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โลกน้ีคอืโลกไหนมติไิหนเรากไ็มอ่าจรูไ้ด ้ตวัเราตอนน้ีเรามใีครสกัคน 

ผูก้�าหนดตามเกมของเขาหรอืเรานัน้เป็นคนทีก่�าหนดเรือ่งราวของตนเอง คง

ไมส่ามารถใหค้�าตอบของค�าถามได ้แต่บางสิง่รอบ ๆ  กายมนัคอืความอศัจรรย์

ทีก่�าเนินจากวทิยาศาสตร ์ แลว้ถา้โลกอื่น ๆ ในมติอิื่นหรอืโลกเวทมนตรล์ะ่ 

สิง่ทีเ่ราเรยีกวา่เหนือจนิตนาการและความแฟนตาซลีะ่ 

เรือ่งราวของมนัคงสนุกไมน้่อย เราอาจจะจดุไฟบนน้ิวแลว้ทอดไขห่รอื

ซกัผา้โดยไมต่อ้งใชเ้ครือ่งซกัผา้ โลกทีเ่ตม็ไปดว้ยความน่าอศัจรรยข์องสิง่ที่

ไมอ่าจจะคาดเดา สิง่ทีว่ทิยาศาสตรไ์มส่ามารถใหค้�าตอบไดเ้พยีงแคโ่บกนิด

สะบดัหน่อย ร่ายคาถาไปกบัการผจญภยัอนัน่าตื่นเตน้บนโลกทีไ่ม่รูว้่าเรา

หรอืใครเป็นคนก�าหนดในหนงัสอืนิยายชือ่เรือ่งแสนหวาน 

‘มนตรามายารกั’ การเผชญิหน้ากบัปีศาจสุดแสนอนัตรายของเหล่า

เดก็วยัขบเผาะ บรรดาลูก(เกบ็มา)เลีย้งของแม่มดนามไลล่าจุดเริม่ตน้ของ

ครอบครวัทีแ่สนอบอุน่ ? โยนลงภเูขาไฟ ขงัถ�้าอสรู ? ความรกั น่ารกัของ

เดก็ทีใ่สซื่อ ? จะเป็นอยา่งไร เอ๊ะ 

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

ตดิตามข่าวสาร 1168 กจิกรรมและโปรโมช่ัน :

http://www.1168group.com
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ส�านกัพมิพ ์1168

อยา่ลมืรา่ยคาถา

ลา ลา ไล คงิ คาว ์ซสั รวิ ค ุมา ไร ร~ุ... เพีย้ง  !!



สวสัดคี่ะ ณารนิเองค่ะ ก่อนหน้านักอ่านบางท่านอาจจะคุน้เคยกบั

นามปากกา Aww Aww มากกวา่ แต่เพราะมนัเป็นนามปากกาทีค่ดิแบบมัว่ ๆ   

เพราะเหน็วา่ตวัหนงัสอืเรยีงกนัสวยดเีทา่นัน้ พอทาง 1168 ตดิต่อมา เราก็

คดิวา่ไมไ่ดส้ ินามปากกาของเราจะมัว่ ๆ ไดย้งัไงกนั (ฮา)

มาพดูถงึเรือ่งนิยายของรนิดกีวา่ เรือ่ง WITCH ตอนแรกรนิแคเ่หน็

แทก็ในทวติเตอรเ์ทา่นัน้ ชือ่แทก็คอื #เจอกนัทีช่มุนุมแมม่ด มาจากประเทศ

ญี่ปุ่ นค่ะ จะเป็นรูปวาดของเหล่าพ่อมดแม่มดทีเ่กบ็อะไรบางอย่างมาเลีย้ง

แลว้อกีรปูกจ็ะเป็นตอนทีส่ ิง่นัน้โตขึน้นัน่เอง ตอนนัน้รนิกป๊ิ็งขึน้มาเลย ไดร้บั 

แรงบนัดาลใจจากการเสพสดุ ๆ  นิยายเรือ่งน้ีเลยก�าเนิดขึน้มานัน่เองคะ่ แลว้

ดว้ยความทีช่อบตวัละครผูช้ายเยอะ ๆ นิยายเรือ่งน้ีจงึมตีวัละครผูช้ายเยอะ

มาก โดยลอ้มรอบตวัเอกของเรากค็อืไลล่า แม่มดผูแ้สนจะเยน็ชาของเรา

นัน่เอง ซึง่ไลล่าเป็นแม่มดทีอ่ายุยนืยาวและขีเ้บื่อมาก ๆ พอไดร้บัภารกจิ 

จากพระเจา้ใหท้�าตามหาวญิญาณจากต่างโลกทีจ่ะมาเปลีย่นโลกแลว้ เธอ

กไ็ดเ้จอกบัเหลา่เดก็น้อยหลงทางทัง้หลาย เกดิเป็นเรือ่งราวต่าง ๆ มากมาย

ตามมาคะ่ 

รนิหวงัวา่นิยายเรือ่งน้ีจะมอบความสขุ ความสนุกและความเพลดิเพลนิ

ใหก้บันกัอา่นทกุทา่นนะคะ

คุยกับผู้เขียน

ดว้ยรกั

ณารนิ
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ตวัเรานัน้มนีามวา่ ‘ไลลา่’ 
เราอยู่ในโลกทีเ่ตม็เป่ียมไปดว้ยเวทมนตรแ์ละสิง่มหศัจรรยม์ากมาย

ทีช่วนใหต้ื่นตาตื่นใจ แต่โลกน้ีเป็นเพยีงโลกแหง่นิยายเทา่นัน้ เราไมเ่คยคดิ
เลยวา่ทัง้ชวีติของเราไมว่า่จะเป็นหน้าตา บุคลกิ อุปนิสยั หรอืความสามารถ 
กเ็ป็นเพยีง ‘ตวัละคร’ ตวัหน่ึงโดยมสีิง่ทีเ่รยีกวา่ ‘นกัเขยีน’ เป็นผูส้รรคส์รา้ง 
มนัชา่งน่าหวัรอ่เสยีเหลอืเกนิ ในวนัทีเ่รารูค้วามจรงิน้ี คอืวนัทีเ่ราไดร้บัหนงัสอื
ศาสตรต์อ้งหา้มทีส่บืต่อมาจากทา่นแมข่องเรา

ในวนันัน้มบุีรษุผูห้น่ึงปรากฏตวัต่อหน้าเรา เขามใีบหน้าทีด่สูงบเยอืกเยน็  
แมจ้ะมรีอยยิม้บางเบาแต่งแตม้ แต่มนักลบัดเูยน็ชาไรค้วามรูส้กึ เรารูไ้ดใ้นทนัท ี
วา่คนผูน้ี้ไมใ่ช ่‘มนุษย’์ และไมใ่ชแ่บบเดยีวกบัเรา ชายผูน้ัน้ไดพ้ดูถงึโลกใบหน่ึง  
ทีน่ัน่มเีพยีงมนุษยแ์ละเหลา่สตัวเ์ทา่นัน้ เราฟังเรือ่งเลา่ราวกบันิทานเรือ่งหน่ึง 
เพราะทีน่ัน่แตกต่างจากทีน่ี่เหลอืเกนิ 

ไมรู่ว้า่ฟังเขาพดูไปนานเทา่ไร รูเ้พยีงวา่วนันัน้เป็นวนัทีเ่ราไดร้บัสิง่ที่
เรยีกวา่ ‘ระบบ’ มาอยูด่ว้ย เขาบอกวา่เราคอื ‘อฟี’ เป็นผูถ้กูเลอืกจากเขาซึง่ 
เป็นพระเจา้ และโลกนิยายแหง่น้ีจะถกูท�าลายจากดวงวญิญาณทีม่าจากต่างโลก  
ซึง่จะมาท�าใหโ้ลกใบน้ีสญูเสยีความสมดลุ วญิญาณดวงนัน้จะท�าใหเ้น้ือเรือ่ง
เปลีย่น และหน้าทีข่อง ‘อฟี’ คอืการท�าใหท้กุอยา่งถกูตอ้ง และก่อนจากไปเขา
ไดม้อบหนงัสอืเรือ่งหน่ึงใหแ้กเ่รา หน้าปกมนัดหูวานแหววชนิดทีเ่พยีงสมัผสั
เรากอ็ยากจะหาผา้มาเชด็ท�าความสะอาดมอืทนัที

- องค์หนึ่ง -
บทน�ำ



6

‘มนตรา มายารกั’
 เขาบอกใหเ้ราลองอา่น อาจจะเพราะทา่ทาง ใบหน้า หรอืน�้าเสยีงของ

เขากระมงัทีท่�าใหเ้รายอมท�าตาม
ในหนงัสอืเลา่ถงึเดก็หญงิคนหน่ึงทีม่เีลอืดประหลาดดงึดดูทกุเผา่พนัธุ์

ใหเ้ขา้หา ทัง้ยงัเป็นยาวเิศษชัน้ด ีแน่นอนวา่เพราะเธอมสีายเลอืดของเผา่เทพ
ทีห่ายสาบสญูไปหลายรอ้ยปีซึง่มเีพยีงครอบครวัอุปถมัภข์องเธอเท่านัน้ทีรู่ ้
เมือ่ถงึเวลาเธอถกูสง่ไปยงัโรงเรยีนมหาเวทอนัดบัหน่ึงของอาณาจกัร ทีน่ัน่
เธอไดรู้จ้กัผูค้นมากมาย และฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ  มทีัง้มติรภาพและความรกั 

แมเ้ราอ่านจนจบเล่มกไ็ม่รูส้กึอะไรเป็นพเิศษ จนเมื่อเขาบอกเราว่า 
โลกแหง่น้ีคอืโลกในนิยายเลม่นัน้ เรือ่งราวเหลา่น้ีจะเกดิขึน้อยา่งแน่นอน และ
ดทูา่แลว้น่าจะอกีหลายรอ้ยปีเลยทเีดยีว เพราะไอโ้รงเรยีนมหาเวทนัน่เรายงั
ไมรู่จ้กัแมแ้ต่น้อย เขาบอกกบัเราวา่จะมดีวงวญิญาณสกัดวงมาเขา้ในรา่งของ
ตวัละครทีป่รากฏในเรือ่งน้ี และท�าใหเ้น้ือหาของนิยายเปลีย่นไป เมือ่นัน้โลกน้ี 
กจ็ะแตกดบั เราจงึถกูเลอืกมาเพือ่ท�าใหเ้น้ือหาคงเดมิ

‘ท�าไมถงึตอ้งเป็นเรา’ ในวนันัน้เรายงัมอีายเุพยีงสบิหา้ปี จงึไมเ่ขา้ใจ
เทา่ไรนกั

‘เพราะเจา้เหมาะสม’
แลว้เรากไ็ดร้บัลกูกลม ๆ สดี�าทีม่ปีีกบนิมาอยูร่อบกายมนัมขีาเลก็ ๆ 

และปากของมนัเหน็คมเขีย้วเสยีจนน่ากลวั มนัคอืสิง่ทีเ่รยีกวา่ ‘ระบบ’ เขา
บอกเราวา่เมือ่ถงึเวลาระบบจะตืน่ขึน้ และคอยชีแ้นะแนวทางใหแ้กเ่รา ส�าหรบั
ชวีติแมม่ดทีม่อีายหุลายรอ้ยปีภารกจิน้ีกด็ไูมย่ากจนเกนิไป แถมดเูหมอืนวา่
เราจะไมส่ามารถปฏเิสธไดเ้สยีดว้ยสิ

เฮอ้…
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เราเกลยีดมนุษย ์เกลยีดความเหน็แก่ตวัของพวกมนั พวกมนัลว้นชอบ
สิง่สวยงาม อ�านาจ เกยีรตยิศ เงนิ เวน้แต่สิง่ทีแ่ตกต่างจากพวกมนั ในกาลก่อน 
พวกเราถกูพวกมนัรงัเกยีจอยา่งหนกั แมต้อนน้ีพวกมนุษยจ์ะเปิดกวา้งยอมรบั
ทกุเผา่พนัธุ ์แต่พวกเราเป็นประเภทเจบ็แลว้จ�าและแคน้น้ีตอ้งช�าระ 

พวกเราคอืใครน่ะหรอื... พวกเราคอื ‘แมม่ด’ 
สิง่มชีวีติทีก่�าเนิดขึน้จากกลุม่กอ้นพลงัเวทบางอยา่ง พลงัเวทในตวัของ

พวกเราจงึมมีากกวา่พวกมนุษยห์ลายรอ้ยเทา่ ทัง้ยงัไมต่อ้งใชอุ้ปกรณ์เสรมิ
พลงัเวทอะไร ทีเ่หน็วา่ถอืไมเ้ทา้นัน่เป็นแคข่องประดบัเฉย ๆ  แต่ถงึอยา่งนัน้
พวกเรากลบัมรีปูรา่งเหมอืนมนุษยท์กุประการ มเีพยีงใบหทูีเ่รยีวแหลมคลา้ย
พวกเอลฟ์เทา่นัน้ แต่พวกเอลฟ์มกัจะมเีรอืนผมในโทนสวา่ง และนยัน์ตาสอีอ่น  
แตกต่างจากพวกเราแมม่ดทีอ่ยูใ่นโทนมดื ทัง้รา่งกายยงัไมค่อ่ยถกูกบัแสงสวา่ง 
เทา่ไรนกั จงึมกัจะปกคลุมกายดว้ยชุดสดี�าทัง้ตวั พวกเราจงึถกูมองออกได้
อยา่งงา่ยดาย

แต่เรากลบัเป็นแมม่ดทีผ่า่เหลา่ผา่กอ... 
เพราะเรามเีรอืนผมสเีงนิสว่างทัว่ทัง้หวั ทัง้นัยน์ตายงัเป็นสเีงนิซดี

จนเกอืบขาว เพยีงแต่มนัจะมปีระกายสมีว่งจาง ๆ จงึท�าใหไ้มไ่ดด้นู่าเกลยีด
เท่าไรนัก ถงึแมเ้ราจะดูแตกต่างทีสุ่ดในหมู่บา้นแม่มด แต่ทุกตนกไ็ม่เคย
รงัเกยีจเรา ทัง้ยงัรกัและใส่ใจดูแลเหมอืนบุตรหลาน อย่างทีไ่ดบ้อกไปว่า 
พวกเราเป็นสิง่มชีวีติทีก่�าเนิดมาจากกลุม่กอ้นพลงัเวท พวกเราจงึไมม่สีายเลอืด 

1
ท่ำนแม่ ลูก และระบบ
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เกีย่วดองกนัแต่องคร์าชนีิ... เราไดย้นิพวกทา่นแมเ่รยีกทา่นวา่อยา่งนัน้ เธอ
เป็นแมม่ดตนแรกทีส่รา้งหมูบ่า้นแมม่ดแหง่น้ีขึน้ และรวบรวมเหล่าแมม่ดที ่
ใชช้วีติกระจดักระจายมารวมตวักนั และกลางหมู่บา้นยงัมตี้นไมแ้ห่งพลงั 
เจรญิเตบิโตอยู ่ทา่นแมบ่อกวา่องคร์าชนีิเป็นผูเ้ดนิทางตามหาเมลด็พนัธุแ์ละ
น�ามนัมาปลกูไวย้งัทีแ่หง่น้ี

นอกจากต้นไม้แห่งพลังจะช่วยปกปักรักษาหมู่บ้านแห่งน้ีไม่ให ้
เผา่พนัธุอ์ื่นมายา่งกรายแลว้ ยงัมอบพลงัเวทใหก้บัผูอ้ยูร่อบตวัตลอด เหลา่
แมม่ดในหมูบ่า้นจงึมพีลงัทีแ่ขง็แกรง่ทกุตน และบางครัง้ตน้ไมย้งัเป็นผูก้�าเนิด
แมม่ดตนใหม ่ๆ ขึน้มาอกีดว้ย

และแน่นอนวา่แมม่ดไมม่เีพศชาย จงึเป็นทีน่่าเสยีดายนิดหน่อยทีเ่รา
ไม่สามารถสรา้งสายเลอืดของตวัเองขึน้มาได ้ ทัง้พวกเรายงัไม่นิยมเผ่าอื่น 
เท่าไรนัก มไีม่มากหรอืแทบจะไม่มแีม่มดที่จะไปมปีฏสิมัพนัธ์กบัเผ่าอื่น  
พวกเรามนิีสยัชอบหมกมุ่นกบัเวทมนตรแ์ละการปรุงยา ดงันัน้แมจ้ะอยู่ใน
หมูบ่า้นเดยีวกนักเ็ป็นเรือ่งยากทีจ่ะพบเจอกนัเอง เพราะพวกเรามกัจะอยูแ่ต่
ในบา้นของตน รวมถงึเราทีม่นิีสยัชอบอา่นหนงัสอืจงึอยูต่ดิบา้นเสมอ ออ่ กม็ี
ชว่งเถลไถลบา้งแต่กแ็คไ่มก่ีปี่หรอก

ท่านแม่บอกว่าเราเป็นหน่ึงในแม่มดทีก่�าเนิดมาจากต้นไมแ้ห่งพลงั 
เช่นเดยีวกนั เมื่อตน้ไมใ้หก้�าเนิดเราแลว้กแ็ทบไม่ส่งพลงัเวทมาหล่อเลี้ยง
แมม่ดตนอืน่อกีเลย ทัง้ยงัไมก่�าเนิดแมม่ดตนใหมอ่กีแมจ้ะผา่นมาหลายรอ้ยปี 
แลว้กต็าม เหมอืนเราคอืพลงัเฮอืกสุดทา้ยทีต่้นไมแ้ห่งพลงัก�าเนิดออกมา 
นัน่จงึเป็นสาเหตุทีเ่หลา่แมม่ดคอยชว่ยเหลอืเราในทกุเรือ่ง ไมว่า่จะเป็นเรือ่ง
ความรู ้ ทกัษะ ศาสตรา หรอืแมจ้ะเป็นสิง่ทีพ่วกแมม่ดไมรู่จ้กัอยา่งความรกั
กต็าม สว่นทา่นแมก่ค็อืแมม่ดทีม่าอุปถมัภเ์รานัน่เอง 

แมจ้ะมวีนัทีเ่ราถกูรบกวนจากสิง่มชีวีติประหลาดทีม่ามอบภารกจิพลิกึ
ใหเ้รากต็าม แน่นอนวา่เราไมไ่ดบ้อกเรือ่งนัน้กบัใคร เพราะเป็นพนัธสญัญากบั
เขา ส�าหรบัเราเหลา่แมม่ดค�าสญัญาคอืสิง่ทีเ่ราจะท�าตาม พอ ๆ กบัการทีจ่ะ
ตอ้งรกัษาชือ่จรงิของตวัเองนัน่แหละ 

และวนัน้ีกค็งเป็นวนัทีเ่ราจ�าฝังใจไปอกีนานอกีวนัหน่ึง เมือ่เวลาผา่นไป 
กวา่พนัปีแลว้ในวนัทีเ่ราเดนิไปเกบ็สมนุไพรในป่า เรากลบัพบกลุม่กอ้นสขีาว
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ทีห่อ่รา่งน่าเกลยีดเอาไว ้เราจงึใชพ้ลงัหยบิยกมนัขึน้มามองดว้ยความสงสยั
ดวงหน้าเล็กที่ก�าลงัหลบัตาหยพีลางอ้าปากร้องไห้อย่างไม่มเีสยีง  

คาดวา่คงรอ้งมานานจนเสยีงแหบแหง้กระมงั และเหมอืนเจา้กอ้นอปัลกัษณ์
น่ีจะรูต้วั มนัคอ่ย ๆ เปิดดวงตามองหน้าเรา แลว้รมิฝีปากเบะ ๆ นัน่กพ็ลนั
คลีย่ ิม้กวา้งพลางสง่เสยีงเอิก๊อ๊าก

“...อปัลกัษณ์ชะมดั” 
เราเกลยีดมนุษยแ์ต่เรากไ็มใ่ชค่นใจรา้ย เลีย้งดใูหใ้ชง้านไดแ้ลว้คอ่ย

น�าไปปลอ่ยกย็งัไมส่ายเสยีทเีดยีว...

 “ทา่นแม”่ เรามองทา่นแมด่ว้ยสายตาน่ิงเรยีบ ใบหน้าสวยหวานทีเ่ริม่
มรีิว้รอยบอกอายนิุดหน่อยเบกิตากวา้งดว้ยความตืน่ตกใจยามมองหอ่ผา้ทีเ่รา
ใชส้องน้ิวคบีมนัขึน้มาชใูหท้า่นแมดู่

ท่านแม่ของเรามนีามว่า ‘วเิวยีน’ ท่านมเีรอืนผมสนี�้าตาลเขม้ และ
นยัน์ตาสเีดยีวกนั แต่ทา่นไมเ่หมอืนแมม่ดตนอืน่ทีม่กัจะสวมใสอ่าภรณ์สมีดื 
ท่านชอบแต่งตวัตามแฟชัน่ของมนุษย ์ นัน่ท�าใหเ้ราไม่เคยมองท่านทีส่วม
เสือ้ผา้อาภรณ์เหลา่นัน้นอกจากมองเฉพาะดวงหน้าอนังดงามของทา่นแม่

“ไลลา่... แมม่ดน้อยของแม ่นัน่ลกูเกบ็อะไรมา”
“มนุษย”์
“ลกูไปเอาเขามาจากทีไ่หน” ทา่นแมถ่ามดว้ยความสงสยั พรอ้มกุลกุีจอ 

มาหยบิหอ่ผา้ในมอืของเรา พลางน�าไปอุม้แนบอก ท�าเอาคิว้เรากระตุกนิดหน่อย
“เราเกบ็มนัมาจากในป่า”
“ไลลา่จ๊ะ มนุษยไ์มใ่ชส้รรพนามวา่มนัหรอกนะ” แต่เมือ่เหน็ใบหน้าที่

น่ิงเรยีบของเรา ท่านแมก่ย็ิม้อยา่งอ่อนใจ พวกเราแมล่กูอยูก่นัมานานกว่า
พนัแลว้มหีรอืทีท่า่นจะไมรู่ใ้จเรา “ดซู ิชา่งเป็นเดก็ทีน่่ารกัน่าชงัเหลอืเกนิ”

เราท�าหน้าไมเ่หน็ดว้ยนิด ๆ  เดก็หน้าตาอปัลกัษณ์เชน่น้ีน่ะหรอื... เรา
ไมเ่ขา้ใจเทา่ไรนกั จงึเตรยีมเดนิไปยงัหอ้งของตวัเอง เพือ่ปรงุยาต่อ

“ไลลา่จะไปไหนจ๊ะ แลว้เดก็คนน้ีละ่ ?”
“หน้าทีท่า่น” แลว้เรากเ็ดนิเขา้หอ้งโดยไมฟั่งเสยีงคดัคา้นของผูเ้ป็นแม่ 

ทีเ่พิง่ไดส้ต ิทา่นแมข่องเรามกัจะป�้ า ๆ  เป๋อ ๆ  หน่อย แมจ้ะมอีายพุนัปลาย ๆ  
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แลว้กต็าม จรงิ ๆ  แมม่ดไมไ่ดม้อีายขุยันานนกั สกัหา้รอ้ยปีกถ็อืวา่สดุยอดแลว้ 
แต่เพราะตน้ไมแ้หง่พลงัท�าใหเ้รามอีายยุนืยาวขึน้กวา่เดมิหลายเทา่

หลงัจากหมกมุน่กบัการปรงุยาไปเกอืบสองวนั เราถงึจะไดอ้อกมาจาก
หอ้งปรงุยา ทอ้งของเราสง่เสยีงประทว้งจากการไมม่อีะไรตกเขา้ไปมาสองวนั 
เราจงึเดนิตรงดิง่ไปยงัหอ้งครวัทนัที

“ทา่น...” ภาพทีป่รากฏต่อหน้าเรากค็อืทา่นแมท่ีก่�าลงัอุม้ตวัประหลาด
ซึง่ตอนน้ีถกูหอ่ดว้ยผา้สดี�า แลว้ป้อนอาหารเละ ๆ หน้าตาไมน่่ารบัประทาน
ใหก้บัเจา้สิง่นัน้ทีส่ง่เสยีงหวัเราะเอิก๊อ๊ากไมห่ยดุ

“เจา้ตวันัน้คอืสิง่ใด” ทา่นแมไ่ปเกบ็มนุษยห์น้าตาอปัลกัษณ์มาจากไหน...
“ดพูดูเขา้ น่ีกม็นุษยท์ีล่กูเกบ็มามใิชร่ ึ!” ทา่นแมเ่อด็เราเสยีงด ุเราน่ิง

ไปครูห่น่ึงก่อนจะรอ้งอ๋อในใจ เจา้มนุษยอ์ปัลกัษณ์นัน่เอง “เพราะฉะนัน้น่ีก็
เป็นลกูของลกู ตกลงนะจ๊ะ”

“ลกู ?”
“มาเรว็เจา้ตวัน้อย มาดูหน้าแม่ของเจา้กนั” แลว้ท่านแม่กอุ็ม้มนัมา

หาเราดว้ยใบหน้าเป้ือนรอยยิ้ม ท่านดูมเีมตตาและมคีวามเป็นแม่สูงมาก 
ไมแ่ปลกใจทีท่่านจะเป็นคนแรกทีอ่าสารบัเราไปเลีย้งด ู ถงึพวกเขาจะไมไ่ด้
รงัเกยีจสผีมกบัสตีาทีผ่ดิแผกของเรา แต่ตอนเราเกดิพวกเขากส็บัสนกนัน่าด ู
ละ่นะ เรานบัถอืในความกลา้หาญของทา่นแมม่าก ๆ 

“อยา่เอามนัมาใกลเ้รา”
“ดพูดูเขา้เจา้เดก็คนน้ี” ทา่นแมบ่น่เราเบา ๆ  ก่อนจะยดัเยยีดกอ้นกลม ๆ   

น้ีไวใ้นออ้มอกเรา เมือ่ก�าลงัจะท�าท่าจะหิว้แบบตอนพามาท่านแมก่ต็สีหีน้า 
ขงึขงัดเุสยีจนเราไดแ้ต่อุม้เจา้น่ีดว้ยทา่ทางเก ้ๆ  กงั ๆ  ทา่นแมจ่งึยิม้หวานออกมา

“ดมีาก หวิแลว้ล่ะส ิ เดีย๋วแม่หาอะไรใหก้นิ ระหว่างน้ีกล็องเลีย้งลูก
ดว้ยตวัเองดนูะจ๊ะ”

เรามองทา่นแมท่ีเ่ดนิฮมัเพลงจากไป พลางกม้มองสิง่มชีวีติประหลาด 
ทีก่�าลงัมองเราตาแป๋ว นัยน์ตาสอี�าพนัประหลาดมองเราอย่างงุนงงสงสยั  
ก่อนจะหวัเราะรา่ออกมาอกีครัง้ ชา่งเป็นมนุษยท์ีอ่ารมณ์ดเีสยีเหลอืเกนิ

“ซวยชะมดั”
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เจา้สิง่มชีวีตินัน่ชา่งน่าอปัลกัษณ์นกั
การเจรญิเตบิโตชา่งชกัชา้เสยีเหลอืเกนิ แมถ้า้เทยีบตามอายขุองแมม่ด

แลว้มนัจะไมไ่ดน้านนกั แต่การทีต่อ้งมาดแูลเจา้มนุษยท์ีเ่อาแต่รอ้งไหใ้หเ้รา
กอดตลอด ฝากใหใ้ครอุม้กง็อแงแมแ้ต่ทา่นแมอุ่ม้มนัยงัสะอกึสะอืน้ !

คดิวา่เราไมม่งีานท�าหรอืไง !
แต่กไ็ดแ้ค่บ่นในใจเพราะมนัดนัมคีนหนุนหลงัทีแ่ขง็แกร่ง นัน่กค็อื 

ทา่นแมข่องเรานัน่เอง...
‘ดแูลลกูของตวัเองใหด้ ีๆ สไิลลา่’
‘...มนัไมใ่ชล่กูของเรา’
‘หมื ?’
‘...คะ่’

“ยา่น... แย”่
“ไปไกล ๆ ไอเ้ดก็มนุษย”์ ตอนน้ีเราอยูท่ีส่วนหลงับา้นทีอุ่ดมไปดว้ย

สมนุไพรมากมายซึง่เราลงแรงปลกูเองกบัมอื เราคดิวา่การใชเ้วลาเลอืกสรร
สมนุไพรถอืวา่เป็นชว่งเวลาทีส่งบสขุ และท�าใหเ้ราผอ่นคลาย แต่ในวนัน้ีกลบัมี
รา่งเลก็ ๆ  ทีโ่ตจนเดนิเตาะแตะไดเ้ดนิเขา้มาหาเราดว้ยใบหน้าเป้ือนยิม้ พลาง
สง่เสยีงรอ้งเรยีก ‘ทา่นแม ่ๆ’ แบบไมช่ดัอยา่งสนุกสนาน ชา่งน่าร�าคาญนกั

“ยา่น... แย”่
แลว้รา่งเลก็นัน่กเ็ดนิมาเกาะขาของเรา พลางชอ้นตามองดว้ยดวงตา

หย ีๆ เจา้เดก็น่ีตอนน้ีมอีายสุามขวบแลว้ ทา่นแมข่องเราเป็นคนเลีย้งมนัเอง 
สว่นเรากพ็ดูคยุดว้ยบา้ง แมจ้ะไมไ่ดเ้กลยีดเจา้เดก็น่ีแต่อคตทิีม่ต่ีอมนุษยใ์นใจ 
กม็มีากเชน่กนั ท�าใหเ้ราไมส่ามารถพดูด ีๆ กบัมนัได้

“เราไมใ่ชแ่มข่องเจา้” เราพดูออกมาเสยีงเรยีบ ก่อนจะชอ้นตวัเดก็น้อย
เขา้สูอ่อ้มอกของตวัเอง ไมใ่ชเ่พราะพศิวาสหรอืเอน็ดเูพยีงแต่สมนุไพรของ
เราใชว่า่จะไมม่พีษิ หากเจา้เดก็น่ีโดนเพยีงนิดคงไดไ้ปลมืตาทีโ่ลกหน้าแทน

“ยา่นแย.่..”
“หบุปาก”
“ยา่นแย”่
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“น่าร�าคาญชะมดั”

นอกจากเดก็ทีน่่าร�าคาญแลว้ ดเูหมอืน ‘เจา้ระบบ’ ทีเ่ราแทบจะลมืเลอืน 
มนัไปตัง้แต่ตอนทีโ่ยนใส่กล่องเกบ็ไวท้ีห่อ้งใต้หลงัคากอ็อกมาดกัรอเราที ่
หน้าหอ้ง บนิวนรอบตวัเราจนเวยีนหวั

เจา้ลกูกลม ๆ มปีีกสดี�าสนิทบนิวนไปมาอยา่งรอ้นรน ปากทีม่เีขีย้ว
ใหญ่ ๆ ของมนัดนู่าขยะแขยงชะมดั

[สวสัดอีฟี โปรดแจง้นามของทา่นแก่ระบบ]
“...”
“ยา่นแย.่.. ยนิไย ่ๆ” (ทา่นแม ่บนิได ้ๆ)
[สวสัดอีฟี โปรดแจง้นามของทา่นแก่ระบบ]
“ไลลา่”
[สวสัดอีฟี ‘ไลล่า’ ระบบเป็นตวัแทนจากพระเจา้มาเพือ่ท�าใหภ้ารกจิ

พชิตินิยายครัง้น้ีใหส้�าเรจ็ ในวนัน้ีระบบตื่นขึน้มาเพราะ ‘ตวัหลกั’ ทกุคนบน
โลกไดล้มืตาขึน้มาแลว้ ภารกจิแรกของอฟีไลล่าคอื ‘จบัตาดูตวัละครหลกั 
สงัเกตพฤตกิรรมทีอ่าจเปลีย่นไป เพือ่หาวญิญาณทีม่าจากต่างโลก’ คะแนน
ภารกจิครัง้น้ีคอื 100 คะแนน มรีะยะเวลาไมจ่�ากดัและไมม่บีทลงโทษหาก
ท�าไมส่�าเรจ็]

เรามองเจา้ลกูกลมทีป่ากของมนัไมไ่ดข้ยบั แต่กลบัมเีสยีงทุม้นุ่มนวล
พลา่มยาวออกมาอยา่งน่าร�าคาญ และดเูหมอืนวา่จะมเีพยีงเราเทา่นัน้ทีไ่ดย้นิ 
เสยีด้วยส ิ เพราะเจ้าเด็กมนุษย์ไม่ได้ดูสนใจอะไรเพยีงมองสิง่ประหลาด 
ตรงหน้าน่ิง ๆ เทา่นัน้

แต่เราเพิง่มารูว้่าเจา้ระบบน่ีมกีารใหค้ะแนน ก�าหนดเวลา ทัง้ยงัม ี
บทลงโทษอกีต่างหาก เราคงตอ้งศกึษาเจา้ระบบเก่าคร�่าครน่ีึใหล้ะเอยีด

วา่แต่... จบัตาดงู ัน้หรอื ไมใ่ชว่า่เราจะตอ้งออกจากหมูบ่า้นแหง่น้ีไป
หรอืไง อา... ชวีติทีแ่สนสงบสขุของเรา

“ยา่นแย ่?”
“หบุปาก !!”
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เรายนืมองกระทอ่มหลงัเลก็ ๆ ทีแ่มจ้ะเก่าแต่กย็งัคงดแูขง็แรงด ีและ
หากเสรมิพลงัเวทไปอกีหน่อยมนักจ็ะกลายเป็นกระทอ่มทีไ่มม่วีนัผพุงั เสยีแต่ 
สกปรกและตน้ไมข้ึน้รกรงุรงัไปหน่อยกเ็ทา่นัน้

มนัเป็นกระท่อมหลงัเก่าของท่านแม่ของเราทีต่อนน้ีมนัก�าลงัจะเป็น
บา้นของเราแลว้ เราตวดัมอืวบูหน่ึง สายลมกพ็ดัพลิว้ผา่นเขา้ไปในตวับา้น
พดัเศษฝุ่ นปลวิหายวบัไปเถาวลัยร์ากไมท้ีข่ ึน้รอบกระท่อมกค็อ่ย ๆ หดตวั
กลบัไปอยูใ่นใตด้นิ

“โอว้วว” 
[สดุยอดมากอฟีไลลา่]
เสยีงทีแ่ตกต่างกนัสองเสยีงดงัขึน้อยา่งพรอ้มเพรยีง เราเหลอืบไปมอง

เจา้ระบบทีบ่นิวนเป็นวงกลม ท�าใหนึ้กถงึเวลาสนุขัดใีจจนแสดงออกมามาก
เกนิไป กบัเดก็ชายทีด่จูะพดูรูเ้รือ่งขึน้กวา่เมือ่ก่อนซึง่ก�าลงัสง่สายตาวบิวบั
มาทางเราชวนใหรู้ส้กึแปลก ๆ เสยีจรงิ ๆ

หลงัจากทีร่ะบบตืน่ขึน้ เรากใ็ชเ้วลาเตรยีมตวัสองปี กอ่นทีจ่ะขออนุญาต 
ท่านแม่ออกจากหมู่บ้านแม่มดเพื่อมาท�าภารกจิพลิกึน่ี ตอนที่เราจากมา
พวกป้า ๆ แมม่ดมอบของใหเ้รามากมายเหลอืเกนิ อาจเพราะเราเดก็ทีส่ดุ 
ในหมูบ่า้นกเ็ป็นได ้ออ้ ไมน่บัเจา้เดก็น่ีทีท่า่นแมย่ดัเยยีดมนัมาใหเ้รานะ

‘ลกูใครกเ็อาไปดว้ยสจ๊ิะ’
เราสูส้ายตาทีแ่สนจะรอ้นแรงของทา่นแมไ่มไ่ดจ้รงิ ๆ

2
หมู่บ้ำนนักล่ำอสูร
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“ความคบืหน้าละ่ระบบ”
[ตอนน้ีตัวเอกทัง้หมดมีอายุห้าขวบ ทางทิศเหนือประมาณยี่สิบ

กโิลเมตรจะมตีวัหลกัทีไ่มส่ามารถระบุต�าแหน่งไดอ้าศยัอยูห่น่ึงคน]
“ง ัน้เรากพ็กัสกัวนัก่อนกแ็ลว้กนั”
หลงัจากทีเ่ราใชเ้วลาศกึษาระบบมาสกัพกักพ็บวา่มนัสามารถรายงาน

เกีย่วกบัพวกตวัหลกัไดอ้ยา่งทีไ่มต่อ้งไปเสยีเวลาสบืใหยุ้ง่ยาก ซึง่มขีอ้เสยีคอื
มนัไมล่ะเอยีดเทา่ไร แต่โชคดทีีเ่รายงัมหีนงัสอืทีเ่ขาคนนัน้มอบใหอ้ยู ่และใน
นัน้กร็ะบุอยา่งชดัเจนว่าแต่ละคนมลีกัษณะอยา่งไร เราคดิว่าจงึไมย่ากทีจ่ะ
บอกวา่ใครเป็นตวัละครไหน

เราเดนิไปหลงักระทอ่มก่อนจะยกปลายเทา้แตะพืน้เบา ๆ ทนัใดนัน้ 
ผนืดนิแหง้กรงัวา่งเปลา่กค็อ่ย ๆ มพีชืพรรณสมนุไพรงอกเงยออกมา น่ีเป็น 
อกีสิง่ทีท่�าใหเ้ราเสยีเวลาเตรยีมตวัก่อนเดนิทางไปสองปี นัน่กค็อืพวกสมนุไพร 
ทีเ่ราบม่เพาะมานาน กวา่จะปรบัสภาพใหม้นัเสมอืนอยูภ่ายใตด้นิและอากาศ
เวทมนตรแ์บบหมูบ่า้นแมม่ดอยา่งถาวรนัน้ท�าใหเ้ราเสยีเวลาไมใ่ชน้่อย

และอย่างที่เคยบอกว่าแม่มดไม่จ�าเป็นต้องมีสื่อกลางในการใช้
เวทมนตร ์แต่ถงึอยา่งนัน้เรากม็ตีดิตวัไวอ้นัสองอนัส�าหรบัหลอกพวกมนุษย์

“โอว้วว” 
[สดุยอดมากอฟีไลลา่]
เจา้พวกน้ีน่าร�าคาญชะมดั
หลงัจากตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว เราก็เข้ามาในกระท่อมที่

มเีฟอร์นิเจอร์ประดบัไวค้รบครนั ท่านแม่บอกว่าที่น่ีคอืบ้านหลงัแรกของ 
ท่านแม่ทีใ่ชซ่้อนตวัจากพวกมนุษย ์ ก่อนทีจ่ะไดพ้บกบัองคร์าชนีิแลว้ยา้ย
ถิน่ฐานไปอยูท่ีห่มูบ่า้นแมม่ด

เรากวาดสายตามองรอบ ๆ พบวา่มนัมเีพยีงหอ้งนอนเดยีว ท�าใหเ้รา
เผลอมองเจา้เดก็มนุษยท์ีว่ ิง่ซนอย่างกบัลูกลงิไปทัว่บา้นดว้ยเสยีงหวัเราะ 
เอิก๊อ๊ากพรอ้มระบบหน้าโงท่ีบ่นิตามไปอยา่งไรอ้ารมณ์ ปกตมินัจะนอนกบั
ท่านแม่ แมต้ื่นมาทุกเชา้เราจะพบว่ามนัมานอนกอดขาเราตรงปลายเตยีง
ตลอดกต็าม ชว่ยไมไ่ดล้ะ่นะถงึจะไมค่อ่ยชอบเทา่ไร แต่เพราะเหน็มนัมาตัง้แต่
ตนีเทา่ฝาหอย เรากอ็ดไมไ่ดท้ีจ่ะดแูลมนั 
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“มนุษย ์เจา้อยากกนิอะไร”
“ไขม่ว้นของทา่นแมอ่รอ่ยทีซู่ด้ดด” โกหก ! เราเหน็เจา้แอบเขีย่อาหาร

ทีเ่ราท�าทิง้แทบทกุครัง้
[ระบบชอบไขเ่จยีวทีส่ดุ] เราถามแกรไึอร้ะบบ ! 

“ฮอือ ไมเ่อา ผะ... ผมจะไปดว้ย”
“มนุษยอ์ยา่ดือ้ดา้นนกั เจา้อยูเ่ฝ้าทีน่ี่อยา่ไดไ้ปไหน” เราขมวดคิว้ดว้ย

ความยุง่ยากใจ เมือ่เราจะไปสงัเกตการณ์เจา้ตวัละครทีว่า่เสยีหน่อย แต่ตดิ
ปัญหาทีเ่ดก็มนุษยม์นังอแงรอ้งจะตามไปเสยีใหไ้ด ้ จะทิง้ระบบไวเ้ป็นเพือ่น 
เรากก็ลวัจะไมรู่ค้วามคบืหน้าของภารกจิ เหน่ือยใจแต่เชา้เลย...

“ผมจะไป... ดว้ย ฮกึ” น�้าใส ๆ  ทีค่ลอดวงตานัน่ท�าใหเ้รารูส้กึ... ใจออ่น
เลก็น้อย แต่เพราะเราเป็นคนยดึมัน่ความคดิทีถ่กูตอ้งมาตัง้แต่เดก็ ๆ ท�าให้
เรารูว้า่หากน�าเจา้น่ีไปดว้ยจะท�าใหล้�าบากมากขึน้ เพราะมนัซนยิง่กวา่ลกูลงิ !  
เราไมส่ามารถแบง่เวลาไปดแูลได้

“เจา้ไปกด็แีต่เกะกะเรามนุษย.์..”
“ฮกึ... ฮอือ”
“เอาอยา่งน้ี” เราดดีน้ิวดงัเป๊าะ หนงัสอืเลม่โตสดี�าสนิทกห็ลน่ตุบลงมา

บนฝ่ามอืของเรา มนัคอืศาสตรต์อ้งหา้มทีเ่ราเคยไดร้บัมาจากทา่นแม ่แน่นอน
วา่มนัอนัตรายเป็นอยา่งมาก “ถา้เจา้สามารถศกึษาหนงัสอืเลม่น้ีจนเขา้ใจได้
อยา่งถ่องแท ้เมือ่นัน้เราจะท�าตามทีเ่จา้ขอ” เดก็มนุษยม์องหนงัสอืเลม่โตใน
มอืเราดว้ยสายตาคาดหวงั

“จะ... จรงินะ”
“แมม่ดไมเ่คยผดิสญัญาเชน่มนุษย”์ เราขมวดคิว้เลก็น้อยเมือ่โดนยอ้น

ถามแบบนัน้ ก่อนจะวางหนงัสอืหนกั ๆ น่ีบนมอืเลก็ ๆ ทีย่ ืน่มารบั เมือ่เจา้เดก็น่ี 
รบัไปกเ็กอืบหงายหลงัเลยทเีดยีว ใบหน้าเลก็ ๆ ทีข่มวดคิว้นิด ๆ เพราะ 
ความหนกัท�าใหเ้รารูส้กึอารมณ์ดเีลก็น้อย

“หากยงัไมส่ามารถใชง้านศาสตรใ์นนัน้ได ้กอ็ยา่ไดเ้รยีกรอ้งอะไรจากเรา”
แลว้เรากเ็ดนิออกมาจากกระท่อมหลงันัน้ทนัท ี พรอ้มกบัระบบทีบ่นิ

ตามมาตดิ ๆ  โดยไมค่ดิสนใจใบหน้าเบะ ๆ  ของเดก็น้อยทีถ่กูทิง้ใหอ้ยูค่นเดยีว
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“แลว้ก.็.. อาหารอยูใ่นครวั หากหวิกจ็งไปท�ากนิเสยี” บอกเสยีหน่อย
กแ็ลว้กนั มนุษยย์ิง่โง ่ๆ อยู่

“อา... ฝีมอื แมห่รอื” เดก็น้อยเบห้น้าก่อนเปิดหนงัสอือา่นเงยีบ ๆ 
หน็อย
ทางทีร่ะบบพาเรามุง่หน้าไปเป็นทางไปหมูบ่า้นชนบทเลก็ ๆ  ซึง่ตอนน้ี 

เรานัง่อยูบ่นตน้ไมท้ีห่า่งออกจากหมูบ่า้นไมไ่กล จากการกวาดสายตามองเรา
กพ็บวา่น่าจะเป็นหมูบ่า้นทีเ่น้นการฝึกสตัวอ์สรู 

หมูบ่า้นน้ีไมม่โีครงสรา้งทีแ่น่นอน เป็นการสรา้งบา้นทีก่ระจดักระจาย
และมัว่ซัว่ที่สุด แต่ที่เด่นที่สุดคอืตรงกลางหมู่บ้านที่ตอนน้ีชาวบ้านก�าลงั
กระจกุตวัรวมกนัแลว้สง่เสยีงรอ้งเฮ ๆ เชยีรส์ตัวอ์สรูสองตวัทีก่�าลงัปะทะกนั
อยา่งดเุดอืด

แถมตรงทา้ยหมูบ่า้นเรายงัเหน็สิง่ก่อสรา้งทีเ่หมอืนกรงอยูล่บิ ๆ  ถา้หาก 
หมูบ่า้นน้ีเป็นนกัลา่จรงิ ๆ การจะลอบเขา้ไปกไ็มใ่ชเ่รือ่งงา่ยนกั แต่เหมอืน
เราจะตอ้งสบืเอาเองวา่หน่ึงในตวัละครนัน้คอืใคร เพราะเจา้ระบบไมม่ขีอ้มลู
อะไรเพิม่เตมิให้

ถา้เราจ�าไม่ผดิท่านแม่เคยเล่าเรื่องเกีย่วกบัหมู่บา้นนักล่าอสรูใหเ้รา 
ฟังอยู ่พวกมนัจะลา่อสรูทีด่รุา้ยมาท�าใหเ้ชือ่งไวค้อยรบัใชพ้วกมนั โดยพวกมนั 
จะตอ้งมสีตัวอ์สรูประจ�าตวัอยา่งน้อยคนละหน่ึงตวั หากยิง่ใครมอีสรูทีแ่ขง็แกรง่ 
กย็ิง่มหีน้ามตีาในหมูบ่า้น

[หน่ึงในตวัละครอยูใ่กล ้ๆ น้ี !]
เสยีงระบบทีด่งัแทรกขึน้ท�าใหเ้ราหลุดจากความคดิ อย่างน้อยเจา้

ระบบหน้าโงน่ี่กส็ามารถบอกต�าแหน่งไดค้รา่ว ๆ ละ่นะ
เรากระโดดลงจากตน้ไมอ้ยา่งรวดเรว็ แมใ้นหวัสมองก�าลงัครุน่คดิวา่

จะท�าอยา่งไรในการตามหาเจา้เดก็นัน่ เฮอ้ ถา้เดก็นัน่เป็นนางเอกเรากย็งัรู้
ความเป็นมาครา่ว ๆ ได ้เพราะในหนงัสอืมนัเป็นมมุมองของนางเอก แต่ถา้
เดก็ทีเ่จอเป็นตวัละครอืน่กน่็าจะยุง่ยากไมใ่ชน้่อย

“จะท�าอะไรน่ะเรย ์!!”
“ถอยไปไอข้ีแ้พ ้!”
เสยีงตวาดเลก็ ๆ  สองเสยีงดงัขึน้ไมใ่กลไ้มไ่กล เพราะแมม่ดมปีระสาท
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รบัฟังทีด่กีวา่พวกมนุษย ์ ท�าใหเ้ราไมแ่น่ใจนกัวา่เสยีงพวกน้ีอยูไ่กลแคไ่หน 
แต่อาจจะเป็นหน่ึงในพวกตวัละครหลกักไ็ด ้เพราะเสยีงทีไ่ดย้นิเป็นเสยีงเดก็ 
และพวกมนักอ็ยูใ่กล ้ๆ น่ีตามทีร่ะบบบอก

เราเดนิตามเสยีงไปเรือ่ย ๆ  พบวา่พวกมนัอยูห่า่งจากเราไปหลายเมตร 
เราพบเดก็น้อยสองคนทีอ่ยูใ่นอริยิาบถต่างกนั คนหน่ึงก�าลงัจบัเจา้สตัวอ์สรู 
หน้าตาประหลาดแกว่งไปมาอย่างไม่แยแส ส่วนอีกคนพยายามยื้อแย่ง 
สตัวอ์สรูตวันัน้มา แมร้า่งกายจะผอมบางกต็ามที

“อยา่ท�าอะไรจนีะ !”
“สตัวอ์สรูกระจอกแบบน้ี ฆา่ไปกไ็มเ่หน็จะเป็นไร ! ถงึมนัจะเหมาะกบั

ไอข้ีโ้รคแบบแกกเ็ถอะ !” 
พลัก่ !
“โอ๊ย !”
แลว้เดก็รา่งใหญ่กผ็ลกัเจา้คนผอมบางนัน่ใหก้ระเดน็ออกไป จากนัน้

เดนิตรงไปยงักองไฟทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณนัน้โดยไมส่นเสยีงรอ้งหา้มของคนทีต่วัเอง 
ผลกักบัเสยีงรอ้งอย่างเจบ็ปวดของอสูรในมอื ถ้าใหเ้ดาเจา้อสูรนัน่คงเป็น 
สตัวป์ระจ�าตวัของเจา้เดก็รา่งบาง ทัง้คูค่งก�าลงัหาอะไรกนิในป่ากระมงั สว่น
เจา้เดก็รา่งใหญ่น่ีคงตามมาแกลง้ เป็นการแกลง้ทีล่งทนุจรงิ ๆ

เพราะอยา่งน้ีมนุษยถ์งึเป็นสิง่ทีอ่ปัลกัษณ์
“กีซ๊ ! กีซ๊ !”
“หยดุนะเรย ์ !” เดก็รา่งบางรอ้งเสยีงหลงเมือ่เหน็หวัของอสรูตวัน้อย 

โดนความร้อนจากไฟ แต่ตวัเองดนัอ่อนแอเสยีจนท�าอะไรไม่ได้เน่ียส.ิ..  
น่าร�าคาญ

“พวกเจา้ก�าลงัท�าสิง่ใดกนั”
“!!”
“ปล่อยเจา้อสูรนัน่มาใหเ้รา ไม่เช่นนัน้เราจะจบัเจา้หอ้ยหวัแลว้ย่าง

เป็นหมหูนัเสยี”
“เธอเป็นใคร !”
เจ้าเดก็ร่างใหญ่หนัขวบัมามองเราอย่างตกใจ คงไม่คดิว่าจะมใีคร 

มาเหน็การกระท�าน้ีกระมงั ใจจรงิเราจะปล่อยเรื่องตรงน้ีไปกไ็ด ้ หากไม่ใช ่
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เจา้รา่งบางน่ีเป็นหน่ึงในตวัเอก
คาวโ์ลเดก็มนุษยจ์ากหมูบ่า้นนกัลา่อสรูทีพ่ว่งดว้ยอสรูตวัน้อยทีด่ไูมม่ี

พษิมภียั ทวา่แทจ้รงิแลว้อสรูนัน่เป็นลกูมงักรต่างหาก คาวโ์ลจะเป็นหน่ึงใน
เพือ่นพระเอกทีห่ลงรกันางเอกอย่างห่าม ๆ ถงึจะไม่สมหวงัแต่เขากห็วงัดี
กบันางเอกจรงิ ๆ 

เมือ่เราใชพ้ลงัเวทตรวจสอบเดก็ร่างบางนยัน์ตาของเราเป็นประกาย 
สมีว่งเขม้ น่ีเป็นหน่ึงในเทคนิคของเราทีไ่ดม้าตอนทดลองเปลีย่นปัจจยัภายใน
ของสิง่มชีวีติ ซึง่เป็นการทดลองยามวา่งของเรา โดยเปลีย่นเน้ือในของสิง่หน่ึง 
กบัอกีสิง่และน่ีกเ็ป็นหน่ึงในเวทมนตร์ทีเ่ราคดิขึน้เพื่อใชต้รวจสอบภายใน 
สิง่นัน้ ๆ 

ไอสีขาวที่ลอยอยู่รอบตัวร่างบางเป็นสิ่งที่ท�าให้เรารู้ว่าเขาไม่ใช่
วญิญาณจากต่างโลก 

สิง่ทีท่�าใหเ้รารูว้า่เจา้รา่งบางน่ีเป็นตวัเอกเพราะเขามเีรอืนผมสนี�า้ตาลออ่น 
กบัดวงตาสดี�า ทีส่�าคญัคอืเขามาจากหมูบ่า้นนกัลา่อสรู

“เงยีบท�าไม ! ตอบมาเธอเป็นใคร ! ไมอ่ยา่งนัน้ฉนัจะเรยีกใหท้า่นพอ่
มาจบัเธอ !”

เสยีงเลก็นัน่ตวาดอกีครัง้ท�าใหเ้ราหลุดจากความคดิ อาจจะเพราะเรา
ปรากฏตวัมาในอาภรณ์สดี�าสนิท ทัง้ผา้คลุมยงัปกปิดใบหน้าเราไปเกอืบครึง่
จงึชวนใหส้งสยักระมงั

[ยนิดดีว้ยอฟีไลลา่ ! เราเจอ ‘คาวโ์ล เนียร’์ หน่ึงในตวัละครหลกัแลว้ ! 
ยนิดดีว้ย ! ยนิดดีว้ย !] 

หรอือาจจะเป็นเพราะไอร้ะบบหน้าโงน่ี่ทีบ่นิวนรอบตวัเรา...
“สง่เจา้อสรูนัน่มาใหเ้รา”
“คดิวา่ตวัเองเป็น... อัก่ !”
เพยีงเราแผก่ระจายไอเวทบาง ๆ  เดก็ทัง้สองกท็รดุฮวบลงพลางกระอกั

ออกมาเป็นเลอืด เรายกไมเ้ทา้ในมอืขึน้ชา้ ๆ  รา่งของลกูมงักรน้อยกล็อยละลิว่ 
เขา้มาสูม่อืเรา ออ้ ไมเ้ทา้น่ีแคข่องประดบัหลอกตาพวกมนุษยเ์ทา่นัน้ล่ะนะ 
อยา่งไรเสยีเเมม่ดอยา่งพวกเรากอ็ยูย่ากในสงัคมอยูแ่ลว้กนัไวก้่อนจะดกีวา่

“จะ... จ”ี
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เจา้อสรูหน้าตาอปัลกัษณ์น่ีมองเราตาแป๋ว ปากรอ้งกีซ๊ ๆ  อยา่งน่าร�าคาญ  
ความจรงิมงักรเป็นเผ่าทีง่ดงามและทรงเสน่หม์ากแต่อาจจะเพราะเจา้ตวัน้ี 
ขนยงัไม่ขึ้นหรือไม่อาจจะเป็นลูกผสม เพราะไม่มีทางที่มงักรจอมหยิ่ง 
แบบนัน้จะมารบัใชม้นุษยห์รอก เจา้น่ีกเ็ป็นสิง่ทีท่�าใหเ้รารูว้า่เจา้รา่งบางเป็น
ตวัละครหลกั

“กีซ๊”
แลว้เรากโ็ยนสิง่ในมอืไปทางเจา้รา่งบางอยา่งไมไ่ยดี
“จ ี!”
เดก็รา่งบางรบีคลานไปหาเจา้อสรูทีร่อ้งเบา ๆ แลว้เจา้อสรูกไ็ถหวัที่

เป็นแผลนัน่ใสม่อืเลก็ไปมาจนเลอืดเตม็มอืไปหมด ดใีจดว้ยระบบ มสีิง่มชีวีติ
ทีโ่งก่วา่แกแลว้...

“เราจะลบความทรงจ�า...”
[อฟีไลลา่ เรามภีารกจิใหม ่ ! ‘สัง่สอนและอบรมตวัละคร ‘คาวโ์ล’ ให้

เป็นคนมคีวามสามารถอย่างในนิยาย คะแนนภารกจิคอื 300 มรีะยะเวลา
ก่อนคาวโ์ลเจอนางเอก และหากท�าไม่ส�าเรจ็จะถูกลงโทษอย่างโหดรา้ย !’ 
ยนิดดีว้ยอฟีไลลา่ !]

ยนิดกีบัผน่ีะส ิ! บดัซบ !!

หลงัจากเราท�าการลบความทรงจ�าเหตุการณ์วนัน้ีของเจา้รา่งใหญ่แลว้ 
เรากห็นัมามองอกีคนทีก่อดเจา้อสรูแน่น แต่เจา้นัน่กไ็มย่อมเดนิจากไปไหน 
ออ้ เราใชพ้ลงัเวทรัง้ขามนัไวน่ี้นา

“เจา้ชือ่อะไร”
“คะ... คาวโ์ลครบั” 
“อมื ชือ่เจา้ถอืวา่ด ีดงันัน้เราจะรบัเจา้เป็นศษิย”์ อา้งเหตุผลไปมัว่ ๆ 

อยา่งไมจ่รงิจงัเทา่ไรนกั
“ฮะ...”
“ตามเรามามนุ... ศษิย”์ หากเรยีกมนุษยแ์บบเดมิ เจา้เดก็น่ีคงสงสยั

วา่เราเป็นอะไรแน่ ๆ 
“ตะ... แต่วา่... ผม... ผม”
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เราขมวดคิว้อยา่งร�าคาญในความตะกุกตะกกัอยา่งออ่นแอน่ีนิดหน่อย 
ในหวัพลนัคดิไปถงึบทพดูของเจา้เดก็น่ีในอนาคต

‘พดูมากวะ่ ออ่นแอแบบน้ีกลา้พดูวา่จะปกป้องเธองัน้เหรอ ?’
‘หบุปากไป ! ไมม่ปีระโยชน์ทีแ่กจะมาแกต้วัตอนน้ีหรอกนะ !’
อมื... ดทูา่ภารกจิครัง้น้ีจะยากเหมอืนกนันะ
“ออ่นแอแบบเจา้จะท�าอะไรได”้ เพราะเหน็ทา่ทไีมย่นิยอม เราจงึแสรง้

ท�าเสยีงขงึขงันิดหน่อยเป็นการตอกย�้าปมของเดก็น่ี “เจา้ปกป้องอสูรของ 
ตวัเองไดร้”ึ

ถงึจรงิ ๆ  อสรูต่างหากทีต่อ้งปกป้องผูเ้ป็นนาย แกมนัเสยีชาตเิกดิเกนิ
ไปแลว้เจา้มงักรกระจอก !

“ฮกึ...”
“อยา่รอ้งไหม้นัน่าร�า... มนัท�าใหเ้จา้ดอูอ่นแอ” เราคนัปากยบิ ๆ  กบัการ

พดูโกหกถี ่ ๆ เชน่น้ี อยา่งทีบ่อกวา่แมม่ดเป็นผูท้ีถ่อืสญัญาและจรงิจงัอยา่ง
ทีส่ดุ ภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายแบบน้ีเราจะตอ้งท�าใหส้�าเรจ็ 

และเด็กอ่อนแอแบบน้ีหากพูดท�าร้ายจติใจแล้วมนัจะไม่หนีเราไป 
หรอืไร คงตอ้งพามนัไปในทีข่องเราเสยีก่อน จากนัน้คอ่ยเปิดเผยตวัตนกย็งั
มสิาย...

“ตามเรามาเถอะ เราจะท�าใหเ้จา้แขง็แกรง่ขึน้เอง” และจงเป็นผูช้ายที่
ปากสนุขัดว้ย !

เราไม่ไดพ้าเขาไปกระท่อมทีพ่กัของเรา เพราะรูด้วี่าเจา้เดก็มนุษย์
นัน่จะตอ้งไมช่อบใจแน่ ๆ หากอยู่กนัสามคนเตยีงคงไมพ่อ และอาจท�าให้
เดก็นัน่หงดุหงดิกเ็ป็นได ้ขนาดเจา้ระบบน่ีตวัไมใ่หญ่ยงัโดนถบีกระเดน็ตอน
ทีม่านอนซุกเราเลย

ตรงหน้าเป็นถ�้าทีดู่น่ากลวัไม่ใช่น้อยส�าหรบัเดก็และมงักรกระจอกที่
เอาแต่กอดกนักลม 

“น่ีจะเป็นทีพ่กัของเจา้นบัแต่น้ี” 
“ตะ... แต่วา่”
“ไมม่คี�าโตแ้ยง้ใด ๆ  ทัง้สิน้” เราหิว้เสือ้ของเจา้เดก็น่ีขึน้ แลว้โยนเขา้ไป
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ในถ�้าอยา่งรวดเรว็ ก่อนดดีน้ิวดงัเป๊าะ ปากถ�้ากม็มีา่นบาเรยีสมีว่งออ่นบาง ๆ  
กัน้เอาไว ้และดเูหมอืนเจา้เดก็น่ีจะรูต้วัวา่ก�าลงัจะถกูทิง้กระมงัถงึรบีลกุอยา่ง
รวดเรว็ รอ้งลัน่แลว้รบีวิง่มาทบุมา่นบาเรยีเสยีงดงัปัก้

“ทา่นจะท�าอะไร !”
“ต่อจากน้ีเจา้จะตอ้งเอาตวัรอดในถ�้าน้ีใหไ้ด ้ อาหารจะถกูสง่มาทกุวนั

เจา้อยา่ไดห้ว่ง เมือ่ถงึเวลาเราจะมาปลดปลอ่ยเจา้”
“เดีย๋ว...”
“ไวพ้บกนั”
แลว้เรากท็ิง้เดก็น้อยกบัเจา้มงักรกระจอกไวใ้นถ�้านัน่ ออ้ ลมืบอกวา่

ถ�้าน่ีเป็นถ�้าอสรู แหลง่รวมเหลา่อสรูดรุา้ยทีม่ารวมตวักนั ดภูายนอกเหมอืน
จะเป็นถ�้ามดื ๆ น่ากลวั แต่แทจ้รงิแลว้มคีณุสมบตัไิมต่่างจากตน้ไมพ้ลงัเวท 
มนัมพีลงัเวทในตวั แมจ้ะไมม่ากเทา่ตน้ไมข้องหมูบ่า้นแมม่ดกต็าม

แถมเรายงัไดส้ลดัเจา้ระบบหน้าโงน่ัน่ไวด้ว้ย โดยอา้งวา่จะไปหาอาวธุ
ใหเ้จา้ตวัเอกน่ี ใหค้อยเฝ้าตวัเอกเอาไว้

เราจ�าได้ว่าในนิยายหมอน่ีมอีาวุธประจ�าตวัคอืดาบเพลงิทมฬิที่ได ้
ตอนไปบุกถ�้ามงักรกบัพวกนางเอก แต่ไหน ๆ เรากไ็ดร้บัภารกจิมาแลว้  
การจะไปแยง่ชงิมาเลยกค็งไมใ่ชเ่รือ่งเสยีหาย แถมอาจจะท�าใหเ้ราหลุดพน้
จากภารกจิบา้ ๆ น่ีเรว็ขึน้ดว้ยกไ็ด ้

แต่หมอนัน่เพิง่จะหา้ขวบรเึปลา่...
ช่างเถอะ ตอนเราห้าขวบเรายงัฆ่านางแมงมุมม่ายด�ามาแล้ว คง 

เหมอืน ๆ กนัแหละมัง้
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ทุกวนัน้ีนอกจากการตอบค�าถามมนุษย์ตวัน้อยเรื่องเวทมนตร์แล้ว  
กย็งัตอ้งส่งอาหารไปใหศ้ษิยจ์�าเป็นทีย่งัตดิอยู่ในถ�้า แน่นอนว่าเราท�าการ
อยา่งรอบคอบ โดยการไปรา่ยมนตรล์มืเลอืนรอบหมูบ่า้น ท�าใหก้ารมตีวัตนอยู ่
ของเจา้ศษิยน์ัน่หายไป

ในตอนแรกภายในถ�้านัน้ยงัมอีสรูไมม่ากมายเทา่ใดนกั เราจงึไปไลต่าม
จบัมาใสอ่กีหลาย ๆ  ตวั เพราะเหตุน้ีท�าใหก้ารไปน�าดาบเพลงิทมฬิมาจะตอ้ง
เลือ่นไปก่อน ไดด้าบด ีแต่ผูใ้ชไ้มไ่ดเ้รือ่งกถ็อืวา่เสยีของ

สว่นพฒันาการของเจา้ศษิยน์ัน้ถอืวา่พฒันามากขึน้เรือ่ย ๆ

สามวนัหลงัจากทีเ่ราปลอ่ยเจา้ศษิยน์ัน่เผชญิชะตากรรม
“ทะ... ทา่น ไดโ้ปรดปลอ่ยผมไปเถอะ ผม... มะ... ไมไ่หวแลว้”
“กีซ๊”
ขณะทีพ่ดูนัน้เจา้ตวัก�าลงัโดนอสรูงรูดัอยูท่�าใหเ้สยีงกระทอ่นกระแทน่

ยิง่นกั ดว้ยความสงสารเราจงึสรา้งดาบผ ุๆ  ใหเ้ลม่หน่ึง แลว้ปักไวบ้รเิวณนัน้
“แคค่�าพดูเจา้ยงัดอูอ่นแอ เหน็ทคีงไมไ่ด”้
แลว้เรากว็างตะกรา้อาหารไว ้ก่อนจะเดนิจากมาโดยไมท่นฟังเสยีงรอ้ง

โหยหวนปานจะขาดใจ

เจด็วนัต่อมา

3
พัฒนำกำรอันดี (?)
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“ดะ... ไดโ้ปรด อยา่งน้อย... พาจอีอกไปเถอะครบั”
“กีซ๊”
เรามองภาพหน่ึงมนุษย ์หน่ึงอสรูทีก่�าลงัลม้ลกุคลกุคลานเขา้มาหาเรา

ดว้ยสหีน้าชวนใหรู้ส้กึสมเพช ดเูหมอืนเจา้ตวัจะรูว้ธิกีารหลบหนีจากพวกอสรู
เป็นอยา่งดจีงึเลีย่งการปะทะไปไดต้ลอด

“เจา้มเิขา้ใจจดุประสงคข์องเรางัน้ร”ึ
“ทะ... ทา่นหมายความเชน่ไร”
“เหน็ทเีราคงตอ้งเขม้งวดกบัศษิยท์ีโ่งเ่ขลาเชน่เจา้ใหม้ากกวา่เดมิ”
“อะ... อะไรนะ”
แล้วเราก็เรยีกเหล่าอสูรที่เรากกัเก็บไว้ในแหวนมติขิองเราออกมา

มากมาย และดว้ยความใจดขีองเรา เราจงึมอบดาบทีด่ดูกีวา่เลม่เดมิใหอ้กีเลม่ 
พรอ้มชดุเกราะทีเ่ราไปคุย้มาจากกระทอ่มของทา่นแม ่นยัน์ตาสดี�าสนิทนัน่ดู
ตืน่ตระหนกไมน้่อยเมือ่เหน็จ�านวนเหลา่อสรูทีอ่ยูด่า้นหลงัของเรา กบัเศษซาก
ของทีเ่ราวางไวแ้ถวนัน้สง่ ๆ

“ขอใหเ้จา้โชคด”ี
“อ๊ากกก !!”

แลว้หลงัจากนัน้เรากท็�าการตดัหางปลอ่ยวดัในทนัท ีไมม่แีมแ้ต่การสง่
อาหารอยา่งทกุทอีกีแลว้ เราคดิวา่หากท�าเชน่นัน้มนุษยน์ัน่คงยงัไมโ่ตเสยีท ี 
ทกุวนัน้ีจงึท�าเพยีงศกึษาเวทมนตร ์และสอนเวทมนตรเ์ลก็ ๆ  ใหม้นุษยต์วัจอ้ย 
ทีห่ลงั ๆ เริม่พดูมากขึน้เรือ่ย ๆ จนเราชกัจะร�าคาญ

เมื่อรูต้วัอกีทกีาลเวลาก็ล่วงเลยไปถงึหน่ึงเดอืน ความจรงิเราต้อง 
ขอสารภาพเลก็น้อยว่าเราลมืเรื่องตวัเอกนัน่ไปแล้วตัง้แต่เวลาผ่านไปแค ่
หน่ึงอาทติย ์เรือ่งน้ีจะโทษเรากม็ไิด ้เพราะขนาดระบบเองยงัดงูง ๆ ในตอน
ทีเ่ราถามความเป็นอยูข่องตวัเอกเสยีดว้ยซ�้า สมแลว้กบัฉายาระบบหน้าโงท่ี่
เรามอบให้

เรามารูต้วัในตอนทีม่า่นบาเรยีเวทมนตรข์องเราถกูท�าลาย แน่นอนวา่ 
มนัเป็นอาณาเขตป้องกนั หากมนัถกูท�าลายเราผูส้รา้งยอ่มรบัรูไ้ดอ้ยา่งแน่นอน  
ตอนนัน้เองทีท่�าใหเ้รารอ้งออ้ในใจวา่ ‘เรามศีษิยน่ี์นา’
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เราหลบัตาครูห่น่ึง เพยีงลมืตาเรากม็าปรากฏตวัอยูห่น้าถ�้าพรอ้มระบบ
หน้าโงท่ีร่บีบนิมาหาเราอยา่งรูง้าน

ถ�า้เวทมนตรท์ีเ่คยปกคลมุไปดว้ยความมดืและเวทมนตร ์บดัน้ีกลบัถลม่ 
ลงมาจนมองไมเ่หน็ปากถ�้า บรเิวณโดยรอบลว้นเละเทะฝุ่ นคลุง้เตม็ไปหมด 
แสดงวา่เราไมไ่ดม้าชา้ไป

เมื่อฝุ่ นฟุ้งกระจายหายไปกป็รากฏเงาด�าหน่ึงเลก็ หน่ึงใหญ่ค่อย ๆ 
เดนิออกมาอยา่งองอาจ รปูรา่งทีเ่คยผอมบางบดัน้ีกลบัเตม็ไปดว้ยมดักลา้ม 
เล็ก ๆ เท่าที่เด็กวยัห้าขวบจะมีได้ เรือนผมสีน�้าตาลยาวคลอเคลียบ่า  
ดวงหน้าเลก็ทีเ่คยดบูอบบางใชด้วงตาสดี�าสนิทอนัแขง็กรา้วนัน้จบัจอ้งถมงึทงึ
ตรงมายงัเรา สว่นรา่งทีอ่ยูข่า้ง ๆ คอือสรูทีว่วิฒันาการขึน้อกีขัน้ ท�าใหม้นัมี
รปูรา่งคลา้ยมงักรมากขึน้

“ยยัแมม่ด ! ฉนัจะฆา่แก !!”
อา... การฝึกถอืวา่ประสบความส�าเรจ็

“ชาน่ีอรอ่ยด ีฝีมอืเจา้พฒันาขึน้อกีขัน้แลว้”
เรามองน�้าสนี�้าตาลใสในแกว้ใบสวยพลางหนัไปสบกบันยัน์ตาสอี�าพนั

ของมนุษยท์ีจ่อ้งมองมาอย่างมคีวามหวงั เพยีงเรากล่าวจบนัยน์ตาคู่นัน้ก ็
ทอประกายแวววาว

“งัน้ผมจะไปเอาขนมมาเพิม่ใหน้ะทา่นแม”่
แลว้เดก็ผมเงนิกว็ิง่ดุก๊ดิก๊เขา้ไปในบา้น ตอนน้ีเราก�าลงันัง่จบิชายามบา่ย 

อยู่ทีส่วนหน้าบา้น บรรยากาศร่มรื่นเสยีงนกรอ้งเรยีกขานกนักช็่างไพเราะ 
แลว้ถา้หากเงีย่หฟัูงอกีนิดกจ็ะไดย้นิเสยีงกระซบิแผว่เบาของนางไมใ้นป่า

อา ชวีติชา่งสงบสขุ
[อฟีไลลา่ ท�าแบบนัน้จะดจีรงิ ๆ ร]ึ
ก่อนที่จะถูกขดัด้วยเสยีงทุ้มของเจ้าระบบหน้าโง่ที่ตอนน้ีพ่วงด้วย

ความตะกละ มนัก�าลงันอนกลิ้งขลุกขลกัในโถคุกกี้ ปากก็เคี้ยวกร้วม ๆ  
อยา่งน่ารงัเกยีจ 

“ท�าแบบไหน”
[ทา่นผลกัตวัเอกของเราตกเหว...]



25

“ถอืวา่เป็นการฝึกอกีขัน้”
เราเบนสายตาหนีเลก็น้อย หลงัจากการพบกนัหน้าถ�้าในวนันัน้ เจา้

ศษิยน์ัน่กลบัพุง่กระโจนเขา้หาเรา ดาบทีเ่ราเคยโยนใหบ้ดัน้ีกลบัทอประกาย
เพลงิลุกโชนอย่างน่ากลวั และตอ้งยอมรบัว่าในตอนนัน้เราตื่นเตน้ไม่น้อย 
เลยทเีดยีว

เราไมค่ดิวา่มนุษยจ์ะมพีฒันาการทีร่วดเรว็ขนาดน้ี หรอืน่ีจะเป็นเพราะ
พลงัของตวัเอกกนั ?

ในตอนนัน้เราเพยีงแค่หลบเลก็น้อยแล้วตวดัมอื ช่องว่างมติกิ็โผล่
ขึน้แทนต�าแหน่งทีเ่รายนื เจา้มนุษยห์วัรอ้นกบัเจา้มงักรกระจอกนัน่กผ็ลุบ
เขา้ไปทนัท ี ซึ่งปลายทางของช่องว่างมติคิอืเหวลกึที่ด้านล่างเต็มไปด้วย 
สิง่มชีวีติปรศินา 

จรงิ ๆ เรากจ็ะพากลบัหมูบ่า้นด ีๆ นัน่แหละ แต่การหนัอาวธุเขา้หา
อาจารยเ์ป็นเรือ่งทีส่มควรงัน้ร ึ? ไปฝึกฝนในหบุเหวอสรูจะเป็นไรไป

ตอนน้ีเรากเ็พยีงจบิชาเพลนิ ๆ มมีนุษยค์อยรบัใชไ้ปก่อน อา ชวีติ 
ชา่งสะดวกสบายยิง่

“ทา่นแม.่..”
เราผลบุตาลงมองมนุษยต์วัจอ้ยทีก่�าลงักดัปากกลัน้เสยีงเอาไวเ้มือ่เหน็

เราก�าลงัจะเดนิออกจากกระทอ่มในผา้คลุมสดี�าคลุมหน้า 
“เราตกลงกนัไวแ้ลว้”
“...ครบั”
เมื่อเหน็ใบหน้าเลก็นัน่เบะปากนิดหน่อยอย่างคนพยายามอดกลัน้ 

ท�าใหเ้ราเผลอวางมอืบนศรีษะทยุ ๆ นัน่แลว้ลบูเบา ๆ เราชะงกัเลก็น้อยกบั
สมัผสัไม่คุน้มอืน่ี แต่เมื่อเหน็ใบหน้าใส ๆ นัน่ยิม้กวา้งกถ็อืว่าเราตดัสนิใจ 
ไมผ่ดินกั

“เดีย๋วเรามา รออยูน่ี่กบัเจา้ระบบ”
“ครบั !”
[เราจะดแูลเจา้น่ีอยา่งดอีฟีไลลา่ !]
เราเดนิออกมาจากกระทอ่มก่อนทีร่า่งกายจะคอ่ย ๆ สลายกลายเป็น 



26

กลุม่ควนัสดี�าแลว้ปลวิหายไป การเทเลพอรต์น้ีไมใ่ชเ่วทมนตรท์ีท่�าไดโ้ดยงา่ย  
หากเป็นมนุษย์จะต้องมตีวักลางทัง้ยงัต้องวาดวงเวทเอาไว้ แถมยงัต้อง
ก�าหนดจุดหมายที่ชดัเจน แตกต่างจากแม่มดที่ใช้เพยีงพลงัเวทในตวัก็
สามารถไปไหนก็ได้ที่อยากไป แต่หากพลงัเวทไม่พอ อายุขยัคอืสิง่ที่มา
ทดแทน...

เมื่อลมืตาขึน้สถานที่โดยรอบล้วนเตม็ไปด้วยเปลวเพลงิสแีดงฉาน 
ลาวาไหลเอือ่ยอยา่งสงบ แต่ความรอ้นแรงของมนักลบัเเผดเผาทกุสิง่ใหเ้ป็น
ธุล ี ตอนน้ีเราอยูใ่นเขตแดนมงักร ถงึจะพดูแบบนัน้แต่กไ็มม่มีงักรอยูส่กัตวั
หรอกนะ

อย่างที่รู้กนัว่ามงักรเป็นเผ่าที่ทรงสง่า และยงัหยิง่ในศกัดิศ์ร ี เมื่อ 
กาลก่อนเพยีงถูกพวกมนุษยบุ์กรุก มนักค็�ารามและพน่ไฟแผดเผาพืน้ดนิที่
เขยีวชอุ่มใหม้อดไหมไ้มเ่หลอืสิง่มชีวีติ กระทัง่ไมอ่าจก�าเนิดสิง่มชีวีติใด ๆ  
ไดอ้กี ซึง่ทา่นแมม่กับน่เรือ่งน้ีอยูบ่อ่ย ๆ เหมอืนกนั แต่ตอนนัน้เพราะเป็น
เรือ่งไกลตวัเราจงึไมค่อ่ยใสใ่จนกั

ความจรงิในฉากทีเ่จา้ตวัเอกนัน่จะไดด้าบ จะมมีงักรหลงตวัหน่ึงมาอยู่ 
ทีน่ี่และอาละวาด พวกเขาจงึไดร้บัภารกจิมาปราบมนั แต่แลว้อยา่งไร เรา 
มาก่อนเกอืบสบิปีจะมมีงักรเกเรเชน่นัน้ไดอ้ยา่งไร

เพยีงเดนิผา่นลาวาไปเรือ่ย ๆ  กพ็บกบัถ�้ามงักรตัง้ตระหงา่น ในเมือ่ทีน่ี่ 
ไมม่มีงักรอาศยัอยูม่นัจงึเป็นแคถ่�า้ธรรมดา ๆ  เทา่นัน้ สว่นดาบทีถ่กูผนึกกไ็มม่ี
แมแ้ต่ไอเวทใหส้มัผสั จะบอกวา่ตอนน้ีมนัยงัเป็นดาบธรรมดากม็ผิดิ

หากถามวา่เราสามารถท�าอะไรไดบ้า้งหรอืเรามคีวามเก่งกาจแคไ่หน 
เราบอกไดแ้ค่ว่าเราสามารถเขา้ไปแบบโง ่ ๆ ดงึดาบแบบโง ่ ๆ แลว้กก็ลบั
ออกมาแบบโง ่ๆ

เอาเป็นวา่ตอนน้ีเรากลบัมายนื โง ่ๆ อยูห่น้าบา้นเรยีบรอ้ยแลว้...
ภารกจิถอืวา่ประสบความส�าเรจ็
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ผมชือ่ ‘คาวโ์ล เนียร’์
เดมิทเีป็นเพยีงเดก็ชายก�าพรา้ทีไ่ม่มใีครคดิจะสนใจ เพราะเกดิมา

พรอ้มรปูร่างบอบบางกว่าเพศชายทัว่ไป ยิง่เป็นหมูบ่า้นของนกัล่าอสรูแลว้
ท�าใหค้วามแขง็แกรง่เป็นสิง่ทีท่กุคนยดึเหน่ียว

ผมปลอบใจวา่ตวัเองอาจจะไดอ้สรูด ีๆ  มาอยูข่า้งกาย แต่กต็อ้งผดิหวงั 
เมือ่สิง่ทีผ่มไดค้อืกิง้ก่าตวัผอมสแีดง ขนาดสเีกลด็ของมนัยงัดเูก่า ๆ  การคดัเลอืก 
อสรูประจ�าหมูบ่า้นของผมคอืพวกอสรูจะเลอืกผูเ้ป็นนายเอง แต่ในกรณขีองผม 
คอืสตัวอ์สรูไมพ่อ ผมจงึไดต้วัขีโ้รคแบบน้ีมาแทน

ตอนแรกผมคดิว่าชวีติผมคงด�่าดิง่ยิง่กว่าน้ี เล่าไปใครจะเชื่อว่าน่ีคอื
เรือ่งของเดก็ผูช้ายอายเุพยีงหา้ขวบ หมูบ่า้นของผมสอนใหผ้มโตเป็นนกัลา่ 
และสงัคมรอบตวัของผมสอนใหผ้มรูจ้กัเป็นผูใ้หญ่

แต่เดก็กค็อืเดก็ ผมยงัคงอ่อนแอและหวาดกลวัเดก็ ๆ ในหมูบ่า้นที ่
แขง็แรงกว่าผม ทว่าผมกย็งัมอีสรูขา้งกาย ดวงตาสแีดงสดของมนัมองผม
ราวกบัผมเป็นทีพ่ึง่ของมนัเพยีงหน่ึงเดยีว มนัท�าใหผ้มรูส้กึโตขึน้นิดหน่อย 
ผมคดิวา่ชวีติน้ีมแีคม่นัและชวีติมนักม็แีคผ่ม

ถงึอยา่งนัน้ผมกลบัไมเ่คยปกป้อง ‘จ’ี ไดเ้ลย
จนกระทัง่ผมเจอผูห้ญงิคนหน่ึง เธอปรากฏตวัในชดุสดี�าปกปิดผวิกาย 

ผา้คลุมสดี�ายาวกรอมเทา้ ตอนแรกผมคดิวา่เธอคงเป็นแมม่ดหากไมไ่ดเ้หน็
ปอยผมสเีงนิสวา่งทีส่ยายอยูด่า้นหน้า เธอเดนิเขา้มาดว้ยจงัหวะการยา่งกา้ว

บทพิเศษ
เป็นลูกศิษย์แม่มดไม่ง่ำยเลยจริงๆ



28

แปลก ๆ  ทัง้ยงัมอีสรูรปูรา่งประหลาดบนิวนอยูร่อบตวัเธอ ท�าใหผ้มเผลอมอง
เธอตาคา้ง 

ความประทบัใจแรกคอืเธอน่าขนลุก หลงัจากนัน้ผมกไ็ดเ้ป็นลกูศษิย์
ของเธอแบบงง ๆ 

ผมถกูพาไปยงัถ�้าแหง่หน่ึงซึง่ดนู่ากลวัมาก ๆ  ผมคดิในแงด่วีา่เธออาจ
จะพามาสอนเวทมนตรโ์ดยหาตวัสาธติ ท�าใหผ้มรูส้กึนบัถอืเธอนิดหน่อย แม้
จะโดนบงัคบักต็าม... ใช ่ผมเคยคดิวา่เธอเป็นคนดี

จนกระทัง่ผมถกูทิง้ไวใ้นนัน้หน่ึงเดอืนเตม็ ๆ !
หน่ึงเดอืนทีผ่มเจอเธอแคไ่มก่ีค่ร ัง้เทา่นัน้ ทัง้การพบเจอแต่ละครัง้มนั

ยงัท�าใหผ้มเกอืบตายซ�้าแลว้ซ�้าเลา่ หากไมใ่ชเ่พราะผมมคีวามรูพ้ ืน้ฐานของ 
พวกนกัลา่จากทีพ่วกผูใ้หญ่พร�่าสอนมาละ่ก ็ผมคงตายตัง้แต่วนัแรกทีม่าแลว้  
ผมพยายามเอาตวัรอดทกุวถิทีาง คดิวา่อยา่งน้อยถา้ผมยงัมชีวีติเธอกน่็าจะ
ปลอ่ยผม

แต่เปลา่เลย...
เธอกลบัสัง่ใหพ้วกอสรูไลล่า่ผมยิง่กวา่เดมิ ไมม่คีนืไหนทีผ่มนอนหลบั 

น่าแปลกทีร่่างกายผมแขง็แรงขึน้แมจ้ะอ่อนเพลยีไปสกัหน่อย แต่พลงัเวท
กลบัเป่ียมลน้ เธอบอกวา่เป็นคณุสมบตัขิองถ�้าเวทมนตรแ์ถมจยีงัววิฒันาการ
ขึน้มาอกีขัน้ ดไูมใ่ชม่งักรขีโ้รคอกีแลว้แต่ถงึอยา่งนัน้ทีน่ี่มนักค็อืนรกอยูด่ ี! 

ผมทัง้รูส้กึแคน้เคอืงทัง้โกรธคนทีท่�าใหผ้มมาเจอสถานการณ์แบบน้ี
“ระย�า !”
นัน่เป็นค�าหยาบทีผ่มเคยไดย้นิแต่ไมเ่คยพดู ทว่าผมกลบัเผลอสบถ 

ออกมาเมื่อแขนโดนเล็บแหลมของเจ้าสตัว์อสูรตรงหน้า กว่าจะรู้สกึเจ็บ 
เจา้อสรูน่ีกก็ลายเป็นเศษซากเละ ๆ อยูแ่ทบเทา้ผม

ท�าให้ผมเผลอคิดถึงเจ้าพวกเด็กในหมู่บ้านไม่ได้ หากผมท�าให ้
เจา้พวกนัน้กลายเป็นเศษซากแบบนี้ละ่ มนัคงรูส้กึด.ี.. ละ่มัง้

เมือ่คดิแบบนัน้ผมกนึ็กถงึคนทีท่�าใหผ้มมาอยูต่รงน้ี ทีแ่หง่น้ี... หาก
เป็นผูห้ญงิคนนัน้ละ่

อา... สงสยัคงตอ้งรบีออกไปจากทีน่ี่แลว้ละ่มัง้
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เหมน็
นัน่เป็นความรูส้กึแรกหลงัจากทีเ่ราลงมาอยูใ่ตห้บุเหวอสรูแหง่น้ี เรา

มองไปรอบ ๆ ดว้ยนยัน์ตาทีเ่ปลง่ประกายสมีว่งจาง ๆ จากการสง่พลงัเวท 
ไปยงัดวงตา ภาพทีเ่ราเหน็คอืกองเศษซากจ�านวนมากทัง้ยงักองเลอืดแหง้กรงั 
ทัว่บรเิวณ ไมน่่าแปลกใจนกัทีเ่ราจะไดก้ลิน่สาบคลุง้ไปทัว่

ชา่งเป็นเดก็ทีจ่ดัการอะไรไมเ่รยีบรอ้ยเลยจรงิ ๆ
“ในทีส่ดุ... แกกม็า”
ไมต่อ้งหาตวัตน้เหตุใหเ้หน่ือย เสยีงเลก็ ๆ ดงัขึน้จากดา้นหลงั จาก 

หางตาเหน็ลกูบอลเพลงิลกูยกัษถ์าโถมเขา้มาก่อนทีเ่ราจะเหน็ตวัเจา้ของเวท
เสยีดว้ยซ�้า และอาจจะดว้ยความขีเ้กยีจหรอืส�านึกผดิเลก็ ๆ  ของเรา ท�าใหเ้รา
ยนืน่ิงรบัลกูบอลเวทนัน่ไมค่ดิหนี

ตมู !!
เปลวไฟลุกท่วมอย่างรวดเรว็ ยิง่มเีชื้อเพลงิเป็นเศษซากศพท�าให ้

ไฟลามไปทัว่บรเิวณ ความรูส้กึแรกทีเ่รารูส้กึคอื... รอ้น และเจบ็นิด ๆ
“เฮย้ !”
เรามองแขนขาวของตวัเองทีต่อนน้ีมนัก�าลงัปรอิอกจนเหน็กลา้มเน้ือ 

สแีดงดา้นใน เลอืดไหลโชกไปทัว่รา่งกาย โชคดทีีเ่ราใสช่ดุคลมุสดี�าจงึไมต่อ้ง
หว่งเรือ่งท�าความสะอาดคราบเลอืด... แต่อนัทีจ่รงิไหมข้นาดนัน้เราควรจะทิง้
มนัไปมากกวา่ 

4
มนุษย์ช่ำงเขำ้ใจยำก
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แลว้มอืเลก็อาบเลอืดของเรากถ็กูมอืทีเ่ลก็กวา่ทวา่ใหค้วามรูส้กึทีม่ ัน่คง
ควา้เอาไว ้ ก่อนทีร่่างจะถูกแรงทีไ่ม่น้อยกระชากใหอ้อกไปจากกองเพลงิน่ี 
เราเอยีงคออย่างงุนงงเลก็น้อย เราไมเ่คยเจอคนขวา้งพลงัเวทใสแ่ลว้รบีวิง่
มาพาเราหลบน่ะ...

ซบัซอ้นจรงิ ๆ สิง่ทีเ่รยีกวา่มนุษย.์..
“แฮก่ ๆ ทะ... ท�าไมหลอ่นไมห่ลบหา !!”
เราเผลอสะดุง้นิดหน่อยเมื่อเดก็น้อยทีสู่งยงัไม่ถงึเอวของเราตวาด

ใสเ่สยีงดงัจนเสยีงสะทอ้นกอ้งเหว ใบหน้าขาวใสทีเ่ป้ือนฝุ่ นควนันัน้แดงก�่า
อย่างคนโมโห ความสกปรกนัน่ท�าใหเ้ราอดไม่ไดท้ีจ่ะใชช้ายเสือ้เชด็ไปทัว่
พวงแกม้ใสนัน่เบา ๆ

ดูเหมอืนการกระท�าของเราจะท�าใหเ้จา้ลูกศษิยท์ีอ่าจหาญโจมตเีรา
ชะงกัเลก็น้อย ใบหน้านัน้แดงก�่ายิง่กวา่เดมิเสยีจนเราสงสยั

“ในเมือ่ศษิยต์ัง้ใจโจมตอีาจารย ์อาจารยเ์ชน่เรายอ่มตอ้งรบัมนัไว”้ แต่
จรงิ ๆ คอืเราขีเ้กยีจนัน่แหละนะ...

“จะ... จะบา้เหรอ !” เดก็ชายตะโกนใสเ่ราอกีครัง้ ในหบุเหวน่ีมนี�้าหรอื
อยา่งไร เหตุใดเสยีงของศษิยเ์ราถงึยงัแขง็แรงอยูเ่ชน่น้ี 

“ตะโกนเช่นน้ีไมค่อแหง้หรอื” เราสะบดัมอืนิดหน่อยผา้ผนืเลก็ ๆ ก ็
กางทบับนผนืดนิแหง้ ๆ เรานัง่ลงก่อนจะยื่นตะกรา้ทีถ่อืเอาไวต้ัง้แต่แรก 
มาวาง ในตอนทีเ่ราก�าลงัจดัวางอาหารตรงหน้ากห็นัไปมองเดก็น้อยทีย่งัคง
มองมาอยา่งน่ิง ๆ ทีไ่หลม่มีงักรซึง่ตวัใหญ่ขึน้เลก็น้อยเกาะอยู ่“นัง่ส”ิ

“...” 
เดก็น้อยนัง่ลงอยา่งชา้ ๆ เรายืน่กอ้นขนมปังไปให ้ไมรู่ว้า่เราตาฝาด

หรอืเปลา่ทีเ่หน็แววตานัน่หมองลงยามเหน็ผวิมอืทีไ่หมจ้นเหน็เน้ือแดง ๆ  อา 
เรากล็มืไปวา่ตวัเรามแีผลเตม็ไปหมด เลอืดกไ็หลจนใกลจ้ะแหง้กรงั ขนมปัง
คงสกปรกกระมงั

เราจงึยืน่ตะกรา้ไปใหแ้ทน แลว้น�าขนมปังทีเ่ป้ือนเลอืดของเราใสป่าก
ตวัเอง อมื อรอ่ย

รา่งกายของเราพเิศษตรงทีไ่มร่บัรูค้วามเจบ็ปวดเทา่ไรนกั เราจงึไมค่อ่ย 
สนใจบาดแผลทัง้ตวัของเรา ถามวา่เราสามารถตายไดไ้หมแน่นอนวา่ได ้แต่
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ถามวา่เราเจบ็ไหม แน่นอนวา่ไม ่ท�าใหท้า่นแมเ่ป็นหว่งเราในเรือ่งน้ีเป็นพเิศษ
“ขะ... ขอโทษนะ”
“เรือ่ง ?”
“ก.็.. กเ็รือ่งนัน้นัน่แหละ !”
เราขมวดคิว้มุ่นอย่างไม่ค่อยเขา้ใจเท่าไร “ถา้อย่างนัน้กเ็รยีกเราว่า

อาจารยเ์สยี”
“ฝันไปเถอะนงัแมม่ด !”
เฮอ้ มนุษยช์า่งเอาใจยากเสยีเหลอืเกนิ 
“วนัน้ีเราจะพาเจา้กลบัหมูบ่า้น”
“เหอะ มนักต็อ้งเป็นอยา่งนัน้อยูแ่ลว้ !”
“ถอืวา่ทีผ่า่นมาเจา้ท�าไดไ้มเ่ลว” เราเหลอืบสายตาไปมองเถา้ธุลขีอง

ซากศพทีถ่กูท�าลายจนเหีย้น น่ีสนิะพลงัของพวกตวัเอก ? ขนาดนางเอกยงัมี
พลงัแปลก ๆ  ในเวลาคบัขนัเลย ถอืวา่เราคดิถกูทีใ่หเ้ขามาเสีย่งอนัตรายแบบน้ี

แลว้เรากโ็ยนดาบเพลงิทมฬิไปเบือ้งหน้า เสยีงดาบกระทบพืน้เบา ๆ 
ตอนน้ีมนัยงัเป็นดาบทีด่เูก่า ๆ  อยูเ่พราะถกูผนึกไว ้หากมองผา่น ๆ  ไมว่า่จะ
สายตาดขีนาดไหนกค็งจะน�าดาบน่ีไปทิง้อยา่งไมล่งัเล

“ขยะ ?”
“เจา้คดิวา่เราเป็นคนอยา่งไร”
“...แมม่ดยงัไงละ่”
“เจา้วา่อยา่งไรนะ” 
“เปล่า” แลว้เจา้เดก็น่ีพรอ้มเจา้มงักรตวัน้อยกเ็ขมอืบอาหารตรงหน้า

อยา่งรวดเรว็ ท�าเอาเรานบัถอืเลก็ ๆ  ทีผ่า่นมาคงประทงัชวีติดว้ยเน้ืออสรูละ่มัง้ 
“ชา่งเถอะ ดาบน่ีเป็นของส�าคญัส�าหรบัเจา้ในอนาคต ตอนน้ีเจา้คงยงั

ไมส่ามารถใชง้านมนัได ้ดงันัน้เราจะผนึกมนัอกีชัน้” 
แลว้ดาบสนิีลกส็อ่งแสงสวา่งวาบ เมือ่แสงคอ่ย ๆ ดบัลงจนมดืหายไป

กป็รากฏต่างหทูีม่จี ีเ้พชรสนิีลหอ้ยอยู ่เพราะเราเป็นผูส้รา้งจงึออกแบบใหม้นั
ดดู ีเราไมใ่ชค่นท�าอะไรสง่ ๆ น่ีนา

“ใสไ่วส้”ิ
“เหอะ ของจากแมม่ดอยา่งเธอฉนัไมเ่หน็จะอยากได”้ แลว้เจา้หนูพดูมาก 
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กโ็ดนเราเอาต่างหเูจาะเขา้ไปเสยีจนรอ้งโอดโอยดงัลัน่ไปทัว่
เฮอ้ ยุง่ยากเสยีจรงิ
เรือ่งยุง่ยากยงัคงไมจ่บเพยีงเทา่นัน้ ในเมือ่เจา้ลกูศษิยบ์า้น่ีมนัไมย่อม

กลบัหมูบ่า้น !
“ตอนแรกเจา้รอ้งงอแงอยากจะกลบับา้น แต่ตอนน้ีไมอ่ยากกลบัเน่ีย

นะ...”
“เหอะ เธอเป็นคนท�าใหฉ้นัเป็นแบบน้ี ! เธอตอ้งรบัผดิชอบ !”
เราเหลอืบไปมองเจา้ระบบทีบ่นิอยูข่า้ง ๆ ตอนน้ีเราอยูห่น้าหมูบ่า้น

ของเจา้ศษิยม์นุษยแ์ลว้ แต่เจา้ตวักลบัไมย่อมเดนิเขา้ไปเสยีทน่ีีส ิ
[ไมเ่ป็นผลต่อภารกจิ เพราะตวัหลกัคาวโ์ลยงัไมเ่จอนางเอก แถมตอนน้ี 

ความสามารถยงัสามารถต่อยอดไดม้ากกวา่น้ี การฝึกเขาต่อจะเป็นผลดต่ีอ
ภารกจิของอฟีไลลา่]

“เอาเถอะ ตามเรามา” เราถอนหายใจอยา่งปลง ๆ  ในเมือ่ระบบแนะน�า
วา่ดเีรากว็า่ด ีแต่มนุษยน์ัน่คงไมม่ปัีญหาอะไรนะ

ท�าไมเรารูส้กึถงึความวุน่วายละ่...
“ทา่นแม ่! ท�าไมทา่น...”
เมือ่เปิดเขา้มาภายในกระทอ่ม ยงัไมท่นัจะท�าสิง่ใดเสยีงใสของมนุษย์

ตวัจอ้ยกด็งัขึน้มาเสยีก่อน และเมือ่มนัเหน็สภาพของเราดวงตานัน่กเ็บกิกวา้ง
อยา่งตื่นตะลงึ ทัง้ยงัมนี�้าใส ๆ เอ่อคลออยูเ่ตม็หน่วย

“เกดิอะไรขึน้ทา่นแม ่เหตุใดตวัทา่นถงึเตม็ไปดว้ยบาดแผลเชน่น้ี !”
“แม ่?”
“!!”
จู่ ๆ บรรยากาศภายในหอ้งกด็จูะตดิลบไปชัว่ขณะ เมือ่เจา้มนุษยท์ี่

มศีกัดิเ์ป็นลกูชายกบัเจา้มนุษยท์ีม่สีถานะเป็นศษิยส์บตากนั เหมอืนเราเหน็
สายฟ้าแลน่เปรีย๊ะ ๆ นะ

“เอาละ่ เลกิจอ้งหน้ากนัเสยี” เราตดับทอยา่งร�าคาญ “น่ีเป็นมนุษยท์ีเ่รา
เลีย้งด ูสว่นน่ีเป็นลกูศษิยข์องเรา มนัจะมาอยูก่บัเราชัว่คราว”

“มนุษย ์?” ดเูหมอืนสรรพนามของเราจะท�าใหเ้จา้ศษิยส์งสยัเลก็น้อย 
แต่ตอนน้ีเราไมค่ดิจะปกปิดอะไรแลว้ เพราะคดิวา่อยา่งไรกค็งไดเ้จอกนัไป
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อกีนาน อยา่งน้อยหมอน่ีกเ็ป็นตวัหลกัของนิยาย การจะปิดบงัไปตลอดไมใ่ช่
วสิยัของแมม่ดเชน่เรา

“เราเหน่ือยแลว้ เราจะไปพกัผอ่น อยา่ไดก่้อเรือ่งอะไรมาใหเ้ราปวดหวั
อกี มเิชน่นัน้อยา่หาวา่ไมเ่ตอืน” นยัน์ตาสเีงนิเรอืงแสงสมีว่งขึน้วบูหน่ึง เมือ่
เหน็เจา้มนุษยท์ัง้สองรบัทราบ เรากเ็ดนิเขา้ไปยงัหอ้งนอนทนัท ี เหน็ทวีนัน้ี
คงตอ้งเนรเทศเจา้มนุษยใ์หน้อนดา้นนอกสกัวนัหน่ึง

เราไมก่งัวลกบัอาการบาดเจบ็นกั ทกัษะตดิตวัอยา่งหน่ึงของแมม่ดคอื
การปรงุยา ซึง่เราไมไ่ดป้รงุแต่พวกยาพษิหรอก

ฝ่ามอืเราปรากฏขวดยาสดี�าสนิททีเ่หมอืนมเีมฆปกคลมุอยูภ่ายใน ซึง่
ของพวกน้ีเราเกบ็รกัษาเอาไวใ้นแหวนมติขิองเรา ถา้หากมคีนแยง่ชงิมนัไป 
เรารบัประกนัไดเ้ลยว่ามนัผูน้ัน้จะเหมอืนไดร้บัทรพัยส์มบตัอิย่างมหาศาล  
และแน่นอนวา่หากเราสามารถไปแยง่คนืมาได ้มนัผูน้ัน้จะตอ้งไดร้บัความตาย 
อยา่งทรมานทีส่ดุเชน่กนั

เรากระดกขวดยาฟ้ืนฟูพลงัขัน้สงูสตูรพเิศษของเรา แลว้ลม้ตวัลงนอน
อยา่งรวดเรว็ อาการบาดเจบ็และความออ่นเพลยีสะสมท�าใหเ้ราหลบัสนิท...

ปวดหวั...
อา... การนอนหลบัเตม็อิม่หลงัจากทีไ่ปฝ่าฟันอะไรมาหลายอยา่งท�าให้

เราสบายขึน้มาก แต่การทีเ่ดนิออกมาจากหอ้งเพือ่มาเหน็สภาพหอ้งทีแ่ทบจะ
ไมเ่หลอืเคา้โครงเดมิน่ีต่างหาก... ทีท่�าใหป้วดหวั

“เกดิอะไรขึ้น” เสยีงของเราเขม้ขึ้นเล็กน้อย คิ้วก็ขมวดเขา้หากนั 
อย่างหงุดหงดิ มองตวัต้นเหตุที่ยงัไม่หยุดกระโจนใส่กนัไปมา แถมยงัม ี
เจา้ระบบหน้าโงส่ง่เสยีงเชยีรอ์ยา่งเมามนั

[ขวาเลยเจา้ลกูชาย ! หลบซา้ยหน่อยเจา้ตวัเอก !]
โครม !
“เราถามวา่มนัเกดิอะไรขึน้ !” เมือ่ไมม่ใีครคดิจะสนใจเรา โต๊ะไมท้ีห่งาย

ชีฟ้้ากถ็ูกพดัปลวิผ่านหน้าของเจา้ตวัปัญหาทัง้สองไปชนก�าแพงอกีดา้นจน
เน้ือไมแ้ตกกระจดักระจาย

“ทะ... ทา่นแม ่! / แมม่ด ?!”



34

เมื่อเหน็ทัง้สองหนัมามองแลว้กท็�าใหรู้ส้กึหงุดหงดิกว่าเดมิ เพราะ 
หน้าใส ๆ ของทัง้คูเ่ตม็ไปดว้ยริว้รอยบาดแผล และยงัมจี�้า ๆ สเีขยีวอกี ชา่ง
สรา้งแต่ปัญหาเสยีจรงิ

เราเดนิไปอยู่เบือ้งหน้าของทัง้สองก่อนจะทรุดตวัลงนัง่กลางอากาศ 
ทนัใดนัน้กป็รากฏเกา้อีน้วมสดี�าสนิทขึน้ทนัท ีเราตวดัสายตามองทัง้คูพ่รอ้ม
สง่แรงกดดนัไปนิดหน่อย เขา่เลก็ ๆ นัน่กท็รดุลงหมอบแทบเทา้ของเรา

“พวกเจา้ก�าลงัท�าสิง่ใด”
“เธอเป็นยยัแมม่ดนัน่จรงิ ๆ  เหรอ” เจา้ลกูศษิยต์วัน้อยเอย่ถามเสยีงแหบ  

เรานบัถอืในความใจกลา้ของมนัทีไ่มต่อบค�าถามของเราเสยีเหลอืเกนิ ทีม่นั
ถามเราเชน่น้ีอาจจะเพราะวา่เราไมไ่ดป้รากฏตวัในชุดผา้คลุมปิดหน้าปิดตา 
แต่เป็นเพยีงชดุนอนโปรง่บางสดี�าเทา่นัน้ 

“นัน่ไมใ่ชค่�าถามทีเ่ราถามเจา้... มนุษย”์ เสยีงเรากดต�่าลงในตอนทา้ย 
เมือ่เหน็อกีฝ่ายหน้าซดี ทัง้รมิฝีปากยงัสัน่กกึ ๆ  เราจงึเบนสายตาไปยงัมนุษย์
ทีอ่ยูก่บัเรามาตัง้แต่แบเบาะแทน “ตอบค�าถามมา”

“...”
อาการทีแ่สดงออกไมต่่างกนันัน้ ท�าใหเ้รารูส้กึผดิหวงัเลก็ ๆ เพราะ

ขนาดมนุษย์ที่เราเลี้ยงดูมายงัหวาดกลวัเราเลย พวกมนุษย์ก็คงจะเป็น 
เเบบน้ีละ่มัง้

“ช่างเถอะ” เราไม่รูว้่าเราเผลอท�าน�้าเสยีงแบบใดไป แต่นัน่กท็�าให ้
สองมนุษย์เบื้องหน้าเราเงยหน้าขึ้นมามองเรา ไร้ซึ่งอาการหวาดกลัว 
อยา่งก่อนหน้าน้ี “เราจะลงโทษพวกเจา้ใหไ้ปอาศยัอยูใ่นเขตแดนมงักรเป็น
เวลาสามวนัสามคนื และหวงัวา่พวกเจา้จะหลาบจ�าและส�านึกผดิในการกระท�า 
ของตวัเอง”

แลว้ร่างมนุษยท์ัง้สองกห็ายวบัไปจากสายตาของเราอย่างไม่ทนัได ้
โตแ้ยง้ใด ๆ

มนุษยเ์ป็นเผา่พนัธุท์ีอ่ปัลกัษณ์ ทัง้แก่งแยง่ ชงิด ีท�ารา้ย และยงัชอบ
ปิดบงั เป็นเผา่พนัธุท์ีเ่ราเกลยีด...

[อฟีไลลา่...]
“มอีะไร” เรากวาดมอืไปดา้นหน้า ขา้วของทีพ่งัเละเทะหรอืแตกหกัไมม่ี
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ชิน้ดคีอ่ย ๆ กลบัคนืสภาพเดมิ และเคลือ่นยา้ยไปวางไวใ้นต�าแหน่งเดมิ ทน้ีี
หอ้งโถงของบา้นกเ็หมอืนเดมิราวกบัวา่ก่อนหน้าน้ีไมม่อีะไรเกดิขึน้

[พวกเขาทะเลาะกนัเพราะลูกชายของท่านโมโหตวัหลกัทีท่�าใหท้่าน
บาดเจบ็ แลว้ตวัหลกักโ็มโหทีล่กูชายของทา่นพดูไมด่ใีส ่ จงึไดเ้อ่ยเยาะเยย้
ทีเ่ขาไมม่ชีือ่...]

“ชือ่ ?”
[อาจจะเพราะตวัหลกัรูส้กึเหมอืนโดนทา่นหลอกดว้ย เรือ่งทีท่า่นไมใ่ช่

มนุษย ์ค�าพดูค�าจาจงึรา้ยแรง แน่นอนวา่อฟีไลลา่ท�าภารกจิครัง้น้ีไดด้มีาก และ
ระบบจะสรปุภารกจิในตอนทีต่วัหลกัไดเ้จอกบันางเอกใหฟั้งอกีท]ี

ประโยคหลงัเราไมค่อ่ยใสใ่จนกั ในหวัก�าลงัคดิเรือ่งทีท่�าใหม้นุษยผ์ูเ้ป็น
ลกูชายของเราหวัเสยีขนาดน้ี อยา่งน้อยมนักเ็ป็นคนทีใ่จเยน็คนหน่ึง... จะวา่
ไปเรากไ็มเ่คยคดิจะตัง้ชือ่ใหม้นัเลยน่ีนะ

ส�าหรบัมนุษยช์ือ่กส็�าคญัเหมอืนแมม่ดอยา่งนัน้ร.ึ..
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รอ้น...
นัน่คอืความรูส้กึแรกทีผ่มรูส้กึ รอบตวัผมเตม็ไปดว้ยของเหลวสแีดง

ทีเ่ดอืดปดุ ๆ พืน้ดนิแหง้กรงัและเตม็ไปดว้ยความรอ้นท�าใหผ้มทีน่อนหมอบ
อยูต่วัแดงแจ๋ ทัง้อากาศทีห่ายใจเขา้ทกีป็วดอกทน่ีีอกี ผมรูส้กึเหมอืนตวัเอง
อยูใ่นนรกอยา่งไรอยา่งนัน้

ขา้ง ๆ  ผมมไีอเ้ดก็ทีเ่พิง่มเีรือ่งววิาทกนัเมือ่ไมก่ีช่ ัว่โมงก่อน มนักค็งจะ
รูส้กึเชน่เดยีวกบัผม แต่ดวงตาของมนัแขง็กรา้วและดจูะ... พอใจอยูล่กึ ๆ

“ผูห้ญงิ... บา้นัน่”
เสยีงอ่อนแรงนัน่ผมไม่ค่อยอยากจะสนใจเท่าไร ทีน่ี่คงเป็นเขตแดน

มงักรทีท่า่นแมบ่อกเอาไว ้ ผมรูว้า่ทา่นเป็นคนทีเ่ดด็ขาดและออกจะไมแ่ยแส
คนรอบขา้งเทา่ไรนกั ผมจงึไมค่ดิโกรธหรอืน้อยใจทา่นแมแ้ต่น้อย

มเีพยีงแววตาของนยัน์ตาสเีงนิทีม่กัจะทอประกายสมีว่งนิด ๆ  เทา่นัน้
ทีต่ดิใจผม

ดวงตาทีฉ่ายประกายความผดิหวงั... แมจ้ะเพยีงนิดเดยีวแต่ผมกลบั
รูส้กึเจบ็ปวด ผมอยากจะเขา้ไปและบอกทา่นวา่มนัเกดิอะไรขึน้

แต่ผมจะบอกไดอ้ยา่งไรวา่จรงิ ๆ แลว้ผมแคน้่อยใจ... ทีท่า่นไมค่ดิจะ
ตัง้ชือ่ใหก้บัผม

ผมรูว้า่ลกึ ๆ  แลว้ทา่นไมช่อบมนุษย ์แน่นอนวา่ผมรูท้กุอยา่ง ทา่นยาย
ไมเ่คยปิดบงัเรือ่งอะไรกบัผม ผมรูว้า่ผมเป็นเดก็ทีท่า่นแมเ่กบ็มาเลีย้ง และผม

บทพิเศษ
เป็นลูกแม่มดนี่ไม่ง่ำยเลยจริง ๆ
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ไมเ่หมอืนกบัทา่นแม่
แต่แลว้อยา่งไรละ่ ? ในเมือ่ทา่นเป็นแมข่องผม ผมกเ็ป็นลกูชายของทา่น
...และจะเป็นอยา่งนัน้ตลอดไป
ผมจงึพยายามท�าตวัเป็นเดก็ด ี เชื่อฟังท่านแม่และรูด้วี่าท่านมกัจะ

ใจออ่นเวลาผมท�าหน้าออดออ้น ทา่นเป็นอยา่งน้ีเสมอ ไมใ่ชค่นใจรา้ยแต่เป็น
คนทีเ่ขม้งวดและบางครัง้ทา่นกใ็สซื่ออยา่งน่าประหลาด...

“น่ี...” เสยีงออ่นแรงดงัแทรกความคดิของผม ผมหนัไปมองอยา่งชา้ ๆ   
จรงิ ๆ  เวลาผา่นไปเพยีงไมน่าน แต่ผมกลบัรูส้กึเหมอืนอยูใ่นนรกแหง่ความรอ้น 
น่ีตลอดชวีติ “นายเป็นลกูของแมม่ดนัน่เหรอ ?”

“...เปลา่” ผมตอบกลบัไป ความโกรธทีม่ต่ีอหมอน่ีลดไปเกอืบครึง่เพราะ
ความรอ้น “นายเป็นใคร”

“กแ็คเ่ดก็ในหมูบ่า้น... ทีถ่กูแมม่ดนัน่ชว่ยไว”้ มอืเลก็นัน่ลบูหวัสตัวอ์สรู
หน้าตาประหลาดทีว่ ิง่พลา่นไปทัว่ตัง้แต่มาปรากฏกายทีน่ี่ อา ผมเพิง่รูว้า่หมอน่ี 
มสีตัวอ์สรูน่ีแหละ ท�าใหนึ้กนบัถอือกีฝ่ายเลก็ ๆ  ทีต่อนสูก้นัเมือ่กีห้มอน่ีไมค่ดิ 
ใหส้ตัวอ์สรูมาชว่ย

“ฉนั... กไ็ดท้า่นแมช่ว่ยเอาไว”้ ผมนึกถงึใบหน้างดงามทีม่กัจะปรากฏ
ความเยน็ชาอยูเ่สมอ แต่เมือ่ใดกต็ามทีผ่มเดนิเขา้ไปหามอืเรยีวสวยนัน่กจ็ะ
ลบูหวัผมเบา ๆ

“เหอะ สรุปยยันัน่เป็นแมม่ดจรงิ ๆ สนิะ” ดเูหมอืนอกีฝ่ายจะไมรู่ว้า่ 
ทา่นแมเ่ป็นใคร ท�าใหผ้มอดยดือกเลก็ ๆ  อยา่งภมูใิจไมไ่ดท้ีผ่มรูเ้รือ่งทา่นแม ่
ดกีวา่

“กค็ดิอยูม่นุษยท์ีไ่หนจะมพีลงัเวทใชท้ิง้ใชข้วา้งขนาดน้ี”
ผมไมค่ดิจะตอบอะไร เพราะรูด้วีา่ทา่นแมข่องผมเก่งกาจแคไ่หน
“เรือ่งก่อนหน้าน้ี... ฉนัขอโทษ”
ผมชะงกัไปนิดหน่อย เพราะไมค่ดิวา่อกีฝ่ายจะชงิขอโทษก่อน 
“เหมอืนกนั”
แล้วระหว่างพวกผมทัง้สองก็ตกอยู่ในความเงียบอีกครัง้ภายใต ้

ความร้อนที่แสนทรมานน่ี คงจะต้องรอสามวนัสามคนืจรงิ ๆ นัน่แหละ  
ทา่นแมไ่มใ่ชค่นผดิค�าพดูตวัเอง
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“สภาพดไูมไ่ดเ้ลยนะ”
เสยีงหวานนุ่มทีเ่จอืดว้ยความเยน็ชาอนัแสนคุน้เคยดงัขึน้เหนือหวั ผม

เงยหน้าขึน้มอง ทา่นแมท่ีอ่ยุใ่นชดุคลุมสดี�าปกคลุมทัง้ตวัอนัเป็นเอกลกัษณ์ 
เสยีแต่ครัง้น้ีทา่นไมไ่ดป้กปิดใบหน้าอนังดงามของทา่น

ผมไดย้นิทา่นยายบอกวา่พวกเขามอีายมุาหลายรอ้ยปีแลว้ แต่ใบหน้า
ของพวกทา่นยงัสาวอยูเ่ลย จะใหผ้มทีไ่มค่อ่ยเจอใครพดูแบบน้ีกแ็ปลก ๆ  แต่
ทา่นยายมกัจะโมเ้สมอวา่ตวัเองมใีบหน้าทีเ่หมอืนสาวแรกรุน่

ทา่นแมเ่ป็นผูห้ญงิเพยีงคนเดยีวทีผ่มคดิวา่สวย อยา่งทีรู่ว้า่ผมเตบิโต
มาในหมูบ่า้นแมม่ด และทา่นยายมกัจะพาไปเทีย่วบอ่ย ๆ แมจ้ะยงัเดก็ผมก็
พอจะจดจ�าใบหน้าของแมม่ดเหลา่นัน้ได ้พวกเขาเป็นผูห้ญงิทีง่ดงามมาก แต่
หากมายนืเทยีบกบัทา่นแมแ่ลว้ไมว่า่อยา่งไรกเ็ทยีบไมต่ดิ 

ทา่นแมม่ใีบหน้าเลก็ทีด่หูวานและนุ่มนวล ทัง้บุคลกิเยอืกเยน็ของทา่น
ทีแ่ฝงความเกยีจครา้นเอาไวเ้ลก็ ๆ ท�าใหเ้วลามองแลว้รูส้กึสบายใจอย่าง
ประหลาด รวมถงึเรอืนผมสเีงนิทีท่ิง้ตวัตรงยาวลากพืน้ และนยัน์ตาสเีงนิที่
มกัจะฉายประกายสมีว่งเวลาทีท่า่นรา่ยมนตร ์

แมจ้ะเหน็ใบหน้าน้ีอยูท่กุวนัแต่ผมกไ็มเ่คยเบือ่กลบัยิง่อยากมองทกุวนั  
และในสถานการณ์แบบน้ีใบหน้าของทา่นแมก่ป็ลอบประโลมผมไดเ้ป็นอยา่งด ี 
แมใ้บหน้านัน้จะเรยีบน่ิงเชน่เดมิกต็ามที

“กลบักนัไดแ้ลว้” มอืเรยีวบางยืน่มาขา้งหน้าของผมทัง้สองคน
“เหอะ” คนขา้ง ๆ  ผมเบะปากเลก็น้อยก่อนจะยืน่มอืไปจบัอยา่งรวดเรว็ 

ต่างจากผมทีไ่มรู่ว้า่จะยืน่ไปจบัดหีรอืไม ่
“มาส.ิ.. คงิส”์
“คงิส ์?” ผมเบกิตากวา้งอยา่งตกใจ มองดวงหน้างดงามทีย่งัคงน่ิงเรยีบ

เชน่เดมิ แต่ผมกลบัเหน็มมุปากนัน้ยกขึน้นิด ๆ
“ชือ่ของเจา้อยา่งไรเลา่”
คงิส.์.. คงิส.์.. คงิส.์..
อา ผมรกัทา่นแมเ่หลอืเกนิ
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หลงัจากทีเ่ราไปรบัเจา้เดก็สองคนนัน้มา ทัง้สองกเ็อาแต่หลบัอุตุกนัอยู่
ภายในหอ้ง เพราะเราเพิง่ส�านึกไดว้า่อยา่งไรอกีฝ่ายกเ็ป็นเพยีงเดก็มนุษยท์ี่
อายเุพยีงหา้ขวบ เมือ่คดิถงึความรอ้นจากเขตแดนมงักรแลว้เรากร็ูส้กึวา่เรา
ท�าเกนิไปจรงิ ๆ 

เราจงึมอบยาบม่เพาะพลงัเวทใหแ้กพ่วกมนั มนัเป็นยาสตูรของแมม่ด
ในการเรง่พลงัเวทใหเ้ตบิโตขึน้กวา่อายขุองรา่งกาย ซึง่ถา้หากรา่งกายออ่นแอ
กวา่พลงัเวท มนัจะระเบดิออกเป็นเสีย่ง ๆ แต่ส�าหรบัเจา้เดก็มนุษยท์ัง้สอง  
ทีค่นหน่ึงเป็นถงึตวัเอก และอกีคนเป็นถงึลูกทีเ่ตบิโตมากบัแม่มดอย่างเรา
เชยีวนะ เรามัน่ใจวา่พวกมนัจะรบัไหว

แมผ้ลขา้งเคยีงจะเป็นการทีพ่วกมนัหลบัในหอ้งมาสองวนัตดิแลว้กต็าม
[ยนิดดีว้ยอฟีไลล่า ตอนน้ีความสามารถของตวัเอกคาวโ์ลมมีากกวา่ 

60% จากในนิยายแลว้ หลงัจากน้ีเขาสามารถพฒันาตวัเองได ้ระบบแนะน�า
ใหอ้ฟีไลลา่คน้หาตวัละครตวัอื่น]

“อมื...”
กจ็รงิอยา่งทีร่ะบบวา่ เราจะมาเสยีเวลาเพยีงเพราะตวัละครตวัเดยีว

คงไมไ่ด ้หากจ�าไมผ่ดิตวัละครหลกั ๆ มถีงึแปดคน นางเอกหน่ึงคน พระเอก 
หน่ึงคน ตวัหลกัอกีหก นอกนัน้เป็นตวัประกอบที่โผล่มาบ้าง แต่ไม่ได้ม ี
ความวเิศษอะไรนกั 

“ตวัละครทีอ่ยูใ่กลท้ีส่ดุ”

5
ตัวละครใหม่ ลูคัส
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[ขออนุญาตคน้หา]
เราไมค่ดิเร่งรดัระบบทีอ่ยู ่ ๆ กท็�าตวัจรงิจงัขึน้มา แมส้ภาพของมนั

จะเปรอะเป้ือนไปดว้ยครมีสขีาวของเคก้อนับ่งบอกนิสยัตะกละ เราเพยีงจบิ 
ชากุหลาบยามบา่ย สายตาเหมอ่มองไปดา้นนอกทีม่แีสงแดดออ่น ๆ  สาดสอ่ง 
ลงมา

ชา่งสบายใจยิง่นกั
[แจง้อฟีไลล่า พบเป้าหมายแลว้ อยูห่า่งไปทางทศิใตส้ีร่อ้ยกโิลเมตร 

ไมส่ามารถระบุต�าแหน่งตวัละครได]้
“ง ัน้เราไปดกูนัหน่อยเถอะ” 
เมือ่คดิถงึเป้าหมายทีย่งัไมไ่ดต้ามหาอกีเจด็ชวีติ ท�าใหเ้ราตดัสนิใจที่

จะไปในทนัทแีต่สีร่อ้ยกโิลเมตรเลยร.ึ.. ไกลชะมดั

เบื้องหน้าของเราเป็นปราสาทสดี�าทมฬิ ทัง้ยงัดูเก่าแก่ชวนใหรู้ส้กึ
ขนลุก บรรยากาศรอบ ๆ กด็วูงัเวงและเงยีบเชยีบจนนึกวา่ไมม่สีิง่มชีวีติอยู่
รอบบรเิวณน้ี ถา้ไม่ใช่เพราะเราสามารถสมัผสัพลงัเวททีอ่ยู่ในตวัปราสาท
ไดอ้ยา่งมากมาย

“ทีน่ี่ ?”
[แจง้อฟีไลลา่ ดา้นหน้าเป็นปราสาทซึง่เป็นทีอ่ยูข่องกลิดน์กัฆา่ เป้าหมาย 

อยูห่า่งไปอกีประมาณสองกโิลเมตร]
สองกิโลเมตรบ้าอะไร น่ีคือวดัระยะทางจากหน้าประตูไปจนถึง 

ในปราสาทงัน้เหรอ ? 
ถา้หากดา้นหน้าเป็นกลิดน์กัฆา่ แสดงวา่ตวัละครหลกัคงจะเป็น ‘ลคูสั’ 

ตวัละครหลกัอกีตวัทีห่ลงรกันางเอก เจา้ตวัเป็นนกัฆา่ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหไ้ป
สบืขา่วเรือ่งของนางเอกนัน่แหละ สบืไปสบืมากด็นัหลงรกัในความพยายาม
ของนางเอกเสยีอยา่งนัน้ จงึออกจากกลิดแ์ลว้โดนตามลา่อยา่งหนกัแทน

เฮอ้ ชา่งเป็นผูช้ายทีไ่มไ่ดเ้รือ่ง
ภารกจิคอืสิง่ทีจ่ะตอ้งท�าใหส้�าเรจ็ต่างหากถงึจะถกู...
ลคูสัเป็นตวัละครทีน่ิ่งขรมึออกแนวไมพ่ดู ในนิยายกบ็รรยายเพยีงวา่ 

ลูคสัอยู่ในฉากแต่ไม่มคี�าพูดอะไรของลูคสัโผล่ออกมาเลย เปรยีบเสมอืน 
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ความวา่งเปลา่ในอากาศนัน่แหละ เพยีงแต่ภมูหิลงัของเจา้ตวัไมธ่รรมดา ซึง่
จะมบีทบาทในการชว่ยเหลอืนางเอกอยา่งมากในตอนทา้ย ๆ

อยา่งแรกกต็อ้งตามหาวา่เจา้ตวัอยูท่ีไ่หน แลว้กต็รวจสอบวา่มวีญิญาณ
แปลก ๆ มาเขา้สงิรเึปลา่สนิะ เหน่ือยจรงิ...

[อฟีไลลา่ ! ระบบรูส้กึวา่ตวัหลกัอยูใ่กล ้ๆ น่ี !]
น�้าเสยีงของเจา้ระบบทีบ่นิวนเวยีนไปทัว่รอ้งบอกอย่างตื่นเตน้ เรา

เพยีงครางรบัในล�าคอเทา่นัน้ไมไ่ดพ้ดูสิง่ใด
ตอนน้ีเราก�าลงัเดนิเอื่อยอยูภ่ายในทางเดนิปราสาททีม่ดืสนิท ทัง้ยงั 

สกปรกเต็มไปด้วยฝุ่ นบนเพดานก็มแีต่หยากไย่ ถ้าไม่ใช่เพราะสมัผสัถงึ 
พลงัเวทของพวกนกัฆา่ทีอ่ยูเ่ป็นจดุ ๆ ละก ็เราคงคดิวา่ทีน่ี่เป็นปราสาทรา้ง
เป็นแน่

เราใชพ้ลงัเวทหายตวักบัการปกปิดกลิน่อาย ท�าใหพ้วกนกัฆา่ไมร่บัรู ้
ถงึการมอียู่ของเรา ส่วนระบบเป็นสิง่มชีวีติที่พเิศษและออกจะประหลาด 
สกัหน่อย อาจจะเป็นเพราะ ‘ตวัตน’ ของมนัไมไ่ดม้ชีวีติในโลกใบนี้ มองเหน็
ไดถ้า้มนัอยากใหเ้หน็ สมัผสัไดถ้า้มนัยอมใหส้มัผสั แต่ไมม่ตีวัตน...

อา คนผูน้ัน้ชา่งมอบสิง่มชีวีติประหลาดใหเ้ราเสยีจรงิ
ทางเดนิทีเ่ราเดนิเป็นบนัไดทีด่�าดิง่ไปสู่ใต้ดนิ ยิง่เดนิกย็ิง่สมัผสัถงึ 

พลงัเวทของพวกนกัฆา่ไดน้้อยลงเรือ่ย ๆ แสดงวา่ใตด้นิน้ีไมม่ใีครอาศยัอยู่
นยัน์ตาสเีงนิของเราทอประกายสมีว่งวบูหน่ึง ไอพลงัวญิญาณสเีทาที่

ก�าลงัเขม้ขน้เหมอืนจะกลายเป็นสดี�าปรากฏอยูเ่บือ้งหน้า เรามองไอวญิญาณ
ทีส่ ัน่ไหวไมค่งทีด่ว้ยสายตาเรยีบเฉย

นัน่คงจะเป็นไอวญิญาณของลคูสักระมงั
แต่การทีไ่อวญิญาณของตวัหลกัก�าลงัจะเป็นสดี�าแบบน้ีท�าใหเ้รารูส้กึ

หนักใจไม่ใช่น้อย อย่างคาว์โลในตอนเริม่แรกไอวญิญาณของเขายงัเป็น 
สขีาวเลย...

สขีองไอวญิญาณก็เปรยีบเสมอืนจติใจของเจ้าของ การที่ตวัหลกั 
กลายเป็นสดี�าแบบน้ีจะไมแ่ยห่รอืไงนะ...

[อฟีไลลา่ เราไดร้บัภารกจิใหม ่! ‘เป็นอาจารยใ์หต้วัละครหลกั ‘ลคูสั’ เพือ่ 
ใหเ้ขามชีวีติอยา่งถกูตอ้ง ! คะแนนภารกจิคอื 300 มรีะยะเวลาก่อนลคูสัเจอ
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นางเอก และหากท�าไมส่�าเรจ็จะถกูลงโทษอยา่งโหดรา้ย !’ ยนิดดีว้ยอฟีไลลา่ !]
“เหอะ” เพือ่ใหม้ชีวีติอยา่งถกูตอ้ง ? กบัคนทีม่ไีอวญิญาณสเีทาคอ่นด�า 

แบบน้ีน่ะหรอื 
ฆา่ใหต้ายแลว้รอมนัไปเกดิใหมด่ไีหมนะ
[จรงิสอิฟี ระบบลมืบอกไปว่าถา้หากตวัหลกัตวัใดตวัหน่ึงไม่ไดต้าย

ตามเน้ือเรือ่งนิยายจะถอืวา่อฟีท�าหน้าทีบ่กพรอ่ง และจะตอ้งไปชดใชค้วามผดิ 
ในนรก !]

บดัซบ !

คดิอะไรเรื่อยเป่ือยไม่นานตรงหน้าของเรากป็รากฏประตูเหลก็ที่มี
กุญแจเวทปิดเอาไวอ้ยา่งแน่นหนา มองไปขา้ง ๆ  กพ็บแต่ก�าแพงสทีบึ ท�าเอา
อดนบัถอืกลิดน์กัฆา่น้ีไมไ่ดท้ีส่รา้งหอ้งขงัไดส้ิน้เปลอืงเหลอืเกนิ 

ดเูหมอืนชัน้ใตด้นิน้ีจะมเีพยีงหอ้งเดยีว และหอ้งทีว่า่กเ็ป็นหอ้งพกัของ
ตวัหลกัอยา่งลคูสั เอ๊ะ หรอืจะตอ้งเรยีกวา่หอ้งขงัด ีแต่ดจูากสภาพภายในหอ้ง
แลว้คดิวา่อกีฝ่ายกน่็าจะเป็นลกูรกัของมาสเตอรก์ลิดน้ี์ไมน้่อยนะ...

เมื่อเราวาร์ปมาภายในห้อง ก็พบกบัห้องที่ตกแต่งด้วยโทนสทีึบ  
ขนาดห้องแม้ไม่กว้างมากแต่กลบัมขีา้วของเครื่องใช้ครบครนั ท�าให้เรา 
ขมวดคิว้ดว้ยความสงสยั ถา้ไมน่บัวา่ถกูขงัอยูใ่นคกุ เจา้ตวักด็จูะสขุสบายดี
ทกุอยา่งน่ีนา

“ฮกึ...”
เสยีงใสสะอื้นไห้ดงัมาจากมุมห้อง เด็กชายตวัผอมแห้งดูขี้โรคนัง่ 

กอดเขา่หนัหลงัท�าใหไ้มรู่ถ้งึการมาของเรา ไหลบ่อบบางสัน่ไหว เรอืนผมสดี�า 
ยาวสยายถงึบัน้เอวชีฟู้ไมเ่ป็นทรง ทัง้ยงัรอยแผลมากมายทีม่อียูเ่ตม็ตวัท�าให้
เราตระหนกัไดว้า่หอ้งน้ีกเ็ป็นเพยีงหอ้งกลวง ๆ ทีห่าไดม้คีวามสขุไม่

“เดก็น้อย”
“!!”
ใบหน้าใสคงเป็นเพยีงอย่างเดยีวทีดู่เหมอืนจะไดร้บัการดูแลอย่างด ี

นยัน์ตากลมสดี�าหมน่เบกิตามองมาทางเราอยา่งตื่นกลวั
“ทะ... ทา่น ?!” 
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“เป็นอะไรไหนบอกอาจารยซ์”ิ
สงสยัเราคงตอ้งสวมบทเป็นแม่มดทีใ่จดอีกีครา... ถงึจะบอกว่าใจด ี

กเ็ถอะ แต่การทีอ่กีฝ่ายเอาแต่รอ้งหม่รอ้งไห ้ทัง้ยงัมองเราอยา่งหวาดกลวัน่ี
ท�าเอาเราหงดุหงดิเสยีจรงิ !

“เมือ่ไรเจา้จะหยดุรอ้งมนุษย.์..”
“ทะ... ทา่นเป็นใคร”
“อาจารยเ์จา้”
“อะ... อะไรนะ” เดก็น้อยมสีหีน้างนุงง แมใ้บหน้านัน้จะตดิน่ิงนิดหน่อย

กเ็ถอะ เราคดิวา่เพราะเจา้ตวัมอุีปนิสยัคลา้ยนิยายถงึ 70% เราจงึไมไ่ดร้บั
ภารกจิไรส้าระอยา่งตอนทีเ่จอกบัคาวโ์ล

“ตามนัน้” เราไมค่ดิจะอธบิายอะไรใหอ้กีฝ่ายเขา้ใจ หน่ึงเพราะเราขีเ้กยีจ  
และสองเราขีเ้กยีจ เราเดนิไปรอบหอ้งเพื่อส�ารวจสถานทีท่ีเ่จา้เดก็น่ีอาศยั 
เมือ่มาสงัเกตใกล ้ๆ กพ็บวา่ขา้วของพวกน้ีมนัดดูขีดักบัรา่งกายเจา้ของหอ้ง
ทีห่ากเอาไปโยนทีต่ลาดมดืคนคงนึกวา่เป็นทาสทีเ่อามาขาย

เพราะวา่เราไมค่ดิพดู และอกีฝ่ายไมค่ดิจะถามตามประสาคนพดูน้อย 
ท�าใหภ้ายในหอ้งเกดิบรรยากาศทีอ่อกจะอดึอดัสกัหน่อย แต่นัน่ไมใ่ชปั่ญหา...

เราทรดุตวัลงนัง่กลางอากาศ เกา้อีน้วมสดี�าปรากฏขึน้ชา้ ๆ ไอสดี�า 
แผก่ระจายออกมาบางเบาก่อนจะเลอืนหายไป

“แม.่.. มด”
“ฉลาดดน่ีี” 
“แต่ผมของทา่น...”
เราใชม้อืลูบไลป้อยผมสเีงนิดา้นหน้าทีย่าวออกมานอกผา้คลุมชา้ๆ  

มมุปากอดไมไ่ดท้ีจ่ะยกยิม้อยา่งถกูใจ เป็นอยา่งทีเ่ราคดิไวไ้มม่ผีดิ
“ลกูครึง่แมม่ด ?”
“!!”
ใบหน้าทีเ่ผลอตื่นกลวันัน่ท�าเอาเราหลุดหวัเราะ การทีเ่ขามสีายเลอืด

ครึง่หน่ึงทีเ่หมอืนกบัเราท�าใหเ้ราเอน็ดขูึน้มานิดหน่อย เราผายมอืใหเ้ขามา
นัง่ดา้นหน้าของเรา แต่เมือ่เหน็เดก็น้อยลงัเลไมก่ลา้เขา้มาเรากป็ลดผา้คลุม
ของเราออก
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นยัน์ตาสเีงนิทอประกายสมีว่งของเรามองอกีฝ่ายไปถงึแก่นวญิญาณ
ไอวญิญาณทีเ่ป็นสเีทาไมใ่ชเ่พราะจติใจเขาชัว่รา้ย... แต่เป็นเพราะเขา

เป็นลกูครึง่ต่างหาก ถงึอกีสายเลอืดจะเป็นมนุษยท์ีเ่ราเกลยีดแสนเกลยีด แต่
เมือ่นึกไปถงึมนุษยส์องตวัทีน่อนน่ิงอยูท่ีบ่า้นกไ็ดแ้ต่ถอนหายใจ

เรากา้วเทา้ขา้มเขตทีเ่ราเคยขดีเอาไวแ้ลว้ จะบน่อะไรได้
“ต่อจากน้ีเราจะมาเป็นอาจารยข์องเจา้... เรยีกเราวา่อาจารยเ์สยีส”ิ
“ออกไปซะ”
น�้าเสยีงน่ิง ๆ ทีเ่อย่มาจากปากเลก็ ๆ นัน่ท�าใหเ้ราหรีต่ามอง นยัน์ตา

กลมสดี�าสนิทนัน้มองเราอยา่งแขง็กรา้วราวกบัเป็นศตัร ูรมิฝีปากบางเมม้แน่น
อยา่งคนทีก่�าลงัพยายามอดกลัน้

ถอืวา่รูต้วัดวีา่ตวัเองไมม่กี�าลงัจะต่อตา้น
“ไม”่
“ตาแก่นัน่สง่แกมาใชไ่หม ! ฉนับอกแลว้วา่ยงัไงฉนักไ็มย่อมรบัสายเลอืด 

แมม่ดโสโครกน่ี !”
ปร๊ีด !
[อะ... อฟีไลลา่]
“ห ึๆ ๆ” เราอดหวัเราะไมไ่ดจ้รงิ ๆ “มนุษย.์.. ทีม่สีายเลอืดชัน้สงูอยู่

ในตวั กลบัคดิวา่สายเลอืดนัน่ดอ้ยคา่งัน้ร.ึ..”
“อะ อกึ !”
เจา้เดก็ร่างผอมบางค่อย ๆ ลอยตวัขึน้สงู มอืผอมแหง้นัน่ยกขึน้จบั 

ล�าคอเอาไว ้ขาเลก็ ๆ ตะเกยีกตะกายไปมาอยา่งน่าสมเพช
“เราจะท�าใหเ้จา้รูเ้อง วา่การมาดถูกูแมม่ดเชน่เรา จะมจีดุจบเชน่ไร !”
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เสยีอารมณ์ ! น่าโมโห !
[อฟีไลล่าใจเยน็ ๆ นะ ระบบว่าเรากลบัไปดพูวกตวัหลกัทีก่ระท่อม

ก่อนดไีหม]
“หบุปาก”
[งือ้อ ระบบกลวัแลว้วว]
เราปรายสายตาคมแขง็กรา้วไปมองระบบทีพ่ดูเจือ้ยแจว้อยา่งน่าร�าคาญ  

ตอนน้ีเราก�าลงันัง่น่ิงอยู่บนกิง่ไมใ้หญ่ทีอ่ยู่ดา้นนอกปราสาท ถา้จะถามว่า
ท�าไมน่ะหรอื ?

มคีนมาน่ะส ิ!
เปร๊ียะ !
[เอ่อ ระบบไม่อยากจะสอดหรอกนะอฟีไลล่า แต่กิง่ไมจ้ะหกัเพราะ

สายฟ้าทีอ่ฟีปลอ่ยออกมาแลว้ !!]
“ช”ิ
เราพยายามระงบัอารมณ์อย่างเร่งด่วน ในตอนทีเ่ราก�าลงัคดิว่าจะ

จดัการเจา้ผอมแหง้น่ีอย่างไรใหม้นัส�านึกอย่างถงึทีสุ่ด ! ในหวัจนิตนาการ 
ไปถงึตอนรมิฝีปากแหง้ ๆ นัน่กรดีรอ้งขอชวีติอยา่งสนุกสนาน แต่มนัดนัมี
เจา้ผูค้มุนกัโทษเขา้มาน่ะส ิ!

และเหมอืนเจา้ผอมแหง้นัน่จะถกูลงโทษต่อ เราจงึออกมาอยา่งเงยีบ ๆ  
[อฟีดเูหมอืนตวัหลกัจะโดนทรมานมากเลยนะ ไมเ่ขา้ไปชว่ยหน่อยเหรอ]  

6
ลูกครึ่ง
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ระบบดจูะกงัวลไมน้่อยเมือ่ภาพตอนก่อนจะออกมาคอืเจา้ผอมแหง้โดนลาก
ไปตรงึกบัผนงัน่ีนะ

“ไมใ่ชเ่รือ่งของเรา”
[แต่ภารกจิ...]
“หบุปาก”
[งือ้ออ]
“หยดุท�าเสยีงงอ้งแงง้น่าร�าคาญแบบนัน้สกัท ี!”
[อฟีอา่ ! ระบบจะกลบัไปซุกอกคงิส~์]
เมื่อพูดถึงเจ้าเด็กมนุษย์สองคนที่อยู่ที่บ้านก็รู้สึกเป็นห่วงขึ้นมา 

นิดหน่อย หรอืเราควรจะกลบัไปก่อนแลว้คอ่ยมาใหม่
‘...สายเลอืดแมม่ดโสโครก !’
“ห ึๆ ๆ”
[อะ อฟีอยา่ท�าเสยีงแบบนัน้ส ิระบบกลวันะ !]
เดก็แบบนัน้มนัตอ้งสัง่สอนภายในวนัน้ี !

เรามาโผล่ภายในหอ้งเดมิอกีครัง้ในตอนกลางคนื หอ้งใตด้นิทีอ่บัชืน้
มดืสลวั ยิง่ภายในหอ้งปิดทบึน่ียิง่เหมน็ทวคีณู เรามองไปรอบหอ้งใตด้นิแม้
หอ้งน้ีจะมดืสนิทขนาดทีม่องมอืตวัเองไม่เหน็กต็าม แต่ดวงตาของเราเหน็
มนัไดช้ดัเจน 

“อกึ...”
แลว้สายตากไ็ปบรรจบกบัรา่งบางทีน่อนหมอบคดุคูอ้ยูบ่นพืน้ รอบดา้น 

เต็มไปด้วยคราบเลอืดที่แห้งสนิท แต่บาดแผลตามร่างกายที่ก�าลงัฟ้ืนฟู 
อยา่งชา้ ๆ นัน้บง่บอกไดด้วีา่ก่อนหน้าน้ีรา่งบางเจออะไรมา

“น่าสมเพช” เรามองอกีฝ่ายดว้ยแววตาเหยยีดนิด ๆ ก่อนจะตดัสนิใจ
ยกอกีฝ่ายขึน้มาดว้ยมอืเพยีงขา้งเดยีว “ขนาดแรงจะดิน้รนต่อสูย้งัไมม่”ี

“อะ... ออกไป”
“อยา่งน้อยกย็งัมแีรงพดู” 
กลิน่เลอืดลูกครึง่มนัฉุนขึน้จมูกจนเราอยากจะอ้วกจรงิ ๆ ส�าหรบั 

พวกมนุษยถ์า้ใหพ้ดูถงึเผา่แมม่ดละ่ก ็คงเป็นเผา่ทีพ่วกมนัหวาดกลวั ในกาลก่อน 
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พวกมนัทีม่จี�านวนเยอะกวา่ไดอ้อกลา่พวกเราเหลา่แมม่ด โชคดทีีใ่นตอนนัน้ 
เราอยู่ในหมู่บ้านแม่มดจงึไม่ไดร้บัอนัตรายใด ๆ แต่เรากไ็ดร้บัรูเ้รื่องราว 
ทกุอยา่ง องคร์าชนีิเป็นผูเ้ปิดภาพการโดนลา่อยา่งทารณุนัน่เอาไว้

ในยามทีเ่ราถามองคร์าชนีิวา่เหตุใดทา่นถงึไมช่ว่ยเหลอื ทา่นตอบวา่
‘พวกเขาเลอืกทีจ่ะอยูก่บัมนุษย ์เราจกัชว่ยไปเพือ่สิง่ใด’
นัน่เป็นสิง่ที่ท�าใหเ้ราสงสยั เหตุใดแม่มดถงึเลอืกที่จะอยู่กบัพวกที่

ออ่นแอกวา่... แลว้กโ็ดนท�าลายอยา่งน่าสมเพชแบบนัน้ !
แต่นัน่กเ็ป็นเรือ่งในสมยัก่อน... ในตอนน้ีมนุษยเ์ปิดรบัทกุเผา่พนัธุม์าก

ขึน้ แมแ้มม่ดจะไมถ่กูลา่แต่เพราะเป็นสิง่มชีวีติทีล่กึลบัและทรงพลงั พวกมนั
จงึหวาดกลวัพวกเราและความหวาดกลวัของมนุษยโ์หดรา้ยเสมอ มแีม่มด 
ไมม่ากทีไ่ดร้บัการยอมรบัและยนืหยดัไดใ้นสงัคมของมนุษย ์นัน่หมายความวา่ 
พวกมนัไมไ่ดย้อมรบัแมม่ดอยา่งรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์

แลว้เดก็ทีเ่ป็นลกูครึง่น่ีละ่ จะโดนรงัเกยีจขนาดไหนกนันะ
“...แต่เรากไ็มใ่ชค่นไมแ่ยกแยะ” เพราะฉะนัน้ความสงสารกค็อืความสงสาร  

ความผดิกค็อืความผดิ “ลองไปอยูใ่นนรกหน่อยไหม... ลกูครึง่มนุษย”์
รา่งผอมบางจอ้งเขมง็ตรงมาอยา่งไมย่อมแพ ้แมต้วัจะสัน่กกึ ๆ ดว้ย

สญัชาตญาณของความกลวักต็าม นัน่ท�าใหเ้ราแยม้ยิม้ทีม่มุปากอยา่งถกูใจ
“ดเูหมอืนเจา้จะมสีายเลอืดแมม่ดทีเ่ป็นเพศชายเพยีงคนเดยีว อมื... 

นบัวา่หายาก” เราบอกดว้ยน�้าเสยีงกดต�่าทีใ่หค้วามรูส้กึคกุคามเลก็ ๆ ซึง่ได้
ผลดกีบัมนุษยท์ีก่�าลงัออ่นแอแบบน้ี

“...”
อุปนิสยัทีไ่มช่อบพดูของมนัชา่งเหมอืนกบัในนิยายอยา่งยิง่ ทัง้ยงัดือ้ดงึ  

หวัแขง็ไม่อ่อนขอ้งา่ย ๆ การทีม่นัจะรบัเราเป็นอาจารยค์งยากสกัหน่อย... 
หรอืเราตอ้งไปรือ้หนงัสอืนัน่มาอา่นบททีน่างเอกท�าใหม้นัตกหลมุรกัด ีเพราะ 
ตอนมนัรกันางเอกนิยายดเูชือ่งเหมอืนสนุขัไมม่ผีดิ

“เจา้อยากหลุดพน้จากทีแ่หง่น้ีหรอืไม”่
“...อยา่มายุง่”
ปร๊ีด !
[อะ... อฟีไลลา่ ! สายฟ้ากระจายไปทัว่แลว้ !]
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“ง ัน้เราจะรอดวูนัทีเ่จา้คลานเขา่มาขอรอ้งเรา !”
แล้วเราก็โยนร่างปวกเปียกน่ีลงพื้นทนัที เราไม่คดิจะบงัคบัคนที ่

ไมเ่ตม็ใจจะอยูก่บัเราอยูแ่ลว้ อยา่งไรเสยีอกีฝ่ายกเ็พิง่จะหา้ขวบ ดยูงัมเีวลา
อกีเยอะ...

แลว้มหกรรมการเฝ้าดกูเ็กดิขึน้...
ต้องยอมรบัว่าเจ้าเดก็ลูกครึง่น่ีมชีะตากรรมที่น่าสงสารไม่น้อยเลย 

ทเีดยีว แมส้ถานทีน้ี่ดเูหมอืนจะสะดวกสบาย แต่ทุกเชา้กต็อ้งตื่นมาเพราะ
โดนสาดน�้า จกิหวัใหต้ื่นขึน้มากนิขา้วเละ ๆ ทีด่อูยา่งไรกเ็หมอืนอาหารหมู

ถา้พวกผูค้มุอารมณ์ดหีน่อยกจ็ะปลอ่ยผา่นไป แต่ถา้โมโหอะไรมากจ็ะ
โดนเตะต่อยทบุตอีกีเลก็น้อย ถงึจะบอกวา่เลก็น้อยแต่รา่งเลก็ ๆ  นัน่กบ็อบช�า้
บวมเขยีว จนเราตอ้งแอบรกัษาใหเ้งยีบ ๆ ในยามกลางคนื

[อฟีไลลา่ใจดจีงัเลยยย]
“หบุปากซะ”
ตอนกลางวนักน็ัง่เงยีบ ๆ เหมอืนคนซมึเศรา้ ก่อนทีจ่ะโดนพวกผูค้มุ

ลากไปทรมานสารพดัวธิทีีจ่ะท�าใหร้า่งเลก็น่ีเจบ็ปวด อยา่งเอาเขม็เลก็ทิม่แทง
ไปตามรา่งกายหรอืเอาเกลอืทาบนบาดแผล ทัง้หมดเป็นวธิทีรมานนกัโทษ
ปากแขง็ทีเ่ราเคยอ่านเจอจากหนงัสอืในหอ้งหนงัสอืของทา่นแม ่ แต่ไมว่า่จะ
วธิไีหนรา่งเลก็ ๆ นัน่กไ็มเ่คยปรปิากรอ้งออกมา

“ท�าไมเจา้ไม่ยอมตายเสยี” นัน่เป็นค�าถามทีเ่ราเคยถามเจา้เดก็น่ีใน
ตอนทีอ่กีฝ่ายนอนแผห่มดสภาพอยูบ่นพืน้ เพราะสายเลอืดครึง่หน่ึงเป็นแมม่ด 
บาดแผลจงึฟ้ืนฟูเรว็กวา่พวกมนุษยม์าก แต่นัน่กห็มายถงึรา่งกายทีส่ามารถ
ถกูทรมานไดใ้นทกุวนั

ค�าถามทีเ่ราเอ่ยออกไปมาจากความสงสยัของเราลว้น ๆ ความจรงิ 
การฆ่าตวัตายกเ็ป็นวธิตีดัปัญหาไดอ้กีวธิ ี แต่กเ็ป็นวธิสี�าหรบัพวกอ่อนแอ
ละ่นะ

“เพราะ... ความฝัน” ดเูหมอืนเดก็น้อยจะยอมตอบ
“ความฝัน ?”
“ทา่นแม.่.. ก�าลงัรอฉนัอยู”่
เราขมวดคิว้ดว้ยความไมเ่ขา้ใจ ในนิยายบรรยายไวว้า่อกีฝ่ายก�าพรา้




