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หลายๆ คนคงรู้ จักนิทานไทยเรื่ อง ‘หลวิชัยคาวี’ เรื่ องราวของ
พี่ น้ อ งต่ า งสายพัน ธ์ ที่ รั ก ใคร่ ก ลมเกลี ย วและคอยช่ ว ยเหลื อ กัน ฝ่ าฟั น
อุป สรรคต่ า งๆ นานา แต่ จ ะเป็ น อย่ างไร หากน าเรื่ อ งราวของทัง้ คู่มา
ปั ดฝุ่นและเล่าใหม่ นากลิ่นอายและตัวละครจากนิทานไทยมาดัดแปลง
แต่งแต้ มเรื่ องราวให้ น่าสนใจ นาไสยเวทมาผสมผสานกับมิตรภาพ ความ
ลึกลับ และเรื่ องเหนือจิตนาการ
เรื่ องราวบทใหม่ของพวกเขาจะเป็ นอย่างไร ลองพลิกหน้ าถัดไป
และเข้ าสู่โลกอีกใบไปพร้ อมๆ กัน

แด่เพื่อนรวมทางในดินแดนไสยเวท
และแด่คนแปลกหน้ า ผู้ถา่ ยทอดเรื่ องราวนี ้ให้ เราฟัง

คลื่นระลอกใหม่ จะพัดพาไปหนใด ไม่มีใครรู้
คลื่นระลอกใหม่ จะนาพาสิง่ ใด ไม่มีใครรู้
คลื่นระลอกใหม่ จะยัง่ ยืนเพียงใด ไม่มีใครรู้
แต่คลื่นระลอกใหม่ จะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
คลื่นระลอกใหม่ จะเผยให้ เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ ผิวน ้า
คลื่นระลอกใหม่ จะชะล้ างสิ่งโสมมจนหมดสิ ้น
หรื อคลื่นระลอกใหม่ จะชะโลมพื ้นดินด้ วยความสิ ้นหวัง

๑

โถงทางเดินที่ถูกปกคลุมด้ วยความมืด แสงไฟสลัวถูกจุดขึ น้
ทีละดวง ทีละดวง เสียงรองเท้ าหนังบดพื ้นดังมาจากที่ไกลๆ จังหวะก้ าว
เท้ าสม่าเสมอและหนักแน่นบ่งบอกได้ เป็ นอย่างดีว่าเจ้ าของฝี เท้ าเป็ น
คนมั่นใจในตัวเอง ชายคนหนึ่งกาลังมุ่งหน้ าไปที่ไหนสักแห่ง สีหน้ าของ
เขานิ่งเรี ยบ เช่นเดียวกับคนที่เดินอยู่ด้านหลังเขา
เสียงฝี เท้ าหยุดลงหน้ าห้ องๆ หนึ่ง
เสียงทุ้มกังวานเอ่ยกับคู่สนทนาโดยที่ยงั ไม่เปิ ดประตูห้อง
“มีเรื่ องที่คุณควรรู้ ” เมื่อพูดจบ เขาก็หันไปมองหน้ าคู่สนทนา
เพื่อให้ มั่นใจว่าอีกฝ่ ายตัง้ ใจฟั งสิ่งที่เขาจะพูด “ถ้ าคุณไม่ตัง้ ใจฟั งให้ ดี
คุณอาจจะพลาดเรื่ องราวสาคัญ ” อีกฝ่ ายหยุดพูดครู่ หนึ่งแล้ วจึงพูดต่อ
“ผมจะพูดเพียงครัง้ เดียว ไม่พูดซ ้าและไม่อนุญาตให้ คุณพูดแทรก เพราะ
เวลาของเราเหลือน้ อยเต็มที”
เมื่ อ พู ด จบเขาก็ ค่ อ ยเอื อ้ มมื อ ไปเปิ ดห้ องๆ นั น้ จุ ด ดวงไฟ
ดวงเล็กๆ แล้ วเดินเข้ าไปในห้ อง
“คุณคงเคยคิดว่าคุณเป็ นเพียงเบี ้ยธรรมดาในกระดานหมากนี ้
ผิดแล้ ว คุณคือราชาของเกมนี ้ แต่คณ
ุ ไม่ใช่คนกุมชะตาเรื่ องนี ้หรอก คนที่
เป็ นผู้กมุ ชะตาคือผมต่างหาก เพราะผมรู้ในสิ่งที่คณ
ุ ไม่ร้ ู ” เมื่อพูดถึงตรงนี ้
ชายคนนันก็
้ หยุดฝี เท้ าแล้ วหันมาประจันหน้ ากับคู่สนทนา
๒

“สิ่งที่ผมต้ องการจากคุณคือข้ อตกลง คุณต้ องตั ้งใจฟั งดีๆ และ
ไม่ตดั สินจนกว่าผมจะเล่าจบ”
ดวงตาของคู่สนทนาฉายแววไม่พอใจเล็กน้ อย แต่ไม่ได้ แย้ ง
อะไรออกไป ชายปริศนาจึงพูดต่อ “ถ้ าคุณทาไม่ได้ ก็เดินออกจากห้ องนี ้ไป
แต่ถ้าคุณจะอยู่ ให้ จาไว้ ว่านี่เป็ นการตัดสินใจของคุณเอง”
“….”
“คุณจะแสร้ งทาเป็ นไม่เคยได้ ยินเรื่ องนี ้ก็ได้ แต่ผมเชื่อว่าเรื่ องที่
ผมกาลังพูด คงจะตามหลอกหลอนคุณไปตลอดกาล” เขามองคู่สนทนา
ด้ วยแววตาจริงจัง
“สิ่งที่เกิดขึ ้นหลังจากนี ้ คุณคือคนตัดสินใจ”

๓

๑
ความบังเอิญและพรหมลิขิต

ความบังเอิ ญ
พรหมลิ ขิต
ทัง้ สองสิ่ งนี้ จะว่าคล้ายกันก็คล้ายกัน แต่หากคิ ดดี ๆ จะพบว่า
ทัง้ สองสิ่ งต่างกันอย่างสิ้ นเชิ ง
ความบั ง เอิ ญ หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ดขึ้ น อย่ า งเหนื อ
ความคาดหมายและไม่ อ าจควบคุ ม ได้ ส่ ว นพรหมลิ ขิ ต หมายถึ ง
เหตุการณ์ ที่เกิ ดจากอานาจบางอย่าง แต่คงพูดได้ยากว่า “อานาจ” นัน้
คือสิ่ งใด บางที อานาจนัน้ อาจเป็ นเพียงความตัง้ ใจของคนบางคนก็ได้
ดังนัน้ หากจะพูดว่าพรหมลิ ขิตคื อความจงใจของใครบางคนที ่
ส่งผลต่อใครอี กคนก็คงไม่ผิดนัก เพียงแต่สดุ ท้ายเราก็ไม่สามารถบอกได้
ว่าเหตุการณ์ใดเป็ นเรื ่องบังเอิ ญ และเหตุการณ์ใดเป็ นเรื ่องจงใจ

๔

หลและวี คือ เด็กชายสองคนที่เกิดมาท่ามกลางเรื่ องบังเอิญ
มากมาย เรื่ องบังเอิญแรก คือ พวกเขาถูกผู้ให้ กาเนิดทิง้ ในวันเดียวกัน
ทังยั
้ งทิ ้งไว้ ในที่เดียวกันอีกด้ วย
เรื่ องบังเอิญต่อมาคือเมื่ออายุ สิบปี พวกเขาป่ วยหนักจนเกือบ
เสี ย ชี วิ ต และจนกระทั่ง ตอนนี ก้ ็ ยัง ไม่ ร้ ู ว่ า สาเหตุข องอาการป่ วยนัน้
คืออะไร
และวันนี ้ วันเกิดอายุครบสิบหกปี ของทังสองคน
้
พวกเขาได้ รับจี ้
รู ปดาบสั ้นจากแม่บุญธรรมผู้เป็ นคนเลี ้ยงพวกเขาในสถานรับเลี ้ยงเด็ก
กาพร้ า
แต่จี ้เส้ นนันไม่
้ น่าประหลาดใจเท่าคาพูดของแม่บญ
ุ ธรรม
“ถ้ าอยากรู้ว่าตัวเองเป็ นใครก็ลองไปสืบหาที่โรงเรี ยนตักศิลา”
แม่บุญธรรมพูดไว้ เพียงเท่านัน้ แล้ วเดินจากไปโดยไม่อธิบาย
อะไรอีก
วินาทีนนเด็
ั ้ กหนุ่มทังสองเริ
้
่ มตั ้งคาถามกับตัวเองว่า ทุกอย่างที่
เขาเผชิญมาจนถึงตอนนี ้ เป็ นเรื่ องบังเอิญที่เกิดขึน้ หลายต่อหลายครัง้
หรื อแท้ จริงแล้ วเรื่ องราวทังหมดเป็
้
นความจงใจของใครบางคนกันแน่

๕

เพื่อค้ นหาคาตอบของคาถามนัน้ หลและวีจึงมุ่งหน้ าสู่โรงเรี ยน
ตักศิลา
โรงเรี ยนขึ ้นชื่อแห่งเมืองอคิราห์
รถคันหนึ่งแล่นออกจากเมืองไอริ นซึ่งเป็ นเมืองเล็กๆ ทางเหนือ
แล้ วมุ่งตรงไปยังทิศตะวันออก ผ่านเมืองอันเงียบสงบที่พืน้ ดินปกคลุม
ด้ วยทุ่งหญ้ าเขียวขจี แต่เมื่อเคลื่อนตัวไปครู่หนึ่ง ทุ่งหญ้ าสีเขียวก็เริ่ มถูก
แทนด้ วยตึกรามและอาคารสูงใหญ่ ถนนทังสายมี
้
แต่รถยนต์ ทุกคันต่าง
สัญจรไปมาอย่างเร่งรี บ เมืองนี ้คือเมืองอคิราห์ มหานครที่เจริญกว่าเมือง
ไหนๆ
รถคั น เดิ ม วิ่ ง ลั ด เลาะไปตามถนนเส้ น ต่ า งๆ จนเข้ าสู่ ช าน
เมืองอคิราห์ บริ เวณนีน้ ับว่ามีอาคารบางตากว่าในเมืองมาก แต่ยังมี
อาคารหลังหนึ่งที่ตั ้งตระหง่าน โดดเด่นกว่าอาคารไหนๆ และอาคารนัน้
คืออาคารของโรงเรี ยนตักศิลา
รถจอดหน้ าอาคารๆ หนึ่ง เด็กหนุ่มสองคนในชุดนักเรี ยนก้ าวลง
จากรถ ทังสองคนหั
้
นมามองหน้ ากันเล็กน้ อยก่อนจะเดินเข้ าไปในอาคาร
นัน้
๖

ภายในอาคารชัน้ แรกเป็ นห้ องโถงกว้ าง บรรดานักเรี ยนมาก
หน้ าหลายตาต่างเครื่ องแบบและนั่งกระจายอยู่ทั่วห้ องโถง ด้ านขวามี
ห้ องขนาดใหญ่ห้องหนึ่ง ดูแล้ วคงเป็ นห้ องสัมภาษณ์สาหรับผู้ที่ผ่านรอบ
แบบทดสอบแล้ ว
หลและวีเองก็เป็ นหนึ่งในนัน้
“คนเยอะกว่าที่คิดแฮะ” หลพึมพาออกมาหลังจากเหลียวมอง
รอบๆ ตัว เขารู้ดีว่าโรงเรี ยนแห่งนี ้มีชื่อเสียงมาก แต่ไม่คิดว่าจะมีคนผ่าน
เข้ ารอบสอบคัดเลือกมากขนาดนี ้ แต่ที่เหนือความคาดหมายยิ่งกว่านัน้
คือการที่ตนก็เป็ นหนึ่งในนัน้
หากว่ า กั น ตามตรงแล้ ว หลคิ ด ว่ า ตนเองไม่ ใ ช่ ค นที่ มี
ความสามารถด้ านการเรี ยนดีเลิศขนาดนัน้ แต่เป็ นวีต่างหากที่เรี ยนเก่ง
มาแต่ไหนแต่ไร
“ไปหาที่นั่งกันเถอะ เดี๋ยวสักพักเขาคงเรี ยกชื่อแล้ ว ” วีพูดก่อน
จะเดินนาหลไปนัง่ โต๊ ะที่ตั ้งอยู่มมุ หนึ่งของห้ อง
“วี นายคิดว่าที่แม่บญ
ุ ธรรมพูดหมายความว่ายังไงกันแน่”
ค าถามของหลท าให้ วี หัน มามองหน้ า เพื่ อ นที่ อ ยู่ด้ ว ยกัน มา
ตั ้งแต่จาความได้ “บางทีพ่อแม่ของเราคงทางานอยู่ที่นี่มง”
ั้
๗

“แต่ฉันสังหรณ์ใจว่าคาตอบมันจะไม่ง่ายแบบนัน”
้ หลพูดพลาง
ทาหน้ าบูด นัน่ ทาให้ วีหวั เราะออกมาเบาๆ
“เดี๋ยวเราก็คงรู้”
“ขอโทษนะครั บ ” ขณะที่ทัง้ สองกันกาลังพูดคุยกันเรื่ อยเปื่ อย
เสียงของใครบางคนก็ดงั แทรกขึ ้น
เมื่ อ ทัง้ สองหัน ไปมองก็ พ บเด็ ก หนุ่ม ร่ า งสูง ท่ า ทางเรี ย บร้ อย
คนหนึ่ง “ขอผมนั่งตรงนีด้ ้ วยคนได้ ไหมครับ ” เด็กหนุ่มคนนัน้ ถามอย่าง
เกรงใจ
“ได้ สิ” วีตอบพลางขยับที่นงั่ ข้ างตัวให้ เพียงพอสาหรับอีกคน
“ขอบคุณครับ” เด็กหนุ่มก้ มหัวเป็ นเชิงขอบคุณก่อนจะทรุดตัว
นัง่ ลงบนเก้ าอี ้ เขาส่งยิ ้มน้ อยๆ ก่อนจะหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ ้นมาอ่าน
“ชอบอ่านหนังสือเหรอ” วีเป็ นฝ่ ายเริ่มบทสนทนา
“ความจริงแค่อ่านฆ่าเวลาเท่านันแหละครั
้
บ”
“แล้ วนัน่ หนังสือเกี่ยวกับอะไรล่ะ หนังสือเรี ยนเหรอ” หลถามต่อ
“อ๋อ เป็ นหนังสือเกี่ยวกับการถอดรหัสครับ”
“ถอดรหัส” หลพูดซ ้าคาของอีกฝ่ ายราวกับไม่เข้ าใจคาตอบ
เมื่อเห็นท่าทางแบบนัน้ เด็กหนุ่มจึงอธิบายเพิ่ม “ครับ น่าสนใจ
ดี น ะครั บ รหัสพวกนี อ้ าจมาในรู ป แบบของข้ อ ความหรื อ เสี ย ง ทุกคน
๘

เข้ าถึงได้ แต่มีแค่คนที่ถอดรหัสถูกต้ องเท่านันถึ
้ งจะเข้ าใจว่าผู้ส่งต้ องการ
สื่ออะไร”
“ถ้ าอย่างนัน้ รหัสอะไรนัน่ ก็ไม่ต่างจากคนเลยไม่ใช่หรื อไง” หล
พูดแทรกทันทีที่อีกฝ่ ายพูดจบ นัน่ ทาให้ เด็กหนุ่มขมวดคิ ้วอย่างไม่เข้ าใจ
“ฉันหมายความว่ารหัสนัน่ เหมือนสิ่งที่คนพูดออกมานัน่ แหละ”
“หล” วีเรี ยกชื่อเพื่อนเป็ นเชิงปราม แต่หลกลับหันมามองวีแล้ ว
พูดต่อ
“หรื อ ไม่ จ ริ ง ล่ ะ คนเราชอบพู ด อ้ อ มค้ อ ม ไม่ พู ด สิ่ ง ที่ ตัว เอง
ต้ องการออกมาตรงๆ ไม่ร้ ูจะเกรงใจอะไรหนักหนา แต่ถึงอย่างนันพวกเขา
้
ก็ ห วัง ให้ คนอื่ นเข้ าใจสิ่ ง ที่ตนต้ อ งการจะสื่ อ แบบนัน้ ก็ นับ เป็ น รหัสลับ
เหมือนกันไม่ใช่เหรอ”
คาตอบของหลเรี ยกรอยยิ ้มจากเด็กหนุ่ม “คุณดูเหมาะกับเรื่ อง
แบบนี ้ดีนะครับ”
ยังไม่ทนั ที่หลจะเอ่ยปากเถียง เสียงประกาศก็ดงั มาจากลาโพง
“เชิญ จันทรา พนาเกศริน ที่ห้องสัมภาษณ์ค่ะ”
“ผมต้ องไปแล้ วครับ แล้ วเจอกันที่ห้องเรี ยนนะครับ ” จันทราพูด
ขณะลุกขึ ้นยืน
“ชื่อจันทราสินะ” วีพึมพา
๙

“ดูเขามั่นใจมากเลยนะว่าพวกเราจะผ่านสัมภาษณ์ ” หลพูด
พลางยักไหล่
วี ส่ ง เสี ย งหั ว เราะในล าคอเบาๆ ก่ อ นจะมองหน้ าหล “หล
บางครัง้ ที่คนเราพูดอ้ อมค้ อมก็เพราะเกรงใจหรอกนะ”
หลังจากวันสอบสัมภาษณ์ก็ผ่านมาเกือบสองเดือนแล้ ว
หลและวีได้ เป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนตักศิลาเต็มตัว เรื่ องนี ้ทาให้ หล
ประหลาดใจไม่น้อย แต่ที่ประหลาดใจกว่านันคื
้ อทังสองคนได้
้
รับคัดเลือก
ให้ เรี ยนในห้ องเรี ยนพิเศษซึง่ มีเพียงไม่กี่คนเท่านันที
้ ่จะได้ รับคัดเลือก
เด็กหนุ่มทังสองจ
้
าว่า คาถามวันสอบสัมภาษณ์แทบไม่มีอะไร
พิ เ ศษ เมื่ อ เข้ า ไปในห้ อ งก็ พ บผู้ ช ายสวมแว่ น คนหนึ่ ง นั่ง อยู่ บ นเก้ า อี ้
ด้ านขวาของเขามีผ้ หู ญิงคนหนึ่งยืนอยู่ แต่ผ้ หู ญิงคนนันออกจะประหลาด
้
เสียหน่อย เพราะนอกจากจะไม่ถามคาถามหรื อจดเอกสารแล้ ว เธอยัง
เอาแต่จ้องคนที่สอบสัมภาษณ์ราวกับกาลังหาอะไรสักอย่าง
และเมื่อเปิ ดเทอม หลและวีก็ร้ ูว่าผู้หญิงคนนันต้
้ องการหาอะไร
ในตัวผู้สอบสัมภาษณ์
ความจริ ง ที่ ทัง้ คู่ได้ ร้ ู ท าให้ พ วกเขาอึง้ ไปพัก ใหญ่ เหตุก ารณ์
วันนันยั
้ งฉายชัดอยู่นความทรงจาของทังสอง...
้
๑๐

วันนันเด็
้ กหนุ่มทังสองและเพื
้
่อนนักเรี ยนร่วมห้ องต่างรวมตัวกัน
อยู่ในห้ องเรี ยนเพื่อรอคุณครู ที่ปรึกษา หนึ่งในห้ องเรี ยนนันมี
้ นกั เรี ยนชื่อ
‘จัน ทรา’ เด็ ก หนุ่ม ที่ ห ลและวี เ จอตอนสอบสัม ภาษณ์ อ ยู่ด้ ว ย ทัง้ สาม
ทักทายกันเล็กน้ อยก่อนที่จะแยกไปนัง่ ประจาที่ของตัวเอง
หลังจากรออยู่สกั พักหนึ่งก็มีคนเปิ ดประตูเข้ ามา คนๆ นันไม่
้ ใช่
คุณครูประจาชัน้ แต่กลับเป็ นผู้อานวยการโรงเรี ยน
“ยินดีต้อนรับพวกเธอทุกคนสู่ห้องเรี ยนพิเศษของโรงเรี ยนตัก
ศิ ล า” ผู้ อ านวยการกล่ า วทัก ทาย ก่ อ นจะเรี ย กผู้ ห ญิ ง คนหนึ่ ง เข้ า มา
เมื่อเห็นหน้ าผู้หญิงคนนัน้ หลและวีก็จาหน้ าเธอได้ ทนั ที เธอคือผู้หญิงที่
อยู่ ข้ า งๆ ผู้ สัม ภาษณ์ นั่น เอง“เอาล่ ะ จากนี ผ้ มจะให้ คุณ สลิ ล อธิ บ าย
เรื่ องราวทังหมด”
้
เมื่อพูดจบ ผู้อานวยการก็เดินไปยังมุมหนึ่งของห้ องเพื่อ
เฝ้าดูปฏิกิริยาของนักเรี ยน
“เรื่ องที่จะพูดต่อไปนี ้ บางคนอาจรู้ แล้ ว แต่บางคนอาจจะยัง
ไม่ร้ ู ” เธอเว้ นจังหวะไปครู่ หนึ่ง “พวกเธอมีไสยเวทในตัว ” สิ ้นคาพูดของ
หญิ ง สาวทัง้ ห้ อ งก็ ต กอยู่ใ นความเงี ย บงัน กระทั่ง ใครบางคนหลุด ข า
ออกมา
คุณสลิลปรายตามองเด็กนักเรี ยนที่หัวเราะราวกับ เพิ่งได้ ฟั ง
เรื่ องตลก จากนันเธอก็
้
ชี ้นิ ้วเรี ยวงามไปยังนักเรี ยนคนที่ยงั หัวเราะไม่หยุด
๑๑

เพียงชั่วพริ บตารอบกายนักเรี ยนคนนัน้ ก็ถูกกล่องสี่เหลี่ยมใสครอบไว้
แล้ วกล่องก็ค่อยๆ ลอยขึ ้น
ภาพตรงหน้ าทาให้ นกั เรี ยนบางคนส่งเสียงร้ องออกมา บางคน
นัง่ นิ่งไม่กล้ าขยับตัว ขณะนี ้บางคนมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นเฉยๆ ราวกับ
ไม่ใช่เรื่ องน่าตกใจ
ครู ใ หญ่ ที่ อ ยู่มุม ห้ อ งยิ ม้ ให้ กับ เหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ก่ อ นจะส่ ง
สัญญาณให้ ทุกคนในห้ องเงียบ ซึ่งทุกคนก็ยอมทาตามแต่โดยดี จากนัน้
คุณสลิลก็เริ่มพูดต่อ
“นานมาแล้ ว ที่เราได้ ยินเรื่ องราวเกี่ยวกับเรื่ องเหนือธรรมชาติ
ผ่านนิทาน ตานาน และเรื่ องเล่า ถึงอย่างนัน้ มนุษย์ก็มักปฏิเสธสิ่งที่ไม่
เคยเห็นด้ วยตา ไม่เคยสัมผัสด้ วยตนเอง ครัน้ เมื่อสิ่งนัน้ มาอยู่ตรงหน้ า
กลับไม่ร้ ูตวั คิดว่าเป็ นเรื่ องบังเอิญ และคิดเอาเองว่าสิ่งเหล่านันเป็
้ นเพียง
จินตนาการ” เธอพูดพลางเริ่มเดินไปรอบๆ ห้ องเรี ยน
“แต่ว่าบนโลกนี ้มีสิ่งที่เรี ยกว่าไสยเวทอยู่ มันคือพลังวิเศษที่น้อย
คนนัก จะมี สิ ท ธิ์ ครอบครอง พลัง วิ เ ศษนี ถ้ ูก แบ่ งแยกเป็ น สองประเภท
นัน่ คือไสยเวทขาวและไสยเวทดา” ขณะกาลังฟั งคุณสลิล นักเรี ยนหลาย
คนต่างรู้สึกว่าเรื่ องราวนี ้ดูเป็ นเรื่ องน่าเหลือเชื่อ แต่เมื่อหันไปเห็นเพื่อนที่
ถูกขังไว้ ในกล่องที่ลอยอยู่กลางอากาศก็หาทางปฏิเสธความจริงนี ้ไม่ได้
๑๒

“ไสยเวทขาวเป็ น พลั ง วิ เ ศษที่ มี ต้ น ก าเนิ ด มาจากร่ า งกาย
ผู้ครอบครองพลัง พวกเขาสามารถเปลี่ยนพลังวิเศษภายในร่ างกายให้
กลายเป็ นอาวุธหรื อกลุ่มพลังได้ ส่วนไสยเวทดาเป็ นไสยเวทที่เกิดจากการ
รวบรวมธาตุพลังจากภายนอก ผู้ใช้ ไสยเวทดาจาเป็ นต้ องมีสื่อกลางหรื อ
วัตถุที่จะบรรจุพลังของตนเองลงไปแล้ วจึงเปลี่ยนวัตถุนนั ้ ให้ กลายเป็ น
อาวุธหรื อพลังโจมตี ไสยเวททังสองมี
้
ข้อดีและข้ อเสียต่างกันแต่ผ้ ทู ี่ใช้ ไสย
เวทขาวได้ จะใช้ ไสยเวทดาไม่ได้ และในทางกลับกันผู้ถือครองไสยเวทดา
จะใช้ ไสยเวทขาวไม่ได้ ”
“พวกเธอคือคนที่ถือครองไสยเวทขาว ไสยเวทนี ้ทาให้ ผ้ ถู ือครอง
มีพลังเหนือกว่าคนอื่น แต่ขณะเดียวกันไสยเวทก็สามารถนาหายนะมาสู่
ผู้ครอบครองได้ เช่นกัน และนัน่ คือเหตุผลที่พวกเธอต้ องมาอยูท่ ี่นี่ พวกเธอ
ต้ องควบคุมพลังเหล่านันให้
้ ได้ ก่อนที่พวกมันจะควบคุมเธอ”
ด้ วยเหตุนี ้ ทุกคนที่อยู่ในห้ องนี ้จึงต้ องอยู่ที่โรงเรี ยนนี ้ต่อไปอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะไม่มีใครบอกได้ ว่าหากเดินออกจากโรงเรี ยนนี ้ไป
จุดจบของพวกเขาจะเป็ นอย่างไร
หลังจากวันนัน้ หลและวีก็เข้ าเรี ยนที่โรงเรี ยนตักศิลาได้ ระยะ
หนึ่งแล้ ว ยิ่งพวกเขาได้ ร้ ูเรื่ องเกี่ยวกับไสยเวทมากเท่าไร คาถามเกี่ยวกับ
พ่อและแม่ของพวกเขาก็ยิ่งเพิ่มขึ ้นมา
๑๓

พ่อแม่ของพวกเขาเกี่ยวข้ องอะไรกับโรงเรี ยนนี ้
พ่อแม่ของพวกเขามีพลังไสยเวทหรื อเป็ นเพียงนักเรี ยนธรรมดา
แล้ วแม่บญ
ุ ธรรมรู้เรื่ องพวกนี ้มากน้ อยแค่ไหน
แต่ยิ่งพยายามคิด ก็ยิ่งมีคาถามตามมาอีกมากมาย
การเรี ย นการสอนในห้ องเรี ย นพิเศษ นอกจากจะมีก ารสอน
เหมือนโรงเรี ยนทั่วไปแล้ ว ยังมี การสอนควบคุมพลังไสยเวทในร่ างกาย
ซึ่งเริ่ มต้ นจากสิ่งพื ้นฐานอย่างการออกกาลังกายและการทาสมาธิ แม้ ดู
เหมือนจะเป็ นเรื่ องทัว่ ไปแต่นนั่ ทาให้ นกั เรี ยนสัมผัสถึงไสยเวทในร่างกาย
ตนได้ ดีกว่าแต่ก่อน
เมื่อเรี ยนรู้ ว่าเกี่ยวกับไสยเวทในร่ างกายแล้ ว จากนัน้ จึงเรี ยนรู้
การเรี ย กพลั ง นั น้ ออกมาและควบคุ ม มั น ให้ ได้ แต่ เ มื่ อ มาถึ ง ตรงนี ้
การเรี ยนการสอนก็ยิ่งซับซ้ อนกว่าเดิมเพราะแต่ละคนมีพลังแตกต่างกัน
ออกไป จึงมีวิธีควบคุมและวิธีใช้ ไม่เหมือนกัน
หล สามารถเปลี่ยนพลังเป็ นอาวุธ ปลายเรี ยวแหลมคล้ ายดาบ
สองคมเล่มเล็กประดับอยู่บนปลายนิ ้ว ระยะการโจมตีประมาณหนึ่งเมตร
อาวุธนันเปรี
้ ยบสัง่ กรงเล็บแหลมคมของเสือที่ใช้ โจมตีศตั รู
วี สามารถใช้ พ ลัง พิ เ ศษเสริ ม พลัง ทางกายภาพของตนเอง
รูปแบบพลังดูคล้ ายเกราะที่ห่อหุ้มร่ างกาย สามารถป้องกันการโจมตีได้
๑๔

ทังทางกายภาพและทางไสยเวท
้
ในขณะเดียวกันวียงั ใช้ เ กราะนันเป็
้ นตัว
ช่วยในการโจมตีศตั รูได้ อีกด้ วย
ตอนนี ท้ ุ ก คนในห้ องต่ า งก็ ร้ ู ความสามารถของตนเองและ
พยายามควบคุมพลังเหล่านัน้
เว้ นแต่ จันทรา
จันทราเป็ นเพียงคนเดียวในห้ องเรี ยนพิเศษที่ยังไม่พบว่าตนมี
ความสามารถอะไรกันแน่
แต่จะมีสกั กี่คนที่ร้ ูว่า เมื่อหลายสิบปี ก่อนก็มี เรื่ องแบบนี ้เกิดขึ ้น
เหมือนกัน

๑๕

ความบังเอิญ
พรหมลิขิต
ทังสองอย่
้
างนี ้ต่างกันมากทีเดียว แต่ในขณะเดียวกันก็แยกขาด
จากกันได้ ยาก หลายคนมักมองว่าหากเราเจอกับใครสักคนหนึ่งโดยไม่ได้
คาดหมาย นั่นคือเรื่ องบังเอิญ แต่ถ้าหากบังเอิญเจอกันหลายๆ ครัง้ เข้ า
อาจจะเปลี่ยนมุมมองว่าการได้ พบกับคนๆ นันเป็
้ นพรหมลิขิต
ราวกับว่า หากเกิดเรื่ องบังเอิญขึ ้นหลายๆ ครัง้ เรื่ องบังเอิญนัน้
มักจะถูกมองว่าเป็ นพรหมลิขิต
แต่ ผ มกลั บ คิ ด ว่ า ไม่ ว่ า เรื่ องบั ง เอิ ญ จะเกิ ด ขึ น้ สั ก กี่ ค รั ง้
เรื่ องบังเอิญก็ยงั คงเป็ นเรื่ องบังเอิญอยู่ดี
เรื่ องที่ผมจะเล่าต่อไปนี ้ คือ เรื่ องที่เกิดขึ ้นเมื่อหลายสิบปี ก่อน
มันเป็ นจุดเริ่มต้ นที่ทาให้ ชีวิตผมเปลี่ยนไปตลอดกาล
และเหตุ ก ารณ์ นี ท้ าให้ ผมตั ง้ ค าถามกั บ ตั ว เองว่ า “หรื อ ว่ า
พรหมลิขิตจะมีจริง”
ผมยังจาได้ ดี
วันนันเป็
้ นเช้ าที่ฝนตกโปรยปราย ผมและเพื่อนๆ ในห้ องต่างนัง่
ประจ าที่ ต ามปกติ ไม่ น านนัก คุณ ครู ป ระจ าชัน้ ก็ เ ดิ น เข้ า มา “อาจจะ
๑๖

กะทันหันไปสักหน่อย แต่วนั นันจะมี
้ เพื่อนมาร่วมห้ องกับพวกคุณ” คาพูด
ของคุ ณ ครู ท าให้ ทุ ก คนนิ่ ง เงี ย บ พวกเราต่ า งรู้ ดี ว่ า ห้ อ งเรี ย นนี ไ้ ม่ ใ ช่
ห้ องเรี ยนธรรมดา และนักเรี ยนในห้ องเรี ยนก็ไม่ใช่นกั เรี ยนธรรมดา
ดัง นัน้ จึ ง เป็ น เรื่ องแปลกกับการมีใครสักคนย้ า ยเข้ ามาเรี ยน
กลางคัน
เมื่อสิ ้นเสียงของคุณครู ผมก็ได้ เห็นใบหน้ าของ “นักเรี ยนใหม่”
แต่ เ รื่ อ งน่ า แปลกใจยัง ไม่ จ บเท่ า นัน้ เพราะนัก เรี ย นใหม่ มี ถึ ง สองคน
ด้ วยกัน คนหนึ่งเป็ นผู้ชาย ส่วนอีกคนหนึ่งเป็ นผู้หญิง
เด็ ก สาวกล่ าวทักทาย ก่ อ นจะแนะนาตัวว่าตนเองชื่อ อลิยา
ส่วนเด็กหนุ่มอีกคนเป็ นน้ องชายต่างแม่ของเธอที่มีชื่อว่า อามันต์
แม้ จะมีหลายเรื่ องให้ แคลงใจ แต่เมื่ออยู่ร่วมกันได้ ไม่นาน อลิยา
และ อามันต์ ก็เข้ ากับเพื่อนในห้ องได้ เป็ นอย่างดี แต่ก็ไม่ใช่กับทุกคน
หรอก ยังมีอีกหลายคนในห้ องที่มกั หาทางกลัน่ แกล้ งอลิยาและอามันต์
เพราะอะไรน่ะเหรอ
เพราะว่าทังสองคนนั
้
นแตกต่
้
างจากคนอื่น
เพราะทัง้ สองคนนัน้ ยังไม่พบว่าความสามารถของตนเองคือ
อะไร
๑๗

แล้ วเรื่ องนีก้ ็เป็ นจุดเริ่ มต้ นของเรื่ องราวทังหมด
้
ไม่ใช่เพียงเรื่ อง
ของผม แต่รวมถึงเรื่ องราวของเด็กหนุ่มทังสองคน
้
เรื่ องราวของหลและวี

๑๘

๒
เรื่องไม่ คาดฝั น

เรื ่ องไม่ คาดฝัน ในเวลาที ่คาดไม่ ถึงและสถานที ่ที่ไม่ คาดคิ ด
มักเป็ นจุดเริ่ มต้นสู่เส้นทางการผจญภัยบทใหม่
เป็ นเวลากว่าหนึ่งเดือนที่นกั เรี ยนผู้มีไสยเวทขาวได้ เข้ าศึกษาที่
โรงเรี ยนตักศิลา
“ต่ อ ให้ เ ป็ นนัก เรี ย นไสยเวท เราก็ ยัง หนีบทเรี ย นพวกนีไ้ ม่ พ้น
สินะ” หลพูดพลางปิ ดหน้ าต่างโปรแกรมคานวณเลขบนจอคอมพิวเตอร์
จากนัน้ จึ ง เอนตัว พิ ง พนัก เก้ า อี ด้ ้ ว ยท่ า ที อ่ อ นแรง ดวงตาสี เ พลิ ง มอง
เพดานอย่างเลื่อนลอย
วิชานี ้เป็ นวิชาสุดท้ ายของวัน คงไม่แปลกหากหลจะรู้สกึ ล้ าจาก
การเรี ยน

๑๙

วีมองเพื่อนของตนก่อนจะส่งเสียงหัวเราะออกมาเบาๆ “สาหรับ
โลกภายนอก เราเป็ นแค่เด็กนักเรี ยนธรรมดานี่นา”
เมื่อได้ ยินคาพูดของอีกฝ่ าย หลก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ แ ล้ ว
ยืดตัวตรงเพื่อไล่ความเหนื่อยล้ าออกจากร่ างกาย ขณะเดียวกันจันทร์ ก็
เดินตรงมาทางเด็กหนุ่มทังสองคน
้
“วันนี ้ไปอ่านตารากันไหม”
ค าถามของจัน ทร์ ท าให้ ห ลหัน ไปมองหน้ าวีเ ล็ กน้ อย ราวกับ
ไม่เข้ าใจว่าทาไมเขาต้ องไปอ่านตาราด้ วย
ส่วนวีก็พยกหน้ าให้ จนั ทร์ “เราก็จะไปอ่านเหมือนกัน” เมื่อตอบ
คาถามจันทร์ เรี ยบร้ อย วีก็หนั ไปมองเด็กหนุ่มผมแดงที่กาลังเอาคางเกย
พนักพิงเก้ าอี ้พร้ อมกับมองมาทางตน
“อาทิต ย์ หน้ า เราต้ อ งทดสอบการควบคุม ไสยเวทไง จ าไม่ ได้
เหรอ”
นอกจากการฝึ กร่ างกายเพื่อเรี ยนรู้ การควบคุมพลัง พิเศษแล้ ว
ยั ง มี ก ารเรี ย นรู้ จากต าราเพื่ อ ศึ ก ษาการใช้ ไสยเวทในรู ป แบบต่ า งๆ
ซึ่งตาราไสยเวทเหล่านี ้บางตาราต้ องเป็ นผู้ใช้ ไสยเวทระดับสูงจึงจะแตะ
ต้ องได้ เพราะต าราบางเล่ ม อาจก่ อ ให้ เกิ ด อั น ตรายแก่ ผ้ ู ใช้ หรื อ
๒๐

ในทางตรงข้ าม ตารานันอาจเป็
้
น ชนวนให้ เกิดอันตรายแก่ผ้ อู ื่น และเพื่อ
ป้องกันการเข้ าถึงตาราเหล่านันจึ
้ งมีกลไกป้องกันไม่ให้ นกั เรี ย นแตะต้ อง
ตาราไสยเวทระดับสูง
หลกรอกตารอบหนึ่ง “ทดสอบอาทิตย์หน้ าไม่ใช่เหรอ ทาไมรี บ
อ่านนักล่ะ”
“เตรี ยมตัวล่วงหน้ าก็ไม่เสียหายนี่ ไปกันเถอะ ” วีลุกจากเก้ าอี ้
แล้ วฉุดให้ หลลุกตาม หลจึงต้ องตามวีและจันทร์ ไปห้ องเก็บตาราอย่าง
เสียไม่ได้
ทัง้ สามเดิ น ออกจากห้ อ งสื บ ค้ น ซึ่ง ตัง้ อยู่ใ นหอสมุด ชัน้ หนึ่ง
จากนันจึ
้ งเดินตรงไปยังลิฟต์ แล้ วมุ่งไปยังชันหก
้ ก่อนจะเดินเข้ าไปในห้ อง
หนังสือสาหรับเด็ก ซึง่ ภายในยังคงไร้ ผ้ คู นอย่างเช่นทุกวัน
ห้ องหนังสือสาหรับเด็กที่หอสมุดโรงเรี ยนตักศิลาเป็ นห้ องที่มี
หนั ง สื อ ส าหรั บ เด็ ก มากมายหลายวั ย และหลายภาษา ซึ่ ง เปิ ดให้
นัก เรี ย นธรรมดาเข้ าไปด้ านในได้ ตอนพักกลางวัน แต่ มี ข้ อ แม้ ว่าห้ าม
นาอาหารและเครื่ องดื่มเข้ าไปรับประทานด้ านในห้ อง รวมถึงห้ ามใช้ ห้อง
หนังสือสาหรั บเด็กเป็ นที่นอนหลับพัก ผ่อ น ดังนัน้ จึงไม่ค่อยมีใครแวะ
เวียนเข้ ามาให้ ห้องนี ้มากนัก
๒๑

แต่แท้ จริ งแล้ ว ห้ องนี ้ไม่ได้ เป็ นเพียงห้ องเก็บห้ องสื อสาหรับเด็ก
อย่างที่ทกุ คนเข้ าใจ
มุม ขวาของห้ อ งหนัง สื อ ส าหรั บ เด็ ก เป็ น พื น้ ยกสูง คล้ า ยเวที
ขนาดย่อม แต่แท้ จริ งแล้ วด้ านหลังเวทีนัน้ เป็ นประตูไปสู่ห้องเก็บตารา
ซึ่งมีเพียงนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษและผู้เกี่ยวข้ องเท่านันที
้ ่สามารถเข้ าไป
ได้
เด็กหนุ่มทัง้ สามทาบมือลงบนผนังด้ านหลังเวที วงเวทสีเงิน
ปรากฏบนฝ่ ามื อ ของทั ง้ สามแล้ วประตู บ านหนึ่ ง ก็ ป รากฏบนผนั ง
ด้ านในสุด
จัน ทร์ เ ดิ น เข้ า ไปในห้ อ งเป็ น คนแรก ก่ อ นที่ ห ลและวี จ ะตาม
เข้ าไป
ภายในห้ องตารา มีโต๊ ะยาวสาหรับอ่านหนังสือวางอยู่กลางห้ อง
ชันวางหนั
้
งสือที่ทาจากไม้ เปลือยสูงจรดเพดานเรี ยงเต็มผนังห้ องด้ านซ้ าย
และขวา มีเพียงผนังด้ านหนึ่งที่ประดับด้ วยชันหนั
้ งสือที่ทาจากหินอ่อน
ซึง่ ชันหนั
้ งสือนี ้เป็ นชันส
้ าหรับเก็บตาราเวทย์ระดับสูง

๒๒

“สวัสดีครับผู้อานวยการ” เสียงของจันทร์ เรี ยกให้ หลและวีมอง

ไปยังทิศทางที่จันทร์ มอง พวกเขาเห็นผู้อานวยการยืนพลิกหนังสือเล่ม
หนึ่งอยู่ด้านหน้ าชันวางหนั
้
งสือ
เมื่อเห็นชายผู้ภูมิฐานยืนอยู่ตรงนัน้ หลและวีก็ทาความเคารพ
ทันที
ผู้ อ านวยการหรื อ คุ ณ ธาวิ ศ เป็ น ผู้ อ านวยการของโรงเรี ย น
ตักศิลา เขามีหน้ าที่ดูแลทังนั
้ กเรี ยนธรรมดาและนักเรี ยนไสยเวท รวมถึง
เป็ นผู้มีอานาจสูงสุดในกลุ่มไสยเวทขาวด้ วย
ต้ น ตระกู ล ของคุ ณ ธาวิ ศ เป็ น ผู้ ก่ อ ตั ง้ โรงเรี ย นตั ก ศิ ล าและ
ปกครองผู้มีพลังไสยเวทขาวมาเป็ นเวลาช้ านาน เขาจึงได้ รับการยอมรับ
และความเคารพจากกลุ่มไสยเวทขาว ในขณะเดียวกันเขาก็ทาหน้ าที่
ผู้อานวยการได้ อย่างยอดเยี่ยมจนโรงเรี ยนตักศิลากลายเป็ นโรงเรี ยน
ในฝันของเด็กหลายๆ คน
“ยังไม่กลับบ้ านกันเหรอ” ผู้อานวยการทักทายพร้ อมรอยยิ ้ม
“ครับ เพิ่งเลิกเรี ยนน่ะครับ พวกผมเลยมาอ่านตาราสักหน่อย ”
จันทร์ ตอบอย่างสุภาพ
“เรี ยนกับเนวินใช่ไหม” ผู้อานวยการถามต่อ
๒๓

“ครับ” จันทร์ ตอบพร้ อมพยักหน้ าเล็กน้ อย

อาจารย์ เนวินเป็ นรองผู้อานวยการของโรงเรี ยนแห่งนี ้ แต่ใน
ขณะเดี ย วกั น ก็ มี ห น้ าที่ เ ป็ น อาจารย์ ใ ห้ แก่ นั ก เรี ย นห้ องเรี ย นพิ เ ศษ
นอกจากนี ้รองผู้อานวยการยังมีหน้ าที่ดูแลหอสมุด เพราะหอสมุดแห่งนี ้
นับ เป็ น สถานที่ สาคัญ อีก สถานที่ห นึ่ งสาหรั บ กลุ่ม ไสยเวทขาว เขาจึง
เปลี่ยนพืน้ ที่ห้องค้ นคว้ าส่วนหนึ่งเป็ นห้ องทางานส่วนตัว แต่พืน้ ที่ส่วน
ที่เหลือก็ยังใช้ สอนนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษและในเวลาว่างก็อนุญาตให้
นักเรี ยนห้ องเรี ยนธรรมดาสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ให้ ห้องสืบค้ นได้
สาหรับนักเรี ยนห้ องเรี ยนธรรมดาและบุคลากรที่ไม่เกี่ยวข้ องกับ
ไสยเวทขาวมักมองว่า รองผู้อานวยการเป็ นคนเก็บตัว ไม่ค่อยสุงสิงกับ
ใคร แต่ แ ท้ จริ ง แล้ วรองผู้ อ านวยการมี ห น้ าที่ ใ นกลุ่ ม ไสย เวทขาว
หลายอย่ า ง เนื่ อ งจากผู้อ านวยการต้ อ งดูแ ลทัง้ กลุ่ม ไสยเวทขาวและ
นักเรี ยนธรรมดา หน้ าที่บางอย่างจึงตกเป็ นหน้ าที่ของรองผู้อานวยการ
ผู้อานวยการยิม้ พร้ อมกับเอ่ยกับทัง้ สามคนว่า “ตามสบายนะ
มีอะไรสงสัยถามผมได้ ” จากนันเขาก็
้
วางหนังสือในมือลงบนโต๊ ะ ที่มีแก้ ว
กาแฟวางอยู่ก่อนจะทรุดตัวลงบนเก้ าอี ้แล้ วเริ่มอ่านหนังสือเล่มนัน้
๒๔

ผู้ อ านวยการเป็ นคนสุ ภ าพ แต่ ค่ อ นข้ างเป็ นกั น เองกั บ
เด็กนักเรี ยน การเห็นเขาปรากฏตัวในส่วนต่างๆ ของโรงเรี ยนเป็ นเรื่ องที่
เห็นจนชินตา ทังสามจึ
้
งคิดว่าการพบเขาอยู่ในห้ องเก็บตาราแห่งนีก้ ็ไม่ใช่
เรื่ องแปลกอะไร
หล วี และจันทร์ วางกระเป๋ าลงบนเก้ าอีแ้ ทนการจับจองที่นั่ง
ก่อนจะลุกไปหาตาราที่จาเป็ นต้ องใช้
หลนั่ ง ยองๆ พลางใช้ ปลายนิ ว้ ไล่ ต ามสั น หนั ง สื อ อย่ า ง
ไม่ใส่ใจนัก ส่วนมืออีกข้ างก็ยกขึ ้นมาปิ ดปากหาว หยดน ้าหยดเล็กๆ ไหล
เอ่อคลอขนตา
ทันใดนันหลก็
้
สะดุ้งโหยงเพราะรู้สกึ เจ็บที่กลางศีรษะ เขายกมือ
ลูบหัวป้อยๆ เมื่อเงยหน้ ามองก็เห็นมือข้ างหนึ่งที่ตวัดสันมือลงบนหัวของ
เขา เจ้ าของมือข้ างนันไม่
้ ใช่คนอื่นไกล แต่เป็ นเพื่อนที่อยู่กับเขามาตั ้งแต่
จาความได้
“อย่าเพิ่งหลับสิ” วีเอ่ยพลางยกมือออกจากเส้ นผมสีแดงชาด
“ไม่ได้ หลับซะหน่อย” หลบ่นอุบก่อนจะก้ มหน้ าหาตาราต่อ
วีมองใบหน้ าหลครู่หนึ่งแล้ วสายตาก็ไปหยุดลงบนรอยแผลเป็ น
บนแก้ มซ้ าย เมื่อเห็นแผลนันเขาก็
้
หวนนึกถึงที่มาของรอยแผลเป็ นทันที
๒๕

เรื่ องราวเกิดขึน้ ตอนเขาอายุประมาณหกปี ทัง้ สองและเพื่อน
รุ่ น ราวคราวเดี ย วกั น อี ก ประมาณสามคนเดิ น มายัง สวนเด็ ก เล่ น ใน
สวนสาธารณะใกล้ กับสถานรั บเลีย้ งเด็กกาพร้ าที่เป็ นเหมือนบ้ านของ
พวกเขา
ทัน ที ที่ เ ดิ น เข้ า มาในสนามเด็ ก เล่ น พวกเขาก็ เ ห็ น กลุ่ม เด็ ก
ประถมปลายอยู่ในสนามเด็กเล่นก่อนแล้ ว และเมื่อก้ าวเข้ ามา เด็กๆ ก็
สัม ผัส ได้ ว่ า ตนเองก าลัง ถูก เด็ ก ประถมปลายกลุ่ม นัน้ จ้ อ งมองพลาง
หัวเราะคิกคัก แต่เด็กน้ อยก็ไม่ได้ สนใจอะไร พวกเขาเดินตรงไปยังกระบะ
ทรายที่อยู่กลางสนามเด็กเล่น แล้ วจับจองพื ้นที่ของตน
เด็กๆ ทังห้
้ าคนควักลูกแก้ วออกมาจากกระเป๋ ากางเกงก่อนจะ
เริ่ มเล่นตามประสาเด็ก แต่เริ่ มเล่นได้ ไม่นานเด็กประถมปลายกลุ่มนัน้ ก็
ขยับเข้ ามาใกล้ พวกเขาแล้ วเริ่ มก่อกวนด้ วยการเตะทรายใส่พวกเด็กๆ
พลางหัวเราะชอบใจ
เพื่อนของหลกับวีมองตามเด็กกลุ่มนันอย่
้ างหวาดๆ แต่ก็ไม่กล้ า
ทาอะไร พวกเขาจึงเล่นลูกแก้ วต่อ แต่หลังจากนันไม่
้ นาน กลุ่มเด็กประถม
ปลายก็เริ่มวิ่งเล่นไปมารอบๆ กระบะทราย บางคนก็แกล้ งวิ่งชนพร้ อมกับ
ใช้ เข่ากระแทกหลังเด็กชายตัวน้ อย
๒๖

หล วี และเพื่อนๆ เริ่ มมองหน้ ากันอย่างทาอะไรไม่ถูก บางคน
เริ่ มลุกออกจากตรงนัน้ แล้ วออกเดินออกจากสนามเด็กเล่น เพราะกลัว
การถูกรังแก หลและวีจึงมองหน้ ากันแล้ วตัดสินใจออกจากสนามเด็กเล่น
ตามกลุ่มเพื่อนๆ ไป
แต่ ข ณะที่ ก าลั ง เดิ น ผ่ า นชิ ง ช้ าเพื่ อ กลั บ ไปยั ง สถานเลี ย้ ง
เด็กกาพร้ า หางตาสีอญ
ั ชันก็เหลือบไปเห็นชิงช้ าตัวหนึ่งแกว่งพุ่งมาทาง
ตนอย่างแรง เด็กชายยืนตัวแข็งทาอะไรไม่ถกู เขาทาได้ เพียงหลับตาปี๋ รอ
ความเจ็บที่กาลังพุ่งเข้ ามา
“ปึ ก !” เสี ย งไม้ ก ระทบกั บ อะไรบางอย่ า งท าให้ วี ต้ อ งลื ม ตา
ขึน้ มาอีกครัง้ ภาพที่อยู่เบื ้องหน้ าเขาคือหลที่เข้ ามาขวางระหว่างเขากับ
ชิงช้ าตัวนัน้
หลใช้ มือเล็กๆ กุมแก้ มด้ านซ้ ายของตน เมื่อเพ่งมองจึงเห็นว่ามี
เลือดหยดเล็กๆ ไหลซึมออกมา
“หล !” วี เ รี ย กชื่ อ อี ก ฝ่ ายอย่ า งตกใจ ชิ ง ช้ า ตัว นัน้ คงกระแทก
ใบหน้ าของหลจนเป็ นแผลบนแก้ ม
หลค่อยๆ เอามือออกจากแผล แล้ วมองเลือดที่เปรอะบนมือ
การกระทานันท
้ าให้ เห็นว่า บนแก้ มของหลมีรอยแผลขนาดยาวที่มีเลือด
๒๗

ไหลซึมเป็ นทาง นอกจากนันแก้
้ มยังดูบวมจนน่ากลัว เด็กประถมปลายที่
เห็นแผลบนหน้ าหลก็รีบวิ่งหนีไปด้ วยความตกใจ
หลหันมามองวีที่อยู่ด้านหลังตน ความหวาดกลัวฉายชัดอยู่ ใน
แววตาของวี
หลรี บปรับสีหน้ าเป็ นยิ ้มแย้ มทังๆ
้ ที่หางตาของเขาก็ยงั มีน ้าตา
คลออยู่ “แผลแค่นี ้เองไม่เป็ นไรหรอก” เขาพูดพลางฉีกยิ ้มเพื่อให้ วีสบาย
ใจ แต่การฉีกยิ ้มนันกลั
้ บทาให้ เขาเจ็บแผลจนน ้าตาไหล แต่น ้าตานันก็
้ ไม่
อาจลบล้ างภาพความกล้ าหาญของหลในสายตาวีได้
“เฮ้ ย มีอะไรรึ เปล่า ” หลเอ่ยพลางเลิกคิ ้วขึน้ เมื่อเห็นวีมองเขา

นานผิดปกติ
แต่วีไม่ได้ ตอบอะไร เด็กหนุ่มเพียงส่ายหน้ าเบาๆ แล้ วเดินไปหา
ตาราต่อ ซึง่ หลก็ไม่ได้ ทกั ท้ วงอะไรเพราะเขาค่อนข้ างเคยชินกับพฤติกรรม
แบบนันของวี
้
เมื่อหันไปมองรอบๆ เขาก็เห็นจันทร์ ยืนมองเขาทังสองด้
้
วย
สีหน้ ายิ ้มแย้ ม แต่เมื่อเห็นว่าหลหันมามองตน จันทร์ ก็กลับไปหาตาราต่อ
ราวกับเมื่อครู่ไม่ได้ แอบมองเด็กหนุ่มทังสอง
้
ส่วนผู้อานวยการก็ยงั คงนัง่
อ่านหนังสืออยู่บนเก้ าอีต้ ัวเดิม แต่ไม่ นานเขาก็คว้ าแก้ วกาแฟแล้ วเดิน
๒๘

ออกไปด้ านนอกโดยยังทิง้ หนัง สือ ไว้ ที่เดิม แต่เด็กหนุ่มทัง้ สามก็ไม่ ได้
ทักท้ วงอะไร บางทีผ้ อู านวยการคงออกไปเติมกาแฟด้ านนอก
ทังสามใช้
้
เวลาอีกครู่หนึ่งกว่าจะหาตาราที่ต้องการได้ หลและวี
ทรุ ด ตัว นั่ง ลงบนเก้ าอี ้ ส่ ว นจัน ทร์ ข อตัวไปหาหนังสื อเพิ่ม วี จึ งใช้ เวลา
ระหว่างรอจันทร์ ทบทวนบทเรี ยนที่เพิ่งเรี ยนไปให้ หลฟั ง
จันทร์ เดินไปยังชัน้ หนังสือพร้ อมกับไล่สายตาหาหนังสื อที่ตน
ต้ องการ แต่แล้ วสายตาก็ไปสะดุดที่หนังสือเล่มหนึ่ง หนังสือเล่มนัน้ ดู
แตกต่างจากเล่มอื่นๆ อย่างเห็นได้ ชดั บนสัน ปกมีลวดลายสีเงินประดับ
อยู่แ ต่ ไ ร้ ตัว อัก ษร จัน ทร์ ร้ ู สึก ฉงนแต่ สุดท้ า ยก็ เ อื อ้ มมือ ไปแตะหนังสือ
เล่มนัน้
ทันใดนันความคิ
้
ดหนึ่งก็แล่นเข้ ามาในหัวจันทร์ ‘ตาราไสยเวท
ระดับ สูง ’ แต่ ทัน ที ที่ คิ ด ได้ ปลายนิ ว้ มื อ ของจัน ทร์ ก็ สัม ผัสลงบนต ารา
เล่มนันเสี
้ ยแล้ ว
‘กริ๊ ก’ เสียงๆ หนึ่งดังมาจากหนังสือเล่มนัน้ แม้ เป็ นเสียงที่ไม่ได้
ดังนักแต่เมื่ออยู่ในห้ องที่เงียบงัน เสียงนัน้ จึงดังก้ องไปทัว่ ทาให้ หลและวี
หันไปมองทางต้ นเสียงทันที
๒๙

ภาพที่ เ ห็ น คื อ หมอกควัน สี ข าวพุ่ ง พวยออกมาจากหนั ง สื อ
เล่ ม หนึ่ ง จากนัน้ ก็ มี โ ซ่ เ ส้ น เขื่ อ งปรากฏออกมาจากกลุ่ม หมอก การ
เคลื่อนไหวของมันดูคล้ ายกับหมวดของสิ่งมีชีวิต แล้ วโซ่เส้ นนัน้ ก็ พุ่งไป
พันธนาการจันทร์ อย่างรวดเร็ว
แม้ จะไม่เข้ าใจว่าเกิดอะไรขึน้ แต่เมื่อเห็นว่าจันทร์ กาลังตกอยู่
ในอันตรายหลและวีจึงพุ่งตัวไปหาจันทร์ ทนั ที หลใช้ พลังพิเศษของตนใน
การเรี ยกกรงเล็บออกมาแล้ วใช้ กรงเล็บนันตั
้ ดไปยังโซ่สีเงิน แต่ทนั ทีที่เล็บ
แหลมคมสัมผัสโซ่ กรงเล็บของหลก็หายวับไปทันที และในเสี ้ยววินาที
ต่อมา โซ่อีกเส้ นหนึ่งตวัดมาทางหลอย่างรวดเร็ว
วีที่เห็นเหตุการณ์ จึงใช้ ไสยเวทห่อหุ้มท่อนแขนของตนแล้ วเข้ า
รั บ การโจมตี แ ทน แต่ ไ สยเวทของเด็ ก ที่ เ พิ่ ง ฝึ ก ควบคุ ม พลัง ก็ ไ ม่ อ าจ
เทียบเคียงกับการโจมตีของโซ่นนได้
ั ้ ไสยเวทที่เปรี ยบเสมือนเกราะของวี
แตกเป็ นเสี่ยง แถมวียงั ถูกโซ่เส้ นนันตวั
้ ดขาจนล้ มลงกับพื ้น ยังไม่ทนั ได้ ตั ้ง
ตัว โซ่อีกเส้ นก็พ่งุ ทางวีอย่างรวดเร็ว
“วี! ระวัง!” จันทร์ ตะโกนสุดเสียง
วีทขี่ ยับร่างกายไม่ได้ ได้ แต่นอนนิ่งอยู่บนพื ้นพลางหลับตาแน่น
เตรี ยมรับการโจมตี
๓๐

หลมองภาพที่เกิดขึ ้นอย่างทาอะไรไม่ถกู ภาพตรงหน้ าทาให้ เขา
นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นสมัยที่ทงสองคนยั
ั้
งเป็ นเด็ก ภาพของวีที่กาลังจะ
ถูกชิงช้ ากระแทกซ้ อนทับกับภาพวีที่กาลังถูกโซ่เส้ นเขื่องโจมตี
เสี ้ยววินาทีนนหลรู
ั ้ ้ สึกว่าใจเขาเต้ นแรงราวกับมันกาลังจะหลุด
ออกมา เขายกมือขึน้ กุมหัวใจ ปลายนิว้ มือสัมผัสจีร้ ู ปดาบที่ตนห้ อยไว้
บนคอ จากนั น้ เขาก็ ร้ ู สึ ก ว่ า มี บ างอย่ า งค่ อ ยๆ ปรากฏบนมื อ และ
สัญชาตญาณก็สงั่ ให้ เขาพุ่งตัวเข้ าไปปกป้องวีพร้ อมอาวุธในมือ
รู้ตวั อีกทีเขาก็เห็นว่าตนถือดาบสีดาเล่มงามรับการโจมตีของโซ่
นั่น เมื่ อ หัน หลัง ไปมองวี ก็ เ ห็ น อี ก ฝ่ ายปลอดภัย ดี เ พี ย งแต่ มี ค วามตื่ น
ตระหนกฉายอยู่ในดวงตา แต่ไม่นาน วีก็ลกุ ขึ ้นตั ้งตัวอย่างรวดเร็ว
แต่เมื่อหลหันกลับไปมองทางโซ่อีกครัง้ เขาก็เห็นว่า มีโซ่อีกเส้ น
หนึ่งกาลังพุ่งมาทางตน
“เคล้ ง !” ขณะที่ก าลังตกใจ เขาก็เ ห็นวีพุ่งเขาไปรั บแรงปะทะ
จากโซ่เส้ นนัน้ พร้ อมกับดาบในมือ และดาบในมือวี ดูเหมือนกับดาบที่
หลจับอยู่อย่างไม่ผิดเพี ้ยน
จันทร์ ที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็เบิกตากว้ างอย่างตกตะลึงกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
๓๑

แต่ ก่ อ นที่ ทัง้ สองจะได้ ท าอะไรมากกว่านัน้ ก็มีก ลุ่มก้ อ นพลัง
สีเงินกลุ่มหนึ่งพุ่งมาจากด้ านหลังของหลและวี กลุ่มพลังนันหายเข้
้
าไปใน
หมอกควั น ที่ เ ป็ น แหล่ ง ก าเนิ ด ของโซ่ สี เ งิ น จากนั น้ โซ่ ทุ ก เส้ น ก็ ห ยุ ด
เคลื่อนไหวก่อนจะหดตัวกลับไปในหนังสือเล่มนัน้ แล้ วไม่นานทุกอย่างก็
กลับไปเป็ นปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ ้น
เด็กหนุ่มทังสามชะงั
้
กไปครู่หนึ่งก่อนจะพร้ อมใจหันไปมองที่มา
ของกลุ่มพลังนัน้
ภาพที่เห็นคือผู้อานวยการที่ยืนอยู่ ใกล้ กับ ประตูห้อง มือข้ าง
หนึ่งของเขาถือแก้ วกาแฟที่มีควันร้ อนลอยกรุ่น สีหน้ าฉายแววประหลาด
ใจอย่างไม่ปิดปั ง
“เกิดอะไรขึ ้น” ผู้อานวยการยิงคาถามทันที
“….”
“แต่ยิ่งกว่านัน้ …” ผู้อานวยการนิ่งเงียบครู่ หนึ่ง สายตาเขามอง

ดาบในมือหลและวีอย่างพิจารณา “พวกคุณทัง้ สองคนใช้ ไสยเวทดาได้
อย่างนันเหรอ
้
”
หลและวีไม่ได้ ตอบอะไร เพราะพวกเขาเองก็ไม่เข้ าใจเหตุการณ์
ที่เกิดขึ ้นเช่นกัน
๓๒

ผู้อานวยการไม่ได้ ถามอะไรต่อ เขาเงียบไปครู่ หนึ่งคล้ ายกับ
กาลังครุ่นคิดอะไรบางอย่าง จากนันเขาก็
้
ค่อยๆ คลี่ยิ ้มออกมา
ตอนนัน้ ทัง้ สามคนยังไม่เข้ าใจว่ารอยยิม้ ของผู้อานวยการนัน้
หมายความว่าอะไรกันแน่

๓๓

๓
อันตราย

อัน ตราย คื อ สิ่ ง ที ่ ไ ม่ มี ใ ครอยากให้ เ กิ ด ขึ้ น เพราะอัน ตราย
มักนามาซึ่ งความพิ นาศ หรื อในกรณี เลวร้ ายที ่สุด อันตราย อาจเป็ น
เส้นทางทีน่ าไปสู่ความตาย
อันตรายคื อสิ่ งที ่น่า พรั่นพรึ งสาหรับมนุษย์ เราจึ งพยายามทา
ทุ ก สิ่ ง เพื ่ อ หลี ก หนี มั น แต่ ห ากวั น หนึ่ ง อั น ตรายคื บ คลานมาถึ ง ตัว
สิ่ งทีท่ าได้ คงมีเพียงเตรี ยมตัว เตรี ยมใจรับมือกับเรื ่องทีเ่ กิ ดขึ้น
หลังจากเรื่ องที่เกิดขึ ้นในห้ องสมุด ผู้อานวยการก็กาชับว่าอย่า
เพิ่งบอกเรื่ องนี ้ให้ ใครรู้ จากนันก็
้ ทาราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ ้น
วี เ หม่ อ มองออกไปนอกหน้ า ต่ า ง ภาพสนามหญ้ าสี เ ขี ย วมี
หอนาฬิกาตั ้งตระหง่านอยู่ตรงกลาง รอบข้ างสนามหญ้ าถูกล้ อมรอบด้ วย
อาคาร เด็ ก หนุ่ ม เห็ น นัก เรี ย นเดิ น เกาะกลุ่ม พลางพู ด คุ ย หัว เราะอยู่
๓๔

บนอาคารที่อยู่ไม่ไกล ส่วนนักเรี ยนบางคนก็วิ่งเข้ าห้ องเรี ยนอย่างรี บร้ อน
แต่วีไม่ได้ สนใจภาพเหล่านันมากนั
้
ก เขาเคลื่อนสายตาไปจนเจออาคารๆ
หนึ่ง ด้ านหน้ ามีป้ายหินอ่อนที่มีตวั อักษรสีทองประดับไว้ ว่า ‘หอสมุด’
เสียงบรรยายของอาจารย์ยงั คงดังอย่างต่อเนื่อง น้ อยครัง้ นักที่วี
จะเหม่อลอยขณะกาลังเรี ยนหนังสือ แต่เหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ ในห้ องเก็บ
ตาราเมื่อวานทาให้ เขาสงบใจไม่ลง มือข้ างหนึ่งเอือ้ มไปกาจีร้ ู ปดาบที่
ห้ อยคออยู่โดยอัตโนมัติ ภาพเหตุการณ์วนั นันยั
้ งฉายชัดในความทรงจา
เขายัง จดจ าดาบที่ อ ยู่ ใ นมื อ วัน นัน้ ได้ ดี ด้ า มดาบสี ด าวาววับ ราวกับ
อัญมณี มีลวดลายสีทองพาดประดับ ตัวดาบสีเงินเรื องรองดูแข็งแกร่ ง
ทว่าน ้าหนักเบาดุจใยนุ่น วินาทีนนเขาสั
ั้
มผัสได้ ว่ามีพลังในกายบางอย่าง
กาลังตื่นขึ ้น พลังที่ไม่เหมือนกับไสยเวทขาวที่เขาเคยรู้จกั และคาพูดของ
ผู้อานวยการก็ทาให้ ร้ ูว่าพลังนัน้ คือ ‘ไสยเวทดา’
แต่ทาไมเขาและหลถึงใช้ ไสยเวทดาได้ ล่ะ
เมื่อนึกถึงหล วีก็หันไปมองหลที่นั่งอยู่ด้านหลังตน แต่ก็พบว่า
หลก็จ้องมองแผ่นหลังของเขาอยู่ก่อนแล้ ว สายตาของอีกฝ่ ายบอกให้ วี
รู้ ว่า หลเองก็กาลังนึกถึงเรื่ องที่เกิดขึน้ วันนัน้ เช่นกัน จากนัน้ วีก็เคลื่ อน
สายตาไปยังโต๊ ะที่อยู่ด้านซ้ ายของหล
๓๕

โต๊ ะของจันทร์
แต่วนั นี ้กลับไร้ เงาเจ้ าของโต๊ ะตัวนัน้
ตั ้งแต่วนั นัน้ จันทร์ ก็ไม่เคยปรากฏตัวให้ พวกเขาเห็นหน้ าอีกเลย
ทาไมกัน
“วี” เสียงหนึ่งเรี ยกให้ วีหลุดจากภวังค์ เมื่อหันไปทางที่มาของ
เสียงก็เห็นอาจารย์ สลิลยืนอยู่หน้ าห้ องพลางจ้ องมองเขาด้ วยสายตา
เรี ยบเฉยอย่างที่มกั เป็ นมาเสมอ
“ครับ” วีขานตอบ
“วันนี ้ดูไม่มีสมาธิเลยนะ”
คาพูดของอาจารย์ทาให้ ทุกคนหันมามองวีเป็ นตาเดียว แต่วีก็
ทาได้ เพียงนิ่งเงียบแทนคาตอบ
ทันใดนันเอง
้
“ตู้ม!”
เสียงระเบิดดังกึกก้ องกัมปนาทพร้ อมกระจกหน้ าต่าง
แตกเป็ นเสี่ยงๆ เสียงกรี ดร้ องดังระงมไปทั่ว นักเรี ยนในห้ องพากันหลบ
เศษแก้ วกันจ้ าละหวัน่ มีเพียงบางคนที่มีสติพอจะใช้ ไสยเวทป้องกันตัว
๓๖

ส่วนวีถกู หลกระชากแขนเพื่อหลบเศษกระจกอย่างรวดเร็ว แต่ก็
ยัง ไม่ เ ร็ ว พอจะหลบเลี่ ย งได้ ทัง้ หมด เศษกระจกแหลมคมเฉื อ นเนื อ้
เด็กหนุ่มทังสองจนเลื
้
อดไหลซิบ แต่โชคดีที่ทัง้ คู่ไม่ได้ รับบาดเจ็บมากนัก
ขณะที่เพื่อนบางคนถูกเศษกระจกปั กร่างจนดูน่ากลัว เศษกระจกกระจาย
เกลื่อนห้ องพร้ อมกับหยดเลือดที่ประปรายบนพื ้น
เมื่ อ เหตุการณ์ เริ่ มสงบ ทุก คนก็ มองไปยังหน้ าต่าง ที่ ม าของ
เสี ย งระเบิ ด ภาพที่ เ ห็ น คื อ หอนาฬิ ก าที่ เ คยสูง ตระหง่ า นบัด นี ห้ ัก โค่ น
ไม่ต่างกับซากปรักหักพัง เศษเหล็กและปูนกระจายไปทัว่ กองเพลิงค่อยๆ
ลุกลาม หญ้ าที่เคยเขียวขจีกลับเหี่ยวแห้ งและไหม้ เกรี ยม แรงระเบิดทาให้
กระจกของอาคารที่อยู่โดยรอบแตกกระจาย เสียงร้ องของนักเรี ยนยังคง
ดั ง ระงมไปทั่ว โรงเรี ย น ภาพตรงหน้ าท าให้ ทุ ก คนเบิ ก ตาค้ า งอย่ า ง
ตกตะลึง
แต่ความวินาศไม่ได้ จบลงแต่เพียงเท่านัน้ จู่ๆ ก็เกิดเสียงระเบิด
ดังขึน้ อย่างต่อเนื่อง การระเบิดกระจายไปทัว่ ทังโรงเรี
้
ยน เสียงเตือนภัย
ดังสนัน่ จนน่าปวดหัว นักเรี ยนพากันวิ่งกระเจิงอย่างไม่คิดชีวิต
“รี บ ไปที่ จุ ด รวมพล เร็ ว !” อาจารย์ ส ลิ ล ออกค าสั่ ง แล้ ว พา
นักเรี ยนที่ได้ รับบาดเจ็บออกไปด้ านนอกทันที ส่วนนักเรี ยนที่เหลือต่างก็
๓๗

รี บหนีออกนอกอาคาร แม้ จะเป็ นนักเรี ยนผู้มีไสยเวท แต่แท้ จริ งพวกเขาก็
เป็ นเพียงเด็กมัธยมปลายเท่านัน้ การเจอกับเหตุการณ์ ไม่คาดฝั นเช่นนี ้
ทาให้ หลายๆ คนตื่นตระหนกจนทาอะไรไม่ถกู
หลและวี พ ากัน หนี ออกจากอาคาร พยายามลัดเลาะไปทาง
สนามหญ้ าเพื่อออกจากโรงเรี ยนไปยังจุดรวมพล แต่ ระหว่างทางไปยัง
ประตูโรงเรี ยน ใกล้ ๆ ตัวพวกเขาเกิดระเบิดขึ ้น แรงระเบิดผลักให้ ทงสอง
ั้
ล้ มกระแทกพื ้น เมื่อมองไปยังทิศทางระเบิดพวกเขาก็เห็นนักเรี ยนสองคน
นอนทุรนทุรายอยู่ตรงนัน้ เนื ้อตัวพวกเขามีบาดแผลเหวอะหวะ หลและวี
เห็นดังนันจึ
้ งเข้ าไปช่วยทันที เด็กหนุ่มค่อยๆ พยุงร่ างเด็กนักเรี ยนทังสอง
้
คนแล้ วประคองให้ เดินไปข้ างหน้ า
ในเวลาแบบนีแ้ ม้ อยากใช้ ไสยเวทมากเพียงใดก็ไม่ อาจทาได้
เพราะกฎข้ อแรกๆ สาหรับผู้ใช้ ไสยเวทคือ ต้ องปกปิ ดพลังไม่ให้ คนทัว่ ไป
รับรู้
เพียงครู่ เดียวก็มีระเบิดอีกครั ง้ ครั ง้ นีม้ ีนักเรี ยนหญิ งคนหนึ่ ง
ล้ มลง เปลวไฟลุกลามบนตัวเธอ นักเรี ยนคนนัน้ พยายามดับไฟที่ไหม้
ผิวหนังอย่างขาดสติ คนบาดเจ็บที่เพิ่มจานวนขึ ้นทาให้ หลและวีร้อนรน
และเริ่มรับมือไม่ถกู
๓๘

ขณะที่ ก าลั ง คิ ด ว่ า ควรท าอย่ า งไรกั บ สถานการณ์ ต อนนี ้
รองผู้อ านวยการก็ ปรากฏตัวขึ น้ อ้ อ มแขนด้ า นซ้ ายของเขากาลังโอบ
นักเรี ยนที่ขาบาดเจ็บ
เมื่อรองผู้อานวยการเห็นนักเรี ยนหญิงที่อยู่บนพื ้น เขาก็รีบถอด
เสื อ้ คลุม ไปดับ ไฟบนร่ า งเธอ ก่ อ นจะประคองเธอขึ น้ มาอย่า งรวดเร็ ว
แม้ ภายนอกเขาจะดู เ หมื อ นชายมี อ ายุ แต่ ก ารเคลื่ อ นไหวของรอง
ผู้อานวยการกลับรวดเร็วไม่ต่างจากชายหนุ่ม
เมื่อช่วยเหลือนักเรี ยนเรี ยบร้ อยแล้ ว รองผู้อานวยการก็หันมา
มองทางหลและวี
“รี บไปกันเถอะ”
ในที่ สุด เด็กหนุ่มทัง้ สอง รองผู้อ านวยการและเด็กนักเรี ยนที่
บาดเจ็ บ ก็ ม าถึ ง จุ ด รวมพล ซึ่ ง เป็ น สวนสาธารณะที่ ตัง้ อยู่ ด้ า นนอก
โรงเรี ย น พวกเขาประคองเด็ ก นั ก เรี ย นที่ บ าดเจ็ บ ให้ รวมกั บ กลุ่ ม
คนบาดเจ็บที่มาถึงก่อนแล้ ว ภาพที่อยู่เบื ้องหน้ าทาให้ ทงั ้ สามรู้ สึกหดหู่
มีนักเรี ยนจานวนมากได้ รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนนักเรี ยนที่เหลือก็อยู่ใน
อาการหวาดกลัวอย่างเห็นได้ ชดั เสียงร้ องไห้ และเสียงครวญครางอย่าง
เจ็บปวดดังระงมไปทัว่
๓๙

เมื่ อ วี ละสายตาจากภาพตรงหน้ า ก็ เ ห็ น ว่ า รองผู้อ านวยการ
ก าลั ง มองภาพเหล่ า นั น้ พลางก ามื อ แน่ น แววตาของเขาฉายแวว
โกรธเกรี ย้ วอย่ า งปิ ดไม่ มิ ด แต่ เ พี ย งครู่ เ ดี ย วเขาก็ เ ปลี่ ย นท่ า ที ใ ห้ ดู
ผ่อนคลายมากขึ ้นก่อนหันมาพูดกับหลและวี
“ฉันจะเข้ าไปในโรงเรี ยน เผื่อมีนกั เรี ยนยังติดอยู่ในนัน”
้ พูดจบ
รองผู้อานวยการก็ตั ้งท่าจะเดินจากไปทันที
“ผมไปด้ วยครับ” หลอาสา
รองผู้อ านวยการไม่ ได้ ตอบอะไร เขาเพี ย งพยัก หน้ า เป็ นเชิง
อนุญาต หลและวีจึงตามรองผู้อานวยการเข้ าไปในโรงเรี ยนอีกครัง้ ตอนนี ้
เสียงระเบิดเงียบลงแล้ ว แต่โรงเรี ยนยังคงวุ่นวาย ทัง้ รถดับเพลิง และ
รถพยาบาลต่างขับเข้ าออกกันขวักไขว่ เสียงเตือนภัยยังคงดังหวีดไปทัว่
ระหว่างทางวีมองไปรอบๆ พลางตั ้งคาถามกับตัวเอง
น่าแปลก
ในเวลาแบบนี ้ผู้อานวยการหายไปไหนกัน...
เมื่อเหตุการณ์ เริ่ มสงบลง โรงเรี ยนตักศิลาก็ตรวจสอบรายชื่อ
นักเรี ยนที่ได้ รับบาดเจ็บพร้ อมเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายการรักษาพยาบาลให้
๔๐

นักเรี ยนทุกคนแต่ถึงอย่างนันก็
้ ไม่อาจชดเชยความเจ็บปวดของผู้ปกครอง
ไปได้
โศกนาฏกรรมที่ โ รงเรี ยนตั ก ศิ ล ากลายเป็ นข่ า ว ใหญ่ ใ น
ชัว่ ข้ ามคืน
“ต่อเนื่องกับเหตุการณ์ระเบิดในโรงเรี ยนตักศิลา เมื่อสักครู่เรา
ได้ รับรายงานมาว่า คุณธาวิศ ผู้อานวยการโรงเรี ยนตักศิลาออกมาแถลง
ว่า เหตุการณ์ระเบิดมีสาเหตุมาจากท่อแก๊ สหลักที่อยู่ใต้ โรงเรี ยนระเบิด
และเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่จนเกิดการระเบิดลูกถัดไป” เสียงรายงานข่าวจาก
โทรทัศน์ยงั คงดังต่อไปเรื่ อยๆ ขณะที่หลและวีนงั่ ฟั งข่าวนันอย่
้ างตั ้งใจ
หลังจากเกิดเรื่ อง นักเรี ยนที่ไม่ได้ รับบาดเจ็บหรื อได้ รับบาดเจ็บ
เพียงเล็กน้ อยต่างแยกย้ ายกลับบ้ านของตน หลและวีก็ต้องกลับมาที่
สถานรับเลี ้ยงเด็กกาพร้ าจนกว่าจะมีการประกาศจากโรงเรี ยน
“โชคดีที่ลูกๆ ไม่เป็ นอะไรมาก” แม่บุญธรรมเอ่ยขึน้ ขณะกาลัง
ฟั งข่าวกับเด็กหนุ่มทัง้ สอง ซึ่งหลและวีก็ไม่ ได้ ตอบอะไร พวกเขายังคง
สะเทือนใจกับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ น้ ภาพเพื่อนนักเรี ยนที่ ได้ รั บบาดเจ็ บ
ยังคงฝังลึกในความทรงจา
๔๑

“ก๊ อกๆ” จู่ๆ เสียงเคาะประตูก็ดังขึน้ ก่อนที่ พี่เลีย้ งคนหนึ่ ง จะ
เดินเข้ าในห้ อง “แม่บญ
ุ ธรรมคะ มีคนมาขอพบหลกับวีค่ะ”
คาบอกเล่าจากปากพี่เลี ้ยงทาให้ แม่บุญธรรมแปลกใจเล็กน้ อย
แต่เธอก็พยักหน้ ารับแล้ วพาทังสองคนไปพบแขกที
้
่มาเยี่ยม
เมื่อมาถึงห้ องรับแขกก็พบหญิงสาวผู้มีใบหน้ าเงียบขรึ มนัง่ รอ
อยู่ เธอไม่ใช่คนแปลกหน้ าที่ไหนแต่เป็ นอาจารย์สลิลที่เด็กหนุ่มทังสองคุ
้
้น
หน้ าคุ้นตาเป็ นอย่างดี
อาจารย์สลิลกวาดตามองผู้ที่เพิ่งเดินเข้ ามา แต่แล้ วสายตาของ
เธอก็หยุดอยู่ที่แม่บญ
ุ ธรรม ทันใดนันดวงตาเธอก็
้
เบิกกว้ าง เธอยืดตัวตรง
และทาความเคารพหญิงชราทันที
“สวัสดีค่ะ คุณไอรา”
การกระทาของอาจารย์สลิลทาให้ หลและวีมองเหตุการณ์เบื ้อง
หน้ าอย่างไม่เข้ าใจ
อาจารย์สลิลรู้จกั กับแม่บญ
ุ ธรรมอย่างนันเหรอ
้
แม่บุญธรรมแย้ มยิม้ ให้ กับอีกฝ่ าย “มีธุระกับเด็กสองคนนีใ้ ช่
ไหม เชิ ญ ตามสบายนะ” เมื่ อ พูด จบ แม่ บุญ ธรรมก็ ก้ า วเดิ น ออกจาก
ห้ องไป
๔๒

อาจารย์สลิลกระแอมไอทีหนึ่งแล้ วจึงเอ่ยกับเด็กหนุ่มทัง้ สอง
“ผู้อานวยการมีคาสัง่ ให้ นกั เรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษไปรวมตัวกัน”
“นี่ มัน อะไรกั น แล้ ว อาจารย์ ร้ ู จัก กับ แม่ บุญ ธรรมเหรอครั บ ”
หลถาม
อาจารย์ ส ลิ ล นิ่ ง เงี ย บไปครู่ ห นึ่ ง ในที่ สุ ด ก็ เ อ่ ย ปากออกมา
“คุณไอราไม่เคยเล่าอะไรให้ พวกเธอฟั งเลยเหรอ”
เมื่อได้ ยินคาถาม หลและวีก็ส่ายหน้ าช้ าๆ
อาจารย์ สลิลขมวดคิว้ เล็กน้ อยแต่ไม่นานเธอก็ป รั บ สีห น้ า ให้
เรี ยบเฉยเหมือนปกติ “พวกเธอรี บไปเก็บของใช้ จาเป็ นเถอะ เราต้ องไปกัน
เดี๋ยวนี ้”
“เดี๋ยวสิครับ” หลค้ าน
“เร็วเข้ า”
ถึ ง หลจะไม่ พ อใจที่ อ าจารย์ ส ลิ ล ไม่ ต อบค าถามของตน แต่
สุดท้ ายเขาก็ยอมทาตามคาสั่งแต่โดยดี แม้ หลและวีจะไม่ได้ ปรึกษากัน
แต่พวกเขาก็ร้ ู ดีว่าแม่บุญธรรมต้ องมีความเกี่ยวข้ องกับโรงเรี ยนตักศิลา
แน่นอน
๔๓

ใช้ เ วลาไม่ น านเด็ก หนุ่ม ทัง้ สองก็เก็ บของเรี ย บร้ อย พวกเขา
บอกลาแม่บุญธรรมและออกเดินทางมาพร้ อมกับอาจารย์สลิล ทัง้ สาม
ขับรถลัดเลาะไปตามชานเมืองผ่า นเขตเมืองจนเข้ ามาในพืน้ ที่ๆ หนึ่งที่
เต็มไปด้ วยต้ นไม้ ทงสองข้
ั้
างทาง เส้ นทางนันสลั
้ บซับซ้ อนราวกับกาลังขับ
รถในเขาวงกต
หลัง จากผ่านมาครู่ หนึ่ ง ต้ น ไม้ สองข้ างทางก็ เริ่ มบางตาและ
ปรากฏอาคารทรงสูงอาคารหนึ่งอยู่ข้างหน้ า อาจารย์สลิลพาทังสองเดิ
้
น
เข้ าไปในอาคาร ผ่านโถงทางเดินกว้ างขวางแล้ วมุ่งหน้ าไปยังลิฟต์ตวั หนึ่ง
ลิฟต์ตวั นันเคลื
้ ่อนไปชันล่
้ าง เมื่อเปิ ดประตูลิฟต์ออกมาก็พบกับห้ องใต้ ดนิ
กว้ างขวาง พื น้ ที่ ต รงกลางเป็ นห้ องโถงขนาดใหญ่ ที่ ร ายล้ อ มด้ ว ย
ห้ องย่อยๆ อีกมากมาย ตรงกลางห้ องมีโต๊ ะครึ่งวงกลมตัวใหญ่ตั ้งอยู่ แล้ ว
มีเก้ าอี ้นวมวางล้ อมรอบ
เก้ า อี บ้ างตาแหน่ งมีคนจับจองเรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่ อกวาดตาดู
เพียงครู่ เดียว หลและวีก็ร้ ู ว่าทุกคนในห้ องต่างเป็ นนักเรี ยนในห้ องเรี ยน
พิเศษ

๔๔

ผู้อานวยการยืนอยู่ กลางโต๊ ะครึ่ งวงกลมตัว นัน้ ในมือเขาถื อ
ห่อผ้ าแพรสีขาว เมื่อเห็นทังสามเดิ
้
นเข้ ามา ผู้อานวยการก็ให้ หลและวีนงั่
จากนันเขาก็
้
เริ่มพูด “เอาล่ะ มาครบกันแล้ วสินะ”
“ทุกคนคงรู้ จากข่าวว่า มีเหตุระเบิดเกิดขึ ้นเพราะท่อแก๊ สหลัก
ระเบิด ” ผู้อานวยการหยุด พูดครู่ หนึ่ง แล้ วมองหน้ าทุกคน “แต่นั่นไม่ใช่
ความจริ ง” จากนันเขาจึ
้
งคลี่ผ้าแพรในมือ ในห่อผ้ ามีเศษอะไรบางอย่าง
ถู ก ห่ อ ไว้ ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลึ ก สี อ าพั น และอี ก ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลึ ก สี ฟ้ า
มหาสมุทร
“ศิลาทัง้ สองก้ อนนีเ้ ป็ นศิลาที่มีอานาจพิเศษในการคุ้มครอง
โรงเรี ยนไม่ให้ ถกู โจมตีจากภายนอก ทาให้ เราปลอดภัยจากไสยเวทดามา
ช้ านาน แต่ในข้ อดีย่อมมีข้อเสีย ศิลาทัง้ สองก้ อนคล้ ายกับแหล่งกักเก็บ
พลังวิเศษ หากศิลาถูกทาลายอย่างผิดวิธีจะทาให้ พลังที่ถูกกักเก็บไหล
ทะลักออกมาและเกิดความเสียหาย”
หลังจากฟั งได้ ครู่หนึ่งนักเรี ยนคนหนึ่งก็เอ่ยถาม “หมายความว่า
ระเบิดที่โรงเรี ยนเกิดจากการที่ศิลาถูกทาลายงันเหรอคะ”
้

๔๕

ผู้อานวยการพยักหน้ าแล้ วอธิบายต่อ “เราเก็บศิลาทังสองไว้
้
ใน
ห้ องลับใต้ หอนาฬิกาและห้ ามไม่ให้ ใครเข้ าออกเพื่อ รักษาศิลาให้ อยู่ใน
ความปลอดภัย แต่แล้ วเมื่อวานศิลากลับถูกทาลาย”
“ใครกั น ที่ ท าแบบนั น้ ” นั ก เรี ยนอี ก คนเอ่ ย เสี ย งเบาแต่ ก็
ดังพอที่จะทาให้ ทกุ คนได้ ยิน
รองผู้อานวยการก้ าวเข้ ามาแล้ วเริ่มอธิบายเพิ่ม “ทุกคนคงรู้ดีว่า
ไสยเวทขาวและด าเกลี ย ดชัง กัน มานานเพราะต้ อ งการแย่ ง ชิ ง ความ
เป็ นใหญ่ แม้ สิบกว่าปี ที่ผ่านมาจะไม่มีการต่อสู้เกิดขึน้ แต่เป็ นไปได้ ว่า
ไสยเวทดาอาจจะเริ่ มลงมือในเวลานี ้ ถึงอย่างนัน้ ก็เป็ นไปได้ ยากที่จะมี
คนจากไสยเวทดาลอบเข้ ามาท าลายศิลาและลอบออกไปโดยที่ไม่มี
ใครรู้”
“ถ้ าคนๆ นัน้ แฝงตัวอยู่ในกลุ่มพวกเราอยู่แล้ วก็ อาจจะเป็ นไป
ได้ ” ผู้อานวยการพูดต่อเพื่อเสริมประโยคของรองผู้อานวยการให้ สมบูรณ์
เมื่อฟั งจบ หลและวีก็นึกถึงจันทร์ ขึ ้นมาทันที แม้ ไม่อยากเชื่อว่า
จันทร์ จะเป็ นคนทาเรื่ องร้ ายกาจแบบนี ้ แต่จนั ทร์ ก็เป็ นคนที่น่าสงสัยมาก
ที่สดุ ถึงอย่างนันเขาก็
้
ไม่อยากกล่าวหาเพื่อนของตนก่อนจะหาหลักฐาน
๔๖

ได้ ทัง้ สองจึงไม่ได้ พูดอะไรออกไป แต่แล้ วก็มีใครบางคนเอ่ยชื่อจันทร์
ขึ ้นมา
“จันทรา” นักเรี ยนชายคนหนึ่งเอ่ยขึน้ มาพลางทิง้ ตัวพิง พนัก
เก้ าอี ้ “หมอนัน่ เป็ นคนเดียวที่ยงั ใช้ ไสยเวทขาวไม่ได้ แถมตอนนี ้ยังหายหัว
ไปไหนไม่ร้ ู มันน่าสงสัยไม่ใช่หรื อไง”
“ถึงจะเป็ นอย่างนันพวกเราก็
้
ยงั ไม่มีหลักฐาน” หลค้ าน
“ถ้ าอย่างนัน้ นายบอกได้ ไหมล่ะว่า ถ้ าไม่ใช่จันทร์ แล้ วใครเป็ น
คนทา”
คาพูดของอีกฝ่ ายทาให้ หลและวีพดู ไม่ออก
“หล วี เราเข้ าใจว่าพวกคุณสนิทกับจันทร์ แต่คงปฏิเสธไม่ได้ ว่า
จันทร์ น่าสงสัยจริ งๆ” ผู้อานวยการพยายามพูดให้ หลใจเย็นลง “อีกอย่าง
นอกจากผู้บริ หารระดับสูงแล้ ว มีเพียงจันทร์ คนเดียวที่ร้ ู ว่าหลและวีใช้
ไสยเวทดาได้ และนัน่ คงเป็ นเหตุผลที่ไสยเวทดาเลือกโจมตีในเวลานี”้
เมื่ อ ได้ ยิ น ค าว่ า ‘หลและวี ใ ช้ ไสยเวทด า’ ทุก คนก็ หัน มามอง
เด็กหนุ่มทังสองด้
้
วยดวงตาเบิกกว้ าง
“หลและวีใช้ ไสยเวทดาได้ งนเหรอ
ั้
หมายความว่าไง”
“ไหนว่าเราสามารถใช้ ไสยเวทได้ เพียงสายเดียวเท่านัน”
้
๔๗

คาถามมากมายถาโถมเข้ ามาไม่ขาดสาย แต่ถึงอย่างนันเด็
้ กหนุ่มทังสอง
้
ก็ไม่มีคาตอบให้ พวกเขาอยู่ดี
ผู้อานวยการปรบมือ “ทุกคนเงียบก่อน” เพียงได้ ยินนา้ เสีย ง
เด็ดขาดของผู้อานวยการ ทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบทันที
“เรื่ องที่พวกคุณถามคงไม่มีใครตอบได้ ตอนนี ้ แต่เราอยากให้
ทุกคนสบายใจ ตอนนี ้เรามีหลและวีที่ใช้ ไสยเวทได้ ทงสองสาย
ั้
นับว่าเรา
ได้ เปรี ยบกว่าไสยเวทดามาก ถ้ าในอนาคตเกิดการต่อสู้จริ งทัง้ สองคน
อาจกลายเป็ นกาลัง สาคัญให้ กับเรา ส่วนเรื่ องที่มาของพลัง ไสยเวทดา
เราจะค่อยๆ หาคาตอบกันต่อไป”
“หมายความว่าตอนนี เ้ ราทาได้ แค่เตรี ยมตัวรั บมือการโจมตี
อย่างงันเหรอ”
้
นักเรี ยนชายคนเดิมเอ่ยถาม
“ไม่” ผู้อานวยการตอบพลางส่ายหน้ า จากนันจึ
้ งเริ่ มอธิบายถึง
แผนการขันต่
้ อไป

๔๘

๔
อดีต

แม้อดี ตจะเป็ นเพี ยงสิ่ งที ่เกิ ดขึ้ นและล่วงเลยไปแล้ว แต่อดี ตก็
เป็ นเข็มทิ ศนำทำงไปสู่อนำคตได้เช่นกัน
การสูญเสียโรงเรี ยนตักศิลาเสมือนสูญเสียโล่กาบัง แม้ กลุ่ม
ไสยเวทขาวจะรวมตัวกันอยู่ในฐานทัพของผู้อานวยการ แต่การป้องกันก็
ไม่ได้ แข็งแกร่งเหมือนโรงเรี ยนตักศิลาที่มีพลังวิเศษคอยปกป้อง ดังนันจึ
้ ง
พูดได้ ว่า แนวตั ้งรับของไสยเวทขาวค่อนข้ างเปราะบาง
และแม้ ไสยเวทขาวจะมี นัก เรี ย นที่ ใ ช้ ไสยเวทได้ ทัง้ สองสาย
อย่างหลและวี แต่ทัง้ สองคนก็ไม่ต่างจากนักเรี ยนคนอื่นๆ ที่ยังใช้ พลัง
ไสยเวทอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ แนวการโจมตีจึงไม่ได้ แข็งแกร่งเช่นกัน
ผู้อานวยการจึงให้ ความสาคัญกับการฟื ้นฟูแนวป้องกันเป็ นอันดับแรก
โดยการตามหาศิลามาทดแทนศิลาที่สูญเสียไป และแน่นอนว่าศิลานัน้
๔๙

ไม่ใช่ของที่หาได้ ทวั่ ไป ศิลาสีน ้าเงินมหาสมุทรเป็ นศิลาที่อยู่ในป่ าต้ องคา
สาปทางทิศใต้
ป่ าต้ องคาสาป เป็ นสถานที่มีเรื่ องเล่าขานว่า มักมีคนฆ่าตัวตาย
ในป่ าแห่งนี ้ และดวงจิตของคนเหล่านัน้ ก็กลายเป็ น วิญญาณอาฆาตที่
สิงสถิตอยู่ในป่ า มีผ้ ูคนมากมายอยากลองดีจึงออกไปพิสูจน์ความจริ ง
ณ ป่ าแห่ ง นั น้ แต่ สุ ด ท้ ายก็ ไ ม่ เ คยไม่ ใ ครได้ ก ลั บ ออกมาเลยสั ก คน
ป่ าต้ องคาสาปจึงกลายเป็ นพื ้นที่ลี ้ลับที่ไม่มีใครกล้ าย่างกรายเข้ าใกล้
เรื่ อ งเล่ า นัน้ ไม่ ใช่ เรื่ อ งจริ งทัง้ หมด แต่ ก็ ไม่ ใ ช่ เ รื่ องหลอกลวง
ทังหมดเช่
้
นกัน เมื่อมนุษย์สิ ้นชีวิต สิ่งที่หลงเหลืออยู่คือกลุ่มก้ อนอารมณ์
อาจเป็ นความโศกเศร้ า ความโกรธแค้ น หรื อความอาฆาตของผู้ต าย
เมื่อกลุ่มก้ อนอารมณ์อนั แรงกล้ าจานวนมากรวมตัวกัน จะก่อให้ เกิดร่ าง
อสูร แต่อสูรเหล่านี ้มิใช่อสูรที่ออกเข่นฆ่าคน พวกมันจะเร้ นกายอยู่ในป่ า
และรอสังหารผู้ที่เข้ ามาบุกรุกในดินแดนของมัน และนัน่ คือที่มาของเรื่ อง
เล่าวิญญาณอาฆาตและต้ นเหตุการหายตัวไปอย่างลึกลับของคนที่เข้ า
มาลองดี

๕๐

เมื่อไม่มีมนุษย์รุกรานเข้ าไปในผืนป่ า พลังชีวิตของธรรมชาติก็
แข็งแกร่ งจนสามารถหล่อหลอมศิลาพิเศษที่มีสีฟ้ามหาสมุทร และศิลา
ชิ ้นนี ้คือหนึ่งในศิลาที่จาเป็ นต่อการฟื น้ ฟูโรงเรี ยนตักศิลา
การนาศิลาออกมาจากป่ าไม่ใช่การทาลายพลังชีวิตธรรมชาติ
หากธรรมชาติอยู่ในภาวะสมดุลก็สามารถหล่อหลอมจนเกิดศิลาใหม่ได้
เรื่ อ ยๆ แต่ ค วามยากของภารกิ จ นี ค้ ื อ การฝ่ าเหล่ า อสู ร ที่ ส ถิ ต อยู่ ณ
ป่ าต้ องคาสาป
ส่วนศิลาสีอาพัน เป็ นศิลาที่หาได้ จากหมู่บ้านลับแลซึ่ งซ่อนเร้ น
อยู่ในหุบเขาทางเหนือ
หมู่บ้านลับแลและกลุ่มไสยเวทขาวมีความสัมพันธ์ อนั ดีต่อกัน
มาช้ านานตั ้งแต่เริ่ มก่อตั ้งโรงเรี ยนตักศิลา ผู้นาไสยเวทขาวทาข้ อตกลง
กับหมู่บ้านลับแลให้ ส่งมอบศิลาสีอาพันให้ โรงเรี ยน แลกกับการที่กลุ่ม
ไสยเวทขาวจะคอยคุ้มครองไม่ ให้ หมู่บ้านลับแลถูกรุกราน ซึ่งหมู่บ้านลับ
แลก็ยอมรับข้ อเสนอนัน้
ต านานศิ ลาสี อ าพัน และหมู่บ้ า นลับ แลเป็ น เรื่ อ งเล่ า ที่ ค นใน
ชนเผ่ า ต่ า งๆ รู้ ดี หมู่ บ้ า นลั บ แลจึ ง ตกเป็ น เป้ า การโจมตี ข องชนเผ่ า
๕๑

ข้ า งเคี ย งหลายต่อ หลายครั ง้ แต่ เ มื่ อ ท าข้ อ ตกลงกับ กลุ่ม ไสยเวทขาว
หมู่บ้านลับแลก็อยู่อย่างสงบนับแต่นนเป็
ั ้ นต้ นมา
ก่ อ นออกตามหาศิ ล า ผู้ อ านวยการแบ่ ง สมาชิ ก ออกเป็ น
สามกลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มตามหาศิลาสีอาพัน กลุ่มตามหาศิลาสีฟ้ามหาสมุทร
และกลุ่มสุดท้ ายคือกลุ่มที่คอยเฝ้าระวังและเตรี ยมรับมือในฐานทัพแห่งนี ้
ซึ่งในกลุ่มสุดท้ ายเป็ นกลุ่มที่มีคนมากที่สดุ เพราะยังมีนกั เรี ยนบางคนที่
ยังบาดเจ็บและคงเสี่ยงเกินไปหากต้ องส่งนักเรี ยนเหล่านีอ้ อกไปด้ านนอก
ผู้ อ านวยการและรองผู้ อ านวยการคัด เลื อ กนัก เรี ย นที่ ต้ อง
ออกไปตามหาศิลาด้ วยตนเอง โดยเลือกเพียงนักเรี ยนที่มีทักษะด้ า น
ไสยเวทสูง และนักเรี ยนที่สามารถเรี ยนรู้ การใช้ ไสยเวทได้ อย่างรวดเร็ ว
โดยแต่ละกลุ่มมีสมาชิกห้ าคน สองในห้ าเป็ นบุคลากรในโรงเรี ยนตักศิลา
ที่สามารถใช้ ไสยเวทขาวได้ อย่างเชี่ยวชาญ สาเหตุที่ให้ ไปเป็ นกลุ่มเล็กๆ
เพื่อจะได้ เคลื่อนไหวสะดวก ไม่เป็ นจุดสนใจจนไสยเวทดารู้ตวั
ดังนันนั
้ กเรี ยนที่ถกู คัดเลือกจึงมีเพียงหกคนเท่านัน้
แน่นอนว่าหลและวีคือหนึ่งในนัน้
แต่น่าเสียดายที่ทงสองไม่
ั้
ได้ อยู่กลุ่มเดียวกัน
๕๒

หลัง จากคัด เลื อ กคนเรี ย บร้ อย การฝึ ก ฝนอัน ทรหดก็ เ ริ่ ม ขึ น้
เพราะผู้อานวยการกาชับว่า นักเรี ยนทัง้ หกคนต้ องใช้ ไสยเวทได้ อย่าง
คล่องแคล่วภายในเจ็ดวัน
ทันทีที่ตื่นเช้ า หล วี และเพื่อนร่ วมชะตากรรมอีกสี่คนต้ องวิ่ง ใน
เส้ น ทางที่ ผ้ ู อ านวยการก าหนด เพื่ อ ฝึ ก ความแข็ ง แรงทางร่ า งกาย
ซึ่งระหว่างทางจะมีอุปสรรคมากมายคอยขัดขวาง จากนันจึ
้ งพักกินข้ าว
เช้ าแล้ วรี บไปฝึ กควบคุมไสยเวทต่อ และปิ ดท้ ายตอนเย็นด้ วยการประมือ
กับอาจารย์สลิล
ทันทีที่ฝึกจบหนึ่งวัน ทุกคนก็อยากล้ มตัวลงนอนใจแทบขาด
แต่หลและวีไม่ได้ รับอนุญาตให้ ทาแบบนัน้ พวกเขาต้ องฝึ กการใช้ ดาบให้
มีประสิทธิภาพมากที่สดุ
การฝึ กทัง้ เจ็ดวันทาให้ ร้ ู สึกราวกับตกนรก แต่ผลที่ได้ ก็เหนื อ
ความคาดหมาย ความสามารถในการใช้ ไสยเวทของนักเรี ยนทัง้ หกคน
เพิ่มขึน้ อย่างก้ าวกระโดด แม้ จะไม่ทัดเทีย มกับผู้ใช้ ไสยเวทอาวุโสแต่ก็
พัฒนาไปจากตอนแรกมาก

๕๓

หลัง จากการฝึ ก โหดเจ็ดวัน ผู้อ านวยการก็ให้ ทุก คนพักผ่อน
ร่ างกายก่อนออกเดินทางหนึ่งวัน แต่หลและวีเลือกจะมาฝึ ก ดาบด้ วยกัน
เป็ นครัง้ สุดท้ าย
ด้ านหลังอาคารมีสนามหญ้ ากว้ างขวางติดกับสระบัว ต้ นไม้
สูงใหญ่คอยให้ ร่มเงาทาให้ พื ้นที่ตรงนันไม่
้ ร้อนจนเกินไป
“เคล้ ง!”
“เคล้ ง! เคล้ ง!”
เสียงคมดาบกระทบกันดังอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลายาวนานและ
ในที่สุดก็หยุดลง ขณะที่เสียงหอบหายใจยังคงดังต่อเนื่อง เด็กหนุ่มทัง้
สองทอดตัว ลงนอนบนสนามอย่างหมดแรง ดาบเล่มงามในมือค่อยๆ
แปรเปลี่ยนเป็ นจี ้ห้ อยคอดังเดิม
“เหนื่ อ ยเป็ น บ้ า !” หลพู ด เสี ย งดัง ราวกั บ ก าลัง ระบายความ
อัดอันตั
้ นใจ ขณะที่วีได้ แต่หวั เราะกับคาพูดของอีกฝ่ าย
“จริ งสิ” วีเอ่ยขึ ้นคล้ ายกับเพิ่งนึกอะไรบางอย่างได้ จากนันเขาก็
้
ดันตัวเองลุกจากพื ้นแล้ วเดินไปข้ างๆ สระบัว หลที่เห็นดังนันก็
้ ตามมานัง่
ใกล้ ๆ วี
๕๔

วีเอื ้อมมือไปเด็ดดอกบัวสีชมพูมาสองดอกแล้ วหักก้ านทิ ้งพลาง
อธิบาย “ก่อนหน้ านี ้ฉันไปอ่านตาราแล้ วเจอคาถาๆ หนึ่ง”
“คาถาอะไร”
“เป็ นคาถาที่สามารถเชื่อมโยงพลังชีวิตไว้ กบ
ั วัตถุได้ ”
“เหมือนทศกัณฐ์ ที่ถอดหัวใจไว้ ในกล่องเหรอ”
วี ส่า ยหน้ า พลางวางดอกบัวดอกหนึ่ งลงในฝ่ ามือ หล “ไม่ใช่
แบบนัน้ เราแค่ใช้ วตั ถุเป็ นเครื่ องมือแสดงพลังชีวิตเราเท่านัน้ ”
หลขมวดคิ ้วอย่างไม่เข้ าใจ
“สมมติว่าเราใช้ คาถากับดอกบัวนี ้ พลังชีวิตเราก็จะเชื่อมโยง
กับ ดอกบัว ถ้ า หากดอกบัวเหี่ ยวเฉาหรื อกลีบ ร่ วงโรยก็ หมายความว่า
เจ้ าของดอกบัวตกอยู่ในอันตราย”
“งันดอกบั
้
วนี่ก็จะคล้ ายกับเครื่ องแสดงชีพจร”
“จะคิ ด อย่ า งนั น้ ก็ ไ ด้ ” พู ด จบวี ก็ ใ ช้ มื อ ทั ง้ สองข้ างประคอง
ดอกบัวอย่างทะนุถนอม “เอาล่ะ ถือดอกบัวไว้ ดีๆ แล้ วทาตามที่ฉนั บอก”
หลไม่ตอบอะไร เขาเพียงพยักหน้ าให้ อีกฝ่ ายจากนันก็
้ ประคอง
ดอกบัวด้ วยท่วงท่าเดียวกับวี
๕๕

“ก่อนอื่นก็หลับตา

ตั ้งสมาธิให้ ดี แล้ วรวมรวมพลังไสยเวทให้
ไหลเวียนบนฝ่ ามือ” พูดจบ วีก็เงียบไปครู่ หนึ่ง “นึกภาพดอกบัวแล้ วพูด
ตามนะ”
จากนัน้ วี ก็ เอ่ ย คาถาบางอย่า งออกมา แม้ จ ะฟั ง คาถานัน้ ไม่
เข้ าใจ แต่หลก็ตั ้งสมาธิแล้ วทาตามที่วีบอก ครู่ หนึ่งทัง้ สองก็สัมผัสได้ ว่า
อุณหภูมิบนฝ่ ามือค่อยๆ เปลี่ยนไป ความเย็นแทรกมาตามฝ่ ามือแล้ วไล่
ไปยังปลายนิ ้ว
ขณะที่หลับตาพวกเขารู้ สึกว่าด้ านหน้ ามีแสงสว่างปรากฏขึน้
เมื่ อ วี ห ยุด ท่ อ งคาถา แสงนัน้ ก็ ห รี่ ลงแล้ ว จางหายไป แต่ ค วามเย็นบน
ฝ่ ามือยังคงอยู่
เมื่อลืมตาขึ ้นก็เห็นดอกบัวบนฝ่ ามือแปรเปลี่ยนเป็ นสีเงินคล้ าย
โลหะแต่บางส่วนยังมีสีชมพูเ จืออยู่ ผิวสัมผัสให้ ความรู้ สึกเย็นราวกับ
กาลังโอบอุ้มสายน ้า
“สาเร็ จแล้ วเหรอ” หลถามโดยไม่ละสายตาจากดอกบัวในมือ
“อืม สาเร็ จแล้ ว” วีตอบคาถามนันด้
้ วยรอยยิ ้ม จากนันวี
้ ก็แบมือ
ข้ างหนึ่ง ขณะที่มืออีกข้ างหนึ่งยื่นดอกบัวของตนไปให้ หล
๕๖

หลก็ รั บ ดอกบั ว ของวี ม าแล้ ว ยื่ น ของบั ว ของตนให้ อี ก ฝ่ าย
แต่โดยดี
แม้ จะไม่ได้ พูดอะไรแต่หลรู้ดีว่า วีทาแบบนี ้เพื่อความปลอดภัย
ของพวกเขาทัง้ คู่ หากหลบาดเจ็บหรื ออยู่ในอันตราย วีจะรั บรู้ ได้ จาก
ดอกบัวที่เหี่ยวเฉา ในทางตรงกันข้ าม หากวีตกอยู่ในอันตราย หลก็รับรู้ได้
เช่นกัน
กว่าเด็กหนุ่มทังสองจะมากิ
้
นอาหารกลางวันเวลาก็ล่วงเลยไป
มากแล้ ว ห้ อ งอาหารจึ ง แทบไม่ มี ใ ครอยู่ เว้ น แต่ ค นๆ หนึ่ ง ที่ นั่ง อยู่ใ น
ห้ องอาหารมาครู่ใหญ่
‘ผู้อานวยการ’
เมื่อผู้อานวยการเห็นหลและวีเดินเข้ ามาก็เอ่ยทักทันที “เพิ่งมา
กินอาหารกลางวันกันเหรอครับ”
“ครับ” วีขานรับ “ผู้อานวยการก็ด้วยเหรอครับ”
ผู้อานวยการคลีย่ ิ ้ม “เปล่าครับ ผมกาลังรอพวกคุณอยู่” พูดจบ
เขาก็ผายมือไปยังที่นงั่ ฝั่งตรงข้ าม
๕๗

แม้ จะไม่เข้ าใจว่าผู้อานวยการรอตนทาไม แต่เด็กหนุ่มทังสองก็
้
ทิ ้งตัวลงบนเก้ าอี ้ฝั่ งตรงข้ ามผู้อานวยการตามคาเชิญ ส่วนผู้ อานวยการก็
หยิบภาพสองใบออกมา แล้ วยื่นให้ เด็กหนุ่ม
ภาพใบหนึ่ ง เป็ น ภาพถ่ า ยเก่ า ๆ บนนัน้ ฉายรู ป ถ่ า ยรวมของ
นักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษรุ่นหนึ่ง
ส่ ว นอี ก ใบเป็ นภาพถ่ า ยที่ ดู ใ หม่ ขึ น้ มาหน่ อ ย บนภาพคื อ
ภาพบุคลากรในโรงเรี ยนตักศิลา
หลและวีมองภาพทังสองอย่
้
างไม่เข้ าใจ
“ในรูปสองใบนี ้น่าจะมีพ่อแม่ของพวกคุณอยู่ด้วย”
ทันทีที่ได้ ยินหลก็เบิกตากว้ างมองผู้อานวยการพลางก้ มมอง
ภาพในมื อ ส่ ว นวี ไ ด้ แ ต่ ม องภาพทัง้ สองใบค้ า งเนิ่ น นานก่ อ นจะเอ่ ย
ปากถาม “ผู้อานวยการรู้จกั พ่อแม่เราเหรอครับ”
“จะพูดอย่างนัน้ ก็ ได้ ครั บ ตอนผมเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนตักศิลา
พวกเขาเป็ นบุคลากรในโรงเรี ยนครับ”
“เล่ า ให้ พวกเราฟั ง เถอะครั บ ทุ ก เรื่ อ งที่ คุ ณ รู้ ” หลพู ด ด้ ว ย
น ้าเสียงจริงจัง
ผู้อานวยการพยักหน้ าแล้ วเริ่มเล่าเรื่ องเมื่อสิบกว่าปี ก่อน
๕๘

“ตระกูลผมเป็ นผู้นาไสยเวทขาวมานาน เมื่ออายุครบสิบหกปี

ผมก็ได้ เข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนตักศิลาและเริ่ มทาความรู้ จักกับบุคลากรใน
โรงเรี ยนทันที พ่อแม่ของพวกคุณก็เป็ นหนึ่งในบุคลากรของโรงเรี ยนและ
เคยเป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยนตักศิลาด้ วย แต่มีเรื่ องแปลกเรื่ องหนึ่ง”
“เรื่ องอะไรครับ”
“คุ ณ อลิ ย าและคุ ณ อามั น ต์ ใ ช้ ไสยเวทขาวไม่ ไ ด้ ครั บ ”
ผู้อานวยการพูดพลางชี ้คนในรูปถ่าย คนหนึ่งเป็ นชายร่ างสูงผมสีดาขลับ
ใบหน้ าดูสุขุมเยือกเย็น ส่วนอีกคนเป็ นผู้หญิ ง ผู้มีรอยยิม้ อ่อนโยนและ
ใบหน้ าสะสวย “การมีนักเรี ยนเข้ ามาในโรงเรี ยนและยังใช้ ไสยเวทขาว
ไม่ได้ ในปี แรกเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นบ่อยครับ แต่คณ
ุ อลิยาและอามันต์กลับใช้
ไสยเวทขาวไม่ได้ แม้ เวลาจะล่วงเลยจนจบการศึกษาแล้ ว”
ผู้อานวยการพักหายใจครู่ หนึ่งแล้ วจึงพูดต่อ “แต่ถึงอย่างนัน้
พวกเขาก็มีความสามารถในการแนะนาผู้ใช้ ไสยเวทคนอื่น ทาให้ เพื่อนๆ
หลายคนค้ นพบรู ป แบบการใช้ ไสยเวทแบบใหม่ พ่ อ ของผมที่ เ ป็ น
ผู้อานวยการในตอนนันเลยให้
้
เขาอยู่ กับโรงเรี ยนตักศิลาต่อในฐานะผู้ให้
คาปรึกษาการสอนครับ”
๕๙

“แล้ วอีกสองคนล่ะครับ” หลถามพลางชี ้ไปยังชายผมสีน ้าตาล

และหญิงผมสีดินแดง
“พวกเขาเป็ นนั ก เรี ย นรุ่ น เดี ย วกั บ คุ ณ อลิ ย าและอามั น ต์
หลัง จากเรี ย นจบ พวกเขาก็ เ ข้ า มาเป็ น บุ ค ลากรในโรงเรี ย นตัก ศิ ล า
เหมือนกันครับ ผู้ชายชื่อคุณหรัญญ์เป็ นสามีของคุณอลิยา ส่วนผู้หญิงชื่อ
คุณรังสิมนั ต์เป็ นภรรยาของคุณอามันต์”
“แล้ วพวกเขาหายไปไหนครับ”
เมื่อได้ ยินคาถาม ผู้อานวยการก็ก้มมองมือตัวเอง สีหน้ า ฉาย
แววลาบากใจ แต่ในที่สดุ ก็เอ่ยคาตอบออกมา “เสียชีวิตแล้ วครับ”
แม้ หลและวีจะเผื่อใจมาแล้ วว่าพ่อแม่ของเขาอาจไม่มีชีวิตอยู่
แล้ ว แต่เมื่อได้ ร้ ูความจริง ก็ทาใจได้ ลาบากกว่าที่คิด
“หลังจากแต่งงานกัน คุณอลิยาและคุณรังสิมน
ั ต์ก็ให้ กาเนิดลูก
ในเวลาไล่เลี่ยกัน ลูกของพวกเขาเป็ นเด็กที่เราสัมผัสได้ ว่าพวกเขามีทงั ้
ไสยเวทขาวและไสยเวทด าที่ ไ หลเวี ย นในร่ า งกาย ” เมื่ อ พูด ถึ ง ตรงนี ้
ผู้อานวยการก็สบตาเด็กหนุ่มทัง้ สองเป็ นการบอกว่าเด็กที่เขาเล่าถึงคือ
หลและวี
๖๐

“พวกเราหาสาเหตุ อ ยู่ พั ก ใหญ่

แต่ สุ ด ท้ ายคุ ณ อลิ ย าและ
คุณอามันต์ก็ยอมรับว่าแท้ จริงแล้ วทังสองเป็
้
นคนจากไสยเวทดา แต่พวก
เขายืนยันว่า ตนไม่ได้ ลอบเข้ ามาเพราะประสงค์ร้าย”
“…” เด็กหนุ่มทัง้ สองไร้ คาพูด เขาเพียงแค่นั่งฟั งเรื่ องราวจาก
ปากผู้อานวยการต่อไป
“พวกเขาอุทิศตนช่วยพัฒนาโรงเรี ยนตักศิลา พวกเราจึงคิดว่า
คาพูดของเขาน่าเชื่อถื อครั บ ผู้อานวยการและผู้บริ หารระดับสูงจึงยื่น
ข้ อเสนอให้ พวกเขาและลูกอยู่ในความคุ้มครองของโรงเรี ยนตักศิลา”
“พ่อของคุณไม่ไว้ ใจพวกเขาเหรอ” วีถาม
“ตรงกันข้ ามครับ พวกเราไว้ ใจและอยากให้ พวกเขาปลอดภัย
จึงตัดสินใจทาแบบนัน้ การพบคนที่มีไสยเวทขาวและดาไหลเวียนในตัว
เป็ นเรื่ องที่ไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อนครั บ แต่ทุกคนรู้ดีว่าเมื่อโตมา เด็กทังสอง
้
คงกลายเป็ นผู้ใช้ ไสยที่ยิ่งใหญ่และมีความสามารถมากพอจะปกครอง
ไสยเวทขาวและดา หากเป็ นแบบนันจริ
้ ง ไสยเวทดาไม่มีทางยอมให้ เรื่ อง
นี ้เกิดขึ ้นแน่นอน เขาต้ องกาจัดเด็กทังสองคนนั
้
นแน่
้ ๆ”
“ทัง้ ที่ พ วกคุ ณ รู้ อย่ า งนัน้ แต่ ก็ ยัง ปล่ อ ยให้ พ่ อ แม่ ข องพวกผม
ตาย” น ้าเสียงของวีเจือความโกรธอย่างทีไ่ ม่เคยเป็ นมาก่อน
๖๑

“ไม่มีใครอยากให้ เรื่ องนีเ้ กิดขึน้ หรอกครั บ ” ผู้อานวยการตอบ

ด้ วยเสียงแผ่วเบา ฟั งเพียงนา้ เสียงก็ร้ ู ว่า เขาเองก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้ “พวกเราพยายามแล้ ว แต่พ่ อแม่ของคุณยืนยันว่าจะออกไปใช้
ชีวิตอย่างคนธรรมดา ซึ่งเราก็ขัดความตั ้งใจของพวกเขาไม่ได้ แม้ จะส่ง
คนไปคุ้มครองอยู่ห่างๆ แต่สดุ ท้ ายเรื่ องที่เรากลัวที่สดุ ก็เกิดขึ ้น”
“…..”
“พวกเขาถูกไสยเวทดาโจมตี”

๖๒

๕
หมู่บ้านลับแล

หมู่บ้านลับแล สถานที ่ที่น้อยคนจะได้ย่างกรายเข้าไป ที ่นนั่ จะ
ซ่อนความลับแบบไหนเอาไว้
รถคันหนึ่งแล่นไปตามถนนลูกรัง พื ้นดินขรุขระจนสมาชิกในรถ
รู้ สึกถึงแรงสั่นไหว จากวันแรกที่ออกเดินทาง เวลาก็ ล่วงเลยเข้ าสู่วันที่
สามแล้ ว ระยะทางอันยาวไกลและหนทางที่ยากลาบากทาให้ พวกเขา
เดินทางช้ ากว่าที่คิด แต่ถึงอย่างนันการเดิ
้
นทางก็เป็ นไปอย่างราบรื่ น
ราบรื่ นเสียจนน่าหวาดกลัว
หลเหม่ อ มองออกไปนอกหน้ า ต่ า ง มื อ ทัง้ สองข้ า งประคอง
ขวดแก้ วที่บรรจุดอกบัวสีเงินเอาไว้ ขวดแก้ วใบนี ้เป็ นขวดที่วีมอบให้ ก่อน
จะแยกกันออกเดินทาง แม้ จะดูเหมือนขวดธรรมดาๆ แต่วีร่ายไสยเวท
เคลือบเอาไว้ ทาให้ ขวดแก้ วนีท้ นทานกว่าปกติมาก
๖๓

“ใกล้ ถึงแล้ ว เตรี ยมตัวไว้ นะ” เสียงๆ หนึ่งดังมาจากตาแหน่ง
คนขับรถ หลเก็บขวดบรรจุดอกบัวลงในกระเป๋ าคาดอกแล้ วเพ่งสายตา
ไปยังเป้าหมายที่อยู่ด้านหน้ า ทุกคนในรถเองก็เตรี ยมตัวรับมือกับสิ่งที่
ต้ องเจอในป่ า บรรยากาศในรถกดดันขึ ้นมาทันที
ป่ าต้ องคาสาปอยู่ไม่ใกล้ ไม่ไกล ด้ านนอกป่ ามีรัว้ ลวดหนาม
เก่าๆ ล้ อมรอบ แม้ เป็ นตอนกลางวัน ป่ านัน้ ก็ ดูวังเวงและมืดทึม ใบไม้
สีเขียวซ่อนทับแน่นขนัดจนมองไม่เห็นด้ านใน
ที่นี่คือป่ าต้ องสาปที่หลต้ องมาตามหาศิลาสีฟ้าน ้าทะเล
พวกเขาจอดรถไว้ ข้างถนนอย่างไม่ใส่ใจนัก เมื่อเดินเข้ ามาถึง
รัว้ ลวดหนามเพื่อนคนหนึ่งก็วาดมือเป็ นวงกลม ทันใดนันอากาศโดยรอบ
้
ก็เริ่ มหมุนวนรอบๆ ตัวพวกเขาทังห้
้ า เศษฝุ่นฟุ้งกระจายจนหลต้ องยกมือ
ขึ ้นมาป้องดวงตา และเมื่อเอามือลงอีกครัง้ เขาก็พบว่า พวกเขาทุกคนเข้ า
มาอยู่ด้านในรัว้ ลวดหนามแล้ ว
ทัง้ ห้ าย่างกรายเข้ ามาในป่ าได้ ไม่นานก็ได้ ยินเสียงร้ องคาราม
ดังกึกก้ อง ทันใดนัน้ ร่ างสีดาก็พุ่งออกมาจากเงามืด แล้ วกระโจนใส่หล
อย่างรวดเร็ว
๖๔

หลเบี่ยงตัวหลบพลางพิจารณาร่ างศัตรู อสูรตัวนัน้ ดูคล้ ายกับ
หมีร่างยักษ์ แต่กลับมีหางคล้ ายสิงโต ขนทัว่ ร่ างสีดาขลับ ทว่าแววตาเป็ น
สีแดงฉาน เขีย้ วและกรงเล็บแหลมคม ตัวของมันมีกลิ่นเหม็นสาบลอย
อบอวลไปทั่ว มัน ส่ ง เสี ย งคารามขู่อี กครั ง้ แล้ วกระโจนเข้ าใส่ หลอย่ าง
บ้ าคลั่ง แต่หลหลบการโจมตีนัน้ ได้ อย่างคล่องแคล่ ว เพื่อนคนหนึ่งใช้
โอกาสที่อสูรไม่ทนั ระวังหลังซัดคลื่นลมใส่อสูรตัวนันจนล้
้
มลง จากนันจึ
้ ง
ร่ายพายุคมมีดไปยังร่างสีดา
อสูรตัวนัน้ ร้ องครวญครางอย่างเจ็บปวด ร่ างกายมันขาดเป็ น
เสี่ยงๆ แต่ไร้ หยดเลือด ร่ างกายที่ถูก ตัดออกจากกันลอยกระจัดกระจาย
ไปทัว่
ขณะที่คิดว่าการต่อสู้ได้ จบลงแล้ ว จู่ๆ ก้ อนเนื ้อของอสูรตนนันก็
้
ค่อยๆ ขยายตัวแล้ วเริ่ มบิดงอเป็ นรู ป ร่ าง หลและพรรคพวกถูกอสูรสีดา
ล้ อ มทุก ทิ ศ ทาง จ านวนอสูร ที่ เพิ่ม ขึน้ อย่ างรวดเร็ วท าให้ พวกเขาแทบ
ทาอะไรไม่ถกู
เหล่ า อสูร ย่ า งสามขุม ไปยัง มนุษ ย์ ที่ บุก เข้ า มาพลางส่ ง เสียง
คารามอย่างโกรธเกรี ย้ ว เสียงของมันดังก้ องไปทัว่ ทังป่
้ า แล้ วจู่ๆ ดวงตา
๖๕

คมปราดสีเลือดก็ปรากฏขึ ้นในเงามืดพร้ อมกับการปรากฏตัวของอสูรอีก
จานวนมาก
หลเรี ยกกรงเล็บของตนออกมาเตรี ยมพร้ อมรับมือเหล่าอสูรที่
ดาหน้ าเข้ ามา แต่ก่อนจะเปิ ด ฉากโจมตี หลก็ได้ ยินเสียงบางอย่างดังเล็ด
ลอดออกมาจากกระเป๋ าคาดอกของตน
“กริ๊ง”
เสียงนันฟั
้ งดูคล้ ายโลหะกระทบของแข็ง ทันใดนัน้ ภาพดอกบัว
ก็ปรากฏในความคิดหล
เขาเปิ ดซิปกระเป๋ าออกอย่างรวดเร็ว และภาพที่เขาเห็นคือกลีบ
ดอกบัวกลีบหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่ก้ นขวด ขณะที่กลีบดอกบัวอีกกลีบกาลัง
ร่ วงโรยออกมา หลมองภาพนัน้ อย่างตกตะลึงจนลืมว่าตนเองก็อยู่ใ น
สถานการณ์ที่เสี่ยงชีวิตเช่นกัน
รู้ตวั อีกทีร่างของหลก็ล้มกระแทกพื ้นและนัน่ ไม่ใช่การโจมตีของ
อสูรแต่เป็ นเพื่อนเขาที่เข้ ามาผลักหลให้ หลบการโจมตีของอสูรร้ าย
“มัวทาอะไรน่ะ!” สมาชิกคนหนึ่งขึ ้นเสียงอย่างไม่พอใจ

๖๖

เมื่อหลตั ้งสติได้ ก็รีบตวัดกรงเล็บฆ่าอสูรที่อยู่ใกล้ แล้ วหันไปหา
สมาชิกกลุ่มของตน “เราต้ องไปหมู่บ้านลับแล คนกลุ่มนันก
้ าลังตกอยู่ใน
อันตราย”
“เราต้ องทาหน้ าที่ของเราให้ เสร็จก่อน” เพื่อนคนหนึ่งค้ าน
“ถ้ าเอาศิลาออกมาได้ แล้ วคนพวกนั น้ ตายมันจะมีประโยชน์
อะไร!” หลตะคอกกลับทันที
“หยุดทะเลาะกันเองสักที !” ผู้อาวุโสที่สุดตะโกนเรี ยกสติคนใน
กลุ่ม “ที่หลพูดก็ถูก แต่ก่อนจะไปช่วยคนกลุ่มนัน้ เราเอาตัวรอดจากอสูร
กลุ่มนี ้ให้ ได้ ก่อนเถอะ”
แล้ ว การต่ อ สู้ ก็ ด าเนิ น ไปอย่ า งดุ เ ดื อ ด หลและเพื่ อ นได้ รั บ
บาดเจ็ บ เล็ ก น้ อ ยแต่ ก็ ส ามารถพาตนออกมานอกป่ าต้ อ งค าสาปได้
เมื่อเงยหน้ ามองท้ องฟ้าพวกเขาก็ร้ ู ว่าพวกตนเสียเวลาในป่ าในไปเกือบ
หนึ่งวัน
“รี บไปกันเถอะ” หลเอ่ยแล้ วรี บเดินไปยังรถอย่างรี บร้ อน
ป่ าต้ องคาสาปและหมู่บ้านลับแลอยู่ไกลจากกันมาก แต่ความ
รี บร้ อนของหลทาให้ ทงห้
ั ้ ามาถึงหมู่บ้านลับแลได้ ภายในเวลาเพียงสองวัน
๖๗

เท่านัน้ แต่ถึงอย่างนัน้ หมู่บ้านลับแลก็ไม่ใช่สถานที่ที่ ทุกคนสามารถเข้ า
ออกได้ อย่างอิสระ
ทางเข้ าหมู่บ้านลึกลับซับซ้ อนจนมีเพียงคนในหมู่บ้านเท่านันที
้ ่
เดิ น ทางได้ อ ย่ างถูก ต้ อ งแม่ น ยา หลและพรรคพวกจึ ง เสี ยเวลาติดต่อ
ผู้อานวยการให้ ส่งข่าวไปยังหมู่บ้าน เพื่อให้ สมาชิกหมู่บ้านออกมารับตน
โชคดี ที่ ผ้ ู อ านวยการและหมู่ บ้ านลั บ แลสามารถติ ด ต่ อ กั น ผ่ า น
จดหมายเวท ทาให้ พวกเขาไม่เสียเวลารอมากนัก
เมื่อได้ พบกับคนนาทาง หลก็ต้องแปลกใจเพราะคนๆ นันมี
้ ท่าที
สงบเสงี่ยมราวกับภายในหมู่บ้านไม่มีอะไรเกิดขึ ้น
“ข้ า งในหมู่บ้านเป็ นยัง ไงบ้ าง” หลตัด สิ น ใจถามระหว่างเดิน
ทางเข้ าไปในหมู่บ้าน
ผู้นาทางหันมามองหลเล็กน้ อย “ทุกคนสบายดีครับ”
คาตอบที่ได้ รับทาให้ หลขมวดคิ ้วจนแทบผูกเป็ นปม
“แล้ วกลุ่มไสยเวทขาวที่มาก่อนหน้ านี ้ล่ะ” สมาชิกคนหนึ่งถาม
“พวกเขาออกไปตั ้งแต่สองคืนก่อนแล้ วครับ”
“ไปไหน”
๖๘

ผู้นาทางส่ายหน้ า “ไม่ร้ ูครับ แต่อีกไม่นานคงกลับมา เพราะข้ าว
ของหลายอย่างยังอยู่ที่หมู่บ้าน”
เมื่อได้ ยินดังนัน้ หลก็ยิ่งร้ อนใจมากกว่าเดิม “รี บไปกันเถอะ”
ใช้ เวลาไม่นานทัง้ หมดก็มาถึงหมู่บ้าน อาคารบ้ านเรื อนที่นี่ดู
แปลกตา บ้ านบางหลังดูคล้ ายตอไม้ ข นาดมหึมาที่ถูกดัดแปลงเป็ น ที่
อยู่ อ าศั ย ขณะที่ บ้ านบางหลั ง เกิ ด จากการน ากิ่ ง ไม้ สานกั น ไปมา
กลางหมู่บ้านเป็ นพืน้ ที่ส่วนรวมขนาดใหญ่ที่มีโต๊ ะเก้ าอีม้ ากมายหลาย
ขนาด
หลกวาดตามองรอบๆ แต่แล้ วก็สะดุดตากับร่ างๆ หนึ่งที่นงั่ หัน
หลังอยู่บ้านเก้ าอี ้ ชายคนนัน้ เป็ นคนร่ างสูง เส้ นผมสีเปลือกข้ าวโพดถูก
รวบไว้ ด้วยวงแหวนที่ทาจากเปลือกไม้
“จั น ทร์ ” หลเอ่ ย ชื่ อ ที่ ค้ ุ นเคยออกมา แล้ วร่ า งนั น้ ก็ หั น มา
ประจั น หน้ ากั บ หล รอยยิ ม้ อ่ อ นโยนยั ง คงประดั บ อยู่ บ นใบหน้ าไม่
เปลี่ยนแปลง “ทาไมนายถึงมาอยู่ที่นี่”
จันทร์ ไม่ตอบคาถามแต่เปลี่ยนไปคุยเรื่ องอื่นแทน “มาหาวีไม่ใช่
เหรอครับ ไปกันเถอะ”
๖๙

เมื่อเห็นท่าทีของจันทร์ หนึ่งในสมาชิกก็ตรงไปกระชากคอเสื ้อ
จันทร์ ทนั ที “คิดว่าเราจะตามแกไปง่ายๆ หรื อไง”
แต่จนั ทร์ ไม่มีท่าทีสะทกสะท้ านแม้ แต่น้อย รอยยิ ้มบนใบหน้ าก็
ไม่ ไ ด้ เ ลื อ นหายไป “พวกคุ ณ มี ตั ว เลื อ กเหรอครั บ ถ้ าไม่ ต ามผมมา
พวกคุณก็ไม่มีทางรู้ว่าคนที่เหลือหายไปไหน”
“อย่าปากดีให้ มาก ฉันฆ่าแกตรงนีแ้ ล้ วไปตามหาพวกนัน้ เอง
ก็ได้ ”
“ถ้ าผมตายหรื อบาดเจ็บ เพื่อนของพวกคุณก็ไม่รอดครับ”
“แก!”
“คุ้มเหรอครับ คุณฆ่าผมแค่คนเดียว แต่เพื่อนคุณตายตั ้งห้ าคน
แหนะ”
สมาชิ ก คนนัน้ กั ด ฟั น แน่ น อย่ า งเจ็ บ ใจแต่ ใ นที่ สุด เขาก็ ย อม
ปล่อยจันทร์ เป็ นอิสระ
“ที่นี ้ก็ตามมาได้ แล้ วครับ” จันทร์ พดู ก่อนจะเดินนา
แต่หลก็รัง้ เอาไว้ เสียก่อน “เดี๋ยว”
จันทร์ หนั กลับมาเพื่อฟั งหลพูดต่อ
๗๐

“ฉั น ไปแค่ ค นเดี ย ว เพื่ อ นของฉั น จะอยู่ ที่ นี่ แบบนัน้ คงไม่ มี
ปั ญหาใช่ไหม”
“หล!” สมาชิกคนหนึ่งแย้ งขึ ้นมาทันที
หลยกมือปรามก่อนจะหันไปคุยกับทัง้ สี่คนด้ วยเสียงแผ่วเบา
“ถ้ าฉันไม่กลับมาภายในสองวันก็รีบติดต่อผู้อานวยการ”จากนันหลก็
้
เดิน
ตามจันทร์ ไปแต่โดยดี
หลังจากเดินออกจากหมู่บ้านได้ ระยะหนึ่ง จันทร์ ก็เดินนาไป
ในถ ้า อากาศภายในถ ้าเย็นเยียบ แค่สดู ลมหายใจเข้ าก็ร้ ูสกึ เจ็บหน้ าอก
“เราจะไปไหนกันแน่” หลถาม
จู่ๆ จันทร์ ก็หยุดเดินกะทันหันแล้ วหันมาสบตาหล
ท่าทีของจันทร์ ทาให้ หลขมวดคิ ้วแน่น “มีอะไร”
“ขอโทษนะหล”
เพียงพริ บตา หลก็ร้ ู สึกว่าถูกของแข็งกระแทกลาคอ จากนัน้
ภาพตรงหน้ าก็ค่อยๆ พร่าเบลอ สิ่งสุดท้ ายที่หลรู้สกึ คือร่างของตนที่ค่อยๆ
ทรุดลงบนพื ้นหินเย็นยะเยือก จากนันทุ
้ กอย่างก็ดบั ไป
๗๑

หลลื ม ตาขึ น้ มาอี ก ครั ง้ ก็ พ บว่ า ตั ว เองอยู่ ใ นห้ องสี่ เ หลี่ ย ม
กว้ างขวาง
“พี่คะ พี่คนนีฟ้ ื ้นแล้ ว ” เสียงเจือ้ ยแจ้ วของเด็กหญิงดังกระทบ
โสตประสาท เมื่อหันไปมองก็เห็นเด็ กหญิงผู้มีผมสีฟางหยักศกนัง่ อยู่ไม่
ห่างจากเขา เธอกาลังหันหน้ าไปพูดกับชายคนหนึ่งที่กาลังสารวจอาการ
ของคนอื่นๆ ที่สลบไสลอยู่ในห้ อง เมื่อได้ ยินเสียงเด็กหญิง เขาก็รีบลุกมา
หาหล
ทันทีที่เห็นใบหน้ าอีกฝ่ าย หลก็เบิกตากว้ างแล้ วรี บลุกขึน้ นั่ง
ทันที “วี!” เขามองสารวจอีกฝ่ ายเพื่อให้ แน่ใจว่าวีไม่ได้ รับบาดเจ็บร้ ายแรง
เมื่อเห็นท่าทีของหล วีจึงเอ่ยเพื่อคลายความกังวลของอีกฝ่ าย
“ฉันไม่เป็ นอะไรหรอก”
“แต่ว่าดอกบัว…”
“คงเป็ นเพราะถูกไสยเวทโจมตี แต่ดูเหมือนไสยเวทนันจะมี
้
ผล
กับสติสมั ปชัญญะเพียงชัว่ คราว”
เมื่อฟั งวีจบ หลก็พยักหน้ าเล็กน้ อย เขามองเด็กหญิงตัวน้ อยที่
อยู่ข้างวีตลอดเวลา วีเองก็สังเกตเห็นว่าหลกาลังมองเด็กหญิงด้ วยแวว
ตาสงสัยเขาจึงแนะนาเด็กน้ อยให้ เพื่อนของตนรู้จกั
๗๒

“นี่ดาริน พ่อของเขาเคยเป็ นหัวหน้ าหมู่บ้านน่ะ”
“เคยเป็ นงันเหรอ”
้
“ตอนนี ค้ ุ ณ พ่ อ กับ คุ ณ แม่ ไ ม่ อ ยู่ แ ล้ ว ค่ ะ ” ดาริ น เป็ น ฝ่ ายตอบ
ข้ อสงสัยของหลด้ วยตนเอง คาตอบนันท
้ าให้ หลเงียบไปครู่ใหญ่ เขารู้ดีว่า
การเติบโตโดยปราศจากพ่อแม่นนเป็
ั ้ นเรื่ องเจ็บปวดเพียงใด
“หนูไม่เป็ นอะไรหรอกค่ะ ทุกคนในหมู่บ้านดูแลหนูเป็ นอย่างดี ”
เมื่อเห็นสีหน้ าของหลเด็กสาวก็รีบพูดต่อพร้ อมฉีกยิ ้มกว้ าง
หลไม่ตอบอะไรเพียงแต่เอื ้อมมือไปลูบหัวเด็กหญิงตัวน้ อยก่อน
จะหันไปหาวี “ตอนนันเกิ
้ ดอะไรขึ ้นกันแน่”
วีทบทวนเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นครู่หนึ่งแล้ วจึงเล่าให้ หลฟั ง
เมื่อวีและสมาชิกในกลุ่มอีกสี่คมมาถึงหมู่บ้านลับแล พวกเขาก็
เล่าเรื่ องที่เกิดขึ ้นที่โรงเรี ยนตักศิลาให้ คนในหมู่บ้านฟั งแล้ วบอกว่าตอนนี ้
ไสยเวทขาวต้ องการศิลาสีอาพันเพื่อนาไปฟื น้ ฟูโรงเรี ยน
เมื่อฟั งจบชาวบ้ านมีสีหน้ ากังวลเล็กน้ อยแล้ วเขาก็นาทางผู้ใช้
ไสยเวทขาวทังห้
้ าไปยังบ้ านหลังหนึ่ง
๗๓

‘มีเพียงสายเลือดของหัวหน้ าหมู่บ้านที่สามารถนาศิล าออกมา
ได้ พวกคุณลองไปคุยกับเธอเถอะ’ พูดจบชาวบ้ านก็หนั หลังเดินจากกไป
ไม่ ทั น ที่ วี จ ะเคาะประตู บ้ าน ประตู ก็ เ ปิ ดออกพร้ อมกั บ
การปรากฏตัว ของเด็ ก หญิ ง ตัว น้ อ ยคนหนึ่ ง จากนัน้ พวกเขาก็ ได้ ร้ ู ว่ า
เด็กหญิ งคนนีช้ ื่อดาริ น เธอเป็ นทายาทคนสุดท้ ายของตระกูลหัว หน้ า
หมู่บ้าน
‘ตอนนี ้หมู่บ้านไม่มีศิลาสีอาพันอีกแล้ ว’ เธอพูดเพียงเท่านันแล้
้ ว
เชื ้อเชิญให้ ทงห้
ั ้ าคนค้ างแรมที่นี่ก่อน
คาพูดของเด็กน้ อยทาให้ สมาชิกหลายคนไม่พอใจและพยายาม
เค้ นความจริงจากเด็กหญิงตัวน้ อยจนดารินเริ่มตื่นกลัว วีจึงปรามทังสี
้ ่คน
เอาไว้
คืนนันทั
้ งห้
้ าคนต้ องค้ างแรมในหมู่บ้านลับแลและพยายามคุย
กับดาริ นว่าเหตุใดเธอจึงบอกว่าที่หมู่บ้านไม่มีศิลาสีอาพันอีกแล้ ว แต่ไม่
ว่าจะเกลี ้ยกล่อมอย่างไรดารินไม่ให้ คาตอบแก่พวกเขา
‘ก๊ อกๆ’ ทันใดนัน้ เสียงเคาะประตูก็ดังขึน้ ทุกคนมองหน้ ากัน
อย่างไม่เข้ าใจเพราะไม่น่ามีใครมารบกวนพวกเขาในเวลานี ้
๗๔

ดาริ น เป็ น คนเดิน ไปเปิ ดประตู ด้ า นหลังประตูนัน้ คื อจันทร์ ที่
หายไปจากโรงเรี ยนตักศิลาเป็ นเวลานาน
เมื่อเห็นใบหน้ าจันทร์ สมาชิกสี่คนก็ตั ้งท่าเตรี ยมต่อสู้ทนั ที
‘จัน ทร์ ท าไมถึ งมาอยู่ที่นี่ ได้ ’ วี ถ ามทัน ทีที่ อีกฝ่ ายก้ าวเข้ ามา
ในบ้ าน
‘ดารินมาทางนี ้เร็ว!’ เพื่อนคนหนึ่งส่งเสียงตะโกน
ดารินหันรี หนั ขวางอย่างทาตัวไม่ถกู เธอไม่เข้ าใจว่าเกิดอะไรขึ ้น
แต่ไม่ทันที่จะก้ าวไปทางกลุ่มวี จันทร์ ก็จับไหล่เธอไว้ เสียก่อน เธอจึงไม่
กล้ าขยับไปไหน ขณะที่สมาชิกไสยเวทขาวก็ไม่กล้ าโจมตีบ่มุ บ่ามเพราะ
กลัวดารินจะได้ รับบาดเจ็บไปด้ วย
ขณะที่กาลังพุ่งสมาธิไปยังการเคลื่อนไหวของจันทร์ ทันใดนันก็
้
มีวัตถุบางอย่างพุ่งมาปั กจนตัว เมื่อก้ มมองก็เห็นว่าเป็ นวัตถุ สีดาคล้ าย
โลหะ พวกเขาสัมผัสได้ ถึงไสยเวทดาที่เอ่อล้ นออกมาจากอาวุธชิน้ นัน้
แต่ไม่ทนั ได้ ดงึ วัตถุปริศนาออกจากลาตัว แขนขาพวกเขาก็แข็งทื่อจนขยับ
ไม่ได้ ความเจ็บปวดแล่นไปทัว่ ร่าง

๗๕

สิ่ ง สุด ท้ า ยที่ วี เ ห็ น คื อ สี ห น้ า ดาริ น ที่ ดูตื่ น กลัว ขณะที่ ใ บหน้ า
จันทร์ กลับเรี ยบเฉยราวกับไม่มีอะไรเกิดขึน้ ด้ านหลังจันทร์ มีคนแปลก
หน้ าทยอยเข้ ามาในบ้ าน แล้ วภาพทังหมดก็
้
กลายเป็ นสีดาสนิท
“รู้ตวั อีกทีก็มาอยู่ในห้ องนี ้แล้ ว” พูดจบวีก็หนั ไปลูบหัวเด็กหญิง
ตัวน้ อย “แต่โชคดีที่พวกนันไม่
้ ได้ ทาร้ ายดาริน”
“จันทร์ เป็ นศัตรูของเราจริงๆ สินะ” หลพึมพา
วี ไ ม่ ไ ด้ ตอบค าถามนั น้ เขาเองก็ ยั ง รู้ สึ ก สั บ สนอยู่ เ ช่ น กั น
เสี ้ยวความคิดหนึ่งยังคงเชื่อว่าจันทร์ ไม่ใช่คนเลวร้ ายพอที่ จะทาลายศิลา
แต่ตอนนีท้ ุกอย่างก็ชัดเจนแล้ วว่าจันทร์ ไม่ได้ อยู่ฝ่ายเดียวกับ พวกเขา
แน่นอน

๗๖

๖
เส้ นทางที่มองไม่ เห็น

หากชี วิตเปรี ยบดั่งการเดิ นทาง นัน่ คงเป็ นการเดิ นทางที ่ไกล
แสนไกล
เราต่างเลือกเดิ นตามเส้นทางทีม่ องไม่เห็น และบางครั้งเส้นทาง
นัน้ ก็พาเราไปเจอกับทางแยกอี กมากมาย บางทางก็เป็ นทางแยกที ่โรย
ด้วยกลี บกุกลาบ บางทางก็เป็ นทางแยกที ่มีแต่ขวากขนาม แต่สุดท้าย
แล้วก็ไม่มีใครบอกได้ว่าทางใดเป็ นทางทีถ่ กู ทางใดเป็ นทางทีค่ วรไป หรื อ
ทางใดเป็ นทางที ่จะพาเราไม่สู่จุดหมาย มี แต่ต้องลองก้าวเดิ นไปเท่านัน้
จึงจะพบคาตอบ...
บางคนอาจพบกับความสาเร็ จอยู่ทีป่ ลายทางนัน้ ในขณะทีบ่ าง
คนต้อ งเจอกับ ความสิ้ น หวังที ่ไ ม่ อ าจบรรยายเป็ นค าพูดได้ ผลลัพธ์ ที่
น่ า กลัว นี้ท าให้ ก ารเลื อ กทางเดิ น ของมนุษ ย์ เ ป็ นเรื ่ อ งยากเกิ น กว่ าจะ
ตัดสิ นใจ แต่ถ้าหากหยุดอยู่กบั ที ่ คนๆ นัน้ ก็คงเหมือนตุ๊กตาทีไ่ ร้จุดหมาย
เป็ นเพียงมนุษย์ผูเ้ ปราะบางเกิ นกว่าจะเลือกทางเดิ นของตัวเอง
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แต่ ถ้ า หากเลื อ กเส้น ทางของตนแล้ ว ก็ จ งตั้ง มั่น และมุ่งหน้า
ต่อไป อย่าได้เสียใจกับการตัดสิ นใจของตนเอง เพราะชี วิตมนุษย์ นนั้ สัน้
เกิ นกว่าจะเดิ นย้อนกลับ
หลังจากทัง้ ห้ องตกอยู่ในความเงียบ คนในห้ องก็ได้ ยินเสี ย ง
ฝี เ ท้ า ดังแว่วมาจากด้ านนอกก่ อนจะหยุด ลงหน้ าห้ อง ไม่ น านประตูก็
เปิ ดออก
ชายหญิงคู่หนึ่งยืนรออยู่หน้ าประตู ขณะที่ชายอีกคนหนึ่งเดิน
เข้ ามาในห้ อง
ชายคนนันไม่
้ ใช่ใคร แต่เป็ นคนที่หลและวีค้ นุ หน้ าเป็ นอย่างดี
จันทร์ นนั่ เอง
“ท่านผู้นาอยากพบทัง้ สองคน” จันทร์ พูดพลางมองหลและวี
นัน่ ทาให้ ทกุ คนในห้ องหันไปมองเด็กหนุ่มทังสองคนทั
้
นที
ความกังวลคละคลุ้งปกคลุมห้ อง ทุกคนต่างรู้ดีว่าสถานการณ์
ตอนนี ้ไม่มีใครได้ เปรี ยบเกินกว่าธชา หาก ธชาคิดจะกาจัดทังสองคนคง
้
ไม่มีเวลาไหนเหมาะไปกว่าตอนนี ้
ดาริ น มองหน้ า เด็ ก หนุ่ ม ทัง้ สองคนด้ ว ยความเป็ น ห่ ว ง และ
ชั่วพริ บตานั่นเธอก็อดสังหรณ์ ใจไม่ได้ เธอสัมผัสได้ ว่าหากทัง้ สองก้ าว
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ออกจากห้ องนีไ้ ป ทุกอย่างจะไม่มีทางกลับไปเป็ นดังเดิม จากนัน้ เธอ
ก็ร้ ูสึกว่ารอบข้ างถูกรายล้ อมด้ วยความมืดมิ ด แต่ท่ามกลางความมืดมิด
นันมี
้ บ่อน ้าบ่อหนึ่งผุดขึ ้นมา เธอรู้ทนั ทีว่านี่เป็ นภาพนิมิต
เด็กหญิงค่อยๆ ย่างเท้ าไปใกล้ ๆ บ่อน ้าอย่างหวาดกลัว เธอรู้สกึ
ว่า นิมิตที่เธอกาลังจะได้ เห็น อาจจะไม่ใช่เรื่ องที่ดีนกั เมื่อก้ มหน้ ามองบ่อ
น ้า ผิวน ้าก็เริ่ มแปรเปลี่ยนเป็ นเกลียวคลื่ น ก่อนจะปรากฏภาพบางอย่าง
ภาพนันมี
้ แต่ฝ่ นุ ฟุ้งตลบบรรยากาศรอบข้ างดูว่นุ วายไปหมด ชายคนหนึ่ง
ยืนอยู่ท่ามกลางความวินาศนัน้ เขากาลังเปล่งเสียงตะโกนอย่างบ้ าคลัง่
เมื่อหมอกควันค่อยๆ จางลง เธอจึงเห็นว่าชายในนิมิตคนนันคื
้ อหล
หลเพียงคนเดียว
หลที่ไร้ วีข้างกาย
เมื่อหลุดจากภวังค์ ดาริ นโผเข้ าไปจับแขนเด็กหนุ่มทัง้ สองคน
ไว้ แน่น ภาพนิมิตที่เธอเห็นเมื่อครู่ยิ่งทาให้ เธอกังวลมากกว่าเดิม กังวลว่า
วีจะตกอยู่ในอันตราย กังวลว่าหลจะถูกความบ้ าคลัง่ ครอบงา ความคิด
ในหัวเธอยุ่งเหยิงเกินกว่าจะเรี ยบเรี ยงเป็ นคาพูด
เด็ ก หญิ ง มองจัน ทร์ ที่ ยื น อยู่ จุ ด เดิ ม ใบหน้ าเขาดู เ รี ย บเฉย
ยากจะคาดเดาอารมณ์ เขาไม่ได้ เร่งรัด และไม่ได้ บงั คับหลและวี เขาเพียง
ยืนรออยู่ตรงนันจนกว่
้
าหลและวีจะเดินตามเขาออกไป แม้ ดารินจะมัน่ ใจ
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ว่ า จัน ทร์ ไ ม่ ไ ด้ มี เ จตนาไม่ ดี ต่ อ ทัง้ สองคน แต่ เ ธอไม่ อ าจมั่น ใจได้ ว่ า
ท่านผู้นาไสยเวทย์ดาจะไม่ทาร้ ายเด็กหนุ่มทังสองคน
้
วี ย่ อ ตัวลงมาลูบ หัวเด็กหญิ งเป็ น เชิงปลอบใจ เขารู้ ตัวดีกว่า
การตามจันทร์ ออกไปพบท่านผู้นาเป็ นเรื่ องอันตรายมาก แต่ถ้าหากไม่ทา
อะไรเลย ทุกคนก็จะต้ องอยู่แบบนี ้ต่อไปโดยไม่ได้ ประโยชน์อะไร และแม้
วันนี ้จะหลีกเลี่ยงการพบท่านผู้นาได้ แต่ใช่ว่าจะหลีกเลี่ยงได้ ตลอดไป
หลเอื ้อมมือไปยีหวั เด็กน้ อย “ไม่ต้องกลัวนะ เราจะรี บกลับมา”
พูดจบ หลก็หนั ไปสบตาเพื่อนที่เป็ นดัง่ พี่น้องของตน แล้ วทังสองคนก็
้
เดิน
ตามหลังจันทร์ ออกไปจากห้ อง
ดารินมองแผ่นหลังของทังคู
้ ่อย่างหวาดกลัว
เธอกลัว
กลัวเหลือเกินว่าจะไม่ได้ พบทังสองคนอี
้
ก
จันทร์ เดินนาหลและวีมายังห้ องๆ หนึ่ง ตลอดทางบรรยากาศ
ถูกปกคลุมด้ วยความเงียบสงัด ไม่มีใครเอ่ยปากพูดอะไรออกมา
เมื่อมาถึงหน้ าห้ อง ไม่ทนั ที่จนั ทร์ จะเคาะประตู ประตูก็ถูกเปิ ด
ออกจากด้ านใน ธชาก้ าวออกมาจากในห้ อง เขาเป็ นชายร่ างสูงใหญ่
ท่าทางภูมิฐาน เส้ นผมสีดาสัน้ ถูกหวีเก็บไว้ อย่างเป็ นระเบียบ ใบหน้ า
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คมคายมีร่องรอยเหี่ยวย่นเล็กน้ อย แต่ดวงตากลับดูราวกับพญาราชสีห์
ผู้เปี่ ยมอานาจ
ธชายกมุมปากขึ ้นเล็กน้ อยเป็ นการทักทายเด็กหนุ่มที่อยู่เบื ้อง
หน้ า ก่อนจะหันไปเอ่ยกับจันทร์ “ไปพักผ่อนเถอะ” เมื่อได้ ยินคานัน้ จันทร์
ก็มีท่าทีว่าอยากปฏิเสธ แต่เมื่อสบกับดวงตาคมปราบ เขาก็เลือกที่จะ
พยักหน้ าน้ อยๆ แล้ วเดินจากไป
ธชามองลูกบุญธรรมของตนเดินจากไปจนลับสายตา จากนัน้
เขาจึงหันมองมองเด็กหนุ่มสองคนที่ยังยืนนิ่งอยู่ที่เดิม แววตามาดร้ าย
ของเด็กหนุ่มทังสองคนท
้
าให้ ธชาส่งเสียงหัวเราะในลาคอ
“มาทางนี”้ เขาพูดเพียงเท่านัน้ แล้ วเดินนาเด็กหนุ่มทังสองคน
้
ไปยังเส้ นทางที่ทอดยาว
โถงทางเดิ น มื ด ทึ บ แสงไฟสลัว ถูก จุด ขึ น้ ที ล ะดวง ที ล ะดวง
เสียงรองเท้ าหนังบดพื ้นดังมาจากที่ไกลๆ จังหวะก้ าวเท้ าสม่าเสมอและ
หนักแน่นบ่งบอกได้ เป็ นอย่างดีว่าเจ้ าของฝี เท้ าเป็ นคนมั่นใจในตัวเอง
ธชากาลังมุ่งหน้ าไปที่ไหนสักแห่ง สีหน้ าของเขานิ่งเรี ยบ เช่นเดียวกับผู้ที่
เดินอยู่ด้านหลังเขา
เสียงฝี เท้ าหยุดลงหน้ าห้ องๆ หนึ่ง
เสียงทุ้มกังวานเอ่ยกับคู่สนทนาโดยที่ยงั ไม่เปิ ดประตูห้อง
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“มีเรื่ องที่คุณควรรู้ ” เมื่อพูดจบ เขาก็หันไปมองหน้ าคู่สนทนา
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าอีกฝ่ ายตั ้งใจฟั งสิ่งที่เขาจะพูด “ดี ถ้ าคุณไม่ตั ้งใจฟั งให้ ดี
คุณอาจจะพลาดเรื่ องราวสาคัญ ” อีกฝ่ ายหยุดพูดครู่ หนึ่งแล้ วจึงพูดต่อ
“ผมจะพูดเพียงครัง้ เดียว ไม่พูดซ ้าและไม่อนุญาตให้ คุณพูดแทรก เพราะ
เวลาของเราเหลือน้ อยเต็มที”
เมื่อพูดจบเขาก็ค่อยเอือ้ มมือไปเปิ ดห้ องๆ นัน้ จุดดวงไฟดวง
เล็กๆ แล้ วเดินเข้ าไปในห้ อง
“คุณคงเคยคิดว่าคุณเป็ นเพียงเบี ้ยธรรมดาในกระดานหมากนี ้
ผิดแล้ ว คุณคือราชาของเกมนี ้ แต่คณ
ุ ไม่ใช่คนกุมชะตาเรื่ องนี ้หรอก คนที่
เป็ นผู้กมุ ชะตาคือผมต่างหาก เพราะผมรู้ในสิ่งที่คณ
ุ ไม่ร้ ู ” เมื่อพูดถึงตรงนี ้
ชายคนนันก็
้ หยุดฝี เท้ าแล้ วหันมาประจันหน้ ากับคู่สนทนา
“สิ่งที่ผมต้ องการจากคุณคือข้ อตกลง คุณต้ องตั ้งใจฟั งดีๆ และ
ไม่ตดั สินจนกว่าผมจะเล่าจบ”
ดวงตาของคู่สนทนาฉายแววไม่พอใจเล็กน้ อย แต่ก็ไม่ได้ แย้ ง
อะไรออกไป ชายปริศนาจึงพูดต่อ “ถ้ าคุณทาไม่ได้ ก็เดินออกจากห้ องนี ้ไป
แต่ถ้าคุณจะอยู่ ให้ จาไว้ ว่านี่เป็ นการตัดสินใจของคุณเอง”
“….”
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“คุณจะแสร้ งทาเป็ นไม่เคยได้ ยินเรื่ องนี ้ก็ได้ แต่ผมเชื่อว่าเรื่ องที่
ผมกาลังพูด คงจะตามหลอกหลอนคุณตลอดไป” เขามองคู่สนทนาด้ วย
แววตาจริงจังกว่าครัง้ ไหนๆ “สิ่งที่เกิดขึ ้นหลังจากนี ้ คุณคือคนตัดสินใจ”
เมื่อพูดจบ ธชาก็เดินตรงไปยังโต๊ ะตัวหนึ่ง ไม่สิ จะบอกว่าโต๊ ะ
ตัวหนึ่งคงไม่ถกู นัก เพราะนอกจากโต๊ ะตัวนี ้ก็ไม่มีโต๊ ะตัวอื่นอีกแล้ ว
ห้ องที่ทงั ้ สามเดินเข้ ามาเป็ นห้ องขนาดเล็ก ทัง้ ห้ องมีเพียงโต๊ ะ
และเก้ าอี ้ชุดหนึ่ง ชันหนั
้ งสือและโซฟาตัวยาวเท่านัน้
ธชาหยิบกรอบรู ปกรอบหนึ่งออกมาจากลิ ้นชักใต้ โต๊ ะ จากนัน้
เขาก็ยื่นกรอบรู ปนัน้ ให้ วี รู ปที่อยู่ในกรอบรู ปเป็ นรู ปของเด็กหนุ่มวันแรก
รุ่นสองคน ทังสองคนมี
้
ใบหน้ าค่อนข้ างคล้ ายคลึงกัน เมื่อวีละสายตาจาก
ชายในรู ปก็เห็นธชายืนอยู่ตรงหน้ า และตอนนัน้ เขาก็ร้ ู ทันทีว่าเด็กหนุ่ม
คนหนึ่งในรูปคือคนที่ยืนอยู่ตรงหน้ าเขา
“จะบอกอะไรกันแน่” หลังจากหลเห็นภาพในมือวีเขาก็เอ่ยปาก
ถามฝ่ ายตรงข้ าม
ธชาสบตาวีก่อนจะพูดสิ่งที่ทาให้ เด็กหนุ่มทังสองคนนิ
้
่งอึ ้ง
“ผู้ชายอีกคนในรูปคือพ่อของคุณ”
“…….” เกิดความเงียบขึ ้นชัว่ ขณะ
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“เขาคือพ่อของวี” ท่านผู้นาเอ่ยย ้าอีกครัง้ “และเขาคือพี่น้อชาย
ของผม”
คาพูดที่ออกมาจากผู้อานวยการทาให้ เด็กหนุ่มนิ่งอึง้ กว่าเดิม
โดยเฉพาะวี เขามองคนตรงหน้ าอย่างไม่เชื่อสายตา ใจหนึ่งก็อยากคิดว่า
คาที่ออกมาจากปากเขาเป็ นคาโกหก แต่สายตาของธชาทาให้ วีเชื่อว่าสิ่ง
ที่คาตรงหน้ าพูดเป็ นเรื่ องจริง
วีก้มมองรูปในมืออีกครัง้ โดยไม่พดู อะไร
หลมองวี ที่ ก้ ม หน้ า มองภาพในกรอบรู ป อย่ า งนิ่ ง งัน แต่ เ ขา
สังเกตเห็น ว่าดวงตาอีกฝ่ ายฉายแวววูบไหว มือที่จับกรอบรู ปสั่นระริ ก
อย่างน่าสงสาร สิ่งที่ธชาเพิ่งพูดคงมีผลต่อจิตใจวีไม่น้อย
“ถ้ า นั่น เป็ น ความจริ ง แล้ ว คุ ณ จะให้ ค นตามล่ า พี่ ช ายตัว เอง
ทาไม?!” หลถามกึ่งตะคอก
เมื่อได้ ยินคาถาม ธชาก็ขมวดคิ ้วเล็กน้ อย แต่ไม่นานเขาก็แสดง
สีหน้ าราวกับเข้ าใจอะไรบางอย่าง
“พวกเขาบอกคุณอย่างนันสิ
้ นะ” ธชาพึมพาออกมาก่อนจะมอง
เด็กหนุ่มทัง้ สองคนด้ วยดวงตาทรงอานาจพร้ อมเอ่ยด้ วยนา้ เสียงหนัก
แน่ น “ไม่ เ ลย ผมไม่ เ คยให้ ใ ครตามล่ า พี่ ช ายตัวเอง ผมไม่ เ คยท าร้ าย
ครอบครัวของคุณ”
๘๔

“………..”
“คุณไม่ต้องเชื่อผมในทันทีก็ได้ แต่ผมขอยืนยันว่ าเรื่ องนีเ้ ป็ น
เรื่ องจริง”
“ถ้ าไม่ใช่คุณ แล้ วใครเป็ นคนฆ่าครอบครัวผม” วีที่นิ่งเงียบมา
นานเอ่ยปากถาม
ธชาส่ายหัวเป็ นเชิงปฏิเสธ “ผมไม่ร้ ูว่าคนพวกนันเป็
้ นใครกันแน่
และผมก็ไม่ร้ ูว่าครอบครัวของคุณเป็ นอย่างไรบ้ าง แต่วี …” เสียงทุ้มเงียบ
ลงไปชัว่ อึดใจก่อนจะพูดต่อ “วี พ่อของคุณยังไม่ตาย”
ทันทีที่พดู จบ ธชาก็เดินไปที่โต๊ ะตัวเดิมออกครัง้ คราวนี ้เขาหยิบ
กล่องกามะหยี่สีดากล่องหนึ่งออกมา ก่อนจะหันกล่องไปทางเด็กหนุ่มทัง้
สองแล้ วเปิ ดกล่องนัน้
สิ่งที่บรรจุอยู่ในกล่องทาให้ หลและวีเบิกตาค้ าง
มัน คื อ ดอกบัว สี เ งิ น คล้ า ยกั บ ดอกบัว ที่ ห ลและวี มี เพี ย งแต่
ดอกบัวในกล่องดูเก่าและโรยรา กลีบของมันหล่นเกลื่อนอยู่ภายในกล่อง
“เขาอยู่ไหน” วีถามอีกฝ่ ายทันทีเมื่อเห็นของที่อยู่ในกล่อง ดูจาก
กลี บ ดอกบัว ที่เ หลื ออยู่แ ล้ วก็ พอเดาออกว่า พี่ ของธชาหรื อ พ่ อของเขา
อาการไม่ส้ ดู ีนัก แต่คาถามของวีกลับไม่ได้ รับคาตอบ ธชาเพียงส่ายหน้ า
๘๕

แล้ วก้ มมองดอกบัวในกล่อง แววตาเขาฉายแววเศร้ าเล็กน้ อย แต่ไม่นาน
ก็กลับมาเป็ นปกติ
“ตอนนันเกิ
้ ดอะไรขึ ้นกันแน่” หลเป็ นฝ่ ายทาลายความเงียบ
“ความจริ งผมเองก็ไม่ ร้ ู อะไรมาก ดอกบัว ดอกนัน้ ผมและอา
มันต์ร่ายเวทย์ไว้ ตั ้งแต่ตอนนี ้พวกเรารู้ว่าอามันต์และอลิยาต้ องแฝงตัวเข้ า
ไปในโรงเรี ยนตักศิลา”
จากนันท่
้ านผู้นาก็เล่าเรื่ องที่ตนรู้ให้ ทงสองคนฟั
ั้
ง
ธชาและอามันต์เป็ นลูกชายของท่านผู้นาไสยเวทดาคนก่อน
และท่านผู้นาได้ ส่งอามันต์และอลิยาไปยังโรงเรี ยนตักศิลาซึง่ เป็ นโรงเรี ยน
ฝึ กไสยเวทขาวเพื่อสอดส่องความเคลื่อนไหวของไสยเวทขาว รวมทัง้
ป้องกันการถูกโจมตีจากกลุ่มไสยเวทขาว
แม้ โรงเรี ยนตักศิลาจะแคลงใจที่อามันต์และอลิยาใช้ ไสยเวท
ขาวไม่ ไ ด้ แต่ ทัง้ สองก็ แ สดงถึ ง ความบริ สุท ธิ์ ใ จและไม่ เ คยเป็ น ภัยต่อ
โรงเรี ยนตักศิลา ทุกอย่างจึงเป็ นไปอย่างราบรื่ น
จนกระทัง่ อลิยาและรังสิมนั ต์ตั ้งครรภ์
แรกเริ่ มเดิมทีการให้ กาเนิดลูกระหว่างไสยเวทขาวและไสยเวท
ดาไม่ใช่เรื่ องน่ากังวลนัก เพราะ หากไสยเวททังสองให้
้
กาเนิดลูกด้ วยกัน
ลูกที่เกิดมามักไม่มีความสามารถทางไสยเวท
๘๖

แม้ จะมีเรื่ องเล่าว่าเด็กที่เกิดมาอาจใช้ ได้ ทงไสยเวทขาวและด
ั้
า
จนมีพลังเหนือกว่าผู้อื่น แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่ องแบบ
นันเกิ
้ ดขึ ้น
แต่แล้ วหลและวีกลับใช้ ได้ ทงไสยเวทขาวและด
ั้
า
ใครบางคนคงหวั่น เกรงว่ า หลและวี อ าจจะกลายเป็ น ผู้คุม
อานาจในอนาคตจึงพยายามจะกาจัดทัง้ สองคนทิง้ เสี ย เมื่ออามันต์ร้ ู
เรื่ องนีจ้ ึงมาขอร้ องให้ ธชาช่วยเหลือ แต่นั่นเป็ นครัง้ สุดท้ ายที่ธชาได้ เจอ
อามันต์
ธชาไม่ร้ ูเลยว่า หลังจากวันนันเกิ
้ ดอะไรขึ ้น อามันต์หนีการตาม
ล่าของพวกนันไปที
้ ่ไหน ทาไมถึงไม่ติดต่อเขา
ธชาโทษตัว เองตลอดว่ า การที่ พี่ ช ายและหลานของตัว เอง
หายไปเป็ นความผิดของตัวเองที่ยื่นมือเข้ าไปช่วยช้ าเกินไป หลังจากวัน
นันเขาก็
้
ตามหาอามันต์และหลานของเขามาตลอด
เขามักส่งคนไปยังโรงเรี ยนตักศิลาเพื่อมองหาเด็กที่อาจจะเป็ น
หลานของเขา
จนกระทัง่ จันทร์ พบหลและวี
แม้ การพบกันครัง้ แรกจะไม่มีอะไรพิเศษ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่
ห้ องสมุด จันทร์ ก็ร้ ูทนั ทีว่าหลและวีคือคนที่เขาตามหาธชาจึงมอบหมาย
๘๗

ให้ จนั ทร์ คอยอยู่กับหลและวี พร้ อมทังรายงานตนเป็
้
นระยะๆ เพราะธชา
เชื่อว่าคนที่คอยตามล่าทังสองคนต้
้
องปรากฏตัวออกมาอย่างแน่นอน
“คุ ณ จะบอกว่ า จั น ทร์ เ ป็ น เพี ย งคนที่ ค อยรายงานเรื่ อ งใน
โรงเรี ยนให้ คณ
ุ ฟั งงันเหรอ”
้
วีถามทันทีที่ฟังจบ
ธชาไม่ตอบอะไร เขาเพียงแต่พยักหน้ ารับคาของวี
เมื่อเห็นท่าทีของธชา หลก็เอ่ยถามต่อ “ถ้ าอย่างนันจั
้ นทร์ ไม่ใช่
คนทาลายศิลางันเหรอ”
้
“คนที่ ท าเรื่ อ งนั น้ ไม่ ใ ช่ จั น ทร์ แ น่ น อน” ธชาตอบพลางถอน
หายใจออกมาเฮือกหนึ่ง “ทัง้ สองคนคงรู้ อยู่แล้ วว่าจันทร์ ใช้ ไสยเวทขาว
ไม่ได้ ”
“…….” หลและวีนิ่งเงียบรอฟั งคาที่อีกฝ่ ายจะพูดต่อ
“ไม่ ใ ช่ เ ท่ า นัน้ จัน ทร์ ยัง ใช้ ไสยเวทด าไม่ ได้ ด้ วย เขาไม่ มี ท าง
ทาลายศิลาที่ทรงพลังขนาดนันได้
้ แน่นอน”
หากลองกลับมาทบทวนดูแล้ ว ก็จริ งอย่างที่ธชาบอกทังสองคน
้
ตั ้งแต่พบจันทร์ ครัง้ แรกจนกระทั่งถึงตอนนี ้ หลและวียงั ไม่เคยเห็นจันทร์
ใช้ ไสยเวทเลยสักครัง้ ทังที
้ ่ออกจากโรงเรี ยนมาแล้ ว จันทร์ ไม่จาเป็ นต้ อง
ปกปิ ดเรื่ องที่ตนเป็ นคนของไสยเวทดาแล้ ว แต่เขาก็ไม่เคยใช้ พลังวิเศษ
เลยสักครัง้
๘๘

“ถ้ าอย่างนันท
้ าไมจันทร์ ถึงเข้ ามาที่โรงเรี ยนตักศิลาได้ ”
“จันทร์ ไม่มีไสยเวทก็จริง แต่เขามีนิมิต” ธชาอธิบาย
“นิมิตเหมือนดารินน่ะเหรอ”
ธชาพยักหน้ าให้ กับคาถามนัน้ “นั่นคือเหตุผลที่เขารู้ ว่าคุณทัง้
สองคนคือคนที่ผมตามหา”
“จันทร์ เป็ นใครกันแน่ ” หลถาม เขาพบว่า ยิ่งรู้ ความจริ งมาก
เท่าไรก็ยิ่งเกิดคาถามตามมามากเท่านัน้ แรกเริ่ มเดิมทีเขาคิดว่าจันทร์
เป็ น คนที่ มี ไ สยเวทขาวเพี ย งแต่ ยัง ไม่ พ บความสามารถของตนเอง
พอเวลาผ่านไป เขาก็ได้ ร้ ูความจริ งว่าจันทร์ เป็ นคนของไสยเวทดา แต่มา
ตอนนี ้ผู้นาไสยเวทดากลับบอกว่าจันทร์ ใช้ ไสยเวทดาไม่ได้
“เรื่ องนันให้
้ เขาเล่าด้ วยตัวเองคงจะดีกว่า”
เรื่ องที่หลและวีได้ ร้ ูในวันนี ้ทาให้ พวกเขาแทบตั ้งตัวไม่ถกู ตั ้งแต่
เข้ าโรงเรี ยนตักศิลามา พวกเขาเชื่อมาตลอดว่าสักวันไสยเวทดาจะมาทา
ร้ ายพวกเขา เชื่อว่าไสยเวทดาทาร้ ายครอบครัวพวกเขา เชื่อว่าไสยเวทดา
ทาให้ พวกเขาต้ องกลายเป็ นเด็กกาพร้ า แต่วนั นี ้ทุกอย่างกลับสัน่ คลอนไป
หมด ไม่ เ พี ย งเท่ า นัน้ ชายที่ พ วกเขาเชื่ อ ว่ า เป็ น คนที่ ต้ อ งก าจัด กลับ
กลายเป็ นคนที่มีสายเลือดเดียวกับวี
๘๙

ความเชื่ อ ทุ ก อย่ า งก าลั ง พั ง ทลาย แม้ จะสั ม ผั ส ได้ ว่ า ชาย
ตรงหน้ าพูดเรื่ องจริง แต่นนั่ ก็ไม่ใช่เรื่ องที่พวกเขาจะทาใจรับได้ ง่ายๆ
ถ้ าธชาไม่ใช่คนที่ทาร้ ายครอบครัวของเขา แล้ วใครเป็ นคนทา
กันแน่
เป็ นใครสักคนที่แอบใช้ อานาจของไสยเวทดา
เป็ นใครสักคนที่พวกเขาไม่ร้ ูจกั
หรื อว่าเป็ นไสยเวทขาวกันแน่
“เราควรทายังไงต่อไป” หลเอ่ยถามด้ วยน ้าเสียงแผ่วเบาขณะที่
วียงั คงยืนนิ่ง
“ผมบอกแล้ ว” ธชาเว้ นหายใจไปครู่ หนึ่ง “หลังจากนี ้ ทุกอย่าง
คือการตัดสินใจของพวกคุณ”
สิ ้นคาพูดของธชา เสียงระเบิดกัมปนาทก็ดงั ก้ องไปทัว่ ทังสามรู
้
้
ว่าด้ านนอกกาลังเกิดเรื่ องโกลาหลวุ่นวาย หลังจากนันเพี
้ ยงชัว่ อึดใจใคร
บางคนก็วิ่งเข้ ามาในห้ องอย่างร้ อนรน
“โรงเรี ยนตักศิลาบุกมาค่ะ”
เมื่อได้ ยินดังนันทั
้ งสามจึ
้
งวิ่งออกจากห้ อง
ธชาวิ่ ง ไปที่ ไ หนสัก ที่ พ ลางออกค าสั่ง ให้ ก ลุ่ม ไสยเวทด าตั ง้
แนวป้องกัน
๙๐

“วี ฉันรู้ ว่าทุกอย่างมันผิดเพี ้ยนไปหมด เราควรกลับไปตั ้งหลัก
ก่อน” หลพูดพลางดึงข้ อมือวีให้ ไปกับตน แต่วีกับยืนนิ่งแล้ วยื ้อยุดมือหล
เอาไว้
เขามองหน้ าหลครู่ หนึ่งก่อนจะพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกไป “ไม่ใช่
เรา นายต่างหาก นายต้ องกลับไป” เมื่อพูดจบวีก็วิ่งไปในทิศทางเดียวกับ
ที่ธชาวิ่งไป
หลที่ได้ ยินคาพูดเมื่อครู่ ก็ร้ ู สึกชาไปทัง้ ตัว วินาทีนนั ้ เขารู้ สึกว่า
ตัว เองก าลัง จมดิ่ ง ลงสู่ม หาสมุท รกว้ า งใหญ่ เสี ย งรอบข้ า งดู เ งี ย บงัน
ไปหมด ขณะที่เสียงของวียงั ก้ องอยู่ในหัว รู้สกึ ตัวอีกทีเขาก็เห็นเพียงแผ่น
หลังของวีเสียแล้ ว
“วี… วี!” หลตะโกนเรี ยกอีกฝ่ ายสุดเสียง ตะโกนชื่ออีกฝ่ ายอย่าง
บ้ าคลั่ง เขาอยากจะวิ่งไปกระชากเพื่อนของเขากลับมา แต่ร่างกายของ
เขากลับหยุดอยู่กบั ที่ แค่จะก้ าวเท้ าไปข้ างหน้ ายังยาก ราวกับคาพูดของวี
เป็ นหินก้ อนใหญ่ที่ทาให้ ร่างทังร่้ างหนักอึ ้ง
นี่เป็ นครัง้ แรกที่วีเลือกทางเดินที่ต่างจากเขา
นี่เป็ นครัง้ แรกที่วีวิ่งไปจากเขาโดยไม่หนั กลับไปมอง
นี่เป็ นครัง้ แรกที่ทงสองต้
ั้
องจากกัน
๙๑

หลรู้ดีว่าวีมีเหตุผลที่ทาแบบนี ้ แต่เหตุผลของวีช่างใจร้ ายกับเขา
เหลือเกิน
หลไม่ร้ ูว่าตนอยู่ตรงนันนานแค่
้
ไหน เขารับรู้ว่าสิ่งต่างๆ รอบข้ าง
กาลังพังทลาย แต่เขาก็ยงั ยืนนิ่งอยู่ที่เดิม จนใครบางคนเข้ ามาฉุดให้ เขา
ลุก ขึ น้ แล้ ว วิ่ ง ฝ่ ากลุ่ม ควัน ไปที่ ไ หนสัก แห่ ง ไม่ น านทุ ก อย่ า งก็ ห ยุด ลง
ความโกลาหลรอบข้ างค่อยๆ จางหายไป ไม่นานเสียงหนึ่งก็เอ่ยกับเขา
“เรามารับแล้ ว หล” เมื่อเงยหน้ ามองจึงเห็นว่าคนที่คยุ กับตนคือ
ผู้อานวยการโรงเรี ยนตักศิลา รอบข้ างเขามีแต่คุณครู และนักเรี ยนที่มี
พลัง ไสยเวทขาว ส่ ว นคนที่ พ าเขาวิ่งมาจนถึ งตอนนีค้ ื อจันทร์ ที่ตอนนี ้
สีหน้ าไม่ส้ ดู ีนกั
เมื่อมองสถานการณ์ แล้ ว หลคิดว่าจันทร์ คงพาเขาหนีออกมา
จากตรงนันแต่
้ ก็มาพบกับผู้อานวยการพอดี
“วีไม่ได้ อยู่กบั นายเหรอ” ผู้อานวยการถาม
แม้ จะไม่มีคาตอบจากปากหล แต่ท่าทางนิ่งเงียบของหลก็แทน
คาถามได้ เป็ นอย่างดี
‘ทาไมกันวี’
‘ทาไมกัน’
๙๒

หากชีวิตเปรี ยบดั่งการเดินทาง ชีวิตคงเป็ นการเดินทางที่ไกล
แสนไกล
เราต่างเลือกเดินตามเส้ นทางที่มองไม่เห็น แต่เส้ นทางนันกลั
้ บ
พาเราไปพบกับอุปสรรคมากมาย ทังอุ
้ ปสรรคที่เรารับมือได้ และอุปสรรค
ที่เกินกว่าเราจะรับมือไหว ซึง่ เราทาได้ เพียงก้ มหน้ ายอมรับมันเท่านัน้
แต่การพบเส้ นทางที่เต็มไปด้ วยอุปสรรคไม่ใช่เรื่ องเลวร้ ายที่สดุ
ที่ผมเคยเจอ
สิ่งเลวร้ ายที่สุดสาหรับผม คือการได้ เดินบนเส้ นทางที่โรยด้ วย
กลีบกุหลาบ แต่สดุ ท้ ายกลับพบว่าเส้ นทางนันเป็
้ นเพียงกับดัก
กับดักที่ผมก้ าวไปหาด้ วยตัวเอง
วันนันอี
้ กคืนที่ฝนตกกระหน่า ทุกอย่างพังทลายเพราะผมเลือก
เส้ นทางที่ผิดพลาด สิ่งสุดท้ ายที่ผมต้ องปกป้องคือเด็กทารกตัวน้ อยสอง
คนที่อยู่ในอ้ อมกอด
เด็กทังสองถู
้
กเม็ดฝนซัดซาดจนหนาวสัน่ ริ มฝี ปากสีชมพู ดเริ่ ม
ซีดเซียว
‘อย่าห่วงไปเลย’
‘อีกไม่นานจะปลอดภัยแล้ ว’
๙๓

ผมเดิ น เข้ า ไปในสถานรั บ เลี ย้ งเด็ ก ก าพร้ าบริ เ วณชานเมื อ ง
แสงจากพระจันทร์ ดวงโตส่องสว่างไปทัว่ อาคาร เด็กๆ และพี่เลี ้ยงต่างเข้ า
สู่ห้วงนินทา แต่ผมรู้ดีว่ามีคนๆ หนึ่งยังไม่เข้ านอน
ผมเห็นหญิ งคนหนึ่งเดิ นอยู่บนระเบียงทางเดินที่มีแสงจันทร์
เป็ นไฟนาทาง เสียงฝี เท้ าสม่าเสมอดังก้ องไปทัว่ ระเบียง เจ้ าของฝี เท้ าเป็ น
หญิ ง ผู้ มี ใ บหน้ าอ่ อ นโยน รอยย่ น บนใบหน้ าบ่ ง บอกว่ า เธอคงผ่ า น
ประสบการณ์ ในชีวิตมาไม่น้ อ ยแต่ แววตากลับมิได้ โรยราไปตามอายุ
เธอก้ าวเข้ าไปในห้ องๆ หนึ่ง
ผมจึ ง เดิ น อ้ อ มไปทางสวนด้ านหลัง สวนที่ สามารถมองเห็น
หญิงชราคนนัน้ ผ่านกระจกห้ องทางานได้ และผมเองก็มั่นใจว่าถ้ าหาก
เธอมองออกมายังสวนด้ านนอก เธอก็คงมองเห็นผมเช่นกัน
พายุโหมกระหน่า ฝนห่าใหญ่ตกกระทบพื ้นถนนจนน ้าเจิ่งนอง
ไปทั่ว ท้ องฟ้าส่งเสียงร้ องกัมปนาทตามด้ วยแสงไฟแลบแปลบปลาบ
เสียงรอบข้ างดังกึกก้ องจนเกือบกลบเสียงร้ องกระจองอแงของเด็กน้ อย
จนหมดสิ ้น ผมเดินไปยังชันวางกระถางต้
้
นไม้ ก่อนจะผลักกระถางต้ นไม้
กระถางหนึ่งให้ หล่นจากชัน้
‘เพล้ ง!’ เสียงกระถางตกกระทบพื ้นจนเกิดเสียงดัง
และเสียงนันดั
้ งพอที่จะทาให้ หญิงชราหันมามองทางสวน
๙๔

เธอแสดงท่าทางประหลาดใจออกมาเล็กน้ อย จากนัน้ ก็ลกุ มา
เปิ ด ประตูก ระจกที่ กัน้ ระหว่ า งห้ อ งท างานของเธอและสวนด้ า นนอก
แรงลมทาให้ เส้ นผมสีดาแซมขาวของเธอพลิ ้วไหว สายตาฉายแววความ
อาทรมองตรงมายังผมและเด็กทารกในอ้ อมกอด
ผมค่อยๆ เดินเข้ าไปใกล้ เธอ แม้ จะรู้สกึ ผิดที่รบกวนหญิงชราคน
นี ้มาตลอด แต่ตอนนี ้เธอเป็ นเพียงที่พึ่งเดียวของผม ผมก้ มหน้ ามองเด็ก
ในอ้ อมแขนแล้ วบรรจงลูบหัวอย่างทะนุถนอม ก่อนจะเงยหน้ ามองหญิง
ชรา
“ผมฝากเด็กสองคนนี ้ด้ วย”
หญิงชราไม่ได้ ตอบรับทันที ในใจเธอคงมีคาถามมากมาย แต่
เธอเลือกที่จะไม่พดู อะไรออกมา
เธอเอื อ้ มมือ มาประคองเด็กทารกที่ กาลังส่ งเสี ยงร้ อง ผมจึง
คลี่ยิ ้มน้ อยๆ มองเด็กทารกทังสองคนเป็
้
นครัง้ สุดท้ ายก่อนจะหันหลังแล้ ว
เดินจากไป
หลังจากวันนันก็
้ ผ่านมากว่าสิบหกปี แล้ ว

๙๕

๗
การสูญเสีย

การสูญเสียคือสิ่ งทีม่ นุษย์ทกุ คนต้องเผชิ ญ
บางคนอาจสูญเสียสิ่ งของอันเป็ นทีร่ ัก
ขณะทีบ่ างคนอาจสูญเสียบุคคลผูเ้ ป็ นดัง่ ดวงใจ
การสู ญ เสี ย ของแต่ ล ะคนล้ ว นแตกต่ า งกัน ออกไป แต่ ทุ ก
การสูญเสียนามาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจไม่ต่างกัน
แต่หลังจากพายุแห่งความโศกเศร้าพัดผ่านไป เราอาจมองเห็น
โลกใบใหญ่ที่ซ่อนอยู่หลังม่านพายุ แม้ความสูญเสียจะทาร้ายมนุษย์ ได้
อย่ า งร้ า ยกาจ แต่ วิ น าที ที่ เ รากอบกู้ ทุ ก อย่ า งขึ้ น มาได้ เราจะรู้ สึ ก ว่ า
หลังจากนีเ้ ราควรทาอย่างไร แล้วเราจะไม่ใช่ผูแ้ พ้อีกต่อไป
เพียงแต่ว่า
เราจะกอบกู้มนั ขึ้นมาได้หรื อไม่ ก็เท่านัน้ เอง

๙๖

‘ทำไม’
‘ทำไมกัน’
หลได้ แต่ถำมตัวเองซ ้ำแล้ วซ ้ำเล่ำ เขำรู้ดีว่ำ วีคงมีเหตุผลที่เลือก
จะอยู่ที่นั่น เพียงแต่เขำยังไม่เข้ ำใจในเหตุผลนัน้ ไม่ว่ำจะพยำยำมคิด
พยำยำมทำควำมเข้ ำใจเท่ำไร ก็ยิ่งไม่เข้ ำใจมำกขึ ้นเท่ำนัน้
ไม่สิ
ไม่ใช่ว่ำไม่เข้ ำใจ เพียงแต่ทกุ อย่ำงมันเกิดขึ ้นเร็วเกินไปจนเขำไม่
ทันได้ ตั ้งตัวก็เท่ำนัน้ หลและวีอยู่ด้วยกันมำตั ้งแต่จำควำมได้ แม้ จะผิดใจ
กันบ้ ำง แต่ก็ไม่เคยมีครั ง้ ไหนที่ต้องจำกกันกะทันหันอย่ำงครั ง้ นี ้ จึงไม่
แปลกที่หลจะเสียหลักเพรำะกำรตัดสินใจอย่ำงฉับพลันของวี
หลไม่ร้ ู ว่ำตัวเองจมอยู่ในห้ วงควำมคิดนำนแค่ไหน แต่เมื่อเงย
หน้ ำอีกครัง้ ภำพที่ค้ นุ ตำก็ปรำกฏสู่สำยตำ หลเดินตำมผู้อำนวยกำรและ
คนอื่นๆ เข้ ำไปในอำคำรสีขำว จันทร์ อยู่ไม่ห่ำงจำกเขำนัก หลสังเกตเห็น
ว่ำสีหน้ ำของจันทร์ ฉำยแววกังวลอย่ำงปิ ดไม่มิด
ทุกคนก้ ำวเข้ ำมำในอำคำร ก่อนจะเดินตรงไปยังลิฟต์ด้วยควำม
เงียบงัน ลิฟต์เคลื่อนที่ลงไปยังชันใต้
้ ดิน ขณะเดียวกันบรรยำกำศรอบข้ ำง
๙๗

ก็ ท วี ค วำมกดดัน ขึ น้ ทุ ก ขณะ เมื่ อ ประตู ลิ ฟ ท์ เ ปิ ด ออก หลก็ เ ห็ น ว่ ำ มี
คนจำนวนหนึ่งรออยู่ในห้ องโถงอยู่แล้ ว
ทุกคนในห้ องโถงต่ำงลุกยืนเพื่อทำควำมเคำรพผู้อำนวยกำร
แต่สำยตำคนเหล่ำนัน้ กลับมองไปยังจันทร์ อย่ำงเคียดแค้ น เมื่อหันไป
ลอบสัง เกตจัน ทร์ ก็ เ ห็ น ว่ำเด็ กหนุ่มเอำแต่เดิน ก้ มหน้ ำมองเท้ ำตัวเอง
ไม่สบสำยตำคนในห้ อง ซึง่ หลไม่แปลกใจว่ำทำไมทุกคนจึงมองจันทร์ด้วย
แววตำเช่นนัน้
โรงเรี ย นตั ก ศิ ล ำถู ก โจมตี เ พรำะศิ ล ำที่ มี อิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ป กป้ อ ง
โรงเรี ยนถูกทำลำย หลังจำกกำรโจมตี จันทร์ ยงั หำยตัวไป ทังยั
้ งเห็นได้ ชดั
ว่ำ เขำเป็ นคนของไสยเวทดำ ดังนัน้ หำกถำมว่ำ ‘ผู้ทำลำยศิลำคือใคร’
ทุกคนคงตอบว่ำจันทร์ อย่ำงไม่ต้องสงสัย นอกจำกนีก้ ำรที่จนั ทร์ เป็ นคน
จำกไสยเวทดำยังช่วยตอบคำถำมว่ำ ‘ทำไมเขำถึงใช้ ไสยเวทขำวไม่ได้ ’
ผู้อำนวยกำรยกมือขึน้ น้ อยๆ เป็ นกำรทักทำยทุกคนพลำงส่ง
สัญญำณให้ ทุกคนทำตัวตำมสบำย ก่อนจะเดินนำไปยังห้ องๆ หนึ่ง ผู้ที่
เดินเข้ ำมำในห้ องนีม้ ีเพียงผู้อำนวยกำร รองผู้อำนวยกำร อำจำรย์สลิล
อำจำรย์ชำยท่ำนหนึ่ง หล และจันทร์
๙๘

เมื่อเข้ ำมำในห้ องจันทร์ ถูกบังคับให้ นั่งลงบนเก้ ำอีน้ วมตัวหนึ่ง
ประจันหน้ ำกับผู้อำนวยกำรที่นั่งอยู่หลังโต๊ ะทำงำน ขณะที่คนอื่นๆ ยืน
กระจำยตำมส่วนต่ำงๆ ของห้ อง ส่วนหลเลือกจะยืนอยู่ไม่ห่ำงจำกจันทร์
มำกนัก
ผู้อำนวยกำรจ้ องมองจันทร์ ด้วยสำยตำยำกจะคำดเดำก่อนจะ
ถอนหำยใจออกมำ
หลรู้ดีว่ำตอนนี ้สถำนกำรณ์ของจันทร์ ไม่ส้ ดู ีนกั สำหรับไสยเวท
ขำว จันทร์ ไม่ต่ำงอะไรกับหนอนบ่อนไส้ ที่นำหำยนะมำสู่โรงเรี ยนตักศิลำ
แม้ ห ลอยำกจะเชื่ อ ว่ำ แท้ จ ริ งแล้ ว จัน ทร์ ไม่ ใ ช่ค นจิต ใจโหดเหี ย้ มมำก
พอที่จะเปิ ดทำงให้ ผ้ อู ื่นเข้ ำมำทำลำยโรงเรี ยน แต่ทุกอย่ำงก็บ่งชี ้ว่ำจันทร์
เป็ นสำเหตุของหำยนะครัง้ นี ้
“จันทรำ” ผู้อำนวยกำรเอ่ยชื่อจันทร์ ด้วยน ้ำเสียงเย็นยะเยือก แค่
ฟั งก็รับรู้ ได้ ว่ำ เขำพยำยำมระงับอำรมณ์ กรุ่ นโกรธของตนอยู่ “ทำอย่ำง
นันท
้ ำไม”
ค ำถำมที่ พุ่ ง ตรงเข้ ำ ประเด็ น ท ำให้ บ รรยำกำศตึ ง เครี ย ดยิ่ ง
กว่ำเดิม ทุกคนต่ำงนิ่งเงียบฟั งสิ่งที่จนั ทร์ จะเอ่ยออกมำ
๙๙

“ผมไม่แปลกใจที่ทุกคนสงสัยผม แต่ผมไม่ใช่คนทำลำยศิลำ”
จันทร์ เอ่ยอย่ำงหนักแน่นพลำงสบตำผู้อำนวยกำรเพื่อแสดงควำมจริงใจ
ของตน แต่น่ำเสียใจที่คำพูดของเขำไม่หนักแน่นพอที่จะทำให้ ทุกคนเชื่อ
ทังยั
้ งทำให้ ควำมกรุ่นโกรธเพิ่มสูงขึ ้น
แต่ก่อนที่ใครจะพูดหรื อลงมือทำอะไร ผู้อำนวยกำรก็เอ่ยปำก
ถำมค ำถำมขึ น้ เสี ย ก่ อ น “แต่ น ำยคงไม่ ป ฏิ เ สธว่ ำ ตัว เองเป็ น คนของ
ไสยเวทดำใช่ไหม” ผู้อำนวยกำรหยุดพูดครู่หนึ่งก่อนจะหันหน้ ำมำมองหล
และเอ่ยต่อ “เรื่ องนันหลคงเป็
้
นพยำนได้ ”
ทันทีที่สิ ้นคำของผู้อำนวยกำรทุกสำยตำก็มองตรงไปยังหล
หลไม่ได้ ตอบรั บหรื อปฏิเสธเพรำะคำตอบก็ชัดเจนอยู่แล้ วว่ำ
จันทร์ เป็ นคนของไสยเวทดำ ครู่ หนึ่งหลหันไปมองหน้ ำจันทร์ และทัง้ คู่ก็
สบตำกันพอดี ขณะเดียวกันจันทร์ ก็เอ่ยออกมำว่ำ “ผมยอมรับว่ำผมเป็ น
คนของไสยเวทดำ ถูกชุบเลี ้ยงด้ วยกลุ่มไสยเวทดำ แต่ผมทำลำยศิลำก้ อน
นันไม่
้ ได้ ”
สำยตำจันทร์ ทำให้ หลอยำกเชื่อว่ำ จันทร์ ไม่ใช่คนทำลำยศิลำ
นันจริ
้ งๆ
๑๐๐

สำยตำของจันทร์ ยงั คงเหมือนเพื่อนเขำคนเดิม คนที่จริ งใจและ
แน่วแน่ แต่ถึงอย่ำงนันก็
้ ไม่มีหลักฐำนอะไรมำยืนยันคำพูดของจันทร์ อยู่ดี
“เลิกโกหกหน้ ำด้ ำนๆ สักที!” คำปฏิเสธของจันทร์ ทำให้ อำจำรย์
ชำยเค้ นเสียงตะคอกออกมำทันที
แต่เมื่อสิ ้นคำของอำจำรย์ จันทร์ ก็รีบแย้ งทันควัน “ผมพูดจริ ง
และผมพิสจู น์ได้ ”
ค ำพู ด ของจั น ทร์ ท ำให้ ทั ง้ ห้ องตกอยู่ ใ นควำมเงี ย บอี ก ครั ง้
ผู้อำนวยกำรพยักหน้ ำเล็กน้ อยเป็ นเชิงให้ จนั ทร์ พดู ต่อ
“จริงอยู่ที่ผมเป็ นคนของไสยเวทดำ คุณธชำรับผมมำเลี ้ยงตั ้งแต่
ยังเด็ก แต่ผมใช้ ไสยเวทไม่ได้ ”
เมื่อฟั งจบ ทุกคนต่ำงพำกันขมวดคิว้ พวกเขำรู้ ดีว่ำจันทร์ ใช้
ไสยเวทขำวไม่ได้ แต่นนั่ ไม่ใช่เพรำะจันทร์ มีไสยเวทดำอยู่กบั ตัวหรอกหรื อ
จันทร์ เหลือบมองปฏิกิริยำของทุกคนในห้ องก่อนจะขยำยควำม
คำพูดของตน “ผมใช้ ไสยเวทไม่ได้ ทังไสยเวทขำวและไสยเวทด
้
ำ”
ทุกคนนิ่งเงียบและทบทวนคำพูดของจันทร์ หำกสิ่งที่จนั ทร์ พูด
เป็ นเรื่ องจริ ง นัน่ ก็หมำยควำมว่ำจันทร์ ไม่ใช่ผ้ ทู ำลำยศิลำ เพรำะศิลำนัน้
เป็ นศิลำที่มีอำนำจพิเศษ ต้ องใช้ อำนำจพิเศษอย่ำงไสยเวททำลำยเท่ำนัน้
๑๐๑

หำกไม่มีไสยเวทก็ไม่มี ทำงทำลำยศิ ลำนัน้ ได้ และจันทร์ จะกลำยเป็ น
ผู้บริสทุ ธิ์ทนั ที
“แต่จันทร์ มี พลังวิเศษ” อำจำรย์ สลิลแย้ งออกมำ เธอเป็ นคน
ตรวจสอบเองว่ำจันทร์ มีพลังวิเศษจึงสำมำรถเข้ ำเรี ยนที่โรงเรี ยนตักศิลำ
ได้ แม้ จะไม่สำมำรถบอกได้ ว่ำเป็ นพลังวิเศษแบบใด แต่จันทร์ ไม่ใช่คน
ธรรมดำแน่ๆ หำกไม่ใช่ทงไสยเวทขำวหรื
ั้
อไสยเวทดำ แล้ วอะไรคือ พลัง
วิเศษของจันทร์
หลรู้สึกว่ำเรื่ องรำวยิ่งซับซ้ อนมำกกว่ำเดิม ยิ่งรู้มำกเท่ำไร ยิ่ งมี
ข้ อสงสัยมำกขึ ้นเท่ำนัน้
“เล่ำมำ” รองผู้อำนวยกำรเอ่ย
จันทร์ สูดลมหำยใจเข้ ำปอดและถอนออกมำเบำๆ จำกนัน้ จึง
เริ่มเข้ ำเรื่ องรำวของตนเอง
ย้ อนกลับไปเมื่อสิบปี ที่แล้ ว จันทร์ อำศัยอยู่ในหมู่บ้ำนลับ แล
เขำเป็ นคนของหมู่บ้ำนลับแลมำตั ้งแต่กำเนิด
หมู่บ้ำนลับแลตั ้งอยู่ในพื ้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ซงึ่ เป็ นแหล่งให้ กำเนิดศิลำ
วิเศษ ผู้ที่อยู่ในหมู่บ้ำนจึงได้ รับพลังวิเศษจำกศิลำ และในขณะเดียวกันก็
มีหน้ ำที่ปกป้องศิลำ แต่นำนวันเข้ ำ กำรสืบทอดพลังวิเศษนันก็
้ ลดน้ อยลง
๑๐๒

มีเพียงไม่กี่คนในหมู่บ้ำนลับแลที่มี พลังวิเศษ แต่พลังวิเศษนัน้ ก็ไม่ ได้
แข็ ง แกร่ ง เหมื อ นไสยเวท แต่ จัน ทร์ คื อ หนึ่ ง ในไม่ กี่ ค นที่ ได้ รั บ สื บ ทอด
พลังนัน้ และพลังของจันทร์ ก็เป็ นเพียงกำรเห็นนิมิตเท่ำนัน้ แต่นิมิตที่
จันทร์ เห็นก็ไม่ได้ ชดั เจนถึงขึ ้นทำนำยอนำคตได้ ทังยั
้ งยำกที่จะควบคุมอีก
ด้ วย
หมู่บ้ำนลับแลอยู่อย่ำงสงบสุขและเป็ นกลำง มีกำรติดต่อกับทัง้
ไสยเวทดำและขำว ทุกอย่ำงดำเนินมำด้ วยดีจนกระทั่งวันหนึ่ง หมู่บ้ำน
ถูกคนกลุ่มหนึ่งเข้ ำมำโจมตีกะทันกันเพื่อแย่งศิลำวิเศษที่หมู่บ้ำนปกปั กษ์
รักษำไว้ แต่คนพวกนันไม่
้ ร้ ูที่ซ่อนศิลำ สุดท้ ำยจึงกลับไปมือเปล่ำ แต่กำร
บุกรุกในครัง้ นี ้ทำให้ คนในหมู่บ้ำนบำดเจ็บล้ มตำยไม่น้อย
พ่อแม่ของจันทร์ ก็เป็ นหนึ่งในผู้เสียชีวิต
เมื่อเล่ำมำถึงตรงนี ้ ผู้อำนวยกำรก็มีสีหน้ ำตึงเครี ยดยิ่งกว่ำเดิม
เขำยกมือขึ ้นเล็กน้ อยเป็ นเชิงให้ จนั ทร์ หยุดเล่ำเรื่ องก่อนครู่หนึ่ง
“แต่ โ รงเรี ย นตั ก ศิ ล ำให้ สั ญ ญำจะคุ้ ม ครองหมู่ บ้ ำ นลั บ แล
แลกเปลี่ยนกับกำรมอบศิลำ ทำไมพวกเรำถึงไม่ร้ ูเรื่ องหมู่บ้ำนถูกโจมตี”

๑๐๓

จันทร์ ส่ำยหน้ ำช้ ำๆ เป็ นกำรปฏิเสธว่ำตนก็ไม่ร้ ู เช่นกันว่ำทำไม
เรื่ องรำวจึงกลำยเป็ นแบบนัน้ “เรื่ องนัน้ ผมก็อยำกรู้ เหมือนกันว่ำทำไม
พวกคุณถึงทอดทิ ้งพวกเรำ”
ผู้อ ำนวยกำรไม่ ได้ ต อบค ำถำมนัน้ เขำเอนตัว พิ ง พนัก เก้ ำ อี ้
สีหน้ ำรำวกับกำลังครุ่นคิดอะไรบำงอย่ำง
ส่วนจันทร์ ก็เล่ำต่อว่ำ หลังจำกตนสูญเสียพ่อแม่ไปไม่นำน ธชำ
ก็เข้ ำมำในหมู่บ้ำนเพรำะกลุ่มคนที่โจมตีหมู่บ้ำนลับแลเดินทำงล่วงเข้ ำไป
ในพื ้นที่ของกลุ่มไสยเวทดำ หลังจำกซักไซ้ อยู่นำนก็ร้ ูว่ำคนกลุ่มนี ้เพิ่งไป
โจมตีหมู่บ้ำนลับแลมำ ธชำจึงเดินทำงมำดูสถำนกำรณ์ ของหมู่บ้ำนลับ
แล และนัน่ เป็ นครัง้ แรกที่ทำให้ จนั ทร์ ได้ พบกับธชำ
วันนันธชำยื
้
่นข้ อเสนอบำงอย่ำงให้ จนั ทร์ เขำบอกว่ำ หำกจันทร์
ยอมไปอยู่กบั กลุ่มไสยเวทดำ ธชำจะช่วยบูรณะหมู่บ้ำนจนกว่ำจะกลับมำ
สมบูรณ์ จันทร์ จึงเข้ ำร่วมกับกลุ่มไสยเวทตั ้งแต่นนเป็
ั ้ นต้ นมำ
“เขำทำอย่ำงนันไปเพื
้
่ออะไร” รองผู้อำนวยกำรถำม
“เรื่ องนันผมก็
้
ไม่ร้ ูเหมือนกัน”
“จันทร์ เธอมีอะไรมำยืนยันว่ำเธอเป็ นคนของหมู่บ้ำนลับ แล
จริงๆ” อำจำรย์สลิลถำม
๑๐๔

จันทร์ ไม่ตอบอะไร เขำเพียงเอือ้ มมือไปแตะดวงตำของตัวเอง
ก่อนจะดึงวัตถุบำงอย่ำงออกมำจำกดวงตำ มันคืออุปกรณ์ที่ช่วยอำพลำง
สีดวงตำที่แท้ จริงของจันทร์
เบื ้องหลังเปลือกตำนันคื
้ อดวงตำสีอำพันที่ส่องประกำยงดงำม
รำวกับอัญมณี จันทร์ ใช้ ดวงตำคู่นนั ้ จ้ องมองไม่ยงั ผู้อำนวยกำร “คุณคง
รู้จกั ดวงตำนี ้ดี”
แท้ จริ งแล้ วสำเหตุที่คนกลุ่มนัน้ หำศิลำไม่เจอนัน้ มีเหตุผลอยู่
แม้ เดิมที่ศิลำจะมีอยู่จริ ง แต่นำนวันเข้ ำพลังของศิลำก็หลวมรวมเข้ ำกับ
ชีวิตของผู้คนในหมู่บ้ำน อำนำจของศิลำจะจำรึ กลงบนดวงตำของผู้ถูก
เลือก ดวงตำของผู้มีอำนำจของศิลำแตกต่ำงจำกคนทัว่ ไปตรงที่ ดวงตำ
ของคนๆ นันจะเปล่
้
งประกำยสีอำพันรำวกับอัญมณี
เหมือนกับดวงตำของจันทร์
หำกสรุปให้ เข้ ำใจง่ำยคงกล่ำวได้ ว่ำ ดวงตำสีอำพันคือศิลำที่คน
เหล่ำนันหมำยปอง
้
แล้ วบทสนทนำในวันนันก็
้ จบลงเพียงเท่ำนัน้

๑๐๕

คืนนัน้ หลนอนพลิกตัวบนเตียงอยู่นำน แต่สดุ ท้ ำยก็หลับไม่ลง
เขำตัดสินใจเดินไปสูดอำกำศ ณ สวนด้ ำนนอกเพื่อคลำยควำมกังวลใจ
แต่ นั่ น ก็ ช่ ว ยได้ ไ ม่ ม ำกนั ก หลทรุ ด ตั ว ลงนั่ ง บนเก้ ำ อี ห้ ิ ว อ่ อ นในสวน
ปล่อยให้ สำยลมปะทะร่ำงกำย พลำงนึกถึงเรื่ องที่เกิดขึ ้นในวันนี ้ ทุกอย่ำง
มีแต่จะทำให้ เขำไม่สบำยใจ แต่เรื่ องที่เขำไม่สบำยใจที่สดุ คงไม่พ้นเรื่ องวี
ส ำหรั บ หล วี เ ปรี ย บเสมื อ นคนส ำคัญ ในครอบครั ว เป็ น เสมื อ นพี่ น้ อ ง
เป็ นเพื่อน เป็ นคนที่คอยอยู่ข้ำงกันเสมอ แต่วนั นี ้ทุกอย่ำงกลับเปลี่ยนไป
“วีไม่เป็ นอะไรหรอก” ทันใดนัน้ เสียงๆ หนึ่งก็ลอยแทรกเข้ ำมำ
เมื่อหันไปมองทำงต้ นเสียงก็เห็นว่ำจันทร์ ยืนอยู่บนระเบียงที่ไม่ไกลจำก
สวนนัก หลจึงเดินไปหำอีกฝ่ ำย พิงพลังกับรำวกำแพงแล้ วเริ่มบทสนทนำ
“นอนไม่หลับเหรอ”
“ครับ” จันทร์ ตอบรับเพียงเท่ำนัน้ แต่ไม่นำนเขำก็เอ่ยปำกต่อ
“หล มีบำงเรื่ องที่ผมควรบอกคุณไว้ ”
“…..” หลไม่ตอบอะไร เพียงแต่หนั หน้ ำไปมองอีกฝ่ ำย
“มีบำงอย่ำงที่ผมไม่ได้ พูดออกไป” จันทร์ สดู ลมหำยใจเข้ ำปอด
ก่อนจะเริ่มพูดต่อ “พ่อแม่ของผมเป็ นผู้นำหมู่บ้ำนลับแล”
๑๐๖

คำพูดของจันทร์ ทำให้ หลขมวดคิ ้วเล็กน้ อย “ถ้ ำนำยเป็ นลูกของ
ผู้นำหมู่บ้ำนก็หมำยควำมว่ำดำริน…”
หลเว้ น จัง หวะกำรพูด ไปครู่ ห นึ่ ง จัน ทร์ จึ ง พยัก หน้ ำ และเอ่ ย
ยืนยันควำมคิดของหล “ควำมจริ งดำริ นเป็ นน้ องสำวของผมเอง แต่ที่ผม
ไม่พดู ออกไปเพรำะกลัวว่ำเรื่ องจะวุ่นวำยยิ่งกว่ำเดิม”
“ตอนที่ ห มู่บ้ ำ นผมถู ก โจมตี ดำริ น ยัง เป็ นแค่ เ ด็ ก ไม่ ร้ ู ควำม
ผมนึกไม่ออกเลยว่ำผมจะดูแลเธอได้ ยังไงโดยไม่มีพ่อแม่ แต่ที่ผมกลัว
กว่ำนันคื
้ อ ถ้ ำเกิดเหตุกำรณ์แบบนี ้อีก ผมจะปกป้องเธอไว้ ไม่ได้ ”
“ถ้ ำนำยเป็ นห่ ว งดำริ นขนำดนั น้ ท ำไมถึ ง ทิ ง้ ดำริ น ไว้ ที่
หมู่บ้ำนล่ะ”
“ผมไม่ อ ยำกทิ ง้ เธอเลยสัก นิ ด ” จัน ทร์ พูด ด้ ว ยรอยยิ ม้ เศร้ ำๆ
“แต่คุณธชำสัญญำว่ำถ้ ำผมไปอยู่กับเขำ เขำจะช่วยดูแลหมู่บ้ำนและ
ดูแลดำริน เขำสัญญำว่ำจะให้ ดำรินมีชีวิตที่ปลอดภัย”
ควำมเงียบเข้ ำปกคลุมบรรยำกำศโดยรอบครู่หนึ่ง หลเอื ้อมมือ
ไปตบบ่ำจันทร์ เบำๆ เป็ นเชิงให้ กำลังใจ
“อีกเรื่ องหนึ่ง ควำมจริ งตอนที่หมู่บ้ำนเรำถูกโจมตี พ่อแม่ผม
พยำยำมติดต่อโรงเรี ยนตักศิลำแล้ ว เหมือนพวกเขำรับรู้ แต่เขำไม่มำช่วย
๑๐๗

เรำ ผมไม่ร้ ูว่ำมันเกิดอะไรขึ ้น เป็ นเรื่ องบังเอิญหรื อเขำตั ้งใจปล่อยให้ เรำ
ถูกโจมตีกนั แน่ แถมกลุ่มคนที่ถกู กลุ่มไสยเวทดำจับไปยังเสียชีวิตอย่ำงไม่
ทรำบสำเหตุ ดูไม่ออกด้ วยซ ้ำว่ำถูกฆ่ำหรื อฆ่ำตัวตำยกัน”
เรื่ องที่จันทร์ เล่ำทำให้ หลขมวดคิ ้วนิ่วหน้ ำอย่ำงไม่ร้ ู ตวั “แปลก
คนพวกนันฆ่
้ ำตัวตำยหนีควำมผิดงันเหรอ
้
แล้ วถ้ ำถูกฆ่ำ ใครเป็ นคนฆ่ำ
กันแน่”
“หล” จันทร์ เอ่ยชื่อคู่สนทนำพร้ อมมองอีกฝ่ ำยด้ วยแววตำจริงจัง
เขำอ้ ำปำกออกมำเล็กน้ อย คล้ ำยกับจะพูดอะไร แต่สดุ ท้ ำยเขำก็เงียบไป
ครู่หนึ่ง ก่อนจะพูดออกมำว่ำ “ระวังตัวด้ วยนะ”
จันทร์ ไม่เชื่อมัน่ ในกลุ่มไสยเวทขำวมำนำนแล้ ว และทุกอย่ำงที่
เขำรู้ ทำให้ เขำอดคิดไม่ได้ ว่ำทุกอย่ำงที่เกิดขึน้ กับครอบครัว กับหมู่บ้ำน
ของเขำอำจมี ก ลุ่ม ไสยเวทขำวอยู่ เ บื อ้ งหลัง บำงที ห ลอำจจะรู้ สึก ได้
เหมือนกัน แต่นนั่ ก็ไม่ใช่เรื่ องที่จะปั กใจเชื่อได้ ทนั ที ยิ่งสำหรับหล ยิ่งทำใจ
เชื่อได้ ยำก เพรำะโรงเรี ยนตักศิลำและกลุ่มไสยเวทขำวเป็ นเพียงสิ่งเดียว
ที่เชื่อมโยงระหว่ำงเขำและพ่อแม่ เป็ นสิ่งเดียวที่เขำเชื่อมัน่ มำตลอด และ
เป็ นเพียงสิ่งเดียวที่เขำมีในตอนนี ้
๑๐๘

หลยื น นิ่ ง อยู่ต รงนัน้ อี ก ครู่ ใ หญ่ มี ค วำมคิ ด มำกมำยปรำกฏ
ขึ น้ มำในหัว และเขำไม่ ส ำมำรถก ำจัด มัน ออกไปได้ เขำเงยหน้ ำ มอง
ท้ องฟ้ำสีทมิฬพลำงถอนหำยใจออกมำ ดวงตำเขำดูอ่อนล้ ำกว่ำครัง้ ไหนๆ
‘คืนนี ้ช่ำงเป็ นคืนที่ยำวนำน’
แสงแดดส่ อ งผ่ ำ นหน้ ำต่ ำ งเข้ ำมำกระทบร่ ำ งที่ น อนนิ่ ง อยู่
บนเตียง ดวงตำที่ไม่อำจทนต่อแสงแดดได้ เริ่ มกะพริ บถี่ๆ คงเป็ นเพรำะ
เมื่อคืนมีเรื่ องให้ คิดมำก หลจึงตื่นสำยกว่ำปกติ เมื่ออำบน ้ำแต่งตัวแล้ ว
ออกมำจำกห้ องก็ร้ ู ข่ำวว่ำตอนนีผ้ ้ ูอำนวยกำรและกลุ่มอำจำรย์กำลังคุย
เรื่ องบำงอย่ำงกันอยู่ นั่นไม่ใ ช่เรื่ องน่ำแปลกนัก ที่น่ำแปลกคือจันทร์ ถูก
เรี ยกเข้ ำไปในห้ องนันด้
้ วย
ยิ่งนึกถึงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ ้นเมื่อวำนหลก็ยิ่งกังวล
ลำงสังหรณ์บำงอย่ำงสัง่ ให้ เขำมุ่งตรงไปยังห้ องที่ทกุ คนประชุม
อยู่ เขำเร่ งฝี เท้ ำพลำงหลบทุกคนที่พยำยำมเข้ ำมำขวำง ยิ่งเข้ ำใกล้ ห้อง
นัน้ ใจเขำก็ยิ่งเต้ นไม่เป็ นจังหวะ มีอะไรบำงอย่ำงบอกเขำว่ำมีเรื่ องไม่ดี
กำลังเกิดขึ ้น
๑๐๙

เมื่อมำถึงหน้ ำห้ อง เขำก็ลงมือทุบประตูและบิดกลอนทันที แต่ก็
ไม่สำมำรถเปิ ดห้ องนัน้ ได้ เขำจึงใช้ พลังไสยเวทพังประตูบำนนัน้ เข้ ำไป
ภำพที่เห็นเบื ้องหน้ ำคือจันทร์ กำลังนั่งนิ่งอยู่บนเก้ ำอีต้ ัวหนึ่ง สีหน้ ำของ
เขำแสดงควำมหวำดกลัวอย่ำงปิ ดไม่มิด เม็ดเหงื่อผุดบริ เวณขมับจน
เส้ นผมสีเปลือกข้ ำวโพดบำงส่วนลู่ไปกับใบหน้ ำ ส่วนผู้ใหญ่คนอื่นๆ กำลัง
ออกควำมคิดเห็นบำงอย่ำงจนสุดท้ ำยก็มีคนเอ่ยสรุป
“ควำมคิดเห็นข้ ำงมำกเห็นด้ วยที่จะนำศิลำมำจำกจันทร์ ”
ทันทีที่ได้ ยินประโยคนัน้ ตัวของหลก็เย็นเยียบรำวกับถูกน ้ำเย็น
สำด เขำรู้ดีว่ำศิลำที่ทกุ คนพูดถึงคือดวงตำของจันทร์
“บ้ ำ ไปแล้ วหรื อ ไง คิ ด จะเอำดวงตำคนอื่น ไปง่ำยๆ อย่ ำงนัน้
เหรอ?!” หลส่งเสียงตวำดด้ วยอำรมณ์คกุ รุ่น
“ดวงตำเพียงข้ ำงเดียวเท่ำนันหล”
้
“ยั ง ไงเมื อ งลั บ แลก็ มี ห น้ ำที่ ม อบศิ ล ำให้ เรำแลกกั บ ควำม
คุ้มครองอยู่แล้ ว”
“ถือเป็ นกำรแสดงควำมบริ สทุ ธิ์ใจว่ำจันทร์ ไม่ได้ เป็ นคนทำลำย
ศิลำยังไงล่ะ”
“ทุกอย่ำงเพื่อคนของเรำ”
๑๑๐

พวกผู้ใหญ่ พยำยำมอ้ ำงเหตุผลในกำรกระทำของตน แต่ทุก
เหตุผลนันไม่
้ ต่ำงจำกข้ อแก้ ตวั เลยสักนิด
ดวงตำเพียงข้ ำงเดียวงันหรื
้ อ แต่ดวงตำข้ ำงเดียวก็ไม่หำอะไรมำ
ทดแทนไม่ได้ ไม่ใช่หรื อ
แลกกับควำมคุ้มครองงัน้ หรื อ พวกคุณเคยคุ้มครองหมู่บ้ ำ น
ลับแลจริงๆ หรื อ
เป็ น กำรแสดงควำมบริ สิ ท ธิ์ ใ จงัน้ หรื อ แค่ พิ สูจ น์ ว่ ำ จัน ทร์ ใช้
ไสยเวทไม่ได้ ก็พอแล้ วไม่ใช่หรื อ
เพื่อคนของเรำงันหรื
้ อ ทุกอย่ำงก็เพื่อตัวเองไม่ใช่หรื อ
หลหัน หน้ ำ ไปมองผู้อ ำนวยกำร ผู้ช ำยที่ เ ขำนับ ถื อ มำตลอด
ผู้ชำยที่เขำคิดว่ำจะหยุดเรื่ องนีไ้ ด้ แต่ผ้ ูอำนวยกำรกลับส่ำยหน้ ำน้ อยๆ
“หน้ ำที่ของฉันคือปกป้องคนโรงเรี ยนตักศิลำ หล ทุกคนตั ดสินใจแล้ ว
ฉันทำอะไรไม่ได้ แล้ ว”
เมื่ อ ได้ ฟั ง ดัง นัน้ ควำมอดทนของเขำก็ พังทลำย ควำมโกรธ
ทำให้ เขำไม่อำจนิ่งเฉย เขำอยำกฟำดฟั นเพื่อระบำยอำรมณ์ อยำกให้ ร้ ูวำ่
สิ่งที่คนพวกนี ้ทำมันไม่ถูกต้ อง แต่ยงั ไม่ทนั ที่เขำจะได้ ทำอะไร เขำก็ร้ ูสึก
๑๑๑

ว่ ำ ร่ ำ งกำยเริ่ ม แข็ งทื่ อ จนขยับ ไม่ได้ ควำมเจ็ บปวดเริ่ มกัดกิ นร่ ำงกำย
ไม่ต้องบอกก็ร้ ูว่ำเขำถูกใครบำงคนโจมตีเสียแล้ ว
แม้ เขำจะมีพลังมำกมำยแค่ไหน แต่จะให้ ต่อกรกับสถำนกำรณ์
ที่เสียเปรี ยบขนำดนี ้คงเป็ นไปได้ ยำก
หลล้ มลงกับพื ้น แล้ วไม่นำนภำพเบื ้องหน้ ำก็ดบั ลง
ท่ำมกลำงควำมมืดมิด หลเห็นผู้หญิงกลำงคนคนหนึ่งนัง่ อยู่บน
เก้ ำอี ้ ท่ำทำงเธอดูอ่อนล้ ำ สีหน้ ำเธอดูโศกเศร้ ำรำวกับกำลังข่มควำม
ทรมำน แต่ถึงอย่ำงนันเธอก็
้
ยงั หันมำส่งยิ ้มให้ เขำ
หลมองใบหน้ ำของหญิงคนนันอย่
้ ำงถี่ถ้วน ใบหน้ ำของเธอช่ำง
ไม่ค้ ุนตำ เขำมั่นใจว่ำไม่เคยได้ พบเธอมำก่อน แต่ควำมรู้ สึกบำงอย่ำง
บ่งบอกว่ำทังคู
้ ่ไม่ใช่คนอื่นคนไกล
หลพยำยำมเดินเข้ ำไปใกล้ แต่เมื่อก้ ำวเท้ ำไปข้ ำงหน้ ำกลับรู้สกึ
รำวกับถูกพลังบำงอย่ำงผลักออกมำ เขำมองไปรอบๆ เพื่อหำที่มำของ
พลังนัน้ แต่ก็ไม่พบอะไร เมื่อสบตำกับผู้หญิงคนนัน้ หลก็เห็นว่ำเธอกำลัง
ขยับริมฝี บำงพูดอะไรบำงอย่ำง เพียงแต่มนั เบำเสียจนเขำแทบไม่ได้ ยิน
“คุณพูดว่ำอะไร” หลเอ่ยถำมอีกฝ่ ำย
๑๑๒

ผู้หญิงคนนัน้ ยังคงขยับริ มฝี ปำกดังเดิม แต่หลก็ยังคงไม่ได้ ยิน
คำที่เธอพูด ดูรำวกับว่ำเธอกำลังพูดประโยคเดิมซ ้ำไปซ ้ำมำ
แต่เธอพูดว่ำอะไรกัน
หลพยำยำมเพ่งมองเธออีกครัง้ ริ มฝี ปำกสีซีดขยั บช้ ำๆ ทันใด
นันค
้ ำๆ หนึ่งก็ปรำกฏขึ ้นมำให้ ห้วงควำมคิดของหล
‘ปลดปล่อย’
“ปลดปล่อยงันเหรอ”
้
เมื่อเอ่ยถำมออกไป ผู้หญิงคนนันก็
้ คลี่ยิ ้ม
ออกมำเล็กน้ อย เป็ นรอยยิ ้มที่เปี่ ยมไปด้ วยควำมเศร้ ำ น ้ำตำหยดหนึ่งไหล
เปรอะข้ ำงแก้ มของเธอจนดูน่ำสงสำร
ตอนนันเอง
้ กลุ่มควันสีดำก็ปรำกฏขึ ้น หญิงคนนันมี
้ ท่ำทีตกใจ
เล็กน้ อย
ขณะที่หลพยำยำมจะเดินเข้ ำไปใกล้ เพื่อขับไล่กลุ่มควันพวกนัน้
ผู้หญิงบนเก้ ำอี ้คนนันก็
้ ถกู ควันกลืนกินไปเสียแล้ ว
หลสะดุ้งตื่น เหงื่อเย็นผุดออกมำจำกขมับ เขำหันมองรอบข้ ำง
อย่ำงหวำดระแวง ใช้ เวลำตั ้งสติไม่นำนเขำก็ร้ ู ตัวว่ำตนเองอยู่ในห้ องที่
ฐำนทัพ บนเก้ ำอี ้นวมที่อยู่ไม่ห่ำงจำกเตียงนักมีร่ำงๆ หนึ่งนัง่ อยู่
คนๆ นันไม่
้ ใช่ใครที่ไหนแต่เป็ นจันทร์ นนั่ เอง
๑๑๓

จันทร์ ยังมีรอยยิม้ ประดับอยู่บนใบหน้ ำอย่ำงที่มักมีเสมอมำ
เส้ นผมสีเปลือกข้ ำวโพดยังคงถูกรวบเก็บไว้ ด้ำนหลังดังเดิม สิ่งเดียวที่
แปลกไปคือผ้ ำผิดตำสีขำวที่ประทับอยู่บนดวงตำซ้ ำย
เมื่ อ เห็ น สี ห น้ ำของหล จั น ทร์ ก็ พ ยำยำมคลี่ ยิ ม้ เพื่ อ คลำย
ควำมกังวลของอีกฝ่ ำย “ตอนนี ้ไม่เป็ นไรแล้ วครับ พวกเขำใช้ เวทย์บรรเทำ
ควำมเจ็บปวดกับผม”
“แต่ ถึ ง อย่ ำ งนัน้ พวกเขำก็ ไ ม่ มี สิ ท ธิ์ อ ยู่ดี !” หลแผดเสี ย งด้ ว ย
ควำมเกรี ย้ วโกรธ
“ช่ำงเถอะครับ หำกกำรสละดวงตำของผม ทำให้ ผมไม่ถกู มอง
ด้ วยสำยตำเกลียดชังก็ค้ ุมค่ำแล้ วครับ ” นำ้ เสียงที่ออกมำจำกริ มฝี ปำก
จันทร์ ฟังดูเศร้ ำสร้ อย หลหวนนึกถึงแววตำของคนอื่นๆ ที่มองจันทร์ วันนัน้
ช่ำงเป็ นดวงตำที่มีแต่ควำมพยำบำท ควำมโกรธแค้ น
กำรที่ถูกจ้ องมองด้ วยสำยตำแบบนัน้ มันเจ็บปวดขนำดไหน
กันนะ
“ทุกคนมีเหตุผลของตัวเองเสมอ วีเคยพูดแบบนันใช่
้ ไหมครับ ”
จันทร์ เอ่ย ก่อนจะอธิ บำยเพิ่ม “ที่ทุกคนเลือกทำแบบนัน้ ก็เพรำะเขำมี
เหตุผลของเขำ”
๑๑๔

“เหตุผลของคนเห็นแก่ตวั น่ะสิ”
“แต่เหตุผลของคนเห็นแก่ตวั ก็เป็ นเหตุผลนะครับ”
หลมองหน้ ำเพื่อนที่อยู่เบื ้องหน้ ำแล้ วถอนหำยใจออกมำทีหนึ่ง
“นำยใจดีเกินไปแล้ ว”
“ไม่หรอกครั บ ผมก็มีเหตุผลของผมเหมือนกัน ” จันทร์ เพียง
คลี่ยิม้ ออกมำเล็กน้ อย ดวงตำของเขำซ่อนควำมรู้ สึกบำงอย่ำงเอำไว้
ควำมรู้สกึ ที่ล ้ำลึกเกินกว่ำจะอ่ำนได้ ด้วยสำยตำ
ยัง ไม่ ทัน ที่ ห ลจะถำมอะไรต่ อ จัน ทร์ ก็ พู ด ถึ ง เรื่ อ งอื่ น ขึ น้ มำ
เสียก่อน
“จริ งสิ ผมเอำนี่มำให้ ครั บ ” จันทร์ เอ่ยพลำงยื่นกระดำษแผ่ น
หนึ่ ง มำให้ ห ล กระดำษแผ่ น นัน้ ดูเ ป็ น กระดำษธรรมดำที่ ถูก พับ อย่ ำ ง
เรี ยบร้ อย แต่เมื่อคลี่กระดำษออกมำ หลกลับได้ พบกับลำยมือคุ้นตำ
ลำยมือของวี
หลเบิกตำกว้ ำง เขำหันไปมองจันทร์ ด้วยแววตำสงสัย แต่จนั ทร์
ไม่ได้ อธิบำยอะไรเพิ่ม เขำจึงก้ มหน้ ำอ่ำนเนือ้ ควำมในกระดำษแผ่นนัน้
ทันที
๑๑๕

การสูญเสียคือสิ่งที่มนุษย์ทกุ คนต้ องเผชิญ
ไม่อาจหลีกเลี่ยง
ไม่อาจหลบหนี
แต่สิ่งสาคัญคือ เราควรทาอย่างไรหลังจากการสูญเสีย
บางคนอาจรี บผลั ก ดั น ตนเองให้ แข็ ง แกร่ งเพื่ อ ไม่ ใ ห้
ความสู ญ เสี ย บั่ น ทอนตนเอง ขณะที่ บ างคนเลื อ กที่ จ ะจมดิ่ ง ไปกั บ
ความทุกข์ทรมาน
ผมก็เป็ นคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับการสูญเสียไม่ต่างจากมนุษย์
ทุกคน เหตุการณ์นนกั
ั ้ ดกร่อนจิตใจของผมอย่างโหดเหี ้ยม และมันคงเป็ น
เช่นนันไปอี
้ กนานแสนนาน จนกระทัง่ ผมเห็นทารกตัวน้ อยทังสองคน
้
อลิยา เด็กใหม่ที่ ย้ายมาวันนัน้ ตอนนีเ้ ธอไม่ใช่คนอื่นคนไกล
แต่เป็ นคนรักของผม และเป็ นแม่ของ ‘หลวิชยั ’ ลูกชายของผม ในขณะที่
อามันตร์ ได้ ลงเอยกับรังสิมนั ต์ ทัง้ คู่มีลูกชายหน้ าตาน่ารักน่าชังคนหนึ่ง
พวกเขาตั ้งชื่อให้ ลกู ชายคนนันว่
้ า ‘คาวี’

๑๑๖

การให้ กาเนิดลูกระหว่างไสยเวทขาวและไสยเวทดา ใช่ว่าไม่
เคยเกิดขึ ้นมาก่อน เพียงแต่เด็กที่เกิดมามักเป็ นเด็กธรรมดา ไม่มีพลังไสย
เวทใดๆ แต่ก็มีเรื่ องเล่าขานว่า ลูกที่เกิดระหว่างไสยเวทขาวและไสยเวท
ดาอาจกลายเป็ นผู้ที่ใช้ ได้ ทัง้ ไสยเวทขาวและไสยเวทดาจนกลายเป็ น
ผู้ยิ่งใหญ่
ผมเชื่อมาตลอดว่านัน่ เป็ นเพีย งเรื่ องเล่า จนกระทัง่ ได้ เห็นพลัง
ของหลและวี ถึงแม้ ทงั ้ สองยังเป็ นเพียงทารกที่ไม่สามารถแสดงพลังได้
แต่พวกเราต่างรู้ดีว่าเด็กทังสองคื
้
อเด็กที่เรื่ องเล่ากล่าวถึง
‘หลวิชัยกับคาวีอาจจะเป็ นสะพานเชื่อมระหว่างไสยเวทขาว
และดาก็ได้ ’ นัน่ คือคาที่อามันตร์ พดู และแน่นอนว่าผมเห็นด้ วย
แต่ แ ล้ ว ความเชื่ อ ของผมก็ พั ง ทลาย เมื่ อ พวกเราถู ก ไล่ ล่ า
พวกเขาคิดต่างจากเรา พวกเขาเกรงว่าเด็กทังสองคนนี
้
้จะมีพลังอานาจ
มากมายจนอยู่เหนือกว่าตน ดังนันพวกเขาจึ
้
งต้ องการกาจัดลูกของพวก
เราทิ ้ง
เราทั ง้ สี่ ค นพยายามต่ อ รองประนี ป ระนอม แต่ ก ลั บ ไม่ ไ ด้
ผล สุดท้ ายเราก็ต้องหนีหวั ซุกหัวซุน และพยายามปกป้องลูกของเราด้ วย
ทุกอย่างที่มี
๑๑๗

แต่การต่อสู้นนโหดร้
ั้
าย
ผมได้ รับบาดเจ็บ ขณะที่อามันตร์ พยายามออกไปต่อสู้ยื ้อเวลา
แต่สดุ ท้ ายเขาก็ไม่กลับมา
ความเจ็บปวดจากบาดแผลทาให้ สติผมเลือนราง ผมรู้เพียงว่า
หลังจากอามันตร์ หายตัวไป ผม อลิตา รังสิมนั ต์และเด็กทารกสองคนมา
ซ่อนตัวในโกดังแห่งหนึ่ง หลังจากนันผมก็
้
หมดสติไป
ตอนนัน้ สิ่ ง ที่ แ ย่ ที่ สุด ที่ ผมคิ ด ได้ คื อ ผมคงไม่ มี โอกาสได้ ตื่ น
ขึ ้นมาอีก
แต่ความเป็ นจริ งโหดร้ ายกว่านัน้
ผมตื่นมาท่ามกลางเสียงลมหวีดหวิวและเสียงหยาดฝนกระทบ
พื ้น โกดังกว้ างไร้ สญ
ั ญาณของสิ่งมีชีวิต มีเพียงผมที่นอนอยู่เพียงผู้เดียว
ผมรู้ทนั ทีว่ามีเรื่ องไม่ดีเกิดขึ ้น
วินาทีนนผมต้
ั้
องการให้ เรื่ องนี ้เป็ นเพียงฝันร้ าย
แต่ไม่เลย
นี่คือเรื่ องจริง

๑๑๘

“เกิดอะไรขึน้ ” ผมพึมพากับตัวเองเบาๆ เอ่ยคาถามที่ไม่มีทาง
ได้ รับคาตอบ หัวใจของผมบีบตัวจนรู้สกึ เจ็บไปทังอก
้ ความทรมานก่อตัว
ขึ ้น ความกลัว และความเจ็บปวดถาโถมเข้ าสู่จิตใจ
ผมเหลียวมองรอบกายอีกครัง้ หนึ่งจึงเห็นว่ามีกระดาษแผ่นหนึง่
ตกอยู่ไม่ไกลตัว มองปราดเดียวก็สัมผัสได้ ว่าเป็ นจดหมายที่สร้ างจาก
พลังไสยเวทดา ผมรู้ทนั ทีว่านี่เป็ นจดหมายจากอลิตา
เนือ้ ความในจดหมายไม่ได้ อธิ บายอะไร บอกเพียงสถานที่ๆ
หนึ่งเท่านัน้ วินาทีที่คลี่จดหมายออกมาในใจผมเต็มไปด้ วยความหวัง
หวังว่าจะได้ เจอเธอและลูกอีกครัง้ ผมรี บตรงไปสถานที่นนอย่
ั ้ างรี บร้ อน
ไม่สนใจแผลที่เปิ ดออก ไม่สนใจเลือดที่ไหลทะลักจากบาดแผล ผมเพียง
อยากไปถึงที่ๆ นันให้
้ เร็วที่สดุ
ใช้ เวลาครู่ หนึ่งก็มาถึงที่ๆ จดหมายระบุ ที่นี่ดูคล้ ายกับพืน้ ที่
ก่อสร้ างที่ถกู ทิ ้งให้ รกร้ าง ต้ นหญ้ าสีเขียวต้ นสูงขึ ้นเต็มพื ้น ขณะที่ไม้ เลื ้อย
นานาชนิดเลื ้อยพันโครงเหล็กที่ถกู ทิ ้งไว้ ผมเดินไปมาจนทัว่ แต่กลับไม่พบ
ใครเลย ความหวังที่มีเมื่อครู่ แหลกสลายไปในพริ บตา ขณะความกังวล
และความสิ ้นหวังเอ่อท่วมท้ นในจิตใจ
๑๑๙

ผมทรุ ดตัวนั่งลงบนพืน้ ที่ที่มีแต่วัชพืชปกคลุม ปล่อยให้ หยาด
ฝนซัดสาด ปล่อยให้ ตนเองจมดิ่งลงสู่ห้วงของความเจ็บปวด
‘ผมไม่เหลืออะไรอีกแล้ ว’ ผมคิดแบบนัน้
แต่ทนั ใดนัน้
ผมก็ได้ ยินเสียงร้ องของเด็ก เสียงนันไม่
้ ดงั มากแต่ก็ดงั พอให้ ผม
เดินตามหาต้ นเสียงได้
หัวใจผมกลับมาเต้ นรัวอีกครัง้
ยิ่ ง เข้ า ใกล้ เสี ย งนัน้ ก็ ยิ่ ง ชัดเจน เสี ย งทารกที่ ค้ ุน เคย เสี ยงที่
ผมรู้จกั ดี
ในที่สดุ ภาพทารกทัง้ สองคนก็ปรากฏตรงหน้ า ผมเอื ้อมมือสัน่
สะท้ านไปประคองเด็กทารกทังสองคนอย่
้
างมัน่ คง แนบไว้ กับอกราวกับ
สมบัติล ้าค่า
วิ น าที นัน้ ผมก็ ร้ ู ตัว ว่ า ผมไม่ มี เ วลาจมกับ ความเศร้ าโศกอี ก
ต่อไป

๑๒๐

๘
บุคคลในเงามืด

บุคคลในเงามื ด คื อ ใครบางคนที ่พยายามปกปิ ดตัวตนของ
ตนเอง
บางครั้ง บุคคลในเงามืดอาจเป็ นคนชักใยเรื ่องราวอยู่เบื้องหลัง
บางครั้ง บุคคลในเงามืดอาจเป็ นผูก้ ุมความลับบางอย่าง
หรื อบางครั้ง บุคคลในเงามืดอาจเป็ นเพียงผู้ที่ซ่อนตัวจากอะไร
บางอย่าง
แต่ไม่ว่าบุคคลในเงามืดจะเป็ นใคร พวกเขาก็ตอ้ งออกมายังทีๆ่
แสงสว่างส่องถึงในสักวัน
การที ่ ค นเหล่ า นั้ น ออกมาจากเงามื ดมั ก ท าให้ เ กิ ดการ
เปลี่ยนแปลงเสมอ แต่การเปลี่ยนแปลงนัน้ จะนาไปสู่ตอนจบแสนสุขสันต์
หรื อจะพาไปสู่ความพินาศ คงไม่มีใครให้คาตอบได้

๑๒๑

แสงแดดโพล้ เพล้ สาดส่องตามถนนย้ อมอาคารบ้ านเรื อ นให้
กลายเป็ นสีส้ม เงาของชายสองคนทอดยาวไปบนถนนก่อนจะหายเข้ าไป
ในบ้ านเด็กกาพร้ าบริ เวณชานเมือง เสียงเจือ้ ยแจ้ วของเด็กดังกระทบ
โสตประสาททันทีที่ก้าวเข้ ามาในรัว้ ประตู
ภาพเด็กๆ หลายคนกาลังเดินตรงเข้ าไปในอาคารเป็ นภาพที่น่
าคิดถึงไม่น้อย ไม่นานก็มีเด็กคนหนึ่งสังเกตเห็นผู้มาเยือน
“พี่หลนี่นา” เด็กคนนันหั
้ นมามองหลและชายอีกคนที่ยืนอยู่ไม่
ไกลกันนัก “แม่ครับ พี่หลมาแล้ ว” เด็กคนเดิมตะโกนบอกใครบางคนที่อยู่
ในอาคาร ไม่ น านเด็ ก คนอื่ น ๆ ก็ พ ากั น กรู ม ายื น รอบตัว หล พี่ ช ายที่
พวกเขารู้จกั มานาน
“พี่หล คิดถึงจังเลย” เด็กหญิงคนหนึ่งเอ่ยพลางยื่นแขนออกไป
เพื่อให้ หลอุ้มอย่างที่มกั ทามาเสมอ
“เป็ นไงกันบ้ าง สบายดีใช่ไหม” หลเอ่ยถามเด็กๆ ด้ วยน ้าเสียง
เป็ นกันเอง จันทร์ มองภาพตรงหน้ าพลางยิ ้มออกมาน้ อยๆ
“พี่หลคะ นัน่ ใครเหรอคะ” เด็กหญิงในอ้ อมแขนหลกระซิบถาม
พลางแอบมองจันทร์ อย่างกล้ าๆ กลัวๆ
“นัน่ พี่จนั ทร์ เพื่อนพี่เอง”
๑๒๒

หลังจากหลแนะนาจันทร์ ให้ เด็กๆ รู้ จัก เด็กๆ ก็เริ่ มกล้ าเข้ าหา
จันทร์ มากขึ ้น เด็กหนุ่มทังสองคุ
้
ยเล่นกับเด็กๆ อยู่ไม่นานก็มีเสียงหนึ่งเอ่ย
ทักขึ ้น
“หล มาแล้ วเหรอลูก ” เสียงนัน้ ปรากฏพร้ อมร่ างของหญิงชรา
คนหนึ่ง เธอคือคุณแม่ของบ้ านเลี ้ยงเด็กกาพร้ าแห่งนี ้และเป็ นคนที่เลี ้ยงดู
หล วีมาตั ้งแต่ทงสองจ
ั้
าความได้ “เข้ ามาข้ างในสิ ทุกคนรออยู่”
หลและจันทร์ มาที่นี่เพราะจดหมายจากวีที่บอกว่าให้ มาเจอกัน
ที่สถานรับเลี ้ยงเด็กกาพร้ า แต่คาว่า ‘ทุกคน’ ที่คุณแม่เอ่ยออกมาทาให้
ทังสองเผลอขมวดคิ
้
้วด้ วยความไม่เข้ าใจ
‘ทุกคนงัน้ เหรอ ไม่ได้ มีแค่วีสินะ’ หลคิดในใจก่อนจะบอกลา
เด็กๆ แล้ วเดินตามคุณแม่เข้ าไปในอาคาร
คุณแม่พาหลและจันทร์ เดินผ่ านห้ องพักของเด็กๆ ก่อนจะเดิน
ตรงไปยังอาคารที่อยู่ด้านหลังสวน หลจาอาคารนี ้ได้ ดี แต่ก่อนอาคารนี ้ใช้
เป็ นอาคารสาหรับจัดเก็บเอกสารของสถานรับเลี ้ยงเด็กกาพร้ า จึงเป็ น
อาคารที่ไม่ได้ เข้ ามาใช้ บ่อยนัก เมื่อก้ าวเข้ าไปด้ านในก็เห็นชัน้ เอกสาร
คุ้นตา บนชัน้ ยังมีแต่กระดาษอย่างเคย ริ มห้ องมีโต๊ ะเก้ าอีช้ ุดหนึ่งตั ้งอยู่
๑๒๓

เดิมทีเป็ นโต๊ ะเก้ าอี ้สาหรับนัง่ ตรวจสอบเอกสารในห้ องนี ้ ทุกอย่างในห้ อง
นี ้ยังคงเหมือนเดิม
เว้ นแต่ คนที่อยู่ในห้ อง
หลกวาดตามองชายสามคนที่อยู่ในห้ อง คนหนึ่งเป็ นคนที่เขา
รู้ จักดี ใบหน้ าสุขุม เส้ นผมหยักศกสีม่วงเม็ดมะปราง ริ มฝี ปากของเขา
คลีย่ ิ ้มอย่างอ่อนโยนแทนการทักทาย
“วี” หลเอ่ยชื่ออีกฝ่ ายออกมา ก่อนจะมองหน้ าชายอีกสองคน
อย่ า งพิ จ ารณา ชายทัง้ สองเป็ น คนดูมี อ ายุ คนหนึ่ ง มี เ ส้ น ผมด าเขม่า
ท่าทางเงียบขรึ ม ส่วนอีกคนเป็ นชายที่มีเส้ นผมสีนา้ ตาล เขานั่งอยู่บน
วีลแชร์ ที่ตั ้งอยู่ข้างโซฟา มองอีกฝ่ ายได้ ไม่นาน เขาก็หนั มามองหลแล้ วส่ง
ยิ ้มให้ เป็ นรอยยิ ้มที่เห็นแล้ วชวนให้ ร้ ูสกึ อบอุ่นอย่างบอกไม่ถกู
หลละสายตาจากชายแปลกหน้ า แล้ ว เอ่ ย ถามผู้ เ ป็ น เพื่ อ น
“พวกเขาเป็ นใคร”
“นั่งก่อนสิ” วียังไม่ทันตอบ ชายแปลกหน้ าที่นั่งวีลแชร์ ก็ชิงเอ่ย
เสียก่อน
ห้ องตกอยู่ในความเงียบครู่หนึ่ง ก่อนที่วีจะเอ่ยปากออกมาเป็ น
คนแรก “หล นี่อามันต์ พี่ชายของคุณธชา” วีพูดพลางผายมือไปทางชาย
๑๒๔

ผมดา ขณะที่ชายผมดาหยิบดอกบัวสีเงินออกมาเป็ นการยืนยันว่าตนคือ
พี่ชายของธชาจริงๆ
หลมองหน้ าอามันต์สลับกับมองหน้ าวีก่อนจะเอ่ยสิ่งที่ตนเอง
คิดอยู่ “พี่ชายธชา ก็หมายความว่าเขาเป็ น…”
“เป็ นพ่อของวี” อามันต์ตอบ
ถึ ง แม้ จ ะเป็ น สิ่ ง ที่ ห ลคิ ด ไว้ อ ยู่ แ ล้ ว แต่ เ มื่ อ ได้ ยิ น อี ก ฝ่ ายพูด
ออกมาจากปากก็อดตะลึงไม่ได้ ทว่าประโยคที่อามันต์พูดต่อแทบทาให้
หลลืมหายใจ
“ส่วนนี่หรัญญ์ ” อามันต์พูดพลางหันหน้ าไปทางชายผมน ้าตาล
“เขาเป็ นพ่อของนาย”
วีมองภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นตรงหน้ าพลางนึกถึงวันแรกที่เขา
ได้ พบกับอามันต์และหรัญญ์
วันนันวี
้ ขงั ตัวเองอยู่ในห้ องที่ธชาเคยพาตนและหลเข้ ามา ดาริน
เองก็นงั่ อยู่มมุ หนึ่งของห้ อง คอยมองดูวีด้วยความเป็ นห่วงอยู่ไม่ไกล
วีจ้องมองดอกบัวสีเงินที่วางอยู่บนโต๊ ะอย่างเหม่อลอย เรื่ องที่ได้
ฟั งจากธชาในวันนันท
้ าให้ เขามีคาถามมากมาย ทุกอย่างที่เขาเคยรู้มาดู
๑๒๕

ราวกั บ เป็ น เรื่ อ งโกหก เขาไม่ มั่น ใจด้ ว ยซ า้ ว่ า ควรเชื่ อ ใจใครระหว่ า ง
ผู้อานวยการกับธชา แต่ดอกบัวที่อยู่ตรงหน้ าทาให้ เขาเชื่อว่าบางทีเรื่ อง
ที่ธชาพูดอาจจะเป็ นความจริง
บางทีพ่อเขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่จริงๆ
บางทีเขาอาจจะถูกผู้อานวยการหลอกมาตลอด
ขณะที่กาลังจมดิ่งอยู่กบั ความคิด เสียงเปิ ดประตูก็ทาให้ วีหลุด
จากภวัง ค์ ผู้ ที่ ก้ า วมาในห้ อ งไม่ ใ ช่ ใ คร แต่ เ ป็ น ธชา“มี ค นแจ้ ง มาว่ า มี
ผู้
บุกรุก ตอนนี ้กาลังพาตัวไปที่ห้องประชุม จะไปด้ วยกันไหม” ธชา
พูดขึ ้นทันทีที่ก้าวเข้ ามาให้ ห้อง
วีไม่ตอบอะไร เขาเพียงยืดตัวตรงแล้ วหันไปบอกดาริ นให้ รออยู่
ให้ ห้องนี ้ก่อนจะเดินตามธชาไป
“ผู้บุกรุ กงัน้ เหรอ” หากเป็ นผู้บุกรุ กจริ งก็คงประหลาดไม่น้อย
เพราะเมื่อไม่กี่วนั ก่อนไสยเวทขาวเพิ่งบุกโจมตีที่นี่ อีกฝ่ ายคงไม่กลับมา
เร็วขนาดนี ้ แต่ถ้าไม่ใช่กลุ่มไสยเวทขาว วีก็คิดไม่ออกว่าจะเป็ นใครไปได้
“จะพูดว่าผู้บกุ รุกก็คงไม่ถกู คนของเราบอกว่าเจอพวกเขากาลัง
ตรงดิ่งมาที่นี่ก็เลยจับตัวไว้ ” ธชาตอบ
“หมายความว่าตั ้งใจเข้ ามางันเหรอ”
้
๑๒๖

“อาจจะเป็ นอย่างนัน”
้
หลังจากจบคาของธชา ทังคู
้ ่ก็เดินไปยังห้ องประชุมอย่างเงียบๆ
เมื่อมาถึงเขาก็เห็นคนของไสยเวทดาสามคนกาลังยืนคุมชาย
แปลกหน้ าสองคน คนหนึ่งเป็ นชายร่ างสูงท่าทางภูมิฐาน ส่วนชายอีก
คนหนึ่งนัง่ อยู่บนวีลแชร์
ธชาส่งสัญญาณให้ คนของเขาออกไปรอด้ านนอก ส่วนเขาเดิน
เข้ าไปใกล้ ‘ผู้บุกรุก’ ทังสองคน
้
วีมองการเคลื่อนไหวของธชาก่อนจะเดิน
ตามอีกฝ่ ายไป แต่จ่ๆู ธชาก็หยุดเดินกะทันหันราวกับตกใจอะไรบางอย่าง
ชายแปลกหน้ าผู้มีเส้ นผมสีเขม่าหันมาสบตาธชาก่อนจะเอ่ย
ทัก ทาย “ไม่ ไ ด้ เ จอกัน นานนะ น้ อ งชาย” จากนัน้ เขาก็ หัน มาสบตาวี
“ได้ เจอกันสักทีนะ ลูกชาย”
หลังจากนันอามั
้
นต์และหรัญญ์ ก็เริ่ มเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นกับ
พวกเขา
อามันต์ที่ทุกคนคิดว่าเสียชีวิตแล้ ว แท้ จริ งยังมีชีวิตอยู่ หลังจาก
เขาออกไปยือ้ เวลาให้ พวกหรั ญญ์ หนีไป เขาก็ถูกคนที่ตามล่าโจมตีจน
พลัด ตกลงไปในแม่ น า้ อามัน ต์ ไ ม่ ร้ ู ว่ า ตัว เองหมดสติ ไ ปนานแค่ ไหน
๑๒๗

แต่ร้ ู ตัวอีกครั ง้ ตนก็อยู่ ในโรงพยาบาล หมอที่เป็ นคนรั กษาเขาบอกว่ า
มีพลเมืองดีพบอามันต์หมดสติอยู่ไม่ไกลจากแม่น ้าสายหนึ่งจึงพาตัวมา
ส่งโรงพยาบาล
เมื่อมาถึงโรงพยาบาล หมอก็พบว่าตามร่ างกายของอามันต์มี
บาดแผลฉกรรจ์หลายแห่ง และมีอาการเลือดคลั่งภายในอวัยวะหลาย
ส่วนที่หาสาเหตุไม่ได้
แม้ อามันต์อยากจะออกตามหาคนอื่นมากแค่ไหน แต่ร่างกาย
ของเขาก็อ่อนแรงเกินกว่าจะขยับตัวไปไหนได้ หลังจากนอนพักอยู่ใน
โรงพยาบาลไม่นานเขาก็ได้ ยินข่าวว่ามีคนพบศพของผู้หญิงผมสีฝ่ นุ แดง
คนหนึ่ง
คาว่า ‘ผู้หญิงผมสีฝ่ นุ แดง’ ทาให้ เขาแทบหยุดหายใจ เขานึกถึง
ผู้หญิงที่เป็ นแม่ของลูกเขา ผู้หญิงที่มีผมสีฝ่ นุ แดงสวยงาม ผู้หญิงที่ได้ ชื่อ
ว่าเป็ นภรรยาของเขา
อามันต์ภาวนาให้ สิ่งที่เขาคิดเป็ นเพียงความกังวล แต่เมื่อได้
เห็นร่างไร้ วิญญาณเบื ้องหน้ า โลกทังใบของเขาก็
้
พงั ทลายลงไปทันที
รังสิมนั ต์จากเขาไปแล้ ว
๑๒๘

เหตุการณ์นนท
ั ้ าให้ อามันต์เสียหลักอยู่พกั ใหญ่ แต่หลังจากพัก
ฟื ้นร่ างกายมาระยะหนึ่งแล้ วเขาก็ตัดสินใจเข้ าไปหาข้ อมูลในโรงเรี ยน
ตักศิลา แต่เมื่อเข้ าไปในโรงเรี ยนก็มีคนรู้ทนั ทีว่าเขาบุกเข้ ามาจนเขาต้ อง
หาทางหลบเลี่ยงการปะทะ แต่ขณะนันเขาก็
้
เจอหรัญญ์อยู่ในห้ องๆ หนึ่ง
สภาพหรั ญ ญ์ ดูไม่ ส้ ูดี นัก ชายร่ า งสูง นอนหมดสติ อ ยู่ บ นพื น้
คิ ้วเข้ มขมวดเข้ าหากัน สีหน้ าดูทรมาน เหงื่อกาฬผุดเต็มใบหน้ า ขาทัง้
สองข้ างถูกตราบางอย่างประทับอยู่ ผิวหนังบางส่วนเปลี่ยนเป็ นสีดาจนดู
น่ า กลัว แม้ จ ะไม่ ร้ ู ว่ า เกิ ด อะไรขึ น้ แต่ ภาพตรงหน้ า ก็ ท าให้ เ ข้ า ใจได้ ว่า
อี ก ฝ่ ายก าลัง ตกอยู่ในอัน ตราย ดูจ ากสถานการณ์ แ ล้ วความโกรธคง
ทาให้ หรั ญญ์ ขาดสติจนบุกมาที่นี่ แต่กลับถูกอีกฝ่ ายเล่นงานเสียก่อน
ไม่ ต่ า งจากเขา เขาเองก็ เ ข้ า มาที่ นี่ โดยไม่ คิ ดให้ ร อบคอบก่ อ นเช่นกัน
หลังจากพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น อามันต์ก็ตดั สินใจพาหรัญญ์หนี
ออกจากที่นี่แล้ วค่อยคิดว่าจะทาอย่างไรต่อ
แม้ จะทุลักทุเล แต่ในที่สุดอามันต์ก็สามารถพาหรัญญ์ออกมา
จากโรงเรี ยนตักศิลาได้ แต่น่าเสียดายที่ขาของหรัญญ์ไม่สามารถกลับมา
ใช้ งานได้ เหมือนปกติ พอถามถึงเหตุการณ์วันนัน้ หรัญญ์ ก็เล่าให้ ฟังว่า
หลังจากตนพาเด็กทังสองคนไปไว้
้
ในที่ๆ ปลอดภัยแล้ ว ตนก็สืบรู้ว่าอลิยา
๑๒๙

ยังมีชีวิตอยู่ จึงเข้ ามาตามหาในโรงเรี ยนตักศิลา โดยไม่ทนั ระวังตัว เขาก็
ถูกโจมตีเสียก่อน แต่เรื่ องหนึ่งที่หรัญญ์มนั่ ใจ คือ อลิยายังอยู่ในโรงเรี ยน
ตักศิลา เพราะระหว่างที่หรัญญ์สลบไป เขาเห็นภาพอลิตาในฝันและบอก
ให้ ดูแลลูกๆ ให้ ดี อย่าเพิ่งห่วงเธอ และหรัญญ์มนั่ ใจว่านัน่ ไม่ได้ เป็ นเพียง
ความฝัน แต่เป็ นไสยเวทของอลิยาที่สื่อสารกับเขา
และนั่นคือเรื่ องที่ธชาและวีเพิ่งรู้ จากปากของทัง้ สองคน ส่วน
อามันต์และหรัญญ์ก็เพิ่งรู้จากวีวา่ ผู้อานวยการเล่าให้ หลและวีฟังว่าคนที่
ไล่ล่าพ่อแม่ของวีคือไสยเวทดา ดังนันเรื
้ ่ องที่ได้ ฟังจากผู้อานวยการและ
เรื่ องที่ได้ ฟังจากหรัญญ์จึงดูราวกับเป็ นหนังคนละม้ วน
หลังจากได้ ฟังเรื่ องราวทังหมด
้
จันทร์ ก็พึมพาออกมา “โรงเรี ยน
ตักศิลาอยู่เบื ้องหลังเรื่ องนี ้จริงๆ สินะ”
อามั น ต์ ห ยั ก หน้ าให้ จัน ทร์ แล้ ว พู ด เสริ ม ว่ า “ต่ อ ให้ เรารู้ ว่ า
โรงเรี ยนตักศิลาเป็ นผู้อยู่เบื ้องหลังแต่เราก็ไม่ร้ ู ว่าใครเป็ นคนออกคาสั่ง
อยู่ดี”
“ไม่ใช่ว่าพวกเขาทังหมดร่
้
วมมือกันหรอกเหรอ” หลเอ่ย
๑๓๐

เมื่อได้ ยินคาถาม วีก็ส่ายหน้ าช้ าๆ แล้ วอธิบายเพิ่ม “ไม่หรอก
หล ถ้ าเป็ นอย่างนัน้ จริ งเราคงไม่มีชีวิตอยู่รอดมาจนถึงตอนนี ้ อีกอย่าง
ถ้ าพวกเขาร่ วมมือกันคงไม่จาเป็ นต้ องทาลายศิลาเพื่อป้ายความผิดให้
จันทร์ หรอก”
นั่นคือเหตุผลว่าทาไมวีจึงมั่นใจว่าทุกคนในไสยเวทขาวไม่ได้
มีส่วนร่ วมกับเรื่ องนี ้ เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ที่ผ่านมาก็พอคาดเดา
ได้ ว่า เหตุผลหนอนบ่อนไส้ ทาลายศิลาก็เพื่อป้ายความผิดให้ ไสยเวทดา
และที่ เ ลื อ กลงมื อเวลานีอ้ าจเป็ นเพราะเขามั่น ใจว่าหากเกิด การต่อสู้
ตอนนี ้ ไสยเวทขาวเป็ นฝ่ ายได้ เปรี ยบเพราะหลและวีอยู่ฝ่ายไสยเวทขาว
แต่หลังจากทาลายกลุ่มไสยเวทดาได้ แล้ ว ชะตากรรมของหลและวีจะเป็ น
อย่างไรคงไม่มีใครรู้
“หนอนบ่อนไส้ คนนันคงมี
้
ความสามารถไม่น้อย ไม่อย่างนันคง
้
ปิ ดปั งเรื่ องราวมานานขนาดนีไ้ ม่ได้ ” คุณแม่เอ่ยออกมา แต่เดิม เธอเคย
เป็ นคนของโรงเรี ยนตักศิลา ถ้ าพูดให้ ถูกคือเธอเคยเป็ นหนึ่งในผู้บริ หาร
ของโรงเรี ยนตักศิลา เธอรู้ ดีว่ากลุ่มไสยเวทขาวทางานกันอย่างไร การที่
หนอนบ่อนไส้ ซ่อนตัวอยู่ในโรงเรี ยนมาได้ นานขนาดนี ้ เขาคงวางแผนมา
๑๓๑

เป็ น อย่ า งดี แ ละคงมี ค วามสามารถในการควบคุม บุค คลในโรงเรี ย น
ไม่น้อย
“ที่เราต้ องทาตอนนีค้ ือหาตัวคนนัน้ ๆ แล้ วเปิ ดโปงให้ ทุกคนใน
โรงเรี ยนตักศิลารู้ แต่จะทายังไง”
“เรื่ อ งนัน้ พอมี วิ ธี อ ยู่ ” หรั ญ ญ์ เ อ่ ย “กลุ่ม ไสยเวทขาวท างาน
ค่อนข้ างป็ นระบบมาแต่ไหนแต่ไร อาจเป็ นเพราะอยู่กันเป็ นกลุ่มใหญ่
เวลาออกคาสั่งจึงมีคาสั่งเป็ นลายลักษณ์ อักษรเพื่อไม่ให้ คนภายนอก
ปลอมแปลงข้ อมูลได้ ง่าย”
“แต่ทาแบบนันจะท
้ าให้ เหลือหลักฐานไม่ใช่เหรอ พวกเขาจะทา
อย่างนันท
้ าไม”
คาสั่งเป็ นลายลักษณ์ อักษรที่หรั ญญ์ พูดถึงคล้ ายกับเอกสาร
คาสัง่ แต่ถ้าหากคนพวกนันสื
้ ่อสารกันผ่านเอกสารจริ ง ถ้ าเอกสารถูกพบ
พวกเขาก็จะถูกเปิ ดโปงไม่ใช่หรื อ แล้ วทาไมเขาต้ องใช้ วิธีที่เสี่ยงต่อตัว เอง
ขนาดนัน้
คุณแม่ใคร่ครวญสิ่งที่หลพูดก่อนจะเอ่ยความเป็ นไปได้ ที่ตนเอง
คิด “ก็เป็ นไปได้ ว่าหนอนบ่อนไส้ คนนันอาจจะออกค
้
าสัง่ ปากเปล่า แต่ก็มี
อีกหลายเหตุผลที่พวกเขาจะออกคาสัง่ ผ่านลายลักษณ์อกั ษร”
๑๓๒

หลหันไปมองคุณแม่อย่างไม่ค่อยเข้ าใจ คุณแม่จึงอธิบายต่อ
“ตัวหนอนบ่อนไส้ อาจจะใช้ เอกสารแทนคาสั่งเพราะไม่อยากเปิ ด เผย
ตัว ตน อี ก อย่ า งเอกสารอาจไม่ ได้ สื่ อ ถึ ง ตัว หนอนบ่ อ นไส้ โดยตรง แต่
อาจจะใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ บ างอย่ า งที่ ร้ ู กั น แค่ ค นกลุ่ ม นั น้ ที่ ผ่ า นมากลุ่ม
ไสยเวทขาวก็เคยใช้ วิธีนี ้ในการสื่อสารเหมือนกัน”
แม้ เรื่ องที่คณ
ุ แม่พดู จะฟั งดูมีน ้าหนัก แต่จนั ทร์ ก็ยงั มีข้อสงสัยใน
เรื่ องนี ้อยู่ “ต่อให้ เป็ นอย่างนันจริ
้ งทาไมคนพวกนันถึ
้ งไม่ทาลายหลักฐาน
หลังจากทาภารกิจเสร็จล่ะ”
“เอกสารพวกนัน้ อาจระบุตัวคนที่ร่วมภารกิจในครั ง้ นี ้ ถ้ าเป็ น
แบบนันจริ
้ ง หนอนบ่อนไส้ อาจจะเก็บเอกสารพวกนันไว้
้ เป็ นหลักประกัน
ว่าตัวเองจะไม่ถูกหักหลังก็ได้ ” หรัญญ์ อธิบาย เขาเคยเห็นเอกสารของ
กลุ่มไสยเวทขาวในนัน้ มักมีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้ องในการทาภารกิจต่างๆ
เพื่อให้ หาตัวผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ ง่าย ไม่แน่ว่าเอกสารของหนอนบ่อนไส้ อาจมี
ข้ อมูลในส่วนนี ้ด้ วยเช่นกัน
วีขมวดคิ ้วคล้ ายกับกาลังครุ่ นคิดอะไรบางอย่าง ไม่นานเขาก็
เอ่ยสิ่งที่คิดออกมา “หรื อเขาอาจจะมัน่ ใจว่าไม่มีใครเข้ าใกล้ เอกสารพวก
นันได้
้ ”
๑๓๓

“หมายความว่ายังไง” หลถาม
“หล จาเรื่ องที่ผ้ อู านวยการพูดก่อนที่พวกเราจะออกไปตามหา
ศิลาได้ ไหม” วีพูดถึงตอนที่ผ้ อู านวยการบันทึกเอกสารเรื่ องการแบ่งกลุ่ม
การเดินทางตามหาศิล า เขาจาได้ ดีว่าผู้อานวยการเคยพูดว่าเอกสาร
ส่วนใหญ่ ที่เป็ นเอกสารออกคาสั่งการเคลื่อนไหวของกลุ่มไสยเวทขาว
มักจะเก็บรวมกันไว้ ที่หอสมุด ซึ่งเป็ นพื ้นที่ที่จะไม่ให้ บุคลากรทัว่ ไปเข้ ามา
ยุ่งและมีการใส่รหัสเพื่อความปลอดภัยอีกชันหนึ
้ ่ง
หลคิดถึงเหตุการณ์ตอนนันครู
้ ่หนึ่ง “ห้ องเก็บเอกสารในหอสมุด
งัน้ เหรอ ถ้ าอย่างนัน้ เราก็แค่ไปขอรหัสเปิ ดห้ องจากผู้อานวยการไม่ได้
เหรอ”
“ยัง ไม่ เ ข้ า ใจอี ก เหรอหล คนที่ อ อกค าสั่ง กั บ คนในโรงเรี ย น
ตักศิลาได้ คนที่ควบคุมทุกอย่าง คนเดียวที่ร้ ูรหัส คนที่ปกปิ ดทุกอย่างได้
มีแค่ผ้ อู านวยการคนเดียว” วีเอ่ยด้ วยน ้าเสียงจริงจัง
“ทาไมเขาต้ องทาแบบนันด้
้ วย” สิ ้นคาถามของหล ห้ องทังห้
้ องก็
ตกอยู่ความเงียบครู่หนึ่ง

๑๓๔

ไม่นานหรัญญ์ก็เป็ นฝ่ ายเอ่ยปากตอบคาถาม “อานาจยังไงล่ะ
ถ้ าทุกอย่างเป็ นไปตามแผนเขาก็จะกาจัดไสยเวทดาสาเร็ จ ทังยั
้ งได้ พวก
ลูกเป็ นเบี ้ยล่าง เขาจะได้ ทกุ อย่างที่เขาต้ องการ”
“ผู้อานวยการที่นายรู้ จักจะใช่ตัวตนของเขาจริ งๆ เหรอ บางที
เราอาจจะรู้จกั เขาแค่ด้านที่เขาอยากให้ เรารู้จกั ก็ได้ ” วีสบตาหลและจันทร์
“หล จันทร์ มีแค่พวกนายเท่านันที
้ ่จะหารหัสห้ องเก็บเอกสารมาได้ ”

๑๓๕

บุ ค คลในเงามื ด คื อ ใครบางคนที่ พ ยายามปกปิ ด ตัว ตนของ
ตนเอง
เพื่ออะไรงันหรื
้ อ
แต่ละคนคงมีเหตุผลต่างกันออกไป
สาหรับผมก็เพื่อรอเวลาที่เหมาะสมก็เท่านันเอง
้
แม้ จะอยากออกไปจากเงานี ้มากเท่าไร ก็ไม่สามารถออกไปได้
เพราะการปรากฏตัวของผมอาจทาให้ คนพวกนันระวั
้ งตัวมันขึ ้น
การปรากฏตัวของผมอาจทาให้ ใครหลายคนตกอยู่ในอันตราย
และการปรากฏตัวของผมอาจนาพาตัวเองไปสู่จดุ จบ
ผมจึ ง เลื อ กซ่ อ นตัว อยู่ต รงนี ้ มองเรื่ อ งราวที่ ด าเนิ น ไปอย่ า ง
เงียบๆ และรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อจบเรื่ องราวทุกอย่าง
แต่ร้ ูไหมว่าความน่ากลัวของการรอคืออะไร
ความน่ากลัวของการรอคือเรื่ องเหนือการคาดการณ์ เพราะต่อ
ให้ เกิดเหตุการณ์อะไรขึ ้น คนในเงามืดก็ไม่มีสิทธิ์ยื่นมือเข้ าไปยุ่งเกี่ยว
ดังนันผมจึ
้
งได้ แต่ภาวนาให้ ไม่มีเรื่ องเหนือความคาดฝันเกิดขึ ้น
แต่คาภาวนาของผมกลับไร้ ผล
๑๓๖

วันหนึ่งชายผมสีเขม่าก้ าวเข้ ามาหาผมด้ วยใบหน้ าที่คิ ้วแทบ
ผูกกันเป็ นปม มองปราดเดียวก็ร้ ูว่าเขาคงมากับข่าวร้ ายแน่ๆ
ชายคนนัน้ ทรุ ดตัวลงบนเก้ าอีท้ ี่ตั ้งไว้ มุมห้ อง ผมมองตามเขา
ก่อนจะหันวีลแชร์ ไปประจันหน้ าอีกฝ่ าย
“เกิดอะไรขึ ้น”
เขาเงยหน้ า มองตรงมายังผม “ดูเหมือนว่าโรงเรี ยนตักศิลาจะ
ถูกโจมตี” น ้าเสียงที่เปล่งออกมาเจือความตึงเครี ยด
ผมและอามันต์วางแผนเรื่ องการหาตัวคนที่ตามล่าลูกของพวก
เรามานาน ตั ง้ แต่ วั น นั น้ จนถึ ง วั น นี ท้ ุ ก อย่ า งแทบเป็ นไปตามที่ เ รา
คาดการณ์ไว้ ลูกพวกเราเติบโตมาอย่างปลอดภัยและกลายเป็ นส่วนหนึ่ง
ของโรงเรี ยนตักศิลา แผนขัน้ ต่อไปคือการค่อยๆ เผยตัวและบอกความ
จริ งกับเด็กหนุ่มทัง้ สอง แต่ยังไม่ทันได้ ลงมือ โรงเรี ยนตักศิลาก็ถูกโจมตี
เสี ย ก่ อ น ทุ ก อย่ า งโกลาหลไปหมด และการปรากฏตัว ตอนนี ก้ ็ ไม่ ใ ช่
ความคิดที่ดีเอาเสียเลย
“น้ องชายนายคงไม่คิดจะโจมตีโรงเรี ยนตักศิลาตอนนี ้ใช่ไหม”
ผมเอ่ยถามอีกฝ่ าย
๑๓๗

“ธชาไม่ทาอย่างนันหรอก
้
นอกจากเรื่ องตามหาฉันแล้ ว เขาก็ไม่
คิดจะยุ่งกับโรงเรี ยนตักศิลาเลยด้ วยซ ้า” อามันต์ร้ ูจกั น้ องชายของตัวเองดี
ความจริ งธชาไม่เห็นด้ วยกับการส่งเขาและอลิยาไปสอดแนมในโรงเรี ยน
ตักศิลาตั ้งแต่แรก น้ องชายของเขาไม่อยากให้ ทงสองไสยเวทมาเกี
ั้
่ยวข้ อง
กันด้ วยซ ้า เพราะเขาเชื่อว่าหากต่างคนต่างอยู่ก็คงไม่มีปัญหาอะไร
“แต่เขาอาจจะพยายามเข้ าไปตามหานายในโรงเรี ยนตักศิลาก็
ได้ ”
“ไม่หรอก บางทีหมอนัน่ อาจจะไม่ร้ ูด้วยซ ้าว่าคนที่ทาร้ ายเราคือ
ไสยเวทขาว แต่ต่อให้ หมอนัน่ รู้ก็คงไม่คิดจะทาอะไรบุ่มบ่าม เพราะเขารู้ดี
ว่าฉันยังปลอดภัย” ผมพยักหน้ าเห็นด้ วยกับคาพูดของอามันต์ เท่าที่ร้ ูมา
น้ องชายธชาไม่ชอบสุงสิงกับไสยเวทขาวนัก ทัง้ ยังไม่ใช่คนที่ทาอะไร
บุ่มบ่าม หากเขาไม่มั่นใจว่าอามันต์ถูกจับตัวไว้ ที่ไหนก็คงไม่บุกโจมตี
เอิกเกริกอย่างนันแน่
้ นอน
“ถ้ าอย่างนัน้ หนอนบ่อนไส้ คนนันสิ
้ นะที่เป็ นคนทาลายศิลาด้ วย
ตัวเอง”
“คงอย่างนัน”
้
“แล้ วเราจะทายังไงต่อ”
๑๓๘

“คงต้ องรอดูเหตุการณ์ต่อไป”
ผมคิดไม่ออกเลยว่าเราต้ องรอดูเหตุการณ์ต่ อไปอีกนานแค่ไหน
เพราะทุกอย่างล้ วนอยู่เหนือการควบคุมและเราแทบเดาทางไม่ ได้ ว่ า
หนอนบ่อนไส้ จะทาอะไรต่อไป นอกจากนีเ้ รายังรู้ แค่เหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้น
คร่าวๆ แต่เหตุการณ์ภายในเป็ นอย่างไรนันเป็
้ นเรื่ องที่หาคาตอบได้ ยาก
การรอคอยครัง้ นี ้ทรมานกว่าครัง้ ไหน อาจเป็ นเพราะว่าเราทาได้
เพียงรออย่างไร้ จุดหมาย และไม่นานเราก็ได้ ข่าวร้ ายว่ากลุ่มไสยเวทดา
ถูกไสยเวทขาวโจมตี แต่ข่าวร้ ายครัง้ นี ้มีข่าวดีแฝงอยู่ เพราะเราได้ ร้ ูว่าคน
ที่กลับไปพร้ อมกับไสยเวทขาวมีเพียงหลคนเดียวเท่านัน้ หมายความว่าวี
อยู่กบั ธชา
ตอนนัน้ เรารู้ ได้ ทันทีว่านี่คงเป็ นเวลาที่เหมาะสมที่จะออกไป
จากเงามืดนี ้เสียที

๑๓๙

๙
ความเชื่อใจ

บางครั้ง ความเชื่อใจเป็ นดัง่ เข็มทิ ศทีน่ าไปสู่ความสาเร็ จ
แต่บางครั้ง ความเชื่อใจก็เป็ นมือทาลายล้างทีท่ รงอานาจ
นั่ น เ ป็ น ส า เ ห ตุ ที่ ค ว า ม เ ชื่ อ ใ จ ก ล า ย เ ป็ น สิ่ ง ที ่ ง ด ง า ม
แต่ขณะเดียวกันก็แฝงไปด้วยความน่ากลัว
สุดท้ายแล้วความเชื่อใจจะนาพามนุษย์ ไปสู่ตอนจบแบบใด
คงขึ้นอยู่กบั มนุษย์คนนัน้ เชื่อใจคนถูกหรื อไม่
กลางดึก คื น หนึ่ ง จัน ทร์ เ สี ย้ วลอยอยู่เ หนื อ น่ า นฟ้ า แสงดาว
ประปรายอยู่ทั่วผืนฟ้าสีนิลกาฬ หลลืมตาขึน้ มากลางดึก ภายในห้ องมี
แสงนวลส่องเข้ ามาทางหน้ าต่าง เขาหวนนึกถึงคาที่วีเคยพูดเมื่อหลายวัน
ก่อน

๑๔๐

‘หล จันทร์ มีแค่พวกนายเท่านัน้ ที่จะหารหัสห้ องเก็บเอกสาร
มาได้ ’
หลถอนหายใจพลางหยัดตัวลุกนัง่ บนเตียง
‘คืนนี ้เขามีเรื่ องสาคัญต้ องทา’
จากวันที่ได้ พบวีก็ผ่านมาเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้ ว ตอนนี ้ไสยเวท
ขาวก าลั ง วุ่ น วายกั บ การหาตัว หนอนบ่ อ นไส้ จึ ง ไม่ มี ใ ครสนใจการ
เคลื่อนไหวของหลและจันทร์ มากนัก เวลานีจ้ ึงเป็ นเวลาอันเหมาะสม
ในการหารหัสเข้ าห้ องเก็บเอกสาร
หลก้ าวออกมาจากห้ องอย่างเงียบเชียบ ส่วนจันทร์ รออยู่หน้ า
ห้ องของหลอยู่ก่อนแล้ ว
“จันทร์ นายไปดูลาดเลาที่โรงเรี ยนแล้ วรอวีอยู่ที่นนั่ ฉันจะตาม
ไปทีหลัง”
“แต่ถ้านายถูกจับได้ ….”
จัน ทร์ ยัง พูด ไม่ จบประโยค หลก็ ส่า ยหน้ า “ถ้ า มี อ ะไรเกิดขึน้
กับฉัน วีจะรู้เอง”
จันทร์ ลงั เลอยู่ครูหนึ่งแต่สดุ ท้ ายก็ยอมทาตามคาพูดของหลแต่
โดยดี หลมองจันทร์ เดินออกไปจากอาคารจนลับสายตา แล้ วจึงตรงดิ่งไป
ยังโถงทางเดิน มุ่งหน้ าสู่ห้องทางานของผู้อานวยการ
๑๔๑

เด็กหนุ่มเจ้ าของผมสีแดงชาดเอือ้ มมือ ไปหมุนลูกบิดเพื่อเปิ ด
ประตู แต่ห้องถูกล็อกไว้ หลกุมจี ้รูปดาบที่แขวนอยู่บนคอก่อนจะหลับตา
ลงและนึ ก ถึ ง ภาพดาบคุ้น ตา ไม่ น านดาบเล่ ม งามก็ป รากฏในมือเขา
เขาง้ างมือแล้ วตวัดดาบลงบนกลอนประตู ลูกบิดที่เคยประทับบนประตู
แน่นค่อยๆ หลุดออกมา แต่ก่อนที่มันจะร่ วงลงพืน้ หลก็ตวัดมือไปรับไว้
อย่างรวดเร็ว ทุกอย่างเกิดขึ ้นโดยปราศจากเสียง
หลผลักบานประตูให้ เปิ ดออกแล้ วก้ าวเข้ าไปด้ านใน ภาพโต๊ ะ
ทางานและเอกสารมากมายปรากฏสู่สายตา ทุกอย่างเป็ นไปอย่างราบรื่น
จนหลแปลกใจ
ความจริ งเขาไม่ร้ ูด้วยซ ้าว่าจะหารหัสได้ จากห้ องนี ้หรื อไม่ หาก
มันเป็ นรหัสสาคัญขนาดนัน้ ผู้อานวยการคงจะเก็บไว้ ในที่ๆ ปลอดภัย
กว่านี ้ แต่ถึงจะคิดอย่างนัน้ พวกเขาก็มีทางเลือกไม่มาก มีแต่ต้องลอง
เสี่ยงดูเท่านัน้
แม้ จะหารหัสไม่ได้ แต่อย่างน้ อยขอให้ พบเบาะแสบางอย่าง
ก็พอ
หลค่ อ ยๆ รื อ้ ค้ น ของในห้ องที ล ะส่ ว น ตู้ ทุ ก ตู้ ลิ น้ ชั ก ทุ ก ชัน้
เอกสารทุกแผ่น เขาดูทุกอย่างอย่างละเอียดเพื่อให้ มั่นใจว่าตัวเองไม่
๑๔๒

พลาดอะไรไป แต่แล้ วมือที่กาลังจับเอกสารก็ต้องหยุดชะงักไปเพราะ
เด็กหนุ่มรู้สกึ ว่า มีใครบางคนอยู่ไม่ไกลจากเขานัก
หลวางเอกสารในมือลงแล้ วหันไปมองหน้ าประตู
ชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนัน้ ใบหน้ าของเขาดูตงึ เครี ยด คิ ้วทังสอง
้
ข้ างแทบจะผูกกันเป็ นปม เขาเปล่งเสียงน่าเกรงขามออกมา “รู้ตวั ใช่ไหม
ว่ากาลังทาอะไรอยู่”
“รองผู้อานวยการ” หลเอ่ยเรี ยกอีกฝ่ าย แต่ยังไม่ทันได้ อธิบาย
อะไรต่อ รองผู้อานวยการก็ตรงเข้ ามาพร้ อมกับใช้ พลังไสยเวทตรึงหลให้
หยุ ด นิ่ ง แต่ ก่ อ นที่ ร องผู้ อ านวยการจะเรี ย กคนอื่ น เข้ า มา หลก็ ชิ ง พูด
เสียก่อน “ผู้อานวยการกาลังหักหลังพวกคุณ!”
ค าพู ด ของหลท าให้ รองผู้ อ านวยการชะงั ก ไปครู่ หนึ่ ง
“หมายความว่ายังไง”
“เขาอยู่เบื ้องหลังเรื่ องทังหมด
้
เขาเป็ นคนทาลายศิลานัน่ แต่เขา
กลับป้ายความผิดให้ ไสยเวทดา”
รองผู้อานวยการส่ายหัวช้ าๆ ราวกับไม่เชื่อสิ่งที่ตนเองได้ ยิน “ไม่
ฉันรู้จกั เขามานาน เขาไม่มีทางทาอย่างนัน”
้

๑๔๓

“ผมมีหลักฐาน” หลเอ่ยด้ วยนา้ เสียงจริ งจัง “หลักฐานเรื่ องที่
เกิดขึ ้นเมื่อสิบกว่าปี ก่อน หลักฐานเรื่ องไสยเวทขาวไล่ล่าพ่ อแม่ของผมก็
อยู่ในห้ องเก็บเอกสารที่หอสมุด เราต้ องหารหัสห้ องนัน”
้
คาว่า ‘หลักฐาน’ ทาให้ รองผู้อานวยการต้ องครุ่นคิดสิ่งที่หลพูด
ให้ ม ากกว่ า เดิ ม เขาคลายไสยเวทที่ พัน ธนาการร่ า งของหลก่ อ นจะ
เอนหลังพิงกาแพงพลางทบทวนเรื่ องที่หลพูด หลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเขา
ก็เป็ นฝ่ ายถามคาถาม “นายมัน่ ใจใช่ไหมว่าหลักฐานทุกอย่างอยู่ในนัน”
้
หลไม่ตอบคาถาม เพียงแต่พยักหน้ ารับคาของอีกฝ่ าย
“นายคิดว่ารหัสอยู่ในห้ องนี ้งันเหรอ
้
คิดว่าผู้อานวยการสะเพร่า
ขนาดนันเลยหรื
้
อไง”
หลส่ายหน้ า “ถึงจะไม่เจอรหัส แต่เจอเบาะแสอะไรสักอย่าง
ก็ยงั ดี”
รองผู้อ านวยการมองหน้ า เด็ ก หนุ่ม เงี ย บๆ แล้ ว ถอนหายใจ
ออกมา เขายืดตัวตรงก่อนจะบอกเรื่ องที่เขารู้ ให้ เด็กหนุ่มฟั ง “รหัสห้ อง
เก็บเอกสารคือคาถาไสยเวทที่มีเพียงผู้อานวยการที่ร้ ู เราต้ องถามเขา
เท่านัน”
้
“ไม่ เราจะให้ เขารู้เรื่ องนี ้ไม่ได้ ”
“ไม่ต้องห่วง ฉันรู้จกั เขาดี ฉันรู้ว่าต้ องทายังไง”
๑๔๔

แม้ ทุ ก อย่ า งจะผิ ด พลาดไปหมด แต่ ก ารได้ คนใกล้ ตั ว
ผู้อานวยการมาช่วยอีกแรงก็นบั เป็ นเรื่ องที่ดี
“คุณคิดจะทาอะไรต่อ”
“เราจะไปหาผู้อานวยการ คืนนี ้ ที่โรงเรี ยนตักศิลา”
คาพูดของรองผู้อานวยการทาให้ หลใจหายวูบ “ผู้อานวยการ
ไม่ได้ อยู่ที่นี่เหรอ”
“ไม่ คื น นี เ้ ขาออกไปดู ส ถานการณ์ ที่ โ รงเรี ยน ” ขณะที่
รองผู้ อ านวยการก าลั ง อธิ บ าย เขาก็ หั น ไปเห็ น ใบหน้ าเด็ ก หนุ่ ม ที่
ฉายความกังวล
“เราต้ องรี บไปแล้ ว จันทร์ กาลังตกอยู่ในอันตราย”
แม้ รองผู้อานวยการจะไม่ได้ ถามอะไรเพิ่ม แต่ฟังจากนา้ เสียง
ร้ อนรนของหลก็บอกได้ ว่าจันทร์ คงอยู่ที่โรงเรี ยนตักศิลา
ไม่ น าน รองผู้ อ านวยการและหลก็ ม าถึ ง โรงเรี ย นในเวลา
อันรวดเร็ ว หลออกมาตามหาจันทร์ อย่างรี บร้ อนขณะที่รองผู้อานวยการ
ติ ด ต่ อ คนในฐานทัพ ให้ เ ตรี ย มตัว รั บ มื อ สถานการณ์ เ ลวร้ ายที่ อ าจจะ
เกิดขึ ้น
ขณะตามหาจันทร์ ผ้ ูอานวยการก็ตั ้งคาถามกับเด็กหนุ่ม “หล
นายรู้เรื่ องเมื่อสิบกว่าปี ก่อนกับเรื่ องรังสิมนั ต์มาจากไหน”
๑๔๕

“เรื่ องนันไว้
้ ค่อยพูดถึงเถอะครับ”
เมื่อพูดจบหลก็นิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง เขาฉุกนึกถึงเรื่ องที่ตนเองพูด
กับรองผู้อานวยการ
‘ผมมี ห ลั ก ฐาน หลั ก ฐานเรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ น้ เมื่ อ สิ บ กว่ า ปี ก่ อ น
หลักฐานเรื่ องที่ไสยเวทขาวไล่ล่าพ่อแม่ของผมก็อยู่ในห้ องเก็บเอกสารที่
หอสมุด เราต้ องการรหัสห้ องนัน’้
เขาพูดไปเพียงเท่านันนี
้ ่ แล้ วรองผู้อานวยการรู้เรื่ องรังสิมนั ต์ได้
อย่างไร นอกจากพวกเขาแล้ ว น่าจะมีเพียงหนอนบ่อนไส้ ที่ร้ ูเรื่ องนี ้
หลหันกลับไปมองรองผู้อานวยการทันที ตอนนัน้ เป็ นจังหวะ
เดี ย วกับที่ รองผู้อานวยการลงมื อโจมตีห ล เด็ ก หนุ่มเบี่ ยงตัวหลบการ
โจมตีนนั ้ ได้ อย่างฉิวเฉียด แล้ วเปลี่ยนจีร้ ูปดาบให้ กลายเป็ นอาวุธคู่กาย
ปั ดป้องการโจมตีของอีกฝ่ าย
พลังไสยเวทของรองผู้อานวยการและคมดาบของหลปะทะกัน
จนเกิดแสงแปลบปลาบ ก่อนที่หลจะเปลี่ยนพลังไสยเวทขาวเป็ นกรงเล็บ
แล้ วโจมตีรองผู้อานวยการกลับไป
รองผู้อานวยการพยายามหลบการโจมตีที่รวดเร็ วของอีกฝ่ าย
แต่เมื่อมองเบื ้องหน้ าอีกทีเขาก็พบว่าหลหายตัวไปแล้ ว ชายวัยกลางคน
๑๔๖

เดาะลิ ้นอย่างไม่พอใจก่อนจะจัดปกเสื ้อตัวเองให้ เข้ าที่ จากนันก็
้ ติดต่อคน
ในฐานทัพที่ตนสัง่ ให้ เตรี ยมตัวไว้ แล้ วออกคาสัง่ ด้ วยน ้าเสียงมัน่ คง
“จัดการผู้อานวยการซะ”
แท้ จริ งแล้ วคนที่รองผู้อานวยการติดต่อตั ้งแต่แรกคือกลุ่มคนที่
คอยรับใช้ ตนเอง ตอนนีผ้ ้ ูอานวยการไม่จาเป็ นสาหรับเขาอีกต่อไปแล้ ว
หากผู้อานวยการหายไปตอนนี ้ เขาก็จะกลายเป็ นคนที่มีอานาจสูงสุดใน
ไสยเวทขาว หลังจากนันเขาก็
้
จดั การป้ายความผิดให้ หลและวี แล้ วค่อย
กาจัดเด็กพวกนันทิ
้ ้งก็ไม่ใช่เรื่ องยาก
ในทางกลับ กั น ถ้ า ผู้ อ านวยการยัง มี ชี วิ ต อยู่ เ ขาจะตกที่ นั่ง
ลาบาก เพราะหากหลและวีพบผู้อานวยการและสามารถเข้ าไปในห้ อง
เก็บเอกสารได้ เด็กพวกนันจะได้
้
หลักฐานมัดตัวเขา แล้ วผู้อานวยการจะ
สามารถสัง่ ให้ คนในไสยเวทขาวที่เหลือมาหยุดแผนการของเขาได้
เอาล่ะ
คนที่เข้ าถึงผู้อานวยการได้ ก่อนคือผู้ชนะ
แต่ดเู หมือนเขาจะก้ าวนาเด็กพวกนันอยู
้ ่ก้าวหนึ่ง
รองผู้อานวยคิดพลางส่งเสียงหัวเราะในลาคอ

๑๔๗

หลที่หลบหนีรองผู้อานวยการพ้ นก็รีบออกตามหาจันทร์ ไม่นาน
เขาก็พบชายที่เขาตามหายืนนิ่งอยู่หน้ าหอสมุด
“จันทร์ ” หลส่งเสียงเรี ยกเพื่อนของตน
เมื่อจันทร์ ได้ ยินเสียงเรี ยก เขาก็หลุดออกจากภวังค์ ภาพเบื ้อง
หน้ า เขาคื อหลที่ดูหอบเหนื่อ ย มื อ ขวาของเด็ก หนุ่มผมสีเพลิงกาดาบ
ไว้ แน่น ยังไม่ทนั ได้ ถามว่าเกิดอะไรขึ ้น หลก็ชิงพูดเสียก่อน
“ทังหมดเป็
้
นฝี มือรองผู้อานวยการ”
จันทร์ ตะลึงค้ าง เขาพูดอะไรไม่ออก
“เมื่อกี ้เขาพยายามจะฆ่าฉัน”
จันทร์ พยายามทาความเข้ าใจสถานการณ์ทงหมดแล้
ั้
วรี บคิดว่า
ควรทาอย่างไรต่อ “เราควรบอกผู้อานวยการ”
หลพยักหน้ าให้ จนั ทร์ “’รี บตามหาผู้อานวยการกันเถอะ” หลพูด
แล้ วนิ่งคิดอะไรบางอย่างครู่ หนึ่ง “ก่อนมาที่นี่รองผู้อานวยการบอกว่า
ผู้อานวยการอยู่ที่โรงเรี ยน”
เมื่อจันทร์ ได้ ฟังก็ส่ายหน้ าทันที “รองผู้อานวยการคงโกหก ที่นี่
ไม่มีใครเลย แต่ว่าบนหอสมุดนัน่ …” จันทร์ เว้ นจังหวะไปคล้ ายจะพูดอะไร
ต่อ แต่สดุ ท้ ายก็ไม่ได้ พูดออกมา เขาเพียงหันไปมองหอสมุดในทิศทางที่
เขาเคยมองตอนแรก
๑๔๘

“หอสมุดนัน่ ทาไม”
จั น ทร์ ไม่ ต อบค าถามอี ก ฝ่ าย “เรื่ องนั น้ เอาไว้ ก่ อ นเถอะ
เรากลับไปตามหาผู้อานวยการดีกว่า”
“ไม่ ต้ อ งตามหาหรอก” ก่ อ นที่ ห ลและจัน ทร์ จ ะขยับ ไปไหน
เสียงๆ หนึ่งก็ดงั ขึ ้นเสียก่อน เมื่อหันไปมองต้ นเสียงก็เห็ นธชาค่อยๆ ก้ าว
ออกมาจากเงามืด ข้ างกายเขาคือชายวัยกลางคนที่ใบหน้ าคุ้นเคยอีกคน
หนึ่ง
ผู้อานวยการนัน่ เอง
จันทร์ และหลมองภาพเบื ้องหน้ าอย่างไม่เข้ าใจ
“ทาไมพวกคุณถึงอยู่ด้วยกันได้ ” จันทร์ เอ่ยกึ่งพึมพา
“เขาลักพาตัวฉันมาน่ะสิ” ผู้อานวยการพูดทีเล่นทีจริง
“ผมช่วยคุณไว้ ต่างหาก”
“ต่อให้ คณ
ุ ไม่ช่วยผมก็หาทางรอดด้ วยตัวเองได้ อยู่ดี”
ขณะที่ชายทังสองต่
้
อปากต่อคากัน จันทร์ ก็เป็ นฝ่ ายยุติสงคราม
น ้าลายโดยการตั ้งคาถาม “มันเกิดอะไรขึ ้นกันแน่ครับ”
ธชากระแอมออกมาก่อนจะเอ่ยปากพูด “ดารินเห็นนิมิตว่าจะมี
คนในไสยเวทขาวถูกทาร้ าย ผมเลยออกมาดูเสียหน่อย ไม่คิดว่าคนๆ นัน้
จะเป็ นผู้อานวยการของพวกคุณ”
๑๔๙

“ฉันก็สมั ผัสได้ ว่ามีคนจากไสยเวทดาบุกเข้ ามา ก็เลยออกมาดู
เสียหน่อย แต่กลับเจอพวกเดียวกันลอบทาร้ าย แต่ยงั ไม่ทนั ลงมือทาอะไร
ผู้นาไสยเวทดาก็มาขัดจังหวะเสียก่อน”
“หึ”
เมื่ อ เห็ น ชายทัง้ สองตัง้ ท่ า จะก่อ สงครามนา้ ลายอีก ครั ง้ หลก็
ถามต่อ “แล้ วยังไงต่อครับ”
“จู่ๆ ฉันหายตัวมาแบบนี ้ อีกสักพักพวกนันคงแห่
้
มาตามหา”
“แล้ วไสยเวทขาวคนอื่นๆ ล่ะครั บ หมายถึงคนที่ไม่ใช่คนของ
รองผู้อานวยการ”
ผู้อานวยการถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ “พวกเขาคงยังไม่ร้ ู
เรื่ องอะไร คงรู้ เพียงว่ามีคนในไสยเวทดาบุกเข้ ามาในฐานทัพ คงเป็ น
โอกาสเหมาะให้ พวกหนอนบ่อนไส้ ปัน้ นา้ เป็ นตัว ปั่ นหัวทุกคนว่าฉันถูก
ไสยเวทดาลักพาตัว และถ้ าเป็ นอย่างนัน้ พวกนายจะกลายเป็ นคนร้ าย
ทันที ส่วนรองผู้อานวยการคือคนที่มีอานาจสูงสุดตอนนี”้
เมื่อได้ ฟังเรื่ องราวจากปากผู้อานวยการ ความตึงเครี ยดก็เพิ่ม
มากขึ ้น หากเหตุการณ์เป็ นอย่างนันจริ
้ งก็เท่ากับว่าทุกคนในไสยเวทขาว
คงพร้ อมใจกันกาจัดพวกเขา
๑๕๐

“แต่ ถ้ า พวกเราเอาหลัก ฐานมาได้ เราก็ จ ะพิ สูจ น์ ไ ด้ ว่ า รอง
ผู้อานวยการเป็ นหนอนบ่อนไส้ แล้ วคนในไสยเวทขาวจะเลิกฟั งคาสัง่ รอง
ผู้อานวยการ”
ทุกคนพยักหน้ าให้ กบั คาของหล แต่ก่อนที่พวกเขาจะก้ าวเข้ าไป
ในหอสมุด ผู้อานวยการก็ยื่นกล่องใบหนึ่งให้ จนั ทร์ กล่องใบนันเป็
้ นกล่อง
สี่ เ หลี่ ย มจัตุรั ส ขนาดเล็ ก กว่ า ฝ่ ามื อ เล็ ก น้ อ ย ด้ า นนอกสลัก ลวดลาย
สวยงาม ดูแค่ภายนอกก็ร้ ูว่าต้ องบรรจุของล ้าค่าไว้ แน่
เมื่อจันทร์ เปิ ดฝาก็พบว่ามีอญ
ั มณีสีอาพันวางอยู่ภายใน
อดีต อัญมณีเม็ดนันเคยเป็
้
นดวงตาของจันทร์
“ฉันควรคืนมันให้ นาย” ผู้อานวยการเอ่ย
จั น ทร์ คลี่ ยิ ม้ ออกมา เขาปิ ดกล่ อ งนั น้ แล้ วยื่ น มั น กลั บ ให้
ผู้อานวยการ “คุณเก็บไว้ ก่อนเถอะครับ ผมยังไม่ต้องการมัน”
ผู้อ านวยการและหลมองเหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ อย่ า งไม่ เ ข้ า ใจ
ขณะที่ธชาส่งเสียงหัวเราะในลาคอ คล้ ายว่าเขาเข้ าใจการกระทาของ
จันทร์
เมื่อหลเห็นว่าจันทร์ ไม่มีท่าทีจะอธิบายอะไรเพิ่ม เขาก็ไม่คิดจะ
เซ้ าซี ้ต่อ หลหันไปมองรอบกายพลางกวาดตามองหาคนที่ควรจะมาถึง
๑๕๑

ทีน่ ี่แล้ ว แต่ถ้าไม่ทนั ได้ เอ่ยถามว่าคนที่ตนมองหาไปไหน วีก็ปรากฏตัวขึ ้น
พร้ อมกับอามันต์และหรัญญ์
“ทาไมเพิ่งมา” หลเอ่ยถามทันทีที่เห็นหน้ าอีกฝ่ าย แม้ จะฟั งเป็ น
คาถามที่เจือความไม่พอใจ แต่แท้ จริงแล้ วหลเพียงเป็ นห่วงอีกฝ่ าย
“เตรี ย มการในกรณี ที่ เ กิ ด เรื่ อ งเลวร้ ายที่ สุ ด น่ ะ ” วี ต อบหล
ก่อนจะหันไปเอ่ยกับธชา “ให้ ทกุ คนเตรี ยมตัวรับมือเรี ยบร้ อยแล้ วครับ”
หลั ง จากวี ไ ด้ ข่ า วจากธชาว่ า คนที่ ด าริ นนิ มิ ต รเห็ น คื อ
ผู้อ านวยการ วี ก็ คิ ด ได้ ว่ า บางที ผ้ ูที่ อ ยู่เบื อ้ งหลัง คงไม่ ใช่ ผ้ ูอ านวยการ
แต่เป็ นคนอื่นที่มีอานาจในโรงเรี ยนตักศิลา และหากเป็ นอย่างนันจริ
้ ง ก็มี
ความเป็ นไปได้ ในไสยเวทขาวอาจถูกปั่ นหัวให้ มาโจมตีพวกตน จันทร์ จึง
เตรี ยมคนในไสยเวทดาให้ พร้ อมรับถื อหากพวกตนถูกรุ มโจมตี แม้ การ
เตรี ยมการนี ้อาจเสี่ยงทาให้ เกิดสงครามระหว่างไสยเวทขาวและดา แต่ก็
ดีกว่าปล่อยให้ ทุกอย่างอยู่ภายใต้ การควบคุมของหนอนบ่อนไส้ และเขา
เชื่อว่าหากเกิดสงครามระหว่างกลุ่มไสยเวทจริ งๆ ธชาและผู้อานวยการ
คงมีความสามารถมากพอที่จะหยุดเหตุการณ์นี ้
“ครั ง้ นีฉ้ ันคิดผิดสินะ” วีหันไปพูดกับหล ก่อนหน้ าที่เขามั่นใจ
พอสมควรว่าผู้อานวยการเป็ นคนผู้เบื ้องหลังทัง้ หมดจนทาให้ เพื่อนของ
เขาตกอยู่ในอันตราย
๑๕๒

หลรั บ รู้ ถึ ง ความรู้ สึ ก ของวี จึ ง ยื่ น มื อ ไปตบบ่ า อี ก ฝ่ ายโดยไม่
พูดอะไร
“ไปกันเถอะ” อามันต์เอ่ย
แต่ ก่ อ นที่ ทุ ก คนจะเดิ น เข้ า ไปในอาคาร ผู้ อ านวยการก็ พู ด
บางอย่างขึน้ มาก่อน “เข้ าไปในนัน้ แค่บางคนเถอะ ถ้ าจะเกิดการปะทะ
กันด้ านนอกจริงๆ ก็ควรมีคนดูสถานการณ์ ”
เมื่อเห็นว่าไม่มีใครแย้ งความคิดเห็นของตน ผู้อานวยการจึงพูด
ต่ อ “ฉั น และธชาจะรออยู่ ด้ า นนอก ส่ ว นพวกนายที่ เ หลื อ เข้ า ไปเอา
หลักฐานเถอะ”
“แต่คณ
ุ เป็ นคนเดียวที่ร้ ูรหัส” วีแย้ ง
ผู้อานวยการยิม้ ออกมาเล็กน้ อยก่อนจะเดินเข้ าไปใกล้ วีแล้ ว
กระซิบรหัสให้ วีฟัง วีเป็ นคนฉลาด เรี ยนรู้ อะไรได้ เร็ ว เขาเชื่อว่า วีร้ ู ดีว่า
ต้ องใช้ รหัสอย่างไร
“รหั ส นั่ น เคยเป็ นความลั บ ก็ จ ริ ง ตอนนี เ้ ราทุ ก คนลงเรื อ
ลาเดียวกันแล้ ว ไม่จาเป็ นต้ องมีความลับต่อกันอีก”
“ถ้ า รหัส นั่น เป็ น ความลับ แล้ ว รองผู้ อ านวยการใช้ ห้ อ งเก็ บ
เอกสารพวกนันได้
้ ยงั ไง” หรัญญ์ตั ้งคาถาม ผู้อานวยการยืนยันด้ วยตัวเอง
๑๕๓

ว่ า รหั ส นี เ้ ป็ นความลั บ ถ้ าอย่ า งนั น้ คนที่ เ ข้ าห้ องนั น้ ได้ ควรมี แ ค่
ผู้อานวยการเพียงคนเดียวไม่ใช่หรื อ
ผู้อานวยการก้ มหน้ ามองพื ้นครู่หนึ่งก่อนจะอธิบายสาเหตุ “ฉัน
เป็ น คนเดี ย วที่ ร้ ู รหัส ก็ จ ริ ง แต่ ทุ ก ครั ง้ ที่ เ อาเอกสารไปเก็ บ ในห้ อ งนัน้
รองผู้อานวยการมักจะเข้ าไปด้ วยเสมอเพื่อยืนยัน ว่าเอกสารถูกเก็บไว้ ใน
ห้ องแล้ วจริ งๆ อาจจะเป็ นวันไหนสักวันที่ฉันพาเขาเข้ าในนันแล้
้ วเขาเอา
หลักฐานพวกนันมาซุ
้
กไว้ ” ผู้อานวยการกามือแน่น เขาเค้ นเสียงพูดรอด
ไรฟั น “เรื่ องทุกอย่างอยู่ใต้ จมูกฉันมาตลอด แต่ฉนั กลับไม่ร้ ูเรื่ องเลย”
ทุ ก อย่ า งตกอยู่ ใ นความเงี ย บครู่ ห นึ่ ง พว กเขารั บ รู้ ได้ ว่ า
ผู้อานวยการก็คงคับแค้ นใจกับเหตุการณ์นี ้ไม่น้อย
“ผมก็ จ ะอยู่ด้ านนอกด้ วย” จัน ทร์ พูดหลังจากทุกคนเงียบไป
พักใหญ่
“คิดดีแล้ วเหรอ” ธชาถามจันทร์ อีกครัง้ เพราะเขาคิดว่าบางที
การอยู่กับหลและวีอาจปลอดภัยกว่าอยู่กับพวกเขา แต่จันทร์ ก็ยังพยัก
หน้ ายืนยันคาพูดของตน
“คุณไปกันสี่คนดีแล้ วครับ อีกอย่าง….” จันทร์ หยุดพูดพลางเงย
หน้ ามองหอสมุด “มีเรื่ องในครอบครัวที่พวกคุณต้ องจัดการด้ วยนี่ครับ”
๑๕๔

หล วี อามัน ต์ และหรั ญ ญ์ ใ ช้ เ วลาไม่ น านก็ เ ข้ า ถึ ง ใจกลาง
หอสมุด วีเป็ นคนเดินนาทังสามขึ
้
้นไปยังชันสี
้ ่ ก่อนจะเดินผ่า นชันหนั
้ งสือ
มุ่งตรงไปทางเคาน์เตอร์ ที่อยู่ติดริ มห้ อง เมื่อเดินผ่านเคาน์เตอร์ ไปจะเจอ
ห้ องพักสาหรับบรรณารักษ์ หากดูผิวเผินจะดูไม่ต่างจากห้ องพักทัว่ ไปที่มี
เพียงโต๊ ะชงเครื่ องดื่ม โซฟา และโทรทัศน์ แต่ด้านข้ างโต๊ ะชงเครื่ องดื่ม มี
ประตูบานเล็กๆ อยู่
เมื่ อ เดิ น ผ่ า นประตู นัน้ เข้ า ไปจะพบชัน้ หลัง สื อ มากมายวาง
เรี ยงรายอย่างเป็ นระเบียบ ห้ องนี ้เป็ นห้ องสาหรับเก็บหนังสือที่ไม่ถูกยืม
หรื อค้ นหามาเป็ นเวลานานกว่าสิบปี
วี เ ดิ น ตรงดิ่ ง ไปยัง ชัน้ หนัง สื อ ชัน้ หนึ่ ง ที่ อ ยู่เ กื อ บด้ า นหลัง สุด
ดวงตาสีอัญชันไล่มองสันบนหนังสือที่วางเรี ยงรายอยู่บนชัน้ ก่อนจะดึง
มัน ออกมาคื บ หนึ่ ง แล้ ว ปล่ อ ยหนัง สื อ ค้ า งชัน้ อยู่อ ย่ า งนัน้ แล้ ว เริ่ ม ดึง
หนังสือเล่มที่อยู่ชนล่
ั ้ างออกมาในลักษณะเดียวกัน จากนันจึ
้ งหันหลังไป
มองชันหนั
้ งสือที่อยู่ด้านหลังแล้ วดึงหนังสือออกมาอีกสามเล่ม
รอไม่นานก็ได้ ยินเสียงกลไกอะไรบางอย่าง หนังสือทังห้
้ าเล่มถูก
ดึงกลับเข้ าไปในชัน้ หนังสือโดยอัตโนมัติ วงเวทย์แปลกตาที่เต็มไปด้ วย
อักขระวงหนึ่งปรากฏขึ ้นบนพื ้นก่อนที่มนั จะค่อยๆ จางหายไปและแทนที่
ด้ วยบันไดลงไปชันล่
้ าง ดวงไฟปริศนาถูกจุดขึ ้นเป็ นทาง
๑๕๕

วีหนั มาพยักหน้ าให้ ทุกคนเป็ นเชิงให้ เดินตามเขาลงไป อามันต์
จึงค่อยๆ ประคองหรั ญญ์ ให้ เดินไปพร้ อมกับเขา บันไดนัน้ ไม่ทอดยาว
มากนัก เดินลงมาเพียงไม่กี่ก้าวก็เจอประตูไร้ ลกู บิดบานหนึ่ง
วีถอยหลังก้ าวหนึ่ง แล้ วชูแขนไปด้ านหน้ า ตวัดมือไปมาคล้ าย
กับกาลังใช้ ปลายนิ ้วทังสี
้ ่วาดเป็ นรูปอะไรบางอย่างขณะที่ปากก็เอ่ยคาที่
ฟั งไม่เป็ นภาษาออกมา
จู่ๆ ก็มีอกั ขระปรากฏขึ ้นเบื ้องหน้ าวี แล้ วอักขระตัวนันก็
้ ประทับ
ลงบนประตู แสงสว่างสีขาวค่อยๆ แผ่จากอักขระไปฉาบไล้ บานประตู
ไม่นานประตูก็กลายเป็ นสีขาวผ่องก่อนจะมลายหายไป
วีถอนหายใจเฮือกใหญ่พร้ อมยกมือขึน้ ปาดเหงื่อกาฬที่ผุดอยู่
บนหน้ าผาก ก่อนจะหันมาเอ่ยกับหล “คิดว่าจะไม่สาเร็จซะแล้ ว”
หลเดินเข้ าไปตบบ่าอีกฝ่ าย “มีอะไรที่นายทาไม่ได้ ด้วยเหรอ”
ทังสองคนยิ
้
้มให้ กนั
ทันใดนันทุ
้ กคนก็ได้ ยินเสียงวัตถุปริ ศนาเคลื่อนที่แหวกอากาศ
ก่อนจะปั กลงอะไรบางอย่าง
“ฉึก!”
ทุกอย่างเกิดขึน้ รวดเร็ วจนหลและวีไม่ทั นได้ ตกใจ ภาพที่เขา
เห็นคืออามันต์และหรัญญ์ล้มลงบนพื ้น อามันต์ใช้ มือข้ างหนึ่งกุมบริเวณ
๑๕๖

ท้ อง เลือดสีแดงสดทะลักออกมาจากร่ องนิ ้ว ขณะที่หรัญญ์ล้มอยู่ไม่ไกล
หรัญญ์ พยายามขยับตัวไปใกล้ อามันต์เมื่อดูบาดแผลอีกฝ่ าย แต่ทันใด
นันก็
้ มีเส้ นด้ ายสีดาพุ่งมารัดคอเขาแล้ วกระชากไปด้ านหลัง
เมื่อเห็นเหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ หลและวีจึงเปลี่ยนจีใ้ ห้ กลายเป็ น
ดาบเตรี ยมรับมือศัตรูทนั ที
“หึ หึ” เสียงหัวเราะดังมาจากความมืดพร้ อมกับเสียงรองเท้ า
บดพื ้น
เมื่อคนๆ นันเดิ
้ นเข้ ามาใกล้ ก็ทาให้ เห็นใบหน้ าได้ ชดั ขึ ้น
รองผู้ อ านวยการย่ า งเข้ า มาใกล้ ห ลและวี อ ย่ า งไม่ เ กรงกลัว
มือข้ างหนึ่งของเขาจิกเส้ นผมของหรัญญ์ไว้ เส้ นเชือกสีดายังคงรัดอยู่บน
คอหรัญญ์ ส่วนปลายเชือกอยู่บนมืออีกด้ านของรองผู้อานวยการ
“พวกนายสองคนนี่ตายยากเหลือเกินนะ” รองผู้อานวยการพูด
พลางปรายตามองหรัญญ์ และอามันต์ “ถ้ าตายไปซะตั ้งแต่ตอนนันก็
้ คง
สบายไปแล้ ว”
วี แ ละ หลก้ า วอ อก มาด้ านหน้ าเ พื่ อ คั่ น ก ลางระหว่ า ง
รองผู้อานวยการและอามันต์ที่ได้ รับบาดเจ็บ
เด็ ก หนุ่ม ทัง้ สองไม่ เ อื อ้ นเอ่ ย ค าใด แต่ ก ลับ มองอี ก ฝ่ ายด้ ว ย
สายตาเคียดแค้ น
๑๕๗

ผู้ชายคนนี ้คือคนที่คิดจะฆ่าพวกเขา
ผู้ชายคนนี ้คือคนที่ทาลายครอบครัวของเขา
และผู้ชายคนนี ้คือคนที่ทาร้ ายพ่อแม่ของเขา

๑๕๘

๑๐
สีเทา

เมื่อมีพบ ย่อมมีจาก
เมื่อมีจุดเริ่ มต้น ย่อมมีจุดจบ
เมื่อมีขาว ย่อมมีดา
แต่นนั่ ไม่ใช่ทงั้ หมด
เมื่อมีพบ ย่อมมีจาก แต่การพบและการจากทาให้เราได้รู้จกั
เมื่อมี จุดเริ่ มต้น ย่อมมี จุดจบ แต่จุดเริ่ มต้นและจุดจบทาให้เรา
ได้เรี ยนรู้
เมื่อมีขาว ย่อมมีดา แต่ระหว่างขาวและดายังมีสีเทา
ท่ามกลางความแปลกแยกระหว่างสองสิ่ ง ยังมี ตรงกลางให้เรา
ค้นหาเสมอ

๑๕๙

“น่ากลัวเหลือเกินนะ” รองผู้อานวยการมองคนที่อยู่เบื ้องหน้ า
อย่ า งเย้ ย หยัน “อ่ อ แล้ ว ก็ ไ ม่ ต้ อ งห่ ว งพวกที่ เ หลื อ นะ ป่ านนี ค้ งก าลัง
วุ่นวายกับสงครามด้ านนอก”
คาพูดเพียงไม่กี่ คาของรองผู้อานวยการ ทาให้ ทุกคนรู้ ว่าข้ าง
นอกกาลังเกิดเรื่ องโกลาหล จึงไม่แปลกที่รองผู้อานวยการจะแอบเข้ ามา
ที่นี่ได้ โดยที่ไม่มีใครสังเกต
“แก!” หลแผดเสียงใส่อีกฝ่ ายอย่างเกรี ย้ วกราด
“ทาแบบนี ้ทาไม” หรัญญ์ถามด้ วยน ้าเสียงแหบแห้ ง
“ทาแบบนีท้ าไมงัน้ เหรอ ฉันก็แค่ทาหน้ าที่แทนผู้อานวยการที่
ไม่ ได้ เ รื่ อ ง ขอแค่ ก าจัด ไสยเวทด า ก าจัด เด็ ก อย่ า งพวกแก เราก็ จ ะมี
อ านาจเหนื อ กว่ า ทุ ก อย่ า ง! เราควบคุ ม โลกใบนี ย้ ั ง ไงก็ ไ ด้ ด้ ว ยซ า้ !
แต่ ผ้ ูอ านวยการหน้ า โง่ นั่น กลับ เอาแต่ เล่ น บทครู ผ้ ูแ สนดี ซุ ก หัว อยู่ใน
โรงเรี ยนบ้ าๆ นี่!”
“แกคิดผิดแล้ ว!” หรัญญ์ตะเบ็งเสียงใส่อีกฝ่ าย
“หึ เพราะคนอย่างพวกแกมันโง่เง่าอย่างนี ้ เราถึงทาได้ แค่ซ่อน
ตัวอยู่ในโรงเรี ยนแคบๆ”
พู ด จบรองผู้ อ านวยการก็ เ หวี่ ย งหรั ญ ญ์ เ ข้ าไปในห้ องเก็ บ
เอกสาร ลาตัวหรัญญ์ ชนเข้ ากับชัน้ หนังสือ ชายผมสีนา้ ตาลหล่นลงมา
๑๖๐

กระแทกพื ้นแล้ วหมดสติไป เอกสารมากมายกระจายเกลื่อนกลาดทัว่ ห้ อง
จากนันไฟสี
้ น ้าเงินนกพิราบจากไสยเวทของรองผู้อานวยการก็ก่อตัวขึน้
แล้ วแผดเผาวัตถุที่อยู่ในห้ อง
“ถึงเวลาที่ผ้ มู ีอานาจจะได้ ขึ ้นเป็ นใหญ่สกั ที ” แล้ วเขาก็เดินจาก
ไป ทิ ้งทังสี
้ ่คนให้ อยู่กบั เปลวเพลิง
หลและวี ตัง้ ท่ าจะตามผู้อ านวยการไปแต่ อีก ใจก็ ยัง เป็ นห่วง
พ่อของตน
อามั น ต์ ค่ อ ยๆ ยั น ตั ว ลุ ก ขึ น้ จากพื น้ มื อ ข้ างหนึ่ ง ยั ง คนกด
บาดแผลเอาไว้ ของเหลวกลิ่นสนิมทะลั กของมาจากปากแผลไม่หยุด
ใบหน้ าเขาดูขาวซีดจนน่ากลัว แต่ถึงอย่างนัน้ เขาก็แทบไม่แสดงความ
อ่อนแอออกมาให้ เด็กหนุ่มทังสองเห็
้
น
“ตามเขาไป พ่อจะพาอามันต์ออกไปจากที่นี่เอง”
“ไม่ไหวหรอก” หลแย้ งก่อนจะเดินเข้ าไปหาอีกฝ่ าย แต่วีกลับรัง้
ข้ อมือเขาไว้ เมื่อหันไปมองหน้ าอีกฝ่ ายก็เห็นว่าวีกาลังสบตาพ่อของตน
แม้ แววตาสีอญ
ั ชันจะฉายแววหวาดกลัวแต่ก็ยงั แฝงไปด้ วยความเชื่อมัน่
เชื่อว่าพ่อของเขาจะไม่เป็ นอะไร
เชื่อว่าพ่อของเขาจะช่วยพ่อของหลได้
เชื่อว่าทุกคนจะต้ องปลอดภัย
๑๖๑

เมื่อเห็นดังนันหลก็
้
หนั ไปมองหรัญญ์ที่นอนหมดสติ เขาเป็ นห่วง
พ่ อ ของตนเองจั บ ใจ วี ก็ ค งไม่ ต่ า งกั น แต่ ถึ ง อย่ า งนั น้ วี ก็ ยั ง เคารพ
การตัดสินใจของอามันต์
“ฝากพ่อผมด้ วยนะครับ” หลเอ่ยกับอามันต์
ชายผมสีดาเขม่าพยักหน้ ารับคาเด็กหนุ่มแล้ วก้ าวเข้ าไปในห้ อง
ที่ไฟลุกท่วม ตอนนี ้ไม่เหลือหลักฐานอะไรอีกแล้ ว แต่เขาเชื่ อว่าเด็กหนุ่ม
ทังสองคนต้
้
องหาทางออกให้ เรื่ องนี ้ได้ แน่ๆ
ควันหนาบดบังจนภาพเบื ้องหน้ าเลือนราง อามันต์ค่อยๆ เดิน
ไปด้ านหน้ าไม่สนใจไฟที่แผดเผาผิวหนัง เขาเพียงเดินตรงไปข้ างหน้ า
เรื่ อยๆ จนเจอร่ างคุ้นตา ชายผู้มีเส้ นผมสีน ้าตาล ชายที่สญ
ู เสียทุกสิ่งไป
พร้ อมกับเขา
อามันต์คกุ เข่าลงบนพื ้นแล้ วพูดกับร่างที่นอนไม่ได้ สติอยู่บนพื ้น
“ทุกอย่างใกล้ จบแล้ วหรัญญ์”
หลและวีวิ่งตามรองผู้อานวยการออกมา เมื่อเห็นแผ่นหลังของ
คนที่ตนเองตามอยู่ วีก็ไม่รอช้ า กระโจนไปด้ านหน้ าพร้ อมวาดคมดาบไป
ยังเป้าหมายทันที แต่รองผู้อานวยการเอนตัวหลบคมดาบพร้ อมตวัดขา
ใส่ร่างของวี
๑๖๒

วีเสียหลักทรุดเข่าลงบนพื ้นส่วน หลตั ้งดาบขึ ้นพร้ อมพุ่งตรงใส่
รองผู้อ านวยการ เพี ย งพริ บ ตา รองผู้อ านวยการก็ เ รี ย กเส้ น ด้ า ยสีดา
ออกมาผนึกการเคลื่อนไหวของดาบเล่มงาม แต่ขณะที่ไม่ทันระวังตัว
หลก็ใช้ กรงเล็บแหวกผ่านอากาศแล้ วตะบบลงบนไหล่รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการร้ องออกมาด้ วยความเจ็บปวดก่อนจะใช้ ด้าย
สีดารัดลาตัวหลแล้ วเหวี่ยงอีกฝ่ ายไปกระแทกชัน้ หนังสือ หลังจากนันก็
้
ปล่อยลูกไฟสีนา้ เงินใส่ร่างเด็กหนุ่มทัง้ สอง แต่ วีใช้ ไสยเวทห่อหุ้มแขน
ด้ านขวาแล้ วปั ดป้องการโจมตีนนั ้ ได้ ทันท่วงที แต่การกระทานัน้ ก็ทาให้
แขนของวีถกู เปลวเพลิงคลอกจนเป็ นแผลไหม้
หลยันตัวเองขึ ้นมาจากพื ้น ง้ างกรงเล็บแล้ วกระโจนไปด้ านหน้ า
ขณะที่วีจับดาบให้ มั่นแล้ วพุงโจมตีรองผู้อานวยการพร้ อมกับหล ผู้ถูก
โจมตีใช้ พลังไสยเวทเพื่อป้องกันการโจมตีพร้ อมใช้ ด้ายสีดาดึงชันหนั
้ งสือ
ให้ ล้มใส่เด็กหนุ่ม การโจมตีอย่างรวดเร็ วทาให้ หลและวีต้องผละมือจาก
การโจมตีมาป้องกันตัวเอง แต่ระหว่างที่ม่งุ ความสนใจกับการป้องกัน
ตัวเอง เส้ นด้ ายสีดาก็พ่งุ มารัดทังสอง
้
หลและวี พ ยายามท าลายเส้ นด้ ายที่ พั น ธนาก ารตั ว เอง
แต่เส้ นด้ ายนันกลั
้ บรัดลาตัวเน้ นขึ ้นจนเคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก รู้ตวั
อีกทีด้ายเส้ นนันก็
้ เหวี่ยงทังคู
้ ่ไปกระแทกกระจกหน้ าต่างอย่างแรง ร่ างทัง้
๑๖๓

สองปะทะกระจกจนกระจกแตกเป็ นเสี่ยง ร่ างเด็กหนุ่มลอยออกนอก
อาคาร แต่ก่อนที่ร่างจะปะทะพืน้ วีก็ร่า ยไสยเวทปกคลุมร่ างตัวเองและ
หล ทาให้ พวกเขาไม่ได้ รับบาดเจ็บมากนัก
รองผู้อานวยการมองภาพที่เกิดขึ ้นจากด้ านบนก่อนจะกระโดด
ลงมาด้ านล่างอย่างนุ่มนวลราวกับแรงโน้ มถ่วงไม่มีผลต่อเขา
หลและวีค่อยๆ พยุงตนขึน้ จากพืน้ เตรี ยมตัวรับมือการโจมตี
ของบุคคลที่ยืนอยู่ตรงหน้ า
บรรยากาศตกอยู่ในความเงียบครู่หนึ่ง มีเพียงเสียงลมหวีดหวิว
และเสียงการต่อสู้ที่ดงั มาจากที่ไกลๆ
เพียงพริ บตาปลายนิ ้วมือของรองผู้อานวยการก็ มีเส้ นด้ ายสีดา
ระโยงระยาง เส้ นด้ ายถูกขึงตรึ งไขว้ กันไปมา จากัดการเคลื่อนไหวของ
เด็กหนุ่มทังสอง
้
หากขยับตัวเพียงนิดเดียวก็คงถูกเส้ นด้ ายเฉือนร่ างกาย
หลและวีหยุดนิ่งอยู่กบั ที่ ทุกอย่างเกิดขึ ้นเร็วเสียจนพวกเขาไม่ทนั ตั ้งรับ
แต่ ถึ ง อย่ า งนัน้ หลก็ ยัง พยายามขยับ ตัว ท าให้ ร่ า งกายมี แ ต่
รอยบาด เลือดค่อยๆ ไหลซึม ย้ อมเสื ้อผ้ าให้ เจือด้ วยสีแดง
“ดิ น้ รนต่ อ ไปมี แ ต่ จ ะเจ็ บ ตัวเปล่ า ” รองผู้อ านวยการพูดด้ วย
นา้ เสียงเย้ ยหยัน แต่นั่นไม่ได้ ทาให้ หลหยุดการเคลื่อนไหว ตรงกันข้ าม
วีที่นิ่งไปครู่หนึ่งก็เริ่มเคลื่อนไหวด้ วยเช่นกัน
๑๖๔

เด็กหนุ่มทังสองจั
้
บดาบให้ มนั่ แล้ วฟาดไปด้ านหน้ า การกระทา
นันท
้ าให้ แขนของทัง้ สองถูกเส้ นด้ ายบาดจนเลือดไหลทะลักแต่นนั่ ก็ช่วย
ปลดพันธนาการสีดาออกไปได้
เมื่อเห็นว่าการตรึงความเคลื่อนไหวไม่ได้ ผล รองผู้อานวยการก็
คลายเส้ นด้ ายสีดาแล้ วโจมตีทงคู
ั ้ ่ด้วยลูกไฟสีน ้าเงินนกพิราบ เปลวเพลิง
มัจจุราชพุ่งตรงไปยังหล แต่วีเป็ นฝ่ ายก้ าวเข้ ามาขวางแล้ วใช้ ไสยเวท
ปั ด ป้ อ งได้ ทัน ขณะที่ ห ลกระโจนขึ น้ สูง แล้ ว จ้ ว งปลายดาบลงบนไหล่
ขณะที่มืออีกข้ างหนึ่งกดลาคอรองผู้อานวยการจนอีกฝ่ ายล้ มลงบนพื ้น
รองผู้อานวยการใช้ มือข้ างหนึ่งเรี ยกเปลวเพลิงออกมาอีกครัง้
เพื่ อ ใช้ มั น โจมตี ห ลในระยะประชิ ด แต่ ก ารเคลื่ อ นไหวของรอง
ผู้อานวยการช้ ากว่าวีไปก้ าวหนึ่ง วีใช้ ดาบของตนปั กลงบนมืออีกฝ่ าย
สกัดการโจมตีนนได้
ั ้ ทนั
รองผู้อานวยการตะเบ็งเสียงร้ องอย่างเจ็บปวด รู้ ตัวอีกทีเขาก็
นอนหงอยอยู่บนพื ้น ลาคอมีมือที่มีกรงเล็บแหลมคมสกัดการเคลื่อนไหว
บนไหล่ข้างหนึ่งมีดาบรู ปร่ างงดงามปั กอยู่ ส่วนฝ่ ามืออีกด้ านก็ถูก ดาบ
หน้ า ตาคล้ า ยกัน ปั ก ตรึ ง ไว้ กับ พื น้ เมื่ อ มองไปเบื อ้ งหน้ า ก็ เ ห็ น ดวงตา
สีอญ
ั ชันและดวงตาสีเลือดนกวาวโรจน์อยู่ท่ามกลางความมืด
เขาพลาดท่าให้ เด็กหนุ่มทังสองเสี
้
ยแล้ ว
๑๖๕

“มันจบแล้ ว” วีเอ่ยด้ วยน ้าเสียงเยือกเย็น
รองผู้อานวยการไม่ตอบรั บหรื อปฏิเสธคาพูดของวี เขาเพียง
หัวเราะในลาคออย่างไม่ยี่หระ
“ฉันมาช้ าไปหรื อเปล่า” เสียงๆ หนึ่งดังขึ ้น เมื่อหันไปมองก็เห็น
ผู้อานวยการยืนอยู่ไม่ไกล
รองผู้อานวยกันหันหน้ ามองผู้มาเยือนก่อนจะเปล่งเสียงลอด
ไรฟั น “แกคิดผิดแล้ วที่เข้ ามาหยุดฉัน”
คาพูดนันเรี
้ ยกให้ ผ้ อู านวยการปรายตาไปมองคนที่ นอนอยู่บน
พื ้น “เรื่ องเดียวที่ฉันคิดผิดคือการไว้ ใจคนอย่างนาย” พูดจบเขาก็เดินตรง
ไปยัง รองผู้อ านวยการ หลและวี ที่ เ ห็ น ดัง นัน้ จึ งดึงดาบที่ ปั กอยู่บนตัว
ศัต รู อ อก “ได้ เ วลาจบเรื่ องที่ นายก่อ ไว้ แล้ ว ” สิ น้ ค าพูด ผู้อ านวยการก็
กระชากรองผู้อานวยการขึ ้นมาจากพื ้น จากนันจึ
้ งหันไปพูดกับเด็กหนุ่ม
ทังสองคน
้
“ฉันจะจัดการเรื่ องที่เหลือต่อเอง พวกนายไปจัดการเรื่ องของ
นายเถอะ”
พูดจบผู้อานวยการก็กึ่งลากกึ่งพยุงร่ างรองผู้อานวยการให้ เดิน
ตรงไปในทิศทางที่ยงั คงมีเสียงการต่อสู้ดงั ระงม
“ไปกันเถอะ” วีพดู พร้ อมกับเดินนาหลเข้ าไปในหอสมุดอีกครัง้
๑๖๖

ใช้ เวลาไม่นานทัง้ สองก็มาถึงห้ องเก็บเอกสาร ตอนนีไ้ ฟสีฟ้า
นกพิราบมอดดับลงไปแล้ ว เหลือเพียงเถ้ ากระดาษที่เกลื่อนอยู่เต็มห้ อง
และพวกเขาไม่พบร่องรอยของอามันต์และหรัญญ์เลย ความรู้สกึ ไม่ดีเริ่ ม
ก่อตัวภายในใจ แต่ก่อนจะได้ พูดอะไรออกไป หางตาของหลก็เหลือบไป
เห็นร่างโปร่งแสงของผู้หญิงคนหนึ่ง
ผู้หญิงคนเดียวกับที่เขาพบในฝัน
ภาพตรงหน้ าทาให้ ชายหนุ่มทังสองหยุ
้
ดเคลื่อนไหว
หญิงคนนันส่
้ งยิ ้มอ่อนโยนให้ ทงคู
ั ้ ่ แล้ วเดินไปที่ไหนสักแห่ง
หลและวีหนั มามองหน้ ากันเล็กน้ อย แล้ วเดินตามร่ างโปร่ งแสง
ของหญิงคนนันไป
้ หญิงปริ ศนาเดินออกจากห้ องเก็บเอกสารย้ อนมาทาง
ห้ องเก็บหนังสือเก่า ออกมายังเคาน์เตอร์ ก่อนจะเดินลงไปยังชันล่
้ างสุด
มุมซ้ ายของหอสมุดเป็ นห้ องสืบค้ นที่นักเรี ยนห้ องธรรมดาอาจ
แวะเวียนมาเรี ยนห้ องนีบ้ ้ าง ส่วนภายในห้ องสืบค้ นมีห้องพักครู อยู่ห้อง
หนึ่ ง แต่ เ นื่ อ งจากมี ก ารสร้ างอาคารใหม่ ห้ อ งพัก ครู นี จ้ ึ ง ไม่ มี ค นใช้
รองผู้ อ านวยการจึ ง เปลี่ ย นมั น ให้ เป็ นห้ องท างานของตน เพราะ
รองผู้อานวยการเองก็มีหน้ าที่ดแู ลความเรี ยบร้ อยภายในหอสมุดด้ วย
ห้ อ งของรองผู้อ านวยการดูผิ ว เผิ น ก็ ไ ม่ ต่ า งจากห้ อ งท างาน
ธรรมดาๆ ห้ องหนึ่ง แต่ภายหลังตู้เก็บเอกสารมี วงเวทสีน ้าเงินประทับอยู่
๑๖๗

หญิงคนนันเดิ
้ นหายเข้ าไปในวงเวทนัน้ เมื่อหลและวีลองตามไปก็พบว่า
ตนเองสามารถเดินผ่านวงเวทย์นนได้
ั ้ เช่นกัน ภายในวงเวทย์มีห้องๆ หนึ่ง
เป็ นห้ องสีขาวสะอาดตา กลางห้ องมีเตียงตั ้งอยู่ อามันต์ยืนอยู่ปลายเตียง
ขณะที่หรัญญ์ คุกเข่าอยู่บนพืน้ เขาประคองมือของร่ างที่อยู่บนเตียงไว้
แน่นแล้ วซุกหน้ าลงบนมือขาวซีด
หญิงที่อยู่บนเตียงคือหญิงที่ทงสองคนเห็
ั้
นก่อนหน้ านี ้ ใบหน้ า
รู ป ไข่ ข องเธอซี ด เซี ย วราวกับ กระดาษ เส้ น ผมสยายไปทั่ว เตี ย งสีขาว
สายต่างๆ ระโยงระยางเต็มร่ าง รอบคอเธอมีสัญลักษณ์ สีแดงหน้ าตา
แปลกประหลาดปรากฏขึ ้น ร่างกายผอมผ่ายและขาวซีดจนเห็นเส้ นเลือด
ใต้ ผิวหนัง แต่ถึงอย่างนันเธอก็
้
ยงั ดูราวกับเจ้ าหญิงนิทราผู้งดงาม
หรัญญ์ เงยหน้ ามองหล ดวงตาของเขาแดงก่าราวกับเพิ่งผ่าน
การร้ องไห้ มา “หลมาหาแม่สิ”
หลยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้ พบแม่อีกครัง้
แววตาของเขาเริ่ ม สั่นระริ กขณะที่ เท้ า ค่อ ยๆ ก้ าวไปข้ า งหน้ า ก่ อ นจะ
ประคองมืออีกข้ างของผู้เป็ นแม่ขึ ้นมา
ทันใดนันทุ
้ กคนก็ร้ ูสกึ ราวกับมีคลื่นพลังงานพัดผ่านตัว เมื่อมอง
ภาพเบื ้องหน้ าอีกที ภาพที่ทกุ คนเห็นคืออลิยาในร่างโปร่งแสงเหมือนกับที่
๑๖๘

หลและวีเห็นก่อนหน้ าที่ เพียงแต่ครัง้ นีบ้ นคอของเธอมีสายใยบางอย่าง
เชื่อมระหว่างกายหยาบและกายละเอียด
เธอปรายตามองสายใยที่ พัน ธนาการเธอไว้ ด้ว ยสี ห น้ าเศร้ า
สร้ อย จากนันก็
้ เอ่ยกับทุกคน “พันธนาการเส้ นนี ้ทาให้ ฉนั ไปไหนไม่ได้ ”
“คุณอยู่ที่นี่มาตลอด” หรัญญ์พดู ด้ วยน ้าเสียงสัน่ เครื อ
“ฉันอยู่ที่นี่ อยู่ตรงนี ้ แต่ฉันไม่อาจอยู่กับคุณและลูกได้ อีกแล้ ว ”
อลิยาประคองใบหน้ าของอีกฝ่ ายเอาไว้
“หมายความว่ายังไง” หลถาม
“หล แม่ ต ายไปนานแล้ ว ร่ า งนี เ้ ป็ น เพี ย งเครื่ อ งมื อ จองจ า
วิญญาณของแม่เท่านัน”
้
คาพูดของอลิยาทาให้ ทกุ คนเกือบลืมหายใจ แม้ ใจหนึ่งจะรู้ดีอยู่
แล้ วว่ า อลิ ย าอาจจะไม่ อ ยู่ แ ล้ ว เมื่ อ ได้ มาเห็ น ร่ า งอี ก ฝ่ ายก็ ท าให้
มีความหวังขึ ้นมา แต่แล้ วสิ่งที่อลิยาพูดก็พงั ความหวังนันลงในพริ
้
บตา
“มันเกิดอะไรขึ ้นกันแน่” อามันต์เอ่ยถาม
อลิ ย าหลับ ตาลงครู่ ห นึ่ ง จากนัน้ ทุก คนในห้ อ งก็ ได้ เ ห็ น ภาพ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นวันนัน้

๑๖๙

หลังจากรังสิมนั ต์ อลิยา และหรัญญ์ถกู ไล่ล่าจนต้ องมาหลบอยู่
ในโกดัง ร้ างแล้ ว ทุ ก คนก็ ห ลับ ไปด้ ว ยความอ่ อ นล้ า อลิ ย าตื่ น ขึ น้ มา
กลางดึก เธอเห็นหรัญญ์ที่มีอาการบาดเจ็บนอนอยู่ไม่ไกลจากเธอ
แต่รังสิมนั ต์หายตัวไป และที่เลวร้ ายกว่านันคื
้ อทารกทังสองคน
้
ก็หายไปด้ วย เมื่อสารวจรอบๆ โกดังเธอก็พบเศษกระดาษใบหนึ่งตกอยู่
เธอเก็บขึน้ มาดูก็พบว่าเนือ้ ความในกระดาษระบุว่า อามันต์ตายแล้ ว
หากรังสิมนั ต์ไม่อยากเสียลูกไปอีกคนให้ พาลูกของหรัญญ์ไปมอบให้ ตน
เมื่ออ่านจบ อลิยาก็ร้ ู ทันทีว่านี่ต้องเป็ นจดหมายที่ผ้ ูปองร้ าย
พวกเธอส่งมาให้ รังสิมนั ต์แน่นอน อลิยาเชื่อว่าหากเป็ นสถานการณ์ปกติ
รังสิมนั ต์คงไม่ทาตามคาสัง่ นี ้ แต่ตอนนี ้เธอเพิ่งเสียคนรักของเธอไป จิตใจ
ของเธอบอบชา้ ขนาดไหนคงไม่มีใครรู้ หากเป็ นอลิยาเองที่ต้องเผชิญ
สถานการณ์ แบบนี ้ เธออาจจะยอมทาตามคาบอกในจดหมายฉบับนัน้
ก็ได้
อลิยามองจดหมายอีกครัง้ แล้ วพบว่าบนจดหมายมีสถานที่นัด
พบระบุอยู่ ที่นนั่ คืออาคารแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากโกดังร้ างแห่งนี ้มากนัก
เธอกาเศษกระดาษใบนันแน่
้ นแล้ วรี บออกตามหารังสิมนั ต์ทนั ที
เมื่อมาถึงดาดฟ้าบนอาคารเธอก็เห็นร่ างอรชรคุ้นตากาลังอุ้ม
เด็กสองคนอยู่เพียงลาพัง
๑๗๐

ส่วนรังสิมนั ต์ที่เห็นอลิยาตามมาก็แสดงอาการตกใจอย่างเห็น
ได้ ชดั นัยน์ตาของเธอยังคงมีน ้าตาคลอ
“คืนหลวิชยั ให้ ฉนั เถอะ” เธอขอร้ องรังสิมนั ต์
รั ง สิ มัน ต์ ส่ า ยหน้ า ใบหน้ า ของเธอเปรอะเปื อ้ นคราบน า้ ตา
ดวงตาบวมแดงจนดูน่าสงสาร “ฉันทาไม่ได้ ฉันไม่เหลืออะไรแล้ ว”
“ต่อให้ คนพวกนันได้
้ ตวั หลวิชยั ไป เขาก็ไม่ปล่อยเธอกับคาวีไป
หรอก” อลิยาพยายามเกลี ้ยกล่อมอีกฝ่ าย แต่จะเรี ยกว่าเกลี ้ยกล่อมคงไม่
ถูกนัก เพราะเธอคิดว่าคนพวกนันไม่
้ มี ทางปล่อยรังสิมนั ต์กับลูกของเธอ
ไปอย่างที่บอกในจดหมาย
คาพูดของอลิยาทาให้ รังสิมนั ต์ลงั เล ใจจริงเธอรู้ดีว่าคนพวกนัน้
ไว้ ใ จไม่ ไ ด้ แต่ ถึ ง อย่ า งนัน้ เธอก็ อ ยากลองเสี่ ย งดู ตอนนี เ้ ธอยอมท า
ทุกอย่างเพื่อให้ ลกู ของเธอปลอดภัย เธอเสียคนรักของเธอไปแล้ ว เธอไม่
อยากเสียแก้ วตาดวงใจของเธอไปอีก แต่ถึงอย่างไรสิ่งที่เธอทาก็ไม่ใช่
เรื่ องถูกต้ อง
ขณะที่ รั ง สิ มัน ต์ ก าลัง ลัง เล อลิ ย าก็ อ าศัย โอกาสนี พ้ ุ่ ง ตัว ไป
ด้ านหน้ าแล้ วฉวยตัวหลวิชยั มาไว้ ในอ้ อมกอด รังสิมนั ต์ที่เห็นเด็กน้ อยถูก
คว้ าไปก็ตกใจและรี บถอยหลังเพื่อไม่ให้ อลิยาคว้ าคาวีไปอีกคน
๑๗๑

ทัน ใดนัน้ ด้ า ยสี ด าเส้ น หนึ่ ง ก็ แ หวกทะลุอ ากาศตวัด ใส่ ร่ า ง
รังสิมันต์ แรงปะทะทาให้ รังสิมนั ต์เสียหลักตกลงจากอาคาร อลิยาภาพ
รี บเข้ าไปคว้ าตัวรังสิมนั ต์ไว้ ทนั ที แต่มือข้ างหนึ่งของเธอยังโอบลูกน้ อยไว้
ในอ้ อมกอดทาให้ ไม่มีแรงมากพอจะดึงรังสิมนั ต์ขึ ้นมา
“ฝากคาวีด้วย” รังสิมันต์พูดทัง้ นา้ ตาพลางยื่นลูกน้ อยไปแนบ
อกอลิยา
“ไม่นะ” อลิยาพยายามจะยือ้ รังสิมันต์ไว้ แต่เพียงเสี ้ยววินาที
เธอก็ เ ห็ น ด้ า ยสี ด าฉวยข้ อ เท้ ารั ง สิ มัน ต์ แล้ ว กระชากไปด้ านล่ างอย่าง
รวดเร็ว วินาทีที่มือของรังสิมนั ต์กาลังหลุดร่วงลงไป อลิยาทาได้ เพียงคว้ า
ร่างคาวีที่รังสิมนั ต์ยื่นมาแนบอกเธอ
ภาพรั งสิมันต์ที่กาลังร่ วงลงไปข้ างล่างทาให้ เธอต้ องหลับตา
เมื่ อ ลื ม ตามาอี ก ครั ง้ เธอก็ เ ห็ น ร่ า งเพื่ อ นสาวนอนแน่ นิ่ ง อยู่ บ นพื น้
ห่างออกไปไม่ไกลมีผ้ ชู ายคนหนึ่งยืนอยู่
รองผู้อานวยการโรงเรี ยนตักศิลา
อลิยารู้ดีว่าเธอคงเหลือเวลาอีกไม่มาก เธอจึงหนีลงไปจากตึก
นัน้ แล้ วพาเด็กทารกทัง้ สองไปซ่อน ก่อนจะใช้ ไสยเวทเขียนจดหมายไป
บอกที่ซ่อนของเด็กทารกกับหรัญญ์
๑๗๒

เธอใช้ เวลาที่เหลืออีกเล็กน้ อยหลอกล่อรองผู้อานวยการให้ ออก
ห่างจากลูกของเธอ แต่ระหว่างที่เธอกาลังหนีเข้ าไปในตรอกเล็กๆ ของ
เมือง เธอก็ถูกเปลวไฟสีน ้าเงินนกพิราบโจมตีเสียก่อน ร่ างของเธอล้ มลง
กระแทกพื ้นทันที
เธอรู้สกึ ว่าเธอไม่สามารถควบคุมร่างกายได้ อีกต่อไป เปลือกตา
หนั ก อึ ง้ แ ข นข า ก็ ไร้ เ รี่ ย วแรง สา ย ต า ข อง เธอ เหลื อ บไปเห็ น
รองผู้อานวยการกาลังเดินตรงมาทางเธอ
“เก่งนักนะทาให้ เรื่ องวุ่นวายขนาดนี ้ คงไม่อยากจากไปสบายๆ
สินะ” พูดจบรองผู้อานวยการก็ร่ายอาคมบางอย่าง ทันใดนัน้ เธอก็ร้ ู สึก
ร้ อนผ่ า วบริ เ วณคอ ไม่ น านก็ มี สั ญ ลั ก ษณ์ สี แ ดงปรากฏรอบคอเธอ
เธอรู้จกั สัญลักษณ์นี ้
สัญลักษณ์นี ้คืออาคมสลักวิญญาณ
เมื่อมนุษย์หมดลมหายใจ วิญญาณและร่างจะแยกออกจากกัน
แต่ด้วยอาคมนี ้จะสามารถสลักวิญญาณให้ อยู่ในร่าง แม้ จะฟั งดูเป็ นเรื่ อง
ดี แต่ความจริ งแล้ วสิ่งนี ้ไม่ต่างกับการขังวิญญาณไว้ ในกรง วิญญาณนัน้
จะต้ องทุกข์ทรมานกับการติดอยู่ในกรงขัง ไม่สามารถไปยังภพภูมิของ
ตนเองได้ ทังยั
้ งต้ องทรมานกับอาคมที่กดั กร่อนตนเอง
จากนันเธอก็
้
หมดลมหายใจ
๑๗๓

แต่เธอไม่อาจไปไหนได้
กลับมามีชีวิตไม่ได้
แต่ก็ตายไม่ได้
ความหวังเดียวที่จะหลุดพ้ นจากความทรมานนี ้คือการมีใครสัก
คนปลดปล่อยเธอ ทาลายพันธนาการที่เชื่อมโยงระหว่างวิญญาณและ
ร่างของเธอ
แต่กว่าจะมีวันนัน้ เธอคงต้ องจมอยู่กับความทรมานนีไ้ ปอีก
นานแสนนาน
ความทรงจ าของอลิ ย าช่ ว ยปะติ ด ปะต่ อ เรื่ อ งราวในอดี ต
แต่นอกจากเรื่ องราวที่เห็นแล้ วทุกคนยังสัมผัสได้ ถึงความทุกข์ทรมานที่อ
ลิยาต้ องพบเจอ
ภาพทุกอย่างกลับมาเป็ นเหมือนเดิม
กายละเอียดของอลิยาหันมาสบตากับวี “รังสิมนั ต์รักลูกมากนะ
คาวี”
วีไม่ตอบอะไร เขาเพียงพยักหน้ าให้ อีกฝ่ าย เพียงความทรงจา
เมื่อครู่ก็บอกเขาอย่างชัดเจนแล้ วว่าแม่รักเขามากเพียงใด
เขาไม่มีอะไรค้ างคาใจอีกแล้ ว
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อลิยาคุกลงเบื ้องหน้ าหรัญญ์แล้ วประคองใบหน้ าอีกฝ่ ายไว้ กอ่ น
จะจรดหน้ าผากของตนลงบนหน้ าผากอีกฝ่ าย ทังสองไม่
้
ได้ พูดอะไรของ
มา แต่พยายามซึมซับช่วงเวลาสุดท้ ายที่จะได้ อยู่ด้วยกัน
หรั ญ ญ์ แ ละอลิ ย าหัน มาสบตาหลเป็ น เชิ ง เรี ย กหลให้ ม าหา
พวกเขา แล้ วสองพ่อแม่ก็โอบกอดลูกของตนไว้
วีมองภาพนันพลางคลี
้
่ยิ ้มออกมาน้ อยๆ ไม่นานก็สมั ผัสได้ ว่ามี
แรงบีบที่หวั ไหล่เมื่อหันไปมองก็พบอามันต์กาลังกุมไหล่เขาไว้ เขาจึงหัน
ไปยิ ม้ ให้ ผู้ เป็ นพ่ อ พวกเขายิ น ดี กั บ การพบกั น ของทั ง้ สามคน
แต่ขณะเดียวกันก็ร้ ูดีว่านี่เป็ นการพบเพื่อจาก เพราะแท้ จริ ง อลิ ยาไม่ได้ มี
ชีวิตอยู่แล้ ว
อลิยากระชับอ้ อมกอดของตนเป็ นครัง้ สุดท้ าย “แม่ต้องไปอยู่ใน
ที่ที่แม่ควรอยู่แล้ ว” เธอค่อยๆ คลายอ้ อมแขนออกแล้ วส่งยิ ้มให้ คนในห้ อง
เป็ นครัง้ สุดท้ าย “ได้ เวลาจบเรื่ องทุกอย่างแล้ ว” เธอพูดพลางปรายตามอง
สายใยที่พนั ธนาการเธอแล้ วหันไปสบตาหล
หลหลับตาลงครู่หนึ่ง ใช้ เวลาทาใจ เวลาเขาได้ ใช้ ร่วมกับแม่มนั
ช่างน้ อยนิด แต่ถึงอยากให้ แม่ อยู่ต่อเพียงใด นัน่ ก็เป็ นเพียงความเห็นแก่
ตัว และเขาไม่อยากให้ แม่ต้องทรมานมากกว่านี ้แล้ ว หลลืมตาขึ ้นอีกครัง้
ก่อนจะแปรจี ้บนคอให้ กลายเป็ นดาบ
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เขาหันไปมองผู้เป็ นพ่อ
หรัญญ์หลับตาลงคล้ ายกับว่ากาลังทาใจอยู่ครู่หนึ่ง ไม่นานเขา
ก็ลืมตาขึน้ มาแล้ วพยักหน้ าให้ กับหล ทัง้ สองหันไปมองอลิยาเป็ นครั ง้
สุดท้ าย ใบหน้ าของเธอยังคงซีดเดียวแต่มีรอยยิ ้มงดงามประดับอยู่บนนัน้
รอยยิ ้มอบอุ่นที่ทงสองคนจะจดจ
ั้
าไปตลอด
หลหายใจเข้ าเฮือกใจแล้ วฟั นดาบลงบนพันธนาการเส้ นนัน้
ทันทีที่ถูกดาบวาดผ่าน เส้ นใยพันธนาการก็เริ่ มแหลกสลาย
เช่นเดียวกับกายหยาบแลกายละเอียดของอลิยาที่ค่อยๆ สลายกลายเป็ น
ละอองสีขาวจนร่างทังร่้ างหายไป เหลือเพียงความว่างเปล่า
หลก้ มหน้ ามองพืน้ ปาดหยาดนา้ บนดวงตาที่ทาให้ ภาพพร่ า
เบลอ ครู่หนึ่งก็ร้ ูสึกว่ามีใครบางคนเข้ ามาโอบไหล่เขาเพื่อปลอบประโลม
เมื่อหันไปมองก็เห็นดวงตาสีอญ
ั ชันที่เขาคุ้นเคย เขาจึงคลี่ยิ ้มน้ อยๆ พลาง
เอือ้ มมือไปแตะมือที่วางอยู่บนไหล่ แม้ จะไร้ บทสนทนา แต่ทัง้ สองรับรู้
ความรู้สกึ ของอีกฝ่ ายผ่านความเงียบงัน
ทังสี
้ ่เดินออกจากหอสมุดแล้ วมุ่งตรงไปยังทิศทางที่หลและวีเคย
ได้ ยิ น เสี ย งการต่ อ สู้ แต่ ท ว่ า ตอนนี เ้ สี ย งการต่ อ สู้ เงี ย บลงไปแล้ ว
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นัน่ หมายความว่าธชา ผู้อานวยการและจันทร์ คงควบคุมสถานการณ์ ไว้
เรี ยบร้ อยแล้ ว
เมื่อไปถึง ก็พบคนจานวนมากนัง่ คุกเข้ าอยู่บนพื ้น หนึ่งในนันมี
้
รองผู้อานวยการที่ร่างกายสะบักสะบอมกับคนในไสยเวทขาวจานวนหนึง่
บางคนเป็ นคนที่หลและวีค้ นุ หน้ าค่าตาเป็ นอย่างดี คนพวกนันคงเป็
้
นคน
ของรองผู้อานวยการ ไม่น่าเชื่อว่าคนเพียงเท่านี ้จะทาให้ เรื่ องราวยุ่งเหยิง
มากขนาดนี ้
แต่สดุ ท้ ายมันก็จบลงแล้ ว
ส่ ว นธชา ผู้อ านวยการและจันทร์ กาลัง ยืน เฝ้าหนอนบ่อนไส้
พวกนัน้ ทังสี
้ ่คนจึงเข้ าไปสมทบ
“จะทายังไงกับคนพวกนี ้” อามันต์เป็ นฝ่ ายเอ่ยถาม
“ใช้ คาสาปครับ” จันทร์ เป็ นคนตอบ
แต่คาตอบของจันทร์ สร้ างข้ อสงสัยให้ ใครหลายๆ คน
“หมายความว่ายังไง” ผู้อานวยการเป็ นฝ่ ายถาม
“ความจริ งเรื่ องนีเ้ ป็ นเรื่ องที่ชาวลับแลแทบไม่เคยบอกใครมา
ก่ อ น” จัน ทร์ เ ว้ น จัง หวะพูด ครู่ ห นึ่ ง แล้ ว จึ ง อธิ บ ายต่ อ “ศิ ลาที่ ฝัง อยู่ใ น
ดวงตาพวกเรามี อ านาจพิ เ ศษที่ จ ะคอยปกป้ อ งผู้ที่ ถื อ ครองและสยบ
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พลังชัว่ ร้ ายได้ ดังนันตลอดเวลาที
้
่ศิลาฝังอยู่ในดวงตา พลังบางอย่างของ
พวกเราจึงถูกสะกดไว้ ”
วีฟังครู่หนึ่งแล้ วจึงตั ้งคาถาม “นอกจากความสามารถเรื่ องการ
เห็นนิมิตแล้ ว ชาวลับแลยังมีความสามารถอื่นด้ วยเหรอ”
จันทร์ พยักหน้ า “ครับ แต่ไม่ใช่พลังอย่างไสยเวทขาวหรื อดา แต่
เป็ นการมอบคาสาป และเป็ น คาสาปที่ใช้ ได้ เพียงครัง้ เดียว ข้ อจากัดอีก
อย่างหนึ่งคือ คาสาปจะได้ ผลเมื่อเราระบุตวั ตนและเห็นเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน สาหรับพวกเรามันเปรี ยบเสมือนไพ่ใบสุดท้ ายที่ไว้ ค้ มุ ครองตนเอง
จึงแทบไม่เคยบอกความลับนี ้กับใคร ที่ผ่านมา ผู้ถือครองพลังนี ้มักมอบ
คาสาปให้ กบั ชนเผ่าที่อาจเข้ ามารุกราน แต่พ่อของผม เขาเลือกที่จะสาป
ให้ ดารินไม่มีอานาจถือครองศิลา เธอจะได้ ไม่ถกู คนอื่นหมายปองดวงตา”
“จันทร์ ถ้ านายไม่อยากใช้ คาสาปนั่นกับเรื่ องนีก้ ็ไม่เป็ นไรนะ”
ผู้อานวยการเอ่ยออกมา เขารู้ ดีว่าโรงเรี ยนตักศิลาชิงศิลาจากจันทร์ มา
อย่างร้ ายกาจโดยที่จนั ทร์ เองไม่ได้ ตกลงปลงใจ แต่ถึงอย่างนัน้ เมื่อเกิด
เรื่ องวิกฤต จันทร์ ก็ยงั อาสาใช้ พลังของตนแก้ ไขปั ญหานี ้ มันทาให้ เขาอด
ละอายใจไม่ได้
“ผมคิ ด ดี แ ล้ วครั บ ไม่ ใ ช่ แ ค่ เพื่ อ คุณ แต่ เ พื่ อ ที่ คนพวกนีจ้ ะไม่
สามารถก่อเรื่ องวุ่นวายได้ อีก” จันทร์ ยงั คงแน่วแน่ในทางที่ตนเองเลือก
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เมื่อเห็นจันทร์ มนั่ ใจในสิ่งที่เขาจะทาก็ไม่มีใครคิดจะห้ ามอีก
“แล้ วจะใช้ คาสาปนัน่ ยังไง” หลถาม
จั น ทร์ หั น ไปมองเหล่ า คนที่ ถู ก จั บ ตั ว ไว้ “ผมขอสาปให้
รองผู้อานวยการและเหล่าคนติดตามของเขาไม่สามารถใช้ พลังวิเศษใดๆ
ได้ อีกต่อไป”
“ไม่! แกจะทาอย่างนัน้ ไม่ได้ !” รองผู้อานวยการตะเบ็งเสียงใส่
จันทร์ ทนั ที
“ไม่ทนั แล้ วครับ ทันทีที่ผมเอ่ยปาก คาสาปก็เริ่มทางานแล้ ว”
ตอนนัน้ เองที่ รองผู้อ านวยการรู้ ตัว ว่าเขากลายเป็ น เพียงคน
ธรรมดาเสียแล้ ว
และแล้ วเรื่ องราวที่ยืดเยือ้ ยาวนานกว่า สิบหกปี ก็ดาเนินมาถึง
ตอนจบ สิ ้นสุดความบาดหมางระหว่างไสยเวทขาวและไสยเวทดา
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ขอบคุณครอบครัวทีส่ นับสนุนทุกๆ ค่าใช้ จ่ายตลอดมา
ขอบคุณอาจารย์ สาขาวรรณกรรมสาหรั บเด็กทุกท่านที่ ม อบ
ความเมตตาและช่ ว ยให้ ค วามรู้ มาตลอดระยะเวลาสี่ ปี โดยเฉพาะ
อาจารย์อนุสรา ดีไหว้ ซึง่ เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาในวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์
ทางวรรณกรรมสาหรับเด็ก ที่คอยดูแล ให้ คาปรึ กษา และเคี่ยวเข็ญจน
ผลงานชิ ้นนี ้เสร็จสมบูรณ์
ขอบคุณเพื่อนๆ ในสาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็กๆ สาหรับ
มิตรภาพและกาลังใจที่มีให้ กนั เสมอ
ขอบคุ ณ กฤษกรที่ ค อยให้ ค าปรึ ก ษาและก าลั ง ใจตลอด
ระยะเวลาการเขียนผลงานชิ ้นนี ้
และสุดท้ าย ขอบคุณทุกท่านที่ให้ ความสนใจและหยิบหนังสือ
เล่มนี ้ขึ ้นมาอ่าน ขอบคุณจากใจจริง

