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เรื่องราวและตัวละครในเลมนี้เปนเพียงเรื่องที่แตงขึ้นเพื่อความบันเทิงจากจินตนาการของผูเขียน
ไมมีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณ บุคคล หรือสถานที่จริงใด ๆ ทั้งสิ้น

คำนำสำนักพิมพ
หนีเทาไหรก็หนีไมพน!!! เมื่อดิวดร็อฟจอมกะลอนพยายามจะหนี
ตำแหนงอัศวินศักดิส์ ทิ ธิ์ แตกต็ อ งถูกลากตัวกลับมาทำหนาทีอ่ ศั วินศักดิส์ ทิ ธิ์
จนได ความมัน ฮา บา บูล า งผลาญตามสไตล Finch จึงกอกำเนิดอีกครัง้ !
ฮะฮา~ และตองบอกเลยวาภาคแรกที่วามัน (ส) และฮาสุด ๆ ยัง
ตองแพเลมนี้ “Sanctity Knight พันธุอัศวินปวนโลก 2 ภาค มังกร
อสูรดารคอิงเรม” อีกทั้งเบื้องหลังความรายกาจและชั่วรายของมังกร
อสูรดารคอิงเรมกำลังจะเปดเผย!
อะไร ๆ ก็เกิดขึ้นไดเสมอ ขอเตือนวา...อยาพลาดแมแตบรรทัด
เดียว!
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ติดตามขาวสาร 1168 กิจกรรมและโปรโมชั่น :
http://www.1168group.com
https://www.facebook.com/1168group

คุยกับผูเขียน
ขอตอนรับสูของภาคดารคอิงเรม ในเลมนี้คนที่คอยชมบทบูจะมี
ใหชื่นใจกันบางละ...หรือเปลา? ฮา ถึงกระนั้นขอคนเขียนคิดเขาขาง
ตนเองวาการบูแบบฮา ๆ ของตัวละครในเรื่อง คงเรียกเสียงหัวเราะจาก
เพื่อน ๆ นักอานไดบางละนา...จริงไหม (กรุณาอยาสงเสียงโห)
เลมนี้จะเปนเนื้อเรื่องที่บอกใหรูวาสงครามเมื่อนานมาแลวมันมี
เบื้องหลังนาตกใจแคไหน ความสัมพันธของแตละเผาแตละดินแดนมันมี
อะไรปดบังกันอยางไร และเลหเหลี่ยมรายกาจที่ตกลงแลวใครกันแนที่ไม
ควรไวใจ เออที่วานำมาทั้งหมดนั้นไมไดหมายความวาเรื่องนี้เครียดนะ
ตรงขามเลย เบา ฮา บา ตามปกตินิสัยคนเขียนนั่นละ เพื่อไมใหเปนการ
ทำคนอานเขวไปมากกวานี้ เอาเปนเชิญอานกันไดเลยดีกวา
แลวก็...ขอบคุณคนทีบ่ า นทีค่ อยเปนกำลังใจอยูเ สมอ ขอบคุณคุณ ๆ
บ.ก. ที่ตองปวดหัวกับความงี่เงาของคนเขียนบอย ๆ ขอบคุณนักอาน
ที่รักทุกทาน (รักจริง ๆ นะ) ขอบคุณครับ
โลกกวาง ทางกวาง ทำใจใหกวาง
Finch

บทนำ

เงารางสูงสี่เทาสีดำทะมึนใหญโตราวภูเขาลูกหนึ่ง กางปกกวางที่
แทบโอบไดทั้งเมืองแลวกระพือพาตนเองขึ้นสูทองฟาที่บัดนี้แดงฉานไป
ดวยไฟสงคราม รางดำทะมึนถมเพลิงรายลงสูสนามรบเปนการเปดฉาก
การมีอยูข องตน จากนัน้ ตามดวยพลังทำลายขนาดถลมพืน้ พิภพใหเปลีย่ น
รูปไดในเสี้ยววินาที
เพลิงราย พลังทำลาย เขีย้ ว เล็บ ลวนเปย มดวยอำนาจเกินตานทาน
นายทัพแตละทัพตะโกนกองอยางเสียขวัญพอ ๆ กับลูกทัพของตน ถึง
แมจะทุมพลังเขาตอสูจนตัวตาย ก็ยังไมอาจทำใหเกิดขึ้นไดแมรอยขวน
ที่เกล็ด เหลานายทัพกับทัพเสริมที่เขามารวมดวยรวมพลังกันเขาสู แต
มังกรดำตาสีเพชรแดงยังคงแสดงฤทธาเกินใครเทียบเทียม กวาดสิ้นทุก
กองทัพที่ลุกล้ำถิ่นอาศัยของตน
จากเหตุการณนั้นทำใหทั้งสามภพไดทราบถึงการมีตัวตนของ

มังกรดำ ดารคอิงเรมเปนครั้งแรก แตความจริงของการปรากฏตัวนี้กลับ
ถูกบิดเบือนจนไมมีใครรูเรื่องราวแทจริงอีกเลย ...จนปจจุบัน
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ตอนที่ 1

ในกาลกอนปจจุบันหาพันป เกิดสงครามระหวางภพสวรรคกับ
ภพปศาจ สงครามของผูทรงอำนาจสองเผาพันธุในเขตเชื่อมตอสามภพ
จักรพรรดิ ป ศ าจ รี เ ฟมแอสแซน นำทั พ ป ศ าจหนึ่ ง ร อ ยล า นตนเข า บุ ก
ภพสวรรค จาวสวรรคโอรูนราเอล ไดนำทัพออกขับไล ทั้งสองทัพสูกัน
ถึงแปดรอยปยังไมอาจตัดสินกันได ชาวสวรรคทั้งหมดจึงรวมพลังกัน
สรางผนึกกักขังจักรพรรดิปศาจ ซึ่งใชเวลาในการสรางถึงหนึ่งรอยป และ
ที่สุดก็สามารถผนึกจักรพรรดิปศาจลงได สงครามสองภพจึงยุติ
สงครามที่ยาวนานนั้นไดสรางความเสียหายใหภพมนุษยซึ่งไม
เกี่ยวของกับสงครามอยางมหาศาล เนื่องจากภพมนุษยไมมีเขตแดน
แข็งแกรงเทาสองภพนั้น ภพสวรรคจึงไดสงชาวสวรรคลงมาชวยฟนฟู
แดนมนุษย ในฐานะวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ โดยใหประจำอยูที่เบอรเรี่ยน
ทวีปศูนยกลางของชาวมนุษย พรอมทั้งคอยคัดเลือกผูกลาหาญที่จะ

คอยปกปองชวยเหลือผูคนที่เดือดรอน ภายหลังเรียกกันวา อัศวินแหง
เบอรเรี่ยน
วิญญาณศักดิส์ ทิ ธิจ์ ะคัดมนุษยผมู จี ติ สูงสงคนหนึง่ มาเปน แซงทิตไ้ี นท
โดยใช เซ็นไนท โลหะจากแดนสวรรค ในการเลือกอัศวินศักดิส์ ทิ ธิ์ ผูซ งึ่ จะ
สามารถเชือ่ มตอจิตกับวิญญาณศักดิส์ ทิ ธิ์ และใชพลังของวิญญาณศักดิส์ ทิ ธิ์
ชวยเหลือปวงชนจากภัยพิบัติทั้งหลายอยางไมหวังสิ่งใดตอบแทน
วิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะเปลี่ยนรุนทุกหารอยป ถึงกระนั้นทุกรุนลวน
คอยปกปองคุมครองมนุษยดวยความรักอยางไมแบงแยก ตั้งแตอดีต
ตราบจนทุกวันนี้...
แกรบ แควก! แควก!
มือแข็งแกรงของบุรุษผูเขมแข็งกำบันทึกโบราณจนมันยับยูยี่แบบ
รีดเทาไรก็ไมอาจเรียบแบบเดิมได กอนจะบรรจงฉีกออกเปนชิ้นเล็ก
ชิ้นนอย แลวตบทายดวยการเผาไมเหลือซากใหระคายสายตา
“ดวยความรักงั้นรึ... เชอะ แคคิดจะกลบเกลื่อนความผิดที่ทำไวสิ
ไมวา”
ตาสีน้ำเงินเขมวาวดวยแรงโทสะ ความจริงที่ไดรับรูทำใหเขารูสึก
เหมือนถูกสิง่ ทีเ่ ชือ่ ถือมาตลอดตบหนาเขาฉาดเบอเรอ ความเจ็บมันไมได
อยูแคใจ แตไปถึงวิญญาณและความเชื่อ มันสั่นคลอนจนเขาไมรูแลววา
ควรปกปองมนุษยจากอะไรกันแน จากดารคอิงเรม จากทัพปศาจ หรือ...
ความเจาเลหของชาวสวรรค
ลีฮีเตอรยกมือขึ้นประสานใตคางพลางเหมอออกไปนอกหนาตาง
ผานความมืดที่มีแตแสงดาว พลันนกราตรีตัวหนึ่งก็บินเขามา ในปาก
คาบจดหมายมาดวยหนึ่งฉบับ เมื่อเจานกเห็นเขามันก็ทิ้งจดหมายให
แลวบินกลับออกไป เร็วเกินกวาลีฮีเตอรจะยื่นมือรับจดหมายเสียอีก
เจาตัวพลิกซองสีขาวไปมาอยางแปลกใจ ตัง้ แตเขาเปนจอมเวทดำ
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มา ไมเคยมีจดหมายฉบับใดสงมาถึงเขาทั้งนั้น ชื่อคนสงที่ดานหลังยิ่ง
ทำใหเขาประหลาดใจเพิ่ม
DD...
เจาแซงทิตี้ไนทนั่น...สงมาทำไม?
ลีฮีเตอรคอย ๆ ฉีกซอง ทันทีที่ขาดของในซองก็กระโจนพรวด
ออกมาลอยอยูกลางอากาศตรงหนาเจาตัว เขาผงะออกหางดวยความ
ตกใจ จองจดหมายนั่นตาวาว ซองที่เขาฉีกไปนิดเดียวดีดตัวออกจากมือ
ดวยเชนกันและมันก็ทำใหลีฮีเตอรหันไปสนใจที่ซองกอน
‘จะไปที่ไหนก็ได แตมาใหทันวันสอบละ’
ขอความในกระดาษเรืองแสงสีทองกอนจางหาย จอมเวทดำทำทา
เหมือนอยากจะตะโกนแตตะโกนไมออก เมือ่ มองกลับมาทีก่ ระดาษจดหมาย
เขาก็อยากจะฆาตกรรมใครสักคนขึ้นมาอยางปจจุบันทันดวน
ตัวอักษรที่สะกดรวมกันเปนชื่อของเขาคอย ๆ ปรากฏขึ้นในชอง
ชื่อผูสมัครเขาสอบอัศวิน รายละเอียดอื่น ๆ จากนั้นไมมี แตมีลายเซ็น
ของเขากำกับทายใบสมัครแบบสมบูรณ เจาตัวรีบควาเจาแผนนั้นแตก็
ชาไป มันพับตนเองแลวเผนออกนอกหนาตาง หายลับไปกับความมืดได
ไวแบบที่ลีฮีเตอรตามไมทัน เขายืนอึ้งอีกไมถึงสามนาทีก็กระโจนออก
หนาตางไปบาง ทิ้งสถานที่ที่เขามาอานบันทึกโบราณไวเบื้องหลังอยาง
ไมสนใจมันอีก
แทจริงแลวสถานที่แหงนี้คือหอสมุดที่ถูกทิ้งรางหรือเปลาลีฮีเตอร
ไมอาจรู เพราะมันมีสภาพเปนโบราณสถานที่มีหอสูงลอมรอบแปดหอ
ตั้งอยูกลางปารกชัฏไรวี่แววสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ ที่พอจะบอกไดวาเคยมี
มนุษยอาศัยอยูในบริเวณนี้มากอน การที่เขาเดินทางไปเรื่อย ๆ ทำให
บังเอิญมาพบมันเขา ที่จริงแลวเขาไมเคยสนใจหนังสือใด ๆ ที่นี่ทั้งนั้น
เพียงแตเรือ่ งทีไ่ ซรีทสั เลาใหฟง เกีย่ วกับอักขระเทวะผนึกเกาชัน้ ฟากับการ
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ผนึกจักรพรรดิปศ าจไวในแดนมนุษย มันทำใหเขาตองหารายละเอียดเพิม่
และนั่นคือเหตุผลที่เขากลับมายังหอโบราณแหงนี้
มันเปลาประโยชน เขาหมกตัวอยูที่นี่นับเดือน สิ่งที่คนเจอมีแต
บันทึกแบบเดียวกับที่เขาฉีกทิ้งไปนั่น เจาตัวขัดเคืองใจไมนอย ซ้ำยังได
รับจดหมายทีท่ ำใหเขาอยากนำสงฝนรายไปใหเจาผมเงินนัน่ อยางเรงดวน
อีกดวย จอมเวทดำจึงอดไมไดทจ่ี ะโจนทะยานออกไปตามหาคนสงจดหมาย
เขาตั้งใจไวแลวหากเจอมันตองเละกอนถึงจะพูดกันได
อยู ๆ ขาก็รูสึกวาลมหนาววูบใหญพัดผานหลังไป มันทำใหขนลุก
แถมสั่นไปทั้งตัว ทั้งที่ขากำลังยืนอยูกลางแดดเปรี้ยง ๆ บนเนินกวาง
หลังจากออกไปเก็บผลไมในปามาเปนเสบียงยามไมมีเงินติดตัวสักแดง
แบบนี้
ถิ่นเกิดของขาลอมรอบไปดวยปาใหญแสนอุดมสมบูรณ อาหาร
การกินจึงหางายถาขยันเสียอยาง นีข่ า ก็กลับมาหากินแถวนีเ้ กือบสองเดือน
แลวละ คิดวาอีกไมนานนี้คงไดเวลาออกเรรอนเสียที อยูที่เดิมนาน ๆ
ความเฉาจะเขามาเยือนไดอยางไมรูตัว
“หลัวหนึ่งนี่คงกินไดพอดีถึงวันออกเดินทาง”
ขากมลงมองผลไมปาที่เก็บมาเต็มหลัวใบขนาดพออุมไหว กอนจะ
ยกขึน้ ตัง้ บนบาแลวยางเทากลับทีพ่ กั สายลมโชยเอือ่ ยเหมือนทุกวันยังคง
พัดลูบไลใบหนาอยางออนโยน และมันก็ทำใหขา นึกถึงวันเกา ๆ ไดทกุ ครัง้ ...
อยาคิดวาขาแกขนาดนัง่ ทบทวนถึงวันทีผ่ า นมานะ แคนกึ ถึงวันกอน ๆ บาง
ก็มันมีความทรงจำอันลืมไมลงที่ถิ่นเกิดนี้นี่นา และมันก็เปนเหตุผลใหขา
ไมกลากลับมาเหยียบที่นี่เปนสิบป
ขาปลอยความคิดลองลอยไปเรื่อย ๆ ขณะเดินผานทุงราบกอน
เดินขึ้นไปอีกเนินในระหวางเดินกลับที่พักซึ่งไมใหญโตนัก แตมีขาวของ
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เครื่องใชสะดวกสบายในแบบคนเรรอน ครั้นพอมาถึงขาก็จัดแจงเทผลไม
ออกมาเลือก ที่แข็งโปกปาหัวหมารองเองสงเขาไปเก็บไวในสุด กำลัง
นวลงามเอาผาคลุมไวอีกสองวันเจอกัน สวนบวมแบบกดตรงไหนเปน
หลุมตรงนั้นวางไวในสายตาเตรียมเก็บกวาดลงกระเพาะได หลังจาก
คัดแยกผลไมเสร็จขาก็ออกมาดานนอกพรอมกระปองใบโต ไมมีอะไร
มาก แคไปตักน้ำที่ลำธารใกล ๆ เทานั้นละ
น้ำในลำธารใสแจวจนมองเห็นพืน้ ดานลางไดชดั เจน ปลานอยใหญ
วายผานไปมาหลอกลอใหขา น้ำลายสอ อยางนึกอยากเอาขึน้ มายางสักตัว
ขณะที่กำลังตั้งใจคิดถึงปลายางตัวอวนหอมกรุน ขาอันแสนยาวของขาก็
ไถลลื่นเขาไปเสียบรากไม เลนเอาหัวทิ่มพื้น
ตูม!
น้ำกระจาย ปลากระเด็นหวือขึ้นไปวายบนอากาศกอนจะตกลง
เกลื่อนรอบ ๆ ตัว อะไรบางอยางเฉี่ยวหัวขาไปแบบเสนยาแดงผาแปด
ไปตกลงในลำธาร ขากลืนน้ำลายหนืดคอกอนจะกอบหัวใจขึ้นมาไวที่เดิม
เพราะมันตกลงไปเตนที่ตาตุมแลว
“ชิ หลบไดงั้นรึ ทาทางเจาคงกระดูกแข็งกวาที่คิด”
ความกดดัน จิตสังหาร กระแสเสียงเย็นเฉียบ พวงสายตาเย็นเยือก
เขาไปดวยแลว... พอคุณฤดูหนาวเรียกกงแลวครับ ขาหมุนตัวไปทาง
ตนเสียงชา ๆ แบบไมเคยคาดเลยวา คนที่ไดเจอคนแรกในรอบสองเดือน
จะเปนคนที่ขาขึ้นบัญชีไววาเปนหนึ่งในสองสุดยอดสิ่งมีชีวิตอันตราย!
“ลีฮีเตอร การทักทายของเจาเปนอันตรายตอหัวใจขานะวอย”
ทัง้ ทีร่ วู า เปนตัวอันตรายแตขา อดไมไดทจ่ี ะบนใสเสียหนอย ลีฮเี ตอร
กระตุกยิ้มเย็นมากขึ้นอีกระดับ
“แคหวั ใจหรือ ขาคิดวามันนาจะเปนหัวบนบาเจามากกวา” สองมือ
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เรืองแสงสีดำขึ้นทันใด
“เฮย!” ไดแคนั้น พอเจาประคุณก็สงมันใสขาไมมีการพูดอะไร
อีกทั้งนั้น
ขาสาวเทาเร็วจีห๋ ลบไปมา ลูกพลังยังคงตามติด ไมรจู ะไปทางไหน
ขาเลยวิ่งเขาไปหาเจาคนเสกเวทเสียเลย แตแลวขาแสนดีของขามันก็
ขัดกันเองสงขาวัดพื้นโชวจอมเวทดำเสียงั้น ลูกพลังที่กวดมาเลย...ตูม!
ไมใชขาแตเปนเกราะพลังของลีฮีเตอรนั่นละที่รับเขาไปเต็ม ๆ ขา
ลมกอนถึงตัวเขาแคสองศอกกวา ๆ ลูกพลังเลยพุงเขาใสคนเสกนั่นเอง
เกราะพลังพังกระจายพรอมสายพลังอีกเสนพุงเขาใสขาที่สปริงตัวขึ้นจาก
พื้นแลวออกวิ่งอีกรอบ
“มันเรื่องอะไรของเจากัน มาถึงก็ซัดเอา ๆ ขาไปทำอะไรใหหรือไง
ฟะ!” ขาแหกปากสนั่นทุง
“ทำอะไรงั้นหรือ...” ไมแคสายพลังแลว คราวนี้เวทสังหารเลยละ
“เฮย! เฮย! เฮย!!”
สายเวทแรกเฉี่ยวใหเลือดซิบ เวทที่ตามมาขากระโดดหลบสุดตัว
ถึงกระนั้นก็โดนเขาไปเล็กนอย แตเล็กนอยนั่นเลนเอาเริ่มรุงริ่ง ขาลุกขึ้น
มาไดแลววากออกไปสุดเสียง
“ใหมันนอย ๆ หนอย เจาไปกินรังแตนที่ไหนมาขาไมรู แตมาพาล
ใสแบบนีเ้ ปนนิสยั ของเจาหรือไง!” ขาไมคดิ วาคนหนาตาดีจะนิสยั แยทกุ คน
นะ อยางนอยขาคนหนึ่งละที่นิสัยดีติดระดับ (?)
ลีฮีเตอรชะงักมือ ใบหนาหลอเหี้ยมเปลี่ยนเปนหงุดหงิดแบบเบื่อ
นิสัยใครบางคน “จดหมาย”
“หา?” อยู ๆ เจาจอมเวทดำก็พดู ถึงอะไรทีม่ นั ไมเกีย่ วกับการซัดเละ
เมื่อครูซะงั้น
“จดหมายสมัครสอบอัศวินที่เจาสงมาเคลือบดวยพลังของไซรีทัส
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และมันก็บังคับใหขาตองไปสอบอัศวินในปนี้” เขากัดฟนแนนขมความ
โมโหเต็มที่ แตขาที่ไดยินเขาพูดนี่สิเหวอไปไกลลิบแลว
มุกนี้ขาคุนมันอยางนากลัว “เจาวาขาสงจดหมายสมัครสอบอัศวิน
ไปให...เมื่อไหรกัน”
“อาทิตยที่แลว” ถอยคำหวนสั้นสวนกลับมาทันใด
ขายื่นมือหนึ่งไปดานหนาแบบขอเวลาคิดเดี๋ยว ตั้งแตจำความได
จนบัดนี้ไมเคยสงจดหมายสักฉบับ ถาขาจะหาใครขาจะเดินทางไปหาเอง
แลวเรื่องเกี่ยวกับอัศวินยิ่งไมตองพูด ขาตองใชความสามารถระดับพิเศษ
ในการหลบหนีมาจนปานนี้ แลวใครมันจะไปหาใบสมัครมาสงใหไดกนั เลา
“ขาไมเคยสงจดหมายไปหาเจา”
“แตจดหมายนั่นมันลงทายดวยชื่อเจา!” เขายังคงตอบกลับไดเร็ว
เหมือนเดิม
“ถึงจะเปนชื่อขา ก็ใชวาขาตองเปนผูสงนี่นา”
“มันเคลือบดวยพลังของไซรีทัส แลวจะไมใชของเจาไดอยางไร”
อารมณฉุนเฉียวกับเสียงเขียว ๆ กลับมาที่ลีฮีเตอรอีกแลว แตขาสิ
กำลังเริ่มหนาเขียวกับชื่อที่หลุดออกมาจากปากจอมเวทดำถึงสองครั้ง
ขาพยายามไมนึกถึงเจาของชื่อตลอดเวลาเกือบสิบเดือน สะกดตนเองให
ลืมตัวตนของคนผมทองเพือ่ ทีจ่ ะไมเผลอนึกถึงขึน้ มา ไมงน้ั เขาจะรูต ำแหนง
ทีข่ า อยูท นั ที แลวทีนอี้ าชีพรับจางตายฟรีแทนชาวบานก็จะมาประเคนถึงที่
“ฟงนะลีฮีเตอร ตั้งแตขาออกจากมูเกียรมา ขาไมแมนแตจะเฉียด
เขาไปใกลเมืองหลวงเบอรเรี่ยน และไมเคยติดตอปราการอัศวินสักครั้ง”
ขาย้ำชัด ๆ หนัก ๆ พรอมจองตาสีน้ำเงินตอบ แววความฉงนเริ่ม
ผุดบนใบหนาจอมเวทดำ
“นีห่ มายความวาเจาไมไดกลับปราการอัศวินเลยหรือ ตัง้ แตทำลาย
คอรของอักขระเทวะผนึกเกาชั้นฟานั่น”
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“เออ”
ขาอุตสาหลมื ทุกอยางไปแลวนะ เจายังเอามากระทุง ความจำขาอีก
ทำเอาขาเกือบจะนึกถึงขึ้นมาใหเสียวสันหลังวาบแนะ
ลีฮีเตอรอึ้งไปเลย คงจะไมคิดละสิวาไอที่ถูกเรียกวาแซงทิตี้ไนท
มันไมติดตอปราการอัศวิน แถมออกมาเรรอนอีกตางหาก
“ถ า เป น จดหมายจากปราการอั ศ วิ น ทำไมต อ งใช บ ริ ก ารของ
โรบิวอะซอร?” เจาตัวพึมพำกับตนเองแตขาไดยิน
“เพราะรูนะสิ ถามาจากปราการอัศวินเจาคงเผาทิ้งแบบไมแตะ
โดยเฉพาะอยางยิ่งถามาจากคนนั้น ถูกไหม” ลีฮีเตอรมองขาอยางอึ้ง
เพิ่มขึ้น คงไมพอใจที่ถูกขาอานนิสัยออกกอนจะสะบัดหนาไปทางอื่น
“งั้นรึ ทั้งหมดนั่นเปนแผนของไซรีทัสคนเดียวสินะ” จอมเวทดำ
บนอยางหัวเสียเกินรับ เขาคงไมคิดวาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะใชแผนนา
โมโหแบบนี้ วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่แสนบริสุทธิ์ทุกยุคทุกสมัยมามีนิสัย
เจาเลหขนาดนี้เพราะไดนิสัยจาก...ขา
ลีฮเี ตอรสะบัดหนากลับมาเขม็งตาใสขา ใหม “เขาบอกกันวาวิญญาณ
ศักดิ์สิทธิ์จะไดนิสัยสวนหนึ่งไปจากแซงทิตี้ไนทที่ตนเชื่อมจิตดวย ซึ่งนั่น
ก็หมายความวา ทั้งหมดนั้นมันมาจากเจา”
นั่นไง วกกลับมาที่ขาอีกจนได อันนี้มันพาลของจริงแลวทานจอม
เวทดำ ขาไมรเู รื่องอะไรดวยสักหนอย
“ทำไมเจาตองโกรธขนาดนั้นดวยเลา ถาเจาไมอยากสอบก็ไมตอง
ไปสมัครสิ เรื่องแคนี้ทำไมตองมาโวยกับขาดวย แคใบสมัครเผา ๆ ไปซะ
ก็หมดเรื่อง”
ขาไมเห็นวามันจะยากตรงไหนกับแคจดหมายติดใบสมัครสอบ
อัศวิน อยางลีฮีเตอรกระดิกนิ้วทีเดียวจดหมายนั่นก็ไมเหลือซากแลว ตอ
ใหมีพลังของ...อะไรนั่นเคลือบมาดวยก็เถอะ
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ลีฮเี ตอรสะดุง เฮือกสีหนาเหมือนเห็นไสเดือนยักษเตนระบำฉายชัด
กอนจะออมแอมพูดออกมา “ขา... ถูกไซรีทัสจับวิญญาณเอาไวแลว”
“อะไรนะ!” ขาตะเบ็งออกไปหาสิบแปดหลอดเสียง มันเกิดอะไรขึ้น
ระหวางที่ขาเรรอนละนั่น “เจาไปทำอีทาไหนใหถูกจับไดฟะ แบบนี้ไมวา
เจาอยูที่ไหนเขาก็หาเจาพบไดทุกที่ แถมยังขัดคำสั่งเขาไมไดดวย อยู ๆ
เอาอิสระตัวเองยกใหเฉยเลย... เจายังสติครบหรือเปลา” ถาในเวลาปกติ
ขาไมคิดวาลีฮีเตอรจะทำอะไรโง ๆ แบบนั้น คนที่มีความมั่นใจในตนเอง
จนถึงขนาดเลือกเสนทางเดินของตนเองแบบไมเกรงสายตาใคร คงไม
ยอมใหใครมาจับไวไดงาย ๆ หรอก
ลีฮเี ตอรรบี หลบตาขา ดูทา เขากำลังจะจนมุมอะไรสักอยาง “จะยังไง
ก็ชาง ในเมื่อจดหมายนั่นไมเกี่ยวกับเจาก็แลวไป”
อาว... เลิกงาย ๆ เลยหรือนั่น
“วาแตเจาเถอะ มาทำอะไรในที่รกรางไรผูคนแบบนี้” ทุงหญากวาง
ไกลสุดสายตากำลังถูกยอมเปนสีสมจากแสงอาทิตยที่จวนจะลับของฟา
เงาไมตนใหญตนเดียวบนเนินสูงทอดยาวไปไกลลิบ นกกาบนฟาตางบิน
กลับรัง มองดูแลวใหความรูสึกเหงาไมนอย
ขายิ้มนิดหนอยใหคนถาม “เปนที่ที่สงบดีไหมละ”
“สงบเงียบและก็วาเหวดวย” ลีฮีเตอรกวาดตาไปรอบ ๆ กอนจะ
กลับมาที่ขา “เจาอยูที่นี่มานานแคไหนแลว”
ขาไมตอบแตเริ่มเดินกลับที่พัก ลีฮีเตอรเห็นแบบนั้นจึงเดินตาม
ขามา เราเดินกันเงียบ ๆ มาครูหนึ่ง ขาจึงถามขึ้น
“แลวเจาจะไปสอบอัศวินหรือเปลาลีฮีเตอร”
ขาไดยินเสียงสบถเล็กนอย กอนคนผมสีน้ำตาลทองที่เวลานี้ถูก
แสงอาทิตยยอมเปนสีทองไปแลวจะตอบกลับมา
“ไมไปไดยังไงเลาเลนประทับตราวิญญาณขาลงไปในใบสมัครแลว
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ลองไมไปสิ เวททั้งหมดของขาไดถูกดูดไปเก็บไวในกระดาษแผนนั้น
หมดแน” เจาตัวขยับมืออยางโมโห “นิสัยเจามันแยจริง ๆ”
“เฮย เรื่องอะไรมาวากันแบบนี้ เจาไปมีเรื่องกับเขาจนโดนจับ
วิญญาณเองแลวมาโทษขาไดไง มันตองโทษตัวเองสิเวย” ขาชีห้ นาซะเลย
และก็ไดเห็นลีฮีเตอรหลบตาวูบ... อะฮา มันคงเปนการทำตนเองจริงแท
แนเลย “ลีฮเี ตอร” ขาเรียกเขาแบบขมขูน อ ย ๆ “เจามีเรือ่ งอะไรกับไซรีทสั
กันแน”
ขาฉีกยิม้ เจาเลหใ สจอมเวทดำแลวตองยกมือขึน้ ปดปากอยางเรงดวน
หนาซีดลงฉับพลัน
“ปากขา! เอาจนได”
ไดแคนั้นขากับลีฮีเตอรก็ตองสะดุงกับแสงสีทองที่สวางวาบขึ้นมา
ดานหลังพรอมเสียงหัวเราะอยางเอ็นดู
“วัยเดียวกัน ถึงดื้อเหมือนกันหรือไง”
ขาอยากจะเผาใหหญาราบเปนหนากลอง ลีฮเี ตอรเพราะเจาเต็ม ๆ
เลย ขาไมเคยนึกถึงมาเกือบสิบเดือน แลวดูสิ... เจามาไมถึงชั่วโมงก็ลาก
ตัวอันตรายติดอันดับอีกหนึ่งมาซะงาย ๆ แถมมาแบบกะเลนขาตาบอด
อีกดวย
ขากับลีฮีเตอรตางพรอมใจกันถอยหลังหลายกาวใหหางไซรีทัส
รอยยิ้มงามทอประกายระยิบระยับยกระดับความงามขึ้นอีกสิบเทา ให
นึกถึงแวนกันแดดที่ไมอยูในหัวมานาน... ขาซื้อไวแลว แตขอโทษไมได
หยิบติดมือมา ขาสงยิ้มแหยใหเขา ทางลีฮีเตอรก็พอกัน แตถาดูดี ๆ ทาง
จอมเวทดำมันนาจะเหมือนแยกเขี้ยวขูมากกวา
“นึกแลวเชียววาลีฮีเตอรตองหาทานเจอได ในเมื่อทานยอมบอก
ชื่อกับเขานี่นา ถึงเขาจับวิญญาณทานไวไมไดแตแกะรองรอยของทานได
แนนอน” ไซรีทัสพูดพรอมแจกจายรอยยิ้มแยงตาชาวบาน
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“นี่หมายความวาทานจงใจใชลีฮีเตอรตามหาขา จดหมายนั่นแค
ลอเลนหรือ” ขาคาดไมถึงจริง ๆ วาเขาจะหลอกใชคนเปนดวย
ไซรีทัสจุปากทาทางเจาเลหอยางที่ขาเห็นแลวอยากขุดหลุม...แลว
มุดหนี “ขาเอาจริงตางหาก ทั้งสองเรื่องเลยดวย”
โลภมาก!
“เหมือนทานไง”
ลืมไป...ใกลขนาดนี้คิดดังไมได
ขาขยับถอยหางไปอีกหนอย พรอมระมัดระวังเต็มที่ ถาเกิดอยู ๆ
พี่แกแวบมาควาคอกลับปราการอัศวินขาคงหลบทันบางละนา วาแลวก็
กำดาบสั้นกันเหนียวไวดวยดีกวา
ลีฮีเตอรจองคนผมทองอยางหงุดหงิดแลวทำทาจะเผน ขาเลยรีบ
ควาคอไว
“อยาคิดจะทิ้งกันเชียวนะ ‘นั่น’ มาที่นี่ไดเพราะเจาชัด ๆ” ขาจิก
เสียงหนักใสพรอมแววตาอาฆาต
“เจาเรียกชือ่ เขาเองตางหาก” เจาจอมเวทดำรีบปดความรับผิดชอบ
“ถาเจาไมมากวนขาในทีส่ งบ ๆ แบบนี้ ขาจะหลุดปากออกไปหรือ”
ขาไมยอมเด็ดขาด หากถูกลากกลับปราการอัศวินขาจะเอาเจาไปดวย
ขาปลอยมือจากดามมีดสั้นขางเอวมาขยับแบบเตรียมตะครุบจอมเวทดำ
ตรงหนา
เหมือนลีฮีเตอรจะรูวาขาคิดอะไร เจาตัวอาปากทำทาจะรายเวท
สักบท แตชา ไปกวามืองาม ๆ ทีว่ างแหมะลงบนไหลเขาขางหนึง่ และทีไ่ หล
ขาขางหนึ่ง
กรี๊ด~! สนั่นหวั่นไหว...แคในใจเทานั้นแหละ ซึ่งนี่ก็ทำใหไซรีทัส
เก็บสีหนาขำไวไมอยูแลว ขืนขาสงเสียงออกไปจริง ๆ เขาคงฮาแตกไมมี
กั๊กแน
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ขาโดนจับไดอยางไมทันตั้งตัวเลยละ ลีฮีเตอรเองก็ดวย เจาตัวหัน
ไปสงเสียงสบถยาวเหยียดทางอื่นแบบอารมณเสียเต็มที่
“ดิวดร็อฟ ทานมาทำอะไรในทีร่ า งหางไกลผูค นแบบนีก้ นั ?” ไซรีทสั
ปลอยมือจากไหลขากับลีฮีเตอรแลวถามอยางสงสัยปนสนใจ มันทำให
ลีฮีเตอรหันมาสนใจดวย
ขาถอนใจเฮือกใหญแลวเริ่มออกเดินอีกครั้ง ไซรีทัสไมหามแตเดิน
ตามมา ลีฮีเตอรที่อยากรูอยูกอนแลวเลยตองตามมาดวย
“ที่นี่คือหมูบานของขา... ไมสิตองบอกวาเคยเปนที่ตั้งของหมูบาน
ที่ขาเกิด”
“หมูบานของทาน!” สีหนาตกใจของคนงามคนหลอมันนาดูอยางนี้
เอง สงสัยตองทำใหตกใจบอย ๆ แลวสิ
ไซรีทัสกวาดตาไปรอบ ๆ หนึ่งครั้ง ลีฮีเตอรก็มองออกไปเชนกัน
กอนที่ทั้งสองจะมองมาที่ขา
“นี่มันไมมีวี่แวววาเคยมีหมูบานมากอนเลยนะ” ในที่สุดไซรีทัสก็
พูดออกมาแบบคอนขางกลัววาจะทำรายจิตใจขาหรือเปลา เพราะเงียบ
ไปนานพอดูกวาจะพูดออกมาได
ขาหัวเราะนิดหนึ่ง “มันรางมาสิบกวาปแลวนี่”
“แคสิบกวาปมันตองมีบานเกา ๆ ไมก็สิ่งปลูกสรางอะไรเหลืออยู
บางสิ แตนี่... ไมมีอะไรบงบอกวาที่นี่เคยมีหมูบานมากอนเลยดวยซ้ำ”
ลีฮีเตอรชักสีหนาเหมือนคนอยากมีเรื่องกับขาอีกละ
ขาหยุดเดินแลวหมุนตัวกลับไปมองทัง้ สองตรง ๆ “มันยอมไมเหลือ
อะไรอยูแลว ในเมื่อมันถูกเพลิงจากดารคอิงเรมเผาไปนี่นา” เหตุการณ
ในวันนัน้ ขาจำไดดี แตขา ไมคดิ จะเลาใหใครฟง และความจริงจากปากขาก็
ทำเอาผูท รงอำนาจสองคนใบรบั ประทานทันใด ใบหนาทัง้ สองซีดลงราวกับ
นัดหมายกันมา “สิ่งที่พอจะบอกวาตรงนี้คือหมูบานของขาคือตนแอช
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บนเนินนั่น เพราะมันอยูหางหมูบานเลยไมโดนเผาไปดวย เพลิงของ
ดารคอิงเรมสุดยอดนากลัวของจริง แคไมกนี่ าทีเปลีย่ นหมูบ า นสองรอยกวา
หลังคาเรือนกลายเปนทุง โลงแตกระแหง เพลิงนัน่ แคเผากอนหินพรึบเดียว
หินทั้งกอนก็กลายเปนกอนผลึก นั่นแคอำนาจหนึ่งของดารคอิงเรม ถาจะ
สูกับมังกรตัวนั้นจริง ๆ เตรียมตัวตายไวใหพรอมดวยละ” ขาสงยิ้มเย็น ๆ
ใหไซรีทัส
ปากข า พู ด ยกย อ งศั ต รู ตั ว ฉกาจที่ ไ ซรี ทั ส หมายมาดไว ว า ถ า มี
แซงทิตี้ไนทจะกำจัดมันได ...คงตองคิดใหมากกวาเดิมเสียแลว ลีฮีเตอร
ผอนลมหายใจยาวแลวถามขาเสียงเย็น
“ฟงจากที่เจาพูดแลว เจานาจะแคนดารคอิงเรมไมนอย แตขากลับ
ไมรูสึกวาเจาโกรธแคนดารคอิงเรมที่ทำกับหมูบานเจาเลยแมนแตนอย
ซ้ำเจายังยกยองความทรงอำนาจของมันอีก เจามันผิดปกติเกินไปแลว”
แววตาคลางแคลงปนระวังตัวฉายชัด
และมันกำลังลามไปที่ไซรีทัสดวย “ดิวดร็อฟ...เจาอยูฝายมนุษย
จริง ๆ หรือเปลา”
นัน่ เปนคำถามทีท่ ำใหขา ขยับยิม้ ทำใหสองคนนัน้ มีสหี นาแปลก ๆ
“ใครจะเขาใจวาอยางไรขาไมสน แตขาอยูฝายเดียวกับโลกนี้ละ”
หนาตางง ๆ ปนเออนอย ๆ ของคนหนาตาดีมันนามองแบบนี้
นี่เอง ตองแกลงบอย ๆ แลว
“อยูฝายโลกนี้ นั่นพอสรุปไดวาทานอยูฝายเดียวกับมนุษยดวย
ใชไหม” ไซรีทัสไมแนใจในสิ่งที่ขาบอกหรือไมแนใจในสิ่งที่สื่อออกไปไมรู
นะ ก็เขายังมีสีหนากังขาไมปดบังเลยนี่นา
“ขาไมคดิ รายกับมนุษยดว ยกันหรอกนา ขาออกจะเปนคนดีมนี ำ้ ใจ
แถมรักเด็กดวยนะ”
ขาจีบปากจีบคอพูดแบบผูเขาประกวดนางงามเชียวนา และนั่นก็
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ทำใหขาไดเห็นสีหนาสุดพะอืดพะอมของคนหนาตาดีสองคนที่นาถาย
เก็บไวแบล็คเมลทีหลังจริง ๆ ติดแตวาจะเอาอะไรถายเก็บไวละ
“ขาวาตนเองอันตรายแลว แตถาเทียบกับเจาคงหางกันหลายขุม”
ลีฮีเตอรทาจะเบื่อกับการเขมนขาแลวละ เขาเลยหันไปมองตนแอชบน
เนินที่ขากางกระโจมเล็ก ๆ ไวแทน
ขาหัวเราะเสียงดัง “ขาจะถือวานั่นเปนคำชมละกัน”
แสงอาทิตยของวันหมดลงและปลอยใหความมืดเขายึดครองพื้นที่
ทั้งหมด ไซรีทัสจึงเสกลูกไฟขึ้นมาลูกหนึ่ง และมันก็มาพรอมเสียงแหวก
อากาศของอะไรสักอยางที่ตรงมายังขาเสียดวย
“โอย!”
ขารองเสียงหลงกับการถูกบางอยางมัดแนน ๆ พรอมแรงกระตุก
จนตัวลอย สุดทายตกกระแทกพื้นใหนั่งจุกแบบไมมีปญญาลุกเองแลว
“ดิวดร็อฟ!” ไซรีทสั ขยับมือเตรียมใชเวท ลีฮเี ตอรยนื เฉยแตดวงตา
แววอยางนาสยอง
ขาสะบัดหัวหลายทีเพื่อไลความมึนงงจากการกระแทกพื้น แลว
มองสำรวจวาเกิดอะไรขึ้น กอนกมมองตนเองที่มีเชือกเสนใหญมัดแนน
จนแทบหายใจไมออก แลวเงยมองเงาสูงใหญที่ยืนอยูใกล ๆ
ชายฉกรรจรา งสูงใหญตวั ล่ำบึกประมาณสิบหาคนกำลังลอมไซรีทสั
กับลีฮเี ตอร ดวยสีหนาทาทางกระหยิม่ ยิม้ ยองแปลก ๆ สวนทีย่ นื อยูข า ง ๆ
ขาก็นอง ๆ หมีสีน้ำตาลสักตัว
“ไมนึกวากลางที่รกรางจะไดเจอของดีถึงสองชิ้นแบบนี้” เจาคน
ตัวใหญกวาหมียิ้มชอบใจขณะไลสายตาไปตามรางไซรีทัสกับลีฮีเตอร
“เจาสองคนนี้คงมีคนแยงกันประมูลแน”
ฟงจากคำพูดแลวเจาพวกนี้ตองเปนพอคาทาสแน ๆ และพวกมัน
คงคิดจะจับไซรีทัสกับลีฮีเตอรไปขายพวกเงินหนัก ชางไมเคยตายกัน
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เลยนะพวกทาน ตอใหมีพวกทานอีกกองทัพ ไมสิอีกสิบกองทัพเลยเอา
คงยังไมแคลวถูกเทพสงครามในรางมนุษยสองคนนี่กวาดทิ้งในอึดใจแน
อา...ขอไวอาลัยใหกอนเลยละกัน
“คิดจะมาตั้งที่พักแถวนี้เทานั้น กลับไดเจอสินคาราคาสูง ขามัน
โชคดีเหลือเกิน” สัญญาณลงมือถูกสงออกไป
ขาวาโชครายบันลือโลกตางหากพวกทาน
“จับมันไว แตถนอมหนอยนะโวย...อยาใหเสียราคา” คำสัง่ เฉียบขาด
มาพรอมการรุมของสิบหาตอสอง
ขาสายหนาแลวมองเจาคนสั่งที่ยืนอยูขาง ๆ ขา แลวตองตาโตกับ
พลอยแดงเม็ดงามบนหัวเข็มขัดของเจานั่น
นั่นมันผลึกอัคคีเนื้อบริสุทธิ์!
‘ไซรีทสั ใหพวกมันจับซะ บอกลีฮเี ตอรอยาขัดขืนดวย!’ ขาสะบัดหนา
ไปทางไซรีทัสพรอมตะโกนในใจออกไปดังเทาที่จะทำได ไซรีทัสชะงักกึก
จากที่ตั้งทาจะกวาดพวกหาเรื่องตรงหนา
ดวงตาสีทองเต็มไปดวยความฉงนหันมาสบกับตาสีมวงของขา ขา
รูวาเขาไมเขาใจวาทำไมถึงตองการใหทำแบบนั้น
‘ลีฮีเตอรดวย’ ขาพยักหนาไปทางจอมเวทดำที่จะเอาเรื่องแลว
วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ขมวดคิ้วมุนแตก็ยอมทำตามในที่สุด
“ลีฮีเตอรอยาขัดขืน ยอมใหพวกมันจับซะ”
จอมเวทดำสะบัดหนามาทางคนพูดเร็วขนาดกระดูกคอแทบลั่น
สีหนาเหมือนคนไดยินเรื่องตลกรายฉายชัด “ลอเลนหรือเปลา” เจาตัว
สงเสียงเย็น ๆ ลอดไรฟน
“ลีฮีเตอร” แตน้ำเสียงของทางนี้เย็นกวา แถมแววตาจับจองแบบ
ขมขูเขาไปดวย
จอมเวทดำขยับมือเหมือนอยากจะบีบคอใครบางคนกอนจะทิ้งมือ
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ทั้งสองลงขางตัวอยางขัดใจ แลวผอนลมหายใจเพื่อสงบสติอารมณของ
ตัวเอง และแลวเราทั้งสามก็โดนโยนเขากรงขังในรถมาคันใหญ
ภายในกรงขังมีคนอยูก อ นแลวสามคน และทัง้ สามลวนงามหยดยอย
พอพวกขาถูกสงเขาไปทั้งสามตางมองคนผมทองกันตาคาง ก็เขาใจนะ
งามอยางไมใชคนมันแบบนีแ้ หละ สวนทางลีฮเี ตอรถงึ จะอยากมองแคไหน
ก็คงไมมีใครกลามองเวลาที่พี่แกแผจิตสังหารออกมาเต็มที่แบบตอนนี้
หรอก
“มันเรือ่ งอะไรกัน หวังวาคงมีเหตุผลดี ๆ มาอธิบายไดละ ” จอมเวทดำ
แทบจะงับหัวคนผมทองอยูรอมรอ
ไซรีทสั ถอนใจแลวชีม้ าทางขา “คำสัง่ จากดิวดร็อฟ” คำพูดเนนชัด ๆ
ทำใหจิตสังหารเปลี่ยนเปามาทางขาแทน
“อธิบายมา”
เขาคงอยากผลิตน้ำแข็งมาขวางหัวขาเต็มทีแลวละ แตขา มันเริม่ ชิน
กับสิ่งมีชีวิตอันตรายสองคนนี้แลว เลยฉีกยิ้มสูเขาไปไดไมยาก
“ถาอยากอาละวาดใหมันมีประโยชนมาก ๆ หนอย ไปอาละวาดที่
รังพวกมันเลยไมดีกวาหรือ อยางนอยนาจะชวยไดอีกหลายคนจริงไหม”
ขายกเหตุผลนาฟงใหทั้งสองคนลดความรูสึกอยากตื้บชาวบานลง
ไปไดบางเล็กนอย
“แครงั ของพวกมันเคนคอถามเอาทีหลังก็ได” ลีฮเี ตอรยงั คงไมพอใจ
กับการที่ตนเองตองมาอยูในกรงขัง
“ขาไมอยากใหตื้บตอนนี้นี่นา” ขาไมสนเสียงโอดครวญนั่น ยังไง
ไซรีทัสคงเห็นดวยกับความคิดของขาละ เขายิ้มออกแลวนี่
“เอานา ไปอาละวาดที่รังทีเดียวอยางที่ดิวดร็อฟวา ขาคิดวาก็ดี
เหมือนกันนะ”
ฮั่นแน พูดเขาขางดวยละ แบบนี้เปาหมายที่ขาเล็งไวตองไดแน
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“คิดเสียงดังเชียวนะ ผลึกอัคคีนั่นนาสนใจปานนั้นเชียว” ไซรีทัส
หลิ่วตามาทางขา
เขาไดยินความคิดลึก ๆ ของขาดวยหรือนั่น!
“ไดยินสิ ทานเก็บอาการกระดี๊กระดาไวไมอยูแบบนั้น ซ้ำตอนนี้
ทานกับขาแทบจะนั่งเขาเกยกันดวย แลวขาจะไมไดยินไดอยางไรวาทาน
คิดอะไรอยู” สีหนาออนอกออนใจของไซรีทัสบงบอกใหรูวา สิ่งที่ขาคิดไม
รอดเขาเลยจริง ๆ
“ผลึกอัคคี...มันเกี่ยวอะไรดวย” ลีฮีเตอรผูไมรูอะไรเริ่มตาขวางใส
อีกครั้ง หลังจากนั่งเงียบไปครูหนึ่ง
ไซรีทัสขยับยิ้มที่ทำใหขาสะดุงโหยงแลวหันไปที่ลีฮีเตอร “อีกหนึ่ง
เปาหมายที่ยอมใหโดนจับไง ทาทางหมายมาดไวแลวละ จะเอาผลึกกอน
นั้นมาใหได”
จิตสังหาร รังสีพิฆาต แถมการขยับมือแบบอยากหักคอใครสักคน
กำลังทำใหจอมเวทดำแปลงรางเปนสัตวรา ยกระหายเลือด และเปาหมายของ
สัตวรายตนนั้นคงไมพนขานี่ละ โชคดีชะมัดที่มีไซรีทัสนั่งคั่นอยูตรงกลาง
มือจอมเวทเลยมาไมถึง
“ขาขยับหลบใหก็ไดนะ”
ไมตองมาทำเนียนวาใจดีเลยนะทาน
“ถือวาเอาคืนเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ทานพยายามหลบเลี่ยงมาถึงปานนี้
ละกัน ลีฮีเตอรหามใชเวทละ” วาแลวก็ลุกไปนั่งใกล ๆ ผูซึ่งอยูในกรง
กอนหนาเฉยเลย
“เออ...เราคุยกันไดใชไหม” ขาปนยิ้มใสซื่อสูจอมเวทดำที่อารมณ
ตอนนี้อยากมีเรื่องกับขาเต็มที่ เขายิ้มตอบมาแบบ...
“อยาอยูเลยเจา!” พรอมพุงเขามาดวยสองมือสองเทา
ขาไมมีเวลานับวาโดนไปกี่หมัดหรือสวนกลับไปกี่หมัด เราซัดกัน
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เละในขณะทีไ่ ซรีทสั ไปนัง่ โปรยยิม้ หวานใสผทู อี่ ยูใ นกรงเดียวกัน แบบไมมี
ขากับจอมเวทดำในสายตาแมแตนอย
“สวัสดี”
“...คะ”
“พวกทานเปนคนที่ไหนกันหรือ”
“ขาอยูที่หมูบานถัดจากที่นี่ไปอีกหาเนินคะ” หญิงสาววัยแรกรุน
ผิวขาวผมหยักเปนลอน ปากนิดจมูกหนอย ตอบไซรีทัสทาทางเขินอาย
ก็เธอหนาแดงแปรดเลยนี่นา อารมณกลัว ๆ ของเจาหลอนตกไปหมด
แลวเมื่อมาเจอคนหลอระดับเกินคน
“ขาสองคนเดินทางมาจากเมืองอืน่ คะ โดนจับมาเมือ่ วาน” สองสาว
ในชุดแปลกตาแตงามหมดจดอยางผูใ หญ สงสายตาหวานฉ่ำใสคนผมทอง
คงจะตกหลุมเสนหไซรีทัสไปเรียบรอย (อีกราย)
ไซรีทัสพยักหนานอย ๆ “นี่พวกเขาจะเอาเราไปขายที่ไหนกันนะ
จะเอาไปที่รังกอนหรือเปลานา” เขาพูดขึ้นลอย ๆ พอดีที่เสียงตวาดดัง
ขึ้นมาดวย
“เฮย เจาสองคนนั้นหยุดเดี๋ยวนี้นะโวย!” แถมน้ำถังหนึ่งสาดโครม
เขามาใสขากับลีฮีเตอรที่กำลังยำกันเละ
“หวาเย็น!” มือที่ใชตะลุมบอนกับลีฮีเตอรตองยกขึ้นปาดน้ำออก
จากหนา
“บาเอย!” พอกัน ลีฮีเตอรเองก็ตองเลิกเอาเรื่องขาอยางชวยไมได
“ถ า อยู เ งี ย บ ๆ กั น ไม ไ ด เจ า สองคนได โ ดนมั ด ติ ด กรงกั น แน ”
ถังใสน้ำเมื่อครูกระแทกโครมเขาซี่กรงแบบขมขูแรง ๆ “ไอหัวหงอก
กระดำกระดางนั่นนะ ถาเจาทำใหอีกคนเสียราคาละก็โดนหนักแน”
“หัวหงอกกระดำกระดาง... เฮย! วาขาเหรอ ขามีสภาพนั้นตั้งแต
เมื่อไหรกัน ไอพวกคาทาสเถื่อนตาถั่ว” ขากระโจนไปที่ซี่กรงจับเขยา
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“อยาเพิ่งไปสิโวย ขาดำ ๆ ดาง ๆ ตรงไหน” เจาคนสาดน้ำไมฟงเดินกลับ
ไปรวมกลุมที่ขางกองไฟเฉยเลย
“ยี้...นาเกลียดจังเปนโรคหรือเปลาไมรู”
“นั่นสิสีผิวดำ ๆ ดาง ๆ ดวย เมื่อกี้ไมทันสังเกต”
“อยามาทางนี้นะ”
ขารีบกมมองสำรวจตนเองจากเสียงยืนยันวามีอะไรผิดปกติจาก
สาว ๆ นั่น ดูแขน ดูขา หมุนไปหมุนมา... ไมเห็นมีอะไรแปลกตรงไหน
ผิวขายังขาวเหมือนเดิม จะวาไปมีรอยช้ำหลายจ้ำแฮะ ผมขายังคงเปน
สีเงินยวงเงางาม แลวทำไมเจาคนเอาน้ำมาสาดกับสาว ๆ นั่นถึงวาขา
แบบนั้นหวา?
“ลีฮีเตอร เจารายเวทพิลึกอะไรใสขาหรือเปลา” ขาเหลไปทาง
จอมเวทดำที่กำลังถอดเสื้อออกมาบิดไลน้ำ
จอมเวทดำใชหางตามองขาอยางสมเพช “ขาไมใชเวทกับเรื่อง
ไรสาระแบบนั้นใหมันเปลืองพลังหรอก”
ถาลีฮีเตอรไมไดใช มันก็เหลือแค...
ขาไมอยากจะหันสายตาไปทางตนกำเนิดความรูสึกอยากควา
แวนกันแดดติดตัวเลยจริงจริ๊ง แตก็ตองจำใจหันไป แลวถึงเห็นชัด ๆ
พอเจาประคุณกำลังกลั้นหัวเราะจนตัวสั่น
“ไซรีทัส...เจาทำอะไรขา”
ถากัดหัววิญญาณศักดิ์สิทธิ์ใหเลือดกระฉูดสักทีจะบาปไหมฟะ ถึง
บาปขาก็อยากลองกัดดูสักหน
‘แคใหคนอืน่ ๆ เห็นทานในรูปแบบมอซอ อมโรค และก็แกนดิ หนอย
เทานั้นละ’
เสียงที่ตอบกลับมาในหัวทำใหขาอยากแหกปากดัง ๆ แตไมละ
เปลี่ยนเปนโดดไปซัดสักตุบสองตุบดีกวา แตยังไมทันไดลงมือจริงไหล
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ขาก็ถูกมือดีกระตุกแรง ๆ ไปกระแทกซี่กรงเสียกอน
“โอย”
ขาหลุดเสียงรองนิดหนอย กอนจะหันไปเห็นมือใหญแข็งแรงจาก
นอกกรงขังจับไหลขาไวแนน
“เจาออกมาขางนอกซิ” เขาสัง่ ขาพรอมประตูกรงทีล่ งเวทไวเปดเอง
ตามความตองการของคนสัง่ นัน่ ราวเปนการบังคับใหขา ตองออกไปอยาง
ไมมีทางหลีกเลี่ยงได
ไมรูวาเขาตองการใหขาออกไปทำไมแตขาก็ยอมออกไปอยาง
วางายเพราะกลัวหนาคนสั่งนั่นละ ทันทีที่เดินหลุดออกมาจากกรง เชือก
เวทก็ปรากฏออกมามัดขาไว ขารูละเจานี่เปนผูใชเวท ไซรีทัสลุกพรวด
มาที่หนาประตูแตประตูปดตัวอยางรวดเร็วเกินกวาเขาจะออกมาทัน
“ขาตองการคุยกับเจานี่คนเดียวเทานั้น พวกเจาไมเกี่ยว”
คนทีเ่ อาขาออกมาจากกรงเปนชายวัยประมาณสามสิบตน ๆ รูปราง
สูงใหญนาเกรงขาม ดวงตาคมเหมือนเสือดำ และที่แน ๆ เขาเปนผูใช
เวทที่นากลัว
“ทานตองการคุยอะไรกับขาหรือ?” ขาหายใจไมทั่วทองกับสายตา
เหมือนเสือจองเหยื่อของเขา ขาอยากจะเลื่อนมือลงไปจับดาบสั้นที่เอว
แตขยับมือไมได... เดี๋ยวสิจะวาไปพวกมันไมเห็นดาบสั้นที่เอวไดไง ปกติ
ตองปลดอาวุธไปหมดแลว หรือวา ขาเหลไปทางไซรีทัสนิดหนึ่ง เจาตัว
ยักไหลให
งั้นหรือ... ไซรีทัสรายเวทพรางใหตั้งแตแรกแลวสินะ เพื่อใหขามี
อาวุธติดตัว แบบนี้มันคงมองไมเห็นปลอกแขนกับเซ็นไนทดวยแน ๆ
“หนาตาเจาดู ๆ แลวก็ใชไดเหมือนกัน” พูดพลางจับคางขาหัน
ไปมา
“ใช?” ขาขนลุกแปลก ๆ
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“มาเปนพวกขาไหม” มันไมนา จะเปนการถามเสียเลย ในเมือ่ คนพูด
สงจิตกดดันมาขูขาเต็ม ๆ
ขนคอขาลุกชัน ไซรีทัส...เพราะเวทกระดำกระดางของทานแท ๆ
ขาเลยกลายเปนของตองตาโจรคาทาสเลยไหมละ ทำหนุมหลอแสนดี
อยางขาเสียอนาคตหมดแลว
ไซรีทัสยกมือเกาหัวแบบเขาเองยังคาดไมถึงวาจะเกิดเรื่องแบบนี้
ขึ้น สวนลีฮีเตอรกำลังยิ้มเยาะขาเล็ก ๆ
“อยาเอาขาไปเปรียบกับพวกทานเลย ขามันแคคนธรรมดาไมมี
ฝมืออะไรจะไปเทียบพวกทานไดหรอก”
“ถาไดฆาคนสักสองสามคนก็ไมธรรมดาแลวละ” ขาลำคอแข็งเกร็ง
ขึ้นมาทันที เจาคนพูดใชน้ำเสียงนุมนวลแตแฝงความเหี้ยมโหดเอาไว
เต็มที่ “ถาชินแลวละก็มันจะสนุกมากเลยละ การเหยียบย่ำพวกออนแอ”
ขาเขาใจดีในโลกอันกวางใหญยอ มมีอยูแ ลวคนทีเ่ ห็นชีวติ ผูอ นื่ เปน
แคสิ่งของ ใหตนเองใชสอยหรือเหยียบย่ำ คนที่ไมสนใจชีวิตอื่นนอกจาก
ความสุขสบายของตนเทานั้น เพราะรูวามีอยูขาถึงพยายามอยูหาง ๆ คน
แบบนีไ้ ว ไมวา จะยกเหตุผลงาม ๆ ใดมาอางขาก็ทำใจใหชอบคนจำพวกนี้
ไมไดเลยจริง ๆ
“แลวสองคนในกรงนั่นละ” ลีฮีเตอรขยับมาติดซี่กรงบางละ ทาทาง
เขาจะสนใจนาดูวาขาจะตอบมันวาอยางไร
เขาปรายตาไปทางสองคนในกรงแลวขยับยิม้ “สองคนนัน้ มันสินคา
ชัน้ ดี พวกเศรษฐีกระเปาหนักทัง้ หลายคงแทบฆากันเพือ่ เปนเจาของสองคน
นั่นเลยละ โดยเฉพาะเจาผมทอง”
ขาไมเถียงหรอก อยางไซรีทัสทองคำกองเทาหัวก็คงมีคนทุม เสีย
แตวาทุมไปก็เปลาประโยชน ลีฮีเตอรเองก็เหมือนกัน ขืนมีใครทุมดวย
จุดประสงคแบบนั้น พอคุณคงลบหายมันทั้งตระกูล
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“วาไง อาชีพนี้จะทำใหเจาอยูอยางสุขสบายไปตลอดชาติเชียวนะ”
เจาตัวพูดเหมือนหยอกเยาขาพิกล ขาเมมปากแนน การถูกใคร
บงการชีวติ เปนสิง่ ทีข่ า ไมชอบมาก ๆ ถึงกระนัน้ ยังยกเวนไดถา การบงการ
นั้นเปนการทำใหอะไร ๆ ดีขึ้น แตกับเจาพวกนี้ไมใช!
“ขารูตัวเองดี คนอยางขาไมไดดีไปกวาใคร แคคนเดินดินธรรมดา
คนหนึง่ กระนัน้ ขาก็ไมเหยียบย่ำชีวติ ผูอ น่ื อยางพวกเจาเด็ดขาด!” มีเสียง
เทาไหรขาตะเบ็งออกไปทั้งหมด เลยทำใหพวกที่อยูรอบกองไฟหันมา
มองทั้งหมด
คนยืน่ ขอเสนอโจรคาทาสใหขา หัวเราะลัน่ แลวขาก็รสู กึ วามีของแข็ง
กระแทกเขากลางลำตัว ความเจ็บจุกแลนปราดเขาทั่วรางสงขาทรุดลง
กองที่พื้น แมแตเสียงรองอยางเจ็บปวดยังรองไมออกเลย
“ปากดี แตไมควรพูดในสิ่งที่ไมดีกับตนเองแบบนั้น เพราะมันจะ
ทำใหเจาเจ็บตัวเปลา ๆ”
รองเทาหนังหนาหนักถีบเขาไหลซายสงขาหงายไปกระแทกกรง
โครมใหญ หลังจากซัดขาดวยเวทไปเมื่อกี้ ความเจ็บที่หลังตามมาอีก
รอบ ขาหลุดเสียงโอยเบา ๆ และกอนจะโดนยำมากกวานั้นแสงสวางที่
แผแรงกดดันนาสะพรึงก็เขามาในสายตาขา
ตูม!
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ตอนที่ 2

เศษหินปลิวกันวอน ใบไมฟุงกระจายแลวตามมาดวยเสียงเอะอะ
จนฟงไมไดสรรพ เสียงอาวุธกระทบกันจากคนจำนวนมาก เสียงการราย
เวทและการถลมกันดวยพลังเวท เรียกใหเจาคนที่อยากใหขาไปเปนพวก
ตองหันไปสนใจทางโนนกอน
“หัวหนาเราถูกปลน!” พวกคาทาสตะโกนมาดังลั่น
พวกพันหนาเหลือแตลกู ตาใหเห็นหลายสิบคนบุกเขาจูโ จมรวดเร็ว
ราวพายุ คบไฟเล็ก ๆ มากมายถูกโยนเขามาเผาทั่วบริเวณ เจาคนที่เปน
หัวหนาจึงทิ้งขาไวแลวเขาไปตะลุมบอนกับพวกโจรปลนโจร
“ไซรีทัสปลดเชือกใหขาหนอยไดไหม” ขาเงยขึ้นมองคนผมทองที่
เกาะลูกกรงมองเรื่องสนุกดานนอก
เชือกพันกายหายวับไดตามทีต่ อ งการ พรอมไซรีทสั เปดประตูออก
มาลากขากลับเขากรง

“เวลาอยางนี้มันตองฉวยโอกาสหนีหรือไมก็ออกไปลุยดวยไมใช
หรือ” ขาเห็นผูทรงอำนาจทั้งสองยังคงมองเหตุการณระทึกขวัญดานนอก
กรงเหมือนเปนอาหารตา แบบนาน ๆ ไดดูทีเลยตั้งใจดูกันเต็มที่ สวน
สาว ๆ สามคนยังคงขยับหนีหางขาไปไกลลิบเหมือนเดิม ไซรีทัสยังไมได
ปลดเวทกระดำกระดางใหขาสินะ คิดแลวจึงยื่นมือไปสะกิด
“ทานยังลืมอีกเวทนะ”
ไซรีทัสหันมาเอียงคอมองอยางนารักนาถีบสงไปไกล ๆ เทา ใน
ดวงตาสีทองแฝงแววฉงน
“ก็ไอเวทกระดำกระดางทีท่ ำใหขา เปนทีถ่ กู ใจโจรนัน่ ไง” ขาบอกอยาง
อารมณหงุดหงิด
ไซรีทัสสงเสียงตอบรับในลำคอแลวหันกลับไปสนใจการซัดเละ
ดานนอกกรงตอ เขาทำเหมือนวาที่ขาพูดไมนาสนใจหรือแกลงไมสนใจ
กันแนขาไมรูแฮะ
แตขาเริ่มสอดสายสายตาหาไมหนาสาม ไมมี ในกรงขังมันจะมี
ไดไง เปลี่ยนเปาหมายเปนหินหนัก ๆ มือสักกอน...ก็ไมมีอีก ครั้นจะถอด
รองเทามาฟาดสักปาบ ไมเอาดีกวา เกิดรองเทาขาดขึ้นมาขาตองเดิน
เทาเปลา เจ็บเทาแน ๆ
เนื่องจากหาอะไรมาประทุษรายไมไดสักอยาง ขาเลยจำใจหันไป
แชงชักหักกระดูกเจาผมทองอีกดานหนึ่งแทน คิดวายังไงเขาตองไดยิน
แน ๆ
คนผมทองยนคิ้วกอนจะพนลมพรืดใหญทาทางออนอกออนใจ
ไมนอย “ไมรูวาสมองทานมันยังไงกันนะ ชางสรางสรรคออกมาไดอยาง
นากลัวเหลือเกิน” วาจบสายลมสีทองจาง ๆ พัดผานขาไปวูบหนึ่ง สาว
ทั้งสามตางมองขาอยางไมอยากเชื่อสายตาแลวหันไปซุบซิบกัน
นี่ขาคงไมมีอะไรประหลาดเพิ่มขึ้นมานะ
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ขาสะบัดหนาฉับไปทางเจาคนผมทองแลวยื่นมือไปดึงเสื้อจอม
เวทดำ ลีฮีเตอรหันมามองอยางเลี่ยงเสียไมไดทั้งที่เขากำลังสนุกกับการดู
โชวสงครามพลังเวทดานนอก
“ขามีอะไรประหลาดไปกวาเดิมหรือเปลา”
“คิดวาเจาจะมีอะไรประหลาดไปไดมากกวานีอ้ กี เหรอ” คนพูดจงใจ
เนนคำพูดหนัก ๆ
ที่ประโยคเดียวเลนเอาขาตองลงไปกระซิกกับพื้น เจ็บเหลือเกิน
“ขาผิดเองทีถ่ ามเจา” แลวเปลีย่ นเปาหมายไปทางสามสาว “พวกเจา
เห็นขาเปนยังไงตอนนี้” ถามันทุเรศไปกวาเดิมละก็ ไมรอดแนไซรีทัส
เสนผมสวย ๆ นั่นขาจะกลอนไปยัดหมอนใหหมดแลวเอาหมอนนั่นไป
ถวงน้ำ
คนผมทองสะดุงนิด ๆ กอนจะเบนหนาแบบกลั้นหัวเราะเต็มที่
มาทางขา “ความคิดแตละอยางของทาน ทำเอาขาเสียศูนยไดเลยนะนั่น”
“ข า เอาจริ ง เฟ ย !” ว า พลางชู ก ำป น ใส ด ว ย เลยได เ สี ย งหั ว เราะ
อยางเอ็นดูตอบกลับมา ขาหันไปทางสาว ๆ ใหม “วาไง ขายังหลอเหลา
เหมือนเดิมหรือเปลา” ถามพรอมแจกจายรอยยิ้มพิมพใจ
สาวแตละคนมีสีหนาฉงนแลวพรอมใจกันกวาดตามองตั้งแตหัว
จรดเทา “ทานเปนผูใชเวทหรือ” นางหนึ่งถามขึ้น
ขาสายหนา “ไมใชหรอก”
“งั้นทานเปลี่ยนหนาตนเองไดอยางไรกัน”
“นัน่ สิ เสือ้ ผากับสีผวิ ดวย” สาวแตละคนตางใชสายตาไมเชือ่ เด็ดขาด
ทิ่มแทงขา
ขายกมือนวดขมับทีหนึ่งกอนพูด “โทษเถอะ ขามันผิวขาวผมเงิน
และก็ตาสีมวงมาตั้งแตเกิดแลว”
“แตเมื้อกี้...”
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ขาไมรอใหเจาหลอนพูดจบรีบสวนออกไปทันที “นั่นมันมาจากเวท
ของเจานี่ตางหาก” ขาชี้หนาแบบเจาะจงตัว สามสาวมองตามนิ้วขาไปที่
คนผมทอง
“อะไรกัน ทานหยิบของแปลก ๆ เลนจนโดนคำสาปมาเองแลวมา
โยนใหขาไดไง นี่ดีนะที่คำสาปมันหมดฤทธิ์แลว ถามันมีฤทธิ์แรง ๆ ทาน
คงอยูใ นรูปรางแบบนัน้ ไปจนตายแนเลย” เจาผมทองแกตวั ไดอยางสมเหตุ
สมผล เรียกคะแนนความนาเชื่อถือจากสาว ๆ ไดแบบเททั้งใจ สายตา
ทิ่มแทงจากเจาหลอนเลยวกกลับมากระหน่ำขาเต็ม ๆ
“ไซรีทัส” ขากัดฟนแนน ไมรูจะหาอะไรมากระแทกเจาผมทองดี
มันถึงจะสาแกใจ
“เลิกตอปากตอคำไรสาระไดแลว ขางนอกนั่นเลิกกันแลวละ” ลี
ฮีเตอรบุยใบออกไปยังผลสงครามโจรปลนโจรนอกกรง
กองกำลั ง ค า ทาสเถื่ อ นแพ ร าบ ส ว นกองกำลั ง คลุ ม ผ า เริ่ ม จั บ
พวกคาทาสมัด และมีคนหนึ่งเดินมาทางกรง
“ในกรงยังมีอีกสามคน เอาไปดวย สวนพวกผูหญิงปลอยไป”
แนนอนละสามคนที่วาคงไมพนขา ไซรีทัส ลีฮีเตอร ก็เขามองแต
พวกขาสามคนเหมือนเจาะจงเลยนีน่ า จากนัน้ ขาก็ถกู มัดอีกครัง้ ออ ไซรีทสั
กับลีฮีเตอรก็โดนดวย เราสามคนถูกสงมารวมกับพวกอดีตพอคาทาสที่
ตอนนี้ผันตนเองมาเปนคนถูกจับบางแลว ขาขยับเขาไปใกล ๆ เจาคนที่
ชวนขาไปเปนพวกแลวมองเหยียดพรอมหัวเราะเบา ๆ
“ไงละความสุขสบายตลอดชีวิตของเจา” มันกัดฟนกรอด ๆ อยาง
อยากลุกขึ้นมาตื้บขาแตไมมีปญญา เพราะเชือกเวทที่มัดอยูมันติดกับ
อีกหลายคนดวย แตดูแลวมันคงไมรูวาขาเปนคนเดียวกับที่มันเอยปาก
ชวนเมื่อครู
“จะสงพวกมันไปที่ไหนหรือ” ลีฮีเตอรถามขึ้นหลังจากมองพวก
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คลุมผาขีด ๆ เขียน ๆ บนพื้นเปนวงลอมรอบกองคนที่ถูกมัดรวมกัน
“รูจักเวทบทนี้ดวยหรือ” คนเขียนวงเวทชักสนใจนิดหนอย
“พอรูอยูบาง”
โกหกเห็น ๆ หนาอยางเจานี่นะพอรู คัมภีรเวทดำเดินไดชัด ๆ วา
แตมันเวทอะไรละนั่น
ขาไดยินเสียงถอนหายใจจากไซรีทัสแตไมสนหรอก ตอนนี้ขา
สนใจที่เขาเขียนลอมพวกเราเอาไวแลวนี่ตา งหาก
‘นั่นคือเวทขามมิติ การใชเวทนี้ตองมีวงเวทรับที่ปลายทางดวย ที่
ปราการก็มีหองสำหรับใชเวทนี้เหมือนกัน อัศวินสวนใหญก็เดินทางดวย
วิธีนี้’
คำตอบที่ขาตองการรูดังเขามาในหัว มันสะดวกดีหรอกแตก็หลอน
ไมนอยเลยละ
“หมายความวา พวกเขาจะสงเราไปทีไ่ หนสักแหง... เพือ่ อะไรกัน?” ขา
หลุดปากออกไปแบบหลายคนสามารถไดยนิ คนเขียนวงเวทตาพราวระยับ
เพิ่มขึ้น ไมรูยิ้มดวยหรือเปลา ...ผามันปดปากอยูเห็นแคลูกตานี่นา
“นึกวาเปนพวกคุณชายที่มีดีแคหนาตา มีสมองเหมือนกันแฮะ”
ขากมมองตนเองแลวมองคนคลุมผา “ตรงไหนของขาเปนคุณชาย
ไดหรือ เห็นก็รูแลววาเปนคนเรรอน ถาสองคนนั่นคอยวาไปอยาง” ขาชี้
กวาดพวกหนาตาดีเกินผูเกินคนที่ยืนยิ้มไมหางขานัก
“เรรอน? อยางเจาเนี่ยนะ” น้ำเสียงบอกไมเชื่อ “ดวงตาคมเต็มไป
ดวยความลึกลับ รูปรางแกร็น ๆ แตแฝงความแข็งแกรง แลวยังแรงดึงดูด
ที่อาจจะนำอะไรที่ดีที่สุดหรือรายที่สุดเขาหาตัวนั่นอีก... หนาอยางเจามัน
อยูในจุดที่คนทั่วไปตอใหใชทั้งชีวิตก็กาวไปไมถึง ถาอยางเจาเปนคน
เรรอน คนทั่วโลกคงไรที่อยูแลวละ”
ขาอึ้งไปเลย เขาเห็นอะไรในตัวขาหรือถึงพูดเสียยังกับวาขาเปน
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บุคคลสำคัญนักหนา
“ทานเกงจังเลยแคมองไมถงึ ชัว่ โมงก็ดอู อกขนาดนัน้ ” ทาทางพอคุณ
ผมทองจะชอบใจนาดูถึงไดยิ้มสวางไสวใหขาตองหลบสายตาไปทางอื่น
แวนกันแดด... ทำไงขาถึงจะไปเอามาจากที่พักได
“พวกเจาทั้งหมดไปเปนคนงานเหมืองเหล็กใหพวกขาสักพักละกัน
คุณชายทั้งหลาย บังเอิญวาคนงานที่พวกขาหามาใชมันไมพอ สวนโจร
พวกนีค้ งตองอยูไ ปตลอดชีวติ นัน่ ละ” แววตาทีม่ องมาเลนเอาขาขนลุก แต
ยังอดไมไดที่จะพูด
“คนงาน แบบฟรีหรือจางละ ดูจากวิธีหาคนงานแลวคาดวาคงจะ
ฟรีไปตลอดชีวิตละสิ”
คนคลุมผาเลิกคิ้วขางหนึ่ง “มีสมองจริง ๆ ดวย อยางที่คิด พวกขา
จับโจรสารพัดอยางไปใชแรงงานทีเ่ หมืองของพวกขา ไมตอ งจายเงินแถม
มีคนงานไวใชตลอดชีวิตดวย แตคุณชายอยางพวกเจาคงไดทำงานพอให
รูวาความลำบากเปนอยางไรประมาณแคปสองปเทานั้นเอง”
ชางพูดไดงาย ๆ นะ...ปสองป
พูดจบคนคลุมผาทั้งหมดตางเขามาในวงเวทดวย แสงจากวงเวท
สวางจาแลวกลืนทุกอยางหายวับ
อากาศแหงและเต็มไปดวยฝุน รอบดานมีแตภูเขาสูงสีแดงอม
น้ำตาล พื้นคือดินแดงแตกระแหงไปจรดตีนเขา ยากจะหาสีเขียวของ
ตนไมมาใหสบายตา สวนที่เปนน้ำยิ่งไมตองมองหา แมนสายลมยาม
กลางคืนก็ยังแหงระคายผิวหนัง ขาสูดอากาศเขาไปแลวไอโขลก สำลัก
ทั้งฝุนและกลิ่นเนื้อไหม ไซรีทัสลูบหลังขาอยางหวงใย เขาปลดเชือกที่
มัดตนเองอยูตั้งแตเมื่อไหรไมรู ทั้งที่คนอื่น ๆ รวมทั้งขายังถูกมัดอยูเลย
ลีฮีเตอรเพงสายตาฝาความมืดไปทั่ว ๆ “แถวนี้มันเหมืองเหล็กที่
36

ถูกทิ้งรางทางตะวันตกของทวีปเบอรเรี่ยนนี่นา”
“เหมืองรางทางตะวันตก...เคยมาหรือ” ไซรีทัสมองไปรอบ ๆ บาง
จอมเวทดำเงียบไปเหมือนไมอยากตอบ ขาเลยตอบใหแทนหลังจาก
เลิกไอ
“เหมืองเถื่อน ลักลอบขุดมาราว ๆ สี่ปกอน เปนอีกหนึ่งที่ถาหากมี
เรื่องก็ไมอาจขอความชวยเหลือจากปราการอัศวินได ใชหรือเปลา” ขา
ขยับยิ้มยั่วโมโหคนผมสีน้ำตาลทองแบบใหรูวา ขาเองก็รูจักอะไร ๆ ไม
นอยเหมือนกัน
“ถาเจาเคยมาชวยใครที่นี่ แลวรูจักใครที่เหมืองนี้บางละ” ไซรีทัส
ทาจะชินกับความรูในเรื่องตาง ๆ ระหวางการเรรอนของขาแลวละ เขา
ถึงไมแสดงอาการแปลกใจในสิ่งที่ขาพูด แตลีฮีเตอรสิหนาหงิกไปเลย
“เจาเดินทางมากี่ที่กัน”
“สิบกวาปขาไปทั่วเบอรเรี่ยนแลว แถมทวีปขางเคียงอีกนิดหนอย”
ขายืดอกรับแบบเต็มภาคภูมิ ลีฮีเตอรตาโต ไซรีทัสที่ทำเหมือนจะชิน
นิสัยขายังตะลึงอีกครั้งเลย
“ทำไมเจาตองเดินทางขนาดนัน้ ถาเดินทางแบบนัน้ มันนาจะตัง้ แต
เด็กแลว” ลีฮีเตอรไมรูวาจะเชื่อที่ขาบอกดีหรือไม เขาคงไมคิดวาอยางขา
จะออกจากบานตั้งแตเด็ก
ขาหัวเราะนิดหนอย “ขาออกเดินทางตั้งแตสิบขวบนั่นละ ในเมื่อ
หมูบ า นขาไมเหลือแลวก็ตอ งออกเดินทางสิ การเดินทางทำใหขา ไดรอู ะไร
ทีไ่ มนา เชือ่ มากมายเลยละ โดยเฉพาะบางเรือ่ งทีไ่ มนา เชือ่ ของดารคอิงเรม”
“วาไงนะ!” จอมเวทดำตาวาวทันใด
“เรื่องอะไรกันทานดิวดร็อฟ”
หวาว~ ขาทำใหผทู รงอำนาจสองคนพุง เขาตะปบคอไดดว ยความเร็ว
แสงเลยแฮะ ขาดึงตนเองออกจากอุงมือคนทั้งสองกอนจะถูกเคนคอมาก
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ไปกวานั้น
“จะเลาใหฟงทีหลัง มาเอาตัวรอดจากเรื่องตรงหนากอนเถอะ” ขา
บุยใบไปทางพวกคนคลุมผาที่หันมาจองเขม็ง ไมรูวาไดยินที่คุยกันหรือ
เปลา “จริงดวยลีฮีเตอร ตกลงเจารูจักใครที่นี่หรือเปลา”
“ถึงขาจะเคยมาแถวนี้ แตไมรูจักใครที่นี่ทั้งนั้น”
ขาลืมไป เขาเปนคนเพื่อนนอยนี่หวา
“ถึงขาจะไมเกี่ยงการสมบุกสมบัน แตถาตองมาเปนคนงานเหมือง
ก็ขอบายละ” แรงงานขาไมไดมีไวขุดเหมืองนะ
คนคลุมผาเดินเขามาหลังจากขาบนจบ “เจาเปนผูใชเวทหรือ เก็บ
พลังไดมิดชิดเชียวนะ” เขาดึงผาคลุมออกเผยใหเห็นใบหนามีหนวดเครา
รุงรัง “ขาจะไมถามที่พวกเจายอมมาที่นี่โดยงายละนะ เพราะถาเจาเกง
จริงละก็คงไมโดนโจรคาทาสจับใสกรงแบบนั้นหรอก” แววตาสมเพช
ไมนอยปรายใสไซรีทัส “เจาใชเวทรักษาไดหรือเปลา” ถามขึ้นมาใหม
ดวยทาทีออนลง
“พวกทานมีคนเจ็บหรือ?” ไซรีทัสถามกลับเสียงนุมนวล
“มี หลายคนดวย” เจาคนหนวดเครารุงรังชักฉงนในทาทีแสนสุภาพ
ของไซรีทัส “ไปดูใหหนอยไดไหม”
ไซรีทัสมองขาราวกับตองการใหขาเปนคนตัดสินใจ ซึ่งมันทำให
ขาเผลอสูดอากาศเขาไปเฮือกใหญ สงผลใหไอโขลกไปอีกสองสามครั้ง
“ไปดูหนอยก็ได” ขาบีบจมูกพูด
“ได ขาจะไปดูให” น้ำเสียงหวานนุมนวลประกอบกับรอยยิ้มของ
ผูเ ปนวิญญาณศักดิส์ ทิ ธิ์ แคนน้ั ก็ทำใหทกุ ชีวติ ยอมสยบตอเขาแลว ขนาด
พวกโจรคาทาสที่ยังกองรวมกันอยู ยังมองกันตาคางปนเคลิ้มฝนไปไหน
ตอไหนละ
“เชิญทานทางนี”้ กิรยิ าแข็ง ๆ แตแรกหายวับเปลีย่ นเปนการผายมือ
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เชิญอยางนอบนอมแทน ไซรีทัสกาวตามไปสองสามกาวแลวหันกลับมา
“เร็วสิครับ ดิวดร็อฟ ลีฮีเตอร”
“เขาเชิญทานคนเดียวไมเกี่ยวกับขาสักหนอย” เรื่องอะไรขาตอง
ไปทำตัวติดกับทานดวยละ กำลังไดโอกาสเผนทั้งที จอมเวทดำเองก็คิด
แบบเดียวกับขา เจาตัวหนางอแถมไมขยับอีกตางหาก
ไซรีทัสยกมือขึ้นแตะคางแลวหัวเราะอยางที่ทำใหใจขาหลนไปยัง
ตาตุม “ปราการอัศวิน...กลับเลยไหม”
“จะไปดูคนเจ็บไมใชหรือ ไปสิ” ขาพุงไปควาแขนเจาผมทองแลว
ลากตามคนหนวดรุงรังไป ลีฮเี ตอรคอตกกอนจะจำใจลากเทาแบบยืดยาด
ตามมาหาง ๆ
ขาคิดวาจอมเวทดำอยางเขาคงกำลังอยากกัดลิ้นตายที่ถูกไซรีทัส
จับวิญญาณไวได จะวาไปขายังไมรูเลยวาไซรีทัสถือไพเหนือกวาลีฮีเตอร
ไดไง ถาถามจะบอกไหมหวา
‘ไมบอกหรอก’
ตอบกลับมาในหัวทันควันเลยนะ ขี้ตืดที่สุด
‘ทานยังมีเรื่องไมบอกขาเยอะแยะ ขาก็ไมบอกบางสิ’
ขาคิดไปเองหรือเปลาหวา เสียงที่ตอบกลับมาเหมือนงอนนิด ๆ
แฮะ
เรือนไมชั้นเดียวยกสูงจากพื้นแคบันไดสามขั้น ดานในมีคนเจ็บ
นอนรองครวญครางหลายสิบคน แตละคนเปนแผลเหวอะหวะแบบจะ
ขาดใจตายเสียเดี๋ยวนั้นก็ไมแปลก บาดแผลสาหัสระดับนี้ไมไดเกิดจาก
ฝมือมนุษยแน ๆ ขาเบหนาหนีภาพสยองไปทางหนาตาง ที่บังเอิญมีอีก
สองคนคลุมผาไวแคคอนอนอยูต รงนัน้ ขาจึงเดินเขาไปดูสองคนนัน้ ปลอย
ใหไซรีทัสกับลีฮีเตอรดูคนเจ็บไป
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รางบนเตียงใตผา หมนอนนิง่ หายใจรวยริน คาดวาไมรอดชัวรไมวา
จะรักษาอยางไร ทำไมขาถึงคิดวาไมรอดนะหรือ เพราะขาไดกลิน่ เนือ้ ไหม
โชยออกมารุนแรงแถมมีจุดช้ำเลือดเล็ก ๆ กระจายอยูทั่วบริเวณที่ไมโดน
ไฟไหมดวยนะสิ ถึงไมเปดผาดูขาก็เห็นจุดเหลานั้นบนใบหนาทั้งสองได
อยางชัดเจน
“เจารูจักสองคนนั้นหรือไง” ลีฮีเตอรเดินเลียบมาที่ขา ทางโนนคง
ไมตองใหเขาชวยแลวละ
“ไมรจู กั หรอก” ขาตอบเนือย ๆ พอดีกบั สาวนอยคนหนึง่ ถือเหยือกน้ำ
เดินผานมา
“สองคนนั้นเปนผูรอดตายจากหมูบานที่ถูกดารคอิงเรมทำลายไป
เมือ่ วันกอน กรุณาอยารบกวนพวกเขานะคะ” พูดจบเธอก็เดินไปหาไซรีทสั
“มินาละ ขาถึงไดกลิ่นเนื้อไหม” จอมเวทดำยื่นมือไปจับผาหม
ทำทาจะเปดดู ขาจับขอมือเขาทันใด
“อยาเปด”
หัวคิ้วลีฮีเตอรยนเขาหากัน “แคดู ไมไดรบกวนก็ไมไดหรือไง”
ขากระตุกผาออกจากมือจอมเวทดำหมคืนใหคนเจ็บ แลวลากเขา
ไปหาไซรีทัส “เจาอยาดูเลย ที่จริงแลวไมวาใครก็ไมควรดูทั้งนั้น”
“เจาหมายความวาไง”
ขาขยับถอยหลังไปใกล ๆ ลีฮีเตอร “เพลิงของดารคอิงเรมมีความ
ลับในการเผาทำลายหมูบาน ขาเดินทางไปทั่วจึงจับสังเกตไดหลายเรื่อง
เดี๋ยวเสร็จจากเรื่องตรงนี้แลวขาจะเลาใหฟง” ขาพูดเบา ๆ กะวาคงไดยิน
แคลีฮีเตอร หางเกินสามเมตรแบบนี้ไซรีทัสตองไมไดยินแน ๆ เรื่องที่
ขาจะบอกลีฮีเตอรแตยังไมคิดจะบอกไซรีทัส
จอมเวทดำมองขาอยางไมเขาใจแตกว็ างมือจากการจะดูสองคนนัน้
และยอมเดินตามขาไปหาไซรีทัส พอมาถึงคนผมทองขากับลีฮีเตอรแทบ
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จะตองหามุมมืดเรียบเรียงสมองกันใหมเลย คนที่บาดแผลเหวอะหวะ
หายเรี ย บ ที่ ก ำลั ง ส ง เสี ย งเซ็ ง แซ อ ย า งคนเพิ่ ง ฟ น ไข คื อ พวกปางตาย
เมื่อครูทั้งนั้น เวลานี้พวกเขาไมมีบาดแผลเหลือบนรางแมนสักแผล
“ทานทำไดไง” ขาถูกผีหลอกอยูหรือเปลา
“พลังของขาทำไดงาย ๆ อยูแลวละ” ไซรีทัสพูดแบบไมมีถลม
ตัวเองสักนอย “จริงสิ สองคนตรงนั้น” เขาจะลุกไปดูขาจึงควาไหลเขาไว
“ไมตอง ไมอยูใหทานรักษาแลวละ” ขาบอกพลางสายหนา
ยังไมทันที่ไซรีทัสจะไดถามอะไรขา สาวนอยที่เอาเหยือกน้ำเขา
มาเมื่อครูเขาไปดูแลวหยิบผาขึ้นปดใบหนาคนทั้งสอง เปนการบอกใหรู
วาทั้งสองคนกลับสูพื้นดินแลว
“ทานถามหรือเปลาวาพวกเขาไดบาดแผลปางตายมาจากอะไร
ขาไมคิดวาแคทำเหมืองจะไดแผลเหวอะหวะกันขนาดนั้น” ขารีบเปลี่ยน
เรื่องดึงความสนใจคนผมทองกลับมา
“ถามแลวละ พวกเขาบอกวามีปศาจในเหมือง มันเขามาอาศัยเมื่อ
สองสามวันกอนนี่เอง พวกที่ออกไปลาคนงานถึงไมรู พวกที่มีเวทเพิ่ง
เขาไปดูเมือ่ ครูเ อง” ไซรีทสั บุย หนาไปทางหนาตางทีม่ องเห็นทางเขาเหมือง
พอดี
ทำใหขาหันตามไปทันที แตแลวพลันรูสึกกดดันจนขนลุกชันไป
ทั้งราง จนขาเกาะขอบหนาตางชะเงอออกไปสุดตัว สิ่งที่มองไมเห็น...แต
เปนบางสิ่งที่ขาคิดวาเคยสัมผัส
“จะชะเงอไปทำไม สายตาเจาสั้นหรือ” ลีฮีเตอรเหน็บขาเขาหนึ่งที
ขาสายหนาขี้เกียจตอปากตอคำกับคนที่มีอำนาจของจริง แตถึง
กระนั้นพวกเขากลับไมรูวามีอำนาจที่นาสะพรึงอยูใกล ๆ อำนาจที่ไมได
มาจากปศาจในเหมือง แตแผมาจากทองฟา อำนาจทีข่ า รูจ กั เปนอยางดี...
ขนคอขาลุกชันมากขึ้นกอนจะเย็นวาบที่สันหลังแลวกระจายไปทั่ว
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กาย ทำเอาทั้งรางเปนอัมพาต ลมหายใจก็ติดขัด ฟนในปากสงเสียง
กระทบกันเบา ๆ
ไซรีทัสสะบัดหนามาทางขาฉับพลัน “ดิวดร็อฟ ทานเปนอะไร?”
เขาจับสองไหลขาแนน
หนาขาคงซีดไมตางจากกระดาษ รางสั่นเทาอยางหามไมอยู เหงื่อ
ออกชุมไปทั้งตัว สภาพขาคงทุเรศมากแน ๆ เวลานี้ ขนาดลีฮีเตอรยัง
มองแบบหวั่น ๆ เลย
“เจาเปนอะไร” ขาคิดไปเองหรือเปลา เสียงลีฮีเตอรเหมือนจะหวง
ขานิดหนอย
“เขา...กำลังใกลเขามา” ขาพยายามเปลงเสียงออกไป มันแตก
พราจนไมรูวาฟงรูเรื่องหรือเปลา
“อะไรใกลเขามาหรือดิวดร็อฟ?” ไซรีทัสฟงรูเรื่อง บางทีอาจอาน
เอาจากความคิดของขา
ขาแทบจะขยับปากไมไหว ความกลัวที่แทบจะทำขาขาดใจตายสง
ไปถึงไซรีทัสหรือเปลาไมรู ภาพของสิ่งนั้นผุดขึ้นมาแจมชัดและไมอาจ
คิดเปนอื่นไดเลยสักนอย
ใบหนางาม ๆ ของไซรีทัสเวลานี้คงทำใหคนขวัญออนลมจับแน
ขนาดลีฮเี ตอรเห็นยังผงะหางออกไปไมนอ ย เขาคงไมคดิ วาจะไดเห็นทาน
วิญญาณศักดิ์สิทธิ์แสดงอาการครั่นครามแบบนี้ออกมากระมัง
“ดิวดร็อฟทานกำลังนึกถึง...ดารคอิงเรม”
สิ้นคำสุดทายจากปากไซรีทัส เงาดำทะมึนก็โอบไปทั้งฟากวาง
พร อ มแรงกดดั น เย็ น เฉี ย บที่ ส ะกดให เ ลื อ ดในกายสิ่ ง มี ชี วิ ต กลายเป น
น้ำแข็ง ทุกชีวิตในบริเวณเหมืองเหล็กเกิดอาการลมจับกันทั่วหนา แมยัง
ไมเห็นวาสิ่งใดแผแรงกดดันนากลัวนั้น เหลือแคขา ไซรีทัส ลีฮีเตอรที่ยัง
ประคองสติไวได แตอยู ๆ ไซรีทสั ก็วงิ่ ออกไปนอกเรือนไมแลวเงยใบหนา
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ที่ซีดเผือดขึ้นมองฟา
ความมืดทะมึนบนฟาดูไมตางจากใครเอาสีดำสนิทระบายทับไว
จุดละอองแสงเล็ก ๆ ที่เคยเห็นทุกค่ำคืนไมเหลืออยูที่ใดบนความมืดนั้น
ไซรีทัสเพงสายตาไปยังความมืดบนฟานั่น เพียงพริบตาเพลิงสีน้ำเงิน
สวางจาจนแสบตาก็ทะยานลงจากฟาดำทะมึน มองดูไมตางจากอุงหัตถ
แหงมัจจุราชที่วาดออกมาเก็บเกี่ยววิญญาณสรรพสัตว มันคงไมถึงอึดใจ
แนนอนตั้งแตเพลิงสีน้ำเงินนั่นกระทบเขากับภูเขาเหมืองเหล็ก
เปลวเพลิงทีไ่ ซรีทสั หยัง่ อำนาจของมันไมถงึ ลบภูเขาลูกยักษหายไป
เปลี่ยนใหเปนพื้นราบไหมเกรียมดวยความเร็วที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์อยาง
เขาไมคิดวาจะมีสิ่งมีชีวิตใดทำไดแมนแตตัวเขาเอง
จิตสังหารกดดันราวจะฉีกเขาเปนชิน้ ๆ ในเสีย้ ววินาทีสง เขามาชน
เขาตรง ๆ จาวแหงพลังทำลายไรขอบเขตบนฟากำลังหันคมเขี้ยวแหง
ความตายมาทางเขาอยางจงใจ
ไซรีทัสยืนนิ่ง ไมใชมั่นใจวาจะตอบโตได การพบกันครั้งแรกกับสิ่ง
ทีเ่ ขาไดยนิ มาตลอดวาตองจัดการเด็ดขาดใหไดในสักวัน มีอำนาจมากกวา
ที่เขาเคยคาดไวมากมายนัก แคพลังเพลิงก็ลบภูเขาลูกยักษหายไปไดใน
เวลาไมถงึ อึดใจ ชีวติ ทีเ่ ขาไปในเหมืองไมตอ งพูดถึง ไมวา จะพวกจอมเวท
หรือปศาจที่อยูในนั้น ตางตายไปแบบไมรูเลยวาเกิดอะไรขึ้นดวยซ้ำ แลว
เขาที่เวลานี้มายืนลอเปาตรง ๆ นี่ละ
ไซรีทัสเงยหนาขึ้นฟาอยางชา ๆ อีกครั้ง ดวงตาสีทองสบเขาจัง ๆ
กับดวงตาสีเพชรแดง เขาเย็นวาบไปทั้งวิญญาณ สิ่งที่สื่อออกมาจาก
ดวงตานั้นคือความพยาบาทแสนลึกล้ำ เดียดฉันทราวกับการมีตัวตนของ
ไซรีทัสเปนสิ่งที่ไมสมควรอยางยิ่ง ความรูสึกที่พุงมานั้นมันยิ่งกวาความ
ตายที่จะหยิบยื่นให แตมันคือความหายนะตลอดกาลของชาวสวรรค
เสียงคำรามต่ำ ๆ ดังไมตา งจากเสียงฟารองกองไปทัว่ หุบเขาเหมือง
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เหล็ก
สีเพชรแดงปรากฏขึ้นอีกจุดหางจากดวงตาไปมากโข มันขยับไหว
เหมือนริ้วเพลิงที่เคลื่อนไหวตามสายลม ไซรีทัสรูวาเปาหมายของเพลิง
สีเพชรแดงคือตัวเขา แตเขาถูกความนาครั่นครามของดารคอิงเรมสะกด
จนเปนอัมพาตไปทั้งราง เรื่องจะหนีใหพนเพลิงนั้นคงเปนไปไมไดเสีย
แลวสำหรับเขา
ความนาสะพรึงกลัวทีเ่ กิดขึน้ ตอหนาตอตาทำเอาสติขา แทบมุดลงดิน
คนผมทองที่กำลังจะเปนเปาหมายเพลิงครั้งตอไปยังยืนเซอลอเขาอยูได
ขาตองพยายามขมความกลัวลากขาทีส่ นั่ เปนเจาเขาไปถึงปากประตู ชนโตะ
ชนเกาอี้เสียหลายครั้ง แตก็ดี... ความเจ็บทำใหสติขาโผลจากดินกลับมา
เขารางไดอีกครั้ง ขากระแอมไอสองสามครั้งเพื่อเรียกเสียงจากทุกสวนใน
กาย กอนจะตะโกนออกไปสุดเสียงพรอมยื่นมือออกไปสุดมือ
“ไซรีทัส มาทางนี้!” วิธีเรียกเสียงมาใชของขาไดผล มันดังกองไป
ทั้งหุบเขา
ดวงตาสีทองและดวงตาสีเพชรแดงเบนมาที่ขาทันที ไมรูหรอกวา
สิง่ ทีข่ า มีจะคุม กันใหรอดจากเพลิงสีเพชรแดงของดารคอิงเรมไดหรือเปลา
แตขาไมอาจปลอยใหไซรีทัสยืนรับเพลิงไปคนเดียวได ไมวาประสาทรับรู
ของเขากลับเขาที่เขาทางหรือยัง แตเขาก็โดดมาที่ขาไดในพริบตา ขาจึง
มองขึ้นไปบนฟาบาง
ดวงตาจากฟาที่มองลงมาฉายแววฉงนเล็กนอยที่ขาไมรูวาคิดไป
เองหรือเปลาชั่วแวบหนึ่ง กอนพลังทำลายจะดิ่งลงสูพื้นพัดทุกอยางกลิ้ง
ระเนระนาด เรือนไมที่พักหลังตาง ๆ พังลงกองเปนเศษไม พลังทำลาย
ที่นาจะเปนเปลวเพลิงกลับกลายเปนสายลมแทน ครูใหญกวาสายลม
จะสงบ
เมือ่ ทุกอยางเงียบลงขาจึงลืมตาขึน้ สิง่ แรกทีเ่ ขามาในคลองสายตาคือ
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ฟากวางประดับดวยดวงดาวเกลือ่ นฟา เลือ่ นลงมาคือกองไมกระจัดกระจาย
เลยไปอีกหนอยคือเหลาคนเหมืองที่กำลังลุกขึ้นนั่งบาง ดันเศษไมออก
จากรางบาง กลับมาที่ใกลตัวที่สุด ไหมสีทองกองอยูใกล ๆ แขนขวา
เจาของเสนไหม...กองอยูบนตัวขาเต็ม ๆ ถัดขึ้นไปอีกนิดมีเศษไมหลาย
ชิ้นรวมเพิ่มน้ำหนักกดทับใหขาชักหายใจไมออก
“ไซรีทสั ลุกขึน้ เดีย๋ วนี้ ขาหายใจไมออก” ขาออกแรงผลักเจาผมทอง
ที่ดูทาสติยังไมกลับเขารางเทาไหร
คนผมทองขยับขึ้นลุกนั่ง ใบหนาซีดเซียวอยางนากลัว
“ไซรีทสั ?” ขาเขยาเขาเบา ๆ เจาของชือ่ นัง่ นิง่ ปลายมือสัน่ นอย ๆ
เหมือนเด็กที่กำลังหวาดกลัว
รับจิตสังหารจากดารคอิงเรมเขาไปตรง ๆ แบบนั้นไมสติแตกก็นับ
วาเกงสุด ๆ แลว วาแตทำไมดารคอิงเรมถึงตองการฆาไซรีทัสหวา หรือ
เปนเพราะวาเขาสามารถกางเขตแดนกันมันเขามาในเบอรเรี่ยนได
ขายกมือขึ้นมาใชหลังมือตบเบา ๆ ที่แกมคนผมทอง “ตั้งสติและ
กลับมาไดแลว” ไดผล เขามองหนาขา “คนเจ็บเยอะกวาที่ทานรักษาไป
เมื่อกอนหนาอีก” ขาชี้ดวยหัวแมมือขามไหลตนเองไป หนึ่งในคนเจ็บ
เหลานั้นกำลังรักษาตนเองอยูพอดี
“เวทดำใชสายการรักษาไดดวยหรือนั่น”
ขาเพิ่งเคยเห็นเวทรักษาของพวกเวทดำ มันใหความรูสึกนาขนลุก
พิกล ลีฮีเตอรแสยะยิ้มเพิ่มความนาขนลุกแตดูดีแปลก ๆ
“มันเปนคำสาปชนิดหนึ่งเทานั้น สาปใหเซลลผลาญพลังชีวิตใน
การฟนตัวเร็วกวาปกติรอยเทา”
มินาแสงรอบกายถึงมองดูขมุกขมัวพิกล
“คำสาปใชแบบนี้ก็ไดดวยแฮะ นาใหเจาสาปใหบาง” ถามีคำสาปนี้
ติดตัวขาคงไมตองกลัวการเจ็บเนื้อเจ็บตัวแลว
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จอมเวทดำเคนหัวเราะ “ทุกครั้งที่คำสาปแสดงผลนอกจากพลัง
ชีวิตจะหดหาย อายุขัยจะสั้นลงเล็กนอยดวย ถาใหแสดงผลบอย ๆ ได
ตายไมรูตัวเขาสักวัน”
ขึ้นชื่อวาคำสาปจะหาไอที่ดี ๆ คงยากละนะ
ระหวางที่ขาคุยกับลีฮีเตอร ไซรีทัสก็เดินเลี่ยงไปหาคนงานอื่น ๆ
เจาตัวใชพลังรักษาใหทุกคนดวยสีหนาเรียบเฉยประมาณวาความรูสึกยัง
ไมกลับเขาราง และคนที่ไดรับการรักษาก็อาการประมาณเดียวกัน
ขาถอนใจยาวแลวเดินไปดูรอยไหมกวางใหญตรงบริเวณทีเ่ คยเปน
เหมืองเหล็ก ราบเรียบไดอยางนาทึ่ง ไมมีอะไรบงบอกไดเลยวาตรงนี้เคย
เปนภูเขามากอน ถาบอกใครวามันเปนแองทะเลสาบแหง ๆ คงไมมีใคร
เถียง
“เผาลงไปไดลึกขนาดนี้เชียว พลังอำนาจขนาดนี้ขาวาตอใหมี
แซงทิ ตี้ ไ นท ร อ ยคน วิ ญ ญาณศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ อี ก ร อ ยด ว ย ยั ง เอาชนะไม ไ ด
เลยกระมัง”
นี่ก็เปนสิ่งที่ขาแปลกใจ หากชาวสวรรครักและเมตตาชาวมนุษย
จริง ทำไมไมสงทัพสวรรคลงมาจัดการขั้นเด็ดขาดกับมังกรดำตัวนั้นละ
ขนาดจักรพรรดิปศ าจยังจัดการไดเลยนีน่ า ถาจะบอกวาไมตอ งการกาวกาย
แดนมนุษยก็ไมนาใช ไมงั้นจะมีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์มาประจำในโลกมนุษย
ทำไม... ดูทาขาตองเปดอกคุยหลาย ๆ เรื่องของดารคอิงเรมกับไซรีทัส
หนอยแลว
ขารอจนไซรีทัสรักษาคนเจ็บหมดแลวจึงเขาไปหา เขานั่งมืดมน
แบบที่ขาไมจำเปนตองงัดแวนกันแดดมาเปนของประจำตัวอีกตอไป
“เหนื่อยหรือ” ขาถามพลางเคลียรพื้นที่เปนที่นั่งแบบหันไปประจัน
หนากัน
ดวงตาสีทองหมอง ๆ เงยขึ้นสบตาขา เขามองดูเหมือนผาไหมชั้น
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ดีที่เก็บเกาจนไมมีใครอยากหยิบมาใช แตขาคงตองหยิบมาสะบัดกัน
หนอยละ
“เจอดารคอิงเรมตัวจริงเขาไปเปนไงละ เกินกวาคำล่ำลือไปไกลเลย
ละสิ”
ไซรีทสั พยักหนาชา ๆ “ขาพอเขาใจแลวละวาทำไมวิญญาณศักดิส์ ทิ ธิ์
แตละทานถึงทำไดแคกางเขตแดนกันมันเขามาทำลายเบอรเรี่ยนเทานั้น
ไดเห็นวันนี้แลวขารูตัวดีเลย ขาเองก็ทำไดแคกางเขตแดนกั้นเหมือนกับ
ทานกอน ๆ นั่นละ” เจาตัวยกมือขึ้นกุมอก
ขาไมรูจะงัดคำไหนมาปลอบดีเพราะขารูดีที่รอดมานั่งกันอยูตรงนี้
ได เพราะดารคอิงเรมเกิดหมดอารมณอยากเผาแถวนี้แลวเลยจากไป...
คิดวางั้นนะ
ลีฮีเตอรเดินเขามารวมวงดวยหลังจากเดินสำรวจความหายนะจน
พอใจแลว “ถึงเชาก็คงยังเรียกสติกลับมากันไมไดละมั้ง”
ขารูว า เขาหมายถึงพวกคนงานเหมืองกับคนคุมเหมือง ก็นา จะเปน
อยางนั้นอยู ขนาดไซรีทัสยังจอย แลวคนธรรมดาจะไมสติบินกันทั่วหนา
ไดไง
“กระนั้น เจาดูฟนตัวไดเร็วกวาไซรีทัสอีกนะ” ขาอดแปลกใจไมได
ยิ่งเวลานี้ลีฮีเตอรกลับมามีสีหนาปกติแลวดวย
“มันยังชากวาเจาไมใชหรือ” เจาตัวสวนกลับมาทันที
“ขาไมเถียง” วาพลางยักไหล “บอกแลววาเตรียมตัวตายใหพรอม
ถาจะเผชิญหนากับดารคอิงเรม ผิดจากที่พูดไหมละ”
“หมายความวาเจาเตรียมตัวไวตลอดเวลาแลวละสิ” จอมเวทดำ
พนลมออกจมูกพรืดใหญ
“แหงละ ขามันคนเรรอ นมันตองเผือ่ ไววา อาจเจอเขาสักวันแบบนีไ้ ง
ขาจึงรับไดมากที่สุด” ขายืดอกพูด ลีฮีเตอรกับไซรีทัสมองขาอยางทึ่ง ๆ
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ขึ้นมา “ถามหนอยเถอะไซรีทัส ทานรูจักดารคอิงเรมดีแคไหน” ไซรีทัส
สงสีหนางง ๆ “ขาหมายถึงตัวตนของดารคอิงเรมที่ทานรู ทั้งกอนลงมา
รับตำแหนงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งเมื่อลงมาที่โลกแลวดวย” ขาจอง
เขม็งแบบถาไมตอบละก็ เศษไมใกลมอื จะบินไปงางปากเขาเปนสิง่ แรกละ
เพราะกลัวเศษไมในมือขาหรือสมเพชในการหาอาวุธของขาไมรู
ละ เขาถอนใจเสียงดังกอนจะพูดออกมาได “ดารคอิงเรมปรากฏตัวเมื่อ
หาพันปกอน หลังสงครามระหวางแดนสวรรคกับแดนปศาจจบลง มัน
ทำลายแดนมนุษยและฆาคนไปมากมาย เมืองหลายเมืองลมสลายลงดวย
ฝมือมังกรอสูรนั่น เมืองสวรรคจึงไดสงชาวสวรรคลงมาเพื่อสรางเขตแดน
ปลอดภัยใหมนุษย และขาลงมาเปนรุนที่ยี่สิบพอดี สวนแซงทิตี้ไนท
เปลี่ยนรุนมาเกือบรอยคนแลวละ”
“แคนั้นหรือที่ทานรู” รวบรัดตัดเอามาแตสวนที่รู ๆ กันอยูแลว
ทั้งนั้น
“นั่นเปนสิ่งที่ผูจะลงมาประจำเปนวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ยังแดนมนุษย
ตองรู สวนรายละเอียดยอยมีตั้งแตมังกรอสูรนั่นทำลายเมืองกับหมูบาน
ไปเทาไหร ที่ไหนบาง เคยบุกเขาปะทะเขตแดนเบอรเรี่ยนกี่ครั้ง ซึ่งมัน
เยอะอยางไมนาเชื่อ นั่นคือเปนลานครั้งในเวลาหาพันป แตไมเคยทำลาย
เขตแดนไดสักครั้ง ขาเองก็แปลกใจเหมือนกันวาทำไมมันถึงอยากเขามา
ในเบอรเรีย่ นขนาดนัน้ เหมือนกับวามีบางอยางทีม่ นั ตองการในเบอรเรีย่ น”
“ตองการบางอยางหรือ...” ลีฮเี ตอรยกมือขึน้ แตะคางทาทางคิดหนัก
แบบทีส่ าว ๆ มาเห็นแลวอาจใจละลาย... ดูดเี กินไปหนอยหรือเปลาพอคุณ
ไมวาจะฟงที่ไซรีทัสพูดอยางไรมันก็ไมไดทำใหรูอะไรเพิ่มอีก ทั้ง
ไซรีทัสนาจะพูดจริงเสียดวย ถาเขารูแคนั้น...แลวความคลุมเครือในการ
กระทำบางอยางของดารคอิงเรม ขาจะไปหาคนใหความกระจางไดจาก
ที่ไหนกันละ
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“ไมมีอะไรที่ทานรูมากไปกวานั้นเลยหรือ” ขาถามแบบหมดหวัง
นอย ๆ แลวละ
“ขาตองรูอะไรมากกวานั้นละ ในเมื่อขารูดีแลววาหนาที่ของขาตอ
จากนี้คืออะไร แลวทำไปทำไม ขายังตองรูอะไรมากกวานั้นอีกหรือ”
เสียงทุมหวานหูกับสีหนามั่นใจในสิ่งที่พูดทำเอาขาอยากเอาแวนกันแดด
ขวางใสสักครั้ง
“ก็อยางดารคอิงเรมเกิดขึ้นมาไดอยางไร เปนมังกรสายพันธุไหน
เทาที่รูมาดารคอิงเรมใชเพลิงไดสารพัดรูปแบบ สายฟาก็ใชได แถมยังมี
มนตราแข็งแกรงอีกตางหาก มังกรแตละสายพันธุจะใชอำนาจไดเพียงแค
ตามสายพันธุนั้น ๆ นอกจากพวกราชาที่ใชเวทไดดวย แตนี่เหมารวม
ทุกอยางทุกสายพันธุเลยนะวอย ขาวามันเกินแปลกไปไกลเลยละ”
“นั่นสิ” ลีฮีเตอรสนับสนุนขอสงสัยของขา เขาคงเอะใจบางแลวละ
“เออ...จำเปนดวยหรือที่ตองรูวามาจากสายพันธุไหน”
“จำเปนเฟย! ถารูวาสายพันธุไหนการหาจุดออนก็งายขึ้นไงละ”
ขาหวังอีกครั้งวาชาวสวรรคผูนี้จะมีขอมูลนั่น แตสิ่งที่เขาตอบกลับมา
กระตุนตอมอยากฆาตกรรมชาวบานขึ้นมาถึงระดับเกือบหลุดลงมือ
“ไมรูหรอก บันทึกที่เคยอานจากเมืองบนก็ไมมีดวย ชาวสวรรค
สวนมากรูไมตางจากที่ขารูนั่นละ”
ไม ต อ งมาทำหน า ไร เ ดี ย งสาเรี ย กคะแนนเลย ใครบอกว า ท า น
วิญญาณศักดิ์สิทธิ์พึ่งพาไดทุกอยาง ขาจะจับถวงน้ำใหหมดเลย
“ไซรีทัส ทานไมแปลกใจบางหรือวา ทำไมเมืองของทานถึงตองให
ทานมาชวยมนุษยจากมังกรดำตัวนั้น” ขาไมคิดวาแคบอกวา ‘จงมาชวย
มนุษยซะ’ แลวเขาจะยอมลงมางาย ๆ
“ไมเห็นมีอะไรแปลกเลย ในเมื่อดารคอิงเรมทำใหมนุษยเดือดรอน
เห็น ๆ กันอยู ถาขาชวยไดขายอมตองชวยแน ๆ อยูแลว”
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อา... พอคุณสมเปนชาวสวรรคเสียจริง นักบุญเหลือเกิน ไมสงสัย
อะไรทั้งนั้น เขาใหชวยก็ชวย
“ไซรีทัสทานอายุเทาไหรแลวเนี่ย”
“แปดรอยป”
“แปดรอยก็เด็กกวาดารคอิงเรมเยอะเลยนะนั่น แบบนี้ทานคง
วิเคราะหการกระทำของดารคอิงเรมไมถูกแน” ขาถอนใจยาว คนที่คิดวา
นาจะพึ่งไดมากที่สุดกลับเหลวเปวซะแลว
ลีฮีเตอรยกมือขึ้นมาระดับไหลเหมือนจะบอกวาสนใจเขาหนอย
ซึ่งมันไดผล เพราะขากับไซรีทัสหันไปสนใจทันใด
“ดูเจาติดใจเรือ่ งอายุผอู นื่ ตัง้ แตเรือ่ งของขาแลวนะ การกระทำอะไร
ของดารคอิงเรมหรือที่เจาตองการใหวิเคราะห”
ขาชี้หนาลีฮีเตอร “ที่จริงขาอยากคุยเรื่องนี่กับเจามาก ๆ เลย ถา
เจาอายุเกินรอยไปไกลแลวนะ เพราะบอกกันวาผูท ผี่ า นโลกมามากจะมอง
เห็นอะไรไดมากกวาพวกเด็ก ๆ แตที่ไหนไดเจาดันประมาณเดียวกับขา
เสียนี่ พอเปลี่ยนมาที่ไซรีทัสกลับไมไดตางกันเลยถาเทียบกับอายุขัยของ
พวกเมืองบน ยังไมถงึ พันปถอื วายังเด็กใชไหม” ขาย้ำชัด ๆ ใสคนผมทอง
ที่เบหนาไปนิดหนึ่งกับคำพูดของขา
จอมเวทดำสงเสียงขึ้นจมูกเบา ๆ กอนเขาเรื่องใหม “มันเกี่ยวกับ
ที่เจาวาจะคุยกับขาทีหลังหรือเปลา”
“นั่นแหละ” ขาตอบกลับทันทีแลวหันไปทางไซรีทัส “ขอแผนที่
เบอรเรี่ยนอยางละเอียดพรอมหมูบานกับเมืองที่ถูกดารคอิงเรมทำลาย
ทัง้ หมดดวย” ขาสัง่ ยิบ คนตาสีทองมองอยางฉงน “เร็วสิไมงน้ั ขาจะอธิบาย
สิ่งที่ขาเจอมาระหวางเรรอนใหฟงอยางละเอียดไมไดนะ” คนผมทองลังเล
นิดหนอยแลวยอมทำตามในที่สุด
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