้เฒ่าเสียอีก แต่ผ้ ู
เฒ่ากลับจากไปเสียแล้ ว ‚เอ็ก ในหมูผ่ ้ ทู ้ าชิงกลุม่ นี ้ ใครน่ากลัวน้ อยที่สดุ หรื อ ?‛ เขาถามเด็กชายบนบ่าของเขาผู้
ดูจะรู้เรื่ องอัศวินเหล่านี ้ดีเหลือเกิน
‚ลอร์ ดกาเว็น‛ เด็กตอบทันควัน ‚คูต่ อ่ สู้ของวาลาร์ ‛
‚เจ้าชายวาลาร์ ‛ ดังก์ดุ ‚อนุจรต้ องรักษาวาจาให้ สภุ าพนอบน้ อมนะเจ้ าหนู‛ ผู้ท้าชิงทังสามเข้
้
าประจํา
ตําแหน่งขณะนักรบผู้พิทกั ษ์ ปีนขึ ้นหลังม้ า พวกผู้ชายกําลังลงเงินพนันกันโดยรอบพลางร้ องขอเสียงปลุกใจแก่
นักรบที่ตนเลือก แต่ดงั ก์สนใจมองเพียงเจ้ าชายเท่านัน้ เขาแทงเฉี่ยวโล่ของลอร์ ดกาเว็นไปในการปะทะรอบแรก
ปลายทวนไร้ คมแฉลบออกข้ างแบบเดียวกับเมื่อเขาแทงเซอร์ อาเบลาร์ ไฮทาวเวอร์ เพียงแต่ครัง้ นี ้มันแฉลบไป
คนละทางกันและแทงถูกเพียงอากาศธาตุ ทวนของลอร์ ดกาเว็นหักเป็ นสองท่อนคาอกของเจ้ าชาย วาลาร์ หวิด
ตกม้ าไปวูบหนึง่ ก่อนจะประคองร่างกลับขึ ้นมาได้ สําเร็จ
ในการแทงรอบที่สอง วาลาร์ เล็งเหวี่ยงทวนไปทางซ้ ายโดยมี เป้าหมายที่หน้ าอกของคูแ่ ข่ง แต่กลับแทง
ถูกหัวไหล่ ถึงกระนันมั
้ นก็กระแทกแรงเสียจนอัศวินเฒ่าทําทวนหลุดมือ ลอร์ ดกาเว็นเหวี่ยงแขนรักษาสมดุล
ก่อนจะร่วงลงจากหลังม้ า เจ้ าชายหนุม่ เหวี่ยงกายลงจากอานแล้ วชักดาบ แต่ชายผู้ตกม้ าโบกมือ และยกกระบัง
หมวกเกราะขึ ้น ‚กระหม่อมขอยอมแพ้ พะย่ะค่ะ‛ เขาตะโกน ‚ฝ่ าบาทสู้ได้ เยี่ยม‛ บรรดาขุนนางบนซุ้มที่นงั่ พากัน
ตะโกนรับคํา ‚สู้ได้ เยี่ยม! สู้ได้ เยี่ยม!‛ พร้ อมกับที่วาลาร์ คกุ เข่าลงพยุง เจ้ าขุนผู้มีผมหงอกขึ ้นยืน
‚ใช่ซะที่ไหน‛ เอ็กบ่น
‚ถ้ าไม่หบุ ปากก็กลับค่ายพักไปซะ‛
ห่างจากนันไป
้ เซอร์ โจเซ็ธ มัลลิสเตอร์ หมดสติกําลังถูกหามออกจากสนาม ส่วนเจ้ าขุนนักดีดพิณกับ
เจ้ าขุนกุหลาบกําลังโรมรันเข้ าใส่กนั ด้ วยขวานศึกด้ ามยาวไร้ คมซึง่ ถูกอกถูกใจผู้ชมที่กําลังส่งเสียงโห่ร้องเป็ น
อย่างมาก ดังก์ใจจดใจจ่ออยูก่ บั วาลาร์ จนแทบไม่เห็นพวกเขาเลย เขาเป็ นอัศวิ นฝี มื อใช้ได้ แต่ก็แค่นนั้ แหละ
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เขานึกในใจ ข้ามี โอกาสชนะ หากทวยเทพทรงกรุณา ข้าอาจแทงเขาตกม้าได้ พออยู่ บนพืน้ น้าหนักตัวกับ
พละกาลังของข้าจะสาแดงอานุภาพเอง
‚จัดการมันเลย!‛เอ็กตะโกนอย่างร่าเริงพลางถ่ายนํ ้าหนักไปมาบนหลังของดังก์ด้วยความตื่นเต้ น ‚เอา
เลย! ฟาดมันเลย! นัน่ แหละ! มันอยู่ตรงนันไง
้ อยู่ตรงนัน้ !‛ ท่าทางเขาจะกําลังเชียร์ ลอร์ ดคาร็อน นักดีดพิณคน
ดังกล่าวกําลังบรรเลงเพลงอีกประเภทหนึง่ ด้ วยการรุกไล่ลอร์ ดลีโอจนถอยร่นขณะดาบเหล็กกล้ าขับทํานอง
ประสานยามบรรจบพบกัน ผู้ชมดูจะแบ่งออกเป็ นสองฝ่ ายเท่าๆ กัน มีทงเสี
ั ้ ยงให้ กําลังใจและเสียงสบถด่าปนเป
กันอย่างเสรี ในอากาศยามรุ่งอรุณ เศษไม้ เศษสีกระเด็นจากโล่ของลอร์ ดลีโอ ขวานของลอร์ ดเพียร์ สกระแทก
กลีบกุหลาบทองคําบนโล่จนหลุดออกมาทีละกลีบจนโล่ปริ แตก แต่ในจังหวะเดียวกันนัน้ คมขวานก็ปักติดกับโล่
ไม้ ไปชัว่ ขณะ... ขวานของลอร์ ดลี โอฟาดด้ ามอาวุธของคูต่ อ่ สู้จนหัก ห่างมือเพียงไม่ถึงฟุต เขาโยนซากโล่ทิ ้งแล้ ว
ฉับพลันก็พลิกกลับมาเป็ นฝ่ ายรุก เพียงไม่กี่อดึ ใจอัศวินนักดีดพิณก็ ลงไปคุกเข่าข้ างหนึง่ พลางขับร้ องยินยอม
ศิโรราบ
แล้ วเหตุการณ์ก็ดําเนินซํ ้าๆ อย่างนี ้ไปตลอดช่วงเช้ าจนล่วงเลยเข้ ายามบ่าย ผู้ท้าชิงเข้ าสูส่ นามทีละ
สองคนบ้ าง สามคนบ้ าง บางทีก็มาพร้ อมกันห้ าคน แตรแผดเสียง, โฆษกประกาศชื่อ, ม้ าศึกโรมรัน, ผู้คนส่ง
เสียงโห่ร้อง, ทวนหักราวกับแขนงไม้ , ดาบกระทบหมวกและชุดเกราะเสียงดังกังวาน, ในวันนันทั
้ งชาวบ้
้
านและ
ชนชันสู
้ งต่างเห็นพ้ องต้ องกันว่าเป็ นวันประลองทวนอันยอดเยี่ยม เซอร์ ฮมั เฟรย์ ฮาร์ ดงิ ประลองกับเซอร์ ฮมั เฟรย์
บีส์เบอรี อัศวินแกล้ วกล้ าวัยเยาว์เจ้ าของตรารูปรวงผึ ้งสามรวงบนพื ้นลายทางสลับเหลื องดํา ทังสองทํ
้
าทวนหัก
ไปไม่น้อยกว่าคนละหนึง่ โหลในการประจัญอันยิ่งใหญ่ ซึง่ ในไม่นานต่อมาชาวบ้ านก็เรี ยกขานกันว่า
‚ศึกฮัมเฟรย์‛ ต่อมาไม่นาน เซอร์ ไทโบลท์ แลนนิสเตอร์ ถกู เซอร์ จอน เพ็ นโรสแทงตกม้ าจนดาบหัก แต่เขาใช้
เพียงโล่ตอ่ สู้จนเป็ นฝ่ ายชนะและรักษาตําแหน่ง นักรบผู้พิทกั ษ์ เอาไว้ ได้ , เซอร์ โรบิน ไรสลิง อัศวินชราผมหงอกผู้
มีเคราสีเกลือปนพริกไทยโดนลอร์ ดลีโอแทงจนหมวกหลุดตังแต่
้ รอบแรก แต่เขาไม่ยอมแพ้ ทังสองขี
้
่ม้าพุง่ เข้ าใส่
กันอีกถึงสามรอบ สายลมพัดเส้ นผมของเซอร์ โรบินให้ ไหวสะบัดขณะเศษไม้ จากทวนหักปลิวกระจายไปรอบ
ใบหน้ าเปลือยเปล่าราวกับมีดเล่มเล็กๆ ที่ทําจากไม้ ดังก์ร้ ูสกึ แปลกใจยิ่งขึ ้นไปอีกเมื่อเอ็กเล่าให้ ฟังว่าเซอร์ โรบิน
เพิ่งถูกเศษไม้ จากทวนหักทิ่มจนตาบอดไปเมื่อไม่ถึงห้ าปี ก่อนนี ้เอง เซอร์ ลีโอมีศกั ดิศ์ รี อศั วินเกินกว่าจะแทงทวน
ใส่ศีรษะไร้ การป้องกันของเซอร์ โรบิน กระนันก็
้ ตามความกล้ าบ้ าบิน่ (หรื อเป็ นความเขลากันแน่?) ของไรสลิงก็
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ทําเอาดังก์อดทึง่ ไม่ได้ จนสุดท้ ายจ้ าวแห่งไฮการ์ เดนก็แทงอาวุธถูกเกราะอกตรงหัวใจของเซอร์ โรบินดัง ปึ้ ก จน
เขาตกม้ ากลิ ้งหมุนตีลงั กาลงสู่พื ้น
เซอร์ ไลโอเน็ล บะราธเธียนเองก็มีการต่อสู้อนั สะดุดตาอยูม่ ากมาย เมื่อเผชิญคูแ่ ข่งฝี มือด้ อยกว่าเขามัก
ระเบิดเสียงหัวเราะตังแต่
้ วินาทีที่พวกเขามาแตะโล่ จากนันก็
้ หวั เราะไม่หยุด ตังแต่
้ ปีนขึ ้นม้ า, ห้ อตะบึงและแทง
พวกเขาตกโกลน หากหมวกของผู้ท้าชิงประดับหงอน เซอร์ ไลโอเนลจะฟาดให้ หลุดออกมาแล้ วโยนให้ ผ้ ชู ม
หงอนนันถื
้ อเป็ นเครื่ องประดับ หรูหรา มีทงทํ
ั ้ าจากไม้ แกะสลักหรื อหนังขึ ้นรูป บางชิ ้นมีการปิ ดทองลงยา หรื อ
เป็ นเงินทังชิ
้ ้นเลยก็มี นิสยั นี ้ไม่เป็ นที่ถกู ใจของบรรดาผู้พา่ ยแพ้ เลย แต่มนั ทําให้ เซอร์ ไลโอเน็ลกลายเป็ นขวัญใจ
ของสามัญชน ไม่นานนักก็เหลือแต่อศั วินไร้ หงอนเท่านันที
้ ่ท้าชิง กับเขา แต่ไม่วา่ เซอร์ ไลโอเน็ลจะหัวเราะเยาะเย้ ยผู้ท้าชิงเสียงดังหรื อบ่อยแค่ไหน ดังก์ก็คดิ ว่าเกียรติยศสูงสุดในวันนี ค้ วรเป็ นของเซอร์ ฮมั เฟรย์ ฮาร์ ดงิ ผู้
เอาชนะอัศวินได้ ถึงสิบสี่คน ทุกคนล้ วนเป็ นอัศวินมือ ฉมัง
ระหว่างนัน้ เจ้ าชายหนุม่ ประทับอยู่หน้ ากระโจมสีดําพลางดื่มจากถ้ วยเงิน เขาลุก ขึ ้นเป็ นครัง้ คราวเพื่อ
ขึ ้นขี่ม้าและปราบคูแ่ ข่งไร้ ชื่อไปทีละคน เขาได้ รับชัยชนะไปเก้ าครัง้ แต่สําหรับดังก์แล้ วเหมือนว่าทังหมดล้
้
วน
เป็ นชัยชนะอันกลวงเปล่า เขาเอาแต่ปราบคนแก่กบั อนุจรผูล้ าพอง แล้วก็เจ้าขุนชาติ กาเนิ ดสูงไร้ฝีมื อไม่กี่คน
นักรบฝี มื อร้ายกาจล้วนพากันขี ่ม้าผ่านโล่ของเขาไปเหมื อนมองไม่เห็น
ล่วงเลยเข้ ายามสาย แตรทองเหลืองประสานเสียงป่ าวประกาศการมาถึงของผู้ท้าชิงคนใหม่ เขาขี่ม้า
ศึกสีแดงตัวใหญ่ ผ้ าคลุมม้ าสีดําถูกเฉือนเพื่อเผยให้ เห็นสีเหลือง, สีแดงเข้ ม, และสีส้มซึง่ อยูข่ ้ างใต้ ขณะเขาเข้ า
ใกล้ ซ้ ุมที่นงั่ เพื่อแสดงความเคารพ ดังก์ก็มองเห็นใบหน้ าใต้ ชอ่ งกระบัง เขาจําเจ้ าชายที่เขาพบในคอกม้ าของ
ลอร์ ดแอชฟอร์ ดได้
เอ็กหนีบขาแน่นรอบคอของเขา ‚หยุดนะ‛ ดังก์ตวาดพลางง้ างขาออก ‚ตังใจจะรั
้
ดคอกันรึไง?‛
‚เจ้ าชายเอเรี ยน ไบรท์เฟลม‛ โฆษกประกาศ ‚จากเร้ ดคีปแห่งคิงสแลนดิง โอรสของเมคาร์ เจ้ าชายแห่ง
ซัมเมอร์ ฮอล์แห่งราชวงศ์ทาร์ แกเรี ยน พระราชนัดดาของพระเจ้ าเดร็ อนที่สองผู้ประเสริฐ ราชาแห่งชาวแอนดัล,
ชาวรอยนาร์ , และปฐมบุรุษ และพระประมุขแห่งเจ็ดราชอาณาจักร‛
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โล่ของเอเรี ยนมีตรามังกรสามเศียร แต่สีสนั ฉูดฉาดกว่าของวาลาร์ หัวหนึง่ สีส้ม , หัวหนึง่ สีเหลือง, อีก
หัวหนึง่ สีแดง ไฟที่พวกมันพ่นสุกปลัง่ ดัง่ ทองคําเปลว เสื ้อเซอร์ โค้ ทของเขาถักทอขึ ้นจากเกลียวควันและเปลว
เพลิง บนหมวกเกราะประดับหงอนเปลวไฟลงยาแดงฉาน
เขาหยุดครู่หนึง่ เพื่อปั กทวนให้ แก่เจ้ าชายเบเลอร์ มันเป็ นการหยุดแสดงความเคารพที่สนมากจนแทบ
ั้
จะเหมือนขอไปที จากนันเขาก็
้
ควบม้ าสูฝ่ ั่ งเหนือของสนามผ่านกระโจมของลอร์ ดลีโอและวายุสรวล เขาลด
ความเร็วลงเมื่อเข้ าใกล้ กระโจมของเจ้ าชายวาลาร์ เจ้ าชายหนุม่ ลุกขึ ้นยืนอย่างแข็งเกร็งข้ างโล่ของเขา เป็ นเวลา
ครู่หนึง่ ที่ดงั ก์แน่ใจว่าเอเรี ยนตังใจแทงโล่
้
อนั นันแน่
้ ๆ... แต่แล้ วเขาก็หวั เราะแล้ วขี่ม้าผ่านไปแทงทวนใส่ตราข้ าวหลามตัดของเซอร์ ฮมั เฟรย์ ฮาร์ ดงิ อย่างแรง ‚ออกมาสิ ออกมา เจ้ าอัศวินตัวจ้ อย‛ เขาร้ องเสียงดังฟั งชัด ‚ถึง
เวลาเผชิญหน้ ากับมังกรแล้ ว‛
เซอร์ ฮมั เฟรย์เงยหน้ าขึ ้นมองคู่แข่งอย่างเกร็งๆ ระหว่างม้ าเดสเตรี ยร์ ของเขาถูกนํามาให้ เขาละสายตา
ไปปี นขึ ้นหลังม้ า รัดหมวกเกราะ แล้ วหยิบโล่และทวน บรรดาผู้ชมเงียบเสียงลงเมื่ออัศวินทังสองเข้
้
าประจําที่
ดังก์ได้ ยินเสียง แคร้ง เมื่อเจ้ าชายเอเรี ยนลดกระบังลง แล้ วแตรก็แผดเสียง
เซอร์ ฮมั เฟรย์ออกตัวอย่างเชื่องช้ า เขาค่อยๆ เร่งความเร็วขึ ้น แต่คแู่ ข่งของเขาเขี่ยนม้ าศึกสีแดงด้ วย
เดือยทังสองข้
้
างและพุง่ เข้ าใส่อย่างรุนแรง ขาของเอ็กรัดคอเขาจนแน่นอีกแล้ ว ‚สังหารมัน!‛จูๆ่ เขาก็ตะโกน
‚สังหารมัน! มันอยู่ตรงนัน้ แล้ว สังหารมัน! สังหารมัน! สังหารมัน!‛ ดังก์ไม่แน่ใจว่าเขากําลังตะโกนบอกฝ่ าย
ไหน
ทวนของเจ้ าชายเอเรี ยนหุ้มปลายด้ วยทองคําและทาสีสลับลายแดง, ส้ ม, และเหลือง มันวาดลงตํ่า ตํ่า
กว่ารัว้ กันเสี
้ ยอีก ต่า... ต่าเกิ นไปแล้ว ดังก์เอะใจทันทีที่เห็น แบบนัน้ แทงไม่โดนคนขี ่แน่ แต่จะโดนม้าของเซอร์
ฮัมเฟรย์เอาน่ะสิ เขาต้องยกมันขึ้นอีกสิ จากนัน้ เขาก็เริ่มสงสัยพร้ อมความตื่นตระหนกว่าเอเรี ยนไม่ได้ ตงใจจะ
ั้
ยกมันขึ ้นเลย เขาคงไม่ได้คิดจะ...
ในเสี ้ยววินาทีสดุ ท้ าย ม้ าหนุม่ ของเซอร์ ฮมั เฟรย์ก็ชขู าหน้ าเพื่อหนีจากปลายแหลมที่พงุ่ เข้ าใส่พร้ อม
กลอกตาอย่างหวาดกลัว แต่สายไปเสียแล้ ว ทวนของเอเรี ยนแทงม้ าตัวนันเข้
้ าไปเหนือเกราะที่ปกป้องกระดูก
หน้ าอก แล้ วทะลุออกหลังลําคอพร้ อมเลื อดสีสดที่สาดกระเซ็น ม้ าส่งเสียงกรี ดร้ องและล้ มฟาดลงด้ านข้ างจนรัว้
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แตกกระจาย เซอร์ ฮมั เฟรย์พยายามกระโจนหนี แต่เท้ าของเขาติดโกลน ดังก์ได้ ยินเสียงร้ องโหยหวนเมื่อขาของ
เขาถูกบดขยี ้ระหว่างรัว้ ที่แตกเป็ นเสี่ยงกับตัวม้ า
ทุกคนบนทุง่ แอชฟอร์ ดตะโกนเอ็ดตะโร ชายหลายคนวิ่งลงสนามเพื่อช่วยเอาเซอร์ ฮมั เฟรย์ออก แต่ม้าที่
กําลังสิ ้นใจอย่างทรมานถีบขาใส่ทกุ คนที่เข้ าใกล้ ส่วนเอเรี ยน หลังจากขี่ม้าอ้ อมเวทีนองเลือดอย่างรื่ นรมย์ไปถึง
ปลายสนามก็หนั ม้ าควบเหยาะๆ กลับมา เขากําลังตะโกนอยูเ่ หมือนกัน แต่ดงั ก์ฟังไม่ออกเพราะถูกเสียงร้ อง
ของม้ าที่แทบจะเหมือนเสียงกรี ดร้ องของมนุษย์กลบ เอเรี ยนเหวี่ยงตัวลงจากหลังม้ าพร้ อมชักดาบ เขาเดินเข้ า
หาคูต่ อ่ สู้ที่ล้มอยูก่ บั พื ้น อนุจรของเขาเองกับผู้ตดิ ตามคนหนึง่ ของเซอร์ ฮมั เฟรย์ต้องดึงตัวเขากลับไป เอ็กบิดตัว
บนไหล่ของดังก์ ‚ปล่อยข้ าลงไป‛ เด็กคนนันบอก
้
‚เจ้ าม้ าที่นา่ สงสาร ปล่อยข้าลงไป‛
ดังก์เองก็ถึงกับคลื่นไส้ ถ้าธันเดอร์ ประสบชะตากรรมแบบนัน้ บ้างข้าจะทาอย่างไรดี ? ทหารม้ าอาวุธ
หนักถือคันขวาน50คนหนึง่ เดินมาปลิดชีพม้ าของเซอร์ ฮมั เฟรย์ เสียงกรี ดร้ องอันน่ากลัวเงียบลง ดังก์หนั หลัง
แหวกทางออกจากฝูงชน เมื่อออกไปถึงที่โล่งเขาก็อ้ มุ เอ็กลงจากบ่า เด็กชายถอดหมวกคลุมหัวออกแล้ ว ตาของ
เขาแดงกํ่า ‚เป็ นภาพที่นา่ กลัวสินะ‛ เขาบอกเด็ก ‚แต่อนุจรต้ องเข้ มแข็ง ข้ าเกรงว่าเจ้ าจะได้ เห็นอุบตั เิ หตุที่นา่
กลัวกว่านี ้อีกในงานแข่งงานอื่น‛
‚นัน่ ไม่ใช่อบุ ตั เิ หตุ‛ เอ็กพูดปากสัน่ ‚เอเรี ยนจงใจ ท่านก็เห็น‛
ดังก์ขมวดคิ ้ว เขาเองก็เห็นแบบนันเหมื
้ อนกัน แต่มนั ยากนักที่จะทําใจยอมรับว่ามีอศั วินไร้ คุณธรรมได้
ถึงเพียงนัน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัศวินผู้มีสายเลือดมังกร ‚ที่ข้าเห็น ก็แค่อศั วินผู้ยงั อ่อนราวกับหญ้ าฤดูร้อนคน
หนึง่ คุมทวนไม่อยู่‛ เขาพูดอย่างหัวแข็ง ‚แล้ วไม่ต้องพูดเรื่ องนี ้ให้ ข้าฟั งอีกนะ การประลองทวนวันนี ้คงจบแล้ วล่ะ
ข้ าว่า ไปกันดีกว่าเจ้ าหนู‛

50

คันขวาน (Poleaxe) เป็ นอาวุธด้ ามยาวที่มีค้อนและขวานหันตรงข้ ามกันและมีปลายแหลมยาวที่สว่ นยอด ส่วนหัวถูกยึดติด
กับด้ ามด้ วยแถบโลหะยาวยึดด้ วยหมุดกับด้ ามสองหรื อสีด่ ้ าน เป็ นอาวุธที่ถกู สร้ างเพื่อทะลวงเกราะของทหารม้ าอาวุธหนักและ
อัศวิน อาวุธนี ้เหมือนกับง้ าวมาก จุดที่ตา่ งกันชัดเจนที่สดุ คือ กระบวนท่าอาวุธนี ้เน้ นใช้ ตอ่ สู้กบั ศัตรูที่สวมเกราะหนัก มีพื ้นฐาน
มาจากกระบวนท่าพลอง อาวุธนี ้สามารถใช้ ฟาดฟั น, ขัดให้ เสียหลัก, สกัดอาวุธอื่น, ปลดอาวุธ, เฉือน, แทง
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ดั

งก์กล่าวไม่ผิดว่าการแข่งวันนี ้จบแล้ ว กว่าจะควบคุมความวุน่ วายไว้ ได้ ดวงอาทิตย์ก็คล้ อยตํ่าลง
ทางทิศตะวันตก และลอร์ ดแอชฟอร์ ดก็ประกาศหยุดการแข่งขัน

เมื่อความมืดของยามสายัณห์คบื คลานสูท่ งุ่ หญ้ า คบเพลิงนับร้ อยดวงก็ถกู จุดขึ ้นตามทิวแถวของแผง
ลอยร้ านค้ า ดังก์ซื ้อเอลในถ้ วยเขาสัตว์ ถ้วยหนึง่ ให้ ตวั เอง และซื ้อครึ่งถ้ วยเพื่อปลอบใจเด็กชาย พวกเขาเดิน
เรื่ อยเปื่ อยด้ วยกันพักหนึง่ พลางฟั งเสียงเครื่ องเป่ าและเสียงกลองเปี่ ยมชีวิตชีวาและชมละครหุน่ เชิดเรื่ องไนมีเรี ย
วีรราชินีผ้ คู รองหมื่นนาวา นักเชิดมีเรื อเพียงสองลํา แต่สามารถแสดงการรบทางทะเลได้ นา่ เร้ าใจไม่ตา่ งกัน ดังก์
อยากถามเด็กสาวแทนเซ็ลว่าเธอลงสีโล่ให้ เขาเสร็จแล้ วหรื อยัง แต่เขาเห็นว่าเธอกําลังยุง่ ข้าจะรอจนกว่าเธอจะ
จบงานคืนนี ้ก็แล้วกัน เขาตังใจเช่
้ นนัน้ บางที เมื ่อนัน้ เธออาจกระหายน้าขึ้นมาบ้างก็ได้
‚เซอร์ ดนั แคน‛ มีเสียงเรี ยกจากข้ างหลังทีหนึง่ แล้ วก็อีกทีหนึง่ ‚เซอร์ ดนั แคน‛ ทันใดนันดั
้ งก์ก็นกึ ขึ ้นได้
ว่านัน่ คือชื่อของเขา ‚วันนี ้ข้ าเห็นท่านอยูก่ บั เหล่าสามัญชน เด็กคนนี ้อยูบ่ นบ่าท่านด้ วย‛ เรย์มนั ฟอสโซเวย์พดู
ขณะเดินเข้ าหาอย่างยิ ้มแย้ ม ‚ท่านสองคนไม่มีทางเล็ดรอดสายตาใครไปได้ แน่‛
‚เด็กคนนี ้คืออนุจรของข้ าเอง เอ็ก นี่คือเรย์มนั ฟอสโซเวย์ ‛ ดังก์ต้องดึงเด็กชายออกมาข้ างหน้ า แม้
กระนันเอ็
้ กก็เอาแต่ก้มหน้ ามองรองเท้ าบู๊ตของเรย์มนั ระหว่างพึมพํากล่าวคําทักทาย
‚ยินดีที่ได้ ร้ ูจกั นะ เด็กน้ อย‛ เรย์มนั พูดอย่างเป็ นกันเอง ‚เซอร์ ดนั แคน ทําไมไม่ไปร่วมชมบนเฉลียงผู้ชม
ล่ะ? บนนันยิ
้ นดีต้อนรับอัศวินทุกนายนะ‛
ดังก์ร้ ูสกึ สบายใจกว่าเมื่ออยูท่ า่ มกลางสามัญชนและบ่าวรับใช้ แค่คดิ จะไปร่วมสถานที่กบั เหล่าเจ้ าขุน
เจ้ านางและอัศวินผู้ครองที่ดนิ เขาก็อดึ อัดแล้ ว ‚การแข่งรอบสุดท้ ายนัน่ ข้ าไม่อยากเห็นมันใกล้ กว่านันหรอก‛
้
เรย์มนั หน้ าเครี ยด ‚ข้ าเองก็เหมือนกัน ลอร์ ดแอชฟอร์ ดประกาศให้ เซอร์ ฮมั เฟรย์เป็ นฝ่ ายชนะและมอบ
ม้ าของเจ้ าชายเอเรี ยนให้ แต่ถึงอย่างนันเขาก็
้
แข่งต่อไม่ได้ แล้ ว กระดูกขาเขาหักถึงสองจุด เจ้ าชายเบเลอร์ สง่ ธีราจารย์สว่ นพระองค์ไปดูแลเขา‛
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‚จะมีใครรับตําแหน่งแทนเซอร์ ฮมั เฟรย์ไหม?‛
‚ลอร์ ดแอชฟอร์ ดคิดจะมอบตําแหน่งให้ ลอร์ ด คาร็อนไม่ก็เซอร์ ฮมั เฟรย์อีกคน คนที่ตอ่ สู้กบั ฮาร์ ดงิ ได้
อย่างยอดเยี่ยม แต่เจ้ าชายเบเลอร์ ตรัสแก่เขาว่ามันไม่สมควรที่จะถอดถอนโล่และกระโจมของเซอร์ ฮมั เฟรย์
ออกไปในสถานการณ์เช่นนี ้ ข้ าเชื่อว่าพวกเขาคงดําเนินการแข่งต่อไปด้ วยนักรบผู้พิทกั ษ์ สี่คนแทนห้ าคน‛
นักรบผูพ้ ิ ทกั ษ์ สีค่ น ดังก์คดิ ลีโอ ไทเร็ ลล์ , ไลโอเน็ล บะราธเธี ยน, ไทโบลท์ แลนนิ สเตอร์ , และเจ้าชาย
วาลาร์ เขาดูการแข่งวันแรกมามากพอจะรู้วา่ เขามีโอกาสชนะสามคนแรกน้ อยแค่ไหน ดังนันจึ
้ งเหลือเพียง...
อัศวิ นพุ่มไม้ทา้ เจ้าชายประลองไม่ได้ วาลาร์ เป็ นผูส้ ื บทอดบัลลังก์ เหล็กอันดับสอง เขาคือโอรสของเบเลอร์ เบรกสเปี ยร์ เขาสืบสายเลือดจากเอกอนผูพ้ ิ ชิต, ยุวมกร และเจ้าชายเอมอนมกราศวิ น ส่วนข้ามันแค่เด็ก
คนนึงที ท่ ่านผูเ้ ฒ่าเก็บมาจากหลังร้านเคีย่ วต้มในตรอกเหลือบไร
แค่คิดเขาก็ปวดหัวแล้ ว ‚ญาติทา่ นตังใจจะท้
้
าดวลกับใครหรื อ ?‛ เขาถามเรย์มนั
‚เซอร์ ไทโบลท์, ถ้ าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะ พวกเขาฝี มือคูค่ ี่กนั ญาติข้าชมการประลองทุกรอบอย่าง
ตังอกตั
้ งใจ
้ หากพรุ่งนี ้มีใครได้ รับบาดเจ็บ มีทีทา่ อ่อนล้ าหรื อดูออ่ นแอ สเต็ฟฟอนต้ องรี บไปเคาะโล่ท้าทายแน่
ท่านคอยดูได้ เลย เขาไม่เคยถูกใครครหาเลยล่ะว่ามีอศั วินจรรยามากเกินไป‛ เขาหัวเราะราวกับจะกลบเกลื่อน
นัยเหน็บแนมจากคําพูดของตัวเอง ‚เซอร์ ดนั แคน, มาร่วมดื่มเหล้ าองุ่นกับข้ าสักถ้ วยไหม?‛
‚ข้ ายังมีธุระต้ องทําอยู่‛ ดังก์ตอบ เขารู้สกึ อึดอัดเมื่อ คิดว่าจะต้ องรับความปราถนาดีที่ตวั เองไม่อาจ
ตอบแทนได้
‚ข้ ารอเอาโล่กลับไปให้ ทา่ นเมื่อจบการแสดงแล้ วก็ได้ นะขอรับ ‛เอ็กกล่าว ‚เดี๋ยวพวกเขาจะเล่นเรื่ อง
ซีเมียนดารานัยน์และเชิดมังกรต่อสู้อีกรอบ‛
‚นัน่ ไง เห็นไหม ธุระของท่านมีผ้ ดู แู ลให้ แล้ ว และเหล้ าองุ่นก็คอยเราอยูแ่ ล้ ว‛ เรย์มนั พูด ‚มันเป็ นเลิศ
เมรัยองุ่นอาร์ เบอร์ เชียวนะ ท่านยังจะปฏิเสธข้ าได้ อีกหรื อ?‛
เมื่อไร้ สิ ้นข้ ออ้ าง ดังก์ก็ไม่มีทางเลือกนอกจากตามเขาไปโดยปล่อยเอ็กทิ ้งไว้ ที่งานแสดงหุน่ เชิด แอปเปิ ล้ ประจําตระกูลฟอสโซเวย์โบกสะบัดเหนือกระโจมสีทองตรงจุดที่เรย์มนั เคยประมือกับลูกพี่ลกู น้ องของเขา
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หลังกระโจมมีบา่ วสองคนกําลังทานํ ้าผึ ้งและสมุนไพรบนเนื ้อแพะเหนือกองไฟปรุงอาหารขนาดเล็ก ‚มีอาหาร
ด้ วยนะถ้ าท่านหิว‛ เรย์มนั พูดอย่างเคยชินขณะยกประตูกระโจมให้ ดงั ก์ ในกระโจมมีเตาถ่านหินให้ แสงสว่าง
และความอุน่ สบาย เรย์มนั รินเหล้ าองุ่นสองถ้ วย ‚เขาลือกันว่าเอเรี ยนโกรธลอร์ ดแอชฟอร์ ดมากที่มอบม้ าของ
เขาให้ เซอร์ ฮมั เฟรย์‛ เขาออกความเห็นระหว่างริน เหล้ า ‚แต่พนันเลยว่าต้ องเป็ นพระเจ้ าลุงของเขานัน่ แหละที่
ให้ คําแนะนําเช่นนัน‛
้ เขาส่งถ้ วยเหล้ าให้ ดงั ก์
‚เจ้ าชายเบเลอร์ ทรงเป็ นผู้เปี่ ยมคุณธรรม‛
‚ในขณะที่เจ้ าชายฉูดฉาดนัน่ ไร้ คณ
ุ ธรรมใช่ไหม?‛ เรย์มนั หัวเราะ ‚ไม่ต้องทําหน้ าตื่นแบบนันหรอก
้
เซอร์ ดนั แคน ที่นี่มีแต่เราสองคน มันไม่ใช่ความลับอะไรหรอกนะที่วา่ เอเรี ยนเป็ นผลงานชันเลว
้ ขอบคุณทวย
เทพเถอะที่เขาอยูล่ ําดับท้ ายๆ ในฐานะผู้สืบราชสมบัติ‛
‚ท่านเชื่อจริงๆ หรื อว่าเขาจงใจสังหารม้ า?‛
‚มีอะไรต้ องสงสัยด้ วยหรื อ? ถ้ าเจ้ าชายเมคาร์ อยูด่ ้ วยมันอาจไม่เป็ นอย่างนันก็
้ ได้ ข้ าสาบาน เอเรี ยนน่ะ
มีแต่ยิ ้มแย้ มทําตัวแสนดีตอ่ หน้ าพระบิดา หากข่าวลือเป็ นความจริง แต่ยามที่พระบิดาไม่อยู่...‛
‚ข้ าเห็นที่ประทับของเจ้ าชายเมคาร์ วา่ งเปล่า‛
‚พระองค์เสด็จไปจากแอชฟอร์ ดไปตามหาตัวโอรสพร้ อมโรแลนด์ เครกฮอลแห่งราชองครักษ์ มีขา่ วลือ
กันเกร่อว่ามีอศั วินหัวขโมยอยู่ แต่ข้า ขอเดิมพันว่าเจ้ าชายก็แค่ไปเมาอยูท่ ี่ไหนสักแห่งเหมือนเคย‛
เหล้ าองุ่นมีรสเลิศเลอหอมหวาน อร่อยที่สดุ เท่าที่เขาเคยลิ ้มรส เขากลัวมั
้ นในปาก กลืนลงไปแล้ วกล่าว
ว่า ‚คราวนี ้เจ้ าชายคนไหนหรื อ?‛
‚เจ้ าชายเดร็อน ทายาทของเมคาร์ ตังชื
้ ่อตามพระราชา ผู้คนเรี ยกเขาว่าเดร็อนผู้มนึ เมาเมื่อบิดาเขา
ไม่ได้ ยิน โอรสคนสุดท้ องก็อยูก่ บั เขาด้ วย ทังสองออกเดิ
้
นทางจากซัมเมอร์ ฮอลล์มาด้ วยกัน แต่มาไม่ถึงแอชฟอร์ ด‛ เรย์มนั ดื่มถ้ วยของเขาจนหมดแล้ ววางมันไว้ ข้างๆ ‚เมคาร์ ผ้ นู า่ สงสาร‛
‚น่าสงสาร?‛ ดังก์พดู ด้ วยความตกใจ ‚ราชโอรสนี่นะ่ รึ?‛
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‚ราชโอรสองค์ที่สี‛่ เรย์มนั ตอบ ‚ห้ าวหาญสู้เจ้ าชายเบเลอร์ ไม่ได้ มีปัญญาไม่เท่าเจ้ าชายเอริส อ่อนโยน
ไม่เท่าเจ้ าชายเรเก็ล แล้ วทีนี ้ยังต้ องมาทนดูบตุ รชายของตัวเองโดนโอรสของพระเชษฐากลบรัศมีอีก เดร็อนเป็ น
คนขี ้เหล้ า, เอเรี ยนจองหองอํามหิต, โอรสคนที่สามไร้ แววเสียจนถูกส่งตัวไปอัครปุระ51เพื่อเล่าเรี ยนเป็ นธีราจารย์
ส่วนคนสุดท้ อง–‛
‚เซอร์ ! เซอร์ ดนั แคน!‛ เอ็กพรวดพราดกระหืดกระหอบเข้ ามา หมวกคลุมศีรษะตกไปข้ างหลัง แสงไฟ
จากเตาสะท้ อนแวววาวในดวงตาสีเข้ มของเขา ‚ท่านต้ องรี บแล้ ว เขากําลังทําร้ ายเธอ!‛
ดังก์เซถลาขึ ้นยืนอย่างงุนงง ‚ทําร้ ายอะไร? ทําร้ ายใคร?‛
‚เอเรี ยน!‛เด็กชายตะโกน ‚เขากําลังทาร้ายเธอ สาวนักเชิดหุน่ น่ะ เร็ วเข้า‛เขาเหวี่ยงกายพรุ่งปราดกลับ
ออกไปสูย่ ามวิกาล
ดังก์กําลังจะตามไปแต่เรย์มนั คว้ าแขนเขาไว้ ‚เซอร์ ดนั แคน เด็กคนนันพู
้ ดว่าเอเรี ยน เจ้ าชายผู้สืบสาย
พระโลหิตผู้หนึง่ ระวังตัวด้ วยนะ‛
มันเป็ นคําแนะนําที่ถกู ต้ อง เขารู้ ผู้เฒ่าเองก็คงต้ องพูดแบบเดียวกัน แต่เขาไม่อาจฟั ง เขาบิดแขนจาก
มือของเรย์มนั แล้ วใช้ ไหล่แหวกทางออกจากกระโจม เขาได้ ยินเสียงตะโกนมาจากทิศของแผงลอย เอ็กกําลังจะ
ลับตาเขาแล้ ว ดังก์รีบวิ่งตาม ขาเขายาวกว่าขาสันๆ
้ ของเด็กจึงย่นระยะห่างได้ อย่างรวดเร็ว
กําแพงคนมุงก่อตัวรอบนักเชิดหุน่ ดังก์ ใช้ ไหล่ดนั ฝ่ าพวกเขาเข้ าไปโดยไม่ใส่ใจคําก่นด่า ทหารม้ าอาวุธ
หนักในเครื่ องแบบประจําราชสํานักคนหนึง่ ก้ าวมาขวางเขาไว้ ดังก์ เอามือขนาดใหญ่ทาบอกของเขาแล้ วผลัก
จนทหารคนนันกลิ
้ ้งกลับหลังก้ นจํ ้าเบ้ านอนแผ่กบั พื ้น
แผงลอยของนักเชิดหุน่ ถูกกระแทกล้ มไปด้ านข้ าง หญิงอ้ วนชาวดอร์ นิชร้ องไห้ อยูบ่ นพื ้น ทหารม้ าอาวุธ
หนักคนหนึง่ กําลังห้ อยหุน่ ฟลอเรี ยนและจ็องควิลจากมือขณะทหารอีกคนเอาคบไฟเผา ทหารอีกสามคนกําลัง
รื อ้ หีบเก็บของจํานวนหลายหีบ พวกเขาเทหุน่ เชิดออกมากองระเนระนาดแล้ วกระทืบ หุน่ มังกรแยกส่วนตก
กระจายอยูร่ อบทหารเหล่านัน้ เศษปี กอยูต่ รงนี ้ หัวอยู่ ตรงโน้ น หางแยกเป็ นสามส่วน เจ้ าชายเอเรี ยนยืนงาม
อร่ามในเสื ้อดับเบล็ตกํามะหยี่สีแดงซึง่ มีแขนเสื ้อชายหยักยาวอยู่ทา่ มกลางเหตุการณ์ทงหมด
ั้
เขากําลังบิดแขน
51

อัครปุระ (Citadel) หมายถึง เครื ออาคารสําคัญหรื อเมืองในป้อมปราการ ประกอบด้วย อัคร = เลิศ, ยอด; ปุร = ป้อม, หอ, วัง
65

ตานานดังก์ และเอ็ก ตอน... อัศวิ นพุ่มไม้ (ฉบับปรับปรุง 2.0)
http://www.gotfansite.com

ของแทนเซ็ลด้ วยมือทังสองข้
้
าง เธอคุกเข่าวิงวอน เอเรี ยนไม่สนใจ เขาง้ างมือเธอให้ แบออกแล้ วคว้ านิ ้วข้ างหนึง่
ของเธอ ดังก์ยืนงงงวยอยูต่ รงนันอย่
้ างแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง จากนันเขาก็
้
ได้ ยินเสียง กร๊ อบ แทลเซ็ลส่งเสียง
กรี ดร้ อง
หนึง่ ในทหารของเอเรี ยนพยายามคว้ าตัวดังก์ไว้ แต่ก็ต้องกระเด็นไป ดังก์ก้าวยาวสามก้ าว คว้ าบ่าของ
เจ้ าชายแล้ วบิดตัวเขาหันกลับมาอย่างแรง ดาบและมีดสองคมของเขาถูกลืมเลือนไปหมดสิ ้นพร้ อมกับทุกสิ่งทุก
อย่างที่ผ้ เู ฒ่าเคยสอน หมัดของเขาอัดเอเรี ยนจนลอย จากนันปลายรองเท้
้
าบู๊ตของเขาก็กระแทกเข้ าเต็มท้ อง
ของเจ้ าชาย พอเอเรี ยนจะคว้ ามีด ดังก์ก็เหยียบข้ อมือของเขาแล้ วเตะอีกครัง้ เข้ าไปเต็มปาก เขาคงจะเตะจน
เจ้ าชายตายคาที่ไปแล้ ว แต่เขาถูกทหารของยุวราชกุมารกลุ้มรุมเข้ าใส่ เขาถูกทหารกุมแขนไว้ ข้างละคนและถูก
อีกคนตะบันหลัง เมื่อดิ ้นหลุดจากคนหนึง่ ได้ ไม่ทนั ไรก็โดนอีกสองคนเข้ า กลุ้มรุม
สุดท้ ายพวกทหารก็กดเขาลงกับพื ้นและยึดแขนขาเขาไว้ ได้ เอเรี ยนลุกยืนขึ ้นได้ แล้ ว ปากของเจ้ าชาย
เต็มไปด้ วยเลือด เขาแหย่นิ ้วหนึง่ เข้ าปาก ‚เจ้ าทําฟั นข้ าคลอนไปซี่นงึ ‛ เขาโอดครวญ ‚ดังนันเราจะเริ
้
่มด้ วยการ
หักฟั นเจ้ าให้ หมดปาก‛ เอเรี ยนปั ดผมที่บงั ตา ‚เจ้ าหน้ าตาคุ้นๆ นะ‛
‚ท่านเคยเข้ าใจผิดว่าข้ าเป็ นเด็กดูแลคอกม้ าไง‛
เอเรี ยนแสยะยิ ้มแดงฉาน ‚ข้ าจําได้ แล้ ว เจ้ าไม่ยอมรับม้ าข้ า เอาชีวิตมาทิ ้งทําไม? เพื่อนังแพศยานี่นะ่
รึ?‛ แทนเซ็ลขดตัวกุมมือที่บาดเจ็บอยูก่ บั พื ้น เขารุนเธอด้ วยปลายรองเท้ าบู๊ต ‚นังนี่ไม่ได้ ควรค่าเลย นังคนทรยศ
มังกรไม่มีวนั พ่ายแพ้ ‛
มันบ้าไปแล้ว ดังก์นกึ ในใจ แต่มนั ก็ยงั คงเป็ นโอรสของเจ้าชายและมันตัง้ ใจจะปลิ ดชี พข้า ถ้ าเขารู้บท
สวด เขาคงสวดไปแล้ ว แต่เขาไม่มีเวลา แค่เวลาจะกลัวยังแทบไม่มี
‚ไม่มีอะไรจะพูดแล้ วรึ ?‛ เอเรี ยนกล่าว ‚เจ้ าช่างน่าเบื่อเสียจริง‛ เขาแหย่นิ ้วเข้ าปากอีกหน ‚ไปเอาค้ อน
มาหักฟั นมันให้ หมด, เวท‛ เขาสัง่ ‚แล้ วมาแหวกท้ องมันให้ มนั ได้ เห็นหน่อยว่าไส้ พงุ มันสีอะไร‛
‚อย่านะ!‛ เสียงเด็กผู้ชายดังขึ ้น ‚ห้ ามทําร้ ายเขานะ!‛
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ทวยเทพทรงโปรด เจ้าเด็กคนนัน้ เจ้าเด็กใจกล้าบ้าบิ่ นคนนัน้ ดังก์คดิ เขาพยายามต่อกรกับแขนที่ยดึ
กุมเขาไว้ แต่ไม่มีประโยชน์ ‚เงียบนะไอ้ เด็กโง่ หนีไปซะ เดี๋ยวพวกมันก็ทําร้ ายเจ้ าหรอก!‛
‚พวกมันไม่ทําร้ ายข้ าหรอก‛ เอ็กเขยิบเข้ ามาใกล้ ‚ถ้ าพวกมันทํา พวกมันก็ต้องไปแก้ ตา่ งกับพ่อข้ า และ
กับลุงข้ าด้ วย ข้ าบอกให้ ปล่อยไง เวท, ยอร์ เคล พวกเจ้ ารู้จกั ข้ าไม่ใช่รึ ทําตามที่ข้าสัง่ สิ‛
มือที่กดแขนซ้ ายเขาหายไปแล้ ว ตามด้ วยอีกข้ างหนึง่ ดังก์ไม่เข้ าใจว่า มันเกิดอะไรขึ ้น พวกทหารม้ า
อาวุธหนักเริ่มล่าถอย คนหนึง่ ถึงกับคุกเข่าลงข้ างหนึง่ จากนันฝู
้ งชนก็แหวกทางให้ เรย์มนั ฟอสโซเวย์ เขาสวม
เกราะและหน้ ากากแล้ ว มือข้ างหนึง่ ของเขาวางอยู่บนด้ ามดาบ เซอร์ สเต็ฟฟอนญาติของเขาตามมาติดๆ เขาชัก
ดาบออกมาแล้ ว ทหารม้ าอาวุธหนักตามพวกเขามาราวห้ าหกคน ทหารเหล่านันมี
้ ตรารูปแอปเปิ ล้ ปั กไว้ ที่
หน้ าอก
เจ้ าชายเอเรี ยนไม่แยแสคนเหล่านัน้ ‚ไอ้ เด็กโอหังตัวแสบ‛ เขาพูดกับเอ็กพลางถ่มเลือดลงที่เท้ าเด็ก
‚เกิดอะไรขึ ้นกับผมของเจ้ า?‛
‚ข้ าโกนมันทิ ้งเองท่านพี่‛ เอ็กตอบ ‚ข้ าไม่อยากหน้ าตาเหมือนท่าน‛
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วั

นที่สองของงานแข่งขันครึม้ ฟ้าครึม้ ฝน พร้ อมลมพัดแรงจากตะวันตก อากาศแบบนีน้ ่าจะมี คน
น้อยกว่าเมื ่อวาน ดังก์คดิ พวกเขาน่าจะหาจุดชมการแข่งในระยะใกล้ ได้ ง่ายกว่าเดิม เอ็กน่าจะ
ได้นงั่ บนรั้ว ส่วนข้ายื นอยู่ข้างหลัง

ทว่า แทนที่จะเป็ นเช่นนัน้ เอ็กกลับได้ นงั่ ใต้ ร่มเงาบนซุ้มที่นงั่ นุง่ ห่มอาภรณ์ผ้าไหมขนสัตว์ ในขณะที่

ทิวทัศน์ของดังก์มีเพียงผนังห้ องขังสี่ด้านของคุกหอคอยซึง่ เขาถูกทหารของลอร์ ดแอชฟอร์ ดจับมาขังไว้ ห้ องนัน้
มีหน้ าต่าง แต่มนั หันผิดทาง ถึงกระนันดั
้ งก์ก็พยายามมุดตัวไปนัง่ ริมหน้ าต่างขณะดวงอาทิตย์ขึ ้นแล้ วจ้ อง
มองข้ ามเมือง, ทุง่ หญ้ า และผืนป่ าอย่างหดหู่ พวกทหารยึดเข็มขัดคาดดาบเชือกป่ าน, ดาบ และมีดสองคมของ
เขาไป รวมถึงเงินของเขาด้ วย เขาหวังว่าเอ็กไม่ก็เรย์มนั จะไม่ลืมสวีทฟุตและธันเดอร์
‚เอ็ก‛ เขาพูดเสียแผ่วเบา อนุจรของเขา เด็กน้ อยน่าสงสารผู้ถกู เก็บมาจากท้ องถนนของคิงสแลนดิง
เคยมีอศั วินคนไหนโดนหลอกง่ายๆ อย่างนี ้ด้ วยหรื อ ? เจ้าทึ่มดังก์เอ๊ย กะโหลกหนาอย่างกับกาแพงเมื อง แถม
ยังหัวช้าอย่างกับออร็ อคช์
เขาไม่ได้ รับอนุญาตให้ พดู กับเอ็กเลยตังแต่
้ พวกเขาถูกทหารของลอร์ ดแอชฟอร์ ดคุมตัวมาจากงาน
แสดงหุน่ เชิด ไม่ทงกั
ั ้ บเรย์มนั , กับแทนเซ็ล, กับใครทังนั
้ น้ ไม่กระทัง่ กับตัวลอร์ ดแอชฟอร์ ดเอง เขาสงสัย
เหลือเกินว่าจะได้ เห็นพวกเขาอีกหรื อไม่ เท่าที่เขารู้ คนเหล่านันตั
้ งใจจะขั
้
งเขาไว้ ในห้ องเล็กๆ ห้ องนี ้ไปจนตาย
แล้วคิ ดว่าจะเกิ ดอะไรขึ้นกันล่ะเจ้าดังก์เอ๊ย เขาถามตัวเองอย่างขื่นขม ข้าอัดโอรสของเจ้าชายจนกระเด็น แถม
ยังเตะเข้าเต็มหน้าอีกต่างหาก
ใต้ ผืนฟ้าสีเทาเช่นนี ้ อาภรณ์ชนดี
ั ้ ของขุนนางชันสู
้ งและนักรบผู้พิทกั ษ์ ผ้ ยู ิ่งใหญ่ทงหลายคงไม่
ั้
ได้ ดเู จิด
จรัสเท่าวันวาน ดวงอาทิตย์ที่ถกู บดบังอยูห่ ลังเมฆไม่อาจฉายแสงแจ่มจ้ าบนหมวกเกราะเหล็กกล้ าของพวกเขา
หรื อมอบประกายแวววับแก่ลายดุนทองและเงิน ถึงกระนันดั
้ งก์ก็ยงั หวังจะได้ ชมงานแข่งทวนอยูท่ า่ มกลางฝูงชน
วันนี ้จะเป็ นวันที่เหมาะสําหรับอัศวินพุม่ ไม้ รวมถึงเหล่าบุรุษผู้สวมเกราะโซ่เรี ยบง่ายและขี่ม้าไร้ เครื่ องประดับ
อย่างน้ อยเขาก็ยงั ได้ยิน เสียงแตรของโฆษกได้ ยินไปไกลมาก และมีเสียงโห่ร้องจากฝูงชนเป็ นครัง้ คราว
ให้ เขารู้วา่ มีใครล้ ม หรื อลุก ไม่ก็ทําบางสิ่งซึง่ อาจหาญอย่างยิ่ง เขาได้ ยินเสียงเกือกม้ าแผ่วๆ ด้ วย และนานๆ ทีก็
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ได้ ยินเสียงดาบกระทบกัน หรื อเสียงทวนหักดัง กร๊ อบ ดังก์สะดุ้งทุกครัง้ ที่ได้ ยินเสียงสุดท้ ายนัน่ มันทําให้ เขานึ ก
ถึงเสียงนิ ้วของแทนเซ็ลเมื่อถูกเอเรี ยนหัก นอกนันก็
้ มีเสียงอื่นด้ วยซึง่ ใกล้ กว่านัน้ เช่น เสียงฝี เท้ าในห้ องโถงนอก
ประตูของเขา, เสียงเกือกม้ าในลานเบื ้องล่าง, เสียงพูดเสียงตะโกนจากกําแพงปราสาท, บางครัง้ มันก็ดงั จน
กลบเสียงงานกรี ฑายุทธ์ ดังก์เดาว่ามันคงเป็ นเรื่ องที่ดี
‚อัศวินพุม่ ไม้ คืออัศวินผู้เที่ยงแท้ ที่สดุ ในหมูอ่ ศั วินนะดังก์ ‛ ชายชราเคยบอกเขาเมื่อนานมาแล้ ว ‚อัศวิน
อื่นๆ จะรับใช้ นายผู้เลี ้ยงดูพวกเขาหรื อมอบที่ดนิ ให้ แต่พวกเราเลือกประจําการ ณ ที่ๆ เราปราถนา เพื่อผู้ที่มี
อุดมการณ์ตรงกับความเชื่อของเรา อัศวินทุกผู้ล้วนสาบานว่าจะปกป้องคนอ่อนแอและผู้บริ สทุ ธิ์ แต่ข้าคิดว่า
พวกเรานี่แหละที่รักษาคําสาบานได้ ดีที่สดุ ‛ แปลกดีนะที่ความทรงจํานันชั
้ ดเจนถึงเพียงนี ้ ดังก์แทบลืมคําพูด
เหล่านันไปหมดแล้
้
ว บางทีผ้ เู ฒ่าเองก็อาจจะลืมไปแล้ วเช่นกันในบันปลายชี
้
วิต
ยามเช้ าล่วงเลยสูย่ ามบ่าย เสียงการประลองจากระยะไกลเริ่มแผ่วลงจนเงียบหาย ยามเย็นเริ่มคืบ
คลานสูห่ ้ องขัง แต่ดงั ก์ยงั คงนัง่ อยูน่ งั่ ริมหน้ าต่างพลางเฝ้ามองยามวิกาลที่เริ่มก่อตัว และพยายามไม่ใส่ใจท้ อง
ไส้ อนั หิวโหยของเขา
จากนันเขาก็
้
ได้ ยินเสียงฝี เท้ าและเสียงกุญแจเหล็กกระทบกัน เขายืดตัวขึ ้นยืนขณะประตูเปิ ดออก
ทหารยามสองนายผลักประตูเข้ ามา คนหนึง่ นําหน้ ามาพร้ อมตะเกียงนํ ้ามัน บ่าวคนหนึง่ ถือถาดอาหารตามมา
เอ็กตามมาข้ างหลังสุด ‚วางตะเกียงกับอาหารไว้ แล้ วออกไป‛ เด็กชายบอกคนเหล่านัน้
พวกเขาทําตามที่เด็กสัง่ ดังก์สงั เกตว่าพวกเขาแง้ มประตูไม้ หนาหนักไว้ กลิ่นอาหารทําให้ เขารู้ตวั ว่า
กําลังหิวโหยถึงเพียงไหน มีขนมปั งร้ อนกับนํ ้าผึ ้ง, ถัว่ บดต้ มข้ นชามหนึง่ , หัวหอมและเนื ้อเสียบไม้ ยา่ งสุกเกรี ยม
เขานัง่ ลงข้ างถาดอาหาร ใช้ มือฉีกขนมปั งแล้ ว ยัดบางส่วนเข้ าปาก ‚ไม่เห็นมีมีดเลย‛ เขาสังเกต ‚พวกนันคิ
้ ดว่า
ข้ าจะแทงเจ้ าหรื อไง เจ้ าหนู?‛
‚พวกเขาไม่ได้ บอกข้ านะว่าคิดอะไร‛ เอ็กสวมเสื ้อดับเบล็ตขนแกะเข้ ารูปสีดําเก็บชาย แขนเสื ้อแต่งลาย
ด้ วยผ้ าซาตินสีแดง บนอกของเขาปั กมังกรสามเศียรแห่งราชวงศ์ทาร์ แกเรี ยน ‚ท่านลุงบอกว่าข้ าต้ องมาขอโทษ
ที่หลอกลวงท่าน‛
‚ท่านลุงของเจ้ า‛ ดังก์พดู ‚คือเจ้ าชายเบเลอร์ สินะ‛
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เด็กน้ อยดูทกุ ข์ใจ ‚ข้ าไม่ได้ ตงใจจะหลอกลวงท่
ั้
านเลย‛
‚แต่เจ้ าก็ทําลงไปแล้ ว หลอกข้ าทุกอย่าง ตังแต่
้ ชื่อเลย ข้ าไม่เห็นเคยได้ ยินชื่อเจ้ าชายเอ็ก‛
‚มันย่อจากเอกอน ท่านพี่เอมอนตังชื
้ ่อให้ ข้าว่าเอ็ก ตอนนี ้เขาไปอัครปุระแล้ ว กําลังเล่าเรี ยนเพื่อเป็ น
ธีราจารย์ บางครัง้ ท่านพี่เดร็อนก็เรี ยกข้ าว่าเอ็กเหมือนกัน พี่สาวข้ าก็ด้วย‛
ดังก์หยิบเนื ้อเสียบไม้ ขึ ้นมากัด มันเป็ นเนื ้อแพะปรุงรสด้ วยเครื่ องเทศชันเลิ
้ ศอะไรสักอย่างซึง่ เขาไม่เคย
ลิ ้มรสมาก่อน ไขมันไหลลงตามคางของเขา ‚เอกอน‛ เขาทวนคํา ‚ต้ องเป็ นเอกอนอยูแ่ ล้ วเนอะ เหมือนเอกอน
มกราศวิน เคยมีพระราชาเอกอนกี่พระองค์แล้ วนะ?‛
‚สี่‛ เด็กชายตอบ ‚เอกอนสี่คน‛
ดังก์เคี ้ยว, กลืน, แล้ วฉีกขนมปั งเพิ่ม ‚เจ้ าทําอย่างนันไปทํ
้ าไม? เป็ นเรื่ องตลกมากใช่ไหมที่ได้ หลอก
อัศวินพุม่ ไม้ หน้ าโง่คนหนึง่ ?‛
‚ไม่ใช่นะ‛ เด็กชายมีนํ ้าตาคลอเบ้ า แต่เขายืนอยูต่ รงนันอย่
้ างสมชายชาตรี ‚ข้ าควรต้ องเป็ นอนุจรของ
เดร็อน เขาเป็ นพี่ชายคนโต ข้ าเรี ยนรู้ทกุ สิ่งที่จําเป็ นในการเป็ นอนุจรที่ดีมาหมดแล้ ว แต่เดร็อนไม่ใช่อศั วินที่ดี
เท่าไหร่เลย เขาไม่อยากประลองในกรี ฑายุทธ์ พอเราออกเดินทางจากซัมเมอร์ ฮอลล์ เขาจึงหลบหนีไปจากผู้ค้ มุ
กัน แทนที่จะหันหลังกลับ เขาเลือกมุง่ หน้ าตรงมายังแอชฟอร์ ดเพราะคิดว่าไม่นา่ จะมีใครออกตามหาเราทางนี ้
เขาเป็ นคนโกนหัวข้ า เขารู้วา่ ท่านพ่อจะส่งคนออกตามหา ท่านพี่เดร็อนมีสีผมเหมือนคนทัว่ ไป ประมาณสี
นํ ้าตาลอ่อน ไม่มีอะไรพิเศษ แต่ผมของข้ า เหมือนของเอเรี ยนและท่านพ่อ‛
‚สายเลือดมังกร‛ ดังก์พดู ‚ผมสีเงินอมทอง นัยน์ตาสีมว่ ง ใครๆ ก็ร้ ู ‛ กะโหลกหนาอย่างกับกาแพงเมื อง
เชี ยว ดังก์
‚ใช่ เดร็อนก็เลยโกนมันทิ ้ง เขาตังใจจะให้
้
เราสองคนซ่อนตัวจนจบงานกรี ฑายุทธ์ ตอนนันแหละที
้
่ทา่ น
เข้ าใจผิดว่าข้ าเป็ นเด็กดูแลคอกม้ า แล้ วก็...‛ เขาลดสายตาลง ‚ข้ าไม่สนว่าเดร็อนจะสู้หรื อไม่ส้ ู แต่ข้าอยากเป็ น
อนุจรให้ ใครสักคน ข้ าขอโทษด้ วยขอรับ ข้ าขอโทษจริงๆ‛
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ดังก์มองไตร่ตรองเด็ก เขาเข้ าใจดีวา่ การปรารถนาอะไรสักอย่างจนถึงกับยอมโกหกคําโตเพื่อให้ เข้ าใกล้
มันมากขึ ้นนันเป็
้ นอย่างไร ‚ข้ านึกว่าเจ้ าเป็ นเหมือนข้ าเสียอีก‛ เขาพูด ‚บางทีอาจจะเป็ นอย่างนัน้ แต่ไม่ใช่
ในทางที่ข้าคิดไว้ ‛
‚ยังไงเราก็มาจากคิงสแลนดิงเหมือนกันนะ‛ เด็กพูดอย่างมีความหวัง
ดังก์อดหัวเราะไม่ได้ ‚ใช่ เจ้ ามาจากภูเขาเอกอนและข้ ามาจากตีนเขา‛
‚ก็ไม่ได้ ไกลกันเท่าไหร่นะขอรับ‛
ดังก์กดั หัวหอมอีกคําหนึง่ ‚ข้ าต้ องเรี ยกเจ้ าว่าใต้เท้า หรื อฝ่ าบาท หรื ออะไรหรื อเปล่า?‛
‚ถ้ าอยูท่ ี่ราชสํานักนะ‛ เด็กชายยอมรับ ‚แต่นอกนันแล้
้ วท่านเรี ยกข้ าว่าเอ็กก็ได้ ขอรับ ถ้ าท่านต้ องการ‛
‚พวกเขาจะทําอะไรกับข้ าหรื อ, เอ็ก?‛
‚ท่านลุงอยากพบท่านขอรับ หลังจากท่านทานเสร็จแล้ ว‛
ดังก์ผลักถาดอาหารออกไปข้ างๆ แล้ วลุกขึ ้นยืน ‚งันข้
้ าก็ทานเสร็จแล้ วล่ะ ข้ าเตะปากเจ้ าชายไปคนนึง
แล้ ว ข้ าไม่อยากทําให้ อีกคนต้ องมาคอยอีก‛
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ล

อร์ ดแอชฟอร์ ดยกห้ องหับของเขาให้ เจ้ าชายเบเลอร์ ระหว่างพระองค์พํานักที่นี่ ดังนันเอ็
้ ก – ไม่สิ
เอกอน ต่างหาก เขาต้ องพยายามทําความคุ้นชินกับชื่อนี ้ – จึงนําทางเขาไปที่รโหฐาน เบเลอร์ กําลัง
นัง่ อ่านหนังสือด้ วยแสงเทียนขี ้ผึ ้ง ดังก์คกุ เข่าลงเบื ้องหน้ าพระองค์ ‚ยืนขึ ้นเถอะ‛ เจ้ าชายกล่าว

‚ท่านสนใจเหล้ าองุ่นไหม?‛
‚หากฝ่ าบาทจะพึงพระทัยพะย่ะค่ะ‛
‚รินเหล้ าแดงดอร์ นิชรสหวานให้ เซอร์ ดนั แคนหน่อย เอกอน‛ เจ้ าชายบัญชา ‚พยายามอย่าทํากระฉอก
ใส่เขาเสียล่ะ เจ้ าก่อเรื่ องให้ เขามามากพอแล้ ว‛
‚เด็กคนนี ้ไม่ทํากระฉอกหรอกพะย่ะค่ะ ‛ ดังก์กล่าว ‚เขาเป็ นเด็กดี เป็ น อนุจรที่ดี และเขามิได้ ตงใจจะ
ั้
ทําร้ ายกระหม่อมเลย กระหม่อมทราบดี‛
‚คนเราจะทําร้ ายใครสักคนไม่จําเป็ นต้ องมีเจตนาหรอกนะ เอกอนควรจะมาหาข้ ายามได้ เห็นสิ่งที่
พี่ชายกระทํากับเหล่านักเชิดหุน่ แต่เขากลับวิ่งไปหาท่าน นัน่ มิใช่ความปรานีเลย สิ่งที่ทา่ นกระทํา... จริงอยู่ ข้ า
เองก็อาจทําแบบเดียวกันก็ได้ หากอยูใ่ นสถานการณ์เดียวกับท่าน แต่ข้าน่ะเป็ นเจ้ าชายแห่งราชอาณาจักร ไม่ใช่
อัศวินพุม่ ไม้ มันไม่ฉลาดเลยที่ลงมือทําร้ ายพระราชนัดดาด้ วยความโทสะ ไม่วา่ จะด้ วยเหตุผลใดก็ตาม‛
ดังก์พยักหน้ าอย่างกลัดกลุ้ม เอ็กยื่นจอกเงินปริ่มเหล้ าองุ่นให้ เขารับไว้ แล้ วดื่ม ลงไปคําใหญ่
‚ข้ าเกลียดเอเรี ยน‛ เอ็กพูดอย่างดุเดือด ‚และข้ าจําเป็ นต้ องวิ่งไปหาเซอร์ ดนั แคนด้ วยท่ านลุง ปราสาท
อยูไ่ กลเกินไป‛
‚เอเรี ยนคือพี่ชายของเจ้ า‛ เจ้ าชายตรัสอย่างเข้ มงวด ‚บาทหลวงสอนให้ เรารักพี่น้องของเรา เอกอน
ออกไปได้ แล้ ว ข้ าอยากสนทนากับเซอร์ ดนั แคนเป็ นการส่วนตัว ‛
เด็กชายวางเหยือกเหล้ าองุ่นแล้ วโค้ งคํานับอย่างแข็งเกร็ง ‚ตามพระประสงค์พะย่ะค่ะ‛ เขามุง่ ไปทาง
ประตูห้องแล้ วปิ ดมันอย่างแผ่วเบา

72

ตานานดังก์ และเอ็ก ตอน... อัศวิ นพุ่มไม้ (ฉบับปรับปรุง 2.0)
http://www.gotfansite.com

เบเลอร์ เบรกสเปี ยร์ มองศึกษาดวงตาของดังก์อยูพ่ กั ใหญ่ ‚เซอร์ ดนั แคน ขอถามท่านหน่อย –ขอท่าน
ตอบตามความเป็ นจริง ท่านเป็ นอัศวินผู้จดั เจนเพียงใด? ชํ่าชองการยุทธ์ เพียงใด?‛
ดังก์ไม่ร้ ูจะตอบอย่างไร ‚เซอร์ อาร์ แลนสอนวิชาดาบและโล่ให้ กระหม่อมพะย่ะค่ะ และสอนแทงทวน
ด้ วยห่วงและเป้าหมุน‛
เจ้ าชายเบเลอร์ ดจู ะหนักพระทัยเมื่อได้ ฟังคําตอบ ‚เมคาร์ น้องชายข้ าเพิ่งกลับปราสาทมาเมื่อไม่กี่
ชัว่ โมงก่อน เขาพบทายาทของเขาเมาหัวรานํ ้าอยูใ่ นโรงแรมทางใต้ ในระยะทางขี่ม้าหนึง่ วัน ถึงเมคาร์ จะไม่
ยอมรับนักแต่ข้าเชื่อว่าเขาแอบหวัง เอาไว้ ว่าลูกชายของเขาจะโดดเด่นกว่าลูกของข้ าในงานนี ้ แทนที่จะเป็ น
อย่างนันบุ
้ ตรทังคู
้ ก่ ลับทําให้ เขาต้ องอับอาย แต่เขาจะทําอะไรได้ เล่า? จะอย่างไรก็เป็ นสายเลือดของเขา เมคาร์
โกรธมาก เขาจําเป็ นต้ องมีอะไรรองรับโทสะ เขาเลือกท่าน‛
‚กระหม่อมนี่นะ่ หรื อ?‛ ดังก์พดู อย่างทุกข์ใจ
‚เอเรี ยนเป่ าหูบดิ าของเขาไว้ แล้ ว เดร็อนเองก็ไม่ได้ เข้ าข้ างท่านเลย เพื่อกลบเกลื่อนความขลาดของตน
เขาจึงเล่าให้ น้องชายข้ าฟั งว่าเอกอนถูกอัศวินโจรร่างใหญ่ที่บงั เอิญพบกันระหว่างทางลักพาตัวไป ข้ าเกรงว่า
ท่านถูกโยนบทของอัศวิน โจรให้ เสียแล้ ว เดร็อนเล่าว่าเขาใช้ เวลาที่ผา่ นมาทังหมดนั
้
น่ ไปกับการไล่ลา่ ท่านไปทัว่
เพื่อชิงตัวน้ องชายคืน‛
‚แต่เอ็กต้ องพูดความจริงแน่ กระหม่อมหมายถึง เอกอน‛
‚เอ็กจะพูดความจริ งอย่างแน่นอน ข้ ามัน่ ใจ‛ เจ้ าชายเบเลอร์ กล่าว ‚แต่ใครๆ ก็ร้ ู วา่ เด็กเคยโกหกเช่นกัน
อย่างที่ทา่ นอาจจะพอนึกออกนัน่ แหละ แล้ วน้ องข้ าจะเชื่อบุตรคนไหนกันเล่า? ส่วนเรื่ องนักเชิดหุน่ พอเอเรี ยน
เล่าเรื่ องโกหกของเขาจบ มันก็กลายเป็ นคดี การกบฏไปแล้ ว มังกรคือตราลัญจกรแห่งราชวงศ์ทาร์ แกเรี ยน การ
แสดงบทมังกรถูกสังหาร เลือดขี ้เลื่อยสาดจากลําคอ... เอาล่ะ ข้ าไม่แคลงใจเลยว่ามันการกระทําอันบริ สทุ ธิ์ใจ
แต่มนั ไม่ฉลาดเอาเสียเลย เอเรี ยนบอกว่ามันคือการโจมตีโดยแอบแฝงต่อตระกูลทาร์ แกเรี ยน บอกว่าเป็ น การ
ยัว่ ยุให้ เกิดการขบถ เป็ นไปได้ วา่ เมคาร์ จะเห็นพ้ องด้ วย น้ องชายข้ าเป็ นคนเจ้ าอารมณ์อยูแ่ ล้ ว แถมเขายังฝาก
ความหวังทังหมดไว้
้
กบั เอเรี ยนเสียด้ วยหลังจากผิดหวังอย่างรุนแรงกับเดร็อน‛ เจ้ าชายจิบเหล้ าองุ่นคําหนึง่ ก่อน
วางจอกลงข้ างกาย ‚แต่ไม่วา่ น้ องชายข้ าจะเชื่อหรื อไม่ เชื่ออะไร ความจริงอย่างหนึง่ ก็เกินกว่าจะถกเถียงได้ นัน่
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คือ ท่านได้ ลงไม้ ลงมือกับสายเลือดมังกร ด้ วยความผิดดังกล่าวท่านจะต้ องรับการไต่สวน, ตัดสินคดีความ,
และรับการลงทัณฑ์‛
‚ลงทัณฑ์?‛ ดังก์ไม่ชอบคํานันเลย
้
‚เอเรี ยนอยากได้ ศีรษะท่าน ไม่วา่ จะมีฟันหรื อไม่ ข้ าสัญญาว่าเขาไม่ได้ ศีรษะท่านแน่ แต่ข้าไม่อาจ
ปฏิเสธการไต่สวนแก่เขาได้ ในเมื่อพระราชบิดาของข้ าอยูห่ า่ งไกลไปหลายร้ อยโยชน์ ข้ ากับน้ องชายจึง
จําเป็ นต้ องเป็ นผู้พิพากษาท่าน พร้ อมลอร์ ดแอชฟอร์ ดผู้ปกครองอาณาเขตนี ้และลอร์ ดไทเร็ ลล์แห่งไฮการ์ เดนผู้
เป็ นสวามิน52ของเขาด้ วย ครัง้ ล่าสุดที่มีคนทําร้ ายเชื ้อพระวงศ์และถูกตัดสินว่ามีความผิดจริง เขาถูกพิพากษา
ให้ ต้องเสียมือข้ างที่ลงมือ‛
‚มื อของกระหม่อมหรื อ?‛ ดังก์พดู ลมหายใจขาดช่วง
‚และเท้ า ท่านเตะเขาด้ วย จําได้ ไหม?‛
ดังก์พดู อะไรไม่ออก
‚เพื่อความแน่ใจ ข้ าจะโน้ มน้ าวให้ ผ้ พู ิพากษาคนอื่นปราณีทา่ น ข้ าคือราชปฏิหตั ถ์และผู้สืบราชบัลลังก์
เหล็ก วาจาของข้ าจึงพอมีนํ ้าหนักอยูบ่ ้ าง แต่วาจาของน้ องชายข้ าก็มีนํ ้าหนักเช่นกัน ไม่วา่ อย่างไรก็เสี่ยงอยูด่ ี‛
‚ข้ า‛ ดังก์เอ่ย ‚ข้ า... ฝ่ าบาท...กระหม่อม...‛ นักเชิ ดหุ่นเหล่านัน้ ไม่ได้ตงั้ ใจก่อกบฏเลย นัน่ มันแค่มงั กร
ไม้ มันมิ ได้หมายถึงราชกุมาร เขาอยากพูด แต่คําพูดของเขาได้ หนีจากเขาไปจนหมดสิ ้น เขาไม่ใช่คนพูดเก่งมา
แต่ไหนแต่ไรแล้ ว
‚ทว่า ท่านยังเหลืออีกทางเลือกหนึง่ ‛ เจ้ าชายเบเลอร์ พดู แผ่วเบา ‚มันเป็ นทางที่ดีกว่าหรื อ แย่กว่า ข้ า
เองก็บอกไม่ได้ แต่ข้าขอเตือนความจํา ท่านนะว่าอัศวินทุกคนผู้ถกู กล่าวหาว่าประกอบอาชญากรรมมีสิทธิ์
เรี ยกร้ องให้ ทําการไต่สวนด้ วยการยุทธ์ ดังนันข้
้ าขอถามอีกครัง้ เซอร์ ดนั แคนผู้สงู ใหญ่ – ท่านเป็ นอัศวินผู้เจนจัด
เพียงใด? ตามความเป็ นจริง?‛

52

สวามิน (liege lord) แปลว่า นาย, เจ้ า ในที่นี ้คือเจ้ าผู้ได้ รับความภักดีจากบริ วารผู้รับมอบที่ดินจากเขา
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‚สั

ตตพิจารณ์‛ เจ้ าชายเอเรี ยนพูดด้ วยรอยยิ ้ม ‚ข้ าเชื่อว่านัน่ คือสิทธิ์ ของข้า‛

เจ้ าชายเบเลอร์ นงั่ หน้ านิ่วคิ ้วขมวดเคาะนิ ้วกับโต๊ ะ ลอร์ ดแอชฟอร์ ดพยักหน้ าช้ าๆ อยู่ ทางซ้ ายของ
พระองค์ ‚ทําไม?‛ เจ้ าชายเมคาร์ ถามพลางโน้ มกายเข้ าหาบุตรชาย ‚เจ้ ากลัวที่จะเผชิญหน้ ากับอัศวินพุม่ ไม้ คน
นี ้ตามลําพังเพื่อให้ ทวยเทพทรงตัดสินคํากล่าวหาของเจ้ างันหรื
้ อ ?‛
‚กลัว?‛ เอเรี ยนทวน ‚กลัวคนแบบนี ้น่ะรึ? อย่าเหลวไหลน่าท่านพ่อ ข้ าเพียงแต่คํานึงถึงพี่ชายสุดที่รัก
ของข้ าเท่านันเอง
้ ท่านพี่เดร็อนเองก็ถกู ไอ้ เซอร์ ดนั แคนล่วงเกินเช่นกัน ท่านพี่จงึ มีสิทธิ์หลัง่ เลือดของมันก่อนใคร
สัตตพิจารณ์เปิ ดโอกาสให้ เราทังคู
้ ไ่ ด้ เผชิญหน้ ากับมัน‛
‚ไม่ต้องทําเพื่อพี่หรอก น้ องเอ๋ย ‛ เดร็อน ทาร์ แกเรี ยนพูดอุบอิบ โอรสคนโตของเจ้ าชายเมคาร์ มีสภาพ
ยํ่าแย่กว่าตอนที่ดงั ก์ พบเขาในโรงแรมเสียอีก ครัง้ นี ้เขาดูจะสร่างเมาแล้ ว เสื ้อดับเบล็ตสีแดงดําไม่มีคราบเหล้ า
องุ่น แต่ตาของเขาแดงกํ่า และมีชนเหงื
ั ้ ่อบางๆ คลุมคิ ้วอยู่ ‚แค่ได้ ให้ กําลังใจเจ้ ายามสังหารเจ้ าโจรนี่พี่ก็พอใจ
แล้ ว‛
‚ท่านพี่ที่รัก ท่านใจดีเกินไปแล้ ว‛ เจ้ าชายเอเรี ยนพูดอย่างยิ ้มแย้ ม ‚แต่มนั ออกจะเห็นแก่ตวั เกินไปหาก
ข้ าไม่ให้ โอกาสท่านพี่ได้ นําร่างเข้ าเสี่ยงภัยเพื่อพิสจู น์สจั จะในคําของท่าน ข้ าต้ องขอยืนยันว่าเป็ นสัตตพิจารณ์‛
ดังก์งนุ งงถึงที่สดุ ‚ฝ่ าบาท ใต้ เท้ าทังหลาย‛
้
เขากล่าวต่อทุกคนบนปะรํ า ‚ข้ าน้ อยไม่เข้ าใจ อะไรคือ
สัตตพิจารณ์ 53หรื อขอรับ?‛
เจ้ าชายเบเลอร์ เปลี่ยนอิริยาบทอย่างอลักเอลื่อบนที่ประทับ ‚มันคือการไต่สวนด้ วยการยุทธ์อีกรูปแบบ
หนึง่ ซึง่ โบรํ่ าโบราณมาก น้ อยครัง้ นักจะมีใครเรี ยกร้ อง ถูกนําจากถิ่นกําเนิดอีกฟากของทะเลคอดเข้ ามาพร้ อม
ชาวแอนดัลและสัตตเทพ ในการไต่สวนด้ วยการยุทธ์ นนั ้ โจทก์และจําเลยกําลังวิงวอนให้ เหล่าเทวาช่วยตัดสิน

53

สัตตพิจารณ์ (Trial of Seven) แปลว่า การไต่สวนทังเจ็
้ ด ประกอบด้ วย สัตตะ; พิจารณ์ = การไต่สวน, ตริ ตรอง
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ข้ อพิพาทระหว่างพวกเขา ชาวแอนดัลเชื่อว่าหากต่างฝ่ ายต่างมีนกั สู้เจ็ดคน เทพเจ้ าผู้ได้ รับการบวงสรวงเช่นนัน้
จะยิง่ มีแนวโน้ มว่าจะทรงสมทบและกํากับให้ บงั เกิดผลลัพธ์อนั เที่ยงธรรม‛
‚หรื อบางทีพวกแอนดัลอาจจะแค่ชอบฟั นดาบก็ได้ ‛ ลอร์ ดลีโอ ไทเร็ ลล์กล่าว รอยยิ ้มเยาะเผยขึ ้นบนริม
ฝี ปาก ‚อย่างไรก็ดี มันเป็ นสิทธิ์ของเซอร์ เอเรี ยนจริง ดังนัน้ เราจะทําการตัดสินด้ วยสัตตพิจารณ์‛
‚ถ้ าเช่นนัน้ ข้ าน้ อยต้ องสู้กบั คนถึง เจ็ดคนเชียวหรื อขอรับ ?‛ ดังก์ถามอย่างสิ ้นหวัง
‚เจ้ าไม่ได้ ส้ คู นเดียว‛ เจ้ าชายเมคาร์ พดู อย่างหมดความหมดทน ‚อย่ามาแสร้ งโง่ ไม่ได้ ผลหรอก มัน
ต้ องเป็ นเจ็ดต่อเจ็ด เจ้ าต้ องหาอัศวินมาต่อสู้เคียงข้ างเจ้ าอีกหกคน‛
อัศวิ นหกนาย ดังก์คดิ แบบนี ้บอกให้ เขาไปหามาหกพันคนเลยดีกว่า เขาไม่มีญาติพี่น้อง ไม่มีสหาย
ร่วมรบที่เคยยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ในสมรภูมิมาก่อน คนแปลกหน้ าหกคนจะมาเสี่ยงชีวิ ตเพื่อปกป้องอัศวินพุม่ ไม้
จากยุวราชกุมารสองพระองค์ไปเพื่ออะไร? ‚ฝ่ าบาท ใต้ เท้ าทังหลาย‛
้
เขาพูด ‚แล้ วถ้ าไม่มีใครยอมอยูฝ่ ่ าย
กระหม่อมเลยล่ะ?‛
เมคาร์ ทาร์ แกเรี ยนก้ มมองเขาอย่างเย็นชา ‚คนดียอ่ มต่อสู้เพื่อการณ์อนั เที่ยงธรรม หากเจ้ าหานักสู้
ไม่ได้ มันก็เป็ นเพราะว่าเจ้ ามีความผิดจริงยังไงล่ะ ยังจะต้ องอธิบายให้ ง่ายกว่านี ้อีกไหม?‛
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ดั

งก์ร้ ูสกึ ว้ าเหว่อย่างไม่เคยรู้สกึ มาก่อนระหว่างเดินลอดซุ้มประตูของปราสาทแอชฟอร์ ดและได้
ยินเสียงประตูลกู กรงปิ ดลงเบื ้องหลัง ฝนกําลังตกพรํ า แม้ บางเบาราวนํ ้าค้ างบนผิวแต่ดงั ก์
ถึงกับตัวสัน่ อีกฟากของแม่นํ ้ามีรัศมีแสงสว่างล้ อมรอบกระโจมบางหลังที่ไฟยังไม่ดบั เขาเดา

ว่าราตรี นา่ จะผ่านพ้ นไปแล้ วครึ่งทาง รุ่งอรุณคงมาถึงในอีกไม่กี่ชวั่ โมง และพร้อมกันกับยามเช้าก็คือความตาย
คนเหล่านันคื
้ นดาบและเงินแก่เขาแล้ ว ทว่าระหว่างเดินลุยข้ ามลําธารนํ ้าตื ้นเขามีแต่ความสิ ้นหวังใน
ห้ วงความคิด เขาสงสัยว่าคนเหล่านันตั
้ งใจให้
้
เขาใส่อานม้ าแล้ วขี่หนีไปหรื ออย่างไร เขาทําได้ หากเขาต้ องการ
แน่นอนเลยว่ามันจะเป็ นจุดจบชีวิตอัศวินของเขา จากนันไปเขาจะเป็
้
นอะไรไม่ได้ มากไปกว่าอาชญากร จนถึง
วันที่มีขนุ นางสักคนจับตัวเขาได้ และตัดหัว เขาทิ ้งนัน่ แหละ ตายอย่างอัศวิ นเสียดีกว่ามี ชีวิตเช่นนัน้ เขาบอก
ตนเองอย่างดื ้อรัน้ เขาเดินฝ่ านํ ้าลึกถึงเข่าผ่านสนามแข่งขันอันว่างเปล่า กระโจมส่วนใหญ่มืดสนิท เจ้ าของ
กระโจมหลับไปนานแล้ ว แต่มีประปรายที่โน่นที่นี่ซงึ่ เทียนไขยังลุกโชน ดังก์ได้ ยิงเสียงครางแผ่วเบาและเสียงร้ อง
อย่างสุขสันต์จากในกระโจมหลังหนึง่ มันทําให้ เขาสงสัยว่าเขาจะต้ องตายทังที
้ ่ยงั ไม่เคยรู้จกั อิสตรี เลยอย่างนัน้
หรื อ
ตอนนันเองเขาก็
้
ได้ ยินเสียงม้ าพ่นลมหายใจฟื ดฟาด เขารู้ได้ ด้วยเหตุผลบางอย่างว่ามันเป็ นเสียง
ของธันเดอร์ เขาหันเหย่างก้ าวแล้ วออกวิ่ง แล้ วธันเดอร์ ก็อยูต่ รงนันเอง
้ ผูกอยูข่ ้ างเจ้ าเชสท์นตั นอกกระโจมทรง
กลมซึง่ เรื องรางจากภายในด้ วยแสงสีทองมลังเมลือง ผืนธงห้ อยนิง่ อยู่บนเสากลางกระโจม แต่ดงั ก์ ยงั พอมอง
ออกว่ามันเป็ นรูปทรงโค้ งสีเข้ มของแอปเปิ ล้ แห่งฟอสโซเวย์ หรื อมันคือความหวังของเขา?
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‚ไ

ต่สวนด้ วยการยุทธ์ ‛ เรย์มนั เอ่ยอย่างหนักใจ ‚ทวยเทพทรงโปรดเถอะ ดันแคน นัน่ หมายถึงทวน
ศึก, ตุ้มดาวประกายพรึก54, ขวานศึก... ไม่ใช่อาวุธไร้ คมทูๆ่ แน่ ท่านเข้ าใจไหม?‛

‚เรย์มนั จอมบ่ายเบี่ยง‛ เซอร์ สเต็ฟฟอนญาติของเขาพูดเหน็บ แอปเปิ ล้ ซึง่ ทําจากทองคําและโกเมน
หลายเม็ดลูกหนึง่ กลัดยึดผ้ าคลุมขนแกะสีเหลืองของเขา ‚ไม่ต้องกลัวไปหรอกญาติเอ๋ย นี่คือการต่อสู้สําหรับ
อัศวิน เจ้ ามันไม่ใช่อศั วินเสียหน่อย มิได้ ต้องมาเสี่ยงอันตรายอะไรด้ วยเลย เซอร์ ดนั แคน อย่างน้ อยท่านก็มี
ฟอสโซเวย์คนหนึง่ แล้ วนะ คนที่สกุ งอมแล้ ว ข้ าเองก็ได้ เห็นสิ่งที่เอเรี ยนกระทํากับนักเชิดหุน่ พวกนัน้ ข้ า อยูฝ่ ่ าย
ท่าน‛
‚ข้ าก็เหมือนกัน‛ เรย์มนั ขึ ้นเสียงอย่างโกรธขึ ้ง ‚ข้ าแค่จะบอกว่า–‛
ญาติของเขาแย่งพูด ‚มีใครจะร่วมสู้กบั เราอีกบ้ างหรื อ เซอร์ ดนั แคน?‛ ดังก์กางมืออย่างสิ ้นหวัง ‚ข้ าไม่
รู้จกั ใครแล้ ว คือ... ยกเว้ นเซอร์ แมนเฟรด ด็อนแดเรี ยน เขาไม่ยอมออกหน้ ารับรองว่าข้ าเป็ นอัศวิน เสียด้ วยซํ ้า
เขาไม่มีวนั เอาชีวิตมาเสี่ยงเพื่อข้ าแน่‛
ท่าทางเซอร์ สเต็ฟฟอนจะไม่สบายใจนิดหน่อย ‚ถ้ าเช่นนันเราก็
้
ต้องการบุรุษผู้เก่งกล้ าอีกห้ าคน โชคดี ที่
ข้ ามีสหายมากกว่าห้ าคน ลีโอ ลองธอร์ น, วายุสรวล, ลอร์ ดคาร็อน, แลนนิสเตอร์ , เซอร์ โอโธ แบร็กเคน... อ้ อใช่!
แบล็กวูดด้ วย แต่ทา่ นไม่มีทางเอาแบล็กวูดกับแบร็กเคนมาอยูฝ่ ่ ายเดียวกัน ในการตะลุมบอนได้ หรอก ข้ าจะลอง
ไปคุยกับพวกเขาดูเอง‛
‚พวกเขาคงไม่ยินดีนกั หรอกถ้ าถูกปลุก ‛ ญาติของเขาทักท้ วง
‚เยี่ยม‛ เซอร์ สเต็ฟฟอนแถลง ‚ถ้ าพวกเขาโมโห ก็จะยิ่งต่อสู้ดดุ นั ขึ ้น ไว้ ใจข้ าได้ เลยเซอร์ ดนั แคน ญาติ
เอ๋ย ถ้ าข้ ากลับมาไม่ทนั รุ่งสางก็เตรี ยมเกราะให้ ข้าและจับเจ้ าราธสวมเครื่ องประดับให้ ด้วย ข้ าจะตามไปสมทบ
54

ตุ้มดาวประกายพรึก (Morningstar) เป็ นตุ้มทรงกลมที่มีหนามแหลมยาวบนยอดและมีหนามเล็กกว่าอยูร่ อบๆ มีทงแบบที
ั้
่
เป็ นอาวุธกระบองกับอาวุธร้ อยโซ่
78

ตานานดังก์ และเอ็ก ตอน... อัศวิ นพุ่มไม้ (ฉบับปรับปรุง 2.0)
http://www.gotfansite.com

พวกเจ้ าที่คอกม้ าข้ างสนามแข่งสําหรับผู้ท้าชิง‛ เขาหัวเราะ ‚ข้ าคิดว่านี่จะเป็ นวันที่ตราตรึงในความทรงจําของ
ผู้คนไปอีกนานแสนนาน‛ เขาดูคล้ ายจะมีความสุขทีเดียวขณะก้ าวยาวออกจากกระโจมไป
แต่เรย์มนั มิได้ ร่าเริงเพียงนัน้ ‚อัศวินห้ านาย‛ เขาพูดอย่างหม่นหมองหลังจากลูกพี่ลกู น้ องจากไปแล้ ว
‚ท่านดันแคน ข้ าเองก็รังเกียจที่จะทําลายความหวังของท่านนะ แต่ ...‛
‚ถ้ าญาติทา่ นสามารถพาคนที่เขากล่าวถึงมาได้ ... ‛
‚ลีโอ ลองธอร์ นเนี่ยนะ? แบร็กเคนเดรัจฉาน? วายุสรวล?‛ เรย์มนั ผุดลุกขึ ้น ‚ใช่ หมอนัน่ รู้จกั คน
เหล่านัน้ ข้ าไม่แคลงใจหรอก แต่แน่ใจหรื อว่าคนเหล่านันรู
้ ้ จกั ญาติ ข้าด้ วย? สเต็ฟฟอนเห็นเรื่ องนี ้เป็ นโอกาส
สร้ างชื่อ แต่สําหรับท่านมันเป็ นเรื่ องคอขาดบาดตาย ท่านควรหาคนของท่านเสียเองดีกว่า ข้ าจะช่วย มี นกั สู้เกิน
จํานวนดีกว่ามีน้อยเกิน‛ เสียงจากข้ างนอกทําให้ เรย์มนั หันไปมอง ‚นัน่ ใครน่ะ?‛ เขาถามพร้ อมกับที่เด็กผู้ชาย
คนหนึง่ มุดลอดประตูผ้าเข้ ามา ตามด้ วยชายร่างผอมในผ้ าคลุมสีดําเปี ยกฝน
‚เอ็ก?‛ ดังก์ลกุ ขึ ้นยืน ‚เจ้ ามาทําอะไรที่นี่?‛
‚ข้ าเป็ นอนุจรของท่าน‛ เด็กชายตอบ ‚ท่านจําเป็ นต้ องมีคนช่วยสวมเกราะนะขอรับ‛
‚พระบิดาเจ้ ารู้หรื อเปล่าว่าเจ้ าออกมาจากปราสาท?‛
‚ทวยเทพทรงโปรด ขออย่าให้ ร้ ูเลย‛ เดร็อน ทาร์ แกเรี ยนปลดขอยึดผ้ าคลุมและปล่อยมัน ไถลลงจากบ่า
ผอมบาง
‚เจ้า? เจ้ าบ้ าไปแล้ วรึถึงเสนอหน้ ามาที่นี่?‛ ดังก์ชกั มีดออกจากฝั ก ‚ข้ าควรเอานี่เสียบพุงเจ้ าเสีย‛
‚ก็คงเช่นนัน‛
้ เจ้ าชายเดร็อนยอมรับ ‚แต่ข้าอยากให้ ทา่ นรินเหล้ าองุ่นให้ ข้าสักถ้ วยมากกว่า ดูมือข้ าสิ‛
เขายื่นมือออกมาให้ ดวู า่ มันสัน่ เพียงใด
ดังก์ก้าวเข้ าหาด้ วยสีหน้ าถมึงทึง ‚ข้ าไม่สนมือเจ้ า เจ้ าป้ายสีข้า‛
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‚ข้ าจําเป็ นต้ องเล่าอะไรสักอย่างนี่นาเมื่อท่านพ่อถามว่าน้ องเล็กหายตัวไปไหน‛ เจ้ าชายตอบ เขานัง่ ลง
โดยไม่สนใจดังก์และมีดที่เขาถืออยู่ ‚หากว่ากันตามจริง ข้ าไม่ร้ ูตวั เสียด้ วยซํ ้าว่าเอ็กหายไปแล้ ว เขาไม่ได้ อยู่ที่
ก้ นถ้ วยเหล้ าข้ านี่ และข้ าก็ไม่ได้ ไปมองหาที่อื่นด้ วย ก็เลย...‛ เขาถอนใจ
‚ท่านขอรับ บิดาข้ าจะเข้ าร่วมกับฝายจําเลยทังเจ็
้ ดด้ วย‛ เอ็กแย่งพูด ‚ข้ าขอร้ องทัดทานเขาแล้ ว แต่เขา
ไม่ฟัง เขาบอกว่ามันเป็ นทางเดียวที่จะกอบกู้เกียรติยศของเอเรี ยนและเดร็อน‛
‚อย่างกับว่าข้ าเคยขอให้ ชว่ ยกู้หน้ าให้ ‛ เดร็อนกล่าวอย่างขมขื่น ‚ใครอยากได้ ไอ้ เกียรติบ้าบอนัน่ ก็เอา
ไปเลยสิ ข้ าไม่สนเสียหน่อย อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ก็มาถึงขันนี
้ ้จนได้ ไม่ร้ ูวา่ ท่านจะเชื่อคําข้ าแค่ไหนนะเซอร์
ดันแคน แต่ทา่ นแทบไม่มีสาเหตุอะไรให้ ต้องกลัวข้ าเลย สิ่งเดียวที่ช้าชอบน้ อยกว่า ม้ าก็คือดาบนี่แหละ ทังหนั
้ ก
แสนหนักแถมยังแหลมคมน่ากลัว ข้ าจะพยายามวางมาดให้ ดอู งอาจในการจูโ่ จมรอบแรก แต่หลังจากนันแล้
้ ว...
คือ บางทีทา่ นอาจจะพอจูโ่ จมข้ าเบาๆ ที่ข้างหมวกให้ เสียงดังก้ องกังวาน แต่ไม่ต้องดังมาก ถ้ าท่านเข้ าใจ
ความหมายของข้ า ข้ าเทียบพี่น้องคนอื่นไม่ได้ เลยในแง่การต่อสู้ , ร่ายรํ า, วางแผน หรื ออ่านตํารา แต่ไม่มีใคร
นอนสลบในกองโคลนได้ เก่งสักครึ่งหนึง่ ของข้ าแน่‛
ดังก์ทําได้ เพียงจ้ องมองเขาพลางนึกสงสัยว่ายุวราชกุมารผู้นีก้ ําลังพยายามหลอกลวงอะไรเขาหรื อ
เปล่า ‚ท่านมาทําไม?‛
‚เพื่อเตือนสิ่งที่ทา่ นจะต้ องเผชิญ‛ เดร็อนบอก ‚ท่านพ่อสัง่ ให้ ราชองครักษ์ร่วมสู้กบั เขาด้ วย‛
‚ราชองครักษ์ ?‛ ดังก์ใจหาย
‚สามคนที่อยูก่ บั เราที่นี่ไง ขอบคุณทวยเทพเถอะที่ทา่ นลุงเบเลอร์ ทิ ้งสี่คนที่เหลือไว้ กบั พระอัยกาที่คงิ สแลนดิง‛
เอ็กช่วยบอกชื่อ ‚เซอร์ โรแลนด์ เครกฮอล, เซอร์ ดอนเน็ลแห่งดัสเคนเดล กับเซอร์ วิลเลม ไวลด์ ‛
‚เรื่ องนี ้พวกเขาไม่มีทางเลือก‛ เดร็อนพูด ‚พวกเขาสาบานจะพิทกั ษ์ ชีวิตของพระราชาและเชื ้อพระวงศ์
ส่วนข้ ากับน้ องๆ ก็เป็ นสายเลือดของมังกร ขอเทพเจ้ าช่วยเราด้ วยเถอะ‛
ดังก์นบั นิ ้ว ‚รวมกันเป็ นหกคน แล้ วใครคือคนที่เจ็ด ?‛
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เจ้ าชายเดร็อนยักไหล่ ‚เดี๋ยวเอเรี ยนก็หาใครมาได้ เองแหละ ถ้ าจําเป็ นเขาก็ซื ้อตัวนักรบได้ เขามิได้ ขาด
แคลนเงินทอง‛
‚ท่านมีใครแล้ วบ้ าง?‛ เอ็กถาม
‚ญาติของเรย์มนั เซอร์ สเต็ฟฟอน‛
เดร็อนสะดุ้ง ‚แค่คนเดียวหรื อ?‛
‚เซอร์ สเต็ฟฟอนกําลังไปรวบรวมพรรคพวกบางส่วนของเขามาให้ ‛
‚ข้ าพอหาคนได้ ‛ เอ็กบอก ‚ข้ าหาอัศวินได้ ‛
‚เอ็ก‛ ดังก์พดู ‚ข้ ากําลังจะสู้กบั พี่ๆ ของเจ้ านะ‛
‚แต่ทา่ นไม่ได้ จะทําร้ ายท่านพี่เดร็อนนี่‛ เด็กชายกล่าว ‚ท่านพี่บอกท่านแล้ วไงว่าจะแกล้ งแพ้ ส่วนเอเรี ยน... ข้ าจําสมัยข้ าเล็กๆ ได้ เขาเคยเข้ ามาในห้ องนอนข้ ากลางดึก เอามีดมาจ่อหว่างขาข้ า เขาบอกว่ามีพี่น้อง
ผุ้ชายมากเกินไปแล้ ว บางที คืนใดคืนหนึง่ เขาอาจจะเปลี่ยนข้ าเป็ นน้ องสาว เผื่อจะแต่งงานกับข้ าได้ เขาโยน
แมวข้ าลงบ่อนํ ้าด้ วย ถึงเขาจะบอกว่าไม่ได้ ทํา แต่เขาโกหกเสมอ‛
เจ้ าชายเดร็อนยักไหล่อย่างอ่อนแรง ‚เอ็กพูดจริง เอเรี ยนนันเป็
้ นประหนึง่ ปี ศาจร้ ายเลยทีเดียว เขาคิด
ว่าตัวเองคือมังกรในคราบมนุษย์นะรู้ไหม ถึงได้ โกรธเป็ นฟื นเป็ นไฟที่งานแสดงหุน่ เชิดนัน่ ไง น่าเสียดายที่เขา
ไม่ได้ เกิดมาเป็ นฟอสโซเวย์ ถ้ าเขาคิดว่าตัวเองเป็ นแอปเปิ ล้ ละก็ พวกเราคงปลอดภัยกันกว่านี ้เยอะ แต่ก็นะ‛
เขาค้ อมตัวลงหยิบผ้ าคลุมที่ตกอยูข่ ึ ้นมาสะบัด นํ ้าฝน ‚ข้ าต้ องรี บแอบกลับปราสาทก่อนที่ทา่ นพ่อจะสงสัยว่า
ทําไมข้ าลับดาบนานนัก แต่ก่อนไปข้ าอยากคุยกับ ท่านตามลําพัง เซอร์ ดนั แคน เดินไปกับข้ าหน่อยได้ ไหม?‛
ดังก์มองยุวราชกุมารอย่างแคลงใจอยูพ่ กั หนึง่ ‚ตามพระประสงค์พะย่ะค่ะ‛ เขาเก็บมีดสองคมเข้ าฝั ก
‚ยังไงกระหม่อมก็ต้องไปเอาโล่อยูแ่ ล้ ว‛
‚ข้ ากับเอ็กจะไปหาอัศวินให้ ‛ เรย์มนั สัญญา
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เจ้ าชายเดร็อนผูกผ้ าคลุมรอบคอแล้ วดึง ผ้ าคลุมศีรษะขึ ้นสวม ดังก์ตามเขาออกสูส่ ายฝนพรํ าเบื ้องนอก
พวกเขามุง่ หน้ าไปทางเกวียนของพ่อค้ า
‚ข้ าฝั นเห็นท่าน‛ เจ้ าชายกล่าว
‚ที่โรงแรมท่านก็พดู อย่างนัน‛
้
‚ข้ าพูดหรื อ? ก็ มันเป็ นความจริง ความฝั นของข้ าต่างกับของท่าน, เซอร์ ดนั แคน ความฝั นของข้ าคือ
ความจริง มันทําให้ ข้ากลัว ท่านทําให้ ข้ากลัว ข้ าฝั นเห็นท่านกับศพมังกร เข้ าใจไหม สัตว์ร้ายตัวมหึมา ปี กของ
มันใหญ่เสียจนสามารถครอบคลุมทุง่ หญ้ า แห่งนี ้ได้ มันร่วงลงมาทับท่าน แต่ทา่ นยังคงอยูใ่ นขณะที่มงั กรสิ ้นใจ‛
‚ข้ าสังหารมันหรื อ?‛
‚เรื่ องนันข้
้ าไม่ร้ ู แต่ทงท่
ั ้ านและมังกรต่างก็อยูใ่ นฝั นของข้ า พวกเราตระกูลทาร์ แกเรี ยนเคยเป็ นจ้ าวแห่ง
เหล่ามังกรมาก่อน บัดนี ้มังกรสูญสิ ้นไปแล้ วแต่พวกเรายังอยู่ ข้ า ไม่อยากตายในวันนี ้ เทพเจ้ าเท่านันที
้ ่ทรงทราบ
เหตุผลแต่ข้าไม่ ดังนันได้
้ โปรดเมตตาข้ าด้ วยเถอะ และจงแน่ใจว่าคนที่ทา่ นสังหารคือเอเรี ยน น้ องชายข้ า‛
‚ข้ าเองก็ไม่อยากตายเหมือนกัน ‛ ดังก์พดู
‚ข้ าน่ะไม่สงั หารท่านหรอก ข้ าจะถอนคํากล่าวหาด้ วย แต่มนั ไม่มีประโยชน์นอกจากเอเรี ยนจะถอนคํา
กล่าวหาด้ วยเช่นกัน‛ เขาถอนใจ ‚บางทีข้าอาจเป็ นผู้ปลิดชีพท่านด้ วยคําโป้ปดของข้ าก็เป็ นได้ หากเป็ นเช่นนัน้
ข้ าก็ขออภัยด้ วยเถิด ข้ ารู้วา่ ข้ าต้ องตกนรกมอดไหม้ แน่ ท่าทางจะเป็ นนรกขุมที่ไม่มีเหล้ าองุ่นเสียด้ วย‛ เขาสัน่
เทา และด้ วยคําทิ ้งท้ ายนัน้ ทังสองก็
้
แยกทางกันตรงนันท่
้ ามกลางสายฝนเย็นยะเยียบที่ โปรยปรายลงมา
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รรดาพ่อค้ าลากรถเกวียนมาจอดไว้ ทางริมฝั่ งตะวันตกของทุง่ หญ้ า ใต้ แมกไม้ ต้นเบิร์ชและต้ น
แอช ดังก์ยืนมองพื ้นที่วา่ งอย่างท้ อแท้ อยูใ่ ต้ ต้นไม้ ซงึ่ เกวียนของนักเชิดหุน่ เคยตังอยู
้ ่ ไปเสียแล้ว
ดังก์เองก็หวัน่ ใจอยูว่ า่ น่าจะเป็ นเช่นนัน้ ข้าเองก็คงหนีเหมื อนกัน ถ้า กะโหลกไม่ได้หนาอย่างกับ

กาแพงเมื อง เขาสงสัยว่าจะทําอย่างไรกับโล่ดี เขาคาดว่าน่าจะมีเงินพอซื ้อโล่ได้ อนั หนึง่ กระมัง ถ้าเขาหาโล่ลด
ราคาได้ ...
‚เซอร์ ดนั แคน‛ เสียงหนึง่ เรี ยกเขาจากความมืด ดังก์หนั ไปเห็นสตีลลี เพทยืน ถือโคมไฟเหล็กอยูข่ ้ างหลัง
ภายใต้ ผ้าคลุมหนังสัตว์ผืนหนึง่ ช่างตีเกราะเปลือยร่างท่อนบนตังแต่
้ เหนือเอวขึ ้นไป แผ่นอกกว้ างและแขนหนา
ของเขาปกคลุมไปด้ วยขนดําหยาบกร้ าน ‚ถ้ าท่านมาเอาโล่ หล่อนฝากข้ าไว้ แล้ ว‛ เขามองดังก์ตงแต่
ั ้ หวั จรดเท้ า
‚ข้ านับได้ สองมือสองขา แปลว่าเป็ นการไต่สวนด้ วยการยุทธ์สินะ?‛
‚สัตตพิจารณ์ เจ้ ารู้ได้ ไง?‛
‚เอ้ า ไอ้ พวกนันอาจจะจู
้
บท่านแล้ วแต่งตังท่
้ านเป็ นเจ้ าขุนก็ได้ แต่ไม่นา่ เป็ นไปได้ และถ้ าเหตุการณ์
เป็ นไปอีกทางนึง อวัยวะบางส่วนของท่านก็นา่ จะขาดหายไปบ้ างแล้ ว มา ตามข้ ามาสิ‛
เกวียนของเขาสังเกตได้ ไม่ยากจากรูปดาบและทัง่ ซึง่ วาดไว้ ด้านข้ าง ดังก์ตามเพทเข้ าไปข้ างใน ช่างตี
เกราะแขวนตะเกียงกับตะขอ, ยักไหล่ถอดผ้ าคลุมเปี ยกฝน แล้ ว ดึงสวมเสื ้อทูนิคเนื ้อหยาบจากศีรษะ แผ่น
กระดานติดบานพับถูกดึงจากผนังลงมาเป็ นโต๊ ะ ‚นัง่ ‛ เขาพูดพร้ อมผลักเก้ าอี ต้ วั เตี ้ยมาให้
ดังก์นงั่ ลง ‚เธอไปไหนแล้ วหรื อ?‛
‚พวกเขามุง่ หน้ าไปดอร์ น คนหัวดีคือลุงของสาวน้ อยคนนันนั
้ น่ แหละ หายตัวไปเสียเดี๋ยวก็ถกู ลืมเลือน
ขืนยังอยูใ่ ห้ ใครเห็นก็มีแต่จะทําให้ มงั กรจดจําได้ อีกอย่างเขาไม่คดิ ว่าหล่อนควรต้ องเห็นท่านตาย‛ เพทเดินเข้ า
ไปส่วนลึกสุดของเกวียน, รื อ้ ของในหลืบเงาครู่หนึง่ แล้ วกลับมาพร้ อมโล่ ‚ขอบโล่ของท่านเป็ นเหล็กกล้ าเก่าชัน้
เลว ทังเปราะทั
้
งขึ
้ ้นสนิม‛ เขาพูด ‚ข้ าทําอันใหม่ให้ ทา่ นแล้ ว หนาเป็ นเท่าตัวและคาดผ้ าที่ด้านหลัง ทีนี ้มันจะ
หนักขึ ้นกว่าเดิมแต่ก็แข็งแกร่งขึ ้นด้ วย เด็กสาวนัน่ เป็ นคนวาดภาพ‛
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เธอวาดได้ ดีอย่างที่เขาคาดไม่ถึง แม้ มีเพียงแสงตะเกียง แต่สีสนั อาทิตย์อสั ดงทังเข้
้ มและเจิดจ้ า ต้ นไม้
สูงใหญ่แข็งแรงสง่างาม ดาวตกเป็ นลายปาดช่วงโชติตดั กับท้ องฟ้าไม้ โอ๊ ก ทว่า พอดังก์ถือไว้ ในมือของเขาแล้ ว
มันกลับดูผิดพลาดไปหมดทุกอย่าง ดาวกําลัง ร่ วง นี่มนั เป็ นตราลัญจกรเช่นใดกัน? เขาเองก็จะร่วงโรยตายไป
อย่างรวดเร็วไม่แพ้ ดาวตกดวงนี ้หรื อเปล่า ? แถมอาทิตย์อสั ดงยังบ่งบอกถึงราตรี ‚ข้ าน่าจะเก็บจอกเหล้ าไว้
เนอะ‛ เขาพูดอย่างท้ อแท้ ‚อย่างน้ อยมันก็มีปีกไว้ บนิ หนี เซอร์ อาร์ แลนบอกว่าถ้ วยใบนัน้ เต็มเปี่ ยมไปด้ วยความ
ศรัทธา, มิตรภาพ, และสิ่งดีๆ ให้ ดื่ม โล่อนั นี ้ถูกแต่งแต้ มไว้ ราวกับความตาย‛
‚ต้ นเอล์มนัน่ ยังมีชีวิต‛ เพทตังข้
้ อสังเกต ‚เห็นไหมมันเขียวขจีขนาดไหน ใบไม้ ฤดูร้อนเป็ นแน่แท้ ข้ าเคย
เห็นโล่ที่ตีตราด้ วยกะโหลก, หมาป่ า, นกเรเวน หรื อกระทัง่ ศพคนแขวนคอกับหัวโชกเลือดมาหมดแล้ ว พวกมันก็
ใช้ งานได้ ดีพอตัว โล่อนั นี ้ก็เช่นกัน ท่านรู้กลอนโล่โบราณใช่ไหม? ขอโอ๊กและเหล็กจง ธารงกายข้ามัน่ ...‛
‚...หาไม่นรกจักพลัน พรากชี วนั ข้าบรรลัย‛ ดังก์ตอ่ กลอนให้ จบบท เขาไม่ได้ นกึ ถึงกลอนบทนี ้มาหลาย
ปี ชายชราเคยสอนเขาไว้ เมื่อนานมาแล้ ว ‚เจ้ าจะคิดเงินเท่าไหร่ สําหรับขอบใหม่กบั ทังหมดนี
้
้หรื อ?‛ เขาถามเพท
‚คิดเงินท่านน่ะรึ ?‛ เพทเกาเครา ‚ทองแดงเดียว‛
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ฝ

นซาเมื่อแสงแรกของวันเริ่มแต่งระบายท้ องฟ้าตะวันออก แต่มนั ก็ทําหน้ าที่ของมันอย่างสําเร็จ
ลุลว่ ง ทหารของลอร์ ดแอชฟอร์ ดเอาแคร่ กนออก
ั้
สนามแข่งขันมีสภาพเป็ นปลักโคลนสีเทาอม
นํ ้าตาลและเศษใบหญ้ า สายหมอกคืบคลานลดเลี ้ยวตามพื ้นราวอสรพิษขาวซีดขณะดังก์มงุ่

หน้ ากลับสูส่ นามแข่งขัน เพทเดินร่วมทางมาด้ วย
ซุ้มที่นงั่ เริ่มเต็มแล้ ว เจ้ าขุนเจ้ านางต่างดึงผ้ าคลุมแน่นแนบกายสู้อากาศหนาวยามเช้ า ชาวบ้ านเองก็
กําลังเคลื่อนสู่สนามเช่นกัน ที่ริมรัว้ มีคนเรี ยงรายแล้ วนับร้ อย มี คนมาดูข้าตายเยอะจัง ดังก์คดิ อย่างขื่นขม แต่
เขาเข้ าใจคนเหล่านันผิ
้ ด เดินไปไม่กี่ก้าวก็มีหญิงคนหนึง่ ตะโกน ‚ขอโชคเข้ าข้ างท่านด้ วย‛ ชายสูงอายุคนหนึง่
เดินออกมาจับมือเขาแล้ วพูดว่า ‚ขอทวยเทพประทานพลังแก่ทา่ นด้ วยขอรับ‛ จากนันภราดายาจกในเสื
้
้อคลุมสี
นํ ้าตาลซอมซ่อก็กล่าวอวยพรแก่ดาบของเขา และสตรี นางหนึง่ จูบเขาที่แก้ ม พวกเขาอยู่ฝ่ายข้า ‚ทําไมกัน?‛ เขา
ถามเพท ‚ข้ าเป็ นอะไรสําหรับพวกเขาหรื อ?‛
‚อัศวินผู้รักษาคําสาบานตน‛ ช่างตีเหล็กตอบ
พวกเขาพบเรย์มนั นอกคอกม้ า ข้ างสนามแข่งสําหรับผู้ท้าชิงซึง่ ตังอยู
้ ร่ ิมฝั่ งใต้ ของลูว่ ิ่ง เขารออยูก่ บั ม้ า
ของดังก์และม้ าของญาติ ธันเดอร์ กระสับกระส่ายอยู่ใต้ นํ ้าหนักเกราะศีรษะม้ า, เกราะคอม้ า, และผืนผ้ าห่วงโซ่
ผืนหนาหนัก เพทตรวจดูชดุ เกราะและประกาศว่ามันเป็ นงานชันดี
้ แม้ จะเป็ นผลงานของคนอื่น ดังก์ร้ ูสกึ ขอบคุณ
ไม่วา่ เกราะชุดนันจะมาจากไหนก็
้
ตาม
จากนันเขาก็
้
มองเห็นคนอื่นๆ ชายตาเดียวผู้มีเคราสีเกลือและพริกไทยกับอัศวินหนุ่มในเสื ้อเซอร์ โค้ ท
ลายทางสลับเหลืองดําและมีตรารูปรวงผึ ้งบนโล่ โรบิ น ไรสลิ งกับฮัมเฟรย์ บีส์เบอรี เขาคิดในใจด้ วยความทึง่
เซอร์ ฮมั เฟรย์ ฮาร์ ดิงก็มาด้วย ฮาร์ ดงิ ขี่ม้าศึกขนแดงของเอเรี ยน บัดนี ้มันสวมเกราะม้ าลายข้ าวหลามตัดสีแดง
ขาวของเขา
ดังก์เดินไปหาคนเหล่านัน้ ‚ท่านทังหลายขอรั
้
บ ข้ าเป็ นหนี ้พวกท่านแล้ ว‛
‚หนี ้ก้ อนนี ้เป็ นของเอเรี ยน‛ เซอร์ ฮมั เฟรย์ ฮาร์ ดงิ ตอบ ‚พวกเราตังใจจะทวงมั
้
นคืน‛
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‚ข้ าได้ ขา่ วว่าขาท่านหัก‛
‚ท่านฟั งมาไม่ผิด‛ ฮาร์ ดงิ กล่าว ‚ข้ าเดินไม่ได้ แต่ตราบใดที่ ข้ายังขี่ม้าได้ ข้ าก็ยงั สู้ได้ ‛
เรย์มนั พาดังก์ปลีกตัวออกมา ‚ข้ าหวังไว้ วา่ ฮาร์ ดงิ จะอยากได้ โอกาสแก้ มือกับเอเรี ยนสักครัง้ ข้ าคิดไม่
ผิด แล้ วปรากฏว่าฮัมเฟรย์อีกคนหนึง่ ก็ เกี่ยวดองเป็ นพี่น้องกับเขาโดยการแต่งงาน ส่วนเซอร์ โรบินเป็ นความดี
ความชอบของเอ็ก สองคนนันรู
้ ้ จกั กันจากงานกรี ฑายุทธ์ อื่น ดังนันท่
้ านมีแล้ วห้ าคน‛
‚หกคน‛ ดังก์พดู ด้ วยความทึง่ พร้ อมชี ้นิ ้ว อัศวินคนหนึง่ กําลังเข้ ามาในคอกของผู้ท้าชิง อนุจรพาม้ าของ
เขาตามมาข้ างหลัง ‚วายุสรวล‛ เขาสูงกว่าเซอร์ เรย์มนั หนึง่ ช่วงหัว สูงเกือบเท่าดังก์ เขาสวมเสื ้อเซอร์ โค้ ทสีทอง
ประดับตรากวางสวมมงกุฎของตระกูลบะราธเธียนและถือหมวกเกราะเขากวางไว้ ในวงแขน ดังก์เอื ้อมไปจับมือ
กับเขา ‚เซอร์ ไลโอเน็ล ข้ าไม่ร้ ูจะขอบคุณท่านอย่างไรดีที่มาในวันนี ้ รวมถึงเซอร์ สเต็ฟฟอนด้ วยที่เชื ้อเชิญท่านมา
ได้ ‛
‚เซอร์ สเต็ฟฟอน?‛ เซอร์ ไลโอเน็ลทําหน้ าฉงนใส่เขา ‚อนุจรของท่านต่างหากที่มาพบข้ า เด็กชายเอกอน
คนนันน่
้ ะ เด็กของข้ าพยายามไล่เขาไป แต่เขามุดลอดหว่างขามาเทจอกเหล้ ารดหัวข้ า‛ เขาหัวเราะ ‚ไม่ได้ มี
สัตตพิจารณ์มานานกว่าร้ อยปี แล้ วรู้ไหม? ข้ าไม่ยอมพลาดโอกาสประมือกับราชองครักษ์ห รอก แล้ วจะบิดจมูก
ของเจ้ าชายเมคาร์ แถมให้ ด้วย‛
‚หกคน‛ ดังก์พดู กับเรย์มนั ฟอสโซเวย์อย่างมีความหวังขณะเซอร์ ไลโอเน็ล ไปรวมตัวกับคนอื่นๆ
‚ลูกพี่ลกู น้ องท่านต้ องหาคนสุดท้ ายมาได้ แน่ ใช่ไหม?‛
เสียงโห่ร้องดังขึ ้นจากฝูงชน ทางฝั่ งเหนือของทุง่ หญ้ ามีอศั วินขบวนหนึง่ ควบม้ าออกมาจากหมอกแม่นํ ้า
ราชองครักษ์สามนายนําหน้ า แลดูราวภูตผิ ีในชุดเกราะลงยาสีขาวแวววาว ผ้ าคลุมสีขาวทอดอยูเ่ บื ้องหลัง
กระทัง่ โล่ของพวกเขาก็เป็ นสีขาว เกลี ้ยงเกลาผ่องแผ้ วราวหิมะตกใหม่ เจ้ าชายเมคาร์ และโอรสทังสองขี
้
่ม้า
ตามหลัง เอเรี ยนขี่ม้าแดพเพิลเกรย์55 สีส้มและแดงวูบวาบผ่านรอยบากข้ างเครื่ องประดับม้ าในแต่ละย่างก้ าว
พระเชษฐาของเขาขี่ม้าศึกสีเบย์ตวั เล็กกว่าในชุดเกราะเกล็ดสี ดําและสีทอง กะลวยไหมสีเขียวทอดเป็ นคลื่น
55

แดพเพิลเกรย์ (Dapple Grey) เป็ นสีขนม้ าในช่วงวัยรุ่นของม้ าเกรย์ ซึง่ ที่มีจดุ ด่างเป็ นวงสีเข้ มและมีสอี อ่ นแซมด้ านในกระจาย
อยูท่ วั่ ตัว ขนของม้ าเกรย์จะสีออ่ นลงเรื่ อยๆ ตามอายุ เมื่อโตเต็มที่จะมีขนสีขาว
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ตามหมวกเกราะของเดร็อน ทว่าผู้มีรูปโฉมน่าเกรงขามที่สดุ คือบิดาของคนทังสอง
้
ฟั นมังกรโค้ งสีดําจํานวนมาก
ทอดตัวพาดไหล่, แนวหงอนหมวก, และตามหลัง คทาหนามขนาดใหญ่คาดไว้ ข้างอานม้ า แลดูนา่ สะพรึงกลัว
อย่างที่ดงั ก์ไม่เคยเห็นมาก่อน
‚หกคน‛ เรย์มนั อุทานขึ ้นทันใด ‚พวกนันมี
้ แค่หกคน‛
เขาพูดถูก ดังก์เองก็เห็น อัศวิ นดาสามนาย อัศวิ นขาวสามนาย พวกเขาก็ขาดไปคนหนึ่งเหมื อนกัน
เป็ นไปได้ หรื อที่เอเรี ยนจะไม่สามารถหาคนที่เจ็ดได้ ? แล้ วมันหมายความว่าอย่างไร? พวกเขาจะสู้กนั หกต่อหก
ถ้ าหาคนที่เจ็ดไม่ได้ ด้วยกันทังคู
้ ห่ รื อ ?
เอ็กผลุบมาข้ างๆ ระหว่างเขากําลังขบคิด ‚ท่านขอรับ ถึงเวลาสวมเกราะแล้ ว ‛
‚ขอบใจมากอนุจร หากเจ้ าจะกรุณา‛
สตีลลี เพทช่วยเด็กชายอีกแรง ชุดฮอร์ เบิร์ก, เกราะคอ, เกราะมือ, เกราะขา, หมวกห่วงโซ่, กระจับ, ทัง้
สองแปลงกายเขาเป็ นเหล็กกล้ าพลางตรวจหัวเข็มขัดและขอยึดทังหมดถึ
้
งสามรอบ เซอร์ ไลโอเน็ลนัง่ ลับดาบ
ด้ วยหินลับระหว่างฮัมเฟรย์ทงสองคุ
ั้
ยกับเบาๆ เซอร์ โรบิน สวดภาวนา ส่วนเรย์มนั ฟอสโซเวย์เดินกลับไปกลับมา
ด้ วยความสงสัยว่าญาติของเขาหายตัวไปไหน
กว่าเซอร์ สเต็ฟฟอนจะมาปรากฎตัวในท้ ายที่สดุ ดังก์ก็สวมเกราะเต็มยศแล้ ว ‚เรย์มนั ‛ เขาเรี ยก ‚เกราะ
ข้ า หากเจ้ าจะกรุณา‛ เขาเปลี่ยนชุดเป็ นเสื ้อดับเบล็ตบุนวมสําหรับสวมใต้ เกราะ
‚เซอร์ สเต็ฟฟอน‛ ดังก์พดู ‚แล้ วเพื่อนท่านล่ะ? เราต้ องการอัศวิ นอีกคนหนึง่ เพื่อเป็ นคนที่เจ็ดของเรา‛
‚ข้ าเกรงว่าท่านยังต้ องหาอีกสองคนนะ‛ เซอร์ สเต็ฟฟอนเอ่ย เรย์มนั ผูกสายรัดหลังเกราะฮอร์ เบิร์กให้
‚อะไรนะใต้ เท้ า?‛ ดังก์ไม่เข้ าใจ ‚สองคนหรื อ?‛
เซอร์ สเต็ฟฟอนหยิบเกราะมือเหล็กกล้ าทรงเปลือกกุ้งชันดี
้ ขึ ้นมาสวมมือข้ างซ้ ายพลางยืดนิ ้วมือ ‚ข้ า
เห็นมีห้าคนอยูท่ ี่นี่‛ เขาพูดขณะเรย์มนั กลัดเข็มขัดคาดดาบ ‚บีส์เบอรี , ไรสลิง, ฮาร์ ดงิ , บะราธเธียน กับตัวท่าน‛
‚แล้ วก็ทา่ นไง‛ ดังก์กล่าว ‚ท่านเป็ นคนที่หก‛
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‚ข้ าคือคนที่เจ็ด‛ สเต็ฟฟอนพูดด้ วยรอยยิ ้ม ‚แต่เป็ นคนที่เจ็ดของฝ่ ายตรงข้ าม ข้ าจะร่วมสู้กบั เจ้ าชาย
เอเรี ยนและโจทก์‛
เรย์มนั กําลังจะยื่นหมวกให้ ลกู พี่ลกู น้ อง เขานิ่งไปราวกับถูกฟ้าผ่า ‚ไม่จริง‛
‚จริง‛ เซอร์ สเต็ฟฟอนยักไหล่ ‚เซอร์ ดนั แคนต้ องเข้ าใจแน่ ข้ าเองก็มีหน้ าที่อนั พึงปฏิบตั ติ อ่ ราชกุมาร‛
‚ท่านบอกเซอร์ ดนั แคนว่าให้ วางใจท่าน‛ เรย์มนั หน้ าซีด
‚ข้ าว่างันหรื
้ อ?‛ เขาหยิบหมวกจากมือญาติตน ‚ข้ ามัน่ ใจว่าตอนนันข้
้ าพูดจากใจจริงเป็ นแน่ ไปเอาม้ า
ข้ ามา‛
‚ไปเอาเองสิ‛ เรย์มนั พูดอย่างโกรธเกรี ย้ ว ‚ถ้ าคิดว่าข้ าอยากมีสว่ นในเรื่ องนี ้ละก็ ท่านก็หวั ทึบไม่แพ้ ตํ่า
ทราม‛
‚ตํ่าทราม?‛ เซอร์ สเต็ฟฟอนจุ๊ปาก ‚ระวังปากนะเรย์มนั เราสองคนเป็ นแอปเปิ ล้ จากต้ นเดียวกัน และ
เจ้ าคืออนุจรของข้ า หรื อว่าเจ้ าลืมคําสาบานไปแล้ ว ?‛
‚ไม่ลืมหรอก ท่านล่ะลืมคําสาบานแล้ วหรื อ? ท่านสาบานตนเป็ นอัศวินนะ‛
‚ก่อนหมดวันข้ าจะเป็ นยิ่งกว่าอัศวิน เสียอีก ลอร์ ดฟอสโซเวย์ ฟั งดูดีถกู ใจข้ านัก‛ และด้ วยใบหน้ ายิ ้ม
แย้ ม เขาก็สวมเกราะมืออีกข้ างหนึง่ แล้ วหันเดินข้ ามคอกไปยังม้ าของเขา แม้ วา่ ฝ่ ายจําเลยคนอื่นจะจ้ องมองเขา
ด้ วยสายตาเหยียดหยาม แต่ไม่มีใครขยับเข้ าขัดขวาง
ดังก์มองเซอร์ สเต็ฟฟอนนําม้ าศึกของเขาหันกลับข้ ามทุง่ หญ้ า มือของเขากําหมัดแน่น แต่เขารู้สกึ แสบ
คอเกินกว่าจะกล่าวอะไรได้ ยังไงก็ไม่มีคาพูดใดสามารถโน้มน้าวคนเยีย่ งนี ไ้ ด้อยู่แล้ว
‚อวยยศอัศวินแก่ข้าสิ‛ เรย์มนั วางมือบนบ่าของดังก์แล้ วจับเขาหัน ‚ข้ าจะรับหน้ าที่แทนญาติข้าเอง
เซอร์ ดนั แคน อวยยศแก่ข้าสิ‛ เขาคุกเข่าลงข้ างหนึง่
ดังก์ขมวดคิ ้ว เขาเอื ้อมมือไปยังด้ ามดาบยาวแล้ วลังเล ‚เรย์มนั ข้ า... ข้ าไม่ควรทําเช่นนัน‛
้
‚ท่านต้ องทํา หากขาดข้ าไป ฝ่ ายท่านจะมีเพียงห้ า‛
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‚เจ้ าหนุม่ นี่พดู ถูกแล้ ว‛ เซอร์ ไลโอเน็ลเสริม ‚ลงมือเถอะเซอร์ ดนั แคน อัศวินทุกคนสามารถอวยยศ
อัศวินได้ ‛
‚ท่านเคลือบแคลงในความกล้ าหาญของข้ าหรื อ?‛ เรย์มนั ถาม
‚ไม่ใช่‛ ดังก์ตอบ ‚มันไม่ใช่อย่างนัน้ แต่...‛ เขายังคงตัดสินใจไม่ได้
เสียงประโคมแตรดังผ่านอากาศยามรุ่ง เอ็กวิ่งเข้ ามาหาพวกเขา ‚ท่านขอรับ ลอร์ ดแอชฟอร์ ดเรี ยกตัว
ท่านแล้ ว‛
วายุสรวลส่ายหน้ าอย่างฉุนเฉียว ‚ไปพบเขาเถอะเซอร์ ดนั แคน ข้ าจะอวยยศแก่อนุจรเรย์มนั เอง‛ เขาดึง
ดาบยาวออกจากฝั กแล้ ว เบียดไหล่ดงั ก์ให้ หลบไปข้ างๆ ‚เรย์มนั แห่งตระกูลฟอสโซเวย์ ‛ เขาเริ่มอย่างขรึมขลัง
พร้ อมวางดาบแตะบนไหล่ขวาของอนุจร ‚ในนามของพระวีระ ข้ าขอบัญชาให้ ทา่ นจงกล้ าหาญ‛ ดาบเลื่อนจาก
ไหล่ขวาไปยังไหล่ซ้าย ‚ในนามของพระบิดา ข้ าขอบัญชาให้ ทา่ นมีคณ
ุ ธรรม‛ แล้ วกลับไปที่ไหล่ขวา ‚ในนาม
ของพระมารดา ข้ าขอบัญชาให้ ทา่ นปกป้องผู้เยาว์และผู้บริ สทุ ธิ์ ‛ ไหล่ซ้าย ‚ในนามของพระกันยา ข้ าขอบัญชา
ให้ ทา่ นปกป้องผองสตรี ...‛
ดังก์ปลีกตัวไปตอนนันเองด้
้
วยความรู้สกึ โล่งใจและรู้สกึ ผิดพอกัน เรายังขาดอยู่อีกคน เขาคิดขณะเอ็ก
จูงธันเดอร์ มาให้ ข้าจะหาอีกคนได้จากไหนกัน? เขาหันม้ าแล้ วขี่ช้าๆ สู่ซ้ ุมที่นงั่ ซึง่ ลอร์ ดแอชฟอร์ ดยืนรออยู่
เจ้ าชายเอเรี ยนรุดหน้ ามาพบเขาจากฝั่ งเหนือของลูว่ ิ่ง ‚เซอร์ ดนั แคน‛ เขาพูดอย่างรื่ นเริง ‚ท่าทางท่านจะมี
นักรบผู้พิทกั ษ์ แค่ห้าคนสินะ‛
‚หกคน‛ ดังก์บอก ‚เซอร์ ไลโอเน็ลกําลังอวยยศอัศวินให้ เรย์มนั ฟอสโซเวย์ เราจะสู้ กับท่านหกต่อเจ็ด‛
เคยมีคนเอาชนะจากสถานการณ์เสียเปรี ยบยิ่งกว่านี ้มาแล้ ว เขารู้ดี
ทว่า ลอร์ ดแอชฟอร์ ดส่ายศีรษะ ‚เรื่ องนันมิ
้ อาจยอมได้ หรอก หากเจ้ าหาอัศวินมาร่วมฝ่ ายเจ้ าไม่ได้ เจ้ า
จะได้ รับการตัดสินว่ามีความผิด ตามที่ถกู กล่าวหาจริง‛
มี ความผิ ด ดังก์นกึ ในใจ มี ความผิ ดฐานทาฟั นโยกซี ่หนึ่ง และข้าจะต้องตายด้วยเหตุนนั้ ‚ใต้ เท้ า
ข้ าน้ อยขอเวลาครู่หนึง่ ‛
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‚ย่อมได้ ‛
ดังก์ขี่ม้าช้ าๆ ไปตามแนวรัว้ ซุ้มที่นงั่ เนืองแน่นไปด้ วยอัศวิน ‚ใต้ เท้ าทังหลาย‛
้
เขาตะโกน ‚ไม่มีใครจํา
เซอร์ อาร์ แลนแห่งเพ็นนีทรี ได้ เลยหรื อ? ข้ าเคยเป็ นอนุจรของเขา เราเคยรับใช้ พวกท่านมาแล้ วหลายต่อหลายคน
เคยทานอาหารบนโต๊ ะของพวกท่าน เคยนอนในห้ องโถงของพวกท่าน‛ เขาเห็นแมนเฟร็ด ด็อนแดเรี ยนนัง่ อยูช่ นั ้
บนสุด ‚เซอร์ อาร์ แลนได้ รับบาดเจ็บขณะรับใช้ ใต้ เท้ าบิดาท่าน‛ อัศวินคนดังกล่าวพูดอะไรสักอย่างกับหญิง
ข้ างๆ โดนไม่สนใจฟั ง ดังก์ถกู บีบคันให้
้ หาต่อไป ‚ลอร์ ดแลนนิสเตอร์ เซอร์ อาร์ แลนเคยแทงท่านตกม้ ามาแล้ วใน
การประลองหนหนึง่ ‛ ราชสีห์ขนเทามองมือสวมถุงมือของตนโดยเจตนาไม่ยอมชายตาขึ ้น ‚เขาเป็ นคนดี สัง่
สอนการเป็ นอัศวินให้ ข้า ไม่เพียงสอนดาบสอนทวนแต่สอนเกียรติ ศกั ดิศ์ รี ให้ ด้วย เขากล่าวว่าอัศวินต้ องปกป้อง
ผู้บริสทุ ธิ์ นัน่ แหละคือสิ่งที่ข้าทํา ข้ าต้ องการอัศ วินอีกคนหนึง่ มาร่วมสู้เคียงข้ างข้ า เพียงคนเดียวเท่านัน้ ลอร์ ด
คาร็อน? ลอร์ ดสวอนน์?‛ ลอร์ ดสวอนน์หวั เราะเบาๆ ในขณะที่ลอร์ ด คาร็อนพูดซุบซิบใส่หู
ดังก์ดงึ บังเหียนหยุดม้ าหน้ าเซอร์ โอโธ แบร็กเคนและเบาเสียงตนลง ‚เซอร์ โอโธ ใครๆ ต่างก็ร้ ูจกั ท่านใน
ฐานะยอดนักรบ เข้ าร่วมฝ่ ายเราด้ วยเถอะ ข้ าขอร้ อง ในนามของบุรพเทพและนวเทพ56 การณ์ของข้ า
เที่ยงธรรม‛
‚ก็อาจเป็ นได้ ‛ แบร็กเคนเดรัจฉานกล่าว อย่างน้ อยเขาก็สภุ าพพอจะให้ คําตอบ ‚แต่นี่เป็ นการณ์ของ
เจ้ า มิใช่ของข้ า ข้ าไม่ร้ ูจกั เจ้ าเสียหน่อย เจ้ าหนู‛
ดังก์หนั ธันเดอร์ ไปอย่างตรอมใจแล้ วควบมันวิ่งกลับไปกลับมาหน้ าทิวแถวของผู้คนที่เย็นชา ความสิ ้น
หวังบีบให้ เขาป่ าวตะโกน ‚ไม่ มีสัตยาศวินในหมู่พวกท่ านเลยหรื อ?‛
คําตอบของเขามีเพียงความเงียบ
อีกฟากของทุง่ หญ้ า เจ้ าชายเอเรี ยนหัวเราะ ‚มังกรไม่ถกู เย้ ยหยัน‛ เขาตะโกน
แล้ วก็มีเสียงหนึง่ เปล่งมา ‚ข้ าจะอยูฝ่ ่ ายเซอร์ ดนั แคนเอง‛

56

บุรพเทพ (Old Gods) แปลว่า เทพที่มีมาก่อน ประกอบด้ วย บุพ = มีมาก่อน; เทพ
นวเทพ (New Gods) แปลว่า เทพใหม่ ประกอบด้ วย นว = ใหม่; เทพ
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ม้ าฉกรรจ์สีดําปรากฏตัวจากหมอกแม่นํ ้า อัศวินเกราะดําขี่อยูบ่ นหลัง ดังก์เห็น โล่มงั กรและหงอนลงยา
สีแดงบนหมวกเกราะพร้ อมมังกรสามเศียรร้ องคําราม เจ้าชายหนุ่ม ทวยเทพทรงโปรด เป็ นเขาจริ งๆ หรื อ?
ลอร์ ดแอชฟอร์ ดเองก็เข้ าใจผิ ดเช่นเดียวกัน ‚เจ้ าชายวาลาร์ ?‛
‚มิใช่‛ อัศวินเกราะดํายกกระบังขึ ้น ‚ข้ าไม่ได้ คดิ ไว้ วา่ จะร่วมประลองที่แอชฟอร์ ดหรอกใต้ เท้ า จึงมิได้ นํา
ชุดเกราะมาด้ วย ลูกชายข้ ากรุณาให้ ยืมเกราะของเขา‛ เจ้ าชายเบเลอร์ ยิ ้มจวนเจียนเศร้ าสร้ อย
บรรดาโจทก์ถึงกับสับสนอลหม่าน ดังก์ดอู อก เจ้ าชายเมคาร์ ลงเดือยม้ าเดินหน้ ามาหา ‚ท่านพี่ ท่าน
เสียสติไปแล้ วหรื อ?‛ เขาชี ้ดังก์ด้วยนิ ้วสวมเกราะ ‚ชายคนนี ้ทําร้ ายลูกชายข้ านะ‛
‚บุรุษผู้นี ้ปกป้องผู้ออ่ นแอ ดังสัตยาศวินทุกผู้พงึ กระทํา‛ เจ้ าชายเบเลอร์ ตอบ ‚ให้ ปวงเทวาเป็ นผู้ตดั สิน
เถิดว่าเขาถูกหรื อผิด‛ เขากระตุกบังเหียนหันม้ าเดสเตรี ยร์ สีดําตัวใหญ่ของวาลาร์ และควบเหยาะย่างสูร่ ิมฝั่ งใต้
ของทุง่ หญ้ า
ดังก์ขี่ธนั เดอร์ ไปข้ างๆ พระองค์ นักรบฝ่ ายจําเลยรวมตัวกันรอบพวกเขา โรบิน ไรสลิง, เซอร์ ไลโอเน็ล,
ฮัมเฟรย์ทงสอง
ั้
ทุกคนล้วนมี ฝีมื อ แต่จะพอไหม? ‚เรย์มนั อยูไ่ หน?‛
‚เซอร์ เรย์มนั หากท่านจะกรุณา‛เขาควบม้ าเหยาะย่างเข้ ามา รอยยิ ้มเคร่งขรึมส่องประกายแก่ใบหน้ า
ใต้ หมวกเกราะประดับกะลวย ‚ขออภัยด้ วยขอรับ พอดีข้าต้ องปรับแต่งตรานิดหน่อย มิเช่นนันจะสั
้ บสนกับตรา
ของไอ้ ญาติอปั ยศของข้ าเข้ า‛ เขาอวดโล่ให้ ทกุ คนดู พื ้นหลังขัดเงาสีทองยังคงเดิม แอปเปิ ล้ แห่งฟอสโซเวย์ก็ยงั
อยู่ เพียงแต่แอปเปิ ล้ ลูกนี ้มีสีเขียวแทนสีแดง ‚เกรงว่าข้ ายังไม่สกุ งอมนัก... แต่เขียวดิบก็ยงั ดีกว่าหนอนไชแหละ
น่า จริงไหม?‛
เซอร์ ไลโอเน็ลหัวเราะ ดังก์เองก็ อดยิ ้มไม่ได้ กระทัง่ เจ้ าชายเบเลอร์ เองก็ดจู ะเห็นด้ วย
บาทหลวงของลอร์ ดแอชฟอร์ ดเดินออกมาหน้ า ซุ้มที่นงั่ แล้ วชูผลึกแก้ วขึ ้นเพื่อเรี ยกผู้ชมุ นุม ให้ อธิษฐาน
‚ทุกท่านฟั งข้ าด้ วย‛ เบเลอร์ เอ่ยเบาๆ ‚ฝ่ ายโจทก์จะใช้ ทวนศึกหนักในการแทงรอบแรก ทวนไม้ แอชยาว
แปดฟุต ดามป้องกันทวนแตกและติด ปลายด้ วยเหล็กกล้ า ซึง่ แหลมคมพอจะแทงทะลุเกราะแผ่นได้ เมื่อมี
นํ ้าหนักของม้ าศึกช่วยหนุน‛
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‚เราจะใช้ อาวุธเดียวกัน‛ เซอร์ ฮมั เฟรย์ บีส์เบอรี กล่าว ข้ างหลังเขาบาทหลวงกําลังร้ องอัญเชิญขอพระ
สัตตพักตร์ ทรงทอดพระเนตรลงมาตัดสินข้ อพิพาทนี ้ และมอบชัยชนะให้ ฝ่ายผู้ชอบธรรมในการณ์ของเขา
‚ไม่‛ เบเลอร์ พดู ‚ฝ่ ายเราจะใช้ ทวนสําหรับกรี ฑายุทธ์ ‛
‚ทวนแข่งขันถูกทํามาให้ แตกหักนะพะย่ะค่ะ‛ เรย์มนั ทักท้ วง
‚และมันก็ทํามาให้ ยาวสิบสองฟุตด้ วย ถ้ าปลายเราแทงเข้ าเป้า พวกนันจะไม่
้
ได้ แตะต้ องเราเลย เล็ง
หมวกไม่ก็หน้ าอก การได้ เล็งแทงทวนใส่โล่ศตั รู ให้ ทวนแตกในการประลองมันก็ดอู งอาจดี แต่ตอนนี ้มันอาจ
หมายถึงชีวิต ถ้ าเราแทงฝ่ ายนันตกม้
้
าได้ โดยเราไม่ ตก เราก็จะเป็ นฝ่ ายได้ เปรี ยบ‛ เขาชําเลืองมองดังก์ ‚หาก
เซอร์ ดนั แคนถูกสังหาร ก็จะถือว่าทวยเทพทรงตัดสินให้ เขาเป็ นฝ่ ายผิดและเป็ นอันจบการประลอง ถ้ าโจทก์ทงั ้
สองถูกสังหารหรื อถอนคําร้ องทังคู
้ ก่ ็เป็ นอันจบการประลองเช่นกัน มิเช่นนัน้ นักรบทังเจ็
้ ดคนของฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึง่ จะต้ องสิ ้นลมหรื อไม่ก็ยอมแพ้ กนั จนครบทุกคนถึงจะจบการไต่สวน‛
‚เจ้ าชายเดร็อนจะไม่ส้ ‛ู ดังก์พดู
‚ถึงสู้ก็ส้ ไู ด้ ไม่ดีหรอก‛ เซอร์ ไลโอเน็ลหัวเราะ ‚แต่ในทางกลับกันเราก็มี นกั รบขาวถึงสามนายที่ต้อง
รับมือ‛
เบเลอร์ รับฟั งอย่างใจเย็น ‚น้ องชายข้ าพลาดไปที่สงั่ ราชองครักษ์ให้ ร่วมสู้กบั โอรสของเขา คําสาบาน
ของราชองครักษ์ ทําให้ พวกเขาไม่อาจทําร้ ายราชกุมารผู้สืบสายเลือดได้ โชคดีนะที่ข้าก็เป็ นหนึง่ ในนัน‛
้ เขายิ ้ม
เล็กน้ อยให้ ทกุ คน ‚กันคนอื่นๆ จากข้ าให้ นานพอ แล้ วข้ าจะรับมือราชองครักษ์เอง‛
‚พระราชกุมาร นัน่ สมอัศวินจรรยาแล้ วหรื อ ?‛ เซอร์ ไลโอเน็ล บะราธเธียนถามพร้ อมกับที่บาทหลวง
กําลังจบการภาวนา
‚ผองเทวาจะบอกเราเอง‛ เบเลอร์ เบรกสเปี ยร์ ตอบ
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วามเงียบงันอันคาดหมายปกคลุมทัว่ ทุง่ หญ้ าแอชฟอร์ ด

ห่างออกไปแปดสิบหลา ม้ าศึกสีเทาของเอเรี ยนพ่นลมหายใจอย่างร้ อนรนพลางตะกุยพื ้นโคลน เทียบ

กันแล้ วธันเดอร์ สงบนิง่ กว่ามาก มันเป็ นม้ าอาวุโสกว่า ผ่านศึกมากว่า ครึ่งร้ อย และมันรู้ดีวา่ ต้ องทําอะไร เอ็กส่ง
โล่ให้ ดงั ก์ ‚ขอทวยเทพทรงสถิตอยูก่ บั ท่านด้ วยขอรับ ‛ เด็กชายกล่าว
ภาพต้ นเอล์มและดาวตกมอบกําลังใจให้ แก่เขา ดังก์สอดมือเข้ าในสายรัดแล้ วกํามือยึดแน่น ขอโอ๊ก
และเหล็กจง ธารงกายข้ามัน่ หาไม่นรกจักพลัน พรากชี วนั ข้าบรรลัย สตีลลี เพทนําทวนมาให้ แต่เอ็กยืนกราน
ว่าจะเป็ นคนส่งมอบมันแก่มือของดังก์เอง
ทังซ้
้ ายและขวา พรรคพวกของเขาเริ่มหยิบทวนของตนขึ ้นและกระจายตัวเป็ นแถวยาว เจ้ าชายเบเลอร์
อยูท่ างขวา เซอร์ ไลโอเน็ลอยูท่ างซ้ าย แต่ชอ่ งมองแคบๆ ของหมวกเกราะจํากัดสายตาของดังก์ให้ เห็นเพียงสิ่งที่
อยูข่ ้ างหน้ า ซุ้มที่นงั่ หายไปแล้ ว ชาวเมืองที่เบียดเสียดกันริมรัว้ ก็เช่นกัน เหลือเพียงสนามโคลนเลน, หมอก
เลือนลางลอยเอื่อย, แม่นํ ้า, เมือง, ปราสาททางทิศเหนือ, และยุวราชกุมารบนม้ าศึกสีเทาผู้มีเปลวเพลิงบน
หมวกเกราะและมังกรบนโล่ ดังก์มองอนุจรของเอเรี ยนส่งทวนศึกให้ มันยาวแปดฟุตและมีสีดํา ดัง่ ราตรี มันต้อง
แทงทวนนัน่ ใส่หวั ใจข้าแน่ถา้ ทาได้
แตรแผดเสียงขึ ้น
ชัว่ อึดใจหนึง่ ดังก์ตวั แข็งทื่อเหมือนแมลงวันในอําพัน ทังที
้ ่ม้าทุกตัวเริ่มเคลื่อนไหวแล้ ว ความตื่น
ตระหนกแทงกระหนํ่าเข้ าใส่เขา ข้าลืมหมดแล้ว เขาคิดฟุ้งซ่านอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้ ลืมหมดสิ้ น ข้าจะฉี ก
หน้าตัวเอง ข้าจะสูญเสี ยทุกอย่าง
ธันเดอร์ ชว่ ยเขาไว้ ม้ าศึกสีนํ ้าตาลตัวใหญ่ตวั นี ้รู้ดีวา่ ต้ องทําอะไรแม้ วา่ ผู้ขี่จะไม่ร้ ูก็ตาม มันก้ าวเท้ าวิ่ง
เหยาะออกไปช้ าๆ จากนันการฝึ
้
กฝนของดังก์ก็ย้อนกลับมา เขาแตะสีข้างม้ าเบาๆ และเอนทวนลง ขณะเดียว
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กันเขาก็เหวี่ยงโล่จนมันบดบังร่างกายครึ่งซ้ ายจนเกือบมิด เขาถือโล่ในมุมที่จะหันเหการจูโ่ จมออกไปจากตัว ขอ
โอ๊กและเหล็กจง ธารงกายข้ามัน่ หาไม่นรกจักพลัน พรากชี วนั ข้าบรรลัย
เสียงของผู้ชมไม่ได้ เป็ นมากไปกว่าเสียงคลื่นลมในระยะไกล ธันเดอร์ เร่งเท้ าขึ ้นวิ่ง ฝี เท้ าอันรุนแรงทําให้
ฟั นของดังก์บดกระแทกกัน เขากดส้ นเท้ าลงและหนีบขาแน่นด้ วยพละกําลังทังหมด
้
ปล่อยให้ ร่างกายหลอมรวม
เป็ นหนึง่ เดียวกับการเคลื่อนไหวของม้ า ข้าคือธันเดอร์ ธันเดอร์ คือข้า เราคือชี วิน เดียวกัน เราเป็ นร่ างเดียวกัน
เราเป็ นหนึ่งเดียวกัน
อากาศในหมวกเกราะร้ อนมากจนแทบหายใจไม่ออก หากนี่เป็ นการแข่งขันแทงทวน คูต่ อ่ สู้ของเขาจะ
อยูฝ่ ั่ งซ้ ายของรัว้ กัน้ และเขาจะต้ องเหวี่ยงทวนข้ ามลําคอของธันเดอร์ ไป การทํามุมเช่นนันทํ
้ าให้ ทวนมีโอกาส
แตกมากขึ ้นเมื่อเกิดการกระแทก แต่ในวันนี ้เป็ นกรี ฑาที่อนั ตรายกว่ามาก ระหว่างพวกเขาไม่มีรัว้ กัน้ ม้ าศึกจะวิ่ง
เข้ าปะทะกันตรงๆ ม้ าสีดําตัวใหญ่ของเจ้ าชายเบเลอร์ วิ่งเร็วกว่าธันเดอร์ ดังก์พอมองเห็น พระองค์ควบแซงหน้ า
ไปด้ วยหางตาผ่านมุมของช่องมอง ส่วนคนอื่นๆ เขาสัมผัสได้ ด้วยความรู้สกึ มากกว่ามองเห็น พวกเขาไม่สาคัญ
เอเรี ยนต่างหาก มันเพียงผูเ้ ดี ยว
เขามองมังกรวิ่งเข้ ามาหา โคลนกระเซ็นไปข้ างหลังจากกีบม้ าสีเทาของเจ้ าชายเอเรี ยน ดังก์เห็นรูจมูก
ม้ าบานออก ทวนสีดํายังคงชี ้ขึ ้นเบื ้องบน อัศวินผู้ชทู วนเอาไว้ แล้ วลดมันลงมาในจังหวะสุดท้ ายย่อมเสี่ยงต่อการ
ลดมันลงตํ่าเกินไป ชายชราเคยสอนเขา เขาบังคับปลายทวนของตนเองให้ เล็งกลางอกของยุวราชกุมาร ทวน
เป็ นส่วนหนึ่งของแขนข้า เขาบอกตัวเอง มันคือนิ้ วของข้า นิ้ วไม้ ข้าก็แค่ตอ้ งเอานิ้ วไม้ไปแตะมันเท่านัน้ เอง
เขาพยายามไม่มองเหล็กแหลมปลายทวนสีดําของเอเรี ยนซึง่ ขยายใหญ่ขึ ้นทุกก้ าว มังกร มองมังกร
เขาคิด สัตว์ร้ายสามเศียรครอบคลุมโล่ของเจ้ าชายแทบทังใบ
้ มันมีปีกสีแดงและไฟสีทอง ไม่ใช่ มองจุดทีเ่ จ้า
ต้องการจู่โจมสิ ทันใดนันเขาก็
้
นกึ ขึ ้นได้ แต่ทวนของเขาเริ่มเฉไฉออกไปแล้ ว ดังก์พยายามแก้ ไข แต่สายเกินไป
เขาเห็นปลายทวนกระแทกใส่โล่ของเอเรี ยนระหว่างหัวมังกรสองหัว เซาะเข้ าไปตรงพวยเปลวไฟ พอเกิดเสียง
กร๊ อบดังทึบ เขาก็ร้ ูสกึ ว่าธันเดอร์ กําลังดีดกลับอยูข่ ้ างใต้ มันตัวสัน่ จากแรงกระแทก และในไม่ถึงครึ่งชัว่ อึดใจ
อะไรสักอย่างก็กระแทกเข้ าใส่ด้านข้ างของเขาด้ วยแรงมหาศาล ม้ าสองตัวชนกันอย่างรุนแรง ชุดเกราะกระแทก
กันเสียงดัง พร้ อมกับที่ธนั เดอร์ สะดุดและทวนหลุดจากมือดังก์ จากนันเขาก็
้
สวนกับคูต่ อ่ สู้ มือดิ ้นรนจับอานม้ า
ไว้ พยายามไม่ให้ ตกจากอาน ธันเดอร์ ซวนถลาในดินโคลน ดังก์ร้ ูสกึ ได้ วา่ ขาหลังของมัน ลื่นไถลออกจากด้ านใต้
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พวกเขากําลังลื่นและหมุน จากนันสะโพกของมั
้
นก็ร่วงวูบอย่างแรง ‚ลุก!‛ ดังก์คํารามก้ องพร้ อมใช้ เดือยเขี่ยน
มัน ‚ลุกขึ้น ธันเดอร์ !‛ และด้ วยวิธีใดก็ตาม ธันเดอร์ ก็ ลกุ ยืนได้ อีกครัง้
เขารู้สกึ เจ็บแปลบรุนแรงใต้ ชายโครง แขนซ้ ายของเขาถูก รัง้ ลงข้ างล่าง เอเรี ยนแทงทวนทะลุทงไม้
ั ้ โอ๊ ก,
ขนแกะ และเหล็กกล้ า มีซากไม้ แอชปลายเหล็กแหลมยามสามฟุตปั กคาสีข้างของเขา ดังก์เอื ้อมมือขวาไปคว้ า
ทวนใต้ ปลายแหลมแล้ วกัดฟั นกระตุกดึงมันออกอย่างแรง เลือดทะลักผ่านห่วงโซ่จนเสื ้อเซอร์ โค้ ทของเขาแดง
ฉาน เขารู้สกึ เหมือนโลกหมุนติ ้วและเกือบล้ มลง เขารู้สกึ เจ็บปวดและได้ ยินเสียงเรี ยกชื่อของเขาอย่างเลือนลาง
โล่อนั สวยงามของเขาใช้ การไม่ได้ แล้ ว เขาโยนมันทิ ้ง ทังต้
้ น เอล์ม, ดาวตก, ซากทวน และอะไรทังหมดนั
้
น่
จากนันก็
้ ชกั ดาบ แต่เขาเจ็บจนไม่คดิ ว่าจะเหวี่ยงมันไหว
เขาหันธันเดอร์ เป็ นวงแคบและพยายามทําความเข้ าใจสถานการณ์บนสนามแข่ง เซอร์ ฮมั เฟรย์ ฮาร์ ดงิ
เกาะคอม้ าอยู่ ชัดเจนว่าได้ รับบาดเจ็บ เซอร์ ฮมั เฟรย์อีกคนหนึง่ นอนแน่นิ่งอยูใ่ นโคลนเลนเปื อ้ นเลือด มีซากทวน
ปั กที่ง่ามขา เขาเห็นเจ้ าชายเบเลอร์ ขี่ม้าผ่านไป ทวนยังไม่หกั แล้ วแทงราชองครักษ์นายหนึง่ ตกจากหลังม้ า
อัศวินเกราะขาวอีกคนหนึง่ ล้ มลงไปแล้ ว เมคาร์ เองก็ตกม้ าแล้ วเช่นกัน ราชองครักษ์คนที่ สามกําลังประมือกับ
เซอร์ โรบิน ไรสลิง
เอเรี ยนล่ะ เอเรี ยนอยู่ไหน? เสียงฝี เท้ าม้ าจากข้ างหลังทําให้ ดงั ก์หนั ขวับ ธันเดอร์ เงอะงะชูขาหน้ าขึ ้น
พลางเหวี่ยงกีบเท้ าอย่างไร้ ประโยชน์พร้ อมกับที่ม้า หนุม่ สีเทาของเอเรี ยนวิ่งเข้ ากระแทกเต็มฝี เท้ า
คราวนี ้เขาไม่มีหวังจะประคองร่างบนหลังม้ าได้ อีกต่อไปแล้ ว ดาบยาวกระเด็นจากมือ พื ้นดิน พุง่ ขึ ้นมา
ใส่ เขาร่วงลงพื ้นด้ วยแรงกระแทกที่กระเทือนเข้ าไปถึงกระดูก ความเจ็บปวดแผ่ซา่ นไปทัว่ ร่างอย่างรุนแรงจนเขา
ถึงกับสะอื ้น เขาทําได้ เพียงนอนนิ่งไปชัว่ ขณะ รสเลือดกลบปาก เจ้าทึ่มดังก์ เอ๊ย นึกว่าตัวเองเป็ นอัศวิ นได้ เขารู้
ว่าต้ องลุกขึ ้นยืนมิเช่นนันก็
้ ต้องตาย เขาครวญแล้ วฝื นตัวเองลุกขึ ้นคลาน เขาหายใจไม่ออก มองอะไรก็ไม่เห็น
ช่องมองของเขามีแต่โคลน เขาซวนเซขึ ้นยืนทังที
้ ่ ตามืดบอดและใช้ มือสวมเกราะปาดโคลนออก นัน่ ไง นัน่ คือ...
เขามองผ่านช่องนิ ้วมือเห็นมังกรบินแวบหนึง่ และตุ้มดาวประกายพรึกหมุนควงบนปลายโซ่เส้ นหนึง่
จากนันศี
้ รษะของเขาก็แทบจะแตกเป็ นเสี่ ยงๆ
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พอลืมตาขึ ้นมาเขาก็นอนแผ่หงายอยูก่ บั พื ้นอีกครัง้ โคลนถูกกระแทกจากหมวกเกราะจนหมด แต่บดั นี ้
ตาข้ างหนึง่ ถูกเลือดกลบไปแล้ ว ข้ างบนไม่มีอะไรเลยนอกจากท้ องฟ้าสีเทาเข้ ม ใบหน้ าของเขาปวดร้ าว และเขา
รู้สกึ ว่ามีเหล็กเย็นเปี ยกกดแก้ มและขมับของเขาอยู่ เขาฟาดข้าหัวแตกแล้ว ข้ากาลังจะตายแล้ว ที่เลวร้ ายกว่า
นันคื
้ อคนอื่นๆ ที่จะต้ องตายไปด้ วยกันกับเขา ทังเรย์
้ มนั , เจ้ าชายเบเลอร์ และคนที่เหลือ ข้าทาให้ทกุ คนผิ ดหวัง
ข้ามันไม่ใช่นกั รบ ไม่ใช่อศั วิ นเสียด้วยซ้ า ข้ามันไม่มีอะไรเลย เขาจําคําคุยโวของเจ้ าชายเดร็ อนได้ วา่ ไม่มีใคร
นอนหมดสติคลุกโคลนได้ เก่งกว่าเขา แต่เขายังไม่เคยเห็นเจ้าทึ่มดังก์ใช่ไหมล่ะ? ความอับอายยิ่งเลวร้ ายกว่า
ความเจ็บปวด
มังกรปรากฏตัวเหนือเขา
มันมีสามหัวและปี กสีแดงสดดัง่ ไฟอันมีสีแดง, เหลือง, และส้ ม มันกําลังหัวเราะ ‚ตายรึยงั ไอ้ อศั วินพุม่ ไม้ ?‛ เขาถาม ‚ร้ องไห้ ขี ้มูกโป่ งขอความเมตตาแล้ วยอมรับความผิดเสียสิ แล้ วข้ าอาจจะแค่ตดั มือตัดเท้ า อย่าง
ละข้ างก็ได้ อ้ อใช่! แล้ วก็ฟันพวกนันด้
้ วย ฟั นไม่กี่ซี่จะเป็ นไรไป คนอย่างเจ้ ากินถัว่ บดต้ มข้ นไปชัว่ ชีวิตก็ยงั ได้ ‛
มังกรหัวเราะอีกครัง้ ‚ไม่เอารึ ? งันก็
้ สวาปามนี่เสียเถอะ‛ ลูกตุ้มหนามเหวี่ยงเป็ นวงบนท้ องฟ้า แล้ วร่วงตรงเข้ า
ใส่ศีรษะของเขาอย่างรวดเร็วปานดาวตก
ดังก์กลิ ้งหลบ
เขาไปเอาเรี่ ยวแรงมาจากไหนตัวเขาเองก็ไม่ร้ ู แต่เขาก็เค้ นมันออกมาได้ เขากลิ ้งใส่ขาของเอเรี ยน รัด
แขนหุ้มเหล็กกล้ ารอบต้ นขาของเจ้ าชาย แล้ วลากเขาซึง่ กําลังร้ องสบถด่าลงคลุกโคลน ดังก์กลิ ้งขึ ้นคร่อมเขาไว้
ทีนีเ้ ก่งจริ งก็ลองแกว่งไอ้ลูกตุม้ ระยานัน่ ดูสิ เจ้ าชายพยายามเอาขอบโล่ฟาดใส่ศีรษะดังก์ แต่หมวกเกราะบู้บี ้
ช่วยรับแรงกระแทกเอาไว้ เอเรี ยนเป็ นคนแข็งแรง แต่ดงั ก์แข็งแรงกว่า ตัวใหญ่กว่า ทังนํ
้ ้าหนักก็มากกว่า เขายึด
โล่ไว้ ด้วยมือทังสองข้
้
างแล้ วบิดจนสายขาด จากนันก็
้ เอามันฟาดหมวกเกราะของยุวราชกุมารซํ ้าแล้ วซํ ้าเล่าจน
หงอนไฟลงยาแตก โล่อนั นี ้หนากว่าของดังก์ มันเป็ นไม้ โอ๊ กทึบดามเหล็ก หงอนไฟกระเทาะหลุดออกไปทีละชิ ้น
ทีละชิ ้น จนหงอนของเจ้ าชายหมดไปนานแล้ วแรงของดังก์ก็ยงั ไม่หมด
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ในที่สดุ เอเรี ยนก็ยอมปล่อยมือจากตุ้ม ดาวประกายพรึ กอันไร้ ประโยชน์และเอื ้อมมือคว้ ามีดพันเยิร์ด57
จากเอว เขาชักมันออกจากฝั ก แต่พอถูกดังก์เอาโล่ฟาดมือ มีดเล่มนันก็
้ กระเด็นลงโคลน
เขาอาจพิ ชิตเซอร์ ดนั แคนผูส้ ูงใหญ่ได้ แต่เอาชนะดังก์ แห่งตรอกเหลื อบไรไม่ได้หรอก ชายชราสอนดาบ
และทวนให้ เขา แต่การต่อสู้แบบนี ้เขาเรี ยนรู้มาก่อนหน้ านันอี
้ ก จากถนนอันมืดมิดและตรอกซอยอันคดเคี ้ยวหลัง
ร้ านเหล้ าของเมือง ดังก์ขว้ างโล่ซอมซ่อทิ ้งแล้ วเปิ ดกระบังหมวกเกราะของเอเรี ยน
กระบังคือจุดอ่อน เขาจําคําพูดของสตีลลี เพทได้ เจ้ าชายเลิกดิ ้นรนแล้ ว นัยน์ตาของเขามีสีมว่ งและ
เต็มไปด้ วยความประหวัน่ พรั่นพรึง ทันใดนันดั
้ งก์ก็อยากจะควักออกมาสักข้ างหนึง่ เพื่อบี ้ให้ แหลกด้ วยนิ ้วมือ
เหล็กกล้ าเหมือนลูกองุ่น แต่นนั่ คงไม่สมอัศวินเท่าไหร่ ‚ยอมแพ้ เสีย!‛ เขาตะโกน
‚ข้ ายอมแล้ ว‛ มังกรพูดแผ่วค่อย ริมฝี ปากซีดขาวแทบไม่ขยับ ดังก์กระพริบตามองเขา เป็ นเวลาครู่หนึง่
ที่เขาไม่เชื่อหูตวั เอง ถ้างัน้ มันก็จบแล้วหรื อ? เขาพยายามหันมองซ้ ายหันขวาช้ าๆ ช่องมองของเขาปิ ดไปส่วน
หนึง่ จากที่ถกู จูโ่ จมใบหน้ าซีกซ้ าย เขามองเห็นเจ้ าชายเมคาร์ พร้ อมคทาในมือ กําลังพยายามบุกฝ่ ามาหาโอรส
ของตน เบเลอร์ เบรกสเปี ยร์ ขดั ขวางเขาเอาไว้
ดังก์ผดุ ลุกขึ ้นยืนแล้ วฉุดเจ้ าชายเอเรี ยนยืนตามขึ ้นมา หลังจากคลําเปะปะที่สายคาดหมวกเกราะ เขา
ดึงมันขาดแล้ วเหวี่ยงหมวกทิ ้งไป พริบตานันเขาก็
้
ถกู ถาโถมด้ วยภาพและเสียง – เสียงฮึดฮัด, เสียงสบถด่า,
เสียงตะโกนของผู้ชม, เสียงม้ าตัวหนึง่ แผดเสียงร้ องขณะที่อีกตัววิ่งข้ ามสนามไปมาโดยไร้ ผ้ ขู ี่ มีเสียงเหล็กกล้ า
กระทบกันดังทัว่ ไปหมด เรย์มนั กับญาติของเขากําลัง หํ ้าหัน่ กันหน้ าซุ้มที่นงั่ โดยที่ทงสองอยู
ั้
ก่ บั พื ้น โล่เหลือแต่
เศษซาก ทังแอปเปิ
้
ล้ สีเขียวและสีแดงต่างก็ถกู ฟาดแตกเป็ นเศษไม้ เชื ้อไฟไปแล้ ว ราชองครักษ์นายหนึง่ กําลัง
แบกพี่น้องร่วมสาบานผู้ได้ รับบาดเจ็บออกจากสนาม ทังสองดู
้
เหมือนกันมากในชุด เกราะและผ้ าคลุมสีขาว
อัศวินเกราะขาวอีกคนหนึง่ ล้ มอยูก่ บั พื ้น และวายุสรวลก็เข้ าร่วมมือกับเจ้ าชายเบเลอร์ ตอ่ กรกับเจ้ าชายเมคาร์
คทา, ขวาน, และดาบยาวปะทะและกระทบกันดังกราว ต่างส่งเสียงกังวานเมื่อกระทบหมวกเกราะหรื อกระแทก
โล่ เมคาร์ จโู่ จมเข้ าเป้าทีหนึง่ ก็ต้องถูกโจมตีเข้ าสามที ดังก์เห็นว่ามันใกล้ จบแล้ ว ข้าต้องรี บจบมันก่อนทีจ่ ะมี
พวกข้าคนใดถูกสังหารอี ก

57

มีดพันเยิร์ด (Poniard) เป็ นมีดยาวเรี ยวมีกําบังมือสําหรับแทง นิยมพกพาโดยชนชันสู
้ งและอัศวิน
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ทันใดนันเจ้
้ าชายเอเรี ยนก็พงุ่ ตัวไปหาตุ้มดาวประกายพรึกของเขา ดังก์ถีบใส่หลังจนเขาล้ มหน้ าควํ่า
แล้ วจับขาข้ างหนึง่ ลากข้ ามสนาม กว่าเขาจะไปถึงซุ้มที่นงั่ ที่ลอร์ ดแอชฟอร์ ดนัง่ ดูอยู่ เจ้ าชายผู้เจิดจ้ าก็เลอะ
เทอะไปด้ วยสีนํ ้าตาลไม่ตา่ งกับกระโถน ดังก์กระชากเขาลุกขึ ้นยืนแล้ วเขย่าร่างของเขาอย่างแรงจนโคลน
บางส่วนกระเด็นใส่ลอร์ ดแอชฟอร์ ดและนวลลออ ‚บอกเขาสิ!‛
เอเรี ยน ไบรท์เฟลมบ้ วนหญ้ าและดินคําใหญ่ ออกจากปาก ‚ข้ าขอถอนคํากล่าวหา‛
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ห

ลังจากนันดั
้ งก์จําไม่ได้ แล้ วว่าเขาเดินออกจากสนามด้ วยตัวเองหรื อว่ามีคนช่วย เขาเจ็บไปทังตั
้ ว
บางจุดเจ็บมากกว่าที่อื่น ข้าเป็ นอัศวิ นอย่างแท้จริ งแล้วใช่ไหม? เขาจําได้ วา่ ตัวเองสงสัยเช่นนัน้
ข้าเป็ นผูช้ นะแล้วใช่ไหม?

เอ็กช่วยเขาถอดเกราะมือและเกราะคอ เรย์มนั ก็เช่นกัน และแม้ แต่สตีลลี เพทก็มาช่วย เขาตาลายเกิน

กว่าจะบอกได้ วา่ ใครเป็ นใคร มีนิ ้วมือยุบ่ ยับ่ และเสียงหลายเสียง คนที่บน่ อยูน่ นั่ คือเพท ดังก์ร้ ู ‚ดูสิเขาทําอะไร
กับเกราะของข้ า‛ เขาพูด ‚ทังบุ
้ บทังแตกทั
้
งถลอกปอกเปิ
้
ก ถามจริ งข้ าจะเปลืองแรงถอดมันไปทําไมนี่ เกรงว่า
ตัดเกราะห่วงโซ่ทิ ้งเลยดีกว่า‛
‚เรย์มนั ‛ ดังก์พดู อย่างร้ อนรนพลางกุมมือสหายของเขา ‚คนอื่นล่ะ พวกเขาเป็ นอย่างไรบ้ าง?‛ เขา
อยากรู้มาก ‚มีใครตายไหม?‛
‚บีส์เบอรี ‛ เรย์มนั ตอบ ‚ถูกสังหารโดยดอนเน็ลแห่งดัสเคนเดลในการแทงรอบแรก เซอร์ ฮมั เฟรย์เองก็
บาดเจ็บสาหัสเช่นกัน พวกเราที่เหลือแค่ฟกชํ ้าดําเขียวเลือดตกยางออก ไม่มากไปกว่านัน้ นอกจากท่านนี่
แหละ‛
‚แล้ วฝ่ ายนันล่
้ ะ? ฝ่ ายโจทก์ ละ่ ?‛
‚เซอร์ วิลเลม ไวล์ดแห่งราชองครักษ์สิ ้นสติถกู หามออกจากสนาม และข้ าคิดว่าข้ าหักซี่โครงญาติข้าไป
บ้ าง อย่างน้ อยข้ าก็หวังเช่นนัน‛
้
‚แล้ วเจ้ าชายเดร็ อนล่ะ?‛ ดังก์โพล่งออกมา ‚เขารอดไหม?‛
‚พอถูกเซอร์ โรบินแทงตกม้ า เขาก็นอนนิง่ อยูต่ รงนันเลย
้ อาจจะขาหักก็ เป็ นได้ เขาถูกม้ าของตัวเอง
เหยียบเข้ าตอนมันวิ่งพล่านไปทัว่ สนาม‛
ทังที
้ ่มนึ งงและตาลายเพียงนัน้ แต่ดงั ก์ร้ ูสกึ โล่งใจอย่างใหญ่ห ลวง ‚ถ้ าอย่างนันความฝั
้
นของเขาก็เป็ น
เท็จสินะ ศพมังกรนัน่ นอกเสียจากว่าเอเรี ยนจะสิ ้นชีพ เขามิได้ สิ ้นชีพใช่ไหม?‛
‚ไม่ตาย‛ เอ็กบอก ‚ท่านไว้ ชีวิตเขาไง จําไม่ได้ แล้ วหรื อ?‛
99

ตานานดังก์ และเอ็ก ตอน... อัศวิ นพุ่มไม้ (ฉบับปรับปรุง 2.0)
http://www.gotfansite.com

‚เหมือนจะใช่‛ ยังไม่ทนั ไรความทรงจําเกี่ยวกับการต่อสู้ก็เริ่มสับสนเลือนลางเสียแล้ ว ‚จังหวะหนึง่ ข้ า
รู้สกึ เหมือนเมาเหล้ า วูบต่อมาข้ าก็เจ็บจนนึกว่าตายแน่แล้ ว ‛
คนอื่นๆ จับเขานอนหงายแล้ วคุยกันข้ ามร่างของเขาระหว่างเขาเหม่อมองท้ องฟ้าขุน่ มัวสีเทา สําหรับ
ดังก์แล้ วเขารู้สกึ เหมือนมันยังเช้ าอยูเ่ ลย เขาสงสัยว่าการต่อสู้เมื่อครู่ใช้ เวลานานแค่ไหน
‚ทวยเทพทรงโปรด ปลายทวนดันห่วงโซ่จมลึกลงไปในเนื ้อของเขา‛ เขาได้ ยินเสียงเรย์มนั ‚มันเน่าแน่
นอกเสียจาก...‛
‚มอมเหล้ าเขาแล้ วเทนํ ้ามันเดือดๆ ราด‛ มีบางคนเสนอ ‚เป็ นวิธีของพวกธีราจารย์‛
‚เหล้ าองุ่นต่างหาก‛ เสียงนันฟั
้ งดูก้องเหมือนเสียงโลหะกลวง ‚ไม่ใช่นํ ้ามัน ขืนราดลงไปเขาตายแน่
ต้ องเป็ นเหล้ าองุ่นเดือด ข้ าจะส่ง ธีราจารย์ยอร์ นเวลมาดูอาการให้ หลังจากเขาทําแผลให้ น้องชายข้ าแล้ ว ‛
อัศวินร่างสูงยืนเหนือเขาในชุดเกราะสีดํา ที่บบุ และมีรอยขีดข่วนจากการถูกจูโ่ จมหลายครัง้ เจ้าชาย
เบเลอร์ มังกรสีแดงเลือดบนหมวกเกราะของเขาเสียศีรษะไปหนึง่ , ปี กทังสอง,
้
และหางเกือบทังหมดไปแล้
้
ว ‚ฝ่ า
บาท‛ ดังก์พดู ‚กระหม่อมเป็ นคนของท่านแล้ ว กรุณาเถิด คนของท่าน‛
‚คนของข้ า‛ อัศวินเกราะดําวางมือบนบ่าของเรย์มนั เพื่อประคองตัว ‚ข้ าต้ องการคนดี เซอร์ ดนั แคน
อาณาจักรแห่งนี ้ต้ องการ...‛ เสียงของเขาฟั งดูอ้อแอ้ อย่างประหลาด เขาคงกัดลิ ้นตัวเองเข้ ากระมัง
ดังก์ออ่ นแรงมาก มันยากเหลือเกินที่จะฝื นลืมตาตื่น ‚คนของท่าน‛ เขาพึมพําออกมาอีกหน
เจ้ าชายหันซ้ ายหันขวาอย่างเชื่องช้ า ‚เซอร์ เรย์มนั ... หมวกของข้ า หากท่านจะกรุณา กระบัง... กระบัง
แตกแล้ ว นิ ้วข้ า... นิ ้วข้ ารู้สกึ อย่างกับท่อนไม้ ...‛
‚ตามพระบัญชาพะย่ะค่ะ‛ เรย์มนั จับหมวกของเจ้ าชายด้ วยมือทังสองข้
้
างแล้ วออกเสียงฮึดฮัด ‚เพทคน
ดี ขอแรงหน่อย‛
สตีลลี เพทลากเก้ าอี ้หยัง่ ขามา ‚หมวกของฝ่ าบาทถูกฟาดด้ านหลังจนบุบพะย่ะค่ะ เยื ้องมาทางซ้ าย บี ้
บุบลงไปถึงเกราะคอ เป็ นเหล็กกล้ าเนื ้อดีนะที่หยุดการจูโ่ จมเช่น นันเอาไว้
้
ได้ ‛
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‚น่าจะเป็ นคทาของน้ องข้ าเอง‛ เบเลอร์ พดู อย่างเลื่อนลอย ‚เขาเป็ นคนทรงพลัง‛ เขากระพริบตา ‚นัน่ ...
รู้สกึ ... แปลกจัง ข้ า...‛
‚ออกแล้ ว‛ เพทถอดหมวกกรํ าศึกออก ‚ทวยเทพทรงโปรด โอ ทวยเทพ โอ ทวยเทพ โอ ทวยเทพช่วย
ด้วย...‛
ดังก์เห็นอะไรบางอย่างเปี ยกชุม่ สีแดงหล่นออกมาจากหมวกเกราะ มีบางคนกรี ดร้ องเสียงแหลมชวน
ขนลุก เจ้ าชายร่างสูงในเกราะดําโอนเอนตัดกับท้ องฟ้าขุน่ มัวสีเทาด้ วยกะโหลกเพียงครึ่งเดียว เขาเห็นเลือดสี
แดงและกระดูกสีขาวที่อยูข่ ้ างใต้ และอะไรอย่างอื่นอีก อะไรสักอย่างที่ดนู มุ่ เหลวและมีสีฟ้าอมเทา สีหน้ าร้ อนใจ
พาดผ่านใบหน้ าของเบเลอร์ เบรกสเปี ยร์ ราวกับก้ อนเมฆที่ผา่ นหน้ าดวงอาทิตย์ เขายกมือขึ ้นแตะหลังศีรษะ
ด้ วยสองนิ ้ว เพียงเบาๆ เท่านัน้ แล้ วเขาก็ล้มลง
ดังก์รับร่างของเขาไว้ ‚ลุก!‛ คนอื่นๆ บอกว่าเขาพูดเช่นนันแบบเดี
้
ยวกับที่เขาพูดกับธันเดอร์ ระหว่างการ
ต่อสู้ตะลุมบอน ‚ลุกขึ ้น ลุกขึ ้นสิ!‛ แต่เขาจําอะไรหลังจากนันไม่
้ ได้ และเจ้ าชายไม่ได้ ลกุ ขึ ้นยืน
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บเลอร์ แห่งราชวงศ์ทาร์ แกเรี ยน, เจ้ าชายแห่งมกรศิลา, ราชปฏิหตั ถ์, ภูวาภิบาล58, และรัชทายาทผู้
สืบราชบัลลังก์เหล็กแห่งเจ็ดราชอาณาจักรแห่งเวสเทอรอส ทรงเข้ าสูก่ องเพลิงในลานของปราสาท
แอชฟอร์ ดซึง่ ตังอยู
้ ฝ่ ั่ งเหนือของแม่นํ ้าค็อกเคิลสเว็นต์ มหาสกุลอื่นมักเลือกฝั งศพในดินอันมืดมิดไม่

ก็ปลงศพจมลงก้ นทะเลสาบเย็นเยียบสีเขียว แต่ตระกูลทาร์ แกเรี ยนคือสายเลือดมังกร จุดจบของพวกเขาลูก
ลิขิตไว้ ในเปลวเพลิง
พระองค์ทรงเป็ นยอดอัศวินแห่งยุคสมัย บางคนทักท้ วงว่าพระองค์ควรเสด็จสูอ่ นธการด้ วยชุดเกราะ
ห่วงโซ่และชุดเกราะหนักพร้ อมดาบในพระหัตถ์ ทว่า สุดท้ ายพระประสงค์ของพระราชบิดาของเบเลอร์ ก็มี ชยั
พระเจ้ าเดร็อนที่สองทรงเป็ นคนรักสงบ เมื่อดังก์เดินลากเท้ าผ่านเชิงตะกอนของเบเลอร์ นนั ้ พระองค์ทรงอาภรณ์
ทูนิกแพรดําอันมีลายมังกรสามเศียรปั กด้ วยด้ ายสีแดงสดบนพระทรวง รอบพระศอของพระองค์มีสายโซ่ทองคํา
เส้ นใหญ่ ดาบของพระองค์ถกู สวมเข้ าฝั กวางอยู่เคียงข้ าง แต่พระองค์สวมหมวกเกราะ มันเป็ นหมวกทองคํา
บางๆ เปิ ดช่องกระบังไว้ ให้ ผ้ คู นสามารถมองเห็นพระพักตร์ ได้
เจ้ าชายหนุม่ วาลาร์ ยืนสํารวมอยู่ ณ ตีนเชิงตะกอนในขณะที่ พระบิดาของเขานอนนิ่ง พระองค์เป็ นแบบ
ฉบับที่เตี ้ยกว่า, ผอมกว่า, รูปงามกว่าพระบิดา โดยไม่มีจมูกที่เคยหักมาแล้ วสองครัง้ ซึง่ ทําให้ เบเลอร์ ดเู หมือน
สามัญชนมากกว่าเชื ้อพระวงศ์ ผมของวาลาร์ มีสีนํ ้าตาล แต่มีสายเส้ นผมสีเงินอมทองสว่างพาดผ่านด้ วย ภาพ
ที่เห็นทําให้ ดงั ก์นกึ ถึงเอเรี ยน แต่เขารู้วา่ นัน่ ไม่ยตุ ธิ รรม ผมของเอ็กที่เริ่มขึ ้นก็มีสีออ่ นไม่แพ้ พระเชษฐา แต่ใน
ฐานะเจ้ าชายแล้ วเอ็กเป็ นเด็กดีทีเดียว
เมื่อดังก์หยุดยืนเพื่อแสดงความเสียใจระคนขอบคุณอย่างกระอักกระอ่วน เจ้ าชายวาลาร์ ก็กระพริบตา
สีฟ้าอ่อนแล้ วกล่าวว่า ‚ท่านพ่อเพิ่งมีพระชนมายุเพียงสามสิบเก้ าชันษาเท่านันเอง
้ ท่านมีศกั ยภาพจะเป็ นมหา
ราชาผู้ยิ่งใหญ่ได้ แท้ ๆ ยิ่งใหญ่ที่สดุ นับตังแต่
้ เอกอนเอกมกร59เป็ นต้ นมา แล้ วเหตุใดผองเทวาจึงพรากท่านพ่อไป
แต่กลับละเว้ นเจ้า?‛ เขาส่ายศีรษะ ‚ไปให้ พ้น เซอร์ ดนั แคน ไปเสียให้ พ้น‛
58

ภูวาภิบาล (Protector of the Realm) แปลว่า ผู้ค้ มุ ครองอาณาจักร ประกอบด้ วย ภูว = อาณาจักร, แผ่นดิน; อภิบาล =
รักษา, คุ้มครอง
59
เอกมกร (The Dragon) คือ มังกรผู้เป็ นเลิศ, มังกรเพียงหนึง่ เดียว ประกอบด้ วย เอก = เป็ นเลิศ, หนึง่ เดียว; มกร = มังกร
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ดังก์ไร้ ซงึ่ คําพูดใด เขาเดินอย่างเหนื่อยอ่อนจากปราสาทกลับค่ายพัก ข้ างสระสีเขียว เขาไม่มีคําตอบ
ให้ แก่วาลาร์ คําถามที่คาใจตัวเองเขาก็ตอบไม่ได้ เช่นกัน ธีราจารย์และเหล้ าองุ่นต้ มเดือดได้ ทําหน้ าที่ แล้ ว
บาดแผลของเขากําลังรักษาฟื น้ ตัวอย่างหมดจดแต่เขาจะมีรอยแผลเป็ นเหี่ยวย่นระหว่างแขนซ้ ายและหัวถัน
ดังก์อดนึกถึงเบเลอร์ ไม่ได้ ทกุ ครัง้ ที่มองแผล พระองค์ ใช้ดาบช่วยข้าหนหนึ่ง และใช้วาจาช่วยข้าอีกหนหนึ่ง ทัง้ ที ่
พระองค์ก็เหมื อนสิ้ นชี พไปแล้วเมื ่อยื นอยู่ตรงนัน้ โลกมันช่างไร้ เหตุผลสิ ้นดีเมื่อเจ้ าชายผู้ยิ่งใหญ่ต้องมาพลีชีพ
เพื่อให้ อศั วินพุม่ ไม้ คนหนึง่ รอดชีวิต ดังก์นงั่ จ้ องเท้ าตัวเองอย่างขุน่ มัวใต้ ต้นเอล์ม
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มื่อทหารรักษาพระองค์ในเครื่ องแบบสี่นายปรากฏตัวที่คา่ ยพักในยามสายวันหนึง่ ดังก์มนั่ ใจมากว่า
ทหารพวกนี ้ต้ องมาสังหารเขาแน่ เขาทังเหนื
้ ่อยล้ าและระอาใจเกินกว่าจะเอื ้อมหยิบดาบ จึงนัง่ พิงต้ น
เอล์มรอเฉยๆ
‚เจ้ าชายมีพระประสงค์อยากสนทนากับท่านเป็ นการส่วนตัว‛
‚เจ้ าชายคนไหน?‛ ดังก์ถามอย่างระมัดระวัง
‚เจ้ าชายคนนี ้‛ เสียงหนึง่ กล่าวอย่างห้ วนๆ ก่อนที่นายกองจะทันตอบ เมคาร์ ทาร์ แกเรี ยนเดิน ออกมา

จากหลังต้ นเอล์ม
ดังก์ลกุ ยืนช้ าๆ เขาจะเอาอะไรกับข้าอีกล่ะทีนี้?
เมื่อเมคาร์ โบกพระพักตร์ ทหารรักษาพระองค์ก็จากไปอย่างรวดเร็วไม่แพ้ ตอนปรากฏตัว เจ้ าชาย
ทอดพระเนตรใตร่ตรองดังก์อยูพ่ กั ใหญ่ๆ ก่อนจะหันหลังเดินไปยืนข้ างสระพลางจ้ องเงาสะท้ อนของตนในนํ ้า
‚ข้ าส่งเอเรี ยนไปลิสแล้ ว‛ พระองค์ทรงแถลงอย่างปุบปั บ ‚ไปอยูเ่ สรี นครสักสองสามปี อาจดัดนิสยั เขาให้ ดีขึ ้นได้ ‛
ดังก์ไม่เคยไปเสรี นครจึงไม่ร้ ูจะออกความเห็นอย่างไรดี เขาดีใจที่เอเรี ยนไปจากเจ็ดราชอาณาจักรแล้ ว
และหวังว่าเขาจะไม่มีวนั ย้ อนกลับมา แต่นนั่ ไม่ใช่สิ่งที่ควรพูดกับผู้เป็ นพ่อ ดังก์ยืนเงียบ
เจ้ าชายเมคาร์ หนั มาเผชิญหน้ าเขา ‚บางคนจะกล่าวว่าข้ าจงใจสังหารพระเชษฐา ทวยเทพทรงทราบดี
ว่ามันไม่จริง แต่ข้าก็ต้องทนฟั งข่าวลือนัน่ ไปจนวันตาย ต้ องเป็ นคทาศึกข้ าแน่ที่สร้ างบาดแผลถึงชีวิตนัน่ ข้ า ไม่
สงสัยเลย คูต่ อ่ สู้อื่นที่เขาเผชิญในการตะลุมบอนนอกจากข้ าแล้ วก็มีเพียงราชองครักษ์สามนาย คําสาบานของ
พวกเขาเป็ นผลให้ พวกเขาทําอะไรไม่ได้ นอกจากป้ องกันตัว ดังนันมั
้ นต้ องเป็ นข้ านี่แหละ พูดไปก็แปลก ข้ าจํา
การจูโ่ จมที่ทํากระโหลกท่านพี่แตกไม่ได้ เลย มันคือความปรานีหรื อคือคําสาปกันแน่ หนอ? คงจะอย่างละนิดละ
หน่อยกระมัง‛
จากสีหน้ าของเขา ดังก์ร้ ูสกึ ว่าเจ้ าชายต้ องการคําตอบ ‚กระหม่อมไม่อาจบอกได้ พะย่ะค่ะ ‛ จริงๆ แล้ ว
เขาควรจะเกลียดเมคาร์ แต่เขากลับรู้สกึ เห็นใจชายคนนี ้อย่างประหลาด ‚ฝ่ าบาทอาจเป็ นผู้เหวี่ยงคทาก็จริง แต่
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เจ้ าชายเบเลอร์ สิ ้นพระชนม์เพื่อกระหม่อมต่างหาก กระหม่อมเองก็เป็ นฝ่ ายปลงพระชนม์พระองค์ไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่าท่าน‛
‚ถูก‛ เจ้ าชายยอมรับ ‚เจ้ าเองก็จะต้ องทนฟั งข่าวลือเช่นกัน พระราชาทรงชราภาพแล้ ว เมื่อพระองค์
เสด็จสวรรคต วาลาร์ จะขึ ้นครองบัลลังก์เหล็กแทนพระราชบิดา ทุกครัง้ ที่เราพ่ายศึกหรื อ เก็บเกี่ยวได้ น้อย พวก
โง่เง่าก็จะบ่นว่า ‘เบเลอร์ ต้องไม่ปล่อยให้ เกิดเรื่ องเช่นนี ้แน่ แต่พระองค์ถกู ไอ้ อศั วินพุม่ ไม้ ปลงพระชนม์ไปเสีย
แล้ ว’ ‛
ดังก์ร้ ูสกึ ว่ามันก็มีสว่ นจริงอยู่ ‚ถ้ ากระหม่อมไม่คดิ สู้ ฝ่ าบาทก็คงตัดมือตัดเท้ าของกระหม่อม บางครัง้
กระหม่อมนัง่ มองเท้ าใต้ ต้นไม้ นนั่ แล้ วถามตัวเองว่าจะยอมสละเท้ าสักข้ างไม่ได้ เลยหรื อ ? เท้ าของกระหม่อมมัน
คุ้มค่าชีวิตของเจ้ าชายแล้ วหรื อ ? รวมถึงอีกสองชีวิตด้ วย ฮัมเฟรย์ทงสอง
ั ้ พวกเขาเป็ นคนดี‛ เซอร์ ฮมั เฟรย์ ฮาร์
ดิงทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตไปเมื่อคืนนี ้เอง
‚แล้ วต้ นไม้ ของเจ้ าตอบว่าอย่างไร?‛
‚กระหม่อมไม่ได้ ยินคําตอบใด แต่ทา่ นผู้เฒ่า, เซอร์ อาร์ แลน, ชอบพูดทุกเย็นว่า ‘ใครจะรู้วา่ พรุ่งนี ้มีอะไร
รอเราอยู่’ ท่านผู้เฒ่าเองก็ไม่ได้ ร้ ูมากไปกว่าพวกเราหรอก หรื อจะเป็ นไปได้ ไหมว่าอาจมีวนั ใหม่สกั วันที่เท้ าข้ างนี ้
ของกระหม่อมมีความจําเป็ น? วันที่อาณาจักรแห่งนี ้จะต้ องการเท้ าคูน่ ี ้มากกว่าชีวิตของเจ้ าชาย?‛
เมคาร์ ขบคิดเรื่ องนันครู
้ ่หนึง่ เขาเม้ มปากใต้ เคราสีเงินอ่อน เคราที่ทําให้ โครงหน้ าของเขาดูเป็ นสี่เหลี่ยม
เหลือเกิน ‚ท่าจะยาก‛ เขาพูดอย่างแข็งกร้ าว ‚อาณาจักรนี ้มีอศั วินพุม่ ไม้ มากมายพอๆ กับไม้ พมุ่ และทุกคนก็มี
เท้ าทังนั
้ น‛
้
‚หากฝ่ าบาทมีคําตอบที่ดีกว่านี ้ กระหม่อมก็อยากฟั ง ‛
เมคาร์ ขมวดคิ ้ว ‚บางทีเหล่าเทพเจ้ าอาจจะแค่ชอบมุก ตลกโหดเหี ้ยม บางทีเทพเจ้ าอาจจะไม่มีอยูจ่ ริง
บางทีเรื่ องที่เกิดขึ ้นนี่อาจไม่มีความหมายอะไรเลยก็ได้ ข้ าก็อยากถามพระสังฆราชเหมือนกัน แต่ครัง้ สุดท้ ายที่
ไปพบเขา เขาบอกข้ าว่าไม่มีมนุษย์คนไหนเข้ าใจการกระทําของเทพเจ้ าหรอก เขาน่าไปนอนใต้ ต้นไม้ ดสู กั หน‛
เขาทําหน้ าบึ ้งตึง ‚ลูกชายคนเล็กของข้ าดูจะถูกอกถูกใจเจ้ ามาก มันถึงเวลาที่เขาควรเป็ น อนุจรแล้ ว แต่เขาบอก
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ว่าจะไม่ยอมติดตามอัศวินคนไหนทังนั
้ นนอกจากเจ้
้
า เขาเป็ นเด็กเกเร เจ้ าเองก็จะได้ เห็น เจ้ าจะยอมรับเขาไว้
ไหม?‛
‚กระหม่อมนี่นะ่ รึ?‛ ดังก์อ้าปาก หุบปาก แล้ วอ้ าปากอีกรอบ ‚เอ็ก... กระหม่อมหมายถึง เอกอน... เขา
เป็ นเด็กดีพะย่ะค่ะ กระหม่อมตระหนักดีวา่ ฝ่ าบาทกําลังให้ เกียรติ แต่... กระหม่อมมันแค่อศั วินพุม่ ไม้ ‛
‚นัน่ เป็ นเรื่ องที่เปลี่ยนแปลงได้ ‛ เมคาร์ กล่าว ‚เอกอนจะต้ องกลับปราสาทข้ าที่ ซมั เมอร์ ฮอล์ มันจะมีที่
สําหรับเจ้ าด้ วยถ้ าเจ้ าต้ องการ อัศวินประจําราชสํานักของข้ า เจ้ าจะสาบานตนกับข้ า แล้ วเอกอนก็จะรับใช้ เจ้ า
ได้ ในขณะที่เจ้ าฝึ กปรื อเขา นายทหารยุทธวินยั 60ของข้ าก็จะฝึ กปรื อเจ้ าเช่นกัน‛ เจ้ าชายมองเขาอย่างมีเลศนัย
‚ข้ ามัน่ ใจว่าเซอร์ อาร์ แลนสัง่ สอนเจ้ าอย่างเต็มที่แล้ ว แต่เจ้ ายังมีอะไรต้ องเรี ยนรู้อีกมาก‛
‚กระหม่อมทราบดีพะย่ะค่ะ‛ ดังก์มองไปรอบๆ มองหญ้ าต้ นสูง, มองต้ นกก, มองเอล์มต้ นใหญ่, มอง
คลื่นที่ร่ายรํ าเป็ นระลอกบนผิวสระสะท้ อนแสงแดดสว่างไสว แมลงปอบินข้ ามนํ ้าไปอีกตัวแล้ ว หรื อว่าเป็ นตัว
เดียวกับเมื่อกี ก้ นั นะ? จะเอาอย่างไรดีล่ะ ดังก์ ? เขาถามตัวเอง แมลงปอหรื อมังกร? หากเป็ นไม่กี่วนั ก่อนเขาคง
ตอบรับในทันที มันคือความฝั นทุกอย่างของเขา แต่ ณ เวลานี ้ เมื่อข้ อเสนอมาอยูต่ รงหน้ า มันกลับทําให้ เขา
กลัว ‚ก่อนเจ้ าชายเบเลอร์ สิ ้นพระชนม์ กระหม่อมสาบานเป็ นคนของพระองค์‛
‚โอหังจริงนะ‛ เมคาร์ กล่าว ‚ท่านพี่ตอบว่าไง?‛
‚พระองค์ตรัสว่าอาณาจักรแห่งนี ้ต้ องการคนดี ‛
‚ก็จริงทีเดียว แล้ วยังไง?‛
‚กระหม่อมจะรับโอรสของท่านเป็ น อนุจรพะย่ะค่ะ แต่มิใช่ที่ซมั เมอร์ ฮอลล์ ยังไม่ใช่ในปี สองปี นี ้
กระหม่อมคิดว่าเขาเห็นปราสาทมามากพอแล้ ว กระหม่อมจะรับเขาไว้ โดยมีข้อแม้ วา่ ต้ องสามารถพาเขาร่วม
ทางไปด้ วยเท่านันพะย่
้
ะค่ะ‛ เขาชี ้เจ้ าแก่เชสท์นตั ‚เขาจะขี่ม้าของกระหม่อม สวมผ้ าคลุม ผืนเก่าของกระหม่อม
และจะลับดาบขัดเกราะให้ กระหม่อมด้ วย เราจะอาศัยพักแรมตามโรงแรมและคอกม้ า อาจมีโถงของอัศวิน ผู้ถือ
ครองที่ดนิ หรื อขุนนางชันผู
้ ้ น้อยเป็ นครัง้ คราว หรื อกระทัง่ นอนใต้ ต้นไม้ ถ้าจําเป็ น ‛

60

นายทหารยุทธวินยั (Master-at-arms) เป็ นนายทหารผู้ฝึกสอนการรบและดูแลระเบียบวินยั กองทัพ
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เจ้ าชายเมคาร์ มองเขาด้ วยสีหน้ าไม่อยากจะเชื่อ ‚การไต่สวนทําให้ สมองเจ้ าเลอะเลือนไปแล้ วหรื อ?
เอกอนคือราชกุมารแห่งอาณาจักร เป็ นสายโลหิตของมังกร ไม่ใช่ผ้ ทู ี่ควรต้ องนอนกลางทุง่ หรื อกินเนื ้อเค็มแข็ง
เหนียว‛ เขาเห็นดังก์มีทีทา่ กระอึกกระอัก ‚เจ้ ากลัวที่จะบอกอะไรข้ ารึ? อยากพูดอะไรก็พดู มาสิ‛
‚กระหม่อมขอเดิมพันเลยว่าเดร็อนไม่เคยนอนกลางทุง่ ‛ ดังก์พดู อย่างแผ่วเบา ‚แล้ วเนื ้อที่เอเรี ยนเคย
กินก็คงมีแต่เนื ้อหนานุม่ และแดงชุม่ ฉํ่า‛
ราชกุมารแห่งซัมเมอร์ ฮอลล์ เมคาร์ ทาร์ แกเรี ยน มองใตร่ตรองดังก์แห่งตรอกเหลือบไรเป็ นเวลานาน
เขาขยับปากเงียบๆ ใต้ เคราสีเงิน จนสุดท้ ายเขาก็หนั เดินจากไปโดยไม่พดู อะไร ดังก์ได้ ยินเสียงเขาขี่ม้าไปกับ
บริวารของเขา เมื่อทุกคนจากไปหมดแล้ ว ก็ไม่เหลือเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงสัน่ กระพรื อเบาๆ ของปี ก
แมลงปอระหว่างมันบินเนือยไปมาเหนือผิวนํ ้า
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เ

ด็กชายมาหาเขาในเช้ าวันต่อมาระหว่างตะวันขึ ้น เขาสวมบู๊ตเก่าๆ, กางเกงขี่ม้าสีนํ ้าตาล,
เสื ้อทูนิคขนแกะสีนํ ้าตาล, และเสื ้อคลุมนักเดินทางซอมซ่อ ‚ท่านพ่อบอกให้ ข้ามาติดตามรับใช้ ทา่ น‛

‚รับใช้ ทา่ นขอรับ‛ ดังก์ชว่ ยเตือนความจําให้ เขา ‚เริ่มด้ วยการขึ ้นอานม้ า เจ้ าเชสท์นตั เป็ นของเจ้ าแล้ ว

จงดูแลมันให้ ดี แล้ วอย่าให้ เห็นเจ้ าอยูบ่ นหลังธั นเดอร์ เชียวนะ นอกจากข้ าจะอนุญาต‛
เอ็กเดินไปหยิบอานม้ า ‚เราจะไปไหนกันขอรับท่าน?‛
ดังก์คดิ ครู่หนึง่ ‚ข้ ายังไม่เคยข้ ามทิวเขาแดงเลย อยากไปชมแคว้ นดอร์ นหน่อยไหม?‛
เอ็กยิ ้มกว้ าง ‚เคยได้ ยินว่าการแสดงหุน่ เชิดของที่นนั่ สนุกมากเลยล่ะขอรับ‛ เขาตอบ
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