
1

บทนำ

“มังกรน่ะ” มอลแลนเดอรพ์ดู เขาควา้แอป๊เปิล้เหีย่ว  ๆลกูหนึง่จากพืน้ 

ขึ้นมาโยนเล่นสลับมือไปมา

	 “ขว้างแอ๊ปเปิ้ลไปเลย” อัลเลอรัส เจ้าสฟิงซ์ยุ เขาดึงลูกธนูดอกหนึ่ง 

ออกจากแล่งมาพาดกับสายธนู

	 “ขา้อยากเหน็มงักรจงั” รนูอายนุอ้ยกวา่ทกุคน เขาเปน็เดก็ชายรา่งปอ้ม 

ที่อีกสองปีถึงจะเป็นหนุ่ม “อยากเห็นมาก ๆ เลยละ”

 และขา้กอ็ยากนอนในออ้มกอดของโรซยี ์ เพตนกึ เขานัง่ขยบัตวักระสบั- 

กระสา่ยอยูบ่นมา้ยาว พอถงึพรุง่นี ้ เดก็สาวนา่จะเปน็ของเขาแลว้ ขา้จะพานาง 

ไปใหไ้กลจากโอลดท์าวน ์ ขา้มทะเลแคบนีไ่ปยงัเมอืงอสิระสกัเมอืง ทีน่ัน่จะไมม่ ี

เมสเตอร์ ไม่มีใครมาดุว่าเขา

	 เขาได้ยินเสียงหัวเราะของเอ็มมาดังลอดออกมาจากหน้าต่างที่ปิด 

บานเกล็ดเหนือศีรษะเขา ผสานกับเสียงทุ้มลึกกว่าของบุรุษทีน่างกำลังใหค้วาม 

สำราญ เอ็มมาเป็นหญิงรับใช้อายุมากที่สุดในเรือนพักแรมปากกาขนนกกับ 

เหยือกเหล้า อายุนางอย่างน้อยก็สี่สิบปี แต่ยังน่าดูในแบบสาวเจ้าเนื้อ โรซีย์ 

เป็นลูกสาววัยสิบห้าของนางที่กำลังแรกแย้ม เอ็มมาตั้งกฎเหล็กไว้ว่าพรหมจารี 

ของโรซยีต์อ้งมคีา่เทา่กบัหนึง่เหรยีญมงักรทอง แตเ่พตเกบ็หอมรอมรบิมาไดแ้ค ่

เกา้เหรยีญกวางเงนิและดาวทองแดงกบัเศษสตางคอ์กีหนึง่กระปกุ ซึง่คงไมช่ว่ย 

ให้เขาสมหวังสักเท่าไหร่ โอกาสที่เขาจะฟักไข่ออกมาเป็นมังกรจริง  ๆ  น่าจะมี 

มากกว่าการเก็บออมให้มากพอที่จะได้เหรียญมังกรทองสักอันเสียอีก
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	 “เจ้าเกิดมาช้าเกินไปที่จะเห็นมังกร เจ้าหนุ่ม” อาร์เมนผู้ช่วย บอกรูน 

อาร์เมนคล้องเชือกหนังไว้ที่คอ ร้อยด้วยห่วงที่ทำจากดีบุกผสมตะกั่ว ดีบุก 

ตะกั่ว และทองแดง เขาก็เหมือนกับผู้ช่วยส่วนใหญ่ที่ดูจะเชื่อว่าพวกเด็ก 

ฝึกหัดมีหัวเทอร์นิปงอกขึ้นมาจากบ่าแทนศีรษะ “ตัวสุดท้ายตายไปในสมัย 

ของพระราชาเอกอนที่สามโน่น”

	 “มังกรตัวสุดท้ายใน เวสเทอรอส นะ” มอลแลนเดอร์ยืนกราน

	 “ขวา้งแอป๊เปิล้ไปส”ิ อลัเลอรสัคะยัน้คะยออกี เขาเปน็เดก็หนุม่หนา้ตาด ี

เปน็สฟงิซข์องพวกเขาทีบ่รรดาหญงิรบัใชท้กุคนพากนัหลงใหล แมแ้ตโ่รซยีเ์อง 

บางครั้งก็ยังแตะแขนเขาเวลาที่เธอนำเหล้าองุ่นมาให้ จนเพตต้องกัดฟันและ 

ทำเป็นมองไม่เห็น

	 “มงักรตวัสดุทา้ยในเวสเทอรอส เปน็ มงักรตวัสดุทา้ยจรงิ ๆ” อารเ์มนพดู 

อย่างดื้อดึง “ใคร ๆ ก็รู้”

 “แอ๊ปเปิ้ล” อัลเลอรัสพูด “ถ้าเจ้าไม่คิดจะกินมันน่ะนะ”

	 “เอ้า” มอลแลนเดอร์ลากเท้าปุกของเขา กระโดดไปข้างหน้าเล็กน้อย 

หมุนตัว แล้วขว้างแอ๊ปเปิ้ลไปทางด้านข้างสู่หมอกที่ลอยอ้อยอิ่งอยู่เหนือแม่น้ำ 

เหล้าองุ่นน้ำผึ้ง ถ้าไม่ใช่เพราะเท้า เขาคงได้เป็นอัศวินเหมือนบิดา เขามี 

พละกำลังสำหรับการเป็นอัศวินอยู่ในท่อนแขนหนาและไหล่กว้าง แอ๊ปเปิ้ล 

ลอยละลิ่วไปไกลอย่างรวดเร็ว...

	 ...แต่ไม่เร็วเท่าลูกธนูที่พุ่งหวือตามมันไป ลูกธนูนี้ทำจากไม้สีทองยาว 

หนึ่งหลาประดับด้วยขนนกสีแดงสดใส เพตมองไม่เห็นลูกธนูเจาะเข้าไปใน 

แอ๊ปเปิ้ล แต่เขาได้ยินเสียงดัง ฉึก เบา ๆ สะท้อนข้ามแม่น้ำกลับมา ตามมาด้วย 

เสียงน้ำแตกกระจาย

	 มอลแลนเดอร์ผิวปากออกมา “ทะลุแกนเลย แจ๋ว”

 แต่แจ๋วไม่ได้ครึ่งของโรซีย์หรอก เพตรักดวงตาสีน้ำตาลออกเหลือง 

ของนาง หน้าอกที่กำลังตูมตั้ง รอยยิ้มที่นางมอบให้ทุกครั้งที่เห็นเขา เขารัก 

รอยลกัยิม้บนแกม้ของนาง บางครัง้นางเดนิเทา้เปลา่ขณะนำเหลา้ยาอาหารมาให ้

เพื่อสัมผัสกับพื้นหญ้าใต้ฝ่าเท้า เขารักที่นางทำเช่นนั้นด้วย รักกลิ่นสะอาด 

สดชื่นของนาง รักปอยผมที่ม้วนงออยู่หลังใบหู รักแม้กระทั่งนิ้วเท้าของนาง 
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คืนหนึ่งนางให้เขานวดและเล่นกับเท้าของนาง และเขาก็แต่งเรื่องตลกสำหรับ 

นิ้วเท้าแต่ละนิ้วเพื่อให้นางหัวเราะคิกคักชอบใจ

	 บางทีถ้าเขาอยู่ทางฟากนี้ของทะเลแคบต่อไปอาจจะดีกว่า เขาอาจเอา 

เหรยีญทีเ่กบ็ไวไ้ปซือ้ลาสกัตวัจะไดผ้ลดักนัขีก่บัโรซยีย์ามทอ่งไปทัว่เวสเทอรอส 

เอโบรสอาจคิดว่าเขาไม่สมควรจะได้เหรียญเงิน แต่เพตรู้วิธีจัดกระดูกและใช้ 

ปลิงดูดเลือดรักษาไข้ พวกชาวบ้านจะขอบคุณเขาสำหรับความช่วยเหลือ และ 

ถ้าเขาเรียนรู้วิธีตัดผมกับโกนหนวดเคราด้วย เขาอาจเป็นช่างตัดผมด้วยก็ได้ 

นั่นน่าจะพอนะ เขาบอกตัวเอง ตราบใดที่ข้ามีโรซีย์อยู่ด้วย โรซีย์เป็นสิ่งเดียว 

ในโลกที่เขาปรารถนา

	 เขาไม่ได้คิดอย่างนี้มาตลอดหรอก ครั้งหนึ่งเขาเคยฝันว่าอยากเป็น 

เมสเตอร์อยู่ในปราสาท ทำงานรับใช้ท่านลอร์ดมือเติบสักคน ผู้ที่จะยกย่อง 

สติปัญญาของเขา และตกรางวัลด้วยม้าสีขาวตัวงามสักตัวเพื่อตอบแทนการ 

รับใช้ของเขา เขาจะมีสง่าราศีสักเพียงไหนขณะขี่ม้า แย้มยิ้มลงมาทักทาย 

ชาวบ้านยามผ่านพบพวกเขาตามท้องถนน...

	 คืนหนึ่ง ในห้องโถงกลางของเรือนพักแรมปากกาขนนกกับเหยือกเหล้า 

หลงัจากดืม่นำ้แอป๊เปิล้หมกัทีแ่รงนา่กลวัเปน็เหยอืกทีส่อง เพตกค็ยุโอว่า่เขาจะ 

ไม่มีวันเป็นเด็กฝึกหัดไปตลอดแน่ “จริงที่สุด” ลีโอผู้เกียจคร้านตะโกน “เจ้า 

จะกลายเป็นอดีตเด็กฝึกหัดที่เลี้ยงหมูไง”

	 เพตดืม่เหลา้ทีเ่หลอืในเหยอืกจนเกลีย้ง เชา้นีเ้ฉลยีงของปากกาขนนกกบั 

เหยอืกเหลา้ทีไ่ดแ้สงสวา่งจากคบไฟดรูาวกบัเกาะแหง่แสงทา่มกลางทะเลหมอก 

ไกลออกไปทางปากแม่น้ำ ไฟสัญญาณของไฮทาวเวอร์ล่องลอยอยู่ในความชื้น 

ของยามราตรเีหมอืนดวงจนัทรส์สีม้มวั ๆ แตแ่สงนัน้แทบไมไ่ดท้ำใหเ้ขาอารมณ์ 

ดีขึ้นเลย

 ป่านนี้นักแล่นแร่แปรธาตุน่าจะมาถึงแล้ว นี่เป็นเรื่องล้อเล่นกันอย่าง 

ร้ายกาจ หรือเกิดอะไรขึ้นกับบุรุษผู้นั้นหรือเปล่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โชคหันหลัง 

ใหเ้พต ครัง้หนึง่เขาเคยถอืวา่ตนโชคดทีีไ่ดร้บัเลอืกใหช้ว่ยอารช์เมสเตอรว์ลัเกรฟ 

ผูช้ราเลีย้งนกเรเวน โดยไมเ่คยคาดฝนัวา่ไมน่านเขาตอ้งทำหนา้ทีน่ำอาหารมาให ้

ชายชรา กวาดหอ้งพกั และแตง่ตวัใหเ้ขาทกุเชา้ดว้ย ทกุคนบอกวา่วลัเกรฟลมื 
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วิชาศิลปะการเลี้ยงนกเรเวนมากกว่าที่เมสเตอร์ส่วนใหญ่เคยรู้ด้วยซ้ำ เพตจึง 

คิดว่าอย่างน้อยที่สุดเขาคงพอมีหวังจะได้ห่วงเหล็กสีดำ แต่แล้วกลับพบว่า 

วลัเกรฟไมอ่าจใหเ้ขาไดส้กัอนั ทีช่ายชราผูน้ีย้งัคงเปน็อารช์เมสเตอรอ์ยูไ่ดก้ด็ว้ย 

ความเมตตาสงเคราะห์ของผู้อื่นเท่านั้น แม้สมัยหนึ่งวัลเกรฟจะเป็นเมสเตอร์ 

ผู้ยิ่งใหญ่ แต่บัดนี้เสื้อคลุมของเขามีไว้ปกปิดชุดชั้นในที่เปรอะเปื้อนสกปรก 

อยู่เกือบตลอดเวลา และเมื่อครึ่งปีที่ผ่านมา ผู้ช่วยบางคนพบเขาร้องไห้อยู่ใน 

ห้องสมุด เพราะหาทางกลับห้องพักไม่ได้ เมสเตอร์กอร์มอนมานั่งอยู่ใต้ 

หน้ากากเหล็กแทนวัลเกรฟแล้ว กอร์มอนคนเดียวกับที่เคยกล่าวหาว่าเพตเป็น 

ขโมยนั่นแหละ

	 นกไนติงเกลเร่ิมขับขานอยู่บนต้นแอ๊ปเป้ิลริมน้ำ เสียงท่ีไพเราะเสนาะโสตน้ี 

เป็นช่วงผ่อนพักท่ีน่ายินดีย่ิงจากเสียงกรีดร้องแหบห้าว ดัง แคว้ก  ๆไม่หยุดหย่อน 

ของนกเรเวนทีเ่ขาดแูลมาทัง้วนั พวกนกเรเวนขาวรูจ้กัชือ่เขาดว้ย เมือ่ใดกต็าม 

ทีเ่หน็เขา พวกมนัจะกระซบิกระซาบบอกกนั “เพต เพต เพต” จนเขาอยากจะ 

แผดร้องให้ลั่น เจ้านกสีขาวตัวใหญ่พวกนี้เป็นความภูมิใจของอาร์ชเมสเตอร์ 

วัลเกรฟ เขาต้องการให้พวกมันกินเขาเมื่อเขาตาย แต่เพตสงสัยอยู่ครามครัน 

ว่าพวกมันตั้งใจจะกินเขาด้วย

	 บางทีอาจเป็นเพราะฤทธิ์น้ำแอ๊ปเปิ้ลหมักที่แรงจนน่ากลัวนั่นกระมัง  -- 

อันที่จริงเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะดื่ม แต่เพราะอัลเลอรัสซื้อเหล้าเลี้ยงฉลองห่วง 

ทองแดงของเขา และความรู้สึกผิดก็ทำให้เขาคอแห้ง  --  แต่เสียงของนก 

ไนติงเกลนั่นแทบจะฟังราวกับมันกำลังร้องเสียงสั่นรัวว่า เหล็กเป็นทอง เหล็ก 

เป็นทอง เหล็กเป็นทอง ซึ่งเป็นเรื่องแปลกเพราะนั่นคือสิ่งที่ชายแปลกหน้าพูด 

ในคืนที่โรซีย์พาทั้งสองมาพบกัน “ท่านเป็นใคร” เพตถาม ชายคนนั้นตอบว่า 

“นักเล่นแร่แปรธาตุ ข้าเปลี่ยนเหล็กให้เป็นทองได้” และในมือเขาก็มีเหรียญ 

เต้นไปมาอยู่บนข้อนิ้ว เป็นทองคำสีเหลืองอ่อนส่งประกายอยู่ในแสงเทียน 

ด้านหนึ่งมีรูปมังกรสามหัว อีกด้านหนึ่งเป็นรูปเศียรของพระราชาองค์หนึ่ง 

ทีต่ายไปแลว้ เหลก็เปน็ทอง เพตจำไดด้ ี เจา้จะไมม่ทีางไดก้ำไรไปกวา่นีอ้กีแลว้ 

เจ้าอยากได้นางไหมล่ะ เจ้ารักนางไม่ใช่หรือ “ข้าไม่ใช่ขโมย” เขาบอกกับชาย 

ที่เรียกตัวเองว่านักเล่นแร่แปรธาตุ “ข้าเป็นเด็กฝึกหัดที่ซิตาเดล” นักเล่นแร่ 
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แปรธาตุค้อมศีรษะลงพูดว่า “ถ้าเจ้าอยากคิดทบทวนดูใหม่ ข้าจะกลับมาที่นี่ 

หลังจากนี้สามวัน พร้อมกับมังกรของข้า”

	 สามวันผ่านไป เพตกลับไปที่เรือนพักแรมปากกาขนนกกับเหยือกเหล้า 

ยงัคงไมแ่นใ่จวา่เขาเปน็อะไร แตแ่ทนทีจ่ะพบนกัเลน่แรแ่ปรธาตคุนนัน้ เขากลบั 

พบมอลแลนเดอร์, อาร์เมน และสฟิงซ ์ โดยมีรูนร่วมขบวนมาด้วย มันคงจะ 

น่าสงสัยถ้าเขาไม่เข้าไปร่วมวงด้วย

	 เรือนพักแรมปากกาขนนกกับเหยือกเหล้าไม่เคยปิด เป็นเวลาหกร้อยป ี

มาแลว้ทีม่นัตัง้อยูบ่นเกาะของมนัในแมน่ำ้เหลา้องุน่นำ้ผึง้ และไมเ่คยเลยสกัครัง้ 

ที่จะปิดประตูหยุดทำการค้า แม้อาคารสูงที่สร้างด้วยไม้หลังนี้จะเอียงกระเท่เร่ 

ไปทางทศิใต ้ เหมอืนพวกเดก็ฝกึหดัทีบ่างครัง้ยนืเอยีงกระเทเ่รห่ลงัดืม่ไปเหยอืก 

หนึ่ง แต่เพตก็คาดว่าเรือนพักแรมแห่งนี้จะยังยืนหยัดอยู่ต่อไปอีกหกร้อยปี 

เพื่อขายเหล้าองุ่น เหล้าเอล และน้ำแอ๊ปเปิ้ลหมักที่แรงจนน่ากลัวให้กับพวก 

กะลาสีเรือแม่น้ำ กะลาสีเรือทะเล ช่างตีเหล็ก นักขับลำนำ นักบวช เจ้าชาย 

เด็กฝึกหัด และผู้ช่วยของซิตาเดล

	 “โอลดท์าวนไ์มใ่ชโ่ลกทัง้ใบ” มอลแลนเดอรป์ระกาศดว้ยเสยีงดงัเกนิเหต ุ

เขาเปน็บุตรชายของอัศวินคนหนึ่ง และขี้เมาเทา่ทีใ่ครคนหนึ่งจะเมาได ้ เขาเมา 

เกือบทุกคืนตั้งแต่มีคนมาแจ้งข่าวว่าบิดาของเขาเสียชีวิตที่แม่น้ำทมิฬ แม้ใน 

โอลด์ทาวน์ซึ่งอยู่ห่างไกลจากการสู้รบ และปลอดภัยอยู่หลังกำแพงเมือง 

สงครามห้าพระราชาก็ยังส่งผลกระทบต่อทุกคน...แม้อาร์ชเมสเตอร์เบเนดิกต์ 

จะยืนกรานว่าไม่เคยมีสงครามห้าพระราชา เนื่องจากเรนลี บาราเธียน ถูก 

สังหารก่อนที่เบลอน เกรย์จอย จะตั้งตนเป็นพระราชาก็ตาม

	 “พอ่ขา้พดูเสมอวา่โลกกวา้งใหญก่วา่ปราสาทของทา่นลอรด์ไมว่า่คนไหน” 

มอลแลนเดอรพ์ดูตอ่ “มงักรตอ้งเปน็สิง่เลก็นอ้ยทีส่ดุในบรรดาสิง่ทีค่นเราจะเจอ 

ที่การ์ธ อัสชาย และยิต ิ เรื่องเล่าพวกนั้นของกะลาสี...”

	 “...ก็เป็นแค่เรื่องเล่าของพวกกะลาสี” อาร์เมนขัดขึ้น “พวกกะลาสีน่ะ 

มอลแลนเดอรท์ีร่กัของขา้เอย๋ ถา้เจา้กลบัไปทีท่า่เทยีบเรอื ขา้พนนัไดเ้ลยวา่เจา้ 

จะต้องเจอพวกกะลาสีที่เล่าเรื่องนางเงือกที่พวกเขานอนด้วย หรือเล่าว่าไปอยู่ 

ในท้องปลามาหนึ่งปีอย่างไรบ้าง”
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	 “แลว้เจา้รูไ้ดอ้ยา่งไรเลา่วา่พวกนัน้ไมไ่ดอ้ยูจ่รงิ” มอลแลนเดอรย์ำ่สวบ ๆ 

ลุยหญ้ามองหาแอ๊ปเปิ้ลอีก “เจ้าต้องลงไปอยู่ในท้องปลาเสียเองจึงจะสาบาน 

ได้ว่าพวกนั้นไม่เคยไปอยู่จริง ถ้ากะลาสีคนเดียวเล่าเรื่องละก็ใช่ เราอาจ 

หัวเราะเยาะใส่ แต่ถ้ากะลาสีจากเรือสี่ลำเล่าเรื่องเดียวกันด้วยสี่ภาษาละก็...”

	 “เรือ่งทีเ่ลา่ ไม ่ตรงกนั” อารเ์มนยนืกราน “มงักรในอสัชายบา้งละ มงักร 

ในการธ์ มงักรในมรีนี มังกรดอธรากี และยงัมงักรทีช่ว่ยปลอ่ยพวกทาสอกี... 

แต่ละคนเล่าเรื่องไม่ตรงกับที่คนก่อนหน้าเล่าเลย”

	 “ก็แค่รายละเอียดเท่านั้น” เวลาดื่มมอลแลนเดอร์จะดื้อรั้นกว่าปกติ  

และแมย้ามไมเ่มาเขากไ็มฟ่งัใครอยูแ่ลว้ “ทกุคนลว้นพดูถงึ มงักร และราชนิสีาว 

แสนสวย”

	 มังกรตัวเดียวที่เพตสนใจคือตัวที่ทำด้วยทองคำสีเหลืองอร่าม เขานึก 

สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักเล่นแร่แปรธาตุคนนั้น วันที่สาม เขาว่าเขาจะมาที่นี่

	 “มีแอ๊ปเปิ้ลอีกลูกตรงเท้าเจ้าแน่ะ” อัลเลอรัสร้องบอกมอลแลนเดอร์ 

“และข้ายังมีลูกธนูเหลืออยู่อีกสองดอกในแล่ง”

	 “ชา่งหวัแลง่ธนขูองเจา้ส”ิ มอลแลนเดอรก์ม้ลงควา้ผลไมท้ีถ่กูลมพดัรว่ง 

“ลกูนีม้แีตห่นอน” เขาบน่ แตก่ข็วา้งมนัออกไป ลกูธนไูปทนัแอป๊เปิล้ขณะทีม่นั 

เริม่ตกลงมา และเฉอืนมนัฉบัออกเปน็สองซกี ซกีหนึง่ตกลงบนหลงัคาหอคอย 

เลก็ แลว้รว่งลงบนหลงัคาทีต่ำ่ลงมา กระดอนตอ่ไปอกี และหลน่ลงมาหา่งจาก 

อาร์เมนเพียงฟุตเดียว “ถ้าพวกเจ้าตัดหนอนออกเป็นสองส่วน พวกเจ้าจะได้ 

หนอนสองตัว” ผู้ช่วยบอก

	 “ถ้าเป็นอย่างนั้นกับแอ๊ปเปิ้ลด้วย ก็จะไม่มีใครต้องหิวแล้ว” อัลเลอรัส 

พดูพรอ้มดว้ยรอยยิม้นอ้ย  ๆตามปกตขิองเขา สฟงิซม์กัยิม้อยูต่ลอดเวลาราวกบั 

เขารู้เรื่องตลกร้ายที่เป็นความลับบางอย่าง รอยยิ้มแบบนั้นทำให้เขาดูชั่วร้าย 

เข้ากันได้ดีกับคางแหลม ปอยผมแหลมกลางหน้าผาก และลอนผมหยักหนา 

ที่ตัดสั้นและดำเป็นมัน

	 อัลเลอรัสน่าจะได้เป็นเมสเตอร ์ เขามาอยู่ที่ซิตาเดลได้เพียงปีเดียว แต่ 

หลอมห่วงโลหะสำหรับสายโซ่ของเมสเตอร์ได้สามห่วงแล้ว อาร์เมนอาจทำได้ 

มากกวา่ แตก่วา่จะไดแ้ตล่ะหว่ง เขาตอ้งใชเ้วลาถงึหนึง่ป ี ถงึกระนัน้เขากค็งจะ 



7

กาดำสำราญเลือด 4.1

ได้เป็นเมสเตอร์เช่นกัน รูนกับมอลแลนเดอร์ยังเป็นเด็กฝึกหัดหน้าใหม่อยู่ แต่รูน 

ยังเด็กมาก ส่วนมอลแลนเดอร์ก็ชอบดื่มมากกว่าอ่านตำรา

	 แต่เพตนั้น...

	 เขาอยู่ท่ีซิตาเดลมาห้าปีแล้ว มาถึงต้ังแต่อายุไม่เกินสิบสาม แต่เขาก็ยังคง 

ออ่นหดัเหมอืนวนัแรกทีม่าจากแดนตะวนัตก มอียูส่องครัง้ทีเ่ขาเชือ่วา่ตนพรอ้ม 

ครั้งแรกเขาไปยืนต่อหน้าอาร์ชเมสเตอร์วาเอลลีนเพื่อแสดงความรู้เรื่องท้องฟ้า 

แต่กลับได้เรียนรู้ว่าเหตุใดวาเอลลีนน้ำส้มสายชูจึงได้ฉายาเช่นนั้น เพตใช้เวลา 

สองปีกว่าจะรวบรวมความกล้าไปลองอีกครั้ง คราวนี้เขาไปหาอาร์ชเมสเตอร์ 

เอโบรสชราผู้อารี ผู้เป็นที่รู้กันว่ามีน้ำเสียงอ่อนโยนและมือที่อ่อนนุ่ม แต่การ 

ทอดถอนใจของเอโบรสก็ปรากฏว่าน่าเจ็บปวดพอ  ๆ  กับคำพูดเจ็บแสบของ 

วาเอลลีน

	 “แอ๊ปเปิ้ลลูกสุดท้ายแล้ว” อัลเลอรัสสัญญา “แล้วข้าจะบอกพวกเจ้าว่า 

ข้าสงสัยอะไรเรื่องมังกรพวกนี้”

	 “เจ้าจะรู้อะไรที่ข้าไม่รู้ได้ยังไงกัน” มอลแลนเดอร์บ่นงึมงำ เขาเห็น 

แอ๊ปเปิ้ลลูกหนึ่งบนกิ่ง จึงกระโดดขึ้นไปเด็ดแล้วขว้างออกไป อัลเลอรัสน้าว 

สายธนูมาข้างหลังจนถึงใบหู หันร่างอย่างสวยงามตามเป้าที่ลอยลิ่ว แล้ว 

ปล่อยลูกธนูออกไปพอดีกับที่แอ๊ปเปิ้ลเริ่มตกลงมา

	 “เจ้ายิงครั้งสุดท้ายพลาดเสมอเลยนะ” รูนพูด

	 แอ๊ปเปิ้ลตกลงในแม่น้ำดังโครมโดยไม่ถูกลูกศรแตะต้อง

	 “เห็นไหมล่ะ” รูนว่า

	 “วันไหนที่เจ้าทำได้หมด วันนั้นเจ้าจะไม่ก้าวหน้าอีกต่อไป” อัลเลอรัส 

ปลดธนูยาวออกจากบ่า แล้วเก็บไว้ในซองหนัง ธนูนี้สลักจากไม้หัวใจทอง 

เปน็ไมห้ายากและมชีือ่ในตำนานจากหมูเ่กาะฤดรูอ้น ครัง้หนึง่เพตเคยลองงอมนั 

แต่ไม่สำเร็จ สฟิงซ์ดูตัวเล็กบอบบาง แต่แขนผอม  ๆ นั่นมีพละกำลังมิใช่น้อย 

เพตนกึ ขณะทีอ่ลัเลอรสัเหวีย่งขาขา้งหนึง่ขา้มมา้นัง่มาเอือ้มหยบิจอกเหลา้องุน่ 

ของเขา “มังกรมีสามหัว” เขาประกาศด้วยเสียงเบายานคางแบบชาวดอร์น

	 “นัน่เปน็ปรศินาคำทายหรอื” รนูอยากรู ้ “ในนทิานพวกสฟงิซม์กัชอบพดู 

เป็นปริศนาเสมอ”
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	 “ไม่ใช่ปริศนา” อัลเลอรัสจิบเหล้าองุ่นของเขา ส่วนคนอื่น  ๆ  ซดน้ำ 

แอ๊ปเปิ้ลหมักที่แรงจนน่ากลัวที่เป็นของขึ้นชื่อของเรือนพักแรมปากกาขนนกกับ 

เหยอืกเหลา้ แตอ่ลัเลอรสัชอบเหลา้องุน่หวานรสแปลกซึง่มาจากเมอืงแมข่องเขา 

มากกว่า แม้ว่าในโอลด์ทาวน์ เหล้าองุ่นที่ว่านี้จะไม่ใช่ของถูกก็ตาม

	 ลีโอผู้เกียจคร้านเป็นคนตั้งฉายาให้อัลเลอรัสว่า  “สฟิงซ์” สฟิงซ์มีส่วน 

ประกอบของโน่นนิดนั่นหน่อย คือมีใบหน้าเป็นมนุษย์ มีร่างเป็นสิงห์ มีปีก 

เป็นเหยี่ยว อัลเลอรัสก็เช่นกัน พ่อเขาเป็นชาวดอร์น แม่เป็นชาวเกาะฤดูร้อน 

ผิวดำ ผิวของอัลเลอรัสเองก็คล้ำเข้มดุจไม้สัก และเขายังมีตาสีนิลเหมือน 

รูปสลักสฟิงซ์หินอ่อนสีเขียวที่ตั้งขนาบอยู่สองข้างประตูใหญ่ของซิตาเดลด้วย

	 “ไมเ่คยมมีงักรตวัไหนมสีามหวั ยกเวน้ทีอ่ยูบ่นโลก่บัธง” อารเ์มนผูช้ว่ย 

พดูหนกัแนน่ “นัน่เปน็การตกแตง่เพือ่ทำตราประจำตระกลูเทา่นัน้ นอกจากนัน้ 

พวกทาร์แกเรียนก็ตายหมดแล้วด้วย”

	 “ไม่หมดหรอก” อัลเลอรัสว่า “ราชายาจกมีน้องสาวคนหนึ่ง”

	 “ข้าคิดว่าหัวของเธอถูกฟาดกับกำแพงแหลกไปแล้ว” รูนพูด

	 “ไม่ใช่” อัลเลอรัสบอก “แต่เป็นเอกอน ลูกชายตัวน้อยของเจ้าชายเรการ์ 

ทีถ่กูทหารหาญของราชสหีแ์หง่แลนนสิเตอรจ์บัหวัฟาดกบักำแพง เรากำลงัพดูถงึ 

น้องสาวของเรการ์ซึ่งเกิดที่ดราก้อนสโตนก่อนที่นั่นจะแตก คนที่ชื่อเดเเนริส”

 “ธดิาวาย ุ ตอนนีข้า้จำเธอไดแ้ลว้” มอลแลนเดอรช์เูหยอืกของเขาขึน้สงู 

ทำเอาน้ำแอ๊ปเปิ้ลหมักที่เหลืออยู่กระฉอกหก “ดื่มให้เธอ!” เขากลืนเข้าไป 

อึกใหญ่ กระแทกเหยือกเปล่าลงบนโต๊ะ เรอแล้วเอาหลังมือเช็ดปาก “โรซีย์ 

ไปไหนนี่ ราชินีผู้ชอบธรรมของเราสมควรจะได้ดื่มน้ำแอ๊ปเปิ้ลหมักอีกรอบ 

ใช่ไหมเพื่อน”

	 อาร์เมนผู้ช่วยทำหน้าตื่น “พูดเบา ๆ หน่อย เจ้าโง่ เจ้าไม่ควรแม้แต่จะ 

พูดเล่นเกี่ยวกับเรื่องพรรค์นี้ เจ้าไม่มีทางรู้หรอกว่าใครอาจฟังเราอยู ่ แมงมุม 

มีหูอยู่ทุกหนแห่ง”

	 “โอ๊ย อย่าตาขาวไปหน่อยเลย อาร์เมน ข้ากำลังเสนอให้ดื่ม ไม่ใช่คิด 

กบฏสักหน่อย”

	 เพตได้ยินเสียงหัวเราะหึหึ แล้วเสียงเบา  ๆ  แต่เจ้าเล่ห์เสียงหนึ่งก็ดัง 
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มาจากข้างหลังเขา “ข้ารู้อยู่ตลอดเวลาแล้วละว่าเจ้าเป็นกบฏ เจ้ากบกระโดด” 

ลโีอผูเ้กยีจครา้นนัง่คดุคูอ้ยูต่รงเชงิสะพานไมพ้าดเกา่ ๆ สวมชดุผา้แพรลายทาง 

สีเขียวกับทอง เสื้อคลุมไหมสีดำตัวสั้นไม่มีแขนกลัดอยู่ที่บ่าด้วยกุหลาบหยก  

เหล้าองุ่นที่เขาทำหกใส่ด้านหน้าของเสื้อนั้นมีสีแดงจัดเมื่อดูจากสีของรอยเปื้อน 

ผมสีบลอนด์เทาปอยหนึ่งตกลงมาปิดตาข้างหนึ่ง

	 มอลแลนเดอรฉ์นุโกรธขึน้มาเมือ่เหน็เขา “ไอโ้สโครก ไปใหพ้น้ ทีน่ีไ่มม่ ี

ใครต้อนรับเจา้” อัลเลอรัสจบัแขนเขาเพื่อให้สงบสติอารมณ ์ ในขณะทีอ่าร์เมน 

ขมวดคิ้ว “ลีโอ ให้ตายส ิ ข้าเข้าใจว่าเจ้ายังต้องถูกกักบริเวณอยู่ในซิตาเดล...”

	 “...อีกสามวัน” ลีโอผู้เกียจคร้านยักไหล่ “เพเรสตันบอกว่าโลกมีอายุ 

สี่หมื่นปี มอลลอสบอกว่าห้าแสนปี แล้วจะเอาอะไรกับแค่สามวัน ข้าขอถาม 

เจ้าหน่อย” แม้จะมีโต๊ะว่างบนเฉลียงอีกกว่าสิบตัว แต่ลีโอกลับนั่งลงที่โต๊ะ 

ของพวกเขา “ซื้อเหล้าทองจากอาร์เบอร์เลี้ยงข้าสักจอกสิ กบกระโดด แล้ว 

บางทีข้าจะไม่บอกพ่อข้าเรื่องเจ้าดื่มอวยพร เบี้ยที่โรงหมากรุกอันตรายมัน 

ไมเ่ขา้ขา้งขา้ และขา้ยงัเสยีกวางเหรยีญสดุทา้ยแลกกบัอาหารเยน็ดว้ย มลีกูหม ู

ในซอสพลัม ยัดไส้เกาลัดกับเห็ดทรัฟเฟิลขาว คนเราต้องกิน แล้วพวกเจ้าล่ะ 

กินอะไร”

	 “แกะ” มอลแลนเดอรพ์ดูอบุอบิ นำ้เสยีงไมช่อบใจเอาเสยีเลย “สะโพก 

แกะต้ม เราแบ่งกันกิน”

	 “ข้าแน่ใจว่ามันต้องทำให้พวกเจ้าอิ่ม” ลีโอหันไปหาอัลเลอรัส “ลูกชาย 

ของทา่นลอรด์ควรใจกวา้งนะ สฟงิซ ์ ขา้เขา้ใจวา่เจา้ไดห้ว่งทองแดงแลว้ ขา้จะ 

ดื่มฉลองให้”

	 อัลเลอรัสยิ้มตอบลีโอ “ข้าซื้อให้แต่กับเพื่อนเท่านั้น และข้าก็ไม่ใช่ 

ลูกชายท่านลอร์ดด้วย เรื่องนี้ข้าเคยบอกเจ้าแล้ว แม่ข้าเป็นคนค้าขาย”

	 ดวงตาของลีโอเป็นสีน้ำตาลอ่อน เป็นประกายด้วยฤทธิ์เหล้าองุ่นและ 

ความมุ่งร้าย “แม่เจ้าเป็นลิงจากหมู่เกาะฤดูร้อน พวกดอร์นจะนอนกับอะไร 

ก็ได้ที่มีรูอยู่ตรงหว่างขา ข้าไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เจ้าโกรธหรอกนะ เจ้าอาจมีผิว 

สีน้ำตาลเหมือนลูกนัท แต่อย่างน้อยเจ้าก็อาบน้ำ ไม่เหมือนไอ้เด็กเลี้ยงหมู 

ตัวลายของเรานั่นหรอก” เขาโบกมือไปทางเพต
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 ถ้าข้าฟาดปากมันด้วยเหยือกของข้า คงเลาะฟันมันออกได้ครึ่งปาก 

เพตนึก เพตตัวลาย เด็กเลี้ยงหมูที่เป็นตัวเอกในนิทานหยาบโลนนับพันเรื่อง 

เป็นคนบ้านนอกเซ่อซ่าแต่ใจดี ที่มักเอาชนะพวกลอร์ดเล็กลอร์ดน้อยตัวอ้วน 

ใหญ ่ อศัวนิจอมยโส และนกับวชขีโ้อท่ีม่าวุน่วายกบัเขา ดว้ยเหตุผลบางอยา่ง 

ความโงเ่ซอ่ของเขามกักลบักลายเปน็ความฉลาดแกมโกงแบบเปิน่เทิน่ และเรือ่ง 

มกัจะจบลงดว้ยเพตตวัลายไดน้ัง่บนทีน่ัง่สงูของทา่นลอรด์ หรอืไมก่ไ็ดห้ลบันอน 

กับลูกสาวของอัศวิน แต่นั่นคือนิทาน ในโลกแห่งความเป็นจริงเด็กเลี้ยงหมู 

ไม่มีวันได้อยู่สุขสบายแบบนั้น บางครั้งเพตคิดว่าแม่คงจงเกลียดจงชังเขาจึง 

ตั้งชื่อนี้ให้

	 อัลเลอรัสไม่ได้ยิ้มอีกต่อไป “เจ้าต้องขอโทษข้า”

	 “งั้นรึ” ลีโอพูด “จะทำได้ยังไง คอข้าแห้งผาก...”

	 “เจ้าทำให้ตระกูลของเจ้าต้องขายหน้าด้วยคำพูดทุกคำท่ีเจ้าพูด” อัลเลอรัส 

บอกเขา “เจ้าทำให้ซิตาเดลต้องขายหน้าด้วยการเป็นหนึ่งในพวกเรา”

	 “ขา้รูน้า่ งัน้ซือ้เหลา้องุน่ใหข้า้หนอ่ยส ิ ขา้อาจทำใหค้วามอบัอายขายหนา้ 

ของข้ามันจมหายไปก็ได้”

	 มอลแลนเดอร์พูด “ข้าอยากลากลิ้นของเจ้าออกมาจนถึงโคน”

	 “จริงรึ งั้นข้าจะเล่าเรื่องมังกรให้พวกเจ้าฟังได้ยังไงล่ะ” ลีโอยักไหล่ 

อกีครัง้ “เจา้พวกพนัทางนัน่มสีทิธเิปน็เจา้ของมนั ลกูสาวของพระราชาวิกลจรติ 

ยังมีชีวิตอยู่ และเธอฟักมังกรออกจากไข่มาสามตัวด้วย”

	 “สามเชียวรึ” รูนถามด้วยความอัศจรรย์ใจ

	 ลีโอตบมือรูนเบา ๆ “มากกว่าสอง และน้อยกว่าสี่ ข้าจะยังไม่พยายาม 

หลอมห่วงทองหรอกนะถ้าข้าเป็นเจ้า”

	 “อย่ายุ่งกับเขา” มอลแลนเดอร์เตือน

	 “ชา่งเปน็กบกระโดดทีห่าญกลา้เสยีจรงิ กไ็ดต้ามใจเจา้ ทกุคนทีม่าจาก 

เรือทุกลำที่แล่นอยู่ในรัศมีหนึ่งร้อยโยชน์จากเมืองการ์ธต่างพูดถึงมังกรพวกนี้ 

กันทั้งนั้น แถมบางคนยังจะบอกเจ้าด้วยว่าเห็นมันมากับตา ท่านผู้วิเศษยัง 

เอนเอียงไปทางจะเชื่อพวกเขาด้วย”

	 อารเ์มนเบป้ากอยา่งไมเ่หน็ดว้ย “มารว์นินะ่เชือ่ถอืไมไ่ด ้ อารช์เมสเตอร ์
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เพเรสตันจะเป็นคนแรกที่บอกเจ้า”

	 “อาร์ชเมสเตอร์รีอัมก็พูดอย่างนั้นเหมือนกัน” รูนบอก

	 ลีโอหาวหวอด “ทะเลเปียก พระอาทิตย์อบอุ่น และเจ้าโรงเลี้ยงสัตว์ 

เกลียดเจ้ามัสติฟ”

 เขาเทีย่วตัง้ฉายาใหท้กุคน เพตนึก แตเ่ขากป็ฏเิสธไมไ่ดว้า่มารว์นิเหมอืน 

สนุขัพนัธุม์สัตฟิมากกวา่เหมอืนเมสเตอร ์ ทา่ทางอยา่งกบัว่าเขาอยากกดัคนด้วย 

สว่นผูว้เิศษกต็า่งจากเมสเตอรค์นอืน่ ๆ ผูค้นพดูกนัวา่เขาคบหากบัพวกนางโลม 

และพ่อมดพเนจร เสวนากับชาวอิบเบ็นขนดก และพวกชาวเกาะฤดูร้อน 

ผิวดำเมี่ยมด้วยภาษาของพวกนั้น และทำพิธีบูชายัญทวยเทพเแปลก ๆ ที่วิหาร 

เล็ก  ๆ  ของพวกกะลาสีแถวท่าเรือ มีคนบอกว่าเห็นเขาที่เมืองใต้ดิน ที่สนาม 

แข่งหนู และที่ซ่องนางโลมผิวดำ คลุกคลีอยู่กับพวกละครใบ้ นักขับลำนำ 

นักดาบรับจ้าง หรือแม้แต่พวกขอทาน บางคนถึงกับกระซิบว่าครั้งหนึ่งเขาเคย 

ชกคนจนตายมาแล้ว

	 หลงัจากมารว์นิใชเ้วลาอยูใ่นแดนตะวนัออกแปดป ี เพือ่ทำแผนทีด่นิแดน 

อันห่างไกล ค้นหาหนังสือที่สูญหาย และศึกษาวิชากับพวกพ่อมดหมอผีและ 

ผู้ผูกเงา เมื่อเขากลับมายังโอลด์ทาวน์ วาเอลลีนน้ำส้มสายชูก็ตั้งฉายาเขาว่า 

“มาร์วินผู้วิเศษ” ไม่ช้าชื่อนี้ก็กระฉ่อนไปทั่วโอลด์ทาวน์ สร้างความหงุดหงิด 

รำคาญอย่างยิ่งแก่วาเอลลีน “ทิ้งเรื่องคาถากับการสวดมนต์ให้เป็นเรื่องของ 

พวกนักบวชกับบาทหลวงเถอะ เจ้าจงมุ่งมั่นศึกษาแต่เรื่องที่เป็นความจริงที่ 

คนเราจะเชื่อถือได้” อาร์ชเมสเตอร์รีอัมเคยให้คำแนะนำเพตครั้งหนึ่ง แต่ 

แหวน ไม้เท้า และหน้ากากของรีอัมเป็นทองคำเหลืองอร่าม และสายโซ่ 

เมสเตอร์ของเขาก็ไม่มีห่วงที่ทำด้วยเหล็กกล้าวาลีเรีย

	 อาร์เมนมองลีโอผู้เกียจคร้านอย่างดูแคลน อาร์เมนมีจมูกได้รูปสวย 

ไร้ที่ติ ยาว บาง และแหลม “อาร์ชเมสเตอร์มาร์วินเชื่อเรื่องแปลกประหลาด 

มากมาย” เขาพูด “แต่เขาก็ไม่มีข้อพิสูจน์เรื่องมังกรมากไปกว่ามอลแลนเดอร ์

หรอก มันก็แค่เรื่องเล่าอีกเรื่องของพวกกะลาสีเท่านั้น”

	 “เจ้าพูดผิดแล้ว” ลีโอว่า “ในห้องของผู้วิเศษมีเทียนแก้วจุดอยู่เล่ม 

หนึ่ง”



12

จ อ ร์ จ อ า ร์. อ า ร์. ม า ร ์ต ิน

	 ความเงยีบเขา้ปกคลมุเฉลยีงทีส่วา่งดว้ยแสงคบไฟ อารเ์มนถอนหายใจ 

และสั่นศีรษะ มอลแลนเดอร์เริ่มหัวเราะ สฟิงซ์จ้องลีโออย่างพินิจพิเคราะห์ 

ด้วยดวงตาโตสีดำ ส่วนรูนมีท่าทางงงงวย

	 เพตรู้เรื่องเทียนแก้วแม้จะไม่เคยเห็นมันติดไฟ เทียนนี้เป็นความลับ 

ที่เก็บได้แย่ที่สุดในซิตาเดล ว่ากันว่าเป็นเทียนที่นำจากวาลีเรียมาที่โอลด์ทาวน ์

เมื่อหนึ่งพันปีก่อนกาลวิบัติ เขาได้ยินว่ามีสี่เล่ม เล่มหนึ่งสีเขียว อีกสามเล่ม 

สีดำ ทุกเล่มสูงและบิดเป็นเกลียว

	 “เทียนแก้วพวกนี้คืออะไรหรือ” รูนถาม

	 อาร์เมนผู้ช่วยกระแอมให้คอโล่ง “คืนก่อนที่พวกผู้ช่วยจะปฏิญาณตน 

พวกเขาต้องตื่นอยู่ตลอดคืนคนเดียวในห้องใต้ดิน โดยไม่ได้รับอนุญาตให้นำ 

โคมไฟ คบไฟ ตะเกียง หรือว่าเทียนเล่มเล็กเข้าไปด้วย...มีแต่เทียนที่ทำด้วย 

หนิแกว้ภเูขาไฟเทา่นัน้ เขาจะตอ้งอยูใ่นความมดืทัง้คนื เวน้แตจ่ะจดุเทยีนเลม่นี ้

ได้ มีบางคนลองจุดดู พวกโง่เง่าและดื้อด้านที่พยายามศึกษาสิ่งที่เรียกกันว่า 

ความลกึลบัขัน้สงู บอ่ยครัง้ทีพ่วกเขาโดนเทยีนบาดนิว้เพราะวา่กนัวา่ขอบเทยีน 

นั้นคมกริบราวใบมีดโกน จากนั้นก็ต้องคอยจนรุ่งเช้ากับมือที่เลือดโชก และ 

ครุ่นคิดถึงความล้มเหลวของตน คนที่ฉลาดกว่าจะแค่นอนหลับ หรือสวด 

ภาวนาทั้งคืน แต่ทุกปีจะต้องมีสักสองสามคนที่ลองจุดเสมอ”

	 “ใช”่ เพตเคยไดย้นิเรือ่งเดยีวกนันีม้า “แตเ่ทยีนทีใ่หแ้สงสวา่งไมไ่ดจ้ะม ี

ประโยชน ์อันใด”

	 “นี่คือบทเรียน” อาร์เมนพูด “เป็นบทเรียนสุดท้ายที่เราต้องรู้ก่อนที่เรา 

จะได้สวมโซ่ของเมสเตอร์ เทียนแก้วเป็นตัวแทนของความจริงและการเรียนรู ้

เป็นของหายาก งดงาม และเปราะบาง รูปร่างทำเป็นเทียนเพื่อเตือนเราว่า 

เมสเตอร์จะต้องเป็นผู้ส่องสว่างไม่ว่าเขาจะรับใช้อยู่ ณ ที่ใด มันคมเพื่อเตือน 

เราว่าความรู้อาจเป็นอันตรายได้ คนฉลาดอาจกลายเป็นคนยโสในสติปัญญา 

ของตน แตเ่มสเตอรต์อ้งถอ่มตนอยูเ่สมอ เทยีนแกว้เตอืนเราเชน่นัน้เหมอืนกนั 

แมห้ลงัจากทีเ่มสเตอรก์ลา่วคำปฏญิาณตน สวมโซป่ระจำตำแหนง่ และออกไป 

ทำงานแล้ว เขาจะยังหวนคิดถึงความมืดในคืนท่ีต่ืนอยู่ตลอดคืนน้ัน และจดจำว่า 

เขาไม่มีทางจุดเทียนติดได้...เพราะแม้จะมีความรู้ แต่บางสิ่งบางอย่างก็เป็นไป 
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ไม่ได้”

	 ลีโอผู้เกียจคร้านระเบิดเสียงหัวเราะ “เจ้าหมายถึงเป็นไปไม่ได้สำหรับ 

เจ้าน่ะสิ ข้าเคยเห็นเทียนเล่มนั้นจุดอยู่กับตาข้าเองเลย”

	 “เจ้าเห็นเทียน  บางเล่ม ลุกไหม้ ข้าไม่สงสัยเลย” อาร์เมนว่า “อาจเป็น 

เล่มที่ทำจากขี้ผึ้งสีดำก็ได้”

	 “ข้ารู้ว่าข้าเห็นอะไร แสงมันประหลาดและสว่างจ้า จ้าย่ิงกว่าเทียนท่ีทำจาก 

ขีผ้ึง้หรอืไขสตัวใ์ด ๆ มนัทำใหเ้กดิเงาประหลาด ๆ เปลวไฟกไ็มเ่ตน้ แมแ้ตเ่วลา 

มีลมพัดผ่านประตูที่เปิดอยู่ข้างหลังข้า”

	 อาร์เมนยกมือขึ้นกอดอก “หินแก้วภูเขาไฟไม่ติดไฟ”

 “แกว้มงักร” เพตบอก “ชาวบา้นเรยีกมนัวา่แกว้มงักร” ดเูหมอืนเรือ่งนี ้

จะเป็นเรื่องสำคัญ

	 “เขาเรียกกันอย่างนั้น” อัลเลอรัสสฟิงซ์รำพึง “และถ้ามีมังกรในโลกนี้ 

อีกครั้ง...”

	 “มังกรกับส่ิงท่ีช่ัวร้ายกว่า” ลีโอพูด “พวกแกะสีเทาหลับตา แต่มัสติฟเห็น 

ความจริง อำนาจเก่าแก่ตื่นขึ้นมา เงาขยับไหว ไม่ช้ายุคแห่งความมหัศจรรย์ 

และสยดสยองจะมาถึงเรา ยุคสำหรับเหล่าทวยเทพและวีรบุรุษผู้กล้า” เขา 

บิดขี้เกียจ ยิ้มเกียจคร้านตามแบบของเขา “ข้าว่าเราควรจะดื่มกันอีกรอบนะ”

	 “เราดื่มกันพอแล้ว” อาร์เมนว่า “อีกไม่นานก็จะเช้าแล้ว เร็วกว่าที่เรา 

อยากให้เป็น และอาร์ชเมสเตอร์เอโบรสจะพูดเรื่องคุณสมบัติของปัสสาวะด้วย 

ใครที่ตั้งใจจะหลอมห่วงเงินไม่ควรพลาดที่เขาจะพูดนะ”

	 “ไม่ใช่เรื่องที่ข้าจะห้ามเจ้าไม่ให้ไปชิมเยี่ยว” ลีโอพูด “แต่สำหรับข้า 

ข้าชอบรสชาติของเหล้าองุ่นทองจากอาร์เบอร์มากกว่า”

	 “ถา้ตอ้งเลอืกระหวา่งเยีย่วกบัเจา้ ขา้ขอดืม่เยีย่ว” มอลแลนเดอรด์นัตวั 

ออกห่างจากโต๊ะ “ไปเถอะ รูน”

	 สฟิงซ์เอื้อมมือไปหยิบซองธนูของเขา “ถึงเวลาไปนอนของข้าเหมือนกัน 

ข้าว่าข้าคงฝันถึงมังกรกับเทียนแก้ว”

	 “ไปกันหมดเลยรึ” ลีโอยักไหล่ “ก็ได้ แต่โรซีย์ยังอยู ่ บางทีข้าจะปลุก 

แม่สาวน้อยเนื้อหวานของเราเสียหน่อย และทำให้นางเป็นผู้หญิงเต็มตัว”



14

จ อ ร์ จ อ า ร์. อ า ร์. ม า ร ์ต ิน

	 อัลเลอรัสมองเห็นสีหน้าของเพต “ถ้าเขาไม่มีทองแดงซื้อเหล้าองุ่น 

สักจอก เขาก็ไม่มีมังกรจะซื้อนางหรอก”

	 “ใช่” มอลแลนเดอร์พูด “อีกอย่าง ผู้ชายเท่านั้นที่จะทำให้ผู้หญิงเป็น 

ผู้หญิงได้ ไปกับเราเถอะ เพต วัลเกรฟเฒ่าจะตื่นตอนพระอาทิตย์ขึ้น เขา 

คงต้องให้เจ้าช่วยพาไปเข้าส้วม”

 ถา้วนันีเ้ขาจำไดว้า่ขา้เปน็ใคร อารช์เมสเตอรวั์ลเกรฟบอกไดว้า่นกเรเวน 

ตัวไหนเป็นตัวไหนโดยไม่ยาก แต่เขาจำผู้คนได้ไม่ดีเท่า บางวันดูเหมือนเขา 

จะคิดว่าเพตเป็นใครคนหนึ่งที่ชื่อเครสเซ็น “ข้ายังไม่ไป” เขาบอกเพื่อน  ๆ 

“จะอยู่ต่ออีกสักครู่” ฟ้ายังไม่สางเสียทีเดียว นักเล่นแร่แปรธาตุคนนั้นอาจ 

กำลังมาก็ได้ และเพตก็ตั้งใจจะอยู่ที่นี่เผื่อเขามาจริง

	 “ตามใจเจ้า” อาร์เมนว่า อัลเลอรัสมองเพตอย่างลังเลอยู่ชั่วครู่ แล้ว 

เหว่ียงคันธนูข้ึนบ่าผอมบาง ก่อนจะเดินตามคนอ่ืน  ๆไปยังสะพาน มอลแลนเดอร์ 

เมามากจนต้องเดินเกาะไหล่รูนเพื่อไม่ให้ล้ม ซิตาเดลอยู่ไม่ไกลนักหากเป็น 

นกเรเวนบิน แต่พวกเขาไม่มีใครเป็นนกเรเวน และโอลด์ทาวน์ก็คือเมือง 

เขาวงกตด ีๆ นี่เอง ทั้งซอยแคบ ตรอกเล็กตรอกน้อยที่ตัดกันไปมา และถนน 

แคบที่คดเคี้ยว “ระวังหน่อย” เพตได้ยินอาร์เมนพูด ขณะที่หมอกจากแม่น้ำ 

กลืนคนทั้งสี่หายไป “คืนนี้อากาศชื้น หินปูถนนจะลื่น”

	 เมื่อทั้งหมดไปแล้ว ลีโอผู้เกียจคร้านก็นั่งมองเพตอย่างไม่สบอารมณ์ 

อยู่อีกฟากหนึ่งของโต๊ะ “แย่จริง สฟิงซ์แอบไปก่อนกับเงินทั้งหมดของมัน 

ทิ้งให้ข้าอยู่กับเพตตัวลาย เจ้าเด็กเลี้ยงหมู” เขาบิดขี้เกียจพร้อมกับหาว 

“ไหนบอกข้าหน่อยซิ โรซีย์น้อยผู้น่ารักของเราเป็นอย่างไรบ้าง”

	 “นางหลับอยู่” เพตตอบห้วน ๆ

	 “เปลอืยดว้ย ขา้ไมส่งสยัเลย” ลโีอยิม้ยงิฟนั “เจา้คดิวา่นางคุม้กบัมงักร 

เหรียญหนึ่งจริง ๆ หรือเปล่า วันหนึ่งข้าว่าต้องหาทางรู้ให้ได้”

	 เพตรู้ดีเกินกว่าจะตอบคำถามนั้น

	 ลโีอกไ็มต่อ้งการคำตอบ “ขา้วา่พอขา้ไดแ้มส่าวนัน่แลว้ คา่ตัวนางกจ็ะตก 

จนแม้แต่เด็กเลี้ยงหมูก็ยังมีเงินจ่ายเพื่อนอนกับนาง เจ้าควรขอบคุณข้านา”

 ข้าควรจะฆ่าเจ้าต่างหาก เพตคิด แต่เขายังไม่เมามากพอจะโยนชีวิต 
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ตนเองทิง้ ลโีอไดร้บัการฝกึใชอ้าวธุ และเปน็ทีรู่ก้นัดวีา่เขามฝีมีอืใชด้าบกบักรชิ 

ฆ่าคนได้ และถ้าเพตเกิดไปฆ่าลีโอเข้า นั่นก็จะหมายถึงหัวของเขาเองด้วย 

ลีโอมีสองชื่อในขณะที่ เพตมีชื่อเดียว  และชื่อที่สองของลีโอก็คือ  ไทเรล 

เซอร์มอริน ไทเรล ผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์นครของโอลด์ทาวน์เป็นบิดา 

ของลีโอ ส่วนเมซ ไทเรล ลอร์ดแห่งไฮการ์เด้นและผู้ปกครองแดนใต้ 

เปน็ลกูพีล่กูนอ้งกบัลโีอ นอกจากนัน้ชายชราแหง่โอลดท์าวน์ หรอืลอรด์เลยตั์น 

แห่งไฮทาวเวอร์ ซึ่งเป็น  “ผู้พิทักษ์ซิตาเดล”  ด้วยท่ามกลางตำแหน่งอื่น  ๆ  อีก 

มากมายนั้น เป็นลอร์ดผู้เชิญธงผู้สาบานตนต่อตระกูลไทเรล ช่างเถอะ เพต 

บอกตัวเอง เขาพูดเรื่องพวกนี้เพื่อให้ข้าเจ็บใจเท่านั้น

	 หมอกค่อย  ๆ  จางลงทางทิศตะวันออก ฟ้าสางแล้ว เพตตระหนัก 

รุง่อรณุมาถงึแลว้ แตน่กัเลน่แรแ่ปรธาตยุงัไมม่า เพตไมรู่ว้า่เขาควรหวัเราะหรอื 

ร้องไห้ดี ข้าจะยังเป็นไอ้หัวขโมยอยู่หรือไม่ หากข้าเอามันกลับไปเก็บที่เดิม 

และไม่มีใครจะรู้ได้ นี่เป็นอีกคำถามหนึ่งที่เขาไม่มีคำตอบ เหมือนคำถาม 

พวกนั้นที่ครั้งหนึ่งเอโบรสกับวาเอลลีนเคยถามเขา

	 เมือ่เขาดนัตวัจากมา้ยาวและลกุขึน้ยนื นำ้แอป๊เปิล้หมกัทีแ่รงจนนา่กลวั 

ทั้งหมดก็ออกฤทธิ์พุ่งไปที่ศีรษะของเขาทันที จนต้องเอามือยันโต๊ะไว้เพื่อ 

ประคองรา่งไมใ่หโ้งนเงน “อยา่ยุง่กบัโรซยี”์ เขาพดูทิง้ทา้ยกอ่นจากไป “อยา่ยุง่ 

กับนาง ไม่งั้นข้าอาจฆ่าเจ้า”

	 ลีโอ ไทเรล ปัดผมออกจากตา “ข้าไม่ดวลกับพวกเด็กเลี้ยงหมูหรอก 

ไปให้พ้น”

	 เพตหันหลังแล้วเดินข้ามลานเฉลียงไป ฝีเท้าของเขาส่งเสียงกระทบ 

แผน่ไมก้ระดานทีต่ากแดดตากฝนมานานของสะพานเกา่แก ่ กวา่เขาจะขา้มไปถงึ 

อีกฟากหนึ่งนั้น ท้องฟ้าทางทิศตะวันออกก็กำลังเปลี่ยนเป็นสีชมพู โลกใบนี้ 

กวา้งใหญ ่ เขาบอกตวัเอง ถา้ขา้ซือ้ลาตวันัน้ ขา้กย็งัอาจทอ่งไปตามถนนหนทาง 

ของเจ็ดราชอาณาจักรได้ ไปใช้ปลิงรักษาและเก็บไข่เหาออกจากผมชาวบ้าน 

ข้ายังอาจไปสมัครทำงานบนเรือ ไปกรรเชียงเรือ แล่นเรือไปการ์ธและเข้าไป 

ทางประตูหยกเพื่อดูมังกรโหดเหี้ยมพวกนั้นด้วยตาข้าเอง ข้าไม่จำเป็นต้อง 

กลับไปหาวัลเกรฟเฒ่ากับนกเรเวนหรอก
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	 แต่กระนั้นเท้าของเขากลับหันกลับไปทางซิตาเดล

	 เมื่อลำแสงแรกของดวงอาทิตย์ส่องลอดออกมาจากกลุ่มเมฆทางทิศ 

ตะวันออก เสียงระฆังยามเช้าจากวิหารของกะลาสีแถวท่าเรือก็เริ่มย่ำ อึดใจ 

ต่อมาเสียงระฆังจากวิหารของท่านลอร์ดก็ดังผสมโรง ตามด้วยระฆังของวิหาร 

เจ็ดแท่นบูชาจากสวนของพวกเขาอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำเหล้าองุ่นน้ำผึ้ง และ 

สุดท้ายก็ระฆังจากวิหารดวงดาวซึ่งเป็นที่พำนักของสังฆราชมานานนับพันปี 

ก่อนที่เอกอนจะขึ้นฝั่งที่คิงส์แลนดิ้ง เสียงจากระฆังก่อให้เกิดดนตรีที่ทรงพลัง 

ยิ่งใหญ ่ แม้จะไม่ไพเราะเสนาะโสตเท่ากับนกไนติงเกลเล็ก ๆ ตัวเดียวก็ตาม

	 ภายใต้เสียงย่ำระฆัง เพตได้ยินเสียงขับลำนำด้วย ทุกเช้ายามแสงแรก 

เริ่มสาดส่อง พวกนักบวชแดงจะมาชุมนุมกันเพื่อต้อนรับดวงอาทิตย์ภายนอก 

วิหารหลังเล็กของพวกเขาที่ท่าเรือ เพราะรัตติกาลนั้นมืดมนและเต็มไปด้วย 

สิง่นา่พรัน่พรงึ เพตไดย้นิพวกนกับวชรอ้งถอ้ยคำเหลา่นัน้มาเปน็รอ้ยครัง้ เพือ่ 

วอนขอให้เทพรัลลอร์ช่วยพวกเขาให้พ้นจากความมืด สำหรับเขา เทพทั้งเจ็ด 

เป็นเทพพอแล้ว แต่เขาเคยได้ยินมาว่าสแตนนิส บาราเธียน หันมาบูชาในพิธี 

เพลิงราตรีในตอนนี้ และถึงขั้นนำสัญลักษณ์หัวใจอัคคีของรัลลอร์ไปประดับ 

บนธงแทนรูปกวางสวมมงกุฎ ถ้าเขาได้ครองบัลลังก์เหล็ก พวกเราคงต้อง 

ท่องจำถ้อยคำในบทลำนำของพวกนักบวชแดงแน่ เพตคิด แต่นั่นคงไม่น่า 

เป็นไปได้ ไทวิน แลนนิสเตอร์ บดขยี้ทัพสแตนนิสกับรัลลอร์แตกพ่ายไปที่ 

แม่น้ำทมิฬ และอีกไม่นานเขาก็คงปราบพวกนี้จนราบคาบ และตัดหัวของ 

บาราเธียนผู้อ้างสิทธิ์ในบัลลังก์เสียบไม้แหลมเหนือประตูคิงส์แลนดิ้ง

	 เมื่อหมอกแห่งราตรีถูกแสงอาทิตย์เผาหายไป โอลด์ทาวน์ก็เริ่มปรากฏ 

เป็นรูปเป็นร่างอยู่รอบตัวเขา โผล่ขึ้นมาราวกับปีศาจจากความมืดสลัวก่อน 

รุ่งอรุณ เพตไม่เคยเห็นคิงส์แลนดิ้งมาก่อน แต่รู้มาว่ามันเป็นเมืองที่สร้างด้วย 

กิง่ไมส้านโบกดนิเหนยีว มถีนนทีเ่ปน็โคลนทอดยาวออกไปทกุทศิทาง หลงัคา 

มุงใบไม้แห้ง และบ้านเพิงไม้หลังเล็ก  ๆ ส่วนโอลด์ทาวน์สร้างด้วยหิน ถนน 

ทุกสายปูด้วยหิน ไม่เว้นแม้แต่ตรอกซอกซอยที่เล็กที่สุด ไม่มียามใดที่เมืองนี้ 

จะสวยงามไปกว่ายามรุ่งอรุณ ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเหล้าองุ่นน้ำผึ้ง 

มีอาคารของสมาคมช่างฝีมือเรียงรายอยู่ตามริมฝ่ังแม่น้ำราวกับแถวของพระราชวัง 
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เลยข้ึนไปทางต้นน้ำ โดมและหอคอยของซิตาเดลสูงเด่นอยู่สองฟากฝ่ัง เช่ือมกัน 

ด้วยสะพานหินที่มีอาคารโถงและบ้านเรือนปลูกอยู่หนาแน่น ส่วนทางท้ายน้ำ 

เบื้องล่างกำแพงหินอ่อนสีดำและซุ้มหน้าต่างโค้งของวิหารดวงดาวเป็นคฤหาสน์ 

ของบรรดาผู้เคร่งศาสนาที่กระจุกตัวกันอยู่เหมือนเด็ก ๆ  ที่ห้อมล้อมแทบเท้า 

หญิงชราผู้สูงศักดิ์

	 เลยออกไป ตรงที่แม่น้ำเหล้าองุ่นน้ำผึ้งขยายกว้างออกไปเป็นอ่าวเสียง 

กระซิบ มีหอคอยไฮทาวเวอร์ตั้งอยู่ แสงไฟสัญญาณจากหอคอยสว่างเจิดจ้า 

ตัดกับยามฟ้าสาง จากตำแหน่งที่ตั้งอยู่เหนือหน้าผาของเกาะศึก เงาของมัน 

จึงตัดผ่าเมืองเหมือนดาบ คนที่เกิดและโตในโอลด์ทาวน์จะบอกเวลาได้จาก 

ตำแหนง่ทีเ่งานีท้อดลง มบีางคนอา้งวา่จากยอดหอคอยสามารถมองเหน็ไดไ้กล 

ถึงผากำแพง ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ลอร์ดเลย์ตันไม่เคยลงจากที่นั่นมานาน 

กว่าสิบปีแล้ว ด้วยพอใจที่จะปกครองเมืองของตนจากในหมู่เมฆ

	 เกวียนของพ่อค้าเนื้อแล่นส่งเสียงกึงกังผ่านเพตไปตามถนนริมแม่น้ำ 

ลูกหมูห้าตัวที่ท้ายเกวียนส่งเสียงร้องลั่นอย่างตื่นตระหนก เพตก้าวเบี่ยงให้ 

พน้ทางและเกอืบหลบไมพ่น้สิง่ทีก่ระเซน็มาจากถงัของเสยีทีห่ญงิชาวบา้นคนหนึง่ 

เทพรวดลงมาจากหนา้ตา่งเหนอืศรีษะ เวลาขา้เปน็เมสเตอรใ์นปราสาท ขา้จะม ี

ม้าไว้ขี่ เขาคิด แล้วเขาก็สะดุดหินปูถนนก้อนหนึ่ง และนึกสงสัยว่านี่เขากำลัง 

หลอกใครกัน สำหรับเขาคงไม่มีสายโซ่ของเมสเตอร์ ไม่มีที่นั่งที่โต๊ะสูงของ 

ท่านลอร์ด ไม่มีม้าขาวปลอดตัวสูงไว้ขี่ แต่ละวันของเขาคงได้แต่ฟังนกเรเวน 

ร้อง แคว้ก ๆ กับขัดถูคราบขี้จากชุดชั้นในของอาร์ชเมสเตอร์วัลเกรฟเท่านั้น

	 เขากำลังคุกเข่าลงข้างหนึ่ง พยายามเช็ดโคลนออกจากเสื้อคลุม เมื่อมี 

เสียงหนึ่งพูดว่า “สวัสดี เพต”

	 นักเล่นแร่แปรธาตุกำลังยืนค้ำศีรษะเขาอยู่

	 เพตลกุขึน้ยนื “วนัทีส่าม...ทา่นบอกวา่จะมาทีเ่รอืนพกัแรมปากกาขนนก 

กับเหยือกเหล้า”

	 “เจา้อยูก่บัเพือ่น ๆ นี ่ ขา้ไมอ่ยากเขา้ไปขดัจงัหวะรบกวนความเปน็สหาย 

ของพวกเจ้า” นักเล่นแร่แปรธาตุสวมผ้าคลุมไหล่แบบมีฮู้ดสำหรับผู้เดินทาง  

เป็นผ้าคลุมไหล่สีน้ำตาลที่ไม่มีอะไรเด่นสะดุดตา แสงจากดวงอาทิตย์ที่กำลัง 
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ขึ้นโผล่พ้นหลังคาด้านหลังไหล่ของบุรุษผู้นี้ จึงยากที่จะเห็นใบหน้าที่อยู่ใต้ฮู้ด 

“เจ้าตัดสินใจหรือยังว่าเจ้าเป็นอะไร”

 เขาต้องให้ข้าพูดออกมาด้วยรึ “ข้าว่าข้าคงเป็นขโมย”

	 “ข้าก็คิดว่าเจ้าอาจเป็น”

	 งานส่วนที่ยากที่สุดก็คือการลงคลานเข้าไปดึงหีบแข็งแรงใบนั้นออกจาก 

ใต้เตียงของอาร์ชเมสเตอร์วัลเกรฟ แม้จะเป็นหีบที่สร้างอย่างแน่นหนาและ 

ยังคาดด้วยเหล็กอีก แต่แม่กุญแจชำรุด เมสเตอร์กอร์มอนเคยสงสัยว่าเพต 

เป็นคนทำหัก แต่นั่นไม่จริง วัลเกรฟเองเป็นคนทำแม่กุญแจพัง หลังจาก 

ทำลูกกุญแจที่ใช้เปิดหายไป

	 ข้างในหีบเพตพบเหรียญกวางเงินถุงหนึ่ง  ปอยผมสีเหลืองผูกโบ 

ภาพเขียนขนาดเล็กของสตรีนางหนึ่งที่หน้าตาคล้ายวัลเกรฟ (แม้กระทั่งหนวด 

ของนาง) และเกราะมอืรปูเปลอืกกุง้ของอศัวนิทำจากเหลก็กลา้ วลัเกรฟอา้งวา่ 

เกราะมือนี้เป็นของเจ้าชายองค์หนึ่ง แม้ดูเหมือนเขาจะจำไม่ได้แล้วว่าเป็น 

องค์ไหน พอเพตเขย่ามัน ลูกกุญแจเปิดหีบก็ร่วงลงบนพื้น

 ถ้าข้าหยิบมันข้ึนมา ข้าก็เป็นขโมย เขาจำได้ว่าคิดอย่างน้ัน ลูกกุญแจน้ัน 

ทั้งเก่าและหนัก ทำจากเหล็กสีดำ มันควรจะเปิดประตูของซิตาเดลได้ทุกบาน 

มแีตพ่วกอารช์เมสเตอรเ์ทา่นัน้ทีม่ลีกูกญุแจอยา่งนี ้ คนอืน่  ๆจะเกบ็มนัไวก้บัตวั 

หรอืไมก่ซ็อ่นไวใ้นทีป่ลอดภยั แตถ่า้วลัเกรฟซอ่นลกูกญุแจของเขาไว ้ กไ็ม่มีวัน 

ที่ใครจะได้เห็นมันอีก เพตคว้าลูกกุญแจขึ้นมาและเดินไปยังประตูได้ครึ่งทาง 

แล้วก่อนที่เขาจะหันกลับไปคว้าเหรียญเงินด้วย ขโมยก็คือขโมย ไม่ว่าจะ 

ขโมยเล็กน้อยหรือขโมยมาก “เพต” นกเรเวนขาวตัวหนึ่งส่งเสียงเรียกเขา 

“เพต เพต เพต”

	 “ท่านมีมังกรของข้าหรือเปล่า” เขาถามนักเล่นแร่แปรธาตุ

	 “ถ้าเจ้ามีสิ่งที่ข้าต้องการ”

	 “เอามาส ิ ข้าอยากเห็น” เพตไม่คิดจะยอมให้ตัวเองถูกโกง

	 “ไม่ใช่ที่ถนนริมแม่น้ำ ตามมาสิ”

	 เพตไมม่เีวลาคดิและชัง่นำ้หนกัทางเลอืกของเขา นกัเลน่แรแ่ปรธาตกุำลงั 

เดินไป เขาต้องตามไปหรือไม่ก็สูญเสียทั้งโรซีย์และมังกรไปตลอดกาล เขา 
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เดินตาม ขณะเดินเขาสอดมือขึ้นไปในแขนเสื้อ สัมผัสกับลูกกุญแจที่อยู่อย่าง 

ปลอดภัยในกระเป๋าลับที่เขาเย็บติดไว้ที่นั่น เสื้อคลุมของเมสเตอร์เต็มไปด้วย 

กระเป๋า เขารู้เรื่องนี้ดีตั้งแต่เป็นเด็กแล้ว

	 เขาต้องรีบเพื่อตามให้ทันก้าวที่ยาวกว่าของนักเล่นแร่แปรธาต ุ ทั้งสอง 

เดินไปตามตรอก เลี้ยวตรงมุมตึก ผ่านตลาดหัวขโมยที่เก่าแก่ เข้าไปในซอย 

คนเกบ็ผา้ขีร้ิว้ ในทีส่ดุชายผูน้ัน้กเ็ดนิเลีย้วเขา้ไปในตรอกอกีแหง่หนึง่ทีแ่คบกวา่ 

ตรอกแรก “ตรงนี้ไกลพอแล้ว” เพตบอก “ไม่มีใครแถวนี้ เราจะทำกันตรงนี้ 

แหละ”

	 “แล้วแต่เจ้า”

	 “ข้าต้องการมังกรของข้า”

	 “แน่นอน” เหรียญนั้นปรากฏขึ้น นักเล่นแร่แปรธาตุหมุนมันให้กลิ้ง 

ไปตามข้อนิ้วเหมือนที่ เขาทำตอนโรซีย์พาทั้งสองมาพบกัน  ขณะที่ขยับ 

เหรียญมังกรส่งประกายล้อแสงยามเช้า ส่องให้นิ้วของนักเล่นแร่แปรธาตุ 

เรืองสีทองไปด้วย

	 เพตควา้มนัมาจากมอืของอกีฝา่ย เขารูส้กึวา่ทองคำอุน่เมือ่กระทบฝา่มอื 

เพตยกทองขึน้มาทีป่ากแลว้กดัลงไปอยา่งทีเ่คยเหน็ใคร  ๆ เขาทำ พดูกนัตามจรงิ 

แล้ว เขาไม่แน่ใจหรอกว่าทองควรมีรสชาติอย่างไร แต่เขาไม่อยากให้ตัวเอง 

ดูเหมือนคนโง่

	 “กุญแจล่ะ” นักเล่นแร่แปรธาตุทวงอย่างสุภาพ

	 อะไรบางอย่างทำให้เพตลังเล “ท่านต้องการหนังสือบางเล่มใช่ไหม” 

วา่กนัวา่มว้นจารกึภาษาวาลเีรยีเกา่แกบ่างมว้นทีอ่ยูใ่นหอ้งใตด้นิปดิกญุแจไวน้ัน้ 

เป็นฉบับเดียวที่เหลืออยู่ในโลก

	 “สิ่งที่ข้าต้องการไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้า”

	 “ใช่แล้ว” งานเสร็จแล้ว เพตบอกตัวเอง ไปเถอะ วิ่งกลับไปที่ปากกา 

ขนนกกับเหยือกเหล้า ไปจูบปลุกโรซีย์ แล้วบอกนางว่านางเป็นของเจ้าแล้ว 

แต่เขากลับยังรีรอ “ให้ข้าดูหน้าท่านหน่อย”

	 “ตามใจเจ้า” นักเล่นแร่แปรธาตุดึงฮู้ดลง

	 เขาเปน็เพยีงชายคนหนึง่ ใบหนา้เขากเ็ปน็เพยีงใบหนา้หนึง่ ใบหนา้ของ 
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ชายหนุม่ หนา้ตาธรรมดา แกม้อิม่ มรีอยเคราบาง ๆ และมรีอยแผลเปน็จาง ๆ 

อยูบ่นแกม้ขวา เขามจีมกูงุม้ และผมยุง่ดกหนาสดีำทีห่ยกิขอดแนน่อยูแ่ถวใบห ู

ไม่ใช่ใบหน้าที่เพตรู้จัก “ข้าไม่รู้จักท่าน”

	 “ข้าก็ไม่รู้จักเจ้า”

	 “ท่านเป็นใคร”

	 “คนแปลกหน้า ไม่ใช่คนสำคัญอะไร จริง ๆ นะ”

	 “อ้อ” เพตไม่รู้จะพูดอะไรอีก เขาดึงลูกกุญแจออกมาวางไว้ในมือของ 

ชายแปลกหน้า รู้สึกศีรษะเบาโหวงเกือบเวียนศีรษะ โรซีย์ เขาเตือนตัวเอง 

“ถ้าเช่นนั้นก็หมดเรื่องแล้ว”

	 เพตเดินไปได้แค่ครึ่งทางของตรอกเมื่อหินปูถนนเริ่มขยับใต้เท้าเขา 

หินทั้งลื่นทั้งเปียก เขาคิด แต่ไม่ใช่ เขารู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงเหมือนค้อนทุบ 

อยู่ในอก “เกิดอะไรขึ้น” เขาพูด ขาของเขากลายเป็นน้ำไปแล้ว “ข้าไม่เข้าใจ”

	 “และจะไม่มีวันเข้าใจด้วย” เสียงหนึ่งพูดอย่างเศร้า ๆ

	 หินปูถนนพุ่งข้ึนมาจูบเขาอย่างรวดเร็ว เพตพยายามร้องขอความช่วยเหลือ 

แต่เสียงเขาไม่เหลือแล้วเช่นกัน

	 ความคิดสุดท้ายของเขาคือคิดถึงโรซีย์
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เทพพยากรณ์กำลังจับคนกดน้ำให้จมที่เกรตวิค เมื่อมีคนมาบอกเขาว่า 

พระราชาสิ้นแล้ว

	 เชา้วนันัน้อากาศเยน็มวัซวั ทอ้งทะเลสเีทาทมึเหมอืนสขีองทอ้งฟา้ ชาย 

สามคนแรกอทุศิชวีติใหก้บัเทพจมนำ้อยา่งไมเ่กรงกลวั แตค่นทีส่ีม่คีวามศรทัธา 

อ่อนด้อยและเริ่มดิ้นตะเกียกตะกายขณะที่ปอดของเขาเรียกร้องหาอากาศ 

แอรอนยนือยูใ่นเกลยีวคลืน่ทีร่ะดบันำ้ลกึถงึเอว เขาจบับา่ของเดก็หนุม่ที่อยูใ่น 

สภาพเปลือยเปล่า แล้วกดศีรษะกลับลงไปในน้ำขณะที่ร่างนั้นพยายามทะลึ่ง 

ตวัขึน้มาสดูอากาศ “จงกลา้หาญไว”้ เขาพดู “เรามาจากทะเล และเราตอ้งกลบั 

ไปสูท่ะเล อา้ปากของเจา้แลว้ดืม่พรแหง่เทพใหเ้ตม็ที ่ เตมินำ้ใหเ้ตม็ปอดของเจา้ 

เพื่อเจ้าจะได้ตายแล้วเกิดใหม่ ไม่มีประโยชน์หรอกที่เจ้าจะขัดขืน”

	 เดก็หนุม่อาจไมไ่ดย้นิทีเ่ขาพดูเพราะศรีษะอยูใ่ตค้ลืน่ หรอืความศรทัธา 

ของเขาอาจหมดไปแลว้ เขาเริม่เตะและฟาดแขนขาอยา่งสดุฤทธิ ์ จนแอรอนต้อง 

เรยีกใหค้นมาชว่ย ชายสีค่นจากบรรดาผูจ้มนำ้ของเขาลยุนำ้ออกไปจบัเดก็หนุม่ 

ผูเ้คราะหร์า้ยแลว้กดใหอ้ยูใ่ตน้ำ้ไว ้ “ทา่นเทพผูจ้มนำ้เพือ่พวกเรา” นกับวชสวด 

ด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกเหมือนทะเล “ขอให้เอ็มมอนด์ ผู้รับใช้ของท่านเกิดใหม่ 

อกีครัง้จากทะเลเชน่เดยีวกบัทา่น ขอไดโ้ปรดอวยพรเขาดว้ยเกลอื อวยพรเขา 

ด้วยหิน อวยพรเขาด้วยเหล็กกล้า”

	 ในที่สุดก็เสร็จสิ้น ไม่มีฟองอากาศออกมาจากปากของเด็กหนุ่มอีก 

และพละกำลังก็มลายไปจากแขนขาของเขาจนสิ้น เอ็มมอนด์อยู่ในสภาพนอน 

เทพพยากรณ์
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คว่ำหน้าลอยอยู่ในน้ำทะลตื้น เนื้อตัวซีด เย็น และสงบนิ่ง

	 ขณะนั้นเองที่ผมเปียกตระหนักว่ามีชายบนหลังม้าสามคนมาสมทบกับ 

กลุ่มคนที่จมน้ำของเขาบนชายฝั่งที่มีแต่กรวด แอรอนรู้จักสปาร์ ชายชราหน้า 

ยาวแหลมที่มีดวงตาฉ่ำเยิ้ม เสียงพูดที่สั่นเครือของเขาคือกฎหมายในบริเวณนี้ 

ของเกรตวคิ สเตฟฟาเรยีนลกูชายเขาตดิตามมาดว้ย พรอ้มกบัชายหนุม่อกีคน 

ที่สวมผ้าคลุมไหล่สีแดงเข้มบุขนเฟอร์ กลัดไว้ที่ไหล่ด้วยเข็มกลัดงดงามรูป 

เขาศึกสีดำและสีทองของตระกูลกู้ดบราเธอร์ หนึ่งในบุตรชายของกอรอลด์ 

นักบวชลงความเห็นเพียงมองปราดเดียว ภรรยาของกู้ดบราเธอร์ให้กำเนิด 

บุตรชายร่างสูงสามคนเมื่ออายุมากแล้ว หลังจากมีบุตรสาวมาสิบสองคน 

ว่ากันว่าไม่มีใครดูออกว่าใครเป็นใครในสามคนนี้ แอรอนผมเปียกไม่คิดจะ 

ลดตนลงมาพยายาม หนุ่มคนนี้จะเป็นเกรย์ดอน หรือกอร์มอนด์ หรือแกรน 

ก็ตาม นักบวชไม่มีเวลาสำหรับเขา

	 เขาออกคำสั่งห้วน  ๆ  ด้วยน้ำเสียงต่ำในลำคอ สาวกผู้จมน้ำของเขาจับ 

แขนขาเด็กหนุ่มที่ตายแล้ว ยกร่างเขาขึ้นมาพ้นระดับน้ำขึ้น โดยมีนักบวชตาม 

ขึน้มาดว้ย รา่งเขาเปลอืยเปลา่ยกเวน้ผา้เตีย่วหนงัแมวนำ้ผนืหนึง่ทีป่กปดิของลบั 

ไว้ เขาลุยน้ำกลับเข้าฝั่งในสภาพขนลุกชันและน้ำหยดติ๋ง เดินข้ามทรายเปียก 

เย็นกับกรวดที่ถูกทะเลขัดถู สาวกที่จมน้ำคนหนึ่งของเขายื่นเสื้อคลุมตัวหนัก 

ทีท่ออยา่งหยาบ ๆ ยอ้มสเีขยีว นำ้เงนิ และเทาเปน็ลายเปรอะทัง้ผนื ซึง่เปน็ส ี

ของทะเลและเทพจมน้ำ แอรอนสวมเสื้อคลุมและสยายผมออก ผมที่ดำและ 

เปยีกนีไ้มม่ใีบมดีใดเคยแตะตอ้งตัง้แตท่ะเลนำเขาขึน้มา มนัปรกอยูบ่นสองไหล ่

ราวกับผ้าคลุมทำด้วยเชือกเป็นกระเซิงและยาวเลยบั้นเอว แอรอนถักสาหร่าย 

ทะเลรอ้ยรดัเขา้ไปในผม รวมทัง้ในเคราทียุ่ง่เหยงิและไมเ่คยตดัเลม็ของเขาดว้ย

	 สาวกที่จมน้ำของเขายืนล้อมวงรอบเด็กหนุ่มที่ตายแล้วและสวดมนต์ 

นอรเ์จนนวดแขน ขณะทีร่สัคกุเขา่ครอ่มรา่งเดก็หนุม่เพือ่กดหนา้อก แตท่กุคน 

หลกีทางใหแ้อรอน เขาใชน้ิว้แงะรมิฝปีากทีเ่ยน็ชดืของเดก็หนุม่ และมอบจมุพติ 

แห่งชีวิตให้เอ็มมอนด์ แล้วก็อีกครั้ง และอีกครั้ง จนกระทั่งน้ำทะเลพรั่งพรู 

ออกมาจากปากของเด็กหนุ่ม เขาเริ่มไอและถ่มน้ำลาย ตากะพริบลืมขึ้น 

เต็มไปด้วยความหวาดกลัว



23

กาดำสำราญเลือด 4.1

 กลับมาอีกคนแล้ว ใคร  ๆ  ก็ว่านี่เป็นเครื่องหมายแห่งความพอใจของ 

เทพจมน้ำ มีนักบวชคนเว้นคนที่สูญเสียสาวกไปเป็นครั้งคราว แม้แต่ทาร์ล 

ผู้จมน้ำสามครั้งที่ครั้งหนึ่งใคร  ๆ  คิดว่าเขาเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์มาก จนได้รับเลือก 

ให้เป็นผู้สวมมงกุฎให้พระราชา แต่แอรอน เกรย์จอย ไม่เคยสูญเสียใคร 

เขาคอืผมเปยีก ผูเ้คยเหน็ทอ้งพระโรงวารขีองทวยเทพและกลบัมาเลา่ใหค้นอืน่ 

ฟัง “ลุกขึ้น” เขาบอกเด็กหนุ่มที่กำลังพ่นน้ำออกมาขณะตบหลังเปลือยของเขา 

“เจ้าจมน้ำและกลับมาหาพวกเรา สิ่งใดที่ตายแล้วจะไม่มีวันตายอีก”

	 “แตจ่งลกุขึน้” เดก็หนุม่ไออยา่งรนุแรง ขยอ้นนำ้ออกมาอกี “จงลกุขึน้ 

อกีครัง้” คำทกุคำถกูซือ้มาดว้ยความเจบ็ปวด แตน่ัน่คอืวถิขีองโลก คนเราตอ้ง 

ต่อสู้เพื่อจะมีชีวิตอยู่ “จงลุกขึ้นอีกครั้ง” เอ็มมอนด์ตะเกียกตะกายลุกขึ้นยืน 

“แกร่งขึ้น และเข้มแข็งขึ้น”

	 “บัดนี้ เจ้าเป็นของเทพแล้ว” แอรอนบอกเด็กหนุ่ม สาวกที่จมน้ำ 

คนอืน่  ๆมารมุลอ้มเขา ตา่งหยอกลอ้ดว้ยการชกและจมุพติเปน็การตอ้นรบัเขาสู่ 

ภราดรภาพ คนหนึ่งช่วยเขาสวมเสื้อคลุมเนื้อหยาบลายพร้อยสีน้ำเงิน เขียว 

และเทา อกีคนมอบตะบองทำดว้ยเศษไมท้ีล่อยนำ้มาให ้ “เจา้เปน็ของทะเลแลว้ 

ทะเลจึงมอบอาวุธให้เจ้า” แอรอนประกาศ “เราภาวนาให้เจ้ากวัดแกว่งตะบอง 

ของเจ้าอย่างดุเดือดเข้าใส่บรรดาศัตรูแห่งเทพของเรา”

	 ตอนนั้นเองที่นักบวชหันไปหาผู้ขี่ม้าทั้งสามคนที่เฝ้าดูเหตุการณ์จากบน 

อาน “ท่านมาเพื่อจะจมน้ำใช่หรือไม่ นายข้าทั้งหลาย”

	 สปาร์กระแอม “ข้าเคยจมน้ำมาแล้วเม่ือยังเด็ก” เขาบอก “และลูกชายข้า 

ก็จมน้ำเมื่อวันตั้งชื่อ”

	 แอรอนเค้นเสียงหัวเราะอย่างดูแคลน เขาไม่สงสัยเลยว่าเมื่อแรกเกิด 

สเตฟฟาเรยีน สปาร ์ ถกูมอบใหเ้ทพจมนำ้ เขารูจ้กัพธิกีารนัน้ เปน็การจุม่ลงไป 

ในอ่างน้ำทะเลอย่างรวดเร็วจนแทบไม่ได้ทำให้ศีรษะทารกเปียก ไม่น่าแปลกใจเลย 

ที่พวกชาวเกาะเหล็กพ่ายแพ้ ครั้งหนึ่งพวกนี้เคยมีอำนาจเหนือดินแดนทุกแห่ง 

ที่ได้ยินเสียงคลื่น “นั่นหาใช่การจมน้ำที่แท้จริงไม่” เขาบอกเหล่าผู้ขี่ม้า “ผู้ใด 

ที่มิได้ตายในความเป็นจริงมิอาจหวังที่จะฟื้นขึ้นมาจากความตาย ท่านมาทำไม 

หากมิใช่เพื่อพิสูจน์ความศรัทธา”



24

จ อ ร์ จ อ า ร์. อ า ร์. ม า ร ์ต ิน

	 “บุตรชายของลอร์ดกอรอลด์มาหาท่านพร้อมด้วยข่าว” สปาร์ช้ีไปท่ีเด็กหนุ่ม 

ในผ้าคลุมไหล่สีแดง

	 เด็กคนนี้ดูท่าอายุไม่เกินสิบหกปี “อ้อ แล้วเจ้าเป็นบุตรคนไหนล่ะ” 

แอรอนถาม

	 “กอร์มอนด์ กอร์มอนด์ กู้ดบราเธอร์ หากนายข้าจะพอใจ”

	 “เทพจมนำ้ตา่งหากคอืผูท้ีเ่ราตอ้งทำใหพ้อใจ เจา้เคยจมนำ้มาแลว้หรอืไม ่

กอร์มอนด์ กู้ดบราเธอร์”

	 “ในวันตั้งชื่อของข้า ท่านผมเปียก บิดาข้าส่งข้ามาหาท่าน เพื่อพาท่าน 

ไปพบเขา เขาจำเป็นต้องพบท่าน”

	 “ขา้อยูท่ีน่ี ่ ใหล้อรด์กอรอลดม์าและพบขา้” แอรอนรบัถงุหนงัทีเ่พิง่เตมิ 

น้ำทะเลจนเต็มมาจากรัส นักบวชดึงจุกก๊อกออกแล้วดื่มอึกหนึ่ง

	 “ข้าจะต้องนำท่านไปที่ป้อม” กอร์มอนด์หนุ่มยืนกรานจากบนหลังม้า

 เขาไมก่ลา้ลงจากหลงัมา้ เพราะกลวัรองเทา้บูต๊เปยีก “ขา้มงีานของเทพ 

ต้องทำ” แอรอน เกรย์จอย เป็นนักพยากรณ์ เขาไม่ยอมทนให้ลอร์ดเล็ก  ๆ 

มาออกคำสั่งกับเขาเหมือนคนอยู่ใต้อำนาจ

	 “กอรอลด์ได้รับนกตัวหนึ่ง” สปาร์พูด

	 “นกของเมสเตอร์ผู้หนึ่ง จากไพค์” กอร์มอนด์ย้ำ

 ปีกดำนำข่าวร้าย “พวกนกเรเวนบินข้ามเกลือและหิน หากมีข่าวใดที่ 

เกี่ยวข้องกับข้า ก็จงพูดออกมาเดี๋ยวนี้”

	 “ข่าวที่พวกเรานำมาเป็นข่าวสำหรับท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านผมเปียก” 

สปาร์พูด “มันมิใช่เรื่องที่ข้าจะกล่าว ณ ที่นี้ ต่อหน้าคนอื่น ๆ เหล่านี้”

 “คนอื่น ๆ เหล่านี้ คือคนที่จมน้ำของข้า เป็นข้ารับใช้แห่งเทพ เช่นเดียว 

กับข้า ข้าไม่มีความลับกับพวกเขา หรือกับเทพของเรา เจ้าของทะเลศักดิ์สิทธิ ์

ที่ข้ายืนอยู่ข้าง ๆ นี่”

	 ผู้อยู่บนหลังม้าสบตากัน “บอกเขาเถิด” สปาร์พูด เด็กหนุ่มในผ้าคลุมไหล่ 

แดงรวบรวมความกลา้ “พระราชาตายแลว้” เขาพดูงา่ย ๆ เพยีงสีค่ำสัน้ ๆ แต ่

ทะเลสั่นกระเพื่อมเมื่อเขาเอ่ยคำ

	 เวสเทอรอสมีพระราชาสี่องค์ แต่แอรอนไม่จำเป็นต้องถามว่าหมายถึง 
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องคไ์หน เบลอน เกรยจ์อย ปกครองหมูเ่กาะเหลก็ มใิชอ่งคอ์ืน่แน ่ พระราชา 

ตายแล้ว เป็นไปได้อย่างไร แอรอนพบพี่ชายคนโตของเขาเมื่อไม่ถึงหนึ่งรอบ 

ดวงจันทร์ที่ผ่านมา เมื่อเขากลับสู่หมู่เกาะเหล็กหลังจากรังควานชายฝั่งหิน 

เรือนผมสีเทาของเบลอนหงอกขาวไปครึ่งหนึ่งในช่วงที่นักบวชไม่อยู่ และไหล่ 

ที่ลู่ลงนั้นก็เห็นได้ชัดเจนกว่าตอนที่กองเรือรบลำยาวแล่นออกไป แต่กระนั้น 

พระราชาก็ดูไม่เหมือนคนเจ็บป่วยแต่อย่างใด

	 แอรอน เกรย์จอย สร้างชีวิตอยู่บนสองเสาหลักที่ยิ่งใหญ่ คำสั้น  ๆ 

สี่คำนั้นได้ทุบทำลายเสาหนึ่งหักโค่นลง ตอนนี้ข้าเหลือเพียงเทพจมน้ำเท่านั้น  

ขอท่านจงทำให้ข้าเข้มแข็งและไม่เหนื่อยล้าดังเช่นทะเล “บอกข้ามาว่าพี่ชายข้า 

ตายอย่างไร”

	 “ฝา่บาทกำลงัขา้มสะพานแหง่หนึง่ทีไ่พคเ์มือ่พลดัตกลงไปกระแทกกบัหนิ 

เบื้องล่าง”

	 ทีม่ัน่ของพวกเกรยจ์อยตัง้อยูบ่นหวัแหลมขรขุระ ปอ้มและหอคอยตา่ง ๆ 

สรา้งอยูบ่นกองหนิขนาดมหมึาทีเ่หยยีดตวัขึน้สงูจากทะเล มสีะพานตา่ง  ๆ เชือ่ม 

ไพค์เข้าด้วยกัน ทั้งสะพานโค้งทำด้วยหินสลัก สะพานเชือกปอกับไม้กระดาน 

ทีแ่กวง่ไกว “พายกุำลงัพดักระหนำ่อยูห่รอืตอนทีเ่ขาตกลงไป” แอรอนตอ้งการ 

คำตอบ

	 “ถูกต้อง” เด็กหนุ่มตอบ “เป็นเช่นนั้น”

	 “เทพพายุโยนเขาตกลงไป” นักบวชประกาศ เป็นเวลาหนึ่งล้านปี 

มาแล้วที่ทะเลกับท้องฟ้าทำสงครามกัน จากทะเลเกิดชาวเกาะเหล็กขึ้นมา 

รวมทัง้พวกปลาทีเ่ปน็อาหารเลีย้งดพูวกเขาแมแ้ตใ่นชว่งกลางฤดหูนาว แตพ่าย ุ

นำมาแต่ความทุกข์ร้อนและโศกเศร้า “เบลอนพี่ชายข้าทำให้พวกเรายิ่งใหญ่ 

ขึ้นมาอีกครั้ง นั่นทำให้เทพพายุคั่งแค้น บัดนี้เขากำลังร่วมงานเลี้ยงในท้อง 

พระโรงวารีของเทพจมน้ำ โดยมีเหล่านางเงือกคอยปรนนิบัติสนองทุกความ 

ต้องการ พวกเราที่อยู่ข้างหลังในห้วงทุกข์อันแห้งแล้งและน่าสลดใจนี้แหละ 

ที่ต้องสานต่อภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเขาให้สำเร็จ” เขาดันจุกก๊อกปิดถุงหนัง 

ใสน่ำ้ “ขา้จะไปเจรจากบัลอรด์บดิาของเจา้ ระยะทางจากทีน่ีไ่ปแฮมเมอรฮ์อรน์ 

ไกลเท่าใด”
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	 “หกโยชน ์ ท่านขี่ม้าซ้อนไปกับข้าก็ได้”

	 “คนเดยีวขีไ่ปไดเ้รว็กวา่สองคน เอามา้ใหข้า้ แลว้เทพจมนำ้จะอำนวยพร 

เจ้า”

	 “เชิญเอาม้าของข้าไป ท่านผมเปียก” สเตฟฟาเรียน สปาร ์ เสนอ

	 “ไม่ละ ม้าของเขาแข็งแรงกว่า เอาม้าเจ้ามา เจ้าหนุ่ม”

	 เด็กหนุ่มลังเลอยู่ครึ่งอึดใจ แล้วลงจากหลังม้า ยื่นสายบังเหียนให้ 

ผมเปียก แอรอนสอดเท้าสีดำเปลือยเปล่าของเขาเข้าในโกลน แล้วเหวี่ยงตัว 

ขึ้นนั่งบนอาน เขาไม่ชอบม้านัก มันเป็นสัตว์จากดินแดนสีเขียว และทำให้ 

คนอ่อนแอ แต่ความจำเป็นทำให้เขาต้องขี่มัน ปีกดำนำข่าวร้าย พายุกำลัง 

กอ่ตวั เขาไดย้นิเสยีงมนัในเกลยีวคลืน่ และพายไุมไ่ดน้ำสิง่ใดมาเลยนอกจาก 

ความชั่วร้าย “ไปพบข้าที่เพ็บเบิลตัน ใต้หอคอยของลอร์ดเมอร์ลิน” เขาสั่ง 

สาวกผู้จมน้ำของเขาขณะเบนหัวม้าออก

	 หนทางนัน้วบิาก ตอ้งขึน้เนนิ ผา่นปา่ และทางแคบระหวา่งเขาทีม่แีตห่นิ 

ไปตามเส้นทางแคบที่ดูเหมือนจะกลืนหายไปใต้กีบเท้าม้าอยู่บ่อย  ๆ เกรตวิค 

เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะเหล็ก ใหญ่เสียจนลอร์ดของที่นี่บางคนมีที่ดิน 

ที่ไม่ติดกับทะเลศักดิ์สิทธิ์ กอรอลด์ กู้ดบราเธอร์ เป็นหนึ่งในลอร์ดเหล่านั้น  

ป้อมของเขาอยู่ที่เนินหินแกร่ง ไกลจากอาณาจักรของเทพจมน้ำมากพอ ๆ กับที่ 

อื่นใดในหมู่เกาะแห่งนี้ คนของกอรอลด์ทำงานหนักในเหมืองของเขา ซึ่งอยู่ 

ใตด้นิทีม่ดืและเตม็ไปดว้ยหนิ บางคนมชีวีติอยูแ่ละตายไปโดยไมเ่คยเหน็นำ้เคม็ 

ไม่น่าแปลกใจเลยที่คนพวกนี้ฉุนเฉียวง่ายและประหลาดพิกล

	 ขณะที่แอรอนขี่ม้า ใจก็ประหวัดถึงบรรดาพี่น้อง

	 เควลลอน เกรย์จอย ลอร์ดแห่งหมู่เกาะเหล็ก มีบุตรชายเก้าคน ฮาร์ลอน, 

เควนตัน และดอเนล เกิดจากภรรยาคนแรกซึ่งเป็นหญิงจากตระกูลสโตนทรี 

เบลอน, ยรูอน, วกิทาเรยีน, เออรร์กิอน และแอรอน เปน็บตุรชายจากภรรยา 

คนที่สอง ซึ่งเป็นพวกซันเดอร์ลีจากซอลต์คลิฟฟ์  ส่วนภรรยาคนที่สาม 

เควลลอนได้เด็กสาวคนหนึ่งจากดินแดนสีเขียว ผู้ให้กำเนิดบุตรชายขี้โรคและ 

ปัญญาอ่อนคนหนึ่งชื่อโรบิน ซึ่งเป็นน้องชายที่ถูกลืมเสียเป็นดีที่สุด นักบวช 

จำเควนตันกับดอเนลซึ่งเสียชีวิตตั้งแต่ยังเป็นทารกไม่ได้เลย ส่วนฮาร์ลอนนั้น 
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เขาจำได้เพียงราง  ๆ  ว่านั่งนิ่ง  ๆ  ด้วยใบหน้าเป็นสีเทาอยู่ในห้องที่ไม่มีหน้าต่าง 

บนหอคอย และพูดด้วยเสียงกระซิบที่เบาลงทุกวัน ขณะที่โรคเกล็ดเทาทำให ้

ลิ้นและริมฝีปากของเขาแข็งเป็นหิน สักวันหนึ่งเราจะกินปลาฉลองด้วยกัน 

ในท้องพระโรงวารีของเทพจมน้ำ เราทั้งสี่คน รวมทั้งเออร์ริด้วย

 บตุรชายเกา้คนเกดิจากเควลลอน เกรยจ์อย แตม่เีพยีงสีค่นทีม่ชีวีติรอด 

มาได้จนถึงวัยหนุ่ม นี่ก็คือวิถีของโลกอันหนาวเย็นแห่งนี้ โลกที่คนจับปลา 

จากทะเล ขุดหลุมในดิน แล้วก็ตายไป ในขณะที่สตรีให้กำเนิดบุตรอายุสั้น 

จากเตียงแห่งเลือดและความเจ็บปวด แอรอนเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดและ 

มคีวามสำคญันอ้ยทีส่ดุในบรรดาคราเคนทัง้สี ่ เบลอนอายมุากทีส่ดุและกลา้หาญ 

ทีส่ดุ เปน็เดก็ทีด่รุา้ยไมเ่กรงกลวัสิง่ใดผูม้ชีวีติอยูเ่พือ่กูค้วามรุง่โรจนแ์ตค่รัง้อดตี 

ของชาวเกาะเหลก็กลบัคนืมาเทา่นัน้ เมือ่อายสุบิขวบ เขาปนีหนา้ผาหนิเหลก็ไฟ 

ขึ้นไปยังหอคอยผีสิงของลอร์ดตาบอด ตอนอายุสิบสาม เขาสามารถคุมการ 

กรรเชียงเรือยาวและเต้นระบำนิ้วได้ดีเท่ากับชายคนใดในเกาะ ตอนอายุสิบห้า 

เขาแล่นเรือไปกับแด็กเมอร ์ เคลฟต์จอว ์ ไปยังสเต็ปสโตนส ์ และคอยดักปล้น 

คนอยู่หนึ่งฤดูร้อน เขาฆ่าคนตายคนแรกที่นั่น และได้เมียเกลือสองคนแรก 

ตอนอายสุบิเจด็ เบลอนเปน็นายเรอืของตวัเอง เขาเปน็ทกุอยา่งทีพ่ีช่ายพงึเปน็ 

แม้จะไม่เคยแสดงท่าทีใดต่อแอรอนนอกจากการดูหมิ่น ข้าเป็นคนอ่อนแอและ 

บาปหนา การดหูมิน่ยงัดเีกนิกวา่ทีข่า้สมควรไดร้บัเสยีอกี ใหเ้บลอนผูก้ลา้หมิน่ 

ยังดีกว่าเป็นที่รักของยูรอนนัยน์ตากา และหากอายุและความทุกข์เทวษทำให้ 

เบลอนร้ายกาจยิ่งขึ้นตามกาลเวลา มันก็ทำให้เขามุ่งมั่นยิ่งกว่าทุกผู้คนที่มีชีวิต 

อยู่ด้วย เขามีกำเนิดเป็นบุตรชายท่านลอร์ด  แต่สิ้นชีพในฐานะพระราชา 

ถูกสังหารโดยเทพผู้ริษยา แอรอนรำพึง บัดนี้พายุกำลังมา พายุที่เกาะเหล่านี้ 

ไม่เคยรู้จักมาก่อน

	 รัตติกาลล่วงไปแล้วเป็นเวลานานกว่านักบวชจะเห็นเชิงเทินเหล็กแหลม 

ของป้อมแฮมเมอร์ฮอร์นที่ตะกายใส่จันทร์เสี้ยว ป้อมของกอรอลด์ใหญ่โต 

เทอะทะและทึบตัน หินก้อนใหญ่โตเหล่านี้สกัดจากหน้าผาที่เห็นราง  ๆ  อยู่ 

ด้านหลัง ใต้กำแพงลงมา ปากทางเข้าถ้ำและเหมืองโบราณอ้ากว้างเหมือน 

ปากสดีำทีไ่รฟ้นั ประตใูหญท่ีท่ำดว้ยเหลก็ของเเฮมเมอรฮ์อรน์ถกูปดิลงสลกัแลว้ 
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สำหรับคืนนั้น แอรอนใช้หินทุบประตูจนเสียงดังลั่นนั้นปลุกทหารยามคนหนึ่ง 

ตื่น

	 เด็กหนุ่มที่เปิดประตูรับเขาเป็นพิมพ์เดียวกับกอร์มอนด์ เจ้าของม้า 

ที่เขายึดมา “เจ้าเป็นคนไหนล่ะ” แอรอนถาม

	 “แกรน บิดาของข้ากำลังคอยท่านอยู่ข้างใน”

	 ห้องโถงนั้นชื้นและมีลมพัดแรง เต็มไปด้วยเงามืด ธิดาคนหนึ่งของ 

กอรอลด์นำเหล้าเอลใส่จอกเขาสัตว์มาต้อนรับเขา อีกคนเขี่ยกองไฟโทรม  ๆ 

ที่ปล่อยควันออกมามากกว่าความร้อน กอรอลด์ กู้ดบราเธอร์ เองกำลังคุย 

เบา  ๆ  อยู่กับชายร่างเพรียวในเสื้อคลุมสีเทาเนื้อละเอียด ที่สวมสายโซ่โลหะ 

หลากชนิดไว้รอบคอซึ่งบ่งบอกว่าเขาคือเมสเตอร์คนหนึ่งของซิตาเดล

	 “กอร์มอนด์อยู่ไหนล่ะ” กอรอลด์ถามเมื่อเห็นแอรอน

	 “เขาจะเดนิกลบัมา ใหพ้วกผูห้ญงิของทา่นออกไปกอ่น นายขา้ รวมทัง้ 

เมสเตอร์ด้วย” เขาไม่ชอบพวกเมสเตอร์ นกเรเวนของพวกนี้คือสัตว์ของเทพ 

พายุ และตั้งแต่คราวเออร์ริเป็นต้นมา เขาก็ไม่ไว้ใจวิธีเยียวยาของพวกนี้เลย  

ไมม่คีนด ีๆ คนไหนจะเลอืกใชช้วีติใตบ้ญัชาคนอืน่ หรอืตอ้งถลงุสายโซแ่หง่การ 

รับใช้มาแขวนรอบคอหรอก

	 “กีเซลลา, กวิน ออกไป” กู้ดบราเธอร์พูดห้วน  ๆ “เจ้าด้วย แกรน 

เมสเตอร์มิวเรนมัวร์จะยังอยู่”

	 “เขาต้องไป” แอรอนยืนกราน

	 “นี่คือเคหสถานของข้า ผมเปียก ท่านไม่มีสิทธิ์มาบอกว่าใครต้องไป 

ใครต้องอยู่ เมสเตอร์จะอยู่”

 ชายคนนี้อยู่ไกลทะเลเกินไป แอรอนบอกตัวเอง “งั้นข้าไป” เขาบอก 

กู้ดบราเธอร์ กกแห้งปูพื้นส่งเสียงแกรกกรากใต้ส้นเท้าแตกระแหงของเท้าดำ 

เปลือยเปล่าของเขา ขณะที่เขาหมุนตัวกลับและก้าวยาว ๆ ออกไป ดูเหมือนว่า 

เขาจะขี่ม้ามาไกลโดยเปล่าประโยชน์

	 แอรอนเดินไปเกือบถึงประตูแล้ว เมื่อเมสเตอร์กระแอมขึ้น และพูดว่า 

“ยูรอนนัยน์ตากานั่งบนบัลลังก์ศิลาสมุทร”

	 ผมเปยีกหมนุตวักลบั หอ้งโถงเยน็เยอืกกวา่เดมิขึน้มาทนัที นยันต์ากา 
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อยู่ห่างออกไปตั้งครึ่งโลก เบลอนส่งเขาไปเมื่อสองปีที่แล้ว และสาบานว่า 

ถ้ากลับมาชีวิตเขาจะไม่รอด “เล่าให้ข้าฟังซิ” เขาพูดเสียงแหบห้าว

	 “เขาแล่นเรือเข้าไปในลอร์ดสพอร์ตวันรุ่งขึ้นหลังจากพระราชาสิ้น และ 

อ้างสิทธิ์ในปราสาทกับมงกุฎในฐานะน้องชายคนโตสุดของเบลอน” กอรอลด์ 

กู้ดบราเธอร์ บอก “ตอนนี้เขาส่งนกเรเวนออกไป เรียกตัวพวกนายเรือและ 

พระราชาจากเกาะทุกเกาะไปที่ไพค์ เพื่อคุกเข่าแสดงความคารวะเขาในฐานะ 

พระราชาของพวกเขา”

	 “ไม่ได้” แอรอนผมเปียกไม่กลั่นกรองคำพูดของตน “คนที่มีศรัทธา 

ในเทพเท่านั้นที่จะนั่งบัลลังก์ศิลาสมุทรได้ นัยน์ตากาไม่บูชาสิ่งใดเลยนอกจาก 

ความยโสของเขา”

	 “เมื่อไม่นานมานี้ท่านไปที่ไพค์และได้พบพระราชา” กู้ดบราเธอร์พูด 

“เบลอนพูดอะไรกับท่านเรื่องการสืบบัลลังก์หรือไม่”

 ใช ่ ทัง้สองพดูกนัทีห่อคอยทะเลในขณะทีส่ายลมสง่เสยีงโหยหวนอยูน่อก 

หน้าต่างและคลื่นซัดกระแทกอยู่เบื้องล่างไม่หยุดหย่อน เบลอนส่ายศีรษะ 

อย่างสิ้นหวัง เมื่อได้ฟังสิ่งที่แอรอนต้องบอกเรื่องลูกชายคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ 

ของเขา “พวกหมาป่าทำให้เขาเป็นคนอ่อนแออย่างที่ข้ากลัว” พระราชาพูด 

“ข้าวิงวอนต่อเทพให้พวกนั้นฆ่าเขาเสีย จะได้ไม่ต้องขวางทางอาชา” นั่นคือ 

ความมืดบอดของเบลอน เขามองเห็นตัวเองในตัวลูกสาวที่บ้าบิ่นและดื้อรั้น 

เอาแต่ใจ และเชื่อว่านางสามารถสืบทอดบัลลังก์ได้ เขาคิดผิดในเรื่องนั้น 

แอรอนพยายามบอก “ไม่มีสตรคีนใดจะปกครองพวกชาวเกาะเหลก็ได ้ แมแ้ต ่

สตรีอย่างอาชา” เขายืนกราน แต่เบลอนทำไขหูเสียกับสิ่งที่เขาไม่ปรารถนา 

จะได้ยิน

	 ก่อนที่นักบวชจะตอบกอรอลด์ กู้ดบราเธอร์ ปากของเมสเตอร์ก็เปิด 

ออกอีกครั้ง “ตามสิทธิอันชอบธรรม บัลลังก์ศิลาสมุทรเป็นของธีออน หรือ 

ของอาชาหากเจ้าชายสิ้น นี่คือกฎ”

	 “กฎของพวกดินแดนสีเขียว” แอรอนพูดอย่างดูหมิ่น “นั่นเกี่ยวข้อง 

อะไรกับพวกเรา เราเป็นชาวเกาะเหล็ก บุตรแห่งท้องทะเล ผู้ได้รับเลือกจาก 

เทพจมนำ้ ไมม่สีตรคีนใดจะปกครองเราได ้ หรอืบรุษุไรศ้รทัธาในเทพกเ็ชน่กนั”
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	 “แล้ววิกทาเรียนเล่า” กอรอลด์ กู้ดบราเธอร์ ถาม “เขามีกองเรือเหล็ก 

วิกทาเรียนจะอ้างสิทธิหรือไม ่ ท่านผมเปียก”

	 “ยูรอนเป็นพี่ชาย...” เมสเตอร์เริ่มพูด

	 แอรอนปิดปากเขาด้วยสายตา ไม่ว่าในเมืองประมงเล็ก  ๆ  หรือใน 

ปอ้มปราการใหญโ่ตทีส่รา้งดว้ยหนิ สายตาของผมเปยีกเชน่นีค้งทำใหห้ญงิสาว 

เป็นลมและเด็กร้องไห้จ้าหามารดาเป็นแน่ และมันมากเกินพอที่จะสยบผู้รับใช้ 

ที่มีสายโซ่คล้องคอ “ยูรอนเป็นพี่ก็จริง” นักบวชกล่าว “แต่วิกทาเรียนเป็นผู้มี 

ศรัทธาในเทพมากกว่า”

	 “จะเกิดสงครามระหว่างพวกเขาหรือไม่” เมสเตอร์ถาม

	 “ชาวเกาะเหล็กต้องไม่ทำให้เลือดของชาวเกาะเหล็กด้วยกันตก”

	 “เป็นความคิดที่เปี่ยมศรัทธานัก ท่านผมเปียก” กู้ดบราเดอร์พูด “แต่ 

ไมใ่ชค่วามคดิทีพ่ีช่ายของทา่นจะเหน็ดว้ย เขาเคยสัง่จบัซาวาน ี บอตลยี ์ ถว่งนำ้ 

ฐานพูดว่าตามสิทธิแล้วบัลลังก์ศิลาสมุทรเป็นของธีออน”

	 “ถ้าเขาถูกจับถ่วงน้ำ ก็จะไม่มีเลือดตก” แอรอนว่า

	 เมสเตอรก์บัผูเ้ปน็ลอรด์สบตากนั “ขา้ตอ้งสง่ขา่วไปทีไ่พค์ และโดยเรว็ 

ด้วย” กอรอลด์ กู้ดบราเธอร์ พูด “ท่านผมเปียก ข้าอยากได้คำแนะนำจากท่าน 

ข้าควรทำอย่างไร สวามิภักดิ์หรือว่าต่อต้านท้าทาย”

	 แอรอนดงึเคราขณะครุน่คดิ ขา้เหน็พาย ุ ชือ่ของมนัคอืยรูอนนยันต์ากา 

“สำหรับเวลานี้ ให้ส่งไปแต่ความเงียบ” เขาบอกผู้เป็นลอร์ด “ข้าต้องสวด 

วิงวอนในเรื่องนี้”

	 “เชิญสวดวิงวอนเท่าที่ท่านต้องการเถิด” เมสเตอร์พูด “ถึงอย่างไรมัน 

กเ็ปลีย่นแปลงกฎไมไ่ด ้ ธอีอนเปน็ผูส้บืบลัลงักท์ีช่อบธรรม อาชาเป็นคนถดัไป”

	 “เงียบ!” แอรอนคำราม “ชาวเกาะเหล็กฟังพวกเจ้าเมสเตอร์ที่มีสายโซ่ 

คลอ้งคอพลา่มเรือ่งดนิแดนสเีขยีวกบักฎของพวกนัน้มานานเกนิไปแลว้ ถงึเวลา 

ที่เราจะฟังทะเลอีกครั้ง ถึงเวลาที่เราจะฟังเสียงแห่งเทพของเรา” เสียงของเขา 

ลั่นไปทั่วห้องโถงที่เต็มไปด้วยควัน เป็นเสียงที่เปี่ยมด้วยพลังจนทั้งกอรอลด์ 

กู้ดบราเธอร์ และเมสเตอร์ของเขาไม่กล้าตอบ เทพจมน้ำอยู่กับข้า แอรอนคิด 

ท่านชี้หนทางแก่ข้า
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	 กูด้บราเธอรเ์ชญิใหน้กับวชพกัดว้ยความสบายทีป่ราสาทในคนืนี ้ แตเ่ขา 

ปฏิเสธ เขาแทบไม่เคยนอนอยู่ใต้หลังคาของปราสาท และไม่เคยไปไกลจาก 

ทะเลขนาดนี ้ “ขา้จะรูจ้กัความสบายกต็อ่เมือ่อยูใ่นทอ้งพระโรงวารขีองเทพจมนำ้ 

ใตเ้กลยีวคลืน่ เราเกดิมาเพือ่รบัทกุข ์ ความทกุขอ์าจทำใหเ้ราแขง็แกรง่ สิง่ทีข่า้ 

ต้องการมีเพียงม้าตัวใหม่เพื่อพาข้าไปเพ็บเบิลตัน”

	 กูด้บราเธอรย์นิดจีดัหาให้ เขายงัใหเ้กรยด์อนบตุรชายนำนกับวชไปตาม 

ทางที่ลัดที่สุด ผ่านเนินเขาสู่ทะเลด้วย อีกหนึ่งชั่วโมงกว่าฟ้าจะสางเมื่อทั้งสอง 

ออกเดนิทาง แตม่า้ของพวกเขาแขง็แรงและฝเีทา้มัน่คง จงึทำเวลาไดด้แีมต้อ้ง 

เดนิทางในความมืด แอรอนหลบัตาสวดภาวนาเงยีบ ๆ หลงัจากผา่นไปครูห่นึง่ 

เขาก็เริ่มหลับ ๆ ตื่น ๆ อยู่บนอาน

	 เสยีงนัน้ดงัขึน้เบา ๆ เปน็เสยีงกรดีรอ้งของบานพบัขึน้สนมิ “เออรร์”ิ เขา 

พมึพำ ตืน่ขึน้และรูส้กึกลวั ไมม่บีานพบัทีน่ี ่ ไมม่ปีระต ู ไมม่เีออรร์ ิ ขณะเลน่ 

ระบำนิว้ ขวานทีล่อยมาตดัมอืของเออรร์ไิปครึง่หนึง่เมือ่เขาอายสุบิสีป่ ี ระหวา่ง 

ที่บิดากับพวกพี่ชายไปสงครามกันหมด ภรรยาคนที่สามของลอร์ดเควลลอน 

เคยเป็นนักปี่แห่งปราสาทพิงค์เมเดน นางเป็นเด็กสาวที่มีทรวงอกนุ่มใหญ่ 

กบัดวงตาสนีำ้ตาลใสเหมอืนกวาง แทนทีจ่ะเยยีวยามอืของเออรร์ดิว้ยวธิโีบราณ 

คอืดว้ยไฟกบันำ้ทะเล นางกลบัมอบเขาใหเ้มสเตอรแ์หง่ดนิแดนสเีขยีวผูส้าบาน 

ว่า เขาสามารถเย็บนิ้วที่ขาดให้ติดเหมือนเดิมได้ เขาทำเช่นนั้น หลังจากนั้น 

เขาใช้ทั้งยาน้ำ ยาพอก และสมุนไพร แต่มือนั้นก็เน่าและเออร์ริจับไข้ กว่า 

เมสเตอร์จะเลื่อยแขนข้างนั้นออก มันก็สายไปแล้ว

	 ลอรด์เควลลอนไมไ่ดก้ลบัมาจากการเดนิทางครัง้สดุทา้ยนัน้ เทพจมนำ้ 

ไดเ้มตตามอบความตายใหเ้ขาในทอ้งทะเล ผูก้ลบัมาคอืลอรด์เบลอนกบันอ้งชาย 

ยูรอนและวิกทาเรียน เมื่อเบลอนทราบเรื่องที่เกิดขึ้นกับเออร์ริ เขาตัดนิ้วของ 

เมสเตอรอ์อกสามนิว้ดว้ยมดีหัน่เนือ้ของพอ่ครวั และสัง่ใหภ้รรยานกัปีข่องบดิา 

มาเย็บนิ้วติดกลับไป ยาพอกกับยาน้ำช่วยรักษาเมสเตอร์ได้ดีพอ  ๆ กับที่รักษา 

เออร์ริ เขาตายขณะเพ้อคลั่ง ภรรยาคนที่สามของลอร์ดเควลลอนตายตามไป 

หลงัจากนัน้ไมน่านขณะทีห่มอตำแยดงึรา่งทารกเพศหญงิทีต่ายในครรภอ์อกจาก 

ท้องของนาง แอรอนรู้สึกยินดี ขวานที่ตัดมือเออร์รินั่นเป็นของเขาเอง ขณะที่ 
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พวกเขาเล่นระบำนิ้วด้วยกันแบบที่เพื่อนฝูงและพี่น้องจะเล่นกัน

	 เขายังละอายใจเมื่อนึกถึงปีต่อ ๆ มาหลังความตายของเออร์ริ เมื่ออายุ 

สิบหกปีเขาเรียกตัวเองว่าบุรุษ แต่ในความเป็นจริงเขาคือถุงใส่เหล้าองุ่นที่มีขา 

เขาจะขบัลำนำ เตน้รำ (แตไ่มใ่ชร่ะบำนิว้ ไมม่วัีนอีกแลว้) พดูตลก พดูพลา่ม 

ไร้สาระ และพดูจาลอ้เลยีน เขาเปา่ปี ่ เลน่กล ขีม่า้ และดืม่ไดเ้กง่กวา่พวกวนิช ์

กับพวกบอตลีย์ทุกคน และครึ่งหนึ่งของพวกฮาร์ลอว์ด้วย เทพจมน้ำมอบ 

ของขวัญอย่างหนึ่งให้ทุกคน ไม่เว้นแม้แต่เขา ไม่มีใครปัสสาวะได้นานและ 

ไกลกว่าแอรอน เกรย์จอย ดังที่เขาพิสูจน์ให้เห็นในงานเลี้ยงทุกงาน ครั้งหนึ่ง 

เขาพนันเรือยาวลำใหม่ของเขาแลกกับแพะฝูงหนึ่งว่าเขาสามารถดับไฟในเตาผิง 

ได้โดยไม่ต้องใช้อะไรนอกจากอวัยวะเพศของเขา แอรอนได้กินแพะฉลอง 

อยู่หนึ่งปี และตั้งชื่อเรือยาวลำนั้นว่า  พายุทองคำ แม้เบลอนขู่ว่าจะแขวนเขา 

ไว้กับเสากระโดงเรือลำนี้ เมื่อได้ยินว่าน้องชายตั้งใจจะเอาเสากระทุ้งแบบใด 

ไปติดไว้ที่หัวเรือ

	 ในตอนท้าย เรือ  พายุทองคำ  อับปางลงนอกชายฝั่งเกาะงาม ระหว่าง 

การก่อกบฏครั้งแรกของเบลอน เรือถูกชนแตกกลางลำโดยเรือรบลำใหญ่ 

สูงตระหง่านชื่อ  พิโรธ เมื่อสแตนนิส บาราเธียน วางกับดักจับวิกทาเรียนได้  

และตีกองเรือเหล็กแตกยับเยิน แต่เทพยังไม่เสร็จธุระกับแอรอน ท่านพาเขา 

เขา้ฝัง่ มชีาวประมงจบัเขาได ้ และลา่มโซพ่าเดนิไปทีเ่เลนนสิพอรต์ เขาใชเ้วลา 

ช่วงที่เหลือของสงครามอยู่ในส่วนลึกสุดของคาสเตอร์ลีร็อก และพิสูจน์ว่า 

พวกคราเคนปัสสาวะได้ไกลกว่าและนานกว่าราชสีห์ หมูป่า หรือไก่

 ชายคนนั้นตายแล้ว แอรอนจมน้ำตายและเกิดใหม่จากทะเล เป็นเทพ 

พยากรณข์องเทพองคน์ัน้ ไมม่มีนษุยผ์ูรู้ต้ายหนา้ไหนทำใหเ้ขากลวัได ้ เชน่เดยีว 

กับความมืด...หรือความทรงจำ กระดูกของวิญญาณ เสียงประตูเปิด เสียง 

กรีดร้องของบานพับเหล็กขึ้นสนิม ยูรอนกลับมาแล้ว แต่หาเป็นไรไม่ เขาคือ 

นักบวชผมเปียก ผู้เป็นที่รักของเทพ

	 “จะเกิดสงครามข้ึนไหม” เกรย์ดอน กู้ดบราเธอร์ ถาม ในขณะท่ี 

ดวงอาทิตย์ส่องให้เนินเขาสว่าง “สงครามระหว่างพี่น้องน่ะ”

	 “หากเทพจมน้ำต้องการเช่นนั้น จะไม่มีผู้ไร้ศรัทธาในเทพคนใดได้นั่ง 
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บลัลงักศ์ลิาสมทุร” นยันต์ากาจะสู ้ ขอ้นัน้แนน่อน ไมม่สีตรคีนใดเอาชนะเขาได ้

แม้แต่อาชา สตรีถูกสร้างมาให้สู้กับศึกบนเตียงคลอด ส่วนธีออนนั้น หาก 

เขายังมีชีวิตอยู่ ก็ไม่มีหวังพอกัน เขาเป็นเด็กอารมณ์ไม่อยู่กับร่องกับรอย 

ที่วินเทอร์เฟลเขาได้พิสูจน์คุณค่าของตัวเองแล้ว ตามที่เป็นอยู่ แต่นัยน์ตากา 

ไม่ใช่เด็กพิการทุพพลภาพ ดาดฟ้าเรือของยูรอนทาสีแดงเพื่อกลบสีของเลือด 

ที่ซึมซาบได้ดียิ่งกว่า วิกทาเรียน พระราชาต้องเป็นวิกทาเรียน มิฉะนั้นพายุ 

จะฆ่าเราทั้งหมด

 เกรย์ดอนจากเขาไปเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น เพื่อนำข่าวการตายของเบลอน 

ไปแจ้งแก่ลูกพี่ลูกน้องของเขาที่หอคอยของแต่ละคน ทั้งที่ดาวน์เดลวิง ป้อม 

โครว์สไปค์ และทะเลสาบซากศพ แอรอนเดินทางต่อไปคนเดียว ขึ้นเนินและ 

ลงหุบเขา ไปตามทางเดินที่มีแต่หินซึ่งกว้างขึ้นและมีร่องรอยของการเดินทาง 

มากขึ้นเมื่อเข้าใกล้ทะเล ในทุกหมู่บ้านเขาจะหยุดเพื่อเทศนาสั่งสอน รวมทั้ง 

ในลานปราสาทของพวกลอรด์เลก็ลอรด์น้อยด้วย “เราเกดิจากทะเล และทะเล 

คือที่ที่เราทุกคนจะกลับไป” เขาบอกทุกคน เสียงของเขาทุ้มลึกราวมหาสมุทร 

และดงัสนัน่ราวเสยีงคลืน่ “เทพพายดุงึเบลอนออกจากปราสาทดว้ยโทสะ และ 

โยนเขาลงไป บัดนี้เขาร่วมงานเลี้ยงอยู่ใต้เกลียวคลื่นในท้องพระโรงวารีของ 

เทพจมน้ำแล้ว” เขายกมือขึ้น “เบลอนสิ้นแล้ว! พระราชาสิ้นแล้ว! แต่จะมี 

พระราชาองคห์นึง่กลบัมา! เพราะสิง่ทีต่ายแลว้จะไมม่วีนัตายอกี แตจ่ะกลบัฟืน้ 

ขึ้นมา แกร่งขึ้น แข็งแรงขึ้น! พระราชาองค์หนึ่งจะฟื้นขึ้นมา! ”

	 บางคนที่ได้ยินสิ่งที่เขาพูดพากันโยนจอบเสียมทิ้งเพื่อตามเขาไป ดังนั้น 

กว่าเขาจะได้ยินเสียงคลื่นสาดซัดกระทบฝั่ง ก็มีคนเดินตามหลังม้าของเขา 

ด้วยความศรัทธาในเทพและความปรารถนาที่จะจมน้ำราวหนึ่งโหล

	 เพ็บเบิลตันเป็นที่อยู่ของชาวประมงหลายพันคน ปลูกเพิงเบียดกัน 

หนาแนน่รอบบรเิวณเชงิปอ้มสงูรปูสีเ่หลีย่มจตัรุสัทีม่หีอคอยเลก็ ๆ อยูแ่ตล่ะมมุ 

มีผู้ที่จมน้ำแล้วของแอรอนราวสี่สิบคนตั้งค่ายคอยเขาอยู่ที่นั่น โดยตั้งกระโจม 

หนงัแมวนำ้และสรา้งเพงิดว้ยไมท้ีล่อยนำ้มาอยูต่ามชายหาดทรายสเีทา มอืของ 

พวกเขาสากกร้านจากน้ำเกลือ มีรอยแผลเป็นจากอวนและสายเบ็ด หนังหนา 

เป็นตุ่มไตจากไม้พาย จอบเสียมและขวาน แต่ขณะนี้มือเหล่านั้นจับตะบอง 
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ทีท่ำจากไมล้อยนำ้ไวม้ัน่คงประดจุเหลก็ เพราะเทพไดม้อบอาวธุใหพ้วกเขาจาก 

คลังแสงใต้ท้องทะเล

	 พวกเขาสรา้งทีพ่กัใหน้กับวชตรงเหนอืระดบันำ้ขึน้ถงึเลก็นอ้ย เขาคลาน 

เข้าไปอย่างยินด ี หลังจากที่ทำพิธีจมน้ำให้กับสาวกกลุ่มใหม่ล่าสุด เทพของข้า 

เขาสวดวงิวอน พดูกบัขา้ในเสยีงครนืครัน่ของคลืน่เถดิ บอกขา้วา่ตอ้งทำเยีย่งไร 

พวกนายเรือและพระราชาทั้งหลายกำลังคอยฟังคำของท่านอยู่ ใครจะเป็น 

พระราชาของเราแทนทีเ่บลอน โปรดขบัลำนำใหข้า้ฟงัดว้ยภาษาของเลไวอาธาน๑ 

เพื่อที่ข้าจะได้รู้จักนามของเขา โปรดบอกข้าเถิด โอ้ ผู้เป็นจ้าวใต้เกลียวคลื่น 

ว่าใครที่มีพละกำลังจะต่อสู้กับพายุที่ไพค์ได้

	 แม้การขี่ม้าไปแฮมเมอร์ฮอร์นทำให้เขาเหนื่อยอ่อน แต่แอรอนผมเปียก 

ก็นอนกระสับกระส่ายอยู่ในเพิงที่ทำจากเศษไม้ลอยน้ำ หลังคามุงด้วยสาหร่าย 

สีดำจากทะเล กลุ่มเมฆเคลื่อนเข้าบดบังดวงจันทร์และหมู่ดาว ความมืดมน 

อนธการที่ปกคลุมเหนือท้องทะเลนั้นหนาทึบพอ  ๆ  กับที่ปกคลุมจิตใจของเขา  

เบลอนโปรดปรานอาชา เลือดเนื้อเชื้อไขของเขา แต่สตรีมิอาจปกครองชาว 

เกาะเหลก็ได้ ตอ้งเปน็วกิทาเรยีน บตุรชายเกา้คนเกดิแตเ่ควลลอน เกรยจ์อย 

และวิกทาเรียนคือผู้ที่แข็งแรงที่สุด แกร่งกำยำดุจกระทิง ไม่กลัวเกรงสิ่งใด 

และรูห้นา้ที ่ และ นัน่คอือนัตรายของเรา นอ้งชายยอ่มตอ้งเชือ่ฟงัผูเ้ปน็พี ่ และ 

วกิทาเรยีนไมใ่ชผู่ท้ีจ่ะขดัประเพณ ี แตเ่ขาไมม่คีวามรกัใหย้รูอน ตัง้แตส่ตรผีูน้ัน้ 

ตายจากไป

	 ด้านนอก นอกจากเสียงกรนของบรรดาผู้จมน้ำของเขา  และเสียง 

โหยหวนของลมแล้ว เขายังได้ยินเสียงคลื่นกระแทกฝั่ง เหมือนเสียงค้อน 

ที่เทพของเขากำลังเรียกเขาเข้าสู่สงคราม แอรอนคลานออกจากเพิงพักเล็ก  ๆ  

ของตนออกไปสู่ความเย็นเยือกของยามราตรี เขายืนเปลือยเปล่า ตัวขาวซีด  

ร่างสูง ซูบผอม เขาเดินตัวเปล่าเข้าสู่ท้องทะเลเค็มดำมืด น้ำทะเลเย็นเฉียบ 

ดจุนำ้แขง็ แตเ่ขาจะไมไ่ดผ้งะจากสมัผสัลบูไลข้องเทพ คลืน่ลกูหนึง่ซดักระทบ 

หน้าอกทำให้เขาซวดเซ ลูกต่อมาซัดท่วมศีรษะ เขาได้ลิ้มรสเกลือบนริมฝีปาก 

 ๑ สัตว์ยักษ์ในท้องทะเล
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และรู้สึกว่าเทพสถิตอยู่รอบตัว หูของเขาก้องกังวานด้วยความยิ่งใหญ่แห่ง 

บทลำนำของเทพ บุตรชายเก้าคนเกิดแต่เควลลอน เกรย์จอย ข้าคือคนที่ 

ต่ำต้อยที่สุด อ่อนแอและตื่นกลัวเหมือนเด็กผู้หญิง แต่ไม่อีกต่อไป ชายผู้นั้น 

จมน้ำไปแล้ว และเทพทำให้ข้าเข้มแข็ง น้ำทะเลเค็มที่เย็นจัดห้อมล้อมเขา 

กอดเขาไว้ ชำแรกผ่านเข้าไปในเนื้อหนังที่อ่อนแอของมนุษย์และสัมผัสถึง 

กระดูกของเขา กระดูก เขาคิด กระดูกแห่งวิญญาณ กระดูกของเบลอน 

และของเออรร์ ิ ความจรงินัน้อยูใ่นกระดกูของเรานีเ่อง เพราะเนือ้หนงัเนา่เปือ่ย 

แตก่ระดกูยงัคงอยู ่ และบนเนนิแหง่นกักา กระดกูของโถงแหง่พระราชาสเีทา...

	 และดว้ยรา่งทีผ่อมซบู ผวิซดีและสัน่เทา แอรอนผมเปยีกพยายามลยุนำ้ 

กลับเข้าฝั่ง ในสภาพของบุรุษผู้ฉลาดกว่าตอนก้าวลงทะเล เพราะเขาพบ 

คำตอบแล้วในกระดูกของตนเอง และวิธีการนั้นก็กระจ่างชัดอยู่ตรงหน้า 

รัตติกาลเย็นยะเยือกเสียจนร่างของเขาดูเหมือนจะมีไอกรุ่นขณะก้าวยาว  ๆ 

กลับเพิงพัก แต่กลับมีไฟลุกโชนอยู่ในหัวใจ นี่เป็นหนึ่งในน้อยครั้งที่เขาหลับ 

ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่มีเสียงกรีดร้องของบานพับเหล็กมารบกวน

	 เมื่อแอรอนตื่นขึ้นนั้นเป็นวันที่สดใสและลมพัดจัด เขากินซุปหอยกาบ 

และสาหรา่ยทะเลทีป่รงุสกุเหนอืกองไฟจากไมล้อยนำ้เปน็อาหารเชา้ แตแ่ทบจะ 

ยังไม่ทันเสร็จจากมื้อเช้า เมอร์ลินก็ลงจากปราสาทมาตามหาเขา โดยมี 

องครักษ์ครึ่งโหลติดตามมาด้วย “พระราชาสิ้นแล้ว” ผมเปียกบอกเขา

	 “ใชแ่ลว้ มนีกมาถงึขา้ตวัหนึง่ และบดันีก้ม็มีาอกีตวั” เมอรล์นิเปน็ชาย 

ร่างอ้วนกลม ศีรษะล้าน ผู้เรียกตนเองเป็น “ลอร์ด” ในแบบของพวกดินแดน 

สีเขียว และแต่งกายด้วยขนเฟอร์กับกำมะหยี่ “นกเรเวนตัวหนึ่งตามตัวข้า 

ไปที่ไพค์ อีกตัวให้ไปที่เท็นทาวเวอร์ส พวกท่านคราเคนมีแขนยุ่บยั่บมากมาย 

เที่ยวทึ้งคนออกเป็นชิ้น ๆ ท่านจะว่าอย่างไร ท่านนักบวช ข้าควรส่งเรือยาว 

ของข้าไปที่ใด”

	 แอรอนขมวดคิ้ว “ท่านว่าเท็นทาวเวอร์สรึ คราเคนคนไหนล่ะเรียก 

ท่านให้ไปที่นั่น” ปราสาทเท็นทาวเวอร์สเป็นที่อยู่ของลอร์ดแห่งฮาร์ลอว์

	 “เจ้าหญิงอาชา นางแล่นเรือกลับบ้านแล้ว นักอ่านส่งเรเวนออกไป 

ตามตัวสหายทุกคนของนางไปที่ฮาร์ลอว์ เขาบอกว่าเบลอนตั้งใจให้นางนั่ง 
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บัลลังก์ศิลาสมุทร”

	 “เทพจมน้ำจะตัดสินว่าใครควรนั่งบัลลังก์ศิลาสมุทร” นักบวชกล่าว 

“คกุเขา่ลง ขา้จะไดใ้หพ้รทา่น” ลอรด์เมอรล์นิคกุเขา่ลง แอรอนเปดิจกุถงุหนงั 

รินน้ำทะเลเป็นสายลงบนศีรษะล้านของเขา “ท่านเทพผู้จมน้ำเพื่อเรา ได้โปรด 

ให้เมลเดร็ด ผู้รับใช้ของท่านเกิดใหม่อีกครั้งจากทะเล โปรดอวยพรเขาด้วย 

เกลือ อวยพรเขาด้วยหิน อวยพรเขาด้วยเหล็กกล้า” สายน้ำไหลลงสู่แก้มยุ้ย 

ของเมอร์ลิน ลงมาชุ่มโชกเคราและเสื้อคลุมขนสุนัขจิ้งจอก “สิ่งที่ตายแล้วจะ 

ไมม่วีนัตายอกี” แอรอนจบคำใหพ้ร “แตจ่ะฟืน้ขึน้อกีครัง้ แกรง่ขึน้และแขง็แรง 

ขึ้น” แต่เมื่อเมอร์ลินลุกขึ้นยืน นักบวชบอกเขาว่า “จงอยู่นี่และฟัง เพื่อท่าน 

จะได้เป็นผู้เผยแพร่วาจาของเทพ”

	 คลื่นแตกเป็นฟองรอบหินแกรนิตทรงกลมก้อนหนึ่ง ห่างจากชายน้ำ 

สามฟตุ แอรอนผมเปยีกยนือยูต่รงนัน้ เพือ่ใหฝ้งูชนของเขามองเหน็และไดย้นิ 

สิ่งที่เขาพูด

	 “เราเกดิจากทะเล และทะเลคอืทีท่ีเ่ราทกุคนจะกลบัไป” เขาเริม่พดูอยา่ง 

ที่พูดมาแล้วเป็นร้อยครั้งก่อนหน้านี ้ “เทพพายุดึงเบลอนออกจากปราสาทด้วย 

โทสะ และโยนเขาลงไป บดันีเ้ขารว่มงานเลีย้งอยูใ่ตเ้กลยีวคลืน่” เขายกมอืขึน้ 

“พระราชาเหล็กสิ้นแล้ว! แต่จะมีพระราชาองค์หนึ่งกลับมา! เพราะสิ่งที่ตาย 

ไปแล้วจะไม่มีวันตายอีก แต่จะกลับฟื้นขึ้นมาใหม่ แกร่งขึ้นและแข็งแรงขึ้น!”

 “พระราชาจะกลับมา!” กลุ่มผู้จมน้ำร้อง

	 “เขาจะกลับมา เขาต้องกลับมา แต่จะเป็นผู้ใดเล่า” ผมเปียกหยุดฟังช่ัวครู่ 

แต่มีเพียงคลื่นเท่านั้นที่ตอบเขา “ผู้ใดจะเป็นพระราชาของเรา”

	 พวกผู้จมน้ำเร่ิมฟาดตะบองไม้ลอยน้ำเข้าใส่กัน “ผมเปียก!” พวกเขาร้อง 

“พระราชาผมเปียก! พระราชาแอรอน! มอบผมเปียกให้พวกเรา!”

	 แอรอนสั่นศีรษะ “ถ้าบิดาคนหนึ่งมีบุตรชายสองคน เขามอบขวานให้ 

คนหนึ่ง และอวนให้อีกคนหนึ่ง คนใดเล่าที่เขาประสงค์จะให้เป็นนักรบ”

	 “ขวานสำหรับนักรบ” รัสตะโกนตอบ “อวนสำหรับชาวประมงแห่งท้อง 

ทะเล”

	 “ถกูตอ้ง” แอรอนตอบ “เทพนำขา้ลกึลงไปใตค้ลืน่ และจมเจา้สิง่ไรค้า่ 
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ที่ข้าเคยเป็น เมื่อท่านนำข้าขึ้นมาอีกครั้ง ท่านได้มอบตาให้ข้าเห็น หูให้ได้ยิน 

และเสียงเพื่อป่าวประกาศวาจาของท่าน ให้ข้าเป็นเทพพยากรณ์ของท่านและ 

สัง่สอนผูค้นทีห่ลงลมืไปใหรู้จ้กัความจรงิของทา่น ขา้ไมไ่ดเ้กดิมาเพือ่นัง่บลัลงัก ์

ศิลาสมุทร...พอ ๆ กับยูรอนนัยน์ตากา เพราะข้าได้ยินเทพผู้กล่าวว่า ไม่มีคน 

ไร้ศรัทธาในเทพคนใดจะนั่งบัลลังก์ศิลาสมุทรของข้า!”

 เมอรล์นิยกมือกอดอก “ถา้เชน่นัน้คอือาชาหรอืไม ่ หรอืวา่เปน็วกิทาเรยีน 

บอกเราสิ นักบวช!”

	 “เทพจมน้ำจะบอกเจ้า แต่ไม่ใช่ท่ีน่ี” แอรอนช้ีไปท่ีใบหน้าอวบอ้วนขาวซีด 

ของเมอร์ลิน “อย่ามองที่ข้า หรือที่กฎของมนุษย์ แต่จงมองทะเล ชักใบเรือ 

ของเจา้ขึน้ ปลดกรรเชยีงลงมา นายขา้ และพาตนไปยงัโอลดว์คิ ทัง้เจา้ และ 

นายเรือทุกคน พระราชาทุกองค์ จงอย่าไปที่ไพค์ เพื่อก้มศีรษะให้คนไร้เทพ 

จงอย่าไปฮาร์ลอว์เพื่อร่วมมือกับเหล่าสตรีจอมวางแผน จงหันหัวเรือของเจ้า 

ไปทางโอลด์วิค ที่ตั้งของโถงแห่งพระราชาสีเทา ในนามของเทพจมน้ำ ข้าขอ 

เรียกตัวพวกเจ้า ข้าขอเรียกตัวพวกเจ้าทุกคน! จงออกจากคฤหาสน์และ 

กระต๊อบ ออกจากปราสาทและป้อมปราการ แล้วกลับสู่เนินเขาแห่งนักกา 

เพื่อทำพิธีเลือกพระราชา!”

	 เมอร์ลินอ้าปากค้างใส่เขา “พิธีเลือกพระราชาหรือ ไม่เคยมีพิธีเลือก 

พระราชาที่แท้จริงมา...”

 “...นานเกินไปแล้ว!” แอรอนร้องอย่างสลดใจ “แต่ในยุครุ่งอรุณแห่ง 

กาลเวลา ชาวเกาะเหล็กเคยเลือกพระราชาของพวกเขา โดยยกผู้ที่คู่ควรที่สุด 

ในหมูข่องตนขึน้มา บดันีถ้งึเวลาแลว้ทีเ่ราจะกลบัไปสูว่ถิดีัง้เดมิ เพราะดว้ยวธินีี ้

เท่านั้นที่จะทำให้เรายิ่งใหญ่อีกครั้ง พิธีเลือกพระราชานี่แหละที่เลือกเออร์รัส 

เท้าเหล็กเป็นพระราชาใหญ่ และสวมมงกุฎไม้ลอยน้ำบนหน้าผากของเขา 

ทั้งไซลาสจมูกแบน, ฮาร์รัก ฮอร์, คราเคนเฒ่า พิธีเลือกพระราชายกท่าน 

เหลา่นัน้ขึน้มาทัง้สิน้ และจากพธิเีลอืกพระราชา ครัง้นี ้จะปรากฏบรุษุผูจ้ะสานตอ่ 

ภารกจิทีพ่ระราชาเบลอนไดเ้ริม่ไวใ้หเ้สรจ็สมบรูณ ์ และนำอสิรภาพของเรากลบั 

คืนมา จง อย่า ไปที่ไพค์ หรือเท็นทาวเวอร์สของฮาร์ลอว์ แต่จงไปที่โอลด์วิค 

ข้าขอกล่าวอีกครั้ง ไปหาเนินแหง่นักกา และกระดูกของโถงแห่งพระราชาสีเทา 
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เพราะในสถานที่ศักดิ์สิทธ์แห่งนั้น เมื่อดวงจันทร์จมน้ำและโผล่กลับขึ้นมา 

อกีครัง้ เราจะเลอืกพระราชาผูคู้ค่วรสำหรบัพวกเรา พระราชา ผูศ้รทัธาในเทพ ” 

เขายกมือที่ผอมมีแต่กระดูกขึ้นสูงอีกครั้ง “จงฟัง! ฟังเสียงคลื่น! ฟังเทพ! 

ท่านกำลังพูดกับเรา ท่านพูดว่า เราจะไม่มีพระราชาอื่นใด นอกจากที่มาจาก 

พิธีเลือกพระราชา! ”

	 เสียงโห่ร้องก้องขึ้นมาสนองคำพูดนั้น และผู้จมน้ำต่างฟาดตะบอง 

เข้าหากัน “พิธีเลือกพระราชา!” พวกเขาตะโกน “พิธีเลือกพระราชา พิธี 

เลือกพระราชา ไม่เอาพระราชาใด นอกจากที่มาจากพิธีเลือกพระราชา!” แล้ว 

เสียงโห่ร้องของพวกเขาก็ดังกึกก้องจนนัยน์ตากาที่ไพค์ต้องได้ยินอย่างแน่นอน 

รวมทัง้เทพพายผุูช้ัว่รา้ยในโถงทีค่รึม้ไปดว้ยเมฆของทา่นดว้ย แอรอนผมเปยีก 

รู้ว่าเขาทำได้ดีทีเดียว


