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ประวัตินักเขยีน

สวสัดค่ีะ B 13 s.t อกีคร้ังนะคะ และเป็นอกีครัง้ทีห่่างจากครัง้แรก

น�นม�ก ต้องขออภัยนักอ่�นที่ยังต�มกันอยู่นะคะ ที่ใช้เวล�ในก�รออก

หนังสือแต่ละครั้งน�นม�ก โดยเฉพ�ะช่วงนี้ที่ท�งผู้เขียนมีปัญห�ส่วนตัว

ที่บ้�นค่อนข้�งหนัก จึงไม่ส�ม�รถเขียนนิย�ยออกม�ได้ไวอย่�งใจคิด 

สำ�หรับนักอ่�นใหม่ ผู้เขียนมีน�มป�กก�ว่� B 13 s.t ที่ม�เป็น 

นักเขียนได้นั้นก็เกิดจ�กก�รอย�กเป็นนักเขียนก�ร์ตูน แต่เพร�ะตอน 

เด็กๆ นั้นไม่มีกำ�ลังพอจะว�ดก�ร์ตูนเรื่องย�วขึ้นม�ได้ จึงได้เริ่มเขียน

นิย�ยลงเว็บ และเป็นจุดกำ�เนิดให้นิย�ยเรื่องแรกได้ตีพิมพ์ จ�กนั้นก็ 

เขียนนิย�ยเรื่อยม� (ขณะเดียวกันก็เขียนก�ร์ตูนอยู่ด้วย) ห�กนักอ่�น 

ท่�นใดได้ม�เปิดอ่�นหรือเพียงหยิบขึ้นม�ดู ผู้เขียนก็ต้องขอบคุณเป็น

อย่�งม�กค่ะ และขอขอบคุณทั้งแฟนนักอ่�นและสำ�นักพิมพ์ท่ีให้โอก�ส

นิย�ยเรื่องนี้ได้เป็นรูปเล่มจับต้องได้อีกครั้งด้วยค่ะ



จากใจนักเขยีน

นิยายเรื่อง ZOKENYO อสูรตนสุดท้าย นี้ ความจริงเคยตีพิมพ ์

ม�แล้วเมื่อสิบปีก่อนค่ะ ผู้เขียนได้นำ�ม�รีไรต์ซำ้�อีกครั้ง ขอบอกเลยว่� 

ก�รได้กลับม�รีไรต์ง�นเก่�และเป็นง�นชิ้นแรกของเร�นั้น มันทำ�ให้ทั้ง

คิดถึงและเห็นข้อผิดพล�ดม�กม�ย แต่ก็เป็นข้อผิดพล�ดที่เร�ยังรักและ

ยังรู้สึกสนุกกับมันอยู่ ดังนั้นในตัวเรื่อง ZOKENYO ฉบับรีไรต์นี้ สำ�หรับ

นักอ่�นเก่�ที่เคยอ่�นอ�จเห็นอะไรที่เปลี่ยนไปหล�ยจุด มีทั้งเพิ่มและ 

ตัดออกไปบ�งส่วน (ขอบอกว่� เพิ่มม�กกว่�ลดค่ะ ลดเพียงเล็กน้อย) 

ขณะเดยีวกนัผูเ้ขยีนกย็งัพย�ย�มเกบ็กลิน่เก่�ๆ ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเรือ่ง 

รวมถึงโครงเรื่องหลักและก�รดำ�เนินเรื่องไว้ดังเดิมค่ะ

ก�รรีไรต์นี ้ผูเ้ขยีนพย�ย�มคงของเก่�ไว้ให้ม�กทีส่ดุ ซึง่เป็นคว�ม

ย�กม�กที่ต้องเอ�มันไปรวมกับคว�มใหม่ ทั้งยุคสมัยที่ต่�งกันตั้งสิบปี 

และคว�มสมเหตุสมผล ข้อมูลที่แน่นม�กขึ้น และเนื้อเร่ืองท่ีเป็นผู้ใหญ่

ม�กขึ้น ดังนั้นคิดว่�ยังคงมีของเก่�กลิ่นเก่�แบบท่ีนักอ่�นท่ีเคยอ่�น 

ม�แล้วรับรู้ได้ และมีคว�มสมเหตุสมผลและโตขึ้นสำ�หรับนักอ่�นใหม ่

และเก่�เพิ่มเติมเข้�ม� 

ถ้�นิย�ยเรื่องนี้ส�ม�รถทำ�ให้ทุกคนที่อ่�นรู้สึกสนุกไม่ม�กก็น้อย 

นั่นถือเป็นคว�มสุขที่สุดของผู้เขียนแล้วค่ะ 

 B 13 s.t



“หนังสือและการอ่านคือขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์”



1
โซเคนโย

มีใครเคยกล่าวว่า พื้นฐานของสิ่งต่างๆ ในโลกคือวงกลม

มนุษย์เองก็ใช้ชีวิตเช่นวงกลม

เริ่มจากจุดแรกที่เรียกว่าการเกิด

และวนกลับมาจุดเดิมที่เรียกว่าความตาย

“แม้รู้ว่าไร้ซึ่งหนทางที่เป็นจริง แต่ได้โปรดช่วยตอบรับข้า ความ

รู้สึกของข้�…”

“ทกุอย่�งเป็นเสมอืนเส้นคูข่น�น คว�มรูส้กึนัน้ระหว่�ง ‘มนษุย์กบั

ปีศ�จ’ ข้�ไม่ส�ม�รถตอบรับคว�มรู้สึกของเจ้�ได้”

“ไม่!…อย่�เดินจ�กข้�ไป…ได้โปรด…อย่� ข้�มิอ�จอยู่ได้ห�กข�ด

ท่�น”

“เจ้�จะอยู่ได้น�นกว่�นี้ ห�กอยู่ไกลจ�กข้�…”

ดวงแก้วสเีท�งดง�มคูน่ัน้ทำ�ไมถงึห่�งเหนิยิง่นกั เส้นไหมสรีตัตกิ�ล

ที่เคยโบกสะบัดพลิ้วไหวกำ�ลังไกลออกไป อ้อมแขนที่เคยปกป้องข้�จะไม่

ทำ�หน้�ที่นั้นอีกแล้ว…ข้�อยู่ไม่ได้ห�กข�ดท่�น
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ได้โปรด…ช่วยหันกลับม� ได้โปรดอย่�เดินจ�กข้�ไป อย่�เดินหนี

ข้�ไป

ท่านกินเท็นชิ!

ญ่ีปุ่ น ยุคมุโระมะจิ
แสงจากจนัทร์ทรงวงแหวนยามราตรีไร้ดวงดารามาแข่งขนั เงยีบ

สงบร�วกบัทะเลไร้คลืน่ลมและพ�ย…ุห�รู้ไม่ว่�ยิง่ทะเลสงบนิง่เท่�ไร คลืน่

ลมและพ�ยุก็ยิ่งโหมกระหนำ่�รุนแรงเท่�นั้น

ณ ป่�หน�ทึบที่เต็มไปด้วยไม้ยืนต้นอ�ยุเก่�แก่ ซึ่งแฝงเร้นด้วย

อำ�น�จลึกลับเปี่ยมมนตร์ขลัง ทว่�ไร้น�มกร มีเพียงคำ�เล่�ข�นถึงตำ�น�น

ในพื้นที่ว่�เป็นที่อยู่อ�ศัยของอมนุษย์ ภูต ผี ปีศ�จ สิ่งมีชีวิตแสนน่�กลัว

จนไม่มผีูอ้�จห�ญกล้�ตัง้ชือ่ ร�วกบักลวัเทพเจ้�จะลงโทษ แต่อกีไม่กีน่�ที

นบัถอยหลงัจ�กน้ี ป่�ที่ไร้ชือ่กล่�วข�นจะถกูตัง้น�มด้วยบรุษุคนแรกทีก่ล้�

ย่�งเท้�เข้�ไปในเขตแดนอีกภพนี้เพียงลำ�พัง

“ข้�ไม่อย�กทำ�เช่นนี้เลย” เสียงแผ่วอ่อนถูกเอ่ยจ�กช�ยหนุ่มผู้มี

นัยน์ต�สีดำ�ประก�ยกล้�น่�เกรง ทว่�ย�มนี้กลับถูกเคลือบทับด้วยคว�ม

หนักใจ

“ข้�ชดใช้ให้ได้เพยีงเท่�นี”้ ถ้อยคำ�ทรงอำ�น�จ ทุม้ลกึพร้อมเสยีงขู่

ตำ�่ในลำ�คออกีเสยีงถกูเอ่ยออกม�จ�กสนุขัป่�สดีำ�ทีม่ลีำ�ตวัใหญ่โตร�วภผู�

ทว่�ร่�งก�ยมโหฬ�รเหมือนอสุรก�ยนั้นกลับส�ม�รถยำ่�อุ้งเท้� 

ทั้งสี่ เดินวนช้�ๆ รอบตัวมนุษย์ตรงหน้� ในผืนป่�ที่มีต้นไม้สูงเบียดเสียด

กันได้ร�วกับป�ฏิห�ริย์ 

มนัทะลผุ่�นลำ�ต้นหน�เหมอืนเป็นภตูผ ีและแทรกตวัในเง�มดืของ

ร�ตรีได้ร�วกบัเป็นส่วนหนึง่ของกนัและกนั ทกุย่�งก้�วไร้สุม้เสยีง มเีพยีง

นัยน์ต�สีเท�คู่คมกริบ เรียวย�ว ที่มีประก�ยเรืองว�วชัดเจนในคว�มมืด 

เฝ้�มองผู้ม�เยือนในผ้�คลุมสีดำ� 

“มีเจ้�คนเดียวที่มีพลังพอจะสะกดอำ�น�จข้�ได้ ‘โซเคนโย’ ”
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สุนัขป่�กล่�วพร้อมเสียงคร�งตำ่�แบบสัตว์ร้�ย

‘โซเคนโย’ ชื่อที่ไม่มีคว�มหม�ยในภ�ษ�ใด แต่มีคำ�เล่�ข�นว่�มัน

คือภ�ษ�เฉพ�ะของ ‘อสูร’ เผ่�หนึ่ง อสูรร้�ยที่มีท�ย�ทเป็นมนุษย์ และ

เป็น ‘นักปร�บปีศ�จ’ แห่งแดนเหนือ

“แล้วป่�แห่งนีท่้�นจะทำ�อย่�งไร ห�กไม่มผีูใ้ดคอยดแูลควบคมุ อกี

ไม่น�นเหล่�ปีศ�จที่ท่�นปกครองคงลุกขึ้นม�ทำ�ร้�ยมนุษย์…ท่�นก็รู้ว่� 

ป่�แห่งนี้และโลกภ�ยนอกคืออ�ณ�เขตแบ่งแยกกัน ถ้�ปีศ�จใต้อ�ณัติ

ของท่�นเข้�รุกร�นมนุษย์ขึ้นม� เหล่�นักปร�บปีศ�จคงไม่อยู่เฉย แล้ว

สัญญ�ข้อตกลงของท่�นก็จะเป็นโมฆะ” ช�ยหนุ่มหว่�นล้อม หวังให้ 

อีกฝ่�ยเปลี่ยนใจและพิจ�รณ�เรื่องครั้งนี้ใหม่ ขณะต่อท้�ยด้วยคำ�พูดที่

ฟังเหนื่อยล้� “และอีกอย่�ง…เรื่องนี้ก็ไม่ใช่คว�มผิดของท่�น” 

สนุขัป่�สดีำ�พ่นลมห�ยใจย�วอย่�งปลงอนจิจงั แม้นยัน์ต�สเีท�จะ

ดูมีอำ�น�จแต่ก็แฝงด้วยคว�มหม่นหมองกับเรื่องผิดพล�ดที่เกิดขึ้น…แต่ 

สิ่งที่ตัดสินใจไปแล้ว ไม่อ�จเปลี่ยนจุดประสงค์ของสิ่งมีชีวิตสีดำ�ได้ 

“มนัเป็นเร่ืองช่วยไม่ได้ ถ้�เพยีงข้�…” สนุขัป่�ยกัษ์ต้องกลนืถ้อยคำ�

ลงคออย่�งฝืนทน เพร�ะเวล�นี้มันไม่มีคำ�ว่� ‘ถ้�’ อีกต่อไปแล้ว

มันกลับม�เอ่ยสั่งด้วยเสียงเฉียบเย็นอีกครั้ง

“เพื่อป้องกันสงคร�มระหว่�งเจ้�เมืองกับปีศ�จท่ีนี่ มันเป็นท�ง

เลอืกทีด่ทีีส่ดุ เหตทุีเ่กดิขึน้ใช้ก�รเจรจ�ไม่ได้อกีแล้ว ดงันัน้จงทำ�ซะ เหล่�

ปีศ�จทั้งหมดข้�จะสะกดพวกมันไปพร้อมกับตัวข้�เอง ตอนนี้ไม่มีผู้ใดมี

พลังเท่�กับตระกูลโซเคนโย และไม่มีโซเคนโยคนใดมีอำ�น�จเท่�กับเจ้�”

“…กไ็ม่แน่เสมอไป” ช�ยหนุม่พมึพำ�ขึน้ พร้อมก้มดหูลงัมอืขว�ของ

ตนทีม่ตีร�สญัลกัษณ์เลก็ๆ บ�งอย่�งคล้�ยรอยสกัสแีดง มนัเป็นลวดล�ย

ตัวหนังสือขน�ดเล็กจิ๋วที่อ่�นไม่ออกเรียงกันสะเปะสะปะไม่เป็นประโยค 

…แต่แฝงไปด้วยคว�มหม�ยแห่งคว�มชั่วร้�ย

คำ�ส�ปส่งที่ไม่อ�จลบเลือน

“นี่จะไม่ใช่เพียงคำ�ทำ�น�ย ท่�นกินเท็นชิ”  
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เป็นครั้งแรกที่ช�ยปริศน�เอ่ยน�มของสุนัขป่� ขณะเงยหน้�ส่ง

ส�ยต�คมกล้�ไปสบดวงต�สเีท�ของผูม้อีำ�น�จเหนอืป่�อนักว้�งใหญ่แห่งนี้

“แม้ข้�สะกดท่�นได้ในตอนนี ้แต่อกีห้�ร้อยปีข้�งหน้�จะมโีซเคนโย

อกีคนม�ปลดผนกึทีข้่�ทำ�ไว้…และท่�นจะไม่มที�งหนชีะต�กรรมครัง้นี้ได้

อีก”

“ถ้�เช่นนั้นข้�ก็จะรอชะต�กรรมของข้�”

ส�ยต�แน่วแน่บอกจดุประสงค์เดมิของสตัว์สดีำ�ในคว�มมดื ทำ�ให้

ช�ยหนุม่แย้มรอยยิม้ทีร่มิฝีป�ก ไม่ใช่เพร�ะถกูใจคว�มแน่วแน่มัน่คงของ

อีกฝ่�ย แต่เป็นเพร�ะสิ่งที่กำ�ลังจะเกิด มันคือสิ่งที่เข�ค�ดเด�ไว้แล้ว 

...หมากตาแรกเดินแล้ว

ครืด!

ทนัททีีช่�ยหนุม่เริม่ร่�ยอ�คมผนกึ เมฆดำ�ทะมนึกก่็อตวับนท้องฟ้� 

เสียงคำ�ร�มกู่ก้องกังว�นไปทั่วผืนป่�ลึก พื้นดินสั่นสะเทือนเหมือนเกิด

อ�เพศและไหวแรงขึ้นเรื่อยๆ ต�มบทสวดทีห่ลั่งไหลออกม�จ�กริมฝีป�ก

เข�

เปรียะ เปรียะ

ครืน!

พืน้ดนิทีอ่ยูเ่บือ้งหน้�ช�ยหนุม่เริม่แยกออกร�วกบักระด�ษทีถ่กูฉกี 

ก่อนทะย�นพุง่ขึน้สงูสูท้่องฟ้�มดืมดิ ประดจุเส�ดนิต้นยกัษ์ จนทำ�ให้ต้นไม้

ม�กม�ยทั่วบริเวณหลุดร่วงออกจ�กผืนดินร�วกับห่�ฝน

เปรี้ยง!

ทันใดส�ยฟ้�ก็ฟ�ดผ่�ลงบนร่�งของสุนัขป่�ตัวใหญ่ ฉับพลันร่�ง

สนุขัป่�กค่็อยๆ กลบักล�ยเป็นช�ยหนุม่รูปร่�งสงูสง่�แขง็แกร่งในอ�ภรณ์

สีดำ�สนิท เครื่องแต่งก�ยดูแปลกต� คล้�ยชุดค�ริกินุ1 ผสมเครื่องแบบ

ของนักรบ ไหล่ขว�พ�ดทับด้วยขนสัตว์ฟูฟ่องสีดำ�และย�วจดพื้นเหมือน

1 ชุดค�ริกินุ คือ เครื่องแต่งก�ยช�ยสมัยเฮอัน เป็นเสื้อสวมด้�นนอก
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ห�งของสุนัขป่� ทว่�นัยน์ต�คมกริบสีเท�สวยง�มท่ีสะกดทุกสิ่งกลับไม่

แตกต่�งจ�กเดมิแม้แต่น้อย มนัยงัคงทรงอำ�น�จ เยน็เฉยีบ และนิง่เหมอืน

ผืนนำ้�

เส้นผมสดีำ�เง�ของเข�ย�วสย�ยล้อมกรอบใบหน้�คมร�วกบัรปูป้ัน 

…ใบหน้�ทีห่ล่อเหล�งดง�มจนดนู่�กลวัร�วกบัถกูจงใจป้ันแต่งขึน้ม� กล�ง 

หน้�ผ�กปร�กฏสญัลกัษณ์เลก็ๆ เป็นลวดล�ยสดีำ�คล้�ยกลบีดอกไม้เลก็ๆ 

ส�มกลีบ

สุนัขป่�หนุ่มเวล�นี้แทบไม่ต่�งอะไรกับมนุษย์ทั่วไป สิ่งที่แตกต่�ง

มีเพียงใบหูเรียวย�วแบบปีศ�จ และคว�มงดง�มสมบูรณ์แบบที่เกินกว่�

มนุษย์ทั่วไปจะพึงมีได้

ร่�งของเจ้�ปีศ�จลอยสูงเข้�สู่ใจกล�งของเส�ดินท่ีถูกอ�คมสร้�ง

ขึน้ และเพยีงเสีย้ววนิ�ทเีมือ่ร่�งในอ�ภรณ์สดีำ�สนทิจมดิง่สู่ใต้ดนิทีถ่กูผ่�

แยก เส�ดินทั้งสองข้�งก็โถมเข้�ห�กันฉับพลันเหมือนคลื่นนำ้� และก่อตัว

ขึน้เองอย่�งอศัจรรย์ กล�ยเป็นภผู�สงูตระหง่�นกล�งล�นโล่งในเวล�ไม่

ถงึน�ท ีทิง้ไว้เพยีงพืน้ทีท่ี่ไร้ต้นไม้ใดในรัศมสีองร้อยเมตรรอบตวัมนั จ�ก

นัน้ทัง้ฟ้�ผ่� ทัง้อ�เพศทกุอย่�งกห็ยดุสนทิร�วกบัไม่เคยเกดิสิง่ใดม�ก่อน

ช�ยหนุ่มผู้ทำ�พิธีกลับม�ยืนนิ่ง จ้องมองภูเข�เบื้องหน้� ก่อนหัน

หลงัเดนิกลบัไปยงัเส้นท�งเดมิทีต่นเข้�ม� ไม่มแีม้แต่คำ�กล่�วอำ�ล�ปีศ�จ

ที่เข�ผนึกอยู่ใต้นั้น จะมีก็เพียงคำ�กระซิบแผ่วกับตัวเองว่�

“จงจำ�ไว้ท่�นกินเท็นชิ ‘ชีวิต’ จริงๆ ของท่�นจะเริ่มขึ้นหลังจ�กนี้

อีกห้�ร้อยปี” 

ญ่ีปุ่ น ห้าร้อยปีต่อมา
กรุงโตเกียว ปีเฮเซท่ี 24 ก่อนเวลาปัจจุบันครึ่งปี...

สายฝนตกเปาะแปะลงกระทบร่มสีใส แรงจากหยดนำา้มีไม่มากนกั 

แต่ก็ม�กพอจะทำ�ให้รู้สึกหน�วเย็น และชื้นแฉะ กระนั้นร่�งสูงๆ ของ 

เดก็ส�วในชดุนกัเรียนมธัยมปล�ยของโรงเรยีนเอกชนมชีือ่แห่งหนึง่กย็งัคง
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ยืนนิ่งไม่ขยับ และปร�ยนัยน์ต�หลังกรอบแว่นทรงทื่อๆ ลงมองบ�งสิ่งที่

พื้นตรงหน้�ตน

ร่�งของสุนัขขนสีสกปรก ดูออกว่�เป็นพันธุ์ผสม นอนห�ยใจหอบ

หมดเรีย่วแรงอยูก่ล�งส�ยฝนปรอย นยัน์ต�สนีำ�้ต�ลทองอ่อนแสงจนแทบ

ดับสนิท แต่ก็ยังใช้เรี่ยวแรงที่เหลือฝืนคว�มหน�วเหน็บรอบตัวพ่นลม

ห�ยใจออกเป็นช่วงๆ

เด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลที่ตัดสั้นประบ่�ยังคงมองตำ่�ยังสัตว์

เดรัจฉ�นตรงหน้�อย่�งเงียบงัน ไม่มีคว�มเห็นใจหรือสงส�รในดวงต�

สนีำ�้เงนิแปลกต�ของเธอ มเีพยีงคว�มว่�งเปล่� และเยน็ช�ทีด่เูหนบ็หน�ว

กว่�ส�ยฝน เธอมองเจ้�สุนัขกลับ ก่อนเปรยขึ้นเนิบช้� แต่มีแววไม่สบ

อ�รมณ์อยู่ลึกๆ ว่�

“เพร�ะแบบนี้ไง ฉันถึงได้เกลียดหม�…”

ช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสมเพชสิ้นดี...

ครึ่งปีต่อมา
“ฉันไม่รับงานนี้!”

เด็กส�วเจ้�ของเรือนผมสีนำ้�ต�ลย�วประบ่�โวยขึ้น ขณะผูกโบ

สีนำ้�เงินเข้มบนคอของเครื่องแบบนักเรียนเพื่อเตรียมตัวไปโรงเรียนต�ม

ปกติของเธอ หัวคิ้วแทบขมวดแน่นไปพร้อมกับโบสีนำ้�เงินที่ผูกต�มแรง

อ�รมณ์

และส�เหตุก�รโวยนั่นก็เพร�ะจดหม�ยฉบับเดียว

“มีอะไรหรือขอรับท่�นเลนยะ” 

ถ้อยคำ�ทีฟั่งโบร�ณจ�กข้�งหลงั กท็ำ�ให้ ‘เลนยะ’ ปร�ยต�กลบัไป

ยังต้นเสียง แล้วเห็นร่�งของวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มดวงหนึ่ง 

ใช่…ร่�งของวิญญ�ณ และเข�เป็นดวงวิญญ�ณจริงๆ ต�มคว�ม

หม�ยที่ว่�ม� หรือจะเรียกว่�ผีก็ได้ ห�กจะเข้�ใจได้ง่�ยกว่� ถึงแม้คว�ม

เป็นจรงิคำ�ว่� ‘ผ’ี จะใช้กบัศพของคนต�ย ไม่ใช่วญิญ�ณของคนต�ยกต็�ม 
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แต่มันคงไม่แตกต่�งในคว�มคิดคนทั่วไป

และถงึจะบอกว่�เป็นดวงวญิญ�ณแต่กไ็ม่ได้โปร่งแสงจนมองทะลุ

ได้หรือเป็นหมอกควันสีข�วอย่�งในหนังสยองขวัญ เข�ยังมีรูปร่�งท่ีดู

สมบรูณ์ อยู่ในชดุกโิมโนแบบผูช้�ยสเีท�เข้มพร้อมมดี�บค�ต�นะเล่มย�ว

สะพ�ยพ�ดอยู่กล�งหลัง เพียงแค่คว�มชัดเจนของร่�งก�ยเริ่มจ�งห�ย

จนมองไม่เห็นตั้งแต่ช่วงหัวเข่�ลงไปเท่�นั้น

และวญิญ�ณซ�มไูรทีอ่ยูร่่วมกบัเดก็ส�วหน้�ต�ไม่ค่อยรบัแขกผูน้ี้

ม�หล�ยปี จนชินช�กับท่�ท�งฉุนเฉียวของเธอที่มักเจอประจำ�ก็อดสงสัย

เรื่องที่เธอหงุดหงิดอย่�งไม่มีส�เหตุครั้งนี้ไม่ได้

“จะมีอะไรที่แม่คุณโมโหจนเป็นเดือดเป็นร้อนขน�ดนี้ล่ะ โดนลด

ค่�จ้�งละสิ” คร�วนี้คำ�ถ�มกวนๆ ม�จ�กร่�งวิญญ�ณของเด็กช�ยอ�ยุ

ไม่เกินสิบขวบ ดวงวิญญ�ณอีกดวงในบ้�นหลังนี้ที่ทำ�เอ�มนุษย์คนเดียว

ต้องมองด้วยดวงต�สีนำ้�เงินเหี้ยมกลับไป พร้อมคำ�สวนเฉียบนิ่ง 

“ถ้�ไม่อย�กต�ยอีกรอบ ก็หุบป�กซะท�โร่”  

วิญญ�ณเด็กช�ยแทบกลืนนำ้�ล�ยไม่ลงคอเมื่อเจอส�ยต�นั่น

“ฉะ…ฉันยังไม่ต�ยสักหน่อย คะ…แค่ห�ร่�งตัวเองไม่เจอเท่�นั้น

เอง” วิญญ�ณเด็กช�ยโต้ติดๆ ขัดๆ ทั้งกลัว ทั้งอย�กเอ�ชนะ แม้รู้ว่�คง

ไม่มีท�งสู้คนตรงหน้�ได้ก็ต�มที

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มมองดูเหตุก�รณ์ตรงหน้�อย่�งจนปัญญ�จะ

ห้�ม แม้อย�กเตือนวิญญ�ณเด็กช�ยว่�ยิ่งห�เร่ืองเลนยะ ก็จะย่ิงเจอ

ปัญห�หนักกว่�เดิม เพร�ะเข�คงไม่มีท�งเถียงเจ้�หล่อนชนะ ที่สำ�คัญ 

เดก็ส�วน�ม โซเคนโย เลนยะ คนนีก้ไ็ม่ใช่มนษุย์ทีว่ญิญ�ณควรเข้�ไปยุง่

นัก…คว�มจริงแม้แต่มนุษย์ด้วยกันก็ไม่ควรยุ่งกับเธอ

วิญญ�ณที่กำ�ลังห�ต้นเหตุของเรื่องหันไปสะดุดต�กับกระด�ษที่

เพิ่งถูกแกะออกจ�กซองจดหม�ย แล้วก�งแผ่หล�อยู่กล�งโต๊ะเตี้ยๆ เข้�

ชุดกับโซฟ�

ซึ่งมันทำ�ให้เข�ต้องก้มดูเนื้อห�ในจดหม�ยทันที สันนิษฐ�นว่�มัน
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คอืส�เหตคุว�มหงดุหงดิของเดก็ส�ว และไม่น�นที่ได้ไล่อ่�นอย่�งละเอยีด 

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มก็เบิกต�โตแล้วหันไปห�คนเปิดจดหม�ยฉับพลัน

“ท่�นเลนยะ ท่�นต้องรับง�นนี้นะขอรับ!”

เลนยะหนัไปหร่ีนยัน์ต�สนีำ�้เงนิแปลกต�กบัวญิญ�ณด้�นหลงัทนัที

เช่นกัน

“ง�นพรรค์นั้นใครจะทำ�” เด็กส�วว่� เธอทำ�หน้�เบ้เหยียดเหมือน

จดหม�ยน่ันเป็นขยะ แล้วรบีต่อประโยคทนัททีีเ่หน็ว่�คูก่รณจีะอ้�ป�กแย้ง 

“ให้ไปกำ�จดัปีศ�จทีป่่�กกัปีศ�จ แกกอ็ยูก่บัตระกลูฉนัตัง้หล�ยปี ‘โยชฮิ�ระ’ 

น่�จะรูน้ะว่�ก�รทีจ่ะกำ�จัดปีศ�จในป่�นัน่ได้ต้องปลกุไอ้ตวัอะไรขึน้ม� อย่�

คิดว่� ‘หมอผี’ รับง�นแบบมั่วซั่วสิ”

คนทีเ่น้นว่�ตนคอืหมอผทีำ�ให้วญิญ�ณซ�มไูรต้องอ้�ป�กค้�ง ไม่รู้

จะเอ่ยต่อยงัไง เม่ือเข�กพ็อจะรูด้ว่ี�ง�นทีถ่กูสัง่ม�ในจดหม�ยฉบบันี ้ไม่ใช่

เรื่องง่�ยอย่�งที่เธอบอกจริงๆ 

“อีกอย่�ง” เลนยะเปรยขึ้นใหม่ แล้วยักไหล่ข้�งหนึ่งอย่�งดูถูก 

“ง�นย�กบรรลยัขน�ดนัน้เงนิแค่สองแสน…ไอ้บ้�ที่ไหนมนัจะโง่ทำ�ให้ ง�น

ชิ้นเท่�ภูเข�แต่จ่�ยเท่�ก้อนกรวด นี่มันฉีกหน้�กันชัดๆ” 

หมอผีส�วปร�ม�สคนสั่งง�นอย่�งไรน้ำ้�ใจ ขณะวญิญ�ณเด็กช�ย 

กลบัก้มไปดตูรงค่�จ้�งในจดหม�ยนัน้และนบัศนูย์ทีพ่่วงท้�ยเลขสองอกีครัง้

อย่�งเสียไม่ได้

“หนึ่ง สอง ส�ม สี่ ห้� หะ…!”

วิญญ�ณเด็กช�ยชะงัก รีบเงยหน้�มองเลนยะท่ีตอนนี้กำ�ลังเดิน

ม�หยิบกระเป๋�นักเรียน

“เลนยะ นี่มันไม่ใช่แค่สองแสนนะ นี่มันศูนย์หกตะ…”

ยงัไม่ทนัทีว่ญิญ�ณเดก็ช�ยจะพดูจบ หมอผสี�วกพ็ุง่ตรงม�เหมอืน

เท้�ติดจรวด คว้�เจ้�กระด�ษที่ว�งไว้บนโต๊ะม�ดูทันใด

“สองล้�นเยน!” เจ้�ตัวร้องอย่�งตื่นตะลึง แกมสงสัยว่�คนอย่�ง

เธอตกสำ�รวจเรื่องเงินๆ ทองๆ ไปได้ไง 
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เลนยะเป่�ป�กหวือ อ�รมณ์ดีขึ้นทันทีกับค่�จ้�ง เปลี่ยนท่�ทีจ�ก

หน้�มอืเป็นหลงัมอืได้เรว็อย่�งน่�เหลอืเชือ่ พล�งว่� “แหม ง�นนีก้ไ็ม่เลว

เท่�ไรหรอกเนอะ” 

แต่โยชิฮ�ระที่มองพฤติกรรมนั้นของเลนยะกลับเร่ิมมีสีหน้�กังวล 

และอดเอ่ยเตือนอย่�งสุภ�พไม่ได้ว่�

“ท่�นเลนยะ ครั้งนี้ช่วยรับง�นโดยคิดถึงเกียรติของโซเคนโยก่อน

เงินได้ไหมขอรับ”

“ทำ�ไม เกียรติของโซเคนโยมันทำ�ให้ฉันได้ค่�จ้�งเพ่ิมรึไง” เธอ

สวนกลับหน้�ต�ยทันที ไม่สนใจว่�อีกฝ่�ยพย�ย�มสื่อนัยอะไร

“เปล่�ขอรับ ข้�แค่อย�กให้ท่�นรับง�นนี้ในฐ�นะนักปร�บปีศ�จ 

ไม่ใช่แค่หมอผี…”

“ต่�งกันยังไงเล่�” เธอดักคำ�ของโยชิฮ�ระ แล้วว่�ต่ออย่�งเฉยช� 

“สุดท้�ยก็คือจัดก�รกับสิ่งมีชีวิตอื่นที่ทำ�ให้มนุษย์รู้สึกว่�ตัวเองด้อยกว่�

เหมือนกัน…เพร�ะตัวเองไม่ได้อยู่ในชั้นสูงสุดของห่วงโซ่อ�ห�รแล้ว เลย

กลวัขึน้ม� พอกลวักรี็บห�ท�งกำ�จดัทิง้ก่อน…นัน่แหละคว�มหม�ยแท้จรงิ

ของก�รกำ�จัดปีศ�จ ก็แค่ก�รทำ�ให้มนุษย์รู้สึกว่�ตัวเองยังเป็นเผ่�พันธุ์

เดียวที่ครองโลกอยู่” 

มันเป็นคำ�สรุปอย่�งแห้งแล้ง จนวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มต้องระบ�ย

ลมห�ยใจอย่�งปลงอนจิจังกบัคว�มคดิแง่ลบนัน้ แม้จะไม่มลีมห�ยใจแล้ว

ก็ต�ม 

นิสยัเฉยช� เป็นจอมว�ยร้�ย และดถูกูเกอืบทกุสิง่คอืสิง่ที ่โซเคนโย 

เลนยะเป็น และเข�รู้จักเธอดีเกินกว่�จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเธอ 

กระนั้นก็จำ�ต้องยำ้�ถึงสถ�นะจริงๆ ที่ไม่อย�กให้ลืม

“แต่นักปร�บปีศ�จ ไม่ใช่แค่กำ�จดั หรอืฆ่� มทีัง้ปกป้อง และหล�ย

ครั้งเร�เลี่ยงจะฆ่� แต่ใช้วิธีที่ให้ดีกับทุกฝ่�ย เร�ให้เกียรติสิ่งมีชีวิตอื่น

เหมือนให้เกียรติตัวเอง เพร�ะแบบนั้นโซเคนโยถึงถูกเรียกว่�นักปร�บ 

ไม่ใช่นักล่�”
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“แล้วจะให้ฉันรับไหม” เลนยะถ�มกลับตัดรำ�ค�ญเมื่อวิญญ�ณ

ตรงหน้�เริ่มเข้�บทสอนคว�มเป็นโซเคนโยแก่เธอ ‘อีกครั้ง’ 

“ขอรับ ข้�อย�กให้ท่�นเลนยะทำ� แต่สำ�หรับง�นนี้ ข้�แค่อย�กให้

ท่�นรับในฐ�นะโซเคนโย ทำ�เช่นนักปร�บปีศ�จ ให้คิดถึงเกียรติตระกูล

ของท่�น…”  

“ทำ�ไมต้องคิดให้ปวดหัวด้วยล่ะ คนมันต�ยไปหมดแล้วจะไป 

ฟื้นฝอยห�ตะเข็บทำ�ไม” คำ�พูดเจ็บแสบของแม่ตัวดีโต้กลับม�ก่อนเข� 

จะพูดจบ แล้วต่อว่� “แถมชื่อโซเคนโยแปลว่�อะไรฉันยังไม่รู้ด้วยซำ้� ไหน

จะชื่อเลนยะนี่อีก…”

“ชือ่ท่�นเป็นหนึง่ในชือ่ของอสรูฝ�แฝดทีเ่ป็นต้นกำ�เนดิโซเคนโย…

ท่�นก็รู้ถึงตำ�น�นของมัน” โยชิฮ�ระเอ่ยแทรกทันที เหมือนกลัวว่�เธอจะ

ลืมต้นกำ�เนิดของตัวเองอย่�งไรอย่�งนั้น

ซึ่งเลนยะก็ประชดเสียงกลั้วหัวเร�ะกลับทันควัน

“ใช่ อสูรฝ�แฝดที่กินกันเอง จนกล�ยเป็นคำ�ส�ป…เป็นชื่อที่มงคล

สุดๆ” 

“อสรูฝ�แฝดทีก่นิกนัเอง?” วญิญ�ณเดก็ช�ยต้องสะดดุกบัคำ�กล่�ว

ถึงเรื่องร�วบ�งอย่�งที่เข�ไม่เคยรู้จ�กเลนยะ และอดต้ังคำ�ถ�มไม่ได้ 

“อะไรคืออสูรฝ�แฝดเหรอ…”

“ไม่ใช่เรื่องของแก ท�โร่”

ผน้ีอยชะงกัคำ�ฉบัพลนัเมือ่เลนยะเอ่ยห้วนๆ เสยีงเยน็เฉยีบ พร้อม

นัยน์ต�สีนำ้�เงินที่หรี่เขม็งน่�ขนลุก และกลิ่นอ�ยบรรย�ก�ศกดดันจน 

หนักอึ้ง เล่นเอ�ท�โร่ต้องผว�สั่น เพร�ะวูบแรกท่ีเห็น เข�นึกว่�จะถูก 

เจ้�หล่อนฉีกกระช�กให้ข�ดเป็นชิ้นๆ เดี๋ยวนั้น 

เลนยะเหมอืนจะทำ�ให้เข�ไม่มัน่ใจเข้�ไปทกุวนัว่�เธอเป็นเดก็ผูห้ญงิ 

หรือเป็นปีศ�จปลอมตัวม�ในร่�งของเด็กผู้หญิงกันแน่ เมื่อเจ้�หล่อนมี

นยัน์ต�ทีน่่�ขนลกุซะขน�ดนัน้…ถ้�เลนยะไม่ใช่หมอผ ีเข�คงไม่เชือ่ว่�เธอ

เป็นมนุษย์จริงๆ ด้วยซำ้� 
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ว่�แต่เข�เผลอถ�มอะไรที่ไม่ควรสุดๆ เข้�ไปแล้วใช่ไหมเนี่ย

แต่โชคยังดี เมื่อตัวช่วยอย่�งวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มเอ่ยดึงคว�ม

สนใจของหมอผีส�วออกไปจ�กเข�ในเวล�ไม่น�น

“งั้นสรุปว่�ท่�นเลนยะจะรับง�นนี้แน่นอน และจะทำ�อย่�งดีที่สุด

ใช่ไหมขอรับ…แบบนักปร�บปีศ�จจริงๆ”

เลนยะกลอกต�ขึ้นข้�งบนอย่�งสุดทน “อย่�เซ้�ซี้ฉันนักได้ไหม 

โยชิฮ�ระ ครั้งนี้รู้สึกแกจะวุ่นว�ยเป็นพิเศษเลยนะ” 

“ขออภัยขอรับ ข้�เพียงแค่อย�กให้ท่�นให้คว�มสำ�คัญแก่ตระกูล

ท่�น…”

“ทำ�ไมต้องสนใจโซเคนโยขน�ดนัน้” เลนยะดกัคอโยชฮิ�ระอกีครัง้ 

“คนที่ทำ�ให้แกต้องม�อยู่ในสภ�พนี้ตลอดห้�ร้อยปีน่ะ เป็นคนเฮงซวยใน

ตระกูลนี้ไม่ใช่รึไง”   

คำ�ถ�มนีย้งิเข้�ห�วญิญ�ณประจำ�ตระกลูอย่�งโยชฮิ�ระ ทำ�ให้เข�

ต้องเงยหน้�ขึน้ม� จ�กสหีน้�สำ�นกึผดิแปรเปลีย่นเป็นรอยยิม้บ�งๆ อย่�ง

ภ�คภูมิใจ แววต�มีประก�ยกล้�ร�วกับได้รับเกียรติจ�กคำ�ถ�มเช่นนี้

“ไม่ใช่คนเฮงซวยนะขอรับ ห�กแต่เป็นบรุษุทีเ่ก่งก�จและอ่อนโยน

ต่�งห�ก ก�รทีแ่พ้ฝีมอืด�บของคนผูน้ัน้ ข้�กไ็ม่เคยคดิเสยีใจ แม้ข้�จะถกู

กกัวญิญ�ณไว้เช่นนี ้แต่กม็ศีกัดิเ์ทยีบเท่�อ�จ�รย์ทีส่อนด�บให้แก่โซเคน-

โยทุกรุ่น และถึงเวล�จะผ่�นม�ห้�ร้อยปีแล้ว แต่ข้�ก็ยังคงจำ�วันที่ข้�เจอ

คนผูน้ั้นครัง้แรกได้แม่นยำ� แม้เป็นเพยีงวญิญ�ณ แต่ท่�นผูน้ัน้กใ็ห้เกยีรติ

ข้�เสมอ…”

“อย่�ทำ�นิสัยเหมือนสุนัข โยชิฮ�ระ”

เป็นอีกครั้งที่ผู ้เป็นวิญญ�ณประจำ�ตระกูลต้องหยุดถ้อยคำ�กับ 

สิ่งที่ได้ยิน ขณะเลนยะก็เน้นยำ้�

“ซือ่สตัย์ ภกัด ีและโง่ ฉนัไม่ชอบไอ้สตัว์หน้�ขนสีข่�พวกนี ้แกกร็ู”้

โยชิฮ�ระจำ�ต้องระบ�ยลมห�ยใจอย่�งเข้�ใจ และพยักหน้�รับคำ�

อย่�งเสียไม่ได้ 
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“พูดถึงเจ้�นั่นทีไรมันเป็นงี้ทุกที ให้ต�ยสิ” เลนยะบ่นอุบอย่�ง 

เสียไม่ได้ กับก�รเห็นท่�ท�งที่ดูสลดลงของวิญญ�ณซ�มูไร

ทำ�ไมเธอต้องม�นั่งฟังเรื่องพรำ่�น่�รำ�ค�ญของคนท่ีต�ยไปแล้ว

ด้วย…ต�ยแล้วทั้งคนที่ถูกกล่�วถึงและคนกล่�วถึงนั่นแหละ

ยิ่งท่�ท�งของวิญญ�ณซ�มูไรหนุ ่มที่แสดงออกเหมือนสุนัข 

ผู้ซื่อสัตย์ เทิดทูนเจ้�น�ยตนเหนือทุกสิ่ง ยิ่งทำ�ให้เธอไม่สบอ�รมณ์

“สรุปว่�ฉันรับง�นนี้…แต่ถ้�ง�นมันย�กเกินค่�จ้�ง ก็จบ” เลนยะ

ว่�ปิดท้�ยอีกครั้งก่อนออกไปจ�กบ้�นเช่�ของตน ไม่สนว่�วิญญ�ณสอง

ดวงจะมองเธอด้วยส�ยต�ขัดใจ เมื่อเธอแสดงเจตน�รมณ์ชัดว่�ยังสนแค่

เรื่องเงิน ไม่ใช่คว�มปลอดภัยของใคร

แต่เธอเองก็อย�กรู้นักว่�ทำ�ไมวิญญ�ณประจำ�ตระกูลของตนถึง

ยำ้�นักยำ้�หน�ให้ไปในฐ�นะโซเคนโย ไม่ใช่แค่หมอผี

ไอ้เจ้�สิง่ทีเ่ธอจะไปเจอมนัต้องให้เกยีรตกินัขน�ดนัน้เลยหรอืยงัไง



2
ท่านหญิงซายูยะ

“โอ๊ะโฮ~ บ้านหรือปราสาทเนี่ย”

เสียงอุท�นเล็กๆ ของวิญญ�ณเด็กช�ยดังขึ้น ขณะเงยหน้�มอง

คฤห�สน์แบบญี่ปุ่นโบร�ณที่แม้มีชั้นเดียว แต่ระเบียงไม้ทอดย�วแตก

แขนงออกไปจนมขีน�ดใหญ่โตกว้�งขว�ง กนิอ�ณ�เขตพืน้ที่ไปหล�ยสบิไร่ 

และสลับซับซ้อนเหมือนเข�วงกต

ทุกอย่�งดูยิ่งใหญ่อลังก�ร ตั้งแต่รั้วบ้�นที่ทอดย�วเป็นร้อยเมตร 

จนถงึประตทู�งเข้�ทีเ่ป็นเส�ไม้ต้นหน�เหมอืนประตโูทรอิ ิและตดิป้�ยชือ่

ตระกลูแผ่นย�วบนเส�ด้�นหนึง่ โดยเขยีนตวัหนงัสอืไว้ว่� ‘อเิคดะ’ พร้อม

มีประตไูม้บ�นคูส่งูร�วๆ เกอืบส�มเมตร เหมอืนประตปูร�ส�ทรอต้อนรบั

และเมื่อผลักมันเปิดเข้�ไป ท�โร่ก็ต้องตะลึงกับสวนแบบญี่ปุ่นที่มี

หินทร�ยแผ่นย�วปลู�ดเป็นท�งเดนิตัง้แต่ประตรูัว้ ทอดไปถงึท�งขึน้ด้�น

หน้�ของคฤห�สน์ โดยสองข้�งท�งเป็นพื้นหญ้� และปลูกไม้ยืนต้นเป็น

หลัก เช่น ซ�กุระ บ๊วย โอ๊ก เมเปิล และพวกไม้สนชนิดต่�งๆ ที่เขียวสด

ตลอดปี เข้�กับบ้�นอย่�งลงตัว ทำ�ให้เมื่อก้�วเท้�เข้�ม�ครั้งแรก ร�วกับ

หลุดเข้�ม�อยู่ในเทพนิย�ย
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“อย่�ทำ�ตัวบ้�นนอกน่� ท�โร่ แค่สมัยก่อนตระกูลอิเคดะเคยเป็น

เจ้�เมืองปกครองเมืองเล็กๆ ท�งตะวันตกของโตเกียวนี่ มีเงินมีทองจ้�ง

ช�วบ้�นขน�ดนั้นก็คงไม่แปลกหรอกที่จะมีบ้�นแบบนี้ อีกอย่�ง…คว�ม

จริงมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรเท่�ไร” หมอผีส�วดูถูก พล�งมองรอบๆ เพื่อห�

คนที่จะม�ต้อนรับหรือคนว่�จ้�ง

ขณะโยชฮิ�ระหนัม�ต่อคำ�พดูของเลนยะด้วยคว�มภ�คภมูใิจแทบ

ทันที

“ใช่แล้วขอรบัท่�นท�โร่ ถ้�เทยีบกบัคฤห�สน์ของตระกลูโซเคนโย

แล้ว ยังเล็กกว่�…“

“เลิกพรำ่�ถึงบ้�นสับปะรังเคนั่นซะที ตอนนี้มันก็เป็นแค่ซ�กไม้…มี

คนม�แล้ว!”

เลนยะดักคอวิญญ�ณซ�มูไรอย่�งฉับไว ก่อนรีบหันไปห�ร่�งร่�ง

หนึง่ทีเ่ดนิม�ต�มท�งเดนิหนิเบือ้งหน้�และไม่ได้สนใจว่�วญิญ�ณทีก่ำ�ลงั

ชื่นชมบ้�นของเธออย่�งภูมิใจเวล�นี้ต้องอ้�ป�กค้�งกับก�รแทรกคำ�พูด

ร้�ยก�จจ�กเจ้�ของบ้�นที่ว่�ซะเอง 

ผูท้ีเ่ดนิเข้�ม�ห�เดก็ส�วร่�งสงูเป็นช�ยชร�ร่�งเลก็เตีย้ และอยู่ใน

ชุดกิโมโนสีเขียวเท� สวมทับด้วยฮ�โอริ2  สีนำ้�ต�ลอ่อนอีกชั้น บนใบหน้�

เหี่ยวย่นของเข�มีหนวดเคร�สีข�วรอบป�ก ซำ้�หัวล้�นจนสะท้อนแสง

อ�ทิตย์เล่นเอ�เลนยะต้องเบี่ยงหน้�หลบแสงที่สะท้อนออกม�จริงๆ จ�ก

ศีรษะของเข�เล็กน้อย 

ช�ยแก่ที่น่�จะเกินเจ็ดสิบไปแล้วคนนี้ แทบให้คว�มรู้สึกเหมือน 

คนที่หลุดออกม�จ�กอีกยุคอย่�งไรอย่�งนั้น

“ฉนัอเิคดะ โยรจิุเมะ เจ้�บ้�นรุ่นที ่52…เธอคงเป็นโซเคนโย เลนยะ

สินะ” ต�เฒ่�อิเคดะหรี่ต�เล็กเมื่อม�หยุดอยู่เบื้องหน้�เธอและไล่มอง

หมอผีส�วตั้งแต่ใบหน้�จดรองเท้�บูตสีดำ�อย่�งไม่มั่นใจในฝีมือนัก ทว่�ก็

2 เสื้อคลุมสำ�หรับสวมทับกิโมโน

imac
Highlight
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หยุดพิจ�รณ�มือขว�ของเลนยะที่มีผ้�พันแผลสีข�วพันไว้แน่นหน� 

เล็กน้อย ร�วกับดูให้แน่ใจว่�เธอเป็นโซเคนโยจริง

แม้จะรู้แล้วว่�หมอผีที่ตนจ้�งเป็นเด็กผู้หญิง แต่พอม�เจอกับต�

จริงๆ มันก็อดระแวงไม่ได้…

“สิบหก”

“ว่�ไงนะ” ช�ยแก่เงยหน้�มองใบหน้�เด็กส�วทันที ซึ่งเธอก็ฉ�ย

รอยยิ้มม�ให้ 

“ฉันอ�ยุสิบหก” เลนยะยำ้�ประโยคแรกด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน 

แต่คำ�พูดเพียงประโยคสั้นๆ และบ�งส่ิงท่ีช�ยแก่สัมผัสได้จ�ก 

เด็กส�วตรงหน้� ทำ�ให้เข�หยุดคิด เริ่มสนใจเธอนิดๆ เพร�ะเท่�ที่เห็น 

แม้เธอจะมีรอยยิ้มอ่อนโยน แต่มันก็อ่อนโยนจนดูเลี่ยนเลยเชียว แถม

นัยน์ต�สีนำ้�เงินไม่ได้ยิ้มต�มป�กแม้แต่นิดเดียว ทว่�มีประก�ยท้�ท�ย

อย่�งเงียบงัน ยิ่งมองสบลึกเข้�ไปก็ยิ่งเห็นคว�มแข็งกร้�ว มีอำ�น�จซ่อน

อยู่

นี่คงเป็นสิ่งเดียวที่โกหกไม่ได้ว่�เธอมีส�ยเลือดของโซเคนโยอยู่

เต็มเปี่ยม

และไอ้ก�รบอกอ�ยุตัวเองนำ�ม�ก่อน แสดงชัดว่�เธอรู้ดีว่�ถูกเข�

ประเมินอยู่ 

ใบหน้�เหี่ยวย่นขยับรอยยิ้มมุมป�กท้�ท�ยนิดๆ ก่อนตั้งคำ�ถ�ม

“เธอคงเก่งใช่ย่อยละสิ” 

เลนยะก้มตัวลงเล็กน้อย สบต�คนตั้งคำ�ถ�มด้วยใบหน้�ย้ิมแย้ม

เช่นเดิม

“ฉันคิดว่�คุณเป็นคนที่ฉล�ดพอในก�รเลือกคนม�ทำ�ง�นให้ค่ะ”

น่ันหม�ยถงึถ้�เธอไม่มฝีีมอื กแ็สดงว่�เข�โง่เองทีด่นัจ้�งเธอม�งัน้สิ

“ใช่…” ช�ยแก่จำ�ต้องคร�งรับอย่�งเสียไม่ได้

ซึ่งนั่นทำ�ให้เด็กส�วตรงหน้�พยักหน้�รับนิดๆ และว่�อย่�งมั่นใจ 

“งั้นฉันก็เก่งพอ”
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เป็นอีกครั้งที่คนสูงวัยต้องยิ้มถูกใจกับคำ�สรุปของคนอ่อนวัยกว่�

อย่�งอดไม่อยู่…ตอบได้น่�ประทับใจและน่�หมั่นไส้ในเวล�เดียวกัน

“ก็ดี ฉันจะได้มั่นใจว่�จ้�งไม่ผิดคน…งั้นเดินต�มฉันม� แล้วจะเล่�

ร�ยละเอียดเกี่ยวกับง�นที่เธอต้องทำ�ให้ฟัง” ร่�งเตี้ยๆ สั่งก่อนเดินนำ�

หมอผีส�วไปยังตัวอ�ค�รทรงญี่ปุ่น

และเมือ่เธอถอดรองเท้� เดนิขึน้ม�ด้�นบนของระเบยีงไม้ทีข่ดัจน

เง�วับ ถึงได้เห็นว่�ที่นี่ไม่ได้มีแต่ต�เฒ่�อิเคดะ เหล่�แม่บ้�นยืนเรียงแถว

ประจำ�อยูบ่นระเบียงกนัหล�ยคน เพือ่รอรบัใช้เจ้�ของบ้�น ซำ�้ยงัก้มศรีษะ

ต้อนรับแขกเช่นเธออย่�งมีม�รย�ทพร้อมเพรียง

ซึ่งนั่นแสดงชัดว่�ช�ยแก่ตรงหน้�จริงใจจะม�ต้อนรับเธอด้วย 

ตัวเองโดยไม่คิดใช้ใครม�แทน

ดูเหมือนชื่อโซเคนโยจะยังมีคนเกรงใจอยู่ไม่ม�กก็น้อย

“เธอคงรู้ว่�ง�นนี้ต้องทำ�อะไรบ้�ง นอกจ�กรู้ว่�จำ�นวนตัวเลข 

ค่�จ้�งมันสูงนะ” ต�เฒ่�อิเคดะเอ่ยคำ�ถ�มแรกม�หยั่งเชิง

ดวงต�สีนำ้�เงินเหลือบลงตำ่� มองร่�งเตี้ยกว่�ของคนสูงวัยด้วย

คว�มรู้สึกที่อย�กยิ้มเหยียดคำ�ถ�มที่ตั้งใจสบประม�ทตน และแสดงชัด

ถึงคว�มไม่เชื่อใจ…แต่ไว้ก่อน เพร�ะคนตรงหน้�ก็คงเจนโลกม�ม�ก

เหมือนกัน ถ้�คิดจะห�เรื่องคงต้องระวังตัวดีๆ

“ฉนัเกลยีดเรือ่งเสีย่ง” เธอตอบไปแค่นี ้ก่อนสำ�ทบั “ดงันัน้ถ้�อะไร

ที่เสี่ยงเกินไป ฉันจะไม่รับทำ�”

“กแ็ค่อย�กทวนให้มัน่ใจ…ว่�เธอจะไม่เดก็ไปสำ�หรบัง�นนี”้ อเิคดะ

ว่�เรียบๆ เหมือนเอ่ยขึ้นลอยๆ

เลนยะส่งรอยยิ้มก�รค้�ให้ผู้ว่�จ้�งอีกครั้ง พล�งว่�

“อิเคดะซัง ถ้�เร�ข�ดคว�มมั่นใจกันเอง ง�นนี้เร�คงร่วมมือกัน

ย�ก…เพร�ะถ้�คุณไม่มั่นใจในตัวฉัน ฉันก็แค่กลับไปมือเปล่� ส่วนคุณ 

ก็ต้องรับกรรมกับปีศ�จนั่นต่อไป คุณมีแต่จะเสียกับเสีย ส่วนฉันไม่ได ้

ไม่เสยี…เว้นเสยีค่�รถไฟนดิหน่อย ดงันัน้ฉนัว่�คณุมที�งเลอืกเดยีวคอื ต้อง
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ม่ันใจว่�ฉนัจะทำ�ได้ และเงนิคณุไม่สญูเปล่� นัน่คงจะดทีีส่ดุสำ�หรบัตอนนี้ 

และกับทุกฝ่�ย”

ผู้จ้�งว�นต้องนิ่งเงียบไปนิดทันทีกับสิ่งท่ีได้ยิน ก่อนยกมือม�ลูบ

หนวดเคร�สีข�วไปม�อย่�งถูกอกถูกใจ น�นๆ ทีจะมีคนรุ่นหล�นม� ‘คุย

เล่น’ ด้วยแบบที่เข�ชอบ…ก็สนุกไปอีกแบบ

“นั่นสินะ” ช�ยแก่ทิ้งท้�ยก่อนเดินนำ�ต่อ

ปัญห�ม�กม�ยเร่ิมหลัง่ไหลออกม�จ�กป�กของช�ยชร� เรือ่งแรก

คือปีศ�จที่หลุดจ�กผนึก ต�มด้วยเร่ืองที่เข�ต้องปิดเร่ืองปีศ�จในป่�กัก

ปีศ�จไม่ให้คนในพืน้ทีรู่ม้�ตลอดอ�ยขุยัของตน ทัง้ปัญห�ทีด่นิในป่�ทีท่�ง

รัฐจะขอยึดเป็นพื้นที่ของรัฐ ทั้งเรื่องที่เข�ต้องขึ้นศ�ล แต่ยังห�ทน�ย 

ฝีป�กคมๆ และหลกัฐ�นเจ้�ของกรรมสทิธิท์ีด่นิไปสูใ้นศ�ลไม่ได้ แถมด้วย

เรื่องส�กกะเบือยันเรือรบ ทั้งหล�น ทั้งลูก ทั้งภรรย�ที่เสียไป จนเหมือน

คนสงูวยัไม่เคยมีใครคยุด้วยม�น�นแล้ว และต้องก�รห�คนระบ�ยใส่ ซึง่

มันก็ไม่เข้�หูหมอผีส�วสักเรื่อง

แต่พูดก็พูดเถอะ คว�มจริงที่เหล่�ท�ย�ทอิเคดะต้องม�พัวพันกับ

เรื่องป่�กักปีศ�จแบบนี้ มันก็เพร�ะตระกูลของเธอเองนั่นแหละ

ในยุคสมัยที่ปีศ�จยังเดินยำ่�ในทุกที่ได้อย่�งอิสระ และเริ่มสร้�ง

คว�มเดอืดร้อนไปทกุหย่อมหญ้� ทำ�ให้เหล่�องเมยีวจแิละนกัปร�บปีศ�จ

ต้องเคลื่อนไหวจัดก�รพวกมันอย่�งเด็ดข�ดจนเกิดก�รแบ่งฝ่�ยสู้รบกัน 

คนฆ่�ปีศ�จ ปีศ�จฆ่�คน คว�มเกลียดชังทบทวี จนกล�ยเป็นอคติ

แต่ปีศ�จหรือภูตผีก็ไม่ต่�งจ�กมนุษย์ เมื่อมีชั่วร้�ย ย่อมมีดีง�ม 

แต่เหล่�ผู้มีอ�คมศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้คิดถึงตรงนั้น กระทั่งอคติม�ถึงจุดสูงสุด

ที่เหตุผลใช้ไม่ได้อีกต่อไป พวกเข�ก็กำ�จัดปีศ�จทุกตนไม่มีละเว้น

ดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งที่คว�มสัมพันธ์ระหว่�งปีศ�จกับมนุษย์ม�ถึง

จุดแตกหัก ปีศ�จส�ยเลือดบริสุทธิ์ที่กำ�เนิดจ�กเทพแห่งป่�เข�จึงขอทำ�

พนัธสญัญ�สงบศกึ แบ่งแยกปีศ�จออกไปจ�กมนษุย์และสร้�งป่�กกัปีศ�จ

ขึน้เพือ่ให้เหล่�อมนษุย์อ�ศยั แทนก�รถกูล่�จ�กผูม้อี�คมทัง้หมด แต่ห�ก
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ปีศ�จตัวใดฝ่�ฝืนก้�วย่�งออกจ�กป่� และทำ�ร้�ยมนุษย์ ปีศ�จตนนั้นจะ

ต้องถูกกำ�จัดทิ้งโดยไม่มีเงื่อนไขเช่นกัน

และว่�กันว่�ผู ้ที่เป็นคนกล�งและเป็นผู้คำ้�ประกันพันธสัญญ�

ระหว่�งมนษุย์กบัปีศ�จคอืตระกลูโซเคนโยเอง ดงันัน้เมือ่เกดิปัญห�อะไร

ที่เกี่ยวกับปีศ�จในป่�กักปีศ�จ โซเคนโยต้องลงม�จัดก�รด้วยตนเอง แต่

เพร�ะโซเคนโยน้ันถือครองอำ�น�จเบื้องหลังอยู่ที่แดนเหนือก่อนแล้ว จึง

ไม่อ�จอยู่ดูแลป่�กักปีศ�จที่นี่ได้ องค์จักรพรรดิจึงแต่งตั้งตระกูลอิเคดะ

ขึ้นเป็นเจ้�เมืองเล็กๆ แห่งนี้ เพื่อเป็นป้อมปร�ก�รกันคนให้ห่�งจ�กป่� 

และเป็นผู้ดูแลอ�ณ�เขตป่�แทน จนปัจจุบันก็ยังต้องรับภ�ระนี้รุ่นต่อรุ่น

เหมือนเป็นประเพณีของตระกูล

หรือสรุปง่�ยๆ ก็คือ ตระกูลโซเคนโยมันก็แค่ห�เรื่องให้คนอื่นม�

รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองก่อนั่นแหละ

เลนยะนกึย้อนถงึเร่ืองเล่�ทีเ่คยฟังม�อย่�งเบือ่หน่�ย ฆ่�เวล�ก�ร

ฟังต�เฒ่�ตรงหน้�เล่�อะไรเร่ือยเป่ือย ก่อนเลยไปคดิถงึเรือ่งค่�จ้�งทีต่น

จะได้หลังง�นนี้สำ�เร็จ…เป็นเรื่องเดียวในชีวิตที่ทำ�ให้เธออ�รมณ์ดี ช่วง

เวล�ที่มโนถึงเงินที่ม�กขึ้นในบัญชีธน�ค�ร 

และกว่�ต�เฒ่�อเิคดะจะวนกลบัม�เข้�เร่ืองทีค่วร กแ็ทบทำ�ให้เธอ

อย�กถอนตัวไม่รับง�น ยังดีที่ตัวเลขในจดหม�ยสั่งง�นยังวนเวียนเตือน

สติทุกครั้งที่อ�รมณ์เริ่มร้อน 

“เธอคงรู้นะว่�ทำ�ยังไงถึงจะปร�บมันได้” ช�ยแก่หมุนตัวกลับม�

ถ�มเลนยะ ซึ่งตอนนี้มัวแต่คิดถึงเรื่องเงินค่�จ้�งที่จะบินเข้�กระเป๋�เธอ

เลนยะเรียกสติที่หลุดลอยไปถึงเรื่องค่�จ้�งท่ียังม�ไม่ถึงให้กลับ 

เข้�ม� แล้วปรับสีหน้�ให้ดูน่�เชื่อถือเช่นเดิมก่อนตอบ

“ปีศ�จในป่�กกัปีศ�จไม่ส�ม�รถกำ�จดัและกกักลบัไปทีเ่ดมิได้เลย 

เพร�ะมีอ�คมของผูคุ้ม้ครองปกป้องอยู ่ท�งเดยีวทีท่ำ�ได้คอืต้องปลดผนกึ

ที่ผนึกผู้คุ้มครอง เพื่อให้ม�จัดก�รผนึกปีศ�จเอง”

“หือ ถ้�งั้นก็เหมือนหม�มีเจ้�ของแล้วไปไล่กัดช�วบ้�น แต่ก็ทำ�
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อะไรไม่ได้เพร�ะมีเจ้�ของคอยคุ้มหัวอยู่ใช่ไหมเลนยะ” ท�โร่ถ�มพร้อม

ยกตัวอย่�งแบบที่ตนเข้�ใจขึ้นม�ทันที ไม่สนว่�ใครจะมอง เมื่อคว�มจริง

ไม่มีใครเห็น และมีเพียงเลนยะเท่�นั้นที่เห็นวิญญ�ณอย่�งพวกเข�ได้

“เออ ใกล้เคียง แต่มันเสี่ยงม�กถ้�ไอ้ตัวที่เร�จะปลุกขึ้นม�ไม่ 

เชื่อฟังเร� ใครจะม�รับผิดชอบ…คนเอ�คอขึ้นเขียงมันฉัน ไม่ใช่เจ้�เฒ่�

นั่นสักหน่อย” เลนยะหันไปกระซิบกระซ�บบ่นกับวิญญ�ณเด็กข้�งตัว

แต่ก่อนจะบ่นม�กกว่�นัน้ เจ้�ตวักต้็องสะดดุกบับ�งสิง่จนต้องถอย

หลังกลับไปดู  

เลนยะถอยก�ยม�มองผ่�นมู่ลี่ไม้ที่ว�ดล�ยดอกบัวกั้นฉ�ก เข้�ไป

ในห้องห้องหนึง่ซึง่กว้�งประม�ณยีส่บิเสือ่หรอืม�กกว่�นัน้นดิหน่อย แทบ

ไม่มีอะไรตกแต่ง เรียบง่�ยต�มสไตล์ห้องญี่ปุ่นโบร�ณ 

คว�มจริงมันแทบไม่ต่�งจ�กห้องอื่นๆ ที่เดินผ่�นม� แต่ที่สะดุด 

กเ็พร�ะในห้องนีแ้ขวนรูปว�ดขน�ดเท่�คนอยูบ่นผนงัไม้ และในรปูนัน้เป็น

ภ�พหญิงส�วอ�ยุไม่ห่�งจ�กเธอม�กเท่�ไร หรืออ�จจะเท่�กัน 

หญงิส�วในภ�พสวมชดุกโิมโนจนูฮิโิตะเอะ3 แบบชนชัน้สงู กโิมโน

ที่ซ้อนทับหล�ยชั้นดูหล�กสีสดใส ตัวนอกสุดเป็นสีชมพูหว�นล�ยกลีบ

ซ�กุระเข้�กับผิวข�วผ่องของเจ้�ตัว ใบหน้�แสนสวยเป็นรูปไข่ ดวงต�โต

หว�นชวนฝัน ป�กสีพีชเล็กเป็นทรงกระจับ ผมสีนำ้�ต�ลเข้มถูกมัดตำ่�ที่

กล�งหลัง และปล่อยปล�ยผมที่เหลือให้ย�วระพ้ืน ขณะบนหน้�ผ�กไว้

หน้�ม้�เข้�กับรูปหน้�เล็กๆ นั่น…

บอกได้เลยว่�ทุกอย่�งบนตัวเธอทำ�ให้ละส�ยต�ได้ย�ก และเป็น 

ผู้หญิงที่น่�ทะนุถนอมแม้เป็นเพียงรูปภ�พ

“นั่นท่�นหญิงซ�ยูยะ” 

3 กิโมโนทำ�จ�กผ้�ไหมญี่ปุ่นแท้ ห่มทับ 12 ชั้นขึ้นไป มีหล�กสี เป็นเครื่องแต่งก�ยใน

ยุคเฮอัน ผู้สวมใส่มักเป็นน�งใน เชื้อพระวงศ์ หรือชนชั้นสูง หรือใช้ในพิธีก�รสำ�คัญ

ต่�งๆ สำ�หรับเชื้อพระวงศ์ในร�ชวังอ�จใส่ถึง 12-20 ชั้นทีเดียว
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เสียงหนึ่งดังม�จ�กข้�งหลัง จนเลนยะที่กำ�ลังพิจ�รณ�รูปภ�พ

อย่�งถือวิส�สะต้องตวัดใบหน้�กลับไปมองตำ่�ยังช�ยแก่เจ้�ของบ้�น

“อ๋อ…ไม่แปลกใจเลย สวยขน�ดนี้” เธอรีบเปลี่ยนเรื่องและทำ�ท่�

จะหมุนตัวกลับออกจ�กห้อง ไม่อย�กยุ่งย�กให้ถูกซักว่�ม�ยืนดูภ�พท่�น

หญิงที่ว่�ทำ�ไม เพร�ะเธอเองก็ไม่รู้ รู้เพียงสัญช�ตญ�ณอะไรสักอย่�ง

ทำ�ให้เธอต้องหันไปดู ซึ่งเธอเองก็ไม่รู้ว่�อะไรเหมือนกัน แค่สัมผัสได้ว่�

มันสำ�คัญ

“ใช่…ทัง้ทีง่ดง�มขน�ดนีแ้ต่กลบัต้องต�ยตัง้แต่อ�ยยุงัน้อย” ช�ยแก่

รำ�พึงรำ�พันด้วยนำ้�เสียงเศร้�สร้อยจนคนถือวิส�สะต้องหันม�สนใจใคร่รู้

ขึ้นทันที

“ต�ยยงัไง” คำ�ถ�มเสยีม�รย�ทประโยคแรกหลดุออกม�ต�มนสิยั 

โดยเจ้�ตัวไม่คิดจะแก้คำ�ใหม่

ช�ยชร�ยังคงจ้องรูปภ�พโดยไม่ได้สนใจคำ�พูดเสียม�รย�ทของ 

เลนยะ แต่กลับเล่�เรื่องต่อด้วยสีหน้�สงบ “เรื่องเลวร้�ยเกิดขึ้นเมื่อ 

ห้�ร้อยปีก่อน ท่�นหญิงซ�ยูยะเป็นบุตรีคนเล็กของท่�นเจ้�เมืองอิเคดะ 

ชูไฮ ทำ�ให้ท่�นรักและหวงแหนท่�นหญิงม�ก”

“กส็วยซะขน�ดนี”้ เลนยะพมึพำ�ออกม�เบ�ๆ เมือ่ช�ยแก่เกริน่ด้วย

เนื้อห�ที่ไม่ตรงกับคำ�ถ�มเธอเท่�ไร

“ทุกคนในปร�ส�ทเองก็รักท่�นหญิงน้อยเช่นกัน ด้วยนิสัยร่�เริง 

ไม่ถือตัว มีเมตต�และอ่อนโยนม�ก ทำ�ให้ใครๆ ที่พบเห็นต่�งก็หลงรัก 

และมีเหล่�ท่�นช�ยจ�กหล�ยตระกลูหม�ยปองในตวัท่�นหญงิซ�ยยูะ แต่

แล้ววันหนึ่ง ด้วยคว�มซุกซนต�มประส�เด็ก ทำ�ให้ท่�นหญิงหนีออกม�

เที่ยวเล่นนอกคฤห�สน์ และหลงเข้�ไปในป่�กักปีศ�จ…”

“เธอต�ย” เลนยะเด�ทันที และเริ่มสนใจขึ้นม�เมื่อถึงจุดนี้ ถึง 

ตอนแรกจะรำ�ค�ญนิดๆ กับนิท�นท่�นหญิงจอมแก่น แต่พอเข้�เร่ือง  

‘ป่�กักปีศ�จ’ หูก็ผึ่งโดยอัตโนมัติ

ช�ยแก่หัวเร�ะเบ�ๆ ก่อนเอ่ยต่อ
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“ไม่ ท่�นหญิงกลบัม�ได้อย่�งปลอดภยั แต่…” รอยยิม้บนหน้�ช�ย

ชร�หุบลงอีกครั้ง เข�ถอนใจ

“บ�งอย่�งในป่�ทำ�ให้ท่�นหญงิเปลีย่นไป…และกเ็กดิเรือ่งเลวร้�ย

ขึ้น”

ช�ยแก่เงียบไปเหมือนระลึกคว�มหลังในอดีต แม้เข�จะไม่ได้อยู่

ในช่วงยุคนั้นก็ต�ม ทำ�เอ�คนตั้งใจฟังด้วยคว�มสนใจต้องรอคำ�พูดต่อไป

จนเริ่มหงุดหงิด

“แล้ว…ไงต่อ” เลนยะอดขมวดคิ้วถ�มต่อไม่ได้ หลังคว�มเงียบ

ครอบคลุมอยู่หล�ยอึดใจ

แต่ช�ยแก่กลับเงยหน้�มองเธอนิดๆ และสรุปสั้นๆ ง่�ยๆ แค่ว่� 

“เสร็จง�นแล้วฉันค่อยเล่�ให้ฟังต่อดีกว่�”

น่ันหม�ยถงึคดิจะรัง้ตวัเธอให้อยูเ่ป็นเพือ่นแก้เหง�ต่อ ว่�งัน้ใช่ไหม

เลนยะเผลอกำ�มือข้�งหนึ่งด้วยคว�มอดกลั้น และเกือบหลุดม�ด

ก�รค้�หน้�ยิ้ม เพร�ะก�รเล่นแง่ของคนสูงวัยกว่� ถ้�ไม่ติดว่�เข�มีเงิน

จ้�งเธอม�กขน�ดนี้ รับรองว่�เธอคงได้กำ�จัดต�แก่นี่ก่อนปีศ�จในป่� 

นั่นแน่

ยงัดทีีว่ญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ข้�งตวัคอยกระซบิให้เธอใจเยน็อยูข้่�งหู 

แม้จะเป็นคำ�กระซิบที่ม�พร้อมเสียงขบขันเบ�ๆ ก็ต�มที เพร�ะรู้ดีว่� 

เดก็ส�วทีเ่ข�ดแูลม�ตัง้แต่เกดิ ไม่ใช่คนใจเยน็อย่�งทีแ่สดงออกตอนนีเ้ลย

เธอแค่จะใจเยน็และยิม้ได้…เมือ่คนคนนัน้มเีงนิจ่�ยหรอืมผีลประโยชน์ 

ให้เธอเท่�นั้น



3
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“ท่านเลนยะรู้หรือขอรับว่ามันอยู่ตรงไหน”

“รู้สิ แค่จับกลิ่นอ�ยอ�คมก็พอจะรู้แล้ว” เลนยะว่�พล�งทำ�จมูก

ฟุดฟิดห�กลิ่นที่ว่�จริงๆ

“ง่�ยขน�ดนั้นเชียว” ท�โร่ต้องอุท�นอย่�งไม่ค่อยเชื่อแกมสนใจ

ใคร่รู้

“ใช่” 

เข�ยิ่งมองเลนยะต�โต 

“โฮ่…คนของโซเคนโยนี่ดีจังนะ มีพลังพิเศษอะไรพวกนี้เหมือน 

ยอดมนุษย์เลย” วิญญ�ณเด็กช�ยอดชื่นชมแล้วมองหมอผีส�วเหมือน

กำ�ลังดูหนังฮีโร่หรือมนุษย์ส�ยพันธุ์พิเศษไม่ได้

“ไม่เห็นจะแปลก แกอยู่กับฉันม�ตั้งครึ่งปี เห็นฉันปร�บปีศ�จม�

ตั้งเยอะ จะตกใจอะไรอีก”

เลนยะเดินยำ่�ขึ้นท�งล�ดเอียงอย่�งย�กลำ�บ�ก เมื่อต้องแบกเป้ที่

ยัดอุปกรณ์ปร�บผีม�เต็มอัตร�ศึก และเกือบหง�ยท้องลงเข�ถ้�มือเธอ

ไม่กระช�กกิ่งไม้ที่ขึ้นต้นเล็กๆ ได้ทันเสียก่อน
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พืน้ดนิทีช่นัจนง่�ยต่อก�รล้มลงไปนอนจมกองเลอืดเล่นเอ�หมอผี

ส�วอย�กโยนของในตัวทิ้งซะให้หมด ติดอยู่นิดเดียวก็ตรงที่มันจะเปลือง

โดยใช่เหตุนี่สิ

ท�โร่สังเกตเห็นท่�ท�งกระเสือกกระสนของเลนยะแล้วอดสม 

นำ�้หน้�ไม่ได้ ตอนแรกทำ�เป็นตฝีีป�กกบัต�เฒ่�อเิคดะว่�ไม่ชอบเรือ่งเสีย่ง 

แต่พอเอ�เข้�จริงๆ ก็เพร�ะเงินเข้�ต�จนปฏิเสธไม่ได้เสียม�กกว่�

ยิ่งเข�มองเลนยะ ยิ่งขัดใจ ตั้งแต่รู้จักกันม�เข�ยังห�ข้อดีของ

หมอผีส�วไม่เจอสักที

“ตระกลูโซเคนโยเนีย่มคีนนบัหน้�ถอืต�เยอะจรงิรเึปล่�ฮะ” ท�โร่

กระซิบถ�มกับวิญญ�ณประจำ�ตระกูลข้�งตัว เมื่อชักสงสัยเรื่องเชื้อส�ย

ของคนที่ล�กสังข�รและแบกเป้หนักๆ ของตนให้พ้นคว�มลำ�บ�กจ�ก

ธรรมช�ติรอบตัว

ซึ่งจ�กสภ�พที่เห็นเวล�นี้ คว�มรู้สึกมันบอกเข�ว่�เลนยะไม่เห็น

เป็นที่นับหน้�ถือต� อย่�งที่วิญญ�ณซ�มูไรยกย่องชื่อเสียงตระกูลเธอให้

ฟังอยู่เกือบทุกวันเลยสักนิด

“นั่นมันเรื่องสมัยก่อนขอรับ สมัยนี้น่ะจะมีคนรู้จักชื่อโซเคนโย 

สกักีค่น…ตอนนีก้ก็ล�ยเป็นแค่คว�มลบัทีซ่่อนอยูห่ลงับทเรยีนวชิ�ประวตั-ิ

ศ�สตร์เท่�นั้นเอง” โยชิฮ�ระหันม�แก้ปัญห�ให้วิญญ�ณเด็กช�ย 

“โฮ่~ นี่มันเข้�ข่�ยยิ่งสุดยอดยิ่งต้องลึกลับเลยนะครับ” ดวงต� 

สีดำ�คู่โตของผีน้อยประก�ยระยับด้วยคว�มตื่นเต้น สนใจ แล้วรีบตั้ง

คำ�ถ�มอีกทันที “แล้วโซเคนโยมีอะไรเจ๋งๆ อีกฮะ อย่�งเช่นเก่งก�จซะจน

ไม่มีใครสู้ได้ รึเปล่�”

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มขยับยิ้มตอบรับกับคว�มกระตือรือร้นต�ม

ประส�เด็กของท�โร่ แต่สิ่งที่เข�จะพูดต่อไปนี้คงดับประก�ยแห่งคว�ม

ชื่นชมในนัยน์ต�ของผีน้อยไปไม่ม�กก็น้อย

“โซเคนโยอ�จเกรียงไกรอย่�งที่ท่�นคิด แต่ว่�ไม่เคยมีคำ�ว่�

สมบูรณ์แบบในโลกใบนี้…โซเคนโยคือตระกูลนักปร�บปีศ�จ ไล่ล่�สิ่งมี
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ชีวิตที่พวกเข�เรียกว่� ผู้ถูกส�ป หรือปีศ�จ อย่�งที่รู้ๆ กัน แต่เหล่� 

นักปร�บปีศ�จที่ใช้น�มของโซเคนโยนั่นแหละคือผู้ต้องส�ปซะเอง” 

โยชิฮ�ระว่� พล�งมองต�มเลนยะที่ตอนนี้คงไม่มีท�งได้ยินสิ่งท่ี

เข�พูด เมื่อเธอกำ�ลังพย�ย�มปีนป่�ยท�งล�ดเอียง และบ่นอุบไปตลอด

ท�งว่� ‘คิดผดิรเึปล่าวะ’ ‘จะคุม้เงนิไหมเนีย่’ แล้วก ็‘เมือ่ไรจะถงึซะทโีว้ย’

“เลนยะเป็นปีศ�จ!” ท�โร่เบกิต�กว้�ง เกบ็อ�ก�รตกใจไม่อยู ่แล้ว

สรุปเรื่องเอ�เองอย่�งไม่ต้องคิด เพร�ะแม่ตัวดีนั่นก็ทำ�ตัวเหมือนอย่�งที่

เข�ว่�จริงๆ

“เปล่�ขอรับ ไม่ใช่แบบนั้น…แต่ก็ไม่เชิง” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มรีบ

แก้คว�มเข้�ใจผดิ แต่ประโยคท่อนท้�ยทีฟั่งไม่เตม็เสยีงกลบัยิง่สร้�งคว�ม

สับสนให้ท�โร่ม�กขึ้นอีก

“แล้วหม�ยคว�มว่�ไงเหรอครบั” วญิญ�ณเดก็ช�ยขมวดหวัคิว้กบั

คำ�พูดวกวน 

วิญญ�ณซ�มูไรเม้มป�ก ชั่งใจอยู่ชั่วครู่ มันมีบ�งอย่�งที่เข�รู้สึก

ว่�ไม่ควรพูดตอนนี้ ทว่�ก็ก้มกลับม�มองท�โร่ใหม่ 

“จำ�เรื่องที่ข้�เคยพูดถึงอสูรฝ�แฝดได้รึเปล่�ขอรับ” และคำ�เปรย

จ�กวิญญ�ณข้�งตัวก็ทำ�ให้ท�โร่ต้องพยักหน้�รับ

“ครับ”

“มนัเป็นตำ�น�นทีว่่�กนัว่� พวกมนัเป็นอสรูฝ�แฝดชือ่ เลนยะ และ

เลนโย ซึง่ต่�งกม็อีำ�น�จม�กสดุในโลก ทว่�วนัหนึง่ด้วยอำ�น�จทีม่อียูม่�ก

ล้น พวกมันจงึต้องก�รรูว่้�ใครคอืผูท้ีแ่ขง็แกร่งทีส่ดุ อสรูฝ�แฝดจงึตดัสนิใจ

สู้กันเอง เพื่อตัดสินห�ผู้ที่จะเป็นที่สุดในโลกของมัน”

“แล้วใครที่ชนะเหรอครับ…เลนยะ…หรือเลนโย”

“ไม่มีใครรู้ขอรับ” เข�ตอบ “อ�จด้วยเพร�ะเป็นฝ�แฝด ทั้งสอง

ต่�งเหมือนกันร�วกับเป็นคนคนเดียว จึงไม่มีใครตัดสินได้แน่ว่�แฝดตน

ไหนคือผู้ที่ชนะ รู้แค่ว่�ฝ่�ยที่ชนะนั้นกินฝ่�ยที่แพ้เข้�ไป”

“กินเหรอ” คนฟังรู้สึกขนลุกซู่ทันที ขณะเผลอจินตน�ก�รต�ม
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“ขอรับ กิน” โยชิฮ�ระยืนยัน และสำ�ทับ “กินเพ่ือเอ�พลังของ 

อีกฝ่�ยม�”

“กินพี่น้องตัวเองเนี่ยนะครับ” วิญญ�ณเด็กช�ยยังยำ้�ด้วยสีหน้�

หว�ดๆ รู้สึกขนลุกและขยะแขยงแปลกๆ 

“ก็เป็นอสูรนี่ขอรับ…แต่เพร�ะว่�กินพี่น้องตัวเอง มันจึงกล�ยเป็น

คำ�ส�ป” วิญญ�ณซ�มูไรว่� “คำ�ส�ปที่ทำ�ให้อสูรฝ�แฝดตนที่ชนะ 

กล�ยเป็นเพียงมนุษย์เดินดิน และฝ�แฝดที่มันกินเข้�ไปกล�ยเป็นบ�งสิ่ง

บ�งอย่�งที่อยู่บนหลังมือขว�ของโซเคนโยทุกรุ่น…และว่�กันว่�เพร�ะสืบ

เชือ้ส�ยม�จ�กอสรู คนในโซเคนโยจงึมลีกัษณะแตกต่�งจ�กมนษุย์ทัว่ไป 

เช่น มีผมสีอ่อนเหมือนสีรวงข้�ว หรือผมสีดำ�สนิทเหมือนขนอีก� หรือ

แม้แต่…มีดวงต�สีนำ้�เงิน”

ท�โร่นิ่งงันไปทันทีเมื่อได้ยินคำ�พูดสุดท้�ยของโยชิฮ�ระ เพร�ะ 

เลนยะมีสีต�ที่ผิดแปลกจ�กคนญี่ปุ ่นโดยสิ้นเชิงจริงๆ มิหนำ�ซำ้�เธอมี

บรรย�ก�ศทีต่่�งจ�กคนรอบตวัด้วยซำ้�…นัน่เพร�ะก�รมเีชือ้ส�ยของอสรู

จริงๆ น่ะเหรอ

เด็กส�วที่กำ�ลังกระชับกิ่งไม้ใหญ่เพื่อพยุงตัวยืนขึ้นเพื่อเข้�สู ่ 

ท�งล�ดปกติ เจ้�ของมือขว�แห่งตำ�น�นต้องส�ป ไม่ได้สังเกตวิญญ�ณ

สองดวงที่พูดคุยถึงเรื่องสำ�คัญชนิดติดแผ่นหลังเธอเลย

ท�โร่หันกลับไปจับจ้องต�มแขนขว�ของเลนยะ แล้วคว�มคิดท่ี

อย�กเห็นไอ้บ�งสิ่งบ�งอย่�งแบบที่วิญญ�ณซ�มูไรบอก ก็เริ่มผุดขึ้นม�

ในหัวเล็กๆ ของเข�

ดวงต�สีดำ�คู่โตเต็มไปด้วยคว�มอย�กรู้อย�กเห็นทำ�ให้เข�ขยับ

เข้�ไปใกล้เลนยะม�กขึ้นเรื่อยๆ…

“มีอะไร” 

ท�โร่สะดุ้งเฮือก เมื่อสบเข้�กับดวงต�สีนำ้�เงินที่หันกลับม�ตั้งแต่

เมื่อไรไม่รู้ 

เลนยะที่กำ�ลังใช้มือขว�เสยผมหน้�ม้�สีนำ้�ต�ลชื้นเหงื่อให้ออกไป
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พ้นดวงต�ของตนหร่ีนยัน์ต�ดุๆ  เมือ่หนัม�เจอวญิญ�ณเดก็ช�ยลอยเข้�ม�

ประชิดตัวเธอด้วยท่�ท�งไม่น่�ไว้ใจพอดี

“ปะ…เปล่�” ท�โร่รีบส่�ยหัวปฏิเสธและลอยกลับไปอยู่ข้�งๆ 

วิญญ�ณตัวใหญ่กว่�แทบทันที

“เปล่�? ฉันว่�เมื่อกี้รู้สึกพวกแกจะมีเรื่องอะไรคุยกันน่�สนใจนี่ 

บังเอิญฟังไม่ทัน เล่�ให้ฟังอีกรอบสิ” หมอผีส�วหมุนนัยน์ต�สีนำ้�เงินมอง

ต�มผีน้อยเขม็ง นำ้�คำ�เจือก�รข่มขู่บ่งว่�เธอไม่เชื่อคำ�โกหกของเข�

“ไม่มีอะไรหรอกขอรับ แค่สนทน�เรื่อยเปื่อยรอท่�นปีนเนินดิน

เฉยๆ น่ะขอรับ” โยชิฮ�ระแก้ตัวแทนท�โร่ พล�งส่งยิ้มให้อีกฝ่�ยคล�ย

กังวล หรือควรจะเรียกว่�รอยยิ้มแทนคำ�พูดของเข�ซึ่งมีคว�มหม�ยเป็น

เชิงว่� ‘คงเล่�ให้ฟังไม่ได้’ ม�กกว่�

เลนยะจ้องมองวิญญ�ณประจำ�ตระกูลของตนอยู่ครู่หนึ่ง ก่อน 

จำ�ต้องเป่�ป�กด้วยคว�มเบื่อหน่�ยแล้วปัดรำ�ค�ญไปว่�

“เอ�เถอะ เรื่องผีๆ ส�งๆ ฉันไม่อย�กรู้นักหรอก” 

เธอส�ม�รถง้�งป�กห�คว�มจริงจ�กใครกไ็ด้ถ้�อย�กรู ้และไม่สน

วธิกี�ร แต่วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ทีอ่ยูด้่วยกนัม�ตัง้แต่เธอจำ�คว�มได้ กลบั

ไม่ใช่คนที่เธอจะไปง้�งป�กได้ง่�ยๆ เลย ฉะนั้นก�รเปลี่ยนเรื่องใหม่ใน

ก�รสนทน�เหมือนจะเป็นท�งออกที่ดีที่สุด

“ตอนนีฉ้นัเจอเข�ลกูทีว่่�แล้ว” เดก็ส�วพยกัพเยดิหน้�ไปท�งภเูข�

สงูชนัลกูใหญ่ทีอ่ยูต่รงหน้� ห่�งจ�กจดุทีพ่วกเธอยนือยูไ่ม่กีก่โิลเมตร แค่

ตัดผ่�นป่�ไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็น่�จะถึง เธอเดินนำ�ออกไปอีกครั้ง ไม่ได้

สนใจจะม�ซักไซ้วิญญ�ณสองดวงอีก

ท�โร่ผงกหัวขอบคุณผู้ช่วยชีวิตด้วยสีหน้�สำ�นึกผิด ก่อนถ�มเสียง

กระซิบ

“รูส้กึเรือ่งนีม้นัน่�จะเป็นเร่ืองสำ�คญั แล้วกเ็ป็นคว�มลบัด้วย ทำ�ไม

โยชิฮ�ระถึงเล่�ให้ผมฟังล่ะครับ”

“อ�จจะเพร�ะท่�นอยู่ในฐ�นะทีค่วรรูไ้ด้แล้ว เพร�ะก�รบอกคว�ม
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ลับของตนเองให้คนอื่นรู้ ก็เท่�กับเป็นก�รยอมรับคนคนนั้นว่�เป็นพวก

เดียวกันที่จะไม่มีวันหักหลังกัน”

คำ�อธิบ�ยทำ�ให้คนฟังยิ้มแฉ่ง รู้สึกปลื้มที่ได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�ก

โยชฮิ�ระ แต่พอเข�ลองม�คดิดดูีๆ  แล้ว ถงึเข�จะรูค้ว�มลบัของโซเคนโย

หมดไส้หมดพุง ก็คงเอ�ไปป่�วประก�ศที่ไหนไม่ได้อยู่ดี ในเมื่อเข�เป็น

แค่วิญญ�ณแบบนี้ จะให้มีใครม�ได้ยินเรื่องของเข�ได้ล่ะ นอกจ�ก

วิญญ�ณด้วยกัน ซึ่งมันก็ไม่ได้มีคว�มหม�ยอะไรเลย สรุปแล้ว ต่อให้เข�

รู้หรือไม่รู้เรื่องเลย มันก็มีค่�เท่�กับไม่รู้อยู่ดี

ภูเขาลูกมหึมาสูงจนเกือบชิดเมฆ และโดดเด่นสะดุดตาด้วยเหตุ 

ทีว่่� ณ พืน้ทีร่�บในป่�ทัง้หมด มเีพยีงมนัเป็นภเูข�โดดๆ อยูเ่พยีงลกูเดยีว

กล�งวงล้อมต้นไม้สเีขยีว ดงันัน้จงึเหมอืนตัง้ใจให้มคีนห�เจออย่�งไม่ต้อง

สงสัย

ผีน้อยอ้�ป�กค้�ง มองวัตถุขน�ดมหึม�ตรงหน้�ด้วยคว�มอึ้ง ทึ่ง 

และตะลึง รู้สึกเหนื่อยใจแทนเลนยะขึ้นม�ในบัดดล

“สูงชะมัด อย่�บอกนะว่�ต้องปีนขึ้นไปบนนั้นน่ะ”

“ใครบอก…อยู่ใต้ภูเข�ต่�งห�กเจ้�งั่ง” เลนยะว่�

แต่วญิญ�ณเดก็ช�ยกลบัหน้�ซดีเผอืดกว่�เดมิ แล้วคดิว่�ถงึแม่คณุ

จะเก่งขน�ดไหน หรอืแขง็แกร่งเพยีงใด คงยกภเูข�ด้วยมอืเปล่�ไม่ขึน้แน่

แต่เลนยะกลบัมองง�นท้�ท�ยตรงหน้�ด้วยคว�มรูส้กึบอกไม่ถกูว่� 

ไอ้ก�รที่ประส�ทสัมผัสทั้งหก ซึ่งรวมไปถึงประส�ทสัมผัสในก�รรับรู้ถึง

สิ่งเหนือธรรมช�ติของเธอตื่นตัวเต็มที่ มันคืออะไร

รูแ้ค่ว่�เพยีงก้�วเข้�ม� กลิน่อ�ยอ�คมทีห่นกัหน่วงกจ็ูโ่จมเธอทนัที 

และมนัแรงขึน้เรือ่ยๆ จนแทบรูส้กึว่�ทกุย่�งก้�วทีเ่ข้�ใกล้ภเูข�นัน้ มอีะไร

สักอย่�งที่สั่นรัวร�วกับมีหัวใจเต้นตุบๆ อยู่ใต้ฝ่�เท้� 

มนัเหมอืนเชือ้เชญิให้เธอเข้�ไปปลดผนกึเดีย๋วนัน้ หรอือ�จเป็นแค่

เพร�ะคว�มแรงกล้�ของอ�คม เธอเลยอย�กลองเทยีบรุน่กบัผูท้ีส่ร้�งผนกึ
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นี้สักครั้ง…เป็นคว�มกระตือรือร้นที่ไม่ได้รู้สึกม�น�นแล้ว 

“อย่�งงี้สิถึงจะน่�เล่นด้วยหน่อย อ�คมหน�ขน�ดนี้…ฮึ” เลนยะ

แสยะรอยยิ้มน่�กลัวอย่�งสุดกลั้น ร�วกับเจอศัตรูท่ีเหม�ะสมจนทำ�ให้

ขนลุกซู่ไปทั้งก�ย โดยที่เด็กส�วไม่ทันรู้ว่�ตนเองกำ�ลังเผยสัญช�ตญ�ณ

ดิบของตระกูลโซเคนโยออกม�ให้ผีน้อยมองเธอต�ปริบๆ อย่�งไม่ไว้ใจ

“นั่นสินะขอรับ ข้�ผู้นี้ก็อย�กรู้ว่� พลังของท่�นเลนยะจะสู้อ�คม

ของคน ‘ผู้นั้น’ ได้รึเปล่�” คร�วนี้รอยยิ้มบ�งๆ แต่แฝงคว�มน่�ขนลุก

กลบัปร�กฏบนใบหน้�ของวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่อกีดวงด้วย คว�มกระห�ย

ในก�รต่อสู้จ�กก�รที่ไม่ได้จับด�บม�น�นหล�ยร้อยปี คล้�ยจะหวนกลับ

ม�เมือ่จะได้เหน็ก�รท้�ท�ยอำ�น�จระหว่�งส�ยเลอืดโซเคนโยทีเ่ข�รกั และ

เค�รพทั้งคู่

บรรย�ก�ศชวนสยองรอบๆ ทัง้เดก็ส�วท�ย�ทโซเคนโยและวญิญ�ณ 

ประจำ�ตระกูลโซเคนโย เล่นเอ�ท�โร่ต้องถอยหนี

คนหนึง่เป็นหมอผหีน้�เงนิสดุโหด แถมตระกลูยงัถกูตตีร�ต้องส�ป

ด้วยอสูรร้�ย ส่วนอีกคนก็อดีตเจ้�ของฉ�ย� ‘กบฏนัยน์ต�เหยี่ยว’ เอ�ม�

จับคู่กันอย่�งนี้เหม�ะเกินจนน่�ขนลุก

เข�ไม่รู้ว่�อดีตของโยชิฮ�ระเป็นยังไงถึงได้ฉ�ย�นี้ม� อย่�งเดียว

ทีบ่อกได้คือโยชฮิ�ระมดีวงต�สอีำ�พนัแปลกต� และเส้นผมสนีำ�้ต�ลเกอืบ

แดงเหมือนผมที่โดนแดดเผ�ม�ม�ก ซึ่งนั่นอ�จเป็นส�เหตุท่ีได้คำ�ว่� 

เหยี่ยว ม� แต่ก็คงไม่ได้มีที่ม�ดีนัก เมื่อมีคำ�ว่� กบฏ นำ�หน้�ด้วย 

ผีน้อยรู้สึกว่�ขนที่หลังคอลุกชันอย่�งห้�มไม่อยู่จริงๆ บ�งครั้งเข�

รูส้กึว่�ตนอยูผ่ดิทีผ่ดิท�งถงึทีส่ดุ ยงัไม่รูเ้ลยว่�เมือ่ครึง่ปก่ีอน อะไรดลใจ

เข�ให้ม�อยู่กับสองคนตรงหน้�ได้…

เสียงฝีเท้าหยุดลงตรงพื้นดินที่มีหญ้าขึ้นรก ซ่ึงถ้าเดินฝ่าไป

ประม�ณร้อยเมตรข้�งหน้� ก็จะถึงบริเวณตีนเข�เจ้�ปัญห�

ต้นวัชพืชที่ข�ดก�รดูแลโตสูงขึ้นม�จนเลยหัวเข่�ของหมอผีส�ว  
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ดูท่�เจ้�ต้นเขียวๆ น่�รำ�ค�ญที่คอยพันแข้งพันข�เหล่�นี้คงไม่เคยสัมผัส

ของมคีมหรอืโดนเหยยีบยำ�่ม�ก่อน ถงึได้ขึน้เรียงร�ยเป็นทุง่กว้�งสวยง�ม

แบบนี้ 

เลนยะกล�ยเป็นคนประเดมิเหยยีบเจ้�วชัพชืบนผนืดนิเป็นคนแรก 

เธอไล่ใช้เท้�เขี่ยต้นหญ้�ไปท�งนู้นทีท�งนี้ทีเหมือนห�อะไรต�มพื้น 

ม�กกว่�จะจงใจทำ�ล�ยต้นหญ้�ที่ขึ้นรก

เด็กส�วยังก้มตำ่�มองไล่ต�มพื้นดินที่ถูกปกคลุมอย่�งพินิจ ก่อน

เสียงต้นหญ้�ล้มและโดนเหยียบซำ้�จะเงียบลง ร่�งสูงของเธอค่อยๆ ก้ม

ลงไปมองบ�งสิง่บนพืน้ หวัคิว้ขมวดขณะเพ่งให้แน่ชดักบับ�งสิง่ทีพ่บ และ

ไม่น�นจึงเหยียดรอยยิ้ม

“ผนึกนิทร�อสรู…เด�ไม่ผดิเลยแฮะ มกีีค่นกนัทีส่�ม�รถใช้อ�คมนี้

ได้” 

เลนยะหรี่ต�มองผนึกนิทร�อสูรที่อยู่บนพื้นดิน โดยลักษณะเด่นที่

เห็นชัดคือล�ยผนึกบนพื้นมีสี่เหลี่ยมเป็นศูนย์กล�ง และมีเส้นตรงห้�เส้น

ขีดแยกออกม�จ�กกรอบสี่เหลี่ยมไปคนละทิศ ซึ่งท่ีปล�ยเส้นท้ังห้�ก็ม ี

ตัวอักขระแปลกๆ หน้�ต�แตกต่�งกันเรียงร�ยอยู่

เท่�ที่เธอเรียนอ�คมม� มันน่�จะเป็นอ�คมผนึกพวกภูต ปีศ�จชั้น

สูง หรือแม้แต่พวกกึ่งเทพ และน้อยคนถึงจะทำ�ได้ ถ้�พลังวิญญ�ณไม่สูง

ม�กพอกับปีศ�จที่ตัวเองผนึกแล้วละก็ จะไม่มีท�งสร้�งผนึกได้เลย

หมอผีส�วเงยหน้�มองภูเข�สูงด้วยดวงต�สีนำ้�เงินอย่�งชื่นชมปน

หมั่นไส้ อย�กเอ่ยป�กชมอยู่หรอก แต่อีกใจก็สุดจะเกลียดพวกที่เก่งเกิน

ช�วบ้�นขน�ดนั้น 

“แก้ไม่ได้หรือขอรับ” วิญญ�ณซ�มูไรถ�มอย่�งกังวลทันที

“อ�จจะ” เลนยะตอบแบบไม่ให้คว�มหวงัอะไร และดไูม่ได้ใส่ใจนกั 

จนคนฟังต้องเบิกต�โต ตกใจกับคำ�ตอบง่�ยๆ แบบคนไม่รับผิดชอบนั่น 

แต่ครู่หนึ่งหมอผีส�วก็ต่อคำ�พูดตนด้วยเสียงกลั้วหัวเร�ะเจ้�เล่ห์ “แต ่

โชคดทีีฉ่นัเด�ออกว่�จะเจอกบัอ�คมอะไรก่อนม�ทีน่ี ่เลยถอืว่�ไอ้คนทีท่ำ�
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ไม่ได้ ไม่นับฉัน”  

โยชิฮ�ระแทบล้มทั้งยืนเมื่อถูกหมอผีตรงหน้�แกล้งให้ใจเสีย แต่

เธอก็ยังเตือนไม่ให้เข�โล่งใจม�กนักว่�

“แต่มีโอก�สแค่ครั้งเดียวนะ” เลนยะทิ้งท้�ยไว้แค่นั้น และยังดู 

ไม่เดือดร้อนอะไรขณะก้มมองอักขระบนพื้นดิน แล้วว่� “เอ�ละ ได้เวล�

ทำ�ง�นให้เสร็จ แล้วกลับไปรับเงินสองล้�นได้เลย”

กระเป๋�เป้ถูกเหวี่ยงลงพื้น และถูกเจ้�ของหยิบบ�งสิ่งออกม�

มันเป็นกระจกใสขน�ดฝ่�มือห้�บ�น กระจกแต่ละบ�นมีล�ยตัว

อักษรที่เหมือนล�ยผนึกบนพื้นไม่มีผิดเพี้ยน 

เธอว�งกระจกทั้งห้�บ�นทับบนตัวอักษรผนึก ให้ทุกบ�นตรงต�ม

อกัขระบนพืน้ เมือ่กระจกบ�นสดุท้�ยถกูท�บทบัสนทิกบัตวัอกัษร เลนยะ

ก็ถอยเท้�กลับม�สองส�มก้�ว ก่อนประส�นมือพนม และบทสวดจึงดัง

กังว�นขึ้น

บทสวดปิดผนึกปีศ�จที่ท�โร่มักได้ยินบ่อยๆ จ�กป�กของเลนยะ

เมื่อเธอกำ�จัดปีศ�จเสร็จสิ้นนั้น ครั้งนี้กลับฟังแปลกออกไป ไม่ใช่ว่�เธอ

ท่องบทสวดบทใหม่ มันคุ้นหู แต่ฟังแปร่งๆ เหมือนบทสวดถูกย้อน

ใช่…หมอผีส�วกำ�ลังท่องบทสวดย้อนกลับจ�กหลังม�หน้�

เปรียะ เปรียะ

พื้นดินใต้ฝ่�เท้�ของเด็กส�วเริ่มสั่นสะเทือน พร้อมกันนั้น กระจก

ทัง้หมดทีท่�บทบับนผนกึกค่็อยๆ ลอยขึน้เหนอืพืน้ แรงสะเทอืนรนุแรงขึน้

เรื่อยๆ ต�มบทสวดจ�กป�กของหมอผีส�ว

แกร๊ก แกร๊ก แกร๊ก

แผ่นกระจกทัง้ห้�เกดิปฏกิริิย� จ�กสัน่น้อยๆ กค่็อยๆ แรงขึน้ แรง

ขึ้น จนกล�ยเป็นหมุนติ้วเหมือนใบพัด แรงหมุนของพวกมันทำ�ให้เศษดิน

ทร�ยปลวิว่อน และมบี�งอย่�งทีเ่หมอืนเมด็ทร�ยสดีำ�ลอยหมนุขึน้ม�จ�ก

พื้น เกิดเป็นวงพ�ยุสีดำ�เล็กๆ ก่อนวงพ�ยุนั้นจะถูกแรงหมุนของกระจก

ดูดขึ้นไปห� และถูกกลืนกินห�ยไปในกระจกใสทั้งห้�บ�น
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และวนิ�ทนีัน้ ท�โร่ถงึรูว่้�เจ้�สิง่ทีค่ดิว่�เป็นเมด็ทร�ยสดีำ�ทีถ่กูดดู

ห�ยไปในกระจก คือตัวอักขระที่ไว้ผนึกปีศ�จบนพื้นนั่น เพร�ะเมื่อเข�

ก้มกลับไปมองที่พื้นอีกครั้ง อักขระพวกนั้นก็ห�ยไปแล้ว

ครืด! 

รอยแตกร้�วเร่ิมปร�กฏต�มแนวย�วของภูผ�ใหญ่ ต้นหญ้�ท่ีขึ้น

สูงล้อมรอบพวกเข�ข�ดกระจุยกระจ�ยร�วกับโดนใบมีดล่องหนตัดจน

เกรียนในพริบต� เศษหญ้�ส�ดเต็มท้องฟ้�คล้�ยห่�ฝน

แต่แม้ผืนดินกำ�ลังโยกไหวร�วกับจะพังทล�ยห�ยไปจ�กใต้เท้� 

หมอผีส�วกลับยังท่องบทสวดอย่�งไม่มีทีท่�ว่�จะหยุด เธอต้องตั้งสม�ธิ

ใหม้ัน่เพือ่ท่องบทสวดย้อนหลงันี้ เพร�ะถ้�ห�กเพยีงผิดพล�ดแคค่ำ�เดียว 

หม�ยคว�มว่�ทกุอย่�งจะต้องเริม่นบัหนึง่กนัใหม่ และกระจกห้�บ�นทีเ่ธอ

เตรียมม�ก็จะไร้คว�มหม�ย เพร�ะมันใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่�นั้น

ดงันัน้จงึไม่ใช่อะไรง่�ยๆ อย่�งทีค่ดิ กระจกพวกนัน้ไม่ได้ทำ�ขึน้ม�

ง่�ยๆ ใช้เวล�เป็นอ�ทิตย์ และก�รปลดผนึกนี้จะกินพลังวิญญ�ณเธอไป

เกินครึ่ง ห�กพล�ด นั่นเท่�กับเป็นเวล�หล�ยอ�ทิตย์ หรือเป็นเดือนกว่�

เธอจะกลับม�แก้ไขใหม่ได้

ท้องฟ้�ทีเ่คยสว่�งจ้�ถกูปกคลมุด้วยเมฆหมอกทีก่่อตวักนัเป็นก้อน

สีเท�อึมครึม ส�ยฟ้�เริ่มส่องประก�ยวูบว�บร�วกับจะเกิดอ�เพศ

เปรี้ยง!

เสยีงกมัปน�ทดงักกึก้องเมือ่อสนบี�ตจ�กฟ�กฟ้�ฟ�ดผ่�กล�งภผู�

แห่งอ�คม แสงสว่�งว�บจนแสบต�และดบัวบูไปทนัท ีก่อนเกดิคว�มเงยีบ

เข้�ม�เยือนแทนที่ บทสวดจ�กป�กเลนยะหยุดสนิท กระจกห้�บ�นท่ี 

เคยลอยคว้�งและหมุนอยู่กล�งอ�ก�ศบัดนี้ตกลงม�นอนแน่นิ่งคนละทิศ

คนละท�ง ก่อนจะเห็นว่�ภูเข�ใหญ่เบื้องหน้�แบ่งออกเป็นสอง เปิดท�ง

ให้อย่�งน่�อัศจรรย์ เผยเส้นท�งล�ดลงสู่ถำ้�ใต้ดิน

เส้นท�งที่นำ�ไปสู่สถ�นที่ผนึกร่�งของสิ่งมีชีวิต ซึ่งหลับใหลม�

ย�วน�นถึงห้�ร้อยปี
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เสียงฝีเท้าที่เดินเหยียบและเขี่ยก้อนหินให้พ้นทางของเลนยะดัง

นำ�เข้�ม�ก่อน เมื่อเธอเป็นคนนำ�คณะลงม�ต�มท�งล�ดของพื้นถำ้�ที่ไม่

สมำ่�เสมอ แถมยังมืดอับ

ในช่วงเดนิเข้�ม�ตอนแรกกพ็อมแีสงสว่�งจ�กข้�งนอกช่วยนำ�ท�ง

บ้�ง แต่เธอดันคิดไม่ถึงว่�มันจะลึกและคดเคี้ยวจนชวนให้อย�กค้�งแรม

สักคืน แล้ววันพรุ่งนี้ค่อยห�กันต่อแบบนี้

แสงสว่�งจ�กไฟฉ�ยถกูเอ�ม�ใช้ง�น เลนยะส่องแสงไฟห�สิง่ทีถ่กู

ผนึกแบบไม่ค่อยร้อนรนเท่�ไร เพร�ะดูจ�กจุดต่�งๆ ที่หมอผีส�วส่องห�

นั้น เหมือนเธอจะว�งแผนห�ที่พักแรมไว้ล่วงหน้�ก่อนเสียม�กกว่� 

แต่คนที่ดูกระตือรือร้นที่สุดก็คงไม่พ้นวิญญ�ณท่ีอ�ยุน้อยท่ีสุดใน

ทีม ซึ่งเข�เอ�แต่มองผนังถำ้�อันมืดมิดรอบด้�นด้วยคว�มตื่นต�ตื่นใจ

กึก!

เสียงฝีเท้�คนนำ�ขบวนหยุดกึกเมื่อฉ�ยไฟฉ�ยไปเจอสิ่งหนึ่งเข้�

“มีอะไรเหรอเลนยะ…อ๊ะ!?”

ท�โร่ที่เพิ่งรู้สึกตัวว่�คนนำ�ขบวนหยุดเดินแล้ว รีบลอยเข้�ไปห� 

และต้องมองต�มแสงไฟฉ�ยที่ส�ดส่องใส่บ�งสิ่งทันที 

และบ�งสิ่งที่ว่� ก็ทำ�ให้คนมองอย่�งเข�ต้องตะลึงงัน ไม่อ�จละ

ส�ยต�ออกจ�กภ�พตรงหน้�ได้เหมือนถูกสะกด

เพร�ะสิง่หนึง่ทีอ่ยูต่รงหน้�นัน้ คอืร่�งของช�ยหนุม่ทีต่ดิอยู่ในผนงั

หินแทบทั้งตัว มีแค่ส่วนศีรษะที่มีใบหูเรียวย�วแบบปีศ�จสองข้�งดูแปลก

ต� และมือสองข้�งยื่นออกม�พ้นแผ่นหินแกร่งเท่�นั้น

แต่สิ่งที่หยุดส�ยต�เข�จริงๆ คือใบหน้�งดง�มคมเข้มอย่�งบุรุษ 

ซึ่งครึ่งหนึ่งถูกปรกด้วยเส้นผมสีดำ�ย�ว รูปหน้�ของร่�งนั้นมีเสน่ห์ชวน

พิศวง ร�วกับเป็นประติม�กรรมที่ถูกปั้นอย่�งประณีตทุกร�ยละเอียด  

ไม่ว่�จะมองมุมไหนก็สมบูรณ์แบบอย่�งน่�เหลือเชื่อ แต่ขณะเดียวกันมัน

ก็สมบูรณ์แบบจนน่�กลัว…เพร�ะมันร�วกับว่�เข�ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตบนโลก

มนุษย์เลย ซำ้�ยังมีบรรย�ก�ศที่เปี่ยมเสน่ห์แต่ก็มีมนตร์ขลัง ลึกลับ เข้�
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ถึงย�กอย่�งอธิบ�ยไม่ถูก

และท�โร่สังเกตเห็นอีกว่�บนกล�งหน้�ผ�กของเข�มีตร�สัญ-

ลักษณ์เล็กๆ แต้มไว้ เหมือนเครื่องหม�ยที่บ่งบอกถึงยศตำ�แหน่งกล�ยๆ 

ขณะเปลอืกต�เข�ปิดสนทิ แต่แค่นีก้ม็�กพอจะทำ�ให้รูว่้� ดวงต�ทีซ่่อนอยู่

หลังเปลือกต�นั้นต้องสวยง�มม�ก ทว่�น่�เสียด�ยท่ีเวล�นี้เข�แน่นิ่งไม่

ไหวติง ไม่ส่อแววว่�มีชีวิตด้วยซำ้�…

“นี่มันตัวอะไรสักอย่�งติดหินชัดๆ!”

ผีน้อยที่มัวแต่มองใบหน้�ร�วกับรูปปั้นอย่�งลืมตัวสะดุ้งโหยงกับ

เสียงร้องจ�กเด็กส�วที่อยู่ๆ ก็โพล่งขึ้นทำ�ล�ยบรรย�ก�ศเงียบสงบน่�

พิศวงจนไม่มีชิ้นดี

“อย่�พดูเช่นนัน้ขอรับ ท่�นผูน้ีค้อืท่�นกนิเทน็ช ิกำ�เนดิจ�กเทพแห่ง

ป่�เข� เป็นปีศ�จหม�ป่�ที่ปกครองป่�นี้ทั้งหมด” โยชิฮ�ระรีบท้วงหมอผี

ทีย่นืมองเจ้�ปีศ�จด้วยส�ยต�ดถูกู และเหมอืนจะไม่สนว่�ถ้�เจ้�ตวัตืน่ขึน้

ม�ได้ยนิ จะคดิยงัไงทีม่มีนษุย์ม�บงัอ�จเรียกตวัเองว่�เป็นตวัอะไรสกัอย่�ง

“หม�! ถ้�งั้นมันก็เป็นหม�ติดอยู่ในหินน่ะสิ!” เลนยะยิ่งชักสีหน้� 

เพิ่มคว�มเหยียดหย�มในดวงต�สีนำ้�เงินม�กขึ้นไปอีก คำ�พูดย�วๆ ของ

โยชิฮ�ระ เธอจับได้แต่คำ�ว่� ‘หม�’ คำ�เดียว

ภ�พจนิตน�ก�รอนัยิง่ใหญ่อลงัก�รของหมอผสี�วว่� เธอคงได้เจอ

จอมปีศ�จอันน่�สะพรึงกลัว เห็นแล้วชวนให้ขนลุก ถูกทำ�ล�ยทิ้งย่อยยับ

ด้วยร่�งของบรุุษคนหนึง่ทีม่�แทนทีย่กัษ์ตวัโตในจนิตน�ก�ร จนพงัไม่เหลอื

ชิ้นดี

“ไม่ใช่หม�ขอรบั แต่เป็นหม�ป่� ท่�นเป็นปีศ�จชัน้สงูม�กนะขอรบั 

ท่�นเลนยะ กรุณ�อย่�ดูเพียงภ�ยนอกอย่�งเดียวสิขอรับ” อดีตเจ้�ของ

ฉ�ย�กบฏนัยน์ต�เหยี่ยวพย�ย�มอธิบ�ยให้หมอผีตรงหน้�เข้�ใจว่� เจ้�

ปีศ�จที่หลับใหลอยู่ขณะนี้เป็นสุนัขป่� ไม่ใช่หม�เฉยๆ และสำ�คัญขน�ด

ไหน

“จะปีศ�จชั้นอะไรก็เหมือนกันหมดแหละน่� แต่ว่�นี่มันหม�ติดอยู่
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ในหินชัดๆ ให้ต�ยสิ แล้วมันจะช่วยเร�ได้จริงๆ งั้นเหรอ…ไม่แล้ว ง�นนี้

ฉันไม่ทำ�แล้ว” แม่ตัวดียังไม่ลดละก�รดูถูก แถมทำ�ท่�จะเลิกทำ�ง�นเอ�

ดื้อๆ

“ไม่ได้นะขอรับ แล้วปีศ�จทีอ่�ละว�ดอยูล่่ะ จะทำ�ยงัไง!” วญิญ�ณ

ซ�มไูรหนุม่ร้องเสยีงหลง เรียกหมอผลีะง�นทีก่ำ�ลงัเดนิยำ�่เท้�หนกัๆ ออก

ไปหน้�ต�เฉย 

“ช่�งหัวมันสิ เรื่องของใครของมัน จัดก�รเอ�เอง” ว่�อย่�งไร ้

เยื่อใยแล้วก้�วหนีต่อ ไม่ได้สนใจกลับม�ฟังอีก

“งั้นเงินสองล้�นก็ไม่มีคว�มหม�ยงั้นสิ”   

ประโยคเดยีวทีถ่กูเอ่ยออกม�จ�กวญิญ�ณเดก็ช�ย ทำ�เอ�คนดถูกู

ง�นชะงกักกึ ก่อนเข�จะเอ่ยขึน้ใหม่อกีว่� “ดีไม่ด ีถ้�ง�นออกม�สวยอ�จ

ขอเพิ่มได้ด้วยนะ เคยมีกรณีนี้เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เหรอ เลนยะ”

ขอเพิ่มได้...

เพียงเท่�นั้นร่�งสูงๆ ที่ยืนนิ่งก็หมุนตัวกลับม�ยืนที่เดิมร�วกับถูก

แรงแม่เหล็กดึงกลับม� 

โยชิฮ�ระถึงกับอ้�ป�กค้�ง อึ้งในคว�มส�ม�รถของผีน้อยที่รู ้ 

จุดอ่อนมนุษย์หน้�เงินคนนี้ดี

และสุดท้�ยเมื่อยอมแพ้ให้แก่เงินอย่�งหมดท�งเลือก เลนยะก็ 

จำ�ต้องก้�วกลับม�เผชิญกับร่�งที่อยู่ในผนังหิน และหร่ีนัยน์ต�ลง พินิจ

มองหน้�กินเท็นชิอยู่น�นกว่�จะเปรยขึ้น 

“ไอ้หมอนี่หน้�ต�ดีใช่ย่อยเหมือนกันแฮะ”

เธอเอ่ยออกม�ประโยคสั้นๆ หลังจ�กจ้องจนหน้�แทบชิดใบหน้�

หล่อร�วกับรูปสลัก แถมเป็นก�รใกล้ชิดชนิดที่ทำ�ให้เส้นผมสีดำ�เง�ไหว

เบ�ๆ ต�มลมห�ยใจของเธอที่เป่�รด

“อะไรเลนยะ เพิง่คดิจะสนใจเพศตรงข้�มขึน้ม�รึไง” ท�โร่นกึสนกุ

จึงแซ็วไปทันทีที่ได้ยินเลนยะเอ่ยป�กชมท่�นผู้ช�ยคนอื่นเป็นครั้งแรก

“กย็งัดกีว่�สนใจเพศเดยีวกนัอย่�งแก” เลนยะสวนกลบัเฉยช� แต่
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เล่นเอ�วิญญ�ณเด็กช�ยสะอึกไปทันที

“ฉะ…ฉนัไม่ได้มองเข�เพร�ะคดิอะไรแบบนัน้นะ!” ท�โร่โต้ด้วยเสยีง

ตะกุกตะกัก พลันหน้�แดง

“ต�ค้�งเหมือนเจอรักแรกนั่นน่ะนะ” เธอย้อนม�อีก

“ฉันก็แค่ชื่นชม ชื่นชม ไม่รู้จักรึไง!”

คนฟังเพียงยักไหล่ไม่ใส่ใจคำ�โต้แย้งของวิญญ�ณเด็กช�ย 

“ก็เรื่องของแก จะชื่นชมหรืออะไรก็ช่�ง แต่ถ้�แกยังอย�กเป็น

วญิญ�ณห�ร่�งตวัเองต่อไป กห็บุป�กของแกไว้ซะ ฉนัไม่ได้เป็นเพือ่นเล่น

ให้แกแซ็วหรอกนะ” เลนยะตัดบทใส่วิญญ�ณที่พย�ย�มห�ท�งเถียง 

หน้�ดำ�หน้�แดง จนท�โร่ต้องกลืนนำ้�ล�ยลงคอแทน แล้วลอยไปใกล้ 

คนที่อันตร�ยน้อยกว่�อย่�งเสียไม่ได้

“ปัญห�มันอยู่ที่ จะทำ�ให้ท่�นกินเท็นชิฟังพวกเร�ได้รึเปล่�นะ

ขอรับ” โยชิฮ�ระเปรยขึ้นใหม่ เมื่อเห็นว่�เลนยะกลับไปสนใจร่�งบน 

ผนังหินอีกครั้ง

ห�กแต่หมอผีส�วกลับฉ�ยรอยยิ้มเจ้�เล่ห์ และปร�กฏรอยไหว

ระริกอย่�งไม่น่�ไว้ใจในดวงต�สีนำ้�เงิน ก่อนเธอจะว่�

“แต่ฉันว่� มันจะต้องเชื่อฟังคำ�สั่งฉันอย่�งดี…เหมือนเป็นลูกหม�

เลยละ” เลนยะหัวเร�ะในลำ�คอ และเริ่มก้มไปรื้อค้นของในกระเป๋�เป้
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ตึก...ตัก...

เสียงแห่งชีวิตดังขึ้นช้�ๆ สมำ่�เสมอ และเป็นเสียงเดียวที่เข�ได้ยิน

ม�เสมอ 

เสยีงเดยีวในคว�มเงยีบอนัเป็นนรัินดร์ และทกุครัง้ทีม่นัดงัขึน้ ภ�พ

หญิงส�วในชุดกิโมโนสีชมพูล�ยกลีบดอกซ�กุระก็จะปร�กฏขึ้นในคว�ม

ทรงจำ�

แม้ดเูลอืนร�งและห่�งไกล แต่ภ�พของเธอกย็งัวบูว�บขึน้ต�มหวัใจ

ในอกที่ไม่เคยหยุดเต้น

และในคว�มทรงจำ�นั้น เด็กส�วในชุดกิโมโนล�ยดอกซ�กุระก็วิ่ง

อย่�งไร้จุดหม�ย ดูอ่อนล้� ตื่นตระหนก ผมสีนำ้�ต�ลเข้มย�วสย�ยพัด 

ปลวิไปด้�นหลงัต�มร่�งก�ยทีเ่คลือ่นไปข้�งหน้� และไม่น�นร่�งเลก็ๆ นัน่

กล้็มลงกองร่�งทัง้ร่�งไปกบัพืน้ดนิ ก่อนเร่ิมมนีำ�้ใสๆ หย�ดรนิจ�กใบหน้�

เรียวที่เปรอะเปื้อน

ร่�งบอบบ�งหว�ดกลัวและดูไร้เรี่ยวแรง มีเพียงมือสองข้�งท่ียก

ขึ้นกอดตัวเองเพียงลำ�พัง ก่อนเธอจะค่อยๆ เงยหน้�ขึ้นมองม�ที่เข� แต่
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ภ�พแสนพร่�เลือนก็ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถมองเห็นใบหน้�นั้นได้ และก่อนที่

มโนภ�พน้ันจะเด่นชดั ก่อนทีจ่ะเหน็ใบหน้�ทีอ่�บนำ�้ต�ใกล้กว่�นี ้ฉบัพลนั

ทุกอย่�งก็ดับวูบ กล�ยเป็นเพียงคว�มมืดมิด และเหตุก�รณ์เดิมก็เร่ิม 

ขึ้นใหม่อีกครั้ง

เหมอืนฝันร้�ยที่ไม่มวีนัจบ และยงัไม่ทนัให้เข�ได้แก้ไขเรือ่งร�วใน

ฝันนี้ มันก็จะดับห�ยไปและเริ่มต้นใหม่

เป็นเช่นนี้ม�ตลอดห้�ร้อยปี…

ถ้าสามารถแก้ไขได้ ถ้าเพยีงไม่เอ่ยคำานัน้...ทกุอย่างคงไม่เป็นเช่นนี้

เสียงในใจที่ไม่เคยมีใครได้ยินถูกเอื้อนเอ่ยม�ตลอดระยะเวล�

หล�ยร้อยปี ผ่�นคว�มมดืมดิที่ไม่เคยจ�งห�ย ผ่�นคว�มผดิบ�ปทีย่งัตร�

ลงบนสำ�นึก 

ภ�พที่แสนเจ็บปวดนี้ วนเวียนซำ้�ซ�ก เข�ต้องอยู่เพียงลำ�พังกับ

คว�มรู้สึกผิดที่ตอกยำ้�ม�กับก�รหลับฝันที่ไม่มีวันได้ต่ืน…แม้เจ็บปวดกับ

โทษทัณฑ์ ทว่�นี่คือสิ่งเดียวที่เข�ส�ม�รถชดใช้ได้ 

แต่แล้วคว�มคิดทั้งหล�ยกลับต้องหยุดนิ่ง เมื่อมีบ�งอย่�งส่องม�

จ�กปล�ยท�งแห่งคว�มมืด และมีเสียงหนึ่งดังขึ้นในโสตประส�ท มันดัง

ม�จ�กปล�ยท�งของแสงสว่�ง เด่นชัดจนกลบเสียงหัวใจของเข�เอง

“จ�ก…น�ย…”

คำ�พูดข�ดห้วงจนเข�ต้องตั้งใจฟัง ภ�พเลือนร�งบ�งอย่�งปร�กฏ

ขึ้นตรงหน้�

“จ�กนี้ไป…เจ้�น�ย…แก”   

ถ้อยคำ�ไม่ปะติดปะต่อเริ่มมีคว�มหม�ยม�กขึ้น แต่ก็ยังคงไม่

ชัดเจน

เข�ยังต้องพย�ย�มเงี่ยหูฟังประโยคนั้น และพย�ย�มมองภ�พ 

พร่�เลือนที่ไหวระริก แสงสว่�งที่ลอดเข้�ม�ในดวงต�ทำ�ให้เข�เริ่มปรับ

เข้�กับทัศนียภ�พรอบด้�นได้ดีขึ้นอีกนิด และสิ่งแรกที่พอจะบอกได้…คือ

สีนำ้�เงิน



44   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 1

สีนำ้�เงินจ�กดวงต�ของคนคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้�

แต่ก็ยังคงเห็นใบหน้�นั้นได้ไม่แจ่มชัด เปลือกต�หนักๆ เปิดขึ้น 

เนิบช้� พย�ย�มปรับให้รับแสงที่ไม่ได้สัมผัสม�หล�ยร้อยปี

ดวงต�สีเท�หรี่มองใครบ�งคนที่ยืนอยู่ไม่ไกล ขณะท้ังภ�พและ

เสียงที่ข�ดห้วงชัดเจนเต็มนัยน์ต�สีเท�คมกริบ

ชัดขึ้น และชัดขึ้น…จนไม่อ�จบอกได้อีกว่�เป็นเพียงก�รคิดไปเอง

และสิ่งที่เห็นตรงหน้�คือเด็กส�วที่ยืนกอดอก เรือนผมสีนำ้�ต�ล

ย�วแค่ประบ่� ซำ้�กำ�ลังขยับรอยยิ้มแสนเจ้�เล่ห์ที่มุมป�ก และสิ่งที่สะดุด

ต�ที่สุดคือส�ยต�ของเธอ ซึ่งทำ�ให้เข�รู้สึกคุ้นเคยอย่�งประหล�ด

กินเท็นชิเพ่งสบต�กับอ�คันตุกะแปลกหน้� แล้วต้องคิดถึงใคร 

บ�งคนที่เข�เคยรู้จักดี ขณะสงสัยว่�ทำ�ไมภ�พตรงหน้�ถึงดูแจ่มชัดเกิน

กว่�จะเป็นเพียงมโนภ�พ อีกทั้งมโนภ�พเช่นนี้ไม่เคยปร�กฏขึ้นในคว�ม

ทรงจำ�ของเข�ม�ก่อน 

เด็กส�วในเสื้อผ้�แปลกๆ กับวิญญ�ณอีกสองดวงข้�งหลังเธอ…

ถ้�นี่เป็นคว�มฝัน ก็คงเป็นคว�มฝันที่ประหล�ดที่สุด แต่คว�มคิดทบทวน

สิง่ต่�งๆ และคว�มสบัสนกบัเหตกุ�รณ์ทีเ่กดิขึน้ ณ ขณะนี ้ต้องยตุลิงเมือ่

เด็กส�วแปลกหน้�พูดประโยคหนึ่งขึ้นว่�

“จ�กนี้ไปฉันเป็นเจ้�น�ยของแก จำ�ใส่กะล�หัวไว้ด้วยนะ” 

ไม่ว่�เปล่� คุณเธอยังชี้นิ้วใส่หน้�เข�ด้วยท่�ท�งมั่นใจชัดเจน 

“เมื่อกี้เจ้�ว่�อย่�งไรนะ”  

เจ้�ปีศ�จที่เพิ่งลืมต�ตื่นต้องสะดุดคำ�กล่�วทักท�ยตื่นนอนของ 

ผู้ม�เยือนหน้�ใหม่เข้�ให้อย่�งจัง

ในตอนแรกยังไม่แน่ใจว่�ตนตื่นขึ้นม�จริงๆ รึเปล่� บัดนี้เมื่อเจอ

คำ�สัง่ชดัเจนจ�กเดก็ตรงหน้�กรอกหขูน�ดนี ้คงฟันธงได้อย่�งเดยีวว่�เข�

ตืน่จ�กนทิร�ขึน้ม�จรงิๆ แล้ว และแม้ตอนนีต้วัเข�จะยงัปะตดิปะต่อเรือ่ง

ได้ไม่ครบ แต่เหมือนคว�มไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะเริ่มก่อตัวขึ้นม�ช้�ๆ 

ได้เอง
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นี่มันเรื่องอะไร แล้วมนุษย์ตรงหน้าเป็นใคร!

“อะไร ทำ�หน้�แบบนั้นทำ�ไม หัดรู้จักบุญคุณกันบ้�งสิ คนเข�

อุตส่�ห์ปลดผนึกให้ฟรีๆ เลยนะ”  เลนยะตำ�หนิทันทีเมื่อเห็นชัดว่�ปีศ�จ

เบื้องหน้�มองกลับม�ด้วยคว�มไม่เข้�ใจ สับสน และขุ่นเคือง

ขณะทีท่�โร่ได้ยนิคำ�ว่�ฟรจี�กป�กเลนยะแล้วถงึกบัอ่อนใจ ไม่คดิ

ว่�เจ้�หล่อนจะกล้�โกหกหน้�ด้�นๆ แบบนี้

ปลดผนึก...เด็กผู้หญิงเนี่ยน่ะรึ

กนิเทน็ชต้ิองสะดดุกบัสิง่ที่ได้ยนิจ�กอกีฝ่�ย ก่อนเริม่รบัรูว่้�ไม่ใช่

เพยีงสมองของเข�เท่�นัน้ทีต่ืน่จริงๆ แต่ยงัรับรู้ได้ว่�กล้�มเนือ้ของร่�งก�ย

ทีถ่กูฝังในผนังถำ�้กเ็ริม่กลบัม�มคีว�มรู้สกึ และอกีไม่น�นคงขยบัได้เตม็ที่

ถงึจะยงัเชือ่ครึง่ไม่เชือ่ครึง่ แต่กต้็องยอมรบัว่�เดก็ตรงหน้�มกีลิน่

อ�คมชัดเจนม�ก…ชัดจนน่�อึดอัด 

“เอ�ละทีนี้ ในเมื่อแกตื่นแล้ว พูดภ�ษ�เดียวกันรู้เรื่อง เร�ก็ต้องมี

ข้อตกลงกนัหน่อย” เลนยะพดูขึน้ใหม่อกีคร้ัง ขณะคล�ยวงแขนออก แล้ว

ก้�วม�ประชดิร่�งบนผนงั ว�งมอืท�บกบัผนงัหนิข้�งศรีษะเจ้�ปีศ�จ พร้อม

จ้องลึกเข้�ไปในนัยน์ต�สีเท�เรียวคม จนใบหน้�เธอห่�งกับเข�แค่ฝ่�มือ

เดียว เป็นระยะทีช่วนอดึอดั แต่เหมือนเจ้�หลอ่นจะไม่สะทกสะท้�น แถม

ฉีกยิ้มให้อีกฝ่�ยเต็มที่

ท�โร่ต้องยอมรบัว่�มนัเป็นท่�ท�งก�รตกลงทีช่วนกระอกักระอ่วน

และน่�หงุดหงิดแปลกๆ 

“เลน…ยะ…” ผน้ีอยอดคร�งเตอืนหมอผสี�วเบ�ๆ เรือ่งก�รกระทำ�

อุกอ�จนั่นไม่ได้

ขณะคนที่ยังติดอยู่ในผนังหินยิ่งต้องขมวดคิ้ว งงงัน และรู้สึกไม่

สบอ�รมณ์ม�กขึน้กบัไอ้คำ�พดูคำ�จ�และท่�ท�งอวดดขีองผูม้พีระคณุตรง

หน้� ไหนจะก�รเข้�ใกล้ที่ไร้ม�รย�ทที่สุดเท่�ที่เข�เคยเจอม�แบบนี้อีก

“ถอยออกไป” เสยีงเยน็เยยีบจ�กเจ้�ปีศ�จเอ่ยเตอืนเลนยะ พร้อม

มองเธอด้วยนัยน์ต�คู่คมกริบเรืองว�วอย่�งน่�ขนลุก กดดัน พร้อมๆ กับ
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ที่ภ�ยในถำ้�เริ่มมีเสียงแตกหักของหิน และก�รสั่นนิดๆ ของพ้ืนใต้เท้� 

ขณะบรรย�ก�ศชื้นๆ ก็ร�วกับจะหน�วเหน็บขึ้นม�ฉับพลัน คล้�ยบอกว่�

ปีศ�จตรงหน้�ฉนุเฉยีวเพยีงใด และเป็นสญัญ�ณเตอืนว่�เข�จะหลดุออก

ม�จ�กผนึกในไม่ช้�

ท�โร่ต้องถอยออกไปพร้อมโยชิฮ�ระอย่�งเสียไม่ได้ เมื่อเจอก�ร

ข่มขวัญนั่น รู้สึกวูบไปทั่วสันหลังเมื่อคิดถึงว่�ห�กปีศ�จตนนี้หลุดออกม�

จริงๆ จะเป็นยังไง

ว่�แต่โยชิฮ�ระที่ปกติจะเตือนเรื่องม�รย�ทกับเลนยะ ทำ�ไมครั้งนี้

กลับเงียบให้เจ้�หล่อนยั่วโทสะท่�นปีศ�จสุนัขป่�ท่ีเข�บอกว่�ต้องให้

เกียรตินักหน�เสียอย่�งนั้นเล่�

แต่หมอผีส�วที่ถูกขู่เพียงหยุดนิ่งไปนิด และตอบกินเท็นชิอย่�ง

เฉยช�จนเหมือนล้อเลียนว่�

“โอ้โห! ไม่ทันตื่นเต็มที่ก็ว�งอำ�น�จซะแล้ว…เลิกถือยศถืออย่�ง

เถอะน่� นี่มันหมดยุคศักดิน�แล้ว ฉันยังไม่อย�กเริ่มสอนประวัติศ�สตร์

กันใหม่ตอนนี้หรอกนะ”

“…!”

ถ้�มือเข�ไม่ติดอยู่กับหิน คงได้ไปอยู่รอบคอเด็กส�วตรงหน้�แล้ว

เป็นใครกนัถงึได้กล้�ม�เหยยีบถงึป่�กกัปีศ�จ เป็นใครถงึได้กล้�ม�

ปลดผนึกของเข� และเป็นใครถงึกล้�ยนือยูต่รงหน้�พร้อมรอยยิม้เจ้�เล่ห์ 

และแววต�หยันร�วกับเห็นเข�เป็นแค่ลูกสุนัขตัวเล็กๆ แบบนี้

ตลอดระยะเวล�ที่อยู ่ม�นับพันปี ไม่เคยมีผู ้ใดกล้�ดูถูกหรือ 

เหยยีดหย�มเข�หน้�ต�เฉยเหมอืนเดก็นีม่�ก่อน แม้จะบอกว่�อ�จไม่รูจ้กั

เข� แต่ม�รย�ททั่วไปก็พึงมี ไม่ใช่แสดงท่�ท�งกวนอ�รมณ์และห�เรื่อง

ทุกอิริย�บถแบบนี้

นี่มันยุคไหน สัมม�ค�รวะและคว�มสุภ�พแบบที่ควรมี ถึงไม่มีใน

เด็กผู้หญิงตรงหน้�เลย 

แต่ก็เพร�ะโทสะที่เจ้�หล่อนก่อนั่นแหละ เข�ถึงได้ต่ืนเต็มต�ไว
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ขน�ดนี้ ซำ้�ร่�งก�ยยังกลับม�มีพละกำ�ลังอย่�งรวดเร็วกว่�ที่ค�ด

“ระวังคำ�พูดคำ�จ�ของเจ้�ด้วย เด็กน้อย” เสียงเรียบเย็นแต่ 

ทรงอำ�น�จ กับแววต�ดุดันแสนเย็นช�ถูกใช้ออกคำ�สั่งกับเลนยะอีกคร้ัง 

แต่แทนที่ยัยตัวดีจะรับฟังโอว�ทจ�กคนอ�วุโสกว่�ง่�ยๆ กลับแสยะ 

รอยยิ้มข่มขู่กลับ และว่�

“ฉันว่�ตอนนี้ระวังตัวแกเองดีกว่�ไหม…เจ้�หม�น้อย”

“ท่�นเลนยะ!” 

ไม่ทนัทีโ่ยชฮิ�ระจะร้องตะโกนเตอืนจบคำ� เลนยะกถ็อยตวัออกม�

ก่อนอย่�งรวดเร็ว พร้อมๆ กับที่เส้นคว�มอดทนในตัวกินเท็นชิก็ข�ดผึง 

ในสมองสั่งให้จัดก�รคนตรงหน้�เดี๋ยวนี้

ในเมือ่เป็นมนษุย์ และเป็นมนษุย์ทีม่อี�คมก้�วเข้�ม�ในป่�กกัปีศ�จ

โดยไม่ได้รับอนุญ�ต ซำ้�ยังทำ�ตัวร้�ยก�จขน�ดนี้ เข�ก็มีสิทธ์ิฆ่�เธอได้

ต�มพันธสัญญ�! 

เปรียะ เปรียะ เปรียะ!

หินที่ผนึกแตกออกร�วกับเป็นแค่กระจกแผ่นบ�งๆ ในถำ้�สะเทือน

ไปทั่ว กินเท็นชิในร่�งช�ยหนุ่มเริ่มกล�ยเป็นสุนัขป่�สีดำ�ทะมึน พร้อม

ขย�ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนภูผ�ทั้งลูกเริ่มปริแตกร�วกับปร�ส�ททร�ย

ครืด!

ร่�งสีรัตติก�ลใหญ่ยักษ์ทะลุพื้นดินขึ้นม�อย่�งรวดเร็ว ทำ�ล�ย

สถ�นที่ที่เคยกักขังตนเองให้เป็นเศษดินในพริบต� พร้อมพวงห�งสีดำ�ท่ี

สะบัดเพียงครั้งเดียวก็ทำ�ให้เกิดวงพ�ยุ พื้นปฐพีสั่นไหวร�วกับจะแตกหัก

โยชฮิ�ระกบัท�โร่แทบกระโจนหนอีอกม�จ�กถำ�้ไม่ทนั ขณะเลนยะ

ที่พุ่งตัวหนีก่อนสองผีหลังผละออกจ�กเจ้�ปีศ�จท่ีตนห�เร่ืองไว้ กลับม�

ยืนประจันหน้�กับสุนัขป่�ที่ขย�ยร่�งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ 

ทว่�ใบหน้�ของเดก็ส�วกลบัยงัฉ�ยรอยยิม้แสนเจ้�เล่ห์ เหมอืนกบั

กำ�ชัยชนะไว้ในมือเรียบร้อยแล้ว

เปรี๊ยะ!
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และยงัไม่ทนัทีส่นุขัป่�สดีำ�จะกลบัคนืร่�งเดมิได้เตม็ที ่ส�ยฟ้�สขี�ว

ก็ไหลทะลักออกม�จ�กคอของเข� สร้�งคว�มเจ็บปวดแสนส�หัสจนต้อง

ส่งเสียงร้องโหยหวนดังก้องสะท้อนไปทั่วผืนป่� และทำ�เอ�ผีน้อยถึงกับ

สะท้�นไปทั้งตัวเพร�ะเสียงคำ�ร�มดังสนั่นหวั่นไหวนั่น

ตูม!

ร่�งของจอมปีศ�จทรุดลงกับพื้นทันที แรงกระแทกจ�กนำ้�หนัก

ร่�งก�ยมโหฬ�รส่งผลให้พื้นดินแตกร้�วเป็นแอ่งกว้�ง ก่อนสุนัขป่�ยักษ์

จะค่อยๆ กลบัม�อยู่ในสภ�พของช�ยหนุม่ใบหเูรยีวย�ว ทีก่ำ�ลงันัง่คกุเข่� 

โก่งตัวบนพื้นอย่�งทรม�น

กินเท็นชิรีบยกมือคลำ�ต้นคอของตนด้วยคว�มตระหนก ก่อนเจอ

บ�งสิง่ทีถ่กูผกูติดกบัคอของเข�ไว้…บ�งสิง่ทีท่ำ�จ�กหนงัและร้อยเป็นห่วง 

มีเข็มขัดรัดตรึงแน่นหน�…เอ�ม�ใส่ตอนที่เข�หลับอยู่!

บดัน้ีใบหน้�คมเข้มของเจ้�ปีศ�จเริม่ปร�กฏสแีดงสบูฉดีไปทัว่จ�ก

คว�มเดือดด�ลถึงขีดสุด

“เจ้�ทำ�อะไรกบัข้� เจ้�เดก็เมือ่ว�นซนื!” เสยีงตะคอกของกนิเทน็ชิ

ทรงพลังและดังสนั่นอย่�งน่�ขนลุก แต่ดูจะไม่มีผลกับคนสร้�งเรื่องที่ยืน

ยิ้มสบ�ยใจในชัยชนะที่ไม่ต้องออกแรงแม้แต่นิดเดียว

“ถ�มได้ ฉันเป็นเจ้�ของแกแล้ว ฉันก็ต้องใส่ปลอกคอแกไว้ เพื่อ

ยืนยันก�รเป็นเจ้�ของสิ จริงไหม” คำ�ตอบแสนกวนประส�ท บวกท่วงท่�

กวนอ�รมณ์ ยิ่งเพิ่มแรงโทสะให้อีกฝ่�ย

“เจ้�!”

กินเท็นชิตั้งท่�จะกระโจนใส่เลนยะ แต่เจ้�ตัวดีกลับยกมือห้�มไว้

ก่อน

“เฮ้! ปลอกคอที่รัดคอแกอยู่น่ะมันลงอ�คมไว้นะ ตอนนี้แกใช้พลัง

ได้ม�กสุดก็แค่ครึ่งเดียว หรืออ�จไม่ถึงด้วยซำ้� แล้วถ้�พย�ย�มจะใช้พลัง

เกินหรือพย�ย�มทำ�ร้�ยฉันละก็…” ยัยตัวแสบขยิบต�แล้วเด�ะลิ้น ตวัด

นิ้วชี้ขึ้นม�ด้วยท่�ท�งเหมือนยิงปืนใส่เข� “แกก็จะเป็นเหมือนเมื่อกี้นี้ 
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นัน่แหละ หรอืถ้�ไม่เชือ่ ลองดกูไ็ด้นะ ฉนัจะได้เหน็อะไรสนกุๆ อกี…เสยีง

แกโซปร�โน่ดี”

เจ้�ปีศ�จได้แต่กำ�หมัดแน่น สั่นเท�ด้วยแรงโทสะร้อนระอุ ทั้ง

เจ็บใจและเจ็บก�ย ทำ�ได้เพียงส่งส�ยต�แค้นเคืองใส่เลนยะที่ยังยิ้มระรื่น

ขณะสองผต่ี�งพดูอะไรไม่ออกกบัเหตกุ�รณ์นี ้รูส้กึว่�เรือ่งทัง้หมด

เกดิขึน้เรว็ในชัว่พรบิต�จนไม่มีใครต�มทนั และตอนนีพ้วกเข�ไม่รูว่้�ควร

เข้�ข้�งฝ่�ยไหน เพร�ะก�รทำ�ให้กินเท็นชิเชื่อฟังได้ถือว่�ดี แต่ยัยหมอผี

ก็เล่นแรงเกินเหตุ 

“อะใช่ ลืมบอกไปอีกอย่�งหนึ่ง” เลนยะอุท�นขึ้นใหม่ แล้วยังเดิน

เข้�ไปใกล้กินเท็นชิหน้�ต�เฉย ก่อนก้มสบต�สีเท�ที่มีแต่คว�มเยือกเย็น 

เกลยีดชงัของคนตวัใหญ่กว่� “ถ้�เกดิฉนัต�ยขึน้ม�ก่อนละก ็ปลอกคอนัน้

ก็ถอดไม่ได้ไปตลอดก�ล หวังว่�คงเข้�ใจนะว่�หม�ยคว�มว่�ยังไง” 

พูดจบเธอก็หมุนตัวกลับไป พร้อมผิวป�กฮัมเพลงอย่�งอ�รมณ์ดี 

ทิ้งให้เจ้�ปีศ�จมองต�มหลังอย่�งกรุ่นโกรธถึงที่สุด

นีเ่ข�ตืน่จ�กฝันร้�ยนบัร้อยปีใต้ภเูข�นัน่ เพือ่ม�เจอฝันร้�ยยิง่กว่�

งั้นหรือ!

กินเท็นชิยังคงนั่งชั่งใจอยู่ครู่ใหญ่ เลื่อนมือขึ้นจับท่ีปลอกคอสุนัข

อีกครั้ง แล้วหลับต�ลงอย่�งอดกลั้นในสิ่งที่ตนตัดสินใจ ก่อนเลือกจะ 

ลุกขึ้น และจำ�ยอมเดินต�มหลังหมอผีตัวแสบไป

ไม่คิดเลยว่�จอมปีศ�จที่ปกครองเหล่�ปีศ�จในป่�แห่งนี้อย่�งเข� 

ต้องม�แพ้เดก็ป�กยงัไม่สิน้กลิน่นำ�้นมตรงหน้� มหินำ�ซำ�้ยงัเป็นเดก็ผูห้ญงิ 

แถมยังต้องม�คอยคุ้มครองไม่ให้เจ้�ตัวต้องต�ยก่อนเพ่ือป้องกันไม่ให ้

ตัวเองต้องติดอยู่ในสภ�พนี้ตลอดไป



5
ปลอกคอท่ีถอดไม่ได้

“ไม่รู้สึกอะไรเลย”

“ไม่ใช่แถวนี้ละมั้งขอรับ”

“ถึงไม่ใช่แถวนี้แต่ก็อยู่ในเขตป่� ยังไงก็ต้องสัมผัสอะไรได้บ้�ง”

เลนยะเริ่มมีนำ้�โหนิดๆ เนื่องจ�กก�รต�มห�ปีศ�จร�ค�สองล้�น

เยน ที่คนไม่ชอบยุ่งย�กอย่�งเธอยอมล�กสังข�รลำ�บ�กลำ�บนม�ถึงท่ีนี่ 

แต่ไม่ว่�จะต�มร่องรอยเท่�ไรก็ยังไม่มีแววว่�จะเจอง่�ยๆ 

เท่�ทีเ่ธอเด�ได้ มนัน่�จะเป็นพวกชัน้ตำ�่ มกีรงเลบ็ และคงตวัใหญ่

ไม่น้อย เพร�ะจ�กทีเ่หน็บนต้นไม้บ�งต้น มรีอยข่วนของกรงเลบ็ ตำ�แหน่ง

ที่เห็นบ่งบอกว่�มันตัวใหญ่เกือบสองเมตร กลิ่นอ�ยท่ีจับได้ส�บเหมือน

กลิ่นสัตว์ แสดงว่�ไม่ใช่พวกมีสติปัญญ�ม�กนัก แต่ที่มั่นใจว่�ไม่ใช่สัตว์ 

ก็เพร�ะคงไม่มีสัตว์ที่ไหนทนกลิ่นอ�ยปีศ�จที่คลุ้งอยู่ทั่วป่�ได้

โดยธรรมช�ติ สัตว์จะมีสัญช�ตญ�ณไวกว่�มนุษย์ โดยเฉพ�ะ

สัญช�ตญ�ณก�รเอ�ตัวรอด ไม่ว่�จะเกิดนำ้�ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัย

ธรรมช�ตริปูแบบไหน พวกมนักจ็ะตอบสนองต่อก�รถกูคกุค�มได้รวดเรว็ 

และหนตี�ยได้ก่อนเสมอ ฉะนัน้ไม่มที�งมตีวัอะไรอยู่ในพืน้ทีท่ีม่แีต่ปีศ�จ
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แบบนี้แน่นอน ที่นี่อยู่ได้ด้วยอำ�น�จของสิ่งเหนือธรรมช�ติล้วนๆ

“กลิ่นอ�ยปีศ�จที่นี่ปะปนกันมั่วไปหมด แยกออกย�กเป็นบ้�”  

เลนยะบ่นซำ้� และใช้มือลูบที่รอยบนต้นไม้ เหมือนรอยกรงเล็บของตัว

อะไรสักอย่�ง ซึ่งเป็นร่องรอยที่เธอใช้นำ�ท�ง แต่เหมือนจะไม่ช่วยอะไร

ม�กเท่�ไร

แต่ระหว่�งทีย่งัสำ�รวจเนือ้ไม้ตรงหน้� วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่กเ็อ่ยขึน้

เบ�ๆ ข้�งตัวว่�

“อย่�ทำ�อีกได้ไหมขอรับ ท่�นเลนยะ”

เลนยะตวัดหน้�กลับไปมองเจ้�ของคำ�เปรยทันที

“อะไร”

“ท่�นกร็ูว่้�ข้�หม�ยถงึเรือ่งอะไร” วญิญ�ณซ�มไูรแสดงสหีน้�ห่วง

กังวลชัดเจน

และท่�ท�งเช่นนั้นทำ�ให้หมอผีส�วระบ�ยลมห�ยใจ เบื่อหน่�ยกับ

คว�มกังวลไม่เข้�เรื่องของอีกฝ่�ย เพร�ะเวล�นี้คงไม่มีเร่ืองอะไรท่ี

วิญญ�ณตรงหน้�จะวิตกได้ นอกจ�กเหตุก�รณ์ที่เธอไปยั่วโทสะท่�นเจ้�

ปีศ�จผู้สูงศักดิ์ จนปีศ�จที่ว่�ระเบิดพลังพังภูเข�ทั้งลูก และเกือบฆ่�เธอ

ต�ยตรงนั้น

“คล�ยเครียดดีออก” เลนยะว่�กลั้วหัวเร�ะอย่�งไม่ทุกข์ร้อน

“ท่�นก็รู้ว่�มันอันตร�ย” โยชิฮ�ระเน้นหนัก

“แต่ฉันก็ไม่ได้พล�ด จริงไหม”

เป็นคำ�โต้เฉยเมยทีท่ำ�ให้โยชฮิ�ระต้องนิง่เงยีบ ไม่อ�จปฏเิสธได้ว่�

เลนยะพดูถกู ทว่�กเ็ป็นก�รจำ�ยอมยอมรับ เพร�ะอกีครึง่ในใจเข�กย็งัคง

ไม่เห็นด้วยกับวิธีของเธอ

“ข้�รูว่้�ทกุอย่�งทีท่่�นทำ�ถกูคำ�นวณไว้แล้วเสมอ และที่ไม่ได้ปร�ม

ท่�นตอนท่�นยัว่โมโหท่�นกนิเทน็ชใินถำ�้ เพร�ะรูว่้�ทีท่่�นทำ�แบบนัน้กเ็พือ่

ให้เข�รูส้กึตวัไวขึน้ และให้พลงักลบัม�เรว็ทีส่ดุ จะได้หลดุจ�กผนกึได้เอง 

แต่บ�งครั้ง…”
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“ฉันไม่มีเวล�ม�นั่งรอให้เจ้�ลูกหม�นั่นค่อยๆ สะลึมสะลือ รับรู้

เรือ่งร�วใหม่ๆ ในโลกปัจจุบนัทลีะนดิเหมอืนพระเอกหลงยคุ แล้วช่วยมนั

ออกม�จ�กผนังหินหรอกนะ…เจ้�นั่นหลุดออกม�ได้ไวเท่�ไร ง�นฉันก็จบ

เร็วขึ้นเท่�นั้น และมันก็สำ�เร็จด้วยดี ดังนั้นไม่ต้องคิดอะไรให้วุ่นว�ยอีก” 

คนเป็นหมอผีตัดบทเด็ดข�ด ทว่�ก็ต้องชะงักร่�งไปนิด เมื่ออยู่ๆ คว�ม

เย็นวูบบ�งอย่�งก็กระทบเข้�กล�งหลัง จนต้องตวัดหน้�ไปห�ต้นเหตุคน

ที่แผ่รังสีหน�วเยือกนั่นใส่ 

เจ้�ของใบหน้�รูปสลักเหมือนเทพปั้นทำ�นิ่งเฉยไม่รับรู้ถึงดวงต�

สนีำ�้เงนิทีจ้่องตนกลบัม� แต่บรรย�ก�ศรอบๆ ก�ยทีแ่ผ่ออกม�กลบักดดนั 

เชือดเฉือนคนมองชัดเจน คว�มรู้สึกข้�งในกับใบหน้�ข้�งนอกของเข�

เหมือนจะไปคนละท�งโดยสิ้นเชิง

แต่นั่นคงไม่แปลก เมื่อต้องแบกกระเป๋�เป้หนักๆ ของคนท่ีเพ่ิง

ทำ�ให้ตนตกอยู่ในสภ�พสุนัขที่โดนสวมปลอกคอแบบนี้ 

ระหว่�งท�งยยัเดก็แสบนัน่ดนัทำ�ท่�ว่�เป้หนกัจนจะทบัตวัเองต�ย

ค�ที่ โอดครวญเหมือนมันเป็นภูเข�ทั้งลูก ทำ�ให้ผู้ตกเป็นรองต้องยอม

แบกของให้อย่�งเหลือทน ทั้งที่ตอนข�ม�คุณเธอก็แบกเป้ตัวปัญห�เข้�

ม�ได้เองแท้ๆ

“อย่�อ�รมณ์บูดนักเลยน่� คนสร้�งเรื่องนี้ไม่ใช่ฉันสักหน่อย”  

เลนยะหนัไปเอ่ยด้วยรอยเย�ะทีม่มุป�ก แล้วสงัเกตท่�ท�งคูก่รณตีรงหน้�

แต่สนัุขป่�หนุม่กลบัทำ�เป็นไม่สนใจและเบอืนหน้�มองท�งอืน่แทน 

เป็นก�รไม่ตอบสนองใดๆ จนหมอผสี�วเร่ิมฉนุนดิๆ ก่อนจงใจเปรยลอยๆ 

ขึ้นใหม่ว่� 

“เป็นคนที่อำ�น�จลดลงจนทำ�ให้มีปีศ�จหลุดออกม�สร้�งคว�ม

เดือดร้อนให้คนอื่นยังทำ�เป็นไม่รู้ร้อนรู้หน�วอีกนะ”

คร�วนี้ได้ผล เมือ่คนทีน่ิง่เฉย เยน็ช� ถงึกบัตวดัใบหน้�คมกลบัม� 

พร้อมนำ้�เสียงห้วนเย็น “อย่�ม�อวดรู้”

“ไม่ต้องอวดกรู้็ว่�ใครทีต้่องนอนผนกึปีศ�จในป่� แต่สดุท้�ยดนัทำ�
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ปีศ�จหลุดออกม�ให้ฉันม�ต�มล้�งต�มเช็ดแบบนี้” 

เลนยะสวนกลับฉับไว และได้ส�ยต�ดุดัน เย็นเยียบจ�กท่�นเจ้�

ปีศ�จส่งคืนทันทีเช่นกัน 

แต่ไม่ทนัจะมมีวยยกแรก คนคนหนึง่ทีท่นดมู�น�นกแ็ทรกขึน้ก่อน

“หยุดแค่นี้เถอะขอรับท่�นเลนยะ” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มร้องยุติ

สงคร�มระหว่�งหมอผีกับปีศ�จ พร้อมส่งส�ยต�ปร�มให้นักยั่วโทสะอีก

เล็กน้อย แล้วหันใบหน้�สำ�นึกผิดไปพูดกับเจ้�ปีศ�จผู้ต้องตกเป็นเบี้ยล่�ง

หมอผีส�วของเข�

“ข้�ต้องขออภัยแทนท่�นเลนยะด้วยขอรับ ท่�นกินเท็นชิ” เข�ก้ม

หัวแสดงคว�มเค�รพและขอโทษอย่�งสุภ�พ ก่อนยืดตัวขึ้น “ข้�ว่�พวก

เร�รีบห�ปีศ�จนั่นและท่�นก็ผนึกมันไว้ที่เดิม หลังจ�กนั้นท่�นเลนยะจะ

ปล่อยท่�นไปเองขอรับ”

“ฉันบอกแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไรเหรอ” แม่ตัวดียังไม่ว�ยถ�มกวนๆ 

แทรกม� ให้โยชิฮ�ระตวัดหน้�ไปเตือนด้วยส�ยต�

ซึง่คนทีจ่ริงจังกบัคำ�พดูเธอเหมอืนจะไม่ได้มโียชฮิ�ระคนเดยีว เมือ่

ท�โร่ลอยม�ใกล้ แล้วกระซิบถ�มสีหน้�หวั่นใจแทบทันที

“เธอจะไม่ปลดผนึกจริงๆ เหรอ” 

“แกนีก่ช่็�งบ้�จีต้�มนะท�โร่” เลนยะกลอกต�ขึน้ข้�งบนอย่�งเบือ่

หน่�ยกับวิญญ�ณที่ซื่อจนเหมือนจะแยกคำ�ล้อเลียนเอ�สนุกกับเรื่องจริง

ไม่ออก…หรืออ�จเพร�ะเรื่องเลวร้�ยหล�ยเรื่องเธอทำ�มันจริงๆ เข�เลย

ไม่ไว้ใจว่�เธอจะแค่ล้อเล่นละมั้ง

แต่ยงัไงเธอกต้็องปล่อยสนุขัป่�หนุม่ไปหลงัจ�กเสรจ็ง�นแล้วแน่ๆ 

แค่ไม่ส�ม�รถเอ�เข�ไปผนกึไว้ทีเ่ดมิได้ เพร�ะหลงัจ�กกนิเทน็ชหิลดุจ�ก

ผนกึและทำ�ล�ยภเูข�ทัง้ลกูทิง้แล้ว ทกุอย่�งกห็�ยกล�ยเป็นฝุน่ละออง ทิง้

ไว้เพยีงล�นดนิโล่งกว้�งจนไม่เหลอืแม้แต่ต้นหญ้�สกัต้นทีเ่คยปกคลมุรอบ

บริเวณ มันกล�ยเป็นทุ่งหัวโล้นบริเวณกว้�ง

ที่สำ�คัญต่อให้สภ�พร่�งก�ยเธอพร้อม และพลังวิญญ�ณมีเต็มที่ 
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ยังไงก็คงไม่พอผนึกเจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จได้ 

และเพื่อให้ผีน้อยระแวงน้อยลงว่�เรื่องเลวร้�ยคร้ังนี้เธอจะไม่ก่อ 

เลนยะจึงหยิบสิ่งหนึ่งออกจ�กกระเป๋�เสื้อ

มันเป็นม้วนคัมภีร์ม้วนเล็กๆ ขน�ดเท่�ฝ่�มือ สีนำ้�ต�ลเข้ม ดูเก่�

ครำ่�คร่�จนเหมือนจะข�ดได้ง่�ยๆ

“อ�คมที่ฉันใช้กับปลอกคอหม�นั่นเป็นอ�คมโบร�ณเก่�แก่ท่ีน้อย

คนจะสร้�งเป็น เกือบๆ เป็นวิช�ต้องห้�ม เพร�ะเป็นผนึกผูกมัดผู้ใช้และ

ผู้ถูกลงอ�คม จัดว่�อันตร�ย แต่ถ้�ไม่ใช้อ�คมนี้ฉันก็เอ�ปีศ�จระดับเจ้�

ลูกหม�นั่นไม่อยู่ ดังนั้นถึงต้องมีไอ้นี่ไว้” เธอชูม้วนกระด�ษเล็กๆ ขึ้นใน

ระดับส�ยต� แล้วยังเล่�เรื่องด้วยเสียงแผ่วเบ�ฟังลึกลับ “คัมภีร์นี่คือ

กุญแจสำ�คัญในก�รสร้�งอ�คมและปลดผนึก ‘คัมภีร์อะไคอิโตะ’ เป็น

คัมภีร์เฉพ�ะที่ลงเวทผูกมัดและปลดพันธน�ก�รไว้ ใช้ผู้มีอ�คมชั้นสูง 

เก้�สิบเก้�ชีวิตปลุกเสก และอีกเก้�สิบเก้�วันในก�รทำ�พิธี ฉะนั้นเร่ือง

ปลดผนึกไม่ใช่ปัญห�แน่ๆ ถ้�เร�ยังมีมันอยู่”

วญิญ�ณเดก็ช�ยมองต�มของชิน้เลก็ทีม่ทีีม่�ยิง่ใหญ่อลงัก�รผดิกบั

หน้�ต� แล้วรู้สึกโล่งอกขึ้นม�หน่อย

คว�มจรงิน่�จะรู้ คนอย่�งเลนยะไม่ชอบเร่ืองเสีย่ง โดยเฉพ�ะเสีย่ง

ให้ตัวเองต้องมีปัญห�ยุ่งย�ก

“แกคงไม่คดิว่�ฉนัจะบ้�พอล�กไอ้ตวัแบบนัน้เดนิไปเดนิม�ในเมอืง

หรอกใช่ไหม” 

เลนยะถ�มวญิญ�ณตรงหน้� ก่อนลอบปร�ยต�มองร่�งสงูสง่�ของ

เจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จ แค่เผลอจินตน�ก�รว่�ต้องเอ�เข�ไปอยู่ด้วย 

ขนแขนเธอกล็กุพรบึ หน้�เบ ้รูท้นัทีถงึคว�มยุง่ย�กครั้งมโหฬ�รที่จะห้อย

ติดม�ด้วย ถ้�ปลดผนึกสุนัขป่�หนุ่มไม่ได้

แต่คว�มไม่น่�อภิรมย์ในหัวมีอันต้องยุติลง เมื่อเธอสัมผัสได้ถึง 

บ�งอย่�งจนต้องยืดตัวตรง

สุนัขป่�หนุ่มกระชับด้�มด�บคู่ประจำ�ตัวที่ห้อยอยู่ข้�งเอวท้ังสอง
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ข้�ง เมื่อใบหูเรียวย�วของเข�จับเสียงไม่น่�ไว้ใจที่เข้�ม�ใกล้ได้เช่นกัน 

พร้อมสัญช�ตญ�ณในตัวร้องเตือนว่�อะไรก็ต�มท่ีกำ�ลังม�ไม่ใช่สิ่งท่ีดี

อย่�งแน่นอน

“มบี�งอย่�งกำ�ลงัม�ท�งนี”้ แม้นำ�้เสยีงทุม้ตำ�่ของเข�จะฟังเรยีบนิง่ 

แต่มีแววออกคำ�สั่งเจือม�ด้วยอย่�งเคยชิน

“สมเป็นหม� หูไวไม่เบ�” เป็นคำ�ชมที่ไม่เหมือนคำ�ชมจ�กเลนยะ

ผู้ก้�วม�ประจันกับสิ่งที่กำ�ลังม� พร้อมมองตรงไปยังทิศที่เข�มองเช่นกัน

“เอ�เป้ม�” เธอขอเป้คนืจ�กคนข้�งๆ และดไูม่สนว่�มนัจะหนกัจน

ทับตัวเธอต�ยกล�งป่�อีกแล้ว

สุนัขป่�หนุ่มปลดกระเป๋�ใบโตออกจ�กไหล่กว้�ง และโยนกลับไป

ให้เจ้�ของ ขณะมือของเธอก็เตรียมยื่นม�รับกระเป๋�…

ตุบ!

ฟ้�ว!

แต่ช่วงจังหวะที่กินเท็นชิโยนกระเป๋�เป้คืนหมอผีส�ว สัตว์ขน�ด

ยักษ์ก็พุ่งพรวดตรงม�ร�วกับกระทิงดุ เหมือนรอจังหวะอยู่ก่อนแล้ว มัน

กระโจนสดุตวัลอดผ่�นช่องว่�งระหว่�งกนิเทน็ชกิบัเลนยะพอดบิพอด ีและ

ตวัดกรงเล็บขน�ดใหญ่ใส่ร่�งของเด็กส�วอย่�งมุ่งหม�ยชัดเจน

เลนยะถีบพื้น กระโดดหลบออกม�อย่�งเฉียดฉิวพร้อมดึงมือกลับ 

ทำ�ให้รอดจ�กกรงเลบ็อย่�งหวดุหวดิ ทว่�ต้องปล่อยให้เจ้�สตัว์ยกัษ์วิง่เข้�

ชนกระเป๋�เป้จนอุปกรณ์ปร�บผีทั้งหมดกระจ�ยออกม�

แผ่นยันต์ปลิวว่อนไปทั่ว ขวดนำ้�มนต์กระแทกพื้นดินแตกละเอียด

ถึงขน�ดท�โร่ที่เห็นเลนยะปร�บปีศ�จม�ม�กม�ย ยังเสียวไส้แทนเจ้�ตัว 

เพร�ะทุกอย่�งไวเกินกว่�ใครจะต�มทัน

“ยืนเซ่อห�อะไรของแก ม�ช่วยฉันสิ!” เลนยะต้องร้องลั่นใส่คนที่

ทำ�ท่�กระชับด�บแน่นเตรียมสู้ในตอนแรก แต่กลับยืนดูเธอกับปีศ�จนั่น

เฉยๆ ไม่คิดดูดำ�ดูดี 

แล้วยิง่ไอ้ใบหน้�เยน็ช�ไร้อ�รมณ์ของเข�ทีม่องม�อย่�งเฉยช� ยิง่
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เพิ่มแรงโทสะให้เธอได้ดียิ่งกว่�อะไร

ก็ทำาเขาไว้มากนี่นา...โยชิฮ�ระกับท�โร่คิดแทบจะพร้อมกัน เข้�ใจ

ถึงส�เหตุที่สุนัขป่�หนุ่มหลบฉ�กให้หมอผีส�วดวลเด่ียวกับศัตรูร่�งยักษ์

แบบนั้น 

“แง้ววว!”

ปีศ�จร้�ยวนกลบัม�ยงัทศิท�งของมนษุย์คนเดยีวอกีครัง้ และรอบ

นี้ทุกคนถึงได้เห็นมันเต็มต�

มันเป็นแมวตัวโตเกือบสองเมตร ขนหย�บกร้�นสีนำ้�ต�ลแซมข�ว 

มีส�มห�งสะบัดไปม� และนัยน์ต�สีเหลืองว�วเรืองอย่�งน่�กลัว แต่ส่วน

ที่น่�ขนลุกที่สุดคือหัวของมันที่ผสมโครงหน้�ของมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉ�น

อย่�งแมวเข้�ไปจนชวนผว� และน่�สะอิดสะเอียนไปพร้อมๆ กัน

“เนโกะม�ตะ?” ท�โร่อทุ�นอย่�งตืน่ๆ ทนัททีี่ได้เหน็ศตัรทูีต่�มห�

แต่จ�กประสบก�รณ์ทีเ่ข�เรียนรูม้�จ�กเลนยะตลอดครึง่ปี เข�ว่�

ตรงหน้�น่�จะเป็นพวกปีศ�จแมวม�กกว่� จัดอยู่ในหมวดเนโกะม�ตะก็

จริง แต่แบบนี้คงเกิดจ�กก�รสะสมคว�มแค้นม�กๆ จ�กท�งไหนสักท�ง 

แล้วกล�ยเป็นปีศ�จม�กกว่�บำ�เพ็ญตบะต�มอ�ยุเองแบบเนโกะม�ตะ

ทั่วไป

เลนยะที่เผชิญกับศัตรูคนเดียวกล�ยเป็นต้องยืนนิ่ง หรี่นัยน์ต�

สีนำ้�เงินสบประส�นเขม็งที่เนโกะม�ตะตรงหน้�

ของทุกอย่�งของเธอกระจัดกระจ�ยไปทั่ว บ�งอันก็พังเสียห�ย 

แผ่นยนัต์บนิว่อนกล�งอ�ก�ศและร่วงหล่นอยูเ่กลือ่นพืน้ดนิ แต่ไม่มอีะไร

น่�หงุดหงิดไปกว่�ของที่พังไปแล้วไม่ได้อะไรคืนม� แถมไอ้ตัวร้�ยท่ีทำ�

ข้�วของเธอป่นปี้ ยังคิดจะทำ�ร้�ยเธอต่ออีก

เลนยะต้องค่อยๆ ย่อลงไปหยิบแผ่นยันต์บนพื้นให้ช้�ที่สุด และ

ประส�นนัยน์ต�กับมันไว้ไม่ละ เพื่อระวังท่�ทีของแมวปีศ�จ เพร�ะห�ก

เคลื่อนไหวเร็วไปมีสิทธิ์ที่มันจะโจมตีทันที 

นำ้�ล�ยเหนียวหนืดหยดจ�กป�กที่มีเขี้ยวแหลมคมของปีศ�จแมว 



B  1 3  s . t   57

นัยน์ต�สีเหลืองว�วคู่โตที่เฝ้�มองม�บ่งชัดว่�อย�กฉีกเด็กส�วตรงหน้�

ออกเป็นชิ้นๆ บนร่�งก�ยใหญ่โตพองขนสีสกปรกจนชี้ตั้ง เหมือนเป็น

หน�มแหลมทั่วร่�ง มันขู่หมอผีส�วเสียงฟ่อเป็นพักๆ พร้อมเสียงคร�ง 

ครืดคร�ดตำ่�ๆ ระงมทั่วบริเวณ

และวิน�ทีที่ปล�ยนิ้วของเลนยะแตะถูกแผ่นยันต์บนพื้น มันก็

กระโจนเข้�ห�เด็กส�วด้วยคว�มเร็วทันที

เลนยะกดัฟันกรอด มอืเธอแตะสะเปะสะปะ ตะปบแผ่นยนัต์ส�มใบ

บนพื้นที่อยู่ใกล้ที่สุดพร้อมร่�ยอ�คมลั่น

“ธ�ตุแห่งเพลิง – ปักษ� – นภ�”

ตูม!

ยันต์ถูกป�ออกไป ก่อนกรงเล็บคมกริบห้�นิ้วจะม�ถึงศีรษะเธอ

อย่�งเฉียดฉิว ยันต์ทั้งส�มติดไฟพึ่บ กล�ยเป็นนกไฟสีม่วงบินถล�เข้�

กล�งอกปีศ�จร้�ย กระแทกมันกระเด็นหง�ยหลังออกไปหล�ยเมตร

“ง้�ววว!”

ตัวของมันลอยละลิ่วไปไกล ต�มด้วยเสียงโหยหวนทรม�นเมื่อ

กล�งหน้�อกใต้กลุม่ขนหย�บๆ มรีอยแผลกว้�งเหวอะหวะจ�กฤทธิอ์�คม 

กลิน่เนือ้ไหม้และควนัลอยออกม�จ�กบ�ดแผล จนทำ�ให้เจ้�แมวปีศ�จต้อง

กลิ้งตัวไปม�อย่�งบ้�คลั่งเพื่อระบ�ยคว�มแสบร้อนกล�งหน้�อกของตน

“เยี่ยมม�กขอรับ สมกับที่เป็นโซเคนโย” โยชิฮ�ระเผลอหลุด 

คำ�เชียร์ออกม� เมื่อเลนยะรอดม�ได้อย่�งน่�หว�ดเสียวที่สุด

แต่ชื่อที่เข�ใช้เรียกเลนยะกลับทำ�ให้กินเท็นชิที่ไม่คิดสนใจมนุษย์

ตรงหน้�ต้องเบิกต�สีเท�มองเธอ แทบไม่เชื่อหูตัวเองว่�จะได้ยินชื่อนี้ 

อีกครั้ง 

ทายาทผู้ต้องสาป...

“เจ้�เป็นโซเคนโย?” ครั้งแรกที่เจ้�ปีศ�จเอ่ยป�กถ�มเลนยะ

เลนยะที่รอดม�ได้อย่�งหวุดหวิดใช้นัยน์ต�สีนำ้�เงินโกรธจัดมอง 

คนถ�มทันที
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“ก็ใช่สิเว้ย ไม่งั้นฉันจะปลดผนึกแกยังไง ไอ้บ้�!”

เธอตะคอกกลบัดงัลัน่ต�มอ�รมณ์เดอืดด�ลทีถ่กูทิง้ให้จดัก�รศตัรู

เองทุกอย่�ง และอุปกรณ์ข้�วของของตนที่พังยับเยิน ซำ้�ยังข�ดห�ยไป 

แต่กินเท็นชิกลับไม่ได้ใส่ใจท่�ท�งของเธออีกแล้ว สิ่งท่ีเข�สนใจ

คือ ‘โซเคนโย’ ชื่อที่ไม่น่�จะได้ยินอีก เมื่อมันผ่�นม�เนิ่นน�นเกินกว่�จะ

มีตัวตนอยู่ แต่กลับปร�กฏอยู่เบื้องหน้�เวล�นี้

บัดนี้บ�งอย่�งที่สะกิดใจตั้งแต่แรกย�มได้มองเลนยะ แล้วสบ

ประส�นดวงต�สีนำ้�เงินคู่นั้น ว่�ทำ�ไมถึงดูมีอำ�น�จและเหมือนกับใคร 

บ�งคนนัก… 

“เจ้�คือคนที่ย�สึฮิโระบอกไว้” 

ประโยคที่เผลอหลุดป�กออกม�จ�กสุนัขป่�หนุ่ม ทำ�ให้เลนยะท่ี

กำ�ลังโมโหต้องขมวดคิ้วสงสัยแทน

“บอกอะไร…อ๊�กกก!”

ก่อนจะได้ตัง้คำ�ถ�มกบักนิเทน็ช ิปีศ�จแมวทีค่ดิว่�บ�ดเจบ็และลง

ไปนอนเกลอืกกลิง้กก็ระโจนพรวด ง้�งกรงเลบ็เข้�ใส่ร่�งของคนทีเ่ผลอตวั

อยู่ มันใช้อุ้งเท้�ใหญ่นั่นผลักเธอให้ล้มลง ก่อนจะกดร่�งหมอผีส�วแน่น

กับพื้น

เลนยะพย�ย�มดิน้อยู่ในอุง้มอืสตัว์ร้�ยแต่ไร้ผล กรงเลบ็มหมึ�อกี

ข้�งฟ�ดผ่�นอ�ก�ศรวดเร็ว รุนแรง หม�ยเอ�ชีวิตเธอในคร�เดียว

ฉับ! 

เสียงวัตถุมีคมว�ดผ่�นอ�ก�ศ ก่อนแขนของสัตว์ร้�ยจะถูกฟัน 

ข�ดสะบ้ัน ลอยกระเดน็ห�ยไปอกีฟ�กของป่� เลอืดสแีดงสดส�ดกระเซน็

พรั่งพรูจนมันอึ้ง ตะลึงกับสิ่งที่ไม่ได้ค�ดคิด และไม่ทันได้ยินเสียงสวด 

บ�งอย่�งจ�กร่�งของหมอผีส�วผู้ถูกมันตรึงด้วยกรงเล็บ

บึ้ม!

แขนอกีข้�งของปีศ�จร้�ยทีต่รึงร่�งเดก็ส�วระเบดิ เมือ่สิน้ก�รร่�ย

อ�คมของมนุษย์ที่มันพันธน�ก�รไว้ ทั้งเศษเนื้อและโลหิตสดๆ ส�ด
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กระจ�ยไปทั่วทิศท�ง

สัตว์ร้�ยอึ้งค้�งไปชั่วครู่ ค�ดไม่ถึงกับก�รโจมตีคร้ังท่ีสองจ�ก

มนุษย์ที่โดนมันกดไว้ ก่อนวิน�ทีต่อม�มันเพิ่งตระหนักถึงคว�มผิดพล�ด

มหันต์ จนต้องปล่อยเสียงโหยหวนดังกัมปน�ทจนบ�ดแก้วหู และลงไป

ดิ้นทุรนทุร�ยด้วยคว�มเจ็บปวด ทำ�ให้เลือดแดงๆ ย่ิงกระเซ็นเป็นรัศมี

กว้�ง

เลนยะสะบดัเนือ้ตวัไล่เลอืดและเศษเนือ้ออกจ�กร่�งก�ยหลงัหลดุ

จ�กปีศ�จแมวนั่นได้ ก่อนลุกจ�กกองเนื้อหนังสีแดงโชยกลิ่นค�ว พร้อม

ส่งส�ยต�เหี้ยมใส่คนที่เข้�ม�ช่วย

“แส่ในจังหวะที่ไม่ควรแส่จริง” 

ท�โร่ถึงกับต้องลอยไปหลบอยู่หลังโยชิฮ�ระ ไม่ใช่กลัวปีศ�จ แต่

ทนดูสภ�พเด็กส�วที่มีเลือดสดๆ ชโลมเต็มตัวไม่ไหว เพร�ะต้ังแต่เรือน

ผมสีนำ้�ต�ลจดรองเท้�ของเธอ มีโลหิตกลิ่นชวนคลื่นไส้ เส้นผมเกรอะ

กรังด้วยเศษเนื้อ หย�ดเลือด และยิ่งน่�กลัวม�กขึ้นเมื่อนัยน์ต�สีนำ้�เงิน

เรืองว�วอย่�งเยือกเย็นอำ�มหิตผ่�นนำ้�สีแดงบนใบหน้�แบบนั้น

ย�มนี้ทุกอย่�งทำ�ให้เลนยะดูเหมือนอสูรร้�ยท่ีเพ่ิงปีนขึ้นม�จ�ก

อเวจีจริงๆ

“งั้นก็อย่�บอกให้ช่วยตั้งแต่แรก” กินเท็นชิว่�อย่�งไร้คว�มสนใจ 

คิดว่�คนที่เข�อย�กเอ�ด�บฟันจริงๆ คือปีศ�จในก�รปกครองตัวเองรึไง 

ถ้�ไม่ตดิอ�คมบนคอนี ้สิง่ทีข่�ดกระเดน็ข้�มป่�ไปจะไม่ใช่แขนของเนโกะ-

ม�ตะ แต่เป็นหัวเจ้�หล่อนแทน 

สนัุขป่�หนุม่สะบดัเลอืดออกจ�กปล�ยด�บค�ต�นะเล่มย�ว ทีย่�ว

เกือบเท่�ส่วนสูงเข� ทั้งที่ฝักด�บข้�งเอวมีขน�ดเท่�ม�ตรฐ�นค�ต�นะ

ทั่วไป แต่เมื่อเข�ตวัดอ�วุธเก็บข้�งเอว ด�บเล่มย�วกลับเข้�ไปอยู่ในฝัก

ขน�ดเล็กกว่�ม�กได้อย่�งน่�อัศจรรย์และนุ่มนวลคล่องแคล่ว 

กินเท็นชิเดินตรงไปห�สัตว์ร้�ยที่ตอนนี้เร่ิมนอนแน่นิ่งไร้ท�งสู้ 

เสียงลมห�ยใจแผ่วเบ�และเริ่มติดขัด ขณะยังคงคร�งครืดคร�ด แรง 
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ของมันเหือดห�ยไปกับนำ้�สีแดงและก�รออกแรงดิ้นทุรนทุร�ยจนเวล�นี้

เหมือนมันกล�ยเป็นลูกแมวตัวเล็กๆ อีกครั้ง

เส้นผมสีดำ�ประก�ยเงินไหลลงลูบข้�งใบหน้�คมเมื่อสุนัขป่�หนุ่ม

ก้มลงม�ใกล้แมวปีศ�จ เข�ใช้มือแตะที่หน้�ผ�กของมันพล�งร่�ยอ�คม

ผนึก

แสงสว่�งส่องประก�ยออกม�จ�กตร�สัญลักษณ์เล็กๆ กล�ง 

หน้�ผ�กของเจ้�ปีศ�จ ขณะร่�งทีก่ำ�ลงัสิน้ลมกลบัค่อยๆ สล�ยกล�ยเป็น

ฝุ่นละอองลอยคว้�งขึ้นกล�งอ�ก�ศ ก่อนหมุนวนม้วนตัวห�ยลงไปใน 

พื้นดิน พร้อมกับที่แสงสว่�งกล�งหน้�ผ�กจ�กตร�นั้นดับวูบลง กลับเป็น

เพียงล�ยว�ดกลีบดอกไม้ส�มกลีบสีดำ�เหมือนเก่�

“โซเคนโยไม่มีใครแล้วรึไง ถึงต้องส่งเจ้�ม�” ดวงต�สีเท�ทรง

อำ�น�จปร�ยมองเลนยะ ก่อนลุกขึ้นยืนเมื่อเสร็จสิ้นภ�รกิจ

แต่เจ้�ตวัไม่ตอบ คล้�ยยงักรุ่นๆ กบัก�รทีเ่ข�ยืน่มอืม�ยุง่กบัปีศ�จ

ของเธอ แล้วเลอืกหนัไปค้นห�ผ้�ม�เชด็เลอืดออกจ�กใบหน้�ตวัเองแทน 

หุบป�กที่เคยห�เรื่องคนถ�มสนิทเหมือนรูดซิป

“ท่�นกินเท็นชิขอรับ…เรื่องโซเคนโย…ตอนนี้โซเคนโยเหลือเพียง

ท่�นเลนยะคนเดียวขอรับ” โยชิฮ�ระต้องหันม�ตอบคำ�ถ�มแทนเลนยะ 

แม้จะฟังไม่เต็มเสียง และคล้�ยไม่อย�กเอ่ยถึงนัก

“คนเดียว?” 

เลนยะทีเ่ชด็หน้�อยูเ่งยออกม�จ�กผ้�สขี�วทีต่อนนีก้ล�ยเป็นสแีดง

จ�กเลือดสดๆ หลังได้ยินคำ�ถ�มของกินเท็นชิ ขณะปร�ยนัยน์ต�สีนำ้�เงิน

มองข้�มไหล่ไปยังร่�งสูงสง่� และชักรอยยิ้มเหยียดท่ีแฝงคว�มน่�กลัว 

เอ่ยตอบแทนวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มว่�

“โดนฆ่�ล้�งตระกูลไง” 

เจ้�ของดวงต�สีเท�คมกริบขมวดคิ้ว มองสบไปที่นัยน์ต�สีนำ้�เงิน

ทันที 

ฆ่าล้างตระกูล...โดยใคร
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จะว่�ตกใจกไ็ม่ใช่ แปลกใจกไ็ม่เชงิ เพร�ะเข�รูด้ว่ี�โซเคนโยมศีตัรู

ม�กม�ย ทั้งพวกนักปร�บปีศ�จด้วยกันเองและปีศ�จ ฉะนั้นถ้�สักวัน

ตระกูลนี้จะล่มสล�ยก็ไม่แปลก แต่เพร�ะคว�มเก่งก�จเกินใครของพวก

โซเคนโยนัน่แหละ ทำ�ให้น่�แปลกใจว่�ใครส�ม�รถฆ่�ล้�งตระกลูนี้ได้กนั 

โซเคนโยน่ะ ห�กไม่ใช่นกัปร�บปีศ�จ กเ็หมอืนอสรูในคร�บมนษุย์

ดีๆ นี่เอง 

“เมือ่แปดปีก่อนขอรบั…เร่ืองเลวร้�ยนัน้” หน้�ของโยชฮิ�ระปร�กฏ

รอยหมองเศร้� นยัน์ต�สอีำ�พนัหม่นแสง จนกลบฉ�ย�กบฏนยัน์ต�เหยีย่ว

ของเข�ไปชั่วขณะ 

กินเท็นชิมองวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มสลับกับเลนยะ ท้ังสองคนมี

ท่�ท�งผิดกันร�วฟ้�กับเหวก็ว่�ได้ โยชิฮ�ระท่ีเป็นแค่วิญญ�ณประจำ�

ตระกูลมีสีหน้�เจ็บปวด หม่นหมอง แต่ยัยหมอผีที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไข

โดยตรงกลับว�งตัวสบ�ยๆ ร�วกับไม่ใช่เรื่องของตัวเอง และดูท่�จะไม่

คิดติดใจกับมันด้วย

“อย�กรูใ้ช่ไหมล่ะ ว่�ฉนัรอดม�ได้ยงัไง” เลนยะเปรยขึน้ใหม่ พล�ง

ปร�ยต�กลับม�มองร่�งสูงสง่�อีกครั้ง ขณะเลิกคิ้วขึ้นข้�ง คล้�ยยั่วให้ 

อีกฝ่�ยตั้งตำ�ถ�ม

แต่คนที่ไม่อย�กตกหลุมพร�งปฏิเสธอย่�งเย็นช�ไร้เย่ือใยทันใด 

“ข้�ไม่คิดสนชีวิตเจ้�”

“ก็ดี เพร�ะฉันก็ไม่คิดจะตอบ”

สุนัขป่�หนุ่มหรี่ต�ดุกับคำ�สวนของหมอผีส�ว ที่แม้เข�จะถ�มหรือ

ไม่ถ�ม เธอก็ห�คำ�ม�กวนอ�รมณ์ได้อยู่ดี

กินเท็นชิก้�วเดินไปอีกท�ง ไม่คิดเสวน�กับมนุษย์จอมยั่วโทสะ 

นั่นอีก

ทว่�เลนยะยังมองเจ้�ของแผ่นหลังกว้�งท่ีเลี่ยงหนีเธอไปจุดอ่ืน 

ก่อนค่อยๆ หบุยิม้สนกุสน�นของตนลง และก้มมองมอืขว�ทีม่ผ้ี�สขี�วพนั

ไว้แน่นหน� พลนัรอยยิม้น้อยๆ กป็ร�กฏขึน้ใหม่บนหน้� แต่ครัง้นี้ไม่มแีวว
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หยัน ติดจะสมเพชบ�งสิ่ง ขณะรำ�พึงรำ�พันกับตนเอง

“ดวงต�ทว�รบ�ล…ฮึ ก็แค่โดนตีตร�เหมือนนักโทษ ยังทำ�เหมือน

มันเป็นของบ่งฐ�นะอีก”

เสียงเบ�ๆ ที่ไม่มีใครได้ยิน แต่กลับเข้�หูบุคคลหนึ่งที่เดินม�ไกล

แล้ว จนต้องหมุนดวงต�สีเท�หันไปมองคนที่ก้มใบหน้�ตำ่�มองมือตัวเอง

อยู่

เป็นครัง้แรกทีค่ว�มรู้สกึของกนิเทน็ชต่ิอเลนยะไม่ใช่คว�มเกลยีดชงั 

แม้จะไม่ได้ลดอคตใินตวัเข�ลงนกั แต่อย่�งน้อยสดุเข�กม็องเธอด้วยคว�ม 

‘ตั้งใจ’ ม�กขึ้น 

ถ้�ลองคิดว่�เป็นเพียงคนเดียวที่รอดออกม�ได้และสูญเสียทุกสิ่ง

ไป มันจะทนทุกข์หรือเจ็บปวดขน�ดไหน…ไม่ว่�ยังไงก็คงไม่ใช่เรื่องที่ดี

แต่คว�มรู้สึกวูบนึงของสุนัขป่�หนุ่มก็ต้องดับไปแทบทันที เมื่อ

หมอผีส�วเงยหน้�ขึ้นใหม่ แล้วเอ่ยเปลี่ยนเรื่องหน้�ต�เฉย

“เอ�ละ ตอนนีห้ม�มนัหมดประโยชน์แล้ว งัน้กจ็ดัก�รทิง้ๆ ไปซะท ี

แล้วกัน”

เธอกลับม�อยู่โหมดน่�หงุดหงิดเหมือนเดิม เร็วซะจนคนที่เห็นใจ

เธอนดิๆ ต้องถอนใจอย่�งปลงอนจิจงั ไม่อย�กเชือ่ในคว�มคดิของตนเอง

ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้

คงไม่มีอะไรในกอไผ่ นอกจ�กท่�ท�งแย่ๆ กับนิสัยแย่ๆ ของ 

เด็กส�วตรงหน้�

“ท่�นเลนยะอย่�เสยีม�รย�ทขอรับ” โยชฮิ�ระรบีปร�มเช่นเดมิแต่

ดูท่�จะไร้ผล เลนยะยักไหล่อย่�งชินช�และเลือกก้มห�ของของเธอที่

กระจ�ยเกลื่อนกล�ดเต็มพื้นแทนฟังเข�บ่น

“เอ่อนี่ เลนยะ” ท�โร่ลอยม�ใกล้คนที่ก้มๆ เงยๆ ห�ของสำ�คัญ

วิญญ�ณเด็กช�ยมีสีหน้�กังวลไม่น้อยย�มเห็นหมอผีส�วเดินห�

ม้วนคัมภีร์ของตน ขณะมือข้�งหนึ่งของเธอก็ล�กกระเป๋�เป้ และโยน

อุปกรณ์ปร�บผีต่�งๆ กลับเข้�กระเป๋�ไปด้วย
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“อะไร ฉันกำ�ลังห�ของอยู่” เลนยะเงยหน้�มองท�โร่ด้วยสีหน้�ยุ่ง

เมื่อยังห�สิ่งที่ต้องก�รไม่เจอ และไม่อย�กให้ใครม�รบกวนตนเวล�นี้

ท�โร่ก้มหน้�มองพื้นดิน ทำ�ท่�อำ้�อึ้ง ไม่รู้ควรเริ่มยังไงกับสิ่งที่ตน

อย�กบอกเดก็ส�วตรงหน้�…ถ้าเลนยะรู้ จะว่ายงัไง ถ้ารูล้ะก.็..ตายแน่เลย!

เลนยะทีร่อคำ�ตอบเร่ิมชกัหวัคิว้ชนกนัม�กขึน้ กบัก�รไม่มคีำ�พดูใด

เล็ดลอดออกม�จ�กป�กของวิญญ�ณเด็กช�ยเสียที

“มีอะไร” เธอถ�มยำ้�อย่�งรำ�ค�ญ เริ่มอึดอัดกับก�รเงียบไม่ยอม

พูดสักทีของเข�

และครั้งนี้ผีน้อยหลับต�แน่นเหมือนกลัวบ�งสิ่ง และรีบตะเบ็งสุด

เสียง พูดให้รัวเร็วเพื่อจะได้ผ่�นมันไปให้ไวที่สุดว่�

“ไอ้คัมภร์ีแก้อ�คมนัน่น่ะ ฉนัเห็นเธอป�ออกไปพร้อมกับยนัต์ส�ม

แผ่นนั้นแล้ว แล้วมันก็ไหม้ไปกับไฟแล้วด้วย ดังนั้นถ้�เธอจะห�มันม�แก้

อ�คมที่ปลอกคอละก็ ไม่มีหรอก!”

สิ้นคำ�ประก�ศดังก้องทั่วบริเวณ ระหว่�งสองผี หนึ่งคน และหนึ่ง

ปีศ�จ เกิดคว�มเงียบขึ้นทันใด

เงียบซะจนได้ยินเสียงส�ยลมที่พัดใบไม้รอบตัวให้ปลิวขึ้นม� ต�ม

ด้วยเสียงตุบของกระเป๋�เป้ในมือเลนยะที่ร่วงลงพื้น

‘แกคงไม่คดิว่าฉนัจะบ้าพอลากไอ้ตวัแบบนัน้เดนิไปเดนิมาในเมอืง

หรอกใช่ไหม’

ประโยคทีต่วัเองเคยพดูก่อนหน้�นีแ้ล่นเข้�สมองเหมอืนลกูธนทูีย่งิ

ตรงเป้� จนเธอได้แต่ยืนแข็งทื่อเหมือนถูกส�ปเป็นหินกับคว�มผิดพล�ด

ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตตน



6
ชีวิตประจ�าวัน

เธอเกลียดสุนัข

เหตผุลง่�ยด�ยเพร�ะพวกมนัซือ่สตัย์…คว�มซือ่สตัย์คอืก�รยดึมัน่

กับสิ่งเดียว จริงใจ ไม่โกหก เถรตรง ยอมทุกอย่�งแม้ต้องต�ยเพื่อใคร

สักคน แม้คว�มจริงใครสักคนนั้นอ�จไม่เห็นค่�ของมันเลย…นั่นมันก�ร 

กระทำ�ของคนโง่

เธอเกลยีดคว�มโง่…ดงันัน้เธอจึงเกลยีดสนุขั เกลยีดคว�มซือ่สตัย์

จนโง่เง่�ของพวกมัน เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่�สมเพชจนเธอไม่มีท�งเข้�ใจใน 

สิ่งที่มันเป็น และเป็นอะไรที่ตรงกันข้�มกับเธอเกินไป

ดังนั้นก�รที่เธอจะอยู่ร่วมช�ยค�กับสัตว์หน้�ขนประเภทนี้ จึงไม่มี

ท�งเกิดขึ้นและไม่มีท�งมีอยู่ในคว�มคิดได้เด็ดข�ด… 

“ลุก!”

“ฮือ…ขอต่ออีกสิบน�ที…โยชิฮ�ระ”

เดก็ส�วในผ้�ห่มผนืหน�ต่อรองเวล�ด้วยเสยีงงวัเงยีกบัคนทีเ่ข้�ม�

ปลุก โดยไม่สนใจว่�นำ้�เสียงนั้นจะฟังเย็นช� และเริ่มมีแววรำ�ค�ญม�ก

ขน�ดไหน… 
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เลนยะขดตัวบนเตียงของตน ปล่อยให้คนท่ียืนอยู่ข้�งเตียงต้อง 

ชักหัวคิ้วม�ชนม�กกว่�เดิม

“ตื่น” เสียงเยือกเย็นดุม�กขึ้นเมื่อคำ�พูดของเข�เหมือนลมผ่�นหู

ของอีกฝ่�ย

แต่เลนยะยังหลับต�สนิท ยกหมอนม�ปิดศีรษะ แล้วดึงผ้�ห่มม�

คลุมโปงซำ้� ก่อนบ่นงึมงำ�แทบไม่เป็นประโยคใส่คนที่เข้�ม�ปลุก

“หนวกหู…น่�…แกไม่รู้หรอกว่�เมื่อคืนฉันฝันร้�ย…เร่ืองอะไร…ฉัน

ทำ�คัมภีร์แก้อ�คมผนกึ…ไหม้ไม่เหลอื…จนแก้อ�คมเจ้�ลกูหม�นัน่…ไม่ได้…

สุดท้�ยต้องขนมันม�อยู่ด้วย…แค่คิดฉันก็ขน…ลุก…”

พึ่บ!

ไม่ทันสิ้นคำ�บ่นของคนขี้เกียจ ผ้�ห่มก็ถูกกระช�กออกอย่�งแรง

พร้อมคว�มง่วงทั้งหล�ยแหล่ก็ถูกกระช�กต�มไปด้วย

เลนยะลืมต�พรึ่บแล้วดีดตัวลุกจ�กหมอน ตวัดใบหน้�มองห�คน

ขโมยผ้�ห่มทันใด ก่อนส�ยต�จะปะทะเข้�กับร่�งสูงใหญ่ข้�งเตียง แล้ว

วิน�ทีนั้นถึงเพิ่งนึกได้ว่� วิญญ�ณคงไม่มีท�งมีมือมีไม้ที่ไหนม�เพ่นพ่�น

ดึงผ้�ห่มไปได้ นอกจ�ก…

มัน...

บุคคลที่ยืนอยู่ตรงหน้� ข้�งเตียงที่กำ�ผ้�ห่มของเธอไว้ในมือ คือ

เจ้�ของร่�งสูงสง่� กับใบหน้�คมร�วกับรูปสลักซึ่งกำ�ลังหรี่ดวงต�สีเท�

มองม�อย่�งตำ�หนิและเย็นเยียบ

แต่ใบหน้�คม หล่อเหล�ที่ใครๆ คงต้องหลงใหลอย่�งถอนตวัไม่ขึน้ 

กลับกล�ยเป็นเรื่องน่�ขนลุกขนพองสำ�หรับเด็กส�วที่นั่งอยู่บนเตียงที ่

กำ�ลังเบิกต�กว้�ง นั่งจังงังมองคนที่อยู่ในคว�มฝัน แต่ดันม�ปร�กฏตัว 

ในโลกแห่งคว�มเป็นจริงอย่�งพูดไม่ออก

เป็นหล�ยวนิ�ททีีส่มองของหมอผสี�วยงัไม่เข้�ทีเ่ข้�ท�ง และต้อง

คร�งถ�มคนตรงหน้�

“แก…ม�…ได้ไง”
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“คงม�ไม่ได้ถ้�ไม่มีใครทำ�คมัภร์ีแก้อ�คมไหม้ จนทำ�ให้เจ้�ลกูหม�

อย่�งข้�ต้องม�อยู่ที่นี่” นำ้�คำ�เย็นกล่�วประชดนิ่งๆ แต่เฉียบคม

และน่ันเรยีกสตทิี่ไม่ครบของเลนยะให้กลบัเข้�ม�เรยีบเรยีงกนัได้

อย่�งรวดเร็ว

เมื่อว�นเธอรับง�น…ใช่…รับง�นค่�จ้�งสองล้�น เพ่ือจับปีศ�จใน

ป่�กักปีศ�จ แล้วผนึกกลับไปเหมือนเดิม โดยก�รปลุกเจ้�ปีศ�จที่ดูแลป่�

นั่นให้ขึ้นม�รับผิดชอบ แล้วก่อนปลดผนึกไอ้หม�ติดหินนั่นเธอก็จับมันใส่

ปลอกคอ ร่�ยอ�คมผนึกพลังมันไว้ครึ่งหนึ่งด้วยอ�คมเก่�แก่นับพันปี…

ด้วยคัมภีร์อะไคอิโตะ

ใช่…เธอผนึกพลังครึ่งหนึ่งของเจ้�ลูกหม�ด้วยคัมภีร์อะไคอิโตะ 

หรือคัมภีร์ผนึกด้�ยแดง คัมภีร์อ�ยุนับพันปีที่มีไม่กี่ตระกูลได้รับสืบทอด

ม� มีไว้ผนึกปีศ�จเลือดบริสุทธิ์ระดับสูง หรือพวกกึ่งเทพ แต่ด้วยเพร�ะ

ส�ม�รถผนึกพลังปีศ�จอำ�น�จมห�ศ�ลได้ จึงมีเงื่อนไขในก�รผนึกที่ 

ยุ่งย�ก และไอ้คว�มยุ่งย�กนั่นแหละถึงเป็นส�เหตุให้มันถูกต้ังชื่อว่� 

คัมภีร์อะไคอิโตะ หรือคัมภีร์ผนึกด้�ยแดง

เพร�ะก�รผนึกนั้นจะถูกเชื่อมโยงผูกกันเป็นส�มส่วน นั่นคือตัว

คัมภีร์อะไคอิโตะ ปีศ�จที่ถูกผนึก และผู้ที่ผนึก ห�กข�ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป 

จะไม่ส�ม�รถสร้�งอ�คมหรือถอนอ�คมได้ ผูท้ีผ่นกึจะทำ�ร้�ยปีศ�จทีผ่นกึ

ไม่ได้ และปีศ�จที่ผนึกก็จะทำ�ร้�ยผู้ที่ผนึกไม่ได้เช่นกัน มันจึงเป็นเหมือน

ด้�ยแดงที่ผูกส�ยสัมพันธ์ไว้แน่นหน�

ซึง่กเ็พร�ะไอ้ด้�ยแดงบ้�บอนีน่ัน่แหละ เธอถงึได้ซวยแบบนี ้เพร�ะ

เธอดันทำ�ไอ้คัมภีร์นั่นไหม้ไฟไปในตอนที่สู้กับเจ้�เนโกะม�ตะในป่�กัก

ปีศ�จเรียบร้อยแล้ว!

และนั่นคือส�เหตุทั้งหมดที่ทำ�ให้เจ้�ปีศ�จที่ว่�ม�ยืนหน้�ดุอยู่ข้�ง

เตียงในบ้�นเธอได้เวล�นี้

“ให้ต�ยส!ิ” เลนยะสบถออกม�กบัคว�มจริงทีเ่พิง่นกึออก และไม่รู้

ว่�ควรทำ�อะไรได้ม�กกว่�นัน้อกี ก่อนหนัม�ถ�มหน้�ยุง่เอ�เรือ่ง “แล้วแก
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เข้�ม�ในห้องนอนฉันได้ไง เจ้�โยชิฮ�ระมันอยู่ไหน”

ถ�มห�คนทำ�หน้�ทีป่ลกุประจำ�แต่กนิเทน็ชกิลบัแค่นิง่ และหมนุตวั

เดินออกจ�กห้องโดยไม่ยอมพูดอะไร ทิ้งไว้แค่ผ้�ห่มผืนหน�กับเด็กส�ว 

หัวยุ่งเหยิงให้มองต�มแผ่นหลังกว้�งของตน

“เพร�ะแบบนี้ไง ฉันถึงได้เกลียดหม�” เด็กส�วต้องขบกร�ม บ่น

งึมงำ�อย่�งหัวเสีย และยิ่งหัวเสียม�กขึ้นเมื่อเสียงร่�เริงเสียงหนึ่งโผล่ม�

ทักท�ยเธอที่หน้�ประตูห้อง

“อรุณสวัสดิ์ท่�นเลนยะ ตื่นแล้วหรือขอรับ” โยชิฮ�ระว่�ด้วย 

รอยยิม้กว้�งจนน่�หมัน่ไส้สำ�หรบัคนมอง เพร�ะเข�ดจูะอ�รมณ์ดกีว่�ปกติ 

ซำ้�ที่น่�หงุดหงิดยิ่งกว่�คือเจ้�ผีน้อยที่โผล่ม�กลั้นยิ้มข้�งวิญญ�ณซ�มูไร

ร�วกับซำ้�เติมเธอ

“ทำ�ไมต้องให้มนัม�ปลกุฉนั” ดวงต�สนีำ�้เงนิหรีม่องสองผสีลบักนั 

พย�ย�มห�ตัวคนร้�ย แต่แทนที่โยชิฮ�ระกับท�โร่จะตอบโดยดีเหมือนที่

ผ่�นม� กลับมองหน้�กันและปล่อยเสียงหัวเร�ะออกม� โดยเฉพ�ะท�โร่

ทีเ่สยีงดงัเป็นพเิศษ ทำ�เอ�เลนยะแทบฉกีผ้�ห่มข�ด ถ้�ไม่ตดิว่�คนืนีต้้อง

ห่มมันต่อ

“ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอ ถ้�เป็นฉันหรือโยชิฮ�ระเธอก็ไม่ยอมลุกซะที 

แต่นี่ได้ผลทันต�เห็นเลยนะ” ผีน้อยว่�อย่�งรื่นเริงจนน่�หมั่นไส้

“ใช่ขอรับ ข้�เข้�ไปปลุกทีไรท่�นเลนยะขอต่อสิบน�ทีย�วเป็น

ชั่วโมงทุกที เป็นท่�นกินเท็นชิปลุกน่ะดีแล้วขอรับ” โยชิฮ�ระเสริมด้วย

สีหน้�ยิ้มอ�รมณ์ดีไม่เปลี่ยน

“ใช่สิ แกไม่ใช่คนถูกกระช�กผ้�ห่มนี่” เลนยะเถียงเสียงขุ่น 

แต่โยชิฮ�ระกลับหุบยิ้มลงม�นิด เงียบไปเล็กน้อย ก่อนว่�ขึ้นใหม่

ด้วยนัยน์ต�สีอ่อนที่มีแววอ�ทร

“คิดในแง่ดี…อย่�งน้อยก็มีมือจริงๆ ม�ช่วยปลุกนะขอรับ”

คนฟังต้องเงียบไปนิดกับท่�ท�งของสองผี เพร�ะเหมือนคว�ม

ร่�เริงกว่�ปกติ จะม�จ�กก�รที่บ้�นหลังนี้มีคนอื่นม�อยู่ด้วยนอกจ�กเธอ
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คนเดียว…มันก็น�นแล้วที่เธออยู่คนเดียว และย้�ยที่อยู่ไปเรื่อยๆ ชั่วชีวิต

มีแค่วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มที่อยู่ข้�งก�ย และเข�เองก็มีเธอคนเดียวที่อยู่

ข้�งๆ ซำ�้คนทีเ่ข้�ม�อยู่ใหม่เมือ่ครึง่ปีทีแ่ล้วอย่�งท�โร่ กด็นัเป็นวญิญ�ณ

เหมือนกันอีก

นี่เลยเป็นครั้งแรกในรอบหล�ยปีที่มีคนอื่น ที่จับต้องได้ ยังม ี

ลมห�ยใจจริงๆ ม�อยู่ใต้หลังค�เดียวกันกับเธอ

เป็นครั้งแรกที่เธอไม่ได้อยู่คนเดียว…

เลนยะถอนใจอย่�งเบื่อหน่�ยในคว�มคิดพวกนั้นของวิญญ�ณ

ซ�มูไร ก่อนเอ่ยเตือน

“อย่�ไปหลงไอ้ลกูหม�นัน่ให้ม�กนกั มนัอยูก่บัพวกแกไม่น�นหรอก 

พอห�คัมภร์ีอะไคอโิตะเล่มใหม่ได้ มนักไ็ม่อยูแ่ล้ว เลกิดีด๊๊�เห่อมนัเหมอืน

ลูกหม�ขนฟูตัวใหม่สักที”

จบคำ�เด็กส�วก็ยอมลุกจ�กเตียง แล้วพ�ตัวเองไปยังห้องนำ้� 

กระน้ันทนัททีีป่ระตหู้องนำ�้ปิด เสยีงหวัเร�ะของท�โร่กย็งัต�มม�รงัคว�น

ไม่เลิก ก�รเห็นเธอถูกทำ�ให้หัวเสียและโต้ตอบไม่ได้ คงเป็นเรื่องสะใจ 

ไม่น้อยสำ�หรับวิญญ�ณเด็กช�ย 

กินเท็นชิก้าวออกมายังนอกบ้านของหมอผีสาว พลางระบาย 

ลมห�ยใจเหน็ดเหนื่อย ก่อนกระโดดขึ้นไปยืนบนหลังค�สีอิฐของตัวบ้�น

ชัน้เดยีว และกว�ดต�คมกริบของตนไล่มองบ้�นเรอืนรอบข้�งทีเ่ข�ไม่คุน้

ต� และยังคงต้องเรียนรู้ก�รเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยอีกพอสมควร

ทั้งกลิ่น บรรย�ก�ศ บ้�นเรือน ผู้คน ไม่มีอะไรที่เข�รู้จักสักอย่�ง 

ก�ลเวล�ห้�ร้อยปีเปลี่ยนแปลงทุกอย่�งจ�กหน้�มือเป็นหลังมืออย่�งน่�

เหลือเชื่อ ผู้คนไม่ได้บูช�เทพเจ้�หรือหว�ดกลัวปีศ�จอีกต่อไป หรือจะให้

ถกู พวกเข�ไม่คิดว่�เทพหรอืปีศ�จมตีวัตนอยูด้่วยซำ�้ คว�มเป็นจรงิมเีพยีง

ชีวิตประจำ�วันที่วุ่นว�ยของพวกตนเท่�นั้น

แต่ที่น่�หงุดหงิดจริงๆ ไม่ใช่เรื่องคว�มเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่
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เข�ต้องปรับตัว ห�กแต่เป็นหมอผีส�ว เจ้�ของผนึกบนปลอกคอหนังของ

เข�ต่�งห�ก

เพร�ะหลังจ�กเหตุก�รณ์ที่ทำ�คัมภีร์อะไคอิโตะไหม้ไฟ แล้วยืน

จังงังกับคว�มเป็นจริงที่ได้ฟัง เจ้�หล่อนก็ค่อยๆ กลับม�รวบรวมสติ 

อีกครั้ง ว�งหน้�นิ่ง ก่อนเอ่ยตัดสินทุกอย่�งง่�ยๆ แค่ว่�

‘งั้นก็จบเรื่องแค่นี้ ฉันกลับแล้ว’

เข�แทบไม่เชื่อหูตัวเองกับคำ�ตอบที่ได้ยิน ซำ้�เจ้�หล่อนยังคว้�

กระเป๋�สะพ�ยขึ้นบ่� และหมุนตัวเดินไปเฉยๆ เหมือนเรื่องที่เกิดไม่เกี่ยว

กับตน หรือเป็นแค่คว�มฝันที่จะไม่รับรู้มัน และท้ิงเข�ท่ีถูกผนึกพลังไว้

ครึ่งหนึ่งไปอย่�งไม่ทุกข์ร้อน

ใช่ว่�เข�อย�กต�มหมอผีส�วม� แต่เพร�ะผนึกนี่มันผูกส�ยใย

ระหว่�งเธอกับเข�ไว้ ห�กเธอต�ยขึ้นม�เข�ก็ไม่ส�ม�รถปลดปลอกคอนี่

ออกไปได้ตลอดก�ล ซึ่งด้วยง�นหมอผีของเธอ และเหตุก�รณ์ก�รต่อสู้

กับเนโกะม�ตะที่เพิ่งผ่�นไป ดูเหมือนมีโอก�สสูงที่เลนยะจะต�ยเมื่อไร

ก็ได้…ซึ่งเข�ปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้

ทำ�ให้เวล�นีเ้ข�ต้องเป็นเสมอืนองครกัษ์คอยปกป้องไม่ให้เธอต้อง

ต�ยก่อนเวล�ทีค่วร ซึง่ก�รทำ�หน้�ทีเ่ป็นเกร�ะให้เจ้�เดก็ไม่รบัผดิชอบนัน่ 

ก็ทำ�ให้เธอยอมตกลงให้เข�ต�มม�ด้วย เพร�ะถือเป็นก�รแลกเปลี่ยนที่

คุ้มร�ค�

แต่เป็นร�ค�ที่แพงม�กสำ�หรับเข�…เป็นคว�มตกตำ่�ที่น่�ละอ�ย

และทุกอย่�งเหมือนจะยิ่งยุ่งย�ก เมื่อเข�ก้�วเท้�ออกจ�กป่�กัก

ปีศ�จม�เผชิญกับโลกยุคปัจจุบัน แต่เพร�ะมีวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มที่คอย

อธิบ�ยอะไรต่�งๆ ก่อนหน้�นั้น และเป็นคนที่ทำ�ให้เข�พอจะทนกับเด็ก

ส�วโซเคนโยได้ เข�ถึงไม่เจอปัญห�ม�กนักในก�รม�ถึงบ้�นของเธอ 

เพร�ะแม้ทกุอย่�งในโลกจะเปลีย่นไป แต่เข�กเ็ป็นปีศ�จ ก�รเดนิ

ท�งแบบมนุษย์ไม่จำ�เป็น ไม่ต้องพึ่งพ�หนะเหล็กหน้�ต�แปลกๆ ที่ไหน 

เพียงแค่ต�มกลิ่นเด็กส�ว กระโจนลัดเล�ะไปต�มจุดต่�งๆ ที่จะไม่มีใคร
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เห็น ก็ม�ถึงที่อยู่ใหม่ได้ในที่สุด

ซึง่ข้อดอีกีอย่�งในก�รม�ถงึบ้�นชัน้เดยีวหลงัค�สอีฐิของเจ้�หล่อน 

คือเข�ไม่ต้องกลัวมนุษย์ที่ไหนจะม�เห็นอีก แม้จะยืนอยู่บนหลังค�เช่นนี้

ก็ต�ม เพร�ะทั่วบริเวณบ้�น เลนยะสร้�งเขตแดนป้องกันปีศ�จ และ

ส�ยต�ของคนนอกไว้ 

ดงันัน้ไม่ว่�จะเกดิอะไรขึน้ในบรเิวณบ้�นหลงันี ้ผูค้นภ�ยนอกกเ็หน็

เป็นเพียงบ้�นธรรมด� ไม่เห็นตัวเข� หรืออะไรที่ไม่ควรเห็น ขณะที่พวก

ปีศ�จจะไม่ส�ม�รถเข้�ม�ในนี้ได้ ห�กเจ้�ตัวไม่อนุญ�ต

และเท่�ทีรู่ม้�จ�กโยชฮิ�ระ เข�ว่�บ้�นหลงันีเ้จ้�เดก็นัน่เช่�อยู ่แต่

เป็นก�รเช่�ทีจ่่�ยแค่หนึง่ในส�มของร�ค�เช่�จริง เพร�ะแต่ก่อนบ้�นหลงั

นี้เคยถูกทิ้งร้�งไม่มีใครเช่� ไม่มีใครเข้�ใกล้ เพร�ะว่�กันว่�เป็นบ้�นผีสิง 

รุนแรงขน�ดว่�กันว่�เป็นคำ�ส�ปฆ่�คนได้ 

หมอผีส�วเลยตั้งเงื่อนไขกับเจ้�ของบ้�นเช่�ว่� ถ้�เธอส�ม�รถอยู่

ได้ และจดัก�รปัญห�ให้ได้ เธอจะจ่�ยแค่หนึง่ในส�มของร�ค�เช่� แน่นอน

ว่�เจ้�ของบ้�นต้องตกลง เพร�ะแม้จะเสียกำ�ไร แต่พอเลนยะย้�ยออกไป 

คนเช่�ต่อไปก็ไม่มีปัญห�แล้ว ร�ค�ค่�เช่�ที่จ่�ยเลยถูกเหมือนไม่ได้จ่�ย 

เหมอืนเรือ่งทัง้หมดทัง้มวลทีรู่ม้�จ�กวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่จะทำ�ให้

เข�รูว่้�เดก็ส�วอ�ยสุบิหกนี้ใช้ชวีติคนเดยีวม�น�นม�กพอด ูฉล�ดในก�ร

จัดก�รกับอะไรต่อมิอะไรอย่�งรอบคอบ มีประสิทธิภ�พ และห�ผล

ประโยชน์ให้ตวัเองได้เสมอ ดไูม่เหมอืนเดก็ส�วอ�ยสุบิหกเอ�เสยีเลย ซำ�้

ที่แย่กว่�คือ เธอเหมือนจะเป็นมนุษย์ประเภทที่เข�ไม่อย�กยุ่งเกี่ยวด้วย

ม�กที่สุด

แต่เพร�ะจำ�เป็นต้องอยูด้่วยกนัแล้ว ซำ�้โยชฮิ�ระเองกช่็วยเข�เยอะ

ในหล�ยเรื่อง เข�ถึงยอมไปทำ�หน้�ที่ปลุกหมอผีส�วให้ต�มที่วิญญ�ณ

ซ�มูไรขอร้องม� 

เอ�เถอะ วันนี้เข�ก็คงสงบไปได้เกือบทั้งวัน เมื่อโยชิฮ�ระบอกว่�

วันนี้เป็นวันที่เธอต้องไปโรงเรียน
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โรงเรียนโยโคเป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดมานานกว่าสามสิบปี มี

นักเรียนส�มพันกว่�ชีวิต ตั้งแต่แผนกมัธยมต้นจนถึงมัธยมปล�ย และยัง

หรตูดิอนัดบัต้นๆ ของประเทศ ตดิอนัดบัโรงเรียนแนวหน้�เรือ่งก�รเรยีน

ก�รสอนทีมี่เดก็กว่�ค่อนในโตเกยีวต้องม�สอบเพือ่ชงิโต๊ะเรยีนของทีน่ีก่นั

ทุกปี

ตัวโรงเรียนกว้�งขว�ง ปลูกต้นซ�กุระตลอดสองข้�งท�งเข้�รั้ว

โรงเรยีน มีสน�มกฬี�ขน�ดม�ตรฐ�นส�กล พร้อมทัง้ตวัอ�ค�รทัง้เก่�และ

ใหม่รวมเสรจ็สรรพสบิส�มหลงั ไม่รวมโรงยมิและสระว่�ยนำ�้อกีอย่�งละ

สองแห่ง แถมด้วยเรือนกระจกเพ�ะชำ�ขน�ดใหญ่ และพื้นที่สวนหย่อมไว้

สำ�หรบัจดัว�งกรงไก่และกระต่�ย สตัว์เลีย้งในวชิ�ก�รเกษตรทีถ่กูจดัแต่ง

อย่�งสวยง�ม จนทำ�ให้กล�ยเป็นที่โปรดของหล�ยๆ คน 

เลนยะเองก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งของโรงเรียนเอกชนแห่งนี้ และ

กำ�ลังก้�วเท้�เข้�โรงเรียนไม่ต่�งจ�กเด็กคนอื่นๆ

แน่นอน…ไม่ต่�งจ�กคนอืน่จนแทบไม่มอีะไรสะดดุส�ยต�ในทกุด้�น 

เพร�ะเลนยะไม่ใช่เด็กส�วเนื้อหอมหน้�ต�สะสวย ไม่ใช่นักเรียน

ดีเด่นสอบได้คะแนนท็อปทุกวิช� หรือเป็นคนดังในโรงเรียน คว�มจริง

เลนยะไม่เหลอืเค้�ของหมอผจีอมโฉดทีเ่คยเดนิอ�ดๆ อย่�งมัน่ใจทีป่่�กกั

ปีศ�จแม้แต่น้อย

เวล�นี้หมอผีส�วอยู่ในเสื้อนักเรียนที่เป็นสูทสีนำ้�เงิน สวมทับเชิ้ต

ข�ว ผกูโบสนีำ�้เงนิทีต้่นคอกบักระโปรงจบีรอบล�ยสกอตสเีท�ค�ดนำ�้เงนิ

ย�วถงึหวัเข่� และถงุเท้�ย�วสนีำ�้เงนิเข้มจนเกอืบดำ�แบบเดก็มธัยมปล�ย

โดยไม่ผิดระเบียบแม้แต่นิ้วเดียว 

ซำ้�นัยน์ต�สีนำ้�เงินที่ปกติจะฉ�ยคว�มเจ้�เล่ห์ ทรงอำ�น�จ ไว้ใจ 

ไม่ได้ บัดนี้ถูกบังด้วยแว่นต�กลมโตทรงเชยๆ แล้วมัดรวบผมสีนำ้�ต�ล 

ประบ่�เป็นกระจุกห�งม้�สั้นๆ ท่�ท�งยโสเลือดเย็นถูกถอดทิ้งไป เหลือ

เพียงเด็กส�วเงอะงะ เฉื่อยช�จนดูน่�แกล้งในส�ยต�คนอื่น

ท�โร่ที่มักต�มเลนยะม�โรงเรียนด้วยประจำ�ไม่แปลกใจกับก�ร
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ทำ�ตัวเหมือนคนสองบุคลิกของเด็กส�วนัก แม้ครึ่งปีก่อนจะไม่เข้�ใจ

เหมือนกันว่� ทำ�ไมยัยหมอผีตัวแสบถึงต้องทำ�ตัวประหล�ดแบบนี้

แต่ตอนนีเ้ข�อยูก่บัเธอม�น�น ทำ�ให้พอจะรูว่้�ทีเ่ลนยะต้องใช้ชวีติ

สองภ�ค เพร�ะว่�เธอจะได้ไม่ต้องสนิทกับใครม�กหรือผูกมิตรกับเพื่อน

คนไหน ซึ่งมีประโยชน์กับก�รทำ�ง�นของเธอ 

เนื่องจ�กเลนยะย้�ยโรงเรียนบ่อยครั้ง เกือบเรียกได้ว่�ปีละครั้ง

หรือครึ่งปีครั้ง ซึ่งโยชิฮ�ระเล่�ว่�เคยย้�ยสองถึงส�มแห่งในภ�คเรียน

เดียวด้วย แล้วแต่ว่�ใครจะจ้�งให้ไปปร�บผีที่ไหน อยู่น�นเท่�ไร

ดังนั้นสรุปโดยสังเขปคือ เลนยะคือมนุษย์ท่ีไร้เพ่ือนโดยสิ้นเชิง 

หรอืคว�มจรงิเลนยะอ�จมเีพือ่นสนทิทีช่ือ่ว่� ‘เงนิ’ อยูแ่ล้ว เพร�ะเหมอืน

จะเป็นสิ่งเดียวที่เจ้�หล่อนแคร์จริงๆ และยอมย้�ยไปไหนต่อไหนเพื่อมัน

ได้เสมอ

แต่เข�รู้สึกไม่ชอบให้เป็นแบบนี้เท่�ไรนัก เข�คิดว่�คนเร�ถ้�ไม่มี

เพือ่นเลยคงจะเหง�น่�ด ูและก�รใช้ชวีติคนเดยีวกไ็ม่ใช่สิง่ทีด่นีกั เป็นเข�

คงไม่มีท�งอยู่ได้แน่ และเพร�ะอยู่คนเดียวไม่ได้นี่แหละ เข�ถึงต้องยอม

ทนอยู่กับปีศ�จในคร�บเด็กผู้หญิงอย่�งโซเคนโย เลนยะ จนถึงทุกวันนี้…

“อ้�ว! อรุณสวัสดิ์โซเคนโยคุง”

คำ�ทักที่ฟังสดใสเหมือนย�มเช้� ทำ�ให้ท�โร่ต้องหันกลับไปมอง 

พร้อมกบัทีค่นถกูทกักห็ยดุฝีเท้� และปร�ยนยัน์ต�หลงักรอบแว่นข้�มไหล่

ไปยังที่ม�ของเสียง

ช�ยแก่ร่�งอ้วนเตี้ยในเสื้อผ้�ง่�ยๆ ไม่ยุ่งย�ก และใบหน้�ใจดีก้�ว

เข้�ม�ด้วยท่�ท�งมคีว�มสขุ จนท�โร่ต้องลงคว�มเหน็ว่�แทบทกุครัง้ทีเ่ข�

หนักลบัไปมองช�ยแก่คนนี ้รู้สกึยงักบัเจอเพือ่นรุน่ร�วคร�วเดยีวกนัเสมอ 

“…ผอ.โยโค” เลนยะเอ่ยรบัแค่สัน้ๆ และไม่ได้รูส้กึผดิปกตทิี่ได้เจอ

คนที่ตนเรียกว่� ผอ.ตรงหน้�

เพร�ะไม่ใช่เร่ืองน่�แปลกใจที่นักเรียนทั่วไปส�ม�รถเห็นเจ้�ของ

โรงเรียนใบหน้�ใจดีคนนี้อยู่ทุกซอกทุกมุมของโรงเรียน มันเหมือนเป็น



B  1 3  s . t   73

กิจวัตรของเข�ที่ต้องเดินสำ�รวจไปทั่วอณูพื้นที่ และห�เรื่องคุยกับใคร

ก็ต�มที่เดินผ่�นตน

“โอ้! อ�รมณ์ไม่ดีแต่เช้�เชียว” ซึ่งช�ยแก่ก็เอ่ยคำ�พูดสบ�ยๆ เด�

อ�รมณ์ของเธอได้ไม่ย�กเย็น ซำ้�ยังดูสนิทสนมกับเด็กส�วเป็นพิเศษ…ซึ่ง

ก็คงไม่แปลกอีกเหมือนกัน เมื่อเข�คือผู้จ้�งว�นเธอคนล่�สุด

ท�โร่เคยได้ยินโยชิฮ�ระเล่�ถึง ผอ.โยโค มิโนะ คนประหล�ด  

ว่�เข�เป็นญ�ติห่�งม�กๆ ของโซเคนโยจ�กฝั่งไหนสักฝั่ง ซึ่งทำ�ให้เข� 

รูจ้กักบัเลนยะพอสมควร และกเ็ป็นคนจ้�งเธอให้ม�จดัก�รปัญห�แปลกๆ 

ในโรงเรียนนี้

ก็เป็นเรื่องน่�ตลกดี ที่โรงเรียนหรูหร�โอ่อ่�ขน�ดนี้ จะเป็นแหล่ง

สัมมน�ของเหล่�ภูตผีปีศ�จไปได้

“มเีรือ่งอะไรเกดิขึน้รึไงท�โร่คงุ” แล้วเมือ่ไม่ได้คำ�ตอบจ�กคนเป็น

หมอผี ช�ยแก่ก็หันม�ถ�มฝ่�ยที่เป็นวิญญ�ณแทน

และนั่นแหละเป็นเครื่องพิสูจน์ว่�สองคนนี้เป็นญ�ติกันจริงๆ เมื่อ

ช�ยแก่เองก็มีคว�มส�ม�รถในก�รมองเห็นสิ่งเหนือธรรมช�ติได้เช่นกัน 

ถึงแม้จะไม่ได้แข็งกล้�เท่�พลังของเลนยะ แต่ก็มีม�กพอจะทำ�ให้เข�รู้

อะไรๆ ม�กกว่�คนอื่น

ซึ่งด้วยคว�มส�ม�รถแบบนั้น มันดันกล�ยเป็นส�เหตุที่ทำ�ให้

โรงเรียนของ ผอ.โยโค เป็นแหล่งรวมภูตผีปีศ�จจ�กทั่วส�รทิศ

เลนยะบอกว่�ผู้ที่มีพลังประเภทนี้มักเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งเหนือ

ธรรมช�ติ เพร�ะเหล่�ชีวิตหลังคว�มต�ยส�ม�รถใช้เข�เป็นสื่อ เป็น

สะพ�นของพวกมันได้ หรือแม้แต่มีร่�งก�ยที่ถูกสิงสู่ได้ง่�ย ผู้มีสัมผัสที่

หกจึงเป็นเป้�หม�ยที่หอมหว�นสำ�หรับทุกสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์

และเมื่อวิญญ�ณรวมตัวกันม�กๆ เข้� ในสถ�นที่นั้นๆ ก็จะมีพลัง

หยินม�กกว่�หย�ง ส่งผลให้ด้�นมืดท่วมทะลักจนมิติไม่บริสุทธ์ิ และ

สุดท้�ยจะเป็นก�รเชื้อเชิญสิ่งที่เลวร้�ยยิ่งกว่�อย่�งปีศ�จเข้�ม�สิงสู่ 

‘โรงเรียนโยโคมีปัญหาเรื่องนี้ มันก็เพราะตัวเจ้าของโรงเรียนเอง
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ทั้งนั้น’ นั่นเป็นคำ�พูดไม่รักษ�นำ้�ใจและฟังแห้งแล้งของเลนยะตอนสรุป

เรื่องนี้ให้ฟัง

ผน้ีอยทีม่องใบหน้�อ้วนกลมแสนใจดอีดเหน็ใจเข�ไม่ได้ เมือ่นกึถงึ

คำ�พูดของเลนยะ ก่อนคำ�ถ�มที่ยิงม�จะทำ�ให้วิญญ�ณเด็กช�ยค่อยๆ 

ระลกึใบหน้�สม�ชกิคนใหม่ของบ้�นหลงัค�สอีฐิได้ ซึง่เป็นส�เหตใุห้หมอผี

ส�วหงดุหงดิตัง้แต่ตืน่นอน แต่สำ�หรบัเข�กลบัเป็นเรือ่งน่�ตืน่เต้น ดีใจจน

ต้องรีบเอ่ยอย่�งกระตือรือร้น

“อ๋อ ครับ คือว่�เมื่อว�น…”

“ไม่มีอะไรทั้งนั้น” เลนยะดักคำ�ท�โร่ฉับไว พร้อมตวัดนัยน์ต�น่�

ขนลุกเตือนเข�ไม่ให้เอ่ยเรื่องที่กำ�ลังจะพูดออกไป และว่�ขึ้นใหม่อย่�ง

เฉยช� “ต้องยุง่เกีย่วกบัคนต�ยไม่กปี็ศ�จทกุวนั มนักน่็�หงดุหงดิไม่ใช่รึไง”

“งั้นเล่นโกะคล�ยเครียดสักกระด�นไหม โซเคนโยคุง” ร่�งอ้วน

กลมรีบเสนอ เมื่อได้ยินประโยคเหมือนเครียดกับง�นที่ทำ�ของเลนยะ

“มีพนันเป็นเงินไหมล่ะ” ซึ่งเด็กส�วก้มถ�มพร้อมรอยย้ิมแสนกล

ทันที

“โอ้! ไม่เอ�น่� นี่ในโรงเรียน และฉันเป็น ผอ.จะให้ม�เล่นพนัน

ได้ยังไงล่ะ” ช�ยแก่ตำ�หนิทีเล่นทีจริง แต่เลนยะกลับหุบยิ้มฉับ สีหน้�นิ่ง

สนิท แล้วตอบอย่�งรวดเร็ว

“งั้นก็ไม่เล่น” ปฏิเสธจบก็หมุนตัวเดินออกไป เป็นก�รปิดบท

สนทน�และบอกล�ไปพร้อมกัน

“โธ่! เห็นใจคนแก่ขี้เหง�หน่อยสิ” เสียงเง้�งอนไม่สมกับอ�ยุจ�ก 

ผอ.โยโค ไล่หลังม� ซึ่งเลนยะก็ย้อนโดยไม่หันกลับไปมอง

“งั้นคนแก่ก็น่�จะเห็นใจเด็กที่ต้องห�เงินเลี้ยงป�กเลี้ยงท้องบ้�ง

นะ” ...ซำ้าดีไม่ดีต้องเลี้ยงเพิ่มอีกหนึ่งด้วย

“ก็เธอเล่นชนะทุกรอบ” คำ�ตัดพ้อที่ฟังไม่จริงจังยังต�มม�แว่วๆ 

“งั้นก็ไม่น่�ชวนเล่นตั้งแต่แรกนะ”

ครัง้นีก้ล�ยเป็นเสยีงหวัเร�ะอย่�งอ�รมณ์ดขีองช�ยแก่ กบัคำ�สวน
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ของเด็กส�ว ที่เข�คงห�คำ�โต้แย้งไม่ได้แล้ว ก่อนหันไปทักเด็กคนอื่น

เหมือนที่ทำ�ปกติเช่นเดิม ปล่อยให้เลนยะเดินห่�งออกไป

“ผอ.โยโคดจูะชอบเธอเป็นพเิศษเลยแฮะ” ท�โร่ว่�พล�งลองคดิว่�

เป็นคนอื่นคงทนคุยกับท่�ท�งกวนอ�รมณ์ของหมอผีส�วไม่ได้น�นแบบนี้ 

ซำ้�ยังดูสนุกสน�นอีกต่�งห�ก

“ก็เพร�ะประหล�ดไง” เป็นก�รสรุปสั้นๆ เหมือนไม่มีคว�มหม�ย 

แต่นำ้�เสียงเฉยช�คล้�ยจะมีคว�มรู้สึกขึ้นม�บ้�ง…

พลั่ก!

ลูกฟุตบอลถูกเตะม�กระแทกกระเป๋�ถือของคนท่ีเดินผ่�นข้�ง

สน�มอย่�งจัง จนมันกระเด็นหลุดมือลอยไปกองกับพื้นห่�งออกไปเกือบ

สองเมตรพร้อมวัตถุทรงกลมตัวต้นเหตุ

ท�โร่ที่เห็นเหตุก�รณ์ตรงหน้�ถึงกับสะดุ้งโหยง หน้�ซีดกับก�รที่

กระเป๋�ของใครบ�งคนโดนกระแทกกระเด็นไป…กระเป๋�เลนยะ!

“อะ ขะ…ขอโทษครับ” เด็กหนุ่มในชุดทีมฟุตบอลโรงเรียนวิ่งเข้�

ม�ห�เลนยะด้วยใบหน้�ตื่นๆ กึ่งสำ�นึกผิดแทบจะทันที

เข�เป็นเด็กหนุ่มที่จัดว่�หน้�ต�ดีม�กจนสะดุดต�คนหนึ่ง มีผมกับ

นัยน์ต�สนีำ�้ต�ลเข้ม รูปร่�งสงูโปร่ง ท่�ท�งมคีว�มมัน่ใจและแฝงด้วยม�ด

ผู้ดีนิดๆ บอกได้เลยว่�ที่บ้�นคงมีฐ�นะไม่น้อย ไม่ง้ันคงไม่ดูคุณช�ย 

ขน�ดนี้

และเหตุก�รณ์เมื่อกี้ก็กล�ยเป็นจุดสนใจทันที เมื่อข้�งสน�ม

ฟตุบอลดนัมเีดก็ผูห้ญงิหล�ยสบิชวีติจบักลุม่กนัอยูต่รงนัน้ ซึง่ท�โร่เด�ได้

ไม่ย�กเลยว่�พวกหล่อนคงจับกลุ่มเชียร์นักฟุตบอลหนุ่มคนนี้อยู่แน่นอน

ซำ�้เวล�นีพ้วกเธอต่�งซบุซบินนิท�อะไรบ�งอย่�ง เท่�ทีผ่น้ีอยเอยีง

หูฟัง เหมอืนจะไม่ใช่ถ้อยคำ�ทีน่่�ฟังนกั…และเป็นถ้อยคำ�โจมตเีดก็ส�วร่�ง

สูงที่ถูกบอลอัดใส่กระเป๋�แทบทั้งนั้น

พวกหล่อนคงหงดุหงดิทีเ่ดก็ผูห้ญงิที่ไหนไม่รูม้�แย่งคว�มสนใจจ�ก

ช�ยหนุม่ทีห่ม�ยต�ไว้ ซำ�้ยงัได้คำ�ขอโทษและคว�มใส่ใจจ�กเข�ไปง่�ยๆ 
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ท�โร่ถึงกับเหงื่อตก หน้�ซีดเผือดกว่�เดิม สถ�นก�รณ์บอกว่� 

ยำ่�แย่สุดๆ ก่อนหันไปมองหน้�เลนยะว่�เจ้�หล่อนได้ยินรึเปล่� แต่เข�ดัน

ดูสีหน้�หลังกรอบแว่นเธอไม่ออก…นั่นแหละยิ่งแย่ใหญ่ 

“ไม่เป็นไรนะครับ” เด็กหนุ่มหน้�ต�หล่อเหล�คนนั้นถ�มเลนยะ

อย่�งมีม�รย�ท พร้อมกับยิ้มอย่�งอ่อนโยนและเป็นมิตร ยิ่งทำ�ให้ฝูงคน

ข้�งสน�มกระซิบเสียงดังม�กขึ้นจนเหมือนเสียงผึ้งห่ึงๆ และเพ่ิมระดับ

ก�รนินท�รุนแรงต�มไปด้วย

แต่เลนยะเพียงค่อยๆ หันหน้�ไปสบต�เข�วูบหนึ่ง ก่อนก้มหน้� 

หลบทั้งๆ ที่มีแว่นกลมโตบังอยู่ ร�วกับตั้งใจเลี่ยงสบต�อีกฝ่�ย ก่อนว่�

“ไม่เป็นไร…ค่ะ” เธอเกือบลืมเติม ‘ค่ะ’ ท้�ยประโยคต�มม�รย�ท 

แต่ก็ยังเป็นประโยคที่เรียบ…สนิท

เด็กหนุ่มผงกหัวให้เลนยะนิดหนึ่งเป็นก�รขอโทษซำ้� ก่อนทำ�ท่�จะ

ไปเก็บลูกฟุตบอล แต่คนตรงหน้�รีบร้องห้�มไว้ก่อน

“เดี๋ยวฉันไปเก็บให้เองค่ะ” เลนยะว่�พล�งเดินไปเก็บลูกฟุตบอล

ที่กลิ้งอยู่ข้�งๆ กระเป๋�ของเธอทันที

ขณะท�โร่เริ่มรู ้สึกห�ยใจติดขัดทั้งที่ไม่มีลมห�ยใจ ป�กเร่ิม

ขมุบขมิบขอบ�งสิ่ง 

“พระเจ้� ขอร้องอย่�ให้เกิดขึ้นนะ อย่�เกิดนะ”

เลนยะเดินกลับม� เตรียมยื่นมือส่งลูกฟุตบอลคืนเจ้�ของ…ทว่�

ก่อนจะถึงมืออีกฝ่�ย เธอกลับปล่อยมันลงพื้นต่อหน้�ต่อต�เข� นัยน์ต�

สีนำ้�เงินที่พย�ย�มหลบแต่แรกมีแววข่มขู่คุกค�มให้ผู้ท่ีเอ่ยคำ�ขอโทษ 

พล�งกระซิบเน้นหนักว่�

“งั้นก่อนพูดขอโทษจนติดป�ก หัดเตะบอลให้มันได้เร่ืองกว่�นี ้

ดีกว่�ไหม เจ้�โง่” 

ตูม! 

แม้แต่คนทีพ่อจะเด�สถ�นก�รณ์ออกอย่�งท�โร่ยงัไม่ค�ดคดิ เมือ่

หลังประโยคเลือดเย็นจนคนฟังยืนช็อกของเลนยะ ลูกบอลท่ีไม่รู้อีโหน ่
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อีเหน่กลับระเบิดขึ้นม�เฉยๆ แรงอัดทำ�ให้ฝุ่นฟุ้งกระจ�ย ต�มด้วยเสียง

กรี๊ดของเด็กส�วหล�ยคนที่ตกใจกับเสียงระเบิด

จอมว�ยร้�ยปัดฝุน่ทีต่ดิต�มแขนเสือ้ออกเหมอืนกบัไม่เกดิอะไรขึน้ 

ก่อนหมุนตัวก้มไปเก็บกระเป๋�ของตัวเอง แล้วเดินออกไปหน้�ต�เฉย ทิ้ง

ให้คนในสน�ม ข้�งสน�ม และเด็กหนุ่มหน้�ต�หล่อเหล�คนนั้นอึ้งตะลึง 

และเงียบกริบจ�กเหตุก�รณ์ลูกฟุตบอลแตก

แต่ดเูหมอืนเดก็หนุม่จะชอ็กไปตัง้แต่เจอถ้อยคำ�กบัส�ยต�เลอืดเยน็

จ�กคนตรงหน้�แล้ว

“ทำ�ได้ยังไง แบบนั้นน่ะ” ท�โร่รีบลอยต�มหลังแล้วร้องถ�ม ส่ง

ส�ยต�ค�ดโทษเพร�ะยังตกใจไม่ห�ย

“ไม่เห็นย�ก แค่อดัพลงัวญิญ�ณใส่ลกูบอล จนิตน�ก�รถงึตวัอกัษร

ของยันต์ที่ฝ่�มือ แล้ว…”

“ฉนัไม่ได้หม�ยถงึทำ�ลกูบอลระเบดิยงัไง แต่หม�ยถงึทำ�แบบเมือ่กี้

ทำ�ไมต่�งห�กเล่�!” แทบอย�กตบหน้�ผ�กตวัเองอย่�งเหลอืทนกบัยยัคน

ที่ไม่เคยมองเห็นคว�มผิดของตัวเองเลย

เลนยะเพียงปร�ยต�ชินช�ไปข้�งหนึ่ง และตอบหน้�ต�ยง่�ยๆ

“แค่อย�กระบ�ยคว�มหงุดหงิดเรื่องเมื่อเช้�”

ยัยคนนิสัยไม่ดี...ผีน้อยได้แต่ตำ�หนิคนพ�ลในใจ ที่เอ�คว�ม

หงุดหงิดน่ันไปลงกับคนไม่รู้เร่ือง แต่ไม่กล้�เอ่ยออกม�ตรงๆ เพร�ะยัง

ไม่อย�กมีสภ�พเดียวกับลูกฟุตบอลนั่นนัก ถือซะว่�อย่�งน้อยเจ้�หล่อนก็

ยังไม่เอ�อ�รมณ์เสียๆ ม�ลงกับวิญญ�ณไม่มีท�งสู้อย่�งเข�

แต่เพร�ะชอบทำ�ตัวแบบนี้ไงเล่� ชีวิตประจำ�วันเจ้�หล่อนถึงไม่มี

อะไรน่�อภิรมย์เอ�ซะเลย



7
โรงเรียนยามค�่าคืน

“ไม่เอา ไม่เอา ไม่เอาแบบนี้นะ...ยูกิ!”

ข�สองข้�งแทบไม่มีแรงวิ่งต่อ แต่เธอก็ต้องเร่งมันสุดกำ�ลัง ไม่คิด

หันหลังกลับไปมองสิ่งใดอีก

ไม่น่�ม�ทีน่ี ่พวกเธอไม่ควรม�ทีน่ีต่ัง้แต่แรก เพร�ะยยันัน่แท้ๆ ยยั

ครูบ้�ม�ยะดันยึดมือถือของยูกิไป แล้วบอกว่�จะไม่คืนจนกว่�พ่อของยูก ิ

จะม�รับเอง

ยยันัน่ไม่รูห้รอกว่�พ่อของยกูเิป็นยงัไง ไม่รู้ว่�ยกูจิะถกูทำ�โทษหนกั

ขน�ดไหน ห�กถูกพ่อรู้ว่�เธอเอ�มือถือม�ส่งเมลในวิช�เรียนจนถูกจับได้ 

กล�ยเป็นเรือ่งข�ยขีห้น้�และโดนยยัครมู�ยะนัน่ยดึไป ซำ�้มอืถอืเครือ่งนัน้

ยูกิก็เก็บเงินซื้อม�เอง เธอรักมันม�ก 

และเพร�ะแบบนั้น ในคืนนี้ ในคืนที่ฟ้�ปิดแทบไม่เห็นแสงจันทร์ 

ยูกิถึงชวนเธอม�ที่โรงเรียนเพื่อเอ�มือถือนั่นคืน 

เพร�ะคดิว่�ยกูจิะเดอืดร้อน เพร�ะคดิว่�แค่ลอบเข้�ม�ในโรงเรยีน

แป๊บเดียว เพร�ะโรงเรียนนี้ไม่เคยมีย�มเฝ้�ตอนกล�งคืนม�ก่อน ฉะนั้น

ต้องไม่มีอะไรยุ่งย�ก
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เพียงคิดว่�แค่ไปที่ห้องพักครูชั้นส�ม หยิบไอ้มือถือบ้�นั่นออกม� 

ทุกอย่�งก็จบ พรุ่งนี้พวกเธอก็จะไปโรงเรียน นินท�เรื่องยัยแว่นหน� ตัว

สูง ที่ดูประหล�ดไปหมดทุกอย่�ง ไม่เว้นแม้แต่ชื่อโซเคนโย เลนยะ ของ

เจ้�หล่อนเหมือนทุกวัน หลังเลิกเรียนไปแวะค�ร�โอเกะ ร้องเพลง กิน

แมคฯ สนุกสน�นกับทุกคน แล้วแยกย้�ยกลับ หลังจ�กนั้นก็กินข้�วเย็น

ฝีมอืแม่ อ่�นหนงัสอื มแีฟน แล้วใช้ชวีติแบบทีเ่ดก็ผูห้ญงิมธัยมปล�ยควร

จะใช้ก่อนเข้�มห�วิทย�ลัย

แต่ทุกอย่�งที่คิดว่�จะดำ�เนินไปเช่นที่ควรเป็น กลับยุติลงฉับพลัน 

เหมือนด้�ยที่ถูกตัดสะบั้น…ในวิน�ทีที่ยูกิ ‘ถูกกิน’ เข้�ไป

มันกินเข้�ไป มันกินยูกิ เพื่อนรักที่สุดของเธอเข้�ไป!

แค่เพียงชั่ววิน�ทีบนท�งเดินอ�ค�รเรียน ในชั่ววิน�ทีที่ไฟฉ�ยใน

มือของยูกิตกลงพื้นเพร�ะคว�มกลัวของเธอที่เผลอกระช�กแขนของยูกิ 

และคว�มมืดเพียงชั่ววิน�ทีที่ครอบงำ� ‘มัน’ ก็พุ่งม�ฉีกกระช�กร่�งของ 

ยูกิต่อหน้�ต่อต�เธอ

กลิ่นเลือด เสียงกระดูกและเนื้อที่ถูกกัดกินยังดังสะท้อนในหัว 

ไม่จ�งห�ย และชดัเจนต�มแรงกระหนำ�่รัวของหวัใจในอกของเธอม�กขึน้

เรื่อยๆ

เธอได้แต่วิ่งหนี หนี และหนี วนเวียนอยู่ในตึกเรียนที่ไม่มีท�งออก 

หน้�ต่�งทีเ่คยเปิดออกได้ตอนข�เข้�ม� กลบัปิดสนทิเหมอืนปีศ�จร้�ยเล่น

ตลก หนท�งหนีเหมือนคว�มมืดที่อยู่รอบตัวไม่มีประตู หรือหน้�ต่�งบ�น

ไหนเปิดท�งให้เธอออกไปได้เลย

เธออย�กกลับบ้�น กลับไปห�แม่ ฟังสิ่งท่ีท่�นบ่น ไปด่ืมนมรส

ก�แฟหลังอ�บนำ้�อุ่น แล้วเข้�นอน ทำ�ให้ทุกอย่�งในคืนนี้เป็นแค่คว�มฝัน

เท่�นั้น…

“ม�ฮิโระจัง”

ข�สองข้�งของเด็กส�วหยุดลงฉับพลัน ก่อนเธอจะเบิกนัยน์ต�

กว้�งกับเสียงที่เรียกชื่อตนในคว�มมืด
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“…ยูกิ” 

ม�ฮิโระคร�งชื่อของเพื่อนรักด้วยคว�มรู้สึกหล�กหล�ย สับสน 

งงงัน ค�ดหวัง ดีใจ ไม่เข้�ใจ และหว�ดกลัว

เธอหันกลับไปต�มเสียง และแทบทรุดลงคุกเข่�ลงด้วยคว�มดีใจ 

เมือ่สิง่ทีเ่ห็นผ่�นคว�มมดืทีช่นิต�แล้ว คอืยกูทิีโ่ผล่ใบหน้�ครึง่หนึง่ม�มอง

เธอจ�กมุมตึก ตรงบันไดของอ�ค�ร

ยูกิยังอยู่ตรงนั้น...เธอยังอยู่

ม�ฮิโระแทบร้องออกม�ด้วยคว�มดีใจ นำ้�ต�ร่วงลงม�ต�มแก้ม

อย่�งไม่ทนัรูต้วั…แสดงว่�สิง่ทีเ่พิง่เกดิขึน้ไม่ใช่เร่ืองจรงิ มนัคงเป็นแค่ก�ร

เล่นตลกของเพื่อนเธอ ยูกิไม่เป็นอะไร ทุกอย่�งยังเป็นเหมือนเดิม 

“ยูกิ…ยูกิ เธอไม่เป็นอะ…!”

ม�ฮิโระชะงัก ตัวแข็งทื่อ เมื่อทันทีที่จะก้�วไปห�คนที่อยู่หลังมุม

ตึก ใบหน้�ครึ่งหนึ่งของยูกิที่โผล่ออกม�จ�กหลังผนังกลับค่อยๆ เอียงลง

ช้�ๆ ก่อนร่วงลงบนพื้นดังตุบ! และกลิ้งขลุกๆ เหมือนผลแตงโมม�หยุด

แนบอยู่ที่เท้�ของตน

หัว...นั่นหัวเหรอ...หัวของยูกิ!

และยังไม่ทันที่จะได้แม้แต่อ้�ป�กหวีดร้องอย่�งสิ้นสติ แรงโถม

มห�ศ�ลจ�กบ�งสิ่งเบื้องหน้�ก็พุ่งโจมตีร่�งของม�ฮิโระทั้งร่�งอย่�ง

รวดเร็ว ดับทุกก�รรับรู้ของเธอจนหมดสิ้น มีเพียงเสียงขบ กัด และแทะ

เนื้อหนังก้องอยู่ทั่วท�งเดินย�วๆ ของอ�ค�รที่เหมือนโพรงสีดำ�ไม่มีจุด 

สิ้นสุด และกลิ่นเลือดค�วๆ ที่คละคลุ้งในคว�มมืดของคืนเดือนดับ

แสงอาทิตย์ยามเช้าค่อยๆ ฉายรัศมีสีทองเหนือหลังคาบ้านสีอิฐ 

ไล่ผ่�นหน้�ต่�งบ�นเลื่อนไปจนถึงเตียงนอนที่มีคนคนหนึ่งนอนคุดคู้

คลุมโปง โดยไม่สนใจคนที่ยืนจ้องมองด้วยส�ยต�เย็นช�กึ่งรำ�ค�ญ และ

เจือด้วยคว�มโมโหอยู่น�นแล้ว

“จะตื่นได้รึยัง” กินเท็นชิเริ่มใช้นำ้�เสียงหนักกว่�เดิม หลังจ�ก
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ตะโกนเรียกคนขี้เซ�ม�ม�กกว่�สิบน�ทีแล้ว แต่เลนยะยังนอนหลับต่อ

ร�วกับคนต�ย ไม่มีแม้แต่ก�รขยับตัว

คว�มจริงเจ้�ปีศ�จอย�กจะถ�มตัวเองนักว่� ทำ�ไมปีศ�จอย่�งเข�

ต้องม�ทำ�หน้�ที่เป็นน�ฬิก�ปลุกประจำ�บ้�นหลังค�สีอิฐนี่ด้วย

เข�ต้องส่�ยหน้�ช้�ๆ พย�ย�มระงบัอ�รมณ์กบัเดก็นสิยัเสยีตรงหน้� 

และเลือกกลับม�ใช้ม�ตรก�รเดิมเหมือนทุกครั้ง

พึ่บ!

ผ้�ห่มที่คลุมตัวเด็กส�วถูกดึงออกรวดเร็ว…แต่คร�วนี้ไม่ได้ผล

เลนยะเรยีนรู้ก�รนอนหลบัต่ออย่�งสนทิในสถ�นก�รณ์แบบนีแ้ล้ว 

หลังตลอดอ�ทิตย์ที่โยชิฮ�ระมอบหน้�ที่คนปลุกเธอให้เข�

และสุนัขป่�หนุ่มก็ต้องยอมรับว่�ก�รปลุกเลนยะให้ตื่นก็เป็นหนึ่ง

สิง่ทีท้่�ท�ย ต่�งจ�กก�รทนถกูผนกึอยู่ใต้ภเูข�ตลอดห้�ร้อยปี…บ�งทกี�ร

นอนหลับย�วอ�จจะง่�ยกว่�ก�รปลุกคนขี้เซ�ให้ตื่น

ซึ่งเจ้�เด็กตัวดีไม่ว�ยพย�ย�มใช้มือคลำ�ห�ผ้�ห่มโดยหัวไม่ออก

จ�กหมอนแม้แต่นดิเดยีว แถมยงันอนขดตวัหนัหลงัให้เข�อย่�งไม่รูส้กึรูส้�

ใดๆ

กินเท็นชิมองเด็กส�วตรงหน้�อย่�งระอ� ภ�พเจ้�ตัวแสบนอนนิ่ง 

ปิดเปลือกต�สนิท พย�ย�มคว�นห�ผ้�ห่มมันชวนให้อย�กใช้วิธีรุนแรง

กว่�นี้ม�กในก�รปลุกเธอ

ร่�งสูงสง่�จำ�ต้องสูดห�ยใจลึก ควบคุมอ�รมณ์ขุ่นมัว ก่อนก้มตัว

ลงห�เลนยะใกล้กว่�เดิม เพื่อให้เสียงตนอยู่ใกล้หูเธอม�กขึ้น เผื่อว่�มัน

จะช่วยอะไรได้บ้�ง แต่ยังไม่ทันก้มตัวลงไปดี มือที่กำ�ลังคว�นห�ผ้�ของ

เลนยะกลับจับหมับเข้�ที่ปลอกคอสุนัขของเข�

วิน�ทีนั้น คนไม่ทันตั้งตัวก็ถูกแรงกระช�กเต็มเหนี่ยวจ�กเด็กส�ว 

ก่อนเธอจะหมุนตัวม�คว้�ต้นคอของเข� และกอดเข้�เต็มวงแขน โชคด ี

ที่เจ้�ของร่�งสูงยันมือข้�งหนึ่งกับเตียงไว้ได้ทัน ไม่งั้นเข�คงได้ล้มลงไป

ทั้งตัวแน่
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“ปล่อย”

นำ้�เสียงเย็นช�พย�ย�มข่มอ�รมณ์สุดชีวิตส่ังอย่�งเคร่งขรึม แต่

ใบหน้�คมกลับเริ่มมีสีแดงจ�งๆ ขึ้น เพร�ะถึงเจ้�คนท่ีกำ�ลังกอดคอเข�

อยูจ่ะสนัด�นเสยีจนไม่น่�คบแค่ไหน แต่เข�กย็งัลมืไม่ได้ว่�เธอเป็นผูห้ญงิ 

และทีส่ำ�คญัยิง่กว่�นัน้ เข�ไม่ใช่คนที่ใครจะม�สมัผสัหรอืแตะต้องได้ง่�ยๆ 

โดยเฉพ�ะกับมนุษย์แบบนี้

“ผ้�…ห่ม…ไหน…” จ�กประโยคงวัเงยีของเลนยะ ไม่รูว่้�เธอละเมอ

คิดว่�เข�เป็นผ้�ห่ม หรือถ�มห�ผ้�ห่มจ�กเข�กันแน่ แต่นั่นไม่ใช่ประเด็น

สำ�คัญตอนนี้หรอก

“ปล่อย” กนิเทน็ชยิำ�้ประโยคเดมิอกีคร้ัง แล้วรูส้กึว่�แขนทีย่นัเพือ่

ขนืร่�งตวัเองอยูเ่ริม่จะช�ขึน้ม�บ้�งแล้ว ต้องยอมรับเลยว่�ยยันีแ่รงเยอะ

จนน่�ใจห�ย แต่เลนยะกลับกำ�ผมย�วสีดำ�ของเข� กระชับรอบคอแน่น

ขึ้นไปอีก

กินเท็นชิเริ่มทนสภ�พที่โดนคนหลับถือวิส�สะกอดไม่ได้อีกแล้ว 

เข�รวมกำ�ลัง แล้วกระช�กตัวกลับขึ้นม�อย่�งรวดเร็ว จนทำ�ให้เลนยะที่

เก�ะคอเข�อยู่ตัวลอยหวือขึ้นจ�กเตียงนอนต�มม�ด้วย

เด็กส�วตื่นทันทีที่หัวหลุดจ�กหมอน พร้อมท้ังดวงต�สีนำ้�เงินก็ 

เปิดพึ่บม�สบกับดวงต�สีเท�คู่สวยแสนเย็นช�ในระยะประชิดและระดับ

เดียวกันพอดิบพอดี

แต่ไม่ทนัทีเ่ลนยะจะอ้�ป�กพดูอะไร กนิเทน็ชกิง็ดัมอืของเธอออก

จ�กต้นคอตน

คนที่ถูกล�กออกม�จ�กที่นอนครึ่งตัวและตอนนี้ไม่มีต้นคอใครให้

พึง่อกีหล่นหน้�คะมำ�ลงม�กระแทกพืน้ข้�งเตยีงดงัโครมใหญ่ จนวญิญ�ณ

ที่เห็นเหตุก�รณ์ตั้งแต่ต้นแต่ไม่อย�กขัดขว�งเหตุก�รณ์ท่ีกำ�ลังเกิดตรง

หน้�ประตูห้อง ถึงกับทำ�หน้�เบ้เจ็บแทนเจ้�หล่อน 

“ให้ต�ยสิ เป็นบ้�อะไรของแก ไอ้ลูกหม�!” เลนยะตวัดหน้�ขึ้นม�

โวยคนปลกุทนัท ีขณะยกมอืขึน้กมุรอบคอทีเ่คลด็ไปด้วย…เธอเอ�หน้�ลง
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จริงๆ นะเนี่ย

“อย่�แตะตัวข้�อีก” นำ้�เสียงเฉียบเย็นเตือนเน้นชัด 

เลนยะขมวดคิว้แน่นกว่�เก่� เมือ่แทนทีจ่ะได้คำ�ตอบ กลบักล�ยเป็น

คำ�สั่งที่ฟังน่�หมั่นไส้ของเข�

“จะดัดจริต หวงตัวอะไรนักหน�เล่�” เธอต่อว่�เสียงหงุดหงิดคืน

และคำ�ว่� ‘ดัดจริต’ ทำ�เอ�คนฟังหน้�ตึงกว่�เดิม ช่�งเป็นคำ�

แดกดันที่น่�รังเกียจและไร้ม�รย�ทสิ้นดี

“กับเจ้�มันน่�รังเกียจ…ดังนั้นอย่�ยื่นมือม�อีก” เข�เตือนเด็กส�ว

ซำ�้อย่�งเดด็ข�ดพร้อมจ้องตำ�่ลงม�ด้วยส�ยต�เยน็เยยีบกรดีแทง ก่อนหนั

ก�ยเดินออกไปจ�กห้อง ทั้งที่เส้นผมสีดำ�ย�วด้�นหลังยังมีรอยยุ่งๆ เป็น

หลักฐ�นว่�ถูกใครบ�งคนกำ�ผมเอ�ไว้ซะแน่น

“เออ เดินสะบัดห�งฟูๆ ของแกออกไปแบบนั้นแหละ ถูกแล้ว” ซึ่ง

เลนยะก็ยังไม่ว�ยตะโกนว่�ไล่หลังอย่�งไม่ยอมแพ้ 

“ฉันว่�ในร่�งนี้เข�ไม่มีห�งนะ” 

และทันทีที่กินเท็นชิเดินลับออกไปไกล ท�โร่ก็ลอยผ่�นประตูห้อง

เข้�ม�ห�เลนยะ

“ยังจะเข้�ข้�งมันอีก เมื่อกี้มันด่�ฉันน่�รังเกียจด้วย ไม่ได้ยินรึไง” 

เลนยะโวยกับคำ�ทักแรกของผีน้อยที่ขัดคำ�ของเธอ 

“เธอก็ไม่ได้สะทกสะท้�นนี่” ท�โร่แย้งทันที เลนยะเคยสนใจเรื่อง

ถกูคนอืน่ด่�ซะที่ไหนล่ะ เข�ทัง้ว่�ทัง้ตำ�หนมิ�ตลอดครึง่ปี ยงัไม่เคยสะกดิ

ต่อมคว�มเป็นมนุษย์ของเธอได้สักครั้ง ก็อีแค่คำ�ว่� ‘น่�รังเกียจ’ มันจะ

สะเทือนเธอได้รึไง

และมันก็จริง เมื่อเลนยะเปลี่ยนเรื่องม�ว่�

“รูไ้หม วนัไหนทีฉ่นัเจอคมัภร์ีนัน่แล้วปลดผนกึมนัได้ ฉนัจะรบีร่�ย

อ�คมให้มันหลับเป็นต�ย ก่อนตัดหัวหยิ่งๆ ของมันม�ว�งแทบเท้�ฉันให้

ดู” เธอกล่�วอย่�งม�ดหม�ย และต้องกลับม�นวดรอบคอคล�ยคว�ม

เคล็ดขัดยอกต่ออย่�งเสียไม่ได้ 
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แต่มือที่นวดอยู่พลันชะงักไป เมื่อหันไปเห็นสีหน้�ของท�โร่ 

“มองอะไร” เธอถ�มห้วน ขัดใจ 

“มองหน้�คนฉวยโอก�สน่ะส ิฮ”ึ เข�ไม่ว่�เปล่�ยงัหวัเร�ะในลำ�คอ

เสียดสีต�มม� แล้วมองเธอด้วยประก�ยต�วิบวับอย่�งสนุกสน�น เมื่อ

เป็นคนเห็นเหตุก�รณ์ก�รปลุกเลนยะของกินเท็นชิตั้งแต่ต้นจนจบ 

คว�มจรงิก�รม�เฝ้�ดปูฏกิริยิ�ของเลนยะหลงัถกูสนุขัป่�หนุม่ปลกุ

ทุกเช้� กล�ยเป็นคว�มบันเทิงเล็กๆ ของเข�ม�ตลอดอ�ทิตย์นี้ก็ว่�ได้

“ฉันไปฉวยโอก�สมันตั้งแต่เมื่อไร ฉันนอนหลับอยู่” หมอผีส�ว 

โต้กลับทันควัน

“ไม่ต้องแก้ตัวขน�ดนั้นก็ได้ คว�มจริงกินเท็นชิเข�ก็น่�กอดอยู ่

น่ะนะ จะโมเมว่�เป็นผ้�ห่มกเ็หม�ะสมด”ี ฝ่�ยเป็นวญิญ�ณไม่ว�ยซำ�้เตมิ

พร้อมรอยขบขันอีกครั้ง

“ฉันไม่มีท�งคิดว่�มันเป็นผ้�ห่มหรอกน่�” เด็กส�วตวัดเสียงตอบ

ฉับไว ก่อนนิ่งไปนิด และอดปร�ยต�ไปท�งอื่น ครุ่นคิด แล้วพึมพำ�กับ 

ตัวเองอย่�งเสียไม่ได้ว่� “ถึงมันจะตัวอุ่นเหมือนผ้�ห่มก็เหอะ”

อาทิตย์กว่าๆ ที่เจ้าปีศาจแห่งป่ากักปีศาจมาอยู่ที่นี่ เขามักนั่งอยู่

บนหลังค�บ้�นตลอดวัน ไม่เสวน�หรือเข้�ใกล้เลนยะ จนเหมือนอยู่กัน

คนละโลก เว้นช่วงเวล�ตอนเช้�ที่ต้องไปทำ�หน้�ที่ปลุกเธออย่�งจำ�ใจ 

เรียกได้ว่�ก�รลืมต�ตื่นขึ้นม�ครั้งนี้ ทุกอย่�งในชีวิตเปลี่ยนแปลง

จ�กหน้�มือเป็นหลังมือ เพร�ะตลอดเวล�ห้�ร้อยปีสุนัขป่�หนุ่มไม่เคยคิด

เลยว่�คำ�ทำ�น�ยน่ันจะเป็นจริงขึน้ม� หรอืแม้ตอนนีท้ีม่นัเป็นจรงิขึน้ม�แล้ว 

เข�ก็ไม่คิดว่�คนที่ม�ปลุกเข�จะเป็นเจ้�เด็กจอมเจ้�เล่ห์นี่

โซเคนโย ย�สึฮิโระ คิดอะไรอยู่!

หลงัหลดุม�จ�กผนกึได้หนึง่อ�ทติย์ เข�จะนกึถงึชือ่นีแ้ละคำ�ถ�มนี้

เสมอ เมื่อเจ้�ของชื่อคือผู้ที่ผนึกเข�ไว้เมื่อห้�ร้อยปีก่อน

โซเคนโย ย�สฮึโิระ ช�ยทีแ่ขง็แกร่งทีส่ดุในประวตัศิ�สตร์โซเคนโย 
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และเคยเป็นมนษุย์ทีเ่ข�ไว้ใจและเชือ่ใจทีส่ดุ จนกระทัง่ได้ลมืต�ม�พบกบั

สิ่งที่ช�ยคนนี้เคยบอกไว้ คว�มไว้ใจของเข�ต่อช�ยผู้เป็นตำ�น�นก็เริ่มไม่

มั่นคงเหมือนเดิมอีก

โซเคนโย เลนยะ คือห�ยนะที่สุดในชีวิต และตลอดอ�ทิตย์ที่เข�

เฝ้�สังเกตเธอม� เลนยะจัดเป็นมนุษย์ที่แย่ม�กจนถึงม�กที่สุดคนหนึ่ง

หลักๆ เลยคือ เลนยะจะรับง�นของเธอจ�กเครือข่�ยตัวเอง ซึ่ง

เครือข่�ยที่ว่�คือคนที่เธอเคยทำ�ง�นให้ และพวกเข�เอ�เร่ืองเธอไปพูด

ป�กต่อป�กกบัคนรู้จกั จนขย�ยเป็นเร่ืองวงในกลุม่คนกลุม่หนึง่ มนัจงึกึง่

เป็นคว�มลับ มีแค่คนวงในด้วยกันที่รู้ถึงก�รมีอยู่ของนักปร�บปีศ�จนอก

สังกัดวัดหรือตระกูลเก่�แก่อย่�งหมอผีส�ว และส่วนใหญ่จะเป็นคนใหญ่

คนโตหรือผู้มีอิทธิพลเสียด้วย

ซึง่จะมงี�นปร�บผมี�ส่งถงึมอืเธอผ่�นผูจ้้�งว�นคนล่�สดุ ทีเ่หมอืน

เป็นผูจ้ดัก�รส่วนตวั เพร�ะเป็นผูจ้้�งหลกัทีเ่ธอจะทำ�ง�นให้ทกุง�นทีเ่ข�สัง่ 

และปัจจุบันผู้จัดก�รที่ว่�ก็คือผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนโยโค ผอ.โยโค มิโนะ 

และง�นที่ได้ม�นัน้ส่วนใหญ่ล้วนเป็นข้อคว�มท�งจดหม�ย น้อยคน

ถึงจะม�ห�เธอโดยตรง แต่ก็ยังคงเป็นสถ�นที่ที่นัดไปเจอที่อื่น ไม่ใช่บ้�น

ที่เธออยู่ประจำ�

แต่เพร�ะมีจดหม�ยจ้�งว�นม�เยอะ เข�ถึงได้รู้ว่�เด็กนี่เห็นแก่ตัว

ขน�ดไหน เลนยะจะป�จดหม�ยลงขยะหรอืฉกีมนัทิง้เกอืบทกุฉบบั เหลอื

ไม่กี่เจ้�ที่เธอยอมทำ�ให้ ซึ่งสิ่งที่เข�ได้ยินเวล�เจ้�เด็กนี่เลือกจดหม�ยสั่ง

ง�นประจำ�คือ ‘ไม่คุ้มเงิน’ หรือ ‘งานนี้เสี่ยงไป จัดการเอาเองแล้วกัน’

ไม่คุ้มเงิน…ไม่รบั เสีย่งไป…ไม่รับ แค่นั้น และไม่สนว่�คนทีข่อร้อง

ม�จะเดอืดร้อนแค่ไหนกต็�ม ไหนจะเรือ่งมนษุยสมัพนัธ์ที่ไม่มเีลยของเธอ

กับคนรอบข้�ง เพื่อนบ้�น หรือแม้แต่คว�มมีนำ้�ใจเล็กๆ น้อยๆ ที่ควรมี

กับคนอื่น ก็ไม่ส�ม�รถห�ได้จ�กหมอผีส�วคนนี้ 

ยิ่งเรื่องม�รย�ท คำ�พูดคำ�จ�ไม่ต้องพูดถึง เด็กนี่อยู่ในโลกทั้งใบที่

เห็นแต่ตัวเธอเองคนเดียวเท่�นั้น
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นี่หรือคือคนที่ย�สึฮิโระทิ้งไว้ให้ช่วยเข�

แต่ให้กลับไปหลับอยู่ใต้ภูเข�นั่น และฝันเรื่องเดิมๆ ซำ้�อีก…

กินเท็นชิก้มใบหน้�คมลง พร้อมชักหัวคิ้วชนกันนิด ย�มนึกถึง

ส�เหตุที่ตนยอมถูกผนึกอยู่ในภูเข�นั่น…ก�รล้�งบ�ปที่คิดว่�จะจบลงเมื่อ 

ยอมถูกคุมขัง แต่มันกลับยังวนเวียนซำ้�ซ�กอยู่ในฝันตลอดห้�ร้อยปี

เข�เกลยีดมนษุย์อย่�งโซเคนโย เลนยะ แต่กระนัน้กไ็ม่อ�จปฏเิสธ

แสงสว่�งแรกทีเ่ธอเป็นคนยืน่ม�ให้ และไม่อ�จปฏเิสธได้ว่�…โล่งอกเพยีง

ใดที่ได้ตื่นขึ้นม�อีกครั้ง

เข�ต้องระบ�ยลมห�ยใจย�ว เหมือนทั้งเหน็ดเหนื่อยและปลง

อนจิจงักบัเรือ่งร�วในหวั แต่กไ็ม่ส�ม�รถสลดัภ�พดวงต�สนีำ�้เงนิที่ได้สบ

ครั้งแรกออกไป…ดวงต�ที่จับจ้องเข้�ไปในต�ของเข�อย่�งตรงไปตรงม�

ไม่มีใครที่จ้องลึกเข้�ม�ในดวงต�ของเข�แบบนั้นน�นแล้ว… 

ใช่…นั่นคงเป็นข้อดีข้อเดียวที่เข�เจอจ�กเลนยะ…คว�มตรงไป 

ตรงม� 

อย่�งน้อยสุดเจ้�หล่อนก็ไม่แสร้งทำ�อะไรต่อหน้�เข� ไม่แสร้งเป็น

คนด ีหรอืสร้�งคว�มหวงัอะไรลมๆ แล้งๆ แล้วหกัหลงัเข�ทหีลงั…แน่นอน

ละ กเ็จ้�หล่อนเล่นหกัหลงัและหกัหน้�เข�ตัง้แต่ครัง้แรกทีเ่จอไปแล้วนีน่� 

เมื่อคิดถึงเรื่องวันที่เจอเลนยะครั้งแรก เจ้�ปีศ�จก็ต้องกลับม�

ขมวดคิ้วเคร่งเครียด ใบหน้�ยุ่งโดยอัตโนมัติ และต้องสลัดแม่ตัวดีออก

จ�กหัวแทบจะทันที โดยเฉพ�ะรอยยิ้มเหยียดของเธอ ขณะอดพึมพำ�กับ

ตนด้วยคว�มรู้สึกหงุดหงิดนิดๆ ไม่ได้ว่�

“กลิ่นเจ้�เด็กนั่นติดตัวเต็มไปหมด”

ปึ้ง! 

เสียงประตูบ้�นปิดแรงจนเหมือนจงใจทำ�แบบนั้นบอกกินเท็นช ิ

ได้เลยว่� เลนยะกำ�ลังจะออกไปโรงเรียน และจ�กก�รท่ีเห็นทุกๆ วัน 

วิญญ�ณเด็กที่ชื่อท�โร่จะต�มเธอออกไปด้วยเสมอ

ทว่�วันนี้คนที่ควรเดินออกจ�กรั้วบ้�นไปเลย ทำ�เหมือนเข�เป็น



B  1 3  s . t   87

อ�ก�ศธ�ตุ ไม่ต่�งจ�กที่สุนัขป่�หนุ่มปฏิบัติกับเธอม�ตลอดอ�ทิตย์ กลับ

เงยหน้�ขึ้นไปยังหลังค�บ้�นสีอิฐที่มีร่�งสูงใหญ่นั่งอยู่ พร้อมว่�

“รู้ไหม แกน่�จะเลิกนิสัยหม�ๆ อย่�งไอ้คว�มซื่อสัตย์ ท่ียอมทำ�

ต�มคำ�ขอร้องของเจ้�โยชฮิ�ระทกุอย่�ง เพยีงเพร�ะมนัคอยช่วยสอน หรอื

บอกเรื่องต่�งๆ จนแกต้องห�วิธีตอบแทนมันคืนบ้�ง…หรือพูดง่�ยๆ เลย

นะ เลิกม�ปลุกฉันที่ห้องต�มที่เจ้�โยชิฮ�ระมันขอซะที”

“ข้�ก็ไม่ได้อย�กทำ�นัก” นัยน์ต�สีเท�เรียวคมมองเด็กส�วอย่�ง

ดุดัน เฉียบข�ด แสดงคว�มไม่พอใจเช่นกัน

“ก็ถ้�ไม่อย�ก ก็เลิกทำ�ซะ เจ้�โยชิฮ�ระขออะไรก็ปล่อยมันไป” 

เธอว่�

“เมื่อถูกช่วยก็ต้องช่วยกลับ ข้�ไม่ใช่คนไม่รับผิดชอบเหมือนเจ้�” 

“ว้�ว! อดุมก�รณ์สงูส่ง สมเป็นหม�สดุๆ เลย” เลนยะประชดเสยีง

กลัว้หวัเร�ะจนเหมอืนเย�ะเย้ยอย่�งร้�ยก�จ ทว่�ไม่น�นกห็บุรอยยิม้หยนั 

และกล่�วขึน้ใหม่ด้วยใบหน้�เรยีบเฉยแต่แฝงคว�มกดดนัให้อกีฝ่�ย “บอก

ตรงๆ นะ ฉันก็ไม่ได้รู้เรื่องส�เหตุที่แกโดนผนึกอะไรเท่�ไร แต่ที่ต้องไป

ทรม�นติดแหง็กในถำ้�นั้นตั้งห้�ร้อยปี มันก็เพร�ะอุดมก�รณ์สูงส่ง กับ

คว�มรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ของแกเองไม่ใช่รึไง…อย่�ต�มใจคนอื่นให ้

ม�กนัก ไม่อย�กทำ�ก็ไม่ต้องทำ� นี่มันชีวิตของแกเอง…คิดให้ดีแล้วกัน”

หมอผีส�วผละออกไปเมื่อสิ้นถ้อยคำ�นั้น ขณะวิญญ�ณเด็กช�ย

ต้องรีบก้มหัวขอโทษในคำ�พูดของหมอผีส�วแทนเจ้�ตัวอย่�งเก้ๆ กังๆ 

ก่อนลอยต�มหลงัเธอไปตดิๆ และไม่ว�ยตะโกนเตอืนไล่หลงัเดก็ส�วอย่�ง

คุ้นชิน

“อย่�เตะถังขยะระบ�ยอ�รมณ์นะเลนยะ”

“ไม่ได้เตะ!”

กนิเทน็ชผ่ิอนลมห�ยใจเฮอืกใหญ่กบัเจ้�เดก็ทีเ่หมอืนต้องมพีีเ่ลีย้ง

คอยคุมพฤติกรรมเสมอ และทำ�ตัวร้�ยก�จ แปลกประหล�ดไม่เปลี่ยน 

เพร�ะพอโดนวิญญ�ณเด็กช�ยทัก เธอก็เบี่ยงตัวออกจ�กถังขยะทันที…
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ทว่�เข�ก็อดคิดถึงสิ่งที่เธอพูดเมื่อกี้ไม่ได้ 

‘อย่าตามใจคนอืน่ให้มากนกั ไม่อยากทำากไ็ม่ต้องทำา นีม่นัชวีติของ

แก...คิดให้ดีแล้วกัน’

มันเหมือนจะบอกเข�ว่� ให้เข�รู้จักทำ�ต�มใจตัวเองบ้�ง แล้วให้

คว�มสำ�คัญกับชีวิตตนม�กกว่�นี้…

แต่คำ�พูดที่หลุดม�จ�กป�กโซเคนโย เลนยะ ไม่น่�ตีคว�มได้ดี

ขน�ดนั้นหรอกกระมัง

“ทางตำารวจสรุปมาแล้วว่าพวกเธอหายตัวไป”

“ท�งโรงเรียนก็ออกม�ช่วยต�มห�แล้ว”

“เย็นนี้หน่วยช่วยเหลือจะเริ่มจัดทีมค้นห�ละ พวกอ�ส�สมัครใน

ห้องก็จะช่วยด้วย”

“ฉันว่�ยูกิอ�จหนีต�มแฟนไปก็ได้ เธอติดแฟนเอ�ม�กๆ เลยนะ 

ช่วงหลังๆ ถึงได้เอ�แต่ส่งเมสเสจแบบนั้น แถมได้ข่�วว่�พ่อเธอดุจะต�ย”

“แต่ม�ฮิโระไปด้วยนะ คงไม่ได้หนีต�มแฟนหรอกมั้ง”

เรือ่งร�วทีเ่กีย่วกบัยกูแิละม�ฮโิระ เป็นสิง่ทีว่ญิญ�ณเดก็ช�ยได้ยนิ

ม�ตั้งแต่ก่อนถึงห้องเรียน คว�มจริงเข�ไม่เห็นเด็กส�วทั้งสองคนซึ่งเป็น

เพื่อนร่วมชั้นของเลนยะม�โรงเรียนตั้งแต่เมื่อว�นแล้วด้วยซำ้�

ในเมื่อหมอผีส�วไม่เคยใส่ใจเพื่อนนักเรียนคนไหน เลยทำ�ให้เข�

ต้องเป็นฝ่�ยใส่ใจแทนเธอ เข�จงึจำ�เดก็นกัเรยีนในห้องนี้ได้ทกุคน ดงันัน้

ทั้งยูกิและม�ฮิโระก็ไม่ต่�งจ�กเพื่อนร่วมห้องของเข�เอง

ซึ่งเท่�ที่รู้จักม� เด็กส�วสองคนไม่ได้โดดเด่นอะไรม�ก เป็นเด็ก 

ผู้หญิงทั่วไป ไม่ได้อยู่กลุ่มคนดัง แต่ก็มีเพื่อนกลุ่มเล็กๆ ของเธอที่ชอบ

นินท�คนอื่นไปเรื่อย โดยเฉพ�ะนินท�เรื่องเลนยะ และเมื่อสองวันก่อน

หน้�พวกเธอจะห�ยไป ยกูถิกูอ�จ�รย์วชิ�เลขยดึมอืถอื เนือ่งจ�กเธอแอบ

ส่งเมสเสจคุยกับแฟนในวิช�เรียน แล้วเมื่อว�นเธอกับเพื่อนสนิทม�ฮิโระ

ก็ไม่ม�เรียนเสียเฉยๆ ก่อนในเช้�วันนี้พวกเธอจะกล�ยเป็นข่�วดังว่�ห�ย
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ส�บสูญ

“พวกเธอจะเป็นอะไรไหม” ท�โร่ทีล่อยต�มหลงัเลนยะอดกงัวลไม่ได้ 

เมื่อเห็นบรรย�ก�ศน่�อึดอัดในห้องเรียน และได้ยินเรื่องที่เด็กนักเรียน

ทุกคนกำ�ลังพูดคุยกัน

“เป็นอะไรก็ไม่ใช่ธุระของฉัน” เลนยะตอบปัดง่�ยด�ยจนผีน้อย

ต้องนิ่วหน้�มองเธอ

“เธอเป็นหมอผีประจำ�โรงเรียนนี้นะ นั่นก็หม�ยถึงเป็นเหมือน 

ผู้พิทักษ์ที่นี่ในท�งอ้อม ถ้�มีเรื่องอะไรแปลกๆ แบบนี้ เธอก็ควรสนใจสิ” 

วิญญ�ณเด็กช�ยท้วง

“ก็ให้มันเกี่ยวกับฉันก่อน แล้วค่อยว่�กัน…แล้ว…กัน…”

เลนยะต้องหยดุคำ�พดูตนลงแค่นัน้เมือ่เธอกลอกนยัน์ต�หลงักรอบ

แว่นไปปะทะโต๊ะเรียนของหนึง่ในสองเดก็ส�วทีเ่ป็นข่�วว่�ห�ยส�บสญูไป 

แล้วสัญช�ตญ�ณแปลกประหล�ดบ�งอย่�งก็สั่งให้เธอยกมือขึ้น ล�ก

ปล�ยนิ้วสัมผัสผิวโต๊ะช้�ๆ ย�มที่เดินผ่�นมัน

ฉับพลันข�สองข้�งต้องหยุดนิ่ง ก่อนเธอจะพึมพำ�ขึ้นอย่�งเสีย 

ไม่ได้ว่�

“เอ�จนได้สิ…”

“โซเคนโยซัง”

ไม่ทนัสิน้คำ�ด ีเสยีงเลก็ๆ แบบขีเ้กรงใจกด็งัขึน้ด้�นหลงั จนเลนยะ

ต้องหนักลบัไปมองรวดเร็ว ก่อนพบร่�งทีเ่ตีย้กว่�เงยหน้�มองเธออยู ่แถม

ยังยืนด้วยท่�ท�งสุภ�พพอๆ กับชุดนักเรียนที่สวม และทรงผมที่ตัดระบ่�

เรียบร้อย 

หมอผสี�วหร่ีนยัน์ต�มองคนตรงหน้�อยูค่รู ่คล้�ยนกึทวนบ�งอย่�ง 

ก่อนถ�ม

“ว่�ไง…”

“ย�ม�โมโตะ โทโมมิ เป็นหัวหน้�ห้อง” ท�โร่รีบชะโงกม�ร�ยง�น

ชื่อเด็กส�วตัวเล็กทันที เมื่อรู้ดีว่�คนอย่�งเลนยะไม่เคยใส่ใจจำ�ชื่อใคร 
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ทั้งนั้น เพร�ะแบบนี้หมอผีส�วถึงให้เข�ต�มม�ด้วยทุกวัน เพื่อเป็น 

ตู้เอกส�รเคลื่อนที่ คอยเก็บร�ยชื่อเพื่อนนักเรียนให้เธอ

“ว่�ไงย�ม�โมโตะซงั” ซึง่เลนยะกต่็อคำ�รวดเรว็หลงัได้คำ�ตอบจ�ก

ท�โร่

โทโมมิแอบสะดุ้งนิดๆ ตอนถูกอีกฝ่�ยถ�มกลับ ด้วยไม่สนิทกับ

เลนยะ และด้วยบรรย�ก�ศที่เข้�ถึงย�กของเด็กส�วร่�งสูงจนดูข่มเธอ  

โทโมมจิงึแอบกลวัเพือ่นร่วมชัน้คนนี้ไม่น้อย และทำ�ให้เกรง็ตวันดิๆ ตอน 

ว่�ธุระ

“คือ…ท่�นผูอ้ำ�นวยก�รฝ�กฉนัม�บอกว่� ให้โซเคนโยซงัไปพบท่�น

ที่ห้องด้วยค่ะ”

เลนยะหรี่นัยน์ต�ลงนิดๆ ทันทีกับคำ�ตอบที่ได้ยิน…ดูเหมือนง�น 

จะเข้�แล้วจริงๆ นั่นแหละ

เด็กสาวเดินเร็วๆ ไปยังเป้าหมายโดยมีทาโร่ลอยตามไปติดๆ แต่

ขน�ดเข�เป็นวิญญ�ณยังแทบต�มข�ย�วๆ ของเธอไม่ทัน ขณะป�กก ็

ได้แต่ร้องถ�มอยู่ข้�งหลัง

“มีอะไรเหรอมีอะไร”

“จะอะไรซะอีก ก็มีง�นน่ะสิ” เลนยะตอบโดยไม่มองหน้�อีกฝ่�ย 

แล้วเลีย้วหวัมุมอ�ค�รหนึง่ก่อนหยดุเท้�ลง เมือ่พบประตไูม้บ�นคู ่ทีม่ป้ี�ย

ไม้แผ่นย�วติดข้�งบ�นประตู เขียนว่� ‘ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน’ อยู่ท่ี 

สุดท�งเดินตรงหน้�

เลนยะไม่ลังเลจะเดินไปเปิดประตูบ�นคู่นั้น โดยไม่มีก�รเค�ะให้

คนข้�งในรู้ตัวแม้แต่น้อย

และเมือ่หลดุเข้�ม�ในห้องผูอ้ำ�นวยก�รได้ คว�มเร่งรบีทัง้หมดทีม่ี

ม�ก็เหมือนจะถูกหยุดลงด้วยบรรย�ก�ศของห้อง

ภ�ยในห้องของผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนโยโค มีบรรย�ก�ศที่นิ่งสงบ

และผ่อนคล�ย จนร�วกบัอยูค่นละมติกิบัระเบยีงท�งเดนิทีจ่อแจอย่�งน่�
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พิศวง

โต๊ะทำ�ง�นไม้หรูตัวใหญ่ถูกว�งไว้ในด้�นที่ติดหน้�ต่�ง ซึ่งถูกเปิด

แง้มรับลมย�มส�ยจนผ้�ม่�นสีข�วไหวเอื่อยๆ ดูน่�มอง เก้�อี้ทำ�ง�นดูไม่

เข้�คู่กับโต๊ะทำ�ง�นเก่�และหรูหร�นัก เมื่อมันดูทันสมัย เป็นทรงคร่ึง

วงกลมขน�ดใหญ่ คลุมด้วยผ้�คลุมเบ�ะเนื้อนุ่มสีเท�ข�ว และมีหมอนอิง

หล�กสหีล�ยใบว�งประดบั จนทำ�ให้มนัเหมอืนเป็นโซฟ�น่�นอนม�กกว่�

เก้�อี้ทำ�ง�นของท่�นผู้อำ�นวยก�ร

บริเวณกล�งห้องมีโซฟ�สีเท�เป็นชุดจัดเข้�กันดูเรียบง่�ย เข้�กับ

พืน้ไม้กระด�นขดัเง� และสิง่ทีเ่หน็ได้ชดัเจนเป็นเอกลกัษณ์ของห้องนี ้คอื

เครื่องร่อนที่มีแทบทุกจุดเมื่อกว�ดต�มองไป

ทั้งบนชั้น ในตู้หนังสือ แขวนห้อยบนเพด�น และหน้�ต่�ง ไม่เว้น

แม้แต่โต๊ะกระจกที่จัดเข้�คู่กับชุดโซฟ�สีเท� มีทุกรุ่น ทุกสี ถ้�กะด้วย

ส�ยต�ก็ประม�ณส�มสิบถึงห้�สิบลำ�ได้ และแทบทุกลำ�ดูเหมือนจะเป็น

ของที่ทำ�ขึ้นเอง 

แต่ทีส่ะดดุต�เป็นพเิศษ คงเป็นเครือ่งร่อนกล�งโต๊ะทำ�ง�นไม้ เมือ่

มันค่อนข้�งจะเก่�ที่สุด และคงผ่�นก�รเล่นอย่�งสมบุกสมบันม�อย่�ง

หนักด้วย มีรอยถลอกและรอยซ่อมแซมหล�ยจุด

โดยสรุป ห้องทั้งห้องนี้เหมือนมีกลิ่นของเด็กๆ อดีต และคว�ม

อบอุน่ ร�วเป็นสซีเีปียในแผ่นฟิล์มเก่�ๆ อย่�งไรอย่�งนัน้ มนัให้บรรย�ก�ศ

ดีทุกครั้งที่ก้�วเข้�ม� เสียอย่�งเดียวว่�เจ้�ของห้องกลับไม่อยู่เวล�นี้

ทว่�ไม่น�น เสียงฝีเท้�หนึ่งก็ต�มม� ก่อนช�ยแก่ใบหน้�ใจดีจะ

ปร�กฏตัวขึ้นที่ประตู

สีหน้�ที่มักยิ้มแย้มเหมือนทุกครั้งของ ผอ.โยโค คล้�ยจะดูหมอง

ลงไป กระนั้นเข�ก็เอ่ยทักผู้ที่ม�ถึงห้องตัวเองก่อนอย่�งสดใส

“ม�ไวสมเป็นเธอเลยนะโซเคนโยคงุ อ๋อใช่! ท�โร่คงุด้วย” ช�ยชร�

ส่งยิ้มเล็กน้อย และว่�ขึ้นต่อ “โทษทีที่ม�ช้� มีเร่ืองท่ีต้องคุยกับตำ�รวจ 

นิดหน่อย เรื่องเด็กนักเรียนสองคน…”
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“ไม่รอดทัง้คู”่ เลนยะแทรกคำ�อธบิ�ยของช�ยแก่ก่อนเข�จะพดูจบ 

ทำ�ให้คนสูงวัยต้องชะงักไป

แต่ท�โร่กลับสะดุด เมื่อเข้�ใจคำ�ว่� ‘ไม่รอดทั้งคู่’ ของเลนยะได้

ทันที จนต้องรีบหันหน้�ไปร้องถ�มกึ่งโวยประท้วงเธอ

“เธอรู้ได้ไงว่�ยูกิกับม�ฮิโระไม่รอดน่ะ ตำ�รวจเข�ยังห�ตัวไม่เจอ

สักหน่อย” 

แม้เดก็ส�วสองคนจะไม่เคยเหน็เข� ไม่เคยรูจ้กัเข� แต่ผน้ีอยกร็ูจ้กั

ทุกคนในชั้นเรียนของเลนยะดีม�ตลอดครึ่งปี ดังนั้นพวกเธอก็ไม่ต่�งกับ

เพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่ง ดังนั้นก�รที่เลนยะพูดออกม�ง่�ยๆ ว่�พวกเธอ 

ไม่รอดนั้นจึงทำ�ให้ท�โร่ใจห�ยวูบและหว�ดกลัวไปพร้อมกัน

ซึ่งเลนยะก็ปร�ยต�หลังกรอบแว่นไปมองคนถ�ม แล้วตอบแค่ว่�

“สัญช�ตญ�ณ”

ยัยบ้านี่!

ได้แต่ก่นด่�เจ้�หล่อนในใจกับคำ�ตอบที่เหมือนไม่ได้ตอบ และไม่

ตั้งใจตอบ เป็นแบบนี้ตลอดเลย เวล�เข�อย�กรู้คำ�ตอบอะไรที่เธอเข้�ใจ

คนเดียว ยัยหมอผีตรงหน้�จะตอบส่งๆ ทุกที 

“ครั้งนี้เพิ่มค่�จ้�งนะ” เลนยะกลับม�ก้มมองร่�งเตี้ยกว่�ของ ผอ. 

โยโค และเข้�เรื่องเงินก่อนเป็นอย่�งแรก

“ใช่จริงๆ ด้วยสินะ” ช�ยแก่จำ�ต้องก้มหน้�พึมพำ� เมื่อเข้�ใจแล้ว

ว่�ก�รเอ่ยถึงเรื่องค่�จ้�งของเลนยะ เป็นก�รยืนยันว่�มีบ�งอย่�งไม่ปกติ

เกดิขึน้ในโรงเรยีนแน่นอนแล้ว เข�เงยม�ว่�ขึน้ใหม่อย่�งเป็นก�รเป็นง�น

กับเด็กส�ว “คว�มจริงฉันก็เรียกเธอม�ด้วยเรื่องนี้ และมีอะไรให้เธอดู

หน่อย โซเคนโยคุง”

จบคำ� ร่�งอ้วนๆ ก็หมุนตัวเดินไปยังโต๊ะทำ�ง�นของตน ไขเปิด

ประตูตู้ชั้นล่�งของโต๊ะที่ล็อกกุญแจไว้ 

และเป็นหล�ยอดึใจทีเ่ข�ลำ�บ�กใจ และลงัเลอย่�งม�กตอนก้มไป

หยิบบ�งสิ่งออกม�จ�กตู้
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เลนยะหรี่นัยน์ต�อย่�งสงสัย เมื่อเห็น ผอ.โยโค อุ้มกล่องไม้ทรง

สีเ่หลีย่มจตัรุสั ขน�ดเกอืบเท่�ครึง่ตวัเข� ซำ�้ยงัมตีวัลอ็กและฝ�ปิดมดิชดิ

ออกม�ให้

มนัดไูม่หนกันกั แต่เหมอืนจะเป็นเรือ่งหนกัหน�ม�กสำ�หรบัช�ยแก่

ที่แบกมันอยู่

ผอ.โยโค ว�งกล่องไม้อย่�งเบ�มือ เบ�จนเหมือนทะนุถนอมบน

โต๊ะกระจกกล�งห้อง และหันม�เอ่ยกับหมอผีส�ว

“ฉนัรูว่้�ไม่ใช่เร่ืองควรทำ� แต่เป็นท�งเดยีวทีจ่ะให้เธอช่วยตรวจสอบ

ว่�มันเกิดจ�กอะไรกันแน่”

เลนยะเพียงขมวดคิ้วขึ้นนิดกับสิ่งที่ ผอ.โยโคกล่�ว ก่อนก้�วไปที่

ของเบื้องหน้� ขณะช�ยแก่ที่ยืนสูดห�ยใจลึกอย่�งทำ�ใจอยู่ก็ถอยม� 

เล็กน้อย เป็นสัญญ�ณให้เธอเปิดฝ�กล่องนั่นได้

ท�โร่ที่ลอยต�มหลังเลนยะพย�ย�มมองสิ่งที่อยู่ในกล่องจ�กด้�น

หลังเธอบ้�ง แต่เพียงเธอเปิดฝ�ออก และเข�เห็นแค่เส้นสีดำ�บ�งอย่�ง

โผล่ขึ้นม�จ�กในกล่อง เสียงของเลนยะก็ตว�ดกร้�วทันที

“ไม่ต้องเข้�ม�!”

“ห�!?” ผีน้อยสะดุ้งโหยงกับก�รถูกตะคอกกะทันหัน หัวใจร่วงวูบ

อย่�งตกใจ แต่ก็พย�ย�มลอยเข้�ห�เธอใหม่ “แต่…”

“ไปให้พ้น!” เลนยะไล่เข�ซำ�้อย่�งดดุนัและรบีปิดฝ�กล่องก่อนเข�

จะเห็นอะไรในนั้น พร้อมสั่งรวดเร็วข้�มไหล่ม� “ไม่ต้องส�ระแน แล้วไป

ห�ข่�วลือเรื่องยัยสองคนที่ห�ยตัวไปม�ให้ฉันซะ จะไปแอบฟังใครใน 

ซอกมุมไหนของโรงเรียนก็ได้ ไปซะ!”

“แล้วเรื่อง…”

“ฉันบอกว่�ไปให้พ้น!” นัยน์ต�สีนำ้�เงินหลังกรอบแว่นตวัดม�มอง

ผีน้อยอย่�งเอ�เรื่อง น่�กลัว

ท�โร่ตัวแข็งทื่อไปวูบหนึ่ง แล้วลอบกลืนนำ้�ล�ยกับส�ยต�ของ

หมอผีส�ว…เข�ทำ�อะไรผิดเหรอ
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“กะ…กไ็ด้…” เข�จำ�ต้องรบัคำ�ตดิๆ ขดัๆ ก่อนค่อยๆ ห�ยตวัไปจ�ก

ตรงนั้นด้วยท่�ท�งที่ยังสับสนอยู่ 

“ขอโทษด้วย ฉันไม่ทันคิดถึงท�โร่คุง…ว่�ไม่ควรเห็น” ช�ยแก่

เจ้�ของห้องกล่�วอย่�งสำ�นกึผดิ เพร�ะมวักงัวลกบัสิง่ทีจ่ะให้เลนยะด ูจงึ

ลืมว่�วิญญ�ณเด็กช�ยยังอยู่ตรงนั้น 

หมอผีส�วไม่ได้ว่�อะไร เพียงปรับสีหน้�กร�ดเกร้ียวของตนให้

คล�ยลงเหมือนเดิม แล้วเปิดกล่องขึ้นใหม่ จ้องมองสิ่งท่ีอยู่ในนั้นด้วย

ส�ยต�ไม่ชอบใจ กึ่งชินช�

ที่ไม่ชอบใจเพร�ะมันไม่ใช่ของน่�ดูเอ�ซะเลย…เมื่อมันเป็นศีรษะ

ของมนุษย์ เป็นศีรษะเด็กส�วที่ข�ดออกจ�กร่�งซึ่งนอนนิ่งอยู่ในกล่อง 

ที่มีผ้�รองไว้อย่�งดีอีกชั้น

หัวของท�ค�โน่ ยูกิ

นยัน์ต�เธอยงัเปิดอยู ่แต่ไม่มร่ีองรอยของคว�มหว�ดกลวั เหมอืน

ไม่รู้ด้วยซำ้�ว่�ตนถูกฆ่�ไปแล้ว 

ซำ้�สภ�พหัวเธอยังคงดูดีอย่�งน่�เหลือเชื่อ อ�จเพร�ะเพิ่งผ่�นม�

แค่วันเดียว และไม่ได้ถูกอ�ก�ศม�กนัก แต่ช่วงต้นคอลงไป กลับเห็นชัด

ว่�ถูกบ�งสิ่งบ�งอย่�งกัดจนเละเทะ

“เล่�เรือ่งม�” หมอผสี�วเอ่ยขึน้ใหม่หลงัวเิคร�ะห์สภ�พหวัของยกูิ

ครู่หนึ่ง

ต้องยอมรบัว่�เธอชนิกบัก�รเหน็คนต�ยม�แล้วทกุรปูแบบ มนัแทบ

เป็นเรื่องปกติในอ�ชีพ…หรือไม่ก็เป็นเรื่องปกติตั้งแต่เมื่อแปดปีที่แล้ว… 

ผอ.โยโคถอนใจหนกัอกีครัง้ ก่อนเล่�ด้วยสหีน้�จรงิจงัอย่�งทีน้่อย

ครั้งจะมี 

“มันไม่เคยร้�ยแรงขน�ดนี้ม�ก่อน พวกเธอคงคิดจะม�เอ�มือถือ

ที่ถูกยึดคืน เลยแอบเข้�ม�ในโรงเรียนตอนกล�งดึก แต่โรงเรียนในตอน

กล�งคืนเป็นสิ่งที่ฉันกันไม่ให้ใครเข้�ตลอดม� มันไม่น่�เกิดขึ้นได้”

“และฉันก็ไม่เคยพล�ด” เลนยะต่อถ้อยคำ�ของช�ยแก่อย่�งไม่สบ
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อ�รมณ์นิดๆ 

เพร�ะอย่�งที่รู้ โรงเรียนเอกชนแห่งนี้เป็นแหล่งรวมของวิญญ�ณ

และสิง่ลีล้บัทัว่ส�รทศิ ฉะนัน้เวล�กล�งคนืคอืเวล�ทีอ่นัตร�ยทีส่ดุสำ�หรบั

ที่นี่ ผอ.โยโคจึงไม่เคยมีย�มเฝ้�โรงเรียนในตอนกล�งคืนม�ก่อน ไม่มี

แม้แต่ครูเวรม�เดินตรวจ หลังหกโมงเย็นโรงเรียนนี้จะถูกปิดต�ย ห้�ม

ใครเข้�ออกเดด็ข�ดจนกว่�จะถงึเวล�หกโมงเช้�ของอกีวนั มนัเป็นกฎเหลก็

และเพือ่กนัไม่ให้ใครลอบเข้�ม�ได้ในตอนกล�งคนื เนือ่งจ�กไม่มี

ย�มรักษ�ก�รณ์เฝ้�เหมือนโรงเรียนอื่น เข�จึงให้เลนยะสร้�งเขตอ�คม

ขึน้ม� เป็นอ�คมคล้�ยกบัทีเ่ธอใช้ทีบ้่�นเช่�ของตวัเอง แต่เป็นแบบป้องกนั

คนม�กกว่�ปีศ�จ เพร�ะในพื้นที่บ้�นเล็กๆ เธอพอจะทำ�ให้ครอบคลุมได้ 

แต่ในพืน้ที่ใหญ่ม�กอย่�งโรงเรียนทัง้โรงเรียน เธอไม่ส�ม�รถครอบอ�คม

ป้องกนัได้หมด จงึลดอำ�น�จอ�คมจ�กทีส่�ม�รถป้องกนัปีศ�จ เป็นแค่กนั

คนเข้�ม�เท่�นั้น และแปะยันต์นั้นไว้ที่แถวหน้�ประตูรั้วโรงเรียน ซึ่งมันก็

ทำ�หน้�ที่ได้ดีม�ตลอดครึ่งปี จนกระทั่งเมื่อสองวันก่อน

“เหมือนจะถกูตวัอะไรสกัอย่�งกนิ…เหลอืแค่นีง้ัน้เหรอ” เลนยะถ�ม

“ใช่ ฉันเจอเธอเมื่อเช้�มืด บนระเบียงท�งเดินชั้นส�มของตึก C 

ตอนเดินตรวจ…ทั้งที่วันแรกที่พวกเธอห�ยไป ไม่มีวี่แววว่�จะเจอศพเลย 

แต่วันนี้เหมือนอยู่ๆ ก็โผล่ขึ้นม�…ยังกับ…”

“ถูกเอ�ม�ว�งไว้” เธอเด�ได้แทบจะทันที พล�งหัวเร�ะหึๆ ใน 

ลำ�คอ แล้วปร�ม�ส “เล่นกับของกิน คงเป็นปีศ�จที่น่�ขยะแขยงน่�ดู”

“เธอคิดว่�เป็นอะไร” ช�ยแก่ต้องย่นหัวคิ้ว ถ�มอย่�งกังวล

“กนิคนขน�ดนีอ้�จเป็นพวกโอน ิแต่ยกัษ์กเ็ป็นปีศ�จทีห่�ได้ย�กใน

ปัจจบัุน แล้วกไ็ม่น่�จะเล่นกบัศพแบบนี…้บ�งทอี�จเป็นพวกปีศ�จเกดิใหม่ 

สงิสู่ในสถ�นทีท่ีม่พีลงัหยนิม�กจนเกดิมตีวัตนขึน้ม�ละมัง้” คนเป็นหมอผี

สันนิษฐ�น และเว้นคำ�ไปนิด ก่อนกล่�วสรุปแทนว่� “เอ�เป็นว่�เมื่อมัน

ได้กินเลือดและเนื้อของคนสดๆ เข้�ไปแล้ว ก็คงไม่ธรรมด�แน่ คงจะมี

รูปร่�ง จับต้องได้ แข็งแกร่งขึ้น และมีพลังม�กพอจะล่�เหยื่อร�ยต่อไป
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ได้ง่�ยขึ้น ดังนั้นครั้งนี้ฉันจะเพิ่มค่�จ้�งอีกเท่�ตัว และจะไปดูยันต์ตรง

ประตูรั้วโรงเรียนให้ก่อนกลับ”

“ฉนันกึว�่เธอจะช่วยออกคว�มเห็นเรื่องนีด้้วยซะอกีนะ” คนสงูวัย

กว่�พูด ย�มมองศีรษะเด็กส�วในกล่อง

แต่เลนยะกลับปิดฝ�กล่องเข้�ที่ และเลื่อนมันคืนเจ้�ของ

“เกบ็หัวคนต�ยไว้แบบนีม้นัเร่ืองใหญ่นะ และนัน่กไ็ม่ใช่หน้�ทีฉ่นั” 

คนเป็นหมอผีปฏิเสธให้คว�มร่วมมืออย่�งไร้เยื่อใย พล�งสำ�ทับ “ผอ.แค่

จ้�งฉันม�จัดก�รกับสิ่งที่คุกค�มนักเรียนในโรงเรียนนี้…ส่วนเร่ืองหัวนั่น 

มันเป็นหน้�ที่ ผอ.ต้องคิดเองว่�จะจัดก�รยังไง”

เธอรู้ว่�ที่ ผอ.โยโคถึงขน�ดเก็บศีรษะนี้ม�เงียบๆ ทั้งที่เป็นคนอื่น

คงช็อกสลบอยู่ตรงนั้น แล้วแจ้งตำ�รวจ ไม่ใช่เพร�ะเข�เป็นบ้� หรือ

พย�ย�มซ่อนปัญห�ในโรงเรียนของตนเองไม่ให้เป็นข่�ว เพร�ะอิทธิพล

ของโยโค มิโนะ น่ะมีม�กกว่�ที่เห็นภ�ยนอกม�กม�ยนัก

แน่นอนว่�เข�ชนิกบัก�รเหน็ศพคนต�ยไม่ต่�งจ�กเธอ แม้จะดใูจดี

ร่�เรงิเหมอืนเดก็ๆ แต่ไอ้คว�มส�ม�รถพเิศษทีม่อียู่ในตวัคงทำ�ให้เข�เหน็

อะไรที่ไม่ควรเห็นม�เยอะจนชินช�แล้ว แต่ที่เก็บศีรษะนั่นม�เพร�ะอย่�ง

แรกคือ เอ�ม�ให้เธอตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่�เป็นฝีมือของปีศ�จจริงๆ 

และอย่�งทีส่องทีค่งสำ�คญักว่�ข้อแรก นัน่กเ็พร�ะคว�มใจดแีละอ่อนโยน

จนม�กเกินไป

เพร�ะเข�คงยังไม่ต้องก�รให้ใครหล�ยคนต้องใจสล�ยถ้�ได้เห็น

ศีรษะนี่เข้�

บ�งทีถ้�ปล่อยให้พ่อแม่ของสองคนนั้นคิดว่�พวกเธอห�ยส�บสูญ

ไปอย่�งที่ตำ�รวจสรุป คงจะฟังดูดีกว่�บอกว่�ลูกส�วของพวกเข�ถูกกิน 

ไม่เหลือแล้วละมั้ง



8
ผู้ร่วมงานคนใหม่

น่าหงุดหงิด...

เป็นคำ�เดียวที่ผุดขึ้นม�ในหัวทันทีที่เธอแหวกต้นหญ้�กอใหญ่ตรง

ฐ�นเส�ปูน แล้วพบเพียงคว�มว่�งเปล่�

เลนยะม�ตรวจยันต์ของตนก่อนกลับบ้�นในเวล�ที่นักเรียนทุกคน

กลับไปหมดแล้ว ต�มที่บอกแก่เจ้�ของโรงเรียนไว้ แล้วเห็นว่�ยันต์ 

ลงอ�คมสองแผ่นของเธอทีเ่คยแปะบนฐ�นเส�ทัง้สองต้นของรัว้โรงเรยีน

นั้นเหมือนจะถูกดึงออกไปโดยใครบ�งคน

แต่สิ่งที่น่�หงุดหงิดที่สุดสำ�หรับคนเป็นหมอผี ไม่ใช่ยันต์ของตนที่

ถูกใครสักคนดึงออก ห�กแต่เป็นแผ่นยันต์ที่ห�ยไปต่�งห�ก

เพร�ะกระด�ษยันต์ที่ว่�ทำ�ม�จ�กเปลือกไม้ของไม้ยืนต้นอ�ยุ 

แปดร้อยปีทีช่�วบ้�นบชู� และอยูล่กึในป่�บนภเูข�ของเก�ะเลก็ๆ ห่�งไกล 

ซำ้�หมึกที่ไว้เขียนยันต์ก็ผสมด้วยส�เกจ�กศ�ลเจ้�มีชื่อแห่งหนึ่งที่หมักม�

น�นม�กกว่�ครึ่งศตวรรษ ทั้งหมดที่ว่�มันเท่�กับว่�…

“นั่นมันห�ย�ก และแพงสุดๆ ไปเลยนะไอ้บ้�”

เธอสบถกับตัวเองเงียบๆ คิดถึง ‘น�ยหน้�’ ที่ไปห�ของพวกนี้ม�
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ให้แล้วยิ่งไม่สบอ�รมณ์

ไม่รู้รึไงว่� ‘เจ้�นั่น’ มันเขี้ยวล�กดินยิ่งกว่�เธออีกนะ 

“เลนยะ”

เสียงเรียกดึงเลนยะให้มองข้�มไหล่ตนไปยังวิญญ�ณเด็กช�ยที่

ห�ยตัวไปสืบเรื่องยูกิกับม�ฮิโระต�มคำ�สั่งเธอแทบทั้งวัน 

“หว�! ยันต์กั้นอ�ณ�เขตห�ยไปไหนอะ โดนลมพัดเหรอ” ท�โร่

เลกิค้ิวสงู อทุ�นทนัททีีก้่มมองฐ�นเส�ปนูของร้ัวโรงเรยีน แล้วไม่เจอยนัต์

ของเลนยะที่แปะไว้เช่นทุกที

“อยู่ใต้ลมขน�ดนี้ไม่มีท�งถูกลมพัดหรอกน่� แล้วฉันก็ติดมัน 

แน่นหน�พอ ดูก็รู้ว่�มีคนดึงออก…แล้วขโมยเอ�ไปเลยด้วย”

“หม�ยถึงมีคนจงใจทำ�เหรอ” ท�โร่ยิ่งหน้�ต�ตื่นกว่�เดิม เพร�ะ

ไม่คิดว่�จะมีเด็กที่ไหนม�เจอยันต์ตรงนี้แล้วดึงออกไปง่�ยๆ ได้ เมื่อรู้ดี

ว่�ยันต์ที่ประจำ�บนเส�นี้มีหน้�ที่สำ�คัญอะไรบ้�ง และห�กมันห�ยไปจะ

เกิดเรื่องอันตร�ยอะไรขึ้นบ้�ง

เลนยะกลับเงียบไปนิด ก่อนตอบสั้นๆ

“…ไม่รู้” 

ท�โร่ย่นหวัคิว้กบัคำ�ว่�ไม่รูข้องเธอทนัท ีเพร�ะไม่แน่ใจว่�เธอไม่รู้

ว่�มีคนจงใจทำ� หรือไม่รู้แบบไม่อย�กตอบกันแน่ แต่กระนั้นเธอก็เอ่ยต่อ

เรื่องอีกครั้ง

“แต่แน่นอนว่�เป็นส�เหตุให้ยัยสองคนนั้นเข้�ม�ในโรงเรียนตอน

กล�งคืนได้จนเกิดเรื่อง” 

“อะไร ยังไม่มีใครเจอตัว…”

“พวกนัน้ต�ยแล้ว…ต�ยทีโ่รงเรียนนี ้ เพร�ะดนัโง่เข้�ม�เอ�มอืถอื 

ตัวเองคืนตอนโรงเรียนปิดแล้ว…ฉะนั้นเลิกหวังแบบคนสมองทึบท่ีแค่

ตำ�รวจไม่เจอศพ ก็แปลว่�พวกหล่อนยังมีชีวิตอยู่ซะที” หมอผีส�วหันม�

แทรกคำ�รัวเร็ว และเน้นชัดใส่หน้�ท�โร่ คล้�ยหมดคว�มอดทนกับเข�ที่

พย�ย�มหนีคว�มจริง…หนีม�ตั้งแต่เมื่อเช้�ในห้อง ผอ.โยโคแล้ว



B  1 3  s . t   99

ท�โร่สะอึกไปวูบหนึ่ง พูดไม่ออกกับคว�มจริงที่ตนพย�ย�มเลี่ยง 

ในลำ�คอเหมือนอัดแน่น และคว�มร้อนแทบเอ่อทะลักม�ถึงขอบต�โตๆ 

สองข้�ง แต่เข�กร็ูด้เีช่นกนัว่�เลนยะเกลยีดคนร้องไห้…คว�มจรงิแล้วเธอ

เกลียดหล�ยสิ่งหล�ยอย่�งจนเข�คิดว่�เธออ�จไม่เคยชอบอะไรในโลกนี้

เลย

แต่ก็อีกนั่นแหละ เข�จะแกล้งไม่เชื่อคำ�พูดของเลนยะไม่ได้แล้ว 

เมื่อคว�มจริงแล้วเธอไม่เคยพูดผิดในเรื่องแบบนี้

ผีน้อยพย�ย�มกลืนคว�มจุกในคอลงไป และเอ่ยถ�มขึ้นใหม่ช้�ๆ 

“งั้น…เรื่องศพ…”

“ไม่มศีพ โดนกนิไม่เหลอืซ�กจนหมด” เธอดกัคอผน้ีอย และไม่สน

ว่�จะทำ�ร้�ยจิตใจเข�ม�กกว่�เดิมไหม ก่อนถ�มเข้�เรื่องต่อทันที “ไปฟัง

ผู้หญิงเม�ท์กันทั้งวันได้อะไรบ้�ง”

ท�โร่เม้มป�กอย่�งอดกลัน้และสดูห�ยใจลกึ สลดัคว�มรูส้กึหน่วงๆ 

ในอกออกไป ก่อนตอบเธอไม่เต็มเสียง

“กแ็ค่เร่ืองทีเ่ด�สุม่กนัไปเอง…เช่น หนอีอกจ�กบ้�นเพร�ะกลวัพ่อ 

เรียกร้องคว�มสนใจเพร�ะอย�กทำ�ตัวเด่น หนีต�มแฟน…”

“แฟน” เลนยะสะดุดส่วนนี้ และหันม�ถ�ม “ยัยนั่นโดนยึดมือถือ

เพร�ะเมสเสจคุยกับแฟนใช่ไหม”

“…ใช่”

“แล้วก็แอบม�เอ�มือถือที่ถูกยึดคืน…” รอบนี้เธอพึมพำ�กับตัวเอง

พร้อมย่นหวัคิว้เลก็น้อย ใช้คว�มคดิ และหนัม�ว่� “แกดยูยันัน่ม�ทัง้เทอม 

บอกได้ไหมว่�ทำ�ไมแค่มือถือเครื่องเดียวต้องลงทุนม�ขโมยคืนแบบนี้”

“เท่�ที่รู้ พ่อของยูกิดุม�ก เคร่งเรื่องเรียน แล้วก็พวกกฎระเบียบ 

ถ้�เธอถูกพ่อรู้ว่�แอบเล่นมือถือระหว่�งเรียน จนถูกอ�จ�รย์ยึด เธอก็คง

ถูกทำ�โทษหนัก เพร�ะแบบนั้นเลยไปเอ�มือถือคืนละมั้ง”

“งั้นยัยนี่ก็สมองกลวงของแท้เลยสิ เพร�ะยังไงซะถึงเอ�มือถือคืน

ม�ได้ แต่ถ้�อ�จ�รย์ม�เหน็ว่�ของทีถ่กูยดึห�ยไป กต้็องรูแ้น่ว่�ยยันัน่ขโมย
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คืน แล้วโทษจะหนักขึ้นอีกเท่�ตัว ซำ้�คร�วนี้เรื่องถึงหูพ่อหล่อนอย่�ง 

ไม่ต้องสงสัยเลย…ดูไม่สมเหตุสมผลที่ยัยนั่นจะลงทุนขโมยมือถือโง่ๆ นั่น

คืนเพร�ะกลัวพ่อตัวเองนะ”

“งัน้เรือ่งแฟนล่ะ” เข�เสนอใหม่ทนัท ีและอธบิ�ยอย่�งกระตอืรอืร้น

ม�กขึ้น “ช่วงหลังๆ ฉันเห็นเธอแอบเมสเสจคุยกับแฟนตลอดเวล� ยังกับ

เสพติด แถมเพื่อนๆ กลุ่มเดียวกันก็แอบว่�ลับหลังเธอตอนไปเข้�ห้องนำ้�

ว่� เธอบ้�ผู้ช�ยแล้วขี้อวดด้วย บ�งคนยังห�ว่�เธอโกหกเรื่องแฟน…”

“แกแอบเข้�ห้องนำ้�ผู้หญิงเหรอ”

ก�รเด�ที่เริ่มเป็นจริงเป็นจังของท�โร่กลับโดนเบรกกล�งอ�ก�ศ 

เมื่อเลนยะหันม�หรี่นัยน์ต�ถ�มแทรก

ผน้ีอยสะอกึทนัทกีบัประเดน็เรือ่งทีถ่กูเปลีย่นเฉยๆ ก่อนคว�มอ�ย

จะพุ่งขึ้นม�จับทั่วตัว แล้วต้องรีบหลับหูหลับต�โวยเสียงดัง

“ก็เธอบอกให้ฉันไปต�มติดเพื่อนๆ ยูกิไว้ เพื่อห�ข่�วนี่น�! ฉัน 

ไม่ได้คิดเรื่องไม่ดี หรือ…”

“เออ เอ�เหอะ” หมอผสี�วขดัก่อนอกีฝ่�ยจะล�กไปปัญห�อืน่ แล้ว

ก็เข้�เรื่องต่อ ไม่เสียเวล�ให้ท�โร่แก้ตัว “แล้วไง แฟนยัยนั่นหน้�ต�เป็น

ยังไง”

ครั้งนี้ท�โร่ส่�ยหน้�น้อยๆ ปฏิเสธ พล�งเล่�

“ไม่มีใครเคยเห็น แต่ก็เคยได้ยินเธอเล่�ว่�แฟนเธอหล่อม�ก เป็น

คนอ�ยุม�กกว่�…เด็กมห�’ลัยโทได4 อะไรประม�ณนั้น”

“เลยเอ�แต่ต�มดมก้นตัวผู้ว่�งั้น”

“ยัยบ้� ป�กเสีย!” ผีน้อยสะดุ้งสุดตัว สวนกลับกับคำ�เปรียบเทียบ

น่�เกลียดของแม่ตัวดีโดยอัตโนมัติ…ให้ต�ยสิ เด็กผู้หญิงอะไรพูดจ�ได้

4 โทได หรือ มห�วิทย�ลัยโตเกียว (東京大学) เป็นหนึ่งในมห�วิทย�ลัยที่มีชื่อเสียง

และมีอัตร�ก�รแข่งขันเพื่อสอบเข้�สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยคำ�ว่� โทได (東大) 

เป็นคำ�ย่อม�จ�ก โตเกียว (東京) และ ไดกะคุ ซึ่งแปลว่� มห�วิทย�ลัย (大学)
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หย�บค�ยอย่�งน่�เหลือเชื่อจริงๆ ขน�ดเข�เป็นผู้ช�ยยังอ�ยแทนคำ�พูด

เจ้�หล่อนเลยนะ

แต่พอรูส้กึตวัว่�เผลอด่�หมอผจีอมโหดไปเตม็ๆ แล้ว และเธอกำ�ลงั

หรี่นัยน์ต�สีนำ้�เงินน่�กลัวมองกลับม� ท�โร่จึงรีบกระแอมแก้หน้� เบน

ส�ยต�หนีแล้วแก้คำ�ให้

“เข�ก็แค่…ติดแฟนนั่นแหละ” 

“งั้นจะบอกว่�ยัยนั่นกระสันอย�กเมลคุยกับแฟนม�กจนหน้�มืด 

ต�มัว ยอมลงทุนไปเอ�มือถือคืนเพื่อให้ได้ติดต่อกัน…ไอ้หมอนั่นมันใช ้

ย�เสน่ห์รึไงถึงทำ�ให้ผู้หญิงหลงเป็นบ้�เป็นหลังแบบนั้น”

“ก็เธอออกจะดูเรียบๆ ไม่เด่น แฟนก็ไม่เคยมี ไม่ใช่คนสวย” 

เหมือนใครแถวนี้...ท�โร่วิจ�รณ์ในใจอย่�งอดไม่อยู่ และว่�ต่อ “ไม่ค่อย

เป็นจุดสนใจ พอมีผู้ช�ยที่ทั้งหล่อ อ�ยุม�กกว่� แถมเป็นนักศึกษ�โทได

ม�ชอบ ก็เลยหลงเข�ขน�ดนั้นละมั้ง…สำ�หรับผู ้หญิงมันก็คงเหมือน 

กล�ยเป็นน�งเอกนิย�ยไปเลยนะ”

ละเอียด...

เลนยะคิดในใจ ขณะจ้องมองอีกฝ่�ย ก่อนเธอจะว่�ด้วยเสียงกลั้ว

หัวเร�ะที่ฟังไม่ออกว่�ชื่นชมหรือดูถูก

“แกนี่เป็นจอมส�ระแนได้โล่จริงๆ เลยท�โร่”

“เข�เรียกว่�ใส่ใจต่�งห�กเล่�!” ผีน้อยเถียงหน้�มุ่ยทันที

แต่เธอไม่ได้สนใจคำ�แย้งนั่น และเปลี่ยนเรื่องหน้�ต�เฉยว่�

“แต่เดี๋ยวก็คงได้เห็นแฟนยัยนั่นไม่ช้�นี้หรอก ยังไงพวกตำ�รวจก็

ต้องเอ�มันม�สอบป�กคำ�เรื่องนี้ จะหล่อหรือน่�เกลียดก็คงได้รู้กันแล้ว”

“ไม่น่�นะ”

“หม�ยคว�มว่�ไง” เลนยะตวัดหน้�ฉับไปถ�มผีน้อยทันที เมื่อเข�

ปฏิเสธคว�มคิดของเธอครั้งนี้อย่�งมั่นใจผิดวิสัย

ซึ่งเข�ก็เพียงยักไหล่เหมือนไม่ใช่เรื่องสำ�คัญอะไร 

“ก็เห็นกลุ่มเพื่อนของยูกิบอกว่�ตำ�รวจติดต่อแฟนของยูกิไม่ได้”
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“ทำ�ไม”

“ก็เข�ว่�เบอร์ที่แฟนยูกิใช้โทร.หรือส่งเมสเสจม�คุยถูกยกเลิก

บรกิ�รไปแล้ว ติดต่อไม่ได้ตัง้แต่วนัทีเ่ธอห�ยไป เพร�ะแบบนีเ้ลยมคีนเด�

ว่�เธอหนีต�มแฟนไปยังไงล่ะ”

คนฟังนิ่งเงียบไป ขณะปร�ยต�ตำ่�ไปยังฐ�นเส�ของรั้วโรงเรียน 

และไม่มีคำ�ถ�มอะไรอีก

ยนัต์ของเธอทีถ่กูดงึออก มอืถอืทีถ่กูยดึไป แฟนทีเ่มลม�คยุประจำ�

ห�ยตัวอย่�งปริศน� เด็กส�วจืดชืดที่ไม่เคยกล้�ทำ�อะไร แต่หลงแฟนจน

ลงทุนม�ขโมยมือถือที่ถูกยึดในย�มวิก�ล และปีศ�จที่ระบุประเภทไม่ได้

โผล่ขึ้นม�…ทุกอย่�งประจวบเหม�ะกันไปหมดจนน่�หงุดหงิดจริงๆ เลย

เวลานีค้งเป็นเรือ่งยากแล้วทีจ่ะได้ฟังความเงยีบสงบ พร้อมสายลม

ย�มเย็น เมื่อในเมืองใหญ่แบบนี้เต็มไปด้วยเสียงต่�งๆ จ�กผู ้คน 

เครือ่งจกัร คว�มจอแจวุน่ว�ยที่ไม่มวีนัหยดุ ไม่เหมอืนเมือ่ห้�ร้อยปีทีแ่ล้ว 

กระนั้นเข�ก็ยังปิดเปลือกต�ลง รับช่วงเวล�ที่ดีที่สุดที่จะห�ได้ในปัจจุบัน 

ย�มว�ยแุผ่วพดัผ่�นม�ให้เส้นผมสดีำ�ย�วสย�ยของตนได้โบกสะบดัอย่�ง

อิสระ 

กลิน่ลมไม่หอมเหมอืนในคว�มทรงจำ�ทีจ่ำ�ได้ แต่อย่�งน้อยมนักย็งั

เย็นสบ�ยเหมือนเดิม

สุนัขป่�หนุ่มตั้งใจสดับฟังเสียงของย�มเย็นอยู่บนหลังค�บ้�นสีอิฐ

ให้เต็มที่ ก่อนคว�มรู้สึกผ่อนคล�ยนี้จะถูกยุติด้วยเด็กส�วเจ้�ของบ้�น ที่

กำ�ลังจะเลิกเรียนกลับม�

แต่คว�มรู้สึกสงบหนึ่งเดียวที่พอจะห�ได้กลับต้องถูกขัดขึ้นด้วย

เสียงเสียงหนึ่ง

“เมือ่เช้�ท่�นเลนยะเสยีม�รย�ทอะไรกบัท่�นกนิเทน็ชหิรอืขอรบั” 

วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่เอ่ยถ�มคำ�ถ�มอยูข้่�งตวัตัง้แต่เมือ่ไรไม่รู ้ซำ�้ยงัเป็น

คำ�ถ�มที่คนถูกถ�มแทบไม่อย�กตอบ 
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เจ้�ของใบหน้�หล่อเหล�กลบัต้องทำ�สหีน้�ป้ันย�ก แล้วเปิดเปลอืก

ต�ขึ้น…ใครมันจะอย�กบอกว่�ถูกคนหลับ โดยเฉพ�ะเป็นยัยเด็กนั่น ถือ

วิส�สะกอดล่ะ

กินเท็นชิได้แต่หลบดวงต�สีอำ�พันและห�คำ�ตอบที่ละไว้ในฐ�นที่

เข้�ใจม�กที่สุดแค่ว่�

“ไม่มีอะไร ก็เหมือนทุกเช้�”

คร�วนี้กล�ยเป็นเจ้�ของฉ�ย�กบฏนัยน์ต�เหย่ียวท่ีมีสีหน้�ยุ่ง 

ซะเอง…ไหนท่านทาโร่บอกว่ามีเรื่องดีๆ ไง

กินเท็นชิหมุนม�ใช้นัยน์ต�สีเท�มองโยชิฮ�ระท่ีกำ�ลังทำ�หน้�ยุ่ง

คล้�ยพย�ย�มใช้คว�มคิดอย่�งหนักอยู่ ก่อนเอ่ยคำ�ถ�มที่อย�กรู้ม�น�น

กับวิญญ�ณข้�งๆ ตัว

“เจ้�รู้จักเด็กนั่นม�น�นเท่�ไรแล้ว”

โยชฮิ�ระเลกิคิว้สงู หนัไปมองเจ้�ปีศ�จ พล�งคดิห�ว่�เดก็ทีส่นุขัป่�

หนุม่กล่�วถงึเป็นใคร ก่อนอมยิม้เมือ่นกึออกว่�กนิเทน็ชหิม�ยถงึเดก็ไหน

“ท่�นเลนยะ…ก็ตั้งแต่เกิดขอรับ”

“ตั้งแต่เกิด?” กินเท็นชิทวนคำ�ตอบของโยชิฮ�ระ พล�งขมวดคิ้ว

เรียวเข้มเล็กน้อย

โยชิฮ�ระขยับรอยยิ้มกว้�งขึ้น “ข้�เองก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกโซเคนโย 

ย�สฮึโิระ ผนึกวญิญ�ณไว้เมือ่ห้�ร้อยปีก่อนเหมอืนกนัขอรบั ท่�นกนิเทน็ช”ิ

ชื่อของบุรุษที่ไม่ได้ยินม�หล�ยร้อยปี บัดนี้เมื่อได้ยินอีกครั้งกลับ

ชวนให้คิดถึงดวงต�สีนำ้�เงินของเลนยะ ภ�พของเด็กส�วฉ�ยขึ้นทันควัน

เมื่อเอ่ยถึงชื่อนี้ ร�วกับเห็นภ�พย�สึฮิโระซ้อนทับภ�พของเลนยะอย่�งไร

อย่�งนั้น

ถึงในหัวของเข�จะไม่อย�กยอมรับว่�เลนยะมีส่วนเหมือนบุรุษ 

ในตำ�น�นคนนั้น โดยเฉพ�ะดวงต�สีนำ้�เงินนั่น แต่ว่�คว�มรู้สึกและ

บรรย�ก�ศรอบตัวเธอกลับทำ�ให้เข�ไม่ส�ม�รถปฏิเสธได้ว่�เธอแทบไม่

ต่�งจ�กย�สึฮิโระ…ทั้งที่นิสัยก็ไม่ใช่ 
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“ท่�นเลนยะไม่ได้แย่ไปซะทัง้หมดหรอกขอรบั” โยชฮิ�ระกล่�วขึน้

ร�วกับรู้ทันคว�มคิดของกินเท็นชิว่�กำ�ลังนึกถึงใครอยู่

“งัน้ข้�กไ็ม่ควรถกูทำ�ให้อยู่ในสภ�พนี”้ นำ�้เสยีงทุม้เยน็ของสนุขัป่�

หนุ่มฟังไม่เชื่อคำ�พูดอีกฝ่�ยชัดเจน เข�ใช้มือลูบปลอกคอสุนัขท่ีอยู่บน

ต้นคออย่�งหงุดหงิดใจ

โยชิฮ�ระต้องหัวเร�ะน้อยๆ กับท่�ท�งต่อต้�นของเจ้�ปีศ�จ ก่อน

จำ�ต้องยอมรับ

“ก็ยังมีแย่บ้�งในหล�ยเรื่อง…แต่ว่�ที่ท่�นเลนยะต้องทำ�ถึงขน�ด

นั้นก็เพร�ะมีข้�กับท่�นท�โร่ไปด้วยน่ะขอรับ”

กินเท็นชิหยุดมือที่ลูบคลำ�วัตถุบนต้นคอและค่อยๆ หันม�มอง 

อีกฝ่�ย

“จะบอกข้�ว่�เจ้�เด็กนั่นจงใจปกป้องพวกเจ้�?” สุนัขป่�หนุ่มถ�ม

ด้วยคว�มแคลงใจ ดูไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยิน

“ข้�กห็วงัให้ท่�นเลนยะคดิแบบนัน้จริงๆ อยู”่ วญิญ�ณซ�มไูรกลบั

เอ่ยทีเล่นทีจริงอย่�งอ�รมณ์ดีแทน แต่ก็ต้องรีบว่�ต่ออย่�งเป็นเรื่อง 

เป็นร�วใหม่ เมือ่กนิเทน็ชเิริม่หรีน่ยัน์ต�มองเข�คล้�ยถ�มว่� จะเอ�ยงัไง

กันแน่

“เอ�ว่� ไม่ว่�ท่�นเลนยะจะจงใจปกป้องพวกข้�จรงิหรอืไม่ แต่ลอง

คดิย้อนให้ด…ีเช่นถ้�ในวนันัน้ ท่�นซึง่เป็นปีศ�จทีม่อีำ�น�จแขง็แกร่งตืน่ขึน้

ม�แล้ว ไม่คิดจะทำ�ต�มที่พวกข้�ขอขึ้นม�ล่ะ ถ้�ท่�นเกลียดมนุษย์จนไม่

คิดให้คว�มร่วมมือกับท่�นเลนยะ มันจะเป็นยังไง เพร�ะพวกข้�ไม่รู้จัก

ท่�น และท่�นไม่รู้จักพวกข้� นั่นหม�ยถึงเร�ต่�งก็ไม่อ�จไว้ใจซึ่งกันและ

กันได้” โยชิฮ�ระเว้นคำ�นิด “และถึงแม้ข้�กับท่�นท�โร่จะเป็นเพียงดวง-

วิญญ�ณคนที่ต�ยไปแล้ว แต่ก็ถูกท่�นทำ�ล�ยได้ง่�ยๆ นะขอรับ ดังนั้น

ก�รทีท่่�นเลนยะต้องใช้วธิเีผดจ็ก�รทีส่ดุเพือ่ตดัปัญห� เช่น ผนกึท่�นด้วย

คัมภีร์อะไคอิโตะก่อนแบบนั้น ก็ไม่น่�จะใช่เรื่องแปลกไม่ใช่หรือขอรับ”

สุนัขป่�หนุ่มต้องเงียบไปนิด และใคร่ครวญต�ม แม้มีหล�ยอย่�ง
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ทีต่นยงัรบัไม่ได้ในตวัเดก็ส�ว แต่กต้็องยอมรับเหตผุลของวญิญ�ณซ�มไูร

ข้�งตัว…กระนั้นก็เถอะ

“งั้นเรื่องม�รย�ทหรือก�รพูดจ�แบบนั้นล่ะ มีเหตุผลม�แย้งไหม” 

นี่เข�ยังไม่นับรวมนิสัยหน้�เงิน แล้งนำ้�ใจ และอะไรแย่ๆ อีกหล�ยอย่�ง

ที่เข�เห็นจ�กเจ้�หล่อนตลอดอ�ทิตย์นี้เลยนะ

โยชฮิ�ระหวัเร�ะแฮะๆ อย่�งสำ�นกึผดิแทนคำ�ตอบและต้องยอมรบั

อย่�งเสียไม่ได้

“อนันีข้้�ไม่มอีะไรแก้ตวัให้ท่�นเลนยะจรงิๆ ขอรบั ท่�นเลนยะเป็น

แบบนัน้ม�ต้ังแต่เดก็แล้ว อ�จเพร�ะไม่มผีูห้ญิงคอยดแูลเลย ซำ�้ต้องรบัมอื

กบัคนในตระกลูทีเ่คร่งครดัเรือ่งก�รต่อสู ้ก�รเอ�ตวัรอด ไม่มีใครโอ๋หรอื

อ่อนข้อให้ กเ็ลยเป็นแบบนัน้…แต่ท่�นกนิเทน็ชไิม่ต้องสนใจคำ�พดูของท่�น

เลนยะให้ม�กนกัหรอกขอรบั มนัเป็นแค่นสิยัประจำ�ตวั และทีขู่่ๆ  กท็ำ�จรงิ

กับคนที่เกลียดเท่�นั้น ข้�คิดว่�ท่�นคงไม่ติดหนึ่งในบัญชีดำ�นั่นแน่ๆ”

เป็นคำ�สรุปที่มีรอยเอ็นดูชัดเจน บ่งบอกได้ดีว่�เข�ไม่เคยมอง 

เด็กส�วที่ดูแลม�ตั้งแต่เกิดเป็นสิ่งที่แย่อย่�งที่คนอื่นเห็น ซำ้�ยังเชื่อมั่นใน

ตัวเธออย่�งแรงกล้�เสียด้วย

“นั่น…ไม่ได้ฟังดูดีขึ้นเลย” สุนัขป่�หนุ่มเพียงว่�ร�บเรียบด้วยอคติ 

แต่คล้�ยจะไม่ต่อต้�นเท่�ตอนแรกๆ นัก

แต่เมื่อนึกถึงแม่ตัวดี ก็ทำ�ให้เข�เผลอลูบที่ปลอกคอสุนัขบนคอ

แกร่งอีก ถ้�เปลี่ยนของผนึกเป็นอย่�งอื่น ไม่ใช่ปลอกคอสำ�หรับสุนัขท่ี

เหมือนดูถูกเข�แบบนี้ เข�อ�จจะมองเธอดีขึ้นอีกหน่อย…

“เฮ้ย! ไอ้หม�กับผีที่อยู่ข้�งบนน่ะ ลงม�นี่สิ”

คนทีก่ำ�ลงัถกูพดูถงึตะโกนเรียกพวกเข�ตัง้แต่ยงัไม่เดนิเข้�รัว้บ้�น 

และหยุดบทสนทน�ระหว่�งสุนัขป่�หนุ่มกับวิญญ�ณซ�มูไรได้ชะงักงัน 

“มีง�นหรือขอรับ” โยชิฮ�ระลอยลงม�ห�คนที่เรียกตน เธอไม่ได้

หยุดรอ ซำ้�ยังเดินเข้�บ้�นไปก่อน จนเข�ต้องมองต�มหลัง และเห็น 

เดก็ส�วห�ยเข้�ไปในห้องนอน แต่ไม่ถงึสองน�ทกีอ็อกม�พร้อมกระเป๋�เป้
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ที่ใส่อุปกรณ์ปร�บผีจนตุง แล้วกล่�วขึ้นใหม่เหมือนก�รประก�ศให้รู้ว่�

“มีเด็กผู้หญิงสองคนต�ยในโรงเรียนโยโคเมื่อว�นซืน” 

“ต�ย!? ทำ�ไม เกิดขึ้นได้ยังไงขอรับ” วิญญ�ณซ�มูไรอุท�นด้วย

สีหน้�ตกใจทันที ไม่ค�ดคิดว่�อยู่ๆ จะมีข่�วร้�ยแรงขน�ดนี้ม�ถึงที่บ้�น

หลังค�สีอิฐได้

“โดนกิน…มีปีศ�จตัวหนึ่งกินเข้�ไปจนไม่เหลือซ�กอะไรเลย”

ปีศาจ โดนกิน...ถ้าเช่นนั้นแสดงว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาของ

โรงเรียนโยโค...

“แต่มนัไม่เคยเกดิเรือ่งร้�ยแรงแบบนัน้ม�ก่อนนะขอรบั อย่�งม�ก

ที่เห็นก็แค่เกิดอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ข้�วของพัง โดนหลอก หรือเจอ 

เหตุก�รณ์แปลกๆ เท่�นั้นเอง ไม่มีใครต�ยในโรงเรียนโยโคม�น�นม�ก

แล้ว แม้แต่ก่อนเร�จะไปทำ�ง�นให้ท่�นโยโคก็ต�ม”

“กเ็พร�ะดนัเข้�ไปในโรงเรยีนตอนกล�งคนืน่ะส”ิ เลนยะโต้คำ�แย้ง

ของโยชิฮ�ระฉับพลัน 

และนั่นทำ�ให้วิญญ�ณซ�มูไรยิ่งชักหัวคิ้วม�ชนกันม�กกว่�เดิม 

“เดี๋ยว แต่ว่�ท่�นเลนยะสร้�งอ�…”

“แผ่นยันต์ถูกดึงออกไป” เธอสวนขึ้นก่อนอีกฝ่�ยจะถ�มจบ และ

ขย�ยคว�มให้ชดัขึน้ด้วยสหีน้�เบือ่หน่�ยปนไม่สบอ�รมณ์ “มีไอ้บ้�บ�งคน

ดึงแผ่นยันต์ของฉันออกไป”

“ดึงออกไป…มีคนไม่รู ้ว่�มันคืออะไร เลยเผลอดึงออกไปหรือ

ขอรับ” ฝ่�ยเป็นวิญญ�ณรีบถ�มต่อรวดเร็ว แต่ในใจเริ่มรู้สึกว่�มีอะไร 

ไม่ชอบม�พ�กลแล้ว

ซึ่งเลนยะก็ยิ่งทำ�ให้คว�มไม่ชอบม�พ�กลนั่นเพิ่มม�กยิ่งขึ้น ด้วย

คำ�ตอบที่ฟังเลื่อนลอยว่�

“ก็หวังให้เป็นแค่เด็กมือบอนโง่ๆ คนหนึ่งอยู่”

“หม�ยคว�มว่�ยังไงขอรับ” เข�รู้สึกโหวงว่�งกว่�เดิม เพร�ะลึกๆ 

รู้ดีว่�ยันต์ที่เลนยะแปะไว้สร้�งอ�ณ�เขตในโรงเรียนโยโคอยู่ในตำ�แหน่ง
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ที่ไม่มีใครเหน็ง่�ยๆ ซำ�้เอ�จริงๆ คงไม่มีใครสนใจกระด�ษแปลกๆ ทีแ่ปะ

ไว้กับเส�รั้วโรงเรียนหรอก 

เปอร์เซ็นต์ที่ยันต์จะถูกเด็กที่ไม่รู้เรื่องรู้ร�วม�ดึงออกไป มันแทบ

ไม่มีเลย

หมอผสี�วเงยีบไปเพยีงครู ่เมือ่เหน็นยัน์ต�สอีำ�พนัฉ�ยคว�มกงัวล

ม�ชัดเจน และแสดงว่�ต้องก�รคำ�ตอบแน่นอนจ�กเธอในเร่ืองนี้ แต่

สุดท้�ยก็แค่ตอบผ่�นๆ ว่�

“ก็อ�จจะไม่มีคว�มหม�ยอะไรเลย” จบคำ�ก็เบี่ยงดวงต�สีนำ้�เงิน

ไปอีกท�ง ไม่สบต�ของวิญญ�ณประจำ�ตระกูลตนเช่นเคย และเปลี่ยน

เรื่องไปเฉยๆ ว่� “ตอนนี้เร่ืองสำ�คัญคือง�นฉัน ต้องจัดก�รกับไอ้จอม

ตะกละที่กินสองคนนั้นเข้�ไป ซึ่งฉันยังไม่รู้ว่�มันเป็นตัวอะไร จะจัดก�ร

ยังไง และอย่�งที่รู้กัน โรงเรียนโยโคตอนกล�งคืนอันตร�ยที่สุด ดังนั้น

ง�นนี้ไม่หมู ฉันเลยต้องก�รคนช่วยเพิ่ม” 

ซึง่เจ้�หล่อนกจ้็องเขมง็ไปยงัประตหูน้�บ้�นทีเ่ปิดอยู ่พร้อมเหยยีด

รอยยิ้มเจ้�เล่ห์ขึ้นทันที เมื่อร่�งสูงสง่�ของใครบ�งคนกระโจนลงจ�ก

หลงัค�บ้�น และเข�รับรู้ได้ถงึส�ยต�ไม่น่�ไว้ใจนัน่ จนต้องหนักลบัไปมอง

อย่�งเสียไม่ได้ 

“ต้องก�รอะไร” กินเท็นชิถ�มเสียงแข็งกระด้�งทันที

“ฉันว่�ถึงเวล�แกต้องจ่�ยค่�เช่�บ้�นแล้วน่ะสิ” เลนยะตอบ

ดวงต�สเีท�ทีจ้่องเดก็ส�วเยน็ช�ขึน้อกีเมือ่รูแ้ล้วว่�เธอจะให้เข�ทำ�

อะไร เพร�ะบทสนทน�ทัง้หมดระหว่�งเธอกบัโยชฮิ�ระ เข�ได้ยนิหมดแล้ว 

“ข้�ม�ทีน่ีแ่ค่เพือ่คอยป้องกนัไม่ให้เจ้�ต�ยก่อนห�คมัภร์ีเจอ ไม่ได้

ม�เป็นผู้ช่วยเจ้�” เสียงทุ้มตำ่�ปฏิเสธ นิ่งเฉย ห่�งเหิน และรวดเร็วโดย

แทบไม่ต้องคิด

“ก็นี่ไง ฉันกำ�ลังไปทำ�ง�นอันตร�ย จะต�ยมิต�ยแหล่ยังไม่รู้เลย” 

เธอชี้ไปทีก่ระเป๋�เป้ประกอบคำ�พดูเหมอืนกำ�ลงัสอนเดก็ส�มขวบให้เข้�ใจ 

พล�งเลิกคิ้วถ�มด้วยใบหน้�กวนประส�ท “ยังไงแกก็ต้องไปช่วยปกป้อง
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ฉันอยู่ดี จะยืนเชิดหน้� คอตั้งปฏิเสธให้ได้อะไรขึ้นม�…ทำ�แล้วมันดูเท่ดี 

รึไง”

“ท่�นเลนยะ” โยชฮิ�ระเตอืนเบ�ๆ ทีข้่�งตวัทนัทกีบัคำ�แดกดนัของ

เธอ

ขณะใบหน้�คมหล่อเหล�ตึงขึ้นนิด และโต้อย่�งเย็นช�

“ข้�แค่บอกว่�จะไม่ปล่อยให้เจ้�ต�ย ไม่ได้หม�ยถงึข้�ต้องช่วยง�น

เจ้�หรอกนะ”

คำ�ปฏิเสธชัดเจนอีกครั้งของเจ้�ปีศ�จทำ�ให้เลนยะต้องเงียบไปนิด 

แต่ไม่น�นก็เพียงยักไหล่ร�วกับไม่ถือส� ทว่�กลับเอ่ยด้วยรอยยิ้มไม่น่�

ไว้ใจเหมือนเดิม

“ไม่ช่วยกไ็ม่ช่วย…แต่แกกไ็ม่ต้องหวงัได้ปลดผนกึตลอดชวีติแล้วกนั 

ต่อให้ฉันได้คัมภีร์ม�ก็เถอะ” 

สนุขัป่�หนุม่หนัหน้�ไปมองหมอผสี�วทนัใด พร้อมคำ�ร�มเหีย้มใน

ลำ�คอ ทัง้โกรธทัง้ไม่ค�ดคดิกบัสิง่ที่ได้ยนิ “ต�มสญัญ�แล้วเจ้�ไม่ได้ตกลง

กับข้�แบบนั้น”

“กค็ดิซะว่�เป็นหนี ้แล้วต้องจ่�ยดอกเบีย้เพิม่ส”ิ หมอผจีอมเจ้�เล่ห์

ตอบหน้�ต�ย ดูไม่ได้สนใจคำ�ว่� ‘สัญญ�’ ของอีกฝ่�ยแม้แต่น้อย “ถ้�แก

คิดจะปล่อยฉันสู้คนเดียว แล้วยืนดู พอจวนเจียนแล้วค่อยม�ช่วยแบบท่ี

ป่�กักปีศ�จละก็ แกโบกมือล�ชีวิตเจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จอันสูงส่งได้

เลย เพร�ะต่อให้เจอคัมภีร์อะไคอิโตะ ฉันก็จะไม่ปลดผนึกให้แก ดังนั้น

ถ้�ยังอย�กให้ฉันทำ�ต�มสัญญ� แกก็แค่ให้ฉันจิกหัวใช้นิดหน่อย แลกกับ

คว�มหวงัว่�จะได้ไปนัง่บนบลัลงัก์ทองเหมอืนเดมิ…ไม่เหน็มอีะไรยุง่ย�ก”

“ไม่ย�ก เพร�ะเจ้�ไม่ได้เสียอะไรสักอย่�ง” กินเท็นชิว่�เสียงตำ่�

เหี้ยมเย็น เล่นเอ�ท�โร่ขนลุกซู่ อย�กช่วยเข�ออกหน้� แต่พอเห็นคว�ม

มดืทะมนึจ�กบรรย�ก�ศรอบตวัของร่�งสงูสง่� ฝ่�ยวญิญ�ณกต้็องเปลีย่น

ใจทันที

แต่หมอผีส�วดูจะไม่สนใจแรงกดดันจ�กคนตัวใหญ่กว่� เพียงยืน
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กอดอก สบต�สู้ส�ยต�เย็นเยือกที่แทบจะจ้องเธอให้ต�ยได้จริงๆ และ

ตอบรับด้วยรอยยิ้มหยันไม่เปลี่ยนว่�

“ก็นั่นน่ะสิ เร�ก็เห็นๆ กันอยู่ว่�ใครเป็นฝ่�ยเสียเปรียบ ใครเป็น

ฝ่�ยต้องง้อใคร จรงิไหม ดงันัน้ยอมๆ เป็นเหยือ่ล่อให้ฉนัคนืนีส้กัคนื เดีย๋ว

มันก็จบแล้ว”

ยัยปีศาจอยากได้เหยื่อล่อ ไม่ใช่ผู้ช่วยจริงๆ ด้วย!…ท�โร่หันหน้�

ไปมองค�ดโทษเด็กส�วทันที 

ขณะวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ต้องแอบกมุขมบั หน่�ยกบันสิยัแย่ๆ ของ

เด็กส�วเจ้�ปัญห� คิดว่�วันนี้พย�ย�มโกยคะแนนให้เต็มที่แล้วแท้ๆ แต่

เจ้�ตัวก็ยังกระช�กคว�มนิยมให้กลับม�เป็นศูนย์อีกจนได้

แสงจนัทร์ส่องเหนอืตวัอาคารเรยีนจนมนัทาบเงาใหญ่ลงทัว่บรเิวณ 

ทำ�ใหโ้รงเรยีนเกือบทั้งโรงเรยีนมดืสนทิร�วหลมุดำ�ขน�ดมโหฬ�ร ผดิกบั

สภ�พย�มกล�งวันที่เหมือนพื้นที่ในฝันของนักเรียนมัธยมแทบทุกคน 

ยิ่งส�ยลมพัดผ่�นตัวตึกทำ�ให้เกิดเสียงคร�งแผ่วก็ยิ่งทำ�ให้อ�ค�ร

เรียนเหมือนกำ�ลังร้องเรียกอย่�งน่�กลัว เป็นบรรย�ก�ศชวนเย็นสันหลัง

จนผู้คนไม่อย�กเข้�ใกล้ ถึงกระนั้นที่รั้วโรงเรียนก็ยังมีเด็กส�วในชุด

นักเรยีนกระโดดข้�มเข้�ม� โดยมชี�ยหนุม่รูปร่�งสงูสง่�อกีคนทีต่�มเธอ

ม�ติดๆ

กนิเทน็ชเิดนิท�งด้วยก�รกระโจนผ่�นตกึและบ้�นช่องของผูค้นเพือ่

ไม่ให้มนุษย์คนใดเห็นตัวเข�ได้เหมือนทุกครั้ง แต่มันก็ใช่ว่�จะเป็นเร่ือง

ง่�ย เมื่อในยุคสมัยเช่นนี้ ไม่ว่�จะเป็นตอนกล�งวันหรือตอนกล�งคืน สิ่ง

มีชีวิตที่เรียกว่�มนุษย์ก็ยังเดินพลุกพล่�นเหมือนตัวหนอนไม่ต่�งกัน

“ฉันขอเตือนเร่ืองภ�พลวงต�ไว้อีกคร้ัง ดังนั้นถ้�ใครพล�ดฉันจะ

ไม่ช่วย” เลนยะหันม�ออกคำ�สั่งกับลูกทีมที่มีทั้งปีศ�จ และวิญญ�ณอีก

สองดวง “โรงเรียนนีม้ปัีญห�ม�กในเรือ่งของมติทิีบ่ดิเบีย้ว สิง่ทีต้่องระวงั

ไม่ได้มีแค่ไอ้ฆ�ตกรกินสองศพ แต่เป็นทุกอย่�งในอณูของโรงเรียน…คน
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ทีค่ดิว่�รูจ้กัโรงเรยีนนีท้กุซอกทกุมมุ อย่�คดิว่�มนัจะมปีระโยชน์อะไรกบั

โรงเรียนย�มคำ่�คืน”

ประโยคท้�ยม�พร้อมนัยน์ต�สีนำ้�เงินที่มองวิญญ�ณเด็กช�ย จน

คนที่คิดว่�น่�จะได้เปรียบเรื่องสถ�นที่เพร�ะมั่นใจว่�ตนไปทั่วหมดแล้ว 

ทุกซอกทุกมุมของโรงเรียนโยโคต้องหุบยิ้มฉับ

กินเท็นชิเงยหน้�ขึ้นดมกลิ่นในอ�ก�ศ จับบรรย�ก�ศรอบตัว แล้ว

ขมวดคิ้วเรียวเข้มของตน ก่อนว่�ขึ้นอย่�งแผ่วเบ�เสียไม่ได้ “ท่ีนี่มัน

เหมือน…”

“ป่�กกัปีศ�จ” เลนยะต่อคำ�พดูของกนิเทน็ชริวดเรว็ “ถงึได้บอกไง

ว่�อนัตร�ย ทีน่ีม่ภูีตผรีวมกนัเป็นจำ�นวนม�ก เลยทำ�ให้พืน้ที่ในตอนกล�ง-

คนืไม่เสถยีร ห้วงมติวิปิริต บนัไดอ�จเพิม่ขัน้ ห้องเรยีนสบัเปลีย่นตำ�แหน่ง 

ข้�วของไม่อยู่ที่เดิม เส้นท�งที่เดินทุกก้�วไว้ใจไม่ได้ หันหลังไปมองอีกที

อ�จไม่ใช่ที่เดิมแล้ว…หรือง่�ยๆ มันคือส�เหตุของพวกเจ็ดเร่ืองพิศวงใน

โรงเรียนที่นักเรียนชอบเอ�ม�เล่�กันนั่นแหละ”

จบคำ�เด็กส�วก็กระชับเป้บนบ่�ข้�งหนึ่งคล้�ยเป็นสัญญ�ณก�ร 

เตรยีมพร้อม แล้วก้�วนำ�ไปยังประตูท�งเข้�อ�ค�รเรียนแรกที่อยู่ใกล้สุด 

ก่อนเปิดมันออกง่�ยๆ 

แน่นอนว่�โรงเรยีนนี้ไม่จำ�เป็นต้องลอ็กประตใูดๆ ไว้ เพร�ะไม่เคย

มีใครเข้�ม�อยู่แล้ว และวันนี้เธอก็แปะยันต์กั้นอ�ณ�เขตใหม่แล้วด้วย

เด็กส�วคว้�ไฟฉ�ยขึ้นม� และส�ดแสงไฟส่องไปต�มระเบียงท�ง

เดินมืดๆ เดินนำ�ขบวนคนแรก ต�มด้วยโยชิฮ�ระกับท�โร่ และปิดท้�ย

ด้วยกินเท็นชิผู้ได้รับหน้�ที่ระวังหลัง 

สุนัขป่�หนุ่มส�ม�รถมองสิ่งต่�งๆ ในที่มืดได้เหมือนตอนกล�งวัน 

ผดิกบัเลนยะทีต้่องใช้ไฟฉ�ยส่องนำ�ท�งอยูข้่�งหน้� แต่เข�กลบัไม่ส�ม�รถ

ได้กลิ่นหรือได้ยินอะไรในตัวอ�ค�รนี้ตั้งแต่เดินเข้�ม� สัมผัสแปลกๆ ที่มี

ยังจับทิศท�งแน่นอนไม่ได้

“อย่�พย�ย�มดีกว่� จะเป็นแกหรือฉันก็จับทิศท�งมันไม่ได้ง�่ยๆ 
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หรอกน่�” เลนยะเอ่ยขดัขณะสงัเกตเหน็ว่�กนิเทน็ชพิย�ย�มมองห�สมัผสั

อะไรสักอย่�งที่จะช่วยให้ง�นนี้จบเร็วขึ้น

อ�จเพร�ะพวกเธอเดนิตรวจดชูัน้หนึง่ของอ�ค�รเรยีนม�หมดแล้ว 

จนขึน้ม�ทีช่ัน้สองกย็งัมเีพยีงคว�มเงยีบกบัคว�มว่�งเปล่� ไม่พบอะไรเลย

ร่วมสี่สิบห้�น�ที ซึ่งมันเริ่มน�นและไร้จุดมุ่งหม�ยเกินไปสำ�หรับสุนัขป่�

หนุ่มแล้ว

เลนยะเลื่อนประตูห้องเรียนบนชั้นสองห้องแรก เพื่อตรวจสอบ

ภ�ยในเหมือนที่ทำ�กับทุกห้องที่ผ่�นม� โดยมีท�โร่กับโยชิฮ�ระต�มเธอ

เข้�ไปในนั้น ขณะกินเท็นชิหยุดยืนอยู่หน้�ห้องเรียน เพ่ือคอยระวัง

อันตร�ยด้�นนอกต�มหน้�ที่ 

“เหมอืนเดนิเข้�ม�ในท้องศตัร”ู สนุขัป่�หนุม่แหงนหน้�มองเพด�น

อ�ค�รอย่�งพินิจและอดเปรยขึ้นไม่ได้

เลนยะหันไฟฉ�ยม�ส่องใส่ใบหน้�คมทันใด เมื่อได้ยินคำ�เปรยนั้น 

ก่อนว่�เสียงหน่�ย

“ฉันก็บอกแล้วว่�ที่นี่มันเป็นยังไง แค่ใช้จมูกหม�น่ะไม่ได้เร่ือง

หรอก ดังนั้นยืนเฝ้�หน้�ประตูเงียบๆ ไปเถอะน่�”

“ข้�จะห�ไม่เจอเพร�ะเสยีงกวนประส�ทของเจ้�นัน่แหละ” กนิเทน็ช ิ

โต้คนืฉบัไวเมือ่เข�ชกัจะโดนคนตรงหน้�คกุค�มบ่อยเกนิไปแล้ว นีย่งัเอ�

ไฟม�ส่องใส่หน้�อย่�งไม่มีม�รย�ทอีก

“หืออะไร แค่นี้ก็ฉุนแล้วเหรอ ง�นนี้มันยังอีกย�วนะเจ้�…”

“ท่�นเลนยะรีบห�ตัวศัตรูให้เจอก่อนเถอะขอรับ”

“ใช่ รีบจัดก�รให้เสร็จเร็วๆ เลย อย่�เอ�แต่ห�เรื่องคนอื่น ฉัน

อย�กออกไปจ�กที่นี่จะแย่แล้ว” ครั้งนี้ผีน้อยร่วมผสมโรงว่�ด้วยอย่�งไม่

ลังเล เมื่อมีวิญญ�ณซ�มูไรเป็นเกร�ะป้องกันให้อยู่ข้�งก�ย

คนถูกดักคำ�จ�กสองผีที่อยู่กันม�น�นต้องชะงักไปครู่ เมื่อตนยัง

ไม่เคยโดนทัง้วญิญ�ณประจำ�ตระกลู และเจ้�ผเีดก็ขีข้ล�ดนัน้รมุพร้อมกนั

แบบนี้ม�ก่อน จนต้องหันไปประท้วงบ้�ง
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“อะไร พวกแกสองตัวไปเป็นแนวร่วมของมันตั้งแต่เมื่อไร…”

ครืด…ปัง!

แต่ไม่ทันที่เลนยะจะโวยอะไรม�กกว่�นั้น ประตูห้องเรียนที่เปิด

ค้�งไว้กลับเคลื่อนตัวปิดเองอย่�งรวดเร็ว พร้อมบดบังร่�งสูงสง่�ของเจ้�

ปีศ�จที่ยืนอยู่หน้�ห้องไปจ�กส�ยต�ทุกคน

และเร็วเท่�คว�มคิด หมอผีส�วพุ่งตัวไปคว้�บ�นประตู และ

กระช�กเปิดออกกลับที่เดิมแทบจะทันที

แต่ตรงหน้�ห้องเรียนที่เคยมีร่�งสูงสง่�ของเจ้�ปีศ�จอยู่นั้น บัดนี้

กลับว่�งเปล่� มีเพียงท�งเดินระเบียงมืดๆ และคว�มเงียบม�แทนที่…

กินเท็นชิห�ยไปจ�กตรงนั้นแล้ว

“ท่�นกินเท็นชิ!”

“กินเท็นชิ!”

โยชิฮ�ระกับท�โร่ตะโกนเรียกเจ้�ของชื่ออย่�งตระหนก 

“บ้�ชบิ ดนัเล่นทเีผลอจนได้” เลนยะสบถอย่�งหวัเสยี ต�จ้องเขมง็

ไปยงัคว�มว่�งเปล่�หน้�ประต ูก่อนก้�วออกไปแหงนมองทีป้่�ยห้องเรยีน 

แล้วยิ่งหรี่นัยน์ต�สีนำ้�เงิน ไม่สบอ�รมณ์ม�กกว่�เดิม

“มันเริ่มแล้ว” เธอพึมพำ�ขึ้น ก่อนเดินกลับเข้�ไปในห้องเรียน

“ไม่เป็นไรขอรับท่�นเลนยะ เดี๋ยวก็คงเจอกัน ตึกนี้มีแค่ส�มชั้น 

และไม่ซับซ้อนอะไร เดินไปเริ่มที่ชั้นหนึ่งใหม่เดี๋ยวก็คงเจอท่�นกินเท็นชิ” 

โยชิฮ�ระเสนอ นำ้�เสียงมั่นใจ แม้ตัวเข�จะยังตื่นๆ กับก�รห�ยตัวไปของ

กินเท็นชิอยู่บ้�ง

“ไม่เจอหรอก จ�กห้องที่เร�เข้�ม�คือ 2-C แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น 

3-A แทน นี่เป็นตึกเรียนของพวกปีส�ม ไม่ใช่ปีสองแล้ว นั่นก็แปลว่�เร�

ไม่ได้เปลี่ยนแค่ห้องเรียน แต่เร�โดนโยนม�ตึกอื่นเลยต่�งห�ก”

หมอผสี�วตอบเรียบเฉย ไม่ได้สนท�โร่ทีห่น้�ซดีลงกบัคำ�ตอบของ

เธอ ก่อนก้มไปเก็บเป้ที่ทำ�หล่นตอนกระโจนไปเปิดประตูห้องเมื่อครู่ 

พร้อมกลบัม�ทำ�ตัวสบ�ยๆ เหมอืนเดมิ พล�งกระชบักระเป๋�ขึน้บ่�และสัง่
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“เอ�เถอะ เลิกแช่แป้งอยู่ตรงนั้นได้แล้ว เร�จะต�มห�ไอ้จอม

ตะกละนั่นต่อก่อนชวดเงิน”

ท�โร่ท่ีชอ็กนิง่อยูถ่งึกบัฉนุข�ดต่อคำ�กล่�วที่ไม่แยแสกบัสถ�นก�รณ์

เวล�นี้ของเลนยะ

“จะบ้�รึไง กินเท็นชิเข�อยู่คนเดียวนะ อ�จโดนเล่นง�นก็ได้ ยังจะ

ห่วงเรื่องเงินอีก” ท�โร่ต่อว่�ไล่หลังเลนยะจนเด็กส�วที่กำ�ลังจะออกเดิน

ตวัดส�ยต�เฉียบกลับม�

“คนเดียว? มันอยู่คนเดียวม�ตั้งห้�ร้อยปีแค่นี้จะเป็นอะไรไป อีก

อย่�งถ้�มันโง่หรือกระจอกจนโดนเล่นง�นต�ยละก็ แสดงว่�มันหมด

ประโยชน์ ไม่จำ�เป็นต้องเก็บไว้แล้ว” เลนยะสวนคำ�ห้วนกระด้�งใส่ 

วญิญ�ณเดก็ช�ยสะอกึอึง้และเริม่มนีำ�้ต�คลอรอบดวงต�สดีำ�คูโ่ต 

มันเป็นคว�มรูส้กึแบบทัง้โกรธทัง้ผดิหวงั น้อยใจ…กพ็อจะรูด้อียูว่่�เธอเป็น

ยังไง แต่ใช่ว่�เข�จะชินกับมันง่�ยๆ…คว�มจริงเข�ก็ไม่อย�กชินด้วยซำ้� 

นิสัยแย่ๆ แบบนี้น่ะ

“เธอ…นี่มัน…ไม่เปลี่ยนเลย…ครึ่งปีนี้” ผีน้อยปร�ม�สเลนยะอย่�ง

อดไม่ได้

แต่เดก็ส�วเพยีงหร่ีต�มอง ไม่มแีม้แต่ท่�ท�งทีอ่่อนลงต่อนำ�้ต�ของ

อีกฝ่�ย

“แล้วจะให้ฉันเปลี่ยนอะไรล่ะ เปลี่ยนเป็นไอ้ขี้แยเหมือนแกรึไง…

ถ้�ไม่ชอบก็ไปสิ ฉันก็ไม่ได้ขอให้แกต�มม�ตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วอยู่…”

“ท่�นเลนยะขอรับ พอแค่นี้เถอะ” วิญญ�ณประจำ�ตระกูลต้อง

ปร�มขึ้นฉับพลัน ก่อนเด็กส�วจะพูดอะไรร้�ยแรงกว่�นั้น ซึ่งเธอก็ยอม

หยุด แล้วว่�ขึ้นใหม่

“เลกิครำ�่ครวญและตัง้สตซิะ ฉนัไม่มเีวล�ม�ระวงัหลงัให้แกหรอก

นะ” เลนยะยังทิ้งประโยคแห้งแล้งไว้ พร้อมหมุนตัวเดินนำ�ออกไป

โยชิฮ�ระต้องค่อยๆ เคลื่อนตัวม�ห�ท�โร่ที่หน้�แดงกำ่�จ�กก�ร

กลัน้สะอืน้ แม้จะเอ�ไม่อยูแ่ล้วกต็�ม เข�แตะบ่�เลก็เบ�ๆ พร้อมเอ่ยปลอบ
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“ถกูของท่�นเลนยะ ข้�ว่�ท่�นท�โร่เป็นคนทีค่วรระวงัตวัม�กทีส่ดุ 

เพร�ะถึงแม้ท่�นเป็นดวงวิญญ�ณแต่ก็ไม่ใช่คนต�ยแบบข้� ถ้�โดนกิน

วิญญ�ณก่อนจะห�ร่�งตัวเองเจอก็คงแย่นะขอรับ”

ท�โร่ต้องพยักหน้�ต�ม และป�ดนำ้�ต�ด้วยหลังมือ ก่อนยอมลอย

ต�มหลังเลนยะไป กระนั้นก็ยังส่งต�ขว�งใส่หลังเด็กส�ว ค�ดโทษเธอ 

ไม่ห�ย และสัญญ�กับตัวเองว่�จะไม่พูดกับเธอไปอีกหล�ยวัน…

“มาฮิโระจัง”

วิญญ�ณที่สัญญ�กับตัวเองดิบดีว่�จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนเป็นหมอผี

อกีพกัใหญ่ลอยวบูไปหลบข้�งตวัหมอผทีีว่่�โดยอตัโนมตั ิเมือ่อยู่ๆ  มเีสยีง

ของเดก็ผูห้ญงิเสยีงหนึง่สะท้อนแผ่วขึน้ม�บนระเบยีงท�งเดนิมดืๆ ห�ทีม่�

ที่ไปไม่ได้ ก่อนเข�จะร้องถ�มอย่�งตื่นๆ กับคนที่ตัวเองโกรธอยู่และจะ

ไม่พูดด้วยทันทีว่�

“เสียงอะไรน่ะ!”

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มเองก็ค่อยๆ ขยับก�ยม�ใกล้ตัวเลนยะ แต่

คล้�ยตั้งหลักเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะต�มม�ม�กกว่�ห�ท่ีหลบภัย

อย่�งท�โร่ แล้วถ�มเด็กส�วด้วยสีหน้�ที่จริงจังขึ้น

“ใช่หรือเปล่�ขอรับ”

เลนยะมองฝ่�คว�มมืดของท�งเดินที่ทอดย�ว เธอเงียบไปครู่ 

ร�วกับเว้นระยะใคร่ครวญ และตอบเนิบช้�

“ใช่ มีกลิ่นค�วเลือด…แล้วดูเหมือนกำ�ลังหิวม�กด้วย”
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ปัง!

ประตูห้องเรียนเคลื่อนตัวปิดต่อหน้�เข� และเสี้ยววิน�ทีต่อม� 

มือเรียวแข็งแรงก็ยื่นไปกระช�กมันเปิดใหม่ สัญช�ตญ�ณเฉียบคมทำ�ให้

ปฏิกิริย�โต้ตอบของเข�ฉับไว แต่ภ�ยในห้องเรียนท่ีควรมีหมอผีส�วกับ

พวกผีๆ ของเธออยู่กลับว่�งเปล่�

เลนยะและสองผปีระจำ�บ้�นหลงัค�สอีฐิห�ยไปต่อหน้�เข�ในเวล�

ไม่ถึงวิน�ที

กินเท็นชิต้องระบ�ยลมห�ยใจ เมื่อรู้ว่�ถูกโรงเรียนย�มคำ่�คืน 

เล่นง�นเข้�แล้ว 

มติทิีน่ี่ไว้ใจไม่ได้จรงิๆ อ�จจะยำ�่แย่กว่�ป่�กกัปีศ�จด้วยซำ�้ เพร�ะ

ไม่มีใครควบคุมไว้ พวกภูต ผี ปีศ�จที่นี่ถูกดึงดูดด้วยแรงขับบ�งอย่�งให้

ม�รวมตัวกัน ทำ�ให้แต่ละตนต่�งก็ทำ�ต�มใจตัวเอง ไม่ได้มีระบบหรือ

ระเบียบแบบทีป่่�กกัปีศ�จซึง่มเีข�เป็นเจ้�ปีศ�จคอยดแูล มนัถงึได้บดิเบีย้ว 

สับสนขน�ดนี้

เข�ต้องหันไปปร�ยต�คมมองท�งเดินท่ีเดินผ่�นม� ซึ่งเส้นท�งก็
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ถูกแปรเปลี่ยนเหมือนเข�ยืนอยู่คนละที่กับเมื่อกี้โดยสิ้นเชิง

ดวงต�สีเท�เรียวคมมองซ้�ยขว�บนท�งเดินมืดมิดเพ่ือประเมิน 

เสน้ท�ง แล้วตอ้งผอ่นลมห�ยใจอย�่งเบื่อหน่�ยอกีรอบก่อนก้�วออกจ�ก

ห้องเรียนตรงหน้� เริ่มต�มห�ตัวหมอผีส�วอย่�งไม่เต็มใจนัก

“มาฮิโระจัง”

“ละ…เลนยะ” ท�โร่ร้องคร�งชื่อคนข้�งตัวอย่�งขล�ดกลัว เมื่อ

เสยีงน่�ขนลกุแว่วผ่�นระเบยีงท�งเดนิมดืมดิม�อกี ซำ�้ยงัใกล้ม�กกว่�เดมิ 

และมีเสียงครืดคร�ดต�มม�ด้วย แม้เข�จะเป็นแค่ดวงวิญญ�ณ แต่

สญัช�ตญ�ณคว�มเป็นคนกย็งัอยูค่รบถ้วน และคว�มกลวัปกตขิองคนคอื

อะไร เข�ก็กลัวแบบนั้นเช่นกัน

แต่คนทีผ่น้ีอยจะขอให้ช่วยเป็นเกร�ะกำ�บงัให้ กลบัพลกิตวัออกไป 

และวิ่งไปจ�กจุดนั้นทันที

“เหวอ! ยัยบ้� เล่นวิ่งหนีไปดื้อๆ งี้เลยเหรอ!” 

ท�โร่ถึงกับต้องร้องต�มเสียงหลงกับหมอผีที่หันหลังหนีศัตรู

หน้�ต�เฉย ซำ้�จะหนีก็ไม่ยอมบอกเข�ก่อนด้วย ที่แย่กว่�คือโยชิฮ�ระก็

ลอยต�มหลังเลนยะได้ทันทีเหมือนนัดกันไว้ก่อน หรืออ่�นใจกันออกโดย

ไม่เผื่อเวล�ให้วิญญ�ณโง่ๆ อย่�งเข�คิดต�มทันแม้แต่น้อย

ท�โร่รบีลอยต�มหลงัเลนยะอย่�งรวดเร็ว ขณะส�ปแช่งเจ้�หล่อน

ในใจที่ทิ้งเข�ไว้ไม่บอกกล่�ว 

แต่ส�ยต�เจ้�กรรมที่มักระแวดระวังทุกอย่�งก็ทำ�ให้ผีน้อยแทบ

ร้องจ๊�ก เมื่อเผลอหันหลังไปมองอย่�งอดคว�มอย�กรู้ไม่ได้ แล้วเจอเข้�

กบัดวงต�สแีดงว�วโรจน์คูห่นึง่ผ่�นคว�มมดืไกลๆ บนเพด�น จ�กร่�งเง�

ตะคุ่มใหญ่โตบนนั้น ที่ไต่ต�มพวกเข�ม�ด้วยคว�มไวน่�กลัวจนขนหัวลุก 

ขณะมีเสียงตะโกนก้องจ�กมันด้วยว่� 

“ม�ฮิโระจัง!”

ฉันไม่ใช่มาฮิโระ!
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ท�โร่อย�กตะโกนเถียงออกไปพร้อมนำ้�ต� ไม่เข้�ใจว่�ทำ�ไมเจ้�

ปีศ�จนั่นถึงยำ้�ห�แต่ชื่อของคนที่ตัวเองกินเข้�ไปอยู่ได้ 

เลนยะที่วิ่งนำ�สองผีม� สะบัดเป้บนหลังออก แล้วรูดป�กกระเป๋�

ให้อ้�กว้�ง คว้�แผ่นยันต์ชุดใหญ่ม�เต็มมือ ก่อนตวัดป�พวกมันไปติดบน

ผนังอ�ค�รเรียนทั้งสองด้�นตลอดท�งที่ตนวิ่งผ่�น

“โอย ปีศ�จมนัไม่ได้อยูท่ีผ่นงันะ มนัอยูบ่นเพด�น!” ท�โร่ท้วงต�ม

เมื่อเห็นว่�หมอผีส�วใช้ยันต์ไปกับพื้นที่เปล่�ๆ สองข้�งท�ง ทั้งที่ศัตรูมัน

อยู่เหนือหัวแท้ๆ

แต่เธอก็ยังทำ�หูทวนลมไม่ยอมหันม�ตอบ หรือหยุดมือของตัวเอง 

ขณะท�โร่รับรู้ถึงคว�มเย็นว�บที่สันหลัง โดยแทบไม่ต้องคิด เข�แน่ใจ

แล้วว่� ‘มัน’ ม�ประชิดอยู่เหนือหัวพวกเข�แล้ว

จะทำาอะไรก็รีบทำาสิยัยบ้า!…ผีน้อยได้แต่ด่�กึ่งอ้อนวอนในใจกับ 

เด็กส�วผมสีนำ้�ต�ลประบ่� ที่มักทำ�ทุกอย่�งโดยไม่เคยคิดจะบอกใคร 

ก่อนล่วงหน้�เลย

ยันต์แผ่นสุดท้�ยถูกแปะลงหน้�ประตูห้องวิทย�ศ�สตร์ เว้นพื้นที่

ไม่กี่เมตรก่อนถึงสุดท�งระเบียงไว้ที่ไม่ติดยันต์ ก่อนเลนยะจะหยุดเท้�

และหมนุตวักลบัม�เผชญิหน้�กบัเง�ดำ�ใหญ่โตพร้อมว�งกระเป๋�เป้ลงข้�ง

ตัว ประส�นมือและเปลี่ยนรูปมือรวดเร็วต�มค�ถ�เก้�อักขระ

“ริน – เบียว – โต – ฉะ – ไค – จิน – เร็ทสึ – ไซ – เซ็น 

ตรึง!”

ท�โร่รูส้กึเหมอืนมกีระแสไฟแล่นเฉยีดแผ่นหลงัตนตอนทีล่อยเข้�

ม�ถึงเขตที่เลนยะยืนอยู่ ก่อนเธอจะร่�ยอ�คมจบแบบเฉียดฉิว และเมื่อ

หันหลงักลบัไปมอง ผน้ีอยกรู้็สกึทัง้โล่งอกและเสยีวว�บไปทัง้ตวั เมือ่แผ่น

ยนัต์นบัสบิแผ่นทีแ่ปะไว้ของเลนยะส่งกระแสไฟทีเ่หมอืนเชอืกพุง่ออกม�

ตวดัรดัแขนข�และร่�งก�ยของศตัรูทีต่�มไล่พวกเข�ม� ตรงึมนัให้ค้�งนิง่

กล�งอ�ก�ศในท่�ที่กำ�ลังกระโจนเข้�ใส่พอดิบพอดี

“ยนัต์ทีท่่�นเลนยะแปะไว้ป้องกนัโรงเรยีนย�มคำ�่คนืเปลีย่นสถ�นที่
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และร่�ยอ�คมตรึงไปพร้อมกันน่ะขอรับ” 

โยชิฮ�ระตอบคำ�ถ�มที่ค้�งค�ของท�โร่แทนเลนยะ เมื่อทุกอย่�ง

ดจูะปลอดภัยขึน้ ขณะจบัจ้องไปเบือ้งหน้�ยงัผูท้ีถ่กูพนัธน�ก�รด้วยอ�คม

จ�กแผ่นยันต์

สิ่งที่ถูกรัดตรึงและพย�ย�มดิ้นรนห�ท�งให้แขนข�ขยับได้ต่อนั้น 

มีรูปร่�งที่ใกล้เคียงกับมนุษย์อยู่หล�ยส่วน แต่สูงใหญ่กว่�ม�ก ผิวหนัง

หย�บขรุขระสีเท�อมเขียว แขนข�ย�วเหยียดผิดรูปแต่เห็นชัดถึงกล้�ม

เนือ้แขง็แกร่ง เลบ็มอืเลบ็เท้�แหลมคมเป็นกรงเลบ็ ใบหน้�ย�วลงม�เพือ่

รับกับข�กรรไกรใหญ่กว้�ง นัยน์ต�โตปูดโปนมีสีแดงสดมองเหย่ืออย่�ง

หิวกระห�ย สิ่งที่เด่นชัดที่สุดคือเขี้ยวย�วโง้งที่มุมป�กสองข้�ง และเข�

เล็กๆ คู่หนึ่งบนศีรษะใต้กลุ่มผมสีดำ�ย�วหย�บกระด้�งไม่เป็นทรง

“ยกัษ์โอนิจริงๆ ด้วย…แต่แย่กว่�ทีค่ดิไว้เยอะเลย” เลนยะขมวดคิว้

มองมันอย่�งไม่ชอบใจชัดเจน ย�มเห็นปีศ�จที่เธอต้องจัดก�รเต็มต�

แต่คำ�ว่� ‘แย่กว่าที่คิดไว้เยอะเลย’ ของเธอกลับทำ�ให้ท�โร่รีบหัน

ไปถ�มทันที

“ร้�ยก�จจนจัดก�รไม่ได้เลยเหรอ”

“เปล่� เป็นแค่ปีศ�จเพิ่งเกิดแถมกินเหยื่อไปคนเดียว ยังกระจอก

เกินกว่�จะเปลืองแผ่นยันต์ขน�ดนี้ด้วยซำ้�”

“เหยื่อคนเดียว…” วิญญ�ณเด็กช�ยขมวดคิ้วขึ้นพลันมองสลับ 

ไปม�ระหว่�งหน้�เลนยะกบัยกัษ์ตรงหน้�ทีย่งัดิน้รนในอ�คมแน่นหน� แม้

จะไม่เป็นผลก็ต�ม และเอ่ยขึ้นใหม่อย่�งไม่เข้�ใจ “กินไปสองไม่ใช่เหรอ 

ก็ม�ฮิโระกับยู…”

“แค่คนเดียว” หมอผีส�วแทรกคำ�ห้วนๆ ก่อนอีกฝ่�ยจะทันเอ่ยจบ 

พล�งสำ�ทับนิ่งเฉย “คนที่ถูกกินมีแค่เด็กที่ชื่อม�ฮิโระ ส่วนอีกคนน่ะไม่ได้

ถูกกินหรอก…ถึงได้บอกว่�แย่กว่�ที่คิดไง”

ท�โร่พย�ย�มรวบรวมทุกคำ�พูดของเด็กส�วม�คิดทบทวนอีกคร้ัง 

แต่ก็ยังแปลคว�มหม�ยในสิ่งที่เธออธิบ�ยไม่ออก 
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เลนยะบอกเองว่�ทั้งยูกิและม�ฮิโระต�ยแล้วทั้งคู่ ซึ่งถูกกินโดย

ยกัษ์ตนนี ้แล้วทำ�ไมตอนนีถ้งึม�กลบัคำ�ดือ้ๆ ว่�มแีค่ม�ฮโิระคนเดยีวทีถ่กู

กิน ส่วนยูกิไม่ได้ถูกกิน…แล้วถ้�ยูกิไม่ได้ถูกกิน ตอนนี้เธออยู่ที่ไหนล่ะ 

“หม�ยคว�มว่�ไง” เมือ่ทำ�ยงัไงกไ็ม่อ�จเข้�ใจสิง่ทีเ่ธอบอก ผน้ีอย

ก็ต้องหันไปขมวดคิ้วถ�มอีกครั้ง

ทั้งวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มและหมอผีส�วต่�งเงียบไปครู่หนึ่ง เมื่อ 

ท�โร่มองพวกเข�ด้วยดวงต�กลมโตทีแ่สดงถงึคว�มไม่เข้�ใจอย่�งสตัย์ซือ่ 

…ซื่อจนน่�หงุดหงิดสำ�หรับคนเป็นหมอผี 

โยชิฮ�ระจำ�ต้องระบ�ยลมห�ยใจแผ่วเล็กน้อย ก่อนเป็นฝ่�ยตอบ

“หม�ยคว�มว่�ยักษ์ตนนี้เกิดขึ้นจ�กมนุษย์…”

“หม�ยคว�มว่�ตรงหน้�แกคือท�ค�โน่ ยูกิไง”

“ห�!?”

วญิญ�ณเดก็ช�ยอทุ�น พร้อมหนัหน้�กลบัไปมองเลนยะเพร�ะสิง่

ที่ได้ยนิ และต้องจ้องมองสหีน้�เฉยช� ทว่�ไม่มแีววล้อเล่นของหมอผสี�ว

อยู่ครู่ใหญ่

เข�กล�ยเป็นคนทีเ่งอะงะ สบัสน ขณะหมนุศรีษะกลบัไปมองยกัษ์

ตัวใหญ่น่�กลวัเบือ้งหลงัใหม่ แล้วตวดัม�มองโยชฮิ�ระทีม่สีหีน้�ลำ�บ�กใจ

นิดๆ กบัเลนยะทีย่นืเท้�สะเอว เลกิคิว้ขึน้ข้�ง ไม่แยแสอะไรนกัอกีครูห่นึง่

อะไร ยักษ์นี่คือยูกิ เรื่องอะไร ล้อเล่นเหรอ ยูกิจะเป็นเจ้าสัตว์

ประหลาดน่ีได้ไง เดก็ผูห้ญงิตวัเลก็ๆ จะกลายเป็นปีศาจทีก่นิคนได้ยงัไง!...

เข�รู้สึกในคอเหนียวหนืด แต่ก็พย�ย�มอ้�ป�กเอ่ยอย่�งติดๆ ขัดๆ 

“อะไร…ไม่…มัน…นี่มันปีศ�จนะ…”

“ลองฟังเสียงมันให้ดีสิ มีเสียงใครซ้อนอยู่” เลนยะพยักพเยิดหน้�

ใส่ยักษ์ที่คร�งครืดคร�ดตรงหน้� 

แต่ยังไม่ทันที่เข�จะได้ตั้งใจฟังให้ดี มันก็คร�งออกม�อีกครั้ง

“ม�…ฮิโระจัง…”

มีเสียงเด็กผู้หญิงซ้อนอยู่!
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ท�โร่ถอยกรูดออกไปทนัท ีตกใจและผว�กลวักบัคว�มจรงิที่ไม่ได้

ค�ดคิดไว้

“ทำ�ไมเป็นแบบนี้!” เข�ร้องอุท�น แทบไม่เชื่อส�ยต�…ทำ�ไมเด็ก 

ผู้หญิงอย่�งยูกิถึงกล�ยเป็นแบบนี้ได้ เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ด้วยงั้นเหรอ 

มนุษย์กล�ยเป็นปีศ�จน่ะนะ!

แต่เลนยะกลับเดินเข้�ไปห�ร่�งใหญ่โตท่ีถูกตรึงกล�งอ�ก�ศ

เหมือนแมลงที่ติดอยู่ในใยแมงมุม และจ้องมองนัยน์ต�ปูดโปนของมัน

ร�วกบัห�บ�งสิง่ในนัน้ แต่ยกัษ์ตรงหน้�กลบัพย�ย�มอ้�ป�ก ยืน่หวัจะงบั

เธอแทน เหมือนมันทำ�ทุกอย่�งไปต�มสัญช�ตญ�ณเท่�นั้น

“ก�ฝ�กยักษ�” เลนยะว่� “ยักษ์โอนิมีหล�ยประเภท บ�งประเภท

ทำ�ง�นรับใช้เอมม�โอ5  ในนรก บ�งประเภทก็ถือศีลเป็นข้�รับใช้ของ

พระพุทธเจ้� แต่ส่วนใหญ่ที่เห็นในโลกของเร�คือ ร�กษส กินคนเพื่อ

ทดแทนบ�ปของตัวเอง ซึ่งมีบ�งคว�มเชื่อว่�ยักษ์โอนิเกิดจ�กวิญญ�ณ

หญงิส�วทีก่่อนต�ยมแีต่คว�มรษิย�ชงิชงัเคยีดแค้น…ก�ฝ�กยกัษ�เลยมกั

เอ�ม�ใช้กับผู้หญิงเป็นหลัก”

“ใช้เหรอ” วิญญ�ณเด็กช�ยอุท�นด้วยสีหน้�ไม่เชื่อสิ่งท่ีได้ยิน

ม�กกว่�เดมิ เพร�ะหมอผสี�วพดูร�วกบัว่�เหล่�หญงิส�วเป็นแค่เครือ่งมอื

อะไรสักอย่�งที่เอ�ม�ใช้กับเรื่องเลวร้�ยแบบนี้ได้ง่�ยๆ

“มันเป็นวิช�เก่�แก่และนอกรีตอย่�งที่สุดของพวกนักเวทที่มักใช้

ปีศ�จเป็นท�สบริว�ร น้อยคนม�กๆ จะใช้ เป็นเพร�ะไม่ใช่แค่ต้องเก่ง

แบบอัจฉริยะม�เกิด แต่ต้องเลวสุดขั้วด้วยถึงจะทำ�ได้” 

เธอผละตัวถอยหลังออกม� แต่ส�ยต�ยังจับจ้องยักษ์ที่มองเธอ

กลับอย่�งหิวกระห�ย

“ยัยนี่คงถูกฝังก�ฝ�กยักษ�ลงไปท�งใดท�งหนึ่ง แล้วหล่อเลี้ยง

5 เอมม�โอ คือพญ�ยมร�ชในคว�มเชื่อของญี่ปุ่น เป็นผู้ตัดสินคดีคว�มในนรก ว่�

วิญญ�ณดวงใดจะต้องใช้กรรมในนรกขุมไหน
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ด้วยจิตด้�นมืดจนถึงขีดสุด ถึงฉีกร่�งเนื้อตัวเองออกม� แต่ก็ยังมีคว�ม

ทรงจำ�สุดท้�ยก่อนคว�มเป็นมนุษย์จะหมดไป เลยเรียกห�แต่ชื่อคนที ่

ตัวเองเห็นเป็นคนสุดท้�ย แต่กินเป็นคนแรกตลอดเวล�แบบนี้” 

และทิ้งหัวตัวเองไว้แบบนั้นด้วย...เลนยะต่อประโยคสุดท้�ยในใจ

และแน่ใจแล้วว่�ทำ�ไมหัวของท�ค�โน่ ยูกิ ถึงไม่ถูกกิน แต่ถูกทิ้งไว้แทน

เพร�ะยังหลงเหลือจิตสำ�นึกของคว�มเป็นมนุษย์อยู่ จึงเก็บหัว 

ตัวเองไว้ แต่พอเวล�ผ่�นไปสำ�นึกนั่นก็เริ่มจ�งลงเรื่อยๆ จนไม่เหลือ ถึง

ทิ้งศีรษะตัวเองในที่สุด ก่อน ผอ.โยโคจะไปเจอเข้� ส่วนเศษซ�กที่เหลือ

ก็คงถูกโรงเรียนย�มคำ่�คืนจัดก�รไป

เรื่องน่�กลัวที่ได้ฟังทำ�ให้ท�โร่ต้องลอบกลืนนำ้�ล�ยอีกครั้ง ยังไม่

อย�กเชือ่ว่�จะมีใครทีช่ัว่ร้�ยขน�ดนัน้ หรือจะมอีะไรม�ทำ�ให้มนษุย์เป็นๆ 

คนหนึ่งกล�ยเป็นยักษ์ได้จริงๆ

“แต่ยูกิเป็นเด็กดีจะต�ยนะ…”

“ยิ่งภ�ยนอกดูเป็นเด็กดีม�กเท่�ไร ภ�ยในก็ยิ่งดำ�มืดม�กเท่�นั้น 

คนที่เก็บกดอะไรไว้ตลอดน่ะเวล�ระเบิดมันจะย่ิงรุนแรง แล้วสภ�พ

แวดล้อมแม่น่ันกเ็ป็นตวัหล่อหลอมชัน้ดเีลย ทัง้เพือ่นทีช่อบว่�ร้�ยลบัหลงั 

ทัง้พ่อทีช่อบบงัคบักดดนัทกุอย่�ง ไม่เคยเป็นจดุเด่น ไม่เคยมคีว�มสำ�คญั

กบัใคร ไม่อย่�งนัน้คงไม่เอ�ทัง้ชวีติตวัเองทัง้หมดไปแขวนไว้กบัไอ้แฟนที่

คุยผ่�นเมสเสจอย่�งเดียวแบบนั้นหรอก”

วญิญ�ณเดก็ช�ยเม้มป�กกลำ�้กลนืคว�มจรงิ และก้มหน้�เมือ่ไม่มี

อะไรจะโต้แย้งอกี เพร�ะเข�เองกรู้็ว่�กลุม่เพือ่นของยกูเิป็นยงัไงเมือ่เหน็

กับต�ม�วันนี้

ทั้งที่ยูกิและม�ฮิโระห�ยตัวไป แทนที่พวกเธอจะเป็นห่วง กลับ

นินท�ไปในท�งร้�ยๆ ต่�งๆ น�น� และไม่ได้แยแสอะไรเลยแม้แต่นดิเดยีว 

ยูกิก็คงจะรู้นิสัยพวกนี้ของเพื่อนตนตั้งแต่แรกแล้ว

ในช่องอกเหมอืนว่�งเปล่� อ�จเพร�ะเป็นครัง้แรกทีเ่ข�เพิง่รบัรูว่้�

โลกใบน้ีใช้ชวีติอยูไ่ด้ย�กกว่�ทีเ่คยรู้ คนเร�ส�ม�รถชัว่ร้�ยและกล�ยเป็น
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สิง่ชัว่ร้�ยได้ง่�ยด�ยจนเหมอืนเป็นเรือ่งตลก คนทีเ่ร�บอกว่�รูจ้กัด ีคว�ม

จริงเร�อ�จไม่รู้จักอะไรเข�สักอย่�งเดียว…

แต่เข�จะปล่อยให้เลนยะฆ่�ยักษ์ตัวนี้ ทั้งท่ีคว�มจริงมันคือยูก ิ

อย่�งนั้นเหรอ 

“แต่…แต่นั่นก็หม�ยถึงมีคนใช้วิช�ก�ฝ�กอะไรนั่นกับเธอจริงๆ  

ใช่ไหม งั้นเร�ควรจะห�ตัวเจ้�นั่นใช่ไหม ไม่ใช่ม�โยนโทษทั้งหมดให้ยูกิ” 

เลนยะต้องเลิกคิ้วขึ้นข้�งกับประโยคงึมงำ�ของท�โร่ ซึ่งเหมือน

คร�วนี้จ�กก�รรับคว�มจริงไม่ได้จนเปลี่ยนม�เป็นห�ท�งปกป้องแทน…

เป็นคว�มพย�ย�มที่ไร้คว�มหม�ยสำ�หรับคนฟังจนน่�หงุดหงิด

“น่ันไม่ใช่เรือ่งของฉนั ฉนัมหีน้�ทีแ่ค่จดัก�รกบัปัญห�ในโรงเรยีนนี ้

…ฆ่�ยักษ์นี่ นั่นคือจบ”

คำ�ตอบของเลนยะช่�งฟังเหลอืคว�มเป็นมนษุย์น้อยลงทกุทสีำ�หรบั

ท�โร่ กระนั้นเข�ก็ยังโต้แย้ง

“แต่ยักษ์ตนนี้เป็นมนุษย์นะ ช่วยเธอสิ ช่วยให้เป็นมนุษย์เหมือน

เดมิไง เธอมอี�คมมพีลงัวญิญ�ณอะไรนัน่ แล้วเป็นตระกลูนกัปร�บปีศ�จ

ใหญ่โตแค่…”

“ฉันเป็นหมอผี ไม่ใช่พระเจ้� ท�โร่” 

ท�โร่สะอกึ เงยีบทนัทกีบัคำ�สวนเฉยีบตรงจ�กหมอผสี�ว ก่อนเธอ

จะสำ�ทับให้เข�รู้สึกจุกแน่นยิ่งกว่�เดิมว่�

“และก็ช่วยไม่ได้ตั้งแต่ยัยนั่นยอมให้ตัวเองตกตำ่�จนอยู่ในสภ�พนี้

แล้ว ที่สำ�คัญ…ก�รกินคนไปแล้วครั้งหนึ่ง นั่นคือย้อนกลับไม่ได้อีก” 

“อีกอย่�งก�ยเนื้อก็ไม่มีแล้ว เท่�กับว่�ต�ยไปแล้วนั่นแหละขอรับ

ท่�นท�โร่” โยชิฮ�ระเพิ่มเติมเหตุผลม�อีก

แม้นำ้�เสียงของวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มจะไม่ฟังใจร้�ยเหมือนเลนยะ 

แต่ท�โร่ก็ต้องกลืนก้อนแข็งๆ ลงคออีกครั้งกับเหตุผลทั้งหมดที่ได้ฟัง ยิ่ง

สบเข้�กบัดวงต�สนีำ�้เงนิน่�เกรงข�มของคนเป็นหมอผทีีม่องม�ด้วยคว�ม

เย็นช�เมินเฉย เข�ยิ่งรู้สึกเหมือนตัวเองเคว้งคว้�งอยู่คนเดียวท่�มกล�ง
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คว�มสิ้นหวัง

ท่�ท�งทีย่งัไม่อย�กยอมรบัของท�โร่ทำ�ให้โยชฮิ�ระต้องอธบิ�ยขึน้

ใหม่

“วธิกีำ�จดัเป็นสิง่ทีด่ทีีส่ดุ อย่�งน้อยวญิญ�ณกจ็ะหลดุจ�กกงกรรม

นี้ไปสู่ภพหน้�ได้นะขอรับ”

ท�โร่หันกลบัไปมองยงัวญิญ�ณซ�มไูรอย่�งมคีว�มหวงัขึน้ม� แต่

เพยีงวบูเดยีวคว�มรู้สกึโล่งอกทีม่กีถ็กูทำ�ล�ยด้วยประโยคทีแ่ทรกม�ของ

เลนยะว่�

“จะได้หรือ เล่นฆ่�คนไปแล้วแบบนี้จะโดนล�กลงนรกละสิไม่ว่�…

คว�มจริงหลังต�ย วิญญ�ณทั้งหมดก็ต้องลงนรกไปตัดสินกรรมท่ีทำ�ม�

ก่อนอยู่แล้ว ไม่ได้อยู่ๆ ไปเกิดใหม่ได้เลยซะหน่อย”

ดวงต�ท�โร่พร่�ด้วยนำ้�ต�หนักกว่�เดิมทันที เพร�ะยัยหมอผีที่

เหยียบยำ่�หัวใจคนอื่นแบบไม่สนสถ�นก�รณ์ จนโยชิฮ�ระต้องรีบแก้คำ�

แทนเด็กส�วรวดเร็ว 

“ได้แน่นอนขอรบั ถ้�วญิญ�ณได้รับก�รชำ�ระแล้วต้องไปสูส่คุตไิด้

แน่” เข�ยำ้�หนักแน่นและส่งยิ้มมั่นใจให้วิญญ�ณเด็กช�ย แม้จะเป็นก�ร

ปั้นแต่งที่ดูฝืดเคืองเต็มที

“เออ ปลอบใจกันเข้�ไป มันขี้ขล�ดไม่ห�ยก็เพร�ะมีหลังแกให้ไป

ซ่อนตลอดเวล�นั่นแหละ” เลนยะถ�กถ�งอย่�งไม่เลิกร�

โยชิฮ�ระหันไปโต้อย่�งเหนื่อยใจ “แต่นี่ไม่ใช่เร่ืองปกติของท่�น 

ท�โร่นะขอรับ”

“แล้วยังกับฉันได้เห็นคนกล�ยเป็นยักษ์ทุกวันงั้นสิ” 

เป็นคำ�เถียงที่วิญญ�ณประจำ�ตระกูลต้องกุมขมับ ยอมรับเลยว่�

ไม่รูจ้ะแย้งอะไรเธอต่อจริงๆ แต่คว�มหนกัใจในนสิยัของเดก็ส�วทีต่นดแูล

ม�ตั้งแต่เกิดต้องหยุดแค่นั้น เมื่อเข�รู้ดีว่�ต้องเร่ิมง�นของตนย�มท่ีเห็น

เลนยะก้มไปหยิบสร้อยประคำ�ออกจ�กกระเป๋�เป้

“เข้�ทรงหรือขอรับ” โยชิฮ�ระลอยม�กระซิบถ�มให้แน่ใจ
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“ก็ต้องฆ่�ก�ยหย�บแล้วชำ�ระก�ยละเอียดนี่ ใช้ของคร่ึงภพมัน

แน่นอนที่สุด…แล้วก็ไวที่สุดด้วย” เธอตอบ

โยชฮิ�ระพยกัหน้�รับรู้และเข้�ใจ ก่อนหนัไปส่งยิม้ให้ท�โร่สบ�ยใจ

ขึ้นว่� จะไม่มีวิญญ�ณดวงไหนต้องตกนรกอย่�งที่เข�กลัว

และเมื่อทุกอย่�งพร้อม เลนยะก็หลับต�ลง พนมมือพร้อมประกบ

สร้อยประคำ�ไว้ตรงกล�งฝ่�มือ ก่อนจะเริ่มก�รเข้�ทรง

“ขอพลงัธรรมช�ต ิและเทพทัง้แปดล้�นเปิดประตแูห่งปรภพ เชือ่ม

ส�มโลกเป็นหนึ่ง…ประทับร่�ง!”   

ร่�งวญิญ�ณของซ�มไูรหนุม่ถกูดงึให้เข้�ม�สวมในร่�งของหมอผี

ส�ว เหมือนภ�พที่ถูกซ้อนทับ ร่�งก�ยเข�ค่อยๆ ประส�นกับร่�งของ 

เด็กส�วที่ยืนนิ่ง จนกระทั่งดวงวิญญ�ณทั้งหมดของซ�มูไรหนุ่มห�ยไป

จ�กส�ยต�

และเมื่อเลนยะเปิดเปลือกต�อีกครั้ง ดวงต�สีอำ�พันเฉียบคม

ประดจุดวงต�เหยีย่วกเ็ผยขึน้ม�แทนดวงต�สนีำ�้เงนิของเจ้�ของร่�ง ขณะ

ด�บที่เคยเป็นวัตถุวิญญ�ณกล�งหลังของโยชิฮ�ระกลับกล�ยเป็นวัตถุท่ี

จับต้องได้และไปปร�กฏอยู่บนหลังของเด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลแทน

เวล�นี้ด�บของเข�คือของครึ่งภพที่เลนยะบอก เพร�ะเมื่อของท่ี

เป็นธ�ตุวิญญ�ณถูกผนวกรวมกับก�ยเนื้อของผู้เป็นร่�งทรง วัตถุเหล่�นี้

จะกล�ยเป็นของครึง่ภพทีส่�ม�รถสมัผสัได้ทัง้สิง่ของในภพของมนษุย์และ

สิ่งของในภพของภูตผีปีศ�จ จับต้องได้ทั้งก�ยละเอียดและก�ยหย�บ 

โยชิฮ�ระในร่�งเลนยะกระชับด�บคู่ใจกล�งหลังและชักออกม�

อย่�งคล่องแคล่ว ก่อนหยบิขวดแก้วทีม่ผ้ี�ยนัต์ปิดอยูบ่นป�กขวดออกจ�ก

กระเป๋�เป้ ดงึผ้�ยนัต์ออกร�ดของเหลวสีใสจ�กขวดแก้วไปทีค่มด�บพล�ง

เอ่ยด้วยนำ้�เสียงนุ่มนวล ทว่�ก็เย็นเยียบไปพร้อมกัน โดยยักษ์โอนิยังคง

ดิ้นรนในอ�คมกักขังตรงหน้�

“ไม่ต้องกังวล ข้�จะจัดก�รภ�ยในด�บเดียว” 

นำ�้เสยีงทีเ่คยสงูของเจ้�ของร่�งบดันีก้ล�ยเป็นนำ�้เสยีงตำ�่ห้�วของ
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วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม

โยชิฮ�ระในร่�งเลนยะจับด�บค�ต�นะด้วยมือข้�งหนึ่ง ว�งมันให้

ขน�นกบัแขน และดดีเท้�เข้�ห�เป้�หม�ยฉบัพลนั รวดเรว็ร�วส�ยฟ้�ฟ�ด 

และเฉียบคมไม่ต่�งจ�กด�บในมือ…

กินเท็นชิเดินวนกลับมาจุดเดิมเป็นครั้งที่สามได้แล้ว ในหัวที่เย็น 

ม�เสมอชักจะละล�ยด้วยคว�มหงุดหงิดเล็กๆ แม้จะไม่ได้แสดงอ�ก�ร

ออกม�ท�งสีหน้�ก็ต�ม 

ทั้งก�รฟังเสียงและรับรู้กลิ่นที่ฉับไว เวล�นี้กลับใช้ประโยชน์อะไร

ไม่ได้กบัสถ�นทีน่ีเ้ลย ทกุสิง่ทกุอย่�งเหมอืนเข�วงกตทีล่่อให้เหยือ่เดนิวน

จนหมดแรง แล้วพอสบโอก�ส ปีศ�จทีแ่อบซ่อนอยูก่จ็ะกระโจนม�จบักนิ 

กินเท็นชิรู้สึกร�วกับตนเองหูหนวกต�บอดขึ้นม�เสียเฉยๆ เข�

พย�ย�มเงี่ยหูเรียวแหลมอีกรอบ เผื่อว่�อ�จจะจับสัมผัสอะไรได้บ้�ง แต่

ผลก็ออกม�เหมือนเดิม มองไปท�งไหนก็มีแต่ผนังของอ�ค�รเรียน…

ครืด…

ร่�งสูงสง่�กระโจนตัวออกห่�งผนังรวดเร็วต�มสัญช�ตญ�ณสัตว์ 

เม่ือส�ยต�จบับ�งสิง่ทีเ่คลือ่นไหวได้จ�กด้�นขว�มอื ก่อนเข�จะหรีน่ยัน์ต�

คมเพ่งพินิจเจ้�สิ่งที่เคลื่อนตัวช้�ๆ นั่นใหม่ 

ผนังตัวอ�ค�รที่เป็นซีเมนต์มีบ�งอย่�งขยับไปม�อยู่ข้�งใต้พ้ืนผิว

จนเห็นเป็นระลอกคลื่น และเมื่อจับจ้องให้ดี ระลอกคลื่นนั่นกลับปร�กฏ

เป็นรูปร่�งเหมือนกับมนุษย์ม�กม�ยที่แหวกว่�ยเบียดเสียดกันอยู่

กินเท็นชิชักหัวคิ้วชนกันทันที ใบหน้�คมงดง�มบ่งบอกถึงคว�ม

โมโหกับสิ่งที่เกิดขึ้น

นีส่นิะ ตวัจรงิของโรงเรียนย�มคำ�่คนื วญิญ�ณสมัภเวสทีี่ไม่ไปผดุ

ไปเกดิ ผสมกบัคว�มมดืดำ�ของจิตใจมนษุย์เป็นๆ ทีส่ะสมจ�กเดก็นกัเรยีน

ที่นี่จนมีพลังขน�ดนี้ได้

“อยูก่บัเจ้�เดก็นัน่ไม่เคยเจอเรือ่งดเีลย” เข�บ่นงมึงำ�อย่�งเสยีไม่ได้
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เมื่อรู้แล้วว่�ตนคือเหยื่อที่ถูกเล็ง

และเพยีงไม่ถงึน�ท ีสนุขัป่�หนุม่กร็บัรูไ้ด้ว่�รอบตวักล�ยเป็นกบัดกั

จับตัวเข�เอง เมื่อผนังทั้งหมดตลอดท�งเดินย�วๆ เริ่มมีบ�งสิ่งขยับไหว

ไปม�ไม่เป็นรูปทรงขึ้นเรื่อยๆ และขย�ยตัวออกกว้�งขึ้น คว�มสว่�งจ�ก

แสงจันทร์ก็กำ�ลังถูกกลืนกินด้วยร่�งก�ยที่คืบคล�นในพ้ืนผิวของวัตถุทุก

อย่�งในชั้นนี้

ชัว่จงัหวะทีส่นุขัป่�หนุม่เงยมองก�รเปลีย่นแปลงทีน่่�สะอดิสะเอยีน 

ร่�งมนุษย์หล�ยร่�งใต้ผนังใกล้ตัวก็เริ่มยื่นมือและร่�งก�ยออกม�ห�

ร�วกับจะจับตัวเข�ให้ได้

กนิเทน็ชชิกัด�บค�ต�นะออกม�จ�กฝักและฟันร่�งที่ใกล้ทีส่ดุอย่�ง

รวดเร็ว ไม่ปล่อยให้พวกมันมีโอก�สแม้แต่แตะต้อง 

ทว่�แม้ร่�งนัน้จะแตกสล�ยง่�ยด�ย แต่กก่็อตวัใหม่อกีครัง้เหมอืน

ก้อนดินนำ้�มันทันทีเช่นกัน

ใบหน้�คมขมวดคิ้วแน่นยิ่งขึ้น ศัตรูไม่ใช่ร่�งต้นที่มีเลือดเนื้อ แต่

เป็นเหมือนอวัยวะส่วนหนึ่งของสิ่งที่ ใหญ่โตกว่�ม�ก…โรงเรียนนี้ท้ัง

โรงเรียน นั่นคือตัวตนจริงๆ ของโรงเรียนย�มคำ่�คืน เป็นคำ�ส�ปอ�ถรรพ์

ที่ใช้แค่พลังปีศ�จหรืออ�วุธม�จัดก�รไม่ได้ ถ้�จะกำ�จัดมันมีแต่ต้องให้ 

พระเป็นร้อยรปูม�ทำ�พธิชีำ�ระล้�ง แถมดีไม่ดจีะไม่สำ�เรจ็ด้วย เมือ่อำ�น�จ

รุนแรงขน�ดนี้ รวมถึงอ�จถูกคำ�ส�ปย้อนเข้�ตัวแทน

เพร�ะแบบนีส้นิะ โซเคนโย เลนยะถงึปล่อยพวกมนัไว้ ไม่ทำ�อะไร 

เมื่อตัวเธอเองก็ไม่อ�จกำ�จัดมันได้ด้วยตัวคนเดียว และโยโค มิโนะ ถึง

ต้องมีหมอผีประจำ�โรงเรียนไว้ ไม่ให้พระม�ทำ�พิธีขับไล่ เพร�ะอ�จเสี่ยง

ทำ�ให้คำ�ส�ปกระจ�ยออกไป และอ�จทำ�ให้คนม�ทำ�พธิตีกเป็นเหยือ่เสยีเอง

“ช่�งห�ง�นให้ข้�ทำ�จริงๆ เจ้�เด็กนั่น”

สถ�นก�รณ์เลวร้�ยที่สุดครั้งแรกของเจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จ

ทำ�เอ�เข�ต้องโยนโทษไปให้แม่ตัวดีที่ตอนนี้ไม่อยู่  

และเม่ือไม่อ�จโต้ตอบ หรือโจมตีได้ เข�กใ็ช้คมด�บป�ดฝ่�มอืสอง
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ข้�งของตนจนเลอืดสแีดงซมึออกม� ก่อนย่อก�ยลงนัง่ชนัเข่�ข้�งหนึง่กบั

พืน้ ป้�ยเลอืดสดๆ บนพืน้อ�ค�รรอบตวัเป็นวงกลมและร่�ยค�ถ�ป้องกนั

แทน

แสงสว่�งว�บขึน้ต�มรอยเลอืดทีป่�ดไว้ ทำ�ให้ร่�งของศตัรยู่�งกร�ย 

เข้�ม�ใกล้ตัวเข�ไม่ได้ แต่เจ้�ปีศ�จก็รู้ดีว่�คงป้องกันได้ไม่น�นแน่ ถึง

ขน�ดต้องร้องบ่นกับตัวเอง

“จิตใจของมนุษย์นี่ยังโสโครกไม่เปลี่ยนแปลงเลย ถ้�ข้�ไม่อยู่ใน

สภ�พที่ใช้อำ�น�จได้แค่ครึ่งเดียวละก็…”  

เม็ดเหงื่อเริ่มไหลผ่�นข้�งแก้มของสุนัขป่�หนุ่ม อ�คมป้องกันนั้น

ถือเป็นสิ่งที่ใช้พลังม�กกว่�ก�รโจมตี เพร�ะต้องส่งพลังของตนสร้�ง

เกร�ะให้แข็งแรงพอเสมอ แปลว่�เข�จะเสียแรงและพลังออกไปเร่ือยๆ 

ไม่มีก�รหยุดพัก เหมือนเปิดก๊อกนำ้�ให้ไหลตลอดเวล� และด้วยอำ�น�จที่

เหลือแค่ครึ่งเดียวกับคำ�ส�ปที่รุนแรงขน�ดนี้ เข�ไม่รู้ว่�ตนจะทนได้น�น

แค่ไหน

ครั้งนี้ควรจะโยนโทษให้ใคร ระหว่�งหมอผีส�วที่ทำ�ให้เข�ตกอยู่

ในสภ�พนี้ หรือโทษตัวเองที่ดันบ้�จี้ต�มคำ�ขู่ของเจ้�หล่อนดี

ฟ้าว!

ครืด!

ด�บย�วพุง่เข้�ห�ยกัษ์โอนใินอ�คม แต่ก่อนทีค่มด�บของโยชฮิ�ระ

ในร่�งเลนยะจะถึงตัวมัน กำ�แพงหน�ที่พุ่งม�จ�กผนังด้�นหนึ่งร�วกับ

เล่นกล ก็เคลื่อนตัวม�กั้นกล�งเข�กับยักษ์ตรงหน้�เหมือนนกรู้  

เป็นอีกคร้ังที่โรงเรียนย�มคำ่�คืนเล่นง�นพวกเข� เมื่อแผ่นยันต์ท่ี

เลนยะแปะไว้ตลอดสองข้�งท�งบนท�งเดินระเบียงมีม�ถึงแค่เกือบสุด

ท�ง และเหลอืพืน้ที่ไม่ม�กทีเ่ว้นไว้ให้พวกเข�อยู ่จนกล�ยเป็นช่องโหว่ให้

มันโจมตีได้อีก

โรงเรียนย�มคำ่�คืนพย�ย�มช่วยให้ยักษ์ตนนี้หนี
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แต่โยชฮิ�ระกย็ัง้ด�บทนัและใช้ข�สองข้�งยนักำ�แพงทีก่ำ�ลงัเคลือ่น

ตัวปิดท�งระหว่�งเข�กับศัตรู พร้อมดีดตัวขึ้นสูงกล�งอ�ก�ศ ดวงต�สี

อำ�พันมีประก�ยเหี้ยมและว�วโรจน์ต่�งจ�กทุกที

“อย่�คดิหน ีไม่มที�งรอดจ�กเงือ้มมอืข้�ไปได้หรอก…อกีอย่�งท่�น

เลนยะของข้�กำ�ลังรีบ”  

ถ้อยคำ�เย็นของโยชิฮ�ระในร่�งเด็กส�วฟังดูน่�กลัวไม่เหมือนที่

ผ่�นๆ ม� ร�วกับเข�เผยตัวตนที่แท้จริงของกบฏนัยน์ต�เหย่ียวออกม�

อย่�งไม่ทันรู้ตัวเมื่อเริ่มสู้อย่�งจริงจัง

ด�บที่อยู ่ ในมือถูกป�ตรงไปห�เป้�หม�ยที่กำ�ลังห�ยไปหลัง

กำ�แพง แต่ด�บที่มีพลังอำ�น�จของวิญญ�ณอ�บนำ้�มนต์ และเสริมด้วย

พลังวิญญ�ณของเลนยะ กลับทะลุผ่�นกำ�แพงหน�อย่�งง่�ยด�ย เหมือน

กล�ยเป็นธ�ตุวิญญ�ณวูบหนึ่ง และปักลงกล�งศีรษะของยักษ์ในอ�คม 

ต�มด้วยเสยีงสวดส่งวญิญ�ณของหมอผสี�วทีท่่องออกม�พร้อมกบัทีด่�บ

แทงลงบนศัตรู

ท�โร่หลับต�สะบัดหน้�หนีทันที และคิดว่�คงได้ยินเสียงร้อง

โหยหวนจ�กร่�งใหญ่โตในอ�คม แต่สิ่งที่แว่วม�กลับมีเพียงเสียงของ 

เด็กส�วที่คร�งเครือในลำ�คอ

“ม�ฮิ…โระ…จัง…”

ร�วกับเป็นเสียงสะอื้นไห้อย่�งเจ็บปวดและสำ�นึกผิด ซึ่งเมื่อเข�

ลืมต�ขึ้นอีกครั้ง กำ�แพงที่กั้นกล�งไว้ก็ห�ยไปแล้ว ร่�งยักษ์ใหญ่โตนั่น

กลบัค่อยๆ กล�ยเป็นก้อนหนิทีแ่ตกร้�วไปเร่ือยๆ กระทัง่สล�ยตวัเป็นซ�ก

ขีเ้ถ้�สดีำ� ทิง้ไว้เพยีงด�บย�วทีปั่กอยูก่บัพืน้อ�ค�ร สะท้อนแสงจนัทร์อย่�ง

สง่�ง�ม และบทสวดส่งวิญญ�ณที่จบลงไปพร้อมๆ กัน

ท�โร่ผ่อนลมห�ยใจโล่งอก บ�งอย่�งบอกเข�ว่�วิญญ�ณของยูกิ 

นั้นจะไม่เป็นอะไร เมื่อสิ้นบทสวดส่งวิญญ�ณนั่น…ซำ้�เสียงสะอื้นอย่�ง 

เจ็บปวดที่ได้ยินเป็นครั้งสุดท้�ยก็ยืนยันได้ดีว่�เธอยังคงเป็นมนุษย์อยู่… 

ไม่ม�ก ก็น้อย
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“คลาย!”

เสียงเลนยะดังขึ้น ในโสตประส�ทของโยชิฮ�ระ ทำ�ให้ร่�งของ

วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่หลดุพรวดออกม�จ�กร่�งของเดก็ส�ว ด�บย�วทีปั่ก

อยู่กับพื้นอ�ค�รกล�ยเป็นสภ�พวิญญ�ณอีกครั้งและห�ยกลับม�อยู่บน

แผ่นหลังเข�เช่นเดิม

ทนัททีีเ่ลนยะกลบัม�เป็นตวัเอง เธอกร็บีไปคว้�กระเป๋�ตนม�ใหม่ 

และดึงแผนที่ของโรงเรียนกับหัวลูกศรเหล็กที่ร้อยกับด้�ยย�วประม�ณ

ฟุตหนึ่งออกม� ก่อนจะก�งแผนที่โรงเรียนกับพื้น และถือหัวศรร้อยด้�ย

นั่นไว้เหนือแผ่นแผนที่ เพียงไม่น�นหลังจ�กเลนยะเอ�มันไปจ่อบน

กระด�ษ หัวศรก็เริ่มหมุนวนไปท�งซ้�ยช้�ๆ

“อะไรน่ะ” ผน้ีอยถ�มขึน้ทนัทอีย่�งสนใจในก�รกระทำ�ทีเ่ข�ไม่เคย

เห็นของหมอผีส�ว

“เป็นวิธีทำ�น�ย หรือห�ของง่�ยๆ อย่�งหนึ่งน่ะขอรับ” โยชิฮ�ระ

ตอบอยู่ข้�งตัว “สมัยก่อนเด็กนิยมเล่นกัน วนขว�ดี วนซ้�ยไม่ดี หรือวน

ขว�ถูก วนซ้�ยผิด ที่เด็กๆ ชอบเล่นกันเพร�ะโอก�สถูกเป็นอะไรที่ครึ่ง

ต่อครึ่ง ไม่ผิดก็ถูกเลย พอถูกก็จะรู้สึกว่�ตัวเองมีพลังพิเศษ เป็นจิตวิทย�

อย่�งหนึ่ง แต่เอ�จริงๆ คนที่จะทำ�น�ยถูกต้องแน่นอนก็มีแต่ผู้มีพลัง

วิญญ�ณเท่�นั้นแหละขอรับ แต่กับคนทั่วไปมันเป็นแค่โอก�สห้�สิบ- 

ห้�สบิ ทีห่มนุขว�หรอืซ้�ยกเ็พร�ะจติใต้สำ�นกึเร�สัง่เอง ใครเซนส์ดหีน่อย

ก็จะท�ยถูกบ่อยหน่อย เท่�นั้นเองขอรับ”  

ผีน้อยพยักหน้�หงึกๆ ต�มที่ได้ฟังอย่�งสนใจ แม้สงสัยอยู่ว่� 

เลนยะกำ�ลงัห�อะไร ก่อนต้องอทุ�นอย่�งตืน่เต้นเมือ่เหน็เลนยะเอ�หวัศร

ไปจ่อที่ตำ�แหน่งหนึ่งในแผนที่ แล้วมันเปลี่ยนเป็นหมุนวนขว�แทน

“อ๊ะ! วนขว�แล้ว!”

แต่ก�รหมุนขว�ที่หม�ยถึงก�รเจอเรื่องดีหรือห�บ�งสิ่งเจอกลับ

ทำ�ให้หมอผีส�วหน้�ยุ่งกว่�เดิม เมื่อนอกจ�กตำ�แหน่งที่หัวศรหมุนขว� 

รอบๆ บริเวณนั้นทั้งหมดกลับเป็นหมุนซ้�ยอย่�งรุนแรงจนเธอต้องจับ 
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หัวศรให้มันหยุดนิ่งแทน

ขว�คือดี และซ้�ยคือร้�ย…

เลนยะลุกขึ้นคว้�กระเป๋� แผนที่และหัวศรในมือ ก่อนจะก้�วเร็วๆ 

ออกไปทันที

“ยัยนั่นจะรีบไปไหนของเข�” ท�โร่ขมวดคิ้วมองต�มหลังเลนยะ

ขณะโยชิฮ�ระที่มองต�มไปเช่นกัน ก็เพียงว่�แผ่วๆ

“กค็งต้องรีบไปช่วยคนต่อนัน่แหละขอรบั” ...หรอืควรจะเรยีกว่าไป

ช่วยปีศาจน่าจะถูกกว่า

สุนัขป่าหนุ่มเริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆ เขตอาคมก็กำาลังใกล้สิ้นฤทธิ์

เต็มที ใบหน้�อ่อนล้�ชื้นด้วยหย�ดเหงื่อ แต่ศัตรูกลับเคลื่อนใกล้เข้�ม�

เรือ่ยๆ ร�วกบัรบัรู้ว่�สิง่มชีวีติตรงหน้�ยำ�่แย่ลงทกุท ีและเมือ่ใดทีก่นิเทน็ช ิ

คิดจะใช้อำ�น�จม�กขึ้น อ�คมของปลอกคอก็เริ่มออกฤทธ์ิ ทุกอย่�งใน

ตอนนี้ติดขัดไปหมด  

แสงสว่�งของอ�คมป้องกันรอบตัวเริ่มไม่คงรูปและเลือนร�งลง 

ขณะรอบด้�นกลับมืดสนิทจนเหมือนจะไม่มีวันพบเจอแสงใดในโลกนี้ 

อีกแล้ว เข�ไม่เห็นอะไรในระเบียงท�งเดินเลยเว้นสีดำ�สนิทและร่�งน่�

ขยะแขยงของเหล่�สัมภเวสีเร่ร่อนที่คืบคล�นเข้�ม�ไม่หยุดหย่อน โดน

อ�คมสะท้อนกลับไปก็ก่อร่�งขึ้นม�ใหม่ได้ทันที

ไม่คิดจริงๆ ว่�เจ้�ปีศ�จอย่�งเข�ต้องม�ตกอยู่ในสภ�พจนตรอก

แบบนี้ และอ�จต้องกล�ยเป็นเหยื่อของวิญญ�ณชั้นตำ่�…

ว�บ!

คว�มมืดที่ครอบคลุมไปทุกด้�น อยู่ๆ ก็ถูกแทนที่ด้วยแสงสว่�งที่

ว�บขึน้อย่�งฉบัพลนั ร่�งศตัรทูีพ่ย�ย�มจะเข้�ใกล้เข�เพยีงไม่กีค่บืสล�ย

ห�ยไปต่อหน้�อย่�งง่�ยด�ย และถูกกลืนกินด้วยแสงที่แทรกผ่�นทุกอณู

พื้นที่ กระทั่งไม่เหลือเศษเสี้ยวคว�มมืดโสโครกพวกนั้นอีกต่อไป

เพียงไม่กี่อึดใจ เจ้�ปีศ�จก็กลับม�เห็นระเบียงท�งเดินของอ�ค�ร
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เรียนอีกครั้ง ก่อนเข�จะผินใบหน้� หรี่นัยน์ต�สู้แสงสว่�งที่ส่องผ่�น

หน้�ต่�งเข้�ม�เพือ่ห�ทีม่�ของมนั แล้วถงึเหน็ว่�แสงนัน่ม�จ�กสน�มหน้�

โรงเรียนนี่เอง

มคีนเปิดสปอตไลต์ของสน�มฟตุบอลจนแสงจ้�นัน่ส่องกระจ�ยไป

ทั่วร�วกับเป็นตอนกล�งวันอย่�งไรอย่�งนั้น และนั่นคงเป็นสิ่งท่ีไล่เหล่�

วิญญ�ณเร่ร่อนทั้งหมดให้หนีห�ยไปได้อย่�งรวดเร็ว

เขตอ�คมดับวูบ สุนัขป่�หนุ่มต้องทิ้งร่�งไปพิงผนังอยู่กับพื้นเย็นๆ 

ของอ�ค�ร ถอนใจอย่�งโล่งอก แม้จะกล�ยเป็นต้องทนร้อน และแสบต�

กับแสงสปอตไลต์แทนก็ต�มที

และไม่น�นที่เข�ได้นั่งพักห�ยใจ เสียงฝีเท้�หนึ่งก็แว่วขึ้นม�ตรง

บันไดอ�ค�ร ทำ�ให้กนิเทน็ชค่ิอยๆ ปร�ยต�ไปมองยงัต้นเสยีง ก่อนนยัน์ต�

สีเท�ที่ชักพร่�มัวเพร�ะหมดแรงและแสงที่ส่องเข้�ม�จะเจอคนคนหนึ่ง

ก้�วเข้�ม�ใกล้

แล้วคนคนนั้นก็ม�หยุดยืน ก่อนก้มตัวม�นั่งยองๆ ตรงหน้�เข� 

พร้อมคำ�ทักกลั้วหัวเร�ะ

“หมดสภ�พไปเลยนี่ไอ้ลูกหม�”  

เลนยะเหยียดยิ้มมองหน้�กินเท็นชิที่นั่งหมดท่�ด้วยคว�มอ่อนล้� 

และหมดปัญญ�จะโต้เถียงเธอกลับ

“นัน่ไม่ใช่เพร�ะปลอกคอของเจ้�รึไง ทีท่ำ�ให้ข้�ต้องอยู่ในสภ�พนี”้ 

กนิเทน็ชพิย�ย�มข่มนำ�้เสยีงให้เยน็ช�เหมอืนปกต ิแต่นัน่ยิง่ทำ�ให้เดก็ส�ว

หัวเร�ะเย�ะเย้ยม�กกว่�เดิม และเอ่ยเหน็บแนมกลับทันที

“ถ้�จะเป็นหม�หอบแดดขน�ดนี้ ไม่ต้องพย�ย�มเถียงก็ได้ มันน่�

ตลก…”

“ท่�นเลนยะขอรบั” เสยีงหนกัๆ ของโยชฮิ�ระดงัขึน้ปร�มเดก็ส�ว

ตัวดทีีท่ำ�ตัวเสยีม�รย�ทต่อท่�นเจ้�ปีศ�จ จนคนเสยีม�รย�ทต้องยอมกลัน้

ขำ� แต่ก็ดูเป็นก�รแสร้งทำ�อย่�งน่�หงุดหงิด ซำ้�ยังถ�มอย่�งล้อเลียน

“อะไร ทำ�หน้�หงุดหงิดแบบนั้น โมโหจนอย�กฆ่�ฉันม�กนักรึไง”
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“ข้�…ไม่ไร้สำ�นึกขน�ดจะฆ่�คนที่ช่วยชีวิตตัวเองไว้”

นัยน์ต�สีเท�เฉียบคมจ้องมองอีกฝ่�ยกลับอย่�งจริงจังหลังคำ�

ประก�ศนั่น

คงไม่มีใครเปิดไฟที่สน�มหญ้�หน้�โรงเรียนนั่น และช่วยให้เข�

หลดุจ�กก�รเป็นอ�ห�รของโรงเรยีนย�มคำ�่คนืได้นอกจ�กมนษุย์คนเดยีว

ที่อยู่ที่นี่…ซึ่งเหมือนจะเป็นครั้งที่สองแล้วที่เธอช่วยให้เข�หลุดออกจ�ก

คว�มมืดมิดแบบนี้

คนที่กำ�ลังยิ้มหยันสนุกสน�นเป็นฝ่�ยต้องหุบย้ิมลงนิดกับคำ�พูด

สวนปนเหนื่อยหอบของเจ้�ปีศ�จ

เธอนิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง และเลื่อนนัยน์ต�สีนำ้�เงินไปอีกท�ง ไม่ได้

หัวเร�ะเย�ะอะไรเข�อย่�งที่ค�ด นอกจ�กนิ่งเฉยไปสองส�มวิน�ที และ

ตอบรับสั้นๆ เหมือนขอไปทีแค่ว่� “อ�…”

ไม่รู้ว่�มันหม�ยถึงอะไร แต่บ�งสิ่งบ�งอย่�งบอกว่�เธอไม่ได้ดูถูก

คว�มคิดเข�เหมือนที่ผ่�นม�อีก

แต่ไม่น�นที่เลนยะทำ�ตัวไม่เหมือนทุกครั้งที่สุนัขป่�หนุ่มรู้จัก เธอ

ก็หันม�มองที่เข�ใหม่พล�งเปลี่ยนเรื่องว่�

“งั้นช่วยไม่ได้ ฉันให้ไอ้นี่แกแล้วกัน ตอนแรกก็กะไม่ให้หรอก แต่

เห็นสภ�พแบบนี้…” ครั้งนี้หมอผีส�วกลับม�อมยิ้มกวนประส�ท และส่ง

แววต�ไม่น่�ไว้ใจให้เข�เช่นเดมิ พล�งกล่�วต่อ “เดีย๋วแกจะต�ยซะก่อน”  

จบคำ�เธอก็ล้วงสิ่งหนึ่งออกม�จ�กกระเป๋�เสื้อ และยื่นมือไปดึง

ปลอกคอของกินเท็นชิที่ไร้เรี่ยวแรงจะขัดขืนเข้�ม�พร้อมสวมมันเข้�ไปที่

ปลอกคอของสุนัขป่�หนุ่ม

ซึ่งมันเป็นบ�งสิ่งที่ทำ�ให้ท�โร่กับโยชิฮ�ระเห็นแล้วต้องอ้ึงไปวูบ

หนึ่ง ก่อนอมยิ้มอย่�งอดไม่อยู่

แต่คนทีเ่หน็ว่�ไอ้ของใหม่ทีม่�ห้อยคอตนคอือะไรกลบัตวดัต�มอง

เลนยะด้วยคว�มกรุ่นโกรธอีกครั้ง เพร�ะบ�งอย่�งที่ว่�มันดังกรุ๊งกริ๊งอยู่

ที่ต้นคอเข�ร�วกับยั่วโทสะอยู่อย่�งไรอย่�งนั้น
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“นี่มันอะไร” นำ้�เสียงของคนที่กำ�ลังเหนื่อยฟังเครียดขึงขึ้นทันที

“มันจะอะไร ก็กระดิ่งห้อยคอหม�น่ะสิ นี่ฉันหวังดีนะเนี่ย เวล�ที่

ฉนักบัแกหลงกนัอกี กจ็ะได้ยนิเสยีงกระดิง่ทีค่อแกแล้วจะได้ต�มห�เจอไง”

คนหวงัดยีิม้ระรืน่ใส่คนทีต้่องแบกรบัคว�มน่�อบัอ�ยครัง้ใหม่ กบั

เจ้�กระดิง่สเีงนิทีข่ดัขึน้เง�บนปลอกคอสนุขัของตนเอง ซำ�้ยงัดงักรุง๊กริง๊

น่�รำ�ค�ญทุกครั้งที่เข�ขยับตัว 



10
ทาโร่

ย้อนไปเมื่อครึ่งปีที่แล้ว ก่อนเรื่องทั้งหมดจะเกิดขึ้น ก่อนกงล้อ

แห่งชะต�กรรมจะเริ่มหมุน และก่อนดวงวิญญ�ณเร่ร่อนจะมีที่อ�ศัย

เสียงผู้คนวุ่นว�ย เสียงรถยนต์น่�รำ�ค�ญบนถนน และเสียงฝีเท้�

เด็กนักเรียนที่เดินเข้�โรงเรียนเป็นปกติ ทุกคนดูสนุกสน�นหยอกล้อเล่น

กันเหมือนทุกๆ เช้�จนดูน่�หมั่นไส้…และน่�อิจฉ�ไปพร้อมกัน 

ผมเฝ้�ดูเหล่�เด็กนักเรียนกลุ่มเดิมๆ มุ่งไปที่จุดหม�ยเดิมๆ ที่เห็น

ม�ตลอดสองปี…จุดหม�ยที่เรียกว่�โรงเรียน…โรงเรียนเอกชนขน�ดใหญ่ 

ระดับมัธยมปล�ย โรงเรียนระดับแถวหน้�ที่เด็กๆ กว่�ค่อนในโตเกียวม� 

สอบแย่งที่นั่งกันเป็นประจำ�ทุกปี

ป้�ยหน้�โรงเรยีนทีท่ำ�จ�กหนิอ่อนแผ่นโต มชีือ่โรงเรยีนแห่งนีท้ีผ่ม

พอจะอ่�นออกว่� ‘โยโค’ อยู่

มนัเป็นโรงเรยีนทีม่อี�ยเุก่�แก่หล�ยปี…ถ้�ผมฟังม�ไม่ผดิ หรอืพวก

เด็กนักเรียนที่นี่ไม่ได้จำ�ม�ผิดเอง

ใช่…ผมมกัจะตัง้ใจฟังพวกเข� ตัง้ใจฟังสิง่ทีท่กุคนพดู คอยเดนิต�ม

และเมียงมอง จนบ�งครั้งผมคิดว่�ผมสนิทกับเด็กบ�งคนม�กกว่�เพ่ือน
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ของเข�ที่เดินกลับบ้�นด้วยกันทุกวันซะอีก 

หล�ยคนผมจำ�ชื่อได้แม่น และหล�ยคนผมรู้ว่�พวกเข�มีคว�มลับ

อะไรอยู่ 

โยโกะ เรียนปีสอง ห้อง A เป็นท็อปของชั้นเสมอ สอบได้ร้อย

คะแนนเกือบทุกครั้ง และทุกวิช� มั่นใจในตัวเอง จนเพื่อนต่�งชื่นชมว่�

เธอเป็นอัจฉริยะ แต่ผมมักจะเห็นเธอถือกระด�ษโน้ตย่อและท่องมันอยู่

คนเดียวที่ป้�ยรถเมล์ก่อนไปโรงเรียนกวดวิช�แทบทุกวัน เธอจะกัดเล็บ

ทุกครั้งที่จำ�สูตรบ�งตัวไม่ได้ และทึ้งผมย�วๆ เพื่อระบ�ยคว�มเครียดใน

หล�ยๆ ครั้ง 

ท�เคร ุปีหนึง่ หอ้ง C เพือ่นมักเรียกว่� ท�เคะ ทีย่อ่ม�จ�ก ท�เคะ

ท�เคะ เรื่องเล่�ของผีเด็กผู้หญิงที่มีแต่ท่อนล่�ง ท�เครุกลัวผีม�ก และ

เชื่อเรื่องนี้จนฝังหัวแม้จะขึ้นมัธยมปล�ยแล้วก็ต�ม เพ่ือนๆ เลยชอบล้อ

เข� จนเป็นฉ�ย�นีข้ึน้ม� แต่ไม่มีใครรูห้รอกว่�คว�มจรงิเข�กลวัเรือ่งคณุ

ฮ�น�โกะม�กที่สุด และเกลียดก�รเข้�ห้องนำ้�ในโรงเรียนตอนเย็นยิ่งกว่�

อะไร

ซ�คุอิจิ ปีหนึ่ง ห้อง A เรียนดี กีฬ�เด่น แถมหน้�ต�หล่อ ตัวสูง 

เลยค่อนข้�งป๊อปปูล�ร์ มีแฟนคลับเยอะ และถูกผู้หญิงส�รภ�พรักบ่อยๆ 

แต่ผมคิดว่�เข�ไม่น่�จะสนใจผู้หญิงน่ะนะ…ละไว้ในฐ�นที่เข้�ใจแค่นั้น 

ก็แล้วกัน

ก็อย่�งที่บอก ผมรู้จักพวกเข� เห็นพวกเข� รู้เร่ืองร�วพวกเข�  

รับฟังสิ่งที่พวกเข�พูด นั่งอยู่ข้�งๆ เมื่อพวกเข�ไม่มีใคร…แต่ไม่เคยมีใคร

สักคนที่รู้ว่�ผมมีตัวตนอยู่ตรงนี้ 

ไม่มีสักคน…

ทัง้ทีมั่นกเ็ป็นตวัเมอืงทีผู่ค้นเดนิไหล่แทบชนกนั แต่ในหวัใจของผม

กลับว่�งเปล่� เงียบเหง� คว�มรู้สึกปวดร้�วเข้�เล่นง�นหัวใจของผม 

ทุกครั้งที่มองฝูงชนเหล่�นั้น ที่พวกเข�ไม่ส�ม�รถมองเห็นตัวของผมเลย

แม้แต่น้อย
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เคยคดิว่�ผมอ�จจะตวัเลก็เกนิไปจนพวกเข�ไม่ทนัสงัเกต…กระทัง่

ตระหนักว่� มันไม่ใช่

มันไม่ใช่เพร�ะผมตัวเล็กเกินไป พูดเสียงเบ�เกินไป แต่เพร�ะว่�

ผมไม่มีตัวตนในโลกนี้แล้วต่�งห�ก

ผมจำ�อะไรไม่ได้เลยแม้แต่ชือ่ของตวัเอง พ่อ แม่ พีน้่อง หรอืแม้แต่

เพื่อน ไม่มีอะไรอยู่ในคว�มทรงจำ�ไร้ค่�ของผม สิ่งที่จำ�ได้ตลอดสองปีที่

ผ่�นม� ณ สถ�นที่แห่งนี้ คือคว�มเงียบเหง�และคว�มว่�งเปล่� 

และสิ่งเดียวที่ฝังแน่นในหัวว่�งเปล่�ไร้ค่�นี้ คือคว�มทรงจำ�ในวัน

แรกที่ผมตื่นขึ้นม�ในสภ�พวิญญ�ณเร่ร่อน

เมื่อสองปีก่อน ผมนอนแน่นิ่งอยู่ข้�งฟุตบ�ทหน้�โรงเรียนเอกชน

โยโค ไม่รู้ว่�ตั้งแต่เมื่อไร เริ่มตรงไหน อยู่ตรงนั้นได้ยังไง และเป็นใคร…

หรือเป็นอะไร

ผมค่อยๆ พยงุร่�งของตวัเองลกุขึน้นัง่ พย�ย�มห�ต้นส�ยปล�ยเหตุ

ในก�รปร�กฏตัวของตน แต่ทำ�อย่�งไรก็นึกไม่ออก ไม่มีอะไรท่ีผมรู้สึก

คุ้นเคยหรือผ่�นต�ม�ก่อน

ผมจงึเดนิถ�มผูค้นต�มถนนแถวนัน้ แต่พวกเข�ทำ�ร�วกบัไม่ได้ยนิ

เสยีงของผมและเดนิผ่�นเลยไป…ไม่แม้แต่จะเหลอืบห�งต�มองผมด้วยซำ�้

“ทำ�ไมล่ะ”

“ทำ�ไมถึงมองไม่เห็นผม”

“ขอร้อง ช่วยหันม�มองผมที…ขอร้อง”

ผมตะโกนเสยีงดงัลัน่เพือ่ให้ใครกไ็ด้เหน็ตวัผม ได้ยนิเสยีงของผม 

และช่วยให้ผมจำ�ทุกสิ่งทุกอย่�งได้

ใครก็ได้…สักคน…

ผมพย�ย�มมองห�และตะโกนเรียกแบบนี้อยู่หล�ยสิบครั้ง หล�ย

ร้อยครั้ง หล�ยพันครั้ง จนหมดแรง เหนื่อยล้� รู้สึกเหมือนโดนโลกทั้งใบ

ส�ปแช่ง ในหัวมึนเบลอ หนักอึ้ง และห�ยใจไม่ออก ทั้งที่ไม่จำ�เป็นต้อง

ห�ยใจแล้ว 
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ผมทำ�อะไรไม่ได้เลย ผมได้แต่นัง่อยูก่บัที ่เฝ้�รอสญัญ�ณบ�งอย่�ง

ขณะเมียงมองและจดจำ�

ช่วงแรกๆ มนักส็นกุด ีผมจำ�คนทกุคนทีเ่ดนิผ่�น สงัเกตว่�พวกเข�

แต่งตัวแบบไหนในแต่ละวนั สไตล์แต่ละคนเป็นยงัไง ใครใส่รองเท้�สอีะไร

บ้�ง…ดูพวกเข�ใช้ชีวิต…ชีวิตที่ผมไม่มีวันได้ใช้อีก 

และช่วงเวล�นัน้กท็ำ�ให้ผมลมืว่�ตนอยูค่นเดยีวไปได้ชัว่ขณะหนึง่…

กระทั่งแสงจันทร์กลับไปฉ�ยอยู่บนท้องฟ้�แทนแสงอ�ทิตย์ คว�มจริงที่

แสร้งลืมไป ก็กลับม�ตอกยำ้�ผมใหม่ในทุกๆ คืน

ผมเกลียดคว�มมืดและตอนกล�งคืนที่สุด

แม้ผมจะไร้คว�มรู้สกึต่ออ�ก�ศทีห่น�วเหนบ็ของตอนกล�งคนื แต่

ในหัวใจของผมกลับเหมือนถูกเกล็ดนำ้�แข็งเก�ะหน�ขึ้นเรื่อยๆ มันบีบรัด 

และกัดกินจนเจ็บไปทั้งตัว…ทุกๆ คืนช่�งผ่�นไปอย่�งย�กเย็น

ไม่รูว่้�ตวัเองต้องอยูแ่บบนี้ไปถงึเมือ่ไร ปล�ยท�งจะสิน้สดุตรงไหน 

…หรือก�รเป็นวิญญ�ณจะไม่มีปล�ยท�งให้สิ้นสุดอีกแล้ว ต้องอยู่อย่�ง

โดดเดี่ยวแบบนี้ไปตลอดก�ล

แม้มีอยู่บ�งช่วงที่มีคนเห็นตัวผม แต่พวกเข�ก็เป็นเหมือนผม คือ

ไม่มีตัวตนในโลกนี้แล้ว ถึงกระนั้นผมก็ดีใจเป็นท่ีสุดท่ีมีคนพูดกันได้เห็น

กนัได้ แต่กไ็ม่มอีะไรยัง่ยนืในวงจรของชวีติทีด่บัสญูไปแล้ว เพร�ะไม่น�น

พวกเข�ก็จ�กไปอีก สับเปลี่ยนอยู่อย่�งนี้ไปเรื่อยๆ

ทุกๆ คร้ังที่เกิดอุบัติเหตุรถชนหรือมีคนท่ีเสียชีวิตในแถบนี้ จะม ี

ดวงวญิญ�ณของผูท้ีเ่สยีชวีติอยูท่ีบ่รเิวณนัน้ แต่ไม่เกนิส�มวนักจ็ะมคีนที่

แต่งชุดสีดำ�และคลุมหน้�ด้วยผ้�สีดำ� ตัวใหญ่โตเหมือนยักษ์ นำ�ดวง-

วิญญ�ณเหล่�นั้นไปที่ที่หนึ่ง

ผมเคยหว�ดกลวัว่�พวกมนัจะเอ�ตวัผมไปด้วย ผมไม่อย�กไปจ�ก

ที่นี่ทั้งๆ ที่ยังจำ�เรื่องของตนเองไม่ได้ แต่มันกลับแค่ยืนมองและลอยผ่�น

ไปเหมือนผมไม่มีค่�ให้ถูกนำ�ตัวไป

ซึง่ในตอนแรกๆ ผมกโ็ล่งอกทีย่งัรอดม�ได้ถงึขน�ดนี…้ย�วน�นถงึ



138   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 1

ขน�ดนี้

แต่ตอนนี้มันเหง� มันเจ็บปวด ถึงขีดสุดของคว�มอดทนของผม

แล้ว เหล่�คนชุดดำ�น่�กลัวที่ผมเคยหว�ดกลัวที่จะต้องเจอ บัดนี้ผมอย�ก

กระโดดเข้�ไปให้จับตัวซะให้รู้แล้วรู้รอด ดีกว่�ต้องอยู่ในสถ�นที่ที่มีแต่

คนพลกุพล่�น วุน่ว�ยน่�รำ�ค�ญ แต่ไม่มผีูใ้ดส�ม�รถเหน็ผมได้ คยุกบัผม

ได้ และรับรู้ว่�ผมส�ปแช่งพวกเข�กี่ครั้ง เมื่อพวกเข�ถูกห้อมล้อมด้วย

เพื่อน คนรัก หรือครอบครัว 

คว�มจริงมีหล�ยครั้งผมเคยจะต�มพวกคนชุดดำ�ไป ตอนที่มันม�

รับดวงวิญญ�ณของคนต�ยที่เพิ่งเสียชีวิต แต่ทันทีที่ประตูโทริอิสีแดงสด 

และใหญ่โตน่�เกรงข�มปร�กฏ เพือ่เป็นท�งผ่�นพ�เหล่�ดวงวญิญ�ณไป

โลกของพวกมัน มันก็ยกมือห้�มผมผ่�นไป

ถึงผมจะดื้อดึงขอร้องก็ไม่มีคว�มหม�ย ผมไม่ส�ม�รถผ่�นไปได้

ห�กพวกมันไม่อนุญ�ต ผมจำ�เป็นต้องกลับไปยืนอยู่ท่ีเดิม ทำ�ได้เพียง 

ทอดส�ยต�มองต�มประตูเส�ไม้ที่สูงใหญ่เหมือนตึกสิบชั้นนั่นปิดตัวลง 

และปล่อยผมทิ้งไว้เช่นเดิม

ไม่มีใครเหลียวหลังกลับม�มอง ไม่มีแม้แต่แววต�ที่เห็นใจหรือตั้ง

คำ�ถ�มว่�ผมอยู่ที่นี่ได้ยังไง พวกเข�แค่ทิ้งผมไว้…คนเดียว…

เม่ือทบทวนเรือ่งร�วสองปีทีผ่่�นม�ทัง้หมด ผมกต้็องลงไปนัง่ชนัเข่�

สองข้�งบนพื้นฟุตบ�ทช้�ๆ รู้สึกเหนื่อยจนแทบข�ดใจ ดวงต�ของผมเริ่ม

พร่�มวัด้วยหย�ดนำ�้ใสๆ ก่อนมนัจะไหลลงอ�บแก้ม ปณธิ�นไร้ส�ระทีผ่ม

ถือม�เสมอว่�เด็กผู้ช�ยต้องไม่ร้องไห้สิ้นสุดลง

ผมใช้แขนสองข้�งกอดเข่�ตัวเองแน่นและฟุบหน้�ลงร้องไห้สุด

เสียง ไม่สนใจใครหน้�ไหนอีก เมื่อไม่มีใครหน้�ไหนได้ยินเสียงนี้

ตอนนี้ในสมองของผมสั่งว่�ทนอยู่ในสภ�พนี้ไม่ไหวแล้ว ขีดจำ�กัด

ผมหมดสิน้แล้ว และมแีต่คำ�ถ�มม�กม�ยในหวั…ทำ�ไมผมต้องอยูท่ีน่ี ่ทำ�ไม

ต้องเป็นคนเดียวที่โดดเดี่ยว ทำ�ไมต้องทนดูคว�มสุขของคนอื่น ทำ�ไมถึง

ไม่เป็นคนอื่นที่ม�อยู่ตรงนี้แทน…
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“ตรงนี้ไม่ใช่ที่นั่งเล่นไอ้หนู ลุกไปซะ เกะกะ”

ผมชะงกัเสยีงสะอืน้ป�นจะข�ดใจของตวัเองทนัท ีเมือ่อยู่ๆ  มเีสยีง

หนึ่งที่ผมไม่คิดว่�จะได้ยินจ�กใครอีกแล้วเอ่ยขึ้นที่ด้�นหลัง

ผมรีบเงยหน้�หันกลับไปมองห�ต้นเสียงด้วยหัวใจที่เต้นระรัว คิด

ว่�คงเป็นวิญญ�ณของใครสักดวงที่เพิ่งเสียชีวิตม� แต่บุคคลท่ียืนนิ่งอยู่

เบื้องหลังกลับไม่ใกล้เคียงสิ่งที่เรียกว่�วิญญ�ณเลย

เพร�ะคนทีย่นืกอดอกหร่ีต�สนีำ�้เงนิแปลกต�ใส่ผมเป็นเดก็ส�วอ�ยุ

ประม�ณสบิหก-สบิเจด็ ซึง่จ�กโบสนีำ�้เงนิของเครือ่งแบบนกัเรยีนโยโคที่

เธอใส่ ทำ�ให้ผมคดิว่�เธอคงอ�ยสุบิหก เพร�ะสโีบนัน่บ่งบอกว่�เธออยูช่ัน้

ปีหน่ึง ผมจำ�ได้ว่�ปีสองเป็นสนีำ�้ต�ลแดง ส่วนปีส�มเป็นสนีำ�้ต�ลล�ยข�ว

ผมไม่เคยเห็นหน้�เธอม�ก่อน แต่วิน�ทีต่อม�ก็นึกได้ว�่นี่มันช่วง

เดอืนเมษ�ยน เพิง่เปิดภ�คเรยีนแรกของโรงเรยีนโยโคได้ไม่กีว่นั นัน่แสดง

ว่�เธอเป็นนักเรียนปีหนึ่งที่เพิ่งเข้�ม�ใหม่ คงไม่แปลกที่ผมจะไม่เคยเห็น

หน้�เธอ

แต่สตี�แปลกๆ ของเธอ ทำ�ให้ผมเผลอนกึว่�เธอไม่ใช่คนเอเชยีใน

ตอนแรก ซำ้�เธอยังมีผมสีนำ้�ต�ลย�วประบ่�และรูปร่�งค่อนข้�งสูง ท่ี

สำ�คัญบรรย�ก�ศก็ไม่เหมือนคนทั่วไป เลยทำ�ให้เธอไม่เหมือนคนญี่ปุ่น

นักในคว�มรู้สึกผม

ผมจ้องเธออยู่แบบนั้น แม้จะแอบเกรงท่�ท�งไม่ค่อยเหมือนเด็ก 

ผู้หญิง และดวงต�สีนำ้�เงินมีอำ�น�จแข็งกร้�ว ซำ้�ติดจะน่�กลัวอย่�ง

ประหล�ดนั่น แต่ก็ละส�ยต�จ�กเธอไม่ได้ จนเธอขมวดคิ้ว

“มีปัญห�กับหน้�ฉันนักรึไง บอกให้ลุกก็ลุกไปสิไอ้หนู”

ผมสะดุง้โหยงเพร�ะเสยีงกร้�วกระด้�งของเธอ แต่นัน่กลบัยิง่เป็น 

ก�รยำ้�ชัดว่�เด็กส�วคนนี้เห็นผมจริงๆ 

ผมลืมเสียงสั่งน่�กลัวนั่นอย่�งรวดเร็ว ไม่ได้สนใจอะไรอีก ตอนนี้

หัวใจของผมเต้นเร็วขึ้นอย่�งตื่นเต้น และค�ดหวัง เมื่อสิ่งที่ผมเฝ้�รอม�

ตลอดยืนคำ้�อยู่เหนือหัว
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“พี่ส�วเห็นผมด้วยเหรอ” ผมโพล่งด้วยคว�มรู้สึกทั้งสงสัย ตื้นตัน 

และดีใจอย่�งที่สุด

ทว่�หัวคิ้วของเธอกลับยิ่งขยับม�ชนกันม�กกว่�เดิม

“เหน็ส ิแล้วแกกก็ำ�ลงัทำ�ตวัเกะกะท�งฉนัอยูน่ี่ไง ถอยไป” คำ�ตอบ

ทีฟั่งไม่สบอ�รมณ์ปนเบือ่หน่�ยของเธอทำ�ให้คว�มรูส้กึหนกัอึง้ในอกของ

ผมห�ยเป็นปลิดทิ้ง

มีคนเห็นผมแล้ว มีคนพูดกับผมแล้ว แม้ว่�จะไม่ใช่เด็กส�วสุภ�พ

อ่อนโยนน่�รัก หรือทักท�ยด้วยคว�มเป็นมิตรที่ดีเท่�ไรนัก แต่เธอก็มอง

เห็นผม และกำ�ลังพูดด้วยจริงๆ

นีเ่ป็นครัง้แรก ครัง้แรกทีผ่มรู้สกึว่�ตวัเองมชีวีติ มนัอ�จไม่ใช่ชวีติ

จรงิๆ ในคว�มหม�ยตรงตวั แต่มชีวีติทีห่ม�ยถงึมตีวัตนอยูจ่รงิๆ ไม่ใช่แค่

อ�ก�ศธ�ตุ หรือเป็นสิ่งที่ผมคิดขึ้นไปเองว่�มีตัวตนอยู่ ผมไม่ได้ว่�งเปล่� 

หวัใจผมเต้นกระหนำ�่ มนัรุนแรงอย่�งที่ไม่เคยเป็นม�ก่อน แรงจน

ผมนึกว่�มันมีเลือดสูบฉีดขึ้นม�จริงๆ และอบอุ่นขึ้นอย่�งน่�ประหล�ด  

ทั้งที่เด็กส�วตรงหน้�ไม่ใช่คนที่ดูอบอุ่นสักนิดเดียว

แต่ก่อนที่ผมจะถ�มอะไรต่อ เธอก็เดินส�วเท้�ข้�มถนนไปอีกฝั่ง 

ทำ�ให้ผมต้องรีบลอยต�มหลังเธอไปติดๆ

“อย่�ม�ต�มหลังฉัน ไปให้พ้นซะ”

เด็กส�วคนนั้นหันม�ไล่ผมเสียงเฉียบดุ แต่ตอนนี้ผมไม่ต้องก�ร

อะไรนอกจ�กให้มีใครเห็นผม คุยกับผม ช่วยให้ผมหลุดจ�กวังวนแสน

ทรม�นนี่ และเธอก็เป็นคว�มหวังเดียวที่มี ผมจำ�เป็นต้องด้�นได้อ�ยอด

แล้ว

“ขอร้องละ ผมอยู่ที่นี่คนเดียวม�สองปีแล้ว ผมไม่อย�กอยู่ในท่ี 

ที่ไม่มีใครเห็นผมอีกแล้ว”

ตอนน้ีผมแทบจะลงไปคกุเข่�อ้อนวอนเธอกย็งัได้ แต่เดก็ส�วคนนัน้

กลับหยุดเท้� แล้วหันม�มองผมด้วยสีหน้�ฉงน

“สองปี? แกอยูไ่ด้ไงถงึสองปี ปกตสิำ�หรับคนต�ยเจด็วนักน็�นทีส่ดุ
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แล้ว ทำ�ไมแกไม่ถูกพวกยมทูตเอ�ตัวไป”

เป็นครั้งแรกที่ผมได้รู้ว่�กลุ่มคนชุดดำ�เหล่�นั้นคือยมทูต

แต่ถ�มอย่�งนี้ แสดงว่�เด็กส�วคนนี้ต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับคนที่ต�ย

ไปแล้วอย่�งผมเยอะแน่นอน นี่ยิ่งเป็นเรื่องดีขึ้นไปอีก

“ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน พวกเข�แค่มองแล้วก็ทิ้งผมไว้ให้อยู่คนเดียว 

…” ผมก้มหน้�ตอบนำ้�เสียงเศร้�ๆ เผื่อเธอจะเห็นใจบ้�ง เป็นม�รย�ท่ี 

ไม่คิดว่�จะต้องงัดม�ใช้กับเด็กผู้หญิงแบบนี้

“งัน้กเ็ร่ืองของแกแล้ว กลบัไปห�ญ�ตพิีน้่องของแกส ิจะต�มหลงั

ฉันม�ต้อยๆ ทำ�ไม” นำ้�คำ�ของเธอแต่ละคำ�ช่�งแห้งแล้ง และไม่คิดรักษ�

นำ้�ใจเด็กอย่�งผมแม้แต่น้อย 

ตอนนี้ผมรู้แล้วว่�คนตรงหน้�ไม่ใช่คนที่จะใจอ่อนง่�ยๆ คงจำ�เป็น

ต้องยกเหตผุลเท่�ทีห่�ได้ม�ทัง้หมดเพือ่คัน้นำ�้ใจทีม่อียูน้่อยนดิของเธอให้

ไหลลงม�สักหยด

“ขอร้องละ ผมจำ�อะไรไม่ได้เลยจริงๆ แม้แต่ชือ่ตวัเองกย็งัไม่รู ้ผม

ไม่อย�กอยู่คนเดียวอีกแล้ว ให้ผมทำ�อะไรก็ได้นะ ผมจะไม่วุ่นว�ยหรือ

ทำ�ให้เดือดร้อนเลย ผมขอแค่อย่�งเดียวคือต�มพ่ีไปด้วยเท่�นั้น ผมทน

อยู่ที่นี่คนเดียวต่อไปไม่ไหวอีกแล้ว”

ผมเค้นคว�มน่�สงส�รของตนที่มีออกม�และเฝ้�รอปฏิกิริย�ของ

อีกฝ่�ย

แต่เหมือนคำ�อ้อนวอนจะไม่เป็นผล เพร�ะไม่เพียงเธอจะไม่คิด

เห็นใจ ยังปร�ยนัยน์ต�มองเหมือนผมเป็นแค่ก้อนหินสักก้อนที่ตนเผลอ

เดินสะดุด แล้วก้�วออกไปอย่�งเฉยช� ไม่เหลือบต�กลับม�มองอีก

หัวใจผมร่วงหล่นเมื่อคนคนเดียวที่น่�จะช่วยผมได้ทำ�เหมือนผม

ไม่มีตัวตนเช่นคนอื่น

มันกำ�ลังเป็นอีกแล้ว ผมจะถูกผลักไสไปอยู่จุดจุดเดิมอีกครั้ง

ไม่เอ�นะ ผมไม่เอ�อีกแล้ว!

“ช่วยผมด้วย ช่วยฟังผมหน่อย ผมอยูค่นเดยีวต่อไปไม่ได้จรงิๆ นะ 
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ผมทนไม่ไหวแล้ว ผมอย�กให้ใครก็ได้ที่คุยด้วยได้ ใครก็ได้สักคนช่วย 

หันม�มองผมหน่อย ไม่ได้เลยเหรอ ขอร้องละ!”

ผมตะโกนไล่หลังเธอเป็นชุดๆ นำ้�ต�เริ่มไหลอ�บแก้มยังกับเขื่อน

แตก ครั้งนี้ไม่มีเล่ห์กลหรือม�รย�ใด มีแค่คว�มรู้สึกอัดอั้นที่ไหลทะลัก

ออกม�เพียงเท่�นั้น

แต่เธอกย็งัเดนิห่�งออกไปเรือ่ยๆ ร�วกบัไม่รบัรูค้ว�มเจบ็ปวดของ

ผม หรือเห็นว่�ผมมีตัวตนอยู่อีก…ห่�งออกไปและห่�งออกไป

คว�มหวังเดียวในหัวใจผมดับวูบ เด็กส�วท่ีตอนแรกผมเห็นเป็น

เหมือนน�งฟ้� บัดนี้เธอกลับเป็นเพียงปีศ�จแล้งนำ้�ใจในคร�บเด็กผู้หญิง 

ทัง้ทีก่ร็ูว่้�ผมอยูบ่นถนนส�ยนีม้�ถงึสองปี เหน็ว่�ผมร้องไห้ม�กม�ยขน�ด

ไหนบนฟุตบ�ทนั่น และอ้อนวอนเธอจนแทบกร�บกร�น แต่เธอก็ยัง 

ไม่สนใจ มองผ่�นผมไปเหมือนไม่เห็น ทั้งที่เห็นอยู่เต็มสองต�…นี่มันเลว

ยิ่งกว่�คนที่ไม่เห็นผมซะอีก

ตอนนี้คว�มสุภ�พของผมหมดลงแล้ว อย่�งน้อยก็ขอด่�คนท่ีจุด

แสงสว่�งแห่งคว�มหวังให้ผมแล้วดับมันไปพร้อมๆ กันหน่อยเถอะ

“ยัยบ้�! ยัยคนใจดำ� ไม่รู้จักคำ�ว่�นำ้�ใจรึไง ต่อให้ต�ยแล้วเกิดใหม่

ซักร้อยช�ติก็ไม่มีท�งสะกดคำ�ว่�นำ้�ใจออกหรอก ถ้�หล่อนต�ยเป็นผี

เมื่อไร ฉันจะเอ�ให้อ่วมเลย ยัยเซ่องี่เง่� เลวที่สุด ไปต�ยซะ!”

ผมทั้งร้องด่�ทั้งร้องไห้ รู้สึกเคียดแค้นเธอเหมือนโกรธกันม�สัก

สิบปี ทั้งที่ยังไม่รู้จักชื่อเธอด้วยซำ้� แต่ผมไม่สนแล้ว ผมไม่มีอะไรจะเสีย

แล้วด้วย

แต่วนิ�ทต่ีอม�หลงัก�รระบ�ยคว�มคบัแค้นออกไป เดก็ส�วคนนัน้

ก็ตวัดดวงต�สีนำ้�เงินเหี้ยมเกรียมเอ�เรื่องกลับม�ที่ผม และนั่นเป็นครั้ง

แรกที่ผมรู้จักคำ�ว่�กลัวจริงๆ 

ส�ยต�นั้นดุดันเหมือนอสูรร้�ย คอผมฝืดขึ้นม�ทันทีเหมือนกลืน

ทร�ยทั้งกำ�มือ แล้วเริ่มคิดว่�ผมไม่น่�พูดออกไปแบบนั้นเลย

เธอหมนุตวักลบัม�ทีผ่ม ทกุย่�งก้�วนัน่ดนู่�ขนลกุและกดดนัอย่�ง
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แปลกประหล�ด ขณะผมเองกล็อยถอยออกไปจ�กเธอ แต่ดวงต�สนีำ�้เงนิ

ทีจ้่องตำ�่ม�เหมอืนมองมดปลวกนัน่กลบัทำ�ให้ผมตวัแขง็เกนิกว่�จะหนีไป

ไหนได้

“ตะกี้แกว่�ไงนะ พูดใหม่อีกทีซิ”

นำ้�เสียงเย็นเฉียบกดตำ่�นั่นทำ�ให้ผมขนลุกซู่ไปท้ังตัว ย่ิงร่�งสูงๆ 

ของเธอที่ก้มตำ่�ม�ยิ่งทำ�ให้ผมเหมือนตัวหดเล็กลงไปอีกหล�ยเท่�

เวล�นี้ผมไม่กล้�สบต�เธอกลับอีกแล้ว ได้แต่ยืนแข็งทื่อหลับต�ปี๋ 

หัวใจร่วงไปอยู่ที่ต�ตุ่ม ถึงแม้คว�มคิดของผมจะยำ้�ว่�เธอเป็นคนแล้วผม

ก็เป็นวิญญ�ณ ผมจะกลัวทำ�ไมในเมื่อผมต�ยไปแล้ว แต่สัญช�ตญ�ณ

บ�งอย่�งกลบับอกว่�เธอเอ�ผมต�ยได้อกี และเอ�ต�ยได้อกีหล�ยๆ รอบ

ด้วย

ผมได้แต่ยนืเม้มป�กแน่น มอืสองข้�งทีก่ำ�แน่นเริม่สัน่ขณะเดก็ส�ว

ที่ยืนจ้องผมเขม็งเริ่มเปลี่ยนจ�กส�ยต�ดุดันเป็นส�ยต�ดูถูกแฝงคว�ม

เหยียดหย�ม พล�งพ่นลมออกจมูกแรงๆ อย่�งสมเพช ก่อนพูดว่�

“กลับไปอยู่ที่เดิมของแกเลยไอ้ขี้ขล�ด”

จบคำ�เธอก็ส่งส�ยต�เย็นช�ปนเบื่อหน่�ยทิ้งท้�ย และยืดตัวขึ้น

ผมตัวสั่นริกๆ ด้วยคว�มโกรธ ในช่วงจังหวะที่เธอจะหมุนตัว ผม

ก็รวบรวมคว�มกล้�และพูดซำ้�ประโยคเดิมอีกครั้งด้วยนำ้�เสียงกระซิบ

“ฉันบอกว่� ยัยบ้� ยัยคนใจดำ� ไม่รู้จักคำ�ว่�นำ้�ใจรึไง ต่อให้ต�ย

แล้วเกิดใหม่ซักร้อยช�ติก็ไม่มีท�งสะกดคำ�ว่�นำ้�ใจออกหรอก ถ้�หล่อน

ต�ยเป็นผีเมื่อไร ฉันจะเอ�ให้อ่วมเลย ยัยเซ่องี่เง่� เลวที่สุด ไปต�ยซะ”

“…ว่�ไงนะ” เธอเลิกคิ้วถ�มอีกรอบ

ตอนนี้ผมไม่มีอะไรจะเสียแล้ว หมดคว�มอดทนกับทุกอย่�งแล้ว 

ผมเลยตะเบ็งกลับสุดเสียง

“ฉันบอกว่� ยัยบ้� ยัยคนใจดำ� ไม่รู้จักคำ�ว่�นำ้�ใจรึไง ต่อให้ต�ย

แล้วเกิดใหม่ซักร้อยช�ติก็ไม่มีท�งสะกดคำ�ว่�นำ้�ใจออกหรอก ถ้�หล่อน

ต�ยเป็นผีเมื่อไร ฉันจะเอ�ให้อ่วมเลย ยัยเซ่องี่เง่� เลวที่สุด ไปต�ยซะ  
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ไงเล่�!”

ผมหน้�แดงกำ�่ ตวัเกรง็หลงัสิน้ถ้อยคำ�ด่�ทอสดุเสยีง ไม่สนใจอะไร

อีกแล้ว นอกจ�กโกรธจนตัวช�

แต่คนถูกด่�กลับเพียงเงียบ หรี่ต�ลงมองผม แต่ตอนนี้ผมอ่�น

ส�ยต�ของเธอไม่ออกอกีแล้วว่�คดิอะไรอยู ่ได้แต่ยนืตวัสัน่ด้วยแรงโทสะ 

ก่อนเธอจะหมุนตัวม�เผชิญหน้�ผมอีกรอบและก้มตัวลงม�เล็กน้อย

วิน�ทีแรกผมคิดว่�ตนจะต้องโดนอะไรสักอย่�งที่ทำ�ให้เจ็บม�กๆ 

ไม่ว่�จะท�งจิตใจ หรือร่�งก�ย แต่สุดท้�ยเธอก็แค่แย้มรอยยิ้มที่มุมป�ก 

แต่มันไม่ใช่รอยยิ้มที่อ่อนโยนหรือเป็นมิตรเท่�ไร ทว่�ถ้อยคำ�ต่อม�จ�ก

เด็กส�วแปลกประหล�ดกลับหยุดทุกก�รค�ดเด�ของผมฉับพลัน

“เลกิทำ�ตวัเป็นพระเอกหนงัโศกแล้วค่อยน่�รำ�ค�ญน้อยลงหน่อย”

ผมตวัดหน้�เงยสบนัยน์ต�ของเธอทันที และครั้งนี้ดวงต�สีนำ้�เงิน

ทรงอำ�น�จไม่มีแววดุดันหรือเหยียดหย�มแล้ว แต่ก็ยังอ่�นย�กอยู่ดี

และไม่น�นเธอกย็ดืตวักลบัไปยนืในตำ�แหน่งเดมิ หมนุตวั ส�วเท้�

เดินออกไปอีก ไม่ได้กล่�วอะไรต่อ

ผมที่กำ�ลังมึนงงรีบลอยต�มหลังเธอทันที

“ตกลงให้คนต�ยอย่�งผมต�มไปด้วยได้ใช่ไหม” ผมร้องถ�มเธอ

ไม่ให้เสียเวล� เด�ได้จ�กก�รที่ไม่ถูกเธอทำ�อะไร หรือด่�กลับ

“แกยงัไม่ต�ยหรอกน่� ดกูรู้็ว่�เป็นแค่สภ�พวญิญ�ณหลดุออกจ�ก

ร่�ง”

“ผมยัง…ไม่ต�ย” ผมทวนคำ�ต�มช้�ๆ รู้สึกในหัวมึนงงอยู่ชั่วครู่ 

ขณะแปลคว�มหม�ยที่เธอบอกอีกครั้งด้วยหัวเบลอๆ นั่น ก่อนจะเข้�ใจ

มันแจ่มแจ้งจนต้องตะโกนออกม�อย่�งไม่อย�กเชื่อ “ผมยังไม่ต�ย!”

เธอบอกแบบนั้นใช่ไหม หม�ยคว�มตรงตัวแบบนั้น เธอดูรู้เรื่อง

วิญญ�ณดี และเห็นผมได้แบบนี้ แสดงว่�ผมเชื่อเธอได้ใช่ไหม!

“จริงๆ นะ ผมยังมีชีวิตอยู่จริงๆ นะ ยังกินได้ ยังห�ยใจได้ ยังมี

เพื่อน มีครอบครัวที่รออยู่”
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ผมร้องด้วยคว�มดีใจ ไม่คิดว่�ตนจะได้รับข่�วดีขน�ดนี้ แต่แล้ว

เมื่อระลึกว่�ผมจำ�อะไรไม่ได้เลย หัวใจของผมก็กลับม�ห่อเหี่ยวอีกครั้ง

“แล้วจะห�ร่�งตวัเองยงัไง ชือ่ยงัจำ�ไม่ได้เลย” ผมว่�เสยีงหงอยลง 

เมื่อนึกถึงคว�มจริงของตนเวล�นี้ว่� ผมไม่มีเบ�ะแส ไม่มีข้อมูล ไม่มี

คว�มทรงจำ�ของตน ไม่มีแม้กระทั่งชื่อ…

“ท�โร่” อยู่ดีๆ เธอก็พูดออกม�

“เอ๋? อะไร”

“ชื่อแก” เธอตอบใบหน้�เรียบเฉย

ชื่อเหรอ…นี่เธอตั้งชื่อให้ผมเหรอ!

“หม�ข้�งบ้�นฉันเพิ่งต�ย นั่นชื่อมัน”

หัวใจที่พองโตตอนแรกเหี่ยวลงนิดหนึ่ง เมื่อได้รู้ว่�ชื่อที่เธอตั้งให้

เป็นของใคร แต่ก็ยังดีกว่�ไม่มีชื่อไว้ใช้ หรือไม่มีใครเรียกชื่อนั่นแหละ… 

ดีกว่�กันม�กๆ เลย

“ขอบคุณ…ครับ” ผมพึมพำ�ขอบคุณ แล้วรู้สึกว่�ตนบังคับให้หน้�

หุบยิ้มลงไม่ได้เลย 

ไม่มีคำ�ตอบรับอะไรจ�กเธอ นอกจ�กแผ่นหลังที่เคลียด้วยผม 

สีนำ้�ต�ลประบ่�ที่กำ�ลังห่�งออกไปจ�กส�ยต�ผมอีก

รู้สึกเหมือนผมได้แต่มองหลังเธอตลอดเลย

“แล้วตกลงให้ผมไปอยู่ด้วยได้แล้วใช่ไหม” ผมรีบลอยต�มไปติดๆ 

และร้องถ�มอย่�งดีใจปนหว�ดกลัว

แต่กไ็ม่มเีสยีงตอบรบัจ�กเธอเช่นเดมิ ช่�งปะไร ไม่ตอบกค็อืตกลง

นั่นแหละ…ใช่ไหมล่ะ

และเมื่อต�มเธอไปสักพักผมก็เพิ่งรู้ว่�ตัวเองลืมเร่ืองสำ�คัญไป

อย่�งหนึ่ง

“พี่ชื่ออะไรนะ”

เดก็ส�วคนนัน้แค่ปร�ยต�มองผมวบูหนึง่ ก่อนเดนินำ�ลิว่ไปอกี แล้ว

ตอบแบบไม่ค่อยใส่ใจจะตอบนัก
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“เลนยะ…โซเคนโย เลนยะ”

ชื่อประหล�ด…รู้ว่�เป็นคว�มคิดที่เสียม�รย�ท แต่ผมไม่คุ้นกับชื่อ

ประม�ณนี้จริงๆ ออกเสียงเหมือนภ�ษ�ญี่ปุ่น แต่มีอะไรสักอย่�งที่ไม่ใช่

“แปลว่�อะไรน่ะ”

“ไม่มีคว�มหม�ยในภ�ษ�ญี่ปุ ่น เขียนด้วยตัวคะตะคะนะแบบ 

เลียนเสียงเอ�”

สรุปว่�เธอเป็นคนต่�งช�ติจริงๆ ใช่รึเปล่�เนี่ย

แต่ช่�งเถอะ นัน่ไม่ใช่เร่ืองส�ระสำ�คญัอะไร ตอนนีส้ิง่ทีส่ำ�คญัทีส่ดุ 

คือผมไม่ต้องยืนอยู่ข้�งถนน และทำ�ได้แค่มองผู้คนเดินผ่�นไปม�อย่�ง

โดดเดี่ยว 

และแม้จะเห็นว่�พระอ�ทิตย์กำ�ลังตกที่ขอบฟ้� ใกล้ถึงช่วงเวล� 

ที่ผมหว�ดกลัวที่สุด แต่คืนนี้ผมรู้ว่�ผมจะไม่เป็นอะไร…เพร�ะนี่จะเป็น 

คืนแรกที่ผมจะไม่ต้องยืนอยู่ท่�มกล�งคว�มมืดต�มลำ�พังอีกแล้ว



11
ทาคาโน่ ยูกิ

‘แต่...แต่นั่นก็หมายถึงมีคนใช้วิชากาฝากอะไรนั่นกับเธอจริงๆ  

ใช่ไหม งั้นเราควรจะหาตัวเจ้านั่นใช่ไหม ไม่ใช่มาโยนโทษทั้งหมดให้ยูกิ’

คำ�พดูของวญิญ�ณเดก็ช�ยเมือ่คนืก่อนยงัลอยวนในหวัของหมอผี

ส�ว

เป็นครั้งแรกที่เธอเห็นด้วยกับประโยคไร้ส�ระของท�โร่

ไม่ใช่เพร�ะนึกเห็นใจ ยกเลิกก�รโยนคว�มผิดท้ังหมดให้ยัยโง่ท่ี

ปล่อยให้ตวัเองตกตำ�่และโดนคว�มอ่อนแอกดักนิจนกล�ยเป็นยกัษ์ชัน้ตำ�่

แบบน้ัน…แต่เธอเหน็ด้วยทีจ่ะห�ตวัไอ้บ้�ทีก่ล้�ใช้ก�ฝ�กยกัษ�ในเขตทีเ่ธอ

ทำ�ง�นอยู่ ลงมือกับคนที่เธอต้องรับผิดชอบดูแล

มันไม่รู ้หรอกว่�เธอต้องเสียเครดิตไปม�กขน�ดไหนกับก�รมี

นักเรียนต�ย และกล�ยเป็นปีศ�จในโรงเรียนโยโคแบบนั้น

นักเรียนที่ต�ยไปคนนั้นคือคว�มผิดพล�ดใหญ่หลวงของโรงเรียน 

ยิ่งโดยเฉพ�ะกับเจ้�ของโรงเรียนอย่�ง ผอ.โยโคด้วยแล้ว มันไม่ใช่แค่

เรื่องคว�มรับผิดชอบ แต่เป็นตร�บ�ปที่ติดตัวเข�ไปจนต�ย ดังนั้นวันที่

เข�ก้มหัวขอโทษพ่อแม่เด็กทั้งสอง และจ่�ยค่�ชดเชยไปแม้ไม่มีหลักฐ�น



148   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 1

ว่�โรงเรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง มันคือก�รสำ�นึกเสียใจอย่�งถึงที่สุด 

และก�รที่น�ยจ้�งต้องเสียเงินก้อนใหญ่และขวัญกำ�ลังใจไปม�ก

ขน�ดนั้น มันย่อมส่งผลกระทบต่อเธอโดยตรงที่เป็นลูกจ้�งด้วย

ซึง่ไม่ว่�จะเป็นใคร มนักำ�ลงัลำ�้เส้นเธอ คกุค�มอ�ณ�จกัรเธอ และ

หย�มหน้�กันอย่�งไม่น่�ให้อภัย

เพร�ะตั้งแต่แผ่นยันต์กั้นอ�ณ�เขตของเธอถูกใครบ�งคนดึงออก 

ทำ�ให้เด็กส�วสองคนนั้นเข้�ม�ในโรงเรียนได้จนเกิดเรื่อง และหนึ่งในนั้น

กล�ยเป็นปีศ�จที่สร้�งเรื่องซะเอง เพร�ะถูกใครบ�งคนอีกนั่นแหละฝัง 

ก�ฝ�กยักษ�ลงไป

ทุกอย่�งมีคนว�งแผนตั้งใจให้เกิดไว้แล้วอย่�งไม่ต้องสงสัย

ดงันัน้ถกูของเจ้�ท�โร่ เธอต้องต�มห�มนั…และจดัก�รซะ ก่อนมนั

จะม�หลงระเริงสนุกสน�นอยู่ในอ�ณ�จักรของเธอน�นกว่�นี้

เพร�ะมันไม่แค่ทำ�ให้เธอเสยีเครดติ แต่จะทำ�ให้เธอเสยีทัง้เงนิและ

เวล�ไปพร้อมกัน

“สถ�นีต่อไป เมงโุระ เมงโุระ ประตจูะเปิดด้�นขว�มอื โปรดระวงั 

ประตูกำ�ลังจะเปิด”

เสียงประก�ศเหนือศีรษะเรียกนัยน์ต�สีนำ้�เงินหลังกรอบแว่นให้

ปร�ยมองออกนอกกระจกรถไฟส�ยย�ม�โนเตะในย�มเยน็ หยดุคว�มคดิ

ในหวั ก่อนเธอจะขยบัตวัจ�กข้�งประตรูถไฟทีต่นใช้อ�ศยัพงิเลก็น้อย เมือ่

เห็นว่�รถเริ่มชะลอตัวลง ไม่น�นก็หยุดสนิท

เสียงดนตรีที่เลนยะลงคว�มเห็นว่�ฟังปัญญ�อ่อนเหมือนเพลงใน

สวนสนุก ไม่กโ็รงเรยีนอนบุ�ลดงัขึน้ เมือ่ประตรูถเปิดพร้อมเสยีงประก�ศ 

“สถ�นีเมงุโระ ขอบคุณที่ใช้บริก�ร” 

เธอก้�วต�มฝงูชนทีท่ยอยออกจ�กรถ เข้�สูต่วัสถ�น ีและขึน้บนัได

เลื่อนไปยังด้�นบน ไม่ได้สนใจคว�มเร่งรีบของผู้คนรอบก�ยนัก ซึ่งเป็น

ธรรมช�ติที่สังคมเมืองใหญ่ ไม่มีใครสนใจใครนอกจ�กธุระของตน เธอ

เองก็เป็นหนึ่งในนั้น สนใจแค่เพียงธุระของตัวเองท่ีทำ�ให้ต้องม�ถึงท่ีนี่
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เท่�นั้น

เลนยะแตะบตัรกบัเคร่ืองสอดบตัรตรงท�งออก และเดนิขึน้บนัได

อีกครั้ง ก่อนเข้�สู่ย่�นเมงุโระ 

เธอกระชับกระเป๋�สะพ�ยข้�งแบบที่เด็กนักเรียนหญิงทั่วไปนิยม 

ทำ�ให้ตนดูเป็นเด็กส�ว ‘ปกติ’ แตกต่�งจ�กทุกที ขณะขยับแว่นต�หน�ๆ 

ของตนให้เข้�ที ่และหยบิทีค่�ดผมสคีรมีจ�กในกระเป๋�ขึน้ม�ค�ดบนศรีษะ 

ไม่ได้มัดรวบผมเหมอืนทีผ่่�นม� ซึง่แค่นัน้กม็�กพอจะทำ�ให้เดก็ส�วทีเ่คยดู

เซ่อซ่� ไม่ใส่ใจตวัเอง กล�ยเป็นเดก็เรยีนทีด่เูรียบร้อยน่�เชือ่ถอืไปถนดัต�

เมือ่ม่ันใจว่�จัดระเบยีบบนร่�งก�ยตนเสรจ็ด ีเธอกด็งึกระด�ษแผ่น

หน่ึงทีพ่บัไว้ในกระเป๋�กระโปรงขึน้ม� คลีม่นัออก แล้วเพ่งนยัน์ต�สนีำ�้เงนิ

มองแผนที่ที่ถูกเขียนอย่�งง่�ยๆ ในนั้น

ไม่น�นหมอผีส�วในม�ดเด็กเรียนแสนสุขุมเรียบร้อย ก็ก้�วข้�ม

ท�งม้�ล�ยไปยังเป้�หม�ยของตน

ติ๊ง~ต่อง!

เลนยะกดนิว้ลงบนออดข้�งประตขูองห้องห้องหนึง่ในแมนชัน่ย่�น

แหล่งอ�ศัยในเมงโุระทีส่งบเงยีบ เธอปร�ยนยัน์ต�สนีำ�้เงนิหลงักรอบแว่น

ไปยังป้�ยข้�งประตูห้องที่เขียนว่� ‘บ้�นท�ค�โน่’ อีกครั้งเพื่อคว�มมั่นใจ

ว่�ตนม�ถกูที ่และไม่น�นกม็เีสยีงผูห้ญงิคนหนึง่ลอดม�จ�กอนิเตอร์คอม

ข้�งบ�นประตูบ้�นท�ค�โน่

“ค่ะ ไม่ทร�บใครคะ”

เลนยะยนืนิง่เพยีงครู่ ก่อนใบหน้�เรียบเฉยจนตดิเยน็ช�จะยิม้แย้ม

อย่�งสภุ�พในชัว่พริบต� กล�ยเป็นคนละคนกบัเมือ่วนิ�ททีีแ่ล้วอย่�งสิน้เชงิ 

ขณะเอ่ยตอบคนหลังบ�นประตูไปอย่�งสดใสและกระตือรือร้นว่�

“หนชูือ่ย�ม�โมโตะ โทโมม ิเปน็หวัหน้�ห้องและเพือ่นรว่มชัน้ของ

ยูกิจังค่ะ”

ชื่อเด็กส�วผู้ทำ�หน้�ที่หัวหน้�ห้องถูกหมอผีส�วยกม�สมอ้�งอย่�ง
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ลื่นไหล ไม่มีอ�ก�รขัดเขินแม้แต่น้อย

“โทโม…มิ” คนหลังบ�นประตูทวนชื่อของเด็กส�วหน้�ห้องเช่�ครู่

หนึง่ ก่อนจะนกึได้ว่�ชือ่นี ้‘ลกูส�ว’ ของตนเคยพดูถงึม�ก่อนว่�เป็นเพือ่น

ร่วมชั้นเดียวกันและเป็นใครในชั้นเรียนนั้นด้วย

ประตถูกูเปิดออก เมือ่เจ้�ของบ้�นมัน่ใจแล้วว่�แขกทีม่�เยอืนเป็น

คนทีเ่คยผ่�นหผู่�นต�ม�บ้�ง ซึง่นัน่ทำ�ให้เดก็ส�วร่�งสงูทีย่นืคอยอยูก่่อน

แล้วยกยิม้กว้�งขึน้ และก้มศรีษะเค�รพหญงิวยักล�งคน รปูร่�งท้วมนดิๆ 

แต่ใบหน้�ทีม่รีอยกงัวลเสมอนัน้ออกจะดซูบูและซดีเซยีวกว่�ปกตไิปม�ก

“คุณแม่ของยูกิจังใช่ไหมคะ” เธอชันตัวขึ้นม�ถ�ม

“จ้ะ…ฉันท�ค�โน่ อ�ริสะ” อ�ริสะก้มศีรษะรับพร้อมแนะนำ�ตัว 

อย่�งเงอะงะเล็กน้อย เมื่อไม่ทันตั้งตัวกับก�รต้อนรับแขกที่ม�กะทันหัน 

ทว่�ก็อดสำ�รวจเด็กส�วร่�งสูงตรงหน้�ไม่ได้

จ�กรอยยิ้มเรียบร้อย ก�รแต่งตัวที่ถูกระเบียบ สุภ�พ ดูเป็นเด็ก

เรียน และกิริย�อ่อนน้อมนั่นทำ�ให้เธอรู้สึกว่�คนอ่อนวัยกว่�ดูน่�ชื่นชม 

และเชื่อถือได้อย่�งไร้ข้อกังข� ที่สำ�คัญคำ�ว่� ‘หัวหน้�ห้อง’ ก็ช่วยก�รันตี

อะไรหล�ยๆ อย่�งได้ม�กพอแล้ว

“ขอโทษที่ต้องรบกวน แต่หนูมีธุระสำ�คัญที่ต้องขอคุยกับคุณแม่ 

ขอหนูเข้�ไปคุยข้�งในได้ไหมคะ” เลนยะก้มศีรษะขอโทษผู้หญิงตรงหน้�

อกีครัง้ด้วยสหีน้�ลำ�บ�กใจ เมือ่เหน็ว่�อกีฝ่�ยมองเธอด้วยส�ยต�ยอมรบั 

และไม่มีคว�มเคลือบแคลงใดๆ แม้แต่น้อย 

“…งั้นเชิญเข้�ม�ก่อนจ้ะ ย�ม�โมโตะซัง” แม้อ�ริสะจะลังเล 

เล็กน้อย แต่เห็นสีหน้�ที่ทั้งกังวลและสำ�นึกผิดของเด็กส�วตรงหน้�ก ็

ทำ�ให้ต้องใจอ่อนลง ก่อนผ�ยมือและเดินนำ�แขกอ�ยุน้อยกว่�เข้�ม�

ภ�ยในตัวห้องอย่�งเสียไม่ได้

ซึ่งเลนยะก็รีบเสนอม�แทบทันทีว่�

“เรียกหนูโทโมมิก็ได้ค่ะ”

คว�มสนิทสนมและผ่อนคล�ยระหว่�งแขกกับเจ้�บ้�นเพิ่มขึ้นอีก
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อย่�งรวดเร็ว เมื่อคนอ่อนวัยกว่�เสนอให้อีกฝ่�ยเรียกชื่อจริงตนด้วย 

รอยยิ้มสดใสที่ดูเป็นมิตร และทำ�ให้สบ�ยใจได้ไม่ย�ก

“รบกวนด้วยค่ะ” เลนยะเอ่ยอีกครั้งเมื่อก้�วเข้�ม�ในบ้�น ก่อน

สวมสลิปเปอร์ของแขก และก้�วต�มอ�ริสะไป

นัยน์ต�สีนำ้�เงินกว�ดสำ�รวจห้องเช่�ในแมนชั่นหรูของครอบครัว 

ท�ค�โน่ทันทีเมื่อเข้�ม� ก่อนเห็นว่�ในห้องรับแขกนั้นดูไม่เป็นระเบียบ

อย่�งที่ควร 

โต๊ะไม้ทรงกลมตรงหน้�ทวีเีหมอืนจะเอยีงออกจ�กองศ�เดมิทีม่นั

เคยต้ังอยูเ่กอืบส�มสบิองศ� โซฟ�เข้�ชดุกบัโต๊ะกเ็ลือ่นจ�กทีเ่ดมิเลก็น้อย 

แมไ้ม่เห็นดว้ยต�ไดช้ัดเจน แตร่อยถลอกใหม่ๆ  บนพืน้ไมท้ี่ลำ้�ออกม�จ�ก

ใต้โซฟ�หนึ่งถึงสองเซนติเมตร ก็ทำ�ให้รู้ว่�มันไม่ได้อยู่ในตำ�แหน่งปกติ 

แถมต�มพื้นยังมีแผ่นซีดีและหนังสือหล�ยเล่มกระจัดกระจ�ยอยู่ เด�ได้

ว่�พวกมันคงตกม�จ�กชั้นไม้บิวต์อินสำ�หรับว�งโทรทัศน์หน้�ชุดโซฟ� 

ซึ่งวิน�ทีแรกที่เธอไล่มองห้องรับแขกห้องนี้ หมอผีส�วสังเกตว่� 

อ�รสิะยกมอืขึน้จับทีค่อเสือ้ของเสือ้คอเต่� และดงึปล�ยแขนเสือ้ทีย่�วจน

คลุมม�ถึงข้อมืออยู่แล้วให้มิดชิดกว่�เดิม ดูเป็นกิริย�ธรรมช�ติที่ติดเป็น

นิสัย แต่บ�งอย่�งบอกคนต�ไวว่�ไม่ใช่ 

อ�ริสะต้องรีบหันม�อธิบ�ยเรื่องห้องรับแขกของตน 

“ขอโทษด้วยนะจ๊ะ ฉนักำ�ลงัจัดของอยูน่่ะ เพร�ะ…หลงัจ�กทีย่กูจิงั 

…ฉันก็…”

น่าเบื่อ...

เป็นคำ�บ่นลอยๆ ในหัวคนเป็นหมอผีทันที เมื่อเห็นว่�หญิงสูงวัย

ตรงหน้�ไม่ทนัพดูจบดกีห็ยดุ แล้วยกมอืขึน้ปิดป�กของตน พย�ย�มระงบั

อ�รมณ์อ่อนไหวภ�ยในหลังกล่�วถึงลูกส�ว และเริ่มห่อไหล่ ตัวสั่นน้อยๆ 

อย่�งสะกดกลั้นคว�มสะเทือนใจไม่ได้อีกต่อไป

แต่แม้จะบ่นในใจ และไม่ถูกโฉลกกับก�รต้องม�ยืนดูใครสักคน

ร้องไห้ต่อหน้� แต่เลนยะก็ยังต้องดำ�เนินบทของโทโมมิ หัวหน้�ห้องของ
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เธอเองต่อ 

“ไม่ต้องห่วงค่ะ หนมู�ทีน่ีก่เ็พร�ะเรือ่งนี”้ เธอรบีเข้�ไปปลอบอ�รสิะ

ด้วยท่�ท�งห่วงใย และสำ�ทับต่อว่� “หนูเป็นตัวแทนของชั้นปีหนึ่ง ห้อง B 

จะม�ขอรูปถ่�ยของยูกิจังเพื่อไปทำ�โปสเตอร์ประก�ศห�ตัวเธอค่ะ” 

“เอ๊ะ!” อ�ริสะเงยหน้� ใช้ดวงต�ที่คลอด้วยนำ้�ต�บ�งๆ ขึ้นมอง

เด็กส�วพลัน

เลนยะแย้มยิ้มมั่นใจและให้กำ�ลังใจอีกฝ่�ย พร้อมคำ�พูดกระตือ 

รอืร้น “ท�งห้องลงมตว่ิ�จะช่วยกนัต�มห�เธออกีแรงอย่�งเตม็ที ่หนมูัน่ใจ

ว่�ถ้�เร�มีรูปของเธอหล�ยๆ แบบ และหล�ยๆ มุมละก็ จะต้องห�ตัวเธอ

ได้ง่�ยขึ้นแน่นอนค่ะ”

“นี่หม�ยคว�มว่�…”

“ค่ะ ทกุคนจะไม่ถอดใจในก�รห�ตวัยกูจัิงเดด็ข�ดค่ะ ไม่ว่�ตำ�รวจ

จะว่�ยังไงก็ต�ม เร�คิดว่�ถ้�มีข้อมูลของเธอเยอะม�กเท่�ไร เบ�ะแสใน

ก�รห�ตัวเธอเจอก็จะม�กขึ้นเท่�นั้น”

อ�ริสะต้องยกมือขึ้นกุมที่ป�กของตนอีกครั้ง พร้อมหลั่งนำ้�ต� 

ออกม�อย่�งห้�มไม่อยู ่ครัง้นี้ไม่ใช่คว�มสะเทอืนใจหรอืโศกเศร้� แต่เป็น

คว�มตื้นตัน ปล�บปลื้ม เหมือนได้ใครสักคนม�เป็นท่ีพ่ึงให้เธอได้เก�ะ

พักพิง หลังเคว้งคว้�งอยู่คนเดียวม�เนิ่นน�น

“ขะ…ขอบใจม�กนะจ๊ะ…ขอบใจม�กจริงๆ…” เธอสะอืน้ไห้และเอ่ย

ขอบคุณติดๆ กัน นำ้�ต�นองหน้�ขณะก้มศีรษะให้เลนยะหล�ยต่อหล�ย

ครั้ง เด็กส�วยังคงยิ้มให้กำ�ลังใจพร้อมเอ่ยประโยคที่ทำ�ให้คนสูงวัยกว่� 

ยิ่งร้องไห้ออกม�ดังกว่�เดิม

“ไม่เป็นไรค่ะ ยังไงยูกิจังก็เป็นเพื่อนของหนูเหมือนกัน ทุกคนใน

ห้องเรียนต่�งก็อย�กให้เธอกลับม�ค่ะ”

เป็นคำ�โกหกใหญ่หลวงที่น่�กลัว แต่แน่นอนว่�หมอผีส�วไม่ได้

แยแสมัน

เนื่องจ�กในคว�มเป็นจริง สิ่งที่เพื่อนร่วมห้องชั้นปีหนึ่ง ห้อง B 
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แทบทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเด็กส�วทั้งสอง คือเรื่องที่พวกเธอห�ยไปด้วย

เหตุผลอะไร และกำ�ลังค�ดเด�ไปต่�งๆ น�น�อย่�งสนุกสน�น แต่ไม่มี

ใครคิดจะต�มห�พวกเธอจริงจัง หรือไม่ก็แค่นั่งตำ�หนิผู้ที่กำ�ลังช่วยต�ม

ห�พวกเธอแต่ยังทำ�ไม่สำ�เร็จ ทว่�ตัวเองไม่เคยลงมือช่วยแม้แต่น้อย แค่

ต้องก�รพูดออกไปเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่�เป็นคนดีที่ใส่ใจคว�มเป็นไปของ

เหยื่อที่น่�สงส�รเท่�นั้น

“ฉันไม่ได้ทำาอะไรกับห้องนี้เลยตั้งแต่เธอหายตัวไป ถ้าต้องการ

อะไรเพิ่มบอกได้นะจ๊ะ”

อ�ริสะบอกหลังพ�เลนยะม�ที่ห้องนอนของยูกิ ก่อนจะขอตัวไป

เตรียมนำ้�ช�และขนมให้แขกอ�ยุน้อยกว่�

ทนัททีีเ่จ้�ของบ้�นผละไปจ�กประตหู้อง เลนยะกห็บุยิม้ของตนลง

สนิท เด็กส�วแสนดีเมื่อวิน�ทีที่แล้วห�ยไปกับอ�ก�ศธ�ตุ และกว�ด

นัยน์ต�มองรอบห้องนอนของท�ค�โน่ ยูกิ เพื่อห�สิ่งที่ต้องก�ร 

มนัเป็นห้องนอนเลก็ๆ กว้�งประม�ณห้�ถงึหกเสือ่ มเีตยีงเดีย่วกบั

ผ้�ปสูหีว�นและตุก๊ต�อกีหล�ยตวัทีด้่�นขว�มอื โต๊ะหนงัสอืหนัหน้�เข้�ห�

หน้�ต่�งตรงข้�มกบัประต ูบนโต๊ะมโีน้ตบุก๊และมอืถอืแบบพบัที่ได้คนืจ�ก

โรงเรยีนแล้ว นอกนัน้กเ็หน็แค่ชดุนกัเรยีนแขวนไว้ข้�งผนงั หนงัสอืพร้อม

ของประดับน่�รักๆ ต�มมุมต่�งๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอะไรท่ีเกี่ยวกับตัว

ก�ร์ตูนแมวที่ชื่อ จี้ จ�กแอนิเมชั่นเรื่องดังเรื่องหนึ่ง และก็พวกโปสเตอร์

ภ�พถ่�ยนักร้องวงที่เธอชอบอีกสี่ห้�ใบบนผนังที่พอจะมีพื้นที่ติดได้

หมอผีส�วเลือกก้�วม�ที่โต๊ะหนังสือของยูกิ ก่อนปร�ยมองตำ่�ที่

กรอบรูปเล็กๆ บนโต๊ะเมื่อสะดุดมันเป็นอย่�งแรก 

“จดืจ�งจริงๆ ด้วยแฮะ” เลนยะพมึพำ�ขึน้ เมือ่จบัจ้องรปูถ่�ยครึง่ตวั

ของยูกิ เธอไว้ผมย�วตรงถึงกล�งหลัง จัดว่�เป็นเด็กส�วหน้�ต�ดี แต ่

ไม่โดดเด่นอะไร ขณะยืนหน้�ตรง เอียงศีรษะนิดๆ ส่งยิ้มบ�งๆ ม�จ�ก

ในกรอบรูป โดยฉ�กหลังเป็นทุ่งดอกท�นตะวันสักที่ 
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เป็นท่�โพสที่ดูไร้สีสัน และเจียมเนื้อเจียมตัวจนเกินเหตุสำ�หรับ

หมอผีส�ว

เหมือนทุกอย่�งที่เกี่ยวกับท�ค�โน่ ยูกินั้นช่�งดูธรรมด�ไปจริงๆ 

ทั้งห้องนอน ข้�วของ และตัวเธอเอง เป็นเด็กส�วที่ไม่ค่อยมีจุดเด่นอะไร

พเิศษ และให้บรรย�ก�ศทีเ่หมอืนจะมองข้�มได้ง่�ยๆ…แต่นัน่ละทีน่่�สงสยั 

เพร�ะเธอกล�ยเป็นยักษ์โอนิได้ นั่นหม�ยถึงในตัวเธอต้องมีบ�งอย่�ง

ม�กกว่�ที่เห็นด้วยต� 

มนุษย์เร�ไม่มีใครมีด้�นเดียว นั่นคือคว�มจริงที่แน่นอนที่สุด

เลนยะละจ�กรูปของยูกิ และหยิบมือถือที่เจ้�ของยอมเข้�ไปใน

โรงเรียนตอนกล�งคืนเพื่อไปขโมยมันกลับม�จนเกิดเรื่อง ก่อนไล่เปิดดู

ข้อคว�มในมอืถอืทลีะข้อคว�ม ไม่น�นหวัคิว้ของเลนยะกลบัต้องขมวดขึน้

นิด เมื่อเธอไม่พบสิ่งที่ต้องก�ร

ไม่มีข้อคว�มเมสเสจจ�กแฟนของท�ค�โน่ ยูกิ…ไม่สิ มีอยู่หล�ย

ข้อคว�มขึน้เบอร์แต่ไม่มชีือ่ แต่เป็นแค่ข้อคว�มทกัท�ยธรรมด�ทัว่ไป แถม

ระยะเวล�ที่ส่งมันแปลกๆ 

เพร�ะเท่�ที่รู้จ�กท�โร่ ท�ค�โน่ ยูกิเมลคุยกับแฟนทุกวัน และ

เกือบตลอดเวล�ทีม่ีโอก�ส แตเ่มลในมือถอืนี้กลับส่งม�ในช่วงระยะเวล�

ที่ห่�งกันม�ก บ�งทีเป็นสองส�มวัน หรือเป็นอ�ทิตย์ ซึ่งทุกข้อคว�มเป็น

ข้อคว�มที่มีเนื้อห�สัพเพเหระเหมือนกันหมด เช่น วันนี้สบ�ยดีไหม กิน

อะไรเป็นข้�วเที่ยง เหนื่อยรึเปล่� เป็นต้น ไม่มีเมสเสจอะไรนอกเหนือ

จ�กข้อคว�มไร้ค่�พวกนั้นอีก

มันไม่สัมพันธ์กับที่ส่งเมสเสจห�กันทุกวันเลย ข้อคว�มท่ีมีใน

เครื่องส่งม�ในวันเวล�ที่ห่�งกันม�ก และมีแต่เนื้อห�เร่ือยเปื่อย…นั่น 

หม�ยถึง…

“ลบอีเมลที่มีเนื้อห�สำ�คัญทิ้งทั้งหมด” หมอผีส�วพึมพำ�อย่�งไม่

สบอ�รมณ์ ข้อสงสัยเกี่ยวกับช�ยหนุ่มที่ถูกสมอ้�งขึ้นว่�เป็นแฟนของ 

ท�ค�โน่ ยูกิ ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอีกหล�ยเท่� 
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เจ้�หมอนี่เป็นใครกันแน่ ทำ�ไมท�ค�โน่ ยูกิ ถึงลบอีเมลที่คุยกับ

เข�ทิ้งในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ใช่คุยทั่วไป กลัวพ่อจะรู้งั้นเหรอ…แต่ถ้�กลัวพ่อ

จะรูว้่�มแีฟน หรอืคยุกบัผูช้�ยกน่็�จะลบทิง้ทุกข้อคว�มไปเลยส ิมอีะไรที่

เป็นคว�มลับระหว่�งตัวเธอกับเจ้�หนุ่มนั่นอยู่รึไง

คว�มคิดนั้นทำ�ให้เลนยะละจ�กมือถือ และเริ่มต้นห�อย่�งอื่นบน

โต๊ะ ก่อนเธอจะเปิดลิน้ชกัไปเจอสมดุปกแขง็เหมอืนหนงัสอื ทีห่่อปกอย่�ง

ดีด้วยผ้�กำ�มะหยี่สีฟ้�อ่อนและประดับสติกเกอร์นูนแววว�วเหมือนเพชร

หล�กสีเต็มปกทั้งสองด้�น เด�ไม่ย�กว่�คงเป็นไดอะรีของท�ค�โน่ ยูกิ 

ไดอะรีในลิ้นชักถูกเปิดอ่�นแบบผ่�นๆ แต่ก็ม�กพอที่เลนยะจะจับ

เน้ือห�ข้�งในได้ ซึง่เป็นข้อมลูที่ไม่ได้ช่วยอะไรนกั เพร�ะชวีติของท�ค�โน่ 

ยูกิในนั้นเหมือนจะไม่มีอะไรที่แปลกใหม่น่�สนใจ นอกจ�กเรื่องเพื่อนๆ 

กิจกรรมในโรงเรียน วันเข้�ค่�ย ไปเที่ยวกับครอบครัว และชีวิตที่ซำ้�ซ�ก

จำ�เจ

ไม่…มนัต้องมเีล่มอืน่ เล่มทีเ่ป็นไดอะรขีองจรงิ คนทกุคนมคีว�มลบั 

คว�มลบัที่ไม่ต้องก�รให้ใครรู ้คว�มลบัดำ�มดืทีเ่ป็นอกีด้�น และเธอแน่ใจ

ว่�ท�ค�โน่ ยูกิ ก็ต้องมี แค่ต้องห�ให้เจอว่�มันถูกซ่อนไว้ที่ไหน

หมอผีส�วล้วงมือเข้�ไปในกระเป๋�สะพ�ยของตน และหยิบหัวศร

ที่ผูกด้�ยขึ้นม�ใช้ง�นอีกครั้ง 

เธอจ่อหวัศรต�มจุดต่�งๆ บนโต๊ะหนงัสอื ไล่ไปเรือ่ยๆ ทลีะตำ�แหน่ง 

ห�บ�งอย่�งที่ถูกซ่อนไว้ และเธอต้องหยุดมือ เมื่อหัวศรจ่อม�ถึงจุดหนึ่ง 

แล้วมันเริ่มหมุนขว�ช้�ๆ เป็นสัญญ�ณว่�มันเจออะไรบ�งอย่�งแล้ว

หมอผีส�วก้มมองในลิ้นชักโต๊ะเดิมที่ตนเจอไดอะรีของยูกิ แต่ใน

ลิน้ชกักลบัว่�งเปล่� ไม่มอีะไรในนัน้อกีนอกจ�กดนิสอกดและป�กก�อย่�ง

ละแท่งเท่�นั้น แต่เธอก็ว�งมือลงไปที่พื้นลิ้นชัก ใช้นิ้วเค�ะมันสองส�ม

ครัง้ และเสยีงปุๆ  ทีส่ะท้อนกลบัม�กท็ำ�ให้นยัน์ต�สนีำ�้เงนิหรีล่งอย่�งถกูใจ 

แน่นอน ทุกคว�มลับต้องมีที่ซ่อนดีๆ เสมอ

เธอก้มตวัเพ่งพนิจิพืน้ไม้ของลิน้ชกั แล้วเหน็ชดัว่�ไม่มช่ีองว่�งทีจ่ะ
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เอ�อะไรแหย่ลงไปได้ ทำ�ให้เลนยะตัดสินใจยืนขึ้นเต็มคว�มสูง และ

กระแทกสันมือเบ�ๆ ที่มุมไม้ด้�นหนึ่ง จนทำ�ให้ด้�นตรงกันข้�มกระดก

ขึ้นม�อย่�งง่�ยด�ย ก่อนเธอจะใช้ไม้บรรทัดบ�งๆ งัดพื้นลิ้นชักออกม�

และสิ่งที่พบมีเพียงสมุดเล่มบ�งๆ ไม่ได้มีก�รตกแต่งใดๆ เหมือน 

ไดอะรีที่เจอเล่มแรก แต่เมื่อหยิบขึ้นม�แล้วพลิกมันเปิดอ่�น หมอผีส�วก็

ต้องเลิกคิ้วข้�งหนึ่งขึ้นเล็กน้อยพร้อมเหยียดยิ้มหยันขึ้น

“ยัยนี่มันเหยื่อชั้นดีเลยนี่น�”

สิ่งที่ถูกเขียนไว้ในหน้�แรกของสมุดเล่มบ�งที่ดูแสนธรรมด� 

คือถ้อยคำ�หย�บค�ย ด่�ทอต่�งๆ น�น�ที่ถูกระบ�ยไว้ทั่วหน้�กระด�ษ 

ระเกะระกะ ตัวอักษรใหญ่บ้�งเล็กบ้�ง เส้นนำ้�หนักอักษรรุนแรงไม่ต่�ง

จ�กคว�มหม�ยทีพ่วกมนัสือ่ออกม� ร�วกบัคนเขยีนทุม่ทกุคว�มเคยีดแค้น

เจ็บปวดใส่กระด�ษ จนเลนยะแทบจินตน�ก�รวิน�ทีที่ท�ค�โน่ ยูกิ จด

ป�กก�ลงไปได้ชัดเจน

ในนั้นมีชื่อของเพื่อนทุกคนในกลุ่มเธอที่ถูกเขียนส�ปแช่ง และ

ระบ�ยทกุคว�มอดัอัน้ลงไป แม้แต่ม�ฮโิระเพือ่นทีส่นทิทีส่ดุ เธอยงัระบ�ย

ว่�อิจฉ�ม�กม�ยขน�ดไหน ที่เพื่อนสนิทของตนคนนี้มีชีวิตที่ดีกว่� 

ครอบครวัทีร่ำ�่รวยกว่� พ่อแม่ที่ใจดกีว่�และรักลกูม�กกว่�ครอบครวัของ

ตนเอง

เลนยะพลิกอ่�นอีกหน้�ต่อ แต่ครั้งนี้เธอกลับหุบยิ้มลงนิดกับสิ่งที่

ถูกเขียนในหน้�ต่อไป

‘นังผู้หญิงโง่ อาริสะไปตายซะ นังผู้หญิงท่ีทำาอะไรไม่ได้เร่ืองสัก

อย่าง เป็นได้แค่ที่รองมือรองเท้าของเจ้านั่น ไม่เคยทำาหน้าท่ีแม่ได้เลย 

ปกป้องลูกตัวเองก็ไม่ได้ ตายด้วยความโง่ของตัวเองนั่นแหละ นังบ้า นัง

คนไร้ค่า ถกูเจ้านัน่กระทบืตายไปซะเถอะ แล้วหลงัเธอตาย ฉนัจะหาทาง

ฆ่าผู้ชายคนนั้นด้วยตัวเองให้ได้ จะฆ่าให้มันทรมานที่สุด ให้ทรมานกับที่

มันทำากับฉัน มันต้องตาย ตาย ตาย ตาย ตาย ตาย ตาย ตาย ตาย ตาย 

ตาย ตาย ตาย ตาย ตาย ตาย’
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ข้อคว�มที่ต่อว่�แม่ของตนเองนั้น ทำ�ให้หมอผีส�วคิดถึงตอนที่ 

ตัวเองเดินเข้�ม�ในห้องชุดนี้ครั้งแรก แล้วเจอสภ�พไม่เป็นระเบียบของ

ห้องรับแขก พร้อมกับที่เจ้�ของบ้�นก็รีบกระชับคอเสื้อและแขนเสื้อ… 

เพือ่ปกปิดรอยชำ�้ทีแ่อบซ่อนอยูท่ีต้่นคอและข้อแขนจ�กแขกอย่�งเธอ ซึง่

นั่นทำ�ให้คิดได้ทันทีว่�ข้�วของที่รกอยู่ต�มพื้น หรือเคลื่อนย้�ยออกจ�ก

จุดเดิมพวกนั้น คงไม่ใช่เพร�ะเธอกำ�ลังจัดเก็บหรอก 

‘เท่าที่รู้พ่อของยูกิดุมาก เคร่งเรื่องเรียน แล้วก็พวกกฎระเบียบ  

ถ้าเธอถูกพ่อรู้ว่าแอบเล่นมือถือระหว่างเรียน จนถูกอาจารย์ยึด เธอก็คง

ถูกทำาโทษหนัก เพราะแบบนั้นก็เลยไปเอามือถือคืนละมั้ง’

คำ�พดูของท�โร่แทรกขึน้ม�ในคว�มทรงจำ�อกีครัง้…และเท่�ทีเ่หน็

สภ�พรอบๆ ของที่นี่วันนี้ พ่อของท�ค�โน่ ยูกิ คงไม่ใช่แค่เคร่งระเบียบ 

หรือเคร่งเรื่องเรียนเท่�นั้นหรอกละมั้ง

…นั่นคงเป็นอีกหนึ่งในส�เหตุที่ท�ค�โน่ ยูกิ เป็นแบบนี้ และอ�จ

เป็นส�เหตุสำ�คัญที่สุดด้วยซำ้�

เลนยะละคว�มสนใจจ�กหน้�นั้น และเปิดอ่�นต่อ แต่คร้ังนี้สิ่งท่ี

ถูกเขียนไว้กลับแตกต่�งจ�กหน้�ก่อนๆ ที่ผ่�นม� มันเป็นระเบียบ และมี

วันที่กำ�หนดชัดเจนว่�เป็นวันที่ 23 กันย�ยน ปีเดียวกัน เป็นช่วงเปิดเทอม

สองไม่น�น ผ่�นม�สักเดือนกว่�ๆ และในสมุดเขียนไว้เพียงว่�

‘ฉนัพบเขาวนันีท้ีริ่มแม่นำา้เมะงโุระงะวะ แล้วทกุอย่างกด็ขีึน้ไปหมด 

มันเหมือนความฝันที่ผู้ชายสมบูรณ์แบบขนาดนั้นมาคุยด้วย เขาเป็นคน

แรกที่เห็นคุณค่าของฉันทั้งที่ทุกคนมองข้าม และฉันจะเก็บรูปถ่ายของ 

ตัวเองที่เขาถ่ายให้วันนี้ในมือถือของตัวเองตลอดไป ไม่มีทางลบเด็ดขาด 

เพราะเขาบอกว่ารอยยิ้มของฉันเป็นสิ่งที่ควรเก็บไว้ และ...’

ถ่ายรูปให้งั้นเหรอ...เลนยะหยิบมือถือข้�งตัวขึ้นม�อีกคร้ังทันที 

เมื่อเจอประโยคที่ว่� ‘และฉันจะเก็บรูปถ่ายของตัวเองที่เขาถ่ายให้วันนี้

ในมือถือของตัวเองตลอดไป’ ก่อนเธอจะเริ่มกดห�รูปที่ว่� แม้ไม่รู้ว่�มัน

เป็นแบบไหนก็ต�ม ทว่�ไม่น�นหมอผีส�วก็กดม�เจอภ�พหนึ่งที่สะดุดต�
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เข้� 

มนัเป็นภ�พของท�ค�โน่ ยกู ิในชดุนกัเรียนทีย่นือย่�งเขนิอ�ยนดิๆ 

จ้องตรงม�ด้วยท่�ท�งไม่มั่นใจ ไม่ได้มองม�ที่กล้อง ทว่�คล้�ยมองผ่�น

ไปที่จุดอื่นที่อยู่เบื้องหน้�เช่นกัน เด�ว่�เธอคงสนใจคนท่ีถ่�ยรูปให้ตน

ม�กกว่�ก�รถูกถ่�ย ฉ�กด้�นหลังเป็นร�วกั้นของแม่นำ้�เมะงุโระงะวะ ที่

มต้ีนซ�กรุะประดบัตลอดท�งเดนิเลยีบแม่นำ้� ดยู�กหน่อยว่�เธอถ่�ยจ�ก

มมุใด แต่ภ�พตวัตกึด้�นหลงักพ็อให้เด�ได้ว่�น่�จะเป็นส่วนไหนของถนน

เลียบแม่นำ้�นี้

เลนยะกดส่งรูปนั่นเข้�มือถือของตน และหยิบสมุดบันทึกเล่มบ�ง

ใส่กระเป๋�สะพ�ยข้�ง ไม่ลืมปิดไม้กระด�นของลิ้นชักลงท่ีเดิม ก่อนดึง 

รูปถ่�ยตั้งโต๊ะของเป้�หม�ยออกจ�กกรอบ และคว้�ไดอะรีเล่มสีฟ้�อ่อน

ตกแต่งสวยง�มม�พอเป็นพิธี ให้อ�ริสะเห็นว่�ตนม�เอ�ของของลูกส�ว

ไปช่วยต�มห�ตัวอย่�งที่บอกไว้จริงๆ 

แต่เมื่อเดินออกม� เลนยะก็เจอว่�หญิงสูงวัยกว่�กำ�ลังยกนำ้�ช�

และวุ้นโยคังที่แบ่งหั่นส�มชิ้นสวยง�มม�ให้พอดี 

ดูเหมือนที่เธอม�ช้�เพร�ะคงไปร้องไห้เรื่องลูกส�วตนอีกคร้ังใน

ห้องครัว หลังสงบใจได้จึงออกม� กระนั้นคร�บนำ้�ต�ชื้นๆ ก็ยังปร�กฏที่

ขอบต�ทั้งสองอยู่ดี

แต่น่�จะม�ช้�อีกสักหน่อย เพร�ะหมอผีส�วเร่ิมขี้เกียจปั้นหน้�

แสดงละครต่อแล้ว

“จะกลับแล้วเหรอโทโมมิจัง”

คำ�ถ�มของอ�ริสะทำ�ให้เลนยะต้องกลับม�ย้ิมอีกคร้ังอย่�ง

อตัโนมตั ิและเป็นธรรมช�ต ิพล�งโค้งสีส่บิห้�องศ� กล่�วอย่�งนอบน้อม

“ค่ะ คว�มจริงคุณแม่ไม่ต้องลำ�บ�กก็ได้ เพร�ะหนูม�แค่ไม่น�น

อยู่แล้ว ขอโทษด้วยนะคะที่ทำ�ให้ลำ�บ�ก”

“อ๊ะ ไม่เป็นไรจ้ะ” อ�ริสะรีบตอบ ขณะเลนยะใช้โอก�สที่เธอยัง

เงอะงะอยู่เอ่ยล�ทันที
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“งั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะคะ ขอโทษที่รบกวนค่ะ”

แต่เมื่อม�ถึงหน้�ประตู คนสูงวัยกว่�ด้�นหลังกลับถ�มขึ้นใหม่

“แค่นั้นพอหรือจ๊ะ”

เลนยะหันกลับม�ยังต้นเสียง และเห็นว่�อ�ริสะกำ�ลังมองไดอะรี

เล่มหน�ของลูกส�วตนและรูปถ่�ยในมือเธอ ซึ่งหมอผีส�วก็ตอบด้วย 

รอยยิ้มที่ปั้นแต่งได้เหมือนเปิดสวิตช์พลันว่�

“ค่ะ…แค่นี้ก็ทำ�ให้หนูรู้จักยูกิจังเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลย” …รู้จักดีม�ก

ด้วย เมื่อนึกถึงสมุดเล่มบ�งของท�ค�โน่ ยูกิที่อยู่ในกระเป๋�สะพ�ยข้�ง

ของตน

อ�ริสะยังคงมองต�มร่�งสูงๆ ของเด็กส�ว เมื่อเธอเดินม�ใส่

รองเท้�ทีห่น้�ประตเูพือ่จะกลบัต�มทีล่� ทว่�วนิ�ททีีค่นอ่อนวยักว่�จะออก

ไปพ้นประตูบ้�นของเธอทั้งตัว แรงขับบ�งอย่�งก็ฉุดให้เธอเอ่ยเรียกชื่อ

อีกฝ่�ยอย่�งไม่เต็มเสียง 

“นี่…โทโมมิจัง”

หมอผสี�วลอบกลอกต�ขึน้ข้�งบนอย่�งเบือ่หน่�ยเตม็ทกีบัก�รถกู

ดึงตัวไว้ครั้งที่สอง แต่ก็หันม�ข�นรับได้ทันทีในวิน�ทีต่อม�

“คะ”

อ�ริสะว�งถ�ดใส่ช�กับขนมลงที่ชั้นไม้หน้�ประตู ยังคงเงียบขณะ

ยกมือขึ้นแตะที่ริมฝีป�กตน ปร�ยต�มองท�งอ่ืนด้วยท่�ท�งลังเลและ

กงัวลใจ พกัใหญ่กว่�เธอจะตดัสนิใจเริม่ประโยคแรกด้วยเสยีงทีฟั่งแผ่วเบ� 

แฝงด้วยคว�มหม่นหมองและเหนื่อยล้�ว่�

“ฉันเป็นแม่ที่แย่ม�กรึเปล่�นะ…ยูกิถึงหนีไปแบบนั้น” 

ใบหน้�ที่กำ�ลังฉีกยิ้มกว้�งเสแสร้งค่อยๆ หุบลงม�ทีละนิด กับ

คำ�ถ�มของคนสูงวัยกว่�ตรงหน้�

ก�รทีม่นษุย์แสดงคว�มอ่อนแอต่อหน้�คนแปลกหน้� นัน่หม�ยถงึ

พวกเข�รู้สึกว่�ตนถูกต้อนม�จนชนตรอก หมดหนท�งจะสู้หรือหนีแล้ว 

และเหนื่อยล้�จนต้องขอมือใครก็ได้ช่วยฉุดขึ้นม�ใหม่…ใครก็ได้ที่บังเอิญ
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แสดงท่�ท�งสนใจหรือเห็นใจในเวล�ที่ไม่มีใครหันกลับม�มองอีกแล้ว

และเวล�นี้หมอผีส�วก็เหมือนจะอยู่ในสถ�นะนั้นในส�ยต�ของ 

อ�ริสะ 

อ�รสิะยงัคงก้มมองพืน้ พรำ�่เพ้อระบ�ยออกม�ไม่หยดุร�วกบัปลด

ปล่อยสิ่งที่จุกแน่นในลำ�คอ 

“ฉันยังปกป้องเธอไม่พอรึเปล่� อ่อนแอเกินไปรึเปล่� เหม�ะจะ

เป็นแม่รึเปล่� เธอจะเกลียดฉันรึเปล่�ที่ทำ�ให้เธอได้ไม่เต็มที่…บ�งทียูกิ

อ�จไม่รักฉันเลยสินะ…นั่นสินะ แต่ถ้�เธอหนีห�ยไปเพร�ะเกลียดฉัน มัน

ก็ยังดีกว่�ห�ยไปเพร�ะ…”

“ต�ย” 

คนที่กำ�ลังพรั่งพรูคำ�พูดชะงัก หัวใจกระตุกวูบไปกับคำ�แทรกของ

เดก็ส�วตรงหน้� และวนิ�ททีีเ่งยมองคนอ่อนวยักว่�ทีย่นืหนัหลงัย้อนแสง

ของย�มเย็น ทำ�ให้เง�ดำ�ที่ท�บทับทั้งร่�ง บดบังสีหน้�เจ้�ตัวจนมองไม่

ถนดั อ�รสิะกต้็องขนลกุซูก่บัดวงต�สนีำ�้เงนิหลงัแว่นต�ทีร่�วกบัว�วเรอืง

ในคว�มมืดได้ย�มมองตำ่�ลงม�ด้วยคว�มเย็นช� แข็งกระด้�ง ร�วกับคน

อ่อนวัยกว่�กำ�ลังบอกเธอว่� ‘ฉันไม่ได้ม�ที่นี่เพื่อปลอบใจหล่อน’

แต่เพียงวิน�ทีเดียว ร่�งสูงๆ นั่นกลับก้มศีรษะโค้งให้อย่�งสุภ�พ

และถกูหลกั พร้อมเอ่ยคำ�สภุ�พเช่นเดมิ ร�วกบัเมือ่กีเ้ป็นเพยีงภ�พลวงต�

“ขอโทษค่ะที่พูดแทรก” เธอว่� และชันตัวขึ้นใหม่ ครั้งนี้สีหน้�ไม่

ยิม้แย้มอกี แต่กย็งัคงถ�มอย่�งมมี�รย�ท “และขอถ�มอะไรตรงๆ หน่อย

ได้ไหมคะ”

คนที่เพิ่งใจเสียไปเล็กน้อยกับปฏิกิริย�ของเด็กส�วตรงหน้�เมื่อ 

ไม่กี่วิน�ทีก่อน ลังเลอยู่ครู่หนึ่ง แต่เมื่อรู้สึกว่�ตนเองก็ระบ�ยอะไรออก

ไปม�กม�ยขน�ดนั้นแล้ว คงไม่มีอะไรต้องปิดบังอีก

“…จ้ะ”

“ทำ�ไมต้องอดทนขน�ดนั้น”

คำ�ถ�มตรงๆ อย่�งกะทนัหนัครัง้นีท้ำ�ให้อ�รสิะสะดุง้ตวัน้อยๆ และ
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ยกมือขึ้นจับคอเสื้อตนให้กระชับกว่�เดิมทันที แม้มันจะไม่ช่วยอะไรเลย 

เพร�ะเธอเข้�ใจดีว่�คนอ่อนวัยกว่�กำ�ลังหม�ยถึงว่�ตนต้องอดทนเรื่อง

อะไร 

แต่เมื่อม�ถึงตรงนี้แล้ว และอีกฝ่�ยก็คิดจะช่วยเหลือตนอยู่ ไม่ได้

ม�ร้�ย และคำ�ถ�มนี้ก็อ�จจะเป็นเพียงคว�มหวังดีที่อย�กจะช่วยเหลือ 

เช่นกัน เธอก็ยอมอธิบ�ยช้�ๆ และสงบนิ่งได้อย่�งน่�ประหล�ด

“ฉนั…อย�กให้ทกุอย่�งดคูรบสมบรูณ์ทีส่ดุเท่�ทีจ่ะเป็นไปได้ อย�ก

ให้ยูกิมีครบทุกอย่�งที่เด็กคนหนึ่งควรมี แม้มันจะผุๆ พังๆ ไปบ้�ง แต่…

อย่�งน้อยมันก็ยังครบอยู่…ยังเป็นครอบครัวอยู่” เธอยิ้มบ�งๆ ที่แสดงทั้ง

คว�มเศร้� คว�มสมเพช และคว�มหวัง “อีกอย่�งถ้�ไม่อดทนไว้ละก็  

ทุกอย่�งต้องไปลงที่ยูกิแทนแน่ๆ” 

“เคยคิดบ้�งไหมว่�เธออ�จหนีไป เพร�ะสิ่งท่ีคุณอดทนอยู่”  

นำ้�เสียงและคำ�เรียกอีกฝ่�ยเปลี่ยนไป ย�มต่�งฝ่�ยต่�งไม่มีอะไรต้อง

ปกปิดกันอีก

“…คิดส”ิ อ�ริสะว่�ยิม้ๆ แต่กด็เูงยีบเหง�เกนิกว่�จะทำ�ให้บรรย�ก�ศ 

ผ่อนคล�ยขึน้ “และเพร�ะคดิอยู ่เลยทำ�ให้ยงัรูว่้�ยกูแิค่หนีไปเพร�ะคว�ม

อดทนของฉันเท่�นั้น และเมื่อแค่ ‘หนีไป’ สักวันหนึ่งก็ต้องกลับม�แน่ๆ…

สักวันต้องเข้�ใจและกลับม�แน่ๆ…ใช่ไหม”

เลนยะเพียงยืนก้มมองคนสูงวัยกว่� นิ่งเงียบ ไม่ได้รับคำ�ของเธอ 

หรอืตอบสิง่ใดกลบัไปอกี นอกจ�กกระชบักระเป๋�สะพ�ยข้�งของตนที่ใส่

สมุดเล่มบ�งของท�ค�โน่ ยูกิ ซึ่งระบ�ยส�ปแช่งทุกสิ่งในโลกแม้แต่แม่

ของตัวเอง ก่อนจะแค่ถอยเท้�ออกม�ก้�วหนึ่ง ก้มศีรษะให้อ�ริสะ และ

เอ่ยล�อย่�งนิ่งสงบ

“ขอตัวล�กลับก่อนนะคะ” 

หมอผีส�วก้�วออกม� และไม่ได้หันหลังกลับไปมองคนท่ียังเฝ้�

หวังให้ลูกส�วตัวเองกลับม�ที่บ้�น แต่ภ�พในหัวของเลนยะกลับมีเพียง

ศรีษะของท�ค�โน่ ยกู ิในกล่องไม้ของ ผอ.โยโค ซึง่ไม่มวีนัที่ใครจะได้ม�
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พบหรือเห็นมันอีกตลอดก�ล ขณะบ่นพึมพำ�ขึ้นกับตัวเองอย่�งเสียไม่ได้

ว่�

“พย�ย�มอดทนอย่�งไร้ค่�ให้แก่ลกูส�วที่ไม่เข้�ใจในสิง่ทีต่วัเองทำ� 

หรือกลับม�ห�ได้…คนเป็นแม่เนี่ย…ทำ�เรื่องไม่มีคว�มหม�ยแบบนั้นกัน 

ทุกคนรึเปล่�นะ”

มนัช่�งเป็นเรือ่งเข้�ใจย�กเกนิไป สำ�หรบัเดก็ที่ไม่เคยรูจ้กัคำ�ว่�แม่

อย่�งเธอจริงๆ นั่นแหละ

เมื่อเลนยะออกมาจากแมนชั่นหรูได้ ก็ตรงมายังถนนเลียบแม่นำ้า 

เมะงุโระงะวะ ซึ่งอยู่ไม่ห่�งจ�กแหล่งอ�ศัยของคนในเขตนี้นัก เธอเปิด

มือถือแบบพับของตนขึ้นแล้วใช้ภ�พที่เอ�ม�จ�กเครื่องของท�ค�โน่ ยูกิ 

เปรียบเทียบจุดที่เด็กส�วคนนี้เคยถ่�ยไว้เมื่อเดือนก่อน

ไม่น�นหมอผสี�วกเ็จอสถ�นทีท่ีส่อดคล้องกบัรปูถ่�ยม�กทีส่ดุ เธอ

ลองเดนิหมุนมุมไปม�สกัพกัจนแน่ใจว่�เป็นตำ�แหน่งทีม่คีนถ่�ยภ�พท�ค�-

โน่ ยูกิไว้ ก็เก็บโทรศัพท์ในมือลง แล้วลองไปยืนในตำ�แหน่งเดียวกับยูกิ 

เลนยะลองจินตน�ก�รว่�ตนเป็นท�ค�โน่ ยูกิ แล้วยืนบิดตัวนิดๆ 

ในลักษณะเดียวกับยูกิในรูปถ่�ย ย่อตัวให้ตนมีส่วนสูงเท่�กับยูกิ ขณะ

จำ�ลองภ�พถึงใครสักคนที่ยืนถ่�ยรูปเธอในหัว ซึ่งจ�กส่วนสูงของยูกิใน

รูปภ�พที่กะด้วยช่วงตัวเทียบกับร�วกั้น และจ�กมุมส�ยต�ที่ยูกิมองคน

ถ่�ย หมอผีส�วค�ดว่�ช�ยหนุ่มคนนี้ค่อนข้�งเป็นผู้ช�ยสูงม�ก กะคร่�วๆ 

จ�กองศ�ทกุอย่�งแล้วน่�จะสงูสกัร้อยแปดสบิกว่�ๆ…แต่ข้อมลูแค่นีม้นัคง

ไม่พอ ซำ้�ยังไม่แน่นอนนัก

นัยน์ต�สีนำ้�เงินกว�ดมองไปทั่วบริเวณริมแม่นำ้�อีกคร้ัง ห�จุด

สังเกตใหม่ๆ ที่จะช่วยเติมช่องว่�งของข้อสงสัยเธอให้เต็ม จึงพบว่�มีร้�น

อ�ห�รเลก็ๆ กบัร้�นแผงลอยทีเ่ปิดอยูข้่�งท�ง เพือ่ให้คนได้นัง่ชมววิสวยๆ 

และบรรย�ก�ศสงบขณะรับประท�นอ�ห�รอยู่หล�ยร้�น 

นัน่หม�ยถงึเหล่�พ่อค้�แม่ข�ยกลุม่นีเ้ป็นกลุม่คนกลุม่เดยีวทีจ่ะเหน็
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ทุกอย่�งในบริเวณนี้ทุกวัน มีคว�มเป็นไปได้สูงว่�พวกเข�ต้องเคยผ่�นหู

ผ่�นต�ท�ค�โน่ ยูกิ กับแฟนหนุ่มปริศน�ม�บ้�ง 

เดก็ส�วร่�งสงูผละจ�กร�วกัน้ และเดนิตรงไปยงัร้�นแผงลอยใกล้

ที่สุดที่ข�ยโอเด้งเป็นอันดับแรก 

“ขอโทษค่ะ เคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ม�ก่อนไหมคะ” ไม่รีรออะไร 

หมอผีส�วเดินไปยื่นรูปของยูกิที่เอ�ม�จ�กโต๊ะหนังสือให้พ่อครัวร่�งท้วม

สูงวัย ซึ่งอยู่หลังเค�น์เตอร์ไม้และหม้อซุปร้อนๆ ที่มีโอเด้งเสียบไม้น่�กิน

ม�กม�ยทันที

คนเป็นพ่อครัวแปลกใจเลก็น้อยทีอ่ยู่ๆ  มเีดก็ส�วแปลกหน้�ที่ไม่ใช่

ลูกค้�เข้�ม�ถ�มคำ�ถ�มอย่�งกะทันหัน กระนั้นเข�ก็ก้มไปดูรูปที่เธอยื่น

ม� แล้วหรี่นัยน์ต�นึกเล็กน้อย ก่อนร้องอ๋อขึ้นว่� 

“อ๋อ! ยูกิจัง ลูกส�วบ้�นท�ค�โน่ใช่ไหม”

“รูจ้กัเหรอคะ” เลนยะเลกิคิว้ขึน้ข้�งแปลกใจ ไม่คดิว่�เจ้�ของร้�น

โอเด้งตรงหน้�จะรู้จักเพือ่นร่วมชัน้เธอคนนี ้แต่อกีฝ่�ยกลบัตอบอย่�งเป็น

กันเองทันทีว่�

“แน่นอนส ิเธอชอบม�เดนิคนเดยีวแถวนีป้ระจำ� บ�งครัง้กเ็หมอืน

ม�ยนืเหม่อดอูะไรทีข้่�งแม่นำ�้นีบ่่อยๆ หล�ยคร้ังยงัซือ้โอเด้งของฉนัไปกนิ

ด้วย ฤดูใบไม้ร่วงแบบนี้โอเด้งอุ่นๆ กับนำ้�ซุปร้อนๆ นี่สวรรค์ไปเลยนะ”

ถือเป็นโชคดี อยู่ๆ ก็ได้เจอคนให้ข้อมูลที่น่�จะได้เรื่องกว่�ที่ค�ด

หล�ยเท่� แม้จะถูกโฆษณ�ข�ยของห้อยต�มม�ด้วย แต่นั่นน่�จะเป็น

โอก�สที่ดีให้ตนได้ข้อมูลง่�ยขึ้น หมอผีส�วยอมนั่งลงหน้�ร้�นแผงลอย 

สั่งไข่ต้มกับเทนด้งเนื้อวัวอย่�งละไม้ พร้อมนำ้�ซุปร้อนๆ หนึ่งถ้วยม�กิน 

และเริ่มคำ�ถ�มต่อ แม้จะถูกมองด้วยส�ยต�แปลกๆ จ�กคนรอบข้�งบ้�ง

ทีเ่ห็นเดก็ส�วมธัยมปล�ยอย่�งเธอม�นัง่กนิโอเด้งข้�งท�งคนเดยีวแบบนี้

“งั้นเคยเห็นเธอม�กับคนอื่นไหม…สักเดือนที่แล้ว”

“ไม่นะ ปกติเธอจะม�คนเดียว” คนสูงวัยกว่�ปฏิเสธรวดเร็วอย่�ง

มั่นใจ และขะมักเขม้นเสิร์ฟโอเด้งร้อนๆ ให้เธอไปด้วยอย่�งคล่องแคล่ว
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“งั้นถ้�เป็นคนที่บังเอิญม�เจอที่นี่ล่ะ” เลนยะเปลี่ยนคำ�ถ�มใหม่ที่

เจ�ะจงกว่�เดิม เมื่อดูแล้วคนตรงหน้�คงไม่ใช่นักจำ�ที่ดีนัก 

“อือ ไม่รู้สิ ฉันก็จำ�ไม่ได้หรอก มันเป็นเดือนแล้วด้วยนี่สิ” 

อย่�งทีคิ่ด ช�ยคนนี้ไม่ใช่นกัจดจำ�ทีด่จีริงๆ หวงัว่�เธอจะไม่เสยีค่�

โอเด้งไปเปล่�ๆ หรอกนะ

“ช่วยนึกหน่อยได้ไหม เป็นผู้ช�ยที่เจอกันแถวนี้ แล้วก็ถ่�ยภ�พให้

เธอตรงนั้น” เลนยะว่�กึ่งขอร้องและแฝงด้วยท่�ทีบังคับนิดๆ อย่�งเคย

นิสัย พร้อมชี้ไปยังจุดที่ตนเพิ่งผละออกม� 

เจ้�ของร้�นโอเด้งชะโงกตวัไปมองต�มจุดทีเ่ลนยะชี้ให้ดตู�มทีถ่กู

ขอร้อง และขมวดคิว้พย�ย�มช่วยคดิทบทวนอยูห่ล�ยวนิ�ท ีแต่กเ็ป็นเรือ่ง

ย�กทีต้่องเค้นสมองนกึให้ออกกบัเร่ืองทีต่วัเองไม่ได้ใส่ใจสงัเกตตัง้แต่แรก 

ในทีส่ดุเข�กค็ร�งขึน้ม�ในลำ�คอเมือ่ภ�พเลอืนร�งบ�งอย่�งปร�กฏในหวั 

“อ�…เหมือนจะคุ้นๆ นะว่�เคยเห็น”

“หน้�ต� ลักษณะเป็นยังไง” หมอผีส�วยิงคำ�ถ�มต่อรวดเร็ว แม้

คนตรงหน้�จะยังดูไม่มั่นใจในคว�มทรงจำ�ของตัวเองเท่�ไรนัก

พ่อครัวสูงวัยยกมือโบกไปม�ปฏิเสธทันใด “จำ�ไม่ได้ขน�ดนั้น

หรอก”

ไม่ได้เรื่องจริงๆ ด้วย…เด็กส�วบ่นในใจอย่�งเบื่อหน่�ย ทั้งที่คิดว่�

ได้คนให้ข้อมลูดีๆ  เข้�แล้ว แต่ไอ้สมองแก่ๆ ของเข�เหมอืนจะไม่ช่วยอะไร

เธอนัก

“งัน้เข�มอีะไรเด่นๆ บนตวับ้�ง” เมือ่คว�มทรงจำ�พวกร�ยละเอยีด

ไม่ค่อยมี ก�รให้ห�จุดที่เป็นลักษณะเด่นน่�จะเป็นอะไรที่จำ�ได้ง่�ยกว่�

คนสูงวัยชันค�ง เอียงศีรษะนิดๆ พร้อมร้องอือตำ่�ๆ ในลำ�คอไป

ด้วยเพื่อใช้คว�มคิดอีกครั้ง หล�ยวิน�ทีที่เข�ต้องขุดห�คว�มทรงจำ�ของ

ตนเมื่อเดือนที่แล้วออกม�ทีละอย่�ง แล้วค่อยๆ เล่� 

“ออื…เท่�ทีจ่ำ�ได้กเ็ป็นเดก็หนุม่หน้�ต�ดมี�กคนหนึง่ ผมดำ�เหมอืน

ถ่�น แล้วก็ใส่แว่น…ก็ประม�ณนั้นน่ะนะ”
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“เข�เคยม�แถวนี้อีกไหม”

“ไม่เคยนะ เหมือนจะแค่ครั้งนั้นครั้งเดียว”

จบคำ�ตอบปิดท้�ย เลนยะก็นิ่งเงียบไป แล้วใคร่ครวญต�ม…นั่น

สินะ ถ้�ไม่อย�กให้พ่อแม่รู้ว่�คบใครอยู่ คงไม่มีท�งจะม�อยู่ด้วยกันสอง

ต่อสองในสถ�นที่ที่มีคนรู้จักเร�เยอะแยะขน�ดนี้ ที่เจอกันครั้งแรกที่นี่ 

เป็นไปได้เลยว่�เจ้�หนุ่มมห�วิทย�ลัยโทไดนั่นจงใจต�มท�ค�โน่ ยูกิ ม� 

และมคีว�มเป็นไปได้สงูทีจ่ะต�มดมู�น�นแล้วก่อนเข้�ไปทกัเธอวนันัน้ ไม่

อย่�งนั้นคงไม่มีท�งสนิทสนมกับคนที่เพิ่งรู้จักกันได้ง่�ยๆ แบบนั้น

แต่เอ�จริงๆ เหยื่ออย่�งท�ค�โน่ ยูกิ ก็ถือว่�เป็นของหว�นหมู 

ละนะ…เด็กส�วมัธยมปล�ย ที่ต้องก�รเป็นจุดเด่นทั้งที่ไม่มีจุดเด่นอะไร 

ซำ้�ยังไม่กล้�ลงมือทำ�อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน มีปมในครอบครัวจนต้องเก็บ

ทุกอย่�งไว้ในใจตลอด หัวอ่อน ไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่เห็นคุณค่�ตัวเอง 

เคว้งคว้�ง และเฝ้�รอเพียงก�รช่วยเหลือ กับโอก�สที่สวรรค์จะเปิดให้ 

เหมือนเด็กที่ไม่เคยกินขนมหว�น พอมีใครสักคนยื่นขนมไปให้ก็

เลยหลงต�มเข�หัวปักหัวป�� คิดว่�เข�คือทุกสิ่งทุกอย่�ง…ไม่มีอะไรเป็น

เหยื่อชั้นยอดได้ม�กไปกว่�นี้อีกแล้ว

ส่วนเจ้�คนที่ยื่นขนมหว�นให้ก็…

หน้�ต�ดีม�ก ผมดำ�เหมือนถ่�น และใส่แว่นต�…เป็นอะไรที่กว้�ง

จนจับเอกลักษณ์ได้ย�ก แต่ห�กบวกเข้�ไปว่�เป็นช�ยหนุ่มรูปร่�งสูงสัก

ร้อยแปดสิบเซนติเมตรขึ้นไปด้วย ก็ถือว่�ไม่คว้�นำ้�เหลวซะทีเดียว ตัด 

ตัวเลือกออกไปได้ม�กพอควร และเรื่องมห�วิทย�ลัยโทไดท่ีมันอ้�งว่�

เรียนอยู่ เธอจะทดไว้ในใจก่อน เพร�ะมันเป็นได้ทั้งเรื่องโกหกและเรื่อง

จริง หรือแม้แต่เป็นเรื่องที่ท�ค�โน่ ยูกิ ปั้นแต่งขึ้นม�เอง 

ซึ่งมันทำ�ให้คิดได้อีกว่�แฟนหนุ่มของเธอคนนี้อ�จเป็นคนใกล้ตัว

กว่�ที่คิด ไม่อย่�งนั้นคงไม่รู้จักเธอดีจนเลือกเธอเป็นเป้�หม�ย และ

แทรกแซงเข้�ม�ใกล้ชิดได้ง่�ยด�ยอย่�งที่เกิดขึ้น

เช่นคนที่เรียนอยู่ที่เดียวกันกับท�ค�โน่ ยูกิ 



166   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 1

เนื่องจ�กเลนยะยังไม่ตัดข้อสงสัยที่มีคนทำ�ให้ยูกิเป็นยักษ์ และดึง

ยันต์กั้นอ�ณ�เขตออกจ�กเส�ประตูโรงเรียนว่�อ�จเป็นคนเดียวกับแฟน

ของยกูทิีห่�ยตวัไปอย่�งปริศน� และปร�กฏตวัอย่�งปรศิน�คนนี…้กระนัน้

ขอบเขตของเบ�ะแสก็ยังกว้�งเกินไปอยู่ดี เจ้�หมอนี่ยังดูเป็นใครก็ได ้

เกินไป

เลนยะลอบระบ�ยลมห�ยใจ ไม่สบอ�รมณ์นิดๆ กับข้อมูลที่น้อย

กว่�ทีค่ดิไว้…แต่เอ�เถอะ ได้กนิโอเด้งร้อนๆ กบันำ�้ซปุอุน่ๆ ในช่วงฤดใูบไม้

ร่วงเดือนตุล�คมแบบนี้ ก็ถือว่�ไม่เลวร้�ยซะทีเดียวหรอก



12
เศษเส้ียวอดีต

เส้นขอบฟ้าสส้ีมแดงกลนืหายไปกบัความมดืแล้วตอนทีเ่ธอกลบัมา

ถึงซอยบ้�นเช่�ของตน ยิ่งก้มดูน�ฬิก�ข้อมือ ก็ย่ิงยืนยันได้แน่ชัดว่� 

ตัวเองกลับม�ช้�กว่�ปกติไปม�ก เพร�ะบนหน้�ปัดตอนนี้มันบอกว่�เลย

เวล�หกโมงครึ่งม�หล�ยน�ทีแล้ว

ขณะใกล้ถึงบ้�นหลังค�สีอิฐ เลนยะถอดแว่นต�ออกจ�กใบหน้� 

และดึงที่ค�ดผมออกเพื่อกลับม�เป็นตัวเองอีกคร้ัง พล�งสลัดศีรษะ 

เลก็น้อยให้ผมทีย่�วระบ่�นัน่กลบัม�เป็นทรงเดมิ และเกบ็อปุกรณ์แต่งตวั

สองชิ้นใส่ในกระเป๋�สะพ�ยข้�ง…

กริ๊ง!

หมอผสี�วหยดุมอืทีก่ำ�ลงัหย่อนแว่นต�ของตนลงกระเป๋� ก่อนเงย

หน้�ขึน้มองไปยงัเสยีงทีแ่ว่วม�กระทบห ูแล้วแย้มรอยยิม้ทีม่มุป�กขึน้เมือ่

เห็นร่�งร่�งหนึ่งยืนดักอยู่เบื้องหน้�ตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ 

“อ�…แกนี่เอง เสียงกระดิ่งดังดีจริงๆ ด้วยแฮะ”

ประโยคท้�ยนั้นติดรอยขบขัน ขณะเธอเอียงคอนิดๆ มองตรงไป

ยังเจ้�ของร่�งสูงสง่�และเส้นผมย�วประก�ยเงินเป็นเอกลักษณ์ ที่กำ�ลัง
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ยืนจ้องมองเธอกลับด้วยสีหน้�ประจำ�ที่ติดดุ จริงจัง และคล้�ยจะไม่สบ

อ�รมณ์นดิๆ กบัคำ�ทกัท�ยนัน่ กระนัน้กไ็ม่ได้เอ่ยโต้หรอืตอบรบั เพยีงแค่

ยืนนิ่งจับจ้องม�

และเม่ือเห็นว่�สนุขัป่�หนุม่ยงันิง่เฉย ไม่บอกเหตผุลทีม่�ยนืดกัเธอ

อยู่ตรงนี้ คนที่ถูกดักจึงว่�ขึ้นใหม่ด้วยรอยยิ้มเย�ะไม่เปลี่ยน 

“เพิ่งเข้�ใจเป็นครั้งแรกนี่แหละว่�เวล�สุนัขวิ่งม�รับเจ้�ของกลับ

บ้�นมันเป็นยังไง…แต่เดินออกม�ข้�งนอกแบบนี้ เดี๋ยวช�วบ้�นก็ได้เห็น

เอ�พอดี สภ�พแกมันไม่ได้เหมือนมนุษย์ปกตินักหรอกนะ” 

“เวล�นี ้คนแถวบ้�นเจ้�ไม่ออกม�ข้�งนอกแล้ว…และข้�ไม่ได้ออก

ม�รับ” กินเท็นชิแย้งนิ่งเรียบ ไม่สนคำ�ล้อเลียนหรือคำ�ตำ�หนิที่ติดจะข่มขู่

นิดๆ ของคนอ่อนวัยกว่�ในท้�ยประโยค และยื่นสิ่งที่อยู่ในมือให้เธอแทน

คำ�โต้คืนนั่นทำ�ให้เลนยะรับรู้ว่�เจ้�ปีศ�จตรงหน้�เริ่มชินกับก�ร

อ�ศัยในบ้�นเธอแล้ว ถงึได้สงัเกตพฤตกิรรมเพือ่นบ้�นได้แม่นยำ�ขน�ดนัน้ 

แต่คว�มสนใจเรื่องนี้ต้องตกไป เมื่อเธอก้มไปมองของที่มือเรียวแข็งแรง

ยื่นม�ให้ แล้วเจอซองจดหม�ยสีข�วสะอ�ดต�

“อ�…ไม่ยักรู้ว่�ค�บจดหม�ยม�ให้ได้ด้วย” เธอหยอกแกมกัดให้

เข�ชักหัวคิ้วไม่ชอบใจคำ�แซ็วนั่นอีกนิด เมื่อไม่ค�ดคิดว่�เจ้�ปีศ�จแห่งป่�

กักปีศ�จจะเอ�จดหม�ยม�ให้ตนถึงที่ ขณะรับจดหม�ยม� ทว่�ก็อดต้ัง 

ข้อสงัเกตไม่ได้ว่� “แต่ถ้�แค่จดหม�ย ฉนัเดนิไปหยบิเองตอนเข้�บ้�นกไ็ด้ 

…มีอะไร”

“ข้�ก็อย�กรู้”

ก�รตอบคำ�ถ�มด้วยคำ�ถ�ม ทำ�ให้นยัน์ต�สนีำ�้เงนิทีก่ำ�ลงัสำ�รวจของ

ในมือ ต้องตวัดขึ้นมองใบหน้�คมเข้มทันใด 

“วิญญ�ณเด็กที่ชื่อท�โร่ ขอร้องให้ข้�ออกม�ต�มห� ไม่ก็ม�รอ

เจ้�…เข�ดูกระวนกระว�ยม�กตอนที่ฟ้�เริ่มมืด และเจ้�ไม่ได้อยู่ด้วย”  

กินเท็นชิขย�ยคว�มต่อร�บเรียบ

ซึ่งหมอผีส�วชักหัวคิ้วม�ชนกัน ก้มหน้� พร้อมพึมพำ�อย่�งไม่สบ
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อ�รมณ์แทบจะทันที

“ไอ้งี่เง่�นั่น…ป่�นนี้แล้วยังอยู่ไม่ได้อีกรึไง” 

กินเท็นชิมองตำ่�ยังปฏิกิริย�ที่เด็กส�วตรงหน้�ตอบสนอง และ 

คว�มหม�ยของคำ�ทีเ่จ้�หล่อนบ่นออกม� คว�มจรงิเข�คงไม่ทำ�ต�มคำ�ขอ

ของท�โร่ ถ้�ห�กไม่เห็นท่�ท�งที่กลัวจริงจัง…จนเหมือนกับว่�ตนเองจะ

ถูกหมอผีส�วทิ้งจริงๆ

ทั้งที่โดยปกติ ต�มที่สังเกตเลนยะกับวิญญ�ณเด็กช�ยม�ตลอด 

อ�ทิตย์กว่�ๆ เข�พบเพียงก�รไม่ลงรอยกันของทั้งสองคน ทะเล�ะแทบ

ไม่เว้นวนั ไม่ว่�จะเร่ืองเลก็น้อยหรือใหญ่โต ทศันคตแิละนสิยัของสองคนนี้

แตกต่�งกันจนเป็นเหตุบ่อยๆ 

ท�โร่ขี้กลัว อ่อนไหว รับรู้คว�มรู้สึกของคนรอบข้�งง่�ย และ

พย�ย�มตอบสนองคว�มรู้สึกเหล่�นั้นให้ดีที่สุด เป็นเหมือนศูนย์รวมของ

อ�รมณ์คว�มรู้สึกก็ว่�ได้ นั่นอ�จเพร�ะเข�เป็นดวงวิญญ�ณที่ยังไม่ต�ย 

ท่วมท้นด้วยข้อสงสัยรอบตัวม�กม�ย และยังเป็นเด็ก ส่วนเลนยะ…คง

นิย�มได้ง่�ยๆ แค่ว่� แข็งกระด้�ง และไม่ใส่ใจอะไรเลยเว้นเร่ืองของ 

ตัวเอง เป็นคนแบบที่วิญญ�ณเด็กช�ยน่�จะไม่ข้องแวะม�กที่สุด 

แต่สนัุขป่�หนุม่กลบัเหน็ว่�ท�โร่มกัจะอยูข้่�งเลนยะเสมอ คอยต�ม

หลงัเธอ แม้แต่ตอนไปโรงเรียน ทัง้ที่ไม่จำ�เป็นต้องต�มไป ทะเล�ะกนัจน

ร้องไห้เพร�ะเจ้�หล่อนก็หล�ยรอบ แต่ก็ไม่เคยห่�งไปไหนไกล มิหนำ�ซำ้�

เวล�ที่แสดงคว�มกลัวออกม� วิญญ�ณเด็กช�ยจะเลือกไปหลบอยู่หลัง

หมอผีส�วก่อนเสมอ 

มันจึงเป็นอะไรที่ค่อนข้�งขัดแย้งและน่�แปลก

ยิง่วนัน้ีหลงัวญิญ�ณเดก็ช�ยกลบับ้�นม�คนเดยีว โดยหมอผตีวัแสบ

ฝ�กข้อคว�มม�แค่ว่� ‘มธีรุะ ไม่ต้องยุง่’ เข�กด็กูระสบักระส่�ยและกงัวล

ม�กขึ้นทุกวิน�ทีที่พระอ�ทิตย์เริ่มคล้อยตำ่�ลงเรื่อยๆ เฝ้�มองมันร�วกับ

กำ�ลังนับถอยหลังสู่โลก�วิน�ศ จนอดสงสัยไม่ได้ว่�…

“พวกเจ้�เจอกันได้ยังไง” พอรู้ม�บ้�งว่�ท�โร่ม�อยู่กับเลนยะเมื่อ
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ครึ่งปีที่แล้ว แต่ไม่เข้�ใจจริงๆ ว่� วิญญ�ณคนเป็นที่กำ�ลังต้องก�รคว�ม

ช่วยเหลืออย่�งที่สุด ม�อยู่กับหมอผีที่ไม่คิดช่วยใครเลยได้ยังไง 

คำ�ถ�มจ�กเสียงทุ้มลึกไม่แสดงอ�รมณ์ทำ�ให้เลนยะเงียบไปนิด  

ไม่น�นก็ตอบกลับม�ด้วยสีหน้�นิ่งเฉย แข็งกระด้�งจนดูไร้ชีวิต ดวงต�

สนีำ�้เงนิไม่สือ่สิง่ใดเลยเว้นแต่คว�มว่�งเปล่� พร้อมด้วยบรรย�ก�ศกดดนั

นิดๆ ที่เป็นธรรมช�ติของเจ้�หล่อนว่�

“ถ้�พวกเร�จะไม่ได้อยูด้่วยกนัน�น และไม่ได้กะจะผกูมติรกนัเป็น

หนังเรื่องปีศ�จเพื่อนรัก คงไม่จำ�เป็นต้องรู้เรื่องของอีกฝ่�ยให้หนักสมอง

ม�กนักก็ได้ละมั้ง”

แม้เป็นคำ�ประชดจกิกดัต�มสไตล์คนนสิยัแย่ และไม่ได้ฟังถกูห ูแต่

สุนัขป่�หนุ่มก็เพียงระบ�ยลมห�ยใจตอบสนองท่�ท�งเฉยช�ด้วยคว�ม

เฉยช�เช่นกัน เริ่มเรียนรู้ที่จะไม่เก็บคำ�พูดของเธอม�เป็นอ�รมณ์ แล้ว

ต้องยอมรบัว่�เหน็ด้วยกบัคว�มคดินีข้องเธอ…ต่�งฝ่�ยต่�งไม่ต้องยุง่เรือ่ง

ของอีกฝ่�ย น่�จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด 

เพร�ะคว�มจริงพวกเข�กเ็หมอืนขัว้ตรงข้�มกนัตัง้แต่ร�กเหง้�แล้ว 

เข�เป็นปีศ�จ เธอเป็นนักปร�บปีศ�จ ไหนจะทัศนคติ คว�มคิด อุปนิสัย 

ตรงข้�มชนิดที่เป็นข�วกับดำ�ชัดเจน 

“สรุปว่�แค่จะถ�มเรื่องเจ้�ท�โร ่แค่นัน้” เลนยะเอยีงคอ ขมวดคิว้

ถ�มกลับบ้�ง

ซึ่งกินเท็นชิก็ตอบสั้นๆ ว่� “…คงใช่”

คนฟังพ่นลมห�ยใจแรงอย่�งเบื่อหน่�ย พร้อมเบ้หน้�นิดๆ ด้วย

คว�มหม�ยที่สื่อว่� เหตุผลเข�ฟังงี่เง่�สำ�หรับเธอสุดๆ 

“แค่นั้นก็ไม่น่�บ้�จี้ต�มคำ�ขอของมันหรอกนะ ฉันบอกไปครั้งหนึ่ง

แล้วนี่ว่�ถ้�ไม่อย�กทำ�ก็ปฏิเสธไปซะ เพร�ะมันลำ�บ�กม�ถึงฉันด้วย อีก

อย่�ง อย่�งแกที่คอตั้ง หน้�เชิด เป็นท่�นเจ้�ปีศ�จบ้�ศักดิ์ศรีขน�ดนี้  

ไม่น่�จะยอมตอบรบัคำ�ขอใครง่�ยๆ เลยนะ ทำ�ยงักบัว่�ถ้�ไม่ตอบรบัคำ�ขอ

คนอื่นแล้วมันจะเกิดเรื่องใหญ่ หรือทำ�ให้ใครต�ยได้อย่�งนั้น”
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‘แม้รู้ว่าไร้ซึ่งหนทางที่เป็นจริง แต่ได้โปรดช่วยตอบรับข้า ความ

รู้สึกของข้า...’

‘ทุกอย่างเป็นเสมือนเส้นคู่ขนาน ความรู้สึกนั้นระหว่าง ‘มนุษย์กับ

ปีศาจ’ ข้าไม่สามารถตอบรับความรู้สึกของเจ้าได้’

ประโยคคำ�พูดของใครบ�งคนในคว�มทรงจำ�ผุดแทรกในหัวของ

ร่�งสงูสง่�เม่ือได้ฟังสิง่ทีเ่ลนยะบ่นออกม� มอืเรยีวแขง็แรงกำ�แน่นอยูข้่�ง

ตัวอย่�งไม่ทันรู้ตัว ภ�พที่ไม่อย�กให้ปร�กฏที่สุดในเวล�นี้ฉ�ยชัดขึ้นม�

แข่งกบัประโยคสองประโยคทีด่งัวนซำ�้ไปม�ในกกห ูจนเข�ต้องตอบเสยีง

เบ�หวิวจนแทบเป็นก�รกระซิบกับตัวเองว่�

“ใช่…มีคนต�ยได้…”

“ห�?” เลนยะเลกิคิว้ขึน้สงูทนัทแีละอทุ�นถ�มซำ�้ เพร�ะเข�พดูเบ�

จนเธอฟังแทบไม่ออก 

“ท�งใต้…”

“อะไร” เป็นอีกครั้งที่ต้องย่นหัวคิ้วสงสัย เมื่ออยู่ๆ สุนัขป่�หนุ่ม

เอ่ยบ�งสิ่งที่เธอไม่เข้�ใจ และไม่ตรงกับสิ่งที่เธอพูดคุยค้�งไว้กับเข�เสีย

เฉยๆ แต่กนิเทน็ชกิลบัยงัตอบเธอร�บเรยีบ ไม่แสดงว่�ตนข้�มบทสนทน�

เก่�ไป

“ที่ที่เจ้�ไปวันนี้ ท�งใต้ของเมือง…กลิ่นแม่นำ้�กับบรรย�ก�ศของ

แถวนั้นติดตัวเจ้�ม�”

คนเป็นหมอผเีงยีบไปนดิเมือ่เข�รูส้ถ�นทีท่ีเ่ธอไปม�วนันี ้แต่แปลก

ใจกว่�ที่ปีศ�จตรงหน้�เปลี่ยนเรื่องคุยเอ�ดื้อๆ แล้วมีหรือที่คนช่�งสังเกต

จะไม่เห็นอ�ก�รผิดปกติของก�รเลี่ยงต่อเรื่องเดิมของเข�

แต่เอ�เถอะ เธอยังจับท�ง และที่ม�ที่ไปของท่�ท�งนั้นไม่ได้ว่� 

น่�จะม�จ�กเรื่องอะไร ดังนั้นครั้งนี้เธอจะทำ�เป็นไม่เห็นไปก่อน 

“ดเูหมอืนแกจะปรบัตวัได้ไวกว่�ทีฉ่นัคดิไว้เยอะเลยแฮะ…ระหว่�ง

ฉันไม่อยู่บ้�น คงไปเถลไถลทั่วโตเกียวแล้วสิ” เธอว่� และกลับม�สนใจ

จดหม�ยในมือใหม่ แกะมัน และเทกระด�ษภ�ยในออกม� แต่เพียง 
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ไม่น�นที่คลี่อ่�นข้อคว�มในจดหม�ย หมอผีส�วก็เอ่ยอย่�งเบื่อหน่�ย 

“อ�…ต�เฒ่�อิเคดะอีกแล้ว หวังว่�คงไม่ใช่ง�นยุ่งย�กเหมือนคร�วที่แล้ว

หรอกนะ”

ชือ่ ‘อเิคดะ’ เรยีกคว�มสนใจจ�กผูเ้ป็นเจ้�ปีศ�จให้ตวดันยัน์ต�สเีท� 

คู่คมสวยกลับไปมองที่เลนยะ 

“พวกเจ้�ยังเป็นพันธมิตรกันงั้นหรือ”

“สมัยนี้เข�เรียกลูกจ้�งกับน�ยจ้�ง ไม่มีคว�มสัมพันธ์อะไรที่ม�ก 

กว่�น้ันแล้ว…อกีอย่�งโซเคนโยมนัไม่เหลอือะไรแล้วแม้แต่ชือ่” เลนยะตอบ

อย่�งไม่ใส่ใจนัก ขณะพลิกจดหม�ยในมือไปม� สนใจจะห�ข้อคว�มอื่นๆ 

ในนั้นม�กกว่� พล�งบ่นงึมงำ�ต�มม�ว่� “อะไร เขียนม�แค่นี้เนี่ยนะ คิด

ว่�ฉันนั่งท�งในรู้เนื้อห�ง�นได้เองรึไง”

ทว่�ท่�ท�งทีเ่ฉยเมยกบัสถ�นะตระกลูของตน และคำ�ตอบง่�ยด�ย

ที่บอกว่�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งเธอกับตระกูลอิเคดะเป็นแค่เรื่องของ 

ผลประโยชน์ท�งก�รเงิน กลับทำ�ให้กินเท็นชิอดติเตียนไม่ได้ว่�

“เป็นคว�มสัมพันธ์ที่ฟังตกตำ่�ลงม�ก”

คนถกูตำ�หนรู้ิตวัทนัท ีและเข้�ใจคว�มหม�ยของอกีฝ่�ยโดยไม่ต้อง

ให้ใครอธิบ�ย เธอจึงเพียงเงยหน้�มองเข� และตอบร�วกับมันเป็นแค่

เรื่องชวนหัว เข้�ใจง่�ยๆ

“สำ�หรับฉัน มันเป็นคว�มสัมพันธ์ที่ไม่ยุ่งย�ก เข้�ใจง่�ย ไม่ผูกมัด 

ไม่ต้องม�คำ�นงึเรือ่งบญุคณุ หนีแ้ค้น ก�รรักษ�นำ�้ใจ หรอืก�รถกูหกัหลงั 

เพร�ะแค่มีเงินจ�่ยฉันก็จะช่วย ไม่มีก็ไม่ช่วยแค่นั้น…มันก็แค่ธุรกิจ อย่�

เอ�ค่�นิยมเมื่อห้�ร้อยปีที่แล้วม�ตัดสินกันจะดีกว่�คุณปู่” 

เธอเน้นยำ้�คำ�ว่� ‘คุณปู่’ ชัดเจน ให้รู้ว่�เข�ตกยุคไปม�กแค่ไหน

แล้ว และไม่ว�ยทิ้งท้�ยว่� “อุตส่�ห์ไปร่อนทั่วเมืองจนเห็นอะไรม�เยอะ

แยะแล้ว นึกว่�จะเข้�ใจเรื่องยุคปัจจุบันม�กกว่�นี้ซะอีกนะ” 

“บ�งอย่�งถึงเข้�ใจ ก็ไม่ได้หม�ยถึงต้องยอมรับมัน” กินเท็นชิว่�

“งั้นก็พย�ย�มยอมรับมันซะ เพร�ะยังไงแกก็ย้อนเวล�กลับไป 
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ไม่ได้แล้ว” เธอต่อถ้อยคำ�เข�ด้วยนำ้�เสียงหยันเช่นเดิม และตัดบทก่อน

ก�รต่อป�กต่อคำ�ระหว่�งพวกเข�จะยืดเยื้อกว่�นี้ “แต่เอ�เถอะ ยังไงแก

กบัฉนักต้็องตวัตดิกนัจนกว่�จะห�คมัภร์ีอะไคอโิตะเจอ และง�นครัง้นีแ้ก

ก็ต้องไปกับฉันเหมือนเดิม เพร�ะดูท่�คงไม่พ้นเรื่องป่�กักปีศ�จ”

คนถูกสั่งง�นใหม่ต้องถอนใจอย่�งปลงอนิจจัง ปฏิเสธง�นนี้ไม่ได้ 

เพร�ะขึน้ชือ่ว่�อเิคดะ นัน่ย่อมหม�ยถงึเรือ่งทีป่่�กกัปีศ�จ แล้วป่�กกัปีศ�จ

มันก็เป็นคว�มรับผิดชอบของเข�เองทั้งหมด 

แต่ก�รปล่อยว�งเร่ืองเลนยะเหมอืนต้องหยดุชะงกั เมือ่เธอพดูขึน้

ใหม่ว่�

“แล้วก็ถ้�มันเกี่ยวกับป่�กักปีศ�จ หรือมีปีศ�จหลุดม�จ�กป่�นั่น

อกี ฉนัคงต้องเร่ิมห�ทีม่�ที่ไปของแกที่ไปตดิผนกึบ้�งแล้ว จะได้ห�ส�เหตุ

ที่ปีศ�จหลุดออกม�ได้…อย�กเล่�อะไรให้ฟังบ้�งไหม”

ทกุอย่�งตกอยู่ในคว�มเงยีบฉบัพลนัหลงัสิน้คำ�ถ�มนัน่ บรรย�ก�ศ

ม�คุ และอึดอัดจนน่�ขนลุกก่อตัวขึ้นอย่�งรวดเร็ว ขณะกินเท็นชิหรี่

นัยน์ต�เยน็เยยีบจบัจ้องคนถ�มทีย่งัรอฟังคำ�ตอบด้วยท่�ท�งสบ�ยๆ และ

ไม่น�นจึงกล่�วขึ้นใหม่อย่�งเรียบเย็น

“ถ้�เร�จะไม่ได้จะอยู่ด้วยกันน�น หรือคิดจะผูกมิตรกัน คงไม่

จำ�เป็นต้องรู้เรื่องของอีกฝ่�ยให้หนักสมองม�กนักก็ได้ใช่ไหม”

คำ�พูดของตนเองถูกย้อนศรกลับม� ทำ�เอ�หมอผีส�วต้องเงียบ 

เลิกคิ้วขึ้นข้�งหนึ่ง เริ่มหรี่ต�จับผิดโจ่งแจ้งอย่�งจงใจกดดันอีกฝ่�ย และ

ว่�เนิบช้�ด้วยกระแสเสียงที่มีแววค�ดคั้น

“แล้วมีปัญห�อะไรนักหน� ถ้�จะเล่�”

“ปัญห�ที่มันไม่เกี่ยวกับเจ้�” 

เจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จโต้อย่�งดุดัน เฉียบข�ด จนเลนยะนิ่งไป

นิด แต่ก็ยังดูเฉยช�เกินกว่�จะสนใจก�รถูกตัดเยื่อใยนั่น ก่อนรับคำ�ง่�ยๆ 

อย่�งเสียไม่ได้

“…นั่นสินะ” แต่เพียงครู่ก็เหยียดรอยยิ้มไม่น่�ไว้ใจกว้�งขึ้นอีก 
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พร้อมว่� “แต่นัน่ไม่ได้หม�ยถงึจะค้นห�เอ�เองไม่ได้หรอกนะ…ฉนัมนัเป็น

พวกชอบขุดคุ้ยซะด้วย”

คิ้วเรียวเข้มขมวดชนกันทันทีกับคำ�ประก�ศนั่น เจ้�เด็กนี่กำ�ลังลำ้�

เส้นเข�…

“เลนยะ ไปไหนม�น่ะ นี่มันเย็นม�กเกินไปแล้วนะ!”

เสียงจ�กวิญญ�ณเด็กช�ยที่เหมือนจะรอในบ้�นไม่ไหวอีกแล้ว 

ดังม�จ�กด้�นหลัง ทำ�ให้บรรย�ก�ศม�คุระหว่�งหมอผีกับปีศ�จสล�ยไป

ในฉับพลัน และกินเท็นชิใช้โอก�สนั้นหันก�ยเดินออกไป 

ท�โร่ที่ลอยม�ห�หมอผีส�วด้วยสีหน้�โล่งอก ต้องชะงักแปลกใจ

กับเจ้�ของร่�งสูงและเส้นผมสีดำ�ย�วประก�ยเงินที่เดินสวนเข�กลับไป

ด้วยบรรย�ก�ศทีน่่�กลวักว่�ตอนออกม�ม�ก จนเด�ได้ไม่ย�กว่�เดก็ส�ว

นิสัยเสียต้องทำ�อะไรกับท่�นเจ้�ปีศ�จรูปง�มตนนี้ลงไปแล้วแน่ๆ

“เธอไปห�เรื่องอะไรกินเท็นชิอีกแล้วละสิ” แทนท่ีเข�จะได้เอ่ย

ต้อนรับคนที่เพิ่งกลับดีๆ กลับกล�ยเป็นต้องร้องโวยใส่

แต่เลนยะยงัคงหรีน่ยัน์ต�มองต�มแผ่นหลงักว้�งทีเ่ดนิห่�งออกไป 

และไม่ได้ยิ้มห�เรื่องเช่นเดิมอีก เธอกลับว�งใบหน้�นิ่งสงบหลังเข�หัน

หลังให้ทันที ร�วกับถอดหน้�ก�ก ซำ้�ไม่ได้แยแสจะตอบรับหรือปฏิเสธ

วิญญ�ณเด็กช�ย แต่สั่งขึ้นแทนว่� 

“บอกร�ยชื่อของเด็กนักเรียนช�ยโรงเรียนโยโค ท่ีหน้�ต�ดีม�ก 

และรูปร่�งสูงม�ให้ฉันให้หมดซิ”

“กรี๊ดดด! รุ่นพี่อิเคดะ / อิเคดะคุง!”

เสยีงเดก็ผูห้ญงิเป็นร้อยทีก่ร๊ีดกร๊�ดอยูไ่ม่ไกล ทำ�ให้หมอผสี�วต้อง

มองลงไปยงัสน�มกฬี�ใหญ่ของโรงเรียน ซึง่ถกูสร้�งให้อยูต่ำ�่กว่�พืน้ปกติ

สองเมตร พร้อมมีบันไดคอนกรีตให้ขึ้นลงโดยเฉพ�ะ

และในสน�มเวล�นี้ นอกจ�กชมรมฟุตบอลที่กำ�ลังแข่งซ้อมกันอยู่ 

เธอกเ็หน็กลุม่เดก็ส�วเกอืบร้อยชวีติร้องกร๊ีดกร๊�ดเชยีร์ใครสกัคนกนัเตม็
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ข้�งสน�ม ที่น่�แปลกคือ ยังกับเห็นว่�มีเด็กส�วในชุดนักเรียนที่ไม่คุ้นต�

ปะปนม�รวมด้วยอยู่หล�ยคน 

“โห วนันีเ้ยอะกว่�ปกตเิลยแฮะ มเีดก็จ�กโรงเรยีนอืน่ด้วย” ไม่ทนั

พ้นข้อสงสัยในใจ ท�โร่ก็ชะเง้อคอม�มองที่เดียวกันอย่�งสนใจ

“นั่นเหรอ เด็กหนุ่มตัวสูง หน้�ต�ดีม�กในโรงเรียนโยโคของแก…

น�มสกุลอิเคดะด้วยเนี่ยนะ” เลนยะขมวดคิ้วสงสัย…นั่นมันน�มสกุลของ

ต�เฒ่� เจ้�บ้�นตระกลูอเิคดะทีจ้่�งเธอไปจัดก�รปีศ�จทีป่่�กกัปีศ�จจนได้

ของแถมเป็นหม�สองข�ตัวเบ้อเริ่มกลับม�อยู่บ้�นเช่�ด้วยไม่ใช่รึไง

เลนยะยืนเพ่งพินิจเจ้�ของชื่อตัวปัญห�ที่เล่นบอลอยู่กล�งสน�ม 

เข�เป็นเด็กหนุ่มตัวสูง ม�ดเท่ หน้�ต�หล่อเหล� นัยน์ต�และผม 

สีนำ้�ต�ลเข้ม กำ�ลังวิ่งเข้�ม�ช่วยกันคู่แข่งออกจ�กเพ่ือนของตนท่ีครอง

บอลอยู่ แม้จะกันไม่อยู่ก็ต�ม

“อิเคดะ ม�โคโตะ ปีส�ม ห้อง A เป็นประธ�นนักเรียน เรียนเก่ง

ติดทอ็ปห้�ของรุ่นม�ตลอด และเป็นหนุม่หล่อทีส่ดุในโยโคไง” ส�ร�นกุรม

บันทึกข้อมูลนักเรียนข้�งตัวตอบเด็กส�วได้รวดเร็ว

แต่หมอผีส�วกลับสวนหน้�ยุ่งทันที “ไงอะไรของแก”

“ไง ก็แปลว่�เธอควรจะรู้จักน่ะสิ” ผีน้อยยำ้�อย่�งเอือมระอ� และ

อธิบ�ยให้เธอเข้�ใจม�กขึ้นเมื่อเจ้�หล่อนยังตีหน้�สงสัย “ก็รุ่นพี่ที่เธอทำ�

บอลเข�แตกไงเล่�”

ภ�พร�งๆ ตอนตนถูกลูกบอลเตะอัดกระเป๋�นักเรียนเมื่อสัปด�ห์

ก่อนค่อยๆ ฉ�ยขึน้ม� และนัน่ทำ�ให้เธอพอจะนกึออกว่�เคยเจอรุน่พีห่นุม่

คนนี้จ�กไหน

“อ�…เจ้�เซ่อต�ข�วนัน่เอง” ดเูหมอืนเธอจะจำ�ส่วนทีด่แูย่ทีส่ดุของ

เข�ได้อย่�งเดียว แต่แม้จะพอจำ�ได้บ้�ง เธอก็ต้องรำ�พึงในใจ

หลานชายของตาแก่จอมจ้อทีเ่คยเล่าถงึสนิะ เหมอืนมส่ีวนคล้ายกนั

อยู่นิดหน่อย ถ้าให้หาดีๆ คงจะเป็นคิ้ว...แค่คิ้วน่ะนะ

หลังเมื่อว�นที่เธอเริ่มสืบห�แฟนหนุ่มของท�ค�โน่ ยูกิ และได ้
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ข้อสังเกตม�ว่�เป็นช�ยหนุ่มรูปร่�งสูง หน้�ต�ดีม�ก ผมดำ�เหมือนถ่�น 

และใส่แว่น โดยสันนิษฐ�นว่�เข�อ�จเป็นคนใกล้ตัวก่อนอันดับแรก 

เธอให้ท�โร่ที่เป็นเหมือนคลังข้อมูลนักเรียนโยโคห�ร�ยชื่อของ

นักเรียนช�ยที่หน้�ต�ดีม�ก และตัวสูงม�ให้ โดยตัดข้อมูลเรื่องสีผมกับ

แว่นไป เพร�ะมันเป็นปัจจัยภ�ยนอก ที่ส�ม�รถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด  

ไม่แน่นอน แต่ส่วนสูงกับหน้�ต�ไม่ใช่สิ่งที่จะเปลี่ยนได้ง่�ยๆ เธอจึงใช้แต่

ข้อมูลกว้�งๆ นั่นต�มห�เท่�นั้น 

ซึ่งชื่อแรกที่วิญญ�ณเด็กช�ยเสนอม�คือ อิเคดะ ม�โคโตะ หนุ่ม

ฮอตที่สุดในโรงเรียน จนเธอที่มักดิ่งกลับบ้�นเลยหลังเลิกเรียน ต้องยอม

แวะม�ดตูวัเข�ทีส่น�มกฬี�ซึง่กำ�ลงัมกี�รแข่งซ้อมของชมรมฟตุบอลทีเ่ข�

อยู่พอดี 

แต่จ�กทีเ่หน็ตวั และน�มสกลุอเิคดะทีเ่ข�ใช้ มนัทำ�ให้เลนยะแทบ

ตดัชือ่ม�โคโตะออกทนัท ีเพร�ะเมือ่เป็นอเิคดะ กเ็ป็นอะไรทีเ่กีย่วข้องกบั

โซเคนโยชัดเจนม�ก ชัดเจนเกินกว่�เข�จะทำ�เรื่องอะไรแบบนั้นใต้จมูก

เธอง่�ยๆ ซำ�้ยงัดเูป็นคนทีม่เีพือ่นล้อมหน้�ล้อมหลงัตลอดเวล� จะทำ�อะไร

ลับหลังก็คงไม่ถนัดนัก จะให้พูดตรงๆ ก็คือ เข�เป็นคนที่อยู่ในที่แจ้ง 

เกินไป แต่ที่ยังไม่ตัดชื่อเข�ออกไปจ�กตัวเลือก เพร�ะเข�ก็อ�จรู้ว่�เธอ

เป็นหมอผีจ�กปู่ของตนได้เช่นกัน 

เข�อ�จไม่ใช่แฟนลับๆ ของท�ค�โน่ ยูกิ แต่อ�จเป็นคนดึงแผ่น

ยันต์ของเธอออกก็ได้

ถ้�ลองไปถ�มข้อมลูจ�กเพือ่นรอบตวัเข�ว่�เดอืนหลงัม�นีเ้หน็เข�

เล่นมอืถอืบ่อยไหม หรือมอีะไรทีผ่ดิปกตจิ�กเดมิรเึปล่� กค็งชีช้ดัได้ว่�จะ

ตัดเข�ออกจ�กตัวเลือกไหม ไม่น่�จะเป็นคนห�ข้อมูลย�กถ้�มีแฟนคลับ

เยอะขน�ดนี้ 

“เตะเลยอิเคดะคุง!”

เสยีงกรีด๊เชยีร์ของเหล่�เดก็ส�วข้�งสน�มดงึคว�มสนใจของเลนยะ

ออกไปจ�กม�โคโตะอีกครั้ง 
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ทัง้ทีมี่เดก็ผูห้ญิงเยอะแยะยนือยูข้่�งสน�มฟตุบอล แต่พวกเธอกลบั

ม�เชียร์คนคนเดียวอย่�งสุดลำ�เอียง ช่�งน่�สงส�รช�ยหนุ่มที่พย�ย�ม 

เตะกันเต็มฝีเท้� นัวเนียกันจนเกือบใช้มือม�กำ�หมัดแทนใช้เท้�เตะบอล 

แต่มีค่�เหมือนตัวประกอบฉ�กที่ดันให้หนุ่มหล่อที่หม�ยปองของส�วๆ  

เด่นสะดุดต�กว่�เดิม

และเลนยะอดทักขึ้นม�ทันทีไม่ได้ เม่ือเห็นในสน�มว่�อิเคดะ  

ม�โคโตะ กำ�ลังจะเตะลูกโทษ

“นี่มันกีฬ�อะไรถึงปล่อยให้คนที่ดูง่อยที่สุดจับลูกน่ะ” หมอผีส�ว

วิจ�รณ์ เมื่อตั้งแต่ม�ยืนดูเข�เล่น เธอก็เห็นชัดเลยรุ่นพ่ีหนุ่มหล่อคนนี้

ไม่ใช่พวกส�ยนักกีฬ� 

จ�กแขนข�ที่เห็น ไม่ได้บ่งบอกว่�เข�ฝึกม�เพื่อฟุตบอลเลย แม ้

รูปร่�งสูงใหญ่ แต่กล้�มเนื้อที่แสดงถึงก�รเป็นนักกีฬ�ไม่มีเลย ไหนจะ

ท่�ท�งสะเปะสะปะในสน�ม และคว�มไร้เทคนิคอย่�งน่�กลัวนั่นอีก

“ก็ฟุตบอลน่ะสิ” ท�โร่ตอบอย่�งเบื่อหน่�ยก�รดูถูกคนของหมอผี

ส�ว แต่ก็พอจะเข้�ใจเธอพูดแบบนั้นน่ะนะ

และแอบคิดว่�ที่ม�โคโตะได้รับเลือกให้เตะลูกโทษ คงม�จ�กก�ร

โหวตของส�วๆ หรือไม่ก็แรงเชียร์ที่ทำ�ให้ลูกทีมคนอ่ืนยอมให้เข�เตะไป 

เพื่อตัดปัญห�คว�มน่�รำ�ค�ญที่อ�จถูกกลุ่มแฟนคลับประท้วงได้

แต่ดูท่�เจ้�ตัวจะไม่เต็มใจนัก

เสียงบอลถูกเตะอัดเต็มแรง จนหมอผีส�วต้องมองต�มมันไป…

ก่อนเห็นว่�ลูกบอลนั่นลอยออกข้�งสน�มโดยไม่แม้แต่จะเฉี่ยวโดนค�น

ของโกลฟุตบอลแม้แต่นิดเดียว

แต่ส�วๆ ข้�งสน�มกลับยิ่งกรี๊ดดังสนั่นเหมือนเข�เตะลูกโทษได้

สวยที่สุดในโลก และคงไม่มีลูกโทษของใครเตะได้ดีเท่�เข�อีกแล้ว ใน

ขณะที่เด็กหนุ่มสุดฮอตกลับยิ้มแหยๆ กลับ รู้ว่�ตัวเองทำ�ผิด…ไอ้แบบนี ้

ละมั้งที่เข�เรียกว่�หน้�ต�ดีก็มีชัยไปกว่�ครึ่ง

พวกส�วๆ พวกนี้ก็แปลก แค่เห็นเข�หน้�ต�ดีและเก่งกว่�คนอ่ืน
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ในบ�งเรือ่ง กเ็หม�รวมว่�เข�สดุยอดในทกุด้�น สร้�งภ�พคว�มสมบรูณ์-

แบบขึ้นในหัวโดยไม่คำ�นึงถึงคนที่ถูกกำ�หนดให้เป็นต�มที่พวกหล่อน

ต้องก�รเลย เป็นใครก็คงรู้สึกแย่ที่รู้ตัวว่�ทำ�ได้ห่วย แต่คนอ่ืนกลับยก

เครดิตให้เกินหน้�เกินต�ช�วบ้�น ต้องม�รับหน้�คนที่ชื่นชมเกินกว่�เหตุ 

กับคนที่หมั่นไส้ไปพร้อมกัน ดูเป็นชีวิตวัยรุ่นที่ลำ�บ�กพอควร

และจ�กสภ�พของอิเคดะ ม�โคโตะ เวล�นี้ที่เห็น เหมือนจะค่อน

ข้�งขี้เกรงใจ สุภ�พ ปฏิเสธคนอื่นไม่ค่อยเป็น เป็นเด็กเรียนซื่อๆ เชื่องๆ 

และที่เข้�ชมรมฟุตบอลอ�จเพร�ะถูกใครสักคนล�กเข�ไปอยู่และปฏิเสธ

ไม่ได้ หรืออย�กลองเล่นกีฬ�ดู แต่ไม่รุ่ง ซึ่งต่�งจ�กจินตน�ก�รของเจ้�

คนที่เธอกำ�ลังต�มห�อยู่ไปคนละขั้ว

เพร�ะเธอคิดว่�คนที่ส�ม�รถจีบผู้หญิงจนหลงใหลได้ในครั้งเดียว 

คงเป็นประเภทส�ลกิ�ลิน้ทอง มเีสน่ห์แบบผวิเผนิ ดนู่�เชือ่ถอื และสภุ�พ

แต่เปลอืก เป็นหม�ป่�ห่มหนงัแกะ และเธอรู้ดว่ี�พวกหม�ป่�ห่มหนงัแกะ

เป็นยังไง…เหมือนกับ ‘เจ้�นั่น’ 

เรื่องของ ‘เจ้�นั่น’ ที่แทรกขึ้นในหัวกะทันหัน ทำ�ให้ภ�พบ�งอย่�ง

ในคว�มทรงจำ�ของหมอผีส�วผุดขึ้นม�อย่�งไม่อ�จห้�ม

…มันเป็นภ�พในคืนที่มีหิมะร่วงโรยเงียบๆ เกล็ดไอเย็นคล้�ยผลึก

เพชรงดง�ม โรยตัวอ่อนโยนร�วกับขนนก ประหนึ่งไม่อย�กปลุกผู้ใดให้

ตื่นจ�กนิทร� หรือห้วงฝันอันอบอุ่น ในสถ�นที่ที่เคยถูกเรียกว่�บ้�น

บ้�นทรงคฤห�สน์ญี่ปุ่นโบร�ณ หลังใหญ่โต ที่ประก�ศอำ�น�จ

คว�มยิ่งใหญ่ เก่�แก่ และงดง�มในเมืองซัปโปโรบนเก�ะฮอกไกโด ซึ่ง

ได้รับสืบทอดม�รุ่นต่อรุ่นเนิ่นน�นนับพันปี และเปรียบเสมือนปร�ก�รที่

ไม่เคยพ่�ยต่อผู้ใด แม้ศัตรูม�กม�ยคิดย่�งกร�ย มันยังคงอยู่ยงเหมือน

เส�หลักที่ยึดแน่น มั่นคง จนไม่มีพ�ยุภ�ยนอกลูกใดจะถ�โถมให้หักโค่น

ได้…แต่นั่นก็เป็นเพียงอดีต 

เพร�ะอีกไม่น�นเส�หลักแห่งนี้จะถูกถอนร�กที่ฝังลึกม�เนิ่นน�น

ให้ย่อยยับ…ด้วยพ�ยุภ�ยในของตนเอง 
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เมื่อย�มนี้ไม่มีผู้ใดเตรียมก�รในก�รรับมือเหตุก�รณ์ที่ไม่ค�ดฝัน 

เน่ืองด้วยเป็นคนืเทศก�ลหมิะของเมอืงซปัโปโรในช่วงต้นเดอืนกมุภ�พนัธ์

ที่สวนโอโดริจุดไฟสว�่งไสวประจำ�ปี ดูเป็นเพียงวันเฉลิมฉลองที่ไร้วี่แวว

ของเหตุร้�ยใดๆ

ทว่�ในเง�มืดที่แสงจันทร์ไม่อ�จส�ดส่อง พวกมันกลับคืบคล�น 

เข้�ม� ชำ�แรกแทรกผ่�นไอเย็นของหิมะและคว�มเงียบงันของร�ตรีก�ล 

เหมอืนมฤตยใูต้ไอหน�วของเหมนัต์ ร�วกบัสตัว์กระห�ยเลอืดทีพ่ร้อมล่�

เหยื่อ 

แม้เธอจะไม่ได้เห็นเหตุก�รณ์ตั้งแต่ต้น แต่ชิ้นส่วนที่เหลือไว้ของ

อดีตบ้�นหลังนั้น ทำ�ให้เธอจินตน�ก�รออกถึงทุกย่�งก้�วท่ีพวกมันยำ่�

เหยียบเข้�ม�ในบ้�นคืนนั้น 

พวกมนันบัร้อยร่�งก้�วผ่�นเข้�ม�ภ�ยในตวัคฤห�สน์อย่�งชำ�น�ญ-

ก�รร�วกับมีแผนที่อยู ่ ในสมอง จนน่�แปลกประหล�ดสำ�หรับคน 

แปลกปลอมที่ไม่เคยเข้�ออกที่นี่ม�ก่อน

พวกมนัรวมตวักนัเหมอืนกองทห�รโสโครกขน�ดย่อม พร้อมอ�วธุ

ร้�ยที่สะท้อนประก�ยวิบวับสวยง�มจ�กแสงจันทร์ เด็กส�วจินตน�ก�ร

ออกชัดเจนถึงเสียงโลหะม�กม�ยที่บ�ดผ่�นไอเย็น ย�มถูกชักออกจ�ก

ฝักเก็บ 

และหลังจ�กนั้น ก็มีเพียงสีแดงสด สีแดงจ�กโลหิตที่ถูกชโลมทั่ว

อดีตบ้�นหลังใหญ่นั่น…อดีตบ้�นของผู้ใช้น�ม…โซเคนโย

แต่ทัง้ที่ไฟลกุโชตช่ิวงจนท้องฟ้�สดีำ�กล�ยเป็นสส้ีมสว่�ง เธอกลบั

เห็นเพยีงคว�มมดืมดิทีป่กคลมุไปทัว่บ้�น…และในคว�มมดืมดิ ย่อมมสีิง่ที่

มืดมิดยิง่กว่� และน่�รังเกยีจยิง่กว่� เมือ่เธอรู้ดว่ี�หนึง่ในร่�งของผูร้กุร�น 

มีเจ้�ของประก�ยต�ยิ้มเย�ะสีนำ้�เงิน ที่ฉุดกระช�กผู้พบเห็นให้ไร้อำ�น�จ

โดยสิ้นเชิงแฝงตัวอยู่…ดวงต�ของคนทรยศ…

หมับ!

เลนยะยกมือตะปบที่ใบหน้�ตนข้�งหนึ่งทันที พร้อมกุมมันแน่น
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ร�วกบัจะกดนิว้ทัง้ห้�ไปควกัดวงต�สนีำ�้เงนิของตน ห�กไม่มแีว่นต�กนัไว้ 

เธอห�ยใจหอบถีเ่ร็วร�วกบัวิง่รอบสน�มม�สกัสบิรอบ พย�ย�มดงึตวัเอง

อย่�งเต็มกำ�ลังให้กลับม�ช่วงเวล�ปัจจุบัน ก่อนอะไรในหัวจะจมลึกกว่�นี้

“เลนยะ…” ผน้ีอยคร�งชือ่ของหมอผสี�วช้�ๆ เมือ่จู่ๆ  เข�ต้องสะดุง้

กับก�รกระทำ�ที่คล้�ยจะทำ�ร้�ยตัวเองของเธอ หลังก�รเหม่อลอยไปครู่

ใหญ่ๆ…ท�โร่ไม่เคยเห็นเลนยะเป็นแบบนี้ม�ก่อน 

และเลนยะก็ตวัดนัยน์ต�เหี้ยมถลึงมองวิญญ�ณเด็กช�ยแทบจะ

ทันทีที่ได้ยินเสียงเข�

“อะ…อะไร ฉันทำ�อะไรผิด” ท�โร่หัวใจร่วงวูบเมื่ออยู่ๆ เลนยะก็

หนัม�จ้องเข�อย่�งเคยีดแค้น ชงิชงั ร�วกบัจะกนิเลอืดกนิเนือ้ จนเข�ผว�

กลัว ลอยถอยหลังโดยอัตโนมัติ

หมอผสี�วทีเ่ผลอใส่อ�รมณ์ทีค้่�งค�ในใจกบัวญิญ�ณข้�งตวั ต้อง

รีบสะบัดหน้�ไปอีกท�งทันที ก่อนพย�ย�มคล�ยมือออกจ�กใบหน้�ที่จิก

ไว้ และปิดเปลือกต� บังคับให้ส�ยต�ที่ขึงเขม็งใส่ผีน้อยกลับม�เป็นปกติ 

พล�งสูดห�ยใจลึก ตั้งสติอีกเล็กน้อย ก่อนยกนิ้วขึ้นม�ขยับแว่นต�ให้เข้�

ที่เพื่อบังสิ่งที่สะท้อนในต�ของตนย�มนี้ และหมุนตัวเดินออกไปทันที

“อะ…อ้�ว! ไม่ดูต่อเหรอ ได้อะไรที่ต้องก�รแล้วรึไง” ท�โร่รีบร้อง

ถ�ม และลอยต�มหลังม�ติดๆ อย่�งงุนงง แม้จะเสียเวล�คว้�หัวใจที่ร่วง

ลงไปที่ต�ตุ่ม ให้กลับม�อยู่กล�งอกเหมือนเดิมเล็กน้อยก็ต�ม

“ไม่ ไม่ใช่เจ้�นี่” เลนยะกล่�วตัดบท ทั้งที่ในสมองลืมเรื่องอิเคดะ 

ม�โคโตะ ไปสนิทตั้งแต่เผลอปล่อยตัวเองไปกับเรื่องร�วที่ฝังกลบไปแล้ว

นั่น…ซึ่งเวล�นี้เหมือนจะชัดเจนแล้วว่� เธอยังกลบมันไม่มิด
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การค้นหาเป็นเรื่องน่าหงุดหงิด แต่เธอมักจะพบอะไรได้ง่ายดาย 

เมื่อเริ่มห�บ�งสิ่งบ�งอย่�ง…เว้นแต่ครั้งนี้ 

หมอผีส�วนั่งจ้องภ�พถ่�ยในมือถือตนท่ีเอ�ม�จ�กมือถือของ 

ท�ค�โน่ ยูกิ เพื่อห�บ�งสิ่งที่อ�จมีม�กกว่�ช�ยหนุ่มหน้�ต�หล่อเหล�  

รปูร่�งสูง ผมสดีำ�เหมอืนถ�่น และใส่แว่น เพร�ะส�มวันผ่�นม� หลงัจ�ก

ที่เธอไปถึงบ้�นของเพื่อนร่วมชั้นคนนี้ เธอยังไม่ได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ 

ช�ยหนุ่มปริศน�ที่ว่�เพิ่มเติมเลย

ในบันทกึของยกูกิแ็ทบไม่มเีร่ืองร�วของเข� เหมอืนพวกเข�เจอกนั

น้อยม�ก ไม่กเ็ธอจงใจให้รูส้กึว่�มนัน้อยด้วยก�รไม่เขยีนถงึเข�นกั แม้แต่

ชื่อเรียกแทนตัวยังไม่มี นอกจ�กคำ�ว่� ‘เข�’ จนเวล�นี้เลนยะต้องกลับม�

เปิดมือถือดูรูปของยูกิ เพื่อห�เบ�ะแสที่จะช่วยให้เธอไปต่อได้

ขน�ดใช้วิธีทื่อที่สุด คือก�งแผนที่โตเกียว และใช้หัวศรห�ก็ไม่ได้

ผล แต่นั่นทำ�ให้เด�ได้ว่�แฟนของท�ค�โน่ ยูกินั้น น่�จะเป็นอะไรที่ใกล้

เคียงกับตัวเธอแน่นอน…พวกผู้มีพลังวิญญ�ณ เข�ถึงได้ซ่อนตัวจ�กวิธี 

ก�รห�แบบนี้ได้ และได้ผลสรุปเกอืบจะแน่ชดัว่�แฟนหนุม่ กบัเจ้�คนทีด่งึ
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แผ่นยันต์ และฝังก�ฝ�กยักษ�เข้�ร่�งยูกิ เป็นคนคนเดียวกัน…

“เธอดูอะไรน่ะ”

เสยีงทกัจ�กข้�งหลงัทำ�ให้หมอผสี�วตวดัปิดฝ�มอืถอืตนทนัท ีและ

หนัไปตอบหน้�ต�ยอย่�งไม่สะดดุกบัท�โร่ทีช่ะโงกคอม�ดรูปูในมอืถอืเธอ

อย่�งใคร่รู้ว่�

“ช�ยในฝัน”

ขนหลังคอผีน้อยลุกว�บขึ้นฉับพลันกับคำ�ตอบของหมอผีส�ว ให้

ต�ยสิถ้�จะไม่อย�กตอบแล้วประชดเข� ก็ช่วยประชดอะไรท่ีมันเข้�กับ 

ตวัเองม�กกว่�นีห้น่อยได้ไหม แล้วยิง่ตอบม�ด้วยสหีน้�แบบปล�ต�ย มนั

ยิ่งขัดแย้งกันจนเกินจะรับเลยนะ 

“แล้วหล่อม�กไหม” เมื่อถูกประชดม� ฝ่�ยวิญญ�ณก็เลือกถ�ม

ประชดกลับอย่�งหงุดหงิดเช่นกัน

“อือ เหมือนเทพบุตรม�เกิด จนอย�กเจอหน้� แล้วกระโดดหอม

แก้มสักจ๊วบเดี๋ยวนี้เลย” ...จากนั้นค่อยเอามีดแทงมันให้ยับ ให้สาสมกับที่

มันก่อเรื่องไว้...

ท�โร่ต้องขนลุกอีกรอบจนตัวเกร็ง มันจะมีสักคร้ังท่ีเธอจะตอบ

คำ�ถ�มเข�ดีๆ บ้�งไหมเนี่ย

ผีน้อยลอบถอนใจ และยุติก�รประชดอ้อมค้อมไปม�กับคนที่นอน

ย�วเล่นมือถือบนโซฟ� พล�งเข้�เรื่องที่อย�กจะพูดจริงๆ

“เป็นส�วเป็นน�ง วันเส�ร์หยุดเรียนทั้งที แถมไม่มีง�น ทำ�ไมไม่

ออกไปข้�งนอกเหมือนคนอื่นบ้�ง”

เลนยะเลิกคิ้วขึ้นข้�ง และโงหัวขึ้นม�ถ�มอย่�งเบื่อหน่�ย

“อะไร ให้ออกไปซือ้ส�ยจงู แล้วพ�ไอ้ลกูหม�ออกไปเดนิเล่นทีส่วน

ส�ธ�รณะรึไง”

“ไม่ใช่!” ผีน้อยปฏิเสธทันควันกับไอเดียไปข้�งนอกท่ีห�คว�ม

สร้�งสรรค์ไม่เจอ ซำ้�ยังห�เรื่องคนไม่เกี่ยวข้องอย่�งร้�ยก�จอีก ก่อน

เสนอคว�มคิดให้แทน “ไปเที่ยว ไปซื้อของ อะไรก็ได้ แบบที่เด็กผู้หญิง
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ทั่วไปเข�ทำ�น่ะ”

“เปลือง”

สั้น ได้ใจคว�ม และเป็นตัวเธอถึงที่สุด จนคนฟังต้องเงียบ เถียง

ไม่ออกไปหล�ยวิน�ที

และปกติมันคงยุติบทสนทน�ที่เธอขี้เกียจจะต่อคว�มได้ แต่ครั้งนี้

ท�โร่กลับไม่คิดจะยอมแพ้ แล้วเริ่มคะยั้นคะยออีกครั้ง

“งั้นออกไปเดินเล่นเฉยๆ ก็ได้ น�นๆ ทีเธอถึงจะมีวันว่�งนะ ปกติ

มีแต่ง�น ไม่ก็ธุระ”

“ยุ่งอยู่”

แถวบ้านเธอเรียกการนอนเอกเขนกว่ายุง่เหรอ!...ท�โร่ตะโกนถ�ม

ในใจอย่�งโมโห สุดจะหงุดหงิดกับคว�มไม่สนใจโลก หรือแม้แต่คำ�ตอบ

ส่งๆ ของตัวเธอเองจริงๆ 

“อกีอย่�งพรุง่นีก้ม็งี�นจ�กต�เฒ่�อเิคดะ ดงันัน้วนันีฉ้นัจะนอนเอ�

แรงไว้ก่อน ส่วนแกกเ็ลกิม�บนิตอมรอบๆ ฉนัสกัท”ี เธอสะบดัมอืไล่ แสดง

คว�มรำ�ค�ญชัดเจน และพลิกตัวหนีวิญญ�ณเด็กช�ยเพื่อจะหลับจริงๆ 

อย่�งที่บอก

ท�โร่ทำ�แก้มป่องเมือ่โดนเปรียบเทยีบเหมอืนแมลงวนั แต่เข�กย็งั

พย�ย�มฝืนยิ้มสู้ แล้วชักชวนเธอใหม่ “เถอะน่� ตอนนี้เธอไม่ได้อยู่บ้�น

แบบที่มีคนอยู่จริงๆ คนเดียวแล้วนะ”

ครั้งนี้หมอผีส�วขมวดคิ้ว และปร�ยนัยน์ต�มองวิญญ�ณเด็กช�ย

แทบจะทันที “หม�ยคว�มว่�ไง”

“ไปดูท่�นกินเท็นชิหน่อยสิขอรับ”

เลนยะชะงกัก�ยไปนดิทนัทกีบัคำ�ตอบทีส่่งม�จ�กวญิญ�ณซ�มไูร

หนุ่มแทน พร้อมๆ กับที่ท�โร่ร้องโพล่งออกม�อย่�งได้โอก�สทันที

“ใช่ นั่นแหละที่ฉันจะพูด”

“แล้วแกจะพดูอ้อมโลกห�อะไร” หมอผสี�วตวดัหน้�ไปถ�มผน้ีอย

ทันควัน รู้แล้วว่�เจ้�วิญญ�ณตรงหน้�ม�วนเวียนขอให้เธอไปนั่น นู่น นี่
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ทำ�ไม มันก็แค่อย�กให้เธอออกไปเห็นสุนัขป่�หนุ่มด้�นนอกบ้�นตอนนี ้

ก็เท่�นั้น

“ทำ�ไมฉันต้องไปดูมัน ก็เห็นนั่งเก๊กหล่อบนหลังค�บ้�นฉันอยู่ทุก

วันไม่ใช่รึไง” เลนยะหันกลับไปท้วงกับโยชิฮ�ระต่ออย่�งไม่สบอ�รมณ์ 

“ข้�ว่�ท่�นกินเท็นชิดูไม่ค่อยปกติช่วงสองส�มวันม�นี้น่ะขอรับ 

เหมือนจะดูเพลียเกือบตลอดเวล�” วิญญ�ณซ�มูไรอธิบ�ยให้เข้�ใจ 

จุดประสงค์ของเข�ม�กขึ้น แต่เด็กส�วก็ยังแย้งอย่�งดื้อดึง

“งั้นถ้�พวกแกสังเกตเห็นก่อน ก็เข้�ไปถ�มมันตรงๆ สิ ม�เกี่ยว

อะไรกับฉัน”

โยชิฮ�ระถอนใจแผ่วกับคำ�ตอบของเลนยะ แล้วว่� “พวกข้�เป็น

แค่วญิญ�ณ ถงึถ�มอะไรไปกช่็วยไม่ได้หรอกขอรับ ไม่เหมอืนท่�นเลนยะ 

ที่เป็นคน ส�ม�รถจับต้องได้ และเป็นโซเคนโยที่ช่วยเหลือกันได้จริงๆ”

“แล้วให้ฉันทำ�ไง พ�ไปฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้�รึไง ฉันไม่ยอมเสีย

เงินกับค่�วัคซีนหรอกนะ”

“ไม่ใช่” ท�โร่ปฏเิสธรวดเร็วเมือ่เจ้�หล่อนหลงประเดน็ไปไกล หรอื

จงใจหลงเข�ก็ไม่รู้ แต่เลนยะกลับยังตีหน้�ไม่เข้�ใจแล้วถ�มต่อ

“ห�จ�นร่อนให้รึไง”

“ไม่!”

“ลูกบอลพล�สติกเหรอ…หรืออย่�บอกนะว่�จะเอ�ม้วนไหมพรม”

“ไม่ใช่ ยยับ้� ออกไปดเูดีย๋วนีเ้ลยนะ!” ผน้ีอยตะโกนสัง่อย่�งเหลอื

ทนกับเด็กส�วที่เบี่ยงประเด็นเร่ืองไปเร่ือย แล้วยังม�ตีหน้�สงสัยจริงจัง

กับแต่ละอย่�งที่ตนเสนอม�อีก สรุปแม่นี่เห็นเจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จ

เป็นสัตว์เลี้ยงจริงๆ ใช่ไหมเนี่ย แล้วไอ้ม้วนไหมพรมน่ะมันอะไร!

“ออกไปดเูถอะขอรบัท่�นเลนยะ ข้�ว่�คร้ังนีด้จูะเป็นปัญห�จรงิๆ” 

โยชิฮ�ระช่วยเกลี้ยกล่อมอีกแรง

และเลนยะคงทำ�หูทวนลมเหมือนเดิม ห�กไม่เห็นสีหน้�กังวลและ

ขอร้องจริงจังของวิญญ�ณประจำ�ตระกูลที่มองตรงม� เธอนั่งตัดสินใจ
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อยู่เสี้ยววิน�ที ก่อนกลอกต�ขึ้นข้�งบนอย่�งเบื่อหน่�ย และยอมลุกขึ้น

จ�กโซฟ�ตัวย�วโดยดี ก้�วออกจ�กห้องรับแขกไปยังหน้�บ้�น ขณะบ่น

ในใจอย่�งหงุดหงิดไปด้วยว่�

ถ้ารู้ว่าเลี้ยงหมามันยุ่งยากขนาดนี้ ไม่น่าเก็บมาตั้งแต่แรกเลย...

ร่�งสูงของเด็กส�วเดินออกม�ด้�นนอกท้ังท่ียังสวมรองเท้�แตะ

สำ�หรับในบ้�น พร้อมห�วหวอดอย่�งทั้งขี้เกียจ ทั้งเบื่อหน่�ย ขณะสองผี

ก็ต�มม�เก�ะหน้�ต่�งดูคนเป็นหมอผีกับปีศ�จอย่�งสนอกสนใจ โดย

เฉพ�ะท�โร่ที่จ้องนิ่งไม่ละส�ยต�กับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจ�กนี้ 

เลนยะเงยหน้�ขึ้นไปบนหลังค�บ้�น เมื่อเดินม�ได้ระยะท่ีจะเห็น

สุนัขป่�หนุ่มได้ ใบหน้�เบื่อหน่�ยที่ติดจะไม่สบอ�รมณ์นิดๆ ก็ต้องเลิกคิ้ว

ขึ้นข้�งอย่�งแปลกใจทันใด เพร�ะเจ้�ของร่�งสูงใหญ่ที่มักนั่งรับลม หรือ

ป้ันหน้�ดจุรงิจงันัน้ เวล�นีก้ลบันัง่ชนัข�ขึน้ข้�งหนึง่ พล�งใช้แขนซ้�ยพ�ด

บนหัวเข่� เพื่อคำ้�ศีรษะของตนที่ก้มลงม�ซบ ท่�ท�งเหมือนกำ�ลังพัก

เหนื่อย แต่จังหวะก�รห�ยใจที่สมำ่�เสมอกลับเหมือนคนกำ�ลังหลับอยู่

ม�กกว่�

“เฮ้!” หมอผสี�วลองทกัออกไปก่อน แต่ปีศ�จทีม่กัหไูวทกุครัง้กลบั

ยังนั่งนิ่งไม่ขยับ ไม่มีแม้แต่ก�รเผยอเปลือกต�สักข้�งขึ้นม�มองเธอ 

ได้…เธอเริ่มยอมรับแล้วว่�เข�มีอะไรสักอย่�งผิดปกติ และต้อง

ตะโกนเรียกเข�อีกครั้งด้วยเสียงที่ดังขึ้น

“เฮ้! ไอ้ลูกหม�”

ครั้งนี้ใบหน้�หล่อเหล�เกินคนทั่วไปเงยขึ้นนิดๆ ก่อนเข�จะค่อยๆ 

เปิดเปลอืกต�ช้�ๆ ร�วกบัคนสะลมึสะลอืทีเ่พิง่ตืน่จ�กก�รหลบัลกึม�มอง

เธอด้�นล่�ง และใช้เวล�ครู่ใหญ่ในก�รหรี่นัยน์ต�สีเท�คู่เรียวคมมอง 

เดก็ส�วเพือ่ต้ังสต ิหรือทำ�คว�มเข้�ใจในก�รปร�กฏตวัของเธอตรงนี ้ก่อน

ถ�มขึ้นช้�ๆ 

“…มีอะไร”

“แกนั่งหลับสนิทเกินกว่�ปกติรู้ตัวไหม…เป็นอะไร”
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กนิเทน็ชน่ิิงเงยีบไป ขมวดคิว้เรียวเข้มเลก็น้อย ร�วกบัยงัตัง้สม�ธิ

ได้ไม่มั่นคงนัก และแปลกใจที่หมอผีตรงหน้�ถ�มเร่ืองอ�ก�รของเข� 

กระนั้นก็ให้เพียงคำ�ตอบสั้นๆ เหมือนคำ�ติดป�กแบบขอไปทีว่� 

“…เปล่�”

เลนยะยนืเอยีงศรีษะกอดอกหลงัได้คำ�ตอบ และหรีน่ยัน์ต�สนีำ�้เงนิ

มองอีกฝ่�ยบนหลังค�อยู่ครู่ใหญ่ ร�วกับรอว่�เข�จะพูดอะไรม�กกว่�นี้

อีกไหม แต่ไม่ได้แย้งคำ�ปฏิเสธของท่�นเจ้�ปีศ�จ แม้จะเห็นทนโท่ว่�เข�

มปัีญห�แน่นอน ไม่น�นเธอกพ็ยกัหน้�รับ และรับคำ�ง่�ยๆ อย่�งไม่แยแส

เสียแทน

“ก็ดี” จบคำ�ก็เดินเข้�บ้�นม�เฉยๆ ไม่ส�นต่อบทสนทน�ใดอีก

อะไร แค่นี้เนี่ยนะ!…ท�โร่ร้องขึ้นในใจทันที เมื่อเห็นว่�หมอผีส�ว

ร�มือจ�กกินเท็นชิง่�ยๆ 

ทั้งที่ปกติถ้�เป็นเรื่องที่ทำ�ให้เข�เดือดร้อนเจ้�หล่อนจะต�มซักไซ้

ไม่หยุด แต่พอเป็นเรื่องที่น่�จะช่วยเข�ได้ ยัยหมอผีนี่กลับตัดบทเองเอ�

ดื้อๆ ไม่มีก�รใส่ใจต่อเลย

แล้วตอนที่เธอเดินกลับเข้�ม�ในบ้�น พอเห็นพวกเข� ยังมีหน้�

ม�บอกหน้�ต�เฉยด้วยว่�

“ถ�มให้แล้ว พอใจแล้วใช่ไหม” ว่�จบเลนยะก็ก้�วกลับไปยังโซฟ�

ที่เดิม แล้วทิ้งตัวนอนต่อ ไม่สนสองผีที่ได้แต่กุมขมับกับคว�มเฉยช�ของ

เธอ 

“แบบนัน้มนัได้เร่ืองซะที่ไหนเล่�” ท�โร่ประท้วงเสยีงดงั แต่กโ็ดน

เลนยะปร�ยนัยน์ต�เฉียบมองกลับม� พร้อมโต้อย่�งรำ�ค�ญ

“พวกแกนี่ส�ระแนเร่ืองช�วบ้�นเก่งจริงนะ เจ้�ตัวเข�บอกว่�ไม่

เป็นอะไร ก็คือไม่เป็นอะไร อย่�ให้มันม�กคว�มนัก”

“แต่…”

“มันยังทำ�ง�นได้ ไม่ต�ย สำ�หรับฉันแค่นั้นก็พอแล้ว” เธอดักคอ 

ผีน้อยเสียงห้วน และพลิกตัวเอ�หน้�เข้�พนักโซฟ� แสดงชัดว่�ไม่ยอม 
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ให้ใครม�ตอแยตนเรื่องนี้อีก

แต่เมื่อหมุนตัวม�ชิดกับเบ�ะนุ่ม และแน่ใจว่�ไม่มีวิญญ�ณดวง

ไหนยุ่มย่�มกับตนแล้ว เลนยะก็เปิดฝ�มือถือเคร่ืองสีดำ�ขึ้นม� คร้ังนี ้

ไม่ได้เปิดเข้�ไปดูรูปของท�ค�โน่ ยูกิ อย่�งตอนแรก แต่เธอกลับเข้�

อินเทอร์เน็ต และเข้�เว็บค้นห�ข้อมูล ก่อนจะพิมพ์ห�คำ�ว่� ‘วิธีดูแลสุนัข

ของคุณ’ ลงไปแทน

“นั่นมันอะไรน่ะ”

ท�โร่อุท�นด้วยสีหน้�ตื่นๆ ผสมหว�ดกลัว เมื่อได้เห็นบ้�นตระกูล

อิเคดะครั้งนี้ 

ขณะเลนยะที่ได้กลับม�ยืนอยู่ในสวนแสนสวยร�วกับเทพนิย�ย

ของบ้�นตระกูลเจ้�เมืองเก่� ต้องเงยมองรอบตัวด้วยส�ยต�เคร่งเครียด

ขึ้นม�ทันที 

เวล�น้ีบ้�นทีก่ว้�งขว�งของคฤห�สน์ญีปุ่น่โบร�ณนีถ้กูปกคลมุด้วย

ใยสขี�วในทกุอณพูืน้ที ่จนคฤห�สน์ทัง้หลงัเหมอืนตกอยู่ใต้ผนืผ้�โปร่งบ�ง 

แต่สัมผัสของมันกลับหนักอึ้ง มืดมน และอบอวลด้วยกลิ่นอ�ยเป็นพิษใน

อ�ก�ศ 

ซึ่งเมื่อยื่นมือไปสัมผัสเส้นสีข�วแปลกประหล�ดรอบตัว เลนยะก็

แน่ใจได้ทันทีว่�มันเป็นใยของแมงมุม ซำ้�ถ้�ห�กดูไม่ผิด เส้นใยพวกนี้ 

น่�จะเชื่อมต่อย�วไปถึงในป่�กักปีศ�จ และห�กไม่ใช่ผู้มีพลังวิญญ�ณ

อย่�งเธอแล้ว คงไม่มีท�งเห็นรังแมงมุมขน�ดมโหฬ�รนี้ได้

“นีม่นัง�นช้�งกว่�คร�วทีแ่ล้วเหน็ๆ เลย” หมอผสี�วบ่นงมึงำ�อย่�ง

ไม่ชอบใจนกั และเริม่รู้สกึว่�ก�รรอคอยผูจ้้�งว�นเป็นเรือ่งน่�หงดุหงดิไป

ทันที จนอดตำ�หนิขึ้นไม่ได้ว่� “แล้วนี่ก็ช้�ชะมัด ไม่ออกม�ซะที ทั้งที ่

ตัวเองเป็นคนกำ�หนดเวล�ม�เองแท้ๆ กริ่งเกริ่งทำ�ไมไม่ติดกันซะบ้�ง ไม่ 

รู้จักพัฒน�เลย เห็นว่�ฉันเป็นลูกจ้�งอย�กจะทำ�อะไรก็ทำ�ได้รึไง ขน�ด

ง�นก็ไม่บอกจนต้องม�เห็นด้วยต�ตัวเองแบบน้ี…ช่วงนี้ฉันมีเร่ืองอ่ืนต้อง
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จัดก�รอีกนะต�เฒ่�” 

ทั้งเรื่องทาคาโน่ ยูกิ ทั้งเรื่องไอ้ลูกหมา...ค้างคาอยู่ทั้งคู่เลย...

“มีเรื่องไหนที่จัดก�รไปได้เรียบร้อยแล้วบ้�งล่ะขอรับ”

เลนยะนิ่งไปนิดทันทีกับสิ่งที่โยชิฮ�ระกระซิบขึ้นข้�งตัว แล้วเมื่อ

หันไปมอง เข�ก็ยิ้มบ�งๆ อย่�งเอ็นดูคืนให้ด้วยคว�มหม�ยชัดเจนว่� เข�

รู้ว่�เรื่องอื่นที่เธอต้องจัดก�รมีอะไรบ้�ง

“แค่เห็นว่�ท่�นเริ่มสืบเรื่องเด็กหนุ่มในโรงเรียนก็พอทร�บแล้วละ

ขอรบั ไหนจะรปูของท�ค�โน่ ยกู ิในเคร่ืองสือ่ส�รของท่�นอกี” โยชฮิ�ระ

กล่�วด้วยรอยยิ้ม ยืนยันสิ่งที่รู้จริงๆ จ�กส�ยต�เฉียบคมว่องไว สมฉ�ย�

กบฏนัยน์ต�เหยี่ยว 

และคงต้องยอมรับว่�เข�สมกับที่เป็นทั้งพี่เลี้ยง และผู้ดูแลเลนยะ

ม�ตลอดชีวิตเช่นกัน เมื่อวิญญ�ณอ�ยุห้�ร้อยกว่�ปีดวงนี้มองเด็กส�ว 

ตรงหน้�ได้ทะลุปรุโปร่งเสมอ 

เข�รูจ้กัเลนยะดว่ี�เธอมกัจะไม่ยอมพดูเร่ืองอะไรกต็�มแต่ที ่‘ตัง้ใจ’ 

ทำ�อยู่ อ�จเพร�ะเธอชอบพูดติดป�กว่� ก�ร ‘ตั้งใจ’ ก็คือก�ร ‘ยึดติด’ 

กบัอะไรสกัอย่�งจนเกนิเหต ุและก�รยดึตดิ คอืก�รกระทำ�ของคนโง่ เธอ

เลยมกัไม่บอกใครเวล�ตน ‘ตัง้ใจ’ ทำ�อะไรสกัอย่�งแบบในตอนนี ้รวมถงึ

ก�รแสดงคว�ม ‘ห่วงใย’ ด้วย 

“ส่วนเรื่องอ�ก�รผิดปกติของท่�นกินเท็นชิก็…”

“แกพล�ดแล้วโยชิฮ�ระ…ฉันไม่ได้สนเรื่องไอ้ลูกหม�มีอ�ก�รผิด

ปกติรึเปล่�หรอกนะ” คำ�แทรกของเด็กส�วดึงให้วิญญ�ณซ�มูไรหุบยิ้ม

ลง ก่อนเห็นเลนยะเหยียดรอยยิ้มเหมือนมีเรื่องสนุกขึ้นแทน “เพร�ะอีก

เรื่องที่ต้องจัดก�รของฉัน คือคว�มลับเมื่อห้�ร้อยปีก่อนของไอ้ลูกหม�

ตอนถูกปิดผนึกต่�งห�ก…ฉันอย�กรู้ว่�ส�เหตุอะไรทำ�ให้มันไปติดในถำ้�

นั่นได้”

วญิญ�ณซ�มไูรเบกิต�กว้�งทนัใด แล้วเตอืนรวดเรว็ “ท่�นเลนยะ 

นั่นไม่ใช่เรื่องที่ควรทำ�”
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“ฉันแค่จะศึกษ�ศัตรูไว้ก่อน จะได้รับมือทัน” เธอตอบรวดเร็ว จน

แทบเหมือนแค่ข้ออ้�งลอยๆ

“แต่ท่�นกินเท็นชิไม่ใช่ศัตรูนะขอรับ”

“ห ึมนัเป็นปีศ�จ ศตัรูโดยธรรมช�ตขิองฉนัด้วยซำ�้” เธอแย้งอย่�ง

ขบขันจนเกือบเหมือนเย�ะเย้ยคว�มคิดอีกฝ่�ย ก่อนว่�ขึ้นใหม่ “แล้วเกิด

คว�มจรงิกล�ยเป็นว่� มนัมคีว�มผดิใหญ่หลวงทีจ่ะกล�ยเป็นปัญห� หรอื

เกิดวันดีคืนดี เจ้�นั่นอย�กคิดสั้นเพร�ะคว�มลับเรื่องนี้ แล้วเดินดุ่มๆ เอ�

ด�บม�ปักอกฉันกล�งดึกขึ้นม� ฉันไม่แย่รึไง ถ้�มันยอมไปติดในถำ้�นั่น

ได้ด้วยตัวเอง ก็น่�จะทำ�เรื่องโง่ๆ ได้อีกเยอะเลย…ย่ิงดูเป็นพวกชอบ 

อมทุกข์ เก็บกด เหมือนโรคจิตอ่อนๆ อยู่ด้วย”

เลนยะทำ�หน้�เบ้แสดงท่�ท�งขนลุกกับประโยคพึมพำ�ช่วงท้�ยท่ี

กล่�วถึงกินเท็นชิ 

“ท่�นกินเท็นชิไม่มีท�งทำ�แบบนั้นขอรับ” วิญญ�ณซ�มูไรปฏิเสธ

หนักแน่น

“แน่ใจขน�ดนั้นได้ยังไง”

โยชิฮ�ระเบือนส�ยต�เฉียบคมรอบรู้ลงมองพ้ืนดินอย่�งเหนื่อยใจ

ในสิ่งที่เด็กส�วถ�มกลับม� เข�เงียบไปหล�ยวิน�ทีร�วกับกำ�ลังคิดทวน 

บ�งสิ่ง แล้วจบด้วยก�รผ่อนลมห�ยใจเชื่องช้�ด้วยท่�ท�งที่สงบขึ้น แล้ว

เริ่มพูดช้�ๆ 

“…ก�รจะทำ�คว�มเข้�ใจอีกฝ่�ยอย่�งจริงใจ ไม่ได้หม�ยถึงต้องรู้

คว�มลับที่เข�ไม่อย�กให้รู้นะขอรับ”

“ฉันก็ไม่ได้อย�กเข้�ใจไอ้ลูกหม�นี่” เธอปฏิเสธฉับไว ดูไม่แยแส 

แต่ชัว่วนิ�ทหีนึง่ วญิญ�ณซ�มไูรเหน็ว่�เดก็ส�วตรงหน้�ชกัหวัคิว้ไม่ชอบใจ

ที่เข�ตีคว�มหม�ยคว�มคิดของเธอออกม�เป็นแบบนั้น 

โยชฮิ�ระจ้องกลบัไปยงัมอืขว�ทีพ่นัผ้�สขี�วไว้แน่นของเลนยะ “งัน้

ไม่ว่�ท่�นจะอย�กรู้เพือ่อะไร แต่ท่�นควรรู้ว่�ทกุคนย่อมต้องมคีว�มลบัที่

ไม่อย�กให้ใครรู้ด้วยกันทั้งนั้น ท่�นเองก็มีมิใช่หรือขอรับ”
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เลนยะก้มมองมือขว�ตนวูบหนึ่ง ก่อนตวัดส�ยต�จริงจังท่ีติดขุ่น

เคืองกลับไปมองโยชิฮ�ระ แล้วว่� 

“แกนี่มัน…”

“อ�…ม�แล้วสนิะ” เสยีงช�ยแก่เจ้�ของคฤห�สน์ญีปุ่น่ดงัขึน้ทำ�ล�ย

บรรย�ก�ศตึงเครยีดระหว่�งหมอผสี�วกบัวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ได้พอเหม�ะ

พอเจ�ะ

อเิคดะ โยรุจเิมะ ซึง่อยู่ในกโิมโนของผูช้�ยและสวมทบัด้วยฮ�โอริ

เช่นครัง้แรกทีเ่จอ ก้�วผ่�นสวนของตนม�ยงัแขกอ�ยนุ้อยกว่� ทว่�ครัง้นี้

สีหน้�ของเข�กลับดูหมองลงกว่�เดิม ขณะแสงสะท้อนจ�กศีรษะก็คล้�ย

จะจ�งลงต�มไปด้วยเมื่อเทียบกับก�รพบกันก่อนหน้�นี้ ซึ่งเธอไม่ได้รู้สึก

ไปเอง เพร�ะเมื่อช�ยแก่ม�ถึงตัวเลนยะ เข�ก็รีบอธิบ�ย 

“ขอโทษทีม่�ต้อนรบัช้� และไม่ได้เชญิเข้�ไปในบ้�น คอืว่�ตอนนี…้”

“มีคนป่วยในบ้�น”

ช�ยชร�มองเด็กส�วตรงหน้�อย่�งประหล�ดใจปนท่ึงในคำ�เปรย

แทรกของเธอ และต้องรีบว่�ต่ออย่�งรวดเร็ว “ใช่ พวกคนใช้หล�ยคน

เริ่มล้มป่วย ลูกส�วฉันด้วย เป็นติดต่อกันม�หล�ยวันแล้ว”

“เคยคิดจะห�หมอจริงๆ ก่อนห�หมอผีไหมอิเคดะซัง” คนเป็น

หมอผีต้องชักหัวคิ้วถ�มกลับอย่�งเสียไม่ได้ เพร�ะแม้จะเห็นว่�บ้�นนี้ถูก

ปีศ�จเล่นง�นจรงิๆ แต่ปกตสิ�มญัสำ�นกึคนทัว่ไปกค็วรทำ�แบบทีค่นทัว่ไป

ทำ� เช่น มีคนป่วย ก็ควรเอ�คนป่วยไปโรงพย�บ�ลห�หมอ ก่อนคิดว่�มัน

เป็นเรื่องผิดปกติเหนือธรรมช�ติ 

“เพร�ะห�แล้วน่ะส ิถงึได้ม�ห�เธอเป็นตวัเลอืกสดุท้�ย” โยรจุเิมะ

บอก ก่อนจะถกูคนอ่อนวยักว่�มองว่�งีเ่ง่�เหมอืนเข�เป็นพวกคนแก่ทีเ่ชือ่

แต่คว�มคิดโบร�ณ พล�งย้อนถ�ม “แล้วเหมอืนฉนัจะเลอืกถกูใช่ไหมล่ะ”

เลนยะกว�ดต�มองเส้นใยสีข�วที่ปกคลุมท่ัวบ้�นของช�ยแก ่

ตรงหน้� และจำ�ต้องยอมรับ “…ก็อ�จจะใช่”

“มันคืออะไร”



B  1 3  s . t   191

“สจึคิโุมะ แมงมมุดนิ ปีศ�จเก่�แก่ตัง้แต่ยคุค�ม�ครุะ…อ�จจะนะ” 

เลนยะชี้นิ้ววนขึ้นข้�งบนประกอบคำ�พูดตน “ฉันเห็นใยสีข�วทั่วบ้�นเต็ม

ไปหมด และปกติถ้�มันเล่นง�นใคร คนคนนั้นจะล้มป่วย รักษ�ไม่ห�ย”

ช�ยแก่เงยมองรอบตัวต�มที่หมอผีส�วช้ีให้ดู แม้จะไม่เห็นอะไร

เลย แต่สภ�พที่เธออธิบ�ยให้ฟัง มันก็ทำ�ให้เข�จินตน�ก�รภ�พน่�ขนลุก

น่ันออกได้ จนเผลอผว�ในอกกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้กบับ้�นหลงัใหญ่ของตน ทว่�

ครูเ่ดยีวคว�มสนใจของเข�กต้็องกลบัม�ทีเ่ดก็ส�วเรอืนผมสนีำ�้ต�ลประบ่� 

เมื่อเธอพูดขึ้นใหม่

“และครั้งนี้ง�นใหญ่เอ�ก�ร ถ้�เป็นสึจิคุโมะจริงๆ…ฉันหม�ยถึง

ใหญ่กว่�ครั้งที่แล้วน่ะ”

ก�รเน้นชัดในประโยคท้�ยที่ว่� ‘ง�นนี้ใหญ่กว่�ครั้งที่แล้ว’ ของ

คนอ่อนวยักว่�เหมอืนจะบ่งบอกดว่ี�เธอต้องก�รจะสือ่อะไร และเข�เข้�ใจ

มันได้ไม่ย�กเย็นเลย

“ได้ ฉันจะจ่�ยเพิ่ม เธอจะเอ�เท่�ไร”

เลนยะยักไหล่นิด แล้วตอบสบ�ยๆ “ฉันไม่ใช่คนโลภ…ขอแค่ส�ม

เท่�จ�กคร�วที่แล้วก็พอ”

“ให้ต�ยสิ! เธอนี่มันโคตรโลภเลย” คนฟังอุท�นสวนขึ้นทันที ไม่

อย�กเชือ่หตูวัเองกบัร�ค�ค่�จ้�งทีพุ่ง่พรวดพร�ดขึน้อย่�งน่�กลวั จนต้อง

บ่น “มโินะบอกว่�อ�จถกูเธอช�ร์จค่�จ้�ง แต่ไม่คดิว่�จะเอ�ขน�ดนีเ้ลยนะ”

“ฉันช�ร์จเพร�ะง�นครั้งที่แล้วมันไม่คุ้ม รู้ไหมว่�ปัญห�ท่ีฉันต้อง

เจอในป่�น่ันมนัใหญ่กว่�ทีค่ณุคดิไว้เยอะเลย เรียกว่�เงนิสองล้�นนัน้มค่ี�

แค่ครึ่งเดียวกับสิ่งที่ฉันลงมือทำ�ไป ฉันไม่เรียกเก็บเพ่ิมก่อนหน้�นั้นก็ดี

ถมไปแล้ว ควรดีใจด้วยซำ้�ที่ฉันจัดก�รให้เร่ืองของคุณจบได้ โดยตัวฉัน

เองม�เดือดร้อนแทนให้แบบนี้” 

เลนยะโต้คืนรัวเร็ว พล�งชำ�เลืองมองประตูไม้หน้�บ้�นบ�นใหญ่ 

ที่อีกฝั่งของประตูมีกินเท็นชิรออยู่ข้�งนอก แล้วนึกรำ�ค�ญใจขึ้นม�

โยรุจิเมะย่นหัวคิ้วมองเด็กส�วอย่�งฉงน คว�มหงุดหงิดเล็กๆ 
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กล�ยเป็นคว�มสงสัยแทน

“คร�วที่แล้วไปได้ไม่สวยรึ ก็เห็นพอเสร็จง�นเธอก็กลับไปเลย  

ไม่บอกไม่กล่�ว ฉันก็นึกว่�ไม่มีอะไรซะอีก”

เลนยะเงียบกริบไปครู่ ลืมเรื่องสำ�คัญที่ว่�ตนไม่ได้บอกเรื่อง 

กินเท็นชิให้ใครรู้เลย แม้แต่คนว่�จ้�งอย่�งโยรุจิเมะ และไม่คิดจะบอก

เรื่องนี้กับใครหน้�ไหนทั้งนั้นด้วย แค่มีท่�นเจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จม�

อ�ศัยบ้�นเธออยู่ มันก็วุ่นว�ยชีวิตเธอเกินไปแล้ว

พอรู้ว่�ตนเผลอหลุดอะไรไป หมอผีส�วก็กลับม�ปั้นสีหน้�ให้เป็น

ปกติเช่นเดิม เปลี่ยนเรื่องพูดทันควัน 

“ก็อย่�งที่ว่� ง�นนี้ใหญ่กว่�เดิม แล้วง�นคร�วที่แล้วพอเทียบกับ

ค่�จ้�งมันไม่คุ้ม ฉันเลยม�เก็บให้คุ้มทุนเพิ่ม ก็แค่นั้น” 

“มนัแพงเอ�เรือ่งเลยนะ น่�จะลดบ้�ง ไม่คดิเหน็ใจพวกคนทีก่ำ�ลงั

ป่วยเพร�ะถูกปีศ�จเล่นง�นบ้�งรึไง” ช�ยแก่ยังต่อรอง ห�ข้ออ้�งที่จะดึง

มนุษยธรรมของคู่สนทน�เพื่อลดหย่อนเงินที่ตนต้องจ่�ย

เลนยะเงียบไปนิดกับสิ่งที่อีกฝ่�ยถ�ม เธอกลอกต�ไปม�ร�วกับ

ครุน่คิดต�มครูห่นึง่จนคนจ้�งแน่ใจว่�ข้อต่อรองของตนได้ผล แต่เจ้�หล่อน

ก็หันม�โคลงศีรษะนิดแล้วตอบง่�ยๆ แค่ว่�

“ไม่…ฉันไม่รู้จักพวกเข�ด้วยซำ้�”

เป็นปฏิกริยิ�ตอบสนองทีด่กูวนอ�รมณ์และไร้เยือ่ใยอย่�งเหลอืเชือ่ 

จนโยรจุเิมะอดอึง้เบ�ๆ เมือ่เอ�ตรรกะแบบคนทัว่ไปม�ใช้กบัเธอไม่ได้ ซำ�้

เธอยังกล่�วขึ้นใหม่ด้วยว่� “ที่สำ�คัญ ฉันควรถ�มกลับม�กกว่�ว่�คุณไม่

คิดเห็นใจพวกเข�รึไงกัน ถึงเห็นเงินสำ�คัญกว่�จนไม่ยอมจ่�ยเพื่อช่วยคน

ของคุณเอง”

กล�ยเป็นคนสงูวยัเสยีเองทีต้่องตดิกบักบัมนษุยธรรมในใจตน และ

ก�รถูกย้อนข้อต่อรองของหมอผีส�ว กระนั้นก็ยังโพล่งเสนออีกรอบ

“งั้นฉันเพิ่มเงินให้หนึ่งล้�นจ�กร�ค�ค่�จ้�งครั้งก่อน”

“ถ้�จะต่อแบบนั้น ฉันให้ยืมแค่กระเป๋�เป้ ที่เหลือจัดก�รเอ�เอง



B  1 3  s . t   193

แล้วกัน” หมอผีส�วตอบทันที

“งั้นสองเท่�จ�กคร�วที่แล้ว”

“ฉันจะแถมถุงนำ�โชคกับไฟฉ�ยเพิ่มให้”

ช�ยแก่กล�ยเป็นฝ่�ยต้องยืนเม้มป�กอัดอั้น เถียงอะไรไม่ออกกับ

หมอผอี�ยนุ้อย แต่เขีย้วกลบัย�วล�กดนิเกนิหน้�เกนิต�คนมอี�ยกุว่�อย่�ง

เข� และเมื่อไม่มีอะไรจะต่อรองได้อีก จึงเหลือวิธีสุดท้�ย…ก�รบ่น

“ให้ต�ยสิ เธอเพิ่งอ�ยุสิบหก จะเอ�เงินไปทำ�อะไรเยอะแยะ ตั้ง

หกล้�นเชียวนะ”

“คุณสิจะเก็บเงินเยอะแยะไว้ทำ�ไม อ�ยุปูนนี้แล้วอีกไม่กี่ปีก็ต้อง 

ลงโลง ยกมรดกให้ลูกให้หล�นหมด”

“เธอนีม่นั…” โยรจิุเมะพดูได้แค่นัน้กต้็องหยดุ เพร�ะรูด้ว่ี�ประท้วง

อะไรไปเดก็ตรงหน้�กค็งไม่สนใจ ไหนจะเหตผุลฟังน่�โมโหแต่จรงิจนเถยีง

ไม่ออกพวกนั้นอีก

เข�ยงัคงเงยีบไปอกีครู่หนึง่ ขณะคดิห�ท�งออกใหม่อย่�งรวดเรว็

ทีส่ดุ และไม่น�นจึงจะเร่ิมตหีน้�เศร้� ต่�งจ�กเมือ่ครูเ่กอืบจะสิน้เชงิ แล้ว

แสดงท่�ท�งเหนื่อยล้�อย่�งที่คนชร�ทั่วไปควรเป็นออกม� พล�งเอ่ยขึ้น

ใหม่ ครั้งนี้นำ้�เสียงที่เคยฉะฉ�นกลับอ่อนแรงลง

“ฉันต้องเหนื่อยจัดก�รเรื่องพวกนี้คนเดียวม�ตั้งแต่หนุ่มจนแก่ 

เรื่องปีศ�จน่ะไม่มีใครเชื่อหรอกนะ พูดกับใครไปจะถูกห�ว่�บ้� งมง�ย

ฉันต้องทนเก็บคว�มลับเรื่องพวกนี้ม�หล�ยสิบปี ห�กใครรู้เข้�คงมีแต่

เรื่องยุ่งย�ก ถ้�ไม่รีบแก้ไขต้องแย่แน่ๆ คว�มลับก็จะไม่ใช่คว�มลับอีก 

ต่อไป ตระกูลอิเคดะก็อ�จถูกประณ�มว่�เป็นตระกูลปีศ�จ แล้วช�วบ้�น

ก็คงยกคนม�เผ�ที่นี่ทิ้งเหมือนท�งตะวันตกที่จับผู้หญิงท่ีโดนห�ว่�เป็น

แม่มดไปเผ�ทั้งเป็นกล�งเมือง ต้องต�ยอย่�งทรม�นทั้งลูกช�ยลูกสะใภ้ 

และที่สำ�คัญหล�นช�ยหน้�ต�ดีที่เพิ่งเรียนมัธยมปล�ยปีส�มคงต้องตก

นรกทั้งเป็น ถ้�เจ้�ปีศ�จนั้นยัง…”

“ส�มเท่� ข�ดตัว” เลนยะแทรกเสียงเฉียบเด็ดข�ด ก่อนอีกฝ่�ย
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จะบรรย�ยจบ ไม่มคีว�มเหน็ใจให้ต�เฒ่�เจ้�เล่ห์ทีพ่รรณน�คว�มลำ�บ�ก

ของตนย�วเหยียด ซำ้�ยังฟังเกินจริงจนน่�หมั่นไส้ 

คนสูงวัยกว่�สะอึกอีกรอบ เมื่อทั้งวิธีต่อรอง ทั้งโวยว�ย ทั้งอ้อน

ก็ไม่ได้ผล ได้แต่ทำ�เสียงไม่พอใจในลำ�คอ ก่อนทิ้งสีหน้�เศร้�ๆ ที่ปั้นแต่ง

ไว้ฉับพลัน และเลือกจะตัดสินใจยื่นข้อเสนอสุดท้�ย

“งั้นห้�ล้�นข�ดตัว แล้วจ่�ยสด หลังเธอเสร็จง�นเอ�ไปเลย”

ยังไงก็จะไม่ยอมจ่ายเต็มว่างั้น...เลนยะหรี่นัยน์ต�สีแปลกของตน

มองตำ่�ที่ช�ยแก่ร่�งเตี้ยอย่�งเบื่อหน่�ย ดูเหมือนต่�งคนต่�งเขี้ยว ทำ�ให้

ยุ่งย�กในก�รต่อรองกว่�ที่คิด

กบั ผอ.โยโค เธอไม่ค่อยเจอปัญห�เรือ่งนี ้แต่กอ็ย่�งว่� ผอ.โยโค 

ไม่เคยมงี�นทีย่�กจนเธอต้องเพิม่ค่�จ้�งร�ค�สงูอย่�งทีเ่ป็นอยู ่ แต่ทำ�ไงได้ 

ก็ง�นของต�เฒ่�อิเคดะแต่ละครั้งมันเรื่องเล็กๆ เสียที่ไหน 

ครั้งที่แล้วก็เรื่องใหญ่ถึงเจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จ จนกล�ยเป็น

ปัญห�ของเธอในปัจจุบัน และครั้งนี้ยังเรื่องสึจิคุโมะ ปีศ�จมีอำ�น�จเยอะ

ตนหนึ่ง ซำ้�อ�จเกี่ยวข้องกับผนึกในป่�กักปีศ�จอีก ง�นใหญ่ทั้งนั้น เธอ

เรียกเก็บเงินแค่นี้ ยังถือว่�ใจดีม�กด้วยซำ้�

“รบัง�นนีเ้ถอะขอรบั ถ้�ปีศ�จตนนีเ้กีย่วกบัป่�กกัปีศ�จจรงิๆ ท่�น

กร็ูด้ว่ี�มันอ�จเกีย่วกบัผนกึปีศ�จทีม่ปัีญห�ได้ และรูว่้�ถ้�มปีีศ�จหลดุออก

ม�ได้แบบนี้ มันก็หม�ยถึงอ�จมีหลุดม�อีกเรื่อยๆ นะขอรับ ไม่จัดก�รทำ�

อะไรตอนนี้จะยิ่งกล�ยเป็นปัญห�ใหญ่”

คำ�เกลีย้กล่อมของวญิญ�ณซ�มไูรทีข้่�งตวัยิง่ตอกยำ�้ปัญห�ทีเ่ธอ

ไม่อย�กเผชิญ และเพร�ะรู้ดีว่�มันกำ�ลังจะมีปัญห�อะไรเกิดขึ้นม�เป็น

ห�งว�ฬในอน�คต เธอถึงเรียกเก็บเงินสูงอย่�งนี้ไง

เลนยะยังคิดทบทวนอีกครู่ใหญ่ ขณะมีส�ยต�อ้อนวอนจ�กสองผี

ข้�งตัวเป็นแรงส่ง จนสดุท้�ยกย็อมตดัสนิใจเอ่ยขึน้ใหม่อย่�งเบือ่หน่�ยว่�

“ได้ ฉนัตกลงรบัง�นนี ้ห้�ล้�นข�ดตวั จ่�ยสดหลงัเสรจ็ง�น พร้อม

ก่อนฉันกลับคุณต้องเล่�เรื่องท่�นหญิงอะไรนั่นให้จบ”
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แม้จะดีใจที่ครั้งนี้หมอผีส�วรับข้อเสนอ แต่โยรุจิเมะก็ต้องเลิกคิ้ว

ด้วยคว�มแปลกใจจนหนงับนศรีษะล้�นเลีย่นย่นต�ม แล้วถ�มกลบั “ท่�น

หญิงซ�ยูยะน่ะนะ”

“ใช่” คร�วทีแ่ล้วทีต่�เฒ่�ค้�งเรือ่งไว้เธอยงัตดิใจไม่ห�ย ซำ�้พอม�

คดิถงึว่� เหตกุ�รณ์ท่�นหญิงทีว่่�อยู่ในช่วงเวล�เดยีวกบัทีส่นุขัป่�หนุม่ถกู

ผนึก มันก็ทำ�ให้ยิ่งสนใจเข้�ไปใหญ่…บ�งทีอ�จมีข้อมูลสำ�คัญอะไรที่เธอ

ควรรู้อยู่

“แค่นั้น?” ร่�งเตี้ยๆ สำ�ทับอย่�งไม่แน่ใจ ยังคงระแวงไม่ห�ย เมื่อ

ไม่นึกว่�นิท�นประจำ�ตระกูลแบบเล่�เอ�สนุกที่ไม่รู้ว่�เหลือคว�มจริง 

สักเท่�ไรของเข� จะส่งผลกับเธอจนเอ�ม�แลกเปลี่ยนกับเงินล้�นหนึ่ง 

ได้ โดยเฉพ�ะกับคนที่น่�จะเห็นเงินสำ�คัญที่สุดแบบเธอด้วยแล้ว

แต่เลนยะปร�ยนยัน์ต�ไปทีป่ระตหูน้�บ้�นอกีครัง้ ก่อนพยกัหน้�รบั

หนึ่งที “แค่นั้น”

เข�อย�กถ�มต่อว่�ทำ�ไมเธอถึงอย�กรู้เรื่องนี้ แต่เมื่อใคร่ครวญดู

แล้ว เธอเหมือนจะไม่ใช่คนชอบอธิบ�ย ซำ้�พอคิดว่�เข�จะมีเพื่อนคุยเล่น

โดยไม่ต้องร้องขอ คว�มสงสัยในเรื่องนี้ก็เหมือนจะหมดคว�มหม�ยไป 

ช�ยแก่จึงเพียงยิ้มกว้�งแล้วตอบรับ 

“งั้นก็ด้วยคว�มยินดี”

หลงัเข้ามาในป่ากกัปีศาจได้ไม่นาน นีเ่ป็นครัง้แรกทีก่นิเทน็ชเิพิง่

สงัเกตเหน็บ�งสิง่บนแขนของเลนยะ ตอนทีเ่ธอม้วนแขนเสือ้ขึน้เพือ่วกันำ�้

ในลำ�ธ�รเล็กๆ ม�ล้�งหน้� 

“ไปได้แผลพวกนั้นม�ได้ยังไง” เจ้�ปีศ�จเผลอหลุดคำ�ถ�มออกไป 

เมื่อหันไปเห็นแขนของเลนยะที่นอกจ�กจะมีผ้�พันแผลสีข�วพันบนมือ

และแขนขว�เป็นเอกลักษณ์ของพวกโซเคนโยแล้ว ที่แขนซ้�ยของเธอยัง

มีรอยแผลเป็นจ�งๆ หล�ยจุด ทั้งรอยบ�ด รอยไหม้ ปกติเข�มักจะเห็น

เธอใส่เสื้อแขนย�ว เลยไม่เคยสังเกตแผลพวกนี้ม�ก่อน
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พวกโซเคนโยเป็นนกัปร�บปีศ�จ ต่อสูก้บัศตัรทูีม่อีำ�น�จแขง็แกร่ง

เสมอ จะมีบ�ดแผลบ้�งก็ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เข�ไม่เคยเห็นโซเคนโย 

คนไหนมีแผลเยอะเท่�นี้ม�ก่อน หรือปล่อยไว้โดยไม่รักษ�ให้ดีจนเป็น 

แผลเป็นอย่�งที่เห็น

เลนยะทีก่ำ�ลงัเอ�แขนเสือ้อกีข้�งเชด็ใบหน้�ทีเ่ปียกนำ�้ เงยดวงต�

สีนำ้�เงินขึ้นม�มองคนตั้งคำ�ถ�ม และก้มมองแขนซ้�ยของตนนิดหนึ่ง 

“ทำ�ไม เกิดสนใจชีวิตของฉันขึ้นม�แล้วรึไง” เด็กส�วย้อนถ�มคืน

ด้วยรอยยิม้เจ้�เล่ห์ล้อเลยีนแทนตอบคำ�ถ�มตรงๆ จนคนทีอ่ตุส่�ห์ลดอคติ

เพื่อถ�มไถ่อ�ก�รเจ้�หล่อน ต้องตัดบทสนทน�เสียเอง 

กินเท็นชิเบือนหน้�หนีเธอไปอีกท�งอย่�งเงียบงัน เพร�ะเหมือน

ทุกครั้งที่เข�เริ่มพูดดีกับเด็กนี่ ผลตอบแทนมักกลับม�เป็นตรงกันข้�ม

เสมอ

ท�โร่ซึ่งเฝ้�มองอยู่อีกด้�นได้แต่ตีหน้�เบ้อย่�งเบื่อหน่�ยกับบท

สนทน�ที่แทบไม่เรียกว่�สนทน�ระหว่�งปีศ�จหนุ่มกับหมอผีส�ว และยิ่ง

เหนื่อยใจเมื่อคิดว่�ผ่�นม�สองอ�ทิตย์แล้ว แต่คว�มสัมพันธ์ของเลนยะ

กับกินเท็นชิกลับไม่พัฒน�ไปไหนเลย 

แม้จะเคยช่วยชีวิตกันม� กินเท็นชิเคยช่วยเลนยะ และเลนยะเคย

ช่วยกินเท็นชิ แต่ขีดคว�มสัมพันธ์ก็แทบไม่ขยับ คว�มเชื่อท่ีว่�ก�รช่วย

ชีวิตกันและกัน หรือเผชิญอันตร�ยร่วมกันจะสร้�งมิตรที่ดีเหมือนจะเอ�

ม�ใช้กับสองคนนี้ไม่ได้ อ�จเพร�ะพวกเข�อยู่ในจุดที่เจออันตร�ยกันอยู่

ทกุชัว่โมงน�ที ก�รช่วยชวีติตวัเองหรือคนรอบข้�งจึงไม่ใช่สิง่พเิศษหวอืหว�

อะไร 

ตอนนีจ้ะเรียกว่�ระดบัคนรูจ้กัยงัย�กเลยละมัง้ เพร�ะพืน้ฐ�นแล้ว

สองคนนีเ้ป็นศัตรโูดยธรรมช�ต ิและเหมอืนเวล�นีก้ย็งัคงเป็นแบบนัน้ แค่

มีผนึกบนปลอกคอสุนัขนั่นกั้นกล�งไว้ ดังนั้นถ้�จะให้คว�มสัมพันธ์สอง

คนนี้ดีขึ้น อย่�งน้อยก็ให้มองหน้�กันม�กกว่�นี้ คงมีแต่ก�รเปิดใจพูดกัน

ตรงๆ ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ไม่มีก�รบ่�ยเบี่ยง หรือเงียบไปดื้อๆ 



B  1 3  s . t   197

แต่แค่คิดก็ย�กแล้ว เพร�ะทั้งเลนยะทั้งกินเท็นชิเป็นพวกไม่พูด

เรื่องตัวเอง เลนยะมักใช้วิธีบ่�ยเบี่ยงไปเรื่องอื่นหน้�ต�เฉย ไม่ก็ห�เรื่อง

จนอกีฝ่�ยหงดุหงดิ ส่วนกนิเทน็ชกิใ็ช้วธิเีงยีบ ไม่กเ็ดนิหนตีดัปัญห� แสดง

ท่�ท�งห่�งเหินเย็นช�ชัดเจน 

คงบอกได้แค่ว่�ป้อมปร�ก�รของสองคนนี้สูงลิ่ว แต่จะให้เข�ทน

บรรย�ก�ศอมึครึมของปีศ�จกบัหมอผคีูน่ีต้ลอดเวล�กไ็ม่ไหวเหมอืนกนั…

กิ๊ก!

คว�มคิดในหวัต้องหยดุลงเมือ่มเีสยีงบ�งอย่�งดงัขึน้ข้�งตวั ผน้ีอย

สะดุ้ง ถอยออกห่�งก้อนหินใหญ่ใกล้ตัว เมื่อปร�กฏบ�งสิ่งยืนอยู่บนนั้น

ตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้

“ตวัอะไรน่ะ!” เข�อทุ�นลัน่จนทกุคนต้องหนัม�มอง และมุง่ส�ยต�

ไปยังเจ้�สิ่งที่ท�โร่ลอยหนีออกม� 

เลนยะคว้�กระเป๋�เป้ กินเท็นชิกระชับค�ต�นะที่ข้�งเอว เตรียม

รับมือกับอ�คันตุกะไม่ได้รับเชิญอย่�งพร้อมเพรียง 

แต่โยชิฮ�ระที่อยู่ใกล้ตัวท�โร่ที่สุดกลับลอยเข้�ไปห�ร่�งร่�งหนึ่ง

บนก้อนหินนั่นแทน เข�พินิจมันอยู่ครู่ใหญ่ สังเกตว่�มันตัวเล็กแค่ฝ่�มือ 

ทั้งตัวเป็นสีข�ว รูปร่�งคล้�ยตุ๊กต�หิมะที่มีแขนข� แต่อ้วนกลมไม่เท่� 

ขณะศีรษะกลมๆ เหมือนลูกบอลสีข�วนั่นไม่มีหูต�จมูกป�ก แต่มีเพียงรู

ทีเ่หมอืนถกูเจ�ะลงไปแทนใบหน้�ส�มร ูและทกุครัง้ทีม่นัขยบัตวัจะมเีสยีง 

กิ๊ก! เหมือนเสียงกระทบกันของไม้เวล�เล่นเคนด�มะ6

และทันทีที่แน่ใจว่�เป็นตัวอะไร วิญญ�ณซ�มูไรก็หันไปเอ่ยกับ 

ท�โร่ด้วยรอยยิ้ม 

“ไม่ต้องกลัวขอรับ โชคดีด้วยซำ้�ที่ได้เจอ”

6 ของเล่นพืน้บ้�นของญีปุ่น่ มลีกัษณะคล้�ยค้อนไม้ทีม่ลีกูบอลไม้ผกูเชือกย�วๆ ติดกัน

ไว้ วธิเีล่นคอืก�รโยนและรบัลกูบอลไว้บนค้อนไม้ ขณะเดียวกันก็พลิกค้อนไม้สลับด้�น

ไปม�
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“ห�?” ผน้ีอยอทุ�นซำ�้ ไม่เข้�ใจว่�ตนโชคดยีงัไงทีเ่จอตวัประหล�ด

นั่น

แม้รปูร่�งหน้�ต�มนัจะไม่ใกล้เคยีงกบัคำ�ว่�น่�กลวั และมขีน�ดตวั

แค่ครึ่งฟุตก็ต�ม

“โคด�มะ วญิญ�ณของต้นไม้ ไม่ได้เหน็ง่�ยๆ นะขอรบั ต้นไม้ต้อง

มีอ�ยุนับร้อยปี และป่�ต้องสมบูรณ์ม�กถึงจะมีโคด�มะได้” โยชิฮ�ระ

บอกด้วยสีหน้�แจ่มใสไม่เปลี่ยน 

และข้อมูลใหม่ที่ได้รู้ก็ทำ�ให้ท�โร่ใจชื้นขึ้น แต่คว�มสบ�ยใจแทบ

ห�ยไปทันทีที่ยัยหมอผีส�วเอ่ยต่อประโยคของวิญญ�ณซ�มูไรม�ว่� 

“หรอืไม่กเ็ป็นป่�ทีม่แีต่ปีศ�จ…เหน็ตวัเลก็ๆ แบบนัน้ แต่รวมตวักนั

ม�กๆ ก็ฆ่�คนได้ง่�ยๆ แถมเป็นตัวทำ�ให้คนหลงป่�อย่�งดีเลย”

“ไม่น่�กลัวแบบนั้นหรอกขอรับ” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มรีบแก้คำ�

ทันที ก่อนท�โร่จะอ้�ป�กหวอช็อกค้�งกว่�นั้น พล�งเล่�ต่อ “ปกติโคด�-

มะเป็นเหมือนเทพที่ดูแลป่�ม�กกว่� มีพลังไม่ม�ก และจะใช้พลังตอบโต้

ก็ต่อเมื่อคนม�ตัดต้นไม้ของตัวเอง หรือทำ�ล�ยป่� ถึงพออ�ยุส�มร้อยปี

จะมีฤทธิ์ม�กขึ้น แต่ปกติจะไม่ทำ�ร้�ยมนุษย์หรอกขอรับ”

ท�โร่ค้อนขวับใส่ยัยคนนิสัยเสียทันใดเมื่อรู้ว่�ตนถูกหลอกให้กลัว

อีกแล้ว ขณะโยชิฮ�ระกล่�วเพิ่มเติม 

“ธรรมด�ถงึจะเป็นผูม้พีลงัวญิญ�ณ พวกเข�กไ็ม่ปร�กฏตวัให้เหน็

ง่�ยๆ เพร�ะโคด�มะชอบจิตบริสุทธิ์ ส่วนใหญ่จึงมักเป็นเด็กเล็กๆ ที่จะ

ได้เจอ แต่คิดว่�ที่ปร�กฏตัวครั้งนี้ คงเป็นเพร�ะท่�นกินเท็นชิอยู่ที่นี่ด้วย”

ผน้ีอยพยกัหน้�เข้�ใจ เริม่กล้�พอจะลอยกลบัม�ดเูจ้�โคด�มะทีว่่� 

และเห็นว่�มันน่�รักขึ้นม�บ้�ง 

ห�กแม้อ�คันตุกะที่ปร�กฏตัวขึ้นใหม่จะไม่ใช่ศัตรู แต่เลนยะก็ชัน

ค�งใช้คว�มคิดด้วยสีหน้�ยุ่ง พร้อมหรี่นัยน์ต�สีนำ้�เงินมองร่�งสีข�วบน

หินก้อนใหญ่อย่�งไม่ชอบใจนัก แล้วเปรยขึ้น

“แต่คร�วที่แล้วม�ยังไม่เห็นมันเลย ถ้�เริ่มมีโคด�มะปร�กฏตัวได้ 
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ก็หม�ยถึงผนึกเริ่มมีปัญห�หนักแล้วไม่ใช่รึไง”

ทั่วบริเวณตกอยู่ในคว�มเงียบหลังจบคำ�พูดของหมอผีส�ว และ

ไม่มีใครที่แย้งข้อสันนิษฐ�นของเธอ เมื่อก�รที่มีปีศ�จเริ่มปร�กฏตัว 

ม�กขึ้นเรื่อยๆ แบบนี้ แสดงชัดว่�อ�คมผนึกเร่ิมกักพวกมันไม่ไหวแล้ว 

และร�วกับเป็นสัญญ�ณว่�ในอน�คตมันจะกล�ยเป็นปัญห�ใหญ่ท่ีพวก

เข�ต้องรับมือ

แต่คว�มตงึเครียดทีเ่กดิขึน้ชัว่ขณะกลบัหยดุลง เมือ่ร่�งเลก็ๆ สขี�ว

ของเจ้�โคด�มะเริ่มขยับ มันกระโดดไปต�มหินข้�งธ�รนำ้� โดยทุกก�ร

เคลื่อนไหวล่องลอยเหมือนปุยนุ่น พร้อมมีเสียงกิ๊ก! ทุกครั้งที่เท้�เล็กๆ 

แตะพื้น ไม่น�นมันก็กระโดดไปถึงตัวของสุนัขป่�หนุ่ม ยืนขึ้นที่ไหล่กว้�ง

ของเข� และทำ�เสียงกิ๊ก! ติดกันที่ข้�งหูของท่�นเจ้�ปีศ�จ

ใบหน้�หล่อเหล�ชักหัวคิ้วเรียวเข้มเข้�ห�กันนิด หลังเสียงกิ๊กจ�ก

ร่�งเล็กสีข�วบนไหล่หยุดลง และเจ้�ของเสียงกระโดดลงไป ก่อนเข�จะ

หันม�กล่�ว “เจ้�นีบ่อกว่�เหน็แมงมมุดนิผ่�นม�ท�งนีเ้มือ่ไม่กีช่ัว่โมงก่อน”

“นี่ฟังออกด้วยเหรอ” เลนยะขมวดคิ้วด้วยคว�มสงสัยปนแปลกใจ 

ไม่คิดว่�โคด�มะจะพดูได้ด้วยซำ�้ แต่ไม่น�นกก็ลบัม�สนใจเรือ่งทีส่ำ�คญักว่� 

แล้วนึกวธิหีน่ึงออกได้ทนัทว่ี� “เดีย๋วนะ ปกตโิคด�มะเป็นวญิญ�ณต้นไม้นี่ 

หม�ยถงึต้นไม้ทกุต้นทีน่ีม่โีคด�มะใช่ไหม งัน้ให้พวกมนัห�สจึคิโุมะให้เร�ส”ิ

“แต่เข�บอกว่�เป็นคนแรกที่ตื่นขึ้นม� เพื่อนๆ ยังหลับอยู่ ห�ให ้

ไม่ได้หรอก”

นัยน์ต�สนีำ�้เงนิต้องเบกิกว้�งตะลงึ และอึง้ไปพร้อมกนั เป็นอ�ก�ร

อย่�งที่น้อยครั้งเธอจะเป็น เมื่อคำ�ตอบที่ได้รับคร้ังนี้ดังม�จ�กท�โร่ ซึ่ง

ก้มตัวอยู่ใกล้ๆ เจ้�โคด�มะแล้วเริ่มพูดคุยกันตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ 

“แกก็ฟังรู้เรื่องกับเข�ด้วยเหรอ!” หมอผีส�วถึงกับตะโกนถ�ม 

แทบไม่อย�กเชื่อว่�เจ้�วิญญ�ณขี้ขล�ดที่ทำ�อะไรไม่ได้ม�ตลอด อยู่ๆ จะ

มีคว�มส�ม�รถพิเศษอะไรแบบนี้ขึ้นม� ทั้งที่เธอยังฟังเจ้�โคด�มะนั่น 

ไม่รู้เรื่องด้วยซำ้�
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“ข้�ถงึได้บอกว่�โคด�มะชอบจิตบรสิทุธิ์ไงขอรบั ท่�นกนิเทน็ชเิป็น

เจ้�ปีศ�จของป่�นี้ กำ�เนิดจ�กเทพแห่งป่�เข� ส่วนท่�นท�โร่ก็เป็นเด็ก” 

โยชิฮ�ระได้แต่ยิ้มแห้งๆ กับคว�มจริงข้อนี้ เพร�ะดูเหมือนเด็กส�วของ

เข�จะไม่เข้�ข่�ยบุคคลผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ที่ว่� 

“จะบอกว่�ฉันมันชั่วช้�ม�ก แล้วเจ้�ลูกหม�กับท�โร่มันแสนดีเป็น

เทวด�ม�เกิดงั้นสิ” คว�มรู้สึกพ่�ยแพ้แม้จะไม่มีใครแข่งอะไรกับตนเรื่อง

นี ้ทำ�เอ�คนเป็นหมอผตีสีหีน้�เหยยีดใส่ทัง้ท�โร่ทัง้กนิเทน็ชอิย่�งไม่ปิดบงั

“มนัไม่ได้ตดัสนิเป็นข�วดำ�อย่�งนัน้หรอกขอรบั แล้วตวัข้�เองกฟั็ง

โคด�มะไม่ออกเช่นกัน” โยชิฮ�ระรีบปฏิเสธ ก่อนคว�มอิจฉ�แบบเด็กๆ 

ของเด็กส�วคนสำ�คัญจะทำ�ให้มองอะไรแง่ลบจนจิตเธอบริสุทธ์ิน้อยลง

กว่�เดิม 

“คว�มจริงก็แค่ว่� โคด�มะค่อนข้�งอ่อนไหวกับก�รรับรู้อ�รมณ์

คว�มรู้สึกของสิ่งมีชีวิตต่�งๆ ดังนั้นถ้�มีจิตสังห�รสูง มีคว�มคิดในแง่ลบ

ม�ก หรือมองโลกในแง่ร้�ย ก็มักจะไม่ได้ยินเสียงของพวกเข� จะให้

อธิบ�ยง่�ยๆ โคด�มะก็เหมือนตัวแทนในวัยเด็กนั่นแหละขอรับ ห�กเร�

เปิดใจให้กว้�ง ไร้อคติ ไม่สร้�งกรอบปิดกั้นคว�มคิดเหมือนตอนเร�เป็น

เด็ก ก็อ�จฟังโคด�มะรู้เรื่อง บ�งคนแม้จะฟังออกได้ แต่เมื่อเริ่มปิดกั้น

จิตใจก็จะไม่ส�ม�รถได้ยินเสียงพวกเข�ได้อีก”

“เข�บอกว่�โยชฮิ�ระพดูถกู เคยมคีนแบบนัน้ เมือ่ห้�ร้อยปีทีแ่ล้ว” 

ท�โร่กล่�วต่อคำ�ของโยชฮิ�ระอย่�งกระตอืรือร้นทนัท ีดเูหมอืนเข�จะชอบ

และถูกชะต�เจ้�โคด�มะนี้เข้�ให้แล้ว

เลนยะเลกิคิว้ขึน้ข้�งหนึง่โดยพลนั แล้วต้องหนัไปมองเจ้�โคด�มะ

ข้�งตัวท�โร่ที่เหมือนจะกล�ยเป็นเพื่อนซี้กันอย่�งรวดเร็ว พล�งเอ่ยถ�ม 

“เจ้�นี่อยู่ทันห้�ร้อยปีด้วยเหรอ”

“อือ ทัน” ผีน้อยพยักหน้�รับอย่�งซื่อตรง

“อ�…งั้นก็คงรู้เรื่องในป่�นี้เยอะเลยสิ” นัยน์ต�สีนำ้�เงินท่ีเคยฉ�ย

คว�มไม่สบอ�รมณ์ กลับม�มีประก�ยเจ้�เล่ห์อีกครั้ง พร้อมรอยยิ้มไม่น่�
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ไว้ใจนักที่เริ่มขยับกว้�งขึ้น

ผีน้อยก็ยังพยักหน้�รับคำ�หมอผีส�วเช่นเดิม ไม่ทันสังเกตท่�ท�ง

ที่เปลี่ยนไปของเธอ 

เลนยะก้�วเข้�ม�ใกล้ร่�งเล็กๆ สีข�วที่ส่งเสียงกิ๊กเป็นช่วงๆ แล้ว

ก้มมองมนัด้วยคว�มถกูใจ “แกนีด่มูปีระโยชน์กว่�หน้�ต�ทีเ่หน็นะเนีย่ งัน้

ก็…”

“คิดจะถ�มอะไร”

เสยีงทุม้ตำ�่ เฉยีบเยน็แทรกขึน้ก่อนเดก็ส�วจะได้เริม่พดู ทำ�ให้เธอ

ต้องปร�ยนัยน์ต�ไปมองข้�งตัว แล้วเห็นว่�เจ้�ของร่�งสูงสง่�ม�หยุดยืน

อยูไ่ม่ไกลด้วยใบหน้�คมด ุและดวงต�คูเ่รียวคมเคร่งเครยีด จนท�โร่ต้อง

หุบป�กฉับ รู้สึกผิดขึ้นม�ทันทีที่ดันเป็นล่�มแปลอะไรไม่ระวังออกไป 

แบบนั้น 

ดเูหมอืนท่�นเจ้�ปีศ�จจะตัง้ใจฟังสิง่ทีพ่วกเธอคยุกนัอยูต่ลอดเวล� 

และรู้ว่�เธอจะถ�มเจ้�โคด�มะเรื่องอะไรเมื่อห้�ร้อยปีที่แล้ว แต่สุดท้�ย

เธอก็ทำ�เป็นไม่สนใจ พร้อมโบกมือไล่ 

“ไม่ต้องลำ�บ�กแกหรอก ฉันมีล่�มส่วนตัวแล้ว”

กินเท็นชิหร่ีดวงต�ทรงอำ�น�จมองเด็กส�วอย่�งกรุ่นโกรธม�กขึ้น 

ก่อนสำ�ทับเสียงตำ่�แข็งกระด้�ง 

“ข้�เคยบอกแล้วว่�เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้�”

เลนยะเงียบไปครู่หนึ่งหลังได้ยินคำ�เตือนจ�กปีศ�จข้�งตัว ก่อน

ถอนใจเสียงดังอย่�งจงใจแสดงออกว่�ตนเบื่อหน่�ยแค่ไหน แล้วกลับม�

ยืนเต็มคว�มสูง เพื่อหันไปเผชิญหน้�กับคนตัวใหญ่กว่� พร้อมเข้�เร่ือง

อย่�งไม่อ้อมค้อมอีก

“เกี่ยวไม่เกี่ยวฉันไม่รู้ แต่ถ้�แกเคยยอมเอ�ตัวเองไปติดอยู่ในถำ้�

น่ันได้ ทัง้ทีมั่นเป็นท�งเลอืกทีโ่ง่ทีส่ดุ ฉนัจะไปรูไ้ด้ยงัไงว่�แกจะไม่ทำ�เรือ่ง

โง่ๆ แบบนั้นอีกในอน�คต” 

“ท�งเลือกของข้�คือก�รรับผิดชอบกับทุกสิ่งที่ก่อ มันไม่ได้เป็น
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ปัญห�ของใคร” เสียงทุ้มลึกโต้ร�บเรียบ แต่เย็นช�และฟังหน�วเหน็บ 

ม�กขึ้นเรื่อยๆ 

“ไม่เป็นปัญห�” เธอทวนเสียงสูงกลั้วหัวเร�ะ ร�วกับคำ�ตอบของ

เข�เป็นเรื่องชวนหัว ทว่�ไม่น�นก็ค่อยๆ หุบยิ้มลงสนิท และกลับม�มอง 

สบนัยน์ต�สีเท�เรียวคมอย่�งจริงจัง พร้อมว่�ขึ้นใหม่เน้นชัด 

“แล้วเคยคิดบ้�งไหมว่�คนรอบตัวแกเข�อย�กจะรับผิดชอบต�ม

แกรึเปล่� ก็เหมือนที่แกบอกว่�ยอมถูกผนึกเพื่อรับผิดชอบคว�มผิดของ

ตัวเอง แต่ดันล�กปีศ�จตัวอื่นไปติดร่�งแหด้วย ทั้งที่พวกมันไม่มีตัวไหน

อย�กเอี่ยวกับเรื่องของแกเลย…คว�มรับผิดชอบที่กระช�กคนอื่นม�รับ

กรรมด้วยแบบนั้น แกยังเรียกว่�ไม่ใช่ปัญห�ของใครอีกงั้นเหรอ”

ฉับพลันคำ่�คืนเมื่อห้�ร้อยปีที่แล้ว ก่อนตนจะถูกผนึกในถำ้�ใต้ดินก็

หวนขึน้ม�ในคว�มทรงจำ� ภ�พของย�สฮึโิระทีเ่คยท้วงและไม่เหน็ด้วยกบั

คว�มต้ังใจของเข�ในคนืนัน้ ซ้อนทบัภ�พของเลนยะเวล�นีร้�วกบัเป็นคน 

คนเดียวกัน 

แม้พวกเข�ทัง้สองจะมกีริยิ�และคำ�พดูทีแ่ตกต่�งกนัโดยสิน้เชงิ แต่

มันร�วกับเด็กส�วตรงหน้�ม�ขย�ยคว�มไม่เห็นด้วยของย�สึฮิโระเมื่อ 

ห้�ร้อยปีก่อน และคว�มจริงทีเ่ข�ลมืนกึถงึใส่หน้� ขณะเสยีงของเธอยงัคง

ซำ้�เติมลงม�อีกครั้ง 

“แกมันก็ทำ�ตัวเหมือนพระเอกที่ยอมทำ�ทุกอย่�งเพ่ือน�งเอกโดย

ไม่สนว่�ตวัประกอบรอบตวัจะซวยเพร�ะผลพวงนัน่รเึปล่�นัน่แหละ ดแีต่

เปลือก แต่คว�มจริงแล้วโคตรเห็นแก่ตัว ดังนั้นฉันจะไม่ยอมเดือดร้อน

เพร�ะคว�มรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งของแกเหมือนปีศ�จในป่�นี้หรอกนะ”

หัวคิ้วเรียวเข้มถูกชักชนกันม�กขึ้นกับคำ�ปร�ม�สร้�ยก�จ เป็น

หล�ยวิน�ทีที่เข�พย�ย�มสกัดกั้นอ�รมณ์ของตน แต่ท่ีทำ�ให้เข�ยังคง

ควบคุมโทสะกับก�รถูกด่�ทอได้ เพร�ะในสิ่งที่เธอพูดม�นั้น มันมีส่วนที่

เข�ไม่อ�จปฏิเสธได้ กระนั้นเข�ก็เลือกจะตัดรำ�ค�ญเหมือนทุกครั้งด้วย

ข้อสรุปห้วนไร้อ�รมณ์แค่ว่� 
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“ข้�ไม่จำ�เป็นต้องแก้ตัวกับเจ้�เรื่องนี้”

“งั้นแกก็ไม่ควรม�สนใจว่�ฉันจะรู้เรื่องนี้รึเปล่� เพร�ะฉันก็มีสิทธิ์

จะห�ข้อมลูเรือ่งนี้ไว้ป้องกนัตวัเองจ�กไอ้นสิยัพระเอกของแกเหมอืนกนั”

“มันจะไม่มีวันเกิดเรื่องแบบนั้นอีกเป็นครั้งที่สอง”

“เรื่องแบบไหนเล่�”

คำ�ย้อนของเลนยะบ่งชดัว่�เธอไม่คดิให้เข�ตดัจบเรือ่งง่�ยๆ เหมอืน

ทกุครัง้ จนสนัุขป่�หนุม่ต้องสดูห�ยใจลกึ นบัหนึง่ถงึสบิอย่�งอดกลัน้ รูส้กึ

ว่�เส้นเขตแดนของตนกำ�ลังถูกรุกลำ้�เกินกว่�ที่ควรแล้ว

“เจ้�จะตคีว�มยงัไงกเ็ป็นคว�มคดิของเจ้� แต่สำ�หรบัข้�มนัคอืท�ง

เลือกที่ยุติทุกอย่�งได้ดีที่สุด”

“ยติุได้ดทีีส่ดุ? ไม่ใช่ว่�แกแค่อย�กหลบัเพือ่หนคีว�มผดิของตวัเอง 

เอ�สบ�ยใจตัวเองเข้�ว่�อย่�งเดียว…” 

วูบ! 

เพียงเสี้ยววิน�ทีคมด�บย�วก็ถูกชักออกจ�กฝัก ม�พ�ดบนต้นคอ

หมอผสี�วฉบัไวจนไม่มสี�ยต�ใดต�มทนั และไม่มคีว�มลงัเลใดในเส้นท�ง

ด�บย�มมันตัดผ่�นอ�ก�ศ ก่อนหยุดบนต้นคอมนุษย์ตรงหน้�…คว�ม

อดทน และเหตุผลที่เสมือนหลักยึดสติเข�ม�ตลอดห�ยไปกับถ้อยคำ�

สุดท้�ยนั่นแล้ว

ท�โร่ลอยอึ้งตะลึงไปฉับพลัน ดวงต�สีดำ�คู่โตเบิกกว้�ง มอง

เหตุก�รณ์ตรงหน้�ด้วยร่�งก�ยแข็งทื่อ 

แต่คนทีถ่กูคมโลหะเยน็เฉยีบแนบต้นคอกลบัเพยีงยกมอืขึน้กอดอก 

เอยีงศรีษะ พล�งหรีน่ยัน์ต�สนีำ�้เงนิลงมองเจ้�ของอ�วธุอย่�งชนิช� แล้ว

จงใจอุท�นแค่ว่� 

“โอ้! จี้ใจดำ�ซะงั้นสิ นี่แค่เด�เอ�คร่�วๆ นะเนี่ย”
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ความเจ็บที่เหมือนถูกรัดด้วยเส้นลวดเผาไฟแล่นวาบทั่วต้นคอ

แกร่ง พร้อมเกดิเสยีงเปรีย๊ะเหมอืนกระแสไฟฟ้�แล่นไปม�บนปลอกคอสนุขั

ของเข� ทันทีที่ด�บในมือสัมผัสถูกผิวของมนุษย์เบื้องหน้�

อ�คมอะไคอิโตะที่ผนึกพลังไว้กำ�ลังเล่นง�นเข�

แต่แม้จะทรม�นจ�กคว�มเจ็บปวดที่ป�นจะตัดคอเข�ให้ข�ด แต่

อ�รมณ์ที่เดือดพล่�นก็พุ่งสูงเกินกว่�เข�จะสนใจมัน

“ข้�เองก็มีขีดจำ�กัดในก�รอดทน” นำ้�เสียงเย็นช�เหี้ยมเกรียม 

เน้นยำ้� และกดคมด�บเข้�ที่คอของเลนยะม�กขึ้น 

ทว่�คนทีถ่กูสนุขัป่�หนุม่ข่มขู ่พร้อมมคีมโลหะแนบบนลำ�คอ กลบั

เพยีงแย้มรอยยิม้ร้�ย มองอกีฝ่�ยอย่�งปร�ม�ส ไม่ทกุข์ร้อนกบัคว�มเป็น

คว�มต�ยของตน ยักไหล่พล�งว่�

“ฉันก็อย�กเห็นเหมือนกันระหว่�งหัวแกกับหัวฉันใครจะข�ดก่อน

กัน…กลิ่นเนื้อไหม้นี่มันก็หอมดีนะ”

คำ�พูดของเธอสะกิดใจถึงอ�คมบนปลอกคอได้ทันที จนเจ้�ปีศ�จ

กลบัไปนกึถงึมันอกีคร้ัง ส่งผลให้คว�มเจ็บทีถ่กูกดไว้ด้วยโทสะพุง่กลบัขึน้
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ม�ใหม่ 

มือเรียวแข็งแรงต้องกำ�ด้�มด�บแน่นกว่�เดิมเพื่อระบ�ยคว�ม

โกรธ และคว�มแสบร้อนรอบต้นคอที่เพิ่มขึ้นทบทวี จนเริ่มทำ�ให้ต� 

พร่�มัว พร้อมกลิ่นไหม้ของเนื้อเด่นชัดขึ้น

เจ้�เดก็นีจ่งใจ! เธอรูว่้�เข�โกรธจนไม่สนใจอ�คมบนปลอกคอ ลมื

สิน้คว�มเจบ็ไปชัว่ขณะ เลยจงใจพดูเร่ืองอ�คมขึน้ม�เพือ่ทำ�ให้เข�กลบัไป

รับรู้ถึงมันอีกครั้ง และคว�มเจ็บปวดก็ม�กขึ้นเรื่อยๆ ขน�ดที่แขนข�เข�

ต้องอ่อนแรงต�ม

ดวงต�สีนำ้�เงินที่มองตรงม�แสดงชัดว่�ตนกำ�ชัยชนะไว้แล้ว โดย

ไม่ต้องออกแรงแม้แต่นดิเดยีว…เหยยีดหยนั เย�ะเย้ย และเหมอืนจะพร้อม

สร้�งคว�มเจบ็ปวดหรือเสยีห�ยให้ใครกไ็ด้ร�วกบัมนัเป็นเรือ่งสนกุสน�น…

แต่ครั้งนี้เข�จะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้น!

สิน้คว�มคดิ มอืเรยีวแขง็แรงกเ็งือ้ด�บขึน้และตวดัผ่�อ�ก�ศลงม� 

พร้อมกบัคว�มร้อนในปลอกคอสนุขัทีรุ่นแรงบบีรดัยิง่กว่�เดมิ จนปร�กฏ

ควนัจ�กก�รไหม้ แต่เข�กไ็ม่คดิหยดุอกีแล้ว หวงัเพยีงแค่ได้บัน่ศรีษะของ

ท�ย�ทอสูรตรงหน้�เท่�นั้น… 

“ท่�นกินเท็นชิ ครั้งนี้ถือว่�ข้�ขอเถอะขอรับ!” 

เสียงตะโกนห้�มหนักแน่นดังแทรกขึ้น รั้งมือที่กำ�ด้�มด�บได้ก่อน

มันจะถึงต้นคอของเด็กส�วเพียงไม่ถึงเซนติเมตร

ทัง้กนิเทน็ชแิละเลนยะหนัหน้�ไปมองโยชฮิ�ระพร้อมกนั ขณะท�โร่

แทบทิ้งตัวลงหมดสติด้วยคว�มหวั่นกลัวและหว�ดเสียวที่แล่นว�บทั่วอก 

นี่ถ้�เข�มีร่�งก�ย คงเข่�อ่อนไปนั่งบนพื้นจริงๆ แล้ว 

โยชิฮ�ระลอยเข้�ม�ที่ข้�งตัวร่�งสูงสง่� พร้อมสำ�ทับหนักแน่น

มั่นคงอีกครั้ง “ข้�ขอร้องขอรับ”

และหลังจบคำ� วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มก็ทรุดก�ยลงคุกเข่� ว�งมือ

สองข้�งกับพื้นเบื้องหน้� และก้มศีรษะลงเป็นก�รขอขม� และขอร้องต่อ

เรื่องทั้งหมดที่เกิดกับเจ้�ปีศ�จเบื้องหน้� 
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ก�รกระทำ�ของโยชฮิ�ระทำ�ให้เดก็ส�วทีต่หีน้�เฉยช�จนดกูวนโทสะ 

ไม่แยแสแม้กำ�ลังจะถูกด�บฟันคอม�ตลอดเบิกนัยน์ต�กว้�งจ้องมองเข� 

หวัค้ิวถกูชกัม�ชนกนัฉบัพลนั ขณะมอืข้�งหนึง่เผลอกำ�จนเกรง็แน่น พร้อม

คว�มจกุแน่นบ�งอย่�งทีพุ่ง่ม�อดัเตม็ในลำ�คอ จนเธอต้องลอบกลนืมนัลง

ไปอยู่หล�ยครั้ง

กับคนทั่วไปมันก็เป็นแค่ก�รขอขม�ที่แสดงคว�มสำ�นึกอย่�ง

ซื่อสัตย์ที่สุด แต่กับซ�มูไรแล้ว มันคือศักดิ์ศรีที่ถูกลดทอนลงไป ไม่ใช่ 

สิ่งที่ช�ยผู้เป็นนักรบจะยอมให้เกิดขึ้นง่�ยๆ…แต่วิญญ�ณซ�มูไรตรงหน้�

กลบัยอมก้มหัวให้ผูอ้ืน่นอกเหนอืจ�กน�ยของตน เพือ่ขอโทษเรือ่งทกุอย่�ง

แทนเธอ 

แม้โยชิฮ�ระจะเอ่ยขอโทษได้ง่�ยๆ ไม่มีอคติกับอะไร ซำ้�ยัง

อ่อนน้อม มีม�รย�ท และสุภ�พเสมอ แต่ชั่วชีวิตเธอก็ยังไม่เคยเห็นเข�

ก้มหมอบเพื่อกร�บกร�นใครม�ก่อน 

ภ�พของโยชิฮ�ระที่ยังก้มศีรษะแนบพื้นดิน และนั่งนิ่งในท่�เดิม 

ทำ�ให้เจ้�ปีศ�จค่อยๆ ดงึสตทิีโ่ดนคว�มโกรธกระช�กออกไปให้กลบัม�ได้

รู้ดีว่�วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มต้องยอมลดเกียรติและศักดิ์ศรีม�กแค่

ไหนเพื่อก้มขอขม�เข�แบบนี้ 

กินเท็นชิพย�ย�มผ่อนลมห�ยใจเชื่องช้� ระบ�ยแรงโทสะที่พุ่งถึง

จดุเดอืดจนหูต�มืดบอดออกไป ขณะเริม่รูส้กึว่�สิง่ทีต่นกำ�ลงัทำ�อยูม่นัช่�ง

โง่เขล� และไร้ค่� เข�ไม่เคยโกรธจนข�ดสตมิ�ก่อน ไม่เคยควบคมุตวัเอง

ไม่ได้ 

สนัุขป่�หนุม่ต้องหลบัต�ลง ตัง้สม�ธใิหม่อย่�งใจเยน็ลง ก่อนค่อยๆ 

ดึงคมด�บออกจ�กคอเด็กส�ว และยอมเก็บมันลงฝักข้�งเอวในที่สุด

“ครั้งนี้ข้�จะถือว่�ไม่ได้ยินอะไร” สุนัขป่�หนุ่มว่�เสียงเฉียบเย็น 

และจ้องเลนยะที่ยังไม่ละส�ยต�ไปจ�กเข�อย่�งดุดัน 

โยชิฮ�ระเงยหน้�ช้�ๆ พยักรับด้วยดวงต�สีอำ�พันจริงจัง “ขอรับ 

ข้�จะไม่ให้เกิดขึ้นอีก”
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กนิเทน็ชหิมนุก�ยก้�วออกไป ไม่คดิหนักลบัไปมองเดก็ส�วอกี หลงั

ได้รับคำ�ตอบ ขณะเลนยะยังไม่ยอมขยับจ�กที่เดิมของตน 

“ท่�นเลนยะ”

เด็กส�วเจ้�ของชื่อยืดตัวตรงขึ้นพลัน และห�กท�โร่ดูไม่ผิด เข�ก็

คดิว่�เห็นยยัหมอผทีี่ไม่เคยสะทกสะท้�นกบัอะไรสะดุง้ก�ยขึน้เฮอืกเลก็ๆ 

กบัก�รทีถ่กูโยชฮิ�ระเรยีก แม้โยชฮิ�ระจะไม่ได้ดหุรอืตว�ดอะไรเลยกต็�ม

“มีอะไร” เลนยะพย�ย�มข่มนำ้�เสียงให้เป็นปกติที่สุด เมื่อหันไป

เจอวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม

โยชฮิ�ระกลบัม�ยดืตวั และลกุขึน้เช่นเดมิ แต่ยงัคงเงยีบอยูช่ัว่ขณะ 

พร้อมจ้องมองเลนยะด้วยนัยน์ต�สีอำ�พันนิ่งสงบ แต่มีบ�งอย่�งในนั้นที่ดู

หน�วยะเยือก ก่อนกล่�วร�บเรียบ

“ถ้�ท่�นคุกค�มท่�นกินเท็นชิม�กกว่�นี้ ข้�ก็ให้อภัยไม่ได้แล้วนะ

ขอรับ”

“ฉันแค่พูดคว�มจริง แล้วมันมีตรงไหนที่…”

เลนยะต้องเงียบลงฉับพลัน และได้แต่ยืนแข็งทื่อทันทีที่โยชิฮ�ระ

มองด้วยนัยน์ต�สีอำ�พัน เป็นส�ยต�ที่นิ่งแต่คมกริบ เด็ดข�ด และเหนือ

อื่นใดคือเยียบเย็น จนนัยน์ต�สีอำ�พันร�วกับจะส่องแสงว�วโรจน์ออกม�

อย่�งน่�กลัว 

หมอผีส�วที่เคยเถียงทุกสิ่งที่ไม่ถูกหูได้เสมอไร้ซึ่งคำ�โต้แย้งโดย 

สิ้นเชิง และเลือกจะกัดมุมป�กตนแน่น ขณะจิกมือลงบนต้นแขนร�วกับ

โกรธที่ต้องอดกลั้น ก่อนสะบัดหน้�หนี แล้วเดินต�มกินเท็นชิไปอย่�ง 

ว่�ง่�ยโดยไม่ต้องให้ใครบอกหรือสั่ง วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มก็ลอยต�มเธอ

ไปติดๆ อย่�งเงียบเชียบ

คะ...คมุอยูด้่วย!...ท�โร่ตะโกนขึน้ในใจ เมือ่มองต�มหลงัวญิญ�ณ

ซ�มูไรหนุ่ม

ดูท่�คนที่เข�หวังพึ่งได้จริงๆ คงเป็นโยชิฮ�ระเนี่ยแหละ ขน�ดคน

ทีร้่�ยจนเหมอืนอสรู และไม่แยแสอะไรแม้แต่คมด�บในมอืเจ้�ปีศ�จอย่�ง
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เลนยะยังไม่กล้�หือด้วย 

แค่ถกูวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ดอุย่�งจริงจัง แล้วมองด้วยส�ยต�ผดิหวงั

ใส่ เธอถึงกับไม่กล้�เถียงกลับสักคำ� เหมือนกล�ยเป็นเด็กเล็กๆ ที่ถูกพ่อ

ทำ�โทษอย่�งไรอย่�งนั้น 

“โอ้…ขอบคุณสวรรค์ที่ส่งเลนยะม�เกิด แล้วส่งโยชิฮ�ระต�มม�

ควบคุมพฤติกรรมด้วย” ผน้ีอยกมุมอืพดูกบัป่�เข�อย่�งโล่งใจ และหวงัว่�

เหตุก�รณ์แบบนี้คงไม่เกิดขึ้นซำ้�สองอีกแล้ว

เงียบ...เงียบที่สุด

หลงัออกม�จ�กธ�รนำ�้ส�ยเลก็ๆ ได้สองชัว่โมง สิง่ทีท่�โร่ได้ยนิม�

ตลอดก�รเดินท�งครั้งนี้…คือคว�มเงียบและคว�มน่�อึดอัดที่เพิ่มขึ้นกว่�

เดิมส�มเท่�ตัว 

เพร�ะตลอดก�รเดนิท�งต�มห�เจ้�สจึคิโุมะ ไม่มีใครพดูอะไรเลย 

เลนยะ โยชิฮ�ระ และกินเท็นชิต่�งเงียบกริบ ไม่มีใครมองหน้�

ใครสักวิน�ทีเดียว ทุกคนเอ�แต่เดินไปต�มเส้นท�งที่พวกเข�รู้ว่�ต้องไป 

โดยปล่อยให้วิญญ�ณดวงเล็กๆ อย่�งเข�รับมือกับบรรย�ก�ศตึงเครียด 

ม�คุเพียงคนเดียว 

แม้เจ้�โคด�มะจะยงัต�มพวกเข�ม�ตัง้แต่ธ�รนำ�้นัน่ กไ็ม่ได้ช่วยให้

อะไรดีขึ้น เมื่อมันทำ�แค่ส่งเสียงกิ๊กๆ ตลอดเวล�อยู่ใกล้ตัว

ดูเหมือนหลังจบเหตุก�รณ์ระทึกขวัญระหว่�งหมอผีกับเจ้�ปีศ�จ 

มันจะไม่ได้ทำ�ให้เรื่องผ่อนคล�ยลงแม้แต่น้อย ซำ้�ยังสร้�งคว�มหนักอึ้ง

ระหว่�งส�มคนน้ีม�กขึน้ไปอกี จนเวล�นีท้�โร่รู้สกึตวัเองหดเหลอืนดิเดยีว

ไหนจะเจ้�ปีศ�จ ไหนจะหมอผที�ย�ทอสรู ไหนจะวญิญ�ณซ�มไูร

ฉ�ย�กบฏนัยน์ต�เหยีย่ว แต่ละคนเก่งเร่ืองสร้�งแรงกดดนัเป็นพเิศษทัง้นัน้ 

จนเข�เหมือนเป็นอะไรที่เล็กจิ๋วในกลุ่มคนตัวใหญ่ที่กำ�ลังทำ�สงคร�ม

ประส�ทใส่กัน

นี่เป็นครั้งแรกที่เข�อย�กเจอปีศ�จนั่นให้เร็วท่ีสุด เพ่ือจะได้หลุด
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ไปจ�กวงล้อมแสนน่�อึดอัดนี่เสียที และเมื่อคิดได้แบบนั้น ผีน้อยก็ลอง

เสี่ยงเอ่ยแทรกคว�มเงียบเหมือนป่�ช้�ด้วยเสียงอ้อมแอ้มว่�

“อะ…เอ่อ…เร�ใกล้จะเจอตัวเจ้�สึจิคุโมะ…รึยังครับ”

ดวงต�ส�มคูห่นักลบัม�มองวญิญ�ณเดก็ช�ยพร้อมเพรยีงกนัทนัที 

จนคนถ�มต้องสะดุง้โหยง ยงัดทีีว่ญิญ�ณซ�มไูรเริม่รูส้กึว่�ตนกำ�ลงัทำ�ให้

ท�โร่รู้สึกกดดัน หลังเห็นสีหน้�ซีดๆ แบบนั้น จึงค่อยๆ กลับม�ยิ้มบ�งๆ 

ให้ผีน้อย แล้วตอบไปต�มปกติเช่นทุกครั้ง 

“ยังขอรับ ตอนนี้เร�กำ�ลังเดินต�มเส้นใยหลักที่เชื่อมไปถึงตัวมัน

อยู่” สิ้นคำ�ตอบ โยชิฮ�ระก็ยังคงเห็นส�ยต�ไม่เข้�ใจของท�โร่เช่นเดิม 

เข�จึงอธิบ�ยต่อ “แมงมุมไปที่ไหนก็จะสร้�งรังทิ้งไว้เสมอ เลยทำ�ให้เห็น

ว่�มีใยสีข�วพันกันอยู่ทุกจุดจนดูยุ่งเหยิง แต่ถึงจะเห็นเป็นแบบนั้น เวล�

สึจิคุโมะเล่นง�นใคร มันจะพ่นใยใส่ และเชื่อมใยติดกับตัวมันเสมอเพื่อ

กนิพลงัชวีติของเหยือ่ไปช้�ๆ ซึง่ทีบ้่�นอเิคดะมคีนถกูเล่นง�นอยูห่ล�ยคน 

เส้นใยที่เชื่อมระหว่�งเหยื่อกับตัวมันเลยค่อนข้�งแน่นและเห็นได้ชัด เร�

กำ�ลังต�มเส้นใยพวกนั้นอยู่ขอรับ”

“งั้นทำ�ไมเร�ไม่ถึงสักทีล่ะครับ” 

“เพร�ะเส้นใยที่ว่�มันไม่ได้พันย�วเป็นเส้นตรงขอรับ ตอนนี้พวก

เร�เหมือนกำ�ลังไล่ส�ยป่�นที่พันกับอะไรหล�ยๆ อย่�ง ไม่มีเส้นท�ง

แน่นอน” 

“หม�ยถงึพวกเร�เดนิซกิแซก็ไปเร่ือยต�มเส้นใยนัน่น่ะเหรอครบั” 

ท�โร่ย่นหวัคิว้เด� “แล้วต�มกลิน่ปีศ�จเฉยๆ เหมอืนทีเ่คยทำ�ไม่ได้เหรอ…”

“ก็ทั้งใยพวกนี้ ทั้งป่�นี้นี่แหละที่มีกลิ่นอ�ยปีศ�จท้ังหมด” เสียง

ห้วนของเลนยะแทรกขึ้นก่อนท�โร่จะถ�มจบ ร�วกับตัดคว�มรำ�ค�ญ

วญิญ�ณเดก็ช�ยนกึขึน้ได้ทนัทว่ี�คร้ังแรกทีพ่วกเข�ม�ทีน่ี ่เลนยะ

ก็ห�ตัวปีศ�จแมวได้ย�กเพร�ะกลิ่นอ�ยปีศ�จที่มีทั่วไปหมดในป่�แห่งนี้ 

แต่ไม่น�นท�โร่กจ็ำ�ได้ว่�หมอผสี�วมวีธิค้ีนห�หนึง่ทีเ่ข�เพิง่เหน็เมือ่

ไม่น�นนี้ จนต้องโพล่งเสนอออกไป



210   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 1

“แล้วถ้�ใช้ไอ้หัวลูกศรห�แบบที่เธอเคยใช้ล่ะ” 

“วธินีัน้มนัต้องใช้แผนที ่แต่เพร�ะสมยัก่อนป่�นีเ้ป็นสถ�นทีท่ีม่แีต่

ปีศ�จอยู่ ดังนั้นไม่เคยมีมนุษย์หน้�ไหนเข้�ม�แล้วออกไปได้ แล้วพอ

ปัจจบุนัมนักก็ล�ยเป็นพืน้ทีส่่วนบคุคล ไม่มีใครเข้�ได้ถ้�ไม่ได้รบัอนญุ�ต 

ฉะนั้นอย่�หวังว่�มีใครม�สำ�รวจพื้นที่แล้วทำ�แผนที่…”

เลนยะต้องหยุดคำ�พูดไว้แค่นั้นเมื่อเห็นว่�ที่สุดท�งเดินกล�ยเป็น

หน้�ผ�สูงชัน

เธอรีบก้�วไปกว�ดต�ดูเบื้องล่�ง แล้วถึงเห็นว่�หน้�ผ�สูงนี้ตีวง

ย�วเป็นทรงกลมร�วเป็นแอ่งกว้�ง จนเหมอืนเธอยนือยูบ่นป�กหลมุขน�ด

มโหฬ�ร ดไูม่ออกว่�มที�งลงไหมเพร�ะต้นไม้บดบงัหมด กระนัน้กย็งัไม่ใช่

ปัญห�ใหญ่ตอนนี้ เพร�ะสิ่งที่เป็นปัญห�ม�กกว่�คือ…

“ใยแยกออกเป็นสองท�ง” เลนยะชักหัวคิ้วชนกัน และเงยมอง

เหนือหัว ต�มเส้นใยสีข�วที่เชื่อมระหว่�งเหยื่อกับตัวปีศ�จแมงมุมที่พวก

เธอใช้เป็นศรนำ�ท�งม�ตลอด แต่เวล�นี้มันกลับถูกโยงแยกเป็นสองท�ง

บนยอดไม้รอบๆ หน้�ผ�นี้ จนดูไม่ออกว่�มันไปซ้�ยหรือขว�กันแน่

“มันจงใจทำ�” สุนัขป่�หนุ่มกล่�วขึ้นเสียงทุ้มลึก เรียบเฉียบ และ

ใช้นัยน์ต�สีเท�คมกริบกว�ดมองรอบตัวอย่�งละเอียดถี่ถ้วน พร้อมข้อ

สันนิษฐ�นที่ฟังหนักแน่นมั่นใจ “มันรู้ว่�เร�ม� และอ�จอยู่ไม่ไกลนี้”

เลนยะทอดส�ยต�มองออกไปต�มป�กเหวของผ�สูง นิ่งไปครู่

ร�วกับคิดทบทวนบ�งสิ่ง ก่อนออกคำ�สั่ง 

“งั้นก็แยกกันห�”

“ห�!” ท�โร่สะดุ้งตัวทันทีกับคำ�ว่� ‘แยกกัน’ ของเลนยะ แต่เธอ

ก็ไม่สนใจท่�ท�งตกใจนั่น และเอ่ยต่อ

“แยกกันจะได้ล่อมันออกม�ได้ง่�ยขึ้น เสี่ยงหน่อย แต่ถ้�เดินเล�ะ

หน้�ผ�กันไป ก็คงเห็นกันได้ตลอดเวล� เพร�ะหน้�ผ�มันโค้งเป็นวงกลม 

เงยหน้�ก็เห็นอีกฝั่งแล้ว มีอะไรก็คงช่วยกันทัน อีกอย่�งจะได้ห�มันได้

หล�ยท�งกว่�เดมิด้วย…ให้เจ้�ลกูหม�กบัโยชฮิ�ระไปดทู�งโน้น” เธอชีน้ิว้
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ไปยังร่�งทั้งสองร่�งของเจ้�ของชื่อ และตวัดน้ิวไปท�งเส้นท�งขว�มือท่ี

เป็นท�งเดนิล�ดลงทีอ่อกจะขรุขระเลก็น้อย และมต้ีนไม้สงูขึน้ระเกะระกะ

จนเกือบทึบ ก่อนชี้นิ้วโป้งกลับม�ที่ตัวเอง “ฉันกับเจ้�ท�โร่จะสำ�รวจ 

อีกฝั่งหนึ่ง”

ท�โร่สะบดัหน้�ม�มองเลนยะด้วยส�ยต�ประท้วงทนัท ีแต่กไ็ม่กล้�

พอจะอ้�ป�กปฏิเสธในเวล�ตึงเครียดแบบนี้

หลงัสิน้คำ�สัง่ทีค่นสัง่ไม่คดิถ�มคว�มเหน็ใคร วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่

ก็ลอยเข้�ม�ห�เธอ และกระซิบถ�ม

“ข้�กับท่�นกินเท็นชิหรือขอรับ”

“ก็ใช่สิ พวกแกสองตัวเข้�กันเป็นปี่เป็นขลุ่ยเลยนี่” นำ้�เสียงของ

เด็กส�วติดจะประชดนิดๆ จนโยชิฮ�ระต้องหรี่ต�มองคนที่ทำ�ตัวเหมือน

เด็กๆ ด้วยคว�มอ่อนใจ

ปกตไิม่มที�งทีห่มอผสี�วคนนีจ้ะทำ�ตวัน้อยใจแบบเดก็ๆ เธอจะแค่

ประชดแบบเจบ็แสบให้อกีฝ่�ยรูส้กึแย่ทีส่ดุ และเหยยีบยำ�่ซำ�้ถ้�เหน็โอก�ส 

แต่กับเข�เธอจะทำ�มัน…โดยเฉพ�ะเมื่อรู ้สึกว่�เข�เข้�ข้�งใครคนอื่น

ม�กกว่�เธอแล้วละก็

“อย่�อิจฉ�สิขอรับ” โยชิฮ�ระขอร้องกึ่งปร�ม “ข้�ไม่ได้เห็นท่�น

กินเท็นชิสำ�คัญกว่� แต่ข้�ก็เตือนท่�นแล้วเร่ืองนี้ว่�ไม่ควรเอ่ยถึง ห�ก 

เจ้�ตัวเข�ไม่ต้อง…” 

“มนัต่�งห�กที่ไม่ฟังให้จบว่�ฉนัจะถ�มอะไร แล้วเริม่ห�เรือ่งก่อน”

คำ�สวนที่แทรกขึ้นรวดเร็วของเลนยะ ทำ�ให้โยชิฮ�ระนิ่งงันไปครู่ 

ใบหน้�ทีตึ่งเครียดอยูน่ดิๆ คล�ยลงเกอืบทนัท ีพร้อมก�รทวนคว�มหม�ย

ของเด็กส�วเมื่อครู่อีกครั้งในหัว ก่อนเข�จะถ�มขึ้นใหม่ช้�ๆ ด้วยสีหน้�

สงสัยปนประหล�ดใจแทนว่�

“นั่น…เกี่ยวกับคู่มือดูแลสุนัขในกระเป๋�เป้ท่�นตอนนี้รึเปล่�”

เลนยะเบิกต�กว้�งอย่�งไม่เชื่อหูตัวเองไปวูบหนึ่ง และเริ่มเกลียด

นัยน์ต�สีอำ�พันของวิญญ�ณประจำ�ตระกูลที่มักเห็นอะไรในสิ่งที่เธอ 
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ไม่อย�กให้เห็นขึ้นอีกนิด เมื่อไม่รู้ว่�ครั้งนี้เข�เห็นตั้งแต่เมื่อไร

“ช่�งมันเหอะ” เธอชิ่งหนีก�รตอบแค่นั้น และปัดมือไล่อีกฝ่�ย

กินเท็นชิที่ยืนฟังบทสนทน�ตรงหน้�อยู่ถึงกับส่�ยหน้�ช้�ๆ เพร�ะ

ไม่เข้�ใจว่�สองคนนี้จะกระซิบกันทำ�ไม ทั้งที่ต่อให้เสียงเบ�ขน�ดไหนเข�

ก็ได้ยิน

สนัุขป่�หนุ่มหมนุตวัเดนิไปต�มท�งทีเ่ข�ต้องไปโดยไม่รอโยชฮิ�ระ

ที่กำ�ลังทำ�หน้�ที่พี่เลี้ยงสั่งสอนเด็กซึ่งเถียงเข�ได้ฉอดๆ

ฝ่�ยโยชฮิ�ระเมือ่เหน็แผ่นหลงักว้�งห่�งออกไปกร็บีเคลือ่นตวัต�ม

ร่�งสูงสง่�อย่�งเสียไม่ได้ แม้จะยังทิ้งส�ยต�สงสัยแต่เจือคว�มค�ดหวัง

ให้เลนยะ

ทว่�ก่อนทั้งเข�และกินเท็นชิจะได้ก้�วไปไกลกว่�นั้น เสียงตะโกน

จ�กเลนยะก็ต�มหลังม� 

“เดี๋ยวก่อนไอ้ลูกหม�”

กินเท็นชิกับโยชิฮ�ระหันม�มองเธอพร้อมกัน 

“มีอะไร” สุนัขป่�หนุ่มถ�มกลับเสียงเย็น อย่�งไม่ค่อยอย�กจะ

ตอบรับนัก

เด็กส�วไม่ตอบ แต่ดึงกระเป๋�เป้ออกจ�กหลัง ค้นห�บ�งสิ่งในนั้น 

ก่อนหยิบมันขึ้นม� และขว้�งมันไปท�งกินเท็นชิ ซึ่งสุนัขป่�หนุ่มก็รับของ

ที่เด็กส�วโยนให้ได้อย่�งแม่นยำ� และสังเกตว่�มันเป็นตลับวงกลมแบนๆ 

ขน�ดเล็กประม�ณเท่�ฝ่�มือ 

“อย�กจะเอ�ไปทำ�อะไรกเ็ร่ืองของแก” เลนยะทิง้ท้�ยและเดนิแยก

ไปอีกท�ง โดยไม่อธิบ�ยเพิ่มเติมอีก

แต่เมื่อโยชิฮ�ระสังเกตเห็นของที่เลนยะโยนให้กินเท็นชิ เข�กลับ

ขยับรอยยิ้มที่มุมป�ก คว�มขุ่นมัวก่อนหน้�นั้นสล�ยห�ยไปทันที พล�ง

ส่�ยหน้�น้อยๆ อย่�งระอ�กึ่งเอ็นดู และเอ่ยต�มหลังเธอ

“ขอบคุณม�กขอรับท่�นเลนยะ”

“เชญิดแูลลกูช�ยคนโปรดไปเถอะคณุแม่” ยงัคงเป็นคำ�ประชดจ�ก
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หมอผีส�วที่ตอบกลับม�

“ไม่ใช้หรือขอรับ” โยชิฮาระถามขึ้น ขณะสังเกตการณ์สถานที่ 

ที่ต้องสำ�รวจไปด้วย

กินเท็นชิตวัดนัยน์ต�สีเท�คู่งดง�มมองวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มด้วย

คว�มสงสัย “อะไร”

“ก็ของที่ท่�นกำ�อยู่ในมือ” ว่�พล�งพยักพเยิดไปท�งมือที่กำ�ตลับ

วงกลม

สนัุขป่�หนุม่ก้มดขูองในมอืตนที่ได้ม�จ�กเลนยะเลก็น้อย ก่อนเงย

หน้�ไปมองโยชิฮ�ระใหม่

“ย�” เข�พอเด�ออกจ�กกลิ่นของมัน

“ขอรับ” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มข�นรับด้วยท่�ท�งที่ดูภูมิใจ

แต่สุนัขป่�หนุ่มกลับหรี่ต�มองตลับย�อย่�งไม่เข้�ใจ และกึ่งๆ จะ

ไม่ไว้ใจ…ทำ�ไมเจ้�เด็กนั่นต้องให้ตลับย�เข�ม�

“หม�ยคว�มว่�ยงัไง” ใบหน้�รูปสลกัคมเข้มขมวดคิว้นดิ ขณะถ�ม

ทั้งที่พอจะรู้คำ�ตอบในใจ แต่เข�ไม่อย�กจะเชื่อคำ�ตอบนั้นเท่�ไรนัก

โยชฮิ�ระชำ�เลอืงมองปลอกคอของสนุขัป่�หนุม่ แล้วว่�ด้วยรอยยิม้

บ�งๆ 

“ท่�นกินเท็นชิโดนอ�คมของปลอกคอเล่นง�นหนักตอนท่ีจะลง

ด�บท่�นเลนยะสนิะขอรับ เพร�ะท่�นคดิจะลงมอืกบัท่�นเลนยะจรงิๆ คง

มีรอยไหม้ที่ต้นคอเพร�ะแรงอ�คม…ไม่เจ็บบ้�งหรือขอรับ” คำ�ถ�มท่อน

ท้�ยร�วกับจงใจเตือนให้สุนัขป่�หนุ่มรู้ว่�เจ้�ของตลับย�ต้ังใจให้เจ้�สิ่งนี้

แก่เข�จริงๆ ด้วยจุดประสงค์ต�มตัวมัน

นัยน์ต�สีเท�ปร�ยมองท�งอื่น แล้วต้องยอมรับว่�คว�มรู้สึกบน

ต้นคอยังคงรุนแรงและแสบร้อน แต่ก็เพร�ะเด็กนั่นเองไม่ใช่รึไงที่จงใจ

ทำ�ให้เข�เป็นแบบนี้ ไหนจะก�รสอดรู้สอดเห็นพวกนั้นอีก แล้วนี่อยู่ๆ ก็

ให้ย�ท�แผลม�…คิดจะตบหัวแล้วลูบหลังเข�รึไง…
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“ย�นี้ท่�นเลนยะใช้บ่อยๆ ตอนที่เริ่มรับง�นเป็นหมอผีช่วงแรกๆ 

เมื่อสี่ปีก่อน สรรพคุณไม่ดีม�ก แต่ก็พอถูไถได้ขอรับ” โยชิฮ�ระกล่�วขึ้น

ขัดคว�มคิดของเจ้�ปีศ�จข้�งตัว ร�วกับรู้ว่�เข�กำ�ลังมองของในมือด้วย

คว�มรู้สึกใด

เรื่องหมอผีส�วที่ม�พร้อมตลับย�ของเจ้�หล่อน ก็ทำ�ให้คนฟัง

สะกดิใจถงึแขนซ้�ยของเธอทีเ่ข�เพิง่เหน็ม� จนต้องเปรยช้�ๆ “แผลทีแ่ขน

พวกนั้น…”

“อ�…” วิญญ�ณซ�มูไรคร�งรับคำ� เพิ่งจำ�ได้เช่นกันว่�กินเท็นชิ

เห็นแผลที่แขนเด็กส�วของเข�ไปแล้ว และทำ�ให้โยชิฮ�ระเข้�ใจดีว่� 

สุนัขป่�หนุ่มเองก็อย�กรู้ที่ม�ของแผลบนแขนนั่น 

“คว�มจริงท่�นเลนยะไม่ได้เริ่มต้นง�นหมอผีในฐ�นะโซเคนโยที่

เกรยีงไกรเท่�ไรนักหรอกขอรับ…เพร�ะเรือ่งเลวร้�ยเกดิขึน้เมือ่แปดปีก่อน 

เลยทำ�ให้ท่�นเลนยะในวัยแปดขวบยังไม่มีคว�มส�ม�รถพอในทุกด้�น 

หรอืกคื็อท่�นเลนยะเป็นเพยีงเดก็ทีอ่ยูร่ะหว่�งก�รฝึกฝนเท่�นัน้ตอนทีเ่กดิ

เรื่อง”

วิญญ�ณซ�มูไรเล่�เร่ืองช้�ๆ ร�วกับกำ�ลังระลึกถึงมันด้วยคว�ม

คิดถึง แต่ก็แฝงบรรย�ก�ศหม่นเศร้�เบ�บ�ง

“ดงัน้ันตอนทีเ่ร่ิมรับง�นเป็นหมอผแีรกๆ จึงมหีล�ยครัง้ทีผ่ดิพล�ด 

แต่อ�ศัยเอ�ตัวรอดเก่ง มีไหวพริบ และก�รว�งแผนเลยผ่�นม�ได้ แต่ก็

มบี�ดแผลม�แทบทกุคร้ัง ซึง่ข้�ทีเ่ป็นวญิญ�ณกท็ำ�ได้แค่ดสูภ�พยำ�่แย่นัน่ 

โดยทำ�อะไรไม่ได้สกัอย่�ง เลยกล�ยเป็นว่�สิง่เดยีวทีช่่วยท่�นเลนยะจรงิๆ 

คอืย�ท�แผลทีพ่อจะห�ได้ และรักษ�ตวัเองแบบต�มมตี�มเกดิ แผลที่ได้

ม�เลยมักทิ้งรอยไว้ ไม่ห�ยสนิทอย่�งที่ควร” 

“ไม่มีใครรับดูแลเด็กนั่นหลังเกิดเรื่องรึไง” คิ้วเรียวเข้มขมวดขึ้น 

เท่�ทีรู่พ้วกมนษุย์มกัจะมค่ี�นยิมรบัเลีย้งลกูคนอืน่ได้ ห�กเดก็คนนัน้ไม่มี

พ่อแม่และยงัเดก็ม�กพอ ซึง่อ�ยแุปดขวบกน่็�จะเดก็ม�กพอให้ใครดแูลต่อ 

โยชฮิ�ระเม้มป�กนดิ ลำ�บ�กใจไม่น้อยกบัคำ�ถ�มของกนิเทน็ชคิรัง้นี้ 
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ก่อนขยับยิ้มบ�งๆ ที่ร�วกับปั้นม�กลบเกลื่อนสีหน้�จริงๆ แล้วว่�

“เอ�เป็นว่�…บ�งครั้งท�ย�ทอสูรก็ไม่ได้เป็นที่ต้อนรับอย่�งที่คิด

หรอกขอรับ” 

กแ็ปลว่�อ�จเคยอยูก่บัใครม�ก่อนจะอยูค่นเดยีว แต่คงไปไม่รอด…

สุนัขป่�หนุ่มสรุปคว�มหม�ยของโยชิฮ�ระได้ทันที และเป็นข้อสรุปที่เจือ

คว�มอ้�งว้�งอย่�งแปลกประหล�ด ขณะที่โยชิฮ�ระก็สำ�ทับขึ้นว่�

“กอ็ย่�งทีว่่� ใช้ย�เถอะขอรบั ข้�ขอยนืยนัว่�ไม่มเีล่ห์เหลีย่มอะไร

ในตลับย�นั่น หรือคนที่ให้มันม�…ครั้งนี้น่ะนะขอรับ” อดต่อประโยคด้วย

เสียงกลั้วหัวเร�ะไม่ได้ เพร�ะเข�ต้องยอมรับว่�ไม่บ่อยคร้ังนักหรอกท่ี 

เดก็ส�วน�มโซเคนโยคนนีจ้ะทำ�อะไรตรงไปตรงม� ไม่มแีผนอะไรซ่อนไว้ 

กนิเทน็ชยิงัคงจ้องมองตลบัย�เลก็ๆ บนฝ่�มอื ไม่รูว่้�อะไรคอืคว�ม

จริงกันแน่ แต่คว�มรู้สึกกรุ่นโกรธที่สุมอยู่ในอกเหมือนจะบรรเท�ลงไป

ม�ก ก่อนรำ�พึงกับตนเองเบ�ๆ 

“จะเอ�ยังไงกับข้�กันแน่ เจ้�เด็กอ่�นย�ก”

ทาโร่ลอยตามเด็กสาวเรือนผมสีนำ้าตาลประบ่า หลังพวกเขาเร่ิม

สำ�รวจห�ปีศ�จแมงมมุในฝ่ังของตน พร้อมด้วยเจ้�โคด�มะทีม่�เป็นสม�ชกิ

ใหม่ ซึ่งยังเดินต�มเข�ม�ไม่หยุด แม้แต่ตอนแยกกับเจ้�ปีศ�จของมันม�

แล้วก็ต�ม และเมื่อแน่ใจว่�ถึงเวล�เหม�ะ ผีน้อยจึงเปิดบทสนทน�ขึ้น 

“ทำ�ไมเธอถึงทำ�แบบนั้น”

นัยน์ต�สีนำ้�เงินปร�ยมองข้�มไหล่ไปยังเจ้�ของคำ�ถ�มท่ีมีรอย

ตำ�หนิทันที 

“ถ้�คิดจะพูดเรื่องไอ้ลูกหม�ก็หุบป�กซะ” เลนยะเอ่ยดักคอท�โร่

อย่�งรู้ทัน 

ท�โร่ชกัสหีน้�หงดุหงดิกบัท่�ท�งเฉยช�ของหมอผสี�ว เข�อตุส่�ห์

ห�โอก�สพดูตัง้น�น กว่�จะมจัีงหวะเหม�ะทีเ่หลอืกนัแค่เข�กบัหมอผนีสิยั

เสียนี่ได้ ดังนั้นเข�จะไม่ยอมให้เธอเดินหนีเรื่องนี้ไปง่�ยๆ หรอก
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“มันไม่ใช่แค่ก�รละล�บละล้วงเรื่องส่วนตัวของกินเท็นชิอย่�งน่�

เกลยีด แต่มนัอ�จทำ�ให้เธอต�ยได้เลยนะ ต�ยเลยเชยีวนะเลนยะ!” ท�โร่

ระบ�ยสิ่งที่ค้�งค�ม�ตลอดใส่เด็กส�ว 

เธอไม่รู้หรอกว่�วิน�ทีที่กินเท็นชิตวัดด�บในมือลงบนคอเธอ เข�

รู้สึกเช่นไร ครั้งนี้ไม่ใช่อย�กตำ�หนิแค่เรื่องไร้ม�รย�ทและคำ�พูดร้�ยก�จ

ที่เป็นนิสัยประจำ�ของเธอ แต่ยังอย�กต่อว่�ที่เธอทำ�เหมือนจะม�ต�ย 

ต่อหน้�เข�ด้วย

ทว่�คนถูกต่อว่�กลับเพียงหยุดเท้�ลง และหันม�ยกมือข้�งหนึ่ง 

เท้�สะเอว เอียงศีรษะมองเจ้�ผีอ�รมณ์อ่อนไหวตรงหน้�อย่�งเบื่อหน่�ย

“แกคิดว่�ฉันจะยอมเอ�คอขึ้นเขียงจริงๆ รึไง” เธอถ�มกลับ แล้ว

มองเข�เหมอืนเจ้�โง่ทีเ่ธอต้องม�นัง่สัง่สอนซำ�้อกีเป็นครัง้ทีร้่อย “ฉนัไม่โง่ 

ไปด่�มันฉอดๆ โดยไม่คิดว่�มันจะไม่ตอบโต้อะไรกลับหรอกนะ”

ท�โร่นิ่งงันไปครู่ แล้วเงยหน้�ถ�มอย่�งไม่เข้�ใจ “หม�ยคว�มว่�

ยังไง”

หมอผีส�วถอนใจกับคว�มหัวช้�นั่น และหันไปก้�วเดินต่อ พร้อม

อธิบ�ยด้วยท่�ท�งเหมือนแค่เล่�เรื่องลมฟ้�อ�ก�ศ 

“ก็แค่เงื่อนไขของอ�คมอะไคอิโตะ…มันเป็นอ�คมท่ีมีไว้ป้องกัน 

ผู้ลงอ�คม ดังนั้นก็แปลว่�ผู้ถูกลงอ�คมจะไม่มีวันทำ�ร้�ยคนร่�ยอ�คมได้ 

หรือเข้�ใจง่�ยๆ ก็แค่ว่�ถ้�ด�บไอ้ลูกหม�ทำ�ฉันเลือดออกแม้แต่นิดเดียว

แล้วมีจิตสังห�รที่สูงแบบที่กะฆ่�แน่นอนแล้ว หัวมันจะกระเด็นออกจ�ก

บ่� ก่อนด�บมันจะทำ�ให้ฉันมีแผลม�กกว่�นั้น ไม่มีโอก�สชีวิตแลกชีวิต

อะไรทั้งนั้น เพร�ะเงื่อนไขของอ�คมไม่เอื้อประโยชน์ให้คนถูกลงอ�คม

ขน�ดนั้น”

อยู่ดีๆ ขนหลังคอของท�โร่ก็ลุกซู่ขึ้นม� คว�มรู้สึกว่�ห่วงกังวลใน

คว�มปลอดภัยของเลนยะอันตรธ�นไปแทบจะทันที และถูกแทนที่ด้วย

คว�มรู้สึกหวิวว่�งในช่องท้องกับคว�มจริงที่ยัยหมอผีตรงหน้�ซ่อนไว้ 

“เดี๋ยว…งะ…งั้นตั้งแต่ต้น เธอก็รู้อยู่แล้วว่�กินเท็นชิจะต�ยแค่ฝ่�ย
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เดียว…ถ้�ลงด�บ” ท�โร่ถ�มไม่เต็มเสียง และมองต�มหลังของเด็กส�ว

ด้วยนัยน์ต�คู่โตเบิกกว้�ง

เลนยะเงยีบไปครู ่ก่อนหยดุเดนิอกีครัง้ แล้วปร�ยนยัน์ต�สนีำ�้เงนิ 

มองข้�มไหล่ม�ที่เข�ใหม่ช้�ๆ พล�งตอบร�บเรียบแค่ว่�

“…ใช่”

“เลนยะ!” ผีน้อยต้องตะโกนชื่อเธออย่�งไม่รู้ว่�จะต่อว�่คว�มคิด

น่�กลวันัน่ได้ยงัไง นอกจ�กเอ�ชือ่เลนยะม�แทนคว�มหม�ยคว�มเลวร้�ย

ทั้งหมดที่เข�คิดออกเวล�นี้ 

เข�แทบไม่อย�กนกึเลยว่�ถ้�โยชฮิ�ระไม่ขอให้หยดุลงด�บ จะเกดิ

อะไรขึ้นกับกินเท็นชิบ้�ง “เธอนี่มัน…มัน…บ้�จริง! ช่วยเป็นมนุษย์สักวัน

หนึ่งได้ไหม เลิกเป็นอะไรที่เธอเป็นอยู่ แล้วช่วย หรือพย�ย�มเป็นมนุษย์

จริงๆ แบบที่…แบบที่มีหัวใจ หรือจิตสำ�นึกน่ะ ขอแค่วันเดียว วันเดียวแค่

นั้นน่ะ ไม่ได้รึไง!” 

“อย่�ม�โทษฉันคนเดียวสิ ไอ้ลูกหม�มันโกรธจนพร้อมตัดหัวฉัน

ทัง้ทีก่ร็ูว่้�อ�คมจะฆ่�ตวัเอง ขน�ดฉนัอตุส่�ห์พดูถงึเนือ้ไหม้บนคอตอนมนั

เลือดขึ้นหน้�ไม่รับรู้อะไร ให้มันรู้สึกตัวว่�มีอ�คมอยู่ มันยังลงด�บต่อ ก็

แสดงว่�มนัพร้อมจะต�ยแล้วเหมอืนกนั คนมนัอย�กต�ย จะไปขดัศรทัธ�

ทำ�ไมเล่�”

ผีน้อยอย�กตะโกนให้สุดเสียงใส่หน้�ยัยหมอผีจอมชั่วร้�ย ติดก็

ตรงเข�ไม่รู ้จะสรรห�คำ�พูดอะไรม�ด่�เธอแล้วนี่สิ ไหนจะไอ้ข้ออ้�ง 

เข้�ข้�งตัวเองอย่�งน่�เกลียดนั่นอีก

กิ๊ก!

เสียงข้�งตัวทำ�ให้ท�โร่ต้องละจ�กเลนยะไปมองยังเจ้�โคด�มะท่ี

เดนิต�มม�ตลอดท�ง ก่อนตัง้ใจฟังสิง่ทีม่นัจะบอก และแปลคำ�พดูทนัทว่ี�

“เข�ว่�เธอนิสัยแย่”

“เออ รูแ้ล้ว” เลนยะตอบรบัหน้�ต�เฉย ไม่ได้สะทกสะท้�นกบัก�ร

ถูกว่� ขณะท�โร่ยังแปลคำ�พูดของเจ้�โคด�มะต่อ 
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“ใจร้�ย ป�กเสีย แล้งนำ้�ใจ ไม่เหมือนผู้หญิง แล้วก็งี่เง่�ด้วย…โอ้! 

เจ้�นี่พูดได้ถูกเป๊ะเลยแฮะ” ผีน้อยอดแสดงคว�มคิดเห็นด้วยในท่อนท้�ย

อย่�งเสียไม่ได้ 

คำ�ต่อว่�ที่เรียงแถวม�พร้อมกันอย่�งไม่เกรงใจ ทำ�เอ�คนที่แกล้ง

หูทวนลมไปในตอนแรก ต้องหันกลับไปยังร่�งสีข�วเล็กๆ ก่อนตวัดนิ้ว 

ชี้หน้�มัน แล้วโวยบ้�งอย่�งเหลืออด

“ฉันเงียบหน่อย เอ�ใหญ่เลยนะไอ้โมจิเดินได้ ขน�ดหน้�มีแค่ส�ม

รูยังป�กเสียขน�ด…”

“แต่ไม่ใช่คนไม่ดี” 

ถ้อยคำ�แปลของเจ้�โคด�มะทีผ่่�นป�กท�โร่ครัง้นี ้ทำ�ให้หมอผสี�ว

ชะงกัไป แม้แต่ท�โร่เองกย็งัแปลกใจ และพดูขึน้ใหม่ช้�ๆ ต�มทีว่ญิญ�ณ

ต้นไม้ข้�งตัวต้องก�รบอก

“ไม่อย่�งนัน้เธอคงไม่คดิถ�มอ�ก�รอ่อนเพลยีจนผดิปกตขิองท่�น

กินเท็นชิกับฉัน…ตรงลำ�ธ�รนั่น”

ท�โร่เบิกต�กว้�ง ทบทวนสิ่งที่ร่�งเล็กๆ สีข�วพูดอยู่ครู่หนึ่ง แล้ว

หันหน้�ขวับกลับม�มองที่หมอผีส�ว พร้อมถ�มขึ้นอย่�งแทบไม่เชื่อ

“เธอไม่ได้จะถ�มเจ้�โคด�มะเร่ืองเมื่อห้�ร้อยปีก่อนของกินเท็นชิ

ตั้งแต่ต้นเหรอ”

เลนยะไม่ตอบทนัท ีแต่ถอนใจเสยีงดงั ขณะกลบัไปยนืเท้�เอว มอง

ไปท�งอืน่ ท่�ท�งเหมอืนไม่อย�กอธบิ�ยนกั แต่กว่็� “ฉนัโดนเจ้�โยชฮิ�ระ

มันเขม่นเรื่องนั้นของไอ้ลูกหม�ไปทีแล้ว คิดว่�ฉันจะห�เรื่องพูดขึ้นม�อีก 

รึไง”

“แล้วเธอถ�มเกริ่นถึงเรื่องห้�ร้อยปีก่อนหน้�นั้นทำ�ไมล่ะ” ท�โร่

ท้วงคืนรวดเร็ว

“กไ็อ้อ�ก�รนัน่ของมนั อ�จเกีย่วกบัทีม่นัโดนผนกึเมือ่ห้�ร้อยปี ฉนั

ก็แค่เกริ่นให้แน่ใจว่�ไอ้โมจินี่มันจะรู้จริงทุกอย่�ง” เธอแย้ง

“แล้วทำ�ไมเธอไม่อธิบ�ยไปตรงๆ เล่�” 



B  1 3  s . t   219

“กม็นัตดัสนิฉนัไปแล้วนี ่ตดัสนิทัง้ทีฉ่นัยงัไม่ได้อ้�ป�กถ�มด้วยซำ�้ 

ฉันก็เลยสนองให้มันไปอย่�งที่มันอย�กให้เป็นไง”

“แต่มันมีคนต�ยได้เลยนะ!” ท�โร่โวย

“ก็ไม่ใช่ฉันก็แล้วกัน” หมอผีส�วยักไหล่อย่�งไม่แยแส 

คนฟังตีหน้�เบ้กับคำ�ตอบไม่รับผิดชอบนั่นทันที แล้วเตรียมจะอ้�

ป�กต่อว่�นิสัยแย่ๆ ของเธอ แต่เด็กส�วก็หันไปที่เจ้�โคด�มะและเปลี่ยน

เรื่องคุยเอ�ดื้อๆ ว่� “เอ�เหอะ ช่�งหัวเรื่องนั้น แล้วม�ว่�เรื่องนี้ต่อเลยก็

แล้วกนั ไหนๆ ไอ้ก้อนโมจปิ�กม�กนัน่กพ็ดูขึน้ม�แล้ว…สรปุว่�เจ้�น�ยแก

เป็นอะไร”

ท�โร่หน้�มุ่ยกับก�รถูกขัดคอ เหมือนเธอรู้ว่�เข�จะตำ�หนิเธออีก

ย�วเลยหนีเปลี่ยนเรื่องกะทันหัน แต่เมื่อเห็นว่�เรื่องที่เลนยะจะคุย เป็น

ส�เหตอุ�ก�รผดิปกตขิองกนิเทน็ช ิเข�จึงยอมปล่อยคว�มขุน่มวัทิง้ไป เหน็

แก่สุนัขป่�หนุ่ม แล้วหันม�เป็นล่�มแปลภ�ษ�ของวิญญ�ณต้นไม้ให้เธอ

อย่�งเสียไม่ได้

“หลงัจ�กปลดผนกึ โดนกกัพลงัไปครึง่หนึง่ และออกไปจ�กป่�กกั

ปีศ�จสักพักก็เริ่มมีอ�ก�รเพลียใช่ไหม” ผีน้อยแปลคำ�พูดแรกให้เลนยะ

“ใช่ แต่พอเข้�ม�ในป่�มันก็ดูปกติดี ขน�ดจะเอ�ด�บฟันหัวฉันได้

เลย” คำ�ตอบตดิประชดของเลนยะ ทำ�เอ�ผน้ีอยหมัน่ไส้ขึน้ม�ฉบัพลนัจน

อย�กหยุดเป็นล่�มเดี๋ยวนั้น ติดที่ว่�เร่ืองของกินเท็นชิมันสำ�คัญกว่�ก�ร

แก้แค้นหมอผีส�วเล็กๆ น้อยๆ ตอนนี้

“เป็นผลข้�งเคียงจ�กก�รที่อำ�น�จถูกผนึกไว้น่ะ” เจ้�โคด�มะว่� 

“โดยปกตท่ิ�นกนิเทน็ชเิป็นปีศ�จเลอืดบรสิทุธิ ์เป็นกึง่ภตูหรอืเทพ กำ�เนดิ

จ�กเทพแห่งป่�เข� ไม่จำ�เป็นต้องดืม่กนิหรอืพกัผ่อน ถ้�อยู่ในช่วงบ�ดเจบ็

หรืออ่อนแอ กลิ่นอ�ยปีศ�จที่นี่ก็จะช่วยรักษ�เองต�มธรรมช�ติ เพร�ะ

แบบนั้นเมื่อกลับม�ที่ป่�จึงแข็งแรงเหมือนเดิม”

“แล้วไง” เลนยะหรี่นัยน์ต� พร้อมขมวดคิ้ว

“แล้วเพร�ะร่�งก�ยถูกผนึกพลังอำ�น�จไว้ และไม่ได้มีกลิ่นอ�ย
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ปีศ�จคอยช่วยพยุงอยู่ เมื่อออกไปอยู่ข้�งนอกก็เลยทำ�ให้อ่อนแอลง…มี

คว�มเป็นมนุษย์ท�งก�ยภ�พม�กขึ้น”

“หม�ยคว�มว่�…”

“ต้องได้กิน และพักผ่อน”

“แล้วมนัต้องกนิอะไร” เธอถ�มกลบัรวดเร็ว แต่นำ�้เสยีงเหมอืนจะ

ประท้วงคำ�ตอบนี้ ก่อนจะทำ�หน้�เบ้ แล้วสรุปคว�มหม�ยเอ�เอง “อย่�

บอกว่�เนือ้คน หรอืเลอืดสดๆ…บอกไว้ก่อนว่�ฉนัจะไม่ยอมเดอืดร้อนตอน

มันฆ่�คนแล้วล�กซ�กที่เหลือม�ฝังหลังบ้�นหรอกนะ”

“ก�ยภ�พเหมอืนมนษุย์ กต้็องกนิและพกัผ่อนแบบมนษุย์ แค่ไม่ต้อง

บ่อยครั้งเท่� อ�จแค่ครั้งหนึ่งต่อส�มวันหรืออ�ทิตย์ต่�งห�กเล่�” ครั้งนี้

เหมอืนจะเป็นคำ�ตอบของเจ้�โคด�มะทีม่�พร้อมคว�มคดิเหน็ของท�โร่ด้วย

“แล้วมันไม่รู้ตัวเองรึไงว่�ต้องกิน หรือนอนน่ะ ไม่เห็นจะพูดอะไร

สักคำ�” เลนยะถ�มต่อฉุนๆ

“รู้ แต่มันไม่ใช่เรื่องดีที่เจ้�ปีศ�จจะแสดงคว�มอ่อนแอให้ใครเห็น 

โดยเฉพ�ะกบัมนษุย์หรือคนทีม่ฐี�นะเป็นศตัรู และถงึไม่กนิหรอืนอน ท่�น

กนิเทน็ชกิไ็ม่ต�ย เพร�ะส่วนของพลงัปีศ�จส�ม�รถฟ้ืนฟไูด้ แต่กจ็ะฟ้ืนฟู

ช้�กว่�ปกติหล�ยเท่� และเกิดอ�ก�รเพลียบ่อย เหนื่อยง่�ยขึ้น ใช้พลังได้

ไม่เต็มที่ หรือใช้ได้แค่ระยะสั้นๆ เท่�นั้น ยิ่งทำ�ให้อำ�น�จปีศ�จที่มีไม่เต็ม

อยู่แล้ว ถูกลดทอนลงกว่�เดิม” 

“มันจะเป็นตัวถ่วงฉันอยู่รอมร่อ ยังจะหน้�เชิดคอตั้ง บ้�ศักดิ์ศรี

อยู่อีกงั้นเหรอ” หมอผีส�วก้มตัวไปถ�มอย่�งไม่พอใจ

“มันก็คว�มผิดเธอไม่ใช่รึไง ที่ทำ�ให้กินเท็นชิอยู่ในสภ�พนั้น” คำ�

สวนครั้งนี้กลับกล�ยเป็นคำ�พูดของวิญญ�ณเด็กช�ยเองล้วนๆ

“แล้วคิดว่�ฉันอย�กทำ�ไอ้คัมภีร์บ้�นั่นไหม้นักรึไง นี่ยังไม่นับว่� 

หลังจ�กน้ีฉันต้องเสียค่�กินอยู่เพิ่มให้อีกชีวิตหนึ่งอีก…ส�บ�นว่�คร้ังหน้�

ฉันจะไม่เก็บตัวอะไรข้�งท�งม�เลี้ยงอีกแล้ว”

คำ�ว่� ‘ไม่เก็บตัวอะไรข้�งท�งม�เลี้ยงอีกแล้ว’ ทำ�ให้ท�โร่ฉุนกึก 
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เมื่อรู้ดีว่�เธอหม�ยถึงเข�ด้วย เพร�ะตัวเข�เองก็เจอกับเธอในสภ�พที่

เหมือนเก็บจ�กข้�งท�งอย่�งที่ว่�เหมือนกัน 

“กนิเทน็ชเิข�ไม่ใช่ลกูหม�ในกล่องกระด�ษทีเ่ธอเกบ็ได้ข้�งท�งนะ 

แล้วฉันก็เหมือนกัน ที่สำ�คัญฉันเป็นวิญญ�ณ เธอไม่ต้องเสียค่�อะไรม�

เลี้ยงดูฉันซะหน่อย” 

“เสียสิ ค่�รักษ�หูฉันไง เพร�ะฉันต้องทนแกพล่�มทุกวันจนหูอื้อ 

แกมันพูดม�กกว่�คนปกติตั้งส�มจุดห้�เท่�”

“รู้ได้ไงว่�ฉันพูดม�กกว่�คนปกติส�มจุดห้�เท่�!”

“เพร�ะฉนัวดัม�แล้วไง ถ้�คนปกตพิดูตดิต่อกนัหนึง่ชัว่โมงแล้วหยดุ 

แต่แกจะพูดได้ส�มชั่วโมงครึ่งแล้วพักกลืนนำ้�ล�ยไปสักห้�วิฯ แล้วเริ่ม

พล่�มใหม่ จนฉันแทบจะเอ�หัวมุดดินหนี…!”

เลนยะชะงกัถ้อยคำ�ลง และยนืนิง่ไปทนัใดเมือ่พดูถงึตรงนี ้ไม่น�น

เธอกช็กัหวัคิว้ม�ชนกนัร�วกบันกึบ�งสิง่ออกอย่�งกะทนัหนั และเริม่มอง

ไปรอบตวัด้วยสหีน้�จรงิจงั ต่�งจ�กตอนทีย่นืเถยีงกบัผน้ีอยเป็นคนละคน

“…มอีะไร” ท�โร่คร�งถ�ม อ�รมณ์กรุ่นๆ แทบจะห�ยไปทนัท ีเมือ่

อยู่ๆ ท่�ทีของหมอผีตรงหน้�ก็เปลี่ยนไป ซึ่งเข�รู้ดีว่�นั่นเป็นสัญญ�ณที่

เธอจับคว�มผิดปกติอะไรบ�งอย่�งได้ และมันมักเป็นเรื่องไม่ดีซะด้วย

“เร�เอ�แต่เงยหน้�มองต�มใยบนยอดไม้ใช่ไหม” เลนยะถ�มขึ้น

ร�บเรียบ แต่คล้�ยจะคุยกับตัวเองม�กกว่�วิญญ�ณข้�งตัว พล�งว่�ต่อ

เนิบน�บ “แต่ที่เร�ต�มห�อยู่มันแมงมุมดิน ซึ่งนั่นก็ต้องหม�ยถึง…มันอยู่

ในดิน”

ครืด!

เลนยะพูดได้ไม่ข�ดคำ� พื้นดินใต้เท้�ของเธอก็สั่นไหว เบื้องหน้�

บนเส้นท�งเลียบหน้�ผ�ไม่ไกลก็ปร�กฏเนินดินที่พุ่งสูงขึ้นม� ทิ้งกองดิน 

และเศษหินม�กม�ยลงก้นเหว แต่ยังไม่ทันได้เห็นสิ่งที่ม�จ�กใต้ดินให้ชัด 

ใยสีข�วกลุ่มใหญ่ก็ถูกพ่นเข้�ใส่พวกเธอฉับพลัน
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หมอผีสาวรีบกระชากคัมภีร์ออกจากกระเป๋า กางมันออก กด

ปล�ยเท้�ลงพื้นดิน และตวัดก�ยว�ดวงกลมรอบตัว สร้�งเขตอ�คม

ป้องกันให้ตัวเธอและผีน้อย รวมถึงเจ้�โคด�มะด้�นหลัง

“ริน – เบียว – โต – ฉะ – ไค – จิน – เร็ทสึ – ไซ – เซ็น 

ป้องกัน!”

เปรียะ! เปรียะ! เปรียะ!

จบคำ�ร่�ยอ�คม คัมภีร์ป้องกันที่ก�งไว้ก็ลอยพุ่งขึ้นม�ตวัดคลุม 

รอบตวัพวกเธอต�มรอยว�ดบนพืน้ดนิ ยงัผลให้ใยทีพุ่ง่ตรงม�ข�ดกระจ�ย

ตรงหน้�เด็กส�วเพียงเฉียดฉิว 

แต่เมื่อเลนยะเงยหน้�เพื่อมองห�ศัตรู กลับพบเพียงหลุมดินกว้�ง

ทีว่่�งเปล่� แต่จ�กขน�ดของหลมุทีม่นัฝังตวัไว้และทะลขุึน้ม� เด�ได้ไม่ย�ก

ว่�ตัวใหญ่ไม่ใช่เล่น 

“มนัอยูไ่หนแล้ว” ท�โร่ถ�มขึน้อย่�งขล�ดกลวั แล้วลอยไปประชดิ

หลังเลนยะอย่�งเคยนิสัย ขณะเจ้�โคด�มะเพียงยืนนิ่งและส่งเสียงกิ๊กอยู่

เช่นเดิม
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เลนยะไม่ตอบ เธอกว�ดดวงต�สีนำ้�เงินห�เจ้�สึจิคุโมะช้�ๆ อย่�ง

รอบคอบ แต่รอบก�ยกลบัมเีพยีงคว�มเงยีบร�วกบัป่�ช้� ไม่เหน็วีแ่ววของ

สิง่มีชวีติอืน่ใด นอกจ�กต้นไม้สงูใหญ่ม�กม�ยทีห่น้�ต�เหมอืนกนัจนคล้�ย

เป็นเข�วงกตน่�ขนลุก ขณะเสียงใบไม้ที่เสียดสีย�มต้องลมก็ฟังกังว�น

กว่�ปกติ

“ฉัน…ไม่ชอบบรรย�ก�ศแบบนี้เลย” ท�โร่พึมพำ� ขณะพย�ย�ม

มองไปทั่วอย่�งหว�ดระแวง ยิ่งคิดว่�ศัตรูนั้นมีขน�ดร่�งก�ยใหญ่โตแค่

ไหน ใจเข�ก็ยิ่งแป้วม�กเท่�นั้น

แต่ว่�กว่็�เถอะ เข�อย�กรูจ้ริงๆ ว่�ตวัใหญ่ขน�ดนัน้ จะไปซ่อนอยู่

ที่ไหนได้…

เปรียะ! เปรียะ! เปรียะ!

ผน้ีอยสะดุง้โหยง หวัใจแทบพุง่ม�จุกทีค่อหอย เมือ่อยู่ๆ  ใยแมงมมุ

อกีกลุม่ใหญ่กถ็กูพ่นใส่พวกเข�อกีคร้ัง ก่อนสล�ยห�ยไปเพร�ะเขตอ�คม 

และเมือ่ตัง้สตไิด้ พย�ย�มมองต�มเส้นท�งทีม่นัถกูยงิม� กลบัไม่ปร�กฏ

สิ่งใดตรงนั้น เว้นแต่ผืนป่�ที่เงียบสงัด 

และก�รซุ่มโจมตีแบบนั้นก็เกิดซำ้�กันอีกส�มสี่รอบ มันปล่อยให้ 

ทุกอย่�งเงียบไปครู่ใหญ่ และยิงใยเข้�ใส่ในจังหวะที่พวกเข�เผลอ ก่อน

หยดุนิง่อกีครัง้ และทำ�ซำ�้แบบเดมิในช่วงเวล�ทีต่่�งกนั โดยทัง้ผน้ีอยและ

หมอผีส�วไม่มีใครจับตัวต้นเหตุได้ 

“นี่มันจงใจเขย่�ขวัญกันชัดๆ ฉันเกลียดวิธีนี้ที่สุดเลย” วิญญ�ณ

เด็กช�ยหน้�เบ้ คร�งในลำ�คอคล้�ยจะร้องไห้ 

เวล�นี้ศัตรูจงใจทำ�ให้พวกเข�ต้องคอยระแวงกับก�รลอบโจมตีที่

ไม่รู้ว่�จะม�จ�กท�งไหน เมื่อไร เหมือนเป็นสงคร�มประส�ทที่รอให้อีก

ฝ่�ยสติแตกหรือพล�ดพลั้ง และรอจังหวะสังห�รในทีเดียวอย่�งรวดเร็ว 

แม้รู้ว่�เขตอ�คมแน่นหน�พอ แต่พวกเข�ก็ไม่ส�ม�รถอยู่ในเขต

อ�คมได้ตลอดไป…และศัตรูก็รู้จุดอ่อนนี้ดี 

“ก็มันไม่ได้โง่แบบเจ้�แมวปีศ�จเมื่อครั้งก่อนนี่ ฉันถึงได้บอกไงว่�
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ง�นนีม้นัย�กกว่�ง�นคร้ังทีแ่ล้ว คดิว่�ฉนัช�ร์จค่�จ้�งขึน้เพร�ะอะไรเล่�” 

เลนยะอธิบ�ยพร้อมบ่นไปด้วยย�มนึกถึงก�รเล่นตัวของต�เฒ่�อิเคดะ

เรื่องค่�จ้�งเธอ 

เด็กส�วก้มตัวเก็บก้อนหินใกล้ๆ เท้� ก่อนใช้นิ้วโป้งดีดมันออกไป

นอกเขตอ�คม และเสี้ยววิน�ทีต่อม� ใยข�วก็พุ่งปกคลุมหินทั้งก้อนอย่�ง

ฉบัไว เปิดโอก�สให้เจ้�ของนยัน์ต�สนีำ�้เงนิจับทศิท�งทีม่�ของก�รโจมตีได้ 

เร็วเท่�คว�มคิด เธอร่�ยอ�คมส่งยันต์ในมือไปยังจุดท่ีใยแมงมุม

โจมตีม�ฉับพลัน 

แผ่นยันต์พุ่งผ่�นอ�ก�ศว่�งเปล่� ไม่สัมผัสโดนสิ่งใด แต่มันทำ�ให้

เธอเหน็เง�ดำ�ใหญ่โตทีเ่คลือ่นไหวอยูเ่หนอืยอดไม้บนหวัไม่ไกลนกัได้เป็น

ครั้งแรก

และจ�กก�รดดีหนิเพือ่ห�ทศิท�งโจมต ีพอจะได้ข้อมลูเพิม่เตมิด้วย

ว่�มันกำ�ลังระแวงไม่แพ้พวกเธอ เพร�ะปฏิกิริย�โต้ตอบของเจ้�สึจิคุโมะ

ฉบัไวม�กจนไม่รอบคอบ ไม่ดแูม้แต่นดิเดยีวว่�ของทีถ่กูดดีออกม�เป็นแค่

หินก้อนเล็กๆ แต่จู่โจมทันที 

นัน่หม�ยถงึมนัพุง่สม�ธทิัง้หมดม�ทีพ่วกเธอจนหมด ไม่เหลอืพืน้ที่

ว่�งในสมองให้คิดอะไรม�กนัก 

เลนยะยังคงพย�ย�มวิเคร�ะห์ข้อมูลที่ได้ม� ทว่�ต้องหยุดก�ร

ทบทวนเพยีงเท่�นัน้ เมือ่อยู่ๆ  เสยีงแหบห้�วห�ทีม่�ที่ไปไม่ได้แทรกคว�ม

เงียบขึ้นม�

“หมอผี…แกเป็นหมอผีสินะ กลิ่นอ�คมเหม็นหึ่ง น่�รังเกียจ” 

เป็นคำ�ทักท�ยแรกจ�กศัตรูอย่�งไม่ต้องสงสัย อ�จเพร�ะเป็น 

ครั้งแรกที่เธอโจมตีมันกลับ มันเลยพย�ย�มส่งเสียงเพื่อสร้�งแรงกดดัน 

และข่มขวัญให้ม�กขึ้น ซึ่งเด็กส�วก็ทักท�ยมันคืนทันทีเช่นกัน

“อ๋อ เปล่� ฉันเป็นส�วน้อยใสซื่อที่บังเอิญเดินหลงท�งในป่�

ระหว่�งปิกนิก” เธอตอบหน้�ต�ย ขณะกว�ดต�มองห�ที่ม�ของต้นเสียง 

และไม่ว�ยเสริมด้วยว่� “ในกระเป๋�มีแค่แซนด์วิชทูน่� ข้�วปั้น กับครีม
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ท�ผิว”

“ป�กกล้�นักนะ นังเด็กอวดดี” เสียงคำ�ร�มดุดันสวนกลับม�ทันที 

เมื่อมนุษย์ตรงหน้�ประชดประชัน และกวนอ�รมณ์อย่�งน่�หงุดหงิด

“ถ้�เห็นว่�ฉันกำ�ลังทำ�อะไรอยู่ แกก็ไม่น่�ถ�มคำ�ถ�มโง่ๆ ต้ังแต่

แรกนะ”

ท�โร่อย�กมอบถ้วยนกัยัว่โทสะให้ยยัหมอผข้ี�งตวัเดีย๋วนีเ้ลยจรงิๆ 

ไม่ว่�จะสถ�นก�รณ์ไหนหรือศัตรูเป็นใคร เจ้�หล่อนก็ทำ�ให้กล�ยเป็นแค่

ตัวตลกได้ในพริบต�

และก�รกวนประส�ทของเลนยะก็ได้ผลทันต� เพร�ะหลังก�ร 

ต่อป�กต่อคำ�นัน้ ใยสขี�วถกูพ่นตรงม�ยงัพวกเธออกีครัง้ ทว่�ครัง้นีแ้ทนที่

มนัจะโจมตอีย่�งตอนก่อนหน้� เส้นใยเหล่�นัน้กลบัพนักนัอยูร่อบตวัพวก

เธอ และก่อตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ จนมิดศีรษะในเวล�ไม่กี่วิน�ที โดยไม่ได ้

แตะต้องถึงเขตอ�คม แต่สร้�งเป็นรังไหมสีข�วคลุมทับหล�ยชั้น บดบัง

ทัศนียภ�พทั้งหมดจนสิ้น 

ตอนนี้หมอผีส�วและวิญญ�ณเด็กช�ย เหมือนตกอยู่กล�งกรงขัง

แคบๆ ในเขตอ�คมป้องกันของตัวเอง

“บ้�ชิบ!” เลนยะสบถ

เจ้�สจึคิโุมะตวันี้ไม่ยอมแม้แต่จะเข้�ใกล้ให้เหน็ตวั ป้องกนัก�รถกู

เล่นง�นในทุกท�ง และเวล�นี้ก็ยังห�ท�งขังพวกเธอไว้เพื่อรอเวล�ที่เขต

อ�คมสิ้นฤทธิ์ และจะจู่โจมทันที ซำ้�ใยพวกนี้ก็เหนียว แน่นหน�ม�ก กว่�

จะห�ท�งแหวกมันออกไปได้คงถูกเล่นง�นก่อน หรือห�กคิดใช้อ�คมเผ�

หรือทำ�ล�ยมัน พวกเธอที่อยู่ภ�ยในคงโดนย่�งสดเสียเอง

เธอคงไม่มีวันจับมันได้ง่�ยๆ อย่�งที่คิด แต่ก็แค่ไม่ง่�ยน่ะนะ…

เลนยะก้มตัวไปหยิบบ�งสิ่งที่คล้�ยกระบอกไม้ไผ่เล็กๆ หนึ่ง

กระบอกออกม�จ�กกระเป๋�เป้ และเริ่มใช้เท้�ลบรอยวงกลมบนพื้นที่ตน

สร้�งเป็นพื้นที่เขตอ�คมป้องกัน

“จะทำ�อะไรน่ะ” ท�โร่รีบถ�มทันที เมื่อเห็นว่�เลนยะเหมือนจะทำ�
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บ�งอย่�งที่ไม่น่�ไว้ใจ 

ซึ่งสัญช�ตญ�ณเข�ไม่ผิดสักนิด เมื่อเธอตอบง่�ยๆ แค่ว่�

“ก็ดับอ�คมป้องกันน่ะสิ”

อะไรนะ!...

กลิน่อ�คมทีห่�ยไปในกลุม่ก้อนใยข�ว ทำ�ให้ร่�งใหญ่โตรบีไต่ลงม�

เบือ้งล่�งอย่�งรวดเร็ว และกระโจนตวัเข้�ห�รังไหมจ�กใยของตน พร้อม

ฝังคมเขี้ยวโง้งๆ สองข้�ง ฉีกกระช�กอย่�งบ้�คลั่ง มั่นใจอย่�งเต็มที่ว่�

มนุษย์ในที่คุมขังของตนไม่ส�ม�รถร่�ยอ�คมใดได้ทันก่อนมันจะฝังคม

เขี้ยวบนตัวเธอ… 

“ออกม�!”

เสียงของเด็กส�วตะโกนสวนขึ้นม�จ�กภ�ยใน ส่งผลให้ร่�งใหญ่

ยักษ์บนรังไหมชะงักไปชั่วครู่ ก่อนบ�งอย่�งจะพุ่งพรวดผ่�นรอยข�ดของ

เส้นใยสขี�วทีมั่นฉกีทึง้ไว้เอง และฝังคมเขีย้วลงบนข�ข้�งหนึง่ของมนัด้วย

แรงกัดมห�ศ�ล 

“อ๊�กกก!” 

เจ้�สึจิคุโมะกรีดร้องลั่น เบิกนัยน์ต�ตื่นตะลึงมองสิ่งที่โจมตีมัน

อย่�งกะทันหัน

และผูท้ีฝั่งเขีย้วลงบนข�ปีศ�จร้�ย คอืสิง่มชีวีติหน้�ต�ร�วกบังผูสม

มังกร ขน�ดตัวใหญ่เกือบๆ ครึ่งหนึ่งของสึจิคุโมะ ซำ้�ยังมีผิวหนังหย�บ

กระด้�งขรุขระสีนำ้�เงินเข้ม จนร�วกับเป็นปีศ�จร้�ยอีกตน ทว่�ร่�งก�ย

ส่วนปล�ยสุดของสัตว์ประหล�ดตนนี้ กลับเชื่อมต่ออยู่กับกระบอกไม้ไผ่

เล็กๆ…ในมือของหมอผีส�ว

คุดะคิสึเนะ ปีศ�จสัตว์เลี้ยงของพวกคนทรง!

และในวิน�ทีที่ปีศ�จแมงมุมยังสับสนงุนงงกับก�รจู่โจมด้วยคุดะ-

คสิเึนะของมนษุย์ในรังไหม หวัใจมนักต้็องร่วงวบูยิง่กว่�เดมิ เมือ่รอยข�ด

ของใยแมงมุมที่มันฉีกกระช�กไว้เพื่อจะเข้�ไปกินมนุษย์ข้�งใน ปร�กฏ

นยัน์ต�สนีำ�้เงนิคู่หนึง่มองลอดผ่�นออกม�อย่�งมุง่หม�ย ร�วกบัสตัว์ร้�ย
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ที่จ้องมองเหยื่ออันโอชะ พร้อมประโยคคำ�พูดเฉียบเย็นแต่แฝงด้วยรอย

เย้ยหยันว่� 

“จับตัวได้แล้ว”

แมงมุมดนิหว�ดผว�อย่�งที่ไม่เคยเป็นม�ก่อนในชวีติ แล้วพย�ย�ม

ดิน้หน ีขณะเดก็ส�วทีอ่ยูภ่�ยในกม็องต�มร่�งของศตัรทูี่ได้เหน็ชดัเจนเป็น

ครั้งแรก

มนัคอืแมงมมุขนยุบ่ยับ่สนีำ�้ต�ลส้ม เหมอืนท�รนัทลู่�ยกัษ์ทีม่ขีน�ด

ตวัเท่�รถถงัทัง้คนั แต่ใบหน้�กลบัคล้�ยแมวทีม่เีขีย้วสองข้�งของแมงมมุ 

และดวงต�สี่คู่บนศีรษะ มิหนำ�ซำ้�เวล�นี้ที่เจ้�สึจิคุโมะพย�ย�มตะเกียก 

ตะก�ย ตวัดข�ปล้องๆ แปดข้�งไปม� ยิ่งทำ�ให้มันดูแปลกประหล�ด

ม�กกว่�เดิมอีกเท่�ตัว

เลนยะไม่ปล่อยให้ศัตรูหลุดจ�กก�รกัดยึดของคุดะคิสึเนะ เธอรีบ

ดึงยันต์ห้�แผ่นออกม� ร่�ยอ�คมในลำ�คอ และป�ยันต์ทั้งหมดออกไปห�

เป้�หม�ย 

แผ่นกระด�ษลงอ�คมพุง่ตดิบนหวั และกล�งหน้�อกของร่�งใหญ่โต 

ที่ไม่อ�จหนีได้ 

ฟู่!

ควันสีดำ�ค่อยๆ ลอยออกม�จ�กแผ่นยันต์ทั้งห้� ก่อนคว�มร้อนจะ

แผ่ขย�ยกว้�งจ�กกระด�ษลงอ�คม ร�วกับบริเวณนั้นมีไฟสุมและจี้ไว้ใน

ผิวหนังของมัน

“อ๊�กกก!” ปีศ�จร้�ยร้องลั่นซำ้�

“ข้�จะฆ่�แกซะ จะฉีกให้เป็นชิ้นๆ นังเด็กมนุษย์อวดดี!” เสียง 

แหบห้�วตะโกนมุ่งร้�ยหม�ยหัว ขณะดิ้นทุรนทุร�ยบนพื้น ระบ�ยคว�ม

เจ็บปวดทรม�นยิ่งกว่�เดิม 

เลนยะฉกีรงัไหมสขี�วออกม�จ�กเขตคมัภร์ีป้องกนั ขณะใช้มอืปัด

ใยแมงมุมที่ติดต�มเสื้อออกอย่�งไม่เร่งร้อน เมื่อเห็นว่�ศัตรูยังนอนกอง

อยู่เบื้องหน้� และไม่อ�จหนีไปไหนได้ เธอปร�ยนัยน์ต�สีนำ้�เงินตำ่�ไปยัง
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ร่�งใหญ่โตบนพื้น แล้วตีสีหน้�สงสัย

“หือ น่ีเหรอสจิึคโุมะ…เพิง่เคยเหน็ตวัจริงคร้ังแรก ตวัไม่ใหญ่อย่�งที่ 

คิดเลยนะเนี่ย”

“มีตัวใหญ่กว่�นี้อีกเหรอ!” ท�โร่ร้องถ�มต�มหลังทันใดกับคำ�

วิจ�รณ์นั่น

“เห็นในหล�ยๆ ตำ�น�นบันทึกว่�แมงมุมดินร้�ยก�จม�ก” หมอผี

ส�วยงัยนืประเมินอกีฝ่�ย ขณะสนันษิฐ�นเรยีบเฉยกบัตวัเอง “หรอืเพร�ะ

เพิ่งหลุดจ�กผนึก แล้วยังไม่ได้กินพลังชีวิตคนม�กพอถึงเป็นแบบนี้”

ไฟคว�มเคียดแค้นคุกรุ ่นในดวงต�กลมโตดำ�มืดสี่คู ่ของร่�งสี

นำ้�ต�ลส้มแทน เมื่อถูกเหยียดหย�มด้วยก�รวิเคร�ะห์อย่�งเฉยช� และ

ส�ยต�ผิดหวังจ�กเด็กมนุษย์ที่มองม�เหมือนมันเป็นแค่อะไรสักอย่�งท่ี

ทำ�ให้เธอเสียเวล� 

วูบ!

แมงมุมยักษ์เรียกแรงเฮือกใหญ่ของตนขึ้นม�อีกครั้ง สะบัดก�ย

ออกจ�กพื้น และกระช�กข�ปล้องๆ ของมันข้�งหนึ่งที่ถูกกัดไว้ให้หลุด

จ�กคุดะคิสึเนะ แรงกระช�กฉีกเนื้อข�มันให้ห�ยไปส่วนหนึ่ง แต่คว�ม

เคียดแค้นมมี�กกว่�คว�มเจ็บ มนัพุง่ตวั อ้�ป�กพร้อมคมเขีย้วเข้�ห�ศรีษะ

ของหมอผสี�ว เลนยะถอยเท้�ออกไป แต่ระยะใกล้เกนิจะหลบพ้น ขณะที่

ท�โร่เบิกต�กว้�งตะลึงค้�งอยู่ในอ�คมป้องกัน

กร๊อบ!

เสียงเขี้ยวบดเนื้อและกระดูกดังขึ้นทั่วบริเวณ เหมือนหัวของใคร

สักคนถูกกัดกินเข้�ไป…ทว่�ศีรษะของเลนยะที่ควรเข้�ไปอยู่ในป�กและ

ถกูเจ้�แมงมมุขยีจ้นแหลกเละ กลบัยงัอยูท่ีเ่บือ้งหน้� และนยัน์ต�สนีำ�้เงนิ

ที่มันเกลียดชังยังคงจ้องนิ่งม� ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนใด 

และวิน�ทีต่อม�มันก็ได้ยินเสียงเบียดเสียดของเขี้ยวท่ีข้�งหูตน 

ต�มด้วยเสียงขู่ตำ่�ที่ประชิดใกล้อย่�งน่�ตระหนก ในเวล�นั้นแมงมุมดิน

ถึงเพิ่งตระหนักได้ ว่�สิ่งที่ถูกกัดจนจมเขี้ยวจริงๆ นั้น…คือต้นคอของมัน
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เอง!

เพียงชั่วเสี้ยววิน�ทีที่แมงมุมดินสะบัดเจ้�คุดะคิสึเนะหลุดออกม�

ได้ สัตว์ประหล�ดของหมอผีตัวนี้ก็ตวัดตัวต�มม�ขยำ้�คอปีศ�จร้�ยด้วย

คว�มเร็วน่�เหลือเชื่อ และก่อนที่ร่�งใหญ่โตจะถึงตัวเจ้�น�ยของมัน  

คุดะคิสึเนะยักษ์ก็กัดล็อกตัวปีศ�จร้�ยได้ทันท่วงทีอย่�งแข็งแกร่ง 

เจ้�สึจิคุโมะตัวแข็งทื่อ เร่ิมซึมซับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนช้�ๆ…อ�จถูก

ของหมอผีส�ว มันยังแข็งแรงไม่พอ พลังชีวิตยังไม่ถูกเติมเต็ม และก�ร

เพิ่งตื่นก็ทำ�ให้อำ�น�จที่มีหดห�ยไป

และยิ่งเห็นว่�ในมือของมนุษย์ตรงหน้�สะบัดแผ่นยันต์สองแผ่น 

ขึ้นม� เลือดในก�ยมันยิ่งเย็นเฉียบ 

“อ๊�กกก!” คว�มหว�ดกลวัพุง่เข้�ม�กล�งอก เป็นครัง้แรกทีปี่ศ�จ

แมงมุมรูส้กึเหมอืนตนเป็นเหยือ่โง่เขล�ทีพุ่ง่เข้�ห�กบัดกัเอง และส่งผลให้

มันยิ่งเพิ่มก�รดิ้นรนม�กขึ้น 

เสี้ยววิน�ทีที่เลนยะว�ดแขนขึ้น เตรียมป�ยันต์ในมือตนออกไป 

ร่�งยักษ์ขนยุ่บยั่บสีนำ้�ต�ลส้มก็ยิงใยจ�กป�กเข้�ใส่ตัวเธอเพื่อหนีต�ย 

สุดชีวิต

“โธ่เว้ย!” เลนยะสบถอย่�งขัดใจ กระโดดดีดตัวไปด้�นหลังพร้อม

เบี่ยงก�ยหนี 

คว�มหว�ดกลัวของศัตรูทำ�ให้ใยสีข�วไร้ประสิทธิภ�พ ไม่เหนียว

แน่นหรือแข็งแกร่งเท่�เดิม แต่มันก็ขัดขว�งก�รลงมือของเธอได้ เมื่อมัน

พุ่งม�พันช่วงแขนและหัวไหล่ข้�งขว�ที่เธอจะป�ยันต์ออกไป ซำ้�ยังผลัก

ตัวเธอให้ห่�งม�กกว่�เดิม

และวิน�ทีนั้นร�วกับพระเจ้�เข้�ข้�งเจ้�ปีศ�จร้�ย เมื่อหมอผีส�ว

ที่ถูกดันให้ถอยไปเรื่อยๆ หยุดอยู่ที่ริมขอบเหวตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้

ฉบัพลนันัน้คว�มลงิโลดปร�กฏขึน้ในใจของแมงมมุยกัษ์ แม้ยงัถกู

กัดยึดด้วยคุดะคิสึเนะที่ต้นคอ ทว่�ปีศ�จร้�ยก็ไม่คิดปล่อยให้โอก�สของ

ตนหลุดมือ และในจังหวะที่เด็กส�วยังไม่ทันตั้งตัว หรือรู้ตัวว่�ท่ียืนของ
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ตนสิ้นสุดแล้ว แมงมุมดินก็พ่นใยเข้�ใส่เธออีกรอบ

และเพียงเล็กน้อยที่เด็กส�วถอยหลัง ข�ของเธอก็ตกวูบลงไปยัง

ขอบท�งมรณะ และเสยีงเดยีวที่ได้ยนิก่อนทีเ่ธอจะตกลงไป คอืเสยีงของ

ก้อนดินที่แตกออกต�มแรงของนำ้�หนักเท้�

“เลนยะ!” ท�โร่ทีย่งัอยู่ในเขตอ�คมร้องต�มด้วยคว�มตกใจสดุขดี 

ไม่ค�ดคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งที่ฝ่�ยได้เปรียบคือเลนยะอย่�งไม่ต้องสงสัย 

ทว่�เพยีงเสีย้ววนิ�ทก่ีอนคนเป็นหมอผจีะหง�ยหลงัลงไปทีข่อบเหว 

นยัน์ต�สนีำ�้เงนิทีส่่งตรงม�จ�กเดก็ส�วกลบัเรืองว�วอย่�งม�ดหม�ย ทัง้ที่

ร่�งก�ยกำ�ลังร่วงหล่น

และดวงต�นัน่ของท�ย�ทโซเคนโยตรงึแมงมมุยกัษ์ไว้กบัทีเ่หมอืน

ถูกแช่แข็ง

ทั้งที่กำ�ลังตกจ�กหน้�ผ� ทั้งที่ควรจะหว�ดกลัวต่อเหตุก�รณ์และ

คว�มต�ยเบือ้งหน้� ทว่�เธอยงัจ้องมองมนักลบัด้วยนยัน์ต�สนีำ�้เงนิเหีย้ม

เย็น ร�วกับดวงต�นั้นกำ�ลังพูดว่�…‘ฉันจะล�กแกลงนรกด้วย’

ตูม!

ไม่ทันสิน้คว�มคดิ คว�มร้อนระอกุล็กุล�มไปทัว่ท้องของร่�งแปดข� 

ต�มด้วยก�รระเบิดใต้ท้องของปีศ�จร้�ยจนเสียงสนั่นกัมปน�ท 

เจ้�สึจิคุโมะถูกแรงอัดมห�ศ�ลผลักกระเด็นออกไป พร้อมกันนั้น

คุดะคิสึเนะที่คอของแมงมุมยักษ์ก็กระช�กเนื้อก้อนใหญ่ท่ีต้นคอมัน

เป็นก�รสั่งล�ครั้งสุดท้�ย ก่อนปล่อยให้ปีศ�จร้�ยพุ่งหล�วไปสู่หน้�ผ�

เบื้องหน้� 

และในช่วงเวล�ทีค่ว�มสบัสนครอบงำ�ปีศ�จแมงมมุเพร�ะเหตกุ�รณ์

ระเบดิไม่ค�ดฝัน มนักเ็หน็เศษยนัต์ทีก่ำ�ลงัมอดไหม้ไปกบัเพลงิร้อนถกูพดั

ม�ต�มลม เฉียดใบหน้�มันไป 

คำ�ตอบทุกอย่�งชัดเจนว่�เกิดอะไรขึ้น เมื่อภ�พของหมอผีส�วท่ี

ถือแผ่นยันต์สองแผ่นค้�งไว้ตั้งแต่ตอนแรกปร�กฏขึ้นในหัว และเด�ได ้

ไม่ย�กเลยว่�ในวนิ�ทสีดุท้�ยก่อนเธอจะตกลงไป กย็งัคงป�แผ่นอ�คมนัน้
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ใส่ศัตรูได้

ทว่�นั่นก็ยังไม่น่�ตกใจเท่�บ�งสิ่งที่มันเหลือบต�ไปเห็นที่ด้�นข้�ง

ตัว และย�มนั้นแมงมุมยิ่งช็อกนิ่ง เมื่อสิ่งที่กระเด็นต�มมันม�ด้วย คือ

ท่อนข�ของตัวมันเอง และเป็นท่อนข�ถึงส�มข้�งที่ข�ดสะบั้นไปต่อหน้�

ต่อต� พร้อมท้องช่วงล่�งหนึ่งในส�มที่ฉีกข�ดจนเศษเนื้อกระจัดกระจ�ย

เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ ส่งผลให้เลือดสีดำ�ของมันส�ดไปทั่ว

อยู่กล�งเวห� เหมือนดอกไม้ไฟสีร�ตรีกลิ่นชวนคลื่นเหียน 

“อ๊�กกก!” แมงมมุยกัษ์แผดเสยีงกกึก้อง เสยีขวญัอย่�งสดุขดี เมือ่

ร่�งก�ยของตนถูกทำ�ร้�ยจนแทบไม่เหลือสภ�พ และเพิ่งเข้�ใจถึงดวงต�

สนีำ�้เงนิของเจ้�หมอผทีีม่องมนัด้วยคว�มหม�ยชดัเจนว่� ‘มนัต้องตกนรก

พร้อมเธอ’ 

แต่ทกุอย่�งส�ยไปแล้วทีจ่ะตระหนกัได้ เมือ่มนัลอยละลิว่ ร่�งก�ย

ที่ไร้ก�รยึดเหนี่ยวร่วงไปพร้อมเด็กส�วที่มันโจมตี

กึก!

กินเท็นชิหยุดฝีเท้�ร�วกับถูกมือล่องหนจับยึดไว้ เมื่ออยู่ดีๆ คว�ม

รูส้กึกงัวลอย่�งไม่มสี�เหตกุแ็ทรกขึน้ม�ในหวั มนัเป็นสญัช�ตญ�ณทีร้่อง

เตือนถงึบ�งอย่�งที่ไม่สูด้นีกั โดยเฉพ�ะเมือ่ตลบัย�ในมอืเหมอืนสัน่ระรกิ

เองได้

“…เมื่อกี้ยังกับข้�ได้ยินเสียงท่�นท�โร่?” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มหัน

หลังกลับไปมองเส้นท�งที่เดินผ่�นม� หลังกินเท็นชิหยุดเดิน

และนั่นเหมือนจะเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันคว�มผิดปกติที่เข�สัมผัสได้

ม�กขึ้น จนสุนัขป่�หนุ่มต้องผินใบหน้� หรี่นัยน์ต�สีเท�เพ่งมองขอบเหว

อีกฝั่งที่พวกเลนยะน่�จะอยู่…

ตูม!

และไม่ทนัได้เพ่งสำ�รวจอย่�งละเอยีด เสยีงระเบดิดงัสนัน่กส็ะท้อน

ขึ้นทั่วป่� ขณะวิญญ�ณซ�มูไรก็ตะโกนก้องขึ้นข้�งตัวอย่�งตื่นตระหนก
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“นั่นมันท่�นเลนยะ!” 

เพยีงเท่�นัน้ร่�งสงูสง่�กไ็ม่เสยีเวล�ดเูหตกุ�รณ์อะไรอกี เข�หมนุ

ก�ยและวิ่งออกไปด้วยคว�มเร็วจนเหมือนห�ยตัว ขณะที่ห�งต�ก็เห็นว่�

อกีฝ่ังของเหวลกึ มร่ี�งของเลนยะเพิง่ตกวบูจ�กหน้�ผ� และมเีจ้�สจึคิโุมะ

ลอยต�มไปด้วยติดๆ 

ทาโร่ทีย่งัอยูใ่นอาคมป้องกนัปล่อยโฮลัน่ หลงัชอ็กค้างไปชัว่ขณะ

หนึ่งกับภ�พของเลนยะที่ห�ยไปจ�กขอบผ�นั่น

เลนยะห�ยไปแล้ว ห�ยไปแล้ว ทำ�ไมมนัง่�ยด�ยแบบนัน้ ทำ�ไมทกุ

อย่�งมันรวดเร็วได้ขน�ดนั้น ทั้งที่เมื่อกี้เธอยังสู้กับเจ้�แมงมุมยักษ์นั่นอยู่

เลย ยงัร่�ยอ�คมป้องกนัเข�อยูเ่ลย ยงัเพิง่ทะเล�ะกบักนิเทน็ชแิละโยช-ิ 

ฮ�ระอยู่เลย แล้วทำ�ไมแค่เสี้ยววิน�ทีเดียว แค่ชั่วอึดใจเดียว เธอก็… 

ไม่นะ อย่�พูดนะ…อย่�คิดเด็ดข�ด!

ผน้ีอยไม่กล้�แม้แต่จะนกึถงึคำ�ทีท่ำ�ให้ตนหว�ดกลวัทีส่ดุ เพร�ะถ้�

เพียงยอมรับมันละก็ เข�ต้อง… 

ฟ้�ว!

“ห�!?” วญิญ�ณในอ�คมป้องกนัทีย่งันัง่นิง่ค้�ง สะบดัใบหน้�ชืน้ๆ 

ต�มเง�ดำ�ที่เคลื่อนไหวผ่�นส�ยต�ไป และชั่ววิน�ทีหนึ่งเข�คิดว่�ตนเห็น

แผ่นหลังกว้�งพร้อมเส้นผมสีดำ�ย�วสย�ยที่คุ้นเคย ก่อนสิ่งนั้นหรือคน 

คนนั้นจะห�ยลับไปตรงหน้�ผ�ต่อหน้�ต่อต�ผีน้อยอีกคน 

ท�โร่ทำ�ได้แค่คร�งเนิบช้�อย่�งตะลึงค้�ง 

“กิน…เท็นชิ?” 

“โอ๊ย!” เสยีงอทุานด้วยความเจบ็ดงัจากเดก็สาวทีเ่พิง่ตกลงมาจาก

หน้�ผ� เมื่อทันทีที่เธอและเจ้�แมงมุมร่วงจ�กขอบผ� หลังมือขว�ท่ีพัน 

ผ้�พนัแผลสขี�วกเ็พิม่อณุหภมูสิงูฉบัพลนั ทำ�ให้ทัง้แขนขว�ร้อนร�วกบัโดน 

ไฟลวก และสัมผัสได้ว่�มีบ�งอย่�งเคลื่อนไหวอยู่หลังมือนั่น
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อกัขระบนหลงัมอืกำ�ลงัมปีฏกิริิย�ต่อสถ�นก�รณ์เสีย่งต�ยของเธอ

ดวงตาทวารบาล บ้าเอ๊ย...ผนกึของพวกองเมยีวจกิระจอกเป็นบ้า!...

เลนยะสบถอย่�งหัวเสียในใจอย่�งเสียไม่ได้ แม้อยู่กล�งเวห� เพร�ะแรง

บีบรัดของกล้�มเนื้อบนหลังมือขว�มันเร่งถี่ และแสบร้อนจนเหมือนสิ่งที่

อยู่ภ�ยในกำ�ลังทุบทำ�ล�ยกรงขังออกม�

‘มัน’ กำ�ลังดิ้นรนเพื่อจะห�ท�งรอด เพร�ะรู้ดีห�กเธอเป็นอะไร

ขึน้ม� ‘มนั’ กจ็ะต้องเป็นไปด้วยเช่นกนั ถงึได้พย�ย�มจะออกม�สดุกำ�ลงั 

เพื่อช่วยชีวิตเธอ…

นั่นสิ ช่วยชีวิต!

เลนยะนิง่คดิชัว่อดึใจ…ถ้�แค่คร้ังเดยีวล่ะ…แค่ใช้มนั เธอกจ็ะรอด…

แค่ครัง้เดยีว แค่คร้ังเดยีวเท่�นัน้…เธอยงัไม่อย�กต�ย ไม่อย�ก ไม่ใช่ตอนนี้ 

ไม่ใช่ที่นี่ ไม่ใช่ด้วยสภ�พนี้ เธออย�กจะรอด ต้องรอด และรอดเท่�นั้น

คว�มคิดมุ่งหม�ยทำ�ให้เลนยะตวัดมือขว�ตนขึ้นม� มันยังบีบรัด 

และเหมอืนกำ�ลงักดักนิแรงและพลงัของเธอไปเรือ่ยๆ กระนัน้เธอกย็กมอื

ซ้�ยเตรียมกระตุกปมที่ผูก เพื่อดึงผ้�พันแผลสีข�วออก…

‘ข้าเป็นแค่ดวงวญิญาณ กอดท่านไม่ได้ สมัผสัท่านไม่ได้ หยดุท่าน

ด้วยมอืคู่น้ีไม่ได้ ดงันัน้ข้าขอคำาสญัญาแทนได้ไหมขอรบั...ท่านช่วยสญัญา

ว่าจะไม่ใช้ ‘มัน’ อีก ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์เลวร้ายแค่ไหน ได้โปรดอย่า

ใช้ ‘มัน’ อีกเป็นครั้งที่สองนะขอรับ ท่านเลนยะ’

ถ้อยคำ�ของโยชฮิ�ระทีเ่หมอืนผ่�นม�น�นแสนน�นแล้วแทรกขึน้ใน

คว�มทรงจำ� และเข้�ม�หยุดยั้งมือที่กำ�ลังจะแกะผ้�สีข�วออกในฉับพลัน 

เลนยะต้องขบริมฝีป�กตนจนเจ็บ แล้วหลับต�แน่นร�วกับเจ็บใจ 

ทว่�สุดท้�ยกลับเปลี่ยนเป็นเหยียดยิ้มร�วกับดูแคลนทุกสิ่งในเวล�นี้แทน 

สัญญ�บ้�บอ และเธอก็ดันบ้�ไปรับป�ก…ทั้งที่รู้อยู่ว่�โลกของเธอ 

มแีค่ตวัเธอเองคนเดยีวเท่�นัน้ มนัไม่มีใครยืน่มอืม�ช่วยเหลอือะไรได้ ถ้�

ไม่จดัก�รทกุอย่�งด้วยตวัเอง กม็แีต่จะต�ยกบัต�ย และเหมอืนเวล�นีเ้ธอ

ก็อ�จต้องต�ยจริงๆ ถ้�ไม่ใช้ ‘มัน’
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ทว่�คว�มคิดนั้นเหมือนยิ่งกระตุ้นให้คว�มแสบร้อนท่ีหลังมือขว�

ทวีขึ้น มันบีบรัดถี่เร็วเหมือนเสียงหัวใจที่เต้นกระหนำ่�ในอก จนเธอต้อง

กอดกมุมอืสองข้�งไว้แนบก�ย แล้วขดตวัเป็นวงกลมระบ�ยคว�มทรม�น 

รอเพียงเวล�ที่ร่�งจะดิ่งกระแทกพื้น

อย่าสาระแนจะออกมาเดด็ขาด!…อย่�ม�ทำ�เป็นรูด้ว่ี�เธอหมดท�ง

รอด หรือรู้ว่�ไม่มีใครหน้�ไหนม�ช่วยคนอย่�งเธอ…เออ มันไม่มีและไม่มี

ทางจะมี ถ้ารู้แล้วก็อยู่เงียบๆ และยอมรับความจริงไปซะไอ้แขนโง่...

“ส่งมือม�!”



“ส่งมือมา!”

นัยน์ต�สีนำ้�เงินเปิดโพลงขึ้นทันใด กับคำ�สั่งกร้�วท่ีแหวกเสียง

เสียดสีของส�ยลมในหูเข้�ม�

และทุกสิ่งที่คิดในหัวเหมือนถูกทุบแตกละเอียดตรงหน้� เมื่อภ�พ

ทีเ่ห็นผ่�นแดดทีส่�ดจ้�จนต้องหร่ีนยัน์ต�มอง คอืร่�งสงูสง่�ของเจ้�ปีศ�จ

แห่งป่�กักปีศ�จที่วิ่งดิ่งลงม�ต�มหน้�ผ�สูง ไล่ต�มเธอม�ติดๆ พร้อมกับ

ยื่นมือม�ให้สุดแขน 

มันเป็นช่วงเสี้ยววิน�ทีที่หมอผีส�วค้�งนิ่งจ้องมองใบหน้�คม 

เดด็เดีย่วนัน่ ก่อนทกุอย่�งจะกลบัม�เป็นเหมอืนเดมิ เมือ่คำ�สัง่จ�กเข�ยำ�้

ม�อย่�งดุดันสุดเสียง

“ส่งม�!”

หมับ!

เลนยะคว้�หมับที่มือใหญ่เบื้องหน้� ก่อนเจ้�ของมือจะดึงตัวเธอ

จนลอยสูง และรวบเข้�ม�ไว้บนอ้อมแขน

และเมื่อกระชับร่�งของเลนยะได้ แมงมุมยักษ์ที่บ�ดเจ็บส�หัสก็

16
มนุษย์และปีศาจ
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ตกกระแทกพื้นด้�นล่�งพอดี แรงหนักหน่วงจ�กขน�ดตัวกระแทกฝุ่นผง

ให้ตลบขึ้นสูง ทำ�ให้กินเท็นชิต้องทิ้งก�ยลอดผ่�นม่�นละอองดินพวกนั้น 

ก่อนยนัเท้�ลงพืน้อย่�งมัน่คง แขง็แกร่ง แล้วลกุขึน้ยนืต่อได้ทนัทโีดยไม่มี

ก�รเสียศูนย์ พร้อมยังกระชับเด็กส�วบนแขนแกร่งไว้ได้อย่�งดี 

และเข�ต้องก้มไปดูคนที่อุ้มค้�งไว้ เมื่อรับรู้ได้ว่�ถูกเธอจ้องมอง

ม� และพอสบนัยน์ต�สีนำ้�เงินนั่น เข�ก็รู้สึกเหมือนเธออย�กจะพูดอะไร

สักอย่�ง ซึ่งไม่น�นเธอก็เอ่ยขึ้นม�จริงๆ ว่�

“ห�ยไปแล้ว” 

สุนัขป่�หนุ่มขมวดคิ้วนิดกับประโยคนั้นของเลนยะ และไม่ทันได้

ไขข้อข้องใจ เธอกช็ีน้ิว้ไปท�งด้�นข้�งตวัเข� ซึง่เป็นจดุทีแ่มงมมุยกัษ์ตกลง

ม� ทว่�กลบัห�ยตวัไปจ�กตรงนัน้ ทิง้ไว้เพยีงรอยเลอืดสดีำ�ทีห่ยดเป็นท�ง

ย�วเข้�ไปในป่�อีกฝั่ง 

“ไอ้แมงมุมนั่นห�ยไปแล้ว เงินห้�ล้�นของฉันหนีไปแล้ว” เลนยะ

โพล่งใส่หน้�เข�ทันใด

สนัุขป่�หนุม่แทบจะเขวีย้งเดก็ในอ้อมแขนของตวัเองทิง้ซะเดีย๋วนัน้ 

ถ้�ไม่ตดิอ�คมทีป่ลอกคอละก…็เพิง่ผ่�นสถ�นก�รณ์เสีย่งเป็นเสีย่งต�ยม� 

เจ้�หมอผีส�วยังนึกถึงอยู่ได้แค่เรื่องเดียว…มันใช่เวล�ไหม 

แล้วไอ้ท่�ท�งเจ็บปวดทรม�นกล�งอ�ก�ศก่อนหน้�นัน้มนัคอือะไร 

ไหนจะหน้�ต�ที่ดูอดกลั้นอย่�งม�กม�ย และเหนืออื่นใด ดวงต�สีนำ้�เงิน

ที่มองม� ซึ่งฉ�ยทั้งคว�มไม่เชื่อ สับสน งุนงง เมื่อเห็นเข�อยู่ตรงหน้� 

รวมถึงวูบหนึ่งร�วกับมันปร�กฏรอยโล่งอก และคล้�ยกับจะร้องไห้… 

โกหกอีกรึไง…

“เฮ้! ฟังอยู่รึเปล่� ฉันบอกว่�มันหนีไป…โอ๊ย!”

กนิเทน็ชปิล่อยมอืทีอุ่ม้เลนยะในทนัทอีย่�งไม่ลงัเล จนร่�งของเธอ

หล่นไปกระแทกพื้นดังตุบ! เมื่อเจอถ้อยคำ�ไม่ดูสถ�นก�รณ์จ�กเด็กส�ว

อีกรอบ 

“ทำ�แบบนี้ทำ�ไมเนี่ย ให้ต�ยสิ!” เลนยะโวยไล่หลังกินเท็นชิขณะ
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โอดครวญเป็นระยะ ก่อนยกตัวม�นั่งลูบบั้นท้�ยของตัวเองป้อยๆ โดย

สุนัขป่�หนุ่มไม่คิดสนใจจะดูอ�ก�รอีก และเลือกจะเมินเฉยแทน

แต่คำ�บ่นกระปอดกระแปดกเ็งยีบลง เมือ่หมอผสี�วเหน็ว่�สนุขัป่�

หนุ่มปิดก�รรับรู้เรื่องเธอโดยสมบูรณ์ 

จ�กท่�ท�งทีเ่จบ็ปวดกบัก�รถกูโยนลงพืน้ เลนยะกก็ลบัม�นัง่นิง่ๆ 

เลิกสนใจสะโพกที่ระบม แล้วก้มดูหลังมือขว�ตนแทน 

และไม่น�นกก็ำ�มนัแน่น ถอนใจระบ�ยคว�มกงัวลออกไป ยอมรบั

ว่�โล่งอกที่เจ้� ‘สิ่งนั้น’ ยังไม่ส�ม�รถดิ้นรนออกม�ได้ ซึ่งทำ�ให้เธอต้อง

เงยขึน้ไปมองแผ่นหลงักว้�งของสนุขัป่�หนุม่ทีเ่พิง่ช่วยเธอไว้อย่�งเงยีบงนั

นำ้าสีใสที่มีกลิ่นแอลกอฮอล์จางๆ ไหลลงคอเด็กสาวเรือนผม 

สีนำ้�ต�ลประบ่� เมื่อเธอดื่มเจ้�สิ่งนั้นจ�กขวดทรงนำ้�เต้�เล็กๆ สีข�วขุ่น 

ที่น่�จะบรรจุของเหลวได้ไม่เกินส�มอึกใหญ่

เลนยะรีบกำ�มือขว�ที่มีผ้�สีข�วพันแน่นของตนหลังจ�กกลืน

ของเหลวลงคอจนหมด ริมฝีป�กขยับพึมพำ�ไร้สุ้มเสียงเพ่ือท่องบทสวด

บ�งอย่�งร�วกับไม่อย�กให้ใครได้ยิน ขณะนิ้วชี้มือซ้�ยก็ขยับว�ดอะไร

บ�งอย่�งบนหลังมือขว�ไปด้วย

“ทำ�อะไรน่ะ” คำ�ถ�มจ�กวญิญ�ณช่�งสงสยัสะกดิให้เลนยะละจ�ก

บทสวดครำ�่เคร่งของตน แล้วปร�ยต�กลบัไปสบดวงต�สดีำ�คูโ่ตทีเ่จ้�ของ

ยังเอียงคอมองเธอจ�กด้�นหลัง 

“เล่นเกมชื่อ ใครหุบป�กได้น�นที่สุด คนนั้นชนะ” หมอผีส�วตอบ 

พร้อมส่งส�ยต�เหยียดๆ ม�ให้รู้ว่�ใครเป็นคนแรกที่แพ้ในเกมนี้ไปแล้ว 

วิญญ�ณเด็กช�ยทำ�แก้มป่องกับคำ�ตอบน่�โมโหทันที

“พิธีกรรม”

ท�โร่ต้องหนัขวบัไปมองใบหน้�รูปสลกัไร้อ�รมณ์ของกนิเทน็ชทินัที 

เมื่อได้รับคำ�ตอบเรียบเย็นจ�กเข�แทน ในขณะท่ีหมอผีส�วกลอกต�ขึ้น

ด้วยคว�มเบื่อหน่�ย 
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ขน�ดว่�เธอพย�ย�มเงียบที่สุด เลือกเดินรั้งท้�ย หูหม�นั่นก็ยัง

ได้ยินอีก

“พิธีกรรมเหรอครับ” ผีน้อยถ�ม

กินเท็นชิพยักหน้�นิด “เมื่อกี้เจ้�ดื่มส�เก และท่องบทสวดพิธี 

ปิดผนึก…ขององเมียวจิ” 

นยัน์ต�คมเฉยีบมองข้�มไหล่ม�ยงัเดก็ส�วหลงัถ้อยคำ�นัน้ ร�วกบั

จงใจเน้นยำ้�ให้ทุกส�ยต�กลับไปสนใจ และทำ�ล�ยคว�มพย�ย�มท่ีจะ

ปกปิดของเธอลง

ซึ่งได้ผล เมื่อโยชิฮ�ระหันม�เบิกนัยน์ต�โต แล้วถ�มอย่�งร้อนรน

ทันใด 

“พิธีปิดผนึก ท่�นเลนยะ!?”

“ก็แค่กันไว้ดีกว่�แก้ ไม่ต้องชักสีหน้�ตื่นตูม” เลนยะดักคอไว้ก่อน

ทนัท ีรูส้กึฉนุนดิๆ กบัปฏกิริยิ�ของโยชฮิ�ระ ทีท่ำ�ให้เธอน่�สงสยักว่�เดมิ 

แต่ในเมื่อทุกคนสนใจมันแล้ว เธอก็ขี้เกียจจะปิดบังอีก

หมอผีส�วขยับมือซ้�ยว�ดต่อพร้อมบทสวดงึมงำ� ยังไม่อ�จไว้ใจ

ผนึกบนหลังมือของตนได้ เพร�ะตั้งแต่ตกจ�กหน้�ผ�ลงม� มันก็ทำ�ให้

เธอรู้ว่�ผนึกนั้นเปร�ะบ�งขน�ดไหน ก�รทำ�พิธีกรรมผนึกซำ้�แบบง่�ยๆ 

อย่�งตอนนี้ที่เธอกำ�ลังทำ�อยู่ เพียงเพื่อให้ว�งใจขึ้นเท่�นั้น

“แต่เธอยังไม่บรรลุนิติภ�วะนี่ ดื่มได้ด้วยเหรอ” ผีน้อยท้วงขึ้นเมื่อ

เพิ่งคิดได้ว่�ไอ้ส�เกก็เหล้�ดีๆ นี่เอง

“แค่ของประกอบพิธี” ส�เกถือเป็นส่วนสำ�คัญในก�รประกอบ

พิธีกรรมต่�งๆ ของศ�สน�ชินโต จัดเป็นสิ่งมีอำ�น�จท�งอ�คมอย่�งหนึ่ง 

และขวดนี้ที่เธอได้ม�ก็ร�ค�ไม่ใช่ถูกๆ 

ห�กแม้วิญญ�ณเด็กช�ยจะไม่ติดใจเร่ืองมือขว�เธอเท่�กับของท่ี

เธอดืม่ ทว่�วญิญ�ณประจำ�ตระกลูอย่�งโยชฮิ�ระกลบัมสีหีน้�เคร่งเครยีด 

และยังคงไต่ถ�มอย่�งไม่คล�ยกังวล

“ท่�นเลนยะ เกิดอะไรขึ้นตอนตกจ�กหน้�ผ�หรือขอรับ” 
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“ก็โหม่งโลกน่ะสิ” เด็กส�วตอบอย่�งไม่ใส่ใจ 

แต่นัยน์ต�สีอำ�พันยิ่งหรี่ลงมองอย่�งกดดันขึ้น 

“นอกจ�กนั้นล่ะขอรับ” 

“เจ็บก้นเพร�ะถูกโยนลงพื้น” ไม่ว่�เปล่� แต่ยังมองตรงไปยัง 

สุนัขป่�หนุ่ม ชี้ชัดว่�ใครเป็นคนทำ�ให้เธอเจ็บก้น

โยชิฮ�ระถอนใจเหนื่อยหน่�ยกับคำ�ตอบไม่ตรงคำ�ถ�ม แล้วสำ�ทับ 

“นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะขอรับ” 

“ฉนักเ็ล่�เร่ืองจริงล้วนๆ ถ�มไอ้ลกูหม�ส ิมนัเป็นคนโยนฉนัลงพืน้

เองกับมือ”

คำ�ขอบคณุไม่ม ีแล้วยงัจะห�เร่ืองเข�ซำ�้…กนิเทน็ชเิป็นอกีคนทีต้่อง

ระบ�ยลมห�ยใจอย่�งเอือมระอ� เมื่อเจ้�หล่อนเบี่ยงประเด็นม�เรื่องถูก

เข�ทำ�ร้�ยโดยสมบูรณ์

เอ�เถอะ เร่ืองมอืขว�ของเธอจะยงัไงกช่็�ง มนัไม่ได้เกีย่วกบัเข�…

ไม่มเีหตผุลอะไรต้องไปต่อป�กต่อคำ�กบัมนษุย์ทีเ่ข�ไม่คดิส�นสมัพนัธ์ให้

ยืดย�ว เพร�ะสักวันหนึ่งเข�กับหมอผีส�วก็ต้องต่�งคนต่�งอยู่

นักปร�บปีศ�จและปีศ�จยืนอยู่คนละเส้นท�งม�ตั้งแต่กำ�เนิด  

ดังนั้นปัญห�ของเธอไม่ใช่ปัญห�ของเข�

“ท่�นเลนยะ…”

“ตรงนี้เลือดกองใหญ่เป็นพิเศษ เร�น่�จะใกล้ถึงตัวแล้ว” เลนยะ

แทรกคำ�ของโยชิฮ�ระก่อนเข�จะพูดจบ จนวิญญ�ณประจำ�ตระกูลทำ�ได้

แค่อ้�ป�กค้�งไปชั่วครู่ แล้วถอนใจหนักๆ ทีหนึ่ง เมื่อรู้ว่�เธอจงใจเบี่ยง

ประเด็นเข� และจำ�ต้องก้มไปมองคร�บสีดำ�หนืดๆ เกรอะกรังอยู่บนโคน

ต้นไม้ใหญ่ไม่ไกล ต�มส�ยต�ของเด็กส�ว 

ซึ่งลักษณะรอยคร�บเหมือนมีสิ่งหนึ่งล้มพิงกับต้นไม้ และค่อยๆ 

รดูก�ยไปต�มลำ�ต้นจนล้มลงกองกบัพืน้ ทำ�ให้นำ�้สดีำ�ล�กย�วเป็นแนวดิง่

อยู่ที่พฤกษ�ใหญ่ ซึ่งนำ้�สีดำ�หนืดๆ นี้เป็นเลือดของเจ้�สึจิคุโมะอย่�ง 

ไม่ต้องสงสัย 
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คิดไม่ผดิทีพ่วกเข�เลอืกเดนิเข้�ม�ในส่วนทีเ่ป็นถำ�้ ซึง่มกัเป็นแหล่ง

อ�ศัยของแมงมุมดิน

และเลนยะคงต้องเร่งมือ เพร�ะท้องฟ้�เริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มของ

ย�มเย็น บ่งบอกว่�ใกล้มืดเต็มที ซึ่งคนอย่�งเธอไม่ยอมทำ�ง�นเกินหน้�ที่

และเวล�ที่กำ�หนดแน่ อีกทั้งสถ�นที่ที่ไม่คุ้นเคยจะทำ�ให้เธอเป็นฝ่�ยเสีย

เปรยีบและเสยีเวล�เพิม่ขึน้ ก�รเสีย่งเป็นอะไรทีห่มอผสี�วไม่พงึปร�รถน�

นัก

“อีกชั่วโมงฟ้�จะมืด” สุนัขป่�หนุ่มเงยมองท้องฟ้�เล็กน้อย ก่อน

ประเมินเวล�ให้เลนยะ เมื่อเห็นเธอขมวดคิ้วมองเบื้องบนอย่�งไม่ชอบใจ

นัก

“งั้นเร�คงหมดคำ�ถ�ม แล้วเริ่มห�จริงจังได้แล้วใช่ไหม” เป็น

ประโยคตดัสนิจ�กหมอผสี�ว ทำ�ให้วญิญ�ณซ�มไูรข้�งตวัและเข�จำ�ต้อง

ยอมรบัคำ�ตัดสนิน้ัน เมือ่รู้ว่�ไม่ดแีน่ทีจ่ะต้องทำ�ง�นในคว�มมดื โดยเฉพ�ะ

ในผืนป่�แบบนี้

และกว่�ครึ่งชั่วโมงที่พวกเธอต�มรอยเลือดของปีศ�จแมงมุมท่ี

หยดไปทั่ว ทั้งพื้นดิน ต้นไม้ ใบไม้ ซึ่งเป็นก�รล่อลวงศัตรูของมัน เมื่อมัน

จงใจทิง้เลอืดของตนไปทกุทศิทกุท�งเพือ่ให้ผูล่้�สบัสนเส้นท�ง แต่อ�ก�ร

บ�ดเจ็บเหมือนจะทำ�ให้มันสร้�งรอยเลือดไม่ได้แนบเนียนนัก เลยทำ�ให้ 

ดูออกว่�รอยเลือดที่มันจงใจสลัดหลอกไว้ กับที่ไหลม�จ�กตัวมันจริงๆ มี

ส่วนต่�งกันอย่�งไรบ้�ง

เลือดที่สลัดไว้จะดูเป็นละออง หยดเล็ก และติดต�มจุดต่�งๆ แค่

นิดๆ หน่อยๆ ขณะที่เลือดจ�กตัวมันเองจะเป็นแอ่งใหญ่ หรือเลอะอยู่

เยอะเวล�ล้มไปทับอะไรเข้� นั่นจึงไม่ใช่เรื่องย�กที่จะต�มห�มันเจอ

แม้ก�รต�มห�ปีศ�จแมงมมุดจูะไม่ใช่ปัญห�แล้วตอนนี ้ทว่�สำ�หรบั

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มที่เฝ้�มองเด็กส�วของตนตลอดท�ง กลับเริ่มเห็นถึง

ปัญห�ใหม่ขึ้นม�

“ท่�นเลนยะดเูหนือ่ยๆ หรอืเปล่�ขอรับ” แม้รูว่้�เลนยะไม่ยอมตอบ
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อะไรเกี่ยวกับเหตุก�รณ์ที่ตนเพิ่งตกหน้�ผ�ม� แต่ยังมีท่�ท�งผิดปกติจน

เข�สังเกตเห็น เธอดูไม่คล่องแคล่วอย่�งที่ผ่�นม� ทำ�ให้วิญญ�ณซ�มูไร

อดถ�มด้วยคว�มเป็นห่วงอีกครั้งไม่ได้ 

ซึ่งเลนยะก็หันม�ตอบรับรวดเร็ว

“แน่สิ ปวดก้นจะแย่…นี่กระดูกก้นกบคงแตกไปแล้วมั้ง” 

วิญญ�ณซ�มูไรอย�กยกมือกุมขมับ แล้วบอกว่�ไม่ใช่เรื่องนั้นที่

เข�อย�กรู้ แต่เล่นตอบปัดปัญห�ด้วยคำ�ตอบนี้เข�ก็แย้งไม่ถูกเหมือนกัน 

แล้วไม่รู้ว่�ควรกลุ้มเกี่ยวกับก�รพูดจ�ของหมอผีส�วม�กกว่�รึเปล่� เมื่อ

เธอเล่นพดูเรือ่งทีเ่ดก็ผูห้ญงิไม่ควรพดูออกม�ง่�ยๆ แบบนี ้ทีส่ำ�คญั เมือ่ไร

จะเลิกเหน็บแนมท่�นเจ้�ปีศ�จเสียที 

แต่ว่�ก็ว่�เถอะ เข�คิดว่�อ�จเพร�ะเลนยะตั้งอ�คมป้องกันท�โร่

ไว้ตลอดเวล�ทั้งที่ร่�งตัวเองกำ�ลังลอยเคว้งกล�งเวห� อีกทั้งช่วงเวล�ที่

เธอตกลงม�คงมอีะไรเกดิขึน้กบัมอืขว� เลยส่งผลให้พลงัวญิญ�ณหดห�ย

ไปม�ก และเกิดอ�ก�รอ่อนเพลียขึ้นได้

กึก!

สุนัขป่�หนุ่มก็หยุดเท้�ลงฉับพลัน เมื่อสัมผัสกลิ่นเลือดค�วๆ ท่ี 

หน�แน่นในอ�ก�ศได้ ก่อนเอยีงหนูดิ เงีย่ฟังเสยีงอยูค่รู ่และทำ�ให้ทกุร่�ง

หยุดนิ่งต�มเข� ก่อนดวงต�สีเท�จะตวัดฉับไปยังป�กถำ้�มืดๆ ที่พวกเข�

เพิ่งม�ถึง

“มันอยู่ที่นี่” เลนยะกระซิบเบ� เด�ได้จ�กกลิ่นเลือดเหม็นค�วท่ี

อบอวลกว่�จุดอื่น และปฏิกิริย�ของบุรุษข้�งก�ย แม้เข�ไม่ปริป�กบอก

เธอก็ต�ม

ท�โร่ถอยตวัออกห่�งป�กถำ�้ทนัท ีพร้อมรบัรูถ้งึบรรย�ก�ศทีจ่รงิจงั

ขึ้นของทุกคนที่อยู่ตรงหน้� เว้นเจ้�โคด�มะข้�งตัวที่ยังยืนทำ�เสียงกิ๊กๆ 

อย่�งไม่รู้สึกรู้ส�อะไร 

วิญญ�ณเด็กช�ยรู้สึกหวิวในช่องท้อง เมื่อนึกถึงปีศ�จแมงมุมนั่น 

เพร�ะเมื่อนึกถึงมัน ภ�พที่เข�เห็นเลนยะห�ยไปจ�กส�ยต�บนขอบเหวก็
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จะปร�กฏขึน้ม�อกี พร้อมคว�มรู้สกึในช่วงเวล�นัน้กต็�มหลอกหลอนซำ�้…

แต่เข�ไม่อย�กนึกถึงมัน 

“รออยู่ที่นี่ ข้�จะจัดก�รต่อเอง” เสียงทุ้มลึกสั่ง และเตรียมก้�ว

เข้�ไปในถำ้� ทว่�ก็ต้องชะงักไปนิดกับถ้อยคำ�ที่ฟังเนือยๆ และเฉยเมย 

ข้�งตัว

“ฆ่�ไปเลย ไม่ง่�ยกว่�รึไง” เลนยะเอนก�ยพิงข้�งผนังป�กถำ้� 

แล้วกอดอก มองสนุขัป่�หนุม่ด้วยนยัน์ต�สแีปลกเรยีบเฉย แต่ไร้รอยลงัเล

กับคำ�พูดตน “ผนึกกลับไป ก็มีสิทธิ์หลุดออกม�อีก ยุ่งย�กเปล่�ๆ”

“ที่นี่คือป่�กักปีศ�จ ต�มพันธสัญญ�มันเป็นเขตแดนของข้� และ

นกัปร�บปีศ�จอย่�งพวกเจ้�ไม่มสีทิธิต์ดัสนิชวีติปีศ�จตวัไหนในเขตแดนนี”้ 

กินเท็นชิมองข้�มไหล่กว้�งม�เน้นยำ้�เฉียบเย็น 

ทว่�เลนยะเพียงเอียงคอนิดรับรู้แบบขอไปที และว่�ขึ้นใหม่

“ก็บอกแล้วว่�นี่มันหมดยุคศักดิน�ไปน�นแล้ว ซำ้�ตอนนี้เขตแดน

ศักดิ์สิทธิ์ของแกก็เป็นแค่ที่ดินส่วนบุคคลของมนุษย์กลุ่มหนึ่ง อีกอย่�งก็

ไม่เหลือตระกูลโซเคนโยที่ยิ่งใหญ่แล้ว สัญญ�นั่นจะมีผลอะไรอีก”

“งั้นถ้�ข้�ปล่อยให้ปีศ�จทั้งหมดในป่�นี้เข้�ไปในโลกของมนุษย์ ก็

ไม่มีผลงั้นสิ”

“ก็อ�จจะยุ่งย�กหน่อย แต่ฉันคงห�เงินได้เร็วขึ้น และเยอะขึ้น” 

คำ�โต้จ�กหมอผสี�วยงัไม่น่�พสิมยั และไร้คว�มรบัผดิชอบเช่นเคย 

แทบไม่มีปฏิกิริย�ใดกับคำ�ขู่เข�

“นัน่เป็นสิง่ทีห่ลดุม�จ�กป�กมนษุย์สนิะ” ผูเ้ป็นปีศ�จปร�ม�สด้วย

คำ�ถ�ม 

เธอเหยียดรอยยิ้มขึ้นแทบจะทันทีร�วกับอีกฝ่�ยพูดได้ตรงใจตน

พอดี พร้อมถ้อยคำ�กลั้วหัวเร�ะที่มีรอยเหยียดและดูถูก “ก็เพร�ะเป็น

มนุษย์น่ะสิ…พวกเร�ก็แค่ใช้คำ�ว่�มนุษย์ม�ข่มปีศ�จให้ตัวเองดูสูงส่งกว่�

เฉยๆ ไม่รู้รึไง” 

รูส้ ิแต่ไม่เคยเหน็ใครยอมรบัออกม�ตรงๆ แบบนีม้�ก่อน…กนิเทน็ช ิ
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เริ่มดูไม่ออกแล้วว่�เด็กส�วตรงหน้�คิดอะไรอยู่กันแน่ ดูเหมือนเกลียด

ปีศ�จจนพดูว่�จะฆ่�ได้ง่�ยๆ แต่กไ็ม่เข้�ข้�งคว�มเป็นมนษุย์ของตนแม้แต่

นิดเดียว มันทำ�ให้เข�เลือกไม่ถูกว่�ควรรู้สึกหรือโต้ตอบเธอยังไง 

ซึง่สดุท้�ยเลนยะกโ็ยนตวัจ�กผนงัป�กถำ�้ แล้วเดนิออกไปห�โขดหนิ

ใกล้ๆ เพื่อใช้พิงแทน พร้อมปัดมือไล่เข�

“ช่�งเถอะ อย�กทำ�อะไรก็ทำ� นี่มันเย็นม�กแล้ว ฉันอย�กกลับ

บ้�นไปนอน…เจ็บก้นจะแย่” 

เป็นก�รเปิดท�งให้ แต่ก็ไม่ว�ยจิกกัดเข�เรื่องเดิม 

แม้ยอมรับว่�เวล�นีเ้ลนยะมท่ี�ท�งเพลยีกว่�ทีผ่่�นม� ดจู�กทีเ่ธอ

ห�อะไรไว้พักร่�งก�ยเสมอ แล้วเสียงลมห�ยใจค่อนข้�งสั่นและเร็ว แต่

ไม่ใช่ส�เหตุเพร�ะถูกเข�โยนทิ้งกับพื้นแน่ๆ 

กนิเทน็ชก้ิ�วเข้�ไปในถำ�้ต�มรอยเลอืดสดีำ�ต่อ ปล่อยให้หมอผสี�ว

และสองผรีออยูด้่�นนอก จนเมือ่ลดัเล�ะผ่�นซอกหนิม�กม�ยม�ได้สกัพกั 

เข�ก็หยุดยืนนิ่งชั่วอึดใจเมื่อพบสิ่งที่ต�มห� 

ร่�งใหญ่ยักษ์ของสึจิคุโมะนอนตัวสั่นระริกอยู่ชิดตัวถำ้�ด้�นในสุด 

มันเหมือนกล�ยเป็นลูกสุนัขตัวเล็กๆ ที่ถูกรังแกจนดูน่�สมเพช สภ�พที่

เห็นเหลือข�บนร่�งแค่สี่ข้�ง และช่วงล่�งแหลกเละ มีเศษเนื้อห้อยติดอยู่

กับช่วงบนไม่ม�กนัก ทำ�ให้ไม่แปลกใจเลยที่มันลอดช่องหินม�กม�ย 

เข้�ม�ได้ เมื่อร่�งก�ยมันเหลืออยู่แค่นั้น และดูเหมือนว่�ห�กปล่อยไว้ 

น�นกว่�นี้ คงต�ยจ�กพิษบ�ดแผลเหล่�นั้นแน่ 

และเมื่อสุนัขป่�หนุ่มก้�วเข้�ใกล้ ร่�งบอบชำ้�ก็พลันผว�ตัวขึ้นม� 

ก่อนสะบดัหวัขึน้มองผูม้�เยอืนอย่�งตืน่กลวั แต่ชัว่วนิ�ททีีเ่หน็ว่�เป็นใคร 

จ�กคว�มตื่นกลัวก็แปรเปลี่ยนเป็นงุนงง ประหล�ดใจ ไปจนถึงสับสน 

“ท่�น…เจ้�…ทำ�ไมถึง…” คำ�ถ�มจ�กเสียงคร�งเครือเหมือนอย�ก

รู้ว่�ทำ�ไมท่�นเจ้�ของมันถึงอยู่ในสภ�พนี้ ม�กกว่�ทำ�ไมถึงปร�กฏตัวที่นี่

แทนหมอผีส�ว

“สภ�พข้�ก็ไม่ต่�งจ�กเจ้�ตอนนี้เท่�ไร” กินเท็นชิตอบเรียบ เมื่อ
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คิดถึงสิ่งที่ตนเป็น พร้อมย่อก�ยลงเบื้องหน้�แมงมุมยักษ์ เตรียมทำ�พิธี

ปิดผนึกให้เสร็จสิ้น 

“นังเด็กนั่น…นังเด็กร้�ยก�จ…นั่นสินะ…ขอรับ” เจ้�สึจิคุโมะ

พย�ย�มตะเบง็เสยีงแหบกร้�นอย่�งเคยีดแค้น เด�ทกุอย่�งได้ไม่ย�กเยน็ 

เมื่อเห็นน�ยเหนือหัวตนอยู่ที่นี่แทนเด็กส�ว มันสะบัดแขนข�ทั้งที่ขยับ 

ไม่ได้ด้วยคว�มกร�ดเกรีย้ว รู้สกึเลอืดในก�ยเดอืดระอ ุพร้อมเน้นยำ�้อย่�ง

อ้อนวอนและส�ปแช่งสุดก้นบึ้งหัวใจ “ฆ่�มัน ฆ่�มัน ท่�นเจ้�…ฆ่�มัน…

ท�ย�ทอสูร…นั่น” 

“…ไม่ง่�ยอย่�งนั้น” เป็นคำ�ตอบรับที่ไร้รอยอ�รมณ์ และสุนัขป่�

หนุม่ดสูนใจว�ดน้ิวชีเ้ป็นล�ยอกัขระบ�งอย่�งบนหน้�ผ�กแมงมมุหน้�แมว 

ม�กกว่�คิดจริงจังกับคำ�พูดตน ร�วกับเข�คล้อยต�มแมงมุมดินเพียงให้

มนัไม่ว้�วุน่กว่�น้ี เมือ่อ�ก�รของมนัดไูม่ต่�งจ�กคนเพ้อเพร�ะพษิไข้ แล้ว

เข�ยังอธิบ�ยเหตุผลนิ่งเรียบ “มันเป็นเรื่องที่ข้�อยู่ในสภ�พนี้ และเรื่อง

พันธสัญญ� ซึ่งเจ้�เพิ่งแหกกฎข้อสัญญ�นั่นไป”

“แต่ดูที่มันทำ�…กับข้�…และ…กับท่�น…” เจ้�ของร่�งอ�บเลือด

พย�ย�มประท้วงด้วยคำ�พูดที่ติดขัดกับน�ยเหนือหัว

นัยน์ต�สีเท�เรียวคมเพียงจ้องมองคว�มชิงชังของแมงมุมดินตรง

หน้� แต่ไม่รู้สึกคล้อยต�มสิ่งใดกับคำ�ขอเหล่�นั้น เพร�ะสิ่งที่เจ้�สึจิคุโมะ

แสดงออกม�เป็นเพยีงคว�มเจบ็ใจ เคยีดแค้นทีถ่กูเล่นง�น ซึง่เป็นผลพวง

จ�กสิ่งที่มันก่อขึ้นเอง และเลือกจะเริ่มท่องอ�คมปิดผนึกอย่�งใจเย็น 

ปล่อยให้มันพรำ่�เพ้อไปอย่�งไร้คว�มหม�ย

“ห�โอก�ส…ท่�นเจ้�…ฆ่�เดก็นัน่…เมือ่มโีอก�ส ไม่ว่�อย่�งไร…นกั

ปร�บปีศ�จ…ก็คือ…ศัตรูของเร�…ไว้ใจไม่ได้…ดังนั้น…ฆ่�…มันซะ…ฆ่�…” 

คำ�ว่� ‘ฆ่�’ กล�ยเป็นสิง่สดุท้�ยทีม่นัทิง้ไว้ ก่อนร่�งก�ยทีเ่หลอืนัน่

จะสล�ยเป็นฝุน่ผงสดีำ� และกลนืห�ยลงไปในผนืดนิ เมือ่เข�ผนกึมนักลบั

สู่ป่�แห่งปีศ�จอีกครั้ง

กินเท็นชิยืนขึ้นเต็มคว�มสูงหลังเสร็จสิ้นหน้�ท่ี ทว่�ก็ยังเฝ้�มอง
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พื้นถำ้�ที่เพิ่งผนึกแมงมุมดินลงไป และอดใคร่ครวญต�มสิ่งที่มันพูดไว ้

ไม่ได้ เพร�ะสิ่งหนึ่งที่เข�ไม่อ�จปฏิเสธได้เลยคือคำ�ว่� ‘ศัตรู’ และ ‘ฆ่�’ 

เมือ่อย่�งไรเสยี โซเคนโย เลนยะ กย็งัเป็นศตัรตู�มธรรมช�ตขิอง

เข� และมคีว�มเป็นไปได้สงูทีส่กัวนัพวกเข�อ�จต้องฆ่�กนัด้วยฐ�นะและ

สิ่งที่เป็นอยู่

เข�คงไม่เกลียดหรือโกรธเลนยะม�กขึ้นเรื่องที่ทำ�ให้ปีศ�จในก�ร

ปกครองมีสภ�พป�งต�ย หรือทำ�ให้เข�ตกอยู่ในอ�คมใต้ปลอกคอสุนัขนี้ 

เมื่อเรื่องของเจ้�แมงมุมเป็นเหตุอันสมควร และเร่ืองของเข�มันกลับไป

แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว 

แต่เข�ก็ต้องยอมรับว่� แมงมุมดินพูดถูกในบ�งเรื่อง… 

สองอ�ทิตย์กว่�ๆ ที่อยู่ในบ้�นหลังค�สีอิฐ เข�รู้เลยว่�ตัวเอง

เปลี่ยนแปลงทีละนิด เข�เริ่มพูดคุยกับพวกวิญญ�ณในบ้�นนั้นม�กกว่� 

ที่เคยทำ�กับใคร แม้แต่กับปีศ�จในป่�นี้ 

และกบัเลนยะ ซึง่ควรอยู่ให้ห่�ง แต่กลบัเริม่ชนิ รบัมอืกบันสิยัของ

เธอได้ม�กขึ้นเรื่อยๆ 

ทั้งที่ควรเกลียดเลนยะในสิ่งที่เธอทำ�หรือนิสัยของเธอ แต่มีหล�ย

ครั้งที่เข�ต้องตั้งคำ�ถ�มในตัวเด็กส�วคนนี้ บ�งอย่�งในก�รกระทำ�ของ

เธอ หรอืในคว�มคดิของเธอทีท่ำ�ให้เข�ไม่อ�จลงลกึไปถงึคำ�ว่�เกลยีดได้…

ไม่ใช่เรื่องดีเลย…

เลนยะเป็นมนุษย์ เป็นศัตรู ไว้ใจไม่ได้ และเข�คือเจ้�ปีศ�จแห่ง

ป่�กักปีศ�จ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เข�ต้องตระหนัก และห้�มลืมเด็ดข�ด…

มนุษย์ทำ�เรื่องวุ่นว�ยให้เข�ม�ม�กพอแล้ว

“เป็นยังไง”

เพยีงก้�วออกม�พ้นถำ�้ คำ�ถ�มจ�กคนทีร่ออยูด้่�นนอกกส่็งม� แต่

เม่ือสนุขัป่�หนุม่เหน็หน้�เดก็ส�วทีร่ออยูก่บัพวกผีๆ  ของเธอ สิง่หนึง่ทีเ่พิง่

ยำ้�เตือนเข�ตอนอยู่ในถำ้�นั่นก็ร�วกับถูกกระซิบขึ้นข้�งหูอีกครั้ง 
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ศัตรู...ไว้ใจไม่ได้... 

“ไม่ใช่เรื่องที่มนุษย์อย่�งเจ้�ต้องรู้” สุนัขป่�หนุ่มตอบเย็นช�  

ห่�งเหิน ขณะตั้งใจแบ่งแยกตัวเองจ�กสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่�มนุษย์ชัดเจน 

และเป็นอีกครั้งที่เข�เลือกจะเดินแยกออกไปจ�กพวกของหมอผีส�ว 

“ห�! ไอ้ท่�ท�งแบบนั้นมันอะไรน่ะ ฉันถ�มดีๆ แล้วนะ” เลนยะ

ชกัหวัคิว้ชนกนัทนัท ีไม่เข้�ใจในปฏกิริยิ�ที่ได้รับกลบัจ�กเจ้�ของแผ่นหลงั

กว้�งกับเส้นผมดำ�ย�วเป็นเอกลักษณ์ที่เดินห่�งออกไป 

แม้แต่ท�โร่และโยชิฮ�ระก็ยังแปลกใจกับท่�ท�งแบบนั้นของ 

กินเท็นชิ

ปกติกินเท็นชิจะเย็นช�ใส่เลนยะ ชอบตีสีหน้�เฉียบดุใส่ ไม่ค่อย

แสดงอ�รมณ์ ไม่ค่อยพูด มีกำ�แพงหน�กั้นระยะห่�งจ�กคนรอบตัวเสมอ 

แต่ไม่เคยปฏิบัติกับเธออย่�งไร้คว�มรู้สึกเช่นนี้ 

ซำ�้ไอ้ก�รตัดรอนเอ�ดือ้ๆ ทัง้ทีเ่ลนยะไม่ได้ห�เรือ่ง และบรรย�ก�ศ

ที่หน�วเย็นกว่�ปกติ กับกำ�แพงรอบตัวที่ดูหน�ขึ้นกว่�ทุกครั้ง พร้อมด้วย

ส�ยต�สีเท�คู่คมสวยที่มองเธอกลับอย่�งว่�งเปล่�เหมือนเธอไม่มีตัวตน

อยู่ ล้วนเป็นเรื่องแปลกประหล�ดจนทุกคนไม่เข้�ใจ 

เลนยะหรี่นัยน์ต�สีนำ้�เงินมองต�มร่�งสูงใหญ่ที่เดินห่�งออกไป 

ก่อนหันกลับไปมองถำ้�ที่เข�เพิ่งออกม�ครู่หนึ่ง พล�งผละตัวจ�กโขดหิน

ที่พิงอยู่ แล้วว่�ขึ้นใหม่เสียงเบื่อหน่�ย

“ไปโดนไอ้แมงมุมนั่นกรอกหูอะไรม�ละสิ”

“ไม่ใช่เรื่องทีเ่กีย่วกบัเจ้�” เสียงทุ้มเยน็เหมือนมีดนำ้�แข็งตอบโดย

ไม่ได้หันกลับม�มอง 

แต่เลนยะกลับโต้คืนอย่�งไม่สนใจประโยคแห้งแล้งนั่น

“ถ้�แกยังมีปลอกคอนั่นติดคออยู่ คงพูดว่�ฉันไม่เกี่ยวไม่ได้…โดย

เฉพ�ะเรื่องของแกตอนนี้”

“เลิกทำ�ตัวเหมือนรู้ทุกเรื่อง ถ้�ไม่ได้รู้จริง”

“งั้นก็เลิกทำ�ตัวเป็นพระเอกหนังนำ้�เน่�ที่เอ�แต่เงียบ แล้วพูดออก
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ม�ตรงๆ ซะที ฉันทนคว�มยโสของแกม�น�นแล้วนะ” 

“เลนยะ!” ท�โร่ร้องเตือนทันใดกับถ้อยคำ�ท่ีเหมือนย่ิงร�ดนำ้�มัน

ลงกองไฟนั่น

ทว่�กินเท็นชิเพียงหยุดเท้�ชั่วขณะ ปร�ยต�คมท่ีเฉียบเย็นจนน่�

ขนลุกกลับม�มองเธอ แต่เพียงครู่ก็ก้�วเดินต่อ ไม่แสดงคว�มโกรธ ไม่มี

คำ�โต้เถียง ไม่มีอ�รมณ์ใด มีแค่คว�มหน�วเหน็บ ห่�งเหิน และแข็ง

กระด้�งให้มนุษย์ที่ด้�นหลังตนเอง

บ�งทมีนัน่�จะถกูต้องแล้ว เข�ควรทำ�แบบนีต้ัง้แต่แรก…เป็นตวัเอง

เหมือนเมื่อก่อน ไม่มีคำ�พูดใด หรือใครที่ม�ยั่วยุให้ขุ่นมัว กร�ดเกร้ียว 

หรอืมคีว�มรูส้กึได้ และเข�ไม่ควรเปิดพืน้ทีต่รงนี้ให้โซเคนโย เลนยะตัง้แต่

แรก

มันคงเป็นแค่ช่วงเวล� ‘หลงผิด’ ไปชั่วระยะหนึ่ง เพร�ะถูกผนึก

ให้หลับใหลในฝันร้�ยหล�ยร้อยปี เมื่อหลุดออกม�ได้ จึงเผลอคล้อยต�ม

ไปกับผู้ที่ปร�กฏตัวอยู่ในแสงสว่�งเบื้องหน้�คนแรก พร้อมโลกใหม่ที่ไม ่

รู้จัก และครั้งแรกที่ไม่มีหน้�ที่ของเจ้�ปีศ�จให้แบกรับ จึงเผลอ ‘รู้สึก’ 

ม�กกว่�ปกติ ปล่อยให้เธอปั่นหัวอยู่หล�ยครั้งหล�ยคร�

ฉะนั้นเข�ควรยุติก�ร ‘รู้สึก’ ลงซะ อย่�ให้ใครมีอิทธิพลต่อตัวเอง

อกี โดยเฉพ�ะกับโซเคนโย เลนยะ ทีค่งไมม่ีวนัเข้�ใจหรือคิดจะเข้�ใจเข�

“มนัย�กม�กรึไง แค่พดูว่�เหนือ่ยและอย�กพกับ้�งน่ะ ถงึเลอืกจะ

สัปหงกบนหลังค�บ้�นฉัน แล้วบอกว่�ไม่มีอะไรแบบนั้น”

ข�สองข้�งที่กำ�ลังเดินห่�งไปเรื่อยๆ หยุดนิ่งร�วกับถูกตรึง เมื่อ

ได้ยินประโยคที่ไม่ค�ดคิดจ�กเด็กส�ว จนต้องหันกลับไปมองช้�ๆ…เธอ

ไปรู้ม�จ�กไหน…

“ฉนัอ�จจะไว้ใจไม่ได้สำ�หรับแก แต่ยงัไงแกกต็ดิแหงก็อยูก่บัฉนัไป

แล้ว จะชอบหรือไม่ เร�ก็ต้องอยู่ในสภ�พนี้ไปอีกพักใหญ่” เธอเอ่ยเรียบ

นิ่ง ไม่ฟังประชดประชันแดกดันเหมือนทุกครั้ง ทว่�ก็ยังไม่ทิ้งคว�มแข็ง

กระด้�งที่เคยชิน “และในเมื่อแกต้องอยู่กับฉัน เหนื่อยก็บอกว่�เหนื่อย 
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หวิกบ็อกว่�หวิ ง่วงกบ็อกว่�ง่วง ฉนัไม่แคร์ว่�แกจะหมดสภ�พแค่ไหน และ

ไม่ต้องเชิดหน้� ทิฐิสูง หรือบ้�ศักดิ์ศรีอะไรให้ม�กนัก เพร�ะตอนนี้แก

ไม่ใช่เจ้�ปีศ�จ แต่เป็นแค่ไอ้ลกูหม�ทีม่จุีดอ่อนเตม็ไปหมด ดงันัน้เลกิทำ�ตวั

เหมือนเป็นคนเดียวที่แบกโลกทั้งใบไว้แล้วคนอื่นเข�ไม่เข้�ใจ เลยมอง 

ทกุคนไม่มตีวัตน หรือทำ�ตวัเป็นก้อนหนิเดนิได้ใส่ใคร…อย่�ลมืว่�แกไม่ได้

แบกภ�ระนีค้นเดยีว หรอืนอนหลบัในถำ�้นัน้คนเดยีวอกีแล้ว…แต่แกอยูก่บั

ฉันแล้ว” 

ทุกอย่�งถูกโรยด้วยคว�มเงียบในวิน�ทีนั้น เลนยะยืนจับจ้องม�

ด้วยส�ยต�จรงิจงัจนเกอืบจะเป็นหนกัแน่น และมัน่คง โดยไร้เลศนยัหรอื

เหยียดหยันเหมือนที่ผ่�นม� และที่แปลกประหล�ดท่ีสุด คือเข�รู้สึกว่�

คว�มหนักอึ้งบ�งอย่�งในก�ยห�ยไปเกือบหมดหลังสิ้นถ้อยคำ�ของเธอ 

กินเท็นชิไม่แน่ใจว่�คว�มหนักอึ้งที่ว่�นั่นคืออะไร แต่มันเหมือน

ตนเองกลั้นห�ยใจม�ชั่วชีวิต จนมันเป็นเรื่องปกติ ทว่�วิน�ทีที่ฟังทุกสิ่งที่

เด็กส�วพูดออกม�จนจบ เข�ถึงเพิ่งตระหนักว่�ตนยังห�ยใจได้ และรอบ

ข้�งยงัมีอ�ก�ศม�กม�ยให้สดูเข้�จนเตม็ปอด…และยงัมทีี่ให้เข�ห�ยใจอยู่ 

แต่ไม่น�น เจ้�เด็กที่เข�เผลอหยุดมองไม่ว�งต� ก็เอ่ยขึ้นใหม่ด้วย

ท่�ท�งไม่แยแสอะไรเช่นเดิมว่� 

“ซึ่งคว�มหม�ยทั้งหมดก็คือ แกไม่มีปัญญ�ทำ�อะไรได้ และฉันมี

สิทธิ์ยุ่งเรื่องของแกได้ทุกเร่ือง โดยแกไม่มีสิทธิ์โกรธแล้วเอ�ด�บฟันคอ

ฉันแบบวันนี้น่ะนะ”

เกือบจบดีแล้ว…กินเท็นชิลอบถอนใจแผ่วๆ ก่อนกลับม�อยู่ใน

ท่�ท�งเย็นช�เหมือนเดิม 

แต่กระนั้นครั้งนี้ผู้เป็นเจ้�ปีศ�จกลับไม่ได้เดินห่�งออกไปไหนอีก 

แต่หยดุรอเลนยะอยูท่ีเ่ดมิ จนเธอเข้�ใจคว�มหม�ยของก�รยนืนิง่ของเข� 

แล้วเดินต�มม� เพร�ะอย่�งน้อย ครั้งนี้เข�คิดว่�มันก็จบดีกว่�ทุกครั้ง 

และรู้สึกว่�บ�งสิ่งที่แบกม�ชั่วชีวิตมันเบ�บ�งลงบ้�งจริงๆ 

ท�โร่ซึ่งลอยต�มหลังเลนยะและมีโยชิฮ�ระอยู่ข้�งๆ ถึงกับต้อง
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ยกมือกุมหน้�อก แล้วถอนใจเฮือกใหญ่ ไม่ใช่ด้วยคว�มโล่งอก แต่เป็น

คว�มเต็มตื้นที่ล้นปรี่จนต้องระบ�ยออกไปบ้�ง

“วันนี้ผมภูมิใจในตัวเลนยะจัง”

โยชิฮ�ระหัวเร�ะเบ�ๆ ในลำ�คอกับคำ�พูดของผีน้อยที่เหมือนพ่อ

กำ�ลงัเฝ้�มองลกูส�ว และคงต้องยอมรับว่�รูส้กึเช่นเดยีวกนั แต่โยชฮิ�ระ

ก็รู้ดีว่�ทุกอย่�งยังไม่สิ้นสุดแค่นี้ และต้องเตือนให้เลนยะรู้ก่อนเธอจะ 

ห�ท�งกลับท่�เดียว

“วนันีเ้ร�ห�ทีค้่�งคนื แล้วเริ่มจดัก�รเรื่องผนกึต่อพรุง่นีน้ะขอรบั”

“ห�!” คำ�อุท�นที่แทบเหมือนเสียงตว�ดจ�กหมอผีส�วพุ่งใส่

วิญญ�ณซ�มูไรด้�นหลังทันใด 

“ผนึกไงขอรับ ท่�นก็รู้ดีว่�ถ้�มีปีศ�จหลุดออกม�ได้เรื่อยๆ แบบนี้ 

แสดงว่�มีปัญห�บ�งอย่�งอยู่” วิญญ�ณซ�มูไรพยักหน้�ให้ทีหนึ่ง สำ�ทับ

คว�มคิดตน 

“ฉันไม่ทำ�ง�นเกินหน้�ที่แน่ ไม่คุ้มเงินชัดๆ อย่�ม�ห�เร่ืองให้ฉัน

เด็ดข�ด” เลนยะปฏิเสธหนักแน่น

ทั้งที่พย�ย�มเลี่ยงไม่เอ่ยถึงตลอดท�งเพร�ะไม่อย�กยุ่งย�กแล้ว 

แต่เจ้�โยชิฮ�ระก็ดันไม่ยอมลืมเสียอย่�งนั้น

“แต่ท่�นกร็ูว่้�มบี�งอย่�งผดิปกตกิบัผนกึนีข่อรบั ท่�นกนิเทน็ชถิกู

ผนึกพร้อมปีศ�จในป่�เมื่อห้�ร้อยปีก่อน นั่นก็หม�ยถึงมีผนึกสองอย่�ง 

คือผนึกของท่�นกินเท็นชิที่ผนึกปีศ�จ และผนึกของท่�นย�สึฮิโระที่ผนึก

ท่�นกินเท็นชิ แต่เมื่อท่�นกินเท็นชิหลุดออกจ�กผนึก แต่ปีศ�จกลับไม่

หลดุออกม�ทัง้หมดทเีดยีว แสดงว่�ท่�นย�สฮึโิระต้องทำ�อะไรไว้สกัอย่�ง

แน่นอน ถ้�เร�ค้�งที่นี่สักคืนแล้วห�ต้นเหตุ อ�จมีวิธีทำ�ให้ผนึกปีศ�จของ

ท่�นกินเท็นชิไม่แตกออกอีกก็ได้ ท่�นเลนยะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยม�ท่ีนี ่

อีกแล้วนะขอรับ”

“ไม่เอ� ไม่มีท�ง ไม่ค้�ง และฉันจะไม่…”

โครม!
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ไม่ทันโวยจบ คนที่ยืนเถียงเสียงแข็งอยู่ก็ล้มหน้�ควำ่�ลงพ้ืนโครม

ใหญ่เหมือนไม้ล้ม ท�โร่สะดุ้งโหยง ตกใจกับภ�พเลนยะที่ลงไปนอนแผ่

กล�งพื้นดินเอ�ดื้อๆ จนต้องร้องเสียงหลง

“เป็นอะไรเลนยะ อย่�บอกว่�ต�ยนะ!”

“แค่หมดแรง เพร�ะเสียพลังวิญญ�ณไปม�ก” กินเท็นชิตอบนิ่ง

เรียบก่อนท�โร่จะสติแตกกว่�นี้ พล�งยืนมองร่�งที่สลบไสลบนพื้น แล้ว

นึกได้ว่�เลนยะดูเหนื่อยม�กม�ตั้งแต่ตกจ�กหน้�ผ�นั่นแล้ว แต่ไม่คิดว่�

จะทนจนถึงขีดสุดขน�ดนี้

“แล้วจะเอ�ไงต่อขอรับ” โยชิฮ�ระถ�มขึ้น แต่วิน�ทีต่อม�ทั้งเข�

และท�โร่ก็เหมือนนึกอะไรออก เงยหน้�ไปจ้องใบหน้�คมเข้มหล่อเหล�

ของกินเท็นชิพร้อมกันด้วยคว�มหวังบ�งอย่�ง 

“ตื่นม�คงห�ท�งได้เอง” สุนัขป่�หนุ่มเอ่ยดักคว�มคิดของเหล่�

วิญญ�ณตรงหน้�อย่�งรู้ทัน 

“แล้วถ้�มีปีศ�จหลุดออกม�อีกล่ะขอรับ” โยชิฮ�ระรีบท้วง ถึงจะ

รู้ว่�ป่�นี้ไม่มีสัตว์ป่� แต่ผนึกที่เอ�แน่เอ�นอนไม่ได้ก็อ�จทำ�ตัวอะไรหลุด

ออกม�ได้เสมอ ขณะเดียวกันวิญญ�ณเด็กช�ยก็ช่วยเสริม 

“คือผมกับโยชิฮ�ระก็ไม่ได้ห่วงเลนยะเข�ม�กม�ยหรอกนะครับ 

แต่ถ้�ยัยนี่เป็นอะไรไป คนที่เดือดร้อนจะเป็นกินเท็นชิเองนะครับ”

หวัคิว้เรยีวเข้มขยบัม�ชนกนันดิๆ ทนัใด นีห่ม�ยคว�มว่�เข�กต้็อง

อุ้มเจ้�เด็กแสบคนนี้อีกแล้วเหรอ



17
ผนึกท่ีแตะต้องไม่ได้

แสงสว่างจากกองไฟยามคำ่าช่วยให้รอบบริเวณอบอุ่นข้ึน และ

เสียงแตกของเศษไม้ที่ถูกเผ�ก็ลดคว�มวังเวงในป่�กว้�งลงไปได้ม�ก ซำ้�

ยงัส่งผลให้ร่�งเลก็ๆ สขี�วของวญิญ�ณต้นไม้วิง่วนไปม�ต�มแสงสว่�งที่

ไหวระริกเมื่อกระทบกระแสลมอ่อนๆ ไปด้วย

เจ้�โคด�มะให้คว�มสนใจกองไฟร้อนๆ ตรงหน้�เป็นพิเศษ มันดู

สงสัย และหล�ยครั้งทำ�ท่�จะยื่นมือหรือแม้แต่ตัวทั้งหมดไปสัมผัสแสง 

สีแดงที่เต้นไปม�ตรงหน้� จนท�โร่ต้องร้องห้�มเสียงหลงหล�ยรอบ ซึ่ง

กว่�มันจะหยุดทำ�ก็ตอนที่กินเท็นชิปร�ยส�ยต�เย็นใส่

แม้มคีว�มวุน่ว�ยเลก็ๆ เกดิขึน้ ทว่�หมอผสี�วกย็งัคงปิดเปลอืกต�

สนิท นอนนิ่งพิงต้นไม้ใหญ่อยู่ข้�งๆ สุนัขป่�หนุ่ม ซึ่งกำ�ลังโยนเศษกิ่งไม้

เข้�กองไฟเพื่อเติมเชื้อเพลิงไม่ให้มอดดับ นัยน์ต�สีเท�คอยชำ�เลืองมอง

เลนยะเป็นระยะ 

แต่เพียงครู่ดวงต�สีเท�คมกริบกลับค่อยๆ เลื่อนไปจับจ้องมือขว�

ที่พันผ้�พันแผลสีข�วของเธอแทน และคิดว่�มันคงเป็นหนึ่งในส�เหตุให้

คนอ่อนวัยกว่�ยังคงสลบไสลอยู่จนถึงตอนนี้
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“มันน�นเกินไปรึเปล่�เนี่ย” ท�โร่ที่อยู่อีกฝั่งของกองไฟขมวดคิ้ว 

จ้องหน้�เลนยะอย่�งสงสัยและแฝงคว�มกังวล เมื่อผ่�นม�หล�ยชั่วโมง

ตั้งแต่ล้มทั้งยืนกล�งป่� เธอก็ยังไม่มีทีท่�ว่�จะตื่นขึ้นม�อีกเลย 

“ไม่แปลกหรอกขอรับ ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เหนื่อย แต่พลังวิญญ�ณ 

ห�ยไปหล�ยส่วนด้วย ที่สำ�คัญท่�นเลนยะน่ะถ้�ได้หลับแล้วละก็ ไม่ตื่น

ง่�ยๆ แน่”

ท�โร่เห็นด้วยทนัทกีบัคำ�พดูของโยชฮิ�ระ เพร�ะยงัจำ�ได้ดว่ี�ตอนที่

กินเท็นชิไปปลุกแม่นี่ครั้งล่�สุด โดนอะไรเข้�

“อย่�งน้อยกค็งตอนเช้�ถงึจะรู้สกึตวั” กนิเทน็ชสิรปุอ�ก�รของเธอ 

และคิดว่�โชคดีที่คืนนี้เข�คงได้อยู่สงบตลอดทั้งคืน

แต่ไม่ทนัสิน้คว�มคดิ เดก็ส�วทีน่อนพงิต้นไม้อยูก่ลบัพลกิตวัคล�ย

คว�มเมื่อย แล้วตวัดแขนม�กอดเอวคนตัวใหญ่กว่�ที่นั่งอยู่ข้�งๆ ทันใด 

จนคนถกูกอดสะดุง้เฮอืกอย่�งไม่สมเป็นเข� ต�มด้วยวญิญ�ณอกีสองดวง

ก็สะดุ้งต�มพร้อมอ้�ป�กค้�งกับก�รกระทำ�อุกอ�จของหมอผีส�ว 

กินเท็นชิก้มหน้�ลงตำ่� ส่งส�ยต�ดุๆ ใส่มนุษย์ข้�งตัวเกือบทันที 

แต่ดูยังไงเจ้�หล่อนก็ไม่มีทีท่�จะรู้สึกตัวว่�แขนของตนกำ�ลังรัดร่�งของ

เข�จนแน่นอยู่ 

ยัยนี่มันเป็นคนหลับที่ไร้มารยาทที่สุดในโลกเลย!...ผีน้อยร้องขึ้น 

ในใจ รูส้กึละอ�ยและผดิแทนเจ้�หล่อนเตม็อก เพร�ะเท่�ทีจ่ำ�ได้ กนิเทน็ชิ

เคยเตือนเลนยะเรื่องก�รถึงเนื้อถึงตัวม�ทีแล้ว แต่นี่หลับๆ อยู่เธอก็ยัง 

ห�ท�งฉวยโอก�สเข�ได้

เจ้�ปีศ�จที่ถูกถือวิส�สะกอดเป็นรอบที่สองเร่ิมมีสีแดงจ�งๆ 

ปร�กฏบนใบหน้�คมหล่อเหล� แต่ยังแฝงแววดุดัน คิ้วเข้มเร่ิมผูกโบ  

ชักจะทนให้มนุษย์อย่�งเจ้�เด็กนี่ม�นอนกอดอย่�งสบ�ยอ�รมณ์ซำ้�ซ�ก

แบบนี้ไม่ไหวแล้ว

มือเรียวแข็งแรงเตรียมจะผลักร่�งของเด็กส�วออกจ�กตัว… 

‘ฉนัอาจจะไว้ใจไม่ได้สำาหรับแก แต่ยงัไงแกกต็ดิแหงก็อยูก่บัฉนัไป
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แล้ว จะชอบหรอืไม่ เรากต้็องอยู่ในสภาพนี้ไปอกีพกัใหญ่...และในเมือ่แก

ต้องอยู่กับฉัน เหนื่อยก็บอกว่าเหนื่อย หิวก็บอกว่าหิว ง่วงก็บอกว่าง่วง 

ฉันไม่แคร์ว่าแกจะหมดสภาพแค่ไหน และไม่ต้องเชิดหน้า ทิฐิสูง หรือบ้า

ศักดิ์ศรีอะไรให้มากนัก เพราะตอนนี้แกไม่ใช่เจ้าปีศาจ แต่เป็นแค่ไอ้ลูก

หมาทีม่จีดุอ่อนเตม็ไปหมด ดงันัน้เลกิทำาตวัเหมอืนเป็นคนเดยีวทีแ่บกโลก

ทั้งใบไว้แล้วคนอื่นเขาไม่เข้าใจ เลยมองทุกคนไม่มีตัวตน หรือทำาตัวเป็น

ก้อนหินเดินได้ใส่ใคร...อย่าลืมว่าแกไม่ได้แบกภาระนี้คนเดียว หรือนอน

หลับในถำ้านั้นคนเดียวอีกแล้ว...แต่แกอยู่กับฉันแล้ว’

มือและคว�มคิดที่อย�กจะดันเจ้�หล่อนออกไปพลันชะงักเมื่อ

ประโยคหนึ่งของเจ้�ของมือตุ๊กแกที่นอนกอดเข�อยู่ดันสะท้อนขึ้นในหัว

และเป็นหล�ยวนิ�ททีีเ่ข�ค้�งนิง่อยู่ในท่�เดมิ ก่อนนยัน์ต�สเีท�จะ

ก้มมองหน้�เด็กส�วที่ซบหัวอยู่ตรงข้�งเอวตนอีกครั้ง ใบหน้�รูปสลักเริ่ม

คล�ยคว�มตงึทีห่ว่�งคิว้และกลบัม�สงบนิง่ลง ก่อนเข�จะระบ�ยลมห�ยใจ

แผ่วย�วอย่�งอ่อนใจ แล้วยกมือม�กอดอกแทนอย่�งเสียไม่ได้

นั่นสินะ...ตอนนี้ข้าคงไม่มีทางได้อยู่คนเดียวง่ายๆ อีกแล้ว... 

“ขออภัยด้วยขอรับ”

ถ้อยคำ�จ�กวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มดึงนัยน์ต�สีเท�คมสวยออกจ�ก

เด็กส�วที่ข้�งตัว ก่อนเข�จะเห็นว่�โยชิฮ�ระกำ�ลังจ้องมองตนสลับกับ 

เลนยะจ�กอกีฝ่ัง ท่�ท�งเหมอืนกำ�ลงัรู้สกึผดิและดเูกรงใจเข�แทนเลนยะ

อย่�งเห็นได้ชัด ก่อนว่�ขึ้นใหม่ “ถ้�ข้�ไม่อยู่ในร่�งวิญญ�ณ คงไม่ต้อง

รบกวนท่�นกินเท็นชิเรื่องนี้…หรือเรื่องที่ต้องอุ้มท่�นเลนยะม�”

ทุกก�รแสดงออกที่เหมือนพ่อแม่คอยดูแลลูกส�วของโยชิฮ�ระ 

ทำ�ให้กินเท็นชิต้องนิ่งมอง และเปรยขึ้นอย่�งเสียไม่ได้ว่�

“มันคงย�กที่ต้องคอยเป็นครอบครัวให้เด็กนี่ตลอดเวล�”

โยชฮิ�ระหยดุนิง่ไปนดิกบัสิง่ที่ได้ยนิ ก่อนเผยยิม้น้อยๆ ทีม่ทีัง้คว�ม

เอ็นดูและลำ�บ�กใจตอบกลับม� 

“ไม่ย�กเท่�พย�ย�มให้รู้สึกว่�เป็นครอบครัวจริงๆ ขอรับ” เข�ว่�
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ด้วยรอยเศร้�หมองเบ�บ�ง “เพร�ะถงึอย่�งไรข้�กเ็ป็นแค่คนทีต่�ยไปแล้ว 

ไม่ใช่อะไรเลยในคว�มเป็นจริง เว้นเพียงดวงจิตที่สักวันก็ต้องกลับสู่

วัฏสงส�ร…ที่ข้�ยังอยู่บนโลกนี้ได้ นั่นก็เพร�ะคำ�ส�ปของท่�นย�สึฮิโระ

เท่�นั้นขอรับ”

“ไม่ให้ไปผุดไปเกิดสินะ” เสียงทุ้มลึกค�ดเด�ร�บเรียบ

เป็นคำ�ส�ปทีร้่�ยแรงม�กทเีดยีว ห�กวญิญ�ณซ�มไูรนี่ไม่ได้อยู่ใน

บ้�นโซเคนโยแล้วละก ็ต้องเป็นวญิญ�ณเร่ร่อนไปชัว่กปัชัว่กลัป์ แล้วลอง

คิดว่�เป็นวิญญ�ณที่ไม่อ�จไปภพหน้� และไม่มีใครเห็น ไม่มีใครได้ยิน

เสียง สัมผัสใครไม่ได้ สื่อส�รกับผู้ใดไม่ได้ ต้องอยู่คนเดียวไปตลอดก�ล

แบบนั้น มันคงจะทุกข์ทรม�นยิ่งกว่�ต�ยนับร้อยนับพันครั้ง 

ทำ�ไมย�สฮึโิระถงึส�ปแช่งวญิญ�ณดวงนี้ไว้ร้�ยแรงขน�ดนัน้ ทัง้ที่

โยชิฮ�ระไม่น่�จะเป็นคนทำ�เรื่องเลวร้�ย หรือถึงทำ�ก็ไม่น่�เลวร้�ยพอจะ

ถูกลงโทษหนักแบบนี้

ทว่�คว�มสงสยัพลนัต้องหยดุ เมือ่โยชฮิ�ระเอ่ยเปลีย่นเรือ่งขึน้ม�

แทน พร้อมส�ยต�เป็นห่วงอย่�งเคยนิสัย 

“ท่�นกินเท็นชิ ท่�นท�โร่บอกข้�แล้วว่�ส�เหตุท่ีท่�นมีอ�ก�ร

อ่อนเพลียพักหลังๆ คืออะไร…ถ้�จะหลับพักผ่อน หรือกินอะไรก่อนก็ได้

นะขอรับ ในกระเป๋�เป้ท่�นเลนยะน่�จะมีข้�วปั้นกับแซนด์วิชทูน่�อยู่” 

“ห�! ยัยนั่นมีของพรรค์นั้นในกระเป๋�จริงๆ เหรอ!” วิญญ�ณ 

เด็กช�ยถึงกับโพล่งแทรกขึ้นดังลั่น แล้วมองโยชิฮ�ระต�โต แทบไม่เชื่อ 

หูตัวเองกับของที่มีอยู่ในกระเป๋�หมอผีส�ว

“ขอรบั ปกตกิต้็องพกเผือ่ไว้อยูแ่ล้วถ้�ต้องม�ทำ�ง�นทัง้วนัแบบนี”้ 

วิญญ�ณซ�มูไรพยักหน้�รับทันทีเหมือนเป็นเรื่องปกติ 

ไม่จริงง่ะ ไม่จริง! ก็ก่อนหน้านั้น...ผีน้อยยังคงส่�ยหัวไม่เชื่อในใจ 

ก่อนเลือกพิสูจน์คว�มสงสัยนี้ด้วยก�รถ�มอ้อมแอ้มใหม่ว่�

“…แล้ว…เอ่อ…ครีมท�ผิว”

“ถ้�หม�ยถึงพวกย�ท�กันแมลงละก็ มีขอรับ”
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งั้นก่อนหน้าที่หล่อนพูดกวนอารมณ์เจ้าสึจิคุโมะนั่นก็ไม่ได้แค่พูด 

ส่งเดชน่ะสิ!...ท�โร่ถึงกับต้องตะโกนถ�มในใจอย่�งอ้ึงตะลึง หลังได้ 

คำ�ตอบชัดเจนจ�กวิญญ�ณตรงหน้� 

ตอนนั้นเข�ก็นึกว่�เธอพูดมั่วๆ กวนโทสะอีกฝ่�ยเฉยๆ เสียอีก แต่

สรุปดันกล�ยเป็นเรื่องจริงซะงั้นเหรอ 

ตกลงเข�จะเชื่ออะไรเลนยะได้บ้�งไหมเนี่ย เมื่อพูดเรื่องจริง

เหมือนเรื่องโกหก พูดเรื่องโกหกเหมือนเรื่องจริงแบบนี้ อันไหนจริง อัน

ไหนหลอก เข�แยกไม่ออกแล้วนะ แม่นี่เป็นมนุษย์ยังไงกันแน่…

“เจ้�กับเด็กนี่รู้เรื่องนี้ได้ยังไง” 

ท�โร่ต้องหนักลบัไปมองทีก่นิเทน็ช ิหลงัเสยีงเฉยีบตดิดถุ�มแทรก

ก�รโวยว�ยในหัวของเข� ซึ่งวิญญ�ณเด็กช�ยเผลอลอบกลืนนำ้�ล�ยนิด 

กลัวใบหน้�คมเย็นช�กับเสียงทุ้มลึกดุๆ นั่นบ้�งก็จริง แต่ส่วนใหญ่กลัว

ก�รบอกคว�มจริงม�กกว่� เพร�ะถ้�เลนยะไม่พูดเอง เข�ก็กลัวว่�มันจะ

เป็นเรื่องที่เธอไม่อย�กให้พูด กระนั้นก็เลี่ยงตอบไม่ได้ 

“เอ่อ…เลนยะเข�ถ�มจ�กเจ้�โคด�มะน่ะครับ” 

“ถ�ม?” หัวคิ้วเรียวเข้มขมวดขึ้น ขณะปร�ยต�มองร่�งสีข�วที่นั่ง

กอดเข่�เฝ้�กองไฟอยู่ใกล้ตัววูบหนึ่ง 

“ครับ…คือคว�มจริงแล้ว ตั้งแต่แรกเรื่องท่ีเลนยะจะถ�ม ไม่ใช่

ส�เหตุที่กินเท็นชิไปติดอยู่ในถำ้�นั้นหรอกครับ…แต่จะถ�มเรื่องอ�ก�ร

อ่อนเพลียของกินเท็นชิ ที่อ�จเป็นผลจ�กก�รติดผนึกเมื่อห้�ร้อยปีก่อน 

เลนยะเข�เลยพูดถึงเรื่องเมื่อห้�ร้อยปีที่แล้วขึ้นม�แบบนั้น”

เจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จต้องนิ่งเงียบ พร้อมขมวดคิ้วอย่�งนิ่งอึ้ง

ไปชั่วครู่ ก่อนค่อยๆ ก้มไปมองคนที่นอนหลับอยู่ชิดตัวใหม่ แทบไม่เชื่อ

สิ่งที่ได้ยิน ทว่�ก็รู้ดีเช่นกันว่�ท�โร่ไม่มีท�งโกหก

แต่ทำ�ไมไม่แก้ตวัหรอืพดูออกม� ปล่อยให้เลยต�มเลยจนเกดิเรือ่ง 

คิดอะไรอยู่กันแน่

“เจ้�เด็กบ้�นี่” เป็นคำ�กระซิบเดียวที่เข�คิดออกเวล�นี้ เมื่อไม่รู้ว่�
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ควรกล่�วโทษหรือทำ�อะไรที่สมควรกว่�นี้ 

ทำ�ไมเธอถงึเป็นเดก็ทีค่�ดเด�และเอ�แน่เอ�นอนไม่ได้สกัอย่�งแบบนี้ 

ชัว่ชวีติเข�กเ็พิง่เคยเจอคนแบบเลนยะเป็นครัง้แรก แม้แต่ย�สฮึโิระยังไม่

ค�ดเด�ย�กเท่�เธอ…จะดหีรือจะร้�ยกเ็อ�สกัอย่�ง ไม่ใช่ม�วิง่วนอยูร่อบ

ตัวเข� แล้วม�ทำ�ให้เข�ต้องยุ่งย�ก วุ่นว�ย แต่จะเกลียดก็เกลียดไม่ได้ 

สักทีแบบนี้

และสดุท้�ย เมือ่รู้ว่�คงทำ�อะไรคนหลบัไม่ได้ เข�กเ็ลอืกปิดเปลอืก

ต�ลง และกลับไปพิงก�ยกับต้นไม้ใหญ่ด้�นหลังคล้�ยพักเหนื่อยกับสิ่งที่

เพิ่งรับรู้ ทว่�ไม่น�นก็เริ่มคล�ยปมบนหว่�งคิ้วของตนช้�ๆ และอดเปิด

เปลือกต�ปร�ยมองตำ่�ไปยังคนที่หลับลึกอีกสักครั้งไม่ได้ 

กระแสว�ยุนุ่มสบ�ยเสมือนผืนผ้�พัดเส้นผมสีดำ�เง�ง�มของเจ้�

ปีศ�จให้พลิว้ไหว ระใบหน้�ทีห่ลบัสนทิของเดก็ส�วที่ไม่ได้ดกูวนประส�ท

เหมือนย�มตื่นอยู่ และยังทำ�ให้กระดิ่งบนต้นคอสุนัขป่�หนุ่มดังขึ้นม� ซึ่ง

ส่งผลให้เข�เลื่อนมือขึ้นไปสัมผัสวัตถุสีเงินบนปลอกคอสุนัข

และต้องยอมรับว่� บ�งครั้งเสียงของมันก็ชวนฟังในสถ�นที่ที่

เงียบเหง�เช่นอ�ณ�จักรปีศ�จแห่งนี้…

ตึก ตัก...

เสยีงหัวใจทีด่งัขึน้เชือ่งช้�และสะท้อนค้�งอยู่ในหอูกีครู ่ก่อนจ�งลง 

ทำ�ให้คว�มมืดตรงหน้�ปร�กฏภ�พภ�พหนึ่ง

ซึ่งมันเป็นอีกครั้งที่ภ�พนั้นคือเด็กส�วในชุดกิโมโนจูนิฮิโตะเอะ 

กำ�ลังวิ่งอยู่ในผืนป่�กว้�งอย่�งตระหนก ป่�ที่เข�รู้จักดีม�ชั่วชีวิต 

และมันก็ยังคงเป็นเช่นเดิม เหตุก�รณ์ที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

แม้แต่น้อย เมื่อร่�งนั้นล้มลงบนพื้น นั่งสั่นเท�จมอยู่ที่นั่นเหมือนสิ่งมีชีวิต

เลก็ๆ ทีถ่กูสตัว์ร้�ยล่� ก่อนจะเงยใบหน้�เป้ือนนำ�้ต�ทีด่พูร่�เลอืนขึน้มอง

ม�ยังเข� เผยอริมฝีป�กพูดบ�งอย่�งที่ไร้สุ้มเสียง แล้วยื่นมือเล็กๆ ม�

ให้…
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‘ท่านกินเท็นชิ!’

เฮือก!

นัยน์ต�สีเท�เปิดโพลงขึ้นฉับพลัน รู้สึกเหมือนเพิ่งทะลึ่งพรวดขึ้น

จ�กนำ�้ จนต้องสดูห�ยใจเข้�ปอดเฮอืกใหญ่ หวัใจเต้นระทกึอย่�งตระหนก

เผลอหลับงั้นเหรอ…ขน�ดอยู่ในป่�เข�ยังเผลอหลับได้งั้นเหรอ! 

แถมยังฝันเรื่องนั้นอีกแล้ว!

กินเท็นชิพย�ย�มสลัดศีรษะไปม� ปลุกตนให้ตื่นในทันที เพื่อไล่

เรื่องร�วในฝันให้ออกไป ขณะยกมือลูบปลอกคอด้วยสีหน้�ซีดเผือด 

เพร�ะไม่รู้ว่�เป็นที่อ�คมของมันรุนแรงเกินไป หรือเพร�ะป่�กักปีศ�จยัง

ตื่นขึ้นไม่เต็มที่ กลิ่นอ�ยปีศ�จจึงไม่พอทำ�ให้เข�กลับม�เป็นปกติได้จน

เผลอหลับแบบเมื่อครู่

และเมื่อคิดถึงอ�คม เข�ก็ต้องก้มไปมองคนท่ีร่�ยมันซึ่งหลับอยู่ 

ทว่�วิน�ทีนั้นเข�กลับต้องนั่งจังงัง เมื่อ…

โครม!

“หอื?” เสยีงบ�งสิง่ถกูโยนกระแทกพืน้ทำ�ให้โยชฮิ�ระกบัท�โร่ต้อง

หันไปมองยังต้นเสียงพร้อมกัน 

ซึง่พวกเข�ได้เหน็เลนยะลกุขึน้ม�นัง่เก�หวัยุง่ๆ ของตนด้วยท่�ท�ง

งัวเงียแบบคนเพิ่งตื่น ดวงต�สีนำ้�เงินยังเหม่อลอย แต่สุนัขป่�หนุ่มท่ียืน

อยูไ่ม่ไกลจ�กตวัเธอม�กเท่�ไรกลบัจ้องเธอด้วยส�ยต�ด ุว�วโรจน์ หวัคิว้

ถูกดึงม�ชนกันจนเกร็งแน่นและห�ยใจหอบถี่ เหมือนเพิ่งออกแรงม�

หม�ดๆ

และใช่ เข�เพิ่งออกแรงม�จริงๆ เพร�ะไอ้เสียงโครมเมื่อตะกี้คือ

เสียงที่เข�โยนเด็กส�วออกจ�กตัวอย่�งไม่ปร�นีปร�ศรัยใดๆ

เพร�ะหมอผตีวัแสบทีเ่มือ่คนืนอนกอดเข�อยูเ่ฉยๆ แต่พอตอนเช้�

เจ้�หล่อนดันเล่นม�นอนควำ่�หน้� พ�ดครึ่งตัวทับอยู่บนท้องเข� แถมทั้ง

ร้องปลุกผสมด่� ทั้งเขย่�ตัวยัยหมอผีนี่ก็ไม่ยอมตื่น ทำ�ยังกับตั้งใจแกล้ง

หลับ จะดึงเธอออกไปก็ดันทำ�ตัวหนัก เลยจำ�เป็นต้องจับโยนทิ้งไปไกลๆ 
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ทั้งๆ แบบนั้น

กินเท็นชิส�วเท้�ฉับๆ ตรงไปที่ลำ�ธ�ร กะล้�งหน้�เอ�คว�มขุ่นมัว

ตัง้แต่เช้�ออกไปแทน…ก่อนตืน่กเ็จอฝันที่ไม่อย�กนกึถงึอยูแ่ล้ว ตืน่ม�ยงั

เจอภ�พไม่น่�ดูยิ่งกว่�อีก เข�ไม่น่�ยอมให้เด็กนี่ม�นอนกอดต้ังแต่แรก

เลยจริงๆ

ส่วนคนที่เพิ่งตื่นทำ�เพียงมองต�มแผ่นหลังกว้�งอย่�งไม่เข้�ใจนัก

ว่�เกิดอะไรขึ้น

“ไงเลนยะ เมื่อคืนนอนหลับสบ�ยไหม” ท�โร่ลอยเข้�ม�ถ�มหลัง

เห็นว่�เธอตื่นขึ้นม�แล้ว แล้วเหมือนจะทำ�คนอื่นหงุดหงิดซำ้�อีกด้วย

เลนยะที่ยังอยู่ในอ�ก�รเบลอกลอกต�มองข้�งบน เพ่ือจัดข้อมูล

ต่�งๆ ในสมองให้เข้�ที่

“…จำ�ไม่ค่อยได้…แต่ก็อุ่นดีมั้ง” คำ�ตอบเซื่องๆ ของเลนยะที่ทำ�ให้

ท�โร่หรี่ต�มองด้วยคว�มระอ� สงส�รกินเท็นชิจับใจท่ีโดนคนอย่�งเธอ

นอนกอดทั้งคืน แถมเจ้�ตัวยังไม่รู้ด้วยว่�ตัวเองนอนกอดใครอีก 

แต่ก็อย่�งว่� ต่อให้รู้ เจ้�หล่อนจะใส่ใจสักเท่�ไรเชียว

“ฮึ่ม อย่าให้ฉันเป็นปีศาจบ้างนะ” เสียงกระซิบลอดไรฟันออกมา

ต�มคว�มหงุดหงิดของเลนยะ เมื่อเธอมองต�มหลังไวๆ ของบ�งสิ่งที่

กระโจนผ่�นกิ่งไม้สูงด้วยคว�มเร็วจนเห็นเป็นเพียงเง�ดำ�เหนือหัวตน 

และแม้ต้องแบกสมัภ�ระของหมอผสี�วด้วย แต่เข�กย็งัพุง่ผ่�นไป

ข้�งหน้�ได้อย่�งสบ�ยๆ ขณะเธอต้องปีนป่�ยท�งล�ดเอียงอย่�งย�ก

ลำ�บ�ก เมื่อเวล�นี้คณะของพวกเธอต้องกลับไปยังสถ�นที่ที่เคยผนึกเจ้�

ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จอีกครั้ง เพื่อห�ผนึกปีศ�จที่เป็นปัญห�ในตอนนี้

“เฮ้ย! ไม่มที�งทีม่นัสบ�ยกว่�นีร้ึไง” เลนยะร้องต�มหลงัคนทีรู่จ้กั

ป่�แห่งนี้ดีและเข�กำ�ลังไปถึงจุดหม�ยก่อนคนแรกอย่�งง่�ยด�ย

กินเท็นชิหยุดฝีเท้� ยืนค้�งอยู่บนกิ่งไม้สูงใหญ่และชำ�เลืองมอง 

เลนยะนิดหนึ่ง พล�งตอบอย่�งไม่สนใจ 
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“ไม่มี” จบคำ�ก็กระโดดออกไปอีกรอบ ทิ้งให้หมอผีส�วส่งส�ยต�

ต�มหลังด้วยคว�มหมั่นไส้

ดูยังไงมันก็ตั้งใจเลือกเส้นท�งนี้ให้เธอชัดๆ…ไม่รู้รึไงว่�ก้นเธอ

ระบมและปวดหนักกว่�เมื่อว�นน่ะ 

มนัชำา้ เข้าใจความหมายว่าชำา้ไหม! เมือ่วานไม่ค่อยรูส้กึเท่าไรและ

มัวกังวลเรื่องมือขวา แต่ตื่นเช้ามาวันนี้แล้วเริ่มรู้สึกตัว มันโคตรเจ็บเลย

นะเว้ยไอ้หมาบ้า!...

และยงัไม่ทนัสิน้ก�รค�ดโทษสนุขัป่�หนุม่ในใจด ีเธอกต้็องยนืค้�ง

นิ่งไป เมื่ออยู่ๆ ท�โร่เอ่ยขอบ�งสิ่งขึ้นม�ว่�

“งั้นฉันกับโยชิฮ�ระขึ้นไปก่อนบ้�งนะ”

“ห�!”

“พวกข้�คิดว่� ถ้�ได้ขึ้นไปห�ผนึกไว้ก่อน อ�จทำ�ให้ท่�นเลนยะ 

ไม่ต้องเสียเวล� แล้วกลับไวขึ้นไงขอรับ” โยชิฮ�ระอธิบ�ยต่อคำ�ขอของ 

ท�โร่รวดเรว็ ก่อนหมอผตีรงหน้�จะอ้�ป�กม�กกว่�นัน้ และผงกศรีษะนดิ

เพื่อขอโทษตบท้�ยอย่�งเก้ๆ กังๆ เล็กน้อย เมื่อรู้ว่�สิ่งที่พวกเข�ขอทำ�ให้

เธอไม่ชอบใจแน่นอน

เลนยะต้องยนืมองสองผทีี่ใช้คว�มส�ม�รถแบบผีๆ  นัน่นำ�หน้�เธอ

ไปเช่นเดียวกัน จะโวยอะไรก็ไม่ทันแล้ว แต่รู้สึกได้เลยว่�ยิ่งเจ้�ลูกหม�

นั่นม�อยู่น�นเท่�ไร เธอก็ยิ่งเหมือนหม�หัวเน่�ม�กขึ้นเท่�นั้น

สถานที่ที่เคยมีภูเขาสูงใหญ่ตั้งตระหง่าน ล้อมรอบด้วยต้นหญ้า

เขียวขจีหน�ทึบ บัดนี้มีเพียงล�นดินโล่งกว้�งที่ไม่มีแม้แต่วัชพืชสักต้นขึ้น

ให้เห็น แตกต่�งจ�กครั้งแรกที่พวกเข�ม�อย่�งสิ้นเชิงจนไม่น่�เชื่อว่�เคย

มีสิ่งที่ใหญ่โตม�กอยู่ตรงนี้ม�ก่อน

“มกีลิน่อ�คมจ�งๆ” กนิเทน็ชว่ิ�พล�งมองพืน้ดนิที่ไม่เคยมีใครเข้�

ม�เหยียบย่�งตั้งแต่พวกเข�ออกจ�กป่�ไปครั้งนั้น 

“กลิ่นอ�คมจ�งขน�ดนี้จะกักปีศ�จเป็นร้อยเป็นพันได้ไง” เลนยะ
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วิจ�รณ์อย่�งเสียไม่ได้ เริ่มไม่ไว้ใจด้วยซำ้�ว่�ยังมีอ�คมผนึกอยู่

แต่ไม่น�น คนที่จมูกดีที่สุดอย่�งกินเท็นชิก็หรี่นัยน์ต�มองไปด้�น

หน้�ร�วกับพบบ�งสิ่ง แล้วชี้นิ้วตรงไปให้เด็กส�วข้�งตัวมองต�ม

“ก้�วไปอีกยี่สิบก้�ว…มันอยู่ตรงนั้น”

ไม่จำ�เป็นต้องถ�มซำ้�ให้ม�กคว�ม เลนยะถอนใจอย่�งเบื่อหน่�ย

เล็กน้อย แล้วก้�วนำ�ไป พล�งคิดเพียงว่�จะมีผนึกจริงหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่อง

ของเธอ เธอแค่อย�กให้ง�นนี้จบๆ ไปซะ หรือถ้�เธอจบมันไม่ได้ ก็ช่�ง

มัน เธอแค่อย�กกลับให้เร็วที่สุด 

ทว่�เมือ่นับก้�วม�ถงึจุดทีส่นุขัป่�หนุม่บอก และได้ก้มมองล�ยผนกึ

แปลกๆ กล�งล�นกว้�ง คนเป็นหมอผกีลบัต้องนิง่งนั นยัน์ต�สนีำ�้เงนิเบกิ

กว้�งขึ้นช้�ๆ

ล�ยผนึกบนพื้นดินรูปร่�งคล้�ยๆ ล�ยสวัสติกะที่เป็นก�กบ�ทหัก

มุมขว� แต่ออกจะเป็นทรงโค้งเหมือนตัว S ทับขว�งจนเหมือนใบพัดสี่ใบ

ม�กกว่� ซึ่งแต่ละด้�นก็ชี้ไปต�มทิศทั้งสี่คือ เหนือ ใต้ ตะวันออก  

ตะวนัตก ช่องไฟระหว่�งเส้นโค้งนัน่มตีวัอกัษรญีปุ่น่โบร�ณของธ�ตสุีธ่�ตุ

คือ ไม้ ไฟ ดิน นำ้� และตรงกล�งคือทอง 

นัยน์ต�สีเท�คู่คมสวยของสุนัขป่�หนุ่มไล่มองธ�ตุท้ังห้�บนผืนดิน 

เมื่อก้�วม�ดูมันเช่นเดียวกัน 

ไม้ ไฟ ดิน ทอง นำ้�…ย�สึฮิโระใช้จิตอัคคีในก�รผนึกที่นี่แทนผนึก

ของเข�สินะ ถึงจัดก�รปีศ�จเป็นร้อยเป็นพันในป่�นี้ได้ 

“ก่อนหน้�นัน้มลี�ยผนกึเหมอืนกนั แต่ไม่เหมอืนล�ยนี ้คร�วทีแ่ล้ว

ไม่เห็นจะมีเจ้�นี่เลย…ใช่ไหมเลนยะ” ท�โร่เงยหน้�ม�ถ�มเด็กส�ว แต่

กลับไม่มีเสียงตอบรับ 

“นี่เลนยะ” เข�สะกิดเลนยะอีกครั้ง แต่ก็ยังมีเพียงคว�มเงียบเป็น

คำ�ตอบ แถมหมอผีส�วยังค่อยๆ ลงไปนั่งยองๆ เพื่อมองผนึกใกล้ยิ่งขึ้น 

ทั้งที่ก็น่�จะเห็นชัดเจนม�กพออยู่แล้ว 

“นี่ ฟังอยู่รึเปล่�” คร�วนี้ก�รร้องเรียกของท�โร่ ทำ�ให้กินเท็นชิ
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ต้องตวัดดวงต�สีเท�ม�สนใจหมอผีส�วอีกคน 

ห�กแต่โยชิฮ�ระกลับนิ่งเงียบเช่นกัน พร้อมมีสีหน้�กังวลผสม

ลำ�บ�กใจขึ้นม�เสียเฉยๆ ซึ่งเหมือนวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มจะมีปฏิกิริย�

แปลกไปตั้งแต่เห็นผนึกนี่แล้ว

และแทนที่เลนยะจะตอบท�โร่ เธอกลับคร�งเสียงเบ�จนเหมือน

ละเมอออกม� โดยส�ยต�ไม่ยอมละจ�กล�ยว�ดบนพืน้ “นีม่นัอ�คมผนกึ…

จิตอัคคี…”

โยชิฮ�ระจ้องแผ่นหลังของเด็กส�วด้วยส�ยต�ห่วงกังวลและ

กลัดกลุ้มม�กกว่�เดิม ก่อนพย�ย�มเฉไฉเปลี่ยนเรื่อง “นั่นมันอ�คมผนึก

จิตอัคคี มันเป็นอ�คมที่ส�ม�รถผนึกปีศ�จนับร้อยได้ในคร�เดียวขอ…”

“หนวกหูน่� ฉันอย�กรู้ว่�มันมีคุณสมบัติอะไรรึไง แต่ค�ถ�นี่มัน 

มแีต่ ‘เจ้�น่ัน’ ทีส่ร้�งได้!” เลนยะตว�ดเสยีงกร้�วใส่วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ 

ท�โร่สะอึกเมื่อเห็นใบหน้�ของเด็กส�วที่ตึงเครียดน่�กลัวกว่� 

ทุกครั้งจนเข�ต้องตัวแข็งทื่อต�ม ผีน้อยไม่เข้�ใจว่�เลนยะทำ�ไมอยู่ๆ  

กร�ดเกรี้ยวถึงขน�ดนั้น…ถ้�แก้ผนึกไม่ได้ก็ไม่เห็นต้องโกรธเลยสักนิด 

และปกติเลนยะก็ไม่ใช่คนที่จะสนใจเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยซำ้�

แม้แต่สุนัขป่�หนุ่มเองก็ไม่เข้�ใจบทสนทน�ระหว่�งเลนยะและ 

โยชิฮ�ระ…เจ้านั่นที่ว่าหมายถึงใคร

“ไม่ใช่นะขอรับท่�นเลนยะ ผนกึจิตอคัคนีีท่้�นย�สฮึโิระเป็นผูส้ร้�ง

นะขอรับ ไม่ใช่ท่�นผู้นั้น…มันไม่เกี่ยวกับท่�นผู้นั้นเลย อีกอย่�งถึงแม้คน

คนนั้นจะสร้�งผนึกจิตอัคคีได้จริง แต่ก็ไม่ส�ม�รถทำ�ได้ใหญ่ขน�ดนี้

แน่นอน” โยชิฮ�ระรีบกล่�วแก้คว�มเข้�ใจผิด เมื่อเธอจ้องล�ยอ�คมบน

พื้นร�วกับมันเป็นของที่น่�สะอิดสะเอียนอย่�งถึงที่สุด

แต่เข�รู้ดีว่�สิ่งที่เลนยะสนใจจริงๆ ไม่ใช่ใครท่ีสร้�งผนึกนี้ แต่

เป็นก�รเห็นผนึกนี้แล้วทำ�ให้นึกถึงใครม�กกว่�

อะไรกต็�มทีเ่ชือ่มโยงไปถงึ ‘ใครคนนัน้’ ส�ม�รถทำ�ให้หมอผสี�ว

เดือดด�ลขึ้นม�ได้ง่�ยๆ และเข�ไม่ทันนึกว่�ย�สึฮิโระจะใช้ผนึกนี้ที่นี่ 
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ม�ก่อน

“ข้�ขอโทษขอรับท่�นเลนยะ ถ้�ข้�นึกได้ก่อนที่จะม�ถึงที่นี่ ท่�น

เลนยะก็คงจะไม่นึกถึงท่�นเล…” 

“ไม่ต้องพดูถงึมนั! และไม่ต้องม�เอ่ยคำ�ขอโทษกบัฉนั ฉนัเคยบอก

แล้วใช่ไหมว่�คำ�ขอโทษไม่มีคว�มหม�ยสำ�หรับคนอย่�งฉัน ถ้�มีเวล�ม�

ขอโทษก็เอ�เวล�นั้นกลับไปแก้ตัวม�ใหม่ซะไป ส่วนไอ้อ�คมนี้ฉันจะผนึก

ซำ้�เอง” เลนยะออกคำ�สั่งกร้�วแข็งไม่เปลี่ยนกับวิญญ�ณซ�มูไรก่อนเข�

จะเอ่ยจบ พร้อมวนกลับไปยังผนึกบนพื้นอีกครั้ง ทิ้งคว�มสงสัยให้ท�โร่

กับกินเท็นชิต่อไปว่�เธอเป็นอะไรกันแน่

“ทำ�ไม่ได้หรอกขอรับ แม้แต่คนในโซเคนโยเองยังมีแค่สองคน

เท่�นัน้ทีส่ร้�งผนกึนทิร�อสรูนี้ได้ วนันีเ้ร�กลบักนัเถอะขอรบั ไม่ได้กช่็�ง 

ข้�ผิดเองที่ขอให้ท่�นม�” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มพย�ย�มขอร้อง ห�ท�ง

คลีค่ล�ยสถ�นก�รณ์ย�มนี ้ล�งสงัหรณ์เข�เหมอืนกำ�ลงับอกว่�ไม่ควรยุง่

กับผนึกนี่อีก โดยเฉพ�ะเมื่อเลนยะควบคุมตัวเองไม่ได้แบบนี้ด้วยแล้ว

แต่เด็กส�วกลับสวนกลับเสียงกดตำ่�น่�ขนลุก “ก็แกอย�กให้ฉัน

จัดก�รให้จบ ฉันก็จะทำ�ให้อยู่นี่ไง”

สิ้นคำ�เธอก็ยื่นมือเข้�ไป เตรียมจัดก�รกับล�ยผนึกบนพื้น…

เปรียะ! 

แต่ยังไม่ทันที่นิ้วมือของเด็กส�วจะแตะถึงพื้น กระแสไฟบ�งอย่�ง

จ�กผนึกกฟ็�ดเข้�เตม็มอืเธอ ดดีร่�งทัง้ร่�งของหมอผสี�วให้กระเดน็ออก

ม�ร�วกับโดนบ�งอย่�งที่มองไม่เห็นฟ�ดเข้�เต็มลำ�ตัว 

“เลนยะ!” ท�โร่ร้องต�มร่�งของหมอผีส�วเสียงหลงก่อนเห็นเธอ

ตกลงสูพ่ืน้ กลิง้ตวัอยูห่ล�ยตลบ ก่อนจะหยดุนิง่ในทีส่ดุ หลงัห่�งจ�กผนกึ

เกือบห้�เมตร

กินเท็นชิหันขวับม�มองล�ยผนึกบนพื้นทันใด ไม่ค�ดคิดถึงผล

สะท้อนรุนแรงแบบนี้

ดูท่�ผนึกนี้จะถูกสร้�งอย่�งสมบูรณ์ แถมถูกสร้�งแบบซ้อนทับ 
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สองชั้นโดยมีอ�คมป้องกันทับผนึกจิตอัคคี เพื่อป้องกันก�รรุกร�นของ

ศัตรูและผู้ไม่เกี่ยวข้องไว้ 

มิน่ากลิ่นอายอาคมถึงได้จางนัก ถูกกลบด้วยอาคมป้องกันนี่เอง...

กินเท็นชิชักหัวคิ้วชนกันอย่�งไม่ชอบใจนัก สงสัยว่�ง�นนี้คงทำ�

อะไรไม่ได้ มแีต่ต้องปล่อยให้ผนกึนีเ้สือ่มลงเอง ในเมือ่มเีขตอ�คมป้องกนั

แข็งแกร่งม�ขว�งไว้แบบนี้ 

ไม่รู้ว่�คนสร้�งรอบคอบเกินจนลืมคิดถึงเรื่องนี้…หรือจงใจให้เป็น

แบบนี้กันแน่

เลนยะพยุงตัวที่ระบมจ�กแรงกระแทกขึ้นม�ช้�ๆ กำ�ข้อมือซ้�ยที่

โดนแรงอ�คมจู่โจม และเพิ่งเห็นว่�ที่มือตนมีเลือดไหลต�มรอยบ�ดลึก 

น่�กลัวออกม�ด้วย

“ทำ�ไมจับไม่ได้” คว�มเจ็บยิ่งทำ�ให้แรงโทสะเพิ่มม�กขึ้น เธอลุก

จ�กพืน้และวิง่พุง่เข้�ห�อ�คมผนกึนทิร�อสรูอกีครัง้อย่�งไม่รรีอหรอืสนใจ

อันตร�ยใดๆ อีก

“ท่�นเลนยะ พอทขีอรบั!” โยชฮิ�ระร้องห้�มสดุเสยีง ตระหนกกบั

ก�รกระทำ�ของเด็กส�วของตน 

แต่เธอไม่หยดุ เวล�นีส้มองของเลนยะคดิถงึอยูเ่พยีงแค่เรือ่งเดยีว 

นั่นคือก�รเอ�ชนะอ�คมที่คนคนหนึ่งที่เธอเกลียดท่ีสุดส�ม�รถสร้�งได้

สำ�เร็จ 

มันทั้งเจ็บใจ ทั้งอย�กเอ�ชนะ และอย�กแก้แค้นภ�พของคนใน

คว�มทรงจำ�นั้นสุดใจ

คว�มรูส้กึทกุอย่�งตรีวน ท่วมท้นจนเตม็อกและลำ�คอ ดงันัน้ขอให้

เธอได้ปลดปล่อยมันออกม� ไม่ว่�ท�งใดก็ต�ม 

มือของเลนยะยื่นออกไปห�อ�คมที่พื้น หม�ยจัดก�รมันให้จบ 

ในทีเดียว ขณะเดียวกัน สุนัขป่�หนุ่มที่เห็นคว�มชุลมุนและร่�งเด็กส�วที่

กำ�ลังพุ่งเข้�ไปอย่�งไม่ลืมหูลืมต�ก็รีบหมุนก�ยต�มเธออย่�งรวดเร็ว 

ระยะของเข�กับเลนยะห่�งกันพอดู แต่เข�เองก็ไม่ใช่มนุษย์แสน
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เชื่องช้�และมัวเสียเวล�กับเหตุก�รณ์ไม่ค�ดฝัน แต่เป็นถึงปีศ�จสุนัขป่�

ที่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องคว�มเร็วและก�รตั้งสติ

หมอผีส�วกำ�ลังจะถึงผนึก ห่�งเพียงปล�ยนิ้ว ในขณะที่กินเท็นชิ

ก็ฉกมือใหญ่ม�เตรียมรั้งอีกฝ่�ย พวกเข�ต่�งก็อยู่ห่�งจ�กเป้�หม�ยของ

ตนแค่มือเอื้อมทั้งคู่ เจ้�ปีศ�จตะครุบร่�งคนตัวเล็กกว่�ได้ ทว่�มือของ 

เลนยะก็แตะโดนพื้นดินเช่นเดียวกัน กระแสไฟฟ้�แล่นแปล๊บเตรียมผ่�

กล�งมือของผู้บุกรุก กินเท็นชิดึงตัวเธอออก และ…

นำา้สแีดงข้นหยดแหมะไปตามทางทีห่มอผสีาวเดนิผ่าน เลอืดสดๆ 

จ�กบ�ดแผลไหลผ่�นแขนซ้�ยจดปล�ยนิ้ว และทิ้งตัวลอยละลิ่วกระทบ

กับพื้นดิน ก่อนแตกตัวออกเป็นหยดโลหิตกองเล็กๆ

เลนยะเดินเชื่องช้� รั้งท้�ยและทิ้งห่�งจ�กทุกคน ดูไม่คิดสนใจ 

สองผแีละคนทีเ่พิง่ดงึตวัเธอออกม�จ�กผนกึได้ทนัก�ลก่อนทีแ่ขนซ้�ยของ

เธอจะหมดโอก�สห้อยอยู่ข้�งตัว และทำ�เลือดหยดต�มท�งเดินและ 

พุ่มไม้เตี้ยๆ แบบนี้

ห�กแต่อ�รมณ์ของหมอผีส�วกลับไม่ยินดีต่อเหตุก�รณ์ที่รอดม�

ได้หวุดหวิดนั่นเลย 

ย�มนีน้ยัน์ต�สนีำ�้เงนิดไูร้แววแห่งอำ�น�จและแขง็กระด้�งอย่�งเช่น

ที่ผ่�นม� มันขุ่นมัว เหม่อลอยร�วกับวิญญ�ณเธอหลุดออกจ�กร่�งไป

แล้ว แม้แต่เสยีงบ่นลอดผ่�นริมฝีป�กทีแ่นบสนทิเร่ืองอ�ก�รบ�ดเจบ็ของ

ตนก็ไม่มีสักแอะเดียว มีเพียงคว�มเงียบงันอันแปลกประหล�ด และน่�

อึดอัดส่งม�แทน

ซึ่งเป็นอ�ก�รที่ท�โร่สรุปได้คำ�เดียวว่�…นอตหลุด 

และเป็นอ�ก�รของคนนอตหลุดที่น่�ขนลุกท่ีสุดเท่�ท่ีเข�เคยเจอ

ม� เพร�ะมันเป็นภ�พที่แม้แต่เจ้�ปีศ�จยังไม่คิดหันหลังกลับไปดูหรือ

ชำ�เลอืงมอง เม่ือเดก็ส�วที่ได้ขึน้ชือ่ว่�เป็นจอมว�ยร้�ยจนน่�ระอ� มสีภ�พ

ไม่ต่�งจ�กศพเดินได้แบบนี้ 
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“สุดท้�ยก็ทำ�อะไรไม่ได้ แถมเลนยะยังม�สติหลุดเอ�ตอนนี้อีก” 

ท�โร่หันหลังไปมองคนที่ตนกล่�วถึง และแทบอย�กร้องไห้เพร�ะไม่เคย

เห็นเธอเป็นแบบนีม้�ก่อน เหมอืนไม่ใช่หมอผสี�วทีเ่ข�รูจ้กั แต่เป็นซ�กศพ

ที่ไหนก็ไม่รู้

ร�วกับเลนยะโดนอ�รมณ์ที่ถึงจุดเดือดนั้นสูบชีวิตออกไปจ�กตัว

จนหมดอย่�งไรอย่�งนั้น

“กย็งัดขีอรบัทีท่่�นกนิเทน็ชริัง้ตวัไว้ทนั ไม่งัน้คงได้เสยีแขนซ้�ยแน่ 

ตอนนี้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นแบบนั้นไปสักพัก” โยชิฮ�ระว่�อย่�งอ่อนใจ 

พล�งหนัไปมองร่�งทีเ่ดนิทิง้ห่�งหล�ยเมตรเป็นระยะ เพือ่เฝ้�ดอู�ก�รเธอ

ท�โร่จ้องมองมือซ้�ยที่ยังมีเลือดไหลของเลนยะ ก่อนหันม�ถ�ม

บ�งสิ่งกับวิญญ�ณอีกดวงข้�งก�ย

“คนที่เลนยะไม่ให้พูดถึงนี่ใครเหรอครับ” คำ�ถ�มไร้เดียงส�ของ 

ผน้ีอยทำ�ให้โยชฮิ�ระยิม้น้อยๆ อย่�งไม่ถอืส� แม้มนัจะไม่ใช่สิง่ทีเ่ข�อย�ก

ตอบนัก

“เป็นคนทีเ่หมอืนท่�นเลนยะ และเหมอืนท่�นย�สฮึโิระด้วยขอรบั”

เป็นคำ�ตอบแฝงนยัทีท่�โร่ไม่เข้�ใจสกัอย่�ง แต่กเ็ลอืกทีจ่ะปิดป�ก 

เพร�ะรู้ว่�เข�คงไม่ได้คำ�ตอบที่ตรงไปม�กกว่�นี้แล้ว

“เรื่องครั้งนี้ข้�คงทำ�เป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้อีกแล้ว” คร�วนี้เสียงทุ้ม

เย็นเอ่ยแทรกร�บเรียบ นัยน์ต�สีเท�คมกริบเล่ือนไปสบนัยน์ต�สีอำ�พัน

ของวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม ก่อนอึดใจต่อม�จะเอ่ยเคร่งขรึมจริงจัง 

“เกิดอะไรขึ้นกับโซเคนโย”

คำ�ถ�มตรงจุดอย่�งไม่อ้อมค้อมบ่งบอกว่�เจ้�ปีศ�จคงทนนิ่งเงียบ

ต่อเหตุก�รณ์ครั้งนี้ไม่ได้อีกต่อไป เมื่ออ�ก�รของเลนยะมันม�กเกินกว่�

จะละเลยได้ 

โยชฮิ�ระก้มหน้�เงยีบครู่หนึง่ พล�งมองเดก็ส�วคนสำ�คญัทีต่อนนี้

ไม่มีวี่แววว่�จะรับรู้เรื่องที่เข�คุยกับสุนัขป่�หนุ่ม และข่มนำ้�เสียงให้ปกติ

ก่อนเริ่มเล่�ออกม�เนิบช้�
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“ตัง้แต่ช่วงยคุสมยัเฮอนั ญ่ีปุน่มกี�รพฒัน�ด้�นต่�งๆ เกยีวโตกถ็กู

สถ�ปน�เป็นเมืองหลวง มีจักรพรรดิปกครองเหล่�ขุนน�ง เฮอันถือเป็น

ยคุรุง่เรอืงของญีปุ่่น โซเคนโยกเ็ป็นหนึง่ในตระกลูเก่�ทีร่บัใช้พวกเชือ้พระ-

วงศ์ม�ตั้งแต่สมัยร�ชวงศ์อิมพีเรียล แต่เพร�ะโซเคนโยเป็นตระกูลพิเศษ

จงึไม่มชีือ่บนัทกึอยู่ในประวตัศิ�สตร์และถกูเกบ็เป็นคว�มลบัแทน ซึง่ก�ร

ทีม่อีงค์จกัรพรรดปิกครองเหล่�ตระกลูใหญ่ ทกุตระกลูจงึขึน้ตรงต่อองค์

จกัรพรรดเิพยีงพระองค์เดยีว คว�มบ�ดหม�งอ�จมเีพยีงเลก็น้อย…แต่นัน่

ก็คือมี”

โยชิฮ�ระเว้นช่วงคำ�พูดชั่วครู ่ “…ตระกูลพิเศษที่เป็นประเภท 

เดียวกับโซเคนโย ที่รับใช้องค์จักรพรรดิมีถึงสิบสองตระกูลใหญ่ด้วยกัน 

ทัง้หมดลงน�มสญัญ�พนัธมติรเพือ่ป้องกนัศกึภ�ยในทีพ่วกเข�อ�จก่อขึน้ 

เพร�ะต้องก�รชิงดีชิงเด่น ซึ่งใครก็รู้ว่�ตระกูลที่มีคว�มส�ม�รถพิเศษ 

เช่นนี้ถ้�เปิดศึกกันก็เหมือนสงคร�มจ�กอเวจี…ทั้งปีศ�จ อ�วุธพิเศษ 

เวทมนตร์ คำ�ส�ป คงถูกเอ�ม�ใช้อย่�งไม่ต้องสงสัย และโซเคนโยก็เป็น

ตระกูลที่ถูกหม�ยหัวเป็นตระกูลแรก ด้วยคว�มส�ม�รถที่รำ่�ลือว่�พลัง

วิญญ�ณสูงกว่�สิบเอ็ดตระกูลใหญ่ ทำ�ให้เกิดคว�มรู้สึกอิจฉ� อย�ก

เอ�ชนะ อย�กเป็นทีห่นึง่แทน สญัญ�พนัธมติรจงึเปรยีบเสมอืนก�วทีเ่ป็น

ตัวเชื่อมรอยแตกที่กว้�งขึ้นเรื่อยๆ นั่น”

“อะไรที่ทำ�ให้สัญญ�พันธมิตรถูกฉีก” กินเท็นชิถ�มเข้�ประเด็น

ม�กขึน้ เม่ือเข�รูว่้�ยงัไงเสยีสญัญ�พนัธมติรนัน้กค็งทนแรงต้�นแห่งคว�ม

มืดในจิตใจของมนุษย์ไม่ได้

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มพยักหน้�รับคว�มจริงนี้และกล่�วต่อ 

“ชวีติในเมอืงหลวงเป็นชวีติทีห่รหูร�และสะดวกสบ�ยขอรบั ร�ช-

สำ�นักใช้เวล�ทั้งหมดไปกับศิลปะและคว�มสุขท�งสังคม ไม่ไยดีอะไรไป

ม�กกว่�คว�มสุขส่วนตัว อำ�น�จที่เคยมีเหนือกลุ่มท่ีมีอิทธิพลท�งก�ร

ทห�รในหัวเมืองต่�งๆ ก็เร่ิมสั่นคลอน จนในที่สุดอำ�น�จในก�รควบคุม

อ�ณ�จกัรกห็ลดุมอืไป กล�ยเป็นสิง่ล่อต�ล่อใจให้สองตระกลูทห�รทีเ่ป็น
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ปรปักษ์ต่อกันเปิดฉ�กแย่งชิงอำ�น�จ” 

ดวงเนตรสอีำ�พนัสบกบัเจ้�ปีศ�จ รมิฝีป�กขยบัยิม้ขึน้นดิ “ท่�นคง

รู้จักศึกที่ยิ่งใหญ่ของประวัติศ�สตร์ญี่ปุ่นครั้งนี้ดีอยู่แล้วขอรับ…ตระกูล 

มินะโมะโตะและไทระซึ่งเป็นตระกูลที่สืบทอดเชื้อส�ยม�จ�กจักรพรรดิ

รุน่ก่อนๆ ก่อศึกแย่งชงิคว�มเป็นใหญ่ในเวล�ทีก่�รปกครองกำ�ลงัเข้�สูจ่ดุ

สั่นคลอน จนสุดท้�ยผู้ที่กำ�ชัยคือตระกูลมินะโมะโตะ ผู้ชนะสงคร�มใน

ศึก ‘ดันโนอุระ’ ชัยชนะของตระกูลมินะโมะโตะแสดงถึงคว�มเสื่อมของ

บลัลงัก์และอำ�น�จท�งก�รเมอืงของจักรพรรดอิย่�งแท้จรงิ ซึง่นัน่เป็นจดุ

เริ่มต้นของก�รปกครองโดยระบอบศักดิน� ภ�ยใต้อำ�น�จก�รปกครอง

ของโชกุน หรือผู้ปกครองท�งก�รทห�ร จักรพรรดิกล�ยเป็นเพียงบุคคล

ที่นั่งประจำ�อยู่บนบัลลังก์แต่ไร้สิทธิ์เสียงใดๆ เป็นหุ่นเชิดให้พวกไดเมียว

และโชกุนยุคนั้น เหล่�ขุนน�งแย่งชิงคว�มเป็นใหญ่ ไม่เว้นแม้แต่เหล่�

ตระกูลพิเศษสิบสองตระกูล เมื่อแกนกล�งอย่�งจักรพรรดิไม่มีอีกต่อไป 

สญัญ�พนัธมิตรจึงไร้ค่�…แต่กม็สีองตระกลูทีย่งัขึน้ตรงกบัองค์จกัรพรรดิ 

คอืตระกลูโซเคนโย และอกีหนึง่เป็นตระกลูขององเมยีวจ ิซึง่ตระกลูนีเ้ป็น

พันธมิตรกับโซเคนโยม�แต่ก่อนเก่�อยู่แล้ว และไม่เคยฉีกสัญญ�ทิ้ง”

“สิบตระกูลพิเศษที่เหลือก่อสงคร�มกับตระกูลโซเคนโยได้เพร�ะ

เหตุนี้…ใช้โอก�สนี้ระบ�ยสิ่งที่อัดอั้นม�ตลอดสินะ” กินเท็นชิสรุปสิ่งที่ฟัง

ด้วยใบหน้�นิ่งสงบ

อจิฉ� ริษย� บ้�อำ�น�จ ไม่ใช่เรือ่งแปลกสำ�หรบัมนษุย์ ก�รทีม่ีใคร

ได้ดกีว่�ไม่ใช่สิง่ทีพ่วกเข�จะต้องม�นัง่ยนิดด้ีวย เข�รูจ้กัด้�นนีข้องมนษุย์

ดี กระนั้นก็ยังมีข้อสงสัยสำ�คัญ 

“แล้วพวกเจ้�ก็สู้รบม�ตลอดเจ็ดร้อยแปดร้อยปีนี่งั้นรึ…ถ้�อยู่ทน

ม�ได้ถึงหล�ยร้อยปีขน�ดนั้น ทำ�ไมโซเคนโยถึงม�ล่มสล�ยเอ�ตอนนี้”

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มส่�ยหัวช้�ๆ ปฏิเสธ

“พวกสิบตระกูลพิเศษที่เหลือกับโซเคนโยไม่ได้สู้รบกันม�ตลอด

หล�ยร้อยปีเช่นนัน้ขอรบั ท่�นกนิเทน็ชถิกูผนกึไว้ในยคุทีย่งัเป็นยคุศกัดนิ�
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คงไม่รู ้หลงัจ�กน้ันระบบศกัดนิ�ของโชกนุโตกงุ�วะได้สิน้สดุลงในปี ค.ศ. 

1868 และได้ถว�ยอำ�น�จอธปิไตยคนืพระจักรพรรดใินก�รปฏริปูเมจ ิและ

เริ่มสมัยเมจิหรือสมัยใหม่ เหล่�สิบสองตระกูลพิเศษถูกทำ�พันธสัญญ�

พันธมิตรอีกครั้งเมื่อแกนกล�งกลับม�มีอำ�น�จ เพร�ะยุคนี้ก�รติดต่อ

ค้�ข�ยกบัช�วต่�งช�ตกิำ�ลงัรุง่เรือง ระบบก�รปกครองอย่�งช�ตติะวนัตก

ถูกนำ�ม�ใช้ ก�รแบ่งชนชั้นยุติลง ดังนั้นสงคร�มภ�ยในก็ต้องยุติด้วย 

เช่นกัน เพื่อเป็นเสมือนสิ่งที่บ่งบอกถึงคว�มแข็งแกร่งของประเทศ ซึ่ง 

หลังจ�กเข้�ยุคใหม่ สิบสองตระกูลพิเศษก็กล�ยเป็นผู้ห�ยส�บสูญจ�ก

ระบบก�รปกครองประเทศ พวกเข�เหมอืนขนุน�งโดนถอดยศ กล�ยเป็น

ส�มัญชน มีเพียงชื่อตำ�แหน่งแขวนคอแต่ก็ไม่มีคว�มหม�ยเหมือนอย่�ง

ช่วงยุคสมัยเฮอันและศักดิน� ยุคสมัยใหม่คือยุคของอุตส�หกรรม ไม่ใช่

ไสยศ�สตร์ ไม่มีใครต้องใช้นักปร�บปีศ�จอีกต่อไป สงคร�มที่ฆ่�ล้�งกัน

ม�หล�ยรุ่นของสิบตระกูลพิเศษกับโซเคนโยจึงหยุดลง…จนกระทั่งถึง

ปัจจุบัน”

“ละ…แล้วทำ�ไมถงึเกดิก�รล่มสล�ยของตระกลูโซเคนโยได้ล่ะครบั 

ก็ในเมื่อมีสัญญ�พันธมิตรที่ทำ�ขึ้นใหม่ อีกอย่�งเรื่องมันก็ยุติม�น�นแล้ว

แท้ๆ” วิญญ�ณเด็กช�ยเผลอโพล่งถ�มอย่�งลืมตัว เมื่อทนคว�มสงสัย

ของตัวเองไม่ได้

“เอ่อ…นั่นเพร�ะ…”

“นั่นเพร�ะมีคนม�จุดชนวนขึ้นใหม่…ใช่ไหม” กินเท็นชิเอ่ยเสียง

ร�บเรียบและตบท้�ยด้วยคำ�ถ�มที่รู้คำ�ตอบอยู่แล้ว

“ไฟที่แม้มอดดับไปแล้ว แต่ถ้�เอ�นำ้�มันไปร�ดมันก็ลุกขึ้นม�ใหม่

ได้” วญิญ�ณซ�มไูรว่� “และยิง่เมือ่ตอนพวกเข�เป็นเพยีงส�มญัชน ไม่มี

ใครสนใจ ทุกอย่�งจึงยิ่งง่�ยด�ยขึ้น แต่นั่นไม่ใช่ส�เหตุใหญ่ขอรับท่�น

กินเท็นชิ เพร�ะใครๆ ก็รู้ว่�โซเคนโยนั้นแข็งแกร่งเพียงใด ถึงเป็นสิบ

ตระกูลพิเศษก็คงทำ�อะไรไม่ได้ม�ก…แต่มันอยู่ที่คนเอ�นำ้�มันไปร�ด 

ต่�งห�ก…คนคนนั้นคนเดียว…” นำ้�คำ�เข�แผ่วลง เมื่อเรื่องร�วในอดีต 
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ที่เป็นบ�ดแผลใหญ่ถูกระลึกขึ้นม�อีก โดยเฉพ�ะเมื่อนึกย้อนไปถึงใคร

บ�งคนที่ว่�… 

“แล้วมีใครรอดบ้�งเหรอครับ พวกสิบตระกูลพิเศษนั้นเองก็คงมี

รอดใช่รเึปล่�” ท�โร่ถ�มอย่�งร้อนใจ เพร�ะห�กมคีนในสบิตระกลูพเิศษ

นั่นรอดจริงๆ มันก็หม�ยถึงเลนยะอ�จถูกต�มเล่นง�นได้อีก

ทว่�โยชิฮ�ระเพียงหลับต�และส่�ยศีรษะน้อยๆ “ไม่มีใครรอด

ขอรับ…มันเป็นไปต�มแผนของคนคนนั้นทุกอย่�ง คือไม่ให้ใครรอด ทั้ง

พวกสบิตระกลูพเิศษหรอืแม้แต่โซเคนโย เว้นเพยีง…ท่�นเลนยะคนเดยีว”

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มปร�ยห�งต�มองเด็กส�วหัวเร่ืองสนทน�อีก

ครั้ง แม้เธอจะยังคงอยู่ในสภ�พไร้วิญญ�ณเหมือนเป็นแค่ตุ๊กต�เดินได้

เช่นเดิม 

“ทำ�ไมเจ้�เด็กนั่นถึงรอด” 

คว�มเงยีบถกูโปรยไปทัว่หลงัสิน้คำ�ถ�มนีข้องกนิเทน็ช ิและไม่น�น

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มก็ตอบด้วยแววต�ว่�งเปล่�

“ข้�ไม่รู้ขอรับ…ไม่เคยรู้เลย และไม่เคยเข้�ใจด้วย” เป็นคำ�ตอบ

สดุท้�ยจ�กป�กของวญิญ�ณประจำ�ตระกลูโซเคนโย ก่อนเรือ่งนีจ้ะยตุลิง 

ยังคงไม่ส�ม�รถไขข้อข้องใจได้ม�กกว่�เดิมเท่�ไรนัก

แต่ก็พอสรุปได้ว่�โซเคนโยถูกโค่นล้มด้วยส�ยตระกูลต่�งๆ ที่

เกลยีดชงั เคียดแค้นม�ตัง้แต่อดตี และก�รรวมกลุม่ของเหล่�ผูเ้กลยีดชงั

เหล่�น้ี ล้วนถูกชักใยโดยใครคนหนึ่ง คนที่อยู่เบื้องหลังก�รปลุกให้กอง 

เพลิงเล็กๆ โหมกระหนำ่�อีกครั้ง…คนคนเดียวที่ว�งแผนดับทุกชีวิต



18
นิทานและอดีต

โยรุจิเมะเบิกตากว้าง มองมือที่มีเลือดไหลอาบของเลนยะ ก่อน

เงยสบดวงต�เลื่อนลอยสีนำ้�เงินของเธอ

“เธอจัดก�รมันไม่ได้งั้นเหรอ” คำ�ถ�มของช�ยแก่ไม่ทำ�ให้ท่�ท�ง

เหมอืนศพเดนิได้ของเลนยะเปลีย่นแปลง เธอแค่เลือ่นดวงต�สแีปลกกลบั

ไปมองผู้ว่�จ้�ง

คิดว่�เธอห�ยไปหนึ่งวันหนึ่งคืนเต็มๆ จะทำ�อะไรไม่ได้เลยรึไง

“เปล่�”

คำ�ตอบของเลนยะทำ�ให้โยรุจิเมะผ่อนลมห�ยใจอย่�งโล่งอกทันที 

และวกส�ยต�กลบัม�มองยงัแผลฉกรรจ์ ทีถ่กูปล่อยทิง้ไว้ให้นำ�้สแีดงชโลม

ทั่ว ซำ้�ยังไหลไม่หยุด แล้วหยดลงบนพื้นจนเริ่มมีแอ่งเลือดเล็กๆ ปร�กฏ

ขึ้นข้�งตัวเธอ

“ทำ�แผลซะก่อนสิ” ช�ยชร�กล่�วด้วยคว�มเป็นห่วง ดูจ�กอ�ก�ร

แล้วเลนยะน่�จะต้องก�รม�กกว่�ก�รรักษ�แผลที่มือนั่น 

เดก็ส�วใช้ส�ยต�ว่�งเปล่�มองมอืซ้�ย ก่อนนยัน์ต�สนีำ�้เงนิไร้แวว

เริม่ฉ�ยคว�มขุน่มวั ร�วกบัมอืของตนเป็นสิง่น่�ขยะแขยงจนแทบไม่อย�ก
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มองมัน

“ไม่เป็นไร ส่วนเรือ่งค่�จ้�งกส่็งไปแบบคร�วทีแ่ล้วแล้วกนั” เลนยะ 

ปฏิเสธเสียงกระด้�งขึ้น พร้อมหมุนตัวเดินไปผลักประตูไม้บ�นใหญ่ออก

“แล้วเรื่องของท่�นหญิงซ�ยูยะล่ะ ไม่ฟังแล้วรึไง”

เธอหมุนใบหน้�กลับม�มองช�ยชร�ร่�งเตี้ยเล็กน้อย

“ไม่ละ ไม่อย�กฟังแล้ว”

“หือ งั้นรึ” โยรุจิเมะเกยค�งด้วยมือที่เหี่ยวย่น และเผยรอยยิ้ม 

ขี้เล่น “แต่ฉันกำ�ลังอย�กเล่�อยู่พอดีเลยนะ”

เหมือนมีบ�งอย่�งม�สะกิดต่อมโทสะของเด็กส�วเมื่อคู่สนทน�

เหมอืนจะไม่ฟังคำ�พดูตน ทำ�ให้ดวงต�สนีำ�้เงนิว่�งเปล่�เริม่มรีอยขุน่เคอืง

ขึ้นม� 

“แต่ฉันไม่ได้อย�กฟังแล้ว” นำ้�เสียงเรียบเฉยของเลนยะเริ่มเข้ม

ขึ้นเมื่อตอบกลับไปครั้งนี้

“ต�มฉนัม�เลยแล้วกนั เดีย๋วจะเล่�ให้ฟังหมดเปลอืกเลย” ช�ยแก่

ไม่คิดฟังคำ�แย้งใดๆ แล้วหันหลังเดินตรงไปยังตัวบ้�นทรงญี่ปุ่นโบร�ณ

หลังใหญ่ของตนด้วยใบหน้�ยิ้มแย้ม 

ดวงต�ข้�งหนึ่งของเด็กส�วถึงกับกระตุกขึ้นฉับพลัน และเหมือน

ได้ยินเสียงบ�งอย่�งข�ดผึงในหัว หมอกควันหม่นหมองจ�กคว�มทรงจำ�

ในอดีตที่เคยครอบงำ�ในตอนแรก เหมือนถูกปัดออกไปจ�กส�ยต�ด้วย

อ�รมณ์ที่ถูกฉุดให้พุ่งขึ้นสูงฉับพลัน 

เหมือนที่เธอทำ�กับกินเท็นชิตอนตื่นจ�กผนึก ไอ้คว�มโมโหนี่มัน

ช่วยเปิดกะโหลกมนุษย์เร�ให้สว่�งจ้�ได้ดีจริงๆ นั่นแหละ และตอนนี้มัน

ก็ทำ�ให้หัวเธอสว่�งจ้�จนเริ่มร้อนระอุขึ้นม�แล้ว 

โยรจุเิมะที่ไม่รู้สกึว่�มฝีีเท้�ของเดก็ส�วต�มม�กจ็ำ�ต้องหนักลบัไป

มอง และว่�ขึ้นใหม่ทันทีกับคนที่ยังไม่ยอมขยับออกจ�กที่เดิม

“ถ้�ไม่ยอมฟังละก็ เงินห้�ล้�นก็ไม่ต้องเอ�ละ เพร�ะถือว่�เร�ยัง

ทำ�เรื่องที่ตกลงกันไม่ครบ” 
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โครม!

ประตูไม้บ�นใหญ่แสนสวยของบ้�นตระกูลอิเคดะถูกกระแทกปิด

ด้วยอวัยวะเบื้องล่�งสุดของคนเป็นหมอผีทันใด ก่อนเธอจะเชิดหน้�นิ่ง 

ว�งท่� หมนุตวักลบัม� เหมอืนเมือ่กี้ไม่ได้ทำ�อะไรทัง้นัน้ และก้�วเดนิต�ม

เจ้�บ้�นตระกลูอเิคดะโดยไม่หลงเหลอืคว�มเลือ่นลอยในนยัน์ต�สนีำ�้เงนิ

ทรงอำ�น�จอีก

โยรุจิเมะต้องชะโงกคอสำ�รวจประตูรั้วบ้�นที่โดนเตะเล็กน้อย แต่

ก็ไม่ได้ดูแยแสที่มันกล�ยเป็นที่ระบ�ยอ�รมณ์ของเด็กส�วนัก ติดจะรู้สึก

ดีด้วยซำ้� เพร�ะนั่นหม�ยถึงเธอกลับม�เป็นตัวเองเหมือนเดิมแล้ว

ซึ่งเมื่อเลนยะม�หยุดอยู่เบื้องหน้�คนสูงวัยกว่� แล้วต้องจำ�ใจ

ยอมรับคว�มเสียเวล�นี้ เธอจึงใช้โอก�สนั้นเปิดประเด็นใหม่ขึ้นแทนว่� 

“ถ้�งั้นไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว เล่�เรื่องผู้ปกครองป่�กักปีศ�จม�ด้วย

ก็จะยิ่งดี อิเคดะซัง”

วญิญาณเดก็ชายลอยวนไปวนมาอยูท่ีเ่ดมิด้วยความกงัวลปนร้อน

ใจ ก่อนโพล่งขึ้นเมื่อถึงที่สุดของคว�มอดทน

“ไหนบอกแป๊บเดียวไงยัยเลนยะบ้� นี่มันป�เข้�ไปจะครึ่งชั่วโมง

แล้วนะ” 

ผีน้อยตะโกนใส่หน้�บ�นประตูไม้บ�นสูงใหญ่จ�กฝั่งข้�งนอกตัว

บ้�นอิเคดะ เมื่อทั้งเข� ทั้งโยชิฮ�ระ และกินเท็นชิถูกเลนยะสั่งให้รอหน้�

บ้�นไม่ให้ต�มเข้�ไป ถึงแม้สำ�หรับกินเท็นชิ ไม่ต้องห้�ม เข�ก็ไม่คิดจะ

เข้�ไปก็ต�ม

“สภ�พผดีบิอย่�งนัน้สงสยัจะยนืเบลออยูท่ี่ไหนสกัแห่งละมัง้” ท�โร่

คิดเองเออเองหมด ต�มคว�มวิตกที่เพิ่มสูงขึ้นทุกๆ วิน�ที แล้วยังสำ�ทับ

กับตัวเองเสียงดังมั่นใจว่� “ใช่แน่ ใช่แน่ๆ เลย!”

ขณะที่โยชิฮ�ระยังกังวลอยู่ไม่น้อย เพร�ะรู้ว่�ตัวเองมีส่วนทำ�ให้

เลนยะอยู่ในสภ�พแบบนั้น จึงได้แต่เฝ้�มองประตูไม้บ�นใหญ่ของบ้�น 
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อิเคดะไม่ยอมละส�ยต�

“เจ้�เด็กนั่นไม่เป็นอะไรแล้ว”

กินเท็นชิจำ�ต้องกล่�วแทรกคว�มกังวลเหล่�นั้นของวิญญ�ณท้ัง

สองดวง หลังสังเกตเห็นท่�ท�งกระวนกระว�ยของพวกเข�ที่ม�กขึ้น

เรือ่ยๆ จนคล้�ยจะคมุตวัเองไม่อยู ่แถมหนึง่ในนัน้เริม่ออกอ�ก�รสตแิตก

ขึ้นม�นิดๆ แล้ว

โยชิฮ�ระเงยใบหน้�ที่ยังไม่สู ้ดีม�มองสุนัขป่�หนุ่มอย่�งงุนงง 

“ทำ�ไมล่ะขอรับ”

กนิเทน็ชหิมนุส�ยต�ไปมองประตหูน้�บ้�นบ�นใหญ่ จนทำ�ให้สอง

ผีหันไปสนใจต�ม ขณะตอบเรียบเฉย

“เสียงกระแทกประตูเมื่อประม�ณยี่สิบน�ทีก่อน”

เมือ่ยีส่บิน�ททีีแ่ล้ว อยู่ๆ  ประตทูีแ่ง้มอยูก่เ็หมอืนมบี�งสิง่กระแทก

ปิดเตม็แรง ส่งผลให้ท�โร่สะดุง้สดุตวั และสร้�งคว�มงนุงงให้แก่วญิญ�ณ

ซ�มูไรหนุ่มไปพักหนึ่ง

ซึง่ไอ้เสยีงแห่งก�รทำ�ล�ยล้�งนัน่แหละทีย่นืยนัได้ดว่ี�หมอผตีวัแสบ 

กลับม�เป็นตัวเองเหมือนเดิมแล้ว

“สรุปว่ามีเรื่องเล่าไหมอิเคดะซัง” เลนยะนั่งมองชายแก่ตรงหน้า 

เอ่ยด้วยเสียงขุ่น เมื่อเข�เอ�แต่เมียงมองออกไปยังสวนสวยของตน และ

ปล่อยให้คนบ�ดเจ็บนั่งรอเรื่องที่เข�บอกว่�จะเล่�แต่ไม่เล่�ม�เกือบ 

ห้�น�ทีแล้ว

โยรุจิเมะตวัดนัยน์ต�ม�ด้�นข้�ง มองสีหน้�นิ่งเฉยที่เหมือนจะตึง

ขึ้นเรื่อยๆ ของคนอ่อนวัยกว่� แล้วยอมหันกลับม�สนใจเธอ แต่สิ่งที่หลุด

ออกม�จ�กป�กเข�กลับเป็นคนละเรื่อง

“อือ…เห็นมิโนะบอกว่�เธอเรียนอยู่ที่โรงเรียนของเข�สินะ รู้จัก

หล�นช�ยของฉันไหม อิเคดะ ม�โคโตะน่ะ หนุ่มฮอตประจำ�โรงเรียนเลย

นะ”
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เลนยะเลิกคิ้วขึ้นข้�ง ย�มคิดถึงหน้�เจ้�เด็กหนุ่มรุ่นพี่ที่เธอจำ�

คร่�วๆ ได้แค่น�มสกลุเข� และพย�ย�มห�ส่วนคล้�ยของต�เฒ่�ตรงหน้�

กับเด็กหนุ่มม�โคโตะขวัญใจส�วๆ นั่น 

หัวล้�นสะท้อนแสง แถมเตี้ยม่อต้อ แล้วยังเล่นละครเสแสร้งเก่ง 

มส่ีวนไหนเหมอืนเจ้�เดก็หนุม่หน้�ต�หล่อหวัอ่อนนัน้บ้�ง อย�กรูจ้รงิๆ ว่�

ตอนหนุ่มๆ ต�เฒ่�โยรุจิเมะหน้�ต�เป็นยังไง หล�นช�ยถึงได้ต่�งกับเข�

สุดขั้วขน�ดนี้

ว่�แต่ต�เฒ่�ตรงหน้�เธอจะคุยออกนอกเรื่องทำ�ไม 

“เคยเห็นม�โคโตะเล่นบอลไหม เธอว่�เป็นไงบ้�ง”

“ห่วย” เลนยะตอบสั้นห้วนด้วยใบหน้�เรียบนิ่งเพ่ือจะตัดรำ�ค�ญ 

และตัดบทสนทน�เรือ่งนีล้ง อกีทัง้คร้ังล่�สดุทีเ่ธอเหน็ม�โคโตะ คอืตอนที่

เข�พ�ทีมซ้อมแข่งฝั่งตนแพ้อย่�งหมดรูปด้วยลูกโทษไม่ได้คว�มนั่น 

โยรุจิเมะเลิกคิ้วขึ้นเหมือนแปลกใจนิดๆ กับคำ�ตอบที่ได้ ย�มแรก

เลนยะนึกว่�เข�จะโมโหที่หล�นตนถูกวิจ�รณ์ แต่กลับกล�ยเป็นถอนใจ

อย่�งปลงอนิจจังแทน

“เฮ้อ! นั่นสิ เธอคิดเหมือนฉันเลย ห่วยจริงๆ นั่นแหละ ทำ�ไมถึง

ไม่เลิกเล่นฟุตบอลสักทีนะหล�นฉันเนี่ย” เข�รำ�พึงยอมรับเสียเอง และ 

ไม่ได้มทีท่ี�ว่�จะกลบัเข้�เร่ืองสำ�คญั ซำ�้ยงัจะลกุจ�กเบ�ะนัง่ ก่อนเปลีย่น

เรื่องอีก “เดี๋ยวฉันไปเรียกแม่บ้�นม�ทำ�แผลให้เธอก่อนแล้ว…”

ปึ้ง!

ช�ยแก่ชะงักค้�งในท่�โหย่งก้นแค่นั้น เมื่อเด็กส�วทุบมือซ้�ยลง

กล�งโตะ๊ไม้ญีปุ่่นสเีข้มที่กั้นกล�งระหว่�งพวกเข�ในห้องขน�ดสิบห้�เสื่อ 

จนแก้วเซร�มิกโคลง นำ้�ช�ร้อนๆ ภ�ยในแทบหก พร้อมเน้นถ้อยคำ�เข้ม

ชัด ทุกคำ�ให้คู่สนทน�ตรงหน้�

“นั่ง – ลง – อิเคดะ – ซัง!”

ทุกอย่�งเงียบไปหล�ยอึดใจ และเมื่อช่วงเวล�ผ่�นไปครู่หนึ่ง  

ช�ยแก่ก็เป็นฝ่�ยพูดขึ้นก่อนว่�
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“รู้ไหม บ�งครั้งเธอนี่ก็เผด็จก�รนะ”

“ฉันไม่แคร์”

“…ก็ว่�อยู่” โยรุจิเมะพึมพำ�อย่�งจำ�ยอม แต่ไม่ได้ดูทุกข์ร้อนอะไร

นัก แล้วค่อยๆ นั่งลงที่เดิม แต่ก็ทันเห็นว่�มือซ้�ยที่ทุบค้�งไว้ของเลนยะ 

มีเลือดสีแดงซึมไหลจนแขนเสื้อชุ่มกว่�เดิม ลักษณะบ�ดแผลบ�งส่วน 

น่�จะปริเพิ่มขึ้นจ�กก�รกระแทกกับโต๊ะเมื่อครู่ จนอดท้วงไม่ได้ “แล้ว

เรื่องแผล…”

“แผลแค่นี้ช่�งมันเถอะ”

ช�ยแก่นิ่งเงียบมองเด็กส�ว ไม่รู้ว่�ควรชื่นชมท่ีเลนยะมีคว�ม

อดทนสูงต่ออ�ก�รบ�ดเจ็บนั่นดี หรือควรสมนำ้�หน้�เพร�ะคว�มหัวแข็ง

และนิสัยชอบข่มขู่ของเธอดี…หรือคว�มจริงควรเห็นใจกับก�รเป็นเด็กที่

ต้องอดทนกับคว�มเจ็บปวดทุกอย่�งม�ตลอดชีวิตจนเคยชินดีกันแน่ 

เข�อ�จรูจั้กตระกลูนกัปร�บปีศ�จอย่�งโซเคนโยม�บ้�ง แต่กไ็ม่ได้

ม�กพอจะรู้ถึงวิถีชีวิตของท�ย�ทอสูรเหล่�นั้น แต่จ�กท่ีสังเกตโซเคนโย 

เลนยะม�ตลอด มันเหมือนเล่�เรื่องร�วได้คร่�วๆ เลยว่�เลนยะเจออะไร

ม�บ้�ง ถกูปลกูฝังม�แบบไหน ห่�งไกลจ�กก�รเป็นเดก็ผูห้ญงิม�กเพยีงใด 

แล้วไหนจะเรื่องร้�ยๆ ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อแปดปีก่อนในบ้�นเธอ…

เข�ไม่รูว่้�เธอผ่�นเรือ่งอะไรม�บ้�งตลอดอ�ยสุบิหกปีนี ้ ถกูฝึกม� 

ยังไง ถูกสอนม�แบบไหน ใช้ชีวิตเช่นไรม�…แต่คงพูดได้ว่�มันไม่สวยหรู

แน่นอน

ทีเ่ข�พย�ย�มยือ้ถ่วงเวล�คยุนัน่ นูน่ นี ่เพร�ะไม่อย�กให้เธอกลบั

บ้�นไปคนเดยีวในสภ�พนัน้ พร้อมบ�ดแผลที่ไม่รูว่้�จะมีใครช่วยรกัษ�ให้

ไหม… 

แต่มันคงเป็นคว�มหวังดีจนจุ้นจ้�นของคนแก่เท่�นั้นกระมัง

โยรุจิเมะถอนใจย�ว พยักหน้�เข้�ใจ แล้วเริ่มเอ่ยขึ้นใหม่อย่�ง

จริงจังม�กกว่�เดิม

“เอ�เถอะ เอ�ให้มันจบๆ ก็แล้วกัน” 



276   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 1

เลนยะพยักหน้�รับเห็นด้วย แล้วคล�ยทั้งมือที่กำ�อยู่ และสีหน้� 

ลงเช่นกัน

“แล้วเธออย�กให้เริ่มเรื่องอะไรก่อน”

“เรื่องส�เหตุที่เจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จโดนผนึก…หวังว่�คงรู้ 

ใช่ไหม เพร�ะเท่�ที่รู้เหมือนตระกูลของคุณเป็นคนไปเรียกโซเคนโยม�

จัดก�รเรื่องน้ีนี่” เลนยะหรี่นัยน์ต�มองอย่�งไม่ค่อยเชื่อใจนักทันที เมื่อ

คดิว่�ทีโ่ยรจุเิมะบ่�ยเบีย่งไม่ยอมเข้�เร่ืองอดตีเมือ่ห้�ร้อยปีก่อนตัง้แต่แรก 

อ�จเพร�ะไม่ได้รู้จริงอย่�งที่ตนโฆษณ�ไว้ 

“ส�เหตุรึ…ทำ�ไมอย�กรู้เรื่องนี้ล่ะ”

“อย่�ทำ�เหมอืนมนัเป็นคว�มลบัได้ไหม…เจ้�นัน่คงไม่ได้ไปตดิแหงก็ 

ในนั้นเพร�ะเรื่องผู้หญิงหรอกใช่ไหม” หมอผีส�วพูดกลั้วหัวเร�ะติดตลก 

เพร�ะมันไม่สมเหตุสมผลเลยที่โยรุจิเมะจะม�เป็นอีกคนที่ไม่อย�กพูด

เรื่องนี้ นอกจ�กเจ้�ของเรื่องจริงๆ อย่�งกินเท็นชิ

ทว่�ต�เฒ่�อเิคดะกลบักะพรบิต�ถี่ๆ  มองเลนยะอย่�งอึง้นดิๆ แล้ว

ชม “เก่งนี่ ไปรู้ม�จ�กไหน”

“ห�?” เด็กส�วหลุดอุท�นอย่�งลืมตัวทันที แล้วนั่งขำ�ค้�งอยู่แบบ

นั้นไปหล�ยอึดใจ ก่อนเปลี่ยนหน้�กลับม�จริงจังมองร่�งเต้ียๆ ของคน

ถ�มที่นั่งฝั่งตรงข้�มรวดเร็ว “เมื่อกี้ว่�ไงนะ”

“ฉันบอกว่�เธอเก่งนี่ ไปรู้เรื่องนี้ม�จ�กใครเหรอ”

เงียบเป็นรอบที่สอง เลนยะนั่งจังงังกับข้อมูลที่ได้ฟัง จนเผลอคิด

ว่�อ�จมีอะไรผิดพล�ดในประส�ทก�รรับเสียงของตน และเกือบน�ทีท่ี

เธอมัน่ใจว่�หตูนไม่ฝ�ดแน่ และคำ�พดูที่ได้ยนิม�ไม่ได้ตกหล่นไปในอ�ก�ศ

ที่ไหน เธอถึงถ�มช้�ๆ อีกครั้งเพื่อคว�มแน่ใจ

“อย่�บอกนะว่� เจ้�ปีศ�จแสนยิ่งใหญ่ที่เร�กำ�ลังพูดถึงอยู่เนี่ย…

โดนผนึกเพร�ะเรื่องผู้หญิงน่ะ” ภ�พใบหน้�ร�วกับรูปปั้นงดง�ม กับ

นัยน์ต�คมกริบสีเท�คู่สวยที่ดูแสนจะนิ่งสงบและเย็นช�ปร�กฏขึ้นใน

มโนภ�พของหมอผีส�ว และทำ�ให้เธอต้องหน้�ยุ่ง ไม่อย�กเชื่อว่�คน 
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จริงจังเหมือนท่อนไม้อย่�งนั้นจะม�พัวพันกับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ได้ 

“แล้วไปทำ�อท่ี�ไหน ถงึเกดิเรือ่งพรรค์นัน้ได้” เลนยะถ�มต่อแม้ยงั

เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง

“กเ็รือ่งนีแ้หละทีเ่กีย่วเนือ่งไปถงึเร่ืองของท่�นหญงิซ�ยยูะ” โยรจุเิมะ

ตอบพร้อมยกช�ขึ้นจิบ ท่วงท่�กลับม�ยืดเยื้อเล่นตัวอีกครั้ง เมื่อเห็นว่�

อีกฝ่�ยเริ่มกระตือรือร้นฟัง แสดงให้เห็นว่�เรื่องของเข�น่�สนใจม�กพอ

เลนยะหรี่นัยน์ต�สีนำ้�เงินมองคนเล่�เรื่อง ปะติดปะต่ออะไรบ�ง

อย่�งในหัวเล็กน้อย ก่อนเปรยขึ้นใหม่ “อย่�บอกนะว่�คนที่ทำ�ให้มันโดน

ผนึกคือท่�นหญิงอะไรนั่น”

ช�ยแก่เพียงยักไหล่นิดอย่�งไว้ท่�เป็นคำ�ตอบ 

น่�หมั่นไส้ไปหน่อย แต่ก็แปลว่�เธอเข้�ใจถูก 

เลนยะปร�ยต�มองท�งหนึง่…บอกตรงๆ ว่�อย�กชมเจ้�ปีศ�จหน้�

แข็งกระด้�งนั่นว่�มีรสนิยมดีพอตัว ช่�งเลือกส�วง�ม แถมเป็นถึงท่�น

หญงิลกูส�วคนระดบัเจ้�เมอืง และห�เรือ่งให้ตวัเองเดอืดร้อนได้เยีย่มยอด

ม�ก

“มันเกิดขึ้นได้ยังไง” หมอผีส�วกลับม�ถ�มต่อ 

“คงจำ�ได้เรือ่งคร�วทีแ่ล้วทีฉ่นัเล่�ว่�ท่�นหญงิซ�ยยูะห�ยเข้�ไปใน

ป่�ได้ใช่ไหม”

เธอผงกศีรษะนิดๆ รับคำ�

“ด ีฉนัจะได้เล่�ต่อถกู” ว่�จบช�ยแก่กห็นัไปมองสวนของบ้�นของ

ตนอกีครัง้ ใช้ช่วงเวล�สองส�มวนิ�ทีในก�รระลกึเรือ่งร�วด้วยคว�มเงยีบ 

แล้วเริ่มเล่�เนิบช้�

“มันเป็นเรื่องที่ปู่ของฉันเล่�ให้ฟังอีกที…สมัยก่อนป่�กักปีศ�จยัง 

ไม่ได้มีชื่อเรียกเหมือนสมัยนี้ เพิ่งมีก็เมื่อห้�ร้อยปีก่อนนี่เอง ซึ่งส�เหตุที่

ทำ�ให้ป่�แห่งนี้มีชื่อขึ้นม�นี่สิสำ�คัญ” ต�เฒ่�โยรุจิเมะเว้นจังหวะ จงใจให้

อีกฝ่�ยอย�กติดต�ม แต่สุดท้�ยคนเล่�ก็ต้องเปิดป�กอีกคร้ังเมื่อหน้� 

คนฟังกำ�ลังเปลี่ยนจ�กท่�ท�งอย�กรู้เปน็อย�กเดินหนี “เอ�ละ งัน้เร�ม�



278   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 1

เข้�เรื่องท่�นหญิงซ�ยูยะกัน…เอ่อ…เธอเป็นบุตรีคนเดียวของเจ้�เมือง 

อิเคดะ ชูไฮ ช่วงสมัยขุนน�งเรืองอำ�น�จ เจ้�เมืองอิเคดะ ชูไฮ ก็เป็น 

หนึ่งในขุนน�งเรืองอำ�น�จคน…”

“ฉันไม่ได้อย�กเรียนประวัติศ�สตร์ ในห้องเรียนฉันรู้ม�ม�กพอ 

แล้ว” เดก็ส�วรบีขดัเมือ่ต�เฒ่�ศรีษะล้�นกำ�ลงัออกนอกเรือ่งเหมอืนตัง้ใจ

ยืดเยื้อเวล�

“เอ�น่� กำ�ลงัจะเข้�เนือ้ห�หลกัอยูแ่ล้ว” เข�ทำ�เสยีงเง้�งอนเหมอืน 

เด็กๆ ถูกขัดใจ ทว่�ก็ยอมเล่�ต่อเมื่อเด็กส�วไม่มีท่�ทีจะเล่นด้วย “ไม่มี

ใครรูห้รอืคิดฝันว่�เร่ืองเลวร้�ยจะเกดิกบับตุรีคนเดยีวของเจ้�เมอืง แต่แล้ว

วันหนึ่งบุตรส�วคนเดียวของบ้�นอิเคดะกลับห�ยไป มีช�วบ้�นเห็นเธอ

ครั้งสุดท้�ยที่นอกหมู่บ้�นแถวช�ยป่�…ป่�ที่เป็นเขตแดนของปีศ�จ”

เลนยะตั้งใจฟังม�กขึ้นเมื่อตัวละครเอกอย่�ง ‘ป่�กักปีศ�จ’ เร่ิม

เข้�ม�เอี่ยว

“เกิดคว�มวุ่นว�ยขึ้นในคฤห�สน์อิเคดะทันทีจ�กเหตุก�รณ์ก�ร

ห�ยตัวไปของท่�นหญิงน้อย เจ้�เมืองเกือบจะได้ยกกองทห�รทั้งกองทัพ

รื้อป่�ที่ท่�นหญิงห�ยตัวเข้�ไป แต่โชคยังดีที่เรื่องแบบนั้นไม่เกิดขึ้นเมื่อ

ท่�นหญงิกลบัม�ปร�กฏตวัอกีครัง้ โดยไม่มอี�ก�รบ�ดเจบ็ใดๆ ไม่มแีม้แต่

คว�มตระหนกตกใจ มเีพยีงรอยเป้ือนไม่ม�กต�มกโิมโน แถมเธอยงักลบั

ม�พร้อมคว�มแจ่มใสกว่�ปกติเสียด้วยซำ้� มันเป็นเร่ืองน่�แปลกสำ�หรับ

เด็กส�วบอบบ�ง และอ่อนต่อโลก เธอควรจะนอนร้องไห้อยู่กล�งป่� 

ไปแล้วถ้�เป็นปกติ มันเหมือนอะไรบ�งอย่�งทำ�ให้บุตรีคนเดียวของท่�น

เจ้�เมืองอิเคดะกลับม�ได้อย่�งปลอดภัย หรืออ�จจะเกินคำ�ว่�ปลอดภัย

ไปม�กด้วยซำ้�…ไม่อย�กลองท�ยดูรึไงว่�อะไร”

ต�เฒ่�ผู้ชอบห�เรื่องสนุกเกริ่นปัญห�ให้หมอผีส�วด้วยใบหน้�มี

เลศนยั และนำ�้เสยีงกดตำ�่ พย�ย�มสร้�งบรรย�ก�ศให้ดลูกึลบัน่�ตดิต�ม 

ทว่�เลนยะกลบักล่�วเฉยเมยอย่�งขีเ้กยีจเล่นต�มเกมคนแก่ “ไม่ละ 

ขี้เกียจ”
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โยรจุเิมะถอนใจอย่�งนกึขนั สงสยัเข�คงยือ้เดก็ส�วตรงหน้�ไม่ได้

น�นอย่�งที่คิด จะว่�เข�เป็นโรคคนแก่ขี้เหง�ก็ได้ น�นๆ ทีมีคนม�นั่ง

สนทน�เล่นเป็นเพื่อนด้วย เลยไม่อย�กให้กลับง่�ยๆ แต่สงสัยเด็กส�ว 

คนนี้ค่อนข้�งจะรำ�ค�ญเข�เสียม�กกว่�  

“ก็ได้ เล่�ต่อก็เล่�ต่อ…เฮ้อ! หลังจ�กเรื่องท่ีท่�นหญิงห�ยตัวไป 

และกลบัม�ได้เองอย่�งเป็นปรศิน�เธอกม็ท่ี�ทเีปลีย่นไป บ�งครัง้กเ็หมอืน

คนเหม่อลอยนึกถึงอะไรสักอย่�ง ทั้งที่ปกติเธอก็เป็นคนแจ่มใสน่�รัก

เหมอืนเดก็ซกุซน แต่ยิง่ช่วงหลงัร�วกบัมบี�งสิง่ทีแ่ตกต่�งไปม�ก…เหมอืน 

อยู่ๆ ก็โตขึ้น จ�กเด็กส�วเป็นหญิงส�ว ทั้งท่�ท�ง กิริย� จ�กน่�รักกล�ย

เป็นงดง�มอย่�งสตรี…เข�เรียกอ�ก�รแบบนี้ว่�อะไรนะ อือ…กำ�ลังอยู่ใน

ห้วงแห่งรักรึ ใช่ไหม”

เป็นอีกครั้งที่คนสูงวัยกว่�ห�เรื่องม�ให้เธอร่วมสนุกกับเรื่องเล่� 

แต่ก็ถูกเธอย้อนคืนทันทีว่�

“เว้นจังหวะถ�มไม่น่�สนใจ ฉันไม่ตอบ”

โยรุจเิมะกดัมุมป�กทำ�เสียงชใินลำ�คออย่�งเจ็บใจ มกุเก่�ทีเ่คยใช้

กับหล�นช�ยตอนอ�ยุห้�ขวบนี่เอ�ม�ใช้กับพวกวัยรุ่นไม่ได้จริงๆ สินะ 

และเมื่อหมดลูกเล่น ก็จำ�ต้องเล่�ต่ออย่�งหมดท�งเลือก

“ท่�นหญงิมท่ี�ท�งแปลกไปจนทกุคนประหล�ดใจ แต่กม็หีญงิส�ว

ทีเ่ป็นบ่�วไพร่หล�ยคนพอดอูอกว่�เวล�นีท่้�นหญงิน้อยของพวกเธอกำ�ลงั

มีคว�มรัก แต่ไม่รู ้ว่�บุรุษคนใดคือผู้โชคดีคนนั้น และเรื่องซุบซิบยิ่ง 

แพร่ขย�ยม�กขึ้น เมื่อหลังๆ ท่�นหญิงซ�ยูยะห�ยหน้�ไปบ่อยๆ ห�ยไป

เหมอืนครัง้ทีห่�ยเข้�ไปในป่� แต่กจ็ะกลบัม�ด้วยท่�ท�งทีร่่�เรงิอ�รมณ์ดี

เหมือนทุกครั้ง จนวันหนึ่งเมื่อคว�มสงสัยถึงจุดท่ีเจ้�เมืองอิเคดะไม่

ส�ม�รถเก็บได้อีก จึงเอ่ยป�กถ�มถึงคนที่เธอไปห�อยู่บ่อยๆ ว่�เข�เป็น

ใคร ท่�นหญงิตอบด้วยท่�ท�งเขนิอ�ยและบอกว่�เจอบรุษุรปูง�มม�กคน

หนึ่ง เข�มีนัยน์ต�สีเท�คมกล้�และงดง�มร�วกับภ�พว�ด รูปง�มจนด ู

น่�กลัว และเป็นเจ้�ของเส้นผมสีรัตติก�ลที่สะท้อนแสงจันทร์เป็นสีเงิน…
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ซึ่งเพียงได้ฟัง ท่�นเจ้�เมืองก็รู้ทันทีว่�ใครคือคนที่เธอไปพบ”

ไอ้ลูกหมา...เลนยะพึมพำ�ขึ้นในหัวอย่�งเสียไม่ได้ แม้ไม่เกินค�ด

หม�ยเลย ทว่�ก็ชักอย�กรู้ม�กขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของกินเท็นชิ

“รู้สึกท่�นหญิงมักห�ยไปที่ป่�นั้นถี่ขึ้น จนเกือบจะเป็นวันละคร้ัง 

กระทั่งวันหนึ่งท่�นหญิงกลับม�พร้อมนำ้�ต�และคว�มโศกเศร้� คว�ม

ร่�เริงแจ่มใสย�มที่กลับออกม�เหมือนแต่ก่อนไม่มีปร�กฏให้เห็น ทำ�ให้

ใครต่อใครตกใจและหว�ดกลัวว่�อ�จเกิดเรื่องร้�ยแรงกับท่�นหญิงน้อย 

โดยเฉพ�ะท่�นเจ้�เมืองแต่ถ�มอะไรท่�นหญิงก็ไม่ยอมตอบ เธอเอ�แต่

เก็บตัวไม่ยอมกินไม่ยอมนอน ร้องไห้อยู่ทุกคำ่�คืนจนจับไข้ป่วยหนัก แม้

ห�หมอที่ไหนม�รักษ�อ�ก�ร แต่ก็ไม่ดีขึ้น มีแต่จะทรุดลงเรื่อยๆ” สีหน้�

ของโยรุจิเมะกลับม�จริงจังเมื่อเล่�ถึงตรงนี้ “จนเจ้�เมืองทนดูไม่ได้เมื่อ

ลูกส�วที่เป็นดังแก้วต�ดวงใจต้องเจ็บปวด เลยจำ�เป็นต้องให้ท่�นหญิง 

ซ�ยูยะหมั้นหม�ยกับลูกช�ยขุนน�งที่มีหน้�ต�และฐ�นะคู่ควรเพ่ือตัด

ปัญห� แต่นั่นกลับทำ�ให้อ�ก�รท่�นหญิงเป็นหนักกว่�เก่� จนกระทั่งถึง

วันแต่งง�นจริงๆ…”

เลนยะตัง้ใจฟังม�กขึน้ แม้ในใจจะรู้ว่�ต�เฒ่�อเิคดะคงเพิม่เนือ้ห�

ตอกไข่ใส่สีให้น่�สนใจม�กขึ้น แต่คว�มอย�กรู้เรื่องของกินเท็นชิมี

ม�กกว่� เพร�ะยังไงมันก็ต้องเอ�ม�จ�กเค้�คว�มเป็นจริงบ้�ง

“ท่�นหญงิซ�ยยูะห�ยไปจ�กคฤห�สน์อเิคดะ ต�มห�เท่�ไรกไ็ม่เจอ 

แม้จะใช้ทั้งทห�รและช�วบ้�นก็ไม่มีใครเจอ จนหญิงรับใช้ของท่�นหญิง

ทนดูไม่ไหว เลยเปิดป�กบอกที่ที่ท่�นหญิงมักห�ยตัวไป…”

“ป่�กักปีศ�จ” เลนยะแทรกขึ้นม�ด้วยคว�มรู้สึกร้อนใจบ�งอย่�ง 

ขณะช�ยแก่พยักหน้�รับช้�ๆ

“ใช่ และที่นั่นคือจุดจบของท่�นหญิงซ�ยูยะ ตอนที่ทุกคนรวมถึง

ท่�นเจ้�เมืองไปถึงที่นั่น ท่�นหญิงก็เสียชีวิตแล้ว แต่สิ่งที่ชวนให้ตกตะลึง

ไม่ใช่เพียงแค่นั้น เพร�ะสิ่งที่ยืนผง�ดอยู่ข้�งร่�งไร้วิญญ�ณของท่�น

หญิง…คือสุนัขป่�สีดำ�ตัวใหญ่โตร�วภูผ� หรือปีศ�จชั้นเทพท่ีปกครอง 
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ผืนป่�แห่งป่�กักปีศ�จม�นับพันปี”

เข�สดูห�ยใจลกึเพือ่ผ่อนคล�ยตน ย�มทกุอย่�งม�ถงึบทสรปุแล้ว

“และน่ันเป็นส�เหตทุำ�ให้เจ้�เมอืงอเิคดะ ชไูฮ เคยีดแค้นท่�นผูน้ัน้ 

จนต้องให้คนของโซเคนโยลงม�จัดก�รเรื่องนี้ด้วยก�รผนึกเข� หลังจ�ก

นั้นป่�นั้นก็ถูกเรียกข�นว่� ป่�กักปีศ�จ”

สิ้นคำ�พูดของช�ยชร� เลนยะก็เงียบนิ่งไป พล�งเลื่อนนัยน์ต�

สีนำ้�เงินลงมองล�ยของเสื่อต�ต�มิ คิดถึงหน้�ของสุนัขป่�หนุ่มและเรื่อง

ที่เพิ่งได้รับฟัง ก่อนค่อยๆ กลับม�สบต�ช�ยชร�ใหม่

“ทำ�ไมเจ้�นั่นถึงฆ่�ท่�นหญิง”

โยรจุเิมะกลบัส่�ยหน้�ช้�ๆ เป็นก�รตอบว่�เข�กไ็ม่รูเ้ช่นกนั เลนยะ

จึงเปลี่ยนคำ�ถ�มใหม่

“งัน้ทำ�ไมถงึกล้�จ้�งฉนัไปปลดผนกึเจ้�นัน่ ทัง้ทีเ่คยมเีรือ่งแค้นเคอืง

กัน”

โยรุจิเมะขยับรอยยิ้มที่มุมป�กกับคำ�ถ�ม หลังจ�กปั้นหน้�จริงจัง

อยู่น�น

“นั่นเป็นเรื่องเมื่อตั้งห้�ร้อยปีที่แล้ว แล้วคนที่มีคว�มแค้นน่ะไม่ใช่

ฉัน แต่เป็นท่�นเจ้�เมืองอิเคดะ ชูไฮ อีกอย่�งนี่ก็ใช่ว่�จะเป็นเรื่องจริงทั้ง

ร้อยเปอร์เซ็นต์ มันก็แค่นิท�นที่เล่�ต่อกันม�เรื่อยๆ อ�จมีเสริมเติมแต่ง

หรือข�ดห�ยไปก็ไม่แปลก…ที่สำ�คัญกว่�นั้น เรื่องปีศ�จที่หลุดออกม�ก็

เรื่องใหญ่กว่�คว�มแค้นในอดีตเมื่อห้�ร้อยปีก่อนนะ”

ช�ยชร�ว่�ติดตลก ซำ้�ยังหัวเร�ะตบท้�ยคำ�พูดตนด้วย ท้ังท่ีไม่มี

ส่วนไหนทีน่่�ขำ�ขน�ดนัน้ เว้นแต่นสิยัของเข�เอง ทว่�กไ็ม่ว�ยกลบัม�มอง

เด็กส�วใหม่และถ�มห�ส�เหตุที่ทำ�ให้เข�ต้องม�นั่งเล่�นิท�นเรื่องนี้

“ว่�แต่เธอเถอะ ดูสนใจจริงๆ นะเรื่องผู้ปกครองป่�กักปีศ�จน่ะ มี

อะไรรึเปล่�”

“หลังจ�กนี้ก็ห�พระม�ทำ�พิธีปัดรังคว�นด้วยแล้วกัน เพร�ะถึง 

สึจิคุโมะจะถูกจัดก�รแล้ว แต่ใยของมันยังอยู่ ดังนั้นก็เหมือนในบ้�นยังมี
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ส�รพิษหลงเหลือ ห�พระม�ช่วยปัดรังคว�น และเอ�นำ้�จ�กศ�ลเจ้�ม�

ล้�งหน้�บ้�นทุกเช้�เป็นเวล�เจ็ดวันน่�จะจัดก�รได้หมด”

“ห�?”

โยรุจิเมะหลุดอุท�นหน้�เอ๋อไปชั่ววิน�ที เมื่อแทนคำ�ตอบที่ควรได้

จ�กหมอผีส�ว กลับกล�ยเป็นคำ�สั่งที่ไปคนละเรื่องอย่�งสิ้นเชิง ก่อนร่�ง

สูงเกินเด็กผู้หญิงทั่วไปนั่นจะก้มศีรษะโค้งเป็นก�รล� และลุกขึ้นยืนเพื่อ

ก้�วออกไปหน้�ต�เฉย 

ใบหน้�เห่ียวย่นกลบัม�หบุป�กทีอ้่�ค้�งไว้ แล้วต้องรบีถ�มต�มหลงั

ด้วยคว�มรู้สึกที่ยังมึนงงอยู่

“แล้ว…คำ�ถ�มฉัน…”

“อย่�ลืมทำ�ต�มที่บอก ไม่งั้นจะเป็นก�รเรียกพวกโอบะเกะ7 เข้�

บ้�น เพร�ะกลิ่นอ�ยปีศ�จเข้มข้นม�ก ส่วนเรื่องเงินสด ส่งไปท�ง ผอ. 

โยโคเหมือนเดิม ฉันไม่อย�กถือเงินขน�ดนั้นขึ้นรถไฟ”

อีกครั้งที่ถูกดักคอด้วยเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่ก็สำ�คัญเกินกว่�

จะละเลย ทำ�ให้ช�ยแก่ต้องรีบทวนและจดจำ�สิ่งที่เธอสั่งอย่�งเสียไม่ได้ 

จนปล่อยคนที่ยังมีคำ�ถ�มค้�งค�กันอยู่ให้เดินออกไปได้อย่�งง่�ยด�ย

เสียงประตูไม้เปิดออกทำ�ให้คนที่รออยู่รีบหันกลับไปมองอย่�งตื่น

ตวั และเมือ่เหน็เดก็ส�วทีก่ำ�ลงัเฝ้�คอยก้�วออกม� วญิญ�ณซ�มไูรหนุ่ม

ก็รีบลอยเข้�ไปถ�มไถ่อ�ก�รทันใด

“ท่�นเลนยะไม่เป็นอะไรนะขอรับ”

แต่ขณะที่โยชิฮ�ระกำ�ลังแสดงคว�มห่วงใยหมอผีส�ว ท�โร่กลับ

ต้องขมวดคิ้วมองแผลที่เลือดไหลม�กกว่�เดิมของเลนยะและเงยหน้�ม�

ถ�ม

7 ภูต ผี วิญญ�ณของญี่ปุ่น จะต่�งกับวิญญ�ณของมนุษย์ทั่วไปนิดหน่อย ตรงที่เป็น

วญิญ�ณทีเ่ปลีย่นรปูร่�งได้ ส�ม�รถสงิสิง่ของ หรอืแปลงเป็นดวงไฟเล็กๆ เป็นเหมอืน

วิญญ�ณผสมกับปีศ�จ



B  1 3  s . t   283

“เธอเข้�ไปตีกับปู่คนนั้นม�อีกเหรอ”

คำ�ถ�มของท�โร่ทำ�ให้เลนยะรู้สึกเจ็บขึ้นม�บ้�งและพอจะรู้ตัวว่�

เสียเลือดไปเยอะ อ�ก�รนอตหลุดของเธอทำ�ให้ไม่ได้คิดแยแสมัน 

ดวงต�สีนำ้�เงินสอดส่องห�คนทำ�หน้�ที่แบกเป้ทันที แล้วอยู่ๆ 

กระเป๋�เป้ก็หล่นตุบตรงหน้�เหมือนรู้ว่�เธอกำ�ลังต้องก�รอะไร ต�มด้วย

ร่�งสูงใหญ่ของกินเท็นชิที่กระโจนต�มลงม�

“รูห้น้�ทีด่นีี”่ เลนยะว่�แล้วกก้็มไปห�ผ้�ทีพ่อจะพนัแผลห้�มเลอืด

ได้ ก่อนดึงผ้�สีข�วผืนเดิมขึ้นม� กะจะใช้มันพันมือห้�มเลือดไว้ก่อน

แต่เพร�ะมมีอือยูข้่�งเดยีวและของทีเ่อ�ม�พนัไม่ใช่ผ้�พนัแผล เลย

ทำ�ให้ลืน่หลดุตลอดเวล� แถมพอจะผกูกท็ำ�ไม่ได้ จะใช้ป�กช่วย คว�มสัน้

ของผ้�ก็ดันเป็นอุปสรรคใหญ่ มันหลุดบ่อยจนคนพันเองแทบฉีกผ้�ท้ิง 

โดยห�รูไ้ม่ว่�มดีวงต�ส�มคูก่ำ�ลงัรอลุน้ว่�เธอจะจบก�รทำ�แผลนัน่เมือ่ไร

“พอที ไม่ต้องทำ�มันแล้ว!” เลนยะป�ผ้�ลงพื้นสุดแรงด้วยคว�ม

หงดุหงดิ เม่ือเจ้�ผ้�ผนืน้อยไม่ส�ม�รถพนัแผลของตนได้ต�มที่ใจต้องก�ร

ยยัจดุเดอืดตำา่...ท�โร่อดบ่นอย่�งเหนือ่ยหน่�ยในใจไม่ได้ แต่กร็ูว่้�

ช่วยอะไรยัยหมอผีนี่ไม่ได้อยู่ดี คงเป็นอีกครั้งที่เลนยะต้องเดินกลับบ้�น

พร้อมแผลที่ถูกปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ 

ทว่�กินเท็นชิที่จ้องมองเด็กซึ่งไม่มีทั้งคว�มอดทนและใจร้อนด้วย

คว�มรู้สึกเบื่อหน่�ย ปลงอนิจจัง กลับก้มลงไปเก็บผ้�สีข�วจ�กพื้น สลัด

ไล่เศษดนิทหีนึง่ แล้วเดนิตรงไปห�ร่�งเลก็กว่� ก่อนดงึแขนซ้�ยของคนที่ 

ป�ผ้�ทิ้งม�จับพันให้อย่�งไม่คิดถ�มคว�มสมัครใจ

ซึ่งนั่นทำ�ให้สองผีแปลกใจจนต้องมองต�มเข�ต�ปริบๆ

แต่เลนยะเพียงเลิกคิ้วขึ้นข้�งหนึ่ง จ้องคนที่กำ�ลังทำ�แผลให้ตนต�

ไม่กะพรบิ พร้อมทัง้คดิถงึเรือ่งของเข�ทีเ่พิง่ได้ฟังม�…เรือ่งทีท่ำ�ให้เจ้�ปีศ�จ

ต้องถูกผนึก

“เรื่องของแกน่ะ” เด็กส�วเปรยออกม�ในที่สุด จนคนที่กำ�ลังง่วน

อยูก่บัก�รพนัแผลต้องเงยหน้�ม�สบนยัน์ต�สนีำ�้เงนิครูห่นึง่ และทำ�ทเีป็น
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ไม่สนใจ ก้มหน้�ก้มต�พันผ้�ให้คนที่จ้องตนอยู่ต่อไป

“ฉันไม่ได้อย�กรู้แล้ว”

เหมือนมือทีก่ำ�ลงัพนัแผลอยูส่ะดดุหยดุชัว่ขณะ ก่อนผกูให้เรยีบร้อย 

และปล่อยแขนเลนยะออก โดยสนุขัป่�หนุม่ไม่พดูอะไรสกัคำ�หลงัทำ�แผล

เสร็จ

เลนยะเลิกคิ้วมองมือซ้�ยของตนที่มีผ้�สีข�วพันเรียบร้อย ถึงแม้

จะมีเลือดซึมออกม�จนเกือบชุ่มก็ต�ม

“พันเก่งนี่หว่� ทำ�ให้ใครบ่อยละสิ”

“ไม่มี…เจ้�คนแรก”

คำ�ตอบของกินเท็นชิ ทำ�ให้เลนยะต้องกลับไปมองหน้�เข�ครู่หนึ่ง 

และวูบหนึ่งรู้สึกว่�ตนเงอะงะแปลกๆ กับคำ�ตอบของเข� แต่สุดท้�ยเธอ

ก็ยักไหล่ข้�งหนึ่งอย่�งไม่ติดใจ และตัดสินว่�เป็นแค่เพร�ะไอ้คำ�ตอบนั่น

เป็นสิ่งที่เธอไม่ค�ดคิดไว้เฉยๆ และหมุนตัวเดินนำ�หน้�ไป เป็นก�รบอก

ทุกคนว่� ‘ถึงเวล�กลับบ้�น’ แล้ว

ขณะร่�งสูงสง่�ยังมองต�มหลังเลนยะอย่�งเงียบงัน ย�มคิดถึง

เรื่องแผลเธอเมื่อกี้…จะให้เข�ไปทำ�ให้ใครได้ ก็ในเมื่อเข�เป็นปีศ�จ แต่

หลังจ�กนี้คงไม่แน่ว่�เข�อ�จต้องทำ�ให้เจ้�เด็กส�วคนนี้อีกหล�ยๆ คร้ัง

เลยก็ได้

“เข้�ไปในบ้�นอิเคดะแล้วคงรู้เรื่องท่�นกินเท็นชิเยอะเลยสินะ

ขอรับ” โยชิฮ�ระลอยม�ประชิดตัวเลนยะ และเอ่ยเสียงเบ�ให้ได้ยินแค่

เธอกับเข�ด้วยใบหน้�ยิ้มแย้ม 

“…แล้วไง” หมอผีส�วถ�มกลับเฉยเมย

“ไม่อย�กซักไซ้แล้วหรือขอรับ”

เลนยะปร�ยต�ไปมองด้�นหนึ่งด้วยสีหน้�เหมือนคนเบื่อโลกต�ม

นิสัย แล้วว่� 

“ชีวิตนำ้�เน่�ขน�ดนั้น ฉันไม่อย�กฟังซำ้�หล�ยๆ รอบหรอก” เธอ

ก้มมองมือซ้�ยที่มีผ้�สีข�วผูกไว้ ก่อนกล่�วต่อ “แล้วใช่ว่�ที่ฟังม�จะจริง
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ไปซะหมด…อกีอย่�งจะปล่อยมนัไปสกัคร้ังในฐ�นะทีท่ำ�แผลให้กแ็ล้วกนั”

โยชิฮ�ระหัวเร�ะหึในลำ�คอ แล้วว่�ด้วยรอยเอ็นดู “ดูมีหัวใจขึ้นม�

หน่อย”

เลนยะเลิกคิ้วขึ้นข้�ง “ไอ้ลูกหม�น่ะเหรอ”

“ท่�นน่ะขอรับ”

คนฟังชะงักค้�งไปนิด ก่อนหรี่ต�ลงมองวิญญ�ณข้�งตัวอย่�งเอ�

เรื่องนิดๆ แต่ก็ไม่ได้ดูเคร่งเครียดย�มเอ่ยถ�มกลับ 

“อ๋อ! แกคิดกับฉันแบบนี้ม�ตลอดงั้นสิ”

“กท่็�นบอกเองว่�มนัดกีบัง�นท่�น ข้�กเ็ลยไม่เคยท้วง” โยชฮิ�ระ 

ยังตอบด้วยรอยขบขันเบ�บ�ง ไม่ได้คิดว่�ร้�ยเด็กส�วของตัวเองอย่�ง

จริงจัง แล้วสูดห�ยใจลึกเน้นชัดว่� “แต่เอ�จริงๆ มีหัวใจม�กขึ้น และมี 

‘มือ’ ม�เพิ่มอีกก็ย่อมดีกว่�อยู่แล้วละขอรับ”

จบคำ�นั้น หมอผีส�วก็ตีหน้�แหย แล้วบ่นงึมงำ�ว่� ‘นำ้�เน่�’ ใส่

วิญญ�ณซ�มูไรให้เข�หัวเร�ะดังกว่�เดิมแทบจะทันที

แล้วเจอกันนะ...

“หือ?!” คนเป็นหมอผีต้องหยุดเท้� หันกลับไปมองที่ประตูไม้บ�น

สูงของบ้�นอิเคดะ เมื่ออยู่ๆ รู้สึกว่�ได้ยินเสียงเล็กๆ เสียงหนึ่ง

เหมือนเป็นเสียงเด็กผู้ช�ยที่ฟังนุ่มนวล และแผ่วเบ�ลอยม�ต�ม

ส�ยลมที่พัดผ่�นข้�งหู

หนัไปมองท�โร่ทีต่�มม� เข�กย็งัสนใจแค่เฝ้�สงัเกตท่�ทกีนิเทน็ชิ 

เพร�ะเหมือนจะยังติดใจที่สุนัขป่�หนุ่มยอมทำ�แผลให้เธออยู่ พฤติกรรม

แบบนั้นทำ�ให้เธออดด่�วิญญ�ณเด็กช�ยว่�งี่เง่�ในใจไม่ได้

และอีกอย่�งเสียงเด็กผู้ช�ยเมื่อกี้ ไม่ใช่เสียงของท�โร่…

“มีอะไรหรือขอรับ” วิญญ�ณที่ยังหัวเร�ะค้�งอยู่ ต้องหันกลับไป

มองเด็กส�ว สลับกับจ้องไปต�มท�งที่เธอหยุดดู

แต่ครู่เดียวหมอผีส�วก็กลับม�ก้�วเดินต่อ พล�งตอบ “เปล่�…คง

แค่หูแว่ว”
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เธอเดินห่�งออกไป เลิกสนใจเสียงปริศน�เมื่อห�ท่ีม�ของมัน 

ไม่ได้ โดยไม่ทันเห็นร่�งเล็กๆ สีข�วที่ยืนอยู่บนเส�ประตูรั้วของบ้�น 

ตระกูลอิเคดะ ซึ่งกำ�ลังโบกมือให้พวกเธอพร้อมส่งเสียงกิ๊กเบ�ๆ เหมือน

ลูกเคนด�มะกระทบไม้…เจ้�วิญญ�ณต้นไม้ที่มีเพียงผู้มีจิตใจบริสุทธ์ิ

เท่�นั้นที่จะฟังเสียงของพวกมันออก



19
คนท่ีเหลือรอด

ฉันมองร่างไร้วิญญาณนับร้อยร่างเหมือนเป็นเพียงเศษกิ่งไม้ท่ี 

ไร้ค่าด้วยดวงตาสีนำ้าเงิน

ฉันย่างก้าวข้ามเศษซากเหล่านั้น และบอกตัวเองทุกฝีก้าว...ว่าฉัน

ย้อนกลับไปที่เดิมไม่ได้อีกแล้ว

แสงสีแดงส้มเหนือท้องฟ้ามืดครึ้ม ทำาให้ยามรัตติกาลสุกสว่าง

เหมือนตอนกล�งวัน ขณะเกล็ดสีข�วของหิมะกลับร่วงโปรยปร�ยอย่�ง

เชื่องช้� ไร้ซึ่งคว�มทุกข์ร้อนใดๆ ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น 

เพลงิมฤตยกูำ�ลงัลกุท่วมอดตีคฤห�สน์ทรงญีปุ่น่ของตระกลูทีเ่คย

ยิง่ใหญ่เกรยีงไกรนบัพนัปี จนกล�ยเป็นเพยีงเศษซ�กเชือ้เพลงิ ท่�มกล�ง

หิมะที่ตกลงม�เอื่อยเฉื่อย จนปร�กฏเป็นภ�พท่ีดูขัดแย้งอย่�งน่�ขนลุก 

และพิศวง 

ภ�ยในบ้�นทีก่ำ�ลงัสญูสล�ยร�วกบัถกูลงโทษโดยเทพเจ้�ฟสุโึนะจิ8 

8 เทพเจ้�แห่งเพลิง



288   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 1

ที่เผ�ผล�ญทุกสิ่งไม่ปร�กฏสิ่งมีชีวิตใดที่ยังเหลือรอด เลือดสีสดส�ด

กระจ�ยต�มผนังและพื้นไม้ ทุกอณูถูกกลืนกินด้วยควันสีเท�เข้มและ

ละอองขี้เถ้�หน�ทึบ

ล�นหน้�บ้�นทีเ่คยปลกูต้นซ�กรุะและประดบัประด�ด้วยไม้ยนืต้น

ม�กม�ย อันเป็นส่วนหนึ่งของสวนหน้�บ้�น บัดนี้มีเพียงเศษซ�กอันน่�

สยดสยองของอวัยวะมนุษย์เกลื่อนกล�ด จนร�วกับท่ีนี่กล�ยเป็นอเวจี

อย่�งแท้จริง

ศพม�กม�ยทั้งช�ยหญิงกล�ยเป็นแค่เศษซ�กมนุษย์ แขน ข�  

ลำ�ตวั กระเดน็ไปคนละทศิละท�งเหมอืนอยูท่่�มกล�งสมรภมูริบทีเ่พิง่จบ

ลง ทุกอย่�งเหลือเพียงเลือดเนื้อ และเถ้�ถ่�น เป็นศึกที่ไร้ผู้ชนะ เมื่อ 

ต่�งฝ่�ยต่�งก็คือเหยื่อของอสูรร้�ยตัวจริงที่เร้นก�ยอยู่หลังฉ�กแสดง 

แห่งคว�มชิงชังและคั่งแค้น

ห�กแม้ทุกอย่�งกำ�ลังพังทล�ยต�มแผนก�รที่ถูกว�งไว้อย่�ง

แยบยล ทว่�ในซอกมมุหนึง่ของบ้�นหลงัใหญ่ กลบัเหลอือกีหนึง่ชวีติทีย่งั

คงห�ยใจอยู่…อย่�งสงบและแผ่วเบ�

เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ช่วงวัยเพียงเจ็ด-แปดขวบ เจ้�ของเส้นผม 

สีนำ้�ต�ลย�วระพื้น ซึ่งปล่อยสย�ยลงม�ปรกใบหน้�มอมแมมกระเซอะ

กระเซิง กำ�ลังนั่งกอดเข่�คุดคู้อยู่บนพื้นไม้ขัดเง�กล�งห้องใหญ่อันเป็น

โรงฝึกด�บขน�ดส�มสิบเสื่อ ท่�มกล�งรอบด้�นที่ลุกไหม้ด้วยเปลวเพลิง

และเหล่�ศพมนุษย์

ทัง้ใบหน้�และตวัของเดก็หญิงที่ใส่กิ9 สขี�วและฮ�ค�มะ10 สนีำ�้เงนิ

เข้มนั้นเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดแดงฉ�น นัยน์ต�ที่เคยเป็นสีนำ้�เงินทรง

อำ�น�จแปรเปลี่ยนเป็นเย็นเยียบ ไร้ซึ่งอ�รมณ์จนเหมือนไม่มีวิญญ�ณอยู่ 

9 เสื้อที่ใส่คู่กับฮ�ค�มะสำ�หรับผู้ช�ย กินั้นใช้สวมเป็นเสื้อเมื่อเล่นกีฬ�ต่�งๆ ไม่ว่�จะ

เป็น ฟันด�บ ยูโด ยิงธนู ไอคิโด เป็นต้น
10 ก�งเกง ส�ม�รถใส่ได้ทั้งหญิงและช�ย ใช้สวมใส่ลำ�ลองหรือในพิธีก�ร แม้แต่ใช้ใน

ก�รแข่งขันกีฬ� ไม่ว่�จะเป็น ฟันด�บ ยิงธนู ฯลฯ
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พร้อมจับจ้องเขม็งไปยังประตูโรงฝึกที่ถูกทำ�ล�ยจนบ�นไม้ทั้งสองข้�ง 

ยับเยินเปิดโล่ง เป็นท�งออกท�งเดียวจ�กห้องที่เริ่มกล�ยเป็นธุลีเถ้� 

ทุกขณะ แต่นั่นคงไม่ใช่ท�งเลือกที่เธอต้องก�ร เมื่อไร้สิ่งผูกมัดแต่เธอ 

ยังคงไม่กระดิกตัวออกไปจ�กที่เดิม…ร�วกับนั่งเฝ้�บ�งสิ่ง

บ�งสิง่ทีต้่องปกป้อง บ�งสิง่ทีอ่ยูข้่�งหลงัของเธอ…ร่�งของช�ยวยั

กล�งคนคนหนึง่ทีย่งัคงนัง่ก้มหน้�ขดัสม�ธ ิดวงต�เปิดโพลงแม้ไร้ประก�ย

ใด ผมสีนำ้�ต�ลเข้มถึงต้นคอดูยุ่งเหยิงไม่เป็นทรง บ่งบอกถึงก�รต่อสู้ 

ดเุดอืดทีเ่พิง่ผ่�นพ้น ใบหน้�ทีก้่มตำ�่มส่ีวนคล้�ยคลงึเดก็หญงิทีน่ัง่กอดเข่�

ตัวอ�บเลือดตรงหน้� อีกทั้งมือขว�ของเข�ก็มีผ้�สีข�วพันแน่นหน� และ

ยังคงกำ�ด้�มด�บให้ตั้งขึ้นเพื่อยันก�ยให้อยู่ในท่�นั่งที่มั่นคง 

แม้ว่� ณ ตอนนี้…ตัวของเข�จะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ต�ม

เข�ต่อสู้จนเฮือกสุดท้�ยของชีวิต

ต่อสู้อย่�งที่มิอ�จถอยหลังได้

ต่อสูเ้พือ่ปกป้องสิง่สำ�คญัในฐ�นะผูท้ีย่นือยูบ่นจดุสงูสดุของตระกลู 

จนทำ�ให้ไม่ส�ม�รถล้มลงไปอย่�งเช่นผู้อื่นได้ เพร�ะสิ่งที่คำ้�คออยู่คือ

ศักดิ์ศรีและหน้�ที่

และปณิธ�นนั้นคงส่งถึงเด็กน้อยนัยน์ต�สีนำ้�เงินเช่นเดียวกับเข� 

เมื่อเธอยังนั่งนิ่งเหมือนรูปปั้น เคียงข้�งอ�วุธหน้�ต�ประหล�ดที่ปักบน

พื้นไม้ใกล้มือ ซึ่งอ�วุธที่ว่�แทบไม่ต่�งจ�กใบมีดเปลือยเปล่�ทรงรูปตัว S 

สีดำ�สนิท ขน�ดคว�มสูงใหญ่ร�วเมตรครึ่ง และตรงกล�งกว้�งเกือบครึ่ง

เมตร ตั้งตระหง่�นท่วมหัวเด็กหญิงที่นั่งอยู่ข้�งๆ มัน

ที่น่�ฉงนที่สุดคือช่วงตรงกล�งของอ�วุธท่ีหน้�ต�เหมือนใบพัด 

รูปตัว S นั่น กลับมีช่องว่�งวงกลมเส้นผ่�นศูนย์กล�งประม�ณยี่สิบ

เซนติเมตรอยู่ โดยกล�งช่องว่�งนี้มีที่จับขน�ดกำ�มือรอบ เป็นท่อนเหล็ก

พร้อมทั้งผูกด้วยพู่สีดำ�และลูกกระพรวนสีทองอีกสองลูก ท่ีดังกรุ๊งกร๊ิง

ต�มกระแสลมร้อน 

สัญช�ตญ�ณจ�กปณิธ�นในสติที่หลงเหลือ ทำ�ให้มือเล็กของ 
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เดก็น้อยยืน่ไปกำ�รอบด้�มจบักล�งช่องว่�งวงกลมของอ�วธุ ก่อนขยบับดิ

ท่อนเหล็กใหญ่

ฉับ! กริ๊ง!

คมมีดอีกสี่ใบที่ซ่อนอยู่ถูกคลี่ออกม�ฉับพลันจนเกิดแรงสะเทือน 

ส่งผลให้เจ้�ลูกกระพรวนที่ผูกติดไว้ส่งเสียงออกม� และจ�กใบมีดเปล่�

เปลือยรูปตัว S แปรเปลี่ยนเป็นชูริเคน11 ผสมกับกงจักรขน�ดยักษ์ที่มีคม

ถึงหกใบแทน

กงจักรก�ร�สึ… 

ใบมีดแหลมคมหักมุมขว�หกใบประดุจกงจักร

สีนิลเง�ง�มของคมมีดประดุจขนนกก�

โผบินว่องไวประดุจปีกของปักษ�

อ�วุธใหญ่ในกำ�มือเล็ก เธอกำ�ท่อนเหล็กแน่นจนข้อนิ้วขึ้นสีข�ว 

มอืขว�ทีเ่คยพนัผ้�สขี�วไว้ตอนนีเ้ป็นเพยีงมอืเปล่�เปลอืย เหลอืเพยีงเศษ

ผ้�ห้อยตดิอยูท่ีข้่อมอืไม่กีส่่วน หลงัมอืขว�ของเธอมลี�ยบ�งอย่�งปร�กฏ

ขึ้น หน้�ต�คล้�ยดวงต�ที่กำ�ลังปรือเปิดสีแดงเรือง

ทว่�ทุกก�รกระทำ�ของเด็กน้อยเรือนผมสีนำ้�ต�ลย�วยุ่งเหยิงนั้น 

กลับมีดวงต�คู่หนึ่งเฝ้�มองดูตลอดเวล�…เฝ้�มองอยู่ข้�งตัวเสมอม� แต่

เวล�นี้ เธอคงไม่อ�จเห็นเข�…หรือเพียงปิดกั้นทุกสิ่ง จนไม่คิดจะมองว่�

ยังมีใครที่อยู่กับเธอด้วย นอกจ�กอ�วุธยักษ์ในมือนั่น

ห�กเข�ยังไม่ต�ย ยังมีลมห�ยใจ เข�คงทำ�อะไรได้ม�กกว่�นี้…คง

โอบกอดและปลอบเธอได้…

ดวงวิญญ�ณของซ�มูไรหนุ่มที่มีนัยน์ต�สีอำ�พัน ไม่อ�จสื่อถึงตัว

เด็กน้อยแสนสำ�คัญที่กล�ยเป็นอสูรร้�ยไร้คว�มรู้สึกได้เลย เข�ลอง 

ส่งเสยีง อ้อนวอน และปลอบประโลม แต่ไม่ได้สิง่ใดตอบรบักลบัม� หลงั

เธอเข้�ม�เห็นร่�งของบุรุษผู้มีนัยน์ต�สีนำ้�เงินเหมือนกันในโรงฝึกนี่ 

11 ด�วกระจ�ย เป็นอ�วุธนินจ�
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สุดท้�ยผู้ที่เป็นแค่ดวงวิญญ�ณจึงทำ�ได้เพียงลอยอยู่ข้�งๆ เป็น

เพื่อนเธอในเพลิงนรกที่ลุกไหม้หนักขึ้น…

“ดวงตาทวารบาลของแกกำาลังจะเปิดแล้วสิ...”

เสียงทุ้มนุ่มๆ เสียงหนึ่งดังขึ้นที่หน้�ประตู ทำ�ให้โยชิฮ�ระหันหน้�

ไปมองด้วยคว�มหว�ดกลัว ส่วนเด็กน้อยยังคงอยู่ในท่�เดิม เพียงขยับ

ดวงต�เหี้ยมอำ�มหิตขึ้นไปมองอ�คันตุกะที่ม�เยือน

“ทะ...ท่าน...?!” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มละลำ่�ละลักพูดอย่�งต่ืน-

ตระหนก

“ไม่ต้องพูดก็ได้โยชิฮาระ ฉันรู้ว่าไอ้พวกนี้มันกระจอก มีหรือจะสู้

ผู้ที่มีสายเลือดเดียวกันกับฉันได้ ก็ดีฉันจะได้ไม่ต้องยุ่งยาก” เสียงของ 

เด็กหนุ่มกล่�วถึงซ�กศพ ก่อนขยับก�ยออกม�จ�กมุมมืดอีกนิด แต่ก ็

ยงัคงเห็นแค่ส่วนช่วงข�ทีย่งัสวมก�งเกงเคร่ืองแบบของนกัเรยีนมธัยมต้น 

ขณะสิ่งที่เด่นชัดในคว�มมืด คือดวงต�สีนำ้�เงินทรงอำ�น�จที่มีประก�ย

เรืองรองน่�ขนลุกย�มมองเด็กหญิงตัวเปื้อนเลือด 

เด็กหนุ่มหยุดก�ยอยู่ที่ธรณีประตู เพร�ะรู้ว่�ถ้�ม�กกว่�นี้คงเป็น

เขตอันตร�ยแล้ว และเข�ยังไม่อย�กห�เรื่องเสี่ยงกับท�ย�ทอสูรที่กำ�ลัง

คลุ้มคลั่ง

“ปล่อยท่านเลนยะไปเถอะขอรับ” โยชิฮ�ระอ้อนวอนอย่�งอับจน

หนท�ง เพร�ะเข�เองกรู้็นสิยัของเดก็หนุม่ตรงหน้�ด ีรูด้มี�ตัง้แต่ร่�งตรง

หน้�ยังเป็นเพียงท�รก ถึงแม้ตอนนี้เด็กหนุ่มคนนั้นจะกล�ยเป็นคนทรยศ

ไปแล้วก็ต�ม

คนที่ยืนอยู่หน้�ประตูไม่มีคำ�ตอบรับหรือปฏิเสธ เข�เพียงเหยียด

รอยยิ้มขึ้นมองอสูรร้�ยในร่�งเด็กน้อย ไม่ได้สนใจคำ�ขอร้อง

และปฏิกิริย�โต้ตอบนั่นก็ทำ�ให้ร่�งเล็กๆ ที่ถูกเรียกว่� ‘เลนยะ’ 

ยกมือที่กำ�ด้�มจับของกงจักรก�ร�สึขึ้นม� 

ภ�พทีด่ผูวิเผนิว่�ร่�งเลก็ๆ นัน้คงไม่ส�ม�รถขยบัอ�วธุในมอืได้ แต่

เธอกลับส�ม�รถกระช�กเหล็กคมกล้�ชิ้นโตออกจ�กพื้นไม้ และเงื้อแขน
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เหนือหัว ยกมันด้วยท่�เตรียมสู้อย่�งง่�ยด�ยจนมันดูเบ�โหวงไปถนัดต� 

เม่ือเข�เห็นปฏกิริยิ�แบบนัน้ของเดก็น้อย กพ่็นลมออกจมกูเย�ะเย้ย

และยกสิ่งหนึ่งขึ้นม�บ้�ง 

สิ่งหนึ่งที่มีขน�ดใหญ่ ซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยผ้�ยันต์สีแดงผืนใหญ่ และ

รูปร่�งคล้�ยคลึงกับกงจักรก�ร�สึตอนที่ยังไม่ได้ปลดกลไก 

มือของเด็กหนุ่มในเง�มืดค่อยๆ คลี่ผ้�ยันต์สีแดงออก เผยให้เห็น

กงจักรก�ร�สึอีกวง มันไม่มีอะไรที่แตกต่�งจ�กอ�วุธในมือของเลนยะ 

เว้นเพียงพูท่ีผ่กูอยูบ่นทีจ่บัตรงกล�งของเข�เป็นสีข�ว แต่ของเลนยะเปน็

สีดำ�

อ�วุธฝ�แฝด

ลกูกระพรวนบนอ�วธุยกัษ์ของเดก็หนุม่ส่งเสยีงใสกระทบกนั เมือ่

เข�บิดด้�มจับของมันจนใบมีดสีดำ�อีกสี่ใบก�งฉับออกม� แต่เพียงครู่ 

เด็กหนุ่มก็บิดที่ด้�มจับตรงกล�งช่องว่�งวงกลมอีกครั้ง กระพรวนสีทอง

ดงักริง๊ พร้อมกบัใบมดีทีเ่พิง่ถกูปลดกลไกกก็ลบัไปซ้อนอยูท่ีเ่ดมิ จนเหลอื

ใบมีดหลักสองใบเช่นเดิม

กิริย�นั้นเหมือนเข�แค่จงใจเล่นของในมืออย่�งเป็นนิสัยม�กกว่�

อวดศักยภ�พมัน

“ฉันกับแกคนละวง...” เข�กระซิบเสียงแผ่วเบ�กับตนเอง ก่อนหัน

ไปจ้องมองดวงต�สีนำ้�เงินของเด็กหญิงที่เหมือนนัยน์ต�ของเข�ร�วกับ

เป็นคนคนเดียวกัน และชำ�เลืองส�ยต�ไปมองร่�งของช�ยที่อยู่ข้�งหลัง

เธอ

ฉับ!

เพียงเท่�นั้นคมมีดของกงจักรก�ร�สึในมือเลนยะก็ถูกป�จ�ก

เจ้�ของ ลอยคว้�งเป็นวงกลม และตวัดเฉือนลงบนไหล่ซ้�ยของเด็กหนุ่ม 

จนเลือดสีสดพุ่งกระเซ็น ทำ�ให้ร่�งนั้นต้องถอยเท้�ห่�งออกไป

แต่ที่โดนตรงจุดนั้นก็เพร�ะเข�หลบทัน ถ้�ไม่ทัน คงเป็นคอของ

ตนที่ข�ดแทน



B  1 3  s . t   293

กงจกัรยกัษ์หกใบมดีหมนุวนอยูก่ล�งอ�ก�ศ ก่อนเลีย้วกลบัเหมอืน

บมูเมอแรง ห�เจ้�ของทีร่อรบัมนัอยู ่ร่�งเลก็ๆ ใบหน้�ไร้คว�มรูส้กึยืน่มอื

เข้�จับหมับบนที่จับกล�งช่องว่�งวงกลมของกงจักรก�ร�สึอย่�งแม่นยำ� 

ทั้งที่อ�วุธสีดำ�หมุนเร็วจี๋ แต่จะมีเพียงเล็กน้อยเพร�ะคว�มใหญ่และหนัก 

จึงทำ�ให้เท้�ของเด็กน้อยถอยหลังไปต�มแรงของมันสองส�มก้�ว

แต่ก�รกระทำ�ของเดก็น้อยไม่ได้ทำ�ให้เข�รูส้กึสะทกสะท้�น เพยีง

ลบูไหล่ซ้�ยทีโ่ดนบ�ดของตนและส่งยิม้ละไม ดคูล้�ยอ่อนโยนและเมตต�

คืนม�ให้ ก่อนคำ�ถ�มหนึ่งด้วยเสียงทุ้มนุ่มนวลจนฟังเลี่ยนในหูจะดังขึ้น

“นี่เลนยะ ถามหน่อยสิ...ทำาไมแกต้องนั่งปกป้อง ‘ศพ’ นั่นด้วยล่ะ”

พรวด! หมับ!

กริ๊ง!

ดวงต�สนีำ�้เงนิเปิดโพลงต�มเสยีงกงัว�นใสทีแ่ว่วเข้�ห ูและสิง่แรก

ที่เห็นอยู่เบื้องหน้�ในระยะเพียงครึ่งช่วงแขน คือสีเท�…ไม่สิ ควรเป็น 

สีเงินม�กกว่� และเป็นสีเงินจ�กดวงต�เรียวย�ว คู่คมงดง�มจนน่�พิศวง

ของใครคนหนึ่งที่อยู่ไม่ไกล

ไอ้ลูกหมา!

เลนยะตวัดต�ลงมองทันใด ก่อนเห็นว่�มือซ้�ยตนกำ�แน่นจนสั่น

น้อยๆ อยูบ่นคอเสือ้ของกนิเทน็ช ิและเสยีงกร๊ิงเบ�ๆ ทีต่นได้ยนิก่อนหน้�

น้ี คอืเสยีงกระดิง่สเีงนิบนปลอกคอสนุขัของเข� ย�มเมือ่เธอกระช�กร่�ง

เข�ลงม� จนทำ�ให้เวล�นีร่้�งสงูสง่�ต้องคร่อมก�ยอยูเ่หนอืตวัเดก็ส�วด้วย

สองแขนแกร่งที่ยันไว้ข้�งศีรษะเธอเอง

ใบหน้�คมๆ หล่อเหล�ดคู้�งนิง่ไม่แพ้เดก็ส�วในเหตกุ�รณ์ทีเ่กดิขึน้ 

ก่อนครู่หนึ่งจะเริ่มกลับม�เฉียบดุเหมือนเดิม แล้วเอ่ยสั่งเน้นหนัก

“ปล่อยมือ”

เป็นสิ่งที่ดึงสติของเลนยะให้กลับม�ได้ในวิน�ทีนั้น เธอปล่อยมือ

บนเสือ้เข�เกอืบจะทนัท ีและเพิง่ตระหนกัได้ว่�เวล�นีเ้ธอนอนอยูบ่นเตยีง

ในบ้�นหลังค�สีอิฐ อยู่ในโตเกียว ไม่มีควันไฟ ไม่มีกองเลือด ไม่มีศพ 
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และไม่มี ‘เจ้�นั่น’…เธอแค่ฝันไป

คว�มสบัสนทีย่งัมอียูท่ำ�ให้หมอผสี�วชนัตวัขึน้ม�นัง่ด้วยคว�มรูส้กึ

ที่ยังมึนๆ งงๆ ไม่เป็นตัวเอง เหงื่อไหลโซมก�ย ห�ยใจติดขัด จนต้องใช้

มือเสยผมสีนำ้�ต�ลที่เปียกชุ่มออก และรับรู้ว่�ร่�งก�ยตนมีอ�ก�รสั่นเท�

น้อยๆ เมื่อคิดถึงฝันเมื่อกี้ 

ร�วกับเป็นภ�พในคว�มทรงจำ�ม�กกว่�ภ�พฝัน และมีคว�มรู้สึก

เจ็บแปลบที่มือทั้งสองข้�งจนเธอต้องยกมือทั้งสองม�ดู คิ้วบ�งขมวดขึ้น

เมื่อมองได้ไม่ชัดเพร�ะดวงต�ยังปรับรับแสงของย�มเช้�ไม่ทัน

เพราะไอ้ผนึกปีศาจจิตอัคคีนั่นเชียว เลยฝันถึงเรื่องพรรค์นั้น บ้า

เอ๊ย!...

“เป็นอะไร” กินเท็นชิที่ถอยเท้�ออกจ�กเลนยะหรี่นัยน์ต�คมกริบ

พล�งถ�มขึ้น ขณะจัดคอเสื้อตนที่ถูกขยำ�จนยับยู่ยี่ไปด้วย 

วันนี้เข�ยังคงม�ทำ�หน้�ที่ปลุกเลนยะในตอนเช้� และหวังว่�จะไม่

พล�ดท่�ให้เจ้�หล่อนละเมอประชิดตัวได้อีก ทว่�เมื่อเข้�ม�ในห้องนอน

แล้ว คว�มคิดน้ันกลับต้องยุติเพร�ะภ�พเด็กส�วตัวแสบท่ีนอนเหง่ือโซม

ก�ยบนเตียงนอนของตน ขณะเปลือกต�ที่ปิดสนิทสั่นระริก มือสองข้�ง

กำ�ผ้�นวมจนเกร็งแน่น และใบหน้�ชื้นๆ ดูทรม�นเหมือนอยู่ในสถ�นที่ 

ที่ไม่มีอ�ก�ศให้ห�ยใจ 

และชั่ววิน�ทีหนึ่งที่เห็นเด็กตรงหน้�มีสภ�พแบบนั้น มันทำ�ให้เข�

เผลอก้มตวัลงไปเพือ่ดอู�ก�รของเธอแทบจะทนัท ีทว่�ในตอนทีก่ำ�ลงัโน้ม

ไปห� อยู่ๆ เลนยะก็ยื่นมือม�คว้�คอเสื้อเข� แล้วกระช�กเข้�ห�ตัวสุด

แรง ซำ้�กำ�ลังที่ใช้ก็รุนแรงกว่�ทุกครั้ง ทว่�เสียงกระด่ิงบนต้นคอเข�ก็

เหมือนจะเป็นสิ่งที่ปลุกเธอให้ตื่นขึ้นม�ได้ทันทีในวิน�ทีต่อม�

เลนยะพย�ย�มหลับต� ตั้งสม�ธิใหม่ ห�ท�งหยุดอ�ก�รสั่นของ

ตน จนเมื่อแน่ใจว่�เริ่มดีขึ้นแล้ว ห�ยใจได้ลึกและย�วขึ้น จึงหันม�ตอบ

แบบขอไปที 

“แค่ฝันงี่เง่�” 
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“งี่เง่�จนละเมอกระช�กคอเสื้อข้�งั้นเหรอ” 

“เออๆ รู้แล้วฉันมันน่�รังเกียจ แกไม่อย�กให้แตะตัว…น่�รำ�ค�ญ

จริง อะไรนักหน�” เลนยะหันม�โวยหน้�ยุ่งทันใด แล้วบ่นปิดท้�ยเหมือน

หมีกินผึ้งกับประโยคคำ�ถ�มของกินเท็นชิ

ไม่ได้หมายถึงเร่ืองนั้น...สุนัขป่�หนุ่มเถียงแค่ในใจด้วยคว�มระอ� 

เข�พดูด้วยคว�มโมโหไปแค่คร้ังเดยีว แต่เจ้�เดก็นีจ่ำ�ซะตดิหวั แต่เอ�เถอะ 

ในเมื่อกลับม�เป็นเหมือนเดิมได้ ก็คงไม่มีอะไรให้ต้องซักถ�มห�ส�เหตุ

กันอีก

แม้จะคิดเช่นนัน้ แต่เจ้�ปีศ�จแห่งป่�กกัปีศ�จกย็งัปร�ยห�งต� เฝ้�

มองเลนยะที่นั่งป�ดเหงื่อบนเตียงอีกครู่ใหญ่ ก่อนก้�วออกไปจ�กห้อง 

เมื่อเธอลุกจ�กเตียงได้โดยไม่มีอะไรผิดปกติท�งร่�งก�ย

“ทำาไมหน้าซีดขนาดนั้นเลนยะ” ทาโร่ทักเด็กสาวหัวยุ่งที่เดินออก

จ�กห้องนอนทนัทหีลงัสงัเกตว่�ใบหน้�ของเธอดหูมองคลำ�้ผดิปกตเิหมอืน 

คนอดนอนอย่�งไรอย่�งนั้น

“…เมื่อคืนแค่นอนไม่ค่อยหลับ” เลนยะตอบห้วน พร้อมปิดประตู

ห้องแล้วเดินตรงไปที่ห้องนำ้�

โยชิฮ�ระเลิกคิ้วมองต�มพื้นที่หมอผีส�วเดินผ่�น แล้วต้องนิ่งค้�ง

ไปนิด เมือ่เหน็รอยเลอืดหยดเป็นท�งตัง้แต่หน้�ประตหู้องไล่ต�มเส้นท�ง

ที่เธอเดินผ่�น วิญญ�ณซ�มูไรรีบเลื่อนส�ยต�กลับไปมองที่มือซ้�ยของ

เลนยะ และเข�ก็เด�ไม่ผิด

“แผลนั้นเลือดยังไม่หยุดไหลหรือขอรับ”

เลนยะหันไปสบต�คนถ�มด้วยคว�มฉงน ก่อนก้มดูมือซ้�ยตัวเอง 

มันมีเลือดไหลออกม�เยอะจริงๆ ซะด้วย แต่เธอไม่ทันสังเกตหรือรู้สึก

“เมื่อคืนฉันนอนทับมันมั้ง ช่�งเหอะ เอ�ผ้�พันแผลพันเด๋ียวก ็

หยุดไหลแล้ว” เธอดูไม่ทุกข์ร้อนสักเท่�ไร แต่โยชิฮ�ระกลับจ้องต�มต�

ไม่กะพรบิ รูส้กึถงึคว�มผดิปกตขิองเดก็ส�วคนสำ�คญัได้อย่�งชดัเจน และ
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สุดท้�ยก็อดทนไม่ไหวอีกต่อไป

“เอ่อ…ท่�นเลนยะ”

เลนยะหันหน้�ม�มองคนเรียกอีกครั้ง

“วนัน้ีข้�ขอต�มไปด้วยนะขอรับ ทีโ่รงเรยีนน่ะ” คำ�ขอของโยชฮิ�ระ

ทำ�ให้เด็กส�วเลิกคิ้วขึ้นข้�งหนึ่ง บ่งบอกว่�ไม่เข้�ใจ

“ทำ�ไม วันนี้ไม่เฝ้�ไอ้ลูกหม�ของแกต่อรึไง” เธอได้ทีห�เร่ือง

ประชดกลับด้วยคว�มขบขันในลำ�คอ

แต่โยชิฮ�ระยังทำ�หน้�จริงจัง “ยังไงก็ไม่มีปัญห�ไม่ใช่หรือขอรับ”

คนเป็นหมอผกีลอกต�ขึน้ข้�งบนกบัคว�มจรงิจงันัน่ และยอมตอบ

รับกลับไปเสียงเบื่อหน่�ย

“แล้วใครไปเอ�โซ่ล่�มแขนล่�มข�แกไว้ล่ะ” 

เสยีงประตูบ้านปิดตวัลงทำาให้กนิเทน็ชก้ิมมองคนทีเ่ดนิออกมายงั

หน้�บ้�น และเข�ต้องจับจ้องต�มหลังโยชิฮ�ระด้วยคว�มแปลกใจนิดๆ 

เมื่อเห็นว่�วิญญ�ณซ�มูไรออกไปกับเลนยะ ทั้งที่ปกติเข�มักไม่ไป

โรงเรียนกับเธอ นอกจ�กเวล�ที่เลนยะมีง�นปร�บปีศ�จ 

แต่คว�มสงสัยของเจ้�ปีศ�จต้องยุติเมื่อเข�รู้สึกถึงกลิ่นบ�งอย่�ง

ลอยม�เตะจมูก

กลิ่นเลือดของเจ้าเด็กนั่น!?

สนัุขป่�หนุม่ตวดัดวงต�สเีท�คมไปจ้องมองทีม่อืซ้�ยของหมอผสี�ว 

เมือ่รูถ้งึต้นตอของกลิน่โลหติชดัเจน แต่มนักลบัเป็นจงัหวะทีเ่ลนยะหนัม�

ปิดประตูรั้วพอดีร�วกับเทพเจ้�จงใจกลั่นแกล้ง

“แกมีปัญห�อะไรกับมือฉันรึไง” เลนยะถ�มขึ้นไปบนหลังค�บ้�น

ที่มีสุนัขป่�หนุ่มนั่งอยู่ทันที

ดวงหน้�คมเข้มไม่มีคำ�ตอบ มีเพียงนัยน์ต�สีเท�คู่สวยที่เบนไป 

อีกท�งร�วกับไม่สนใจ และนิ่งเงียบ 

เลนยะหรี่ต�สีนำ้�เงินอย่�งหมั่นไส้กับใบหน้�ร�วกับรูปสลักท่ีปั้น 
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นิ่งเฉย ก่อนขยับรอยยิ้มเจ้�เล่ห์ต�มนิสัย

“ไม่ตอบกไ็ม่เป็นไร วนันีแ้กอยูบ้่�นคนเดยีว เจอใครน่�สงสยักเ็ห่�ขู่ 

ไว้ก่อนเลยนะ” หมอผีส�วล้อเลียนทิ้งท้�ย ก่อนจะหมุนตัวเดินออกไป 

พร้อมพวกผีๆ ของตน

กินเท็นชิหันกลับไปมองเลนยะอีกครั้ง เมื่อเธอเดินออกไปได้ไกล

ม�กพอ สุนัขป่�หนุ่มรู้สึกมีล�งสังหรณ์แย่ๆ บ�งอย่�งเมื่อมองต�มหลัง

ของเดก็ส�วเรอืนผมสนีำ�้ต�ล ยิง่เมือ่นกึถงึใบหน้�ทีห่ลบัอย่�งทรม�นและ

โซมด้วยเหงื่อ คว�มกังวลแปลกๆ ก็ยิ่งก่อตัวสูง

และโดยเฉพ�ะวนิ�ททีีเ่ธอยืน่มอืม�คว้�คอเสือ้เข�ลงไป มนัร�วกบั

ตอนนั้นเธอกำ�ลังต้องก�รเอื้อมคว้�อะไรก็ได้ที่จะช่วยดึงตนเองออกจ�ก

ฝันร้�ยนั่น จนวูบหนึ่งเข�รู้สึกว่�หัวใจกระตุกอย่�งรุนแรง…ย�มแรกเข�

คิดว่�มันเป็นเพร�ะคว�มตกใจที่ไม่ทันตั้งตัวกับก�รถูกเลนยะดึงตัวลงไป 

แต่เมื่อสบกับนัยน์ต�สีนำ้�เงินที่เปิดโพลงขึ้นอย่�งตื่นกลัวอย่�งที่เธอแทบ

ไม่เคยแสดงออก เข�ถึงรู้ว่�มันไม่ใช่…แต่ก็ไม่แน่ใจว่�คืออะไร รู้เพียงว่�

มันไม่ใช่คว�มตกใจแน่นอน 

ที่สำ�คัญ ล�งสังหรณ์ของเข�ไม่เคยพล�ดม�ก่อน

ร่�งสูงใหญ่ในอ�ภรณ์สีดำ�ลุกขึ้นยืน และกระโจนออกจ�กหลังค�

สีอิฐ ไปต�มเส้นท�งที่นำ�ไปสู่โรงเรียนเอกชนโยโค

“วันนี้โชคดีจริงๆ ที่ได้เจอกับซามูไรผู้เป็นตำานานของตระกูล 

โซเคนโย” ผอ.โยโคร้องทกัท�ยโยชฮิ�ระด้วยท่�ท�งดอีกดีใจ เหมอืนเดก็

เลก็ๆ ทีเ่จอฮโีร่ในก�ร์ตนูเล่มโปรด และดจูะไม่ค่อยแคร์ส�ยต�นกัเรยีน

คนไหน ย�มเมื่อเข�ทำ�ตัวเหมือนกำ�ลังคุยกับอ�ก�ศว่�งเปล่�แบบนี้ 

ขณะโยชิฮ�ระเองก็ยิ้มน้อยๆ ทักท�ยช�ยแก่ และโค้งให้เข�ด้วย

คว�มสุภ�พ

“ทำ�ไมวันนี้ถึงม�ได้ล่ะ ปกติแทบไม่เคยเจอกันเลย มีเร่ืองอะไร 

รึเปล่�” ร่�งอ้วนในเสื้อสเวตเตอร์สีฟ้�สดใสถ�มวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม
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อย่�งกระตือรือร้นไม่เปลี่ยน 

“บังเอิญวันนี้ข้�อย�กม�ดูท่�นเลนยะหน่อย ไม่มีอะไรม�กหรอก

ขอรับ” โยชิฮ�ระตอบพอให้เข้�ใจ เพร�ะตนเองก็ไม่รู้แน่ว่�ทำ�ไมถึงต�ม

เลนยะม�ที่โรงเรียน รู้เพียงวันนี้เข�แค่รู้สึกห่วงเธอเป็นพิเศษ

“เหมือนพ�ผูป้กครองม�ชมโรงเรียนสนิะ” ผอ. โยโคสรปุทเีล่นทจีรงิ

“ผู้ปกครองอะไร ปกติฉันก็มีผีติดหลังสองตัวอยู่แล้ว” เลนยะแย้ง

คว�มคิดนั้น ขณะมองคนกับวิญญ�ณที่ทำ�ตัวสนิทสนมกันเกินเหตุ แล้ว

รูส้กึมันเหมือนง�นสงัสรรค์คนชร�อย่�งไรอย่�งนัน้…วญิญ�ณอ�ยหุ้�ร้อยปี

กับคนแก่รุ่นไม้ใกล้ฝั่ง 

ทว่�ร่�งอ้วนๆ ซึ่งหันม�สนใจคนอ่อนวัยกว่�ด้วยคำ�แย้งนั้น ก็ก้ม

ไปเจอมือซ้�ยที่มีผ้�พันแผลของเธอพอดี 

“หือ…มือซ้�ยไปโดนอะไรม�น่ะโซเคนโยคุง”

คำ�ถ�มเสยีงแปลกใจเจอืคว�มเป็นห่วง ทำ�ให้เดก็ส�วยกมอืตนขึน้

ดูเล็กน้อยอย่�งเสียไม่ได้ 

“อ๋อ นี่เหรอ” เธอหยุดคิดอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนบ�งอย่�งจะแวบเข้�ม�

ในหัว จนอดฉีกรอยยิ้มหยันไม่ได้…ไงๆ มันก็ไม่อยู่ งั้นก็ขอเอามาใช้

ประโยชน์เป็นคำาตอบเพื่อตอบแทนไอ้ท่าทางหยิ่งๆ บนหลังคาบ้านวันนี้

หน่อยแล้วกัน...

“โดนหม�ที่บ้�นกัดน่ะ”

โยชฮิ�ระกบัท�โร่หนัหน้�มองหน้�เดก็ส�วพร้อมกนัจนคอแทบหกั 

...หมาที่เธอพูดถึงเนี่ยมันคงไม่ใช่...

ผอ.โยโคกะพริบต�ถี่ๆ มองเลนยะด้วยคว�มสนใจปนสงสัย  

“โซเคนโยคุงเลี้ยงหม�ด้วยเหรอ ฉันไม่เห็นเคยรู้เลย”

“ปะ…เปล่�…”

“เพิง่เลีย้ง” เลนยะรีบแทรกโยชฮิ�ระทีท่ำ�ท่�จะอ้�ป�กปฏเิสธ และ

ส่งส�ยต�ปร�มท�โร่ที่จะทำ�เหมือนกันอีกคนจนผีน้อยต้องรีบกลืนคำ�พูด

ลงคอและหลบส�ยต�เธอไปอีกท�งรวดเร็ว
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“หม�พันธุ์อะไรทำ�ไมถึงดุจัง ยังเลี้ยงไว้ที่บ้�นอยู่ใช่ไหม” ช�ยแก่

มองผ้�พันแผลหน�ๆ ของเลนยะ และประเมินเอ�เองว่�รอยกัดคงใหญ่

ม�ก

“อือ หม�พันท�งก็งี้แหละ เลี้ยงไม่เชื่อง” ยัยตัวดียังใส่ไฟเต็มที่ 

จนวิญญ�ณสองดวงไม่รู้จะห้�มยังไง ทำ�ได้เพียงคิดในแง่ดีที่สุดว่� อย่�ง

น้อยหม�ที่เธอพูดถึงก็ไม่มีท�งม�ได้ยินคำ�ว่�ร้�ยนี้

แม้ในคว�มเป็นจริง เจ้�หม�พันท�งที่ว่�ได้ยินเข้�เต็มๆ สองหูไป

แล้วก็ต�ม

กินเท็นชิที่หลวมตัวต�มเลนยะม�ซ่อนตัวเงียบอยู่บนยอดไม้สูง

ข้�งๆ กลุ่มของหมอผีส�ว ซึ่งเข�พย�ย�มกลบกลิ่นอ�ยปีศ�จของตนเอง

ไม่ให้คนที่กำ�ลังใส่ร้�ยเข�ว่�เป็นหม�พันท�งดุร้�ยสังเกตเห็น และ

พย�ย�มนับหนึง่ถงึสบิในใจเพือ่ก�รควบคมุตน ไม่ให้หมดคว�มอดทนและ

หันหลังออกไปจ�กที่นี่ เลิกสนใจล�งสังหรณ์ร้�ยๆ…

“คงสำ�คัญม�กละสิ”

หัวคิ้วเรียวเข้มที่ผูกเป็นปมนิดๆ ของเจ้�ปีศ�จพลันคล�ยลง เมื่อ

อยู่ๆ ถ้อยประโยคไม่ค�ดคิดถูกเอ่ยจ�กช�ยแก่เจ้�ของโรงเรียน

“อะไร” เลนยะที่กำ�ลังสนุกกับก�รกล่�วห�กินเท็นชิ ก้มม�มอง 

ร่�งอ้วนๆ อย่�งงุนงงในคำ�เปรยเมื่อครู่

ผอ.โยโคยิ้มน้อยๆ อย่�งเอ็นดูก่อนตอบ “ก็หม�พันท�งตัวนั้นไง 

ขน�ดโดนกัดซะขน�ดนี้ยังเลี้ยงต่อ ก็แสดงว่�สำ�คัญม�ก หรือไม่ก็ต้องมี

เหตุจำ�เป็นจริงๆ ถึงทิ้งไม่ได้ใช่ไหมล่ะ”

รอยยิม้กว้�งของเลนยะหบุลงทนัทกีบัคำ�ถ�มนัน่ ก่อนเธอจะเงยีบ

ไป และเบือนดวงต�สีนำ้�เงินหลังกรอบแว่นไปท�งอ่ืนอย่�งใช้คว�มคิด 

ท่�ท�งนั้นดูจริงจังขึ้นม�กะทันหันกับคำ�ถ�มของ ผอ.โยโค และคว�ม

จริงจังของหมอผีส�ว ก็ทำ�ให้โยชิฮ�ระกับท�โร่อดลุ้นคำ�ตอบของเธอ 

ไม่ได้ ทั้งที่ ผอ.โยโคหม�ยถึงเจ้�หม�พันท�ง ไม่ใช่คนท่ีถูกกล่�วห�ว่�

เป็นหม�พันท�งอย่�งที่พวกเข�คิด
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ขณะเดียวกัน กินเท็นชิที่ตอนแรกตีสีหน้�เย็นช�จนเกือบๆ จะ

ตึงเครียดและติดดุย�มฟังคำ�กล่�วห�ของเลนยะ กลับเผลอชะงักนิ่ง ลืม

เรื่องขุ่นมัวและสิ่งรอบข้�งไปชั่วขณะ เพื่อตั้งใจฟังคำ�ตอบของหมอผีส�ว

อย่�งที่เข�ไม่ทันรู้ตัว

พกัใหญ่กว่�เลนยะจะวกส�ยต�กลบัม�มองช�ยแก่ และไม่มรีอยยิม้

เจ้�เล่ห์สนุกสน�นอีก พล�งตอบ

“ก็ทั้งสองข้อ”

มันเป็นคำ�ตอบที่ทำ�ให้ปีศ�จที่ถูกหมอผีส�วใส่ไฟยัดข้อห�ให้ ตวัด

ดวงต�คู่คมลงมองเด็กส�วข้�งใต้พลัน

จะบอกว่าทั้งมีเหตุผลที่ทิ้งกินเท็นชิไม่ได้ และสำาคัญงั้นเหรอ!... 

ท�โร่ร้องขึ้นในใจอย่�งตื่นเต้นแทนเจ้�ตัวไปหล�ยขุม

“ก็ถ้�มันสำ�คัญม�กก็คือเหตุจำ�เป็นที่ทิ้งไม่ได้ และถ้�มันเป็นเหตุ

จำ�เป็นที่ทิ้งไม่ได้ก็หม�ยคว�มว่�มันสำ�คัญม�ก น่ันก็คือมันรวมอยู่ใน

เหตผุลข้อเดยีวกนั จะตอบยงัไงกเ็หมอืนกนั…สรปุกค็อืสำ�คญั แต่เป็นด้�น

ไหนสักด้�นนั่นแหละ” เด็กส�วอธิบ�ยเพิ่มรวดเร็ว เมื่อรู้สึกว่�คำ�ตอบใน

ตอนแรกของเธอฟังดูไม่ค่อยเป็นตัวเองนัก

“อือ นั่นสินะ” ผอ.โยโคพยักหน้�รับอย่�งเข้�ใจ ดูไม่ได้คิดม�กว่�

เลนยะอ�จหม�ยถงึอย่�งอืน่ที่ไม่ใช่เจ้�หม�พนัท�งนัน่…อย่�งเช่นเจ้�ของ

ใบหน้�รปูป้ันงดง�มจนน่�กลวั พร้อมดวงแก้วสเีท�คูค่มมเีสน่ห์ทรงอำ�น�จ 

“งั้นก็คงต้องห�คู่มือเลี้ยงสุนัขม�ศึกษ� จะได้เข้�ใจกัน ไม่ถูกกัด

อีก” คนสูงวัยเสนอแนะอย่�งหวังดีอีกครั้ง

“ของแบบนั้นน่ะ ห�ม�เรียบร้อยแล้ว” 

“งั้นก็ดีสิ” ผอ.โยโคเลิกคิ้วแปลกใจนิดหน่อย คิดไม่ถึงว่�เด็กส�ว

ตรงหน้�จะลงทุนศึกษ�เรื่องนี้ไปแล้ว

แต่เลนยะกลับแย้ง “ไม่เห็นจะดี ดูเหมือนเอ�ปฏิบัติจริงได้ไม่กี่ข้อ 

หน้�สุดท้�ยก็มีแต่รูปหม�อะไรไม่รู้เต็มไปหมด ดูไร้ประโยชน์สุดๆ”

อ่านจบซะด้วย... 
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ทั้งท�โร่และโยชิฮ�ระอุท�นเบ�ๆ ในใจ เมื่อได้ยินชัดเต็มสองหูว่�

เธอเจอรูปสุนัขเยอะแยะที่หน้�สุดท้�ยนั่น

โดยเฉพ�ะท�โร่ ทีน่อกจ�กจะประหล�ดใจทีเ่ธอห�คูม่อืเลีย้งสนุขั

ม�อ่�น ยังหงุดหงิดใจที่เจ้�หล่อนเหมือนจะเห็นท่�นเจ้�ปีศ�จรูปง�มเป็น

สัตว์เลี้ยงของตัวเองแบบจริงจัง จนคิดว่�คู่มือสุนัขก็เอ�ม�ใช้กับเข�ได้

แบบนั้น 

ทำ�ยังไงเข�ก็ไม่เข้�ใจระบบคว�มคิดของยัยหมอผีนี่เลยจริงๆ 

“แล้วห�ซื้อปลอกคอให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหม” ช�ยแก่เจ้�ของ

โรงเรียนยังถ�มต่อ ดูสนใจเรื่องสุนัขตัวนี้เป็นพิเศษ

“สวมให้เสร็จสรรพ แบบหมดสิทธิ์ดิ้นหนีเลย” ครั้งนี้เลนยะตอบ

ชัดเจน มั่นใจ ด้วยรอยยิ้มเหยียดอย่�งเจ้�เล่ห์

ทว่�รอยยิ้มนั่นกลับต้องหุบลงนิด เมื่ออีกฝ่�ยกล่�วขึ้นว่�

“งั้นอย่�ได้ทิ้งเชียวนะ สุนัขตัวนั้นน่ะ” ใบหน้�ใจดีฉ�ยคว�มอ�รี

เพิ่มย�มกล่�วขึ้นใหม่ “เพร�ะก�รสวมปลอกคอให้สุนัขเส้นแรก สำ�หรับ

เข�มนัคอืคำ�มัน่และคำ�สญัญ�ว่� ‘เข�และเธอจะผกูพนัและอยูด้่วยกนัไป

ชั่วชีวิต’…สำ�หรับสุนัขน่ะ ปลอกคอสำ�คัญม�กจริงๆ นะโซเคนโยคุง”

หมอผสี�วยนืนิง่ไปครูก่บัคำ�พดูของช�ยแก่ตรงหน้� ย�มแรกท�โร่

คิดว่�เธอคงแย้งคืนด้วยถ้อยคำ�แห้งแล้ง ไม่รักษ�นำ้�ใจต�มนิสัย เพร�ะ

เข�รู้ดีว่�เลนยะมักไม่ถูกกับเรื่องอะไรที่ฟังละเอียดอ่อน แสดงคว�มรู้สึก

แบบมนุษย์ทั่วไปขน�ดนั้น แต่คนที่ยืนเงียบไปและปร�ยต�มองท�งอื่น

ร�วกับครุ่นคิดอยู่ กลับพึมพำ�สีหน้�เรียบเฉยขึ้นแทนว่�

“…เรื่องนั้นน่ะ…รู้แล้ว”

ติ๊งต่อง!

ไม่ทันสิ้นคำ�ของหมอผีส�วดี เสียงสัญญ�ณเข้�เรียนก็ดังขึ้น ยุติ

ก�รสนทน�ทัง้หมดอย่�งฉบัพลนั ปล่อยให้ท�โร่ลอยอึง้กบัคำ�ตอบของเธอ 

และสงสัยว่�คนอย่�งโซเคนโย เลนยะ รู้จักคว�มสำ�คัญของอย่�งอื่น 

นอกเหนือจ�กเงินด้วยงั้นเหรอ…โดยเฉพ�ะปลอกคอสุนัขเนี่ย
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แต่สิง่ทีต่ดิใจสำ�หรับ ผอ.โยโคกลบัเป็นอกีเร่ือง และกว่�จะนกึออก 

ก็ตอนที่เลนยะและผีๆ ของเธอห�ยไปบนอ�ค�รเรียนแล้ว จนทำ�ได้แต่ 

พึมพำ�กับตัวเองอย่�งเสียด�ยแบบไม่จริงจังนัก

“เหมอืนจะต้องคยุเรือ่งนกัเรียนทีย้่�ยม�ใหม่รเึปล่�นะ ตอนแรกที่

เข้�ไปทักเนี่ย”

เสียงจอแจในห้องเรียนไม่ได้ทำาให้เด็กสาวที่นั่งอยู่ที่มุมหลังห้อง 

ริมหน้�ต่�งสนใจ เธอนั่งใช้มือชันค�งมองผ่�นแว่นต�กลมโตออกไปด้�น

นอกอย่�งไร้จุดหม�ยเพื่อผ่อนคล�ยคว�มเบื่อหน่�ยจ�กบรรย�ก�ศรอบ

ข้�ง… 

ตึง!

นยัน์ต�สนีำ�้เงนิต้องปร�ยห�งต�ออกจ�กววิด้�นนอก เมือ่อยู่ๆ  ใคร

บ�งคนทิ้งตัวนั่งบนโต๊ะเรียนเธออย่�งไม่เกรงใจ ซำ้�ยังพ�กลุ่มเพ่ือนอีก

ส�มคนม�คยุกนัเสยีงดงัสนกุสน�นอยูร่อบๆ ทำ�เหมอืนเธอเป็นอ�ก�ศธ�ตุ 

ซึ่งจำ�ไม่ผิด กลุ่มนี้เป็นเด็กส�วตัวแสบประจำ�ห้อง หัวโจกคือร่�ง

บ�งบนโต๊ะเรยีนเธอเอง หน้�ต�พอใช้ ไว้ผมย�วสลวยถงึเอวสนีำ�้ต�ลทอง 

มักจะชอบใส่แต่เสื้อกั๊กกับชุดนักเรียน ไม่สวมสูททั้งที่อยู่ในช่วงฤดูใบไม้

ร่วงแบบนี้ แล้วพับกระโปรงนักเรียนให้สั้น จนแทบไม่ช่วยปิดอะไรใต้นั้น

ได้เลย

ส่วนเพื่อนเธออีกส�มคนก็ไม่ต่�งกันนัก แค่รวบผมขึ้นบ้�ง ทำ�ผม

ลอนบ้�ง และนิสัยที่ลอกกันม�สุดๆ คือก�รส่งเสียงดัง อวดเก่ง รังแกคน

ที่ดูด้อยกว่�…ถือว่�เป็นลักษณะนิสัยที่พบเห็นได้บ่อยๆ ในทุกโรงเรียน 

คว�มจรงิคนเป็นหมอผคีงไม่สนใจ เว้นเพยีงตอนนีพ้วกหล่อนรกุลำ�้

พื้นที่ของเธออยู่ 

“ช่วยออกไปจ�กโต๊ะฉันด้วย” เลนยะเอ่ยแทรกเสียงหัวเร�ะดังๆ 

ของกลุ่มเด็กส�วขึ้น

“อะไรนะ” เสียงสูงของร่�งที่นั่งบนโต๊ะเรียนตวัดห้วนม�ทันที
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“ฉนับอกให้เธอช่วยลกุออกไปจ�กโต๊ะเรยีนฉนั ไอซ�วะซงั” เลนยะ

ยำ้�อีกครั้ง

“ทำ�ไม มปัีญห�รึไง พวกเร�กแ็ค่ม�คยุกนัเฉยๆ” ไอซ�วะลกุขึน้ม�

เท้�สะเอว กระแทกคำ�ถ�มใส่อย่�งเอ�เร่ือง คร�วนีเ้พือ่นๆ ของเธอกเ็ริม่

เดินม�ล้อมตัวเลนยะที่โต๊ะเรียนเพื่อคุกค�มเต็มที่

แต่หมอผสี�วยงัพดูขึน้ใหม่อย่�งเฉยช� “งัน้กช่็วยไปคยุทีโ่ต๊ะตวัเอง

ด้วย ไอซ�วะซัง”

เพียงเท่�นั้นเสียงโวยว�ย ด่�ทอจ�กเด็กส�วรอบตัวเธอก็ส�ดใส่ 

แสดงท่�ท�งเป็นนักเลงข�ใหญ่ทันที

“เป็นแค่ยัยคนเพื่อนไม่คบ อย่�ม�ทำ�เป็นป�กดี หรืออย�กจะมี

ปัญห�กับพวกเร� ห�!”

“หัดเจียมตัวซะบ้�ง อย�กโดนหนักกว่�หนังสือเรียนห�ยใช่ไหม!”

“ทำ�ตัวก็พิลึก หน้�ต�ก็ขี้เหร่ นั่งเงียบเป็นวิญญ�ณไม่มีตัวตนไปสิ 

หล่อนก็ทำ�ประจำ�นี่…”

“แต่ไม่ใช่ตอนที่มีคนม�ยุ่มย่�มกับพื้นที่ของฉัน” หมอผีส�วแทรก

ขึ้นฉับพลัน ดูไม่แยแสเสียงต่อว่�ใดๆ

ปัง!

“ยัยนี่ อย�กลองดีสินะ!”

ไอซ�วะกระแทกมือลงบนโต๊ะเรียนของเลนยะ เสียงตบโต๊ะดังจน

เพื่อนในห้องทุกคนเงียบกริบ แต่ไม่มีใครกล้�เข้�ม�ช่วยเพื่อนที่กำ�ลังถูก

รงัแก ขณะเลนยะยงัทำ�หน้�นิง่เรยีบ หมนุคอมองไปทีห่น้�ต่�งดงัเดมิ ไม่

มองกลุ่มคนเบื้องหน้� เหมือนพวกเธอไม่มีตัวตน พล�งเลื่อนมือม�ขยับ

แว่นต�ให้เข้�ที ่ แล้วหวัเร�ะหึในลำ�คอทหีนึง่ ร�วกบักำ�ลงัดถูกูก�รกระทำ�

ทั้งหมดของพวกหล่อน 

และนั่นยิ่งกล�ยเป็นร�ดนำ้�มันใส่กองไฟ ใบหน้�ของเด็กส�วทั้งสี่

ยิ่งบึ้งตึงจนแทบบูดเบี้ยว

เป็นแบบนี้เสมอ!
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ยัยเด็กหลังห้องกับแว่นทรงบื้อๆ นี่ไม่เคยสักครั้งที่จะโวยว�ยหรือ

ร้องห่มร้องไห้ย�มตัวเองถูกรังแก ถูกหม�งเมิน ไม่แยแส ถูกผลักไสออก

จ�กเพื่อนในห้อง ไม่เคยแม้แต่ตอบโต้กลับ ไม่ว่�กลุ่มของพวกเธอจะ

นินท�ลับหลัง ต่อหน้� หรือแม้แต่ลงมือแกล้งในบ�งครั้ง เจ้�เด็กส�วที่ดู

มดืมน ไร้เพือ่น แปลกแยกนีก่ลบัตอบกลบัด้วยใบหน้�นิง่เฉย ไม่ทกุข์ร้อน 

แทนที่จะทำ�ให้คนตรงหน้�รู้สึกแค้นเคืองใจ แต่เป็นพวกเธอเองท่ีรู้สึก 

คับแค้นม�กขึ้นทุกที

มันทั้งน่�หงุดหงิด และน่�หมั่นไส้อย่�งถึงที่สุดเลย!

“นี่ฟังให้ดีนะยัยงี่เง่� ฉันจะ…”

“เอ� – มือ – ออก – ไป – จ�ก – โต๊ะ – ฉัน” เลนยะเน้นทุก

คำ�พูดให้ชัดเจน 

กลุ่มเด็กส�วตรงหน้�อึ้งไปครู่หนึ่ง ก่อนจะมองอีกฝ่�ยด้วยคว�ม

โกรธที่ไม่ยอมโอนอ่อนต�มพวกเธอ

“ตะกี้หล่อนว่�ไงนะยะ!” ใบหน้�ที่มีเครื่องสำ�อ�งแต้มจัดจ้�นร้อง

กลับเสียงสูง

เลนยะเหลอืบห�งต�ม�มองคนทีค่กุค�มเธอ ก่อนค่อยๆ ลกุขึน้ยนื 

จนส่วนสูงของตนที่ป�ไปร้อยเจ็ดสิบกว่�ๆ ท่วมหัวเด็กส�วสี่คนตรงหน้� 

บรรย�ก�ศหนักอึ้งบ�งอย่�งเหมือนก่อตัวต�มก�รเคลื่อนก�ยของเลนยะ 

ก่อนเธอจะยื่นหน้�เข้�ไปใกล้เหล่�คู่กรณี

“ฉันบอกว่�ให้พวกหล่อนย้�ยร่�งเตี้ยๆ ออก – ไป – จ�ก – โต๊ะ 

– ฉัน” เลนยะว่�เสียงเรียบเย็นกดตำ่�น่�ขนลุก ดวงต�กลมโตเลื่อนลง

เหมือนทั้งจงใจและไม่จงใจเผยให้เห็นดวงต�สีนำ้�เงินเห้ียมอำ�มหิตท่ีซ่อน

อยู่หลังกระจกเลนส์

เดก็ส�วทัง้สีถ่งึกบัผงะ เผลอขยบัถอยหลงัหนคีนทีต่นกำ�ลงัห�เรือ่ง

ทันใด 

น่ากลัว...คนตรงหน้าน่ากลัว

สญัช�ตญ�ณเอ�ตวัรอดในหวัเลก็ๆ ของพวกเธอร้องเตอืน พร้อม
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กับอ�ก�รสั่นเทิ้มในอก อ�รมณ์อย�กมีเร่ืองเลือนห�ยไปทันที เป็นคร้ัง

แรกทีย่ยัคนปวกเปียก มดืมนในส�ยต�พวกเธอเผยดวงต�หลงักรอบแว่น

ให้เห็น และมันช่�งเป็นลูกแก้วสีนำ้�เงินที่กลืนกินขวัญกำ�ลังใจและคว�ม

กล้�ให้หดห�ยในฉับพลัน

ร�วกับต�คู่นั้นจะฆ่�พวกเธอให้ต�ยได้ แค่เพียงสบกลับ

แต่ก่อนที่เลนยะจะทำ�อะไรม�กกว่�นี้ ประตูห้องเรียนก็เปิดออก 

เรียกสติเด็กส�วทั้งกลุ่มให้กลับเข้�ร่�ง

“พวกเธอไปยืนค้�งทำ�อะไรตรงนั้นน่ะ เข้�ที่ได้แล้ว นี่มันโฮมรูม 

นะ” คำ�สั่งจ�กช�ยสูงวัยผู้เป็นอ�จ�รย์ประจำ�ชั้น ทำ�ให้กลุ่มเด็กส�ว 

ตวัแสบรบีก้�วจ�กจดุนัน้ ขณะพ�กนัเหลอืบมองเลนยะอย่�งหว�ดๆ ก่อน

พ�ร่�งและหัวใจที่ยังเต้นไม่คงที่กลับไปนั่งที่ของตนอย่�งเสียไม่ได้

เลนยะกระชบัแว่นต�ให้เข้�ที ่ก่อนนัง่ลง มองออกไปนอกหน้�ต่�ง

เช่นเคย พล�งพึมพำ� “…พวกหมูตัวเมีย”

โยชิฮ�ระที่เพิ่งเคยต�มเลนยะม�โรงเรียนคร้ังแรก ดูไม่แปลกใจ

กับพฤติกรรมของเด็กส�วคนสำ�คัญเท่�ไร เพร�ะก่อนหน้�นี้ ที่โรงเรียน

เก่�ของเธอก็มีเรื่องประม�ณนี้เกิดขึ้นบ่อยๆ และหันไปมองกลุ่มเด็กส�ว

ที่ไม่กล้�แม้แต่จะปร�ยต�กลับม�มองเลนยะ

กลุม่ของพวกเธอดเูป็นเดก็ทีน่สิยัไม่น่�คบ แต่ถ้�ม�เทยีบกบัเดก็ส�ว

ที่นั่งอยู่ตรงนี้ ก็คงต้องบอกว่�พวกเธอดูน่�รักขึ้นถนัดต�เลยละ

“วนันีค้รมูเีพือ่นใหม่ม�แนะนำ�…ครรููว่้�กะทนัหนั และแปลกทีม่เีดก็

ย้�ยม�กล�งเทอมแบบนี้ แต่หวังว่�ทุกคนจะสนิทกันได้นะ” ร่�งหน้�ชั้น

ประก�ศข่�ว และเกิดคลื่นเสียงหึ่งๆ เหมือนผึ้งแตกรัง วิพ�กษ์วิจ�รณ์ไป

ต่�งๆ น�น�ทันที เมื่อข่�วนี้ม�กะทันหันโดยที่พวกเข�ไม่มีใครรู้ม�ก่อน

เลย 

และไม่น�นก็มีเด็กหนุ่มก้�วเข้�ม�ในห้องเรียน คว�มเงียบถูก

แทนทีเ่สยีงฝงูผึง้ทีด่งัไปทัว่ ทกุส�ยต�มองต�มร่�งสงูแปลกหน้�ทีเ่ดนิม�

ด้วยม�ดเคร่งขรึมเกินอ�ยุ และดูโดดเด่น ผสมกับคว�มเร้นลับด้วยผม
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และนัยน์ต�สีดำ�สนิทซึ่งอยู่หลังแว่นต�รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้� ขณะสิ่งท่ีทุก

คนในห้องสังเกตเห็นชัดที่สุดคือเข�เป็นเด็กหนุ่มที่หน้�ต�ดีม�กคนหนึ่ง

เข�เดินเข้�ม�หยิบชอล์กและเขียนชื่อตัวเองบนกระด�นดำ�ทันที

เมือ่ม�ถงึหน้�ชัน้เรยีน และนัน่ทำ�ให้คนทัง้ห้อง รวมถงึอ�จ�รย์ประจำ�ชัน้

หนัไปมองเลนยะเหมอืนเธอเป็นจ�นบนิทีล่งม�จอดอยู่ในห้องเรยีน แม้แต่

ท�โร่กับโยชิฮ�ระก็ต่�งอึ้งจนพูดอะไรไม่ออก

เมื่อรู้ตัวว่�ตนเองกำ�ลังถูกคนทั้งห้องจ้องมอง เลนยะจึงต้องหัน

กลับม�สนใจรอบข้�งอีกคร้ัง พร้อมกับที่เด็กหนุ่มท่ีย้�ยม�ใหม่ประก�ศ

ชื่อของตนร�วกับรอจังหวะให้เธอหันกลับม�พอดีว่�

“ผม ‘โซเคนโย ซ�น�ดะ’ ครับ”



20
เด็กหนุ่มท่ีมีนามเหมือนกัน

ผมดำาเหมือนถ่าน รูปร่างสูง หน้าตาหล่อเหลา และสวมแว่น... 

ตรงไปหมดทุกข้อเลยจริงๆ!

“ญ�ติเธอสินะ โซเคนโย” คนเป็นอ�จ�รย์หันม�ถ�มเลนยะอย่�ง

แปลกใจไม่แพ้นักเรียนของตน เมื่อเข�เองก็ไม่ทันได้ต้ังรับกับก�รมี

นักเรียนใหม่ย้�ยเข้�ม�วันนี้ รู้เพียงท�งเบื้องบนบอกว่�จะมีเด็กคนหนึ่ง

ย้�ยม� แต่ไม่แจ้งชื่อ หรือสถ�นะอะไร และวันนี้พอเข�จะเข้�ม�สอน  

เด็กหนุ่มที่ดูลึกลับคนนี้ก็ปร�กฏตัวที่หน้�ห้องเรียนแล้ว 

และพอจะถ�มชื่อ เข�ก็บอกเพียงว่�จะแจ้งให้ทร�บทีเดียวตอน

แนะนำ�ตัว

เลนยะที่ยังนั่งเอ�มือเท้�ค�งมองคนที่มีน�มสกุลเหมือนเธอ ดูมี 

ท่�ท�งสบ�ยๆ เช่นเดิม ไม่ได้แสดงอ�ก�รแตกตื่น ตกใจแบบคนรอบข้�ง

ที่อยู่ๆ คนอย่�งเธอก็มีญ�ติเพิ่มขึ้นม� ก่อนจะลุกช้�ๆ จ�กเก้�อ้ีและ 

ฉีกรอยยิ้มเป็นมิตรเกินเหตุจนเหมือนเสแสร้ง พร้อมว่�

“อ๋อ ใช่ค่ะ เร�เป็นญ�ติที่แสนจะสนิทกัน…ไม่ได้เจอน�นเลยนะ 

เอ่อ…” ทำ�หน้�ไร้เดียงส�ให้เด็กหนุ่ม และเอนหัวไปมองชื่อบนกระด�นที่
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เข�เขียนไว้ ก่อนวนกลับม�ฉ�ยรอยยิ้มให้ ‘ญ�ติ’ ตัวเองอีกครั้ง พร้อม

ค่อยๆ ขยับยิ้มกว้�งขึ้นจนดูเป็นรอยแสยะน่�กลัว พล�งต่อประโยคที่พูด

ไว้แต่แรก “ไม่ได้เจอกันน�นเลยนะ…ซันคุง”

ซันคุงน่ีอะไร!…ท�โร่ตวัดหน้�ขวับมองยัยหมอผีตัวแสบอย�่งแทบ

ไม่เชื่อว่�เวล�นี้เธอยังจะมีอ�รมณ์ล้อเล่น ทั้งที่อีกฝ่�ยหน้�ต�ซีเรียส 

ขน�ดนั้น

ท่�ท�งและก�รเรียกชื่อของเข�จ�กเลนยะ ทำ�ให้ซ�น�ดะรู้สึกว่�

โดนท้�ท�ยอย่�งชัดเจน และรู้ดีว่�เธอจงใจทำ�เป็นอ่�นชื่อของเข�บน

กระด�นเพื่อประชดคำ�พูดของตนที่ว่�เป็นญ�ติที่ ‘แสนจะสนิท’ กันใน

ตอนแรก

“ซันคุงงั้นเหรอ เธอไปรู้จักเข�ตั้งแต่เมื่อไร แล้วเวล�นี้มันใช่เวล�

ล้อเล่นไหม” ท�โร่โวยเป็นเสียงกระซิบข้�งหูเด็กส�ว

แต่เลนยะทำ�ร�วกบัไม่ได้ยนิเสยีงผน้ีอยซะเฉยๆ และยงัฉกียิม้จ้อง

ซ�น�ดะแบบไม่ละส�ยต� เด็กหนุ่มเองก็จ้องเธอกลับแบบไม่ยอมถอยให้

เช่นเดยีวกนั จนเหมอืนพวกเข�พย�ย�มจะฆ่�กนัให้ต�ยเดีย๋วนีด้้วยส�ยต�

อย่�งไรอย่�งนั้น

“อ๋อ อีกอย่�งนั่งข้�งฉันก็ได้นะ…เอ่อ…ซ�น�…ซันคุง บังเอิญท่ี 

มันว่�ง เผื่อเร�จะได้สนทน�อะไรเรื่องเก่�ๆ” เลนยะเสนอขึ้นใหม่ พล�ง

ผ�ยมือไปที่โต๊ะว่�งตัวข้�งๆ ตนเอง ซึ่งเป็นโต๊ะเรียนเก่�ของม�ฮิโระที่ 

ทุกคนเข้�ใจว่�ห�ยส�บสูญไป

แต่กริยิ�เป็นมติรจอมปลอมของหมอผสี�วทำ�ให้ท�โร่เสยีวสนัหลงั

ว�บ คิดไม่ออกว่�เลนยะจะทำ�อะไรต่อไปจริงๆ

“ขอบใจ” ซ�น�ดะตอบนำ้�เสียงหนัก ไม่ได้ดูเต็มใจ แต่ก็ไม่ปฏิเสธ

พร้อมค่อยๆ เดินตรงม�

ดวงต�สีดำ�สนิทหลังกรอบแว่นยังจ้องมองเลนยะทุกฝีก้�ว ขณะ

เด็กส�วกลับม�นั่งลง และยังฉีกยิ้มหน้�ระรื่น ใช้มือเท้�ค�งมองหน้� 

เด็กหนุ่มเช่นกัน 
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ทว่�เมื่อเลนยะเหลือบไปเห็นมือขว�ของเพื่อนใหม่แล้วพบผ้�พัน

แผลสีข�วพันไว้แน่นหน�เหมือนกับที่มือขว�ของเธอ รอยยิ้มในตอนแรก

ก็หุบลงม�เล็กน้อย

และทนัททีีเ่ดก็หนุม่นัง่ลงข้�งโต๊ะของเลนยะ เข�กห็มนุส�ยต�คม

มองไปที่ข้�งหลังของเธอแทน 

โยชิฮ�ระนิ่งเงียบและแข็งทื่อพลันรู้สึกร�วกับเด็กหนุ่มตรงหน้� 

รู้ที่ซ่อนของตน ถึงจะไม่แน่ใจเต็มร้อยว่�ซ�น�ดะเห็นเข�จริงรึเปล่� แต่

ดวงต�สีนิลหลังกรอบแว่นนั่นกลับเหมือนสบเข้�กับนัยน์ต�สีอำ�พันของ

เข�เข้�พอดี

ซึ่งเมื่อเห็นส�ยต�นั่นจ�กคนข้�งตัว เลนยะก็เบือนหน้�ม�อีกด้�น

ที่เป็นหน้�ต่�งทันที

“ออกไปจ�กที่นี่ก่อน ไอ้หมอนั่นมันมองเห็นพวกแก” เลนยะสั่ง

เสียงแผ่วเบ�กับสองผี

โยชิฮ�ระกับท�โร่พยักหน้�รับคำ�สั่ง และจึงค่อยๆ เลือนห�ยตัวไป 

แม้พวกเข�จะยงักลวัและกงัวลทีจ่ะปล่อยให้เลนยะอยูต่�มลำ�พงักบั 

‘ญ�ติ’ ที่ไม่รู้ว่�จริงหรือปลอมคนนี้ แต่ก็พอว�งใจได้ เพร�ะตร�บเท่�ที่

พวกเข�ทั้งสองยังอยู่ในห้องเรียน เหตุก�รณ์นองเลือดใดๆ คงไม่น่�จะ

เกิดขึ้นได้ 

“พีช่ายคนนัน้เขาเป็นใคร มาจากไหน ทำาไมนามสกลุเหมอืนเลนยะ 

แถมมองเห็นเร�ได้ด้วย ไหนบอกว่�คนในโซเคนโยต�ยหมดแล้ว หรือว่�

เจ้�นั่นเป็นศัตรูเก่�ของเลนยะที่กะม�ปั่นหัวเธอแก้แค้น หรือเป็นคนใน

ตระกูลโซเคนโยจริงๆ กันแน่ครับ โยชิฮ�ระ!”

หลงัถกูไล่ออกม� และม�ปร�กฏตวัอกีครัง้บนด�ดฟ้�อ�ค�รเรยีน 

ท�โร่กย็งิคำ�ถ�มเหมอืนปืนกล ปลดปล่อยอ�ก�รสตแิตกของตนทีเ่กบ็กด

ม�ตั้งแต่ก�รปร�กฏตัวของโซเคนโย ซ�น�ดะ ใส่วิญญ�ณซ�มูไรอย่�ง 

ไม่สนใจว่�เข�จะตอบทันไหม หรือมีคำ�ตอบหรือไม่
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โยชฮิ�ระขมวดหวัคิว้หน�ๆ ของตนด้วยคว�มเคร่งเครยีดไม่แพ้กนั 

และรู้ว่�ตนมีเพียงคำ�ปฏิเสธให้ผีน้อย

“ข้�ก็ไม่…” เข�หยุดคำ�แค่นั้น ย�มที่คว�มคิดหนึ่งแวบขึ้นม�ในหัว

จนต้องยกมือแนบริมฝีป�กอย่�งใช้คว�มคิด พล�งพึมพำ�ขึ้น “อ�จเป็น

บ้�นอีกหลัง”

“บ้�นอีกหลังอะไรเหรอครับ” ท�โร่ถ�มพลัน

“โซเคนโยมีบ้�นอีกหลังขอรับ” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มตอบ “เมื่อ

ก่อนแรกเริ่มเหล่�โซเคนโยอ�ศัยอยู่ตอนเหนือ ซึ่งปัจจุบันคือซัปโปโร แต่

เมือ่ห้�ร้อยปีก่อน ผูน้ำ�โซเคนโยรุ่นที ่62 นัน้ทำ�หน้�ทีเ่ป็นแม่ทพัคนสำ�คญั

ขององค์จักรพรรดิ เรียกว่�ทำ�ง�นทั้งหน้�และหลังฉ�ก ซึ่งมีผลง�น

ม�กม�ยนอกเหนือจ�กเรื่องปร�บปีศ�จ องค์จักรพรรดิจึงประท�นท่ีดิน 

และสร้�งคฤห�สน์ที่เกียวโตให้ ทำ�ให้ผู้นำ�ตระกูลรุ่นที่ 62 และโซเคนโย

ทีเ่ป็นคนสนิทบ�งส่วนย้�ยไปอยูท่ีน่ัน่แทน…เดก็หนุม่คนนัน้อ�จม�จ�กบ้�น

ที่เกียวโตก็ได้ขอรับ”

“งัน้บ้�นทีเ่กยีวโตกไ็ม่ได้โดนโจมตน่ีะสคิรับ” ผน้ีอยเด�ต�มคว�ม

เป็นไปได้ที่จะทำ�ให้มีโซเคนโยคนอื่นรอดม�นอกเหนือจ�กเลนยะ

แต่โยชิฮ�ระกลับส่�ยหน้�เนิบช้� สีหน้�ไม่ได้กังวลน้อยลงเลย

“…ไม่ขอรับ โดนเช่นเดียวกัน และไม่มีข่�วเลยว่�มีใครที่นั่นรอด” 

เข�เม้มป�กนิด และพย�ย�มให้คำ�ตอบในแง่ดีที่สุด “แต่ก็ยังมีคว�มเป็น

ไปได้อยู่นะขอรับ”

“แล้ว…ถ้�ไม่ใช่ล่ะครับ…”

ท�โร่ทำ�สหีน้�หมดหวงักบัคำ�ตอบของวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ทีฟั่งเบ�

โหวง เพร�ะเวล�นีเ้หมอืนไม่มหีลกัประกนัอะไรว่�เดก็หนุม่น�มโซเคนโย 

ซ�น�ดะ จะม�ทีน่ีเ่พือ่เผชญิหน้�กบัท�ย�ทอสรูตวัจรงิในฐ�นะมติรทีด่เีลย

กริ๊ง!

ขณะที่ทั้งสองพย�ย�มครุ่นคิดห�คำ�ตอบและข้อยืนยันท่ีพอจะม�

อ้�งเรื่องที่เกิดขึ้นได้ เสียงกังว�นใสของกระดิ่งที่ลอยม�ต�มส�ยลมก็
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กระทบเข้�หขูองพวกเข� จนต้องเงยหน้�ขึน้มองไปทีต้่นเสยีง ก่อนดวงต�

ทัง้สองคูจ่ะเบกิกว้�งมองร่�งอกีร่�งทีป่ร�กฏตวัต่อหน้�อย่�งเหนอืค�ดคดิ 

และไม่อ�จรู้ได้เลยว่�อยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไร

“ทะ…ท่�นกินเท็นชิ”

สุนัขป่�หนุ่มกำ�ลังยืนพิงร�วเหล็กที่กั้นไว้ของด�ดฟ้�สูง ปล่อย

ส�ยลมพดัเส้นผมย�วสดีำ�ประก�ยเงนิของตนให้โบกอย่�งอสิระ จนทำ�ให้

เห็นตร�สญัลกัษณ์สดีำ�เลก็ๆ กล�งหน้�ผ�กทีซ่่อนอยูห่ลงัเส้นผมส่วนหน้� 

ก่อนดวงต�สเีท�จะค่อยๆ เลือ่นม�มองวญิญ�ณทัง้สองดวงทีล่อยนิง่ตะลงึ

อยู่ไม่ไกล 

“เอ่อ…ม�ตัง้แต่เมือ่ไรเหรอครับ” แม้ยงัอึง้ค้�งกบัก�รพบร่�งสงูใน

สถ�นที่แห่งนี้ แต่ท�โร่ก็ถ�มออกไปต�มม�รย�ท

“ตั้งแต่เจ้�เด็กนั่นออกม�” สุนัขป่�หนุ่มตอบเรียบจนจับอ�รมณ ์

ไม่ได้

“แล้วม�ถึงที่นี่ตอนไหนเหรอครับ”

“ตอนมคีนบอกว่�ข้�เป็นสนุขัพนัท�ง” นำ�้เสยีงเยน็ๆ ของกนิเทน็ช ิ

บ่งบอกได้ดีว่�เข�ได้ยินเรื่องที่เลนยะนินท�หมดทุกประโยค 

สองผีรู้สึกฝืดเคืองในลำ�คอทันใด เด�ไม่ออกว่�ท่�ท�งนิ่งเย็นจน

ติดหน�วของคนตรงหน้�กำ�ลังอยู่ในอ�รมณ์ไหนหลังได้ยินทุกคำ�นินท� 

นั่นแล้ว 

แต่กนิเทน็ชกิลบัเพยีงจับจ้องทีโ่ยชฮิ�ระกบัท�โร่ และถ�มขึน้แทน

“เจ้�เด็กนั่นมีเร่ืองรึไง” จ�กบทสนทน�ท่ีได้ยินระหว่�งวิญญ�ณ

ทัง้สองเม่ือครู ่เด�ได้ไม่ย�กเลยว่�พวกเข�เพิง่ไปเจอปัญห�อะไรสกัอย่�ง

ม�แน่นอน 

โยชฮิ�ระอำ�้อึง้อยูค่รู่หนึง่เพือ่เรียบเรยีงสิง่ทีเ่จอม�ว่�พอจะเรยีกว่�

เป็นเรื่องได้รึเปล่� เพร�ะต�มสถ�นก�รณ์ตอนนี้ มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

เว้นสิ่งที่พวกเข�หวั่นเกรงว่�จะเกิด ก่อนตัดสินใจเล่�

“คว�มจริงก็ไม่ถึงกับเรียกว่�มีเรื่องหรอกขอรับ…”
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หลงัเสยีงออดบอกเวลาพกัเทีย่งไม่นาน เดก็นกัเรยีนในห้องกเ็ริม่

ทยอยออกไปซือ้อ�ห�รกล�งวนัทีโ่รงอ�ห�ร ขณะทีบ่�งคนกลบัลกุขึน้ เริม่

จดัย้�ยโต๊ะเรยีนไปต่อกบัเพือ่นในกลุม่ตวัเอง เพือ่นัง่รบัประท�นข้�วกล่อง

ที่นำ�ม�จ�กบ้�น จนกระทั่งในห้องเรียนเหลือนักเรียนไม่กี่คน ทว่�มีเพียง

สองร่�งที่ยังนั่งนิ่งอยู่กับที่

เลนยะมองซ�น�ดะที่นั่งอยู่ข้�งๆ ด้วยห�งต� และเข�ไม่มีทีท่�ว่�

จะลกุออกไปเช่นกนั ร�วกบัว่�ทัง้เข�และเธอระแวงว่�ห�กใครลกุเดนิออก

ไปก่อน จะเป็นก�รเปิดโอก�สให้อกีฝ่�ยเอ�มดีม�แทงข้�งหลงัตนได้ทนัที 

แม้จะเห็นชัดว่�ไม่มีใครถือมีดไว้ในมือก็ต�ม 

แต่เมือ่เวล�ผ่�นไปอกีครู่ใหญ่พร้อมบรรย�ก�ศม�คทุีห่น�แน่นขึน้

เรื่อยๆ หมอผีส�วก็ปร�ยมองคนด้�นข้�งที่ไม่คิดกระดิกตัวอีกครั้ง พล�ง

ลอบถอนใจอย่�งเบื่อหน่�ย ก่อนเป็นฝ่�ยลุกพรวดออกจ�กโต๊ะก่อนจน

เด็กหนุ่มต้องรีบตวัดส�ยต�มองต�มร่�งของเธอ

“ไปโรงอ�ห�รกนัดีไหม…ซนัคงุ” ยงัไม่ว�ยเรยีกชือ่ทีฟั่งน่�หงดุหงดิ

สำ�หรบัอกีฝ่�ย แต่คร้ังนีน้ำ�้เสยีงเธอกลบัเข้มชดั มแีววออกคำ�สัง่เตม็สองหู 

ทว่�ขณะเดียวกันก็ยังคงฉ�บรอยยิ้มที่มีให้เข�ตอนแรกเช่นเดิม

“ก็ดี” ซ�น�ดะข�นรับห้วนๆ พร้อมลุกออกจ�กโต๊ะต�มเลนยะไป 

โดยมีดวงต�ส�ม-สี่คู่ของเพื่อนนักเรียนที่เหลือในห้องมองต�ม แต่ไม่มี

ใครคิดจะทักท�ยเพื่อนใหม่คนนี้ 

เพร�ะเด็กหนุ่มเรือนผมสีดำ�ก็เหมือนเลนยะ ท้ังบรรย�ก�ศและ

ก�รว�งตัวดูไม่น่�เข้�ใกล้นัก แม้รูปร่�งหน้�ต�เข�จะดูดีม�กแค่ไหน แต่

ท่�ท�งแสดงออกชดัว่�ไม่ได้อย�กคบใครทัง้นัน้ ซึง่นัน่กเ็ป็นสิง่ทีท่ำ�ให้พวก

เข�ลงคว�มเห็นว่�ทั้งสองคนเป็นญ�ติกันอย่�งไม่ต้องสงสัย

ตลอดท�งเดินบนอ�ค�รเรียน ดวงต�สีดำ�หลังกรอบแว่นสี่เหลี่ยม

ผืนผ้�จับจ้องหลังของเด็กส�วไม่ว�งต� ซึ่งคนถูกเฝ้�มองก็รู้ตัวอยู่เสมอ 

เลนยะเดินนำ�ม�เรื่อยๆ จนกระทั่งถึงหลังอ�ค�รเรียนหลังใหญ่ที่

ไม่มีคนเดินผ่�นไปม� จนเรียกได้ว่�มันเป็นมุมอับมุมหนึ่งของโรงเรียนก็
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ว่�ได้

และไม่น�นร่�งของคนที่เดินนำ�อยู่ ก็หยุดฝีเท้�นิ่งไม่เดินต่อทำ�ให้

ซ�น�ดะต้องหยุดเดินต�มเช่นกัน แต่เข�ไม่แปลกใจเลยท่ีเลนยะพ�ตน 

ม�ที่นี่ แทนที่จะไปโรงอ�ห�รอย่�งที่เธอบอก

เลนยะค่อยๆ หมุนตัวกลับม� รอยยิ้มเป็นมิตรไม่มีเหลืออยู่บน

ใบหน้�ของเดก็ส�วแล้ว เธอยกมอืขึน้กอดอก หรีน่ยัน์ต�จ้องหน้�เดก็หนุม่

อย่�งกดดันจนเกือบเป็นก�รคุกค�ม ซึ่งคนถูกจ้องเองก็ยังไม่ขยับไปไหน 

และดูไม่หวั่นเกรงกับท่�ท�งที่เปลี่ยนไปของเธอ ขณะหมอผีส�วก็กล่�ว

ขึ้นใหม่ 

“เอ�ละ ม�แนะนำ�ตัวกันใหม่อีกรอบไหมซันคุง”

“อย่�เรียกฉันแบบนั้น” ซ�น�ดะท้วงอย่�งไม่พอใจทันควัน

เลนยะเลิกคิ้วขึ้นข้�งหนึ่ง “งั้นให้เรียกว่�อะไรล่ะ…ไอ้ตอแหล 

งั้นเหรอ”

ใบหน้�ดูดีชักหัวคิ้วชนกันเล็กน้อยกับคำ�ถ�มย้อนคืนนั่นทันที 

“แกเป็นใคร สำ�รอกชื่อจริงออกม�ซะ ไม่ง้ันรับรองว่�แกจะไม่มี

ท�งได้เหน็โต๊ะเรยีนตวัใหม่ของตวัเองอกีเป็นครัง้ทีส่อง” ครัง้นีค้ำ�ถ�มจ�ก

หมอผสี�วเปลีย่นเป็นคำ�ข่มขูแ่ทน มนัทำ�ให้เหน็จดุประสงค์ของเธอชดัเจน

ว่�ทำ�ไมถึงพ�เข�ม�หลังอ�ค�รเรียนนี่

แต่มนักลบัทำ�ให้เดก็หนุม่พ่นลมออกจมกูและเหยยีดรอยยิม้มมุป�ก

เป็นครั้งแรก

“ฮึ เธอนี่มันนิสัยแย่จริงๆ ซะด้วย เหลือเชื่อว่�วิญญ�ณซ�มูไรนั่น

ยอมทนอยู่กับเธอได้ถึงสิบหกปี” เข�หัวเร�ะเสียงตำ่�ในลำ�คอ และมอง

เธอด้วยแววต�ดูถูก 

หมอผสี�วหร่ีนยัน์ต�สนีำ�้เงนิหลงักรอบแว่นจ้องเดก็หนุม่ทีเ่หมอืน

จงใจจะยัว่โมโหเธอ ซำ�้ยงัพดูถงึโยชฮิ�ระเหมอืนรูจ้กัด ีแต่เธอไม่คดิสนใจ

ต่อคว�มเรื่องครั้งนี้ ยังยำ้�คำ�ถ�มเดิมเสียงเย็นกดตำ่�และเหี้ยมเกรียมขึ้น

“ฉันบอกว่�ให้แกสำ�รอกชื่อจริงของแกออกม�”
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ซ�น�ดะต้องหยุดหัวเร�ะ นิ่งเงียบไปครู่ และสีหน้�กลับม�จริงจัง

“โซเคนโย ซ�น�ดะ” เข�ยืนยันชื่อเดิม 

“หยดุตอแหล แล้วบอกฉนัม�ตรงๆ โซเคนโยไม่มคีนไหนเหลอืรอด

อีกแล้ว อย่�ม�บีบฉันให้ต้องลงมือฆ่�แกตรงนี้” นำ้�เสียงของเด็กส�ว 

บ่งบอกว่�เอ�จริง แต่ซ�น�ดะยังทำ�สีหน้�นิ่งเฉย

“โซเคนโย ซ�น�ดะ คนที่เหลือรอดม�จ�กบ้�นอีกหลัง แบบเธอ

นัน่แหละ” ครัง้น้ีเข�ยำ�้ชือ่เดมิเสยีงขรมึหนกัแน่น ไร้ก�รเสแสร้งในดวงต�

สีนิล 

ท่�ท�งเช่นนั้นของเด็กหนุ่มทำ�ให้วงแขนที่กอดกันอยู่ตรงอกของ

เลนยะคล�ยออก ท่�ทีของเธออ่อนลงบ้�ง แต่สีหน้�เคร่งเครียดยังไม่

เปลี่ยนแปลงอะไรม�ก และเลื่อนดวงต�สีนำ้�เงินหลังกรอบแว่นจ้องเขม็ง

ไปที่แขนขว�ของซ�น�ดะซึ่งมีผ้�สีข�วพันอยู่ และมันม�กพอจะเป็น 

หลักฐ�นชิ้นดี

แต่นั่นก็ไม่ช่วยยืนยันอะไรได้ทั้งหมด

“ปลดผ้�ที่แขนออกซะ”

อะไรนะ!

“จะบ้�รึไง มนัเป็นเกร�ะชัน้แรกทีห้่�มแกะเดด็ข�ด เธอกร็ูด้ทีีส่ดุ” 

ซ�น�ดะปฏิเสธรวดเร็ว แทบไม่อย�กเชื่อว่�คนตรงหน้�จะขอให้เข�ทำ�

เรื่องต้องห้�มที่สุดของโซเคนโย 

แต่เลนยะกลับเอียงศีรษะนิด และตอบหน้�ต�ยแค่ว่�

“รู้ แต่นั่นไม่ใช่มือฉันนี่”

นีเ่ข�คุยกบัคนพรรค์ไหนอยูเ่นีย่ แค่ตวัเองไม่เดอืดร้อนกช่็�งหวัมนั

ง่�ยๆ แบบนี้เลยรึไง ยัยคนตรงหน้�นี่มันแย่กว่�ที่เข�จินตน�ก�รไว้ 

เสียอีก!

“อย่�ม�พูดบ้�ๆ มันไม่ใช่ของเอ�ม�พิสูจน์กันได้ คงไม่คิดหรอก

นะว่�มีเธอคนเดียวที่รอดออกม�ได้น่ะ…และคงไม่คิดนะว่�เป็นเด็กคน

เดียวที่เจ้�นั่นปล่อยให้รอด…”



B  1 3  s . t   315

ไม่ทนัทีซ่�น�ดะจะพดูจบประโยค ร่�งของเลนยะทีย่นือยูต่รงหน้�

ก็ห�ยไป และเพียงแค่กะพริบต�ก็ไปปร�กฏอยู่ข้�งหลังเข�โดยไม่รู้ตัว 

เลนยะเหวี่ยงกำ�ปั้นมือซ้�ยเต็มแรงเข้�ห�บ้องหูเป้�หม�ยท่ีไม่ทัน

ระวงัตวั ซ�น�ดะสะบดัศรีษะหลบไปข้�งหลงัอย่�งฉวิเฉยีด พร้อมกลิง้ตวั

หนีรัศมีอันตร�ยของมือที่จู่โจมเข้�ม�ร�วกับหอกแหลมไปอีกท�ง และ 

ม�หยุดนั่งคุกเข่�ข้�งหนึ่งห่�งจ�กตัวเลนยะเกือบส�มเมตร

ตูม!

มือซ้�ยของเด็กส�วพล�ดเป้�หม�ย ทุบโดนผนังปูนเต็มกำ�ปั้น  

เล่นเอ�กำ�แพงอ�ค�รแตกร้�วเป็นหลุมตื้นๆ เหมือนเอ�ค้อนปอนด์ม�ทุบ 

เศษปูนร่วงกร�วดังกรอบแกรบเต็มพื้น

เลนยะเงยหน้�ทีก้่มอยูข่ึน้ม� และตวดัดวงต�ไปมองด้�นหลงัต�ม

เหยือ่ทีห่นีรอดจ�กเงือ้มมอืของเธอแบบเส้นย�แดงผ่�แปดได้ แว่นต�ของ

เธอทีเ่ลือ่นลงม�อยูป่ล�ยจมกูเพร�ะก�รเคลือ่นไหวรวดเรว็เมือ่ครูเ่ผยให้

เห็นดวงต�สีนำ้�เงินที่เหมือนปีศ�จ ดูกร�ดเกรี้ยวพร้อมสังห�รได้ทุกเมื่อ

“ทำ�บ้�อะไร!” ซ�น�ดะต้องถ�มอย่�งฉนุเฉยีว เมือ่อยู่ๆ  กถ็กูโจมตี

แบบนี ้และเป็นคร้ังแรกทีห่วัใจของเข�แทบหยดุเต้นจ�กก�รถกูจูโ่จมอย่�ง

กะทันหัน ซำ้�ยังรวดเร็วเหมือนสัตว์ป่�

“แกฆ่�ท�ค�โน่ ยูกิ รึเปล่�”

“อะไรนะ” เดก็หนุม่ชกัหวัคิว้ชนกนัฉบัพลนักบัคำ�ถ�มเสยีงเหีย้มที่

เข�ไม่เข้�ใจ…ใครคือ ทาคาโน่ ยูกิ

“ผมดำ�เหมอืนถ่�น ใส่แว่น รูปร่�งสงู หน้�ต�พอไปวดัได้ แถมมอง

เห็นวิญญ�ณ แกมีครบทุกข้อของไอ้ชั่วที่ม�ยุ่มย่�มในถิ่นฉัน แล้วทำ�ให้

ท�ค�โน่ ยูกิ กล�ยเป็นยักษ์เลย” เลนยะขบมุมป�กอย่�งไม่สบอ�รมณ์ 

ย�มไล่ข้อมลูทีเ่ธอมเีรือ่งแฟนของยกูแิละบคุคลปรศิน�ทีฝั่งก�ฝ�กยกัษ�

ใส่เด็กส�วคนนั้น 

ซึ่งเจ้�คนตรงหน้�เวล�นี้ ช่�งมีทุกอย่�งครบบนตัวต�มข้อมูลพวก

นั้นเป๊ะๆ
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และเลนยะยังไม่ยอมถอนมือออกจ�กผนังที่เธอทุบ แถมกระแทก

มอืซำ�้จนมนัเกดิรอยแตกและรอยร้�วเป็นส�ยย�วไปถงึชัน้ส�มของอ�ค�ร

เรียน ร�วกับระบ�ยคว�มกร�ดเกรี้ยวเมื่อคิดถึงเจ้�คนที่ตนกำ�ลังต�มล่�

อยู่ 

เป็นกำาลังมหาศาลจากพลังวิญญาณ!

ซ�น�ดะที่จำ�เป็นต้องสบต�ของเด็กส�วกลับถึงกับใจเต้นไม่คงที่ 

ในอกมอี�ก�รสัน่เทิม้ แต่กย็งัรกัษ�กริิย�นิง่สงบไม่ให้ห�ยไป พล�งเหลอืบ

ดวงต�สีดำ�ไปมองกำ�แพงแตกร้�วอีกครั้งเพื่อประเมิน

ถ้�เพยีงเข�จับรงัสฆ่ี�ฟันของเลนยะไม่ได้ละก ็สิง่ทีจ่ะเละแทนผนงั

อ�ค�รคงเป็นหัวเข�เอง…

“หือ!?”

แต่เมื่อคิดว่�ตัวเองยังโชคดี อยู่ๆ คว�มรู้สึกอุ่นว�บและชื้นแฉะ 

ก็อ�บจ�กหน้�ผ�กด้�นขว� ล�กย�วไปถึงห�งคิ้วขว�ของตน จนซ�น�ดะ

ต้องรีบปิดเปลือกต�ลง ป้องกันดวงต�ต�มระบบสัมผัสของร่�งก�ยทันที 

เมือ่รบัรูไ้ด้ว่�ไอ้คว�มอุน่และแฉะนัน่คอืเลอืดของตนเองทีพุ่ง่ทะลกัออกม�

คว�มตกใจระคนแปลกใจวิ่งเข้�ทะลุกล�งอก

ไม่จริง! ฉันหลบการโจมตีของยัยนั่นพ้นแท้ๆ!?

ซ�น�ดะยกมอืม�ปิดใบหน้�ด้�นขว�ทนัท ีแต่เลอืดกม็�กกว่�ทีค่�ด

ไว้ ทำ�ให้มันไหลผ่�นแก้มและหยดลงบนเสื้อเชิ้ตข�วใต้สูทตัวนอกจน

เลอะเทอะหมดแล้ว มหินำ�ซำ�้คว�มเจบ็แสบจ�กบ�ดแผลกเ็ริม่เล่นง�น จน

ทำ�ให้เข�เผลอแสดงสีหน้�เบ้ออกม� 

ในขณะที่เลนยะซึ่งเฝ้�มองอยู่แสยะยิ้มกับก�รโจมตีท่ีประสบผล

สำ�เร็จของตน

“แกคงไม่ได้คิดว่�ฉันจะทุบแกด้วยมือเปล่�เฉยๆ หรอกนะ ฮึๆ” 

เลนยะเอยีงคอมองสภ�พคนเจ็บตรงพืน้เบือ้งหน้�ด้วยรอยยิม้ทีด่นู่�ขนลกุ 

และว่�ขึน้ใหม่ “ไม่ว่�แกจะเป็นโซเคนโยรเึปล่� ฉนัไม่สนเท่�ไรหรอก บอก

ตรงๆ แต่ถ้�แกลำ้�เส้นฉัน และฆ่�คนของฉันอีกเหมือนท่ีทำ�กับท�ค�โน่ 
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ยูกิ ฉันจะเอ�เลือดหัวแกออกตรงนี้ซะ…ถึงคว�มจริงจะเอ�ออกไปหน่อย

แล้วก็เถอะ” 

“ฉันไม่รู้ว่�เธอพูดเรื่องอะไร และไม่รู้จักท�ค�โน่ ยูกิ ฉันเพิ่งม�

ถึงโตเกียวเมื่อเย็นว�น” ซ�น�ดะแย้งเสียงเครียดอย่�งไม่ยอมแพ้เช่นกัน

“กล้�บุกม�เจอฉันตรงๆ ที่โรงเรียน ยังป�กแข็ง…” ก่อนที่เลนยะ

จะคำ�ร�มกร้�วในลำ�คอจบประโยค อยู่ๆ  เธอกร็ูส้กึถงึคว�มอุน่ร้อนที่ไหล

ไปต�มแขนซ้�ยของตนบ้�ง

เลนยะตวดัส�ยต�กลบัไปมองแขนของตวัเองทนัท ีก่อนเหน็มอืซ้�ย

ที่ยังกำ�แน่นและค้�งอยู่บนรอยร้�วของกำ�แพงมีนำ้�สีแดงซึมออกม�จ�ก

ผ้�พนัแผลทีเ่ธอพนัก่อนม�โรงเรยีนจนชุม่ ซำ�้ยงัออกม�ม�กจนนำ�้สแีดงข้น

ไหลไปต�มแขนและหยดแหมะๆ ลงพื้นดินตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้

ซ�น�ดะทีก่ำ�ลงัตงึเครยีดกบัก�รถกูตัง้ข้อห�ถงึกบัผงะเมือ่เหน็แขน

ของเลนยะ

“เธอ…” เด็กหนุ่มรำ�พึงได้แค่นั้น ไม่รู้ว่�ควรเริ่มพูดหรือถ�มอะไร 

เพร�ะดทู่�บ�ดแผลคงไม่ได้ดีไปกว่�ของเข�เลย และไม่รูว่้�ไปโดนอะไรม� 

ตั้งแต่เมื่อไร

หมอผสี�วทีก่ำ�ลงัไล่ต้อนศตัรูด้วยท่�ท�งคกุค�ม พลกิอ�รมณ์กลบั

ม�ฉุนเฉียวทันที

“ไอ้มือเลว ม�เลือดออกอะไรตอนนี้!” เด็กส�วสบถพร้อมถอนมือ

ออกจ�กผนัง

ทว่�ทนัททีีม่อืเจ้�หล่อนถกูยกออกไปจ�กผนงัอ�ค�ร ซ�น�ดะทีย่งั

นั่งปิดใบหน้�อ�บเลือดด้�นหนึ่งของตน ถึงกับต้องตะลึงงันกับสิ่งหนึ่งท่ี

ปักอยู่กล�งรอยแตกของผนังปูน 

ดนิสอไม้ถกูปักค�ไว้กล�งผนงัหน� และมนัฝังลกึลงไปเกนิครึง่แท่ง

เดก็ส�วตรงหน้�เข�หยบิดนิสอตดิมอืม�ตัง้แต่เมือ่ไร…นีก่ะฆ่�เข�

จริงๆ เลยสินะ

“โชคแกยังดีนะที่ฉันต้องขึ้นไปทำ�แผลก่อน” เลนยะปร�ยต�กลับ
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ม�อย่�งไม่พอใจ ท่�ท�งดูหงุดหงิดเหมือนเด็กที่ไม่ได้ดั่งใจกับอะไร 

สักอย่�ง พร้อมกุมมือซ้�ยแน่น พย�ย�มอย่�งม�กเพื่อไม่ให้เลือดไหล 

ม�กเกินไปขณะเดินสวนกลับไปท�งที่ม� ไม่แยแสเข�อีก

และเมื่อเลนยะห่�งออกไปพอประม�ณ ร่�งร่�งหนึ่งก็ค่อยๆ 

ปร�กฏขึ้นกล�งคว�มว่�งเปล่�ด้�นหลังเด็กหนุ่มเรือนผมสีดำ� ท่ียังนั่ง

คุกเข่�ข้�งหนึ่งบนพื้น

วิญญ�ณของหญิงส�วเคลื่อนม�ข้�งก�ยซ�น�ดะ เธออยู่ในชุด

กโิมโนผ้�ไหมสดีำ�ทัง้ชดุ มลี�ยปักรูปดอกบวับ�นสชีมพอู่อนอยูต่รงปล�ย

แขนเสื้อย�วๆ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ประจำ�ตัว มือทั้งสองข้�งกอด 

ด�บง้�วเล่มโต ด้�มสีดำ�ง�มสง่� อ�วุธซึ่งไม่เหม�ะกับแขนเรียวเล็กนั้น

เลยแม้แต่น้อย

และทีเ่ด่นสะดดุต�คอืเธอเป็นหญงิส�วทีม่เีครือ่งหน้�งดง�มอย่�ง

ถึงที่สุด แม้ไม่ต้องแต่งแต้มสีสันใดๆ ริมฝีป�กบ�งเฉียบมีสีซ�กุระ กรอบ

ต�เรียวย�วล้อมรอบด้วยแพขนต�หน�สีอ่อนย�วงอน นัยน์ต�คู่สวยคมมี

สีง�ช้�งกำ้�กึ่งระหว่�งสีนำ้�ต�ลอ่อนกับเหลือง

ยิ่งเธอรวบผมที่ย�วเลยสะโพกมัดเป็นมวยไว้ข้�งเดียวแล้วปล่อย

ปอยผมสีนำ้�ต�ลอ่อนที่เหลือปรกข้�งตัว ยิ่งทำ�ให้เห็นใบหน้�เรียวรูปไข่

ชดัเจน ห�กแต่ท่�ท�งทีด่อู่อนช้อยกลบัแฝงด้วยคว�มแขง็กล้� และท่วงท่�

สง่�ง�มอย่�งผู้มียศศักดิ์ นำ้�เสียงเธอทรงอำ�น�จทั้งที่ไม่ตั้งใจย�มเลื่อน

ดวงต�ม�มองซ�น�ดะ 

“เป็นเด็กส�วที่ไม่มีคว�มอดทน ใจร้อน และไร้ระเบียบวินัยที่สุด

เท่�ทีข้่�เคยเห็นม�” วญิญ�ณหญงิส�วกล่�วนิง่เรยีบ “ข้�ว่�ท่�นซ�น�ดะ

ควรจะฝึกให้ม�กกว่�นีส้กัหน่อย ถ้�เมือ่กีจั้บจติสงัห�รไม่ได้ กค็งต�ยอย่�ง

เดียว”

ถงึเธอจะพดูแบบนัน้ แต่ในแววต�กม็คีว�มห่วงใยเดก็หนุม่ไม่น้อย

ขณะที่ซ�น�ดะกดมือบนแผลหนักขึ้น และสั่นน้อยๆ จนแผลที่ถูก

กดไว้มีเลือดซึมไหลหนักกว่�เดิม พล�งกระซิบเสียงตำ่�พร้อมขบกร�มจน
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เกร็งแน่น

“ส�ยต�ของยัยนั่นเมื่อกี้ ส�ยต�ที่น่�ขยะแขยงแบบนั้น…เหมือน

ส�ยต�ของเจ้�นั่นเมื่อแปดปีก่อนไม่มีผิด”

ร่�งวิญญ�ณในกิโมโนสีดำ�แสนสวยลอยนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง ก้มมอง 

เดก็หนุม่ทีก่ำ�ลงัสัน่เกร็งด้วยคว�มเคยีดแค้น ก่อนโน้มก�ยลงอย่�งนุม่นวล 

เอ่ยขึ้นข้�งหูของเข� 

“ใจเยน็ๆ ท่�นซ�น�ดะ สองพีน้่องนัน่กแ็ค่คนนอกคอกทีช่ำ�รดุแล้ว 

ไม่อ�จเทียบผู้ที่ถูกเลือกอย่�งท่�นได้หรอกค่ะ”
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“แน่ใจได้แค่ไหนว่าเป็นคนของอีกบ้าน”

เสียงทุ้มลึกเอ่ยถ�ม หลังฟังเรื่องร�วที่โยชิฮ�ระเล่�ม�

“ไม่แน่ใจอะไรเลยขอรับ เว้นแค่…เข�เหมือนจะมองเห็นวิญญ�ณ

ได้” วิญญ�ณซ�มูไรตอบ

“เข�มองม�ทีโ่ยชฮิ�ระ แบบจ้องเข้�ม�ในต�เลยครบั” ท�โร่รบีเสรมิ

“อยู่ๆ ม�เผชิญหน้�โดยตรงโดยใช้ชื่อโซเคนโยหลังเรื่องนั้นเมื่อ

แปดปีก่อน ต่อหน้�ท�ย�ทโซเคนโยอีกคนที่รอด จุดประสงค์ก็เห็นชัดอยู่

แล้วว่�เป็นก�รท้�ท�ย…ดังนั้นไม่ว่�เด็กหนุ่มคนนั้นจะเป็นโซเคนโยจริง

หรือไม่ แต่แน่นอนว่�เข�ไม่ได้ม�ที่นี่เพียงเพื่อบอกให้รู้ว่�ยังมีคนท่ีเหลือ

รอดคนอื่นแน่ๆ” คว�มวิตกแสดงชัดในคว�มคิดเห็นของวิญญ�ณซ�มูไร

หนุ่มครั้งนี้

ล�งสังหรณ์เข�ไม่เคยพล�ดจริงๆ เสียด้วย…กินเท็นชินิ่งเงียบไป

ต�มสิ่งที่ได้ยิน ก่อนเปรยให้แน่ใจกับโยชิฮ�ระอีกครั้ง

“แต่จะไม่เกิดอะไรขึ้นจนกว่�จะถึงช่วงเที่ยง?”

“ถ้�ยังอยู่ในห้องเรียน ก็ยังไม่น่�จะมีปัญห�ขอรับ”



B  1 3  s . t   321

คำ�ยืนยันทำ�ให้เจ้�ของร่�งสูงสง่�คล�ยใจลงได้บ้�ง ทว่�ไม่น�น 

หลังจ�กเข�ปล่อยให้ด�ดฟ้�กว้�งตกอยู่ในคว�มเงียบแห่งก�รครุ่นคิด 

เสียงทุ้มลึกก็เอ่ยขึ้นใหม่

“…แผลของเจ้�เด็กนั่นเป็นยังไงบ้�ง”

ชัว่วบูโยชฮิ�ระเผลอชะงกันิง่ แปลกใจเลก็น้อยกบัคำ�ถ�มนีจ้�กเจ้�

ปีศ�จ ก่อนตอบในเวล�ต่อม� 

“เท่�ที่ข้�เห็นม�ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นนัก…ว่�แต่ท่ีท่�นกินเท็นชิม�

ถึงที่นี่ เพร�ะห่วงเรื่องแผลของท่�นเลนยะหรือขอรับ”

“เปล่�” นำ้�คำ�เย็นตวัดเสียงเฉียบกลับแทบจะทันที

“งั้นท่�นกินเท็นชิอุตส่�ห์ม�ถึงที่นี่ ด้วยเรื่องอะไรหรือขอรับ”

เกิดคว�มเงียบทั่วด�ดฟ้�กว้�งของโรงเรียนเอกชนโยโคอีกครั้ง

สุนัขป่�หนุ่มไม่มีคำ�ตอบใดๆ ให้วิญญ�ณตรงหน้� ก่อนดวงแก้ว 

สีเท�จะเบือนมองร�วเหล็กช้�ๆ และเริ่มเครียดในก�รห�เหตุผลของตน 

อะไรทำ�ให้เจ้�ปีศ�จที่ไม่เคยสนใจใคร โดยเฉพ�ะศัตรูอย่�งนัก

ปร�บปีศ�จ ดันเผลอตัวต�มเด็กส�วที่ทำ�กับเข�ไว้แสบสันจนม�ถึงที่นี่ได้ 

ไอ้เรื่องของแผลอ�จใช่ แต่ห่วงงั้นเหรอ…

คนเคยเฉียบข�ดบัดนี้กลับตัดสินใจไม่ได้ว่�ควรตอบอย่�งไร…แค่

คำ�พูดดีๆ ครั้งสองครั้งของหมอผีส�วคงม�หักล้�งหนี้ที่ทำ�ไว้กับเข�ไม่ได้

หรอก เข�อ�จไม่รู้สึกแย่กับเธอเท่�ครั้งแรกที่เจอหน้�กัน และเริ่มเรียนรู้

ว่�เลนยะไม่ได้เลวร้�ยไปหมดทุกด้�น มีมุมที่ค�ดไม่ถึง เช่นที่เห็นเมื่อเช้�

นี้…หรือเรื่องที่ป่�กักปีศ�จครั้งล่�สุด 

แต่คงไม่น่�ถึงขน�ดมองเธอดีขึ้นจนเกิดคว�มรู้สึกเป็นห่วงได้… 

ใช่…น่�จะใช่ คงเป็นเหตุผลอื่น 

“แค่สงสยัเรือ่งแผลของเจ้�เดก็นัน่ อ�คมผนกึจติอคัคนีัน่คงมอีะไร

ที่ไม่ธรรมด�ม�กกว่�ที่เห็น แผลของเด็กนั่นถึงยังไม่ยอมห�ยง่�ยๆ…และ

บ�งอย่�งบอกข้�ว่�อ�จเกิดเรื่องอะไรสักอย่�งขึ้น ซึ่งดูเหมือนจะเกิด

จริงๆ” กินเท็นชิเลือกคำ�ตอบที่ ‘คิดว่�’ มันตรงกับคว�มจริงของตนม�ก
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ที่สุดหลังจ�กเงียบไปน�น และไม่ได้สบต�คนถ�ม

โยชิฮ�ระนิ่งมองร่�งสูงใหญ่ของเจ้�ปีศ�จสุนัขป่� วูบหนึ่งกบฏ

นยัน์ต�เหยีย่วเผลอคดิอะไรที่ไม่ควรคดิระหว่�งเดก็ส�วของเข�กบัปีศ�จ

รูปง�มตรงหน้� 

มนัเป็นคว�มคดิและข้อสงสยัทีเ่หลอืเชือ่จนเข�เองกไ็ม่นกึว่�ตนจะ

นึกขึ้นม�ได้ แต่บรรย�ก�ศรอบๆ ของสุนัขป่�หนุ่มมันทำ�ให้เข�เผลอคิด

เช่นนั้นอย่�งช่วยไม่ได้…มันจะมีคว�มเป็นไปได้ไหม แค่เศษเสี้ยวเล็กๆ 

โอก�สเพียงหนึ่งในล้�นที่ปีศ�จกับนักปร�บปีศ�จ โดยเฉพ�ะเป็นเลนยะ

กับผู้ปกครองป่�กักปีศ�จจะ…

เข�ต้องสลัดเรื่องนั้นในหัวทิ้ง เมื่อนัยน์ต�เรียวคมของกินเท็นช ิ

ปร�ยกลบัม�หลงัไม่ได้คำ�ตอบรับ โยชฮิ�ระจงึรีบกล่�วขึน้เพือ่กลบเกลือ่น

สิ่งที่ตนคิดในหัว

“ถ้�ยงัไง ข้�ต้องขออภยัแทนท่�นเลนยะด้วย เรือ่งคำ�พดูเมือ่เช้�…”

“ก็ไม่ได้ต่�งจ�กปกติที่เด็กนั่นชอบทำ�” กินเท็นชิเอ่ยดักคอคล้�ย

ทั้งประชดและจำ�ยอมเข้�ใจ

ทว่�เมื่อนึกถึงเรื่องของเด็กส�วที่พูดคุยกับช�ยแก่ร่�งอ้วนนั่น มัน

กท็ำ�ให้เข�นกึถงึสิง่สดุท้�ยก่อนเลนยะจะจบบทสนทน� ซำ�้ยงัเป็นสิง่ทีเ่ข�

ติดใจที่สุด

“ทำ�ไมปลอกคอถึงสำ�คัญ”

“ขอรับ?”

โยชิฮ�ระเลิกคิ้วสูง เมื่อไม่ทันตั้งรับกับคำ�ถ�มกะทันหัน

“ตอนที่เด็กนั่นพูดถึงเรื่องปลอกคอสุนัขกับช�ยชร�คนนั้น แล้ว

ตอบว่� รู้ว่�มันสำ�คัญ…ทำ�ไมเด็กนั่นถึงตอบแบบนั้น”

ประโยคทีส่ำ�ทบัด้วยนำ�้เสยีงทุม้ลกึเรียบเยน็ ส่งผลให้ผน้ีอยข้�งตวั

วิญญ�ณซ�มูไรหันไปส่งส�ยต�สงสัยเช่นเดียวกัน

คว�มจริงท�โร่มักได้ยินเสมอว่�เลนยะเกลียดสุนัข จนเหมือนเธอ

อคติกบัสตัว์ชนดินีเ้ป็นพเิศษ แต่เมือ่นกึให้ด ีเลนยะกลบัมอีะไรทีเ่กีย่วพนั
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กับสุนัขม�กกว่�หล�ยๆ คนด้วยซำ้� อย่�งชื่อของเข� ‘ท�โร่’ ที่เธอตั้งให้ 

ก็บอกว่�เป็นชื่อสุนัขข้�งบ้�นที่ต�ยไปแล้ว

แล้วที่สำ�คัญ ทำ�ไมคนที่บอกว่�เกลียดสุนัขนักหน� ถึงมีปลอกคอ

สุนัขติดตัวจนเอ�ม�ใช้กับท่�นเจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จแบบนี้…ไหนจะ 

คำ�ตอบเมื่อเช้�ที่เธอยอมรับว่� ปลอกคอสุนัขนั้นสำ�คัญนั่นอีก 

ซึ่งวิญญ�ณซ�มูไรก็พยักหน้�รับ แล้วตอบด้วยรอยยิ้มชัดเจน

“เพร�ะปลอกคอบนคอท่�นมันสำ�คัญจริงๆ น่ะสิขอรับ”

มือเรียวแข็งแรงยกขึ้นสัมผัสบนปลอกคอสุนัขทันใดอย่�งไม่ทัน

รู้ตัว คว�มรู้สึกน่�รำ�ค�ญบ�งอย่�งที่ก่อตัวข้ึนเบ�บ�งในตัวตอนแรก 

เหมือนจะถูกกระตุ้นให้ใหญ่โตขึ้นพร้อมคำ�ถ�มในหัว…สิ่งท่ีเข�สวมอยู่

สำ�คัญกับเธอยังไง 

พลนัคว�มสงสยัของเข�ต้องหยดุและหนัใบหน้�ต�มกลิน่บ�งอย่�ง

ที่สัมผัสได้ พร้อมเอ่ยขึ้นเสียงเครียด

“กลิ่นเลือด”

“ของท่�นเลนยะหรอืขอรับ!” โยชฮิ�ระถ�มขึน้ทนัควนั พร้อมทวน

คว�มคิดไปเรื่องแผลที่มือซ้�ยของเลนยะ เพร�ะเมื่อเช้�บ�ดแผลของ 

เด็กส�วยังมีเลือดไหลอยู่ และอ�ก�รไม่ค่อยดี

ได้รับคำ�ตอบเป็นก�รพยักหน้�น้อยๆ จ�กใบหน้�คมเข้ม และ 

คำ�อธิบ�ยเพิ่มเติม 

“แต่มีกลิ่นเลือดของคนอื่นผสมอยู่ด้วย”

“คนอืน่เหรอ!” ท�โร่สะดุง้ตวัตรง ตกใจม�กกว่�รูว่้�มแีค่เลอืดของ

หมอผีส�ว ก่อนพึมพำ�อย่�งไม่เต็มเสียงว่� “หวังว่�คงไม่ใช่…”

ท�โร่หันหน้�ไปมองวญิญ�ณดวงใหญ่กว่�ข้�งๆ และวญิญ�ณดวง

ข้�งๆ ก็หันม�สบต�เข� บ่งบอกว่�วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มก็คงคิดไม่ต่�งกับ

เข�เท่�ไร…เลือดของโซเคนโย ซ�น�ดะ
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ครืด!

ประตขูองห้องเรียนถกูเลือ่นด้วยแรงผลกัของใครคนหนึง่ ต�มด้วย

คนสองคนที่ก้�วเข้�ม�ในห้องเรียน แต่สภ�พของพวกเข�กลับทำ�ให้ 

ครูส�วที่กำ�ลังสอนและเด็กนักเรียนที่กำ�ลังเรียนอยู่ตะลึงค้�ง พ�กัน

เงียบกริบทั้งชั้นเรียน

บ�งคนถงึกบัทำ�ป�กก�ลืน่หลดุจ�กมอื มองต�ค้�ง และมเีดก็ผูห้ญงิ

หล�ยคนยกมอืขึน้ม�ปิดป�กร้องว้�ยเสยีงแผ่วในลำ�คออย่�งตืน่กลวั ขณะ

กว่�ครึ่งห้องทำ�หน้�เหยเก แม้แต่คุณครูส�วที่กำ�ลังสอนคณิตศ�สตร์อยู่

ยงัเอ�มอืท�บหน้�อก ใบหน้�ถอดสมีองเดก็ทัง้สองทีย่นือยูต่รงประตหู้อง 

“หนูม�ขอไม่เข้�ค�บเรียนนี้เพื่อไปทำ�แผลค่ะ” เลนยะพูดขึ้นด้วย

ใบหน้�เรียบเฉยร�วกับบนตัวเธอไม่มีอะไรที่ผิดปกติ แม้ตอนนี้จะมีเลือด

ไหลอ�บมือซ้�ยร�วกับส�ยนำ้� หยดเป็นแอ่งเล็กๆ บนพื้นห้องเรียน รวม

ถึงมือขว�เองก็เลอะเทอะไปด้วยสีแดงชุ่ม เมื่อเธอใช้มันกดแขนซ้�ยห้�ม

เลือดม�ตลอดท�ง 

ดูเผินๆ เธอเหมือนเพิ่งไปฆ่�ใครต�ยอย่�งไรอย่�งนั้น 

“ผมด้วยครับ” ซ�น�ดะขออนุญ�ตอีกคนด้วยสภ�พไม่ต่�งจ�ก 

เลนยะเท่�ไร แถมยังดูหนักกว่�ด้วยแผลย�วๆ ตั้งแต่กล�งหน้�ผ�กล�ก

ลงม�จดห�งคิ้วขว� จนใบหน้�ด้�นหนึ่งมีแต่สีแดงชโลมทั่ว และเลือดยัง

ไหลหยดบนเชิ้ตข�วด้�นในเป็นวงกว้�ง

“ชะ…เชิญต�มสบ�ยจ้ะ” คนเป็นครูรับคำ�ติดๆ ขัดๆ อย่�งว่�ง่�ย

โดยอัตโนมัติ 

เลนยะกับซ�น�ดะผงกหัวเค�รพพร้อมกัน และถอยหลังเดินออก

ไป ก่อนดึงประตูปิด ทิ้งไว้เพียงกองเลือดและส�ยต�ตกตะลึงพร้อม

คำ�ถ�มม�กม�ยของเพื่อนในห้อง 

ญ�ติที่แสนสนิทสองคนนี้เข�ไปทำ�อะไรม�กันแน่เนี่ย!
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“ตกลงแกเป็นโซเคนโยจริงๆ งัน้ส”ิ เลนยะถามขึน้ขณะเอาผ้าก๊อซ 

พันแขนซ้�ย และต้องพันมันหล�ยรอบ เมื่อเลือดไม่ยอมหยุดไหลง่�ยๆ 

ยิ่งเอ�นำ้�ล้�ง ยิ่งกระตุ้นให้มันทะลักออกม�ม�กขึ้น และทำ�ให้เห็นแผลที่

เป็นรอยบ�ดซึ่งยังปิดไม่สนิทชัดเจน

“แล้วเธอล่ะ เป็นโซเคนโยจริงๆ รึเปล่�” ซ�น�ดะสวนเดก็ส�วกลบั 

อย่�งดูถูก

ตวัเข�เองทำ�แผลเสรจ็เรียบร้อยแล้ว มนัง่�ยเมือ่แผลไม่ลกึม�กจน

ต้องเยบ็ เพยีงแค่ล้�งแผล เชด็ด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนตดัผ้�ก๊อซทบหล�ยๆ 

ชั้นม�ปิด แค่นั้นก็ห้�มเลือดอยู่ แต่เวล�นี้ที่เข�ยังต้องทำ�คือเอ�แว่นต�ที่

เปื้อนเลือดตัวเองม�ทำ�คว�มสะอ�ด

และเพร�ะเวล�นี้ในห้องพย�บ�ลไม่มีใคร จึงทำ�ให้เด็กท้ังสอง

อย�กจะพูดอะไรก็ได้อย่�งไม่ปิดบังอีก

แต่แม้ถกูย้อนคำ�ถ�มทีต่ดิจะดถูกูม� เลนยะกย็งัเปรยคนืด้วยเสยีง

กลั้วหัวเร�ะกวนๆ “งั้นสรุปว่�ซันคุงก็อ�จไม่ใช่งั้นสิ”

ซ�น�ดะขมวดคิ้วโดยพลันกับก�รถูกกวนกลับ พร้อมก�รเรียกชื่อ

ที่เข�เกลียด และสุดท้�ยก็ต้องยอมตอบไปต�มตรง

“ไปถ�มที่ ผอ.โยโค เข�เป็นคนรับฉันเข้�เรียนที่นี่โดยตรง และ

ฉันเพิ่งย้�ยม�จ�กเกียวโต จ�กบ้�น ‘โอกุเระ’ ที่นั่น”

คำ�ว่� ‘โอกุเระ’ ทำ�ให้เลนยะนิ่งไปนิด และพึมพำ�สีหน้�ไม่ค่อย 

สบอ�รมณ์ว่� ‘พวกองเมียวจิ’ ก่อนเอ่ยขึ้นใหม่อีกครั้ง

“นั่นก็ไม่ได้ทำ�ให้แกน่�สงสัยน้อยลงอยู่ดี”

คนฟังกลอกต�อย่�งเบื่อหน่�ยกับข้อห�ที่ถูกยัดเยียดให้ จนต้อง

หันไปถ�มให้กระจ่�ง 

“ท�ค�โน่ ยูกิ คือใคร ทำ�ไมต้องคิดว่�ฉันเกี่ยวข้อง”

“ท�ค�โน่ ยกู ิคอืยยัโง่ทีต่กเป็นเหยือ่ของไอ้ชัว่ทีเ่ข้�ม�ป่วนในพืน้ที่

ของฉัน”

“เหยื่ออะไร”
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“ก�ฝ�กยักษ�”

“อะไรนะ!” เด็กหนุ่มทวนอย่�งแทบไม่เชื่อหูตน…ใครมันกล้�ทำ�

เรื่องไร้ศีลธรรมขน�ดนั้น!

ขณะเลนยะยังเล่�เรื่องด้วยสีหน้�เฉยเมย

“ก่อนหน้�แกจะม� มีเด็กต�ยไปแล้วสองคนด้วยฝีมือมัน มันดึง

แผ่นยนัต์กนัอ�ณ�เขตฉนัออก ล่อพวกหล่อนเข้�ม� ทำ�ให้คนหนึง่เป็นยกัษ์ 

และอีกคนถูกกินเป็นเหยื่อ สืบไปได้ข้อมูลว่�มันอ�จเป็นคนใกล้ตัว แถม

ลักษณะคร่�วๆ คือตัวสูง ผมสีดำ�สนิท ใส่แว่น มีคว�มเป็นไปได้สูงว่�จะ

เป็นผู้มีพลังวิญญ�ณแกร่งกล้� ส่วนหน้�ต�…” เธอตีหน้�แหยเหมือนมี

ของเหม็นๆ จ่อจมูก แสดงชัดว่�รังเกียจที่จะพูดคำ�คำ�นั้นออกม� ก่อนหัน

ม�ชี้ตัวซ�น�ดะ “และแกที่โผล่ม�ก็ตรงกับลักษณะของมันทุกอย่�ง”

“ฉันเป็นโซเคนโย และโซเคนโยไม่ทำ�เรื่องแบบนั้น นั่นมันวิธีของ

พวกนอกรตี…ไม่กม็แีต่พวกนอกคอกเท่�นัน้” เข�เถยีงฉนุเฉยีวชดัเจน รูส้กึ

ร�วกับถูกเหยียดหย�มด้วยข้อสงสัยของเลนยะ

เลนยะหยุดมือที่กำ�ลังพันแผล และหมุนตัวม�ห�ซ�น�ดะที่ยืนอยู่

ด้�นหลังตนไม่ไกล 

“ฉนัรูส้กึไปเองหรือเปล่�ว่�แกดภูมูใิจกบัน�มสกลุตวัเองเหลอืเกนิ”

ซ�น�ดะหรี่นัยน์ต�เล็กมองเด็กส�วก่อนยกแว่นต�สี่เหลี่ยมผืนผ้�

ขึ้นสวม 

“มันเรื่องของฉัน ฉันไม่ใช่พวกชอบลอยช�ยไปๆ ม�ๆ ไม่ทุกข ์

ไม่ร้อนแบบเธอ” นำ้�เสียงขรึมตำ�หนิแทนก�รตอบคำ�ถ�ม 

เลนยะเอียงคอน้อยๆ มองญ�ติที่เหลือเพียงคนเดียวของตนที่เอ�

ผ้�ชุบนำ้�หม�ดๆ เช็ดรอยด่�งสีแดงบนเสื้อนักเรียน 

“รู้ไหมฉันจะไม่เอ�ไอ้คนที่คิดจะฆ่�ฉันม�เป็นเป้�หม�ยในชีวิต

เหมอืนแกหรอก…ฉนัรู้นะว่�ไอ้คนนอกคอกทีแ่กพดูถงึก่อนหน้�นีห้ม�ยถงึ

ใคร”

ซ�น�ดะชะงกัมอืทีก่ำ�ลงัเชด็เลอืดเหมอืนเครือ่งยนต์ทีห่ยดุทำ�ง�น
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กะทันหัน ดวงต�สีนิลหลังกรอบแว่นเริ่มมีแววเรียบลึก ซ่อนไฟเย็นท่ี 

ไหววูบในนั้น 

“ทำ�เป็นพดูดีไปเถอะ แล้วเธอมนัต่�งจ�กฉนัตรงไหน เมือ่กีแ้ค่พดู

ถึงเจ้�นั่นนิดหน่อยก็กระโจนม�ฆ่�ฉันทันที ฉันดูออกนะว่�ที่เธอโจมตีม�

ก่อนหน้�น้ัน ไม่ใช่แค่เพร�ะสงสยัว่�ฉนัเป็นคนฆ่�ท�ค�โน่ ยกู…ิแค่นีก้เ็ป็น

เครื่องยืนยันว่�เร�สองคนยังมีเป้�หม�ยเดียวกัน”

สิ้นคำ�พูดเรียบๆ แต่แฝงด้วยอ�รมณ์คุกรุ่น ทำ�ให้บรรย�ก�ศม�ค ุ

กระจ�ยทั่วห้องพย�บ�ล 

เด็กสองคนนิ่งเงียบจ้องกันเขม็ง จงใจเปิดสงคร�มประส�ทใส่กัน

เป็นยกที่สอง

ครืด!

แต่ก่อนจะมกี�รต่อสูร้ะลอกสองเกดิขึน้ซำ�้ เสยีงประตหู้องพย�บ�ล

กเ็ปิดออกเหมอืนระฆงัหมดยก และเรียกให้ดวงต�หลงักรอบแว่นทัง้ของ

เลนยะและซ�น�ดะตวัดไปมองที่ม�ของเสียงทันใด

เด็กผู้หญิงสองคนที่เพิ่งเดินเข้�ม�ถึงกับสะดุ้งกับดวงต�ท่ีเหมือน

อสูรจ�กคนทั้งคู่ในห้องพย�บ�ล ซึ่งจ้องตรงม�จนพวกเธอผว�วูบในอก 

รีบทบทวนว่�ตัวเองทำ�อะไรผิดไว้รึเปล่�ถึงโดนมองแบบนั้น 

ซ�น�ดะละจ�กพวกเด็กส�วแปลกหน้�ที่หน้�ประตู ก่อนโยนผ้� 

ชบุนำ�้ลงอ่�ง แล้วก้�วออกไป ปร�ยห�งต�มองคล้�ยเหยยีดหย�มวบูหนึง่

ให้เลนยะ และเดินเร็วๆ ผ่�นสองร่�งที่หน้�ประตูห้อง จนพวกเธอต้อง 

รีบถอยก�ยหนี เปิดท�งให้เด็กหนุ่มรวดเร็ว 

“ลอยช�ยไปๆ ม�ๆ งั้นเหรอ” เมื่อคล้อยหลังซ�น�ดะ เลนยะก็

พึมพำ�กับตัวเอง ก่อนกลับม�พันแผลที่มือต่อ ไม่คิดสนใจส�ยต�ที่มอง

เธออย่�งหว�ดๆ จ�กหน้�ประตูห้องพย�บ�ล

โยชิฮาระกับทาโร่ลอยหาตัวเลนยะตามทางที่กินเท็นชิจับกลิ่น

เลอืดของเธอได้ แต่สนุขัป่�หนุม่ไม่คดิจะต�มม�ด้วยเพร�ะถ้�แม่นีรู่ว่้�เข�
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ม� คงเป็นปัญห�ใหญ่ ซำ้�ที่ม�ที่ไปของกลิ่นเลือดก็เหมือนจะไม่ใช่เรื่อง

ใหญ่โตอย่�งที่คิดในตอนแรก ยิ่งเมื่อมันม�จ�กห้องพย�บ�ลด้วยแล้ว 

คว�มน่�กังวลก็ลดลงไปอีก

วิญญ�ณทั้งสองม�หยุดอยู่หน้�ห้องพย�บ�ล และท�โร่ท่ีมัวแต่

เหลยีวซ้�ยแลขว�กบ็งัเอญิหนัไปเหน็หลงัไวๆ ของเดก็หนุม่ซ�น�ดะทีเ่ดนิ

เลี้ยวหัวมุมตึกไป ซึ่งนั่นทำ�ให้ผีน้อยทำ�หน้�เบ้ทันที

เรื่องที่เข�เด�เป็นจริงซะด้วย

“ม�ทำ�อะไร”

อยู่ๆ ประตูห้องพย�บ�ลก็เปิดออกพร้อมกับร่�งสูงของหมอผีส�ว

ที่ดูแปลกใจเล็กน้อยย�มเห็นพวกเข�อยู่ตรงหน้�

“เรือ่งของเดก็หนุม่คนนัน้เป็นไงบ้�งขอรบั” ก�รทกัท�ยคำ�แรกของ

โยชิฮ�ระทำ�ให้เด็กส�วห�งคิ้วกระตุก เส้นเลือดในสมองตึงเปรี๊ยะ

ทำ�ไมถึงม�ถ�มห�ไอ้คนที่เพิ่งมีเรื่องกันเดี๋ยวนี้ ตอนนี้ด้วย!

“เจ้�นั่นเป็นโซเคนโย พอใจรึยัง” เธอตอบเสียงเย็นเฉียบ แต่เข�

กลับเพียงเลิกคิ้วขึ้นนิด สีหน้�ไม่ได้บอกว่�แปลกใจม�กเท่�ไร

“งัน้เข�กไ็ม่ใช่ศตัรขูองเธอ…แล้วทำ�ไมถงึม�ห้องพย�บ�ลทัง้คูล่่ะ” 

ท�โร่ชักหัวคิ้วชนกันรู้สึกว่�เรื่องระหว่�งพวกเข�ไม่กระจ่�งเท่�ไร

เลนยะยักไหล่ขึ้นข้�ง โคลงหัวตอบเหมือนมันไม่สำ�คัญอะไร 

“เพร�ะฉันเอ�ดินสอแทงหัวเจ้�นั่น”

“ว่�ไงนะ!” 

“ฉันเป็นผู้หญิง ก็ต้องป้องกันตัวสิ” เธอท้วงดักคอฉับพลัน

โกหกแน่ๆ!...กินเท็นชิบอกว่�ได้กลิ่นเลือดของซ�น�ดะก่อนกลิ่น

เลือดเลนยะ นั่นแสดงชัดว่�ยัยหมอผีนี่ต้องเล่นง�นเข�ก่อน และต่อให้

ไม่มีกินเท็นชิม�บอกเรื่องนี้ แต่คนอย่�งโซเคนโย เลนยะ ไม่มีท�งเป็น

เด็กส�วที่ต้องป้องกันตัวจ�กใครหน้�ไหนหรอก และไม่มีสิทธิ์เอ�คำ�ว่� 

ผู้หญิงม�อ้�งได้ด้วย!
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เสียงออดบอกเวลาเลิกเรียนดังขึ้นตามด้วยเสียงจอแจในห้อง  

เลนยะลกุขึน้ไม่รีรอ ยดัหนงัสอืลงกระเป๋�และก้�วเดนิออกไปโดยไม่สนใจ

ซ�น�ดะทีก่ำ�ลงัเกบ็กระเป๋�ของตนเช่นกนั แต่ท�โร่อดหนัไปมองเดก็หนุม่

อย่�งเสียไม่ได้

“พวกเธอสองคนไม่เป็นไรแน่รึไง จบแค่นีจ้รงิงัน้เหรอ” ผน้ีอยถ�ม

ด้วยคว�มวติกทีค้่�งค�ม�ตัง้แต่ช่วงกล�งวนั ดอูะไรหล�ยๆ อย่�งมนัออก

จะง่�ยไป ถงึจะบอกว่� ผอ.โยโครบัเข้�ม�เอง ทว่�อยู่ๆ  เข�จะย้�ยทีเ่รยีน

กะทันหันในช่วงกล�งเทอมของเทอมสอง เพียงเพ่ือให้เลนยะรู้ว่�ยังม ี

โซเคนโยคนอื่นอยู่อีกแค่นั้นเหรอ

แต่เลนยะกลับตอบด้วยสีหน้�แบบปล�ต�ยว่� 

“งั้นให้ฉันหันไปเอ�มีดแทงมันให้จบไหม”

“ไม่เอ�”

“งั้นก็หุบป�ก” จบคำ�ก็ก้�วออกไป ไม่รอให้วิญญ�ณเด็กช�ยโวย 

หรือตำ�หนิต�มหลัง

และเมื่อม�ถึงห้องล็อกเกอร์ เลนยะก็รีบเปิดตู้เหล็ก หยิบรองเท้�

นักเรียนออกม� ถอดรองเท้�เดินในอ�ค�รใส่กลับเข้�ตู้ และกระแทก 

ล็อกเกอร์ปิด หมุนตัวเดินออกไป

“เดี๋ยว”

เสยีงทกัจ�กด้�นหลงัทำ�ให้เลนยะหยดุฝีเท้�เพยีงครูเ่ดยีว แล้วเดนิ

ต่อแสร้งไม่ได้ยินคนที่เรียก แต่โยชิฮ�ระกลับหันไปเจอเด็กหนุ่มเรือนผม

สดีำ�ทีย่นือยูด้่�นหลงั ใบหน้�หล่อเหล�หลงักรอบแว่นนัน่ดจูรงิจงัจนกดดนั 

และสร้�งบรรย�ก�ศทีท่ำ�ให้วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่รูส้กึกลวัขึน้ม� แต่ไม่ใช่

เพร�ะกลัวตัวของเด็กหนุ่ม แต่กลัวสิ่งที่เข�คิดในหัวเวล�นี้

สัญช�ตญ�ณก�รต่อสู้ของเข�กำ�ลังบอกอะไรบ�งอย่�งว่�ส�ยต�

ทีซ่�น�ดะมองเลนยะมนัเหมอืนคนทีม่องศตัรูของตวัเอง และท้�ท�ยอย่�ง

ชัดเจน

“ฉันบอกว่�เดี๋ยว ไม่ได้ยินรึไง!”
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เสียงของเด็กหนุ่มยังดังไล่หลังแต่หมอผีส�วก็ยังคงไม่สนใจ แล้ว

เดินห่�งออกไป

ครั้งนี้ซ�น�ดะเลิกตอแย แต่ยื่นมือออกเบื้องหน้� ป�กเริ่มร่�ย

อ�คมบ�งอย่�ง และไม่น�นบนกล�งฝ่�มอืขว�กม็ด้ี�ยสแีดงบ�งๆ นบัพนั

เส้นหลั่งไหลออกม�อย่�งน่�อัศจรรย์ และเกี่ยวตวัดพันกันเองอย่�ง

รวดเร็ว จนก่อเป็นรูปร่�งบ�งอย่�งคล้�ยด้�มจับย�วๆ ท่ีสูงพอๆ กับ 

ตัวเข� และสิ่งที่ต่อยื่นจ�กด้�มจับนั่นคือใบมีดโค้งแบนแบบด�บใบกว้�ง 

แต่ใหญ่และหน�กว่� 

เส้นด้�ยเส้นสดุท้�ยทีถ่กัทอบ�งสิง่ข�ดออกจ�กฝ่�มอื ก่อนในกำ�มอื

ทั้งสองข้�งของเด็กหนุ่มจะปร�กฏด�บง้�วเล่มโต พร้อมใบมีดกว้�งหน�

ที่ตอกล�ยเหล็กเป็นรูปมังกรคู่หันหน้�ชนกันบนผิวขอบโค้ง ด้�มจับย�ว

กว่�ม�ตรฐ�นเกือบครึ่งหนึ่ง และดูแล้วคงไม่ใช่เรื่องง่�ยที่ใครจะควบคุม

อ�วุธที่มีรัศมีกว้�งขน�ดนั้นได้

“ค�ถ�เรยีกศ�สตร�วธุ” วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่พมึพำ�ในลำ�คออย่�ง

ฝืดคอ

ซ�น�ดะตวดัปล�ยใบมดีชี้ไปทีห่น้�ของเลนยะ พร้อมประก�ศเสยีง

เข้มหนัก

“ฉันขอท้�เธอสู้”

ท�โร่อ้�ป�กกว้�ง ค้�งอึง้จนตวัแขง็ทือ่ต่อก�รกระทำ�ของซ�น�ดะ 

และอ�วุธหน้�ต�น่�กลัวของเข�ที่ออกม�จ�กฝ่�มือขว�นั่น สิ่งที่เห็นมันดู

น่�เหลือเชื่อ แม้จะเคยผ่�นก�รพบเจอภ�พที่เลนยะใช้อ�คมปร�บปีศ�จ

ม�หล�ยครั้ง แต่ก็ไม่มีครั้งไหนที่วิธีก�รดูชวนตื่นตะลึง ไม่น่�เชื่อ และน่�

หว�ดหวั่นไปพร้อมกันขน�ดนี้

ขณะเลนยะที่ยืนนิ่งในตอนแรก กลับค่อยๆ หมุนตัวกลับม� เธอ

ดึงแว่นต�ออกช้�ๆ นัยน์ต�สีนำ้�เงินดูนิ่งลึกแต่มีบ�งอย่�งเต้นระริกอย่�ง

บ้�คลั่งในนั้น

“นี่เหรอส�เหตุที่แกม�ถึงโตเกียวเนี่ย” เธอถ�มเป็นจังหวะเนิบช้�
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จนเย็นเยือกน่�ขนลุก และเหยียดมุมป�กขึ้นอย่�งดูแคลน พร้อมคำ�ถ�ม

กลั้วหัวเร�ะ “ท้�สู้กันกล�งที่ส�ธ�รณะในศตวรรษที่ 21 เนี่ยนะ…แกหลุด

ม�จ�กยุคไหนกันแน่”

โยชิฮ�ระรีบเข้�ม�กั้นกล�งเบื้องหน้�เลนยะ

“ก�รสู้ในที่ส�ธ�รณะไม่ใช่สิ่งสมควร…” ถ้อยคำ�ที่กำ�ลังโวยเงียบ

ลงกะทันหัน เมื่อเข�เพิ่งรู้สึกว่�รอบตัวในห้องล็อกเกอร์ไม่มีใครอีกแล้ว 

นอกจ�กซ�น�ดะ เลนยะ ท�โร่ และตัวเข�เอง พลันส�ยต�เฉียบคม 

สีอำ�พันก็เห็นสิ่งหนึ่งเข้�

ยันต์แผ่นใหญ่ถูกแปะอยู่ที่พื้น!

“ท่�นตัง้เขตอ�คม!?” โยชฮิ�ระเงยหน้�มองเดก็หนุม่ทีย่งัจ้องมอง

เลนยะอย่�งแข็งกร้�ว 

แต่คว�มตกใจของโยชิฮ�ระกลับถูกหยุด เมื่อเด็กส�วด้�นหลัง

กล่�วแทรกบรรย�ก�ศแสนตึงเครียดขึ้นม�

“เอ�ไอ้ด�บง้�วทื่อๆ ของแกออกไปจ�กหน้�ฉันเถอะน่� และขอ 

บอกนะว่�ฉันไม่ใช่นักสู้บ้�เลือด เป็นแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ไม่ชอบเรื่อง

รนุแรงอย่�งก�รจบัอ�วธุ และฉนักเ็ป็นคนเรยีบร้อย ดชูดุนกัเรยีนฉนัส ิมี

ตรงไหนผิดระเบียบบ้�ง…ดังนั้นเลิกท้�สู้โง่ๆ ตั้งสติ แล้วกลับเกียวโตไป

เป็นคุณหนูไข่ในหินของพวก ‘โอกุเระ’ เหมือนเดิมซะ”

ยัยนี่มันจงใจกวนอารมณ์เขาชัดๆ เลยไม่ใช่รึไง! และไอ้เรียบร้อย 

กับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ นี่อะไร! 

ท�โร่ที่กำ�ลังกลัวซ�น�ดะอยู่เปลี่ยนเป็นค�ดโทษเลนยะแทนทันที 

เพร�ะคำ�อ้�งของเธอไม่ว่�จะฟังยังไงก็จงใจยั่วโมโหอีกฝ่�ยชัดๆ

แต่สีหน้�ของซ�น�ดะยังดุดันแข็งกระด้�ง ไม่คล้อยต�มก�รยั่วยุ

จ�กเลนยะ ซำ้�ยังถ�มกลับ

“ไอ้ก�รพูดกลบเกลื่อนด้วยถ้อยคำ�แย่ๆ แบบนั้น คงช่วยให้หนี

ปัญห�ได้ง่�ยสินะ”

เธอโคลงศีรษะนิด “ถ้�ใช่แล้วจะทำ�ไม”
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คนฟังสดูห�ยใจลกึ และกำ�ด�บง้�วแน่นขึน้กบัคำ�ตอบไม่ทกุข์ร้อน

นั่น จนเข�ต้องเอ่ยตัดสินเฉียบข�ดอย่�งสุดทน

“ทำ�ให้มันจบๆ ซะ โซเคนโย เลนยะ” 

“ไม่ใช่เวล�นี้ขอรับ และไม่ใช่คนในตระกูลเดียวกันจะม�หำ้�ห่ัน

กันเอง!” โยชิฮ�ระเตือนซำ้�เสียงเข้มเน้นหนักอย่�งที่เข�แทบไม่เคยทำ�

“แต่ข้�ว่�ถูกต้องแล้ว ตัดสินให้จบไปซะ ยังไงก็เหลือเพียงสองคน

อยูแ่ล้ว ตัง้แต่ไหนแต่ไรก�รสูเ้พือ่วดัระดบัฝีมอืในโซเคนโยกม็มี�น�นแล้ว 

ถึงจะไม่มีโรงฝึกด�บ ก็ไม่เห็นจำ�เป็นต้องยกเลิกประเพณีนี้นี่ จริงไหม” 

คำ�แย้งนิม่นวลแต่เตม็ไปด้วยกระแสแห่งก�รบงก�รทำ�ให้โยชฮิ�ระ

ต้องชะงักงัน ก่อนร่�งวิญญ�ณของหญิงส�วในกิโมโนสีดำ�สง่�ง�มจะ

ปร�กฏอยู่ข้�งก�ยซ�น�ดะ

วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่เบกิต�กว้�ง ดตูกใจม�กกว่�ก�รเหน็เดก็หนุม่

ชักอ�วุธใส่เลนยะ 

“ไม่ได้เจอกันน�นเชียว โยชิฮ�ระ” เธอแย้มยิ้มน่�มองให้เจ้�ของ

ชื่อพล�งเอียงศีรษะ ใช้นิ้วชี้ว�งแตะข้�งแก้มเนียนๆ ของตน แสร้งทำ�

เหมือนใช้คว�มคิด “กี่ปีแล้วนะที่เร�ไม่เจอกันโยชิฮ�ระ อือ…ห้�ร้อยกว่�

ปีแล้วสิ”

ใบหน้�วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มซีดเผือดลงเรื่อยๆ กับทุกคำ�พูดที่ 

หลั่งไหลจ�กริมฝีป�กบ�งสีซ�กุระ 

“ท่�นหญงิ…อ�เคเดะ…” คอของเข�แห้งผ�กเหมอืนทะเลทร�ยเมือ่

กล่�วชื่อเธอ

วิญญ�ณหญิงส�วยิ้มกริ่มม�กขึ้น แต่นัยน์ต�สีง�ช้�งกลับมอง

วิญญ�ณตรงหน้�อย่�งเหยียดหย�มโดยไม่ปิดบัง

“อ�…ยังจำ�ข้�ได้ด้วยรึโยชิฮ�ระ” เธอแกล้งทำ�สีหน้�แปลกใจวูบ

หนึง่ ก่อนต่อประโยคตน “นกึว่�ตดัหวัข้�แล้ว จะตดัคว�มทรงจำ�เกีย่วกบั

ข้�ทิ้งเสียอีก”

สิ้นประโยคของผู้ที่ถูกเรียกว่� ‘ท่�นหญิงอ�เคเดะ’ ท�โร่ก็ตวัด
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ดวงต�ที่เบิกกว้�งไปมองโยชิฮ�ระทันใด ซึ่งวิญญ�ณซ�มูไรที่ไม่เคย 

หว�ดกลัวต่อก�รก้มหัวรับผิดหรือก�รขอโทษผู้ใด เวล�นี้กลับเอ�แต่ก้ม

หน้�นิ่งเงียบ ไม่มีคำ�พูดใดเล็ดลอดออกม� ท่�ท�งเข�ไม่ต่�งจ�กนักโทษ

ที่กำ�ลังเดินเข้�ล�นประห�ร

‘เพราะถึงอย่างไรข้าก็เป็นแค่คนที่ตายไปแล้ว ไม่ใช่อะไรเลยใน

ความเป็นจริง เว้นเพียงดวงจิตที่สักวันก็ต้องกลับสู่วัฏสงสาร...ที่ข้ายังอยู่

บนโลกนี้ได้ นั่นก็เพราะคำาสาปของท่านยาสึฮิโระเท่านั้นขอรับ’

เหตุใดถึงถูกส�ป เหตุใดถึงต้องถูกจองจำ�ในร่�งวิญญ�ณตลอด-

ก�ล ไม่อ�จก้�วย่�งสู่วัฏสงส�รเช่นดวงวิญญ�ณอื่น

อดีตของกบฏนัยน์ต�เหยี่ยวเหมือนจะอยู่ตรงหน้�นี่แล้ว



22
เด็กสาวท่ีไม่สามารถสัมผัสอาวุธได้

‘เพราะความแค้นที่ลุกท่วมอยู่ในตัว มันได้เปิดประตูต้อนรับ 

สิ่งชั่วร้ายเข้ามา ปล่อยให้วิญญาณถูกกัดกิน เจ้าจึงไม่อาจหยุดอยู่เพียง

การแก้แค้น และลมืแม้แต่จุดประสงค์แรกทีท่ำาให้ตนต้องก่อกบฏ ลมืแม้แต่

เรื่องของพี่ชาย ครอบครัว หรือชื่อของตัวเอง...แค่นัยน์ตาท่ีเปลี่ยนเป็น 

สีอำาพัน เส้นผมกลายเป็นสีเพลิง ก็ยืนยันได้ดีว ่าตอนนี้เจ ้ากำาลัง 

กลายเป็นยกัษ์ หากปล่อยไว้นานกว่านีว้ญิญาณของเจ้าคงถกูกดักนิจนสิน้ 

ไม่เหลือความเป็นมนุษย์อีก ดังนั้นทางเดียวที่ข้าจะช่วยเจ้าได้ คือต้อง 

เอาวิญญาณเจ้าออกมาจากร่างนั่นซะ’

‘และไม่ว่าก่อนหน้านี้เจ้าจะเคยทำาอะไร เป็นสิ่งใด หรือใช้ชื่อไหน

มา จงลืมให้หมด เพราะแต่นี้ไป ชื่อของเจ้าคือโยชิฮาระ...และเจ้าจะไม่

สามารถไปสู่ภพภูมิหน้าได้จนกว่าตระกูลโซเคนโยจะสูญสิ้น เพราะนี่คือ

บทลงโทษในฐานะที่เจ้าก่อกบฏต่อราชสำานัก สังหารขุนนางหลายชีวิต 

รวมถึงแม่ทัพโซเคนโย อาเคเดะ ซึ่งเป็นเจ้าบ้านโซเคนโยรุ่นที่ 62...และ

เป็นท่านพี่ของข้า’

‘เจ้าฆ่าพี่สาวของข้า...โยชิฮาระ’
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“ย�สึฮิโระเหมือนจะใจดีเก็บวิญญ�ณเจ้�ไว้ เพร�ะถือว่�สิ่งท่ีเจ้�

ทำ�นั้นถูกชักจูงโดยปีศ�จ”

ถ้อยประโยคจ�กเสยีงหว�นนุม่ แต่แฝงด้วยคว�มเดยีดฉนัท์ ทำ�ให้

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มถูกดึงออกจ�กอดีตเลือนร�ง แต่กลับตอกยำ้�คว�ม

ทรงจำ�เลวร้�ยที่อย�กลืมเลือนให้ชัดเจนขึ้น

“ร่�งวญิญ�ณไม่ต่�งจ�กก�ยเนือ้ สผีมและสนียัน์ต�ทีเ่ป็นทีม่�ของ

ฉ�ย�กบฏนัยน์ต�เหยี่ยวยังคงแสดงชัด นั่นก็เพร�ะเจ้�ถูกกัดกินไปแล้ว

เกือบหมด ห�กปล่อยไว้น�นอีกนิด แม้แต่วิญญ�ณก็คงไม่เหลือ…ซึ่งจะ

มองว่�เป็นเรื่องโชคร้�ยที่ถูกกัดกิน หรือจะมองว่�เพร�ะอ่อนแอจึงถูก 

กัดกินก็ได้สินะ”

คำ�พูดที่หลั่งไหลร�วกับเร่ืองเล่�ที่ไม่มีคว�มหม�ย ยังเหมือนเข็ม

นับพนัทีท่ิม่แทงในใจเข� ขณะท�โร่ตวัเกร็งมองโยชฮิ�ระกบัอ�เคเดะสลบั

กันไปม�ด้วยคว�มสับสน งุนงง หว�ดระแวงจนเกือบเป็นหว�ดกลัว ซึ่ง

ท่�ท�งเช่นนั้นของผีน้อยเปิดโอก�สให้อ�เคเดะเหยียดรอยย้ิมหยัน และ

หันไปถ�มที่ร่�งเล็กๆ แทนว่�

“เข�ไม่เคยเล่�ให้เจ้�ฟังหรือว่� เข�ล่�ไปได้กี่หัว…”

“งั้นสรุปว่�เธอแค่อย�กเอ�คว�มอัปยศท่ีตัวเองถูกฆ่�ม�ป่�ว

ประก�ศ แค่นั้นใช่ไหม”

เลนยะขัดสิ่งที่วิญญ�ณแม่ทัพหญิงกำ�ลังเอ่ย และเอียงศีรษะมอง

อย่�งเบื่อหน่�ย ดูไม่ได้แยแสสิ่งที่เธอพูดเลยสักนิด

และคำ�ถ�มนัน้เหมอืนจะหยดุภ�พในคว�มทรงจำ�เมือ่ห้�ร้อยปีก่อน

ของวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มเกือบทันที พร้อมทำ�ให้ท�โร่ชะงักคว�มวุ่นว�ย

ในหัว แล้วหันไปมองเธออย่�งเงอะงะ ขณะอ�เคเดะหรี่นัยน์ต�เล็ก 

จับจ้องใบหน้�ของเด็กส�ว มีแววไม่พอใจในนั้น แต่เธอก็ใจเย็นพอจะ

ปกปิดมันด้วยคำ�ถ�มย้อนคืน

“ชอบดูถูกคนอื่น และไร้ม�รย�ทจนเป็นนิสัยสินะส�วน้อย”

เลนยะหวัเร�ะในลำ�คอกบัคำ�ถ�มปร�ม�ส แล้วประชดด้วยนยัน์ต�
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สีนำ้�เงินเย้ยหยัน

“ไอ้ก�รทำ�ท่�ท�งน�งพญ� แล้วจีบป�กจีบคอเล่�เรือ่งอดตีเลวร้�ย

ของคนอื่นหน้�ต�เฉยเนี่ย ไม่เรียกดูถูกและไร้ม�รย�ทเลยนะแม่ผีน้อย” 

ด�บง้�วในมอืของซ�น�ดะถกูตวดัเข้�ไปใกล้หน้�เลนยะม�กขึน้อกี

ทันที 

“อย่�ม�ใช้คำ�พูดหรือส�ยต�มองท่�นหญิงอ�เคเดะแบบนั้น”  

เด็กหนุ่มปร�มเสียงเหี้ยมใส่เลนยะ

“โอ๊ะ! นี่มีถุงหนังใส่กระดูกม�คอยปกป้องร่�งวิญญ�ณของเธอ

ด้วยงั้นเหรอ…แต่ดูเป็นถุงหนังที่ว่�งเปล่�ไปหน่อยนะ” หมอผีส�วเลิกคิ้ว

กวนๆ ถ�มวิญญ�ณท่�นหญิง และไล่มองเด็กหนุ ่มตั้งแต่ศีรษะจด 

ปล�ยเท้�ช้�ๆ อย่�งปร�ม�สถุงหนังที่ว่�

“เลิกต่อป�กต่อคำ�ไร้ส�ระซะที” ซ�น�ดะขู่เสียงตำ่�ในลำ�คอ

“ฉันคงจะเลิกให้ ถ้�ท่�นหญิงของแกไม่เริ่มก่อน แล้วมองคนของ

ฉนัด้วยส�ยต�น่�รังเกยีจนัน่…ฉนัถงึได้สรุปว่�เธอแค่อย�กเอ�คว�มอปัยศ

ที่ตัวเองถูกฆ่�ม�ป่�วประก�ศแค่นั้นใช่ไหม เพร�ะถ้�ให้เด� เธอคง 

ขันอ�ส�ไปจัดก�รกับกบฏนัยน์ต�เหยี่ยวเอง แล้วก็ดันถูกฆ่�ซะเอง ซึ่งจะ

โทษใครได้ ในเมื่อไร้ฝีมือขน�ดนั้น…ฉันพูดอะไรผิดไหม”

อ�เคเดะยิ่งหรี่นัยน์ต�เล็กเรืองว�วจับจ้องหมอผีส�ว แต่ไร้ซึ่งก�ร

โต้แย้ง

“ท่�นเลนยะ…” วญิญ�ณซ�มไูรเตอืนเร่ืองก�รพดูจ�ของเธอทนัที

อย่�งเคยนิสัย และนั่นทำ�ให้เข�เพิ่งรู้ว่�ตัวเองไม่ได้กำ�ลังเกร็งตัวแข็ง

เหมอืนในตอนแรก ในอกกลบัม�ปลอดโปร่งจนส�ม�รถทำ�ตวัเหมอืนปกติ

ได้ตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้

แต่เลนยะก็ยังคงไม่ได้สนใจคำ�ปร�มเช่นเคย แต่เลื่อนดวงต�ขึ้น 

สบประส�นนยัน์ต�ซ�น�ดะ รอยยิม้เจ้�เล่ห์เริม่จ�งจนรมิฝีป�กแนบสนทิ

เป็นเส้นตรง พร้อมกล่�วเน้นหนักจนเกือบเป็นคำ�ร�มกร้�วในลำ�คอว่�

“และฉันบอกแล้วว่�ให้เอ�ไอ้ของน่�ทุเรศนี่ออกไปจ�กหน้�ฉัน”
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โครม!

ตึง ตึง ตึง!

เพยีงเอ่ยจบ เลนยะกค็ว้�หมบัเข้�ทีค่มด�บของซ�น�ดะ เหวีย่งมนั

ออกไปจ�กใบหน้�พร้อมพมึพำ�อ�คมบ�งอย่�งทีช่่วยส่งให้แรงแขนของตน

เพิ่มขึ้นอีกหล�ยเท่�ตัว จนคมด�บที่ถูกเหวี่ยงลอยวูบไปปักบนล็อกเกอร์ 

พร้อมผลกัตู้เหลก็ทัง้ใบให้หง�ยล้มอย่�งรนุแรง แล้วกระแทกใส่อกีสองใบ

ด้�นหลงั จนทบักนัเป็นโดมโินถล่มลงพืน้เสยีงดงัสนัน่ กระทัง่เจ้�ของอ�วธุ

ยังนิ่งอึ้งต�ม

ท�โร่สะดุง้เฮอืก รบีลอยออกห่�งเหล่�ตูเ้กบ็รองเท้�พวกนัน้ คว�ม

สับสนวุ่นว�ยที่ทำ�ให้ชะงักในตอนแรกกระเด็นออกไปจ�กหัว กล�ยเป็น

ตกใจก�รกระทำ�ของยัยหมอผีส�วแทน ก่อนจะหันไปเจอโยชิฮ�ระซึ่งรับ

ตัวเข�ที่ถอยหลังออกม�พอดี 

จ�กดวงต�สอีำ�พนัทีห่่วงใย และมกัเป็นแบบนัน้เสมอเท่�ทีเ่ข�เหน็

ม�ตลอดครึ่งปี ทำ�ให้ท�โร่เริ่มรู้สึกว่�คว�มวุ่นว�ย สับสน และหว�ดกลัว

ตัวตนในอดีตของโยชิฮ�ระนั่นช่�งเหลวไหลและน่�ละอ�ยนัก 

เพร�ะไม่ว่�อดีตของวิญญ�ณตรงหน้�จะเป็นม�อย่�งไร ตัวตน

ของโยชิฮ�ระที่คอยใส่ใจคนอื่น อ่อนโยน และเป็นเพื่อนของเข�ล้วนคือ

คว�มจริง และเป็นสิ่งที่จับต้องได้แน่ชัดม�กกว่�เรื่องร�วที่ผ่�นไปแล้ว

หล�ยร้อยปี

ส�ยต�ที่ส่งม�อย่�งสำ�นึกผิดและขอโทษของผีน้อย ก็ทำ�ให้

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มพ่นลมออกจมูกอย่�งอ่อนใจและขยับรอยยิ้มบ�งๆ 

ให้อย่�งเข้�ใจไปพร้อมกัน

มนตร์สะกดของท่�นหญิงอ�เคเดะเหมือนจะถูกทำ�ล�ยทิ้งในครั้ง

เดียว ด้วยเด็กส�วนิสัยแย่เบื้องหน้�พวกเข�

ทว่�ไม่น�นอ�เคเดะทีน่ิง่เงยีบไปโดยเฝ้�ดเูหตกุ�รณ์ตรงหน้�อย่�ง

ไม่สะทกสะท้�น ก็เชิดหน้�น้อยๆ เช่นเดิม

“นั่นสินะ…ข้�ผิดเองที่โดนฆ่� ถูกต้องแล้ว ในก�รต่อสู้ไม่มีใครผิด
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หรือถูก มีเพียงแพ้กับชนะเท่�นั้น” เธอยอมรับในที่สุด แม้นั่นจะทำ�ให้ 

โยชิฮ�ระต้องก้มหน้�หลบดวงต�สีง�ช้�งอย่�งสำ�นึกผิด และพูดขึ้นกับ 

เลนยะ “แต่ครั้งนี้ท่�นซ�น�ดะท้�สู้เจ้� เจ้�ก็ควรตอบรับแล้วเรียกอ�วุธ

ประจำ�ตัวออกม�สู้ซะ นั่นคือม�รย�ทที่ถูกต้องของก�ร…”

“ไม่เอ�อะ” หมอผีส�วปฏิเสธดักคอหน้�ต�เฉย “ทำ�ไมฉันต้องสู้

ด้วย ไม่เห็นจะมีเหตุผลเลย”

ซ�น�ดะดึงด�บง้�วออกจ�กล็อกเกอร์ และท�โรก่็ต้องสะดุ้งเฮือก

ใหญ่อีกครั้ง เมื่อเข�ว�ดมือที่ถืออ�วุธขึ้นม� จนคมด�บเฉียดหน้�ผ�ก

หมอผีส�วไปเพียงไม่ถึงนิ้ว และตวัดฟันใส่ล็อกเกอร์อีกฝั่งอย่�งรวดเร็ว 

ไม่ถึงอึดใจ ตู้เหล็กส่วนบนก็ค่อยๆ เลื่อนหลุดต�มรอยตัดเรียบเนียน ลง

ไปกองอยู่บนพื้น

เป็นก�รข่มขวัญคู่ต่อสู้ตรงหน้� ที่เวล�นี้ก็ยังคงทำ�สีหน้�นิ่งเฉย 

มองเข�กลับ 

“เรียกอ�วุธประจำ�ตัวของเธอออกม� แล้วจบเรื่องนี้ซะ” เด็กหนุ่ม

ยำ�้เสยีงเข้มดจุนแทบเป็นคำ�ร�ม ดวงต�หลงักรอบแว่นบ่งบอกว่�ใกล้หมด

คว�มอดทนเต็มท ีโดยเฉพ�ะยิง่เข�มองหน้�เลนยะน�นเท่�ไร มนัยิง่ทำ�ให้

คิดถึงคนที่ฆ่�ล้�งครอบครัวของตนม�กขึ้นด้วย

“กบ็อกว่�ไม่เอ� คนมนัไม่มอี�วธุประจำ�ตวั จะให้ทำ�ยงัไงเล่� และ

ฉันก็บอกไปแล้วว่�ฉันเป็นหมอผีไม่ใช่นักสู้ เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ รักคว�ม

สงบ แถม…”

“หยดุพดูแบบนัน้ได้แล้ว!” ซ�น�ดะพุง่คมด�บเข้�ห�หมอผสี�วก่อน

เธอจะอ้�งจบ หมดเวล�เจรจ�กวนประส�ทแค่นี้

เลนยะถบีพืน้ถอยหลงัพร้อมหง�ยเบีย่งร่�งช่วงบนฉบัไว หลบรศัมี

กว้�งของด�บง้�วออกม�นอกตัวอ�ค�ร ขณะล้วงมือเข้�ไปในกระเป๋�

นักเรียนทั้งที่ยังลอยกล�งอ�ก�ศ ก่อนลงม�นั่งยันเท้�กับพื้นดินได้อย่�ง

มั่นคงอีกครั้งพร้อมยันต์เต็มสองกำ�มือ ซ�น�ดะรีบกระโจนต�มออกม�

ยืนประจันหน้�เธอไม่ให้เสียเวล�แม้แต่น้อย
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แต่แม้ดเูหมอืนจะตัง้หลกัทนัและหนมี�ได้ แต่เหงือ่เมด็เลก็ๆ ที่ไหล

ผ่�นข้�งแก้มของเลนยะกลบัฟ้องว่�ก�รโจมตจี�กซ�น�ดะนัน้ไม่ใช่เรือ่งที่

เธอจะรับมือได้ง่�ยๆ 

“ดูท่�ว่�แกกับฉันจะพูดกันไม่รู้เรื่องนะ” เด็กส�วว่�เสียงเห้ียม 

พร้อมกัดฟันกรอดอย่�งมีโทสะขึ้นบ้�งเมื่อถูกจู่โจมกะทันหัน ซำ้�ยังถูก

ขัดคออย่�งไร้ม�รย�ทที่สุด

“พวกเจ้�เลกิโกหกแล้วสัง่ให้เจ้�เดก็นัน่เอ�อ�วธุประจำ�ตวัออกม�

ซะ โซเคนโยทุกคนต้องมีมัน แค่ค�ถ�เรียกศ�สตร�วุธต้องทำ�ได้สิ!”  

อ�เคเดะร้องสั่งโยชิฮ�ระแทน เพร�ะก�รต่อสู้ระหว่�งคนมีอ�วุธกับไร้

อ�วุธไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องก�รให้เกิดเลยสักนิด

โยชฮิ�ระมสีหีน้�ลำ�บ�กใจกบัคำ�สัง่ และจำ�ใจตอบวญิญ�ณนกัรบ

หญิง 

“ท่�นเลนยะไม่ใช่บคุคลทีจ่ะสมัผสัอ�วธุได้อกีแล้วตัง้แต่แปดปีก่อน 

…และอ�วุธที่เคยใช้ ตอนนี้ไม่ได้อยู่กับท่�นเลนยะแล้วขอรับ”

“หม�ยคว�มว่�อย่�งไร” อ�เคเดะจ้องมองโยชฮิ�ระอย่�งเอ�เรือ่ง 

ร�วกับวิญญ�ณตรงหน้�กำ�ลังลองดีกับเธอที่ตอบแบบนั้น

“ถึงแม้ท่�นเลนยะจะจับอ�วุธได้ แต่มันคงเป็นอ�วุธที่ท่�นหญิง 

อ�เคเดะไม่อย�กเหน็หรอกขอรบั” วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่กล่�วอกีครัง้ แต่

ยังคลุมเครือเหมือนเข�ไม่อย�กพูดถึงมันนัก และทิ้งคว�มสงสัยให้

วิญญ�ณส�วตนข้�งๆ ก่อนที่เธอจะเริ่มสะกิดใจถึงอ�วุธที่ว่�ได้ทีละน้อย

“เจ้�กำ�ลังหม�ยถึง…กงจักร…ก�ร�สึ…” อ�เคเดะคร�งเนิบช้� 

ไม่เต็มคำ� ใบหน้�เรียวแสดงคว�มตระหนกเล็กน้อย เมื่ออ�วุธนั่นเคย 

เป็นของน้องช�ยเธอ…ของย�สึฮิโระ

ซึ่งโยชิฮ�ระก็พยักใบหน้�รับทีหนึ่งอย่�งไม่ค่อยเต็มใจนัก 

ตูม!

เสยีงกมัปน�ทดงึส�ยต�ของทัง้สองผีให้กลบัไปจบัจ้องยงัก�รต่อสู้

ตรงหน้� เมือ่ยนัต์ส�มใบในมอืเลนยะถกูป�ไปตดิอยูท่ีด้่�มด�บง้�วสแีดง 
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ก่อนยันต์ทั้งส�มจะระเบิดขึ้นพร้อมกัน 

ทว่�เมื่อควันจ�กแรงระเบิดจ�งลง ด�บง้�วกลับไม่มีแม้แต่รอย 

ขีดข่วนใดๆ เด็กหนุ่มเจ้�ของด�บพ่นลมออกจมูกอย่�งดูถูก

“ยันต์หรือคัมภีร์อะไรก็ทำ�ล�ยอ�วุธของตระกูลโซเคนโยไม่ได้

หรอกนะ”

“อ�วธุไม่ได้ แต่คนถอือ�วธุไม่แน่” เลนยะเหยยีดรอยยิม้สวนกลบั

ฉบัไว แม้ในใจจะแอบหงดุหงดิเลก็ๆ ทีอ่�คมของตนไม่สะเทอืนเป้�หม�ย

แม้แต่นิดเดียว…ทั้งที่อย�กให้อย่�งน้อยหักข�แว่นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้� 

สักข้�งก็ยังดี

ซ�น�ดะไม่สนก�รยอกย้อนกวนโมโหที่เหมือนจะเป็นเอกลักษณ์

นิสัยของเลนยะอีก แต่เลือกจะแทงคมด�บตรงม�ที่หน้�ของเด็กส�วต่อ

ทนัท ีซึง่เธอกเ็บ่ียงตวัหลบม�ด้�นข้�ง แต่แทนทีด่�บง้�วจะชกักลบัเหมอืน

ทุกครั้ง เพื่อแทงเข้�ม�ซำ้�ต�มจังหวะเดิมๆ กลับกล�ยเป็นเด็กหนุ่มชัก

อ�วุธคืน ก่อนวิ่งถล�เข้�ม�แทน และ… 

ปึก! 

เด็กส�วที่ไม่ทันตั้งตัวกับรูปแบบก�รสู้ที่เปลี่ยนกะทันหัน ถูกหมัด

ของซ�น�ดะชกเข้�เต็มข้�งแก้ม คว�มช�แล่นไปคร่ึงหน้� ก่อนรับรู้ถึง

กลิ่นค�วเลือดเต็มโพรงจมูก

“บ้�เอ๊ย!” เลนยะสบถอย่�งเคยตัว ก่อนร่�งของเธอจะเซถล� ล้ม

ต�มแรงหมัดที่ชกม�อย่�งไม่ปร�นี แต่ในจังหวะที่หง�ยหลังลงไป เธอ

กลับใช้แขนข้�งหนึ่งยันพื้นได้ทัน ใช้มันเป็นเส�หลัก ยกตัวท่อนล่�งเพื่อ

หมนุสะโพก เหวีย่งเท้�เตะเข้�กล�งหลงัมอืทีช่่วยจับด�บง้�วของซ�น�ดะ

สุดแรง

“อั้ก!” ซ�น�ดะกัดฟันกรอดกับก�รตอบโต้รวดเร็วของหมอผีส�ว 

พร้อมคว�มเจ็บที่เหมือนกระแสไฟฟ้�แล่นไปทั่วหลังมือข้�งที่ถนัด ซึ่งถ้�

ไม่ใช่คนท่ีฝึกม�อย่�งดเียีย่มแบบเข� อ�วธุในมอืคงหลดุกระเดน็ไปไกลแล้ว

เมือ่เลนยะเหน็โอก�สทีคู่ต่่อสูช้ะงกัไปกรี็บตวดัข� หม�ยเตะซำ�้มอื
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เด็กหนุ่มอีกรอบ เพื่อเอ�อ�วุธออกจ�กมือเข�ให้ได้

แต่เร็วเท่�คว�มคิด เมื่อเห็นว่�เด็กส�วจะเตะยำ้�เข้�ม� ซ�น�ดะก็

เกร็งข้อมือกำ�ด้�มด�บ สลัดคว�มเจ็บทิ้ง และหวดด�บฟ�ดต�มลงม�บน

ร่�งของคนที่อยู่ข้�งใต้ทันทีเช่นกัน

เป็นอีกครั้งที่เลนยะต้องสบถด้วยคว�มไม่ได้ดั่งใจ และจำ�ต้อง

เปลี่ยนเป้�หม�ย จ�กเล็งมือของเด็กหนุ่ม ม�เป็นด้�มไม้สีแดงสดอย่�ง

ฉับไว

ด�บง้�วถูกเตะ ส่งผลให้คมด�บที่กำ�ลังจะฟันลงบนตัวของหมอผี

ส�วเบี่ยงไปด้�นซ้�ย พล�ดจ�กตัวเธอแค่ฉิวเฉียด เปิดจังหวะให้เธอกลิ้ง

ตัวหนี พร้อมท่องอ�คมในลำ�คอ ส่งพลังวิญญ�ณไปเพิ่มกำ�ลังมห�ศ�ลที่

ข�สองข้�ง และพลิกตัวลุก กระโดดขึ้นสูง ก่อนทิ้งก�ยลงม�กระทืบด้�ม

ด�บสีแดงสดที่ยังไม่ได้ยกขึ้นจ�กพื้นให้จมห�ยลงไปในดินเกือบครึ่งด้�ม

เด็กหนุ่มที่ถือมันอยู่ถึงกับเข่�ทรุดต�มแรงกดจ�กข�ของเลนยะ 

ก่อนเธอกระโดดถอยหลังออกไปอีกท�งให้ไกลพอจะตั้งหลักได้

หมอผีส�วที่หนีออกม�ไกลพอห�ยใจหอบเล็กน้อย ก่อนถ่มเลือด

ทิ้ง พล�งยกนิ้วโป้งม�ป�ดคร�บสีแดงที่มุมป�กและเลื่อนดวงต�สีนำ้�เงิน

ม�จับที่เด็กหนุ่ม ดูผลง�นของตน 

ซ�น�ดะกำ�ลงัพย�ย�มดงึด�บง้�วจ�กพืน้ดนิ แต่มนัแทบไม่ขยบั ดู

เหมือนเธอจะฝังมันลึกเกินกว่�เข�จะงัดอ�วุธขึ้นม�เองคนเดียวได้ และ 

ดูจ�กที่เข�ไม่ใช้พลังวิญญ�ณเพิ่มกำ�ลังตัวเองเหมือนเธอ ก็พอจะบอก 

ได้ว่�แค่ก�รเรียกอ�วุธออกม�ใช้ก็กินพลังวิญญ�ณไปม�กโขแล้ว 

เลนยะดึงยันต์ออกม�อีก เห็นโอก�สได้เปรียบเมื่ออีกฝ่�ยยังไม่

ส�ม�รถดึงอ�วุธชิ้นเดียวที่มีคืนได้ 

“ทีนี้กล�ยเป็นหมูในอวยแล้วสิ” หมอผีส�วว่�พล�งหัวเร�ะฮึใน 

ลำ�คอ พร้อมสันนิษฐ�นเสียงกลั้วหัวเร�ะ “ดูท่�ว่�แกเป็นส�ยอ�วุธละสิ 

คงเน้นฝึกแต่ไอ้อ�วธุนัน่ม�กกว่�อ�คมสนิะ ถงึได้พึง่พ�ด�บง้�วเล่มเดยีว

ตลอดเวล�…กะจะไปแก้แค้น ‘มัน’ เต็มที่เลยสิท่�”
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สิ่งที่เลนยะหยั่งเชิงตอนท้�ย ทำ�ให้ซ�น�ดะเผลอกำ�ด้�มจับสีแดง

แน่น หัวคิ้วเรียวเข้มถูกชักม�ชนกัน แต่เข�ก็ต้องสะดุ้งตัว ลืมคว�มโกรธ

ชั่วขณะ กับแผ่นยันต์แผ่นหนึ่งที่ถูกป�เข้�ใส่อย่�งไม่ปร�นีปร�ศรัย จน

ต้องเบี่ยงตัวหลบ ทำ�ให้ยันต์ของหมอผีส�วแปะลงบนพื้นใต้เท้�แทน ทว่�

ไม่ทันขยับไปไกล ข�ก็เหมือนถูกจับยึดด้วยมือล่องหนทันทีที่เลนยะท่อง

อ�คมก้องต�มม�

“ริน – เบียว – โต – ฉะ – ไค – จิน – เร็ทสึ – ไซ – เซ็น 

ตรึง!”

ซ�น�ดะกดัฟันกรอดกบัก�รถกูอ�คมของหมอผตีรงหน้�เล่นง�น…

ยัยนั่นจงใจชวนเข�คุยแล้วพูดยั่วโมโห เพื่อกะเล่นทีเผลอแบบนี้สินะ!

และเด็กหนุ่มต้องสะดุดลมห�ยใจ เมื่อยัยหมอผีตัวแสบยกแผ่น

ยันต์ในมืออีกหล�ยใบขึ้นม�อีก เตรียมจะโจมตีระลอกสอง 

ทว่�คนทีถ่กูอ�คมตรึงกลบัยืน่มอืพรวดไปข้�งหน้�ห�ด�บง้�ว แล้ว

ตะโกนลั่น

“ข้�คือเลอืดและเนือ้ คอืแขนข้�งหนึง่ ข�ข้�งหนึง่ จงกลบัสูน่�ยเจ้� 

ฮิเซกิอะไก!”

สิน้เสยีงของเดก็หนุม่ ด�บง้�วทีถ่กูฝังไปคร่ึงด้�ม กลบัค่อยๆ สัน่รวั

ด้วยตัวเอง และรนุแรงขึน้เร่ือยๆ ร�วกบัพย�ย�มกระเสอืกกระสนหนจี�ก

สิง่ทีย่ดึมนัไว้ จนดนิทีอ่ดัแน่นรอบๆ เริม่แตกร้�ว อ่อนร่วน ก่อนจะมเีสยีง

ครกึ! สะท้อนขึน้เบ�ๆ จ�กพืน้ตรงนัน้ และด�บง้�วด้�มสแีดงกห็ลดุพรวด

จ�กพื้นดิน ลอยพุ่งเข้�ห�เจ้�ของได้อย่�งน่�อัศจรรย์ 

ซ�น�ดะรับด�บอย่�งแม่นยำ� ก่อนตวัดมันฟันแผ่นยันต์บนพื้นทิ้ง

ทันใด และปล่อยตนเองเป็นอิสระในที่สุด

“ชิ” ลืมไปสนิทว่ามีวิธีเรียกอาวุธกลับด้วย...

เลนยะทำ�เสียงไม่พอใจในลำ�คอ รู้สึกไม่สบอ�รมณ์ที่เหยื่อหลุดไป

ได้ ถงึก�รใช้อ�วธุจะทำ�ให้ไม่ส�ม�รถใช้คว�มส�ม�รถได้หล�กหล�ยอย่�ง

ก�รใช้อ�คม แต่อ�วุธประจำ�ก�ยของโซเคนโยก็ทำ�ล�ยอ�คมต่�งๆ ได้
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เกือบทุกชนิดเป็นก�รทดแทน และส�ม�รถเรียกคืนกลับเมื่อไรก็ได้ 

“เลกิเล่นแล้วเรียกอ�วธุของเธอออกม�ซะท”ี ซ�น�ดะพย�ย�มข่ม

อ�รมณ์ให้เย็นลงเพื่อพูดกับเด็กส�วตรงหน้�อีกครั้ง

“ก็บอกแล้วไงว่�ฉันไม่มี พูดไม่รู้เร่ืองรึไง” เลนยะตวัดเสียงห้วน

ปฏิเสธ เริ่มหงุดหงิดกับก�รตื๊อแบบดื้อด้�นเกินขอบเขตของญ�ติตัวเอง 

เวล�นี้เธออย�กชกเด็กหนุ่มคืนสักร้อยหมัด โดยเฉพ�ะไอ้แว่นต�ทรง

สี่เหลี่ยมผืนผ้�อวดดีบนใบหน้�ขี้เก๊กนั่น เห็นแล้วอย�กจะต่อยไอ้แว่นนั่น

ให้แตกค�มือจริงๆ

เธอไม่ถือเรื่องต้องต่อยคนใส่แว่นหรอกนะจะบอกให้

“จะปล่อยให้สู้กนัไปอย่�งนี้จริงๆ เหรอครับ มนัไม่เห็นจะมเีหตุผล

เลย ทำ�ไปเพื่ออะไร เร�ไม่ได้เป็นศัตรูกันไม่ใช่เหรอ” ท�โร่ร้องประท้วง

ไปยงัวญิญ�ณหญงิส�ว เมือ่ดทู่�แล้วทัง้เลนยะและซ�น�ดะไม่มีใครหยดุ

ฟังเหตุผลใครเลย และห�กยิ่งปล่อยไว้น�น มีโอก�สสูงที่พวกเข�จะยิ่ง

ตอบโต้กันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

มันน่�กลัวว่�หลังจ�กนี้จะไม่ใช่แค่ก�รต่อสู้วัดระดับฝีมืออะไรนั่น 

แต่จะกล�ยเป็นก�รสังห�รกันจริงๆ น่ะสิ 

“ก็เพร�ะกำ�ลังห�เหตุผลอยู่น่ะสิ ถึงต้องใช้วิธีนี้” วิญญ�ณหญิง

ส�วกล่�วนิ่งเรียบ แทบไม่ได้สนใจคนถ�ม

“เหตุผลอะไร” ผีน้อยย่นหัวคิ้วไม่เข้�ใจม�กกว่�เดิม

“เหตผุลว่�ทำ�ไม ‘เจ้�นัน่’ ถงึปล่อยให้เดก็ส�วคนนีร้อดออกม�ได้…

จะบอกว่�เพร�ะเกิดมีมนุษยธรรม เห็นใจขึ้นม�คงเป็นไปไม่ได้ เพร�ะถ้�

คนแบบนั้นยังมีมนุษยธรรมเหลืออยู่ในใจบ้�ง คงไม่ลงมือทำ�เรื่องชั่วร้�ย

ตั้งแต่แรกแล้ว” อ�เคเดะตอบ

แต่ท�โร่ก็ยังไม่กระจ่�งกับเหตุผลของวิญญ�ณแม่ทัพหญิงอยู่ดี 

เข�ไม่ได้รูเ้รือ่งเมือ่แปดปีทีแ่ล้วของเลนยะละเอยีดพอจะเข้�ใจในสิง่ทีเ่ธอ

พูด ทว่�ก็เปรยเนิบช้�ไปต�มคว�มเข้�ใจของตนว่� 

“แต่พี่ช�ยซ�น�ดะก็รอดเหมือนกันนี่ครับ”
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สิ่งที่ได้ยินจ�กวิญญ�ณเด็กช�ยครั้งนี้ทำ�ให้อ�เคเดะต้องนิ่งเงียบ

ไป มือที่ถือด�บง้�วด้�มสีดำ�กำ�แน่นขึ้นน้อยๆ ก่อนจะปฏิเสธด้วยกระแส

เสียงตำ่�ลึกที่มีรอยหม่นเศร้�อย่�งแปลกประหล�ด 

“…ไม่เหมือนกันหรอก”

“งัน้เร�คุยกนักไ็ด้นีค่รบั เร่ืองแค่นี ้คยุกนักจ็บแล้ว…ไม่ใช่เหรอครบั”

“ก็คงใช่…เสียแต่ว่�เร�ต่�งก็ไม่รู้ทั้งคู่ ใช่ไหมโยชิฮ�ระ” นัยน์ต� 

สีง�ช้�งคู่สวยปร�ยมองวิญญ�ณซ�มูไรที่อยู่ไม่ไกล พล�งสำ�ทับด้วย

บรรย�ก�ศกดดันม�กกว่�เดิม “เจ้�เองก็ไม่รู้ว่�เด็กนั่นถูกปล่อยให้รอด

ม�ทำ�ไม เพื่ออะไรกันแน่ ใช่ไหม”

โยชิฮ�ระเบือนนัยน์ต�สีอำ�พันไปอีกท�ง เข�ต้องยอมรับว่�ตนอยู่

ที่นั่น ในเหตุก�รณ์นั้นจริง เห็นทุกอย่�งที่เกิด ทุกร่�งที่ต�ย แม้แต่ช่วง

เวล�ที่เด็กส�วคนสำ�คัญกล�ยเป็น ‘สิ่งนั้น’

แต่ใช่…ถึงจะทบทวนซำ้�แล้วซำ้�เล่� เข�ก็ยังไม่อ�จเข้�ใจได้ว่� 

คนคนนั้นทำ�เรื่องพวกนี้ไปเพร�ะเหตุใด และปล่อยเลนยะรอดออกม� 

คนเดียวเพื่ออะไร มันยังคงเป็นปริศน�ที่เข�อย�กค้นห�ให้เจอ อย�ก 

เข้�ใจเหตุผลทั้งหมดของเข�คนนั้น ทว่�…

“ไม่ใช่วิธีนี้ขอรับ” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มแย้งเสียงแผ่ว แล้วหันไป

โต้ตอบอ�เคเดะ “ถงึท่�นเลนยะเกดิชนะขึน้ม� หรือมอีะไรทีเ่ร�ไม่ค�ดคดิ

เกิดขึ้นในก�รต่อสู้ครั้งนี้ นั่นก็ไม่ได้บอกว่�มันคือเหตุผลจริงๆ ที่ท่�น 

เลนยะถูกปล่อยให้รอด”

“แล้วถ้�มันใช่ล่ะ” เสียงหว�นแต่ว�งอำ�น�จเถียงกลับเฉียบข�ด 

“บ�งทีเร�อ�จห�จุดอ่อนของ ‘เจ้�นั่น’ เจอ และอีกอย่�ง ถ้�ท่�นซ�น�ดะ

ชนะโซเคนโย เลนยะได้ มนักเ็หมอืนกบัก�รก�รันตว่ี�เข�เข้�ใกล้ ‘เจ้�นัน่’ 

ม�กกว่�ส�วน้อยคนนี้”

การันตีว่าเข้าใกล้?!...

“นีท่่�นใช้ท่�นเลนยะ…เป็นตวัแทน ‘เข�’ งัน้หรอืขอรบั” วญิญ�ณ

ซ�มูไรคร�งถ�มในลำ�คอไม่เต็มเสียงในสิ่งที่ได้ยิน
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อ�เคเดะเงยีบไปนดิ ปร�ยมองคนถ�มเหมอืนน�ยทีม่องบ่�วผูโ้ง่เขล�

“ส�ยเลือดที่ใกล้เคียงที่สุด เป็นเด็กนอกคอกท่ีชำ�รุดเหมือนกัน… 

ก็คงจะเป็นแบบนั้น” เธอว่�ร�บเรียบจนเกือบเป็นเย็นช� แล้วสรุปด้วย 

นำ้�เสียงเชื่อมั่นว่� “ซึ่งถ้�ชนะได้ ก็แปลว่�ท่�นซ�น�ดะอยู่ในจุดที่ใกล้  

‘เจ้�นั่น’ ม�กที่สุด”

“ท่�นเลนยะไม่ใช่ ‘เข�’ และ ‘เข�’ คนนั้นไม่ได้อยู่ในจุดที่ท่�น 

เลนยะหรือแม้แต่ท่�นซ�น�ดะจะเข้�ใกล้ได้หรอกนะขอรับ ต่อให้ท่�น

ซ�น�ดะชนะท่�นเลนยะคร้ังนีก้ต็�มเถอะ!” คนที่ไม่คดิว่�จะโพล่งอะไรใส่

ผูม้ศัีกดิส์งูกว่�ตรงหน้� หลดุคำ�ตว�ดกร้�วอย่�งห้�มตวัเองไม่อยูอ่กีต่อไป

เหตผุลของวญิญ�ณท่�นหญงิมนัช่�งฟังลกัลัน่และบดูเบีย้วเกนิไป 

ซำ้�ยังฟังเอ�แต่ใจจนไร้เหตุผลเสียม�กกว่�…ก�รชนะคนนี้ และคิดว่�จะ

ชนะอกีคนได้ มนัไร้หลกัเกณฑ์สิน้ด ีโดยเฉพ�ะเมือ่อกีคนทีว่่�ไม่ได้อยู่ใน

พื้นฐ�นของมนุษย์ทั่วไปด้วยแล้วละก็

เวล�นี้มันเหมือนทั้งเธอและซ�น�ดะโยนคว�มเอ�แต่ใจเหล่�นั้น

ม�ลงที่เลนยะทั้งหมด

“งั้นอย่�งน้อยก็ให้ได้รู้ว่�ใครคือผู้ที่อยู่เหนือกว่�ในโซเคนโย ใคร

คือที่หนึ่ง ใครคือคนสำ�คัญที่สุด ใครสมควรเป็นโซเคนโยจริงๆ” เธอไม่

คดิฟัง และเชดิใบหน้�น้อยๆ อย่�งทะนงในคว�มคดิตน “สิง่ทีข้่�สอนท่�น

ซ�น�ดะม�เสมอ คือเรื่องนี้”

“ท่�นไม่ควรสอนท่�นซ�น�ดะแบบนั้น”

“แล้วให้สอนแบบไหน แบบทีเ่จ้�ทำ�จนเป็นอยูแ่บบนีเ้หรอ เดก็ส�ว

ที่ไม่สนใจอะไรเว้นเรื่องของตัวเอง ลดตัวเองเป็นแค่หมอผีรับจ้�ง ไม่มี

หลักแหล่ง ไม่มีเกียรติ ไม่แยแสแม้แต่ชื่อเสียงของตระกูล!”

“ท่�นจะยดึตดิกบัอดตีไม่ได้ท่�นหญิงอ�เคเดะ โซเคนโยเกรยีงไกร 

และเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่ นั่นคือสิ่งที่แน่นอนที่สุด และข้�จะไม่มีวันลืม

เรื่องนั้น แต่นั่นคือสิ่งที่จบไปแล้ว ตอนนี้ไม่มีตระกูลโซเคนโยแล้ว เร�

เหลือกันอยู่แค่นี้ขอรับ!” โยชิฮ�ระต้องหยุดถ้อยคำ�เพื่อสูดห�ยใจลึก  
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และพย�ย�มระงบัอ�รมณ์ทีพ่ลุง่พล่�นของตวัเองลง ก่อนกลนืก้อนคว�ม

คุกรุ่นลงคอ ควบคุมให้ทุกอย่�งกลับม�สงบอีกครั้ง เข�ไม่ได้อย�กเถียง

ให้ชนะ เรื่องครั้งนี้ไม่ใช่ก�รเถียงให้ชนะหรือแพ้ แต่มันคือคว�มเข้�ใจ 

และเข�แค่อย�กให้เธอเข้�ใจ 

“เวล�น้ีเร�ควรสนใจปัจจุบนั ไม่ใช่ร้องห�อดตีรุง่เรอืงทีเ่อ�กลบัคนื

ม�ไม่ได้ และต่อให้ใครสักคนสู้ชนะอีกฝ่�ย ก็ไม่ได้หม�ยถึงคนคนนั้นจะ

กล�ยเป็นที่หนึ่ง หรือกล�ยเป็นคนสำ�คัญที่สุด แต่จะมีแค่เด็กสองคนท่ี

บ�ดเจ็บ มีแต่บ�ดแผล หรืออ�จแย่กว่�นั้นนะขอรับท่�นหญิง” วิญญ�ณ

ซ�มไูรหนุม่อธบิ�ยทกุอย่�งใหม่ช้�ๆ นำ�้เสยีงอ่อนลงจนเหมอืนก�รขอร้อง

“นัน่คือคำ�พดูของคนทีเ่คยฆ่�คนม�เป็นร้อยสนิะ” อ�เคเดะเหยยีด

ยิ้มที่มุมป�กทันใด เย�ะหยันสิ่งที่อีกฝ่�ยพูด “เจ้�คิดจะสอนข้� ท้ังท่ี 

ตัวเองยังแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองทำ�ไม่ได้แท้ๆ งั้นเหรอ”

“ก็เพร�ะย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วน่ะสิขอรับ ข้�ถึงต้องเริ่มต้น

ใหม่อีกครั้งแทน”

รอยยิม้บนรมิฝีป�กสซี�กรุะพลนัจ�งลงหลงัถ้อยประโยคหนกัแน่น 

ไร้คว�มหวั่นไหวใดจ�กโยชิฮ�ระ และเธอต้องนิ่งงันแทนกับทุกคำ�พูดที่

เข�เอื้อนเอ่ยอย่�งจริงใจ พร้อมมองตรงม�ยังเธอโดยไม่หว�ดเกรงอีก

“ท่�นหญิงอ�เคเดะ ข้�รู้ว่�ท่�นรักและศรัทธ�ตระกูลท่�นม�กแค่

ไหน ท่�นเคยเป็นผู้นำ� เคยอยู่ในจุดสูงที่สุด แต่ตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไป

แล้ว เร�ไม่ต้องสู้กันเพื่อตัดสินว่�ใครเก่งที่สุด…และท่�นไม่ได้อยู่ใน

สน�มรบ เป็นแม่ทัพที่ต้องทำ�ทุกอย่�งเพื่อเกียรติยศ หรือสู้จนชนะทุกศึก

ถึงจะมีคว�มหม�ยว่�ยิ่งใหญ่”

โยชฮิ�ระเว้นช่วง สดูห�ยใจลกึเพือ่ตดัสนิใจอกีครัง้ และกล่�วขึน้ใหม่

“มันไม่ใช่เรื่องน่�อัปยศ หรืออับอ�ยตอนที่ท่�นแพ้ข้�ครั้งนั้น แต่

มันคือก�รเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของแม่ทัพคนหนึ่งที่ต่อสู้กับปีศ�จร้�ยจน 

ตวัต�ย…และฝ่�ยทีพ่่�ยแพ้อย่�งอปัยศจรงิๆ ในวนันัน้คอืผูท้ีถ่กูปีศ�จร้�ย

ตนนั้นกัดกินจนเกือบสิ้นกระทั่งวิญญ�ณต่�งห�กขอรับ”
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วิญญ�ณหญิงส�วไร้คำ�โต้แย้ง หรือต่อว่�ดุเดือดอย่�งที่ผ่�นม� 

เธอปล่อยให้รอบก�ยถูกโปรยด้วยคว�มเงียบ ร�วกับใช้ช่วงเวล�นั้นคิด

ทบทวนบ�งสิ่ง และไม่น�นจึงเอ่ยขึ้นว่�

“คิดว่�คำ�ปลอบใจไร้นำ้�หนักนั่นจะใช้กับข้�ได้ผลรึไง”

อ�เคเดะแสดงท่�ท�งเย่อหยิ่งเช่นเดิม แต่เสียงกลับฟังอ่อนลง

อย่�งเห็นได้ชดั และนยัน์ต�สงี�ช้�งคูน่ัน้ไม่มองอกีฝ่�ยอย่�งเหยยีดหย�ม

เท่�ตอนแรก แม้จะยังคงมีคว�มเดียดฉันท์อยู่ก็ต�ม

วิญญ�ณซ�มูไรยิ้มน้อยๆ ก้มศีรษะอย่�งนอบน้อมให้ท่�นหญิง 

ตรงหน้� 

“ขออภัยขอรับ แต่ข้�แค่อย�กบอกว่�ก�รต่อสู้นี้ไม่ส่งผลดีอะไร

เลย นอกจ�กทำ�ให้ท�ย�ทโซเคนโยทีเ่หลอืเพยีงสองคนได้รบับ�ดแผลเพิม่

ขึ้น…และข้�คิดว่�บ�ดแผลเมื่อแปดปีก่อนก็เยอะม�กพออยู่แล้วสำ�หรับ

พวกเข� ซึ่งเร�ไม่ควรไปเพิ่มมันให้ม�กขึ้น พวกเข�คือเด็กๆ คนสำ�คัญ

ของพวกเร� และข้�ไม่อย�กให้เด็กสำ�คัญของข้�ต้องมีรอยแผลไป

ม�กกว่�นี้อีก…ดังนั้นกรุณ�ยุติเรื่องนี้เถอะขอรับ”

วิญญ�ณแม่ทัพหญิงไม่มีท่�ท�งต่อต้�นก�รขอร้องคร้ังนี้ของ 

โยชฮิ�ระ เธอเบอืนนยัน์ต�มองไปอกีท�ง ก่อนถอนใจแรงๆ ครัง้หนึง่อย่�ง

ไม่ค่อยพอใจ ทว่�ก็คล้�ยยอมรับ เมื่อใบหน้�สวยจัดนั่นคล�ยคว�ม

ตึงเครียดลง พล�งว่�

“มนัไม่ง่�ยอย่�งนัน้หรอก ก�รต่อสูน้ีม้�ถงึจดุทีแ่ม้แต่เจ้�หรอืข้�ก็

หยดุไม่ได้แล้ว…ทีส่ำ�คญัท่�นซ�น�ดะน่ะ เหน็เดก็ส�วของเจ้�เป็นเป้�หม�ย

ม�ตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อแปดปีที่แล้ว…”

“เลิกโยกโย้ซะที ถ้�ไม่มีอ�วุธ เธอก็มีแต่จะแพ้ฉันอย่�งเดียว!”

เสียงตะคอกของเด็กหนุ่มดึงส�ยต�ของโยชิฮ�ระให้กลับไปยัง

ท�ย�ทโซเคนโยทั้งสองอีกครั้ง จึงเห็นว่�ซ�น�ดะชี้ด�บง้�วไปยังเลนยะ

ด้วยใบหน้�กร�ดเกรี้ยว บรรย�ก�ศรอบก�ยพวกเข�ยิ่งระอุม�กขึ้น และ

หมอผีส�วก็พร้อมจะร�ดนำ้�มันให้คว�มร้อนปะทุรุนแรงกว่�เดิมด้วย 
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คำ�โต้ตอบขบขัน และรอยยิ้มเหยียดหยันอีกฝ่�ย

“อย่�งแกแค่ยันต์แผ่นสองแผ่นก็เกินพอแล้ว”

อ�รมณ์ของเด็กหนุ่มวิ่งพุ่งทะลุปรอท เข�โถมตัวเข้�ห�เลนยะ

ทันใดพร้อมอ�วุธรัศมีกว้�งในมือ และครั้งนี้คว�มเร็วในก�รใช้ด�บง้�ว

ของซ�น�ดะเพิ่มขึ้นหล�ยเท่�ตัวทันทีที่เข�แทงมันตรงม�

รังสีของด�บพุ่งเข้�ม�ฟันศัตรูก่อนคมด�บจริงๆ จะม�ถึง แต่ก็

สัมผัสได้เพียงอ�ก�ศ เมื่อเลนยะที่รอจังหวะโจมตีของเด็กหนุ่มอยู่ก่อน

แล้ว ก้มตวัตำ�่ฉบัไว และวิง่หลบออกม�ด้�นข้�งอย่�งฉวิเฉยีด ชนดิทีรู่ส้กึ

ถึงไอเย็นของโลหะได้ชัดเจนที่หน้�ผ�ก 

ขณะซ�น�ดะทีก่ำ�ลงัโกรธไม่อ�จต�มทนัคว�มเรว็ของเดก็ส�วทีว่ิง่

สวนม�จ�กข้�งหน้� ซำ้�ยังใกล้ตัวเข�จนพ้นช่วงของคมด�บง้�วท่ีจะตวัด

ฟันได้ตัง้แต่เมือ่ไรไม่รู้แล้ว จนเข�ต้องรีบว�ดแขนม�ด้�นข้�ง กะหยดุเธอ

ด้วยก�รหวดทีส่ข้ี�งด้วยด้�มด�บสแีดงแทน แต่หมอผสี�วกลบัทิง้ตวัลงพืน้

ร�วกบัอ่�นคว�มคดิออก พร้อมป�ยนัต์เข้�ใส่หวัไหล่ขว�ของเข� และร่�ย

อ�คมทันที

“ริน – เบียว – โต – ฉะ – ไค – จิน – เร็ทสึ – ไซ – เซ็น กรีด 

แทง กระช�ก!”

“อ๊�กกก!”

แขนที่ถูกแปะยันต์เจ็บแปล๊บร�วกับถูกคมมีดเฉือนไปทั่วตั้งแต่ 

หวัไหล่จดข้อมือ ทำ�ให้เดก็หนุม่ต้องหยดุก�รโจมตฉีบัพลนั ก่อนเข�จะเหน็

ว่�ที่มือขว�ลื่นด้วยนำ้�สีแดงข้นซึ่งไหลม�จ�กภ�ยในแขนเสื้อสูท 

วนิ�ทน้ัีนเข�รีบถอดเสือ้นอกทิง้อย่�งลนล�น และถลกแขนเสือ้ชุม่

เลอืดขึน้ ก่อนพบว่�ทัง้แขนขว�ของตนมรีอยบ�ดลกึเป็นริว้ๆ อย่�งน่�กลวั 

คว�มเจ็บปวดทำ�ให้มันสั่นระริกและควบคุมแทบไม่ได้ 

ถึงแม้จะไม่มีอ�วุธ แต่วิธีก�รใช้อ�คม ทั้งจังหวะ คว�มต่อเนื่อง 

ประสทิธภิ�พ และปฏกิริิย�โต้ตอบของเลนยะ ล้วนบอกถงึคว�มเชีย่วช�ญ

ในก�รสูจ้รงิๆ กบัปีศ�จม�ม�กม�ย รวมถงึก�รฝึกฝนด้�นอ�คมม�โดยเฉพ�ะ 
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ซึ่งเข�เสียเปรียบสองด้�นนี้ของเธอชัดเจน

เลนยะทีท่ิง้ก�ยนัง่บนพืน้ ต้องกมุหน้�อกห�ยใจหอบถี ่เยน็ว�บไป

ทั่วสีข้�งด้�นซ้�ย เพร�ะรู้ดีว่�ห�กพล�ดจังหวะเพียงนิดเดียวเธอคงถูก

ฟ�ดด้วยด้�มด�บง้�วนั่นไปแล้ว 

ต้องยอมรับว่�ก�รโจมตีระลอกสองของซ�น�ดะเร็วขึ้น และคร้ัง

ต่อไปถ้�เข�ยังโจมตีเหมือนเดิมอีก เธอมีสิทธิ์หลบไม่พ้นเอ�ง่�ยๆ 

แต่ยังประเมินสถ�นก�รณ์ไม่เสร็จดี เลนยะก็ต้องเปลี่ยนม�มอง

มือซ้�ยตัวเอง แล้วเห็นว่�เริ่มมีเลือดซึมออกม�จ�กผ้�พันแผลเหมือนกัน 

“เลนยะ…แผล…” ท�โร่คร�งในลำ�คอเสียงเครือเมื่อเห็นว่�แผลท่ี

มือซ้�ยของเธอมีเลือดไหลออกม�อีกแล้ว และย่ิงในสถ�นก�รณ์นี้ มือ

บ�ดเจ็บแบบนั้นคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆ

ก�รเห็นเลือดของเลนยะที่ไหลออกม�ทำ�ให้คว�มตระหนกของ

ซ�น�ดะลดลงไปบ้�ง รูส้กึว่�ตนไม่ใช่คนเดยีวทีบ่�ดเจบ็และมแีผลน่�กงัวล 

ก่อนพย�ย�มระงบัอ�ก�รสัน่บนท่อนแขนทีเ่ร่ิมเจบ็จนช�ดกิ สดูห�ยใจลกึ 

กลืนคว�มทรม�นลงคอ และชันก�ยขึ้นใหม่

เข�ไม่อย�กเสียเวล�ม�กกว่�นี้แล้ว ห�กเจ้�หมอผีตรงหน้�ไม่คิด

จะใช้อ�วุธในก�รสู้ และหวังพึ่งแค่ยันต์ไม่กี่แผ่นว่�จะทำ�ให้ตนชนะหรือ

รอดจ�กสถ�นก�รณ์นี้ได้ เข�ก็จะทำ�ให้เห็นว่�คว�มคิดแบบนั้นมันโง่เง่�

สิ้นดี 

ซ�น�ดะตัง้อ�วธุขึน้ข้�งตวั แม้เลอืดจ�กแขนยงัไหลอ�บอย่�งไม่มี

ทีท่�ว่�จะหยุดลงง่�ยๆ และก้�วเท้�ซ้�ยลำ้�ม�ข้�งหน้�ก้�วหนึ่ง ย่อก�ย

เลก็น้อยให้ศูนย์ถ่วงของร่�งก�ยมัน่คง พร้อมตวดัด�บง้�วด้วยมอืสองข้�ง

ชี้ไปยังเลนยะอีกครั้ง ตั้งท่�บุกอย่�งแข็งแกร่ง หนักแน่นกว่�ที่ผ่�นม� 

ไม่รูว่้�ตนจะทำ�ได้ดแีค่ไหน เพร�ะมอืขว�ข้�งทีถ่นดักย็งัระบมจ�ก

ก�รโดนลกูเตะม�หม�ดๆ ซำ�้แขนขว�ทัง้ท่อนยงัอยู่ในสภ�พยำ�่แย่ขน�ดนี้

แต่รอบนีห้มอผสี�วกลบัต้องถอยเท้�ม�ข้�งหนึง่ เบีย่งก�ยไปด้�น

หลงัเลก็น้อยเตรียมตัง้รับทนัใด เพร�ะเธอรู้สกึว่�บรรย�ก�ศรอบๆ เดก็หนุม่
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ต่�งจ�กทุกที มันกดดันและนิ่งสงบกว่�เดิมจนไม่น่�ไว้ใจ

เธอบอกได้เลยว�่คว�มน่�กลัวของคู่ต่อสู้ในสน�มประลอง ไม่ใช่

ท่�ท�งกร�ดเกรีย้ว ดดุนั หรือก�รคกุค�ม หลอกล่อใดๆ ห�กแต่เป็นคว�ม

นิ่งสงบ เยือกเย็น เพร�ะเมื่อนิ่งแล้ว สติและสม�ธิจะเพ่ิมขึ้น คว�ม

รอบคอบ แม่นยำ� เฉียบคมจะต�มม� และเธอไม่ชอบให้คู่ต่อสู้มีของพวก

นั้นเลย

และเสีย้ววนิ�ททีีเ่ลนยะจะยกแขนพร้อมแผ่นยนัต์ในมอื อ�วธุของ

เด็กหนุ่มก็พุ่งเข้�ม�ฉับพลัน

ฉัวะ ฉัวะ ฉัวะ!

คมด�บง้�วที่ทะย�นตรงม�รวดเร็วประดุจส�ยฟ้�ฟ�ดทำ�ให้หัวใจ

ของเลนยะร่วงวูบ และแทนที่จะเป็นด�บง้�วเล่มเดียวท่ีต้องรับมือ เธอ

กลับเห็นว่�มันกล�ยสภ�พเป็นหล�ยสิบเล่มแทงออกม�พร้อมกันเหมือน

ภ�พที่ซ้อนกันไปม�หล�ยชั้น จนทำ�ได้เพียงยืนตะลึงค้�ง ไม่พบแม้แต ่

เส้นท�งที่จะกระโจนหลบไปไหนให้พ้นรัศมี นอกจ�กยกแขนขึ้นม�กัน 

ก�รโจมตีเท่�นั้น 

พลั่ก!

ร่�งของเลนยะกระเดน็ออกจ�กจดุเดมิเกอืบๆ สบิเมตรก่อนตกลง

กบัพืน้และกลิง้ไปอกีส�มสีต่ลบ แล้วแน่นิง่ไปท่�มกล�งละอองดนิทีฟุ่ง้ขึน้

ต�มแรงเสียดสีจ�กร่�งก�ย

“เลนยะ!” ท�โร่ร้องลัน่อย่�งตกใจสดุขดี เตรยีมลอยไปห�เจ้�ของ

ร่�งที่กองอยู่บนพื้น แต่กลับถูกโยชิฮ�ระห้�มเอ�ไว้

“อย่�ไปท่�นท�โร่! เหล็กที่ตีทำ�อ�วุธของโซเคนโยถูกลงอ�คม 

ชัน้สงูไว้แน่นหน� ถอืเป็นของคร่ึงภพอย่�งหนึง่ ฉะนัน้มนัส�ม�รถทำ�ล�ย

ดวงวิญญ�ณได้ขอรับ”

“แต่เลนยะเข�โดนเข้�ไปเตม็ๆ นะครบั ถ้�ต�ยล่ะ!” ผน้ีอยร้องแย้ง

หน้�ตื่นทันที 

“เท่�ทีเ่ห็นเมือ่กี้ไม่โดนจุดต�ยขอรบั ท่�นเลนยะเองกน่็�จะพอหลบ
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ได้บ้�ง ใจเย็นๆ ก่อนเถอะขอรับ” แม้จะบอกเช่นนั้น ทว่�วิญญ�ณซ�มูไร

เองก็อดมองไปยังเลนยะด้วยคว�มเป็นห่วงไม่ได้ ก่อนหันไปห�วิญญ�ณ

หญิงส�วด้วยคว�มหวังว่�เธออ�จจะหยุดเรื่องนี้ในเวล�นี้ได้

แต่ใบหน้�ด้�นข้�งซึ่งเจือคว�มกังวลนิดๆ และยังจ้องมองไปยัง

เบ้ืองหน้�ของอ�เคเดะ เหมอืนจะยนืยนัได้ดว่ี�เธอเองกค็งหยดุอะไรไม่ได้

แล้วเช่นกัน

เลนยะที่นิ่งไปพักใหญ่ค่อยๆ พยุงร่�งก�ยที่สั่นน้อยๆ และเต็มไป

ด้วยรอยแผลนับสิบลุกขึ้นนั่งอย่�งทุลักทุเล นำ้�สีแดงซึมผ่�นเคร่ืองแบบ

นักเรียนที่ข�ดวิ่นออกม�เมื่อเธอขยับตัว พร้อมคร�งในลำ�คอน้อยๆ 

หมอผีส�วเหมือนแทบไม่มีแรงเคลื่อนไหว และอ�จลุกไม่ขึ้นอีก

ด้วยบ�ดแผลย�วลกึทีน่่องข�ขว�ด้�นบน และอกีห้�หกรอยทีเ่ลอืดยงัไหล

ซิบๆ บนจุดต่�งๆ ของข�ทั้งสองข้�ง

ท�โร่ถึงกับต้องกลั้นใจ เหมือนในท้องปั่นป่วน คว�มรู้สึกตอนท่ี

เห็นเลนยะตกขอบเหวในป่�กกัปีศ�จกลบัม�อกีครัง้ และยิง่รนุแรงขึน้ เมือ่

ซ�น�ดะก้�วม�ยืนผง�ดอยู่เหนือร่�งที่กำ�ลังนั่งพับเพียบ ก้มหน้� ห�ยใจ

หอบสั่นรัวของเด็กส�ว

ซึ่งเลนยะที่คล้�ยขยับไปไหนไม่ได้ เบี่ยงใบหน้�ขึ้นมองญ�ติของ

ตนด้วยดวงต�สนีำ�้เงนิเลือ่นลอยเหมอืนคนยงัไม่ได้สตนิกั ทว่�กย็งัพมึพำ�

ให้อีกฝ่�ยได้ยินว่�

“ยังใช้ด�บง้�วนั่นได้แบบลังเลเหมือนทุกรอบ เลยไม่โดนจุดต�ย

สักทีนะซันคุง” จบคำ� รอยยิ้มที่ดูอ่อนแรงแต่กลับฝืนเหยียดขึ้นก็ถูกส่งให้

เด็กหนุ่ม โดยไม่มีรอยหวั่นเกรงอ�วุธที่อยู่ในมือของเข�แม้แต่น้อย

ซ�น�ดะหรี่นัยน์ต�หลังกรอบแว่น ไม่พูดอะไรกับก�รตอบโต้ด้วย

ว�จ�ของเลนยะ ก่อนเงื้อด�บง้�วเล่มโตขึ้นเหนือร่�งของคนท่ีนั่งตัวสั่น

น้อยๆ เพร�ะบ�ดแผลฉกรรจ์บนก�ยและมองเข�ด้วยส�ยต�ทีเ่ข�เกลยีด

ที่สุด
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เคร้ง!

เสียงโลหะกระทบโลหะกังว�นก้อง คมด�บง้�วสีเงินที่ฟ�ดลงบน

ร่�งของหมอผีส�วค้�งนิ่งอยู่บนค�ต�นะเล่มย�วที่เข้�ม�กันร่�งของ 

เลนยะไว้ได้พอดี

ซ�น�ดะถลึงต�หลังกรอบแว่นสี่เหลี่ยมผืนผ้�มองบุคคลที่เข้�ม�

ขว�งก�รลงด�บของเข�อย่�งตกตะลึง ก่อนดีดตัวถอยหลังออกห่�งต�ม

สัญช�ตญ�ณเพื่อป้องกันตัว

อ�คันตุกะที่เพิ่งม�เยือน ยืนหันหลังเด่นเหนือร่�งของเด็กส�ว

พร้อมด�บค�ต�นะที่มีคว�มย�วเกือบเท่�ตัวเข�เองในมือ และปลอกคอ

สุนัขที่ห้อยกระดิ่งสีเงิน 

ซ�น�ดะหรีน่ยัน์ต�มองอกีฝ่�ย และพดูได้เตม็ป�กว่�ผูม้�ใหม่ตรง

หน้�เป็นบคุคลทีด่สูมบรูณ์แบบจนน่�กลวั รูปร่�งสงูสง่�แขง็แกร่ง นยัน์ต�

สีเท�คมกริบคู่เรียวคมแสนเย็นช�นิ่งสงบพอๆ กับใบหน้�รูปสลักคมเข้ม 

ไร้รอยอ�รมณ์ ยิ่งย�มเส้นผมย�วสีดำ�ประก�ยเงินโบกสย�ยต�มส�ยลม

อ่อน จนเปิดให้เหน็กล�งหน้�ผ�กทีม่ตีร�สญัลกัษณ์สดีำ�เลก็ๆ เหมอืนกลบี
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ดอกไม้ส�มกลีบ เข�ยิ่งเหมือนตัวตนที่ไม่อ�จจับต้องได้ ถูกจงใจสร้�ง 

ขึ้นม�แบบเดียวกับเหล่�เทพเจ้�

และเด็กหนุ่มคงยอมรับว่�ผู้ที่อยู่ตรงหน้�เป็นเทพเจ้�จริงๆ ห�ก 

ไม่เห็นใบหูเรียวแหลมแปลกต� 

“ปีศ�จ!?” เด็กหนุ่มเบิกนัยน์ต�จ้องกินเท็นชิด้วยคว�มอ้ึงตะลึง 

แทบไม่เชื่อส�ยต�ว่�จะมีปีศ�จม�ปร�กฏตัวขึ้นที่นี่ เวล�นี้ แถมเข้�ม�ใน

เขตอ�คมของเข�ได้

“นี่มันเรื่องอะไรเนี่ย” อ�เคเดะพึมพำ�มองสุนัขป่�หนุ ่มอย่�ง

ตระหนกและงุนงงไม่แพ้เด็กหนุ่ม 

ท�โร่แม้จะแปลกใจอยู่บ้�งแต่ก็ถอนใจอย่�งโล่งอกทันที 

“แกม�ตัง้แต่เมือ่ไรเนีย่” เลนยะแค่นเสยีงถ�ม พร้อมชกัหวัคิว้มอง

เข�อย่�งไม่ค�ดคิดว่�จะเจออีกฝ่�ยที่นี่

ปีศ�จทีเ่ข้�ม�ขดัสงคร�มเลก็ๆ ของเลนยะกบัซ�น�ดะ ค่อยๆ หมนุ

ใบหน้�มองข้�มไหล่กว้�ง ปร�ยดวงต�เยน็เยอืกตำ�่ไปยงัเดก็ส�วบ�ดเจบ็

ที่นั่งอยู่กับพื้น ก่อนพูดขึ้น

“จะฆ่�กันรึไง”

เลนยะชะงกัเงยีบกบัคำ�ถ�ม ก่อนก้มหน้�ลงพืน้ดนิไม่สบต�เข�อกี 

พล�งถ�มกลับ 

“แกหม�ยคว�มว่�ไง” เสยีงทีเ่คยแผ่วคล้�ยไม่มแีรงจะเอ่ย เวล�นี ้

กลับฟังชัดเจนจนเกือบเป็นกระด้�งแข็ง ซำ้�ท่�ท�งของเธอตอนนี้กลับด ู

ไม่เจ็บปวดเท่�ตอนแรกที่แสดงออก

“เจ้�น่ะคิดจะฆ่�ญ�ติพี่น้องของตัวเองเลยรึไง”

คำ�พูดที่สุนัขป่�หนุ่มเอ่ยกับเลนยะทำ�ให้ซ�น�ดะ อ�เคเดะ และ 

ท�โร่ต้องพ�กันขมวดคิ้วงุนงงมองไปที่เด็กส�ว จับต้นชนปล�ยไม่ถูก มี

เพยีงวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ทีถ่อนใจย�ว และส่�ยหน้�อย่�งระอ�ใจร�วกบั

เข้�ใจว่�สุนัขป่�หนุ่มหม�ยถึงเรื่องอะไร

“ถ้�ไม่คิดจะเข้�ม�ช่วยฉันแต่แรก คร�วหลังก็ไม่ต้องเสนอหน้�
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ออกม�ก็ได้” เลนยะว่�เสียงเบื่อหน่�ย กลอกต�ขึ้นข้�งบน ก่อนตวัดแขน

ป�ยันต์ส�มใบที่ซ่อนไว้ข้�งหลังลงพื้นในระยะที่ไกลพอ 

ทันทีที่ยันต์ทั้งส�มของเด็กส�วแตะพื้นดิน มันก็ระเบิดขึ้น แรง

ระเบดิม�กพอจะทำ�ให้ใครสกัคนบ�ดเจบ็ส�หสั หรืออ�จแย่กว่�นัน้ถ้�โดน

จุดสำ�คัญ 

ซ�น�ดะถงึกบัยนืนิง่อึง้ ขณะมอืสองข้�งทีก่ำ�บนด้�มด�บง้�วกบ็บี

แน่นจนข้อขึ้นสีข�ว ครั้งนี้ไม่ใช่คว�มโกรธ แต่เป็นคว�มรู้สึกหน�วเยือก

ในอก พร้อมเหงื่อเม็ดเล็กๆ ไหลลงข้�งขมับ และในลำ�คอแห้งผ�ก เมื่อ

รู้ว่�ตนเองเพิ่งรอดพ้นเรื่องอันตร�ยอะไรม�อย่�งฉิวเฉียด

ถ้�ปีศ�จตรงหน้�ไม่กระโดดเข้�ม�ขว�งไว้ เข�คงโดนยนัต์ทัง้ส�ม

แผ่นของหมอผีตัวแสบระเบิดเละทั้งตัวไปแล้ว

ท�โร่อ้�ป�กค้�งจ้องเลนยะ แล้วเข้�ใจทนัทว่ี�เกดิอะไรขึน้ ยยัจอม

เจ้�เล่ห์นี้ไม่มีวันจนมุมง่�ยๆ ทำ�ไมเข�ถึงคิดไม่ออกตั้งแต่แรก และยิ่งอึ้ง

เมื่อแม่ตัวดีลุกขึ้นม�ได้เองถึงจะมีท่�ท�งโซเซบ้�งเล็กน้อย ทว่�อ�ก�ร 

เจ็บปวดที่เห็นในตอนแรกเหมือนจะไม่น่�กลัวเท่�ที่เห็น 

นี่ก็หม�ยคว�มว่�ทั้งหมดยัยหมอผีนี่ก็แค่แกล้งแสดงละครตบต� 

เพื่อล่อให้ญ�ติของตนเข้�ม�ใกล้ และกะจัดก�รเข�ในทีเดียว!

“ยัยขี้โกง เจ้�เล่ห์ เด็กเลี้ยงแกะ ปีศ�จ อสุรก�ย ก็อดซิลล่� ทำ�

ยงังี้ได้ยงัไง!” ผน้ีอยโพล่งขึน้ดงัลัน่อย่�งห้�มตวัเองไม่ได้อกีต่อไป เพร�ะ

ไม่ใช่แค่เจ้�หล่อนทำ�ให้เข�ใจเสยีกบัละครตบต�ของเธอ แต่ไอ้วธิทีีห่มอผี

จะใช้จดัก�รเดก็หนุม่มนัดนู่�กลวัร�วกบัเธอจงใจจะฆ่�เข�อย่�งไรอย่�งนัน้

“โวยยงักบัปกตฉินัไม่เคยทำ�แบบนีอ้ย่�งนัน้แหละ” หมอผสี�วทีย่นื

ได้คงที่แล้วหันไปบอกหน้�ต�ยกับวิญญ�ณเด็กช�ย 

“แต่แบบนีม้นัอนัตร�ยถงึต�ยเลยนะ!” เข�แย้ง ขณะเดก็ส�วเถยีง

กลับพลัน

“ฉันไม่ชั่วขน�ดนั้นหรอกน่� แค่จะทำ�ให้มันขยับตัวไม่ได้อีก…หรือ

ขอแค่แขนข� สักข้�งสองข้�ง”
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น่ันกช็ัว่มากแล้วยยับ้า!...ฝ่�ยวญิญ�ณโวยลัน่ในใจกบัคำ�พมึพำ�ตอน

ท้�ยของเลนยะ

ท่�ท�งโต้แย้งได้อย่�งไม่ตดิขดัของเลนยะ ทำ�ให้พอจะดอูอกว่�เธอ

ไม่ได้รับบ�ดเจ็บร้�ยแรง และทำ�ให้สุนัขป่�หนุ่มรู้สึกว่�เสียแรงเปล่� 

เล็กน้อยในก�รทุ่มสุดตัวแหวกเขตอ�คมของเด็กหนุ่มเข้�ม� เพร�ะใช ้

เวล�ไม่น้อยเลยกว่�จะทำ�ได้สำ�เร็จ ไม่อย่�งนั้นเข�คงไม่ปล่อยให้เรื่อง 

บ�นปล�ยม�จนถึงจุดนี้ได้

แต่แม้บ�ดแผลจะไม่ร้�ยแรงเหมือนอย่�งที่เห็นภ�ยนอก แต่ก�ร

ทรงตัวที่ไม่ค่อยดี และแผลเก่�บนมือซ�้ยของเจ้�ตัวที่ดูหนักขึ้น ทำ�ให้

เจ้�ของนัยน์ต�สีเท�ที่ลอบสำ�รวจเธออยู่เลือกจะย่ืนมือไปให้เด็กส�วโดย

ไม่หันกลับไปมองเธอ…ถึงไม่บ�ดเจ็บขน�ดส�หัส แต่ก็ไม่ได้แปลว่�เธอ 

ไม่เจ็บ

เลนยะชะงักมองมือเรียวแข็งแรงนั่นเล็กน้อย เธอดูไม่ค่อยเข้�ใจ

กิริย�ของสุนัขป่�หนุ่ม ซำ้�ยังมีท่�ท�งระแวงมือเข�นิดๆ จนเสียงทุ้มลึก

ต้องเอ่ยสั่ง

“จับไว้”

หมับ

หวัคิว้เรยีวเข้มบนใบหน้�คมชนกนันดิทนัท ีเมือ่เจ้�หล่อนจบัมอืเข�

จรงิๆ แต่จบัแล้วเขย่�เหมอืนกำ�ลงัทกัท�ยอะไรสกัอย่�ง แล้วยงัมหีน้�มอง

เข�เหมือนจะถ�มว่�ให้เธอทำ�เรื่องงี่เง่�อะไรอยู่

มนัย�กม�กรึไงทีจ่ะเข้�ใจว่�เข�ยืน่มอืเพือ่ให้เธอจบัพยงุตวั ทเีรือ่ง

ว�งแผน เล่นละครตบต� หลอกล่อคนอื่นออกจะฉล�ดนัก ทำ�ไมเร่ือง 

แค่นี้ถึงไม่เข้�ใจ มันเป็นส�มัญสำ�นึกทั่วไปที่ใครๆ ก็รู้ไม่ใช่รึไง… 

‘เอาเป็นว่า...บางครั้งทายาทอสูรก็ไม่ได้เป็นท่ีต้อนรับอย่างท่ีคิด

หรอกขอรับ’

สนัุขป่�หนุม่ต้องชะงกัคว�มคดิตนเท่�นัน้กบัคำ�พดูของโยชฮิ�ระที่

ผุดแทรกขึ้นในคว�มทรงจำ� ก่อนปมบนหัวคิ้วจะคล�ยลงช้�ๆ อย่�งเสีย
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ไม่ได้…นั่นสินะ อย่�งเด็กส�วตรงหน้�เข�จะมีส�มัญสำ�นึกอย่�งคนทั่วไป

ได้ยังไง ในเมื่อไม่เคยอยู่อย่�งคนทั่วไปม�ก่อน 

แม้จะมีพวกผีๆ ข้�งก�ย แต่เธอไม่เคยอ�ศัยอยู่กับคนจริงๆ ที ่

แตะต้องได้ หรือต่อให้เคยอยู่ ก็คงไม่ใช่แบบที่คนทั่วไปพึงเป็น เลยทำ�ให้

ไม่เคยพึ่งพ�ใครนอกจ�กตัวเอง ไอ้นิสัยแล้งนำ้�ใจ หรือก�รพูดและทำ� 

อะไรไม่ค่อยสนใจคว�มรู้สึกใครก็เหมือนจะบอกได้ดีว่�เธอข�ดก�ร 

เชื่อมสัมพันธ์กับมนุษย์ปกติขน�ดไหน…ฉะนั้นก�รมีมือใครสักคนย่ืนม�

ช่วยเหลือ จึงไม่ใช่สิ่งที่เธอรู้จัก หรือเข้�ใจได้

คว�มจริงตั้งแต่ที่ป่�กักปีศ�จ ตอนเธอตกลงจ�กขอบเหว และ 

เข�ต�มลงไปช่วย เลนยะก็มองมือเข�ที่ยื่นไปช่วยอย่�งไม่เข้�ใจเหมือน

ตอนนี้ ถ้�เข�ไม่ตะโกนสั่งซำ้� เธอก็คงไม่รู้ว่�ควรยื่นมือกลับม�

เป็นเด็กที่ยุ่งยากกว่าที่คิด... 

ครั้งนี้ร่�งสูงใหญ่ต้องหันกลับไปทั้งตัว ไม่ได้สั่งหรือบอกอีก แต่

เป็นฝ่�ยจบัมอืเลนยะทีค้่�งอยูบ่นมอืเข� ให้ม�ว�งบนต้นแขนตนแทนทนัที 

พล�งว่�เคร่งขรึม

“แบบนี้”

ไม่เคยคิดม�ก่อนว่�เข�จะต้องม�สอนคว�มเป็นมนษุย์ให้แก่มนษุย์

เลนยะเริ่มเข้�ใจคว�มหม�ยท่�ท�งของกินเท็นชิ แม้จะรู้สึกไม่ 

คุ้นชินกับก�รมีใครช่วยพยุงตัวจนต้องขมวดคิ้ว แต่ก็ยอมรับว่�เป็นคว�ม

รู้สึกแปลกใหม่ที่ไม่ได้แย่อะไร…และอุ่นนิดๆ 

ภ�พระหว่�งกินเท็นชิกับเลนยะอยู่ในส�ยต�ของวิญญ�ณแม่ทัพ

หญิงตลอดเวล� หลังก�รปร�กฏตัวของร่�งสูงสง่�นั่น เธอก็อดมองต�ม

เข�ไม่ได้ เพร�ะมันแปลกประหล�ดม�กที่จะได้เห็นปีศ�จชั้นสูงแบบเข�

อยู่ที่นี่ ในปัจจุบันนี้ 

ปีศาจรบัใช้ของเดก็นัน่งัน้เหรอ...ไม่ส ิไม่มอีะไรทีบ่่งบอกว่าทำาพนัธ-

สัญญากัน ซำ้ายังเหมือนจะติดอาคมร้ายแรงอะไรสักอย่างบนปลอกคอ

สุนัขนั่นมากกว่า ไม่ใช่ปีศาจทั่วไปแน่นอน ไหนจะตราสัญลักษณ์รูปกลีบ
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ดอกไม้สามกลีบกลางหน้าผาก...

เพียงทบทวนในใจถึงตรงนี้อ�เคเดะก็ต้องเบิกนัยน์ต�กว้�ง และ

หันก�ยไปท�งโยชิฮ�ระ

“อย่�บอกข้�นะว่�ปีศ�จตนนัน้ คอืภตูอ�รกัษ์ทีก่ำ�เนดิจ�กเทพแห่ง

ป่�เข�”

วิญญ�ณซ�มูไรอำ้�อึ้งไปทันใด ก่อนจะก้มศีรษะเหมือนเป็นก�ร

ขอโทษในทีพร้อมรับคำ�อย่�งไม่เต็มเสียง 

“…ขอรับ”

“พวกเจ้�ก่อเร่ืองอะไรลงไปรู้ตัวบ้�งไหม!” อ�เคเดะตว�ดอย่�ง

เอ�เรื่องกับข่�วใหม่ที่ได้รับรู้ในวิน�ทีนั้น 

นีม่นัเรือ่งใหญ่ม�กทีเ่จ้�ปีศ�จแห่งป่�กกัปีศ�จม�อยูท่ีน่ี ่ทัง้สถ�นะ

เข�ที่ไม่น่�ม�อยูก่บัเดก็ส�วได้ และหน้�ทีข่องเข�ที่ไม่ควรออกม�จ�กป่�

กักปีศ�จ ที่สำ�คัญ มันแย่ยิ่งกว่�แย่ที่เจ้�เด็กตัวแสบเอ�ปลอกคอสุนัข 

ลงอ�คมร้�ยแรงนั่นไปสวมให้เจ้�ปีศ�จสูงศักด์ิ…พวกนี้คิดอะไรกันอยู่ 

ปล่อยให้เกิดเรื่องเลวร้�ยขน�ดนี้ขึ้นได้ยังไง!

แต่เลนยะกลบัปัดมอืไปม� ตอบวญิญ�ณหญงิส�วอย่�งไม่ทกุข์ร้อน 

“แค่ปัญห�จิ๊บจ๊อย เดี๋ยวก็จัดก�รได้หรอกน่�”

“เจ้�นี่มัน!” อ�เคเดะคิดไม่ออกจริงๆ ว่�ควรจะตำ�หนิเด็กส�วที่

ไม่รู้สึกรู้ส�ต่อเรื่องรอบตัวยังไงดี 

และเด็กส�วที่ว่�ก็เหมือนไม่คิดรอฟังคำ�ต่อว่�ใดๆ แต่เอ่ยตัดบท

ม�แทนว่� 

“ช่�งเถอะ สรุปว่�จบเรื่องแล้วใช่ไหม”

“เธอหม�ยคว�มว่�ยังไง” ซ�น�ดะที่ค้�งนิ่งอยู่ตวัดใบหน้�มอง 

เลนยะ พร้อมถ�มเสียงเครียดทันที

เลนยะถอนใจ ก่อนกล่�วอย่�งเบื่อหน่�ยชัดเจน

“กห็ม�ยคว�มว่�ผลก�รต่อสูอ้อกม�ว่�แกแพ้ไง เพร�ะถ้�ไอ้ลกูหม�

ไม่ม�ขว�งไว้ แกกโ็ดนยนัต์ฉนัเล่นง�นไปแล้ว…และฉนัรูว่้�แกไม่ได้คดิจะ
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ลงด�บจรงิๆ ตัง้แต่แรก ไม่อย่�งนัน้ฉนัคงหลบไม่พ้น และบ�ดเจบ็อยูแ่ค่นี้

หรอก” 

ซ�น�ดะบีบด้�มอ�วุธประจำ�ตัวจนสั่นเกร็งกับคำ�ปร�ม�สจ�ก

หมอผีส�ว และที่ทำ�ให้เกลียดคำ�พูดของเธอขึ้นอีกทบทวี คือเข�ไม่อ�จ

ปฏิเสธมันได้เลย ซำ้�ยิ่งเมื่อเธอทำ�ท่�ท�งเบื่อหน่�ยคล้�ยดูถูก พร้อมมอง

ตรงม�ด้วยนัยน์ต�สีนำ้�เงินเฉยช� ภ�พของคนอีกคนเมื่อแปดปีก่อนก็ยิ่ง

เด่นชัด…เด่นชัดจนซ้อนทับภ�พของเด็กส�วย�มนี้

“เธอก็ไม่ต่�งจ�กเจ้�นั่น” ซ�น�ดะคำ�ร�มตำ่�ลอดไรฟัน ทว่�ก็ดัง

พอให้ส�ยต�ทุกคู่ต้องหันกลับไปมอง แม้แต่วิญญ�ณหญิงส�วที่ลอยอยู่

ไม่ไกลยังกลับไปจับจ้องเด็กหนุ่มด้วยคว�มแปลกใจในสิ่งที่เข�เอ่ย

เลนยะหรี่ต�สีนำ้�เงินมองซ�น�ดะแล้วถ�มซำ้�อย่�งเสียไม่ได้

“แกว่�ไงนะ”

“มองฉันด้วยส�ยต�น่�รังเกียจเหมือนเจ้�น่ัน…เหมือนเมื่อแปดปี

ก่อน” ครั้งนี้ซ�น�ดะเน้นชัด พร้อมจ้องลึกเข้�ไปในนัยน์ต�สีนำ้�เงินของ

เด็กส�ว สื่อคว�มชิงชัง โกรธแค้นผ่�นตัวเธอไปถึงใครอีกคนชัดเจน

เหมือนงั้นเหรอ!

เลนยะถลึงต�สีนำ้�เงินเหี้ยมเกรียมเมื่อเข้�ใจในเวล�นั้นว่�ตนถูก

เอ�ไปเปรียบเทียบกับใคร

“แกมองฉันเป็นตัวแทนของ ‘มัน’ งั้นเหรอ!” เลนยะตะคอกสุด

เสียงโดยไม่สนว่�จะเจ็บแผลหรือไม่ และกล�ยเป็นฝ่�ยกร�ดเกร้ียวบ้�ง

เมื่อเด็กหนุ่มตรงหน้�กล้�มองเธอเป็นเหมือนไอ้จอมทรยศน่�รังเกียจนั่น

เดก็หนุม่เงยีบ ทว่�ดวงต�สนีลิหลงักรอบแว่นกลบัแน่วแน่ไม่ปฏเิสธ 

พร้อมเอ่ยขึ้นใหม่เน้นชัด 

“พวกเธอสองคนก็ไม่ได้ต่�งกันเลยไม่ใช่รึไง”

แทบอย�กจะฉีกร่�งของเด็กหนุ่มที่อยู่ตรงหน้�เดี๋ยวนี้ 

เลนยะกำ�หมัดแน่นจนข้อขึ้นข�วและสั่นน้อยๆ โดยไม่ทันรู้สึกว่�

คว�มเดอืดด�ลทีพุ่ง่ขึน้สงูจนเส้นเลอืดในสมองร้อนระออุย่�งถงึทีส่ดุกำ�ลงั
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ทำ�ให้หลังมือขว�เต้นตุบๆ และเริ่มเปิดแง้มช่องท�งให้ ‘บ�งสิ่ง’ ค่อยๆ 

เล็ดลอดออกม� อ�ศัยช่องว่�งของมโนสำ�นึกที่ข�ดตอน แทรกเข้�ไปใน

กล้�มเนื้อและคว�มนึกคิดช้�ๆ

เลนยะผลักตัวเองจ�กแขนของกินเท็นชิทันที และก้�วเดินออกม�

ข้�งหน้�ทัง้ทีข่�ข้�งหนึง่มรีอยบ�ดลกึจนเหมอืนไม่น่�ขยบัได้ แต่แรงโทสะ

กลบัม�บดบังจนเธอไม่รูส้กึถงึคว�มเจ็บ นยัน์ต�สนีำ�้เงนิทรงอำ�น�จเหมอืน

มลีกูไฟโหมซดัในนัน้ดนู่�กลวัจนขนหวัลกุ ขน�ดวญิญ�ณหญงิส�วซึง่เคย

เป็นถึงแม่ทัพผู้ห้�วห�ญยังยกมือขึ้นกุมหน้�อกย�มจ้องเข้�ไปในต�ของ

หมอผีส�วครั้งนี้ 

เธอรู้สึกได้ทันทีถึงล�งสังหรณ์ร้�ยๆ บ�งอย่�งที่จะเกิด 

แต่เวล�นี้เด็กหนุ่มที่เธอเริ่มหวั่นใจว่�อ�จพบกับอันตร�ย กลับ 

มุ่งหม�ยเพียงคว�มคิดเดียวจนไม่ได้สนใจ…หรือคิดจะสนใจท่�ท�งที่

เปลี่ยนไปอย่�งผิดปกติของเลนยะ

“ถ้�อย�กต�ยนักจะสงเคร�ะห์ให้ เอ�ด�บม�ไอ้ลูกหม�” เลนยะ

ว่�เสียงตำ่�เหี้ยม พร้อมยื่นมือม�ด้�นหลัง ขออ�วุธจ�กกินเท็นชิ 

แต่สุนัขป่�หนุ่มกลับยืนนิ่ง พร้อมหรี่นัยน์ต�สีเท�มองเธออย่�ง 

ห้�มปร�มแทน เมือ่เวล�นีเ้หน็ชดัว่�คว�มโกรธของเลนยะมนัเกนิขอบเขต

ที่สติจะยับยั้งได้แล้ว

เข�เรียนรู้ม�แล้วว่�เลนยะจะควบคุมตัวเองไม่ได้ห�กมีเรื่องของ

คนในอดีตเมื่อแปดปีก่อนม�เกี่ยวข้อง

“ยืนอยู่ทำ�ไมเล่� ฉันบอกให้เอ�ม�!” เด็กส�วหันใบหน้�ดุดันไป

ตว�ดกร้�วสำ�ทับอีกครั้ง 

และครั้งนี้สุนัขป่�หนุ่มเลือกเบือนหน้�ไปอีกท�ง ทำ�ทีไม่สนใจ

ท่�ท�งที่เหมือนจะฆ่�เข�ได้ของเลนยะ

“ฉันบอก…”

“พอทีขอรับท่�นเลนยะ ท่�นบอกเองไม่ใช่รึไงว่�มันจบแล้ว ท่�น

เป็นหมอผ ีไม่ใช่นกัสู”้ โยชฮิ�ระร้องขดัคนอ่อนวยักว่�และอ้�งคำ�พดูของ
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เธอเองขึ้นม�เสริมเพื่อเรียกสติ 

แต่คำ�พดูของเข�เหมอืนจะไม่เข้�หคูนทีก่ำ�ลงัเลอืดขึน้หน้� เพร�ะ

เลนยะหมุนตัวม�ห�สุนัขป่�หนุ่ม พร้อมเอื้อมมือจะไปดึงด�บที่เอวของ

ร่�งสูงใหญ่แทนทันที

กินเท็นชิคว้�ข้อมือของเลนยะรวดเร็ว พร้อมส่งส�ยต�คมดุปร�ม

กลับไป 

“อย่�ให้เรื่องมันใหญ่โตม�กกว่�นี้จะดีกว่�” เข�เตือนเย็นช�ดุดัน 

แต่ลึกๆ ในเสียงทุ้มตำ่�นั้นกลับแฝงด้วยคว�มเว้�วอน 

อ�จเป็นเพร�ะมีเธอคนเดียวที่ส�ม�รถปลดปล่อยเข�จ�กอ�คม

ร้�ยของปลอกคอได้ หรอือ�จเป็นเหตผุลอืน่ เข�ไม่ได้สนแล้ว รูเ้พยีงเวล�

นี้เข�ต้องหยุดข�ที่กำ�ลังถลำ�ลึกไปสู่ห�ยนะของเลนยะให้ได้ 

ยิ่งกลิ่นพลังวิญญ�ณเธอมันไม่เหมือนที่ผ่�นม� และท่�ท�งท่ี 

กร�ดเกรี้ยวกว่�ปกติ ก็ยิ่งทำ�ให้เข�กลัวว่�อะไรที่รอเธออยู่ข้�งหน้� มัน

จะร้�ยแรงม�กกว่�ก�รสู้แล้วแพ้หรือบ�ดเจ็บส�หัสหล�ยเท่�นัก

เลนยะก้มหน้�นิง่เงยีบหลงัฟังคำ�เตอืน มอืยงัค้�งอยูท่ีด้่�มด�บของ

สุนัขป่�หนุ่ม และหยุดเคลื่อนไหวไปชั่วขณะ แต่ฉับพลันมืออีกข้�งที่เป็น

อิสระของเธอกลับยื่นพรวดม�จับหมับเข้�ที่ปลอกคอของกินเท็นชิ ก่อน

เสียงพึมพำ�ร่�ยอ�คมจะต�มม�ติดๆ

เปรียะ!

อ�คมทีป่ลอกคอเล่นง�นเข�อย่�งไม่ให้ตัง้ตวั แม้จะไม่แรงเหมอืน

ทกุครัง้ทีผ่่�นม� แต่กม็�กพอให้เข�เผลอปล่อยมอืของเลนยะ เปิดโอก�ส

ให้เด็กส�วดึงด�บเล่มย�วจ�กเจ้�ของได้อย่�งง่�ยด�ย

“ท่�นเลนยะ หยดุ!” วญิญ�ณซ�มไูรร้องห้�ม แต่เธอกลบัตวดัก�ย

ม�ตั้งท่�พร้อมสู้กับศัตรู โดยไม่แม้แต่จะหยุดฟังเข�สักนิด

ซ�น�ดะที่เตรียมรับมือตั้งแต่แรกชูด�บง้�วขึ้น และต้องตกใจ 

ชั่ววูบ เมื่ออยู่ๆ ร่�งของเด็กส�วที่เห็นว่�เพิ่งหมุนตัวกลับม�พร้อมอ�วุธ

ในมือพุ่งม�อยู่ตรงหน้�เข�ตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ 
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เคร้ง! 

เลนยะฟาดดาบเล่มยาวเหยียดลงไปที่คมดาบง้าวด้วยความเร็วที่

เดก็หนุม่แทบมองต�มไม่ทนั ก�รเคลือ่นไหวนัน้มนัเกนิกว่�คนบ�ดเจบ็จะ

ทำ�ได้ หรือแม้แต่คนทั่วไปก็ไม่อ�จเร็วได้ถึงขน�ดนี้

มิหนำ�ซำ้� แรงด�บของเธอที่ทิ้งลงม�มันมห�ศ�ลจนเข่�ของเข�

อ่อนต�ม โดยที่เธอไม่ต้องร่�ยอ�คมส่งพลังวิญญ�ณไปเสริมกำ�ลังเลย 

สักนิด และนั่นทำ�ให้แขนข้�งที่บ�ดเจ็บอยู่แล้วของเด็กหนุ่มต้องออกแรง

เกร็งท�นกำ�ลังที่ม�กกว่� ส่งผลให้เลือดยิ่งไหลทะลักออกจ�กบ�ดแผล 

และเจ็บจนเหมือนมีคนเอ�มีดม�เฉือนแผลเก่�ซำ้�

และทั้งที่เลนยะบ�ดเจ็บไม่ต่�งจ�กเข� และอ�จม�กกว่� แต่

นัยน์ต�ของเธอกลับเหมือนไม่มีคว�มรู้สึกอยู่เลย พลังวิญญ�ณที่ม�กอยู่

แล้วของเจ้�ตัวก็ร�วกับยิ่งพุ่งสูงขึ้นอีก และพลุ่งพล่�นจนเหมือนจะร่ัว

ทะลักออกม�ให้เข�สัมผัสได้ชัดเจน 

นี่ไม่เหมือนยัยหมอผีที่สู้กับเข�ก่อนหน้�นี้เลย!

ซ�น�ดะต้องสะบดัด�บง้�วเพือ่ไล่ศตัรทูีก่ำ�ลงักดเข�ให้จมดนิออกไป 

เลนยะกระโดดถอยหลังกลับม�ยืนที่เดิมโดยสีหน้�เธอไม่เปลี่ยนแม้แต ่

นิดเดียว

ซึ่งสุนัขป่�หนุ่มที่มองต�มเด็กส�วม�ตลอดก็สัมผัสถึงกลิ่นอ�ยที่

เปลี่ยนแปลงไปของเธอชัดเจนยิ่งขึ้น และกลิ่นอ�ยท่ีว่�นั่นมันหน�แน่น 

น่�อดึอดัจนเกอืบเหมอืนเป็นไอปีศ�จม�กกว่�พลงัวญิญ�ณของมนษุย์ จน

เสีย้ววนิ�ทหีนึง่เข�รูส้กึร�วกบัว่�เดก็ส�วกำ�ลงัจะกล�ยร่�งไปเป็นบ�งสิง่…

“น่ีมันเกดิอะไรขึน้โยชฮิ�ระ เจ้�คดิจะทำ�อะไร!” อ�เคเดะแผดเสยีง

ใส่วิญญ�ณซ�มูไรหนุ ่ม เมื่อวิน�ทีนั้นเธอรู ้ทันทีว่�เลนยะเป็นอะไร  

ส�ยเลือดแห่งโซเคนโยของเธอมันร้องโหยหวนเตือนถึงคว�มผิดปกติจน

คับแน่นในอก

แต่ไม่ทันที่โยชิฮ�ระจะอ้�ป�กตอบคำ�ถ�ม อ�เคเดะก็ต้องเบิก
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นัยน์ต�กว้�ง ตะโกนก้อง

“ท่�นซ�น�ดะ ข้�งหลัง!”

ฉับ!

ซ�น�ดะที่ไม่รู้สกึว่�อสรูร้�ยในร่�งของเดก็ส�วม�อยูป่ระชดิตวั รบี

หนัไปเรว็เท่�ทีส่มองจะสัง่ก�รทนั แต่คมด�บในมอืของเลนยะกลบัฟันลง

ม�เร็วยิ่งกว่� ล�กลึกกล�งแผ่นหลังตั้งแต่หัวไหล่ซ้�ยไปถึงเอวด้�นขว�

ของเข�อย่�งไม่ปร�นี

เด็กหนุ่มทรุดนั่งกับพื้นดินทันที โลกรอบก�ยร�วกับท้ิงด่ิง และ

ร่�งก�ยเหมือนกล�ยเป็นอัมพ�ตในชั่ววิน�ที

วิญญ�ณหญิงส�วยกมือขึ้นปิดป�ก เบิกนัยน์ต�กว้�งนิ่งมอง 

เด็กหนุ่มคนสำ�คัญของเธอที่ลงไปนั่งคุกเข่�กองบนพ้ืน เลือดสีแดงสด 

พุ่งกระเซ็นเหมือนนำ้�พุจ�กแผ่นหลัง

เลนยะเตะด�บง้�วหลดุออกจ�กมอืคูต่่อสูต้รงหน้�อย่�งไม่ไยด ีส่ง

มันไถลไปอีกท�ง ดวงต�สีนำ้�เงินที่จ้องตำ่�ยังร่�งข้�งใต้ดูว่�งเปล่� ไม่มี

คว�มรู้สึกใดกับผลง�นของตน นอกจ�กถ้อยคำ�เรียบเย็นจนบ�ดลึก

“ถ้�อย�กสู้ต่อ ก็ปลดผนึกมือขว�ออกซะ”

เด็กหนุ่มเบิกนัยน์ต�กว้�ง นิ่งค้�งในสิ่งที่เลนยะสั่ง ทว่�เมื่อ

ประก�ยด�บเล่มย�วในมือของเธอสะท้อนอยู่ใกล้ใบหน้� เข�ก็ตระหนัก

ชัดว่�สถ�นก�รณ์นี้ ตนไม่มีท�งชนะ หรือแม้แต่อ�จไม่รอดห�กยังมีพลัง

อยู่แค่นี้ 

ใช่ เข�ต้องทำ� เพร�ะห�กไม่ทำ�ก็จะแพ้ และอ�จต้องต�ย มันเป็น

ท�งเลือกเดียว ท�งเลือกที่ดีที่สุด เข�ยังไม่อย�กต�ย และยังไม่อย�ก 

พ่�ยแพ้ที่นี่…เข�ไม่อย�กแพ้!

ซ�น�ดะเริ่มยกมือสั่นเท�ของตนเข้�ห�ผ้�พันสีข�วที่มือขว�ต�ม

เสียงเรียกร้องในหัว ร�วกับถูกมันสะกด และเริ่มจับที่ปมผ้� เตรียม

กระตุกเพื่อคล�ยออก…

 “หยดุนะ ท่�นซ�น�ดะ ห้�มใช้วธิโีง่เง่�อย่�งเจ้�เดก็นัน่เดด็ข�ด!” 
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วิญญ�ณหญิงส�วออกคำ�สั่งสุดเสียงด้วยคว�มหว�ดกลัว และนั่นทำ�ให้

มือของเข�ชะงัก ก่อนจะหันกลับม�มองที่เธอเหมือนหลุดจ�กภวังค์

ทว่�เด็กส�วที่ยืนเฝ้�รออยู่กลับขมวดคิ้วนิดอย่�งไม่ชอบใจแทน 

พล�งว่�เฉยช�

“ถ้�งั้นก็ต�ยแล้วกัน”

จบคำ�เลนยะกเ็หวีย่งข�ข้�งทีค่วรบ�ดเจ็บทีส่ดุเตะสดุแรงเข้�กล�ง

ลำ�ตัวซ�น�ดะ ส่งร่�งของเข�ให้ลอยละลิ่วไปไกลหล�ยเมตร ก่อนกลิ้ง

ขลกุๆ กระแทกกระทัน้กบัพืน้ตลอดท�งเหมอืนเดก็หนุม่เป็นเพยีงตุก๊ต�ผ้�

และยังไม่ทันที่ร่�งเด็กหนุ่มจะหยุดกลิ้ง เลนยะก็รีบวิ่งต�มม�ด้วย

คว�มเรว็เหนอืมนษุย์ และเสยเท้�เข้�ปล�ยค�งของเข�อกีครัง้ จนร่�งนัน้

หมุนติ้วกล�งอ�ก�ศไม่ต่�งจ�กของเล่นชิ้นเล็กๆ แว่นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้�

แตกกระเด็นไปอีกท�ง 

ซ�น�ดะตกลงพื้นดังพลั่ก พร้อมเสียงกร๊อบ! ร�วกับมีอะไรสัก

อย่�งในร่�งเข�หกัสะท้อนออกม� ทว่�ไม่มเีสยีงร้องใดๆ จ�กเจ้�ของร่�ง

เล็ดลอดให้ได้ยินแม้แต่น้อย เด็กหนุ่มนอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้น ปล่อยให้นำ้�

เหนียวข้นสีแดงฉ�นค่อยๆ ไหลเจิ่งนองออกม�จ�กแผลฉกรรจ์บนหลัง 

ไม่มีใครดูออกด้วยซำ้�ว่�ร่�งนั้นยังห�ยใจอยู่รึเปล่�

ท�โร่เบิกนัยน์ต�กว้�ง หน้�ซีดเผือด มองภ�พก�รท�รุณที่น่�กลัว

ตรงหน้� ชอ็กนิง่และรูส้กึสะท้�นเยอืกในอกอย่�งเสยีขวญั…ไม่เชือ่ส�ยต�

ว่�คนที่ทำ�เรื่องพวกนี้คือเลนยะ 

เลนยะอ�จป�กร้�ย แล้งนำ้�ใจ นิสัยแย่ ไม่สนใจคว�มรู้สึกใคร น่�

กลัวบ้�ง แต่เธอไม่ใช่อสูรร้�ย ไม่ใช่ฆ�ตกร 

ไม่ใช่แบบนี้!

และเหมือนหมอผีส�วไม่คิดยี่หระต่อส�ยต�รอบก�ยท่ีมองก�ร 

กระทำ�ของตนอย่�งตื่นตระหนก หว�ดผว� หรือเกลียดชัง ส�ปแช่ง เธอ

กลับเงื้อด�บขึ้นเหนือร่�งของคนที่นอนไร้สติจมกองเลือดต่อ เล็งเป้�ที ่

ลำ�คอของเด็กหนุ่มชัดเจน
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อ�เคเดะรีบลอยม�ห�ซ�น�ดะให้เร็วที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้ พร้อมยื่น

มือสุดแขน แต่ด�บง�มที่อ�บเลือดชุ่มเองก็กำ�ลังจะฟันลงม�เช่นกัน 

“ท่�นเลนยะ หยุดเดี๋ยวนี้!” โยชิฮ�ระตะคอกสุดเสียงด้วยใจที่ 

ร่วงหล่น สถ�นก�รณ์เลวร้�ยเกินกว่�เข�จะควบคุมและไม่เห็นโอก�สจะ

หยุดได้เลยสักท�งเดียว

ทำ�ไมเข�ถึงเป็นแค่ดวงวิญญ�ณ ทำ�ไมไม่มีร่�งก�ยท่ีจะเข้�ไป

ยับยั้งเด็กส�วคนสำ�คัญของตนได้ 

แค่มือข้�งเดียวก็ยังดีที่สัมผัสเธอได้ ขอแค่มือข้�งเดียวก็ยังดีที่ 

หยุดเธอได้ หรือใครก็ได้ ช่วยหยุดอสูรร้�ยที่กำ�ลังพร�กท�ย�ทโซเคนโย

สองคนสุดท้�ยตรงหน้�เข�นี่ที

กริ๊ง…



24
ก็แค่เด็กทะเลาะกัน

กริ๊ง...

ด�บทีค่วรลงถงึร่�งของซ�น�ดะหยดุนิง่เพยีงเหนอืหวัของเดก็ส�ว 

ย�มเสียงกระดิ่งกังว�นใสอยู่ข้�งหู

คนที่กำ�ลังลงด�บยืนนิ่งอยู่ครู่ ก่อนค่อยๆ หมุนนัยน์ต�สีนำ้�เงิน 

ว่�งเปล่�ไปมองยังมือที่ถืออ�วุธ และพบว่�มีมือใหญ่แข็งแรงของใคร 

บ�งคนกำ�รอบมือนั้นไว้แน่น จนทำ�ให้เธอขยับแขนไม่ได้ ก่อนเด็กส�วจะ

รู้สึกถึงลมห�ยใจอุ่นๆ ที่รินรดบนเส้นผมสีนำ้�ต�ลของตน พร้อมอุณหภูมิ

ที่ส่งม�จ�กร่�งก�ยของใครคนนั้นซึ่งประชิดอยู่ด้�นหลัง

กินเท็นชิที่เข้�ม�หยุดเด็กส�วไว้ได้ทันก�ล ขยับก�ยเข้�ใกล้คน 

ตัวเล็กกว่�ม�กขึ้นอีก ใกล้แบบที่เจ้�ปีศ�จไม่เคยคิดเข้�ใกล้ใครเท่�นี้ม�

ก่อน เพื่อเอ่ยคำ�กระซิบข้�งหูเธอ

“พอแล้ว…เลนยะ” 

ครั้งแรกที่ชื่อของตนถูกเอ่ยจ�กป�กของสุนัขป่�หนุ่ม ซึ่งมันฟัง 

อ่อนโยนอย่�งน่�แปลก เหมอืนทัง้เรยีกห�ทัง้ปลกุปลอบ และจ�กแรงบบี

น้อยๆ ของมือใหญ่นั่น ทำ�ให้เธอเพิ่งตระหนักว่�…
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สัมผัสของร่�งก�ยจริงๆ มันอุ่นขน�ดนี้เลยเหรอ…

เลนยะค่อยๆ คล�ยมือที่กำ�ด้�มด�บออก และทิ้งมันลงข้�งตัว 

นัยน์ต�ยังว่�งเปล่�คล้�ยไม่ได้สตินัก แต่มันไม่เย็นเยียบไร้วิญญ�ณเช่น

ตอนแรก เพยีงแค่เลือ่นลอย ก่อนคว�มโหยห�ต�มสญัช�ตญ�ณบ�งอย่�ง

จะดึงให้เธอค่อยๆ หมุนทั้งก�ยไปห�ร่�งสูงใหญ่ และทิ้งศีรษะตนลงบน

อกกว้�งของปีศ�จที่ด้�นหลังทันใด

เจ้�ของแผ่นอกแข็งแรงสะดุ้งก�ยนิด ไม่ทันคิดถึงปฏิกิริย�ตอบ

สนองแบบนีข้องเดก็ตรงหน้� ทว่�สดุท้�ยกผ่็อนลมห�ยใจแผ่วย�ว ปล่อย

ให้เธอว�งหัวต่อไป และทำ�เพียงเก็บด�บของตนเข้�ฝักอย่�งนิ่งสงบ

อุ่นจริงๆ ด้วย...เด็กส�วพึมพำ�ในใจต�มสัญช�ตญ�ณ ขณะสัมผัส

อุ่นนั่นร�วกับค่อยๆ ปลุกเธอขึ้นม�ให้รับรู้รอบตัวอีกครั้ง

คว�มเดือดด�ลที่ทำ�ให้เส้นเลือดในร่�งทุกเส้นแทบเผ�ไหม้เย็นลง

เรื่อยๆ กระทั่งเรียกคว�มรู้สึกที่ห�ยไปให้กลับม�ช้�ๆ จนเธอเร่ิมได้ยิน 

ทุกเสียงกรีดร้องของกล้�มเนื้อ และคว�มเจ็บที่แล่นริ้วไปทั่วก�ย

ช่วงข�ที่เพิ่งใช้ออกแรงวิ่งด้วยคว�มเร็วเกินกำ�ลังมนุษย์ รวมถึง

โจมตีเด็กหนุ่มไม่ยั้งถึงสองคร้ังติดเจ็บและเปิดแผลสดบนนั้นให้ฉีกกว้�ง

ม�กขึน้ รวมถงึทำ�ให้รบัรู้ว่�ตนเหนือ่ยม�กขน�ดไหนกบัก�รต่อสูท้ีผ่่�นม�

ทั้งหมด…โดยเฉพ�ะก�รสู้กับตัวของตัวเอง

กลิน่อ�ยพลงัวญิญ�ณทีก่ลบัม�เป็นปกต ิและเสยีงห�ยใจหอบสัน่ๆ 

แผ่วเบ�ที่ชิดกับอกตน ทำ�ให้กินเท็นชิรับรู้ว่�เด็กส�วตรงหน้�ห�ยจ�ก

อ�ก�รคลุ้มคลั่ง และกลับม�เป็นหมอผีคนเดิมแล้ว แต่นั่นทำ�ให้เข�เริ่มมี

คำ�ถ�มกับตัวเอง

เริม่จะใจอ่อนให้ง่�ยด�ยเกนิไปรึเปล่� ตัง้แต่เมือ่เช้�แล้วทีต่�มเธอ

ม�เพียงเพร�ะแผลบนมือซ้�ยและอ�ก�รฝันร้�ยจนตัวสั่น กระท่ังตอนนี้

ทีย่อมให้เธอพกัเหนือ่ยกบัอกตน…นีม่นัเกนิหน้�ทีแ่ค่ป้องกนัไม่ให้เธอต�ย

แล้วไม่ใช่รึไง

อย่�บอกว่�เข�กำ�ลังสงส�รเจ้�เด็กนิสัยแย่นี้อยู่…
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พลนัคว�มวุน่ว�ยใจเลก็ๆ ต้องหยดุลงเมือ่สนุขัป่�หนุม่เหน็อ�เคเดะ

ถล�ม�ยงัร่�งทีห่�ยใจแผ่วเบ�อย่�งน่�กลวัของซ�น�ดะ แล้วเงยหน้�มอง

เลนยะอย่�งกร�ดเกรี้ยวเอ�เรื่อง

“เจ้�คิดจะปลดดวงต�ทว�รบ�ลนั่นอีกใช่ไหม!” เธอตว�ดถ�ม

อย่�งค�ดโทษด้วยโทสะ

เลนยะยืนเงียบสนิท ไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ ไม่แม้แต่ก้มไปมอง

วิญญ�ณหญิงส�ว ทว่�กลับผละร่�งของตัวเองออกจ�กตัวกินเท็นชิเสีย

เฉยๆ และค่อยๆ เดินกะโผลกกะเผลกไปจ�กตรงนั้นเพียงคนเดียว

“ท่�นเลนยะไปไหนไม่ได้นะขอรับ ต้องรีบช่วยท่�นซ�น�ดะก่อน” 

โยชิฮ�ระรีบลอยต�มม�บอก

เลนยะหยุดฝีเท้�ก่อนหันหน้�กลับไปมองร่�งของซ�น�ดะซึ่งยัง

นอนนิ่งไร้สติ แล้วเอ่ยขึ้น

“เรื่องที่เจ้�นั่นมองฉันเป็นตัวแทน ‘มัน’ ฉันไม่ฆ่�ทิ้งตั้งแต่เมื่อกี้ก็

บุญขน�ดไหนแล้ว แพ้แล้วไม่รู้จักจบเองนี่”

“คนที่แพ้น่ะท่�นเลนยะต่�งห�กขอรับ”

โยชิฮ�ระเอ่ยเสียงเรียบเฉียบ จนเลนยะต้องหันไปมองวิญญ�ณที่

คุ้นเคยทันที

“คนที่ไม่ส�ม�รถควบคมุตนเองได้กเ็ท่�กบัแพ้แล้วขอรบั ท่�นกร็ูว่้� 

ก�รกระทำ�เมื่อกี้เป็นคว�มผิดมหันต์”

เดก็ส�วกดัฟันกรอดกบัคำ�พดูของโยชฮิ�ระ และได้แต่ยนืจ้องหน้�

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มโดยไร้ข้อโต้แย้ง ทำ�ให้คว�มเงียบน่�อึดอัดปกคลุม

ไปทั่ว กระทั่งถ้อยคำ�หนึ่งถูกเปรยแทรกบรรย�ก�ศหนักอึ้งขึ้นม�ว่�

“ข้�ผิดเอง”

ทุกส�ยต�หันกลับไปมองวิญญ�ณของหญิงส�วท่ียังก้มหน้�มอง

เด็กหนุ่มคนสำ�คัญของตน ก่อนเธอจะกล่�วขึ้นใหม่ด้วยเสียงมั่นคงกว่�

เดิม แม้จะฟังเหมือนเค้นออกม�จ�กลำ�คออย่�งย�กเย็น

“ข้�เป็นคนสอนให้ท่�นซ�น�ดะมองเจ้�เป็นเป้�หม�ยเอง”
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“โอ้! น่�แปลกใจจังนะ” เลนยะอุท�นประชดโดยพลัน

“มันไม่ใช่แบบนั้น” อ�เคเดะเงยหน้�ขึ้นม�มองคนอ่อนวัยกว่�

ทันใด เธอกัดมุมป�กตนด้วยคว�มอดกลั้น “เจ้�คิดว่�เด็กแปดขวบที่เห็น

ก�รต�ยของคนในครอบครัวต่อหน้�และรอดออกม�ได้ จะยังใช้ชีวิตเป็น

ปกติได้อย่�งทีผ่่�นม�อย่�งนัน้หรอื…ต่อให้เป็นคนทีเ่กดิในตระกลูนกัปร�บ

ปีศ�จอย่�งเร�ก็ต�ม” 

คนเป็นหมอผเีพยีงหร่ีนยัน์ต�ลงอย่�งขดัใจเลก็น้อย ทว่�ไม่โต้แย้ง

ในสิ่งที่อีกฝ่�ยกล่�ว

“ท่�นซ�น�ดะในวันที่เจอเรื่องแบบนั้น รอดออกม�ได้เพร�ะมีข่�ว

แจ้งม�ท�งพวกโอกุเระทันก่อนเหตุจะเกิดไม่ถึงชั่วโมง ทุกคนจึงช่วยห�

ท�งปกป้องเข�ไว้ได้ แต่นัน่กแ็ลกกบัก�รเหน็ทกุคนต�ยต่อหน้�โดยเข�ทำ�

อะไรไม่ได้เลย แล้วคิดว่�สภ�พจิตใจของเด็กแปดขวบที่เจอเรื่องแบบนั้น

มันจะเหลืออะไรล่ะ…จะเรียกว่�ไม่ต่�งจ�กซ�กศพที่ยังห�ยใจอยู่ก็ยังได้”

เธอเว้นช่วง สูดห�ยใจลึกเพื่อกลืนก้อนแข็งๆ ลงคอ และหลับต�

ลงนิดร�วกับใช้เวล�ควบคุมอ�รมณ์ที่กำ�ลังเอ่อท้นให้หยุดนิ่ง และว่�ขึ้น

ใหม่เนิบช้� “วันนั้นเมื่อแปดปีก่อน โซเคนโยบ้�นหลักถูกโจมตีก่อน แล้ว

ถงึเป็นบ้�นทีเ่กยีวโต และ ‘เจ้�นัน่’ กป็ร�กฏตวัทีเ่กยีวโตเช่นเดยีวกนั มนั

ยืนดูทุกคนต�ย และบอกข้�ว่�มันปล่อยให้เจ้�รอด เป็นผู้เดียวที่มันจงใจ

ปล่อยให้รอด”

“แล้วมันม�เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้” เลนยะถ�มสวนขึ้นทันที

“ก็อย่�งที่ข้�บอกว่�ตอนนั้นท่�นซ�น�ดะก็ไม่ต่�งจ�กซ�กศพ 

รักษ�ตัวอยู่นับเดือนโดยแทบไม่ยอมกินอะไรลงไป ข้�จึงต้องห�ท�ง

กระตุ้นท่�นซ�น�ดะให้กลับม� ดังนั้นเลยตั้งเป้�หม�ยให้เข�” เธอตอบ 

และครั้งนี้จ้องลึกในดวงต�สีนำ้�เงิน บ่งบอกชัดว่�ใครคือเป้�หม�ยที่ว่� 

“แต่ก�รจะมีเป้�หม�ย เป้�หม�ยที่ว่�ก็ต้องมีแรงกระตุ้นม�กพอให้เข�

อย�กลุกขึ้นม�จัดก�ร และเป็นไปได้ที่ต้องเป็นเป้�หม�ยท่ี ‘ใกล้เคียง’ 

ฝันร้�ยของเข� ทีเ่ข�มสีทิธิจ์ะจดัก�รได้ หรืออย่�งน้อยกไ็ด้สูอ้ย่�งสสู ีข้�
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จงึเลอืกเจ้�ม�เป็นเป้�หม�ยให้ท่�นซ�น�ดะ…ข้�ใช้ฐ�นะทีเ่จ้�เป็นคนทีถ่กู

ปล่อยให้รอด ปั้นแต่งให้เป็นกุญแจเชื่อมสำ�คัญว่�ห�กก้�วข้�มเจ้�ได้ ก็

ส�ม�รถจะไปถึงตัวศัตรูที่แท้จริงได้เช่นกัน”

คนถูกตั้งเป็นเป้�หม�ยชักหัวคิ้วม�ชนกันอย่�งไม่สบอ�รมณ์กับ 

สิ่งที่ได้ยิน ขณะอ�เคเดะก็เพียงสรุปด้วยเสียงท่ีแผ่วเบ� คล้�ยกับก�ร 

วอนขอและขอโทษไปพร้อมกัน

“ท่�นซ�น�ดะก็เหมือนต�ยไปแล้วครึ่งหนึ่งตั้งแต่เมื่อแปดปีก่อน 

ห�กไม่มีเป้�หม�ยที่ชัดเจน ก็อ�จยังเป็นแค่ร่�งไร้วิญญ�ณอยู่ด้วยซำ้�… 

ดงัน้ันนี่ไม่ใช่คว�มผดิท่�นซ�น�ดะ เข�เพยีงทำ�ต�มท�งเลอืกเดยีวทีท่ำ�ให้

ตัวเองยังเคลื่อนไหวไปต่อได้”

“งัน้สรปุว่�เธอกใ็ช้ฉนัเป็นกระโถนระบ�ยคว�มไม่ได้ดัง่ใจ เพือ่ให้

เด็กตัวเองห�ยป่วยท�งจิตแค่นั้น” เด็กส�วถ�มกลับเกือบจะทันทีที่ฟังจบ 

ไม่ได้ดูใจอ่อนกับเหตุผลของวิญญ�ณแม่ทัพหญิง

ซึ่งอีกฝ่�ยก็สวนคำ�ถ�มม�เช่นเดียวกันว่�

“งั้นอย่�งตัวเจ้�ยังเรียกได้ว่�ปกติดีอยู่หรือ”

โศกน�ฏกรรมนัน่พร�กหล�ยสิง่หล�ยอย่�งของท�ย�ทอสรูทีเ่หลอื

รอด แม้แต่ตัวตนและจิตวิญญ�ณ

ไม่ใช่ว่�เป็นคนที่รอดแล้วทุกอย่�งจะสิ้นสุดลง แต่มันคือก�รต้อง

แบกรับทุกอย่�งของคนที่ต�ยไปแล้ว เมื่อเป็นผู้เดียวที่ยังจดจำ� รับรู้ และ

นอนหลบัฝันได้ ดงันัน้คนทีร่อดย่อมเป็นบคุคลทีเ่จบ็ปวดและสญูเสยีม�ก

ที่สุด…นั่นคือเงื่อนไขในก�รแลกเปลี่ยนกับชีวิตหักๆ พังๆ ที่เหลือของตน

เลนยะนิง่เงยีบไปน�น ยิง่ก้มมองส�รรปูของตนทีเ่พิง่ผ่�นก�รต่อสู้ 

และเผลอปล่อยบ�งอย่�งให้ครอบงำ�จนตกอยู่ในสภ�พนี้ ยิ่งปฏิเสธไม่ได้

ว่�ตนนั้นแตกต่�งจ�กซ�น�ดะยังไง

กอ็�จจะถกู เธออ�จไม่ต่�งจ�กซ�น�ดะ…ไม่เหลอืคำ�ว่�ปกตอิกีแล้ว

เดก็หนุม่ทีร่อดม�ด้วยชวีติทีเ่หลอืคร่ึงเดยีวและเป้�หม�ยเดยีว กบั

เด็กส�วผู้กล�ยเป็นโซเคนโยที่ชำ�รุดไปแล้ว…แต่กระนั้นก็เถอะ
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“กป็กตกิว่�เดก็เธอแล้วกนั” เลนยะว่�ทิง้ท้�ย นยัน์ต�สนีำ�้เงนิยงัดู

ไม่แยแสญ�ติของตน ก่อนหมุนก�ยเดินต่อไปหน้�ต�เฉย

วญิญ�ณหญิงส�วได้แต่ก้มหน้�ลง ปิดเปลอืกต�สัน่ไหว สดูห�ยใจ

ลึกอย่�งย�กเย็น ยอมรับชะต�กรรมโดยไม่ปริป�กอีก

เธอไม่อ�จช่วยอะไรเด็กหนุ่มได้ ไม่มีร่�งก�ยท่ีจะพยุงเข� ช่วย

รักษ�เข� ห�กเลนยะตัดสินว่�จะปล่อยเข�ทิ้งไว้ ก็จะเหลือท�งเดียวให้

เด็กหนุ่มคนสำ�คัญของเธอเลือก…คือจบชีวิตอีกครึ่งที่เหลือของเข�อยู่ 

ตรงนี้

ท�โร่ที่ยังผว�กับเหตุก�รณ์ที่เพิ่งเกิด หน้�เสียย่ิงกว่�เดิมกับคน

แล้งนำ้�ใจที่ก้�วหนีไปอย่�งไม่ใส่ใจปัญห�ที่ตนทิ้งค้�งไว้

ผีน้อยลอบกลืนนำ้�ล�ยลงในคอตีบตัน เข�ยังตัวสั่นย�มมอง 

เด็กหนุ่มที่นอนจมกองเลือด ไม่รู้ว่�ควรทำ�สิ่งใด ช่วยเหลือยังไง และใน

จงัหวะทีค่ดิว่�ควรเอ่ยปลอบอ�เคเดะอะไรสกัอย่�ง กระเป๋�นกัเรยีนของ

เลนยะกถ็กูโยนเฉยีดตวัเข�ลงข้�งก�ยซ�น�ดะ พร้อมด้วยตวัหมอผสี�วที่

ทิ้งตัวนั่งคุกเข่�ลงข้�งๆ เด็กหนุ่มที่ใกล้ต�ยด้วยสีหน้�นิ่งเฉย

อ�เคเดะเงยหน้�มองเธออย่�งไม่เชื่อส�ยต�ตัวเอง

เลนยะไม่อธิบ�ยอะไร แต่หยิบแผ่นยันต์เปล่�ๆ ขึ้นม�แผ่นหนึ่ง

พร้อมป�กก�พู่กัน และเขียนตัวหนังสือคำ�ว่� ‘ชีวิต’ ลงไปบนยันต์เปล่� 

ก่อนแปะมันลงบนหน้�อกของเด็กหนุ่ม ป�กก็ร่�ยอ�คมแผ่วเบ�

เลอืดที่ไหลเจิง่นองจ�กแผลกว้�งเหมอืนส�ยนำ�้กล�งแผ่นหลงัเริม่

หยุด แต่บ�ดแผลไม่ได้ห�ยไปหรือสม�นตัว ทว่�ก็ทำ�ให้เหล่�วิญญ�ณ

รอบก�ยโล่งใจขึ้น เมื่อลมห�ยใจที่เบ�หวิวจนแทบข�ดห�ยของซ�น�ดะ

กลับม�เป็นปกติ ฟังสมำ่�เสมอ คล้�ยเข�แค่นอนหลับสนิทเท่�นั้น

“เจ้�…”

“นี่ไม่ใช่ก�รรักษ� เป็นแค่ก�รใช้อ�คมหลอกร่�งก�ยว่�ปกติดี 

ทำ�ให้เลือดหยุดไหล ไม่รู้สึกเจ็บ แต่แผลจะไม่สม�น แล้วถ้�ดึงยันต์ออก

ก็เดี้ยงเหมือนเดิม ดังนั้นนี่เป็นแค่ก�รยื้อเวล�ให้รักษ�แผลหรือสำ�รวจ
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อ�ก�รบ�ดเจ็บเบื้องต้น…ที่เหลือก็รอ ผอ.โยโคม�จัดก�รต่อ”

เลนยะอธบิ�ยรวัเร็ว ไม่หยดุรอให้ใครซกัไซ้ แม้แต่อ�เคเดะทีท่ำ�ท่�

จะถ�ม

แต่คว�มคิดว่�จะไม่แยแสกับก�รเป็นเป้�ส�ยต�ต้องมีอันสะดุด 

เมื่อเธอหันไปเจอกินเท็นชิที่หรี่นัยน์ต�คมจ้องเธออยู่ และถ้�เด็กส�ว 

ไม่คดิไปเองละก ็เธอส�บ�นว่�เหน็รอยยิม้พอใจบ�งๆ วบูหนึง่จ�กใบหน้�

รูปสลักที่ไม่ค่อยแสดงคว�มรู้สึกนั้นส่งม�

คว�มหงุดหงิดเล็กๆ ในส�ยต�และท่�ท�งของสุนัขป่�หนุ่มก่อตัว

ขึ้น จนเลนยะต้องรีบว่�

“มองอะไร เอ�มันไปห้องพย�บ�ลสิ”

หลังจากตรวจอาการของเด็กหนุ่มโดยเจ้าปีศาจแห่งป่ากักปีศาจ 

ได้ผลสรปุทีท่ำ�ให้เกอืบทกุคนสบ�ยใจขึน้ เมือ่เสยีงกร๊อบทีฟั่งน่�กงัวลทีส่ดุ

ก่อนหน้�นี้ของเด็กหนุ่ม ไม่ได้เกิดจ�กกระดูกซี่โครงส่วนไหนหักหรือ 

แตกร้�ว แต่เป็นก�รเคลื่อนของกระดูกหัวไหล่เพียงเท่�นั้น

และก�รเอ�มันเข้�ที่เดิมดูไม่ใช่เรื่องใหญ่สำ�หรับสุนัขป่�หนุ่ม แต่

หลังจ�กนี้ห�กดึงยันต์ของเลนยะออก แล้วเด็กหนุ่มกลับม�รู้สึกจริงต�ม

อ�ก�รของตน รับรองได้ว่�มันคงทรม�นจนแทบร้องไม่ออกแน่ๆ

เด็กส�วที่นั่งอยู่บนเตียงทำ�หน้�เบ้ด้วยคว�มแสบเพร�ะใช้สำ�ลีท่ี

อ�บแอลกอฮอล์ชุม่เชด็ต�มแผลทีเ่ป็นรอยบ�ดลกึทีส่ดุบนน่องข�ขว�ด้�น

บน ก่อนเหลอืบต�ไปมองคนเร่ิมเรือ่งทีน่อนหลบัไม่รูอ้โีหน่อเีหน่บนเตยีง

ข้�งๆ ด้วยส�ยต�ขุ่นมัว

เลนยะหวังให้ ผอ.โยโคที่เพิ่งโทร.ต�มและแจ้งเรื่องให้ม�รับตัว 

เด็กหนุ่มจะม�ถึงไวๆ จะได้จัดก�รปัญห�ยุ่งย�กนี่ให้จบเสียที

แต่เหมือนคว�มอดทนของเธอจะหมดก่อน เมื่อนั่งจ้องคู่กรณีอยู ่

ครู่หนึ่ง หมอผีส�วก็คว้�ผ้�ห่มที่พับไว้บนหมอนของตนโยนไปปิดหน้� 

ซ�น�ดะหน้�ต�เฉย ทำ�เอ�ทุกคนสะดุ ้งโหยง โดยเฉพ�ะวิญญ�ณ 
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ท่�นหญิงที่เฝ้�เด็กหนุ่มอย่�งเป็นห่วงอยู่ข้�งๆ เตียงอีกฝั่ง

“เธอเป็นเด็กห้�ขวบเหรอ เดี๋ยวเข�ก็ห�ยใจไม่ออกหรอก” ท�โร่

ท้วงก�รกระทำ�ของยยัตวัแสบก่อนคนแรก แทบเป็นนสิยัประจำ�ตวัไปแล้ว

ที่เข�ต้องคอยติเตือนทันทีหลังเธอทำ�อะไรแย่ๆ 

และกเ็ป็นนสิยัประจำ�ตวัของเจ้�หล่อนเช่นกนัทีจ่ะห�คำ�เถยีงม�แถ

เข�รวดเร็วว่�

“แล้วไอ้เสียงฟืดๆ เหมือนปล�พะง�บป�กใต้ผ้�นั่นมันอะไร”

“ก็คือก�รพย�ย�มห�ท�งห�ยใจ เพร�ะถูกผ้�หน�ๆ ปิดหน้�อยู ่

น่ะสิ!”

ไอ้ก�รกระทำ�ที่เพิ่งช่วยเหลือญ�ติคนเดียวที่มี จนทำ�ให้ทุกคนเริ่ม

เห็นคว�มดีในตัวหมอผีส�วขึ้นม�บ้�งแตกละเอียดไม่เหลือชิ้นดีเมื่อ 

เจ้�หล่อนเหมือนจะฆ�ตกรรมญ�ติของตนอีกรอบ

สนัุขป่�หนุม่ทีอ่ตุส่�ห์แบกซ�น�ดะขึน้ม�ส่งให้ถงึห้องพย�บ�ลต้อง

เดินม�เอ�ผ้�ที่พับหน�ๆ ออกจ�กหน้�ของเด็กหนุ่มให้ ก่อนตวัดส�ยต�

ติดดุกึ่งเอือมระอ�น้อยๆ ให้เด็กส�ว

และน่�แปลกที่ครั้งนี้เลนยะรู้สึกไม่ชอบก�รถูกไอ้ลูกหม�ของตน

ทำ�ท่�ผิดหวังใส่ ทั้งที่ปกติเธอไม่เคยใส่ใจก�รถูกเข�ตำ�หนิหรือต่อว่� แต่

ครั้งนี้อยู่ๆ กลับรู้สึกไม่ชอบใจขึ้นม�เฉยๆ

“เจ้�นีม่นัแย่และไร้ม�รย�ททีส่ดุ” วญิญ�ณหญงิส�วตำ�หนเิลนยะ

หลังค้�งไปครู่กับก�รกระทำ�ของเจ้�หล่อน

“คนอตุส่�ห์ช่วยไม่ให้ต�ย แถมโทร.เรยีกคนม�พ�ไปรกัษ� พร้อม

แบกม�ส่งให้ถึงเตียงนุ่มๆ จะเรื่องม�กอะไรอีก” เลนยะนั่งไขว่ห้�ง 

ปร�ยต�ตำ่� แบะป�กอย่�งรังเกียจขณะมองซ�น�ดะประกอบคำ�พูดตน 

แล้วเอ่ยต่อ “คว�มจริงมนัต้องจ่�ยค่�ทำ�ฉนัเสยีแรง เสยีเวล� เสยีข้�วของ 

ไหนจะบ�ดเจ็บเพิ่มด้วยซำ้�”

“เรื่องยันต์น่ะเข้�ใจ แต่เท่�ที่รู้เจ้�ไม่ใช่คนแบกท่�นซ�น�ดะม�

หรอกนะ” อ�เคเดะเถียง พล�งหันไปมองร่�งสูงสง่�ท่ีปล�ยเตียงของ 
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เลนยะ บ่งบอกว่�ใครกันแน่ที่เสียแรง เสียเวล�ในก�รช่วยเด็กหนุ่มคน

สำ�คัญของเธอ

“ไอ้ลูกหม�ทำ�ก็เหมือนฉันทำ�นั่นแหละ…เจ้�น�ย ลูกน้องก็เหมือน

คนคนเดียวกัน” คนเป็นหมอผีเชิดคอ เอ�คว�มดีเข้�ตัวหน้�ต�เฉย

และนั่นทำ�ให้อ�เคเดะโกรธจนต้องร้องสั่งอย่�งเหลือทน

“อย่�พูดไร้ม�รย�ทเช่นนั้นนะ แล้วรีบปลดผนึกบนปลอกคอสุนัข

ออกจ�กท่�นกินเท็นชิเดี๋ยวนี้เลย!”

“เรือ่งนัน้ห�กพวกข้�ทำ�ได้ กค็งทำ�ไปน�นแล้วละขอรบัท่�นหญงิ”

วญิญ�ณแม่ทพัหญิงตวดัใบหน้�เรยีวไปมองโยชฮิ�ระทนัใด พร้อม

ย่นหัวคิ้วไม่เข้�ใจ

“…เกิดอะไรขึ้น”

“ก็แค่เรื่องผิดพล�ดท�งเทคนิค…นิดหน่อย” ยัยหมอผีตัวดีตอบ

ง่�ยๆ เหมือนไม่ใช่เรื่องส�ระสำ�คัญอะไร แต่นั่นยิ่งทำ�ให้นัยน์ต�สีง�ช้�ง

คู่สวยหรี่เล็ก จ้องมองเธอด้วยคว�มไม่ไว้ใจม�กยิ่งขึ้น

“อะไร…”

“เด็กนั่นทำ�คัมภีร์อะไคอิโตะที่ใช้ผนึกพลังข้�ไหม้ไฟไม่เหลือไป

แล้ว” เสยีงทุม้ลกึจ�กกนิเทน็ชกิล่�วนิง่เรยีบ ก่อนเจ้�เดก็ทีว่่�จะห�คำ�อ้�ง

ม�แถหนีคว�มผิดได้สำ�เร็จ

“ว่�ไงนะ!” คนฟังอทุ�นตกใจเสยีงสงู ก่อนหนัไปดเุดก็ส�วตวัปัญห�

อย่�งเอ�เรื่อง “เจ้�ไม่รู้รึไงว่�คัมภีร์นั่นทำ�ย�ก และห�ย�กขน�ดไหน  

ถึงทำ�ขึ้นม�ใหม่ได้ก็ใช่ว่�จะมีพลังเท่�เดิม แล้วยังท่�น…”

“ฉันห�ท�งเองได้หรอกน่�” เลนยะปัดมือไปม�ดักคอวิญญ�ณ 

ท่�นหญิงคนง�มด้วยท่�ท�งสบ�ยๆ เช่นเดิมจนดูกวนโทสะ

“แล้วทำ�ไมถึงยังเป็นแบบนี้” อ�เคเดะย้อนถ�ม

“ก็ยังไม่ใช่ตอนนี้ไง”

“เจ้�นี่…”

กริ๊ง!
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เสียงกรุ๊งกริ๊งจ�กกระดิ่งเรียกคว�มสนใจให้วิญญ�ณแม่ทัพหญิง

หันไปมองแทนก�รต่อว่�หมอผีส�ว

ในตอนแรกที่อ�เคเดะเห็นกระดิ่งที่ต้นคอของกินเท็นชิ เธอถึงกับ

หันไปค้อนเลนยะอย่�งระอ�นิสัยเสียของเจ้�หล่อน เพร�ะแกล้งใครไม่

แกล้งดันม�แกล้งเจ้�ปีศ�จ บังอ�จเอ�กระดิ่งห้อยคอสุนัขไปห้อยคอเข� 

เด็กส�วคงข่มขู่อะไรไว้สักอย่�ง ปีศ�จที่สูงศักดิ์ถึงยอมใส่กระดิ่งนั่น

แต่เมือ่สงัเกตกระดิง่สเีงนิทีส่่งเสยีงกงัว�นใสจนเหมอืนสะท้อนค้�ง

เนิ่นน�นในหัวม�กกว่�ภ�ยในหู ต�ของเธอก็ถึงกับเบิกกว้�ง จ้องกระดิ่ง

นั้นต�ไม่กะพริบ

กินเท็นชิต้องค่อยๆ ก้มลงดูอย่�งแปลกใจเมื่อรู้สึกว่�วิญญ�ณ 

หญิงส�วมองที่ต้นคอของตนเขม็ง ก่อนเจอไอ้ตัวปัญห�ที่ต้นคอตัวเอง 

เข้� วิน�ทีนั้นใบหน้�คมตึงขึ้นฉับพลัน อย�กจะเอ�หน้�แทรกแผ่นดินหนี

เสียเดี๋ยวนี้ 

เข�ลืมเรื่องกระดิ่งที่ต้นคอของตัวเองสนิท 

กนิเทน็ชปิร�ยมองตวัสร้�งปัญห�ทีท่ำ�ให้เข�ต้องทนข�ยหน้�ห้อย

ของน่�อ�ยนีท้ีต้่นคอ ทว่�เมือ่หนัไปสงัเกตท่�ทขีองวญิญ�ณหญงิส�วอกี

ครัง้ สนัุขป่�หนุม่กลบัพบว่�ดวงต�สงี�ช้�งไม่ได้แสดงถงึคว�มขบขนัหรอื

ดูถูกอย่�งที่นึกไว้

อ�เคเดะร�วกับกำ�ลังพิจ�รณ�กระดิ่งบนคอเข�อย่�งเคร่งเครียด 

จริงจัง ก่อนเอ่ยคำ�ถ�มว่� 

“ท่�นกินเท็นชิ มีอะไรเกิดขึ้นเหรอคะถึงได้กระดิ่งนั่นม�”

เลนยะตวัดหน้�ไปมองอ�เคเดะพร้อมถลึงต�โตฉับพลัน

“ทำ�ไม” กินเท็นชิถ�ม

“ก็นั่นมันกระดิ่ง…”

“ฉันต้องกลับก่อน ผอ.โยโคม�”

เลนยะร้องขดับทสนทน�ตรงหน้� จนทกุคนทีก่ำ�ลงัตัง้ใจฟังต่�งหนั

กลบัไปมองเธอ แต่หมอผสี�วไม่รอให้ใครไขข้อสงสยั และลกุขึน้จ�กเตยีง 
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เดินอย่�งลืมเจ็บตรงไปยังประตูห้องพย�บ�ล และท่ีไม่มีใครค�ดคิดคือ

เมื่อก้�วผ่�นตัวกินเท็นชิ เธอกลับคว้�แขนของเข� และดึงตัวให้เดินต�ม

ออกไปด้วยโดยไม่ถ�มคว�มคิดเห็น

ปฏิกิริย�ที่ไม่ค�ดคิดจ�กหมอผีส�วทำ�ให้เจ้�ปีศ�จนิ่งค้�งไป และ

เผลอปล่อยให้เธอพ�ตัวไปอย่�งง่�ยด�ย ทิ้งให้วิญญ�ณหญิงส�วขมวด

คิว้หรีนั่ยน์ต�จบัพริธุมองต�มพวกเข� ขณะสองผต่ี�งกร็บีก้มศรีษะล�เธอ 

แล้วลอยออกไปจ�กห้องเช่นกัน

แสดงความเป็นเจ้าของชดัเจนเลยนะ...อ�เคเดะอดรำ�พงึในใจไม่ได้

กับปฏิกิริย�ระหว่�งท�ย�ทโซเคนโยกับท่�นเจ้�ปีศ�จเมื่อครู่ ทว่�สิ่งท่ี

ติดใจเธออีกเรื่องคือ

“แม่ส�วน้อยถึงขน�ดยกกระดิ่งนั่นให้คนที่เพิ่งรู้จักกันอย่�งท่�น 

กินเท็นชิเชียวรึ”  

เลนยะทีเ่ดนิออกมานอกอาคารเรยีนแล้วถงึยอมปล่อยแขนกนิเทน็ช ิ

และถอนใจเฮอืกใหญ่ โดยไม่ทนัสงัเกตดวงต�สเีท�เรยีวคมคูห่นึง่ทีจ่บัจ้อง

ตนม�ตลอดท�งตั้งแต่ในห้องพย�บ�ล

“ทำ�ไมต้องรีบ”

คำ�ถ�มเคร่งขรมึจ�กด้�นหลงัทำ�ให้คนเป็นหมอผลีอบกลอกต�ขึน้

ข้�งบน รู้แน่ว่�เข�ไม่ได้ถ�มเพร�ะไม่รู้คำ�ตอบ แต่ถ�มเพร�ะจงใจกดดัน

เธอ กระนั้นเธอก็ตอบนิ่งเฉย

“อย�กให้มนษุย์ม�เหน็ตวัเองเพิม่อกีรึไง ถ้� ผอ.โยโคม� คงไม่ได้

ม�แค่คนเดียว แต่ต้องมีคนม�เพิ่มด้วยเพื่อจัดก�รกับแผลเจ้�นั่น”

“แล้วคดิว่�วญิญ�ณท่�นหญงิกบัเดก็หนุม่นัน่ จะไม่พดูเรือ่งข้�กบั 

ผอ.โยโคของเจ้�รึไง” 

ครั้งนี้เลนยะปร�ยห�งต�ม�มองคนด้�นหลังวูบหนึ่ง

“กถ้็�แกอย�กโชว์ตวัม�กนกั กเ็ชญิกลบัไปทีเ่ดมิแล้วกนั…ไปอยูก่บั

เจ้�พวกนั้นเลยก็ได้ ดูท่�ยัยท่�นหญิงนั่นคงกระเสือกกระสนรีบห�คัมภีร์
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แก้อ�คมให้แกจนต�ลีต�เหลือกอยู่หรอก”

คำ�ตอบของตัวปัญห�รอบนี้ทำ�ให้กินเท็นชินิ่งเงียบไป และคว�ม

เงียบที่กินเวล�หล�ยช่วงกว่�ปกติก็ทำ�ให้เลนยะหันหลังไปมองไอ้ลูกหม�

ของเธออีกครั้งอย่�งเสียไม่ได้ ก่อนจะสะดุดกับนัยน์ต�สีเท�จริงจังท่ี 

คล้�ยกำ�ลังโกรธ แต่ประก�ยแสงกลับดูจ�งและนิ่งเกินกว่�จะเป็นคว�ม

โกรธ…มนัเหมอืนอยูก่ำ�้กึง่ระหว่�งโกรธกบัเศร้� หรอือะไรสกัอย่�งทีท่ำ�ให้

เธอโหวงๆ ในอกวูบหนึ่งตอนหันไปเจอ

ทว่�วนิ�ทต่ีอม�นยัน์ต�คูค่มสวยนัน่กก็ลบัม�นิง่เยน็ช�เช่นเดมิ ซำ�้

ร่�งสูงสง่�ยังเปลี่ยนเรื่องเสียเฉยๆ ว่�

“เอ�มือซ้�ยม�ดูซิ”

เลนยะได้แต่ยืนงงไปทันทีกับสิ่งที่สุนัขป่�หนุ่มเอ่ยสั่ง จนกินเท็นชิ

ต้องก้�วเข้�ห�อย่�งรำ�ค�ญใจ แล้วคว้�มอืซ้�ยทีเ่พิง่พนัแผลเสรจ็แต่ยงัมี

เลือดซึมอยู่ตลอดเวล�ของเลนยะขึ้นม�ดูเอง

“เป็นไงบ้�งขอรับ” โยชิฮ�ระถ�มขึ้นทันทีหลังเห็นสุนัขป่�หนุ่ม

สำ�รวจมือของเลนยะ

“แค่คำ�ส�ปอ่อนๆ…อ�คมที่คลุมทับอ�คมจิตอัคคีนั่นคงเป็น 

คำ�ส�ป” กินเท็นชิตอบ ก่อนเงยหน้�ม�มองเด็กส�วใหม่ “เป็นหมอผี แต่

ไม่รูจ้กัสงัเกตเรือ่งพวกนี้ให้ด ีเจ้�นีม่นัไม่รู้จกัดแูลตวัเองกว่�ทีข้่�คดิไว้อกี

นะ”

จบคำ�กอ็ดสำ�รวจแผลทัว่ตวัเดก็ส�วอย่�งปลงอนจิจงัไม่ได้ วนันีถ้้�

เข�ม�กนัด�บง้�วของซ�น�ดะไม่ทนั เลนยะกค็งบ�ดเจบ็กว่�นี ้เพร�ะแม้

เด็กหนุ่มจะไม่ได้หม�ยชีวิตเธอ แต่ไม่ใช่ว่�ไม่เอ�ถึงบ�ดเจ็บส�หัส และ

แม้เธอจะเล่นละครตบต�เด็กหนุ่มเพื่อกะเล่นง�นเข� แต่ไม่มีอะไร 

รับประกันว่�จะหลบด�บง้�วพ้นอยู่ดี

ก�รถูกตำ�หนิทำ�ให้หมอผีส�วชักหัวคิ้วชนกันอย่�งไม่สบอ�รมณ์ 

ก่อนเธอจะชกัมอืกลบัทนัท ีและเกดิคว�มรู้สกึอย�กต่อต้�นขึน้ม�ฉบัพลนั

“เรื่องมือนี่ฉันจัดก�รเองได้ แกวุ่นกับปัญห�ตัวเองอย่�งเดียวไป
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เถอะ” 

สุนัขป่�หนุ่มยืนนิ่ง มองเด็กส�วตรงหน้� โดยปกติเข�คงโมโห 

คำ�พูดร้�ยก�จของเธอไปแล้ว แต่คร้ังนี้กลับเพียงระบ�ยลมห�ยใจ เมื่อ

เพิ่งรู้ว่�เด็กส�วคนนี้ห่�งไกลก�รอยู่ใกล้คนปกติม�กขน�ดไหน รวมท้ัง

ต้องคอยดแูลตวัเอง และทิง้ระยะห่�งกบัทกุคนเพร�ะง�น อยูค่นเดยีวม�

จนเคยชิน เธอแทบเหมือนเด็กที่ไม่รู้ว่�ควรปฏิบัติกับคนรอบข้�งยังไง  

ดังนั้นเข�ไม่รู้ว่�ควรโกรธเธอไปเพื่ออะไร

สนัุขป่�หนุม่เอือ้มมอืจะคว้�มอืซ้�ยของเลนยะอกี แต่ครัง้นีเ้ดก็ส�ว

รู้ทัน จึงรีบเลื่อนมือหนีได้ทัน

กนิเทน็ชสิดูห�ยใจลกึทำ�คว�มเข้�ใจกบัเดก็ส�วอกีครัง้ และพดูขึน้

“ส่งมอืซ้�ยม�” นำ�้เสยีงเรยีบเยน็ออกคำ�สัง่ และก้�วม�เตรยีมจบั

มือเจ้�หล่อนไว้ แต่ยัยตัวดีกลับถอยหลัง และยกมือซ้�ยตนขึ้นเหนือหัว

แทน

เจ้าเด็กนี่!

“ข้�บอกใหส้ง่มอืซ้�ยม�” สนุัขป�่หนุ่มเริม่ดขุึ้น พร้อมเดินต�มม�

ไม่ลดละ ขณะเลนยะก็เริ่มถอยเท้�วนหนี ไปซ้�ยทีขว�ที และซ่อนมือตน

ไว้ข้�งหลังเหมือนเด็กหวงของเล่น

เล่นไล่จบักนัรึไง...ท�โร่อดคดิในใจไม่ได้ เมือ่เหน็ภ�พตรงหน้� ไม่รู้

ควรตลกหรือระอ�พฤติกรรมเจ้�หล่อนดี

“อย่�ยุง่ม�กได้ไหม มอืฉนั ฉนัจัดก�รเองได้หรอกน่�” เมือ่แค่ก�ร

เดินหนีไม่ได้ผล เลนยะก็ต้องโต้ตอบกลับไปเสียงฉุน

“แล้วทำ�ไมไม่จัดก�รสักทีล่ะ”

“กฉ็นัไม่ใช่ปีศ�จทีจ่ะห�ส�เหตมุนัได้ปุบ๊ป๊ับเดีย๋วนัน้นีห่ว่� และฉนั

กจ็ดัก�รเรือ่งตวัเองม�คนเดยีวได้ตลอด ดงันัน้ไม่ต้องพึง่แกหรอืใครกไ็ด้”

คว�มเงียบเริ่มโรยตัวรอบบริเวณ ร่�งสูงใหญ่ที่กำ�ลังก้�วต�ม 

หยุดนิ่ง พร้อมดวงต�สีเท�แสนเย็นช�ก็อ่อนลงอย่�งเห็นได้ชัด ก่อนเข�

จะเปรยร�บเรียบขึ้นใหม่
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“อย่�พดูเหมอืนว่�ตอนนีเ้จ้�อยูค่นเดยีวในโลก แล้วไม่มีใครสนใจ”

“ก็ฉันจัดก�รทุกอย่�งด้วยตัวเองคนเดียวม�ตั้งแต่ก่อนหน้�แกจะ

โผล่ม� ฉนักแ็ค่ทำ�เหมอืนปกตทิีท่ำ�ม�กแ็ค่นัน้…แกสปิระหล�ด ปกตขิน�ด

บังคับให้ช่วยยังแทบไม่อย�กขยับ เล่นตัวจนฉันขี้เกียจจะสั่ง อยู่ๆ เกิดจะ

ม�สนใจแผลที่ไม่ได้ทำ�ให้ถึงต�ยของฉันทำ�ไมนักหน�”

“เพร�ะครั้งนี้ข้�ไม่ได้ถูกบังคับไง”  

คำ�ตอบเฉียบตรงจ�กเจ้�ปีศ�จทำ�ให้เลนยะนิ่งงันไป ก่อนเธอจะ

เลื่อนกลับไปมองนัยน์ต�สีเท� และครั้งนี้เธอพบว่�ส�ยต�ของเข�ไม่ได้ดู

ห่�งเหนิเหมอืนแต่ก่อน ทว่�มแีต่คว�มจรงิจงั จนวบูหนึง่รูส้กึว่�ตนถกูเข�

ห่วงจริงๆ เป็นครั้งแรก

“และเจ้�เป็นคนบอกเองว่�ยังไงพวกเร�ก็ต้องติดแหง็กกันแบบนี้

ไปอกีน�น” กนิเทน็ชเิปรยขึน้ใหม่เนบิช้� “เพร�ะแบบนัน้ไม่ว่�จะชอบหรอื

ไม่ ข้�กต้็องไว้ใจเจ้�…ซึง่นัน่หม�ยคว�มว่�เจ้�เองกต้็องหดัไว้ใจข้�เช่นกนั”

จบคำ� มือเรียวแข็งแรงก็ถูกยื่นม�เบื้องหน้�เลนยะ ซึ่งเด็กส�วที่

คล�ยหัวคิ้วลงไปม�กหลังฟังสิ่งที่เข�พูดก็จ้องมองมันวูบหนึ่ง ขณะเริ่ม

เรียนรู้ว่�ท่�ท�งเช่นนั้นหม�ยถึงอะไร…ก�รช่วยเหลือ

ครั้งนี้เลนยะยอมส่งมือซ้�ยให้เข�อย่�งง่�ยด�ย และได้ก�ร

ตอบแทนเป็นแรงกระชับอุ่นๆ กับเสียงทุ้มตำ่�เหนือศีรษะ

“และเรื่องอยู่คนเดียวน่ะ คิดให้ดีก่อนจะพูดดีกว่� เพร�ะถึงยังไง

เจ้�กย็งัมโียชฮิ�ระกบัท�โร่ แล้วอกีอย่�งตอนนีก้ย็งัม…ี!” สนุขัป่�หนุม่รบี

กลืนถ้อยคำ�ช่วงท้�ยลงคอ ก่อนตัวเองจะเผลอพลั้งป�กพูดอะไรแปลกๆ 

ออกไป แต่ส�ยไปแล้วเพร�ะคนหูดีได้ยินเสียก่อน

“มีอะไร” เลนยะเงยหน้� ถ�มอย่�งใคร่รู้ทันใด

กินเท็นชิเงียบ ไม่ยอมตอบ

“มีอะไร” เธอหรี่ต�ถ�มยำ้� 

ไม่มคีำ�ตอบจ�กสนุขัป่�หนุม่เช่นเคย เข�ทำ�เป็นไม่ได้ยนิ และยกมอื

ซ้�ยของเลนยะขึน้ม� แตะมนัทีห่น้�ผ�กของตนตรงตร�สญัลกัษณ์ พล�ง
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หลบัต�ลง ค้�งไว้เช่นนัน้ ก่อนพมึพำ�คำ�ศกัดิส์ทิธิเ์พือ่แก้คำ�ส�ปแทน ปล่อย

ให้คนถูกรักษ�มองต�มอย่�งสงสัยไม่เลิกร�

เมื่อสิ้นเสียงสวดแผ่วเบ� มือซ้�ยของเลนยะที่มีเลือดซึมม�ตลอด

กเ็ริม่รูส้กึถงึคว�มชืน้น้อยลง แผลต้องคำ�ส�ปกลบักล�ยเป็นแผลธรรมด� 

ไม่ส่งกลิ่นเลือดม�กเท่�ก่อนหน้�แล้ว

โชคดทีีอ่ย่�งน้อยพลงัทีเ่หลอืของเข�ยงัพอทำ�ล�ยคำ�ส�ปอ่อนๆ นี้

ได้

“พอท ีตกลงแล้วมอีะไร” เลนยะชกัมอืออกและเริม่โวยใส่กนิเทน็ชิ

อีก เมื่อไม่ได้คำ�ตอบต�มต้องก�รสักที

สุนัขป่�หนุ่มลืมต�มองเด็กส�วด้วยท่�ท�งเคร่งขรึม ก่อนว่�

“ถ้�ข้�บอกเจ้�แล้ว แล้วเจ้�จะบอกเรือ่งกระดิง่ทีต้่นคอข้�รเึปล่�…

รวมถึงปลอกคอสุนัขนี่ด้วย”

ข้อแลกเปลี่ยนที่ไม่ค�ดคิดทำ�ให้เลนยะชะงักไปทันที และสุดท้�ย

ก็พึมพำ�ตัดปัญห�แทนเองว่�

“…เออ ไม่รู้ก็ได้”

“ก็ดี” นำ้�เสียงเย็นๆ เอ่ยรับ

แต่ก่อนเลนยะจะหมุนตัวเดินออกไปพร้อมก�รบ่นเป็นหมีกินผ้ึงท่ี

ไม่ได้รูอ้ะไรทีอ่ย�กรู้ กนิเทน็ชทิีม่องต�มหลงัของเธอ และได้ลองทบทวน

เรื่องร�วของวันนี้ โดยเฉพ�ะช่วงหลังเหตุก�รณ์ที่เลนยะกับซ�น�ดะสู้กัน

จบแล้ว สุนัขป่�หนุ่มก็รู้สึกว่�ควรเอ่ยคำ�คำ�นี้กับเด็กส�วตรงหน้�

“วันนี้ทำ�ได้ดีแล้ว”

“ห�?” หมอผสี�วหนัหลงัม�เลกิคิว้ข้�งหนึง่ แปลกใจกบัสิง่ที่ได้ยนิ 

และไม่เข้�ใจว่�มันหม�ยถึงเรื่องอะไร

“ที่ช่วยเด็กหนุ่มนั่น” กินเท็นชิต่อถ้อยคำ�ของตน เมื่อเห็นสีหน้�

งุนงงชัดเจนจ�กเธอ

“แล้วไง ทำ�แล้วฉันก็โดนด่�อยู่ดี” เลนยะว่�อย่�งไม่สบอ�รมณ์ 

พล�งนึกถึงในห้องพย�บ�ลที่ทุกคนรุมห่วงแต่เด็กหนุ่ม แล้วหันม�ต่อว่�
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เธอเรื่องแกล้งเข�…ถึงเธอจะเป็นคนเอ�ผ้�ห่มไปปิดหน้�เจ้�นั่นเพร�ะ

คว�มหมั่นไส้เองก็เถอะ

โดนด่างัน้หรอื...กนิเทน็ชจ้ิองมองเดก็ตรงหน้� แล้วคดิต�มสิง่ทีเ่ธอ

บ่น  

คว�มจริงเรื่องครั้งนี้ห�กมองอีกด้�น สำ�หรับเข�มันก็เหมือนแค่

เด็กทะเล�ะกัน ต่�งคนต่�งใช้คว�มเอ�แต่ใจหำ้�หั่นคู่ต่อสู้เพื่อชัยชนะ 

คว�มโกรธ คว�มไม่ได้ดั่งใจ และเมื่อเด็กทะเล�ะกัน เพียงไม่น�นก็จะ

คืนดีกัน ซึ่งฝ่�ยไหนที่เป็นฝ่�ยยอมก่อน หรือทำ�ดีกับอีกฝ่�ยก่อน เหมือน

ที่เลนยะช่วยซ�น�ดะ ฝ่�ยนั้นก็ควรจะได้รับคำ�ชมสินะ

และก�รเอ่ยชมเด็กสักคนที่ทำ�ดีนี่ก็คงเป็น…

“เก่งม�ก”

เลนยะชะงกันิง่กบัประโยคสัน้ๆ จ�กเสยีงทุม้ลกึทีค่รัง้นีฟั้งนุม่นวล

กว่�ที่ผ่�นม� ซึ่งเข�ก็สำ�ทับม�อีกครั้งว่�

“วันนี้เจ้�เก่งม�ก”

เป็นปกติเธอคงหัวเร�ะเย�ะ และล้อเลียนคู่สนทน�กับคำ�ชม 

น่�อ�ยนั่น แต่วิน�ทีแรกที่ตนได้รับคำ�ชมจ�กเข� คนเป็นหมอผีอดจะ

ยอมรับไม่ได้…ว่�มันรู้สึกดีใจขึ้นม�นิดหน่อยจริงๆ แฮะ
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ต�านานเมือง

เด็กหญิงตัวเล็กๆ ยืนชะเง้อคอเหมือนมองหาใครสักคนด้วย

ท่�ท�งร้อนรนนิดๆ จนหล�ยคนที่เดินผ่�นเธออดเอ็นดูเพร�ะคว�มน่�รัก

จ�กท่�ท�งเกินวัยที่แสดงออกม�ไม่ได้ ขณะแปลกใจไปพร้อมกันที่เห็น

เด็กซึ่งไม่น่�จะเกินชั้นประถมสองคนนี้อยู ่หน้�ประตูรั้วโรงเรียนของ

นักเรียนระดับมัธยมของโรงเรียนเอกชนโยโค 

ห�กแม้ตกเป็นเป้�ส�ยต� แต่ผมสีนำ้�ต�ลเข้มมัดแกละสองข้�งก็

สะบัดไปม�ต�มหัวเล็กๆ ของเธอที่มองซ้�ยขว�เป็นพักๆ ร�วกับห�ใคร

คนหนึ่งในกลุ่มนักเรียนรุ่นพี่ที่เดินผ่�นไปม�อย่�งกระวนกระว�ย

ดวงหน้�ใสๆ เริ่มบูดบึ้งขึ้นเรื่อยๆ กับเวล�ที่เดินไปข้�งหน้� ทว่�

ใครคนนั้นกลับไม่ปร�กฏตัว จนเธอใกล้ถอดใจ แต่ก่อนท่ีร่�งเล็กๆ จะ 

ล้มเลิกคว�มคิด คนที่เธอต้องก�รพบก็ก้�วปะปนม�กับเหล่�นักเรียน 

โยโคคนอื่นๆ อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล

ดวงต�กลมโตมองต�มเป้�หม�ย ซึ่งเป็นเด็กส�วรูปร่�งสูง มัดผม

สีนำ้�ต�ลประบ่�เป็นกระจุกห�งม้�สั้นๆ พร้อมสวมแว่นต�กลมโตกำ�ลัง

เดินตรงม�เพื่อเข้�ตัวโรงเรียน
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“ม�แล้วๆๆ!” เด็กน้อยเบิกต�โตด้วยคว�มดีใจอย่�งถึงที่สุด ทั้ง 

ตื่นเต้นและแอบหวั่นกลัวน้อยๆ ทว่�ก็รวบรวมแรงฮึด แล้ววิ่งไปห�คนที่

รอม�น�นทันใด แต่ด้วยคว�มซุ่มซ่�มต�มประส�เด็ก แทนที่จะได้เข้�ไป

ห�คนที่รอม�ร่วมชั่วโมงดีๆ กลับกล�ยเป็นสะดุดพื้น และ…

ตุบ!

เลนยะหยุดฝีเท้�กึก เมื่ออยู่ดีๆ มีเด็กที่ไหนไม่รู้ม�ล้มหน้�คะมำ�

อยู่แทบเท้�ตน ขน�ดผีน้อยที่ลอยอยู่ข้�งๆ ยังเผลอสะดุ้งตกใจ

ทว่�หมอผสี�วกเ็พยีงก้มมองเดก็น้อยบนพืน้วบูเดยีว และก้�วข้�ม

ร่�งเล็กไปอย่�งไม่แยแส

“ดะ…เดี๋ยว เดี๋ยว รอหนูก่อน!” เด็กหญิงรีบยกใบหน้�ที่ลงไปจูบ

ดนิขึน้ม�รวดเรว็ แล้วหนัไปร้องต�มหลงัคนทีอ่ตุส่�ห์ยนืรอจนข�แขง็ แต่

ดันไม่สนใจเธอสักนิด

แต่เสียงเล็กๆ คงไม่มีคว�มหม�ยสำ�หรับเลนยะ เพร�ะเธอยังเดิน

ต่อ ทำ�หูทวนลมขณะท�โร่ได้แค่หันไปมองเด็กหญิงที่เริ่มหน้�เสีย แสดง

ท่�ท�งเหมือนไม่เชื่อว่�จะเจอคนแล้งนำ้�ใจขน�ดนี้ในโลก

แต่ท�โร่กต้็องแปลกใจ เมือ่เธอรบีลกุขึน้ วิง่ต�มเข้�ม�ในโรงเรยีน

หลังนั่งช็อกไปเพียงครู่เดียว

“รอก่อนสิ!” เด็กน้อยร้องต�มเสียงดัง 

“นี่เลนยะ หยุดฟังเข�หน่อยสิ” ท�โร่เริ่มเห็นใจเด็กผู้หญิงท่ีวิ่ง 

กระหืดกระหอบไล่หลังพวกเข�ม� แต่เหมือนข�สั้นๆ จะไม่มีโอก�สทัน

ข�ย�วๆ ของหมอผีส�วที่เดินเร็วหนีเข้�ม�ในฝูงนักเรียนคนอื่นๆ ได้เลย

ซึง่ชัว่วนิ�ทหีนึง่ท�โร่ต้องยอมรบัเลยว่�มนัเหมอืนเข�กำ�ลงัดสูภ�พ

ตัวเองเมื่อครึ่งปีที่แล้ว ตอนที่ร้องขอไปอยู่กับเลนยะไม่มีผิด 

แต่เลนยะก็หันม�ตอบหน้�นิ่งสั้นๆ ว่�

“ฉันเกลียดเด็ก” 

ขอเหตุผลที่มนุษย์ปกติควรจะตอบหน่อยได้ไหม!

เด็กน้อยที่วิ่งจนหมดแรงมองต�มหลังของคนที่ยังไม่สนใจเธอ ซำ้�



B  1 3  s . t   383

ยังเดินห่�งออกไปเรื่อยๆ เกือบถึงอ�ค�รเรียน จนเธอต้องตัดสินใจใช้

ไม้ต�ยสุดท้�ย ตะโกนลั่น

“ขอร้องช่วยหยุดที หนูมีปีศ�จม�ให้พี่ไปจัดก�รนะ!”

ส�ยต�ทุกคู่หันขวับม�มองเด็กหญิงตัวเล็กทันใด และเหมือนจะ

ได้ยินเสียงในหัวพวกเข�ถ�มขึ้นพร้อมกันทันทีว่� ‘อะไรนะ!’

เลนยะหยุดเท้�กึก สะบัดหน้�กลับไปมองร่�งเล็กๆ ที่กำ�ลังห�ยใจ

หอบจ�กคว�มเหนื่อยและหมุนก�ยเดินตรงรี่ม�ห�คนอ่อนวัยกว่�จน 

อีกฝ่�ยสะดุ้งโหยง รู้สึกผิดขึ้นม�ทันทีที่ตะโกนแบบนั้นออกไป และเผลอ

ถดตัวหนีเล็กน้อยตอนเด็กส�วร่�งสูงนั่งลงตรงหน้� 

แต่เดก็หญงิกต้็องตกใจปนสบัสน เมือ่อยู่ๆ  คนตรงหน้�กด็งึตวัเธอ

ไปกอดแนบอกท่�มกล�งส�ยต�หล�ยสบิคู ่พร้อมว่�ขึน้ด้วยนำ�้เสยีงปลอบ

ประโลมจนเธอแข็งนิ่งไปทั้งตัว

“อ�ค�เนะจังคงฝันร้�ยเรือ่งเมือ่คนืสนิะ พีข่อโทษนะที่ไม่ยอมนอน

เป็นเพื่อนเธอ แต่พี่ก็บอกแล้วนะว่�อย่�ดูร�ยก�รน่�กลัวๆ แบบนั้นน่ะ”

หา!?...ท�โร่ขนลุกเกรียวกับก�รกระทำ�และสิ่งท่ีเลนยะพูด โดย

เฉพ�ะนำ้�เสียงหว�นหยดที่เจ้�หล่อนใช้

แต่เพียงประโยคบอกเล่�ประโยคเดียวก็หยุดทุกร่�งที่กำ�ลังมุงดู

พวกเธอได้ชะงักงัน และสล�ยคว�มข้องใจของฝูงนักเรียนม�กม�ยได้

เกือบจะทันที

และเมื่อแน่ใจว่�ไม่มีใครสนใจดร�ม�เล็กๆ ระหว่�งพี่น้อง (จอม

ปลอม) แล้ว นัยน์ต�สีนำ้�เงินหลังกรอบแว่นก็ปร�ยตำ่�ยังเด็กในอ้อมแขน 

และจ�กมือท่ีโอบร่�งเลก็กว่�ไว้กเ็ปลีย่นม�กำ�ทีห่ลงัคอเสือ้ แล้วดงึเดก็น้อย

ออกจ�กตัวฉับไวจนเกือบเป็นกระช�ก และกระซิบขู่เสียงตำ่�ใส่หน้� 

คนอ่อนวัยกว่�ทันใด

“ตะกี้หล่อนว่�ไงนะ”

เด็กหญิงอ้�ป�กค้�ง จ�กนำ้�เสียงอ่อนโยนปลอบใจร�วกับพี่ส�ว 

แสนด ีกลับกล�ยเป็นคำ�ถ�มเหี้ยมกดดัน จนคนฟังรู้สึกเย็นวูบทั่วสันหลัง 
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ถงึเธอจะเตรยีมใจม�แล้ว แต่กไ็ม่คดิว่�อกีฝ่�ยจะดนู่�กลวั และเล่นละคร

ตลบตะแลงตีสองหน้�ได้ไวขน�ดนี้ 

“นะ…หนูบอกว่�มีปีศ�จให้พะ…พี่ไปจัดก�รให้” เธอตอบคำ�ถ�ม

เสียงตะกุกตะกัก ซำ้�เมื่อเจอนัยน์ต�สีนำ้�เงินแปลกต�หลังกรอบแว่นจ้อง

เขม็งม�จ�กในมมุทีส่งูกว่� ร�วกบัมองสตัว์ทีต่ำ�่ต้อยไร้ค่� ใบหน้�เดก็หญงิ 

ยิ่งถอดสี 

หมอผีส�วขมวดคิ้วอย่�งไม่พอใจยิ่งกว่�เดิม พร้อมกระซิบคำ�ร�ม

ตำ่�

“ไร้ส�ระ ไม่มีปีศ�จหรือผีบ้�บออะไรในโลกทั้งนั้น”

“ตะ…แต่พี่เป็นหมอผี”

“ไม่ใช่” เลนยะปฏิเสธเฉียบ ทว่�ก็ไม่คิดปล่อยปริศน�สำ�คัญให้

หลุดมือไป “ไปเอ�เรื่องพรรค์นั้นม�จ�กไหน”

“คุณคร…ูหนแูอบได้ยนิพวกคณุครพูดูกนัว่�มนีกัเรยีน ม.ปล�ยทีน่ี่

เป็นหมอผี แล้วหนูก็สืบจนรู้ว่�เป็นพี่…และแค่เห็นหนูก็รู้ว่�พี่ต้องเก่งม�ก

แน่ๆ เลย” เด็กน้อยใส่บทเยินยอต่อในตอนท้�ยเอ�ใจคนตรงหน้� จน 

ท�โร่อดมองเธอด้วยสหีน้�แหยๆ ไม่ได้ เพร�ะไอ้บทพดูประเภทนีเ้ข�เคย

ใช้กับเลนยะม�แล้ว ซึ่งแน่นอนว่�มันไม่ได้ผล

และนัยน์ต�สีนำ้�เงินว�วโรจน์อย่�งน่�กลัวม�กขึ้นกับสิ่งท่ีได้ฟัง 

ก่อนสวนอย่�งดุดันกลับไปว่�

“โกหก”

ถงึเธอจะอ�ศยัเรือ่งข่�วลอืในก�รสร้�งเครดติและสร้�งฐ�นลกูค้�

ให้ตนในง�นปร�บผี แต่เธอไม่ใช่พวกทำ�ง�นในที่แจ้งที่คนจะม�รู้จัก

หน้�ต� จนใครก็เดินดุ่มๆ ม�ว่�จ้�งกันได้ง่�ยๆ เพร�ะถึงยังไงเสียเธอก็

ยังมีหน้�ฉ�กอีกด้�นที่ต้องแสดงอยู่ ง�นเธอจึงเป็นกึ่งคว�มลับ

ทุกง�นเธอจะอ�ศัยน�ยหน้�รับม�ให้ ถ้�จะพูดให้ถูกก็คือผู้จ้�งคน

ประจำ� ซึ่งปัจจุบันคือ ผอ.โยโค โดยไม่มีก�รบอกข้อมูลส่วนตัวให้ผู้จ้�ง

ร�ยย่อยรู้ เธอจะแค่ไปทำ�ง�น รับค่�จ้�ง และกลับม� หรือต่อให้พวกเข�
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รูก้จ็ะไม่มกี�รแพร่งพร�ยออกไป เหมอืนทีต่�เฒ่�อเิคดะ โยรจุเิมะไม่เคย

บอกเรื่องเธอแก่คนในครอบครัวตนแม้แต่คนเดียว มิหนำ�ซำ้�เธอไม่ได ้

รับง�นไปทั่ว แต่คัดง�นประเภทที่เห็นว่�คุ้มและไม่เสี่ยงเกินไปเท่�นั้น  

ดงัน้ันมนัย�กทีเ่ร่ืองของเธอจะกระจ�ยกว้�งจนคนม�นัง่พดูถงึเหมอืนข่�ว

ด�ร�ต้ังท้องได้ หรอืต่อให้เร่ืองของเธอกล�ยเป็นข่�วลอืในวงกว้�งได้จรงิ 

เจ้�เด็กตรงหน้�ก็ไม่มีท�งรู้จักหน้�ต�เธอแน่นอน 

เด็กนี่โกหกอย่�งไม่ต้องสงสัย 

“ไปให้พ้นซะ” เลนยะไล่ซำ้� และปล่อยหลังคอเสื้ออีกฝ่�ย ก่อน 

ลุกขึ้นยืน 

“ตะ…แต่ว่�…อะ…อ�จมคีนต�ยเลยนะ…” เดก็หญงิที่ได้แต่นัง่แหมะ

กับพื้น เงยหน้�ขึ้นมองต�มด้วยดวงต�คู่โตที่เริ่มสั่นไหวพอๆ กับถ้อยคำ�

ของตนที่เอ่ยออกไป 

“งัน้กหั็ดเรียนรู้ทีจ่ะทำ�ใจซะส”ิ เธอตดัเยือ่ใยอย่�งไม่ปร�นทีิง้ท้�ย

เดก็น้อยได้แต่นัง่อ้�ป�กน้อยๆ แขง็นิง่เหมอืนถกูส�ป ไม่ค�ดคดิถงึ

ก�รผลักไสร้�ยก�จ และก�รปฏิบัติเหมือนคนไร้หัวใจของคนที่หวังพึ่ง…

ทั้งๆ ที่เห็นว่�เธอเป็นแค่เด็ก ทั้งๆ ที่บอกชัดว่�อ�จมีคนต�ยแท้ๆ…

มือเล็กๆ ที่ว�งอยู่บนพื้นเริ่มกำ�แน่น ใบหน้�น่�รักก็ขบมุมป�กตน

จนเจ็บ ทว่�ในจังหวะที่เลนยะจะหมุนตัวเดินออกไป เด็กน้อยที่เหมือนนั่ง

สิน้หวงัอยูก่ก็ระโจนไปเก�ะข�หมอผสี�วทัง้ตวั และตดิหนบึเป็นตุก๊แกทัง้

แบบนั้น พร้อมร้องไห้ผสมร้องโวยว�ยไปด้วยทันที

“ขอร้องละ หนูโดนทุกคนว่�ว่�ไร้ส�ระ ไม่เชื่อจนไม่รู้จะทำ�ยังไง

แล้ว ยงัไงกช่็วยเหน็ใจหนเูถอะ ตอนนีค้ว�มหวงัอยูท่ีพ่ีส่�วคนเดยีว ไม่งัน้

ต้องต�ยแน่ๆ เลย อย่�ปฏิเสธหนูเลยนะ หนูขอร้อง!”

“เฮ้ย! บ้�ไปแล้วรึไง! ปล่อยฉัน บอกให้ปล่อยไง ปล่อยสิไอ้เด็ก

บ้�!”

เลนยะตะคอกกร้�วสู้เสียงของเด็กที่กำ�ลังร้องโวยว�ย ไม่สนใจ

รักษ�ภ�พลักษณ์อีก พล�งสลัดข�ที่โดนเก�ะเหมือนปลิงไล่ไปด้วย จน
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กล�ยเป็นภ�พที่ทั้งน่�สงส�รและน่�ตลกจนขำ�ไม่ออก เรียกส�ยต�ของ

คนรอบตัวให้กลับม�มองที่พวกเธออีกครั้ง

ท�โร่เองกไ็ด้แต่ลอยดเูหตกุ�รณ์อธบิ�ยย�กตรงหน้�ด้วยคว�มอึง้

ตะลึง เมื่อไม่ค�ดคิดว่�เด็กน้อยคนนี้จะกล้�ห�ญขน�ดกระโดดเก�ะข� 

ยัยอสูรใจยักษ์นี่ชนิดทุ่มหมดตัว ไม่สนทั้งเรื่องอ�จต้องเจ็บตัว ส�ยต�คน

รอบข้�ง หรือย�งอ�ยใดๆ ของตัวเอง

ยัยเด็กนี่แสบใช่เล่นเลย!

แต่ก่อนจะมกี�รก่อคดทีำ�ร้�ยเดก็กล�งทีส่�ธ�รณะ เสยีงใจดเีสยีง

หนึ่งก็ดังขึ้น

“ทำ�อะไรน่ะโซเคนโยคุง”

เลนยะที่กำ�ลังงัดเด็กที่อยู่ตรงข�ขว� และกำ�ลังร้องสบถไปด้วย

เงียบกริบ ขณะเด็กน้อยที่ร้องโวยว�ยนำ้�หูนำ้�ต�ไหลก็หยุดร้องไปพร้อม

กัน ก่อนทั้งสองจะหันหน้�ไปยังเจ้�ของคำ�ทักท�ย

ผอ.โยโคยืนไขว้มือไว้ข้�งหลัง ดูเหตุก�รณ์ตรงหน้�ต�ปริบๆ ด้�น

ข้�งร่�งอ้วนๆ คอืซ�น�ดะทีย่่นหวัคิว้ หร่ีต�มองเลนยะด้วยคว�มแปลกใจ

ปนสมเพชชดัเจน ก่อนเลือ่นดวงต�สดีำ�ม�มองเดก็ผูห้ญงิตวัเลก็ทีย่งัเก�ะ

ข�หมอผีส�วพล�งถ�ม

“นัน่น้องส�วหรอืลกูเธอ” เข�อดคดิถงึหน้�ของกนิเทน็ชเิมือ่พดูถงึ

ลูกไม่ได้

เลนยะเดินล�กข�ที่ยังมีคนเก�ะอยู่ม�ห�เด็กหนุ่มแทบจะทันที 

พร้อมกระซิบเสียงตำ่�ใส่หน้�เข�

“พอห�ยแล้วกป็�กดีใหญ่เลยนะไอ้ท่�ม�ก อย่�งงีฉ้นัน่�จะฟันป�ก

แกม�กกว่�ฟันหลังนะ”

“งัน้ม�ตัดสนิกนัให้รูเ้รือ่งอกีรอบเลยไหมล่ะ” ซ�น�ดะท้�ท�ยกลบั

อย่�งกรุ่นโกรธเมื่อถูกพูดถึงคว�มพ่�ยแพ้ของตน แต่หมอผีส�วกลับ

เหยียดยิ้มปฏิเสธคืนว่�

“โอ้ ไม่หรอก เพร�ะถ้�ฉันจะเล่นง�นแก รับรองว่�แกไม่ทันรู้ตัว



B  1 3  s . t   387

แน่ๆ จะม�รู้อีกทีก็ไปนอนหยอดนำ้�ข้�วต้มแล้วเหมือนก่อนหน้�นี้ไง”

“เธอ…”

“เอ�ละเด็กๆ เลิกทะเล�ะกันได้แล้ว” ผอ.โยโคปร�มแทรกพร้อม

ปรบมอืสองส�มทเีรยีกสตขิองโซเคนโยทัง้คู ่ก่อนก้มไปฉ�ยรอยยิม้ให้เดก็

น้อยที่อยู่ตรงข�ของเลนยะแทน แล้วเอ่ยถ�มอย่�งนุ่มนวล “หนูเป็นใคร 

และมีธุระอะไรกับนักเรียนของฉันงั้นเหรอ”

เด็กน้อยป�กสั่นระริก นัยน์ต�สีดำ�คู่โตเอ่อคลอด้วยนำ้�ต�อีกครั้ง

กับคว�มใจดีที่ไม่คิดว่�จะได้รับเวล�นี้ จนต้องปล่อยโฮอย่�งหมดคว�ม 

อดกลั้น

“ชะ…ช่วย…เพื่อนหนูด้วย…ช่วยด้วย…ฮึก!”

“หนูชื่อมายาโกะ ริกะ อายุแปดขวบค่ะ ที่หนูมาที่นี่เพราะมีเรื่อง

ให้ช่วย”

เดก็หญงิผมแกละแนะนำ�ตวัเองอย่�งสภุ�พภ�ยในห้องพกัของ ผอ. 

โยโค หลังช�ยแก่เจ้�ของโรงเรียนเชิญตัวเธอขึ้นม�ก่อนจะร้องไห้เรียก

คว�มสนใจจ�กนักเรียนคนอื่นๆ ที่หน้�โรงเรียนม�กกว่�นั้น และให้เธอ

ได้สงบสติอ�รมณ์ม�อธิบ�ยเรื่องร�วทั้งหมดให้กระจ่�งอย่�งสะดวก 

“แล้วเธอมีเรื่องอะไร” ซ�น�ดะเป็นคนเริ่มคำ�ถ�มก่อน เมื่อเห็น

ท่�แล้วว่�ยัยหมอผีที่นั่งอยู่อีกข้�งบนโซฟ�ตัวเดียวกับเข�คงไม่คิดเร่ิม 

บทสนทน�ใดๆ เพร�ะเวล�นี้คุณเธอเล่นหมุนหน้�ไปมองท�งอื่น ทำ�ตัว

เป็นคนวงนอกโดยสิ้นเชิง

เดก็หญงิหลบุต�ลงมองแก้วช�ในมอื ใบหน้�ทีย่งัมสีแีดงจ�งๆ จ�ก

ก�รร้องไห้อย่�งหนกัเริม่มแีววหนกัใจ ครุน่คดิ เธอเม้มป�กนดิอย่�งลงัเล

อยู่ครู่หนึ่ง ก่อนกล่�วขึ้นใหม่ช้�ๆ

“คือว่�เมือ่สองอ�ทติย์ก่อน หนกูบัเพือ่นทีช่ือ่โทคโุตะจงัได้ยนิเรือ่ง

เล่�จ�กรุ่นพี่เกี่ยวกับต้นซ�กุระที่อยู่ระหว่�งตึกเรียนวิทย�ศ�สตร์กับตึก

ของพวกนักเรียนชั้น ป.5 กับ ป.6…ว่�กันว่�ถ้�มองเห็นดอกซ�กุระบนต้น
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นั้นในหน้�หน�วหรือใบไม้ร่วง เร�จะส�ม�รถขอพรข้อหนึ่งจ�กมัน…”

“ห�…น่ีเธอดกู�ร์ตนูม�กเกนิไปแล้วมัง้” เลนยะทีต่อนแรกทำ�ทเีป็น

คนนอกเอ่ยแทรกถ้อยคำ�ของเด็กหญิงที่อยู่ฝั่งตรงกันข้�มด้วยท่�ท�ง 

เย�ะหยันชัดเจน

“นะ…หนูก็ไม่รู้ว่�เรื่องจริงรึเปล่�เหมือนกัน” ริกะรีบว่�ลนล�น 

“เพร�ะแบบนั้นเลยลองนดักับโทคโุตะจงัไปด ูแต่วนัทีน่ดัหนดูนัตดิทำ�เวร

เลยไปช้� พอไปถึงก็เห็นโทคุโตะจังเดินออกม�แล้ว หนูกะจะไปขอโทษ 

ที่ผิดนัดเธอ แต่พอไปพูดด้วยเธอก็เงียบ ไม่ยอมตอบ หน้�ต�ก็ดูซีดๆ  

ผิดปกติด้วย…”

“ฉันว่�เพื่อนเธอโกรธที่เธอผิดนัดม�กกว่�ก็เลยไม่ยอมพูดด้วย” 

เป็นอกีครัง้ทีห่มอผสี�วขดัขึน้ พร้อมพ่นลมออกจมกูแสดงคว�มเบือ่หน่�ย 

ทว่�ริกะก็ยังพย�ย�มอธิบ�ยอย่�งไม่ยอมแพ้ 

“ตอนแรกหนกูค็ดิอย่�งนัน้เหมอืนกนั แต่พอม�โรงเรยีนอกีวนัเธอ

ก็ไม่ยอมพูดกับใคร เอ�แต่นั่งก้มหน้� ใครถ�มอะไรก็ไม่ตอบ แล้วพอม�

อ�ทิตย์นี้เธอก็ไม่ยอมม�โรงเรียน หนูโทร.ไปที่บ้�นก็ติดต่อไม่ได้ เมื่อ 

ส�มวนัก่อนหนเูลยไปเยีย่มเธอทีบ้่�น มนัเงยีบผดิปกต ิพอเปิดประตเูข้�ไป

หนูก็เห็นแต่ร�กไม้ติดเต็มบ้�นไปหมด แถมได้ยินเสียงร้องขอคว�มช่วย

เหลือจ�กโทคุโตะจังด้วย แต่หนูกลัวม�กก็เลยไม่กล้�เข้�ไป หลังจ�กนั้น

หนูก็พย�ย�มขอให้คนม�ช่วยแต่ทุกคนห�ว่�ไร้ส�ระ เพร�ะยังมีคนเห็น

โทคุโตะจังกับพ่อแม่ของเธออยู่ในบ้�นอยู่เลย”

“ฉันก็ว่�เธอต�ฝ�ด สติแตก เห็นผนังมืดๆ แล้วคิดว่�เป็นกิ่งไม้

ม�กกว่�”

“เธอไม่อย�กรับง�นนี้ม�กกว่�” ท�โร่แย้งกลับทันที แต่เลนยะทำ�

เมินเฉยเหมือนไม่ได้ยินเสียงเข�แทน

“หนูไม่ได้ต�ฝ�ดหรือโกหกนะ ขอร้อง ยังไงก็ช่วยไปดูให้หน่อย 

เพร�ะยังไงคร�วนี้หนูก็มีส่วนผิด…ผิดที่ไปไม่…ทัน…” เสียงของริกะ 

สัน่เครอืจนแทบกลนืห�ยไปในลำ�คอ เพร�ะมนัทำ�ให้เธอนกึถงึเหตกุ�รณ์
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วันที่เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้น มันเป็นทั้งคว�มรู้สึกผิด และหว�ดกลัวต่อสิ่งที่

ยังอธิบ�ยไม่ได้ 

ทว่�ก็ต้องหยุดคว�มรู้สึกเหล่�นั้นลง เมื่อเลนยะเปรยขึ้นว่�

“รู้ไหม ไอ้เรื่องที่เธอเล่� มันเป็นแค่ ‘ตำ�น�นเมือง’ ดังนั้นเชื่อถือ

ไม่ได้หรอก”

“ตำ�น�นเมือง?” ใบหน้�เล็กๆ พลันขมวดคิ้วไม่เข้�ใจ

“พวกเรื่องลี้ลับที่พูดกันป�กต่อป�กในเมืองไง” เลนยะว่� “ถ้�จะ

ให้ยกตัวอย่�งก็พวกผียุคใหม่ทั้งหล�ย ทั้งส�วป�กฉีก คุณฮ�น�โกะ  

ท�เคะท�เคะ หม�หน้�คน ศพเดก็ท�รกในลอ็กเกอร์ของสถ�นรีถไฟใต้ดนิ 

หรือเป็นเรื่องที่เพิ่งม�กระฉ่อนในเน็ตอย่�งเว็บลัทธิฆ่�ตัวต�ย พวกนี้น่ะ

ตำ�น�นเมอืงทัง้นัน้ และเร่ืองต้นซ�กรุะขอพรได้ของเธอมนักจ็ดัอยู่ในพวก

ตำ�น�นเมอืงนัน่แหละ ซึง่มนักเ็ป็นแค่เร่ืองทีเ่ล่�กนัป�กต่อป�ก แต่ไม่รูว่้�

เป็นเรื่องจริงสักกี่ส่วน” 

“แต่ว่�…”

“สรุปง่�ยๆ ก็คือ พวกตำ�น�นเมืองมันก็แค่เรื่องไร้ส�ระ ที่พวกไร้

ประโยชน์เป็นแค่อ�ก�ศธ�ตใุนส�ยต�คนอืน่แต่งขึน้เพือ่สร้�งกระแส ลบ

ปมด้อยตัวเอง และให้พวกหัวอ่อนคอยบ้�จี้ต�มไปก็แค่นั้น…อย่�งเร่ือง

ท�เคะท�เคะ เป็นผีจ�กฮอกไกโดแท้ๆ แต่ก็ดันมีคนบอกว่�เจอที่โตเกียว

ซะอย่�งนั้น มันน่�ตลกไหมล่ะ”

รกิะเม้มป�กแน่น เถยีงไม่ทนัคำ�พดูของเดก็ส�วตรงหน้� และไม่มี

หลักฐ�นหรือเหตุผลที่จะห�ม�โต้แย้งได้ด้วย ทำ�ได้แค่ก้มหน้�อดกลั้นจน

หน้�แดงกำ่� พล�งพย�ย�มห�ข้อต่อรองม�อ้อนวอนใหม่ 

“งะ…งั้นแค่ไปดูโทคุโตะจังเป็นเพื่อนหนูได้ไหม…แค่ไปดูว่�เธอ 

ไม่เป็นอะไรน่ะ”

“ก็ได้” คำ�ตกลงรวดเร็วจ�กอีกฝ่�ยทำ�ให้ริกะเงยหน้�ขวับ มอง 

เลนยะอย่�งมีคว�มหวังเต็มเปี่ยม แต่วิน�ทีต่อม�หัวใจที่พองโตนั่นก็ต้อง

หดลบีลงเกอืบจะทนัท ีย�มทีค่นตรงหน้�ถ�มชดัเจนม�ว่� “แต่เธอจะจ่�ย
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ฉันเท่�ไร”

ซ�น�ดะกับท�โร่สะอึก ขณะที่เด็กน้อยยังไม่เข้�ใจจนเธอต้องยำ้�

คำ�ถ�ม 

“จ่�ยเหรอ”

เลนยะพยักหน้�รับทีหนึ่ง

“ถึงจะแค่ไปดูเป็นเพื่อน แต่ก็เหมือนต้องช่วยเธอไปแล้วส่วนหนึ่ง 

ดังนั้นเธอก็ต้องจ่�ยฉันค่�เสียเวล�…และอย่�งน้อยก็ต้องส�มหมื่นเยน 

ขึ้นไป”

ริกะอ้�ป�กค้�งกับค่�จ้�งที่เธอต้องจ่�ย ใบหน้�ที่แดงในตอนแรก

กลับกล�ยเป็นซีดเผือดแทน พร้อมลอบกลืนนำ้�ล�ยลงคอ “ตะ…แต่หนู

ไม่มีเงินขน�ดนั้น หนูเพิ่งแปดขวบ”

เลนยะนัง่ไขว่ห้�งกอดอกจ้องรกิะเขมง็ ดวงต�สนีำ�้เงนิทรงอำ�น�จ

เริ่มฉ�ยแววนิ่งเย็น ว่�งเปล่�จนชวนขนหัวลุก พร้อมกล่�วเด็ดข�ด

“งั้นถ้�เธอไม่มีเงินม�จ้�งฉัน เธอก็ต้องรับผิดชอบเรื่องของตัวเอง

เอ�เอง อย่�คิดว่�แค่นั่งบีบนำ้�ต� ร้องห่มร้องไห้ขอร้องแล้วจะได้อะไรม�

ง่�ยๆ ฟรีๆ สิ”

“นัน่ไม่เกนิไปรึไง” เดก็หนุม่ทีน่ัง่ด้�นข้�งอดแย้งวธิกี�รของหมอผี

ส�วไม่ได้ แต่ก็ถูกเจ้�หล่อนสวนทันควัน

“งัน้แกอย�กรับง�นที่ไม่รูว่้�แต่งขึน้หรือเร่ืองจรงิ เพร�ะแม้แต่คน

จ้�งยังโกหกเร�หน้�ด้�นๆ เรื่องไปรู้จักเร�ม�จ�กใครงั้นเหรอ”

ซ�น�ดะเพียงระบ�ยลมห�ยใจ ส่�ยหน้�น้อยๆ ในเหตุผลของเธอ

ที่เข�จำ�ต้องเห็นด้วย ขณะท�โร่เองก็หมดท�งช่วย ถึงจะสงส�รเด็กน้อย

ตรงหน้� เพร�ะไม่ว่�อย่�งไรห�กเดก็ตรงหน้�ไม่ยอมบอกว่�รูเ้รือ่งเลนยะ

ม�จ�กไหน เธอก็ยังเป็นคนต้องสงสัยม�กกว่�เหยื่อที่ต้องก�รคว�ม 

ช่วยเหลืออยู่ดี

ผู้ว่�จ้�งตัวน้อยต้องก้มหน้� พย�ย�มห�ท�งออกอย่�งหมดหวัง 

มือสองข้�งกำ�ถ้วยช�แน่นขึ้น และทำ�ได้แค่กัดริมฝีป�กล่�งระบ�ยคว�ม
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ผิดหวัง จนหนท�งจะต่อรอง พร้อมต้องกลืนก้อนแข็งๆ ในลำ�คอลงไป

อย่�งย�กลำ�บ�ก…

“แล้วถ้�ครั้งนี้ฉันขอร้องพวกเธอทั้งสองคนล่ะ”

ทุกส�ยต�หันไปท�ง ผอ.โยโคที่เอ่ยขัดคว�มเงียบทันใด เด็กหญิง

ทีก่ำ�ลงัสิน้หวงักเ็งยหน้�ขึน้มองเข�ด้วยนยัน์ต�เบกิกว้�งอย่�งแทบไม่เชือ่

ในสิ่งที่ได้ยิน

“สองคนเหรอ” ซ�น�ดะขมวดคิ้วไม่เห็นด้วยทันที ทำ�ไมอยู่ๆ เรื่อง

ของเด็กหญิงตรงหน้�ม�เกี่ยวกับเข�ด้วย 

แต่เลนยะสนใจอกีเร่ืองม�กกว่� “หม�ยคว�มว่�จะจ่�ยค่�จ้�งแทน

งั้นเหรอ”

“เปล่�” เข�ยักไหล่ปฏิเสธ ก่อนเดินตรงไปที่ริกะ และว�งมือบน

บ่�เล็กอย่�งปลอบใจ พร้อมประก�ศชัดเจน “ฉันก็จะให้พวกโซเคนโยคุง

ไปจัดก�รเรื่องนี้ แต่ไม่มีก�รจ่�ยค่�จ้�งก็เท่�นั้น”

“ว่�ไงนะ!” เลนยะโพล่งลัน่ พร้อมดดีตวัออกจ�กโซฟ�สเีท�รวดเรว็

เหมอืนโดนไฟลน ก่อนโวยค้�นอย่�งไม่ให้เสยีเวล� “จะให้ฉนัทำ�ง�นฟรีๆ  

แค่เพร�ะคว�มสงส�รเด็กเนี่ยนะ ไม่ตลกเลย ฉันไม่มีท�งทำ�แน่ๆ!”

ผอ.โยโคยังคงไม่สนใจท่�ท�งฉุนเฉียวของเด็กส�ว แล้วเพียงย้ิม

บ�งๆ ส่�ยหน้�น้อยๆ ปฏิเสธ

“ก็ไม่ได้ทำ�ฟรีนี่น� แต่เป็นก�รชดใช้ต่�งห�ก”

“ชดใช้!” โซเคนโยทั้งคู่ประส�นเสียงพร้อมกันด้วยสีหน้�ยุ่ง

ช�ยแก่เลิกคิ้วมองเลนยะกับซ�น�ดะสลับกันไปม�

“อย่�ลืมนะว่�พวกเธอสองคนน่ะทำ�ล็อกเกอร์โรงเรียนพังไปต้ัง

เยอะตอนสู้กันคร�วก่อน ดังนั้นครั้งนี้ก็ถือซะว่�เป็นก�รชดใช้สำ�หรับ

ทรัพย์สินของโรงเรียนไงล่ะ” ร่�งอ้วนพยักใบหน้�สำ�ทับให้พวกเข�ท้ังคู่

อีกครั้ง แล้วเอ่ยต่อ “อีกอย่�ง ถึงเรื่องที่ริกะจังบอกว่�รู้เรื่องโซเคนโยคุง

ม�จ�กคุณครูจะเป็นเรื่องโกหก แต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่�เร่ืองท่ีเกิดขึ้นกับ

เพื่อนเธอจะเป็นเรื่องโกหกด้วยนี่ จริงไหม”
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เลนยะชักหัวคิ้วชนกันจนเกร็งแน่น ปฏิเสธชนักที่ติดหลังไม่ได้  

ได้แต่พมึพำ�ในลำ�คอไม่พอใจ ขณะซ�น�ดะถงึกบัเบีย่งใบหน้�คมไปท�งอืน่ 

พ่นลมห�ยใจแรง และทำ�ได้แค่ใช้นิ้วดันแว่นต�เข้�ที่แทนก�รคัดค้�น แต่

ก็ยังไม่มีใครสักคนยอมพูดว่�ตกลงจะทำ� จนช�ยแก่ต้องสำ�ทับ

“เอ�เป็นว่�ริกะจังจะมีคนไปช่วยแน่ๆ ถึงสองคนใช่ไหม”

ยังคงเงียบทั้งคู่

“ใช่ไหม…”

“แล้วจะให้เร่ิมเมือ่ไร!” คร้ังนีเ้ลนยะตวดัเสยีงเอ�เรือ่งม�ถ�มรกิะ 

เมื่อสุดทนกับก�รกดดันของเจ้�น�ย 

ริกะสะดุ้ง นั่งตัวแข็งทื่อ รีบตอบอย่�งเงอะงะเมื่อเจอส�ยต� 

เหี้ยมเกรียมเหมือนกำ�ลังส�ปแช่งเธอในใจจ�กเลนยะ

“ถะ…ถ้�เป็นไปได้กะ…ก็เย็นนี้เลยค่ะ”

“บ้�ชบิ” เลนยะสบถทิง้ท้�ยกบัคำ�ตอบที่ไม่อย�กได้ยนิ แต่กห็นมีนั

ไม่พ้นแล้ว

ซึ่งจ�กอ�รมณ์ระอุที่ทำ�ให้ภ�ยในห้องพักของ ผอ.โยโค ร้อนและ

ม�คุขึ้นจนห�ยใจลำ�บ�ก ริกะก็รีบใช้โอก�สนั้นบอกล�ทุกคนในห้องโดย

ไม่รอให้ช�ยแก่พ�ไปส่ง ทว่�ก่อนออกจ�กห้องไป ริกะก็ยังคงส่งส�ยต�

กังวลม�ยังเลนยะเล็กน้อย เหมือนกับยังกลัวหมอผีส�วจะยกเลิกก�ร 

ช่วยเหลือห�กเธอออกไปจ�กห้องนี้

“ทั้งที่มันมีกลิ่นทะแม่ง ยังจะให้พวกเร�ไปทำ�ง�นนี้อีกงั้นเหรอ” 

เมื่อร่�งเล็กๆ ห�ยลับไปหลังประตูห้องครู่หนึ่ง เลนยะก็หันม� 

ยิงคำ�ถ�มเสียงขุ่นเคืองใส่เจ้�ของโรงเรียนหรูทันที 

“ก็เพร�ะว่�มันมีกลิ่นทะแม่งไงล่ะถึงควรทำ�” ผอ.โยโคบอกอย่�ง

ใจเย็น ก่อนก้�วม�นั่งฝั่งตรงกันข้�มกับเธอ “เพร�ะถ้�เอ�แต่ปฏิเสธ  

โซเคนโยคุงก็จะไม่มีวันได้รู้เลยว่�เด็กคนนั้นไปรู้เรื่องโซเคนโยคุงม�จ�ก

ที่ไหน แต่ถ้�ช่วยเธอ อย่�งน้อยก็ยังพอจะห�ท�งถ�มเรื่องนี้ได้ หรือถ้�

โชคด ีเธอปลืม้ในสิง่ทีโ่ซเคนโยคงุทำ�ให้ อ�จจะยอมเล่�คว�มจรงิทัง้หมด
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ออกม�ง่�ยๆ ก็ได้”

“ยังไงก็ยังเสี่ยงอยู่ดี ไม่รู ้ว่�เด็กนั่นถูกหลอกใช้ม�หรือแกล้ง 

แอ๊บแบ๊วอยู่รึเปล่� ถ้�ทำ�ง�นให้แล้วจะเกิดผลอะไรต�มม�ก็ยังไม่รู้ ยิ่ง

พวกเรื่องตำ�น�นเมืองด้วยแล้ว ฉันไม่อย�กยุ่งนักหรอกนะ”

“ทำ�ไมล่ะ ตำ�น�นเมอืงน่ะเป็นเรือ่งโกหกทัง้หมดจรงิๆ ไม่ใช่เหรอ” 

ท�โร่สะดุดกับสิ่งที่เลนยะกล่�วจนอดถ�มด้วยคว�มไม่เข้�ใจไม่ได้

เลนยะและซ�น�ดะเงียบนิ่งไป แล้วปร�ยต�มองกันเองวูบหนึ่ง 

“…คงมีควันไม่ได้ ถ้�ไม่มีไฟ” คำ�ตอบครั้งนี้ถูกส่งม�จ�กเด็กหนุ่ม

ในที่สุด

“เอ๊ะ!?” ผน้ีอยอทุ�น ขณะหมอผสี�วกก็ล่�วขึน้ต่อเหมอืนเล่�เรือ่ง

เรื่อยเปื่อย

“พวกตำ�น�นเมอืงส่วนใหญ่มกัจะเป็นเรือ่งทีม่เีค้�คว�มจรงิม� แต่

ถูกเสริมเติมแต่งเข้�ไป หรือไม่ก็เป็นคว�มเข้�ใจผิดจนเล่�ผิดๆ ออกไป 

หรือบ�งเรื่องก็แต่งขึ้นม�เองล้วนๆ แต่นั่นก็ไม่สำ�คัญเท่�กับก�รพูดป�ก

ต่อป�กจนเชื่อกันเป็นจริงเป็นจังขึ้นม�หรอก…เพร�ะจิตของมนุษย์น่ะ

อันตร�ยที่สุดแล้ว”

“เหล่�เทพเจ้�ยงัอยูไ่ด้ด้วยคว�มศรัทธ� คว�มเชือ่ ก�รเค�รพบชู�

จ�กมนุษย์ ห�กไร้ซึ่งคว�มศรัทธ�และคว�มเชื่อแล้ว เทพเจ้�องค์นั้นก็จะ

สูญสล�ยไป แม้แต่มนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเอง ห�กมีใครสักคนลืมใคร

อีกสักคนไป มันก็เท่�กับฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งได้ต�ยจ�กไป ไม่มีตัวตนอยู่

สำ�หรับอีกฝ่�ยอีกต่อไป” ซ�น�ดะเสริมคำ�อธิบ�ยของเลนยะได้ต่อเนื่อง

ลงตัวร�วกับนัดกันม� และนั่นทำ�ให้พวกเข�ดูเป็นญ�ติกันขึ้นม�จริงๆ 

อย่�งน่�แปลก “พวกตำ�น�นเมอืงกอ็�ศยัหลกัก�รเดยีวกนันัน่แหละ อ�ศยั

คว�มเชื่อของคนจำ�นวนม�กในเมืองเพื่อสร้�งตัวตนขึ้นม� ซึ่งถ้�คนเชื่อ

เอ�ม�กๆ และยิ่งบวกคว�มกลัวเข้�ไปด้วย ต่อให้เป็นเร่ืองโกหก มันก็

ส�ม�รถกล�ยเป็นคว�มจริงขึ้นม�ได้” 

“เดี๋ยว! ถ้�งั้นก็หม�ยคว�มว่�มีบ�งเรื่องที่เป็นจริงงั้นเหรอ แล้ว
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เรือ่งของรกิะกอ็�จเป็นจริงด้วยน่ะส”ิ ท�โร่โพล่งถ�มทนัควนั เมือ่คำ�บอก

เล่�ทัง้หมดตรงกนัข้�มกบัสิง่ทีเ่ลนยะแย้งริกะก่อนหน้�นี้ไปคนละเรือ่งเลย 

เลนยะยักไหล่ขึ้นข้�งอย่�งขอไปที แต่แปลได้ชัดเจนว่� ‘ใช่’

“แล้วเธอยังโกหกว่�ไม่เชื่อ ไร้ส�ระ แล้วไล่เด็กคนนั้นกลับง่�ยๆ 

เนี่ยนะ” ท�โร่โวยพลัน

“ตำ�น�นเมืองมันเป็นคนละเรื่องกับพวกปีศ�จหรือวิญญ�ณร้�ย 

ปีศ�จน่ะมีตัวตนอยู่จริง อย่�งน้อยๆ ก็เรียกได้ว่�เป็นสิ่งมีชีวิต แต่ตำ�น�น

เมืองน่ะไม่ใช่ มันเป็นคว�มเชื่อของคน ต่อให้จัดก�รได้ตอนนี้ แต่เดี๋ยว

มันก็เกิดขึ้นใหม่ได้อีก จะให้ฉันไปไล่บอกคนเป็นล้�นให้หยุดเชื่อรึไง อีก

อย่�งก็ใช่ว่�เรื่องของยัยเด็กนั่นจะเป็นเรื่องจริงสักหน่อย” คนถูกโวย

กระแทกเสียงเถียงวิญญ�ณเด็กช�ย พร้อมกลอกต�ขึ้นอย่�งเบื่อหน่�ย 

ขณะซ�น�ดะทีน่ัง่ฟังม�ตลอดกถ็งึจุดทีห่มดคว�มอดทนเช่นกนั จน

ต้องเอ่ยตัดรำ�ค�ญ

“ช่�งเถอะ ทำ�ให้มนัจบๆ ไปซะกพ็อแล้ว จริงหรอืไม่จรงิกค่็อยว่�กนั

ทีหลัง”

เลนยะปร�ยห�งต�มองญ�ติของตนทันใด 

“แกกพ็ดูง่�ยส ิแกมวีญิญ�ณน�ซจีอมบงก�รคอยจงูจมกูตัง้แต่เกดิ 

เคยชินกับก�รต�มตูดคนอื่นต้อยๆ ไม่ต้องใช้สมองคิดอะไรม�ก แค่ทำ�ๆ 

ต�มไป พอมีใครม�ชี้นิ้วสั่งก็เลยสบ�ยแกไปน่ะสิ”

ประโยคสวนคนืของเลนยะทำ�ให้คนฟังแทบอย�กเรยีกด�บง้�วม�

ฟันเธอทิ้งเดี๋ยวนั้น แล้วไอ้คำ�ว่�วิญญ�ณน�ซีจอมบงก�รนั่นก็หม�ยถึง

วิญญ�ณท่�นหญิงอ�เคเดะอย่�งไม่ต้องสงสัย แต่ก่อนที่เข�จะได้อ้�ป�ก

ต่อว่�กลับ ช�ยแก่เจ้�ของห้องก็ขัดขึ้นก่อน

“เอ�เถอะ พอก่อนทั้งส�มคน” เข�ยิ้มอย่�งปร�นีห้�มปร�ม แล้ว

กล่�วขึ้นใหม่ “ไม่ว่�จะยังไงน�ยจ้�ง และเจ้�หนี้อย่�งฉันก็สรุปแล้วว่� 

พวกเธอต้องทำ�ง�นนี้ ฉะนั้นอ�จฟังบ้�อำ�น�จไปบ้�ง แต่ฉันจะขอใช้สิทธิ์

ของผูว่้�จ้�งคนปัจจบุนั สัง่ให้พวกเธอช่วยม�ย�โกะ รกิะ…และถ้�มปัีญห�
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อะไร ในฐ�นะผู้ปกครองของพวกเธอทั้งคู่ ฉันรู้ว่�ฉันควรโทร.ไปที่เบอร์

ไหนแล้วนะ”

ควรโทร.ไปทีเ่บอร์ไหนงัน้เหรอ...เลนยะทวนคำ�พดูของช�ยแก่อย่�ง

หงดุหงดิใจยิง่กว่�เดมิ เพร�ะเธอรูด้ว่ี�ห�กเกดิปัญห�ใหญ่เกีย่วกบัท�ย�ท

โซเคนโย พวกไหนจะโผล่หัวม�ยุ่มย่�ม

แต่กอ็ย่�งว่� ถ้�ญ�ตเิธอโผล่ม�ห�เธอทีโ่รงเรยีนเอกชนโยโคนี่ได้ 

ก็แปลชัดว่� ‘พวกนั้น’ เจอตัวเธอแล้วเหมือนกัน…ชีวิตเธอช่วงนี้มันจะ 

ยุ่งย�กเกินไปแล้วละมั้ง



26
ซากุระหน้าหนาว

เลนยะชะงักนิ่งเมื่อมองเห็นว่าคนที่ยืนคอยเธออยู่ที่หน้าประตูรั้ว

โรงเรียนเป็นใคร

ผู้จ้�งว�นร�ยใหม่แสนน่�รักพร้อมกระเป๋�นักเรียนที่ด้�นหลัง ยืน

ชิดเส�รั้วที่หน้�ประตูโรงเรียนอยู่ก่อนเธอจะลงจ�กอ�ค�รเรียนแล้ว

รกิะแสดงท่�ท�งกระสบักระส่�ยชดัเจนโดยไม่ทนัสงัเกตว่�หมอผี

ที่เธอจ้�งไว้ยืนแข็งทื่ออยู่ไม่ไกล ซำ้�ยังตีหน้�แหยมองม�เหมือนเธอเป็น

สิ่งที่เจ้�หล่อนอย�กวิ่งหนีเสียเดี๋ยวนี้

“ตรงเวล�เป็นบ้�” ท�โร่มองริกะอย่�งชื่นชมในคว�มมุ่งมั่นและ

คว�มรกัเพือ่นของเธอ แม้จะโดนเลนยะเขม่นไปเมือ่ตอนเช้� แต่กไ็ม่ทำ�ให้

จิตใจของเธอหวั่นไหวได้เลย

“เธอควรจะรีบไปนะ เผื่อจะได้รู้ว่�เด็กคนนั้นไปได้ยินเรื่องเธอม�

จ�กไหนอย่�งที ่ผอ.โยโคบอกไง” วญิญ�ณเดก็ช�ยเสนอ เมือ่เหน็ว่�หมอผี

ข้�งตัวไม่มีทีท่�ว่�จะขยับออกจ�กจุดเดิมแม้แต่นิดเดียว

แต่เลนยะกลับเอ่ยเสียงกดตำ่�ขึ้นแทนว่� 

“ถึงไม่ช่วยง�นนี้ ฉันก็มีวิธีเค้นคอยัยเด็กนั่นแบบได้ผลแน่นอนอยู่
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แล้วละน่�”

“เธอคดิจะทำ�เร่ืองชัว่ร้�ยอะไรไม่ทร�บ!” ท�โร่ร้องถ�มฉบัไว เมือ่

คำ�ตอบเจ้�หล่อนมนัฟังเหมอืนฆ�ตกรทีก่ำ�ลงัว�งแผนสงัห�รเหยือ่อย่�งไร

อย่�งนั้น

ซึง่สกัพกัใหญ่ๆ ทีเ่ลนยะยงัยนืจ้องมองรกิะนิง่จนเหมอืนเครือ่งยนต์

เสียๆ และผีน้อยแทบร้องห�! ดังลั่น เมื่ออยู่ๆ เธอก็หมุนตัวไปอีกท�ง 

และพดูออกม�หน้�ต�เฉยว่� “ช่�งเถอะ ยงัไงกย็งัมีไอ้ท่�ม�กอยูอ่กีคนนี”่

“เลยกะทิ้งให้ฉันทำ�คนเดียว?” 

ซ�น�ดะที่โดนห�งเลขปร�กฏตัวอยู่ข้�งหลังตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ ซำ้�

ดวงต�สีดำ�หลังกรอบแว่นสี่เหลี่ยมผืนผ้�ยังทอประก�ยว�วโรจน์อย่�ง

ตำ�หนิผสมขุ่นเคือง ก่อนเธอจะหมุนนัยน์ต�ไปเห็นข้�งหลังเข�ว่�มี

วญิญ�ณแม่ทพัหญงิในชดุกโิมโนสดีำ�สง่�ง�ม ลอยกอดด�บง้�วด้วยสหีน้�

ไม่ต่�งจ�กเด็กหนุ่มของเธอ

ตอนเช้ายังไม่เห็นเลย ไหงโผล่มาได้ล่ะเนี่ย...

“ม�เพือ่เป็นหเูป็นต�ไม่ให้เจ้�หน ีและโยนภ�ระให้ท่�นซ�น�ดะคน

เดียวไง” อ�เคเดะอ่�นก�รชักสีหน้�ของเลนยะย�มมองตนได้ไม่ย�กเย็น 

ก่อนเอ่ยสั่งสอนอย่�งเสียไม่ได้ “หัดมีคว�มรับผิดชอบบ้�งก็ดีนะ”

เลนยะกอดอกเอยีงศรีษะ จงใจแสดงสหีน้�ท้�ท�ยปนเบือ่หน่�ยให้

สองร่�งตรงหน้�

“แล้วทำ�ไมไม่รบัง�นนีค้นเดยีวเลยล่ะ ถ้�มคีว�มรบัผดิชอบนกัน่ะ”

“แล้วคิดว่�ฉันอย�กจะร่วมง�นกับเธอนักรึไง แถมไอ้ล็อกเกอร์ที่

ฉันทำ�พังไปเทียบกันก็แค่หนึ่งในส�มที่เธอทำ� แล้วเด็กนั่นก็ระบุตัวเธอ

ชัดเจน ผอ.โยโคเองก็คงไม่ยอมให้ลูกจ้�งอย่�งเธอยกเลิกง�นนี้ ดังนั้น

เธอน่ันแหละทีต้่องรบัผดิชอบม�กทีส่ดุ” ซ�น�ดะเน้นยำ�้พร้อมเชดิหน้�ขึน้

น้อยๆ จนเลนยะรูส้กึยงักบัว่�เข�เป็นอ�เคเดะในร่�งผูช้�ยอย่�งไรอย่�งนัน้ 

และน่�หมั่นไส้เพิ่มขึ้นอีกหล�ยเท่�ตัว

แต่ยังไม่ทันจะได้ห�อะไรม�ตอกหน้�ญ�ติของตนอย่�งทุกคร้ัง 
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เสียงเล็กๆ ก็ดังขึ้นข้�งหลัง

“อ๊ะ พี่ส�วม�แล้ว!”

หมอผีส�วยืนตัวตรงนิ่งเหมือนถูกแช่แข็ง ก่อนเห็นที่ห�งต�ว่�ร่�ง

เล็กๆ ของริกะวิ่งโร่เข้�ม�ห�ด้วยท่�ท�งกระตือรือร้น

“อะ…เออ…ม�แล้ว” เลนยะจำ�ต้องตอบเสียงตะกุกตะกักเมื่อริกะ

ม�ถึงตัว พล�งเบี่ยงต�มองไปด้�นข้�ง ไม่อย�กสบนัยน์ต�สีดำ�คู่โตบน

ใบหน้�ทีฉ่กียิม้แก้มแทบปริด้วยคว�มดีใจปนโล่งอกของรกิะเวล�นีน้กั 

และนั่นทำ�ให้ซ�น�ดะกับอ�เคเดะส่�ยหน้�ย้ิมเย�ะด้วยคว�มสม 

นำ้�หน้�เลนยะอย่�งอดไม่ได้

“ไปกันรึยังคะ” ริกะเอ่ยเข้�เรื่องสำ�คัญทันใด ร�วกับกลัวว่�ถ้�

อ้อมค้อมกว่�นี้พวกเข�จะเปลี่ยนใจไม่ช่วยเธอ

ซึง่แม้เลนยะไม่อย�กตอบ แต่ซ�น�ดะกเ็อ่ยรับคำ�แทนให้อย่�งไม่คดิ

ขอคว�มเห็นเด็กส�วข้�งตัว

“ได้ ไปกันเลย”

“ใหญ่เป็นบ้า แต่ไหงมาอยู่ตรงนี้เนี่ย”

เลนยะเงยหน้�มองต้นซ�กุระต้นใหญ่ขน�ดส�มถึงสี่คนโอบและ

แผ่กิ่งก้�นส�ข�โล้นๆ ไร้ดอกสีหว�นขย�ยกว้�งเหมือนหลังค�หอประชุม 

แต่กลับอยู่ตรงกล�งระหว่�งอ�ค�รเรียนใหญ่จนดูโดดเด่นแปลกแยก ที่

สะดุดต�ที่สุดเห็นจะเป็นเชือกชิเมะนะวะ12 ที่ล้อมลำ�ต้นหน�สีเข้ม แสดง

ให้เห็นว่�มันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำ�คัญของที่นี่

กด็เูป็นของทีเ่ดก็จะเอามาเล่าเป็นเร่ืองลีล้บักนัสนกุปากได้ไม่ยาก

จริงๆ นั่นแหละ...

12 เชือกที่เป็นตัวแทนคว�มศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ต�มคว�มเชื่อในลัทธิชินโต มักผูกไว้

กับเส�โทริอิท�งเข้�ศ�ลเจ้� หรือผูกไว้กับสิ่งที่เป็นที่เค�รพบูช�ของคนญี่ปุ่น ซึ่งมักจะ

เป็นต้นไม้ หรือก้อนหินใหญ่ที่มีอ�ยุเป็นร้อยปี เพร�ะต�มคว�มเชื่อของคนญี่ปุ่นแล้ว 

ไม่ว่�ต้นไม้ ก้อนหิน หรือธรรมช�ติ ล้วนมีเทพเจ้�สิงสถิตอยู่
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“ต้นไม้นี่มีม�ตั้งแต่ก่อนสร้�งโรงเรียนแล้วค่ะ อ�ยุมันหล�ยร้อยปี

เลย” ริกะอธิบ�ยหลังพ�เลนยะและซ�น�ดะม�ยังโรงเรียนของตน เพื่อ

ม�ดูต้นซ�กุระตัวปัญห�ที่เธอเคยเล่�ให้ฟัง

“แล้วใครเอ�เชือกชิเมะนะวะไปล้อมไว้” หมอผีส�วถ�ม

“ผูก่้อตัง้โรงเรียนคนแรกค่ะ ท่�นเป็นคนสัง่ห้�มถอนหรอืตดัต้นไม้

ตั้งแต่ม�ดูที่เพื่อสร้�งโรงเรียน แล้วก็เอ�เชือกนั่นไปล้อมไว้ ท่�นเชื่อว่�มี

วิญญ�ณศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตในต้นซ�กุระนี่ หลังจ�กนั้นถึงจะเปลี่ยนมือ 

ผู้บริห�รโรงเรียนกี่รุ่นก็ไม่มีใครกล้�สั่งตัด เลยปล่อยไว้กล�งท�งแบบนี้ 

แล้วสร้�งตึกหลบมันแทน”

“กไ็ม่แปลก คนญ่ีปุน่เชือ่เร่ืองวญิญ�ณในต้นไม้อ�ยมุ�กๆ กนัอยูแ่ล้ว

นี่” เลนยะเปรยเสริม 

แต่นำ้�เสียงที่ฟังหน่�ยๆ และติดจะเหยียดหยันนิดๆ ทำ�ให้ริกะต้อง

เงยหน้�ขึ้นไปถ�มอย่�งสงสัย 

“พี่ไม่เชื่อเหรอ” ทั้งที่เป็นหมอผีแท้ๆ...

“…แล้วแต่กรณี” หมอผีส�วละไว้แค่นั้น และเดินเข้�ไปใกล้ต้นไม้

ใหญ่ตัวปัญห�ก่อนหันหน้�ม�ห�ซ�น�ดะ

“แก…” เธอเหมอืนจะเอ่ยบ�งสิง่แต่กต้็องเงยีบทำ�หน้�ยุง่ใช้คว�มคดิ

หนกั จนท�โร่เข้�ใจท่�ท�งเช่นนัน้ของเลนยะว่�คอือะไร จงึลอยเข้�ไปห�

“เข�ชื่อซ�น�ดะ” ท�โร่บอกข้�งหูเลนยะเสียงเหนื่อยหน่�ย ชัก

รำ�ค�ญนิสัยจำ�ชื่อคนไม่เก่งของหมอผีส�วม�กขึ้นเรื่อยๆ

“เออ ชื่อนั้นนั่นแหละ” เลนยะพยักหน้�รับ แต่ก็เหมือนไม่คิดจะ

จำ�อยู่ดี และถ�มต่อ “รู้สึกอะไรบ้�งไหม”

ซ�น�ดะหรี่ต�มองเด็กส�วด้วยคว�มรู้สึกเหมือนถูกยั่วโมโห…ชื่อ

นั้นนั่นแหละคืออะไร และสุดท้�ยก็ไม่เห็นจะเรียกชื่อเข�อยู่ดีไม่ใช่รึไง 

ทว่�ก็ยอมตอบคำ�ถ�มเธอ

“ไม่มีแม้แต่ไอวิญญ�ณ” ดวงต�สีนิลหลังกรอบแว่นหันม�สนใจ

ต้นซ�กุระอีกครั้ง และเห็นที่ห�งต�ว่�เด็กหญิงที่ยืนรอก�รตัดสินผลอยู ่
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ดูกระสับกระส่�ยม�กขึ้นอีก แล้วร้องถ�มในที่สุด 

“แล้วมันแปลว่�อะไรเหรอคะ” 

“แปลว่�มนักแ็ค่ต้นไม้ธรรมด�ไง” เลนยะหนัม�ตอบนิง่เฉย พร้อม

สำ�ทับ “หรือให้ชัดเจนกว่�นั้นก็คือ ไม่ได้มีผี ปีศ�จอะไรอย่�งที่เธอคิดใน

ต้นไม้นี้นั่นแหละ”

“แล้วเรื่องที่ว่�มันมีดอกในช่วงหน้�หน�วล่ะ”

“นี่มันเพิ่งกล�งพฤศจิก�ยน ยังไม่ถึงหน้�หน�วซะหน่อย แถมบน

ต้นก็ไม่เห็นจะมีซ�กุระสักดอก…อีกอย่�งถึงจะมีคว�มเชื่อว่�ก�รได้เห็น

ซ�กุระหน้�หน�วถือเป็นป�ฏิห�ริย์ แต่บ�งครั้งถ้�มีช่วงอุณหภูมิได้ท่ี  

แดดส่องถึง ดอกมันจะหลงๆ ฤดูม�บ้�งก็ไม่ใช่เร่ืองแปลก แค่ห�ย�ก

เท่�นั้นเอง แถมซ�กุระพันธุ์ที่ออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือหน้�หน�ว

ก็มี…แม้ต้นนี้มันจะไม่ใช่ก็เถอะ”

ริกะนิ่งงันไปทันใด เริ่มรู้สึกว่�ในคอตีบตัน ก่อนถ�มด้วยนำ้�เสียง

ที่เริ่มไม่ชอบใจ 

“จะบอกว่�ทั้งหมดหนูคิดไปเองเหรอ เหมือนเมื่อเช้�นี้น่ะ”

“ก็มันห�ส�เหตุอะไรไม่ได้ จะให้ทำ�ยังไงล่ะ” เลนยะกลอกต�ขึ้น

อย่�งเบื่อหน่�ย

“ไปบ้�นของโทคุโตะจังไง ลองไปช่วยเธอที่นั่นแทน”

“โดยที่ห�ท�งจะแก้ปัญห�ไม่ได้น่ะนะ” เธอดักคอเด็กหญิงพลัน 

พร้อมว่� “ถ้�เพือ่นเธอโดนอะไรสงิหรอืโดนปีศ�จเล่นง�นขึน้ม�จรงิๆ แต่

ถ้�เร�ไม่มวีธิแีก้ไขอย่�งถกูต้อง เร�กจ็ำ�เป็นต้องกำ�จดัให้จบอย่�งเดยีวนะ”

นยัน์ต�สดีำ�ของรกิะเบกิกว้�ง ชอ็กค้�งมองเสีย้วหน้�ด้�นข้�งของ

หมอผสี�วด้วยคว�มตกตะลงึ รู้คว�มหม�ยทีแ่ท้จริงได้เองจนในอกสัน่ไหว

ขึ้นวูบหนึ่ง

“กำ�จัด?…ฆ่�น่ะเหรอ” เธอแทบเค้นเสียงออกไปไม่ได้ และยังคง

เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งกับสิ่งที่ตนคิด 

ไม่มคีำ�ตอบ มเีพยีงนยัน์ต�สนีำ�้เงนิหลงักรอบแว่นทีป่ร�ยตำ�่ม�ยงั
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เธอ และในแววต�นั้นนิ่งเฉยร�วกับยอมรับสิ่งที่เธอถ�มอย่�งชินช�

“ไม่ได้นะ ห้�มทำ�อะไรโทคุโตะจังนะ! และแบบนั้นมันเท่�กับฆ่�

คนด้วยไม่ใช่เหรอ!” ริกะประท้วงรวดเร็วด้วยคว�มหว�ดหวั่นสุดเสียง…

ทำ�ไมคนที่เธอขอให้ม�ช่วยเพือ่นเธอ ถึงกล�ยม�เป็นจะฆ่�เพื่อนเธอแทน

แบบนี้ 

“ได้สิ ในเมืองใหญ่แบบนี้คนห�ยไปโดยไม่มีใครรู้มีต้ังเยอะแยะ 

และมันอ�จทรม�นน้อยกว่�ถูกปีศ�จเล่นง�นด้วยซำ้�” เลนยะตอบง่�ยๆ 

เหมือนมันไม่ใช่เรื่องสำ�คัญหรือผิดแปลกอะไร

ขณะซ�น�ดะก็อธิบ�ยขึ้นใหม่นิ่งเรียบ

“มันก็เหมือนก�รผูกปมเชือก ปัญห�ที่เกิดก็เหมือนปมเชือก ห�ก

เร�อย�กแก้เชือกก็ต้องห�ปมที่ใช้คล�ยให้เจอ ห�เจอแล้วก็กระตุกมัน 

เชือกทั้งหมดถึงจะหลุดออก แต่ถ้�เร�ห�ปมเชือกไม่เจอ เหมือนที่ไม่เจอ

ส�เหตุหรือเบ�ะแสที่ทำ�ให้เกิดเรื่องแบบตอนนี้…มันก็มีวิธีเดียวท่ีง่�ย

ที่สุด…”

“ตัดมันทิ้งซะ” เลนยะเน้นคำ�สำ�คัญ จนริกะถึงกับสะท้�นขึ้นเฮือก

หนึ่ง 

“ทนีีเ้ข้�ใจแล้วใช่ไหม ถ้�เธอไม่มข้ีอมลู หรอืเบ�ะแสอะไรม�กกว่�

ต้นไม้ทีอ่�ยหุล�ยร้อยปีนี ่แล้วยงัคะยัน้คะยอให้เร�แก้ไขเรือ่งนี ้เร�กต้็อง

ตัดปมเชือกทิ้ง” ซ�น�ดะเสริมด้วยสีหน้�จริงจัง เคร่งเครียด

“ฉนัว่�เธอกลบัไปนอนตพีงุอยูบ้่�นสบ�ยๆ ดกีว่�มัง้ ยงัไงกแ็ค่เพือ่น

คนเดียว เดี๋ยวก็ห�ใหม่ได้ โลกนี้ยังมีคนอีกตั้งหกพันล้�นกว่�คน อย�ก

จะห�เพื่อนให้ดีกว่�เพื่อนตอนนี้ของเธอยังได้เลย” คร้ังนี้เลนยะพูดด้วย

ใบหน้�ยิ้มแย้มไม่ทุกข์ร้อนอย่�งจงใจปั้นแต่งชัดเจน จนเด็กน้อยที่ฟังอยู่

นำ้�ต�คลอเบ้� ก่อนจะเถียงกลับเสียงแข็ง

“ไม่เอ�หรอก ถึงจะมีคนอีกหกพันล้�นคนหรือมีดีกว่�โทคุโตะจัง 

หนกูไ็ม่เอ�หรอก เพร�ะยงัไงเข�กไ็ม่ใช่เพือ่นรกัของหน!ู” รกิะหยดุชะงกั

คำ�ตนแค่นั้นเมื่อในลำ�คอมันอัดแน่นจนพูดอะไรออกไม่ได้ม�กกว่�นั้น 
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ขณะรู้สึกว่�สิ่งที่โต้กลับไปช่�งไร้ประโยชน์ 

เด็กหญิงเลือกก้มหน้� เม้มป�กแน่นอย่�งอดกลั้นเต็มที่จนใบหน้�

แดงกำ่� ก่อนคว�มกร�ดเกรี้ยวจะเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นคว�มสิ้นหวัง และ

สุดท้�ยร่�งเล็กๆ จึงเริ่มสะอื้นเบ�ๆ พร้อมอ้อนวอนเสียงสั่นเท�อย่�ง 

น่�สงส�รแทน 

“ขอร้องละ…ขอร้องละค่ะ ช่วยดูอีกหน่อย…เถอะนะคะ…ฮึก…”

รกิะเงยใบหน้�เลก็ๆ ทีน่องด้วยนำ�้ต�ขึน้มองหน้�เลนยะกบัซ�น�ดะ

สลับกันเพื่อขอคว�มหวัง แต่นัยน์ต�สีนำ้�เงินและนัยน์ต�สีดำ�ที่สบตรงม� 

กลับส่งเพียงคว�มเย็นช�และไร้เยื่อใยอย่�งโหดร้�ยจนหัวใจเธอร่วงวูบ 

และเจ็บแปลบไปทั่วลำ�คอ

และเม่ือแน่นอนแล้วว่�ไม่มีใครคดิยืน่มอืม�ช่วย รกิะจงึตะโกนก้อง

ใส่ร่�งสองร่�งด้วยแรงโทสะอีกครั้ง

“ก็ได้! หนูไม่สนใจพวกพี่แล้ว หนูจะจัดก�รเองไม่ต้องให้คนนิสัย

แย่ๆ อย่�งพวกพี่ม�ช่วยหรอก!”

จบคำ�เธอก็วิ่งหนีออกไปโดยไม่คิดจะหันกลับไปมองคนแล้งนำ้�ใจ

ทั้งสองที่ยังยืนอยู่ที่เดิม และจับจ้องต�มหลังเล็กๆ ของเธออย่�งเงียบงัน

“ทีนี้ก็หมดภ�ระตัวถ่วง” เลนยะว่�

“หวังว่�คงจะกลับบ้�น” ซ�น�ดะเสริม 

“เดก็สมัยนี ้ช่�งดือ้ดงึกนัจริงๆ นะ” อ�เคเดะกล่�วต่อ และปร�ยต�

สีง�ช้�งเหลือบมองเลนยะเมื่อพูดถึงเด็กดื้อดึง

ขณะท�โร่เฝ้�ดูเหล่�โซเคนโยทั้งส�มด้วยคว�มรู้สึกหน�วๆ ร้อนๆ 

เมื่อไอ้วิธีตัดปัญห�ไม่ให้คนอื่นม�ยุ่งเกี่ยวกับง�นของพวกเข�มันช่�ง

ร้�ยก�จ แถมติดจะเลือดเย็นจนเข�ยังขนลุกไปทั้งตัว

ในโซเคนโยมีแต่คนนิสัยแบบนี้รึเปล่� ซำ้�ส�วๆ ในโซเคนโยนี่

เหมือนจะน่�กลัวกว่�หนุ่มๆ อีก สังเกตได้ชัดจ�กท่�นหญิงอ�เคเดะกับ

เลนยะเป็นตัวอย่�ง

“ต้นไม้แบบนี้คงจะมีโคด�มะสินะครับ” ซ�น�ดะหันกลับไปถ�ม
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วิญญ�ณหญิงส�วเพื่อคว�มแน่ใจ และเข้�เรื่องง�นครั้งนี้ต่อ

แต่ท�โร่กเ็ผลอหลดุคำ�พดูทนัใดกบัเรือ่งของโคด�มะแทนวญิญ�ณ

หญิงส�ว

“โคด�มะเหรอครับ งั้นก็ไม่น่�จะเป็นอันตร�ยไม่ใช่เหรอครับ!” ผี

น้อยสะอกึเมือ่ซ�น�ดะและอ�เคเดะหนัม�มองเข�เป็นต�เดยีวด้วยท่�ท�ง

แปลกใจ จนเข�ต้องรบีเอ่ยแก้เก้อ “อะ…เอ่อ คอืผมเคยเหน็ตอนอยู่ในป่�

กักปีศ�จน่ะครับ…มันดูไม่อันตร�ยเลย” 

“กไ็ม่ซะทเีดยีวหรอก” อ�เคเดะกล่�ว “วญิญ�ณต้นไม้เป็นเหมอืน

เทพพิทักษ์ป่� แต่บ�งครั้งก็ร้�ยเอ�เรื่องถ้�ต้นไม้ของตัวเองถูกตัด แต่ก็

อย่�งว่�นั่นแหละ ต้นไม้นี้ไม่ได้ถูกตัด เลยไม่น่�จะเป็นฝีมือของโคด�มะ”

“แล้วถ้�บอกว่�แค่ม�อยู ่ใกล้ต้นไม้ก็เกิดเรื่อง ป่�นนี้เด็กทั้ง

โรงเรียนคงแย่ไปหมดแล้ว เพร�ะคงมีเด็กหล�ยคนม�ทดสอบขอพรกัน

ทกุปี” เดก็หนุม่เงยสำ�รวจกิง่โล้นๆ ย�มสนันษิฐ�น เพือ่มองห�ดอกซ�กรุะ

หลงฤดูที่ว่�อย่�งละเอียดใหม่

“ซ�กุระหน้�หน�ว”

ประโยคเปรยจ�กคนเป็นหมอผีทำ�ให้ทุกคนก้มหน้�กลับไปมองที่

เธอ และเห็นว่�เลนยะยังคงเงยหน้�ขึ้นสูง พร้อมหรี่นัยน์ต�เพ่งเล็งไปยัง

จุดหนึ่งไม่ขยับ ซึ่งคล้�ยว่�เธอจะจับจ้องแบบนั้นน�นแล้ว ซำ้�ยังเอ่ยขึ้น

ใหม่โดยไม่หันกลับม�มองพวกเข�ว่�

“ไม่ต้องตดั แต่ทำ�อะไรทีล่บหลูก่อ็�จทำ�ให้วญิญ�ณต้นไม้โกรธได้

เหมือนกันใช่ไหม”

“แล้วซ�กุระหน้�หน�วเกี่ยวกันยังไง” ซ�น�ดะขมวดคิ้วถ�ม

“ต้นไม้ที่ออกดอกในช่วงที่ไม่ใช่ฤดู คิดว่�มันต้องใช้พลังชีวิตม�ก

แค่ไหน ยังไงส่วนดอกนั่นก็ต้องเต็มไปด้วยพลังชีวิตแน่นอนอยู่แล้ว ไม่ก็

ต้องเป็นของที่เจ้�ของต้นหวงแหนม�กๆ…แล้วถ้�มีคนเด็ดมันออกไปล่ะ” 

ครัง้นีน้ยัน์ต�สนีำ�้เงนิปร�ยห�งต�ช้�ๆ ไปยงัเดก็หนุม่ร�วกบักำ�ลงัหยัง่เชงิ

เข� เมื่อกล่�วถึงตรงนี้
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“เด็กแปดขวบคงปีนไปเด็ดไม่ไหวหรอกมั้ง” ท�โร่ว่�อย่�งขบขัน

เบ�ๆ แต่เข�เองก็ดูไม่ค่อยมั่นใจคว�มคิดตนนัก

เลนยะไม่ได้ตอบในทเีดยีว แต่ชีน้ิว้ขึน้ไปด้�นบนให้ทกุคนมองต�ม 

และว่� 

“แล้วถ้�ขึ้นไปเด็ดบนอ�ค�รเรียนล่ะ”

ท�โร่ ซ�น�ดะ และอ�เคเดะตวดัดวงต�ขึน้มองอ�ค�รเรยีนสองฝ่ัง

ทีป่ระกบต้นซ�กรุะใหญ่ทนัท ีและเพิง่สงัเกตเหน็บ�งสิง่…กิง่ไม้ทีแ่ผ่ขย�ย

กว้�งเหมอืนหลงัค�โดมของต้นซ�กรุะตวัปัญห�นัน่แตกแขนงจนชดิอ�ค�ร

เรียนทั้งสองข้�งจริงๆ 

ตอนสร้�งตึกแรกๆ พวกเข�คงเว้นพื้นที่ห่�งจ�กต้นไม้พอสมควร 

แต่เพร�ะถกูสัง่ห้�มตดัต้นไม้ เมือ่เวล�ผ่�นไปมนัเจรญิเตบิโตขึน้ กิง่ก้�น

เลยขยบัขย�ยไปถงึตวัตกึจนชดิกนัขน�ดนี ้และจ�กทีก่ะด้วยส�ยต� แทบ

ไม่ต้องยื่นมือออกไป ก็แตะกิ่งของต้นซ�กุระนี่ได้ง่�ยด�ย 

ซึง่สมมตุว่ิ�ดอกซ�กรุะหลงฤดนูัน่เกดิผลบิ�นบนกิง่ทีต่ดิกบัอ�ค�ร 

ต่อให้เป็นเด็กตัวเล็กๆ ก็คงเด็ดออกไปได้ไม่ย�กเย็น

พวกเข�ลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปสนิท แต่หมอผีส�วกลับคิดเรื่องพวกนี้

ได้รวดเร็วอย่�งที่พวกเข�ไม่ทันรู้ตัวเลย!

“ที่สำ�คัญ ไม่เห็นว่�มันต่�งจ�กต้นไม้ทั่วไปตรงไหน” เลนยะเอ่ย

ขึ้นใหม่คล้�ยต้องก�รกระตุ้นให้ทุกคนรู้สึกถึงสิ่งที่เธอสัมผัสได้

“งั้นก็ไม่น่�มีปัญห�นี่ ถ้�มันเป็นต้นไม้ทั่วไปน่ะ” ผีน้อยเอียงศีรษะ

นิดๆ อย่�งงุนงง

“นั่นต่�งห�กที่เป็นปัญห�ใหญ่เลย เพร�ะนี่เป็นต้นไม้อ�ยุหล�ย

ร้อยปี ดังนั้นก็ควรมีวิญญ�ณของต้นไม้…แต่ถ้�มันไม่มี ก็มีคว�มหม�ย

เดียว”

“ตัวโคด�มะไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้” ซ�น�ดะเข้�ใจได้ไม่ย�ก ขณะ

เลนยะต่อประโยคเข�ทันทีว่� 

“หรืออ�จจะแย่กว่�ไม่ได้อยู่”
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“แต่โคด�มะไม่น่�จะเป็นแบบนั้น ก็ที่ป่�กักปีศ�จเข�ยังเป็นมิตร

กับเร�อยู่เลย” วิญญ�ณเด็กช�ยยังคงแย้ง ทว่�ก็ถูกหมอผีส�วสวนคืนว่�

“ฉันก็เคยบอกแกแล้วนี่เรื่องพวกมัน อีกอย่�งโคด�มะก็คือ

วญิญ�ณต้นไม้ และเมือ่มวีญิญ�ณกห็ม�ยถงึมคีว�มรูส้กึ และเมือ่มคีว�ม

รูส้กึกห็ม�ยถงึมนีสิยั และโคด�มะน่ะไม่ได้นสิยัเหมอืนกนัทกุตวัหรอกนะ”

จบคำ�เลนยะก็ไม่รอให้เข�โต้เถียงอะไรอีก และหันม�เอ่ยกับ 

ซ�น�ดะ

“เอ�ละ ทีนี้คงต้องออกไปต�มห�วิญญ�ณต้นไม้ต้นนี้ที่บ้�นของ

เพือ่นยยัเดก็น่ัน และหวงัว่�เร�จะเด�ไม่ผดิ” เธอเว้นคำ�ไปครูร่�วกบันิง่คดิ

บ�งสิ่งเพียงเสี้ยววิน�ที และรีบยืดอกเสนอคว�มเห็น “แต่ก็ต้องมีใครรอ

อยู่ที่นี่คนหนึ่งเพื่อรอกักวิญญ�ณต้นไม้นี้ ถ้�งั้นฉัน…”

“ฉันจะอยู่เอง” ซ�น�ดะแทรกเสียงขึ้นม�ก่อนเลนยะจะพูดจบ

“อะไรนะ! ฉนัเป็นผูห้ญงิตวัเลก็ๆ สมควรทำ�ง�นที่ไม่ต้องเสีย่งส!ิ” 

หมอผีส�วรีบประท้วง เมื่อแผนกะเอ�ตัวรอด ไม่ต้องทำ�หน้�ท่ีหนักถูก

ญ�ติของตนขัดอย่�งรวดเร็ว

แต่ซ�น�ดะยังยืนตีหน้�ขรึมไม่สนใจเสียงประท้วงกับเหตุผลง่ีเง่�

น่�หงุดหงิดนั่น 

“แต่ฉันเพิ่งบ�ดเจ็บม�ไม่น�น และแผลท่ีหลังก็ยังไม่ห�ยสนิท  

ดงัน้ันฉนักไ็ม่ควรรับหน้�ทีห่นกัเหมอืนกนั…เธอเองกช็อบเน้นบ่อยๆ ไม่ใช่

รึไงว่�เป็นคนสร้�งแผลนี้ให้ฉนัเอง” คว�มจริงเข�ไม่สนไอ้แผลทีด้่�นหลงั 

หรืออ�ก�รบ�ดเจ็บอะไรของตัวเองนักหรอก แต่ก�รต้องม�รับภ�ระของ

ยัยหมอผีส�วนิสัยแย่นี่ แถมเจ้�หล่อนจงใจโยนง�นให้เข�หน้�ด้�นๆ มัน

ก็ทำ�ให้อย�กเอ�คืนเธออย่�งช่วยไม่ได้

และเมื่อเห็นว่�เด็กส�วจะอ้�ป�กโต้แย้ง เข�ก็เอ่ยเน้นชัดขึ้นต่อ

อย่�งรวดเร็วว่� 

“อย�กให้ฉนัโทร.ร�ยง�น ผอ.โยโค จนครัง้หน้�เธอต้องทำ�ง�นฟรี

อีกงั้นเหรอ”
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ไฟถนนบนเสาไฟฟ้าเริ่มสว่างตามอุณหภูมิที่ลดตำ่าลง เมื่อเวลานี้

เริ่มเย็นม�กแล้วจนท้องฟ้�เป็นสีส้มจ�ง และแสงตะวันเริ่มริบหรี่ที่ปล�ย 

ขอบฟ้�ไกลๆ ทว่�เลนยะก็ยังคงเดินต�มท�งของซอยย�วๆ ในย่�นที่อยู่

อ�ศัย ซึ่งสองข้�งท�งมีบ้�นหน้�ต�ต่�งๆ เรียงร�ยติดกัน 

“ไอ้แผนทีน่ีม้นัมัว่ชวัร์ ดนัให้เดก็แปดขวบเขยีนให้กแ็บบนี”้ เลนยะ

โวยขึ้นในที่สุดกับกระด�ษแผ่นน้อยในมือที่ว�ดเป็นแผนที่ง่�ยๆ ไว้

เพร�ะหมอผสี�วกะจะจดัก�รง�นนีโ่ดยไม่คดิให้มตีวัถ่วงเธอตัง้แต่

แรก เธอจึงให้ริกะว�ดแผนที่บ้�นเพื่อนของตนเผื่อไว้ให้ก่อนออกม�จ�ก

โรงเรียนโยโค แต่ดูท่�ว่�จะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดี เมื่อหมอผีส�วเดินวนไปม�

แถวนี้เกือบๆ ห้�รอบแล้วแต่ไม่เจอบ้�นของเป้�หม�ยเสียที

ท�โร่ไม่รูว่้�ควรโทษริกะทีว่�ดแผนที่ไม่ละเอยีด หรอืโทษยยัหมอผี

ส�วทีเ่ดนิหลงท�งซะเอง แม้คว�มจริงเลนยะจะไม่ใช่ยยัเอ๋อทีช่อบหลงทศิ

หลงท�งก็เถอะ

แต่เมือ่เลนยะก้�วเดนิต่อไปอกีสองส�มก้�วกต้็องชะงกัฝีเท้� พล�ง

มองไปรอบๆ เมื่อเพิ่งสังเกตเห็นถึงบ�งสิ่งในบ้�นแถวๆ นี้

“แถวนี้มันเงียบเกินเหตุไปรึเปล่� นี่แค่หกโมงกว่�ๆ เองไม่ใช่รึไง” 

เธอพูดกับตัวเองด้วยนำ้�เสียงที่มีรอยเครียดเล็กน้อย เริ่มไล่มอง

รอบตัวอย่�งพินิจ เพร�ะนี่เป็นคร้ังแรกที่ได้ละใบหน้�ออกจ�กแผนท่ีใน

มอืขึน้ม�มองรอบด้�นอย่�งจรงิจงั พลนัดวงต�สนีำ�้เงนิกม็�หยดุอยูท่ีบ้่�น

หลังหนึ่งท�งซ้�ยมือของตนพอดี

เลนยะเดินตรงไปบ้�นสองชั้นหลังนั้นช้�ๆ ดูระแวดระวังและต้อง

สะดุดเล็กน้อยเมื่อเห็นประตูร้ัวของบ้�นเปิดอ้�ไว้ นัยน์ต�สีนำ้�เงินกว�ด

มองทั่วบริเวณบ้�นเพื่อห�คว�มผิดปกติอย่�งอื่นต่อทันที ก่อนจะหันไป

เจอประตูหน้�บ้�นสีนำ้�ต�ลเข้มซึ่งถูกเปิดแง้มทิ้งไว้เล็กน้อย

หมอผสี�วค่อยๆ เดนิไปเปิดประตอูอก คว�มรูส้กึบรรย�ก�ศหนกัๆ 

จ�กในตัวบ้�นภ�ยในบอกให้เธอห้�มส่งเสียง และก้�วเข้�ไปในนั้นอย่�ง

ไม่คิดขออนุญ�ตใคร
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ท�โร่จะประท้วงเรื่องม�รย�ท แต่เลนยะกลับยกนิ้วชี้จุ๊ป�ก และ

ส่งสัญญ�ณให้เข�คอยอยู่ข้�งนอกแทน ซึ่งผีน้อยก็ยอมทำ�ต�ม เมื่อเห็น

เดก็ส�วค่อยๆ รดูซปิกระเป๋�นกัเรยีนออก หยบิยนัต์ส�มสีแ่ผ่นและนำ�้มนต์

ขวดจิ๋วที่สำ�รองเผื่อไว้ม�ถือไว้ในมือ

น่ันเป็นสญัญ�ณว่�เธอกำ�ลงัจะเร่ิมง�น และเข�ไม่ควรเข้�ไปถ่วงมอื

ถ่วงเท้�เจ้�หล่อน

เสียงเอี๊ยดอ๊�ดของพื้นไม้ดังขึ้นแผ่วเบ� เมื่อหมอผีส�วย่�งขึ้นไป

บนตัวบ้�น โดยพย�ย�มทำ�ให้ทุกอย่�งเงียบที่สุด…

“โทคุโตะจัง อย่�!”

เสียงร้องคุ้นเคยลอยเข้�กระทบประส�ทหูเลนยะอย่�งฉับพลัน 

และเร็วเท่�คว�มคิด เธอวิ่งพุ่งไปห�ต้นเสียงทันที ไม่สนแล้วว่�ตนเป็น 

ผู้บุกรุกที่แอบย่องเข้�บ้�นคนอื่น

ไอ้เดก็บ้า ยงัจะสาระแนมาอกี!...เธอสบถในใจอย่�งเหลอือด และ

ทนัททีีว่ิง่เลีย้วหวัมมุท�งเดนิในบ้�นไปยงัทีม่�ของเสยีง เดก็ส�วกต้็องพบ

ภ�พที่ทำ�ให้หัวเสียถึงที่สุด

เพร�ะมันเป็นภ�พของริกะที่ถูกช�ยหญิงวัยกล�งคนคู่หนึ่งรุมบีบ

คอ ดไูม่ต่�งอะไรกบัฉ�กในหนงัสยองขวญั ใบหน้�น่�รกัแดงกำ�่ด้วยคว�ม

ทรม�น นำ้�ต�ไหลอ�บแก้ม พย�ย�มอ้�ป�กห�ยใจ มือเล็กๆ สั่นระริก

พย�ย�มแกะมือใหญ่สองคู่อย่�งสุดกำ�ลัง

เลนยะสงัเกตเหน็ว่�ผูห้ญงิกบัผูช้�ยทีบ่บีคอรกิะอยู่ในสภ�พเหมอืน

คนบ้�ไม่มีสติ ดวงต�เปิดเพียงครึ่งเดียว เหมือนคนกำ�ลังสะลึมสะลือ 

สีหน้�ไร้คว�มรู้สึกใดๆ

และสิง่ทีท่ำ�ให้ต้องรูส้กึหงดุหงดิม�กกว่�คนสองคนที่ไร้สต ิคอืร่�ง

ของเด็กหญิงตัวเล็กๆ อีกหนึ่งคนด้�นหลังพวกเข�

เพร�ะเด็กหญิงที่ว่�เวล�นี้ลอยอยู่กล�งห้องด้วยกิ่งก้�นม�กม�ย

ของต้นไม้ที่งอกออกม�จ�กแขนข�และแผ่นหลังของเธอ ซึ่งพวกมันยึด

ติดกบัพืน้บ้�นและผนงัรอบข้�ง ซำ�้ยงัแผ่ขย�ยกว้�งไปทัว่ ตัง้แต่พืน้ไม้ยนั
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เพด�นเหนือหัว จนเหมือนเกิดป่�ขน�ดย่อมๆ ในห้องรับแขกนี้ก็ไม่ป�น

นี่มันปัญหาใหญ่กว่าที่คาดไว้ซะอีกไม่ใช่รึไง!

เลนยะโวยขึ้นในใจ และไม่ปล่อยเวล�ไปน�นกว่�นั้น เธอรีบพุ่งไป

ห�คนทั้งสองพร้อมใช้หมัดลุ่นๆ ชกเข้�ที่หน้�ฝ่�ยผู้ช�ย และเตะกล�ง 

ลำ�ตัวของผู้หญิงอย่�งไม่ปร�นี จนมือสองคู่ของพวกเข�หลุดออกจ�ก 

รอบคอเล็กๆ

ริกะหล่นลงม�กระแทกพื้นบ้�นเมื่อเป็นอิสระ เธอรีบกำ�รอบคอ 

สูดอ�ก�ศเข้�ปอดแล้วไอจนตัวโยนไม่หยุด ก่อนเงยหน้�ม�มองคนที่เข้�

ม�ช่วยทัง้นำ้�ต�นองหน้�ด้วยคว�มงนุงง สบัสน แต่คนเข้�ม�ช่วยไม่รอให้

เธอตั้งคำ�ถ�ม เลนยะกระช�กแขนริกะอย่�งแรงจนเด็กหญิงที่นั่งอยู ่

ข้อเท้�ครูดกับพื้นไม้

“เจบ็นะ!” รกิะร้องโวยทนัใด ขณะเลนยะยงัดงึข้อมอืเธอพ�วิง่ออก

ม�อย่�งไม่สนว่�ข�ของเดก็น้อยจะต�มทนัรึไม่ พร้อมตว�ดกร้�วสดุเสยีง

“หุบป�ก! ใครใช้ให้หล่อนม�ที่นี่ อย�กต�ยม�กนักรึไง ยัยโง่!”

จบคำ�ก็กำ�ข้อมือริกะรัดแน่นขึ้นจนคนถูกล�กถูลู่ถูกังหน้�เบ้ด้วย

คว�มเจ็บอีกครั้ง แต่ก็ไม่ว�ยเถียงกลับ

“ก็พี่ทำ�ท่�จะไม่ช่วยนี่ หนูก็ต้องช่วยตัวเองสิ!”

ตอนนี้เลนยะไม่มีเวล�ม�ต่อล้อต่อเถียงกับเด็กข้�งตัว เมื่ออยู่ๆ 

ผนังรอบข้�งกลับบีบตัวเข้�ม�ด้วยแรงรัดของกิ่งไม้ท่ีแผ่ขย�ยไล่หลังม�

ตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ เธอเห็นที่ห�งต�ว่�บนพื้นบ้�นเองก็มีร�กไม้เลื้อยม�

เหมือนงูพุ่งตรงใส่ ร�วกับจะไล่จับข�พวกเธอทั้งสองไว้

เศษปนูและฝุน่กระเดน็หลดุม�จ�กผนงัข้�งตวั รอยร้�วต�มกำ�แพง

ไล่ม�เป็นส�ยเหมือนแส้ บีบทั้งปอดและหัวใจของพวกเธอให้ทำ�ง�นหนัก

ขึ้น

“โธ่เว้ย!” เลนยะเร่งฝีเท้�ม�กขึ้นเมื่อเห็นประตูหน้�บ้�นที่เป็น 

ท�งรอดอยู่ตรงหน้�

พลั่ก!
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เธอกระโจนออกม�ข้�งนอกบ้�นพร้อมร่�งของเด็กน้อยตัวปัญห�

ในมือ จนริกะที่ถูกกระช�กสุดแรงไม่ทันตั้งตัว ล้มกระแทกพ้ืนดินหน้�

บ้�นเต็มแรง

แต่ก�รรกุไล่ของศตัรูยงัไม่จบ เจ้�กิง่ไม้บนพืน้ยงัเลือ้ยพรวดเข้�ม�

ห�ริกะและเลนยะ

เลนยะผลักร่�งเด็กน้อยไปอีกท�ง ส่งผลให้ร่�งเล็กๆ ลงไปหน้�

คะมำ�จบูดนิอกีรอบ ก่อนเธอจะเปิดขวดนำ�้มนต์และท่องอ�คม พร้อมส�ด

ออกไป

“ริน – เบียว – โต – ฉะ – ไค – จิน – เร็ทสึ – ไซ – เซ็น!”

ซ่�!

กิง่ไม้ทีโ่ดนนำ�้มนต์ส�ดใส่เหีย่วแห้งอย่�งรวดเรว็ ก่อนล�มต�มกิง่

อืน่ๆ ร�วกบัโรคระบ�ดจนมนัต้องรบีตดัส่วนเสยีของตวัเองทิง้ และหดตวั

กลับเข้�ไปในบ้�นอีกครั้งเพื่อหนีมนุษย์ที่ตอบโต้มันได้

“เสรจ็ง�นนีเ้มือ่ไรฉนัจะไปล�กไส้มนัออกม�ดเูล่น ดนัโยนง�นสัว่ๆ 

แบบนี้ให้ฉันทำ�ได้!” เลนยะสบถด่�ซ�น�ดะลั่นทั้งที่ยังนั่งกองอยู่กับพื้น 

เมื่อตนรอดออกม�ได้สำ�เร็จ

แต่ไม่น�นหลังได้นั่งห�ยใจหอบพักเล็กน้อย เสียงจ�กเด็กข้�งตัว

ก็ดังขึ้นอีก

“พะ…พี่ พี่!” ริกะร้องเรียกเลนยะด้วยนำ้�เสียงตระหนกจนฟัง 

สั่นเครือ

เลนยะจำ�ต้องหนัหลงัไปมองต�มดวงต�สดีำ�คูโ่ตของเดก็น้อยและ

แทบหยุดห�ยใจไปชั่วขณะ เพร�ะที่หน้�บ้�น หลังรั้วที่เปิดอ้�ไว้ ปร�กฏ

กลุ่มคนหล�ยสิบชีวิตยืนออรอพวกเธออยู่ก่อนด้วยดวงต�ว่�งเปล่�ท่ีเปิด

ครึง่เดยีว ซึง่ทกุร่�งมสีภ�พไม่ต่�งจ�กช�ยหญิงในบ้�นหลงันีก่้อนหน้�นัน้

เลย…ไร้สติและถูกควบคุม 

เลนยะตวัดหน้�ไปห�ท�โร่ทันที

“ไปต�มไอ้ลกูหม�ม� และเอ�กระเป๋�เป้ฉนัม�ด้วย เรว็!” เธอออก
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คำ�สั่งแบบแทบลืมห�ยใจ

ซึ่งผีน้อยรีบรับคำ�สั่งและเลือนห�ยไปทันทีเช่นกัน ทิ้งคว�มสงสัย

ให้ริกะว่�เลนยะพูดอยู่กับใคร

ตอนนี้ ในมือของหมอผีส�วมีเพียงยันต์ไม่กี่แผ่นที่สำ�รองไว้ใน

กระเป๋�นักเรียน และต้องคอยปกป้องริกะ ขณะท่ีศัตรูรอบตัวย่�งเท้� 

เข้�ม�ใกล้เรื่อยๆ

สองวันนี้มันซวยจริงๆ ทั้งเรื่องง�นที่ไม่ได้ค่�จ้�ง แถมไอ้ง�นไม่มี

ค่�จ้�งนี่ยังยอดแย่อีกต่�งห�ก!



27
อ�านาจของกระด่ิง

กินเท็นชิทะยานผ่านหลังคาบ้านแต่ละหลังด้วยความรวดเร็วด้วย

ฝีเท้�ทีเ่บ�หววิประดจุล่องหน บนไหล่กว้�งด้�นซ้�ยสะพ�ยเป้ของแม่ตวัดี

ที่ฝ�กผีน้อยม�ส่งข่�วอย่�งเร่งรีบ 

โยชิฮ�ระลอยต�มหลังม�ติดๆ โดยมีท�โร่ที่สีหน้�ไม่ค่อยดีรั้งท้�ย

ผีน้อยกำ�ลังคิดถึงสถ�นก�รณ์ล่�สุดที่เข�รับคำ�สั่งของเลนยะก่อน

ออกม� ซึง่มันไม่ใช่สถ�นก�รณท์ี่น่�อภิรมยส์ักนิด แถมตอนนี้กไ็ม่รู้ว่�จะ

ยำ่�แย่ลงกว่�เดิมม�กแค่ไหน

สนัุขป่�หนุม่หยดุฝีเท้�และเร่ิมดมกลิน่ของเลนยะอกีครัง้ ก่อนเข�

จะกระโจนออกไปอีก ทว่�ก�รกระทำ�นั้นไม่ใช่เพ่ือห�ตัวเธอ เมื่อท�โร่

บอกสถ�นที่ที่เธออยู่ให้เข�รู้แล้ว แต่สิ่งที่เข�กำ�ลังห�อยู่คือกลิ่นผิดปกติ

ที่จะเกิดกับเจ้�เด็กนั่น…และเข�หวังว่�มันจะไม่มี

“ทำ�ไมเจ้�เดก็นัน่ถงึไม่ยอมบอกข้�ว่�มงี�น” กนิเทน็ชถิ�มขึน้ขณะ

ที่ข�ทั้งสองยังกระโดดข้�มตัวตึกไปด้วย 

แม้ย�มนี้ใบหน้�ร�วกับรูปสลักจะดูเย็นช�ไร้อ�รมณ์เหมือนปกติ 

แต่ท่�ท�งของเข�คล้�ยเร่งร้อนจนสังเกตได้
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ท�โร่อำ้�อึ้งเมื่อเจอส�ยต�ดุๆ ของกินเท็นชิที่ปร�ยม�

“คะ…คือ เลนยะเข�บอกว่�ง�นนี้ไม่อย�กใช้คนม�ก มันเปลือง

เปล่�ๆ แถมครัง้น้ีพีช่�ยทีช่ือ่ซ�น�ดะไปด้วยเลยไม่จำ�เป็น ซำ�้มนักฉ็กุละหกุ 

แถม…”

“ไม่จำ�เป็นงั้นรึ” กินเท็นชิตวัดนำ้�เสียงเฉียบกลับม�ทันใดในสิ่งท่ี

ได้ฟัง พล�งหรีต่�มองท�โร่ และรู้สกึเกลยีดคำ�คำ�นีข้ึน้ม�จบัใจ โดยเฉพ�ะ

รู้ว่�เป็นคำ�พูดของเจ้�ตัวดีที่กล่�วถึงเข�

ท�โร่ที่โดนส�ยต�คมกร้�วส่งคว�มเย็นเยียบใส่อีกรอบถึงกับผว�

เฮือก รู้สึกผิดขึ้นม�เต็มหัวใจ ทั้งที่ไม่ใช่เจ้�ของคำ�พูด และนึกค�ดโทษ

ยัยหมอผีที่ไม่ได้ม�รับรู้พ�ยุหิมะน่�กลัวครั้งนี้ด้วย

กึก!

กินเท็นชิหยุดเท้�อีกคร้ัง แล้วหันหน้�มองต�มบ�งสิ่งท่ีสัมผัสได้  

หูเรียวแหลมแบบปีศ�จตั้งใจสดับฟังเสียงที่ลอยม�กับลมและกลิ่นที่เตะ

จมูก ซึ่งมีทั้งเสียงก�รต่อสู้ กลิ่นอ�คม…รวมไปถึงกลิ่นเลือดสดๆ ด้วย

ปึก!

กำ�ปั้นหนักๆ เหวี่ยงไปกระแทกกล�งหน้�ช�ยสูงวัยจนใบหน้� 

เหี่ยวย่นนั่นบูดเบี้ยวต�มแรงของหมัด ก่อนร่�งนั้นจะล้มลงไปกลิ้งโค่โร่

บนพืน้ เลอืดกบป�ก ทว่�ไม่กีว่นิ�ทต่ีอม�เข�กล็กุขึน้ได้ใหม่อย่�งรวดเรว็

เหมือนไม่รู้สึกเจ็บแต่อย่�งใด 

เลนยะถอยเท้�ออกไปจ�กฝูงมนุษย์นับสิบที่ตนสู้ด้วยมือเปล่�ม�

เกือบๆ ครึ่งชั่วโมงแล้ว

เธอทั้งเตะ ต่อย ถีบ ผลักอย่�งไม่ปร�นี แต่พวกเข�ก็ยังลุกขึ้นม�

เดินได้ร�วกับเป็นผีดิบไม่มีคว�มรู้สึก

“มันจะเข้�ม�แล้วอะ!” ริกะร้องพล�งเก�ะเอวเลนยะไปด้วย และ

ไม่ว่�เลนยะจะขยับตัวเคลื่อนไหวไปท�งไหน เธอก็ส�ม�รถเก�ะหนึบได้

ยิ่งกว่�ปลิง ซำ้�ยังตะโกนถ�มอย่�งแตกตื่นด้วยไป “ทำ�ไมพวกเข�เป็น 
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แบบนี้ล่ะ!”

“รู้จักฟีโรโมนเตือนภัยหรืออะล�ร์มฟีโรโมนไหมล่ะ” เลนยะตว�ด

ถ�ม พร้อมค้อมตวัตำ�่หลบช�ยคนหนึง่ทีโ่ถมตวัเข้�ใส่ และใช้แรงโถมจ�ก

ศตัรทูีพ่ล�ดเป้�กระแทกใส่กล�งลำ�ตวัเข�แทน ทำ�ให้เข�ล้มหง�ยหลงัไป

ไกล และพ�อีกหล�ยร่�งที่ด้�นหลังล้มระเนระน�ดไปด้วย

“มันคืออะไร” ริกะย่นหัวคิ้วไม่เข้�ใจ

“ถ้�ปล่อยส�รนี้ออกม� พวกวรรณะแรงง�นจะรวมตัวทำ�หน้�ท่ี

ต่อสู้โดยทันที เพื่อกำ�จัดผู้รุกร�น…มักพบในกลุ่มแมลงสังคม เช่น มด 

มวน จักจั่น แต่บ้�งก็ว่�มีในพืชด้วย”

หมอผีส�วป�ดเหงื่อออกจ�กหน้�ผ�ก แล้วปร�ยต�ตำ่�ม�ยังร่�ง

เล็กกว่�ตรงเอวตน “บ�งทีถ้�เพื่อนเธอเป็นเหมือนน�งพญ�ของต้นไม้ 

ช�วบ้�นหรอืคนทีเ่พือ่นเธอรูจ้กัทัง้หมดกค็อืวรรณะแรงง�นนัน่แหละ…คดิ

ว่�งั้นนะ”

“แล้วจะหยุดยังไง”

“เอ�มดีสกัเล่มม�ให้ฉนัส ิถ้�ฆ่�ทิง้ให้หมด รบัรองหยดุได้แน่” เธอ

ขู่เสียงตำ่�ตอบทันที    

“ไม่เอ� คนพวกนี้แค่ถูกควบคุมเฉยๆ นะ!”  ริกะส่�ยหน้�ปฏิเสธ

ข้อเสนอของเลนยะรัวเร็ว เชื่อสุดใจว่�เลนยะจะทำ�อย่�งท่ีบอกแน่ๆ ถ้�

ตนห�มีดให้ได้จริงๆ

“งั้นก็เงียบ แล้วเลิกทำ�ตัวน่�รำ�ค�ญซะทีสิ” หมอผีส�วพูดจบก็วิ่ง

เข้�ไปกว�ดเท้�เตะสงูเข้�ก้�นคอลงุแก่คนหนึง่ ร่�งของช�ยวยัร่วมห้�สบิ

ล้มกระแทกกับพื้นดินจนน่�กลัวว่�จะมีกระดูกกระเดี้ยวสักท่อนสองท่อน

หัก ทว่�เข�ก็ลุกขึ้นม�ใหม่เกือบทันที

เลนยะรำ�ค�ญริกะเต็มทนที่เอ�แต่ร้องโวยว�ย ขณะที่ตัวเธอต้อง

คอยออกหมัดมวยใส่ฝงูคนทีโ่ดนควบคมุอยูร่อบตวัจนแขนข�ล้�ลงเรือ่ยๆ  

จะฆ่�เลยก็ไม่ได้ ใช้ยันต์ก็ไม่ได้ พอเริ่มลงไม้ลงมือหนักขึ้นหน่อย

ไอ้เด็กน้อยที่เก�ะอยู่ตรงเอวก็ดันร้องประท้วงว่� ‘รุนแรงเกินไปแล้วนะ’ 
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‘นั่นมันคุณป้�ข้�งบ้�น’ ‘นั่นมันคุณลุงเพื่อนพ่อ’ หรือ ‘นั่นมันพี่ช�ยของ

เพื่อน’ 

อะไรจะญ�ติเยอะจนน่�รำ�ค�ญขน�ดนี้!

เหงื่อเม็ดใสๆ ไหลลงต�มแก้มของหมอผีส�ว ท่�ท�งเธออ่อนล้�

ม�กกว่�ครั้งแรกที่เร่ิมสู้ แม้ว่�จะมีกำ�ลังม�ก แต่ก�รถูกรุมโดยคนท่ีไม่ 

รู้จักเหนื่อย เจ็บ และมีจำ�นวนม�กขน�ดนี้ก็ทำ�ให้เธอต้องต่อสู้อยู่ตลอด

เวล� แถมด้วยตัวถ่วงตัวน้อยที่ดีแต่แหกป�กร้อง มันยิ่งกล�ยเป็นปัญห�

ใหญ่ และลดกำ�ลังเธอลงไปม�ก 

ในตวับ้�นกไ็ม่รูว่้�จะถกูเจ้�วญิญ�ณต้นไม้ในร่�งของเดก็ผูห้ญงิที่

ชื่อโทคุโตะนั่นโจมตีม�อีกเมื่อไร

แต่ตอนนีเ้ธอต้องรบีตดัสนิใจว่�จะทนรอพวกไอ้ลกูหม�ทีห่น้�บ้�น 

และคอยซัดฝูงคนที่ถูกควบคุมหล�ยสิบชีวิตไปเรื่อยๆ หรือจะถอยกลับ

เข้�ไปในบ้�นทีม่เีจ้�ปีศ�จในร่�งเดก็น้อยและคนทีถ่กูควบคมุแค่สองคนดี

ข�ของเลนยะเริ่มถอยร่นต�มวงรอบที่บีบแคบขึ้น

คนเยอะเกินไป ถ้�มีเธออยู่แค่คนเดียวคงตัดสินใจเลือกข้อแรก 

แต่ในเมื่อมีริกะม�ด้วย…

“ม�เรว็ๆ ซะทสีไิอ้ลกูหม�” เลนยะกดัฟันพดูกบัตวัเองด้วยใบหน้�

ตึงเครียดถึงที่สุด ก่อนเหลือบต�ลงมองริกะที่เก�ะเอวเธออยู่ สลับกับฝูง

คนที่ย่�งส�มขุมหม�ยเอ�ชีวิตพวกเธอ และไม่น�นถึงรู้สึกตัวว่�ตนเหลือ

ที่ยืนน้อยแค่ไหน เมื่อแผ่นหลังแตะกับประตูบ้�น

และสิ่งที่หมอผีส�วกลัวที่สุดก็ปร�กฏขึ้นตรงหน้� เมื่อในฝูงชนไร้

สตมิ�กม�ย มีบ�งคนที่ไม่ได้ม�มอืเปล่� ทว่�กลบัมมีดีทำ�ครวั ไม้เบสบอล 

หรืออุปกรณ์ในบ้�นที่ส�ม�รถจะฆ่�พวกเธอได้ไม่ย�กเย็นม�ด้วย

ก็รู้ว่�ตนคงไม่สบ�ยแค่ได้ไล่อัดร่�งมนุษย์ที่ไม่รู้สึกตัวพวกนี้อยู ่

ฝ่�ยเดียวอย่�งในตอนแรกๆ แต่ไม่คิดว่�จะได้เจอกับปัญห�ย�กๆ เร็ว

ขน�ดนี้

ถ้�วิ่งหนีก็พอได้ แต่เจ้�เด็กด้�นหลังคงไม่ทันแน่ จะให้จับล�ก
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เหมอืนตอนหนอีอกม�จ�กในบ้�นกค็งต�ยทัง้คูแ่ทน เพร�ะครัง้นัน้เหน็ชดั

แล้วว่�ขน�ดเร่งฝีเท้�สุดตัว แต่เด็กหญิงที่ถูกล�กให้ต�มม�ก็ล้มลุก 

คลุกคล�นจนเกือบจะไม่รอด  

ไม่คิดว่�เธอจะต้องเลือกวิธีนี้…แต่อย่�งน้อยต�ยช้� ก็ยังดีกว่� 

ต�ยไว 

จบคว�มคิด เลนยะก็ดึงข้อมือริกะ ก่อนเปิดประตูบ้�นที่อยู่ข้�ง

หลัง

“ทะ…ทำ�อะไรน่ะ!” ริกะสะดุ้งเฮือกเมื่อรู้ว่�ตัวเองต้องกลับเข้�ไป

ในสถ�นที่ที่มีปีศ�จร้�ยรออยู่

“ฉนับอกแล้วใช่ไหมให้หบุป�ก แล้วทำ�ต�มทีฉ่นัสัง่พอ ยยัเดก็จอม

สร้�งเรื่อง!” นัยน์ต�สีนำ้�เงินดูน่�กลัวและทรงอำ�น�จจนเด็กน้อยไม่กล้�

เถียง ก่อนที่แขนเล็กๆ จะถูกฉุดเข้�ม�ในตัวบ้�น 

เลนยะแปะยนัต์ทีห่น้�ประตเูป็นก�รสร้�งข่�ยอ�คมไม่ให้ทัง้คนใน

และคนนอกเข้�หรือออกได้แล้วกระแทกประตูปิดทันที ก่อนฝูงมนุษย์ท่ี

เดินเข้�ม�ใกล้จะโถมร่�งก�ยพุ่งม�กระแทกกับประตูบ้�นพร้อมกัน

สนุขัป่าหนุม่ยนืมองคนมากมายเบือ้งล่างจากบนหลงัคาบ้านหลงั

หนึ่ง

ฝงูมนษุย์ท่�ท�งแปลกๆ เดนิวนไปม�เฝ้�อยูห่น้�บ้�นสองชัน้ทีเ่ป็น

เป้�หม�ย และจ�กทีด่วงต�สเีท�คูส่วยคมสงัเกตเหน็คอื ท่�ท�งนัน้ร�วกบั

ป้องกันผู้บุกรุก เจ้�ปีศ�จก็รู้ทันทีว่�เกิดอะไรขึ้นกับพวกเข�

เข�กว�ดต�มองห�ร่�งของเด็กส�วเจ้�ของนัยน์ต�สีนำ้�เงิน

แข็งกร้�วต่อ รู้สึกสบ�ยใจขึ้นเล็กน้อยที่รู้ว่�อย่�งน้อยกลิ่นเลือดก็ไม่ใช่

ของเลนยะ แต่เป็นของกลุ่มคนข้�งล่�ง ซำ้�หล�ยคนยังบ�ดเจ็บจนน่�เป็น

ห่วง เพร�ะมีทั้งคนคิ้วแตก ป�กเจ่อ เลือดกบป�ก และดูอ�ก�รหนักจน

อ�จถึงขั้นแขนหรือไม่ก็ข�หักไปแล้วด้วย

ถ้�พวกเข�กลับม�มีสติคงแทบช็อกต�ตั้งกับสภ�พสะบักสะบอม
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ของตัวเอง

“ตกลงเจ้�เด็กนั่นอยู่ไหน” กินเท็นชิถ�ม ตอนนี้กลิ่นของเลนยะ

จ�งม�ก ทั้งที่ตอนแรกอยู่ไกลกว่�นี้ยังจับกลิ่นได้ชัดเจนกว่� ร�วกับเวล�

นี้กลิ่นของเธอโดนอะไรบ�งอย่�งม�รบกวน

“ก่อนหน้�นั้นอยู่หน้�บ้�นครับ แต่ตอนนี้…ไม่เห็นมีเลย” ผีน้อย

ขมวดคิ้วพล�งชะเง้อคอห�เลนยะกับริกะอย่�งไม่เข้�ใจ ก่อนทุบฝ่�มือ 

ร้องอ๋อและโพล่งขึ้นใหม่ “อ�จจะฝ่�วงล้อมออกไปแล้วก็ได้ อย่�งเลนยะ

เรื่องแบบนี้น่�จะสบ�ยๆ…”

“แต่ข้�ว่�ไม่” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มแทรกขึ้น พร้อมหรี่นัยน์ต� 

สีอำ�พันใช้คว�มคิดไปด้วย “ถ้�ท่�นเลนยะอยู่คนเดียวอ�จทำ�อย่�งท่ีท่�น

ท�โร่บอก แต่อย่�ลืมว่�ท่�นเลนยะมีเด็กเล็กๆ ม�ด้วย และเด็กเล็กย่อม

ต้องเป็นตัวถ่วง  ข้�ว่�ท่�นเลนยะคงไม่โง่พอจะแหวกวงล้อมออกไปทั้งที่

มีเด็ก เพร�ะถ้�มัวแต่สนเด็กตัวเองก็จะเป็นอันตร�ย ถ้�มัวแต่สนตัวเอง

เดก็กจ็ะเป็นอนัตร�ย จ�กนสิยัของท่�นเลนยะคงไม่ยอมต�ยเพือ่ใครง่�ยๆ 

หรอกขอรบั แต่จะให้เสยีง�นกไ็ม่ได้เหมอืนกนั…ออื…ข้�ว่�ท่�นเลนยะกบั

เด็กคนนั้นถอยเข้�ไปในบ้�นหลังนั้นม�กกว่�” 

กินเท็นชิปร�ยมองไปยังวิญญ�ณนักวิเคร�ะห์แล้วต้องยอมรับว่�

โยชฮิ�ระเหม�ะเป็นวญิญ�ณประจำ�ตระกลูโซเคนโยจรงิๆ และยิง่โดยเฉพ�ะ

ประจำ�ตัวเด็กส�วด้วยแล้ว

“แต่ว่�ในบ้�นหลังนั้นมีปีศ�จด้วยนะครับ มันต่�งกันตรงไหน” 

ท�โร่ไม่เข้�ใจ เพร�ะครั้งที่เห็นล่�สุด คือตอนที่เลนยะกับริกะหนีหัวซุก

หัวซุนออกม�จ�กในบ้�น โดยมีร�กไม้น่�กลัวไล่ต�มพวกเธอออกม�

เหมือนสัตว์ร้�ย 

“แต่อย่�งน้อยในบ้�นนั้นก็สู้กันหนึ่งต่อหนึ่ง ขณะที่ข้�งนอกหนึ่ง

ต่อหล�ยสบิ แถมยงัสูเ้ตม็ที่ไม่ได้เพร�ะมเีดก็เลก็ ซำ�้ศตัรทูัง้หมดกย็งัเป็น

แค่มนษุย์ทีท่่�นเลนยะลงมอืรุนแรงไม่ได้ ไหนจะอปุกรณ์ปร�บผีไม่พร้อม

อีก ข้�ว่�ท่�นเลนยะมีท�งเลือกไม่ม�กหรอกขอรับ”
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“ทีป่ระตมูแีผ่นยนัต์” กนิเทน็ชกิล่�วเนบิช้� ต่อถ้อยคำ�ของโยชฮิ�ระ

และน่ันเหมอืนจะเป็นข้อยนืยนัได้ดว่ี�ข้อสนันษิฐ�นของเข�ถกูต้อง

ทั้งหมด เลนยะกับริกะถอยเข้�ไปซ่อนในบ้�นจริงๆ และส�เหตุท่ีทำ�ให้

กลิ่นของหมอผีส�วจ�งลงขน�ดนี้ ก็คงเพร�ะว่�เขตอ�คมที่ตั้งไว้มันคลุม

ทับบ้�นที่เธอเข้�ไปหลบอยู่ แต่ปัญห�อยู่ที่ว่�…

“แล้ว…จะเข้�ไปได้ยงัไง” ท�โร่คร�งถ�มร�วกบัเป็นตวัแทนคว�มคดิ

ของทุกคน เพร�ะก�รก�งเขตอ�คมแบบนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วว่�ไม่ให้

คนนอกเข้�ไปในบ้�นได้

ดทู่�ว่�ยยัหมอผคีงทนรอพวกเข�ไม่ไหวจรงิๆ นัน่แหละ ถงึตดัสนิใจ

แบบนี้

“ข้�จะทำ�ล�ยเขตอ�คมนั่น”

ท�โร่กับโยชิฮ�ระเบิกต�มองกินเท็นชิเป็นต�เดียว

“แต่กว่�จะทำ�ล�ยอ�คมได้ ท่�นกินเท็นชิคงโดนมนุษย์ที่อยู่ด้�น

ล่�งโจมตีก่อน จะห�ท�งแหวกเขตอ�คมและตั้งรับคนพวกนั้นไปด้วย

พร้อมกนัคงเป็นไปไม่ได้หรอกขอรบั” โยชฮิ�ระแย้งคว�มคดินัน้ด้วยสหีน้�

ห่วงกังวล 

แต่ใบหน้�คมร�วกบัรูปสลกักลบัหร่ีนยัน์ต�เลก็จบัจ้องบ้�นทีน่่�จะ

มีหมอผีส�วอยู่เพื่อประเมินสถ�นก�รณ์ ก่อนว่�ขึ้นใหม่

“เมื่อคร�วที่แล้วตอนเด็กหนุ่มที่ชื่อซ�น�ดะก�งเขตอ�คม ข้�เปิด

ท�งเข้�ไปได้เร็วกว่�ที่ค�ด ครั้งนี้เขตอ�คมไม่แน่นหน�เท่�นั้น และใช้แค่

แผ่นยนัต์ธรรมด�ทีก่นัมนษุย์…มคีว�มเป็นไปได้ทีจ่ะฝ่�เข้�ไปได้ง่�ย” เข�

ยงัคงมองแน่วแน่ยงัทีเ่ดมิ พล�งกล่�วขึน้ต่อเสยีงเคร่งขรมึ “และถงึยงัไง

ในบ้�นหลังนั้นก็ไม่ปลอดภัย ห�กปล่อยให้อยู่ในนั้นน�นๆ ทั้งที่อ�วุธ 

ไม่พร้อม คงแย่ไม่แพ้กัน”

จบคำ�และไม่ทันให้ใครแย้ง กินเท็นชิก็กระโดดไปลงท่ีหน้�บ้�น 

เป้�หม�ย ฝูงคนแตกฮือออกเมื่อร่�งสูงใหญ่ของสุนัขป่�หนุ่มปร�กฏตัว

ขึน้อย่�งกะทนัหนั ทว่�ไม่น�นพวกเข�กลบัค่อยๆ ก้�วเท้�เข้�ม�ใหม่ เรยีง
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แถวล้อมรอบเพื่อทำ�หน้�ที่ป้องกันพื้นที่ด้วยท่�ท�งของสัตว์ร้�ยท่ีเตรียม

ขยำ้�คู่ต่อสู้

กินเท็นชิตวัดต�ไปมองลูกบิดประตู มือใหญ่เอื้อมห�มัน เตรียม

ทดสอบคว�มแข็งแกร่งของเขตอ�คมที่ตนต้องทำ�ล�ย พร้อมกับที่ฝูงคน

วิ่งตรงเข้�ม�ห�เข�อย่�งรุนแรง บ้�คลั่ง

แกร๊ก!

“!?”

คว�มประหล�ดใจและตกใจเกิดขึ้นในเสี้ยววิน�ที เมื่อประตูไม้ 

สีเข้มถูกเปิดออกทั้งที่ยันต์ของเลนยะยังติดอยู่บนประตูบ้�น จนเข�หลุด

เข้�ม�ในตวับ้�นได้พร้อมท�โร่กบัโยชฮิ�ระทีล่อยต�มเข้�ม�ตดิๆ และเมือ่

พวกเข�เข้�ม�ในบ้�นได้หมด สุนัขป่�หนุ่มก็กระแทกประตูบ้�นปิดทันที 

ก่อนคนข้�งนอกจะเข้�ม�ได้ 

ยันต์ยังอยู่ อ�คมไม่ได้ถูกทำ�ล�ย ซำ้�ตอนนี้อำ�น�จก็เหลือแค่ครึ่ง

เดียว แล้วทำ�ไมเข�ถึงผ่�นเขตอ�คมเข้�ม�ได้อย่�งง่�ยด�ย

โยชิฮ�ระและท�โร่ต่�งพ�กันจ้องมองเจ้�ปีศ�จอย่�งไม่เข้�ใจ 

เช่นกัน พวกเข�ไม่เห็นด้วยซำ้�ว่�กินเท็นชิทำ�อะไร ทำ�ไมถึงเข้�ม�ในนี้ได้

ง่�ยๆ จะว่�เขตอ�คมของเลนยะอ่อนลงก็คงไม่ใช่ ไม่เช่นนั้นกลุ่มคนด้�น

นอกคงเข้�ม�ได้น�นแล้ว

ทว่�คว�มสงสัยต้องยุติ เมื่อพวกเข�หันกลับม�ดูในท�งเดินหน้�

ประตูบ้�น และพบเพยีงคว�มมดืมดิทีท่อดตวัย�วไปเบือ้งหน้� แต่นัน่ไม่ใช่

ปัญห�สำ�หรับเจ้�ของดวงต�สีเท� เข�ยังมองเห็นผนังขน�บท้ังสองข้�ง

ตลอดท�งเดินที่มีรอยแตกร้�วร�วกับถูกบีบด้วยแรงมห�ศ�ล และพื้นไม้

กระด�นที่มีเศษปูนหล่นกระจัดกระจ�ยไปทั่ว

บรรย�ก�ศภ�ยในอดึอดั และหนกัเหมอืนอยู่ใต้นำ�้จ�กอ�ยปีศ�จ…

แต่เจ้�เด็กนั่นอยู่ที่ไหนล่ะ

ไม่ทนัสิน้คำ�ถ�มในหวั จมกูโด่งคมของสนุขัป่�หนุม่กส็มัผสัถงึกลิน่

คุ้นเคยบ�งอย่�งได้ จนต้องตวัดหน้�ไปมองยังที่ม�ของมัน ขณะดึงด�บ 



B  1 3  s . t   419

คูก่�ยออกม�จ�กข้�งเอว ใบหน้�งดง�มร�วกบัรปูป้ันหนัมองไปทัว่บรเิวณ

บ้�น และสุดท้�ยกลับม�หยุดที่ด้�นข้�งตนเอง

กนิเทน็ชพิบเพยีงคว�มว่�งเปล่� แต่มอีะไรบ�งอย่�งบอกเข�ว่�ใน

มมุทีว่่�งเปล่�นัน้ต้องมอีะไรสกัอย่�งอยู ่และมนัทำ�ให้เข�ต้องเพ่งพนิจิห�

บ�งสิ่งต�มสัญช�ตญ�ณที่กระซิบอยู่ข้�งหู…

ฟุ่บ! 

ไม่ทันพบสิ่งที่ต�มห� บ�งอย่�งก็พุ่งพรวดม�จ�กอ�ก�ศว่�งเปล่�

ข้�งตัวเข�แทน และเพร�ะไม่ทันตั้งตัวร่�งสูงใหญ่ของกินเท็นชิจึงล้มลง

ไปนอนกับพื้นต�มแรงที่กระแทกกล�งลำ�ตัวอย่�งกะทันหันนั่น ส่งผลให้

ด�บที่เตรียมไว้กระเด็นหลุดออกจ�กมือ และไถลไปกับพ้ืนบ้�นไกลเกิน

เอื้อม

ท�โร่รบีลอยหนรีวดเรว็ด้วยคว�มตกใจกลวั แต่โยชฮิ�ระกลบัมอง

ต�ค้�งต�มบ�งอย่�งที่กระโจนเข้�ม�โจมตีเจ้�ปีศ�จ เมื่อเจ้�บ�งอย่�งที่

ว่�กำ�ลงัคร่อมอยูเ่หนอืร่�งของเจ้�ปีศ�จ และต่อว่�ลอดไรฟันใส่หน้�คนที ่

ตนโจมตีใส่จนหง�ยหลังว่�

“ทำ�ไมม�ช้�นัก ฉันเกือบเดี้ยง แถมแผ่นยันต์ใบสุดท้�ยก็เสียไป

กับอ�คมกำ�บังแล้วด้วย”

โซเคนโย เลนยะ!

กินเท็นชินิ่งค้�งไปครู่เมื่อใบหน้�ที่ก้มมองเข�อยู่ไม่ไกลคือใบหน้�

ของยยัหมอผตีวัดทีีก่ำ�ลงัต�มห� และจ�กทีเ่ธอโวยม�เมือ่กีก้ท็ำ�ให้รูท้นัที

ว่�ตอนแรกที่เข้�ม�ไม่เห็นตัว และเธอเหมือนพุ่งออกม�จ�กอ�ก�ศ 

ว่�งเปล่�ข้�งประตูบ้�นได้ นั่นก็เพร�ะเธอใช้อ�คมกำ�บังตัวเองเพื่อซ่อน

ตัวจ�กศัตรูในบ้�นนี้อยู่

แต่จะพุง่ม�โจมตเีข�ทำ�ไม แล้วคร่อมม�ทัง้ตวัจนเกอืบนัง่ทบันีม่นั

อะไร!

“ลุกออกไป” กินเท็นชิออกคำ�สั่งเสียงเข้มดุ พล�งหรี่นัยน์ต�เอ�

เรื่องสบเข้�กับนัยน์ต�สีนำ้�เงินเบื้องหน้� ขณะพย�ย�มระงับคว�มโกรธ
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ทีจ่ะพ�นพ�เสยีง�น และคอยเตอืนตวัเองว่�ยงัไงซะเดก็ส�วกย็งัปลอดภยั

ดีอยู่

ทว่�เลนยะกลับทำ�หน้�ยุ่งกว่�เดิม แล้วก้มม�มองต�สีเท�คมกริบ

ม�กขึ้น

“จะหวงเนื้อหวงตัวอะไรนักหน� แกไม่ใช่ผู้หญิงสักหน่อย แล้วฉัน

ก็ไม่ได้ปลำ้�แก…”

โครม! 

สุนัขป่�หนุ่มลุกพรวดขึ้นจ�กพื้นทันที จนเลนยะเกือบถอยหน้� 

ตัวเองออกจ�กหน้�ของเข�ไม่ทัน และทำ�ให้ตัวเธอท่ีคร่อมอยู่เหนือ

ร่�งก�ยสูงใหญ่เสียสมดุล หง�ยท้องออกไปอีกท�ง หัวโขกพื้นดังโป๊ก! 

ลั่นบริเวณ

เลนยะต้องไปเรยีนรู้มารยาทในการประชดิตวัคนอืน่ใหม่จรงิๆ แล้ว

ละ...ท�โร่ทีต่ะลงึค้�งไปหล�ยวนิ�ทตีัง้แต่ก�รปร�กฏตวัของหมอผสี�วคดิ

ขึ้นในใจ เพร�ะเจ้�หล่อนเข้�ประชิดตัวเจ้�ปีศ�จอย่�งอุกอ�จ ไร้ม�รย�ท

หรือเกือบๆ จะไร้ย�งอ�ยแบบนี้หล�ยครั้งแล้ว จนเหมือนเธอแยกคว�ม

เป็นหญิงช�ยไม่ออกอย่�งไรอย่�งนั้น

เลนยะโอดครวญในลำ�คอ แล้วลุกขึ้นม�นั่งขยี้หลังศีรษะจุดที่โดน

กระแทก ก่อนส่งส�ยต�ค�ดโทษไปมองกินเท็นชิ “แกทำ�หัวฉันกระแทก

พื้น…อีกแล้ว!”

กินเท็นชิไม่คิดโต้เถียงเพื่อส�วเรื่องให้ยืดย�ว แค่ถอนใจอย่�ง 

เอือมระอ�ด้วยสีหน้�ตึงๆ และปล่อยให้เธอค่อยๆ พยุงตัวยืนพล�งบ่น 

พึมพำ�ในลำ�คอไปต�มเรื่องเอง 

แต่ไม่น�นเข�กต้็องหนัหน้�ไปมองมมุทีเ่ลนยะเพิง่กระโจนออกม�

อกีครัง้เมือ่รูส้กึถงึก�รเคลือ่นไหว ก่อนพบเดก็ผูห้ญงิตวัเลก็ๆ มดัผมแกละ 

ยืนแข็งทื่อมองเข�ต�โต อ้�ป�กค้�งน้อยๆ อย่�งตื่นตะลึง

นัน่คงเป็นน�ยจ้�งคนล่�สดุของหมอผสี�วทีท่�โร่เล่�ให้เข�ฟังสนิะ

ริกะจับจ้องกินเท็นชิต�ไม่กะพริบ โดยเฉพ�ะใบหูเรียวแหลมแบบ
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ปีศ�จสองข้�ง และเคร่ืองแต่งก�ยที่แปลกต� แต่ดูเหม�ะสมนั่น แต่ท่ี 

ตรงึส�ยต�เธอได้จริงๆ คงจะเป็นใบหน้�เรยีวคมร�วกบัรปูสลกั หล่อเหล� 

และนัยน์ต�สีเท�คู่คมกริบแสนเย็นช�แต่งดง�ม

คว�มจริงตัวเข�ทั้งตัวมันน่�หลงใหลและสมบูรณ์แบบจนร�วกับ

ไม่ใช่มนุษย์เลยละ

“เจ้�นี่เป็นสัตว์เลี้ยงฉันเอง” เลนยะเอ่ยแทรกขึ้นม�ขัดคว�ม 

ตกตะลึงของริกะเมื่อเห็นท่�ท�งของอีกฝ่�ยที่จ้องมองไอ้ลูกหม�ของตน 

พร้อมยิ้มกริ่มแสดงคว�มเย�ะหยันกับคำ�ตอบตัวเอง

“สัตว์…เลี้ยง?” ริกะยำ้�ไม่เต็มเสียง ก่อนหันหน้�ไปมองกินเท็นชิ

สลับกับเด็กส�วด้วยคว�มอึ้งตะลึงกว่�เดิม ไม่เข้�ใจว่�แปลว่�อะไร เรื่อง

ล้อเล่น ตลกร้�ย หรือคว�มหม�ยตรงตัว!

แต่คนทีถ่กูห�ว่�เป็นสตัว์เลีย้งต้องหนัม�ปฏเิสธเสยีงกร้�วทนัทว่ี�

“ไม่ใช่”

“งั้น…เป็นแฟนเหรอคะ” ครั้งนี้ริกะกลอกต�ย่นหัวคิ้วถ�มอย่�ง

ลังเล รู้สึกไม่เชื่อตัวเองด้วยซำ้�ว่�จะถ�มออกไปแบบนั้น ขณะท�โร่ก็แทบ

สำ�ลักนำ้�ล�ยกับคำ�ถ�มของเธอ

สุนัขป่�หนุ่มนิ่งเงียบไปนิดกับคำ�ถ�มใหม่ของเด็กหญิงตรงหน้� 

และหัวค้ิวทีข่มวดขึน้นดิบนใบหน้�หล่อเหล�นัน่กท็ำ�ให้โยชฮิ�ระเข้�ใจทนัที

ว่�ท่�นเจ้�ปีศ�จคงไม่เข้�ใจคว�มหม�ยของคำ�ว่� แฟน ดูเหมือนมันจะ

เป็นคำ�ศัพท์สมัยใหม่ที่เข�ยังไม่ได้เรียนรู้ม� วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มจึง

กระซิบแปลคว�มหม�ยให้อย่�งเสียไม่ได้ว่�

“แฟน แปลว่�คนรักกันขอรับ ท่�นกินเท็นชิ”

“ไม่ใช่!” ครั้งนี้เสียงปฏิเสธของสุนัขป่�หนุ่มเฉียบดุและฉับไว 

ยิ่งกว่�เดิมเกือบเท่�ตัว

มีอะไรที่ทำ�ให้เข�ดูเหมือนคนรักของเจ้�เด็กร้�ยก�จนี่รึไง!

ฟ้�ว!         

เสยีงบ�งอย่�งหวดอ�ก�ศทำ�ให้ทกุส�ยต�ต้องรบีหนัไปมองทีท่�ง
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เดินในบ้�นเบื้องหน้� ก่อนพบกิ่งไม้ใหญ่ที่ไม่มีใครค�ดคิดว่�จะเจออีกใน

เวล�นี้สะบัดพรวดเหมือนแส้ตรงม�ห�พวกเข�

ดูเหมือนมันจะรับรู้ว่�มีผู้บุกรุกเข้�ม�ในพื้นที่ของตนแล้ว!

กนิเทน็ชก้ิ�วพรวดม�กนัร่�งเลนยะฉบัไวร�วกบัเป็นสญัช�ตญ�ณ

แม้ยงัไม่ทนัได้เกบ็ด�บกลบัม� หมอผสี�วดงึมอืริกะเข้�ม�ให้หลบหลงัร่�ง

สงูใหญ่ของกนิเทน็ช ิขณะทีท่�โร่หลบัต�ป๋ี โยชฮิ�ระตะลงึค้�ง และวนิ�ที

ต่อม�ศัตรูตรงหน้�ก็หวดกิ่งหน�ๆ ม�ถึงร่�งทั้งส�มที่หน้�ประตูบ้�น

ตึง!

เสียงกระแทกดังลั่นต�มท�งเดินย�ว ทว่�สิ่งที่ถูกอัดกระเด็นออก

ไปกลับเป็นกิ่งไม้หน�ที่พุ่งหวือเข้�ม� เมื่อชั่ววิน�ทีที่มันจะโจมตีถึงตัว 

สุนัขป่�หนุ่ม ก็เหมือนมีกำ�แพงอ�ก�ศม�กั้นกล�งไว้ฉับพลัน สะท้อน 

คว�มรุนแรงคืนให้มันเป็นฝ่�ยถูกกระแทกออกไปแทน ส่งผลให้เจ้�กิ่งไม้

ที่ไม่ทันตั้งตัวว่�ตัวเองจะถูกตอบโต้เช่นนี้ ชะงักค้�งไปครู่ ก่อนรีบหดตัว

หนีไปอีกครั้ง

คว�มหวั่นเกรงที่เคยโจมตีหมอผีส�ว และถูกเธอทำ�ร้�ยกลับ

เหมือนจะยังฝังใจอยู่ มันจึงไม่กล้�จะโจมตีซำ้�ทันที

คว�มงุนงงกระจ�ยไปทั่วบริเวณ เมื่อพวกเข�เกือบทั้งหมดแน่ใจ

ว่�ไม่มีใครร่�ยอ�คมป้องกันได้ทัน นอกจ�กแค่ยืนอยู่เฉยๆ เท่�นั้น

ทว่�เมื่อกินเท็นชิหันหลังไปมองยังเลนยะ กลับพบว่�เธอกำ�ลัง

เหยียดยิ้มร�วกับรู้เรื่องว่�เกิดอะไรขึ้น

“นัน่มนัอะไร อ�คมป้องกนัแขง็แกร่งขน�ดนัน้” เข�หมนุก�ยไปยงั

เด็กส�วที่ด้�นหลังทันที 

เลนยะเพยีงเลือ่นต�ไปมองทีต้่นคอของสนุขัป่�หนุม่ แล้วตอบเสยีง

กลั้วหัวเร�ะง่�ยๆ แค่ว่�

“ก็แค่อำ�น�จจ�กของกรุ๊งกริ๊งบนต้นคอแก”

กินเท็นชิยื่นมือม�คลำ�ที่กระดิ่งของเข�โดยอัตโนมัติ พร้อมชัก 

หัวคิ้วม�ชนกันนิดอย่�งไม่เข้�ใจ พล�งถ�มขึ้นใหม่
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“…มันคืออะไร”

“จะว่�เป็นของใช้ป้องกันพวกปีศ�จ หรืออ�คม สิ่งไม่ดี เหมือน

เครื่องร�งก็ไม่เต็มป�ก บ�งครั้งเหมือนจะทำ�ได้ม�กกว่�ป้องกัน แบบท่ี

ทำ�ให้แกเดนิเข้�ม�ในเขตอ�คมของฉนัได้ง่�ยๆ และกอ็�จมคีว�มส�ม�รถ

ด้�นอืน่อกีนดิๆ หน่อยๆ ละมัง้…แต่เหมอืนจะใช้กบัฉนัไม่ค่อยได้ผลเท่�ไร 

ดูมันจะเลือกเจ้�ของพอสมควรเลย” คำ�ตอบยัยหมอผีส�วฟังคลุมเครือ 

และไม่ช่วยไขคว�มกระจ่�งอะไรสักอย่�ง ซำ้�ยังเอ่ยปัดเหมือนไม่ใช่เรื่อง

สำ�คญัเสยีง่�ยๆ ด้วยว่� “ช่�งเถอะ จะอะไรมนักอ็ยูก่บัแกแล้วดใูช้ได้ผลดี 

เป็นประโยชน์กับฉันได้เยอะก็แล้วกัน”

แม้จะไม่ได้คำ�ตอบอะไรที่ชัดเจนร�วกับเจ้�หล่อนจงใจบ่�ยเบี่ยง

ต�มนิสยั แต่น่ันกท็ำ�ให้พอเข้�ใจแล้วว่�ทำ�ไมวญิญ�ณแม่ทพัหญงิถงึสนใจ

กระดิ่งบนต้นคอเข�นัก เพร�ะเท่�ที่เห็นคว�มส�ม�รถของมันก็บอกได้

เลยว่�เกินธรรมด�ไปม�ก ไม่ใช่เครื่องมืออ�คมทั่วไปแน่

และแม้เลนยะจะบอกว่�ให้เข�เพร�ะเป็นก�รทำ�ประโยชน์ให้เธอ

ได้ แต่นั่นก็หม�ยถึงว่�…

“เจ้�รู้ตั้งแต่แรกว่�ข้�จะใช้มันได้”

“ก็ดูเป็นของที่เหม�ะกับพ่อพระเกินกว่�เหตุอย่�งแกดีไม่ใช่รึไง” 

หมอผสี�วประชดเสยีงเบือ่หน่�ยเหมอืนไม่อย�กตอบคำ�ถ�มเข�เท่�ไรนกั 

แต่เจ้�ของร่�งสูงสง่�กลับยังเปรยขึ้นใหม่

“งั้นจะบอกว่�เจ้�เชื่อว่�ข้�ดีพอจะใช้”

“ไม่เหลอืพลงัอะไรจนง่อยขน�ดนี ้เลยจำ�เป็นต้องใช้น่�จะถกูกว่�” 

เธอยังแย้งแบบขอไปที และทำ�ท่�จะตัดบทสนทน�ทิ้งด้วยก�รแบมือออก

ตรงหน้�เข� เพื่อขอกระเป๋�เป้ใส่อุปกรณ์ปร�บผีของตนแทนเสวน�เรื่อง

กระดิ่งต่อ

แต่แทนที่จะได้กระเป๋� กลับกล�ยเป็นคำ�หยั่งเชิงเสียงทุ้มลึกว่�

“งั้นก็ให้ไว้เพื่อปกป้องข้�”

เลนยะนิง่เงยีบ ไม่ได้โต้คนืทนัทอีย่�งทีผ่่�นม� แต่เหมอืนจะชะงกั
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ค้�งไปร�วกับไม่ทันตั้งตัวกับสิ่งที่ได้ยินรอบนี้ นัยน์ต�สีเท�เรียวคมที่จ้อง 

มองลงม�ยังเธอมีแววคว�มกดดัน ค�ดคั้น และคล้�ยจะมีคว�มค�ดหวัง

ที่ม�พร้อมคว�มเอ็นดูอีกเล็กน้อยให้

และเพร�ะไม่มคีำ�ปฏเิสธใดๆ จ�กเลนยะ คว�มกดดนัและค�ดคัน้

จ�กเจ้�ปีศ�จจึงน้อยลงเรื่อยๆ จนเหลือเพียงสองคว�มรู้สึกสุดท้�ยให้ 

คนอ่อนวัยกว่�ตรงหน้�…ค�ดหวัง และเอ็นดู…

สรุปว่าพวกพี่เขาเป็นแฟนกันจริงๆ ใช่ไหม...ริกะที่มองดูอยู่ข้�งตัว

เลนยะอดไม่ได้ที่จะคิดขึ้นม�ในวิน�ทีนั้น

ตอนแรกเธอยอมรับว่�เลนยะกับช�ยหนุ่มหน้�ต�หล่อเหล�ท่ีสุด 

ที่เธอเคยเห็นคนนี้ดูไม่เหม�ะสมกันเลยสักนิด แถมเลนยะดูไม่น่�จะเป็น 

ผู้หญิงที่จะมีคนรักได้ด้วย แต่ไม่รู ้ทำ�ไม ไอ้บทสนทน�เมื่อกี้ พร้อม

บรรย�ก�ศระหว่�งพวกเข�วูบหนึ่งมันชวนให้คิดว่� พวกเข�ช่�งดูเป็น

คว�มขัดแย้งที่ลงตัวอย่�งน่�ประหล�ด

ทว่�หลงัคว�มเงยีบระหว่�งหมอผสี�วกบัสนุขัป่�หนุม่ดำ�เนนิไปได้

ครู่หนึ่ง คนเป็นหมอผีกลับกล่�วเน้นชัดทำ�ล�ยบรรย�ก�ศชั่ววูบนั้นขึ้น

“กระเป๋�…และตัง้ใจทำ�ง�นให้จบซะ อย่�คดิว่�กระดิง่นัน่จะช่วยแก

ได้ตลอดก็แล้วกัน”

กล�ยเป็นว่�เจ้�ปีศ�จต้องระบ�ยลมห�ยใจแผ่ว พร้อมส่งของทีถ่กู

ขอให้แก่เดก็ส�วทีเ่ค้นคอได้ย�กเช่นเคย แถมเปลีย่นกลบัม�ห�เรือ่งเข�ได้

ไวอีกต่�งห�ก

แต่ก�รไม่ปฏิเสธออกม�ชัดเจน ก็คล้�ยว่�เข�จะได้คำ�ตอบอยู่

กล�ยๆ แล้วละ

เป็นเด็กที่เข้�ใจได้ย�กและง่�ยในเวล�เดียวกันจริงๆ

“แล้วพวกเร�จะจัดก�รมันได้แน่เหรอ” ริกะลงม�นั่งยองๆ ด้วย

สีหน้�กังวล ถ�มเสียงแผ่วกับเลนยะที่คุกเข่�เปิดกระเป๋�ตรวจอุปกรณ์

ปร�บผีของตน

เพร�ะเธอชักไม่มั่นใจว่�จะช่วยเพื่อนได้แล้วเวล�นี้ ขน�ดเจอแค่นี้
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เข่�ก็เริ่มอ่อน นี่มันเรื่องใหญ่กว่�ที่จินตน�ก�รเอ�ไว้ม�ก เรื่องทุกอย่�ง

ร�วกับหลุดออกม�จ�กภ�พยนตร์แฟนต�ซีสยองขวัญที่เคยดู  แต่เพร�ะ

รู้ดีว่�มันไม่ใช่ภ�พยนตร์ จึงไม่ได้สนุกหรือน่�ตื่นเต้นเลยสักนิด 

ซึ่งหมอผีส�วตอบแค่ว่� “ก็อ�จจะ”

“อ�จจะเหรอ” เด็กน้อยยำ้�อย่�งเสียขวัญ

“ในโลกนีม้นัมอีะไรร้อยเปอร์เซน็ต์จริงๆ บ้�งรึไง” ประโยคย้อนคนื

ทำ�ให้รกิะเม้มป�ก ห�คำ�เถยีงไม่ได้ ขณะหมอผสี�วร่�ยร�ยละเอยีดต่อ  

“ตอนนี้เท่�ที่ฉันเด�ได้ คือเพื่อนเธอไปลบหลู่วิญญ�ณต้นซ�กุระ

นั่นสักอย่�ง คิดว่�น่�จะไปเด็ดดอกมันม�ขอคำ�อธิษฐ�นบ้�บอนั่น เลย

ทำ�ให้วิญญ�ณต้นไม้โกรธ ฉันไม่แน่ใจว่�ทำ�ไมมันถึงใช้วิธีนี้แทนท่ีจะฆ่� 

ทำ�ให้โชคร้�ย หรืออะไรอย่�งอื่นที่ไม่ยุ่งย�กในก�รลงโทษอย่�งก�รม�

เข้�สิงแบบนี้…อีกอย่�งสภ�พขน�ดนี้มันเกินกว่�คำ�ว่�สิงไปแล้วด้วย แต่

เป็นก�รกลืนกิน”

แล้วจะกลนืกนิเพือ่อะไรล่ะ...หมอผสี�วคดิหลงัสิน้คำ�พดูตน พร้อม

กลอกต�ไปข้�งหนึ่งอย่�งไม่เข้�ใจนัก

“แล้วยังช่วยได้ใช่ไหม” ริกะรีบถ�มอย่�งร้อนรน ย่ิงเห็นท่�ท�ง 

ไม่ค่อยกระตือรือร้นของอีกฝ่�ย เธอยิ่งใจไม่ดี

“ก็แค่ไล่ดวงวิญญ�ณฝ่�ยบุกรุกออก…ถ้�เป็นแค่ก�รสิงสู่น่ะนะ” 

เลนยะตอบ ยังก้มๆ เงยๆ ตรวจข้�วของในกระเป๋�เป้ย�มอธิบ�ยให้เด็ก

ที่นั่งด้วยสีหน้�หว�ดหวั่นข้�งตัวฟังต่อ

“ถ้�เป็นก�รสงิ ก�รดงึวญิญ�ณทีแ่ทรกแซงอยูอ่อกม�กไ็ม่ย�ก แต่

ก�รกลนืกนิเป็นอกีเรือ่ง เพร�ะมนัคอืก�รทีด่วงวญิญ�ณฝ่�ยบกุรกุคดิจะ

ควบคุมและผส�นเข้�กับดวงวิญญ�ณเจ้�ของร่�ง ใช้เวล�ผส�นค่อนข้�ง

น�นกว่�จะสมบรูณ์ ซึง่จ�กสภ�พทีก่�ยเนือ้เริม่เปลีย่นแปลงแบบนี ้กแ็สดง

ว่�วญิญ�ณของเดก็นัน่ถกูผส�นไปกว่�คร่ึงแล้ว ดงันัน้ก�รฝืนไล่วญิญ�ณ

ต้นซ�กรุะน่ันออกม�มโีอก�สสงูม�กทีว่ญิญ�ณเพือ่นเธอทีถ่กูกลนืไปแล้ว

หล�ยส่วนจะหลดุออกม�ด้วย ดงันัน้ถ้�จะให้ดงึวญิญ�ณต้นไม้นัน้ออกม�
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ได้ เร�ต้องทำ�ให้มันยอมแยกออกม�จ�กร่�งของเพื่อนเธอเอง…ซึ่งฉันยัง

ไม่เห็นท�งจะทำ�ได้เลย”

ท�โร่อดจะลอบมองโยชิฮ�ระไม่ได้เมื่อได้ฟังเรื่องวิญญ�ณที่ถูก

ปีศ�จกัดกินจนสภ�พก�ยเนื้อเริ่มเปลี่ยนแปลง เพร�ะเข�จำ�ได้เรื่องที่ 

ท่�นหญิงอ�เคเดะเคยพูดไว้ ที่ว่�โยชิฮ�ระมีผมสีส้มแดง และต�สีอำ�พัน

นั่นก็เพร�ะถูกยักษ์กัดกินวิญญ�ณไปบ�งส่วนแล้ว

ซึ่งสถ�นก�รณ์ของโทคุโตะเพื่อนของริกะก็คงโดนแบบเดียวกับ

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มดวงนี้

“แล้วจะทำ�ยังไง จะบอกว่�จัดก�รไม่ได้เหรอ” เด็กหญิงผมแกละ

เริ่มหน้�ถอดสี

“ถ้�ห�วิธีไม่ได้ ก็ต้องทำ�ใจ แล้วพวกเร�ก็แค่หนีออกไป” เลนยะ

ยักไหล่ขึ้นข้�งเหมือนไม่แยแสนัก

ริกะนิ่งอึ้งไปชั่วขณะ หัวใจร่วงวูบม�ที่ต�ตุ่มกับคำ�บอกเล่�ของ 

อีกฝ่�ย แทบไม่เชื่อหูว่�คนตรงหน้�คิดจะหนีเอ�ตัวรอดและทิ้งเพื่อนของ

เธอได้ง่�ยด�ยเช่นนั้น…ตัดสินทุกอย่�งเหมือนไม่มีหัวใจ ไม่ได้ก็แค่เลิก  

พูดออกม�เหมือนชีวิตคนอื่นเป็นแค่ของสักชิ้นที่ทิ้งเมื่อไรก็ได้ 

นี่มันเกินไปแล้ว ม�กไปแล้ว!

โทสะทีก่่อตวัสงูพอๆ กบัคว�มหว�ดกลวัก�รสญูเสยีทำ�ให้เดก็น้อย

ลืมคว�มหวั่นเกรงที่มีให้หมอผีส�วในตอนแรก และร้องประท้วงกลับไป

สุดเสียง

“อย่�เอ�แต่ทำ�ท่�เหมือนไม่สนใจแบบนั้นนะ นี่มันชีวิตคน ชีวิต 

โทคโุตะจงั เจ้�ต้นไม้นัน้คดิจะเอ�โทคโุตะจงัไปอยูด้่วยจรงิๆ แล้วนะ!”   

เลนยะหันหน้�ขวับม�มองริกะทันใดจนเด็กน้อยสะดุ้ง ซึ่งเวล�ท่ี

คดิว่�จะต้องโดนยยัหมอผน่ี�กลวัตรงหน้�ตอบโต้อะไรคนืม�จนรบีหลบัต�

แน่นเตรียมรับคว�มเจ็บ ริกะกลับได้ยินเพียงเสียงพึมพำ�แผ่วจ�กอีกฝ่�ย

แทนว่�

“เอ�ไปอยู่ด้วยงั้นเหรอ…”
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ริกะลืมต�ขึ้นม�มองเลนยะอย่�งแปลกใจ ก่อนเห็นว่�เลนยะหัน

กลับไปตีหน้�ยุ่งอีกท�งร�วกับเพิ่งนึกบ�งสิ่งออก

นั่นสิ ถ้าเอาไปอยู่ด้วย เอาตัวไปแทนสิ่งท่ีตัวเองเสียไป?...หมอผี

ส�วต่อคำ�ถ�มนั้นในใจ ก่อนเริ่มพึมพำ�ในลำ�คอ ใคร่ครวญถึงตัวต่อ

ม�กม�ยของเรื่องร�วครั้งนี้ในหัว

“ต้นซ�กุระที่ออกดอกนอกฤดู เด็กๆ โรงเรียนประถม เอ�ตัวไป

แทนสิ่งที่เพิ่งสูญเสีย”

“พดูเรือ่งอะไรน่ะเลนยะ” ท�โร่ต้องเอ่ยถ�ม แม้รูว่้�เธอจะไม่ตอบ

วิญญ�ณอย่�งเข�เพร�ะอยู่ต่อหน้�ริกะ แต่อะไรไม่รู้ที่เจ้�หล่อนบ่นออก

ม�โดยไม่เห็นมีประเด็นสำ�คัญมันก็ช่�งน่�สงสัยเกินไปอยู่ดี

“ทำ�ไมต้นไม้ต้นนัน้ต้องออกดอกหลงฤดทูกุปี มนัต้องมคีว�มหม�ย

บ�งอย่�งอยู่แล้วใช่ไหม” เลนยะถ�มขึ้น แต่เหมือนไม่ได้ต้องก�รคว�ม

เห็นจ�กคนรอบตวั เพร�ะเธอไม่ได้มองหน้�ใครเลย ทว่�เอ�แต่จบัจ้องไป

บนพืน้ใต้ร่�งพร้อมหวัคิว้ผกูยุง่อย่�งใช้คว�มคดิ และเพยีงไม่น�นกพ็มึพำ�

กบัตวัเองใหม่ว่� “แล้วถ้�คว�มจริงกล�ยเป็นว่�มนัไม่ได้ออกดอกหลงฤดู 

แต่เป็นส่วนของดอกที่ไม่เคยโรยล่ะ”

สุนัขป่�หนุ ่มหรี่นัยน์ต�จับจ้องเด็กส�วกับข้อสันนิษฐ�นของ 

เจ้�หล่อนครั้งนี้ ซึ่งเธอก็ยังคงค�ดเด�กับตัวเองเพียงคนเดียวไม่เปลี่ยน

ต่อว่� “แล้วลองคิดว่�มันอยู่ในโรงเรียนประถมม�ตลอดหล�ยสิบปี เฝ้�

มองเด็กๆ ม�เสมอ มันก็น่�จะมีบ้�งใช่ไหมไอ้คว�มรู้สึกที่เห็นเด็กเล็กๆ 

แล้วอย�กมีลูกน่ะ”

ถึงเธอจะไม่เคยมีคว�มรู้สึกแบบนั้นก็เถอะ แต่ก็เคยได้ยินบ่อยๆ 

จ�กผูห้ญงิรอบตวัทีเ่วล�เหน็เดก็เลก็ๆ มกัพดูออกม�กนัเป็นประจำ�ว่� เดก็

คนนั้นคนนี้น่�รัก อย�กมีลูกบ้�ง อะไรประม�ณนั้น

“จะบอกว่�ต้นซ�กุระนั่นต้องก�รเด็กมนุษย์ไปเป็นลูกเพื่อทดแทน

ดอกซ�กุระของตัวเองที่ถูกเด็ดงั้นรึ” เสียงทุ้มลึกของเจ้�ปีศ�จยังฟังไม่

เชื่อนัก
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ซึ่งนั่นทำ�ให้คนเป็นหมอผียอมเงยหน้�ม�คุยกับเข� เพ่ืออธิบ�ย 

ข้อสันนิษฐ�นของตนให้ละเอียด

“ลองเอ�สองอย่�งม�ผูกกันสิ ไล่ลำ�ดับว่�มีซ�กุระที่มีโคด�มะอยู่ 

และได้เฝ้�มองเด็กเล็กๆ ม�ตั้งแต่โรงเรียนก่อตั้งหล�ยสิบปีจนเกิดคว�ม

รูส้กึเอน็ดแูละอย�กจะมลีกูขึน้ม�บ้�ง แต่สิง่ทีจ่ะแทนคว�มหม�ยใกล้เคยีง

กบัลกูได้ของต้นไม้กค็อืดอกหรอืผล ดงันัน้ห�กเจ้�วญิญ�ณต้นไม้นีอ้ย�ก

เล่นบทแม่ลกู มันกต้็องมดีอกซ�กรุะสกัส่วนเป็นตวัแทนของลกู ซึง่นัน่อ�จ

ทำ�ให้เกิดผลว่�จะมีดอกซ�กุระที่จะไม่มีวันร่วงโรยต�มเวล� แต่จะอยู่คง

บนต้นแบบนั้นตลอดปีตลอดช�ติเพร�ะถูกหล่อเลี้ยงโดยวิญญ�ณต้นไม้

เป็นพเิศษเพือ่ให้รบับทเป็นลกู เลยทำ�ให้เหมอืนว่�มนัออกดอกหลงฤด ูแต่

คว�มจริงคือดอกที่ไม่เคยโรยเลยต่�งห�ก”

เลนยะเว้นคำ� และกลบัม�ก้มมองทีเ่ดก็หญงิข้�งตวั และเน้นชดัให้

ริกะเข้�ใจเรื่องครั้งนี้อย่�งชัดเจนว่�

“ซึ่งหม�ยถึงห�กมีใครเด็ดดอกซ�กุระนั่นออกไป ก็เท่�กับฆ่�ลูก

ของมนั และจ�กก�รทีม่นัต้องก�รตวัเดก็แทนทีจ่ะฆ่�หรอืลงโทษอย่�งอืน่

กบ็อกชดัอยูแ่ล้วว่� ต้องก�รสิง่ทีท่ดแทนดอกทีเ่ปรยีบเสมอืนลกูทีต่�ยไป

ของตัวเอง เป็นก�รลงทัณฑ์และฉวยโอก�สในเวล�เดียวกัน”

“งะ…งั้นถ้�รู้ส�เหตุแล้ว ก็พอมีท�งจะแก้ไขได้ใช่ไหม เอ�มันออก

ไปจ�กโทคุโตะจังน่ะ” ริกะมองหน้�หมอผีส�วด้วยคว�มค�ดหวัง

“ก�รจะเอ�เนือ้ออกจ�กป�กเสอื มนักต้็องห�เนือ้ทีด่พีอกนัไปแลก

ม�สิ” เลนยะตอบ

“ยังไง”

“ก็ถ้�มันอย�กได้ตัวเด็ก เร�ก็แค่ห�ตัวเด็กอีกคนไปแลกไง”

รกิะซึง่ยนืทำ�คว�มเข้�ใจสิง่ทีเ่ลนยะอธบิ�ยให้ฟังตวัแขง็ทือ่ฉบัพลนั 

และคว�มรู้สึกดีๆ ในตอนแรกที่รู้ว่�เรื่องของเพื่อนรักยังมีท�งแก้ก็ค่อยๆ 

สล�ยไป เริ่มเปลี่ยนเป็นคว�มหวั่นวิตก พร้อมรู้สึกว่�ในคอแห้งเป็นผง 

ย�มดวงต�สีนำ้�เงินน่�กลัวจ้องลึกเข้�ม�ในต�สีดำ�คู่โตของเธอ…ลึกจน 
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เธอเห็นภ�พสะท้อนของตนในต�คู่นั้น

เสียงเล็กๆ ฟังสั่นเครือน้อยๆ เมื่อเอ่ยเด�คว�มหม�ยจ�กนัยน์ต�

สีแปลกของหมอผีตรงหน้�

“พี่…จะเอ�หนู…ไปแลกเหรอ”



28
แลกเปล่ียน

ริกะเดินเขย่งปลายเท้าไปตามทางเดินไม้ เสียงเอี๊ยดอ๊าดของมัน

บัน่ทอนกำ�ลงัใจเธอไปตลอดท�ง ยิง่ใกล้หวัมมุท�งเดนิในบ้�นก่อนจะเป็น

ท�งเลี้ยวเข้�ไปยังห้องรับแขกที่มี ‘บ�งสิ่ง’ รออยู่ ริกะยิ่งรู้สึกว่�เสียง 

ในอกดังกว่�เสียงลั่นของไม้ใต้เท้�หล�ยเท่�นัก

มือเล็กๆ ของเด็กน้อยกำ�กันแน่นที่หน้�อก เธอสูดห�ยใจลึก กลั้น

มันอยู่พักหนึ่งก่อนปล่อยออกเพื่อตัดสินใจย่�งเท้�อ้อมมุมบ้�นไปเจอกับ

เพื่อนรักที่ถูกปีศ�จร้�ยสิงอยู่

และดวงต�สีดำ�คู่โตต้องเบิกกว้�ง จับจ้องร่�งของเพื่อนคนสำ�คัญ 

นำ�้ต�เริม่คลอขึน้ม�เฉยๆ เมือ่เป็นครัง้แรกที่ได้เหน็ร่�งของโทคโุตะเตม็ต� 

ร่�งก�ยเล็กๆ ที่ลอยเหนือพื้นกล�งห้องเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของ

กิ่งก้�นส�ข�ใหญ่โตมห�ศ�ลที่ครอบคลุมไปทั่วห้องรับแขกของบ้�น จน

เกิดป่�น่�ขนลุกขน�ดย่อม 

ริกะแทบจินตน�ก�รไม่ออกว่�มันจะเจ็บปวดม�กแค่ไหนที่มีกิ่งไม้

ม�กม�ยงอกออกม�จ�กแผ่นหลงัแบบนัน้ และแทบไม่เชือ่ว่�มนัจะออกม�

จ�กเพื่อนรักของตนได้
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“มะ…ไม่ต้องกลัวริกะ ไม่ต้องกลัว” ริกะขมุบขมิบปลอบใจตัวเอง

และก้�วเท้�เข้�ไปใกล้อีก

แต่ทันทีที่อ�คันตุกะร่�งเล็กๆ ขยับก�ยไปถึงเขตของห้องกว้�ง 

ศีรษะของโทคุโตะที่ก้มอยู่กลับค่อยๆ เงยขึ้นม� จนเธอต้องชะงักเท้� ตัว

แข็งทื่อ รู้สึกในคอตีบตัน ขณะเบิกดวงต�คู่โตสบนิ่งกับดวงต�ของปีศ�จ

ในร่�งเพื่อนรัก 

แต่ใบหน้�ของเดก็น้อยทีม่รี�กไม้เก�ะเกีย่วกลบัค่อยๆ ฉ�ยรอยยิม้

อ่อนโยนให้ริกะแทน

“รกิะจงั” เสยีงหว�นเลก็เรียกชือ่เดก็หญงิเบือ้งหน้�อย่�งอ่อนโยน

และโหยห�

ริกะเบิกต�โตกว่�เดิม แทบไม่เชื่อหูตน ก่อนวิน�ทีต่อม�เธอจะรีบ

สูดนำ้�มูกเพื่อหยุดอ�ก�รสะอื้นที่กำ�ลังเริ่ม และเปลี่ยนเป็นยิ้มกว้�งจน

เกือบหลุดหัวเร�ะด้วยคว�มดีใจ

“โทคุโตะจังจำ�ฉันได้แล้วเหรอ ไม่เป็นอะไรใช่ไหม ฉันกำ�ลังจะไป

ช่วยแล้วนะ” ริกะส�วเท้�ไปใกล้ร่�งของเพื่อนที่กล�งห้องอย่�งไม่รีรอ 

และลืมสิ้นว่�เวล�นี้โทคุโตะอยู่ในสภ�พผิดปกติขน�ดไหน

และก่อนทีริ่กะจะได้ยืน่มอืถงึโทคโุตะ นยัน์ต�คูโ่ตกส็งัเกตเหน็เง�

ทะมนึทีท่�บทบัเหนอืหวั ก่อนจะเหน็ว่�มนัคอืกิง่ไม้นบัสบิจ�กด้�นหลงัของ

เพื่อนรัก ที่แสดงเจตน�รมณ์ชัดเจนจ�กปล�ยแหลมของพวกมันท่ีชี้ตรง

ใส่ตัวเธอ และอึดใจต่อม�พวกมันก็พุ่งเข้�ห�ทันที

“อย่�!” ริกะร้องลั่น อ�ก�รช็อกทำ�ให้เธอสะดุดเท้�ตัวเองล้ม

กระแทกพื้น และได้แต่หลับต�แน่นหนีภ�พเบื้องหน้� ขณะถ้อยประโยค

จ�กนำ้�เสียงเย็นช�ของคนที่เธอขอร้องให้ช่วยสะท้อนขึ้นในหัวร�วกับ

ตอกยำ้�ชะต�กรรม

‘เธอก็จะเป็นแค่งานที่ฉันทำาไม่สำาเร็จอีกชิ้น’
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ย้อนไปเมื่อยี่สิบนาทีที่แล้ว

“พี่…จะเอ�หนู…ไปแลกเหรอ”

“ใช่” คำ�ตอบของเลนยะชัดเจนจนทำ�ให้คนฟังตัวช�ดิก

“เลนยะ!” ท�โร่อุท�นเตือนในคำ�ตอบที่น่�กลัวของหมอผีส�ว 

แต่เลนยะกย็งัคงทำ�หทูวนลมต่อวญิญ�ณข้�งตวั และเปรยขึน้ใหม่

กับร่�งเล็กๆ ที่ยืนช็อกนิ่งอยู่

“เธอเคยบอกว่�จะทำ�ทุกอย่�งเพื่อช่วยเพื่อนรักให้ได้ใช่ไหม”

“หนู หนู…” ริกะทำ�ได้เพียงติดอ่�ง อำ้�อึ้ง นัยน์ต�สีดำ�กลอกกลิ้ง

ไปม� พย�ย�มต�มห�คว�มกล้�ห�ญที่ตนเคยประก�ศกร้�วไว้

ในย�มแรกที่คิดว่�ก�รยอมทุกอย่�งคงเป็นแค่ก�รต้องคุกเข่�

อ้อนวอน ทำ�เรื่องย�กๆ ที่เด็กแปดขวบทั่วไปไม่กล้�ทำ� ยอมเสียของรัก

ไปสักชิ้นสองชิ้น หรือยอมถูกแม่ตีหนักๆ ทำ�โทษตัดค่�ขนม…แต่ก�รแลก

ชวีติทัง้ชวีติ มันเหนอืคว�มค�ดคดิของเดก็แปดขวบอย่�งเธอม�กเกนิไป…

ม�กจนอย�กวิ่งหนีจ�กมัน

“เอ�จรงิๆ นะ ฉนัไม่โทษเธอหรอก จะมีใครโง่ยอมแลกชวีติตวัเอง

กับชีวิตคนอื่นล่ะ จริงไหม แถมเธอก็แค่เด็กประถม เรื่องแบบนั้นจะไป

ทำ�ได้ยังไง ฉันเองก็ไม่ได้ทำ�ง�นสำ�เร็จทุกชิ้นหรอกนะ”

ประโยคที่สนับสนุนคว�มขล�ดกลัวจ�กหมอผีส�ว ยิ่งเผยให้เห็น

โลกคว�มเป็นจริงที่เด็กอย่�งเธอไม่อย�กยอมรับ ก่อนก้มมองปล�ยเท้�

ตนด้วยนัยน์ต�เบิกค้�ง รู้สึกอย�กให้ร่�งถูกสูบห�ยไปจ�กตรงนั้น จะได้

หนีไปจ�กคว�มเป็นจรงิตรงหน้� เพร�ะเธอไม่อย�กเป็นทัง้คนทีต่�ย และ

ไม่อย�กเป็นทั้งคนที่ทิ้งเพื่อน…

“ให้แนะนำ�ไหม”

ริกะตวัดหน้�ขึ้นมองเลนยะทันใด หวังท�งเลือกอ่ืนท่ีอีกฝ่�ยจะ

เสนอให้ ก่อนคว�มหวังนั้นจะพังครืนลงกับคำ�พูดเรียบเย็นที่ม�พร้อม

นัยน์ต�สีนำ้�เงินว่�งเปล่� เหมือนรู้อยู่แล้วว่�เธอขี้ขล�ดเพียงใด 

“หันหลังไปที่ประตูนั่น และเดินออกไปซะ ไม่ต้องห่วงไอ้พวกข้�ง



B  1 3  s . t   433

นอก เพร�ะยังไงพวกฉันก็ต้องห�ท�งหนีออกไปเหมือนกัน และหลังจ�ก

ออกไปจ�กที่นี่แล้วเธอก็ลืมเร่ืองนี้ พรุ่งนี้ตื่นเช้�ไปโรงเรียน ไปสนุกกับ

เพื่อนเหมือนเดิม วันนี้จะเป็นแค่ฝันร้�ยตื่นหนึ่ง…ส่วนสำ�หรับฉัน เธอก็จะ

เป็นแค่ง�นที่ฉันทำ�ไม่สำ�เร็จอีกชิ้น”

“แล้ว…โทคุโตะจัง…” เด็กหญิงคร�งถ�มอย่�งเลื่อนลอยจนนึก

เกลยีดนำ�้เสยีงของตนวบูหนึง่ เพร�ะมนัช่�งฟังเบ�หววิเหมอืนแผ่นกระด�ษ 

ต่�งจ�กคว�มตั้งใจหนักแน่นแรกเริ่มที่ทำ�ให้ตนม�ถึงที่นี่โดยสิ้นเชิง

คว�มตั้งใจของเธอมันเบ�ขน�ดนั้นเลยหรือ

“กค็ดิซะว่�ไม่เคยมตีวัตนอยู่ในโลกส ิฉนัทำ�แบบนัน้บ่อยไปกบัคนที่

ไม่อย�กจำ�” เลนยะโคลงศีรษะตอบอย่�งไม่ใส่ใจ

“หนูทำ�แบบนั้น ไม่…ได้…” คำ�ปฏิเสธยังฟังไร้นำ้�หนัก ซำ้�ยังเกือบ

จ�งห�ยที่ห�งเสียง และทำ�ให้เธอรู้สึกว่�ภ�ยในตัวเองกลวงโบ๋ ไม่มี 

คว�มดีหรือคว�มกล้�แบบที่นึกคิดแต่อย่�งใดเลย ตอนนี้เธอมีแต่คว�ม

กลัว อย�กให้เรื่องนี้เป็นแค่ฝันร้�ยอย่�งที่หมอผีตรงหน้�บอก จะได้ต่ืน

ม�พบเพื่อนรักอีกครั้ง และมั่นใจว่�ตัวเองยังเป็นเด็กดีท่ีมั่นคงและ 

กล้�ห�ญ ไม่ใช่ยัยเด็กขี้ขล�ด ดีแต่ป�กที่ฟังคำ�ว่� ต�ย แล้วม�ยืนตัว 

เย็นเฉียบเช่นนี้ 

และหลังคำ�แย้งของริกะ นัยน์ต�สีนำ้�เงินยิ่งหรี่เล็กกดดัน ดูไม่

ชอบใจปฏิกริยิ�ต่อต้�นทีย่งัหลงเหลอืในก้นขวดของเธอ และดจูะรำ�ค�ญ

ท่�ท�งงุ่นง่�น ลังเลเหล่�นั้น จนต้องค�ดคั้นอย่�งดุดันกว่�เดิม

“งัน้กเ็ลอืกส ิจะยอมเปลีย่นทีก่บัเพือ่นรัก ให้ตวัเองถกูสงิแทน หรอื

จะหนีเอ�ตัวรอดออกไปจ�กที่นี่ ทำ�เป็นว่�ทุกอย่�งไม่เคยเกิดขึ้นม�ก่อน 

หรือจะเอ�ข้อสุดท้�ย ง่�ยๆ เลย ให้ฉันจัดก�รฆ่�วิญญ�ณต้นไม้นั้นไป

พร้อมร่�งเพื่อนของเธอ…เลือกม�ซะสิ”

“หนูจะมาขอแลกเปลี่ยนตัวกับโทคุโตะจัง!”

กิง่ไม้ทีพุ่ง่ม�จ�กทกุทศิท�งหยดุชะงกัฉบัพลนั ปล�ยแหลมของมนั



434   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 1

อยู่เหนือร่�งของเด็กหญิงผมแกละบนพื้นห้องเพียงไม่ถึงช่วงแขน 

ขณะรอยยิ้มอ่อนโยนจ�กใบหน้�ของโทคุโตะพลันเจื่อนลง แทนที่

ด้วยหัวคิ้วที่ขมวดเล็กน้อย ก่อนจะกล�ยเป็นเฉยช�สนิทร�วกับไม่มีชีวิต 

ทว่�ก็เอ่ยขึ้นช้�ๆ เหมือนเด็กหัดพูดม�ว่�

“แลก…เปลี่ยน…แลกเปลี่ยน…” เสียงที่ผ่�นป�กเด็กหญิงท่ีถูกสิง

ผสมปนเปด้วยทัง้เสยีงเดก็ช�ย เดก็ส�ว และคนแก่ทีส่ะท้อนสลบักนัไปม�

จนแทบแยกไม่ออก ขณะตวัของเธอเพยีงขยบัป�กโดยสหีน้�ไม่สือ่อ�รมณ์

ใด แววต�เลื่อนลอยร�วกับเป็นตุ๊กต�ที่ถูกเชิดต�มบทที่กำ�หนดเท่�นั้น

และนั่นยิ่งทำ�ให้ริกะขนลุกเกรียวที่ได้เห็นเพื่อนของตนขยับไปม�

ด้วยท่�ท�งผดิธรรมช�ต ิทัง้ก�รเอยีงศรีษะแสดงคว�มสงสยัทีม่�กเกนิจน

ศีรษะแทบขน�นกับพื้น ทั้งก�รพูดที่ฟังไม่ปะติดปะต่อเหมือนเพ่ิงเร่ิมหัด 

ทำ�ให้รูว่้�มันกำ�ลงัพย�ย�มลอกเลยีนพฤตกิรรมมนษุย์ แต่เหมอืนไม่รูห้ลกั

หรือเข้�ใจอย่�งถ่องแท้ 

“นะ…หนูรู้ว่�คุณอย�กได้อะไร” ริกะรวบรวมคว�มกล้�บอกเสียง

เครือ

“อะ…ไร…” วิญญ�ณต้นไม้ในร่�งของเด็กหญิงเอียงศีรษะลงอีก

“ลูก” ริกะโพล่ง “หนูรู้ว่�คุณอย�กได้ลูกคืน โทคุโตะจังฆ่�ลูกของ

คุณ เธอเด็ดดอกซ�กุระของคุณไป คุณเลยอย�กได้เธอไปแทน…ดังนั้น

หนูจะยอมแลกเปลี่ยนกับโทคุโตะจัง ให้คุณพ�ตัวหนูไปแทนเธอ”

แม้ใจจะเต้นกระหนำ่� และเผลอลอบสูดนำ้�มูกลึกๆ ทีหนึ่ง ขณะ

พะว้�พะวังกับกิ่งไม้รอบก�ยที่ยังชี้ปล�ยแหลมอยู่เหนือหัว แต่ริกะก็ช้อน

นัยน์ต�สบเข้�กับวิญญ�ณต้นไม้ผ่�นดวงต�ของโทคุโตะ ก่อนจะกอบกุม

กำ�ลังใจที่เหลือเพื่อดึงร่�งของตัวเองให้ลุกขึ้นช้�ๆ พย�ย�มใช้คว�ม 

เด็ดเดี่ยวนั่นแสดงจุดยืนของตน 

และเป็นหล�ยวิน�ทีที่ร่�งเล็กๆ ซึ่งมีกิ่งไม้ม�กม�ยบนแผ่นหลัง 

นิ่งเงียบไป เห็นชัดว่�มันกำ�ลังใคร่ครวญข้อเสนอ แต่ไม่น�นสิ่งที่ตอบ 

กลับม�กลับเป็น… 
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“ไม่…เอ�…” เสียงหล�กหล�ยปฏิเสธในท่ีสุด พร้อมสำ�ทับม�ว่� 

“ศัตรู…เป็น…ศัตรู”

พดูจบมนักด็งึร่�งพ่อแม่ของโทคโุตะขึน้ม�พร้อมพนักิง่ไม้ทีร่อบคอ

ร่�งไร้สติทั้งสองเพื่อแสดงก�รต่อต้�นเด็กหญิงตรงหน้�ชัดเจน 

ริกะตัวแข็งทื่อ เป็นคว�มจริงที่ตนม�ที่นี่เพื่อช่วยโทคุโตะและจ้�ง

หมอผีเพื่อก�รนั้น ซำ้�ยังได้สู้กันไปแล้วถึงสองครั้ง เจตน�รมณ์ชัดเจนว่�

ม�ที่นี่ทำ�ไม ดังนั้นก�รที่อยู่ๆ เธอกลับคำ�แบบนี้ ย่อมไม่ใช่เรื่องที่จะเชื่อ

ได้ง่�ยๆ 

และคว�มกดดันยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอีกเมื่อกิ่งไม้ที่พันรอบคอพ่อแม่ของ

เพือ่นรกัเริม่แน่นกว่�เดมิร�วกบับงัคบัให้เธอถอยออกไปจนเดก็หญงิต้อง

รีบโพล่งลั่น

“อย่�นะ อย่� หนูพูดคว�มจริง หนูม�แลกเปลี่ยนจริงๆ!” 

“เจ้�…หมอผี?” 

คำ�พดูจ�กวญิญ�ณต้นไม้ครัง้นีท้ำ�ให้ริกะเข้�ใจไม่ย�ก และเม้มป�ก

นิดคล้�ยโกรธและจำ�ยอมก้มหน้�อธิบ�ย 

“…เข�นั่นแหละที่เป็นคนให้ตัวเลือกนี้หนูม�” ริกะมองใบหน้�ไร้

ชวีติของเพือ่นรกั ก่อนสดูห�ยใจลกึ กลนืก้อนคว�มกลวัส่วนสดุท้�ยลงคอ 

และยืนยันอีกครั้ง “เป็นท�งเลือก!”

เธอต้องชะงักคำ�พูดและเกือบกรีดร้องด้วยคว�มตกใจสุดขีด เมื่อ

อยู่ๆ ใบหน้�ไร้ชีวิตของโทคุโตะที่เห็นอยู่สูงขึ้นไปอีกฝั่งห้อง กลับปร�กฏ

ชดิเบ้ืองหน้�ตัง้แต่เมือ่ไรไม่รู ้ซำ�้ยงัใกล้จนสมัผสัไอเยน็เหมอืนคนต�ยจ�ก

อีกฝ่�ยได้ชัดเจน ก่อนคว�มกลัวและตกใจจะทำ�ให้เธอกลอกต�ไปเจอว่�

กิง่ไม้ทีเ่คยยดึแผ่นหลงัของโทคโุตะให้ตดิอยูก่บัผนงั บดันีก้ลบัยดืย�วออก

ม�เหมือนปีกที่ส่งร่�งก�ยเล็กๆ ม�ประชิดอยู่ต่อหน้�ตนได้ 

ทะ...ทำาแบบนี้ได้ด้วยเหรอ!

ริกะตะโกนร้องในใจอย่�งสั่นสะท้�น ห�ยใจติดขัดกับก�รที่ต้อง

สบประส�นกบันยัน์ต�ว่�งเปล่�น่�ขนลกุคูต่รงหน้� มนัร�วกบัว่�เธอกำ�ลงั
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จ้องต�อยู่กับศพ ทั้งน่�ขนลุก น่�ขยะแขยง และน่�กลัวไปพร้อมกัน

กระน้ันรกิะกไ็ม่อ�จละไปจ�กดวงต�ของวญิญ�ณต้นไม้ได้ เพร�ะ

เดก็หญงิรูด้ว่ี�มนักำ�ลงัสำ�รวจลกึเข้�ไปในตวัเธอ ห�สิง่ทีจ่ะเอ�ม�หกัล้�ง

ข้อเสนอแลกเปลี่ยนที่เธอให้ และห�กเธอเบือนหน้�หนี นั่นจะหม�ยถึง

ทุกสิ่งที่เธอพูดคือคำ�โกหก

เด็กหญิงยืนตัวแข็งทื่อต่อหน้�ดวงต�ว่�งเปล่�แต่ร�วกับแทงทะลุ

เข้�ม�ในก�ยเพื่อพิสูจน์คว�มจริงใจ แม้จะทำ�ให้ห�ยใจข�ดห้วงและตัว 

สั่นเทิ้มขึ้นเรื่อยๆ ก็ต�มที

“ที่ไหน…หมอผี”

เด็กหญิงลอบกลืนนำ้�ล�ย และยังพย�ย�มจ้องตอบนัยน์ต�ไร้ชีวิต

นั่น ขณะเป็นหล�ยอึดใจที่เธอเงียบ ก่อนตัดสินใจพูดบ�งสิ่งขึ้นม�ช้�ๆ 

“คุณจะถูกกำ�จัดต่อให้อยู่ในร่�งของโทคุโตะจัง”

วิญญ�ณต้นไม้เอียงศีรษะนิดกับสิ่งที่ได้ยิน และนั่นทำ�ให้ริกะต้อง

กล่�วขึ้นใหม่อีกครั้งอย่�งกล้�ๆ กลัวๆ

“หมอผทีีคุ่ณถ�ม เธอคดิจะทำ�พธิอีะไรสกัอย่�ง…เพือ่กำ�จดัคณุไป

พร้อมโทคุโตะจัง”

“เป็นไป…ไม่ได้…ไม่มีวิธี” มันเถียงพร้อมยื่นใบหน้�เข้�ใกล้เด็ก 

ตรงหน้�ม�กขึ้นอย่�งคุกค�ม 

“แต่เธอบอกหนวู่�ม ีเธอเป็นโซเคนโย เธอทำ�ได้ และเธอมคีนช่วย

อีกคนด้วย” ริกะรีบแย้งรวดเร็ว แม้ตัวเริ่มสั่นม�กขึ้นด้วยคว�มกลัว 

ยิ่งกว่�เดิม 

ซึ่งเธอเห็นว่�วิญญ�ณต้นไม้นิ่งเงียบไปทันใด ส่งผลให้ส�ม�รถ

สำ�ทับได้อีกว่�

“เธอเป็นคนแบบนั้น ไร้นำ้�ใจ เลือดเย็น เห็นแก่ตัว ไม่สนว่�ใครจะ

เดอืดร้อน และเธอทำ�เร่ืองนี้ได้ไม่ย�ก…เธอจะฆ่�ร่�งโทคโุตะจงัไปพร้อม

คุณเพื่อให้ง�นของเธอสำ�เร็จ” ริกะเว้นคำ�เล็กน้อย ก่อนสูดห�ยใจลึก 

สีหน้�หว�ดหวั่นเริ่มจริงจังขึ้นแม้จะปัดคว�มกังวลไปได้ไม่หมด แต่ทว่�ก็
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ยืนยันหนักแน่นที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้ต่อไป “แต่หนูจะไม่มีท�งให้เธอฆ่� 

เพื่อนรักของหนูเด็ดข�ด”

และหลังถ้อยคำ�ยืนยันพร้อมนัยน์ต�สีดำ�คู่โตที่แสดงเป้�หม�ย

ชัดเจนของริกะ เสียงหล�ยโทนที่ผสมกันอย่�งน่�ขนลุกก็ถ�มกลับเกือบ

ทันที

“…มัน…อยู่ไหน” 

“ตอนนี้เธอกำ�ลังห�ของส่วนตัวของโทคุโตะจังเพื่อใช้ในก�ร

ประกอบพธินีัน่ หนเูลยใช้โอก�สนีร้บีม�ทีน่ีเ่พือ่ยืน่ข้อเสนอให้คณุ เพร�ะ

เธอไม่รู้ว่�หนูจะเลือกท�งนี้ เธอไม่คิดว่�จะมีใครกล้�สละชีวิตตัวเองเพื่อ

ใครได้ ดังน้ันเธอจะไม่ทันสังเกตเห็นแน่ว่�คุณสิงอยู่ในร่�งหนูแล้ว คุณ

จะหนีจ�กเธอได้ หรือแม้แต่ขอให้เธอยกเลิกง�นครั้งนี้ได้ และเพื่อนของ

หนูจะปลอดภัย”

หลงัคำ�อธบิ�ยยดืย�วรัวเรว็ด้วยคว�มลนล�นจนแทบลมืห�ยใจ ทกุ

อย่�งในห้องรับแขกพลันเงียบกริบ เจ้�วิญญ�ณต้นไม้ไม่ขยับ และริกะก็

ไม่กล้�ทำ�อะไรม�กกว่�ที่เป็นอยู่

ทว่�วิน�ทีต่อม�ริกะกลับต้องสะดุ้งเฮือก เกือบหวีดร้องกับแรงรัด

ที่อยู่ๆ ก็พันไต่ม�จ�กเท้�ทั้งสองข้�ง พร้อมร�กไม้น่�กลัวก็ตวัดล้อมก�ย

เธอสูงขึ้นม�จนถึงหน้�อกและทำ�ให้ขยับแทบไม่ได้

ก้อนเนื้อในอกของริกะยิ่งกระหนำ่�เต้นรัวด้วยคว�มกลัวจนหอบ

แฮกๆ มือสองข้�งยังกำ�แน่นอยู่กับอกร�วกับใช้แรงบีบที่ฝ่�มือนั่นระบ�ย

คว�มหว�ดกลัวของตน พร้อมกล่อมตัวเองซำ้�ไปซำ้�ม�

เดี๋ยวมันก็จบริกะ เดี๋ยวมันก็จบแล้ว เดี๋ยวก็จบ...

แต่คำ�ปลอบใจทีเ่หมอืนก�รภ�วน�แทบไร้คว�มหม�ย เมือ่สิง่ทีเ่หน็

เบื้องหน้�คือภ�พของกิ่งไม้ใหญ่ม�กม�ยจ�กแผ่นหลังของเพ่ือนรักแพร่

ขย�ยออกม�เหมือนพัดขน�ดยักษ์ และชี้ปล�ยแหลมม�ยังเธอเป็น 

เป้�หม�ยเดียว ก่อนริกะจะทำ�ได้แค่เบิกต�โต หวีดร้องลั่นสุดเสียงย�มที่

พวกมันพุ่งตรงลงม�
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แต่กิง่ไม้ม�กม�ยทีค่ดิว่�จะทิม่แทงจนร่�งก�ยแหลกเละกลบักล�ย

เป็นผ่�นทะลุเข้�ม�ที่กล�งหน้�อก และกลืนห�ยเข้�ไปในร่�งก�ยอย่�ง

รวดเรว็ ก่อนทกุอย่�งจะไร้ก�รควบคมุ ร่�งก�ยเธอกระตกุเกรง็อย่�งหนกั 

ห�กไม่มีร�กม�กม�ยพันตัวอยู่ เธอคงลงไปนอนชักบนพ้ืนอย่�งน่�กลัว

แล้ว 

แต่ขณะทีเ่ธอรู้สกึเหมอืนกำ�ลงัจมอ�ก�ศรอบตวั ใบหน้�ของเพือ่น

รกัทีอ่ยูต่รงหน้�กลบัเริม่มสีเีลอืดฝ�ดอกีคร้ัง ดวงต�ทีเ่ปิดโพลงว่�งเปล่�

ค่อยๆ ปรือปิด และร่�งก�ยที่เคยมีกิ่งก้�นของต้นไม้ก็เปลี่ยนกลับม�เป็น

ปกติอีกครั้ง

ร่�งเล็กๆ ของโทคุโตะตกลงม�นอนแน่นิ่งบนพื้นเมื่อกิ่งไม้ท่ี 

แผ่นหลงัทัง้หมดห�ยไป ต�มด้วยเดก็หญิงผมแกละร่วงลงม�นัง่พบัเพยีบ

บนพืน้ตดิๆ กนัพร้อมอ�ก�รหอบหนกัเหมอืนวิง่ม�หล�ยสบิกโิลเมตร เมือ่

สิ่งที่ผูกมัดก�ยตนไว้คล�ยออก และสล�ยไปกับอ�ก�ศธ�ตุ…ไม่ก็เข้�ไป

ในตัวเธอทั้งหมดแล้ว… 

นีคื่อการสงิเหรอ!...รกิะตะโกนถ�มในใจด้วยคว�มสบัสน ไม่เข้�ใจ 

พร้อมยกมือข้�งหนึ่งขึ้นดูทันใด ใจเธอยังเต้นกระหนำ่� แต่ยังมีสติ รู้ว่� 

ตัวเองเป็นใคร ควบคุมร่�งก�ยของตนได้…

“อึก!?” 

แต่ยังไม่ได้ห�คำ�ตอบ อ�ก�รเกร็งและห�ยใจไม่ออกเหมือนคน 

จมนำ�้กก็ลบัม�อกี จนต้องอ้�ป�กพย�ย�มฮบุอ�ก�ศเข้�ปอด ภ�พตรงหน้�

พร่�เลือนขึ้นกะทันหัน 

แต่ก่อนสติสุดท้�ยของเธอจะถูกกระช�กไป ริกะก็ใช้มืออีกข้�งที่

กำ�อยู่ข้�งตัวคว้�มือโทคุโตะไว้แน่นร�วกับพย�ย�มคว�นห�ท่ียึดเหนี่ยว 

ทว่�สุดท้�ยแววต�ของดวงต�สีดำ�คู่โตที่เบิกค้�งด้วยคว�มทรม�นกลับ

ค่อยๆ เลอืนจ�งลง กล�ยเป็นคว�มว่�งเปล่� และท่�ท�งทรุนทรุ�ยทัง้หมด

ก็หยุดลงสนิทในไม่กี่วิน�ที

ร่�งเล็กๆ เพียงนอนแผ่หล�อยู่กล�งพื้นนิ่ง เบิกนัยน์ต�กว้�งค้�ง 
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ก่อนค่อยๆ ลุกขึ้นม�นั่งใหม่ พล�งมองเพื่อนตนด้วยสีหน้�เรียบเฉย 

เล็กน้อย และก้มดูร่�งก�ยของตนเองช้�ๆ 

“ได้แล้ว…ได้…แล้ว…” เสียงหล�ยโทนที่ซ้อนทับกันของวิญญ�ณ

ต้นไม้ลอดผ่�นป�กของเดก็หญงิผมแกละ มนัสงิร่�งก�ยนี้ได้ง่�ยด�ย และ

คงผส�นได้ในเวล�ไม่น�นเมื่อเจ้�ของร่�งเป็นฝ่�ยยอมรับมันเข้�ไป…

“ทีนี้ก็ง่�ยขึ้นเยอะแล้วสิ”

ถ้อยประโยคหนึง่ดงัขึน้ด้�นหลงัของวญิญ�ณต้นไม้ในร่�งของรกิะ 

จนมนัต้องรบีหนัหน้�ไปมองต�มทีม่�ของเสยีง ก่อนพบใบหน้�เหยยีดยิม้

เหมือนเย้ยหยันของเจ้�หมอผีส�วที่ก้�วเข้�ม�ในห้องตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ 

มนัพย�ย�มจะโจมตศีตัรูตรงหน้�ก่อนทนัท ีแต่เพยีงขยบักร็บัรูถ้งึ

ปัญห�สำ�คัญที่ลืมไปสนิททันที

ร่�งนี้มันเพิ่งเข้�ม�สิง ยังไม่มีก�รผส�น หรือเริ่มกัดกินวิญญ�ณ

ของเจ้�ของร่�ง ดงันัน้กห็ม�ยถงึมนัไม่อ�จใช้อำ�น�จผ่�นร่�งนี้ได้ สิง่เดยีว

ที่พอจะทำ�ได้คือควบคุมแขนข�ที่ยังมีแรงต่อต้�นหลงเหลือของเด็กหญิง

เท่�นั้น

“ถึงได้บอกไงว่�ก�รสิงน่ะ มันจัดก�รง่�ยกว่�ก�รผส�น” และเจ้�

หมอผีเหมือนจะเข้�ใจท่�ท�งค้�งนิ่งของมันได้ไม่ย�ก ร�วกับรอให้สิ่งนี้

เกิดขึ้นอยู่แล้ว

แต่มันไม่มีเวล�ม�คิดทบทวนอะไรม�กกว่�นั้น แม้ร่�งนี้จะเป็น

เหมือนคุกที่จับกุมมันไว้แทนสร้�งท�งรอด แต่ไม่ได้หม�ยคว�มว่�มันหนี

ไปไม่ได้หรอืไม่มทีี่ให้หน ีเพร�ะมร่ี�งอกีร่�งทีช่่องโหว่ของวญิญ�ณยงัเปิด

รับมันอยู่

เจ้�วญิญ�ณต้นไม้ในร่�งของริกะหมนุก�ยไปเลง็เป้�หม�ยทีโ่ทคโุตะ 

ขณะทีเ่ลนยะก้�วพรวดเข้�ม�ห� พร้อมกบัทีม่นักย็ืน่มอืไปจะคว้�ร่�งเลก็ๆ 

บนพื้นนั่น

ตึง!

ทว่�ยังไม่ทันสัมผัสเด็กตรงพื้นห้อง เจ้�วิญญ�ณต้นไม้ในร่�งของ
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ริกะก็ถูกบ�งสิ่งอัดกระเด็นออกไป จนร่�งเล็กๆ ไถลม�จนเกือบชนกับ

ผนังห้องอีกฝั่ง

และแม้สหีน้�ของมนัยงัว�งเฉยไม่เปลีย่นย�มเมือ่ลกุขึน้ม�ดสู�เหตุ

ทีท่ำ�ให้ตนถกูตอบโต้กลบั แต่ในใจกลบัเริม่หว�ดหวัน่ สบัสนม�กขึน้เรือ่ยๆ 

โดยเฉพ�ะเมือ่สงัเกตเหน็ว่�ในมอืของโทคโุตะนัน้มบี�งอย่�งสะท้อนแสง

สีเงินออกม�

กระดิ่ง!

คำ�ตอบในหัวยิ่งสร้�งคว�มไม่เข้�ใจ และกว่�มันจะตระหนักถึง

สถ�นะทีแ่ท้จรงิของตน กเ็มือ่ได้ยนิเสยีงของเดก็ส�วทีป่ระชดิอยูข้่�งหลงั 

พร้อมคำ�พูดร�บเรียบแต่กลับทำ�ให้หน�ววูบไปทั่วตัวว่�

“คร�วนี้แค่อยู่นิ่งๆ แล้วให้ฉันกระช�กแกออกม�ง่�ยๆ ก็พอนะ”

เลนยะก้มมองวิญญ�ณต้นไม้ในร่�งของเจ้�เด็กตัวแสบและอด 

สะใจนิดๆ ย�มนึกย้อนถงึช่วงเวล�ทีว่�งแผนเรือ่งนีท้ัง้หมดไม่ได้ โดยเฉพ�ะ

ตอนที่เธอบอกคว�มจริงในเรื่องก�ร ‘แลกเปลี่ยน’ ครั้งนี้ให้เจ้�เด็กนี่รู้

‘แค่ยอมให้มนัสงิ แล้วฉนัจะไล่วญิญาณมนัออกมาได้ง่ายๆ มนัยาก

เย็นสำาหรับเธอนักรึไง’

นั่นเป็นคำ�เฉลยแรกหลังเธอปล่อยให้เจ้�ของร่�งเล็กผูกผมแกละ

ยืนนิ่งเหมือนถูกแช่แข็งเลือกว่�จะยอมต�ยหรือหนีอยู่เกือบน�ที 

และเด็กหญิงที่เหมือนช็อกค้�งไปแล้วกับคว�มกดดันท่ีหมอผีส�ว

สร้�งให้ก็ค่อยๆ เงยหน้�มองเธอด้วยสีหน้�ที่ยังข�วซีดเหมือนคนจะเป็น

ลม และเริ่มเปลี่ยนเป็นสับสน งุนงง ก่อนอุท�นอย่�งไม่เข้�ใจออกม�ใน

ที่สุด 

‘เอ๊ะ!?’

‘กบ็อกไปตัง้แต่แรกแล้วนีว่่าการสงิสูส่ามารถจะไล่ดวงวญิญาณที่

รกุรานได้ ขณะการผสานที่ใช้เวลาในการรวมวญิญาณกนัมนัยาก เพราะ

วิญญาณสองดวงจะผสมกัน จะจัดการได้เมื่อดวงวิญญาณที่เข้าสิงยอม

ปล่อยเหยื่อออกมาเอง’ เลนยะอธิบ�ยต่อหน้�ต�เฉย ไม่สนใจว่�ริกะจะ
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ต�มทนัหรอืไม่ เข้�ใจรเึปล่� หรือแม้แต่รู้ไหมว่�เรือ่งกดดนัที่ให้เธอเลอืก

เมือ่ไม่ถงึน�ทก่ีอนเป็นแค่ก�รกลัน่แกล้งจ�กคนเป็นหมอผเีพือ่คว�มสะใจ

เท่�นั้น 

และเลนยะยังสรุปสิ่งที่คนอ่อนวัยกว่�ต้องทำ�ให้ตน โดยไม่ถ�ม

คว�มเห็น 

‘ซึ่งก็หมายถึงว่าถ้าเรามีวิธีทำาให้มันยอมปล่อยวิญญาณเพ่ือนเธอ

ออกมา และเข้ามาสงิร่างเธอแทน ตอนนัน้เรากจ็ะดงึวญิญาณมนัออกมา

ได้ เพราะเมือ่มนัเข้ามาสงิทีร่่างใหม่ กเ็ท่ากบัว่าต้องเริม่ต้นการผสานใหม่ 

วิญญาณสองดวงยังไม่ผสมกัน เธออาจยังมีสติครบถ้วนด้วยซำ้าตอนที่ถูก

มันสิง...ดังนั้นพูดง่ายๆ ก็คือ เธอแค่ยอมเป็นภาชนะใส่วิญญาณ 

เจ้าวิญญาณต้นไม้นั่นให้หน่อย แล้วฉันจะตักมันออกมาให้’

ริกะยืนกลอกต�ซ้�ยขว�อย่�งสับสน งุนงง ขณะได้แต่อ้�ป�ก 

พะง�บๆ เหมือนปล�ข�ดนำ้� พย�ย�มสุดคว�มส�ม�รถในก�รไล่ลำ�ดับ 

สิ่งที่เกิด และเรื่องที่หมอผีส�วพูด ก่อนค่อยๆ ถ�มขึ้นใหม่ด้วยนำ้�เสียง 

ไม่แน่ใจว่�

‘พี่...หมายถึง...หนูไม่ต้องตาย เหรอ’

‘ถ้าอยากตายนักฉันจัดการให้ก็ได้ แต่ให้จบงานนี้ก่อนแล้วกัน’ 

หมอผีส�วว่�เสียงกลั้วหัวเร�ะ

แต่นั่นทำ�ให้ริกะเข้�ใจสถ�นก�รณ์ม�กขึ้น และถึงอย�กจะโมโหที่

ถูกหลอกจนใจห�ยใจควำ่� แต่คว�มโล่งอกก็มีม�กกว่� ก่อนถ�มขึ้นใหม่

ด้วยเสียงและคว�มรู้สึกที่ยังไม่มั่นคงนัก

‘แล้ว...หนูต้องทำายังไง’

‘ก็อย่างที่บอก เธอเดินไปให้มันสิง ที่เหลือฉันจัดการเอง’

‘ตะ...แต่แค่เดนิไปบอกโต้งๆ ว่าสงิหนหูน่อย มนัจะไม่แปลกไปเหรอ’ 

ริกะท้วงเสียงตื่นกับคำ�ตอบง่�ยๆ ร�วกับไม่ใส่ใจของหมอผีตรงหน้� 

เพร�ะมันช่�งฟังดูง่�ยจนไร้นำ้�หนักแบบสุดๆ ไปเลย

ก็ในเม่ือคนตรงหน้�บอกเธอเองว่�เจ้�วิญญ�ณต้นไม้ผส�น
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วิญญ�ณกับเพื่อนเธอเกือบสำ�เร็จแล้ว มันก็คงเป็นเรื่องย�กที่จะปล่อย

ร่�งร่�งนั้นไปเพียงเพร�ะมีคนที่พร้อมสละตัวเองให้มันสิง ซึ่งมันดูไม่ได้

กำ�ไรเพิ่มเลยกับก�รออกจ�กร่�งหนึ่งไปสิงอีกร่�งหนึ่งแบบนั้น

แต่แทนที่จะได้คำ�ตอบ เด็กน้อยกลับได้คำ�ถ�มกลับม�ทันทีว่�

‘เธอคิดว่าการขายของให้ได้ต้องทำายังไง’

ริกะแทบร้องห�! อย่�งไม่เข้�ใจเมื่อหัวข้อสนทน�เปลี่ยนไป

กะทนัหนั เธอได้แต่ยนืนิง่อึง้ไปครู่หนึง่ ทว่�สดุท้�ยกต้็องรบีเรยีกสตกิลบั

ม� เพร�ะนยัน์ต�สนีำ�้เงนิทีจ้่องตำ�่อย่�งกดดนั และคำ�ถ�มสำ�ทบัเน้นหนกั

จ�กเลนยะว่�

‘ยังไง’

เด็กหญิงลังเลอยู่ครู่ ก่อนรีบตอบแบบที่ในหัวเล็กๆ ของเธอจะ

นึกออก

‘กะ...ก็มีสินค้าให้ลูกค้าเลือกเยอะๆ...มั้ง’

‘ต้องทำาให้สนิค้านัน้เป็นสิง่ทีล่กูค้าจำาเป็นต้องใช้ต่างหากเล่า’ เลนยะ 

แย้งเสียงเบื่อหน่�ย ‘เวลาเธอเข้าห้องนำ้า เธอก็จำาเป็นต้องหาซื้อกระดาษ

ทิชชูไม่ว่ามันจะเป็นของใคร ยี่ห้อไหน ขอแค่ใกล้มือก็พอใช่ไหมล่ะ มันก็

เหมือนกันนั่นแหละ อย่าทำาให้มีตัวเลือก แต่ต้องทำาให้เป็นตัวเลือกเดียว

ที่มีแทน’

คนฟังอ้�ป�กค้�งนดิ พร้อมขมวดคิว้ด้วยสหีน้�ทีห่มอผสี�วลงคว�ม

เห็นว่�ปัญญ�อ่อน เป็นก�รฟ้องชัดเจนว่�เธอไม่เข้�ใจเท่�ไร จนเลนยะ

ต้องระบ�ยลมห�ยใจแรงแล้วตัดสินใจให้แทนว่�

‘เอาแค่ว่าจำาบทที่ฉันจะบอกให้ขึ้นสมองก็แล้วกัน’

รกิะรบีพยกัหน้�แม้จะยงัหวัน่ใจกบัหน้�ทีน่ี ้เพร�ะถงึเธอจะไม่ต้อง

ต�ยเพือ่ช่วยโทคโุตะแล้ว แต่สิง่ทีต้่องทำ�กย็งัถอืว่�เป็นเรือ่งใหญ่โตม�กๆ 

อยู่ดี

และหลังเห็นว่�เด็กน้อยตรงหน้�เริ่มเข้�ใจอะไรม�กขึ้น เลนยะก็

ก้�วไปห�ร่�งสงูสง่�ของสนุขัป่�หนุม่ และดงึกระดิง่ออกจ�กปลอกคอของ
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เข�ทันทีอย่�งไม่คิดขอหรือบอกกล่�ว จนคนที่ถูกขโมยของออกจ�กคอ

ไปหน้�ต�เฉยต้องขมวดคิ้วเข้มมองต�มหลังเจ้�หล่อนอย่�งเสียไม่ได้

อย�กถอดก็ถอด อย�กใส่ก็ใส่ มันไม่ง่�ยไปรึไง…

‘และนีค่อืตวัป้องกนัสดุท้ายทีเ่ธอต้องใช้’ เลนยะว่�และยืน่กระดิง่

ให้ริกะ

เด็กน้อยรับไว้ในมือและก้มมองของที่ได้อย่�งงุนงง ขณะได้ยิน 

คำ�สั่งจริงจังที่เหนือหัวต�มม�อีกว่�

‘ยัดใส่มือเพื่อนเธอให้เร็วที่สุด หลังมันออกจากร่างเพื่อนเธอแล้ว 

และคิดให้หนักแน่นในหัวว่าให้มันปกป้องเพื่อนเธอ ไม่ใช่ตัวเธอ’

ริกะพยักหน้�รับคำ�ของเลนยะอีกรอบ ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรม�ก 

แต่แค่ให้ทำ�ต�มวิธีก�รก็พอไหว คว�มรู้สึกกล้�ๆ กลัวๆ แต่แรกเร่ิม 

กล�ยเป็นคว�มมัน่ใจขึน้ทลีะเลก็ทลีะน้อย เมือ่ก้มมองของในมอืทีเ่หมอืน

จะเป็นคว�มหวัง 

และเธอเกอืบมองหมอผสี�วในท�งทีด่ขีึน้ ห�กไม่เพร�ะถกูเลนยะ

สั่งเรื่องบทที่ตนต้องพูดแบบรัวเร็วอย่�งไม่สนว่�เธอจะจำ�ได้หรือไม่ ก่อน

ไล่กึง่ข่มขู่ให้ไปทำ�หน้�ทีข่องตวัเองทัง้ทีย่งัไม่พร้อม เพยีงเพร�ะยยัหมอผี

ตัวแสบอย�กกลับบ้�นแล้ว

‘เป็นของทีท่ำาตามความปรารถนาของเจ้าของสนิะขอรบั’ โยชฮิ�ระ

อดถ�มขึ้นไม่ได้หลังเหลือเพียงพวกตนเหมือนเดิม เมื่อเลนยะแสดงชัด

แล้วว่�กระดิง่สเีงนิทีเ่ธอสวมให้เจ้�ปีศ�จม�ตลอดเป็นของทีม่พีลงัอำ�น�จ

ม�กจริงๆ

ทว่�เลนยะก็เพียงตอบแบบขอไปทีแค่ว่� ‘มั้ง’

‘ท่านเลนยะ’ วิญญ�ณซ�มูไรอดจะยำ้�ช่ือเธออย่�งระอ�ในนิสัย

ชอบเบี่ยงประเด็นไม่ได้

‘ก็อย่างที่เคยบอก มันใช้ไม่ได้ผลกับฉันเท่าไร...ความจริงเป็นของ

ที่ใช้กบัพวกโซเคนโยไม่ได้ผลมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว’ เธอจำ�ต้องอธบิ�ยเสยีง

เบื่อหน่�ยขณะบ่นงึมงำ�ทิ้งท้�ยกับตัวเอง ‘บริสุทธิ์เกินมือของพวกอสูรจะ
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ใช้ได้’

แสดงว่าไม่ใช่สมบัติของสายเลือดอสูรตั้งแต่แรกสินะ...กินเท็นช ิ

ได้คำ�ตอบไม่ย�กเย็น และห�กให้เข�เด� มันคงทำ�หน้�ท่ีคอยคุ้มครอง 

ช่วยเหลือ ปัดเป่�สิ่งไม่ดี หรือแม้แต่ป้องกันพลังด้�นลบต�มคว�มนึกคิด

ของคนถือได้ เหมือนเช้�ที่เข�พบเด็กส�วท�ย�ทโซเคนโยหลับตัวเกร็ง

แน่นอยูบ่นทีน่อนของตน จมอยูก่บัฝันร้�ยทีเ่หมอืนไม่ส�ม�รถตืน่ขึน้ม�เอง

ได้ และสิ่งที่เข�คิดย�มมองใบหน้�โชกเหงื่อนั่น…คือขอให้เธอได้เจอสิ่งที่

ช่วยฉุดออกจ�กฝันร้�ยนั่นได้ และดวงต�สีนำ้�เงินก็เปิดโพลงขึ้น พร้อม

เสียงกังว�นแผ่วของกระดิ่งบนต้นคอเข� ก่อนจะพบเข�ที่อยู่ตรงนั้น…

เจ้าวญิญาณต้นไม้เข้าใจสิง่ทีเ่กดิขึน้ได้อย่างแจ่มชดัเมือ่ถงึตรงนี้ 

ก่อนเห็นว่�เลนยะเริ่มดึงผ้�สีข�วออกจ�กมือขว�

แม้ไม่แน่ใจว่�เธอจะทำ�อะไรต่อ แต่สัญช�ตญ�ณก็บอกว่�ไม่ใช่

เรื่องที่ดีสำ�หรับมันแน่ 

ปีศ�จในร่�งของริกะรีบลุกขึ้นจ�กพื้น ทว่�หมอผีที่อยู่ด้�นหลังก็

คว้�ต้นแขนของมันไว้ได้ทัน แรงในร่�งเล็กๆ แทบไม่ช่วยให้มันสะบัดตัว

ออกจ�กมือที่เหมือนคีมเหล็กนั่นได้เลย

ทว่�ไม่ทนัทีเ่ลนยะจะได้ดงึตวัมนัเข้�ม� ช�ยหญงิเจ้�ของบ้�นทีย่งั

ถกูควบคมุอยูก่ลบัพุง่ตรงห�หมอผสี�ว เพือ่โจมตเีธอในฐ�นะผูบ้กุรกุต�ม

ที่ถูกสั่งในหัวจ�กเจ้�วิญญ�ณต้นไม้

ปึก!

แต่ก่อนที่สองร่�งจะวิ่งถึงตัวเลนยะ ด�บย�วในฝักด�บสีดำ�กลับ

หวดเข้�กล�งลำ�ตัวพวกเข�อย่�งฉับพลัน จนพ�กันกระเด็นไปอีกท�ง  

เมื่อเจ้�ของร่�งสูงสง่�ผู้มีเส้นผมสีดำ�ย�วสย�ยกับด�บย�วในฝักสีดำ�ใน

มือก้�วเข้�ม�ในห้องนี้อีกคน

ผูท้ำ�หน้�ทีป้่องกนัให้หมอผสี�วทีป่ร�กฏตวัอย่�งไม่ค�ดคดิยิง่ทำ�ให้

เจ้�วิญญ�ณต้นไม้ตื่นตะลึง 
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และเมื่อมีกินเท็นชิม�ทำ�หน้�ที่ระวังหลังให้ เลนยะก็หันกลับม�

สนใจยงัร่�งเดก็หญงิอกีครัง้ได้อย่�งเตม็ที ่พร้อมบบีแขนเลก็ๆ ในมอืเพือ่

ไม่ให้ดิ้นหนีไปได้ และเปลี่ยนม�ใช้ป�กดึงผ้�สีข�วออกจ�กมือขว�ต่อ

อย่�งไม่เร่งร้อน แต่ทุกก�รเคลื่อนไหวของเธอกลับยิ่งทำ�ให้เจ้�วิญญ�ณ

ต้นไม้ร้อนรน 

แต่ไม่ใช่มนัเท่�นัน้ทีร้่อนรน เมือ่โยชฮิ�ระทีเ่ฝ้�ดอูยูก่ร็ูส้กึอยูไ่ม่สขุ

เช่นกนัทีเ่หน็ว่�เลนยะกำ�ลงัจะใช้มอืขว�ของเธอ รูด้ว่ี�เธอไม่ได้ปลดผนกึ 

‘มัน’ ออกม� และเธอยังมีสติครบถ้วน ไม่ได้เปิดช่องว่�งให้ ‘มัน’ 

แทรกแซงได้ แต่เพียงเล็กน้อยที่ต้องหยิบยืมพลังของ ‘มัน’ แม้จะเป็นแค่

ผิวหนังภ�ยนอก สำ�หรับเข�ก็ยังเสี่ยงเกินไปอยู่ดี

แต่ห�กไม่ใช้มือขว�ที่เป็นแหล่งกำ�เนิด ‘พลัง’ โดยตรง เด็กส�ว

คนสำ�คัญของเข�ก็จะไม่ส�ม�รถจับดวงวิญญ�ณได้ และในเวล�เร่งรีบ

เช่นนี้ ก�รทำ�พิธีไล่ด้วยวิธีปกติคงไม่ทันก�ลแน่นอน

ซึ่งทันทีที่ผ้�พันแผลสีข�วคล�ยออก ไม่ใช่แค่วิญญ�ณซ�มูไรท่ี

คอยจับต�ดูเธอ แต่ท�โร่หรือแม้แต่สุนัขป่�หนุ่มก็อดลอบมองสิ่งท่ีเป็น

ปริศน�สำ�คัญที่สุดของเหล่�ท�ย�ทอสูรไม่ได้ แต่เหมือนว่�พวกเข�จะ 

ไม่ได้เห็นอะไรม�ก เมื่อเธอปลดผ้�แค่พอให้นิ้วทั้งห้�ของตนโผล่ออกม� 

แต่ในส่วนที่เหลือก็ยังคงถูกปกปิดไว้เช่นเดิม

และหมอผีส�วไม่คิดปล่อยเวล�ให้น�น เธอกระแทกมือขว�เข้�

กล�งอกของวิญญ�ณต้นไม้ในร่�งริกะ จิกปล�ยนิ้วเข้�ไปอย่�งไม่ปร�นี

จนร�วกับจะทะลวงไปให้ถึงหัวใจใต้อกนั่น ขณะผู้ถูกกระทำ�สะดุ้งเฮือก

และได้แต่ตะลึงค้�งจับจ้องใบหน้�ของเด็กส�ว รับรู้ในเวล�นั้นได้ทันทีว่�

ทุกสิ่งที่ตนทำ�ม�ทั้งหมดจบสิ้นแล้ว

เลนยะเริ่มชักมือขว�ออกอย่�งย�กเย็นเหมือนกำ�ลังดึงบ�งสิ่งท่ี 

ยึดร่�งของริกะอย่�งแน่นหน�ไว้ออกม� ขณะเอ่ยลอดไรฟันเสียงข่มขู่ใส่

อีกฝ่�ยว่�

“แค่ออกม� แล้วกลับไปที่ที่แกอยู่ซะ ไอ้โคด�มะงี่เง่�”
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เป็นเรื่องย�กในก�รจะดึงวิญญ�ณออกม�ตรงๆ แบบนี้ กระนั้น

หลงัจ�กยือ้ยดุกบับ�งอย่�งอยูค่รู่ใหญ่จนข้�งขมบัเธอเริม่มเีมด็เหงือ่เก�ะ

พร�ว แสงสขี�วนวลกห็ลดุพรวดเข้�ม�อยู่ในกำ�มอืของหมอผสี�วในทีส่ดุ 

ก่อนร่�งของริกะจะล้มหง�ยหลังไปอีกท�งเกือบทันทีเช่นกัน

“หวังว่�ยังอยู่นะเจ้�บ้�” เลนยะต้องลงไปนั่งกองกับพื้นอย่�งหมด

แรง ขณะก้มมองมือขว�ที่กำ�ก้อนแสงอ่อนๆ นั่นและก�งฝ่�มือ ปล่อยให้

มันลอยออกไปท�งหน้�ต่�งห้อง 

ทนัททีีเ่ธอปล่อยวญิญ�ณต้นไม้ไปแล้ว กรี็บพนัผ้�สขี�วทีแ่ขนขว� 

กลับเข้�ที่เดิมพร้อมพึมพำ�อ�คมบ�งอย่�งในลำ�คอไปด้วยรัวเร็ว

“ทำ�แบบนั้นไม่เป็นไรเหรอ มันจะไม่หนีไปอีกรึไง” ท�โร่ร้องท้วง

ทนัทกีบัก�รกระทำ�ของเลนยะทีป่ล่อยวญิญ�ณของเจ้�ต้นซ�กรุะไปง่�ยๆ 

แบบนั้น

“ไม่มร่ี�งหรือพลงัพอจะสงิใครได้แล้ว ดงันัน้มทีีเ่ดยีวให้มนัจะกลบั 

คือร่�งต้นของตัวเองเท่�นั้น” เธอตอบเสียงหอบเหนื่อย และเหลือบมอง

พ่อแม่ของเพือ่นรกิะ พบว่�พวกเข�นอนหมดสตไิปแล้ว บ่งบอกชดัว่�หลดุ

จ�กก�รควบคมุโดยสมบรูณ์ ก่อนกลนืนำ�้ล�ยหนดืๆ ลงคอ แล้วต่อคำ�พดู

ว่� “ฉันถึงให้ไอ้ท่�ม�กรอกักวิญญ�ณมันที่ต้นซ�กุระนั่นไง”

เลนยะหมุนกลับไปมองที่ร่�งของริกะเมื่อเอ่ยถึงตรงนี้ ก่อนคว้�

หมอนอิงที่ตกอยู่ตรงพื้นใกล้ตัวป�ใส่เด็กที่นอนหมดสติอยู่ทันที

“โอ๊ย!” ริกะสะดุ้งตื่นด้วยคว�มตกใจทันทีที่ถูกหมอนกระแทกใส่

หน้� ก่อนเธอจะนึกเรื่องสำ�คัญได้ในวิน�ทีต่อม�เมื่อได้สติ จนต้องรีบลุก

ขึ้นม�นั่งคลำ�ตัวเองเพื่อทดสอบว่�ร่�งก�ยนี้ยังเป็นของตนอยู่แน่นอน

และเมื่อแน่ใจว่�ตัวเองยังเป็นคนเดิม เธอก็หันไปมองที่ยัยหมอผี

ซึง่เวล�น้ีดสูภ�พแย่กว่�ครัง้ล่�สดุทีเ่จอ พร้อมถ�มด้วยคว�มร้อนรนทนัใด 

“จบแล้วเหรอ จบแล้วใช่ไหม พี่จัดก�รมันได้แล้วใช่ไหม”

“ไม่ ตอนนี้เธอกำ�ลังจะต�ยเพร�ะวิญญ�ณต้นไม้นั่นกินวิญญ�ณ

เธอทีละส่วน ที่เธอมีสติอยู่ตอนนี้ได้ มันเป็นแค่ก�รดิ้นเฮือกสุดท้�ยก่อน
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ต�ยน่ะ”

เดก็หญงิผมแกละอ้�ป�กค้�ง หน้�ถอดสฉีบัพลนักบัคำ�ตอบที่ได้รบั

จ�กอีกฝ่�ย

“เลนยะ!” ผีน้อยร้องปร�มก�รล้อเล่นร้�ยก�จนั่นทันที

และเพร�ะอ�ก�รที่ดูช็อกเกินกว่�ที่ค�ด และท่�ท�งที่เหมือนคน

อ่อนวัยกว่�จะปล่อยโฮลั่น ทำ�ให้เลนยะต้องรีบแก้คำ�อย่�งเสียไม่ได้

“เออ จดัก�รได้แล้ว ดงันัน้อย่�ม�ทำ�ท่�จะร้องไห้ใส่ฉนัอกีเดด็ข�ด”

คำ�ตอบจริงพร้อมคำ�ปร�มเสียงเหี้ยมทำ�ให้เด็กที่ถูกหลอกซำ้�ซ�ก

ถอนใจเฮือกใหญ่อย่�งโล่งอกเกือบทันที ซึ่งทันทีท่ีรู้ว่�ตนปลอดภัยแล้ว 

รกิะกร็บีกลบัไปสนใจเพือ่นรักทีย่งันอนไม่ได้สตอิยูไ่ม่ไกล เธอรบีคล�นเข่�

รวดเร็วเข้�ไปห�โทคุโตะทันที พล�งร้องถ�มอย่�งหวั่นวิตกไปด้วย

“แล้วทำ�ไมโทคุโตะจังยังไม่ฟื้นล่ะ”

“ลองตบหน้�สักทีสองทีสิเผื่อตื่น” เลนยะเสนอคว�มคิดท่ีริกะ 

ส่�ยหน้�ดิกปฏิเสธทันที และได้แต่ค้อนใส่เธอแก้มป่อง

แต่ครู่เดียวหมอผีที่นั่งพักเหนื่อยอยู่บนพื้นก็ลุกขึ้นยืน และเดินม�

ก้มตัวหยิบกระดิ่งออกจ�กมือเพื่อนเธอ พร้อมหมุนตัวกลับไปหน้�ต�เฉย 

ท่�ท�งเหมือนเตรียมจะออกไปจ�กที่นี่แน่นอนแล้ว

“ดะ…เดี๋ยว จะไปเลยเหรอ” ริกะร้องต�มเมื่อจะถูกท้ิงให้เผชิญ

ปัญห�ตรงหน้�ต่อเอง และเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นทำ�ให้เธอไม่กล้�อยู่คนเดียว

เวล�นี้ด้วย

แต่เลนยะเพียงหันม�หม�ยหัวเธอแทนว่�

“หมดธุระฉันแล้วนี่ แต่เรื่องหนี้ที่เธอแอบด่�ฉันสี่ครั้ง และเรื่องที่

เธอไปรู้จักฉันม�จ�กไหน ฉันจะกลับม�ทวงแน่”

ริกะหน้�มุ่ยทันทีที่เจ้�หมอผีตรงหน้�หันม�ทวงแค้นที่เธอต่อว่� 

เจ้�หล่อนตอนคุยกับวิญญ�ณต้นไม้นั้น ทั้งที่เธอก็ด่�ไปต�มแผน และ

คว�มสะใจเล็กน้อยเท่�นั้น แต่ไม่น�นริกะก็เริ่มเปลี่ยนสีหน้�ม�เป็นลังเล 

หนักใจ ย�มนึกถึงอีกเรื่องที่ถูกเลนยะก�หัวไว้
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เดก็หญงิก้มมองใบหน้�ทีห่ลบัไม่ได้สตขิองเพือ่นรกัครูห่นึง่ย�มนกึ

ทบทวนเรื่องนี้ ก่อนเม้มป�กลังเลอยู่ชั่วอึดใจ และค่อยๆ เปรยขึ้นไล่หลัง

เลนยะ

“เอ่อ…เรื่องที่หนูรู้เรื่องพี่น่ะ”

เลนยะหันกลับไปมองที่ร่�งเล็กอีกครั้งทันใดกับสิ่งที่ได้ยิน

ริกะลอบกลืนนำ้�ล�ยอย่�งหวั่นใจเล็กน้อยกับสิ่งที่ตนจะกล่�วต่อ 

“หนู…รู้เรื่องพี่ม�จ�กโทคุโตะจัง” นัยน์ต�สีดำ�คู่โตฉ�ยแววสำ�นึก

ผิด และหว�ดกลัวย�มสบนัยน์ต�สีนำ้�เงินที่หรี่ลงอย่�งเอ�เรื่องม�กขึ้น

เรื่อยๆ ก่อนตัดสินใจบอกออกไปทั้งหมด “โทคุโตะจังรู้เรื่องพี่ส�วและม�

เล่�ให้หนูฟังทั้งหมด…และเธอก็รู้เรื่องของพี่ก่อนจะเกิดเร่ืองกับตัวเธอ

ด้วย”

อ่านต่อเล่ม 2
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ประวัตินักเขยีน

สวสัดค่ีะ B 13 s.t อกีคร้ังนะคะ และเป็นอกีครัง้ทีห่่างจากครัง้แรก

น�นม�ก ต้องขออภัยนักอ่�นที่ยังต�มกันอยู่นะคะ ที่ใช้เวล�ในก�รออก

หนังสือแต่ละครั้งน�นม�ก โดยเฉพ�ะช่วงนี้ที่ท�งผู้เขียนมีปัญห�ส่วนตัว

ที่บ้�นค่อนข้�งหนัก จึงไม่ส�ม�รถเขียนนิย�ยออกม�ได้ไวอย่�งใจคิด 

สำ�หรับนักอ่�นใหม่ ผู้เขียนมีน�มป�กก�ว่� B 13 s.t ที่ม�เป็น 

นักเขียนได้นั้นก็เกิดจ�กก�รอย�กเป็นนักเขียนก�ร์ตูน แต่เพร�ะตอน 

เด็กๆ นั้นไม่มีกำ�ลังพอจะว�ดก�ร์ตูนเรื่องย�วขึ้นม�ได้ จึงได้เริ่มเขียน

นิย�ยลงเว็บ และเป็นจุดกำ�เนิดให้นิย�ยเรื่องแรกได้ตีพิมพ์ จ�กนั้นก็ 

เขียนนิย�ยเรื่อยม� (ขณะเดียวกันก็เขียนก�ร์ตูนอยู่ด้วย) ห�กนักอ่�น 

ท่�นใดได้ม�เปิดอ่�นหรือเพียงหยิบขึ้นม�ดู ผู้เขียนก็ต้องขอบคุณเป็น

อย่�งม�กค่ะ และขอขอบคุณทั้งแฟนนักอ่�นและสำ�นักพิมพ์ท่ีให้โอก�ส

นิย�ยเรื่องนี้ได้เป็นรูปเล่มจับต้องได้อีกครั้งด้วยค่ะ



จากใจนักเขยีน

นิยายเรื่อง ZOKENYO อสูรตนสุดท้าย นี้ ความจริงเคยตีพิมพ ์

ม�แล้วเมื่อสิบปีก่อนค่ะ ผู้เขียนได้นำ�ม�รีไรต์ซำ้�อีกครั้ง ขอบอกเลยว่� 

ก�รได้กลับม�รีไรต์ง�นเก่�และเป็นง�นชิ้นแรกของเร�นั้น มันทำ�ให้ทั้ง

คิดถึงและเห็นข้อผิดพล�ดม�กม�ย แต่ก็เป็นข้อผิดพล�ดที่เร�ยังรักและ

ยังรู้สึกสนุกกับมันอยู่ ดังนั้นในตัวเรื่อง ZOKENYO ฉบับรีไรต์นี้ สำ�หรับ

นักอ่�นเก่�ที่เคยอ่�นอ�จเห็นอะไรที่เปลี่ยนไปหล�ยจุด มีทั้งเพิ่มและ 

ตัดออกไปบ�งส่วน (ขอบอกว่� เพิ่มม�กกว่�ลดค่ะ ลดเพียงเล็กน้อย) 

ขณะเดยีวกนัผูเ้ขยีนกย็งัพย�ย�มเกบ็กลิน่เก่�ๆ ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเรือ่ง 

รวมถึงโครงเรื่องหลักและก�รดำ�เนินเรื่องไว้ดังเดิมค่ะ

ก�รรีไรต์นี ้ผูเ้ขยีนพย�ย�มคงของเก่�ไว้ให้ม�กทีส่ดุ ซึง่เป็นคว�ม

ย�กม�กที่ต้องเอ�มันไปรวมกับคว�มใหม่ ทั้งยุคสมัยที่ต่�งกันตั้งสิบปี 

และคว�มสมเหตุสมผล ข้อมูลที่แน่นม�กขึ้น และเนื้อเร่ืองท่ีเป็นผู้ใหญ่

ม�กขึ้น ดังนั้นคิดว่�ยังคงมีของเก่�กลิ่นเก่�แบบท่ีนักอ่�นท่ีเคยอ่�น 

ม�แล้วรับรู้ได้ และมีคว�มสมเหตุสมผลและโตขึ้นสำ�หรับนักอ่�นใหม ่

และเก่�เพิ่มเติมเข้�ม� 

ถ้�นิย�ยเรื่องนี้ส�ม�รถทำ�ให้ทุกคนที่อ่�นรู้สึกสนุกไม่ม�กก็น้อย 

นั่นถือเป็นคว�มสุขที่สุดของผู้เขียนแล้วค่ะ 

 B 13 s.t



“หนังสือและการอ่านคือขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์”



29
คินเอ็นจิ

เสียงหึ่งๆ เหมือนฝูงผึ้งระงมไปทั่วระเบียงทางเดินอาคารปีหนึ่ง 

เม่ือนักเรยีนกลุม่ใหญ่ยนืมงุดบูอร์ดสขี�วทีแ่ปะประก�ศผลสอบกล�งภ�ค

ของผูท้ี่ได้คะแนนสงูสดุห้�สบิคนแรกในชัน้ปี และหนึง่ในกลุม่เดก็นกัเรยีน

ที่กำ�ลังตรวจผลสอบกลับปร�กฏคนที่ไม่ควรหยุดดูมันที่สุด เมื่อไม่เคย 

สกัครัง้ทีเ่ธอพย�ย�มกบัก�รสอบในทกุภ�คสน�ม หรอืแม้แต่ทกุโรงเรยีน

ที่ผ่�นม� 

เด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลรวบเป็นจุกห�งม้� คงไม่สนใจผลสอบ

ตรงหน้� ถ้�ไม่เพร�ะเช้�วนันีเ้ดนิผ่�นบอร์ดตดิคะแนนสอบกล�งภ�ค และ

ส�ยต�ที่ดีเกินมนุษย์นั่นจะกว�ดไปเจอร�ยชื่อนักเรียนคนหนึ่งท่ีติดอยู่

อันดับที่ยี่สิบสองพอดี

“ย�ม�โมโตะ...โทโมม.ิ..” เธอพมึพำ�ชือ่นัน้ พล�งหรีต่�แคบอยูห่ลงั

กรอบแว่น ร�วกับกำ�ลังสลักชื่อนั่นไว้ในหัว...ด้วยคว�มมุ่งม�ดบ�งอย่�ง

“นี่เธอคงไม่ได้คิดจะทำ�อะไรโทโมมิใช่ไหม เพร�ะถ้�จะเอ�เร่ือง

เมื่อสองวันก่อน พูดต�มจริงแล้วมันไม่ใช่คว�มผิดของโทโมมิเลยนะ” 

วญิญ�ณของเดก็ช�ยถ�มขึน้ด้�นหลงัคนทีก่ำ�ลงัจ้องชือ่ทีว่่�เหมอืนมนัเป็น
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เหยื่อที่เธอต้องขยำ้�ให้เละเทะ ซึ่งเข�อดกังวลไม่ได้ว่�ยัยหมอผีตรงหน้�

อ�จทำ�แบบนั้นจริงๆ กับเจ้�ของชื่อ

แต่เลนยะไม่ได้หนัไปตอบรบัอะไรผน้ีอยทีด้่�นหลงั นอกจ�กยงัยนื

จ้องชื่อหัวหน้�ห้องของตน และนึกย้อนถึงส�เหตุที่ทำ�ให้ชื่อย�ม�โมโตะ 

โทโมมิ กล�ยม�เป็นปัญห�ของเธอได้ขน�ดนี้ 

มันเริ่มขึ้นเมื่อสองวันก่อน ในคืนที่เธอยังอยู่ในบ้�นของยัยเด็กที่

ชื่อโทอะไรสักอย่�งที่โดนโคด�มะเข้�สิง และยัยผมแกละจอมสร้�งเรื่อง

ส�รภ�พว่�รู้จักหมอผีอย่�งเธอได้ยังไง 

ซึ่งแน่นอนว่�สิ่งแรกที่หลุดออกไปจ�กป�กเธอท่ีรู้คว�มจริงในคืน

นั้นคือ...

‘ว่าไงนะ’

เดก็หญงิผมแกละเสยีววบูไปทัว่สนัหลงัเหมอืนโดนมดีจ่อลำ�คอกบั

คำ�ถ�มเนิบช้�เย็นเฉียบนั่น รู้สึกว่�ก�รเผชิญหน้�หมอผีส�วเวล�นี้ช่�ง 

น่�กลัวไม่ต่�งจ�กก�รยืนอยู่ต่อหน้�วิญญ�ณต้นไม้เลยแม้แต่น้อย...หรือ

อ�จแย่กว่�

แต่เมื่อรู้ดีว่�ไม่มีท�งหนีไปไหนได้อีกแล้ว เพร�ะตนเป็นฝ่�ยเปิด

ประเด็นขึ้นม� จึงกลั้นใจตอบอีกครั้ง

‘โทคุโตะจังเล่าให้หนูฟังก่อนเกิดเรื่องไม่นาน’

‘ยังไง เด็กคนนี้รู้มาจากไหน’ เลนยะกดเสียงหนักย่ิงกว่�เดิมจน

เด็กหญิงยืดหลังตรง

‘หนูไม่รู้’ ริกะรีบสั่นศีรษะปฏิเสธ พร้อมสำ�ทับต่ออย่�งหนักแน่น

รวดเร็ว ร�วกับกลัวเลนยะจะกระช�กวิญญ�ณเธอออกไปไม่ต่�งจ�กที่

ทำ�กับวิญญ�ณต้นไม้ ‘หนูไม่รู้จริงๆ นะ โทคุโตะจังบอกแค่ว่าฟังมาจาก

คนอื่นอีกที เล่ามาว่ามีหมอผีที่เป็นนักเรียน ม.ปลายอยู่ในโรงเรียนมัธยม 

โยโค ชื่อโซเคนโย เลนยะ’

‘แล้วรู้จักหน้าฉันได้ยังไง’

‘ระ...รุ่นพี่ รุ่นพี่ที่เป็นติวเตอร์ให้หนูเขาเรียนท่ีโยโค’ ริกะเร่ิม
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ส�รภ�พ ป�กคอสั่นม�กขึ้นเมื่อถูกนัยน์ต�สีนำ้�เงินจ้องเขม็งกดดันม�ไม่

เว้นช่วง ‘ชื่อยามาโมโตะ โทโมมิ และเธออยู่ห้องเดียวกับพี่ ทำางานพิเศษ

เป็นครสูอนเลขให้หน ูเลยให้ดรูปูโปรไฟล์นกัเรยีนในเวบ็ของโรงเรยีนตอน

หนูถามถึงพี่...หนูก็เลยรู้จักหน้าตาของพี่ได้’

ยามาโมโตะ โทโมมิ...ยัยหัวหน้าห้อง!

เลนยะได้แต่ขบกร�มแน่น เพร�ะไม่รู้ว่�พอเพื่อนร่วมห้องทำ�เรื่อง

เดือดร้อนนี้ให้ จะจัดก�รยังไงไม่ให้เกิดปัญห� ถ้�เป็นคนไกลตัวหน่อยก็

คงห�วิธีปิดป�กหรือเตือนอย่�ง ‘เงียบเชียบ’ และ ‘ชัดเจน’ ที่สุด แต่พอ

เป็นคนทีต้่องเจอหน้�ทกุวนั ซำ�้ยงัเป็นเดก็โยโคทีน่�ยจ้�งเธอสัง่ให้ปกป้อง 

จึงกล�ยเป็นว่�ไม่ส�ม�รถทำ�อะไรได้เลย

แล้วเธอจะเอ�คว�มหงุดหงิดนี้ไประบ�ยลงที่ไหนเล่�!

‘แล้วทำาไมเธอไม่บอกฉันแต่แรกว่ารู้จักฉันมาจากท่ีไหน’ เสียง 

เลนยะยิ่งเคร่งเครียดกว่�เดิมเมื่อมีบ�งอย่�งไม่ได้ดั่งใจเพิ่มขึ้นม�

‘ก็หนูกลัวว่าถ้าบอกพี่จะทำาอะไรโทคุโตะจังนี่ เพราะโทคุโตะจัง

เป็นคนทีรู่เ้รือ่งพีก่่อนคนแรก แล้วพีอ่าจเอาเร่ืองนีข้องหนไูปฟ้องพีโ่ทโมมิ

ด้วย ถ้าทำาแบบนั้นพ่อแม่หนูรู้เรื่องนี้แน่ๆ เลย!’

‘งั้นก็เอาให้เด็กนี่ตื่นมาเล่าเรื่องทั้งหมดเดี๋ยวนี้เลย’

‘อย่านะ!’ ริกะร้องลัน่พร้อมหลบัต�ป๋ี กอดโทคโุตะไว้แน่น พย�ย�ม

ใช้ร่�งเล็กๆ ปกป้องเพื่อนของตนสุดคว�มส�ม�รถ เมื่อเลนยะทำ�ท่�จะ

เอื้อมมือลงม�

ขณะที่โยชิฮ�ระเองก็รีบปร�มเช่นกัน ก่อนเลนยะจะก้มไปดึงร่�ง

เล็กๆ ขึ้นม�เขย่�ปลุกจริงๆ

‘ท่านเลนยะ พอก่อนเถอะขอรับ วิญญาณถูกกัดกินไปขนาดนี ้

ไม่ฟ้ืนง่ายๆ แน่ ยิ่งเป็นเด็กตัวเล็กๆ ด้วยแล้ว อาจใช้เวลาเป็นเดือนถึง

หลายเดือนเลยนะขอรับ’

หมอผีส�วกำ�หมัดแน่น...สถ�นก�รณ์ที่เหมือนมีไอ้บ้�สักคนต�ม 

สตอล์กเธออยู่ ซำ้�ยังหลอกใช้คนรอบข้�งม�ปั่นหัวเธอซำ้�แล้วซำ้�อีกแบบ
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ตอนน้ีมันน่�ใจเยน็งัน้เหรอ นีม่นัเป็นสถ�นก�รณ์ฉกุเฉนิชดัๆ เลยไม่ใช่รึไง!

กระนั้นเมื่อเห็นแน่ว่�เด็กหญิงผมบ๊อบที่หลับต�นอนแน่นิ่งอยู่ไม่มี

ทีท่�จะตื่นง่�ยๆ แน่ เลนยะก็จำ�ต้องเว้นช่องว่�งให้ตนสูดห�ยใจเข้�ออก

เชื่องช้�เพื่อปรับอ�รมณ์ และก้มตัวไปตัดสินใจอย่�งเฉียบดุว่�

‘งั้นถ้าเพื่อนเธอฟื้นเมื่อไรรีบมาหาฉันทันที’

‘ตะ...แต่...’

‘ถ้าเธอไม่มา และให้ฉันไปหาถึงโรงเรียนเอง รับรองว่าครั้งนี้ฉัน

จะทำาให้พวกเธอพ่นออกมาทุกคำาแน่ๆ’

คำ�ขู่เสียงตำ่�เหี้ยม ทำ�เอ�ริกะต้องกลืนนำ้�ล�ยอึกใหญ่ พยักหน้�

รัวๆ เร็วๆ รับคำ� แต่พอร่�งสูงของเด็กส�วยืดตัวกลับไป พร้อมหมุนก�ย

ทำ�ท่�จะเดินไปจ�กตรงนั้น ริกะกลับรีบร้องเรียก

‘จะไปเลยเหรอ แล้วหนูจะทำายังไงกับโทคุโตะจัง แล้วก็พ่อแม ่

โทคุโตะจังล่ะ!’

‘ถ้าเธอหลอกปีศาจให้ออกมาจากเพื่อนตัวเองได้ แค่เรียกรถ

พยาบาลกค็งไม่ยากหรอก’ ว่�จบเลนยะกค็ว้�มอืถอืบนโต๊ะเลก็ๆ ข้�งโซฟ�

ทีเ่ป็นของใครสกัคนในบ้�นหลงันี ้โยนข้�มห้องไปให้รกิะโดยไม่สนว่�เดก็

หญิงจะรับมันทันรึเปล่� แล้วก้�วออกไปจ�กห้องนั้น โดยไม่คิดและไม่ได้

หันกลับไปมองเด็กหญิงที่เป็นผู้จ้�งว�นอีก

แน่นอนว่�หลังจ�กทำ�แบบนั้น เจ้�ผีน้อยข้�งหลังเธอก็ต่อว่�เธอ 

ไม่หยุดจนกลับม�ถึงบ้�น 

และนั่นแหละที่ทำ�ให้ชื่อย�ม�โมโตะ โทโมมิ มีอิทธิพลกับเธอได้ 

แต่เลนยะก็หยุดเร่ืองเมื่อสองวันก่อนแค่นั้น เมื่อส�ยต�ท่ีละจ�ก

ชื่อของหัวหน้�ห้องดันเลื่อนขึ้นไปปะทะกับร�ยชื่อแรกบนหัวกระด�ษ  

ร�ยชื่อของคนที่สอบได้อันดับหนึ่งของชั้นปี 

โซเคนโย ซานาดะ...

“ให้ต�ยเถอะ ไอ้ท่�ม�ก ที่หนึ่งงั้นเหรอ...”

“จำ�ชื่อฉันได้แล้วรึไง”
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เสียงของเด็กหนุ่มเจ้�ของชื่อที่เพิ่งอ่�นออกเสียงในหัว ทำ�ให้ 

เลนยะหนัหน้�ไปยงัข้�งตวั ถงึพบว่�ซ�น�ดะม�ยนือยูต่รงนัน้ตัง้แต่เมือ่ไร

ไม่รู้ ก่อนเธอจะถ�มกลับไปเช่นกันว่�

“แล้วแกล่ะ ยอมรับว่�ตัวเองเป็นไอ้ท่�ม�กแล้วรึไง” เลนยะไม่สน

ก�รประชดเรื่องที่เธอลืมชื่อเข� ขณะอีกฝ่�ยกลับหรี่ต�ไม่ชอบใจก�ร 

ยอกย้อนของเธอ “น�มสกุลหร�อยู่ขน�ดนั้น ทำ�ไมฉันจะไม่รู้ว่�เป็นแก”

ว่�จบครั้งนี้ก็ชักสีหน้�เหยียดนิดๆ เมื่อถ�มขึ้นใหม่

“แล้วมนัหม�ยคว�มว่�ยงัไงทีช่ือ่แกไปตดิอยูเ่ป็นชือ่แรกของเดก็ที่

ได้คะแนนสูงสุดห้�สิบคนน่ะ”

“ก็หม�ยคว�มว่�ฉันขยันเรียนและใส่ใจกว่�เธอน่ะสิ” ซ�น�ดะ

แดกดันเป็นคำ�ตอบ เมื่อคำ�ถ�มของยัยหมอผีแสดงคว�มหม�ยชัดเจนว่�

หมั่นไส้ผลคะแนนของเข� และตัวเข�ที่ทำ�มันได้

แต่เลนยะเพยีงเลกิคิว้ขึน้ข้�งหนึง่ และยกัไหล่ กระซบิเปรยขึน้ใหม่ 

“มน่ิ�ถงึสูไ้ด้ห่วยแตกขน�ดนัน้ เอ�แต่ท่องตำ�ร�เรยีนต�มทีฮ่ติเลอร์ 

มีนมของแกสั่งนี่เอง” 

เดก็หนุม่ชกัหวัคิว้ขมวดแน่นทนัใด และครัง้นี้ไม่โต้ตอบด้วยคำ�พดู

อกี แต่จบัหมบัทีท่่อนแขนซ้�ยของเลนยะ ก่อนล�กตวัเธอจ�กฝงูนกัเรยีน 

จนท�โร่ต้องรีบลอยต�มด้วยคว�มตกใจ ซึ่งทันทีที่เข�ออกม�ไกลฝูงคน

ม�กพอก็หันไปคำ�ร�มกร้�วในลำ�คอใส่หน้�เลนยะอย่�งมีโทสะ 

“ฉันเคยเตือนเธอแล้วว่�อย่�เรียกท่�นหญิงอ�เคเดะแบบนั้น!”

ดวงต�สนีลิหลงักรอบแว่นเคร่งเครยีดเอ�เรือ่ง บรรย�ก�ศรอบตวั

ตึงเปรี๊ยะจนท�โร่หน�วสันหลังว�บ กลัวขึ้นม�ทันทีว่�ท�ย�ทโซเคนโย 

ทั้งสองจะได้สู้กันอีกรอบเดี๋ยวนี้

ทว่�เลนยะกลบัประท้วงคนืหน้�ต�เฉย ไม่ได้สนสหีน้�โกรธจดัของ

อีกฝ่�ย

“ก็ทำ�ไงได้ เวล�ฉันนึกถึงท่�นหญิงของแกก็คิดถึงได้แค่สองอย่�ง 

คือเผด็จก�ร กับนมใหญ่โคตร เหมือนคิดถึงแกแล้วเห็นภ�พเป็นหม� 
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ชิว�ว่�มีเชือกจูง...และมีผู้หญิงนมใหญ่โคตรจูงอยู่อีกที”

นัน่คำาแก้ตวัเหรอยยับ้า...นีห่ล่อนไม่อ่านบรรยากาศ หรอืจงใจยัว่ยุ

อารมณ์อีกฝ่ายให้แตกเป็นเสี่ยงๆ กันแน่ หา!...ท�โร่อ้�ป�กค้�งแล้วร้อง

ในใจดังลั่น อย�กจะบ้�ต�ยกับคนที่เอ�นำ้�มันทั้งถังไปร�ดกองไฟ

ซ�น�ดะบดกร�มจนขึ้นสันนูนต่อสิ่งที่เธอกล่�วถึงวิญญ�ณ 

ท่�นหญิงและตัวเข�เอง...ไม่รู้ว่�แกล้งพูดเพื่อกวนเข�อีก หรือไม่เข้�ใจ

จริงๆ กันแน่ แต่มันโคตรจะน่�หงุดหงิดเลยจริงๆ 

ทว่�เมือ่มีเดก็นกัเรียนกลุม่หนึง่เดนิผ่�นพวกเข�ไป คว�มเดอืดด�ล

ทั้งหมดก็ถูกหยุดชะงัก เมื่อตระหนักได้ว่�เวล�นี้พวกเข�ยังยืนอยู่บน

ระเบียงท�งเดินที่มีนักเรียนอีกม�กม�ยอยู่ด้วย

ซ�น�ดะจำ�ใจกลืนโทสะลงคอ แล้วปล่อยแขนเลนยะ ยืดตัวตรง 

สูดห�ยใจลึก ขณะดันแว่นต�ให้เข้�ที่เพื่อปรับอ�รมณ์ ก่อนทำ�บ�งสิ่ง 

เท่�ที่จะพอทำ�ได้เวล�นี้กับคนตรงหน้�

“ชื่อไง หัดจำ�ชื่อคนอื่นซะบ้�ง” เข�เตือนสติเลนยะเสียงเครียดจน

เกือบเป็นก�รออกคำ�สั่ง

“แล้วใครบอกว่�ฉันจำ�ไม่ได้ล่ะ” เลนยะโต้

“งั้นใครบ้�งล่ะที่จำ�ได้”

“ท�โร่กับโยชิฮ�ระ” ตอบม�อย่�งมั่นใจแต่ทำ�เอ�ผีน้อยที่ลอยอยู่

ข้�งตัวหัวเร�ะแห้งๆ อย่�งเหนื่อยใจ

ซ�น�ดะชะงกัไปนดิก่อนพ่นลมออกจมกู แล้วคดิว่�แม่นีก่ำ�ลงัห�เรือ่ง

เข�อยู่อีกรึเปล่�

“เอ�ให้มันไกลตัวกว่�นี้ไม่ได้รึไง”

เลนยะขมวดคิ้ว กลอกต�ไปด้�นหนึ่งอย่�งใช้คว�มคิดแบบที่คน

ทัว่ไปคงไม่จำ�เป็นต้องทำ� ซำ�้ดเูคร่งเครยีดนดิๆ อย่�งไม่สมควร ก่อนตอบ 

“ผอ.โยโค มโินะ กบัต�เฒ่�อเิคดะ โยรจิุเมะ...อ๋อ! แล้วยยัย�ม�- 

โมโตะ โทโมมินั่นด้วย”

ท�โร่ยอมรับเลยว่�คุณเธอจำ�แต่ชื่อของคนที่ให้ผลประโยชน์แก่
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เธอได้อย่�งเดียวจริงๆ...รวมถึงคนที่ทำ�ให้เธอเสียผลประโยชน์ด้วย

ซ�น�ดะขมวดคิ้วนิด เมื่อรู้สึกว่�คนตรงหน้�ลืมอะไรที่สำ�คัญไป 

“แล้วปีศ�จที่เป็นผู้ปกครองป่�กักปีศ�จที่อยู่กับเธอล่ะ”

เลนยะเลิกคิ้ว เงียบมองซ�น�ดะครู่หนึ่ง ก่อนร้องอ๋อ “เจ้�ลูกหม�

นั่น”

“เท่�ทีรู่ ้เธอไม่ควรเรียกเข�แบบนัน้” ซ�น�ดะเตอืนอกีครัง้ เพร�ะ

จำ�ได้ดว่ี�ท่�นหญงิอ�เคเดะเหมอืนจะเค�รพปีศ�จตนนีอ้ยู ่ก่อนย้อนกลบั

ม�เรื่องเดิม “แล้วชื่อเข�...”

“ก็ไอ้ลูกหม�”

“เลนยะ!” คร�วนี้กล�ยเป็นท�โร่ที่ขึ้นเสียงสูงใส่เด็กส�วแทน 

ซ�น�ดะ และถลึงต�มองเธออย่�งเอ�เรื่อง “นี่เธอจะบอกว่�จำ�ชื่อ...”

เลนยะยักไหล่ขึ้นข้�งเป็นคำ�ตอบ ก่อนที่ผีน้อยจะทันถ�มจบ

ท�โร่แทบอย�กจบัตวัเลนยะเขย่�ให้สมองของเธอว�งผงัจดัลำ�ดบั

ใหม่...ถ้�เข�ไม่ใช่วิญญ�ณหรือว่�ถ้�กล้�ทำ�ละก็ 

“กนิเทน็ช ิกนิเทน็ชกินิเทน็ชกินิเทน็ช!ิ จำ�ไว้ด้วยยยัสมองเสือ่ม มนั

เป็นชื่อของไอ้ลูกหม�ของเธอนั่นแหละ ถ้�กินเท็นชิเข�รู้ว่�เธอยังจำ�ชื่อ

เข�ไม่ได้เข�จะคิดยังไงห�!” เข�ตะโกนต่อว่�เสียงดัง รู้สึกโกรธอย่�ง 

ถึงที่สุด ยิ่งคิดว่�ถ้�สุนัขป่�หนุ่มม�ได้ยินด้วยตัวเองแล้ว ก็ยิ่งทำ�ให้ผีน้อย

ทั้งโมโหทั้งน้อยใจแทนขึ้นม�จับใจ

“มันจะม�คิดอะไรล่ะ แล้วทำ�ไมมันต้องม�คิดเล็กคิดน้อยกะอีแค่

ฉันจำ�ชื่อมันไม่ได้ด้วย ทำ�หน้�ซังกะต�ยแบบนั้นคงสนหรอก”

คว�มโกรธที่พุ่งพรวดลดฮวบฮ�บลงแทบจะทันที เมื่อเจอท่�ท�ง

ไม่ยี่หระกับคำ�ถ�มย้อนคืนจ�กเลนยะ

เพร�ะเข�ห�เหตุผลไม่ได้ว่�สุนัขป่�หนุ่มจะคิดม�กม�ยอะไรถ้� 

เลนยะจำ�ชือ่ไม่ได้ เมือ่พวกเข�ไม่ได้มคีว�มสมัพนัธ์พเิศษอะไรกนั ทีส่ำ�คญั

อีกฝ่�ยก็เป็นถึงเจ้�ปีศ�จแสนเย็นช� จะม�สนใจอะไรกับอีแค่เด็กส�วท่ี

สร้�งเรื่องให้เข�ทุกวี่ทุกวัน และเป็นคนทำ�ให้ตนตกอยู่ในสภ�พตกตำ่� 
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จำ�ชื่อตนไม่ได้

กระนั้นท�โร่ก็ไม่เข้�ใจว่�ทำ�ไมตนเองถึงคิดว่�กินเท็นชิต้องรู้สึก

บ�งอย่�ง ห�กรู้เรื่องนี้เข้�... 

“แต่ชื่อของโทโมมิเธอยังจำ�ได้เลย” เมื่อไม่ส�ม�รถห�เหตุผลได้ 

จึงยกข้ออ้�งอื่นม�แย้ง

“ก็ชื่อยัยหัวหน้�ห้องนั่นมันเอ�ม�ใช้ประโยชน์ได้นี่” และเธอก็ใช้

บ่อยซะด้วย อย่�งเมื่อไม่น�นม�นี้ 

ซ�น�ดะระบ�ยลมห�ยใจอย่�งเอือมระอ� ไม่คิดว่�คนนิสัยแย่ๆ 

แบบนี้จะมีอยู่ในโลกจริงๆ

“ถ�มจริงเถอะ ทำ�ไมเธอถึงจำ�ชื่อคนที่อยู่ด้วยกันเป็นเดือนไม่ได้” 

เข�ตัดสินใจถ�มอีกครั้งอย่�งเหนื่อยหน่�ย พร้อมมองม�ด้วยส�ยต� 

กล่�วโทษชัดเจน

“ก็ไม่ได้จะอยู่ด้วยกันน�นสักหน่อย อีกอย่�งเจ้�นั่นก็เป็นปีศ�จ 

ใช่ไหมล่ะ และเร�ก็รู้ๆ กันอยู่ว่�ปีศ�จเกิดม�ไม่ได้มีชื่อ ที่เรียกๆ กันอยู่

ก็เหมือนเป็นแค่คำ�แทนที่มนุษย์ตั้งขึ้นม�ให้ แล้วก็เรียกต�มกันม�เรื่อยๆ 

เท่�นัน้เอง...ดงันัน้สรุปง่�ยๆ ได้ว่� ไอ้ลกูหม�มนัไม่ได้มชีือ่ตัง้แต่แรกแล้ว 

แล้วจะให้ฉันจำ�อะไรล่ะ” เลนยะโคลงศีรษะตอบเหมือนเรื่องง่�ยๆ ที่ใคร

ก็เข้�ใจ

ทว่�คนฟังนิ่งอึ้งไปชั่วขณะกับสิ่งที่ได้ยินจ�กหมอผีส�ว แล้วหลุด

สบถออกม� 

“ให้ต�ยส!ิ เธอนีเ่ป็นมนษุย์ทีโ่คตรแย่ และไม่มสี�มญัสำ�นกึทีค่วรม ี

เลยจริงๆ”

“ก็นี่มันเรื่องจริง ฉันแค่คิดต�มหลักเหตุผล ผิดตรงไหน” หมอผี

ส�วตีหน้�ยุ่งอย่�งไม่เข้�ใจ

ซ�น�ดะกลอกต�ขึ้นอย่�งเบื่อหน่�ยถึงที่สุด ไม่รู้จะทำ�ยังไงกับ 

เด็กส�วตรงหน้�ที่ไม่เข้�ใจเรื่องง่�ยๆ ที่คนอื่นเข�รู้กัน นอกจ�กทิ้งท้�ย

ไว้ว่�
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“มนักค็งไม่ผดิสำ�หรับเธอ เพร�ะเธอมนัไม่เคยสนใจคว�มรูส้กึใคร

เลยนอกจ�กตัวเอง ดงันัน้ไม่ต้องแปลกใจตอนทีน่ัง่ในบ้�นเช่�หลงันัน้ และ

เพิ่งรู้ว่�เหลือแค่ตัวเธอคนเดียวบนโซฟ�นั่น”

จบคำ�เข�กเ็ดนิแยกไปอกีท�งทนัท ีไม่คดิเสยีเวล�ฟังคำ�โต้แย้งแบบ

ไร้จิตสำ�นึกใดๆ อีก 

เลนยะต้องยืนมองต�มหลังญ�ติหนุ่มพร้อมขมวดคิ้วไม่เข้�ใจกับ

ก�รถูกต่อว่� ขณะทำ�ได้แค่เผยอป�กขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ไม่พูดอะไรแล้ว

ปิดป�กลงแนบสนิท ซึ่งสุดท้�ยสิ่งที่แสดงออกม�ได้ มีเพียงก�รพ่นลม 

ห�ยใจแรงๆ ด้วยสีหน้�เบื่อหน่�ยระคนยอมรับในคำ�ว่�นั้นของซ�น�ดะ

อย่�งไม่เต็มใจ พล�งหันม�ถ�มวิญญ�ณเด็กช�ยข้�งตัวแทน

“ปกติแกเรียกไอ้ลูกหม�ว่�อะไรนะ”

“กินเท็นชิ!” ท�โร่กระแทกเสียงคืนฉับไว ไม่อย�กเชื่อว่�เพิ่งบอก

ไปไม่ถึงห้�น�ทีเจ้�หล่อนจะลืมแล้ว ก่อนลอยหนีเธอไปอีกคน 

แต่เลนยะไม่สนใจผีน้อยที่งอนใส่ แต่กลับพึมพำ�กับตัวเองด้วย

สีหน้�จริงจังอย่�งที่น้อยครั้งจะทำ�ว่�

“...กินเท็นชิ...เหรอ”

จนถึงเวลาเลิกเรียน กระทั่งมาถึงในซอยบ้านเช่าหลังคาสีอิฐ 

วิญญ�ณเด็กช�ยที่ตั้งป้อมใส่เลนยะตั้งแต่ช่วงเช้�ก็ยังคงไม่เลิกงอนเธอ 

แม้จะรูแ้ก่ใจว่�เรือ่งของเลนยะคร้ังนีม้นัเลก็น้อยม�กเมือ่เทยีบกบัเรือ่งอืน่

ที่เธอเคยก่อ แต่ท�โร่กลับไม่ส�ม�รถให้อภัยได้ง่�ยๆ 

อ�จเป็นเพร�ะไอ้ก�รลืมชื่อใครต่อใครอย่�งง่�ยด�ยของเลนยะ 

มนัทำ�ให้เข�นึกย้อนถงึเร่ืองของตวัเองเมือ่คร่ึงปีก่อน ช่วงเวล�ทีย่งัอยูบ่น

ฟตุบ�ทข้�งถนน โดยไม่มีใครสกัคนทีม่องเหน็ ได้ยนิเสยีง หรอืไม่มแีม้แต่

บอกได้ว่�ตัวเองเป็นใคร ชื่ออะไร ดังนั้นพอม�คิดว่�ห�กตนต้องอยู่ใน

สถ�นะที่ถูกลืมชื่อหรือตัวตนแบบนั้นอีก เข�คงทนไม่ได้แน่ 

ดังนั้นสำ�หรับเข� เรื่องนี้มันสำ�คัญ และเข�หวังว่�ยัยหมอผีนี่จะ
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ตระหนัก หรืออย่�งน้อยๆ ช่วยแก้ไขตัวเองด้วยก�รจำ�ชื่อเจ้�ปีศ�จหนุ่ม

ให้ได้ก็ยังดี...ซึ่งควรอย่�งยิ่งที่จะจำ�ให้ได้ด้วย 

และวิญญ�ณเด็กช�ยถึงกับผงะด้วยคว�มแปลกใจไปวูบหนึ่ง 

พร้อมคว�มค�ดหวงัทีถ่บีตวัสงูขึน้ เมือ่เดก็ส�วเรือนผมสนีำ�้ต�ลเดนิผลกั

ประตูรั้วบ้�นเช่�เข้�ไป ก่อนดวงต�สีนำ้�เงินจะตวัดขึ้นไปมองปีศ�จหนุ่ม

บนหลังค�สีอิฐพล�งเอ่ยเรียก

“เฮ้! ไอ้ลูกหม�”

สุนัขป่�หนุ่มก้มหน้�ม�มองเจ้�ของเสียงพร้อมส�ยต�ดุๆ ที่มีรอย

ขุ่นมัวนิดๆ เป็นก�รรับรู้แทนคำ�พูด

ถงึแม้จะไม่ค่อยชอบใจคำ�ทีเ่ดก็ส�วเรียกเข�เท่�ไร แต่กช็นิช�และ

คร้�นเกินกว่�จะเรียกร้องให้แก้ไข

“ฉนัมเีรือ่งจะถ�มหน่อย” เลนยะเอ่ยขึน้ต่อ ขณะท�โร่ลอยนิง่เงยีบ 

สลับมองไปม�ระหว่�งกินเท็นชิกับเลนยะ และพย�ย�มห�ยตัวไปจ�ก 

ตรงนั้น ไม่ส่งเสียงใดๆ เพื่อเฝ้�ลุ้นระทึกสิ่งที่หมอผีจะทำ�ต่อไป

“มีอะไร” กินเท็นชิจำ�ต้องเอ่ยถ�มกลับ เมื่อหลังก�รเกร่ินของ 

เลนยะ เธอกลับยืนเงียบไปหล�ยวิน�ที ร�วกับใคร่ครวญหรือลังเล 

บ�งอย่�งอยู่ 

เลนยะเงยหน้�กลบัขึน้ไปมองผูเ้ป็นเจ้�ของดวงต�สเีท�คมกรบิอกี

ครั้งและยังมองตรงไปยังนัยน์ต�ของเจ้�ปีศ�จเหมือนปกติ ก่อนว่�ขึ้นใน

ที่สุด

“แกน่ะเป็นปีศ�จ นั่นก็แปลว่�แกไม่เคยมีช่ือจริงๆ ของตัวเอง 

ม�ก่อนใช่ไหม” 

ท�โร่ที่แอบฟังอยู่ถึงกับอ้�ป�กค้�ง ช็อกไปกับประโยคที่หลุดออก

ม�จ�กป�กเลนยะ ไม่ค�ดคิดว่�เธอจะถ�มออกไปได้หน้�ต�เฉยแบบนั้น 

และยิ่งเหมือนถูกทุบซำ้�ด้วยค้อนปอนด์เมื่อเจ้�หล่อนเอ่ยต่อว่�

“ดังนั้นถ้�ฉันจะจำ�ชื่อที่คนอื่นเรียกแกอยู่ตอนนี้ไม่ได้ ก็ถือว่�ปกติ

สินะ”
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คว�มเงียบโรยตัวรอบบริเวณบ้�นหลังค�สีอิฐทันใดหลังคำ�ถ�ม

ของเลนยะจบลง ขณะเด็กส�วยังมีสีหน้�ปกติเหมือนเพิ่งถ�มเรื่องดินฟ้�

อ�ก�ศกับเข�เท่�นั้น

ทว่�คนถกูถ�มเร่ืองชือ่ทัง้ทีอ่ยูก่นัม�เกอืบสองเดอืนกลบัค่อยๆ หรี่

นัยน์ต�สเีท�แสนเยน็ช�ลง พร้อมเร่ิมแผ่คว�มหน�วยะเยอืกออกม�รอบๆ 

ตัว จนคล้�ยจะทำ�ให้บรรย�ก�ศโดยรอบบ้�นอดึอดัและหน�แน่นขึน้เรือ่ยๆ

“เจ้�ถ�มข้�ว่�ยังไงนะ” กินเท็นชิเน้นคำ�เนิบช้�ด้วยนำ้�เสียงเรียบ

สนิทจนจับอ�รมณ์ไม่ได้ แต่เพร�ะไม่อ�จค�ดเด�ได้ มันเลยยิ่งทำ�ให้

วิญญ�ณเด็กช�ยหน�วไปถึงไขสันหลัง 

ทว่�คนที่ควรรับรู้ม�กที่สุดกลับคว�มรู้สึกช้�เกินกว่�จะแยกแยะ

ระดับคว�มเย็นช�ของเจ้�ปีศ�จออก ซำ้�ยังตอบเข�ด้วยท่�ท�งหงุดหงิด

นิดๆ กับก�รที่อีกฝ่�ยทำ�เหมือนไม่เข้�ใจคำ�ถ�มตรงไปตรงม�ของเธอ

“ฉนัถ�มว่�ในเมือ่แกเป็นปีศ�จ แกกถ็อืว่�ไม่เคยมชีือ่อยูแ่ล้วใช่ไหม 

ดังนั้นถ้�ฉันจะจำ�ไอ้ชื่อที่คนอื่นๆ เรียกแกไม่ได้ ก็ไม่มีปัญห�อะไรสินะ”

เงียบเป็นรอบที่สอง สุนัขป่�หนุ่มยังคงให้คำ�ตอบเป็นคว�มเงียบ 

แต่มือใหญ่กลับกำ�เข้�ห�กันแน่นขึ้นเรื่อยๆ ขณะใบหน้�รูปสลักของเข�

ว�งเฉย และนิ่งแข็งร�วกับสวมหน้�ก�ก ส�ยต�เรียวคมกรีดแทงกว่� 

ทุกครั้ง

“ใช่ ข้�เป็นปีศ�จ และเกิดม�โดยไม่มีชื่อ คำ�ที่ทุกคนเรียกข้�อยู่

เป็นชื่อที่มนุษย์ตั้งขึ้นม�เพื่อทำ�ให้ง่�ยต่อก�รระบุตัวตนหรือกล่�วถึง แต่

ชื่อจริงๆ ของข้�นั้นไม่มี เทพแห่งป่�เข�เพียงสร้�งข้�ขึ้นม�เพื่อทำ�หน้�ที่

เท่�นัน้...ข้�มแีค่นัน้” เสยีงทุม้ลกึกล่�วไล่ลำ�ดบัซำ�้ต�มสิง่ทีเ่ลนยะถ�มเข� 

ฟังเชื่องช้�และกดลึกจนเหมือนจงใจแช่แข็งคู่สนทน�

นั่นทำ�ให้หมอผีส�วเริ่มรู้สึกถึงคว�มเย็นบนหลังคอบ้�งเล็กน้อย 

ขณะสัญช�ตญ�ณทื่อๆ ในก�รสัมผัสอ�รมณ์คนอ่ืนก็คล้�ยร้องเตือนอยู่

ข้�งหูเบ�ๆ เกี่ยวกับท่�ท�งของปีศ�จตรงหน้� แต่เธอก็ยังสำ�ทับเพื่อห� 

คำ�ตอบอีกครั้ง
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“แล้ว...ยังไง” 

นัยน์ต�สีเท�ยิ่งหรี่แคบ และว่� “ใช่...ไม่จำ�เป็นต้องจำ�”

เป็นครัง้แรกทีเ่ลนยะเจอใบหน้�รูปสลกัทีจ้่องกลบัม�แล้วรูส้กึเสยีว

แปล๊บน้อยๆ ในอก ขณะสุนัขป่�หนุ่มลุกขึ้นยืน และหันหลังกระโจนห�ย

ออกไปจ�กหลังค�บ้�นสีอิฐ ทิ้งให้เลนยะยืนนิ่งอึ้ง งงงันกับคำ�ตอบของ

เข�ไปอึดใจ ก่อนหลุดคำ�อุท�นแรกได้ในที่สุด

“ห�?!” หัวคิ้วสองข้�งถูกชักม�ชนกันรวดเร็วต่อผลที่เกิดตรงหน้� 

ก่อนเธอจะมสีติม�ร้องโวยต�มหลงัร่�งสงูสง่� แม้เข�จะไม่อยูต่รงนัน้แล้ว

กต็�ม “อะไรน่ะ ไอ้ก�รกระโดดหนหี�ยไปเมือ่กีม้นัอะไร นีแ่กไม่ได้กำ�ลงั

งอนฉันอยู่ใช่ไหม เรื่องแค่นี้ถึงกับต้องสะบัดตูดหนีไปดื้อๆ เลยงั้นเหรอ 

เฮ้ย! หันกลับม�เดี๋ยวนี้เลยนะ!”

อุตส่าห์หน้าด้านถามแท้ๆ นะเนี่ย!...เลนยะสบถในใจอย่�งหัวเสีย

ทิ้งท้�ย 

“ทำ�บ้�อะไรของเธอน่ะ ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่�ถ้�กินเท็นชิเข�รู้ว่�

เธอยงัจำ�ชือ่เข�ไม่ได้ เข�จะโกรธน่ะ!” ท�โร่ตะโกนว่�เสยีงดงัทนัททีีห่ลดุ

จ�กอ�ก�รอึ้งตะลึงได้

“พูดยังกับว่�ปีศ�จตัวโตๆ มันงอนแล้วน่�รักต�ยละ” เลนยะสวน

“กน่็�รกักว่�เธอแล้วกนั!” ท�โร่โต้ “แค่ชือ่คนคนเดยีวหดัพย�ย�ม

จำ�หน่อยไม่ได้รึไง”

“ก็พย�ย�มอยู่นี่ไง!”

“ห�!?”

พยายามเหรอ...วิญญ�ณเด็กช�ยสะดุดกับสิ่งท่ีได้ยินจ�กเลนยะ 

เมื่อไม่ค�ดคิดว่�จะได้ยินคำ�ว่� ‘พย�ย�ม’ จ�กคนท่ีไม่ค่อยพย�ย�มกับ

อะไร 

เลนยะจ้องมองหลังค�สีอิฐอยู่พักใหญ่ และเมื่อแน่ใจว่�เจ้�ของ

ร่�งสูงสง่�กระโดดห�ยไปจริงๆ เธอก็ทำ�เสียงชิ! ขุ่นเคืองในลำ�คอ แล้ว

เดินผลักประตูบ้�นเข้�ไป ก่อนเหวี่ยงกระเป๋�นักเรียนลงบนโซฟ� และ



B  1 3  s . t   19

หมุนตัวกลับออกไปที่ประตูบ้�นอีกครั้ง ไม่สนว่�ท�โร่ที่ลอยต�มม�จะ 

อ้�ป�กพูดหรือสั่งสอนอะไรตนอีกหรือไม่ พร้อมบอกว่� 

“ฉันจะออกไปข้�งนอก”

โยชิฮ�ระซึ่งทำ�หน้�ที่ต้อนรับเด็กส�วที่หน้�ประตูบ้�นต้องรีบถ�ม

ต�มหลังเมื่อเธอเดินผ่�นหน้�ไปเร็วๆ 

“เอ่อ...ไปร้�นท่�นมุร�ตะหรือขอ...” 

ปัง!

ไม่ทนัสิน้คำ�ถ�ม ประตกูถ็กูกระแทกปิด เสยีงฝีเท้�ทีห่น้�บ้�นไกล

ออกไปเรื่อยๆ บ่งบอกว่�ยัยหมอผีตัวแสบไม่อยู่ตอบคำ�ถ�มเข�แล้ว ท้ิง

ให้สองผีลอยมองประตูบ้�นด้วยคว�มอึ้งและมึนงงนิดๆ

“นี่มันเหมือนส�มีภรรย�ทะเล�ะกันเลยไม่ใช่รึไง” ท�โร่อดบ่น 

พมึพำ�สหีน้�ยุง่กบัตวัเองไม่ได้ เมือ่เข�รู้สกึคุน้เคยเหตกุ�รณ์แบบนีจ้�กใน

ละครของแม่บ้�นช่วงบ่�ยๆ อย่�งไรอย่�งนั้น

ซำ�้ยงัเป็นเหตกุ�รณ์เสมอืนของส�มภีรรย�ทะเล�ะกนัทีด่พูลิกึกว่�

ปกติม�กๆ ซะด้วย

เมื่อกินเท็นชิเป็นฝ่�ยที่โกรธเลนยะเหมือนภรรย�ที่กำ�ลังงอนส�มี

ตัวเอง แล้วหอบผ้�ผ่อนหนีไปอยู่บ้�นแม่ โดยทิ้งให้ส�มีคิดเอ�เองว่�ทำ�

เรือ่งอะไรให้ตวัเองโกรธไว้ ขณะทีเ่ลนยะเหมอืนรบับทส�มทีีท่ำ�ให้ภรรย�

โกรธ แต่ห�วิธีง้อไม่ได้ เลยห�เรื่องออกไปนอกบ้�นเพื่อกินเหล้�ระบ�ย

คว�มเครียดซะแทน

ประหลาด...มองยังไงก็ประหลาด...

“เกดิอะไรขึน้หรอืขอรบั” โยชฮิ�ระทีย่งังนุงงกบัคว�มฉนุเฉยีวของ

เด็กส�วคนสำ�คัญเอียงตัวไปห�ท�โร่ 

แต่แทนที่ผีน้อยจะตอบคำ�ถ�ม เข�กลับชั่งใจอยู่ครู่ และเป็นฝ่�ย

ถ�มกลับไปแทนว่� 

“ทำ�ไมเลนยะเข�จำ�ชื่อคนอื่นไม่ได้ล่ะครับ นี่เกือบสองเดือนแล้ว 

แต่ยัยนั่นยังจำ�ชื่อกินเท็นชิไม่ได้ แล้วปกติถ้�พูดถึงว่�กินเท็นชิก็รู้นี่ว่� 
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หม�ยถงึใคร แต่พอให้เรียกชือ่เองกลบับอกว่�ลมืซะอย่�งนัน้ มนัไม่แปลก

เกินไปหน่อยเหรอ” 

วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่เลกิคิว้ขึน้สงูเลก็น้อย ก่อนใช้เวล�คดิห�เหตผุล

ที่ท�โร่ถ�มคำ�ถ�มนี้ ซึ่งพอจะเด�เร่ืองคร่�วๆ ได้จ�กท่�ท�งของเลนยะ 

พร้อมคำ�งึมงำ�เรื่องส�มีภรรย�ของผีน้อยเมื่อครู่ แล้วถึงเอ่ยขึ้นใหม่

“อย่�ว่�แต่ท่�นกินเท็นชิเลยขอรับ อย่�งตัวข้�เองกว่�ท่�นเลนยะ

จะยอมเรยีกชือ่จรงิๆ กเ็กอืบหกขวบแล้ว” วญิญ�ณซ�มไูรเล่�กลัว้หวัเร�ะ

ร�วกบัเหน็มนัเป็นแค่เรือ่งปกตธิรรมด� แล้วเปลีย่นเป็นหลบัต� สดูห�ยใจ

ลึกด้วยท่�ท�งตื้นตันเมื่อกล่�วถึงช่วงเวล�ในอดีตนั่น “วันท่ีท่�นเลนยะ

เรียกชื่อข้�ครั้งแรก ข้�แทบอย�กร้องไห้มีคว�มสุขกว่�วันท่ีท่�นเลนยะ

เกิดซะอีกขอรับ”

ท�โร่ได้แต่ยิ้มแห้งๆ กับวิญญ�ณที่ทำ�ตัวเหมือนคุณแม่ระลึกถึง

เรือ่งร�วในอดตีของลกูส�ว และก่อนโยชฮิ�ระจะเร่ิมเหน็ภ�พเลนยะทีเ่พิง่

หดัเดนิเป็นสซีเีปียเก่�ๆ ในหวัแล้วลมืว่�ตดิคำ�ตอบอะไรเข�อยู ่ท�โร่กร็บี

ตัดเข้�เรื่องเดิม

“แล้วทำ�ไมเลนยะเข�ถึงไม่จำ�ชื่อคนล่ะครับ”

โยชิฮ�ระลืมต�ขึ้นช้�ๆ และเว้นช่วงเงียบไปครู่หนึ่ง คล้�ยลังเลใน

ก�รตอบให้ตรงคำ�ถ�ม

“มันไม่ใช่เป็นก�รจำ�ไม่ได้ แต่เลือกจะไม่จำ�ม�กกว่�ขอรับ” 

วิญญ�ณซ�มูไรเกริ่นขึ้นเนิบช้� “สมัยก่อนตอนเด็ก ไม่ใช่ว่�ท่�นเลนยะ

จำ�ชื่อคนอื่นไม่ได้ แต่มีนิสัยที่ไม่ชอบเรียกชื่อคนม�กกว่�...แต่หลังเร่ือง

เมื่อแปดปีก่อน ดูเหมือนจะเป็นเพร�ะรู้สึกว่�ไม่จำ�เป็นต้องจำ�ซะแทน” 

“ไม่จำ�เป็นเหรอครับ...”

“ถ้�พดูถงึก�รจำ�ชือ่ มนักห็ม�ยถงึก�รระลกึถงึคนคนนัน้ใช่ไหมล่ะ

ขอรบั” โยชฮิ�ระเปรยด้วยรอยยิม้เงยีบเหง� “แต่หลงัเหตกุ�รณ์เมือ่แปด

ปีก่อน ท่�นเลนยะก็โยกย้�ยที่อยู่ตัวเองตลอดเวล� แล้วแต่ใครจะจ้�งให้

ทำ�ง�น ซึ่งบ�งที่อยู่ไม่ถึงปี หรือบ�งที่ก็แค่ไม่กี่วัน ดังนั้นชื่อของใครคน

imac
Highlight
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หนึ่งจึงไม่ใช่สิ่งจำ�เป็นที่ท่�นต้องจำ� เพร�ะถึงยังไงสำ�หรับท่�นเลนยะ คน

รอบตัวก็ไม่ได้จะอยู่ด้วยกันน�นนัก...เพร�ะแม้แต่ครอบครัวของตัวเอง  

ก็ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันน�น” 

คำ�กล่�วท่อนท้�ยนั่นทำ�ให้ท�โร่รู้สึกว่�ในลำ�คอตีบตัน และคว�ม

รู้สึกผิดเริ่มไหลเคลือบคว�มโกรธ เหมือนตัวเองกำ�ลังไปฉีกบ�ดแผลเก่�

ของคนอืน่อย่�งเฉยช�ด้วยเหตผุลง่�ยๆ แค่คำ�ว่� อย�กรู ้แต่เข�กย็งัลอย

ฟังวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มกล่�วต่อ

“ข้�เลยคิดว่�มันทำ�ให้ท่�นเลนยะสะกดจิตให้ตัวเองไม่จำ� เพ่ือให้

ง่�ยต่ออะไรหล�ยๆ อย่�ง ผสมกับนิสัยที่ไม่ชอบเรียกชื่อคน แล้วพอเป็น

แบบนั้นน�นๆ เข้� ก็เลยเป็นเรื่องเคยชินไป” 

ห�กไม่อย�กสญูเสยี กแ็ค่ไม่ต้องส�นสมัพนัธ์ใดๆ ตัง้แต่ต้น เหมอืน

ถ้�ไม่อย�กรู้สึกเจ็บ ก็แค่ตัดคว�มรู้สึกออกไปให้หมด...ท�โร่พอจะเข้�ใจ

คว�มคิดแบบนั้น 

คว�มจรงิเลนยะกบ็อกเข�อยูเ่สมอว่�วธิพีวกนีง่้�ยกบัง�นของเธอ 

เธอไม่เคยส�นสัมพันธ์กับเพื่อน มีเข�เป็นส�ร�นุกรมร�ยชื่อคนไว้เพ่ือ

จดจำ�แทนเท่�นัน้ และเข�กพ็อตระหนกัว่�เลนยะไม่ได้ถกูเลีย้งม�แบบคน

ทั่วไป หรือใช้ชีวิตแบบที่เด็กส�วคนหนึ่งควรใช้ ขน�ดเทียบกับโซเคนโย

ด้วยกันอย่�งซ�น�ดะ เลนยะยังดูมีคว�มเป็นมนุษย์น้อยกว่�ด้วยซำ้� 

แต่อคติในใจส่วนหนึ่งของเข�ก็ยังต่อต้�น เมื่อคิดว่�ก�รที่เลนยะ

ไม่จำ�ชือ่ใคร นัน่กเ็พร�ะพวกเข�เหล่�นัน้ไม่ได้อยู่ใกล้ชดิเธอ เป็นแค่กลุม่

คนหนึ่งที่ผ่�นม�และผ่�นไป ขณะที่กินเท็นชินั้นไม่ใช่ สุนัขป่�หนุ่มอยู่ 

ใกล้ชิดเลนยะม�กกว่�ผู้ที่ยังมีชีวิตคนอื่นเคยอยู่ และกี่ครั้งแล้วที่พวกเข�

ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน นั่นทำ�ให้ผีน้อยอดเอ่ยเสียงเบ�ลงด้วยแววต� 

ผิดหวังขึ้นใหม่ไม่ได้ว่� 

“งั้นกับกินเท็นชิ เลนยะเข�ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันสิครับ...เพร�ะ

คิดว่�ไม่ได้อยู่ด้วยกันน�น เลยไม่คิดจะจำ�ชื่อ เหมือนที่ทำ�กับคนอื่นๆ”

โยชิฮ�ระนิ่งเงียบไปนิดกับส�ยต�และคำ�ถ�มของผีน้อยครั้งนี้ คง
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ไม่ง่�ยทีจ่ะอธบิ�ยให้เข้�ใจทนัท ีแต่เข�กพ็ย�ย�มเรยีบเรยีงถ้อยคำ�ออกม�

“กับกรณีท่�นกินเท็นชิ ในช่วงเวล�ที่ข้�เห็นตอนนี้ มันน่�จะแตก

ออกไปสองท�งในหัวท่�นเลนยะ” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มว่� “อย่�งแรก 

แน่นอนละว่� ท่�นเลนยะคิดอยู่เสมอว่�สักวันท่�นกินเท็นชิต้องไป ดังนั้น

กจ็ะเหมอืนคนอืน่ๆ ทีท่่�นเลนยะไม่อย�กจำ�ชือ่ไว้ แต่ขณะเดยีวกนัในช่วง

เวล�เกือบสองเดือนม�นี้ จ�กเหตุก�รณ์ต่�งๆ เร่ืองร�วต่�งๆ ข้�คิดว่�

ท่�นกนิเทน็ชกิม็อีทิธพิลม�กพอจะทำ�ให้ท่�นเลนยะอย�กลองพย�ย�มจำ�

ให้ได้อยู่ เลยเป็นสองคว�มรู้สึกที่ตีกัน คืออย�กและไม่อย�กจำ�ตอนนี้...

ไม่งัน้วนัน้ีท่�นท�โร่คงไม่เหน็ท่�นเลนยะกบัท่�นกนิเทน็ชทิะเล�ะกนัเรือ่งนี้

แน่ๆ” 

‘ก็พยายามอยู่นี่ไง!’

เสียงตะโกนเถียงของเลนยะดังขึ้นในคว�มทรงจำ�ของวิญญ�ณ 

เด็กช�ย ร�วกับยำ้�คว�มหม�ยในคำ�พูดของโยชิฮ�ระให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จน 

ผีน้อยต้องหน้�มุ่ยเม้มป�ก เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง

“ท่�นเลนยะน่ะไม่ได้คุ้นชินกับก�รที่มีคนอื่นม�อยู่ด้วย ดังนั้นจึง

ไม่รู้วิธีปฏิบัติกับอีกฝ่�ย แต่ก็คงมีวิธีพย�ย�มในแบบของท่�นเลนยะเอง

อยู่นั่นแหละขอรับ...แค่อ�จไม่นุ่มนวลนัก” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มยืนยัน

คว�มคดิของตนอกีครัง้ด้วยรอยยิม้ผ่อนคล�ย ย�มเหน็สหีน้�ยุง่ของท�โร่ 

และนั่นทำ�ให้ท�โร่คล�ยคว�มผิดหวังบนใบหน้�ลงได้บ้�ง แต่ก ็

ไม่ว�ยมีข้อสงสัยใหม่

“แล้วไม่มคีนแบบทีเ่ลนยะเข�จำ�ชือ่ได้ในแค่ครัง้เดยีวเลยเหรอครบั”

“อย่�เป็นคนคนนั้นจะดีกว่�ขอรับ” ครั้งนี้วิญญ�ณซ�มูไรปร�ม 

เด็ดข�ดรวดเร็วจนท�โร่แปลกใจ และเห็นคว�มเคร่งเครียดในดวงต� 

สีอำ�พันย�มกล่�วว่� “เพร�ะคนที่ท่�นเลนยะฟังชื่อและจำ�ได้ทันที คือ

บคุคลทีท่่�นเลนยะหม�ยหวัไว้ เป็นคนทีท่่�นเลนยะจะต�มล่� เพร�ะห�ก

ไม่จำ�ชื่อคนพวกนั้นได้ในครั้งเดียวก็จะไม่ส�ม�รถห�ตัวและจัดก�รได้  

ดงันัน้ควรดีใจไว้ทีท่่�นเลนยะไม่ฟังชือ่เร�แค่คร้ังเดยีวและจำ�ได้นะขอรบั”
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ท�โร่อ้�ป�กค้�งน้อยๆ ฟังอย่�งไม่เชื่อหู นึกว่�คนที่คุณเธอจำ�ชื่อ

ได้เพียงครั้งแรกจะเป็นคนที่สำ�คัญที่สุด แต่กลับกล�ยเป็นบุคคลที ่

เจ้�หล่อนก�หัวไว้ต�มล่�เสียอย่�งนั้น...งั้นก็คงดีแล้วท่ีเลนยะไม่จำ�ชื่อ 

กินเท็นชิได้ตั้งแต่แรกๆ 

แต่อ�ก�รอึง้นดิๆ ของผน้ีอยต้องถกูขดั เมือ่โยชฮิ�ระเกริน่ขึน้ใหม่

ว่�

“แต่ก็ยังมีอีกวิธีที่ท่�นเลนยะจะจำ�ชื่อคนอื่นได้ในครั้งเดียวอยู่นะ

ขอรับ”

“อะไรครับ”

วิญญ�ณซ�มูไรจ้องนิ่งที่นัยน์ต�คู่โตของท�โร่ และยิ้มสดใสให้

พร้อมคำ�ตอบ 

“ก็ตั้งชื่อให้ซะเอง แบบที่ท่�นเลนยะตั้งให้ท่�นท�โร่ไงขอรับ”

ร่างสูงใหญ่ของสุนัขป่าหนุ่มกระโดดกลับมาที่หลังคาบ้านสีอิฐ 

หลังดวงจันทร์ลอยเด่นบนท้องฟ้�แทนดวงอ�ทิตย์ สิ่งท่ีบอกได้จ�กกลิ่น

และบรรย�ก�ศรอบข้�ง คือตอนนี้เป็นเวล�ตีสองกว่�ๆ แล้ว ซึ่งยัยเด็ก

นิสัยแย่นั่นคงหลับไปเรียบร้อย...

“กลับดึกขน�ดนี้ ไปไหนม�ของแก”

นยัน์ต�สเีท�เบกิกว้�งขึน้ทนัใด ก่อนใบหน้�คมจะตวดัก้มไปยงัพืน้

เบ้ืองล่�งเพร�ะเสยีงของใครบ�งคนที่ไม่ค�ดคดิว่�จะได้ยนิ ทว่�จ�กมมุนี้

กลับไม่ส�ม�รถเห็นเจ้�ของเสียงได้ เข�จึงกระโดดลงม�ยังหน้�บ้�นเพื่อ

มองห� ก่อนคิ้วเรียวเข้มที่ขมวดแน่นด้วยคว�มแปลกใจจะคล�ยลง เมื่อ

พบคนคนหนึ่งนั่งอยู่หน้�ประตูบ้�นพอดิบพอดี

เลนยะที่ยังอยู่ในชุดนักเรียน นั่งอยู่บนเก้�อ้ีนวมท่ีคงล�กม�จ�ก

ในบ้�น พร้อมพิงหลังร�บกับพนักเก้�อี้ด้วยท่�ท�งที่ดูสะลึมสะลือเหมือน

เพิง่ตืน่ เด�ได้ไม่ย�กว่�คงเผลอหลบัและอ�จรู้สกึตวัตอนที่ได้ยนิเสยีงเข�

กระโดดกลับม�เมื่อครู่นี้
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และสิง่ทีท่ำ�ให้สนุขัป่�หนุม่รู้สกึขดัใจขึน้ม� คอืกลิน่ทีต่ดิตวัเดก็ส�ว

ย�มน้ี เพร�ะมันมีทัง้กลิน่ควนัจ�กย�สบู นำ�้หอมฉนุๆ แบบผูห้ญงิกล�งคนื

ใช้ รวมถึงพวกของมึนเม�ต่�งๆ ซึ่งเป็นกลิ่นของย่�นเริงรมย์เด่นชัด ยัง

ดีว่�มันเป็นเพียงกลิ่นจ�งๆ ที่ติดตัวเธอม� ไม่ใช่เธอทำ�มันขึ้นม�เอง 

กระนั้นก็เถอะ ก่อนจะถ�มเข�ว่�ไปไหนม� เธอควรบอกม�ก่อนว่�เอ� 

ตัวเองไปคลุกกลิ่นพวกนี้จ�กที่ไหนกันแน่

แต่ถงึจะรูส้กึขุน่มวักบักลิน่ทีต่ดิตวัหมอผสี�วม� ทว่�ทัง้หมดทัง้มวล

กค็งไม่มอีะไรสำ�คญัไปกว่�ยยัเดก็ตรงหน้�ลงทนุล�กเก้�อีม้�นัง่หน้�บ้�น

ทั้งที่มืดคำ่�ขน�ดนี้...ร�วกับกำ�ลังนั่งรออะไรบ�งอย่�ง หรือใครบ�งคน

“ทำ�ไมไม่เข้�นอน” กินเท็นชิยังใช้นำ้�เสียงเย็นช�ห่�งเหินเช่นเดิม 

แม้นัยน์ต�คู่คมสวยจะค่อยๆ ลดคว�มดุลงเรื่อยๆ ก็ต�ม

เลนยะแหงนหน้�มองสุนัขป่�หนุ่มเล็กน้อย ก่อนก้มกลับลง โคลง

หัวเล็กน้อยคล้�ยสลัดคว�มง่วงที่ค้�งค� แต่ไม่ได้ตอบคำ�ถ�มใดๆ จน 

กินเท็นชิต้องเอ่ยสั่งแทนว่�

“กลิ่นที่ติดตัวเจ้�แย่ม�ก ไปอ�บนำ้� แล้วนอน...”

“คนอื่นเข�เรียกแกว่�กินเท็นชิ...ใช่ไหม” เลนยะถ�มแทรกคำ�สั่ง

ของสุนัขป่�หนุ่ม แม้ส�ยต�เบลอๆ ยังเหม่อไกลไปเบื้องหน้� พล�งว่�ต่อ 

“ฉันนั่งนึกทั้งวัน เพิ่งจำ�ได้เมื่อกี้”

ใบหน้�คมหล่อเหล�ที่ยังมีคว�มดุกระด้�ง คล�ยลงเกือบทันทีกับ

ประโยคที่ได้ฟัง ขณะมองนิ่งยังใบหน้�ที่ดูอ่อนเพลียเล็กน้อยของเลนยะ 

ทว่�ก็ยังเอ่ยถ�มเสียงเคร่งขรึม...เพื่อหยั่งเชิงบ�งอย่�งจ�กเธอ

“แค่เรื่องนี้รึไงที่เจ้�ยังไม่ยอมไปนอนน่ะ”

“มนักเ็รือ่งของฉนั ทกุคนทำ�ยงักบัฉนัเป็นฆ�ตกรฆ่�คน กะอแีค่จำ�

ชื่อแกไม่ได้ อีกอย่�งหม�ที่งอนเพร�ะเร่ืองแค่นี้ ก็ไม่มีสิทธ์ิม�ตำ�หนิฉัน

หรอกนะ” เธอว่�กลับเสียงฉุน แม้จะติดย�นค�ง

ทว่�นัยน์ต�สีเท�ยิ่งหรี่แคบอย่�งค้นห� 

“น่ันเลยทำ�ให้เจ้�ยงันัง่อยูท่ีน่ี.่..เพือ่รอจำ�ให้ได้”...เพือ่รอเข�กลบัม� 
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ทกุสิง่เหมอืนถกูหยดุนิง่ไปอดึใจ เมือ่คร้ังนีค้นเป็นหมอผีไร้คำ�ตอบ 

และก้มหน้�นิ่งเงียบไปอีก น�นจนกลัวว่�เธออ�จเผลอหลับไปแล้ว 

ซึ่งนั่นทำ�ให้เจ้�ปีศ�จต้องก้�วไปห�ร่�งบนเก้�อี้ ก่อนคุกเข่�ลงพื้น

ข้�งหนึง่ สำ�รวจเธอด้วยคว�มห่วงใยเมือ่ดทู่�แล้วเจ้�หล่อนน่�จะหมดแรง

จนเผลอหลบัไปอกีครัง้ แต่ยงัไม่ได้เอือ้มมอืไปช่วยประคองศรีษะคนอ่อน

วยักว่�อย่�งทีต่ัง้ใจไว้ กลบัเป็นเข�ซะเองทีต้่องหยดุนิง่ เมือ่ดวงต�สนีำ�้เงนิ

ที่ควรปิดสนิทมองสบนัยน์ต�สีเท�กลับม� พร้อมคว�มรู้สึกบ�งอย่�งท่ี

ต้นคอ จนต้องก้มกลับไปมอง

เสยีงกร๊ิงคุน้หทูำ�ให้กนิเทน็ชรู้ิได้ทนัทว่ี�ตนถกูหมอผสี�วเอ�กระดิง่

อันเดิมม�คล้องที่ปลอกคออีกครั้ง

มือเรียวแข็งแรงต้องรีบรวบมือของเด็กส�วให้หยุด

“จะทำ�อะไร” ใบหน้�รูปสลักขมวดคิ้วถ�มทันที

“กใ็ส่กระดิง่นีก้ลบัทีป่ลอกคอแกน่ะส ิลมืไปรึไงว่�เมือ่สองวนัก่อน

ฉนัดงึออกไปใช้กบัยยัเดก็สร้�งเรือ่งนัน่น่ะ” เลนยะตอบเรยีบเรือ่ยเหมอืน

ไม่ใช่เรื่องสำ�คัญอะไร

เล่นไม่ตอบคำ�ถ�ม แถมยังล่อให้เข�ก้มตัวม�ให้คล้องกระดิ่งนี่อีก

ต่�งห�ก ขน�ดเวล�อย่�งนีย้ยัเดก็ส�วท�ย�ทโซเคนโยกย็งัเล่นเล่ห์กบัเข�

ไม่เปลี่ยนเลย!

กินเท็นชิส่�ยหน้�นิด “ข้�หม�ยถึงทำ�ไมต้องเอ�ม�ใส่ให้ข้�อีก”

เลนยะไม่ได้ตอบ แต่ใช้ช่วงจังหวะที่มือใหญ่นั้นคล�ยออกนิด จับ

กระดิ่งเงินคล้องเข้�ที่ให้เรียบร้อย ก่อนเงยหน้�ม�สบนัยน์ต�สีเท�คู่

งดง�มทีย่งัมคีว�มสงสยั และเหยยีดยิม้อนัเป็นเอกลกัษณ์ของตนทีม่มุป�ก 

พล�งว่�

“ก็อย่�งที่เคยบอก ไอ้กระดิ่งนี้มันใช้กับฉันไม่ค่อยได้ผล ดังนั้นจับ

ใส่คนที่จะทำ�ให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดยังจะดีซะกว่� อีกอย่�ง...เวล�ท่ีฉัน

กบัแกพลดัหลงกนัอกี จะได้ยนิเสยีงกระดิง่แล้วต�มตวัแกถกูไง...ฉนัขีเ้กยีจ

รอแบบวันนี้แล้ว”
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วิน�ทีน้ันเจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จได้ยินเสียงกระตุกอย่�งรุนแรง

จ�กก้อนเนื้อในอกตน และดังม�กจนเผลอกำ�มือที่เล็กกว่�ที่ต้นคอแน่น

ขึ้นอย่�งไม่ทันรู้ตัว ขณะเลนยะยังเอ่ยขึ้นต่อด้วยคำ�คำ�หนึ่งว่� 

“คินเอ็นจิ” 

กนิเทน็ชขิมวดคิว้กบัสิง่ที่ได้ยนิ พร้อมสตทิีก่ลบัม�กส็ัง่ให้เข�คล�ย

มือออกจ�กเลนยะทันใด ก่อนหรี่นัยน์ต�ถ�มยำ้�อย่�งไม่เข้�ใจ “...อะไร”

“ชื่อแกไง”

ชัดเจนและง่�ยด�ย ห�กแต่ทำ�ให้คนฟังต้องนิ่งอึ้ง ชะงักค้�ง เบิก

นัยน์ต�กว้�งจ้องมองเธอกลับ

เลนยะดูไม่ได้สนใจท่�ท�งตะลึงงันของสุนัขป่�หนุ่ม ทว่�กลับห�ว

เลก็น้อยจนดวงต�เร่ิมฉำ�่เยิม้ แสดงอ�ก�รง่วงงนุทีร่มุเร้�ระลอกใหม่ ขณะ

เปลี่ยนเป็นทิ้งตัวเอนหลังพิงไปต�มพนักเก้�อี้ อธิบ�ยต่อเรียบเรื่อยด้วย

เสียงที่เริ่มย�นค�ง

“กนิเทน็ชน่ิะเป็นคนัจหิมดใช่ไหม ให้แปลกค็งเป็น เทวด�สเีงนิ ตวั

กิน ที่แปลว่�สีเงิน และ เท็นชิ ที่แปลว่�น�งฟ้�...หรือเทวด�น่ะ...ช่�งตั้ง

ให้จรงินะคนสมยัก่อนเนีย่...” เปลอืกต�ของเธอเร่ิมตกลงม�เรือ่ยๆ พร้อม

นำ้�เสียงที่ฟังข�ดช่วง สลับก�รห�วเป็นพักๆ “ชื่อแกที่ฉันคิด แค่เปลี่ยน

ก�รอ่�นเป็นแบบสมัยใหม่...เอ็นจิ ของแกม�จ�กคำ�ว่� เอ็นเจะ เขียนด้วย

คะตะคะนะต�มเสียงภ�ษ�อังกฤษคำ�ว่� แองเจิล ที่แปลว่�เทวด�น�งฟ้� 

แต่ตัดตัว ェ ที่เป็นเสียง เอะ ออก ให้ออกม�เสียงคล้�ยชื่อเก่�เป็น  

เอ็นจิ ส่วน คิน เป็นก�รประชดส่วนตัวของฉัน ในเมื่อชื่อเก่�เป็น เงิน  

ฉันเลย...อย�กทำ�ตรงข้�มโดยใช้ คิน ที่แปลว่� ทอง...เลยเป็นคินเอ็นจิ...

ดังนั้นชื่อแกเลยเป็น...คินเอ็นจิ...ก็...ต�ม...นั้น...” 

ไม่ทนัจบคำ�ด ีดวงต�สนีำ�้เงนิทีเ่ดมิหรีเ่หลอืครึง่เดยีวกปิ็ดสนทิ แต่

ร่�งสงูใหญ่ทีน่ั่งอยูเ่บือ้งหน้�ไม่คดิยอมให้เจ้�หล่อนหลบัหนีให้เรือ่งครัง้นี้

ค้�งค� 

“ทำ�ไม” เสียงเข้มถ�มเน้นหนัก “ทำ�ไมตั้งชื่อ...”
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“ก็แกบอกเองว่�เกิดม�ไม่มีชื่อไม่ใช่รึไง” 

เลนยะตอบก่อนอีกฝ่�ยจะถ�มจบทั้งที่ยังหลับต� ซำ้�ยังพลิกร่�ง 

ไปด้�นหนึ่งเพื่อห�มุมสบ�ยที่สุดหลับต่อ ขณะกล่�วขึ้นใหม่นำ้�เสียง

เกียจคร้�น

“เทพแห่งป่�เข�สร้�งแกม�เพื่อทำ�หน้�ที่...แกบอกว่�แกมีแค่นั้น...

หน้�ที.่..แต่ตอนนีก้ม็ชีือ่เพิม่ม�อกีอย่�ง...แล้วไง...ทนีีก้ม็ตีดิตวัสองอย่�ง...

แล้ว...และฉันจะได้ไม่ลืม...ด้วย...”

เป็นอกีครัง้ทีเ่ธอเงยีบไปทัง้ทีย่งัอธบิ�ยไม่จบด ีและคงไม่ส�ม�รถ

ปลุกหมอผีส�วให้ตื่นได้อีก เมื่อเสียงห�ยใจของเธอดังสมำ่�เสมอบ่งบอก

ถึงก�รเข้�สู่ห้วงนิทร�โดยสมบูรณ์ และทิ้งให้คนที่ ‘ตั้งใจ’ ฟังคำ�กล่�ว

งัวเงียเหมือนเหลือสติแค่ครึ่งเดียวนั่น เฝ้�มองเธออยู่เช่นนั้นต่อไป 

“เจ้�...เดก็นี.่..” กนิเทน็ชไิม่อ�จสรรห�คำ�ไหนม�บรรย�ยคว�มรูส้กึ 

หรือสิ่งที่จะพูดกับเด็กส�วตรงหน้�ได้จริงๆ ยิ่งจับจ้องเสี้ยวหน้�ที่หลับลึก

ไปง่�ยๆ ด้วยแล้ว ยิ่งไม่รู้จะกล่�วอะไร

ใส่ปลอกคอและตัง้ชือ่ให้...นีม่นัเหมอืนหมอผสี�วนีเ่ป็นเจ้�ของเข�

จริงๆ เลยไม่ใช่รึไง

ช่�งหยิ่งผยอง...อวดดีถึงที่สุดสำ�หรับมนุษย์ 

ไม่มมีนษุย์หน้�ไหนกล้�ตัง้ชือ่เข�ม�ก่อน เพร�ะแบบนัน้ถงึถกูเรยีก

ว่� กินเท็นชิ...เทวด�สีเงิน แทนคว�มหม�ยของตัวตนท่ีถูกสร้�งจ�ก

เทพเจ้�...ทว่�ไม่ใช่ชือ่ แค่เพยีงถกูเรียกแบบนัน้ด้วยคว�มนบัถอื ด้วยคว�ม

กริ่งเกรง และด้วยคว�มหว�ดกลัว เพียงเท่�นั้น 

นีจ่งึเป็นคร้ังแรกทีม่มีนษุย์อวดดตีัง้ชือ่ให้เข�...เป็นคว�มอวดดทีีย่ิง่

ทำ�ให้หวัใจกระหนำ�่รวั และเหมอืนใหญ่โตขึน้กว่�ปกตจินคบัแน่นเตม็แผ่น

อก กระทั่งรู้สึกอึดอัด...แต่เป็นคว�มอึดอัดที่ดีอย่�งแปลกประหล�ด 

คินเอ็นจิ...มันคือชื่อจริงๆ ชื่อที่ไม่ใช่แค่คำ�เรียกแทนตัวหรือระบุ 

ตัวตน แต่เป็นชื่อที่ทำ�ให้มีตัวตนอยู่ ชื่อที่ตั้งขึ้นด้วยก�รมองตรงเข้�ม� 

ในต�ของเข� ตัวตนของเข� ไม่มีคว�มหวั่นกลัว เค�รพ หรือนับถือ...มี
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แค่เธอกับเข� และด้วยเหตุผลจริงๆ ที่คนคนหนึ่งควรมีชื่อ

ทั้งที่ไม่ใช่คนละเอียดอ่อน ไม่อ่อนโยน ไม่แม้แต่เรียกว่�นิสัยดีได้

ด้วยซำ้� แต่ทำ�ไมก�รกระทำ�หล�ยๆ ครั้งถึงสะเทือนไปถึงหลังปร�ก�รที่

เข�สร้�งไว้ตลอดหล�ยร้อยปีได้เสมอ 

หล�ยครัง้หล�ยคร�แล้วทีเ่ธอทำ�ให้ ‘รู้สกึ’ จนเกนิไป โกรธเกนิไป 

หงดุหงดิเกนิไป เหนือ่ยหน่�ยเกนิไป และห่วงใยเกนิไป ซำ�้ยงัตดัระยะห่�ง

ที่เข�ตั้งไว้ให้ใกล้ขึ้นเรื่อยๆ...และตอนนี้มันก็ใกล้เกินกว่�ใครท่ีไหนเคย

ทำ�ได้

เจ้�เดก็ส�วท�ย�ทโซเคนโยนีจ่ะรู้บ้�งไหมว่� กำ�ลงัทำ�ให้ปลอกคอ

สุนัขรอบคอของเข�แน่นหน�ขึ้นทุกทีแล้ว
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แสงแดดอ่อนๆ ส่องผ่านช่องผ้าม่านบนหน้าต่าง และพาดความ

อุ่นย�มเช้�ลงบนเตียงผ้�ปูสีฟ้�อมเท� ซึ่งมีเด็กส�วนอนควำ่�หน้�หลับอยู่

บนนั้น แต่ไม่น�นหลังรับรู้อุณหภูมิที่สูงขึ้น เธอถึงเร่ิมขยับก�ยและเปิด

เปลอืกต�ข้�งหนึง่ขึน้ช้�ๆ กว�ดมองทัว่ห้องผ่�นภ�พพร่�มวั จนเมือ่แน่ใจ

ว่�เป็นห้องของตัวเองแน่ จึงเปิดเปลือกต�อีกข้�งต�มม�

เลนยะลุกขึ้นม�มองสภ�พชุดนักเรียนที่ยังเป็นของเมื่อว�นอย่�ง

งุนงง แต่อ�ก�รงัวเงียที่มีม�กกว่�ทำ�ให้เธอไม่สนใจมันนัก ก่อนสังเกต

เห็นบ�งสิง่ทีเ่พิม่เตมิม�ในห้องนอน แล้วต้องถลงึต�โต หวัสมองทีม่นึเบลอ

สว่�งว�บ

อะ...ไอ้ลูกหมา มาได้ไง!...เลนยะตะโกนในใจเมื่อมองเห็นร่�งสูง

ใหญ่นั่งหลับหลังพิงกับขอบเตียงบนพื้นห้อง 

ทว่�หลังอึ้งตะลึง ขมวดคิ้วจ้องมองกินเท็นชิอยู่ครู่หนึ่ง คว�มคิดที่

ไม่ถูกที่ถูกเวล� และไม่ถูกสถ�นก�รณ์ก็ผุดแทรกในหัวคนเป็นหมอผี

อย่�งไรเสยีปกตเิจ้�ปีศ�จข้�งเตยีงกเ็ป็นคนปลกุเธอประจำ�ใช่ไหม

ล่ะ แต่ตอนนี้กล�ยเป็นเข�เสียเองที่หลับสนิทไม่รู้เร่ืองรู้ร�ว ฉะนั้นก็
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หม�ยคว�มว่�คนปลุกครั้งนี้ก็ต้องเป็นเธอน่ะสิ 

ใช่...ถึงเวล�ปลุกต�มวิธีของเธอแล้ว 

สิน้คว�มคดิ เลนยะกเ็คลือ่นตวัช้�ๆ อย่�งเงยีบเชยีบออกจ�กเตยีง

นอน ลงไปน่ังยองๆ กบัพืน้ตรงหน้�กนิเทน็ช ิก่อนเหยยีดยิม้ปีศ�จ ดวงต�

สีนำ้�เงินเป็นประก�ยโรจน์ ในขณะที่มือข้�งหนึ่งกำ�หมัดแน่นขึ้น

ถอืว่�เป็นก�รแก้แค้นคนืตอนเข�ทำ�เธอหน้�ฟ�ดพืน้จนเลอืดกำ�เด�

ออกก็แล้วกัน

แต่ยังไม่ทันเจ้�คนว�งแผนร้�ยจะได้ต่อยหน้�ปีศ�จที่กำ�ลังหลับ 

หมัดของเธอก็ต้องหยุดค้�งไว้ก่อนถึงแก้มคนหลับเพียงไม่กี่เซนติเมตร...

เมื่อเจอใบหน้�ย�มหลับสนิทของเจ้�เหนือหัวแห่งป่�กักปีศ�จ

ไม่รู้ว่�น�นเท่�ไรแล้วที่เธอไม่ได้พิจ�รณ�ใบหน้�ของเข�ดีๆ อีก 

คว�มจริงควรเรียกว่�ตั้งแต่ออกจ�กถำ้�กล�งป่�กักปีศ�จนั่น เธอก็ไม่เคย

ม�ตั้งใจมองเข�ย�มหลับอีกเลย 

ซึง่น่�แปลกทีอ่ยู่ๆ  เวล�นีเ้ดก็ส�วกลบัเกดิรู้สกึอย�กพนิจิใบหน้�คม

อีกครั้ง

นยัน์ต�สนีำ�้เงนิหรีล่งนดิ จ้องใบหน้�รูปสลกัคมเข้มทีปิ่ดเปลอืกต�

สนทิจนดน่ิูงร�วกบัภ�พว�ด และคงต้องยอมรบัว่�เป็นภ�พว�ดทีส่มบรูณ์

แบบ งดง�มสมกับที่ถูกจงใจสร้�งขึ้นม� กระนั้นก็เป็นคว�มงดง�มที่แฝง

ด้วยคว�มดุดัน น่�เกรงข�ม ทรงอำ�น�จ มีเสน่ห์แสนลึกลับ และรับกับ

เส้นผมสีดำ�ย�วประก�ยเงินที่เคลียอยู่ข้�งแก้มจนชวนพิศวง

เลนยะเลื่อนหน้�ตัวเองไปใกล้สุนัขป่�หนุ่มม�กขึ้นอย่�งเผลอไผล 

แล้วอดสงสัยไม่ได้ว่�ปีศ�จตรงหน้�กำ�เนิดขึ้นโดยก�รเลียนแบบผู้สร้�ง

ของตนรึเปล่� เมื่อเข�ดูสมบูรณ์แบบจนเกินจริง...เหมือนเทพเจ้�

ซึง่หลงัพจิ�รณ�คนตวัใหญ่กว่�อยูค่รู่ใหญ่ เลนยะกช็กัหวัคิว้อย่�ง

หงุดหงิดนิดๆ กับคว�มคิดต่อต้�นก�รกระทำ�ที่ตั้งใจไว้ของตนจนจำ�ต้อง

เลือ่นกำ�ป้ันออกจ�กข้�งแก้มเข� แต่กท็นัเหน็บ�งสิง่ทีอ่ยูบ่นหน้�ผ�กของ

สุนัขป่�หนุ่ม 
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ตร�สัญลักษณ์สีดำ�เล็กๆ กล�งหน้�ผ�กที่ถูกผมสีร�ตรีบดบังไว้ 

เลนยะฉีกยิ้มมุมป�กอีกครั้ง แล้วพึมพำ�กับตัวเองอย่�งนึกสนุกขึ้น

ว่�

“แกน่�จะดีใจไว้นะ ในตวัแกเนีย่ ส่วนทีฉ่นัสนใจทีส่ดุ กไ็อ้สญัลกัษณ์

เล็กๆ บนหน้�ผ�กนี่แหละ อย�กรู้นักว่�ไอ้ตร�นี่มันหม�ยคว�มว่�ไง ไม่

เคยเห็นชัดๆ สักที อย�กโทษก็โทษตัวเองที่ดันม�นอนหลับอยู่ในห้องฉัน

ก็แล้วกัน”

เลนยะค่อยๆ เลื่อนมือขึ้นไปห�หน้�ผ�กของเจ้�ปีศ�จที่ยังหลับ 

ไม่รู้เรื่องรู้ร�ว พย�ย�มเบ�มือที่สุดในก�รเกลี่ยผมหน้�ม้�สีดำ�ที่ย�วม�

เกือบถึงดวงต�ของเข�ออก

หัวคิ้วเรียวของเลนยะขมวดขึ้นย�มเพ่งพินิจรูปร่�งของตร�กล�ง

หน้�ผ�กนั้น

มันมีลวดล�ยเหมือนดอกไม้ส�มกลีบ คล้�ยกลีบดอกบัว...

สัญลักษณ์ที่ดูไม่ค่อยจะเป็นปีศ�จเท่�ไรในคว�มคิดคนมอง ที่สำ�คัญ...

“นี่มันตร�พันธสัญญ�ส�มโลก?...ปีศ�จมีตร�แบบนี้ด้วยเหรอ”  

เลนยะจ้องมองตร�สญัลกัษณ์เลก็ๆ ด้วยคว�มรูส้กึสงสยัจนหน้�ยุง่ เพร�ะ

ห�กตร�บนหน้�ผ�กเข�เป็นตร�พนัธสญัญ�ส�มโลกอย่�งทีเ่ธอคดิ มนัก็

น่�แปลก เพร�ะปีศ�จไม่น่�จะมีตร�สัญลักษณ์อะไรแบบนี้

กพ็อจะรูว่้�เข�เกดิจ�กเทพแห่งป่�เข� เป็นปีศ�จเลอืดบรสิทุธิ ์แต่

จำ�เป็นต้องสร้�งตร�สัญลักษณ์ที่เหมือนเทพไว้บนหน้�ผ�กด้วยเหรอ

เลนยะปร�ยต�ตำ่�มองหน้�กินเท็นชิอีกคร้ัง แล้วหัวเร�ะหึทีหนึ่ง

ร�วกับตลกคว�มสงสัยของตนเวล�นี้ พล�งกระซิบแผ่วกับตนเอง 

“หวังว่�ฉันจะไม่ได้เก็บของไม่ค่อยดีม�หรอกนะ”

จบคำ�ก็เริ่มเขยิบเข้�ไปใกล้ใบหน้�รูปสลักเพ่ือดูตร�บนหน้�ผ�ก

สุนัขป่�หนุ่มให้ชัดเจนม�กขึ้น แต่ก่อนจะจ่อใบหน้�ของตนใกล้ม�กกว่�นี้ 

เสียงทุ้มตำ่�ก็แทรกขึ้นว่�

“เอ�มือที่อยู่ไม่สุขของเจ้�ออกไปซะ”
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เลนยะก้มหน้�ลงม�ทนัใด ก่อนจะสบเข้�กบัดวงต�สเีท�คมกรบิที่

เปิดแล้วพอดี หรือบ�งทีอ�จเปิดน�นแล้ว แต่มือของเด็กส�วก็ยังค้�งอยู่

ทีห่น้�ผ�กของเข�อย่�งไม่สนว่�คนทีถ่กูเธอละเมดิสทิธส่ิวนบคุคลจะรูส้กึ

ยังไง ซำ้�ยังทักกลับม�สบ�ยๆ ว่�

“ตื่นแล้วเหรอไอ้ลูกหม�”

นัยน์ต�สีเท�หรี่แคบลงเป็นก�รดุเด็กที่แสร้งเป็นเฉไฉทักท�ยเข�

ตอนเช้� แทนที่จะทำ�ต�มคำ�สั่ง

ทว่�หมอผีส�วก็ยังไม่ละมือออกไปจ�กหน้�ของเข�

“เอ�มือออกไป” สุนัขป่�หนุ่มยำ้�อีกครั้งด้วยนำ้�เสียงเย็นเยียบ 

ครั้งนี้เด็กส�วยอมปล่อยมือออก ทิ้งเส้นผมด้�นหน้�ม�ปิดตร�

สัญลักษณ์สีดำ�เล็กๆ นั้นเหมือนเดิม

“แล้วใครใช้ให้แกม�นอนห้องนอนสุภ�พสตรีอย่�งฉันล่ะ” คนเสีย

ม�รย�ทรีบอ้�งตัวเป็นสุภ�พสตรี แล้วร้องเรียนสิทธิ์เจ้�ของห้องออกม�

ก่อนทันที

แต่ไม่มเีสยีงตอบรับจ�กป�กสนุขัป่�หนุม่ เข�มองเธอครูห่นึง่ ก่อน

จะลุกขึ้นและเดินออกไปเงียบๆ แต่มันคงช้�ไปเพร�ะเลนยะลุกพรวด 

ต�มม� พร้อมหมุนตัวม�จับหมับเข้�ที่ปล�ยเส้นผมย�วสีดำ�ส่วนหนึ่ง 

ทำ�เอ�ร่�งสูงสง่�หยุดเท้�กึก ตวัดต�ก้มมองเจ้�เด็กที่ลักเปิดดูหน้�ผ�ก

เข�ไม่พอ ยังม�ดึงผมเข�ไว้อีก

“ถ�มหน่อย ไอ้ทีอ่ยูก่ล�งหน้�ผ�กนัน่ มนัตร�พนัธสญัญ�ส�มโลก

ใช่ไหม” ครั้งนี้เลนยะยิงคำ�ถ�มอย่�งไม่อ้อมค้อมอีก 

สุนัขป่�หนุ่มยืนนิ่งไปอีกสองส�มวิน�ที ก่อนสำ�ทับเสียงเข้ม

“ปล่อย” เข�เลือ่นดวงต�ดไุปมองมอืเลนยะทีก่ำ�ผมของตนเพือ่ยำ�้

คำ�สั่ง

“ก็ตอบม�สิ” หมอผีส�วเน้นชัด

กินเท็นชิลอบผ่อนลมห�ยใจ...เหนื่อยหน่�ย ทว่�ไม่ได้โกรธหรือ 

ขุน่เคืองอย่�งทีผ่่�นม� พดูตรงๆ ว่�ทัง้ก�รเข้�ใกล้อย่�งถงึเนือ้ถงึตวั หรอื
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ก�รทีถ่กูดงึผมพร้อมถกูกดดนัถ�มแบบนี ้เข�กลบัไม่รูส้กึถอืส�อย่�งทีค่ดิ 

จนแม้แต่ตัวเองยังแปลกใจด้วยซำ้�

แต่น่ันกไ็ม่ได้หม�ยถงึเข�จะยอมเจ้�หล่อนง่�ยๆ...เพร�ะถ้�ต�มใจ

ม�กไป คงเคยตัวน่�ดู

“คิดเองสิ” กินเท็นชิตอบเรียบ และใช้จังหวะที่มีเพียงเล็กน้อยดึง

ผมออกจ�กมือเลนยะอย่�งง่�ยด�ย 

“เฮ้! รู้ไหมว่�ฉันต้องรู้ว่�แกเป็นตัวอะไรกันแน่ ไม่ง้ันฉันนอนไม่

หลับ เพร�ะไม่รู้ว่�ต้องระวังอะไรแกบ้�งน่ะ” เลนยะรู้ว่�ทำ�เข�หลุดมือ

แล้วรีบยกข้ออ้�งที่ชอบใช้ม�ว่�ไล่หลัง แม้ว่�ก�รอยู่ด้วยกันม�เกือบ 

สองเดือนจะไม่มีอะไรที่เธอสมอ้�งเกิดขึ้นเลยก็ต�ม...และเธอเองก็รู้ดี

ซึง่สนัุขป่�หนุม่กเ็พยีงย้อนคนืด้วยคำ�ถ�มเรยีบเรือ่ยโดยไม่หนักลบั

ไปมองว่� 

“เมื่อว�นเจ้�เพิ่งหลับ ที่หน้�บ้�น ต่อหน้�ข้�...แล้ววันนี้ต่ืนขึ้นม�

เกิดอะไรขึ้นไหม”

ไร้คำ�แย้งเพร�ะรูอ้ยูแ่ก่ใจว่� คว�มจริงแล้วไม่ว่�เข�จะเป็นตวัอะไร

กันแน่ ก็ไม่เคยมีเรื่องบ้�บอม�กไปกว่�ก�รมีป�กเสียงใส่กัน และเธอ

หลอกใช้ง�นเข�บ�งครั้ง ทว่�สุดท้�ยเธอก็พึมพำ�ขึ้นกับตัวเอง 

“...แกมีชื่อใหม่ที่ฉันตั้งให้ไง” ส�บ�นว่�ไม่รู้อะไรดลใจให้เธอพูด

แบบนี้ออกไปเหมือนกัน

เท้�ที่กำ�ลังก้�วพลันชะงัก และวิน�ทีนั้นที่มุมป�กทั้งสองข้�งบน

ใบหน้�คมกลับขยับขึ้นเล็กน้อย...เมื่อรู้แล้วว่�เธอไม่ได้ลืม 

“ก็หวังว่�ไม่ได้คิดตั้งเพร�ะอ่�นเจ้�นั่น” กินเท็นชิว่�พร้อมหันไป

มองข้�มไหล่ยงัคนอ่อนวยักว่� ก่อนเบนส�ยต�ไปมองอกีจดุหนึง่ทิง้ไว้เป็น

ปริศน� และก้�วออกไป 

เลนยะมองต�มส�ยต�คมสเีท�อย่�งเสยีไม่ได้ ก่อนพบหนงัสอืคูม่อื

ดูแลสุนัขของตนที่ว�งอยู่บนพื้นข้�งเตียง... 

เด็กส�วเบิกนัยน์ต�โตอย่�งอึ้งตะลึงฉับพลันที่น้อยครั้งเธอจะเป็น 
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เมื่อเจ้�คู่มือที่ว่�ควรอยู่ในกระเป๋�เป้ใส่อุปกรณ์ปร�บผี เวล�นี้กลับไป

นอนแผ่บนพืน้ข้�งๆ จดุทีร่่�งสงูสง่�เพิง่ลกุออกไปเสยีอย่�งนัน้ ซำ�้ยงัเปิด

ค้�งอยู่ที่หน้� ‘เทคนิคการสนิทสนมกับสุนัขแสนรักของคุณ’ ด้วย 

ชายชราร่างอ้วนเตีย้เจ้าของโรงเรียนเอกชนโยโคกำาลงัเดนิสำารวจ

ตัวอ�ค�รเรียนพร้อมๆ กับมองห�ใครสักคนไปด้วย ก่อนใบหน้�อ้วน

อัธย�ศัยดีจะหยุดหันเมื่อไปเจอกับคนคนหนึ่งเข้�  

ช�ยแก่ส�วเท้�เข้�ไปห�เด็กหนุ่มรูปร่�งสูง เรือนผมสีนำ้�ต�ลเข้ม 

หน้�ต�หล่อเหล�ที่เพิ่งออกม�จ�กห้องกรรมก�รนักเรียนทันที

“อ๊ะ! นั่นอิเคดะคุงใช่ไหม” ผอ.โยโคทักเด็กหนุ่มจนเข�ต้องรีบ 

หันหน้�ม�มองเจ้�ของเสียง ก่อนโค้งอย่�งสุภ�พ และเงยหน้�ม�ย้ิม

ทักท�ยกลับ

“อรุณสวัสดิ์ครับ ผอ.” ม�โคโตะกล่�วนอบน้อม สมตำ�แหน่ง

นักเรียนดีเด่นและประธ�นนักเรียนขวัญใจเด็กส�วทุกๆ ชั้นปี 

“คุณปูส่บ�ยดรึีเปล่� ฉนักบัเข�ไม่ได้เจอกนัเกอืบสบิปีแล้ว” ช�ยแก่ 

เปิดบทสนทน�ทันที

“ก็สบ�ยดีครับ ว่�แต่ ผอ.มีเรื่องอะไรให้ผมช่วยรึเปล่�” เด็กหนุ่ม

พอจะดอูอกว่�คนตรงหน้�คงมเีรือ่งต้องใช้เข�อยูแ่น่ๆ ถงึได้เดนิเข้�ม�ทกั

แบบน้ี เพร�ะถงึแม้ ผอ.แสนประหล�ดคนนีจ้ะชอบเดนิไปทัว่โรงเรยีนและ

ทักท�ยนักเรียนทุกคนที่เดินผ่�น ทว่�ท่�ท�งที่เห็นชัดว่�เจ�ะจงม�ยังเข� 

คงไม่ใช่แค่กะม�คุยเรื่องสัพเพเหระแน่ๆ 

“อ�...สมเป็นประธ�นนักเรียนเลย รู้ใจฉันไปหมด” ช�ยแก่อุท�น

อย่�งชื่นชม

“ไม่หรอกครับ” มันแค่เห็นชัด...

“งัน้ฉนัอย�กให้อเิคดะคงุช่วยไปเรยีกคนม�ให้ที.่..ไม่ใช่เรือ่งสำ�คญั

อะไร ไม่อย�กประก�ศน่ะ”

ม�โคโตะขมวดคิ้วนิด “ใครเหรอครับ”
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ครืด ครืด ครืด

เสียงสุดน่�รำ�ค�ญที่ดังอยู่ใกล้ๆ หูแทบทำ�ให้เด็กหนุ่มผมดำ�หมด

คว�มอดทน จนต้องตวัดดวงต�สีนิลหลังกรอบแว่นสี่เหลี่ยมผืนผ้�ไปยัง

คนที่นั่งอยู่ข้�งๆ โต๊ะของตน

ซึ่งที่โต๊ะเรียนข้�งตัวมีเด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลมัดรวบแบบลวกๆ 

กำ�ลังก้มหน้�ก้มต�ขีดเขียนอะไรสักอย่�งใส่แผ่นกระด�ษ แต่เพร�ะว่�

เธอกดหัวดินสอเต็มแรง จนดูตั้งใจให้เกิดเสียงครืดๆ น่�รำ�ค�ญต�มม� 

เลยทำ�ให้เข�เริ่มหมดคว�มอดทน ซึ่งวิญญ�ณเด็กช�ยด้�นหลังเธอก็มี

สีหน้�ขุ่นเคืองระคนฉงน มองไปยังเจ้�หล่อนอยู่ก่อนแล้วเช่นกัน

ซ�น�ดะเฝ้�รอให้เสียงที่บ�ดโสตประส�ทหยุดลง แต่คนท่ีสร้�ง

คว�มน่�รำ�ค�ญนั่นกลับไม่มีท่�ทีจะหยุดมือแม้แต่น้อย แถมมันยังถี่ขึ้น

หนักขึ้นเมื่อเจ้�หล่อนใช้ดินสอแรเง�บนกระด�ษ

อย�กรู้จริงๆ เธอทำ�บ้�อะไร!

“เมื่อไรจะเลิกทำ�เสียงน่�รำ�ค�ญนั่นซะที” คำ�ถ�มที่เกือบเป็นก�ร

ตะคอกแทรกเสียงขีดเขียนจ�กเลนยะในที่สุด

ดินสอในมือของคนที่กำ�ลังขูดล�กอย่�งเม�มันหยุดกึก เธอไม่ได้

หันไปมองตอบคนทัก แต่กลับยื่นแผ่นกระด�ษที่ตนว�ดอะไรสักอย่�งไว้

ให้เข�แทน

ซ�น�ดะขมวดคิว้เข้ม ตอนแรกเข�ไม่เข้�ใจสิง่ทีเ่ลนยะยืน่ให้ ก่อน

จะเห็นว่�บนแผ่นกระด�ษมรูีปอะไรบ�งอย่�งคล้�ยๆ กบักลบีดอกไม้ส�ม

กลีบสีดำ�อยู่

“...ตร�พันธสัญญ�ส�มโลก หม�ยคว�มว่�ไง” ซ�น�ดะเลื่อน

ใบหน้�ออกจ�กกระด�ษไปมองคนที่ว�ดมัน

“รู้จักสินะ” เธอทวน 

ใบหน้�หงดุหงดิในตอนแรกเริม่คล�ยลง และเปลีย่นเป็นจรงิจงัขึน้

กับก�รเห็นว่�หมอผีข้�งตัวไม่ได้ห�เรื่องไร้ส�ระใส่เข�เหมือนทุกที

“กใ็ช่ หนึง่ในตร�สญัลกัษณ์สำ�คญัทีโ่ซเคนโยต้องรูจ้กัตัง้แต่เดก็ๆ...
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แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอ”

“มันอยู่บนหน้�ผ�กไอ้ลูกหม�” เลนยะว่�

“ท่�นกินเท็นชิน่ะนะ” ซ�น�ดะขมวดคิ้ว

“...คินเอ็นจิ” เด็กส�วก้มหน้�พึมพำ�แย้งเร็วๆ แบบไม่ให้ใครได้ยิน 

และว่�ขึ้นต่อต�มปกติ “ใช่ ฉันจำ�ไม่ได้ว่�ไอ้ตร�แบบนี้มันเป็นฝ่�ยไหน...

เทพเจ้�รึเปล่�”

“เทพเจ้�ญี่ปุ ่นมีเป็นล้�น ใครจะไปจำ�ตร�สัญลักษณ์ได้หมด”  

ซ�น�ดะกลอกต�ว่� ทว่�ก็อธิบ�ยต่อ “เคยได้ยินว่�สมัยก่อน ป่�แบบ 

ป่�กักปีศ�จมีอยู่ทั่วญ่ีปุ่น และล้วนปกครองด้วยเทพเจ้� ป่�บ�งที่ก็เป็น 

ที่อยู่อ�ศัยของปีศ�จแบบป่�กักปีศ�จ แต่บ�งที่ก็เป็นท่ีอยู่อ�ศัยของสัตว์

เทพทีต่วัใหญ่โต พดูได้ มสีตปัิญญ� ว่�กนัว่�ป่�แห่งหนึง่มเีทพสญัจรเป็น

ผู้ดูแล ตอนกล�งวันอยู่ในร่�งของสัตว์ ตอนกล�งคืนอยู่ในร่�งของเทพ 

แต่ยุคสมัยเปลี่ยน คนเริ่มไม่นับถือในเทพเจ้� ดูถูกธรรมช�ติ เชื่อในพลัง

ของตนเองม�กกว่� เทพเจ้�จงึกลบัสวรรค์ ดงันัน้กค็งไม่แปลกทีจ่ะสร้�ง

ตัวแทนของตนไว้ปกครองป่�ต่อ...ท่�นกินเท็นชิก็อ�จถูกสร้�งด้วยกรณี

นั้น”

“ใช่ และเพร�ะเทพเจ้�ละทิ้งไป ป่�แบบนั้นเลยกล�ยเป็นป่�

ธรรมด�ในเวล�ไม่น�น” เลนยะเสริมต่อทันใด “สัตว์ในป่�ก็ตัวเล็กลง  

โง่ลง พูดไม่ได้ กล�ยเป็นสัตว์ทั่วไป แม้แต่ปีศ�จที่ไม่ใช่พวกเก�ะกินอยู่

กับมนุษย์เองก็เริ่มห�ย�กขึ้น ไม่ก็ไม่ปร�กฏตัวอีก แต่ป่�กักปีศ�จน่ะมัน

ไม่ใช่ มนัยงัอยู ่มปีีศ�จเตม็ป่� พวกทีน่่�จะห�ยไปต�มยคุสมยักย็งัม ีอย่�ง

ไอ้แมงมุมสจึคุิโมะนัน่...คดิต�มหลกั กอ็�จเพร�ะโดนผนกึพร้อมไอ้ลกูหม�

เลยยังอยู่ม�ถึงปัจจุบันได้ แต่อีกกรณีมันก็อ�จเป็นอย่�งอื่น” 

ซ�น�ดะต้องยอมรบัว่�ข้อสงสยัของเลนยะกน่็�คดิ เพร�ะกนิเทน็ชิ

เป็นปีศ�จแต่มตีร�พนัธสญัญ�ส�มโลก ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ทีด่ยูิง่ใหญ่เกนิ

ไปสำ�หรับปีศ�จตนหนึ่ง ถึงจะมีอำ�น�จม�กในฐ�นะเจ้�ปีศ�จ ทว่�ก็ไม่ใช่

ระดับเดียวกับคิวบิโนะโยโกะ1 และยังอยู่ใต้อำ�น�จของเทพผู้สร้�ง 



B  1 3  s . t   37

กระน้ันกเ็ถอะ ต่อให้น�ยเหนอืหวัแห่งป่�กกัปีศ�จตนนีจ้ะเป็นอะไร

กันแน่ เข�ไม่เห็นปัญห�ใดๆ ในเมื่อ...

“แล้วมนัจะมอีะไรแย่ไปกว่�ก�รเป็นปีศ�จอกีล่ะ” ซ�น�ดะถ�มขึน้

ใหม่อย่�งไม่เข้�ใจคว�มกังวลของเลนยะ

ซึง่ครัง้นีเ้ธอกลบัก้มมองตร�สญัลกัษณ์ทีต่นว�ดในกระด�ษ แววต� 

ดูเลื่อนลอย พล�งว่�เนิบช้�

“ถ้�ไม่นับก�รเป็นโซเคนโย...ก็ก�รเป็นเทพเจ้�น่ะสิ”

สามปีท่ีแล้ว
เรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอในการทำางาน แน่นอนสุดว่าเธอรู้ดี

ต้ังแต่เริม่รบัง�นผ่�นน�ยหน้�ทีด่ใูกล้เคยีงคนทำ�อ�ชพีค้�มนษุย์ ม�กกว่�

รับจ้�งจัดก�รปัญห�เรื่องเหนือธรรมช�ติแล้ว 

สำ�หรับง�นที่เธอรับทำ� ย่อมต้องมีวันที่โชคดี วันที่ซวย และวันที่

โคตรซวยเสมอ...ซึ่งวันนี้ดันเป็นวันที่โคตรซวยของเธอในอ�ชีพก�รง�น 

อีกครั้ง 

‘อดทนอีกนิดท่านเลนยะ ใกล้ถึงแล้วขอรับ ท่านไม่เป็นไรแน่ๆ’

คำ�ให้กำ�ลังใจไม่เข้�หูเด็กส�ววัยสิบส�มในชุดนักเรียนปกกะล�สี

เรือเลยแม้แต่นิดเดียว เมื่อนำ้�เสียงจ�กวิญญ�ณซ�มูไรที่ด้�นหลังฟังห่วง

กังวลเสียขน�ดนั้น

แม้แต่ตัวเองยังไม่มั่นใจ แล้วมันจะไม่เป็นอะไรได้ยังไงเล่�!

เลนยะในวยัสบิส�มปีกดักร�มแน่นขณะใช้ข�สัน่ๆ สองข้�งปีนป่�ย

บันไดหินของท�งขึ้นศ�ลเจ้�ในย�มวิก�ล พร้อมกำ�แขนซ้�ยตนแน่นจน

แทบจกิเลบ็ลงไปในเนือ้ เมือ่เวล�นีแ้ขนข้�งนัน้เตม็ไปด้วยล�ยสดีำ�เหมอืน

ป�นม�กม�ยล�มไปทั่วทั้งแขน

1 จิ้งจอกเก้�ห�ง เรียกแบบญี่ปุ่น
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คำ�ส�ป...เธอถูกคำ�ส�ป ด้วยประสบก�รณ์ทำ�ง�นไม่ถึงปี มันแทบ

เป็นเรื่องปกติที่หล�ยๆ อย่�งยังไม่พอสำ�หรับก�รเป็นหมอผีรับจ้�ง 

ตวัอย่�งง่�ยๆ จ�กง�นล่�สดุทีเ่พิง่จบไป ผูจ้้�งของเธอหลดุจ�กคำ�ส�ปแช่ง

อ�ยนัุบร้อยปีทีม่�กบัของเก่�ซึง่เป็นมรดกตกทอดจ�กบรรพบรุษุได้สำ�เรจ็ 

...แต่เธอไม่

คำ�ส�ปที่ถึงขั้นคร่�ชีวิตถูกย้อนใส่ตัวเอง แลกกับก�รชำ�ระล้�งผู ้

ว่�จ้�งและถ้วยช�โบร�ณให้บริสุทธิ์...เป็นคว�มประม�ทครั้งร้�ยแรงและ

ข�ยหน้�นักสำ�หรับท�ย�ทนักปร�บปีศ�จ ห�กตัวเธอในวัยสิบหกม�เห็น

สภ�พนี้คงหัวเร�ะเย�ะตัวเอง เพร�ะตัวเธอในอีกส�มปีข้�งหน้�นั้นรู้วิธี

ชำ�ระล้�งคำ�ส�ปร้�ยแรงแบบนี้โดยไม่ถูกผลสะท้อนกลับได้แล้ว

ดังนั้นเวล�นี้เธอถึงต้องรีบช่วยเหลือตัวเองอย่�งด่วน และสถ�นที่

ที่พอจะช่วยเธอได้มีแต่ศ�ลเจ้�ที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่�นั้น

ศ�ลเจ้�เล็กๆ ที่บูช�เทพอุค�โนะ มิท�มะโนะ โอค�มิ2

ซ่�!

เมื่อม�ถึงศ�ลเจ้�ด้�นบน เด็กส�วก็ถกแขนเสื้อข้�งซ้�ยขึ้นสุด 

ต้นแขน และจุ่มมันลงบ่อนำ้�ของศ�ลเจ้�อย่�งรวดเร็ว 

ใบหน้�เธอยิง่เจบ็ปวดทรม�นเหมอืนเอ�แขนลงไปในนำ�้เดอืดระอุ 

มีควันจ�งๆ ออกม�จ�กผิวนำ้�รอบๆ บริเวณแขนของเธอ ป�นสีดำ�เริ่มลด

คว�มเข้มลง แต่ช่�งเล็กน้อยและเชื่องช้�เกินไป ซำ้�เจ้�คำ�ส�ปในป�นนั่น

ก็เหมือนพย�ย�มต่อสู้กับนำ้�ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเก�ะกินแขนเธออย่�งสุดกำ�ลัง 

‘คงใช้เวลาหลายชั่วโมงหน่อย อดทนหน่อยนะขอรับ’ โยชิฮ�ระ

ปลอบด้วยสีหน้�ที่ยังเป็นห่วงแจ่มชัด ก่อนหันซ้�ยหันขว�ด้วยท่�ท�ง

2 เทพอุค�โนะ มิท�มะโนะ โอค�มิ หรือชื่อเต็ม อุค�โนะมิท�มะโนะมิโคโตะ เป็นหนึ่ง

ในเทพปฐพี เทพองค์นี้เป็นวิญญ�ณธรรมช�ติของเทพอิน�ริ (จิ้งจอก) ซึ่งได้รับก�ร 

ยกขึ้นจนกล�ยเป็นเทพเจ้� มีอำ�น�จในด้�นอ�ห�ร ธัญญ�ห�ร จึงได้รับก�รบูช�ใน 

ศ�ลเจ้�อิน�ริ จึงมีเทวทูตซ้�ยขว�เป็นรูปปั้นจิ้งจอก
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ร้อนรนเหมือนพย�ย�มห�อะไรสักอย่�งในศ�ลเจ้� ที่จะช่วยเด็กส�วของ

ตนได้ม�กกว่�นี้

แต่เลนยะกลับว่�เสียงลอดไรฟันกลับม� 

‘กอ็ย่าให้ใครมาเหน็แล้วโยนฉนัทิง้ เพราะดนัเอาแขนทัง้แขนไปจุม่

บ่อนำ้าชำาระล้างก่อนก็แล้วกัน’

‘ตอนนี้ดึกมากแล้ว ไม่มีใครมาที่นี่...’

‘แต่พวกเราเห็นนะ ยัยหนูอสูร’

เสียงแหลมเล็กสองเสียงที่ประส�นขึ้นด้�นหลัง ทำ�ให้เลนยะและ

โยชิฮ�ระหันขวับกลับไปมองรวดเร็ว ก่อนเด็กส�วจะพึมพำ�ด้วยคว�มไม่

สบอ�รมณ์ทั้งที่ใบหน้�ชื้นเหงื่อว่�

‘...ไอ้พวกสัตว์หน้าขน’

‘เทวทตูประจำาศาลเจ้า’ โยชฮิ�ระคร�งต่อถ้อยคำ�เหยยีดของเลนยะ 

ย�มจับจ้องไปยังสองร่�งที่ลอยล่องไปม�ในอ�ก�ศอย่�งน่�อัศจรรย์

จิง้จอกสองตวั ซึง่มขีนสขี�วพสิทุธิ ์และสทีองสว่�งแหวกว่�ยพวัพนั

กนัไปม�เหมอืนอ�ก�ศเป็นส�ยนำ�้ และทัง้ทีร่อบด้�นภ�ยในศ�ลเจ้�มดืทบึ 

ปกคลมุด้วยต้นไม้ใหญ่จนแสงจันทร์ส่องถงึเพยีงน้อยนดิ ทว่�จิง้จอกทัง้สอง

กลับส่องสว่�งจนเห็นได้ชัดเจนร�วกับเป็นตอนกล�งวัน

‘ทายาทอสรู ทายาทอสรู ข่าวลอืหนาหตูัง้แต่สวรรค์ยนัปรโลก เพิง่

เคยเห็นตัวจริงนะ ฮิดาริมารุ ช่างดูน่าสมเพช’ เจ้�จิ้งจอกข�วว่�พร้อม

หัวเร�ะคิกคัก และกระโจนข้�มตัวจิ้งจอกขนสีทองอย่�งพลิ้วไหวเหมือน

ก�รเต้นรำ�

ขณะร่�งสีทองซึ่งถูกเรียกว่�ฮิด�ริม�รุถีบอ�ก�ศ ลอยเป็นวงโค้ง

ข้�มหัวเลนยะที่นั่งอยู่ขอบบ่อนำ้� พร้อมยำ้�คำ�ของเพื่อนตน

‘ใช่ ตัวจริง มิกิมาโกะ น่าสมเพช น่าสมเพช’

‘ตะกายมาจากก้นบึ้งนรก กัดกินพี่น้องตนจนโดนสาปแช่งทำาให้

ร่างเป็นมนุษย์ ทีท่ำาหน้าทีล่่าปีศาจกเ็พือ่หวงัชดใช้บาปทีก่่อ จะได้หลดุจาก

คำาสาป ชั้นตำ่ายิ่งกว่าพวกปีศาจเสียอีกนะฮิดาริมารุ’ เสียงแหลมสูงจ�ก
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จิ้งจอกมิกิม�โกะกล่�วเรียบเรื่อยเหมือนกำ�ลังเล่�นิท�นสักเรื่องให้เพื่อน

ฟัง แต่ต�เรยีวหยกีลบัฉ�ยแววหย�มเหยยีด และป�กแหลมย�วกแ็สยะยิม้

ให้เด็กส�ว

ซำ้�จิ้งจอกฮิด�ริม�รุยังทำ�หน้�ที่เป็นเสียงสะท้อนให้มิกิม�โกะเพ่ือ

ตอกยำ้�อย่�งสนุกสน�น

‘ชั้นตำ่า ชั้นตำ่า มิกิมาโกะ’ 

‘ไปให้พ้นๆ ไป!’ หมอผีส�วตว�ดไล่ และหันไปให้คว�มสนใจแขน

ซ้�ยในนำ�้ต่อ พย�ย�มไม่ฟังเสยีงก่อกวนของเหล่�เทวทตูเฝ้�ประตซู้�ยขว�

ทั้งสอง

ทว่�เหล่�จิ้งจอกแห่งเทพกลับกระโดดโลดเต้น และลอยวนพันกัน

เป็นวงกลม พล�งหัวเร�ะอย่�งน่�รำ�ค�ญไม่หยุด

‘ดูมันโดนคำาสาป แล้วคิดจะหยิบยืมพลังเทพเจ้าในการชำาระล้าง 

น่าตลกนักฮิดาริมารุ’

‘น่าตลก น่าตลก มิกิมาโกะ’

‘ได้โปรด พวกข้าแค่มาใช้บ่อนำ้าเท่านั้น พออาการทุเลาก็จะออก

ไปทันที’ โยชิฮ�ระหันไปอ้อนวอนกับผู้เฝ้�ประตูศ�ลเจ้�แทนเด็กส�วคน

สำ�คัญ เริ่มรู้สึกไม่อ�จทนฟังคำ�ดูหมิ่นเหล่�นั้นได้

ทว่�มิกิม�โกะกลับตว�ดกร้�ว แยกเขี้ยวข่มขู่ใส่วิญญ�ณซ�มูไร

หนุ่มดังลั่น

‘หุบปากเจ้าวิญญาณเร่ร่อน!’ มันถลึงต�สีเหลืองอย่�งเอ�เรื่อง 

แล้วตะคอกเกรีย้วกร�ดอย่�งไม่ลดละ ‘สถานทีศ่กัดิส์ทิธิ์ไม่ใช่ทีท่ีส่มัภเวส ี

ควรเข้ามา เทพเจ้าต้องลงโทษเจ้าแน่ที่บังอาจ...’

‘เทพเจ้าของแกเคยอยู่ที่ศาลเจ้ากันด้วยรึไง’

เสียงที่ติดหอบนิดๆ แทรกประโยคคำ�ร�มด่�ทอของมิกิม�โกะ จน

มันต้องตวัดหัวพร้อมหูสองข้�งที่ตั้งชันลงไปมองเด็กส�วในเครื่องแบบ

นักเรียนมัธยมต้น ซึ่งเธอก็ปร�ยต�สีนำ้�เงินแปลกประหล�ดไปสบต�มัน

อย่�งเหยียดหยันไม่แพ้กัน พร้อมว่� 
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‘มันก็แค่สถานที่ที่มโนให้พวกสัตว์หน้าขนอย่างพวกแกเฝ้าเท่านั้น 

ดังนั้นเชิญไล่งับหางตัวเองไปจนกว่าซากไม้พวกนี้มันจะพังเถอะ ไอ้หมา 

หน้าโง่’

เทวทูตทั้งสองลู่ใบหูกว้�งไปด้�นหลัง และต่�งเงียบกริบ จ้องมอง

เลนยะครู่หนึ่ง ก่อนจะเริ่มกระซิบกระซ�บขึ้นใหม่ด้วยเสียงเล็กเสียงน้อย 

แต่ไม่แสดงท่�ท�งคุกค�มใส่วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มแล้ว

‘ปากดี มันกล้าปากดี ทั้งที่ใช้พลังของเทพเจ้าชำาระล้างคำาสาป

โสโครก ฮิดาริมารุ’

‘ปากดี ปากดี คำาสาปโสโครก คำาสาปโสโครก มิกิมาโกะ’

เลนยะหัวเร�ะหึในลำ�คอทันใดกับคำ�เสียดสี แดกดัน จนจิ้งจอก 

ทัง้สองต้องหยดุนิง่อกีครัง้ และปล่อยช่องว่�งให้ท�ย�ทโซเคนโยทีพ่วกมนั

ประณ�มไว้เอ่ยขึ้นต่อได้ว่� 

‘พลังเทพเจ้ากับผีน่ะสิ ทุกอย่างที่มันศักด์ิสิทธ์ิขึ้นมาได้ก็เพราะ

ความศรัทธาและความเชื่อของคน แม้แต่เทพของพวกแกเองก็เถอะ ถ้า

ถูกคนลืม เสื่อมศรัทธา ก็เป็นแค่อากาศธาตุไร้ค่าเหมือนกัน’

‘นังเดก็อสรูชัน้ตำา่!’ จ้ิงจอกสทีองทีเ่คยทำ�แค่พดูยำ�้ต่อประโยคของ

คู่หูคำ�ร�มก้อง พร้อมพุ่งตัวห�เลนยะ อ้�ป�กย�วๆ กว้�งจนข�กรรไกร

ผิดรูป และฉีกลึกจนทั้งป�กใหญ่โตขน�ดกินเด็กส�ววัยสิบส�มเข้�ไปได้

ในทีเดียว

โยชฮิ�ระลอยม�กนัร่�งเลนยะรวดเร็ว พร้อมกบัทีเ่ลนยะคว้�หมบั

ที่กระเป๋�เป้ข้�งตัว ทว่�...

‘อย่าฮิดาริมารุ!’

เสยีงปร�มลัน่ครัง้นีม้�จ�กเจ้�จิง้จอกข�ว ส่งผลให้ร่�งสทีองทีแ่ทบ

เปลีย่นรปูเป็นตวัอะไรสกัอย่�งที่ไม่ใช่จิง้จอกอกีต่อไปหยดุชะงกั และเปิด

โอก�สให้มิกิม�โกะเอ่ยขึ้นใหม่อย่�งใจเย็นว่� 

‘อย่าทำาอะไรมันฮิดาริมารุ ถ้าทำาอะไรมัน จะผิดกฎ แล้วจะถูก

เนรเทศเป็นปีศาจชั้นตำ่า...ถึงยังไงมันก็อยู่ในกายเนื้อของมนุษย์ เทวทูต
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ทำาร้ายมนุษย์ไม่ได้’

ฮดิ�รมิ�รตุ้องค่อยๆ หบุป�กทีเ่ตม็ไปด้วยคมเขีย้วลงกบัข้อเทจ็จรงิ

ครัง้น้ี และไม่น�นป�กกว้�งๆ ผดิรูปนัน่กก็ลบัม�เป็นปกต ิเปลีย่นมนักลบั

ม�อยู่ในร่�งจิ้งจอกสีทองแสนสวยเช่นเดิม ก่อนกระโจนไปวนรอบมิกิ- 

ม�โกะใหม่ ซึ่งมิกิม�โกะก็ยังคงกล่�วขึ้นเนิบช้� พล�งปร�ยต�ตำ่�อย่�ง

ดูถูกม�ยังเลนยะ

‘ปล่อยมนัพดูไปฮดิารมิาร ุเพราะเมือ่ไรทีน่งัเดก็อสรูนีต่าย รบัรอง

ว่าวิญญาณของมันจะถูกลากลงก้นอเวจี ลึกยิ่งกว่านรกขุมไหน ท่าน 

อิซานามิ3 ก็จะไม่รับมัน เทพเจ้าทุกองค์ต่างรังเกียจทายาทอสูร ไม่มีใคร

ช่วยเหลอืหรอก ต้องกลบัไปยงัทีท่ีพ่วกมนัตะกายขึน้มา และพวกมนักต้็อง

จบสิ้นด้วยพลังของตัวเอง ถูกมือขวาของตัวเองกลืนกิน เหมือนที่พวกมัน

เคยกลืนกินเลือดเนื้อเชื้อไขของตนมาแล้ว...ใช่ไหมล่ะ นังเด็กอสูร’

เลนยะไม่ได้โต้ตอบประโยคร้�ยก�จอีก เมื่อดูท่�แล้วเจ้�เทวทูต

จิ้งจอกนี่ก็ไม่ได้คิดสนคำ�เธอ ขณะปล่อยให้พวกมันพล่�มคว�มเกลียดชัง

ของเทพเจ้�ทีมี่ต่อเหล่�โซเคนโยไป และใช้เวล�กว่�ส�มชัว่โมงในก�รหยดุ

คำ�ส�ปที่แขนไม่ให้ล�มไปม�กกว่�ที่เป็นอยู่ แต่คำ�ส�ปของเธอยังต้อง

ชำ�ระล้�งอีกหล�ยครั้ง ซำ้�ยังต้องใช้อ�คมม�แก้อีกท�งด้วยถึงจะหยุดมัน

ได้ชะงัด 

ทว่�เพร�ะเธออยู่ในเมอืงอย่�งโตเกยีว จึงมศี�ลเจ้�เลก็ๆ ที่ไม่ค่อย

มีผู้คน และพอจะเข้�ม�ได้โดยไม่มีใครเห็นในตอนกล�งคืนไม่กี่ที่ ดังนั้น

เธอจงึต้องแบกหน้�และแขนซ้�ยม�ล�้งที่บ่อนำ้�ในศ�ลเจ�้เดิมอย่�งเลี่ยง

ไม่ได้ ทำ�ให้ต้องทนเจ้�เทวทตูเฝ้�ประตทูัง้สองแดกดนั ถ�กถ�ง ส�ปแช่ง

ตระกูลของเธอ และสรรเสริญเทพของพวกมันอยู่แบบนั้นร่วมอ�ทิตย์ 

3 อิซ�น�มิ เทพธิด�แห่งนรก อ�ศัยอยู่ในโยมิหรือปรโลกต�มคว�มเชื่อของศ�สน� 

ชินโต และเป็นหนึ่งในปฐมเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ ่น และผู้ให้กำ�เนิดเทพต่�งๆ 

ม�กม�ยในญี่ปุ่น เป็นเทพม�รดรแห่งแดนอ�ทิตย์อุทัย
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ซึ่งก�รถูกตัดสินด้วยคว�มดีที่คิดเอ�เองด้�นเดียวพวกนั้นมันน่�

หงุดหงิดไม่น้อยเลยละ ถ้�เทพเจ้�เป็นอย่�งที่พวกมันพล่�มพรรณน�ม�

จริง เธอคงเป็นศัตรูกับทั้งนรกและสวรรค์แน่ๆ

และถ้�เจ้�ลูกหม�เป็นแบบนั้นด้วยอีกคน... 

ครืด!

ประตหู้องเรียนเปิดออกพร้อมก�รปร�กฏตวัของอเิคดะ ม�โคโตะ 

และเสียงกรี๊ดของเด็กส�วทั้งชั้นก็เรียกให้เลนยะกลับม�สู่ห้องเรียนใน

ปัจจุบันได้ในวิน�ทีนั้น

“รุ่นพี่มีอะไรเหรอคะ”

“ม�ห�ใครคะ”

“รู้จักใครในห้องพวกเร�เหรอคะ” 

เหล่�เด็กส�วกรี๊ดกร๊�ดถ�มเด็กหนุ่มผมสีนำ้�ต�ลเข้มอย่�งกระตือ 

รือร้น ก่อนคำ�ถ�มอื่นๆ จะต�มม� จนเข�ตอบไม่ถูกแถมโดนรุมจนเกือบ

ต้องถอยหลังออกไป ซึ่งทำ�ให้เด็กหนุ่มต้องรีบถ�มเสียงดังจนเกือบเป็น

ตะโกนว่�

“อะ...เอ่อ ขอโทษนะครับ ในห้องนีม้ีใครชือ่โซเคนโย เลนยะรเึปล่�”

เลนยะตวดัหน้�ไปยงัม�โคโตะทีห่น้�ประตหู้องเรยีนทนัท ีก่อนลกุ

ขึ้นยืน แล้วตอบกลับ “ฉันเอง”

ทนัททีีรุ่่นพีห่นุม่พนิจิมองเธอผ่�นกลุม่เดก็ส�วม�กม�ย และมัน่ใจ

ว่�ใครคอืโซเคนโย เลนยะ ทีถ่กูไหว้ว�นม�ให้ต�มตวั หมอผสี�วกเ็หน็เข�

หน้�ซีดข�วลง แสดงคว�มกลัวระคนขย�ดให้เธอชัดเจน 

ก็นะ เหตุก�รณ์ที่เธอทำ�ลูกบอลเข�แตกค�มือ แล้วทิ้งคำ�พูด 

โหดร้�ยแห้งแล้ง พร้อมส�ยต�หม�ยหัวไว้คงลบออกจ�กหัวเข�ไม่ได้

ง่�ยๆ...และเธอก็ชอบที่จะให้มันยังคงอยู่ในหัวรุ่นพี่หนุ่มแบบนั้นต่อไป 

กลัวน่ะถูกแล้ว...เพร�ะนั่นคือสิ่งที่คนทั่วไปทำ�กับตระกูลของเธอ

เสมอม�...กลัว...
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แต่แค่เหน็ว่�เป็นใครทีม่�ต�มเธอถงึห้อง โดยเฉพ�ะ ‘สญัลกัษณ์’ 

เป็นเด็กหนุ่มอิเคดะ ตระกูลผู้ดูแลป่�กักปีศ�จ มันก็เหมือนคำ�บอกใบ้ 

จ�ก ผอ.โยโคแล้วว่� ถึงเวล�ที่เธอต้องทำ�หน้�ที่จริงๆ ในโรงเรียนนี้... 

อีกครั้ง

สายลมหอบพัดจนเกิดเสียงเซ็งแซ่ของใบไม้ที่เสียดสีกัน พร้อม

เมฆบนท้องฟ้�เหนือล�นโล่งกว้�งกล�งผืนป่�แห่งปีศ�จเร่ิมเปลี่ยนเป็น 

สีเท�อึมครึม และก่อรูปหมุนวนผิดธรรมช�ติเหมือนเกิดวังนำ้�วนบน 

ม่�นเมฆ

ร่�งสีข�วสูงไม่ถึงฟุตที่มีเสียงกระทบเหมือนกำ�ลังเล่นเคนด�มะ

ย�มกระโดดไปม�ระหว่�งกิ่งไม้สูง ม�หยุดยืนมองอ�เพศเหนือผืนป่�บน

ยอดไม้ใกล้ๆ ล�นดิน 

เจ้�โคด�มะสัน่หวักลมๆ ทีม่รูีส�มรไูม่หยดุจนส่งเสยีงกริก๊ๆ ไปทัว่

บริเวณเหมือนกำ�ลังแสดงคว�มตื่นตัวกับบ�งอย่�งที่กำ�ลังจะเกิด 

และท่�มกล�งส�ยลมทีพ่ดัรนุแรงจนต้นไม้เอยีงไหวไปทัง้ป่� เสยีง

ฟ้�คำ�ร�มกก้็องออกม�กล�งวงัวนของก้อนเมฆสทีะมนึ และอยู่ๆ  ร่�งสขี�ว

เล็กๆ นับร้อยตัวก็ค่อยๆ ผุดแทรก หรือร่วงหล่นจ�กยอดไม้รอบๆ จน

คล้�ยตุ๊กต�หิมะตัวอ้วนกลมตกลงม�

ซึ่งทันทีที่พวกมันถึงพื้น ต่�งก็พ�กันลุกยืน เดินขึ้นต้นไม้ใกล้ตัว

พร้อมส่งเสียงกระทบของไม้แข่งกัน ก่อนไปรวมตัวบนยอดไม้สูงรอบๆ 

บริเวณล�นโล่ง จับจ้องไปยังผนึกนิทร�อสูร เมื่อแสงสว่�งของอ�คมที่

ครอบผนึกไว้เริ่มวูบไหวติดๆ ดับๆ 

นัน่เป็นสญัญ�ณทีบ่อกว่�อ�คมผนกึนทิร�อสรูเกดิรอยรัว่กว้�งขึน้ 

ซึ่งชัดเจนว่�จะมีปีศ�จหลุดลอดออกม�อีกในไม่ช้�

ส�ยลมกระโชกแรงขึน้เร่ือยๆ และดดุนั ร�วกบัจะพลกิหน้�ดนิและ

พัดเหล่�พฤกษ�ทั่วป่�ให้ปลิว เหล่�โคด�มะนับร้อยต่�งตัวไหววูบพร้อม

ต้นไม้ทีเ่อนเอยีงต�มกระแสลมบ้�คลัง่ ก่อนส�ยลมรนุแรงจะพ�กนัพดัไป
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รวมเป็นพ�ยุใหญ่ยักษ์กล�งล�นดิน

และไม่น�นส�ยฟ้�ฟ�ดก็ผ่�กล�งนภ�จ�กวงเมฆสีเท�เข้มแปลก

ประหล�ด พร้อมเสียงดังกัมปน�ทสนั่นเลือนลั่นร�วกับเสียงกรีดร้อง

โหยหวน จนผืนดินในป่�สะเทือนต�มลำ�แสงจ้�จ�กฟ�กฟ้� 

อ�เพศทั้งสองเกิดไล่เลี่ยกัน และไม่น�นเมื่อมันจ�งห�ย ร่�งสอง

ร่�งก็ปร�กฏอยู่กล�งจุดที่เคยเกิดส�ยฟ้�และว�ยุแทน...ร�วกับกำ�เนิดม�

จ�กพวกมัน

ร่�งแรกเป็นหญิงส�วนัยน์ต�สีทองเย้�ยวนมีเสน่ห์ และมีเส้นผม 

สเีท�ทีป่ล่อยย�วสย�ยจนเกอืบระพืน้ อยู่ในชดุกโิมโนสแีดงสด ดเูร่�ร้อน 

เปิดโชว์คอระหงลึกไปจนถึงเนินอกข�วเนียนผุดผ่อง ตัดกับสีผ้�ที่เหมือน

หยดเลอืด บนต้นคอผกูโบสเีดยีวกบักโิมโนขบัผวิสีไข่ปอกให้โดดเด่นยิง่ขึน้ 

ช่วงล่�งกิโมโนที่ล�กย�วบนพื้นแหวกโชว์ข�เรียวสวยข้�งหนึ่งอย่�งจงใจ 

ถ้�ดูเผินๆ เธอไม่มีอะไรที่ต่�งจ�กมนุษย์ธรรมด�เลย เว้นเพียงหู

สองข้�งที่เรียวแหลมผิดแปลกไป

ซึ่งเมื่อเธอได้ก้มมองร่�งก�ยตน และแน่ใจว่�มันครบสมบูรณ์ 

พร้อมรบัรูว่้�ตวัเองกลบัม�เหยยีบบนแผ่นดนิจริงๆ อกีครัง้ เธอกเ็ริม่หมนุ

มองรอบตัว สำ�รวจสถ�นที่ที่ตนอยู่ ซึ่งใช้เวล�เพียงไม่น�น ร่�งระหงก็

เข้�ใจในสถ�นก�รณ์ปัจจุบันได้ พล�งว่�เง้�งอนอย่�งมีจริตขึ้นว่�

“แย่จริงเชียว ผนึกของท่�นกินเท็นชิของข้�ถูกปลดออกแล้วหรือ

นี่”

“น�ยท่�นไม่ใช่ของเจ้�หรือของใครทั้งนั้น”

อกีเสยีงแย้งปีศ�จส�วฉบัไว จนหล่อนต้องเหลอืบต�ไปมองท่�ท�ง

เพื่อนปีศ�จที่ตื่นขึ้นพร้อมกันอย่�งขบขัน 

ผู้ที่ออกม�จ�กอสุนีบ�ต คือปีศ�จหนุ่มในชุดนักรบท่ีประดับหัว

กะโหลกมนุษย์บนไหล่สองข้�งดูน่�ขนลุก ใบหน้�บึ้งตึงดุร้�ยและมีรอย

แผลใหญ่เป็นท�งย�วตั้งแต่หน้�ผ�ก ผ่�นดวงต�สีฟ้�ขุ่นเย็นเยียบจนถึง

ซีกหน้�ด้�นขว� เส้นผมสีเพลิงถูกมัดรวบเป็นห�งม้�ย�วถึงกล�งหลัง
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ท่�ท�งเข�ดสูขุมุแขง็กร้�ว ดรุ้�ยเยน็ช� และห่�งเหนิ ผดิกบัปีศ�จ

ส�วโดยสิ้นเชิง

“แหม ข้�ก็พูดเล่นไปเรื่อย แต่ที่เจ้�หม�ยถึงว่�ท่�นกินเท็นชิไม่ใช่

ของใคร คงหม�ยถงึยยัท่�นหญิงซ�ยยูะนัน่ด้วยสนิะ” ปีศ�จส�วพดูอย่�ง

ชอบอกชอบใจและหัวเร�ะในลำ�คอแสดงคว�มสะใจ

แต่สหีน้�ของปีศ�จตวัข้�งๆ กลบัยงับึง้ตงึเหมอืนเดมิ ไม่มปีฏกิริยิ�

โต้ตอบใดๆ นอกจ�กก�รเตือนเฉียบเย็นไร้รอยอ�รมณ์

“แล้วก็ไม่ใช่ของเจ้�ด้วย ‘ชินแอน’ ”

“ฮึ หัดมีอ�รมณ์ขันเสียบ้�ง ‘โทชินโอ’ ถึงแม้ข้�จะคิดเกินเลยไป

บ้�งแต่ข้�กย็งัซือ่สตัย์เสมอ ไม่ต้องห่วง” ใบหน้�สวยยิม้กริม่ให้เพือ่นปีศ�จ 

ห�กแต่เข�กลบัมองเธอด้วยห�งต� ก่อนค่อยๆ ย่อก�ยลงไปนัง่คกุเข่�ข้�ง

หนึ่ง ใช้สองนิ้วสัมผัสผิวดิน ไม่น�นก็รับรู้ได้ถึงบ�งอย่�งที่ยังค้�งค�บน

ล�นโล่งที่เคยเป็นภูเข�ใหญ่

“พลงัของท่�นกนิเทน็ชอ่ิอนลงจนน่�สงสยั” โทชนิโอกล่�ว ดวงต�

สีฟ้�ขุ่นฉ�ยแววไม่สบอ�รมณ์ 

แต่ปีศ�จส�วกลับเบิกนัยน์ต�กว้�งอย่�งตื่นเต้น มุมป�กยกสูงขึ้น

โดยไม่อ�จห้�ม

“งั้นท่�นกินเท็นชิของข้�ก็อยู่ในร่�งนั้นน่ะสิ!” เธอร้องขึ้นด้วย

ประก�ยต�ว�ววับ พล�งว่�ต่อ ใบหน้�เคลิบเคลิ้ม “ง้ันสงสัยข้�ต้องห�

ท่�นให้เจอไวๆ ซะแล้ว ไม่ง่�ยเลยที่จะได้เห็นท่�นอยู่ในร่�งน่�รักนั่น”

“น่�รำ�ค�ญ คิดว่�เป็นเรื่องดีรึไงที่ท่�นอำ�น�จลดลง” โทชินโอว่�

เสียงห้วนอย่�งดุดัน แข็งกระด้�ง จนปีศ�จส�วต้องหยุดแสดงท่�ท�ง

ลงิโลด และเปลีย่นเป็นส่งรอยยิม้ยัว่สว�ทให้ร่�งสงูใหญ่ แม้เข�จะไม่สนใจ

เลยกต็�ม ซำ�้ยงัก้มไปหร่ีต�มองพืน้ใต้ร่�งเพือ่ห�ร่องรอยสำ�คญัในก�รไป

ให้ถึงน�ยเหนือหัวของตน

ทว่�ร่องรอยที่ควรมีแค่สัมผัสจ�กเจ้�แห่งปีศ�จ กลับมีบ�งอย่�ง

ปะปนม�จนเข�ต้องว่�ขึ้นใหม่
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“มันมีกลิ่นอย่�งอื่นปนม�ด้วย”

ชินแอนขมวดคิ้วขึ้นนิดกับคำ�พูดของเพื่อนปีศ�จ “กลิ่นอะไรของ

เจ้�กัน”

นัยน์ต�สีฟ้�ขุ่นยิ่งดูมัวข�วจนแทบเหมือนหมอกควัน ขณะกล่�ว

เนิบน�บ

“กลิ่นน่�ขยะแขยง อย่�งเช่น...พวกโซเคนโย”



31
มากุระ งาเอชิ

“ฉันไม่รับงานนี้”

คำ�ปฏิเสธชัดเจนในห้องพักผู้อำ�นวยก�รที่ดูสบ�ยต�พร้อมด้วย

เครือ่งร่อนหล�ยสบิเครือ่งเป็นพย�นรบัรูน้ัน้ ทำ�ให้ช�ยแก่ร่�งอ้วนทีน่ัง่อยู่

บนโซฟ�เลิกคิ้วขึ้นทันใด

“ทำ�ไมล่ะโซเคนโยคุง ปกติเธอไม่เคยปฏิเสธนี่” เข�เขยิบก�ย

เข้�ห�คนที่นั่งอยู่อีกฝั่งม�กขึ้นอย่�งต้องก�รคำ�ตอบ

ซึง่เดก็ส�วเรือนผมสนีำ�้ต�ลเพยีงทิง้ตวักบัเบ�ะนุม่พล�งตอบสหีน้�

เฉยช� 

“ทุกอย่�งมีครั้งแรกเสมอ”

“โซเคนโยคงุ” ผอ.โยโคเน้นเสยีงจรงิจัง ทว่�กย็งัมรีอยนุม่นวลเพือ่

เตือนก�รตอบไม่ตรงคำ�ถ�มของเธอ

และน่ันทำ�ให้เลนยะเบอืนดวงต�สนีำ�้เงนิหลงักรอบแว่นไปด้�นหนึง่ 

เลี่ยงก�รสบต�อีกฝ่�ย ก่อนเอ่ยขึ้นเรียบไม่มีคว�มกระตือรือร้นใดๆ

“ไม่รบักคื็อไม่รบั เคยบอกแล้วว่�ง�นบ�งง�นต้องพจิ�รณ�ด้วยว่�

อย�กทำ�หรือไม่อย�กทำ�”
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“เร�ยังไม่แน่ใจด้วยซำ้�ว่�มันเป็นอะไรกันแน่นะ...ตึกเก่�ถูกท้ิงม�

น�นแล้ว คงมีพวกดวงวิญญ�ณ จิตมุ่งร้�ย หรืออะไรก็แล้วแต่ที่สะสมจน

ทำ�ให้เกิดปัญห�แบบ...”

“ฉันพูดคำ�ไหนคำ�นั้น”

เลนยะดักคอเจ้�ของโรงเรียนเอกชนโยโคเด็ดข�ดจนเข�ชะงักไป

ชัว่ครู ่ไม่น�นกท็อดถอนใจย�ว หนกัใจกบัหมอผปีระจำ�โรงเรยีนทีเ่กดิดือ้ 

ไม่ยอมรับง�นเสียเฉยๆ

“ฉนักไ็ม่รู้ว่�เธอมปัีญห�อะไรหรอกนะ” ช�ยแก่เปรยเสยีงอ่อนลง 

“แต่มีเด็กนักเรียนของฉันคนหนึ่งถูกเล่นง�นและตอนนี้ยังไม่ฟื้นอยู่ใน 

โรงพย�บ�ล”

“แล้วเด็กนั่นไปทำ�อะไรในตึกเรียนเก่�ที่เลิกใช้เป็นสิบย่ีสิบปีแล้ว 

นอกจ�กห�เรื่องเล่นพิเรนทร์ล่ะ...สมควรโดนแล้วถ้�ห�เรื่องเอง” เธอว่�

พร้อมสะบัดมือทีหนึ่ง ปฏิเสธก�รรับรู้ปัญห�นี้

“อ�จใช่ทีพ่วกเข�เข้�ไปเพือ่ก�รเล่นสนกุ และควรมบีทลงโทษ แต่

มันก็ควรเป็นบทลงโทษที่นักเรียนทั่วไปควรได้รับ พักก�รเรียน เก็บขยะ

หลังเลิกเรียน หรือช่วยกิจกรรมชมรมที่สม�ชิกข�ด ไม่ใช่ก�รหลับและ 

ไม่ตืน่ขึน้ม�อกีเลย” คนเป็นผูอ้ำ�นวยก�รพย�ย�มเน้นยำ�้ถงึใจคว�มสำ�คญั

ของเรื่องนี้ ก่อนสูดห�ยใจลึกเพื่อว่�ขึ้นใหม่ช้�ๆ

“ขอร้องโซเคนโยคุง ฉันไม่อย�กให้เรื่องแบบครั้งที่แล้วเกิดขึ้นอีก 

...ถึงครั้งนี้จะไม่ร้�ยแรงเท่�และฉันขออย่�ให้มันร้�ยแรงเท่�นั้นอีก แต ่

ช่วงหลังๆ ม�นี้อะไรหล�ยๆ อย่�งในโรงเรียนมันแย่ลง ไม่ใช่แค่ก�รถูก

หลอกหรือเจ็บตัวเล็กๆ น้อยๆ อีกแล้ว แต่เป็นเรื่องที่อันตร�ยถึงชีวิต...

เด็กๆ ของฉันกำ�ลังตกอยู่ในอันตร�ย โซเคนโยคุง”

เลนยะค่อยๆ กลอกดวงต�กลับไปมองเจ้�ของโรงเรียนแล้วต้อง

พบกับสีหน้�ที่ค�ดไว้ไม่ผิด...กังวล กลัดกลุ้ม และอ้อนวอน

“ลองจ้�งไอ้ท่�ม�กดูสิ มันก็เป็นโซเคนโยเหมือนกัน คงยินดีช่วย 

แต่แนะนำ�ว่�อย่�เล่�ร�ยละเอียดแบบนี้หรือไม่ก็โกหกซะ ไม่งั้นมันก็อ�จ
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ไม่รับเหมือนกัน” เธอเสนอคว�มคิดแบบตัดปัญห�แค่นั้น ก่อนลุกขึ้น

เตรยีมเดนิออกไปอย่�งไม่คดิไยด ีแต่ก่อนเดก็ส�วจะได้ก้�วไปผลกัประตู

ไม้บ�นใหญ่ เสียงจ�ก ผอ.โยโคก็ดังไล่หลังขึ้นอีก

“เพร�ะกลัวว่�อ�จเป็น ‘ม�กุระ ง�เอชิ’ สินะ”

ดวงต�สีนำ้�เงินหมุนไปปร�ยมองช�ยชร�ช้�ๆ แล้วเว้นช่องว่�ง 

ชั่วอึดใจจนบรรย�ก�ศสบ�ยๆ ในห้องพักผู้อำ�นวยก�รหนักอ้ึง ก่อนเธอ

จะถ�มขึ้นใหม่ เสียงนิ่งเรียบจนจับอ�รมณ์ไม่ได้

“อย�กจะพูดอะไร”

ครั้งนี้ ผอ.โยโคยิ้มน้อยๆ ที่มุมป�กพร้อมยกช�ขึ้นม�จิบ กลับม�

มีท่�ท�งเป็นต่อและใจเย็นผิดกับเมื่อครู่

“ทั้งเธอทั้งซ�น�ดะต่�งก็มีอดีตที่เจ็บปวด ก�รท่ีจะเจอกับปีศ�จ

ประเภทนั้น...กลัวว่�จิตใจจะเข้มแข็งไม่พอใช่ไหม”

หมอผีส�วหรี่ต�มองคนที่ปร�ม�สเธออยู่เสี้ยววิน�ที แต่แทนที่จะ

รูส้กึเป็นเดอืดเป็นร้อน เธอกลบัหวัเร�ะในลำ�คออย่�งเยอืกเยน็และส่�ยหวั

อย่�งชินช�

“นั่นเป็นมุกหลอกล่อที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหม ไอ้ก�รพย�ย�มพูดย่ัวยุ

อ�รมณ์เนีย่ เพร�ะมนัโคตรเก่�เลย ฉนัใช้มกุนีม้�ตัง้แต่ห้�ขวบ” เธอถ�ม

อย่�งดูถูก “ฉันยอมรับว่�ตัวเองค่อนข้�งใจร้อนและไม่ชอบให้ใครม� 

สบประม�ท แต่ฉันก็ยังโง่ไม่พอที่จะโดนแหย่นิดหน่อยแล้ววิ่งแจ้นไปฝัง 

ตัวเองทั้งเป็นหรอกนะ...ไม่รับก็คือไม่รับ ยื่นคำ�ข�ดเลย”

ใบหน้�อ้วนกลมเลกิคิว้ขึน้สงูกบัก�รโต้ตอบจ�กเลนยะ ก่อนอทุ�น

แปลกใจด้วยเสียงกลั้วหัวเร�ะอ�รมณ์ดี

“โอ้! มุกเก่�แล้วเหรอเนี่ย”

เข�ว�งถ้วยช�ลงและกลับม�จัดท่�ท�งสบ�ยๆ ของตนให้เป็นนั่ง

ไขว่ห้�งหลงัตรง ดเูป็นจรงิเป็นจังแต่กลบัเหมอืนเดก็เลก็ๆ ทีก่ำ�ลงัล้อเลยีน

ท่�ท�งของผู้ใหญ่ม�กกว่� และว่�ขึ้นใหม่ด้วยรอยยิ้มบ�งๆ ว่�

“งั้นเอ�เป็นมุกว่�ในอ�ค�รเรียนเก่�อ�จมี ‘คัมภีร์อะไคอิโตะ’ ท่ี
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ห�ได้ย�กอยู่ เธอน่�จะลองไปห�ดูนะ”

คร�วนีเ้ลนยะตวดัหน้�หนัมองผูว่้�จ้�งของตนทนัใดกบัคำ�ว่�คมัภร์ี

อะไคอิโตะ ที่สะดุดหูเข้�เต็มๆ กระนั้นก็ยังแค่เกริ่นหยั่งเชิง

“แล้วไอ้คัมภีร์บ้�บอมันม�เกี่ยวอะไรกับฉัน”

ช�ยชร�ยิ้มกว้�งขึ้น บนใบหน้�ที่ควรดูใจดีเสมอเวล�นี้กลับมีแวว

เจ้�เล่ห์เล็กๆ แฝงอยู่

“เหน็เมือ่สองเดอืนก่อนเธอไปป่�กกัปีศ�จแล้วทำ�คมัภร์ีอะไคอโิตะ

ห�ย เลยได้ของดีม�กๆ กลับม�ไว้ดูเล่นที่บ้�น แต่ช่�งเถอะ ถ้�เป็นของ

ที่ช่วยให้เจริญหูเจริญต� ไม่อย�กให้ใครหรือส่งคืน ฉันก็ไม่ว่� เป็นฉัน 

ถ้�ได้ของดีขน�ดนั้นม�ไว้กับตัวละก็ คัมภีร์ก็คัมภีร์สิ กล�ยเป็นแค่ขยะ 

นั่นแหละ”

“ไอ้ของดมี�กๆ น่�เกบ็ไว้เจริญหเูจริญต�ทีว่่�มนัอะไร ไปรูม้�จ�ก

ไหน!” หมอผทีีค่ดิว่�จะเกบ็อ�รมณ์ห�ท�งต่อรองอย่�งนิง่สงบถงึกบัหลดุ

คำ�ร�มถ�ม เมื่อเจอคำ�พูดยั่วยุน่�ละอ�ยนั่น

ไม่คิดว่�ต�แก่ตรงหน้�จะรู้เรื่องสุนัขป่�หนุ่มได้ แถมดูท่�แล้วเข�

น่�จะเคยเห็นหน้�ไอ้ลูกหม�ของเธอแล้วซะด้วย  ไม่งั้นไม่มีท�งออกป�ก

ได้ขน�ดนี้แน่

แต่ปัญห�คือช�ยแก่ตัวแสบไปรู้ม�จ�กไหน!

เจ้�ท�โร่ เจ้�โยชิฮ�ระ ไอ้ท่�ม�ก หรือยัยผีท่�นหญิงน�ซีนั่น!...แต่

จะให้คิด ทั้งท�โร่และโยชิฮ�ระคงไม่มีท�งปูดคว�มลับนี้ของเธอ ถ้�เป็น

ไอ้ท่�ม�กกับยัยฮิตเลอร์นั่นก็ไม่แน่ แต่ไปบอกเมื่อไร เพื่ออะไรล่ะ!

เลนยะยืนใช้คว�มคิดอย่�งหัวเสียไปครู่ใหญ่ ซึ่งเมื่อได้สงบใจ

ทบทวนดีๆ แล้วก็พบว่� ถึงผู้ว่�จ้�งของเธอจะรู้เร่ืองสุนัขป่�หนุ่ม มันก็ 

ไม่เกี่ยวกับก�รรับง�นคร้ังนี้เลย เพร�ะเธอเชื่อว่�ไอ้คัมภีร์อะไคอิโตะท่ี 

คนตรงหน้�ยกม�สมอ้�งไม่มีท�งมีอยู่จริงในอ�ค�รเรียนเก่�นั่นแน่ๆ ซึ่ง

มันทำ�ให้เธอตัดสินใจพูดขึ้นใหม่ได้อีกครั้ง

“นั่นก็ไม่ได้เปลี่ยนก�รตัดสินใจของฉันได้หรอกนะ”
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ร่�งอ้วนยักไหล่นิดและพยักหน้�ทีหนึ่ง 

“ก็ใช่ แต่ถ้�เพิ่มเงื่อนไขอีกหน่อย เช่นว่�ฉันจะบอกโยคุงเรื่องนี้”

“ใครคือโยคงุ” เลนยะขมวดคิว้ถ�มกลบัรวดเรว็เมือ่เจอชือ่ทีฟั่งขดัหู

ขณะช�ยแก่ตอบอย่�งเป็นธรรมช�ติว่�

“อิเคดะ โยรุจิเมะ”

เรียกว่าโยคุงเนี่ยนะ เป็นเด็กประถมรึไง...เลนยะทำ�หน้�เหยเมื่อ 

รู้ว่�โยคุงที่ว่�เป็นใคร

และนั่นเหมือนเป็นโอก�สให้ ผอ.โยโคกล่�วต่อสิ่งที่ค้�งค�ไว้

“ก็ถ้�ให้ฉันเด� ก�รที่โซเคนโยคุงไม่บอกเรื่องนี้กับใคร แสดงว่�

จงใจเก็บมันเป็นคว�มลับใช่ไหมล่ะ ฉันก็เลยสงสัยว่�ถ้�ฉันจะเอ�เร่ืองนี้

ไปบอกโยคงุละก ็มนัจะเป็นยงัไงกนันะ” เหมอืนพดูกบัตวัเอง แต่กลบัเว้น

คำ� ปร�ยต�มองอีกฝ่�ยแล้วถ�มด้วยรอยยิ้มขำ�ๆ คล้�ยไม่จริงจัง “เธอ

คิดว่�โยคุงจะขอทบทวนเรื่องค่�จ้�งที่เคยจ่�ยเธอไปเป็นล้�นใหม่อีกรอบ

ไหม เพร�ะเธอทำ�ง�นไม่เสร็จดี มันก็เท่�กับโกงค่�จ้�งโยคุง แถมยังเอ�

ของสำ�คัญม�กๆ ไปจ�กป่�กักปีศ�จด้วย”

ตาแก่มากเล่ห์...เธอคงไม่คิดกับใครแบบนี้ง่�ยๆ เพร�ะส่วนใหญ่

คนที่เล่นสกปรกมักจะเป็นเธอเสียเอง แต่สำ�หรับโยโค มิโนะคนนี้แล้ว 

เธอคงต้องยอมรบัอย่�งเลีย่งไม่ได้ เพร�ะเหน็หน้�ต�ใจด ีนสิยัเหมอืนเดก็

คล้�ยคนเรื่อยเปื่อย แต่เข�กลับฉล�ดหลักแหลม และมีเล่ห์เหลี่ยม

แพรวพร�วอย่�งน่�กลัว

ซึ่งแน่นอนว่�รับมือย�กกว่�โยรุจิเมะหล�ยเท่� ซำ้�เข�ยังเป็นหนึ่ง

ในคนทีม่อีทิธพิลม�กทีส่ดุในแวดวงก�รศกึษ� เส้นส�ยม�กม�ยหล�ยด้�น 

อ�จเรยีกได้ว่�เป็นหนึง่ในคนทีม่อีำ�น�จเบือ้งหลงัของญีปุ่น่เลยกว่็�ได้ นัน่

ทำ�ให้คิดได้ว่�คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีหูต�สับปะรด รู้เรื่องต่�งๆ ได้

ง่�ยด�ย...แม้แต่เรื่องของเธอ

ถ้�ให้มองต�มหลัก เข�กล้�จ้�งคนอย่�งเธอไว้ใช้ง�น มันก็ไม่

แปลกทีจ่ะต้องมวีธิรีบัมอืกบัคนอย่�งเธอไว้เช่นกนั...และใช่ ครัง้นีเ้ข�ต้อน
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เธอจนมุมได้จริงๆ เสียด้วย

“ไปห�คนเพิม่ให้ฉนัอกีคน ง�นนีฉ้นัต้องใช้เหยือ่ม�กกว่�หนึง่ แล้ว

กเ็พิม่สองเท่�...ค่�จ้�งสองเท่�เลย ไม่รวมค่�อปุกรณ์สำ�หรบัง�นนี ้เพร�ะ

ครั้งนี้ลุงต้องจ่�ย” เลนยะทิ้งท้�ยแค่นั้นหลังยืนเงียบไปพักใหญ่ และก้�ว

ออกไปจ�กห้อง ไม่รอฟังก�รต่อรองหรอืเปิดโอก�สให้คนสงูวยักว่�ห�เรือ่ง

ม�ตัดเงื่อนไขเธอได้

ผอ.โยโคมองต�มเลนยะหลังได้ยินคำ�สั่ง และเพียงโคลงศีรษะ 

นิดหน่อย พล�งว่�ยิ้มๆ อย่�งไม่คิดม�ก

“โอเค”

อาคารเรียนเก่าทีอ่ยูด้่านหลงัสดุตดิกบัสวน คอืตกึแรกทีส่ร้างขึน้

เมื่อเริ่มก่อตั้งโรงเรียนโยโค มันเหมือนอนุสรณ์สำ�หรับศิษย์เก่�รุ่นก่อตั้ง 

ทว่�ก็เป็นส่วนแรกที่เริ่มเกิดปัญห�ก่อนจุดอื่น และหนักข้อขึ้นเรื่อยๆ จน

ต้องย้�ยนักเรียนปีหนึ่งทั้งหมดไปรวมกับเด็กปีสองท่ีตึกใหม่ หยุดใช้ตึก

แรกไปทั้งที่ไม่มีอะไรทรุดโทรม

ปัญห�เร่ิมขึน้จ�กเรือ่งของเดก็คนหนึง่ ทีห่�ยส�บสญูไปในอ�ค�ร

ไม่มีใครรู้ว่�เข�ห�ยไปไหน มีเพียงเรื่องเล่�ที่ว่�วันหนึ่งมีเด็ก

นักเรียนช�ยชั้นปีหนึ่ง ห้อง B ใช้เวล�หลังเลิกเรียนแข่งโกะกับเพื่อนสนิท

ในห้องเรยีนที่ไม่มีใครอยูแ่ล้ว ทว่�เพยีงเพือ่นของเข�เดนิไปชะโงกหน้�ที่

นอกห้องเพร�ะได้ยนิเสยีงเรยีกทีแ่ว่วในย�มเยน็ และหมนุหน้�กลบัม�อกี

ครั้ง นักเรียนช�ยคนนั้นก็ห�ยไปแล้ว...ภ�ยในเวล�ไม่กี่วิน�ที เพียงเพื่อน

ของเข�หมุนส�ยต�ไปท�งอื่น เข�ก็ห�ยไปจ�กตรงนั้น...ห�ยไปร�วกับ

อยู่ๆ ก็กล�ยเป็นอ�ก�ศธ�ตุ

ไม่มีใครได้พบหรือเหน็เข�อกีเลย ทิง้ไว้เพยีงกระเป๋�นกัเรยีนและ

เสื้อตัวนอกที่พ�ดไว้บนเก้�อี้

และนั่นคือก�รถูกลักซ่อนครั้งแรกในโรงเรียนโยโค

แต่ทีย่งัไม่ทบุมนัทิง้เพร�ะ ผอ.โยโคเชือ่ว่�นกัเรยีนคนนัน้ยงัอยู่ใน
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อ�ค�รเรียนแห่งนี้ และมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่ง

แน่นอนว่�ถึงมันจะฟังงี่เง่� แต่สำ�หรับเจ้�ของโรงเรียนที่สร้�ง

สถ�นศึกษ�เพื่อนักเรียนด้วยชีวิตและจิตวิญญ�ณ ก็ยังเฝ้�คอยลูกศิษย์ที่

ห�ยส�บสูญคนนั้นให้กลับม�สักวันหนึ่ง แม้มันจะเนิ่นน�นกว่�ส�มสิบปี

แล้วกต็�ม อ�ค�รเรียนนีจึ้งยงัคงอยูเ่ป็นทัง้ทีร่ะลกึให้แก่ผูท้ี่ไม่มวีนักลบัม� 

และเป็นคว�มหวังหนึ่งเดียวสำ�หรับคนที่ยังเฝ้�คอย 

แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญห�ของเธอในเวล�นี้ เจ้�เด็กที่ห�ยส�บสูญนั่นจะ

เป็นหรือต�ยอยู่ในอ�ค�รหรือไม่ ไม่ใช่ธุระกงก�รอะไรของหมอผีอย่�ง

เธอ เพร�ะแค่เห็นตัวตึกเก่�ๆ สองชั้นที่แยกเป็นเอกเทศห่�งจ�กตัว

โรงเรียนหลัก เธอก็หน้�เบ้ขย�ดมันแล้ว

“ไม่เข้�ไปงั้นเหรอ” ท�โร่สะกิดเมื่อเห็นหมอผีส�วมองนิ่งค้�งยัง

อ�ค�รเก่� และไม่มีทีท่�ว่�จะขยับไปไหนแม้แต่ก้�วเดียว

“กำ�ลังตั้งสม�ธิอยู่นี่ไง” เลนยะตอบเสียงขุ่นอย่�งไม่สบอ�รมณ์ 

พล�งสูดลมเข้�เต็มปอด และปล่อยออกย�ว เชื่องช้� หลังได้รับง�นที่ไม่

อย�กรับจ�ก ผอ.โยโค คืนนี้เธอก็รีบม�จัดก�รธุระให้เสร็จสิ้นทันที

แต่กอ็ย่�งทีบ่อก มนัเป็นง�นทีเ่ธอไม่อย�กรับแต่แรก ฉะนัน้จงึเป็น

เรื่องย�กที่เธอจะเริ่มลงมือจัดก�ร

แต่จะว่�ไปช่วงนีง้�นในโรงเรียนโยโคชกัม�ถีก่ว่�ปกต ิตัง้แต่เรือ่ง

ของก�ฝ�กยักษ�แล้ว ไม่ปล่อยให้เธอว่�งสืบเรื่องเจ้�ช�ยหนุ่มปริศน� 

อดีตแฟนของท�ค�โน่ ยูกิ ต่อเลย...

“ทำ�อะไรน่ะ”

เป็นอีกครั้งที่วิญญ�ณเด็กช�ยต้องทักด้วยสีหน้�ยุ่ง ขัดคว�มคิด 

ม�กม�ยในหวัอกีฝ่�ย เมือ่เหน็ว่�เดก็ส�วร่�งสงูลกุนัง่สลบัไปม� ขณะนบั

หนึ่งสองต�มจังหวะไปด้วยอย่�งจริงจังมุ่งมั่น

“วอร์มร่�งก�ยก่อนออกปฏิบัติง�น” เลนยะตอบชัดเจน

“นัน่เธอ...ออกกำ�ลงัก�ยเหรอ” ท�โร่สำ�ทบัด้วยสหีน้�อึง้ค้�ง มนึงง

กบัพฤตกิรรมประหล�ดของยยัหมอผตีรงหน้� แม้แต่วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่
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ยังอ้�ป�กค้�งน้อยๆ จับจ้องก�รกระทำ�ของเด็กส�วคนสำ�คัญ

ซึ่งหลังจ�กลุกนั่งอยู่อีกพักใหญ่ เลนยะก็เปลี่ยนท่�เป็นทิ้งตัว

เหยียดย�ว ควำ่�หน้�ลงพื้นหญ้� แล้วใช้แขนสองข้�งยันพื้นก่อนหันหน้�

ม�ยังพวกเข�พร้อมบอกเสียงดังด้วยสีหน้�มุ่งมั่นเกินพอดีไม่เปลี่ยน

“ต่อไปวิดพื้นเอ�! ไอ้ลูกหม�วันนี้ฉันยอมให้แกม�นั่งบนหลังเพ่ือ

ช่วยถ่วงเพิ่มนำ้�หนักเลยเอ๊�!”

“ใครเข�จะไปเอ�ด้วยกนักบัเธอเล่�” ท�โร่ประท้วงแทนสนุขัป่�หนุม่

แทบทนัท ีจะบ้�ต�ยกบัยยัเดก็ผูห้ญิงตรงหน้� สตสิตงัปลวิห�ยไปแล้วรึไง 

ง�นนี้มันย�กขน�ดนั้นเลยเหรอถึงได้ออกอ�ก�รเสียจริตขน�ดนี้!

ขณะร่�งสงูสง่�ทีถ่กูชวนเป็นเครือ่งเพิม่นำ�้หนกัถงึกบัเบอืนหน้�หนี 

ลอบถอนใจและเหมือนจะปั้นหน้�ไม่ถูก ไม่รู้ว่�ควรอ�ยแทนเธอดีไหมท่ี

กล้�บอกให้เข�ทำ�เรื่องประหล�ดแบบนั้น

“จะ...ใจเย็นๆ ขอรับท่�นเลนยะ ข้�เชื่อว่�ยังไงท่�นก็ผ่�นง�นนี้ไป

ได้แน่ๆ ขอรบั” โยชฮิ�ระรีบลอยวนรอบคนทีก่ำ�ลงัวดิพืน้อย่�งว้�วุน่ไม่แพ้

กัน พร้อมพย�ย�มให้กำ�ลังใจและควบคุมสติเธอไปด้วย

ซึ่งได้คำ�ตอบจ�กเลนยะเป็นเสียงคำ�ร�มปนหอบว่�

“รู้แล้ว...ห�!?”

ต้องร้องอุท�น เมื่ออยู่ๆ ร่�งทั้งร่�งถูกช้อนใต้แขนให้กลับม�ยืน

อย่�งง่�ยด�ย ซำ้�เจ้�ของมือแข็งแกร่งที่ดึงตัวเธอขึ้นจ�กพื้นยังก้�วนำ�ไป

ยังอ�ค�รสองชั้นตรงหน้� และเพียงหมุนเสี้ยวหน้�คมม�กล่�วนิ่งเย็น

“รีบจัดก�รซะ ข้�ไม่อย�กเสียเวล�”

ก�รเป็นฝ่�ยถูกสั่งแทนทำ�ให้เลนยะชักสีหน้�ไม่สบอ�รมณ์ใส ่

แผ่นหลังกว้�ง แต่กลับไม่คิดโวยแย้งอะไรเช่นที่ผ่�นม�...เพร�ะถ้�ยิ่งพูด 

ไอ้สิง่ทีพ่ย�ย�มปิดไว้มนัอ�จหลดุพรวดออกม�ได้ และเธอยงัไม่คดิเปลีย่น

แผนที่ตั้งใจไว้กับตัวเองตอนนี้

“เออ...งัน้เดีย๋วแกกไ็ด้รูแ้ล้วว่�อย�กเสยีเวล�หรอืไม่อย�ก” หมอผี

ส�วพมึพำ�กบัตวัเองอย่�งเจ้�เล่ห์ พล�งคว้�กระเป๋�เป้แล้วหนัม�สัง่สองผี 
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“แกสองคนรออยู่ที่นี่ เข้�ไปก็เป็นตัวถ่วงเปล่�ๆ...อีกอย่�งฉันอย�กให้ 

พวกแกอยู่เฝ้�ที่หน้�ตึกไว้”

โยชิฮ�ระกับท�โร่มองหน้�กันอย่�งงุนงงเล็กน้อยท่ีคร้ังนี้ถูกสั่งให้

คอย โดยเฉพ�ะก�รถูกสั่งให้เฝ้�อยู่หน้�ตึกเมื่อพวกเข�ไม่รู้ว่�ควรจะเฝ้�

อะไรที่นี่กันแน่

เลนยะใช้กุญแจที่ได้จาก ผอ.โยโคไขเปิดประตูอาคาร และต้อง

ใช้แรงอีกเล็กน้อยในก�รเลื่อนเปิดประตูฝืดๆ เก่�ๆ ออก ถึงเข้�ม�ใน 

ตัวตึกได้

และแค่ก้�วผ่�นประต ูเลนยะกบักนิเทน็ชกิร็บัรูถ้งึอ�ยบรรย�ก�ศ

แย่ๆ ได้ชดัเจน มันแทบไม่ต่�งจ�กก�รอยู่ในอ�ค�รเรยีนหลกัตอนกล�งคนื 

และอ�จหนกัหน่วงกว่�เมือ่ทกุอย่�งในนี้ให้คว�มรู้สกึไม่น่�ไว้ใจ ทกุเง�มดื

คล้�ยเคลื่อนไหวได้เอง ปั ่นป่วน มืดทึบ มีแต่กลิ่นอับของฝุ ่นชวน

พะอืดพะอมและให้คว�มรู้สึกอึดอัด

“งั้นแยกกันตรงนี้”

กินเท็นชิก้มไปมองเด็กส�วทันใดพร้อมขมวดคิ้วเรียวเข้ม

“แยกกนังัน้เหรอ” เสยีงทุม้ลกึยำ�้เหมอืนไม่มัน่ใจว่�คำ�พดูของเธอ

หม�ยคว�มว่�ยังไง

“ก็ฉันถนัดทำ�ง�นคนเดียว อีกอย่�งแยกกันทำ�มันเสร็จเร็วกว่� 

ตกลงแกชั้นหนึ่งส่วนฉันชั้นสอง จบแค่นั้น” เลนยะสั่งโดยไม่มองหน้� 

กนิเทน็ชแิม้แต่น้อย แล้วหมนุตวัวิง่ออกไปต�มท�งทีต่วัเองบอกทนัท ีไม่รอ

คำ�ทักท้วงใดๆ จ�กผู้ร่วมง�นอีกคน

กินเท็นชิหรี่ต�มองต�มเลนยะที่ห�ยลับไปอย่�งรวดเร็ว แล้วรู้สึก

สังหรณ์แปลกๆ กับแผ่นหลังนั่น

วันนี้เลนยะไม่เล่�ร�ยละเอียดของง�นเลยแม้แต่นิดเดียว แค่กลับ

ม�บ้�นด้วยสีหน้�เครียด คว้�กระเป๋�เป้ บอกว่�มีง�น

ซึ่งเพร�ะนิสัยของเจ้�หล่อนที่ชอบลงมือทำ�ก่อนพูดและบ�งคร้ัง 
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ไม่ยอมบอกข้อมลูอะไรเลยจนถงึเวล� เข�จงึไม่สะกดิใจสงสยั จนกระทัง่

เธอม�ออกอ�ก�รพิลึกอยู่หน้�ตึก และให้แยกกันทำ�ง�นเมื่อกี้ถึงเริ่มเกิด

ข้อกังข�

เพร�ะปกตแิทบไม่เคยทีเ่ธอออกป�กให้แยกกนั ออกจะคอยบงัคบั

ให้เข�อยู่ติดตัวเสมอ เพื่อให้ทำ�หน้�ที่เป็นโล่ให้ ซำ้�ถึงเลนยะจะป�กเสีย

พูดอะไรไม่ค่อยคิดและนิสัยแย่ในหล�ยๆ ด้�น แต่เธอไม่ใช่พวกอวดเก่ง 

อะไรที่เสี่ยงไม่คุ้มหรือดูเกินมือ เลนยะจะปฏิเสธหรือห�ตัวช่วยทันที เธอ

รับง�นโดยคิดรอบคอบเสมอ ไม่งั้นคงไม่มีง�นท่ีม�ท�งจดหม�ยและถูก

เธอโละทิ้งไม่ทำ�เกินกว่�ครึ่งแบบนั้น

ดังนั้นมันน่�สงสัยที่วันนี้เธอมีท่�ท�งกังวลกับง�นม�ก แต่กลับ

ตัดสินใจให้แยกกันไปคนละท�ง แถมด้วยท่�ท�งเร่งรีบอีก

สองผลีอยเงยีบรอเลนยะกบักนิเทน็ชอิย่างใจจดใจจ่อ โดยเฉพาะ

โยชิฮ�ระที่ดูกังวลม�กเป็นพิเศษ

“ในนั้นน่�จะมีวิญญ�ณร้�ยหรือปีศ�จยังไงเหรอครับ เลนยะถึง 

ดูแปลกๆ แบบนั้น” ท�โร่อดถ�มไม่ได้เมื่อเจอสีหน้�แย่ๆ ของวิญญ�ณ

ดวงใหญ่กว่�ข้�งตัว

วนันีเ้ข�ไม่ได้ต�มเลนยะไปห้อง ผอ.ด้วย ซึง่จรงิๆ ตัง้แต่หลงัเรือ่ง

ของยกูทิีก่ล�ยเป็นยกัษ์ เลนยะกไ็ม่ค่อยให้เข�ต�มไปฟังเรือ่งง�นของเธอ

กับช�ยแก่เจ้�ของโรงเรียน ไม่รู้ว่�เพร�ะอะไร หรือเกี่ยวกับกล่องไม ้

ใบใหญ่ที ่ผอ.โยโคเคยหยบิออกม�เมือ่วนันัน้ แล้วทำ�ให้เลนยะต้องไล่เข�

ออกม�จ�กห้องรึเปล่�ก็ไม่แน่ใจ

โยชิฮ�ระเลิกคิ้วขึ้นข้�งหนึ่งกับคำ�ถ�ม ก่อนผ่อนลมห�ยใจย�ว 

ระบ�ยคว�มอัดอั้น

“กถ้็�ให้เด�ข้�คดิว่�อ�จจะเป็น ‘ม�กรุะ ง�เอช’ิ น่ะขอรบั...อ�ก�ร

ท่�นเลนยะบอกเลยว่�ต้องใช่”

“มันคืออะไรเหรอครับ ร้�ยก�จม�กเลยเหรอ” ผีน้อยทำ�ต�โต
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“ม�กุระ ง�เอชิ หรือปีศ�จกลับหมอน เป็นแค่ปีศ�จชั้นตำ่�เก�ะกิน

กบัมนษุย์ ไม่มฤีทธิอ์ะไรม�กหรอืฆ่�ใครได้ง่�ยๆ...เพยีงแต่คว�มส�ม�รถ

ของมันอ�จจะเรียกได้ว่�ยุ่งย�กและทำ�ร้�ยจิตใจพอสมควร ท่�นเลนยะ

เลยมักเลี่ยงง�นที่มีโอก�สเป็นปีศ�จตนนี้ม�ตลอด”

“แล้วมันเป็นยังไงครับ”

“ถ้�วนัหนึง่ท่�นตืน่ขึน้ม�แล้วรู้สกึว่�ไม่คุน้เคยบ้�นทีต่วัเองอยู ่ทกุ

อย่�งรอบตวัดเูปลีย่นไปแต่อธบิ�ยไม่ถกูว่�คอือะไรทีเ่ปลีย่น และชวีติท่�น

มีแต่เรื่องแย่ๆ สิ้นหวัง นั่นแสดงว่�ท่�นถูกปีศ�จตนนี้ดึงม�อีกมิติขณะที่

กำ�ลังหลับ หรือให้อธิบ�ยก็คือก�รทำ�ให้เกิดฝันร้�ยท่ีเหมือนจริงย่ิงกว่�

จริง ถ้�โชคดีท่�นอ�จห�ท�งตื่นจ�กฝันนั่นได้ แต่ถ้�ไม่ก็อ�จถูกชักนำ�ไป

สู่มิติแห่งคว�มต�ยได้”

ท�โร่รู้สึกขนลุกนิดๆ และเผลออ้�ป�กค้�งเล็กน้อยกับสิ่งท่ีได้ยิน 

โดยเฉพ�ะเม่ือได้ยนิคำ�ว่� ‘ต�ย’ ขณะวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่กก็ล่�วต่อด้วย

สีหน้�กลัดกลุ้มยิ่งกว่�เดิมว่�

“แต่ในกรณขีองท่�นเลนยะและท่�นกนิเทน็ชนิัน้ ต่�งกม็อีดตีที่ไม่

อย�กนึกถึงอยู่ ซึ่งข้�กลัวว่�แทนที่ปีศ�จตนนี้จะทำ�ให้ไปยังอีกฝันที่สร้�ง

ให้สิน้หวงั จะเปลีย่นเป็นพ�ไปในฝันทีเ่ป็นอดตีอนัโหดร้�ย สิน้หวงัยิง่กว่�

พวกนั้นแทนน่ะสิขอรับ”

“แบบนัน้มนัอนัตร�ยสดุๆ เลยไม่ใช่เหรอครบั!” วญิญ�ณเดก็ช�ย

ร้องขึน้แทบจะทนัททีีฟั่งจบ ท่�ท�งร้อนรนกว่�วญิญ�ณข้�งตวัทีพ่อจะเด�

ทกุอย่�งได้อยูก่่อนแล้ว...กเ็ลนยะน่ะแค่พดูถงึเรือ่งอดตีนดิหน่อยยงัเลอืด

ขึ้นหน้� ดูตัวอย่�งได้จ�กตอนที่สู้กับซ�น�ดะซึ่งแทบได้ฆ่�คนต�ยจริงๆ 

ซำ้�ยังเป็นญ�ติตัวเองด้วยแล้ว ลองนึกสิว่�ห�กเธอต้องไปเจอเหตุก�รณ์

ในอดีตที่เหมือนจริงเข้�ละก็...เข�ไม่อย�กคิดเลย

ซึง่โยชฮิ�ระกท็ำ�ได้แค่ให้ข้อสนันษิฐ�นในแง่บวกแบบไม่เตม็เสยีงว่�

“ก็หวังว่�จะไม่เป็นอะไรม�ก เพร�ะยังไงท่�นกินเท็นชิก็มีกระด่ิง

นั่นอยู่...”
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“เข�เรียกว่�กระดิ่งคุ้มภัย มีอำ�น�จในก�รปกป้องคุ้มครองผู้ที่

ครอบครอง คล้�ยสัญญ�ณเตือนภัย ส�ม�รถป้องกันอ�คมทุกอย่�งใน

โลกนี้ได้ เป็นสมบัติสำ�คัญชิ้นหนึ่งของพวกองเมียวจิ”

เสียงปริศน�ที่ดังแทรกก�รสนทน�ของทั้งสองผีทำ�ให้พวกเข�รีบ

หันกลับไปยังต้นเสียง แล้วถึงพบวิญญ�ณแม่ทัพหญิงท่ียังมีท่�ท�งและ

กิริย�เย่อหยิ่ง ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่�มันทำ�ให้เธอดูง�มสง่�เหม�ะกับตำ�แหน่ง

ผู้นำ�ทุกประก�ร แต่ใบหน้�ง�มๆ ของเธอคงน่�มองกว่�นี้ห�กย้ิมให้ 

คนอื่นบ้�ง นอกจ�กเด็กหนุ่มที่ชื่อ โซเคนโย ซ�น�ดะ 

และยงัไม่ทนัทีจ่ะถ�มถงึท�ย�ทโซเคนโยอกีคน เข�กเ็ดนิเข้�ม�ห� 

สองผีอย่�งรู้จังหวะพอดี

“ทำ�ไมท่�นซ�น�ดะกบัท่�นหญงิอ�เคเดะถงึม�ทีน่ีล่่ะขอรบั” โยช-ิ 

ฮ�ระมองอ�คันตุกะทั้งสองอย่�งแปลกใจ

“คว�มจริงกไ็ม่ได้อย�กม�นกัหรอก” ซ�น�ดะว่�เสยีงเหนือ่ยหน่�ย

พร้อมทำ�สีหน้�ปั้นย�กแบบคนจำ�ใจ และว่�ขึ้นใหม่ “ผอ.โยโคบอกว่�ใน

ตัวอ�ค�รเรยีนเก่�น่ะมขีองสำ�คญัทีอ่ย�กได้คนื...และคดิว่�ฉนัน่�จะอย�ก

ได้ด้วย”

“อะไรหรือขอรับ”

“ด�บสั้นฟูต�โกะค�เกะ”

“ของท่�นหญิงม�ยูริมีอยู่ที่นี่หรือขอรับ!” วิญญ�ณซ�มูไรเบิกต�

สอีำ�พนั ร้องถ�มก่อนตวดัหน้�ไปมองยงัอ�ค�รเก่�ทีด้่�นหลงัอกีครัง้อย่�ง

ไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยิน

“ผอ.โยโคบอกแบบนั้น เข�ว่�เคยเก็บไว้ติดตัวในห้องทำ�ง�นเก่� 

ที่นี่ แต่พอย้�ยออก เข�มัวแต่กังวลเรื่องที่เกิดเลยไม่ได้เอ�มันม�ด้วย 

คว�มจรงิทิง้ของทีเ่คยใช้ไว้ในนัน้เกอืบทกุอย่�งเพร�ะกลวัว่�อ�จมอี�ถรรพ์

ติดม�กับของ...แต่ตอนนี้กล้�จะเอ�มันคืนแล้ว เพร�ะมีพวกเร�ช่วยชำ�ระ

ล้�งได้”

ผู้ที่ฟังขมวดคิ้ว สะกิดใจสงสัยบ�งอย่�งเมื่อได้ทบทวนต�ม
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“แต่ทำ�ไมท่�นอย�กได้อ�วุธนั่นล่ะขอรับ”

“ท่�นหญิงม�ยูริที่เป็นต้นตระกูลโยโคเคยเป็นหนึ่งในโซเคนโย  

ดงัน้ันห�กอ�วธุประจำ�ตวัน�งเป็นแค่ของตัง้โชว์และไม่มปีระโยชน์อะไรกบั

โยโคแล้ว เร�กค็วรเอ�มนักลบัม�อยู่ในมอืโซเคนโยเหมอืนเดมิ” ท่�นหญงิ

อ�เคเดะตอบคำ�ถ�มครั้งนี้แทนซ�น�ดะ

ทว่�ข้อสงสัยบ�งอย่�งของวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มกลับยังไม่จ�งลง 

เพร�ะมันน่�แปลกที ่ผอ.โยโคม�บอกเรือ่งนีก้บัซ�น�ดะในวนัทีเ่ลนยะต้อง

ม�ทำ�ง�นให้เข�พอดี ซำ้�วันนี้เลนยะก็ออกอ�ก�รขย�ดง�นอย่�งรุนแรง 

และบอกให้เข�กับท�โร่เฝ้�ข้�งหน้�ไว้ร�วกับให้รออะไรสักอย่�ง

ดวงต�สีอำ�พันที่เริ่มมีแววเคลือบแคลงนิดๆ เมื่อหมุนกลับไปมอง

ยงัตกึหลงัเก่�อกีครัง้ ขณะเร่ิมสงสยัว่�เดก็ส�วคนสำ�คญัของเข�คงไม่ได้

กำ�ลังห� ‘เครื่องมือ’ สำ�หรับง�นนี้เพิ่มอยู่หรอกนะ   

ร่างสงูใหญ่ของเจ้าปีศาจทีเ่ดนิผละมาอกีทางเริม่สำารวจตวัอาคาร

ที่ดูไม่ทรุดโทรมเท่�ข้�งนอก ซำ้�ยังจัดได้ว่�ยังใช้ได้ดีอยู่ด้วยซำ้� ถึงแม้พื้น

อ�ค�รจะมฝีุน่จบัหน�จนข�วโพลน และมหีย�กไย่กบัข้�วของผพุงัทีถ่กูทิง้

ไว้ แต่สิง่ปลกูสร้�งเช่นเส�หรอืผนงัอ�ค�รแทบไม่มร่ีองรอยคว�มเสยีห�ย

ให้เห็น

ทว่�ก�รสำ�รวจต้องหยุดชะงัก ขณะใบหน้�รูปสลักหันไปมองห้อง

ห้องหนึ่งที่มีกลิ่นอ�ยปีศ�จคละคลุ้งออกม� และนั่นทำ�ให้เข�ต้องค่อยๆ 

ก้�วไปห�มัน

มือเรียวแข็งแรงเอื้อมไปเลื่อนประตูห้องอย่�งระมัดระวัง

ครืด!

ประตูที่กำ�ลังถูกเลื่อนออกเล็กน้อยเปิดพรวดได้เองอย่�งรุนแรง

พร้อมส�ยลมและหมอกสีข�วพวยพุ่งออกม�จนกินเท็นชิต้องยกแขนขึ้น

กันใบหน้� ป้องกันแรงปะทะจ�กอ�ก�ศที่ผิดปกติ

รอบด้�นทีเ่คยเป็นท�งเดนิของอ�ค�รเรียนถกูหมอกหน�กลบเป็น
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สขี�วให้ไม่เหน็ท�งเดนิข้�งหน้� กนิเทน็ชติวดัด�บย�วทีข้่�งเอวขึน้ เตรยีม

พร้อมเปิดประส�ทก�รรับรู้ทั้งหมด และยืนนิ่งเพื่อรอก�รปร�กฏตัวของ

ศัตรู

สัมผัสของเข�บอกว่�ศัตรูอยู่ใกล้ตัว บ่งบอกได้ว่�มันไม่ใช่ปีศ�จที่

มีอำ�น�จม�กม�ย อ�จจะจัดได้ว่�เป็นพวกชั้นตำ่�ด้วยซำ้�ไป ที่เหลือคือห�

ให้เจอว่�มันซ่อนอยู่ตรงไหน แล้วจบง�นนี้ให้เร็วที่สุด

ทว่�แทนที่ศัตรูจะปร�กฏตัว กลับกล�ยเป็นว่�หมอกรอบก�ยจ�ง

ลงเรื่อยๆ สถ�นที่ที่เคยเป็นท�งเดินในอ�ค�รกลับกล�ยเป็นต้นไม้สูงท่ี

เบยีดเสยีดกนัหน�แน่น เท้�ทีเ่หยยีบอยูบ่นพืน้กระด�นไม้เก่�ๆ ถกูแทนที่

ด้วยพืน้ดนินุม่ๆ และเหนอืศรีษะทีค่วรเป็นเพด�นสกปรกกลบัมดีวงจนัทร์

ปร�กฏอยูเ่ด่นหร� คว�มอบัทบึในตอนแรกกถ็กูส�ยลมอ่อนของย�มร�ตรี

พัดหอบไป

ซึง่เมือ่ได้สมัผสัทกุกลิน่ ได้ยนิทกุสรรพเสยีง และสมัผสับรรย�ก�ศ

รอบด้�น เจ้�ปีศ�จก็ส�ม�รถบอกได้ทันทีว่�สถ�นที่แห่งนี้คือ...

“ป่�กักปีศ�จ!?”

กนิเทน็ชถิงึกบัยนืแขง็นิง่ไปชัว่อดึใจ ย�มสถ�นทีท่ีต่นยนือยูเ่ปลีย่น

ไปอย่�งน่�พิศวง ไม่น�นเข�ก็เตือนตัวเองว่�สิ่งที่เผชิญอยู่เป็นเพียง

ภ�พลวงต�

แน่นอนที่สุดว่�ใช่!

เข�เริม่จับด้�มด�บในมอืแน่นขึน้เมือ่รูส้กึอกีครัง้ว่�มอีะไรบ�งอย่�ง

อยู่ด้�นหลัง ซ่อนในละอองนำ้�สีข�วที่เริ่มจ�งลงเรื่อยๆ

ดวงต�สีเท�คมกริบหรี่ลงจับจ้องร่�งนั้นไม่ละส�ยต�

แต่แล้วเมื่อหมอกทั้งหมดสล�ยไปจนส�ม�รถเห็นผู้ที่อยู่เบื้องหน้�

ได้ เจ้�ปีศ�จกลับเบิกนัยน์ต�โพลงอย่�งตกตะลึง

เพร�ะร่�งที่คิดว่�เป็นศัตรูในตอนแรกกลับกล�ยเป็นหญิงส�ว 

คนหนึ่งในชุดกิโมโนจูนิฮิโตะเอะสีชมพูหว�นล�ยดอกซ�กุระ แม้จะเปื้อน

คร�บดินและมีรอยฉีกข�ดที่ช�ยชุดเป็นหลักฐ�นว่�เธอเดินฝ่�ป่�ทึบนี้ม�
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ด้วยเท้�เล็กๆ ที่เปล่�เปลือย แต่มันก็ยังดูสวยง�มเมื่อสวมอยู่บนร่�งก�ย

แสนบอบบ�งนัน่ เดก็ส�วในกโิมโนชัน้สงูคอืเจ้�ของใบหน้�รปูไข่สวยหว�น 

แม้จะเปรอะเปื้อนคร�บนำ้�ต� และพวงแก้มเนียนแดงกำ่� แต่เครื่องหน้� 

ที่เหม�ะเจ�ะในกรอบหน้�เล็กๆ ก็ยังงดง�มสะกดต�ไม่ต่�งจ�กเทพธิด�

บนสวรรค์

และเหนอือืน่ใด เดก็ส�วในชดุกโิมโนหรหูร�กำ�ลงัจบัจ้องม�ยงัร่�ง

สูงสง่�ที่ยืนอยู่เบื้องหน้�ด้วยแววต�สั่นไหว เอ่อล้นด้วยคว�มอ�วรณ ์

โหยห�อย่�งสุดหัวใจ และปร�รถน�อย่�งแรงกล้�

ไร้ข้อกังข� ไร้คว�มลังเล ดวงต�กลมโตใต้แพขนต�งอนย�วเต็ม

เปี่ยมด้วยคว�มรัก บูช�เทิดทูน หลงใหล และอ้อนวอน...อย่�งสิ้นหวัง

แต่สนัุขป่�หนุม่ทำ�ได้เพยีงยนือึง้ตะลงึชอ็กนิง่ มองเดก็ส�วตรงหน้�

เหมือนถูกส�ป ลมห�ยใจข�ดห้วง คว�มรู้สึกผิดบ�ปท่ีตกตะกอนในใจ

ค่อยๆ ตวีนในอก และเหลอืแค่เสยีงทีแ่ทบไม่ส�ม�รถหลดุออกม�จ�กคอ

ได้ว่�

“ท่�นหญิง...ซ�ยูยะ...”

ท่�นหญิงยิ่งปล่อยส�ยนำ้�ต�ให้ไหลอ�บแก้มสองข้�ง เมื่อชื่อของ

ตนถูกเสียงทุ้มลึกเอื้อนเอ่ย ก่อนถล�ตัวเข้�ห�ร่�งสูงใหญ่ที่ยืนแข็งทื่อ

เหมือนโดนแช่แข็ง อ้�แขนกอดร่�งของเข�อย่�งสิ้นคว�มอ�ย และกักขัง

เข�ไว้ด้วยแขนเล็กเรียวที่แทบไม่มีกำ�ลัง แต่ทำ�ให้เจ้�ปีศ�จผู้ยิ่งใหญ่ 

ไม่อ�จขยับตัวไปไหนได้

“เจ้�...ต�ยไป...แล้ว” เป็นอกีประโยคทีส่นุขัป่�หนุม่คร�งออกม�ได้ 

และเหมือนเตือนสติตนม�กกว่�รำ�พึงรำ�พันถึงอีกฝ่�ย...ตอกยำ้�ว่�นี่ไม่ใช่

คว�มจริง

“ท่�นกนิเทน็ช.ิ..ข้�อย�กพบท่�นเหลอืเกนิ” ท่�นหญงิซ�ยยูะรำ�พงึ

รำ�พันด้วยเสียงสั่นเครือ ไม่ได้สนใจฟังสิ่งที่เข�เอ่ย และใช้แขนเล็กๆ  

สองข้�งกระชบัร่�งของคนตวัใหญ่กว่�แน่นขึน้ ร�วกบักลวัว่�คนตรงหน้�

จะห�ยตัวไปห�กเธอปล่อยมือจ�กเข�
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กินเท็นชิทำ�ได้แค่ก้มมองคนที่ซบอยู่ตรงอก ทำ�อะไรไม่ถูก จับต้น

ชนปล�ยไม่ได้ ทุกอย่�งกล�ยเป็นปริศน�และคว�มสับสนไปหมด สติที่

เคยมีคล้�ยจะหลุดห�ยไป

ทำ�ไมเข�ม�อยู่ที่นี่ ศัตรูอยู่ที่ไหน ทำ�ไมเธอท่ีต�ยไปต้ังห้�ร้อยปี

แล้วถึงม�ปร�กฏตัวขึ้นตรงหน้�เข�

คว�มฝันหรือภ�พลวงต� ทำ�ไมถึงเหมือนจริงนัก ทำ�ไมจับต้องได้

ชัดเจนขน�ดนี้ ทั้งแรงที่โอบรัด ทั้งสัมผัสอุ่นที่แนบก�ย ทุกก�รกระทำ�ที่

ตอบสนอง ทุกจังหวะที่ก้�ว ทุกคำ�พูดที่เอ่ย...เหตุก�รณ์ที่กำ�ลังเกิดขึ้นอยู่

ขณะนี้มันเหมือนเมื่อห้�ร้อยปีก่อนที่เข�เคยทำ�ผิดพล�ดที่สุดในชีวิต 

ส�เหตุที่ทำ�ให้เข�ต้องถูกผนึกอยู่ในถำ้�เพียงผู้เดียว 

ห้�ร้อยปีก่อน ที่นี่ตรงนี้...ช่างซำ้าซาก!

สมองทีเ่คยสัง่ว่�ทกุอย่�งเป็นแค่ภ�พลวงต�เริม่ไม่มัน่คง เหมอืนมี

เสยีงกล่อมอยูข้่�งหใูห้เชือ่ในสิง่ทีเ่หน็ แม้พย�ย�มสลดั แต่แรงทีร่ดัรอบก�ย 

ก็กระช�กเข�ให้จมกลับม�ยังเหตุก�รณ์ตรงหน้�อีกครั้ง

“ท่�นกนิเทน็ช.ิ..ข้�รักท่�น...แม้ท่�นจะเป็นปีศ�จและข้�เป็นมนษุย์ 

แม้ทกุอย่�งจะเป็นไปไม่ได้ แต่ได้โปรดตอบรบัข้�...คว�มรูส้กึ” ท่�นหญงิ

แสนสวยเงยหน้�ม�สบประส�นดวงต�สีเท�อย่�งลึกซึ้ง ว�ดหวัง และมี

คว�มหม�ยม�กม�ย

ห�กแต่เจ้�ของดวงต�สีเท�คู่คมกลับยังเบิกต�กว้�ง นิ่งจังงัง ไม่

ตอบสนอง ขณะใบหน้�คมที่เคยสงบนิ่งเยือกเย็นเริ่มซีดเผือดเมื่อจ้อง

เข้�ไปในดวงต�สีนำ้�ต�ลเข้มคู่โตของเด็กส�วซึ่งดูอ่อนล้� เว้�วอน และ

เจ็บปวด สัมผัสได้ถึงแรงสั่นน้อยๆ ของมือเล็กๆ ท่ีเก�ะเกี่ยวไว้ย�มรอ 

คำ�ตอบของเข�

“...ข้�...ไม่...”

กินเท็นชิกลืนสิ่งที่ตนกำ�ลังจะพูดลงคอ เมื่อคำ�ตอบนั้นคือคำ�ตอบ

เดียวกันกับเมื่อห้�ร้อยปีก่อน

และมันเป็นสิ่งที่ทำ�ให้ทุกอย่�งจบสิ้น 
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เจ้�ปีศ�จไม่กล้�แม้แต่จะสบต�ท่�นหญิง และเลือกปิดเปลือกต� 

ลงอย่�งฝืนทน หนีภ�พของเธอ และไม่อ�จให้คำ�ตอบใดๆ ได้

เข�ไม่อย�กให้เรื่องดำ�เนินไปถึงจุดนั้น เข�อย�กแก้ไขมัน ห�

ท�งออกที่ดีที่สุด หรือดีกว่�นี้ ไม่ให้ใครต้องเจ็บปวดหรือถูกบีบบังคับให้

จนหนท�ง แต่ขณะเดียวกันเข�ก็ไม่อย�กโกหกตัวเอง ไม่อย�กโกหกเธอ 

สร้�งคว�มหวงัที่ไม่มวีนัเป็นจรงิและปล่อยให้มนัทล�ยลงเป็นผงธลุีในวนั

ข้�งหน้�

ทั้งสองคว�มรู้สึกตีกันไปม�จนสมองของเข�เริ่มมึนเบลอ และ

กล�ยเป็นตัวเข�เสียเองที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อต้องเผชิญหน้�กับเด็กส�ว

มนุษย์แสนง�มคนนี้

ดวงต�สีเท�คล้�ยจะปรือปิด แขนข�อ่อนแรงเกินกว่�จะตัดสินใจ

ทำ�สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อไปต่อ...ในเมื่อไม่อ�จห�ท�งออกก็หยุดมันแค่ตรงนี้

แล้วกัน

คว�มคิดน้ันทำ�ให้ทกุสิง่ทกุอย่�งเลอืนร�งลง คว�มทรงจำ�ทีผ่่�นม�

หลังออกจ�กถำ้�ใต้ภูเข�ถูกลบทิ้งไปทีละส่วน และเร่ิมถูกแทนท่ีด้วย

เหตุก�รณ์ที่อยู่ตรงหน้�อย่�งช้�ๆ

“ถ้�ท่�นตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไร” ท่�นหญิงซ�ยูยะก้มลงซบอกอุ่น

ของกินเท็นชิอีกครั้ง และหลับต�พริ้ม คลี่รอยยิ้มงดง�มแม้ใบหน้�ยังชื้น

ด้วยนำ้�ต� “ข้�ต้องก�รแค่ท่�น  ไม่จำ�เป็นต้องตอบข้�ก็ได้ เร�สองคนจะ

อยู่ที่นี่ตลอดไป ท่�นจะได้ไม่ต้องไปติดอยู่ในถำ้�ที่ดำ�มืด หน�วเหน็บ ฝัน

ร้�ยซำ้�ซ�กถึงสิ่งที่แก้ไขไม่ได้...เร�จะแค่อยู่ที่นี่ตรงนี้ตลอดไป และท่�น 

ไม่จำ�เป็นต้องโทษคว�มผิดใดแก่ตนเองอีก”

นำ้�เสียงหว�นร�วกับปลอบโยนแต่สลักตรึงในหัวของผู้ท่ีเธอกอด

ไว้ม�กขึ้นทุกขณะ

สมองของเข�ตอบรบัคำ�พดูด้วยนำ�้เสยีงเบ�นุม่เหมอืนขนนก รูส้กึ

เปลอืกต�ทัง้สองข้�งถกูถ่วงด้วยตะกัว่จนต้องปิดมนัลงม�แนบสนทิอย่�ง

หมดท�งต้�นท�น ปล่อยให้คว�มทรงจำ�ต่�งๆ ที่เคยมีไหลออกไปเหมือน
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ช�ในแก้วร้�วๆ...ห�ยไปทลีะเลก็ทลีะน้อย แม้แต่เรือ่งของเดก็ส�วเจ้�ของ

นัยน์ต�สีนำ้�เงิน

“เหยื่ออีกตัวมาแล้ว”

เด็กส�วผมสีนำ้�ต�ลย�วประบ่�แหวกม่�นเก่�ๆ บนหน้�ต่�ง ลอบ

มองผ่�นห้องพักผู ้อำ�นวยก�รที่ชั้นสองไปยังหน้�ตึกท่ีซ�น�ดะและ

วิญญ�ณแม่ทัพหญิงของเข�กำ�ลังคุยอยู่กับท�โร่และโยชิฮ�ระ

“อย่�งน้อยก็ยังทำ�ต�มสัญญ�” เธอพึมพำ�เสียงไม่สบอ�รมณ์นัก 

ทว่�กผ่็อนคล�ยขึน้เพร�ะอย่�งน้อยดเูหมอืนทีเ่ธอบอก ผอ.โยโคว่�อย�ก

ได้เหยื่อเพิ่มอีกหนึ่ง เข�ก็ส่งม�ให้ต�มนั้น

คงต้องยอมรับจริงๆ แล้วว่�ต�แก่เจ้�ของโรงเรียนนี้ร้�ยผิดกับ

หน้�ต�ไปคนละมุมโลกเลย ถึง ‘หลอก’ ญ�ติหนุ่มของเธอให้ม�ที่นี่ได้

ง่�ยด�ยแบบนี้

และที่เธอต้องใช้เข�เพร�ะอย่�งที่บอก ง�นนี้เธอไม่อย�กทำ�  

ดังนั้นถึงต้องก�รเหยื่อม�ล่อพวกปีศ�จที่เป็นปัญห�พวกนี้ พอเข�ถูก 

เล่นง�น เธอกแ็ค่กระโดดไปจัดก�รทหีลงัโดยไม่ต้องเผชญิกบัศตัรโูดยตรง 

ปล่อยให้ญ�ติตนเป็นเนื้อสดบนปล�ยเบ็ด เธอก็แค่รอฆ่�อย่�งนิ่มๆ ตอน

เป้�หม�ยฮุบเนื้อแล้วเท่�นั้น

ซึ่งซ�น�ดะคือหนึ่งในเหยื่อที่เธอขอไว้ เผื่อสถ�นก�รณ์ที่ศัตรูอ�จ

มีม�กกว่�หนึ่ง

ส่วนเหยื่ออีกคน...

หมอผีส�วปร�ยต�ไปมองประตูห้องผู้อำ�นวยก�รที่เปิดอ้�ไว้ และ

ยกนิ้วขึ้นม�เก�ข้�งแก้มด้วยสีหน้�ยุ่งเล็กน้อยพล�งพึมพำ�กับตัวเอง

“อย่�ห�ว่�ฉันเห็นแก่ตัวเลยนะไอ้ลูกหม� แต่ง�นนี้ฉันไม่อย�กทำ�

จริงๆ ยังไงซะแกก็มีกระดิ่งอยู่แล้ว และเดี๋ยวไอ้ท่�ม�กก็คงม�ช่วยต่อ  

ดังนั้นจัดก�รเอ�เองแล้วกันนะ...ฉันขอรออยู่นี่แหละ”

เธอยอมรบัเลยว่�ง�นนีห้ลอกให้สนุขัป่�หนุม่ทำ�ง�นคนเดยีว ใช้วธิี



66   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 2

รบีพดูรบีโยนง�นในตำ�แหน่งทีม่ปีีศ�จแน่ๆ จ�กข้อมลูที่ได้ให้กนิเทน็ช ิส่วน

ตัวเองม�ที่ชั้นสอง นั่งปล่อยเวล�ไปจนกว่�จะได้ยินเสียงใครสักคนร้อง

ขึน้ม�หรอืห�ยเงยีบเกนิไป...เธอกแ็ค่รอจังหวะดีๆ  แล้วเดีย๋วทกุอย่�งกจ็บ

ซึง่คว�มจรงิเธอควรนัง่นิง่ๆ อยู่ในเวล�เงยีบสงบคนเดยีวที่ไม่ได้มี

ม�น�น และดื่มดำ่�กับมัน แต่ไอ้คว�มรู้สึกขัดๆ หน่วงๆ ที่แทรกหลบอยู่

ในคว�มผ่อนคล�ยนีค้อือะไรกไ็ม่รู.้..มนัเหมอืนจะวบูในอกนดิๆ เมือ่นกึถงึ

ใบหน้�คมหล่อเหล�ที่จะมองม�อย่�งกล่�วโทษเธอหลังจ�กนี้

ทัง้ทีป่กตเิมือ่ต้องใช้ประโยชน์หรือหลอกใช้ใครอืน่ เธอออกจะรูส้กึ

สบ�ยใจเพร�ะไม่ต้องลงมือทำ�เอง ไม่ต้องเหนื่อย ไม่ต้องเสี่ยง ถือเป็น

เรือ่งดแีละไม่สนว่�อกีฝ่�ยจะคดิแบบไหน แต่คร้ังนีท้ำ�ไมถงึไม่รูส้กึดอีย่�ง

ที่ผ่�นม�

หวังว่�นี่จะไม่ใช่คว�มรู้สึกผิด...

เลนยะก้�วม�ยืนพิงโต๊ะทำ�ง�นเก่�ๆ เพื่อรอเวล�หลังทบทวนอยู่

ครู่หนึ่ง

แต่ผ่�นไปแค่ไม่ถงึน�ท ีเธอกเ็ริม่ยกมอืขึน้ม�กอดอกขณะก้มมอง

น�ฬิก�บนข้อมือ รูส้กึว่�เวล�เดนิช้�กว่�ทีเ่คย และไม่รูท้ำ�ไมถงึรูส้กึร้อนใจ

ขึ้นม�อย่�งแปลกประหล�ด ย�มมองออกไปยังประตูหน้�ห้อง คว�มมืด

และเงยีบจ�กทัง้ภ�ยนอกและภ�ยในมนักดประส�ทเธอจนน่�อดึอดั กงัวล 

และคิดว่�อ�จเป็นห่วงนิดๆ...ละมั้ง

เฮ้อ! เกลียดความรู้สึกนี้จริง!...

“ฉันนี่ไม่โง่ก็บ้�แล้ว” เด็กส�วรำ�พึงรำ�พันกับตัวเองในที่สุด พล�ง

พ่นลมห�ยใจแรงแล้วผละตัวจ�กโต๊ะ ตัดสินใจก้�วออกไปจ�กห้องทั้งที่

ยังไม่เข้�ใจตัวเองและหงุดหงิดไปพร้อมกัน

แต่ไม่ทันที่จะได้ก้�วพ้นประตู กระแสลมแรงและหมอกหน�ก็

ทะลักผ่�นเข้�ม� ผลักเธอให้ต้องถอยหลัง ก้มหน้�หนีส�ยลมหนักหน่วง

“บ้�เอ๊ย! มีบนชั้นนี้ด้วยงั้นเหรอ!” เลนยะสบถ รีบตั้งสติคว�นห�

ศัตรูก่อนถูกเล่นง�นในกลุ่มหมอกที่มองไม่เห็นแม้แต่มือของตัวเอง



B  1 3  s . t   67

เธอยกมอืเตรยีมตะปบบ�งสิง่ทีว่ิง่ผ่�นส�ยต�ไป ทว่�ทนัททีีม่อืขว�

จับหมับเข้�ได้ คว�มรู้สึกและรูปร่�งที่อยู่ในมือกลับไม่ใช่อย่�งที่คิด มัน

คล้�ยอะไรทีเ่หมอืนท่อนไม้ย�ว แต่นำ�้หนกักลบัเกนิกว่�จะเป็นท่อนไม้ ซำ�้

ยังเย็นเฉียบเหมือนโลหะม�กกว่�

ทว่�สิ่งที่ทำ�ให้ตื่นตัวจนขนอ่อนที่หลังคอลุกชัน กลับเป็นกลิ่น 

บ�งอย่�งที่ลอยม�เตะจมูก

“ควันไฟ!” เลนยะหันมองต�มกลิ่นควันในกลุ่มหมอกสีข�วและ

พย�ย�มหรี่นัยน์ต� เพ่งผ่�นละอองนำ้�ที่เริ่มจ�งลงเรื่อยๆ

ซึง่อย่�งแรกทีห่มอผสี�วเหน็คอืพืน้ไม้กระด�นคล้�ยห้องเดมิทีต่น

อยู่ แต่วิน�ทีต่อม�แสงสีส้มที่ปล�ยห�งต�ก็ทำ�ให้ขนท่ัวร่�งของเธอต้อง

ลุกชันอีกครั้ง

กลิน่ควนัเร่ิมรุนแรงขึน้ร�วกบัเกดิไฟไหม้ กระแสคว�มร้อนกระทบ

หลังคอจนต้องยื่นมือไปถูเพื่อคล�ยไอระอุ แต่พอมือเธอสัมผัสคอตัวเอง 

กลับพบคว�มผิดปกติบ�งอย่�งจนใจร่วงวูบ

“นี่มันอะไร ผมฉันทำ�ไม...”

เลนยะจับเส้นผมของตวัเองออกม�สำ�รวจ แล้วพบว่�คว�มย�วของ

เส้นผมเปลี่ยนไป ผมที่เคยถูกตัดสั้นแค่ประบ่�บัดนี้ย�วลงม�จนจับระดับ

ไม่ถูก ต้องไล่สัมผัสคว�มย�วไปเรื่อยๆ จ�กไหล่ไปหลัง ผ่�นเอว กระทั่ง

ถงึหัวเข่� ถงึรูว่้�ผมตนย�วเกอืบถงึพืน้ ซำ�้ระดบัส�ยต�กเ็ปลีย่นไปร�วกบั

เธอมองเห็นพื้นอยู่ใกล้ม�กกว่�เดิม  

หมอกหน�จ�งห�ยไปหมดสิ้นเมื่อเธอเงยหน้�ขึ้นอีกคร้ัง ก่อนจะ

ก้มม�เจอเสื้อผ้�ของตนแล้วยิ่งต้องอึ้งตะลึง เมื่อชุดนักเรียนท่ีเคยสวม

กล�ยเป็นเสื้อสีข�วข�ดวิ่น เปื้อนเลือด และฮ�ก�มะสีนำ้�เงินเข้ม

เลนยะเผลอกลัน้ห�ยใจฉบัพลนั ก้อนเนือ้ในอกเต้นถีร่วั ก่อนจะยิง่

กระหนำ่�แรงขึ้นย�มหมุนนัยน์ต�ไปเจอว่�มือข้�งที่จับบ�งสิ่งที่คิดว่�เป็น

ท่อนไม้ไว้ กลบักล�ยเป็นท่อนเหลก็ทีผ่กูพูส่ดีำ�และลกูกระพรวนสทีอง ซึง่

เป็นด้�มจับของอ�วุธยักษ์เจ้�ของน�ม...
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“กงจักรก�ร�สึ...”

เลนยะไล่มองต�มอ�วุธใหญ่ในมือด้วยดวงต�เบิกกว้�ง อ�วุธที่

ใหญ่โตจนเกือบเท่�ๆ กับตัวเธอในเวล�นี้ ใบมีดใหญ่สีดำ�สนิทรูปตัว S ดู

น่�ขนลกุและน่�เกรงข�มไปพร้อมกนั ขดักบัเสยีงกระพรวนใสๆ ทีผ่กูตดิ

กับมัน

“กงจักร...ก�ร�สึ” เด็กส�วรำ�พึงรำ�พันแผ่วอย่�งไม่ทันรู้ตัว คว�ม

รูส้กึห่�งเหนิทีเ่คยถอือ�วธุชิน้นีท้กุเมือ่เชือ่วนักำ�ลงัแล่นเข้�ทกุอณรู่�งก�ย 

เหมือนได้พบทั้งเพื่อนเก่�และศัตรูครั้งอดีต นัยน์ต�สีนำ้�เงินพร�วระยับ

ดีใจอย่�งพลั้งเผลอและเกลียดชังอย่�งไม่ปิดบัง 

แต่ก่อนที่เธอจะจมไปกับคว�มรู้สึกนั้น ก็ต้องกลับม�สนใจสิ่ง 

รอบข้�งเสียก่อน

เลนยะก้มมองรูปร่�งตัวเอง มันกล�ยเป็นร่�งก�ยของเด็ก เธอ 

ตัวเล็กลงม�ก จ�กที่สังเกตน่�จะอยู่ในช่วงเจ็ดถึงแปดขวบ แต่นั่นก็ไม่

ทำ�ให้เดือดร้อนนัก

เธอพอจะรูจั้กก�รโจมตแีละคว�มส�ม�รถของม�กรุะ ง�เอช ิเรยีก

ว่�โชคดีที่รู้ก่อนว่�ศัตรูเป็นอะไร ไม่อย่�งนั้นคงไม่กล้�แม้แต่ขยับ และที่

แน่ใจอย่�งหนึ่งคือ ตอนนี้เธอตกอยู่ในสถ�นก�รณ์เมื่อแปดปีก่อน กล�ง

ห้องกว้�งของโรงฝึก และรอบข้�งมีไฟลุกท่วม

กระน้ันเธอกพ็ย�ย�มไม่มองไปข้�งหลงั...เพร�ะรูด้ว่ี�มศีพของใคร

นั่งอยู่ตรงนั้น

นยัน์ต�สนีำ�้เงนิเลอืกกว�ดมองรอบห้องทีม่ศีพเกลือ่นกล�ด หล�ย

ศพเกือบไม่เหลือสภ�พของคำ�ว่�มนุษย์อยู่แล้วด้วยซำ้� อ�จเรียกได้แค่ว่�

เศษเนื้อเท่�นั้น

เลนยะพย�ย�มสงบสติอ�รมณ์ ควบคุมลมห�ยใจเข้�ออก ไม่ใช่

เพร�ะกลัวภ�พคนต�ยม�กม�ยรอบตัว ห�กแต่เป็นคว�มต่ืนกลัวต่อ 

คว�มสมจริงที่ดูจริงอย่�งน่�ขนลุกกับเหตุก�รณ์เวล�นี้

ทัง้คว�มร้อนจ�กไฟทีแ่ผดเผ� อ�ก�ศทีม่แีต่เขม่�ควนัหน�แน่นจน
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นำ�้ล�ยในป�กออกรสเปรีย้ว และรูส้กึเหมอืนปอดหดลบีลง กลิน่ไหม้ของ

เนื้อกับกลิ่นเน่�เหม็นของเลือด

ทุกอย่�งช่�งสมจริง ไม่มีอะไรที่ดูเป็นคว�มฝันแม้แต่นิดเดียว

ช่�งเป็นภ�พหลอนที่น่�รังเกียจเกินบรรย�ย

เหงื่อของเธอค่อยๆ ไหลอ�บข้�งแก้ม แม้รู้ว่�เป็นเรื่องโกหกแต่ก็

อดหวั่นใจไม่ได้ และมันส่งผลให้เธอเริ่มหมุนห�สิ่งเดียวที่อ�จช่วยให้ตน

สงบใจได้ม�กกว่�นี้...วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม

ในเมือ่มนัคดิจะใช้อดตีจริงๆ ของเธอม�หลอกหลอน กต้็องเอ�ทกุ

ร�ยละเอียดในคืนนั้นเมื่อแปดปีก่อนม�ให้ครบ

แต่ไม่ว่�จะพย�ย�มมองห�ยังไง เธอก็ไม่เจอโยชิฮ�ระ ทั้งที่แน่ใจ

ว่�วิญญ�ณที่คุ้นเคยจะอยู่ข้�งก�ยตนเสมอ ถึงแม้จะเป็นเพียงของปลอม 

เวล�นี้เธอก็อย�กเห็นเข� ทว่�ที่นี่กลับมีแค่เธอกับร่�งไร้วิญญ�ณหล�ย

สิบร่�ง

เจ้าพวกปีศาจชั้นตำ่านี่ไม่เหลืออะไรดีๆ ให้มองเลย!...เด็กส�วคิด

อย่�งหัวเสีย

“ดวงต�ทว�รบ�ลของแกกำ�ลังจะเปิดแล้วสิ”

สติสมัปชญัญะทัง้หมดของเธอเหอืดห�ยในฉบัพลนั เมือ่อยู่ๆ  เสยีง

นุ่มๆ เสียงหนึ่งแทรกผ่�นควันไฟหน�ทึบเข้�ม�

หมอผีส�วในร่�งเด็กน้อยที่มอมแมมไปด้วยเลือดสะบัดใบหน้� 

ตื่นตระหนกไปมองที่ม�ของเสียง 

และที่หน้�ประตูบ�นใหญ่ของโรงฝึก ก็ปร�กฏเด็กหนุ ่มอ�ยุ

ประม�ณสิบส�มถึงสิบสี่ปียืนอยู ่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไรไม่รู ้ แต่เพร�ะ

แสงจันทร์ที่ส่องย้อนเข้�ม�จึงทำ�ให้เง�ดำ�บดบังใบหน้�ของเข�ไว้จนไม่

อ�จเห็นได้ มีเพียงดวงต�สีนำ้�เงินทรงอำ�น�จแข็งกร้�วที่มีประก�ยระยับ

ผ่�นคว�มมืด มองม�ยังร่�งเล็กๆ ที่อยู่กล�งห้อง

เลนยะลอบกลืนนำ้�ล�ยลงคอ ย�มรู้สึกเหมือนกำ�ลังส่องกระจก

มองดูดวงต�ของตนเอง ดวงต�สีนำ้�เงินแปลกประหล�ด...ท่ีมีเพียงเธอ
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และ ‘มัน’ ที่มี

หมอผสี�วถอยเท้�สองส�มก้�วต�มสญัช�ตญ�ณ ใบหน้�ไร้สเีลอืด

ขณะกำ�อ�วุธในมือแน่นขึ้น ก่อนคร�งในลำ�คอเสียงเครือแผ่ว

“แก...เลนโย...”



32
ผู้ท่ีเป็นเจ้าของ

สติกำาลงัจมดิง่สูค่วามว่างเปล่ามเีพยีงสขีาวโพลน เหน็แค่ภาพและ

ได้ยินแค่เสียงแว่วหว�นที่อยู่แนบอก

เปลือกต�ของเข�หนักเกินกว่�จะเปิด แม้พย�ย�มฝืนแต่ก็ช่�ง 

ย�กเย็นและขัดต่อคว�มรู้สึกเหลือเกิน

“ไม่จำ�เป็นต้องฝืนค่ะ ท่�นกินเท็นชิ ถ้�ท่�นเหนื่อยละก็ นอนพัก

เสยีกไ็ด้” ท่�นหญิงน้อยกล่�วร�วกบักล่อมเกล� และยงัคงหลบัต�ซบอยู่

ตรงอกกว้�งของกนิเทน็ช ิพร้อมแสดงชดัถงึคว�มเป็นเจ้�ข้�วเจ้�ของร่�ง

สูงใหญ่

คอของกินเท็นชิเริ่มตกลงม�เรื่อยๆ ขณะท่�นหญิงซ�ยูยะค่อยๆ 

ดึงตัวออกจ�กร่�งของเข�เล็กน้อย เงยมองใบหน้�รูปสลักที่ใกล้ปิด 

เปลือกต�สนิทและแย้มยิ้มอ่อนโยน ก่อนเลื่อนมือไปแตะกรอบหน้�คม

อย่�งนุ่มนวล

“พักผ่อนเสียท่�นกินเท็นชิ ข้�อยู่ที่นี่แล้ว ข้�จะเป็นของท่�นแล้ว

ท่�นจะเป็นของข้� ข้�จะดูแลท่�นเอง” เด็กส�วว่�จบก็กลับไปซบแผ่นอก

ของสุนัขป่�หนุ่มอีกครั้ง
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ห้วงนิทร�มรณะกำ�ลังม�เยือน ทุกอย่�งกำ�ลังจะหยุดลง คว�ม 

ทรงจำ�ทั้งหมดจ�งห�ยไปเรื่อยๆ...

กริ๊ง...

เสยีงบ�งอย่�งแว่วเข้�โสตประส�ท ฉบัพลนัภ�พภ�พหนึง่กป็ร�กฏ

ขึ้นในสมอง

มันเป็นภ�พของช�ยคนหนึ่งที่มัดผมสูงในกิโมโนเก่�ๆ ยืนอยู่ตรง

หน้� คว�มพร่�มวัเหมอืนมองผ่�นม่�นนำ�้ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถเหน็ใบหน้�ของ

ช�ยผู้นั้นได้ชัดเจน ทว่�ก็พอดูออกว่�เข�กำ�ลังขยับริมฝีป�กพูดอะไร 

บ�งอย่�ง

‘ท่านจะไม่มีทางหนีชะตากรรมครั้งนี้ได้อีก’

ทันทีที่จบประโยค ภ�พของช�ยปริศน�ก็ดับวูบ คว�มมืดเข้�ม�

แทนที่รวดเร็ว

กริ๊ง...

เสยีงกระดิง่ทีเ่หมอืนคร้ังก่อนแต่ดงัม�กกว่�เดมิ ม�พร้อมภ�พใหม่

ที่ปร�กฏขึ้นเบื้องหน้� ครั้งนี้กลับยิ่งเลือนร�งไม่ปะติดปะต่อ มันเหมือน

ซ่อนอยู่ในคว�มมืดและวูบว�บขึ้นม�เป็นระยะ

เข�ต้องพย�ย�มหรี่ต�มองภ�พเบื้องหน้� พอจะเด�ได้ว่�ภ�พนั้น

น่�จะเป็นคน

กริ๊ง...

เสียงกระดิ่งกังว�นซำ้� ภ�พเลือนร�งชัดขึ้นขณะได้ยินคำ�พูด 

บ�งอย่�งจ�กคนในมโนสำ�นึกจ�งๆ นั่น

‘จาก...นาย...’

เจ้�ว่�อะไรนะ...ในหัวของสุนัขป่�หนุ่มร้องถ�มคนตรงหน้� เมื่อ 

คำ�พูดนั้นข�ดห้วงจนเกินไป

กริ๊ง...กริ๊ง...

ภ�พตรงหน้�แจ่มชดัยิง่ขึน้จนพอจะบอกได้ว่� สิง่ทีเ่หน็คอืเดก็ผูห้ญงิ

คนหนึ่ง แต่ใบหน้�ของเธอกลับยังมัวจ�งเกินกว่�จะบอกได้ว่�เป็นใคร
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แต่แม้จะจำ�ไม่ได้ คว�มรู้สึกที่เคยว่�งเปล่�กลับถูกซึมแทรกด้วย

แรงผลักดันบ�งอย่�งที่ทำ�ให้อย�กเอื้อมมือออกไปห� พร้อมกับดวงต� 

สีเท�ที่ปิดอยู่ก็เปิดขึ้นช้�ๆ ต�มคว�มปร�รถน�นั้น ขณะได้ยินเสียงของ

เธออีกครั้ง

‘จากนี้ไป...เจ้านาย...แก’ ถ้อยคำ�นั้นเป็นรูปประโยคม�กขึ้น แต่ก็

ยังติดขัดจนเข�ต้องพย�ย�มเอียงหูฟัง...

กริ๊ง!

เสยีงสดใสกงัว�นเป็นรอบทีเ่จ็ด และคร้ังนีย้�วน�นแจ่มชดัเหมอืน

เสียงระฆังบนหอคอย มันสั่นสะเทือนไปทั่วจนเหมือนทั้งร่�งของเข�ถูก

เขย่� และวนิ�ทนีัน้ ภ�พเบือ้งหน้�พลนัแจ่มชดัเหมอืนแสงสว่�งทีส่่องว�บ

เข้�ม�ทำ�ล�ยทุกคว�มมืดให้สล�ยไปในบัดดล

และเข�จึงได้พบกับคนที่ยืนอยู่ตรงหน้�ในที่สุด...เด็กส�วเรือนผม

สีนำ้�ต�ลย�วประบ่�ผู้มีนัยน์ต�สีนำ้�เงินทรงอำ�น�จ แข็งกร้�ว และกำ�ลัง

เหยยีดยิม้เจ้�เล่ห์อนัเป็นเอกลกัษณ์ พร้อมถ้อยคำ�ทีฉ่ดุให้ดวงต�สเีท�เปิด

โพลงขึ้นเต็มต�

‘จากนี้ไปฉันเป็นเจ้านายของแก จำาใส่กะลาหัวไว้ด้วยนะ!’

“...เลน...ยะ”

กนิเทน็ชจ้ิองใบหน้�นัน้ไม่ละส�ยต� ภ�พของเธอในวนัแรกที่ได้พบ

เด่นชัดจนกลบแม้แต่ภ�พท่�นหญิงในคว�มทรงจำ�...ภ�พของวิน�ทีแรกที่

เธอฉุดเข�ขึ้นม�จ�กก้นเหวดำ�มืดในผนึกใต้ภูผ�

สติสมัปชญัญะทัง้หมดหลัง่ไหลกลบัเข้�ม�ร�วกบัเขือ่นทีแ่ตกออก 

รวดเร็ว รุนแรง กระช�กตัวเข�ให้กลับม�สู่ปัจจุบัน รับรู้ว่�ตนกำ�ลังทำ�

อะไร อยู่ที่ไหน และมีใครที่ต้องกลับไปห�

กินเท็นชิค่อยๆ ก้มมองร่�งของท่�นหญิงซ�ยูยะท่ียังกอดเข�อยู่ 

ก่อนเลือ่นมอืใหญ่ทีต่กอยูข้่�งก�ยขึน้ม�ดนัร่�งเลก็ๆ ออกห่�งจ�กตวั และ

นั่นทำ�ให้เด็กส�วที่ถูกผลักออกเงยมองเข�อย่�งไม่เข้�ใจ แต่คร�วนี้สุนัข

ป่�หนุม่ไม่คิดหลบส�ยต�ของเธออกีต่อไป เข�จับจ้องกลบัด้วยคว�มมัน่คง
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ที่แฝงคว�มอ�ลัยอยู่ลึกๆ 

“ใช่ ข้�ไม่อย�กถูกผนึก ไม่ได้อย�กให้เจ้�ต�ย ไม่ได้อย�กให้เกิด

เรือ่งแบบนี ้ถ้�ทกุอย่�งในเวล�นีเ้ป็นคว�มจริง ข้�คงห�ทกุวถิที�งแก้คว�ม

ผิดพล�ดทั้งหมด แต่นี่ไม่ใช่คว�มจริง...และข้�คงทำ�อย่�งนั้นไม่ได้อีก

แล้ว...”

กนิเทน็ชเิว้นจงัหวะไปครู่ ก่อนยกมอืม�จับปลอกคอ กระชบัมนัให้

คนตรงหน้�ได้เห็น แล้วเงยหน้�ม�สบนัยน์ต�สีนำ้�ต�ลเข้มคู่โตท่ีเต็มไป

ด้วยคว�มไม่เข้�ใจอีกครั้ง พร้อมเอ่ยเสียงทุ้มนุ่มจนเกือบเป็นอ่อนโยนว่�

“เพร�ะตอนนี้ตัวข้�เองก็มี...เจ้�ของแล้ว”

ไม่เคยคิดจะยอมรับหรือแม้แต่นึกถึงสถ�นะแสนแปลกนี้ แต่เมื่อ

ได้เห็นเด็กส�วท�ย�ทโซเคนโยอยู่ตรงหน้� แทรกกล�งเข้�ม�ในอดีตท่ี

เจ็บปวดพร้อมแสงสว่�งที่ดูไม่เข้�กับคนอย่�งเธอ ถึงได้ตระหนักว่�...

ปลอกคอสุนัขนี้แน่นหน�เกินกว่�จะปฏิเสธ

ท่�นหญิงซ�ยูยะนิ่งอึ้งไปครู ่หนึ่งกับสิ่งที่ได้ยิน ทว่�ไม่น�นก็

พย�ย�มเอ่ยชื่ออีกฝ่�ยอย่�งเรียกร้อง 
“ท่�นกินเท็น...”

“ข้�ชื่อคินเอ็นจิ”

ชัดเจนและหนักแน่นจนมือเล็กเรียวที่กำ�ลังยื่นม�พลันชะงัก 

ใบหน้�แสนน่�รักที่เคยเศร้�หมองกล�ยเป็นตื่นกลัวเมื่อกินเท็นชิจ้อง

นยัน์ต�ของเธออย่�งเฉยีบเยน็และกรีดลกึ ไม่มคีว�มเมตต�ใดให้อกี ก่อน

เข�จะยกมือไปหลังคอ ดึงบ�งสิ่งออกม�จ�กตรงนั้น ร�วกับรู้ได้เองว่�มี

สิ่งแปลกปลอมบนร่�งก�ย

ฉับพลันนั้นทั้งท่�นหญิงซ�ยูยะและป่�กักปีศ�จก็มล�ยห�ยไป 

ทำ�ให้ร่�งสูงสง่�กลับม�อยู่ในห้องเรียนที่เดินเข้�ม�ตั้งแต่แรก

กี๊ซ!

เจ้�สิ่งที่สุนัขป่�หนุ่มดึงออกม�จ�กด้�นหลังส่งเสียงกรีดร้อง แต่

ด้วยขน�ดตัวที่ใหญ่เกินฝ่�มือเพียงเล็กน้อย จึงทำ�ให้มันได้แค่ด้ินในมือ
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เรียวแข็งแรงที่กำ�ร่�งก�ยน่�ขยะแขยงของมันไว้แน่น

“ม�กุระ ง�เอชิ”

เสยีงทุม้ลกึพมึพำ�ขึน้ย�มสำ�รวจปีศ�จทีเ่ล่นง�นตนแล้วพบว่�มนัมี

ร่�งก�ยแขนข�ผอมแห้งแต่พุงโรกลมผิดส่วน สีผิวเหมือนขี้โคลน บน

ใบหน้�ไม่มลีกูต� แต่มปี�กกว้�งทีม่ฟัีนแหลมคมเตม็ป�ก และมเีข�เลก็ๆ 

อันหนึ่งกล�งหน้�ผ�ก

และเพยีงใช้แรงไม่ม�ก เข�กบ็ดขยีร่้�งเลก็ๆ ของปีศ�จกลบัหมอน

จนมันแตกโพละค�มอืเหมอืนถงุใส่นำ�้ และค่อยๆ สล�ยไปกบัอ�ก�ศธ�ต ุ

ก�รฆ่�ม�กรุะ ง�เอชไิม่ใช่เรือ่งย�ก แต่กว่�จะจบัตวัมนัม�ได้กลบั

ต้องแลกกับคว�มย�กลำ�บ�กถึงที่สุด

กินเท็นชิสูดห�ยใจลึก เอ�อ�ก�ศเข้�เต็มปอดอีกครั้ง และไม่คิด

ว่�ตนจะรู้สึกโล่งอกได้ม�กขน�ดนี้หลังต่อสู้กับศัตรู 

อ�จเพร�ะเหลืออำ�น�จแค่ครึ่งเดียว เข�จึงมีคว�มรู้สึกเหมือน

มนุษย์เข้�ไปทุกที มีทั้งคว�มอ่อนล้� คว�มง่วง คว�มหิว คว�มกลัว...และ

เหมือนจะมีหล�กหล�ยจนสับสนปนเปม�กกว่�นี้ในบ�งครั้ง ย�มอยู่ใกล้

เด็กส�วท�ย�ทโซเคนโย

และน่ันทำ�ให้เข�ต้องยกมอืขึน้ม�กำ�กระดิง่ทีต้่นคอ...ถ้�ไม่ได้เสยีง

กระดิ่งช่วยไว้ เข�คงตกอยู่ในภวังค์ของปีศ�จกลับหมอนจนไม่อ�จกลับ

ม�ได้ ทั้งที่สมัยก่อนมันคงไม่ส�ม�รถแม้แต่จะแตะต้องเข�

พอจะเข้�ใจท่�ทีของเลนยะเลยว่� ทำ�ไมเธอถึงได้ขย�ดง�นนี้นัก

จนมีท่�ท�งแปลกๆ...แม้จะน่�โมโหเมื่อคิดว่�ง�นนี้เจ้�หล่อนน่�จะโยนให้

เข�รับคนเดียว จ�กก�รคิดคำ�นวณท่�ท�งทั้งหมดของเธอ แต่พอได้

ทบทวนครู่หนึ่งว่� ห�กต้องเจอกับอดีตที่เจ็บปวด โดยเฉพ�ะอดีตของ

ท�ย�ทโซเคนโยที่ล่มสล�ย ฝันร้�ยที่ทำ�ให้เด็กส�วจอมเจ้�เล่ห์นั่นผว�ตื่น

และคว้�ตวัเข�ไว้แน่นในเช้�วนันัน้ เจ้�ปีศ�จกเ็หมอืนจะเข้�ใจก�รกระทำ�

ทั้งหมดของเธอขึ้นม�บ้�ง...

“?!”
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กนิเทน็ชต้ิองหยดุคว�มคดิเกีย่วกบัเลนยะและหนัศรีษะไปยงัประตู

ท�งออก ต�มกลิ่นอ�ยปีศ�จที่ลอยคละคลุ้งเข้�ม�ใหม่

ศัตรูมีมากกว่าหนึ่ง!...เป็นคำ�ตอบชัดเจนในหัว และเหมือนครั้งนี้

เข�สัมผัสได้ว่�มันม�จ�กชั้นสอง ซึ่งเป็นไปได้ว่�อ�จเป็นจุดเดียวกับที ่

เด็กส�วนัยน์ต�สีนำ้�เงินอยู่เช่นกัน

“...เลนโย”

เสยีงคร�งในลำ�คอม�พร้อมดวงต�ท่ี่เบกิกว้�งย�มจบัจ้องไปยงัคน

ที่เธอไม่ต้องก�รเจอที่สุด 

เด็กหนุ่มในเง�มืดยังเหยียดยิ้มอย่�งปีศ�จร้�ยขณะมองเธอ ก่อน

กว�ดต�ไปยังศพคนม�กม�ยที่นอนเกลื่อนกล�ดทั่วห้อง

“ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้เลนยะ ฉันรู้ว่�ขยะพวกนี้มันไร้ค่�ขน�ดไหน 

มีหรือจะสู้ผู้ที่มีส�ยเลือดเดียวกันกับฉันได้...ก็ดี จะได้ไม่ต้องเปลืองไม้

เปลืองมือ” เข�ว่�พร้อมเริ่มขยับก�ยจ�กหน้�ประตูเข้�ม�เล็กน้อย และ

หยุดเท้�เหมือนต้องก�รหยอกล้อเด็กส�วกล�งห้อง

เลนยะผว�ตัวขึ้นวูบหนึ่งต�มระยะที่ถูกร่นเข้�ม�

“อย่�เข้�ม�ใกล้ม�กกว่�นี้!” เธอตะโกนเตือนด้วยใจเต้นรัว และ

ไม่เคยรู้สึกว่�ตนทำ�ตัวน่�สมเพชได้เท่�นี้ม�ก่อน

“กลัวอะไรเลนยะ ฉันน่ะ ‘พี่ช�ย’ แท้ๆ ของแกนะ ถึงจะไม่ค่อย

รักน้องอย่�งแกม�กเท่�ไรก็เถอะ” เด็กหนุ่มกล่�วเสียงสดใสที่แฝงคว�ม

อำ�มหิต และกวัดแกว่งอ�วุธยักษ์หน้�ต�ไม่ต่�งจ�กกงจักรก�ร�สึในมือ

ของเลนยะอย่�งสนุกสน�น แม้มันจะใหญ่โตแต่ก็ดูคล่องแคล่วพลิ้วไหว

เมื่ออยู่ในมือของเข�

เลนยะพย�ย�มผ่อนลมห�ยใจเข้�ออก ตัง้สม�ธแิละบอกกบัตวัเอง

ว่�สิ่งที่เห็นตรงหน้�เป็นแค่ภ�พม�ย� ไม่ใช่ของจริง ก่อนเงยหน้�ไปมอง

พี่ช�ยของเธอที่ยังเล่นอ�วุธในมือ 

“ไม่ค่อยรักรึ อย่�งแกน่ะน่�จะเรียกว่�เกลียดฉันดีกว่�มั้ง”
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เด็กหนุ่มหยุดมือที่กำ�ลังเล่นสนุกหันม�เลิกคิ้วมองร่�งเล็กๆ ตัว

เปื้อนเลือดและผิวป�กหวือถูกใจ

“ไม่ถึงขน�ดนั้นหรอกเลนยะ ในตัวแกก็ยังมีส่วนดีๆ ที่ฉันชอบอยู่

นะ” เข�ปฏิเสธอย่�งไม่จริงจงัพร้อมหวัเร�ะแผ่วในลำ�คอ ขณะหรีน่ยัน์ต�

มองไปที่ล�ยรูปดวงต�สีแดงบนหลังมือของเลนยะด้วยคว�มมุ่งหม�ย 

บ�งอย่�ง

เลนยะตวดัต�มองต�มส�ยต�พีช่�ยแล้วต้องขมวดคิว้ เธอจำ�ไม่ได้

แล้วว่�ในคนืนัน้เมือ่แปดปีก่อน เข�ได้จ้องหลงัมอืเธอแบบนีร้เึปล่� คว�ม

ทรงจำ�ส่วนนั้นมันไม่แน่นอน โดยเฉพ�ะเมื่อเวล�นี้เป็นเพียงคว�มฝันที ่

ไม่แน่ใจว่�ถูกบิดเบือนไปม�กน้อยแค่ไหน

และถ้�เข�จ้องม�ที่ดวงต�ทว�รบ�ลของเธอจริงๆ มันก็น่�สงสัย

ว่�เข�จ้องมันเพื่ออะไร

“อย่�ม�มองมือฉัน” เลนยะเตือนเสียงเหี้ยมอีกครั้ง และนั่นเรียก

ดวงต�สีนำ้�เงินเหมือนเธอให้มองกลับขึ้นม�ได้

“อ�...นั่นสินะ” เข�อุท�นรับอย่�งไร้คว�มหม�ย ก่อนเลื่อนต�ไป

มองร่�งของช�ยที่นั่งอยู่กล�งห้องแทน 

ช�ยผู้พยุงร่�งให้นั่งด้วยด�บที่ปักอยู่กับพ้ืน นัยน์ต�สีนำ้�เงินแบบ

เดียวกับเข�และเลนยะยังเปิดค้�งทั้งที่ไม่มีลมห�ยใจแล้ว

“เร�สองคนไม่มีใครเหมอืนพ่อเลยนะ” เป็นคำ�เปรยทีฟั่งเลือ่นลอย

จ�กคนเป็นพี่ช�ย “ซื่อตรง สนแต่หน้�ที่ บ้�ศักดิ์ศรีของตระกูล เสียสละ 

เรือ่งส่วนรวมสำ�คญักว่�ส่วนตวั ครบเครือ่งคว�มเป็นผูน้ำ�ทีด่ ีเพร�ะแบบนัน้

ถึงได้นั่งอยู่ตรงนั้นพร้อมกับต�ที่ยังเปิดทั้งที่ต�ยไปแล้ว”

จบคำ�เข�ก็ก้�วเข้�ม�อีก พล�งเอียงศีรษะ กล่�วเน้นชัดม�กขึ้น

“แต่รู้ไหม พวกเร�เหมือนกันกว่�ที่แกคิดนะเลนยะ”

“ฉันบอกให้หยุดอยู่ตรงนั้น และฉันไม่มีอะไรเหมือนแกแน่นอน” 

เลนยะแย้งอย่�งไม่ต้องคิด ตวัดกงจักรก�ร�สึในมือบิดท่อนเหล็กท่ีเป็น

ด้�มจับ ปลดกลไกอ�วุธให้คมมีดอีกสี่ใบที่ซ่อนอยู่ก�งออกม� ต้ังท่�ป�
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อ�วุธร้�ยเข้�ห�ร่�งของพี่ช�ยตน

แต่เลนโยกลับก้มมองกงจักรก�ร�สึในมือเลนยะสลับกับของตน 

ไม่สนใจปฏิกิริย�โต้ตอบของเธอ ซำ้�ยังเอ่ยขึ้นต่อ

“เร�ต่�งก็เป็นเจ้�ของกงจักรก�ร�สึเหมือนกัน และแกก็รู้ว่�อ�วุธ

แต่ละชิ้นของโซเคนโยจะเชื่อมโยงกับเจ้�ของเพียงคนเดียว นี่เป็นอ�วุธ

ฝ�แฝดที่ฉันควรจะได้ครอบครองทั้งสองวง แต่แกก็ดันโผล่ม�เอ�อีกวง

ไป รู้ไหมมันหม�ยคว�มว่�เร�สองคนเหมือนกัน เพร�ะไม่อย่�งนั้นมันคง

ไม่ตอบรับเร�ทั้งคู่...และมันทำ�ให้ฉันแอบคิดว่� ถ้�ฉันไม่ได้ก่อเร่ืองนี้ขึ้น 

แกก็อ�จเป็นคนลงมือ...”

“หนวกห ูฉนัอ�จเลว แต่คงเลวไม่เท่�แกทีท่ำ�เรือ่งพรรค์นี้ได้หรอก

น่�” มือเล็กๆ ที่กำ�อ�วุธเร่ิมสั่นน้อยๆ แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่�ทุกอย่�งเป็น

แค่ภ�พลวงต� แต่บุคคลตรงหน้�ก็ช่�งเหมือนจริงจนน่�กลัว ทั้งคว�มคิด

คว�มอ่�น ทุกอย่�งเลย

บนขมับเธอเร่ิมชื้นเหงื่อ สีหน้�ที่พย�ย�มปั้นแย่ลงเร่ือยๆ ถึงจะ

พย�ย�มสลัดคว�มคิดที่ว่�สิ่งที่อยู่รอบด้�นเป็นของจริง แต่เหมือนจะ 

ย�กขึ้นทุกที ร�วกับว่�ยิ่งเด็กหนุ่มพูดอะไรม�เรื่อยๆ ทุกอย่�งก็คล้�ยจะ

กล�ยเป็นจริงม�กขึ้นต�มไปด้วย

เลนโยส่�ยหน้�อย่�งชินช�กับสิ่งที่เลนยะเถียง

“แล้วแกจะทำ�อะไร เลนยะ จะสู้กับฉันรึไง ฉันว่�แกรู้ฝีมือฉันดีนะ 

แกไม่โง่น่ี หรอืว่�จะขอให้ใครช่วย ฉนักว่็�ไม่ คนอย่�งแกไม่เคยอ้�ป�กขอ

ให้ใครช่วย แต่ก็อย่�งว่� ที่นี่ไม่มีใครแล้ว เลนยะ แม้แต่โยชิฮ�ระ 

วิญญ�ณทีแ่กแสนรักแสนเทดิทนูกไ็ม่อยู ่แกมนัตวัคนเดยีวแล้วเลนยะ พ่อ

ก็ต�ยแล้ว ทุกคนต�ยหมดแล้ว...”

ฟ้�ว!

เลนยะเขวี้ยงกงจักรยักษ์ในมือเต็มกำ�ลังใส่ร่�งของเด็กหนุ่มต�ม

เส้นคว�มอดทนที่ข�ดผึง

แต่เดก็หนุม่กลบัเพยีงถอยเท้�ตัง้หลกั และฉกมอืสอดเข้�กล�งช่อง
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ว่�งของกงจกัรยกัษ์อย่�งแม่นยำ� ก่อนสะบดัข้อมอืทเีดยีว แรงเหวีย่งของ

ใบจักรทั้งหกก็ลดลง แล้วอ�ศัยจังหวะชะลอของมันจับหมับที่ท่อนเหล็ก

ตรงกล�ง หยุดอ�วุธที่กำ�ลังหมุนรุนแรงของเลนยะได้ชะงักงัน

หมอผสี�วในร่�งเดก็น้อยตวัแขง็ทือ่ฉบัพลนั อึง้ตะลงึเมือ่อ�วธุของ

ตนเข้�ไปอยู่ในมือศัตรูอย่�งง่�ยด�ย และเหนืออื่นใดคือพลังอำ�น�จของ

อีกฝ่�ยที่แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่� เธอไม่อ�จทำ�ร้�ยเข�ได้แม้แต่ปล�ย

เส้นผม

ก�รโจมตีของเธอไร้ผลโดยสิ้นเชิง! 

เลนยะรูส้กึเหมอืนนำ�้ท่วมปอด ร่�งก�ยหดเลก็ลงเรือ่ยๆ เมือ่พีช่�ย

ค่อยๆ ก้�วเข้�ม�พร้อมกงจักรก�ร�สึทั้งสองวงในมือ

วนิ�ทน้ัีนเลนยะไม่มแีม้แต่แรงถอยหน ีคว�มพ่�ยแพ้และเหตกุ�รณ์

ที่ถูกแสดงให้เห็นชัดว่�ไร้หนท�งต่อต้�นคนตรงหน้� ทำ�ให้เธอรับรู้เพียง

คว�มเยน็เฉยีบทีเ่ร่ิมไต่ขึน้ม�จ�กปล�ยเท้� และไล่สงูขึน้เรือ่ยๆ จนมอืเท้�

ช�ดิก มันเขย่�ร่�งก�ยเธอให้สั่นสะท้�นม�กกว่�เดิมขณะสติที่เคยมีเริ่ม

แตกร้�วเหมอืนแก้วใส ได้แค่ปล่อยให้เข�เข้�ม�ประชดิอยูเ่บือ้งหน้� และ

ก้มม�กระซิบข้�งหูของตนด้วยเสียงนุ่มเนิบช้�ว่�

“ทีนี้ก็เหลือตัวแกเองแค่คนเดียวจริงๆ แล้วละ”

นัยน์ต�สนีำ�้เงนิของเดก็ส�วเบกิโพลงรูส้กึร�วกบัถกูผลกัลงขอบเหว 

และได้ยินเสียงบ�งอย่�งแตกละเอียดในหู เพิ่งตระหนักถึงมือว่�งเปล่�ที่

เคยถือกงจักรก�ร�สึไว้...อย่�งที่เข�พูด ตอนนี้เธอไม่เหลือใครหรือสิ่งใด

จริงๆ แล้ว แม้แต่อ�วุธคู่ก�ยของตน

ร่�งเล็กๆ ทรุดฮวบ เข่�กระแทกพื้นไม้ ล้มลงตะแคงนอนอย่�ง 

สูญเสียก�รควบคุม ทั้งที่นัยน์ต�ยังเปิดค้�งทว่�สมองดับวูบเหมือนถูก 

ถอดปลั๊ก ปล่อยร่�งก�ยให้แน่นิ่งเช่นนั้นท่�มกล�งเปลวเพลิง ไม่อ�จ

กระดกิเม่ืออยู่ใต้อำ�น�จของนยัน์ต�สนีำ�้เงนิคูส่วยทีจ่บัจ้องลงม�ด้วยประก�ย

ว�วโรจน์ชั่วร้�ย



80   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 2

ใช้เวลาไม่นานสุนัขป่าหนุ่มก็มาถึงชั้นบน ความรู้สึกห่วงเด็กสาว 

ยิ่งทวีขึ้นเมื่อที่นี่มันเงียบผิดปกติ 

เข�ต้องตั้งใจดมกลิ่นและฟังเสียงเพื่อห�เธออีกครั้ง เพร�ะ

บรรย�ก�ศบิดเบี้ยวภ�ยในตัวอ�ค�รนี้ทำ�ให้ก�รจับสัมผัสต่�งๆ นั้น

แยกแยะได้ลำ�บ�ก

และยงัไม่ทนัได้ก้�วห�ตวัเลนยะต่อ อยูด่ีๆ  เสยีงกระดิง่ทีป่ลอกคอ

ก็ดังขึ้นอีกจนเข�ต้องชะงักเท้�

เพร�ะมันกังว�นไปทั่วชั้นสอง สะท้อนก้องเกินกว่�จะเป็นเสียง 

กระดิง่เลก็ๆ และเหมอืนเข�เข้�ใจปฏกิริยิ�ของเจ้�กระดิง่บนต้นคอว่�มนั

ต้องก�รทำ�อะไร หรือกำ�ลังจะพ�เข�ไปท�งไหน

เปรี๊ยะ เปรี๊ยะ เปรี๊ยะ...

เสยีงประก�ยไฟคอืเสยีงเดยีวทีห่มอผสี�วได้ยนิจ�กทีห่่�งไกลและ

เบ�ลงเรื่อยๆ ต�มภ�พรอบก�ยที่พร่�เลือนลง เห็นเพียงภ�พเฉเอียง 

ไม่ชดัเจนของเดก็หนุม่ในเครือ่งแบบกคัครุนัทีน่ัง่คกุเข่�ข้�งหนึง่อยูต่รงหน้� 

กับแสงสีส้มร้อนระอุ ก่อนภ�พนั้นจะเริ่มมืดลงทุกขณะ... 

กริ๊ง...

ร่�งที่นอนนิ่งสะดุ้งเบ�ๆ ทีหนึ่งกับเสียงกระดิ่งที่กระทบประส�ท

ก�รรับรู้

เสยีงแปลกปลอมทีล่อยแว่วม�ทำ�ให้สมองทีว่่�งเปล่�เกดิประก�ย

เล็กๆ บ�งอย่�งขึ้นม� มันเป็นเหมือนแสงวูบว�บท่ีปล�ยอุโมงค์ และ 

มืดดับเป็นพักๆ จนเธอต้องพย�ย�มกะพริบเปลือกต�เพ่ือมองแสงนั่น 

ให้ชัดเจน แต่คว�มอ่อนเพลียในหัวกลับส่งผลให้เธอแทบไม่อย�กลืมต�

แต่แสงสว่�งว�บทีส่่องเข้�ต�กลบัแรงขึน้ทกุทจีนไม่อ�จหลบัต�หนี

ได้ ซำ้�เมื่อเพ่งมองดีๆ กลับพบใครคนหนึ่งที่ไม่ใช่เด็กหนุ่มในเครื่องแบบ

นักเรียน 

เมื่อได้ตั้งใจดูดีๆ ถึงรู้ว่�เป็นโยชิฮ�ระที่กำ�ลังก้มม�ร้องเรียกเธอ
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ด้วยสีหน้�หว�ดหวั่นห่วงใย

หน้าตางี่เง่าเป็นบ้าเลยว่ะ โยชิฮาระ...อดคิดขึ้นม�ในหัวเบลอๆ  

ไม่ได้ ขณะสงสัยว่�วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไร

ทว่�เมือ่กะพรบิต�ช้�ๆ อกีคร้ัง ภ�พตรงหน้�กด็บัวบูอกีและปร�กฏ

ขึ้นใหม่ เป็นท�โร่ที่นั่งเหง�ๆ อยู่บนขอบฟุตบ�ทซึ่งดูเหมือนจะเป็น

เหตุก�รณ์ในวันที่เข�ม�อยู่กับเธอวันแรก

คราวนี้เป็นเจ้าวิญญาณตัวถ่วงงั้นเหรอ...ไม่เคยช่วยอะไรได้ แถม

ไม่เคยหยุดพูดเลย น่ารำาคาญตลอดเวลา...!

พลันคว�มคิดต้องชะงักและนึกบ�งอย่�งขึ้นม�ได้...

อา...นั่นสินะ ความจริงรอบตัวเวลานี้มันน่ารำาคาญกว่าท่ีผ่านมา 

เพราะนอกจากเจ้าโยชฮิาระทีค่อยห่วงนัน่ห่วงนีต่ลอดเวลา กบัเจ้าทาโร่ที่

พูดพล่ามไม่เคยหยุด ก็ยังมี...

กริ๊ง...

มอืทีเ่ยน็เฉยีบกระดกินิว้รบัเสยีงใสกงัว�น และครัง้นีช้ดัเจนร�วกบั

สะท้อนออกม�จ�กในหขูองตนเสยีเอง ก่อนต�มด้วยเสยีงทุม้ลกึเสยีงหนึง่

ที่คุ้นเคยในคว�มทรงจำ�

‘อย่าพูดเหมือนว่าตอนนี้เจ้าอยู่คนเดียวในโลกแล้วไม่มีใครสนใจ’

“แล้วแก...เป็น...ใคร...ไม่ทร�บ...” เลนยะได้เพียงพึมพำ�ด้วยป�กที่

แทบขยับไม่ได้เพื่อโต้ตอบเจ้�ของถ้อยคำ� ขณะยังคงได้ยินเสียงของเข�

ในหัวของตนเอ่ยขึ้นใหม่

‘และเจ้าเป็นคนบอกเองว่า ยังไงพวกเราก็ต้องติดแหง็กกันแบบนี้

ไปอีกนาน...เพราะแบบนั้นไม่ว่าจะชอบหรือไม่ ข้าก็ต้องไวใ้จเจ้า...ซึง่นัน่ก็

หมายความว่าเจ้าเองก็ต้องหัดไว้ใจข้าเช่นกัน’

หัวคิ้วสองข้�งถูกชักม�ชนกันแน่น ร�วกับมีกระแสไฟแล่นว�บขึ้น

ม�ในสมองจนร่�งก�ยเธอกระตุกขึ้นครั้งหนึ่ง

‘วันนี้ทำาได้ดีแล้ว’

คำ�พดูของเข�ยงัผดุแทรกม�ไม่หยดุ ขณะภ�พในหวัทีว่่�งเปล่�เริม่
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ฉ�ยเง�ร่�งของใครบ�งคนที่สูงใหญ่กว่�เธอม�กที่เบื้องหน้� และคล้�ย

กำ�ลงัก้มมองเธออยูพ่ร้อมเส้นผมสดีำ�ย�วทีโ่บกสะบดัผ่�นส�ยต� และทิง้

ประก�ยเงินให้สะท้อนเข้�ต�เธอเมื่อมันต้องแสงอ�ทิตย์ย�มเย็น...

อย�กเห็นม�กกว่�นั้น เธออย�กเห็นคนตรงหน้�ให้ชัดกว่�นี้อีก  

และคำ�ภ�วน�ทีค่นอย่�งเธอไม่เคยร้องขอม�ก่อนดเูหมอืนจะส่งถงึ

แสงสว่�งอุ่นๆ นั่น เมื่อภ�พเบื้องหน้�ค่อยๆ ชัดขึ้น จนกระทั่งเธอได้พบ

ใบหน้�คมหล่อเหล� และนยัน์ต�สเีท�คูเ่รียวคมทีส่บประส�นลงม�...และ

นัน่เป็นดวงต�งดง�มทีส่ดุทีเ่คยเหน็ม�ในชวีติ ซึง่แม้จะนิง่เยน็ แต่มนักลบั

แฝงด้วยคว�มเอ็นดูย�มกล่�วขึ้นใหม่

‘เก่งมาก...วันนี้เจ้าเก่งมาก’

ไอ้ลูกหมา!

ดวงต�สีนำ้�เงินเบิกโพลงพร้อมร่�งที่ดีดขึ้นน่ังฉับพลันเหมือนถูก

กระช�กขึน้ม� สติสมัปชญัญะทีถ่กูดบัสว่�งโร่ เรือ่งร�วต่�งๆ ตัง้แต่วนิ�ที

แรกทีเ่ธอเจอกนิเทน็ช ิจนกระทัง่ช่วงสดุท้�ยทีเ่หน็เข�วนันีห้ลัง่ไหลเข้�ม�

ในหัวทั้งหมดในเสี้ยววิน�ที

เดก็หนุม่ทีค่กุเข่�ข้�งหนึง่อยูข้่�งตวัเลนยะกล�ยเป็นฝ่�ยสะดุง้ก�ย

พร้อมถอยเท้�ออกจ�กหมอผีส�วในร่�งเด็กแปดขวบเสียเอง เมื่อเห็นว่�

เธอลุกขึ้นม�ได้อีก 

เลนยะต้องเงยหน้�สูดอ�ก�ศเข้�ปอดเฮือกใหญ่ เบิกต�กว้�งค้�ง

นิ่งอยู่หล�ยวิน�ทีกว่�จะตั้งสติขึ้นม�ได้และรับรู้ว่�ตอนนี้ตนอยู่ที่ไหน 

กำ�ลังทำ�อะไร และเกิดอะไรขึ้น 

ร่�งเล็กๆ ค่อยๆ ฉุดตัวเองให้ลุกขึ้นด้วยแขนข�ท่ียังสั่นอยู่น้อยๆ 

แต่ไม่ใช่ด้วยคว�มกลัวอีกต่อไป เป็นเพียงคว�มเหนื่อยล้�ในก�รเผชิญ 

สิ่งที่ไม่เคยรู้จัก...แต่ตอนนี้เธอรู้แล้ว

หมอผีส�วที่กลับม�ยืนได้อีกครั้งค่อยๆ ปร�ยนัยน์ต�สีนำ้�เงินขึ้น

ไปยังเจ้�ของต�สีนำ้�เงินอีกคู่ ที่บัดนี้กลับกล�ยเป็นฝ่�ยมีสีหน้�ตื่นตกใจ

และติดจะหว�ดกลัวอย่�งชัดเจน ท่�ท�งเช่นนั้นฟ้องชัดว่�มันคงแน่ใจว่�
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เธอจะไม่มีท�งลุกขึ้นม�ได้อีก

เป็นสหีน้�ทีเ่ธอไม่มที�งจินตน�ก�รออกได้แน่ถ้�นกึถงึมนั ‘ตวัจรงิ’ 

และน่ันทำ�ให้เลนยะหลดุหวัเร�ะเบ�ๆ ในลำ�คอด้วยส�มคว�มรูส้กึ ทัง้ตลก

คว�มคดิตนทีค่ดิเกีย่วกบัเจ้�นัน่ เย�ะหยนัศตัรู และสมเพชตวัเองทีต่กอยู่

ในกับดักตื้นๆ แบบนี้ได้

“...กลัวฉันหรือยังไง เลนโย” เธอกล�ยเป็นผู้เหยียดยิ้มร้�ยพร้อม

ถ�มเนิบน�บอย่�งหยอกเย้�และข่มขู ่อดไม่ได้ทีจ่ะสำ�รวจรอบก�ยอกีครัง้

ภ�พทีเ่กดิขึน้รอบตวันัน้ช่�งดไูร้พลงัต่�งจ�กครัง้แรกทีเ่หน็ มนัเริม่

เหมือนฉ�กทุนตำ่�ในหนังห่วยๆ ที่ไร้คว�มแนบเนียนโดยสิ้นเชิง ไฟไม่มี

คว�มร้อนอีกแล้ว และศพรอบตัวเริ่มห�ยไปทีละร่�ง แม้แต่โรงฝึกหลัง

ใหญ่ทั้งหลังยังดูมืดผิดปกติ ขัดกับแสงจ�กไฟท่ีลุกท่วมร�วกับมันเร่ิม 

คงรูปไว้ไม่ได้

“แก...เจ้�...หมอผี”

เลนยะเลกิคิว้ขึน้ข้�งหนึง่เมือ่ได้ยนิเสยีงลอดไรฟันอย่�งเจบ็ใจจ�ก 

เด็กหนุ่มตรงหน้� ก่อนเธอจะหัวเร�ะหึแล้วว่�เสียงกลั้วหัวเร�ะ

“รู้ไหม ‘มัน’ ไม่มีวันเรียกฉันแบบนั้นหรอก”

“อย่�...”

เด็กหนุ่มร้องห้�มได้แค่นั้นเมื่อเลนยะยื่นมือไปจับบ�งสิ่งท่ีต้นคอ

ของตนและดึงมันออกม�อย่�งรู้ตำ�แหน่ง

เจ้�ปีศ�จตัวเล็กๆ ตัวสีนำ้�ต�ลคลำ้�เก�ะอยู่หลังคอของเธอต้ังแต่

เมื่อไรไม่รู้ และยังพย�ย�มจะพุ่งเข้�ห�เธออีก แต่เลนยะก็จับมันไว้มั่น

“หน้�ต�แกจริงๆ นีน่่�เกลยีดพลิกึเลยแฮะ” เลนยะชกัสหีน้�เหยเก

และล�กนิ้วโป้งเขียนเป็นตัวอักษรว่� ‘ทำ�ล�ย’ บนพุงโรๆ น่�ขยะแขยง

ของมันพร้อมท่องอ�คมในลำ�คอ

ปีศ�จร้�ยดิ้นขลุกขลักไปม�อย่�งทรม�นครู่เดียวหลังสิ้นบทสวด 

ก่อนมนัจะแตกกระจ�ยเหมอืนลกูโป่งทีถ่กูอดัแก๊สม�กเกนิและกล�ยเป็น

อ�ก�ศธ�ตอุย่�งง่�ยด�ย ภ�พทีม่นัสร้�งขึน้กเ็ปลีย่นเป็นหมอกควนั ก่อน
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เธอจะกลับม�สู่ห้องพักเก่�ของผู้อำ�นวยก�รเหมือนเดิม ตัวเลนยะเองก็

กลับเป็นเด็กส�วอ�ยุสิบหกเช่นเดียวกัน

ตึง!

ทว่�เพยีงครูเ่ดยีวเลนยะกล้็มลงไปนอนกองกบัพืน้ใหม่ ห�ยใจหอบ

สั่นรัว เปลือกต�กลับม�หนักอึ้งอีกครั้ง ก่อนจะหลับผล็อยไปอย่�งหมด

เรี่ยวแรง

ดูเหมือนพลังวิญญ�ณของเธอถูกดูดออกไปม�กกว่�ที่คิด...

กินเท็นชิก้าวพรวดเข้ามาในห้องใหญ่ที่อยู่สุดทางเดินตะวันออก

ของชั้นสอง ก่อนที่เข�จะหยุดชะงักไปครู่เมื่อตวัดส�ยต�ไปพบร่�งของ

เด็กส�วที่นอนกองหมดสติกับพื้นห้อง

หัวใจของสุนัขป่�หนุ่มร่วงวูบอย่�งที่เข�ก็ไม่เชื่อตนเองว่�ตนจะ

ส�ม�รถรู้สึกแบบนี้ได้ ย�มมองไปยังคนที่นอนแน่นิ่ง

ร่�งสูงสง่�รู้สึกว่�เท้�ของตนลอยไม่ติดพื้นย�มก้�วช้�ๆ เข้�ไป

คุกเข่�ข้�งก�ยเลนยะ ค่อยๆ ช้อนแผ่นหลังของเธอที่หลับต�สนิทขึ้นม� 

แล้วกดศีรษะใต้กลุ่มผมสีนำ้�ต�ลนั่นแนบกับอกตน 

ซึง่วนิ�ทต่ีอม�เจ้�ปีศ�จกส็�ม�รถผ่อนลมห�ยใจแผ่วออกม�อย่�ง

โล่งอก เมื่อได้ยินเสียงหัวใจที่ยังเต้น และเสียงห�ยใจสมำ่�เสมอ  

คว�มดีใจน่�พศิวงนัน่ทำ�ให้แขนแกร่งสองข้�งเลือ่นขึน้โอบรอบตวั

เด็กส�วและกอดเธอไว้แนบก�ยอย่�งเผลอไผล อ้อมแขนกระชับแน่นขึ้น

เรื่อยๆ ร�วกับกลัวเธอจะห�ยไปเหมือนตัวตนของเธอในคว�มทรงจำ� ที ่

เกือบถูกเจ้�ม�กุระ ง�เอชิลบออกไปได้สำ�เร็จ

กลัวได้อย่�งน่�ตลกและไม่ค�ดคิดว่�เจ้�เด็กนี่จะมีอิทธิพลกับเข�

ได้ม�กม�ยขน�ดนี้...ไม่รู้อะไรทำ�ให้ผู้ที่เป็นถึงเจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จ

เป็นห่วงเธอได้ม�กม�ยขน�ดนี้...

“ฉัน...ห�ยใจ...ไม่ออก...”

แรงดิน้ขลกุขลกัในวงแขนและคำ�ประท้วงอูอ้ีจ้�กแผ่นอกลบคว�ม
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สงสัยในหัวสุนัขป่�หนุ่มไปฉับพลัน

กินเท็นชิรีบผลักร่�งของหมอผีส�วไปอีกท�งร�วกับต้องของร้อน

โดยอัตโนมัติ ทำ�เอ�คนที่เพิ่งได้สติหง�ยท้องเอ�หลังหัวโขกพื้นดังโป๊ก! 

ลั่นห้องมืดๆ คว�มเพลียและง่วงงุนห�ยเป็นปลิดทิ้งแทบจะทันที

“โอ๊ย! อีกแล้วนะแก ทำ�แบบนี้กับฉันอีกแล้วนะ นี่มันครั้งที่เท่�ไร

แล้วเนีย่!” หมอผสี�วลกุขึน้ม�นัง่กมุหลงัศรีษะตวัเอง ไม่เหลอืท่�ท�งของ

คนทีเ่พิง่ตืน่จ�กก�รถกูปีศ�จเล่นง�นแม้แต่น้อย ซำ้�ยงัทำ�ล�ยบรรย�ก�ศ

อ่อนไหวทั้งหมดจนสิ้นซ�ก ก่อนเธอจะเงยหน้�ม�ร้องถ�มปีศ�จข้�งตัว 

อย่�งเอ�เรื่อง “แกเป็นอะไร เกิดอ�รมณ์แปรปรวนขึ้นม�กะทันหันอีก 

รึไง”

เธออุตส่�ห์ยอมรับว่�อกมันอุ่นดีแท้ๆ ถ้�ไม่อยู่ๆ ก็กอดเธอแน่น

ขึ้นแบบนั้น ซำ้�ยังม�โยนเธอทิ้งให้เจ็บตัวซำ้�ซ�กแบบเดิมๆ อีก...จะแสดง

ความรังเกียจก็ให้มันรุนแรงน้อยกว่านี้หน่อยไม่ได้รึไง!

คิ้วเรียวเข้มถูกชักม�ชนกันเมื่อเห็นชัดว่�เธอดูไม่ได้รู้สึกอะไรเลย

ทีถ่กูเข�กอดแบบนัน้ และไอ้ท่�ท�งไม่รู้สกึรูส้�ของเจ้�หล่อนกท็ำ�ให้คนที่

กำ�ลงัจะไต่ถ�มอ�ก�รเจ็บตวัจ�กฝีมอืเข�เปลีย่นเป็นหนัม�มองด้วยแววต�

โกรธดุและเย็นช�เหมือนเดิม

“แล้วเจ้�คิดว่�ข้�เป็นอะไร” เสียงทุ้มตำ่�ถ�มกลับห้วนๆ

เลนยะนัง่นิง่งนัไปทนัทกีบัสิง่ที่ได้ยนิ แต่ไม่ใช่เพร�ะคว�มกลวัหรอื

ไม่ชอบท่�ท�งเฉียบดุเช่นนั้นของเข� มันเป็นคว�มรู้สึกแปลกประหล�ด

อย่�งถึงที่สุดสำ�หรับเธอ ที่เมื่อได้ยินเสียงทุ้มลึกที่ติดดุอีกครั้งหลังตกอยู่

ในฝันร้�ย และตื่นได้ด้วยเสียงกระดิ่งกับเสียงของเข�แล้วมัน...

“พูดอีกทีได้ไหม”

“อะไรนะ” กินเท็นชิย่นหัวคิ้วม�กกว่�เดิม เมื่ออยู่ๆ เจ้�หล่อนขอ

อะไรที่ไม่ค�ดคิดขึ้นม�กะทันหัน

“พูดแบบเมื่อกี้อีกที หรือไม่ก็แบบอื่นก็ได้พูดม�เหอะน่�” เลนยะ

ปัดมือไปม�อย่�งรำ�ค�ญก�รถูกซักไซ้ และยังนั่งมองตรงอย่�งเฝ้�คอย
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แต่นั่นไม่ช่วยให้สุนัขป่�หนุ่มเข้�ใจเธอม�กกว่�เดิมเลยจนต้องส่ง

คำ�ถ�มเคร่งขรึมไปอีก

“ทำ�ไม”

เลนยะแค่ยักไหล่ทีหนึ่งด้วยท่�ท�งไม่กระตือรือร้นนัก และตอบ

ง่�ยๆ แค่ว่� 

“แค่อย�กฟังเสียงแก...ละมั้ง”

เหมือนทกุอย่�งรอบก�ยหยดุไปชัว่ขณะ ร่�งสงูสง่�ทำ�ได้เพยีงนิง่งนั 

จับจ้องต�ที่มองม�อย่�งตรงไปตรงม�ของเธอ

อ�จเพร�ะปกติเลนยะมักพูดทุกอย่�งที่อย�กพูดใส่เข� ไม่มีก�ร

รกัษ�นำ�้ใจอ้อมค้อมรอมชอม ดงันัน้อ�จด้วยก�รกระทำ�เคยชนิจงึส่งผลให้

เธอขออะไรแบบนัน้ได้ง่�ยด�ย ไม่ตดิขดั ไม่เขนิอ�ย...กแ็ค่เหมอืนทกุครัง้

ที่เธอชอบสั่งให้เข�ทำ�อะไร 

ใช่ ทั้งที่ควรเป็นแบบนั้น แต่มันกลับทำ�ให้คนฟังต้องรีบตะปบ

ใบหน้�ช่วงล่�งของตน รู้สึกว่�ไม่อ�จควบคุมสีหน้�ตัวเองย�มนี้ได้เลย 

เกอืบหลดุยิม้ทัง้ทีค่วรโกรธ และร�วกบัรู้สกึว่�ใบหน้�ตนอุน่ขึน้ม�

นดิๆ...นีม่นัเกดิอะไรขึน้กบัเข�กนัแน่ แค่คำ�พดูผ่�นหขูองมนษุย์ คว�มจรงิ

มันควรไม่มีค่�อะไรเหมือนที่ผ่�นม� แต่นี่มัน... 

ไม่ถูก มีอะไรสักอย่�งไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับเข�แล้ว!

กินเท็นชิลุกพรวดขึ้นจ�กพื้นก่อนคว�มรู้สึกม�กม�ยท่ีท่วมท้นขึ้น

ม�จะทำ�ให้เข�เสียคว�มเยือกเย็นที่ควรมีไป ทิ้งให้เลนยะยังมองต�ม แต่

พอจะหมนุตัวออกจ�กประต ูร่�งสงูสง่�กลบัต้องหยดุชะงกัเมือ่เจอกบัใคร

อีกคนหนึ่งที่เพิ่งเข้�ม�ยืนอึ้งค�ที่ประตู

ซ�น�ดะยนืมองเลนยะสลบักบัสนุขัป่�หนุม่ และแค่เหน็ส�ยต�ของ

เดก็หนุม่ทีม่องหน้�เข�กบัญ�ตขิองตนไปม�แบบนัน้ กบ็อกได้ดว่ี�เดก็หนุม่

ท�ย�ทโซเคนโยน้ีเหน็เหตกุ�รณ์ระหว่�งเข�กบัเลนยะตัง้แต่ต้นจนจบแน่ๆ
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“ยัยเด็กนั่นบังอาจกอดท่านกินเท็นชิของข้า”

ปีศ�จส�วคำ�ร�มกร้�วในลำ�คอย�มมองจ�กบนต้นไม้สงูทีข่ึน้รกอยู่

รอบๆ บรเิวณผ่�นหน้�ต่�งห้องรมิสดุของชัน้สองบนตกึเก่�ๆ ไปยงัเลนยะ

“แต่ดเูหมอืนคนทีก่อดจะเป็นท่�นกนิเทน็ชเิอง” โทชนิโอแย้งอย่�ง

เฉยช� นิ่งเรียบไร้รอยอ�รมณ์ ไม่คิดสนใจเรื่องไร้ส�ระอย่�งคว�มริษย�

ของเพศหญิง

“ท่�นกนิเทน็ชไิม่เคยกอดใคร แค่ให้ใครเข้�ใกล้ยงัแทบไม่เคยเลย

ด้วยซำ้� แล้วนังเด็กนั่นเป็นใครกัน” ชินแอนขึ้นเสียงสูงอย่�งฉุนเฉียวเมื่อ

น�ยเหนือหัวคนสำ�คัญของตนดูให้คว�มสำ�คัญกับเด็กส�วแปลกหน้�

ม�กกว่�เธอหล�ยเท่�

“แล้วเจ้�ล่ะเป็นใคร...ก็แค่ ‘ภูตฝั่งซ้�ย’ ไม่ใช่รึไง” โทชินโอย้อน

ถ�มเรียบพล�งว่�ขึ้นใหม่ “ตอนนี้สถ�นะของท่�นกินเท็นชิไม่เหมือน 

แต่ก่อน และคนที่เจ้�บอกว่�จะฆ่�มันคือพวกโซเคนโย ถ้�ทำ�อะไรไม่คิด

ก็มีแต่ห�เรื่องไปต�ยซะเปล่�ๆ อีกอย่�งเจ้�เด็กหนุ่มผมดำ�นั่นก็คงเป็น 

โซเคนโยเหมือนกัน...เร�ไม่ได้มีศัตรูแค่หนึ่ง”

ชินแอนได้แต่กำ�หมัดแน่นกับเหตุผลนั้น พร้อมมองต�มหลังของ

เลนยะที่ลุกขึ้นแล้วเดินออกไปจ�กห้องอย่�งอ�ฆ�ต รู้สึกเกลียดชังขึ้นม�

จับใจ

“ข้�จะต้องเอ�ท่�นกนิเทน็ชคินืม�ให้ได้” ดวงต�สทีองหรีม่องอย่�ง

เคียดแค้น ก่อนร่�งระหงในชุดกิโมโนสีแดงสดจะค่อยๆ เลือนห�ยกลืน

ไปกับเง�มืดของย�มร�ตรีก�ล
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พวกมันก็ยังเหมือนเดิม...

ตำ่�ช้� และคิดว่�ตนอยู่เหนือกว่�สิ่งมีชีวิตอื่น 

“อี๋! สกปรกอะ!”

เสียงแสดงคว�มรังเกียจของนังเด็กผู้หญิงคนหนึ่งร้องขึ้นตอนท่ี

เลือดข้�เริ่มไหลออกม�จ�กป�กและดวงต�สองข้�ง...ร้องเหมือนสิ่งที่มัน

ทำ�ไม่น่�รังเกียจ

ข้�พย�ย�มขยับปีกสองข้�ง แต่มันเจ็บร้�วไปถึงลำ�คอ รับรู้ได้ว่�

ตอนโดนกระเป๋�นั่นทับลงม�ย�มที่ข้�กำ�ลังจิกเศษอ�ห�ร มันบดขยี้

กระดูกข้�จนแหลกเละทั้งตัว ข้�ห�ยใจแทบไม่ออก สิ่งที่ไหลท่วมออกม�

จ�กหลอดลมมีแค่นำ้�สีแดงข้น และคว�มทรม�นอย่�งถึงที่สุด

“จะใช้มันจริงๆ เหรอ” 

มันถ�มขึ้นอีกด้วยนำ้�คำ�ที่ยังฟังรังเกียจ

แต่คำ�ตอบจ�กคนที่น่�รังเกียจยิ่งกว่�กลับดังอยู่เหนือร่�งข้�

“กช่็วงนีย้ยันัน่ดลูอยตวัเกนิไป คร�วนีจ้ะได้รูว่้�มนัยงัเป็นแค่ยยัคน

ไร้ค่�หลังห้องเหมือนเดิม”
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มันคือคนที่เอ�กระเป๋�นั่นฟ�ดใส่ข้�...นังเด็กที่น่�ขยะแขยง และ

ตำ่�ค่�กว่�คนที่มันกำ�ลังดูถูก 

“จะแก้แค้นที่ยัยนั่นข่มเร�เมื่อตอนนั้นน่ะเหรอ”

“หบุป�ก! ฉนัไม่ได้ถกูยยันัน่ข่มซะหน่อย ถ้�อ�จ�รย์ไม่เข้�ม�ก่อน 

รับรองว่�ยัยแว่นโซเคนโยนั่นเละค�โต๊ะไปแล้ว!” คว�มอัปยศชัดเจนใน

นำ้�เสียงและลมห�ยใจเข้�ออกที่แรงเร็ว ก่อนมันจะรีบสั่งขึ้นใหม่เพื่อแก้

คว�มรู้สึกเสียหน้�ของตน

“เอ�หินทุบมันซะ”

“ทำ�ไมต้องเป็นฉันเล่�!” 

“ก็ฉันเป็นคนลงทุนเอ�กระเป๋�ทับมันแล้วไง...หรือคิดจะมีปัญห�

กับฉันอีกคน”

คำ�ข่มขู่ทำ�ให้ยัยเด็กจอมหงอต้องจำ�ใจเดินวนไปม�อย่�งเงอะงะ 

ก่อนจะก้�วกลับม�อยู่เหนือร่�งข้�พร้อมก้อนอิฐในมือ

ข้�เห็นมือสั่นๆ และคว�มขล�ดกลัวของมันในดวงต�ย�มจ้องลง

ม�ยังร่�งสีดำ�ของข้� ลำ�คอที่กลืนนำ้�ล�ยอย่�งจำ�ทนทำ�ให้ข้�นึกสมเพช 

และโกรธแค้นนงัเดก็โง่เขล�ทีถ่กูคนทีม่นัเรียกว่�เพือ่นสัง่เหมอืนท�ส และ

ยังใช้ส�ยต�ตื่นๆ น่�สมเพชนั่นขอคว�มแน่ใจอีกครั้งจ�กคนข้�งตัว 

ขณะข้�นอนส�บ�นอยู่บนพื้นด้วยจิตวิญญ�ณท้ังหมดท่ีมีในร่�ง 

ย�มเสียงแหลมสูงกระแทกสั่งลั่น

“เร็วสิ! ก็แค่อีก�ตัวเดียว ทุบมันให้ต�ยสักที!” 

ตึง!

มันทุกตัวต้องต�ย...

“นี่มันสภาพแย่ขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไรเนี่ย”

เลนยะบ่นอุบด้วยสีหน้�หงุดหงิด หลังออกไปแวะร้�นสะดวกซื้อ 

ที่หน้�ป�กซอยตั้งแต่ตื่นนอน แล้วกลับม�เจอว่�แผ่นยันต์กันเขตอ�คม

ของตนทีต่ดิไว้ตรงผนงัรัว้บ้�นมรีอยข�ด เหมอืนกบัว่�ถกูลมพดัอย่�งแรง
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จนทำ�ให้แผ่นยันต์ส่วนหนึ่งหลุดออกม� และข�ดออกจ�กกัน

ซึง่นัน่หม�ยถงึอกีไม่น�น แผ่นยนัต์ตรงหน้�จะไม่ส�ม�รถคุม้ครอง

บ้�นหลังนี้ได้

“ต้องสั่งของม�ทำ�พิธีใหม่อีกแล้วงั้นเหรอ เพิ่งเสียเงินค่�ของที่ทำ�

ยันต์ใหม่สร้�งเขตอ�คมที่โยโคไม่น�นเลยนะ” หมอผีส�วพึมพำ�เสียงขุ่น 

แล้วก้มไปดึงแผ่นยันต์ออก พล�งคิดในใจถึงปัญห�ต่อไปที่ต้องแก้

ช่วงน้ีต้องให้เจ้าลูกหมามาอยู่ในบ้านไปก่อน ไม่มีแผ่นยันต์ก็ไม่มี

อะไรบังสายตาคนอื่นไม่ให้เห็นเจ้านั่นได้...

เดก็ส�วหยดุคว�มคดิไปชัว่ครู ่และปร�ยต�ขึน้ไปมองยงัหลงัค�สอีฐิ 

แต่วันนี้กลับพบเพียงคว�มว่�งเปล่� ไม่มีแม้แต่เง�ของสุนัขป่�หนุ่ม

“ห�ยหัวไปอีกแล้วแฮะ” อดพึมพำ�กับตัวเองไม่ได้ เมื่อสองส�มวัน

ที่ผ่�นม�ตั้งแต่เรื่องม�กุระ ง�เอชิที่ตึกเรียนเก่� เข�ก็มักไม่อยู่ แม้แต่ 

วันนี้ก็ไม่ได้ม�ปลุกเธอเหมือนปกติ เด�ไม่ออกว่�ห�ยไปไหน...แต่นั่นก็

ไม่ใช่ธุระของเธอ

เลนยะตวัดผ้�พันคอบนคอตนอีกทบเพื่อกันคว�มหน�วเย็นต�ม

อุณหภูมิที่เริ่มลดตำ่�ในช่วงปล�ยเดือนพฤศจิก�ยน ก่อนเหลือบมองของ

ในถงุจ�กร้�นสะดวกซือ้ทีเ่ป็นข้�วกล่องสองกล่องเลก็น้อย และก้�วเข้�ไป

ในตัวบ้�น 

เด็กส�วว�งถุงข้�วกล่องอย่�งไม่ใส่ใจบนโต๊ะเตี้ยๆ หน้�โทรทัศน์

เมือ่เข้�ม�ในบ้�น แต่แทนทีจ่ะหยบิข้�วกล่องทีซ่ือ้ม�กนิ เธอกลบัเดนิเข้�

ห้องครัวไปเปิดตู้เย็น คว้�ไข่ฟองหนึ่ง แล้วหมุนไปตักข้�วสวยร้อนๆ ใน

หม้อที่หุงไว้ใส่ถ้วย หยิบขวดโชยุ ก่อนกลับม�นั่งบนโซฟ�หน้�โทรทัศน์ 

เตรียมจัดก�รผสมทุกอย่�งที่หยิบม�

แต่ยังไม่ทันได้ลงมือ เสียงน่�รำ�ค�ญก็ข้�มไหล่ม�ว่�

“นั่นมันอ�ห�รเช้�เด็กส�ว ม.ปล�ยงั้นเหรอ”

“นีอ่�ห�รญีปุ่น่แท้ มทีัง้ค�ร์โบไฮเดรตและโปรตนี จะเอ�อะไรอกี” 

เลนยะว่�อย่�งขอไปทีกับวิญญ�ณเด็กช�ย ขณะตอกไข่ใส่ข้�วท่ีตักม� 
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แล้วเหย�ะโชยุลงไปเล็กน้อย 

“เธอนี่มันเหมือนลุงแก่ๆ เลยแฮะ” ท�โร่ขมุบขมิบป�กตำ�หนิ แล้ว

เพิ่งสังเกตถึงสิ่งหนึ่งบนโต๊ะเตี้ยๆ “แล้วข้�วกล่องที่ซื้อม�ล่ะ”

“กินอยู่คนเดียวจะอะไรนักหน�” เลนยะว่�พร้อมขยี้ข้�วกับไข่ใน

ถ้วยด้วยตะเกยีบอย่�งลวกๆ และยกถ้วยขึน้โกยมนัเข้�ป�กรวดเดยีวครึง่

ถ้วย 

คำ�พดูนัน้ทำ�ให้ท�โร่สะกดิใจบ�งอย่�ง จนต้องลอยม�อยูด้่�นหน้�

โต๊ะ แล้วก้มไปดูของในถุงพล�สติกของร้�นสะดวกซื้อใกล้ขึ้น ก่อนเห็น

ข้�วกล่องที่ม�กกว่�หนึ่งกล่องในนั้น เข�จึงต้องร้องขึ้น

“นี่มัน หรือว่�...”

“อย่�ม�เริ่มเรื่องไอ้ลูกหม�”

“รู้ได้ไง!” ท�โร่ต�โต ร้องถ�มกลับด้วยคว�มตกใจ

“แค่อ้�ป�กฉนักเ็หน็ลิน้ไก่แกแล้ว” เลนยะปร�ยต�ขึน้ และกระดก

ส่วนที่เหลือในถ้วยข้�วต่ออย่�งรวดเร็ว

ผีน้อยตะปบป�กตนเองทันใดร�วกับกลัวว่�ยัยหมอผีตรงหน้�จะ

ม�ล้วงอะไรในคอเข�ได้อกี แต่ไม่น�นเมือ่ได้กลอกต�คดิกพ็บว่�ประเดน็

ที่ต้องก�รพูดถูกเปิดขึ้นม�แล้ว นั่นถือเป็นเรื่องดีที่เข�สมควรจะส�นต่อ

อย่�งที่ตั้งใจไว้

“แล้ว...”

“แล้วอะไร” เลนยะถ�มกลับ เมื่อท�โร่เกริ่นเสียงอ้อมแอ้มขึ้นม�

ใหม่ 

ดวงต�กลมโตสีดำ�ช้อนขึ้นมองเลนยะอย่�งหว�ดนิดๆ ไม่กล้�พูด

ออกไปตรงๆ แต่สิ่งที่ต้องก�รสื่อผ่�นส�ยต�ชัดเจน ส่งผลให้คนถูกมอง

จำ�ต้องชะงักมือที่กำ�ลังพุ้ยข้�วใส่ป�ก แล้วเอ่ยขึ้นอย่�งเสียไม่ได้

“ใช่ ฉนัซือ้ข้�วกล่องม�ให้ไอ้ลกูหม� พวกแกบอกเองว่�มนัต้องกนิ

ไม่ใช่รึไง...แต่ก็นั่นแหละ อย่�งที่เห็น เจ้�นั่นไม่อยู่ จบใช่ไหม”

แล้วทำาไมเธอไม่กนิล่ะ...ท�โร่ได้แต่ถ�มในใจ เมือ่เหน็ท่�ท�งเลนยะ
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ที่ตอบจบก็ว�งถ้วยเปล่�ๆ ลงบนโต๊ะ แล้วทิ้งตัวนอนเอกเขนกบนโซฟ� 

ซำ�้ยงัเปิดโทรทศัน์ดตู่ออย่�งเกยีจคร้�น ซึง่แสดงชดัว่�ไม่คดิจะตอบอะไร

ม�กกว่�นั้นอีก

และท�โร่คงตดิใจเรือ่งข้�วกล่องสองกล่องทีเ่ลนยะซือ้ม�แต่ไม่กนิ

ม�กกว่�น้ี ห�กไม่เหน็ว่�เดก็ส�วดไูร้คว�มสนใจเวล�ในก�รทำ�กจิกรรมของ

ทุกๆ วัน เช่นก�รไปโรงเรียนเลย จนต้องถ�มขึ้นอีกครั้ง

“ทำ�ไมกินข้�วเช้�แล้วไม่เปลี่ยนเสื้อผ้�ไปโรงเรียน นี่มันใกล้ส�ย

แล้วไม่ใช่เหรอ”

เลนยะเงยหน้�ม�สบนยัน์ต�สดีำ�คูโ่ตครูห่นึง่และหนัไปสนใจโทรทศัน์ 

ต่อพร้อมพูดขึ้น 

“วันนี้วันตรวจสุขภ�พประจำ�ปีของโรงเรียน”

“อย่�งงัน้ยิง่ต้องรีบไปไม่ใช่รึไง” ผน้ีอยขมวดคิว้ยุง่ เมือ่คนถกูถ�ม

ไม่แจกแจงคำ�ตอบให้ละเอียด

“วันตรวจสุขภ�พมันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันนี่ ฉันไม่ใช่นักเรียนจริงๆ 

สักหน่อย ก็แค่เข้�ไปทำ�ง�นให้ ไม่ได้ใช้เงินพ่อแม่ส่งเรียน” เธอว่�พร้อม

ในมือก็กดรีโมตไล่ช่องไปเรื่อยๆ ซำ้�ยังบ่นกับตัวเองไปด้วยว่� “ฉันละ

เกลียดไอ้ร�ยก�รพวกนี้เป็นบ้� ไม่มีอะไรทำ�นอกจ�กเรื่องผีไร้ส�ระรึไง”

นั่นเป็นคำ�บ่นให้โทรทัศน์ที่ฉ�ยร�ยก�รเรื่องลี้ลับต้ังแต่กล�งวัน

แสกๆ

ทั้งๆ ที่เธอก็เป็นหมอผี แต่กลับเกลียดเรื่องร�วที่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ

เกือบทุกชนิด อ�จเพร�ะง�นที่เธอทำ�มันก็เจอเรื่องพวกนี้ม�กพอจนเบื่อ

เต็มทีแล้ว...ไม่ก็แค่พ�ลอะไรสักอย่�งที่ไม่ได้ดั่งใจ เช่นเร่ืองข้�วกล่องท่ี

ไม่มีใครสักคนอยู่กินนั่น

เสียงจอแจในห้องล็อกเกอร์ของโรงเรียนเอกชนโยโคดังอย่าง 

ต่อเนื่อง เมื่อนักเรียนทุกคนต้องม�เก็บของและเปลี่ยนรองเท้�ก่อนเข้�

ตัวอ�ค�ร 



B  1 3  s . t   93

โดยตู้ล็อกเกอร์ที่เคยพังยับเยินจ�กก�รต่อสู้ที่เพิ่งผ่�นม�ไม่กี่วัน

ของเดก็หนุม่และเดก็ส�วท�ย�ทโซเคนโย เวล�นีแ้ทบจะไม่มร่ีองรอยเก่�

ให้เห็น กล�ยเป็นตู้ล็อกเกอร์ใหม่เอี่ยมเกือบทั้งหมด 

แต่เหมือนตู้ล็อกเกอร์ที่ถูกเอ�ม�ลงใหม่จะเป็นปัญห�กับใครคน

หนึง่ เมือ่เดก็ส�วร่�งสงู พร้อมแว่นต�กลมโตหน�ๆ และทรงผมทีถ่กูรวบ

อย่�งลวกๆ ยนืจ้องเดก็หนุม่ทีก่ำ�ลงัเกบ็ของอยูล่อ็กเกอร์ข้�งๆ ตวัเองเขมง็

“ทำ�ไมตูล้อ็กเกอร์ของแกถงึม�อยูต่รงนี้ได้ ไอ้ท่�ม�ก” เลนยะถ�ม

นำ้�เสียงขุ่นมัวเมื่อพบว่�ตู้ล็อกเกอร์ของตัวเองถูกย้�ยม�อยู่ใกล้ๆ ญ�ติ

ตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ 

แค่วนัเดยีวทีเ่ธอหยดุเรียนไป คว�มเปลีย่นแปลงที่ไม่ค�ดคดิกเ็กดิ

ขึ้นรวดเร็วจนน่�หงุดหงิด 

“ทำ�ไมไม่ไปถ�ม ผอ.โยโคล่ะ คิดว่�ฉันเป็นคนบริห�รโรงเรียนนี ้

รึไง” นำ�้เสยีงของเดก็หนุม่เองกไ็ม่ได้ดีไปกว่�ของเลนยะเท่�ไรนกั แม้เข�

จะพย�ย�มควบคุมมันให้เป็นปกติอยู่ก็ต�ม 

ท�โร่มองคนทั้งสองที่ดูอ�รมณ์ไม่ค่อยจะดีทั้งคู่ เนื่องจ�กก�รจัด

ว�งตูล้อ็กเกอร์ใหม่ทีม่�แทนชดุเก่�ซึง่โดนใครบ�งคนทำ�เสยีห�ยไป ทำ�ให้

มีก�รย้�ยตู้ของใครหล�ยๆ คนเสียใหม่ และน่ันรวมถึงของตัวต้นเหตุ 

สองคนนี้ด้วย 

แต่ดูจ�กก�รจัดว�งแล้ว มันเหมือน ผอ.โยโคอย�กจะส�นคว�ม

สัมพันธ์ของญ�ติพี่น้องให้ดีขึ้น โดยให้เลนยะกับซ�น�ดะม�อยู่ล็อกเกอร์

ติดกัน แต่ดูท่�จะมีล็อกเกอร์พังอีก เมื่อซ�น�ดะที่ดูเก็บอ�รมณ์ได้ดีกว่�

เลนยะยังกระแทกตู้ปิด และท�โร่พนันว่�ถ้�เข�เพิ่มแรงม�กกว่�นี้อีก

หน่อย ประตูตู้คงพังไปแล้ว

เมื่อเลนยะเห็นท่�ท�งหงุดหงิดของญ�ติหนุ่มจึงเร่ิมเปลี่ยนท่�ที 

กล�ยเป็นค่อยๆ แย้มยิม้กว้�งจนเกอืบเป็นแสยะ ก่อนค่อยๆ เปิดลอ็กเกอร์

ใหม่ของตัวเอง พร้อมพูดเป็นทำ�นองเพลงสนุกสน�น

“ได โจ บุได จะโมโหไปไยเล่�คนดี ยังไงเสียเร�สองคนนี้ ก็คงหนี
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กันไม่พ้น จริงไหมจ๊ะญ�ติคนดี”

เพลงที่แต่งสดๆ แทบทำ�ให้คนฟังกระอักเลือด วิญญ�ณหญิงส�ว

ที่ลอยอยู่ข้�งก�ยเด็กหนุ่มส่�ยศีรษะอย่�งเอือมระอ�ถึงท่ีสุด เร่ิมไม่รู้ว่�

คิดถูกรึเปล่�ที่เป็นผู้เสนอให้เด็กหนุ่มของตนม�เจอกับญ�ติที่เหลือของ

เข�คนนี้ 

อยากรู้จริงๆ ว่ามันเป็นการสานสัมพันธ์ของญาติพ่ีน้อง หรือตัด

สายสมัพนัธ์ของญาตพิีน้่องกนัแน่...เดก็หนุม่ผมดำ�ไม่รูจ้รงิๆ ว่�จดุประสงค์

ที่คิดว่�ดีของ ผอ.โยโค จะมีจุดจบที่ดีอย่�งที่เข�คิดไว้ได้รึเปล่�

แต่เสยีงเพลงของแม่ตวัดพีลนัต้องหยดุชะงกัเมือ่ลอ็กเกอร์ของเธอ

เปิดออก

ท�โร่นิ่งอึ้ง มองสิ่งที่อยู่ข้�งในตู้ของเลนยะต�โต ขณะซ�น�ดะที่

ชะงักไปชั่ววิน�ทีแรกที่เห็น กลับเปลี่ยนม�ยิ้มมุมป�กเร็วๆ ทีหนึ่ง แล้ว

ถอนใจก่อนพูดขึ้น

“อย่�งเธอมันก็ศัตรูรอบด้�นอยู่แล้วนี่”

ในตู้ลอ็กเกอร์ใหม่ทีเ่พิง่ได้ใช้วนัแรกของหมอผสี�วถกูอดัด้วยก้อนดนิ

และเศษขยะทีส่่งกลิน่เน่�เหมน็แน่นเตม็ตู ้ทำ�ให้เดก็นกัเรยีนแถวนัน้พ�กนั

มองอย่�งตื่นตะลึง พล�งเริ่มกระซิบกระซ�บกันทำ�ให้เกิดเสียงหึ่งๆ  

รอบตัว

ส�ยต�ของเลนยะกลับไม่ได้ค้�งอยู่กับกองดินและเศษขยะในตู้

ของตน แต่เป็นซ�กนกสีดำ�ที่มีเลือดอ�บทั่วตัว ทั้งยังไหลหย�ดออกม�

ท�งจะงอยป�กและลูกต�ที่เหมือนเม็ดมะข�ม ซึ่งถูกยัดรวมอยู่ในตู้ของ

เธอด้วย

“โหดร้�ย...” ท�โร่ยกมอืขึน้ปิดป�ก พร้อมอทุ�นด้วยสหีน้�ซดีเผอืด 

ทัง้ตกใจทัง้สลดใจ เมือ่ดสูภ�พของอกี�ในตูแ้ล้ว บ่งบอกได้ดว่ี�มนัคงโดน

ท�รุณม�ก่อนจะกล�ยเป็นศพ

และที่โหดร้�ยยิ่งกว่�คือก�รกลั่นแกล้งที่น่�รังเกียจนี้

ผีน้อยที่ลอยอยู่ข้�งๆ เลนยะพย�ย�มปร�ยต�ไปมองยังผู้ท่ีถูก 
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กลั่นแกล้งซึ่งยังยืนนิ่งงัน ไร้ปฏิกิริย�โต้ตอบ

ถ้�เป็นปกติเข�อ�จแอบสะใจเล็กน้อยที่เลนยะโดนแกล้ง และรู้ดี

ว่�หมอผสี�วไม่ค่อยรูส้กึรู้ส�อะไรกบัเหตกุ�รณ์ประม�ณนี ้ดีไม่ดอี�จเหน็

เป็นเรื่องน่�หัวเร�ะเสียด้วยซำ้� เมื่อเธอมักจงใจให้ถูกแกล้งบ่อยๆ ทว่�

ครั้งนี้มันรุนแรงกว่�ที่ผ่�นม� โดยเฉพ�ะก�รที่ใช้สัตว์เล็กๆ ที่ไม่รู้อีโหน ่

อีเหน่ม�ทำ�เรื่องแบบนี้

บ�งทคีรัง้นีเ้ลนยะอ�จจะแค่เหยยีดยิม้ทีม่มุป�ก แล้วปิดลอ็กเกอร์

ทำ�เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

แต่เลนยะกลับดึงพวกสิ่งโสโครกทั้งหล�ยออกจ�กตู้อย่�งสงบซึ่ง

ผิดวิสัย จนผีน้อยมองต�มอย่�งหว�ดๆ และเพียงไม่น�นเธอก็กว�ดมอง

แถวลอ็กเกอร์ของตน เมือ่เหน็ว่�ทกุร่�งทีเ่คยจ้องมองทยอยขึน้ตกึไปหมด

แล้ว เธอก็อุ้มกองขยะและเศษดินทั้งหมดไปยังตู้ล็อกเกอร์ด้�นหลังของ

ใครบ�งคน และยัดทุกสิ่งที่คุณเธอขนม�เข้�ไปในตู้นั้นหน้�ต�เฉย ซำ้�ยัง

ปิดประตูตู้ของใครสักคนนั้นเข้�ที่เดิมอย่�งเรียบร้อย

“เดี๋ยว ตะกี้เธอทำ�อะไรไม่ทร�บ ไอ้ท่�ท�งนั้นน่ะมันจะไม่ดูเป็น

ธรรมช�ติเกินไปรึไง!” ท�โร่ที่กำ�ลังค�ดเด�ปฏิกิริย�ของเลนยะอย่�ง

หว�ดหวัน่ถงึกบัร้องถ�มเสยีงลัน่ เมือ่จู่ๆ หมอผสี�วกเ็อ�ขยะทัง้หมดจ�ก

ตู้ตัวเองไปยัดใส่ตู้คนอื่นเสียเฉยๆ ไม่แสดงคว�มสนใจว่�เจ้�ของตู้ม�เจอ

แล้วจะเป็นยังไง

“แค่เอ�สิ่งที่ไม่ต้องก�รออกไปมันผิดรึไง อีกอย่�ง ‘แม่พวกนั้น’ 

น่ะไม่รูห้รอกว่�ทำ�อะไรลงไป” เลนยะตอบเฉยช� แต่ห�งเสยีงกลบัฟังกด

ลึกอย่�งเอ�เรื่อง 

“แม่พวกนัน้? เจ้�รู้รึไงว่�ฝีมอืใครทีท่ำ�อย่�งนี”้ วญิญ�ณท่�นหญงิ

คนง�มขมวดคิ้วถ�ม ย�มสะกิดใจถึงคำ�สำ�คัญที่ได้ยินจ�กเด็กส�ว

เลนยะมองข้�มไหล่ม�พร้อมเหยียดยิ้มร้�ยอย่�งน่�ขนลุก 

“ก็คอยดูแล้วกันว่�พวกมันตัวไหน” สิ้นคำ�ก็หมุนตัวไปคว้�ซ�กศพ

อีก�ในตู้ของตน ก่อนใช้แขนอุ้มศพมันไว้ ไม่แยแสว่�เลือดของสัตว์ปีก 
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สีดำ�จะไหลเปรอะแขนเสื้อตัวเองม�กแค่ไหน หรือส�ยต�ของคนรอบตัว

จะมองอย่�งไร

“นั่นคงไม่ได้จะอุ้มมันเข้�ห้องเรียนใช่ไหม” ผีน้อยต้องรำ�พึงกับ 

ตัวเองเบ�ๆ ต�มล�งสังหรณ์แย่ๆ ย�มมองต�มหลังเธอ

“เอ่อ...มีใครได้กลิ่นซากตัวอะไรตายบ้างไหม”

อ�จ�รย์ผู้สอนภ�ษ�ญี่ปุ่นในค�บแรกจำ�ต้องถ�มขึ้นพร้อมกับท่ี

นกัเรยีนทัง้ห้องหมนุไปมองเลนยะอย่�งพร้อมเพรียง เมือ่เธอนัง่เงยีบมอง

ออกไปนอกหน้�ต่�ง ไม่แสดงก�รรับรู้ส�ยต�ใคร ทั้งที่มีซ�กอีก�นอน 

แผ่หล�อยู่บนโต๊ะเรียนอย่�งเปิดเผย 

และเพร�ะคว�มนิ่งเฉยเหมือนไม่ใช่เรื่องของตนเอง และเหมือน

ทุกคนในห้องเรียนจะรู้ว่�มีใครบ�งคนตั้งใจแกล้งเด็กส�วร่�งสูง จึงไม่มี

ใครกล้�พดูอะไรออกม� จนสดุท้�ยทกุคนจงึเลอืกทำ�เพยีงเปิดหน้�ต่�งให้

กว้�งขึ้นและเงียบ ปล่อยมันผ่�นไป

ซึ่งหลังเลนยะทำ�นิ่งเฉยอยู่พักใหญ่ เธอก็เริ่มเบนส�ยต�ไปมอง

กลุ่มเด็กผู้หญิงสี่คนที่กำ�ลังนั่งซุบซิบอะไรบ�งอย่�ง ขณะหัวเร�ะคิกคัก

พล�งลอบมองม�เป็นพักๆ พวกเธอเคยเป็นกลุ่มท่ีเข้�ม�ห�เร่ืองหมอผี

ส�วก่อนหน้�นี้ โดยมีเด็กส�วที่แต่งหน้�หน�ๆ ไว้ผมย�วตรงถึงเอวย้อม

สีนำ้�ต�ลทองเป็นหัวหน้�กลุ่ม

“กลุ่มพวกนั้นงั้นสิ” เสียงจ�กเด็กหนุ่มที่นั่งอยู่โต๊ะตัวข้�งๆ ดึง

ส�ยต�ของเลนยะทีก่ำ�ลงัจ้องกลุม่เดก็ผูห้ญิงกลุม่นัน้ให้หนักลบัม�มองเข�

“แกก็ไม่โง่ซะทีเดียวนี่” เลนยะเหยียดยิ้มชม

ซึง่ในคว�มรู้สกึของซ�น�ดะบอกว่� ไอ้รอยยิม้นัน่มนัไม่ได้ให้คว�ม

รู้สึกดีไปกว่�ซ�กอีก�ที่นอนต�ยอยู่บนโต๊ะเรียนของเธอสักนิด

ท�โร่ที่มองต�มส�ยต�เลนยะไปยังกลุ่มเด็กส�วตัวแสบประจำ�ปี

หนึ่ง ห้อง B พอจะเด�ออกแล้วว่�ทำ�ไมครั้งนี้เลนยะถึงถูกแกล้งแรงกว่�

ที่ผ่�นม� เพร�ะเท่�ที่จำ�ได้ ครั้งล่�สุดตอนที่เด็กส�วกลุ่มนี้เผชิญหน้�กับ
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เลนยะ หมอผีส�วทำ�ให้พวกเธอเสียหน้�ด้วยก�รข่มขู่ใส่ในชั้นเรียนที่มี

เพือ่นทัง้ชัน้อยู ่ทัง้ทีป่กตไิม่เคยทำ� ซึง่รู้สกึวนันัน้จะเป็นวนัทีญ่�ตหินุม่ของ

เธอเข้�ม�เรียนที่โยโควันแรกพอดีด้วย

และนั่นคงเป็นส�เหตุให้พวกหล่อนผูกใจเจ็บเลนยะ

“แล้วเธอคดิจะทำ�อะไรกบัซ�กนกตวันัน้” ซ�น�ดะหรีต่�ถ�มเลนยะ

อย่�งไม่ไว้ใจ เมือ่เข�คดิไปท�งดีไม่ออกเลยย�มมองสตัว์สดีำ�ทีน่่�สงส�ร

นั่น 

เลนยะยิ่งเหยียดยิ้มกว่�เก่� ก่อนว่�

“มีวิธีล้�นแปดที่จะเอ�มันม�ใช้”

“ใช้เหรอ!” ท�โร่ร้อง แล้วมองเลนยะอย่�งค�ดโทษ “มันต�ยแล้ว 

น่�สงส�รจะต�ย นี่ยังจะเอ�มันไปใช้อีกงั้นเหรอ”

“ไปบอกคนทีท่บุมนัจนต�ย แทนม�บอกคนทีแ่ค่ใช้ซ�กทีเ่หลอืมนั 

ดกีว่�ไหม” นยัน์ต�สนีำ�้เงนิกลอกขึน้แสดงคว�มรำ�ค�ญ ขณะผน้ีอยทำ�ได้

แค่หน้�มุ่ยหนักกว่�เดิม แม้จะเถียงคว�มจริงนี้ไม่ได้

“สำ�หรับสัตว์ที่โดนท�รุณจนต�ย ซำ้�ยังเป็นสัตว์ประเภทคร่ึงภพ

อย่�งแมวหรอือกี�แบบนี ้ข้�มองยงัไงกไ็ม่ส�ม�รถใช้ในท�งดีได้เลย...เว้น

แค่เรื่องที่เกี่ยวกับพวกอ�คมนอกรีตหรือคำ�ส�ป” วิญญ�ณหญิงส�วเอ่ย

ขึ้นแทนท�โร่ นัยน์ต�สีง�ช้�งคู่สวยมองหมอผีส�วอย่�งจับผิดไม่แพ้เด็ก

หนุ่มของตน

ซึ่งเลนยะเพียงโคลงศีรษะ แล้วว่�เสียงขบขันจนเกือบฟังเป็น 

เย�ะเย้ย 

“ก็ไม่แน่ ฉันเป็นไกเร็นชิหรือที่พวกองเมียวจิชอบเรียกว่�จอมเวท

นอกรีต ดังนั้นฉันจะใช้อ�คมอะไรที่ไม่ค่อย ‘น่�รัก’ บ้�งก็ไม่แปลก” 

แต่มันฟังเหมือนเกินกว่าคำาว่า ‘ไม่ค่อยน่ารัก’ ไปเยอะเลยนะ... 

ท�โร่มองหน้�ที่กำ�ลังหัวเร�ะในลำ�คอของเลนยะแล้วไม่อย�กคิดถึงสิ่งที่

เจ้�หล่อนจะทำ�ต่อไปเลย

“เธอแค่ฟ้องครู...ไม่ได้เหรอ” เข�เสนอคว�มคดิอย่�งไม่ค่อยมัน่ใจ 
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เพร�ะมันออกจะฟังงี่เง่�สำ�หรับคนอย่�งเลนยะ อีกอย่�งถ้�ก�รฟ้องครู

แล้วเรือ่งกลัน่แกล้งมนัจบได้ กค็งไม่มกี�รกลัน่แกล้งเกดิขึน้ตัง้แต่แรกแล้ว

ซึ่งแน่นอนว่�ทันทีที่พูดจบ ท�โร่ก็ได้รับนัยน์ต�สีนำ้�เงินเหยียดๆ 

กลับม�แทนคำ�ตอบอย่�งที่ไม่ต้องค�ดเด� จนต้องท้วงคืนป้องกันก�ร 

เสียหน้�บ้�ง

“ก็เลิกพูดสองแง่สองง่�มแบบนั้นซะทีสิ” 

เลนยะยักไหล่ขึ้นข้�ง แสดงคว�มไม่สนใจคำ�ท้วง แต่ก็ว่�ขึ้นใหม่

ตัดรำ�ค�ญ 

“เอ�เป็นว่�ฉันจะเริ่มจ�กอะไรที่ง่�ยที่สุดก่อน...เช่นทำ�คว�มรู้จัก” 

คร�วนี้ดวงต�ส�มคู่หันม�ขมวดคิ้วมองเธอ

“รู้จักเหรอ” ผีน้อยทวนคำ�อย่�งงุนงง

หมอผสี�วก้มดงึสมดุเล่มเลก็ออกม�จ�กกระเป๋�นกัเรยีน และเปิด

ห�หน้�ที่ต้องก�รแทนก�รตอบ ก่อนเริ่มอ่�นมันให้ดังพอสำ�หรับพวกเข�

ส�มคน

“ยัยตัวแม่ที่เร�เห็นชื่อไอซ�วะ ม�น�บุ อ�ยุ 16 ปี เกิดวันที่ 8 

กันย�ยน เลือดกรุ๊ป O สอบเข้�โยโคได้เพร�ะติวกับอ�จ�รย์ที่จ้�งม�สอน

ตัวต่อตัวถึงห้�คน แต่ก็ยังติดแค่ตัวสำ�รอง แม่ชื่อไอซ�วะ โอกิโกะ เป็น

แม่บ้�นธรรมด�ที่ชอบนินท�เรื่องช�วบ้�น รู้ทุกเรื่องของคนอื่นแต่ไม่เคย

รูว่้�ตวัเองโดนลกูส�วขโมยเงนิในกระเป๋�ตงัค์ไปส�มครัง้แล้ว ส่วนพ่อชือ่

ไอซ�วะ ม�น�โอกะ เป็นหัวหน้�แผนกของบริษัทชื่อดัง ไม่มีอะไรเป็น

พิเศษ ขยันทำ�ง�น ไม่ค่อยรู้เรื่องลูกส�วตัวเอง ท�งบ้�นค่อนข้�งมีฐ�นะ

เพร�ะตำ�แหน่งง�นของคนพ่อ เลยทำ�ให้มีหน้�ต�ในสังคมด้วย...ไอซ�วะ 

ม�น�บุ หน้�ต�จัดว่�ใช้ได้ เสียอย่�งเดียวที่ทำ�เป็นแค่แต่งตัวไปวันๆ กับ

ว�งอำ�น�จใส่คนอื่น มีเพื่อนผู้หญิงสิบเก้�คน เพื่อนช�ยยี่สิบส�มคน และ

ห้�คนจ�กเพื่อนช�ยทั้งหมดมีคว�มสัมพันธ์พิเศษ เป็นหนึ่งในแฟนคลับ 

ของอิเคดะ ม�โคโตะ มีท�สในสังกัดที่หล่อนเรียกว่�เพื่อนอยู่ส�มคน  

มักยืนเป็นแบ็กกร�วด์ลูกคู่ตลอด ซึ่งเท่�ที่สังเกตเห็นน่�จะเป็นสิ่งมีชีวิต
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ประเภทเดียวกันหมด...สัตว์เซลล์เดียวที่บังเอิญมีร่�งเป็นส�วมัธยม

ปล�ย...นอกนั้นก็ข้อมูลอีกย�วเหยียดที่ฉันขี้เกียจอ่�นต่อ”

เลนยะปิดสมดุฉบัแค่นัน้ ก่อนหนัม�ยิม้กริม่มองหน้�ของคนทีก่ำ�ลงั

น่ิงอึง้รอบตัว โดยเฉพ�ะท�โร่ทีต่่อต้�นในใจไปด้วย เพร�ะในคว�มเป็นจรงิ 

เข�ควรเป็นคนที่รู้เรื่องพวกนี้ม�กกว่�เธอ ไม่ใช่ตกสำ�รวจเยอะขน�ดนี้

“ไปเอ�ข้อมูลพวกนั้นม�จ�กไหน” ซ�น�ดะถ�มเสียงเครียดทันใด 

เมื่อสิ่งที่ได้ฟังมันละเอียดม�กเกินจะเป็นแค่ก�รทำ�คว�มรู้จัก 

ขณะเลนยะเปลี่ยนม�ใช้นิ้วลูบขนสีดำ�ของอีก�ที่นอนต�ยอยู่บน

โต๊ะไปม�เล่นและเอ่ยขึ้น 

“อย่�ทำ�หน้�ตกใจขน�ดนั้น มันไม่ได้ผิดกฎหม�ย...หรืออ�จจะผิด

สักสองส�มข้อ...อีกอย่�งเห็นอย่�งนี้ ฉันก็เป็นคนใส่ใจคนรอบข้�งนะ”

คำ�ตอบยียวนไม่ตรงประเด็นยิ่งทำ�ให้เด็กหนุ่มต้องหรี่นัยน์ต�หลัง

กรอบแว่นมองเดก็ส�วอย่�งเอ�เรือ่ง และต้องชกัหวัคิว้เรยีวเข้มม�ชนกนั

ม�กกว่�เดิม เมื่อได้ยินคำ�กระซิบต่อม�ของเลนยะว่�

“ที่เหลือก็แค่รอจังหวะวันเวล� และอุปกรณ์เหม�ะๆ เป็นพอ”

“ไม่ว่�เธอคิดจะทำ�อะไรอยู่ หยุดซะ” เข�ปร�มเฉียบข�ด ก่อน 

เน้นยำ้� “เด็กพวกนั้นไม่เหมือนเร�...” 

“โอ๊ะ! แกก็ไม่เหมือนฉันนะ บอกไว้ก่อนเลย มันน่�ขนลุกนะที่แก

เล่นเหม�ว่�ฉนัเหมอืนแกเนีย่” เลนยะรีบแย้งก่อนซ�น�ดะจะพดูจบ พร้อม

ทำ�หน้�เบ้รังเกียจให้

ซ�น�ดะต้องระบ�ยลมห�ยใจแรง นับหนึ่งถึงสิบในใจอย่�งอดทน

กับก�รถูกกวนอ�รมณ์ และพ�บ่�ยเบี่ยงไปเรื่องอื่น ทว่�เข�ก็กลับม�ยำ้�

สิ่งที่ต้องก�รบอกอีกครั้ง

“ฉนัขอเตอืนอกีครัง้ พวกเข�เป็นแค่เดก็เกเรกลุม่หนึง่ ไม่ได้มพีลงั

วิญญ�ณ ไม่ได้มีอ�คม ไม่ได้รู้ว่�เธอเป็นใคร และไม่ได้อยู่ในสน�มรบ 

ไม่ได้อยู่ในสน�มเดียวกับเร� ก็แค่...กลุ่มคนโง่ๆ ที่ไม่รู้ว่�ตัวเองทำ�อะไร

ลงไป” เข�สูดห�ยใจลึกอย่�งหนักใจในสิ่งที่ต้องอธิบ�ย “ฉันไม่ได้ชอบ 
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วิธกี�รแกล้งของพวกหล่อน แต่นัน่ไม่ได้หม�ยถงึเธอมสีทิธิท์ำ�ร้�ยพวกเข� 

หรืออะไรที่แย่กว่�นั้น มันไม่เหมือนก�รปร�บปีศ�จ พวกเข�เป็นมนุษย์...

เข้�ใจใช่ไหม”  

คว�มตึงเครียดหลังคำ�ถ�มของเด็กหนุ่มทำ�ให้ท�โร่ต้องลอบกลืน

นำ้�ล�ยนิด รับรู้ถึงก�รข่มขู่ชัดเจน 

แต่เลนยะกลับนั่งนิ่ง จ้องตอบนัยน์ต�สีดำ�หลังกรอบแว่นทรง

สี่เหลี่ยมผืนผ้�นั่น และไม่น�นก็เอ่ยขึ้นใหม่ด้วยเสียงกลั้วหัวเร�ะ...ที่

นัยน์ต�สีนำ้�เงินนั้นไม่หัวเร�ะต�มแม้แต่น้อย

“คิดม�กเกินไปแล้วไอ้ท่�ม�ก...ฉันไม่ชั่วร้�ยขน�ดนั้นหรอกน่�”

“ไม่มีใครอยู่”

โทชินโอหรี่นัยน์ต�สีฟ้�ขุ่นไปยังบ้�นหลังค�สีอิฐจ�กบนยอดเส�

ไฟฟ้�ที่อยู่ไม่ไกล

“แม้แต่ท่�นกินเท็นชิงั้นรึ” ชินแอนซึ่งอยู่บนเส�ไฟอีกฝั่งถ�มขึ้น 

ท่�ท�งของเธอยงัดหูวัเสยีไม่ห�ยจ�กเร่ืองเมือ่ส�มคนืก่อน ทีน่�ยเหนอืหวั

คนสำ�คัญของเธอไปกอดเด็กส�วที่ไหนก็ไม่รู้เข้�เต็มๆ

และคว�มทรงจำ�นั้นทำ�ให้ปีศ�จส�วยิ่งนิ่วหน้� ก่อนกระโจนลงไป

ที่หน้�บ้�นเช่�ของเลนยะ จนโทชินโอต้องต�มลงม�ด้วย

“คิดจะทำ�อะไร บอกแล้วใช่ไหมว่�อย่�ห�เร่ือง” โทชินโอเตือน

เรยีบเยน็ไล่หลงั แต่ดจูะใช้ไม่ได้ผลกบัอ�รมณ์หงึหวงของปีศ�จส�วอย่�ง

เธอ

“มันจะอะไรนักหน� กะอีแค่เด็กผู้หญิงที่มีพลังวิญญ�ณสูงหน่อย 

ยงัไงซะกเ็ป็นแค่มนษุย์อยูด่ ีอกีอย่�งแผ่นยนัต์ทีย่ยัเดก็นัน่ตดิไว้สร้�งเขต

อ�คม ข้�ก็ทำ�ให้มันข�ดด้วยส�ยลมของข้�แล้ว” ชินแอนเชิดหน้�อย่�ง

ถือดี ไม่สนใจคำ�ปร�มของเพื่อนปีศ�จและเดินเข้�ไปใกล้รั้วบ้�น

แต่มือที่จะยื่นไปแตะประตูรั้วบ้�นต้องชักกลับรวดเร็ว เมื่อม ี

บ�งอย่�งพุง่ตรงม�ห�เธอ ก่อนชนิแอนจะกระโดดถอยหลบมนัได้ทนัเพยีง
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เส้นย�แดงผ่�แปด

“นัน่ตวัอะไรน่ะ!” ปีศ�จส�วร้องถ�มเสยีงแหลมสงู พร้อมจ้องมอง

สิ่งที่เข้�ม�ขัดขว�งเธออย่�งตะลึงงัน

เพร�ะมันเป็นสิ่งมีชีวิตหน้�ต�ประหล�ดคล้�ยอสรพิษผสมมังกร

ลอยไปม�กล�งอ�ก�ศ ผิวหนังหน�ขรุขระสีนำ้�ต�ล และมีข�หน้�เป็น 

กรงเล็บสองข้�ง เขี้ยวแหลมคมเต็มข�กรรไกรกว้�ง ซำ้�ตัวยังใหญ่เกือบ

เท่�กับมนุษย์คนหนึ่ง

“คุดะคสิเึนะ ปีศ�จใช้ง�นของคนทรง มกัอยู่ในกระบอกไม้ไผ่หรอื

แท่งกลมๆ” โทชินโอเอ่ยเนิบช้� ขณะเพ่งพินิจเจ้�สิ่งนั้น ซึ่งตอนนี้มัน 

ลอยกลบัไปเฝ้�อยูห่น้�บ้�นหลงัค�สอีฐิต�มเดมิ ท่�ท�งไม่คดิจะต่อสู ้นอก

เสียจ�กพวกเข�จะย่�งเท้�ม�เหยียบใกล้ตัวบ้�นอีก

ชนิแอนขมวดคิว้ หนัม�มองเพือ่นปีศ�จและกลบัไปจบัจ้องเจ้�สิง่ที่

ลอยไปม�อยู่หน้�บ้�นที่ถูกเรียกว่� คุดะคิสึเนะ

“คดุะกแ็ค่วญิญ�ณจิง้จอกชัน้ตำ�่ในกระบอกไม้ไผ่ ทำ�แค่พย�กรณ์

อ�ก�ศให้พวกคนทรง ไม่ใช่สัตว์ประหล�ดแบบนี้ อีกอย่�งเจ้�ตัวนี้มีพลัง

วิญญ�ณสูงม�กเกินกว่�ที่จะเป็นคุดะ” เธอแย้งอย่�งไม่เชื่อคำ�ตอบของ

อีกฝ่�ย

“พลังของคุดะขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยง ยิ่งมีพลังวิญญ�ณสูงม�กเท่�ไร  

คดุะทีเ่ลีย้งกจ็ะมพีลงัวญิญ�ณสงูต�มเจ้�ของ...ข้�ถงึได้ยำ�้ไงว่�อย่�ประม�ท

พวกโซเคนโย” โทชินโอว่�อย่�งเฉยช� ขณะนัยน์ต�สีฟ้�ขุ่นยังจ้องเข้�ไป

ในตัวบ้�น พล�งเอ่ยขึ้นต่อ “และข้�คิดว่�นังเด็กโซเคนโยนั่นคงว�งคุดะ

ไว้แทนยันต์ที่เอ�ออกไป ซึ่งมันคงไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแน่”

สิ่งที่ได้ฟังทำ�ให้ชินแอนกัดมุมป�กสีแดงสดอย่�งเจ็บใจ 

“งั้นก็ขอให้รอบคอบให้น�นที่สุดก็แล้วกัน เพร�ะเมื่อไรที่มันเผลอ

ข้�จะฆ่�ทิ้งเสีย...บังอ�จม�ขโมยตัวท่�นกินเท็นชิของข้�ไป” ประโยค

สุดท้�ยนั้นเธอกระซิบกับตัวเอง ก่อนกระโจนออกไปห่�งตัวบ้�นด้วย

ท่�ท�งฉนุเฉยีว ทิง้ไว้เพยีงโทชนิโอทีย่งัจับจ้องเหล่�คดุะหน้�ต�ประหล�ด 
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ซึ่งเริ่มทยอยโผล่ออกม�เรื่อยๆ รอบบริเวณหน้�บ้�น

ดเูหมอืนสตัว์เฝ้�ย�มพวกนีจ้ะมมี�กกว่�หนึง่อย่�งทีเ่ข�ค�ดไว้ไม่มี

ผิด ซำ้�ยังเยอะกว่�ที่เข�คิด เมื่อย�มนี้พวกมันเริ่มปร�กฏตัวต�มจุดต่�งๆ 

ทั่วบ้�นหลังค�สีอิฐ นับด้วยส�ยต�มีม�กกว่�สิบตัว 

“มนษุย์ทีต้่องระแวดระวงัภยัรอบตวัอยูต่ลอดเวล�จะต่�งอะไรกบั

เหยือ่ทีถ่กูต้อนให้จนมมุ” เสยีงทุม้แหบไร้อ�รมณ์รำ�พงึแผ่ว ขณะกว�ดต�

ช้�ๆ นับจำ�นวนคุดะตรงหน้� “เจ้�เด็กน้อยโซเคนโย...สุดท้�ยท�ย�ทอสูร

ที่ตะก�ยขึ้นม�จ�กนรก ก็เหมือนจะไม่ค่อยเหม�ะกับโลกใบนี้สักเท่�ไร

สินะ”

“เกิดอะไรขึ้นน่ะขอรับ”

โยชิฮ�ระมองซ�กสัตว์ปีกสีดำ�ในมือเลนยะด้วยคว�มประหล�ดใจ 

และตกใจเล็กน้อย 

“ศพอีก�ไง แล้วไม่ต้องถ�มอะไรด้วย เดี๋ยวฉันจะเอ�เจ้�นี่ไปฝัง

แล้วทำ�พิธีอะไรนิดหน่อย...ว่�แต่ไอ้ลูกหม�ของแกเถอะ ห�ยหัวไปไหน 

เกิดฉันมีง�นเข้�ขึ้นม�จะต้องให้ถ่อสังข�รไปห�มันรึไง”

“ข้�ไม่เห็นท่�นกินเท็นชิทั้งวันเหมือนกันขอรับ” วิญญ�ณซ�มูไร

ตอบ ขณะส�ยต�ยังพะวงอยู่กับซ�กนกสีดำ�บนแขนเด็กส�ว ซึ่งเธอไม่ได้

ตอบรบัอะไรนักกบัคำ�ตอบของเข� นอกจ�กถอนใจอย่�งเบือ่หน่�ยทหีนึง่ 

และผละไปอีกท�ง

“หวังว่�ยัยนั่นจะไม่ได้คิดทำ�อะไรแย่ๆ จริงๆ หรอกนะ” ท�โร่ที่

ต�มหลังม�บ่นพึมพำ�ขึ้นขณะมองต�มหลังเลนยะ และนัน่ทำ�ให้โยชิฮ�ระ

หันม�ยังเข�แทน

“เกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนวันนี้ขอรับ”

ท�โร่เงยมองหน้�วิญญ�ณซ�มูไรเล็กน้อยด้วยส�ยต�ลำ�บ�กใจ 

ก่อนเริ่มเล่�เรื่องวันนี้ทั้งหมดให้เข�ฟัง...

“โดนแกล้ง และอุ้มซ�กอีก�ตัวนั้นม�ตลอดทั้งวันเลยหรือขอรับ” 
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ดวงต�สอีำ�พนัเบกิกว้�งขึน้ ก่อนถ�มใหม่อกีครัง้ “ท่�นเลนยะได้บอกไหม

ขอรับว่�จะเอ�ซ�กอีก�นั่นม�ทำ�อะไร”

“ไม่ครบั ผมไม่รู้ด้วยซำ�้ว่�ยยันัน่ไปรูป้ระวตัขิองม�น�บมุ�จ�กไหน 

ถึงละเอียดขน�ดนั้น” ท�โร่ตอบ

“ถ้�จะถ�มข้�ว่�ใครละก ็คงต้องถ�มกลบัว่� ใครล่ะขอรบัทีห่นนุหลงั

ท่�นเลนยะอยู”่ วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่หวัเร�ะหเึหมอืนมนัเป็นอะไรทีเ่ข้�ใจ

ง่�ยๆ 

และคำ�ตอบก็แทบหลุดพรวดออกม�ทันที

“ผอ.โยโค...” ผีน้อยคร�งชื่อสำ�คัญ...ลองคิดว่�เป็นช�ยแก่ที่รู ้

เกอืบทกุเรือ่ง โดยเฉพ�ะทีเ่กีย่วข้องกบันกัเรยีนและโรงเรยีนของเข�เอง

ด้วยแล้ว ข้อมูลละเอียดแบบนั้นคงไม่ใช่เรื่องแปลก...แต่น่�แปลกก็ตรงที่

เลนยะเก็บข้อมูลพวกนี้ม�ตลอดนี่สิ

ปัง!

เสียงปิดประตูห้องพร้อมกับร่�งของเลนยะท่ีเดินออกม�เรียก

ส�ยต�ท�โร่กบัโยชฮิ�ระให้มองต�ม ก่อนพวกเข�จะเหน็ห่อผ้�ยนัต์ในมอื

ของเลนยะ ซึ่งเด�ได้ไม่ย�กว่�เธอคงเอ�ผ้�ยันต์ห่อศพอีก�ตัวนั้นไว้

ท�โร่กับโยชิฮ�ระต้องรีบลอยต�มหลังเด็กส�วท่ีเดินออกไปจ�ก

บ้�น โดยมืออีกข้�งของเธอถือแท่งไม้เล็กๆ ห้�แท่ง ด้�ยสีข�วหนึ่งหลอด 

และพลั่วเล็กๆ หนึ่งเล่มม�ด้วย

เมื่อม�ถึงหลังบ้�น เลนยะก็เริ่มลงมือขุดหลุมขน�ดเล็กขึ้นม� 

และหย่อนศพของอีก�ที่ห่อด้วยผ้�ยันต์ลงไปในหลุม ก่อนกลบฝังอย่�ง

เรียบร้อยในเวล�ไม่น�น

แต่ทั้งที่คิดว่�ฝังเสร็จคงจบเรื่อง เลนยะกลับเอ�ยันต์ม�แปะบน

หลุมศพซำ้� และเริ่มปักแท่งไม้รอบหลุมดินทีละแท่ง

ผีน้อยเริ่มมองเลนยะอย่�งระแวง คว�มไม่ไว้ใจก่อตัวม�กขึ้นย�ม

นึกถึงท่�ท�งมีพิรุธของหมอผีส�วเมื่อเช้�นี้ ซึ่งเข�ยิ่งกลัวเมื่อเธอเริ่มเอ�

ด้�ยม�พันกิ่งไม้ที่ปักว�งคนละตำ�แหน่งกล�ยเป็นรูปด�วห้�แฉก และ
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สุดท้�ยต้องถ�มออกไปอย่�งเสียไม่ได้

“ทำ�อะไรน่ะ”

“จัดก�รเรื่องให้จบ” เลนยะตอบร�บเรียบ 

“เรื่องแก้แค้นน่ะเหรอ!” ผีน้อยถลึงต�โตหลุดคว�มในใจทันใด 

ก่อนรีบตะครุบป�ก

แต่เลนยะเพยีงปร�ยห�งต�ขึ้นม�มองเข� ไมไ่ด้ตอ่ว่�กลับอย�่งที่

ค�ด และลุกขึ้น ปัดเศษดินออกจ�กมือ แล้วกล่�วว่�

“แค่ระวังอย่�ให้ไม้ล้ม จนกว่�ฉันจะจัดก�รเรื่องทั้งหมดเสร็จสิ้นก็

แล้วกัน”



34
แก้ไขและลักพา

“โซเคนโย เลนยะ โซเคนโย เลนยะ...ไม่มารึวันนี้”

อ�จ�รย์ประจำ�ชั้นที่ข�นถึงชื่อเลนยะต้องเงยหน้�ถ�มนักเรียนใน

ห้อง เมื่อไม่มีเสียงตอบรับจ�กเจ้�ของชื่อ  

ซึ่งผู้ทำ�หน้�ที่หัวหน้�ห้องต้องรีบก้�วม�ยังหน้�ชั้นเรียน พร้อมยื่น

ซองบ�งอย่�งให้อ�จ�รย์ประจำ�ชั้น ก่อนร�ยง�น

“วนันีโ้ซเคนโย เลนยะ ล�ป่วยค่ะ มจีดหม�ยล�กบัใบรบัรองแพทย์

ส่งม�จ�ก ผอ.โยโคเมื่อเช้�นี้ค่ะ” 

อ�จ�รย์สูงวัยรับจดหม�ย พยักหน้�เล็กน้อยรับรู้ และเริ่มข�นชื่อ

ต่อไปเหมือนปกติ

แต่เด็กหนุ่มผมดำ�หลังห้องกลับนั่งมองโต๊ะเรียนว่�งเปล่�ตัวข้�งๆ 

ที่เจ้�ของเพิ่งส่งใบข�ดเรียนผ่�น ผอ.โรงเรียนไปแล้วพูดกับตัวเอง

“ล�ป่วยงั้นรึ ถึงกับมีใบรับรองแพทย์ ทำ�ยังกับจงใจให้คนอื่นรู้ว่�

ตัวเองข�ดเรียนแน่ๆ เลยนะ”  

ซ�น�ดะดันแว่นต�ให้เข้�ที่ ขณะรู้สึกว่�สัญช�ตญ�ณในตัวมัน

เตือนอยู่ข้�งหูไม่หยุดเลย
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“ไม่ไปโรงเรียนอีกแล้วรึไงเลนยะ นี่มันคร้ังที่สองในรอบอาทิตย์

แล้วนะ” 

ท�โร่ถ�มขึ้นเมื่อยังเห็นเลนยะบนโซฟ�ย�วและอยู่ในชุดอยู่บ้�น 

ทั้งที่เลยเวล�เข้�เรียนม�น�นแล้ว

คว�มจริงเข�ก็ไม่อย�กทำ�ตัวเป็นพ่อคนที่สองต่อจ�กโยชิฮ�ระ  

ถึงต้องคอยม�เตือนเรื่องให้เธอไปเรียนหนังสือ แต่เวล�เลนยะทำ�อะไร

ผดิปกตจิ�กทกุครัง้ มนัมกัจะมเีรือ่งน่�วติกต�มม�เสมอ ยิง่ช่วงนีเ้ข�อ่�น

ท่�ทีและคว�มคิดที่เธอจะจัดก�รกับกลุ่มคนที่แกล้งตนไม่ออก ย่ิงส่งผล

ให้ต้องคอยตั้งข้อสังเกตเธอตลอดเวล� 

“ยังไม่ใช่ตอนนี้ รอค�บส�มถึงค่อยไป” เลนยะก้มดูน�ฬิก�ข้อมือ

แล้วตอบ

“ค�บส�ม ค�บส�มวันพุธ...ค�บพละน่ะนะ”

“ใช่...ฉันชอบวิช�พละ” 

เป็นคำ�ตอบทีค่นฟังได้แต่กลอกต�เออืมระอ� เชือ่ไม่ลงสกันดิ โดย

เฉพ�ะเมื่อเจ้�หล่อนไม่เคยให้คว�มสำ�คัญกับก�รเรียนหรือกิจกรรมไหน 

นอกจ�กทำ�แค่ให้สอบผ่�นๆ ไป 

แต่คว�มขุ่นมัวที่มีให้หมอผีตรงหน้�ต้องยุติและเปลี่ยนเป็นเสียง

คร�งแผ่ว ย�มมองเลยเด็กส�วไปยังด้�นหลังของเธอแล้วพบใครบ�งคน

เข้�

“...กินเท็นชิ”

เลนยะหมุนตัวไปมองข้�งหลังตนทันใด และพบร่�งสูงสง่�ที่ยืน 

นิ่งเงียบอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ ชั่วขณะหนึ่งเธอเผลอค้�งไปนิดย�ม

ได้เห็นหน้�ของคนที่ไม่ได้เห็นม�เกือบสองวันเต็มๆ ก่อนวิน�ทีต่อม�จะ

แค่เลิกคิ้วขึ้นข้�งหนึ่ง แล้วทักท�ยเข�กลับต�มสไตล์เธอ 

“โอ้! เจ้�ช�ยเสด็จกลับแล้ว ฉันกำ�ลังคิดอยู่เลยว่�จะต้อนรับยังไง

ให้สมเกียรติที่สุด”

ใบหน้�คมหล่อเหล�ขมวดคิว้ขึน้นดิกบัคำ�ล้อเลยีนของเธอ ก่อนก้ม
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ม�ถ�มเปลี่ยนเรื่องอย่�งไม่คิดติดใจ

“เจ้�ไม่ได้แปะยันต์ไว้แล้ว”

“มันข�ด” เลนยะตอบอย่�งไม่กระตือรือร้น

แต่คำ�ตอบที่ได้ยิง่ทำ�ให้คิว้เรยีวเข้มขมวดแน่นกว่�เดมิ และต้องยนื

นิ่งทบทวนบ�งสิ่งด้วยท่�ท�งเคร่งเครียด ก่อนเปรยถ�มเสียงเรียบลึก

“เพร�ะลมงั้นเหรอ”

“คิดว่�” เธอยังตอบอย่�งไม่ใส่ใจเช่นเดิมขณะก้มมองน�ฬิก� 

ข้อมืออีกครั้ง 

ทว่�เจ้�ปีศ�จกลับค�ดคั้นม�ทันทีว่� “แค่คิดว่�งั้นหรือ”

เลนยะขมวดคิ้ว เงยมองเข�แปลกใจกับก�รซักไซ้ที่ผิดวิสัย ก่อน

โต้กลับ 

“ฉันไม่ได้เฝ้�มันตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง และตอนนี้ฉันก็มีปัญห�ของ

ตัวเองต้องจัดก�ร แกต่�งห�กที่ควรอยู่เฝ้�บ้�นเพ่ือดูว่�มันเกิดอะไรขึ้น

กันแน่...เอ�จริงๆ แกนั่นแหละห�ยหัวไปไหนม� เกิดฉันมีง�นขึ้นม�จะทำ�

ยังไง”

“...บ�งที่” เงียบไปชั่วอึดใจหนึ่งก่อนเข�จะตอบเรียบเย็นเหมือน 

ขอไปที

นั่นทำ�ให้เลนยะรู้สึกแปลกใจกว่�เดิม...แน่นอนว่�คว�มเย็นช�นั้น

คอืเรือ่งทีเ่ธอชนิไปแล้ว แต่คำ�ตอบทีฟั่งเป็นก�รบ่�ยเบีย่งนีส่ทิีม่นัสะกดิหู

จนต้องย้อนถ�ม 

“ที่ไหนเล่� แกถงึได้กลบัม�แล้วม�ทวงห�ยนัต์กนัเขตอ�คมฉนัยกิๆ 

แบบนี้เนี่ย”

“...ไม่ใช่เรือ่งสำ�คญัทีเ่จ้�ต้องรู้” ยงัคงเป็นคำ�ตอบสัน้ๆ ทีม่กีำ�แพง

กั้นกล�งไว้ 

และมันเริ่มทำ�ให้คนฟังอดหมั่นไส้ไม่ได้ จนต้องว่�กลั้วหัวเร�ะ

“นี่คงไม่ได้ทำ�ตัวเป็นพระเอกหนังนำ้�เน่� ดร�ม�กับตัวเองถึงเรื่อง

ในอดีตอีกหรอกนะ ถึงอมพะนำ�ไว้แบบนี้” 
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กินเท็นชิใช้นัยน์ต�คมเฉียบมองกลับและคำ�ร�มตำ่�ในลำ�คอเกือบ

ทันที 

“ข้�ไม่ใช่เพือ่นเล่นเจ้�และไม่ใช่ท�ส ไม่จำ�เป็นต้องบอกเจ้�ทกุอย่�ง” 

“กไ็ม่เคยพดูว่�ใช่...” เลนยะหยดุคำ�ไปชัว่ขณะ เอยีงหวันดิอย่�งใช้

คว�มคิดแล้วแก้คำ�ใหม่ “หรืออ�จมีครั้งสองครั้งมั้ง จำ�ไม่ได้” 

เธอยกัไหล่อย่�งไม่ใส่ใจ ก่อนลกุขึน้ม�ว่�ขึน้ใหม่อย่�งจรงิจงั “แต่

ถึงยังไงแกกับฉันมีสัญญ�ที่ตกลงกันอยู่ ไม่อย่�งนั้นเร�คงไม่ติดแหง็ก 

อยู่อย่�งน้ี ซึ่งถ้�อยู่ๆ แกไม่อยู่ต�มที่ตกลงกันไว้ ก็แสดงว่�มีบ�งอย่�ง 

ผิดปกติ และฉันเกลียดเรื่องผิดปกติ ฉันไม่ต้องก�รเรื่องเซอร์ไพรส์ ฉัน

เกลียดสิ่งที่ค�ดเด�ไม่ได้ เข้�ใจใช่ไหม”   

กินเท็นชิจำ�ต้องสูดห�ยใจลึกอย่�งหนักใจ พร้อมหลบดวงต�

สีนำ้�เงินนั่น วูบหนึ่งไม่อย�กยอมรับว่�เจ้�ของดวงต�คู่ตรงหน้�เป็นส่วน

หนึ่ง แม้จะเล็กน้อย แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งให้เข�ห�ยหน้�ไป...เพ่ือพิจ�รณ�

คว�มรู้สึกแปลกๆ ของตัวเอง ขณะที่เหตุผลใหญ่จริงๆ ย่ิงทำ�ให้เร่ืองนี้

ลำ�บ�กที่จะพูดเข้�ไปอีก ทว่�ก็ตัดสินใจเอ่ยขึ้นใหม่

“ไม่มเีรือ่งอะไรทีค่�ดเด�ไม่ได้ เพร�ะมนัไม่ใช่เรือ่งของเจ้�...ระวงั

ตัวเองเอ�ไว้ก็พอ”  

ช่วงจังหวะที่ถูกเว้นในประโยคเคร่งขรึมและนำ้�เสียงทุ้มลึกที่แผ่ว

ปล�ย ยืนยันได้ดีว่�เมื่อสี่วันก่อนเข�ต้องไปเจออะไรสักอย่�งม�แน่นอน

ซึ่งนั่นทำ�ให้เลนยะไม่คิดโต้ตอบ ไม่ใช่เพร�ะถ้อยคำ�ไร้เยื่อใย แต่

เป็นส�ยต�ดุดันที่แฝงคว�มห่วงกังวลของเข�ที่ส่งตรงม� มันหยุดคว�ม

รู้สึกอย�กค�ดคั้นของเธอเสียเฉยๆ 

หมอผสี�วระบ�ยลมห�ยใจ กลอกต� แล้วหมนุตวัไปคว้�ผ้�พนัคอ

บนโต๊ะ ก่อนก้�วออกไปจ�กตรงนั้นเงียบๆ จนท�โร่ยังประหล�ดใจที่

สงคร�มครั้งนี้จบง่�ยด�ยขน�ดนี้ แต่ก่อนที่เด็กส�วจะเดินพ้นห้อง เธอก็

หันม�พูดกับกินเท็นชิอีกครั้ง

“เมื่อกี้ฉันจะทำ�เป็นว่�ไม่ได้ยิน แต่ถ้�เกิดเรื่องอะไรขึ้นม�แล้วฉัน
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แก้ไม่ทันก็อย่�ม�ห�ว่�ฉันใจร้�ยแล้วกัน...ฉันขี้เกียจนั่งรอแกพร้อม 

ข้�วกล่องโง่ๆ นั่นแล้วเหมือนกัน” เธอบ่นพึมพำ�ช่วงท้�ย และตะโกนสั่ง

อกีประโยคก่อนออกไปจ�กบ้�น “ไม่มยีนัต์อยู ่คงรูน้ะว่�อย่�โผล่หน้�ออก

ไปหน้�บ้�นน่ะ”

และทันทีที่เสียงประตูบ้�นถูกปิดพร้อมวิญญ�ณเด็กช�ยท่ีห�ยไป

กับเลนยะ กินเท็นชิก็ผ่อนลมห�ยใจเหน็ดเหนื่อยออกม�ได้ในที่สุด ขณะ

คิดถึงเรื่องเมื่อสองวันก่อนที่เข�จำ�ต้องห�ยตัวไป 

เข�กลบัไปยงัโรงเรียนเอกชนโยโคอกีครัง้ ทีอ่�ค�รร้�งหลงัเก่�ซึง่

เข�กบัเลนยะเพิง่จดัก�รม�กรุะ ง�เอชไิป เพร�ะคนืวนันัน้เข�จบักลิน่อ�ย

บ�งสิง่ได้ และมลี�งสงัหรณ์แปลกๆ พร้อมคว�มรูส้กึคุน้เคยอย่�งประหล�ด

ซึง่วนัหลงัจบเรือ่งทีเ่ข�วนกลบัไปดทูีน่ัน่อกีครัง้ กเ็จอหลกัฐ�นทีดู่

เหมอืนจงใจให้เข�รูว่้�มคีนม�ต�มห� พจิ�รณ�แล้วไม่ใช่พวกปีศ�จชัน้ตำ�่

ทั่วไปแน่นอน ซำ้�อ�จเป็นพวกที่ใกล้ตัวเข�กว่�ที่คิด และตอนนี้ หลังได้

กลับไปยังป่�กักปีศ�จเพื่อสำ�รวจร่องรอยที่เหลือจ�กก�รเกิดอ�เพศครั้ง

ล่�สุด เข�ก็มั่นใจได้ว่�สองตนที่หลุดจ�กผนึกม�ได้เป็นใคร 

และนั่นคือปัญห�สำ�คัญที่เข�ไม่ส�ม�รถพูดออกม�ได้ เพร�ะรู้ดี

ว่�ทั้งสองคนนั้นจะไม่เลิกร�ในก�รพ�น�ยเหนือหัวแห่งป่�กักปีศ�จกลับ

ไป ต่อให้เวล�นี้น�ยเหนือหัวที่ว่�จะอยู่ในสภ�พไม่สมบูรณ์พร้อมสำ�หรับ

ป่�กกัปีศ�จกต็�ม ยิง่กว่�นัน้ เพือ่จะให้ได้เจ้�น�ยของตนม�อย่�งสมบรูณ์ 

พวกเข�จะใช้ทุกวิธีทำ�ล�ยผนึกที่ปลอกคอ แม้จะหม�ยถึงก�รคุกค�มคน

ที่ผนึกมัน และเลนยะจะตอบโต้อย่�งแน่นอนที่สุด

ซึ่งสุดท้�ยจะกล�ยเป็นก�รต่อสู้ที่เข�ไม่มีพลังม�กพอจะหยุด

เข�จึงอย�กจัดก�รเรื่องนี้ด้วยตัวเองให้เงียบท่ีสุด เพ่ือไม่ให้มี 

ฝ่�ยไหนต้องเจ็บตัว หรือทำ�ให้เรื่องใหญ่จนเกินแก้ ที่สำ�คัญไม่มีอะไร 

รับประกันว่�เลนยะจะรับมือปีศ�จระดับสูงถึงสองตนไหว 

แม้รู้ว่�เธอมีฝีมือและประสบก�รณ์ เป็นจอมว�งแผนแถมเจ้�เล่ห์ 

แต่อกีฝ่�ยกเ็ป็นปีศ�จที่ไม่มที�งจะปร�นมีนษุย์หน้�ไหนทัง้นัน้ โดยเฉพ�ะ
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กับพวกโซเคนโย 

ซึง่ก�รทีย่นัต์กนัเขตอ�คมของเลนยะอยู่ๆ  ถกูลมพดัจนข�ดกบ็อก

ได้ดว่ี�พวกเข�เริม่ลงมอืแล้ว แค่นัน้กบ็อกได้ว่�คว�มปลอดภยัของเลนยะ

กำ�ลังสั่นคลอน

เลนยะแอบปีนประตรูัว้โรงเรยีนทางด้านหลงัเข้ามา ก่อนลอบขึน้

อ�ค�รเรียนปีหนึ่งไปยังห้องเปลี่ยนเสื้อผ้�ของผู้หญิงที่อยู่บนชั้นสอง 

เดก็ส�วเคลือ่นประตหู้องเปลีย่นเสือ้ผ้�ออกเลก็น้อยแล้วชะโงกหวั

สำ�รวจภ�ยใน ซึง่เมือ่เหน็ว่�ไม่มีใครอยูแ่น่นอนแล้วจงึก้�วเข้�ไปพร้อมปิด

ประตูกลับเข้�ที่ ก่อนตรงไปที่ตู้ล็อกเกอร์ตู้หนึ่งเหมือนตั้งโปรแกรมม�

แล้ว และคว้�เสือ้นอกของเคร่ืองแบบนกัเรียนในนัน้ ซึง่ถกูเจ้�ของถอดไว้

เพื่อไปเรียนพละออกม� 

เลนยะล้วงมอืไปในกระเป๋�ชดุสทูและดงึมอืถอืเครือ่งหนึง่จ�กในนัน้

“เธอจะทำ�อะไร ขโมยของเหรอ!” ท�โร่ทีล่อยอยูข้่�งตวัต�โตมอง

ก�รกระทำ�นั้น 

“ฉันจะทำ�อะไร เดี๋ยวแกก็รู้เองน่�” หมอผีบอกแค่นั้นแล้วดึงสมุด

บันทึกเล่มเล็กจ�กกระเป๋�เสื้อขึ้นม�ก�งออกด้วยรอยยิ้มเจ้�เล่ห์ และ 

ไม่น�นเธอก็เจอหน้�หนึ่งที่มีเบอร์มือถือของใครสักคนเขียนไว้  

เลนยะกดหม�ยเลขต�มเบอร์ในบันทึกใส่มือถือของใครสักคนที่

เพิ่งหยิบม� ก่อนแนบมันข้�งหูเพื่อเฝ้�คอย

‘ฮัลโหล สวัสดีครับ’

ไม่น�นหลงัเสยีงสญัญ�ณก�รตดิต่อดงัขึน้ กม็เีสยีงผูช้�ยลอดผ่�น

ปล�ยส�ยม� 

ซึ่งเลนยะรีบกระแอมทำ�ท่�จริงจัง และตอบกลับด้วยเสียงท่ีฟัง

สุภ�พเป็นก�รเป็นง�นทันทีว่�

“สวัสดีค่ะ นั่นไอซ�วะ ม�น�โอกะซัง คุณพ่อของไอซ�วะ ม�น�บุ

ใช่ไหมคะ” 
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‘...ใช่ครับ ลูกสาวผมเป็นอะไรรึเปล่าครับ’

“คือดิฉันเป็นคนจ�กโรงพย�บ�ลประจำ�โรงเรียนเอกชนโยโค 

น่ะค่ะ” เลนยะตอบอย่�งลื่นไหลและรวดเร็ว “เมื่อวันจันทร์มีก�รตรวจ

สุขภ�พนักเรียนประจำ�ปี คว�มจริงผลตรวจทั่วไปทุกคนได้รับหมดแล้ว 

วัดส่วนสูง ชั่งนำ้�หนัก...วัดขน�ดหน้�อก แต่ที่ดิฉันโทร.ม�ครั้งนี้เพร�ะ 

กรณีของลูกส�วคุณเป็นกรณีพิเศษที่เร�ขอตรวจเพิ่มเติม เพร�ะม ี

ข้อสงสัยบ�งอย่�ง”  

ท�โร่เลิกคิ้วสูง ต�มไม่ทันสิ่งที่เลนยะพูดออกม�แม้แต่น้อย 

ขณะม�น�โอกะผูเ้ป็นพ่อเร่ิมมคีว�มกงัวลเมือ่มคีนกล่�วถงึลกูส�ว

ในกรณีพิเศษ ซึ่งส่งผลให้นำ้�เสียงของเข�เริ่มไม่มั่นคงนิดๆ 

‘เกิดอะไรขึ้นกับมานาบุเหรอครับ’  

“อ�...อ�จเป็นเรื่องใหญ่สักหน่อย เพร�ะจ�กผลก�รตรวจสุขภ�พ

ของเธอในกรณีพิเศษมันออกม�ว่�...เธอ ‘ท้อง’ ค่ะ” หมอผีส�วเน้นคำ�ว่� 

‘ท้อง’ ชัดเจนจนท�โร่ที่ตั้งใจฟังเพื่อต�มให้ทันถลึงต�โตและอ้�ป�กค้�ง

อย่�งตะลึงงัน ขณะยังมองเด็กส�วตัวแสบยืนคุยโทรศัพท์ต่อด้วยใบหน้�

ยิ้มแย้ม โดยไม่สนใจว่�คู่ส�ยนิ่งเงียบจนผิดปกติ

แต่ทุกอย่�งยังไม่จบแค่นั้น เมื่อเลนยะกล่�วขึ้นต่อ

“เอ่อ...แล้วก็...”  

‘แล้วก็อะไรครับ!’ ม�น�โอกะรีบร้องถ�มเมื่อเสียงที่ปล�ยส�ยฟัง

ข�ดช่วงคล้�ยกำ�ลังหนักใจ

“เอ่อ...” เลนยะยงัแสร้งลงัเลเพือ่สร้�งแรงกดดนัให้คนทีก่ำ�ลงัเฝ้�

คอยม�กขึน้เรือ่ยๆ และเมือ่แน่ใจว่�คว�มรูส้กึเข�ใกล้แตกละเอยีดเหมอืน

แก้ว เธอกห็ลดุคำ�พรวดออกม�ทนัทว่ี� “และผลเลอืดของเธอทีเ่ร�ตรวจ...

ออกม�ว่�เป็น ‘บวก’ เธอมี ‘ผลเลือดบวก’ ค่ะ ดังนั้นเพื่อแก้ไขเรื่องนี้

ท�งเร�แนะนำ�ให้ม�ติดต่อกับท�งโรงเรียนโดยด่วน ถ้�เป็นไปได้กรุณ�

ม�วันนี้เลยยิ่งดีค่ะ...เสียใจด้วยนะคะ”  

ก่อนทีเ่ลนยะจะกดว�งส�ยกม็เีสยีงโครมเหมอืนมอีะไรสกัอย่�งล้ม
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ลงพื้น แต่เธอไม่ใส่ใจแม้พอจะเด�ออกว่�เป็นเสียงอะไรก็ต�ม 

เลนยะยัดโทรศัพท์มือถือเข้�กระเป๋�เสื้อนักเรียนตัวเดิม แล้วเก็บ

ทุกอย่�งเข้�ที่ ก่อนหมุนตัวเดินผิวป�กหวือออกจ�กห้องแต่งตัวผู้หญิง

อย่�งสบ�ยใจ

“เธอทำ�อย่�งนั้นได้ยังไง พ่อแม่ของม�น�บุไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะ 

จะแก้แค้นกแ็ก้แค้นลกูเข�คนเดยีวส!ิ” ท�โร่โวยว�ยทนัทเีมือ่ห�ยอึง้ตะลงึ

ในสิ่งที่เลนยะเพิ่งทำ�ไป 

“น่�รำ�ค�ญน่� ฉันบอกแล้วว่�จะจัดก�รกับเรื่องนี้ และนี่ก็คือก�ร

จัดก�รที่ว่�” เลนยะมองข้�มไหล่ม�โต้

“แต่นี่ไม่ใช่วิธีจัดก�ร มันก็แค่ก�รแก้แค้นแย่ๆ” ท�โร่แย้งทันควัน 

ไม่เข้�ใจด้วยซำ้�ที่บอกว่�จะจัดก�รกับเรื่องนี้ของเธอมันหม�ยถึงอะไร

“แล้วฉนัดสูนคว�มคดิแกไหมล่ะ” หมอผสี�วย้อนถ�มแล้วหยดุเดนิ 

หมุนตัวม�เน้นชัดใส่หน้�วิญญ�ณเด็กช�ย “ถ้�แกไม่ชอบวิธีก�รของฉัน 

ก็แค่หุบป�กแล้วทำ�เป็นไม่เห็นซะ เพร�ะฉันรับรองว่�ยังไงแกก็ทำ�อะไร 

ไม่ได้อยู่แล้ว โดยเฉพ�ะก�รหยุดฉันด้วยสภ�พวิญญ�ณเร่ร่อนแบบนี้...

หรือถ้�แกไม่เลิก เร�จะม�ทดลองกันว่�วิญญ�ณที่ยังไม่ต�ยเนี่ยมันสวด

ส่งได้ไหม” 

วิญญ�ณเด็กช�ยช็อกนิ่งไปชั่วขณะกับประโยคทิ้งท้�ยของเลนยะ 

ก่อนละลำ่�ละลักออกไป 

“นะ...นั่น...เธอขู่ฉันเหรอ”

“และแกก็คงยังอย�กให้มันยังเป็นแค่คำ�ขู่อยู่เหมือนเดิม” คนเป็น

หมอผีโคลงศีรษะต่อประโยคเข�อย่�งเฉยช�แล้วหมุนตัวเดินต่อ

ยัยอสุรกายในคราบเด็กผู้หญิง ยัยบ้า ยัยปีศาจ ก็อดซิลล่า!... 

ท�โร่ที่เม้มป�กแน่น สบถในหัวอย่�งสุดกลั้น เข�แทบอย�กกรีดร้องใส่

หน้�ยยัหมอผีใจยกัษ์ หรอือย่�งน้อยทีส่ดุกร้็องไห้ แต่รูว่้�ไม่มผีลอะไรกบั

คนอย่�งเธอหรอก 

และใช้เวล�พักใหญ่ๆ กว่�เข�จะยอมลอยต�มเด็กส�ว และต้อง
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รีบต�มไปติดๆ ตอนเห็นเลนยะปีนกลับออกไปนอกโรงเรียน แล้วเดินเข้�

ตู้โทรศัพท์ส�ธ�รณะใกล้ๆ ต่อ  

ท�โร่พย�ย�มแนบหูฟังนอกตู้ ย�มเห็นหมอผีส�วก้มดูเวล�ท่ี

น�ฬิก�ข้อมืออีกครั้ง และรออยู่เกือบห้�ถึงหกน�ทีเธอถึงหยอดเหรียญ

ร้อยเยนลงไปในเครือ่งสองเหรียญ กดเบอร์หนึง่อย่�งคล่องแคล่วรวดเรว็

พร้อมเหยยีดยิม้ร�วกบักำ�ลงัสนกุเพลดิเพลนิ ขณะพมึพำ�กบัตวัเองไปด้วย

ว่� 

“เอ�ละ ถึงเวล�ห�โทรโข่งดีๆ สักเครื่อง”

ท�โร่ขมวดคิ้วขึ้นทันทีกับคว�มหม�ยของเธอ เข�เห็นเลนยะยืน

เค�ะนิ้วบนเครื่องอย่�งรอคอยครู่หนึ่ง ก่อนไหวตัว เปลี่ยนสีหน้�เป็น 

ยิ้มแย้มเมื่ออีกฟ�กส�ยมีคนรับ แล้วปรับเสียงให้สดใสผิดเป็นคนละคน

“ฮัลโหล นั่นมิกิจัง เพื่อนของม�น�บุจังใช่ไหม” 

คายามะ มิกิ ทาสเบอร์หนึ่งของมานาบุอะนะ!...ท�โร่อุท�นอย่�ง

ประหล�ดใจปนงนุงงทีเ่ลนยะโทร.ห�เธอ และดเูหมอืนจะกะเวล�โทร.ได้

ตรงกับเวล�เลิกเรียนวิช�พละ ซึ่งทุกคนกำ�ลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนเสื้อผ้�กัน

ได้พอดี

‘ใช่ ฉันชื่อมิกิและเป็นเพื่อนสนิทของมานะ เธอเป็นใครไม่ทราบ’ 

คู่ส�ยตอบกลับเสียงเบ�เหมือนจะบอกว่�เวล�มีเร่ืองเกี่ยวกับเพ่ือนสนิท

ของตน แล้วเธอต้องคอยระวังเป็นพิเศษ

และนั่นแหละคือประเด็นสำ�คัญที่หมอผีส�วโทร.ห� ซึ่งแน่นอนว่�

ปฏิกิริย�ที่ได้ครั้งนี้มันน่�พอใจ เสริมให้เด็กส�วตัวแสบกล่�วขึ้นต่อ

“ฉันคงบอกเธอตรงๆ ไม่ได้ว่�เป็นใครแต่เรียกฉันว่�...C จังก็ได้” 

“C จังเนี่ยนะ” ท�โร่หน้�เบ้แย้งกับตัวเอง ก่อนรีบตั้งใจฟังต่อด้วย

คว�มสนใจและหว�ดกลัวนิดๆ

“ฉนัมข่ี�วเกีย่วกบัม�น�บจุงัม�เล่�ให้เธอฟังน่ะ” เลนยะเปรยแค่นัน้

และเว้นช่วงรอผลตอบรับจ�กอีกฝ่�ย ซึ่งเมื่อไม่ได้ยินเสียงอะไรจ�กมิกิ 

เธอก็รู้ว่�นั่นเป็นสัญญ�ณก�รเริ่มต้น
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เลนยะเริ่มเล่�เรื่องที่เธอพูดกับพ่อของม�น�บุให้มิกิฟังทั้งหมด 

โดยใช้คำ�พดูทีด่สูนทิสนมและหวัเร�ะสดใสเหมอืนเดก็ทัว่ไปร�วกบัคยุอยู่

กบัเพือ่นสนิท และไม่ได้แค่คยุเรือ่งของม�น�บเุท่�นัน้ แต่คยุไปเรือ่ยเป่ือย

เหมือนเด็กผู้หญิงส่วนม�กที่ชอบคุยโทรศัพท์น�นๆ ขน�ดผีน้อยยังแทบ

ไม่เชือ่หวู่�เธอไปเอ�เร่ืองเม�ท์ม�กม�ยแบบเดก็ผูห้ญงิธรรมด�ม�จ�กไหน 

ซำ้�มิกิที่คุยกับเธอก็ดูเหมือนจะสนุกสน�นไปด้วย 

เกือบยี่สิบน�ทีที่เลนยะยืนคุยโทรศัพท์อยู่แบบนั้น ก่อนจะว�งส�ย

พร้อมพึมพำ�ด้วยรอยยิ้มทิ้งท้�ย

“เหมือนจะไม่ต้องรอผลน�นนะ”

เป็นอย่างที่เลนยะหวัง... 

หลังจ�กนั้นวันเดียว ข่�วเกี่ยวกับไอซ�วะ ม�น�บุ ก็แพร่กระจ�ย

ไวยิ่งกว่�พ�ยุ เพร�ะในวันที่เลนยะปล่อยข่�ว พ่อแม่ของม�น�บุก็ม�ท่ี

โรงเรยีนและขอเข้�พบ ผอ.โยโค แถมยิง่แล้วใหญ่เมือ่มกิทิีเ่ป็นเพือ่นสนทิ

ของม�น�บทุำ�หน้�ทีโ่ทรโข่งได้ดจีริงๆ เมือ่มกิปิล่อยข่�วเกีย่วกบัเพือ่นรกั

ได้โดยไม่ลังเลและรวดเร็วอย่�งน่�เหลือเชื่อ

เพื่อนรอบตัวเธอก็เริ่มตีตัวออกห่�ง แม้แต่มิกิ เพร�ะข่�วที่ว่�เธอ

มีผลเลือดบวก  

อกีวนัม�น�บจุงึข�ดเรยีน แต่วนัต่อม�กต้็องกลบัม�โรงเรยีนเพร�ะ

โดนพ่อบงัคบัให้ม� ทัง้ยงัต้องโดนมองด้วยส�ยต�แปลกแยกและถกูเพือ่น

ตีตัวออกห่�ง ซำ้�ที่แย่ที่สุดคือก�รถูกแกล้งคืนจ�กคนท่ีไม่ชอบเธอต้ังแต่

ต้น ซึ่งเมื่อเธอไม่มีกลุ่มเพื่อน จึงไร้กำ�ลังต่อต้�นจนทำ�ให้เด็กส�วท่ีเคย

เชิดหน้�มั่นใจในตัวเอง ข่มเหงคนอื่น กล�ยเป็นคนเก็บตัว ก้มหน้�ก้มต�

เสมอ ต้องอยู่ตัวคนเดียว หน้�ต�ซีดเซียวไปถนัดต� จ�กวันพุธจนม�ถึง

อีกพุธหนึ่ง ทุกอย่�งในชีวิตเธอก็กลับต�ลปัตร ขน�ดมีข่�วลือแว่วๆ ว่�

เธอจะฆ่�ตัวต�ยอยู่หล�ยรอบ 

“นั่นใช่ไหมที่เธอหวังน่ะ” 
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คำ�ถ�มจ�กเด็กหนุ่มท่�ท�งเคร่งขรึมทำ�ให้เลนยะท่ีกลับม�เรียน

เหมือนไม่รู้เรื่องเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นหมุนใบหน้�ไปมองเข� 

“หวงังัน้เหรอ” เลนยะเลกิคิว้ทวนคำ�และว่� “คดิว่�นีค่อืก�รแก้แค้น 

รึไงไอ้ท่�ม�ก ตลก...อีกอย่�งเดี๋ยววันนี้ ผอ.โยโคก็เอ�ผลตรวจจริงม�ให้

แล้ว ทนเป็นเศษเดนอ�ทิตย์เดียวไม่ต�ยหรอกน่�”  

พดูจบเธอกห็นัไปมองม�น�บทุีน่ัง่นิง่เงยีบ ก้มหน้�ก้มต�ทีโ่ต๊ะเรยีน

อยู่คนเดียว บนใบหน้�ที่เคยมีสีสันจัดจ้�นจ�กเคร่ืองสำ�อ�งก็ดูซีดเซียว 

ผิดไปเป็นคนละคน ก่อนหมอผีส�วจะหลุดขำ�เบ�ๆ แล้วพึมพำ�กับตัวเอง

“แต่ไม่แน่ อ�จจะต�ยก่อนกไ็ด้...เพร�ะเรือ่งมนัคงไม่จบง่�ยๆ แบบ

นั้น” 

แน่นอนว่�ไม่มีใครคนไหนทีส่นกุไปกบัเธอ ทัง้ซ�น�ดะและท่�นหญงิ

อ�เคเดะต่�งก็ถอนใจอย่�งเหนื่อยหน่�ยกับเด็กส�วที่เล่นวิธีสกปรก และ

เห็นคว�มทุกข์ร้อนของคนอื่นเป็นเรื่องบันเทิง 

วิญญ�ณหญิงส�วต้องยอมรับว่�เลนยะทั้งฉล�ด เจ้�เล่ห์ ชั่วร้�ย 

และเล่ห์เหลีย่มเยอะเกนิกว่�จะคบได้ แต่ทีน่่�แปลกคอื ผอ.โยโคกลบัเล่น

ไปต�มเกมยัยเด็กนี่ด้วยทุกอย่�ง ทั้งก�รให้ข้อมูลส่วนตัวของไอซ�วะ  

ม�น�บุ แก่เธอและช่วยขอเรื่องผลตรวจม�ให้ช้�จนยืดเย้ือม�ถึงวันนี้  

รวมถึง... 

“เจ้�ควรพดูอะไรสกัอย่�งเพือ่เตอืนก�รกระทำ�ของเดก็นัน่บ้�งนะ” 

เมือ่ดทู่�แล้วว่�ตนคงทำ�อะไรท�ย�ทโซเคนโยคนนี้ไม่ได้ อดตีแม่ทพัหญงิ

ก็หันไปส่งส�ยต�ตำ�หนิยังร่�งวิญญ�ณสูงใหญ่ดวงหนึ่งที่วันนี้ติดต�ม 

เด็กส�วม�ด้วย

“อ�...ขอโทษด้วยขอรับ ข้�กไ็ม่รูว่้�ควรหยดุเรือ่งนีอ้ย่�งไรเช่นกนั” 

โยชิฮ�ระก้มศีรษะตอบ

“นี่เจ้�เห็นดีเห็นง�มด้วยอีกคนงั้นหรือ” ใบหน้�สวยจัดชักหัวคิ้ว

เรียวเข้�ห�กัน ทั้งผิดหวังและแปลกใจที่วิญญ�ณซ�มูไรประจำ�ตระกูล

อย่�งเข�ยอมแพ้ให้เด็กส�วคนสำ�คัญของตนง่�ยด�ยขน�ดนี้
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“ท่�นเลนยะไม่ได้ฟังข้�ทุกอย่�งหรอกขอรับ และ...เด็กพวกนั้นก็

ทำ�ตัวร้�ยก�จจริงๆ” 

อ�เคเดะยิง่ขมวดคิว้กบัคำ�พดูปัดคว�มรบัผดิชอบทีผ่ดิวสิยัเข� แต่

ยังไม่ได้ค�ดคั้นกว่�นั้น โยชิฮ�ระก็กล่�วขึ้นใหม่ 

“อกีอย่�ง ทีข้่�ต�มม�ทีน่ีต่ลอดช่วงหลงัๆ นีก้เ็พร�ะ ‘นัน่’ ม�กกว่�

ขอรับ” 

วญิญ�ณซ�มไูรหมนุหน้�ไปมองยงัร่�งวญิญ�ณเลก็ๆ อกีดวงทีอ่ยู่

ข้�งก�ย ซึ่งเวล�นี้ท�โร่ดูนิ่งเงียบผิดปกติและไม่แสดงคว�มคิดเห็นใดกับ

ท่�ท�งร้�ยก�จของเลนยะเหมอืนทีผ่่�นม� แต่เลอืกจะเมนิหน้�หนีไปท�ง

อื่นแทน

ซึ่งคว�มจริงท�โร่ไม่พูดกับเลนยะเลยตั้งแต่วันท่ีเธอเร่ิมทำ�เร่ืองนี้ 

คว�มโกรธและผดิหวงัยงัเตม็แน่นอยู่ในอกผน้ีอย และรูส้กึแค่ว่�ไม่อย�ก

ยุ่งกับเด็กส�วคนนี้อีกสักพัก...อย่�งน้อยก็จนกว่�เรื่องที่เธอบอกว่�จะ

จัดก�รนั้นเสร็จเรียบร้อย 

และอ�ก�รงอนที่ม�กกว่�ทุกครั้งของวิญญ�ณเด็กช�ยคือส�เหตุ

ให้โยชิฮ�ระต้องคอยม�เป็นก�วประส�นระหว่�งพวกเข�ไว้ เพร�ะรู้ดีว่�

ยงัไงท�โร่กย็งัคงม�โรงเรยีนทกุวนัต�มแรงยดึตดิในคว�มทรงจำ�แรกของ

ตน และก�รได้พบปะคนม�กหน้�หล�ยต�ในสถ�นท่ีแบบโรงเรียนเป็น

คว�มสุขอย่�งหนึ่งของเข� แม้จะแทบไม่มีใครเห็นตัวเลยก็ต�ม ดังนั้น 

ถึงจะโกรธเลนยะขน�ดไหน วิญญ�ณเด็กช�ยก็ยังคงชอบม�ท่ีโรงเรียน

เหมือนเดิม 

แต่เมื่อพวกเข�มองหน้�กันไม่ติด วิญญ�ณท่ีอยู่ตรงกล�งอย่�ง 

โยชิฮ�ระจึงต้องคอยอยู่ช่วยลดคว�มบ�ดหม�งลง หรืออย่�งน้อยก็ช่วย

ให้บรรย�ก�ศชวนกระอักกระอ่วนจ�งลงบ้�ง เกือบอ�ทิตย์ม�นี้เข�ถึงม�

โรงเรียนพร้อมกับทั้งคู่...ที่สำ�คัญเข�คงต้องเป็นคนอธิบ�ยอะไรหล�ยๆ 

อย่�งแทนเด็กส�วที่คงไม่คิดทำ�เมื่อจบเรื่องนี้ได้แล้ว
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ช่วงสายๆ ของวัน ผลการตรวจสุขภาพของมานาบุก็ถูกแจ้งผ่าน

ม�จ�ก ผอ.โยโค ต�มทีเ่ลนยะบอกไม่มผีดิ ซึง่กป็ร�กฏว่�สขุภ�พเธอปกติ

ดีและไม่เคยมีก�รตรวจเป็นกรณีพิเศษแต่อย่�งใด 

แน่นอนว่�ม�น�บุรีบโทร.แจ้งเรื่องนี้ให้พ่อแม่ของตนทร�บด้วย

คว�มดีใจและโล่งอกอย่�งที่สุด เริ่มเข้�ใจว่�เรื่องทุกอย่�งที่เกิดขึ้นเป็น

เพียงก�รกลั่นแกล้งกันเท่�นั้น

ซึ่งในวันเดียวกันนั้น ทุกอย่�งของม�น�บุเหมือนจะกลับม�ปกติ

อย่�งรวดเรว็ เธอได้เพือ่นกลุม่เดมิของตนคนืและพวกเข�ต่�งขอโทษเธอ

อย่�งง่�ยด�ย เหมือนสิ่งที่พวกเข�ปฏิบัติต่อเธอก่อนหน้�นั้นเป็นแค่เรื่อง

ชวนหัว และแน่นอนว่�เพื่อไม่ให้ตนกล�ยเป็นคนที่ถูกทิ้งอีก ม�น�บุจึง

ยอมรับคำ�ขอโทษเหล่�นั้น

แต่เมื่อเลนยะบอกว่�ยังไม่จบเพียงเท่�นั้น มันก็แปลว่�ยังไม่จบ...

นั่นเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันที่ชีวิตเธอกลับมาเข้าที่เข้าทาง 

เช่นเดมิ เม่ือเวล�นีเ้ธอได้กลบับ้�นพร้อมเพือ่นกลุม่เดมิ แม้คว�มรูส้กึเดมิ

จะไม่มีท�งกลับม�อีกแล้ว แต่อย่�งน้อยม�น�บุก็คิดว่�ยังอ�ศัยพวกเธอ

สร้�งจุดยืนของตนได้...ยังใช้ประโยชน์ได้

ใช่...แต่มนัไม่มที�งกลบัม�เป็นแบบเดมิได้อย่�งแน่นอน อย่�งน้อย

ก็จะไม่มีกันครบสี่คนเช่นเดิม เมื่อหลังเธอโทร.ห�พ่อของตนเพ่ือบอก 

เรือ่งผลตรวจและยนืยนัด้วยคำ�พดูของ ผอ.โยโคแล้ว ข่�วสำ�คญัหนึง่จ�ก

พ่อก็ทำ�ให้โลกทั้งใบของเธอเหมือนถูกผ่�แยก 

และเธอจะทำ�มันให้จบเรื่องในวันนี้ ท่�มกล�งส�ยต�ของคนท้ัง

โรงเรียนนี่แหละ!

“รู้ไหมว่�ใครแต่งเรื่องอย่�งนี้ม�แกล้งฉันน่ะ” 

คำ�ถ�มเรียบจ�กม�น�บุที่แทรกเสียงหัวเร�ะอย่�งสนุกสน�นของ

กลุ่มเพื่อนที่กำ�ลังเปลี่ยนรองเท้�หน้�ล็อกเกอร์ ทำ�ให้ทั้งส�มคนหันกลับ

ไปสนใจประเด็นที่เธอยกขึ้นม�พูดทันที
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“ม�นะรู้แล้วเหรอว่�ใคร” มิกิรีบถ�มกลับอย่�งสนอกสนใจ เบิก

ดวงต�โต

ซึ่งม�น�บุก็ขยับยิ้มที่มุมป�กขึ้นสูงจนเกือบเป็นรอยเหยียด และ

ตะคอกกลับม�สุดเสียง  

“ก็แกน่ะสินังตอแหล!” 

มิกิสะดุ้งสุดตัวกับถ้อยคำ�จ�กเพื่อนซี้ที่ตะโกนใส่หน้� แต่ม�น�บุ

ไม่ยอมให้เธออ้�ป�กแก้ตัวและง้�งมือขึ้นสูง ตบหน้�มิกิเต็มแรงจนหน้�

ของเดก็ส�วสะบดัไปอกีท�ง กระแทกตูเ้หลก็ก่อนล้มลงไปนัง่กองกบัพืน้ 

เพื่อนอีกสองคนร้องหวีดในลำ�คอและพ�กันยืนช็อกนิ่งทำ�อะไร 

ไม่ถูก ขณะเด็กนักเรียนที่อยู่รอบบริเวณต่�งรีบม�มุงดูเหตุก�รณ์ไม ่

ค�ดฝันนั่นอย่�งรวดเร็ว 

มิกิที่ยังสับสนตกใจค่อยๆ ยันตัวลุกขึ้นม�กุมแก้มข้�งที่ถูกตบด้วย

มอืสัน่ๆ แล้วหวัใจเดก็ส�วยิง่ร่วงวบูเมือ่สมัผสัถงึคว�มชืน้บนแก้มตน ก่อน

อ้�ป�กค้�งน้อยๆ ด้วยคว�มตะลึงงันกับนำ้�สีแดงที่ติดม�บนฝ่�มือ

เล็บปลอมที่ตกแต่งม�ของม�น�บุข่วนหน้�เธอจนได้เลือดตอนที่

ตบม�เต็มแรงนั่น 

และมิกิพลันสะดุ้งเฮือกหนึ่งเมื่อนิ้วเรียวที่ติดเล็บปลอมแหลมคม

นั่นชี้ตรงม�ยังหน้�ตน ขณะเจ้�ของมือเหลือบต�ตำ่�มองเธออย่�งเกลียด

ชังด้วยใบหน้�ที่กร�ดเกร้ียวจนบิดเบี้ยวน่�กลัว พร้อมคำ�ประก�ศลั่นให้

ทุกคนได้ยิน

“มันคือคนที่ใส่ร้�ยฉันเรื่องผลตรวจสุขภ�พ ห�ว่�ฉันท้องและมี

เลือดบวก ค�ย�มะ มิกิ นังเพื่อนทรยศนี่แหละเป็นคนสร้�งเรื่องทั้งหมด

ขึ้นม�!” 

“ห�!” มกิอิทุ�นได้เพยีงเท่�นัน้กถ็กูเสยีงแหลมสงูของม�น�บแุทรก

ขึ้น

“ที่เธอปล่อยข่�วเรื่องฉันมันก็ไม่น่�ให้อภัยพอแล้ว แต่ก็ไม่แย่เท่�

เบอร์ใครบ�งคนที่โชว์ในมือถือของพ่อฉัน เบอร์ของคนท่ีโทร.ไปวันนั้น 
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วันที่มีคนตอแหลเรื่องฉันให้พ่อฉันฟังน่ะ!” เธอยังตะโกนเสียงลั่นและ

ตว�ดใส่หน้�คนที่นั่งหน้�ซีดเผือดบนพื้น “มันเบอร์ของแก! ยัยมิกิ ฉันไป

ทำ�อะไรให้แก หรือแกอิจฉ�ฉัน นังคนน่�รังเกียจ!”  

เสียงฮือฮ�ดังขึ้นรอบตัวทันใด ส�ยต�เคลือบแคลง สงสัย และ

ค�ดโทษต่�งพุ่งตรงไปยังร่�งที่นั่งค้�งนิ่ง ไม่เข้�ใจเหตุก�รณ์ท่ีเกิดขึ้น

แม้แต่น้อย เสียงซุบซิบที่แว่วม�ยิ่งกดดันให้เด็กส�วผู้เคร�ะห์ร้�ยรู้สึก

เหมือนถูกบีบอัดจนติดพื้น เจ็บทั้งใบหน้�ที่ซึมเลือด และหว�ดกลัวผู้คนที่

กำ�ลังพิพ�กษ�เธอ 

“ทำ�เรื่องแบบนั้นได้ยังไงกัน”

“ก็พอรู้ว่�นิสัยแย่ แต่ไม่คิดว่�กับเพื่อนก็ยังกล้�ทำ�แบบนั้น น่�

รังเกียจจัง”

“เลวที่สุดเลย!”

มกิสิะท้�นต่อคำ�ประณ�มจนใจสัน่และพย�ย�มปฏเิสธ “ไม่นะ ฉนั

ไม่ได้...”

“อย่�ม�โกหก ฉันเห็นเธอคุยโทรศัพท์ตลอดช่วงพักเปลี่ยนเสื้อ 

วันพุธที่ผ่�นม� หล�ยคนก็เห็น!”

ม�น�บตุะคอกดกัถ้อยคำ�มกิ ิก่อนก้�วม�อยูเ่หนอืร่�งของเธอและ

ง้�งมือสูงอีกครั้ง แต่คร�วนี้มิกิไม่อยู ่เฉยอีก หรือมันอ�จเป็นเพียง

สญัช�ตญ�ณก�รป้องกนัตวั เมือ่เธอรบีตวดัฝ่�มอืทีจ่บัแก้มตนม�ตบหน้�

ม�น�บุก่อนทันที 

เสียงเพียะ! ดังสะท้อนในแถวล็อกเกอร์ และทำ�ให้ท่ัวบริเวณ

เหมือนถูกหยุดนิ่งไปชั่วขณะ 

แต่วนิ�ทต่ีอม� ไฟในต�ของม�น�บกุลบัยิง่ลกุโชนและเธอไม่รอช้�

ที่จะตอบโต้กลับอย่�งรุนแรงยิ่งกว่� 

“ฉันจะฆ่�แก!” 

ม�น�บุกระช�กผมดดัลอนของมกิจินเธอกรดีร้องลัน่ ก่อนจบัศรีษะ

ในมอืกระแทกกบัตูล้อ็กเกอร์ และจ�กนัน้กก็ล�ยเป็นสงคร�มที่ใช้ม�กกว่�
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มือเพียงอย่�งเดียว จนเพื่อนที่เริ่มมีสติต้องรีบช่วยกันดึงตัวทั้งสองไว้ 

สร้�งคว�มชุลมุนวุ่นว�ยไปทั่วทันที

“ไปต�มอ�จ�รย์ม� เร็วเข้�!”

เสียงร้องสั่งที่ดังขึ้นท่�มกล�งกลุ่มคนทำ�ให้เด็กหนุ่มท่ีอยู่วงนอก

สุดรีบวิ่งออกไปจนเกือบชนเข้�กับเลนยะที่เพิ่งลงม�จ�กชั้นสอง พร้อม 

ท�โร่และโยชฮิ�ระ ขณะซ�น�ดะกบัท่�นหญงิอ�เคเดะทีต่�มลงม�ไม่ไกล

ก็มองต�มร่�งที่เพิ่งวิ่งผ่�นหน้�ไปด้วยคว�มสงสัย

“เกิดอะไรขึ้นกันน่ะ” วิญญ�ณหญิงส�วพึมพำ�ขึ้นพร้อมหันไป

สบต�เด็กหนุ่มข้�งก�ยที่ดูสงสัยไม่แพ้เธอ

“แคตไฟต์ละมั้ง” 

คำ�เปรยจ�กเด็กส�วร่�งสูงทำ�ให้ซ�น�ดะ อ�เคเดะ และท�โร่ต่�ง

หันไปมองเธอด้วยคว�มงุนงง โดยเฉพ�ะท�โร่ที่ไม่เข้�ใจเป็นพิเศษกับ 

คำ�กล่�วของเลนยะ...อะไรคือแคตไฟต์ แมวตีกัน? 

คว�มสงสัยไม่ทันคล�ย เข�ก็ถูกดึงส�ยต�ไปยังเสียงโหวกเหวก

ทีท่�งออกตรงแถวลอ็กเกอร์เปลีย่นรองเท้� แล้วพบนกัเรยีนกลุม่ใหญ่ยนื

มงุบ�งอย่�งอยู ่ซึง่ไม่น�นถงึเริม่เหน็ว่�เกดิอะไรขึน้ เมือ่ฝงูคนแหวกออก

ขณะล�กร่�งที่พย�ย�มดิ้นให้หลุดของม�น�บุออกม� บนแก้มข้�งหนึ่ง

ของเธอมีรอยแดงเร่ือแต่กค็งไม่ชดัไปกว่�ใบหน้�โกรธจดันัน่ ก่อนจะมอีกี

ร่�งที่ถูกหิ้วปีกต�มม�แต่ในสภ�พสะบักสะบอม มีรอยข่วนบนแก้มข้�ง

หนึ่งจนเลือดซิบ หน้�บวม ซึ่งเข�คิดว่�เห็นขมับซ้�ยเธอมีเลือดออกด้วย 

“นั่นมิกิไม่ใช่เหรอ” ผีน้อยมองด้วยส�ยต�ตื่นตะลึงต�มเจ้�ของ

ร่�งบอบชำ้�ที่ถูกเพื่อนๆ พยุงผ่�นหน้�ไป

“แหม ฉันชักชอบยัยม�น�บุขึ้นม�นิดๆ แล้วแฮะ ลงมือโหดใช้ได้

เลย ยอมรับนะว่�ตอนแรกไม่คิดว่�จะแรงขน�ดนี้ แต่นี่ก็เยี่ยมเลย”  

วิญญ�ณเด็กช�ยเบิกต�กว้�ง หันหน้�กลับไปมองใบหน้�ของ 

เลนยะทันใดเมื่อได้ยินคำ�พูดจ�กเธอ 

“...เธอ...ทำ�อะไร” เข�คร�งถ�มด้วยสีหน้�หวั่นวิตกทันที
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“ก็แค่...ผลสืบเนื่อง” หมอผีส�วตอบเรียบแล้วปร�ยต�มองท�โร่

อย่�งมีเลศนัยน่�ขนลุกพร้อมคำ�เฉลย “เมื่อวันพุธในค�บพละท่ีผ่�นม� 

แกคิดว่�ฉันใช้มือถือของใครโทร.ห�พ่อของไอซ�วะ ม�น�บุล่ะ”  

ภ�พที่เลนยะหยิบมือถือเครื่องหนึ่งจ�กในกระเป๋�เสื้อสูทของใคร

สักคนในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้�ทะลักเข้�ม�ในคว�มทรงจำ�ผีน้อย แล้วเร่ือง

ทั้งหมดก็กระจ่�งชัดทันใดในวิน�ทีนั้น

“เธอใช้มือถือของมิกิโทร. ...” 

ให้ม�น�บุเห็นว่�เบอร์ใครที่โทร.เข้�เคร่ืองพ่อตนม�โกหกเร่ือง 

ผลตรวจ และใช้นสิยัไร้เหตผุลตืน้เขนิกบัคว�มโกรธทีส่ะสมม�ของม�น�บุ 

บวกกับก�รสร้�งตัวมิกิให้เป็นคนกระจ�ยข่�วเสียๆ ของเธอออกไปม� 

รวมกัน ทำ�ให้มิกิกล�ยเป็นผู้กระทำ�ตัวจริงอย่�งไม่ย�กเย็น

และนั่นคือจุดสำ�คัญ...ยัยหมอผีปีศ�จนี่ไม่ได้กะสร้�งคว�มทุกข์

ทรม�นให้แค่คนคนเดียว แต่ตั้งใจทำ�ล�ยทุกอย่�งจนหมดอย่�งเด็ดข�ด

ตั้งแต่ต้น ทั้งคว�มสัมพันธ์เพื่อนปลอมๆ ชื่อเสียงของทั้งกลุ่ม ตัวตนของ

พวกหล่อน ชีวิตมัธยมปล�ยที่เหลืออยู่ จุดยืนที่เคยมี ทุบมันให้ละเอียด

ย่อยยับ 

เพร�ะหลังเหตุก�รณ์นี้ กลุ่มของม�น�บุคงไม่มีวันกลับม�รวมกัน

ได้อีก มิกิอ�จกล�ยเป็นเป้�หม�ยต่อไป ทั้งจ�กม�น�บุและเพื่อนคนอื่นที่

คดิว่�เธอเป็นคนร้�ย ซึง่แน่นอนว่�ไม่มีใครคดิปฏบิตัติวักบัคนร้�ยในแง่ดี 

โดยเฉพ�ะเมื่อมีพวกม�กล�กไปด้วยแล้ว แน่นอนว่�ชีวิตเธอจ�กนี้ไป 

ถ้�ยังไม่ล�ออกจ�กที่นี่ก็คงทรม�นแสนส�หัส 

และแม้แต่ตวัม�น�บเุองกค็งไม่มวีนัม�เชดิหน้�ได้เหมอืนเดมิ เมือ่

ไร้กลุม่และเคยตกอยู่ในสภ�พคนทีถ่กูรังแกเสยีเอง ดีไม่ดเีหตกุ�รณ์นีจ้ะ

ทำ�ให้เธอถกูพกัก�รเรียน พ่อแม่กค็งไม่ไว้ใจเธออกี ไหนจะข่�วเสยีๆ ของ

เธอทีม่เีรือ่งจรงิผสมอยูด้่วยอกีหล�ยเรือ่งกถ็กูมกิแิฉจนหมดก่อนหน้�นัน้

ไปแล้ว...ดังนั้นชีวิตของทั้งคู่หลังจ�กนี้ก็... 

“แบบนั้นเหมือนทำ�ให้ตกนรกทั้งเป็นเลยนะ” ท�โร่โพล่งขึ้นอย่�ง
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สุดกลั้น

“ตกนรก?...เยอะไปไหม ชวีติมธัยมมนักเ็ปร�ะบ�งแบบนีน้ัน่แหละ 

แค่ช่วงชวีติส�มปีตอนนีอ้�จรูส้กึเหมอืนโลกถล่ม แต่เดีย๋วอกีสบิปีข้�งหน้� 

ทุกคนจะหัวเร�ะกับเรื่องนี้...อย่�งน้อยก็ฉันคนหนึ่งละ”

จบคำ�เธอก็หัวเร�ะในลำ�คอจริงๆ ขณะก้�วไปยังล็อกเกอร์ตน 

เปลี่ยนรองเท้�ต�มปกติ ไม่สนสถ�นก�รณ์วุ่นว�ยรอบตัวหรือส�ยต� 

กล่�วโทษจ�กท้ังวญิญ�ณและคนข้�งก�ย ก่อนก้�วออกจ�กตวัอ�ค�รเรยีน

หน้�ต�เฉย

ร้ายกาจอย่างน่ารังเกียจเลย...ซ�น�ดะที่มองต�มญ�ติของตนอด

คิดไม่ได้ แต่แม้อย�กตำ�หนิ ก็เถียงไม่ได้ว่�เลนยะผิดสัญญ�กับเข� 

เธอไม่ได้ลงไม้ลงมืออะไรกับเด็กส�วกลุ่มนั้น ไม่ได้ทำ�ร้�ย ไม่

แม้แต่แตะผมสักเส้นของพวกเธอ ถึงผลที่ออกม�จะยำ่�แย่ยิ่งกว่� และใช้

วิธีสกปรกกว่�เยอะก็เถอะ...อีกอย่�งมันมีอะไรสักอย่�งน่�สงสัยในก�ร 

กระทำ�ของเธอ 

ทว่�ผน้ีอยกลบัไม่ยอม เข�รูส้กึว่�หมอผสี�วลำ�้เส้นเกนิไปแล้ว และ

มันควรหยุดแค่นั้น  

“ยังไงก็เถอะ เธอต้องห�ท�งแก้ไขเรื่องนี้”

“ทำ�ไมล่ะ อย�กให้ยัยพวกนั้นกับครอบครัวต�ยหมดจริงๆ รึไง”

“ห�!?”

พั่บ พั่บ พั่บ! 

อุท�นได้แค่นั้นวิญญ�ณเด็กช�ยก็พลันสะดุ้งเฮือก เมื่ออยู่ๆ เสียง

กระพือปีกม�กม�ยดังเซ็งแซ่ขึ้นเหนือหัว ก่อนจะเห็นอีก�ฝูงใหญ่บินฮือ

ออกจ�กต้นเมเปิลใหญ่ข้�งอ�ค�รเรียน และสิง่ทีท่ำ�ให้เข�ต้องต�โตอย่�ง

ตกตะลงึ รูส้กึวบูในอก คอืจำ�นวนของมนัทีม่นีบัร้อยจนเหมอืนท้องฟ้�ถกู

ส�ดด้วยหยดหมึก 

และในฝงูนกสดีำ�ทีบ่นิว่อนเหนอืโรงเรียนโยโค ท�โร่กเ็หน็ว่�มอีกี�

ตัวหนึ่งบินร่อนลงม�เบื้องล่�งและเก�ะบนมือของเลนยะซึ่งย่ืนไปรอรับ
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มันอยู่ก่อนแล้ว 

เดก็ส�วไม่ได้ดแูปลกใจกบัเหตกุ�รณ์ประหล�ดทีเ่กดิขึน้ ซำ�้ยงัหนั

ไปสบนัยน์ต�ของอีก�บนมือก่อนเอ่ย

“ทีนี้พอใจแกรึยัง”   

และร�วกบัมนัรบัรูค้ำ�พดูของหมอผสี�ว ก่อนกระพอืปีกบนิออกไป

จ�กแขนของเธอ ทะย�นขึ้นท้องฟ้�กล�ยเป็นหมอกควันสีดำ�ท่ีค่อยๆ  

จ�งห�ยไปกบัอ�ก�ศธ�ต ุพร้อมฝงูอกี�นบัร้อยทีว่นเวยีนเบือ้งบนกค่็อยๆ 

กระจ�ยตัวออกไปคนละท�ง จนท้องฟ้�เหนือโรงเรียนโยโคกลับม�เป็น 

สีเดิมอีกครั้ง

“อีก�นั่น...แก้เคล็ดงั้นเหรอ” 

คำ�เปรยผ่�นคว�มเงยีบจ�กซ�น�ดะทำ�ให้ท�โร่ต้องหนักลบัไปมอง

เข�ด้วยสหีน้�งนุงงไม่เข้�ใจ ก่อนเหน็ว่�วญิญ�ณหญงิส�วกำ�ลงัทอดถอน

ใจด้วยท่�ท�งเออืมระอ� แต่กเ็หมอืนจะเข้�ใจบ�งสิง่เช่นเดยีวกบัเดก็หนุม่

“นีม่นัเร่ืองอะไรครบั” ท�โร่กว�ดต�มองคนรอบตวัอย่�งห�คำ�ตอบ 

ทำ�ไมอยู่ๆ ทุกคนเหมือนจะเข้�ใจอะไรสักอย่�งขึ้นม� เว้นเข�คนเดียว

“ท่�นเลนยะแค่แก้เคล็ดให้เดก็พวกนัน้น่ะขอรบั” โยชฮิ�ระทีเ่งยีบ

ม�น�นเอ่ยขึ้นในที่สุดและทำ�ให้ผีน้อยยิ่งขมวดคิ้วเงยมองเข�อย่�งไม่

เข้�ใจยิ่งขึ้น จนวิญญ�ณซ�มูไรต้องว่�ต่อ “อีก�ตัวนั้นถูกท�รุณและถูก

ฆ่� ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกฆ่�พร้อมแรงแค้นมักทำ�ให้เกิดคำ�ส�ปร้�ยแรงขึ้น

ม� ท่�นเลนยะคงสัมผัสถึงมันได้ตั้งแต่ต้น เลยไม่ให้มันห่�งตัวเพื่อ

อ�ถรรพ์นั้นจะได้ไม่ไปถูกคนอื่นเข้� และเอ�มันม�ฝังพร้อมทำ�พิธีสะกด

ไว้ใต้วงเวทด�วห้�แฉกเพื่อควบคุมแรงอ�ฆ�ตและก�รขย�ยวงกว้�งของ

คำ�ส�ป”

ท�โร่นึกถึงตอนที่เลนยะขุดหลุมฝังซ�กอีก�ที่หลังบ้�นได้ทันใด

“แต่คำ�ส�ปไม่ได้ห�ยไป เพียงแค่ถูกจำ�กัดวงไว้แค่สองคนที่ลงมือ 

ซึ่งเพื่อไม่ให้เด็กๆ พวกนั้นและครอบครัวเจออ�ถรรพ์นี้จนกล�ยเป็น

โศกน�ฏกรรมใหญ่ ท่�นเลนยะก็ต้องทำ�หน้�ท่ีเป็นคนลงทัณฑ์แทนอีก�
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ตัวนั้น มันก็เหมือนเร�ขอเป็นคนลงแส้ฟ�ดเหยื่อเอง เพ่ือจะได้ควบคุม

คว�มรนุแรงไว้ได้ แต่ขณะเดยีวกนักต้็องรุนแรงพอทีผู่ค้มุจะพอใจ ให้เจอ

เรือ่งร้�ยครัง้น้ีเพือ่ไม่ให้เจอเรือ่งทีร้่�ยแรงยิง่กว่� เป็นก�รผ่อนจ่�ยหนี้ไป” 

“เดี๋ยว งั้นจะบอกว่�ที่จริงเรื่องทั้งหมดมัน...ไม่จริง” ผีน้อยมอง

วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ด้วยส�ยต�ทีย่งัเชือ่คร่ึงไม่เชือ่ครึง่ เพร�ะห�กมนัคอื

คว�มจริง ก็หม�ยถึงเข�ถูกหลอกปั่นหัวและคงหน้�แตกยับเยิน

แต่โยชิฮ�ระกลับส่�ยหน้�ไปม�เบ�ๆ 

“ไม่เชงิหรอกขอรบั เพยีงแค่จุดประสงค์ของเรือ่งนี้ไม่ใช่ก�รแก้แค้น 

แต่เป็นก�รแก้ไขน่ะขอรับ”

คำ�ยืนยันรอบนี้ทำ�ให้ผีน้อยถึงกับสะอึกนิ่งไปครู่หนึ่ง รู้แล้วว่�ตน

พล�ดมหันต์ ก่อนรีบตวัดหน้�ไปประท้วงลั่นกับคนท่ีเล่นละครตบต�เข�

จนกล�ยเป็นไอ้โง่...และเข้�ใจแล้วว่�ทำ�ไมทั้ง ผอ.โยโคและโยชิฮ�ระ 

ไม่ทุกข์ร้อนกับก�รกระทำ�ของเธอ

“งั้นทำ�ไมเธอไม่บอกฉันตั้งแต่ต้น เลนยะ!” 

“มันเป็นพิธีกรรมน่ะขอรับ” โยชิฮ�ระรีบแก้ตัวแทนเด็กส�วคน

สำ�คัญ “อย่�งที่บอก เพื่อทำ�ให้ผู้ส�ปพอใจที่สุด ท่�นเลนยะจะต้องรับ

หน้�ทีผู่ล้งทณัฑ์แทน ซึง่ท่�นเลนยะคงเหมอืนคนลงทณัฑ์ไม่ได้ห�กทกุคน

รอบตัวรู้ไปหมดว่�นี่เป็นก�รช่วยเหลือเหยื่ออยู่ก่อนแล้ว”

คว�มจรงิที่ได้ฟังยิง่ส่งผลให้ท�โร่หน้�แดงกำ�่ อย�กห�ยไปจ�กตรง

นัน้เดีย๋วนีเ้ลยกบัคว�มเข้�ใจผดิทีน่่�อ�ย และก�รงอนไร้ค่�ตลอดอ�ทติย์

ที่ผ่�นม� 

ขณะเลนยะหันม�เอียงคอ เท้�สะเอวแสดงคว�มเป็นต่อชัดเจน 

พร้อมกล่�วขึ้นอย่�งว�งอำ�น�จว่�

“เอ�ละ ทีนี้ก็ถึงเวล�ก้มกร�บและขอขม�ฉันให้ติดพื้นได้แล้ว”

“ไม่! ก็เธอทำ�หน้�สะใจสุดๆ ไปเลยนี่น�ตอนทำ�เรื่องนี้น่ะ” ท�โร่

ปฏิเสธทันควัน ส่วนเลนยะพึมพำ�หน้�ต�ย

“ก็ไม่ได้บอกว่�ไม่สะใจนี่”   
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“เห็นไหมล่ะ!” 

หมอผีส�วต้องขมวดคิ้วนิด “เฮ้! ฉันอุตส่�ห์ยอมเสียหม�กทั้งสี่ตัว

ทีม่ีไว้ทำ�หน้�ทีส่ร้�งฉ�กหน้�ให้ฉนัเป็นยยัเดก็อ่อนแอหลงัห้องเลยนะ ฉนั

ลงทุนขน�ดนี้แล้ว ก็ขอโทษคนแสนดีอย่�งฉันม�ซะดีๆ สิ”

“หม�กเหรอ” ซ�น�ดะจำ�ต้องแทรกกล�งระหว่�งเลนยะกับท�โร่

เมื่อสะดุดหูกับคำ�นิย�มที่เลนยะมีให้แก่กลุ่มคนที่รังแกตน และทำ�ให้เข�

อดตั้งคำ�ถ�มต่อไม่ได้ “เธอจะมีตัวหม�กแบบนั้นไว้ทำ�ไม...คว�มจริงถ้�

เธอทำ�ตวัเหมอืนนกัเรียนทัว่ไปตัง้แต่ต้นกค็งไม่มเีรือ่งวุน่ว�ยแบบนีเ้กดิขึน้

ตั้งแต่แรกแล้วด้วยซำ้�”

“ก็มันง่�ย” เลนยะตอบห้วนทันที

“ง่�ย...สำ�หรับอะไร” ซ�น�ดะยิ่งหรี่นัยน์ต�แคบไม่เข้�ใจ

“เวล�ย้�ยออกจ�กที่นี่ไง”  

เด็กหนุ่มและวิญญ�ณท่�นหญิงเลิกคิ้วขึ้นนิดกับคำ�ตอบที่ได้ ซึ่ง

เลนยะก็อธิบ�ยต่อ 

“ถ้�อยู่ๆ ฉันห�ยหน้�ไปจะได้ไม่ต้องคิดห�เหตุผลกันให้ยุ่งย�กว่�

ทำ�ไม...ถ้�ใช้วิธีอื่นก็ต้องม�นั่งแสดงละคร มีกลุ่มเพื่อน พอถึงเวล�จ�กก็

ต้องม�ตีหน้�เศร้�ครำ่�ครวญถึงมิตรภ�พที่ฉันไม่รู้จักมันด้วยซำ้� แบบนั้น

ทัง้โคตรเหนือ่ยและโคตรน่�รำ�ค�ญเลย ดงันัน้เป็นยยัขีแ้พ้ที่ไม่มีใครอย�ก

คบ แล้วห�ยหน้�ไปจ�กห้องเรียนได้โดยไม่มีใครคิดสงสัยว่�ทำ�ไมยังง่�ย

กว่�กันเยอะ”

“หม�ยคว�มว่�เจ้�ยงัจะย้�ยไปเรือ่ยๆ อกีงัน้หรอื” อ�เคเดะยงัถ�ม

ต่อพร้อมปร�ยต�ไปยังโยชิฮ�ระด้วยแววตำ�หนิ เพร�ะดูเหมือนเด็กส�ว 

ที่โตม�กับเข�จะมีกระบวนก�รท�งคว�มคิดยำ่�แย่กว่�ที่ค�ดไว้

ซึ่งวิญญ�ณซ�มูไรก็มีแค่รอยยิ้มเจื่อนๆ อย่�งสำ�นึกผิดตอบกลับ

“ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องอยู่ไปตลอด” คนอ่อนวัยกว่�โคลงหัว 

ไม่ใส่ใจพล�งเสริมว่� “ไม่มีใครรออยู ่จะเปลีย่นทีอ่ยูก่ีท่ีก่เ็หมอืนกนัแหละ”

“...ไม่มีจริงๆ น่ะเหรอ” ซ�น�ดะอดจะกระซิบแผ่วกับตัวเองไม่ได้ 



126   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 2

เมือ่นึกถงึเหตกุ�รณ์หนึง่ในตกึเรียนเก่�เมือ่ไม่น�นนี.้..ภ�พร่�งสงูใหญ่ของ

เจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จที่กำ�ลังกอดญ�ติคนนี้ของเข�ด้วยท่�ท�งทั้ง

ห่วงใยและหว�ดกลัวอย่�งม�กม�ย ชัดเจนว่�ก�รกระทำ�นั้นมันม�กเกิน

กว่�จะเป็นแค่ก�รไม่อย�กเสียคนปลดผนึกไปแน่นอน...

เพียงกลิ่นที่ถูกหอบมากับสายลมหนาวซึ่งลอดผ่านเข้ามาภายใน 

ก็ม�กพอให้รู้ว่�มีใครบ�งคนม�เยือน

ร่�งสูงสง่�ที่ตลอดอ�ทิตย์ม�นี้อยู่เพียงในบ้�นหลังค�สีอิฐต�ม 

คำ�สั่งของหมอผีส�ว จำ�ต้องละจ�กหนังสือคู่มือเลี้ยงสุนัขที่อ่�นฆ่�เวล�

และก้�วออกม�จ�กในบ้�น 

ซึ่งเมื่อเปิดประตูออกไป เข�ก็พบกับร่�งระหงในชุดกิโมโนสีแดง

สด เจ้�ของใบหน้�สวยคมจัดจ้�นเป็นเอกลักษณ์ที่ยืนนิ่งรออยู่หลังประตู

รั้วเตี้ยๆ ก่อนแล้วอย่�งที่ค�ด   

“ท่�นกินเท็นชิ” เสียงของปีศ�จส�วที่เรียกชื่อของสุนัขป่�หนุ่ม 

ฟังอ่อนนุ่มผิดกับนิสัยวู่ว�ม ก่อนก้มหัวย่อก�ยอย่�งนุ่มนวล เค�รพน�ย

เหนือหัวแห่งป่�กักปีศ�จ และช้อนดวงต�สีทองขึ้นมองเข�อีกครั้ง

“ชินแอน” กินเท็นชิดูไม่แปลกใจที่เจอปีศ�จส�วแม้แต่น้อย คว�ม

จรงิเข�คดิว่�เธอจะปร�กฏตวัเร็วกว่�นีด้้วยซำ�้ แต่ดทู่�คงมีใครสกัคนคอย

รั้งไว้อยู่ ซึ่งเข�ก็เด�ได้ไม่ย�กว่�เป็นใครเช่นกัน 

“เจ้�คงไม่ได้หลุดผนึกม�คนเดียวสินะ...โทชินโออยู่ที่ไหน”  

“เจ้�ค่ะ ข้�กับโทชินโอหลุดจ�กผนึกม�ได้สักพักใหญ่แล้ว...แต ่

วันนี้ที่ข้�ม�พบท่�นเพียงผู้เดียวไม่ได้บอกโทชิน...” 

“ด้วยเรื่องอะไร” 

คำ�ถ�มตรงประเด็นที่แทรกถ้อยคำ�ของเธอทำ�ให้ชินแอนสะดุดไป

นิด ก่อนตอบด้วยท่�ท�งเงอะงะเล็กน้อย

“อะ...เอ่อ ข้�จะพ�ท่�นกลับไปที่ป่�กักปีศ�จเจ้�ค่ะ”

จบคำ�น้ันทกุอย่�งกถ็กูกลนืห�ยไปในอ�ก�ศ กนิเทน็ชไิม่เอ่ยคำ�พดู
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ใด เพียงมองไปยังชินแอนด้วยนัยน์ต�สีเท�เงินทรงอำ�น�จท่ีนิ่งเรียบ  

ไม่บ่งบอกอ�รมณ์ และนั่นเปิดโอก�สให้ร่�งระหงฟ้องเร่ืองเพ่ือนปีศ�จ

ของตนต่อ

“คว�มจรงิข้�คดิจะพ�ท่�นกลบัน�นแล้ว แต่โทชนิโอเอ�แต่หว�ด-

ระแวงนังเด็กโซเคนโย และบอกว่�ข้�จะทำ�เสียเรื่องจึงไม่ได้ม�พบท่�น

ตรงๆ เสียที แต่ข้�รู้ว่�ท่�นกินเท็นชิต้องอย�กกลับไป และข้�พร้อมสู้กับ

เด็กนั่นเพื่อ...”

“ข้�ไปไม่ได้”

คำ�ปฏิเสธชัดเจนหยุดถ้อยคำ�ที่กำ�ลังพรั่งพรูของชินแอนจนชะงัก 

กระนั้นเธอก็ยังพย�ย�มใหม่

“แต่ว่�...”

“ผนึกที่ปลอกคอข้�ไม่มีใครปลดออกได้ เว้นแต่เด็กนั่นคนเดียว 

ชินแอน” เสียงทุ้มลึกสำ�ทับหนักแน่น 

“งัน้เร�จะห�ท�งแก้มนัค่ะ ไม่ว่�จะท�งไหนข้�กจ็ะทำ�ทัง้หมด...เพือ่

ท่�น” ดวงต�สีทองเว้�วอนน�ยเหนือหัวของเธออย่�งสุดใจ แม้ในคว�ม

เป็นจริงแค่เพียงสบต�สีเท�คู่งดง�มตรงๆ เธอยังไม่อ�จทำ�ได้ 

ซึง่ครัง้นีส้นุขัป่�หนุม่ยนืนิง่และเลือ่นดวงต�คมกรบิไปมองท�งหนึง่

เหมือนใช้คว�มคิด เป็นจังหวะที่ชินแอนส�ม�รถมองเข�ได้เต็มต�ด้วย

ดวงต�สีทองพร�วระยับ     

ใจของเธออย�กสมัผสัและครอบครองทกุสิง่ทีเ่ป็นเข� ทัง้เรอืนผม

ร�วกับเส้นไหมสีดำ�ประก�ยเงินดั่งเศษเสี้ยวของร�ตรี นัยน์ต�ร�วกับ 

ดวงแก้วสีเท�เรียวคมทรงอำ�น�จคู่นั้น หรือใบหน้�คมงดง�มที่ร�วกับถูก

ปั้นอย่�งประณีต กระทั่งร่�งก�ยแข็งแกร่งสมบูรณ์แบบเกินช�ยใดนั่น...

ทุกสิ่งทุกอย่�ง

รู้ว่�เข�อยู่สูงนัก และอยู่ในตำ�แหน่งผู้เป็นน�ย แต่คว�มหลงใหล

ตลอดหล�ยร้อยปีนี้ก็ทับถมสูงจนแทบล้นทะลักเต็มที 

เรือ่งของท่�นหญิงซ�ยยูะทำ�ให้เธอเจ็บใจและปวดร้�วไปทหีนึง่แล้ว 
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ฉะนั้นครั้งนี้เธอไม่มีท�งยอมเสียคนที่เธอปร�รถน�สุดใจให้เด็กผู้หญิงท่ี

ไม่มีอะไรม�เทียบกับท่�นหญิงซ�ยูยะได้แม้เพียงนิดอย่�งเด็ดข�ด  

ซึ่งเท่�ที่สังเกตเลนยะม�ตลอดอ�ทิตย์ บอกได้คำ�เดียวเลยว่�เธอ

ไม่มีอะไรดีสักอย่�ง

ไร้คว�มงดง�ม ไร้คว�มอ่อนโยน ไม่มกีระทัง่คว�มเป็นหญงิในทกุ

กระเบียดนิ้ว ร�วกับเกิดม�อยู่ในตระกูลอสูรได้อย่�งเหม�ะเจ�ะ...แล้ว

เธอจะแพ้เด็กส�วที่ไร้เสน่ห์น่�รังเกียจสิ้นดีคนนั้นได้ยังไง...

“กลับไปซะ”

ชนิแอนเบกินยัน์ต�สทีองกว้�งอย่�งไม่เชือ่หตูนเอง หลดุจ�กภวงัค์

แสนหว�นที่ตนสร้�งขึ้นกับคำ�ตัดสินร�บเรียบจ�กผู้เป็นน�ย ซึ่งเข�ก็ยำ้�

อีกครั้งให้ชัดเจนม�กขึ้น

“กลบัไปรอข้�ทีป่่�กกัปีศ�จ เมือ่ถงึเวล�ข้�จะกลบัไปเอง ไม่จำ�เป็น

ต้องม�คอยต�มหรอืเป็นห่วงข้� และไม่ต้องคดิต่อสูก้บัเดก็นัน่ นัน่จะเป็น

วิธีที่ดีที่สุดกับทุกฝ่�ย...บอกโทชินโอด้วย”

คำ�สัง่ทีค่วรจดจำ�และทำ�ต�มกลบักล�ยเป็นภ�พของเจ้�ปีศ�จสนุขั

ป่�ซึ่งกำ�ลังกอดเด็กส�วท�ย�ทโซเคนโยในอ�ค�รร้�ง ที่ฉ�ยวนซำ้�ไปม�

ในหัวแทน 

คว�มหว�ดกลัวที่เคยเกิดขึ้นเมื่อห้�ร้อยปีก่อน ตอนพบท่�นหญิง

มนุษย์กล�งป่�ปีศ�จกับน�ยเหนือหัวแห่งป่�กลับม�เล่นง�นเธออีกคร้ัง 

และมันกำ�ลังกลบทุกเหตุผลในตัว ทำ�ให้ภ�ยในอกเดือดระอุจนแทบ 

มอดไหม้ ผลักดันให้โพล่งถ้อยคำ�ออกไปอย่�งไม่อ�จห้�ม

“ทีท่่�นไม่อย�กกลบัเพร�ะยยัเดก็โซเคนโยใช่ไหมคะ กบัเรือ่งของ

ยัยท่�นหญิงนั่นท่�นก็เป็นแบบนี้ หวังว่�ท่�นกินเท็นชิคงไม่ได้หลงรักมัน

อีก...อึก!”

ทุกอย่�งถูกกลืนลงคอรวดเร็วพร้อมคว�มกรุ่นโกรธถูกดับ เมื่อ

ส�ยต�ดุดันเหี้ยมเกรียมจ�กสุนัขป่�หนุ่มตวัดฉับม�

ชนิแอนต้องรีบหลบนยัน์ต�สเีท�ทรงอำ�น�จ ทีบ่�ดลกึและดดุนัจน
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ร่�งก�ยช�ว�บ

“ตอนนี้ตัวข้�ไม่ได้อยู่ในสถ�นะที่จะดูแลพวกเจ้�หรือป่�กักปีศ�จ

ได้” เสียงเข้มเน้นชัดจนเกือบเป็นคำ�ร�มตำ่�ในลำ�คอ “รอบตัวข้�มีเร่ือง

วุ่นว�ยม�กพอแล้ว ดังนั้นอย่�ม�เพิ่มคว�มคิดไร้ส�ระของเจ้�ให้ข้�อีก”

ชินแอนสะท้�นกับถ้อยคำ�และนำ้�เสียงที่ได้รับ  

ต้องใช้เวล�อยู่หล�ยอึดใจ กว่�สุนัขป่�หนุ่มจะควบคุมลมห�ยใจ

กลับม�นิ่งสงบเช่นเดิม ก่อนกล่�วขึ้นใหม่

“เจ้�กเ็หน็สภ�พข้�แล้ว ถงึเวล�เมือ่ไรข้�จะกลบัไปเอง...ส่วนเรือ่ง

เจ้�เด็กนั่น...ข้�ไม่ได้รักและก็ไม่ได้เกลียดอะไรทั้งนั้น”  

ถ้อยคำ�นัน้คงเป็นก�รยตุเิรือ่งคร้ังนี้ได้...ห�กร่�งระหงในชดุกโิมโน

สีแดงสดที่กำ�ลังยืนตัวแข็งและคิดถอดใจไม่สัมผัสได้ว่�นำ้�เสียงท่อนท้�ย

ของเจ้�ปีศ�จที่มั่นคงเสมอนั้น บัดนี้ฟังทั้งแผ่วเบ�...และคล้�ยไม่แน่ใจอยู่

ลึกๆ

เส้นคว�มรู้สึกหนึ่งในหัวใจของปีศ�จส�วข�ดผึง ก่อนเธอจะค้อม

ก�ยลงนิดต่อหน้�น�ยเหนือหัว พล�งว่� 

“งั้นข้�ต้องขอประท�นโทษด้วยค่ะ...” นัยน์ต�สีทองตวัดขึ้นมอง

กินเท็นชิอย่�งม�ดหม�ยพล�งกระซิบ “ที่ต้องขัดใจท่�น”  

ฟ้�ว!

สิ้นคำ�พูด ปีศ�จส�วพุ่งตัวเข้�ห�สุนัขป่�หนุ่มทันใด และฉกมือ

กระช�กกระดิ่งสีเงินบนปลอกคอสุนัขของเข�ทิ้ง เมื่อรู้ฤทธิ์เดชของมันดี

จ�กตอนที่ลอบสังเกตเหตุก�รณ์ก�รปร�บม�กุระ ง�เอชิ ในตึกเก่�นั่น 

ชินแอนที่รู้ว่�ตอนนี้ตนมีพลังม�กพอจะหยุดยั้งผู้เป็นน�ยที่อยู่ใต้

อ�คมได้ กล้�พอจะลงมืออย่�งไม่ลังเล และในจังหวะที่กินเท็นชิเอื้อมมือ

ไปจบัด้�มด�บ เธอกร็วบรวมพลงัปีศ�จเกอืบทัง้หมดอดัใส่หน้�ผ�กของเข�

วิน�ทีต่อม�ร่�งสูงใหญ่ที่ปักหลักมั่นก็ทรุดล้มลง สติดับวูบ ขณะ

ปีศ�จส�วก็แทบเข่�ทรุดต�มเข�เช่นกัน เพร�ะแม้อีกฝ่�ยจะเหลือพลัง

เพียงครึ่งเดียว ทว่�เข�ก็ยังคงเป็นเจ้�ปีศ�จที่แข็งแกร่งกว่�เธอ ห�กไม่
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เล่นทีเผลอ เธอคงถูกด�บนั่นแทงกล�งลำ�ตัวไปแล้ว 

ใบหน้�สวยยัว่ยวนกดัฟันกรอดด้วยคว�มอ่อนล้� เมด็เหงือ่ไหลอ�บ

แก้มข�วเนียนเมื่อพลังปีศ�จถูกใช้เกือบหมดในครั้งเดียว 

แต่อ�รมณ์โมโหหึงหวงและคว�มปร�รถน�แรงกล้�ทั้งหมดนี้มี

ม�กกว่�ที่เธอจะม�นั่งพักได้ ซำ้�คุดะที่เฝ้�บ้�นไว้ก็เริ่มลอยออกม�จ�ก

กระบอกเพื่อทำ�ต�มหน้�ที่จัดก�รผู้บุกรุกอย่�งเธอ

ชนิแอนรบีพยงุร่�งของกนิเทน็ชขิึน้ แม้เร่ียวแรงแทบเหอืดห�ย แต่

เธอกพ็ย�ย�มรวมแรงเฮอืกสดุท้�ยกระโจนออกไปให้พ้นจ�กบ้�นหลงัค�

สีอิฐ หนีเหล่�คุดะที่เตรียมรุมโจมตี

ทันทีที่พ้นบริเวณบ้�น ฝูงคุดะทั้งหมดก็เลิกไล่ต�ม เมื่อมันมีเพียง

หน้�ที่เฝ้�บ้�นหลังนี้ให้ปลอดภัยเท่�นั้น

ชนิแอนเหยยีดริมฝีป�กหยนัอย่�งกำ�ชยั ก่อนหนัไปมองใบหน้�คม

ของน�ยเหนือหวัทีเ่ธอหิว้ปีกออกม� ซึง่เวล�นีปิ้ดเปลอืกต�สนทิ พล�งว่�

ขึ้นแผ่วเบ� 

“ข้�จะไม่ยกท่�นให้ใครทัง้นัน้ แม้ท่�นจะห�ว่�ข้�ทรยศท่�นกต็�ม”



35
ของของฉัน

กริ๊ง...

เสียงใสๆ ที่กังว�นแผ่วม�จ�กปล�ยเท้� ทำ�ให้เด็กส�วเรือนผมสี

นำ�้ต�ลต้องก้มไปมองทีพ่ืน้ ก่อนพบกระดิง่สเีงนิคุน้ต�กลิง้อยูบ่นท�งเดนิ

หินเข้�บ้�น

เลนยะก้มตวัไปหยบิมนัขึน้ม� พร้อมหวัคิว้ทีข่มวดเลก็น้อย ในขณะ

ที่เหล่�คุดะของเธอรีบแห่ม�ล้อมรอบและส่งข่�วบ�งอย่�งที่เพิ่งเกิดสดๆ 

ร้อนๆ ก่อนเธอกลับม�จ�กโรงเรียนไม่น�นให้ฟัง

“คุดะพวกนัน้มอีะไรหรอืขอรบั” วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่มองก�รกระทำ� 

ของเหล่�ปีศ�จรับใช้อย่�งแปลกใจ และดูไม่ออกว่�พวกมันพูดอะไรกับ

เด็กส�ว เมื่อมีเพียงคุดะและเจ้�ของเท่�นั้นที่จะสื่อส�รกันเข้�ใจได้

ในขณะที่เลนยะเพียงเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนหันม�มองสองผี

“ก็ไม่มีอะไร...แค่เจ้�ลูกหม�มันกลับไปป่�กักปีศ�จแล้ว” เลนยะ

โกหกด้วยสีหน้�นิ่งเฉย และทำ�เหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นพร้อมลอบเก็บ

กระดิ่งในมือเข้�กระเป๋�กระโปรง ปล่อยให้ดวงต�คู่โตของท�โร่กะพริบ

มองปริบๆ 



132   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 2

“กลับไปเหรอ ทำ�ไมล่ะ อย่�งน้อยกินเท็นชิเข�ต้องรอให้เธอห�

คัมภีร์แก้อ�คมให้ได้ก่อนไม่ใช่เหรอ ไม่เห็นจะมีเหตุผลเลย อีกอย่�งเธอ

อย่�ทำ�ตัวเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่สิ” ท�โร่ประท้วงอย่�งร้อนใจ ก่อน 

ค�ดเด�ด้วยสีหน้�ตระหนก “หรือว่�เธอไปทำ�อะไรกินเท็นชิ เธอทำ�อะไร

ใช่ไหมเลนยะ ห�เรื่องเหรอ หรือพูดจ�แย่ๆ!”

“น่�รำ�ค�ญจริง ตลอดอ�ทิตย์นี้ฉันดูว่�งห�เรื่องมันรึไง อีกอย่�ง

ก็ไม่ได้มัดแขนมัดข�ล่�มโซ่ไว้ มันจะไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละ...”

“ท่�นเลนยะขอรับ”

หมอผีส�วที่กำ�ลังบ่�ยเบี่ยงต้องหยุดชะงัก เมื่อเสียงเรียบนิ่งจ�ก

โยชิฮ�ระข�นชื่อตน

ซึ่งเข�ก็เอ่ยขึ้นต่อด้วยถ้อยคำ�เนิบช้� ไม่เคร่งเครียด ทว่�แฝงด้วย

คว�มกดดันอยู่ลึกๆ 

“อย่�โกหกข้�ได้ไหมขอรับ ท่�นก็น่�จะรู้ว่�ข้�เป็นใคร” ครั้งนี้

นัยน์ต�สีอำ�พันที่เหมือนเหยี่ยวดูเรืองว�วเหมือนคมด�บย�มจับจ้อง 

เด็กส�วคนสำ�คัญของตน 

เลนยะปร�ยดวงต�สนีำ�้เงนิข้�มไหล่ไปยงัวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ และ

ใช้เวล�หล�ยอึดใจกับคว�มเงียบงัน ก่อนเอ่ยขึ้นใหม่ในที่สุด

“ฉันเกลียดเรื่องเดือดร้อนและไม่คิดห�เห�ใส่หัวตัวเอง...อีกอย่�ง

เจ้�ลูกหม�นั่นจะอยู่กับฉันหรือป่�กักปีศ�จ ผลสรุปก็เหมือนกัน แค่รอให้

เจอคัมภีร์อะไคอโิตะแล้วปลดผนกึ เร�ไม่จำ�เป็นต้องสร้�งปัญห�ให้ตวัเอง

เพร�ะเจ้�ลูกหม�นั่น”

คำ�พูดแสนเฉยช�ของหมอผีส�ว ทำ�ให้วิญญ�ณที่คุ้นเคยต้องส่�ย

หน้�ระอ�เบ�ๆ 

ขณะท�โร่กลับยิ่งไม่เข้�ใจ แต่ก็รู้สึกได้ว่�ต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น

กับกินเท็นชิแน่นอนแล้ว 

“ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เลนยะ ทำ�ไมกินเท็นชิจะต้องสร้�ง

ปัญห�ให้เร� แล้วเร�มีอะไรที่ต้องเสี่ยงกับเรื่องนี้” เข�มองสับไปม� 
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ระหว่�งเลนยะกับโยชิฮ�ระอย่�งเริ่มหว�ดระแวง

ซึ่งเลนยะก็ถอนใจเบื่อหน่�ยอย่�งคร้�นจะเอ่ย แต่ก็ยอมพูดต่อว่�

“ก็ได้ ถ้�แกอย�กรู้นัก...มีปีศ�จที่หลุดจ�กผนึกเพิ่ม และปีศ�จนั่น

ก็เอ�ไอ้ลูกหม�กลับป่�กักปีศ�จไปแล้ว นี่แหละคว�มจริง แกพอใจ 

รึยัง”

ท�โร่น่ิงงนัไปวบูหนึง่ ก่อนพย�ย�มเรยีบเรยีงคำ�ของเธอใหม่ในแง่ดี

ที่สุดเพื่อปลอบใจตัวเอง 

“เอ�ไป...มะ...หม�ยถึงแบบเชิญไป...” 

“ลักตัวไป แบบทุบหัวให้สลบ แล้วแบกหนีน่ะ” 

“ว่�ไงนะ!” ผน้ีอยถลงึต�โตกบัสิง่ทีเ่ลนยะเน้นชดั แล้วรบีร้องบอก

อย่�งตื่นตระหนก “งั้นเร�ก็ต้องรีบไปช่วยสิ เดี๋ยวนี้เลย ตอนนี้เลย!”

เลนยะชักหัวคิ้วชนกันฉับพลัน รู้สึกเส้นอ�รมณ์ตึงแน่นพอๆ กับ

หว่�งคิ้วกล�งหน้�ผ�ก

“แกนี่หูหนวกรึไง เมื่อกี้ฉันบอกไปแล้วใช่ไหมว่�ไม่อย�กห�เรื่อง

เดือดร้อน แล้วฉันก็เคยบอกไอ้ลูกหม�ไปก่อนหน้�นี้แล้วด้วยว่� ถ้�เกิด

เรื่องอะไรที่ฉันแก้ไม่ทัน จะม�ห�ว่�ฉันใจร้�ยไม่ได้”

“แต่ว่�ตอนนี้ก็ยังแก้ทันไม่ใช่เหรอ แค่เร�ไปที่ป่�กักปีศ�จ เจรจ�

เรื่องนี้...”

“กบัปีศ�จเนีย่นะ” เลนยะดกัคอผน้ีอย แล้วหวัเร�ะหึในลำ�คอดถูกู

คว�มคิดเข� “แกเอ�ส่วนไหนคิด มันคงยอมมอบเจ้�น�ยมันให้เร�อย่�ง

เต็มใจโคตร ทั้งที่อุตส่�ห์ม�ลักตัวไปตอนเร�ไม่อยู่หรอกนะ”

“แต่...”

“โธ่เว้ยท�โร่! พวกมันเป็นเจ้�น�ยลูกน้องกัน ดังนั้นไม่มีปีศ�จใน

ป่�กักปีศ�จตัวไหนถลกหนังแล่เนื้อไอ้ลูกหม�หรอกน่� ดีไม่ดีตอนนี้มัน

อ�จนอนกระดิกเท้� มีคนปรนนิบัติรับใช้สบ�ยไปแล้วก็ได้”

“แต่ท่�นเลนยะเป็นคนพูดเองว่�ท่�นเป็นเจ้�น�ยท่�นกินเท็นชิ  

ไม่ใช่รึขอรับ” โยชิฮ�ระกล่�วขัดคำ�พูดเด็กส�ว แล้วว่�ขึ้นใหม่ด้วยเสียง
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เรียบเรื่อยเช่นเดิม “เจ้�ลูกหม�ของท่�นเลนยะคงไม่ได้อย�กไปจ�กท่ีนี่

หรอกขอรับ เพร�ะไม่อย่�งนั้นคงไม่ถูกลักตัวไปเช่นนี้...และเท่�ที่ข้�รู้...

ท่�นได้ใส่ปลอกคอ รวมถึงตั้งชื่อให้ไปแล้วไม่ใช่หรือขอรับ”

เลนยะเบิกต�กว้�ง หันหน้�ไปมองวิญญ�ณประจำ�ตระกูลทันใด

กับคำ�ถ�มย้อนคืนนั่น 

ซึง่นัยน์ต�สอีำ�พนัทีส่บกลบัม� กเ็ป็นคำ�ตอบชดัว่�เข�รูท้กุสิง่ต�มที่

พูดออกไปจริงๆ จนเด็กส�วต้องเป็นฝ่�ยหลุบต�หนีวิญญ�ณตรงหน้� ซึ่ง

เป็นคนคนเดียวที่เจ�ะทะลวงคว�มคิดและคว�มในใจเธอได้เสมอ ซำ้�ยัง

ไม่เคยปล่อยเรื่องไหนของเธอให้หลุดลอดส�ยต�ไปเลย

เลนยะนิว่หน้�ใช้คว�มคดิอย่�งจนหนท�ง เธอต้องตดัสนิใจทัง้ๆ ที่

รูว่้�คว�มสมัพนัธ์ของเธอกบักนิเทน็ชเิปร�ะบ�งม�กขน�ดไหน เปร�ะบ�ง

เกินไปเสียด้วยซำ้�สำ�หรับนักปร�บปีศ�จกับปีศ�จ 

นีอ่�จเป็นโอก�สให้เธอตดัข�ดคว�มสมัพนัธ์ที่ไม่ควรเกดิตัง้แต่ต้น 

ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม ก่อนเธอจะกลับม�เป็นเหมือนเดิมไม่ได้...ก่อนจะนอน

โดยไม่ตั้งน�ฬิก�ปลุกเพร�ะรู้ว่�เข�จะม�ปลุกทุกเช้� ก่อนจะต้องม�คอย

ดูว่�มีอ�ห�รพอสำ�หรับสองคนไหมเกือบทุกวัน ก่อนจะติดนิสัยเงยมอง

หลงัค�บ้�นทกุครัง้ที่ไปเรยีนตอนเช้�และเลกิเรยีนกลบัม�ตอนเยน็...ก่อน

จะชินกับก�รมีม�กกว่�ตัวเองคนเดียวในบ้�นหลังนี้ไปม�กกว่�นี้

ปล่อยๆ มนัไปเสยีไม่ดกีว่ารึไง...โอกาสทำาให้ทกุอย่างเข้าทีเ่ข้าทาง

แบบที่ผ่านมามันอยู่ในมือแล้วนี่

แต่พอคดิแบบนัน้ หน้�ของสนุขัป่�หนุม่กผ็ดุขึน้แทรกในหวัจนทำ�ให้

หงุดหงิดใจและเสียดแปลกๆ ในอก

เป็นครั้งแรกที่เลนยะเพิ่งรู้ว่�ไม่น่�รับง�นจ�กต�เฒ่�อิเคดะ เงิน

เป็นล้�นไม่คุ้มเลย ไม่คุ้มเลยจริงๆ...เธอกำ�ลังสูญเสียจุดยืนของตัวเอง...

คว�มคิดที่กำ�ลังตีกันอย่�งหนักในหัวพลันต้องหยุด เมื่อเด็กส�ว 

รับรู้ได้ถึงแรงสั่นในกระเป๋�กระโปรง จนต้องรีบดึงมือถือขึ้นม�ดู พล�ง

ทำ�หน้�เบ้เมือ่เห็นชือ่ใครโชว์บนหน้�จอ ซึง่โทร.ม�ผดิสถ�นก�รณ์ถงึทีส่ดุ 
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“มีอะไร” เธอพูดเสียงห้วนหลังกดรับส�ย

เสียงร่�เริงของช�ยแก่เจ้�ของโรงเรียนหรูลอดผ่�นมือถือม�ว่�

‘เสียงฟังดูหงุดหงิดนะ’

“ขอตรงประเด็น” เธอดักคอเฉียบ

‘อา...’ ผอ.โยโคอุท�นเสียงอ่อยอย่�งเสียด�ย ทว่�ก็เริ่มต้นเล่�

เรื่องอย่�งว่�ง่�ย ‘งั้นก็ โซเคนโยคุงจำาเรื่องเล่าในอาคารเก่าได้ไหม เรื่อง

นักเรียนที่โดนลักซ่อนน่ะ...คือตอนนี้ฉันว่า ฉันต้องให้เธอมาดู...’

เสยีงช�ยแก่เหมอืนค่อยๆ กลนืห�ยไปกบัอ�ก�ศจนไร้คว�มหม�ย 

เมื่อหมอผีส�วที่กำ�ลังยืนฟังเข�อยู่หลุดไปในภวังค์บ�งอย่�ง ย�มคำ�ว่�

อ�ค�รเก่�ลอยเข้�หูม� และภ�พในคืนนั้นปร�กฏขึ้นในหัว

จำ�ได้ชดัเจนว่�ทีต่นตืน่ขึน้ม� กเ็พร�ะเสยีงหวัใจเต้นรวัใต้อกกว้�ง

ของสุนัขป่�หนุ่ม 

เป็นสิ่งที่น่�แปลกที่ได้ยินเสียงนั่น เพร�ะก�รที่เข�ช่วยเหลือเธอ

คือหน้�ที่ เธอไม่แคร์หรือเห็นว่�มีค่�อะไรม�กไปกว่�ก�รที่เธอช่วยเหลือ

ตัวเอง ในเมื่อเข�ต้องทำ�มันไม่ว่�จะเต็มใจหรือไม่ เธอคือคนเดียวที่ปลด

ผนึกให้เข�ได้ แต่ก�รที่ได้ยินเสียงหัวใจเต้นรัวด้วยคว�มกลัวและกังวล

ขน�ดนั้นนั่นแหละที่น่�แปลก...เข�ไม่จำ�เป็นต้องกังวล กลัว หรือกอดเธอ

แน่นขน�ดนั้น ไม่จำ�เป็นเลยสักนิด 

และน่�แปลกใจยิ่งกว่�ที่พบว่�ตัวเองคิดถึงก�รได้ยินเสียงเข�และ

เห็นหน้�เข�แค่ไหน หลงัหลดุจ�กอำ�น�จของม�กรุะ ง�เอชไิด้...ไหนจะไป

ตั้งชื่อให้ และพูดคำ�บ้�ๆ แบบนั้นออกไปตั้งแต่เจอหน้�กันครั้งแรกอีก...

‘จากนี้ไปฉันเป็นเจ้านายของแก จำาใส่กะลาหัวไว้ด้วยนะ’

หาเรื่องให้ตัวเองแท้ๆ เลย!

“วันนี้ฉันไม่ว่�ง”

‘หือ?’ ช�ยแก่ชะงักเรื่องที่กำ�ลังเล่� เม่ืออยู่ๆ หมอผีส�วประจำ�

โรงเรียนปฏิเสธแทรกขึ้นม�เหมือนไม่ได้ฟังว่�เข�พูดอะไรอยู่

และเลนยะไม่รอให้ ผอ.โยโคถ�มส�เหตกุ�รปฏเิสธง�นครัง้นี ้ทว่�
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เอ่ยชัดเจนร�วกับเป็นก�รประก�ศที่แน่วแน่ 

“หม�ฉนัถกูขโมยด้วยฝีมอืน�งโจรโรคจิต และฉนัต้องไปเอ�มนัคนื 

เดี๋ยวนี้!”

“...อะไรดลใจฉันเนี่ย”

คว�มแน่วแน่ที่เคยมีในตอนแรกแทบเหลือศูนย์ เมื่อตอนเดินท�ง

จนม�ถึงจุดหม�ยในตอนเย็นยังเห็นแสงสีส้มที่ขอบฟ้� แต่พอย่�งเท้�เข้� 

ไปในป่�ได้ไม่น�น คว�มมืดกลับเข้�ครอบคลุมทั่วทุกท่ีแทน ซำ้�ต้นไม้ 

สูงใหญ่ของป่�ทึบก็ทำ�ให้แสงจันทร์แทบส่องม�ไม่ถึงพื้น โดยเฉพ�ะจุดที่

พวกเธอยืนอยู่ในตอนนี้

“เพร�ะพวกแกคะยั้นคะยอให้ฉันม� เป็นยังไงเล่� ทีนี้จะไปห�มัน

ยังไง มืดจนมองเท้�ตัวเองไม่เห็นด้วยซำ้�” เลนยะโวยใส่สองผี ก่อน 

ถอนใจแรง ระบ�ยคว�มไม่ได้ดัง่ใจแล้วเหวีย่งกระเป๋�บนหลงัลงพืน้ ก้มไป

รดูซปิ หยบิไฟฉ�ยออกม�สองกระบอก แล้วเงยหน้�ม�ออกคำ�สัง่กบัท�โร่

และโยชิฮ�ระอีกครั้ง

“แกสองคนตะโกนเรียกชื่อไอ้ลูกหม�ให้ดังที่สุดเท่�ที่จะดังได้...ใน

เมื่อเร�คงห�มันไม่เจอง่�ยๆ ก็ต้องให้มันม�ห�เร�เอง”

“กินเท็นชิ!”

“ท่�นกินเท็นชิ!”

เสียงเรียกชื่อเจ้�ปีศ�จสะท้อนก้องทั่วป่�ย�มร�ตรีพร้อมด้วย 

แสงสว่�งจ�กกระบอกไฟฉ�ยสองกระบอกในมือเลนยะ ที่ส�ดไปรอบๆ 

จนทำ�ให้รอบตัวพวกเข�มีแสงวูบว�บน่�ปวดหัวอยู่ตลอดเวล� ร�วกับ 

เด็กส�วจงใจขยับมือให้ดูน่�รำ�ค�ญ

“มนัจะได้ผลแน่เหรอ” ผน้ีอยทีต่ะโกนต่อเนือ่งหล�ยสบิน�ทหีนัม�

ถ�มอย่�งหมดคว�มอดทน เมื่อไม่เห็นวี่แววอะไรนอกจ�กต้นไม้กับคว�ม

เงียบสงัด 
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ซึง่คว�มจริงท�โร่รู้สกึว่�ในป่�แห่งนีม้นันิง่สงบกว่�ปกตด้ิวยซำ�้ ลม

แทบไม่ไหว เหมือนเริ่มมีอะไรเปลี่ยนไปจ�กครั้งล่�สุดที่ม� ไม่ว่�กับ

บรรย�ก�ศที่กดดันขึ้น และต้นไม้รอบตัวที่น่�ขนลุกกว่�ปกติ 

“ตะโกนต่อไปเถอะน่� ถ้�แกยังอย�กได้ไอ้ลูกหม�นั่นคืนอยู่”  

เลนยะสั่งขณะมือยังสะบัดไฟฉ�ยส่องไปทั่วไม่หยุด “ถ้� ‘ยัยปีศ�จ’ นั่น

ฉล�ดพอ กค็งไม่ใจร้อนจนลกัตวัไอ้ลกูหม�ไปดือ้ๆ แบบนีห้รอก ดงันัน้ถ้�

มันเห็นคนม�ต�มน�ยเหนือหัวของตัวเอง เดี๋ยวก็ร้อนก้นนั่งไม่ติด แล้ว 

กระโดดเข้�ม�ห�เร�เองนั่นแหละ”

“ยัยปีศ�จ?...รู้ได้ไงว่�เป็นปีศ�จแบบไหน” ต้องสงสัยเรื่องร�ย-

ละเอียดที่เลนยะรู้เยอะกว่�ที่เข�คิด

“แล้วฉันจะมีคุดะไว้เฝ้�บ้�นทำ�ไม เลิกซอกแซกถ�มแล้วทำ�หน้�ที่

ของแกต่อไปซะ”

ท�โร่ถอนใจกับก�รถูกสั่งเพียงฝ่�ยเดียว ก่อนเตรียมร้องเรียกคน

ที่กำ�ลังห�ต่อ 

ทว่�ยังไม่ทันได้โก่งคออีกรอบ ผีน้อยก็สะดุ้งสุดตัวเมื่อเหลือบไป

เห็นอะไรบ�งอย่�งเป็นเง�ทะมึนไหววูบผ่�นห�งต�ไปอย่�งรวดเร็ว และ

แม้เง�นั่นจะไม่ได้อยู่ใกล้ตัว แต่มันก็ทำ�ให้วิญญ�ณเด็กช�ยสะดุ้งเฮือก

แล้วร้องลั่น

“หมี!”

“ห�!?” เลนยะกับโยชิฮ�ระร้องขึ้นพร้อมกัน ขณะหันไปมอง

วิญญ�ณจอมโวยว�ยทันที

“มะ...หม!ี เลนยะ มนัต้องเป็นหมชีวัร์เลยตรงนัน้น่ะ ตรงนัน้!” ท�โร่

รีบชี้ไม้ชี้มือไปท�งที่เข�เห็นเง�ปริศน� ป�กคอสั่นๆ ท้ังท่ีไม่จำ�เป็นต้อง

กลัวเพร�ะเข�เป็นแค่ดวงวิญญ�ณ แต่สัญช�ตญ�ณมันสั่งเซลลส์มองให้

หลั่งส�รขี้ขล�ดออกม�รับหน้�ก่อนแล้ว

“พรำ่�เรื่องบ้�บออะไรของแก ท�โร่ แล้วไปให้พ้นๆ ฉันด้วย น่�

รำ�ค�ญจริง!” เลนยะแว้ดกลับเมื่อเจ้�วิญญ�ณขี้กลัวพุ่งม�หลบหลังเธอ
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โดยอัตโนมัติ ใช้เธอต่�งโล่กำ�บังเพื่อหลบภัยตลอดเวล�จนน่�รำ�ค�ญ

“หมเีหรอขอรบั” วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่เป็นอกีคนทีเ่ลกิคิว้แปลกใจ 

พล�งว่� “แต่ป่�กักปีศ�จน่ะไม่มีพวกสัตว์ป่�อ�ศัยอยู่นะขอรับ มดสักตัว

ก็ไม่มี อีกอย่�งที่นี่ก็ไม่ใช่ภูเข�นะขอรับ”

“แต่ผมเห็นนะครับ มีเง�เหมือนตัวอะไรสักอย่�งอยู่ตรงนั้น เดิน

สองข� แถมวิ่งเร็วจนแทบมองไม่ทันด้วย” ท�โร่ท้วงสู้เพื่อยืนยันคว�มคิด 

พร้อมชี้นิ้วตรงไปยังจุดที่ตัวเองเห็นเง�สีดำ�นั่นอีกครั้ง

“แล้วหมีบ้�นแกวิ่งสองข�รึไง” เลนยะคำ�ร�มแย้ง กระนั้นเธอก็

ส่องไฟฉ�ยในมือไปต�มท�งที่ท�โร่บอก เพื่อตรวจทุกอย่�งให้รอบคอบ

ที่สุด ทว่�ก็ไม่พบอะไรอยู่ตรงนั้น นอกจ�กลำ�ต้นหน�ๆ ของต้นไม้ที่ซ้อน

กันหน�ทึบ ไม่ต่�งจ�กจุดอื่นๆ ในป่�

เลนยะปร�ยต�ตำ่�ไปค�ดโทษท�โร่ทันที

“อย่�มองอย่�งนั้นได้ไหม ฉันไม่ได้โกหกนะ ฉันเองก็อย�กให้ 

กินเท็นชิกลับม�ไวๆ เหมือนกัน ไม่ได้อย�กทำ�ให้เสียเวล�สักหน่อย” 

วิญญ�ณที่ถูกค�ดโทษรีบร้องบอกอย่�งร้อนตัว แต่หมอผีส�วกลับชัก

สีหน้�ใส่ขี้เกียจฟัง

“ท่�นเลนยะขอรับ”

“อะไร” เลนยะเบือนหน้�ไปยังโยชิฮ�ระ เมื่ออยู่ๆ เข�ก็เข้�ม� 

กระซิบข้�งหูเธอ

ซึ่งวิญญ�ณซ�มูไรก็เว้นช่วงลังเลใจครู่หนึ่ง ก่อนพูดขึ้นใหม่ “ข้�

ว่�หมีตัวนั้นอยู่บนต้นไม้ที่ข้�งซ้�ยเร�ขอรับ”

คำ�พูดของโยชิฮ�ระทำ�ให้เลนยะสะบัดกระบอกไฟฉ�ยส่องขึ้นไป

ต�มตำ�แหน่งหมีที่เข�ว่�ทันใด

ทว่�หมีดังกล่�วกลับกล�ยเป็นร่�งระหงในชุดกิโมโนสีแดงสดยืน

เด่นอยูบ่นกิง่ไม้สงูตัง้แต่เมือ่ไรไม่รู้ ซำ�้ยงัใช้นยัน์ต�สทีองดเูย้�ยวนนัน่จ้อง

เขม็งลงม�ยังพวกเธออย่�งม�ดร้�ย ประก�ยในต�ว�ววับอย่�งน่�กลัว

“อ้�ว! หัวขโมยเปิดตัวออกม�สักที” เลนยะเหยียดยิ้มมองชินแอน 



B  1 3  s . t   139

ที่ปร�กฏตัวขึ้นต�มคว�มค�ดหม�ยของเธอในที่สุด

ปีศ�จส�วปัดปอยผมย�วสีเท�ไปด้�นหลัง ว�งท่�เย่อหยิ่งสู้กับ

ดวงต�สีนำ้�เงินที่เกลียดจับใจ ซึ่งจ้องตอบกลับม�อย่�งไม่เกรงกลัว ซำ้�

ช่�งดูลองดี แข็งกระด้�ง และทรงอำ�น�จจนน่�โมโห 

“คนที่เป็นหัวขโมยมันเจ้�ต่�งห�ก นังเด็กต้องส�ป” เธอโต้กลับ

ด้วยส�ยต�เหยียด ดูถูก

แต่เลนยะเพยีงเอยีงหวันดิเหมอืนแค่รับรู้ ซำ�้ยงัโยนลกูยัว่ไปอกีตลบ 

“แต่ไอ้ที่หล่อนติดมือม�น่ะมันของของฉัน ไม่รู้รึไง”

ใบหน้�ง�มของปีศ�จส�วตงึแน่นทนัใด คว�มร้อนในอกพุง่สงูอย่�ง

ไม่อ�จควบคุมเมื่อมีใครบ�งคนม�แสดงคว�มเป็นเจ้�ของน�ยเหนือหัว

อย่�งไร้ย�งอ�ย

“เจ้�ว่�ไงนะ กล้�ว่�ท่�นกนิเทน็ชเิป็นของเจ้�งัน้ร ึมนัจะม�กไปแล้ว

เจ้�เด็กอวดดี ท่�นกินเท็นชิไม่ใช่สิ่งของแล้วก็ไม่ใช่ของแกด้วย นังเด็ก 

ชั้นตำ่� แกไม่คู่ควรกับท่�นกินเท็นชิแม้แต่ปล�ยเส้นผมด้วยซำ้�!” ชินแอน

ตว�ดลั่นด้วยใบหน้�บึ้งตึงอย่�งเดือดด�ล จนแทบเห็นควันกรุ่นออกม�

จ�กหูของเธอ 

โอ้! หลงเขาหัวปักหัวป�าเลยนี่หว่า ดูออกง่ายเป็นบ้า...หมอผีส�ว

เท้�สะเอว เอียงคอสังเกตอีกฝ่�ยเงียบๆ ขณะวิเคร�ะห์กับตัวเอง

ดเูหมอืนเธอจะไม่ต้องคดิอะไรให้ยุง่ย�ก คนขีโ้มโหและหลงตวัเอง

เป็นอะไรที่จัดก�รได้ง่�ยสุดแล้ว ยิ่งมีเรื่องให้ว�งเพลิงได้ดีขน�ดนี้แล้ว 

ละก็...

เลนยะกระชบักระบอกไฟฉ�ยในมอืแน่นขึน้อกี แล้วว่�ขึน้ใหม่ด้วย

เสียงกลั้วหัวเร�ะยั่วเย้�

“จะไม่ให้บอกว่�เป็นของของฉันได้ไง ไม่เห็นรึไงว่�มันมีปลอกคอ

นั่นอยู่ ร�ค�แพงนะจะบอกให้ หนังแท้ด้วย แถมไอ้ลูกหม�นั่นยังติดหนี้

บุญคุณฉันที่ช่วยมันออกม�จ�กผนึกอีกตั้งเยอะ ยังไงฉันก็ต้องต�มมัน

กลับไปใช้หนี้ให้หมดให้ได้” เธอเว้นคำ�ไปนิด ลอบฟังเสียงขบกร�มที่แว่ว
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ลงม� และไฟที่เต้นระริกในดวงต�สีทอง ก่อนเอ่ยประโยคที่แทงใจปีศ�จ

ส�วม�กที่สุด “อีกอย่�ง ถ้�ไอ้ลูกหม�มันอย�กม�กับแกจริงๆ แกคงไม่

ต้องดิ้นรนขโมยตัวม�หรอกจริงไหม”

ฟุ่บ!

เส้นอ�รมณ์ข�ดผึง ปีศ�จส�วพุ่งร่�งเข้�ห�เลนยะทันใด พร้อม

ใบหน้�ที่แดงกำ่�ด้วยคว�มโกรธและอับอ�ย ทว่�นัยน์ต�สีทองว�วโรจน์

และมือสองข้�งที่ก�งออกเล็งบนคอของมนุษย์ตรงหน้�นั้นม�ดหม�ย

ชัดเจน...ฆ่�

ส�ยลมที่ห่อหุ้มร่�งระหงพัดใบไม้รอบตัวจนปลิวกระจัดกระจ�ย 

จนทำ�ให้เธอดูน่�หว�ดกลัว ทว่�เมื่อปีศ�จส�วพุ่งใกล้เข้�ม� มุมป�กของ

เลนยะกลบัเหยยีดขึน้ร�วกบัเฝ้�คอยอยูแ่ล้ว พร้อมสะบดักระบอกไฟฉ�ย

ในมือข้�งหนึ่งขึ้นส่องว�บเข้�หน้�ศัตรูฉับพลัน และมันทำ�ให้ผู้ที่พุ่งลงม� 

สุดตัวต้องสะบัดหน้�หนี เสียจังหวะไปชั่ววูบ

และเลนยะใช้โอก�สเพียงเสี้ยววิน�ทีนั่น ง้�งแขนอีกข้�งที่ถือ

กระบอกไฟฉ�ยอกีกระบอกไว้ แล้วป�มนัเข้�กล�งหน้�ชนิแอนสดุแรงแขน

พร้อมตะโกนก้อง

“สกอออร์!”

ปึก!

“กรี๊ดดด!”

ชนิแอนกรดีเสยีงลัน่ด้วยคว�มตกใจกบักระบอกไฟฉ�ยทีก่ระแทก

เข้�เต็มหน้� ก่อนเธอจะตกลงม�ล้มกลิ้งบนพื้น ทว่�ไม่น�นก็รีบตั้งหลัก 

พย�ย�มพยุงตัวขึ้นแม้ยังมึนเบลอและเจ็บแปล๊บตรงจมูก 

แต่เพียงลุกขึ้นคล�นเข่� แรงมห�ศ�ลกลับอัดเข้�ท่ีใบหน้�สวยๆ 

นั่นอีกครั้ง เมื่อมนุษย์ที่เธอกะเล่นง�นวิ่งตรงม�เตะเสยหน้�ต่ออย่�ง

รวดเร็ว ไร้คว�มลังเล ไร้คว�มปร�นี จนผีน้อยที่ดูอยู่ยังหน้�เบ้ ร้องโอ๊ย!

เจ็บแทนปีศ�จส�ว ขณะร่�งในกิโมโนสีแดงสดล้มลงม�นอนกับพื้นเป็น

รอบที่สอง
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“แคก แคก อั้ก!” ชินแอนโก่งตัวไอ พย�ย�มอ้�ป�กห�ยใจเมื่อมี

เลือดอัดแน่นเต็มโพรงจมูก 

ปีศ�จส�วโดนเตะเข้�เต็มป�กครึ่งจมูกคร่ึงจนใบหน้�ช�ดิกและ

เหนอะหนะไปด้วยนำ้�สีแดงเหนียวข้นที่ทะลักออกม�จ�กจมูก ต้องตกใจ

กับแรงของเลนยะที่ถึงขน�ดทำ�ให้ปีศ�จเจ็บตัวได้จ�กก�รเตะครั้งเดียว

เท่�นั้น มันม�กเกินกว่�กำ�ลังมนุษย์จะมี

และชนิแอนต้องรีบเงยใบหน้�ทีเ่ลอะด้วยเลอืดขึน้ เมือ่รบัรูถ้งึใคร

บ�งคนที่ม�ยืนผง�ดเหนือร่�งตน 

นัยน์ต�สีทองสบเข้�กับนัยน์ต�สีนำ้�เงินที่เหลือบตำ่�ลงม�อย่�ง 

เย็นเยียบ และบ�งอย่�งที่ลึกลงไปในดวงต�สีแปลกของท�ย�ทโซเคนโย

น้ัน ทำ�ให้ผูเ้ป็นปีศ�จผว�วบูในอก จนชัว่ขณะหนึง่เธอคดิว่�จะถกูเดก็ส�ว

จับฉีกร่�งแล้วจริงๆ

ทว่�ไม่น�นชินแอนก็รีบป�ดเลือดออกจ�กหน้� สลัดคว�มกลัวไร้

เหตผุลนัน่ และกดักร�มแน่นอย่�งโกรธแค้นแทน แต่กย็งัคงไม่คดิทำ�อะไร 

เพร�ะรู้ดีว่�ถ้�ขยับตัวแม้แต่นิดเดียว เด็กส�วตรงหน้�ต้องเล่นง�นเธอ

ก่อนแน่

“ลอบกัดได้น่�รังเกียจนัก” ชินแอนเลือกสบถด่�เด็กส�วเป็นก�ร

ระบ�ยคว�มกร�ดเกรี้ยว 

“กน็ะ ไม่มีใครใช้ให้แกพุง่ม�ห�ฉนัแบบนัน้ นอกจ�กตวัแกเอง ฉนั

ตกใจ อะไรมีอยู่ในมือก็ขว้�งๆ ไปน่ะ” 

นังเด็กนี่!

ชินแอนยิ่งกัดฟันกรอดเมื่อได้ยินคำ�ตอบกวนๆ และเห็นท่�ท�งว่�

ไม่แยแสของเลนยะ ก่อนต้องลอบกลนืนำ�้ล�ย เมือ่เดก็ส�วตรงหน้�ลงม�

นั่งคุกเข่�ข้�งหนึ่งเบื้องหน้� พร้อมว่�

“เอ�ละ ฉันขี้เกียจเล่นแล้ว บอกม�สักทีว่�ไอ้ลูกหม�อยู่ไหน”

ปีศ�จส�วถ่มเลือดออกจ�กป�กพล�งหัวเร�ะแผ่วในลำ�คออย่�ง

ดูถูก
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“ถึงเจ้�ได้ตัวท่�นกินเท็นชิไป ท่�นกินเท็นชิก็ไม่สนเจ้�”

“หน้�ฉันเหมือนพิศว�สเจ้�น�ยของแกขน�ดนั้นเลยรึไง” หมอผี

ส�วยงัแสดงคว�มไม่ใส่ใจใดๆ ซำ�้ยงัย้อนถ�ม “แล้วคดิว่�ไอ้ลกูหม�มนัจะ

สนแกรึไง”

ครัง้น้ีชนิแอนขยบัยิม้เป็นครัง้แรก แม้จะทำ�ให้ปวดร้�วไปทัว่ใบหน้� 

“คนที่ทำ�ให้ท่�นกินเท็นชิสนใจได้...มีแค่ท่�นหญิงซ�ยูยะคนสวย

เท่�นั้นแหละ”

ชื่อของท่�นหญิงแห่งตระกูลอิเคดะทำ�ให้เลนยะนิ่งงันไปชั่วขณะ 

เปิดโอก�สให้ชินแอนผลักเธอออกเต็มแรง ส่งผลให้เธอล้มลงหง�ยหลัง

ไปนั่งกองกับพื้น 

และปีศ�จส�วก็อ�ศัยจังหวะนั้นดีดตัวขึ้นจ�กพื้นให้พ้นรัศมีของ 

เลนยะ ขณะคนเป็นหมอผีเองก็รีบลุกขึ้นตั้งหลัก ดึงบ�งอย่�งที่เป็น 

กระบอกกลมย�วขน�ดเท่�ป�กก�สองกระบอกออกจ�กกระเป๋�เสือ้ และ

ป�มันใส่ชินแอนอย่�งรวดเร็ว

แต่พวกมันกลับพล�ดเป้� เพียงพุ่งผ่�นเฉียดใบหน้�ของชินแอน 

ทั้งสองข้�งไป และทำ�ได้แค่ตัดเส้นผมสีเท�สองส�มเส้น ก่อนห�ยลับไป

ที่ด้�นหลังในคว�มมืดของป่�กักปีศ�จ

ปีศ�จส�วกระตกุยิม้ร�วกบักำ�ชยัเมือ่เหน็ว่�เลนยะทำ�พล�ด แม้แต่

อ�วุธที่จะป�ม�โจมตียังไม่โดนตนเอง

“หึ ตระหนกจนมือไม้สั่นเลยรึไงเจ้�เด็กเมื่อว�นซืน...งั้นก็ต�ข้�

บ้�ง” ชินแอนว่�เหี้ยม พร้อมตวัดขนนกสีดำ�ขึ้นม�หล�ยสิบเส้น ร�วกับ

หยิบจับจ�กอ�ก�ศรอบก�ย และเป่�พวกมันออกม�

เพยีงลมห�ยใจของปีศ�จส�วสมัผสัขนนกสดีำ� พวกมนักก็ลบักล�ย

เป็นด�บใบกว้�งหล�ยสิบเล่มพุ่งเข้�ห�หมอผีส�วอย่�งรวดเร็วเหมือน 

ลูกธนูห่�ใหญ่

เลนยะชักม้วนคัมภีร์ป้องกันขึ้นม� พร้อมท่องอ�คมลั่น

“ริน – เบียว – โต – ฉะ – ไค – จิน – เร็ทสึ – ไซ – เซ็น 
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ป้องกัน!”

ตูม!

ด�บแห่งปักษ�พุ่งชนกับเขตอ�คมอย่�งรุนแรง จนเกิดแรงระเบิด

ย่อมๆ ขึน้ และทำ�ให้ทัง้คมัภร์ีฉกีข�ดเหลอืเพยีงเศษกระด�ษกระจ�ยว่อน

ไปทั่ว ขณะคมด�บแห่งปักษ�ก็แตกละเอียด ก่อนห�ยวูบกล�ยเป็นเพียง

ขนนกไหม้ไฟลอยเกลื่อนกล�ดในอ�ก�ศ 

ก�รโจมตีของปีศ�จส�วที่เลนยะได้เห็นครั้งแรก สร้�งคว�มสงสัย

ให้แก่เธอจนต้องเงยหน้�มองไปยังชินแอนที่กลับไปยืนอยู่บนต้นไม้สูง 

อีกครั้ง

“แกเป็นตวัอะไรเนีย่ เหมอืนจะใช้ส�ยลมโจมต ีแล้วมขีนนกสดีำ�...

ค�ร�สเึทน็กงุัน้เหรอ” คว�มจริงชัว่ชวีติของเลนยะไม่ได้เจอพวกปีศ�จจ�ก

ยุคโบร�ณเท่�ไรนัก พวกมันก็เหมือนยุคสมัย มักล้มห�ยต�ยจ�กไปต�ม

ก�ลเวล�ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ก็ถูกลืมเลือน มีไม่กี่ตนท่ียังมีตัวตนม�ถึง

ปัจจุบันได้ และมีน้อยม�กที่จะมีรูปร่�งเป็นมนุษย์เต็มขั้นแบบนี้

ง�นหมอผีของเธอเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์มักเกี่ยวกับคำ�ส�ป 

อ�ถรรพ์ และพวกวญิญ�ณอ�ฆ�ตม�กกว่�ปีศ�จ ดงันัน้ร่�งระหงตรงหน้�

จึงไม่ตรงกับอะไรที่เธอเคยเจอ แม้แต่ในตำ�ร�เกี่ยวกับปีศ�จที่ศึกษ�ม� 

กเ็หมอืนจะไม่เข้�เค้�เลยสกัตน...ถ้�เธออย�กสูก้บัปีศ�จส�วให้ชนะ กต้็อง

รู้ว่�เจ้�หล่อนเป็นตัวอะไรกันแน่

แต่แทนที่จะได้คำ�ตอบจ�กชินแอน กลับเป็นคำ�กระซิบถ�มจ�ก 

ท�โร่ “ค�ร�สึเท็นกุเหรอ”

“เป็นนกส�มข� ปีศ�จแห่งป่�ลกึ ใช้ส�ยลมหรอืพ�ยโุจมตเีป็นหลกั 

เป็นท�สรับใช้พวกไดเท็นกุ...นึกว่�สูญพันธุ์หมดแล้ว” เธอตอบ ขณะท่ี

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มซึ่งฟังอยู่อดเอ่ยอ้อมแอ้มกับเด็กส�วไม่ได้ย�มสะกิด

ใจสิ่งหนึ่ง

“เอ่อ...ท่�นเลนยะขอรับ ถ้�ปีศ�จตนนี้เป็นค�ร�สึเท็นกุจริง ก ็

หม�ยคว�มว่�...น�งไม่ใช่ผู้หญิง”



144   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 2

หมอผสี�วพลนัเลกิคิว้ขึน้สงู แสดงคว�มประหล�ดใจในสิง่ทีโ่ยช-ิ 

ฮ�ระบอก ทว่�ครู่เดียวก็คร�งเนิบช้�อย่�งตระหนักได้ เมื่อค�ร�สึเท็นกุ

นัน้คว�มจรงิมีแค่เพศผูเ้พศเดยีวเท่�นัน้ ซึง่ถ้�ปีศ�จเบือ้งหน้�เป็นค�ร�ส-ึ

เท็นกุจริงละก็... 

เลนยะเงยหน้�มองชินแอนอีก ก่อนถ�มออกไปว่� 

“งั้นจะบอกว่�หล่อนก็มีข�ที่ส�มตรงกล�งหว่�งข�นั่นใช่ไหม”

“เลนยะ!” ท�โร่ร้องขดัลัน่ด้วยใบหน้�แดงกำ�่ อ�ยแทนสิง่ทีเ่ดก็ส�ว

ถ�ม และไม่อ�จทนฟังได้

“ก็ค�ร�สึเท็นกุมันเป็นอีก�ส�มข�นี่” เลนยะหันม�บอกหน้�ต�ย

“แต่ฉันรู้นะว่�เธอไม่ได้หม�ยถึงเรื่องนั้น ยัยคนหน้�ไม่อ�ย!” เข�

แย้งดังยิ่งขึ้น

ขณะเลนยะพึมพำ�เถียง ซำ้�ยังทำ�เสียงเสียด�ยให้ผีน้อยหงุดหงิด 

กว่�เดิมว่� “...ก็แค่อย�กรู้” 

“ข้�ไม่ใช่ค�ร�สึเท็นกุ และไม่ได้เป็นเพศผู้”

บทสนทน�ที่เริ่มไปกันใหญ่ทำ�ให้ปีศ�จส�วต้องยุติมันด้วยคำ�ตอบ

อย่�งเสียไม่ได้ และครั้งนี้เธอพย�ย�มควบคุมอ�รมณ์ให้เย็นลง เพร�ะรู้

แล้วว่�ก�รโจมตีศัตรอูย่�งโซเคนโย เลนยะ ใช้แค่พลงัปีศ�จอย่�งเดยีวไม่ได้

ชนิแอนกลบัม�เชดิหน้�ขึน้ใหม่ และใช้มอืลบูผ่�นใบหน้�ทีบ่อบชำ�้

ของตน เพียงละมือออกไป ใบหน้�สวยๆ ก็กลับม�เป็นเช่นเดิมอย่�ง

ง่�ยด�ย แม้คว�มระบมภ�ยในยังอยู่ แต่แค่นี้ก็ทำ�ให้เธอพอใจม�กแล้ว 

เม่ือรกัษ�อ�ก�รบ�ดเจ็บภ�ยนอกของตวัเองด้วยพลงัปีศ�จแล้ว เธอ

ก็ก้มม�เอ่ยอีกครั้ง

“ข้�ไม่ใช่ปีศ�จแบบที่เจ้�เคยรู้จักแน่นอน”

“ก็น่�จะใช่ ฉันไม่เคยสู้กับปีศ�จที่มีดีแค่นมกับป�กหรอก” เลนยะ

สวน

“ฮ ึชอบพดูตลก ประชดประชนั และถ�กถ�งเป็นนสิยัสนิะ” ปีศ�จ

ส�วขยับยิ้มหยันบนริมฝีป�กแดงสด แม้จะรู้สึกโกรธ แต่ก็มีสติรับมือกับ
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คำ�พดูคำ�จ�ร้�ยก�จเหล่�นัน้ม�กขึน้ และใช้โอก�สนัน้เกริน่ข้อมลูบ�งอย่�ง 

“พูดดูถูกข้�ต่อไปเถอะ เพร�ะถึงยังไงเจ้�มันก็ตำ่�ชั้นนักสำ�หรับท่�นกิน-

เท็นชิ...หรือแม้แต่กับยัยเด็กซ�ยูยะนั่นก็ไม่คู่ควร...ท่�นกินเท็นชิน่ะไม่ใช่

อย่�งที่เจ้�คิดหรอกนะ นังเด็กอสูร” 

เลนยะเลิกคิ้วขึ้นข้�งหนึ่งกับปริศน�เกี่ยวกับสุนัขป่�หนุ ่มที ่

ชินแอนทิ้งไว้ แต่แทนที่ชินแอนจะพูดต่อ ปีศ�จส�วกลับลงไปนั่งไขว้ข�

โชว์เรียวข�ง�มบนกิ่งไม้สูงอย่�งว�งท่� พร้อมกล่�วเปลี่ยนเรื่อง

“ดูท่�เจ้�คงเคยได้ยินเรื่องของท่�นหญิงซ�ยูยะม�บ้�งละสิ”

“แล้ว...”

ชนิแอนนิง่งนัไปนดิกบัปฏกิริิย�ไม่ใส่ใจของเลนยะ พล�งว่�ขึน้ใหม่

ด้วยคำ�เปรยที่ค�ดคั้นนิดๆ 

“ไม่คิดสนใจน�งรึไง...ที่ทำ�ให้ท่�นกินเท็นชิยอมผนึกตัวเองพร้อม

ปีศ�จทั้งป่�”

“ก็ถ้�ยัยท่�นหญิงนั่นไม่ได้ทำ�ให้ฉันมีเงินม�กขึ้น หรือโก่งร�ค� 

ค่�จ้�งได้ม�กกว่�ที่ผ่�นม� ก็ไม่”

ทั้งที่คิดว่�จะใช้เรื่องยัยเด็กซ�ยูยะม�ปั่นหัวให้เสียสม�ธิ เพร�ะ

เหมือนว่�หมอผีส�วมีปฏิกิริย�ตอนพูดถึงท่�นหญิงมนุษย์นั่นครั้งแรก ซำ้�

ที่ม�ถึงที่นี่แล้วพย�ย�มห�ตัวเจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จ ก็แสดงชัดว่� 

โซเคนโย เลนยะ ต้องหลงรักน�ยเหนือหัวของเธออย่�งถอนตัวไม่ขึ้น 

ไม่ใช่รึไง แต่ทำ�ไมกลับไม่สนใจเรื่องของศัตรูหัวใจเลยสักนิด 

ตกลงเจ้าเด็กคนนี้คิดอะไรอยู่ในหัวบ้างกันแน่!

แต่แม้ไม่ได้คว�มร่วมมือ ชินแอนก็ยังกล่�วขึ้นต่อ และยกนิ้วเรียว

ม�ว�งข้�งแก้มแสร้งใช้คว�มคิดไปด้วย

“พูดถึงท่�นหญิงแสนบอบบ�งแล้ว เจ้�มันต่�งกับซ�ยูยะเหมือน

ฟ้�กับเหวเลยนะ ถึงเด็กนั่นจะน่�หมั่นไส้ แต่เรื่องงดง�มนั้นก็เป็นจริง ซำ้�

ยังดูน่�ทะนุถนอม เป็นผู้หญิงที่เป็นหญิงส�วจริงๆ ซึ่งเทียบกับเจ้�แล้ว 

ช่�ง...ยำ่�แย่ เจ้�มันช่�งยำ่�แย่นัก ไม่มีอะไรเทียบเด็กนั่นได้แม้แต่ปล�ย
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เส้นผม บ�งทีข้�อ�จจะคิดม�กไปเองที่ว่�ท่�นกินเท็นชิ...อ�จรักเจ้�”

เลนยะเลิกคิ้วขึ้นสูงกับท้�ยประโยคของปีศ�จส�ว แต่ก็เพียงรับรู้ 

แล้วกลับม�นิ่งเฉยเช่นเดิม ไม่ใส่ใจจินตน�ก�รไร้เหตุผลนั่น ทว่�ท�โร่

กลับต�โต อ้�ป�กค้�งนิดๆ พร้อมเป็นฝ่�ยถ�มยำ้�ออกไปแทน

“กินเท็นชิรักเลนยะเหรอ”

“ไร้ส�ระ!” ชินแอนกระช�กเสียงสูงทันใด ดวงต�สีทองพองโตดู

เดือดด�ล ซำ้�ยังว่�รวดเร็วต่อร�วกับท�โร่ไปเหยียบระเบิดในตัวเธอเข้� 

“ท่�นกินเท็นชิไม่รักใครเด็ดข�ด ไม่มีท�ง และไม่มีวัน เพร�ะแบบนั้นยัย

เด็กซ�ยูยะนั่นถึงได้ฆ่�ตัวต�ยเพร�ะถูกท่�นกินเท็นชิปฏิเสธรักไปไงล่ะ”

“...ปฏิเสธรัก แล้วฆ่�ตัวต�ยเหรอ” ท�โร่คร�งแผ่ว ยังทำ�ต�โต 

รู้สึกตกใจปนหม่นหมองกับเรื่องที่ได้ยินเกี่ยวกับอดีตของกินเท็นชิกับ 

ท่�นหญิงซ�ยูยะ 

“เด็กนั่นก็แค่สอดรู้เรื่องป่�ที่ตระกูลตัวเองดูแลอยู่ เลยเข้�ม�ใน

ป่�จนหลงท�ง แล้วท่�นกินเท็นชิก็แค่บังเอิญไปเจอเข้� มันก็แค่เร่ือง

บังเอิญ” ชินแอนเล่�ด้วยท่�ท�งดูถูก “เห็นว่�เป็นแค่มนุษย์ และเป็นถึง

ท่�นหญงิตระกลูอเิคดะกเ็ลยพ�ออกจ�กป่� แต่ยยัเดก็นัน่ดนัหลงรกัท่�น

กินเท็นชิ พรำ่�เพ้อว่�เป็นรักแรกพบ ซำ้�ยังหน้�ไม่อ�ยแอบเข้�ม�ในป่� 

บ่อยครั้ง...เพียงเพร�ะเป็นแค่เด็กไม่มีพิษมีภัย และเป็นท�ย�ทตระกูลซึ่ง

เป็นหน้�ด่�นให้ป่�กักปีศ�จ ท่�นกินเท็นชิจึงไม่ว่�กล่�วอะไรม�กนัก

“กระทั่งวันนั้นที่ข้�สะใจที่สุด วันที่ท่�นหญิงโง่นั่นส�รภ�พรัก 

พรรณน�ถึงคว�มรู้สึกไร้ค่� แต่ก็ยังถูกท่�นกินเท็นชิปฏิเสธเด็ดข�ดจน

แทบต้องคล�นซมซ�นกลับไป...ช่�งน่�สมเพช แถมถูกตัดคว�มสัมพันธ์

ทุกอย่�ง ท่�นกินเท็นชิสั่งห้�มมันม�ที่ป่�อีกและให้ลืมเรื่องทั้งหมด...แต่

ทั้งที่คิดว่�เรื่องจะจบ หลังจ�กนั้นท่�นกินเท็นชิกลับมีท่�ท�งเปลี่ยนไป ดู

เหม่อลอยอย่�งที่ไม่เคยเป็น หรือบ�งครั้งก็คล้�ยซึมเศร้� และผ่�นไปแค่

เดือนเดียว นังเด็กนั่นก็กลับม�พร้อมนำ้�ต�อีก...ทั้งอ่อนแอ...ทั้งบอบบ�ง

จนน่�ฆ่�ทิ้งซะ”
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มอืเรยีวกำ�กนัแน่นจนได้ยนิเสยีงบดของกระดกู ย�มภ�พในคว�ม

ทรงจำ�ส่วนนี้ฉ�ยชัดในหัว เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อว�นสำ�หรับปีศ�จส�ว 

ขณะกล่�วด้วยเสียงกดตำ่�ลอดไรฟันและส�ยต�หลุบไปท�งหนึ่งร�วกับ

พูดกับตนม�กกว่�เล่�ให้หมอผีส�วหรือผีๆ ของเธอฟัง

“บ่นครำ�่ครวญน่�รำ�ค�ญแล้วอ้อนวอนให้ท่�นกนิเทน็ชริบัรกั...และ

พอถกูปฏิเสธ กเ็อ�มดีสัน้นัน่แทงตวัเองต�ย ทำ�ให้พวกมนษุย์ทีเ่ข้�ม�ต�ม

คิดว่�เป็นฝีมือของท่�นกินเท็นชิ จนจ้�งให้พวกโซเคนโยม�ผนึกท่�น 

กระนั้นท่�นกินเท็นชิก็ยัง...” เธอกัดมุมป�กอย่�งเจ็บแค้น รู้สึกอย�กบีบ

อะไรให้แหลกเละค�มือ ก่อนพย�ย�มเค้นถ้อยคำ�ให้จบประโยค “ยัง...

ยอมรับชะต�กรรมแต่โดยดีไม่มีก�รขัดขืน ทำ�ร�วกับยัยท่�นหญิงนั่น

สำ�คัญนักหน� ขน�ดต้องเอ�ช่วงชีวิตทั้งหมดไป...”

“จบรึยังน่ะ” 

“ว่�ไงนะ” ชินแอนขมวดคิ้ว ก้มกลับไปมองเลนยะทันใดกับเสียง

ของเธอที่ถ�มแทรกขึ้นม�เฉยๆ

“ฉนัเงยจนเมือ่ยคอหมดแล้วเนีย่” เลนยะยงัว่�ด้วยสหีน้�ต�ยด้�น 

ไม่ได้แสดงว่�สนใจฟังสิ่งที่อีกฝ่�ยพูดยืดย�วแม้แต่น้อย ซำ้�ยังเอ่ยขึ้นต่อ 

“ก็ไอ้เรื่องเล่�ของแกมันโคตรซำ้�ซ�กน่�เบื่อ แถมยังพล่�มซะย�วเหยียด 

แต่ดนัสรปุประเดน็สัน้ๆ ได้แค่ว่� แกอจิฉ�เข�และไม่มปัีญญ�ทำ�อะไรได้”

“ข้�ไม่...”

“ฉันได้ข้อสรุปที่ลงตัวของตัวเองไปตั้งน�นแล้วกับเรื่องนี้ ขี้เกียจ

ม�ฟังในมมุมองขีอ้จิฉ�ของใครเพิม่” เธอแทรกคำ�แย้งของปีศ�จส�วก่อน

จะปฏิเสธจบ แล้วจ้องเขม็งไปยังนัยน์ต�สีทอง คร้ังนี้กล่�วอย่�งจริงจัง

หนักแน่น “มันก็แค่เรื่องผิดพล�ดของคนคนหนึ่งในอดีต ฟื้นฝอยไปก ็

ไม่ได้อะไร เอ�เร่ืองคนต�ยเมือ่ห้�ร้อยปีก่อนม�เย�ะเย้ยกไ็ม่ทำ�ให้เธอได้

ไอ้ลูกหม�ไปครอง อีกอย่�ง เรื่องจริงจะเป็นยังไง ไอ้ลูกหม�ก็คือไอ้ลูก

หม� อดตีมนัจะดจีะแย่ฉนัไม่สน ตร�บทีม่นัไม่ได้ทำ�ให้ฉนัเสยีผลประโยชน์

อะไร...ทีส่ำ�คญั ตอนนีม้นักค็อืไอ้ลกูหม�ของฉนั เป็นของของฉนัตัง้แต่มนั
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ลืมต�ตื่นจ�กผนึกนั่น และฉันต้องได้ตัวมันคืน ตอนนี้ เดี๋ยวนี้”

เป็นอีกครั้งที่อ�รมณ์ของปีศ�จส�วพุ่งทะลุถึงจุดเดือด จนคำ�ร�ม

กร้�วกลับไปอย่�งไม่อ�จควบคุมตัวเองได้ด้วยเสียงแหลมสูงจนน่�ขนลุก

“จะกล้�ม�กเกินไปแล้วนังมนุษย์ชั้นตำ่�! หย�บช้� ไม่ดูเง�หัวของ

ตนว่�เป็นแค่เศษซ�กไร้ค่�ห�กเทยีบกบัท่�นผูน้ัน้ ป�กดนีกันงัเดก็โสโครก 

ข้�จะฆ่�แกและฉีกเป็นชิ้นๆ ซะ!” 

เด็กส�วเพียงกลอกต� ถอนใจเหนื่อยหน่�ยต่อคำ�ด่�ทอ แล้วว่� 

“สรุปว่�จะไม่คืนดีๆ สินะ...ทั้งที่อุตส่�ห์ให้เวล�เผื่อจะหลุดอะไรที่

มีประโยชน์กว่�นี้แท้ๆ”

อ�รมณ์ที่กำ�ลังคุกรุ่นของชินแอนเปลี่ยนเป็นงุนงงทันใดต่อสิ่งท่ี

ได้ยิน ก่อนเลนยะจะดีดนิ้วทีหนึ่ง และวิน�ทีต่อม�ร่�งระหงบนต้นไม้สูงก็

รู้สึกว่�ทั้งร่�งถูกกระช�กจ�กด้�นหลัง แขนสองข้�งถูกก�งออก คว�ม

เจ็บแปลบแล่นต�มม�จนเธอต้องตวัดหน้�ไปมองด้วยหัวใจที่ร่วงวูบ และ

พบว่�มีคุดะตัวใหญ่สองตัวงับตรึงแขนของตนไว้คนละฝั่ง

คุดะ!? มาจากไหน ตั้งแต่เมื่อไร...

“จะ...เจ้�!” ชนิแอนหนัหน้�ตืน่ตระหนกลงไปมองหมอผสี�วทนัใด 

เมื่อคว�มคิดหนึ่งแทรกขึ้นม�ในหัวได้ก่อนเธอจะชักสีหน้�กร�ดเกรี้ยว  

ขบกร�มแน่น “กระบอกไม้ไผ่สองกระบอกนั่นที่เจ้�ป�ใส่ข้�พล�ด คือ

ภ�ชนะใส่คุดะ!”

เด็กนี่จงใจป�มันไม่ให้โดนตั้งแต่แรก เพื่อให้คุดะของตนดักซุ่มรอ

เวล�โจมตีต�มคำ�สั่ง เมื่อรู้ดีว่�คงเล่นง�นเธอตรงๆ ได้ย�ก และให้เธอ

คิดว่�เป็นฝ่�ยเหนือกว่�จะได้เผลอบอกข้อมูลสำ�คัญอะไรสักอย่�งที่ตน

ต้องก�ร...แบบนีม้นักไ็ม่ต่�งอะไรกบัก�รทีเ่ธออยู่ในกำ�มอืเดก็ส�วท�ย�ท

โซเคนโยตลอดเวล�เลยน่ะสิ!

“โอ้! ฉล�ดขึ้นม�บ้�งแล้ว” เลนยะแกล้งอุท�นสีหน้�ตื่นเต้นจนน่�

หมั่นไส้ ก่อนค่อยๆ คลี่ยิ้มกว้�งจนเกือบเป็นก�รแสยะยิ้ม “ก็ถึงได้เตือน

ว่�ให้บอกว่�ไอ้ลูกหม�อยู่ที่ไหนตั้งแต่ต้น ไม่งั้นเรื่องก็จบสวยกว่�นี้แล้ว”
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“เจ้�มนุษย์โสโครก ถ้�พลังปีศ�จของข้�ไม่เหลือน้อยเพร�ะใช้ไป

กับท่�นกินเท็นชิ ข้�จะใช้กองทัพปักษ�ทมิฬฆ่�เจ้�ซะ โอ๊ย!” ชินแอน 

ข่มขู่ได้เพียงเท่�นั้นก็ต้องร้องด้วยคว�มเจ็บปวด เมื่อแค่ขยับตัวเล็กน้อย 

คมเขี้ยวของคุดะที่งับแขนของตนไว้ก็ฝังเข้�เนื้อม�กขึ้นไปด้วย

ส่วนเลนยะยักไหล่ไม่แยแส พล�งโคลงหัวกล่�วง่�ยๆ 

“มนุษย์ก็สกปรกอย่�งงี้แหละ ทำ�เป็นไร้เดียงส�ไปได้” 

ปีศ�จส�วยิ่งกัดฟันกรอดต่อคำ�ว่� ‘ไร้เดียงส�’ ของมนุษย์เด็ก 

ผูห้ญงิ ก่อนจะเหน็ว่�เลนยะนำ�กระเป๋�เป้บนหลงัว�งบนพืน้ ก่อนหยบิยนัต์

ปึกหน่ึงขึน้ม�ด้วยท่�ท�งไม่เร่งร้อนจนแทบเหมอืนเอือ่ยเฉือ่ย ร�วกบัจงใจ

แสดงให้เห็นว่�ชินแอนเป็นแค่ลูกนกในกำ�มือตน ท่ีไม่จำ�เป็นต้องรีบทำ�

อะไรให้วุ่นว�ย แถมยังกระแอมเล็กน้อยเหมือนปรับนำ้�เสียงเพื่อพูดเรื่อง

สำ�คัญ ทว่�มันกล�ยเป็นก�รร่�ยอ�คมใส่แผ่นยันต์ทั้งหมดในมือแทน 

เมื่อจบพิธี หมอผีส�วก็เงยหน้�ม�พูดขึ้นใหม่ “เอ�ละ ทีนี้เร�จะ

ม�ดูว่�แกจะทนยันต์ได้สักกี่แผ่นแล้วกันนะ”

เจ้�เด็กนี่คิดจะทรม�นเธอเพื่อเอ�คว�มจริงงั้นเหรอ!

“จะ...เจ้�...” ชินแอนพูดอะไรไม่ออกต่อก�รกระทำ�ร้�ยก�จของ 

เด็กส�วตรงหน้� เพร�ะเห็นว่�ถึงอย่�งไรก็เป็นแค่มนุษย์จึงประม�ท แต่

ที่ไหนได้ ท�ย�ทโซเคนโยคนนี้กลับทำ�ตัวได้สมกับส�ยเลือดอสูรอย่�งไม่

ข�ดตกบกพร่องเลย...เจ้�เล่ห์ โหดเหี้ยม ไม่สนวิธีก�ร และไม่ลังเลที่จะ

ทำ�เรื่องสกปรก 

และชินแอนต้องหลับต�แน่น เมื่อเลนยะไม่รอให้อีกฝ่�ยแสดง

คว�มคิดว่�เห็นด้วยหรือไม่ แล้วป�ยันต์แผ่นหนึ่งตรงม�ห�เธอทันที... 

ฉัวะ!

ยันต์ที่พุ่งเข้�ใส่ร่�งระหงโดนตัดข�ดกล�งอ�ก�ศ เลนยะ ท�โร่  

โยชิฮ�ระ รวมไปถึงชินแอนต่�งนิ่งตะลึงไปพร้อมกัน โดยเฉพ�ะเลนยะ 

ที่คำ�ร�มตำ่�ในลำ�คออย่�งไม่สบอ�รมณ์เกือบจะทันที...เมื่อปร�กฏ

อ�คันตุกะผู้ม�ใหม่บนกิ่งไม้สูงนั่น 
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ผู้ที่เข้�ม�ช่วยชินแอนไว้ได้ทัน คือร่�งสูงใหญ่เจ้�ของนัยน์ต�สีฟ้�

ขุ่น เย็นช�ไร้อ�รมณ์ และใบหน้�นิ่งเฉยจนเกือบเป็นบึ้งตึงที่มีรอยแผล

บ�ดย�วอยู่บนเสี้ยวหน้�ด้�นหนึ่ง พร้อมผมสีแดงเพลิงท่ีรวบเป็นห�งม้�

ย�วถึงกล�งหลัง และอยู่ในชุดนักรบโบร�ณที่มีหัวกะโหลกคนติดอยู่บน

ไหล่สองข้�งน่�ขนลุก...และสิ่งที่น่�กลัวที่สุดบนตัวเข� คือด�บใหญ่เกือบ

เท่�ตัวคน ซึ่งมีใบด�บเป็นรอยหยักเหมือนฟันปล� ร�วกับคมเขี้ยวฉล�ม

ในมือหน�แกร่งนั่น

“โทชินโอ เจ้�?!” ชินแอนเรียกชื่อปีศ�จหนุ่มด้วยคว�มตกใจเมื่อ

เห็นเข�ปร�กฏตัวที่นี่

ทว่�โทชินโอเพียงปร�ยห�งต�เหี้ยมเย็นมองกลับม�ร�วกับบอก

เป็นนยัว่� ร�ยต่อไปทีเ่ข�จะสะส�งด้วยคอืเธอ ก่อนเลือ่นไปจบัจ้องนยัน์ต�

สีนำ้�เงินที่เบื้องล่�งต่อ

“มีเพื่อนม�ช่วยด้วยงั้นเหรอ” เลนยะมองศัตรูท่ีม�ใหม่อย่�งไม่ 

สบอ�รมณ์ ดวงต�หรี่แคบเอ�เรื่อง

แต่แทนที่จะตอบคำ�ถ�ม โทชินโอกลับชูด�บขึ้นและตวัดเพียงวูบ

เดียว คุดะสองตัวที่ตรึงแขนของชินแอนไว้ก็กล�ยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย 

ค่อยๆ สล�ยห�ยไปในอ�ก�ศ และปลดพันธน�ก�รให้ปีศ�จส�วได้ทันใด

ท�โร่ผว�วูบ ตัวแข็งทื่อกับปีศ�จตนใหม่ที่เข้�ม�ร่วมวงก�รต่อสู้นี้ 

ขณะโยชิฮ�ระลอยเข้�ม�ชิดตัวเลนยะม�กขึ้นร�วกับจะป้องกันให้ หรือ

อย่�งน้อยทีส่ดุคอยเป็นต�หลงัระวงัให้เธอ เพร�ะรู้ชดัแล้วว่�ศตัรเูจ้�ของ

นยัน์ต�สฟ้ี�ขุน่ตนนีอ้นัตร�ยกว่�ปีศ�จส�วหล�ยเท่�นกั นีจ่ะไม่ใช่แค่ก�ร

ตีฝีป�กหรือปั่นหัวด้วยแผนแมวหยอกหนูอีกต่อไปแล้ว

แต่แม้รอบข้�งจะเริ่มแสดงคว�มหวั่นไหว ทว่�เลนยะกลับหรี่ต� 

มองคุดะที่ถูกทำ�ล�ยทิ้งอย่�งง่�ยด�ย ก่อนพูดขึ้นว่�

“ฉันคงต้องทวงหนี้พวกแกเพิ่ม โทษฐ�นทำ�ของฉันพังแล้ว”
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โทชินโอยืนนิ่งจ้องเขม็งเข้าไปในตาสีนำ้าเงินที่จ้องตอบกลับ และ

ยิ่งมองลึกลงไปในนั้นม�กเท่�ไร ก็ยิ่งชวนให้คิดถึงช�ยคนหนึ่งที่เข�ไม่มี

วันลืม พร้อมภ�พในอดีตที่หวนเข้�ม�ในหัวอีกครั้ง 

เมื่อห้�ร้อยปีที่แล้ว กล�งฤดูหน�วที่หน�วจับขั้วหัวใจ  

ป่�กักปีศ�จที่เคยอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้�นและปกคลุม

ด้วยใบไม้หน�ทึบ บัดนี้กลับมีเพียงกิ่งก้�นส�ข�โล้นๆ แห้งกรอบ บนพื้น

ปกคลุมด้วยสีข�วโพลนของหิมะซึ่งร่วงหล่นช้�ๆ จ�กฟ�กฟ้�

และท่�มกล�งป่�ที่กำ�ลังเปลี่ยนแปลงไปต�มฤดูก�ล มนุษย์ท่ีไม่

ควรม�อยู่ที่นี่กลับก้�วเท้�ช้�ๆ ลุยหิมะกองหน�เข้�ม�ร�วกับไม่เห็นถึง

ปัญห�สำ�คัญ ว่�ตนอยู่กล�งสถ�นที่ของปีศ�จ

ช�ยหนุ่มในผ้�คลมุขนหมเีก่�ๆ ดแูก่เกนิวยัด้วยหนวดเคร�ทีร่กรงุรงั

บนใบหน้�หยุดพักสูดห�ยใจเอ�ไอเย็นเข้�ปอดเล็กน้อย และปล่อยให้

เส้นผมสีดำ�ที่ถูกมัดรวบสูงเป็นห�งม้�ไหวต�มลมหน�ว 

ทว่�ไม่น�นเข�กต้็องเงยหน้�เมือ่รู้สกึถงึใครบ�งคนทีย่นือยูไ่ม่ไกล

“อ�...” ช�ยหนุ่มปริศน�อุท�นแผ่วกับร่�งสูงใหญ่ในชุดนักรบ 
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น่�เกรงข�มที่ม�พร้อมเส้นผมสีเพลิงและนัยน์ต�สีฟ้�ขุ่น ดูหน�วเย็นจับ

ใจพอๆ กับอ�ก�ศรอบตัว

“เจ้�เป็นใคร” โทชินโอถ�มช�ยแปลกหน้�ด้วยเสียงเฉียบหนัก

ช�ยหนุ่มตอบรบัด้วยก�รขยบัยิม้อ่อนโยนผดิกบัท่�ท�งของอกีฝ่�ย 

ไม่มีทีท่�ของคว�มหว�ดกลัวปีศ�จที่ปร�กฏตัวต่อหน้� 

วบูแรกโทชนิโอคดิว่�เข�เป็นเพยีงมนษุย์โง่คนหนึง่ทีห่ลงเข้�ม�ใน

นี้ไม่ท�งใดก็ท�งหนึ่ง แต่เมื่อได้สบนัยน์ต�สีดำ�นั่นเข�ก็ต้องนิ่งงันไปครู่

กบัคว�มลกึและมดืสนทิของนยัน์ต�คูน่ัน้ ทัง้ทีจ่บัเจตน�ร้�ยจ�กช�ยคนนี้

ไม่ได้ ทว่�ดวงต�ของเข�กลับแฝงบ�งอย่�งที่น่�ขนลุก สยดสยอง และ

ชั่วร้�ยได้อย่�งน่�เหลือเชื่อ 

และน่ันเป็นครั้งแรกที่โทชินโอรู้สึกว่�มือข้�งหนึ่งสั่นน้อยๆ อย่�ง

ทีต่นกไ็ม่เข้�ใจ แต่ร่�งก�ยและสญัช�ตญ�ณในตวัร�วกบับอกว่�เข�กำ�ลงั

หว�ดหวั่นต่อนัยน์ต�คู่นั้น

โทชนิโอสลดัมอืไล่คว�มรู้สกึน่�สมเพชนัน่ออกไป และถ�มในสิง่ที่

เข�ไม่คิดว่�จะถ�มมนุษย์ได้

“เจ้�เป็นมนุษย์...หรือปีศ�จ” 

ผูถ้กูถ�มชะงกัไปนดิกบัสิง่ที่ได้ยนิ ก่อนหวัเร�ะแผ่วอย่�งฝืดเฝ่ือน

เล็กน้อย

“อ�...มองเป็นแบบนัน้อกีแล้วสนิะ เพร�ะต�คูน่ีแ้ท้ๆ” เข�ว่�พร้อม

ยกมือแตะเหนือดวงต�ข้�งหนึ่งร�วกับกำ�ลังสำ�นึกผิดพล�งพูดขึ้นใหม่ว่� 

“ต่อให้ทำ�ตัวปกติแค่ไหน แต่โซเคนโยก็ซ่อนสิ่งที่ ‘เป็น’ ไม่ได้จริงๆ สินะ” 

โทชินโอยิ่งหรี่นัยน์ต�เฉียบดุเมื่อได้ยินชื่อโซเคนโย

“โซเคนโยงัน้ร.ึ..เป็นนกัปร�บปีศ�จแต่กล้�ม�เหยยีบทีน่ีห่ม�ยคว�ม

ว่�ยังไง”

“ไม่มีนัยอะไรที่ต้องกังวลไปหรอก พวกท่�นต่�งก็ตัดข�ดจ�กโลก

มนษุย์ ซึง่กไ็ม่ได้ทำ�ให้ใครเดอืดร้อน และรกัษ�สญัญ�นัน้ม�ด้วยดตีลอด” 

เข�เว้นช่วงคำ�พูดไปเล็กน้อย “ข้�ม�ที่นี่เพร�ะมีธุระเร่งด่วนกับน�ยของ
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ท่�น” 

คำ�พดูและส�ยต�ของช�ยแปลกหน้�ทำ�ให้ปีศ�จหนุม่รูว่้�เข�ไม่ได้

โกหก ทัง้ท่�ท�งทีน่อบน้อม ไม่หยิง่ทะนงเหมอืนพวกล่�ปีศ�จทัว่ไปกท็ำ�ให้

เข�ไม่ได้เกลียดช�ยตรงหน้�เท่�ใดนัก แต่ก็ยังคงไม่ไว้ใจ โดยเฉพ�ะคน

เช่นนี้ยิ่งประม�ทไม่ได้

“ท่�นกินเท็นชิรู้หรือไม่” เสียงตำ่�ห้�วถ�มกลับเฉียบ

“รู้รึเปล่�ว่�ข้�จะม� คงไม่...แต่เมื่อเห็นหน้�ข้� เข�จะรู้ทันทีว่�ข้�

ม�ด้วยเรื่องอะไร”

โทชินโอขมวดคิ้วนิดหนึ่งกับคำ�ตอบที่ได้รับ และยังคงค�ดคั้น  

“เจ้�เป็นผูน้ำ�ของโซเคนโยรึไง ถงึจะม�ขอพบท่�นกนิเทน็ชไิด้ง่�ยๆ 

แบบนี้”

ช�ยหนุ่มเลิกคิ้วมองกลับ และอมยิ้มว่�เสียงกลั้วหัวเร�ะเบ�ๆ

“ไม่ใช่หรอก ท่�นพีข่องข้�...ท่�นหญงิอ�เคเดะ น�งต่�งห�กทีเ่ป็น

ผู้นำ�ตระกูล ข้�มันไม่เอ�ถ่�น แถมข�ดคุณสมบัติทุกข้อของผู้นำ� อีกทั้ง

ท่�นพี่ก็ไม่ค่อยชอบขี้หน้�ข้�เท่�ไรด้วย...แต่จะเรียกว่�ม�ในฐ�นะ ‘มิตร’ 

ที่รู้จักกันดีก็คงได้”

นยัน์ต�สฟ้ี�ขุน่ยิง่หร่ีแคบกบัคำ�ว่� ‘มติร’ ขณะคดิสะระตะคำ�นวณ

คว�มเป็นมติรและศตัรูของคนตรงหน้�ว่�อย่�งใดถกูต้องม�กกว่�กนั แต่

ยังไม่ได้ตัดสินใจ ท�ย�ทโซเคนโยปริศน�ก็เอ่ยขึ้นเนิบช้�

“อ�...พ�ยใุกล้ม�แล้ว แถบนีห้มิะไม่ตกหนกัเท่�นีม้�น�นหล�ยปี...

ท่�นกินเท็นชิของท่�นคงต้องรับมือกับมันให้ดีๆ แล้วละ” เข�สูดไอเย็น

เข้�ปอดอีกครั้ง และปล่อยควันข�วออกม�จ�กป�กและจมูกหลังพูดจบ 

“นัน่คือสิง่ทีเ่จ้�จะเอ�ไปบอกน�ยของข้�งัน้หรอื” โทชนิโอหยัง่เชงิ

เข�ไม่ตอบคำ�ถ�ม ทว่�กลบัถ�มขึน้ม�แทนเสยีเอง “ท่�นเชือ่เรือ่ง

ชะต�กรรมไหม” 

“ไม่” ปีศ�จหนุ่มตอบเย็นช�ชัดเจน

“ข้�ก็เหมือนกัน” เข�ว่�ทันทีด้วยรอยยิ้ม “เพร�ะสำ�หรับข้�นั้น  
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โชคชะต�กแ็ค่คำ�สวยหรทูี่ไว้เรยีกก�รว�งแผนทีเ่รียบเนยีนของใครบ�งคน

ต่�งห�ก...และข้�เองก็กำ�ลังติดอยู่ในกับดักนั่นเช่นกัน”  

คว�มเงยีบเหง�ทีห่�งเสยีงสร้�งคว�มสงสยัให้ปีศ�จหนุม่ ทว่�เมือ่

ได้สำ�รวจแน่แล้วว่�บนตวัของช�ยหนุม่ไม่พกของอนัตร�ยตดิตวั ไม่มกีลิน่

ของอ�คมหรอืสิง่ที่ไว้สร้�งอ�คมใดได้ เข�จึงเลอืกจะเสนอเงือ่นไขสดุท้�ย

ก่อนปล่อยอีกฝ่�ยไป 

“บอกชือ่เจ้�ม� แล้วข้�จะนำ�ไปแจ้งท่�นกนิเทน็ช ิห�กท่�นต้องก�ร

พบเจ้� ข้�ถึงจะให้ผ่�นไป”  

“โซเคนโย...โซเคนโย ย�สึฮิโระ” เข�ตอบและว่�ขึ้นใหม่ “และ 

ไม่ต้องแปลกใจห�กสักวันจะมีโซเคนโยอีกสักคนเดินเข้�ม�ในป่�นี้อย่�ง

หน้�ต�เฉยเหมือนข้� ในอน�คต”

คำาพูดนั้นของยาสึฮิโระทำาให้โทชินโอจ้องเขม็งเข้าไปในตาของ 

เลนยะย�มนี้

เป็นอย่�งที่ย�สึฮิโระบอก เข�เจอคนที่มีส�ยต�เหมือนบุรุษผู้นั้น

แล้ว...แต่ท่�ท�งกลับต่�งกันเหลือเกิน

“เจ้�ม�ทำ�อะไรที่นี่” โทชินโอถ�มเสียงเย็นเฉียบขณะจ้องเขม็งไป

ยังท�ย�ทโซเคนโยอีกคน

“อย่�ม�ทำ�เป็นใสซือ่ พวกแกเอ�อะไรไปจ�กบ้�นฉนัล่ะ” เลนยะว่�

แล้วพยักพเยิดหน้�ไปท�งชินแอน 

โทชินโอหันมองไปยังปีศ�จส�วทันใด

“อะไร” เสียงเหี้ยมเกรียมกดลึกดังใส่ชินแอนแทน  

ใบหน้�สวยจดัจ้�นหมนุหลบส�ยต�เพือ่นปีศ�จและไม่ตอบคำ�ถ�ม

ใด ขณะกำ�มือสองข้�งแน่นพร้อมเม้มริมฝีป�กสีแดงสดอย่�งทั้งเจ็บใจ 

อับอ�ย และกลัวก�รถูกกล่�วโทษจ�กเพื่อน

“โอ้โห! ดทู่�แกคงไม่รู้ละสว่ิ�เพือ่นแกแอบทำ�อะไรเวล�ว่�งๆ น่ะ” 

เลนยะแทรกเสียงสูง แสร้งประหล�ดใจเมื่อเห็นบรรย�ก�ศแสนกระอัก 
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กระอ่วนระหว่�งปีศ�จทัง้สอง ทำ�ให้ชนิแอนถลงึต�ใส่เธออย่�งเคยีดแค้น

ทันที 

“เจ�้ทำ�อะไร” โทชนิโอสำ�ทับเสียงเหี้ยมอีกครั้ง ก่อนใช้เพียงเสี้ยว

วิน�ทีทบทวนบ�งสิ่ง เบือนดวงต�สีฟ้�ขุ่นมองเลนยะที่อยู่ด้�นล่�งแล้ว

เข้�ใจทั้งหมดได้ด้วยตัวเอง “เจ้�เอ�ตัวท่�นกินเท็นชิม�โดยไม่บอกข้�”

ชินแอนตวัดดวงต�สีทองกลับไปประท้วงฉับพลัน 

“เจ้�ก็รู้ว่�พวกเร�ต้องก�รตัวท่�นกินเท็นชิ!”

“แต่เจ้�ไม่ได้ทำ�เพื่อเร� เจ้�ทำ�เพื่อตัวเอง และอ�รมณ์หึงหวงไร้

เหตุผลกับคว�มโง่เขล�ของเจ้�ก็ล�กศัตรูม�ถึงที่นี่” ปีศ�จหนุ่มคำ�ร�ม

อย่�งดุดันจนชินแอนตัวแข็งทื่อ และเป็นอีกครั้งที่ต้องก้มหน้�หนีดวงต�

คมบ�ดลึกสีฟ้�ขุ่น พร้อมกัดมุมป�กตนจนเจ็บ

“ถ้�เคลียร์กันเสร็จแล้วก็ส่งเจ้�ลูกหม�คืนม�ซะทีนะ” หมอผีส�ว

ใช้โอก�สที่เห็นชัดว่�สองปีศ�จกำ�ลังขัดคอกันเอ่ยเข้�จุดประสงค์

แต่ปีศ�จหนุ่มที่คล้�ยไม่เห็นด้วยต่อก�รกระทำ�ของชินแอนกลับ

ตวัดด�บใหญ่ชี้ลงม�ยังเด็กส�ว และพูดขึ้น 

“แม้ชนิแอนจะขโมยตวัท่�นกนิเทน็ชมิ�จ�กเจ้�จรงิ แต่พวกข้�เอง

ก็ต้องก�รน�ยเหนือหัวคืนอยู่ก่อนแล้ว วิธีนี้อ�จดูโง่เขล� แต่ถ้�เจ้�ไม ่

ล่�ถอยไป...ข้�ก็ต้องฆ่�เจ้�ทิ้งซะ”

หมอผีส�วหร่ีต�ลงต่อคำ�ตัดสินที่ได้ยิน ทว่�ไม่น�นเธอกลับขยับ

รอยยิ้มที่มุมป�กร�วกับไม่รู้สึกว่�นี่เป็นเรื่องเหนือคว�มค�ดหม�ย พร้อม

หยิบสร้อยประคำ�ขึ้นม�พล�งว่� 

“สุดท้�ยก็มีตัวละครโง่เบอร์สองโผล่ออกม�จนได้สินะ”  

โทชินโอที่เคยเงียบขรึมเหยียดยิ้มซึ่งห�ดูได้ย�กบนใบหน้�บึ้งตึง

บ้�ง แม้คำ�พดูและท่�ท�งของเลนยะจะไม่เหมอืนย�สฮึโิระ แต่บรรย�ก�ศ

รอบตัวเธอและคว�มรู้สึกที่ได้รับกลับเหมือนช�ยหนุ่มคนนั้นจนน่�ขนลุก

นี่สินะโซเคนโย

“เหมือนย�สึฮิโระกว่�ที่ค�ด” โทชินโอกล่�วขณะจ้องเข้�ไปใน
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นยัน์ต�สนีำ�้เงนิทีล่กึจนเหมอืนมบี�งอย่�งน่�กลวัซ่อนตวัอยู.่..แบบเดยีวกบั

ตอนที่เข�มองเข้�ไปในดวงต�ของย�สึฮิโระ 

และนั่นทำ�ให้ปีศ�จหนุ่มรู้ทันทีว่�คงปล่อยให้เด็กส�วโซเคนโย 

ตรงหน้�เตบิโตและแขง็แกร่งม�กกว่�นี้ไม่ได้อกีแล้ว เพร�ะอนัตร�ยจ�ก

ส�ยเลือดอสูรของเธอคงรออ้�แขนรับพวกเข�อยู่เหมือนกัน

“เลิกเอ�ฉันไปเปรียบเทียบกับเจ้�นั่นซะที ได้ยินม�จนเบื่อแล้ว” 

เลนยะโต้และประกบฝ่�มอืโดยมสีร้อยประคำ�ตรงกล�ง ขณะตะโกนเรยีก 

“เข้�ทรงโยชิฮ�ระ”

“ไม่สู้ด้วยฝีมือตัวเองงั้นรึ” โทชินโอมองก�รกระทำ�ของเลนยะ

พร้อมหรี่ต�ลงอย่�งจับพิรุธ

“ช่วยไม่ได้ ดทู่�แกอย�กจะสูด้้วยด�บ และด�บกบัฉนัไม่ค่อยถกูกนั

สักเท่�ไร” จบคำ�เด็กส�วก็เริ่มบทสวดพลัน “ขอพลังธรรมช�ติและเทพ

ทัง้แปดล้�นเปิดประตแูห่งปรภพ เชือ่มส�มโลกเป็นหนึง่...ประทบัร่�ง!”

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มค่อยๆ สถิตลงในร่�งของเลนยะ ก่อนด�บที่

เคยเป็นวตัถวุญิญ�ณทีอ่ยูก่ล�งหลงัเข�จะกลบักล�ยเป็นวตัถทุีจ่บัต้องได้

อยูบ่นหลงัของหมอผสี�ว และเมือ่ลมืต�ขึน้อกีครัง้ ดวงต�ทีเ่คยเป็นสนีำ�้เงนิ 

ของท�ย�ทโซเคนโยก็แปรเปลี่ยนเป็นดวงต�สีอำ�พันประดุจเหยี่ยวแทน

“ท่�นท�โร่ช่วยหลบไปที่อื่นก่อนนะขอรับ” โยชิฮ�ระในร่�งของ 

เลนยะหนัไปบอกผน้ีอย ก่อนจะหนัม�เผชญิหน้�กบัสองปีศ�จและชกัด�บ

คู่ใจออกจ�กกล�งหลัง ตั้งท่�เตรียมต่อสู้ นัยน์ต�สีอำ�พันส่องประก�ย

เฉียบคมพอๆ กับด�บในมือ

‘ปล่อยให้มนัโจมตเีข้ามา...หรอืทำาอะไรกไ็ด้ให้มนัโจมตเีราก่อน’  

เสียงของเลนยะดังในโสตประส�ทของโยชิฮ�ระ เวล�นี้แม้เธอจะ

ถูกเข�สิงอยู่ แต่สติก็ยังคงครบถ้วน ร�วกับกำ�ลังนั่งบนเก้�อี้บัญช�ก�ร

แล้วมองผ่�นหน้�ต่�งในห้องควบคุม  

ซึง่โยชฮิ�ระกย็นืนิง่ต�มคำ�สัง่ ทำ�ให้โทชนิโอต้องขมวดคิว้ไม่เข้�ใจ

และเลือกจะฟ�ดด�บในมือลงพื้นดินนำ�ออกไปก่อน   
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ตูม! 

เกิดก�รระเบิดจ�กปล�ยด�บใหญ่ส่งตรงลงม�จ�กกิ่งไม้สูงสู ่

ด้�นล่�ง แยกพื้นให้แตกออกจนเศษดินกระจัดกระจ�ยไปทั่ว และพุ่งเป็น

รอยย�วเข้�ห�โยชิฮ�ระในร่�งเลนยะอย่�งรวดเร็ว

‘โดดถอยหลังหนีอย่างเดียว อย่าหลบไปด้านข้างเด็ดขาด!’

คำ�สัง่ในหวัทำ�ให้โยชฮิ�ระต้องกระโดดถอยหลงัทนัใดเพือ่หลบแรง

ระเบิดที่ทอดย�วเป็นท�งตรงม�ห� แต่มันก็ย�กจนต้องกัดฟันกรอด ใน

เมือ่เพือ่จะหนกี�รฟ�ดฟันนี้ให้พ้นได้คอืต้องกระโดดถอยให้เรว็ทีส่ดุ และ

นั่นไม่ใช่วิธีก�รที่ฉล�ดเลยเมื่อเห็นวิถีโจมตีตรงๆ ชัดๆ แบบนี้

“ท่�นเลนยะมีแผนอะไรหรือขอรับ” โยชิฮ�ระถ�มหมอผีส�วหลัง

หยุดเท้�เมื่อแรงระเบิดจบลง ทิ้งเพียงฝุ่นควันฟุ้งไปทั่ว

‘ยังมีกระเป๋าฉันบนหลังใช่ไหม’

“ขอรับ”

‘งั้นก็ใช้มันก่อนควันจากระเบิดพวกนี้จะจางจนหมด...ฉันสร้าง

โอกาสให้แกไว้แล้วนะ รีบทำาให้เร็วเลย’

ฟู่!

คว�มร้อนและควันม�กม�ยที่ลอยออกม�จ�กรอยแยกของพ้ืนดิน

เริม่จ�งลงเรือ่ยๆ กระทัง่ส�ม�รถเหน็โยชฮิ�ระในร่�งของเลนยะทีห่ยดุยนื

อยู่ห่�งจ�กจุดเดิมหล�ยสิบเมตรได้อีกครั้ง  

แต่แทนที่จะโจมตีต่อ โทชินโอกลับมองก�รกระทำ�ของอีกฝ่�ย

อย่�งไม่ค่อยเข้�ใจนัก 

ชักสงสัยว่�คนตรงหน้�มีฝีมือหรือไม่กันแน่ เพร�ะแม้แต่วิธีหลบ

ก�รโจมตีของเข�ยังทำ�ได้แค่กระโดดถอยหลังทื่อๆ แทนที่จะกระโจนหนี

ออกไปด้�นข้�งให้พ้นรัศมีด�บง่�ยๆ ทั้งที่เข�ก็ฟันออกไปอย่�งตรงไป 

ตรงม�แท้ๆ 

อย่�งนี้มันตั้งใจให้เข�เข้�ไปห�ชัดๆ ไม่ใช่รึไง

แต่ยังไม่สิ้นคว�มคิดดี แผ่นยันต์จ�กศัตรูก็ถูกป�ใส่หน้�ฉับพลัน 
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ซึ่งเข�ก็เบี่ยงตัวหลบได้ทันก่อนจะได้ยินเสียงระเบิดสะท้อนขึ้นด้�นหลัง 

เมื่อแผ่นยันต์แปะถูกต้นไม้ที่อยู่ถัดไปไม่ไกล

“ทำ�อะไรอยู่โทชินโอ เข้�ไปจัดก�รมันสิ” ชินแอนสั่งเพ่ือนปีศ�จ

ทันทีเมื่อเห็นชัดว่�ศัตรูตอบโต้กลับม� 

ทว่�ร่�งสูงใหญ่ข้�งตัวกลับยังยืนนิ่ง ไม่ไว้ใจศัตรูที่ยังไม่ยอมขยับ

แม้ตั้งท่�เตรียมรุก มันดูร�วกับโยชิฮ�ระจะล่อให้เข�เข้�ไป แต่ในขณะ

เดียวกันก็ไม่น่�จะมีอะไร อ�จเพียงต้องก�รตั้งรับม�กกว่�เพ่ือคว�ม 

ไม่ประม�ทกับปีศ�จอย่�งเข� และเข�คิดไม่ออกว่�จะมีกับดักอะไรรอ 

อยู่ตรงนั้น 

และเป็นอีกครั้งที่ปีศ�จหนุ่มเบี่ยงตัวหลบรวดเร็วเมื่อแผ่นยันต์ถูก

ป�ม�อีก จนต้องกระโดดออกจ�กกิ่งไม้สูงอย่�งเสียไม่ได้ แต่ช่วงจังหวะ

ที่ยังลอยคว้�งกล�งอ�ก�ศไร้หลักยึด เสียงแหวกอ�ก�ศก็ดังขึ้นข้�งหู  

ก่อนร่�งทั้งร่�งของเข�จะถูกเหวี่ยงออกไปด้วยคมอ�วุธของศัตรูที่ม�ถึง

ตัวตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้...และมันคงฟันเข้�หน้�อกจนข�ดสะพ�ยแล่งไปแล้ว 

ห�กเข�ไม่ยกด�บในมือขึ้นม�กันได้ก่อน

“โทชินโอ!”

ได้ยินเสียงของชินแอนร้องขึ้นอย่�งตระหนกอยู่ไม่ไกล แต่ปีศ�จ

หนุม่กต็วดัก�ยยนัเท้�กบัพืน้ดนิได้ทนัก่อนต้องลงไปนอนไถลคลกุฝุน่ และ

ต้องชักหัวคิ้วชนกันนิดเมื่อพบว่�รอยไถบนดินจ�กจุดท่ีตกลงม�กับจุดท่ี

ตนนั่งคุกเข่�อยู่ตอนนี้ ห่�งจ�กกันเกือบสองเมตร

น่ีเข�ถกูแรงฟันของวญิญ�ณซ�มไูรนัน่เหวีย่งม�ขน�ดนีเ้ชยีวหรอื...

นึกว่�อยู่ในร่�งของเดก็ผูห้ญิงจะมกีำ�ลงัไม่พอ แต่นำ�้หนกัทีฟ่�ดฟัน

เข้�ม�กลับรุนแรงจนน่�ประหล�ดใจ แสดงชัดว่�วิญญ�ณที่สิงคุ้นเคย 

กับเจ้�ของร่�งเป็นอย่�งดี และเจ้�ของร่�งเองก็มีศักยภ�พท�งก�ยท่ี

แข็งแกร่งพอจะทำ�ให้วิญญ�ณซ�มูไรนั่นแสดงฝีมือได้อย่�งเต็มที่

เรือ่งเพศเหมอืนจะไม่ใช่อุปสรรคของพวกโซเคนโยจริงๆ มนิ่�เล่� 

ตัง้แต่เก่�ก่อน เวล�ทีพ่วกเข�เลอืกผูน้ำ�จงึไม่มกี�รกำ�หนดเพศใดเพศหนึง่ 
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จะหญิงหรือช�ยก็ได้ เพียงมีคุณสมบัติของผู้นำ�ครบถ้วนก็เพียงพอแล้ว 

ร�วกับจะประก�ศว่�แค่ขึ้นชื่อเป็นโซเคนโยก็แข็งแกร่งม�กพออยู่แล้ว 

อย่�งไรอย่�งนั้น  

ก็ดี สู้กันให้มันสมนำ้�สมเนื้ออย่�งนี้แหละ ถึงค่อยคุ้มค่�ในก�ร

ลงมือหน่อย!

แต่เมื่อเข�ลุกขึ้นตั้งท่�สู้ใหม่ โยชิฮ�ระกลับกระโดดถอยกลับไป

ตั้งรับที่เดิมทันใด

อะไรอีกล่ะ...โทชินโอตั้งคำ�ถ�มในใจกับปฏิกิริย�เอ�แน่เอ�นอน 

ไม่ได้ของอีกฝ่�ย เดี๋ยวรุกเดี๋ยวถอย จะเล่นสงคร�มประส�ทกับเข�รึไง 

“จัดก�รมันสิ”

นัยน์ต�สีฟ้�ขุ่นปร�ยไปมองชินแอนที่ลงม�สั่งอยู่ข้�งตัว แต่เข�ก็

ยังคงนิ่งร�วกับไม่ได้ยินเสียง จนกล�ยเป็นเจ้�หล่อนเสียเองที่หงุดหงิด

และว่�อย่�งหัวเสีย

“ถ้�เจ้�ไม่บุก ข้�จะบุกเอง” พูดจบเธอก็กระโจนขึ้นสูงลอยกล�ง

อ�ก�ศโดยมสี�ยลมห่อหุม้ และพุง่ตวัเข้�ห�โยชฮิ�ระพร้อมสะบดัมอื คว้�

ขนนกสีดำ�ม�กม�ยม�อยู่ในมือสองข้�ง ก่อนเป่�มันออกไปในทีเดียว

ขนนกนบัสบิเส้นกล�ยเป็นกลุม่ด�บทีพุ่ง่ตรงเข้�ห�ร่�งของเดก็ส�ว 

เคร้ง!

โยชิฮ�ระยกด�บม�กันอ�วุธของศัตรูอย่�งคล่องแคล่ว ในขณะที่

ก้�วถอยหลังออกไปเรื่อยๆ ทำ�ให้ชินแอนยิ่งรุกหนักขึ้นอีก  

เธอปล่อยด�บขนนกตดิต่อกนัอย่�งรวดเรว็ไม่มช่ีองว่�งให้อกีฝ่�ย

ได้ตัง้หลกั ขณะรอสบโอก�สให้ตวัเธออยู่ใกล้พอจะสงัห�รเข�ได้ในทเีดยีว 

และปีศ�จส�วยิ่งรู้สึกลำ�พองเมื่อเห็นว่�ฝ่�ยตรงข้�มมีเหง่ือไหล

ต�มขมับ สีหน้�เริ่มมีรอยคว�มล้�นิดๆ เพร�ะต้องยกด�บขึ้นม�กันพลัง

ปีศ�จของเธออย่�งต่อเนื่อง ขณะที่เท้�สองข้�งก้�วถอยไม่มีหยุด ซำ้�ยัง

ไม่มีแม้แต่โอก�สตอบโต้กลับ 

ชินแอนตวัดมือเอ�ขนนกสีดำ�อีกกำ�หนึ่งออกม� นี่คือชุดสุดท้�ย
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แล้ว ก่อนเธอจะย่นระยะม�ถงึจุดทีต้่องก�รได้ เพยีงปล่อยขนนกชดุนีอ้อก

ไป เด็กส�วท�ย�ทโซเคนโยและวิญญ�ณซ�มูไรก็จะถูกโจมตีจนหมด

โอก�สหนโีดยสิน้เชงิ และกว่�จะรูต้วัว่�จนมมุ เธอกค็งกระช�กหวัใจออก

จ�กอกเด็กนั่น...  

“แค่นี้คงพอแล้ว” 

ถ้อยประโยคหนึ่งที่ลอยเข้�หูดึงชินแอนให้ออกจ�กแผนก�รในหัว 

ก่อนเธอจะหันไปเจอดวงต�เฉียบคมสีอำ�พันที่มองตรงม� พร้อมคำ�พูด

จ�กวิญญ�ณที่สิงในร่�งของเด็กส�ว 

“ข้�ก็อย�กจะสู้ด้วยฝีมือของตนเอง แต่นี่ไม่ใช่เวล�ท่ีข้�จะมัวม�

เล่นอีกแล้ว” และเสียงตำ่�ห้�วก็กล�ยเป็นเสียงแบบเด็กส�วของเจ้�ของ

ร่�งอีกครั้ง “หล่อนนี่โง่ซำ้�ซ�กดีจังนะ...ทำ�ล�ย!” 

ตูม!  ตูม!  ตูม!  ตูม!  ตูม!

สิน้เสยีงตะโกน แรงระเบดิรอบตวัปีศ�จส�วทีย่งัลอยกล�งอ�ก�ศ

กก็ระหนำ�่ขึน้พร้อมกนั เสีย้ววนิ�ทต่ีอม�ร่�งระหงในชดุกโิมโนสแีดงสดก็

เหน็ว่�ทีโ่คนต้นไม้ซึง่ร�ยล้อมตวัเธอย�มนี ้มยีนัต์แปะไว้ตัง้แต่เมือ่ไรไม่รู ้

และยังไม่ทันเข้�ใจสถ�นก�รณ์ทุกอย่�งได้ดีนัก ชินแอนก็รู้สึกถึง

ลำ�ต้นหน�หนกัทีก่ระแทกเข้�กล�งหลงั ก่อนจะมอีกีม�กม�ยทีล้่มทบัต�ม

ลงม�อย่�งรวดเร็ว เมื่อต้นไม้ที่ถูกแปะยันต์ระเบิดไว้ต่�งก็โค่นลงม�ใส่

เธอพร้อมกัน 

เพียงไม่ถึงน�ที ร่�งระหงก็ห�ยไปใต้ลำ�ต้นไม้หน�ม�กม�ยและ 

ฝุน่ควนัทีต่ลบขึน้สงูเป็นบริเวณกว้�ง ปล่อยให้โทชนิโอยนืนิง่ เบกิต�น้อยๆ 

มองเพือ่นปีศ�จของตนถกูทบัอยูก่ล�งกองซ�กต้นไม้ทีโ่ดนยนัต์ระเบดิของ

เลนยะ  

แต่ยังไม่ได้ก้�วเข้�ไป ปีศ�จหนุ่มก็เห็นบ�งสิ่งเคลื่อนไหวรวดเร็ว

ตรงม�ที่เข� 

ฉับ!

ด�บใหญ่ฟันยันต์สองแผ่นข�ดก่อนถึงตัว เข�ตวัดนัยน์ต�สีฟ้�ขุ่น
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มองเข้�ไปในหมอกฝุ่นที่ยังลอยฟุ้งพล�งเอ่ยเนิบช้�ไร้รอยอ�รมณ์

“เก่งเรื่องเล่นทีเผลอเหมือนเดิม” 

“ก็ฉันเป็นคนเสมอต้นเสมอปล�ย” เสียงของเด็กส�วตอบผ่�น

ละอองฝุ่นหน�ทึบม�เกือบทันที 

ฝุน่จ�กดนิเร่ิมจ�งห�ยไปช้�ๆ และไม่น�นกป็ร�กฏร่�งของเลนยะ

ที่นั่งกอดอก ไขว่ห้�งบนกองต้นไม้สูง โดยข้�งตัวมีวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม

พร้อมวญิญ�ณเดก็ช�ยประกบซ้�ยขว� และเมือ่เข�เบนส�ยต�ลงไปกพ็บ

ร่�งของปีศ�จส�วทีน่อนแน่นิง่ โดยร่�งก�ยเกอืบทัง้ตวัเว้นส่วนหวัไหล่ขึน้ไป

ถูกกองไม้ทับแนบสนิท 

“ดูท่�แกจะไม่ค่อยห่วงเพื่อนเท่�ไร”

โทชนิโอกลบัไปเงยมองเลนยะกบัคำ�ทกัของเธอแล้วว่�อย่�งเฉยช� 

“คนโง่ก็สมควรต�ยด้วยคว�มโง่ของตัวเอง”

เลนยะฟังและเหยยีดยิม้อย่�งถกูใจ ก่อนตบมอืเป�ะแปะสองส�มที

แสดงคว�มชื่นชม ดวงต�สีนำ้�เงินว่�งเปล่�จนน่�ขนลุก 

“ฉนัชกัถกูใจแกแล้วส ิสมแล้วทีแ่กไม่โดนแผนโง่ๆ อย่�งนีห้ลอก...

และสมแล้วที่แกใช้เพื่อนเป็นหนูทดลองก่อน”  

โทชินโอปร�ยต�ตำ่�ไปยังร่�งของเพื่อนปีศ�จด้วยแววต�นิ่งเฉย 

อกีครัง้ ขณะเลกิคิว้ขึน้นดิเมือ่เจ้�หล่อนไอสำ�ลกัเลอืดออกม� พร้อมเสยีง

คร�งแผ่วด้วยคว�มเจ็บปวด ก่อนเอ่ยขึ้นใหม่ร�บเรียบ 

“ทุกอย่�งมีไว้ใช้ประโยชน์” 

“ฉันชอบตัวนี้ เอ�กลับบ้�นได้ไหม” เลนยะหันไปขอกับวิญญ�ณ

ซ�มูไรข้�งตัวทันทีหลังได้ยินคำ�พูดนั้น ซึ่งก็ได้คำ�ตอบรวดเร็วทันใจจ�ก

วิญญ�ณประจำ�ตระกูลเช่นกันว่� 

“ไม่ได้เด็ดข�ดขอรับ”

เธอทำ�เสียงจิ๊จ๊ะอย่�งขัดใจในลำ�คอ ก่อนจะยอมกลับเข้�เรื่องต่อ

และหันไปพูดกับปีศ�จตรงหน้� 

“ยังไงก็เถอะ แกก็ควรล�กแม่นี่ออกม�ก่อน เพร�ะหล่อนดันเป็น
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คนเดียวที่รู้ว่�เจ้�น�ยของแกอยู่ที่ไหน”  

โทชนิโอหรีต่�มองเดก็ส�วเมือ่ดเูหมอืนว่�เธอจะยงัไม่เข้�ใจส�เหตุ

ที่พวกเข�ต้องสู้กัน 

“ข้�บอกแล้วว่�พวกข้�ไม่มีท�งส่งตัวท่�นกินเท็นชิให้เจ้�”

“สงสยัแกคงคดิว่�ทีฉ่นัสูด้้วยเพร�ะอย�กชงิตวัเจ้�ลกูหม�นัน่กลบั

ไปให้ได้ละสิ” เลนยะสวนฉับไว “น่�เสียด�ยที่ฉันอย�กจะบอกแกว่� ฉัน

ถือไพ่เหนือกว่�แกตั้งแต่ย่�งเท้�ม�เหยียบที่นี่แล้ว แต่ที่ฉันยอมเล่นด้วย

เพร�ะเห็นว่�แกอย�กจะสู้ซะเต็มประด� อีกทั้งยัยปีศ�จนี่ก็คงจะพูดกัน

ไม่รู้เรื่อง”

“เจ้�หม�ยคว�มว่�ยังไง”

“ก็หม�ยคว�มว่�ถ้�ฉันต�ย เจ้�น�ยแกก็เดือดร้อน อย�กให้แปล 

กว้�งกว่�นี้ไหม” เด็กส�วเลิกคิ้วขึ้นเพื่อสำ�ทับ

ปีศ�จหนุ่มยืนนิ่งเงียบห�คำ�ตอบ แต่เลนยะก็โยนตัวกลับม�ที่เดิม

และว่�ขึ้นใหม่แทน 

“ที่ปลอกคอเจ้�ลูกหม�น่ะเป็นอ�คมผนึกด้�ยแดง จำ�เป็นต้องมี

คัมภีร์เฉพ�ะของมันถึงจะแก้ได้” เธอเว้นคำ�ไปนิดให้อีกฝ่�ยคิดต�ม ก่อน

เหยียดยิ้มหยัน “แต่ที่เด็ดสุดมันไม่ได้อยู่ตรงนั้น มันอยู่ที่ว่� คนร่�ยอ�คม

เท่�นั้นถึงจะแก้ได้ ซึ่งก็หม�ยถึง...ฉันคือคนคนนั้น” 

หัวคิ้วเข้มสีแดงเพลิงเช่นเดียวกับผมถูกชักม�ชนกันนิดเมื่อได้ยิน 

ขณะเด็กส�วเอ่ยสรุป

“ดังนั้นตอนนี้แกมีท�งเลือกแค่สองท�ง หนึ่ง ปล่อยให้เจ้�น�ยแก

อยู่ในสภ�พแบบนี้ตลอดไปและฆ่�ฉันทิ้งซะ หรือสอง ยอมให้เจ้�น�ยแก

กลับไปกับฉันดีๆ และเมื่อไรที่ฉันห�คัมภีร์เฮงซวยนั่นเจอ เจ้�น�ยยอด

ทนูหวัของแกจะได้กลบัไปอยูส่ภ�พเดมิ เป็นร�ช�พร้อมมงกฎุทองคำ�และ

ผ้�คลุมแดงแบบครบเครื่อง”  

โทชินโอนิ่งไปกับข้อเสนอ ขณะประเมินผลได้ผลเสียอย่�งใจเย็น 

ก่อนตดัสนิใจลดด�บลงและเดนิไปช่วยดงึตวัชนิแอนที่ไอไม่หยดุจนเหมอืน
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จะข�ดใจออกจ�กกองภเูข�ต้นไม้ โดยมเีลนยะนัง่มองก�รกระทำ�ของเข�

ทั้งหมดอย่�งเฉยช� 

“อือ เป็นก�รตัดสินใจที่ฉล�ด ไม่เสียแรงที่ฉันถูกใจเลย” เธอว่�

ชินแอนที่ถูกหิ้วปีกออกม�ส่งส�ยต�อ�ฆ�ตใส่เลนยะ และพูดขึ้น

ด้วยนำ้�เสียงสั่นๆ หอบหนักจนแทบไม่เป็นประโยค 

“ข้�จะ...ไม่มี...วัน...บอกที่ซ่อน...ท่�นกินเท็นชิ...อ้ัก แคกๆ!” เธอ

สำ�ลกัเลอืดในคออกีและไอจนร่�งก�ยสัน่เท� ใบหน้�ง�มเหยเกด้วยคว�ม

เจ็บปวดชัดเจน

แต่เลนยะก็เพียงถอนใจเฮือกหนึ่ง และส่�ยหัวเชื่องช้� มองปีศ�จ

ส�วอย่�งสมเพช  

“รู้ไหม ฉันทอดไข่บนหน้�หล่อนได้เลยตอนนี้” เธอเปรยก่อนจะ

ก้มม�จ้องเขมง็ทีน่ยัน์ต�สทีองอ่อนแสง พร้อมเน้นยำ�้ว่� “ถ้�เธอไม่เริม่ใช้

รูบนหน้�ให้มันมีประโยชน์กว่�นี้ ฉันจะช่วยปิดมันให้ ต่อให้เธอจะไม่ยอม

ค�ยสิ่งที่ฉันอย�กได้ยินออกม� เพร�ะถึงยังไงเพื่อนเธอก็คงช่วยฉันห� 

ไอ้ลกูหม�จนเจออยูด่ ีและเข�คงห�ท�งใช้เธอให้เกดิประโยชน์ได้อกีรอบ

แน่ๆ ถ้�เธอยังทำ�ตัวให้มีประโยชน์ไม่ได้...ดังนั้นช่วยเหลือคว�มฉล�ด 

สักนิดเพื่อรับรู้สถ�นะตัวเองตอนนี้ซะทีเถอะ” 

“แน่ใจนะว่าที่นี่” 

“ใช่” 

คำ�ตอบรับห้วนๆ จ�กชนิแอนทำ�ให้เลนยะต้องเงยมองป�กถำ�้ใหญ่

ตรงหน้�ที่ไม่ค่อยน่�ไว้ใจนัก โดยเฉพ�ะเมื่ออยู่ในเวล�กล�งคืนเช่นนี้ 

เพร�ะพอมองเข้�ไปในถำ�้แล้วมนัเหมอืนเป็นหลมุดำ�อย่�งไรอย่�งนัน้ และ

บอกได้เลยว่�นี่เป็นจุดใหม่ในป่�กักปีศ�จที่เธอเพิ่งเคยม� 

ซึง่ก่อนเลนยะจะหยบิกระบอกไฟฉ�ยออกม�เพือ่เข้�ไปในนัน้ เธอ

กม็องข้�มไหล่ไปยงัร่�งระหงทีโ่รยแรงจนต้องเก�ะคอเพือ่นปีศ�จช่วยพยงุ

ก�ยไว้ พล�งขู่อย่�งไม่จริงจังนัก
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“ถ้�ยัยนั่นโกหกจะฆ่�กันทิ้งเลยก็ได้นะ เพร�ะดูเหมือนพวกแกจะ

ไม่ค่อยรังเกียจในก�รกำ�จัดอีกฝ่�ยสักเท่�ไร”

“ฮ ึถงึจะเกลยีดกนั...แค่ไหน...พวกข้�กฆ่็�กนัไม่ได้...ไม่อย่�งนัน้ข้�

กับโทชินโอ...คงฆ่�กันไปน�นแล้ว”

เลนยะต้องเลิกคิ้วกับคำ�พูดกระท่อนกระแท่นของชินแอนอย่�ง 

เสียไม่ได้ ขณะโทชินโอเอ่ยขึ้นบ้�ง

“เร�ถกูสร้�งขึน้พร้อมกนั จงึเหมอืนมสี�ยใยของสญัญ�ผกูกนัอยู่ 

ทำ�ให้ฆ่�กันเองด้วยมือของตัวเองไม่ได้”

“ปีศ�จมีส�ยใยผกูสญัญ�กนัด้วยเหรอ และไอ้ถกูสร้�งขึน้พร้อมกนั

นีม่นัอะไร...พวกแกเป็นปีศ�จแบบไหนกนัแน่” หมอผสี�วทีก่ะเข้�ไปในถำ�้

เพือ่ห�กนิเทน็ชเิป็นฝ่�ยหมนุก�ยม�สนใจเรือ่งของสองปีศ�จเสยีแทน เมือ่

มีข้อสะกิดใจม�กม�ย...คว�มจริงเธอก็สงสัยม�ตั้งแต่ต้นแล้วว่� ท้ังสอง

ตนนี้เป็นปีศ�จส�ยพันธุ์ไหน ไม่คุ้นว่�เคยอ่�นเจอหรือผ่�นหูผ่�นต�ม� 

จ�กที่ไหนเลย ห�กได้รู้เธอคงสบ�ยใจขึ้นนิดในก�รห�ท�งรับมือพวกเข�

ครั้งหน้�

“ว่�ต�มหลักแล้ว จะว่�พวกเร�เป็นปีศ�จก็ไม่เชิง” โทชินโอตอบ

สีหน้�นิ่ง 

ชินแอนพูดต่อประโยคเข�ทันใด แม้แทบไม่มีแรง 

“ถ้�จะให้ถูกที่สุด...พวกเร�เป็นภูต...ฝั่งซ้�ย...และขว�”

“ภูตซ้�ยและขว�?!...แบบที่เฝ้�ประตูศ�ลเจ้�ฝั่งซ้�ยและขว�นั่น

หรอืขอรบั” โยชฮิ�ระโพล่งถ�มออกไปด้วยคว�มรู้สกึแปลกประหล�ดปน

ตกใจ เมื่อมันช่�งเหนือค�ดคิดเกินไป

“ใช่” เสียงทุ้มตำ่�ห้�วตอบชัด

“อะไรนะ” เลนยะอุท�นขัด แล้วพูดกลั้วหัวเร�ะเหมือนกำ�ลังฟัง

เรือ่งตลก “จะเป็นไปได้ไง ถ้�พวกแกเป็นภตูฝ่ังซ้�ยและขว�จรงิ ไอ้ลกูหม�

มันจะไม่เป็น...”

“เทพเจ้�”
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คำ�ตอบที่ชัดเจนจ�กโทชินโอทำ�ให้เด็กส�วที่กำ�ลังหัวเร�ะชะงักไป

ครู่หนึ่ง ก่อนเธอจะค่อยๆ หุบรอยยิ้มลงม�และเงียบงันไป ซึ่งคว�มเงียบ

นั้นกล�ยเป็นโอก�สให้ชินแอนได้หยันขึ้นทันใด

“อ�...ท่�นกนิเทน็ชไิม่บอกเจ้�งัน้สนิะ...ฮ ึช่�งน่�สมเพชแล้วยงักล้�

พดู...ว่�ท่�นเป็นของเจ้�...อย่�งหน้�ด้�นๆ อกี” และเธอยิง่เหยยีดมมุป�ก 

ม�กขึ้นย�มตอกยำ้�ว่� “ถูกต้อง เจ้�น�ยของเร�...ไม่ใช่ปีศ�จ...แต่เป็น

เทพเจ้�...นังเด็กอสูร”

“เจ้�นั่นบอกว่�ตัวเองถูกสร้�งด้วยเทพแห่งป่�เข�” เลนยะไม่ได้

แสดงท่�ท�งว่�สนใจคำ�พูดของชินแอน และหันไปแย้งกับโทชินโอแทน

“แล้วคิดว่�สิ่งที่กำ�เนิดจ�กเทพเจ้�จะเป็นอะไรไปได้ล่ะ...นอกจ�ก

เทพเจ้�” ปีศ�จหนุ่มก็เน้นชัดอย่�งเย็นเยียบ

“เทพเจ้�...เลยเหรอ...” ท�โร่พึมพำ�อยู่ข้�งตัวเด็กส�ว เมื่อปีศ�จ

ทั้งสองยำ้�สถ�นะของกินเท็นชิม�กขน�ดนี้ ขณะรู้สึกหวิวๆ ย�มเพ่ิงรู้ว่�

คนที่อ�ศัยกับพวกเข�ม�ร่วมสองเดือนกว่�ๆ เป็นสิ่งยิ่งใหญ่ขน�ดไหน 

อยู่ๆ ก็เหมือนมีช่องว่�งที่กว้�งม�กขึ้นม�กั้นกล�งระหว่�งพวกเข�กับ 

กินเท็นชิอย่�งไรอย่�งนั้น

“ก่อนหน้�ทีป่่�นีจ้ะมปีีศ�จอ�ศยั...ท�งเข้�ของป่�เคยมปีระตโูทรอิิ

ตั้งอยู่...ช�วบ้�นแถบนี้ต่�งก็บูช�ท่�นกินเท็นชิ...ขอพรให้เดินท�งไกลได้

ปลอดภัย หรือเดินท�งในป่�ได้ปลอดภัย...เป็นเทพแห่งนักเดินท�งและ

ก�รกำ�เนิดสรรพสิ่ง โดยเฉพ�ะต้นไม้...กระทั่งวันที่ท่�นกินเท็นชิตัดสินใจ

ให้ปีศ�จเข้�ม�อ�ศัยอยู่ที่นี่...ในป่�ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้” ชินแอนเร่ิมเล่�ด้วย

ถ้อยคำ�ที่ยังติดขัด แต่ดูเหมือนเธอไม่รอช้�ที่จะทำ�ให้เลนยะรู้สึกแย่ต่อ

สถ�นะจริงของน�ยตน

“หลงัมนษุย์เริม่มศี�สตร์อ�คมและอ�วธุม�กม�ยในก�รไล่ล่�ปีศ�จ 

ปีศ�จกเ็ริม่ถกูกำ�จัดอย่�งรวดเร็ว แน่นอนว่�เมือ่รูว่้�จำ�นวนพวกตนร่อยหรอ 

จงึใช้ท�งเลอืกสดุท้�ยคอืขอคว�มช่วยเหลอืจ�กเทพเจ้�ทีย่งัเดนิดนิอยูบ่น

โลกมนุษย์ และก็เป็นอย่�งที่เจ้�รู้ ท่�นกินเท็นชิยอมตกลงร่�งสัญญ�ขึ้น 
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และมีโซเคนโยอย่�งพวกเจ้�เป็นผูค้ำ�้ประกนั” โทชนิโออธบิ�ยต่อด้วยเสยีง

นิ่งเย็น

“เทพเจ้�ให้ปีศ�จม�อ�ศัยในที่อยู่ตัวเองเนี่ยนะ” หมอผีส�วยังโต้

ร�วกับไม่เชื่อ...หรือเพียงไม่อย�กเชื่อ

“ปีศ�จกเ็ป็นเลอืดเนือ้ของเทพเจ้�...เทพค�กตัซชูโิดนตดัเศยีรด้วย

มือเทพอิซ�น�งิ4 และเลือดที่ตกลงม�จ�กเศียรที่ถูกตัดของเทพค�กัตซูชิ

นั้นก็คือวิญญ�ณและปีศ�จม�กม�ยในแผ่นดินนี้ ซึ่งเมื่อปีศ�จก็เกิดจ�ก

ก�รกระทำ�ของเทพเจ้� ฉะนั้นท่�นกินเท็นชิจึงคิดว่�มันก็ควรถูกจัดก�ร

ด้วยมอืเทพเจ้�เช่นกนั...เป็นคว�มรบัผดิชอบและเมตต�ทีม่�กม�ยอย่�งที่

เทพเจ้�ไม่น่�จะมี”

“เทพเจ้�นี่ไม่เมตต�เหรอ” ผีน้อยซุบซิบถ�มทันทีหลังได้ยิน 

คำ�พูดของโทชินโอ

“ก็ถ้�เทพเจ้�มีเมตต� พ่อคงไม่ตัดหัวลูกช�ยตัวเองจนเกิดเป็น

ปีศ�จม�กม�ยแบบนี้หรอก” เลนยะตอบเหยียดๆ

“แต่ก�รเปิดพื้นที่ให้ปีศ�จและท่�นต้องเป็นผู้ดูแลพวกมันทั้งหมด 

ประตูโทริอิจึงถูกถอนออก รวมถึงกล�ยเป็นว่�ท่�นกินเท็นชิเป็นเทพเจ้�

ที่ถูกตัดข�ดจ�กสวรรค์ไป ซำ้�ยังถูกมองในฐ�นะปีศ�จม�กกว่�เทพ...แต่

แม้ตอนนีจ้ะอยู่ในฐ�นะเจ้�ปีศ�จแห่งป่�กกัปีศ�จ ตดัข�ดจ�กสวรรค์ โดย

เนื้อแท้แล้วท่�นกินเท็นชิก็ยังเป็นเทพเจ้�อยู่ดี”

เป็นอีกครั้งหลังสิ้นประโยคคำ�พูดของโทชินโอท่ีเลนยะนิ่งงันไป 

4 ต�มตำ�น�นท�งศ�สน�ชินโตมีอยู่ว่� เทพค�กัตซูชิคือเทพเจ้�แห่งไฟ ซึ่งเป็นบุตรช�ย

ของเทพอซิ�น�งแิละอซิ�น�ม ิซึง่เป็นสองปฐมเทพแห่งแดนอ�ทติย์อทุยั ทัง้คูเ่ป็นเหมอืน

บิด�ม�รด�ของเทพเจ้�ในญี่ปุ่นทั้งหมด ซึ่งต�มตำ�น�นนี้ ตอนที่เทพอิซ�น�มิตั้งครรภ์

เทพค�กัตซูชินั้นต้องทนทุกข์ทรม�นม�ก เพร�ะร่�งก�ยท่อนล่�งถูกแผดเผ� กระนั้น 

เทพอิซ�น�มิก็อดทนจนคลอดเทพค�กัตซูชิออกม� และยังให้กำ�เนิดเทพอีกหล�ยองค์

หลงัจ�กนัน้ ทว่�สดุท้�ยกท็นคว�มเจบ็ปวดไม่ไหวจนต้องต�ยไป และต้องไปอยู่ใน โยมิ 

หรือนรกภูมิ ทำ�ให้เทพอิซ�น�งิโกรธแค้นม�ก จึงใช้ด�บบั่นหัวเทพค�กัตซูชิ
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และเห็นชัดว่�หมดสิ้นคำ�โต้แย้ง เมื่อส่วนหนึ่งในใจเธอก็สะกิดถึงสถ�นะ

จรงิๆ ของเจ้�ลกูหม�ของตนม�ตัง้แต่ต้น...ซึง่เวล�นีก้แ็ค่ได้หลกัฐ�นยนืยนั

ที่ชัดเจนว่�เข�คือ ‘สิ่งใด’ กันแน่

“ข้�ถึงได้บอกไงว่�เจ้�...หรือใครก็ต�ม...ล้วนไม่คู ่ควรกับท่�น 

กินเท็นชิ...ไม่แม้เพียงเศษเสี้ยว...ยิ่งกับอสูรที่ขึ้นม�จ�กนรกอย่�งเจ้�... 

ด้วยแล้ว...แม้แต่เง�ก็ไม่คู่ควร” 

ท�โร่กับโยชิฮ�ระต่�งต้องหันกลับไปมองยังเลนยะทันใด หลังสิ้น

คำ�เย้ยหยันของชินแอนครั้งนี้ 

พวกเข�นึกกลัวก�รตัดสินใจของเลนยะขึ้นม�เฉยๆ ในวิน�ทีนั้น 

เมื่อสัญช�ตญ�ณลึกๆ ก็ยังรู้สึกว่�มันเริ่มไม่สมควรอยู่นิดๆ ที่จะนำ�ตัว

เทพเจ้�จริงๆ กลับไปอยู่ด้วย แม้จะอย�กเอ�ตัวกลับไปแค่ไหน แต่อะไร

สักอย่�งมันก็รู้สึกขัดๆ ขึ้นม�

แล้วเลนยะเล่�จะคดิยงัไง ในเมือ่เธอกไ็ม่เตม็ใจจะม�ทีน่ีต่ัง้แต่แรก

แล้ว 

ซึง่ไม่น�นหลงัหมอผสี�วยนืเงยีบไปจนวญิญ�ณข้�งตวักงัวล เธอก็

กลับม�สบนัยน์ต�สีทอง พร้อมพูดชัดเจนว่�

“งั้นฉันขอรับเทพเจ้�ของหล่อนกลับบ้�นเลยก็แล้วกัน” 

ทาโร่ยังคงมองตามแผ่นหลังของเลนยะขณะที่เธอก้าวอย่างไม ่

เร่งร้อนเข้�ม�ในถำ้�มืดๆ โดยอ�ศัยแสงจ�กไฟฉ�ยนำ�ท�ง และปล่อยให้

โยชิฮ�ระรออยู่ข้�งนอกเพื่อระวังหลังต�มหน้�ที่ของเข�

ซึ่งเวล�นี้ผีน้อยทั้งโล่งอกทั้งดีใจ เมื่อเลนยะตัดสินใจจะเอ�ตัว 

กินเท็นชิกลับอย่�งไม่แคร์อะไรเช่นเดิม มันทำ�ให้ช่องว่�งที่เข�กลัวหดลง

ไปได้ม�ก และคิดว่�คงทำ�ตัวปกติได้แน่นอนเมื่อเจอกินเท็นชิอีกครั้ง 

เพร�ะขน�ดเลนยะที่มักมีปัญห�กับอะไรที่เธอไม่ค�ดคิดไว้ยังไม่แสดง

ท่�ท�งเป็นเดือดเป็นร้อนกับเรื่องนี้... 

พลันคว�มคิดของท�โร่ต้องยุติลงเมื่ออยู่ๆ เด็กส�วที่เดินนำ�หน้�ก็
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หยุดยืนนิ่งเสียเฉยๆ 

ย�มแรกเข�คิดว่�เธอเจอท�งตันหรือเส้นท�งที่เป็นอุปสรรค แต่

พอผ่�นไปครูห่น่ึงไม่เหน็ว่�เดก็ส�วขยบัแม้แต่น้อยและไม่มทีท่ี�จะห�ท�ง

เดินต่อหรือย้อนกลับ ท�โร่ก็ต้องลอยเข้�ม�และเตรียมจะอ้�ป�กเรียก...

“โธ่เว้ย!”  

วิญญ�ณเด็กช�ยสะดุ้งเฮือก เมื่อจู่ๆ หมอผีส�วตรงหน้�ก็ตะโกน

ออกม�พร้อมถบีโครมเข้�ทีผ่นงัถำ�้ข้�งตวัเตม็แรง ระบ�ยคว�มอดัอัน้ขณะ

ยังคงตะโกนต่ออย่�งหัวเสียไม่หยุด

“เทพเจ้�งัน้เหรอ! ทำ�ไมไม่สงัเกตเหน็ ทัง้ทีเ่หน็สญัญ�ณชดัขน�ด

นั้นแท้ๆ เลย ตั้งแต่โรงเรียนย�มคำ่�คืนนั่นแล้ว!”

“หม�ยคว�มว่�ไง” ท�โร่ร้องถ�มสีหน้�ตื่นทันที

“ก็ถ้�ต�มตำ�ร�ที่ศึกษ�ม� ว่�กันว่�เทพเจ้�จะมีกลิ่นหอมหวน 

ยัว่ยวนพวกสมัภเวส ีวญิญ�ณชัว่ร้�ย หรอืแม้แต่ปีศ�จชัน้ตำ�่บ�งประเภท...

มิน่�คืนนั้นที่โรงเรียนพวกมันถึงไปรุมไอ้ลูกหม�เหมือนเนื้อสดแบบนั้น 

ไหนจะไอ้โคด�มะนัน่กบัตร�สญัลกัษณ์บนหน้�ผ�กมนัอกี...ทำ�ไมไม่สะกดิ

ใจตั้งแต่ต้น เห็นชัดๆ ขน�ดนั้น โง่เอ๊ย!”  

จบก�รร้องด่�ตัวเองครั้งนี้ คนเป็นหมอผีที่กำ�ลังฟ�ดงวงฟ�ดง�

กลบักระแทกหน้�ผ�กโขกกบัผนงัหนิแขง็ๆ ทนัใด เสยีงโป๊ก! ดงัลัน่ถำ�้จน

ท�โร่สะดุง้อกีรอบ และเข�คงรีบเข้�ไปถ�มอ�ก�รเธอ ห�กไม่ได้ยนิเสยีง

พึมพำ�เหมือนพระสวดลอดออกม� ขณะเจ้�หล่อนก็ยืนนิ่งไปทั้งอย่�งนั้น 

ไม่โวยว�ยอีก ร�วกับใช้คว�มเจ็บม�หยุดคว�มกร�ดเกรี้ยวก่อนตนจะ

ระเบิดออกม�จริงๆ 

“ถะ...ถึงกินเท็นชิเข�เป็นเทพเจ้�จริงๆ แล้ว...มันไม่ดียังไง” หลัง

ปล่อยให้เดก็ส�วได้สงบสตกิบัผนงัถำ�้ครูห่นึง่ ท�โร่กล็องหยัง่เชงิขึน้ช้�ๆ 

“...ไม่ดีกับฉัน” เธอพึมพำ�อู้อี้ม�และกระซิบแผ่วยิ่งกว่�เดิม “เป็น

ปีศ�จยังดีซะกว่�”

ถำ้�ที่มืดมิดและเงียบจนได้ยินแม้แต่เสียงห�ยใจแรงๆ ของเลนยะ
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ทำ�ให้ท�โร่ได้ยนิทกุสิง่ทีเ่ธอพดู ซึง่ดเูหมอืนคนทีเ่ข�คดิว่�ไม่คดิอะไรม�ก 

กลับกล�ยเป็นคนที่คิดหนักที่สุด และนั่นทำ�ให้ผีน้อยลังเลเล็กน้อยท่ีจะ

หยั่งเชิงต่อไป

“เพร�ะเธอเป็น...ท�ย�ทอสูรน่ะเหรอ”

เลนยะไม่ตอบ แต่ยงัเอ�หน้�ผ�กแนบกบัผนงัหนิเยน็ๆ เช่นนัน้ ไม่

แม้แต่ปร�ยห�งต�กลบัม�มองเข� ขณะบรรย�ก�ศบ�งอย่�งของเธอเริม่

ทำ�ให้ผีน้อยใจสั่นอีกครั้ง และต้องพย�ย�มถ�มขึ้นใหม่อย่�งลังเล

“เลนยะ เธอยังจะพ�กินเท็นชิกลับบ้�น...ใช่ไหม”

ยงัคงมเีพยีงคว�มเงยีบกบัเดก็ส�วที่ไม่ยอมแม้แต่ไหวตวักบัคำ�ถ�ม

ท�โร่ยิง่รูส้กึว่�งโหวงในอกเมือ่ไม่ได้คำ�ตอบใด บรรย�ก�ศทีเ่อ�แน่

เอ�นอนไม่ได้ของเธอยิง่ทำ�ให้เข�ใจเสยี ขณะลอบกลนืนำ�้ล�ยพล�งเรยีก

ชื่ออีกฝ่�ยใหม่ 

“เลนยะ...”

เลนยะยังยืนพิงหัวแบบนั้นอยู่อีกครู่ ก่อนผละออกจ�กผนังถำ้� ซึ่ง

วิน�ทีแรกวิญญ�ณเด็กช�ยถึงกับใจร่วงวูบเมื่อคิดว่�เธอจะเดินย้อนออก

จ�กถำ้�ไป แต่หมอผีส�วกลับยกไฟฉ�ยในมือส่องไปข้�งหน้�ใหม่และเดิน

ลึกเข้�ไปต่อโดยไม่พูดอะไรออกม�สักคำ�

ท�โร่ถอนใจอย่�งโล่งอกถึงที่สุดกับก�รตัดสินใจนั่น...ให้ต�ยสิ  

เลนยะนี่ไม่เคยทำ�อะไรให้คนอื่นเข้�ใจได้ง่�ยๆ เลย

เดินต่อไปเกือบสิบน�ที พวกเข�ก็หลุดจ�กท�งเดินแคบๆ และม�

ถึงส่วนโถงกว้�งของถำ้� ซึ่งโปร่งโล่งและมีแสงจันทร์ส่องลงม�จ�กช่อง

โหว่ของเพด�นถำ้�หล�ยสิบจุด ทำ�ให้ดูสวยง�มอย่�งประหล�ด คล้�ยเป็น

ภ�พว�ดม�กกว่�คว�มจริง

แต่คว�มสนใจในธรรมช�ติสวยๆ ตรงหน้�กลับถูกดึงออกไป เมื่อ

ท�โร่และเลนยะได้ยนิเสยีงเหมอืนไม้กระทบกนัทีพ่ืน้ใกล้ๆ เท้� ก่อนพวก

เข�จะก้มไปเจอร่�งสขี�วเลก็ๆ ขน�ดแค่ครึง่ฟตุอยูต่รงนัน้ และท�โร่จำ�ได้

ว่�มันคือเจ้�โคด�มะที่เข�เคยรู้จักเมื่อม�ครั้งที่แล้ว
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“ทำ�ไมมันม�อยู่ที่นี่” ผีน้อยสงสัยได้แค่นั้น เข�ก็เห็นว่�ร่�งสีข�ว

เหมอืนก้อนโมจเิดนิได้นัน่วิง่นำ�ไปเบือ้งหน้� บ่งบอกชดัให้พวกเข�ต�มไป

และเพียงไม่น�นที่เริ่มก้�วต�ม ทั้งเลนยะและท�โร่ต่�งก็เริ่มรู้สึก

ว่�มีเสียงกิ๊กๆ เพิ่มม�กขึ้น ก่อนก้มลงพบว่�พวกเข�ถูกเหล่�โคด�มะ 

หล�ยตัววิ่งล้อมรอบ ซึ่งพวกมันดูสนอกสนใจอ�คันตุกะแปลกหน้� ต่�ง

ส่งเสียงไม้กระทบกันไม่หยุดร�วกับกำ�ลังสื่อส�รกัน 

และยิ่งเดินลึกเข้�ไปโคด�มะก็เร่ิมเพิ่มจำ�นวนม�กขึ้นเร่ือยๆ จน 

ท�โร่อดแปลกใจไม่ได้ 

“พวกโคด�มะม�รวมกันที่นี่กันหมด มีเยอะขน�ดนี้ต้ังแต่เมื่อไร

เนี่ย”

“...ผนึกนั่นชักจะยุ่งย�กใหญ่แล้ว” เลนยะเพียงบ่นด้วยสีหน้�ยุ่ง

เมื่อรู้ดีว่�ก�รที่โคด�มะเพิ่มจำ�นวนได้ขน�ดนี้เป็นเพร�ะอะไร แต่หัวคิ้วที่

กำ�ลงัผกูกนักลบัต้องคล�ยเกอืบทนัทเีมือ่เจ้�โคด�มะทีเ่ดนินำ�ท�งหยดุเดนิ 

และเธอเงยหน้�ไปพบใครคนหนึ่งอยู่ไม่ไกล  

ร่�งสูงสง่�ของเจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จนั่งปิดเปลือกต�สนิทบน

หนิสขี�วขุน่ทีห่น้�ต�คล้�ยบลัลงัก์ใหญ่ ร�วกบัมนัถกูสร้�งม�เพือ่เข�โดย

เฉพ�ะ ยิง่มแีสงนุ่มนวลจ�กดวงจันทร์ทีส่่องลอดม�จ�กช่องว่�งบนเพด�น

ถำ้� พร้อมคว�มสมบูรณ์แบบในทุกๆ อย่�งบนใบหน้�คมและร่�งก�ย

แขง็แกร่งน่ัน กท็ำ�ให้เข�เหมอืนเป็นภ�พจินตน�ก�รในฝันทีแ่ตะต้องไม่ได้ 

และคว�มหล่อเหล�งดง�มที่เกินกว่�ควรจะมีตัวตนอยู่ของเข� ก็

ร�วกับยำ้�คำ�ว่�เทพเจ้�ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เลนยะที่จับจ้องกินเท็นชินิ่งอยู่ชั่วขณะ สูดห�ยใจลึกร�วกับยังคง

ต้องคิดตัดสินใจบ�งอย่�ง ก่อนก้�วไปห�ร่�งบนบัลลังก์หินนั่น

แต่เมื่อก้�วม�ถึง เลนยะกลับพบว่�สุนัขป่�หนุ่มหลับสนิทจนแทบ

ไม่ต่�งจ�กคนต�ย และนั่นทำ�ให้เธอไม่ลังเลที่จะก้มตัวลงไปแนบหูกับ 

อกกว้�งของเข�ทันใดเพื่อฟังเสียงหัวใจ แม้พอจะเด�ออกว่�ชินแอนคง

ไม่มีท�งฆ่�น�ยเหนือหัวยอดรักของเธอได้
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ท�โร่มองภ�พเลนยะกับกินเท็นชิตอนนี้และส�บ�นว่� ถ้�ชินแอน 

ม�เห็นภ�พน้ีเข้�คงฟ้ืนตวัและกระโจนฟ�ดฟันหมอผสี�วต่อแน่นอน เพร�ะ

ก�รแสดงคว�มใกล้ชิดที่เลนยะทำ�กับสุนัขป่�หนุ่มมันช่�งดูเป็น ‘เจ้�ของ’ 

อย่�งชัดเจนเลย

“เต้นไหม หัวใจน่ะ” ท�โร่ขัดขึ้นเมื่อเห็นว่�เลนยะแนบฟังน�นกว่�

ที่ควร

“เต้น” เลนยะตอบสั้นๆ และยืดตัวกลับม�ก่อนจะเงื้อกำ�ปั้นขึ้น... 

“เลนยะ ถ้�เธอคิดจะปลุกกินเท็นชิด้วยก�รต่อยหรือตบละก็ 

รับรองฉันจะฟ้องโยชิฮ�ระแน่!” ผีน้อยรีบร้องขัดลั่นเมื่อเด�สิ่งท่ีเธอจะ

ทำ�ได้จ�กแขนที่เงื้อขึ้นนั่น

เลนยะต้องคล�ยหมัดที่กำ�อยู่กล�งอ�ก�ศ ก่อนหันม�ถ�มบ้�ง 

“แล้วจะให้ฉันทำ�ยังไง”

“กป็ลกุให้เหมอืนคนธรรมด�ทำ�ส ิหน้�กนิเทน็ชไิม่เหมอืนหน้�เธอ

นะ ที่จะมีรอยชำ้�ได้โดยไม่เป็นไรน่ะ อีกอย่�งเธอก็รู้แล้วนี่...เข�เป็นถึง

เทพเจ้�เลยนะ”

คำ�กระซบิในประโยคสดุท้�ยเหมอืนกลวัใครได้ยนิ หรอืตวัวญิญ�ณ

เด็กช�ยนั่นแหละที่กลัวจะต้องยอมรับคว�มจริงนี้ ทำ�ให้เลนยะกลอกต�

อย่�งเบือ่หน่�ย ก่อนจำ�ใจคกุเข่�ลงตรงหน้�กนิเทน็ชแิละเริม่เรยีก...อย่�ง

ปกติ 

“เฮ้ย! ไอ้ลูกหม� ตื่น!”

ใบหน้�คมยังปิดเปลือกต�นิ่งไม่ไหวติง

“เฮ้! ไอ้ลกูหม�” เลนยะเพิม่เสยีงให้ดงัขึน้และเริม่เขย่�ข้อมอืหน� 

แต่ก็ยังคงได้ผลเป็นเสียงห�ยใจสมำ่�เสมอเหมือนคนหลับลึกจ�กเข� ซึ่ง

น่ันทำ�ให้เลนยะต้องลอบถอนใจ เลยีรมิฝีป�กอย่�งลำ�บ�กใจเลก็น้อย ก่อน

ที่ครั้งนี้จะตัดสินใจเอ่ยขึ้นเบ�กว่�สองครั้งแรกจนแทบได้ยินแค่เธอคน

เดียว ทว่�คว�มตั้งใจนั้นชัดเจนกว่�ที่ผ่�นม�

“...คินเอ็นจิ”
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อ�จเป็นเพร�ะชือ่ อ�จเป็นเพร�ะนำ�้เสยีง หรอือ�จเป็นทีเ่จตน�รมณ์ 

ไม่กท็ัง้หมดรวมกนั เปลอืกต�ทีปิ่ดสนทินัน่ถงึเริม่ขยบั จนแม้แต่คนทีป่ลกุ

ยังไหวตัวนิดอย่�งไม่ค่อยเชื่อนัก และไม่น�นเข�ก็เริ่มเปิดต�ขึ้นช้�ๆ 

สิ่งแรกที่ได้เห็นคือภ�พพร่�มัวร�วกับมองผ่�นม่�นนำ้� ที่เป็น

ใบหน้�เลือนร�งของเด็กส�วซึ่งเคยปลุกเข�ม�แล้วคร้ังหนึ่ง และเพร�ะ

มันพร่�มัวเหมือนในคว�มฝัน จึงทำ�ให้เจ้�ปีศ�จเผลอตัวจนค่อยๆ ยกมือ

เรยีวแขง็แรงขึน้สมัผสัแผ่วเบ�บนแก้มของเดก็ส�วตรงหน้� ขณะเรยีกชือ่

ของเธอออกไป

“เลนยะ...”  

นำ�้เสยีงอ่อนโยนที่ไม่เคยได้ยนิจ�กป�กของคนตรงหน้� พร้อมมอื

ใหญ่ที่สัมผัสบนแก้มทำ�ให้เลนยะขมวดคิ้ว กะพริบต�ปริบๆ อย่�งงุนงง 

ท�โร่ถึงกับอ้�ป�กน้อยๆ อึ้งค้�งกับปฏิกิริย�เพิ่งตื่นนอนของเจ้�ปีศ�จ 

แต่บรรย�ก�ศละมนุแปลกประหล�ดพลนัหยดุเมือ่เลนยะยืน่มอืไป

ตีเบ�ๆ ที่ข้�งใบหน้�คมพร้อมร้องถ�ม

“เฮ้! ตื่นรึยังเนี่ย”  

แรงกระทบเบ�ๆ ที่รู้สึกได้จริงทำ�ให้กินเท็นชิต้องกะพริบต�ถี่ๆ  

สองส�มครั้ง ก่อนภ�พตรงหน้�จะแจ่มชัดและชัดเจนเกินกว่�จะเป็นแค่

คว�มฝัน 

ใบหน้�เลนยะยังเอียงคอมองเข�อย่�งฉงน 

กินเท็นชิรีบชักมือออกจ�กหน้�เด็กส�วร�วกับต้องของร้อน เมื่อ 

รู้แล้วว่�เธอเป็นตัวจริง และใช้เวล�อีกสองส�มวิน�ทีทำ�คว�มเข้�ใจ

สถ�นก�รณ์ย�มนี้

“เจ้�ม�ที่นี่ยัง...” สุนัขป่�หนุ่มหยุดคำ�แค่นั้นเมื่อรู้สึกว่�นั่นไม่ใช่

คำ�ถ�มสำ�คัญหรือถูกต้อง เลนยะจะม�ที่นี่เมื่อไรก็ได้ แต่ท่ีสำ�คัญจริงๆ 

คือ “...เจ้�ม�ช่วยข้�”  

คำ�เปรยพร้อมนยัน์ต�สเีท�ทีจั่บจ้องม�ร�วกบัค�ดหวงัทำ�ให้เลนยะ

เงียบกริบ ก่อนค่อยๆ ลุกขึ้น
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“...กเ็กอืบไม่แล้ว” เธอว่�อบุอบิพล�งลอบระบ�ยลมห�ยใจเหนือ่ย

หน่�ย แล้วกลอกต�ไปด้�นหนึ่งคล้�ยลังเลอยู่ครู่ ก่อนเสนอว่� “จะดีกว่�

ไหมถ้�แกอยู่ที่นี่ไปเลย แล้วฉันค่อยห�คัมภีร์นั่นม�ให้”

ข้อเสนอดีเกินค�ดที่อยู่ๆ ก็ถูกยื่นม�ทำ�ให้กินเท็นชิย่ิงต้องหร่ี

นัยน์ต�มองเธอ แล้วถ�ม

“โดยที่ข้�ไม่ต้องทำ�ง�นให้เจ้� แล้วเจ้�จะทำ�ต�มสัญญ�โดยไม่มี

เงื่อนไขหรือตุกติกอีกงั้นหรือ...ทำ�ไม”

“รูไ้หมว่�ฉนัอ�จนสิยัไม่น่�รัก...หรือโคตรแย่” เลนยะจำ�ใจยอมรบั

เมื่อได้ฟังข้อห�ที่สุนัขป่�หนุ่มไล่เรียงม� และตนปฏิเสธไม่ได้ “แต่รับรอง

ว่�ครั้งนี้ฉันจะเอ�เรื่องคัมภีร์นั่นม�ก่อนเป็นอันดับแรกเลย แล้วจะรีบห�

มันให้เร็วที่สุด...ฉันไม่ได้อย�กให้มีเทพเจ้�ม�วนเวียนอยู่รอบตัวน�นนัก

หรอก”

ถ้อยประโยคท้�ยของเธอทำ�ให้เข�เข้�ใจอะไรหล�ยๆ อย่�งทันที 

และรู้แล้วว่�ภูตฝั่งซ้�ยขว�ของตนคงเล่�คว�มจริงทั้งหมดไปแล้ว 

“ข้�ไม่ได้เป็นเทพเจ้�อีกแล้ว” สุนัขป่�หนุ่มปฏิเสธชัด

“ถึงเป็นเทวด�ตกสวรรค์ แต่ก็ยังเป็นเทวด�อยู่วันยังคำ่�” เธอแย้ง

หน้�ต�ย

สุนัขป่�หนุ่มระบ�ยลมห�ยใจนิดกับก�รยึดติดนั่น “มันสำ�คัญม�ก

งั้นหรือ เรื่องเทพเจ้�หรือปีศ�จน่ะ”

“สำ�หรับฉัน ใช่ เพร�ะกับปีศ�จฉันเจอมันเกือบทุกวันเหมือน 

ก้อนอิฐปูไม่เสมอที่ฉันเดินสะดุดบนท�งเดินหน้�บ้�น มันน่�รำ�ค�ญ น่�

หงุดหงิด ฉันอย�กกำ�จัดมัน แต่ก็เป็นเรื่องปกติและฉันก็ชินกับมัน...เป็น

เรื่องน่�โมโหที่พบได้ทั่วไป” หมอผีส�วว่�รัวเร็ว “แต่กับเทพเจ้� ไม่...ฉัน

ไม่เคยรูจ้กัพวกน�ย ฉนัไม่เคยเหน็พวกน�ย น�ยมนัเหมอืนนคุทีถ่กูยงิจ�ก

เครื่องสเตลท์แล้วตกม�ใส่หลังค�บ้�นฉัน...ก็อย่�งที่บอก ฉันเกลียดเรื่อง

ค�ดเด�ไม่ได้และไม่ชอบอยู่กับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่รู้จัก...”

หมับ!
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สิง่ทีก่ำ�ลงัเอ่ยกลนืห�ยไปกบัอ�ก�ศ เมือ่ข้อมอืของเธอถกูมอืเรยีว

แขง็แรงคว้�ไว้มัน่ ใบหน้�คมเงยขึน้มองด้วยดวงต�ทีจ้่องลกึเข้�ม� พร้อม

ประโยคสั้นๆ แต่ชัดเจนว่�

“งัน้กร็ูจ้กัซะ” ร่�งสงูสง่�ลกุขึน้ช้�ๆ และเป็นฝ่�ยก้มม�สบนยัน์ต�

สนีำ�้เงนิทีด่แูปลกใจไม่น้อยต่อสิง่ทีเ่ข�บอกหรอืกำ�ลงัทำ� ก่อนเข�จะเน้นยำ�้

อีกครั้ง

“ข้�ก็อยู่ตรงนี้แล้ว” 

กล�ยเป็นหมอผสี�วเสยีเองทีต้่องนิง่งนั ไม่มคีำ�พดูใด ไม่ใช่เพร�ะ

ไม่มีเหตุผลม�เถียง แต่เป็นเพร�ะส�ยต�และคำ�พูดของเข� โดยเฉพ�ะ

คว�มอุ่นร้อนบนข้อมือนั้นร�วกับกำ�ลังเรียกร้องเธอ...เรียกร้องให้มอง 

ตัวตนของเข�เวล�นี้ 

และมันน่�แปลกที่คนอย่�งเธอดันรู้สึกโอนอ่อนต�ม...

เลนยะสดูห�ยใจลกึอย่�งจำ�ยอม แม้สหีน้�ยงัยุง่เหยงิอย่�งไม่พอใจ

นัก กระนั้นก็เปรยขึ้น

“เร�...ติดแหง็ก”

“ใช่...ติดแหงก็” เสยีงทุม้ลกึสำ�ทบัร�วกบัให้เธอมัน่ใจว่�ยงัมเีหตผุล

สมควร ในก�รที่พวกเข�ยังคงต้องอยู่ด้วยกัน และมือเข�ก็กำ�ข้อมือของ

เธอแน่นขึ้น “และในระหว่�งที่เร�ต้องติดแหง็กกันอยู่แบบนี้ก็ศึกษ�ซะ...

มองม�ที่ข้�ให้ดีซะ”
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แต่เริ่มต้น เขาไม่ได้เกลียดชังร่างเล็กจ้อยในห่อผ้าเนื้อนิ่มที่มี 

ดวงต�สีนำ้�เงินเหมือนเข� ซึ่งม�แทนผู้หญิงที่เข�รักม�กที่สุดในชีวิต

ตอนนัน้เข�เดก็เกนิกว่�จะรูจ้กัเกลยีดเธอหรอืเข้�ใจคำ�ว่�เกลยีด...

กับน้องส�วที่เพิ่งเกิดได้แค่สองวัน

“แม่ไม่อยู่แล้วเหรอครับ”  

นั่นคือคำ�ถ�มแรกจ�กเสียงเล็กๆ ของเด็กช�ย หลังเห็นผู้เป็นพ่อ

น่ังน่ิงสงบอยูก่ล�งโรงฝึกด�บขน�ดใหญ่ของบ้�น ในอ้อมแขนอุม้ร่�งเลก็ๆ 

ของท�รกในห่อผ้�ไว้ ทว่�ไม่มหีญงิส�วทีเ่ข�คุน้เคยซึง่เรยีกว่�แม่กลบัม�

ด้วย

และแม้เด็กช�ยจะยังไม่รู้จักก�รเกลียดชัง แต่เข�รู้จักคว�มต�ยดี

เมื่ออยู่ในตระกูลอย่�งโซเคนโย 

มันแทบเป็นสิ่งแรกที่เข�รู้จักและเข้�ใจ เพร�ะแบบนั้น แม้เข�จะ

รู้สึกเจ็บปวดกับก�รสูญเสียม�กแค่ไหน ก็ต้องกลำ้�กลืนมันลงไป ยอมรับ

ให้ได้อย่�งรวดเร็วที่สุด    

พ่อไม่ชอบที่เข�ทำ�เหมือนคว�มต�ยเป็นสิ่งน่�กลัวหรือน่�เศร้�...
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นั่นเป็นก�รไม่ให้เกียรติวัฏจักรของโลก 

“ใช่ เลนโย มันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้ ทุกคนย่อมต้องจ�กเร�ไป 

ไม่วันใดก็วันหนึ่ง”

คำ�ตอบรบัเคร่งขรมึจ�กคนเป็นพ่อม�พร้อมดวงต�สนีำ�้เงนิทีป่ร�ย

ข้�มไหล่กว้�งม� และเด็กช�ยวัยสี่ขวบคิดว่�สัมผัสคว�มหมองเศร้�

เบ�บ�งจ�กดวงต�คูน่ัน้ได้ แต่มนักน้็อยนดิเมือ่เทยีบกบัคว�มแขง็กระด้�ง

ของพ่อ

พ่อไม่ใช่บุคคลที่จะจมปลักอยู่กับคว�มเจ็บปวดเพร�ะก�รสูญเสีย 

คนที่รักได้ เมื่ออยู่ในฐ�นะผู้นำ�ของโซเคนโย ต้องเป็นคนที่เข้�ใจเรื่อง

คว�มต�ยม�กที่สุด...กระนั้นร่�งเล็กก็รับรู้ได้ถึงคว�มรักและเห็นใจ ใน

ก�รทีเ่ข�ต้องเสยีแม่ไปจ�กคนเป็นพ่อ แม้แทบไม่แสดงออกม�กต็�มที

และเด็กช�ยเรือนผมสีดำ�สนิทที่มีนัยน์ต�สีนำ้�เงินสดใสพร้อม

ใบหน้�จิ้มลิ้มน่�รักคล้�ยเด็กผู้หญิง ก็ก้�วเข้�ไปในโรงฝึกเมื่อพ่อสื่อส�ร

กับเข�ด้วยก�รพยักหน้�ให้ทีหนึ่ง 

“น้องช�ยเหรอครับ” เด็กช�ยถ�มอย่�งไร้เดียงส�ขณะก้มมอง 

เด็กท�รกที่หลับสนิทในวงแขนของพ่อ

ผู้เป็นพ่อส่�ยหัวช้�ๆ ก่อนตอบ 

“ไม่ใช่เลนโย น้องส�ว” 

เลนโยเลกิคิว้แปลกใจเลก็น้อย และยิง่ขยบัม�ก้มดใูบหน้�ทีม่แีก้ม

แดงเรื่อซึ่งหลับสนิทใกล้ขึ้น พร้อมสัมผัสคว�มรู้สึกบ�งอย่�งที่ห่อผ้�ของ

น้องส�วตนได้

“อุ่น” เข�พึมพำ�อย่�งพิศวงนิดๆ ขณะจ้องมองน้องส�วตัวเองต�

ไม่กะพรบิ เป็นคว�มรูส้กึแปลกใหม่กบัก�รที่ได้เหน็และสมัผสัท�รกจรงิๆ 

ครั้งแรก พวกเข�ตัวนุ่มนิ่มและอุ่น แต่เด็กช�ยบอกไม่ถูกว่�รู้สึกตื่นเต้น 

ดีใจ หรือรักน้องส�วคนใหม่ของตัวเองไหม

เข�เพิ่งสี่ขวบ และเข�เชื่อว่�เด็กสี่ขวบเกือบทุกคนในโลกคงบอก 

ไม่ได้ว่�รู้สึกยังไง ตอนที่รู้ว่�ตัวเองมีน้องคนใหม่ มันไม่เหมือนได้ลูกหม�
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หรอืลกูแมวเป็นของขวญัวนัเกดิทีเ่ร�อ�จรักมนัเลยตัง้แต่แรกเหน็ เพร�ะ

ขนปุกปุยและท่�ท�งออดอ้อน ซึ่งผิดกับท�รกท่ีแค่นอนหลับเฉยๆ ไม่ 

ตอบสนองอะไรม�ก ดังนั้นเข�บอกไม่ได้ว่�ดีใจที่ได้เห็นเธอ 

แค่หวังว่�เวล�คงทำ�ให้เข�ผูกพันจนรักเธอได้เหมือนพ่อกับแม่ 

กระน้ันเลนโยกห็นัไปบอกกบัวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ทีเ่พิง่ลอยเข้�ม�

ในโรงฝึกกว้�ง 

“ผมได้น้องส�วครับ โยชิฮ�ระ”

“ขอรับ ข้�รู้แล้ว แต่ข้�ว่�ท่�นเลนโยไปนอนก่อนเถอะขอรับ นี่ก็

เกอืบจะเทีย่งคนืแล้ว ให้ท่�นชมิสิึได้พกัผ่อนด้วย” โยชฮิ�ระตอบรบัอย่�ง

อ่อนโยนและทำ�หน้�ที่พี่เลี้ยงเด็กไปพร้อมกัน ทำ�ให้เด็กช�ยก้มมองเด็ก

ท�รกในอ้อมแขนพ่ออกีครัง้คล้�ยบอกล�เธอ และเดนิออกไปอย่�งว่�ง่�ย 

ปล่อยให้โรงฝึกกว้�งมีเพียงวิญญ�ณหนึ่งดวงกับพ่อและน้องส�วที่เพิ่ง

คลอดของตัวเองอยู่กันต�มลำ�พัง

“ท่�นชิมิสึ ตอนที่ท่�นไปโรงพย�บ�ลเมื่อสองวันก่อน...”

“ฉันรู้แล้ว” ชิมิสึแทรกก�รร�ยง�นของวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มเสียง

เฉยีบ ก่อนถอนใจอย่�งเหนือ่ยหน่�ยและก้มมองเดก็น้อยในอ้อมแขนทีต่น

อุ้มอยู่พร้อมถ�ม “มันคำ�ร�มน�นแค่ไหน”

“ร่วมชัว่โมงตัง้แต่ท่�นม�ซ�โกะเจบ็ท้องขอรบั” โยชฮิ�ระร�ยง�น

ชัดเจน

นยัน์ต�สนีำ�้เงนิเรียวย�วหรีล่งนดิร�วกบัไม่พอใจนกักบัคำ�ร�ยง�น

ที่ได้ พล�งว่�เสียงแผ่วกับตัวเอง 

“งั้นก็พอๆ กับช่วงที่เด็กคนนี้คลอดออกม�พอดี” เข�ระบ�ย 

ลมห�ยใจหนักอีกครั้ง และว่�ขึ้นใหม่ “ตอนเลนโยเกิดก็ทีหนึ่งแล้ว”

“ครั้งนั้นก็แค่วงเดียว...แต่ว่�ตอนนี้มันคำ�ร�มพร้อมกันท้ังคู ่” 

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มว่�ด้วยเสียงกังวล “มีคว�มหม�ยอะไรท่ีไม่ดีรึเปล่�

ขอรับ ข้�ทร�บว่�กงจักรก�ร�สึเคยเป็นอ�วุธของท่�นย�สึฮิโระ แต่ก�ร

ที่มันจะม�คำ�ร�มตอบรับเจ้�น�ยใหม่แบบนี้...”
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“พวกเข�ยังเล็กม�ก คงยังสรุปอะไรตอนนี้ไม่ได้” ชิมิสึกล่�วดัก 

ก่อนจะมีคว�มคิดเห็นที่ทำ�ให้เรื่องแย่ลงออกม�

ซึง่โยชฮิ�ระกค้็อมศรีษะลงคล้�ยทัง้รับฟังและขออภยักบัคว�มคดิ

แง่ลบของตนให้ช�ยตรงหน้�เกือบทันที และเตือนสติตัวเองไม่ให้ตัดสิน

อะไรวู่ว�มอย่�งน่�ละอ�ยเช่นนี้อีก ก่อนเลือกจะเปลี่ยนเรื่องเพื่อให้ทุก

อย่�งผ่อนคล�ยลง

“ถ้�เช่นนัน้...ท่�นชมิสิหึรอืท่�นม�ซ�โกะคดิชือ่ท่�นหญงิคนใหม่ไว้

หรือยังขอรับ”

ผู้นำ�แห่งโซเคนโยก้มมองลูกส�วในอ้อมแขนอีกคร้ัง ขณะหวน

นึกถึงครั้งแรกที่เลนโยเกิด

ว่�กันว่�กงจักรก�ร�สึถูกตีขึ้นจ�กกระดูกของอสูรฝ�แฝดตนใด 

ตนหนึ่ง ดังนั้นเมื่อเกือบห้�ปีก่อน ตอนที่ลูกช�ยคนแรกเกิดขึ้นม�และ

กงจักรวงหนึ่งคำ�ร�มตอบรับเข� ชิมิสึจึงตั้งชื่อเด็กช�ยว่� เลนโย ต�มชื่อ

ของหนึ่งในอสูรฝ�แฝดนั่น

ซึ่งเมื่อนี่เป็นอีกครั้งที่อ�วุธแสนลึกลับคำ�ร�มตอบรับลูกของเข� 

อีกคน มันคงหม�ยถึงเธอจะต้องมีชื่อว่�...

“เลนยะ...คงจะเหม�ะที่สุด”

แปดปีต่อมา
เสยีงในโรงฝึกดาบกระหึม่ด้วยนกัเรยีนหลายสบิชวีติทีก่ำาลงัซ้อม

ช่วงเยน็ในบรเิวณบ้�นญีปุ่น่โบร�ณหลงัใหญ่ของตระกลูโซเคนโย และมนั

เป็นแบบนี้แทบทุกวัน เมื่อนอกเหนือจ�กก�รเป็นนักปร�บปีศ�จที่มีเพียง

คนในตระกลู และคนใหญ่คนโตเท่�นัน้ทีรู้่เบือ้งหลงั ทีน่ีย่งัเปิดเป็นสำ�นกั

ฝึกเคนโดที่มีชื่อเสียงในแถบนี้ด้วย 

ทว่�เสยีงดงัจ�กก�รซ้อมอย่�งขยนัขนัแขง็ของเหล่�ลกูศษิย์สำ�นกั

โซเคนโย ดจูะไม่มคีว�มหม�ยอะไรกบัเดก็หนุม่เรือนผมสดีำ�ในชดุกคัครุนั

ของนักเรียนมัธยมต้น ซึ่งเดินอย่�งไม่เร่งรีบม�ต�มท�งเดินระเบียงไม้ที่
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ทอดย�วผ่�นหน้�ประตูบ�นใหญ่ของโรงฝึก พร้อมปร�ยนัยน์ต�สีนำ้�เงิน

แปลกต�มองกลุม่คนทีต่ัง้แถวใช้ด�บไม้ฟันอ�ก�ศอย่�งไม่ใส่ใจ...จนแทบ

เหมือนมองอ�ก�ศว่�งเปล่�  

ทว่�เมื่อเข�ก้มตำ่�ไปเห็นร่�งเล็กๆ ร่�งหนึ่งนั่งห้อยข�อยู่ที่ขอบ

ระเบียงไม้ นัยน์ต�เฉยช�นัน่กก็ลบัมปีระก�ยสนกุสน�นและตดิจะเย้ยหยนั

นิดๆ ขึ้นม�  

เดก็หนุม่วยัสบิส�มทีด่สูขุมุและมสี�ยต�รอบรูเ้กนิวยัเดนิตรงไปยงั

น้องส�ว เจ้�ของผมสีนำ้�ต�ลย�วที่แผ่กระจ�ยบนพื้นไม้กระด�น และอยู่

ในชุดเสื้อกิสีข�วสกปรกมอมแมมกับฮ�ก�มะข�ดเป็นร้ิวๆ ใบหน้�เลอะ

ดินกับเลือด บนหน้�ผ�กคล้�ยมีรอยกระแทกกับอะไรบ�งอย่�งเข้� ซำ้�

ข้�งแก้มก็ขึ้นรอยข่วนแดงชำ้�เหมือนเพิ่งเอ�ไปขูดพ้ืนม� รวมท้ังข�และ

แขนมีแต่บ�ดแผลสดใหม่เต็มไปหมดจนเด็กหนุ่มอดขันไม่ได้ 

“ฟัดกับพ่อม�เหรอเลนยะ” เด็กหนุ่มเอ่ยถ�มก่อนลงม�นั่งข้�งๆ 

ร่�งที่เล็กกว่�

ซึ่งเจ้�ของชื่อเลนยะกลับเพียงพยักหน้�หงึกเดียวเป็นคำ�ตอบรับ 

ทว่�ไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองผู้ม�เยือน  

เลนโยพอจะเด�อ�รมณ์น้องส�วคนเดยีวออก เหน็แล้วเข�กไ็ม่รูว่้�

จะสงส�รหรือสมนำ้�หน้�ดี  แต่ไม่เห็นนำ้�ต�สักหยด ก็ขอสรุปว่�เอ�สม 

นำ้�หน้�ก็แล้วกัน 

เลนโยมองออกไปทีส่วนสวยต�มส�ยต�ของเลนยะบ้�ง เมือ่เหน็ว่�

เด็กข้�งๆ ยังนั่งนิ่งไม่หือไม่อือกับเข�

“มีคนเล่�ว่�แกเพิ่งโดนไล่ออกจ�กโรงเรียน”

คร�วน้ีเลนยะปร�ยต�สนีำ�้เงนิช้�ๆ ไปยงัเดก็หนุม่ ใบหน้�ทีเ่ตม็ไป

ด้วยเลือดกับรอยชำ้�ดูไม่สบอ�รมณ์ขึ้นม�นิดๆ ทันที พล�งว่�

“ใครก็โดนไล่ออกได้ทั้งนั้น อย่�งแกปีที่แล้วยังโดนเลย”

“เปล่� เลนยะ นั่นเข�ไม่ได้เรียกว่�ไล่ออก เข�เรียกว่�เลื่อนชั้น

เรียนจ�กชั้นประถมม�เป็นมัธยม ยังไงก็ต้องเปลี่ยนโรงเรียนอยู่แล้ว”  
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เลนโยกล่�วเสยีงกลัว้หวัเร�ะ เมือ่น้องส�วอ�ยแุปดขวบเถยีงเข�ข้�งๆ คูๆ  

แบบทีว่่�เธอไม่รูเ้รือ่งจริงๆ หรือเธอแค่ห�เรือ่งเถยีงแบบกวนหน้�ต�ยต�ม

นิสัยกันแน่

เลนยะหรี่ต�มองพี่ช�ยครู่หนึ่ง และหันหน้�ออกไปเหม่อมองสวน

สวยต่อ  

“ก็ไม่เห็นเป็นไร แค่ย้�ยโรงเรียน ไอ้เด็กที่โรงเรียนพวกนั้นก็

เฮงซวยจะต�ย...ทัง้ทีก่ำ�ลงัช่วยแท้ๆ กลบัร้องโวยว�ยเหมอืนฉนัฆ่�เจ้�นัน่” 

เลนยะว่�เสยีงเฉยช�จนดไูม่เข้�กบัคว�มเป็นเดก็ผูห้ญงิของเธอแม้แต่น้อย

เลนโยถอนใจกับคว�มคิดน้องส�วตัวเองอย่�งเสียไม่ได้ 

“มันคงไม่เป็นไรหรอก ถ้�ไม่ใช่ย้�ยโรงเรียนห้�ครั้งภ�ยในปีเดียว

แบบที่แกทำ�...และระวังตัวไม่เป็นแบบแก”

เท่�ทีมี่คนเล่�ให้ฟัง ดเูหมอืนน้องส�วเข�จะทำ�เรือ่งอกีแล้ว เพร�ะ

ว่�วันนี้ในโรงเรียนของเธอเกิดมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งถูกวิญญ�ณร้�ยสิง

เข้� ซึง่แน่นอนว่�ก�รเป็นท�ย�ทนกัปร�บปีศ�จทำ�ให้เลนยะห�ท�งลงมอื

จดัก�รกบัปัญห�นีอ้ย่�งไม่ลงัเล ทว่�ด้วยคว�มอ่อนประสบก�รณ์ยงัระวงั

ไม่เป็น ตอนที่ศัตรูขัดขืน เลนยะจึงตอบโต้รุนแรงกลับไป และด้วยคว�ม

ไม่ระวังนั้นจึงมีคนม�พบเข้�พอดี

นัน่ส่งผลให้เธอโดนข้อห�ทำ�ร้�ยร่�งก�ยเพือ่นนกัเรยีนจนบ�ดเจบ็

ส�หัส และแน่นอนว่�ต้องถูกไล่ออกต�มระเบียบ...อีกครั้ง

“แกทำ�แบบนี้ม�ห้�โรงเรียนแล้วเลนยะ หัดระวังหรือว�งแผนดีๆ 

ซะบ้�ง ไม่อย่�งนั้นคงไม่โดนพ่ออัดน่วมแบบนี้ตลอด” เลนโยเตือนกึ่ง

ตำ�หนิอย่�งไม่จริงจังนัก

เลนยะปร�ยต�มองใบหน้�หล่อเหล�ทีต่ดิหว�นนดิๆ ของพีช่�ยตน

แล้วพึมพำ�ว่�

“แค่ซ้อมด�บช่วงเย็น”   

คำ�แย้งแผ่วทำ�ให้พีช่�ยของเธอทีม่กัไม่ค่อยหวัเร�ะเมือ่อยูโ่รงเรยีน

และต่อหน้�ส�วๆ ทุกคนที่เข้�ม�จีบ ต้องหลุดหัวเร�ะอีก เพร�ะรู้ดีว่�ถึง
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พ่อเข�จะไม่ใจร้�ยขน�ดลงโทษเธอด้วยก�รให้เป็นเป้�นิง่คอยรบัก�รโจมตี

อย่�งเดยีว แต่ให้เธอถอือ�วธุโจมตแีละป้องกนัได้ ยงัไงเดก็แปดขวบกค็ง

สู้ผู้นำ�โซเคนโยไม่ได้อยู่ดี

ใช่...ดูใจร้�ยเอ�เรื่องที่พ่อลงโทษลูกส�วหนักขน�ดนี้ ซำ้�แทบไม่

เคยโอ๋หรอืเอ�ใจ ตัง้แต่เลนยะเริม่เดนิได้ ชมิสิกึไ็ม่เคยอุม้เธออกีเลย และ

เหมอืนเป็นคว�มโชคร้�ยในโชคด ีทีเ่ลนยะดนัเป็นเดก็ทีเ่ดนิได้ไวกว่�เดก็

ทั่วไปเสียอย่�งนั้น คว�มเอ�ใจใส่จ�กพ่อจึงหมดเร็วต�มไปด้วย

และกค็งไม่แปลกทีจ่ะทำ�ให้ลกูส�วคนเดยีวแขง็กระด้�งไม่สมหญงิ

แบบนี ้ในเมือ่เลนยะแทบไม่เคยถกูปฏบิตัแิบบเดก็ผูห้ญงิม�ก่อน ทีส่ำ�คญั

เลนยะไม่เคยสัมผัสสิ่งที่เรียกว่� ‘แม่’ เลยสักคร้ังในชีวิต ดังนั้นจึงไม่มี

ใครสอนเธอเร่ืองคว�มเป็นผู้หญิง หรือเคยได้รับคว�มอ่อนโยนจ�กเพศ

หญิงอย่�งที่ควร  

อกีอย่�ง ถงึพวกเข�จะเป็นลกูของผูน้ำ�แห่งโซเคนโย แต่พ่อกไ็ม่เคย

ให้ใครปฏิบัตกิบัพวกเข�เป็นพเิศษ แถมยงัเข้มงวดกว่�คนอืน่ๆ ด้วยซำ�้

แต่จะเอ�ตรรกะแบบคนทัว่ไปม�ตดัสนิได้ยงัไง ในเมือ่พวกเข�เป็น

เหล่�ท�ย�ทอสูรที่ต้องเผชิญกับอะไรที่หนักหน�กว่�นี้อีกม�กในอน�คต 

นี่ก็แค่บทเรียนหนึ่งที่พวกเข�ต้องรู้จักรับมือ

เลนโยยกมือม�เช็ดนำ้�ต�แห่งคว�มขบขันออกจ�กดวงต�สีนำ้�เงิน 

ก่อนกล่�วเสียงกลั้วหัวเร�ะ

“นั่นแก้ตัวได้ดีที่สุดแล้วใช่ไหม”

“มั้ง”

เด็กหนุ่มขยับก�ยเข้�ม�ใกล้เลนยะอีก ก่อนใช้มือจับหน้�ของเธอ

ขึ้นม�มองจนนัยน์ต�สีนำ้�เงินสบกัน ทำ�ให้พวกเข�ทั้งคู่รู้สึกเหมือนมอง

ดวงต�ตัวเอง 

“จะตอบอะไรก็หัดมองหน้�คนด้วย” เด็กหนุ่มสอนน้องส�ว ก่อน

มองรอยแผลต่�งๆ บนใบหน้�เลก็ และอดอมยิม้ไม่ได้ “แต่ถ้�หน้�ยงัเป็น

แบบนี้ ไม่มองก็ไม่เป็นไร ไปทำ�แผลซะ” 
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เข�ว่�เสร็จก็ปล่อยหน้�เลนยะเป็นอิสระ 

ซึ่งเด็กหญิงก็เพียงยักไหล่และใช้แขนเสื้อขึ้นม�เช็ดเลือดออกจ�ก

ห�งคิว้ จนทำ�ให้เสือ้ทีส่กปรกอยูแ่ล้วยิง่เลอะเทอะกว่�เดมิ แต่ไม่น�นเธอ

กอ็ดเงยขึน้มองเสีย้วใบหน้�ด้�นข้�งของพีช่�ยตนไม่ได้ พร้อมตัง้คำ�ถ�มว่� 

“แกเป็นอย่�งที่พ่อพูดจริงรึเปล่�”

เด็กหนุ่มหน้�ต�หล่อเหล�หันม�มองน้องส�วตัวปัญห�เมื่อได้ยิน 

และชั่ววิน�ทีหนึ่ง นัยน์ต�สีนำ้�เงินนั้นดูแสนว่�งเปล่�และมืดดำ� แต่ต่อม�

เข�ก็กลับม�เอ่ยถ�มนิ่งเรียบ 

“เรื่องอะไรล่ะ”  

เลนยะนั่งเงียบไปครู่ ตัดสินใจอยู่ชั่ววิน�ทีและเอ่ยขึ้นใหม่  

“แกมีข้อบกพร่อง”

เดก็หนุ่มยิง่หร่ีต�แคบ และคร้ังนีเ้อ่ยขึน้ใหม่เสยีงเรยีบเยน็กว่�เดมิ 

“พ่อพูดแบบนั้นเหรอ”

“...ไม่เชิง เป็นพวกญ�ติๆ พูดกับพ่อ”

นัยน์ต�สนีำ�้เงนิคูเ่รยีวสวยปร�ยมองไปท�งหนึง่หลงัได้คำ�ตอบนัน้ 

เข�รู้จักเด็กน้อยตรงหน้�ม�ตั้งแต่เกิด เธอดูเหมือนไม่แยแส ดู

เหมือนไม่สนใจ ถ้�ไม่ซ้อมอ�คมหรือฝึกต่อสู้กับพ่อจนมีแผลเต็มตัว ก็นั่ง

เล่นหม�กล้อมคนเดยีวทัง้วนั หรอืไม่กน็ัง่เงยีบๆ อยูก่บัทีโ่ดยไม่ขยบัเขยือ้น

ได้หล�ยชัว่โมง ซึง่ก�รทีเ่ธอนัง่นิง่เงยีบนัน่แหละคอืคว�มน่�หงดุหงดิ เพร�ะ

ทีเ่ธอทำ�แบบนัน้กเ็พือ่จะได้รู้เรือ่งต่�งๆ ม�กทีส่ดุ...ฟังทกุสิง่ทกุอย่�ง เกบ็

ข้อมูลในทุกๆ ร�ยละเอียด       

เข�ละเกลียดนิสัยข้อนี้ของเธอนัก  

“แกนี่สอดรู้สอดเห็นกว่�ที่คิด”  

“แล้วบกพร่องที่ว่�คืออะไรล่ะ” เลนยะไม่สนคำ�ตำ�หนิแล้วถ�มขึ้น

ต่อทันที

ทว่�พีช่�ยทีเ่งยีบไปนดิหลงัถกูเธอสวนคำ�ถ�ม กลบัเอ่ยขึน้อกีครัง้

ด้วยเรื่องอื่นหน้�ต�เฉยว่�
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“ฉันเพิ่งเจอญ�ติเร�ที่เกียวโต เข�อ�ยุเท่�แกเลยนะ และทุกคน

ว่�เข�เหม�ะสมกับตำ�แหน่งผู้นำ�คนต่อไปม�กที่สุด” เข�ปล่อยคำ�พูดที่ดู

เหมือนไม่สำ�คัญไว้เท่�นั้น และลุกขึ้นยืนเตรียมผละออกไปพร้อมเปลี่ยน

เรื่องคุยอีกครัง้ “ไปทำ�แผลซะเลนยะ ตอนนี้แกเหมือนผ้�ขี้ริ้วข�ดๆ เลย”

แต่เลนยะกลับกระซิบเบ�ๆ ตอบ “งั้นเร�ก็บกพร่องท้ังคู่ พ่อถึง 

ไม่เลือกเร�”

เลนโยเงียบไปนิดกับคำ�กล่�วของน้องส�ว ก่อนพ่นลมออกจมูก

พร้อมหัวเร�ะหึในลำ�คอ พล�งกล่�วชัดเจน

“ไม่ เลนยะ...แกน่ะสมบรูณ์แบบ เกดิม�สมบรูณ์แบบ” เข�ยิม้หยนั

และทิ้งท้�ยก่อนเดินออกไป “แต่นั่นไม่ใช่คำ�ชมหรอกนะ”

สมบูรณ์แบบแต่ไม่ใช่คำาชมงั้นเหรอ...

เด็กหญิงต้องมองต�มแผ่นหลังพี่ช�ยตนซึ่งเป็นบุคคลท่ีใครต่�งก็

ชืน่ชม แต่มกัซ่อนอะไรใต้ใบหน้�หล่อเหล�กบัท่�ท�งสภุ�พนัน่เสมอ หล�ย

ครั้งมันทำ�ให้เธอรู้สึกสะอิดสะเอียนกับละครตบต�ของเข� และเสน่ห ์

ผิวเผินที่คนส่วนใหญ่ชอบหลงใหลคล้อยต�ม แต่เพร�ะเธอดูเข�ออก 

เสมอ จึงไม่เดือดร้อนกับนิสัยน่�ขนลุกพวกนั้นนัก มันถือเป็นข้อดีเอ�ไว้

เอ�ตัวรอดที่เธอถูกใจอยู่นิดๆ ด้วยซำ้�ไป

อีกอย่�ง เลนโยก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้น เข�เคยดีกว่�นี้ อย่�ง

น้อยก็ไม่ ‘จอมปลอม’ ขน�ดนี้ และเป็นตัวหลักของผู้สืบทอดคนต่อไป 

เพร�ะพรสวรรค์และคว�มเก่งก�จอย่�งน่�เหลือเชื่อ กระท่ังเมื่อสองปี

ก่อนที่เข�เริ่มเปลี่ยน 

ไม่แน่ใจว่�เกิดอะไรขึ้น แต่เธอกำ�ลังห�คำ�ตอบอยู่...    

บทสนทน�ของสองพี่น้องมีวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มและชิมิสึ ผู้นำ�

ตระกูลของโซเคนโยยืนฟังอยู่เงียบๆ     

ชมิสิพึงิกรอบประตขูองโรงฝึก เฝ้�มองลกูทัง้สองคนทีต่่�งกนัร�ว

ฟ้�กับเหว เลนโยที่ดูสุภ�พอ่อนน้อม เรียนเก่ง ฉล�ด และไหวพริบดีเป็น

ทีร่กัใคร่ กบัเลนยะทีช่อบทำ�ตวัเหมอืนเหม่อลอย เฉยช� ไม่แยแสกบัอะไร 
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มีปัญห�ที่โรงเรียนบ่อยๆ คะแนนเรียนอยู่ในเกณฑ์ธรรมด� ไม่ค่อยเป็น

ที่เอ็นดู วันนี้ก็เพิ่งสร้�งปัญห�ใหญ่ให้เข�ต�มแก้ม�สดๆ ร้อนๆ

แต่เข�รูว่้�ลกูทัง้สองมปัีญห�ไม่ต่�งกนั...และปัญห�ของพวกเข�ก็

ทำ�ร้�ยคนรอบข้�งได้อย่�งหนักหน่วงเสียด้วย ห�กมันเกิดขึ้นม�

“โยชิฮ�ระ” ผู้นำ�แห่งโซเคนโยเรียกวิญญ�ณข้�งตัวด้วยเสียงแผ่ว 

ก่อนว่�ขึ้นต่อ “คงรู้ใช่ไหมว่�ฉันไม่ใช่พ่อที่ดีนัก”

วญิญ�ณซ�มไูรจ้องมองแผ่นหลงักว้�งของชมิสิ ึแล้วนิง่ไปนดิอย่�ง

ลำ�บ�กใจกับคำ�ถ�ม ทว่�ห�กให้เข�วิเคร�ะห์คนตรงหน้�ที่เห็นม�ตลอด 

หรือคว�มจริงตั้งแต่เกิด ตลอดจนมีคนรัก แต่งง�น มีลูกช�ยและลูกส�ว

พร้อมเสียคนรักไป ก็อ�จพูดได้ว่�...

“ท่�นมีวิธีเลี้ยงลูกในแบบของท่�น”

“อ้อมค้อมสมเป็นน�ยเลย” ชิมิสึหัวเร�ะแผ่วกลับม� “ก็รู้ว่�ฉัน

ไม่ใช่คนที่พวกเข�จะฟังเป็นอันดับแรก...ไม่เหมือนน�ยที่เลี้ยงพวกเข�ม� 

เลีย้งโซเคนโยม�หล�ยรุ่น แม้แต่ฉนั ซึง่หม�ยถงึเป็นคนสำ�คญัทีส่ดุสำ�หรบั

ที่นี่”

“ท่�นชิมิสึต้องก�รบอกอะไรข้�กันแน่ขอรับ” วิญญ�ณซ�มูไร 

จำ�ต้องถ�มตรงประเด็นเมื่อเจอก�รเยินยอจนตัวเองลำ�บ�กใจ

“กแ็ค่...ล�งสงัหรณ์ไร้เหตผุล” ผูน้ำ�โซเคนโยกล่�วคล้�ยไม่ใช่เรือ่ง

สำ�คัญ แต่นัยน์ต�กลับจับจ้องหลังของลูกส�วตนไม่ว�งต� “เลนโยเริ่ม

ควบคุมไม่ได้ เข�ดูไกลมือฉันไปเรื่อยๆ มีอะไรบ�งอย่�งในตัวเข�ที่ฉัน

ไม่รู้จักอีกแล้ว...ส่วนเลนยะ ถ้�ไม่นับเรื่องที่ชอบถูกไล่ออกจ�กโรงเรียน 

ก็เหมือนจะหัวขบถชนิดที่ใครก็รับมือไม่ได้...คงโทษได้อย่�งเดียวว่�ฉัน

เลี้ยงลูกส�วไม่เป็นเอง...ม�ซ�โกะอยู่ด้วยคงดีกว่�นี้” 

ถ้อยคำ�เงียบเหง�ในช่วงท้�ยทำ�ให้วิญญ�ณประจำ�ตระกูลรู้สึก

ร�วกบัเหน็บรุษุตรงหน้�กล�ยเป็นเดก็หนุม่คนเก่�ทีเ่ข�เคยดแูลม�อกีครัง้ 

ทว่�ก็เพียงวูบเดียว เมื่อเสียงทุ้มเข้มกล่�วเคร่งขรึมจนติดเครียดขึ้นม�

ใหม่ว่�
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“และวันนี้ตอนที่สู้กัน ฉันรู้สึกว่�เห็นบ�งอย่�งในต�ของเลนยะ  

บ�งอย่�งแบบที่น�ยเคยอธิบ�ยไว้เกี่ยวกับย�สึฮิโระ และฉันไม่ชอบมัน 

สกันิด” นัยน์ต�สนีำ�้เงนิร�วกบัมดีวงไฟเต้นระรกิอยู ่พล�งกล่�วถ้อยคำ�กด

ลกึเด็ดข�ด “เข้�ใจใช่ไหมว่�ตอนนี้ทั้งเลนยะและเลนโยก็ต่�งเติบโตขึ้น 

เรื่อยๆ ในฐ�นะท�ย�ทอสูร ห�กพวกเข�ยังเป็นอย่�งที่เป็นอยู่ตอนนี้  

คว�มแขง็แกร่งทีเ่พิม่ขึน้เรือ่ยๆ นัน้จะกล�ยเป็นด�บคมทีอ่�จฟ�ดฟันคนอืน่

ได้ ถ้�ไม่ควบคุมไว้” 

“...เข้�ใจแล้วขอรบั” โยชฮิ�ระก้มศรีษะลงนดิ หลงัเงยีบไปพกัหนึง่

เพื่อใคร่ครวญ ก่อนกล่�วเนิบช้� ทว่�เน้นชัดด้วยคำ�มั่น “ข้�จะทำ�หน้�ที่

เป็นฝักด�บให้ทัง้ท่�นเลนโยและเลนยะอย่�งสดุคว�มส�ม�รถเองขอรบั” 

‘ข้าจะท�าหน้าที่เป็นฝักดาบให้ทั้งท่านเลนโยและเลนยะอย่างสุด

ความสามารถเองขอรับ’

คำ�สัญญ�นั่นยังก้องอยู่ในหัวเสมอ ทว่�เวล�นี้เหมือนจะมีแค่คน

คนเดียวที่เข�พอจะเป็นฝักด�บคอยควบคุมได้คือ...

“ท่�นเลนยะ ห้�มทำ�อย่�งนั้นอีกนะขอรับ”  

เสียงปร�มเคร่งเครียดจ�กป�กของโยชิฮ�ระบอกเด็กส�วที่นอน

ควำ่�หน้�บนเตียง และเอ�หมอนปิดศีรษะเพื่อใช้มันอุดหูหนีก�รตักเตือน

จ�กเข�

“ฉันแค่ลองเชิงนิดๆ หน่อยๆ มันจะอะไรกันนักกันหน�” เด็กส�ว

ผมสนีำ�้ต�ลเถยีงผ่�นใต้หมอนใบใหญ่ม�  โดยมผีน้ีอยลอยมองภ�พตรง

หน้�อย่�งเหนือ่ยใจ แต่กเ็ริม่ชนิไม่น้อยกบัก�รสัง่สอนของวญิญ�ณซ�มไูร

หนุ่ม

“แต่ไม่ใช่เรื่องที่คอยยำ้�ว่�ท่�นกินเท็นชิเป็นเทพเจ้� และเปรยให้

อยู่ป่�กักปีศ�จต่อแบบนั้นขอรับ” โยชิฮ�ระก้มตัวม�พย�ย�มมองหน้� 

เลนยะผ่�นช่องใต้หมอน เพื่อห�ท�งสั่งสอนเด็กส�วคนสำ�คัญให้ได้

เพร�ะเวล�นี้เข�กำ�ลังบ่นเรื่องที่ระหว่�งท�งกลับจ�กป่�กักปีศ�จ 
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หลงัไปช่วยกนิเทน็ชกิลบัม� แล้วหมอผสี�วพย�ย�มงดัเรือ่งทีส่นุขัป่�หนุม่

เปน็เทพเจ้�ม�พดูคอยเกริน่บทสนทน� ห�โอก�สโยงให้เข�กลับไปอยูป่่�

กกัปีศ�จตลอดท�ง จนโยชฮิ�ระต้องคอยส่งส�ยต�ปร�มไว้เสมอ และพอ

ถึงบ้�นจึงต้องจัดก�รเคลียร์เรื่องนี้ให้จบทีเดียว

“ท่�นกนิเทน็ชติดัสนิใจแล้ว และท่�นกร็บัป�กตัง้แต่ต้น ฉะนัน้อย่�

พย�ย�มกลับกลอกสิขอรับ เพร�ะมันเป็นก�รเสียม�รย�ทและไม่ให้

เกียรติก�รตัดสินใจของท่�นกินเท็นชิเลย”

โยชฮิ�ระยงัคงบ่น ก่อนจะก้มมองเลนยะผ่�นช่องใต้หมอนอกีครัง้

ร�วกับยำ้�คำ�สอน และเจอกับใบหน้�บึ้งตึงของเจ้�หล่อนท่ีมองกลับม� 

ทำ�ให้เข�ผ่อนลมห�ยใจเชื่องช้�และยืดตัวขึ้นใหม่ พูดเสียงอ่อนลง 

“ข้�เคยบอกแล้วว่�ทุกคนมีอดีตที่ไม่อย�กคิดถึง ซึ่งห�กท่�น 

กินเท็นชิไม่อย�กเล่�ว่�ตัวเองเป็นเทพเจ้� ก็แสดงว่�มันเป็นเรื่องที่ท่�น

กินเท็นชิไม่อย�กบอกนะขอรับ”

ไม่มีเสียงใดลอดผ่�นหมอนออกม� จนโยชิฮ�ระต้องก้มไปมอง 

เด็กส�วคนสำ�คัญใหม่ ซึ่งเลนยะก็จ้องหน้�วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มตอบและ

กระซิบแผ่วเบ�อย่�งจำ�ยอม 

“รู้แล้ว”

“ดขีอรบั” วญิญ�ณซ�มไูรรับคำ�ขงึขงัและเอ่ยขึน้ต่อ “ขออภยัด้วย

ที่ต้องสั่งสอน แต่อย่�ลืมว่�หน้�ที่ของข้�คือคอยดูแลท่�น ซึ่งนั่นรวมถึง

ก�รไม่ให้ท่�นทำ�ร้�ยตัวเองหรือคนอื่นด้วย...ข้�คือฝักด�บของท่�น ยัง 

จำ�ได้ใช่ไหมขอรับ” 

เป็นอีกครั้งที่ไม่มีก�รตอบรับอะไรกลับม�จ�กเด็กส�วคนสำ�คัญ 

จนโยชิฮ�ระต้องคล�ยคว�มตึงบนหว่�งคิ้วลงด้วยคว�มอ่อนใจ ก่อนลอย

ทะลุประตูห้องนอนออกไป ทิ้งไว้เพียงท�โร่กับเลนยะท่ียังนอนควำ่�หน้�

เอ�หมอนปิดศีรษะอยู่บนเตียง

“เลนยะ...งอนโยชฮิ�ระเหรอ” ผน้ีอยเปรยขึน้หลงัภ�ยในห้องเงยีบ

จนน่�อึดอัด
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“...เปล่� แค่สงสัยว่�ทำ�ไมมันต้องเข้�ข้�งไอ้ลูกหม�นั่นทุกทีเลย” 

เลนยะว่�อู้อี้ลอดหมอนใบใหญ่ออกม�ในที่สุด 

ท�โร่เลิกคิ้วขึ้นนิด ปล่อยให้ภ�ยในห้องนอนของเด็กส�วเงียบไป

อีกอึดใจ ก่อนอดหยั่งเชิงขึ้นใหม่ไม่ได้ว่�

“รูตั้วรเึปล่�ว่�ตอนนีเ้ธอทำ�ตวัเหมอืนเดก็ทีก่ำ�ลงังอนพ่อ เพร�ะเข�

ดันเอ�ใจน้องม�กกว่�เธอ จนทำ�ให้เธอรู้สึกเหมือนเป็นหม�หัวเน่�น่ะ”

เลนยะตลบหมอนออกจ�กหวัพลนั พร้อมหมนุตวักลบัม�นอนหง�ย 

ก่อนคว้�น�ฬิก�ปลุกที่โต๊ะข้�งหัวเตียงป�ใส่สวิตช์ไฟ ดับแสงในห้องได้

อย่�งแม่นยำ�ร�วกับจับว�ง และกระแทกเสียงว่�ห้วนไปคนละเรื่องว่�

“จะนอน ย้�ยก้นแกออกไปได้แล้ว”

ท�โร่หรี่ต� เหนื่อยหน่�ยกับก�รเลี่ยงคว�มจริงของอีกฝ่�ย แล้ว

ต้องว่�กึ่งเตือนสติ

“เธอจะอิจฉ�กินเท็นชิทำ�ไมเนี่ย เข�ไม่แย่งพ่อเธอไปหรอกน่�... 

ยังไงโยชิฮ�ระก็เห็นเธอสำ�คัญที่สุดอยู่แล้ว” 

“แล้วไง” เลนยะสวนผ่�นคว�มมืดม�ทันที

“ก็เลิกงอนงี่เง่�กับอีแค่เรื่องที่ถูกดุสิ” 

จบคำ� ไม่มีเสียงตอบรับจ�กหมอผีส�วอีก และนั่นเป็นสัญญ�ณ

บ่งชัดว่�เจ้�หล่อน...งอนจริง และยอมรับมันอย่�งมั่นใจเสียด้วย

ให้ตายสิ! ถ้าไม่มีโยชิฮาระอยู่ด้วย ยัยนี่จะเป็นยังไงเนี่ย...

“เป็นยังไง”

คำ�ถ�มจ�กเสียงทุ้มลึกทำ�ให้วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มที่เพิ่งลอยผ่�น

ประตูห้องนอนของเลนยะออกม�ชะงักไปนิด และเงยไปมองยังใบหน้�

หล่อเหล�ในกรอบหน้�คมที่นิ่งเรียบเป็นเอกลักษณ์ของกินเท็นชิ ซึ่งยืน

กอดอกรออยู่หน้�ห้องนอนหมอผีส�วอยู่ก่อนแล้ว

“ก็...เหมือนจะยังมีปัญห�อยู่นิดๆ ขอรับ” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม

ตอบด้วยรอยยิ้มฝืดเคือง 
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และสหีน้�ทีด่หูนกัใจเกนิกว่�คำ�ตอบที่ได้ กก็ระตุน้เจ้�ปีศ�จให้ต้อง

ตั้งคำ�ถ�มต่อ 

“เรื่องเป็นเทพเจ้�มันเป็นปัญห�ใหญ่ม�กสำ�หรับเด็กนั่นงั้นเหรอ”

โยชิฮ�ระเงียบไปอึดใจด้วยคว�มลังเล และจำ�ใจบอก

“เร�เคยเจออะไรที่ไม่ค่อยดีนิดหน่อยเกี่ยวกับเทพเจ้�น่ะขอรับ”

“เคยพบเทพเจ้�ม�ก่อน?”

โยชิฮ�ระปร�ยต�มองไปด้�นหนึ่งขณะนึกถึงอดีตเมื่อส�มปีก่อน 

ในศ�ลเจ้�ที่เลนยะเคยไปชำ�ระล้�งคำ�ส�ปในบ่อนำ้� แล้วเจอเทพอ�รักษ์

ประตูเป็นจิง้จอกสองตวัทีค่อยด่�ทอถ�กถ�งเธอและตระกลูตลอดอ�ทติย์ 

“ไม่ใช่หรอกขอรับ แค่กับเทพอ�รักษ์ที่ประตูศ�ลเจ้�น่ะขอรับ...

คว�มจริงก็ไม่สำ�คัญอะไรขน�ดนั้น” 

“อย่�งเจ้�เด็กนั่นดูไม่น่�จะเก็บเรื่องแบบนั้นม�คิดเป็นส�ระ” แค่

พดูถงึเทพอ�รกัษ์ประตกูท็ำ�ให้สนุขัป่�หนุม่เด�เหตกุ�รณ์ทีเ่คยเกดิขึน้กบั

เด็กส�วได้คร่�วๆ...เทพอ�รักษ์มักเป็นพวกป�กเปร�ะและชอบยกตนข่ม

ท่�น เพร�ะถือว่�เป็นผู้รับใช้เทพเจ้� ใกล้ชิดเทพเจ้� ชินแอนกับโทชินโอ

ก็มีนิสัยพวกนี้อยู่ในตัว โดยเฉพ�ะชินแอน

แต่ถึงยังไงก็ไม่น่�คณ�มือคนอย่�งเลนยะ ในเมื่อฝีป�กเจ้�หล่อน

ร้�ยก�จกว่�หล�ยเท่� และก็หน้�มึนเกินกว่�จะสนคำ�ว่�ของคนอื่น

“ก็ไม่หรอกขอรับ แต่คว�มจริงบ�งอย่�งดูเหมือนเร�จะปฏิเสธ 

ไม่ได้” โยชิฮ�ระว่�อย่�งอ่อนใจที่ปล�ยห�งเสียง ก่อนหันไปเอ่ยเป็นปกติ

เช่นเคย “อีกอย่�งท่�นเลนยะก็ไม่ได้เตรียมรับมือกับอะไรท่ีไม่เคยพบ

อย่�งเทพเจ้� และนิสัยของท่�นเลนยะ อะไรที่ไม่คุ้นก็มักมองเป็นศัตรูไว้

ก่อนเสมอ...ยังไงช่วงนี้ถ้�ถูกระแวงใส่หรือแสดงท่�ท�งไม่ไว้ใจตอบกลับ

ก็อย่�เพิ่งโมโหไปนะขอรับ และยิ่งโดนข้�ตำ�หนิไปเช่นนี้ คงจะพ�ลลงที่

ท่�นไม่ม�กก็น้อยทีเดียว” 

สิ่งที่ได้ฟังทำ�ให้เจ้�ปีศ�จต้องเปรียบเทียบขึ้นอย่�งเสียไม่ได้ว่�

“...งั้นก็ไม่ต่�งจ�กเด็กติดพ่อเลยน่ะสิ” จะพ�ลใส่เข�เพร�ะ
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วิญญ�ณประจำ�ตระกูลของตัวเองเข้�ข้�งเข�ม�กกว่�...นั่นมันเรียกว่�

อิจฉ�ชัดๆ เลยไม่ใช่รึไง 

เจ้�เด็กที่ดูเหมือนไม่สนใจอะไร แต่พอเป็นเร่ืองวิญญ�ณประจำ�

ตระกูล กลับมีปฏิกิริย�โต้ตอบที่ผิดค�ดเสมอ บ�งคร้ังก็งอนได้เหมือน

เด็กเล็กๆ แบบนี้ บ�งครั้งก็ออกหน้�ปกป้องทันทีทั้งที่ปกติไม่ค่อยแยแส

ใคร หรอืแม้แต่แสดงคว�มเกรงหรอืกลวัวญิญ�ณซ�มไูรเมือ่ถกูเข�ดเุอ�

อย่�งจริงจัง...ถ้�ไม่เรียกว่�เด็กติดพ่อก็ไม่รู้ว่�ควรเรียกว่�อะไร

ซึง่วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่กรู้็สกึขนัขึน้ม�นดิๆ กบัก�รถกูเปรยีบเทยีบ

แบบนั้น

“ข้�ยอมรับว่�ผูกพันกับท่�นเลนยะที่สุดในโซเคนโยทุกๆ รุ่นที่เคย

ผ่�นม� แม้แต่กบัท่�นย�สฮึโิระกไ็ม่รู้สกึแบบนี ้อ�จเพร�ะเร�เจออะไรม�

ด้วยกันหล�ยอย่�ง และก�รเปลี่ยนแปลงสำ�คัญม�กม�ย ไม่ว่�จะดีที่สุด

หรือแย่ที่สุด...แต่ข้�ก็เป็นเหมือนแค่พี่เลี้ยง” เข�ว่�พล�งเปลี่ยนเป็นย้ิม

อย่�งเงยีบเหง� “และทกุคนมกัรักและต้องก�รพีเ่ลีย้งเมือ่พวกเข�ยงัเดก็ 

แต่เมื่อทุกคนโตขึ้น พี่เลี้ยงก็จะหมดหน้�ที่ไป...และเด็กๆ ก็ต้องไปเจอคน

ที่สำ�คัญของตัวเองจริงๆ สักวันหนึ่ง”

สุนัขป่�หนุ่มชักหัวคิ้วชนกันนิด “พูดเหมือนเจ้�จะห�ยไปสักวัน” 

“ท่�นชิมิสึ ท่�นพ่อของท่�นเลนยะขอร้องให้ทำ�หน้�ที่เป็นฝักด�บ

ให้ท่�นเลนยะ ดูแลไม่ให้ท่�นเลนยะทำ�ร้�ยคนอ่ืนหรือตัวเองได้ เพร�ะ

เข�คิดว่�ข้�จะส�ม�รถอยู่ข้�งก�ยลูกๆ ของเข�ได้ตลอดก�ล...ก็จริงที่ข้�

ยังคงอยู่ได้เพร�ะคำ�ส�ปของท่�นย�สึฮิโระ ร�วกับเป็นอมตะในร่�งที่ไร้

ชีวิต แต่บ�งครั้งก�รที่อยู่ม�น�นม�กขน�ดนี้ มันก็ทำ�ให้รู้สึกว่�วันพรุ่งนี้

ที่ข้�จะยังคงอยู่ได้นั้นเปร�ะบ�งลงทุกที...อ�จจะเพร�ะถึงจุดอิ่มตัว หรือ

เป็นสัญช�ตญ�ณอะไรสักอย่�งเลยทำ�ให้รู้สึกแบบนั้น”

จบคำ� โยชิฮ�ระก็รีบเปลี่ยนสีหน้�ซึมเศร้�ม�เป็นปกติ และหันไป

ยิ้มให้สุนัขป่�หนุ่มใหม่ ก่อนพูดขึ้นอย่�งกึ่งเล่นกึ่งจริงจัง 

“ถ้�ข้�ต้องห�ยไปจริงๆ เมื่อถึงวันนั้นข้�ขอฝ�กหน้�ที่ฝักด�บให้
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ท่�นกินเท็นชิทำ�แทนได้รึเปล่�ขอรับ”

กล�ยเป็นสุนัขป่�หนุ่มที่เงียบกริบหลังสิ้นคำ�ถ�มของวิญญ�ณ

ซ�มูไรหนุ่ม...ให้เข�ทำ�แทนเนี่ยนะ

“ทำ�ไมถึงถ�มแบบนั้น” สุนัขป่�หนุ่มถ�มกลับเสียงเครียด

“ก็เพร�ะหล�ยครั้ง ท่�นกินเท็นชิคุมท่�นเลนยะอยู่นี่ขอรับ อย่�ง

ตอนที่ท่�นเลนยะสู้กับท่�นซ�น�ดะ คนที่เข้�ไปห้�มก�รลงด�บของท่�น

เลนยะได้มีแต่ท่�นกินเท็นชิคนเดียว ตอนม�กุระ ง�เอชิ ในตึกเรียนเก่�

นั่นอีก...ที่สำ�คัญ ห�กท่�นไม่มีคว�มหม�ยอะไรเลยกับท่�นเลนยะ ท่�น

เลนยะก็คงไม่เลือกไปช่วยท่�นถึงป่�กักปีศ�จ จริงไหมล่ะขอรับ”

ใบหน้�คมยุง่เหยงิไปทนัใดเมือ่เจอกบันยัน์ต�สอีำ�พนัทีร่�วกบัมอง

ทะลุได้ทุกสิ่ง แม้แต่ตัวเข�

แต่แค่คิดถึงหน้�เลนยะที่คอยห�เรื่องเข�ประจำ� ดวงต�สีนำ้�เงิน

แข็งกร้�วไร้คว�มอ่อนไหวใดๆ เข�ก็เหนื่อยใจแล้ว 

ถึงเด็กส�วที่เข�เคยเกลียดแต่แรกเห็นจะเริ่มม�เปลี่ยนบ�งอย่�ง

ในตวั ทำ�ให้เข�มคีว�มรู้สกึม�กกว่�ทีเ่คยรู้สกึม�ก่อนในชวีติ ทัง้ทีพ่ดูไม่ได้

ด้วยซำ�้ว่�เป็นเดก็ด ีทว่�ก�รกระทำ�หล�ยอย่�งกลบัอดุหลมุกว้�งในใจ เตมิ

เต็มจนกล�ยเป็นว่�มีตัวตนในตัวเข�ชัดเจนกว่�ทุกชีวิตที่เคยผ่�นม�นับ

พนัปี ถงึทำ�อะไรให้โกรธม�กแค่ไหนกเ็กลยีดไม่ลง เพร�ะเธอมกัมเีหตผุล

ในก�รกระทำ�ทกุก�รกระทำ�นัน่เสมอ มอีกีด้�นทีแ่ตกต่�งออกไป...มหีล�ย

ชั้นหล�ยด้�น ที่ตัดสินเพียงรู้จักวูบแรกไม่ได้ 

ทีส่ำ�คญั เธอเองกม็หีลมุกว้�งทีร่อให้ใครบ�งคนเข้�ไปอดุและเตมิ

เต็มเช่นกัน...ต่�งก็แตกหัก ไม่สมบูรณ์แบบ และต้องก�รก�รซ่อมแซม 

แต่จะให้คอยควบคุมพฤติกรรมของเจ้�หล่อนคงเป็นเรื่องที่ย�ก

มห�ศ�ล ยิ่งม�อยู่แทนที่ในฐ�นะเดียวกับโยชิฮ�ระแล้ว...   

เข�ถอนใจเฮือกใหญ่ก่อนตอบ 

“ข้�คงแทนที่เจ้�ไม่ได้ และไม่มีท�งเป็นพ่อให้เด็กนั่นได้ด้วย”

“ข้�ก็ไม่ได้ขอให้ท่�นกินเท็นชิม�แทนที่ข้�นะขอรับ มันไม่มีใคร
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แทนที่ใครได้อยู่แล้ว ท่�นไม่มีท�งแทนที่ข้�ได้ ข้�ก็แทนท่ีท่�นหรือ 

ท่�นท�โร่ไม่ได้ และไม่มีท�งที่คว�มรู้สึกของท่�นเลนยะท่ีมีให้ข้� ท่�น

หรอืท่�นท�โร่จะเหมอืนกนัด้วย ท่�นกนิเทน็ชกิค็อืท่�นกนิเทน็ช ิรบัรองว่�

ท่�นเลนยะไม่คิดมองท่�นว่�เป็นตัวแทนข้�แน่นอน ที่สำ�คัญ...ข้�ก็ไม่ได้

ขอให้ท่�นกนิเทน็ชมิ�อยู่ในฐ�นะพ่อนะขอรบั”  โยชฮิ�ระทิง้ท้�ยไว้แค่นัน้

พร้อมรอยยิ้มบ�งๆ ที่มีคว�มค�ดหวังบ�งอย่�ง 

ขณะผูเ้ป็นเจ้�ปีศ�จกลบันิง่งนัไปอกีครัง้ ได้แต่ทบทวนคว�มหม�ย

ในเรื่องที่วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มพูดไว้

ห�กไม่คิดให้เข�ม�อยู่ในฐ�นะพ่อ แล้วจะให้อยู่ในฐ�นะอะไร 

ผู้ปกครอง เพื่อน พี่น้อง...หรือคนรัก...!

พลันคว�มคิดของสุนัขป่�หนุ่มต้องหยุดชะงัก ไม่ค�ดคิดว่� ‘คำ� 

คำ�นั้น’ จะหลุดเข้�ม�ในหัวจนตัวเข�เองยังอึ้งตะลึงไปชั่วอึดใจ ก่อน 

คว�มรู้สึกเหล่�นั้นจะค่อยๆ เจือจ�งลงเมื่อเข�ได้ทบทวนหล�ยสิ่งในหัว 

เหตุก�รณ์หล�ยๆ อย่�งตั้งแต่วันแรกที่ตื่นขึ้นจ�กผนึก จนกระทั่งวันนี้...

วันที่เข�เป็นฝ่�ยเรียกร้องให้เด็กส�วคนนั้นกักขังเข�ต่อด้วยตัวเอง

ใช่...บ�งทีมันอ�จใช่ เข�ไม่แน่ใจ ไม่เคยสัมผัสคว�มรู้สึกนั้นม�

ก่อน หรือถ้�ตอนนี้มันยังไม่ใช่ แต่ก็คงใกล้เคียงม�กแล้ว...ม�กแล้วจริงๆ 

ร่างของเดก็สาวเรอืนผมสนีำา้ตาลเริม่กลิง้ขลกุๆ บนเตยีงและใกล้

ขอบเตยีงม�กขึน้เรือ่ยๆ แต่ก่อนคนนอนอยูไ่ม่สขุจะได้หล่นจ�กทีน่อน มอื

ของใครคนหนึง่กเ็ข้�ม�รับตวัเธอได้อย่�งทนัท่วงท ีและดนัร่�งปวกเปียก

นั่นขึ้นนั่ง เผื่อจะช่วยให้เธอรู้สึกตัวตื่นขึ้นม�ได้

ทว่�เพร�ะปกติเด็กส�วคนนี้ก็ตื่นย�กเป็นทุนอยู่ก่อนแล้ว พอบวก

กบัเมือ่คนืทีเ่พิง่ผ่�นก�รต่อสูห้นกัหน่วงม� ซำ�้ร่�งก�ยทีถ่กูวญิญ�ณซ�มไูร

หนุ่มสิงก็ถูกใช้ง�นอย่�งเต็มที่ จึงทำ�ให้เวล�นี้ต่อให้ถูกจัดอยู่ในท่�ท่ีไม่

สะดวกต่อก�รหลับ ก็ไม่อ�จปลุกเธอขึ้นม�ได้อย่�งใจนึก 

กนิเทน็ชลิอบถอนใจแผ่วย�มก้มมองคนหลบัลกึ และด้วยคว�มสงู
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ของเตียงทำ�ให้เข�ต้องชะงักนิด เมื่อเพียงปล่อยมือ หัวที่เต็มไปด้วยกลุ่ม

ผมสีนำ้�ต�ลของเลนยะก็เอนม�ซบแหมะบนแผ่นอกกว้�งของเข�ท่ียืนอยู่

ข้�งๆ ได้อย่�งเหม�ะเหม็ง...ทว่�คร้ังนี้สุนัขป่�หนุ่มกลับแค่ยืนนิ่ง ไม่ดัน

ตัวเธอออกห่�งเหมือนที่ผ่�นม� และปล่อยให้เด็กส�วนั่งหลับซบตนเอง

ต่ออย่�งเงียบงัน...

“เลนยะ ตื่น...!” ผีน้อยที่กะม�ดูหมอผีส�วเพร�ะเห็นว่�เกินเวล�

ตื่นของเธอต้องลอยแข็งค้�งตรงหน้�ประตูห้อง มองภ�พเลนยะท่ีกำ�ลัง

นั่งหลับซบหัวกับอกของกินเท็นชิด้วยคว�มอึ้งตะลึง

ชั่ววิน�ทีหนึ่ง วิญญ�ณเด็กช�ยได้ยินเสียงเลนยะพึมพำ�ชิดอก 

กินเท็นชิออกม�ด้วยว่� 

“...หอม”

ร่�งสงูสง่�รบีก้�วถอยหลงัออกจ�กตวัเลนยะทนัทเีมือ่เหน็ท�โร่เข้�

ม� ทำ�ให้คนทีน่ัง่หลบัโดยมตีวัเข�เป็นทีร่องรบัเอนล้มม�ข้�งหนึง่ และไม่

ถึงวิน�ที เสียงโครม! ดังสนั่นก็ต�มม� เมื่อร่�งของเลนยะลงไปนอนควำ่�

จูบพื้นห้องเป็นครั้งที่เท่�ไรแล้วไม่รู้   

ซึ่งแน่นอนว่�หลังจ�กนั้นคือเสียงคร�งตำ่�และคำ�บ่นลอดไรฟัน

อย่�งทั้งโกรธทั้งเจ็บของเจ้�หล่อน

“แกปลกุฉนัอย่�งนี.้..อกีแล้วนะ...” เลนยะเงยหน้�ขึน้ม�พร้อมรอย

แดงกำ่�ที่จมูกและใบหน้�ส่วนหนึ่ง ขณะยกมือขึ้นม�กุมหน้�เมื่อรู้สึก

เหมือนจะมีอะไรไหลออกม�จ�กจมูก 

นี่เธอต้องเจ็บตัวก่อนได้ตื่นเต็มต�อีกสักกี่รอบเนี่ย! 

“ขะ...ขอโทษครบั คร�วหลงัผมจะดใูห้ดีๆ  ก่อน ขอโทษจรงิๆ ครบั!”

ท�โร่ที่ได้สติรีบผงกหัวซำ้�ๆ รัวเร็วด้วยใบหน้�เลิ่กลั่กขึ้นสีแดง 

พร้อมอ้�ป�กขอโทษยกใหญ่ ก่อนรีบลอยผ่�นประตูออกไปเร็วจี๋ ทำ�เอ�

เลนยะทีก่ำ�ลงักำ�จมกูตวัเองอยูต้่องขมวดคิว้มองต�มอย่�งงนุงง ไม่เข้�ใจ

ว่�เจ้�วิญญ�ณขี้กลัวนั่นเป็นอะไร ขอโทษใคร และขอโทษทำ�ไม  

ส่วนคนรูเ้หตกุ�รณ์ข้�งตวักลบัทำ�สหีน้�นิง่สงบร�วกบัไม่เกดิอะไร
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ขึน้ ซำ�้ยงัหนัก�ยเดนิออกไปหน้�ต�เฉย ทว่�ยงัไม่ทนัได้ก้�วพ้นประต ูร่�ง

สูงสง่�ก็พลันชะงักเมื่อได้ยินคำ�บ่นของเลนยะที่ต�มหลังม� 

“แกจะโกรธจะเกลียดฉันนี่ฉันก็ไม่สนหรอกนะ และฉันอ�จไม่น่�

ทะนุถนอมเหมือนท่�นหญิงคนสวยของแก แต่อย่�งน้อยก็ช่วยปลุกแบบ

ธรรมด�ที่ไม่ต้องเอ�หัวฉันฟ�ดพื้นได้ไหม เกิดวันไหนฉันโง่ลงขึ้นม�แก

จะรับผิด...” 

“ข้�ไม่เคยทะนุถนอมอะไรซ�ยูยะทั้งนั้น”

เลนยะที่ง่วนกับก�รคว�นห�กระด�ษทิชชูหรือผ้�ใกล้ตัวต้อง 

เลิกคิ้วขึ้นข้�งหนึ่งกับคำ�สวนของกินเท็นชิ ที่แทรกคำ�บ่นของเธอขึ้นม�

กะทันหัน

และยังไม่ทันได้ถ�มอะไร ร่�งสูงสง่�นั่นก็หันกลับม�ยังเธอ และ

เป็นฝ่�ยที่ก้มม�คว้�แขนช่วยพยุงเธอให้ลุกขึ้นยืน พร้อมหยิบกล่อง

กระด�ษทิชชูที่ในลิ้นชักข้�งหัวเตียงม�ว�งใส่มือให้เสร็จสรรพโดยไม่พูด

อะไร

ไหงอยู ่ดีๆ ก็ดูแลดีขึ้นมาเฉย...หมอผีส�วขมวดคิ้วมองกล่อง

กระด�ษทิชชูในมืออย่�งฉงน

“ข้�ไม่ได้รักซ�ยูยะ”

คิ้วที่กำ�ลังผูกกันต้องเลิกขึ้นสูงทันใดกับเสียงทุ้มลึกที่ได้ยินเหนือ

ศีรษะ แปลกใจกับหัวข้อที่อยู่ๆ เข�ก็เอ่ยแทรกคว�มเงียบขึ้นม� ก่อนเงย

ไปเจอใบหน้�คมทีจ้่องมองเธอด้วยคว�มจริงจังจนเกอืบคล้�ยขุน่เคอืงอยู่

ลึกๆ 

“นี่ใช่เรือ่งทีแ่กเคยปฏเิสธรักท่�นหญงิอะไรนัน่รเึปล่�” เลนยะถ�ม

กลับออกไปในที่สุด หลังหยุดนิ่งไปด้วยคว�มไม่เข้�ใจสถ�นก�รณ์ท่ีเกิด

ขึ้นไปชั่วขณะ

สนัุขป่�หนุม่รู้สกึไม่ชอบใจนดิๆ เมือ่รูไ้ด้ทนัทว่ี�ชนิแอนคงเล่�เรือ่ง

ซ�ยูยะกับตนเองให้เด็กส�วฟังไม่ม�กก็น้อยไปแล้ว ทว่�ก็ตอบชัด

“ใช่...ข้�ปฏิเสธคว�มรู้สึกของซ�ยูยะ”
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เลนยะนิ่งเงียบไปนิดหลังได้คำ�ตอบจ�กสุนัขป่�หนุ่ม ปกติเธอคง

ไม่คิดสนใจต่อ โดยเฉพ�ะเมื่อมันเป็นเรื่องรักๆ ใคร่ๆ เพร�ะสำ�หรับเธอ

มันเป็นเหมือนสิ่งน่�รำ�ค�ญของพวกชอบเวิ่นเว้อกับชีวิต...จะมีส�ร-

ประโยชน์อะไรกับก�รเอ�ชีวิตตัวเองไปแขวนไว้กับคนอื่นแบบนั้น ชีวิต

ของตัวเองก็ต้องดูแลรับผิดชอบเองสิ ไปฝ�กคว�มหวังไว้ที่อีกคนเป็น 

เรื่องโง่และตลกสิ้นดี สร้�งภ�ระให้ตัวเองโดยใช่เหตุ

ทว่�พอได้จับจ้องใบหน้�คมหล่อเหล�ทีจ่ริงจงั ร�วกบัต้องก�รบอก

บ�งอย่�งแก่เธอ ก็ทำ�ให้หมอผีส�วรู้สึกอย�กรู้ขึ้นม�

“ทำ�ไม เพร�ะแกเป็นเทพเจ้�และเด็กนั่นเป็นมนุษย์ เลยกล�ยเป็น

รักต้องห้�มรึไง” 

“...เปล่�” สนุขัป่�หนุม่ปฏเิสธร�บเรยีบ แล้วกล่�วแผ่วเบ�กว่�เดมิ

ว่� “เพร�ะมันไม่ใช่ว่�รักไม่ได้...แต่เพร�ะไม่ได้รักต่�งห�ก” 

คนฟังเลิกคิ้วขึ้นข้�งหนึ่งโดยพลัน “ทำ�ไม”   

“หม�ยคว�มว่�ยังไง ทำ�ไม” กินเท็นชิย่นหัวคิ้ว ไม่เข้�ใจคำ�ถ�ม

“ทำ�ไมไม่รกัไง” เลนยะสำ�ทบั “แบบแม่นัน่สวยเลศิ เป็นเดก็ด ีเป็น

ผู้ญิ้งผู้หญิงแบบที่แกชอบ ม�ถว�ยตัวออดอ้อนถึงที่ ทำ�ไมถึงปฏิเสธ ใน

เมื่อคนส่วนใหญ่ชอบแบบนั้น ผู้ช�ยส่วนใหญ่...ถึงแกจะเป็นเทพเจ้� แต่

แกกเ็ป็นผูช้�ยใช่ไหมล่ะ” เลนยะหยดุคำ�ไปนดิ มองอกีฝ่�ยตัง้แต่หวัจดเท้� 

และเริม่มแีววลงัเล ก่อนถ�มยำ�้ด้วยสหีน้�ทีเ่ร่ิมแสดงคว�มระแวง “...ใช่...

รึเปล่�” 

เจ้าเดก็นี.่..เจ้�ปีศ�จค�ดโทษหมอผสี�วในใจทนัท ีกไ็ม่แน่ใจนกัว่� 

ทีเ่จ้�หล่อนคิดระแวงเข�อยูค่อืเร่ืองอะไร แต่จ�กส�ยต�และสหีน้�นัน้ มนั

น่�หงุดหงิดได้อย่�งน่�เหลือเชื่อเลย กระนั้นก็ให้คำ�ตอบไป

“เพร�ะข้�ไม่ได้ใช้ปัจจัย ‘ตื้นเขินแค่นั้น’ แบบมนุษย์” 

เข�ก้�วเข้�ม�ใกล้เด็กส�วอีกก้�ว ให้ม�กพอที่เธอจะได้ฟังและ

จดจำ�มัน ก่อนกล่�วขึน้ใหม่ด้วยเสยีงทุม้ตำ�่ทีร่�วกบันุม่นวลม�กกว่�ทีผ่่�น

ม� และเต็มไปด้วยคว�มจริงจังชัดเจน
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“ข้�อยู่ม�น�นม�กพอจะเห็นหล�ยสิ่งหล�ยอย่�งจนชินช� ดังนั้น

ข้�ไม่ได้ต้องก�รคว�มสวยง�ม เป็นเด็กดี ก�รออดอ้อนหรือม�ถว�ย 

ทกุอย่�งของตัวเองให้...ข้�แค่ต้องก�รผูท้ีท่ำ�เหมอืนข้�เป็นข้� มองตรงม�

ที่ข้�ได้ มีบ�งอย่�งที่ข้�ไม่มี แค่ทำ�ให้ข้�รู้สึกได้ แค่เป็นตัวเองต่อหน้�ข้� 

แค่เป็น...” กินเท็นชิหยุดคำ�เมื่อชั่ววิน�ทีหนึ่ง เข�รู้สึกร�วกับตนจะหลุด 

คำ�ว่� ‘เจ้�’ ออกม� แต่ก็ต้องรีบกลืนมันลงคอ ปิดล็อกคว�มคิดชั่ววูบนั่น

ลงไป และจบคำ�แผ่วเบ�แค่ว่� “...แบบนั้น”

ซึง่เลนยะทีค่ล้�ยหยดุค้�งไปกบัสิง่ที่ได้ฟัง กลบัสวนขึน้ม�เสยีเฉยๆ 

ว่�

“งั้นก็สรุปง่�ยๆ ว่�แกมันโคตรเรื่องม�ก ตั้งสเป๊กแบบไม่มีจริงใน

โลกชัดๆ”

เจ้�ปีศ�จที่อธิบ�ยอย่�งยืดย�วต้องเลิกคิ้วขึ้นนิดกับคำ�สรุปแบบ

ฉบับโซเคนโย เลนยะ ก่อนเผลอหลุดยิ้มบ�งๆ ที่มุมป�ก รู้สึกทั้งขันและ

ระอ�ใจอยู่นิดๆ ไปพร้อมกัน

ใช่ แบบนี้แหละ...ทำ�ให้รู้สึก...

“อ�จใช่...เพร�ะก็เพิ่งเจอแค่คนเดียว”

“ใคร” เด็กส�วชักหัวคิ้วชนกันแล้วถ�มกลับรวดเร็ว 

ครัง้น้ีสนุขัป่�หนุม่ไม่ตอบ ทว่�หบุยิม้ลงพล�งมองนิง่ไปยงัร่�งเลก็

กว่�เบื้องหน้� สื่อคว�มหม�ยบ�งอย่�งผ่�นดวงต�ดุจแก้วสีเท�คู่เรียวคม 

และนยัน์ต�สนีำ�้เงนิกย็งัคงสบกลบัม�เหมอืนทกุครัง้ ก่อนมอืเรยีวแขง็แรง

จะเลือ่นขึน้ม�แตะทีข้่�งแก้มเดก็ส�ว จนคนที่ไม่ค�ดคดิต่อสมัผสัของเข�

ต้องชะงักไปนิด พร้อมกะพริบต�ถี่อย่�งงงงัน ทว่�ไม่น�นกลับกล�ยเป็น

นิ้วโป้งของเข�ที่ป�ดเหนือริมฝีป�กบน เฉียดปล�ยจมูกของเธออย่�ง

เบ�มือ พร้อมเอ่ยเสียงทุ้มลึกเรียบนิ่งว่�

“เลือดกำ�เด�เจ้�ไหลแล้ว”  

“ห�!?” เลนยะร้องก่อนผละหน้�ออกจ�กมอืใหญ่ รบีกระช�กทชิชู

ในกล่องออกม�ซับเลือดที่จมูกจ้�ละหวั่น ลืมเร่ืองท่ีกำ�ลังคุยกับคน 
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ตรงหน้�เกือบทันที

กินเท็นชิค่อยๆ ก้�วถอยหลังออกห่�งจ�กเด็กส�ว พล�งจับจ้อง

เลนยะทีเ่ริม่สบถกบัตวัเองเป็นคร้ังสดุท้�ย ก่อนหมนุก�ยออกไปจ�กห้อง 

พล�งกระซิบแผ่ว

“ถ้�ข้�ต้องทำ�หน้�ที่ฝักด�บให้เจ้�จริงๆ ข้�คงต้องใช้คว�มอดทน

อีกเยอะม�ก...ในหล�ยๆ ด้�นเสียด้วย”



38
การพนันบนกระดานโกะ

ความรู้สึกน่าหงุดหงิดเริ่มขึ้นทันทีที่ก้าวออกจากบ้านไม่นาน

เลนยะจำ�ต้องขมวดคิ้วมองวิญญ�ณเด็กช�ยที่ด้�นหลังขณะยัง 

ก้�วต่อไปข้�งหน้�ไม่หยดุ เมือ่เจ้�ผน้ีอยทีว่่�มองเธอด้วยส�ยต�กรุม้กริม่

อย่�งมีเลศนัยน่�หงุดหงิด และร�วกับจงใจให้เธอสังเกตเห็นซะด้วย 

“แกมอีะไร” คนหมดคว�มอดทนถ�มออกไปในทีส่ดุเพือ่ตดัรำ�ค�ญ

“หอมไหมล่ะ”

เลนยะอทุ�นห�! อย่�งไม่เข้�ใจยิง่กว่�เดมิ แล้วว่�เสยีงห้วน “อะไร

หอม”

“ตวัของกนิเทน็ชไิง” ท�โร่ตอบเสยีงคกิคกัขณะหมอผสี�วสวนทนัที

อย่�งไม่เข้�ใจว่�

“ฉันจะไปรู้ได้ยังไง”

“จะไม่รู้ได้ไง กเ็มือ่เช้�เธอละเมอออกม�เองนี!่” ผน้ีอยโพล่ง ก่อน

ต้องรีบตะครุบป�กแล้วกลอกต�เสมองไปท�งอื่นทันใด เริ่มนึกเกลียด

คว�มป�กพล่อยของตัวเองขึ้นม�ในวิน�ทีนั้น

“เมื่อเช้�...หม�ยคว�มว่�ยังไง ตอนไหน” ซึ่งร่�งสูงของเด็กส�วก็
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หยุดเท้�แล้วหันม�กดดันผีน้อยเกือบจะทันทีต�มที่เข�ค�ดไม่ผิด

วิญญ�ณเด็กช�ยกล�ยเป็นคนที่อึดอัดขัดเขินแทนอย่�งเสียไม่ได้ 

ย�มคิดถงึภ�พระหว่�งยยัหมอผตีรงหน้�กบัสนุขัป่�หนุม่เมือ่ตอนเช้� ก่อน

จะยอมตอบติดๆ ขัดๆ ไม่เต็มเสียงในที่สุด 

“ก็แค่...กินเท็นชิไปปลุกเธอ...แล้วเธอก็ละเมอ...ซบอก...” ท�โร่

กระซบิแผ่วจนแทบไม่มเีสยีงออกม� เมือ่เล่�ถงึส่วนท้�ย จนเลนยะต้องยำ�้

“อะไรนะ”  

“เธอละเมอซบอกกนิเทน็ช ิแล้วบอกว่�หอมออกม� แค่นัน้แหละ!” 

วิญญ�ณเด็กช�ยที่พ่�ยแพ้แรงกดดันเสมอตอบรัวเร็วทันใด แล้วต้องรีบ

ตะครุบป�กตัวเองอีกรอบ ตกใจกับป�กพล่อยๆ ที่พร่ังพรูอะไรออกไป

เหมือนไม่มีหูรูด

กระนั้นก็ยังลอบมองปฏิกิริย�ของเด็กส�วตรงหน้� หลังได้รับรู้

เรื่องน่�อ�ย

แต่แทนที่เลนยะจะแสดงท่�ท�งเขินอ�ย หงุดหงิด หรืออย่�งน้อย

กส็บถต�มนสิยั เธอกลบัเพยีงยนืนิง่ค้�งไม่ขยบั และทีท่ำ�ให้ท�โร่เริม่กงัวล

ขึ้นม� คือนัยน์ต�สีนำ้�เงินที่เบิกกว้�ง ร�วกับกำ�ลังช็อกกับสิ่งที่ได้ฟัง

เรือ่งน้ีกอ็�จทำ�ให้อ�ยบ้�ง หรอืต�มนสิยัเธอกอ็�จกวนใจนดิหน่อย 

แต่ไม่ได้ถึงขั้นที่ทำ�ให้เธอช็อกแน่ๆ

“ฉันละเมอว่�ไอ้ลูกหม�หอมงั้นเหรอ”

ท�โร่สะดุง้นดิกบัเสยีงนิง่เรียบจนจบัอ�รมณ์ไม่ได้ของเลนยะ ทีเ่อ่ย

ผ่�นคว�มเงียบระหว่�งพวกเข�ม� 

“ชะ...ใช่...คิดว่�นะ” ผนี้อยพึมพำ�อย่�งหว�ดๆ ท่�ท�งผิดปกตขิอง

เลนยะ ม�กกว่�ไม่มั่นใจสิ่งที่ตอบ

ซึง่หลงัไดค้ำ�ตอบ หมอผีส�วที่ยืนนิง่กลบัค่อยๆ ยกมือขว�ทีพ่ันผ้�

สีข�วของตนขึ้นดู และยังไร้ปฏิกิริย�ใด จนท�โร่ต้องลองหยั่งเชิง

“...มีอะไรรึเปล่�เลนยะ”

เลนยะปล่อยมือลงที่เดิม แล้วเดินต่อ ก่อนตอบห้วนสั้นแค่ว่� 



B  1 3  s . t   199

“ไม่”  

“โซเคนโยคุง” 

เสยีงเรยีกจ�กข้�งหลงัฉดุให้ข�ของเดก็ส�วร่�งสงูแว่นหน�หนักลบั

ม�มองอย่�งเลี่ยงไม่ได้ เมื่อมันเป็นเสียงของคนที่จ่�ยเงินให้เธอทุกครั้ง

หลังง�นเสร็จสิ้น

ร่�งอ้วนของช�ยแก่เจ้�ของโรงเรียนที่ดักรอหมอผีส�วของเข�

ตั้งแต่หน้�รั้วประตูโรงเรียน ก้�วเข้�ม�ด้วยใบหน้�ยิ้มใจดีเหมือนทุกครั้ง 

ก่อนว่�

“มีเรื่องสำ�คัญจะคุยหน่อย ไปด้วยกันได้ไหมโซเคนโยคุง”

“ถ้�อย่�งงั้นผมขอตัวไปก่อนนะครับ” ท�โร่ใช้โอก�สนั้นปลีกตัว

ทันที เมื่อรู้ดีอยู่แล้วว่�ช่วงหลังนี้เลนยะไม่ค่อยให้เข�ต�มไปฟังเรื่องง�น

ด้วยนัก รวมทัง้เข�อย�กหลดุจ�กบรรย�ก�ศม�คทุีเ่ธอสร้�งขึน้หลงัรูเ้รือ่ง

ที่ตนละเมอดมตัวกินเท็นชิเมื่อเช้�ไป ก่อนจะรีบลอยไปอีกท�งโดยไม่รอ

ให้ใครเอ่ยอะไร

“เกดิอะไรขึน้รึเปล่� ท�โร่คงุดอูดึอดันะ” ผอ.โยโคเลกิคิว้แปลกใจ

ขึ้นนิดกับท่�ท�งเร่งรีบของผีน้อย ทว่�หมอผีส�วกลับว่�ไปคนละเรื่อง

หน้�ต�เฉย

“แล้วนี่มีเรื่องอะไร ง�นอีกงั้นเหรอ”

“จะว่�อย่�งนั้นก็ได้ ม�ที่ห้องพัก ผอ.ก่อนสิ”

เลนยะต้องขมวดคิ้วและหรี่ตาแคบอย่างสงสัยเมื่อทันทีที่ก้าวเข้า

ม�ในห้องพักของน�ยจ้�งแล้วพบกระด�นโกะที่ว�งอยู่บนโต๊ะกระจก 

พร้อมกล่องไม้ใส่เมด็หม�กทีจ่ดัเตรียมครบชดุไว้ ร�วกบัพวกมนัรอคนม�

เล่นอยู่ก่อนแล้ว

“นั่นอะไร” เด็กส�วถ�มขึ้นทันใดแม้สัญช�ตญ�ณจะบอกอยู่แล้ว

ว่�มีพวกมันอยู่ที่นี่เพื่ออะไรก็ต�ม
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“หม�กล้อมไง เชิญนั่งสิ” ช�ยแก่หันม�ตอบง่�ยด�ยแล้วผ�ยมือ

ให้เลนยะนั่งที่โซฟ�ตัวหนึ่งหน้�กระด�นโกะ

แต่เลนยะกลับยิ่งหรี่ต�ยำ้�คำ�ถ�ม

“อะไรนะ”

“เล่นกันไง”

หมอผีส�วกลอกต�เบื่อหน่�ย 

“ไหนว่�เรื่องง�น อีกอย่�งฉันต้องไปเรียน นี่ใกล้ค�บโฮมรูมแล้ว”

“เร�ต่�งก็รู้ดีว่�เธอไม่สนใจก�รเข้�เรียนขน�ดนั้น โดยเฉพ�ะกับ

ค�บโฮมรูม” ร่�งอ้วนดักคอด้วยรอยยิ้มเอ็นดูที่ติดคว�มเจ้�เล่ห์นิดๆ  

“อีกอย่�ง นี่เป็นคำ�ขอร้องของน�ยจ้�ง มันก็เหมือนง�นหนึ่งนะ ที่สำ�คัญ

ครั้งนี้มีพนันด้วย ไม่สนใจสักนิดเลยเหรอ” 

เข�ว่�จบก็ก้�วม�นั่งบนโซฟ�ฝั่งหนึ่ง ดูเตรียมพร้อมเต็มท่ี แล้ว

ผ�ยมือซำ้�ให้เลนยะที่โซฟ�ตัวตรงกันข้�ม

และแน่นอนว่�เมื่อมีคำ�ว่�พนันด้วย นั่นหม�ยถึงส�ม�รถทำ�ให้คน

หน้�เงนิยอมโอนอ่อนต�มและเดนิม�ทิง้ตวัลงบนโซฟ�ทีอ่กีฝ่�ยแนะนำ� แม้

หน้�จะยังดูไม่เต็มใจนักก็ต�ม

“ถ้�โซเคนโยคุงชนะฉันส�มกระด�นรวดได้ ฉันจะจ่�ยห้�แสนเยน

หรอือ�จม�กกว่�น้ัน...แล้วแต่คว�มสนกุ” เจ้�ของโรงเรยีนหรอูธบิ�ยกตกิ�

ทันทีเมื่อคู่เล่นดูพร้อมเล่นด้วยแล้ว

แต่เธอกลับเลิกคิ้วขึ้นข้�งหนึ่งกับจำ�นวนเงินที่ ผอ.โยโคเสนอม�

“ไม่มีใครพนันกับก�รเล่นโกะเยอะขน�ดนั้นหรอก”

“ก็ฉันนี่ไง...เธอก็รู้ว่�ฉันมีปัญญ�จ่�ย จริงไหม” ใบหน้�ใจดีนั้นดู

น่�หมั่นไส้ขึ้นม�หล�ยเท่�ทันทีในส�ยต�เลนยะ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่�เข�

มีจริงๆ 

“แล้วถ้�ฉนัแพ้สกักระด�น หรอืทำ�จิโกะ ฉนัต้องเสยีอะไร” เลนยะ

หรี่ต�ลงถ�มขณะเริ่มหยิบเม็ดหม�กม�ท�ยเพื่อห�คนที่จะถือหม�กดำ� 

ผอ.โยโคหยิบเม็ดหม�กขึ้นม�บ้�งและพูดไปด้วย  
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“ฉันจะขออะไรเธอสักอย่�งหนึ่ง”  

คำ�ตอบกำ�กวมของช�ยชร�ทำ�ให้เด็กส�วต้องเงยหน้�ม�มองและ

เอนตวัไปพงิพนกัโซฟ�สเีท� นัง่กอดอกส่งคว�มไม่ไว้ใจใส่เจ้�ของโรงเรยีน

หรูชัดเจน แล้วถ�มเสียงเครียด

“ไอ้สักอย่�งที่ว่�น่ะมันอะไร” 

ช�ยชร�ชะงักมือไปนิดและหันม�มองคู่เล่นท่ีดูจะเร่ิมออกอ�ก�ร

ระแวงอย่�งเสียไม่ได้

“ถ้�ฉันเล่นชนะแล้วจะบอกเอง” เข�ตอบหมอผีส�วอย่�งไม่ค่อย

ใส่ใจเท่�ไร แต่คนฟังกลับยังนั่งเงียบ ไม่คิดจะจับเม็ดหม�กข�วในกล่อง

ไม้ แม้ว่�ช�ยแก่จะกำ�หม�กขึน้ม�กำ�หนึง่เพือ่เตรยีมให้เธอท�ยจำ�นวนแล้ว

ก็ต�ม

“ฉันไม่พนันถ้�ไม่รู้ว่�สิ่งที่เอ�ม�พนันคืออะไร” 

นำ้�เสียงเย็นจ�กเลนยะเรียกเสียงถอนใจของคนอีกคนในห้องให้ 

ดังขึ้น

“ขี้ระแวงจริงนะโซเคนโยคุง เธอก็รู้ว่�ฉันอยู่ฝ่�ยเธอเสมอ”

เลนยะยักไหล่ “ช่วยไม่ได้ อะไรหล�ยๆ อย่�งมันทำ�ให้ฉันต้องคิด

เยอะๆ น่ะ”  

ผอ.โยโคพยักหน้�เนิบน�บรับรู้ และเอนพิงพนักสีเท�ของโซฟ�

บ้�ง มืออีกข้�งก็เลื่อนกล่องเม็ดหม�กไปอีกท�ง สื่อส�รว่�เข�พร้อมเข้�

เรื่องจริงจังต�มที่เธอเรียกร้อง

“โอเค” เข�เกริ่นและขยับยิ้มนิดๆ พล�งกล่�วขึ้นต่อ “เอ�เป็นว่�

ถ้�ฉันชนะ ฉันอย�กให้เธอพ�หม�ที่เธอเลี้ยงม�ท่ีโรงเรียนในวันพรุ่งนี้

ด้วย ไม่น่�จะลำ�บ�กอะไรใช่ไหม”

เลนยะกลับม�ขยับยิ้มเหยียดและส่�ยหัวเหมือนฟังเร่ืองตลกของ

เด็ก พล�งว่�กลั้วหัวเร�ะ

“ไร้ส�ระสิ้นดี ฉันไม่ได้เลี้ยงหม�ซะหน่อย”

“งัน้คร�วทีแ่ล้วกโ็กหกน่ะส ิทีโ่ดนหม�กดัน่ะ” ช�ยชร�กย็งัยิม้ใจดี
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แต่เลนยะเพียงแสดงคว�มไม่สนใจคนที่ว่�ว่�เธอโกหก ก่อนขยับ

แว่นบนใบหน้�นิดด้วยท่�ท�งที่อยู่เหนือกว่� แล้วตอบ  

“ฉันเป็นมนุษย์ก็ต้องโกหก ช่วยไม่ได้ มันเป็นนิสัยแย่ๆ ของมนุษย์

ทุกคน”

ผอ.โยโคระบ�ยลมห�ยใจย�วในคำ�ตอบที่ได้ กระนัน้กไ็ม่ได้แสดง

ท่�ท�งไม่พอใจหรือเบื่อหน่�ยในคว�มป�กแข็งนั่น ซำ้�ยังหัวเร�ะแผ่วๆ 

อย่�งอ�รมณ์ดีที่ถูกโต้เถียง ก่อนสูดห�ยใจลึกและขยับตัวเข้�ม�ใกล ้

เด็กส�วด้วยสีหน้�จริงจังม�กขึ้น พล�งว่� 

“กไ็ด้ ถ้�งัน้เอ�งี.้..ถ้�ฉนัชนะพนนัครัง้นี ้โซเคนโยคงุต้องพ�ตวัท่�น

กินเท็นชิ เจ้�ปีศ�จรูปง�มของเธอม�ที่โรงเรียน ม�แบบธรรมด� จะใช้

วิธีไหนก็ได้ให้คนไม่สงสัยว่�เข�เป็นปีศ�จ แล้วเงินพนันเมื่อกี้ห้�แสนเยน

ฉันจะเพิ่มให้เท่�ตัว ถ้�เธอเล่น”  

คำ�ท้�พนนัของช�ยแก่ทำ�ให้รอยยิม้บนหน้�ของเดก็ส�วต้องหบุลง 

แม้ไม่แสดงอ�ก�รอะไรม�กกว่�ส่�ยหัวรำ�ค�ญใจ  

“ฉนัไม่รูว่้� ผอ.จะเอ�เงนิม�ถลงุเล่นเพือ่อะไรหรอกนะ และกไ็ม่ใช่ 

ว่�ฉันจะไม่สนเงิน แต่ไอ้ของที่เอ�ม�พนันมันออกจะ...งี่เง่�ไปหน่อย”

ร่�งอ้วนยักไหล่ข้�งหนึ่งอย่�งไม่ยี่หระ “ก็ไม่มีอะไรเสียห�ยนี่ ถ้�

เธอไม่แพ้ซะอย่�ง” 

เลนยะหรี่ต�กับคำ�ท้�ท�ยนั่น แต่ก็ยังคงไม่มีคำ�ตกลง จนอีกฝ่�ย

ต้องว่�เสียงกระเง้�กระงอด

“เอ�น่� โซเคนโยคุง ถือว่�ช่วยเหลือคนแก่ขี้เหง�ที่ไม่มีเพื่อนไว้

เล่นเกมน่�เบื่อๆ แบบนี้สักครั้ง”

ลกูไม้ท้าทายไม่ได้ผลกใ็ช้ลกูไม้ออดอ้อนเข้าแทน...พวกคนแก่นี่ใช้

ประโยชน์จากความแก่ตัวเองเหมือนกันหมดเลย ทั้ง ผอ.โยโค ทั้งตาเฒ่า

อิเคดะ

“ก็ได้ ลองเอ�ไอ้ลูกหม�นั่นม�เป็นส่วนในก�รพนันครั้งนี้ดู และ 

ดูซิว่�มันจะทำ�ให้คนแก่แถวนี้มีโอก�สชนะฉันสักครึ่งแต้มรึเปล่�...ถึงรู้ว่�
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ไม่มีท�งก็เถอะ” หมอผีส�วจำ�ต้องรับคำ�เมื่อรู้ดีว่�เมื่อพวกคนแก่เจ้�เล่ห์

เหล่�นี้เริ่มเกริ่นถึงคว�มลำ�บ�กในสังข�รของตน ต่อไปจะเป็นเรื่องน่�

รำ�ค�ญย�วเหยียด ดังนั้นเล่นโกะให้จบยังดีกว่�นั่งฟังพวกเข�พรำ่�เป็น

ไหนๆ และก็ดี อ�จช่วยให้เธอสลัดเรื่องกลุ้มในอกย�มนี้ออกไปได้บ้�ง  

ผอ.โยโคกลับม�หยิบกล่องเม็ดหม�กที่ตนเลื่อนออกไปเข้�ม� 

พร้อมแย้มยิ้มกว้�งอย่�งอ�รมณ์ดีถึงที่สุด 

“ก็ใช่ว่�ฝีมือคนเร�จะไม่พัฒน�เลย...หม�กกระด�นนี้แด่หนึ่งล้�น

เยนและเจ้�ลูกหม�ของเธอ”  

เข�กล่�วและกำ�เม็ดหม�กดำ�กำ�หนึ่งขึ้นม�ใหม่เพ่ือเร่ิมก�รท�ย

หม�กอีกครั้ง

การเล่นแบบไม่จบัเวลา ทำาให้ชายแก่ใช้ความคดิในการวางหมาก

แต่ละตัวน�นเสียจนเด็กส�วอย�กจะบอกจุดหมดลมห�ยใจของตัวเองให้

รู้แล้วรู้รอด  

เลนยะที่ไม่ค่อยเครยีดกบัก�รเล่นโกะครัง้นีก้ลบัต้องเครยีดขึน้ม� 

เพร�ะ ผอ.ตัวดีร�วกับจงใจจะทำ�ล�ยสม�ธิเธอด้วยก�รหยิบหม�กขึ้นม�

ทำ�ท่�จะว�งแล้วก็ไม่ว�งอยู่หล�ยรอบ จนมันน่�รำ�ค�ญและบั่นทอน

อ�รมณ์ที่นิ่งสงบของเธอลงไปเรื่อยๆ 

และผ่�นไปถงึชัว่โมงครึง่ หม�กสองกระด�นแรกจงึเสรจ็สิน้  โดย

ผู้ชนะคือเลนยะ คะแนนห่�งกันยี่สิบถึงส�มสิบแต้ม แต่ ผอ.โยโคก็ยัง 

ยิ้มหน้�ระรื่น ขณะที่คนชนะสวยง�มไปสองกระด�นกลับหน้�ยุ่งม�กขึ้น 

เพร�ะหมั่นไส้ใบหน้�ใจดีที่ยิ้มร�วกับชนะแล้ว ท้ังท่ีแพ้ไปสองกระด�น

อย่�งหลุดลุ่ย

ก�รท�ยหม�กครั้งที่ส�มเริ่มขึ้น และเป็นก�รชี้ชะต�ว่�ใครจะแพ้

พนันครั้งนี้  ซึ่งผลออกม�ว่�เลนยะได้ถือหม�กดำ�และฝ่�ย ผอ.โยโคถือ

หม�กข�ว

เพียะ!
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เสียงว�งหม�กเม็ดแรกของเด็กส�วดังขึ้นพร้อมกับคำ�ถ�มของ 

ช�ยชร�

“ดูโซเคนโยคุงให้คว�มสำ�คัญกับท่�นกินเท็นชินะ ปกติเธอไม่เคย

สนใครเลย นอกจ�กโยชิฮ�ระ”

บทสนทน�ที่เริ่มขึ้นเหนือกระด�นโกะทำ�ให้เลนยะเลื่อนนัยน์ต�

สีนำ้�เงินหลังกรอบแว่นม�สบต�ช�ยแก่ครู่หนึ่ง และวกไปสนใจหม�กบน

กระด�นต่อ 

“ดูยังไงว่�ฉันให้คว�มสำ�คัญกับมัน”

ช�ยแก่หัวเร�ะเบ�ๆ ในลำ�คอ และว�งหม�กข�วประกบหม�กดำ�  

“ถ้�งั้นคงไม่ต�มไปช่วยถึงป่�กักปีศ�จหรอก จริงไหม” เข�ย้ิม

อย่�งอ่อนโยนเมือ่กล่�วถงึเร่ืองนี ้และว่�ขึน้ใหม่ “เหมอืนอย่�งทีเ่ธอบอก

จริงๆ นั่นแหละ ทั้งมีเหตุผลที่ทิ้งไม่ได้ และมีคว�มสำ�คัญม�ก คือข้อ

เดียวกัน”

เข�ตั้งใจกล่�วถึงคำ�ตอบของหมอผีส�วเองเพ่ือกระตุ้นปฏิกิริย�

ของเธอ 

“ไปรูเ้รือ่งม�จ�กไหน” เลนยะดไูม่แปลกใจเท่�ไรเมือ่คนตรงหน้�รู้ 

โดยเฉพ�ะเรือ่งทีเ่ธอเพิง่ไปช่วยสนุขัป่�หนุม่ม�เมือ่คนืสดๆ ร้อนๆ เพร�ะ

เธอชกัจะชนิกบัคว�มรูท้นัไปเสยีทกุเร่ืองของช�ยชร�เจ้�ของโรงเรยีนแล้ว 

“กเ็มือ่ว�นใครเป็นคนบอกฉนัล่ะว่� หม�ตวัเองถกูขโมยต้องรบีไป

เอ�คืนน่ะ”

เลนยะว�งหม�กดำ�ประกบหม�กข�วที ่ผอ.โยโคว�งไว้กะกนิหม�ก

ของเธอทันทีร�วกับเป็นก�รโต้ตอบช�ยแก่แทนคำ�พูด และระบ�ยคว�ม

หงดุหงดิของตนกบัเรือ่งทีเ่ผลอพดูให้เข�ฟังผ่�นโทรศพัท์ไปเมือ่ว�น...แต่

ก็เด�ไม่ออกว่�ฟังแล้วไปปะติดปะต่อยังไง เข�ถึงมีข้อมูลละเอียดขน�ด 

รู้ได้ว่�เธอไปป่�กักปีศ�จเพื่อช่วยสุนัขป่�หนุ่มในช่วงแค่ข้�มคืนแบบนี้ 

“ว่�แต่เธอเถอะ ทำ�ไมไม่รู้จักคว้�ไว้ ของขวัญชิ้นง�มตกลงม�ใส่

มือแท้ๆ” ผอ.โยโคตำ�หนิขึ้นม�อย่�งไม่จริงจังนัก เมื่อได้พูดถึงเจ้�ปีศ�จ
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แห่งป่�กักปีศ�จ

“ของขวัญที่ว่�น่ะมันมีเจ้�ของไปแล้ว และฉันก็ไม่สนของฟรี” 

เลนยะตอบหน้�ต�เฉยเมยแล้วว�งหม�กดำ�ของตนปิดช่องสุดท้�ยของ

หม�กข�วบนกระด�น ก่อนหยิบหม�กข�วที่เพิ่งโดนกินออกไป

ผอ.โยโคเลิกคิ้วมองหม�กของตัวเองที่ถูกกิน และเริ่มเปลี่ยน

ตำ�แหน่งว�งใหม่ 

“รู้ได้ไงว่�มีเจ้�ของไปแล้ว...อีกอย่�งของขวัญทุกชิ้นก็ของฟรีท่ี 

ได้รบัจ�กคนอืน่ทัง้นัน้  เธอไม่รู้รึไงว่�เธอเป็นเดก็ส�วทีโ่ชคดมี�ก อยู่ๆ  ก ็

มีของพิเศษขน�ดนั้นม�ตกใส่ตักน่ะ เป็นเด็กส�วคนอื่นเข�คงกระโดด

ตะครุบไปเรียบร้อยแล้ว” 

“ฉนัไม่ได้อยู่ในฐ�นะนัน้” เลนยะว่�เดด็ข�ด “ฉนัไม่ใช่เดก็ส�วช่�ง

ฝันที่คิดว่�ตัวเองเป็นเจ้�หญิงและนั่งรอให้เจ้�ช�ยรูปง�มม�ห� มีอัศวิน

ม�ปกป้อง หรือเป็นเด็กส�วที่ฟลุกโชคชะต�ชักพ�ให้เจอช�ยหนุ่มในฝัน 

หรอืบงัเอญิไปช่วยชวีติอกีฝ่�ยไว้จนผกูพนักนั หรอืไปยนืรบัอ�วธุแทนใคร

ที่ไหนก็ไม่รู้จนเป็นฉ�กประทับใจ ฉันแค่เอ�ปลอกคอหม�นั่นสวมคอมัน 

ใส่อ�คมที่มันดิ้นหนีไม่ได้ และบังคับให้มันทำ�หน้�ท่ีท่ีฉันต้องก�รแค่นั้น 

ไม่มีโชคชะต� ส�ยสัมพันธ์ หรือเจตน�รมณ์ใสซื่อบริสุทธิ์อะไรทั้งนั้น” 

คำ�พูดเย็นช�ม�พร้อมหม�กดำ�ที่เข้�ปิดช่องหม�กข�วของฝ่�ย 

ตรงกันข้�มอย่�งไม่ปร�นี และต�มด้วยถ้อยคำ�ไร้เยื่อใยอีกประโยค

“ฉันมีเงินที่ต้องห� มีชีวิตที่ต้องเอ�ให้รอด และมีปีศ�จให้ต้องล่� 

ไม่มเีวล�ม�กขน�ดคดิเรือ่งจกุจกิได้...และทีส่ำ�คญั ฉนัไม่ได้เป็นเดก็ดมี�ก

พอทีเ่จ้�นัน่อย�กอยูด้่วยหรอก ดีไม่ดถ้ี�มโีอก�สเมือ่ไรจะรบีเผ่นห�งชี้ให้

เร็วที่สุดซะม�กกว่�”  

ช�ยแก่ถอนใจแผ่วๆ อย่�งอ่อนใจเล็กน้อย

“นั่นมันเป็นคว�มคิดของท่�นกินเท็นชิในมุมมองของเธอคนเดียว

สนิะ” เข�เปรย ก่อนพดูขึน้ใหม่ “แต่นัน่จะไม่เป็นก�รตดัสนิกนัเกนิไปรึไง 

โซเคนโยคุง ท่�นกินเท็นชิไม่ใช่เด็กหนุ่มไฮสกูลหรือเด็กมห�วิทย�ลัยเพิ่ง
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จบใหม่ ที่จะมีมุมมองคับแคบในก�รมองคนคนหนึ่งแค่ว่�เป็นเด็กดีหรือ

เดก็ไม่ดหีรอกม้ัง...ถ้�ทกุคนเลอืกจะเอ�แต่เดก็ด ีแล้วใครจะม�ช่วยเปลีย่น

เด็กไม่ดีให้กล�ยเป็นเด็กดีกันล่ะ จริงไหม” 

เข�ว�งหม�กข�วดักท�งเลนยะ แล้วเอ่ยขึ้นต่ออย่�งเอ็นดู

“อกีอย่�ง ท่�นกนิเทน็ชจิะคดิกบัเธอยงัไง นัน่ไม่สำ�คญัเท่�เธอเอง

ต่�งห�กที่คิดยังไงกับท่�นกินเท็นชิ”

คร�วนี้ไม่มีเสียงตอบจ�กหมอผีส�ว มีเพียงเสียงว�งหม�กบน

กระด�นต่อ ขณะ ผอ.โยโคลอบปร�ยต�ขึ้นมองปฏิกิริย�ของคนอ่อนวัย

กว่� แต่น่�เสยีด�ยนดิหน่อยทีเ่ธอเก่งในเรือ่งก�รไม่แสดงออก ทว่�ในเมือ่

ไม่มีก�รปฏิเสธหรือแย้งอย่�งอื่นออกม� นั่นก็ม�กพอแล้วสำ�หรับหัวข้อ

สนทน�นี้ 

หลังจ�กนั้นเข�ก็หันม�สนใจเล่นหม�กตรงหน้�ต่อ 

แต่หลงัคว�มเงยีบดำ�เนนิไปไม่น�น หม�กดำ�กลบัรกุกนิพืน้ทีอ่ย่�ง

ไร้คว�มเมตต�ต่อหม�กข�วจนแทบหมดท�งแก้

ผอ.โยโคเร่ิมมีสีหน้�ยุ่ง ใช้คว�มคิดหนักขณะท่ีฝ่�ยเด็กส�วกลับ

แสดงท่�ท�งอ�รมณ์ดี ยิ้มหยันที่มุมป�กเมื่อรู้ดีว่�ตัวเองจะได้เงินล้�น 

ม�นอนกอดสบ�ยๆ แถมไม่ต้องล�กกนิเทน็ชมิ�โรงเรยีนในวนัพรุง่นีด้้วย

“จะโยนหม�กยอมแพ้เลยกไ็ด้นะ แต้มจะได้ไม่ห่�งกนัม�ก” เลนยะ

กล่�วเสียงกลั้วหัวเร�ะ ในขณะมือที่คีบหม�กตวัดขึ้นเตรียมว�งลงบนจุด

ตัดลมห�ยใจของฝ่�ยตรงข้�ม เพื่อจบกระด�นนี้ในทีเดียว

ผอ.โยโคใช้มือชันค�ง คิ้วขมวดแน่น พย�ย�มห�ท�งรอดชีวิต จน

เห็นว่�เลนยะทำ�ท่�จะว�งหม�กลงกระด�นเพื่อจัดก�รเข� คนสูงวัยกว่�

จึงใช้แผนสุดท้�ยเพื่อชัยชนะ  

“โซเคนโยคุงกับท่�นกินเท็นชิมีอะไรกันรึยัง”

เพียะ! 

หมอผีส�วแทบล้มควำ่�เอ�หน้�จูบกล�งกระด�น จนทำ�ให้มือที่จับ

เม็ดหม�กเตรียมตัดลมห�ยใจฝ่�ยตรงกันข้�มเปลี่ยนไปอยู่อีกตำ�แหน่ง 
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ซำ้�ยังเป็นจุดที่ต่ออ�ยุคนแก่ เปิดช่องโหว่ให้ฝ่�ยตรงข้�มพลิกเกมได้

ง่�ยด�ยด้วย 

ผอ.ตัวดีกลับม�ฉีกยิ้มกว้�งทันใดเมื่อเห็นโอก�สทอง

“ถ�มแบบนี้หม�ยคว�มว่�ไง!” เลนยะเงยขึ้นตะโกนลั่นใส่ช�ยแก่ 

ใบหน้�ของเด็กส�วขึ้นสีแดงแจ๋ ทั้งโกรธทั้งอ�ย ปรับอ�รมณ์ไม่ถูกกับ

คำ�ถ�มที่ล้มเธอทั้งยืนนั่น

“ก็ตั้งสองเดือนกว่�ๆ ไม่มีอะไรมันก็แปลกๆ นะ ช�ยหญิงใต้

หลังค�เดียวกัน...แต่ช่�งเถอะ เล่นต่อดีกว่�”  ผอ.โยโคย้ิมกว้�ง แสร้ง 

ไม่สนใจสิ่งที่ตัวเองพูดออกม�ก่อนหน้�นั้นเสียเอง แล้วรีบว�งหม�กต่อ

หน้�ต�เฉย

เลนยะต้องกำ�มือแน่น นึกเจ็บใจคนสูงวัยกว่�ตรงหน้� ก่อนจะหรี่

ต�มองกระด�นโกะและเห็นชัดว่�เธอเสียเปรียบม�ก แค่จะทำ�จิโกะก ็

ย�กแล้ว แต่พนันไปแล้วจะหนีเฉยๆ ก็ไม่ได้ หรือจะบอกว่�อีกฝ่�ยขี้โกง

ก็ไม่เต็มป�ก   

หมอผสี�วทีน่ัง่คดิคำ�นวณทกุอย่�งอยูพ่กัใหญ่จำ�ใจเล่นต่อ ควบคมุ

สม�ธิที่เพิ่งแตกไปให้กลับเข้�ม�ในเกมใหม่ เพื่อพลิกแต้มอีกครั้ง

“ครึ่งแต้ม...พอดี”

ช�ยแก่เจ้�ของโรงเรียนกล่�วเนิบน�บด้วยนัยน์ต�เบิกกว้�ง ทั้ง

ประหล�ดใจทัง้ดีใจระคนกนั ในขณะทีเ่ดก็ส�วคูต่่อสูก้ลบัมเีหงือ่ไหลผ่�น

ข้�งแก้ม สหีน้�เหมอืนอมของเหมน็ๆ ไว้เตม็ป�ก และมอืยงัคงค้�งอยูบ่น

กระด�นโกะที่เม็ดหม�กสุดท้�ยของตน 

“ฉันชนะ” ผอ.โยโคเอ่ยผ่�นคว�มเงียบ 

เด็กส�วร่�งสูงยังคงนั่งค้�ง ไม่เชื่อสิ่งท่ีได้เห็น เพร�ะไม่ว่�จะ

พย�ย�มแก้เกมเท่�ไร ไอ้หม�กพ�ซวยที่โดนช�ยชร�เจ้�เล่ห์ตรงหน้� 

เล่นง�นไปก็ส่งผลให้เธอทำ�ได้แค่แพ้เข�ครึ่งแต้ม

“มันบ้�อะไรกันเนี่ย!” หมอผีส�วร้องลั่นออกม�ในที่สุด เมื่อสติที่
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หลุดลอยไปกลับเข้�ม� 

ก�รพ่�ยแพ้ครั้งแรกในรอบหล�ยปีบนกระด�นโกะคงทำ�ให้เธอ

ต้องจำ�ไปอีกน�น โดยเฉพ�ะเมื่อคนที่เอ�แต่โกงคนอื่นอย่�งเธอโดนโกง

เสียเองแบบนี้!

“เอ�น่�ๆ พรุ่งนี้แค่วันเดียว” ผอ.โยโคยิ้มหน้�บ�นปลอบใจคนแพ้

ที่กำ�ลังเป็นบ้�อย่�งไม่จริงจัง ซำ้�ยังหัวเร�ะน้อยๆ ชอบอกชอบใจ 

ดวงต�สีนำ้�เงินตวัดมองร่�งอวบอ้วนด้วยส�ยต�อ�ฆ�ตทันใด

“ไอ้วนัเดยีวทีว่่�น่ะมนัวนัห�ยนะของฉนั ถ้�พ�ม�ด้วยฉนัจะเอ�มนั

ไปไว้ที่ไหนล่ะ!” เธอถ�มอย่�งไม่คิดลดระดับเสียงลงแม้แต่น้อย

“ก็แค่ช่วงเช้� พักกล�งวัน และก็ตอนกลับบ้�นให้เธออยู่กับเข�

ตลอด แต่ตอนเรียนจะให้ท่�นกินเท็นชิอยู่ไหนก็ได้”

“ทำ�ไมต้องเอ�มันม�ด้วย มีเหตุผลอะไร” หมอผีคำ�ร�มลอดไรฟัน

ผอ.โยโคยกัไหล่แล้วลกุขึน้ไปรนิช�ร้อนบนโต๊ะชัน้ไม้ใกล้ๆ ใส่ถ้วย

กระเบื้องด้วยท่�ท�งใจเย็น  

“ก็แค่ก�รพนัน”  

เป็นคำ�ตอบทีเ่ลนยะเถยีงไม่ออกและได้แต่ทำ�เสยีงไม่พอใจในลำ�คอ 

พร้อมทิ้งหลังพิงเบ�ะแรงๆ เป็นก�รระบ�ยคว�มไม่ได้ดั่งใจ เพร�ะรู้ดีว่�

กฎของก�รพนันคือ ต้องมีคนที่ได้และคนที่เสีย ซึ่งเมื่อเธอเล่นมันแล้ว 

ก็ต้องทำ�ต�มกฎ

“แล้วจะให้ไอ้ลูกหม�แต่งตัวแบบนั้นเดินไปเดินม�รึไง” เด็กส�ว 

ไม่ว�ยห�ข้ออ้�งอื่นม�โต้เถียง 

ทว่� ผอ.โยโคกลับพยักหน้�ร้องอือในลำ�คอร�วกับรอให้เธอถ�ม

คำ�ถ�มนี้อยู่แล้ว และเดินตรงไปยังโต๊ะทำ�ง�น หยิบถุงกระด�ษท่ีอยู่บน

นั้นม�โยนให้เลนยะรับอย่�งพอดิบพอดี

เลนยะก้มดูของที่อยู่ในถุง ก่อนพึมพำ�ขึ้นกับตัวเอง

“เครื่องแบบนักเรียนช�ย...” 

ถงึขน�ดมชีดุนกัเรยีนช�ยไว้แบบนี ้แสดงว่�คนตรงหน้�ต้องเตรยีม 
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ก�รไว้เสร็จสรรพ ว�งแผนเป็นขั้นตอนเรียบร้อยแล้วน่ะสิ  

ซึ่งเลนยะก็ทำ�ท่�จะอ้�ป�กห�ข้ออ้�งใหม่ แต่โดน ผอ.โยโคตัดบท

เสียก่อน  

“อย่�เถยีงว่�จะใส่ให้ท่�นกนิเทน็ชยิงัไงนะ เพร�ะฉนัรูว่้�ระดบัทีม่�

อยู่ในโลกปัจจุบันแบบนี้ได้ ก็ต้องส�ม�รถเรียนรู้สิ่งต่�งๆ ในยุคนี้ได้

เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพ�ะก�รแต่งตัว”

ช�ยแก่ตรงหน้�นี่รู้เยอะเสียเหลือเกินจริงๆ

“แล้วคดิว่�ไอ้เสือ้นกัเรียนนีม้นัจะพอดตีวัเจ้�นัน่รึไง” คำ�ถ�มเสยีง

ขุ่นมัวยังคงฝืนสู้ต่อ แม้มันจะฟังเป็นข้ออ้�งไร้ส�ระก็ต�ม

ซึ่งช�ยแก่ก็เงยหน้�ม�จ�กถ้วยช�และยิ้มกริ่ม 

“ส�ยต�ฉันไม่เคยพล�ด”

“เธอว่าไงนะ!”

ท�โร่ร้องดงัลัน่ นยัน์ต�สดีำ�คูโ่ตเบกิกว้�งจนแทบถลนเมือ่ถลงึมอง

เดก็ส�วผมสนีำ�้ต�ลทีน่อนขดตวับนโซฟ� หนทีกุส�ยต�ในบ้�นหลงัค�สอีฐิ

ซึ่งเวล�นี้รอบตัวของเธอมีวิญญ�ณเด็กช�ยท่ีกำ�ลังจ้องเธอต�โต

อย่�งเอ�เรื่องและตกใจไปพร้อมกัน กับวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มที่มีสีหน้�

เหนื่อยใจ แต่ก็ไม่ได้ดูจริงจังนัก ร�วกับเรื่องคร้ังนี้ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่

สำ�หรับเข� 

ทว่�ที่สำ�คัญที่สุดในตอนนี้ คือร่�งสูงสง่�ของเจ้�ปีศ�จแห่งป่� 

กักปีศ�จ ที่หรี่นัยน์ต�คู่คมสวยมองเธออย่�งค�ดโทษและเอือมระอ� 

อย่�งถึงที่สุด

กินเท็นชิสูดห�ยใจลึก พย�ย�มนับหนึ่งถึงสิบในใจ ก่อนตัดสินใจ

กล่�วเสียงเย็นเนิบช้�กับเลนยะที่ยังนอนขดตัว หันหลังให้ทุกคนเพื่อหนี

ข้อห�

“เจ้�เอ�ข้�ไปพนันงั้นหรือ”

เลนยะตวัดหน้�ม�มองนัยน์ต�สีเท�คู่คมดุที่ส่งรอยตำ�หนิม�ให้
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ทันใด

“ช่วยไม่ได้ กม็นัเป็นก�รพนนั ฉนัไม่ใช่คนตัง้กตกิ�ด้วยซำ�้ ทีส่ำ�คญั

ฉันโดนโกงแบบที่แย้งไม่ได้ แล้วเงินตั้งล้�น คนโง่ที่ไหนจะปฏิเสธ บ้�ไป

แล้ว!”

คำ�ตอบกวนเส้นประส�ทของหมอผีส�วทำ�ให้เจ้�ปีศ�จต้องเบือน

หน้�ไปท�งอื่นอย่�งหมดอ�รมณ์  

ทั้งเบื่อหน่�ย ทั้งหงุดหงิด  ทั้งสมนำ้�หน้� แต่จะสมนำ้�หน้�ก็นึก

สงส�รตัวเองไปด้วย เมื่อคว�มซวยจริงๆ ม�ตกอยู่ที่เข�ที่โดนไอ้เด็กเห็น

เงินเป็นพระเจ้�เอ�ไปเป็นเครื่องเดิมพันในก�รพนันเฮงซวยคร้ังนี้ แถม

แพ้กลับม�แล้วยังมีหน้�ห�ข้ออ้�งให้ตัวเองพ้นผิดอีกต่�งห�ก

“แต่คนอย่�งเธอไม่มที�งไม่รูก้ฎก่อนพนนัแน่” ท�โร่แย้งเสยีงแขง็

ซึ่งครั้งนี้เลนยะก็มุดหน้�กลับไปนอนเงียบเป็นคำ�ตอบ 

“เหน็ไหมเล่� เธอรู้อยูแ่ล้วแต่กย็งัเล่นน่ะ!” ผน้ีอยโวยขึน้ทนัทเีมือ่

อีกฝ่�ยนิ่งสนิท บ่งบอกชัดว่�เธอรู้กฎและเดิมพันในก�รพนันเล่นโกะ 

ครั้งนี้ตั้งแต่ก่อนเริ่มเกม แต่ก็ยังยอมตกลงเล่น “เธอนี่มันแย่เกินจะรับ

แล้วนะ!”

เข�ว่�ทิ้งท้�ย เลนยะไม่เถียงกลับแต่ยังเอ�หน้�มุดเบ�ะโซฟ�หนี

คว�มเป็นจริง ก่อนว่�เสียงอู้อี้ 

“เออ...รู้แล้ว...” คิดว่�เธอเต็มใจจะทำ�แบบนี้นักรึไง!

เห็นท่�ท�งหนักใจไม่แพ้ใครของเด็กส�วแล้ว ท�โร่ก็ไม่รู้จะเอ�

อะไรไปต่อว่�อีก และไม่รู้ว่�ต่อว่�ไปเจ้�หล่อนจะสำ�นึกไปม�กกว่�นี ้

สักเท่�ไร สุดท้�ยจึงได้แต่หรี่ต�มองอย่�งค�ดโทษเป็นก�รตอบรับแทน

“แล้วจะเอ�ยังไงต่อล่ะขอรับ” โยชิฮ�ระกล่�วขึ้นบ้�ง ไม่คิดกล่�ว

โทษเรื่องที่ผ่�นไปแล้ว และเลือกจะห�ท�งแก้ปัญห�แทน

เข�ได้ยนิเสยีงถอนใจเฮอืกใหญ่ของหมอผสี�วลอดผ่�นม�เกอืบจะ

ทันที พร้อมคำ�ตอบว่� 

“ยงัไงพนันกเ็ป็นพนนัอยูด่.ี..แค่ทำ�มนัให้จบเร่ืองซะกแ็ล้วกนั” จบคำ�
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เธอกย็อมเงยหน้�ออกจ�กเบ�ะโซฟ� แล้วหนัไปมองยงัเสีย้วหน้�คม “ไอ้ 

ลูกหม� ถึงแกจะมีพลังแค่ครึ่งเดียว แต่ก็พอทำ�ให้ตัวเองเหมือนคนได ้

ใช่ไหม”

กินเท็นชิยังยืนเงียบมองท�งอื่นไม่ตอบคำ�ถ�มใด จนเลนยะต้อง

ลุกม�นั่งมองเข�และยำ้�คำ�ถ�มอย่�งจริงจัง  

“ได้รึเปล่�”

คนถูกถ�มถอนใจแผ่วพร้อมตอบเสียงเย็นๆ เรียบเบ�  

“ได้” 

“โอเค งั้นก็เอ�ต�มนั้น พรุ่งนี้แกก็เอ่อ...แบบ...โบกคท�แปลงร่�ง

เป็นหนุ่มน้อย” เลนยะหน้�เบ้ไปนิดเมื่อเผลอจินตน�ก�รต�มสิ่งท่ีตัวเอง

พดูไปแวบหนึง่ แล้วรบีว่�ต่อ “ใส่ชดุนกัเรยีนนัน่แล้วไปโรงเรยีนพร้อมฉนั 

เรื่องอื่นฉันจะห�ท�งตอแหล...”

“ทำ�ไมเจ้�น�ยเจ้�อย�กให้ข้�ไป” เสียงทุ้มเข้มถ�มแทรก

“แกกแ็อบไปโรงเรยีนนัน่เองตัง้หล�ยคร้ัง ไม่เหน็ต้องคดิม�กเลย” 

เลนยะว่�

“ไม่ใช่ท่�มกล�งส�ยต�ของมนุษย์” สุนัขป่�หนุ่มแย้ง

“ก็แล้วตอนนี้แกไม่ได้อยู่กล�งส�ยต�มนุษย์รึไง ฉันก็มนุษย์ เจ้�

น่ันกอ็ดตีมนษุย์” หมอผสี�วพยกัพเยดิหน้�ไปท�งโยชฮิ�ระ ก่อนปร�ยต�

ไปที่ท�โร่แล้วต้องตีหน้�ยุ่ง คิดหนักไม่รู้ว่�ควรเรียกท�โร่ว่�เป็นแบบไหน 

ก่อนให้คำ�สรุปแบบส่งๆ ไปแค่ว่� “ส่วนเจ้�ท�โร่ก็ครึ่งๆ...คนสักครึ่ง ส่วน

ที่เหลือเป็นอะไรสักอย่�งที่โคตรน่�รำ�ค�ญ” 

ท�โร่ถลึงต�โตกว่�เดิมใส่เด็กส�วทันที ขณะกินเท็นชิแทบยกมือ

กุมขมับกับก�รแถของยัยหมอผีตัวแสบ

“ยังไงก็เถอะ” เลนยะเปลี่ยนเรื่อง “คนอย่�งต�แก่นั่นไม่ทำ�อะไร

แค่เอ�สนุกหรอก ถ้�อยู่ๆ อย�กพนันอะไรแบบไร้เหตุผลแสดงว่�อ�จ 

มีเหตุผลอยู่...ดังนั้นแกแค่ไป...” 

เลนยะอธิบ�ยได้แค่นั้นก็ต้องหยุด เมื่ออยู่ๆ สุนัขป่�หนุ่มเดินผละ
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ไปแล้วเปิดประตูก้�วออกไปข้�งนอกตัวบ้�นโดยไม่บอกกล่�ว ปล่อยให้

เธอมองต�มต�ปริบๆ และนั่งงงไปครู่หนึ่งจนวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มต้อง

สะกิด

“ต�มไปขอรับ”

คนที่ยังนั่งฉงนอยู่ขมวดคิ้วกับสิ่งที่วิญญ�ณซ�มูไรบอกเล็กน้อย 

กระนั้นเธอก็ลุกต�มหลังสุนัขป่�หนุ่มไปเหมือนสัญช�ตญ�ณบ�งอย่�ง

บอกให้ทำ�ต�มนั้น 

ซึง่หมอผทีี่ไม่เคยง้องอนใครม�ก่อนยงัคงงงงวยและรูส้กึเบลอนดิๆ 

กับก�รกระทำ�ของตน ทว่�เมื่อเจอร่�งสูงใหญ่ที่ยืนนิ่งอยู่หน้�บ้�นคล้�ย

กำ�ลงัทำ�ใจกบัอะไรหล�ยๆ อย่�ง คว�มรู้สกึมนึงงกลบัสล�ยไปและเปลีย่น

เป็นคำ�สั่งให้เธอก้�วไปห�เข�อย่�งมั่นคงแทน

และเมื่อถึงตัว เลนยะก็ว่�ขึ้น

“แกก็รู้ว่�นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันทำ�ให้แกผิดหวัง”

คำ�ตอบคือคว�มเงียบ ใบหน้�รูปสลักยังไม่หันกลับม�มองเธอ

แม้แต่น้อย ดเูหมอืนว่�เข�ไม่คดิสนคำ�พดูใดๆ ของเธออกีต่อไป หรอือย่�ง

น้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้

ปกติไม่เคยงอนหนกัขนาดนีน้ีห่ว่า...เลนยะอดคดิไม่ได้ เพร�ะตลอด

ม�ก็ใช่ว่�เธอทำ�ตัวดีน่�รัก แต่ไหงอยู่ๆ วันหนึ่งถึงดูเหมือนผิดหวังกับเธอ

นกัหน� จะเรยีกว่�โกรธแบบทีผ่่�นม�กไ็ม่ใช่ มนัดเูป็นอะไรทีล่ะเอยีดอ่อน

กว่�คำ�ว่�โกรธม�ก...และทีน่่�แปลกยิง่กว่�คอื มนัดนัทำ�ให้เธอรูส้กึผดิต�ม

ขึ้นม�ด้วยเสียอย่�งนั้น

เลนยะต้องยืนเงียบไปกับสุนัขป่�หนุ่มด้วยพักใหญ่ ใช้เวล�คิด

ตัดสินใจบ�งอย่�ง กระทั่งน�นจนเหมือนเธอยอมแพ้จบง่�ยๆ เหมือนที่

เธอไม่ชอบใส่ใจอะไรม�กจนเกินเหตุ 

ทว่�ระหว่�งช่องว่�งของพวกเข�ที่ถูกเว้นไว้ อยู่ๆ มือสองข้�งของ

เด็กส�วกลับพุ่งไปจับหมับที่ใบหน้�รูปสลักคมเข้มของกินเท็นชิให้ก้มม�

มองเธออย่�งไม่บอกกล่�ว จนเจ้�ของดวงต�สีเท�ต้องมองเด็กส�วด้วย
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คว�มตกใจปนแปลกประหล�ด ก่อนพบนัยน์ต�สีนำ้�เงินจริงจังที่จ้องตอบ

กลับม� พร้อมถ้อยคำ�ที่เน้นชัดพอๆ กับส�ยต�ว่� 

“โอเค งั้นฉันจะไม่อ้อมค้อมแล้ว ขอถ�มแกให้ชัดเจนไปเลยว่� 

แกจะไปกับฉันรึเปล่� กับฉันคนนี้ แกจะยอมไปไหม...กับฉันคนนี้น่ะ”



39
เด็กหนุ่มท่ีโต๊ะตัวหน้า

เลนยะยืนกอดอกรอคนที่เธอต้องพาไปโรงเรียนด้วยวันนี้อยู ่ 

หน้�บ้�นเช่� เพร�ะเจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จที่กำ�ลัง ‘แปลงโฉม’ อยู่ ไม่

อย�กให้เธอม�ยุ่มย่�มในขณะที่เข�ทำ�เรื่องไม่เต็มใจต�มสัญญ�ในก�ร

พนันนั่น

เสียงประตูบ้�นเปิดออก เรียกให้นัยน์ต�สีนำ้�เงินหมุนไปมองแทบ

จะทันที ก่อนเด็กส�วจะกลั้นยิ้มพลันเมื่อเห็นคนที่รอก้�วออกม� ขณะ 

ท�โร่ที่ลอยอยู่ข้�งตัวกลับเบิกต�ค้�ง พร้อมอ้�ป�กน้อยๆ อย่�งทึ่งปน

ตะลึงงัน

“นี่ทำ�หน้�เด็กได้ด้วยเหรอ” หมอผีส�วเอ่ยแซ็วคำ�แรกไปในที่สุด

เพร�ะนอกจ�กกนิเทน็ชจิะอยู่ในชดุนกัเรียนช�ยซึง่เป็นชดุสทูและ

ผูกเนกไท ไม่มีหูเรียวแหลมหรือตร�พันธสัญญ�ส�มโลกกล�งหน้�ผ�ก 

จนทำ�ให้ดแูปลกต�สำ�หรับหมอผสี�วแล้ว สิง่ทีส่ะดดุต�เธอม�กทีส่ดุกค็อื

คว�มอ่อนเย�ว์ของเข�ที่เหมือนเด็กหนุ่มอ�ยุสิบเจ็ด-สิบแปดจริงๆ 

ปกติรูปลักษณ์จริงของกินเท็นชินั้นคือช�ยหนุ่มอ�ยุร�วย่ีสิบห้�-

ยีส่บิหก บวกลบด้วยส�ยต�ได้ไม่เกนิยีส่บิแปด แต่เวล�นีเ้ข�กลบัดเูหมอืน



B  1 3  s . t   215

เด็กวัยรุ่นที่เพิ่งแตกเนื้อหนุ่มไม่มีผิด...เป็นสิ่งที่เธอไม่ค�ดคิดว่�จะได้เห็น

ในชีวิตนี้ ต้องยอมรับว่�ครั้งนี้เป็นก�รแปลงโฉมท่ีเซอร์ไพรส์ม�กๆ จน

แทบกลั้นหัวเร�ะไม่อยู่

ซึ่งสุนัขป่�หนุ่มก็ให้คำ�ตอบเลนยะเป็นใบหน้�หล่อเหล�เย็นช�ท่ี

ม�กขึน้อกีหล�ยระดบั และยงัถอนใจหนกัอย่�งไม่สบอ�รมณ์ชดัเจน โดย

เฉพ�ะอย่�งยิ่งย�มมองสีหน้�อมยิ้มของเธอที่ร�วกับเห็นคว�มทุกข์ย�ก

ของเข�เป็นเรื่องชวนหัวนักหน�

ทำ�ไมเข�ต้องเผลอใจอ่อนให้เด็กแบบนี้ด้วย...

“นี่มันดู...สุดยอดสุดๆ ไปเลยไม่ใช่เหรอ” ท�โร่กระซิบอยู่ข้�งตัว

เลนยะด้วยสีหน้�ที่ยังนิ่งอึ้งไม่เปลี่ยน 

คำ�พดูนัน้ทำ�ให้หมอผสี�วอดสำ�รวจร่�งสงูสง่�อกีครัง้ไม่ได้ เพร�ะ 

แม้เข�จะอยู่ในรูปร่�งหน้�ต�ของเด็กหนุ่มและอยู่ในเสื้อนักเรียนท่ีพอดี

ตัวจนทำ�ให้ชวนสงสัยว่� ผอ.โยโควัดรูปร่�งของสุนัขป่�หนุ่มด้วยวิธีไหน 

แต่เข�ก็ยังดูตรึงส�ยต�สำ�หรับคนทั่วไปไม่เปลี่ยน

เรือนผมย�วสีดำ�ประก�ยเงินที่ถูกมัดรวบเป็นห�งม้�หลวมๆ และ

ทิ้งปล�ยผมบ�งส่วนปรกกรอบหน้�คมไว้ ทำ�ให้สุนัขป่�หนุ่มเหมือน 

เด็กหนุ่มสไตล์เพลย์บอยนิดๆ และแม้รอบคอจะยังมีปลอกคอสุนัขและ

กระดิง่สวมอยู ่แต่มนักลบัเข้�กบัทรงผมของเข�ได้อย่�งพอดบิพอด ีซำ�้ยงั 

ทำ�ให้ดบิเถือ่นนดิๆ ดเูท่ม�กขึน้จนเหมอืนพวกน�ยแบบทีห่ลดุออกม�จ�ก

นิตยส�รอย่�งไรอย่�งนั้น

“แบบนีแ้ค่เดนิออกจ�กหน้�บ้�นกโ็ดนรุมทึง้ด้วยส�ยต�แล้ว จะถงึ

โรงเรียนแน่เหรอ” ท�โร่หันม�ถ�มแผ่ว เพร�ะขน�ดเข�ท่ีเป็นผู้ช�ยยัง 

ละส�ยต�จ�กกินเท็นชิได้ย�กเลย ถ�้เป็นผู้หญิงม�เห็น สุนัขป่�หนุ่มจะ

ไม่ถูกแทะโลมด้วยส�ยต�จนพรุนก่อนถึงโรงเรียนรึไง

ยิง่เลนยะใช้วธิเีดนิไปโรงเรยีน เพร�ะบ้�นเช่�อยูไ่ม่ห่�งนกัด้วยแล้ว 

แน่นอนว่�ต้องเจอคนเยอะอย่�งเลี่ยงไม่ได้ 

คว�มรู้สึกขบขันนิดๆ กับรูปลักษณ์ที่แปลกไปของกินเท็นชิสล�ย
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ไปกับอ�ก�ศธ�ตุแทบจะทันทีเมื่อเด็กส�วนึกถึงคว�มจริงขึ้นม�ได้ และ

กล�ยเป็นคว�มกลัดกลุ้มที่ดูไร้ส�ระเสียแทน เมื่อต้องคิดว่�จะแก้ปัญห�

ไม่ให้ใบหน้�หล่อๆ นั่นเป็นเป้�ส�ยต�ยังไงดี

“เอ�ปี๊บคลุมหัวมันเลยดีไหม”  

“ฉันว่�แค่นี้เธอก็ทำ�ให้สถ�นก�รณ์แย่เกินพออยู่แล้วนะ” ท�โร่

ดักคอหมอผีส�วฉับไว และได้ยินเสียงจิ๊จ๊ะไม่พอใจในลำ�คอเธออย่�ง

เสียด�ยทันที ร�วกับเธอตั้งใจจะทำ�อย่�งที่เสนอม�จริงๆ ห�กไม่ถูกเข�

ขัดก่อน

ทว่�ยืนห�ท�งแก้ไขไม่น�น เด็กส�วก็คล�ยปมบนหัวคิ้วเมื่อนึก 

บ�งสิง่ออก และก้�วกลบัเข้�ไปในบ้�น ไม่ถงึน�ทเีธอกอ็อกม�พร้อมอะไร

บ�งอย่�งในมือ 

และก่อนจะรู้ว่�เธอเข้�ไปหยิบอะไรม� กินเท็นชิก็รับรู้ว่�มีบ�งสิ่ง

ถูกสวมบนศีรษะ

“ประม�ณนีก้น่็�จะได้” เลนยะพดูกบัตวัเองย�มเงยมองใบหน้�คม

พล�งพยักหน้�อย่�งพอใจกับตัวเอง 

“หมวกแก๊ป?” ผีน้อยอุท�นขึ้นขณะมองสิ่งที่เลนยะเอ�ม�สวมให้

เจ้�ปีศ�จ 

“หมวกเบสบอลเป็นของแถมตอนเข้�โรงเรียนใหม่ๆ” หมอผีส�ว

หันม�แก้เมื่อหมวกแก๊ปที่ว่�มีล�ยท�งย�วรอบหมวกเป็นเส้นสีนำ้�เงิน

พร้อมมีตัวอักษรย่อ YK ปักด้�นหน้� บ่งบอกชัดเจนว่�เป็นหมวกทีม

เบสบอลของโรงเรียนเอกชนโยโค

ท�โร่ยอมรบัว่�ปีกหมวกช่วยบงัใบหน้�ของกนิเทน็ชไิด้พอสมควร...

แม้จะซ่อนรัศมีเปล่งประก�ยเฉพ�ะตัวของเข�ไม่มิดก็เถอะ แต่ก็ยังดีกว่�

เดินออกไปหน้�โล้นๆ เลย และแน่นอนว่�ต้องดีกว่�เอ�ปี๊บคลุมหัวเข�

อย่�งที่ยัยหมอผีส�วเสนอม�เป็นตัวเลือกแรกหล�ยเท่�

“งั้นก็ไปกันซะที ฉันไม่อย�กส�ยม�ก ไม่ง้ันคนย่ิงเยอะ” เมื่อ

จัดก�รปัญห�แรกได้ เด็กส�วก็หมุนตัวเดินนำ�หน้�ไปก่อน 
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ทว่�เดนิไปได้หล�ยก้�วกไ็ม่มเีสยีงฝีเท้�ต�มม�จนเธอต้องหนักลบั

ไปมอง และพบร่�งสงูสง่�ทีย่งัยนืนิง่อยูท่ีเ่ดมิ ไม่มทีท่ี�ขยบัไปไหน ซำ�้ยงั

จ้องนิ่งตรงม� ต่อต้�นเธอชัดเจน

“ต้องให้ใส่ส�ยจูงไหม” เลนยะถ�มด้วยคว�มหมั่นไส้ทันที

“เลนยะ” ผีน้อยปร�มเสียงเขียว

หมอผีส�วกลอกต�เบื่อหน่�ยแล้วยกเลิกคว�มคิดท่ีจะห�เร่ืองเข�

ต่อ เพร�ะรู้ดีว่�คว�มจริงคนที่ต้องง้อมันเป็นฝ่�ยเธอ และที่น่�หงุดหงิด

คือเรื่องนี้เธอดันเป็นฝ่�ยผิดเต็มประตูแบบปฏิเสธไม่ได้ด้วย

ถอนใจเฮือกใหญ่และจำ�ต้องหมุนตัวเดินกลับไปยังร่�งสูงใหญ่ท่ี

หน้�ประตบู้�น ก่อนไม่พดูจ�อะไร คว้�ข้อมอืใหญ่ของสนุขัป่�หนุม่พร้อม

ดึงให้เดินต�มม�เสียดื้อๆ 

ขณะคนถูกล�กชะงักไปครู่ ทว่�ก็เพียงเงียบและลอบถอนใจแผ่ว

ย�ว พล�งคล�ยหัวคิ้วลงนิด ย�มมองมือของเด็กส�วบนข้อมือตน ก่อน

จะยอมก้�วต�มแรงดึงจ�กคนตรงหน้�ในที่สุด

“ดารารึเปล่า”

“อ�จเป็นน�ยแบบก็ได้นะ”

เสียงซุบซิบที่ลอยผ่�นหูม�จ�กรอบๆ ตัวทำ�ให้ท�โร่เริ่มปั้นหน้�

ลำ�บ�กขณะลอบมองร่�งสงูสง่�ทีส่วมหมวกเบสบอลไว้ ทว่�เหมอืนหมวก

ที่ว่�จะช่วยซ่อนใบหน้�เข�ได้ไม่มิด หรืออ�จเพร�ะรูปร่�ง บรรย�ก�ศ ที่

โดดเด่นแตกต่�งกบัคนทัว่ไปมนัดงึดดูม�กเกนิไป เลยทำ�ให้ผลลพัธ์ทีเ่หน็

ย�มนี้น่�อึดอัดกว่�ที่ค�ดไว้

เพร�ะทันทีที่เลนยะกับกินเท็นชิม�ถึงถนนใหญ่ ส�ยต�แทบทุกคู่

ต่�งกม็องตรงม�ทีส่นุขัป่�หนุม่เป็นต�เดยีว ซึง่เข�กไ็ด้แต่ป้ันหน้�นิง่เฉยีบ 

เย็นช� ทำ�เป็นไม่สนใจส�ยต�ที่มองตนร�วกับเป็นของแปลกที่ไม่เคย 

พบเจอ แม้จะไม่ใช่ในท�งลบก็ต�ม

ส่วนเด็กส�วที่จูงข้อมือเข�ม�ตลอดท�งจนถึงตอนนี้กลับก้มหน้�
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ก้มต�เดินสีหน้�ยุ่งเหยิง ป�กก็ขมุบขมิบเหมือนส�ปแช่งใครไปด้วยจน 

ท�โร่อดสมนำ้�หน้�ไม่ได้ เพร�ะแม้แทบทุกคนจะมองต�มกินเท็นชิอย่�ง

หลงใหลชืน่ชม แต่พอเหลอืบไปเหน็ว่�ช�ยหนุม่มีใครเดนิจงูมอืม�ด้วย ทกุ

ส�ยต�กเ็ปลีย่นเป็นสงสยั ไม่ชอบใจ และเกอืบจะเป็นหมัน่ไส้ โดยเฉพ�ะ

พวกเด็กผู้หญิง

“เป็นแฟนกันงั้นเหรอ”

“ไม่มีท�งอะ!”

คำ�ซุบซิบที่ลอยผ่�นเข้�หูรอบนี้ทำ�ให้หมอผีส�วย่ิงหน้�มุ่ยแล้วเร่ง

ฝีเท้�เร็วขึ้นกว่�เดิม

“เป็นอะไร” คำ�แรกจ�กเสียงทุ้มลึกของวันม�พร้อมแรงยื้อเบ�ๆ 

จ�กเข�ที่มือเธอ 

“แค่เดินต�มม�ก็พอน่�” เลนยะว่�ลอดไรฟันแล้วส่งส�ยต�เหี้ยม

หลังกรอบแว่นไปให้กลุ่มเด็กส�วส�มคนที่กำ�ลังซุบซิบเรื่องเธอกับคน 

ด้�นหลัง แต่หัวคิ้วที่กำ�ลังขมวดแน่นกลับต้องคล�ยลงรวดเร็วเมื่ออยู่ๆ มี

บ�งสิ่งม�สวมลงบนศีรษะตน

เลนยะยื่นมือขึ้นสัมผัสบนหัวพร้อมหันไปมองหน้�นิ่งเฉยของ 

กินเท็นชิ ก่อนไล่มองมือเรียวแข็งแรงที่ยังค้�งอยู่กับหมวกเบสบอลที่เพิ่ง

สวมให้เธอ ขณะเสียงทุ้มลึกดังขึ้น

“ดูเหมือนเจ้�จำ�เป็นต้องใช้ม�กกว่�ข้�”

คนเป็นหมอผีหรี่ต�ลงนิดร�วกับขุ่นเคืองเบ�ๆ กับก�รถูกปฏิบัติ

เหมอืนอยู่ในสถ�นะเป็นรอง แล้วหนักลบัไปห�เข�ทัง้ตวั พล�งถอดหมวก

บนหัวตนใส่ให้ร่�งสูงใหญ่กว่�ตรงหน้�แทน พร้อมว่�ห้วนๆ

“ไม่ช่วยเลย”

ใช่ ไม่ช่วยสำาหรับพวกเธอ...แต่สำาหรับคนที่เขาเดินผ่านไปมา มัน

ช่วยทำาให้คำาว่า ‘แฟน’ ของพวกเธอชัดเจนแบบสุดๆ เลย ไม่รู้รึไง

ท�โร่ได้แต่คดิในใจและยิม้แหยๆ กบัภ�พก�รถอดหมวกสวมให้กนั

ไปม�ระหว่�งเลนยะกับกินเท็นชิ เพร�ะสำ�หรับพวกเข�อ�จเป็นแค่ก�ร
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หมั่นไส้อีกฝ่�ย แต่ในส�ยต�คนอื่นที่กำ�ลังชะงักนิ่งมองพวกเข�อยู่ มันดู

เหมือนกำ�ลังมองคนรักกำ�ลังห่วงใยกัน ซำ้�หมอผีส�วยังกลับไปทำ�หน้�ที่

ดึงข้อมือสุนัขป่�หนุ่มเดินต่อไปอีก

นั่นทำ�ให้ผีน้อยอดคิดไม่ได้ว่� ช่วงนี้เลนยะกับกินเท็นชิดูสนิทกัน

ม�กเกินไปรึเปล่�นะ ไอ้ก�รกระทำ�อะไรพวกนี้ถึงออกม�เป็นธรรมช�ติ

ขน�ดนี้...

กินเท็นชิขยับหมวกบนศีรษะขึ้นเล็กน้อยเพื่อหร่ีตามองเด็กสาว

เรือนผมสีนำ้�ต�ล ซึ่งเวล�นี้กำ�ลังชะโงกหน้�เป็นกังวลอยู่ตรงหัวมุมถนน

ของประตูรั้วโรงเรียนโยโค และไม่มีทีท่�ว่�จะขยับไปไหนม�ได้ครู่ใหญ่ๆ 

แล้ว

มันช่�งน่�รำ�ค�ญใจ เมื่อยัยหมอผีส�วเป็นฝ่�ยคะยั้นคะยอให้เข�

ม� แต่ดันไม่กล้�ให้ใครเห็นเข�จนออกอ�ก�รขล�ดผิดวิสัยขน�ดนี้  

“พอเข้�โรงเรียนแกต้องเดินห่�งกับฉันซักสิบถึงสิบห้�เมตรนะ” 

เลนยะหันม�ยืน่ข้อตกลงกบัสนุขัป่�หนุม่ในทีส่ดุ หลงัสงัเกตก�รณ์อยูเ่กอืบ

สิบน�ที

ท�โร่ขมวดคิ้วหงุดหงิดแทนสุนัขป่�หนุ่มกับสิ่งที่ได้ยิน แล้วมอง

หมอผีส�วด้วยส�ยต�กล่�วโทษพร้อมโต้กลับ “เธอไม่มีสิทธิ์กำ�หนด 

สักหน่อย โดยเฉพ�ะเมื่อเธอเป็นคนสร้�งเรื่องนี้เอง”

“เออ ใช่สิ ต่อให้ตะโกนจนคอแตกก็ไม่มีใครเห็นตัวแกอยู่แล้วนี่”

ผีน้อยทำ�แก้มป่องใส่เธอทันใดกับคำ�สวนที่จี้ใจดำ�เข�เข้�เต็มๆ 

แต่กินเท็นชิซึ่งยืนนิ่งเฉย ปล่อยให้วิญญ�ณเด็กช�ยกับหมอผี 

บึ้งตึงใส่กันในตอนแรก กลับกระชับหมวกบนศีรษะทีหนึ่ง แล้วเดินตรง

เข้�ม�ห�เด็กส�วโดยไม่พูดจ� ก่อนเป็นฝ่�ยคว้�ท่ีข้อมือของเลนยะเสีย

แทนขณะดึงให้เธอตรงไปยังท�งเข้�โรงเรียนโดยไม่คิดจะถ�มคว�มเห็น

ใด หรือสนใจข้อเสนอที่เธอยื่นม�ในตอนแรก

คนเปลี่ยนเป็นฝ่�ยถูกล�กเสียเองตกใจครู่หนึ่ง ก่อนเรียกสติม� 
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ฝืนแรงของสนุขัป่�หนุม่ แต่กำ�ลงัของเข�กลบัมมี�กกว่�จนต้�นไม่อยู ่โดย

เฉพ�ะเมื่อเธอไม่ทันตั้งตัวแบบนี้ด้วยแล้ว

“อย่�ลืม สิบเมตร สิบเมตร...!” 

เลนยะร้องบอกได้แค่นั้นก็ต้องเงียบกริบเมื่อกว่�จะรู้ตัวอีกทีก็ม�

อยู่ในโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว และที่ยิ่งแย่กว่�คือก�รพบว่�มีส�ยต�ของ

เด็กนักเรียนหล�ยสิบคู่มองม�ที่เธอ ซึ่งกำ�ลังฝืนตัวเองต้�นแรงของ 

กินเท็นชิจนเกือบลงไปนั่งกับพื้น 

เรยีกได้ว่�สภ�พของตนเวล�นีก้ล�ยเป็นจดุสนใจอย่�งเลวร้�ยทีส่ดุ

แล้ว

และยิ่งเลวร้�ยกว่�นั้น เมื่อปีศ�จหนุ่มที่กล�ยร่�งเป็นนักเรียนดัน

เด่นสะดุดต�ทั้งที่ยังมีหมวกปิดเสี้ยวหน้�หนึ่งไว้ ทำ�ให้ส�ยต�แทบทุกคู่ 

ยิ่งตรึงแน่นม�ท�งพวกเธอเกินกว่�ที่ควรเป็นม�กขึ้น  

เด็กส�วที่ม�โรงเรียนทุกวันแล้วดูแสนจะธรรมด� ไม่มีอะไรเด่น

สะดุดต� ซำ้�ยังดูเฉิ่มเชยด้วยแว่นต�ทรงวงรีทื่อๆ กับผมมัดรวบ แต่วันนี้

กลับม�โรงเรียนพร้อมช�ยหนุ่มปริศน�รูปง�ม ที่แม้แต่หนุ่มฮอตของ

โรงเรียนทุกคนยังต้องชิดซ้�ย และไม่รู้ว่�ม�จ�กที่ไหน...ซึ่งทั้งหมดที่ว่�

มันช่วยเรียกคว�มสนใจอย่�งม�กแบบไม่ต้องสงสัยเลย

เลนยะที่ถูกมองเหมือนตัวประหล�ดรีบพยุงร่�งตัวเองให้กลับม�

ยืนตรง ขยับแว่นต�ให้เข้�ที่ และจัดแต่งเสื้อผ้�ใหม่ให้ดี ก่อนกระแอม

เบ�ๆ ทำ�ล�ยบรรย�ก�ศนิ่งค้�งเหมือนเวล�หยุดเดินของคนรอบข้�ง 

พร้อมเอ่ยขึ้น 

“รีบไปกันเถอะค่ะพี่ เร�มีธุระสำ�คัญ แล้วขอบคุณม�กท่ีอุตส่�ห์

พยุงฉันตอนหกล้ม”

ไหลไปได้นะ ท่าทางแบบนัน้เขาเรียกว่าพยงุตอนหกล้มรึไง...ท�โร่

หัวเร�ะแห้งๆ กับบทพูดที่คิดสดๆ เพื่อเลี่ยงปัญห�ของเลนยะ ทว่�มันก็

เหมอืนจะคล�ยส�ยต�หล�ยคูอ่อกจ�กพวกเธอได้ เลนยะจงึใช้ช่วงจงัหวะ

นั้นกลับม�จูงคนที่จับข้อมือเธอไว้อีกครั้ง
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“แล้วแกจะไปหยุดเดินกล�งโรงเรียนทำ�ไม!” เธอคำ�ร�มกร้�วใน

ลำ�คอก่อนกระโดดม�เก�ะแขนแกร่งของสนุขัป่�หนุม่แน่นทำ�ตวัให้สมกบั

เป็นพีน้่องทีร่กักนัเมือ่มคีนเดนิผ่�นม� แล้วถอนใจโล่งอกเมือ่พวกเข�เดนิ

ผ่�นไป

แต่คว�มเงียบผิดปกติจ�กสุนัขป่�หนุ่มทำ�ให้เลนยะที่ยังเดินเก�ะ

แขนเข�อยู่เงยขึ้นไปมองคนที่เธอสมอ้�งว่�เป็นพี่ช�ย และเจอกับใบหน้�

น่ิงเฉยเยน็ช�มองสบกลบัม�อยูก่่อนแล้ว ซึง่สิง่ทีเ่ธอสะดดุคอืนยัน์ต�สเีท�

คู่คมที่จ้องตรงม�ร�วกับกำ�ลังค�ดโทษ

“อะไร” เลนยะถ�มกลับทันใด

ไม่มคีำ�ตอบเป็นคำ�พดู มเีพยีงก�รเบีย่งใบหน้�คมไปอกีท�ง พร้อม

ถอนใจแผ่วย�ว ทิ้งเพียงคว�มขุ่นมัวน่�อึดอัดในช่องว่�งของคว�มเงียบ

ระหว่�งเธอกับเข�

เดี๋ยวนี้มันมีเทคนิคแสดงความไม่พอใจขั้นแอดวานซ์ขนาดนี้แล้ว 

งั้นเหรอ!...

หมอผสี�วถงึกบัค้�งนิง่ไปนดิกบัปฏกิริยิ�ของเจ้�ปีศ�จทีแ่สดงออก

ม� ซึง่กดดนัเธอได้อย่�งน่�เหลอืเชือ่ ทัง้ทีถ้่�ต่อว่�หรอืแย้งเหมอืนแต่ก่อน 

เธอคงโต้ตอบเข�กลับไปได้ง่�ยด�ย แต่ไอ้ภ�ษ�ก�ยน่�หงุดหงิดนี่มัน

อะไร...

เลนยะกลอกต�ขึ้น เบื่อหน่�ยกึ่งปลงอนิจจัง และเป็นฝ่�ยพูดขึ้น

เองอย่�งเสียไม่ได้

“เออ ฉนัรู้แกไม่สบอ�รมณ์ ฉนักไ็ม่สบอ�รมณ์เหมอืนกนัแหละน่�” 

เธอพ่นลมออกจมกูแสดงคว�มขุน่เคอืง “คดิว่�มแีกคนเดยีวรึไงทีห่งดุหงดิ

เรื่องนี้ แกเห็นว่�ฉันดูสนุกอยู่รึไง สถ�นก�รณ์ฉันแย่กว่�แกเยอะ ดังนั้น

เลกิงอนงีเ่ง่�แล้วทำ�ให้มนัจบๆ ไปเถอะน่�...แกกร็ูว่้�ฉนัไม่ชอบขอโทษ ถ้�

มีเวล�ม�ขอโทษก็ห�ท�งแก้ไขยังจะดีกว่�ไม่ใช่รึไง”    

กินเท็นชิค่อยๆ ก้มกลับม�มองเด็กส�วที่กำ�ลังส่งส�ยต�ขว�ง 

ใส่ใครก็ต�มที่เดินผ่�นม�แล้วจับจ้องพวกเข�เกินพอดี ก่อนลอบระบ�ย
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ลมห�ยใจ และผ่อนคว�มตึงบนหว่�งคิ้วของตนลงช้�ๆ 

ถึงจะฟังไม่เข้�หูบ้�ง แต่อย่�งน้อยก็ยังดีกว่�ไม่พูดอะไรที่เป็นก�ร

กล่�วขอโทษเข�เลย...ถอืว่�คุม้กบัก�รใช้วธิกี�รนี ้และอย่�งน้อยกไ็ด้เรยีน

รู้วิธีจะรับมือกับเจ้�เด็กนี่เพิ่มขึ้นด้วย

และเมื่อม�ถึงห้องล็อกเกอร์ คนแรกที่เด็กส�วได้เจอก็ไม่พ้นญ�ติ

หนุม่เจ้�ของลอ็กเกอร์ตูข้้�งๆ ทีเ่ลกิคิว้ขึน้ข้�งหนึง่ทนัทเีมือ่เหน็เธอกบัคน

ที่เธอพ�ม�ด้วย ขณะวิญญ�ณท่�นหญิงคนง�มข้�งก�ยเข�กลับหรี่ต�

จับผิดและค�ดโทษเลนยะเกือบทันที

“เดี๋ยวนี้ต้องเอ�ม�เปิดตัวกันให้รู้ถึงโรงเรียนเลยรึไง” ซ�น�ดะ

ขมวดคิ้ว ถ�มด้วยส�ยต�เคลือบแคลงปนตำ�หนิ

เลนยะชะงกัชัว่ครู่กบัคำ�ทกันัน้ ก่อนรบีกลบัม�เหยยีดยิม้ทีม่มุป�ก 

“ก็ฉันรู้ว่�ของที่มีอยู่ควรเอ�ม�ใช้ประโยชน์ยังไง...”

“เด็กนี่ใช้ข้�เดิมพันแล้วแพ้พนันเลยต้องม�ที่นี่” กินเท็นชิที่เงียบ

ม�เกือบตลอดท�งแทรกถ้อยคำ�ของเลนยะ

คนทีก่ำ�ลงัแก้หน้�ตวัเองสะบดัหน้�ฉบัไปยงัสนุขัป่�หนุม่ทีท่ำ�สหีน้�

นิ่งเฉย เหมือนกับว่�เมื่อกี้ไม่ใช่คำ�พูดของเข�

“ว่�ไงนะ พนันอะไร!” วิญญ�ณท่�นหญิงชักหัวคิ้วชนกันฉับพลัน 

นัยน์ต�สีง�ช้�งจ้องเขม็งใส่เลนยะอย่�งค�ดคั้น และลอยเข้�ม�ใกล้เธอ

เพื่อกดดันม�กขึ้น 

แต่หมอผีส�วกลับหันไปเลิกคิ้วกวนๆ ตอบดวงต�สีง�ช้�งท่ีกำ�ลัง

จ้องม� ไม่มีทีท่�สำ�นึก และยังไม่ทันที่อ�เคเดะจะห�ท�งเค้นคำ�ตอบจ�ก

เลนยะได้ เสียงออดโรงเรียนก็ดังก่อน ซึ่งทำ�ให้วิญญ�ณหญิงส�วต้องละ

ใบหน้�ไปมองด้�นบนต�มสัญช�ตญ�ณ 

และเลนยะก็ใช้โอก�สนั้นโยนรองเท้�นักเรียนเข้�ตู้ ก่อนหันไปสั่ง

สุนัขป่�หนุ่มที่ยืนกอดอกพิงหลังกับล็อกเกอร์อีกฝั่งว่� 

“ฉนัจะไปเรยีน ระหว่�งนัน้แกจะไปที่ไหนกไ็ด้ แค่อย่�ให้ใครเหน็ตวั 

เพร�ะฉนัไม่อย�กมปัีญห�ม�กกว่�นี ้และคดิว่�แกกค็งไม่อย�กเหมอืนกนั”
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“แค่นั้น?” ใบหน้�หล่อเหล�ขมวดคิ้วขึ้นนิด

“ใช่”

“ทำ�ไม”

“ไม่รู้ ต�แก่นั่นให้แกทำ�แค่นั้น” เธอตอบห้วนแล้วหันหลังเดินออก

ไป ซึ่งผีน้อยรีบหมุนก�ยม�ผงกหัวซำ้�ๆ เพื่อขอโทษเจ้�ปีศ�จแทนเลนยะ

ในคำ�ตอบที่ดูไม่ใส่ใจ ซำ้�ยังทิ้งให้คนที่ตนล�กม�เผชิญปัญห�ต่อเอง 

คนเดียว

มอืเรยีวแขง็แรงยกขึน้ดงึปีกหมวกม�ปิดเสีย้วหน้�อกีเลก็น้อย เมือ่

มนัีกเรยีนบ�งคนทีเ่ดนิผ่�นม�และพย�ย�มจับจ้องเข� ขณะกว�ดต�มอง

ไปรอบๆ ร�วกับสำ�รวจทุกอย่�งอย่�งละเอียด หลังเลนยะและซ�น�ดะ 

ห�ยลับส�ยต�ไปแล้ว 

ซึ่งบรรย�ก�ศในโรงเรียนก็ยังคงน่�อึดอัดและจับสัมผัสอะไรได้

ย�กเช่นเดิม โดยเฉพ�ะในตัวอ�ค�รแบบนี้ จนเข�อดตั้งคำ�ถ�มแผ่วกับ

ตนไม่ได้ว่�

“ต้องก�รให้ข้�ม�ทำ�อะไรที่นี่กันแน่...” 

หมอผีสาวที่เดินมาพร้อมญาติของตนตลอดทางตั้งแต่ห้อง 

ล็อกเกอร์ อยู่ๆ ก็เร่งฝีเท้�นำ�หน้�ไปเมื่อม�ถึงห้องเรียน 

ซ�น�ดะเลิกคิ้วขึ้นข้�ง แปลกใจกับพฤติกรรมของเจ้�หล่อน ก่อน

เห็นเธอทิ้งกระเป๋�ข้�งโต๊ะหนังสือ ต�มด้วยทิ้งร่�งก�ยตัวเองบนเก้�อี้

และเมือ่เดก็หนุม่ผมดำ�เดนิต�มเข้�ม�และว�งกระเป๋�ก่อนเตรยีม

นัง่ลง เจ้�เดก็ส�วทีน่ัง่อยูโ่ต๊ะข้�งๆ กลบัตวดัข�เกีย่วข�เก้�อีเ้ข�ออกจ�ก

ทีเ่ดมิ จนร่�งสงูของซ�น�ดะหง�ยหลงัวบูลงไป แต่กระนัน้ทกัษะก�รต่อสู้

กท็ำ�ให้เดก็หนุม่ใช้มอืยนัพืน้ได้ทนัก่อนลงไปก้นจำ�้เบ้�จรงิๆ ซึง่โชคดทีีพ่วก

เข�นั่งอยู่หลังสุดของห้อง จึงไม่มีใครหันม�เจอสภ�พนี้ของเด็กหนุ่มเข้�

“เธอ!”

“เจ้�!”
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ท�โร่และอ�เคเดะตว�ดเสยีงดใุส่เดก็ส�วขีแ้กล้งพร้อมกนัทนัท ีแต่

เจ้�หล่อนกลับแค่ยักไหล่แก้ตัวง่�ยๆ 

“อะไร ก็มันทำ�ให้ห�ยเครียดอะ”

“เธออ�ยุห้�ขวบรึไง” ซ�น�ดะลุกขึ้นม�ตำ�หนิ รู้สึกท้ังโกรธท้ัง

เอือมระอ�จนบรรย�ยไม่ถูก ไม่ค�ดคิดว่�ยัยนี่จะทำ�แบบนี้กับเข� ขณะ

กระช�กเก้�อีอ้อกจ�กข�ของเลนยะและนัง่ลงอย่�งหวัเสยี ซำ�้ยงับ่นเสยีง

เครียด “ครั้งหน้�ฉันไม่ปล่อยเธอไว้แน่ เลนยะ”

“อย่�เยอะน่� แกไม่ได้ล้มลงไปซะหน่อย...แค่เกือบๆ” เลนยะ 

กลอกต�ว่�เสียงกลั้วหัวเร�ะ ไม่ได้ดูรู้สึกผิดแม้แต่นิดเดียว

“เธอนี่มัน...”

“พวกน�ยนี่ยังชอบทะเล�ะกันเหมือนเดิมเลยนะ”

ซ�น�ดะกบัเลนยะทีก่ำ�ลงัโต้เถยีงกนัอยูห่ยดุชะงกัและหนัไปมองยงั

ต้นเสียงของใครบ�งคนที่แทรกคำ�พูดขึ้นม� 

และทีน่ั่งของโต๊ะเรียนข้�งหน้�หมอผสี�วเวล�นี ้กป็ร�กฏเดก็หนุม่

ผมดำ�ตัดทรงรองทรงสูงเหมือนพวกนักกีฬ�เบสบอล ท่�ท�งร่�เริงซุกซน 

มคีิว้หน�เข้มเหนอืดวงต�สดีำ�ขลบัเป็นประก�ยเหมอืนเดก็ๆ ทำ�ให้เหน็เข�

แล้วนึกถึงเด็กผู้ช�ยอ�ยุสิบขวบที่ยังชอบไล่เปิดกระโปรงเด็กผู้หญิงอยู่ 

“อรุณสวัสดิ์โซเคนโย” คำ�กล่�วทักท�ยสดใสถูกส่งม�อีกครั้ง

ซึ่งทำ�ให้สองโซเคนโย หรือแม้แต่สองผีข้�งหลังพวกเข�ขมวดคิ้ว 

เพร�ะนอกจ�กคว�มแปลกที่อยู่ๆ ก็ถูกคนม�ทักท�ย สิ่งท่ีแปลกย่ิงกว่�

คือเจ้�คนทักดันปร�กฏอยู่ที่นี่ บนโต๊ะตรงหน้� 

แน่นอนว่�มันมีคำ�ถ�มเดียวที่เลนยะจะถ�มออกไปได้คือ

“แกเป็นใคร” 

เสยีงเธอเครยีด เมือ่โต๊ะตวัหน้�ทีเ่ดก็หนุม่ปรศิน�นัน่นัง่อยูค่อืโต๊ะ

เก่�ของท�ค�โน่ ยูกิ ที่กล�ยเป็นยักษ์และต�ยไปแล้ว ซึ่งมันว่�งม�ร่วม

เดือน ซำ้�ยังไม่มีทีท่�ว่�จะมีนักเรียนใหม่ที่ไหนย้�ยเข้�ม�นั่งแทน ดังนั้น

จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครก็ไม่รู้ที่เธอไม่คุ้นหน้�ม�นั่งอยู่ตรงนี้ได้ ยิ่งไอ้
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ท่�ท�งสนิทสนมของเข�ที่มีต่อพวกเธอแบบนี้ด้วยแล้ว

เดก็หนุ่มแปลกหน้�ยิม้เจ่ือนลงไปนดิ เมือ่ถกูมองอย่�งเคลอืบแคลง

ปนหว�ดระแวงจ�กโซเคนโยทั้งสอง และไม่มีคำ�ทักท�ยกลับ  

“นี่จะบ้�เหรอ ฉันโมโมฮ�ระไง โมโมฮ�ระ เร็นจิ ประธ�นชมรม

โกะ ฉนัชวนเธอเข้�ชมรมโกะม�เป็นสบิๆ รอบแล้วนะ” เดก็หนุม่พย�ย�ม

อธิบ�ยพล�งชี้หน้�ตัวเองเพื่อยำ้�คำ�พูดไปด้วย

“อะไรนะ” เลนยะยิ่งไม่เข้�ใจม�กกว่�เดิม  

“ฉันโมโมฮ�ระ เร็นจิ” เข�สำ�ทับ

“แล้วแกเป็นใคร”

“เพื่อนร่วมชั้นเธอน่ะสิ”

“ไม่ใช่”

“ใช่สิ”

“ไม่ ฉันไม่เคยเห็นหน้�แก และนั่นก็ไม่ใช่โต๊ะแกด้วย...นั่นมันโต๊ะ

ของท�ค�โน่ ยูกิ”

“แต่ฉันเห็นหน้�เธอตั้งแต่วันแรกที่ม�เรียนเลย ตั้งแต่เดือนที่แล้ว

ด้วย และฉันไม่รู้จักท�ค�โน่ ยูกิ”

หมอผสี�วตวดัห�งต�ไปมองวญิญ�ณเดก็ช�ยทีด้่�นหลงัแทนเมือ่

เจอคำ�ยนืยนัชดัเจน ซึง่ท�โร่ส่�ยศรีษะเชือ่งช้�ด้วยสหีน้�งนุงงเป็นคำ�ตอบ

กลับม� 

ขน�ดส�ร�นุกรมนักเรียนเคลื่อนที่อย่�งท�โร่ยังไม่รู้จักเด็กหนุ่ม 

คนนี้ เธอจึงสรุปได้เพียงว่�... 

ครืด!

เลนยะยื่นมือพรวดข้�มโต๊ะกระช�กคอเสื้อเด็กหนุ่มท่ีชื่อโมโม- 

ฮ�ระ เร็นจิ เข้�ม�จนค�งเข�แทบขูดกับพื้นโต๊ะ ก่อนกระซิบเสียงตำ่�ใน

ลำ�คอใส่เข� 

“แกเป็นตัวอะไร ม�จ�กไหน และม�ได้ยังไง”  

“เลนยะ อย่�นะ!” ท�โร่รีบเตือนเพร�ะก�รกระทำ�ของเธออ�จ
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เรียกส�ยต�ของคนทั้งห้องให้หันม�มองได้ แม้เวล�นี้เธอจะไม่ได้ลงมือ

โฉ่งฉ่�งขน�ดนั้นก็ต�ม 

“โมโมฮ�ระ เร็นจิ ฉันย้�ยเข้�โรงเรียนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้ว ฉัน

ได้นั่งโต๊ะนี้เพร�ะมันว่�งม�ตั้งแต่ก่อนหน้�นี้แล้ว ไม่ต้องม�ทำ�เป็นขู่ ฉัน

ไม่กลัวเธอหรอกนะ” โมโมฮ�ระไล่เรียงทุกอย่�งให้ชัดเจนและจ้องตอบ

นัยน์ต�ของเลนยะผ่�นเลนส์แว่นโดยไม่มีแววโกหกแม้แต่น้อย ซำ้�ยังปัด

มือเลนยะออกจ�กคอเสื้อตนหน้�ต�เฉย

“แต่พวกเร�ไม่เคยเหน็น�ยม�ก่อน” ครัง้นีเ้ป็นซ�น�ดะทีแ่ย้งอย่�ง

ไม่ไว้ใจ

“งั้นก็ถ�มเพื่อนในห้องเลยสิ” โมโมฮ�ระเสนอด้วยสีหน้�ที่เริ่ม

หงุดหงิดแล้วโวยต�มม� “บ้�เอ๊ย! พวกน�ยเล่นอะไรเนี่ย จะเอ�คืนที่ฉัน

ชอบเซ้�ซี้เธอให้แข่งโกะเหรอ”

“แข่งโกะบ้�อะไร!” เลนยะสวนฉับพลัน

โมโมฮ�ระพ่นลมออกจมูกอย่�งเบื่อหน่�ยทันใด

“สงสัยพวกน�ยจะสติไม่ดีจริงๆ นะ ฉันน่ะชวนเธอเข้�ชมรมโกะ

ตั้งแต่เข้�เรียนที่นี่แรกๆ แล้ว ปีหน้�เร�มีแผนจะไปแข่งทัวร์น�เมนต์รอบ

ฤดูใบไม้ผลิกัน แล้ว ผอ.โยโคก็บอกว่�เธอน่ะเป็นสม�ชิกผีชมรมโกะ”

“ฉันเนี่ยนะสม�ชิกผี” หมอผีส�วยิ่งยำ้�เสียงดังกว่�เดิมพร้อม 

ทำ�หน้�เบ้ต่อต้�นเต็มที่ แต่แปลกใจยิ่งกว่�คือทำ�ไม ผอ.โยโคถึงเออออ

ห่อหมกต�มเจ้�นี่ไปด้วย

ทว่�ซ�น�ดะที่ฟังอยู่กลับต้องรีบเอ่ยแทรก ก่อนเร่ืองเพ่ือนใหม่

ปริศน�จะกล�ยเป็นเรื่องแข่งโกะเสียก่อน

“ช่�งเรือ่งโกะนัน่เถอะ เร�อย�กได้หลกัฐ�นทีน่�ยย้�ยม�ม�กกว่�” 

โมโมฮ�ระถอนใจอีกครั้ง ก่อนหันไปยังเด็กส�วที่ดูเรียบร้อย ซึ่ง

นั่งอยู่โต๊ะอีกแถวถัดไปด้�นหน้�เข�ตัวหนึ่ง 

“เฮ้! โทโมมิ ฉันเป็นใครนะ” 

เด็กส�วที่ถูกถ�มสะดุ้งตกใจเล็กน้อย ใบหน้�น่�รักดูตื่นนิดๆ เมื่อ
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ถูกล�กเข้�ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ กระนั้นในฐ�นะหัวหน้�ห้องเธอจึงตอบ

ช้�ๆ

“...โมโมฮ�ระ เร็นจิคุง”

“แล้ว...” เข�ขอข้อมูลต่อ

“เอ่อ...เป็นนักเรียนใหม่ที่ย้�ยม�ตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วค่ะ” 

เลนยะกับซ�น�ดะขมวดคิ้วหรี่นัยน์ต� หันไปมองโมโมฮ�ระใหม่

อย่�งไม่ค่อยเชื่อนัก ซึ่งเข�เพียงยักไหล่อย่�งคนท่ีเหนือกว่�กับหลักฐ�น

ของตน ก่อนเสนอขึ้น

“ถ้�พวกน�ยยงัไม่เชือ่อกี ฉนักย็งัมบีตัรนกัเรยีน” ว่�จบกด็งึกระเป๋�

สต�งค์และก�งช่องใส่บัตรให้ทั้งสองโซเคนโยดู ซึ่งปร�กฏว่�มันมีบัตร

นักเรียนสอดอยู่ใต้ช่องใส่บัตรนั่นจริงๆ ซำ้�ชื่อในบัตรก็เด่นชัดแน่นอน 

นีม่นัชกัพลิกึเกนิไปแล้ว...ทัง้สองโซเคนโยและสองผอีทุ�นขึน้ในใจ

กระนั้นเลนยะก็ยังตั้งคำ�ถ�มใหม่

“แล้วเข�ปล่อยให้แกม�นั่งโต๊ะนักเรียนที่ห�ยตัวไปได้ยังไง”

“ใครห�ยตวัไป” โมโมฮ�ระเลกิคิว้มองเลนยะต�ปรบิๆ ด้วยสหีน้�

ตื่นนิดๆ 

“ท�ค�โน่ ยูกิไง เจ้�ของโต๊ะคนก่อนน่ะ” เธอเน้นยำ้�

เดก็หนุม่เอยีงศรีษะพร้อมหวัคิว้ทีข่มวดเป็นปมต่อคำ�กล่�วนีพ้ล�ง

ว่�

“ไม่มีใครสักคนบอกว่�มีนักเรียนก่อนหน้�นี้ชื่อท�ค�โน่ ยูกิ หรือ

มีคนห�ยตัวไปนะ”

“อะไรนะ!” เลนยะอุท�นพร้อมกับท�โร่ ทว่�ยังไม่ทันแย้งอีกฝ่�ย 

เสียงเล็กๆ เสียงหนึ่งกลับแทรกม�ก่อน

“ฉันก็ไม่รู้ว่�ใครคือท�ค�โน่ ยูกิ นะคะ”

ทุกส�ยต�ตวัดไปมองยังโทโมมิทันใด โดยเฉพ�ะเลนยะท่ีดูจะ 

ไม่เชื่อคำ�พูดนี้ม�กที่สุด

“แล้วเมื่อเดือนที่แล้วล่ะ ตำ�รวจยังม�เต็มโรงเรียน ยัยนั่นห�ยไป
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พร้อมอีกคนที่ชื่อ...ชื่อ...”

“ม�ฮิโระ” ท�โร่กระซิบบอกข้�งหูอย่�งรู้หน้�ที่

“ม�ฮิโระ” หมอผีส�วว่�

ร่�งเล็กๆ ของหัวหน้�ห้องนิ่งไปนิดเพื่อคิดทบทวนถึงชื่อนี้และ 

เรื่องร�วที่ได้ฟังจ�กเลนยะ ไม่น�นเธอก็ส่�ยศีรษะเนิบช้�ปฏิเสธ 

“ขอโทษค่ะโซเคนโยซัง แต่ฉันไม่เคยได้ยินชื่อท�ค�โน่ ยูกิ หรือ 

ม�ฮิโระ หรือเรื่องเพื่อนในห้องเร�ห�ยตัวไป และเท่�ท่ีรู้โต๊ะตัวนั้นว่�ง 

ม�ตั้งแต่เปิดเทอมแรกแล้วค่ะ”

ไม่มีม�ฮิโระ ไม่มีท�ค�โน่ ยูกิ ไม่มีเหตุก�รณ์ก�รห�ยตัวไป มีแต่

ไอ้คนปริศน�ไม่น่�ไว้ใจที่ยังไม่รู้ว่�เป็นอะไรม�จ�กไหนชื่อโมโมฮ�ระ  

เร็นจิ เข้�ม�แทนที่ ทุกอย่�งเปลี่ยนไปแค่ข้�มวันและไม่มีใครสักคนเลย

ที่สะกิดใจสงสัย เหมือนถูกล้�งสมองจนหมด...นี่มันเร่ืองบ้�อะไรกันแน่ 

ปีศ�จประเภทไหนทำ�เรื่องแบบนี้ได้!

หมอผีส�วที่แทบไม่เคยตกใจกับสิ่งใดนั่งนิ่งค้�ง เบิกนัยน์ต�กว้�ง

ต่อคำ�ถ�มม�กม�ยในหัว และสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ซึ่งครั้งนี้ซ�น�ดะ 

ไม่อ�จห�คำ�แย้งใดม�ช่วยเธอได้ เพร�ะตอนที่เกิดเรื่องของท�ค�โน่ ยูกิ 

เข�ยังไม่ได้ย้�ยม�ที่นี่ ไม่รู้ว่�เป็นม�ยังไง เด็กสองคนที่ห�ยตัวไปหน้�ต�

เป็นแบบไหน หรือเคยมีตัวตนอยู่อย่�งไร เข�ไม่รู้เลย

มีแค่เลนยะกับท�โร่เท่�นั้นที่เหมือนจะรู้ว่�เด็กส�วสองคนนั้นเคย

มีตัวตนอยู่

“จะตกใจอะไรนกัหน�เล่� เลกิแกล้งเพือ่เลีย่งคำ�ชวนฉนัซะทเีถอะ

น่�” โมโมฮ�ระแทรกบรรย�ก�ศน่�อึดอัดขึ้นม�ด้วยท่�ท�งร่�เริงไม่

เปลี่ยน พร้อมว่�อย่�งกระตือรือร้นขึ้นใหม่ “ผอ.โยโคเข�ก�รันตีม�ว่� 

เธอเก่งม�กจรงิๆ นะ ฉนัถงึได้ตือ๊อยูเ่นีย่ ปกตฉินัไม่เคยง้อใครนะจะบอก

ให้ แถมปีนี้ตัดสินคว�มเป็นคว�มต�ยของชมรมโกะด้วย เธอควรม�ช่วย

แข่งเป็นมอืหน่ึงเพือ่ชือ่เสยีงโรงเรียนเร� หรอือย่�งน้อยๆ กเ็พือ่เพือ่น...” 

“เร�ไม่ได้เป็นเพื่อนกัน ฉันไม่เคยมีเพื่อน และไม่เคยคิดจะมี”  
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เลนยะดักคำ�เข�เด็ดข�ด

ซึ่งเด็กหนุ่มก็หยุดนิ่งไปนิด แล้วถ�มขึ้นใหม่อย่�งไม่เดือดร้อน 

“แล้วซ�น�ดะ”

“นั่นของเล่น”

ซ�น�ดะกบัท่�นหญงิอ�เคเดะเปลีย่นม�หรีน่ยัน์ต�ค�ดโทษหมอผี

ส�วแทนแทบจะทันที ขณะโมโมฮ�ระกลับพึมพำ�ติดตลกขึ้นว่�

“ฉันนึกว่�เธอจะตอบว่�ญ�ติซะอีก”

“ช่�งเถอะ ยังไงฉันก็ไม่อย�กมีเพื่อน โดยเฉพ�ะกับตัวอะไรก็ไม่รู้

อย่�งแก ดังนั้นหันหน้�ไปแล้วเลิกยุ่งกับชีวิตฉันซะ” เด็กส�วตัดบทอย่�ง

ไร้เยื่อใยใส่หน้�เด็กหนุ่ม พร้อมมองด้วยนัยน์ต�เหยียดเหมือนอีกฝ่�ย 

เป็นตัวอะไรสักอย่�งที่เธอรังเกียจม�ก

โมโมฮ�ระทำ�หน้�มุย่ขดัใจกบัก�รถกูปฏบิตัเิหมอืนสิง่แปลกปลอม

ไม่ลดละ ก่อนตอบ

“ก็ได้ เพร�ะอ�จ�รย์เข้�ห้องม�แล้ว...แต่มันไม่จบแค่นี้หรอก”

เข�หมนุตวักลบัไปด้วยท่�ท�งเง้�งอนอย่�งไม่จรงิจงันกั ทว่�หมอผี

ส�วทีจ่บัจ้องเข�อยูก่ลบัฉ�ยคว�มเคร่งเครียดจรงิจงัในต�สนีำ�้เงนิ พร้อม

คำ�กระซิบเหี้ยมเย็น 

“เออ ฉันก็ไม่จบกับแกแค่นี้เหมือนกัน”

นยัน์ตาสเีทาคูค่มเฉยีบเฝ้ามองเหล่าเดก็นกัเรยีนทีท่ยอยออกจาก

ตัวอ�ค�รจ�กบนด�ดฟ้�โรงเรียน สถ�นที่เดิมที่เจ้�ปีศ�จมั่นใจว่�ซ่อนตัว

จ�กส�ยต�มนุษย์ที่นี่ได้ 

ซึง่หลงัจ�กตอนเช้�จนถงึเวล�พกัเทีย่งของเหล่�เดก็นกัเรยีน กนิ-

เท็นชิก็ยังไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรอย่�งที่สัญช�ตญ�ณเข�ร้องเตือน หรือ

คำ�ตอบในคำ�ถ�มที่ว่�ทำ�ไมเข�ถึงต้องม�ที่นี่

กริ๊ง...

เสียงกระดิ่งที่แว่วขึ้นทำ�ให้ร่�งสูงแข็งแกร่งต้องไหวตัว ทว่�ครั้งนี้
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เสยีงกระดิง่น้ันไม่ได้กงัว�นเพยีงอยูท่ีต้่นคอเข�เท่�นัน้ เสยีงนัน่กลบัชกันำ�

เข�ให้มองไปยังด้�นหลัง ซึ่งวิน�ทีแรกที่หมุนก�ยกลับไป เข�ก็พลัน 

หยุดนิ่งชั่วครู่กับอ�คันตุกะที่ไม่เคยพบม�ก่อน

“สุนัข?”

ร่�งสี่ข�ที่มีขนย�วสีทองทำ�ให้เจ้�ปีศ�จงุนงงไปชั่วครู่ และเพร�ะ

เข�ไม่ได้อยู่ในยคุสมยันีต้ัง้แต่ต้น สนุขัส�ยพนัธุต่์�งประเทศตรงหน้�จงึดู

แปลกต�ไม่น้อย กระนั้นบ�งอย่�งจ�กตัวของมันก็สื่อชัดว่�ไม่มีเจตน� 

มุ่งร้�ยใด หรือในคว�มเป็นจริงเข�ไม่อ�จสัมผัสอะไรจ�กตัวมันได้เลย 

แม้แต่ก�รมีตัวตนอยู่

ไม่ใช่วิญญ�ณ ไม่ใช่ภูตผีปีศ�จ ร�วกับเป็นเพียงภ�พเสมือนที่ถูก

สร้�งขึ้น แบบเดียวกับภ�พคว�มทรงจำ�ที่ฝังอยู่ในสถ�นที่ใดสถ�นที่หนึ่ง

และถูกฉ�ยออกม� 

ซึง่นัน่ส่งผลให้มอืเรียวแขง็แรงยืน่ไปจบัทีก่ระดิง่สเีงนิบนต้นคอตน

อย่�งเสียไม่ได้ และเริ่มตั้งข้อสังเกตว่�สุนัขที่ม�พร้อมเสียงกระดิ่งตัวนี้

อ�จเป็นภ�พสะท้อนของกระดิ่งบนต้นคอเข�...แม้จะยังไม่เข้�ใจว่�ทำ�ไม

เจ้�กระดิ่งนี่ถึงฉ�ยภ�พตัวแทนเป็นสุนัขพันธุ์ต่�งประเทศออกม�ก็ต�ม

และหลังยืนนิ่งจ้องมองสุนัขขนสีทองอยู่ครู่หนึ่ง จู่ๆ ร่�งสี่ข�นั่นก็

ค่อยๆ หนัหลงัเดนิออกไปยงัประตดู�ดฟ้� และใช้ข�หน้�เปิดมนัออกอย่�ง

ง่�ยด�ย ทัง้ทีก่่อนหน้�นีส้นุขัป่�หนุม่จำ�ได้ว่�มนัถกูลอ็กไว้ หลงัเปิดประตู

เสร็จ มันก็หันม�มองเข�ร�วกับเรียกให้ต�มไป

ตอนแรกทีก่นิเทน็ชเิดนิต�มมนัลงม� เข�คดิว่�ตนทำ�ผดิพล�ดแล้ว

เมือ่ต้องเข้�ม�ในตวัอ�ค�รเรยีนทีม่นีกัเรยีนอยูเ่ตม็ตกึเช่นนี ้ทว่�เจ้�สนุขั

ขนสทีองกลบัพ�เข�เดนิลงไปด้�นล่�งได้โดยไม่เจอเดก็นกัเรยีนคนใดเลย 

แม้จะได้ยินเสียงอยู่ไกลๆ หรือรู้สึกว่�กำ�ลังมีคนใกล้เข้�ม� เข�กับมันก็

เดินผ่�นไปได้ก่อนใครจะปร�กฏตัวม�เจอตลอดเส้นท�ง ร�วกับทุกย่�ง

ก้�วนั้นถูกคำ�นวณไว้ล่วงหน้�แล้ว

เมือ่เดนิต�มร่�งสีข่�ม�ได้สกัพกั เข�กร็ูส้กึว่�ตนม�ถงึส่วนด้�นหลงั
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ของโรงเรยีน และเมือ่เงยหน้�ขึน้ดยู�มทีเ่จ้�สนุขันัน่หยดุเดนิพร้อมนัง่ลง

อย่�งสง่� เข�จึงพบว่�ตนม�ถึงสถ�นที่หนึ่งแล้ว...

ตึกเรียนเก่างั้นหรือ...กินเท็นชิไล่ส�ยต�มองอ�ค�รเก่�ๆ สองชั้น 

ที่ตนกับหมอผีตัวแสบเพิ่งม�จัดก�รปีศ�จกลับหมอนไปไม่น�น 

ใบหน้�คมก้มกลับไปมองยังสุนัขที่นำ�ท�งตนม�ถึงที่นี่ แต่มันก็ยัง

แค่นั่งนิ่ง ไม่ได้แสดงท่�ท�งสื่อคว�มหม�ยสำ�คัญอะไรอีก จนเข�ต้อง

ยกมือขึ้นกุมกระดิ่งบนปลอกคอสุนัขอีกครั้ง พร้อมกระซิบเสียงทุ้มตำ่�

“เจ้�ต้องก�รบอกอะไรข้�กันแน่”



40
โมโมฮาระ เร็นจิ

“โมโมฮาระ เร็นจิ?”

“ครับ ผอ.รู้ใช่ไหมว่�เข�เป็นใคร...หรือตัวอะไร”

ร่�งอ้วนในเสื้อสเวตเตอร์สีครีมละจ�กแก้วช�ในมือม�มองหน้�

หล่อเหล�ของเด็กหนุ่มผมดำ�เจ้�ของคำ�ถ�ม ก่อนยักไหล่ง่�ยๆ ตอบว่�

“ไม่รู้สิ” 

ซ�น�ดะหรี่นัยน์ต�สีดำ�ขลับของตนลงนิดกับคำ�ตอบและปฏิกิริย�

ไม่ทุกข์ร้อนของช�ยแก่เจ้�ของโรงเรียน ทั้งที่เวล�นี้ในโรงเรียนเข�มี

นักเรียนปริศน�และเหตุก�รณ์แปลกๆ เกิดขึ้นอยู่ 

“แต่ ผอ.ได้คุยกับเข�แล้วใช่ไหม โมโมฮ�ระ เร็นจิน่ะ เรื่องให ้

เลนยะลงแข่งโกะได้เพร�ะเป็นสม�ชิกผีของชมรมโกะ” เข�เกริ่นขึ้นใหม่ 

เพื่อให้ ผอ.เข้�ใจว่�กำ�ลังคุยเรื่องเดียวกับพวกเข�อยู่ เพร�ะท่�ท�งของ

ช�ยแก่ออกจะปกติเกินไปหน่อยสำ�หรับเรื่องนี้

“ใช่ คุยแล้ว” คนสูงวัยกว่�พยักหน้�ยอมรับ

“งั้นมันเป็นใคร” คำ�ถ�มคร�วนี้ถูกยิงม�จ�กเด็กส�วใบหน้�บึ้งตึง

ที่นั่งอยู่บนโซฟ�ตัวเดียวกันกับซ�น�ดะ
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“ไม่รู้สิ” ผอ.โยโคตอบสบ�ยๆ 

และเป็นคำ�ตอบที่ทำ�ให้เส้นเลือดในสมองของคนฟังแทบระเบิด 

และเธอส�บ�นว่�เกือบได้ยินเสียงเต้นตุบๆ ของมันดังอยู่ในกกหู

“ไม่รูห้ม�ยคว�มว่�ไง! เคยคยุกบัมนั ขน�ดเอ�ฉนัไปข�ยยงัมหีน้�

บอกว่�ไม่รูอ้กีงัน้เหรอ!” เลนยะกระแทกเสยีงเอ�เรือ่งคนสงูวยักว่� พร้อม

โวยอย่�งหมดคว�มอดทน “รูไ้หมว่�วนันีฉ้นัโดนอะไรม�บ้�ง ไอ้บ้�นัน่มนั

เกือบกินเม็ดโกะแทนข้�วแล้ว แถมยังยัดเยียดให้ฉันไปแข่งทัวร์น�เมนต์

บ้�บออะไรนั่นทุกค�บเรียน บรรย�ยเรื่องประวัติศ�สตร์ก�รแข่งโกะ 

ตั้งแต่จุดกำ�เนิดแบบละเอียดยิบ ดังนั้นรีบบอกม�เลยว่�มันเป็นใคร ก่อน

ที่คอของมันจะม�อยู่ในมือฉัน”

ใบหน้�อ้วนใจดมีองไปยงัเดก็ส�วเรือนผมสนีำ�้ต�ลทีจ้่องมอืทีเ่กรง็

แน่นของตนเองเขมง็ คล้�ยต้องก�รบบีคอใครจรงิๆ ก่อนว�งแก้วเซร�มกิ 

ลงบนโต๊ะกระจก ทำ�ท่�จริงจังขึ้นเล็กน้อย แล้วเป็นฝ่�ยตั้งคำ�ถ�ม 

“แล้วพวกเธอไม่ได้อะไรม�บ้�งเลยเหรอ”

“เร�ลองหมดแล้ว ตั้งแต่ช่วงค�บเช้�จนพักเที่ยง” ซ�น�ดะตอบ 

“เร�สลับนำ้�มนต์กับขวดนำ้�ดื่มของเข�ตอนพักเที่ยงก็ไม่มีผล เลนยะลอง

เอ�ยันต์แปะในเสื้อสูทตัวนอกตอนเข�ถอดไว้ไปเตะบอลกับเพื่อน เข�ก็

กลับม�ใส่มันได้ปกติ และเร�ลองให้เข�สัมผัสเหล็กบริสุทธ์ิแล้วด้วย ก็ 

ไม่เห็นก�รเปลี่ยนแปลงอะไร”

“แถมเอ�เกลอืบริสทุธิย์ดัใส่ถงุเคร่ืองร�ง เอ�ไปให้มนั มนักร็บัไป

หน้�ต�เฉย แถมทำ�ให้ยิง่ตดิฉนัแจขึน้ไปอกี เพร�ะคดิว่�ฉนัหวงัดอีย�กให้

ชนะก�รแข่ง” เลนยะเสริมอย่�งฉุนเฉียว 

“งั้นก็แปลว่�เข�ไม่ใช่ทั้งปีศ�จ หรือผี เพร�ะเกลือท่ีเอ�ไว้กัน 

สิ่งชั่วร้�ยก็ใช้ไม่ได้ นำ้�มนต์ชำ�ระล้�งก็ไม่เป็นผล เหล็กบริสุทธิ์คุณสมบัติ

เดียวกับเกลือก็ไม่ทำ�ให้เกิดอะไรขึ้น” 

“เหลือเอ�ถั่วป�ไง” เลนยะประชดช�ยแก่ เมื่อพวกเข�ต่�งรู้กันดี

ว่�ถัว่เป็นแค่สญัลกัษณ์นำ�โชคในเทศก�ลเซต็สบึงุ และไม่ได้ใช้ป�ไล่ยกัษ์
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ได้ผลจริง

“ใจเยน็ๆ น่�โซเคนโยคงุ มนัต้องมวีธิทีีต่รวจสอบได้บ้�งนัน่แหละ” 

ช�ยแก่เอ�นำ้�เย็นเข้�ลูบต�มนิสัย

“แล้ว ผอ.ไม่ได้ลองตรวจสอบอะไรบ้�งเหรอครับ ตอนที่เจอเข�

ครั้งแรก” เด็กหนุ่มอีกคนในห้องแทรกข้อสะกิดใจอีกข้อขึ้นม� ย�มท่ี 

คนสูงวัยกว่�พูดถึงวิธีตรวจสอบท�งอื่น 

“ก็เพร�ะมันพิลึกเกินไป ฉันเลยไม่อย�กกระโตกกระต�ก 

ปลอดภัยสุดคือเล่นต�มนำ้�ไปก่อน” คนสูงวัยว่� 

“ไม่ใจเย็นไปหน่อยรึไง ฉันตอแหลเก่งยังต�มนำ้�ไม่ทันเลย เพร�ะ

อยู่ๆ  ทกุคนกม็คีว�มทรงจำ�เกีย่วกบัเจ้�นัน่ม�เป็นเดอืน ตัง้แต่ยยัท�ค�โน่ 

ยูกิ เป็นยักษ์แล้วกินเพื่อนตัวเอง แล้วเจ้�นั่นก็ม�เต้นแร้งเต้นก�รอบตัว

ฉันเหมือนรู้จักกันม�สักสิบปี ทั้งที่เพิ่งโผล่ม�วันนี้เหมือนร่�ยมนตร์...นี่ 

พวกเร�กำ�ลังอยู่ในหนังสยองขวัญหักมุมรึไง”

“คว�มจริงไม่ใช่เพิ่งเมื่อว�นหรอก” ผอ.โยโคแทรกขึ้น พล�ง 

ยักไหล่ด้วยท่�ท�งลำ�บ�กใจเล็กน้อย ซึ่งก็น้อยจริงๆ ในคว�มคิดของ 

เดก็หนุม่ส�ว ขณะเข�เอ่ยต่อว่� “ฉนัเจอเข�ได้สองวนัก่อนหน้�นีแ้ล้ว ตอน

ช่วงเย็นๆ เมื่อสองวันก่อน แต่อีกวันเข�ก็ห�ยไป และวันนี้ก็เพิ่งกลับม�

อีก”

“อะไรนะ” เลนยะทวนหน้�ยุ่ง “นั่นมันก่อนเร�จะพนันโกะ...” 

เธอหยุดคำ�เมื่อระลึกได้ว่�ในวันที่เธอไปช่วยกินเท็นชิ ผอ.โยโค 

โทร.ม�ห�เธอเรื่องง�น แต่เธอดันปฏิเสธง�นไปเพร�ะเรื่องสุนัขป่�หนุ่ม 

และคว�มทรงจำ�นี้ทำ�ให้เลนยะกลอกต�ขึ้น คำ�ร�มตำ่�ในลำ�คอ

อย่�งนึกส�ปแช่งตวัเอง...ทำ�ไมเธอไม่เลอืกท�งทีม่ปีระโยชน์ต่อชวีติตวัเอง 

แทนที่จะทำ�เรื่องไร้ประโยชน์อย่�งไปช่วยคนอื่นนะ ไม่อย่�งนั้นป่�นนี้คง

ห�คำ�ตอบเรื่องเจ้�โมโมฮ�ระนั่นสำ�เร็จไปแล้ว

เธอเกลียดจริงๆ เวล�จิตสำ�นึกไม่ทำ�ต�มเหตุและผลเนี่ย

“อย่�บอกว่�ไอ้ก�รพนันโกะนั่นเกี่ยวกับเรื่องนี้” เลนยะโยนตัวม�
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จ้องหน้�อ้วนกลมอย่�งค�ดคั้น หลังไล่เลียงเรื่องในหัวเสร็จ

“กเ็ห็นชดัแล้วว่�พวกเธอลองพสิจูน์กนัไปหมดทกุท�งทีค่ดิออก แต่

ไม่เหน็ผลอะไร ฉนักม็แีผนสำ�รองอกีท�งคอืใช้กระดิง่ทีอ่ยูก่บัท่�นกนิเทน็ชิ

ตรวจสอบ และกระดิง่นัน่คงไม่ทำ�ง�นถ้�ไม่ม�พร้อมท่�นกนิเทน็ช”ิ ร่�งอ้วน

ผ�ยมือสองข้�ง แสดงก�รเปิดเผยในคำ�ตอบครั้งนี้ของตน  

“แล้วบอกแบบนัน้ตรงๆ มนัจะง่�ยกว่�ไหม ฉนัให้ไอ้ลกูหม�แอบม�

ในโรงเรียนเพื่อตรวจสอบเมื่อไรก็ได้”

“แหม...ทำ�แบบนั้นฉันก็อดเห็นเธอกลืนไม่เข้�ค�ยไม่ออกแบบนี้สิ 

หมดเรื่องสนุกกันพอดี...อีกอย่�งท่�นกินเท็นชิก็ดูดีในชุดนักเรียนนะ”  

รอยยิ้มอบอุ่นขี้เล่นที่ส่งม�ให้เด็กส�วตรงหน้�ย่ิงทำ�ให้ปรอทอ�รมณ์ของ

เธอพุ่งสูงจนแทบทะลุ ก่อนคำ�ร�มประท้วงอย่�งเหลืออด

“เรื่องสนุกที่ว่� คือทำ�ให้เมื่อว�นไอ้ลูกหม�มันมองฉันเหมือนเอ�

มีดแทงมัน หรือผิดหวังซะเหลือเกินเนี่ยนะ”

“แล้วรู้สึกยังไง”

“อะไรล่ะ!” 

“ตอนที่ถูกท่�นกินเท็นชิทำ�เหมือนผิดหวังในตัวโซเคนโยคุงน่ะ  

โซเคนโยคุงรู้สึกยังไง” เข�ขย�ยคำ�ถ�ม แล้วคร้ังนี้มองคนอ่อนวัยกลับ

ด้วยแววต�อ�ทรเช่นที่ผู้ใหญ่มองลูกหล�นของตน ก่อนจะว่�ด้วยรอยยิ้ม

บ�งทีด่ลูกึซึง้กว่�ทีผ่่�นม� “นัน่คอืจดุสำ�คญัอกีอย่�งทีฉ่นัเลอืกวธิเีล่นพนนั

ด้วยโกะนะโซเคนโยคุง...อธิบ�ยคว�มรู้สึกตัวเองให้ได้”

หมอผีส�วพลันนิ่งงันไปกับสิ่งที่ได้ฟัง ทำ�ได้แค่เลียริมฝีป�กคล้�ย

คนลำ�บ�กใจ ก่อนจะเริ่มนั่งอยู่ไม่สุข ทำ�ท่�จะพูดอะไรแล้วไม่พูดอยู่ 

สองส�มครั้ง ปัดมือในอ�ก�ศไปม�เหมือนไล่คว�มคิดที่ไม่มีใครเห็น จน

แม้แต่ซ�น�ดะที่นั่งอยู่ข้�งๆ ยังเลิกคิ้วมองปฏิกิริย�กระสับกระส่�ยของ

ญ�ติตัวแสบที่ไม่เคยเห็นม�ก่อน และหล�ยวิน�ทีกว่�เธอจะแย้งกลับม�

ได้ว่�

“นัน่ไม่เกีย่วอะไรกบัเร่ืองนี”้ คนเป็นหมอผเีบีย่งประเดน็ได้ในทีส่ดุ 
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แม้จะไม่เต็มเสียง และคว�มดุดันในทีแรกไม่มีนำ้�หนักเท่�เดิม ทว่�เธอก็

ต่อประโยคตนได้ว่� “ที่เกี่ยวคือก�รที่ ผอ.เขวี้ยงข้ีม�ใส่หลังค�บ้�นฉัน 

ด้วยก�รบอกว่�ฉันเล่นโกะแล้วเป็นสม�ชิกผีกับไอ้ตัวอะไรนั่น”

“เพร�ะฉนัจงใจยกเข�ให้เป็นของเธอไงล่ะ” ช�ยแก่ตอบทนัท ี“ฉนั

อย�กให้โมโมฮ�ระคุงอยู่ในส�ยต�โซเคนโยคุงไว้ เวล�ตรวจสอบอะไร 

จะได้ง่�ย และเกิดอะไรขึ้นเธอก็จัดก�รได้ทันที ดังนั้นก�รที่ทำ�ให้เข�ติด

โซเคนโยคุงแจก็เท่�กับว่�โมโมฮ�ระคุงจะอยู่ในส�ยต�เธอได้ตลอดเวล�

โดยไม่มีอะไรน่�สงสัยเลย” 

เลนยะถอนใจย�วด้วยคว�มเบื่อหน่�ยและจำ�ยอม เมื่อปฏิเสธ

เหตุผลในก�รกระทำ�ของ ผอ.โยโคไม่ได้ ก่อนเธอจะเลือกลุกขึ้นยืน เพื่อ

จบบทสนทน�ที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่ เพร�ะเจ้�ของโรงเรียนตรงหน้�

ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรที่ช่วยให้ง�นเธอง่�ยลงได้เลย

“งั้นฉันจะตรวจสอบมันให้หมดไส้ถึงพุง ซึ่งนั่นก็คงต้องมีบ้�งที่ฉัน

จะเผลอทำ�มันชำ้�ใน...นิดๆ หน่อยๆ”

เธอเตือนแค่นั้น และเตรียมก้�วออกไป 

“นี่โซเคนโยคุง” เจ้�ของโรงเรียนหรูเอ่ยรั้ง ขณะหันไปมองต�ม

หลงัเดก็ส�ว “ตอนรับง�นนี ้เธอรู้ดีใช่ไหมว่�หน้�ทีข่องเธอคอืก�รปกป้อง

นักเรียนของฉันทุกคน”

“กค็งอย่�งงัน้” เลนยะถอนใจตอบอย่�งไม่เตม็ใจนกั และไม่รูท้ำ�ไม

เข�ถึงถ�มมันขึ้นม�

“และนั่นหม�ยถึงว่� ไม่ว่�นักเรียนของฉันจะอยู่ในสถ�นะไหน  

โซเคนโยคุงก็จะปกป้องใช่ไหม”

เดก็ส�วขมวดคิว้ขึน้นดิกบัคว�มจรงิจังทีส่มัผสัได้ในประโยคคำ�พดู

ครั้งนี้ของช�ยแก่ และรู้สึกเหมือนตนกำ�ลังถูกอ้อนวอนอยู่กล�ยๆ ซึ่ง 

บ�งอย่�งทีห่มอผสี�วจบัได้ในปฏกิริยิ�ทัง้หมดทีเ่หน็จ�กเจ้�ของโรงเรยีน

หรูส่งผลให้เธอเลือกตอบนิ่งเฉยเพียงว่�

“ก็แล้วแต่สถ�นก�รณ์”
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หมอผสีาวทีเ่พิง่ก้าวออกมาจากห้อง ผอ.โยโคได้ไม่นานต้องชะงกั

เท้�ลง ขณะเงยหน้�ขึ้นสูงเมื่อเจอใครบ�งคนที่ม�ยืนดักอยู่กล�งระเบียง

ท�งเดินร�วกับรอเธออยู่น�นแล้ว

“มีอะไรไอ้ลูกหม� ฉันไม่ได้บอกว่�อย่�ออกม�เดินโชว์ตัวรึไง”

กนิเทน็ชเิพยีงก้�วม�หยดุยนืเบือ้งหน้�ของเลนยะ ก่อนเอ่ยเรยีบนิง่ 

“ต�มเงื่อนไขก�รพนัน ข้�ต้องอยู่กับเจ้�ช่วงพักกล�งวันด้วยไม่ใช่

รึไง” 

“เยี่ยม แกนี่เลือกเวล�กวนฉันได้เหม�ะเหม็งเลย” เลนยะว่�กลั้ว

หัวเร�ะอย่�งประชดประชัน

ซึ่งท่�ท�งหงุดหงิดเช่นนั้นทำ�ให้สุนัขป่�หนุ่มหรี่ต�ลงนิด จับคว�ม

ผิดปกติบ�งอย่�งได้จ�กบรรย�ก�ศรอบตัวเธอ 

“เกิดอะไรขึ้น”

หมอผีส�วชะงักไปครู่ และหุบยิ้มหยันลง ขณะตวัดส�ยต�ขึ้นสบ

ประส�นนัยน์ต�สีเท�คู่เรียวคมที่จ้องลึกเข้�ม�

และไม่น�นเธอก็สูดห�ยใจลึกแล้วผ่อนออกย�วอย่�งปลงอนิจจัง 

อดยอมรับไม่ได้ว่�ไอ้ลูกหม�ของเธอเหมือนจะเริ่มอ่�นเธอออกม�กขึ้น

เรื่อยๆ...ไม่รู้แยกออกได้ยังไงว่�เธอกำ�ลังหงุดหงิดเร่ืองเข�หรือเร่ืองอ่ืน 

อยู่

ซึ่งเลนยะก็จำ�ต้องเล่�เรื่องน่�หงุดหงิดสุดพิลึกของตนท่ีเร่ิมขึ้น

ตั้งแต่เช้� ผสมด้วยคำ�สบถต�มนิสัยในบ�งจังหวะให้ร่�งสูงสง่�ฟัง แต่ก็

ต้องหยุดเมื่อเสียงทุ้มลึกแทรกขึ้นว่� 

“กระดิ่งของเจ้�เองก็เหมือนกัน”

“อะไรนะ”

“วันนี้กระดิ่งของเจ้�ก็มีอะไรแปลกๆ เหมือนกัน” กินเท็นชิสำ�ทับ 

ก่อนนึกถึงสุนัขขนสีทองที่นำ�เข�ไปยังสถ�นที่หนึ่งขณะเล่�ต่อ “ข้�คิดว่�

มันพ�ข้�ไปที่ตึกเก่�หลังโรงเรียน คล้�ยพย�ย�มสื่อส�รอะไรบ�งอย่�ง”

“แล้วมันมีอะไรที่นั่น” เลนยะรีบเค้นข้อมูล
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“ข้�ลองสำ�รวจดูในนั้นแล้ว แต่ไม่เจออะไรที่ผิดปกติ ไม่มีปีศ�จ 

ไม่มีม�กุระ ง�เอชิ กลิ่นอ�ยสับสนปนเปอย่�งที่โรงเรียนนี้เป็น แต่ก็ไม่มี

อะไรม�กกว่�นั้น” 

คนฟังทำ�เสียงไม่พอใจในลำ�คอกับก�รได้ข้อมูลที่เป็นอ�ก�ศ 

ว่�งเปล่� กระนั้นในหัวกลับวิ่งเร็วจี๋ จัดลำ�ดับทุกอย่�งท่ีได้ม�เท่�ท่ีพอ 

จำ�ได้ และไม่น�นจึงหันม�กล่�วขึ้นใหม่กับสุนัขป่�หนุ่ม

“เอ�เป็นว่� ฉันจะห�ท�งลองทดสอบว่�สองเร่ืองนี้มันมีคว�ม 

เกี่ยวข้องกันรึเปล่�” จบคำ�เธอก็ใช้นิ้วชี้จิ้มกล�งหน้�อกแกร่งของสุนัขป่�

หนุ่มพร้อมสั่ง “ส่วนแกก็เฝ้�สังเกตที่นี่ต่อจนกว่�ฉันจะเลิกเรียน เผ่ือ

กระดิ่งนั่นมีปฏิกิริย�อะไรอีก”

“...แล้วถ้�เด็กหนุ่มคนนั้นเป็นเหยื่อเหมือนเด็กที่ชื่อท�ค�โน่ ยูกิ”

เลนยะเงยหน้�ขึน้มองเจ้�ของเสยีงทุม้ลกึกบัข้อสนันษิฐ�นของเข� 

ก่อนปร�ยต�มองท�งหนึ่งร�วกับใคร่ครวญอยู่อึดใจ และตอบชัดเจน 

“งั้นก็ใช้เหยื่อชิ้นโตนี่ห�คนหย่อนเบ็ดลงม�ให้เจอ” 

วญิญาณเดก็ชายและท่านหญงิอาเคเดะหนัไปมองทีเ่ดก็หนุม่สาว

ท�ย�ทโซเคนโยทีก่ลบัม�ยงัห้องเรยีน หลงัให้พวกเข�คอยเฝ้�โมโมฮ�ระ 

เร็นจิไว้ เพื่อสังเกตคว�มผิดปกติของเด็กหนุ่ม

แต่เมือ่เลนยะก้�วเข้�ม�ทีโ่ต๊ะเรยีนตวัเอง ท�โร่กลบัส่�ยหน้�ช้�ๆ 

ให้เป็นสัญญ�ณว่�เข�ไม่พบคว�มผิดปกติอะไรของเด็กหนุ ่มที่เป็น 

เป้�หม�ยตลอดช่วงพักเที่ยง 

และมันเป็นคำ�ตอบที่หมอผีส�วไม่ถูกใจสักเท่�ไร ก่อนหันไปมอง

เจ้�โมโมฮ�ระทีน่ัง่อยูบ่นโต๊ะ จับกลุม่กบัเพือ่นผูช้�ยคนอืน่ในห้อง หวัเร�ะ

เฮฮ�ดูกลมกลืน สนุกสน�นไม่ต่�งจ�กเด็กนักเรียนทั่วไปจนน่�หงุดหงิด 

“เด็กนั่นดูเป็นมนุษย์ม�กกว่�เจ้�อีกนะยัยหนู”

วิญญ�ณท่�นหญิงอ�เคเดะพูดขึ้น และชำ�เลืองห�งต�ไปมอง 

เลนยะที่กำ�ลังไม่สบอ�รมณ์กับโมโมฮ�ระตอนนี้
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แต่แทนที่เลนยะจะโต้ตอบวิญญ�ณหญิงส�ว เธอกลับหันไปท่ี 

ซ�น�ดะแทน พร้อมว่�

“รู้ไหม พร�ยกระซิบแกเนี่ยควรเรียนรู้ท่ีจะหุบป�กบ้�ง เวล�ท่ี

คว�มคิดเห็นนั้นไม่สร้�งประโยชน์อะไรเลย”

ใบหน้�สวยจัดชักหัวคิ้วชนกันทันใด แล้วก�รท่ีเลนยะจงใจหันไป

พูดกับเด็กหนุ่มของเธอ ทำ�ร�วกับเธอเป็นอ�ก�ศธ�ตุหรืออะไรสักอย่�ง

ที่ไม่น่�เสียเวล�ด้วยก็ยิ่งเพิ่มคว�มน่�หมั่นไส้และคว�มรู้สึกหงุดหงิดให้

ม�กขึ้นไปอีก 

ซ�น�ดะกลอกต�ขึ้นอย่�งเบื่อหน่�ย แล้วตำ�หนิเสียงเครียดแทน

ท่�นหญิงของตน

“นี่มันใช่เวล�รึไง”

“บอกผีของแกสิ” 

“อย�กให้เรื่องมันแย่กว่�นี้ใช่ไหม”

“เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยว!” ท�โร่รีบเข้�ม�ขว�งท�ย�ทโซเคนโยทั้งสอง

ทันที พร้อมยิ้มแหยๆ ขอร้องเด็กหนุ่มที่เริ่มจะทนญ�ติส�วของตนไม่ไหว 

ขณะพูดแก้สถ�นก�รณ์รวดเร็ว “ผมว่�โมโมฮ�ระ เร็นจิ กำ�ลังเดินม� 

ท�งนี้แล้วนะ”

“ไง ห�ยไปเกือบทั้งพักเที่ยงเลยนะพวกน�ย”

ไม่ทนัทีท่�โร่จะพดูจบด ีเดก็หนุม่ทีว่่�กก็ลบัม�นัง่ฉกียิม้กว้�งคร่อม

บนเก้�อี ้โดยหนัตวัม�ท�งเลนยะทีอ่ยูโ่ต๊ะตวัหลงั มองหน้�เธอด้วยแววต� 

เป็นประก�ยสดใสเช่นเดิม

“แล้วแกม�ยุง่อะไรด้วย” เลนยะชกัสหีน้�เบ้อย่�งรงัเกยีจใส่คนทกั

แบบอัตโนมัติ

“กแ็ค่อย�กม�ทวงคำ�ตอบน่ะ” โมโมฮ�ระตอบแล้วว�งค�งกบัพนกั

เก้�อี้ มองเด็กส�วด้วยดวงต�ค�ดหวัง แล้วถ้�เข�มีห�งทุกคนก็คงได้เห็น

มันกระดิกอย่�งอ�รมณ์ดีอยู่แน่นอน

“ไม่” เด็กส�วปฏิเสธชัดเจน 
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“เธอให้ถุงนำ�โชคฉัน ไม่ได้แปลว่�ใจอ่อนแล้วงั้นเหรอ” ว่�จบก็ดึง

ถุงเครื่องร�งที่เลนยะใส่เกลือลงไปเพื่อทดสอบเข�ออกม�จ�กกระเป๋�

ก�งเกง 

ซึ่งหมอผีส�วรู้สึกร�วกับกำ�ลังถูกประชดประชันอย่�งไรอย่�งนั้น 

กระนั้นเธอก็พูดเหยียดกลับไป

“ฉันให้ด้วยคว�มสมเพช และถ้�แกเชื่อว่�มันจะช่วยให้แข่งชนะ ก็

แปลว่�แกน่�สมเพชจริงๆ”

“เธอนี่มันป�กร้�ยจริงๆ ด้วยแฮะ” โมโมฮ�ระเบ้ป�ก แต่ก็เก็บ 

ถงุเครือ่งร�งนัน่กลบัเข้�กระเป๋�ก�งเกง และว่�ขึน้ใหม่ “ยงัไงกเ็ถอะ ฉนั

ทนคว�มร้�ยเธอได้ เพร�ะยังไงฉันก็อย�กแข่งให้ชนะ ฉันยอมทุกอย่�ง

เพื่อให้ได้ลงแข่งโกะครั้งนี้เลย ต่อให้เอ�คว�มหวังไปแขวนไว้กับถุง

เครื่องร�งที่ทำ�ให้ดูน่�สมเพช...หรือทำ�อะไรน่�สมเพชย่ิงกว่� ด้วยก�ร

พึ่งพ�สิ่งที่ไร้ส�ระ...กว่�นี้” 

หมอผสี�วหร่ีต�แคบมองต�มเดก็หนุม่ตรงหน้� เมือ่ในท้�ยประโยค

นั้นเข�กลับไม่ได้จ้องเธอด้วยคว�มสดใสตั้งมั่น ทว่�นัยน์ต�สีดำ�นั่นกลับ

เลื่อนลอยมองไปอย่�งไม่มีจุดหม�ย และนำ้�เสียงก็แผ่วเบ�ไร้อ�รมณ ์

ชั่วขณะ ทว่�วูบเดียวเข�ก็กลับม�ยิ้มกว้�ง พร้อมถ้อยคำ�ขี้เล่นเช่นเดิม

“ดังนั้นต่อให้เธอด่�ฉันม�กกว่�นี้ ฉันก็ด้�นรับได้หมดแหละ”

“เมื่อกี้แกหม�ยถึงอะไร”

“อะไร” 

เลนยะยิ่งขมวดคิ้วมองอย่�งเพ่งพินิจม�กข้ึนกับท่�ท�งไม่รู้เร่ือง

ของโมโมฮ�ระ ก่อนไล่เรียงคำ�ถ�มใหม่ 

“ก็ตอนที่แกพูดว่�ยอมทำ�เร่ืองน่�สมเพชยิ่งกว่� ด้วยก�รพ่ึงสิ่งท่ี

ไร้ส�ระกว่�ไอ้ถุงเครื่องร�งนั่นน่ะ แกหม�ยถึงอะไร”

โมโมฮ�ระเลกิคิว้ขึน้ข้�ง นิง่ไปครู่ ทบทวนคำ�ถ�มของเลนยะ ก่อน

จะแค่ยักไหล่ด้วยสีหน้�ไม่เข้�ใจนัก

“ก็ไม่รู้สิ แบบเปรียบเทียบมั้ง คงเหมือนแบบว่� ‘ฉันยอมต�ยเลย 
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เพื่อให้ได้เดตกับคนนั้น’ หรือดูหนังเรื่องนั้น ไปประเทศนั้น แค่คำ�เปรียบ

เทียบโอเวอรใ์ห้ดูตลก คงจะประม�ณนั้น...ฉนัไม่แน่ใจดว้ยซำ้�ว่�เมื่อกีพู้ด

อะไรแบบที่เธอบอกออกไปน่ะ”

“นี่แกจะบอกว่� แกสติดับไปวูบหนึ่งเลยจำ�เรื่องที่ตัวเองเพิ่งพูดไป

ไม่ถึงห้�วิน�ทีที่แล้วไม่ได้งั้นเหรอ” หมอผีส�วเริ่มค�ดคั้นหนักขึ้น

เด็กหนุ่มเพียงยักไหล่ทีหนึ่งเป็นคำ�ตอบ 

เลนยะกบัซ�น�ดะหนัไปสือ่ส�รกนัผ่�นส�ยต�วบูหนึง่ทนัท ีก่อนที่

เลนยะจะเป็นฝ่�ยพูดกับโมโมฮ�ระอีกครั้ง

“แกเคยบอกว่�ยอมทำ�ทุกอย่�งเพื่อชมรมโกะของแกใช่ไหม”

โมโมฮ�ระพยักหน้�รัวเร็วทันที

มันเป็นคำ�ตอบที่เรียกรอยยิ้มของหมอผีส�วให้เหยียดขึ้น แววต�

หลังกรอบแว่นที่ว�วเรืองออกม�ไม่ต่�งจ�กสัตว์นักล่�ท่ีได้เจอเหย่ือของ

ตน...ในเมื่ออยากยกไอ้ตัวอะไรก็ไม่รู ้ให้จัดการ ฉันก็จะจัดการมันให้  

‘เด็ดขาด’ ในอุ้งมือเลย!

“ก็ดี ฉันว่�ฉันมีอะไรให้แกทำ�นิดหน่อย”

โมโมฮ�ระเลิกคิ้วเข้มขึ้นกับสิ่งที่ ได้ยิน แล้วถ�มกลับอย่�ง

กระตือรือร้น

“หม�ยคว�มว่�เธอจะยอมลงแข่งเป็นมือหนึ่งให้ชมรมโกะ ถ้�ฉัน

ทำ�ต�มเงื่อนไขที่เธอจะบอกงั้นเหรอ”

เลนยะยังฉีกยิ้มกว้�งขึ้นอีกนิดพล�งเลียริมฝีป�ก พย�ย�มกลั้น

หัวเร�ะก่อนหลุดคำ�หนึ่งออกม�ในที่สุด 

“ไม่” 

โมโมฮ�ระย่นหัวคิ้วทันที เริ่มไม่เข้�ใจสิ่งที่เลนยะกำ�ลังจะสื่อ แต่

ก็ยังคงตั้งใจฟังเธอพูดต่อ

“ฉันจะไม่ลงแข่งโกะโง่ๆ นั่นให้แก แต่ที่ฉันจะทำ�...คือยื่นเรื่องยุบ

ชมรมแกซะ”

“ว่�ไงนะ!” โมโมฮ�ระร้องเสยีงสงูทนัใด และนัน่เป็นครัง้แรกทีเ่ข�
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ตกใจต่อหน้�เลนยะ ก่อนโวยกลับ “เธอไม่ใช่คณะกรรมก�รนักเรียน  

ยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ยื่นเรื่องยุบชมรมใครต่อใครได้”

“แล้วแกจะแน่ใจได้ยังไงว่�ฉันทำ�ไม่ได้” หมอผีส�วดักคอ พร้อม

เอียงศีรษะมองเข�อย่�งปร�ม�ส “ชมรมที่สม�ชิกมีไม่ถึงห้�คน แถมไม่

เคยมีผลง�นอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ไม่เคยแข่งอะไรชนะ อยู่ไปก็ผล�ญงบ

ชมรมเปล่�ๆ แถมเปลืองพื้นที่ ห้องที่ควรเอ�ม�ทำ�ชมรมที่สร้�งชื่อเสียง

ให้โรงเรียนก็ต้องม�เสียให้ชมรมที่ไม่เคยสร้�งผลง�นเลย ถ้�ฉันเสนอ

เรื่องนี้ให้คณะกรรมก�ร ทุกคนต้องสนใจแน่ ได้ข่�วว่�ชมรมเบสบอส

กำ�ลังอย�กขย�ยห้องล็อกเกอร์ สม�ชิกเยอะขึ้นเพร�ะปีท่ีแล้วแข่งชนะ 

ชมรมโกะของแกที่อยู่ห้องติดๆ กันโดนเล็งไว้ตั้งแต่เทอมก่อน บอกเลย

ว่�ที่ชมรมแกยังอยู่ม�ได้จนปัจจุบันก็เพร�ะอ�รมณ์พิศว�สของเจ้�ของ

โรงเรียน แต่รับรองถ้�ถูกกดดันม�กๆ เดี๋ยวเข�ก็ต้องยอมอยู่ดี” 

โมโมฮ�ระทำ�ได้แค่อ้�ป�กพะง�บเหมอืนปล�ข�ดนำ�้กบัคำ�บอกเล่�

ทั้งหมดของเลนยะ

ซึง่หมอผสี�วกโ็น้มก�ย มองข้�มโต๊ะเรียนตนไปยงัเดก็หนุม่ พล�ง

ว่�เสียงเยียบเย็น

“รู้ไหม ถ้�แกรู้จักฉันจริงอย่�งที่แกบอก แกจะไม่คิดรับเงื่อนไข

อะไรทีฉ่นัเสนอ หรอืคดิว่�วธิยีืน่หมยูืน่แมวจะได้ผลกบัฉนั...เพร�ะรบัรอง

เลยว่�ฉันจะเป็นคนที่ได้ทั้งหมูทั้งแมว และฉันจะต้องได้มันอย่�งแน่นอน

ด้วย” เธอเน้นชัดเด็ดข�ด และสำ�ทับคำ�ถ�มสำ�คัญ “คร�วนี้แกจะรับ

เงื่อนไขฉันได้รึยัง”

ใบหน้�ที่เคยยิ้มกว้�งของเด็กหนุ่มหุบลงสนิท นิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่  

ก่อนค่อยๆ ก้มตำ�่ใช้คว�มคดิหนกั ดเูหมอืนเข�จะเริม่เรยีนรูแ้ล้วว่�เลนยะ

ร้�ยก�จกว่�ทีค่ดิ และมนัคงทำ�ให้เข�ไม่กล้�ยอมรบัเงือ่นไขของเธอที่ไม่รู้

ว่�เป็นอะไร ซึ่งเลนยะก็ชอบกดดันเข�ด้วยก�รไม่ยอมบอกสิ่งที่เธออย�ก

ให้เข�ทำ�เสียด้วย

และผ่�นไปหล�ยวิน�ที เลนยะก็เพิ่มแรงกดดันลงไปอีกด้วยก�ร
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ยกนิ้วส�มนิ้วขึ้นตรงหน้�โมโมฮ�ระ และค่อยๆ ลดนิ้วแรกลงม� เป็น

สัญญ�ณชัดว่�เธอให้เวล�เข�ตัดสินใจแค่ระยะเวล�ของนิ้วท้ังส�มนี่

เท่�นั้น

“นั่นเอ�จริงเหรอ” โมโมฮ�ระถลึงต�ร้องขัด

เลนยะไม่ตอบอะไร แค่ลดนิ้วที่สองลงม�ช้�ๆ

โมโมฮ�ระที่เคยมองเธออย่�งสดใสกล�ยเป็นกรุ่นโกรธขณะ 

กำ�หมัดแน่นจนข้อขึ้นข�ว แต่ดูเหมือนอีกฝ่�ยจะอ�รมณ์ดีขึ้นเรื่อยๆ ชนิด

ที่เข�ได้ยินเธอฮัมเพลงเบ�ๆ ในคอรอคำ�ตอบ

ท�โร่ที่เฝ้�ดูอยู่รู้ดีว่�ก�รได้เป็นฝ่�ยไล่ต้อนและควบคุมทุกอย่�ง 

ไว้ในมือคือสิ่งที่เลนยะชอบม�กที่สุด มันคือนำ้�ผ้ึงหอมหว�นสำ�หรับเธอ 

ยิง่ตัง้แต่เช้�ทีเ่ป็นฝ่�ยถกูป่วน และตอนนีเ้พิง่ได้โอก�สกลบัม�เป็นตวัเอง 

เป็นฝ่�ยปั่นหัวเช่นเดิม ปีศ�จในคร�บเด็กส�วคนนี้จึงยิ่งสนุกกับก�รเล่น

เกมประส�ทม�กขึ้นไปอีก

โมโมฮ�ระงุน่ง่�นอยูก่บัก�รตดัสนิใจอกีพกัหนึง่ แล้วแทบกระโดด

ลุกขึ้นเมื่อนิ้วสุดท้�ยของเลนยะกำ�ลังงอลง

“ก็ได้ ตกลงๆ! จะให้ทำ�อะไร ฆ่�คนเหรอ”

“พูดเองนะ”

“นี่เธอจะให้ฉันฆ่�คนจริงๆ เหรอ!”

“กอ็ย�กอยู ่แต่ทีจ่ะให้ทำ�มนัง่�ยกว่�นัน้หน่อย” เลนยะโยนตวักลบั

ม�พงิพนักเก้�อีต้นเช่นเดมิเมือ่ได้คำ�ตอบทีพ่อใจ “คนืนี ้ฉนัอย�กให้แกม�

ที่โรงเรียนตอนสองทุ่มตรง ฉันจะรอแกอยู่ และไม่ต้องห่วงว่�จะมีแค่ฉัน

กับแก เพร�ะญ�ติของฉันก็จะไปด้วย...ใช่ไหม”

เลนยะพดูจบกห็นัไปมองซ�น�ดะ พร้อมโมโมฮ�ระทีห่นัไปมองเข�

ด้วยเช่นกัน

เด็กหนุ่มที่อยู่ๆ ก็โดนล�กตัวเข้�ไปพัวพันด้วยหร่ีต�มองเลนยะ

อย่�งค�ดโทษ แต่ถึงกระนั้นเข�เองก็ปฏิเสธไม่ได้ เพร�ะสถ�นก�รณ์ท่ี

เกิดอยู ่ตอนนี้มันพิลึกเกินกว่�จะนิ่งเฉย หรือปล่อยให้หมอผีประจำ�
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โรงเรียนจัดก�รคนเดียว ถึงแม้หมอผีที่ว่�จะเตรียมแผนแบบไม่ปรึกษ�

อะไรเข�ก่อนเลยก็ต�ม

ซ�น�ดะจำ�ใจพยักหน้�ตกลงในที่สุดอย่�งไม่ค่อยพอใจเท่�ไรนัก

“โรงเรียนมีกฎห้�มเข้�หลังหกโมงเย็นไม่ใช่รึไง” โมโมฮ�ระยัง 

ห�ท�งท้วง

แต่เลนยะกลับแค่เลิกคิ้วข้�งหนึ่งรับรู้ แล้วว่� 

“งั้นก็แล้วแต่แก วันไหนเปิดห้องชมรมโกะแล้วมันกล�ยเป็นห้อง 

ล็อกเกอร์เหม็นกลิ่นเหงื่อ ฉันก็ช่วยอะไรแกไม่ได้แล้วนะ” 

“ฉันจะกลับก่อน ไปเปลี่ยนเสื้อ แล้วค่อยเจอกัน”

ประโยคบอกเล่�ทีซ่�น�ดะไม่เคยเอ่ยกบัญ�ตสิ�วถกูส่งให้เธอเป็น

ครั้งแรก เพื่อเป็นก�รบอกใบ้ว่�เข�จะกลับไปเตรียม ‘อุปกรณ์ที่จำ�เป็น’ 

สำ�หรับคืนนี้ม� 

ทันทีที่ซ�น�ดะกับวิญญ�ณท่�นหญิงอ�เคเดะออกไปจ�กห้อง  

เลนยะกป็ร�ยต�ไปมองยงัเดก็หนุม่อกีคนทีโ่ต๊ะเรยีนตวัหน้� ซึง่เข�ไม่หนั

ม�เอ่ยอะไรกบัเธอเลยตัง้แต่เมือ่ตอนกล�งวนั และเด�ได้ชดัเจนว่�เข�คง

ก�ชือ่เธอออกจ�กร�ยชือ่เพือ่นแล้วแน่นอน หรือแม้แต่เอ�ออกจ�กร�ยชือ่

คนที่เข�อย�กให้ไปแข่งโกะด้วย

ซึง่อย่�งหลงัต่อให้ไม่ได้คดิเอ�ออก แต่เวล�นีเ้ข�กต้็องเอ�ออก เพือ่

แลกกับคว�มอยู่รอดของชมรมตัวเอง

หลงัสำ�รวจเดก็หนุม่แค่วบูเดยีว เลนยะกค็ว้�กระเป๋�ขึน้ม�พ�ดไหล่

เพื่อเตรียมกลับเช่นกัน ขณะท�โร่อดสงส�รโมโมฮ�ระไม่ได้ ถึงยังไม่รู้ว่�

เข�เป็นมิตรหรือศัตรู หรือแม้แต่เป็นมนุษย์จริงๆ รึเปล่� แต่ท่�ท�งที่

เงียบเหง�ไปจนผิดกับเมื่อช่วงเช้�เป็นคนละคนก็ทำ�ให้อดรู้สึกห่วงขึ้นม�

นิดๆ ไม่ได้

แต่หมอผีส�วต้องชะงักเท้�หลังก้�วออกจ�กโต๊ะไม่กี่ก้�ว เมื่อ 

โมโมฮ�ระกล่�วไล่หลังเธอว่�
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“เล่นโกะสักกระด�นไหม”

นำ้�เสียงนั้นฟังปกติเหมือนไม่มีคว�มโกรธใดอยู่เลย จนท�โร่ต้อง

เลิกคิ้วสูงอย่�งแปลกใจ

“...ยงัคุยกบัฉนัอยูอ่กีงัน้เหรอ” เลนยะหนัไปมองโมโมฮ�ระข้�มไหล่ 

และท�โร่รูส้กึว่�มนัไม่ใช่คำ�ถ�ม แต่เป็นคำ�เตอืนทีแ่ฝงคว�มไม่สบอ�รมณ์

อยู่ลึกๆ

“แล้วทำ�ไมจะไม่ล่ะ” เข�ถ�มกลับทันที แล้วหัวเร�ะแผ่วในลำ�คอ 

“ถ้�จะหม�ยถึงเร่ืองเมื่อตอนพักเที่ยงละก็ ใช่ ฉันอย�กต่อยเธอให้หน้�

หง�ยเลย”

ครั้งนี้เด็กส�วร่�งสูงไม่ตอบ ทว่�ยังคงยืนเงียบหันหลังให้เข�และ

ไม่เดินหนีไปไหน

“แต่พอม�คิดว่�เธอไม่ได้อย�กลงแข่ง ก็ไม่แปลกที่เธอจะห�วิธี

ป้องกันตัวท�งใดท�งหนึ่ง ถึงจะแย่กว่�ที่ค�ดไว้ม�กก็เถอะ” โมโมฮ�ระ

ประชดหน่อยๆ แต่ก็ยิ้มแล้วว่�ขึ้นใหม่ “อีกอย่�งฉันเป็นประธ�นชมรม

โกะ ทำ�เธอหน้�หง�ยด้วยโกะมันสมศักดิ์ศรีกว่�ต่อยเธอเยอะ ที่สำ�คัญ 

ล�งสังหรณ์ฉันมันบอกว่�ถ้�ต่อยเธอไป ฉันน่�จะเจ็บตัวม�กกว่�เธอนะ” 

เจ้านีป่ระหลาดจรงิๆ ด้วยแฮะ...ผน้ีอยคดิขึน้ในใจในวนิ�ทนีัน้ และ

อดทึ่งปนอึ้งไม่ได้กับปฏิกิริย�ทั้งหมดของโมโมฮ�ระ ทั้งที่ปกติเป็นคนอื่น

คงแขยงหมอผีส�ว ไม่คิดยุ่งกับเธออีกแล้ว แต่เด็กหนุ่มท่ียังไม่รู้ว่�เป็น

มิตรหรือศัตรูคนนี้กลับไม่แสดงคว�มโกรธด้วยซำ้� หรืออย่�งน้อยๆ ก็ 

ไม่เท่�ที่คิดไว้ 

ไม่รู้มันคือกลยุทธ์ในก�รเข้�ห�ศัตรู หรือเป็นก�รมองโลกในแง่ดี

จนเกนิกว่�เหตกุนัแน่ แต่ทีแ่น่ใจมนัทำ�ให้เข�งงงวยและประหล�ดใจม�ก

จริงๆ 

“ถ้�ไม่มีพนันฉันก็ไม่เล่น” คนถูกชวนปฏิเสธอย่�งไม่ไยดี แต่เธอ

กลับไม่แสดงท่�ท�งเหยียดหยันใส่อย่�งที่ผ่�นม�อีก 

“ผอ.โยโคกบ็อกว่�เธอต้องพดูแบบนี ้ปกตเิข�พนนักนักระด�นละ
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เท่�ไรล่ะ ถ้�ไม่เกินหมื่นเยนฉันก็พอมีสู้นะ” เด็กหนุ่มพย�ย�มหว่�นล้อม 

ก่อนลุกไปที่หลังห้องและหยิบกระด�นโกะกับกระปุกไม้ใส่เม็ดหม�ก 

สองกระปุกออกม�จ�กตู้เก็บของหลังห้อง ซึ่งก็ไม่รู้ว่�มันอยู่ในนั้นตั้งแต่

เมื่อไร

แต่แทนที่โมโมฮ�ระจะห�โต๊ะเรียนเหม�ะๆ ว�งกระด�นโกะ เข�

กลับว�งมันบนพื้น ก่อนเงยหน้�ยิ้มกว้�งให้เด็กส�ว 

“เล่นบนพืน้ได้อ�รมณ์กว่�” โมโมฮ�ระทิง้ตวันัง่ลงกบัพืน้ห้อง พล�ง

ชี้นิ้วไปที่ฝั่งตรงข้�มของกระด�นโกะ เป็นสัญญ�ณให้เลนยะนั่งลงบ้�ง

คนถูกชวนยังยืนนิ่งร�วกับไม่รับรู้ว่�เด็กหนุ่มพูดกับเธอ แม้เข�จะ 

ฉีกยิ้มหน้�ระรื่นรอให้เธอลงไปนั่งเป็นคู่แข่งให้

ชวนให้ตายยัยนี่ก็ไม่ลงไปนั่งเล่นด้วยหรอกน่า...ท�โร่นึกเห็นใจ 

ย�มมองหน้�ยิม้เปิดเผยของโมโมฮ�ระ และถงึผน้ีอยจะยอมก้มหวัให้นสิยั

ช่�งตื๊อของประธ�นชมรมโกะคนนี้ ทว่�จะให้เลนยะใจอ่อนถึงขน�ดไป

เล่นโกะด้วยคงเป็นเรื่องเกินค�ดหวังไปหน่อย

ตุบ!

กระเป๋�นักเรียนในมอืของเดก็ส�วเรอืนผมสนีำ�้ต�ลถกูว�งกระแทก

กับโต๊ะเรียน และต�มด้วยสิ่งที่ท�โร่ต้องมองต�ค้�งอย่�งตกตะลึง

“หมื่นเยน แกน่ะมีจริงรึเปล่�” เด็กส�วร่�งสูงทิ้งตัวนั่งลงพื้นหน้�

กระด�นโกะที่เด็กหนุ่มยกม�ว�งให้

หมอผีส�วจอมโฉดของเข�ยอมลงไปนั่งเล่นโกะกับคนอื่นง่�ยๆ 

แถมเป็นคนทีเ่ธอไม่ไว้ใจสถ�นะหรือตวัตน อ�จเรียกได้ว่�เข�เป็นศตัรขูอง

เธอก็ยังได้ แต่นี่มันอะไร ทั้งที่คนอย่�งเธอไม่ยอมทำ�อะไรแบบนี้ถ้�ไม่มี

สิ่งม�แลกเปลี่ยน หรือไม่ก็ไม่คิดจะทำ�ต�มเลยห�กเธอไม่อย�กทำ� แล้ว

ทำ�ไมครั้งนี้กลับยอมอย่�งง่�ยด�ย 

จะว่�เงินหมื่นเยนก็ไม่น่�ใช่ มันไม่ใช่เงินม�กม�ยอะไรท่ีเลนยะ 

จะสน 

ผีน้อยได้แต่เก็บงำ�คว�มสงสัยและเงียบไว้ เพื่อดูว่�จะมีอะไรเกิด
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ขึน้บนกระด�นโกะทีน่่�สงสยันี ้บทสรุปของมนัน่�จะบอกอะไรเข�ได้บ้�ง

“งัน้ฉนัจะเป็นคนท�ยหม�กแล้วกนั” โมโมฮ�ระเสนอ ขณะทีคู่แ่ข่ง

ตรงหน้�ยังปั้นหน้�นิ่งเฉยจนเกือบเป็นเย็นช� แต่คนที่กำ�ลังสนุกกับเกม

กลับไม่สนใจ และก้มหน้�ก้มต�เล่นต�มปกติ

“ฉันท�ยถูก ถือหม�กดำ�” ว่�จบก็เลื่อนมือไปว�งหม�กที่ตำ�แหน่ง 

5 – 5 ของจุดด�ว 

แต่เลนยะยังคงเงียบและไม่ได้หยิบหม�กข�วม�ว�งต่อ จนโมโม-

ฮ�ระที่รออยู่เกือบน�ทีต้องเงยหน้�ม�สบกับดวงต�หลังแว่นนั่น แต่เธอก็

ยังไม่มีท่�ท�งจะขยับมือม�หยิบหม�กในกระปุกไม้เพื่อเริ่มเกมเลย

“คดิน�นจงันะ ถ้�ไปแข่งแบบนีก้ห็มดเวล�กนัก่อนพอด”ี เดก็หนุม่

ขมวดค้ิวเข้มตคิูเ่ล่น แต่กต้็องสะดดุเมือ่เจอรอยยิม้เหยยีดบ�งๆ ทีม่มุป�ก

ของเธอ

“แกคงไม่ได้กะจะเล่นเสมอๆ กับฉันหรอกใช่ไหม”

โมโมฮ�ระค่อยๆ ขยับยิ้มสนุกสน�นที่ดูมุ่งมั่นขึ้นบ้�ง เมื่อเข้�ใจ

คว�มหม�ยที่เลนยะหยั่งเชิงได้ง่�ยด�ย

“งั้นหม�ยคว�มว่�เธอยอมต่อหม�กให้ฉันจนพอใจรึไง”

“ให้หม�กข�วกับหม�กดำ�เล่นกันแบบกติก�เสมอ โดยที่หม�กดำ�

ไม่โดนตัดแต้ม 5.5 แต้มยังได้”

“เห็นอย่�งนี้ฉันก็ประธ�นชมรมโกะน่�”

“ชมรมโกะที่มีไม่ถึงห้�คนน่ะเหรอ”

ประธ�นชมรมโกะกล�ยเป็นฝ่�ยเงยีบ ไม่ใช่เถยีงไม่ออก แต่ไม่เหน็

ประโยชน์อะไรทีจ่ะต้องโต้เถยีงต่อ ดเีสยีอกี เข�จะได้ทดสอบฝีมอือกีฝ่�ย

ให้แน่ใจว่�เก่งจริงสมกับที่ ผอ.โยโคคุยโวไว้รึเปล่�

สิ้นคว�มคิด หม�กสิบห้�เม็ดก็ว�งเรียงอยู่บนกระด�นอย่�งไม่

เกรงใจฝ่�ยตรงกันข้�ม เด็กหนุ่มตักตวงสิทธิ์ในเกมเต็มที่ แต่เหมือนเข�

ตั้งใจลองเชิงคนท้�ม�กกว่�จะคิดเอ�ชนะ 

บรรย�ก�ศที่เคยอึมครึมตึงเครียดกลับผ่อนคล�ยลงเรื่อยๆ เมื่อมี
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เสียงหม�กกระทบกระด�นไม้เป็นจังหวะ ท�โร่ที่ลอยจับจ้องร่�งสองร่�ง

ไม่ว�งต� รู้สึกยังไม่ค่อยเชื่อสิ่งที่ตนได้เห็นเท่�ไรนัก 

ก็ในเมื่อเด็กส�วที่ได้ชื่อว่�ไม่เคยว�งตัวทำ�ดีกับใครม�ก่อน กำ�ลัง

หยิบหม�กแต่ละเม็ดว�งด้วยท่�ท�งสบ�ยๆ ร�วกับนั่งเล่นหม�กกับคนที่

คุ้นเคยหรือเพื่อน ทั้งที่คนอย่�งเธอไม่เคยมี

เสยีงหม�กแต่ละต�ทีว่�งบนกระด�นโกะฟังแล้วลืน่ไหล แบบหม�ก

ต่อหม�ก ท�โร่ที่ไม่ค่อยรู้กติก�ม�กนักยังอดสนุกขึ้นม�ไม่ได้ ถึงจะเคย

รูส้กึว่�มนัน่�เบือ่เหมอืนกฬี�คนแก่ แต่พอให้คนรุน่ร�วคร�วเดยีวกนัและ

ยังเป็นเด็กวัยเท่�นี้ม�เดินประชันฝีมือกันเอง ทำ�ให้กีฬ�คนแก่ตรงหน้�มี

สีสันขึ้นม� อ�จจะเพร�ะหม�กแต่ละต�ว�งต้อนกันแบบดุเดือด อีกฝ่�ย

รกุ อกีฝ่�ยกต็�มประกบ เดก็หนุม่ผมรองทรงสงูนัน่กไ็ม่ได้ดไูร้ฝีมอือย่�ง

ที่ค�ด 

แต่นั่นไม่ได้หม�ยคว�มว่�เข�ได้เปรียบ

สหีน้�ยิม้กว้�งอวดฟันข�วในตอนแรกของโมโมฮ�ระเริม่กล�ยเป็น

คิดหนักจนหัวคิ้วเข้มแทบผูกโบ มือที่ว�งอีกข้�งก็ยกขึ้นม�เก�หัวตัวเอง

จนเส้นผมชี้ตั้ง ท่�นั่งขัดสม�ธิเปลี่ยนเป็นชันเข่�ขึ้นข้�ง แสดงอ�ก�ร 

อยู่ไม่สุขชัดเจน 

“โอ๊ย! พอท ีโยนหม�กยอมแพ้กไ็ด้วะ” ไม่ทนัถงึครึง่ชัว่โมง หม�ก

สดีำ�สองเม็ดกถ็กูโยนลงกระด�น เป็นสญัญ�ณยกธงข�วจ�กมอืคนทีช่วน

เล่นเสียเอง 

“แกควรจะว�งสักยี่สิบเม็ด พอมีลุ้นจิโกะบ้�ง” คนชนะแสร้งเสนอ

คว�มคิดที่ตอกยำ้�คว�มพ่�ยแพ้ของอีกฝ่�ย

โมโมฮ�ระดไูม่สนคำ�พดูนัน้นกั แต่ขมวดคิว้มองหม�กบนกระด�น

ก่อนเปรยขึ้น 

“ฉันเกลียดหม�กของเธอ” ถ้อยประโยคเหมือนจงใจห�เรื่อง แต่

นำ้�เสียงนั้นไม่ได้ฟังเหมือนอย่�งคำ�พูด เป็นแค่ก�รบอกเล่� “หม�กเธอ

หนักเกินไป เอ�แต่ไล่ต้อน ไม่มีช่องโหว่ให้อีกฝ่�ยเลย เธอเล่นแต่จะเอ�
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ชนะน่ะ”

“แข่งกนักต้็องเอ�ชนะ อย�กให้อยู่ๆ  ฉนัโยนหม�กยอมแพ้แบบแก 

รึไง” หมอผีส�วโต้

“ไม่ แต่เล่นให้สนุกสิ” โมโมฮ�ระแย้งพลัน “แบบเธอเหมือนเล่น

ให้มนัเสรจ็ๆ ไป เธอไม่สนหรือมองว่�คูต่่อสูว้�งหม�กแบบไหนม� เพร�ะ

มีแผนล้�นแปดในหัวที่จะฆ่�เข�อยู่แล้ว แค่ปล่อยให้เข�ว�งไป เธอก็แค่

ต�มฆ่�ชิลล์ๆ เธอทำ�เหมือนมันเป็นของต�ย...หม�กเธอเย็นช�และดูถูก

คนอื่นแบบสุดๆ เลย” 

“โอ้! ฉันนึกว่�ใบ้ให้แกรู้ว่�ฉันดูถูกแกตั้งแต่บอกให้ว�งหม�กเร่ิม

เกมเท่�ไรก็ได้แล้วซะอีก นี่ฉันประเมินแกสูงไปเหรอเนี่ยที่คิดว่�แกจะ 

หัวไวกว่�นี้” 

โมโมฮ�ระถอนใจย�ว พร้อมกลอกต�เหนือ่ยหน่�ยต่อถ้อยประโยค

แดกดันของเลนยะ 

“ที่ฉันจะบอกก็คือ หม�กเธอมันสมบูรณ์แบบเกินไป และเธอจะ

พล�ดถ้�ไปเจอคนที่จงใจเปิดช่องโหว่ให้เธอโจมตี เพร�ะเมื่อไรที่เห็นคน

ทำ�แบบนั้น เธอจะไม่กล้�เดินหม�กต่อทันที เธอจะไม่ไว้ใจเข� จะรู้สึกว่�

ทุกอย่�งไม่ปกติ เพร�ะเธอมีตรรกะแค่ว่�คู่ต่อสู้ ต้อง ‘สู้’ และเธอต้อง 

‘ต้อน’ กลับเท่�นั้น และถ้�เข�ไม่สู้ หรือถอย หรือยอมโดยไม่ได้ถูกเธอ

ต้อน เธอจะสะดุดซะเอง เพร�ะมันขัดตรรกะเธอ...เธอมันเป็นประเภท 

ไม่กล้�ตอบรับคว�มรู้สึกดีๆ ของคนอื่น มีแค่แพ้กับชนะ ไม่มีเสมอ ไม่มี

ผ่อนน่ะ”

ท�โร่กะพริบต�ปริบๆ มองโมโมฮ�ระที่วิจ�รณ์หมอผีส�วอย่�ง 

เผ็ดร้อน และมันน่�ตกใจที่เข�พูดได้ถูกต้องเสียด้วย

“ฝึกฝีมือเล่นหม�กให้มนัพฒัน�ซะก่อน แล้วค่อยม�อ่�นหม�กของ

คนอืน่ อกีอย่�งทีฉ่นัเล่นไม่สนกุเพร�ะมคีนฝีมอืห่วยกว่�หล�ยขัน้อย่�งแก

เล่นด้วยไง” คนถูกวิเคร�ะห์เป็นฉ�กๆ ไม่แสดงท่�ท�งแยแสเท่�ไรนักกับ

สิ่งที่ได้ฟัง ซำ้�ยังเปลี่ยนเรื่องใหม่ว่� “ยังไงก็อย่�ลืมว่�คืนนี้แกต้องม�ที่นี่
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อีกทีตอนสองทุ่มแล้วกัน”

“ฉันอยู่กับพี่”

“มีครอบครัวด้วย” เลนยะยกมือขึ้นท�บอกทำ�ท่�แปลกใจอย่�ง 

เสแสร้งตอบรับทันใด 

“ก็ต้องมีสิ” เด็กหนุ่มว่�เสียงไม่พอใจ “ฉันจะบอกว่�พี่ช�ยไม่ชอบ

ให้ฉันไปไหนตอนกล�งคืน”

“พีแ่กเป็นแต๋วเหรอ” เลนยะเลกิคิว้ถ�มกลบั “ไม่มพีีช่�ยแท้ๆ ทัง้แท่ง 

ที่ไหน ห่วงน้องช�ยขน�ดนั้นหรอก”

“พวกเร�มีกันแค่สองคน เข�เป็นคนดูแลฉันคนเดียว ฉันไม่อย�ก

ให้พี่เป็นห่วง” 

“แล้วฉันควรร้องไห้กับดร�ม�ชีวิตครอบครัวแกด้วยไหม” คนแล้ง

นำ้�ใจยังคงตอบสนองเรื่องร�วของเข�ด้วยคว�มแล้งนำ้�ใจเช่นเดิม ซำ้�ยัง

กดดนัเพิม่ “ไม่อย�กม�กเ็รือ่งของแก ฉนักจ็ะทำ�ต�มเงือ่นไขทีฉ่นัเคยบอก

ไว้ แค่นั้น”

โมโมฮ�ระกลอกต�ขึ้นอย่�งเหนื่อยใจถึงท่ีสุด แต่ก็ไม่มีข้ออ้�ง

อะไรม�แย้งอีก

“เอ�ละ ทนีีเ้อ�หมืน่เยนของแกม�ได้แล้ว” เลนยะทวงสิง่ทีต่นควร

ได้โดยไม่ให้เสียเวล�

“รู้แล้วน่�” คนแพ้พนันเริ่มออกอ�ก�รโวยเล็กๆ ก่อนจำ�ใจควัก

กระเป๋�เงินออกจ�กกระเป๋�ก�งเกง “เฮ้ย!” 

โมโมฮ�ระร้องด้วยคว�มตกใจ เมื่ออยู่ๆ เลนยะก็ฉกกระเป๋�เงิน

เข�ไปจ�กมือ พร้อมคำ�บ่น

“ชกัช้�” เธอดงึธนบตัรทกุใบในกระเป๋�ออกม� ก่อนโยนมนัคนืให้

เจ้�ของอย่�งไม่ไยดี

“นั่นมันเกินหมื่นเยนนะ!” เด็กหนุ่มประท้วงเมื่อตรวจกระเป๋�แล้ว

พบแต่คว�มว่�งเปล่�

“ปกติฉันพนันไม่ตำ่�กว่�ส�มหมื่นเยนด้วยซำ้� เอ�ของแกม�แค่นี้ก็
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ถือว่�บุญแล้ว”

“แต่นี่มันไม่เหลือเงินให้ฉันขึ้นรถไฟกลับบ้�นเลยนะ”

“งัน้ถ้�ฉนัเป็นแก ฉนัจะรีบเดนิกลบัเดีย๋วนี ้จะได้กลบัไปเตรยีมตวั 

และม�ต�มนัดได้ทนั” เลนยะเสนอแค่นัน้ แล้วลกุขึน้ไปคว้�กระเป๋�เตรยีม

กลับ ทิ้งให้เด็กหนุ่มมองต�มหลังพร้อมอ้�ป�กค้�งน้อยๆ กับวิธีก�รช่วย

แก้ปัญห�ของเด็กส�ว

แต่เมื่อเลนยะเลี้ยวออกม�จ�กประตูห้องเรียนแล้ว เธอก็ยก

ธนบัตรสองส�มใบในมอืขึน้ม�ด ูก่อนใช้นิว้คลีม่นัออกจ�กกนั แล้วปร�กฏ

ว่�มีบัตรแข็งๆ ใบหนึ่งซ่อนอยู่ในธนบัตรพวกนั้น

ใช่ นี่แหละที่เธอต้องก�ร...บัตรนักเรียนของโมโมฮ�ระ เร็นจิ ที่

เธอฉกม�พร้อมเงินในกระเป๋�เข�

คิดว่�คนอย่�งเธอยอมนั่งเล่นโกะเพื่ออะไร ถ้�ไม่ได้สิ่งท่ีจะใช้

ประโยชน์ได้จริงๆ ม�...

“แน่ใจนะว่าเจ้านั่นจะมา”

เดก็หนุม่เรอืนผมสดีำ�ขมวดคิว้ถ�มเลนยะ เมือ่ยนืรออยูห่น้�ประตู

รัว้โรงเรยีนโยโคในตอนเวล�ใกล้สองทุม่ พร้อมวญิญ�ณท่�นหญงิของตน 

แล้วยังไม่เห็นวี่แววของคนที่พวกเข�บังคับให้ม�จะปร�กฏตัวขึ้นที่นี่

“ไม่ม�ชะต�ชีวิตมันก็ข�ด แล้วฉันจะห�วิธีล�กคอมันม�ในวัน 

พรุ่งนี้แทน” เลนยะม�ดหม�ยชัดเจน

“เป็นเด็กหนุ่มแบบไหนหรือขอรับ” โยชิฮ�ระอดสงสัยไม่ได้กับ

บุคคลที่เด็กส�วของเข�ให้คว�มสนใจเป็นพิเศษคนนี้ 

“น่�รำ�ค�ญ” เลนยะตอบห้วน แต่ท�โร่แย้งต่อทันทีว่�

“ไม่เชิงหรอกครับ ผมว่�เข�แปลก”

วญิญ�ณซ�มไูรเริม่จนิตน�ก�รไม่ออกกบัสองคำ�ตอบที่ไปคนละขัว้ 

แต่เข�ก็ต้องหยุดคว�มสงสัยเพียงเท่�นั้น เมื่อเห็นเลนยะเงยหน้�ขึ้นม�

จ�กน�ฬิก�ข้อมอื มองเดก็หนุม่คนหนึง่ทีเ่ดนิเร็วๆ ตรงม�ห�พวกเข�ด้วย
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ท่�ท�งเร่งร้อน ซำ�้ยงัอยู่ในชดุนกัเรยีน ซึง่หมอผสี�วกต็ะโกนอย่�งหงดุหงดิ

นำ�ไปก่อนรวดเร็ว

“แกม�ส�ย!”

“ห้�น�ท!ี” โมโมฮ�ระตะโกนเถยีงกลบัทนัท ี“กว่�ฉนัจะเดนิถงึบ้�น

กค็ำ�่แล้ว ชดุกไ็ม่มเีวล�เปลีย่น แถมกว่�จะแอบหนอีอกม�ได้กแ็ทบต�ย...”

เดก็หนุ่มสะดดุกกึเมือ่ม�ถงึตวัเลนยะพร้อมคว�มรูส้กึแปลกใจและ

แปลกต� เพร�ะเวล�นีเ้ดก็ส�วร่�งสงูทีเ่ข�คุน้ต�ในเสือ้นกัเรยีน และแว่น

หน�ทรงเชยๆ กลบัอยู่ในชดุไปรเวททะมดัทะแมง พร้อมรองเท้�บตูหุม้ข้อ 

ซำ้�ยังปล่อยผมสีนำ้�ต�ลลงม�ประบ่� และไม่มีแว่นต�อันเป็นเอกลักษณ์

ของเธอเช่นที่ผ่�นม�

“เพิ่งสังเกตว่�เธอต�สีนำ้�เงิน เป็นลูกครึ่งเหรอ” โมโมฮ�ระหรี่ต�

ลงพินิจเลนยะอย่�งสนใจ และคว�มจริงไม่ใช่สีต�เธอที่ทำ�ให้เข�คิดแบบ

นัน้ เพร�ะเดก็ส�วร่�งสงูคนนีม้หีน้�ต�เหมอืนคนเอเชยีผสมตะวนัตกนดิๆ 

แต่เพ่งมองดีๆ ก็คล้�ยจะไม่ใช่ เป็นส่วนผสมที่พูดได้ย�ก ไหนจะมีรูปร่�ง

สูงใหญ่กว่�ผู้หญิงญี่ปุ่นทั่วไปอีก 

ยิง่สลบัมองกบัซ�น�ดะเข�ยิง่สงสยั เพร�ะเดก็หนุม่โซเคนโยคนนี้

ก็หน้�ต�บอกเชื้อช�ติลำ�บ�กพอๆ กับเลนยะ ถ้�ผิวไม่ได้ข�วจัดหรือเอ�

แว่นสี่เหลี่ยมผืนผ้�บังดวงต�อยู่ ก็คงเห็นคว�มต่�งจ�กคนญี่ปุ่นทั่วไปได้

ชัดเจนกว่�นี้

และคว�มสงสยัในรปูร่�งหน้�ต�ของเหล่�โซเคนโยทัง้สอง กท็ำ�ให้

โมโมฮ�ระต้องถ�มออกไปในที่สุด

“พวกโซเคนโยอย่�งพวกน�ยเนี่ย บ้�นเกิดอยู่ฮอกไกโด แล้วม ี

เชื้อส�ยม�จ�กคนไอนุรึเปล่�” 

ทั้งวิญญ�ณเด็กช�ย วิญญ�ณซ�มูไร ท่�นหญิงอ�เคเดะ รวมถึง

โซเคนโยทั้งสองต่�งนิ่งงันไปชั่วครู่กับคำ�ถ�มจ�กโมโมฮ�ระ 

และคำ�ถ�มนั้นก็ทำ�ให้ท�โร่นึกขึ้นม�ได้ถึงข้อสงสัยท่ีเคยเกิดขึ้น

น�นม�แล้วตัง้แต่เจอเลนยะครัง้แรก ซึง่เข�กเ็คยสงสยัเหมอืนกนัว่�เลนยะ
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เป็นคนญี่ปุ่นแท้รึเปล่� และพอโมโมฮ�ระพูดถึงคนไอนุขึ้นม� เข�ก็แทบ

ร้องอ๋อ

เพร�ะเท่�ที่เคยฟังเรื่องประวัติศ�สตร์ในวิช�เรียนของเลนยะ คน

ไอนุ หรือชนเผ่�ไอนุ เป็นคนกลุ่มแรกที่อยู่ในเก�ะนี้ม�ก่อนช�วญี่ปุ่น ตั้ง

รกร�กอยู่ในพืน้ทีส่่วนทีเ่รยีกว่�ฮอกไกโดในปัจจบุนั และพวกเข�มรีปูร่�ง

สูงใหญ่ หน้�ต�ผสมแบบเอเชียและตะวันตก ซึ่งมีบ�งข้อมูลว่�คว�มจริง

ส�ยเลือดช�วไอนุเป็นคนผิวข�วหรือเป็นคนเชื้อส�ยตะวันตก แต่หล�ย

ข้อมูลก็ว่�เป็นช�ติพันธุ์ต่�งห�ก ที่ไม่จัดในส�มกลุ่มใหญ่เลยทั้งเอเชีย 

ตะวันตก หรือคนผิวสี 

รวมถึงว่�กันว่�ชนเผ่�ไอนุคือผู้ที่ทำ�ให้เกิดเทศก�ลเซ็ตสึบุง หรือ

เทศก�ลก�รป�ถั่วไล่ยักษ์ เพร�ะสมัยก่อนคนญี่ปุ่นรังเกียจคนไอนุ และ

ด้วยรูปร่�งที่สูงใหญ่ของคนเผ่�นี้ จึงถูกเปรียบเทียบว่�เป็นยักษ์ ตัวแทน

ของคว�มชัว่ร้�ย และคนญีปุ่น่กส็ร้�งเทศก�ลป�ถัว่ไล่ยกัษ์นีข้ึน้ม�เสมอืน

ก�รขับไล่คนไอนุออกไป ซึ่งยักษ์นั้นก็ดูสอดคล้องกับอสูรของคนตระกูล

โซเคนโย ไหนจะที่พวกเข�มีรูปร่�งหน้�ต�ไม่เหมือนคนญี่ปุ่นเท่�ไรนัก  

ซำ้�ต้นตระกูลยังอยู่ฮอกไกโดกันตั้งแต่พันปีที่แล้วอีก

ถ้�จะบอกว่�เหล่�ท�ย�ทโซเคนโยมีเชื้อส�ยม�จ�กชนเผ่�ไอนุก็

ถือว่�มีคว�มเป็นไปได้สูงทีเดียว แล้วเด็กหนุ่มตรงหน้�ก็ช่�งเด�ได้แม่น

อย่�งน่�ตกใจเลย 

แต่พอคิดได้แบบนี้มันก็ทำ�ให้ผีน้อยเริ่มรู้สึกตัวว่�มีคว�มเป็นไปได้

เช่นกันว่� ตระกูลโซเคนโยอ�จอยู่เบื้องหลังประวัติศ�สตร์หรือเทศก�ล

ใหญ่ๆ หล�ยๆ อย่�งของญี่ปุ่นเลยก็ได้

“ฉนัจะมเีชือ้ส�ยอะไร สตี�แบบไหนกไ็ม่สำ�คญัเท่�กบัทีแ่กม�ส�ย

หรอก” เลนยะเอ่ยแทรกคว�มเงียบขึ้นในที่สุด ไม่ใส่ใจคว�มสงสัยของ 

โมโมฮ�ระ ก่อนว่�ขึน้ใหม่ “หวงัว่�แกจะพกไฟฉ�ย หรอือย่�งน้อยกอ็ะไร

ที่ส่องแสงได้บ้�งนะ”

“กมี็ไฟฉ�ยอยู.่..ว่�แต่นีจ่ะทดสอบคว�มกล้�กนังัน้เหรอ หรอืม�ทำ�
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อะไร” เข�ถ�มพร้อมหยิบพวงกุญแจไฟฉ�ยเล็กๆ ออกม�จ�กกระเป๋�

ก�งเกงให้ดู

แต่เลนยะกลับตอบหน้�ต�ยแค่ว่� “หล�ยอย่�ง”

คนฟังชักหัวคิ้วชนกันทันใด แต่ก็เลือกจะตั้งคำ�ถ�มใหม่แทน “งั้น

เริ่มจ�กตึกไหนล่ะ 

ครั้งนี้ไม่มีคำ�ตอบ มีเพียงร่�งสูงของเด็กส�วท่ีหมุนตัวไปปีนข้�ม

รัว้โรงเรยีนอย่�งคล่องแคล่ว จนทำ�ให้เดก็หนุม่สองคนด้�นหลงัต้องรบีปีน

ต�มไปอย่�งเสียไม่ได้

โมโมฮาระเริ่มเกิดความกังวลขึ้นเรื่อยๆ เมื่อหลังจากผ่านด่านรั้ว

โรงเรียนม�ได้ เลนยะที่เดินนำ�ท�งม�ก็ไม่หยุดเลี้ยวเข้�ตึกเรียนไหนเลย

ตลอดท�ง ทว่�เธอกลับเดินลึกเข้�ไปเร่ือยๆ พร้อมกับท่ีบรรย�ก�ศใน

โรงเรียนย�มกล�งคืนก็วังเวงและน่�ขนลุกเพิ่มขึ้นทุกฝีก้�ว 

กระทั่งเด็กหนุ่มคิดว่�พวกเข�จะทำ�เพียงเดินผ่�นโรงเรียน และ

ทะลุออกประตูหลัง เป็นก�รทดสอบคว�มกล้�ที่เอ�แค่ขำ�ๆ เลนยะกลับ

เดินหักเลี้ยวออกห่�งจ�กประตูหลังเสียเฉยๆ และพ�ม�หยุดที่ตึกเรียน

เก่�ๆ ที่อยู่แยกเป็นเอกเทศจ�กตึกเรียนอื่นๆ 

ทีน่ั่น โมโมฮ�ระกไ็ด้เหน็ร่�งสงูใหญ่ของคนทีเ่ข�รูม้�ว่�เป็น ‘พีช่�ย’ 

ของเลนยะ ที่เพิ่งม�ปร�กฏตัวในโรงเรียนโยโควันนี้ 

สุนัขป่�หนุ่มที่ยืนรออยู่หน้�ตึกเรียนเก่�อยู่ก่อนแล้วก้�วช้�ๆ ตรง

ม�ยงักลุม่เดก็หนุม่ส�วทีเ่พิง่ม�ถงึ ซึง่เข�กด็กูลมกลนืกบัเดก็วยัรุน่พวกนี้

ได้ไม่ย�กเย็นเมื่อยังอยู่ในเสื้อผ้�ชุดนักเรียนช�ยธรรมด� และรูปร่�ง

หน้�ต�ยังเป็นแบบเด็กหนุ่มวัยไฮสกูล แต่กระนั้นก็ไม่ได้ช่วยให้เจ้�ปีศ�จ

ดูเด่นน้อยลงอยู่ดี

เพร�ะโมโมฮ�ระทีเ่ดนิต�มหลงัเลนยะม�นัน้เผลอมองต�มกนิเทน็ช ิ

อย่�งไม่ว�งต� โดยเฉพ�ะใบหน้�รูปสลกัคมเข้มนัน่ ทีแ่ม้จะอ่อนเย�ว์ แต่

ก็ยังคงหล่อเหล�อย่�งร้�ยก�จ และมีเสน่ห์เฉพ�ะตัวที่สะกดต�มนุษย์ได้
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เกือบทุกคน 

และถ้�บอกว่�พวกโซเคนโยมหีน้�ต�ทีแ่ยกเชือ้ช�ตไิด้ย�กแล้ว ร่�ง

สงูสง่�พร้อมเส้นผมย�วสดีำ�ประก�ยเงนิคนนีก้ค็งย�กกว่�หล�ยเท่� และ

ร�วกบัรวมส่วนดต่ี�งๆ ทัง้หมดม�ไว้ในกรอบหน้�เรยีวคมของคนคนเดยีว 

ซึง่โมโมฮ�ระทีย่งัคงมองต�มกนิเทน็ชด้ิวยหล�ยส�เหต ุทัง้รปูร่�ง

หน้�ต�ที่ดีเกินมนุษย์มน�ทั่วไป และข้อสงสัยที่เข�เป็นพ่ีช�ยแท้ๆ ของ 

เลนยะรเึปล่� ไม่รู้ตวัเลยว่�เผลอเดนิต�มพวกโซเคนโยเข้�ม�ในตวัอ�ค�ร

ร้�งตั้งแต่เมื่อไร

ทว่�เข�กต้็องหลดุจ�กภวงัค์นัน้ฉบัพลนั เมือ่เสยีงของเลนยะดงัขึน้

เบื้องหน้�ว่�

“มองขน�ดนัน้กข็อมนัแต่งง�นเลยส ิฉนัจะได้เป็นเพือ่นเจ้�ส�วให้”

“ไม่ตลก!” โมโมฮ�ระคำ�ร�มสหีน้�ป้ันย�กทนัใดต่อคำ�แซว็ร้�ยก�จ 

และน่�กระอักกระอ่วนถึงขีดสุดนั่น

“นี่ฉันคิดธีมง�นในหัวเป็นสีชมพูไข่มุกไว้ให้แล้วนะเนี่ย” คนเป็น

หมอผียังไม่เลิกแหย่

“จะทำ�อะไรก็รีบทำ�เลย!” นี่เข�เริ่มไม่กล้�มองหน้�คนอื่นรอบตัว 

แล้ว รู้สึกอับอ�ยจนตัวช�เลยนะ เลิกเสียที!

“ไม่ชอบสีชมพูไข่มุกเหรอ”

“เลนยะ!”

ครั้งนี้เสียงประส�นจ�กรอบตัวทั้งโมโมฮ�ระ ซ�น�ดะ ท�โร่ และ

แม้แต่เจ้�ปีศ�จหนุ่มที่ถูกเธอจับคู่แต่งง�นไปแล้วยังต้องตว�ดเตือนขึ้น

พร้อมกัน 

ซึ่งก็ทำ�ให้เด็กส�วที่ชอบกวนอ�รมณ์คนอื่นเงียบไป พร้อมเลิกคิ้ว

ขึ้นข้�งหนึ่งกับปฏิกิริย�ของคนรอบตัว ก่อนจะโคลงศีรษะไม่ใส่ใจ และ

หยุดก�รห�เรื่องเพียงเท่�นั้น ทว่�ไม่มีทีท่�ของก�รสำ�นึกแม้แต่น้อย ซำ้�

ยังหัวเร�ะในลำ�คอเป็นพักๆ ให้ได้ยินด้วย 

“ให้ต�ยสิ ฉันเดินเข้�ม�ในนี้ตั้งแต่เมื่อไรเนี่ย” โมโมฮ�ระที่กลับ
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ม�รูต้วัอกีครัง้อดคร�งอย่�งวติกนดิๆ ไม่ได้ ย�มเหน็ว่�ตอนนีม้เีพด�นไม้

เก่�ๆ ที่เต็มไปด้วยฝุ่นและคร�บของอดีตก�ลคลุมอยู่เหนือหัว แถมยังมี

คว�มมดืและคว�มหน�วเยน็ทีท่ำ�ให้ขนหลงัคอเข�ตัง้ชนั และเสยีววบูในอก

อยู่ตลอดเวล�

ไม่เข้�ใจจริงๆ ว่�เลนยะต้องก�รให้เข�ม�ที่นี่ทำ�ไม...

“เด็กหนุ่มคนนี้หรือขอรับที่ท่�นเลนยะสงสัยว่�เป็นปีศ�จ...เข�ดู

ปกติกว่�ที่ข้�คิดไว้ม�กเลย” โยชิฮ�ระกระซิบข้�งตัวเลนยะ ย�มสังเกต

โมโมฮ�ระม�พักใหญ่แล้ว ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรจ�กเด็กหนุ่มเลย

เลนยะกระซิบกลับเพื่อไม่ให้โมโมฮ�ระที่เดินต�มหลังเธอได้ยิน 

“อ�จไม่ใช่ ทดสอบเบื้องต้นแล้วยังไม่พบอะไรที่...!?”

หมอผีส�วหยุดพูดกะทันหันเมื่อรู้สึกถึงอะไรบ�งอย่�งท่ีดังแว่วม�

จ�กคว�มมดืบนระเบยีงท�งเดนิของอ�ค�รเรยีน และกนิเทน็ชกิบัซ�น�ดะ

เองก็รู้สึกเช่นกันจนหยุดฝีเท้�ชะงัก

“มีอะไร” โมโมฮ�ระถ�มทันทีเมื่ออยู่ๆ คนรอบข้�งก็เปลี่ยนท่�ที

ไป โดยมีเข�คนเดียวที่ไม่รับรู้ถึงอะไรเลย

“มบี�งอย่�งกำ�ลงัเคลือ่นไหว” ซ�น�ดะตอบเสยีงแผ่ว และนัน่เป็น

จังหวะที่เลนยะตวัดหน้�กลับม�มองโมโมฮ�ระ นัยน์ต�สีนำ้�เงินเบิกกว้�ง 

พร้อมตะโกนก้อง

“หลบไป!”

ยังไม่ทันที่โมโมฮ�ระจะเข้�ใจถึงสถ�นก�รณ์ท่ีเกิดขึ้น เด็กส�วก็

กระโดดพรวดม�ผลักอกเข�เต็มแรง จนทั้งเข�และเธอล้มกลิ้งกับพื้นไป

อีกท�ง

ครืด!

ตึง!

ผนังหน�ทีม่�จ�กไหนกไ็ม่รูท้ิง้ตวัจ�กเพด�นลงม�กระแทกปิดท�ง

เดินอ�ค�รเรียนอย่�งรวดเร็ว

และมันรวดเร็วม�กจนแม้แต่กินเท็นชิก็ได้แต่มองหมอผีส�วท่ี
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กระโดดผลักตัวโมโมฮ�ระไปอีกฝั่ง ก่อนภ�พของพวกเธอจะถูกผนังหน�

บดบังไปจ�กส�ยต�

ซึ่งในช่วงเวล�เดียวกันนั้น ซ�น�ดะก็กระโดดหลบม�ท�งด้�น 

สนัุขป่�หนุ่มในตำ�แหน่งปลอดภยัที่ใกล้ทีส่ดุ พร้อมเหล่�วญิญ�ณทัง้หล�ย

ที่ล่�ถอยม�คนละทิศคนละท�ง โดยไม่ทันสังเกตว่�ตนหนีไปที่ฝั่งไหน 

กันบ้�ง

และเม่ือสิน้เสยีงตงึ! ท�งเดนิระเบยีงอ�ค�รเรยีนเก่�กถ็กูผนงัหน�

ปิดกันสนิท

เร็วเท่�คว�มคิด กินเท็นชิรีบกระโจนไปทุบผนังเป็นคนแรก แต่ก็

ต้องหยุดชะงัก

“พลังวิญญ�ณ?” สุนัขป่�หนุ่มเปรยเสียงเครียด และทุบผนังนั่น

สุดแรงอีกครั้งอย่�งเจ็บใจ

ภ�พเดก็ส�วท�ย�ทโซเคนโยทีอ่ยูอ่กีฝ่ังของผนงัยงัตดิต� ทัง้ทีเ่ธอ

อยู่แค่เอื้อมมือ แต่เข�ก็ยังคว้�เธอไม่ทัน และไม่ใช่ว่�แค่เธออยู่คนละฝั่ง

ที่ห่�งจ�กตัวเข� แต่มันยังรวมถึงเวล�นี้เธออยู่กับเจ้�สิ่งท่ีไม่อ�จระบุได้

ว่�เป็นอะไร จะเป็นมิตรหรือศัตรูก็ยังไม่แน่อย่�งโมโมฮ�ระ เร็นจิอีก

“กไ็หนยยันัน่บอกว่�อ�ค�รนี้ไม่มปีีศ�จแล้ว ม�กรุะ ง�เอชกิจ็ดัก�ร

เรยีบร้อย!” ซ�น�ดะมองผนงัหน�ตรงหน้�อย่�งสบัสนไม่เข้�ใจ และเกอืบ

จะเป็นก�รค�ดโทษหมอผีส�ว 

“แต่โรงเรียนย�มคำ่�คืนยังอยู่ทุกที่ขอรับ นี่ก็คงเป็นฝีมือพวกมัน” 

คร�วนี้เป็นเสียงของโยชิฮ�ระที่แก้ตัวให้เด็กส�วของตน

ซึ่งซ�น�ดะชะงักไปครู่เมื่อได้ยินเสียงของวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม 

ก่อนหนัไปสำ�รวจรอบตวัตนเองอย่�งรวดเร็ว แล้วพบว่�มนัเป็นอย่�งทีเ่ข�

ค�ดไว้ไม่มีผิด 

เพร�ะฝ่ังนีม้วีญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ของเลนยะอยูก่จ็รงิ ทว่�วญิญ�ณ

แม่ทัพหญิงที่อยู่ข้�งก�ยเข�เสมอกลับห�ยตัวไป

เมื่อเป็นแบบนี้ก็หม�ยคว�มว่� ตอนนี้เธออยู่กับเลนยะ ท�โร่ และ
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โมโมฮ�ระ ขณะที่ฝั่งเข�มีกินเท็นชิกับโยชิฮ�ระแทน

ไอ้สถ�นก�รณ์แบบนี้มันคืออะไร...

ทัวร์สยองขวัญสั่นประส�ทแบบสลับคู่รึไง!



41
คกคุริซัง

“ตกลงนี่มันเป็นทัวร์สยองขวัญสั่นประสาทรึไง ไม่คิดว่าคนอย่าง

เธอจะเล่นอะไรเป็นเด็กๆ ได้ขน�ดนี้นะเนี่ย!”  

โมโมฮ�ระโวยขึ้นทันทีหลังช็อกไปกับผนังที่หล่นลงม�จ�กเพด�น

อย่�งปรศิน�และปิดท�งเดนิเบือ้งหน้�จนสนทิ ซึง่ไม่น�นเข�กเ็รยีกสตมิ�

เรียบเรียงเรื่องร�ว ก่อนสรุปว่�สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจ�ก 

กลเก๊ๆ ของเลนยะ ที่จัดฉ�กขึ้นเพื่อแกล้งเข� กดดันเรื่องก�รแข่งโกะที่

เข�ไปคะยั้นคะยอเธอวันนี้ 

“นี่มันพลังวิญญ�ณ”  

วิญญ�ณแม่ทัพหญิงเอ่ยเสียงเรียบเมื่อใช้มือสัมผัสผนังและยังคง

ดูใจเย็นนิ่งสงบต่อเหตุก�รณ์ที่เกิด

ผิดกับหมอผีส�วที่เวล�นี้ไม่สนว่�ผนังปริศน�ตรงหน้�จะถูกสร้�ง

จ�กอะไร เมือ่สิง่ทีส่ำ�คญัทีส่ดุของเธอคอืกลุม่คนทีเ่ธอต้องอยูด้่วย ซึง่เหน็

แล้วมีแต่ทำ�ให้ห�งต�กระตุกยิกๆ 

ไล่ไปตั้งแต่ท�โร่ซึ่งไม่เห็นถึงคว�มมีประโยชน์ใดๆ ในก�รเอ�ตัว

รอด ต�มด้วยวิญญ�ณท่�นหญิงอ�เคเดะที่ไม่ถูกชะต�กันตั้งแต่แรกเห็น 
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และไม่รู้ว่�เมื่อไรระหว่�งพวกเธอจะเริ่มทำ�สงคร�มกันอีก 

และสุดท้�ย เจ้�โมโมฮ�ระ เร็นจิ ที่เธอยังสรุปไม่ได้ว่�เข�เป็นตัว

อะไร และมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องบ้�ๆ ที่เกิดขึ้นรึเปล่� ไหนจะต้อง

ม�ทนก�รโวยว�ยของเข� ซึ่งยังไม่ทันจบสิ่งที่คิด เสียงของเด็กหนุ่มก ็

ดังม�อีก

“ฉันไม่เล่นแล้วนะแบบนี้ และเธอก็ได้ต�มข้อตกลง ฉันไม่เอ�เธอ

แข่งแน่นอน ดังนั้นจบเรื่องแล้วใช่ไหม” 

“มันไม่จบหรอกน่�” เลนยะว่�ห้วนขณะปัดฝุ่นต�มเสื้อผ้�ท่ีลงไป

คลุกกับพื้นของอ�ค�รเรียนเก่� และนั่นทำ�ให้เธอสังเกตเห็นบ�งอย่�ง 

บนพื้น

ขณะโมโมฮ�ระถอนใจแรงแล้วส่�ยหวัอย่�งนกึรำ�ค�ญ ไม่รูว่้�เธอ

คดิจะต้อนเข�ให้จนมมุไปถงึขน�ดไหน และสดุท้�ยจงึตดัสนิใจยตุทิกุอย่�ง

ด้วยตัวเองว่�   

“ฉันจะกลับแล้ว”  

เลนยะตวัดหน้�ขึ้นมองเด็กหนุ่ม ซึ่งเข�ก็สำ�ทับคำ�ของตนใส่หน้�

เธอให้ชัดเจนอีกครั้ง

“ฉนัจะไม่เล่นต�มเกมบ้�บออะไรของเธออกีแล้ว นีม่นัม�กเกนิไป

และฉนัไม่สนว่�เธอจะสนกุกบัมนัไหม แต่ฉนัจะกลบั เพร�ะพีฉ่นัต้องกำ�ลงั

รออยู่แน่ๆ”

“แกไม่มีพี่หรอกน่�”

คนฟังกลอกต�ขึ้นข้�งบนอย่�งเอือมระอ�ถึงที่สุดกับก�รโต้แย้ง

ของเลนยะ ไม่รู้แล้วว่�ตนควรอธิบ�ยอะไรเกี่ยวกับเรื่องพี่หรือครอบครัว

ของเข� ถึงจะทำ�ให้เธอยอมรับว่�ทั้งหมดมีตัวตนอยู่จริงๆ 

รูส้กึว่�เหมอืนกำ�ลงัคยุกบัคนบ้�ที่ไม่ฟังอะไรเลยยกเว้นคำ�พดูของ

ตัวเอง

และโมโมฮ�ระไม่คดิอธบิ�ยอะไรเพิม่อกี แต่เลอืกจะหมนุตวัออกไป

“ถ้�แกก้�วออกไปสักก้�วเดียว พนันได้ว่�ไอ้ที่ห�ยไปจะไม่ใช่แค่
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ชมรมโกะอย่�งเดียวแน่” 

คำ�เตือนเฉยีบเยน็ของเลนยะหยดุร่�งเดก็หนุม่ให้แขง็ทือ่ไปชัว่ขณะ 

ก่อนเข�จะค่อยๆ หันหน้�ที่เริ่มมีคว�มขุ่นเคืองไปมองเธอบ้�งเช่นกัน 

เพร�ะบอกได้เลยว่�ตอนนี้เธอกำ�ลังข้�มเส้นที่ไม่ควรข้�มของเข�แล้ว

“เธอจะฆ่�ฉันรึไง” โมโมฮ�ระประชดนำ้�คำ�แข็งกระด้�ง

ทว่�เลนยะกลบัจ้องเขมง็ไม่เปลีย่น ก่อนตอบนำ�้เสยีงเหีย้มเดด็ข�ด 

“ใช่”  

คนฟังนิ่งอึ้งไปกับสิ่งที่ได้ยิน แทบไม่เช่ือว่�จะได้คำ�ตอบเช่นนั้น 

ก่อนจะพึมพำ�เสียงเครียด

“บ้�ไปแล้วรึไง” เข�กำ�มอืสองข้�งแน่น พย�ย�มสะกดกลัน้อ�รมณ์

โกรธแล้วกล่�วอย่�งเด็ดข�ด “ยังไงฉันก็จะกลับอยู่ดี”

“ก็บอกแล้วไงว่�กลับไม่ได้” เลนยะเค้นเขี้ยวกดดันไล่หลัง แต ่

โมโมฮ�ระก็ยังเดินต่อไป

ตึง!

“โอ๊ย! อ๊อก!”

โมโมฮ�ระรูส้กึเหมอืนถกูกระช�กจนตวัลอยจ�กด้�นหลงั ก่อนร่�ง

ทั้งร่�งจะถูกผลักอย่�งรุนแรงไปกระแทกกับผนังอ�ค�ร และยังไม่ทันได้

ตั้งสติหรือแม้แต่ร้องประท้วงคว�มรุนแรงนั่น เข�ก็ถูกแขนกดลงบน

คอหอยเต็มแรงจนสำ�ลักลมห�ยใจออกม� 

โมโมฮ�ระลมืต�ขึน้ใหม่เมือ่ทกุอย่�งหยดุนิง่ ก่อนพบว่�ผูท้ีท่ัง้ผลกั

และกดตวัเข�ตดิผนงัอย่�งแน่นหน�คอืเดก็ส�วเรอืนผมสนีำ�้ต�ลคนเดมิ 

ซึง่มนัน่�กลวัเมือ่เข�ลองดิน้แล้ว แต่กลบัสูแ้รงเดก็ผูห้ญงิอย่�งเธอ

ไม่ได้ ซำ้�ยังโดนแขนนั่นกดหลอดลมหนักขึ้นอีก

เมื่อใช้แรงไม่ได้ผล เข�ก็ต่อต้�นด้วยป�กแทน

“เลิกบ้�แล้วปล่อยฉันซะที ฉันก็หมดคว�มอดทนเป็นนะเว้ย!”

“ฉันสิที่ควรหมดคว�มอดทนกับแก” เลนยะคำ�ร�มโต้ลอดไรฟัน

พร้อมจ้องเขม็งด้วยนัยน์ต�สีนำ�้เงินว�วโรจน์ร�วกับมีเพลิงร้อนเต้นระริก
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อยู่ในนั้น แล้วคำ�ร�มกร้�วต่อ “รีบๆ ค�ยออกม�สักทีว่�แกเป็นตัวอะไร 

มีจุดประสงค์อะไร ใครส่งม� ฉันเบื่อจะต้องติดแหง็กกับตัวอะไรก็ไม่รู้

อย่�งแกแล้ว!” 

“ฉันก็ไม่รู้ว่�เธอพูดเร่ืองเฮงซวยอะไรเหมือนกัน...อึก!” เด็กหนุ่ม

ร้องอู้อี้ในลำ�คอเมื่อเลนยะส่งแรงที่แขนกดคอของเข�อีก และถึงแม้จะ

พย�ย�มงัดมือของเธอที่เล็กกว่� แต่มันก็ไม่ช่วยอะไรเลย นอกจ�กทำ�ให้

เธอตรึงเข�แน่นกว่�เดิม 

“บอกม�ว่�แกเกี่ยวอะไรกับไอ้ผนังบ้�นั่น หรือพวกโรงเรียนย�ม

คำ่�คืน!” เลนยะตะคอกหนักขึ้น 

“ฉันไม่รู้!”

“เลนยะ เดี๋ยวก็ต�ยจริงๆ หรอก ปล่อยเข�ไปเถอะ เข�ไม่น่�จะรู้

อะไรหรอกน่� ดกูรู้็แล้ว” ท�โร่เข้�ม�ห้�มด้วยนำ�้เสยีงทีเ่ริม่สัน่คลอนเมือ่

เห็นว่�เลนยะดูดุดันกับโมโมฮ�ระม�กเกินไป 

ทว่�หมอผสี�วกลบักระซบิเหีย้มตอบว่� “งัน้กถ็อืเป็นเรือ่งดทีีเ่อ�ไว้

พิสูจน์ว่�มันเป็นมนุษย์จริงรึเปล่�”

“เลนยะ!” ผีน้อยประท้วงอย่�งจนปัญญ� พร้อมๆ กับที่เห็นภ�พ

ทับซ้อนของเธอที่เคยสติแตกจนเกือบฆ่�ซ�น�ดะครั้งนั้นขึ้นม� เมื่อดู

สถ�นก�รณ์แล้ว มันชักเลยเถิดไปกันใหญ่ ซำ้�เลนยะยังกร�ดเกรี้ยวจน 

น่�ขนลุกเกินปกติ

และท�โร่แทบเต้นเมื่อเห็นว่�โมโมฮ�ระเริ่มดิ้นขลุกขลัก ใบหน้�

แดงกำ่� ดวงต�เหลือกข�ว ขณะป�กอ้�กว้�งเพื่อฮุบอ�ก�ศเท่�ที่ทำ�ได้... 

นี่เลนยะกะจะฆ่�เด็กหนุ่มตรงหน้�จริงๆ งั้นเหรอ!

โอ๊ย! โยชิฮาระอยู่ไหนเนี่ย ช่วยมาหยุดเรื่องนี้ที!

“ปล่อยมือของเจ้�ออกจ�กเด็กนั่นเดี๋ยวนี้!” เสียงเฉียบจ�ก

วญิญ�ณท่�นหญงิสัง่แทรกก�รกระทำ�ทีน่่�กลวัของหมอผสี�ว และสำ�ทบั

หนักหน่วงอีกครั้ง “อย่�ให้ข้�ต้องยำ้�”

เลนยะหยุดแรงที่ส่งไปบนคอของโมโมฮ�ระหลังก�รปร�มดุดัน 
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ของอ�เคเดะ แต่ก็ยังคงค้�งนำ้�หนักไว้ไม่คล�ย พร้อมจ้องเขม็งที่ใบหน้�

เหลือกล�นเช่นเดิม จนวิญญ�ณหญิงส�วต้องลอยม�เอ่ยข้�งตัวเธอ

“เด็กหนุ่มคนนี้ไม่รู้อะไรที่เจ้�กล่�วห� และเจ้�ก็รู้แก่ใจว่�เข�ไม่รู้ 

ดังนั้นปล่อยมือซะก่อนจะมีคนเจ็บตัวม�กกว่�หนึ่ง...ห�กเจ้�รู้ตัวว่�กำ�ลัง

ปล่อยให้อะไรหลุดออกม�อยู่ละก็นะ”

ประโยคเตอืนท่อนท้�ยทำ�ให้มอืทีก่ำ�แน่นของหมอผสี�วคล�ยออก

เกือบจะทันใด ก่อนเธอจะตวัดดวงต�ลงมองมือขว�ของตนที่พันผ้�พัน

แผลไว้ชัว่อดึใจหนึง่ ทว่�กใ็ช้หล�ยวนิ�ทกีว่�เธอจะค่อยๆ ดงึแขนออกจ�ก

รอบคอของโมโมฮ�ระ ปล่อยให้ร่�งของเข�ทรุดลงม�กองกับพื้นอ�ค�ร

เย็นๆ 

แต่ตอนนั้นเด็กหนุ่มเคร�ะห์ร้�ยก็แน่นิ่งไปแล้ว

“บ้�แล้วเลนยะ เข�ไม่ขยับเลยนะ!” ท�โร่รีบลงม�ดูอ�ก�รของ 

โมโมฮ�ระอย่�งตื่นตระหนก สลับกับมองหน้�เด็กส�ว เพร�ะเด็กหนุ่ม 

ปิดเปลอืกต�นิง่ แม้แต่หน้�อกทีห่ยดุก�รกระเพือ่มขึน้ลงจนน่�กลวัว่�เข�

อ�จไม่รอดแล้ว...

เฮือก!

ผีน้อยหันหน้�ไปมองยังโมโมฮ�ระอีกครั้งทันใด ก่อนพบว่�คนที่

ปิดเปลอืกต�สนทิไม่ไหวตงิสะดุง้เฮอืกขึน้ม�พร้อมสดูห�ยใจเข้�เตม็ปอด 

จ�กนัน้เข�กก็ระเด้งขึน้นัง่เหมอืนคนทีผ่ว�จ�กฝันร้�ยพร้อมไออย่�งหนกั 

ขณะจับรอบคอของตัวเองด้วยสีหน้�ซีดเผือดคล้�ยไม่เชื่อว่�ตนยังมีชีวิต

อยู่

วิญญ�ณเด็กช�ยเบิกต�กว้�งหันไปมองหน้�เลนยะ 

“มองอะไร คิดว่�ฉันจะฆ่�มันจริงๆ รึไง”

“ก็ใช่น่ะสิ” ท�โร่ค�ดโทษและต้องย่นหัวคิ้วชนกันเมื่อเลนยะ 

นิ่งเงียบไป ไม่ปฏิเสธอย่�งที่ค�ด ซำ้�นัยน์ต�สีนำ้�เงินที่มองตำ่�ยังนิ่งจนดู

เย็นช�ร�วกับว่�เธอจะยอมรับข้อห�ของเข�...

“ไร้ส�ระ ไม่มีใครต�ยง่�ยๆ เพร�ะถูกบีบคอหรอกน่�” เลนยะว่�
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เรียบเฉยออกม�ในที่สุด ทว่�ก็เหมือนแค่ก�รปฏิเสธอย่�งขอไปทีที่ท�โร่

ตดิใจ แต่เลนยะไม่สนส�ยต�ทีย่งัเคลอืบแคลงในตวัเธอของท�โร่ และลง

ไปนั่งยองๆ เบื้องหน้�โมโมฮ�ระแทนพล�งว่�ขึ้นใหม่ 

“ทน้ีีหวงัว่�แกคงไม่คดิหอืกบัฉนัอกี เพร�ะน่�จะรูแ้ล้วว่�ฉนัทำ�อะไร

ได้บ้�งถ้�แกยังคิดต่อต้�นแบบเมื่อกี้อยู่” 

คนที่กำ�ลังหอบรัวเร็วตวัดนัยน์ต�ขึ้นมองเด็กส�วตรงหน้�ทันใด 

คว�มโกรธพุ่งขึ้นแทบทะลุเพด�นอ�รมณ์ แต่คว�มกลัวและเหตุก�รณ์

เฉียดต�ยที่เพิ่งเกิดขึ้นก็ยับยั้งให้เข�เพียงนั่งนิ่งและแค่นเสียงถ�มเธอ 

ออกม�แทน

“เธอ...นี่ไม่ใช่แค่เรื่องแข่งโกะใช่ไหม...เธอต้องก�รอะไรจ�กฉัน 

กันแน่” 

“...แกซ่อนอยู่ในร่�งนี้ได้ไม่น�นหรอก” 

ซ่อนบ้าอะไร และเมื่อไรจะเลิกพูดคนละเรื่องซะที!...เด็กหนุ่ม 

ยิ่งชักหัวคิ้วชนกันแน่นกว่�เดิมกับถ้อยคำ�ของเลนยะ และอดตั้งข้อสงสัย

ไม่ได้ว่�

“ถ�มจริง เธอเป็นโรคประส�ทรึเปล่�เนี่ย แบบว่�ต้องกินย� แล้ว

เธอลืมกิน หรือย�อยู่กับพี่ช�ยเธอ แล้วนี่มันเลยเวล�ที่ต้องกินแล้ว” 

เลนยะไม่ตอบ ซำ้�ยังลุกขึ้นยืนพร้อมออกคำ�สั่งเสียงเข้มใหม่ 

“รบีลกุๆ ขึน้ม� จะได้ไปห�พวกทีเ่หลอืต่อ แล้วเร�จะได้จบเรือ่งแก 

ซะที” 

คำ�สั่งนั้นทำ�ให้เด็กหนุ่มอย�กต่อต้�น แต่ปัญห�สำ�คัญท่ีได้ฟังก็

ทำ�ให้เข�จำ�เป็นต้องสลดัคว�มขุน่เคอืงในตวัเลนยะออกไปก่อน พย�ย�ม

คิดเสียว่�เลนยะอ�จเป็นโรคประส�ทอะไรสักอย่�งจริงๆ และควรได้ย�

จ�กใครสักคนที่อยู่อีกฝั่งของผนังนั่นอย่�งด่วนที่สุด 

และที่เธอมีแรงเยอะขน�ดนั้นก็เพร�ะโรคประส�ทท่ีสั่งสมองให้

หลัง่อะดรนี�ลนิจนทำ�ให้แรงเยอะขึน้ปบุปับ อ�ก�รเดยีวกบัคนบ้�นไฟไหม้

อะไรประม�ณนั้น
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โมโมฮ�ระสดูห�ยใจลกึเพือ่ควบคมุก�รเต้นของหวัใจ และกดคว�ม

รู้สึกเดือดด�ลลงไป ก่อนเอ่ยขึ้นใหม่

“ก็ถ้�พวกนั้น...” เข�หยุดกลืนนำ้�ล�ยเพื่อให้มันไปหล่อเลี้ยงลำ�คอ

ที่ยังคงเจ็บจ�กก�รถูกกดทับ แล้วเสนอขึ้นต่อ “ก็ถ้�พวกนั้นอยู่ท่ีอีกฝั่ง

ผนัง เร�ก็แค่เดินไปเข้�ประตูตึกอีกด้�น นี่แค่ชั้นหนึ่ง มันมีประตูตึก 

เข้�ออกสองท�งอยู่แล้ว”

“เร�อยู่ตึกของพวกปีส�ม และนี่ก็ไม่ใช่ชั้นหนึ่ง” หมอผีส�วพูด

โมโมฮ�ระขมวดคิ้วอย่�งไม่เข้�ใจทันใด “ตึกปีส�มไหน”

จำ�ได้ว่�ล่�สุดพวกเข�เพิ่งเดินเข้�ไปในตึกเรียนร้�งท่ีอยู่หลัง

โรงเรียนไม่ใช่รึไง

เลนยะไม่ตอบคำ�ถ�ม แต่พยักพเยิดหน้�ให้อีกฝ่�ยมองไปยัง 

ด้�นหลัง ซึ่งเข�ก็ค่อยๆ หันไปต�มก�รชี้นำ�และพบว่�ท�งเดินที่เคยมีฝุ่น

เก�ะหน�เปลีย่นเป็นพืน้สะอ�ดสะอ้�นโล่งโปร่ง และทกุอย่�งยงัใหม่เอีย่ม

ร�วกบัเป็นคนละทีก่บัทีเ่ข�เข้�ม�ตอนแรก...หรอืมนัอ�จเป็นคนละทีจ่รงิๆ 

“พวกมันย้�ยที่เร�อีกแล้ว” ท�โร่พึมพำ�อย่�งหวั่นใจอยู่ข้�งตัว

หมอผีส�ว

ขณะวญิญ�ณแม่ทพัหญงินิง่งนัไปครูเ่มือ่เหน็ฤทธิเ์ดชของสถ�นที่

แห่งนี้เป็นครั้งแรก และอดถ�มขึ้นไม่ได้ว่� “โรงเรียนย�มคำ่�คืนของเจ้�นี่

จะไม่ร้�ยก�จไปกว่�นี้แล้วใช่ไหม”

โมโมฮ�ระหันหน้�ม�มองเลนยะด้วยคว�มประหล�ดใจ ซึ่งดูจะ 

ตื่นเต้นม�กกว่�ตื่นตกใจพร้อมร้องถ�ม

“นี่มันอะไรเนี่ย เธอทำ�ได้ยังไง”

“ฉันไม่ได้ทำ� แกสิน่�สงสัยกว่�ฉันอีก”

“อะไรนะ!”

โมโมฮาระ...เร็นจิ...

เด็กหนุ่มที่กำ�ลังตื่นต�ตื่นใจกับกลแปลกๆ ท่ีคิดว่�เลนยะเป็น 

คนทำ�ขึ้นชะงักไปทันใด เมื่อรู้สึกว่�มีเสียงบ�งอย่�งลอยเข้�ม�กระทบ 
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โสตประส�ท และทำ�ให้เข�ต้องหันไปต�มที่ม�ของมันร�วกับถูกสะกด...

โมโมฮาระ...เร็นจิ... 

ไม่ทันได้เงี่ยหูฟัง เสียงปริศน�ก็แว่วผ่�นม�อีกครั้ง และวิน�ทีนั้น

รอบข้�งก็เหมือนดับห�ยไป เหลือเพียงตัวเข�และบ�งอย่�งท่ีคืบคล�น

ใกล้เข้�ม�...บ�งอย่�งที่น่�ขนลุกและแสนคุ้นเคย...

“เฮ้ย! เป็นอะไร” เลนยะทีห่นัม�เจอว่�โมโมฮ�ระไม่ลกุต�มเธอม� 

ซำ้�ยังนั่งนิ่งทอดส�ยต�มองไปยังซ้�ยมือต้องโบกมือใส่หน้�เข�

แต่โมโมฮ�ระยังอยู่ในท่�เดิม มองผ่�นคว�มมืดมิดของท�งเดิน

ย�วๆ เหม่อลอยไปไกลโดยไม่แม้แต่กะพริบต� ซึ่งเป็นอ�ก�รเดียวกันกับ

ตอนที่อยู่ในห้องเรียนย�มพูดถึงเรื่องเครื่องร�งกับเธอ

หมอผีส�วดีดนิ้วใส่หน้�เข�อีกครั้งเพื่อเรียกสติ ทว่�เด็กหนุ่มกลับ

เพียงพึมพำ�เสียงแผ่วขึ้นว่�

“คก...คุริซัง...” 

ท่�นหญงิอ�เคเดะขมวดคิว้เรียวพลนั ส่วนท�โร่รบีขยบัตวัเข้�ใกล้

ตัวหมอผีส�ว ห�ที่หลบภัยอย่�งเคยนิสัย ส่วนเลนยะถ�มขึ้นรวดเร็ว 

“คกคุริซัง? คกคุริซังแบบผีเหรียญน่ะนะ”

ไม่มีคำ�ตอบจ�กโมโมฮ�ระ จนหมอผีส�วต้องกระช�กคอเสื้อคน

ข้�งก�ยทีก่ำ�ลงัสตหิลดุลอยไป และโพล่งใส่ใบหน้�เหมอืนคนละเมอนัน่ 

“โอเคลุก ฉันไม่ให้แกม�สติหลุดตอนนี้หรอกนะ!” 

“ห�! เธอว่�ไงนะ”

ได้ผลฉับพลัน เด็กหนุ่มที่กำ�ลังใจลอยไปกับบ�งสิ่งในคว�มมืดหัน

กลับม�กะพริบต�ถี่ๆ มองเลนยะเช่นเดิม ซำ้�ยังรีบถ�มคนที่เหมือนจะ

ประทุษร้�ยเข�อีกรอบด้วยเสียงตะกุกตะกัก

“มะ...มีอะไร” 

“คกคุริซังที่ว่�หม�ยถึงอะไร” หมอผีส�วถ�มกลับทันที

โมโมฮ�ระเลกิคิว้ขึน้สงูและนิง่งนัไปครู ่ก่อนจะหรีต่�มองเธอและ

ค่อยๆ ถ�มกลับม�ว่� 
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“เธอ...อย�กเล่นผีเหรียญเหรอ” 

เลนยะกลอกต�ขึน้อย่�งเบือ่หน่�ย เมือ่ไรเธอจะได้ข้อมลูทีเ่ป็นชิน้

เป็นอันบ้�งเสียที 

“แกได้ยินอะไรเมื่อกี้” เธอเลือกเปลี่ยนคำ�ถ�มใหม่แทน 

และครั้งนี้เธอเห็นโมโมฮ�ระมีปฏิกิริย�เปลี่ยนไปทันที เข�ดู 

ครุ่นคิดพร้อมๆ กับแสดงคว�มไม่แน่ใจออกม�ก่อนตอบ “เสียงเรียกชื่อ

ฉัน...คิดว่�นะ”  

เลนยะค่อยๆ คล�ยมือออกจ�กคอเสื้อคนตรงหน้�พล�งสำ�ทับ  

“เสียง?” เธอไม่เห็นจับสัมผัสอะไรแบบนั้นได้เลย  

“เอ่อ...อะไรติดบนไหล่ซ้�ยเธอน่ะ” 

เลนยะเลกิคิว้หนึง่ข้�งกบัคำ�ทกัจ�กโมโมฮ�ระ ก่อนปร�ยต�ไปมอง

ไหล่ซ้�ยของตน และพบเส้นด้�ยสีดำ�เส้นย�วพ�ดอยู่บนนั้น

หมอผีส�วเอื้อมมือไปหยิบเส้นด้�ยสีดำ�และคีบมันขึ้นดูให้แน่ชัด 

ทว่�จ�กสัมผัสบนปล�ยนิ้วย�มลูบผ่�น บอกชัดว่�มันไม่ใช่ด้�ย แต่เป็น...

“ผม?”  

ทนัททีีส่ิน้คำ� เลนยะกส็ะดุง้เฮอืก เมือ่อยู่ๆ  เส้นผมสดีำ�ทีค่บีไว้ตวดั

รัดรอบมือเธอร�วกับเป็นสิ่งมีชีวิต พร้อมกับรัดมือทั้งมืออย่�งแน่นหน�

และยังไม่ได้แม้แต่คิดวิธีกระช�กมันออกไป กลุ่มเส้นผมสีดำ�นับ

ไม่ถ้วนจ�กคว�มมืดบนระเบียงท�งเดินก็พุ่งเป็นส�ยเข้�ม� ค่อยๆ รัดพัน

กันเป็นก้อน สร้�งรูปร่�งบ�งอย่�งคล้�ยร่�งก�ยของมนุษย์ ทว่�ไม่เป็น

ทรงแน่ชัดและบูดเบี้ยวไปม�ต�มระลอกเส้นผมที่พลิ้วไหวอยู่ตลอดเวล�

อย่�บอกว่�นั่นคือ ‘คกคุริซัง’ ที่พูดถึง!

“ตัวอะไรน่ะ!” โมโมฮ�ระถึงกับลุกพรวดและร้องขึ้นพร้อมกันกับ

ท�โร่ที่อ้�ป�กค้�งเมื่อเห็นภ�พเบื้องหน้� 

ทว่�เลนยะไม่มีเวล�ตกใจอย่�งทั้งสองคน แม้ไม่รู้จุดประสงค์ของ

กลุ่มเส้นผมน่�ขยะแขยงนั่น แต่เธอก็หันกลับไปด้วยคว�มรวดเร็ว ยื่นมือ

เตรียมคว้�ตัวโมโมฮ�ระที่ยืนช็อกอยู่กับที่ ขณะตะโกนสั่ง
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“จะยืนเซ่อรอ...!”   

ไม่ทันได้เอ่ยจบคำ� มือที่เอื้อมจะไปคว้�ตัวเด็กหนุ่มกลับถูกปะทะ

ให้ห่�งออกไปอย่�งรวดเรว็ เมือ่กลุม่เส้นผมปริศน�ยดืพรวดม�ชนร่�งของ

เธอ ดีดกระแทกให้ล้มกลิ้งโค่โร่จนทิ้งระยะจ�กโมโมฮ�ระไปไกล 

“อย่าลองดี เจ้าหมอผี!” เสียงตำ่�ที่เหมือนสะท้อนออกม�จ�กใน 

ลำ�โพงแตกๆ ตว�ดกร้�วม�จ�กกลุ่มเส้นผมยักษ์ ก่อนมันจะตวัดรวบตัว

เลนยะต่อ มือของเธอไม่ส�ม�รถทำ�อะไรได้ม�กกว่�นี้เมื่อถูกผมปีศ�จ 

รัดตรึงจนไม่อ�จเอื้อมมือไปหยิบอุปกรณ์ปร�บผีในกระเป๋�เป้ที่สะพ�ย 

อยู่ด้�นหลัง และทำ�ได้เพียงเกร็งกล้�มเนื้อตรงส่วนแขนเพื่อเตรียมรับ 

แรงอัดย�มที่ร่�งของเธอถูกเหวี่ยงเข้�ห�ฝ�ผนังเต็มเหนี่ยว 

กร๊อบบบ!

เสียงบ�งอย่�งในร่�งของคนที่ถูกจับอัดข้�งฝ�หักดังลอดออกม� 

พร้อมกบัทีส่องผสีะดุง้เฮอืกต�ม โดยเฉพ�ะท�โร่ทีช่อ็กค้�งจนตวัเกรง็ไป

ทั้งร่�ง 

“มัวทำาบ้าอะไรอยูเ่จ้าเดก็นัน่!” วญิญาณท่านหญงิอาเคเดะตวาด

กร้�วไปยังโมโมฮ�ระ ถึงแม้จะรู้อยู่เต็มอกว่�เด็กหนุ่มไม่ส�ม�รถได้ยิน

เสียง หรือมองเห็นเธอได้ แต่อย่�งน้อยก็อย�กให้เข�ขยับตัวจ�กตรงนั้น

เสียที

คว�มโชคดเีหมอืนยงัมอียู ่ เมือ่เสยีงแตกหกัจ�กเลนยะช่วยปลกุสติ

ของโมโมฮ�ระให้กลบัม�ได้ และเข�รีบหนัหน้�ตืน่ตระหนกไปมองต�มร่�ง 

เด็กส�วเคร�ะห์ร้�ย ร่�งก�ยที่เคยแข็งทื่อต่อเหตุก�รณ์เกินจินตน�ก�ร

ตรงหน้�ขยับได้อีกครั้ง 

แต่เข�ก็ต้องชะงักไปเมื่อไม่อ�จรู้ว่�ตนจะถูกโจมตีเช่นเดียวกับ 

เลนยะรึเปล่� ถ้�เป็นแบบนั้นจริงคงยิ่งสร้�งคนเจ็บม�กขึ้น กล�ยเป็น 

กอดคอกันต�ยทั้งคู่ และไม่เหลือสักคนเพื่อช่วยคนเจ็บได้

“เลนยะ ตรงไหนหัก ตรงไหน กระดูกหักตรงไหน พูดสิ!” ผีน้อย
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รีบลอยม�โวยว�ยรอบตัวหมอผีส�วที่ยังมีเส้นผมสีดำ�พันเต็มร่�งและ 

ยังค้�งอยู่กับผนัง ทว่�กลับนิ่งเงียบไปจนน่�ใจห�ย แต่ก่อนท่ีผีขี้กลัวจะ

ปล่อยโฮ เสียงคร�งจ�กเธอก็ลอยม�ให้ใจชื้นขึ้น

“อะ...โอ๊ย! ข้อมือ...ฉัน...” ร่�งที่ทุกคนคิดว่�ต้องบ�ดเจ็บส�หัส

ค่อยๆ ยกแขนซ้�ยที่เอ�ไปกันร่�งของตนขึ้นม�ช้�ๆ อ�จเป็นโชคดี หรือ

เพร�ะเลนยะตั้งท่�ป้องกันได้ทัน ส่วนที่หักจึงมีแต่ข้อมือซ้�ยอย่�งเดียว 

แต่ถึงกระนั้นรอยแดงบนโหนกแก้มและคว�มปวดระบมของ 

หัวไหล่ก็ฟ้องได้ดีว่�เธอโดนเข้�ไปไม่น้อยเลย

“เธอเป็นยังไงบ้�ง!” โมโมฮ�ระตะโกนถ�ม 

“ช่�งมันเถอะน่� แกน่ะย้�ยก้นม�ที่นี่เลย โอ๊ย!” เลนยะสั่งก่อน

กดัฟันกรอดเมือ่ก�รตะโกนยิง่ทำ�ให้คว�มเจ็บทวขีึน้อกี ทัง้มอืซ้�ยทีก่ระดกู

หักก็ยังโดนผมสีดำ�เส้นเดิมรัดจนเลือดไม่เดิน ทำ�ให้ช�ดิกและขึ้นสีคลำ้�

ม�กขึ้นเรื่อยๆ

โมโมฮ�ระลงัเลอยูค่รู่หนึง่ ก่อนหนัไปมองกลุม่ผมสดีำ�ทีห่ยดุนิง่ไป 

เหมือนมันจะไม่มีทีท่�เปลี่ยนม�เล่นง�นเข�แทน จึงเริ่มวิ่งไปห�คนที่สั่ง 

และปร�กฏว่�เข�ไม่โดนโจมตีจริงๆ เสียด้วย

“ให้ทำ�ไงต่อ” ทันทีที่ถึงตัวคนเจ็บ เข�ก็รีบห�ท�งช่วย ซึ่งคงไม่ใช่

เรื่องง่�ยๆ อย่�งที่ป�กพูด

“เป้ข้�งหลังฉัน ในนั้นมีขวดใสๆ ขน�ดกำ�มือ ใส่นำ้�มนต์ แกหยิบ

ออกม�” สั่งเสียงแผ่วและพยักพเยิดไปด้�นหลัง

โมโมฮ�ระดูเหมือนจะรับคำ�อย่�งไม่มีป�กเสียง แต่สุดท้�ยก็ยัง 

ไม่ว�ยหันม�ถ�มด้วยสีหน้�ฉงนอย่�งจริงใจ  

“เธอเป็น...ไอ้ที่แบบว่�หมอผีน่ะเหรอ” 

“นี่ใช่เวล�ที่แกควรถ�มฉันรึไง” คนเป็นหมอผีคำ�ร�มขู่ทันใด จน

อีกฝ่�ยต้องรีบลงมือปฏิบัติต�ม

“โทษๆ นำ้�มนต์ใช่ไหม” เด็กหนุ่มค่อยๆ เอื้อมมือไปเปิดกระเป๋� 

และวิน�ทีแรกที่ได้เห็นของในกระเป๋�เป้ เข�ก็ต้องอุท�นในใจ
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นี่มันของบ้าบออะไรเนี่ย...

เด็กหนุ่มถึงกับตีสีหน้�ยุ่งเพร�ะมีอะไรก็ไม่รู้ที่เข�ไม่รู้จักสักอย่�ง 

จะเคยเห็นบ้�งก็พวกแผ่นยันต์กับสร้อยประคำ� นอกนั้นอะไรก็ไม่รู้ แต่ถึง

อย่�งงั้นยังพย�ย�มคว�นห�สิ่งที่เจ้�ของกระเป๋�ต้องก�ร ก่อนคว้�ขวด

อะไรขน�ดเท่�กำ�มืออย่�งที่หมอผีส�วบอกได้ 

“ฉันเจอละ...!?”  

ยังไม่ทันเอ�มันให้เจ้�ของ ร่�งของเลนยะก็โดนดึงออกม�จ�ก

กำ�แพงและตัวเด็กหนุ่มอีกครั้ง  

เหล่�กลุ่มผมน่�แขยงนั่นเหมือนยอมแค่ให้โมโมฮ�ระเข้�ไปห�

หมอผีส�วได้ แต่ไม่ยอมให้เข�ช่วยเธอออกม� 

“เจ้าขี้ขโมย...แกขโมยไป...ขโมยของเราไป” เสียงเหมือนลำ�โพง

แตกๆ เอ่ยผ่�นกลุ่มผมสีดำ�ในรูปร่�งมนุษย์อีกครั้ง “เจ้าคนที่มีผ้าพันที่

แขนขวาขโมยไป...แกก็มีผ้าพันที่แขนขวา...พวกเดียวกัน...พวกเดียวกัน” 

“พรำ�่บ้�อะไร ฉนัไม่เคยขโมยของอะไรจ�กพวกโรงเรยีนย�มคำ�่คนื

อย่�งแกทั้งนั้นนั่นแหละ ขน�ดโต๊ะเรียนตัวเองฉันยังไม่อย�กจะแตะเลย 

มีแต่กลิ่นโสโครกของพวกแกทั้งนั้น” เลนยะกัดฟันเถียงสู้ แม้จะสะกิดใจ

อะไรหล�ยๆ อย่�งในคำ�พูดของพวกมัน และเริ่มคิดว่�เร่ืองคร้ังนี้อ�จมี

เบื้องหลังที่ไม่น่�ไว้ใจเกินกว่�ที่ค�ด

“เจ้าขโมยปากแข็ง...ปากแข็ง...คืนมา...คืนมา...เอา ‘กระดูก’ นั่น

คืนมา” เจ้�โรงเรียนย�มคำ่�คืนยังกล่�วห�อย่�งไม่ยอมแพ้ ขณะรัดร่�ง

ของเลนยะแน่นขึ้นจนเธอแทบรู้สึกว่�มีผมบ�งเส้นบ�ดเข้�ไปถึงเนื้อจน 

ได้เลือดแล้ว

“แล้วแกจะยืนเฉยให้มันเล่นง�นฉันรึไง!” เมื่อสิ้นคว�มอดทน  

เลนยะกต็ะเบ็งสดุเสยีงใส่โมโมฮ�ระ และยิง่ดิน้ย�มถกูยกตวัขึน้สงูเรือ่ยๆ  

เป็นสัญญ�ณว่�ตนกำ�ลังจะถูกโยนไปอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งเป็นหน้�ต่�งกระจก

ของอ�ค�รเรียน

“แล้วจะให้ทำ�ยังไงเล่�!” โมโมฮ�ระตะโกนถ�มกลับอย่�งร้อนรน
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ยิ่งกว่� 

“นำ�้มนต์น่ะนำ�้มนต์ จับส�ดไปส ิ ทีร่่�ง...เฮ้ย” ยงัไม่ทนัจบประโยค

เธอก็ถูกจับเหวี่ยงม�อีกท�ง  

โมโมฮ�ระเปิดขวดแก้วในมอื รวบรวมคว�มกล้�วิง่พรวดไปห�ศตัรู

พร้อมตั้งท่�ส�ดนำ้�ในขวด แม้ไม่แน่ใจว่�มันจะได้ผลรึเปล่�ด้วยซำ้�  

ทว่�ช่วงจังหวะที่เข�ตวัดแขนส�ดนำ้�มนต์เข้�ห�ศัตรู ร่�งของ 

เลนยะก็ถูกเหวี่ยงกระแทกกับหน้�ต่�ง เสียงกระจกแตกสะท้อนไปทั่ว 

ท�งเดนิอ�ค�รชัน้สี ่พร้อมเศษแก้วทีก่ระจ�ยออกและร่วงหล่นลงสูพ่ืน้ดนิ

ด้�นล่�ง

ซ่�!

แต่ก่อนทีร่่�งของเลนยะจะร่วงต�มแผ่นกระจกเหล่�นัน้ไปนำ�้มนต์

ก็ถูกส�ดเข้�ใส่ แต่ร่�งที่เป็นเพียงเส้นผมนับไม่ถ้วนก่อตัวกันขึ้นม�กลับ

คลี่ตัวออกให้นำ้�มนต์ผ่�นช่องว่�งกล�งตัวมันไปหน้�ต�เฉย ทว่�เมื่อมัน

คล�ยตวัออก รปูทรงทัง้หมดจงึเสยีขบวนจนเผลอปล่อยให้หมอผสี�วเป็น

อิสระ ซึ่งแน่นอนว่�เธอคือภัยที่พวกมันต้องหลีกเลี่ยง โดยเฉพ�ะเมื่อ 

เด็กส�วคว้�กระเป๋�เป้ได้และเตรียมตอบโต้

เหล่�กลุ่มผมรีบแตกตัวเป็นเส้นๆ ห�ยกลับเข้�ไปในผนังและพื้น

อ�ค�รอย่�งรวดเร็ว ไม่ปล่อยโอก�สให้ถูกโจมตีกลับ ทว่�เสียงพูดผ่�น 

ลำ�โพงแตกๆ ก็ยังสะท้อนกังว�นทิ้งท้�ยว่�

“เราจะต้องได้คืน...ได้คืน...เจ้าหนูโมโมฮาระ...”

แต่เด็กหนุ่มที่ถูกทักท�ยโดยสิ่งที่ถูกเรียกว่�โรงเรียนย�มคำ่�คืน

กลับไม่ได้รับรู้คำ�พูดเหล่�นั้น และยังค้�งนิ่งในท่�ส�ดนำ้�มนต์ อย�ก

ตะโกนถ�มตัวเองว่�

เมื่อกี้ส�ดไม่โดนสักหยดเลยใช่ไหม! 

“โธ่เว้ย! ไอ้งีเ่ง่� ใครสัง่ใครสอนให้แกส�ดโต้งๆ โง่ๆ อย่�งนัน้เล่�” 

หมอผมีอืฉมงัเปิดโรงด่�ผูช่้วยจำ�เป็นทนัททีีต่นเองรอดม�ได้อย่�งเฉยีดฉวิ 

“ก็เธอบอกว่�ให้ส�ดเลย อีกอย่�งใครจะคิดว่�มันจะหลบได้ล่ะ 
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เห็นในร�ยก�รทีวีก็ทำ�กันง่�ยๆ” นักปร�บผีมือสมัครเล่นประท้วงกลับ 

เช่นกัน

“นี่ไม่ใช่ร�ยก�รทีวีนะไอ้หน้�โง่ ส�ดตรงที่เห็นว่�มันจะโยกหนี 

ไม่ได้สิ ส�ดม�ใส่ตัวฉันยังได้เลย คิดให้มันหล�ยชั้นหน่อย!”  

“ก็ฉันสติแตก ให้ทำ�ไงเล่�!”

“ก็ตั้งสติไง!” 

ทั้งเลนยะและโมโมฮ�ระต่�งหอบหนักหลังตะโกนเถียงกัน แต่

คว�มเจ็บก็ทำ�ให้เลนยะต้องเป็นฝ่�ยตัดบทเสียแทนว่� 

“ช่�งมัน ช่�งหัวมัน มันไปแล้ว และครั้งหน้�อย่�พล�ดก็แล้วกัน” 

“ยังจะมีครั้งหน้�อีกเหรอ เร�แค่หนีออกไปจ�กท่ีนี่ไม่ได้รึไง”  

เด็กหนุ่มท้วงพร้อมทำ�หน้�เหมือนกินย�ขมๆ เข้�ไปทั้งกำ�มือ

“แล้วคดิว่�ตอนนีห้นอีอกไปเร�จะไม่เจอมนัอกีรึไง กเ็หน็อยูว่่�มนั

หม�ยหัวเร�” ว่�จบเธอกไ็หวตวัเตรยีมลกุจ�กพืน้ แต่แค่เพยีงขยบั ปัญห�

บนร่�งก�ยก็เริ่มทำ�ง�น เมื่อบนท่อนแขนเธอมีเศษกระจกชิ้นใหญ่ทิ่มลึก

อยู่จนเลือดสีสดไหลอ�บไปต�มแขนและข้อนิ้ว  

เลนยะหน้�เบ้ด้วยคว�มเจ็บ...แขนโดนเศษกระจกเล่นง�น ข้อมือ

ซ้�ยก็อ�จกระดูกหัก ซำ้�หัวไหล่และโหนกแก้มก็ยังปวดหนึบ บอกได้เลย

ว่�เธอไม่เคยเจ็บตัวขน�ดนี้ม�น�นม�กแล้ว 

ถ้�ไม่ใช่เพร�ะจับอ�ยปีศ�จไม่ได้ แถมยังต้องม�คอยระวังหลัง 

ไอ้คนที่ยังไม่รู้เป็นใครม�จ�กไหน เธอคงไม่ต้องม�โดนเล่นง�นซะอ่วม

อย่�งนี้หรอก...ตัวซวยแท้ๆ เลย

“เป็นยังไงบ้�ง” โมโมฮ�ระรีบเดินเข้�ม�ดูอ�ก�รเด็กส�วอย่�ง 

ห่วงกังวล และสะดุดกึกย�มดวงต�สีดำ�หันไปเห็นแขนขว�ของอีกคนท่ี

บ�ดเจ็บ เพร�ะมันน่�กลัวม�กที่มีกระจกชิ้นโตแทงลึกในเนื้อคนสดๆ ให้

เห็นจะจะต�แบบนี้

“นี่มันโดนลึกโคตรๆ” คนที่เข้�ม�ดูอ�ก�รชักสีหน้�เหยเกแทนคน

บ�ดเจ็บ ก่อนเลื่อนตัวไปดูแขนอีกฝ่�ยใกล้ๆ



B  1 3  s . t   273

“ดึงออกซะ” 

“ว่�ไงนะ!” โมโมฮ�ระสะบดัหน้�ฉบั จ้องคนออกคำ�สัง่ต�แทบถลน 

ดึงออก...ให้เข�ดึงเศษกระจกออกเนี่ยนะ เศษกระจกท่ีชิ้นเท่� 

ฝ่�มือเนี่ยนะ...

“ฉันขอเป็นลมก่อนได้ไหม” 

“ต�ยเลยก็ได้ ฉันยินดีจัดก�รให้” เลนยะตอบทันควัน 

โมโมฮ�ระรบียกมอืขึน้ปิดป�ก กระนัน้กย็งับ่นพมึพำ�อย่�งไม่พอใจ 

ย�มมองแผลของเลนยะใหม่ 

“ทำ�ไมต้องเป็นฉันทำ�ด้วย” 

“แกเห็นคนอืน่แถวนี้ไหมล่ะ แล้วข้อมอืซ้�ยฉนักห็กักระดกิไม่ได้อกี”

“แต่เลนยะ ถ้�ดึงออกเลยเลือดมันจะพุ่งออกม�จนห้�มไม่อยู่นะ” 

ท�โร่ต้องแทรกเตอืนข้�งหคูนเป็นหมอผ ีย�มเหน็ชดัว่�แผลของเธอไม่ใช่

ตื้นๆ และมันเสี่ยงม�กในก�รจะใช้วิธีนี้

แต่คนถูกเตือนไม่มีปฏิกิริย�โต้ตอบวิญญ�ณเด็กช�ย และกดดัน

โมโมฮ�ระด้วยก�รโคลงศีรษะไปยังแขนขว�ของตน 

“อย่�มัวกล้�ๆ กลัวๆ คนที่เจ็บน่ะมันฉัน รีบๆ จัดก�รซะ ฉันจะได้

จัดก�รข้อมือที่หักต่อสักที” 

โมโมฮ�ระลอบกลืนนำ้�ล�ย

“งั้นถ้�ฉันทำ�เจ็บหรือทำ�ให้หนักกว่�เดิมก็อย่�ม�โทษกันนะ” เข�

กล่�วเตือนล่วงหน้� ก่อนค่อยๆ ประคองแขนอีกฝ่�ยอย่�งกล้�ๆ กลัวๆ 

พล�งเลือ่นส�ยต�ไปจบัวตัถใุสชิน้โตทีฝั่งอยูบ่นต้นแขนของเดก็ส�ว ก่อน

หลับต�ปี๋แล้วกระช�กมันออกฉับพลัน



42
วิชาปลุกชีพ

“ถูกย้ายไปแล้ว”

เสียงทุ้มลึกที่ฟังเย็นเฉียบอย่�งไม่ชอบใจจ�กร่�งสูงสง่�ทำ�ให ้

เด็กหนุ่มเรือนผมสีดำ�ผละจ�กก�รปัดฝุ่นออกจ�กก�งเกง แล้วตวัดหน้�

ขึ้นมองเจ้�ปีศ�จอย่�งไม่เข้�ใจนัก ขณะที่วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มรีบลอย 

เข้�ม�แล้วถ�มขึ้น

“พวกท่�นเลนยะถูกย้�ยไปแล้วเหรอขอรับ”

“ใช่...ไม่รูส้กึว่�มสีิง่มชีวีติอะไรอยูอ่กีฟ�กของกำ�แพงเลย” มอืเรยีว

แข็งแรงผละออกจ�กผนังหน�

“ย้�ยไป หม�ยคว�มว่�ยังไง” ซ�น�ดะแทรกขึ้นม�อย่�งไม่เข้�ใจ 

เมื่อมันเป็นครั้งแรกเลยก็ว่�ได้ที่เข�เผชิญหน้�กับสิ่งที่เรียกว่� ‘โรงเรียน

ย�มคำ่�คืน’ ของโรงเรียนโยโค

“มันเป็นหนึ่งในคว�มส�ม�รถของโรงเรียนย�มคำ่�คืนท่ีเร�เจออยู่

ตอนนีข้อรบั” โยชฮิ�ระอธบิ�ย “ทีน่ี่ในตอนกล�งคนืกไ็ม่ต่�งอะไรจ�กมติิ

พิศวง เป็นเหมือนโลกอีกโลกที่ทุกอย่�งเอ�แน่เอ�นอนไม่ได้ ซึ่งนั่นก ็

รวมถึงก�รที่อยู่ๆ เร�จะถูกย้�ยไปสถ�นที่อื่นในโรงเรียนได้เฉยๆ ด้วย...
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แต่ปกติมันก็ไม่น่�โจมตีเร�ไวหรือโต้งๆ แบบนี้”

ข้อสงสัยนั้นของวิญญ�ณซ�มูไรสะกิดใจสุนัขป่�หนุ่มเช่นเดียวกัน 

และทำ�ให้เข�ต้องเอ่ยสั่งขึ้นใหม่

“รีบห�พวกนั้นให้เจอก่อนจะไปเจอกับปัญห�เข้�ดีกว่�”

“ท่�นจับกลิ่นหรือสัมผัสของพวกเข�ได้เหรอครับ” ซ�น�ดะย่น 

หัวคิว้สงสยั เพร�ะบอกได้เลยว่�เวล�นีเ้ข�สมัผสัอะไรไม่ได้สกัอย่�ง และ

เข�ไม่มแีผนทีโ่รงเรยีนในมอื ดงันัน้วธิหี�แบบผูใ้ช้อ�คมจงึทำ�ไม่ได้เช่นกนั

สุนัขป่�หนุ่มให้คำ�ตอบเป็นก�รส่�ยหน้�ช้�ๆ  

แต่ต่อให้ต้องคลำ�ท�งห�แบบคนต�บอด เข�ก็จะทำ�...!

ทว่�ย�มที่คิดว่�จะก้�วออกไปแบบไร้จุดหม�ย ช�ยหนุ่มทั้งส�มก็

ต้องหยดุเท้�ไปพร้อมกนั ขณะมองไปเบือ้งหน้�เมือ่พบก�รปร�กฏตวัของ

สิ่งมีชีวิตหนึ่ง... 

“หม�งั้นเหรอ”

ซ�น�ดะหรี่ต�มองเจ้�ของอุ้งเท้�ทั้งสี่ที่เย้ืองย่�งช้�ๆ ม�หยุดอยู่

เบื้องหน้�พวกเข� และทั้งที่รอบข้�งเวล�นี้มืดมิด มีเพียงแสงจันทร์ 

เลก็น้อยลอดผ่�นแผ่นไม้กระด�นซึง่ตอกปิดหน้�ต่�งไว้ ทว่�สนุขัขนสทีอง

ตัวน้ีกลบัยงัเด่นชดัเหมอืนอยู่ในสถ�นทีโ่ล่งแจ้ง ซึง่นัน่เป็นเครือ่งยนืยนัว่�

มันไม่ใช่สุนัขจริงๆ อย่�งที่เห็นภ�ยนอก และเข�ยิ่งแน่ใจว่�ตนคิดไม่ผิด 

ย�มก้มมองพื้นและไม่พบรอยเท้�มันเลย ทั้งๆ ที่ที่นี่เต็มไปด้วยฝุ่นหน�

ทว่�โยชฮิ�ระกลบัเลกิคิว้สงูแปลกใจ แววต�เหมอืนคุน้เคยกบัสิง่ที่

เห็นตรงหน้� แล้วคร�งขึ้นแผ่วกับตนเอง “สุนัขตัวนั้น...มัน...” 

“ต�มมนัไป...มนัคอืกระดิง่” ไม่ทนัได้เอ่ยจบ กนิเทน็ชกิส็ัง่ขึน้ก่อน 

และพวกเข�เห็นว่�เจ้�สุนัขขนสีทองนั่นลุกขึ้นยืนก่อนวิ่งเหย�ะๆ 

นำ�หน้�ไปอย่�งรู้หน้�ที่ ซึ่งช�ยหนุ่มทั้งส�มหวังว่�มันจะพ�ไปยังจุดหม�ย

ที่ต้องก�รจริงๆ 
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เด็กสาวร่างสูงสาวเท้ายาวๆ จนเกือบเป็นวิ่งเหยาะๆ ไปข้างหน้า 

ในขณะทีป่�กกค็�บผ้�สขี�วที่ใช้ประจำ�เพือ่มดัต้นแขนขว�ให้แน่นหน�หลงั

ดึงเศษกระจกออกไป แต่ผ้�ผืนน้อยก็ช่วยอะไรไม่ได้ม�กนักกับเลือดท่ี

ไหลทะลักเหมือนนำ้�และหยดต�มท�งเดินไปตลอดท�ง 

“จะรีบไปไหนนักหน� เดี๋ยวแผลก็เปิดกว่�เดิมหรอก” โมโมฮ�ระ

ร้องปร�มเลนยะไล่หลงั ขณะกระโดดหลบหยดเลอืดของเธอบนพืน้ไปด้วย 

“เร�ต้องรีบไปรวมกับพวกที่เหลือก่อนโดนเล่นง�น สภ�พนี้ฉันสู้

ไม่ได้ม�กหรอก” เลนยะกล่�วโดยไม่ชะลอฝีเท้�ลง

โมโมฮ�ระที่ฟังแบบนั้นก็รีบเร่งฝีเท้�ให้ทันเธอ และทันทีที่ถึงตัว 

เข�ก็เอ่ยถ�มอย่�งกระตือรือร้น

“เธอน่ะเป็นหมอผีจริงๆ น่ะเหรอ” 

หมอผีหยุดเท้�กึกกับคำ�ถ�ม จนคนถ�มต้องหยุดต�มไปด้วย 

เลนยะระบ�ยลมห�ยใจอย่�งเลี่ยงไม่ได้ “ใช่” 

เป็นคำ�ตอบสัน้ๆ ง่�ยๆ แต่จุดประก�ยพร�วระยบัในต�ของเดก็หนุม่

ได้ทันที 

“โห! ฉันเพิ่งเคยเห็นหมอผีตัวเป็นๆ ครั้งแรกเลยนะเนี่ย งั้นไอ้ตัว

เมื่อกี้ก็เป็นปีศ�จน่ะสิ” เข�ซักไซ้อย่�งตื่นเต้นต่อ

“ไม่ใช่ เป็นโรงเรียนย�มคำ่�คืน เหมือนวิญญ�ณชั่วร้�ยม�กกว่�

ปีศ�จ” 

“โอ้...ไม่ค่อยเข้�ใจเท่�ไร แต่ฟังแล้วเจ๋งดี” เด็กหนุ่มเบิกต�กว้�ง

ต�มคำ�กล่�วของเลนยะ และไม่ลดละที่จะห�คำ�ตอบใหม่ๆ “งั้นอย่�งนี้

เธอกม็องเห็นพวกอะไรทีเ่หนอืธรรมช�ต ิมสีมัผสัทีห่กมองเหน็ผีได้ใช่ไหม”

“คงงั้น”

“งั้นตอนนี้เห็นอะไรบ้�ง”

“คนบ้�ที่กำ�ลังพย�ย�มถ�มเรื่องผีกับฉัน ทั้งที่เพิ่งถูกผีเล่นง�นม�

ไง” หมอผีส�วให้คำ�ตอบที่บ่งชัดถึงคว�มรำ�ค�ญ

แต่แทนที่โมโมฮ�ระจะสำ�นึก เข�กลับตีหน้�ยุ่งว่� “เอ�นอกเหนือ
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จ�กฉันสิ”

เลนยะกลอกต�ขึน้อย่�งสดุทน แต่จะให้ผลกัมนัตดิผนงัและบบีคอ

ข่มขู่อีก สภ�พร่�งก�ยเธอก็ไม่พร้อมขน�ดนั้น สุดท้�ยจึงเลือกหันไปมอง

วิญญ�ณเด็กช�ยสลับกับวิญญ�ณแม่ทัพหญิงอยู่ครู่ใหญ่ 

“ตอนนี้มีวิญญ�ณเร่ร่อนอยู่สองดวง” 

วญิญ�ณท่�นหญงิคนง�มถงึกบัตวดัดวงต�สงี�ช้�งมองเลนยะ กบั

คำ�เรียกว่�วิญญ�ณเร่ร่อนของเธอ 

โมโมฮ�ระตบมือชื่นชม ทึ่งในคนข้�งก�ยร�วกับเด็กเล็กๆ แม้จะ

รูส้กึผว�อยูบ้่�ง “แล้วตอนทีเ่ธอปร�บผหีรือปีศ�จน่ะเป็นยงัไงบ้�ง มอี�วธุ

อะไรพิเศษๆ หรือว่�มีใช้พลังจิตอะไรแบบนั้นไหม”     

“แล้วเมื่อกี้แกเห็นว่�ฉันเป็นยังไงบ้�ง” 

คำ�สวนครัง้นีข้องเลนยะทำ�ให้เดก็หนุม่ต้องหยดุนิง่ไป ขณะไล่มอง

สภ�พของหมอผีตรงหน้� 

ตัง้แต่ใบหน้�ทีแ่ดงชำ�้ ต้นแขนขว�ทีโ่ดนแทงลกึจนเลอืดยงัไม่หยดุ

ไหล ข้อมือซ้�ยที่หักต้องปล่อยให้มันห้อยต่องแต่งอยู่ข้�งตัว และยัง 

ไม่รวมถึงอ�ก�รบ�ดเจ็บภ�ยในตั้งแต่หัวไหล่ซ้�ยและสีข้�งนั่นอีก 

“...แย่” เข�ตอบเสียงแผ่วพร้อมรอยยิ้มที่เจื่อนลง

“ก็รู้นี่” หมอผีส�วย้อนและเน้นชัดเสียงหนัก “ถ้�พล�ดก็จบ อย่�ง

ฉันยังถือว่�โชคดี และฉันก็ไม่มีของวิเศษขน�ดช่วยอะไรได้นัก นอกจ�ก

ตัวเองล้วนๆ ดังนั้นถ้�แกฉล�ดวิเคร�ะห์บ้�งก็คงเห็นอยู่กับต�ตั้งแต่ต้น

แล้วว่�มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหมอผีของฉัน” 

โมโมฮ�ระขมวดคิ้ว ไม่สบอ�รมณ์กับคำ�ว่� ครั้งนี้ เพร�ะเหมือน

จะเป็นรอบที่เท่�ไรแล้วไม่รู้ที่เธอด่�เข�เหมือนคนโง่

“รู้ไหม ถ้�เธอจะตำ�หนิฉัน พูดออกม�ดีๆ ก็ได้ มันไม่ต�ย แล้วฉัน

ก็เข้�ใจด้วย” เด็กหนุ่มเถียงขึ้นบ้�ง

“แล้วทำ�ไมฉันต้องทำ�แบบนั้น ในเมื่อตอนนี้ฉันรำ�ค�ญแกอยู่”  

เลนยะเลิกคิ้วขึ้นข้�งหนึ่งอย่�งไม่สนใจ
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“เพร�ะมันเป็นเรื่องที่ดีไง เป็นเรื่องแบบที่คนดีๆ เข�ทำ�กันน่ะ”

“คนดีเหรอ” เด็กส�วสำ�ทับเสียงขบขัน “ยอมรับม�เถอะน่�ว่�แก

ก็ไม่ได้มองฉันเป็นคนดีอะไรอยู่แล้ว ดังนั้นอย่�ม�หวังให้ฉันสร้�งภ�พใส่

แกเอ�ตอนนี้”

“ก็ใช่ แต่ถ้�เธอทำ�ตัวดีกว่�นี้คงจะน่�...” โมโมฮ�ระหยุดคำ�พูด

กะทันหัน จนอีกฝ่�ยต้องย้อนถ�มพลัน 

“อะไร” 

“...ตอนแรกจะพูดว่�น่�รักขึ้น แต่พอมองหน้�เธอแล้วฉันรู้สึก

เหมอืนเป็นก�รโกหกน่ะ” เดก็หนุม่ยิม้แหยๆ เป็นก�รขอโทษในทต่ีอคว�ม

คิดนั้น แล้วตัดบท “เอ�เป็นว่�เธอจะมีเพื่อนคบม�กกว่�นี้ก็แล้วกัน”

“ฉันไม่ได้อย�กมีเพื่อน” 

“ทำ�ไม มเีพือ่นดจีะต�ย” โมโมฮ�ระแย้งอย่�งไม่เข้�ใจ “ได้ใช้ชวีติ

เต็มที่ ห�ประสบก�รณ์ช่วงชีวิตวัยรุ่นน่ะดีจะต�ย อย�กทำ�อะไรก็ทำ�ได้ 

ใช้มนัให้เตม็ทีด่กีว่�ปล่อยให้เสยีโอก�สไปแล้วจะม�นกึเสยีด�ยทหีลงั ชวีติ

มันสั้นม�กนะ... ‘ฉันไม่ยอมต�ยโดยไม่ได้ทำ�อะไรที่อย�กทำ�หรอก’ เธอ

ไม่รู้สึกแบบนั้นบ้�งรึไง”

“ใช่...ฉนักำ�ลงัรูส้กึเลยว่�ใกล้สำ�ลกัคว�มฟรุง้ฟริง้ในชวีติวยัรุน่ของ

แกเต็มทีแล้ว” เลนยะตอบหน้�ต�ย

โมโมฮ�ระหน้�มุ่ยลงทันใดกับก�รตอบรับท่ียังเป็นลบจ�กหมอผี

ส�ว ก่อนเชิดหน้�แล้วโต้คืนบ้�ง 

“งั้นก็จำ�ไว้ว่�เพร�ะมีฉันอยู่เป็นเพื่อนเธอด้วย ถึงมีคนดึงเศษ

กระจกนั่นออกม�ให้”

เลนยะเงียบไปกับประโยคนี้ของโมโมฮ�ระ อ�จเพร�ะเรื่องที่เข�

พูดมันเป็นเรื่องที่เธอปฏิเสธไม่ได้ และส่วนหนึ่งที่เธอรอดม�ได้ก็เพร�ะ

เด็กหนุ่มคนนี้จริงๆ 

ครั้งนี้หมอผีส�วก้�วเดินต่อโดยไม่โต้ตอบอะไร

และก�รเดนิต่อทำ�ให้โมโมฮ�ระต้องร้องถ�มต�มหลงัพลนั “ทีร่บีนี่ 
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จะไปห�ใคร ซ�น�ดะหรือพี่ช�ยเธอ”

เลนยะต้องหนักลบัไปอกีครัง้อย่�งเสยีไม่ได้ “แล้วมนัต่�งกนัยงัไง 

พวกนั้นอยู่ด้วยกัน” 

“ต่�งสิ เพร�ะซ�น�ดะเป็นญ�ติเธอจริงๆ แต่พี่ช�ยเธอไม่ใช่พี่เธอ

แน่ๆ...อย่�งน้อยก็ไม่ใช่พี่แท้ๆ ละ”

“ลูกพี่ลูกน้อง” เลนยะตอบเร็ว

“นึกว่�จะห่�งม�กกว่�นั้น”

“หม�ยคว�มว่�ไง”

“ก็พี่ช�ยไม่มองน้องส�วแบบนั้นหรอก” 

แบบไหน...ท�โร่เลิกคิ้วขึ้นข้�งหนึ่งด้วยคว�มสนใจสิ่งที่โมโมฮ�ระ

กล่�วทันที เพร�ะอย�กรู้เหมือนกันว่�ไม่มองแบบนั้นของโมโมฮ�ระมัน

มองแบบไหนกันแน่ 

แต่วิญญ�ณแม่ทัพหญิงกลับหรี่นัยน์ต�คู่สวยมองเลนยะอย่�ง

สงสัยและเคลือบแคลงแทนในเรื่องนี้  

ขณะหมอผีส�วที่เงียบงันไปกลับเลือกตัดบทขึ้นว่� “รีบไปห�พวก

นั้นก่อนจะห�ไม่เจอได้แล้ว” 

“ตึกนั้นมีแค่สองชั้น ท�งออกสองจุด ถ้�ผนังกั้นไปแล้วฝั่งหนึ่งก็มี

ท�งออกแค่ท�งเดียว ด�ดฟ้�ก็ไม่มี ตึกก็ไม่ซับซ้อนอะไรด้วย ยังไงก็ห�

เจอน่� อย่�รีบจนแผลมันเปิดเลยดีกว่�”

เลนยะขมวดคิว้แล้วหนัหน้�กลบัไปยงัโมโมฮ�ระหลงัสิน้คำ�พดูของ

เข� “อีกแล้ว” 

“อีกแล้วอะไร” โมโมฮ�ระเลิกคิ้วกับคำ�เปรยไม่มีท่ีม�ท่ีไปของ 

เลนยะ

“แกพูดเหมือนรู้จักตึกนั้นดีตั้งแต่ตอนแรกแล้ว” เลนยะจ้องที่

นัยน์ต�สีดำ�ของอีกฝ่�ย

“นั่นเคยเป็นตึกเรียนนะ เร�เคยเรียนที่นั่น”

“แต่ฉันไม่เคยเรียนที่นั่น และอย่�งน้อยๆ ตึกบ้�นั่นก็เลิกใช้ม� 
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ไม่ตำ่�กว่�ส�มสิบปีแล้ว”  

โมโมฮ�ระหยดุฝีเท้�ฉบัพลนัและคล้�ยนิง่อึง้ไปหล�ยอดึใจกบัสิง่ที่

ได้ฟัง ไม่น�นก็ชักสีหน้�ยุ่งนิดหน่อยร�วกับใคร่ครวญบ�งสิ่ง พล�งคร�ง

ออกม�ด้วยท่�ท�งที่ยังสับสน 

“อ�...ใช่...นั่นสินะ...” 

ปฏิกิริย�ทั้งหมดของเข�ทำ�ให้หมอผีส�วต้องจับจ้องด้วยนัยน์ต�

สนีำ�้เงนิเรยีบลกึ แต่เป็นท่�ท�งทีท่�โร่เด�ได้ว่�เธอกำ�ลงัคดิบ�งอย่�งในหวั

อยู่ ครู่เดียวเธอก็กล่�วขึ้นใหม่

“ก็ได้ ฉันจะไม่รีบไปที่ตึกเก่�นั่น...แต่เร�จะไปที่ห้องพัก ผอ.แทน”

“ปะ...ไปทำ�ไม”

เธอไม่ได้อธิบ�ยเหตุผลอะไรกับโมโมฮ�ระ แต่ก้�วนำ�ไปยังเป้�-

หม�ยใหม่ของตน ขณะสั่งเสียงจริงจัง

“อย่�อยูห่่�งฉนั ไม่อย่�งนัน้อ�จถกูทำ�ให้แยกกนัอกี...และถ้�โดนอกี

ฉันว่�ครั้งนี้แกคง ‘กลับม�ไม่ได้’ แบบนี้อีกแล้ว” 

ไม่รู้เพราะความโชคดีหรือความบังเอิญ กลุ่มของหมอผีสาวจึง

ส�ม�รถม�ถึงห้องพักของ ผอ.โยโคที่อยู่ในตึกเรียนเด็กปีหนึ่งได้โดยไม่

เจออุปสรรคอะไรเลย จนพวกเข�แอบกลัวว่�อ�จมีอะไรซ่อนอยู่ม�กกว่�

ที่เห็น

เลนยะเหมอืนจะพกัเร่ืองน่�สงสยันัน่ไปก่อน ย�มมุง่ไปทีก่�รรือ้ค้น

เอกส�รในจุดต่�งๆ ของห้อง ผอ.โยโค แต่ก�รมีมือแค่ข้�งเดียวทำ�ให้ 

เธอหยิบจับข้�วของไม่ถนัด และป�กก็ใช้ค�บพวงกุญแจไฟฉ�ยที่เอ�ม�

จ�กโมโมฮ�ระ เพือ่ส่องห�สิง่ทีต้่องก�รไปแล้ว จงึได้แต่บ่นในใจกบัตวัเอง

อย่างตาแก่นัน่ไม่มทีางทิง้ของแบบนัน้ไปหรอกน่า ยิง่เป็นประเภท

พิเศษแบบนี้ด้วยแล้วละก็...แต่เอาไว้ไหนล่ะวะ... 

“เธอคงไม่ได้คิดขโมยข้อสอบหรอกใช่ไหม” โมโมฮ�ระยืนมอง 

เด็กส�วที่ส�ละวนกับก�รรื้อค้นเอกส�รในลิ้นชักโต๊ะไม้ด้วยคว�มกังวล 
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กลัวว่�เธอจะหยิบอะไรที่ไม่ควรออกม�จนทำ�ให้เข�เดือดร้อนได้ 

แต่กไ็ม่มคีำ�ตอบจ�กคนป�กไม่ว่�ง จนโมโมฮ�ระทำ�ได้แค่ยนืกงัวล

อยู่ห่�งๆ พย�ย�มไม่ให้ตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับปัญห�ม�กที่สุด และใช้เวล�

น่�อึดอัดนั่นกว�ดไฟฉ�ยในมือส่องดูเครื่องร่อนม�กม�ยในห้องเจ้�ของ

โรงเรียน 

เด็กหนุ่มหลุดยิ้มออกม�เมื่อนึกถึงช�ยแก่เจ้�ของโรงเรียนแห่งนี้ 

พล�งรำ�พึงรำ�พันขึ้น

“ผอ.โยโคนี่เข�ไม่เคยเปลี่ยนเลยเนอะ”

เลนยะชะงักมือนิดกับสิ่งที่ได้ยินพร้อมคิดในใจ

จะไปรู้ได้ยังไง ไม่เคยรู้จักเจ้านั่นตั้งแต่ตอนแรกนี่...เธอรื้อค้นของ

ในลิน้ชกัต่อ แต่ไม่น�นกพ็ลนัหยดุมอือกีครัง้เมือ่สะดดุกบับ�งสิง่ ก่อนดงึ

แฟ้มเอกส�รทีด่เูหมอืนจะถกูเกบ็รักษ�อย่�งดอีอกม� สญัช�ตญ�ณบอก

ว่�มันคือสิ่งที่เธอต�มห�อยู่  

เลนยะพลกิเปิดอ่�นเนือ้ห�ข้�งในทนัใด พร้อมหรีน่ยัน์ต�แคบ เพ่ง

พนิจิเพร�ะมแีค่แสงไฟฉ�ยเท่�นัน้ทีช่่วยให้คว�มสว่�งในก�รอ่�นเอกส�ร

ที่อยู่ในมือได้

โมโมฮ�ระที่เห็นเลนยะเงียบไปพักใหญ่จึงเริ่มสงสัยว่�เธอหยิบ

อะไรออกม�อ่�น ทำ�ให้ต้องเดินม�ใกล้เด็กส�วบนเก้�อี้หลังโต๊ะไม้เพื่อดู

มันบ้�ง

“นั่นอะไรน่ะ” เด็กหนุ่มถ�ม          

ทว่�ยงัไม่ทนัก้มมองสิง่ทีอ่ยู่ในแฟ้ม เลนยะกลบัปิดมนัอย่�งรวดเรว็ 

ก่อนคว้�ข้อมือเด็กหนุ่มและดึงมือเข�ม�จ้องมองอย่�งใกล้ชิดจนเจ้�ของ

มือสะดุ้งเฮือก หน้�เห่อแดง แต่เลนยะกลับแค่เอ�ไฟฉ�ยออกจ�กป�ก

แล้วพึมพำ�ขึ้นว่�

“สมบูรณ์แบบได้ขน�ดนี้เลยงั้นเหรอ”

โมโมฮ�ระดึงมือตัวเองกลับม�รวดเร็ว รู้สึกเหมือนถูกเด็กส�ว 

ตรงหน้�ลวนล�มอย่�งไรอย่�งนั้น 
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“มีม�รย�ทเรื่องก�รเข้�ถึงตัวคนอื่นสักนิดก็ดีนะ” เด็กหนุ่มโวย...

ด่�เข�ม�ตลอดท�ง อยู่ดีๆ ม�ชมเข�ทำ�ไม

“รู้จักวิช�ปลุกชีพไหม” 

“ห�?” คนฟังอุท�นแปลกใจในคำ�ถ�มประหล�ดท่ีถูกส่งม�จ�ก 

เลนยะ

ขณะทีเ่ดก็ส�วเกริน่ขึน้ต่อ “เป็นวชิ�ต้องห้�มที่ใช้โครงกระดกูเป็น

ส่วนประกอบน่ะ” 

“จะไปรู้จักได้ยังไงเล่�”

“พี่ช�ยแกไม่เคยเล่�เลยงั้นเหรอ”

“แล้วทำ�ไมพี่ช�ยฉันจะต้องเล่�ล่ะ”

เลนยะระบ�ยลมห�ยใจเสียงดัง บ่งบอกคว�มเบื่อหน่�ยและปลง

อนิจจังอย่�งชัดเจน 

“ในสมัยก่อนมีนักบวชชื่อ โซเกียว ไปฝึกวิช�บนภูเข�คนเดียวแต่

ทนคว�มเหง�ไม่ได้ ถึงใช้อวิชช�นี้ปลุกศพขึ้นม�เป็นเพื่อนแก้เหง� แต่

เพร�ะมันฝืนธรรมช�ติ พระเจ้�ไม่ได้อนุญ�ตเข� ศพที่ปลุกขึ้นม�จึงเป็น

แค่ซ�กที่เคลื่อนไหวได้ แต่ไม่มีชีวิตจิตใจ หรือจะเรียกแบบโง่ๆ ว่�เป็น

ซอมบี้ก็ได้ และสุดท้�ยก็ต�ยลงไปเหมือนเดิม” เธออธิบ�ยต่อร�บเรียบ

โดยไม่ได้มองว่�อีกฝ่�ยจะเข้�ใจหรืออย�กฟังรึเปล่� “คิดดูว่�ขน�ดผู้มี

วชิ�แกร่งกล้�ยงัทำ�ไม่สำ�เรจ็ จะเหลอืไอ้บ้�สกักีค่นทีท่ำ�ได้ขน�ดนีก้นัเล่�...

น่�เหลือเชื่อจริงๆ นึกว่�เป็นแค่นิท�นหลอกเด็กซะอีก”  

จบคำ�เลนยะทีห่นัไปไล่มองโมโมฮ�ระตัง้แต่ศรีษะจดปล�ยเท้�ช้�ๆ 

สร้�งคว�มมึนงงให้อีกฝ่�ย รวมถึงท�โร่ที่ลอยดูอยู่ด้วย

ทว่�วญิญ�ณแม่ทพัหญิงกลบัยกมอืท�บอกและมองโมโมฮ�ระด้วย

คว�มตกใจ

“นีเ่จ้�อย่�บอกนะว่� เดก็หนุม่คนนี.้..เร่ืองน่�รงัเกยีจผดิธรรมช�ติ

เช่นนั้นเกิดขึ้นได้อย่�งไร” 

เลนยะน่ังหมนุเก้�อี้ไปม� ดไูม่ทกุข์ไม่ร้อนและเริม่ทบทวนกบัตวัเอง
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“นั่นสินะ เจ้�นั่นพูดถึงขโมยที่มีผ้�พันแผลที่มือขว� แล้วบอกให้

คืน ‘กระดูก’ ให้มัน แถมเจ้�นี่ก็รู้เรื่องตึกเรียนเก่�อย่�งดี แถมสับสนว่�

เคยเรียน ไหนจะต�แก่ที่ยำ้�นักยำ้�หน�ว่�หน้�ที่ฉันคือปกป้องนักเรียนของ

ตัวเองไม่ว่�จะอยู่ในสถ�นะไหน...ต�เฒ�่ตัวแสบรู้อยู่แล้วสิท่�...เอ�เถอะ 

ยังไงค่อยจัดก�รทีหลัง ตอนนี้ก็เข้�เค้�หล�ยจุดแล้ว ถือว่�ใช้ได้ระดับ

หน่ึง...แต่ไอ้คกคุริซังนี่มันอะไร ทำ�ไมเป็นคกคุริซัง แล้วพวกนักเรียนใน

ห้องอีก...อือ...”

เลนยะหยุดคร�งในลำ�คอ เปลี่ยนม�ตวัดต�ขึ้นมองหน้�เด็กหนุ่ม

ข้�งตัว

“ทำ�ไมแกเล่นคกคุริซัง”

“ฉะ...ฉันยังไม่เคยเล่นมัน” โมโมฮ�ระปฏิเสธหลังสะดุ้งตัวนิดกับ

คำ�ถ�มที่ถูกส่งม�กะทันหัน 

“ก็ถ้�แกเล่นมัน จะเล่นเพร�ะส�เหตุอะไร”   

“ก็...มันเอ�ไว้ถ�มเรื่องอน�คต งั้นก็คงถ�มเรื่องแข่งโกะละมั้ง”

เด็กส�วเลิกคิ้วขึ้นข้�งหนึ่งโดยพลัน และใช้เวล�อีกสองส�มวิน�ที

คิดบ�งสิ่งก่อนคร�งแผ่วๆ

“อ�...เข้�ใจละ เข้�ใจแล้ว อย่�งนี้นี่เอง ถึงได้บอกว่�ทำ�เรื่องโง่ๆ 

ได้ยิ่งกว่�พกถุงเครื่องร�งสินะ”

“สรุปเธอพูดเรื่องอะไรเนี่ย” โมโมฮ�ระโพล่งขึ้นอย่�งสุดทน เมื่อ

ไม่มีคำ�พดูอะไรของเลนยะเป็นเร่ืองเป็นร�วให้เข�เข้�ใจได้ ขณะทีบ่�งอย่�ง

ในตัวเข�เริ่มรู้สึกว่�งโหวงขึ้นม�กับสิ่งที่เธอพูด 

โดยเฉพ�ะส�ยต�และท่�ทขีองเลนยะทีม่องกลบัม� เพร�ะมนัไม่ใช่

ก�รดูถูก รำ�ค�ญ หรือหงุดหงิดเช่นที่ผ่�นม� ทว่�มันเป็นส�ยต�ที่เหมือน

เธอกำ�ลังมองสิ่งที่ไม่เคยเห็น สิ่งที่น่�ทึ่ง น่�แปลกใจ...เหมือนมองสัตว์

ประหล�ดในตู้โชว์

แต่เลนยะกเ็พยีงลกุขึน้ยนืโดยกอดแฟ้มทีเ่อ�ม�จ�กลิน้ชกัโต๊ะ ผอ. 

โยโคม�ด้วย พร้อมสั่ง
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“เอ�ละ คร�วนี้ไปกันได้แล้ว”

“แล้วเธอได้อะไรกันแน่ล่ะ” เด็กหนุ่มมองไปยังแฟ้มในอ้อมแขน

เลนยะทันที

“ไม่สำ�คญัหรอก” เธอตอบห้วนแล้วสำ�ทบั “แกแค่เดนิต�มฉนัอย่�

ให้ห่�งกพ็อ...เพร�ะอย่�งทีฉ่นัเคยบอก ถ้�แกถกูเอ�ตวัไปได้อกีครัง้นี ้แก

ก็คง ‘กลับม�’ ไม่ได้อีกแล้ว”

คนฟังขมวดคิว้หน�เข้มอย่�งไม่เข้�ใจ และได้แต่มองต�มเลนยะที่

เดินออกไปยังประตูห้อง ก่อนจำ�ต้องก้�วเดินต�ม 

ทว่�จังหวะที่หมอผีส�วก้�วพ้นออกไปจ�กห้องพร้อมวิญญ�ณ 

สองดวงที่ต�มเธอม�ด้วย โมโมฮ�ระก็พลันสะดุ้งเฮือกใหญ่กับบ�งอย่�ง

ที่พุ่งผ่�นตัวเข�ซึ่งแทงทะลุขึ้นม�จ�กพื้น  

กลุม่ผมสดีำ�แทรกออกจ�กพืน้ไม้ล้อมรอบร่�งของโมโมฮ�ระ ส่วน

หนึ่งกอดรัดกันฉับไวจนเป็นกลุ่มหน�แน่นเหมือนเชือกและพุ่งตรงไปยัง

เด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลอย่�งรวดเร็ว

“เลนยะ!” 

หมอผีส�วหันม�ต�มก�รร้องเรียกสุดเสียงของเด็กหนุ่ม แต่ก ็

ส�ยไป เมื่อกลุ่มผมผลักเข้�กล�งตัวเธอจนหง�ยหลัง แฟ้มในอ้อมแขน

หล่นกระเด็นไปท�งหนึ่ง ขณะเห็นที่สุดส�ยต�ว่�เด็กหนุ่มย่ืนมือเตรียม 

วิ่งม�ห� ทว่�กว่�เลนยะจะดันก�ยขึ้นม�ได้และเข�วิ่งม�ถึงประตู เจ้�

เส้นผมพวกนั้นก็หดตัวกลับเข้�ไปดักหน้�โมโมฮ�ระไว้

ปัง!

ประตไูม้บ�นคูข่องห้อง ผอ.ปิดใส่หน้�ทัง้สองผแีละเลนยะ ขณะที่

พวกเข�ได้แต่มองอย่�งอึ้งตะลึงในเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นรวดเร็วแทบจะ

วิน�ทีต่อวิน�ที

“มะ...มันเอ�ตัวเข�...ไปแล้ว...” ผีน้อยอ้�ป�กพะง�บ ช็อกต่อเรื่อง

เหนือค�ดเด�ตรงหน้�

บ้าเอ๊ย! มันไม่ได้ปล่อยเรา แต่จงใจให้เรามาหาแฟ้มนั่นให้เจอ...
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จงใจให้เราเปิดโปงความจริงกับเจ้าโมโมฮาระนั่น!...เลนยะกัดกร�มแน่น

อย่�งเจ็บใจ ก่อนหันหน้�ไปมองยังแฟ้มที่ตนทำ�หล่นไว้และเตรียมลุกไป

หยิบมัน

ครืด!

แต่ยังไม่ทันได้ลุกยืน เลนยะก็ต้องเงยหน้�ขึ้นสูงต�มเสียงที่ได้ยิน 

ก่อนสบถลั่น

“บ้�แล้ว!”

ทั้งท�โร่และอ�เคเดะเงยหน้�ขึ้นมองต�มหมอผีส�วเช่นกัน ก่อน

เห็นว่�เพด�นเหนอืหวัพวกเข�กำ�ลงัเลือ่นลงม�ใส่ศรีษะ และทีท่ำ�ให้ขนลกุ

เกรียวคือเป็นเพด�นของท�งเดินย�วทั้งชั้นเลย

นี่มันบ้�ไปแล้วจริงๆ ด้วย!

และแม้ไม่อย�กทำ�ตอนนี้ แต่ก็ต้องทำ� เลนยะรีบดึงสร้อยประคำ�

ออกม�ทันที แล้วหันหน้�ไปห�วิญญ�ณแม่ทัพหญิง 

“เข้�ทรงได้แล้วท่�นหญิง!”

วิญญ�ณหญิงส�วชะงักค้�ง

“เจ้�จะบ้�รึ ข้�เคยเข้�ทรงกับเจ้�ซะที่ไหน” 

“หนวกหูน่� คิดว่�ฉันเต็มใจนักรึไง ตอนนี้เจ้�เพด�นนั่นเป็นวัตถุ

ครึ่งภพ และหล่อนก็น่�จะรู้ว่�มีเพียงวัตถุคร่ึงภพด้วยกันเท่�นั้นถึงจะทำ�

อะไรได้ วิญญ�ณอย่�งพวกหล่อนมันว�ร์ปหนีได้ แต่ฉันทำ�ไม่ได้ ดังนั้น

ขออ�วธุป้องกนัตวับ้�งได้ไหม” เดก็ส�วตว�ดสัง่และเริม่ท่องอ�คมทนัใด 

ไม่ฟังเสียงแย้งอีก 

อ�เคเดะทำ�สีหน้�ไม่พอใจ ทว่�ก็ยอมสวมเข้�ไปในร่�งของหมอผี

ส�ว 

ด�บง้�วที่เรียบง่�ยแต่สง่�ง�มส่องประก�ยอยู่ในมือของเด็กส�ว

เรือนผมสีนำ้�ต�ลในเวล�ไม่ถึงอึดใจ เมื่อลืมต�อีกคร้ัง ดวงต�ท่ีล้อกับ

แสงจันทร์ก็แปรเปลี่ยนเป็นสีง�ช้�งของอ�เคเดะ และนับว่�ก�รเข้�ทรง

ครั้งนี้ทำ�ได้รวดเร็วที่สุดเท่�ที่ท�โร่เคยเห็นม�เลย
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“ไปซะ” อ�เคเดะในร่�งเลนยะสั่งผีน้อยทันทีเมื่อเข้�ทรงสำ�เร็จ

ท�โร่ทีอุ่น่ใจไปคร่ึงหนึง่กบัก�รเหน็เลนยะมอี�วธุในมอืกห็�ยตวัไป

จ�กตรงนั้นทันที และไปปร�กฏตัวอีกครั้งตรงเชิงบันไดที่สุดท�งเดิน

ขณะอ�เคเดะในร่�งเลนยะออกตวัวิง่แทบจะทนัทเีช่นกนั หวงัเพยีง

ข�คู่นี้จะไปถึงจุดหม�ยก่อนถูกทับต�ยค�ที่ ทว่�เพียงก้�วย�วๆ ก้�วแรก 

เธอกลับสะดุดล้มลงจนต้องใช้มือยันพื้นอ�ค�รไว้ก่อนเอ�หน้�ลงไปจูบ 

ท่�ท�งง�มสง่�ม�ดน�งพญ�ของท่�นหญิงแตกละเอียดไม่มีชิ้นดี 

เมื่ออยู่ๆ แค่จะวิ่งก็ดันสะดุดล้มเสียเฉยๆ 

“ทำ�อะไรน่ะครับ!” ท�โร่ที่รออยู่ร้องขึ้นทันใดกับก�รล้มแบบไม ่

สมเหตสุมผลของอ�เคเดะ แถมในสถ�นก�รณ์หน้�สิว่หน้�ขว�นแบบนีอ้กี

“นีม่นัอะไรกนั” อ�เคเดะงงงนัในร่�งของเลนยะก่อนจะรูถ้งึปัญห�

เมื่อลองขยับแขนตนดู

ยังกับสวมเสื้อที่ไม่พอดีตัว ไม่เหมือนเป็นก�รเข้�ทรงจนเหมือน

เป็นร่�งเดียวกันเลยสักนิด

ซึง่นัน่ทำ�ให้เข้�ใจทนัทว่ี�ร่�งที่ไม่เคยสงิมนับงัคบัไม่ได้ง่�ยๆ อย่�ง

ที่ใจคิด แถมก�รเข้�ทรงแบบครึ่งๆ กล�งๆ ด้วยคว�มเร่งร้อนนี่ก็ทำ�ให้

ก�รสิงสู่ไม่สมบูรณ์

กระน้ันเธอกไ็ม่มเีวล�ม�คดิม�ก และจำ�ต้องพ�ร่�งก�ยของเลนยะ

ไปข้�งหน้�ต่อ แม้จะทุลักทุเลล้มๆ ลุกๆ ตลอดท�งก็ต�มที 

“เร็วสิครับ ทำ�อะไรอยู่!” ท�โร่ตะโกนเรยีกอย่�งเสียขวัญเมือ่เห็น

ว่�เพด�นใกล้ตวัพวกเข�ม�กขึน้ ห่�งจ�กศรีษะไม่ถงึครึง่เมตรแล้วด้วยซำ�้

เคร้ง!

อ�เคเดะรีบคว้�ด�บง้�วและตวัดด้�มด�บยันเพด�นอย่�งรวดเร็ว 

เพด�นหยุดก�รเคลื่อนไหวด้วยด�บง้�วที่ทำ�หน้�ที่เหมือนเส�คำ้�และมือ 

ที่จับ ซึ่งส่งพลังวิญญ�ณอัดเข้�ในอ�วุธให้แข็งแกร่งเกินธรรมด� 

ท�โร่ถึงกับถอนใจโล่งอก ขณะกะระยะด้วยส�ยต�แล้วเห็นว่�อีก

เพียงไม่กี่เมตรพวกเธอก็จะถึงบันไดแล้ว
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ทว่�อ�เคเดะรับรู้ได้เลยว่�แขนของเธอกำ�ลังสั่นระริก เพร�ะ 

รอยแผลใหญ่จ�กทั้งต้นแขนและข้อมือ และถ้�จะให้บอก ในฐ�นะผู้ที่สิง

เธอไม่เจ็บแผลพวกนี้หรอก แต่แน่นอนว่�เจ้�ของร่�งจริงๆ ย่อมต้องเจ็บ 

และห�กเธอฝืนม�กไป ก�ยเนื้อที่ไม่พร้อมนี้จะฉีกข�ดได้

และพวกเธอไม่ส�ม�รถกระดิกตัวออกไปได้ ห�กคิดจะขยับหนี

ปล่อยด�บง้�วออกจ�กทีย่นัไว้ เธอในร่�งทรงไม่คุน้ชนิและทำ�พธิแีค่ครึง่ๆ 

กล�งๆ นี้คงไม่รอดถึงท�งออก 

บอกได้เลยว่�ตอนนี้เธอไม่ต่�งจ�กอุ้มร่�งก�ยหนักๆ ไว้ขณะเสีย

พลังง�นออกไปเรื่อยๆ  

อ�เคเดะเร่ิมห�ยใจหอบด้วยคว�มเหนือ่ยอ่อนม�กขึน้ทกุท ีทีข่มบั

เริ่มมีเหงื่อผุดแทรกขึ้นม�

ผีน้อยที่เห็นท่�ไม่ดีชักใจสั่น เข�พูดเสียงสั่นขณะมองร่�งของ 

เด็กส�วที่อยู่ในท่�นอนหง�ยและมีเพด�นคำ้�หัวอยู่แค่ไม่กี่เอื้อมมือ 

“ออกม�สิ ใช้ง้�วนั่นยันไว้แล้วออกม�”

“ทำ�แบบนัน้ไม่ได้หรอกเจ้�หน”ู อ�เคเดะปฏเิสธเสยีงหอบ “ไม่เหน็

รึไงว่�ด�บง้�วมันเล็กขน�ดไหนถ้�เทียบกับเพด�นท้ังหมด ท่ียันไว้ได้อยู่

ก็เพร�ะพลังวิญญ�ณที่ส่งให้มัน ซึ่งหม�ยคว�มว่�ถ้�ปล่อยมือ ง้�วนี้ก็จะ

กล�ยเป็นแค่ไม้จิ้มฟันที่งัดกับคอนกรีตดีๆ เท่�นั้นเอง”

ท�โร่นิ่งอึ้งไปทันทีกับสิ่งที่ได้ฟัง 

“งัน้ผมจะไปต�มกนิเทน็ช ิจะไปต�มแล้วนะถ้�ยงัอยูแ่บบนัน้ ออกม� 

สักทีสิยัยบ้�เลนยะ!”

อ�เคเดะได้แต่ขบกร�มแน่นต่อคำ�อ้อนวอนและข่มขู่ในทขีองท�โร่ 

ไม่อ�จห�ท�งออกพ�เด็กส�วของเข�ออกไปให้ได้อย่�งใจนึก

‘ออก...ไป...’

เสียงที่ฟังอ่อนแรงสั่งผ่�นโสตประส�ทม�ทำ�ให้อ�เคเดะแปลกใจ

“เจ้�หม�ยคว�มว่�ยังไง แล้วเจ้�จะทำ�ยังไง” วิญญ�ณหญิงส�ว

พูดกับเจ้�ของร่�งที่ดูท่�คงไม่ชินกับดวงวิญญ�ณของเธอเหมือนกัน
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‘ฉันแบกวิญญาณหล่อนไม่ไหวแล้ว’ 

“ไม่ใช่ตอนนี้ยัยหนู!” 

‘ออกไปจากร่างฉัน...คลาย!’

เลนยะตว�ดก้อง ไม่คิดฟังคำ�แย้งอีกพร้อมวิญญ�ณท่�นหญิง 

อ�เคเดะที่ถูกดีดกระเด็นออกม�ด้วยแรงผลักจ�กพลังวิญญ�ณของ 

หมอผีส�ว พร้อมถูกส่งไปจนถึงสุดท�งเดินซึ่งเป็นบันไดที่ท�โร่รออยู่ 

วนิ�ทต่ีอม� ด�บง้�วทีเ่จ้�ของกลบัไปเป็นวญิญ�ณดงัเดมิกก็ลบัสู่

สภ�พวิญญ�ณเช่นเดียวกัน และปล่อยให้เพด�นอ�ค�รท่ีไม่มีสิ่งใดม�

กีดขว�งอีกเคลื่อนตัวลงม�ห�เด็กส�วด้�นล่�งทันที



43
เด็กนักเรียนผู้ถูกลักซ่อน

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอได้กลิ่นลมหายใจของมันเป่ารดต้นคอ... 

คว�มต�ย

แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกว่�มันอยู่ใกล้กว่�ทุกครั้ง จนสมองใน

ส่วนที่น่�สมเพชที่สุดถึงกับทำ�ให้เธอตัวแข็งทื่อ รอแค่ให้เพด�นเบื้องหน้�

หล่นลงม�ห�เป็นภ�พว�ระสุดท้�ย 

ทว่�วิน�ทีต่อม� สัญช�ตญ�ณก�รเอ�ตัวรอดท่ีมีสูงกว่�คนท่ัวไป

กลับร้องลั่น สั่งให้เธอกัดมุมป�กจนเลือดซึม ใช้คว�มเจ็บดึงสติกลับม� 

แล้วรีบพลิกก�ย กลิ้งตรงไปยังบันไดอ�ค�รที่อยู่ห่�งไม่กี่เมตร

แต่ก็เป็นอีกคร้ังที่หมอผีส�วรู้สึกเหมือนคว�มต�ยเอ้ือมม�คว้�คอ

ตนไว้ เมื่อไหล่ครูดผ่�นผิวแข็งๆ ของเพด�นขณะหมุนก�ยในตลบที่สี่ 

ไม่ทันแล้ว!

ทำาไมฉันต้องมาตายทุเรศแบบนี้ด้วยวะ!...เลนยะตะโกนก้องในใจ 

สุดแค้นกับท�งรอดที่อยู่แค่เอื้อมมือ แต่ไม่มีใครจะยื่นมือม�คว้�เธอออก

ไปได้เลย

ขณะท�โร่กบัวญิญ�ณแม่ทพัหญงิได้แต่เบกิต�ค้�ง เฝ้�มองดภู�พ
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ลมห�ยใจสุดท้�ยของหมอผีส�ว

ฟุ่บ!

เสียงลมพัดผ่�นข้�งหูท�โร่ รวดเร็วจนเข�ไม่อ�จมองต�มทัน แต่

สมัผสัได้ในเสีย้ววนิ�ทว่ี�มนัพุง่ตรงไปยงัร่�งของเดก็ส�วทีน่อนหมอบตดิ

พื้นเบื้องหน้� คว้�หมับที่ข้อมือของเธอก่อนดึงตัวเธอออกม�สุดแรง 

แต่ก�รกระทำ�นั้นกลับส่งผลให้ทั้งตัวหมอผีส�วและเจ้�สิ่งนั้น 

เสียหลักจนหง�ยร่วงจ�กร�วกั้น ตกลงไปยังช่องว่�งระหว่�งบันได สู่พื้น

ด้�นล่�งที่ตำ่�ลงไปถึงส�มชั้น 

และวนิ�ทเีดยีวกนันัน้ เสยีงตงึ! จ�กก�รทีเ่พด�นกระแทกพืน้กด็งั

ใส่หน้�สองผ ีแต่มนัไร้คว�มหม�ยไปแล้ว เมือ่พวกเข�เพิง่เหน็เลนยะและ

ใครอีกคนตกลงไปชั้นล่�งสุดต่อหน้�ต่อต�

“ท่�นหญิงอ�เคเดะ”

ไม่ทนัห�ยตกตะลงึ เสยีงเรยีกจ�กด้�นหลงักท็ำ�ให้วญิญ�ณแม่ทพั

หญิงต้องหันกลับไปยังที่พักบันได แล้วถึงพบเจ้�ของเสียงที่กำ�ลังหอบ

เหนื่อยเล็กน้อย ร�วกับเพิ่งวิ่งม�ถึงที่นี่มองกลับม�

“ท่�นซ�น�ดะ” อ�เคเดะเอ่ยเรียกเด็กหนุ่มที่ปร�กฏตัวตรงหน้�

“ท่�นเลนยะล่ะขอรับ” โยชิฮ�ระที่เพิ่งลอยต�มเด็กหนุ่มม�ติดๆ 

ยิงคำ�ถ�มทันทีอย่�งร้อนรน เมื่อไม่พบเด็กส�วที่คุ้นเคย ซำ้�สภ�พท่ีเห็น

ด้�นหลงัของท�โร่กบัอ�เคเดะกท็ำ�ให้วญิญ�ณซ�มไูรอดลอบกลนืนำ�้ล�ย

อย่�งหว�ดกลัวไม่ได้

แต่คำ�ตอบของผีน้อยกลับมีเพียงสีหน้�เบ้เหมือนจะร้องไห้ และ

ส่�ยหัวเนิบช้�ด้วยอ�ก�รที่ยังช็อกอยู่ แล้วค่อยๆ หันไปมองยังร�วบันได

ข้�งตัวที่เลนยะกับเจ้�บ�งสิ่งที่เข้�ม�ช่วยเธอเพิ่งพล�ดตกลงไป...

เด็กสาวเรือนผมสีนำ้าตาลยังหลับตาแน่น ขณะหายใจหอบถี่ เมื่อ

ยงัไม่รบัรูถ้งึสถ�นก�รณ์ปัจจุบนัของตนเองว่�อยู่ในรปูแบบใด หรอืแขนข�

ยังอยู่ครบไหม... 
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กริ๊ง...

ทว่�เสียงกระดิ่งก็เรียกให้เลนยะค่อยๆ เปิดต�ขึ้นช้�ๆ ก่อนพบว่�

แก้มของตนแนบสนทิอยูก่บัอกกว้�งของใครบ�งคน ซำ�้วงแขนแขง็แรงยงั

กอดเธอที่นอนทับเข�ไว้ทั้งตัวอย่�งแน่นหน� จนแทบไม่ต้องเด�ว่�ตอน

ตกลงม� ใครคือคนเอ�ตัวรองรับเธอไว้ทั้งหมด 

และเจ้�ของร่�งก�ยแข็งแกร่งข้�งใต้คงรับรู้ได้ถึงก�รขยับตัวของ

เดก็ส�ว เข�ถงึค่อยๆ ผงกศรีษะขึน้ม�มองคนในวงแขนทีเ่พิง่ช่วยชวีติออก

ม�ได้อย่�งฉิวเฉียด 

กนิเทน็ชสิบนยัน์ต�สนีำ�้เงนิทีม่องขึน้ม�อย่�งงนุงง และจ�กรอยย่น

ที่หว่�งคิ้วของเธอก็ฟ้องชัดเจนว่�เจ้�หล่อนกำ�ลังเรียบเรียงเร่ืองร�ว

ทั้งหมดในก�รปร�กฏตัวของเข�อยู่

ซึ่งนั่นเปิดโอก�สให้สุนัขป่�หนุ่มได้สำ�รวจเธออย่�งละเอียด

และแน่นอนว่�สิ่งที่เด่นชัดเป็นอย่�งแรกบนใบหน้�ของเจ้�เด็กนี่ 

คือรอยแดงชำ้�บนแก้มซ้�ยที่เริ่มบวมเด่นออกม� ขณะท่ีมุมป�กขว�มี 

รอยขบจนเลือดซึม

ซำ�้คว�มอุน่ชืน้ของเลอืดทีส่มัผสัได้จ�กต้นแขนขว�กท็ำ�ให้รูว่้�เธอ

มีแผลฉกรรจ์อยู่ตรงนั้น และถ้�เข�ไม่พล�ดอะไรไปละก็ ข้อมือซ้�ยซึ่งดู

ผิดรูปของเด็กส�วก็น่�จะหักด้วย 

ทัง้ทีเ่พิง่คล�ดส�ยต�ไม่ถงึชัว่โมงด้วยซำ�้ เจ้�เดก็นีย่งัยำ�่แย่ได้ขน�ด

นี้ ไหนอ�จจะยังมีร่องรอยอื่นที่ไม่เห็นใต้เสื้อผ้�เธออีก...ทำ�ไมปล่อยให้ 

ตัวเองบ�ดเจ็บได้ขน�ดนี้

ดวงต�สีเท�คู่เรียวคมที่มีรอยดุ ตำ�หนิ ซำ้�ด้วยคว�มขุ่นเคืองตวัด

กลับม�ยังหน้�ของหมอผีส�วหลังสำ�รวจบ�ดแผลเธอคร่�วๆ แล้ว และ

เลนยะคงไม่ได้สนคว�มดดุนัทีเ่หน็จ�กเข�จนชนิต� ห�กไม่พบว่�ในดวงต�

ของเข�ครั้งนี้แฝงด้วยคว�มห่วงใยและนุ่มนวล ที่สำ�คัญ แม้จะมีคว�ม

เฉียบดุ แต่มันไร้คว�มเย็นช�ห่�งเหินอย่�งที่ผ่�นม�โดยสิ้นเชิง...

‘ก็พี่ชายไม่มองน้องสาวแบบนั้นหรอก’
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ถ้อยคำ�ของโมโมฮ�ระผดุแทรกในหวัอย่�งอตัโนมตั ิและเลนยะอด

ยอมรับไม่ได้ว่�ในย�มนี้บรรย�ก�ศของสุนัขป่�หนุ่มมีบ�งอย่�งท่ีไม่ปกติ

เหมือนที่ผ่�นม�จริงๆ และนั่นทำ�ให้คนที่มีคว�มละเอียดอ่อนน้อยอย่�ง

ท�ย�ทโซเคนโยคนนี้เลือกจะตั้งคำ�ถ�มออกไปว่�

“แกมองฉันแบบนั้น...หม�ยคว�มว่�ยังไง”

สนัุขป่�หนุม่ทีก่ลบัอยู่ในสภ�พของเจ้�ปีศ�จดงัเดมิ ด้วยรปูลกัษณ์

ของช�ยหนุ่มที่โตเต็มวัย แม้จะยังอยู่ในชุดนักเรียนเพิ่มคว�มดุในดวงต�

หลังได้ฟังคำ�ถ�มจ�กเลนยะ ก่อนเป็นฝ่�ยย้อนถ�มเสียงเฉียบ

“แล้วคิดว่�มันหม�ยคว�มว่�ยังไง”

“แกเกลียดฉันม�ก แต่ดันแสดงม�กไม่ได้ แล้วตอนนี้กำ�ลังอย�ก

ด่�ฉันเพร�ะดันเกือบต�ยก่อนห�คัมภีร์ม�แก้อ�คมให้แก”

ร่�งสูงสง่�ต้องถอนใจย�วกับคำ�ตอบของเลนยะ ที่เหมือนแค่ใช้

คว�มเคยชินในนิสัยม�ตอบเท่�นั้น 

“ตีคว�มได้แย่สมเป็นเจ้�” นำ้�เสียงทุ้มตำ่�ว่� ก่อนเข�จะเริ่มคล�ย

อ้อมแขนออกจ�กรอบตัวเลนยะ เตรียมลุกขึ้นนั่ง ทว่�ยังไม่ทันได้ดันตัว

เด็กส�วออกห่�ง เสียงของเธอก็ดังขึ้นใหม่

“แล้วมันแปลว่�อะไร...เวล�ที่แกมองฉันแบบนั้นน่ะ”

หมอผสี�วไม่แน่ใจว่�เพร�ะคำ�พดูของเจ้�โมโมฮ�ระมนัม�กระตุน้

ต่อมสงสัย หรือเป็นเพร�ะเธอได้สบนัยน์ต�สีเท�คู่คมสวย ที่แสดงคว�ม

รู้สึกแตกต่�งจ�กที่เคยสังเกตเห็นกันแน่ ถึงอย�กได้คำ�ตอบครั้งนี้ขึ้นม� 

เพร�ะถงึแม้จะพอรูว่้�ตนเองไม่ได้ถกูมองด้วยคว�มรูส้กึเกลยีดชงั

แบบที่ผ่�นม� แต่ก็ไม่อ�จเด�ได้อยู่ดีว่�มันคืออะไร เมื่อนี่ไม่ใช่ส�ยต�

แบบที่คนส่วนใหญ่มองเธอ...แม้แต่โยชิฮ�ระก็ไม่ได้มองเธอแบบนี้

และวิน�ทีที่สิ้นคำ�ถ�มนั้น เจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จเองก็นิ่งงันไป

เช่นเดยีวกนั เข�ดแูปลกใจไม่น้อยในข้อสงสยัของเลนยะ ทว่�ไม่น�นกส็ดู

ห�ยใจลึก และจ้องสบไปยังนัยน์ต�สีนำ้�เงินตรงหน้� พร้อมกล่�วเนิบช้�

“ทุกครั้งที่ข้�มองเจ้�...เจ้�ทำ�ให้ข้�หงุดหงิดเสมอ” แม้จะเอ่ย 
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เช่นนั้น ทว่�กลับมองเธออย่�งอ่อนโยนยิ่งขึ้น “แต่มันไม่ใช่เพร�ะโกรธ

หรือเกลียด และไม่ใช่แค่ไม่ต้องก�รให้เจ้�ต�ยเพร�ะยังมีภ�ระก�รแก้

อ�คมบนปลอกคอนี่...แต่ข้�...”

กนิเทน็ชเิงยีบไปเมือ่กล่�วถงึตรงนี ้และนิง่งนัไปครู ่ก่อนเบอืนหน้�

ไปท�งอื่นอย่�งเสียไม่ได้...นี่เข�กำ�ลังคิดจะพูดอะไรต่อไป กำ�ลังจะบอก

อะไรกับเจ้�เด็กนี่

คว�มจริง ณ เวล�นี้เข�ยังไม่แน่ใจตัวเองด้วยซำ้�ว่�สิ่งที่ก่อตัวอยู่

ระหว่�งพวกเข�มนัคอือะไร...บ�งทอี�จเป็นมติรภ�พ เป็นคว�มผกูพนั ซึง่

ด้วยเหตุก�รณ์ต่�งๆ ที่ฝ่�ฟันกันม�ระหว่�งเข�กับเลนยะ ก็ไม่แปลกที่จะ

สร้�งมิตรภ�พและคว�มผูกพัน แค่จะม�กหรือน้อยแค่นั้น 

เพียงแต่นอกจ�กมิตรภ�พและคว�มผูกพันแล้ว เข�กลับค้นพบว่�

มันยังมีอีกคว�มรู้สึกหนึ่งที่แทรกลึกและซ่อนอยู่หลังสองคำ�นี้ด้วย ซำ้� 

หล�ยครั้งเลนยะก็ม�สะกิดถูกคว�มรู้สึกประหล�ดที่แทรกลึกอยู่ในใจนี่ 

และทำ�ให้มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆ 

แน่นอนแล้วว่�ไม่ใช่คว�มเกลียดชัง มันเลยจุดนั้นม�น�นม�กแล้ว 

เข�ไม่ได้เกลียดเลนยะ และมันเหมือนจะม�ชัดเจนท่ีสุดในคืนท่ีท�ย�ท 

โซเคนโยคนนี้ไปช่วยเข�ถึงป่�กักปีศ�จ เพร�ะเข�จำ�ได้ดีว่�รู้สึกเต็มต้ืน

เพียงใดที่ได้ลืมต�ม�เจอเธอในคืนนั้น 

เข�ไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครม�ก่อน มันซับซ้อน และอธิบ�ยไม่ได้ 

ร�วกับเป็นคำ�พูดที่ติดอยู่ที่ปล�ยลิ้น...อะไรคือสิ่งท่ีทำ�ให้เข�มองเลนยะ

อย่�งที่กำ�ลังมองอยู่ตอนนี้ 

คว�มเป็นห่วงรึ...ห่วงเด็กส�วตรงหน้�คนนี้...

ใช่...ห่วง...ห่วงม�กเสียจนไม่สนสิ่งใดๆ รอบตัว รีบม�ถึงที่นี่ให้เร็ว

ทีส่ดุเท่�ทีจ่ะทำ�ได้ แล้วยิง่เหน็เธอทีน่อนนิง่อยู่ใต้เพด�นหน� รอให้มนับด

ร่�ง หัวใจของเข�ก็เกือบหยุดเต้น มือเท้�เย็นเฉียบ แทบไม่รู้สึกตัวด้วย

ซำ้�ว่�ไปถึงตัวเลนยะเมื่อไร ม�รู้อีกทีก็ตอนที่ลอยคว้�งอยู่กล�งอ�ก�ศ 

กำ�ลังดิ่งลงไปยังพื้นเบื้องล่�งโดยกอดเด็กส�วท�ย�ทโซเคนโยไว้แนบอก
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แต่ทำ�ไมต้องห่วงม�กม�ยขน�ดนัน้ ถ้�ไม่ใช่เพร�ะกลวัไม่มีใครแก้

อ�คมบนปลอกคอสุนัขนี่ละก็...

“ท่�นเลนยะ!”

เสยีงเรยีกของโยชฮิ�ระจ�กบนัได ทำ�ให้สนุขัป่�หนุม่หลดุจ�กภวงัค์

คว�มคิด และคล�ยวงแขนที่กอดร่�งของหมอผีส�วออกทันใด ก่อน 

พลิกตัวลุกขึ้นนั่ง ปล่อยให้คนรอฟังคำ�ตอบย่นหัวคิ้วสงสัย มองตัวเองอยู่

แบบนั้นต่อไป

มนัเป็นจงัหวะเดยีวกบัทีว่ญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ลงม�ถงึชัน้ล่�ง และ

เจอพวกเข�พอดี

โยชิฮ�ระถอนใจโล่งอกทันทีที่เห็นว่�ทั้งกินเท็นชิและเด็กส�วของ

ตนปลอดภัยดี ขณะผีน้อยที่ต�มม�ติดๆ ถึงกับทรุดตัวนั่งบนพ้ืน ท้ังท่ี

วญิญ�ณอย่�งเข�ไม่น่�จะมร่ี�งก�ยไว้ทำ�แบบนัน้ได้ แต่ดเูหมอืนจติใจจะ

อยู่เหนือคว�มเป็นจริงท�งก�ยภ�พ

แต่เลนยะกลับขมวดคิ้วเมื่อเห็นซ�น�ดะกับโยชิฮ�ระ

“พวกแกรู้ว่�ฉันอยู่ที่นี่ได้ยังไง” เธอถ�มขณะดันตัวลุกขึ้น และ 

ไม่ลืมคว้�กระเป๋�เป้ของตนขึ้นสะพ�ยไหล่ข้�งที่ไม่บ�ดเจ็บม�ด้วย

แต่เป็นร่�งสูงสง่�ข้�งก�ยที่ตอบแทน “กระดิ่งเจ้�นำ�ท�งม�” 

เลนยะหันหน้�ไปมองกระดิ่งสีเงินบนต้นคอกินเท็นชิ 

“ยังไง มันไม่ได้ส่งเสียงแค่เวล�เตือนภัยงั้นเหรอ”

“ดเูหมอืนพอม�อยูก่บัท่�นกนิเทน็ช ิมนัจะทำ�อะไรได้ม�กกว่�ทีเ่ร�

คดิเยอะเลยขอรบั” โยชฮิ�ระลอยเข้�ม�กล่�ว “ข้�เองกไ็ม่เคยเหน็แบบนี ้

...ขน�ดที่สร้�งรูปร่�งขึ้นม�ได้” 

“รูปร่�ง?”

“เป็นสุนัขขนสีทอง” เสียงทุ้มลึกเสริม 

“คล้�ยพันธุ์โกลเดนรีทรีฟเวอร์ แต่ขนสั้นกว่� แต่ก็ไม่ขน�ดล�-

บร�ดอร์” ซ�น�ดะอธิบ�ยให้เข้�ใจม�กขึ้น

ขณะทีโ่ยชฮิ�ระระบใุห้ชดัเจนยิง่กว่�ว่� “เหมอืนเจ้�ท�โร่น่ะขอรบั”
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“เหมอืนผมเหรอ” ผน้ีอยสะดุง้หน้�เหวอทนัทกีบัสิง่ทีโ่ยชฮิ�ระบอก

เลนยะ พร้อมร้องในใจ

ฉันหน้าเหมือนหมาเหรอ!...

“เหมือนหม�ที่ชื่อ ท�โร่ ต่�งห�กเล่�เจ้�โง่ ฉันก็เคยบอกแล้วว่� 

ตั้งชื่อแกม�จ�กชื่อหม�” เลนยะกลอกต�ขึ้นอย่�งเบื่อหน่�ย แต่นั่นกลับ

ทำ�ให้เกิดข้อสงสัยอื่นต�มม�ทันใด

“แล้วทำ�ไมกระดิ่งของเจ้�ถึงสร้�งรูปร่�งเป็นสุนัขตัวนั้น” 

เลนยะปร�ยต�มองเจ้�ของเสยีงทรงอำ�น�จข้�งก�ย แต่ยงัไม่ตอบ

คำ�ถ�มนั้น กระทั่งเข�เอ่ยขึ้นใหม่

“ต�มปกติของพวกนี้มักสร้�งรูปร่�งจ�กคว�มทรงจำ�ของสิ่งที่อยู่

ใกล้ตัว...”

“ใช่ หม�ที่ชื่อท�โร่นั่นคือเจ้�ของตัวจริงของปลอกคอที่แกใส่อยู่”

เจ้�ปีศ�จหนุ่มหรี่ต�ทันทีที่ได้ฟัง ทว่�เลนยะก็ตัดบทไปอีกเร่ือง

ทันที ร�วกับเรื่องเมื่อครู่ไม่ใช่ส�ระสำ�คัญอะไร

“เรื่องนี้ช่�งมันเถอะ เร�ต้องรีบไปต�มห�เจ้�โมโมฮ�ระเด๋ียวนี้

เลย”

กนิเทน็ชขิมวดคิว้เรยีวนดิๆ กบัเร่ืองทีถ่กูเปลีย่นเรือ่งกะทนัหนั ทว่�

ก็รู้ดีว่�เรื่องในปัจจุบันสำ�คัญกว่�เรื่องสุนัขเจ้�ของปลอกคอนี้หล�ยเท่�...

ถือเสียว่�เข�จะเก็บมันไว้ห�คว�มจริงกับเธอทีหลังแล้วกัน 

“เกดิเรือ่งอะไรขึน้กบัพวกเจ้�” จ�กสภ�พของเลนยะทำ�ให้สนุขัป่�

หนุ่มต้องตั้งคำ�ถ�มนี้เป็นอย่�งแรก

“โรงเรียนย�มคำ่�คืนเล่นง�นฉัน เหมือนจะแค้นฉันม�กที่ขโมยเจ้�

โมโมฮ�ระไปจ�กมัน” เลนยะตอบ

“ทำ�ไมมันถึงคิดแบบนั้น แล้วเจ้�นั่นไปเกี่ยวข้องกับโรงเรียนย�ม

คำ่�คืนได้ไง” ข้อสงสัยม�กม�ยเกิดขึ้นกับซ�น�ดะทันที

เลนยะเงยีบไปนดิ พล�งถอนใจด้วยท่�ท�งไม่อย�กอธบิ�ยนกั แต่

ก็เอ่ยชัดว่� “มันต�ยไปแล้ว”
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“ห�!” ซ�น�ดะอุท�น

“แต่เดก็หนุม่นัน่ดยูงัไงกย็งัมชีวีตินะขอรบั” โยชฮิ�ระแย้งหลงันิง่อึง้

ไปชั่วขณะเช่นกัน

“แฟ้มประวัตินักเรียนในห้อง ผอ.โยโคที่ฉันเพิ่งค้นม�ได้ บันทึกไว้

ว่�มันเป็นเด็กนักเรียนที่เข้�เรียนที่นี่ในปีโชวะ 54 และเกิดปีโชวะ 47” 

“ส�มสิบห้�ปีที่แล้ว...” เด็กหนุ่มคร�งอย่�งแทบไม่เชื่อ 

“ใช่ และลองเอ�ข้อมูลทั้งหมดที่มี ทั้งเรื่องเล่นโกะ เรื่องที่เจ้�นั่น

รู้จักตึกเก่� และเรื่องที่โรงเรียนย�มคำ่�คืนต�มตัวมันจนคลุ้มคลั่งขน�ดนี้ 

ไหนจะจปิ�ถะบ�งส่วนทีพ่วกแกไม่เหน็ตอนมนัอยูก่บัฉนั มคีว�มเป็นไปได้

สงูว่�เจ้�นีอ่�จเป็นคนทีท่ำ�ให้ต้องย้�ยตกึ และเลกิใช้อ�ค�รเรยีนร้�งไป...

มันอ�จเป็นเด็กนักเรียนที่ถูกลักซ่อนไปเมื่อส�มสิบห้�ปีก่อน” 

เด็กนักเรียนที่ ผอ.โยโค มิโนะ ยังหวังว่�จะกลับม�หรือห�พบ จน

ไม่ยอมทุบตึกเรียนหลังแรกทิ้ง

หล�ยอย่�งเข้�เค้� ทั้งเรื่องที่กระดิ่งนำ�ท�งเจ้�ปีศ�จไปยังอ�ค�ร

เก่� ทั้งเรื่องที่ ผอ.โยโคเตือนหมอผีส�วเรื่องหน้�ที่ปกป้องนักเรียนของ

เธอในวันนี้ และก�รที่อยู่ๆ โมโมฮ�ระ เร็นจิ ก็มีตัวตนขึ้นร�วกับถูกใคร

จับม�ว�งไว้

“ถ้�เข�เป็นมนุษย์ ทำ�ไมไม่แก่ไม่ต�ยล่ะ อีกอย่�งถ้�ถูกลักซ่อน

จรงิ เข�ถกูเอ�ตวัไปไว้ไหนม�ตัง้ส�มสบิห้�ปี” ท�โร่ถ�มแทรกคว�มเงยีบ

อย่�งไม่เข้�ใจยิ่งกว่�เดิม เข�เจอเรื่องพิสด�รจ�กง�นปร�บผีของเลนยะ

ม�เยอะกจ็รงิ แต่เร่ืองนีม้นัดจูะเกนิขอบเขตก�รรบัรูข้องเข�ม�กไปหน่อย

“ก็บอกแล้วไงว่�มันต�ยไปแล้ว” หมอผีส�วเน้นชัด

“แล้วยังไงล่ะ”

“วิช�ปลุกชีพ” 

ซ�น�ดะพ่นลมออกจมกู ดถูกูคว�มคดิของหมอผสี�วเกอืบจะทนัที

ที่ได้ฟัง “วิช�ปลุกชีพเป็นเรื่องหลอกเด็ก ไม่เคยมีใครทำ�ได้สำ�เร็จ ไม่มี

ใครปลุกคนที่ต�ยขึ้นม�ได้ หรือจะพูดให้ชัดๆ ก็คือ มันเป็นเรื่องเป็นไป 
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ไม่ได้”

“มนัมคีว�มเป็นไปได้ค่ะ ท่�นซ�น�ดะ” ครัง้นีว้ญิญ�ณแม่ทพัหญงิ

เป็นฝ่�ยแย้งขึน้แทน “เดก็หนุม่ชือ่โมโมฮ�ระ เรน็จมิพีฤตกิรรมหล�ยอย่�ง

ที่บ่งบอกว่�ผิดปกติ ที่สำ�คัญ โรงเรียนย�มคำ่�คืนพูดถึงเรื่องกระดูกที่

ต้องก�รให้เร�คืนมันไป และข้�คิดไม่ออกว่�มันจะทวงกระดูกอะไรได้ 

นอกจ�กกระดูกของเด็กหนุ่มคนนั้น...ข้�ไม่รู้ว่�มันเกิดขึ้นได้ยังไง หรือมี

พวกนอกรีตทำ�เรื่องนี้จริงรึเปล่� แต่มันก็เป็นข้อสันนิษฐ�นที่ใกล้คว�ม

เป็นจริงที่สุดที่เร�มีแล้วค่ะ” 

ก�รเข้�ข้�งหมอผสี�วครัง้แรกของอ�เคเดะทำ�ให้ซ�น�ดะนิง่อึง้ไป

ชั่วขณะ พร้อมคว�มรู้สึกยุ่งย�กใจที่จะห�ข้อโต้แย้งกับวิญญ�ณที่ตน

เค�รพ 

แต่เมื่อลองทวนอีกครั้ง ก็พบคว�มจริงที่ว่�อ�เคเดะก็เป็นอีกคนที่

อยูก่บัโมโมฮ�ระตลอดเวล� ก่อนพวกเข�จะม�เจอกนัอกีครัง้ ซึง่เธอไม่มี

ท�งพูดสรุปอย่�งมั่นใจได้ขน�ดนี้แน่ ห�กไม่ได้เห็นม�ด้วยต�ของตนเอง 

และคิดทบทวนม�อย่�งดีแล้ว

แต่ก่อนทีซ่�น�ดะตดัสนิใจว่�จะเชือ่ดหีรอืไม่ เลนยะกต็ดับทขึน้ม�

ก่อนว่� 

“จะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของแก เอ�แค่ว่�ตอนนี้เร�ไปต�มห�เจ้�นั่น

ให้เจอก่อนเป็นดีที่สุด” 

“เธอทำ�เข�ห�ยไปแล้วไม่ใช่เหรอ” ญ�ติหนุ่มหันม�ว่�เป็นเชิง

ตำ�หนิ “โรงเรียนย�มคำ่�คืนแยกเร�ออกจ�กกันได้ ป่�นนี้ก็คงโยนเจ้�นั่น

ไปไว้ที่ไหนสกัทีแ่ล้ว และครัง้นีม้นัคงไม่ยอมให้เร�ห�เข�เจอได้ง่�ยๆ แน่”

“มนักน่็�จะอยูท่ีเ่ดมินัน่แหละ...ลมืไปรึไงว่�มนัยงัใส่ชดุนกัเรยีนอยู”่ 

เด็กหนุ่มชะงักไปนิดในสิ่งที่เลนยะบอก และสีหน้�เคร่งเครียด

คล�ยลงพลัน ร�วกับนึกบ�งสิ่งขึ้นม�ได้

ซึ่งท่�ท�งที่เหมือนรู้กันแค่สองคนของท�ย�ทโซเคนโย ก็ทำ�ให ้

ผีน้อยอดตั้งคำ�ถ�มขึ้นไม่ได้ 
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“ใส่ชุดนักเรียนแล้วทำ�ไมเหรอ” 

“แผ่นยันต์ในเสื้อ” ซ�น�ดะหันม�ตอบ “ตอนกล�งวันพวกเร�

พย�ย�มทดสอบเข�ทกุอย่�งว่�เป็นปีศ�จรเึปล่� ดงันัน้เร�ถงึได้แปะยนัต์

ลงอ�คมป้องกนัไว้ในเสือ้สทูตวันอกของเข� ซึง่กห็ม�ยถงึว่�จะไม่มปีีศ�จ 

หรือสิ่งเหนือธรรมช�ติอะไรแตะตัวเข�ได้เวล�นี้...หวังว่�นะ”

“ใช่ แถมบ�งทเีจ้�นัน่อ�จมถีงุเครือ่งร�งใส่เกลอืของฉนัในกระเป๋�

ก�งเกงด้วย ดงัน้ันกม็คีว�มเป็นไปได้สงูว่�มนัน่�จะยงัเดนิเตรด็เตร่ในตกึ

นี.้..และนัน่แหละปัญห�” เลนยะว่�ก่อนมองเหนอืหวัตนอย่�งเคร่งเครยีด 

“ฉันทำ�แฟ้มประวัติของมันหล่นไว้ที่ชั้นส�ม...”

“เข�อ�จเห็นแฟ้มนั่น...ใช่ไหม” ผีน้อยเด�เหตุก�รณ์ได้ไม่ย�กเย็น

“มนุษย์ไม่ได้ถูกสร้�งให้มีชีวิตได้เกินหนึ่งครั้ง” หมอผีส�วเปรย 

พล�งก้มม�จ้องนิง่ทีต่�คูโ่ตของผน้ีอย “ก�รมชีวีติอกีครัง้ทัง้ทีต่�ยไปแล้ว

มนัคอืก�รโกง แต่คว�มต�ยไม่ยอมให้เร�โกงได้ตลอดไปหรอก ตอนนีเ้จ้�

โมโมฮ�ระนั่นก็เหมือนหลับฝันอยู่นั่นแหละ เชื่อว่�ตัวเองมีชีวิตอยู่จริงๆ 

แต่เมื่อไรที่ตื่นม�รู้คว�มจริง จำ�ทุกอย่�งได้ คว�มเชื่อว่�ตัวเองมีชีวิตอยู่ก็

จะหมดไป และเมื่อถึงเวล�นั้น...”

“เข�อ�จ...ต�ยอกีรอบ...” ผน้ีอยลอบกลนืนำ�้ล�ยลงคอ รูส้กึเหมอืน

ตกลงไปในหลุมว่�งเปล่� เมื่อมันช่�งฟัง...

“เปร�ะบ�งใช่ไหมล่ะ” หมอผสี�วหวัเร�ะหึในลำ�คออย่�งรูท้นัสหีน้�

เสียๆ ของวิญญ�ณเด็กช�ย “ชีวิตมันก็เปร�ะบ�งแบบนั้นแหละ...แต่ฉัน

ยอมให้มันต�ยไม่ได้ อย่�งน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้ เพร�ะมันเป็นตัวเชื่อมเดียว

ทีจ่ะส�วไปห�คนทีส่ร้�งเร่ืองนีข้ึน้ม� ซึง่อ�จเกีย่วกบัเจ้�คนทีส่ร้�งก�ฝ�ก

ยักษ�ด้วย”

“แค่นั้นเนี่ยนะ” ท�โร่หลุดจ�กภวังค์ม�ร้องเสียงสูงทันที “ช่วยเข�

เพร�ะมีจุดประสงค์แค่ใช้ประโยชน์เนี่ยนะ”

“จะด้วยจุดประสงค์อะไร ผลก็คือฉันกำ�ลังช่วยชีวิตมัน...” 

“ค่อยยังชั่ว พวกเธอยังอยู่ที่นี่” 
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ทุกร่�งบนระเบียงท�งเดินอ�ค�รชั้นหนึ่งต่�งตวัดหน้�ไปมองยัง

บันไดฉับไว ก่อนพวกเข�จะตะลึงงันไปนิดเมื่อเห็นว่�เด็กหนุ่มที่พวกเข�

คิดจะไปต�มห�กำ�ลังเดินลงม�ห�พวกเข�เอง 

โมโมฮ�ระแสดงสหีน้�โล่งอกชดัเจน ย�มเหน็ว่�กลุม่คนทีเ่คยหลง

ไปคนละท�งกลับม�รวมกันอีกครั้ง

“อยู่ครบหมดทุกคนด้วย...” เข�หยุดคำ�และชะงักไปครู่ เมื่อหันไป

เจอกินเท็นชิ ก่อนพึมพำ�อย่�งไม่เต็มเสียงต่อว่� “เว้นบ�งคนที่เหมือนจะ

เปลี่ยนไป...นิดหน่อย” 

เดก็หนุ่มจำ�ได้ว่�ล่�สดุทีเ่หน็ร่�งสงูสง่�นี ้พีช่�ยปลอมๆ ของเลนยะ

เข�ดูเด็กกว่�ตอนนี้นะ

แต่คว�มสงสยัของโมโมฮ�ระกไ็ม่สำ�คญัเท่�แฟ้มสเีข้มทีเ่จ้�ตวัถอื

ไว้ในมือ

“แกยงัไม่ได้อ่�นมนัใช่ไหม” เลนยะก้�วม�ห�โมโมฮ�ระทนัททีีเ่หน็

ของในมือเข�

“ใช่ แค่หยิบม�” เด็กหนุ่มยักไหล่ข้�งหนึ่งตอบ

“งั้นเอ�ม�” ยื่นมือพรวดม�ทันที

ทว่�อีกฝ่�ยกลับยกมันหนีจ�กเธอ “เฮ้! ขอบคุณสักคำ�เป็นไหม 

อุตส่�ห์หยิบม�ให้นะเนี่ย”

หมอผสี�วคำ�ร�มตำ�่ในลำ�คออย่�งขดัใจ แต่กไ็ม่อย�กแสดงท่�ท�ง

ที่ต้องก�รแฟ้มนั่นคืนม�กไปจนเป็นก�รสร้�งคว�มสนใจให้เข� แล้วเปิด

อ่�น

“แล้วไอ้ตวัทีจ่ะจับแกไปไหน” เลนยะแสร้งเปลีย่นเรือ่งคยุแทนเพือ่

เบี่ยงคว�มสนใจ

“ไม่รู้สิ พอประตูห้อง ผอ.ปิด มันก็ห�ยไป ฉันแค่ถูกล็อกไว้ในนั้น 

พอหลุดออกม�ได้ เธอก็ไม่อยู่แล้ว มีแต่แฟ้มนี่ตกอยู่”

แสดงว่ายนัต์กบัถงุเครือ่งรางได้ผล...เลนยะคดิ แล้วตวดัต�ไปมอง

ข้อมือเด็กหนุ่ม เตรียมล�กตัวออกไปจ�กที่นี่ แต่ไม่ทันได้ทำ�ต�มที่ตั้งใจ
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ไว้ เสียงทุ้มลึกทรงอำ�น�จกลับดังขึ้น

“มันม�แล้ว” 

เป็นอกีครัง้ทีท่กุร่�งหนัหน้�พร้อมกนัไปมองต�มส�ยต�ของกนิเทน็ชิ 

ไปยังสุดท�งเดินของอ�ค�รฝั่งหนึ่ง

และสิ่งที่เห็นคือบ�งอย่�งที่เคลื่อนไหวในคว�มมืด ผุดแทรกผ่�น

ผิวอ�ค�ร คืบคล�นเข้�ม�เหมือนอสรพิษ ก่อนเริ่มก่อรูปเป็นบ�งอย่�ง

ด้วยเส้นส�ยจ�กเง�ดำ� ส�นต่อกนัจนกล�ยเป็นรปูทรงทีค่ล้�ยมนษุย์ ทว่�

กลับดูพิกลพิก�รและวูบไหวไม่คงรูปอยู่ตลอดเวล�

เลนยะกับซ�น�ดะหยิบยันต์ขึ้นม�เตรียมไว้ทันใด ขณะกินเท็นชิ

เพียงตวัดมือในอ�ก�ศครั้งเดียว ด�บค�ต�นะเล่มย�วก็ม�อยู่ในมือเรียว

แข็งแรง

โมโมฮ�ระเบกิต�กว้�ง มองเหล่�โซเคนโยกบัช�ยหนุม่รปูง�มทีด่งึ

ของอนัตร�ยออกม�จ�กอ�ก�ศ แล้วผงะถอยหลงัออกไป...สรปุเป็นหมอผี

กันหมดเลยเหรอ!

“ส่งมา...เอาคืนมา...คืนของของเรามา...”

เสยีงทีเ่หมอืนพดูผ่�นลำ�โพงแตกๆ สะท้อนออกม�จ�กทกุอณขูอง

ท�งเดนิอ�ค�ร แทรกด้วยเสยีงกระซบิกระซ�บของคนนบัร้อยนบัพนัจ�ก

ทั่วทุกทิศท�งที่จับใจคว�มไม่ได้จนน่�ขนลุก

ก�รสูก้บัโรงเรียนย�มคำ�่คนืไม่ใช่เร่ืองฉล�ด พวกมนัเป็นสิง่ทีป่ร�บ

ไม่ได้ ด้วยจำ�นวนทีม่�กไป อมคว�มมดืเยอะเกนิไป และแรงคำ�ส�ปรนุแรง

เกินไป มันไม่ใช่ปีศ�จ ไม่มีตัวตน ไม่มีรูปลักษณ์ที่แน่นอน ไร้ตัวตน 

ยิ่งกว่�ผี แต่ก็มืดดำ�กว่�ปีศ�จ ดังนั้นจึงไม่มีวิธีท่ีจะจัดก�รได้เด็ดข�ด  

และถึงจัดก�รได้ตอนนี้ ก็จะก่อเกิดขึ้นใหม่ได้อีก...แต่กระนั้น ห�กต้�นไว้

จนหนีออกไปให้พ้นโรงเรียนก็ยังมีโอก�สเป็นไปได้อยู่

“มันไม่ใช่ของแกตั้งแต่แรกแล้ว” หมอผีส�วโต้กลับไป และรอดู

ปฏิกิริย�ของมัน

ซึ่งมันก็นิ่งเงียบ...และน�นจนน่�แปลก 
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แต่ในจังหวะที่คิดว่�จะลองขยับก�ยเพื่อถอยหนี หมอผีส�วก็เห็น

ที่ปล�ยห�งต�ว่�มีเง�ดำ�เคลื่อนไหวเข้�ม�จ�กด้�นข้�ง และวิน�ทีต่อม�

ถงึรูว่้�ไม่แค่ด้�นข้�งของตน แต่เป็นทัว่ทกุทศิจ�กบนพืน้และผนงัรอบด้�น 

เส้นผมสีดำ�ที่ไม่อ�จนับจำ�นวนได้พุ่งเข้�ห�เลนยะ ซ�น�ดะ และ

กินเท็นชิ 

ทว่�เด็กหนุ่มผมดำ�กลับทิ้งก�ยลงคุกเข่�ข้�งหนึ่ง พึมพำ�อ�คม

รวดเร็ว และแปะยันต์ตรงพื้นข้�งหน้�ตน 

กลุ่มผมสีดำ�ถูกดีดกระเด็นออกไปเมื่อสัมผัสโดนเขตอ�คมของ 

เด็กหนุ่ม แต่มันก็กลับม�ตวัดตัวพันจนเป็นก้อนหน�ในเสี้ยววิน�ที และ

หันปล�ยแหลมเล็กที่เหมือนหอกพุ่งเข้�ม�อีกด้วยคว�มเร็วที่เพิ่มขึ้น หวัง

ทำ�ล�ยเขตอ�คมของซ�น�ดะ

แต่ก่อนที่กลุ่มผมจะถึงตัวเด็กหนุ่ม ยันต์ส�มใบที่ถูกร่�ยอ�คมจน

กล�ยเป็นนกเพลงิสม่ีวงกบ็นิสวนออกม� เฉยีดศรีษะเข� และพุง่กระแทก

กลุ่มผมเหล่�นั้นจนมันถอยออกไปพร้อมเพลิงร้อนที่ลุกว�บ และเผ�พวก

มันอย่�งรวดเร็ว

และเพียงเส้นผมบ�งส่วนถูกทำ�ล�ยไป เสียงกรีดร้องโหยหวนก็ 

ดังระงมทั่วอ�ค�รเรียน จนแทบรู้สึกถึงแรงสั่นไหวน้อยๆ ใต้เท้� พร้อม

กลิ่นไหม้ชวนอ�เจียนที่คละคลุ้งไปทั่ว 

ทว่�กลิ่นไหม้เหมือนจะไม่ได้ม�จ�กเหล่�เส้นผมสีดำ�ของโรงเรียน

ย�มคำ่�คืนเท่�นั้น แต่กลิ่นเหม็นอ่อนๆ นั่นยังลอยม�จ�กศีรษะของ 

เด็กหนุ่มท�ย�ทโซเคนโยด้วย และเมื่อซ�น�ดะยื่นมือไปสัมผัสถึงรู้ว่�ผม

ส่วนหนึ่งของตนห�ยไป ทำ�เอ�เข�ต้องหันหน้�ไปส่งส�ยต�ขุ่นเคืองมอง

เจ้�ของยันต์ส�มใบทันใด

“อะไร” เลนยะเลิกคิ้วถ�มแสร้งไม่เข้�ใจส�ยต�ขุ่นมัวของเข�...

และแสร้งว่�ไม่ได้คิดจะแกล้งเข�เลย

ซ�น�ดะพ่นลมห�ยใจอย่�งเบื่อหน่�ย แล้วยอมปล่อยคว�มน่�

หงุดหงิดครั้งนี้ไปก่อน เมื่อสถ�นก�รณ์ไม่เอื้ออำ�นวย
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“...หัวขโมย...หัวขโมย...” เสียงจ�กโรงเรียนย�มคำ่�คืนสะท้อนขึ้น

ใหม่ เมื่อก�รโจมตีไม่ได้ผล 

ก�รทำ�ง�นของสองโซเคนโยประส�นกันดีกว่�ที่ค�ด ทั้งกำ�ลังคน

ยงัเพิม่ และตวัหมอผสี�วเองกไ็ม่ได้อยู่ในสถ�นก�รณ์ทีต้่องคอยห่วงหน้�

พะวงหลัง หรือไม่ได้ตั้งตัวเหมือนสองครั้งแรกก่อนหน้�นี้ 

“เออ ไม่เลิกบ้�นะไอ้โง่เนี่ย” เลนยะบ่นพึมพำ�กับข้อกล่�วห�ของ

ศัตรู 

ขณะซ�น�ดะเร่ิมสะกดิใจว่�ทำ�ไมโรงเรียนย�มคำ�่คนืถงึได้กล่�วห�

พวกเข�แบบน้ัน พวกเข�ไปขโมยอะไรของมนัม�ตัง้แต่เมือ่ไร แล้วถ้�ของ

ที่ถูกขโมยคือหม�ยถึงโมโมฮ�ระ เร็นจิละก็ บอกได้เลยว่�พวกเข�ไม่ได้

เกี่ยวข้องแม้แต่น้อย 

แต่เพร�ะมัวแต่มีข้อสงสัยในหัว เด็กหนุ่มจึงไม่ทันรู้สึกถึงก�ร

เคลื่อนไหวจ�กเง�มืดด้�นหลัง ซึ่งมันก็อ�ศัยโอก�สที่พวกเข�กำ�ลังสนใจ

ตัวมันที่ด้�นหน้� ส่งเส้นผมสีดำ�น่�ขยะแขยงตรงด่ิงไปยังแผ่นหลังพวก

เข� และเป้�หม�ยครั้งนี้คือเด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลที่บ�ดเจ็บม�กที่สุด

ควับ!

มอืใหญ่ของกนิเทน็ชกิลบัรวบรอบเอวเลนยะ ดงึตวัเธอออกม�จ�ก

จุดนั้น พร้อมหมุนก�ยม�แทนตำ�แหน่งของเด็กส�วฉับไว ก่อนตวัดด�บ

เป็นวงกลมเพยีงวบูเดยีว เส้นผมทัง้หมดทีพุ่ง่ม�กข็�ดกระจดักระจ�ย ต�ม

ด้วยเสียงร้องโหยหวนของพวกมันจ�กรอบด้�น

แต่เจ้�โรงเรียนย�มคำ่�คืนก็ยังจู่โจมต่อเนื่อง โดยใช้ช่วงจังหวะที่

หมอผสี�วยงัถกูโอบตดิอยูก่บัร่�งสงูสง่� ไม่ได้เตรยีมอ�วธุในมอื ส่งกลุม่

ผมทีก่่อรปูร่�งคล้�ยมอืขน�ดยกัษ์เอือ้มตรงม� หวงัดงึเธอออกจ�กเกร�ะ

ป้องกัน 

ทว่�มนัเพิง่รูว่้�ตนคดิผดิถนดั เมือ่เดก็ส�วเงยหน้�ขึน้อกีครัง้ และ

ดวงต�ที่มองม�กลับกล�ยเป็นสีอำ�พันเรืองว�วคมกล้� ในมือซ้�ยที่ไม่น่�

ใช้ง�นได้กลับกำ�ด้�มด�บค�ต�นะไว้ตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้
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และไม่ถึงเสี้ยววิน�ทีที่ได้ตระหนักถึงข้อผิดพล�ด ด�บในมือของ

เด็กส�วที่ถูกฟันใส่มัน ก็ตัดอีกส่วนหนึ่งของร่�งก�ยให้เสียห�ยไปอีก

ดูเหมือนแม้ตัวมันจะจู่โจมรวดเร็ว ทว่�ผู้บุกรุกตรงหน้�เองก็มี

สัญช�ตญ�ณก�รตอบโต้รวดเร็วไม่แพ้กัน แถมไม่ปล่อยเวล�เสียเปล่�

แม้แต่วิน�ทีเดียว โดยเฉพ�ะหมอผีส�วที่ใช้เพียงไม่กี่อึดใจระหว่�งท่ีถูก

เจ้�ปีศ�จรวบตัวม�หลบอีกฝั่ง เข้�ทรงกับวิญญ�ณที่คุ้นเคยของตน

“ไม่เป็นอะไรนะขอรับ” โยชิฮ�ระในร่�งของเลนยะกระซิบถ�ม 

เดก็ส�วในก�ย เพร�ะอ�จเป็นข้อดทีีเ่ข�ไม่มคีว�มรูส้กึเจบ็แม้อยู่ในร่�งที่

บ�ดเจ็บ จึงเคลื่อนไหวแบบใดก็ได้ เช่นก�รเหวี่ยงด�บสุดแรงด้วยข้อมือ

หักๆ แบบเมื่อครู่ แต่กระนั้นภ�ระหลังจ�กนี้เจ้�ของร่�งจะต้องเป็นคน

แบกรับไปทั้งหมด

‘ช่างเหอะ ถ้าแกไม่สิง ฉันก็ขยับไม่ได้ตามต้องการอยู่ดี ยังไงซะ

สถานการณ์ที่ร่างกายไม่พร้อมขนาดนี้ ฉันก็กะให้แกเป็นคนใช้ร่างฉันอยู่

แล้ว’ เลนยะตอบม�จ�กในหัว ไม่รู้หรอกว่�หลังจบเรื่องนี้ร่�งก�ยจะ 

เสียห�ยเพิ่มแค่ไหน แต่เพียงให้ออกไปจ�กที่นี่ได้ เรื่องอื่นก็ถือว่�ช่�ง

หัวมัน

คำ�ตอบที่ได้จ�กเลนยะทำ�ให้โยชิฮ�ระมั่นใจม�กขึ้น และเงยหน้�

ไปกล่�วกับสุนัขป่�หนุ่ม

“ปล่อยได้แล้วละขอรับ ข้�ควบคุมร่�งท่�นเลนยะไว้แล้ว ท่�น 

เลนยะปลอดภัยขอรับ”

เจ้�ของใบหน้�เรียวคมเพียงพยักหน้�รับรู้ และคล�ยมือออกจ�ก

รอบเอวเด็กส�ว ปล่อยร่�งของเธอที่วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มสิงอยู่ให้เป็น

อิสระ 

ท�งด้�นซ�น�ดะ เมื่อลุกขึ้นม�ยืนข้�งก�ยเด็กส�วอีกครั้ง ดวงต�

ของเข�กก็ล�ยเป็นสงี�ช้�ง บ่งบอกว่�เวล�นีม้ท่ี�นหญงิอ�เคเดะสงิอยู่ใน

ร่�งเช่นกัน

“แบบนี้สิ ถึงจะเรียกว่�ถูกที่ถูกท�งหน่อย” วิญญ�ณหญิงส�วอด
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กล่�วผ่�นป�กเดก็หนุม่ไม่ได้ เมือ่เหน็โยชฮิ�ระในร่�งเลนยะแล้ว มนัทำ�ให้

นึกถึงสภ�พยำ่�แย่ตอนเธอเข้�ทรงกับเด็กส�วคนนี้ขึ้นม�

ก�รที่เธอเลือกเข้�ทรงกับซ�น�ดะ ก็เพร�ะจ�กประสบก�รณ ์

ที่ผ่�นม�ในคืนนี้ ของครึ่งภพอย่�งอ�วุธของเธอดูจะเป็นสิ่งที่จำ�เป็นม�ก

ในก�รรับมือกับศัตรูที่เห็นตรงหน้�ย�มนี้

ซึง่ไม่ทนัได้นกึย้อนถงึเหตกุ�รณ์ก�รถกูเพด�นไล่บีท้ีเ่พิง่ผ่�นม� ก็

เป็นอีกครั้งที่เธอเห็นผนังหน�จ�กสุดท�งเดินเคลื่อนตรงม�ยังพวกตน 

และมันเป็นลูกเล่นเดิมๆ ของเจ้�โรงเรียนย�มคำ่�คืนที่เธอค�ดไว้ไม่มีผิด 

ทั้งโยชิฮ�ระและอ�เคเดะตวัดง้�วและด�บค�ต�นะเล่มง�มว�ง

พ�ดประส�นกัน ก่อนโยชิฮ�ระจะหยิบขวดนำ้�มนต์จ�กกระเป๋�เป้ขึ้นม� 

เปิดฝ�ขวด และร�ดลงบนอ�วธุพวกตนพร้อมกนัอย่�งคล่องแคล่วรวดเรว็ 

ไม่สะดุดแม้สักจังหวะเดียว

และในวนิ�ททีีผ่นงัหน�บบีตวัเข้�ม�ถงึเบือ้งหน้� อ�วธุทัง้สองทีชุ่ม่

ด้วยนำ้�มนต์ศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกวิญญ�ณนักรบทั้งคู่ตวัดฟันเข้�ใส่ และเพียง

ครัง้เดยีว ผนงัหน�กพ็งัทล�ย ก่อนชัว่อดึใจต่อม�มนัจะสล�ย กล�ยสภ�พ

เป็นอ�ก�ศธ�ตุ ห�ยไปต่อหน้�ต่อต�

ท�โร่ทีห่ลบฉ�กก�รต่อสูม้�อยูข้่�งๆ โมโมฮ�ระยงัอดรูส้กึตะลงึใน

ก�รเข้�คู่ของสองดวงวิญญ�ณเก่�แก่ไม่ได้ ขณะรู้สึกแปลกต�ไปด้วยที่

ได้เหน็เลนยะกบัซ�น�ดะสูด้้วยกนัแบบนี ้แม้รูเ้ตม็อกว่�ตวัจรงิคอืโยชฮิ�ระ

กบัอ�เคเดะกต็�ม...แต่นัน่แหละ ดแีล้วที่ให้พวกเข�ควบคมุร่�งเดก็ๆ ของ

ตัวเอง ไม่อย่�งนั้นคงไม่จบสวยแบบนี้แน่นอน

ซึ่งเหตุก�รณ์ทั้งหมดเริ่มสร้�งคว�มลนล�นให้โรงเรียนย�มคำ่�คืน 

เมื่อเห็นชัดว่�ตัวเองถูกศัตรูทำ�ล�ยไปทีละนิด ซำ้�ไม้ต�ยสุดท้�ยก็ไม่อ�จ

ใช้ได้ผลอีก 

อำ�น�จของมนัคอืทกุเส้นส�ยของคว�มมดืทีก่่อรปูอยูย่�มนี ้แต่กลบั

ถูกฟันห�ยไปทีละส่วน 

พวกมันไม่ใช่ปีศ�จ เป็นเพียงกลุ่มก้อนคว�มมืดที่ไม่มีพลังโจมตี
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หรือทำ�ล�ยล้�งแต่อย่�งใด ดังนั้นโดยปกติจึงใช้วิธีหลอกล่อ ทำ�ให้หลง 

ให้สับสน และค่อยๆ สูบพลังชีวิตของเหยื่อ ไม่ใช่ก�รโจมตีตรงๆ เช่นนี้ 

มันลักซ่อนได้ ทำ�ให้ห�ยส�บสูญได้ แต่ไม่ใช่ก�รต่อสู้โต้งๆ ยิ่งม�

ต่อสู้กับผู้บุกรุกทั้งส�มที่มีพลังในก�รทำ�ล�ยเป็นหลักด้วยแล้ว 

“มันยังไม่จบ...ไม่มีวันจบ...” ปีศ�จร้�ยยังคงดื้อดึง

ท่�ท�งเช่นนัน้ของโรงเรยีนย�มคำ�่คนืทำ�ให้ท�ย�ทโซเคนโยทัง้สอง

คล�ยก�รเข้�ทรง เพร�ะดทู่�ตอนนีม้นัคงหมดปัญญ�จะเล่นง�นพวกเข�

แล้ว ขณะที่เลนยะก็เป็นฝ่�ยตะโกนกลับไปอย่�งเบื่อหน่�ยสุดทน

“จะม�ยึดติดอะไรนักหน� แค่วิญญ�ณดวงเดียว พวกแกมีกัน 

เกินนับอยู่แล้วนี่” 

“ดวงวิญญาณบริสุทธิ์...ดวงเดียว...ดวงแรก...ดวงเดียว...”

“ดวงวิญญ�ณบริสุทธิ์ดวงเดียว?...จะบอกว่�เป็นสมบัติลำ้�ค่�ชิ้น

เดยีวสนิะ” หมอผสี�วหรีต่�แคบอย่�งนกึสมเพช ก่อนว่� “งัน้กช่็วยไม่ได้...

ตอนนี้มันเป็นของฉันแล้ว”

เจ้�โรงเรียนย�มคำ่�คืนเงียบไป ก่อนไม่น�นมันจะค่อยๆ หันศีรษะ

ไปท�งโมโมฮ�ระที่นั่งหลบอยู่มุมหนึ่งซึ่งห่�งจ�กก�รต่อสู้ และแม้จะไม่มี

ดวงต� แต่ทกุคนกร็ูไ้ด้ชดัเจนว่�มนัมองตรงไปยงัโมโมฮ�ระอย่�งมุง่หม�ย 

และเลนยะต้องเบิกต�กว้�งเมื่อมันเอ่ยขึ้นใหม่กับเด็กหนุ่ม

“แฟ้ม...เปิดแฟ้มสิโมโมฮาระคุง”

บ้าเอ๊ย! จะใช้วิธีนี้แทนงั้นเหรอ!

“อย่�เปิด!” หมอผีส�วสั่งฉับพลัน และเพิ่งรู้ว่�ตนพล�ดไป เมื่อ 

โมโมฮ�ระหันม�ถ�มกลับด้วยสีหน้�ยุ่งทันที

“ทำ�ไม ในแฟ้มมีอะไร”

“ไม่มีหรอกน่�” 

“มทีกุอย่าง ทกุอย่างโมโมฮาระ...ทกุอย่างทีจ่ะตอบทกุข้อสงสยัใน

ตัวเธอ...สงสัยใช่ไหมล่ะ กระสับกระส่ายใช่ไหม รู้สึกเหมือนมีบางอย่าง

ขาดไปตลอด เหมือนมีบางอย่างไม่ปะติดปะต่อในความทรงจำา...”
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“หุบป�กน่� จัดก�รมันไปสิ!” หมอผีส�วตว�ดสั่งซ�น�ดะกับ 

กินเท็นชิสุดเสียง ด้วยท่�ท�งร้อนรนแบบที่คนอย่�งเธอแทบไม่เคยทำ� 

ทว่�พวกเข�ทั้งสองก็ไม่รู้ว่�ควรจัดก�รอย่�งไรเช่นกัน เพร�ะถึง

ฟันร่�งของกลุ่มเส้นผมนั่นให้ข�ดสองท่อนได้ เสียงของมันก็ไม่ห�ยไป

อยูด่.ี..อย่�งทีรู่ ้มนัคอืโรงเรียนย�มคำ�่คนื ทกุอณใูนโรงเรยีนนีค้อืพวกมนั

“มันมีอะไรในนี้ เลนยะ!” โมโมฮ�ระยิ่งร้องถ�มเสียงดัง และกำ�

แฟ้มในมือแน่นขึ้น คว�มสับสนและคว�มหว�ดกลัวในบ�งอย่�งถีบตัวสูง

ต�มท่�ท�งตื่นตระหนกของเลนยะ

เข�รู้ดีว่�ตนจะเปิดไอ้แฟ้มบ้�ในมือเมื่อไรก็ได้ แต่อะไรบ�งอย่�ง

กเ็หมอืนคอยเตือนไม่ให้เข�ทำ�แบบนัน้ โดยเฉพ�ะดวงต�สนีำ�้เงนิของเดก็

ส�วที่มองปร�ม ซึ่งร�วกับจะบอกว่�ห�กเข�เปิดมัน ทุกอย่�งจะพังทล�ย 

และนั่นทำ�ให้เข�เลือกจะขอคว�มจริงจ�กเธอม�กกว่�เปิดอ่�นมันด้วย 

ตัวเอง

เลนยะต้องก้�วเข้�ไปห�เด็กหนุ่มช้�ๆ กดเสียงให้ตำ่� พย�ย�ม

ใจเย็นที่สุด 

“ก็บอกแล้วไงว่�มันไม่สำ�คัญ...ไม่สำ�คัญกับแกอีกแล้ว” 

“เปิดสิ เปิดเลย”

คำ�สัง่จ�กเสยีงน่�ขนลกุสะท้อนอยูร่อบตวัอกีครัง้ และมนัส่งผลให้

โมโมฮ�ระสับสนม�กกว่�เดิม หัวใจเริ่มกระหนำ่�รัวด้วยคว�มลังเล และ

หวัน่กลวั พร้อมสัง่ให้ก้�วถอยจ�กเลนยะเพือ่ไม่ให้เธอแย่งของในมอืไปได้

อย�กรู้ อย�กรู้ เข�อย�กรู้...แค่เปิดมัน ทุกอย่�งจะกระจ่�ง ทั้ง

เรื่องที่เลนยะและซ�น�ดะบอกว่�เข�ไม่ใช่มนุษย์ หรือแม้แต่ส�ยต�ของ

เลนยะในห้อง ผอ.โยโคที่มองเข�ต่�งออกไปตอนอ่�นแฟ้มเล่มนี้ 

แค่เปิดอ่�นมันเข�จะรู้คว�มจริงทั้งหมด และคว�มรู้สึกขัดแย้งใน

ส่วนลึกของคว�มทรงจำ�หรือตัวของตัวเองที่มีม�ตลอดคืนนี้ก็จะยุติ...แค่

เปิดอ่�นมัน...

“ฉันผิดเองที่พ�แกม�ที่นี่ คืนนี้” 
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มอืทีก่ำ�ลงัแง้มหน้�ปกหน�ๆ ของแฟ้มพลนัชะงกั ก่อนเข�จะค่อยๆ 

เงยขึ้นไปมองหน้�คนที่ไม่คิดว่�จะพูดขอโทษกับเข�ได้

ขณะเธอก็เอ่ยขึ้นใหม่ เนิบช้� ด้วยนำ้�เสียงท่ีมั่นคง และนัยน์ต�

สีนำ้�เงินที่สบประส�นอย่�งตรงไปตรงม�

“แต่แกบอกเองว่� ไม่มที�งยอมแน่ถ้�ต้องต�ยทัง้ทีย่งัไม่ได้ทำ�สิง่ที่

ตั้งใจไว้ใช่ไหม...งั้นก็ไปทำ�มันสิ ไปใช้ชีวิตให้เต็มที่ ไปมีเพื่อน ไปแข่งโกะ

อย่�งทีแ่กอย�กแข่ง ทำ�มนัให้หมด” เธอก้�วเข้�ม�อกีก้�ว “ฉนักบ็อกแล้ว

ว่�ไอ้แฟ้มบ้�นั่นไม่ได้สำ�คัญอะไร เพร�ะทั้งหมดที่แกอย�กจะทำ�ไม่เกี่ยว

อะไรกับมัน ไม่ว่�จะก�รแข่งโกะ ก�รมีเพื่อน หรือก�รใช้ชีวิต แฟ้มนั่น 

ไม่ได้ช่วยอะไรสักอย่�ง ดังนั้นมันจึงไม่สำ�คัญกับแกเลย ไม่สำ�คัญเลย 

สักนิดเดียว”

เดก็หนุ่มยงัคงค้�งนิง่กบัทกุสิง่ที่ได้ฟัง มอืทีเ่คยสัน่ย�มจบัแฟ้มเพือ่

จะเปิดอ่�นหยุดลง ซึ่งก�รกระทำ�นั้นของโมโมฮ�ระก็ทำ�ให้เจ้�โรงเรียน

ย�มคำ่�คืนต้องตว�ดสั่งซำ้�

“เปิดมันสิ!”

โมโมฮ�ระสะดุ้งขึ้นเฮือกหนึ่งกับเสียงนั่น และดึงส�ยต�เข�ไปที่

มันแทนเลนยะ ทว่�เข�ก็ยังยืนนิ่ง ไม่เปิดแฟ้มในมือหรือปิดมันลง ปล่อย

ให้ทุกคนรอบข้�งต่�งลุ้นต่อก�รตัดสินใจของเข�เพียงคนเดียว จนเวล�

ผ่�นไปครู่ใหญ่ เด็กหนุ่มก็ค่อยๆ หันหน้�กลับม�มองที่หมอผีส�วอีกครั้ง 

“...แข่งโกะ”

เลนยะขมวดคิ้วนิดหนึ่งกับคำ�พูดที่หลุดออกม�จ�กคนตรงหน้� 

หลังเงียบไปพักใหญ่

“ถ้�ฉัน...ถ้�ฉันไม่เปิดแฟ้มนี่...” โมโมฮ�ระว่�อย่�งตะกุกตะกัก 

ก่อนกลืนนำ้�ล�ยลงคอเพื่อเค้นประโยคที่ต้องก�รพูดอีกครั้งให้ชัดเจนว่� 

“ถ้�ฉันไม่เปิดแฟ้มนี่ เธอต้องลงแข่งโกะเป็นมือหนึ่งให้ฉัน”

“มันใช่เวล�ไหมเนีย่!” หมอผสี�วสวนพลนักบัก�รถกูยืน่เงือ่นไขบ้�ๆ 

ในสถ�นก�รณ์หน้�สิ่วหน้�ขว�น



308   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 2

แต่เข�ก็ท้วงกลับทันทีเช่นกัน “จะทำ�ไหมเล่�!” 

คร�วนี้ทุกคนไม่ได้มีเป้�หม�ยที่โมโมฮ�ระอีก ทว่�เปลี่ยนม�มอง

ที่เลนยะเป็นต�เดียว ซึ่งแน่นอนว่�แรงกดดันทั้งหมดถ�โถมม�ลงท่ีเธอ

แทนเข� จนสุดท้�ยเธอจำ�ต้องร้องบอกออกม�ในที่สุดว่�

“เออ เออ! ทำ� ฉันจะแข่งโกะเป็นมือหนึ่งให้แก พอใจรึยัง!”

“โอเค โอเคเลย” เด็กหนุ่มที่เคยกดดันจนตัวสั่นเทิ้มเผยรอยยิ้ม

ออกม�ในที่สุด คว�มสับสนหว�ดกลัวมล�ยไปเกือบจะทันทีร�วกับร่�ย

มนตร์ และครัง้นีเ้ข�ก้�วม�ยืน่มอืข้�งหนึง่ใส่หน้�เลนยะ “เป็นสญัญ�ของ

เพื่อน”

“บอกแล้วฉันไม่ใช่เพื่อนแก” เลนยะปฏิเสธอย่�งเคยนิสัยทันใด 

ก่อนต้องรีบร้องต�มเมื่อโมโมฮ�ระทำ�ท่�จะเปิดแฟ้มในมือขู่เธอ “ก็ได้ 

ก็ได้! ฉันเป็นเพื่อนแกก็ได้” 

จบคำ�กต้็องจับมอืเข�เขย่�เป็นก�รเซน็สญัญ�คว�มเป็นเพือ่นอย่�ง

เสยีไม่ได้ และได้รอยยิม้กว้�งสว่�งไสวอย่�งคนทีอ่ยูเ่หนอืกว่�ของโมโม-

ฮ�ระเป็นก�รตอบแทนทันใด 

และหลังจ�กนั้นโมโมฮ�ระก็ยอมคืนแฟ้มสีเข้มให้เลนยะ ซึ่งเธอก็

รบัมนักลบัม�รวดเรว็ แต่ต้องชะงกัไปนดิเมือ่ซ�น�ดะก้�วม�กระซบิข้�งหู

เธอว่�

“พูดได้นำ้�เน่�ดีนี่...ไปใช้ชีวิต”

“หบุป�กเหอะน่� อย่�งน้อยฉนักท็ำ�สำ�เรจ็ ไม่ยนืทือ่เป็นส�กกะเบอื

เหมอืนพวกแก” เลนยะขูเ่สยีงตำ�่ในคอ และยอมรับว่�รูส้กึเสยีหน้�ไม่น้อย

ในคำ�พูดแบบที่ไม่สมเป็นตนเหล่�นั้น 

ทว่�เมือ่ก้มมองแฟ้มประวตัขิองโมโมฮ�ระในมอืแล้ว คนเป็นหมอผี

ก็ลอบถอนใจอย่�งโล่งอก พล�งคิดในใจ...จบเรื่องซะที...

“คกคุริซัง คกคุริซัง...”

เลนยะหยดุชะงกักบัเสยีงสะท้อนเหมอืนผ่�นลำ�โพงแตกๆ ทีเ่อ่ยขึน้

แทรกคว�มคิดของเธอ ซำ้�มันยังคงกล่�วซำ้�ประโยคเดิมต�มม�ติดๆ 
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“คกคุริซัง คกคุริซัง...”

“คก...คุริซัง...” 

หมอผีส�วและทุกคนต่�งหันไปมองยังโมโมฮ�ระอย่�งตกตะลึง 

เมื่ออยู่ๆ เด็กหนุ่มก็เอ่ยขึ้นต�มเจ้�โรงเรียนย�มคำ่�คืน ซำ้�ท่�ท�งที่สดใส 

มีชีวิตชีว�ในย�มแรกก็เปลี่ยนเป็นยืนแข็งนิ่ง ดวงต�สีดำ�เป็นประก�ย

กล�ยเป็นคว�มว่�งเปล่�ร�วกับดวงต�ของตุ๊กต�ไร้ชีวิต ซึ่งเลนยะจำ�ได้

ว่�มนัคืออ�ก�รเดยีวกบัตอนทีเ่ข�เจอเจ้�โรงเรียนย�มคำ�่คนืเป็นครัง้แรก 

“ไอ้บ้�! อย่�ไปฟังมัน!” เธอร้องสั่งกร้�ว และกระช�กข้อมือเข�

เพื่อดึงสติ

แต่ทกุอย่�งเหมอืนจะส�ยไป เมือ่โมโมฮ�ระเอ่ยขึน้อย่�งเลือ่นลอย

ออกม�ใหม่ว่�

“คกคุริซัง คกคุริซัง ได้โปรดม�ด้วยเถอะ...ผมจะมีชีวิตถึงวันแข่ง

โกะในเทอมหน้�ไหม...”

บ้าเอ๊ย! ความทรงจำากำาลังกลับมา!



44
ส่งกลับบ้าน

โรงเรียนโยโค ปีโชวะ 54
“คกคุริซัง คกคุริซัง ได้โปรดมาด้วยเถอะ”

“คกคุริซัง คกคุริซัง ได้โปรดมาด้วยเถอะ...คกคุริซัง คกคุริซัง ได้

โปรด...มา...ด้วยเถอะ”

ถ้อยคำ�ทีเ่หมอืนค�ถ�เร่ิมข�ดห�ย ขณะนิว้ทีว่�งบนเหรยีญร้อยเยน

เหนือรูปว�ดประตูโทริอิในกระด�ษเบื้องหน้�ก็สั่นข้ึนน้อยๆ พร้อมถ้อย

ประโยคหนึ่งผุดแทรกขึ้นในคว�มทรงจำ� 

‘ถ้าอาการของเขากำาเริบอีกครั้ง น่ากลัวว่าอาจจะ...’

“...ผม...ไม่อยาก...ตาย...” เสียงอ้อนวอนแผ่วหวิวลอยออกไป และ

ห�ยไปกับอ�ก�ศว่�งเปล่�โดยไม่มีใครม�รับรู้ เมื่อย�มนี้ ‘เข�’ อยู่เพียง

ลำ�พงัในห้องเรยีนย�มเยน็ ขณะทบทวนทกุอย่�งทีท่ำ�ให้เข�ม�อยูท่ีน่ี ่เวล�

นี้ และกำ�ลังทำ�เรื่องงี่เง่�ที่สุดในชีวิต ทว่�มันคือแสงสว่�งเดียวที่พอจะ

มองเห็นในห้วงเวล�แห่งคว�มสิ้นหวัง

‘เธอน่าจะลองเล่นโกะนะ อาจจะน่าเบือ่ไปหน่อย แต่มนักเ็ป็นกฬีา 

และสามารถมีส่วนร่วมกับคนอื่นได้ไม่ต่างจากการทำาอย่างอ่ืน...เชื่อเถอะ 
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เธอยังทำาอะไรได้มากกว่าที่คิด’ 

นั่นคือคำ�พูดของคนที่เข�เค�รพยิ่ง ช�ยผู้เป็นเจ้�ของโรงเรียนที่มี

เมตต�ม�กกว่�ใคร คนทีม่คีว�มหวงัในตวัเข�ทัง้ทีค่นอืน่ไม่ม ีคนทีห่ยบิยืน่ 

‘ชีวิต’ ที่แทบไม่เหลือแล้วให้เข� ให้เข�มีโอก�สได้มีชีวิตเหมือนคนอื่น...

เหมือนเด็กนักเรียนคนอื่นๆ 

แต่ไม่ว่� ผอ.โยโคผูน้ัน้จะมคีว�มหวงัในตวัเข�ม�กแค่ไหน เชือ่มัน่

ในก�รมีชีวิตของเข�ม�กเพียงใด แต่คว�มเป็นจริงก็ไม่อ�จเปลี่ยนแปลง 

...เข�คือคนที่กำ�ลังจะต�ย โรคลิ้นหัวใจร่ัวที่เป็นม�ต้ังแต่เด็ก เวล�นี้มัน

กำ�ลังพร�กชีวิตเข�ไป ครั้งล่�สุดที่มันกำ�เริบ เข�นึกว่�ตนต้องต�ยอยู่

กล�งพืน้ห้องเรียนอย่�งน่�สมเพช มนัทรม�นและเจบ็แทบข�ดใจ เหมอืน

กล�งอกถูกฉีก และซี่โครงถูกทุบอย่�งบ้�คลั่ง 

ทั้งที่เข�เพิ่งอ�ยุสิบหก มันควรเป็นแค่อ�ก�รเล็กน้อย ควรแค่

อ่อนเพลีย เหนื่อยล้� ไม่ใช่วัยที่ต้องทรม�นขน�ดนี้ แต่อยู่ๆ มันก็เกิดขึ้น 

อ�ก�รทรุดลงอย่�งกะทันหัน และเป็นในเวล�ท่ีเข�จะได้ลงแข่งโกะคร้ัง

แรกในชีวิต 

มันไม่ใช่ง�นใหญ่โต เป็นแค่ก�รแข่งกนัของโรงเรยีนในเขตไม่กีแ่ห่ง 

แต่มันคือก�รที่เข�จะได้มีส่วนร่วมในบ�งสิ่งอย่�งจริงจังเป็นครั้งแรก ได้

ทุ่มเทกับบ�งสิ่งอย่�งเต็มกำ�ลังในแบบของเข�เองเป็นครั้งแรก 

แต่ตอนนี้มันกำ�ลังทล�ยลงตรงหน้�เหมือนปร�ส�ททร�ย

ท�งเลือกสุดท้�ยที่มีคือก�รผ่�ตัด แต่ก็มีโอก�สน้อยนิดเหลือเกิน 

เมื่ออ�ก�รของเข�ทรุดเร็วเกินไป

ดังนั้นเวล�นี้ ณ ห้องเรียนว่�งเปล่�ที่มีเพียงเข�คนเดียว เข�จึง

เลือกจะใช้วิธีโง่เง่�ที่สุดอย่�งคนสิ้นหวัง...ก�รพึ่งเรื่องไร้ส�ระ ใช้สิ่งลี้ลับ

อย่�งผีเหรียญตรงหน้�ม�ช่วยห�ท�งออก 

เข�ได้ยินเรื่องก�รเล่น ‘คกคุริซัง’ ของเด็กผู้หญิงในห้อง เพื่อถ�ม

เรื่องอน�คต หรือก�รทำ�น�ยสิ่งที่อย�กรู้ ด้วยก�รอัญเชิญ ‘เทพเจ้�’ ม�

สิงสู่ในเหรียญและถ�มเรื่องต่�งๆ ซึ่งรวมถึงอ�จส�ม�รถขอพรจ�ก
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เทพเจ้�ได้

ทว่�เข�กด็นัไม่รู้ว่� ‘คกคริุซงั’ ในตำ�น�นอกีด้�นนัน้ห�ใช่ก�รเรยีก

เทพเจ้�เพื่อม�ตอบคำ�ถ�มไม่ แต่มันคือก�รเชื้อเชิญสิ่งชั่วร้�ยที่ใช้น�ม

เทพเจ้�ให้เข้�ม�สิงสู่ในเหรียญ และล่อลวงให้ผู้ที่มีจิตอ่อนไหวติดกับ 

และแรงปร�รถน�ของเข�กด็นัมมี�กพอจะเรยีกบ�งสิง่บ�งอย่�งได้ 

หรืออ�จจะม�กเกินไปด้วยซำ้� ด้วยคว�มต้องก�รที่อย�กมีชีวิตต่อไป เข�

จึงดึงดูดบ�งสิ่งเข้�ม� และทุกอย่�งแทบจะสิ้นสุดทันทีเมื่อเข�เอ่ยขึ้นว่� 

“คกคุริซัง คกคุริซัง ได้โปรดมาด้วยเถอะ...ผมจะมีชีวิตถึงวันแข่ง

โกะในเทอมหน้าไหม...”

เหรียญที่ปล�ยนิ้วชี้เคลื่อนวูบไปยังคำ�ว่�ใช่ แต่เข�กลับตกใจต่อ 

สิ่งที่เกิดขึ้น และเผลอปล่อยมือจ�กมัน ซึ่งนั่นคือวิน�ทีท่ีเข�รู้ว่�สิ่งท่ี 

เรียกห�ไม่ใช่คว�มหวัง แต่เป็นคว�มสิ้นหวังที่ชั่วร้�ยอย่�งที่สุด เมื่อทันที

ทีเ่ข�จะลกุ และวิง่หนอีอกไป ทีเ่บือ้งหน้�กลบัมเีง�ดำ�ม�กม�ยโถมเข้�ม� 

และจ�กนั้น...

“ฉัน...ต�ย...”

โมโมฮ�ระรำ�พึงแผ่ว ขณะคว�มทรงจำ�ม�กม�ยหลั่งไหลเข้�ม�ใน

หัว โดยเฉพ�ะช่วงเวล�สุดท้�ยนั่น

และมันช่�งม�กม�ย ตอกยำ�้จนเข�ทำ�ได้เพยีงซำ�้เตมิคว�มเป็นจรงิ

“ฉันต�ย...แล้ว...”

“ยัง!” เลนยะแย้งเสียงกร้�ว แล้วกระช�กคอเสื้อของโมโมฮ�ระ

ให้กลบัม�จ้องนยัน์ต�เธอ พร้อมตะโกนบอก “ตวัแกยงักลบัม�ได้อกีทัง้ที่

เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ก็แสดงว่�แกยังมีโอก�สอีก ยังมีโอก�ส ไม่ว่�จะ

เทพองค์ไหนก็ต�มเถอะที่ให้โอก�สนี้ แต่มันก็แปลว่�แกยังมีชีวิตอยู่ แก

ยังไม่ต�ย!” 

“ฉันอยู่ที่นั่น...ทั้งมืด...หน�ว...ลึกจนปีนขึ้นไปไม่ได้...ฉันรู้ว่�ตัวเอง

อยู่นั่น...หล�ยวัน...หล�ยวันจนข�ดนำ้�กับอ�ห�ร...ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครม�

ช่วย...ไม่ได้ต�ยด้วยโรคหัวใจ...ด้วยซำ้�”



B  1 3  s . t   313

ท�โร่ถึงกับยกมือสองข้�งขึ้นปิดป�ก ตกตะลึงต่อสิ่งที่ได้ฟังจ�ก

เด็กหนุ่ม...เข�ถูกลักซ่อนตอนที่ยังมีชีวิต ซึ่งนั่นแปลว่�เข�ต้องถูกซ่อนไว้

ที่ไหนสักแห่งในอ�ค�รเรียนเก่�โดยยังมีลมห�ยใจอยู่ และค่อยๆ ต�ย 

ทีละน้อย มันหม�ยถึงคว�มทรม�นแสนส�หัสก่อนเวล�สุดท้�ยจะม�ถึง 

“โหดร้�ยเกนิไปแล้ว” ผน้ีอยคร�งเสยีงสัน่เครอื สะเทอืนใจต่อทกุ

ถ้อยคำ�ของเด็กหนุ่ม 

ขณะคนอื่นทำ�ได้เพียงเงียบงัน เพร�ะรู้ดีแล้วว่�ตอนนี้ไม่อ�จหยุด

สิ่งที่กำ�ลังจะเกิดกับโมโมฮ�ระได้อีกต่อไป 

แต่หมอผสี�วกลบัยงัคงตะคอกสัง่ใส่หน้�ทีด่ลู่องลอยของเดก็หนุม่

อย่�งไม่ยอมแพ้

“ช่�งหัวอดีตพวกนั้นซะ แกเกิดใหม่แล้ว มีชีวิตอย่�งที่อย�กมีแล้ว 

นอกนั้นไม่มีคว�มหม�ยอะไรทั้งนั้น!”

เด็กหนุ่มค่อยๆ ก้มกลับม�มองหน้�เจ้�ของคำ�สั่งเคร่งเครียดดุดัน 

และเข�บอกได้เลยว่�อย�กจะเชื่อทุกคำ�พูดของเธอ อย�กละท้ิงคว�ม 

ทรงจำ�ในอดตีพวกนัน้ทัง้หมด และเร่ิมต้นใหม่ ไปใช้ชวีติ แต่ไม่ว่�อย่�งไร

เข�ก็ไม่อ�จแกะคว�มเป็นจริงที่ว่�ตนต�ยไปแล้วออกไปได้...เข�จำ�ได้ทุก

เสี้ยววิน�ที ทุกอณูคว�มรู้สึกที่กำ�ลังจะต�ยของตน และคว�มจริงนี้ช่�ง

เจ็บ เจ็บจนแทบห�ยใจต่อไปไม่ได้ 

นำ�้ต�หยดหนึง่ร่วงจ�กดวงต�สดีำ� พร้อมกบัคำ�ขอแผ่วทีเ่อ่ยออกไป

อย่�งไม่เต็มเสียง

“ขอดูแฟ้ม...ได้ไหม...”

ทกุคนรอบตวัของโมโมฮ�ระนิง่อึง้ไปทนัใดต่อคำ�ขอนัน่ ทัว่บรเิวณ

พลนัเงยีบกรบิ เลนยะทีเ่คยตะโกนสัง่ให้โมโมฮ�ระหยดุสนใจทกุสิง่ในหวั

ตัวเองกลับนิ่งงัน ไม่มีคำ�พูด ขณะจ้องลึกในนัยน์ต�สีดำ�ของเข�เพื่อสั่ง

ห้�มเป็นวิธีสุดท้�ย

ทว่�จนแล้วจนรอด นยัน์ต�สดีำ�นัน่กไ็ม่หลบส�ยต�เธอแม้แต่น้อย 

แม้จะสัน่ไหว แม้จะเอ่อคลอด้วยนำ�้ต� แต่กย็งัแน่วแน่ด้วยจดุประสงค์เดมิ 
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คนเป็นหมอผจีงึทำ�ได้เพยีงกดัมมุป�กแสดงคว�มเจ็บใจ และเป็นฝ่�ยยอม

คล�ยมือออกจ�กคอเสื้อของโมโมฮ�ระ ถอยเท้�ม�สูดห�ยใจลึก พล�ง

ค่อยๆ ก�งแฟ้มออกให้เด็กหนุ่มดู

สิ่งที่ได้เห็นทำ�ให้โมโมฮ�ระหลุดรอยยิ้มออกม�เกือบทันที ทว่� 

มันก็เป็นรอยยิ้มที่มีทั้งคว�มขบขันและขมขื่น พร้อมกับนำ้�ต�ม�กม�ยท่ี

ไหลร่วงลงม� ซึง่เข�รบีใช้หลงัมอืป�ดนำ�้ต�พวกนัน้ออกอย่�งลวกๆ ก่อน

ว่�กลั้วหัวเร�ะและเสียงสะอื้น

“เธอนี่บ้�เนอะ...ที่ยอมแลกเงื่อนไขกับฉัน...เพร�ะเร่ือง...แค่นี้น่ะ” 

นำ้�ต�ม�กม�ยยังคงไหลรินแม้เข�จะพย�ย�มป�ดมันออกจ�กใบหน้�ที่

แดงเรื่อของตนอย่�งสุดกำ�ลัง ขณะที่ก็ยังพูดต่อด้วยถ้อยคำ�ท่ีข�ดห�ย 

“แต่ฉันอย�กมีชีวิตจริงๆ นะ...อย�กมีจริงๆ...อย�กแข่งโกะ...อย�ก...อยู่

ต่อไป...แต่ฉัน...ขอโทษ...”  

เพียงสิ้นคำ�นั้นโมโมฮ�ระที่ยืนอยู่ตรงหน้�ก็ค่อยๆ ทรุดก�ยลง  

ทว่�ก่อนที่เข่�ทั้งสองข้�งของเข�จะได้แตะพื้น ร่�งก�ยท่ีเห็นชัดว่�เป็น

เด็กหนุ่มกลับสล�ยห�ยไปอย่�งรวดเร็ว และสิ่งที่ร่วงหล่นม�แทนท่ีคือ

โครงกระดกูเก่�ๆ ของมนษุย์ในเครือ่งแบบนกัเรยีน แรงกระแทกพืน้ของ

ร่�งที่ไร้เนื้อหนังหุ้มทำ�ให้ส่วนกะโหลกกระเด็นหลุดออกม� และกลิ้งม�

หยุดแทบเท้�ของหมอผีส�วพอดิบพอดี

“ไม่จรงิ!” ท�โร่อทุ�นด้วยคว�มชอ็กกบัภ�พทีเ่หน็ และโผเข้�ปล่อย

โฮกับวิญญ�ณซ�มูไรที่อยู่ใกล้ตัวทันใด 

ซึ่งโยชิฮ�ระก็ทำ�ได้แค่ว�งมือที่หลังของท�โร่เพื่อปลอบโยน ขณะ

มองโครงกระดกูเหล่�นัน้ด้วยคว�มตะลงึไม่ต่�งจ�กซ�น�ดะและวญิญ�ณ

ท่�นหญิงอ�เคเดะ เพร�ะสิ่งที่เห็นมันช่�งรวดเร็วเกินไป เจ็บปวดเกินไป 

และน่�สงส�รเกินไป

แม้แต่เจ้�ปีศ�จแห่งป่�กกัปีศ�จกอ็ดนิง่งนัต่อภ�พทีเ่หน็ไม่ได้ ก่อน

เข�จะหันไปมองเลนยะ ซึ่งหลังยืนอย่�งเงียบงันไปครู่หนึ่ง เธอก็เพียง 

ปิดแฟ้มในมือลง และก้มตัวช้�ๆ ไปหยิบหัวกะโหลกของโมโมฮ�ระขึ้นม� 
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ก่อนก้�วไปว�งมันบนเครื่องแบบนักเรียนที่พื้น รวมกับกระดูกชิ้นอื่นๆ ที่

ดเูก่�โทรม บ่งบอกอ�ยหุล�ยสบิปีของเข� และใช้เครือ่งแบบนกัเรยีนของ

เด็กหนุ่มห่อชิ้นกระดูกทั้งหมดไว้โดยไม่พูดอะไรสักคำ�เดียว

ท�โร่มองต�มก�รกระทำ�ของเลนยะอย่�งสะท้�นไปท้ังหัวใจ 

เพร�ะเห็นชัดๆ ว่�ทั้งที่ทุกอย่�งกำ�ลังจะจบแล้ว หมอผีส�วได้แฟ้มคืนม� 

เธอยงัเกบ็คว�มลบัของโมโมฮ�ระได้ และแค่ก้�วออกไปจ�กทีน่ี ่เดก็หนุม่

ก็จะได้มีชีวิตต่อไปแล้ว ไม่ต้องรับรู้คว�มจริงใดๆ มีชีวิตใหม่ท่ีเข�ควร 

ได้รับ แต่เพียงวิน�ทีเดียวทุกอย่�งกลับสล�ยเป็นอ�ก�ศธ�ตุ 

ทั้งที่มีโอก�สได้มีชีวิตครั้งที่สอง ทำ�ไมถึงไม่มีสิทธิ์ได้ใช้มัน

ไม่มีใครโกงคว�มต�ยได้ จักรว�ลมวีธิจัีดก�รกบัผูท้ีฝ่่�ฝืนกฎ...แต่

จะไม่มีข้อยกเว้นสักหน่อย สำ�หรับคนที่สมควรได้เลยงั้นเหรอ 

“ดวงวิญญาณ...วิญญาณบริสุทธิ์...”

เจ้�โรงเรียนย�มคำ่�คืนครวญขึ้นใหม่ทันทีที่เห็นว่�เด็กหนุ่มที่มัน

ต้องก�รกลับสู่สภ�พกองกระดูกต�มเดิม ก่อนจะส่งเส้นผมม�กม�ยม� 

หวังคว้�โครงกระดูกในห่อเสื้อบนพื้น

“อย่�ม�แตะ!”

เพล้ง เพล้ง เพล้ง!

เพียงเด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลหมุนก�ยม�ตว�ดกร้�ว ร่�งท่ีเกิด

จ�กก้อนผมสดีำ�และเส้นผมสดีำ�ม�กม�ยทีก่ำ�ลงัคบืคล�นม�ต่�งชะงกักกึ 

และหยุดอยู่แค่นั้นเหมือนถูกแช่แข็ง เพร�ะสิ่งที่ม�พร้อมเสียงดังสนั่นจน

น่�ขนลุกของเธอคือคลื่นพลังง�นบ�งอย่�งที่พุ่งเข้�ใส่ตัว พร้อมตรึงมัน

ไว้จนไม่อ�จขยบัได้ และทำ�ล�ยกระจกทกุบ�นบนท�งเดนิอ�ค�รเรยีนจน

แตกละเอียด ซำ้�บ�งส่วนของกรอบหน้�ต่�งและบ�นประตูก็บูดเบี้ยว

ร�วกับถูกอัดด้วยแรงมห�ศ�ล 

“อะไร...อะไร...แกเป็นตัวอะไร!” เจ้�โรงเรียนย�มคำ่�คืนถ�มกลับ

อย่�งตื่นตระหนก เมื่อมันสัมผัสได้ว่�พลังที่เกิดขึ้นจ�กเด็กส�วเมื่อกี้  

ไม่ใช่พลังวิญญ�ณหรือพลังจิตของมนุษย์แน่นอน...มันน่�กลัวกว่�นั้น
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ม�กม�ยนัก

ไม่ใช่แค่มนัทีต่กใจกบัพลงับ�งอย่�งทีเ่ลนยะปล่อยออกม� ทว่�ทัง้

ซ�น�ดะ เหล่�ดวงวิญญ�ณ และสุนัขป่�หนุ ่มก็อ้ึงตะลึงไปกับสิ่งท่ี 

เกิดขึ้น...และรู้ได้ว่�บ�งสิ่งในตัวหมอผีส�วกำ�ลังจะหลุดออกม�อีกแล้ว

“ท่�นกินเท็นชิ!” โยชิฮ�ระหันหน้�ไปยังเจ้�ปีศ�จทันใด และเข�

เข้�ใจคว�มหม�ยของดวงต�สอีำ�พนัจ�กวญิญ�ณซ�มไูรทีส่ือ่ออกม�ชดัเจน

ร่�งสูงสง่�คว้�หมับที่ตัวเลนยะ และหิ้วตัวเธอ พ�วิ่งออกไปจ�ก

อ�ค�รเรยีนแห่งน้ีอย่�งรวดเรว็ ไม่ให้เดก็ส�วได้ก้�วไปห�ศตัรเูพือ่สู ้หรอื

ทำ�บ�งอย่�งที่อ�จทำ�ให้เรื่องครั้งนี้เลวร้�ยยิ่งกว่�เดิม

ขณะวิญญ�ณแม่ทัพหญิงก็หันม�สั่งซ�น�ดะรวดเร็วเช่นกัน

“ท่�นซ�น�ดะ สวดส่งวิญญ�ณเดี๋ยวนี้เลยค่ะ”

เดก็หนุม่ทีย่งังนุงงเลก็น้อยกบัเร่ืองของเลนยะหนักลบัไปมองหน้�

อ�เคเดะ ทว่�อึดใจต่อม�ก็ก้มกลับไปยังบนพื้น ก่อนประกบมือสองข้�ง 

ท่องค�ถ�เพื่อสวดส่งวิญญ�ณของโมโมฮ�ระต�มที่เธอสั่ง 

“ไม่ ไม่ ไม่...” เจ้�โรงเรียนย�มคำ่�คืนที่ไม่อ�จขยับตัวได้เพร�ะถูก

พลังปริศน�ของหมอผีส�วเล่นง�นอยู่ร้องต�มแสงสว่�งที่วูบขึ้นจ�ก 

กองกระดกู ทำ�ได้แค่ดกู้อนแสงนัน่ค่อยๆ ลอยสงูขึน้และเลอืนห�ยไปช้�ๆ 

ต่อหน้�ต่อต� ปล่อยวิญญ�ณเด็กหนุ่มที่มันกักเก็บม�ตลอดส�มสิบห้�ปี

สู่ที่ที่ควรไป

หลงัจบบทสวด ซ�น�ดะกอ็�ศยัช่วงเวล�ทีศ่ตัรยูงัขยบัตวัไม่ได้ คว้�

เครือ่งแบบนกัเรยีนช�ยทีห่่อกระดกูทัง้หมดของโมโมฮ�ระไว้ และวิง่ออก

ไปจ�กอ�ค�รเรียนพร้อมเหล่�วิญญ�ณทั้งหมดเช่นเดียวกัน

ติ๊งต่อง...

เสียงออดในย�มคำ่�ดึงคว�มสนใจเจ้�ของร่�งอ้วนกลมให้ละจ�ก

หนงัสอืในมอื ซึง่ห�กเป็นช่วงกล�งวนั แม่บ้�นทีเ่ข�จ้�งให้ดแูลบ้�นคงเป็น

คนไปเปิดประตูต้อนรับอ�คันตุกะให้ เสียแต่เวล�นี้ดึกดื่นและเลยเวล�
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ทำ�ง�นของเธอไปน�นแล้ว ดงันัน้จงึเหลอืแต่เข�คนเดยีวในบ้�นหลงัใหญ่

ที่จะทำ�หน้�ที่นั้น

ผอ.โยโคลุกจ�กโซฟ�ตัวใหญ่ในห้องหนังสือ ลงไปยังชั้นล่�งเพื่อ

ตรงไปที่ประตูบ้�น ก่อนจะแง้มมันดูผู้ม�เยือนในย�มวิก�ล 

“โซเคนโยคงุ?” ช�ยแก่เลกิคิว้แปลกใจขึน้เมือ่เหน็เดก็ส�วเรอืนผม

สนีำ�้ต�ล หมอผปีระจำ�โรงเรียนอยูห่น้�ประตบู้�น ซำ�้ยงัมเีดก็หนุม่ท�ย�ท

โซเคนโยอีกคน พร้อมดวงวิญญ�ณทั้งส�มที่คุ้นเคยยืนนิ่งรออยู่ที่หน้�

ประตู

ผอ.โยโครบีปลดลอ็กโซ่คล้องประต ูเพือ่จะเชญิแขกเข้�ม�ในบ้�น

พร้อมเอ่ยว่�

“เธอไม่เคยม�บ้�นฉัน...”

ร่�งอ้วนกลมพูดได้เพียงเท่�นั้น เมื่อทันทีที่ประตูเปิดออกเด็กส�ว

ร่�งสูงก็ยื่นห่อผ้�สีเข้มม�ให้ด้วยสีหน้�ไร้รอยอ�รมณ์ เกือบจะเยียบเย็น 

ซึง่เข�กรั็บมนัม�ไว้ด้วยคว�มฉงน ก่อนจะรูว่้�สิง่ทีค่ดิว่�เป็นห่อผ้�

กลบัเป็นเครือ่งแบบนกัเรยีนช�ยของโรงเรียนเข�เอง และเมือ่ได้ลองเปิด

มันออกม� ก็เข้�ใจทุกอย่�งได้กระจ่�งแจ้ง

“อ�...” นัยน์ต�ของช�ยแก่อ่อนแสงลงจนเป็นอ�ทรอย่�งม�กม�ย 

และคล้�ยหมองเศร้�ไปพร้อมกนั ขณะเอ่ยขึน้ใหม่ด้วยนำ�้เสยีงทีม่เีมตต�

ต่อสิ่งที่อยู่ในอ้อมแขนตน “...สวัสดี โมโมฮ�ระคุง”

“โกหกทำ�ไม”

ผอ.โยโคเงยหน้�ขึ้น เมื่อได้ยินคำ�ถ�มแข็งกระด้�งจ�กเด็กส�ว 

หน้�ประตูบ้�น ขณะรับรู้ถึงบรรย�ก�ศทิ่มแทงจ�กเธอได้ชัดเจน 

กระนั้นก็ยังคงใจเย็น พร้อมยิ้มน้อยๆ ให้เธอ พล�งถ�ม “อย�ก

เข้�ม�ก่อนไหม”

“ไม่ แค่อย�กม�ง้�งป�กเอ�คว�มจริงจ�กน�ยจ้�งทีห่กัหลงัลกูจ้�ง

ตัวเอง” เลนยะประชด 

ช�ยแก่ถอนใจแผ่วต่อข้อห�นั้น แต่ก็ไม่ปฏิเสธ และกล่�วเพียงว่�
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“คืนน้ีเจอม�หนกัสนิะ” เด�ได้ไม่ย�กจ�กสภ�พของหมอผสี�ว โดย

เฉพ�ะดวงต�สีนำ้�เงินที่มองตำ่�ลงม�อย่�งเยียบเย็นเอ�เรื่อง บ่งบอกได้ดี

ว่�คืนนี้เธอเจอม�กกว่�ก�รถูกเล่นง�นจนสะบักสะบอมอย่�งที่เห็น 

“วนันีฉ้นัต้องวิง่พล่�นเป็นหม�บ้� ทำ�เรือ่งงีเ่ง่� และต้องม�เจบ็ตวั

ส�หสัเพยีงเพร�ะคนคนเดยีวไม่ยอมพดูคว�มจริง ฉะนัน้ก่อนฉนัจะยกเลกิ

สญัญ�ก�รว่�จ้�งเพร�ะมคีนทำ�ผดิเงือ่นไขทีต่กลงกนัไว้ กพ็ดูม�ซะ...คว�ม

จริง!”

คำ�สดุท้�ยทีเ่น้นชดัม�พร้อมแรงกดดนัหนกัหน่วง ซึง่ปกตซิ�น�ดะ

กบัท่�นหญงิอ�เคเดะคงแสดงท่�ท�งต่อต้�นนสิยัชอบคกุค�มของเลนยะ 

ทว่�เวล�นี้พวกเข�กลับเงียบกริบ จ้องมองตรงม�ไม่ต่�งจ�กเธอ ซึ่งนั่น

แสดงให้เห็นว่�ทุกคนต้องก�รรู้คว�มจริงจ�กเข�

เป็นอีกครั้งที่ต้องถอนใจอย่�งเหนื่อยอ่อนและยอมรับ 

“โมโมฮ�ระคุงน่ะเป็นเด็กสุขภ�พอ่อนแอ” เข�เปรยเรียบ “เป็น

โรคลิน้หวัใจรัว่ม�ตัง้แต่เกดิ เลยไม่ส�ม�รถใช้ชวีติอย่�งเดก็ทัว่ไปได้ เล่น

กีฬ�ก็ไม่ได้ ทำ�อะไรหนักๆ ก็ไม่ได้ ทัศนศึกษ�ก็ไปกับเพื่อนไม่ได้ แต่ถึง

แบบนั้น เข�ก็เป็นเด็กที่ร่�เริงและพย�ย�มอย่�งม�กในก�รใช้ชีวิต...

พย�ย�มม�กจริงๆ”

‘ได้ใช้ชวีติเตม็ที ่หาประสบการณ์ช่วงชวีติวยัรุน่น่ะดจีะตาย อยาก

ทำาอะไรก็ทำาได้ ยังไงใช้มันให้เต็มที่ ดีกว่าปล่อยให้เสียโอกาสไปแล้วจะ

มานกึเสยีดายทหีลงั ชวีติมนัสัน้จะตาย...ฉนัไม่ยอมตายโดยไม่ได้ทำาอะไร

ที่อยากทำาหรอก เธอไม่รู้สึกแบบนั้นบ้างรึไง’

คำ�พดูของเดก็หนุม่ก่อนหน้�นีล้อยเข้�ม�ในคว�มทรงจำ�ของผน้ีอย

และอ�เคเดะ ตอกยำ้�สิ่งที่ ผอ.โยโคเล่� และนั่นทำ�ให้วิญญ�ณเด็กช�ย

รู้สึกจุกแน่นไปทั่วลำ�คอ ตัวช�ไปกับชะต�กรรมของเด็กหนุ่มที่ได้ฟัง

ขณะเลนยะกลบัยงัยนืฟังนิง่เฉย ไม่แสดงอ�รมณ์ใดออกม� ปล่อย

ให้ช�ยแก่เล่�ต่อไป 

“และก�รเล่นโกะเป็นสิง่เดยีวทีเ่ข�ส�ม�รถทำ�ได้ และทำ�ได้อย่�งดี 
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เป็นสิง่เดยีวทีท่ำ�ให้เข�มส่ีวนร่วมกบัเพือ่นคนอืน่ๆ เป็นสิง่เดยีวทีท่ำ�ให้เข�

รูส้กึได้ใช้ชวีติจรงิๆ ได้ลงมอืทำ�อะไรจรงิๆ...แต่สดุท้�ยมนักไ็ม่ได้เป็นอย่�ง

ที่เข�หวัง และฉันเหมือนคนที่ฆ่�เข�ทั้งเป็นด้วยคว�มหวังที่ไม่มีวันเป็น

จริงนั่น”

“แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องที่โกหกฉันยังไง” หมอผีส�วถ�มเสียงเย็น 

ไม่เปลี่ยน และไม่มีท่�ท�งอ่อนลงแม้แต่น้อย 

“เข�อย�กมชีวีติอยูน่ะโซเคนโยคงุ” ช�ยแก่สำ�ทบั “และถ้�ฉนับอก

ว่�เข�คือใคร หรือเป็นอะไร พวกเธอจะยังมองเข�เหมือนที่ผ่�นม�ไหม...

ต่อให้พวกเธอมองโมโมฮ�ระเป็นศัตรู มองด้วยคว�มสงสัย ไม่ไว้ใจ มัน

ก็ยังดีกว่�มองว่�เข�เป็นแค่สิ่งแปลกประหล�ดท่ีไม่เคยเห็น หรือมอง

เหมือนเข�ไม่มีชีวิต...ซึ่งฉันยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้จริงๆ” 

“แต่ถ้�บอกคว�มจริงตั้งแต่แรก เข�ก็อ�จยังมีชีวิตอยู่นะครับ” 

ซ�น�ดะแย้งแนวคิดคนสูงวัยโดยพลัน

“ถึงเมื่อไรล่ะ” ใบหน้�อ้วนกลมหันไปถ�ม “จนกว่�คว�มลับจะ 

เปิดเผยแบบวันนี้งั้นหรือ” 

เดก็หนุม่สดูห�ยใจลกึ และเบีย่งหน้�ไปอกีท�งด้วยคว�มยุง่ย�กใจ

ที่จะตอบ 

เพร�ะเข�กรู้็ดว่ี�ไม่วนัใดวนัหนึง่ โมโมฮ�ระ เรน็จกิต้็องรูว่้�ตวัเอง

เป็นใคร หรอือะไร ซึง่แน่นอนว่�ผลกจ็ะไม่ต่�งจ�กคนืนี ้แค่จะช้�หรอืเรว็

เท่�นั้น ซำ้�ดีไม่ดีในสถ�นก�รณ์ที่น่�จะมีคนอยู่เบื้องหลัง ก�รทำ�ให้เข�

หลุดจ�กก�รเป็น ‘เครื่องมือ’ โดยทำ�ให้เข�รู้ว่�ตัวเองเป็นใครให้เร็วที่สุด 

อ�จเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วด้วยซำ้� 

“ฉันอย�กให้เข�มีชีวิต บอกได้เลยว่�ยิ่งกว่�สิ่งใด และยอมรับว่�

วิน�ทีแรกที่เห็นเข�อีกครั้ง ฉันยอมแลกทุกอย่�งเพื่อให้เข�มีชีวิตอยู่ต่อ 

ชดใช้สิ่งที่ฉันเคยทำ�พล�ด” เจ้�ของโรงเรียนโยโคก้มมองโครงกระดูก

เก่�ๆ ในอ้อมแขนวูบหนึ่ง ก่อนเงยหน้�สบนัยน์ต�สีนำ้�เงินใหม่ “แต่วิน�ที

ต่อม�ฉันก็ตระหนักได้ว่�ไม่มีป�ฏิห�ริย์แบบนั้นในโลกใบนี้...เข�ต�ยไป
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แล้ว เด็กนักเรียนของฉันต�ยไปส�มสิบห้�ปีแล้ว ไม่มีใครฟื้นจ�กคว�ม

ต�ยได้ มันเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุด สิ่งที่เห็นตรงหน้�เป็นแค่ ‘เหยื่อ’ ที่เอ�

ไว้หลอกล่อให้ติดกับ แต่ขณะเดียวกันฉันก็ไม่อย�กให้โอก�สเล็กๆ นี ้

เสยีไปทัง้หมด ฉนัถงึเลอืกทีจ่ะไม่พดู เพือ่ให้เข�มโีอก�สได้ใช้ชวีติอกีครัง้ 

ถึงจะแค่วันหรือสองวันก็เถอะ

“อีกอย่�ง ถ้�ฉันบอกคว�มจริงไป พวกเธอคงจัดก�รเข�ทันทีโดย

ไม่รูจ้กัเข�ด้วยซำ�้...อย่�งน้อยก�รทีฉ่นัไม่พดูคว�มจริง พวกเธอกไ็ด้รูจ้กัเข�

เพิ่มขึ้น และแบบนั้นถึงได้นำ�เข�ม�ให้ฉันถึงที่นี่ ไม่ใช่รึไง”

ทุกคนนิ่งงัน ไม่มีคำ�พูดหลังฟังสิ่งที่ช�ยแก่อธิบ�ย ทว่�ไม่น�น 

เลนยะกลับแทรกคว�มเงียบขึ้น และเอ่ยชัดว่�

“เรื่องนั้นไม่สำ�คัญแล้ว...มันต�ยแล้ว” 

“สำ�คัญสิ โซเคนโยคุง” เข�แย้งนุ่มนวล พล�งยิ้มอ่อนโยนในแบบ

ฉบับของตน และว่�เนิบช้� “เพร�ะมันไม่เกี่ยวกับว่�จะอยู่หรือต�ย หรือ

เกี่ยวกับเวล�ว่�จะน�นเป็นปี หรือสั้นแค่วันเดียว หรือคืนเดียว แต่มัน 

เกี่ยวกับว่�เร�ได้ ‘รู้จัก’ รึยังต่�งห�ก...และเธอรู้จักเข�แล้ว แม้จะแค่ 

ช่วงเวล�ที่สั้นนิดเดียว แต่ก็รู้จักแล้ว ดังนั้นมันย่อมสำ�คัญ” 

หมอผีส�วยังยืนก้มมองร่�งเตี้ยกว่�ด้วยแววต�นิ่งเฉย ร�วกับไม่

รับรู้คำ�พูดของเข� แต่กระนั้นก็เหมือนกับว่�คว�มตึงบนหว่�งคิ้วของเธอ

จะผ่อนคล�ยลงเล็กน้อย 

“...คำ�พูดสวยหรูมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรอก” เธอหมุนก�ยออกไป

จ�กหน้�ประตูบ้�นหลังฝ�กประโยคแห้งแล้งไว้ พร้อมเอ่ยขึ้นใหม่ว่� 

“สำ�หรับเรื่องคืนนี้ เตรียมเงินก้อนใหญ่ไว้จ่�ยได้เลย ไม่งั้นก็ไปห�หมอผี

คนใหม่ม�ทำ�แทนซะ และอย่�ม�ดดัหลงัฉนัแบบนีอ้กี ไม่อย่�งนัน้ครัง้หน้�

ฉันอ�จเป็นคนโยนนักเรียนของลุงให้โรงเรียนย�มคำ่�คืนกินเองกับมือ”

“ฉันขอโทษที่โกหกเธอ โซเคนโยคุง และฉันสัญญ�ว่�จะห�วิธี

ชดใช้ก�รโกหกครั้งนี้ ไม่ว่�จะย�กแค่ไหน เพร�ะฉันรู้ว่�แค่ค่�จ้�งคงไม่

พอไถ่โทษสำ�หรับเรื่องในคืนนี้...ขอบคุณม�กที่พ�เข�กลับม�ให้” ช�ยแก่
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พย�ย�มว่�ไล่หลังเด็กส�ว แต่เธอก็เดินเลี้ยวออกไปยังนอกรั้วบ้�นแล้ว

ซ�น�ดะจึงจำ�ต้องเป็นฝ่�ยเจรจ�แทนเด็กส�วต่อ “โมโมฮ�ระ  

เร็นจิยังมีญ�ติอยู่ไหมครับ”

“พ่อแม่เสียไปหมดแล้ว แต่ยังเหลือพี่ส�วกับหล�นอีกสองคน ถ้�

ติดต่อไปคงม�รับเข�กลับทันที” ผอ.โยโคตอบ 

หลงัได้คำ�ตอบ ทัง้ตวัเดก็หนุม่และเหล่�วญิญ�ณกก้็มหวัล�ช�ยแก่ 

ไม่ติดค้�งสิ่งใดอีก

ทว่�ยังไม่ทันที่วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มจะได้ลอยออกไปต�มคนอ่ืนๆ 

เสียงของ ผอ.โยโคก็รั้งเข�ไว้

“เข�เป็นเด็กดีใช่ไหม”

โยชิฮ�ระก้มไปมองหัวกะโหลกที่โผล่พ้นห่อเสื้อขึ้นม� ก่อนจะยิ้ม

อย่�งสุภ�พ พร้อมก้มศีรษะนิดเพื่อตอบรับคำ�ถ�ม “ขอรับ ดีม�กๆ...เข�

ทำ�ให้ท่�นเลนยะยอมเป็นเพื่อน และช่วยลงแข่งโกะให้ได้ด้วย” 

“โอ้! งั้นก็เยี่ยมไปเลยสินะ” ร่�งอ้วนกลมพึมพำ�ด้วยรอยยิ้ม ขณะ

ชือ่เลนยะกท็ำ�ให้เข�อดรู้สกึผดิขึน้ม�ไม่ได้อกี จนต้องเอ่ยว่� “ฝ�กขอโทษ

โซเคนโยคุงอีกครั้งด้วยนะ โยชิฮ�ระ”

“ได้ขอรบั แต่ว่�...” วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่เว้นคำ�ไปนดิ แล้วจ้องมอง 

ผอ.โยโคด้วยนยัน์ต�สอีำ�พนัทีน่ิง่เฉยีบม�กขึน้ ก่อนกล่�วด้วยท่�ท�งทีย่งั

สภุ�พ แต่นำ�้คำ�กลบัเดด็ข�ดว่� “ได้โปรดอย่�ทำ�อย่�งนีอ้กีนะขอรบั...ท่�น

เลนยะไม่ได้โกรธทีท่่�นโยโคโกหก เร่ืองโกหกหรอืก�รถกูหกัหลงั สำ�หรบั

ท่�นเลนยะน่ะมันไม่สำ�คัญอะไรสักนิดเดียว ท่�นเลนยะเจอเรื่องพวกนี ้

ม�จนชนิแล้ว แต่ทีโ่กรธกเ็พร�ะก�รโกหกของท่�นครัง้นีม้นันำ�เรือ่งเจบ็ปวด

ม�ให้ นี่อ�จนับได้ว่�เป็นก�รทำ�ง�นของท่�นเลนยะท่ีเจ็บปวดท่ีสุดเลย 

ก็ว่�ได้ตั้งแต่เป็นหมอผีม�...ท่�นห่วงเด็กนักเรียนของท่�น ข้�เองก็ห่วง 

เดก็ส�วของข้�เช่นกนั ดงันัน้ได้โปรดอย่�โกหกท่�นเลนยะด้วยเรือ่งเช่นนี้

อีกนะขอรับ”

เป็นคำาขู่ของคนเป็น ‘พ่อ’ สินะ...
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“ใช่...เรื่องนั้น ฉันรู้แล้วละ...ขอโทษจริงๆ นะ” ร่�งอ้วนก้มศีรษะ

ลงให้วญิญ�ณซ�มไูร ขณะทีซ่�มไูรเองกก้็มหวัให้เข�อกีครัง้เป็นก�รรบัคำ�

ขอโทษอย่�งบริสุทธิ์ใจ และเป็นก�รรำ่�ล�อีกครั้ง

และเมื่อโยชิฮ�ระลอยห่�งออกไป ช�ยชร�เจ้�ของโรงเรียนโยโค

กก้็มกลบัม�มองนกัเรยีนของตนในห่อเสือ้สเีข้มอกีครัง้ พล�งกระซบิแผ่ว

หวิวขึ้นว่�

“ได้กลับบ้�นแล้วนะ โมโมฮ�ระคุง”

“เอามือถือมาซิ”

ซ�น�ดะที่กำ�ลังเดินเลี้ยวพ้นบริเวณบ้�นหลังใหญ่ของ ผอ.โยโค

พลนัต้องชะงกัเมือ่อยู่ๆ  ถกูเลนยะทีย่นืพงิกำ�แพงร้ัวบ้�นของช�ยแก่เอ่ยสัง่ 

ซำ้�ยังไม่ทันทำ�คว�มเข้�ใจในสิ่งที่เธอบอก เข�ก็ถูกเธอเร่ง

“เร็วสิ”

“จะเอ�ไปทำ�อะไร” แม้จะถ�มไปแบบนัน้ แต่เข�กย็อมหยบิมอืถอื

ให้เด็กส�ว เพร�ะดูเหมือนเธอต้องก�รใช้มันจริงๆ บ�งทีอ�จเป็นเรื่อง 

เร่งด่วนอะไรสักอย่�ง

“เอ�ม�โทร.น่ะสิ ถ�มโง่ๆ” 

ซ�น�ดะถอนใจอย่�งเบือ่หน่�ยต่อก�รยอกย้อนนัน่ “เธอไม่มมีอืถอื

รึไง”

“มี” ว่�พร้อมกดเบอร์โทร.หนึ่งลงไปในเครื่องของญ�ติหนุ่ม

“แล้วทำ�ไม...”

“ใช้มือถือฉัน คนอื่นก็รู้ว่�เป็นเบอร์ฉันน่ะสิ”

เดก็หนุม่ผมสดีำ�ชะงกัค้�งไปชัว่ขณะกบัสิง่ที่ได้ฟัง แต่ยงัไม่ทนัท้วง 

เจ้�หล่อนก็ยกเครื่องสื่อส�รของเข�ขึ้นแนบหู กดโทร.ห�ใครบ�งคนแล้ว

‘ฮัลโหลค่ะ’

เพียงไม่กี่ครั้งที่เสียงสัญญ�ณก�รติดต่อดังขึ้น คนที่ปล�ยส�ยก็

รับโทรศัพท์
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“ย�ม�โมโตะซัง?” เลนยะกรอกเสียงลงไปทันที

ยามาโมโตะ โทโมม ิหวัหน้าห้องงัน้เหรอ...ซ�น�ดะชกัหวัคิว้ชนกนั

นิด ไม่เข้�ใจว่�เธอโทร.ห�หัวหน้�ห้องของตนทำ�ไม

‘ใช่ค่ะ ใครคะ’ โทโมมิถ�มกลับม�

แต่แทนทีเ่ลนยะจะตอบไปว่�ใคร หรืออย่�งน้อยกโ็กหกว่�เป็นใคร

สักคน เธอกลับถ�มกลับไปว่� 

“...รู้จักโมโมฮ�ระ เร็นจิไหม” 

‘เอ๊ะ?’

ไม่ใช่แค่เด็กส�วที่ปล�ยส�ยแสดงคว�มงุนงง แปลกใจ ห�กแต่ 

ทุกร่�งรอบตัวหมอผีส�วย�มนี้ต่�งก็ไม่ค�ดคิดต่อคำ�ถ�มของเธอท่ีถ�ม 

โทโมมิ 

เลนยะดูไม่สนใจส�ยต�ของพวกเข� และสำ�ทับคำ�ถ�มตนใหม่

“รู้จักไหม”

‘...ใครคือโมโมฮาระ เร็นจิเหรอคะ’

ทัง้ทีเ่ป็นเสยีงทีล่อดผ่�นโทรศพัท์มอืถอืม� แต่คว�มเงยีบน่�พศิวง

ทีเ่กดิขึน้หลงัเลนยะตัง้คำ�ถ�มสำ�คญันัน้ไป กลบัทำ�ให้ทกุคนส�ม�รถได้ยนิ

ประโยคของโทโมมิที่ถ�มกลับม�หลังเงียบไปครู่หนึ่งได้ถนัดชัดเจน...

ชัดเจนจนวิญญ�ณเด็กช�ยสะท้�นขึ้นม�อีกครั้ง

“...จบแล้วจริงๆ สินะ” ท�โร่ก้มหน้�รำ�พึงแผ่วอย่�งเศร้�หมอง 

เพร�ะเพียงหัวหน้�ห้องเรียนอย่�งโทโมมิแสดงออกว่�ไม่รู้จักโมโมฮ�ระ 

เรน็จ ิมนักฟ้็องชดัว่�เรือ่งของเดก็หนุม่ยตุลิงจริงๆ แล้ว...ทกุอย่�งกลบัม�

เป็นปกติ ไม่มีโมโมฮ�ระ เร็นจิอยู่ในโลกนี้อีกแล้ว 

เลนยะกดตัดส�ยหัวหน้�ห้องทิ้ง และเงยหน้�ม�กล่�ว 

“งัน้กส็รปุว่�ตอนนีท้กุอย่�งกลบัม�เป็นเหมอืนเดมิ เร�เคลยีร์เรือ่ง

ผิดปกติไปได้อย่�งหนึ่ง”

คว�มหม่นหมองที่ลอยอยู่ทั่วบริเวณพลันห�ยไปเกือบจะทันทีที ่

เลนยะหันม�เอ่ยเรื่องนี้ ซึ่งซ�น�ดะและเหล่�ดวงวิญญ�ณ หรือแม้แต ่
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สุนัขป่�หนุ่มก็เริ่มระลึกได้ถึงปัญห�สำ�คัญใหญ่ที่ยังไม่อ�จแก้ปมออกได้

“ถึงเร�จะรู้แล้วว่� โมโมฮ�ระ เร็นจิคือใครหรืออะไร แต่เร�ก็ยัง

ไม่รูว่้�เข�ถกูสร้�งคว�มทรงจำ�ใหม่ได้ยงัไง แล้วทำ�ไมเพือ่นคนอืน่ในห้อง

ถึงมีคว�มทรงจำ�เกี่ยวกับเข� แต่พอเข�ต�ยกลับลืมเรื่องเข�เสียเฉยๆ 

อยู่ดี” เด็กหนุ่มเปิดประเด็นในที่สุด แล้วหันไปตั้งข้อสงสัยกับเลนยะ “นี่

เธอคงไม่มีศัตรูที่ไหนใช่ไหม” 

“...อ�...ไม่” 

ซ�น�ดะหรี่ต�แสดงว่�ไม่เชื่อ เพร�ะเลนยะใช้เวล�ใคร่ครวญอยู่

พักใหญ่กว่�เธอจะหลุดคำ�ว่� ‘ไม่’ ออกม�

แววต�จับพิรุธของญ�ติหนุ่มทำ�ให้หมอผีส�วจำ�ต้องกลอกต�ขึ้น 

แล้วส�รภ�พอย่�งเบื่อหน่�ย 

“ฉนัทำ�ง�นแบบนีม้นักต้็องมศีตัรูกนับ้�งส ิพวกขีอ้จิฉ�เยอะจะต�ย

ไป” 

คนรอบตัวอย�กจะกุมขมับกับนิสัยขอโกหกไว้ก่อนของยัยหมอผี

ตรงหน้� 

“แล้วมีใครบ้�งที่อย�กเล่นง�นเธอ” เด็กหนุ่มถ�มต่อ

“กเ็ยอะ และฉนักไ็ม่จำ�ชือ่ แต่ไม่มีใครมฝีีมอืหรอืบ้�พอจะทำ�เรือ่ง

พวกน้ีได้หรอก...เอ�จรงิๆ พวกมพีลงัวญิญ�ณขน�ดปร�บปีศ�จแบบจรงิๆ 

จงัๆ ได้มีแค่ไม่กีค่น นบันิว้ได้ด้วยซำ�้ และทีม่อียูก่ท็ำ�เรือ่งพวกนี้ไม่ได้แน่ๆ” 

“แต่เธอสงสัยว่�คนที่ใช้วิช�ปลุกชีพโมโมฮ�ระ เร็นจิ กับคนที่ทำ�

ก�ฝ�กยกัษ�เป็นคนเดยีวกนัไม่ใช่รึไง ไม่มข้ีอมลูอะไรทีเ่คยสบืม�บ้�งเลย

งั้นเหรอ”

“ก็ถ้�ฉันมีข้อมูลม�กพอจะห�ตัวมันได้ว่�เป็นใคร ป่�นนี้ฉันก็เดิน

ไปเตะผ่�หม�กมันแล้วสิ”

“เธอแน่ใจว่�เข�เป็นผู้ช�ย?”

“ไม่รู้สิ ไบเซ็กชวลมั้ง ตอนแรกได้เหยื่อเป็นเด็กผู้หญิง ตอนนี้เป็น

เด็กผู้ช�ย เด�เพศมันไม่ค่อยถูกแล้ว บอกตรงๆ” เลนยะประชดด้วย 



B  1 3  s . t   325

คำ�ตอบกวนอ�รมณ์ที่ไม่ช่วยคลี่คล�ยปัญห�ให้อีกฝ่�ย ก่อนเธอจะปัดมือ

ไล่ไปม�ในอ�ก�ศแล้วตัดบทรวดเร็วว่� “รู้ไหม ช่�งมัน ช่�งหัวมัน วันนี้

ฉันเหนื่อยแล้ว มีรูเบ้อเร่ออยู่บนแขน ข้อมือหัก แถมระบมไปครึ่งตัว  

คนืนีเ้จอของแสลงม�เยอะพอแล้ว ดังนั้นไม่อย�กคิดอะไรทั้งนั้น และแค่

อย�กกลับบ้�นไปนอนหลับเป็นต�ย...ได้ไหม!” 

เดก็หนุม่ทีต่อนแรกหงดุหงดิในก�รแดกดนัของเลนยะต้องเงยีบไป

กับสิ่งที่ได้ฟัง และเถียงไม่ได้ว่�สภ�พของเธอควรไปรับก�รรักษ�และ 

พักผ่อนอย่�งด่วนเลยจริงๆ...ที่สำ�คัญเรื่องในคืนนี้หนักหน�ม�กพอแล้ว

สำ�หรับทุกคน 

เพร�ะมนัเหมอืนเป็นคนืทีพ่วกเข�ทำ�ภ�รกจิได้สำ�เรจ็และล้มเหลว

ไปพร้อมกัน 

“ก็ได้ เร�จะม�ว่�เรื่องนี้ต่อทีหลัง” เข�ยอมถอยให้ แล้วก้มหัวล�

กินเท็นชิ ซึ่งวิญญ�ณแม่ทัพหญิงก็ทำ�ต�มเข� ขณะวิญญ�ณซ�มูไรกับ 

ท�โร่ก็รีบก้มหัวล�พวกเข�อีกทีหนึ่งเช่นกัน

ทันทีที่ซ�น�ดะกับวิญญ�ณแม่ทัพหญิงแยกตัวไป หมอผีส�วก ็

ก้�วไปอีกท�ง

“จะเดินกลับหรือขอรับ ข้�ว่�อ�ก�ศน่�จะหน�วเกินไปนะขอรับ” 

โยชฮิ�ระเตอืนด้วยคว�มเป็นห่วง เพร�ะช่วงนีเ้ข้�เดอืนธนัว�คมแล้ว ใกล้

ถงึหน้�หน�วและช่วงปิดเทอมฤดหูน�วเตม็ท ีอณุหภมูจิงึเริม่ลดตำ�่เรือ่ยๆ

“ดกึขน�ดนีร้ถเมล์หมดแล้ว รถไฟกห็ยดุวิง่ แถมขึน้แทก็ซีก่เ็ปลอืง 

อีกอย่�งสภ�พฉันตอนนี้ขึ้นรถอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนั่นแหละ” หมอผีส�วว่�

จบก็ยกมือข้�งที่หักม�ลูบๆ คลำ�ๆ เพื่อสังเกตอ�ก�รไปด้วย โดยไม่ทัน

สังเกตนัยน์ต�สีเท�คู่คมสวยที่มองต�มก�รกระทำ�ของเธออยู่ตลอดเวล� 

ตั้งแต่ก้�วออกม�จ�กบ้�นหลังใหญ่ของช�ยแก่

และคว�มอดทนเข�เหมอืนจะหมดลงเมือ่เหน็ว่�หมอผสี�วนิว่หน้�

นิดตอนที่เธอไปแตะถูกจุดที่เจ็บบนข้อมือ 

กินเท็นชิก้�วม�คว้�มือซ้�ยของเลนยะ และนั่นทำ�ให้เธอต้องหมุน
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ตัวกลับไปยังร่�งสูงของเข� ท�โร่กับโยชิฮ�ระเองก็ต้องหยุดนิ่งต�มไป

ด้วยเช่นกัน

“ปวดม�กรึเปล่�” เสียงทุ้มตำ่�ที่ฟังนุ่มหูกว่�ปกติเอ่ยถ�ม ขณะดึง

มือของเด็กส�วเข้�ห�ตัวเบ�ๆ ป้องกันอ�ก�รเจ็บเพื่อจะสำ�รวจมัน

เลนยะค้�งนิ่งไปนิด แปลกใจในก�รกระทำ�ของสุนัขป่�หนุ่ม ก่อน

ตอบแบบปัดรำ�ค�ญไปแค่ว่� 

“ตอนนี้ชินแล้ว”

“ไม่ได้ถ�มเรื่องนั้น” กินเท็นชิสวนนำ้�เสียงเข้ม พลันตวัดดวงต� 

คู่คมดุไปมองหน้�เด็กส�วเพื่อสำ�ทับ 

เลนยะถอนใจ ก่อนปร�ยต�ไปมองท�งอื่นและตอบ 

“ใช่...ปวดม�ก”

“น่�จะหัดระวังกว่�นี้” เจ้�ปีศ�จตำ�หนิเหมือนสั่งสอนเด็กเล็กๆ 

ก่อนเคลื่อนตัวเข้�ใกล้ม�กขึ้น และเลื่อนมือใหญ่แตะที่ข้�งแก้มบวมชำ้�

ของเด็กส�ว แล้วลูบฝ่�มือแผ่วเบ�ไปช้อนใบหน้�เธอขึ้น เล่นเอ�คนถูก

มือใหญ่ลูบเผลอชะงักไปครู่อย่�งไม่ทันตั้งตัวว่�จะถูกสัมผัสแบบนี้

“แล้วตรงนีป้วดรเึปล่�” เข�เอ่ยถ�มอ�ก�รอกีครัง้ ในทีส่มัผสัระยะ

ลมห�ยใจได้ใกล้กว่�เดิม

“...ไม่ค่อย” หมอผีส�วเริ่มว่�ง่�ยขึ้น และแอบเอียงใบหน้�ห�มือ

เข�นิดๆ เพร�ะรู้สึกว่�คว�มอุ่นจ�กมือนั้นช่วยบรรเท�อ�ก�รปวดเธอได้ 

ซำ้�ยังทำ�ให้รู้สึกดีได้อย่�งประหล�ด

และปฏิกิริย�เล็กๆ ที่เจ้�เด็กตรงหน้�ตอบสนองกลับม�ต�ม

สญัช�ตญ�ณ กส่็งผลให้ใบหน้�คมเข้มกระตกุยิม้มมุป�กวบูหนึง่ ก่อนเข�

จะพยกัหน้�รบัรูอ้ย่�งนิง่สงบเช่นเดมิ และหลบัต�ลงพร้อมพมึพำ�บ�งอย่�ง

เหมือนบทสวดในลำ�คอ ขณะยังจับที่ข้อมือเด็กส�วและบนแก้มบวมชำ้�

ของเธอ 

แม้หมอผีส�วจะไม่รู้ว่�อะไรที่กินเท็นชิกำ�ลังทำ� แต่คว�มปวดบน

ข้อมือและข้�งแก้มกลับค่อยๆ จ�งห�ยไป และถึงรอยแผลจะไม่ห�ยต�ม
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ไปด้วย แต่คว�มปวดหนึบๆ จ�กบ�ดแผลกลับลดลงต�มลำ�ดับ จนรู้สึก

ว่�ไม่มีคว�มปวดน่�รำ�ค�ญใจเหล่�นั้นอยู่อีก

ไม่น�นหลังจ�กนั้น สุนัขป่�หนุ่มก็หยุดบทสวด และลืมต�ขึ้นใหม่ 

พร้อมผละมือออกจ�กเธอ

“แค่ระงบัอ�ก�รปวดเท่�นัน้ แต่ไม่ใช่ก�รรกัษ� ซึง่นอกนัน้เจ้�ต้อง

จัดก�รเอ�เอง” แม้จะสั่งคนเจ็บทิ้งไว้เช่นนั้น แต่ก็พอจะรู้ดีว่�สุดท้�ยเข�

ก็คงต้องเป็นคนลงมืออยู่ดี เมื่อรู้ว่�เด็กตรงหน้�ไม่เคยทำ�แผลดีๆ เป็น 

สักที

แต่ร่�งสงูสง่�ยงัไม่ได้ก้�วถอยออกไป เดก็ส�วทีก่ำ�ลงัก้มดมูอืทีห่กั

ของตนอยู่กลับพ่นลมออกจมูกแล้วว่�เสียงหยันขึ้นม� 

“มนุษย์นี่เปร�ะบ�งสิ้นดีเลยนะ แค่โดนอะไรนิดๆ หน่อยๆ ก็เจ็บ

แทบบ้� แผลก็ห�ยช้� หรือไม่ก็ต�ยง่�ยๆ...เหลือเชื่อว่�ฉันจะเสียแหล่ง

ข้อมูลสำ�คัญที่ช่วยไปให้ถึงตัวไอ้โรคจิตนั่นต่อหน้�ต่อต�” 

ถ้อยคำ�ในประโยคที่พึมพำ�ช่วงท้�ย ดึงให้เจ้�ปีศ�จก้มไปมอง 

เด็กส�วท�ย�ทโซเคนโยอย่�งเงียบงัน และเข�รู้ดีว่�คืนนี้เธอไม่ได้เสียไป

แค่ ‘แหล่งข้อมูล’ อย่�งที่พูดเพียงเท่�นั้นหรอก 

นีอ่�จเป็นคร้ังแรกทีเ่ธอมสีิง่ที่ใกล้เคยีงกบัคำ�ว่� ‘เพือ่น’ ม�กทีส่ดุ 

ก่อนต้องเสียมันไปในคืนเดียวกันอย่�งรวดเร็ว...

และเมื่อนึกถึงเด็กหนุ่มคนนั้น เสียงทุ้มลึกก็กล่�วออกม�ในที่สุด

“อย่�งน้อยก็ได้ใช้ชีวิต”

ซึง่เลนยะกลอกต�ไปด้�นหนึง่ด้วยท่�ท�งเบือ่หน่�ยอย่�งไม่ปิดบงั 

แล้วว่�

“เทพเจ้�อย่�งพวกแกก็พูดได้สิ พวกแกไม่มีวันต�ยนี่”

“แต่พวกข้�ดบัสญูได้” กนิเทน็ชแิย้งเรยีบนิง่ “พวกข้�ไม่มวีญิญ�ณ

เหมือนมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตในโลก แต่อยู่ได้ด้วยแรงศรัทธ�ของมนุษย์

อย่�งพวกเจ้� ดังนั้นถึงแม้ต�ย ก็จะก่อกำ�เนิดขึ้นใหม่วนซำ้�อยู่เรื่อยไป...

ทว่�เมื่อไรที่คนหมดสิ้นศรัทธ�แล้ว ก็มีแต่จะดับสูญไปเท่�นั้น ไม่ได้เกิด
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อีก”

“...หม�ยคว�มว่�แกจะห�ยไป ถ้�ถูกคนลืม” เลนยะเงยหน้�ไป 

ตั้งข้อสงสัย

“ใช่” 

เธอเงียบไปนิดหลังได้รับก�รยืนยันชัดเจนจ�กเจ้�ลูกหม�ของตน 

ก่อนจะกอดอกชันแขนขึ้นคล้�ยกำ�ลังคิดใคร่ครวญบ�งสิ่ง แล้วไม่น�นก็

เอ่ยขึ้นใหม่

“งั้นก็น่�จะย�ก ถ้�เอ�คำ�ว่� ‘ไม่ลืม’ ม�เป็นหลัก เพร�ะยังไงพวก

ตระกูลอิเคดะที่รู้จักแกดี และทำ�หน้�ที่เป็นหน้�ด่�นของป่�กักปีศ�จก็คง

สบืทอดหน้�ทีน้ี่กนัไปอกีหล�ยรุ่น ไหนจะพวกปีศ�จในป่�กกัปีศ�จของแก 

ผอ.โยโค ไอ้ท่�ม�ก ซึ่งถ้�มันมีลูกมีหล�นก็คงได้รู้เร่ืองแกต่อไปอีกย�ว 

รวมๆ แล้วแกคงมีชีวิตได้น�นไปอีกหล�ยช�ติเลยละ” 

เจ้�ปีศ�จแห่งป่�กกัปีศ�จหรีต่�ลงนดิกบัคำ�พดูเหล่�นัน้ของเลนยะ 

ก่อนอีกหล�ยอึดใจจะถ�มกลับม�

“แล้วเจ้�ล่ะ”

“อะไร” หมอผีส�วเงยหน้�ไปมองใบหน้�หล่อเหล�ทันใด

เจ้�ปีศ�จผูเ้ป็นอดตีเทพเจ้�เว้นช่องว่�งในคำ�พดูอยูอ่กีครูห่นึง่ และ

คล้�ยมีคว�มลังเลอยู่เล็กน้อย ก่อนเอ่ยขึ้นต่อด้วยเสียงทุ้มลึกที่แผ่วลงว่�

“จะลืมข้�ไหม”

เหล่�ดวงวิญญ�ณนิ่งอึ้งไปทันใดกับคำ�ถ�มของกินเท็นชิ เพร�ะนี่

มันร�วกับว่�สิ่งที่เข�กล่�วคือก�รเรียกร้องเลนยะให้จดจำ�เข�ไว้ 

โยชิฮ�ระกับท�โร่ถึงกับหันไปมองหน้�กันต�ปริบๆ แล้วต้องรีบ

กลบัไปจบัจ้องยงัเดก็ส�วตวัแสบทีถ่กูเจ้�ปีศ�จรูปง�มเรยีกร้อง แต่เหมอืน

เธอจะไม่ได้รับรู้อะไรม�กนัก เมื่อเล่นตอบม�หน้�ต�เฉยว่� 

“ก็แล้วแต่สถ�นก�รณ์”

หวา ยยับ้า!...ท�โร่แทบตบหน้�ผ�กเมือ่เหน็ปฏกิริยิ�ทือ่มะลือ่ของ

หมอผีส�ว
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ทว่�กินเท็นชิกลับเพียงลอบผ่อนลมห�ยใจอย่�งปลงอนิจจัง และ

ไม่แสดงท่�ท�งถือส� ร�วกับชินคว�มเป็นโซเคนโย เลนยะแบบนี้แล้ว 

ก่อนก้�วนำ�ออกไปแทน

และแม้เลนยะกับตัวของกินเท็นชิยังไม่เข้�ใจว่�สิ่งท่ีก่อตัวขึ้น

ระหว่�งพวกเข�คืออะไรกันแน่ เมื่อพวกเข�ต่�งไม่เคยสัมผัสคว�มรู้สึก

พิเศษนี้ แต่ทั้งสองผีก็คิดว่�พอจะช่วยห�คำ�ตอบที่เหม�ะสมให้พวกเข� 

ได้แล้ว



45
สารภาพรัก

“ข่าวลือเป็นจริงสินะ”

“อือ ท�งโรงเรียนสั่งรื้ออ�ค�รเรียนเก่�แล้วละ”

“เหลือเชื่อเลยเนอะ แม่ฉันบอกว่�มันอยู่ม�ตั้งส�มสิบห้�ปี ถูกทิ้ง

ร้�งแบบนั้น แต่อยู่ๆ ก็ถูกสั่งรื้อทิ้งปุบปับ”

“น่ันไม่น่�แปลกเท่�ทีม่คีนเล่�ว่�เจอบ่อนำ�้ใต้พืน้อ�ค�รเรยีนหรอก”

“ใช่ซะที่ไหนล่ะ หลมุหลบภยัสมยัสงคร�มโลกครัง้ทีส่องต่�งห�ก”

“เอ๋! งั้นโรงเรียนเร�ก็สร้�งทับหลุมหลบภัยน่ะสิ แบบนี้ไม่แปลว่�

มีคนต�ยเยอะเหรอ น่�กลัวอะ!”

โง่รึไง...ช่วงนั้นคนก็ตายเยอะทั่วญี่ปุ่นนั่นแหละ ยัยสมองถั่ว...

เลนยะนกึเหยยีดถ้อยประโยควพิ�กษ์วจิ�รณ์ต่�งๆ ทีด่งัอยูร่อบตวั

ตนเอง 

เพร�ะหลังจ�กเรื่องของโมโมฮ�ระ เร็นจิ จบลงได้เพียงสองวัน 

ผอ.โยโค มิโนะกตั็ดสนิใจสัง่ร้ืออ�ค�รเรยีนหลงัแรกของตนทีร่กัษ�ม�ตลอด 

ส�มสิบห้�ปีทิ้งในที่สุด

และเรื่องชวนพิศวงก็ปร�กฏ เมื่อเริ่มก�รรื้อถอนไม่น�น ทีม



B  1 3  s . t   331

ก่อสร้�งก็พบว่�ที่ใต้พื้นของอ�ค�รเรียนเก่�นั้นมีป�กท่อซีเมนต์ขน�ด 

เส้นผ่�นศูนย์กล�งประม�ณเมตรกว่�ๆ โผล่พ้นพืน้ดนิขึน้ม�เลก็น้อย และ

เมื่อลองขุดเอ�ดินที่อุดป�กท่อออก จึงพบว่�เป็นท�งลงท่ีมีบันไดลิงให้ 

ไต่ไปยังข้�งใต้พื้นซึ่งลึกหล�ยสิบเมตร 

ดังนั้นเวล�นี้นอกจ�กจะมีทีมก่อสร้�งทำ�หน้�ท่ีร้ือถอนอ�ค�รแล้ว 

ก็ยังมีทีมสำ�รวจของมห�วิทย�ลัยชื่อดังม�ขอสำ�รวจหลุมหลบภัยแห่งนี้ 

เพื่อศึกษ�ทำ�ก�รวิจัย เก็บข้อมูลร่วมอยู่ด้วย 

และก�รพบป�กท�งเข้�หลมุหลบภยัสมยัสงคร�มโลกนัน้ กร็�วกบั

เป็นก�รพบคำ�ตอบว่�เดก็นกัเรียนทีห่�ยตวัไปของช�ยชร�เจ้�ของโรงเรยีน

แห่งน้ีถกูลกัซ่อนไว้ที่ไหนม�ตลอดส�มสบิห้�ปี พร้อมจดุสิน้สดุทีเ่ข�รอม�

เกือบครึ่งชีวิตก็จบสิ้นลงอย่�งสมบูรณ์

ท�โร่มองผ่�นหน้�ต่�งไปยังกลุ่มคนแปลกหน้�ที่เข้�ออกโรงเรียน

โยโคบ่อยๆ ช่วงนี้ด้วยคว�มรู้สึกหนักอึ้ง เพร�ะมันทำ�ให้เข�นึกถึงโมโม- 

ฮ�ระ และเรือ่งร�วน่�เศร้�ของเดก็หนุม่ ทีถ่งึแม้เวล�นีเ้ข�จะได้กลบับ้�น

อย่�งที่ ผอ.โยโคหวังม�ตลอด แต่วิญญ�ณเด็กช�ยก็รู้สึกคับข้องกับสิ่งที ่

เกิดขึ้นกับเข�อยู่ดี 

ทัง้ก�รถกูหลอก ทัง้กล�ยเป็นเหยือ่ และจบลงอกีครัง้อย่�งง่�ยด�ย

ด้วยคว�มต�ยครั้งที่สอง 

มันช่�งไม่มีคว�มยุติธรรมเอ�เสียเลยกับคนดีๆ คนหนึ่ง 

และคว�มคิดนั้นก็ทำ�ให้ท�โร่หันไปลอบมองเลนยะ ซึ่งเวล�นี้ก็

กำ�ลงัก้มมองกลุม่คนแปลกหน้�ผ่�นหน้�ต่�งข้�งโต๊ะเรยีนอย่�งเงยีบเชยีบ 

และนิ่งเฉยจนเด�อ�รมณ์ไม่ถูก

“โมโมฮ�ระได้กลบับ้�นแล้ว อย่�งน้อยพวกเร�กท็ำ�สำ�เรจ็ไปอย่�ง

หนึง่...เข�คงไม่เป็นอะไรแล้วละ” ท�โร่ตดัสนิใจเอ่ยขึน้ย�มเหน็คว�มเงยีบ

ที่ผิดปกติของหมอผีส�ว 

แต่เลนยะยงัคงนัง่นิง่ ไม่มปีฏกิริิย�ในถ้อยคำ�ของวญิญ�ณเดก็ช�ย 

ขณะยังจับจ้องไปเบื้องล่�งไม่เปลี่ยน ทว่�ไม่น�นก็เอ่ยขึ้นเนิบช้�ว่�
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“ฉันก็ไม่สนนี่ว่�เจ้�โมโมฮ�ระจะเป็นยังไง” 

ท�โร่เลิกคิ้วขึ้นอย่�งแปลกใจ ขณะเลนยะก็กล่�วอย่�งเฉยช�ต่อ 

“คนต�ยไปแล้วมันก็คือจบ ส่วนไอ้ที่ได้กลับบ้�นไปก็แค่เศษเหลือ

ของร่�งก�ยที่ไม่รู้ร้อนรู้หน�วอะไรอีก”

วิญญ�ณเด็กช�ยชะงักกับถ้อยประโยคแห้งแล้งไร้เยื่อใยนั่น ทั้งที่

เข�คิดว่�เธอคิดม�กเรื่องของโมโมฮ�ระอยู่แท้ๆ 

“แต่เธอ...”

“ตอนนีฉ้นัสนแค่ว่�ไอ้พวกทมีสำ�รวจนัน่จะเจออะไรทีช่่วยให้ฉนัห�

ตัวไอ้โรคจิตนั่นเจอรึเปล่�” หมอผีส�วกล่�วแทรกก่อนท�โร่จะแย้งจบ 

ก่อนเธอจะปร�ยต�ตำ�่ไปยงับตัรนกัเรียนของโมโมฮ�ระทีต่นขโมยม� ซึง่

ว�งอยู่บนโต๊ะเรียน 

แล้วคว�มขุน่มวักเ็ร่ิมก่อตวั เพร�ะบตัรนกัเรยีนของเดก็หนุม่ทีเ่ธอ

หวังว่�จะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้�งกลับไม่ช่วยอะไรเธอเลย เว้นแต่สร้�ง

คว�มหงุดหงิดให้ม�กขึ้น หลังเมื่อเช้�ก่อนม�โรงเรียนเธอยื่นบัตรนี้ให้ 

กินเท็นชิ... 

‘ดมสิ’

คำ�สัง่ปบุปับม�พร้อมของในมอืจ�กเลนยะทีย่ืน่ใส่หน้� จนเจ้�ปีศ�จ

แห่งป่�กักปีศ�จซึ่งทำ�หน้�ที่เข้�ม�ปลุกเด็กส�วในห้องต้องขมวดคิ้ว 

ถ�มกลับ

‘อะไร’

‘บัตรนักเรียนของเจ้าโมโมฮาระที่ฉันขโมยมาไง’ เลนยะว่� แล้ว

อธบิ�ยย�วเหยยีด ‘เจ้าคนทีป่ลกุชพีมนัขึน้มาต้องสร้างข้าวของทีท่ำาให้เจ้า

โมโมฮาระเป็นนักเรียนได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งแน่นอนว่าของท่ีจะทำาให้เจ้า

โมโมฮาระเป็นนักเรียนจริงๆ ได้ก็คือบัตรนักเรียน เพราะแม้มันจะปลุก

ชีพคนตายได้ แต่รับรองว่าเสกบัตรนักเรียนออกมาจากอากาศไม่ได้แน่ๆ 

ง่ายๆ ว่าไอ้บตัรนกัเรยีนทีถ่กูทำาขึน้เนีย่จะต้องถกูมนัสมัผสัมากทีส่ดุ และ

ตดิกลิน่เจ้าโมโมฮาระน้อยทีส่ดุ อย่างน้อยๆ กน้็อยกว่าเสือ้ผ้ารองเท้า หรอื
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ชัน้ในทีม่นัใส่ ฉะนัน้บตัรนีจ้ะต้องมกีลิน่ของไอ้ตวัต้นเรือ่งตดิอยูแ่น่ๆ และ

นั่นแหละประเด็นสำาคัญที่ฉันจงใจขโมยบัตรนักเรียนของเจ้าโมโมฮาระ 

มา...ดังนั้นดมซะ จะได้หาตัวคนที่ทำาบัตรปลอมนี่ขึ้นมา’

นี่เห็นเข�เป็นหม�ล่�เนื้อรึไง!

สุนัขป่�หนุ่มสูดห�ยใจลึกด้วยคว�มเอือมระอ� แต่ก็ยอมก้มไปดม

บัตรในมือเลนยะ เมื่อไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องปฏิเสธเธอ เพร�ะมันอ�จ

เป็นท�งเดียวในก�รต�มห�ศัตรูในเง�มืดของพวกเข�ครั้งนี้จริงๆ 

ทว่�เพียงตั้งใจแยกกลิ่นต่�งๆ ในบัตรนักเรียนของโมโมฮ�ระ 

ไม่น�น กนิเทน็ชกิลบัหยดุนิง่ไปและผละใบหน้�คมออกม�เลก็น้อยพร้อม

ขมวดคิ้วมองมันด้วยแววต�ไม่เข้�ใจ

‘อะไร’ เลนยะถ�มพลนักบัปฏกิริิย�ของกนิเทน็ช ิและเร่งรดั ‘สรปุ

ว่าตามหาได้ไหม’

‘...ไม่’ สุนัขป่�หนุ่มใช้เวล�อึดใจหนึ่งก่อนปฏิเสธเรียบ

‘จมกูพงัเหรอ’ เดก็ส�วสวนเป็นเชงิห�เรือ่งเกอืบจะทนัทเีมือ่ไม่ได้

อย่�งใจ

นัยน์ต�สเีท�คูค่มตวดัขึน้มองหน้�เลนยะ ‘เปล่า...ข้าไม่ได้กลิน่อะไร

เลยนอกจากกลิ่นเจ้า’

‘นี่ฉันต้องออกไปยืนห่างๆ งั้นเหรอ’

‘ไม่ใช่ แต่บัตรนี้มีแต่กลิ่นเจ้า’

‘ฉันจับมันเยอะเกินไป?’

‘นัน่กไ็ม่ใช่’ กนิเทน็ชถิอนใจย�วอย่�งลำ�บ�กใจ และว่�ขึน้ใหม่ ‘ใน

บัตรนี้นอกจากมีกลิ่นของเด็กหนุ่มที่ชื่อโมโมฮาระ เร็นจิจางๆ แล้ว ข้าก็

จับได้แต่กลิ่นเจ้า...พูดให้ถูกก็คือ บัตรนี้มีกลิ่นแบบเดียวกับเจ้า’

และสิ่งที่ได้ยินนั่นแหละที่ทำ�ให้เธอยืนนิ่งค้�งไป ใช้เวล�อยู่หล�ย

อึดใจกว่�จะกลับม�ขยับตัวได้อีกครั้ง และสรุปจบเรื่องนี้ด้วยคำ�ง่�ยๆ แค่

ว่� ‘ช่างมนั’ ขณะปล่อยให้เจ้�ลกูหม�ของตนมองต�มอย่�งมคีำ�ถ�มแทน 

นั่นคือเหตุผลของคว�มหงุดหงิดทั้งหมดที่เธอมีต่อบัตรนักเรียน
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ของโมโมฮ�ระเวล�นี้...บัตรนี้มีกลิ่นเดียวกับเธอ 

นั่นแหละปัญห�ใหญ่ เพร�ะห�กมีใครคนหนึ่งที่มีกลิ่นแบบเธออยู่

จริงๆ ก็แปลว่�...

“ขออย่�ให้เป็น ‘เจ้�นั่น’ ก็แล้วกัน” เลนยะขบมุมป�ก อ้อนวอน

กับตัวเอง 

ทว่�ก่อนเธอจะได้จมไปกับคว�มกังวล เลนยะก็ถูกดึงกลับม�ที่

ห้องเรียนอีกครั้ง เมื่อมีเสียงหนึ่งเอ่ยเรียก

“โซเคนโยซัง”

ทัง้สองโซเคนโย และสองดวงวญิญ�ณต่�งหมนุใบหน้�ไปยงัประตู

ห้อง ก่อนจะเจอกบัคนที่ไม่คุน้หน้� เป็นเดก็หนุม่หน้�ต�หล่อเหล� รปูร่�ง

สงูใหญ่เกนิวยั โครงหน้�มเีค้�คนตะวนัตกผสมอยูเ่ลก็น้อย เหน็ได้ชดัเจน

ทีส่ดุตรงสนัจมูกโด่งคมสนั ดวงต�สนีำ�้ต�ลอ่อน และผมสอ่ีอนทีส่ไลด์ย�ว

ระต้นคอนั่น 

“ไอซ�วะ นัตสึกิ ปีสอง เป็นหนึ่งในกรรมก�รนักเรียน ทำ�หน้�ที่

เหรัญญิก” ท�โร่ให้ข้อมูลแก่ทั้งเลนยะและซ�น�ดะอย่�งรู้หน้�ท่ีทันที 

พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมทิ้งท้�ยว่� “หนุ่มฮอตอันดับสองของโรงเรียน มีพ่อ

เป็นลูกครึ่งอเมริกัน”  

เลนยะปร�ยต�มองวญิญ�ณข้�งตวัเลก็น้อยทนัทกีบัข้อมลูช่วงหลงั

ทีผ่น้ีอยเสรมิเข้�ม� แต่กต้็องยอมรบัว่�เดก็หนุม่รุน่พีต่รงหน้�คงฮอตจรงิๆ 

เพร�ะเกอืบทกุคนโดยเฉพ�ะพวกผูห้ญงิต่�งพ�กนัหยดุมองเข�แบบไม่ละ

ส�ยต� พร้อมเสียงวี้ดว้�ยเบ�ๆ แว่วม�เป็นพักๆ 

อ�คันตุกะแปลกหน้�เอ่ยเรียกขึ้นอีก

“เอ่อ...โซเคนโยซัง” 

“คนไหนครับ” ซ�น�ดะถ�มกลบัอย่�งสภุ�พ ทว่�นำ�้เสยีงกลบัแขง็

กระด้�งอย่�งไม่ต้อนรับ ซึ่งท�โร่ลงคว�มเห็นว่�มันคงเป็นวิสัยปกติของ

พวกโซเคนโยที่มักจะต่อต้�นสิ่งแปลกใหม่ที่ตนไม่คุ้นเคยแบบนี้

“โซเคนโย เลนยะ” ไอซ�วะเอยีงศรีษะนดิม�มองเลนยะทนัใด ก่อน
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อธิบ�ย “ผอ.โยโคให้ฉันม�ต�มเธอน่ะ”

เปลี่ยนเบ๊ใช้งานงั้นเหรอ ปกติเป็นเจ้าอิเคดะ มาโคโตะนี่...

หมอผสี�วคดิย�มมองไอซ�วะ นตัสกึ ิเพร�ะปกต ิผอ.โยโคมกัฝ�ก

ให้ท่�นประธ�นนักเรียนของตัวเองม�ต�มตัวเธอเวล�จะสั่งง�นหรือคุย

ธุระสำ�คัญ ทว่�วันนี้กลับเปลี่ยนม�ใช้ง�นเหรัญญิกเสียแทน 

แต่เธอกไ็ม่ตดิใจอะไรม�ก ย�มคดิว่�บ�งทชี�ยแก่เจ้�ของโรงเรยีน

อ�จมข้ีอมลูสำ�คญัเพิม่เตมิเร่ืองหลมุหลบภยัใต้พืน้โรงเรยีนม�บอก ซึง่เธอ

กำ�ลงัต้องก�รข้อมลูพวกนัน้ยิง่กว่�สิง่ใด โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ เมือ่สิง่ทีเ่กดิ

ขึ้นรอบๆ ตัวเวล�นี้มันรบกวนใจเธอจนแทบอยู่ไม่สุข

เลนยะลุกจ�กโต๊ะเรียนตน ขณะที่ท�โร่ไม่ได้ต�มไป เพร�ะรู้ดีว่�

ช่วงหลังม�นี้เลนยะมักไม่ให้เข�ไปอยู่ด้วยเวล�คุยอะไรกับ ผอ.โยโค...

“เจ้�หนู ต�มยัยเด็กนั่นไป”  

วญิญ�ณเดก็ช�ยหนัหน้�ไปมองเจ้�ของเสยีงทรงอำ�น�จทีส่ัง่ทนัใด 

คำ�สั่งนี้คงม�จ�กใครไม่ได้ นอกจ�กวิญญ�ณท่�นหญิงอ�เคเดะคนง�ม

ผีน้อยมองเธอต�ปริบๆ อย่�งไม่เข้�ใจ จนวิญญ�ณแม่ทัพหญิง

ต้องหันม�ยำ้�

“ต�มไปซะ ยัยเด็กนั่นมักชอบเก็บคว�มลับกับพวกข้� ข้�ไม่ไว้ใจ

น�งว่�ครั้งนี้จะบอกคว�มจริงทั้งหมด ดังนั้นเจ้�ต้องเป็นคนไปเอ�ข้อมูล

ทั้งหมดม�ให้พวกข้�แทน” 

“แต่ว่�เลนยะเข�ไม่ชอบให้ผม...”   

“เจ้�ยังอย�กให้พวกเร�ร่วมมือกันอยู่ไหมเจ้�หนู” อ�เคเดะแทรก

เสยีงเฉยีบ “ถ้�เจ้�ยงัอย�กให้เร�ร่วมมอืจดัก�รกบัศตัรทูีก่่อเรือ่งเลวร้�ย

นี้ เจ้�ก็ควรให้คว�มร่วมมือกับพวกข้�จริงๆ สักครั้งบ้�ง และมันจะเป็น

แบบนัน้ได้ ท�งฝ่�ยเจ้�กค็วรเร่ิมให้ข้อมลูทัง้หมดจรงิๆ ไม่มกี�รโกหกกบั

พวกข้�” 

ผน้ีอยสะอกึกบัเงือ่นไขที่ได้ฟัง แล้วเม้มป�กแน่นอย่�งเถยีงไม่ออก 

ชั่งใจอยู่สองส�มวิน�ที ก่อนสุดท้�ยก็ยอมก้มหน้�หนีแรงกดดันจ�ก
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วิญญ�ณที่แข็งแกร่งกว่� แล้วเลือกลอยต�มหลังเลนยะออกไปในที่สุด

เลนยะเดินตามหลังไอซาวะขณะมีทาโร่รั้งท้าย ก่อนที่ไม่นาน 

ทั้งสองจะเริ่มแปลกใจขึ้นม�เมื่อรุ่นพี่หนุ่มนำ�ท�งออกม�จ�กอ�ค�รเรียน 

แทนที่จะเป็นห้อง ผอ.โยโคที่อยู่บนชั้นส�มเหมือนปกติ 

และตอนที่หมอผีส�วและวิญญ�ณเด็กช�ยคิดว่�ตนเดินม�ถึง 

สวนหย่อมของโรงเรียนที่อยู่หลังตึกปีหนึ่ง ไอซ�วะก็หยุดฝีเท้�และหัน

กลับม�ที่เด็กส�วร่�งสูงอย่�งกะทันหัน

“ขอโทษนะโซเคนโยซงั” คำ�แรกทีห่ลดุออกม�จ�กเดก็หนุม่ลกูเสีย้ว

อเมริกันทำ�ให้ท�โร่เลิกคิ้วด้วยคว�มฉงนทันใด

ขณะเลนยะกำ�หมดัข้�งหนึง่แน่นอย่�งรวดเรว็ สญัช�ตญ�ณสัง่ให้

เธอเตรียมสอยให้ร่วงก่อนเข�จะโจมตีเข้�ม� 

แต่ยังไม่ทันง้�งหมัด รุ่นพี่หนุ่มตรงหน้�ก็ก้มหัวให้เธอแทน พร้อม

กล่�วรวดเร็วจนติดลนล�นนิดๆ คล้�ยกำ�ลังตื่นเต้น

“ฉันเป็นรุ่นพี่ปีสอง ชื่อไอซ�วะ นัตสึกิ ทำ�หน้�ท่ีเหรัญญิกให้

กรรมก�รนักเรียน...คว�มจริง ผอ.โยโคไม่ได้เรียกเธอม�หรอก แต่ฉัน

ได้ยนิว่�ม�โคโตะมกัถกู ผอ.ใช้ให้ม�เรียกเธอแบบนี ้ฉนัเลยใช้วธินีีเ้พร�ะ

คิดว่�คงไม่ยุ่งย�กที่จะเรียกม�คุยกันต�มลำ�พังน่ะ” 

เลนยะหรี่ต�ลงมองผ่�นเลนส์แว่นต�ไปยังคนท่ีกำ�ลังก้มหัวให้ตน

ไม่ขยับอย่�งไม่เข้�ใจนัก 

“เรื่องอะไร”

ไอซ�วะค่อยๆ เงยหน้�ม�มองเลนยะใหม่ พร้อมยืดตัวตรงเต็ม

คว�มสูงอีกครั้ง 

“ฉนั...” หนุม่ฮอตอนัดบัสองประจำ�โรงเรียนมสีหีน้�ลงัเล ไม่มัน่ใจ

ย�มต้องเข้�สูเ่รือ่งทีต่นต้องก�รคยุ เข�เว้นช่วงประโยคไปหล�ยวนิ�ท ีใช้

ช่องว่�งนัน้ยนืทบทวนสิง่ทีต่ัง้ใจจะทำ� ก่อนจ้องมองเลนยะกลบัม�อกีครัง้

ด้วยคว�มจริงจังกว่�เดิม แล้วกล่�วชัดเจน 
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“ฉันชอบเธอ”  

สิน้คำ�พดู ผน้ีอยถงึกบัถลงึต�มองหน้�หล่อๆ ของเดก็หนุม่ลกูเสีย้ว

อเมริกัน ขณะป�กอ้�ค้�งน้อยๆ...ตะกี้คนตรงหน้�พูดว่�อะไรนะ เข�ฟัง

ไม่ถนัด รูส้กึแค่ว่�มนัเป็นคำ�ส�มคำ�ที่ไม่ควรเอ�ม�พดูใส่กนัม�กทีส่ดุเวล�

นี้เลย

“โทษที แต่ฟังไม่ถนัด” ดูเหมือนคนที่หูไม่ดีจะไม่ใช่แค่ผีน้อยฝ่�ย

เดียว เมื่อเลนยะเองก็เอียงหูไปท�งรุ่นพี่หนุ่มตรงหน้� บ่งบอกชัดว่�เธอ

ไม่มั่นใจในสิ่งที่ได้ยินเช่นเดียวกัน

ไอซ�วะสูดห�ยใจลึก คว�มมั่นใจหดเล็กลงอีก ทว่�ก็ยำ้�คำ�พูดเดิม

อย่�งชัดเจนและใจเย็นม�กขึ้นกว่�เดิม 

“ฉันชอบโซเคนโยซัง คบกับฉันได้รึเปล่�”

เงยีบ...เงยีบเหมอืนยนือยูก่ล�งป่�ช้�ม�กกว่�สวนสวยของโรงเรยีน 

หลังสิ้นคำ�ของไอซ�วะ นัตสึกิ

ท�โร่ที่ฟังคำ�ขอของเหรัญญิกรูปหล่อตรงหน้�อ้�ป�กกว้�งและ

ช็อกอึ้งยิ่งกว่�เดิม

นี่มันอะไร เกมลงทัณฑ์เหรอ!...ผีน้อยร้องในใจ ไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยิน

จ�กเด็กหนุ่ม เพร�ะมันคงเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ๆ คนดังซึ่งเป็นท่ีใฝ่ฝันของ

เด็กผู้หญิงเกือบทั้งโรงเรียนจะม�ขอคบเด็กส�วอย่�งเลนยะ โดยเฉพ�ะ

ในสภ�พของเด็กนักเรียนที่ดูเนิร์ด เชย เฉิ่ม แถมหน้�ไม่รับแขกแบบนี้

แต่แววต�ของเดก็หนุม่กลบัดจูรงิจังเสยีจนไม่เหมอืนโกหก ซำ�้ออก

จะเคร่งเครยีดจนสมัผสัได้ ก่อนขยบัเข้�ม�ใกล้เลนยะม�กขึน้ ขณะกล่�ว

ต่ออย่�งหนักแน่น 

“ฉนัรูว่้�อยูด่ีๆ  ม�บอกแบบนีค้งไม่น่�เชือ่ แต่บอกได้เลยว่�ฉนัรูจ้กั

เธอม�ก่อน สกัพกัแล้วด้วย และยนืยนัคำ�เดมิว่�ฉนัชอบเธอ และอย�กจะ

คบด้วย...หรืออย่�งน้อยๆ ก็เริ่มจ�กเพื่อนได้ไหม”   

คว�มมุง่มัน่ของไอซ�วะทำ�ให้วญิญ�ณเดก็ช�ยทีอ่ึง้ตะลงึอยูเ่ริม่จะ

คล้อยต�มนิดๆ กระนั้นก็ยังคงไม่ไว้ใจ 
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แต่เด็กส�วที่เพิ่งถูกเข�ส�รภ�พรักไปกลับยืนเงียบ ไม่ตอบสนอง

อะไรที่ควรเป็น ไม่มีก�รตั้งคำ�ถ�ม ไม่มีอ�ก�รเขินอ�ย หรือไม่มีแม้แต่

อ�ก�รตอบโต้รุนแรงเหมือนเวล�ที่เธอเจออะไรไม่ปกติอย่�งที่ผ่�นม�

สิ่งที่มีคือคว�มนิ่ง เงียบ ซำ้�ยังเอ่ยตอบรับเพียงว่�

“งั้นเหรอ” 

รุ่นพี่หนุ่มรีบพยักหน้�รับอย่�งกระตือรือร้น ใจชื้นขึ้นท่ีไม่ถูก 

อีกฝ่�ยแสดงท่�ท�งผลักไสไล่ส่ง ก่อนยิ้มตอบเด็กส�วบ�งๆ 

น่ันยิง่ทำ�ให้เข�ดมูเีสน่ห์ม�กกว่�เดมิ ไม่น่�แปลกทีเ่ข�จะกล�ยเป็น

หนุ่มที่ส�วๆ หลงรัก ทั้งด้วยไมตรีและรอยยิ้มพิมพ์ใจนั้นคงชนะใจใคร 

ต่อใครได้ไม่ย�กเย็น 

“อย่�งที่บอก มันอ�จไม่น่�เชื่อ แต่ฉันมองเธอม�น�นแล้ว และรู้

ว่�เธอต่�งจ�กเด็กผู้หญิงคนอื่น ไม่วุ่นว�ย ไม่น่�รำ�ค�ญ และมีบ�งอย่�ง

น่�ค้นห�...และนั่นแหละที่ทำ�ให้ฉันสนใจ” ไอซ�วะเน้นยำ้�อีกคร้ังร�วกับ

กลวัว่�อกีฝ่�ยจะไม่เชือ่ และรีบว่�ต่อ “ยงัไงถ้�ไม่เชือ่ ฉนัจะขอแค่โอก�ส

คุยอีกครั้ง แล้ว...” 

“ฉันตกลงคบ” 

ไอซ�วะชะงกัคำ�พดูไปทนัใดกบัคำ�ตอบของเดก็ส�วตรงหน้� ขณะ

ท�โร่เบกิต�โตหนัหน้�มองเลนยะ ตกใจยิง่กว่�ตอนที่ไอซ�วะบอกว่�ชอบ

เลนยะหล�ยเท่�ตัว

ขณะเด็กหนุ่มลูกเสี้ยวอเมริกันต้องใช้เวล�สองส�มวิน�ทีกว่�จะ

หลุดคำ�พูดออกม�ได้

“เธอตกลงจะคบกับฉันงั้นเหรอ”

“ใช่” 

“แล้วกนิเทน็ชล่ิะ!” ผน้ีอยทีอ่ึง้ตะลงึร้องประท้วงคำ�ตอบของเลนยะ

ทันใด  

แต่ดูเหมือนเลนยะไม่ได้ฟังหรือสนใจวิญญ�ณเด็กช�ยแม้แต่น้อย

“แล้วเธอไม่สงสัยฉัน...งั้นเหรอ” เด็กหนุ่มท่ีเป็นคนส�รภ�พรัก 
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กลับเป็นฝ่�ยลังเลซะเองกับก�รตอบรับง่�ยด�ยจ�กรุ่นน้อง 

“ก็ไม่เสียห�ยอะไรถ้�จะลองคบดูก่อน...อีกอย่�งถ้�นี่เป็นเกม 

ลงทัณฑ์ รุ่นพี่ก็คงไปยืนส�รภ�พรักกล�งส�ยต�คนเป็นร้อย ไม่ใช่แอบ

ม�บอกในที่ลับต�แบบนี้” เลนยะตอบ

“แต่นั่นก็ไม่ได้หม�ยคว�มว่�เข�ไม่มีจุดประสงค์อ่ืนแอบแฝงอยู่

นะ!” ท�โร่พย�ย�มแทรกประท้วงอีกครั้ง ทว่�ก็ถูกหมอผีส�วเมินเฉย 

เช่นเดิม

“งั้นนี่ก็เป็นก�รตกลงคบจริงๆ” ไอซ�วะถ�มให้แน่ใจอีกครั้ง

เลนยะพยักหน้�ทีหนึ่งเพื่อยืนยัน 

เด็กหนุ่มหลุดรอยยิ้มกว้�งออกม�เกือบจะทันที และท�โร่อด

ยอมรับไม่ได้ว่�คว�มดีใจของเข�ที่แสดงออกม�ไม่มีก�รเสแสร้งเลย ซำ้�

เข�ยังเผลอทำ�ท่�จะเดินเข้�ม�ห�เด็กส�ว ก�งแขนออกคล้�ยจะกอดเอ�

ดือ้ๆ ทว่�ก่อนไอซ�วะจะได้ทำ�แบบนัน้ เสยีงออดเข้�เรยีนกด็งัขึน้รอบตวั 

ไม่รู้ว่�เป็นคว�มบังเอิญหรือไม่ ไอซ�วะถึงเห็นว่�เลนยะถอยเท้�

ออกห่�งจ�กตวัเข�ในจงัหวะเดยีวกนักบัทีเ่สยีงออดดงัขึน้พอด ีร�วกบัว่�

เธอถอยหนีวงแขนเข� ไม่ต้องก�รให้เข�ม�แตะตัว และกล่�วแค่ว่�

“เริ่มค�บโฮมรูมแล้ว ฉันคงต้องขอตัวไปเรียนก่อน” 

เดก็หนุม่ทีก่ำ�ลงัตัง้คำ�ถ�มในปฏกิริิย�ของเดก็ส�วสลดัคว�มสงสยั

ออกไปเมือ่ได้ยนิคำ�กล่�วนัน้ และพย�ย�มไม่คดิม�กต่อท่�ท�งของเลนยะ

ทีแ่สดงออกม� เพร�ะมนัคงย�กทีเ่ธอจะปฏบิตัติวัให้ถกูต้องเมือ่ถกูจูโ่จม

ส�รภ�พรักอย่�งไม่ถูกที่ถูกเวล�เช่นนี้ 

“นั่นสินะ...งั้นเจอกัน” เข�รับคำ�ในที่สุด และยิ้มบ�งๆ ผ่อนคล�ย

ให้เธอ  

และในตอนทีเ่ลนยะหมนุตวัเดนิกลบัไปยงัตกึเรยีนของตน ท�โร่ก็

หันไปมองไอซ�วะอีกครั้งเพื่อจะส่งส�ยต�อ�ฆ�ตใส่อย่�งท่ีคนอย่�งเข�

แทบไม่เคยทำ�ใส่ใคร แต่วญิญ�ณเดก็ช�ยกพ็ลนัสงัเกตเหน็ว่�นยัน์ต�ของ

เหรัญญิกหนุ่มที่มองต�มส่งเลนยะมีแววเศร้�สร้อย และในเวล�เดียวกัน
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ก็มีรอยโล่งอกผสมอยู่ด้วยกัน 

นั่นแปลว่�อะไร...

“กลับห้องเรียนไปซะท�โร่”

คำ�สั่งที่ได้ยินทำ�ให้ท�โร่ตวัดหน้�กลับไปยังเลนยะแทน

“แล้วเธอจะไปไหน” เข�ขมวดคิ้ว และได้คำ�ตอบรวดเร็วว่�

“ไม่มอีะไรให้แกเอ�ข้อมลูไปร�ยง�นไอ้ท่�ม�กกบัยยัท่�นหญงิของ

มันหรอก”

ผีน้อยหยุดลอยต�มเลนยะ และได้แต่ทำ�ป�กพะง�บไล่แผ่นหลังที่

ห่�งออกไปเรื่อยๆ ของเธออย่�งไม่รู้ว่�ควรแก้ตัวอย่�งไร เมื่อก�รที่เข�

ต�มเลนยะม�นั้นก็เพร�ะคำ�สั่งของท่�นหญิงอ�เคเดะจริงๆ ซึ่งยัยหมอผี

ปีศ�จนี่ก็ยังรู้ทันได้อีก

“ผอ.โยโคว่ายังไง”

ซ�น�ดะเอ่ยถ�มเกือบจะทันทีที่เห็นวิญญ�ณเด็กช�ยลอยกลับม�

ที่ห้องเรียนเพียงคนเดียว 

ท�โร่ส่�ยศีรษะเนบิช้�ด้วยสหีน้�ป้ันย�ก “ผอ.โยโคไม่ได้เรยีกเลนยะ 

หรอกครับ”

“แล้วรุ่นพี่ที่เรียกยัยนั่นออกไปล่ะ” เด็กหนุ่มหร่ีต�แคบอย่�งไม่

เข้�ใจ

“เข�ไม่ได้เรียกไปเพร�ะเรื่อง ผอ.ครับ นั่นเป็นแค่ข้ออ้�ง” 

“ข้ออ้�งอะไร” วิญญ�ณแม่ทัพหญิงถ�มขึ้นต่อโดยพลัน

น่ันเป็นคำ�ถ�มทีท่�โร่ต้องเม้มป�กอย่�งหนกัใจ ก่อนค่อยๆ ช้อนต�

ขึ้นมองเธอด้วยท่�ท�งลังเล 

“ส�รภ�พรักครับ”

ทั้งซ�น�ดะและอ�เคเดะเลิกคิ้วขึ้นสูง หลุดแสดงท่�ท�งแปลกใจ

จนผดิวสิยัพวกเข� ก่อนนิง่งนัไปพกัหนึง่ และสำ�ทบัเพือ่คว�มแน่ใจอกีครัง้

พร้อมกัน
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“ส�รภ�พ...รัก?”

ผอ.โยโคทีเ่พิง่เดนิกลบัมาบนตวัอาคารชัน้สามของตกึปีหนึง่ ต้อง

สะดุดกับเด็กส�วร่�งสูงที่ยืนพิงประตูไม้บ�นคู่ของห้องพักผู้อำ�นวยก�ร

ท่�ท�งของเธอที่นิ่งจนเกือบเหมือนเหม่อลอยเด�อ�รมณ์ไม่ได้ 

สร้�งคว�มรูส้กึผว�นดิๆ ให้ช�ยแก่อย่�งปฏเิสธไม่ได้ ยิง่หลงัเกดิเรือ่งของ

โมโมฮ�ระ เร็นจิ ลูกจ้�งส�วของเข�คนนี้ก็เข้�โหมดปิดตัว เธอแทบ 

ไม่โวยว�ยโผงผ�งเหมือนที่ผ่�นม� แต่ใช้คว�มนิ่ง เย็น และบรรย�ก�ศ

น่�ขนลุกกดดันคนรอบข้�งเสียแทน โดยเฉพ�ะกับเข� 

ซึ่งก็คงไม่แปลก สิ่งที่เข�ทำ�ไม่ต่�งจ�กก�รหักหลังเธอกล�ยๆ  

ทั้งที่เข�เป็นคนขอให้เธอเชื่อใจคนอื่น แต่กลับผิดคำ�พูดนั้นเสียเอง และ

แน่นอนว่�มันต้องสร้�งรอยร้�วเล็กๆ ระหว่�งพวกเข�ขึ้น

แต่กระนั้นเข�ก็เอ่ยเด�ออกไปเพื่อเป็นก�รทักท�ย

“ม�ถ�มข้อมูลเร่ืองหลุมหลบภัยงั้นเหรอ โซเคนโยคุง” อดจะต้ัง

หวัข้อสนทน�เป็นเร่ืองนี้ไม่ได้ เมือ่เข�เพิง่แยกตวัออกม�จ�กก�รไปดงู�น

ของเหล่�นักสำ�รวจที่ตึกเก่� และเข�รู้ดีว่�หมอผีคนนี้กำ�ลังสืบเรื่องอะไร

อยู่

“เอ�เรื่องนั้นด้วยก็ดี” เลนยะว่�หน้�ต�ย และโยกตัวออกจ�ก 

บ�นประตู พล�งเน้นชัด “ฉันอย�กได้ประวัติของคนคนนึง”

“ดูท่�จะเป็นเรื่องร้อนใจนะ ใครล่ะที่เธออย�กรู้”

เลนยะหลุบต�ลงนิด และขยับแว่นต�ให้เข้�ที่  

“เจ้�คนทีเ่ป็นหนึง่ในสม�ชกิกรรมก�รนกัเรยีน ทำ�หน้�ทีเ่หรญัญกิ 

ชื่อไอ...อะไรสักอย่�งหนึ่ง”

ผอ.โยโคชะงกัไปครู่ เมือ่เป้�หม�ยของหมอผสี�วเป็นนกัเรยีนของ

เข� ก่อนแก้คำ�ให้เธอ

“ไอซ�วะ นัตสึกิ...ทำ�ไม”   

เลนยะเลือ่นนยัน์ต�สนีำ�้เงนิขึน้มองใบหน้�กลมใจด ีสร้�งช่องว่�ง
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ที่น่�อึดอัดอยู่เสี้ยววิน�ที แล้วตอบ

“มันเพิ่งส�รภ�พรักฉัน แล้วขอคบ”

คว�มตงึเครียดในอ�ก�ศพลนัห�ยไปเกอืบจะทนัท ีช�ยแก่เจ้�ของ

โรงเรียนหรูเลิกคิ้วสูง แล้วอุท�น ‘โอ้!’ ออกม�เบ�ๆ อย่�งเสียไม่ได้ แล้ว

ว่�

“แบบนั้นมัน...”

“น่�เหลือเชื่อ” เลนยะต่อประโยคให้ แต่ช�ยแก่กลับปฏิเสธเสียง

กลั้วหัวเร�ะ

“เปล่�...แต่ฉนักำ�ลงับอกว่� แบบนัน้ท่�นกนิเทน็ชจิะไม่ว่�อะไรรึไง”

หมอผีส�วกลอกต�ขึ้นข้�งบนอย่�งเบื่อหน่�ย ก่อนท้วงเสียงสูง

อย่�งอดไม่ได้

“อะไรนักหน� เจ้�ท�โร่ก็พูดแบบนี้ เรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับไอ ้

ลูกหม�รึไง” 

ช�ยแก่เพียงยักไหล่เป็นคำ�ตอบ เพร�ะรู้ว่�ถึงพูดออกไป คนอย่�ง

โซเคนโย เลนยะ ก็คงไม่เชื่อหรือไม่ฟัง ทว่�ก็พึมพำ�กับตัวเองเบ�ๆ ว่� 

“ฉันว่�น่�จะเกี่ยวเต็มๆ นะ”

“ยังไงก็เถอะ ห�ม�ได้ใช่ไหม ประวัตินักเรียนตัวเองน่ะ” เลนยะ

ต้องดงึช�ยแก่กลบัเข้�เร่ืองเดมิ แล้วพดูขึน้ใหม่ด้วยเสยีงเคร่งเครยีดกว่�

เดิม “ฉันอย�กได้ทุกอย่�ง ทุกเรื่อง เพื่อน พ่อแม่ พี่น้อง คนใกล้ตัว 

เจ้�น่ันทกุคน เวล�ทีม่�เรยีน เวล�ทีเ่ลกิเรียน กจิวตัรประจำ�วนั ร�ยละเอยีด

ชีวิต ปัญห�ที่กำ�ลังเจอ...หรือถ้�ยังไม่เจอ รับรองว่�จะได้เจอแน่ๆ”

“โซเคนโยคุง...” ร่�งอ้วนกลมถอนใจย�วกับประโยคท้�ยของ 

หมอผีส�ว “ไอซ�วะคุงไม่ใช่เด็กไม่ดีหรอกนะ”

“แล้วฉนัดสูนงัน้เหรอ” หมอผสี�วเอยีงคอกล่�วย้อน พร้อมมองตำ�่

ม�ด้วยนัยน์ต�สีนำ้�เงินน่�ขนลุกที่ดูว่�งเปล่�ไร้คว�มรู้สึก “ตอนนี้อะไรที่

ผิดปกติ ฉันจะกำ�จัดมันให้หมด หรือถ้�เจ้�นั่นเป็นเหยื่ออีกหนึ่งร�ยของ

ไอ้โรคจิต ฉันก็จะขอฉีกกระช�กมันด้วยตัวเอง ดีกว่�ปล่อยให้ ‘มัน’ ม�
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เย�ะเย้ยด้วยก�รทำ�ล�ยเหยื่อพวกนั้นต่อหน้�ฉันเหมือนที่ผ่�นม�”

ผอ.โยโคผ่อนลมห�ยใจย�วต่อคำ�ประก�ศนั่นอีกคร้ัง ก่อนจะ

พย�ย�มเกลี้ยกล่อม

“รู้ไหม บ�งทีไอซ�วะคุงอ�จชอบเธอจริงๆ ก็ได้นะ”

“รู้ไหม บ�งครั้งฉันก็รู้สึกเกลียดตัวเองแบบสุดๆ เลย”

“เธอมีดีกว่�ที่ตัวเองคิดนะ”

“โอ้! ฉันคิดว่�ตัวเองมีดีกว่�ที่ ผอ.คิดด้วยซำ้�ไป แต่แค่ไม่ใช่อย่�ง

ที่พวกฉล�ดน้อยชอบ”

คำ�โต้เถยีงอย่�งไม่อ่อนข้อทำ�ให้ผูอ้ยู่ในฐ�นะ ผอ.เหนือ่ยใจกว่�เดมิ 

และรูด้ว่ี�ทฐิขิองลกูจ้�งตนสงูม�กเพยีงใด ยิง่เพิง่เกดิเรือ่งทีเ่ข�โกหกเธอ

ไปหม�ดๆ ชนักอันใหญ่ยังติดหลังเข� มันก็ทำ�ให้คำ�พูดเข�ไร้นำ้�หนักเกิน

กว่�เธอจะรับฟัง 

“ฉันจ้�งเธอม�ปกป้องเด็กๆ ของฉันนะ โซเคนโยคุง” ช�ยแก ่

ตัดสินใจเอ่ยอย่�งจริงจังขึ้นใหม่ ทว่�ก็แฝงคว�มเมตต�ในแววต�ที่ส่งให้

เธอ บ่งบอกว่�เข�ไม่คดิจะกดดนัหรอืบงัคบั ทว่�มนัคอืก�รขอร้อง “เรือ่ง

ของไอซ�วะคุง ฉันยืนยันได้ว่�เข�ไม่มีจุดประสงค์ร้�ย และถ้�เข�เป็น

เหยื่อจริงๆ เธอก็คงไม่อย�กให้ศัตรูทำ�ได้สำ�เร็จด้วยก�รทำ�ให้เข�ต�ยอีก

เป็นร�ยที่สี่...เธออ�จไม่เชื่อใจฉันแล้วหลังเรื่องโมโมฮ�ระคุง แต่ได้โปรด

เชือ่เรือ่งนี ้และได้โปรด ปกป้องพวกเข�ให้ฉนัอย่�งทีเ่ธอเคยสญัญ�ตอน

รับง�นนี้ ฉันขอแค่นั้นจริงๆ” 

ครั้งนี้หมอผีส�วนิ่งเงียบ ไร้ก�รโต้เถียง

ใช่ว่�เธอจะไม่รู้จักนิสัยคนตรงหน้� เรื่องนักเรียนสำ�หรับเข�คือ 

สิ่งสำ�คัญที่สุด และคงพร้อมจะเห็นแก่ตัวเพื่อเด็กๆ ของตน ซึ่งแม้มันจะ

น่�หงุดหงิดที่เธอต้องเป็นคนรับกรรมและรับผิดชอบคว�มเห็นแก่ตัวนั่น 

แต่เธอก็ยังมีข้อสัญญ�ที่ผูกมัดไว้กับเข�เรื่องนี้อยู่จริงๆ

เลนยะก้�วเดนิออกไปหลงัใคร่ครวญคำ�ขอนัน่ ขณะกล่�วทิง้ท้�ยว่�

“มันจะไม่ต�ย แต่เรื่องอื่นฉันสัญญ�ไม่ได้ แค่นั้นแหละ” 
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“ท่านกินเท็นชิจะว่ายังไง”

ถ้�คำ�ถ�มนี้เป็นเงินร้อยเยนเธอคงรวยไปแล้ว เพร�ะนี่เป็นรอบที่

ส�มแล้วทีมี่คนตัง้คำ�ถ�มนีห้ลงัรูเ้รือ่งว่�มรุ่ีนพีส่ดุหล่อม�ส�รภ�พรกั แล้ว

เธอตอบตกลง

“มนัไม่ใช่พ่อฉนั มนัจะม�สนใจเรือ่งฉนัทำ�ไม” เลนยะปิดลอ็กเกอร์ 

แล้วหันไปกระแทกเสียงใส่ญ�ติหนุ่มที่ล็อกเกอร์ตู้ข้�งๆ “แล้วมันเร่ือง

อะไรที่พวกแกทุกคนต้องคอยม�วนถ�มเรื่องไอ้ลูกหม�กับฉันนักหน�”

ซ�น�ดะย่นหัวคิ้วนิดต่อสิ่งที่ได้ฟัง ร�วกับจะถ�มว่� ‘นี่ไม่รู้จริงๆ 

เหรอ’ และเพียงหันไปเก็บรองเท้�ของตนในตู้ และว่�ต่ออย่�งนิ่งเฉย 

“แค่ให้แน่ใจว่�แผน ‘เก็บเพื่อนไว้ใกล้ตัว แต่เก็บศัตรูไว้ใกล้กว่�’ 

ของเธอจะไม่ส่งผลเสยีอะไร...โดยเฉพ�ะอกีคนทีอ่�ศยัอยู่ในบ้�นเดยีวกนั

กับเธอ” เข�ปร�ยห�งต�มองเลนยะอีกครั้ง “แล้วได้ข้อมูลอะไร หรือ 

มีคว�มเคลื่อนไหวอะไรก็หัดบอกหรือติดต่อม�บ้�ง ไม่ใช่โกหกกับเงียบ 

จำ�ไว้ด้วยว่�สำ�หรับเรื่องนี้ เร�ลงเรือลำ�เดียวกันแล้ว”

จบคำ�ก็เดินผละออกไปพร้อมวิญญ�ณแม่ทัพหญิงของตน ขณะ

เลนยะก็กระซิบไล่หลัง

“เออ นั่งรอให้ฉันถีบแกตกเรือก็พอ ไอ้ชิว�ว่�”

“อ๊ะ! นึกว่�กลับไปแล้วซะอีก”  

เลนยะกบัท�โร่หนักลบัไปยงัด้�นหลงัทนัใดกบัเสยีงทกัหนึง่ทีด่งัขึน้ 

และวญิญ�ณเดก็ช�ยได้ยนิเสยีงคำ�ร�มอย่�งไม่พอใจในลำ�คอจ�กเลนยะ

ลอดผ่�นม�เกือบจะทันทีที่เห็นอ�คันตุกะผู้ม�ใหม่

เพร�ะเจ้�ของคำ�ทกัคอืร่�งสงูของเดก็หนุม่ลกูเสีย้วอเมรกินัทีเ่ป็น

ปัญห�ใหญ่ตอนนี้ ซึ่งกำ�ลังเดินตรงม�ยังเลนยะ ซำ้�ยังส่งยิ้มม�แต่ไกล 

ก่อนม�หยุดยืนตรงหน้�พวกเข�

“กลับด้วยกันไหม”

ท�โร่เลิกคิ้วสูงพลันกับคำ�ขอของไอซ�วะ รู้สึกประหล�ดท่ีม ี

เด็กหนุ่มหน้�ต�ดีม�ขอเลนยะแบบนี้ ซำ้�มันออกจะเป็นก�รรุกที่เร็วไป
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หน่อยรเึปล่�สำ�หรบัคนเพิง่คบกนัได้ไม่กีช่ัว่โมง แทบไม่รูจ้กักนัเลย...หรอื

แค่เพร�ะเข�ไม่ชินและติดจะต่อต้�นที่เลนยะมีแฟนแบบนี้ก็ไม่แน่ใจ

แต่เลนยะที่นิ่งไปครู่ใหญ่ก็ตอบกลับไปว่� “ได้ค่ะ”

ก�รอนุญ�ตเหมือนจะทำ�ให้รุ่นพี่หนุ่มมั่นใจม�กขึ้น เข�จึงก้�วเข้�

ม�ใกล้อีกพร้อมถ�มเสียงตำ่�เบ�กว่�เดิมร�วกับอ้อน “งั้น...ขอเรียกชื่อ 

‘เลนยะ’ ด้วยได้ไหม”

“ไม่!” หมอผสี�วทีต่อบแบบไม่คดิชะงกักกึ เมือ่ท�โร่กระแอมเตอืน

เธอถงึสถ�นะย�มนีร้ะหว่�งเธอกบัไอซ�วะ และสิง่ทีค่วรตอบให้เหม�ะสม 

จนเด็กส�วจำ�ต้องแก้คำ�ใหม่ “ได้...ค่ะ”

“โอเค!” เด็กหนุ่มขยับยิ้มกว้�งขึ้นอีก ครั้งนี้คว้�มือเลนยะทันใด

เพือ่จะจงูนำ�ออกไป จนท�โร่สะดุง้ตวัต�มนดิๆ กบัก�รกระทำ�ถงึเนือ้ถงึตวั

นั้น และส่งส�ยต�ขู่ต�มหลังเข�อย่�งหมั่นไส้ แม้มันจะไร้ผลก็ต�ม... 

เข�ไม่ได้หวงเลนยะที่จะมีแฟนหรอกนะ แต่กำ�ลังหวงเจ้�หล่อน

แทน ‘ใครบ�งคน’ อยู่ต่�งห�ก

“ข�กลับอย�กแวะที่ไหนก่อนไหม ซื้อของ หรือแวะค�เฟ่ กินเค้ก 

แมคฯ” ไอซ�วะยงัถ�มผสมเสนออย่�งกระตอืรือร้น แต่เข�ต้องสะดดุกกึ

เมื่อเด็กส�วกลับไม่เดินต�มม�

ท�โร่ทีก่ำ�ลงัหมัน่ไส้ในตอนแรกต้องหนัไปมองยงัเลนยะเช่นกนัว่�

เกิดอะไรขึ้น

“เป็นอะไรรึเปล่�เลนยะ” ไอซ�วะหันกลับม�มองแฟนส�วด้วย

ส�ยต�สงสัย 

เลนยะเงยหน้�ช้�ๆ ไปมองใบหน้�หล่อเหล�ที่ผสมคว�มเป็น 

ตะวันตกนิดๆ นั่น แล้วว่� 

“เปล่�ค่ะ แค่รู้สึกว่�รุ่นพี่จะชินกับก�รมีแฟนนะ” 

คนฟังมองต�ปริบๆ กับสิ่งที่ได้ฟังพักหนึ่ง ก่อนไม่น�นจะขยับยิ้ม

ที่ติดเจ้�เล่ห์นิดๆ ให้เด็กส�ว

“ก็เคยคบม�บ้�ง หรือว่�เลนยะหึง” เหรัญญิกรูปหล่อพูดกึ่งเล่น
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กึ่งจริง ขณะก้มหน้�ลงม�ใกล้หน้�ของเลนยะม�กขึ้นจนเกือบชิด 

แต่เด็กส�วกลับไม่แสดงอ�ก�รอะไรต่อก�รเข้�ใกล้นั่น จนผีน้อย

ทีก่ำ�ลงัดอูยู ่รูส้กึเหมอืนไอซ�วะกำ�ลงัล้อเล่นกบัหุน่ยนต์อย่�งไรอย่�งนัน้ 

ซึง่หลงัคว�มนิง่เงยีบไปชัว่อดึใจหนึง่ของเลนยะ เธอกเ็พยีงขยบัยิม้

นิดๆ และตอบสั้นๆ แค่ว่�

“คงใช่” 

ท�โร่ขนลุกเกรียวฉับพลัน...แต่ไม่ใช่เพร�ะคำ�ตอบเธอมันส่งเสริม

ให้คว�มเป็นแฟนของพวกเข�ดหูว�นแหววจนเลีย่นน่�ขนลกุอะไรแบบนัน้ 

ทว่�เป็นรอยยิ้มของหมอผีส�วต่�งห�กที่ทำ�ให้เข�หน�วไปถึงสันหลัง

เข�เคยเห็นเลนยะยิ้มเสแสร้งแบบเด็กดี เคยเห็นเวล�เธอยิ้ม 

เจ้�เล่ห์ชั่วร้�ย และที่บ่อยสุดคือยิ้มอย่�งเย้ยหยัน ห�กแต่รอยยิ้มบ�งๆ ที่

กระตุกนิดๆ ที่มุมป�ก ดูเรียบเหมือนไม่มีอะไรเลยแบบนี้เข�ไม่เคยเห็น

เพร�ะจะว่�เป็นรอยยิ้มเสแสร้งก็ไม่ใช่ เย�ะหยันก็ไม่เชิง ชั่วร้�ย

กย็งัไม่แน่ใจ แต่มนัเหมอืนรอยยิม้กลบเกลือ่นเวล�ที่ใครบ�งคนคดิจะทำ�

บ�งอย่�งที่ไม่ดี...และก�รทำ�ไม่ดีในระดับโซเคนโย เลนยะ ย่อมอันตร�ย

ชนิดว่�ถึงชีวิตเลยละ 

กลายเป็นว่าสุดท้ายไอซาวะก็ได้มาส่งเลนยะถึงแค่หน้าปากซอย

ท�งเข้�บ้�น เมือ่เลนยะบอกให้ม�แค่นัน้ เธอไม่สะดวกใจกบัคนทีบ้่�น ซึง่

ท�โร่เด�ไม่ย�กเลยว่� ‘คนที่บ้�น’ นั้นเป็นใคร

เดก็หนุม่โบกมอืล�เลนยะด้วยท่�ท�งสดใสไม่เปลีย่น ก่อนเดนิห่�ง

ออกไป

เลนยะมองต�มแผ่นหลังนั้นจนห่�งพอสมควร จึงเอ่ยส่งเข�กับ 

ตัวเองเงียบๆ  

“แล้วเจอกัน...เจ้�ก้อนเนื้อ”  

ท�โร่ไม่กล้�อ้�ป�กถ�มอะไรเลนยะตั้งแต่เจอรอยย้ิมนั้น และ 

กล�ยเป็นจ�กตอนแรกที่เข�หมั่นไส้ไอซ�วะ เวล�นี้เข�ขอเปลี่ยนเป็นว่�
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ไม่อย�กให้เลนยะไปยุ่งกับเด็กหนุ่มแทน 

ไม่ใช่เพร�ะเข�หวงเลนยะให้กนิเทน็ชแิบบทีค่ดิในตอนแรก แต่เป็น

ห่วงว่�ไอซ�วะจะโดนอสูรตนนี้เคี้ยวจนเละเทะแทนม�กกว่�...

กึก!

ข�สองข้�งของเด็กส�วต้องหยุดเดินเมื่อหันไปเจอคนคนหนึ่งยืน

รอตนเองอยู่ก่อนแล้ว  

ร่�งสูงสง่�ในชุดสีดำ�คุ้นต�ดักรอหมอผีส�วตั้งแต่กล�งซอย ซึ่ง

เวล�นี้เจ้�ปีศ�จยืนนิ่งมองตรงม�ด้วยสีหน้�เย็นช�จนผีน้อยหน�วเยือก 

เพร�ะรู้สึกร�วกับว่�ครั้งนี้หน�วกว่�ทุกทีที่ผ่�นม� 

แต่มันคงจะไม่แปลกสำ�หรับบุรุษที่ชอบว�งม�ดเย็นช� ถ้�ห�กเข�

ไม่ถ�มคำ�ถ�มนี้ขึ้นม� 

“ใคร” นำ้�เสียงทุ้มตำ่�เย็นยิ่งกว่�สีหน้� และดวงต�สีเท�ที่มองม�

กย็ิง่ทำ�ให้อณุหภมูลิดตำ�่ลงอกีหล�ยองศ� ชนดิทีว่ญิญ�ณอย่�งท�โร่ที่ไม่

ควรมีคว�มรู้สึกต่ออ�ก�ศกลับรู้สึกเหมือนตัวหดลีบเล็ก แข็งทื่อ ไม่กล้�

สบนัยน์ต�เรียวคมนั่นกลับแม้แต่น้อย

“ง�นฉนั” เลนยะตอบง่�ยๆ ดงึท�โร่ออกม�จ�กแรงกดดนัของเจ้�

ปีศ�จตรงหน้�ได้เล็กน้อย 

“ยังไง” เจ้�ของนัยน์ต�สีเท�ซักต่อ

คนเป็นหมอผเีร่ิมขมวดคิว้กบัก�รถกูสอบสวนทีก่ดดนัผดิวสิยั และ

ไม่สมเหตุสมผลกับสถ�นก�รณ์จ�กเจ้�ลูกหม�ของตน ทว่�ก็อดยอมรับ

ไม่ได้ว่�คำ�ถ�มครัง้นีข้องเข�มนัก่อคว�มตะขดิตะขวงใจให้เธอ โดยเฉพ�ะ

ห�กต้องตอบว่� ‘เป็นแฟน’ ใส่หน้�เข�แล้ว มันยิ่งรู้สึกว่�ย�กเย็นที่จะพูด

ออกม�

“บอกไม่ได้รึไง” กนิเทน็ชยิงัคงถ�มต่อเมือ่ไม่ได้คำ�ตอบจ�กเลนยะ 

ซึ่งก�รยืนนิ่งอย่�งสงบเยือกเย็นของเข�ช่�งดูขัดกับนำ้�เสียงที่เจือก�ร 

ประชดนิดๆ นั่น

และแน่นอนว่�ต�มนิสัยคนไม่ยอมลงให้ใคร ยิ่งเวล�นี้เธอรู้สึกว่�
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ตนไม่ผิด ก�รถูกประชดใส่แบบนี้จึงเป็นเรื่องน่�โมโหไม่น้อยจนต้อง

โต้ตอบกลับไป

“รู้ไหม แกไม่ใช่พ่อฉัน ฉันไม่จำ�เป็นต้องร�ยง�นแกทุกเรื่อง”

ท�โร่สะบัดหน้�ฉับไปค�ดโทษยัยหมอผีป�กร้�ยทันใด แทบอย�ก

ร้องถ�มว่� ‘นั่นคิดดีแล้วใช่ไหม ก่อนพูดออกม�!’

ขณะสุนัขป่�หนุ่มกลับใช้คว�มสงบสยบคว�มเคลื่อนไหวต�มแบบ

ที่เข�ถนัด ร่�งสูงสง่�ไม่โต้ตอบ หรือเถียงกลับ ทำ�เพียงสบประส�น

นัยน์ต�ของเลนยะแบบไม่ละ ซึ่งมันสร้�งคว�มลำ�บ�กใจให้หมอผีส�วจน

น่�อึดอัดม�กขึ้นไปอีก 

เพร�ะดวงต�สีเท�นั้นมันร�วกับกำ�ลังตำ�หนิและตัดพ้อเธอ 

จะเอาอะไรนัก ที่ไม่บอกนี่ก็ถือว่ารักษานำ้าใจแล้วนะไอ้บ้า!

เลนยะสบถในใจเมื่อหมดท�งออกที่จะตอบคำ�ถ�มเข� ก่อนกล่�ว

ตัดปัญห�ยุ่งย�กไปแบบส่งๆ ว่�

“เอ�เถอะ แกไม่ต้องม�สนใจชีวิตฉันให้ม�กนัก สนแค่ให้ฉันห�

คมัภร์ีนัน่ให้เจอ แล้วได้กลบัไปดีด๊๊�เป็นเจ้�ปีศ�จเหมอืนเดมิกพ็อ...ยงัไงก็

อยู่ที่นี่เพร�ะแค่เรื่องนี้อยู่แล้วนี่” 

เลนยะคิดว่�พดูแค่นัน้คงจบเร่ืองได้เช่นทกุครัง้ กระทัง่เธอมคีว�ม

รูส้กึว่�อกีฝ่�ยเงยีบไปจนเหมอืนไม่ได้อยูต่รงนัน้ เธอจงึค่อยๆ เงยหน้�ไป

มองเจ้�ลูกหม�ของตนที่อุตส่�ห์ม�ยืนรอในสถ�นที่เปิดโล่งเช่นนี้ 

และทนัททีีเ่ลนยะสบประส�นนยัน์ต�ของเข� เธอกถ็งึกบันิง่อึง้ไป

ทันใด 

เพร�ะนัยน์ต�สเีท�คูค่มสวยทีม่กัสงบ ว�งอำ�น�จ และเยน็ช� บดันี้

กลับสะท้อนคว�มวูบไหวและอ่อนล้�ลง ทว่�วูบเดียวเข�ก็เบือนหน้�หลบ

ไปท�งอื่น 

“แค่นัน้สนิะทีเ่จ้�จะพดู” สนุขัป่�หนุม่กล่�วเรยีบเฉย ห่�งเหนิ และ

เดินหมุนตัวออกไปจ�กตรงนั้น โดยไม่แม้แต่ปร�ยต�มองหมอผีส�วอีก 

ทิ้งให้เธอยืนแข็งค้�งพูดอะไรไม่ออกอยู่ด้�นหลัง
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“นัน่ป�กเหรอน่ะ! เธอพดูบ้�อะไรออกไป กนิเทน็ชเิข�งอนไปแล้ว

เหน็ไหมเล่�!” ท�โร่รบีหมนุตวัม�ต่อว่�เลนยะทนัททีีแ่ผ่นหลงักว้�งลบัต�

ไป

เด็กส�วรีบหันหน้�ม�มองอย่�งขุ่นเคือง 

“แล้วต้องให้ฉันไปง้อมันทั้งที่ไม่ได้ทำ�อะไรผิดเนี่ยนะ ฉันไม่รู้ด้วย

ซำ้�ว่�มันงอนฉันเรื่องอะไร!” เด็กส�วเถียง แม้ใจจริงเธอจะรู้สึกผิดที่พูด

ออกไป และยังรู้สึกวูบน้อยๆ ในอกเมื่อคิดถึงส�ยต�เมื่อครู่ของกินเท็นชิ

“เธอนี่มัน!” วิญญ�ณเด็กช�ยกำ�หมัดแน่น แล้วกัดฟันกรอดอย่�ง

อดกลัน้ ก่อนหลดุโพล่งออกม�อย่�งสดุทน “เธอนีบ่�งครัง้กโ็ง่สดุๆ ไปเลย! 

ถ้�กนิเทน็ชเิข�หนกีลบัป่�กกัปีศ�จไป กโ็ทษคว�มโง่ของเธอเองนัน่แหละ 

ยัยโง่!”

สิ้นก�รตะโกนเข�ก็รีบลอยออกไป ทิ้งเลนยะไว้เบื้องหลังอีกคน

หมอผีส�วที่ถูกทั้งวิญญ�ณเด็กช�ยและเจ้�ลูกหม�ของตนปล่อย

เคว้งคว้�งคนเดียวได้แต่เงอะงะอยู่ที่เดิม และระบ�ยลมห�ยใจแรงอย่�ง

หงุดหงิดใจ บ่นกับตัวเองอย่�งไม่สบอ�รมณ์ถึงที่สุด

“เรื่องเจ้�เหรัญญิกนั่นก็น่�รำ�ค�ญพอแล้ว ยังจะมีเรื่องไอ้ลูกหม�

ม�อีก วันนี้มันจะอะไรนักหน�เนี่ย!”



46
ผู้เฝ้าดู

วนันีต้ั้งแต่หมอผสีาวตืน่นอนมา เธอยงัไม่ได้คยุกบัเจ้าของนยัน์ตา

สีเท�เลยสักครั้ง  

แม้ตอนเช้�เข�จะเข้�ม�ปลกุต�มหน้�ที ่แต่กท็ำ�แค่นัน้ ไม่พดูอะไร

กับเธอ จะส่งลูกยั่วยังไงเข�ก็ตีหน้�เฉยเมยแถมเย็นช�หนักข้อกว่�เก่� 

อีกหล�ยเท่� จนไม่รู้ไปกินย�ช�ม�จ�กไหนถึงได้ดูไร้คว�มรู้สึกจริงๆ ได ้

ขน�ดนี้

เลนยะได้แต่สงสัยว่�ก�รงอนนี้จะย�วน�นไปถึงเมื่อไร ขณะลอบ

มองต�มแผ่นหลังกว้�งนั้นตลอดเช้�เมื่อมีโอก�ส  

กระนั้นตอนนี้เธอคงให้เรื่องของสุนัขป่�หนุ่มม�อันดับแรกไม่ได้ 

เพร�ะเรื่องของแฟนหนุ่มของเธอเหมือนจะเป็นปัญห�ใหญ่กว่�ม�ก 

เลนยะที่เดินออกม�จ�กบ้�นเพื่อไปโรงเรียน แหงนหน้�ไปมอง 

กินเท็นชิที่นั่งอยู่บนหลังค� ใช้โอก�สสุดท้�ยก่อนแยกกันวันนี้ลองสังเกต

ท่�ทขีองเข�อกีรอบ เผือ่ได้เหน็ท่�ท�งทีด่ขีึน้ แต่เข�กย็งัไม่ยอมหนัม�มอง

เธอแม้แต่น้อย

เดก็ส�วชกัหวัคิว้ม�ชนกนัอย่�งหงดุหงดิใจทนัใด ก่อนสะบดัตวัไป
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ยังรั้วบ้�น และ...

โครม!

“ประส�ทรึไง รัว้บ้�นมนัไปทำ�อะไรเธอ!” ท�โร่โวยต�มหลงัเลนยะ

ทีเ่ดนิไปถบีประตร้ัูวบ้�นเช่�อย่�งรุนแรง ซำ�้ยงัก้�วฉบัๆ ออกไปโดยไม่คดิ

รอเข�เลย  

และก�รกระทำ�นั้นก็มีวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มเฝ้�ดูอยู่ ซึ่งคว�มจริง

เข�ก็เฝ้�ดูเธอม�ตลอดเช้� และเมื่อเห็นเหตุก�รณ์ระบ�ยอ�รมณ์กับร้ัว

เมื่อครู่ก็ได้แต่เหนื่อยใจต�ม ไม่รู้จะทำ�อย่�งไรกับคุณเธอดี 

ถ้�ยังไม่รู้จักอ่อนข้อให้ใคร โดยเฉพ�ะกับคนที่ควรอ่อนให้ มีหวัง

ได้เสียใจทีหลังแน่ๆ  

แล้วไม่รู้ว่�เธอคดิยงัไงถงึได้ไปตอบตกลงกบัเดก็หนุม่ทีม่�ส�รภ�พ

รักง่�ยๆ แบบนั้น ห�กมีแผนอะไรก็ควรบอกหรืออธิบ�ย ไม่ใช่บอกปัดไป

เช่นทีผ่่�นม�ต�มนสิยัขีเ้กยีจยุง่ย�ก เพร�ะตอนนีค้ว�มรูส้กึยุง่ย�กระหว่�ง

เธอกับเจ้�ปีศ�จมันเกิดขึ้นม�แล้ว ดังนั้นก�รเอ�นิสัยขี้เกียจยุ่งย�กม�ใช้

เหมือนทุกที คงไม่ใช่เรื่องที่ถูกหลักสักเท่�ไร 

ตอนนี้เข�ก็ได้แต่หวังว่�จะรู้สึกตัวไวๆ...ทั้งคู่เลย

วนันีต้ั้งแต่เช้า เลนยะกต้็องเผชญิหน้ากบัปัญหาใหญ่ของตน เมือ่

ไอซ�วะม�ยืนดักรอเธอตั้งแต่หน้�ป�กซอยบ้�นเช่� ซำ้�พอม�ถึงโรงเรียน

เข�ยงัเดนิม�ส่งเธอถงึห้อง และเดนิจงูมอืม�ตลอดท�งร�วกบัประก�ศให้

ทุกคนรู้ว่�พวกเข�คบกันอยู่ 

และแน่นอนที่สุดว่�ก�รกระทำ�นั้นย่อมโดนส�ยต�อ�ฆ�ตของ 

เดก็ส�วเป็นร้อยคูม่องต�ม พร้อมด้วยอ�รมณ์หมัน่ไส้ของท�โร่ทีพุ่ง่สงูขึน้

เป็นทวีคูณ 

“แล้วตอนเที่ยงฉันจะม�ห�” เหรัญญิกหนุ่มกล่�วล�เลนยะพร้อม

รอยยิ้มละล�ยใจอันเป็นเอกลักษณ์ 

ซึ่งเลนยะเพียงพยักหน้�รับทีหนึ่งก่อนเดินไปยังโต๊ะเรียนตัวเอง 
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ขณะทีม่สี�ยต�อกีสองคูข่องซ�น�ดะและท่�นหญงิอ�เคเดะมองต�มด้วย

คว�มเคลือบแคลงสงสัย

“พวกแกมีปัญห�อะไรกับฉันรึไง” เลนยะกระช�กเสียงถ�ม ขณะ

หย่อนร่�งนั่งลง 

อ�ก�รทีด่เูฉยกบัไอซ�วะกล�ยเป็นฉนุเฉยีวจนแสดงออกบนสหีน้�

ชัดเจน แทบเป็นคนละคนกับเมื่อสิบวิน�ทีที่แล้ว เพร�ะเวล�นี้เร่ือง

หงุดหงิดมันประดังใส่เธอหล�ยเรื่องจนเกือบตีสองหน้�ไม่อยู่แล้ว 

ตั้งแต่แฟนหนุ่มคนใหม่ ที่ทำ�ให้เพิ่งรู้ว่�มันน่�รำ�ค�ญขน�ดไหน

เวล�มคีนม�อยู่ใกล้ตลอดทกุน�ท ีแถมด้วยส�ยต�ส�วๆ ทีม่องจกิกดัเธอ

ยิ่งกว่�อีแร้งลง ทั้งที่เธอเกลียดก�รตกเป็นเป้�ส�ยต�ที่สุด 

และโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง เรื่องของสุนัขป่�หนุ่ม ท่ีต้ังแต่เมื่อว�น

ทำ�เอ�เธอนอนไม่หลับทั้งคืน อย�กจะแก้คำ�ใหม่หรืออธิบ�ยเร่ืองให้เข�

เข้�ใจ แต่ก็ห�เหตุผลไม่เจอว่�คนไม่แคร์คว�มรู้สึกใครอย่�งเธอ ทำ�ไม

ต้องห�คำ�แก้ตัวเพื่อรักษ�นำ้�ใจเจ้�ลูกหม�ตนนั้น ทุกครั้งเวล�เธอขี้เกียจ

อธิบ�ยอะไรก็พูดปัดทิ้งส่งๆ แบบนี้ทุกที ก็แล้วทำ�ไมคร้ังนี้ต้องรู้สึกไม่ดี

กับก�รกระทำ�ที่ทำ�ประจำ�ด้วย อีกอย่�งไม่รู้ทำ�ไมตัวเองต้องห่วงเร่ืองนี้

ม�กเป็นพิเศษ... 

“ท่�นกินเท็นชิว่�ยังไงยัยหนู”

ไม่ทันได้คิดถงึเรือ่งเจ้�ปีศ�จแห่งป่�กกัปีศ�จจบ คำ�ถ�มเกีย่วกบัเข�

ก็ถูกวิญญ�ณแม่ทัพหญิงส่งม�ซำ้�เติม

เลนยะมองใบหน้�สวยจดัของอ�เคเดะต�ขว�งๆ ทนัท ีซึง่วญิญ�ณ

หญิงส�วที่ได้สบต�คู่นั้นก็เพียงเลิกคิ้วขึ้น ก่อนที่ไม่น�นเธอต้องยกปล�ย

แขนเสื้อกิโมโนขึ้นแตะที่ริมฝีป�กย�มเข้�ใจคว�มขุ่นเคืองของหมอผีส�ว 

พร้อมอุท�นแผ่ว

“อ�...ข้�รูแ้ล้ว” รมิฝีป�กรปูกระจบักรดียิม้ขึน้เบ�บ�งอย่�งมเีสน่ห์

น่�มอง ทว่�กลับพึมพำ�คำ�ร้�ยก�จทิ้งท้�ยว่� “สมนำ้�หน้�!”

คงมีไมก่ี่ครั้งทีแ่ม่ทัพหญงิจะมีโอก�สเอ�คนืท�ย�ทโซเคนโยคนนี้ 
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และแน่นอนว่�มีไม่กี่ครั้งเช่นกันที่เลนยะจะโต้ตอบอะไรเธอกลับไปไม่ได้ 

นอกจ�กสะบัดหน้�หนีไปยังหน้�ต่�งข้�งโต๊ะเรียนตน เพร�ะดูเหมือน

ปัญห�ของกินเท็นชิจะเป็นปัญห�เดียวที่เกิดขึ้นแล้วเธอคิดไม่ตกได้ม�ก

ขน�ดนี้

ตอนนี้ขอให้เธอแก้เรื่องยุ่งๆ ไปให้ได้สักเรื่องได้ไหมเนี่ย!

“โซเคนโย เลนยะอยู่ไหมครับ”

เลนยะต้องสลดัคว�มหงดุหงดิในหวัแล้วหนัไปมองยงัทีม่�ของเสยีง

เรียกชื่อตนพลัน เมื่อดูเหมือนว่�จะมีแขกม�เยี่ยมเธอถึงห้องอีกแล้ว

ซึ่งครั้งนี้ก็ยังเป็นรุ่นพี่หนุ่มอีกคนที่ม�ห�หมอผีส�ว แต่กลับเป็น

ครั้งแรกที่เลนยะยิ้มหยันขึ้นได้เมื่อเห็นหน้�เข� เพร�ะผู้ท่ีม�เรียกตน 

รอบนี้คือเบ๊เจ้�เก่�ของ ผอ.โยโค... อิเคดะ ม�โคโตะ ซึ่งยังมองม�ที่เธอ

อย่�งหว�ดๆ ไม่เปลี่ยน

และนั่นหม�ยคว�มว่�ช�ยแก่เจ้�ของโรงเรียนได้บ�งอย่�งท่ีเธอ

ต้องก�รม�แล้ว...

เสียงออดพักเที่ยงดังไม่นาน ไอซาวะก็มาปรากฏตัวที่ประตู

ห้องเรยีนของหมอผสี�วอย่�งทีบ่อกไว้ และเลนยะกย็อมลกุจ�กโต๊ะเรยีน

ไปห�เข�อย่�งง่�ยด�ย

“ฉนัไม่ได้ทำ�ข้�วกล่องม� ขอออกไปซือ้ของกนิทีโ่รงอ�ห�รได้ไหม

คะ” เลนยะเอ่ยขึ้นเมื่อม�ถึงตัวไอซ�วะ

ซึง่รุน่พีห่นุม่กต็อบรบัด้วยคว�มยนิด ี“ฉนักก็ะจะชวนไปโรงอ�ห�ร

อยู่พอดี เพร�ะไม่ได้เอ�ข้�วกล่องม�เหมือนกัน...งั้นไปกันเลยนะ”

จบคำ�เข�ก็คว้�ที่มือของเลนยะอย่�งถือสิทธิ์เช่นเดิม และพ�เดิน

จูงไปต่อหน้�ต่อต�ทุกคนในห้องเรียน 

และแน่นอนว่�วญิญ�ณเดก็ช�ยทีค่อยต�มหมัน่ไส้คูร่กัคู่ใหม่นีก้ย็งั

คิดจะเก�ะพวกเข�ไปเช่นเดิม แต่ไม่ทันได้ลอยไปประชิดหลังเลนยะ เข�

ก็ต้องชะงักแข็งทื่อกับนัยน์ต�สีนำ้�เงินหลังกรอบแว่นของหมอผีส�วท่ีหัน
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ฉับม�มอง เป็นก�รเตือนไม่ให้เข�ต�มม� 

เลนยะหมนุหน้�กลบัไปท�งเดมิเมือ่สลดัวญิญ�ณจอมกวนออกไป

ได้ และเดินต�มร่�งสูงของรุ่นพี่หนุ่มไปเงียบๆ

เป็นเวล�กว่�ห้�น�ทีในก�รเดินไปยังโรงอ�ห�รท่ีไม่มีเสียงใดเลย

ระหว่�งเลนยะกับไอซ�วะ กระทั่งม�ถึงท�งเชื่อมระหว่�งตึกที่ไม่มีใคร

เดนิผ่�นไปม� เดก็ส�วเรอืนผมสนีำ�้ต�ลกห็ยดุเดนิกะทนัหนั จนทำ�ให้คนที่

จูงนำ�เธออยู่ถูกฉุดให้หยุดต�ม

“มอีะไรรเึปล่�” ไอซ�วะหนักลบัไปยงัร่�งเลก็กว่�ทีด้่�นหลงัเกอืบ

จะทันที

เด็กส�วเพียงขยับยิ้มน้อยๆ ให้รุ่นพี่หนุ่ม 

“ฉันแค่เหนื่อยนิดหน่อย” เธอตอบ 

นั่นเป็นคำ�ตอบที่ทำ�ให้ไอซ�วะอมยิ้ม และยกมือขึ้นม�ลูบหัวเธอ

อย่�งเอ็นดู 

“น่ันสนิะ เลนยะดไูม่ใช่พวกใช้กำ�ลงัอยูแ่ล้วนีเ่นอะ จะนัง่พกัแถวนี้

แล้วให้ฉันซื้อของกินม�ให้ก็ได้นะ” เด็กหนุ่มลูกเสี้ยวอเมริกันเสนออย่�ง

ใจดี และยังคงลูบหัวของเลนยะไปด้วยร�วกับพย�ย�มให้กำ�ลังใจเธอ 

แต่มือของเด็กหนุ่มที่กำ�ลังสัมผัสกลุ่มผมสีนำ้�ต�ลกลับต้องหยุด

ชะงักไป เมื่ออยู่ๆ เด็กส�วก็ยกมือขึ้นม�จับหมับเข้�ที่ข้อมือของเข� และ

เอียงศีรษะออกจ�กมือเรียวแข็งแรงนั่น

ไอซ�วะหุบยิ้มลงนิดกับก�รกระทำ�นั้นของเด็กส�ว ขณะเธอก็เอ่ย

ขึ้นใหม่  

“มันไม่ใช่เรื่องเหนื่อยก�ยหรอกค่ะ แต่มันเป็นเร่ืองเหนื่อยใจ 

เกี่ยวกับรุ่นพี่น่ะ และถ้�รุ่นพี่ตอบคำ�ถ�มฉันด้วยคว�มจริงละก็ ฉันจะ 

ห�ยเหนื่อยไปได้เยอะเลย”  

“เอ๊ะ!” เด็กหนุ่มอุท�น

“รู้จักโมโมฮ�ระ เร็นจิไหม”

ไอซ�วะน่ิงไปนดิกบัคำ�ถ�มทีถ่กูถ�มขึน้ม�กะทนัหนั ก่อนลอบกลนื



B  1 3  s . t   355

นำ้�ล�ย และว่� “ใคร!”

เด็กส�วที่ดูเหมือนไม่ใช่พวกใช้กำ�ลังที่เข�กล่�วในครั้งแรก กำ� 

ข้อมือข้�งทีล่บูหวัเธอแน่นขึน้ฉบัพลนัร�วกบัเป็นคมีเหลก็ และสร้�งคว�ม

ตระหนกแก่เดก็หนุม่ด้วยแรงมห�ศ�ลทีเ่ธอใช้ ก่อนเธอจะกดเสยีงเข้มตำ�่

สำ�ทับ

“รู้จักไหม”  

“...เลนยะ...นี่มันล้อเล่นกัน...”

“ตอบม�!” หมอผีส�วคำ�ร�มกร้�ว เด็กส�วไม่ค่อยพูด นิ่งเงียบ 

เปลีย่นเป็นคนละคนในพริบต�เดยีว และไม่สนใบหน้�หล่อเหล�ทีพ่ย�ย�ม

ปั้นยิ้มให้เธอ พร้อมกำ�ข้อมือของไอซ�วะแน่นขึ้น 

และแม้เดก็หนุม่จะพย�ย�มดงึมนัคนืกไ็ร้ผล เดก็ส�วทีด่ตูวัเลก็กว่�

เข�กลับมีกำ�ลังม�กกว่�อย่�งน่�กลัว ซำ้�ด้วยบรรย�ก�ศกดดันรอบตัวท่ี

กระจ�ยไปทัว่บริเวณกเ็หมอืนจะทำ�ให้อ�ก�ศย�มนีก้ล�ยเป็นพษิจนห�ยใจ

ได้ย�กเย็น ส่งผลให้หัวใจเต้นกระหนำ่�รัว กระทั่งสุดท้�ยเข�ก็ต้องกัดฟัน

ตอบ 

“นะ...น้�ช�ยที่ต�ยไปแล้วของมิย�ซ�กิ ฮ�น�โกะ”

“และใครคือมิย�ซ�กิ ฮ�น�โกะ”

“เพื่อนสมัย...โอ๊ย!” เป็นอีกครั้งที่ต้องหน้�เบ้ร้องออกม� พร้อม

หัวใจที่ร่วงวูบกับแรงบีบที่ข้อมือ

“คว�มจริง ไอ้งั่ง!” เลนยะกระช�กเสียงดุดัน

ไอซ�วะทีถ่กูบบีอดัทัง้ท�งใจและท�งก�ยกดักร�มแน่นอย่�งอดทน 

ขณะเริม่มเีมด็เหงือ่เก�ะพร�วทีห่น้�ผ�ก และมนัน่�แปลกทีเ่ข�ไม่กล้�ใช้

มืออีกข้�งตอบโต้เธอ เพร�ะล�งสังหรณ์บ�งอย่�งบอกว่�ก�รทำ�แบบนั้น

มันช่�งไร้ผล ซำ้�ดีไม่ดีจะยิ่งทำ�ให้สถ�นก�รณ์แย่ลงกว่�เดิม 

“ธะ...เธอเป็น...”

“แฟนแก” เธอพูดแทรกเสียงเฉียบเย็น “แฟนที่นอนพะง�บๆ อยู่

ในโรงพย�บ�ล...”
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“เปล่� เธอไม่ได้เป็นแฟน!” ส่วนนี้ไอซ�วะแทรกเถียงขึ้นม�ได้

รวดเร็ว และพูดเบ�ลงอย่�งไม่มั่นใจเล็กน้อย “ฉัน...แค่แอบชอบเธอ”

“งัน้กเ็ป็นเพือ่นสมยัเดก็ทีแ่อบชอบนอนพะง�บอยู่ในโรงพย�บ�ล” 

เลนยะสรุปให้อย่�งประชดประชัน พร้อมหยันด้วยรอยยิ้มน่�กลัว “เห็น

ไหม บอกแล้วว่�ฉันหึง ฉันเป็นส�วขี้หึงที่ไม่ชอบให้แฟนมีลับลมคมใน 

และซ่อนชู้รักไว้อีกที่หนึ่ง และฉันก็เป็นพวกหึงโหดชนิดที่จัดก�รหล่อนได้

เลยถ้�แกไม่ค�ยคว�มจริงออกม� เดี๋ยวนี้!”  

“แต่ฉันไม่ได้...”

“อะไรนะ ห้องผูป่้วยพเิศษเบอร์ 437 ใช่รึเปล่� โรงพย�บ�ลน�รมุิ 

ตอนนี้กำ�ลังนอนหลับเป็นเจ้�หญิงนิทร�อยู่...ขอบคุณสำ�หรับข้อมูลนะคะ

รุน่พี”่ คนเป็นหมอผแีดกดนัและกดดนัไอซ�วะม�กขึน้ด้วยข้อมลูทีต่นรูอ้ยู่

แล้ว เป็นก�รข่มขู่ให้รู้ว่�เธอส�ม�รถไปถงึตวัเพือ่นสมยัเดก็ของเข�เมือ่ไร

ก็ได้ถ้�ต้องก�ร ซำ้�ยังถ�มขึ้นใหม่อย่�งเหยียดหยัน “แต่ขอถ�มหน่อยนะ 

ให้เคลียร์ หล่อนโดนอะไรม�...เห็บในตึกเรียนเก่�กัดเหรอ”

เดก็หนุม่ลกูเสีย้วอเมริกนัขบมมุป�กจนเจบ็ หวัน่เกรงแรงมห�ศ�ล

บนข้อมือ ก่อนจะพย�ย�มห�ท�งรอดใหม่ ด้วยก�รเริ่มพูดอย่�งใจเย็น  

“เลนยะ...ฉันไม่ได้คิดไม่ดีกับเธอนะ”

“ฉนัไม่สน ไม่แคร์ชวีตินยิ�ยรักนำ�้เน่�อะไรของแกด้วย สิง่ทีฉ่นัสน

คือคว�มจริง ส�รภ�พออกม�ซะ มันจะได้ง่�ยสำ�หรับทุกฝ่�ย” เด็กส�ว

ย้อนฉับไว “ฉันยอมรับนะว่�ลูกเล่นแกเยอะ ฝีมือก�รแสดงหลอกต� 

ช�วบ้�นก็เยี่ยม ลงทุนดี แต่ถ้�แกตอบม�ดีๆ ตรงคำ�ถ�ม เพื่อนสมัยเด็ก

สุดที่รักของแกก็จะรอด แต่ถ้�แกยังยืดเยื้อ เล่นตัว ฉันจะกลับไปเยี่ยม

เธอที่นอนเป็นผักเปื่อยๆ ในโรงพย�บ�ล และบ�งทีฉันอ�จเผลอสะดุด

ส�ยออกซิเจนเธอหลุดก็ได้” 

ไอซ�วะตกตะลงึชัว่อดึใจ และคร้ังนีต้ะโกนกร้�วกลบัไปบ้�ง “อย่�

แตะเธอ!”

“งั้นก็ตอบม� ไอ้คุณพระเอกผู้เสียสละ แกรู้ดีอยู่แล้วใช่ไหมว่�ฉัน
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เป็นอะไร ทำ�อะไรที่นี่!”

เด็กหนุ่มไม่ตอบแต่โดยดี และตวัดส�ยต�สอดส่องไปรอบตัวแทน 

เมื่อเลนยะเห็นท่�ท�งนั้นก็หรี่ต� แล้วว่�ขึ้นทันใด 

“อย่�พย�ย�มมองห�คนช่วย ถ้�แกรูอ้ยูแ่ล้วว่�ฉนัเป็นใคร ทำ�อะไร

ได้ แกกน่็�จะรูว่้�แค่ ‘อ�คมกัน้เขตแดน’ มนักง่็�ยนดิเดยีวสำ�หรบั ‘หมอผ’ี 

อย่�งฉนั ดงัน้ันเวล�นี้ไม่มีใครหน้�ไหนโผล่ม�ช่วยหรอก และคนคนเดยีว

ที่แกจะขอคว�มช่วยเหลือได้ ก็มีแค่ฉันคนนี้เท่�นั้น”

ไอซ�วะสะบัดหน้�กลับไปมองยังเด็กส�วอีกคร้ังกับสิ่งท่ีเธอบอก 

คว�มหน�วเยือกไต่ขึ้นสันหลังและร�วกับโอบรัดรอบคอเข�เมื่อรู้ว่�ไร้

หนท�งหนีโดยสิ้นเชิง 

ทว่�เดก็หนุม่กย็งัคงหบุป�กแน่น ดเูหมอืนก�รข่มขูข่องเธอจะทำ�ให้

เข�เกิดคว�มรู้สึกอย�กต่อต้�นกลับ 

ครั้งนี้แทนที่หมอผีส�วจะกำ�ข้อมือเข�ให้แรงขึ้น บีบคั้นให้ดุดัน 

กว่�นี้ เธอกลับเปลี่ยนเป็นคล�ยมือเข�ออกดื้อๆ และทำ�ท่�จะเดินห่�งไป 

พร้อมกล่�วเรียบเฉย 

“ไม่เป็นไร ไม่ตอบก็ไม่เป็นไร ฉันไปถ�มแฟนส�วในอน�คตของ

แกเอ�เองก็ได้...”

“ใช่! ฉันโกหกเรื่องที่ชอบเธอ โกหกทุกเร่ืองเลย และท่ีทำ�อยู่ก็

เพร�ะมีคนบอกให้ทำ�!”

ไอซ�วะรีบตะโกนตอบรับลั่นอย่�งจนหนท�งในท่ีสุด เพร�ะดูท่�

แล้ว เลนยะคงทำ�อย่�งที่พูดแน่ๆ 

“เล่�ม�” เลนยะสั่งทันที

รุน่พีห่นุม่ถอนใจเฮอืกใหญ่ต่อคำ�สัง่นัน่ และว่�อย่�งเหนด็เหนือ่ย 

“ถ้�เธอถ�มได้ขน�ดนั้น ก็แปลว่�เธอรู้หมดแล้วไม่ใช่รึไง” 

“แต่ฉนัต้องก�รคำ�ส�รภ�พของแก และข้อมลูบ�งส่วนทีย่งัข�ดห�ย

ไป...และก�รยืนยันบ�งเรื่องที่ฉันคิดอยู่” 

ไอซ�วะยกมือข้�งที่ถูกบีบจนขึ้นรอยแดงชำ้�ม�บีบนวดเพ่ือคล�ย
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คว�มระบม พล�งสูดห�ยใจลึกด้วยท่�ท�งที่ยังลังเลและไม่มั่นใจ 

“ฉันไม่รู้ว่�ถ้�พูดคว�มจริงทั้งหมดออกไป แล้วเรื่องจะแย่ลงไหม”

“แต่ถ้�แกไม่พูดตอนนี้ แกแย่แน่ๆ รับรองเลย”

เป็นอีกครั้งที่ต้องถอนใจย�วกับถ้อยประโยคเหี้ยมของเด็กส�ว 

อ่อนวัยกว่� แต่ก็เริ่มต้นเล่�เนิบช้�

“มนัเริม่ม�ได้สกัพกัแล้ว” เข�หยดุทวนคว�มทรงจำ�เลก็น้อย “เรือ่ง

ทุกอย่�งน่ะ...ถ้�ย้อนไปก็เกือบสองอ�ทิตย์”

เลนยะยกมือขึ้นกอดอกเพื่อยืนฟังอย่�งตั้งใจ

“น้�เร็นจิ น้�ช�ยที่ต�ยไปแล้วของฮ�น�โกะเป็นต้นเหตุของเรื่อง

ทั้งหมด” ไอซ�วะเงยขึ้นไปมองหน้�เลนยะใหม่ “เร�รู้กันดีว่�แม่ของ 

ฮ�น�โกะมีน้องช�ยที่ห�ยตัวไปในโรงเรียนโยโคเมื่อส�มสิบห้�ปีก่อน  

ห�ยไปในตึกเก่�หลังแรก และทุกคนก็ยังหวังได้ตัวเข� หรืออย่�งน้อย 

ก็ศพเข�คืน...และใช่ ตอนนี้ พวกเข�ได้น้�เร็นจิคืน แต่ปัญห�มันเกิดก่อน

หน้�นั้นไปแล้ว”

“เพื่อนสมัยเด็กแกก่อเรื่องให้ตัวเอง” เลนยะต่อประโยคของเข�

ต�มข้อมูลที่ตนได้รับม�จ�ก ผอ.โยโค

“เธอไม่ได้ตั้งใจ” ไอซ�วะแก้ตัวให้คนที่ตนแอบชอบทันใด “คุณ

น้�...เอ่อ แม่ของฮ�น�โกะ เกิดอ�ก�รซึมเศร้� หมอบอกว่�มันเป็นอ�ก�ร

ที่เกิดขึ้นได้ง่�ยกับคนที่อยู่ในช่วงวัยกล�งคน พวกเข�จะเร่ิมนึกถึงเร่ือง

ต่�งๆ ที่เป็นปัญห� และเรื่องในอดีตของตัวเอง ซึ่งแน่นอนว่�เร่ือง 

น้องช�ยเป็นเรื่องเศร้�ที่สุด เธอเริ่มยำ้�คิดถึงน้องช�ยม�กขึ้นจนอ�ก�ร 

แย่ลง เธอโทษว่�เป็นคว�มผิดของตัวเอง...ฮ�น�โกะเลยทำ�เรื่องนั้น...”

“เข้�ไปในตึกเก่�นั่น เพื่อห�ซ�กน้�ช�ยตัวเอง” เลนยะหัวเร�ะหึ

ในลำ�คอเมื่อคิดถึงสิ่งที่ฮ�น�โกะทำ�

ครัง้นี้ไอซ�วะแย้งไม่ได้ว่�ก�รกระทำ�ของฮ�น�โกะเป็นเรือ่งสิน้คดิ 

นอกจ�กพยักหน้�ยอมรับ 

“และไม่ตื่นขึ้นม�อีกเลย...มีบ�งอย่�งในตึกนั่นทำ�ให้เธอเป็น 
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แบบนั้น”  

“ม�กุระ ง�เอชิ” หมอผีส�วระบุชื่อเจ้� ‘บ�งอย่�ง’ ของไอซ�วะ

ให้ชัดเจน

และส่วนนั้นแหละประเด็นสำ�คัญของเรื่อง เพร�ะม�กุระ ง�เอชิ 

ในตึกเก่�ก็คือปีศ�จกลับหมอนที่เธอเพิ่งถูก ผอ.โยโคจ้�งว�นให้กำ�จัดไป 

เนื่องจ�กมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งถูกพวกมันเล่นง�นจนตอนนี้อยู่ในอ�ก�ร

โคม่�

เดก็นักเรียนทีถ่กูปีศ�จกลบัหมอนนัน้เล่นง�นกค็อืมยิ�ซ�ก ิฮ�น�โกะ 

หล�นส�วของโมโมฮ�ระ เร็นจิ...เป็นอย่�งที่ไอซ�วะบอก เรื่องครั้งนี้มัน

เริ่มขึ้นม�น�นพอสมควรแล้ว และผูกกันเป็นห่วงโซ่

“ใช่ ‘เข�’ กบ็อกแบบนัน้ เกีย่วกบัพวกปีศ�จกลบัหมอน” ไอซ�วะ

รีบพยักหน้�รับสิ่งที่เลนยะบอก

“เข�งั้นเหรอ” เลนยะสะดุดหูกับบุคคลที่ส�มในเรื่องที่อยู่ๆ ก็โผล่

ขึ้นม�

“หมอผีที่พ่อของฮ�น�โกะพ�ม�” เด็กหนุ่มตอบ

นัยน์ต�นำ�้เงนิหลงักรอบแว่นหร่ีแคบกบัข้อมลูนี ้แล้วถ�มกลบัอย่�ง

จริงจังม�กขึ้นอีก

“หน้�ต�เป็นยังไง ชื่ออะไร”

ไอซ�วะยักไหล่นิด “เข�ก็บอกชื่อนะ แต่คิดว่�ไม่ใช่ชื่อจริง...เข�

บอกให้เรียกเข�ว่� ‘คุณท�น�กะ’ แค่นั้น”

ชื่อที่ได้ยินทำ�ให้เลนยะต้องสบถคำ�ว่� ‘ไอ้เฮงซวย’ ออกม�ทันที 

เพร�ะช่�งเป็นชือ่โหลๆ ทีส่ิน้คดิและกวนอ�รมณ์ได้อย่�งแปลกประหล�ด

ไปพร้อมกัน ร�วกับคนใช้ชื่อนี้จงใจจะสิ้นคิดเรื่องชื่ออย่�งไรอย่�งนั้น

แต่แม้รู้สึกเหมือนโดนกวนโมโห เลนยะก็ยังฟังร�ยละเอียดอื่นๆ 

ของช�ยปริศน�คนนี้ต่อ

“เข�ยังหนุ่ม อ�ยุไม่น่�เกินยี่สิบห้� หน้�ต�ดี หรืออ�จยิ่งกว่�คำ�ว่�

ดี ตัวสูงเหมือนพวกน�ยแบบ ผมสีดำ�ย�วถึงกล�งหลัง แล้วก็ใส่แว่นดำ� 
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สวมโคตย�วตลอดเวล� ยิม้บ่อย สภุ�พ...แต่ดลูกึลบั กไ็ม่รูว่้�คณุลงุห�ม�

จ�กไหน แต่เข�บอกเรื่องน่�เหลือเชื่อเยอะม�ก ฉันแทบไม่เชื่อเลยใน 

ตอนแรก แต่เพร�ะเข�ห�กระดูกของน้�เร็นจิเจอได้...”

“ห�งัน้เหรอ ผอ.โยโคไม่ได้เอ�ไปคนืให้บ้�นแฟนแกเองรึไง” เลนยะ 

อดแย้งไม่ได้ เพร�ะต�มรูปก�รณ์ทีผ่่�นม� คนทีถ่อืกระดกูของโมโมฮ�ระ 

คนสุดท้�ยคือ ผอ.โยโค  

“ก็เข�บอกว่�จะห�ให้เจอ และก็เจอมันจริงๆ ถึงจะไม่ได้ม�จ�ก

มือเข�เองก็เถอะ ตอนนั้นฉันคิดว่�เข�คงมีวิธีของเข�”

หมอผีส�วคิ้วกระตุกนิดกับคว�มคิดของไอซ�วะ ซึ่งสำ�หรับเธอ 

ช่�งไร้ไหวพริบโดยสิ้นเชิง ทว่�ก็ต้องปล่อยมันไปก่อน และกลับเข้�เรื่อง

เดิมที่สำ�คัญกว่�ม�ก “แล้วยังไง มันใช้วิธีไหนห�”

“ฉันไม่รู้ ฉันรู้แค่ว่�เข�ขอ ‘อิมินะ’ ของน้�เร็นจิไป บอกว่�สิ่งนี้

ช่วยห�ได้”

“เดี๋ยวนะ มันขอ ‘อิมินะ’ เหรอ”

“ใช่...มันคืออะไร”

เลนยะนิ่งค้�งไปอึดใจหนึ่งกับข่�วใหม่ที่ได้รู้ครั้งนี้ ก่อนตอบ

“ชื่อจริง ชื่อจริงๆ ของคนทุกคน ที่ถ้�ใครรู้ชื่ออิมินะของเร� ก็จะ

ส�ม�รถควบคุมเร�ได้ ไม่ม�กก็น้อย” 

เพร�ะคนโบร�ณมคีว�มเชือ่ว่�ชือ่มอีำ�น�จมห�ศ�ล ดงันัน้ห�กเร�

ถูกใครรู้ชื่อเข้� เร�ก็จะถูกคนคนนั้นควบคุมได้ คนสมัยก่อนจึงมีก�ร 

ตั้งชื่อสองชื่อขึ้นม� ชื่อแรกคือชื่อปลอมที่ไว้ใช้เรียกกันท่ัวไป อีกชื่อคือ  

‘อิมินะ’ หรือชื่อเร�จริงๆ ที่ว่�กันว่�มีพลังอำ�น�จ ซึ่งในปัจจุบันก็อ�จยังมี

หล�ยครอบครัวที่มีอิมินะสำ�หรับลูกของตนอยู่

ถ้�เจ้�คนที่เธอกำ�ลังต�มห�อยู่มี ‘อิมินะ’ ของโมโมฮ�ระ เร็นจิ 

จรงิๆ กช็ดัเจนแล้วว่�มนัควบคมุคว�มคดิและคว�มทรงจำ�ของโมโมฮ�ระ

ได้ยงัไง ยิง่โดยเฉพ�ะกบัคนทีม่พีลงัวญิญ�ณหรอืพลงัจติสงูม�กด้วยแล้ว 

ก�รควบคุมก็ยิ่งง่�ยด�ย



B  1 3  s . t   361

เอ�ละ ตอนนีป้ริศน�เกีย่วกบัโมโมฮ�ระตดัไปได้อกีหนึง่ แต่อกีเรือ่ง

ก็คือ

“แกรูว่้�แฟนแกโดนปีศ�จกลบัหมอนเล่นง�นเพร�ะ ‘เข�’ ทีว่่�บอก

แกแบบนั้นใช่ไหม”

“...ใช่”

เลนยะเงียบไปนิด “รู้ไหม ฉันไม่คิดว่�แฟนแกบังเอิญไปเจอกับ

ปีศ�จอะไรพวกนั้นได้เอง และแม่หล่อนก็ไม่ได้อยู่ๆ เกิดเป็นโรคซึมเศร้�

คิดถึงน้องช�ยตัวเองจนทำ�ให้ลูกส�วต้องไปต�มห�ซ�กที่เหลือของ 

น้องช�ยกลับม�ให้หรอก”

ไอซ�วะขมวดคิ้วอย่�งไม่เข้�ใจนัก

“แกรู้จ�กมันอยู่แล้วใช่ไหม ฉันเป็นหมอผีประจำ�โรงเรียนนี้ และ

ฉนับอกได้เลยว่�โรงเรียนนี้ไม่เคยมอีะไรทีเ่ป็นปีศ�จเป็นตวัเป็นตนอย่�งที่

แฟนแกเจอ และที่ฉันจัดก�รไปเมื่อไม่น�นนี้”

“เธอจะบอกว่�...”

“เป็นไปได้สูงว่�ไอ้ม�กุระ ง�เอชิ หรือปีศ�จกลับหมอนนั่นน่ะ ถูก

จงใจปล่อยเข้�ม�ด้วยมือ ‘เข�’ ที่แกว่�นั่นแหละ”

ห�กเรียงต�มลำ�ดับเร่ือง ทุกอย่�งที่เกิดมันเหม�ะเจ�ะเกินไปจน

เหมือนจัดฉ�ก  

เริม่ตัง้แต่ทีพ่ีส่�วของโมโมฮ�ระเป็นโรคซมึเศร้�ถงึน้องช�ยตวัเอง

อย่�งกะทันหัน จนบีบให้ฮ�น�โกะลูกส�วของเธอเสี่ยงม�ห�น้�ช�ยของ

ตนที่ตึกเก่�เพื่อเธอ และถูกปีศ�จกลับหมอนเล่นง�น ก่อน ‘เข�’ ที่ว่�จะ

ปร�กฏตัวขึ้น แล้วขออิมินะของโมโมฮ�ระไปด้วยก�รอ้�งว่�ใช้เพื่อห�ตัว 

แต่คว�มจริงกลับเอ�มันไปใช้ควบคุมโมโมฮ�ระท่ีต่ืนขึ้นม�จ�กวิช� 

ปลกุชพี ซึง่สดุท้�ยกป็ล่อยให้เธอทำ�ให้โมโมฮ�ระต�ยอกีครัง้ และให้ ผอ. 

โยโค นำ�กระดูกไปคืนครอบครัวพี่ส�ว ส่วนตัวเองก็กลับเข้�ฉ�กม�รับ

คว�มดีคว�มชอบเรื่องกระดูกนั่น จนส�ม�รถกล่อมให้ไอซ�วะม�หลอก

ส�รภ�พรักเธอเพื่อช่วยเพื่อนสมัยเด็กที่แอบชอบได้
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จ�กเรื่องร�วทั้งหมดที่เธอผูกได้ตอนนี้ มีคว�มเป็นไปได้สูงม�กๆ 

ที่ตั้งแต่เริ่มเรื่องโรคซึมเศร้�ของพี่ส�วโมโมฮ�ระ และปีศ�จกลับหมอนที่

ไม่เคยมีในโรงเรยีนกลบัมขีึน้ม�เป็นฝีมอืเข�ล้วนๆ ไม่เช่นนัน้เรือ่งผดิปกติ

ทั้งหมดคงเกิดขึ้นพร้อมกันในครอบครัวมิย�ซ�กิไม่ได้แบบนี้...แต่ที่น่�

ขนลุกคือ ‘เข�’ คนนั้นวนเวียนอยู่รอบๆ ครอบครัวนี้ม�น�นเท่�ไรแล้ว

ร�วกับเข�รู้ว่�เด็กหนุ่มที่ถูกลักซ่อนไปเมื่อส�มสิบห้�ปีก่อนคนนี้

ส�ม�รถส่งผลวงกว้�งต่อผูค้นม�กเพยีงใด ถงึเลอืกใช้ประโยชน์จ�กโมโม-

ฮ�ระ โดยเฉพ�ะที่ส่งผลกับ ผอ.โยโค และม�กระทบถึงเธอด้วย 

“เธอรู้ได้ยังไง” ไอซ�วะที่สับสนอยู่ชั่วครู่เอ่ยถ�ม

“โอ้! ถ้�แกเจออย่�งทีฉ่นัเจอม�ละก ็รับรองแกจะไม่ต้องเด�อะไร

เลย” เลนยะว่� “แล้วยังไง หลังเกิดเรื่องกับแฟนแก มันก็บอกให้แกม�

ขอคบหลอกๆ กับฉันเนี่ยนะ”

“ไม่ได้บอกให้ทำ�ทันที แต่บอกหลังเร�ได้กระดูกของน้�เร็นจิกลับ

ม�แล้ว” ไอซ�วะตอบ “เหมอืนเข�กำ�ลงัรอให้มข้ีอพสิจูน์ว่�ตวัเองส�ม�รถ

ทำ�ต�มสิ่งที่สัญญ�ไว้ได้”

“และใช้ข้อพิสูจน์นั่นหลอกใช้พวกแกต่อ” 

แม้ไม่อย�กยอมรับ แต่ม�ถึงขน�ดนี้เด็กหนุ่มก็จำ�ต้องพยักหน้� 

เห็นด้วย

“เข�บอกว่�เรื่องของฮ�น�โกะ เข�จัดก�รคนเดียวไม่ได้ แต่ต้อง

ได้รับคว�มร่วมมือกับหมอผีมีฝีมืออีกคน...และเข�ก็ให้ชื่อเธอม� ข้อมูล

ทั้งหมดด้วย...แล้วเข�ก็ให้ฉันทำ�เรื่องนี้เพื่อห�โอก�สกล่อมเธอ”

“ไอ้เวร!” หมอผีส�วสบถลั่นอีกครั้งอย่�งสุดทนต่อสิ่งที่ได้ฟัง 

เพร�ะไอ้ก�รใช้แผนห่วยแตกอย่�งก�รให้หนุม่หล่อม�ส�รภ�พรกั

เธอแบบนี้ไม่ใช่แผนบ้�อะไรเลย แต่เป็นก�รจงใจให้ไอซ�วะเป็นพิร�บ 

ส่งส�รด้วยวิธีเฮงซวยม�บอกเธอว่� ‘เข�’ เฝ้�มองเธออยู่ต่�งห�ก 

“ล�ออกจ�กโรงเรียนซะ”

“อะไรนะ!” เด็กหนุ่มเบิกต�กว้�ง ใจร่วงวูบกับคำ�สั่งของเลนยะที่
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อยู่ๆ ก็ส่งม�

แต่เธอก็ยังคงสั่งต่อไม่สนท่�ท�งตกใจของอีกฝ่�ย “ออกไปจ�ก

เมืองนี้ด้วย ไปทั้งครอบครัวแกและครอบครัวแฟนแกนั่นแหละ”

“นี่มันไม่ใช่เรื่องที่จะ...”

“คนที่แกกำ�ลังขอคว�มช่วยเหลืออยู่ มันฆ่�คนต�ยไปแล้วส�มคน 

เดก็นกัเรยีนเร�ทัง้ส�มคน” เลนยะยำ�้เคร่งเครยีดก่อนเข�จะได้แย้งอะไร 

“ดังนั้นถ้�พวกแกไม่อย�กเป็นร�ยต่อไป ก็ไปซะ ที่สำ�คัญฉันปล่อยให้แก

พ่นเรื่องฉันไปทั่วโรงเรียนไม่ได้ เพร�ะถ้�แกพ่น รับรองได้ว่�ฉันจะเป็น

คนที่ลงมือก่อนมันแน่ๆ”

“ฉันไม่ได้คิดจะเปิดโปง...”

“ฉันจะช่วยให้แฟนแกฟื้นขึ้นม�”  

สิ่งที่กำ�ลังยกม�เถียงพลันกลืนห�ยไปในลำ�คอกับข้อเสนอของ

หมอผีส�ว

“ทีนี้พูดกันรู้เรื่องแล้วใช่ไหม” เลนยะเอียงศีรษะถ�มเรียบกับ

ท่�ท�งทีเ่ปลีย่นไปทนัทขีองไอซ�วะ ขณะนกึย้อนถงึสิง่ทีเ่ธอตกลงกบั ผอ. 

โยโคไว้แล้ว...

‘ย้ายออกงั้นเหรอ’

‘ใช่’

‘มันจำาเป็นต้องเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยงั้นเหรอ’ ช�ยแก่แสดง

ท่�ท�งไม่เห็นด้วยชัดเจนตอนที่เธอเสนอวิธีแก้ปัญห�ของไอซ�วะไปหลัง

รู้เรื่องของเข�ทั้งหมด

‘มีเด็กนักเรียนที่นี่ตายไปสามหรือสี่ด้วยซำ้า เพราะมีคนหนึ่งตาย 

ซำ้าสองครั้ง’ เลนยะโคลงศีรษะนิดเมื่อนึกถึงโมโมฮ�ระ และย้อนถ�ม 

‘แล้วคิดว่านั่นยังไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกงั้นเหรอ’

ร่�งอ้วนที่มักมีใบหน้�ใจดีเสมอยังคงดูคิดหนัก นั่นทำ�ให้เลนยะ

ต้องเสริมขึ้นว่�

‘ฉนับอกได้เลยว่าถ้าไอ้คนทีเ่ราตามหาอยูเ่ป็นคนทีฉ่นัคดิจรงิๆ ฉนั
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ก็หมดปัญญาจะปกป้องนักเรียนของ ผอ.โดยสิ้นเชิง’

‘นัน่น่ะฉนัเข้าใจด ีแต่นีม่นัไม่ใช่แค่เรือ่งโอนย้ายนกัเรยีนอย่างเดยีว

นะโซเคนโยคุง ยังมีพ่อแม่ของพวกเขาที่ทำางานอยู่ที่นี่อีก’ 

‘งั้นก็ใช้อิทธิพลของโยโคจัดการสิ อิทธิพลของ ผอ.คงไม่ได้มีแต่

ในโรงเรียนหรอกใช่ไหม’ เธอเสนอ ‘หรือถ้ามันเกินกำาลังจริงๆ ก็ให้

พวก ‘โอกเุระ’ ลงมาจัดการ ยงัไงอำานาจพวกมนักใ็หญ่คบัญีปุ่น่อยูแ่ล้วนี่ 

ยิ่งเป็นเรื่องที่อาจมี ‘เจ้านั่น’ มาเกี่ยวข้องด้วยแล้ว องเมียวจิพวกนั้น 

คงรีบกระพือปีกมาทันที ดีไม่ดีอาจคอยดูแลเด็กนักเรียนของ ผอ.กับ

ครอบครวัพวกเขาให้เป็นอย่างด ีไม่ต่างจากการเข้าโปรแกรมพทิกัษ์พยาน

เลยละ’ 

และเพร�ะเงื่อนไขสุดท้�ยนั่น ช�ยแก่เจ้�ของโรงเรียนจึงรับป�ก

จะจัดก�รเรื่องโอนย้�ยโรงเรียนของไอซ�วะและฮ�น�โกะให้เธอ

เมื่อเลนยะนึกถึงเรื่อง ‘พย�น’ ขึ้นม�ได้ เธอก็เพิ่งระลึกได้ว่� ยัง

เหลอืพย�นอกีป�กทีเ่กีย่วข้องกบั ‘เข�’ คนนัน้ เพร�ะห�กดจู�กรปูก�รณ์

ของไอซ�วะทีรู่จ้กัเธอได้ กม็คีว�มเป็นไปได้สงูว่�เหยือ่ของ ‘เข�’ จะไม่ได้ 

มีแค่ส�มคนและครอบครัวมิย�ซ�กิ

ยูกิและม�ฮิโระอ�จเป็นเหยื่อสองร�ยแรกท่ีเข�ฆ่� แต่ก่อนเกิด

เรื่องของโมโมฮ�ระ หมอผีส�วก็นึกได้ว่�มีเคสหนึ่งที่ยังค้�งค�ใจเธออยู่

ร่วมเดือนแล้ว

และเธอคงต้องไปสะส�งมันให้กระจ่�งในวันนี้

เสียงเด็กๆ จอแจทั่วบริเวณหน้าโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งเมื่อถึง

เวล�เลิกเรียน

ร่�งเลก็ๆ ทยอยออกม�อย่�งกระตอืรอืร้น ดมูชีวีติชวี�กว่�นกัเรยีน

มัธยมอย่�งเห็นได้ชัด ในจำ�นวนนักเรียนม�กม�ยที่เดินออกจ�กโรงเรียน 

เดก็หญงิตัวเลก็ๆ อ�ยแุปดขวบ เจ้�ของใบหน้�สดใส และผมแกละสนีำ�้ต�ล

เข้มเป็นเอกลักษณ์ก็กำ�ลังโบกมือล�เพื่อนๆ ของตนเช่นเดียวกัน  
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ม�ย�โกะ รกิะ ดรู่�เริงขึน้ม�กเมือ่เทยีบกบัครัง้แรกที่ไปห�เลนยะ

ด้วยเรื่องเดือดร้อนของเพื่อนรัก เธอกระชับกระเป๋�นักเรียนที่หลังอย่�ง

กระฉับกระเฉงต�มนิสัยซุกซนของตน แต่ก็ต้องหยุดชะงักเมื่อหันม�เจอ

ร่�งหนึ่งที่หน้�ประตูโรงเรียน

“พีส่�ว!” รกิะตะโกนเรยีกเดก็ส�วร่�งสงู เจ้�ของเรอืนผมสนีำ�้ต�ล

ที่คล้�ยจะยืนรอเธออยู่น�นแล้ว

หมอผีส�วที่เคยช่วยเธอปร�บวิญญ�ณต้นไม้และช่วยชีวิตเพื่อนซี้

ของเธอไว้ม�ปร�กฏตัวที่นี่อีกครั้งอย่�งน่�ประหล�ดใจ

“ไง ยัยตัวสร้�งเรื่อง ฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอหน่อย” เลนยะกล่�ว

เสยีงเฉยีบเยน็กบัเดก็น้อยทีด่จูะดีใจเมือ่เหน็เธอ แต่พอรกิะเหน็ท่�ท�งของ

เลนยะ เธอกลับรู้สึกว่�ตัวเองคิดผิดที่เดินเข้�ม�ห�  

ริกะทำ�ท่�จะเดินหมุนตัวหนี แต่เลนยะก็คว้�หมับเข้�ที่คอเสื้อข้�ง

หลงัเสยีก่อน พร้อมล�กร่�งเลก็ๆ ไปทัง้อย่�งนัน้ ขณะปล่อยให้เธอโบกมอื

ล�เพื่อนที่ด้�นหลังร�วกับว่�ตัวเองจะต้องจ�กไปที่ไกลแสนไกลอย่�งไร

อย่�งนั้น

“โอ้โห พี่สาวดื่มกาแฟดำาไม่ใส่อะไรเลย ไม่ขมเหรอ!” ริกะร้อง

เจื้อยแจ้วถ�มเลนยะหลังเข้�ม�นั่งในร้�นค�เฟ่เล็กๆ แห่งหนึ่งในย่�น 

ตัวเมือง และหมอผีส�วสั่งก�แฟดำ� ในขณะที่เธอสั่งโกโก้ปั่นม�ดื่ม

“ฉนัมเีร่ืองจะถ�มเธอ ไม่ใช่ให้เธอม�ถ�มฉนั” เลนยะว่� ก่อนตวดั

นัยน์ต�สีนำ้�เงินเฉียบไปมองริกะอย่�งจริงจัง

ริกะรีบหลบต�และก้มหน้�ดูดโกโก้อย่�งสงบเสงี่ยมทันที

“เพื่อนเธอฟื้นรึยัง” คำ�ถ�มแรกจ�กหมอผีส�วทำ�ให้ริกะชะงักกึก

เด็กน้อยอำ้�อึ้งก่อนค่อยๆ เอ่ยออกม� 

“หนูบอกไม่ได้” เธอเริ่มกุมมืออยู่ใต้โต๊ะ

“คิดว่�ฉันจะทำ�อะไรเพื่อนซี้เธอรึไง” เลนยะถ�มอย่�งรู้ทัน

“ก็พี่น่ะ...” ริกะโพล่งแค่นั้น ก่อนพึมพำ�เสียงเบ�ลงจนแทบเป็น 
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กระซิบว่� “น่�กลัวจะต�ย”

“ฉันจะน่�กลัวกว่�นี้แน่ถ้�เธอไม่ตอบ” คนหูดีต่อคำ�ของเด็กหญิง 

แล้วจ้องตำ่�ลงม�ด้วยแววต�เย็นเยียบ “ฉันก็บอกแล้วว่�อย่�ให้ฉันกลับ 

ม�ห�เธออีก ไม่อย่�งงั้นเธอจบไม่สวยแน่ ดังนั้นก่อนจะจบไม่สวย ก็พูด

คว�มจริงม�”

ริกะสะดุ้งตัวเฮือกหนึ่ง เมื่อย้อนคว�มทรงจำ�ได้ว่�หมอผีส�วเคย

สั่งให้เธอติดต่อกลับไปห�กโทคุโตะฟื้น แต่เธอก็ไม่ได้ทำ� เพร�ะรู้ดีว่� 

คนตรงหน้�น่�กลวัเพยีงใด ยิง่นกึถงึเหตกุ�รณ์ทีเ่ธอเคยถกูเลนยะเค้นเอ�

คำ�ตอบถึงที่ม�ว่�เพื่อนรักไปรู้จักเจ้�หล่อนได้ยังไง ก็ย่ิงทำ�ให้ริกะอย�ก

เลี่ยงก�รเผชิญหน้�ระหว่�งโทคุโตะกับหมอผีคนนี้ม�กยิ่งขึ้น 

“สรุปว่�ยังไง เพื่อนเธอฟื้นรึยัง”

คำ�ถ�มที่สร้�งแรงกดดันทำ�ให้อยู่ๆ เด็กหญิงเริ่มสะอื้นขึ้นม�

“อย่�คิดจะร้องเด็ดข�ด” เลนยะปร�มดักอ�ก�รหน้�แดงของริกะ

อย่�งรู้ทัน

“ไม่ได้ร้อง” ริกะเถยีงทัง้ทีน่ำ�้ต�เร่ิมคลอหน่วยอยูร่อบขอบต� ทว่�

นิสัยดื้อดึงก็สั่งให้เธอต่อต้�นไว้ก่อน

“งั้นก็อย่�เริ่ม” หมอผีส�วยังดักคอต่อ จนเด็กน้อยต้องรีบกลืน 

ก้อนสะอื้นลงคอจนหน้�แดงกำ่� 

“รบีบอกม� ฉนัไม่มเีวล�ม�นัง่ดเูธอร้องไห้หรอกนะ” เลนยะเร่งรดั 

แต่ริกะยังคงลังเลที่จะตอบ จนเลนยะต้องตวัดนัยน์ต�ดุไปมองเป็นก�ร

ออกคำ�สั่งซำ้�

เด็กน้อยกุมมือกันบนตักแน่นขึ้น ก่อนจำ�ใจค่อยๆ ตอบ  

“โทคุโตะจัง...ฟื้นแล้ว แต่เธอยังไม่แข็งแรง ยังต้องนอนพักที่โรง-

พย�บ�ล และมักหลับม�กกว่�ตื่น”

“ตอบเซฟเหลือเกินนะ” เลนยะเท้�ค�งประชดคว�มพย�ย�ม

ปกป้องเพื่อนของริกะ กระนั้นก็เอ่ยปัด “ช่�งเถอะ ขอแค่ว่�เธอมีข้อมูล

อะไรจ�กเพื่อนม�บ้�ง ฉันก็จะถือว่�ใช้ได้ และไม่ยุ่งกับเพื่อนเธออีก”
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“จริงเหรอ!” ริกะตวัดหน้�มองอีกฝ่�ยทันใด

“ก็ต่อเมื่อเธอมีข้อมูลมีประโยชน์”

“โอเค งั้นก็...” เด็กหญิงเริ่มอย่�งรวดเร็ว ท่�ท�งผิดกับตอนแรก

ลิบลับ แล้วเริ่มเล่� “หนูถ�มเรื่องนี้ให้พี่ส�วตอนที่โทคุโตะจังพอจะรู้ตัว 

แต่เหมือนเธอก็ลืมไปเยอะม�ก และพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่�ไร เท่�ที่หน ู

จบัใจคว�มได้ เธอบอกว่�คนทีแ่นะนำ�เธอให้ไปเดด็ดอกซ�กรุะบนนัน้เพือ่

ขอพรเป็นผู้ช�ย...ที่...”

“อะไร” เลนยะย่นหัวคิ้วพลันกับก�รหยุดพูดไปของริกะ

เดก็หญงิมท่ี�ท�งลำ�บ�กใจ ขณะจ้องตรงเข้�ม�ยงันยัน์ต�ของเธอ

พร้อมเม้มป�กเล็กน้อย ก่อนตัดสินใจกล่�วต่อเสียงเบ�ลง 

“...มีนัยน์ต�สีนำ้�เงิน”

หมอผสี�วนิง่งนัไป และไม่น�นมนักท็ำ�ให้เธอต้องค่อยๆ ยกมอืขึน้

แตะเหนือดวงต�ข้�งหนึ่ง...ดวงต�สีนำ้�เงินแปลกประหล�ด...

หลอกตัวเองไม่ได้แล้วสินะ... 

“เข�กับพี่ส�ว...เป็นอะไรกันรึเปล่�” ริกะถ�มออกไปอย่�งขล�ดๆ 

ทว่�คว�มสงสัยในเร่ืองที่หมอผีส�วมีสีต�เหมือนช�ยคนท่ีหลอกโทคุโตะ

ก็ผลักดันให้เธอเลือกจะลองห�คำ�ตอบ

เลนยะไม่ตอบ แต่ลุกพรวดพร้อมว�งเงินไว้บนโต๊ะ และกระดก

ก�แฟดำ�เข้�ป�กรวดเดียวอย่�งไม่รีรอ

ริกะถึงกับขนลุกเมื่อคิดถึงรสขมและคว�มร้อนของมันที่เข้�ป�ก

ไป ก่อนสะดุ้งตัวนิดเมื่ออีกฝ่�ยออกคำ�สั่ง

“กลับบ้�นได้แล้ว”  

ริกะน่ังงุนงงอยู่สองส�มวิน�ทีกับก�รถูกไล่กลับง่�ยๆ แต่สุดท้�ย

กพ็ยกัหน้�รบั เมือ่เธอเองกไ็ม่อย�กอยู่ให้เลนยะกดดนัแบบนีน้กั ขณะรบี

กระดกโกโก้เยน็เข้�ป�กรวดเดยีวบ้�งเช่นกนั แต่กต้็องหน้�เบ้เพร�ะคว�ม

เยน็ของมันทีท่ำ�ให้ปวดหวัจ๊ีด ก่อนลกุออกไปทัง้ทีย่งัทรงตวัได้ไม่ดนีกั

แต่ก่อนเลนยะจะเดนิออกจ�กร้�นค�เฟ่ต�มร่�งเลก็ๆ ไป พนกัง�น
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ร้�นคนหนึ่งกลับเดินม�สะกิดเธอ

“ขอโทษนะคะ มีคนฝ�กของให้คุณ อยู่ที่โต๊ะตรงมุมหลังร้�นค่ะ...

คือตอนแรกท�งเร�กะยกม�ให้ แต่ไม่คิดว่�จะหนักจนยกไม่ขึ้น รบกวน

ให้คุณลูกค้�ไปรับของด้วยนะคะ” พนักง�นส�วกล่�วอย่�งสุภ�พและ 

ผ�ยมือ ก่อนเดินนำ�ท�งเธอไป

เลนยะขมวดคิว้ด้วยคว�มสงสยั และจำ�ต้องเดนิต�มหลงัหญงิส�ว

ไปยังโต๊ะตัวที่ว่� 

ในตอนแรกเธอเหน็แค่เพยีงห่อผ้�สแีดงที่ใหญ่ม�กๆ เป็นทรงแบน

ว�งพ�ดกบัโต๊ะ แต่เมือ่ก้�วเท้�ไปใกล้ หมอผสี�วกค่็อยๆ เบกิต�กว้�งขึน้ 

ต�มด้วยคว�มตกตะลึง พร้อมอ�ก�รผงะค้�งแบบท่ีคนอย่�งเธอแทบ 

ไม่เคยเป็น 

แค่รูปร่�งคล้�ยจักรสองใบมีด และขน�ดใหญ่โตที่สูงเกือบถึงอก 

แม้ไม่ต้องคลี่ผ้�ที่ห่อมันไว้เธอก็รู้ดีว่�คืออะไร

“กงจกัร...ก�ร�ส”ึ หมอผสี�วรำ�พงึรำ�พนัชือ่อ�วธุทีคุ่น้เคยแผ่วหววิ 

เมือ่ขณะนีอ้�วธุเจ้�ของน�มนัน้คอืสิง่ทีอ่ยู่ในห่อผ้�สแีดงทีว่�งพ�ดอยูก่บั

โต๊ะก�แฟอย่�งเปิดเผย เบื้องหน้�เธอ 

หลงัคว�มอึง้ชอ็กไปอดึใจ นยัน์ต�สนีำ�้เงนิกเ็ริม่ฉ�ยคว�มกรุน่โกรธ 

“ใครให้เอ�ม�ให้!” เลนยะตว�ดกร้�วไปยังพนักง�นส�วข้�งตัว 

ฉับพลัน

คนถกูตว�ดสะดุง้เฮอืก แทบเข่�อ่อนกบัดวงต�สนีำ�้เงนิทีว่�วโรจน์

เหมือนสัตว์ร้�ยนั่น ก่อนรีบตอบเสียงตะกุกตะกักด้วยคว�มตกใจจน

ลนล�น 

“มะ...เม่ือกีม้ลีกูค้�ที.่..ทีเ่ป็นผูช้�ยท่�นหนึง่...หะ...ให้เอ�ม�ให้คณุ...

ค่ะ...ตะ...ตอนนี้คงเดินออกไป...แล้ว”

เลนยะพุ่งออกจ�กตัวร้�นทันที ไม่ลืมคว้�เจ้�ห่อผ้�ที่หุ้มอ�วุธร้�ย

ตัวปัญห�ออกม�ด้วย ก่อนม�หยุดอยู่ที่ถนนกว้�งกล�งแยกใหญ่ใจกล�ง

เมอืง พร้อมมองซ้�ยมองขว�ผ่�นคนทีเ่ดนิพลกุพล่�นรอบตวั ห�เป้�หม�ย
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อย่�งบ้�คลั่ง 

ทว่�คว�มวุ่นว�ยรอบตัวกลับทำ�ให้เธอไม่อ�จเจอสิ่งท่ีต้องก�รได้ 

เด็กส�วจึงสบถด่�อย่�งหงุดหงิดกล�งถนน ก่อนถอยเท้�ออกม�เมื่อ

สัญญ�ณไฟสำ�หรับคนเดินดับลง และเปลี่ยนเป็นไฟเขียวให้รถยนต์แทน

หมอผสี�วก้มมองกงจักรยกัษ์ในมอืทีพ่นกัง�นส�วบอกว่�ยกไม่ขึน้

เลย แต่เธอกลบัถอืมนัได้สบ�ยๆ ก่อนคลีผ่นืผ้�ออกเลก็น้อยเพือ่ดใูห้แน่ชดั

ปล�ยคมของจักรหักมุมขว�ที่เป็นเหล็กกล้�สีนิลโชว์หร�เหมือน

ยืนยันคว�มคิดของเธอว่�มันคือกงจักรก�ร�สึจริงๆ 

นั่นทำ�ให้เธออย�กจะโยนมันทิ้งเดี๋ยวนี้ แต่ก่อนจะทำ�แบบนั้น 

จดหม�ยฉบับเล็กๆ ก็หล่นออกม�จ�กห่อผ้�สีแดงที่ห่ออ�วุธในมือ 

เลนยะก้มลงเกบ็ด้วยคว�มใคร่รูแ้ละคลีอ่่�น ซึง่เนือ้ห�ในจดหม�ย

ก็ทำ�ให้เธอกำ�หมัดแน่นจนสั่นน้อยๆ

ไม่เจอกันตั้งแปดปีเต็ม ฉันตามหาแกแทบพลิกแผ่นดินเลยนะ 

เลนยะ ไม่ทิง้ร่องรอยอะไรเลยหลงัออกจากบ้านพวกโอกเุระ แต่กน็ะ ตอน

นี้ฉันเจอแกแล้ว เลยมีธุระเล็กน้อยให้ช่วยทำาหน่อย ก็อย่างที่แกเห็น ฉัน

ขอฝากอสูรคู่การาสึของฉันไว้กับแกสักพัก ฉันเพิ่งย้ายอพาร์ตเมนต์ใหม่

เลยไม่อยากแบกมนัไปมาให้ลำาบาก ส่วนแกมบ้ีานเช่าเป็นหลกัแหล่งคงจะ

สะดวกกว่า แล้วก็อย่าคิดทิ้งเด็ดขาดล่ะ เพราะฉันจะกลับมาเอาคืน 

ป.ล. ฉันแนะนำาให้แกรีบไปเอาอสูรคู่ของตัวเองกลับมาซะ ก่อน

พวกโอกุเระจะเอาไปหลอมทิ้ง เพราะตอนนี้เจ้าหนูยูโตะได้ขึ้นเป็นผู้นำา

แล้ว และอีกอย่าง ไอ้ของที่กำาลังถ่วงแข้งถ่วงขาแกอยู่ก็รีบๆ ตัดท้ิงไป 

เพราะว่าตอนนี้แกกำาลังเจอปัญหาใหญ่เข้าแล้วละ    

ป.ล.2 ทิ้งลงถังขยะด้วย

เลนยะอ่�นจบกข็ยำ�มนัและป�ลงพืน้สดุแรงด้วยคว�มโกรธเกลยีด 

ไม่คิดทำ�ต�ม ป.ล. ของเนื้อห�ในนั้น  
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กระนั้นก็อดนึกถึงข้อคว�มหนึ่งในจดหม�ยนั้นไม่ได้ 

และอีกอย่าง ไอ้ของที่กำาลังถ่วงแข้งถ่วงขาแกอยู่ในตอนนี้ก็รีบๆ 

ตัดมันไป

เธอรู้ว่�มันหม�ยถึงใคร  

“...ไอ้ลูกหม�” หมอผีส�วกระซิบลอดไรฟัน และเมื่อคิดถึงใบหน้�

คมเข้มงดง�มนัน่ ดวงต�สนีำ�้เงนิแขง็กร้�วทีเ่หมอืนมีไฟลกุช่วงอยูก่ค่็อยๆ 

อ่อนจ�งลงจนแทบไร้แววใด พล�งมือที่ถืออ�วุธไว้ก็เปลี่ยนเป็นยกมันขึ้น

ม�กอดแนบตัว 

เป็นเรือ่งน่�แปลกทีเ่ธอเกลยีดมนั และกร็กัมนัม�กกว่�ทีต่วัเองคดิ 

อ�วุธที่เธอปฏิเสธจะแตะต้องม�ตลอดแปดปี บัดนี้เธอกลับไม่อย�กห่�ง

จ�กมัน มันอ�จเป็นเพยีงสญัช�ตญ�ณระหว่�งอ�วธุคูก่�ยกบัเจ้�ของ หรอื

อ�จเป็นเพร�ะมันคือสิ่งเดียวที่เธอสมควรอยู่ด้วย

ไร้ชวีติ ไร้คว�มอบอุน่ ไร้คว�มรูส้กึ เป็นเพยีงเหลก็กล้�ทีแ่หลมคม 

มีหน้�ที่เพียงทำ�ล�ยและเข่นฆ่�...ดูเป็นอะไรที่เหม�ะสมกับเธออย่�ง 

น่�ตลกจนหัวเร�ะไม่ออก

ท�ย�ทอสูรที่ตะเกียกตะก�ยขึ้นม�จ�กก้นนรก...

และก�รตระหนักถึงตัวตนของตัวเองได้ครั้งนี้ก็สั่งให้เธอค่อยๆ 

ออกตัวเดินไปในฝูงมนุษย์ม�กม�ย ขณะเงยหน้�ขึ้นมองฟ้�ที่กล�ยเป็น 

สีแดงกว่�ปกติทุกวัน บ่งบอกว่�ฝนใกล้ตกแล้ว

ทั้งที่คว�มจริงเธอควรกลับบ้�น แต่ ณ ตอนนี้ เวล�นี้ เด็กส�ว

ท�ย�ทโซเคนโยกลับไม่คิดจะเดินวนกลับไปยังที่ที่มีคนท่ีเธอรู้จักอยู่อีก

แล้ว   

เธออ�จไม่สมควรอยู่กับใครเลย...



47
ฉุดรั้ง

“ฝนทำาท่าจะตกนะขอรับ”

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มแหงนมองท้องฟ้�ที่มืดครึ้มลงอย่�งรวดเร็ว 

ขณะสังเกตเห็นว่�มีเศษใบไม้ปลิวว่อนไปทั่ว

“หนักด้วย” กินเท็นชิกล่�วเสริมหลังจ�กดมกลิ่นในอ�ก�ศ พล�ง

ก้มกลับไปมองยังรั้วหน้�บ้�น...เฝ้�รอบ�งคนให้กลับม�

คงปฏิเสธไม่ได้ว่�ตั้งแต่เมื่อว�นจนถึงวันนี้ เข�ยังขุ่นเคืองหมอผี

ส�วไม่ห�ยกับสิ่งที่เธอพูด แต่ก็ไม่ใช่ไม่รู้ว่�นั่นเป็นแค่ก�รพลั้งป�กอย่�ง

เคยนิสัยของเธอ และเข�ควรเคยชินเหมือนที่ผ่�นม� เพียงแต่ว่�เข�ไม่รู้

ว่�ควรจะรบัมอืกบัคว�มหงดุหงดิในใจย�มทีเ่หน็ว่�ครัง้นีม้บีคุคลทีส่�มม�

เกีย่วด้วยอย่�งไร โดยเฉพ�ะเมือ่เธอทำ�ร�วกบัเป็นคว�มลบัระหว่�งตนกบั

เด็กหนุ่มนั่นด้วยแล้ว

ที่นิ่งเงียบม�ตั้งแต่เมื่อว�น ส�เหตุหลักไม่ใช่เพร�ะขุ่นเคืองต่อ 

ก�รพลั้งป�กของเธอ เพียงแต่กลัวว่�ด้วยคว�มรู้สึกวุ่นว�ยในใจเวล�นี้ 

เข�จะเผลอหลดุคำ�บ�งคำ�ที่ไม่ควรออกไป และทกุอย่�งจะย้อนกลบัไม่ได้

และไม่ใช่ไม่เห็นนัยน์ต�สีนำ้�เงินที่คอยมองต�มหลังเข�ต้ังแต่เช้� 
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แต่ถ้�ห�กหันไปสบตรงๆ สิ่งที่ตั้งมั่นไว้คงพังครืนลงม�...

“ท่�นท�โร่! ทำ�ไมกลับม�คนเดียวล่ะขอรับ”

เสียงของโยชิฮ�ระดึงกินเท็นชิให้หลุดจ�กเรื่องที่กำ�ลังคิดในหัว 

ก่อนเข�จะเงยหน้�ม�เห็นวิญญ�ณเด็กช�ยที่ประตูรั้วบ้�น พร้อมสีหน้�

ไม่สู้ดีนัก

“พีช่�ยซ�น�ดะถ�มคนอืน่ทีเ่หน็ บอกว่�ยยันัน่ออกม�จ�กโรงเรยีน

ตั้งแต่เที่ยง แต่ไม่มีใครรู้ว่�ไปไหน” ท�โร่ตอบเสียงอ่อยอย่�งรู้สึกผิด 

ที่ตนปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ทั้งที่ก็อยู่ใกล้เลนยะม�กที่สุด

“แล้ว ผอ.โยโค หรือเดก็หนุม่ทีอ่ยูก่บัท่�นเลนยะเมือ่ว�นล่ะขอรบั”

ผีน้อยส่�ยหน้� “ไม่ครับ ผมถ�ม ผอ.โยโคแล้ว รู้แต่ว่�หลังจ�ก

จบเรื่องของรุ่นพี่ไอซ�วะ...”

“ตกลงว่�ที่ห�ยตัวไปเพร�ะเรื่องเด็กหนุ่มนั่น” 

นำ้�เสียงทุ้มเย็นแทรกขึ้นก่อนวิญญ�ณเด็กช�ยจะได้พูดจบ จนเข�

ได้แต่อ้�ป�กค้�ง และยิ่งอ้�กว้�งขึ้นย�มสบเข้�กับดวงต�สีเท�คมกริบ

ของเจ้�ปีศ�จที่ทำ�ให้รู้สึกหน�วๆ ร้อนๆ ไปทั้งก�ย 

นีเ่ข�ไม่ได้รูส้กึไปเองใช่ไหมว่�เจ้�ปีศ�จแห่งป่�กกัปีศ�จกำ�ลงั ‘หงึ’

แต่ก่อนที่คว�มเข้�ใจผิดเรื่องเลนยะและไอซ�วะจะม�กขึ้นกว่�นี้ 

เข�ก็รีบสั่นหัวปฏิเสธ

“เปล่�นะครับ รุ่นพี่ไอซ�วะเข�ไม่ได้ชอบเลนยะจริงๆ แต่เหมือน

จะเป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวกับโมโมฮ�ระ เร็นจิโดยตรงเลยละครับ” 

ชือ่ของเดก็หนุม่ทีเ่พิง่เป็นประเดน็สำ�คญัเมือ่เรว็ๆ นีค้ล�ยคว�มตงึ

บนหว่�งคิ้วของเจ้�ปีศ�จลงได้เกือบจะทันที ทว่�มันก็ต้องเร่ิมขมวดขึ้น

ใหม่ด้วยคว�มกังวล ย�มฟังเรื่องเล่�ของวิญญ�ณเด็กช�ย

 

ฝนเม็ดโตเริ่มเทกระหนำ่าลงมาราวกับฟ้ารั่ว พร้อมด้วยแรงลมที่

โหมจนเห็นผู้คนที่ยืนรอรถโดยส�รวิ่งต�มร่มของตัวเองอยู่หล�ยคน

“พย�กรณ์อ�ก�ศบอกว่�วันนี้พ�ยุเข้� แต่ไม่คิดว่�จะแรงขน�ดนี้



B  1 3  s . t   373

เลยนะคะ” วิญญ�ณท่�นหญิงอ�เคเดะมองต�มเด็กผู้หญิงข้�งตัวที่เพิ่ง

วิ่งต�มร่มสีหว�นของตน ขณะต้องคอยปิดกระโปรงนักเรียนสู้แรงลม

อย่�งทุลักทุเล จนแม่ทัพหญิงอดพึมพำ�ย�มเห็นคว�มลำ�บ�กนั่นไม่ได้ว่� 

“น่�จะไปรถไฟนะ”

“พ�ยเุข้�ขน�ดนีร้ถไฟอ�จหยดุแล่นกไ็ด้นะครบั” เดก็หนุม่เรอืนผม

สดีำ�เอ่ยขณะดนัแว่นกรอบสีเ่หลีย่มผนืผ้�บนใบหน้�ให้เข้�ที ่เพร�ะละออง

ฝนที่ผ่�นร่มม�ได้ทำ�ให้มันเลื่อนตกลงม�ตลอดเวล�      

แต่ซ�น�ดะก็ต้องไหวตัวนิดเมื่อรับรู้ถึงส�ยต�ที่มองม�ยังตน เข�

รีบหันหน้�ไปด้�นข้�งต�มสัญช�ตญ�ณ ทว่�ส�ยฝนท่ีตกลงม�รุนแรง 

ทำ�ให้เหน็ข้�งหน้�เป็นเพยีงม่�นสขี�วจนจบัรปูร่�งของสิง่ทีย่นือยูห่่�งออก

ไปไม่กี่เมตรไม่ได้

เดก็หนุม่ต้องหรีต่�ลง เพ่งมองใครสกัคนทีย่นือยูไ่ม่ใกล้ไม่ไกลตวั

เข�นัก แต่ไม่ว่�จะพย�ย�มเท่�ไรก็ดูไม่ออกว่�เป็นใคร ชั่ววูบแรกเข�คิด

ว่�อ�จเป็นเลนยะ แต่ต่อม�ก็รู้สึกว่�รูปร่�งนั้นสูงใหญ่เกินไป 

น่�จะเป็นผู้ช�ยกับร่มสีดำ�คันใหญ่ ที่สวมโคตย�ว...

“ท่�นซ�น�ดะ รถม�แล้วค่ะ” 

ซ�น�ดะสะดุ้งเล็กน้อยกับเสียงของอ�เคเดะ แล้วต้องผละคว�ม

สนใจ หนัไปก้�วขึน้รถเมือ่มคีนอกีม�กรอต่อแถวอยู ่กระนัน้เดก็หนุม่กย็งั

พย�ย�มจบัจ้องช�ยคนนัน้เป็นครัง้สดุท้�ย ขณะยงัสมัผสัได้ว่�ช�ยคนนัน้

เองก็ยังมองกลับม�เช่นเดิม แม้ย�มที่รถเคลื่อนตัวออกห่�งไปแล้ว...และ

ร�วกับเห็นเข�โบกมือม�ให้

รถเมล์แล่นห่�งออกไปเร่ือยๆ ขณะช�ยแปลกหน้�ในโคตย�วขยบั

ยิ้มน้อยๆ มองต�มไม่ละ และลดมือลงช้�ๆ ก่อนเข�จะพูดกับตัวเองว่�

“อดทักท�ยกันตรงๆ จนได้นะ...เจ้�หนูซ�น�ดะ”

 

ร่างเงาดำาพุ่งผ่านเหนือยอดตึกสูง สู้กับสายลมและหยาดฝน

รุนแรงของพ�ยุหลงฤดู ก่อนม�หยุดอยู่ที่จุดหนึ่ง บนยอดอ�ค�รสูงใหญ่
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ของโรงแรมดงัใกล้ย่�นใจกล�งเมอืง เพือ่จบัสมัผสัคนทีก่ำ�ลงัต�มห�อย่�ง

ตั้งใจ

เข�เอยีงหูเรียวแหลม พย�ย�มสดบัฟังเสยีงสรรพสิง่รอบก�ย และ

ดมกลิ่นในอ�ก�ศ แต่ก็ช่�งย�กเย็นเมื่ออยู่กล�งส�ยฝนท่ีตกลงม�หนัก

ขน�ดนี้

“พอจะมีโอก�สเจอท่�นเลนยะไหมขอรับ” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม

มองหลังของกินเท็นชิอย่�งค�ดหวัง

เข�เริ่มร้อนรนขึ้นเรื่อยๆ หลังฟังเรื่องร�วจ�กท�โร่ ไม่ค�ดคิด

ว่�ก�รส�รภ�พรกัของไอซ�วะ นตัสกึจิะกล�ยเป็นสิง่ทีเ่ชือ่มโยงกบัปัญห�

ใหญ่ ซึ่งอันตร�ยกว่�ที่ค�ดไว้ม�กนัก

และยิ่งตอนนี้ที่ท�ย�ทโซเคนโยของเข�ดันห�ยไปเฉยๆ ก็ทำ�ให ้

ทุกอย่�งชัดเจนม�กขึ้น

สุนัขป่�หนุ่มใช้หลังมือป�ดนำ้�ม�กม�ยออกจ�กใบหน้�รูปสลัก 

เล็กน้อย แม้จะไม่ช่วยอะไรม�กนักกับฝนที่เทลงม�ไม่ลืมหูลืมต�แบบนี้ 

ก่อนเอ่ยขึ้นว่�

“ในตัวเมืองคนเยอะม�กทำ�ให้มีกลิ่นผสมปนเปกัน และท่ีสำ�คัญ 

นำ้�ฝนคือตัวชะล้�งกลิ่นอย่�งดี” 

เป็นคำ�ตอบที่ทำ�ให้วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มนิ่งเงียบ และทำ�ได้แค่ 

เม้มป�กด้วยสหีน้�วติกกว่�เดมิ เพร�ะไม่รูจ้ะทำ�ยงัไงต่อไป ห�กกนิเทน็ช ิ

พูดถึงขน�ดนั้น คงเป็นไปได้ย�กแล้วที่จะเจอตัวเลนยะ

ทว่�คว�มร้อนใจนี้เหมือนจะไม่ได้เกิดขึ้นกับโยชิฮ�ระเท่�นั้น เมื่อ

เจ้�ปีศ�จกำ�หมัดแน่นขึ้นจนสั่นน้อยๆ

มนัช่�งน่�โมโหตวัเองที่ไม่ส�ม�รถต�มห�เดก็ส�วจอมสร้�งปัญห�

เจอได้ ห�กเกิดอะไรที่ร้�ยแรงขึ้นจะเป็นอย่�งไร แถมน่�โมโหแม่ตัวดี 

ที่ชอบทำ�อะไรก็ทำ� ไม่เคยปรึกษ� อย�กจะห�ยหน้�ก็ห�ยไปเฉยๆ ท้ิง

คว�มกังวลมห�ศ�ลไว้ให้คนข้�งหลัง

และที่สำ�คัญยังชอบเก็บคว�มลับ โดยเฉพ�ะเมื่อเป็นเรื่องของ 
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ตัวเอง...เห็นคนรอบข้�งเป็นอะไรกันแน่ ไม่ไว้ใจใครเลยรึถึงห�ยไปเฉยๆ 

แทนที่จะกลับม�เล่�เรื่องทั้งหมดแบบนี้!

ทว่�บรรย�ก�ศตึงเครียดม�คุจ�กทั้งโยชิฮ�ระและกินเท็นชิกลับ 

ส่งผลให้วิญญ�ณเด็กช�ยต้องตะโกนเสนอคว�มคิดแข่งกับเสียงฝน 

เพื่อทำ�ล�ยคว�มน่�อึดอัดลงบ้�ง

“งั้นมีที่ไหนที่เลนยะเข�ชอบไปเวล�มีเรื่องทุกข์ใจบ้�งไหมครับ 

โยชิฮ�ระ!” ถ้ายัยนั่นเคยมีเร่ืองทุกข์ใจเหมือนคนอ่ืนเขาน่ะนะ...ได้แต่ต่อ

ประโยคสุดท้�ยในใจ เมื่อมันคงไม่สมควรในบรรย�ก�ศแบบนี้

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มส่�ยหน้�เป็นคำ�ตอบ 

“ท่�นเลนยะไม่มีเรื่องให้ทุกข์ขน�ดต้องทำ�แบบนั้นหรอกขอรับ”

นั่นไง ว่าแล้ว!...ผีน้อยต่อคำ�พูดนั้นในใจแทบจะทันที 

ขณะกินเท็นชิยืนฟังคำ�ตอบของวิญญ�ณซ�มูไรด้วยคว�มรู้สึก

กลัดกลุ้มกว่�เดิม ก่อนหันหน้�ไปพย�ย�มมองผ่�นม่�นนำ้�ท่ีเทกระหนำ่�

ลงม�ร�วกับจงใจขัดขว�งไม่ให้เข�ห�ตัวหมอผีส�วเจอ

“ไม่ต้องห่วงหรอกขอรับ” โยชิฮ�ระว่�เสียงดังขึ้นใหม่คล้�ย

พย�ย�มคล�ยสถ�นก�รณ์และปลอบใจตนไปด้วย “ถึงท่�นเลนยะจะ

อ�รมณ์ร้อนไปบ้�ง แต่ถ้�ถึงขน�ดทำ�ให้ตัวเองเจ็บตัวส�หัสหรือถึงขน�ด

ต�ยละก็ ไม่มีท�งแน่นอน โดยเฉพ�ะตอนนี้ที่ท่�นเลนยะต้องแบกรับ 

คว�มรบัผดิชอบในตวัท่�นกนิเทน็ชด้ิวยแล้ว คงไม่ปล่อยให้ตวัเองเป็นอะไร

หรอกขอรับ”

แม้จะว่�เช่นนั้น แต่ห�กคิดในอีกแง่ว่� ถึงเลนยะจะไม่คิดทำ�ร้�ย

ตัวเอง แต่ก็ไม่มีอะไรรับประกันว่�ใครบ�งคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุก�รณ์

ร้�ยๆ ตลอดสองส�มเดือนม�นี้จะไม่ทำ�ร้�ยเธอ

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มลอบถอนใจต่อคว�มคิดแง่ลบของตน ขณะ

ปร�ยต�มองแสงสว่�งพร่�เลือนบนท้องถนนเบื้องล่�งที่สะท้อนขึ้นม�ถึง

ยอดตึก

ซึง่สองส�มวนิ�ททีี่ได้จับจ้องมนั คว�มคดิหนึง่ในหวัเข�กผ็ดุแทรก
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ขึ้นม� จนต้องรีบหันไปยังสุนัขป่�หนุ่มพร้อมว่�ขึ้นต่อ

“ข้�คิดว่�รู้แล้วขอรับว่�ท่�นเลนยะไปไหน”

ทั้งกินเท็นชิและท�โร่ตวัดหน้�ไปมองวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มทันใด

“ถึงท่�นเลนยะจะไม่มีที่ที่ไปนั่งทุกข์เงียบๆ อยู่คนเดียว แต่ก็มี

สถ�นที่คล�ยเครียดอยู่นะขอรับ” โยชิฮ�ระบอก

“สถ�นที่คล�ยเครียดเหรอครับ” ผีน้อยยำ้�คำ�อย่�งฉงน

วิญญ�ณซ�มูไรพยักหน้�ทีหนึ่ง “ท่�นท�โร่ก็เคยเห็นท่�นเลนยะ

ไปม�แล้วไงครับ ตอนที่ทะเล�ะกับท่�นกินเท็นชิเรื่องชื่อน่ะ” 

คำ�ตอบที่ได้ฟังคร้ังนีท้ำ�ให้กนิเทน็ชต้ิองชกัหวัคิว้ม�ชนกนัแน่นกว่�

เดิม เพร�ะเท่�ที่จำ�ได้ วันนั้นเลนยะกลับม�ด้วยร่�งก�ยที่ติดกลิ่นเหล้� 

บุหรี่ และนำ้�หอมแรงๆ ร�วกับม�จ�กสถ�นที่เริงรมย์ที่ไหนสักแห่ง

และถ้�ตอนนีเ้ธออยู่ในทีแ่บบนัน้อกี มนัคงไม่ใช่เรือ่งน่�อภริมย์นกั

แม้ฝนจะตกหนักแค่ไหน แต่สถานที่ที่เห็นเบื้องหน้านี้ก็ยังคงมี 

แสงไฟสว่�งไสว สมเป็นสถ�นบันเทิงย่�มดึกที่เปิดบริก�รเรียงร�ยต�ม

ข้�งท�งถนนกว้�งในย่�นรปปงหงิ ใจกล�งกรุงโตเกียว

ท�โร่อ้�ป�กค้�งกับสถ�นที่ที่วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มค�ดว่�เลนยะ 

น่�จะม� ก่อนร้องขึ้น

“ยัยนั่นม�ที่แบบนี้เนี่ยนะ!”

“ขอรับ...มันเป็นย่�นบันเทิง อย่�งที่บอกว่�คล�ยเครียด...”

“แต่ยัยนั่นเป็นเด็กมัธยมปล�ยนะครับ ที่นี่มีร้�นไหนอนุญ�ตให้ 

ยัยนั่นเข้� แล้วป่�นนี้ไม่โดนเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจจับส่งกลับบ้�นแล้วเหรอ”  

ผีน้อยแย้งเสียงดัง เพร�ะเท่�ที่เห็น ประเด็นของเรื่องมันไม่เกี่ยวกับก�ร

ม�คล�ยเครียดแล้ว แต่นี่มันระดับห�เรื่องทำ�ผิดกฎหม�ยชัดๆ 

“ก็น�ยหน้�ของท่�นเลนยะอยู่ที่นี่น่ะขอรับ” โยชิฮ�ระยังคงตอบ

อย่�งใจเย็นผิดกับท�โร่

“น�ยหน้�?”
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วิญญ�ณซ�มูไรพยักหน้�นิด “ ‘ท่�นมุร�ตะ’ เปิดร้�นเหล้�นั่งดื่ม

เลก็ๆ ทีน่ี่ ทำ�ให้ท่�นเลนยะส�ม�รถเข้�ร้�นเข�ได้ ซำ�้ทกุครัง้ทีต้่องสัง่ของ

ในก�รทำ�ง�นกต้็องม�ทีน่ี ่เพร�ะท่�นมรุ�ตะจะรบัสัง่ของโดยตรงเท่�นัน้”

งั้นเจ้าคนเขี้ยวลากดินที่เลนยะเคยบ่นถึง ตอนที่ยันต์หน้ารั้ว

โรงเรียนหายไปก็คือท่านมุราตะที่ว่านี่สินะ...

สิ่งที่ได้ฟังทำ�ให้ท�โร่สงบลงและปะติดปะต่ออะไรหล�ยๆ อย่�ง

เกี่ยวกับเลนยะได้บ้�ง ก่อนเงยหน้�มองวิญญ�ณข้�งตัวอีกครั้งเมื่อเข�

เอ่ยขึ้นต่อว่�

“ท่�นเลนยะคงไม่มีท�งทำ�ง�นแรกด้วยก�รเดินไปรับง�นจ�กใคร

ก็ไม่รู้แน่นอนขอรับ มันต้องมีคนแนะนำ�”

“แล้วคนที่ชื่อมุร�ตะนี่เข�เป็นใครครับ”

“เคยเป็นพระขอรับ เลยรู้จักกับพวกโซเคนโยม�ก่อน”

“เคยเป็นพระแล้วม�เปิดร้�นเหล้�เนีย่นะ” ท�โร่ย่นคิว้อย่�งไม่ไว้ใจ

ทันที

“ฮะๆ โลกสมยันีก้ท็ำ�ข้�ปวดหวัไม่น้อยเหมอืนกนัขอรบั” วญิญ�ณ

ซ�มูไรหนุ่มว่�กลั้วหัวเร�ะ “แต่ก็นั่นแหละ ท่�นมุร�ตะเลยเป็นตัวเลือกที่

ท่�นเลนยะจะม�ห�เวล�ไม่อย�กกลับบ้�นม�กที่สุด เพร�ะนอกจ�กเป็น

คนรู้จักเก่�แก่ที่สุด ที่ร้�นท่�นมุร�ตะก็มีพวกก�รพนันเล็กๆ น้อยๆ โดย

เฉพ�ะที่เกี่ยวกับโกะด้วย”

เป็นคำ�ตอบที่ท�โร่ฟังแล้วยิ่งอ้�ป�กกว้�งกว่�เก่� และส�บ�นกับ

ตัวเองว่�เข�จะไม่ห่วงเลนยะอีกต่อไปแล้ว

“เลือกสถ�นที่ได้แย่ม�ก”

คำ�วจิ�รณ์นิง่ลกึร�วกบัอ่�นคว�มคดิผน้ีอยออก ทำ�ให้ท�โร่ต้องรบี

หันกลับไปที่ด้�นหลัง ก่อนพบกินเท็นชิในเครื่องแบบนักเรียนช�ยของ

โรงเรียนโยโคปร�กฏตัวอยู่

หลังจ�กวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มบอกสถ�นที่ที่เลนยะน่�จะไปแล้ว  

เจ้�ปีศ�จกจ็ำ�ต้องกลบับ้�นไปเปลีย่นเสือ้ และกลบัม�อกีครัง้ในรปูลกัษณ์
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ของเดก็หนุม่มนษุย์ที่ไม่มีใบหเูรยีวแหลม เมือ่จำ�เป็นต้องเข้�ไปในสถ�นที ่

ที่มีแต่มนุษย์อยู่ม�กม�ยเช่นที่นี่

คว�มจริงโยชิฮ�ระก็คิดว่�ห�กเป็นเข�คนเดียวไปกล่อมเลนยะให้

กลบับ้�นกไ็ม่น่�จะยุง่ย�กเท่�ไรนกั เพร�ะเข�เป็นเพยีงดวงวญิญ�ณ ไม่มี

ใครเห็น ไม่ต้องกังวลกับส�ยต�แปลกๆ หรือเผชิญหน้�กับผู้คนท่ีไม ่

คุ้นเคย

แต่มันคงไม่ง่�ยอย่�งนั้นแน่ เพร�ะเข�อ�จพูดกับเธอได้ แต่ก็ไม่มี

คว�มส�ม�รถอืน่ใดจะฉดุเธอให้กลบัได้ โดยเฉพ�ะเมือ่เวล�นีเ้ธอคงกำ�ลงั

ดื้อเอ�เรื่อง ดังนั้นจำ�เป็นต้องใช้ระดับเทพเจ้�เท่�นั้นม�ล�กเด็กส�ว

ท�ย�ทอสูรคนนี้กลับบ้�น

สายตาทกุคูห่นัมามองกนิเทน็ชทินัทเีมือ่เขาก้าวเข้ามาในร้านเหล้า

ที่ภ�ยนอกดูเก่�โทรม แต่ภ�ยในที่เน้นตกแต่งด้วยไม้กลับกว้�งและ 

ทนัสมยัผดิกบัหน้�ร้�น ซำ�้ลกูค้�ในร้�นทีต่อนแรกนกึว่�จะเป็นพวกมนษุย์

เงินเดือนที่ม�ดื่มหลังเลิกง�น กลับกล�ยเป็นกลุ่มคนคนละพวก

เพร�ะคนทีอ่ยู่ในร้�นเวล�นีก้ว่�ครึง่เป็นช�วต่�งช�ต ิและอกีเกอืบ

ครึ่งดูเป็นพวกมีอิทธิพล ย�กูซ่� ไม่ก็เศรษฐีกระเป๋�หนัก และมีส�วๆ 

เพื่อนดื่มในร้�นที่ทำ�ให้ผีน้อยต้องเบนส�ยต�หนีเพร�ะเสื้อผ้�เปิดโชว์

สัดส่วนที่พวกเธอใส่ 

ไม่ใช่สถ�นที่สำ�หรับเด็กมัธยมสักนิดเดียวจริงๆ ด้วย!

คงไม่แปลกทีส่�ยต�แต่ละคูจ่ะหนัม�มองทีพ่วกเข� หรอืคว�มจรงิ

ควรจะเรยีกว่�ทีก่นิเทน็ชคินเดยีว เมือ่อยู่ๆ  มเีดก็มธัยมปล�ยที่ไหนกไ็ม่รู้

โผล่ม� แถมนักเรียนมัธยมปล�ยที่ว่�ยังเปียกปอนท้ังตัว ซำ้�ยังกล้�เดิน

อ�ดๆ เข้�ม�ในร้�นหน้�ต�เฉย

คว�มจริงสุนัขป่�หนุ่มในร่�งแปลงเด็กหนุ่มมัธยมปล�ยก็คงไม่

ส�ม�รถเข้�ม�ถึงในร้�นได้ เพร�ะก�ร์ดที่หน้�ร้�น แต่ก็อย่�งที่รู้ มนุษย์

หรือจะสู้เจ้�ปีศ�จได้ ก�ร์ดคนที่ว่�เวล�นี้จึงนอนสลบอยู่ในซอยข้�งร้�น
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อย่�งสงบไปแล้ว

แต่แม้กินเท็นชิจะทำ�เป็นไม่สนใจส�ยต�กดดันเคลือบแคลงจ�ก

รอบข้�ง แต่กป็ฏเิสธไม่ได้ว่�ควนัจ�กบหุร่ีของลกูค้�หล�ยคนในร้�นสร้�ง

คว�มลำ�บ�กให้ไม่น้อยกับจมูกที่รับสัมผัสได้ไวกว่�มนุษย์หล�ยสิบเท่� 

ของเข�

แต่ในเมื่อมีกลิ่นของคนที่ต้องก�รตัวปะปนกับควันบุหรี่ด้วย เข�ก็

ยอมทนต่อควันพิษและก้�วไปเบื้องหน้�เพื่อล�กตัวแม่ตัวดีกลับ   

และจุดที่เข�จับกลิ่นของเธอได้ชัดเจนคือหลังฉ�กกั้นไม้ไผ่ ซึ่งว�ง

ตั้งไว้ร�วกับแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้เฉพ�ะสำ�หรับทำ�บ�งอย่�งอยู่ด้�นในสุด

ของร้�น 

“ตรงนัน้เป็นจดุของนกัเล่นโกะอย่�งทีบ่อกน่ะขอรบั” โยชฮิ�ระให้

ข้อมูลเมื่อเห็นท่�ท�งสงสัยของผีน้อย 

ซึ่งท�โร่ก็พยักหน้�ต�มอย่�งเข้�ใจ แต่ก็ยังคงเกร็งตัวแข็งทื่อ 

เพร�ะส�ยต�น่�กลัวที่อยู่รอบตัวยังมองต�มพวกเข�อย่�งไม่ละ

“เอาสาเกอุ่นหน่อยไหมเลนยะคุง” 

ใบหน้�ของเดก็ส�วดนูิง่สงบผดิกบันสิยัของเธอย�มเงยขึน้มองผูท้ี่

เสนอเครื่องดื่มให้

‘มุร�ตะ เคนชนิ’ ช�ยวยักล�งคนรูปร่�งใหญ่โต ผวิสเีข้มแบบช�วใต้

ในสูทล�ยท�งสีเท�ดำ� พยักใบหน้�ที่ดูดุดันให้เลนยะอีกคร้ังเป็นก�รยำ้� 

ข้อเสนอ 

ทว่�นยัน์ต�สนีำ�้เงนิกลบัเลือ่นกลบัไปมองยงักระด�นโกะต่ออย่�ง

ชินช�

“ชวนเด็กอ�ยุสิบหกกินเหล้�รึไง” เลนยะขยับย้ิมมุมป�กส่งกลับ 

และว�งหม�กสีข�วไว้กล�งกระด�น

มุร�ตะยักไหล่ทีหนึ่ง และเงยหน้�พ่นควันบุหรี่

“ไม่ใช่เหล้� แค่ส�เก ไม่เหมือนกัน อีกอย่�งเห็นว่�เธอม�แบบ 
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ลูกหม�ตกนำ้� เลยกะห�อะไรอุ่นๆ ให้ดื่ม ร่�งก�ยจะได้สบ�ยขึ้น ฉันเป็น

เจ้�ของร้�นก็ต้องดูแลลูกค้�ให้ดีๆ สิ” เข�กลับม�หยิบเม็ดหม�กดำ� และ

ว�งมันประกบหม�กข�วกล�งกระด�น ก่อนพ่นควันออกจมูก คิ้วหน�ๆ 

ที่ไม่เป็นระเบียบเริ่มขมวดเข้�ห�กันเมื่อสังเกตเห็นบ�งอย่�งบนกระด�น

โกะ

“กระด�นนี้เท่�ไรนะ”

เลนยะเงยหน้�ม�มองคู่เล่นที่กำ�ลังก้มดูกระด�นโกะด้วยสีหน้�ยุ่ง

“แสนเยน”

เจ้�ของร้�นเหล้�หน้�โหดเงยหน้�ขึ้นมองเลนยะทันใด

“แสน!” เข�ร้อง แม้ไม่ใช่เงนิม�กม�ยสำ�หรบัเข� แต่มนักม็�กเกนิ

ในก�รพนันโกะ และตอนนี้เข�รู้แล้วว่�ตนคงต้องจ่�ยอย่�งช่วยไม่ได้

เนื่องจ�กคว�มเสียเปรียบบนกระด�นหม�กที่เด็กส�วสร้�งไว้ให้

หมอผีส�วเริ่มกอดอก หรี่ต�มองคู่เล่นที่โวยกลับม� แล้วว่� “เร�

ก็เคยพนันกันถึงห้�หมื่น”

“ใช่ ห้�หมื่น ไม่ใช่แสน”

“ต่�งยังไง”

“จำ�นวนเลขศูนย์ กับส่วนต่�งที่ห่�งกันครึ่งหนึ่งไง” มุร�ตะเน้นชัด 

ก่อนบ่นงึมงำ� “เธอจะเอ�เงินไปทำ�อะไรเยอะแยะเนี่ย”

เลนยะปร�ยต�ไปยังห่อผ้�สีแดงสดที่พันคลุมโลหะขน�ดใหญ่ซึ่ง

ว�งพ�ดที่เก้�อี้ใกล้ๆ ตัว พล�งว่�เสียงแผ่ว

“...หนีมั้ง”

“ห�?” 

มุร�ตะฉงนต่อคำ�ตอบของเลนยะได้เพียงเท่�นั้น เมื่ออยู่ๆ แสงที่

กำ�ลังส่องสว่�งบนกระด�นโกะถูกกลบด้วยเง�ของใครบ�งคน 

เจ้�ของร้�นเหล้�จำ�ต้องเงยหน้�ขึ้นไปมองอ�คันตุกะเจ้�ของเง� 

แล้วจึงเห็นว่�ผู้ที่ยืนคำ้�หัวพวกเข�อยู่ คือเด็กหนุ่มในชุดนักเรียนที่หน้�ต�

หล่อเหล�แบบที่เข�ไม่เคยพบเจอ ทว่�กลับเปียกแฉะไปทั้งร่�ง ซำ้�ยังส่ง
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นัยน์ต�สีเท�คู่คมกริบของตนจับจ้องไปยังคู่เล่นโกะของเข�

เจ้�ของร้�นเหล้�หรี่ต�แปลกใจ ก่อนพ่นควันบุหรี่อีกครั้งและสูบ

เข้�ไปใหม่...ไม่รู้ว่�เด็กหนุ่มแปลกหน้�เข้�ม�ได้ยังไง แล้วทำ�ไมถึงม�ทั้ง

ที่เปียกฝนอย่�งงี้อีก

“ห�ที่หลบฝนรึไง” เข�ถ�มอย่�งขำ�ขัน ทว่�อีกฝ่�ยก็ยังคงมีคว�ม

เงยีบเป็นคำ�ตอบ จนเข�ต้องเอ่ยขึน้ใหม่ “นกัเรียนเอกชนโยโคใช่ไหม ต้อง

ให้ฉันฟ้องท�งโรงเรียนไหมว่�เข้�ม�ในสถ�นที่ไม่สมควร” 

ไม่มีคำ�ตอบจ�กร่�งสูงในชุดนักเรียนอีกครั้ง จนมุร�ตะชักฉุนเมื่อ

เจอคนรุ่นลูกลองดีใส่

“ถึงฉันจะเกรงใจ ผอ.โยโค แต่ที่นี่ไม่ใช่ที่สำ�หรับเด็ก ไอ้หนู กลับ

ไปซะ เดี๋ยวนี้เลย” มุร�ตะเริ่มขึ้นเสียงเหี้ยม และเรียกกินเท็นชิว่�ไอ้หนู

อย่�งดูถูกและข่มขู่

ทว่�กินเท็นชิก็ยังคงจ้องมองเลนยะนิ่ง ในขณะที่หมอผีส�วกลับ 

ไม่ยอมหันม�มองเข�แม้แต่น้อย

“ข้�ม�ต�มคน” เสียงทุ้มตำ่�ตอบในที่สุด

และมันก็เป็นคำ�ตอบที่เลนยะพ่นลมออกจมูกและหัวเร�ะหึใน 

ลำ�คอแทบจะทันที

ขณะเจ้�ของร้�นเหล้�เบิกต�กว้�งมองกินเท็นชิสับกับเลนยะท่ีดู

เงยีบไปผดิปกตทินัใด ก่อนที่ไม่น�นเข�จะเร่ิมเรยีบเรยีงเรือ่งร�ว ทำ�คว�ม

เข้�ใจ และสุดท้�ยก็ขยับยิ้มอย่�งมีเลศนัย พล�งเอ่ยเสียงกลั้วหัวเร�ะกับ

เลนยะแทนว่�

“อ๋อ เข้�ใจละ...ปรับคว�มเข้�ใจกันดีๆ ล่ะ” เข�ว่�จบก็ลุกขึ้นและ

ผ�ยมือให้กินเท็นชินั่งแทนตนอย่�งง่�ยด�ย ซำ้�ยังกล่�วต่อด้วยรอยย้ิม 

ล้อเลียนว่� “เธอนี่มันช่�งเลือกคนนะ...นึกว่�จะข�ยไม่ออกซะแล้ว”

ร่�งใหญ่โตเดินจ�กไปหลังประโยคกล้ัวหัวเร�ะสุดท้�ย ท้ิงให้ 

สุนัขป่�หนุ่มและเด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลนั่งอยู่หน้�กระด�นโกะเพียง 

สองคนในคว�มเงียบ
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แต่ไม่น�นเลนยะกเ็ร่ิมโกยเมด็โกะกลบักระปกุไม้ และเริม่ต้นพดู  

“แกน่ีมันตัวขดัล�ภฉนัชดัๆ เลย ฉนัชวดเงนิแสนเพร�ะแกคนเดยีว” 

ไม่มีเสียงของฝ่�ยตรงข้�ม แต่ส�ยต�เรียบลึกที่ส่งม�นั้นบอกได้ดี

ถึงอ�รมณ์ที่เกิดขึ้นกับเข�ย�มนี้

โกรธ...และห่วงใยม�กเพียงใด 

เป็นครั้งแรกที่หมอผีส�วไม่ยอมหันหน้�ขึ้นไปสบต�เข�เหมือนท่ี

ผ่�นม� ทำ�เพียงตั้งใจเก็บเม็ดโกะบนกระด�นไปเรื่อยๆ โดยไม่พูดอะไร

ต่ออีก

ซึ่งคว�มเงียบที่น่�อึดอัดทำ�ให้สุนัขป่�หนุ่มต้องเป็นฝ่�ยเริ่มก่อน

“เจ้�จะกลับได้รึยัง” 

“ฉันยังไม่มีอ�รมณ์กลับบ้�น ถ้�พวกแกอย�กกลับก็กลับไปก่อน 

ส่วนฉันจะอยู่ต่อ” เด็กส�วตอบด้วยท่�ท�งเบื่อหน่�ยร�วกับคร้�นจะ

พูด ขณะนัยน์ต�สีนำ้�เงินของเธอยังหลุบลงตำ่� สนใจแต่เม็ดหม�กสีข�ว

ดำ�ตรงหน้�

กนิเทน็ชเิหลอืบห�งต�ไปมองอ�วธุรปูทรงเหมอืนตวั S ขน�ดใหญ่

ในห่อผ้�สีแดงที่พ�ดอยู่กับเก้�อี้ตัวข้�งๆ เลนยะ

เข�พอจะรู้คว�มหม�ยของมัน หรือรู้ว่�มันคืออะไรม�บ้�ง เมื่อ 

โยชฮิ�ระจำ�เป็นต้องเล่�เร่ืองเมือ่แปดปีทีแ่ล้วให้เข�ฟังจนหมด ซึง่นัน่รวม

ไปถึงเรื่องของคนที่มอบกงจักรวงนี้ให้หมอผีส�วด้วย 

กนิเทน็ชเิลือ่นนยัน์ต�สเีท�ม�ทีเ่ดก็ส�วอกีครัง้ พล�งถ�มนำ�้เสยีง

ร�บเรียบ 

“เมื่อไร”

ไม่มีคำ�ตอบจ�กเลนยะ เสียงเดียวที่ได้ยินจ�กเธอตอนนี้มีเพียง

เสียงของเม็ดหม�กที่กระทบกันเมื่อโดนโยนเข้�กระปุกไม้ทีละเม็ด จน

เหมือนเธอจงใจกวนอ�รมณ์และถ่วงเวล� 

ฉบัพลนันัน้มอืเรยีวแขง็แรงยืน่ไปกำ�มอืเดก็ส�วให้หยดุก�รกระทำ�

นัน่ ขณะบีบมนัน้อยๆ จนเธอต้องเงยหน้�ขึน้ม�มอง ก่อนเข�จะยำ�้คำ�ถ�ม
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อีกครั้ง

“เมื่อไร”

“มนัสทิธิข์องฉนัทีจ่ะกลบัเมือ่ไรกไ็ด้” นยัน์ต�สนีำ�้เงนิกลบัม�สบสู้

นยัน์ต�สเีท�อกีครัง้เพือ่เถยีง แต่รอบนีม้นัดไูม่กล้�แขง็เหมอืนทีผ่่�นม� 

“สิทธิ์ที่เจ้�จะเดินหนีข้�น่ะสิ” กินเท็นชิต่อประโยคเคร่งเครียด 

และครั้งนี้เข�ปล่อยให้เลนยะม�เถียงเข�ป�วๆ ไม่ได้อีกแล้ว เพร�ะห�ก

ปล่อยให้เป็นเช่นนัน้อกี เธออ�จห�ท�งให้ตวัเองห�ยไปต่อหน้�เข�ได้จรงิๆ

“ฉันไม่หนีไปไหนหรอกน่� ไม่งั้นจะม�อยู่นี่ทำ�ไม” เลนยะโต้เสียง

ดังขึ้น

“เพร�ะกำ�ลงัคดิจะทำ�” และกนิเทน็ชแิย้งด้วยเสยีงกร้�วขึน้เช่นกนั

เลนยะกลอกต�ขึ้นข้�งบนอย่�งเบื่อหน่�ย “ฉันแค่ติดฝน”

“งั้นตอนนี้ข้�ม�รับแล้ว กลับซะ” เสียงเข้มสั่งเฉียบข�ด

“อย่�เยอะได้ไหมไอ้ลูกหม� คิดว่�ฉันเป็นคนยังไง ห�!”

“ไม่เคยไว้ใจใคร และนั่นเป็นเหตุผลที่เจ้�จะหนี”

“ถ้�เป็นแบบนั้นจริง มีใครเดือดร้อนรึไง!”

“ข้�ไง!” เข�ที่ต้องแบกคว�มรู้สึกทุกอย่�งที่เธอสร้�งไว้ให้นี่แหละ 

เดือดร้อนที่สุด!

แต่เด็กส�วคงไม่รับรู้ เพร�ะเธอเถียงกลับทันทีว่�

“ฉันมีคว�มรับผิดชอบพอไอ้ลูกหม� เร่ืองของแกฉันจะพย�ย�ม

จัดก�รให้ไวที่สุด ไม่ต้องกลัวเดือดร้อนหรอกน่� อีกไม่น�นแกได้ติดปีก

กลับป่�กักปีศ�จของแกแน่ พอใจรึยัง!”

ครืด!

เส้นอ�รมณ์ข�ดผึง คร�วนี้สุนัขป่�หนุ่มไม่เจรจ�อีกแล้ว เข�ลุก

พรวดออกจ�กเก้�อี้ และดึงมือเด็กส�วที่กำ�มือไว้แต่แรกให้เดินต�มออก

ม�พร้อมกัน ขณะมือที่ว่�งอีกข้�งก็คว้�อ�วุธชิ้นโตรูปร่�งประหล�ด 

ม�ด้วย ก่อนหันสะบัดหน้�ฉับไปมองโยชิฮ�ระและพูดขึ้นอย่�งจริงจัง 

หนักแน่น
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“ข้�รับทำ�หน้�ที่ฝักด�บของเจ้�” 

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มเบิกต�กว้�งต่อสิ่งที่ได้ยิน ก่อนมองต�มหลัง

กินเท็นชิด้วยคว�มรู้สึกอึ้งตะลึง 

ทั้งเลนยะและกินเท็นชิ พร้อมเหล่าดวงวิญญาณออกมารวมตัว

กันอยู่หน้�ร้�นของมุร�ตะในเวล�ต่อม� แต่ฝนที่ยังคงเทลงม�อย่�งหนัก

ก็ทำ�ให้พวกเข�เดินออกไปไหนไม่ได้ 

กระนัน้เลนยะทีย่อมโดนล�กตวัม�ถงึตรงนีก้ลบัเริม่ดิน้และสะบดั

มือออกจ�กมือใหญ่ของสุนัขป่�หนุ่ม

“แกมปัีญห�อะไรกบัฉนันกัหน� ครัง้นีม้นัเยอะเกนิไปแล้วมัง้ นีม่นั

เรื่องของฉัน ฉันสะส�งเองได้!” 

“กบัท่�นเลนโยเนีย่นะขอรบั!” โยชฮิ�ระโพล่งเสยีงแขง็ขึน้ม�บ้�ง

“แค่พวกแกไปให้ห่�งจ�กฉัน ก็ไม่เดือดร้อนแล้ว” เธอหันม�บอก

หน้�ต�ย

“นีม่นัไม่ใช่แค่เร่ืองของท่�นคนเดยีวนะขอรบั เร�ต้องช่วยกนัแก้!” 

“ยังไงล่ะ!” เลนยะสวนฉับพลัน “คิดว่�พลังมิตรภ�พจะช่วยให้ฉัน

ชนะมันได้รึไง”

โยชฮิ�ระถอนใจแทนคำ�ตอบ พร้อมส่�ยหน้�อย่�งคร้�นจะอธบิ�ย

ให้คนหัวดื้อฟัง

“รูไ้หม ฉนัไม่ใช่ไอ้ท่�ม�ก” เลนยะยำ�้ชดั “ดงันัน้เรือ่งจะฟัดกบัมนั

เพือ่ล้�งแค้นจะไม่เกดิขึน้ ฉนักแ็ค่จะห�ทีข่องตวัเอง และห�ท�งให้เรือ่งนี้

ผ่�นไปเหมือนทุกครั้ง”

“ท่�นเลนโยไม่มที�งให้มนัผ่�นไปง่�ยๆ แบบนัน้แน่ ไม่อย่�งนัน้คง

ไม่ปร�กฏตัวที่นี่ ตอนนี้ ท่�นก็รู้ดี!” 

คว�มเงียบเข้�ครอบคลุมหลังสิ้นเสียงตว�ดของวิญญ�ณประจำ�

ตระกูล

ทว่�ไม่น�นเลนยะที่ควรหมดคำ�โต้แย้ง กลับเอ่ยด้วยคว�มเย็นช�
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ไร้เยื่อใยว่�

“งั้นพวกแกจะม�คอยถ่วงฉันไว้ทำ�ไม” 

จบคำ�พูดร้�ยก�จ เธอก็หมุนตัว ก้�วออกไปทั้งที่ฝนยังตกหนัก

แต่เพียงไม่กี่ก้�วก็ต้องหยุดชะงัก เมื่อร่�งสูงใหญ่ของกินเท็นชิ

กระโดดม�ดักหน้�เธอไว้

“คดิจะไปไหน” นยัน์ต�สเีท�หร่ีแคบมองหมอผสี�วอย่�งค�ดโทษ

แต่คนที่ถูกมองเพียงจ้องเข�กลับ และก้�วเข้�ห�พร้อมย่ืนมือไป

คว้�อ�วุธยักษ์ในมือของคนตัวใหญ่กว่� ซึ่งก็ถูกเข�จับหมับที่ข้อมือไว้ได้

ทันก่อน

เลนยะก้มหน้�ส่�ยหัวอย่�งนึกรำ�ค�ญใจ และค่อยๆ เงยขึ้นมอง

เจ้�ของมือเรียวแข็งแรงที่จับเธอไว้แน่น 

“แกนี่มันดื้อด้�นนะไอ้ลูกหม� ฉันบอกแล้วว่�ไอ้ปลอกคอแกน่ะ 

ฉันจะจัดก�รแน่ๆ ดังนั้นปล่อย...!?”

ยังไม่ทันพูดจบ ข้อมือที่ถูกพันธน�ก�รไว้ก็ถูกดึงรั้งเข้�ไป ก่อนที่

หน้�เธอจะปะทะกับอกแกร่ง พร้อมร่�งทั้งร่�งจะถูกวงแขนแข็งแรงรวบ

กอดไว้ฉับไว

เลนยะทำ�ได้เพียงนิ่งอึ้ง ตัวแข็งทื่อกับก�รกระทำ�ของสุนัขป่�หนุ่ม 

ขณะรับรู้ได้ชัดเจนว่�อ้อมแขนที่รัดร่�งเธอย�มนี้ มันแน่นขึ้นเรื่อยๆ 

ร�วกับต้องก�รกักขังเธอไว้ไม่ให้หนีไปได้ จ�กนั้นไม่น�นเสียงทุ้มลึกก็

กระซิบแผ่วขึ้นข้�งหู

“นี่ไม่เกี่ยวกับปลอกคอของข้� เลนยะ...อย่�งน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้ 

ไม่ใช่เวล�นี้”

คว�มรู้สึกที่เหมือนหยุดนิ่งไปชั่วขณะค่อยๆ กลับคืนม� เร่ิมรับรู้

คว�มเย็นเฉียบของส�ยฝน พร้อมคว�มอุ่นร้อนของร่�งสูงใหญ่ท่ีโอบ 

รอบตัว

เลนยะกระซิบแผ่วกับอกกว้�งในที่สุด “ฉันไม่ใช่เด็กดี...แกก็รู้” 

“ต้ังแต่วนิ�ทแีรกทีเ่จอเลย” เจ้�ปีศ�จยอมรบัง่�ยด�ย แต่ยิง่กระชบั
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ตัวเด็กส�วแน่นขึ้นไปอีก

เพร�ะรูว่้�ไม่ใช่เดก็ดถีงึยิง่ต้องกอดไว้ให้แน่น เมือ่ไม่รูว่้�ตอนไหน

จะวิ่งหนีไป ไม่รู้ว่�ตอนไหนจะห�ยไป...ยิ่งรู้ว่�ไม่สมบูรณ์แบบ แตกหัก  

ก็ยิ่งต้องกอดกุมไว้ให้ดี

“มันจะไม่เกิดขึ้นอีก...” จะไม่มีการแตกสลายครั้งที่สอง “เจ้�จะ 

ไม่สูญเสียใครอีก เพร�ะครั้งนี้ไม่ได้เหลือเจ้�คนเดียวในกองเพลิงนั่น” 

ถ้อยคำ�พูดที่ร�วกับเป็นคำ�สัญญ�สะท้อนอยู่กล�งหย�ดฝนท่ีตกลงม�

อย่�งไม่ลมืหลูมืต� ร�วกบัทำ�ให้สิง่ทีอ่ยูร่อบข้�งพวกเข�หมดคว�มหม�ย

คว�มทรงจำ�ในคนืทีเ่หมอืนขมุนรกฉ�ยชดัขึน้ในหวัหมอผสี�ว และ

นัน่ทำ�ให้คว�มรูส้กึวุน่ว�ยสบัสนในทแีรกเร่ิมแปรเปลีย่นเป็นนิง่สงบลง จน

ร่�งก�ยที่เกร็งนิ่งกับก�รถูกกอดอย่�งไม่ทันตั้งตัวผ่อนทีละน้อย ซำ้�ยัง

พึมพำ�ขึ้นว่�

“ก็บอกแล้วว่�พลังมิตรภ�พไม่ช่วยอะไร”

เป็นก�รต่อต้�นเลก็ๆ ทีเ่จ้�ปีศ�จรู้ดว่ี�มนัคอืคว�มเคยนสิยัของเธอ

เท่�นั้น แต่นั่นคือสัญญ�ณว่�เด็กส�วเริ่มกลับม�เป็นตัวเองอีกครั้ง และ

มันทำ�ให้เข�ขยับยิ้มบ�งๆ พร้อมกล่�วขึ้นใหม่

“ถ้�งั้น...ก็อย่�งที่มนุษย์แบบพวกเจ้�ชอบพูด อย�กร้องก็ร้องถ้�

ช่วยให้ดีขึ้น” 

“ฉนัไม่ได้ร้องไห้ เจ้�งัง่” คนทีซ่กุอยูต่รงอกกว้�งยงัไม่ว�ยเถยีงกลบั

เสียงอู้อี้

และไม่ว่�เธอจะกำ�ลังร้องไห้อยู่หรือไม่ก็ต�ม สุนัขป่�หนุ่มก็ลอบ

ถอนใจอย่�งโล่งอกและปลงอนจิจงัต่อคว�มดือ้ดงึนัน้ พล�งซบหน้�ตวัเอง

กบัผมของเลนยะ ขณะเธอยงัคงยนืนิง่ ปล่อยให้เข�กอดเช่นนัน้ต่อไปโดย

ไม่พย�ย�มหนีอีก

วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่รู้สกึเหมอืนคว�มหนกัอึง้ทัง้หมดถกูยกออกไป

จนตัวเบ�โหวง โล่งอกอย่�งที่ไม่เคยเป็นม�ก่อน ร�วกับว่�อยู่ๆ สิ่งท่ี 

แบกอยูบ่นหลงัม�น�นมนัหลดุออกไป เพร�ะเมือ่เข�ได้เหน็มอืทีส่�ม�รถ
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ฉุดรั้งและโอบกอดเด็กส�วคนสำ�คัญของตนได้ ก็ทำ�ให้รู้ว่�หน้�ที่ของเข�

นั้นกำ�ลังมีคนม�รับทำ�ต่อ และคงทำ�ได้ดีกว่�เข�ม�ก

ม�กม�ยเลยจริงๆ

“ข้าว่าครั้งนี้ท่านเลนยะคงต้องร่วมมือกับท่านซานาดะและท่าน

หญิงอ�เคเดะอย่�งจริงจังแล้วละขอรับ”

ฝนซ�ลงม�กแล้วตอนที่โยชิฮ�ระเอ่ยเสนอ

เด็กส�วที่ยอมกลับม�บ้�นเช่�หลังค�สีอิฐของตนพร้อมอ�รมณ ์

ที่เย็นลงม�ก และได้อ�บนำ้�สระผม เปลี่ยนเสื้อให้สบ�ยตัว เพียงเบี่ยง

ส�ยต�มองไปด้�นหนึ่งเพื่อคิดเล็กน้อย ก่อนว่�อย่�งไม่ใส่ใจนัก

“ก็ต้องดูก่อนว่�มันใช้ประโยชน์ได้ท�งไหนบ้�ง ถ้�พวกมันไม่รู้

อะไรแล้วช่วยให้เรือ่งนีง่้�ยขึน้ หรือใช้ประโยชน์ได้ม�กขึน้...อย่�งก�รเป็น

เหยื่อให้...”

“ท่�นเลนยะ” วิญญ�ณซ�มูไรปร�มเสียงเข้ม

“อะไร กบ็อกแล้วว่�ฉนัไม่เชือ่ใจพลงัมติรภ�พ แต่เอ�คนหล�ยคน

ม�ใช้ทำ�อะไรที่ได้ม�กกว่�ก�รร่วมมอืกนั มนักอ็กีเรือ่ง” เธอเว้นคำ�ไปนดิ

เมือ่กล่�วถงึตรงนี ้เมือ่ส�ยต�มองตำ�่ไปยงักงจักรก�ร�สึในห่อผ้�สแีดงที่

พงิอยูก่บัโซฟ�ข้�งตวั ก่อนเอ่ยต่อว่� “และนัน่แหละ พดูถงึเรือ่งใช้คนแล้ว 

เร�ก็คงต้องไปห�คนที่จะใช้ง�นคนแรกก่อน”

“คนที่จะใช้ง�นคนแรก?” ท�โร่ขมวดคิ้วทันใด 

“วนัอ�ทติย์นี ้พวกแกเตรยีมตวักนัไว้หน่อยล่ะ...เร�จะไปฮอกไกโด” 

เลนยะบอกอย่�งรวดเร็ว ไม่คิดตอบคำ�ถ�มท�โร่ ก่อนสำ�ทับชัดเจน “ฉัน

จะไปเยี่ยมบ้�นเกิด”



48
ผู้เล้ียงอสูร

ฮอกไกโด เมืองซัปโปโร แปดปีท่ีแล้ว
คฤหาสน์โอกุเระ

ตึก ตึก ตึก 

เสยีงฝีเท้�เร่งรีบวิง่ผ่�นระเบยีงกว้�งทีท่อดย�วไปสูป่ระตบู�นใหญ่

สูงชิดเพด�นที่สุดท�งเดิน

ช�ยผู้เร่งร้อนรีบเค�ะประตูทันทีเมื่อม�ถึง กระนั้นก็ยังทำ�อย่�ง

เป็นจังหวะและไม่รุนแรงเพื่อให้คว�มเค�รพต่อผู้ที่อยู่ภ�ยใน

หลังส่งสัญญ�ณให้เจ้�ของห้องรู้ เข�ก็เปิดประตูเข้�ไป และรีบ

โค้งตัวด้วยก�รเค�รพและขออภัยให้คนผู้หนึ่งซึ่งยืนรออยู่ก่อนแล้วหน้�

โต๊ะทำ�ง�นไม้ตัวย�ว

เจ้�ของห้องทีย่นือยูค่อืช�ยวยักล�งคน รูปร่�งสงูโปร่ง ดภูมูฐิ�น 

น่�เค�รพ ทว่�ในดวงต�สีนำ้�ต�ลอ่อนจนเกือบเหมือนสีช�นั่นก็แฝงด้วย

รอยเมตต� พร้อมฉ�ยคว�มสงสยัชดัเจนต่อก�รม�ของอ�คนัตกุะย�มวกิ�ล

และผู้ที่กำ�ลังห�ยใจหอบเพร�ะก�รวิ่งม�ตลอดท�งก็เงยหน้�ต่ืนๆ 

ม�มองเจ้�ของห้อง 
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“ท่�นมุร�ค�มิ ท�งบ้�นโซเคนโยเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับ!” 

 

“มีใครรอดบ้างชนิโกะ” โอกเุระ มรุาคามถิามขึน้ขณะสาวเท้าไวๆ 

ไปต�มท�งระเบียงย�วหรูหร�สไตล์คฤห�สน์ยุโรป พร้อมสวมเสื้อคลุม

กันหน�วทับชุดยูก�ตะที่เป็นชุดนอนของตนไปด้วย

“จะว่�รอดก็รอด จะว่�ไม่รอดก็ไม่รอดครับ” ชินโกะเดินต�มม�

ติดๆ ด้วยใบหน้�ที่ยังไม่สู้ดี

“งั้นไปเตรียมชุดค�ริกินุแล้วบอกให้คนที่...!”

คำ�สัง่รวดเรว็ของมรุ�ค�มพิลนัชะงกัเมือ่ตวดัดวงต�ไปพบร่�งหนึง่

ทีย่นืดกัอยูก่ล�งท�งเดนิ หรอืจะว่�ดกักค็งไม่ถกูนกั เพร�ะตรงจดุนัน้เป็น

หน้�ห้องของ ‘เข�’ เอง

“น�ยน้อย!” 

ชนิโกะอทุ�นเรยีกเดก็ช�ยวยัสบิขวบเบือ้งหน้� ซึง่เข�กใ็ช้นยัน์ต�

สนีำ�้ต�ลอ่อนจนเกอืบเป็นสชี�มองม�ทีผู่ใ้หญ่สองคน ก่อนจะก้มศรีษะลง

จนผมสีนำ้�ต�ลอ่อนพอๆ กับสีต�ที่ตัดสั้นถึงท้�ยทอยปรกลงม�ให้ผู้ใหญ่

ทั้งสองอย่�งมีม�รย�ทเกินวัย ซึ่งนั่นก็เหม�ะสม เมื่อเข�มีฐ�นะเป็นถึง 

ผู้สืบทอดผู้นำ�เหล่�องเมียวจิตระกูลโอกุเระคนต่อไป

“ผมได้ยินเสียงดังน่ะครับ เลยออกม�ดู” เด็กช�ยกล่�วอย่�ง

สุภ�พ แต่นัยน์ต�สีนำ้�ต�ลอ่อนฉ�ยคว�มอย�กรู้อย่�งปิดไม่มิด ทำ�ให้คน

ที่เป็นผู้นำ�ของโอกุเระอย่�งมุร�ค�มิต้องถอนใจแผ่ว แต่ก็ไม่ถือส�คว�ม

อย�กรู้ของลูกช�ยเพียงคนเดียว

ยโูตะกระตอืรือร้นในฐ�นะผูส้บืทอดคนต่อไปเสมอ ดงันัน้จงึไม่ใช่

เรื่องแปลกที่จะอย�กมีส่วนร่วมกับภ�รกิจขององเมียวจิในตระกูลที่เข�

ภูมิใจ...ซึ่งตอนนี้อ�จถึงเวล�สำ�หรับเข�แล้วก็ได้

“ถ้�ยูโตะอย�กต�มไป พ่อก็ไม่ว่�อะไรหรอกนะ” มุร�ค�มิบอก 

ทำ�ให้เด็กช�ยส่งส�ยต�ที่มีประก�ยกลับม�ทันที

ทว่�ชินโกะที่อยู่ข้�งตัวมุร�ค�มิกลับรีบกระซิบเตือนคนเป็นผู้นำ�



390   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 2

“แต่ท่�นมุร�ค�มิครับ สถ�นที่นั้นยำ่�แย่ม�กเลยนะครับ มีศพ

เกลือ่นไปหมด ไม่ใช่ทีส่ำ�หรบัเดก็อย่�งน�ยน้อยยโูตะแม้แต่นดิเดยีว...แล้ว

ถ้�ยิ่งเห็น ‘เด็กคนนั้น’ ผมว่�น�ยน้อยอ�จเสียขวัญก็ได้”

มุร�ค�มิผินใบหน้�ม�มองชินโกะด้วยนัยน์ต�สีนำ้�ต�ลอ่อนมี

ประก�ยแทบไม่ต่�งจ�กลูกช�ยของตน

“เด็กคนนั้นรอดงั้นเหรอ!”

“คะ...ครับ” ชินโกะรับคำ�อย่�งเงอะงะ เมื่อไม่ค�ดคิดต่อปฏิกิริย�

ของผู้นำ�ตน พร้อมเล่�ร�ยละเอียดเพิ่มเติม “ส่วนคนพี่ไม่อยู่ คิดว่�คงหนี

ไปน�นแล้ว เหลือแต่คนน้องที่แม้แต่ตอนนี้เร�ก็เข้�ไปเอ�ตัวไม่ได้ มีคน

บ�ดเจ็บส�หัสไปคนหนึ่งแล้วแค่ก้�วพ้นธรณีประตู ท�งเร�เลยคิดว่�คง

ต้องปล่อยให้เด็กคนนั้นต�ยในกองเพลิงไปจะดีกว่�...ท้ังท่ีแค่แปดขวบ 

แถมดวงต�ทว�รบ�ลยังไม่เปิดเต็มที่ยังทำ�ขน�ดนั้น ถ้�ปล่อยให้เติบโต

ม�กกว่�นี้มันจะอันตร�ยม�กนะครับ ซำ้�คนพี่ยังทำ�เรื่องเลวร้�ยแบบนั้น

ได้ มันก็น่�กลัวว่�คนน้องก็อ�จไม่ต่�งกัน ต่อให้ตระกูลโอกุเระเป็น

พนัธมติรกบัตระกลูโซเคนโย แต่กใ็ช่ว่�เร�จะต้องช่วยเหลอืทกุอย่�ง...โดย

เฉพ�ะอสูรอันตร�ยตนนี้”

มรุ�ค�มเิงยีบไปหลงัฟังคำ�เตอืนเหล่�นัน้ ก่อนเข�จะหนัไปมองยงั

ลกูช�ยทีย่�มนีแ้สดงสหีน้�สงสยั ไม่เข้�ใจเร่ืองทีผู่ใ้หญ่สองคนคยุกนั และ

หันกลับไปมองชินโกะอีกครั้งพร้อมกล่�วอย่�งหนักแน่น 

“แต่อสูรตนนั้นก็ยังเป็นเด็ก และนั่นไม่ได้หม�ยคว�มว่�เร�จะ

ควบคุมไม่ได้”

“ควบคุม!?” เป็นคำ�พูดของชินโกะที่เบิกต�กว้�งอย่�งตกใจ

ก่อนทีผู่น้ำ�ตระกลูจะกล่�วต่อด้วยนำ�้เสยีงเรยีบ แต่แฝงคว�มหม�ย

ที่ย�กจะเด�

“บันไดขั้นสุดท้�ยที่มนุษย์ไม่มีวันก้�วผ่�น แต่พวกเข�ทำ�ได้...นั่น

น่�พิสูจน์ว่�จริงรึเปล่�”

“แต่ว่�มันอันตร�ย...”
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“ไปไหมยโูตะ” มรุ�ค�มหินัไปถ�มลกูช�ยแทน ไม่คดิฟังคำ�แย้งอกี

ยโูตะพยกัหน้�รับอย่�งกระตอืรือร้น โดยไม่อ�จค�ดเด�ภ�พทีเ่ข�

จะได้เจอต่อไป

เพลิงสีแดงลุกท่วมคฤหาสน์ญี่ปุ่นหลังใหญ่กลางความมืดมิดใน

คืนที่หน�วเหน็บที่สุดของซัปโปโร หิมะและลมหน�วไม่ช่วยให้คว�มร้อน

ลดลงแม้แต่น้อย ทว่�ยิ่งพัดโหมให้ไฟรุนแรงม�กกว่�เดิม

ภ�พที่น่�กลัวยิ่งกว่�ไฟที่กำ�ลังไหม้บ้�นโบร�ณอ�ยุหล�ยร้อยปี  

คอืร่�งไร้ชวีติม�กม�ยหล�ยสบิร่�งทีเ่กลือ่นกล�ดอยูท่ัว่บรเิวณสวนญีปุ่น่

ด้�นหน้� และคงมีอีกม�กที่อยู่ภ�ยใน

กลุม่คนในชดุค�รกินิปุระม�ณยีส่บิคน ทัง้หญงิช�ยยนืเรยีงร�ยอยู่

หน้�ตัวบ้�น หล�ยคนยกมือขึ้นกำ�สร้อยประคำ�ที่มีจี้ห้อยเป็นหินหยกล�ย

หยินหย�งด้วยคว�มผว�ต่อเหตุก�รณ์ที่เห็นเบื้องหน้�

หนึ่งในนั้นที่กำ�สร้อยคอของตนด้วยมือสองข้�งจนสั่นคือเด็กช�ย

วัยสิบขวบ เมื่อมันคือครั้งแรกที่เข�ได้เห็นศพคนม�กม�ยในสภ�พ 

น่�เวทน�ขน�ดนี้ บ�งร่�งแทบเรียกไม่ได้ว่�เคยเป็นมนุษย์อยู่ด้วยซำ้� 

ร�วกับก้อนเนื้อหรือแย่กว่�นั้น ซำ้�คว�มร้อนผ่�วที่ระอุไปทั่วจนเข�ขนลุก

ชันก็ทำ�ให้ต้องเบือนหน้�หนี

แต่ถึงอย่�งนั้นเข�ก็ยังไม่วิ่งหนี และพย�ย�มแข็งใจต่อสภ�พ 

รอบด้�นเพื่อฝึกตนเองให้แข็งแกร่ง ให้สมเป็นผู้สืบทอดตระกูลโอกุเระ

ในขณะที่ผู้เป็นบิด�ข้�งก�ยกลับดูสงบร�วกับคุ้นเคยต่อภ�พรอบ

ข้�ง หรืออย่�งน้อยก็ยอมรับมันได้ง่�ยด�ยกว่�เข�

“เลวร้�ยกว่�ที่คิด...ต�ยกันไปกี่ตระกูลกันเพื่อทำ�เรื่องโง่ๆ นี่”  

มุร�ค�มิรำ�พึงกับตัวเองย�มมองสภ�พบ้�นของโซเคนโยที่ไม่ต่�งจ�ก

ขมุนรก ก่อนเข�จะหนัไปมองชนิโกะทีย่นือยู่ใกล้ตวัทีส่ดุ ซึง่ชนิโกะกเ็ข้�ใจ

คว�มหม�ยและร�ยง�น

“ท�งเร�จัดก�รเรื่องตำ�รวจและกั้นพื้นที่แล้วครับ ส่วนเรื่องไฟคง
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ต้องปล่อยให้ไหม้ไปเพื่อทำ�ล�ยหลักฐ�นให้ม�กที่สุด” เข�เว้นคำ�ไปนิด 

และว่�เคร่งเครียดยิ่งกว่�เดิม “ดังนั้นถ้�อย�กช่วย ‘เด็กคนนั้น’ คงต้อง

เร็วหน่อยครับ เพร�ะไฟเริ่มล�มไปม�กแล้ว อ�จไม่ทันก�ล”

คำ�พดูของชนิโกะทำ�ให้ยโูตะเร่ิมสงสยั เพร�ะ ‘เดก็คนนัน้’ เหมอืน

จะถูกพูดถึงหล�ยครั้ง และคล้�ยจะสำ�คัญสำ�หรับพ่อเข�

“เด็กที่ไหนครับท่�นพ่อ”

มรุ�ค�มก้ิมมองลกูช�ย พล�งเงยีบไปครูห่นึง่ร�วกบัใคร่ครวญถงึ 

คำ�ตอบที่เหม�ะสม ก่อนตอบเพียงว่�

“เด็กที่อ�จจะเป็นเพื่อนใหม่ของลูก”

“จ�กท่ีน่ีน่ะเหรอครบั” ยโูตะกว�ดต�รวดเร็วไปมองสถ�นทีโ่ดยรอบ

ที่กำ�ลังถูกเผ�ทำ�ล�ยจนวอด

เข�จะได้เพื่อนใหม่จ�กสถ�นที่ที่เหมือนนรกนี้ได้ยังไง!

มุร�ค�มิลอบถอนใจย�ว เมื่ออธิบ�ยได้ลำ�บ�กถึงเพื่อนที่ว่� โดย

เฉพ�ะเวล�นี้ ซึ่งนั่นทำ�ให้เข�เลือกจะก้�วเดินออกไปโดยไม่ตอบคำ�ถ�ม

ลูกช�ยตน

แต่ท่�ท�งเช่นนั้นของมุร�ค�มิกลับทำ�ให้ยูโตะรู้สึกว่�พ่อกำ�ลังมี

คว�มลับกับเข� ซึ่งพ่อไม่เคยทำ� หรืออย่�งน้อยๆ ก็ไม่เคยทำ�ให้เข�รู้สึก

เช่นนี้

ระหว่�งพ่อและ ‘เด็กคนนั้น’ ที่ว่� มีอะไรสำ�คัญที่บอกเข�ตรงๆ 

ไม่ได้งั้นเหรอ

และคว�มรู้สกึทีเ่หมอืนถกูกดีกนัออกไปกส่็งผลให้เดก็ช�ยต้องเอ่ย

ถ�มต�มหลังพ่ออย่�งอดไม่ได้

“เด็กคนนั้นสำ�คัญม�ก...เหรอครับ”

มุร�ค�มิชะงักเท้� และมองข้�มไหล่ม�ตอบ “ในบ�งคว�มหม�ย”

แต่ก็ยังยอมเดินเข้าไปในที่อันตรายแบบนั้น...ยูโตะเม้มป�กพล�ง

คดิ ขณะเริม่รูส้กึว่�ในอกมนัร้อนรนขึน้ม� และคว�มน้อยใจเริม่ก่อตวัขึน้

ม�นิดๆ จนมันสั่งให้เข�ก้�วออกไป พร้อมร้องบอกว่�
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“ถ้�งั้น...ผมไปด้วยได้ไหม” เสียงเข�ข�ดคว�มมั่นใจ แต่ก็เดินไป

อยู่ข้�งก�ยพ่ออย่�งตั้งใจแน่วแน่

แต่คนรอบข้�งของเข�กลับแสดงสีหน้�กระอักกระอ่วนและทำ�ท่�

จะอ้�ป�กห้�ม ไม่อย�กให้เด็กน้อยต้องเดินเข้�ไปพร้อมบิด�ของเข� 

ทว่�จะอ้�ป�กห้�มก็ไม่ทันแล้ว เมื่อคนเป็นผู้นำ�ไม่เอ่ยว่�อะไรกับ

ก�รกระทำ�ของลูกช�ย ซำ้�ยังพยักหน้�ให้ทีหนึ่งเป็นก�รอนุญ�ต และเดิน

นำ�ออกไป เพื่อพ�เข�ไปห�อสูรที่ยังเหลือรอดของโซเคนโย

ทันทีที่ยูโตะมาถึงสถานที่ที่พ่อของเขาพามา ห้องใหญ่ที่อยู ่

ด้�นในสุดของบ้�น ซึ่งไฟกำ�ลังกัดกินจนกล�ยเป็นซ�กตอตะโก ยูโตะก็

แทบห�ยใจไม่ออก นำ�้ต�คลออยูร่อบดวงต�สนีำ�้ต�ลอ่อนเพร�ะขีเ้ถ้�และ

ไอระอุที่ลอยม�ทั้งที่ยังไม่ก้�วขึ้นไปบนระเบียง

ทว่�เมื่อจับจ้องเข้�ไปผ่�นม่�นควันและไอร้อนในโรงฝึกท่ีมีไฟลุก

ท่วม เข�ก็เห็นร่�งร่�งหนึ่งอยู่ที่เกือบท้�ยห้องกว้�ง เป็นร่�งเดียวท่ียัง

เคลือ่นไหว และเมือ่หร่ีต�เพ่งให้ม�กขึน้ ถงึรูว่้�ร่�งนัน้เป็นเดก็ผูห้ญงิ เดก็

ตัวเล็กๆ ที่ดูอ�ยุน้อยกว่�เข� ทว่�ในมือกลับกำ�บ�งอย่�งแน่น เป็น 

บ�งสิ่งที่คล้�ยด�วกระจ�ยหกใบมีดสีดำ�สนิท ท่ีมีขน�ดใหญ่ยักษ์จน 

เกือบเท่�ตัวเธอเอง

และสภ�พที่ทำ�ให้เข�ต้องเบิกต�กว้�งอย่�งตกตะลึงคือเลือดสีสด

ที่ไหลอ�บทั่วกงจักรยักษ์สีนิลนั่น รวมทั้งชโลมท่ัวชุดสีข�วข�ดวิ่นท่ี 

เด็กหญิงสวมอยู่ตั้งแต่หัวจดเท้� ข้�งตัวเธอมีวิญญ�ณซ�มูไรดวงหนึ่ง 

และที่ด้�นหลังมีช�ยคนหนึ่งนั่งขัดสม�ธิอยู่ 

ช�ยคนนั้นก้มหน้�นิ่ง ไร้ก�รไหวติง และเหมือนยังคำ้�ตัวให้นั่ง 

แบบนั้นได้ก็เพร�ะด�บค�ต�นะที่ปักอยู่เบื้องหน้� ทว่�ไม่มีอะไรบ่งบอก

ว่�เข�ยังคงห�ยใจอยู่ ยูโตะจำ�ได้ว่�ช�ยคนนั้นคือโซเคนโย ชิมิสึ ผู้นำ�คน

ปัจจุบันของโซเคนโย...ทว่�ตอนนี้คงเป็นอดีตแล้ว

แต่ก็ไม่มีสิ่งใดน่�หว�ดผว�ไปกว่�นัยน์ต�สีนำ้�เงินของเด็กน้อยท่ี
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เหมือนอสูรร้�ย ซึ่งจ้องตรงม�และร�วกับส่องสว่�งได้ ขณะรังสีฆ่�ฟันที่

สะท้อนกว้�งจ�กเธอก็ทำ�ให้ยูโตะแทบอ�เจียนออกม�

ยูโตะเบือนหน้�หลบดวงต�สีนำ้�เงินนั่น หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ 

ร�วกับรัวกลอง ปวดมวนในท้องจนเข�เก็บอ�ก�รไม่อยู่ 

วิน�ทีนั้นเข�เพิ่งตระหนักว่�ตนไม่ควรต�มพ่อม�เลย 

แต่ดวงต�สีนำ้�ต�ลอ่อนที่กำ�ลังเบือนหลบต้องมองต�มร่�งของ 

ผู้เป็นพ่อ เมื่อมุร�ค�มิค่อยๆ ก้�วเท้�ไปห�เด็กน้อยในห้องนั้นอย่�งไม่ 

กลัวเกรง

ยโูตะมองต�มหลงัของพ่ออย่�งตืน่ตระหนก สญัช�ตญ�ณของเข�

กำ�ลังร้องบอกว่�สิ่งที่พ่อทำ� อ�จทำ�ให้ทุกอย่�งพังทล�ย ทุกอย่�งท่ีเข�

เคยรู้จักอ�จไม่เหมือนเดิม และพ่อของเข�อ�จไม่ได้กลับม� 

“ท่�นพ่อ อย่�เข้�ไป!”

ยูโตะตะโกนต�ม...เข�รู้ว่�พ่อเก่งก�จ แน่นอนว่�แข็งแกร่งและ

เก่งก�จม�กที่สุดในหมู่ผู้ใช้เวทศักดิ์สิทธิ์ พ่อไม่เคยพ่�ยแพ้ เข�มั่นใจใน

ตัวพ่อเสมอ ทว่�คร้ังนี้ไม่เหมือนกัน ศัตรูคร้ังนี้มันเป็นย่ิงกว่�ผีร้�ยหรือ

ปีศ�จ มันเหมือนไม่ใช่สิ่งที่กำ�เนิดบนโลกใบนี้ด้วยซำ้�ไป

ทว่�เสียงเข�ช่�งไร้ผล เมื่อมุร�ค�มิไม่แม้แต่จะหยุดเท้�ฟังก�ร

ห้�มปร�ม และก้�วเข้�ไปในโรงฝึกทีเ่หมอืนล�นประห�รนัน่อย่�งไม่ลงัเล

ยูโตะพย�ย�มจะวิ่งต�มเข้�ไป ทว่�ร่�งของเข�ก็ถูกใครบ�งคน 

ดึงไว้

เด็กช�ยตวัดหน้�ขึ้นมอง ก่อนพบชินโกะที่ส่�ยหน้�ห้�มเข�ด้วย

สีหน้�ตึงเครียด 

แล้วยูโตะก็ต้องสะดุ้งเฮือกใหญ่กับเสียงตึง! ท่ีดังสนั่น พร้อม

ประก�ยไฟที่กระเด็นแตกกระจ�ยไปทั่ว เมื่อค�นไม้ท่ีหน้�ประตูโรงฝึก

ตกลงม�พร้อมบ�นประตูทั้งสองฝั่งจนปิดท�งเข้�ไปส่วนหนึ่ง บวกกับไฟ

ที่โหมหนักจนทำ�ให้เข�มองไม่เห็นอะไรในนั้นอีก

สิง่เดยีวทีเ่หน็คอืกลุม่เพลงิทีเ่ผ�ผล�ญปิดท�งประตจูนไม่อ�จต�ม



B  1 3  s . t   395

ผู้นำ�แห่งโอกุเระเข้�ไปได้ ไม่มีใครรู้ว่�ข้�งในห้องห้องนั้นท่ีมีอสูรร้�ยใน

ร่�งเด็กหญิงและผู้นำ�องเมียวจิเป็นเช่นไร และทุกวิน�ทีที่ยูโตะคิดถึง

นัยน์ต�สนีำ�้เงนิคูน่ัน้ของเดก็หญิงทีอ่�ยนุ้อยกว่�ตน เข�กร็ูส้กึเหมอืนโลก

ทั้งใบจะไม่มีวันพรุ่งนี้อีก และพ่อของเข�จะไม่มีวันได้กลับออกม�จ�ก 

กองเพลิงนั่นอีกแล้ว

แต่นั่นไม่ใช่เครื่องยืนยันว่�พ่อเข�จะต�ย ในเมื่อโอกุเระ มุร�ค�มิ 

คนน้ีกเ็ก่งก�จและแขง็แกร่ง แค่จดัก�รกบัเดก็เลก็ๆ คนเดยีวมนัจะย�กเยน็

อะไร...ใช่ไหม มันจะเหมือนทุกครั้ง พ่อเข�จะกลับม�หลังจัดก�รทุกเรื่อง

ได้อย่�งสมบูรณ์แบบ และครั้งนี้ก็ต้องเหมือนกันใช่ไหม

“ท่�นมุร�ค�มิล่ะ ชินโกะ!”

เสียงฝีเท้�ของเหล่�องเมียวจิวิ่งตรงม�ท�งยูโตะและชินโกะ เมื่อ

เห็นผู้นำ�และน�ยน้อยห�ยไปน�นเกินไป 

ชินโกะเพียงเบือนนัยน์ต�ไปยังโรงฝึกด�บที่กำ�ลังมอดไหม้ ซำ้� 

ท�งเข้�ยังถูกปิดด้วยกองเพลิงและซ�กไม้จนมิดชิด

และคำ�ตอบที่ได้ก็ทำ�ให้ใบหน้�ของคนทั้งหมดข�วซีด ทว่�ไม่น�น

ชินโกะก็สั่งอย่�งดุดันเรียกสติ

“ห�วธิดีบัไฟให้เร็วทีส่ดุก่อน ช่วยท่�นมรุ�ค�มอิอกม� นี่ไม่ใช่เวล�

ตื่นตูม!”

คำ�สั่งทรงอำ�น�จชัดเจนดึงทุกคนกลับม�จ�กอ�ก�รช็อก เหล่� 

องเมียวจิตระกูลโอกุเระมองหน้�กันชั่ววูบเป็นก�รส่งสัญญ�ณ ก่อน 

พวกเข�จะดึงแผ่นยันต์ที่เขียนคำ�ว่� ‘ยับยั้ง’ ออกม�จ�กแขนเสื้อ และ

ประส�นมือด้วยท่�ด�บ ตวัดมือล�กเส้นตั้งและนอนต�มลำ�ดับของค�ถ�

เก้�อักขระแบบเร่งด่วน และตะโกนท่องค�ถ�พร้อมกัน

“ด้วยอำ�น�จแห่งเทพเจ้�ฟุสึโนะจิ ผู้ควบคุมไฟและส�ยฟ้� ข้�คือ

ผู้นับถือผู้เลื่อมใสและรับใช้ ทั้งเบื้องซ้�ย เบื้องขว� เบื้องบน เบื้องล่�ง 

ทิศทั้งแปด ขอกร�บกร�น มอบอำ�น�จที่ยิ่งใหญ่ ควบคุมเปลวเพลิงท่ี 

มอดไหม้ ยับยั้ง!” 
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สิ้นเสียงกังว�นก้องของนักเวทตระกูลโอกุเระ แผ่นยันต์ทั้งหมดก็

พุง่ทะย�นได้เหมอืนมชีวีติเข้�ไปยงัโรงฝึกตรงหน้� และไม่น�นไฟทีก่ำ�ลงั

กระพือโหมอย่�งรุนแรงก็ค่อยๆ ผ่อนกำ�ลังลง ก่อนมอดดับลงเรื่อยๆ ใน

เวล�เพียงไม่กี่น�ที

แต่นั่นเหมือนจะยังช้�ไปสำ�หรับยูโตะ เข�พย�ย�มดิ้น โวยว�ยให้

หลดุจ�กมือชนิโกะเพือ่เข้�ไปห�พ่อของตนเมือ่เหน็ว่�เพลงิร้�ยเริม่สงบลง 

ชินโกะต้องกักตัวน�ยน้อยของตนให้แน่นหน�กว่�เดิม เพร�ะแม้

ไฟจะมอดไปแล้ว แต่โครงสร้�งไม้ที่ถูกทำ�ล�ยจนย่อยยับยังพร้อมจะพัง

ลงม�เสมอ และที่เลวร้�ยยิ่งกว่�นั้นคือ เด็กหญิงท�ย�ทโซเคนโยที่ยังอยู่

ภ�ยในนั้น 

ชินโกะไม่แน่ใจด้วยซำ้�ว่�ตอนนี้ยังส�ม�รถเรียกเธอว่� ‘เด็กหญิง’ 

ได้อีกรึเปล่� เพร�ะเธออ�จเปลี่ยนเป็นอย่�งอื่นไปแล้ว

แต่ทกุอย่�งกเ็งยีบกรบิและเหมอืนถกูหยดุเวล�ไว้ เมือ่ร่�งร่�งหนึง่

เดินช้�ๆ ฝ่�ควันไฟหน�ทึบที่เพิ่งดับออกม�จ�กโรงฝึกด�บที่แทบไม่เหลือ

สภ�พ

“ท่�น...พ่อ...” ยโูตะคร�งขึน้ นำ�้ต�ไหลผ่�นแก้มข้�งหนึง่ลงม�โดย

ไม่ทันรู้ตัว 

ผูน้ำ�ตระกลูโอกเุระก้�วออกม�ช้�ๆ จ�กซ�กไม้และควนัไฟ พร้อม

กับอุ้มร่�งเล็กๆ ร่�งหนึ่งออกม�ด้วย

นั่นคือร่�งของเด็กน้อยตัวเปื้อนเลือดและเขม่�ควันที่หลับสนิท 

สภ�พของเธอดไูร้เรีย่วแรง มรีอยฟกชำ�้และถลอกเลก็น้อย แต่เหมอืนจะ

ไม่มีรอยบ�ดแผลส�หัสตรงไหนเป็นพิเศษ สิ่งที่ถูกทำ�ล�ยม�กที่สุดบนตัว

เธอมีเพียงเส้นผมสีนำ้�ต�ลที่ถูกไฟเผ�จนเหลือแค่กล�งหลัง 

ยโูตะและเหล่�องเมยีวจิต่�งถอนใจโล่งอกทีผู่น้ำ�ของพวกเข�ออกม�

ได้ในที่สุด 

ทว่�เพยีงพ้นระเบยีงบ้�นลงม� มรุ�ค�มกิท็รุดก�ยลงคกุเข่� ปล่อย

ร่�งเลก็ในอ้อมแขนลงพืน้พร้อมไอสำ�ลกัเลอืดออกม�เตม็ป�ก ขณะทีจ่มกู
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ก็มีนำ้�สีแดงข้นค่อยๆ ไหลเอื่อยลงม�เลอะเสื้อค�ริกินุสีข�วจนแดงเป็น

ดวงกว้�ง

“ท่�นมุร�ค�มิ!” ชินโกะร้องอย่�งตกใจ ทุกคนก็รีบวิ่งม�ดูอ�ก�ร

ของเข�อย่�งตื่นตระหนก

มรุ�ค�มเิงยหน้�อย่�งย�กเยน็ และชีน้ิว้สัน่ๆ ไปยงัร่�งของเดก็น้อย

ที่เข�พ�ออกม�จ�กกองเพลิงพร้อมทั้งออกคำ�สั่ง 

“พ�เธอไปทำ�พิธีผนึกอสูรให้เร็วที่สุด ก่อนจะส�ยเกินไป...พ� 

โซเคนโย เลนยะ ไปผนึกอสูรเดี๋ยวนี้”

เหล่�องเมียวจิลังเลชั่วอึดใจต่อคำ�สั่ง ทว่�วิน�ทีต่อม�ก็ก้มหัวรับ 

ก่อนหนึ่งในนั้นจะช้อนร่�งเล็กบนพื้นดินและรีบวิ่งออกไปเพ่ือขึ้นรถและ

กลับไปยังคฤห�สน์โอกุเระ

ยูโตะจับจ้องไปยังร่�งของเด็กหญิงตัวเล็กที่สลบไม่รู้เรื่องรู้ร�วซึ่ง

กำ�ลงัถกูอุม้ห่�งออกไปจ�กส�ยต�เรือ่ยๆ กระนัน้เข�กย็งัคงมองต�มด้วย

ต�ที่เบิกกว้�งและชื้นไปด้วยนำ้�ต�

คว�มรูส้กึม�กม�ยตกีนัวุน่ว�ยต่อคำ�เฉลยทีว่่� ‘เดก็คนนัน้’ คอืใคร

โซเคนโย...พวกโซเคนโย ท�ย�ทอสูร เด็กอสูร

เข�หันกลับไปมองพ่อของตนอีกครั้ง ก่อนสะท้�นไปทั้งก�ยเมื่อ

เห็นว่�มุร�ค�มิไอเอ�ลิ่มเลือดม�กม�ยออกม�จนตัวสั่นเท� และทำ�ได้แค่

น่ังอยูบ่นพืน้เบือ้งหน้�เข� ไม่เหลอืสภ�พของผูน้ำ�ทีน่่�เกรงข�มแม้แต่น้อย 

และเข�รูด้ ีรู้ดยีิง่กว่�อะไรว่�มนัเกดิอะไรขึน้...มนัทำ� มนัเป็นคนทำ� 

อสูรนั่นทำ�ร้�ยพ่อของเข� ทำ�ร้�ยผู้นำ�โอกุเระ 

เด็กหญิงท�ย�ทอสูรผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียว...อสูรที่ชื่อ โซเคนโย 

เลนยะคนนั้น!

ปัจจุบัน ซัปโปโร
ถ้าบอกว่าคฤหาสน์ทรงญี่ปุ่นของคนตระกูลอดีตเจ้าเมืองอย่าง 

อเิคดะใหญ่โตแล้วละก ็สิง่ทีเ่หน็ตรงหน้�ย�มนีค้งเรยีกว่�ยกเมอืงทัง้เมอืง
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ม�ไว้ในบ้�น เพร�ะย�มนี้แม้พวกเข�จะม�ยืนอยู่หน้�ประตูร้ัวเหล็กดัด

หรูหร� แต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจ�กท�งถนนที่ทอดย�วจนสุดส�ยต�โดยมี

หิมะปกคลุม สองข้�งท�งขน�บด้วยต้นไม้สูงและไม้ดัดสวยง�ม แต่กลับ

ไม่เห็นตัวบ้�นเลยแม้แต่น้อย

“นี่มันท�งเดินเข้�บ้�นเหรอ...โอกุเระ” ท�โร่อ่�นป้�ยไม้แผ่นใหญ่

ที่ข้�งกำ�แพงสูงของรั้วหน้�บ้�น และพย�ย�มชะเง้อคอสูงห�บ้�นหลัง

ต้นไม้สูงม�กม�ย 

“อย่�เอ�ตัวไปใกล้รั้วขอรับ ที่นี่ก�งเขตอ�คมไว้” คำ�เตือนของ 

โยชฮิ�ระทำ�ให้ผน้ีอยหนัหน้�ไปมองเข�ต�โต ก่อนค่อยๆ ลอยห่�งออกม�

จ�กประตูรั้วเหล็กดัดด้วยคว�มระแวดระวัง ก่อนว่�ขึ้นใหม่ 

“ท�งถนนย�วๆ เข้�ไปแบบนี้เหมือนในหนังเลยนะครับ บ้�นจะ

ใหญ่ขน�ดไหนเนี่ย”

“ขอรับ ก็เป็นบ้�นที่ใหญ่ที่สุดในแถบฮอกไกโดแล้วละขอรับ”  

โยชิฮ�ระพยักหน้�ทีหนึ่ง

“แล้วนี่เร�จะเข้�ไปได้เหรอครับ ถ้�มีเขตอ�คมแบบนี้”

“ถ้�ได้รบัอนญุ�ตให้เข้� กไ็ด้ขอรับ” วญิญ�ณซ�มไูรส่งยิม้ให้ผน้ีอย

คล�ยกังวล และเอ่ยต่อ “เว้นว่�บ�งคนคงไม่อย�กเข้�นัก”

พูดจบก็หันไปมองเด็กส�วในเสื้อกันหน�วตัวหน�ท่ีซ่อนหน้�ไว้ 

ใต้ฮู้ดขนเฟอร์สีนำ้�ต�ลเข้ม เห็นเพียงปล�ยจมูกแดงเร่ือเพร�ะอ�ก�ศ

หน�วเย็นโผล่พ้นออกม� กล�งหลังของเธอสะพ�ยกงจักรสองใบมีดที่ยัง

ห่อผ้�สีแดงไว้ 

และที่ข้�งตัวเด็กส�วมีร่�งสูงสง่�ของกินเท็นชิ ที่ในเวล�นี้อยู่ใน

เสือ้คอวสีเีขยีวเข้ม ก�งเกงยนี และคลมุทบัด้วยเสือ้กนัหน�วแบบโคตย�ว 

พร้อมรองเท้�บูตหนัง ใบหูเรียวแหลมถูกบดบังด้วยผมสีดำ�ย�ว และ 

แม้จะอยู่ในเสื้อกันหน�ว ทว่�เข�ก็ไม่ทุกข์ร้อนต่อสภ�พอ�ก�ศรอบข้�ง

เท่�ไรนัก เป็นเพียงก�รแต่งตัวเพื่อกลมกลืนไปกับผู้คนเมื่อเข�ต้องเดิน

ท�งม�กับเลนยะแบบนี้
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นี่คงเป็นก�รลงทุนเยอะครั้งแรกสำ�หรับหมอผีส�วท่ีซื้อเสื้อผ้� 

ครบชุดให้เจ้�ลูกหม�ของตน สำ�หรับก�รเดินท�งครั้งนี้โดยเฉพ�ะ

ซึ่งสองผีคิดว่�เจ้�ปีศ�จไม่ได้ดูกลมกลืนไปกับผู้คนเหมือนอย่�งท่ี

เข�คิดนักหรอก เพร�ะทั้งใบหน้�คม หล่อเหล�เกินคนปกติ และรูปร่�ง

สูงสง่�นั่นมันโดดเด่นเตะต�จนถูกมองต�มม�ตลอดก�รเดินท�งหล�ย

ชั่วโมงเลย

แม้เจ้�ปีศ�จจะไม่รู้สกึรูส้�ต่อคว�มหน�วและลมเยน็เยยีบทีพ่ดัม�

เป็นระลอก แต่เลนยะทีม่�ด้วยนัน้เป็นคนละเรือ่งโดยสิน้เชงิ ซำ�้ยงัเริม่บ่น

อู้อี้ผ่�นผ้�พันคอที่ปิดมิดถึงป�กออกม�ว่�

“ฉันเกลียดหน้�หน�ว ฉันเกลียดหิมะ แล้วฉันก็เกลียดที่นี่ด้วย...

เมื่อไรจะออกม�รับสักที แจ้งเข้�ไปน�นแล้วนะ”

“งั้นก็ลองเรียกอีกครั้งสิ” สุนัขป่�หนุ่มเสนอเรียบเฉยและมองไป

ยงัอนิเตอร์คอมทีก่ำ�แพงหนิ จำ�ได้ว่�เลนยะใช้มนัพดูคยุกบัคนทีอ่ยูด้่�นใน

“ฉันจะไม่ขยับตัวไปไหนอีกแล้ว” เลนยะตอบห้วน แสดงอ�ก�ร

งอแงต่ออ�ก�ศรอบข้�ง

กินเท็นชิเพียงส่�ยหน้�อย่�งระอ�ในคำ�ตอบนั่น ทว่�ไม่น�นเข�ก็

ต้องไหวตัวนิดทันที เมื่อหมอผีส�วที่ยืนยันว่�จะไม่ขยับตัวไปไหน กลับ

ค่อยๆ เคลื่อนตัวเข้�ม�ใกล้ม�กขึ้นเรื่อยๆ และเผลอแป๊บเดียวแม่ตัวดีก็

เอ�หัวม�ว�งแหมะที่หัวไหล่ของเข� พร้อมเอ�แก้มแดงๆ เย็นๆ ม�แนบ

ที่ต้นแขน แถมยังดึงแขนของเข�ไปกอดห�คว�มอุ่นเสียแน่นอย่�งไม่นึก

เกรงใจ

ใบหน้�คมหล่อเหล�ขึน้สแีดงจ�งๆ เกอืบจะทนัทกีบัพฤตกิรรมของ

เด็กส�ว ก่อนถ�มออกไปนำ้�เสียงดุ 

“ทำ�อะไร”

“อย่�ขี้หวง หน�ว ยืมไหล่หน่อย”

หมอผีส�วตอบหน้�ต�เฉย ไม่สนใจใบหน้�รูปสลักท่ีตอนนี้ย�กท่ี

จะปั้นให้เย็นช� เมื่อคุณเธอเล่นเข้�ม�กระแซะใกล้ตัวเข�ขน�ดนี้
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และสุดท้�ยคนที่ถูกขอยืมไหล่ก็ได้แต่ยืนนิ่ง ยอมให้เด็กส�ว 

ซบอย่�งจนใจจะปฏิเสธ เมื่อเห็นชัดว่�เธอหน�วม�กจริงๆ ขณะรู้สึก

กระอักกระอ่วนบ้�งเพร�ะส�ยต�ของสองผีที่เล่นจ้องตรงม�

มนัจะสบายเกนิไปแล้วละมัง้...ท�โร่อดกระแนะกระแหนเลนยะในใจ

ไม่ได้ เพร�ะมันดูเป็นธรรมช�ติเกินไปไหม ตอนที่เธอเดินไปซบไหล่เจ้�

ลูกหม�ของตนแบบนั้น

ทว่�เลนยะที่แนบหน้�กับต้นแขนของกินเท็นชิ กลับต้องเงยหน้�

ขึน้ไปมองยงัรัว้เหลก็ดดัหรูหร�ทีต่อนนีค่้อยๆ เปิดกว้�งด้วยระบบอตัโนมตัิ 

ก่อนจะมรีถยโุรปสดีำ�คนัหนึง่ขบัออกม�ช้�ๆ ม�จอดอยูห่น้�พวกเธอ แล้ว 

กระจกรถที่เบ�ะหลังก็ค่อยๆ เลื่อนลงม�

ผู้ที่นั่งอยู่บนเบ�ะหลังนั้นเป็นช�ยสูงวัยที่ดูเลยช่วงวัยกล�งคนม�

ไม่กี่ปี ทว่�เส้นผมที่จัดเรียบไปต�มศีรษะกลับมีสีเท�เกือบหมดแล้ว 

ใบหน้�ที่เป็นสันกร�มชัดเจนดูบึ้งตึงและเคร่งเครียดต�มนิสัยจริงจังและ

ชุดสูทสีเข้มที่เข�ใส่อยู่ แน่นอนว่�เข�ส�ม�รถเห็นวิญญ�ณเด็กช�ยกับ

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มได้ เข�กว�ดต�สีเข้มมองอ�คันตุกะทั้งสี่ร่�งอย่�ง

ละเอียด ก่อนเอ่ยกับเลนยะที่ข้�งประตูรถว่�

“ขึ้นม�...ทุกคนนั่นแหละ ท่�นโอกุเระรออยู่”

เลนยะหนัไปสือ่ส�รกบัโยชฮิ�ระท�งส�ยต� ก่อนเหน็เข�พยกัหน้�

ให้ เธอจึงเอ�กงจักรก�ร�สึที่สะพ�ยอยู่กล�งหลังออกและก้�วไปเปิด

ประตูหลงัรถ ขณะช�ยสงูวยัท่�ท�งภมูฐิ�นทีเ่บ�ะหลงักข็ยบัตวัให้เธอกบั

กินเท็นชิเข้�ม�นั่ง ต�มด้วยเหล่�ดวงวิญญ�ณสองดวง 

เมื่อรถเริ่มเคลื่อน เลนยะก็ถ�มขึ้น “ว่�แต่โอกุเระคนไหนล่ะ” 

“เธอก็รู้ดีว่�คนไหนที่ยังต้อนรับแขกได้” ช�ยสูงวัยตอบ ขณะทุก

คนรบัรูถ้งึคว�มตงึเครียดได้ชดัเจนย�มทีเ่ข�เอ่ยถงึเรือ่งนี ้ร�วกบัมนัเป็น

คำ�กล่�วโทษม�กกว่�คำ�ตอบ

แต่เลนยะกลับยิ้มหยันนิดๆ แล้วว่�เสียงกลั้วหัวเร�ะแผ่วๆ

“...อ�...ไอ้ขี้แย...”
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“ท่�นยูโตะ” คนสูงวัยกว่�ดักคำ� พร้อมสั่งเสียงเฉียบ “เรียกให้ถูก

ซะ”

“ก็ไม่เคยมีใครห้�มเรียก จนอยู่ๆ เจ้�นั่นได้เป็นผู้นำ�นี่” เลนยะ 

ยักไหล่ไม่แยแส

“ไม่มีใครห้�ม เพร�ะสมัยก่อนเธอแทบไม่พูด” คู่สนทน�โต้อย่�ง

ไว้ท่�

เลนยะเงียบไป ก่อนหันไปสบต�เข�และเอียงศีรษะนิด พล�งพูด

ขึ้นใหม่ด้วยรอยยิ้มบ�งๆ ทว่�นัยน์ต�เฉยช�ว่�

“ไม่จำ�เป็น โดยเฉพ�ะกบัพวกตระกลูผูร้บัใช้อย่�งท�มยิะ...ใช่ไหม 

ผู้รับใช้ท�มิยะ ชินโกะซัง”

ชินโกะหรี่ต�ลงอย่�งขุ ่นเคือง ขณะโยชิฮ�ระส่�ยหน้�ปร�ม 

เด็กส�วของตนทันทีในคำ�พูดนั้น

หลงัจ�กนัน้ในรถกม็แีต่คว�มเงยีบน่�อดึอดั กระทัง่ผ่�นไปครู่ใหญ่ 

รถยุโรปคันหรูก็ขับอ้อมนำ้�พุหินอ่อนกล�งวงเวียน ก่อนม�หยุดอยู่หน้�

ประตูของคฤห�สน์แบบยโุรปที่ใหญ่โตสงูตระหง่�นจนเหมอืนไม่ใช่สถ�นที่

ที่อยู่ในญี่ปุ่น ทว่�ไม่ใช่แค่นั้น เพร�ะท�โร่ยังเห็นว่�นอกจ�กมีคฤห�สน์

แบบยโุรป กย็งัมคีฤห�สน์ญีปุ่น่โบร�ณทีแ่ยกตวัอยูอ่กีฝ่ัง พร้อมสวนแบบ

ญี่ปุ่นแท้ที่ผสมผส�นได้อย่�งลงตัว สวยง�ม

ทีน่ีม่นัโคตรเว่อร์วงัอลงัการเลย!...ท�โร่แทบไม่เชือ่ว่�จะได้ม�เหน็

อะไรแบบนี้ได้ ยังกับหลุดเข้�ม�อีกโลกอย่�งไรอย่�งนั้น

แต่เข�อ้�ป�กอึง้กบัสถ�นที่ได้ไม่น�นกต้็องรบีลอยออกจ�กรถ เมือ่

พ่อบ้�นม�เปิดประตูรถให้

พวกเข�ถูกเชิญเข้�ม�ในโถงกว้�งที่เป็นส่วนต้อนรับแขกของบ้�น 

ก่อนชินโกะจะสั่งบ�งอย่�งกับพ่อบ้�นที่ม�เปิดประตูรถให้พวกเข� ซึ่ง 

พ่อบ้�นคนนั้นก็หันม�ผ�ยมือ รับหน้�ที่แทนผู้สั่ง แล้วเดินนำ�ไปยังห้อง

รับรองแขก ส่วนชินโกะนั้นกลับเดินแยกไปอีกท�ง

“ค่อยยังชั่ว อุ่นขึ้นม�หน่อย”
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กนิเทน็ชปิร�ยต�ไปยงัเลนยะทนัใดกบัคำ�พดูของเธอ ขณะเหน็เธอ

ตวดัฮูด้ทีห่วัออก และเร่ิมถอดเสือ้กนัหน�ว ทำ�ตวัสบ�ย และไม่ค่อยใส่ใจ

ว่�ต้องตั้งใจเดินต�มพ่อบ้�นตรงหน้�นัก

“เจ้�ดูรู้จักที่นี่ดี”

เลนยะเลิกคิ้วขึ้นนิดกับคำ�เปรยจ�กเสียงทุ้มลึกข้�งตัว ก่อนโคลง

หัวตอบอย่�งไม่ใส่ใจนัก

“คนมันอยู่ม�ตั้งสี่ปีจะไม่รู้จักได้ไง”

“เธอเคยอยู่ที่นี่ม�สี่ปีงั้นเหรอ ปร�ส�ทแบบนี้เนี่ยนะ!” ผีน้อย 

เบกิต�ม�ร้องถ�มอย่�งไม่เชือ่หตูวัเองแทนสนุขัป่�หนุม่ และคว�มหรหูร�

รอบตวักท็ำ�ให้เข�เพิง่รูส้กึเป็นคร้ังแรกว่� เลนยะกเ็คยเป็นคณุหนตูระกลู

ใหญ่ม�ก่อน

“ใช่” เธอตอบ

“น่�จะอยู่ต่อน�” ผีน้อยเสนออย่�งอดเสียด�ยไม่ได้

เลนยะยังคงกล่�วเหมือนไม่ใช่เรื่องสำ�คัญอะไรเช่นเดิมว่�

“กฉ็นับอกแล้วไงว่�เกลยีดหน้�หน�ว เกลยีดหมิะ และกเ็กลยีดทีน่ี่ 

อ�ยุสิบสองฉันเลยแยกตัวออกไป ก็แค่นั้น”

นีม่นัเดก็หนอีอกจากบ้านชดัๆ เลยไม่ใช่รึไง...ท�โร่อดสรปุแบบนัน้

ไม่ได้

“ตระกูลโอกุเระถือว่�มีสัญญ�เป็นพันธมิตรกับตระกูลโซเคนโย 

ม�นับพันปี ช่วยเหลือกันในหล�ยเร่ือง ไม่มีก�รหักหลังหรือทรยศ นั่น 

หม�ยถึงพวกเข�เป็นคนที่เจ้�น่�จะไว้ใจได้ม�กที่สุดแล้ว ทำ�ไมต้องแยก

ตัวออกไป...แค่เพร�ะหน�วคงไม่ใช่เหตุผลม�กพอสำ�หรับคนท่ีเกิดในท่ี

หน�วแบบนี้”

เลนยะปร�ยต�ขึ้นมองเจ้�ของใบหน้�คมที่ตั้งข้อสงสัยม� แต่เธอ

ก็ไม่ตอบในทีแรก แต่เพียงโยนอ�วุธยักษ์ในมือและเสื้อกันหน�วของตน

ลงบนโซฟ�ตัวย�วเมือ่ม�ถงึห้องรับรอง ก่อนทิง้ตวันัง่ต�ม แล้วหนัม�ตอบ

แค่ว่�
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“เพร�ะฉันไว้ใจแค่ตัวเองไง” 

กินเท็นชิขมวดคิ้วเรียวเข้มขึ้นนิด เพร�ะมันฟังเหมือนข้ออ้�ง

ม�กกว่�คำ�ตอบ ขณะเลนยะกลับตั้งข้อสงสัยคืนบ้�ง

“ว่�แต่แกเถอะ รู้อะไรเยอะเหมือนกันนี่ไอ้ลูกหม�”

“ข้�ไม่ได้อยู่ม�เป็นพันๆ ปีอย่�งเปล่�ประโยชน์ ถ้�ไม่รู้เรื่องของ

องเมียวจิหรือนักปร�บปีศ�จ ข้�คงไม่ส�ม�รถปกครองป่�กักปีศ�จได้” 

เข�ว่� จ�กนั้นก้�วไปนั่งโซฟ�ฝั่งตรงกันข้�มกับหมอผีส�วเพื่อจะสบ

นัยน์ต�สีนำ้�เงินของเธอ ก่อนเอ่ยขึ้นต่อ “และนั่นแหละที่ทำ�ให้ข้�รู้สึก

แปลก...เพร�ะทั้งที่ข้�คิดว่�พวกเจ้�สองตระกูลเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน 

แล้วทำ�ไมผู้รับใช้ตระกูลท�มิยะถึงดูไม่ชอบเจ้�เท่�ไรนัก”

“ฉันดูเหมือนมีคนชอบเยอะรึไง” เธอยอกย้อน

“ไม่...แต่ก็ไม่ใช่ด้วยส�ยต�ค�ดโทษเหมือนเจ้�ทำ�ผิดมหันต์แบบ

ผู้รับใช้คนนั้น”

หมอผสี�วถอนใจเสยีงดงั แสดงคว�มเบือ่หน่�ยชดัเจน และโยกตวั

กลับม�นั่งจ้องนัยน์ต�สีเท�คู่คมกริบเช่นกัน 

“...ก็ได้ ถ้�อย�กรู้นัก ฉันจะตอบให้ชัดเจน” เธอกระตุกยิ้มที่ 

มุมป�กนิด ก่อนกล่�วขึ้นใหม่ช้�ๆ เน้นทุกถ้อยคำ�ว่� “ฉันเป็นคนฆ่�ผู้นำ�

คนที่แล้วของโอกุเระ”

“อะไรนะ!” ท�โร่อุท�นอย่�งตกใจทันใด

ทว่�โยชิฮ�ระกลับแทรกขึ้นม�รวดเร็วว่� “ไม่ใช่นะขอรับ!”

ทั้งท�โร่และกินเท็นชิหันไปมองวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม แต่เลนยะ

กลับพูดต่ออย่�งเฉยช�

“ก็ไม่ต่�งกันนี่ ยังไงก็คงอยู่ได้อีกไมน่�น ไม่อย่�งงั้นคงไม่อยู่ๆ  ให้

ลูกช�ยอ�ยุแค่สิบแปดของตัวเองขึ้นเป็นผู้นำ�แบบนี้หรอก...ก่อนหน้�นี้ก็

แทบไม่เหลือสภ�พอยู่แล้วไม่ใช่รึไง”

“ท่�นเลนยะ!” วิญญ�ณซ�มูไรปร�มคำ�พูดนั้นเสียงเข้ม

แต่บทสนทน�ของเลนยะกับโยชิฮ�ระที่เข้�ใจกันเองสองคนกลับ
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ทำ�ให้เจ้�ปีศ�จต้องถ�มแทรกขึ้นม�

“นี่มันหม�ยคว�มว่�ยังไงกันแน่” 

“ไม่ใช่ฝีมอืของท่�นเลนยะขอรับ” โยชฮิ�ระตอบรวดเรว็ คล้�ยกลวั

ว่�เดก็ส�วของตนจะพดูอะไรทีย่ิง่ทำ�ให้ถกูเข้�ใจผดิม�กขึน้กว่�นี ้กระนัน้

เข�ก็ยังได้ยินเสียงกลั้วหัวเร�ะของเธอลอยม�ขัดว่�

“ไม่ใช่เหรอ” 

“มันก็ใช่ แต่ไม่ใช่ด้วยคว�มตั้งใจท่�น” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มหัน

ไปแย้ง และหนักลบัไปบอกกบัร่�งสงูสง่�ของเจ้�ปีศ�จต่อ “แต่เป็นเพร�ะ 

‘มนั’ ตอนน้ันท่�นเลนยะไม่รู้อะไร และท่�นมรุ�ค�มกิไ็ม่ได้โทษท่�นเลนยะ

เรื่องนี้ด้วยขอรับ”

“แล้วสรุปว่�มันเป็นเรื่องอะไรเหรอครับ” ท�โร่เริ่มงุนงงม�กขึ้น

เรือ่ยๆ เมือ่คำ�พดูของเลนยะกบัโยชฮิ�ระวกไปวนม� ซำ�้ยงัตรงกนัข้�มไป

คนละท�ง

วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ทอดถอนใจ ดเูหนือ่ยไม่น้อยในก�รทีต้่องคอย

แก้คำ�พูดของหมอผีส�ว ก่อนจะเริ่มเล่� พย�ย�มเรียบเรียงคำ�ท่ีคิดว่�

เหม�ะสมที่สุดออกม� 

“เมือ่แปดปีทีแ่ล้ว ตอนเหตกุ�รณ์ก�รฆ่�ล้�งตระกลูโซเคนโย...ท่�น

มุร�ค�มิ ผู้นำ�คนที่แล้วของโอกุเระคือผู้ที่ช่วยท่�นเลนยะออกม�จ�กใน

บ้�นหลังนั้นขอรับ...เพียงแต่...ตอนนั้นท่�นเลนยะไม่ใช่ตัวเอง...และมันก็

มเีหตกุ�รณ์ก�รต่อสู ้เป็นส�เหตทุำ�ให้ท่�นมรุ�ค�มเิกอืบต้องจบชวีติลง...

เวล�นี้...ท่�นมุร�ค�มิก็ยังคงไม่อ�จกลับม�เป็นเหมือนเดิมได้อีก”

ท�โร่ลอบกลนืนำ�้ล�ยเมือ่ฟังจบ เพร�ะแม้โยชฮิ�ระจะบอกแบบนัน้ 

ทว่�แต่ละคำ�ของเข�เหมือนจะมีคว�มลังเลอยู่ ซำ้�จ�กสถ�นก�รณ์ที่เห็น

จ�กผู้รับใช้อย่�งชินโกะแล้ว คนอื่นๆ ในโอกุเระคงไม่คิดอย่�งวิญญ�ณ

ซ�มูไรหนุ่มแน่ๆ

กินเท็นชิหรี่ต�ลงมองหมอผีส�วที่ครั้งนี้ไม่ได้แย้งเร่ืองเล่�ของ

วิญญ�ณประจำ�ตระกูลตน
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แต่หลงัคว�มเงยีบทีค่รอบคลมุทัว่ห้องรับรองกว้�งไม่กีว่นิ�ท ีเสยีง

ฝีเท้�หนึ่งก็ม�หยุดอยู่ที่หน้�ประตู ต�มด้วยคำ�สั่งเคร่งขรึมว่�

“โซเคนโย เลนยะ ท่�นยูโตะให้เธอเข้�พบได้แล้ว...และขอให้ไป

พบแค่คนเดียวเท่�นั้น”



49
ผู้น�ากับลูกชาย

“ทุกคนที่นี่โทษเด็กนั่น”

คำ�เปรยด้วยเสียงทุ้มลึกทำ�ให้วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มหันกลับไปมอง

เจ้�ของร่�งสูงสง่� หลังจ�กจับจ้องไปยังประตูที่เลนยะกับชินโกะเพิ่งเดิน

ออกไปด้วยคว�มกังวล

“...ขอรับ” วิญญ�ณซ�มูไรก้มหน้�รับเสียงเบ�กว่�ปกติ บ่งชัดถึง

คว�มลำ�บ�กใจ

“มิน่� ผู้รับใช้ที่ม�รับเร�คนนั้นถึงดูโกรธเลนยะตลอดเวล�เลย” 

ท�โร่พึมพำ� เพิ่งเข้�ใจถึงบรรย�ก�ศม�คุระหว่�งเลนยะกับชินโกะตอนที่

อยู่ในรถนั่น

“ท่�นชนิโกะเป็นคนสนทิทีส่ดุของท่�นมรุ�ค�มน่ิะขอรบั” โยชฮิ�ระ

เสริม

“ทัง้ทีท่กุคนรู้ดว่ี�เร่ืองครัง้นัน้เป็นเพร�ะอสรูทีห่ลดุออกม�งัน้หรอื” 

กินเท็นชิถ�ม

โยชฮิ�ระพยกัหน้�ทหีนึง่ “แต่จะว่�มนัไม่ใช่คว�มผดิของท่�นเลนยะ 

เลยก็ไม่ถูกนัก...เพร�ะก�รปล่อยให้ตัวเองคลุ้มคลั่งจนถูกอสูรครอบงำ�ก็
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หม�ยถึงคว�มอ่อนแอ และผู้ที่ปล่อยให้คว�มอ่อนแอชนะได้ย่อมแปลว่�

มีคว�มผิด...สำ�หรับพวกเข� แม้ไม่ผิดทั้งหมด ท่�นเลนยะก็ผิดครึ่งหนึ่ง

อยู่ดีขอรับ”

เมือ่ฟังจบ นยัน์ต�สเีท�กเ็คลือ่นช้�ๆ ไปจบัจ้องโซฟ�ฝ่ังตรงกนัข้�ม

ที่เลนยะเคยนั่งอยู่ ก่อนกล่�วเนิบช้�

“ครอบครัวถกูฆ่� เหน็บดิ�ต�ยต่อหน้� และคนลงมอืคอืพีช่�ยแท้ๆ 

ของตัวเอง...จะมีใครที่ไม่คลุ้มคลั่งหรือแตกสล�ยจนไม่เหลือชิ้นดีบ้�ง”  

วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ก้มศรีษะเลก็น้อย ขอบคณุในคว�มเข้�ใจของ

เจ้�ปีศ�จ

“เช่นนั้นข้�ถึงได้บอกว่�มันไม่ใช่คว�มผิดของท่�นเลนยะ...เพร�ะ

ข้�เองก็เคยอยู่ในจุดนั้น สูญเสียไปม�กม�ย จนคลุ้มคลั่งและแตกสล�ย 

ถูกปีศ�จครอบงำ�จนเกือบถูกกลืนกินทั้งหมด ไม่มีใครไม่แตกสล�ยห�ก

ถกูทบุทำ�ล�ย” เข�เว้นคำ�ไปนดิแล้วยิม้เศร้� พล�งหนักลบัไปมองยงัประตู

ห้องด้วยแววต�ที่เจือคว�มกังวลอีกครั้ง “เพียงแต่ก�รทุบทำ�ล�ยนั้นมัก

ทำ�ให้คนรอบข้�งถูกชิ้นส่วนที่แตกกระจ�ยออกบ�ดไปด้วย...และบ�งคน

ก็โดนม�กกว่�ก�รถูกบ�ด” 

ครืด!

มูล่ี่ไม้ถกูดงึขึน้เพือ่ให้หมอผสี�วเดนิเข้�ไปในห้องแบบญีปุ่น่ขน�ด

ยี่สิบเสื่อ หลังจ�กผู ้รับใช้ของตระกูลโอกุเระพ�เธอม�ยังพื้นท่ีส่วน

คฤห�สน์ญีปุ่น่ซึง่เชือ่มต่อกบัตวัคฤห�สน์สไตล์ยโุรปด้วยระเบยีงท�งเดนิ

ไม้ที่ทอดย�วหล�ยเมตร

เลนยะเริ่มถอดผ้�พันคอผืนย�วออกจ�กคอ ขณะเงยหน้�สำ�รวจ

ภ�ยในไปด้วย

มันเป็นห้องที่ค่อนข้�งทึบและมืดสลัวเพร�ะประตูเลื่อนถูกบังด้วย

มูล่ี่ไม้เกอืบทัง้หมด มแีสงสว่�งจ�กท�งเดยีวคอืประตทูีเ่ปิดให้เธอเดนิเข้�

ม� และนั่นทำ�ให้เธอพอจะเห็นค�นไม้ที่มีรูปว�ดของเหล่�องเมียวจิใน
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อิริย�บถต่�งๆ ทั้งก�รทำ�พิธี ก�รขับไล่ปีศ�จ ก�รไหว้สักก�ระเทพเจ้� 

และอื่นๆ อีกม�กจนรอบห้อง ซึ่งดูแฝงไปด้วยคว�มขลังเก่�แก่ต�มแบบ

ล�ยเส้นโบร�ณ ซำ้�กลิ่นของธูปหอมที่คลุ้งไปทั่วห้องยิ่งทำ�ให้บรรย�ก�ศ

ภ�ยในน่�พิศวงกว่�เดิม 

“ทำ�เหมือนไม่เคยเห็นเลยนะ”

หมอผีส�วค่อยๆ มองข้�มไหล่ไปยังเจ้�ของเสียงทักที่เพิ่งเดินเข้�

ม� พล�งขยับยิ้มน้อยๆ ที่มุมป�กอย่�งเย�ะหยันนิดๆ

“ดูแล้วมันน่�ตลก...คล�ยเครียดดี”

เสียงถอนใจลอยม�จ�กผู้ที่ปร�กฏตัวอยู่ด้�นหลังเกือบทันทีกับ 

คำ�พูดของหมอผีส�ว ก่อนเข�จะขยับก้�ว พ�ร่�งสูงโปร่งไม่ต่�งจ�กพ่อ

ของตนม�ห�เด็กส�ว บนคอยังห้อยสร้อยหยกล�ยหยินหย�งประจำ�ตัว 

และเส้นผมสีนำ้�ต�ลอ่อนยังสไลด์สั้นระต้นคอเหมือนตอนเด็ก

สิ่งที่ต่�งไปคือนัยน์ต�สีนำ้�ต�ลอ่อนที่ดูสงบกว่�แปดปีก่อน และ

ใบหน้�ที่เคยน่�รักบัดนี้ดูเรียวย�ว แม้ไม่คมเข้มทว่�ก็ดูดีน่�มอง แต่ดู 

อ่อนเย�ว์เกนิตำ�แหน่งทีเ่ข�ดำ�รงอยู ่ซึง่นัน่อ�จเพร�ะตอนนีเ้ข�อ�ยเุพยีง

สิบแปดย่�งสิบเก้�เท่�นั้น

เลนยะเลิกคิ้วขึ้นนิดเมื่อเห็น ‘ยูโตะ’ ม�หยุดยืนตรงหน้�เต็มต� 

ก่อนขมวดคิ้วด้วยคว�มสงสัย

“นี่โตสุดแล้วใช่ไหม”

ยูโตะขมวดคิ้วนิดกับคำ�ทักกลับของอีกฝ่�ย กระนั้นก็ไม่ว่�อะไร

และก้�วเท้�ช้�ๆ ไปนัง่ลงทีเ่บ�ะรองนัง่กล�งห้องซึง่ถกูจดัไว้ ก่อนผ�ยมอื

ให้เลนยะที่ยืนอยู่ให้นั่งลงที่เบ�ะรองนั่งอีกใบข้�งหน้�เข�

เลนยะเดนิลงม�นัง่ทีเ่บ�ะ พล�งดงึกงจกัรก�ร�สทึีส่ะพ�ยม�ด้วย

ว�งข้�งหน้�ตนและข้�งหน้�ของช�ยหนุ่ม 

นัยน์ต�สีนำ้�ต�ลอ่อนเลื่อนมองตำ่�ต�มอ�วุธตรงหน้� ก่อนหมุน

กลับม�สบต�ของเด็กส�ว

“เปลี่ยนไปเยอะนี่”
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“ส่วนแกไม่เปลี่ยนสักนิด...เพร�ะฉันยังรู้สึกเหมือนมองต�เด็ก 

สิบขวบคนเดิมอยู่เลย”

ยโูตะน่ิงไปนดิกบัสิง่ทีเ่ลนยะพดู ก่อนขยบัยิม้ขึน้บ�งๆ เพร�ะรูด้ว่ี�

นั่นคือคำ�แดกดันถึงสิ่งที่เข�รู้สึกกับเธอม�ตลอดแปดปี

“พดูเก่งขึน้เยอะ ทัง้ทีเ่มือ่ก่อนกว่�จะง้�งป�กพดูได้แต่ละคำ� นกึว่� 

ช็อกจนเป็นใบ้ไปแล้ว”

“ก็ดีกว่�ร้องไห้จ้� แล้วโวยว�ยเหมือน ‘เด็ก’ บ้�บ�งคนน่ะนะ”

ยโูตะต้องหบุยิม้ และหรีต่�มองเดก็ส�วทีเ่ข�เคยรูจ้กัเมือ่สีปี่ทีแ่ล้ว 

...คนที่พบกันครั้งแรกอย่�งเลวร้�ยที่สุด

“ดูท่�จะพูดคล่องซะด้วย” เข�พึมพำ� แล้วก้มไปมองที่อ�วุธขน�ด

ยักษ์ตรงหน้� ก่อนว่�ขึ้นใหม่ “ไม่เจอกันน�น ม�ถึงก็หอบปัญห�ม�เลย

นะ น่�จะทักว่�สบ�ยดีก่อนไหม”

เลนยะโคลงหัว “งั้นก็เริ่มก่อนเลย”

ผูน้ำ�องเมยีวจิถอนใจย�ว และจำ�ใจถ�มออกไปอย่�งประชดประชนั

“สบ�ยดีไหม”

เลนยะขยบัยิม้อกีและพดูขึน้ “ดกีว่�ต้องตดิแหงก็อยูท่ีน่ีเ่ยอะเลย”

ยโูตะหัวเร�ะหึในลำ�คออย่�งไม่เตม็ใจนกั “ประชดประชนั แดกดนั 

จิกกัด เร�จะพูดแบบนั้นกันไปเรื่อยๆ งั้นสิ”

“สไตล์ฉัน” เธอตอบอย่�งภูมิใจ “และฉันทำ�กับทุกคนอย่�ง 

เสมอภ�คด้วย”

“งั้นจะทำ�แม้แต่กับคนที่ช่วยชีวิตเธอ ผนึกอสูรให้เธอ ให้คว�ม

สำ�คัญเธอยิ่งกว่�ลูก แล้วค�ดหวังในตัวเธอด้วยงั้นสิ”

ครั้งนี้หมอผีส�วต้องเอียงคอนิดและเงียบไปในสิ่งท่ีถูกหย่ังเชิง 

เพร�ะเข้�ใจได้ชัดเจนว่�ช�ยหนุ่มหม�ยถึงใคร และกำ�ลังพูดถึงเรื่องไหน 

นั่นทำ�ให้เธอต้องโน้มตัวไปเอ่ยบ�งสิ่งกับเข�ด้วยเสียงกระซิบคำ�ร�มตำ่�

“อย่�ประชดประชันด้วยก�รแสดงคว�มอิจฉ�แบบเด็กๆ ใส่ฉัน 

เพร�ะคนที่ทำ�เรื่องทั้งหมดไม่ใช่ฉัน แต่เป็นพ่อของแกเองล้วนๆ”
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“เธอจะบอกว่�ฉนัอจิฉ�เธอ ทีพ่่อฉนัให้คว�มสนใจกบัเธอม�กกว่�

ฉันงั้นสิ” นำ้�เสียงที่เคยร�บเรียบเก็บอ�รมณ์ของยูโตะเข้มขึ้นทันที

“กด็นัพดูประโยคโง่ๆ แบบนัน้ออกม�เองไม่ใช่รึไง” เธอสวนฉบัไว 

“แกเกลยีดฉนั ฉนัไม่สน และฉนัไม่แคร์สิง่ทีแ่กคดิหรอืทีแ่กพดู หรอืแม้แต่

ส�ยต�ทีแ่กมองฉนั แต่ขอเตอืนไว้เลยว่�ในเมือ่แกเป็นผูน้ำ� กถ็งึเวล�เลกิ

นิสัยขี้อิจฉ�แบบเด็กอ�ยุสิบขวบนั่นได้แล้ว เพร�ะไม่ช่วยให้แกดูเป็นผู้นำ�

ที่ดีเลย และบอกได้เลยว่�สิ่งที่พ่อแกรู้สึกกับฉัน และมองฉันตลอดเวล� 

ที่แกอิจฉ�ม�ตลอด คือส�ยต�ของคนฝึกสัตว์ที่มองสัตว์ร้�ย และหวังว่�

จะควบคุมสัตว์ร้�ยนั่นได้สักวัน หรือรอว่�สัตว์ร้�ยที่ตัวเองเก็บม�เลี้ยงจะ

ทำ�อะไรที่น่�ทึ่งให้ดูสักอย่�ง คิดว่�นั่นมันน่�ภูมิใจม�กงั้นสิ” 

ผู้นำ�โอกุเระนิ่งเงียบไปทันใดต่อสิ่งที่ได้ฟัง และไร้คำ�แย้งในคำ�พูด

ทั้งหมดของเธอ ยิ่งโดยเฉพ�ะได้สบนัยน์ต�สีนำ้�เงินแข็งกร้�วที่จ้องลึก 

เข้�ม� และเข�เห็นเง�คว�มโกรธทีส่ะท้อนออกม�จ�กในนัน้ ซึง่ทำ�ให้เข�

เริ่มรู้สึกงี่เง่�ขึ้นม�จริงๆ ที่ม�นั่งต่อล้อต่อเถียงกันในเรื่องที่ผ่�นไปแล้ว

ช�ยหนุ่มส่�ยหน้�เบ�ๆ พร้อมถอนใจเหมือนปลงอนิจจัง และ 

ไม่พย�ย�มโต้ตอบกลบัเลนยะเหมอืนในตอนแรก กลบัม�สนใจกงจกัรใน

ห่อผ้�สีแดงตรงหน้�แทน

“เร�จะยุติเรื่องในอดีตไว้แค่นี้ และควรม�สนใจเรื่องที่ควรจะสน

จริงๆ”

“กค็วรเป็นอย่�งนัน้ตัง้แต่แรกอยูแ่ล้ว” เธอสวน พร้อมโยกตวักลบั

ม�ที่เดิม

“เธอคิดจะทำ�ยังไงกับเจ้�นี่” ยูโตะกลับม�เงยหน้�มองเลนยะ 

“เอ�ม�ที่นี่ ก็ต้องฝ�กไว้ที่นี่สิ” ว่�พร้อมผลักอ�วุธในห่อผ้�ไปให้ 

ยูโตะ แต่เข�ไม่ได้ยื่นมือออกไปรับหรือมีทีท่�ว่�จะแตะต้องมัน

ผู้นำ�โอกุเระเงียบไปน�นจนห้องกว้�งทั้งห้องเหมือนไม่มีใครอยู่ 

ก่อนเข�จะยื่นมือม�ผลักของตรงหน้�กลับไปห�คนที่ยื่นภ�ระม�ให้ 

“ที่นี่ไม่รับฝ�กของอันตร�ย โดยเฉพ�ะอ�วุธท่ีมีเจ้�ของเป็น 
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ตัวอันตร�ย”

“แกเป็นโอกุเระ สัญญ�พันธมิตรมันมัดตัวแกอยู่ แกไม่มีสิทธิ์

ปฏิเสธก�รขอคว�มช่วยเหลือจ�กโซเคนโย” เลนยะยังคงผลักคว�ม 

รับผิดชอบต่อ และงัดพันธสัญญ�ระหว่�งตระกูลม�ต่อรอง

“น่ันกต่็อเมือ่จะไม่เกดิอนัตร�ยขน�ดก�รล้�งตระกลู แต่นีม่นัเข้�ขัน้ 

แล้วไอ้ท่�ท�งของเธอน่ะมันไม่เรียกว่�ขอร้องหรอกนะเลนยะ” ช�ยหนุ่ม

ยกเหตผุลสู้ และมองคนอ�ยอุ่อนกว่�สองปีตรงหน้�ทีด่ทู่�จะไม่ไดเ้ห็นว่�

เข�อ�วุโสกว่�แม้แต่น้อย

“แล้วโอกเุระอย่�งพวกแกจะมคีนหล�ยร้อย และอทิธพิลม�กม�ย

ไปเพื่ออะไร ถ้�จัดก�รคนคนเดียวไม่ได้เนี่ย”

“งั้นเธอก็คงไม่ลืมว่�เข�เคยทำ�ม�แล้วกับตระกูลที่แข็งแกร่งกว่�

ตระกูลฉันอย่�งโซเคนโยของเธอ” ยูโตะเน้นยำ้�เสียงหนักจนเกือบเป็น 

กร้�วแข็ง “ถึงเร�จะคนเยอะกว่� แต่เจ้�นั่นอยู่ในท่ีลับ และเร�อยู่ใน 

ทีแ่จ้ง ทีส่ำ�คญักว่�นัน้เร�เป็นพนัธมติรกนักจ็ริง แต่ไม่ใช่เพือ่น เร�ไม่ช่วย

กันเพร�ะมีนำ้�ใจให้กัน เร�ช่วยกันเพร�ะมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยน ดังนั้นเร�

จะไม่เสี่ยงเพื่อกันแน่ๆ ซำ้�หน้�ที่จริงๆ ของโอกุเระที่มีต่อโซเคนโยก็ไม่ใช่

ก�รช่วยเหลือ เธอเองก็รู้ดี ที่สำ�คัญที่สุด ฉันจะไม่ยอมเสียคนของฉันให้

เธออีกเด็ดข�ด เพร�ะแค่คนคนเดียวเมื่อแปดปีท่ีแล้วก็หนักหน�ม�ก

พอแล้วเลนยะ!”

ในห้องกว้�งพลันเงียบกริบหลังสิ้นถ้อยคำ�ของช�ยหนุ่ม ขณะเข�

กส็ดูห�ยใจลกึ และเบอืนหน้�หนีไปท�งอืน่เกอืบทนัท ีเพร�ะรูว่้�ตนเผลอ

หลดุเรือ่งที่ไม่ควรพดูออกไปแล้ว...ทัง้ทีเ่พิง่ถกูเลนยะปร�ม�สเรือ่งก�รใช้

อ�รมณ์ในเรือ่งส่วนตวัเกีย่วกบัพ่อของตนไปไม่น�น ตอนนีเ้ข�กด็นัปล่อย

ให้อ�รมณ์นั้นกลับม�ครอบงำ�อีกจนได้

มันน่�ละอ�ยในฐ�นะผู้นำ� แต่ย�กเหลือเกินที่จะทำ�เป็นว่�ไม่เคย

เกดิอะไรขึน้ เมือ่เร่ืองทีเ่กดิ เรือ่งทีเ่ลนยะเคยทำ�กบัพ่อเข� มนัไม่ใช่เรือ่ง

ที่ให้อภยัและลมืกนัได้ง่�ยๆ และไหนจะตลอดหล�ยปีม�นีท้ีพ่่อเข�หมกมุน่
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กับเหล่�ท�ย�ทโซเคนโยที่เหลือรอด ร�วกับเธอเป็นคว�มค�ดหวัง หรือ

ของวิเศษที่ลูกช�ยอย่�งเข�เทียบไม่ได้

ใช่...เข�ยอมรับว่�อิจฉ� และเคยโกรธเกลียดเธอม�ก ก�รเป็น 

โซเคนโยของเธอดชู่�งเป็นสิง่พเิศษสำ�หรับพ่อของเข�ม�กเหลอืเกนิ และ

เข�รู้ว่�หนึ่งในส�เหตุที่เลนยะไปจ�กที่นี่เมื่อสี่ปีก่อนนั่นก็เพร�ะคว�ม

เกลียดชังที่เหล่�โอกุเระถ�โถมใส่เธอเรื่องผู้นำ�ของพวกเข�

แต่กระน้ันยโูตะกร็ูด้เีช่นกนัว่�มนัไม่ใช่คว�มผดิของเลนยะทัง้หมด 

หล�ยปีที่เข�เติบโตและเรียนรู้ม�กขึ้น เข�พย�ย�มมองมันให้เป็นกล�ง 

ที่สุด แต่ดูเหมือนก�รเอ�ชนะอคติก็ไม่ใช่เรื่องง่�ยอย่�งที่คิดเอ�เสียเลย

และคำ�สัง่ในหวัทีบ่อกให้เข�ใช้เหตผุลม�กกว่�อ�รมณ์กด็งึให้ผูน้ำ�

หนุ่มต้องเอ่ยขึ้นใหม่ด้วยเสียงที่อ่อนลง

“แม้ท�งเร�จะรับฝ�กกงจักรก�ร�สึไม่ได้ แต่ถ้�มีเรื่องเดือดร้อน

หรอืร้�ยแรงเกดิขึน้ในด้�นอืน่ เธอส�ม�รถตดิต่อให้ท�งเร�ไปช่วยเหลอื...”

“ถ้�งั้นตลอดสี่ปีม�นี้ฉันก็คงติดต่อกลับม�ท�งแกให้ช่วยเหลือไป

น�นแล้ว”

ยโูตะเงยีบพลนักบัคำ�พดูดกัคอของเลนยะ เมือ่มนัมคีว�มหม�ยว่�

เธอเจอเรื่องร้�ยแรงม�จนชินแล้ว ไม่จำ�เป็นต้องก�รคว�มช่วยเหลือจ�ก

เข�จนกระทั่งตอนนี้

“แล้วจะให้ฉันทำ�ยังไง หวังว่�เธอคงไม่คิดลุยเดี่ยวหรอกนะ”

“ถ้�ฉันโง่ขน�ดนั้นคงไม่ถ่อม�ที่นี่ให้เสียเวล�หรอก”

“แล้วอตุส่�ห์ถ่อกลบัม�ถงึนีท่ัง้ทีห่�ยหน้�ไปสีปี่ ไม่ตดิต่อม�สกัครัง้ 

คงไม่ได้ม�แค่เรื่องเดียวด้วยใช่ไหม”

เลนยะเงยีบไปเลก็น้อยกบัสิง่ทีถ่กูถ�ม และดจู�กนยัน์ต�สอ่ีอนแล้ว 

บอกชัดว่�ไม่จำ�เป็นต้องโกหกเข�

“ใช่”

ยูโตะถอนใจอย่�งเหนื่อยหน่�ยด้วยคว�มเข้�ใจ แล้วเอ่ย

“ฉันพอได้ยินข่�วเรื่องเจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จอยู่”
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“ไอ้ท่�ม�กละสิ” หมอผีส�วหัวเร�ะในลำ�คออย่�งรู้ทัน

“ใคร” ยูโตะต้องขมวดคิ้วทันที ก่อนเข้�ใจได้เกือบจะทันทีอย่�ง

เบื่อหน่�ย “ซ�น�ดะ...เลิกตั้งฉ�ย�ไร้ส�ระให้คนอื่นซะทีเลนยะ”

“เหมือนไอ้ขี้แยอย่�งแกน่ะเหรอ” เธอย้อนให้อีกฝ่�ยหงุดหงิดใจ 

ก่อนยักไหล่ “ก็มันจำ�ง่�ยกว่�จำ�ชื่อ อย่�คิดเล็กคิดน้อยนักเลย สรุปว่�ถ้�

แกรูเ้รือ่งจ�กท�สผูซ้ือ่สตัย์ของแกแล้ว กค็งบอกได้ใช่ไหมว่�ม ี‘ของ’ นัน่

รึเปล่�”

“จะพย�ย�มห�ให้” เข�สัญญ�ได้แค่นั้น แล้วอดตั้งข้อสงสัยหนึ่ง

ไม่ได้ “ไม่รู้ว่�เธอคิดอะไรอยู่หรอกนะ แต่ถ้�รู้ว่�เร�ช่วยเธอเรื่องนี้ได้ 

ทำ�ไมไม่ม�ตั้งน�นแล้ว”

“แล้วฉันจะไปจ�กที่นี่โดยไม่ติดต่อให้รู้เลยว่�อยู่ไหนไปทำ�ไมต้ัง 

สี่ปีล่ะ” เลนยะย้อนด้วยคำ�ถ�ม แต่นั่นยิ่งทำ�ให้อีกฝ่�ยไม่เข้�ใจ

“หม�ยคว�มว่�ยังไง”

“อย่�คิดเข้�ข้�งตัวเองให้ม�กนัก ไอ้ขี้แย” เธอเน้นชัด

“อะไร” ยูโตะชักหัวคิ้วชนกันม�กขึ้น...เข�คิดเข้�ข้�งตัวเองเรื่อง

อะไร

“ฉันรู้ว่�ที่แกทำ�ท่�เหมือนหม�หงอยสำ�นึกผิดก่อนหน้�นี้ท่ีปฏิเสธ

ฉนั เพร�ะคดิว่�ฉนัไปจ�กทีน่ีเ่พร�ะถกูพวกโอกเุระรมุเกลยีด” หมอผสี�ว

ว่� “ดังนั้นฉันขอบอกไว้เลยว่�พวกแกอย่�สำ�คัญตัวเองขน�ดนั้น ฉันไม่

แคร์เรื่องใครที่นี่แต่ไหนแต่ไรแล้ว และฉันไม่รู้สึกกดดันกับก�รที่พวกแก

เกลียดถึงขน�ดต้องหอบกระเป๋�หนี เพร�ะมันไม่มีคว�มหม�ยอะไรเลย”

“แล้วเธอจะ...”

“ฉันไป เพร�ะฉันรู้ว่� ‘มัน’ จะห�ตัวฉันเจอถ้�ยังอยู่ที่นี่” เธอเอ่ย

แทรกก่อนอีกฝ่�ยจะถ�มจบ “เพร�ะ ‘มัน’ รู้ดีว่�พวกพันธมิตรจะช่วย 

โซเคนโยทีเ่หลอืรอด ดงันัน้พอคดิได้ และเตรียมตวัพร้อม ฉนัเลยไปทนัที

ก่อน ‘มัน’ จะม� และถ้�ฉันกลับม�ปร�กฏตัวอีก ก็จะเสี่ยงให้ ‘มัน’ จะ

ห�เจอได้ ฉันเลยไม่คิดกลับม� แต่ตอนนี้มันไม่มีคว�มหม�ยอะไร 
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เพร�ะ ‘มนั’ เจอฉนัแล้ว ฉนัเลยม� กแ็ค่นัน้...ดงันัน้เลกิร้องไห้ครำ�่ครวญ 

เลกิสำ�คญัตวัผดิว่�ฉนัจะรู้สกึแย่กบัคว�มคดิพวกแก เพร�ะมนัน่�รำ�ค�ญ

ม�ก เมื่อคว�มจริงฉันไม่แคร์คว�มคิดอะไรของแกเลย ไอ้ขี้แย”

ยโูตะนิง่อึง้ไปนดิกบัคำ�พดูทัง้หมดของเลนยะ ทำ�ท่�จะเอ่ยแต่กพ็ดู

อะไรไม่ออก คว�มเข้�ใจทีน่กึว่�ใช่ม�ตลอดหล�ยปีถกูพลกิกลบัจนมนึงง

ไปชั่วขณะ ก่อนสุดท้�ยจะตำ�หนิอีกฝ่�ยได้แค่ว่�

“รู้ตัวไหม...เธอมันนิสัยแย่กว่�เมื่อก่อนเยอะเลย” ก็พอได้ยินเรื่อง

เล่�จ�กซ�น�ดะว่�ปัจจุบัน โซเคนโย เลนยะเป็นยังไง แต่ก็ไม่ค�ดว่�จะ

แย่กว่�ที่คิด กระนั้นเข�ก็เอ่ยเข้�เรื่องต่ออย่�งเสียไม่ได้

“แต่ถ้�ไม่ต้องก�รคว�มช่วยเหลือจ�กเร�เรื่องอื่น เธอก็ควรเอ� 

เจ้�นี่ไปด้วย”

หมอผสี�วเลกิคิว้ขึน้นดิ ก่อนเหน็ว่�ทีด้่�นหลงัเข�มแีท่นไม้ว�งด�บ

ตรงพื้นหน้�แจกันกระเบื้องโบร�ณ แต่สิ่งที่อยู่บนแท่นว�งด�บกลับเป็น

อ�วุธกงจักรขน�ดยักษ์สองใบมีด เนื้อเหล็กกล้�สีดำ�สนิทเหมือนขนอีก� 

และกล�งอ�วุธยักษ์มีรูวงกลมพร้อมด้�มจับที่ผูกกระพรวนสีทองสองลูก

กับพู่สีดำ� หน้�ต�ของมันเหมือนอ�วุธในห่อผ้�สีแดงไม่ผิดเพี้ยน เพียงแต่

พู่ของกงจักรในห่อผ้�นั้นเป็นสีข�ว

เลนยะถึงกับนั่งหลังตรง สูดห�ยใจลึก เข้�ใจได้ทันทีว่�ทำ�ไมถึง

ต้องม�นั่งคุยกับยูโตะในห้องนี้ เมื่อเห็นกงจักรก�ร�สึอีกวงท่ียูโตะ 

ผ�ยมือให้เธอมองต�ม 

อ�ก�รของเด็กส�วทำ�ให้ยูโตะต้องดักคอ

“ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธ เพร�ะมันคือสิ่งเดียวที่จะช่วยเธอได้” 

“วงหนึง่กย็งักำ�จดัไม่ได้ ดนัจะมอีกีวงม�ให้ซวยกว่�เดมิอกีเนีย่นะ” 

เลนยะมองหน้�ช�ยหนุ่มอย่�งไม่สบอ�รมณ์ชัดเจน

“แต่คงแย้งไม่ได้ว่�ถ้�เกิดเธอต้องสู้กับพี่ช�ยเธอจริงๆ มันก็มี

ประโยชน์กว่�ไปแบบมอืเปล่�” ยโูตะบ่�ยหน้�ไปท�งอดตีอ�วธุคูก่�ยของ

เธออีกครั้งเป็นก�รคะยั้นคะยอ
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หมอผีส�วกลอกต�ขึ้นอย่�งเบื่อหน่�ย พร้อมคำ�ร�มในลำ�คอด้วย

คว�มหงุดหงิด ทว่�ก็ไม่พูดปฏิเสธอีก เพร�ะเหตุผลของยูโตะนั้นถือว่�

เป็นเรื่องจริง

เมื่อเลนยะรับกงจักรก�ร�สึของเธอไป ยูโตะก็พูดต่อ 

“ส่วนอีกเรื่องที่เธอจะขอน่ะ เอ�ไว้พรุ่งนี้ค่อยคุยกันอีกที”

“ทำ�ไมต้องพรุ่งนี้ ถ้�แกห�ได้ก็แค่ส่งให้ฉันที่โตเกียวทีหลัง เพร�ะ

แกคงจะห�ไม่ได้วนันีพ้รุง่นีห้รอกใช่ไหม อกีอย่�งฉนัไม่ได้เตรยีมตวัจะม�

ค้�ง แล้วหมดธุระแล้วด้วย”

คำ�ปฏเิสธอย่�งไร้เยือ่ใยของเลนยะสร้�งคว�มเงยีบให้ในห้องกว้�ง

อยู่อดึใจหนึ่ง แต่แทนที่ยูโตะจะบอกเหตผุลหรืออธิบ�ยส�เหตุทีเ่ข�ขอให้

เธออยู่ต่อ เข�กลับก้มไปมองตำ่�ยังกงจักรในห่อผ้�สีแดง แล้วถ�มเธอ

กลับม�แทนว่�

“เธอเอ�อ�วุธชิ้นขน�ดนี้เดินท�งขึ้นเครื่องม�ที่นี่ได้ยังไง”   

“ซ่อนไว้ใต้เสื้อไง” หมอผีตอบสีหน้�นิ่งเฉยอย่�งกวนอ�รมณ์

ช�ยหนุ่มระบ�ยลมห�ยใจอย่�งเบื่อหน่�ยก�รยอกย้อนนั่น และ 

จำ�ต้องเอ่ยแบบตรงไปตรงม�ขึ้นใหม่

“เธอไม่ได้ขึ้นเครื่องบินม� และคงไม่ได้คิดบินกลับ เมื่อยังไงก็เอ�

อ�วุธชิ้นใหญ่ขน�ดนั้นขึ้นเครื่องไม่ได้ ดังนั้นเธอคงต้องใช้เวล�หล�ย

ชั่วโมงในก�รเดินท�งกลับ เพร�ะจะมีแค่ท�งเรือเหมือนข�ที่เธอม� นั่น

ไม่เหนื่อยเกินไปรึไงที่จะเดินท�งไปกลับภ�ยในวันเดียวด้วยวิธีนั้น ดีไม่ดี

วันนี้อ�จกลับไม่ทันแล้วด้วยซำ้�”

“แกต้องก�รอะไรกนัแน่ เอ�ตรงๆ เลย” หมอผสี�วยงิเข้�ประเดน็

อย่�งเบื่อคว�มอ้อมค้อมของอีกฝ่�ย

“...ฉันอย�กให้เธอค้�งที่นี่สักคืนก่อน เพื่อจะได้พบกับท่�นพ่อ...

ท่�นคงอย�กเจอเธอม�ก” เข�ตัดสินใจบอกในที่สุด

เลนยะพ่นลมออกจมูก และบอกชัด “แต่ฉันไม่อย�กเจอ”

ยูโตะเงียบไปหลังได้ยินคำ�ตอบนั้น ทว่�สีหน้�ยังคงนิ่งสงบ และ 
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ไม่น�นก็เอ่ยออกม�ว่�

“งั้นของที่ขอไว้คงไม่ได้”

เลนยะสบถต่อเงื่อนไขของช�ยหนุ่มทันที ก่อนลุกขึ้น เตรียมเดิน

ออกไปอย่�งไม่คิดต่อรอง แต่กต้็องหยดุชะงกัไปเมือ่อยู่ๆ  ผูน้ำ�ของโอกเุระ

ตรงหน้�ก้มหัวให้เธอพล�งประก�ศอย่�งจริงจัง

“ถอืว่�ฉนัขอร้อง ท่�นพ่อน่ะถ�มห�ถงึเธอทกุวนั อ�ก�รกท็รดุหนกั

ขึ้นเรื่อยๆ ท่�นเจ็บป่วยม�ตลอดแปดปีตั้งแต่เรื่องคร�วนั้น และรู้ว่�ฉัน

แทนที่เธอไม่ได้ ดังนั้นก่อนที่เธอจะไป ฉันขอสักครั้ง เธอช่วยไปห�ท่�น

อีกครั้งก่อนกลับพรุ่งนี้...อย่�งน้อยก็ขอในฐ�นะพันธมิตรที่ต้องช่วยเหลือ

กัน...ได้ไหม”  

รูว่้�เป็นข้ออ้�งทีน่่�ละอ�ยเมือ่เข�เพิง่บอกเลนยะไปเองว่�ระหว่�ง

พวกเข�ไม่ใช่เพือ่น ก�รเอ�สญัญ�พนัธมติรม�อ้�งเช่นนีจ้งึไม่ต่�งกบัก�ร

กลืนนำ้�ล�ยตัวเอง และก�รกระทำ�นี้ก็ไม่เหม�ะสมอย่�งยิ่งในฐ�นะผู้นำ�

ขององเมียวจิ ทว่�เข�ก็ยังก้มใบหน้�ตำ่� ซ่อนคว�มรู้สึกอับอ�ยและ 

อดกลั้นไว้ เพร�ะนี่เป็นท�งเดียวที่เข�คิดออกเพื่อยื้อคนตรงหน้�ไว้

เลนยะหรี่ต�เล็กมองก�รกระทำ�ของยูโตะท่ีก้มหัวให้เธออย่�ง 

ไม่นึกถึงฐ�นะของตัวเอง

ไม่น�นเธอก็ลุกพรวดออกจ�กที่นั่งร�วกับจะไม่รับรู้ถึงคว�มรู้สึก

ของเข� ทำ�ให้คนทีก้่มหวัให้เธออย่�งไม่สนศกัดิศ์รีของตนต้องกำ�หมดัแน่น

อย่�งเจ็บใจต่อคว�มเฉยช�นั่น และโกรธตัวเองที่ทำ�เรื่องโง่เขล�นี้ทั้งที ่

น่�จะรู้ผลลัพธ์

ยังไงเด็กอสูรก็คืออสูร ทำ�อะไรอย่�งอื่นไม่เป็นนอกจ�กก�รทำ�ให้

คนรอบข้�งเจบ็ปวด ทรม�น เหมอืนอย่�งทีช่นิโกะและคนอืน่พดูม�ตลอด 

ในเมือ่พีช่�ยของเธอส�ม�รถฆ่�ครอบครวัตวัเองได้ง่�ยด�ย น้องส�วอย่�ง

เธอก็คงเลือดเย็นไม่ต่�งกัน...

“ฉันจะกลับแปดโมงเช้�พรุ่งนี้ พอใจแกรึยัง”

ถ้อยคำ�ที่เหมือนพูดลอยๆ ทำ�ให้มือที่กำ�ลังกำ�หมัดแน่นคล�ยออก
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โดยอัตโนมัติ ขณะหัวที่เคยก้มตำ่�ก็เงยขึ้นม�รวดเร็ว ทว่�ก็มองทันเพียง

หลังไวๆ ของเลนยะที่เดินออกไปแล้ว ไม่มีอะไรรับประกันว่�เธอพูดจริง

หรือเมื่อกี้เข�หูฝ�ดไปเอง

ทว่�น่ันกม็�กพอ เพร�ะแม้จะไม่มหีลกัประกนั ไม่มกี�รยำ�้ให้มัน่ใจ 

แต่บ�งอย่�งก็บอกเข�ว่�เธอจะยังไม่กลับในวันนี้

ยโูตะยงันัง่นิง่งนั ขณะทบทวนว่�โซเคนโย เลนยะทีห่�ยไปสีปี่เตม็ 

นั้นมีก�รเปลี่ยนแปลงหล�ยอย่�งจริงๆ เพร�ะนอกจ�กจะนิสัยแย่ลง  

ป�กร้�ยม�กขึ้น ก็เหมือนว่�จะ...

“ดูเป็นมนุษย์ขึ้นม�หน่อย...รึเปล่�นะ”

ไม่เคยคิดว่าจะกลับมานั่งดูหิมะที่นี่อีก แต่เวลานี้กลับต้องมานั่ง 

จับจ้องหิมะที่ร่วงโรยอย่�งเงียบๆ ท่�มกล�งคว�มมืดของตอนกล�งคืน 

และคว�มเงียบในสถ�นที่ที่เรียกว่�คฤห�สน์โอกุเระ

เด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลนั่งอยู่ที่ช�นระเบียงไม้หน้�ห้องที่เปิดไฟ

สว่�ง พ่นไอสีข�วออกจ�กจมูก เบื่อหน่�ยและหงุดหงิดท่ีตนต้องม�อยู ่

ที่นี่ย�มนี้ ขณะปร�ยต�มองเป็นพักๆ ไปยังกงจักรก�ร�สึสองวงข้�งก�ย

ยิ่งมองพวกมันก็ยิ่งหงุดหงิด กลัดกลุ้ม แต่สุดท้�ยเธอก็ไม่ว�ย 

ลุกไปหยิบกงจักรก�ร�สึที่มีพู่สีดำ�ขึ้นม�

ย�มแรกต้องก�รเพียงแค่ดูมันนิดหน่อย ทว่�ไม่น�นที่ได้จ้องมอง 

นัยน์ต�สีนำ้�เงินก็เริ่มพร�วระยับม�กขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งไล่สำ�รวจต�มคว�ม 

มันเง�ของผิวโลหะสีดำ�สนิทก็ยิ่งเหมือนถูกดึงดูด

มือที่แค่ลูบไล้เนื้อเหล็กกล้�เปลี่ยนม�จับท่ีด้�มจับของอ�วุธแทน 

พร้อมกับค่อยๆ บิดที่จับซึ่งมีกระพรวนและพู่นั่น

เคร้ง!

ทันทีที่กงจักรยักษ์ในมือถูกปลดกลไก มันก็ดีดคมมีดที่ซ่อนไว้อีก

สี่ใบออกม� อวดโฉมคว�มคม น่�เกรงข�ม และแปลกต� พร้อมสะท้อน

แสงจันทร์วิบวับเข้�ต� จนเหมือนแสงงดง�มนั่นเต้นระบำ�ได้ 
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วิน�ทีนั้นหมอผีส�วเผลอขยับยิ้มขึ้น ประก�ยต�เต็มไปด้วยคว�ม

คิดถึงอย่�งปิดไม่มิด

“แทนที่จะฝ�กไว้ กลับได้เพิ่มม�อีกหนึ่ง”

เสียงทุ้มตำ่�มีอำ�น�จดังขึ้นข้�งหลัง จนเด็กส�วที่มัวแต่สนใจอ�วุธ

ในมือต้องสะบัดหน้�ไปมองเจ้�ของใบหน้�รูปสลักท่ีม�ยืนดูเธอต้ังแต่

เมื่อไรไม่รู้

เลนยะบิดด้�มจับอีกครั้ง ให้คมด�บใหญ่ทั้งสี่ตวัดกลับไปซ่อนอยู่

ในใบมีดหลักสองใบเช่นเดิม ก่อนยกมันไปพ�ดบ่�ตัวเองอย่�งเคยนิสัย

เหมือนตอนเด็กๆ

กนิเทน็ชเิลกิคิว้น้อยๆ มองก�รกระทำ�ทีด่เูป็นธรรมช�ตขิองเลนยะ

กับอ�วุธประหล�ดของเธอ

“พวกพนัธมติรน่ะชอบเล่นแง่ รอให้เร�เดอืดร้อนแล้วจะไปกระทบ

ตัวเองด้วยนั่นแหละถึงจะรีบแจ้นม�ช่วย ดังนั้นฉันไม่หวังคว�มร่วมมือ

อะไรจ�กพวกมันอยู่แล้ว แต่ม�เอ�อย่�งอื่นที่ช่วยได้ม�กกว่�ต่�งห�ก” 

หมอผีส�วว่� ก่อนหันไปว�งอ�วุธในมือลงข้�งๆ อ�วุธของพี่ช�ยตน และ

กลบัไปน่ังขดัสม�ธบินพืน้ระเบยีง มองออกไปทีส่วนญีปุ่น่ด้�นนอกเช่นเดมิ

กินเท็นชิมองหลังของเลนยะอยู่ครู่ ก่อนค่อยๆ ลงม�นั่งข้�งเธอ 

นัยน์ต�สีเท�คู่เรียวคมปร�ยมองหน้�ด้�นข้�งของเลนยะท่ีตอนนี้ขึ้นสี 

แดงเรื่อเพร�ะอ�ก�ศที่หน�วเหน็บ

“ถ้�หน�วม�กกเ็ข้�ไปนอนซะ” คำ�สัง่ของกนิเทน็ชเิรยีกให้นยัน์ต�

สีนำ้�เงินละจ�กท้องฟ้�ย�มร�ตรีไปมองเข�

เลนยะเริ่มเหยียดข�ตรงเพื่อคล�ยคว�มเมื่อย ยันแขนสองข้�งไป

ด้�นหลังให้อยู่ในท่�สบ�ยที่สุด แล้วพูด

“ถึงฉันเกลียดอ�ก�ศหน�ว เกลียดหิมะ เกลียดท่ีนี่ แต่ยังไงซะ 

ก็ใช้ซุกหัวนอนม�ตั้งสี่ปี จะมองให้มันน�นๆ หน่อยจะเป็นไร”

“สี่ปีที่เจ้�ทำ�แค่เงียบและพยักหน้� แม้แต่กับโยชิฮ�ระหรือแม้แต่

กับคนที่เก็บเจ้�ม�เลี้ยงงั้นรึ”
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เลนยะหันกลับไปมองยังเสี้ยวหน้�คมทันใด ก่อนพ่นลมออกท�ง

จมูกว่�เสียงกลั้วหัวเร�ะอย่�งเย�ะหยัน

“เจ้�โยชิฮ�ระพล่�มอะไรอีกแล้วสิ”

“ไม่ต้องถึงโยชิฮ�ระ แค่บทสนทน�ระหว่�งเจ้�กับช�ยท่ีอยู่ใน

ตระกูลรับใช้คนนั้นข้�ก็พอเด�ออกแล้ว” เสียงทุ้มลึกตอบเรียบเฉย

ทว่�เลนยะก็เสริมต่อว่� “แต่ร�ยละเอียดก็เจ้�โยชิฮ�ระอยู่ดี”

กินเท็นชิเพียงปร�ยห�งต�ไปมองเด็กส�วอีกคร้ัง แต่ไม่มีคำ�แย้ง 

นั่นทำ�ให้เธอหัวเร�ะในลำ�คออย่�งผู้ชนะออกม�อีก เพร�ะเด�ได้ถูกต้อง

ร้อยเปอร์เซ็นต์

ทว่�คว�มเงียบก็เริ่มกลับม�โรยตัวอีกครั้งเมื่อเสียงหัวเร�ะของ 

เลนยะจ�งลง ปล่อยให้แค่เสียงกระดิ่งบนต้นคอของสุนัขป่�หนุ่มดังต�ม

กระแสลมเย็นย�มคำ่� ส่วนนอกนั้นคือคว�มเงียบ...เงียบ...และเงียบ

มันเงียบไปน�นจนกินเท็นชิแปลกใจ ส่งผลให้เข�ต้องหันไปห�

หมอผีส�วที่เงียบจนผิดปกติอย่�งเสียไม่ได้  

และเจ้�ปีศ�จต้องขมวดคิว้เรยีวเข้มขึน้นดิ เมือ่คนทีเ่คยนัง่อยูด้่วย

ท่�สบ�ยๆ ย�มนี้กลับทิ้งตัวนอนแผ่หล� หลับกล�งระเบียงท�งเดินไม้ได้

หน้�ต�เฉย และจ�กเสียงลมห�ยใจที่สมำ่�เสมอ ฟ้องชัดว่�เธอหลับลึก 

ไปแล้วด้วยซำ้�

ตั้งแต่เมื่อไร...

กนิเทน็ชมิองเจ้�เดก็ตวัแสบทีห่�ทีน่อนได้เกะกะท�งช�วบ้�นอย่�ง

ปลงอนิจจัง พล�งส่�ยหัวน้อยๆ และลอบถอนใจ พล�งคิดว่�คิดถูกแล้ว

ที่ตัดสินใจม�นั่งเฝ้�เธอแบบนี้

เพร�ะพอจะเด�ออกว่�คงหลบัได้ไม่เลอืกที ่จ�กก�รเดนิท�งตลอด

วันและอ�ก�ศที่หน�วจัด

ซึ่งถ้�ปล่อยไว้แบบนี้อ�จได้นอนหน�วต�ยขึ้นม�จริงๆ

กินเท็นชิลุกขึ้น และหันไปก้มช้อนตัวเด็กส�วออกจ�กระเบียง 

ท�งเดินก่อนจะถูกใครเหยียบเอ�จริงๆ พร้อมกระชับอุ้มร่�งที่หลังจ�กนี้
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คงหลับสนิทจนถึงเช้�เข้�ไปในห้องที่เปิดไฟสว่�งไว้ 

วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่หนัไปมองต�มกนิเทน็ชทิีอุ่ม้เลนยะเข้�ม�ทนัที

“ไปหลบัอยูต่รงไหนหรือขอรับ” โยชฮิ�ระถ�มขึน้หลงัจ�กสนุขัป่�

หนุ่มว�งร่�งของเธอลงบนเบ�ะนอนหน�นุ่มที่ถูกปูเตรียมไว้อย่�งดี ก่อน

เข�จะห่มผ้�ผืนหน�ให้เธอ

เครื่องทำ�คว�มร้อนในห้องทำ�ให้มั่นใจแน่นอนว่�เธอจะอุ่นสบ�ย

และหลับอย่�งปลอดภัยแน่นอนจนถึงเช้�

“บนระเบียง หน้�ห้อง” กินเท็นชิตอบเรียบ ก่อนก้มมองเลนยะที่

ปิดเปลือกต�สนิท พร้อมกรนเบ�ๆ อีกครั้ง

ถ้าตอนตื่นสงบได้อย่างตอนหลับก็คงดีละมั้ง...เป็นคว�มคิดแรก

ย�มที่มองใบหน้�หลับสนิทนั่น แต่วิน�ทีต่อม�กลับรู้สึกว่� อย่�ดีกว่� 

เพร�ะน่ันคงไม่ใช่โซเคนโย เลนยะทีเ่ข�รู้จกั...และคงไม่ใช่โซเคนโย เลนยะ 

ที่ทำ�ให้เข�รู้สึกกับเธอได้ม�กม�ยขน�ดนี้

 

ตอนเช้าเลนยะถกูเชญิตวัมาทีห้่องหนึง่บนตวัตกึแบบตะวนัตก ซึง่

อยู่ที่สุดท�งของระเบียงหินอ่อนบนชั้นส�ม และเธอจำ�ได้ดีว่�มันเป็นห้อง

ของใคร

และที่สำ�คัญ ครั้งนี้ยูโตะเป็นคนพ�เลนยะม�พบด้วยตัวเอง ทว่�

เข�กลับหยุดรออยู่ที่หน้�ประตูห้อง ไม่เข้�ไป และหันม�พูดกับเลนยะว่�

“ท่�นพ่อรอเธออยู่ข้�งใน เชิญเข้�พบได้...และถ้�เป็นไปได้ ช่วย

สุภ�พด้วย”

เลนยะแค่กลอกต�ขึ้น ไม่ได้ให้คำ�สัญญ�เรื่องม�รย�ท แต่ก็ยอม

เดินเข้�ไปในห้องต�มคำ�อนุญ�ตของยูโตะ

เม่ือเดนิเข้�ไป ผ่�นโต๊ะทำ�ง�นตวัย�วทีท่ำ�จ�กไม้สเีข้มกบัชัน้หนงัสอื

ติดผนังสไตล์ยุโรปที่เรียงร�ยเหมือนปร�ส�ทในภ�พยนตร์ และเลี้ยวไป

ยังอีกส่วนของห้องใหญ่หรูหร� เธอก็พบฉ�กกั้นที่เป็นไม้ฉลุล�ยดอกไม้

อย่�งประณีตละเอียดว�งกั้นไว้
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และน่ันทำ�ให้หมอผสี�วชะงกัเท้�ไปนดิ เพร�ะรูด้ว่ี�หลงัฉ�กไม้นัน้

มีเตียงสี่เส�หลังใหญ่ตั้งอยู่ และมีใครบ�งคนนั่งรอเธออยู่บนนั้น

“เข้�ม�เถอะ”

เสยีงเมตต�แม้ฟังแหบพร่�แบบคนไม่ค่อยมแีรงลอดผ่�นม�พดูกบั

เลนยะ เมื่อเข�คงรู้สึกได้ว่�เธอยังลังเลที่จะเผชิญหน้�กับตนเอง

หมอผีส�วถอนใจย�วครู่หนึ่ง ก่อนตัดสินใจก้�วเดินต่อ และเพียง

อ้อมฉ�กไม้แสนสวยม� เธอก็พบกับผู้ที่นั่งอยู่บนเตียงกว้�งใต้ผ้�ห่มผืน

หน� พร้อมอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ม�กม�ยที่ข้�งเตียง ทั้งเครื่องวัดคลื่น

หัวใจ ถังออกซิเจน และอีกหล�ยอย่�งที่เธอไม่รู้จัก

เข�ดูชร�กว่�ที่จำ�ได้ ทั้งที่เพิ่งผ่�นม�สี่ปี

เพร�ะย�มนี้โอกุเระ มุร�ค�มิ มีเส้นผมที่เกือบจะข�วทั้งศีรษะทั้ง

ที่อยู่ในช่วงวัยเพียงสี่สิบต้นๆ ขณะใบหน้�ซีดเซียว แห้งตอบจนแทบเห็น

โครงกะโหลก และทั้งที่ผิวหนังไม่เหี่ยวย่นนัก เข�ก็เหมือนคนแก่วัย 

แปดสบิกไ็ม่ป�น ทกุอย่�งบนตวัดยูำ�่แย่ แต่สิง่ทีย่งัเหมอืนเดมิคอืรอยคว�ม

อ่อนโยน ท่�ท�งสงบนิง่น่�เค�รพ และนยัน์ต�สนีำ�้ต�ลอ่อนทีค่่อยๆ เลือ่น

มองต�มเธออย่�งเมตต�

“สบ�ยดีไหมเลนยะ” ช�ยผู้เคยเป็นถึงผู้นำ�ขององเมียวจิตระกูล 

โอกุเระกล่�วทักเด็กส�วพร้อมรอยยิ้มบ�งๆ

ไม่มีเสียงตอบรับของเด็กส�วสีหน้�เรียบเฉย

“จะไม่พดูอะไรเลยรึไง ยโูตะเล่�ว่�เธอพดูได้เยอะม�กเลยหลงัจ�ก

ห�ยไปสี่ปี”

นัยน์ต�สีนำ้�เงินเลื่อนม�สบนัยน์ต�สีนำ้�ต�ลอ่อนของมุร�ค�มิ

“ที่ฉันไม่พูดก็ไม่ได้หม�ยคว�มว่�ฉันไม่ได้ฟัง”

มุร�ค�มิเลิกคิ้ว แสดงคว�มแปลกใจเล็กน้อยกับประโยคคำ�พูด

ย�วๆ ครั้งแรกของเลนยะที่มีให้เข�

“ดูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะ” มุร�ค�มิเปรย และกระแอมไอขึ้นม� 

ก่อนพูดต่อ “ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลืมต�เห็นที่นี่ เธอก็ไม่เคยปริป�กสักคำ� ไม่
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ถ�มถึงเรื่องที่เกิดขึ้น เล่�ถึงเรื่องของชิมิสึเธอก็ไม่มีปฏิกิริย� ชอบนั่งอยู่

ที่เดิมๆ ทั้งวัน จนฉันนึกว่�เธอจะพังจนซ่อมไม่ได้ซะอีก ไม่อย่�งงั้นคง

เหมือนต้องเสียส�ยเลือดที่สำ�คัญไปอย่�งน่�เสียด�ย”

“ไอ้ท่�...เจ้�ซ�น�ดะกย็งัอยูไ่ม่ใช่รึไง จะเสยีได้ยงัไง” เธอเถยีงกลบั

เกือบจะทันที

“แต่ซ�น�ดะไม่ใช่อสูรที่ทำ�ให้ฉันอยู่ในสภ�พนี้ได้นี่น�” มุร�ค�มิ

ก้มมองตนวูบหนึ่ง และเงยม�สบต�เลนยะใหม่ พร้อมส่�ยหน้�เนิบช้� 

“และไม่ใช่อสรูทีย่นือยูต่รงนัน้พร้อมอ�วธุคูก่�ย จัดก�รทกุคนทีก้่�วเข้�ไป

ในโรงฝึกนั่น...ไม่ใช่ผู้รอดที่แข็งแกร่งที่สุด”

“ถ้�แข็งแกร่งจริงฉันคงไม่ปล่อยให้ถูกครอบงำ�แบบนั้น” เธอแย้ง

“แต่ก็มีแค่คนที่แกร่งจริงเท่�นั้นที่จะเลือกแง้มประตูให้ปีศ�จ เพื่อ

จัดก�รศัตรูม�กกว่�วิ่งหนีหรือหลบซ่อน”

“ฉันถูกบีบให้ต้องทำ�เพื่อเอ�ตัวรอด”

“เพร�ะแบบนั้นฉันถึงได้บอกว่�เธอแกร่งที่สุดไง เพร�ะน้อยคน 

ที่จะมีสัญช�ตญ�ณก�รเอ�ตัวรอดเยี่ยมยอดขน�ดนั้น”

“โอ้! คุณหมกมุ่นจนน่�ขนลุกจริงๆ ด้วย” 

หมอผีส�วหน้�เบ้แสดงคว�มรังเกียจชัดเจนกับมุมมองคนละขั้ว

ของช�ยสูงวัยเบื้องหน้�

ทว่�มุร�ค�มิกลับยิ้มบ�งต่อท่�ท�งของเลนยะ ขณะยกผ้�ขึ้น

ปิดป�กเพื่อไออีกครั้ง พล�งเอ่ยต่อว่�

“ฉนัรูว่้�ส�เหตจุริงๆ ทีเ่ธอแง้มประต ูไม่ใช่เพร�ะแค่จะเอ�ตวัรอด

หรอก...ฉันเห็นเข�นั่งอยู่ข้�งหลังเธอนะเลนยะ พ่อของเธอน่ะ และเธอ 

ไม่ยอมให้ฉันเข้�ไปแตะเข�เลยแม้แต่นิดเดียว”

ใบหน้�ที่เบ้ลงคล้�ยล้อเลียนของเด็กส�วค่อยๆ กลับม�นิ่งสงบ 

อีกครั้งกับสิ่งที่มุร�ค�มิพูดในครั้งนี้ ขณะภ�พในคืนนั้นวูบเข้�ม�ในหัว  

เธอจำ�เรื่องร�วตอนที่เป็นอสูรไม่ได้หรอก แต่ที่ชัดเจนท่ีสุดคือเหตุผล

สำ�คัญที่ทำ�ให้เธอยอมเปิดประตูให้อสูรร้�ยนั้นเข้�ม�...แค่เพื่อคนที่ต�ย 
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ไปแล้วคนเดียว

แต่ก่อนที่จะจมไปกับอดีต เธอก็รีบฉุดตัวเองกลับม�พร้อมเปลี่ยน

เรื่องคุยทันที

“เอ�เถอะฉันไม่ได้ยอมเข้�ม�ที่นี่เพร�ะแค่ลูกช�ยขี้อิจฉ�ของคุณ

ก้มหัวให้ฉัน แต่ฉันม�เพร�ะต้องก�รบ�งอย่�งท่ีมีประโยชน์กว่�ก�รม�

บำ�บัดจิตคนแก่ใกล้ต�ย”

“ยูโตะก้มหัวให้เธองั้นเหรอ” ครั้งนี้อดีตผู้นำ�โอกุเระหุบยิ้มลงนิด

บรรย�ก�ศคว�มไม่พอใจเบ�บ�งของเข�ยิง่ทำ�ให้เลนยะเสรมิแต่ง

เพิ่มไปทันทีว่�

“ร้องไห้จ้�เหมือนเด็กห้�ขวบขอร้องด้วย”

“อันนี้ฉันไม่ค่อยเชื่อเท่�ไร แต่เอ�เถอะ...ดูเหมือนเข�จะทำ�เยอะ

กว่�ทีฉ่นัคิด” เข�ยกผ้�ขึน้ปิดป�กอกีครัง้ แต่นัน่เหมอืนว่�จะเป็นก�รซ่อน

ใบหน้�ในอ�รมณ์ย�มนี้ม�กกว่�ก�รไอเช่นที่ผ่�นม� แล้วหันม�ถ�มเสียง

จริงจังม�กขึ้น “ว่�แต่ที่เธอยอมเข้�ม�ในนี้ เพร�ะเรื่องอะไรล่ะ”

“กเ็รือ่งส�ยเลอืดทีค่ณุคดิว่�พเิศษนกัหน�นัน่แหละ...มนักำ�ลงัสร้�ง

ปัญห�อีก”

“อ�...พอจะเข้�ใจแล้ว” คนสูงวัยกว่�พยักหน้�เนิบช้� แล้วคร้ังนี้

หันม�สบดวงต�สีนำ้�เงินใหม่ พร้อมถ�มด้วยรอยย้ิมท่ีดูมีเลศนัย “จริง 

ใช่ไหมที่สุนัขที่เธอเก็บได้ตัวนั้น มีฐ�นะเป็นถึงเทพเจ้�”

“อดีต” เลนยะเน้นชัด

“ไม่มีอดีตสำ�หรับก�รเป็นเทพเจ้�หรอกนะเลนยะ เทพเจ้�ก็คือ

เทพเจ้�” เข�แย้ง พร้อมคร้ังนีจ้้องมองเดก็ส�วด้วยแววอ�ดรู คล้�ยกำ�ลงั

สงส�รที่เธอพย�ย�มหลอกตัวเองเร่ืองเทพเจ้�องค์นี้ ทว่�ไม่น�นก็กล่�ว

ถงึประเดน็สำ�คญัของเรือ่งต่อ “แต่ถ้�ให้ฉนัเด� เธอเริม่ได้กลิน่ ‘หอม’ แล้ว

สินะ...นั่นเป็นสัญญ�ณที่ไม่ดีเท่�ไร”

เลนยะไม่ตอบ เพร�ะส่วนหนึง่เธอยงัคงไม่ไว้ใจเข�ร้อยเปอร์เซน็ต์ 

เมื่อมันไม่ใช่เรื่องเล็กแน่ๆ ที่อสูรของเธอเร่ิมแง้มประตูออกม�อีก และ
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พวกโอกุเระก็คงไม่ชอบใจแน่ห�กรู้ข่�วนี้ ถึงแม้มุร�ค�มิจะแตกต่�ง แต่

ไม่มีอะไรรับประกันว่�เข�จะไม่บอกใครห�กเธอยอมรับตรงๆ

อ�จดูเป็นเรื่องงี่เง่� เพร�ะยังไงเข�ก็เด�ได้อยู่แล้ว แต่เธอก็เลี่ยง

จะพูดไปยังจุดประสงค์ของตนแทนก�รตอบว่�ใช่แทน

“คุณเป็นคนเดียวที่เคยเผชิญหน้�และสู้กับมันโดยตรง แถมชนะ 

ถงึสภ�พตอนนีจ้ะ...” คล้�ยตัง้ใจมมี�รย�ทที่ไม่พดูตรงๆ แต่ส�ยต�ทีม่อง

ไล่นั่นก็ดูถูกชัดเจน ก่อนเธอจะว่�ต่อ “ไม่เหลือสภ�พนัก แต่ก็เคยชนะ...

ฉันอย�กรู้ว่�คุณทำ�ยังไง คุณจัดก�รมันได้ยังไง”

“เพร�ะฉันไม่ได้ชนะ”

“อะไรนะ”

“ฉันไม่ได้สู้ชนะ” มุร�ค�มิสำ�ทับให้ชัดเจนขึ้น นั่นก็ทำ�ให้เข�ไอ 

ออกม�อีกครั้ง ก่อนเริ่มเล่� “ในโรงฝึกนั่นที่ฉันอยู่ต�มลำ�พังกับอสูรของ

เธอ ฉันถูกโจมตีอยู่ฝ่�ยเดียว แทบไม่มีเวล�ให้ตั้งตัว จนเกือบต�ย”

“แต่คุณรอด” เลนยะเน้นยำ้�

“ใช่ เพร�ะก่อนที่จะถูกบั่นหัวข�ด ฉันยื่นเงื่อนไข...ซึ่งคว�มจริงก็

ไม่เชิงเงื่อนไข แต่เป็นคำ�ขู่ม�กกว่�”

“ขู่งั้นเหรอ”

อดีตผู้นำ�พยักใบหน้�ซูบตอบทีหนึ่ง

“ตอนที่ฉันจะแพ้ ฉันพย�ย�มคุยกับมัน บอกมันว่�ถึงตอนนี้มันฆ่�

ฉนัได้ และยดึร่�งของเธอได้ แต่กย็งัเป็นแค่ก�รแง้มประตใูห้พลงับ�งส่วน

ของมันหลุดลอดออกม�เท่�นั้น ไม่ใช่ทั้งหมด ซำ้�ร่�งก�ยของเธอยังเด็ก 

ไม่แข็งแกร่งพอจะรองรับพลังมันได้หมด ซึ่งห�กมันฝืนออกไปก็จะไม่มี

ท�งชนะองเมียวจหิล�ยสบิคนทีร่ออยูข้่�งนอก และองเมยีวจข้ิ�งนอกกจ็ะ

ไม่ปร�นีมัน และฆ่�มันในร่�งของเธอทันที มันจะไม่มีโอก�สแข็งแกร่ง

หรือเติบโตกว่�นี้ แทนที่จะได้เป็นอิสระอย่�งเต็มที่ ก็จะหมดโอก�ส...แต่

ฉันจะปกป้องเธอได้ เลี้ยงเธอจนเติบโตและแข็งแกร่งได้ จนร่�งก�ย 

ของเธอจะพร้อมรองรับมันทั้งหมด”
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“และมันยอม...” หมอผีส�วขมวดคิ้วแน่นต่อเรื่องที่ไม่ค�ดคิดว่� 

จะได้ยิน

“ใช่ มันยอม ยอมปล่อยทั้งฉันและเธอ เพื่อให้เธอเติบโตและ

แขง็แกร่งกว่�ตอนนัน้...และนัน่แหละเร่ืองจริงละ ฉนัไม่ได้ชนะมนั ตอนนัน้

มันเป็นคว�มโชคดีบนโชคร้�ย...ดังนั้นถ้�เธออย�กได้คำ�แนะนำ�อะไรเพ่ือ

หยุดมัน ฉันบอกเลยว่�มันไม่มี และฉันเสียใจด้วยที่ช่วยอะไรไม่ได้”

“บ้�เอ๊ย!” เธอสบถอย่�งหัวเสีย “สรุปว่�ฉันม�ท่ีนี่แทบไม่ได้บ้�

อะไรเลย”

“เร�ให้คว�มช่วยเหลือเธอได้” มุร�ค�มิเสนอ

“ลกูช�ยคณุตดัคว�มช่วยเหลอืทีฉ่นัต้องก�รไปแล้ว และสภ�พคณุ

ตอนนี้ก็คงไม่เหลืออำ�น�จไปสั่งแน่นอน”

คูส่นทน�เงยีบและเลกิคิว้ขึน้นดิต่อสิง่ทีเ่ลนยะบอก ก่อนคร�งแผ่ว 

“อ�...เข�เป็นคนตรงกับกฎนะ”

“เหน็ม�เยอะ พวกพย�ย�มเป็นเดก็ดจีนเกนิกว่�เหตเุพือ่เรยีกร้อง

คว�มรักจ�กพ่อน่ะ” เลนยะต่อประโยคเข� แล้วถอนใจอย่�งปลงอนิจจัง 

“ช่�งเถอะ ยังไงฉันก็พึ่งตัวเองม�ตลอดอยู่แล้ว ก็แค่ต้องทำ�ต่อไป...แล้ว

ถ้�อย�กให้ม�เยี่ยมอีก ก็ให้ลูกช�ยม�ก้มหัวให้ฉันอีกแล้วกัน”

“ฉันจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนั้นอีก”

“ไม่ยักรู้ว่�รักลูกด้วย” เลนยะย้อนพลัน

“ฉันรักเข�ม�กกว่�ที่เธอคิด และม�กกว่�เธอแน่นอน” มุร�ค�มิ

ยืนยันหนักแน่น

“ฉันไม่ใช่ลูกคุณ และคุณไม่เคยรักฉัน แค่รู้สึกว่�ฉันเหมือนสัตว์

เลี้ยงที่ห�ได้ย�กก็เท่�นั้น” เธอแย้งเสียงเฉียบกระด้�ง พร้อมส�ยต� 

ค�ดโทษ “แล้วถ้�รักจริงก็หัดแสดงคว�มสนใจมันม�กกว่�นี้หน่อย มันจะ

ได้เลิกอิจฉ�ฉันเหมือนเด็กสิบขวบที่คิดเองเออเองซะที”

มรุ�ค�มยิกยิม้ขึน้อกีต่อสิง่ที่ได้ฟังจ�กเดก็ส�ว และครัง้นีม้นัจรงิใจ

กว่�ที่ผ่�นม� ซำ้�ดูแปลกใจไปพร้อมกัน
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“เธอดูดีขึ้นเยอะม�กจริงๆ ด้วย” ใบหน้�ซูบตอบดูผ่อนคล�ยและ

แสดงคว�มโล่งอกออกม� และมันเป็นคว�มโล่งอกจริงๆ เมื่อเห็นชัดว่�

เวล�น้ี เดก็ส�วทีเ่คยเป็นตุก๊ต�ทีพ่งัไปแล้วกลบัโต้ตอบและสัง่เข�ได้อย่�ง

เผ็ดร้อน

และคำ�พูดนั้นของเธอก็ทำ�ให้เข�ฉุกคิดบ�งสิ่ง ก่อนเข�จะกดปุ่ม

ฉุกเฉินที่ข้�งตัว

“ท่�นพ่อมีอะไรรึเปล่�ครับ”

เพียงสัญญ�ณเรียกนั้นกะพริบที่หน้�ห้อง ช�ยหนุ่มที่รออยู่ก่อน

แล้วก็รีบเปิดประตูเข้�ม�รวดเร็วคล้�ยเตรียมตัวพร้อมต่อเหตุก�รณ์

ฉุกเฉินตลอดเวล� ซำ้�ยังมองตรงม�ที่เลนยะอย่�งไม่ไว้ใจ พร้อมคำ�ถ�ม

เข้ม 

“เธอทำ�อะไรท่�น”

“แอบว�งย�พิษในนำ้� แล้วถ้�ไม่ได้ผลก็กะเอ�มีดสั้นท่ีแอบไว้ม�

เสยีบคอหอย” เธอตอบเร็ว จนอกีฝ่�ยยนืงงไปชัว่ขณะ ก่อนร้องท้วงอย่�ง

หงุดหงิด “จะบ้�รึไง ฉันจะทำ�อะไร ยืนห่�งเตียงพ่อแกตั้งสองเมตร หัด

คิดซะบ้�งสิ!”

มรุ�ค�มหิวัเร�ะออกม�อย่�งอ�รมณ์ดแีทบจะทนัทกีบัคำ�ต่อว่�ของ

เด็กส�วที่มีให้ลูกช�ยตน แม้มันจะทำ�ให้เข�ต้องไอจนตัวโยนและลูกช�ย

ต้องรีบเข้�ม�ประคอง

“ท่�นพ่อมอีะไรรึเปล่�ครบั” ยโูตะถ�มซำ�้ ขณะยงัคงปร�ยต�มอง

เลนยะอย่�งเคลือบแคลงย�มเธอเดินหันหลังออกไปจ�กห้องโดยไม่มี

แม้แต่คำ�ล�

แต่เข�ก็ต้องละส�ยต�จ�กเธอ เมื่อมือหนึ่งแตะลงบนไหล่ ทำ�ให้

เข�หันไปมองยังพ่อของตนอีกคร้ัง และรู้สึกร�วกับว่�ใบหน้�ท่ีซีดเซียว 

ซูบผอมนั่นดูสดใสขึ้น แม้จะเล็กน้อย ทว่�ก็สัมผัสได้ ก่อนพ่อของเข�จะ

ตอบด้วยรอยยิ้มบ�งๆ

“ไม่มอีะไรหรอก แค่ว่�...พ่อคดิว่�เร�น่�จะคยุกนัม�กกว่�นีห้น่อย...
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เร�จะได้แก้คว�มเข้�ใจผิดกันในหล�ยๆ เรื่อง...ของหล�ยปีที่ผ่�นม�น่ะ”

ยูโตะเดินออกมาจากห้องของพ่อตนเมื่อสั่งให้คนเข้าไปดูแลตาม

ปกติ และเพิ่งสังเกตเห็นว่�หมอผีส�วยังยืนรอเข�อยู่ที่หน้�ห้อง

“มีอะไรอีก” ยูโตะถ�มเสียงขรึม

“ฉันทำ�ต�มที่ขอแล้ว ดังนั้นของที่ฉันสั่งต้องได้แน่นอน” เธอสั่ง 

เด็ดข�ด

ยูโตะหรี่ต�แคบอย่�งไม่ชอบใจนัก แต่พยักหน้�รับ “จะพย�ย�ม

ที่สุด”

“แค่นั้นเหรอ” เด็กส�วส่งส�ยต�ดูถูกม�ให้

ช�ยหนุ่มห�งคิ้วกระตุกนิดต่อท่�ท�งนั่น ก่อนจะเงียบไปร�วกับ

ตัดสินใจ และไม่น�นจึงเลื่อนนัยน์ต�สีนำ้�ต�ลอ่อนม�สบนัยน์ต�สีนำ้�เงิน 

พร้อมนำ้�เสียงจริงจัง 

“ได้ ฉันทำ�ได้แน่...แต่ว่�เธอก็ต้องสัญญ�บ�งอย่�งด้วย”

“อะไร”

“รีบปล่อย ‘นกน้อย’ ของเธอในขณะที่มันยังไม่น่�เสียด�ยซะ”

เลนยะเงยีบไปทนัใดกบัคำ�พดูประโยคนีแ้ละคว�มเคร่งเครยีดทีส่่ง

ม�ชดัเจนของยโูตะ และเธอเข้�ใจแจ่มแจ้งว่�เข�หม�ยถงึอะไรหรอืใคร...

เจ้�ของนัยน์ต�สีเท�คู่เรียวคม...

“เจ้�นัน่ไม่ใช่นก และฉนักไ็ม่ใช่กรง ถ้�เข้�ใจผดิอะไรกค็ดิใหม่ซะ”

หมอผีส�วสวนกลับนำ้�เสียงเย็นเยียบ พร้อมก�รจับจ้องกลับม�

อย่�งเหีย้มเกรียมดดุนั จนเข�ยงัเผลอขนลกุไปวบูหนึง่กบับ�งสิง่ทีเ่ธอแผ่

ออกม�

โกรธจริงจังซะขนาดนี้ยังปฏิเสธอีกนะ...

แม้จะคิดแบบนั้น ทว่�ยูโตะเป็นฝ่�ยถอนใจแผ่วย�ว ยอมแพ้ให้

ดวงต�สีนำ้�เงินของเด็กส�วและหลุบนัยน์ต�ตำ่�

“ช่�งมันเถอะ ฉันก็แค่เตือนเธอไว้ เพร�ะฉันไม่คิดว่�เธอจะ 
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นอนหลับต่อหน้�คนอื่นได้ง่�ยด�ยขน�ดนั้น” และไม่คิดว่�จะเห็นคนอ่ืน 

ที่ว่�อุ้มเจ้�หล่อนไปนอนอย่�งทะนุถนอมแบบนั้นด้วย...

“ดูท่�เมื่อคืนแกจะไปผลุบๆ โผล่ๆ อยู่แถวห้องฉันละสิ ส�ระแน

กว่�ที่คิดนะ” เลนยะว่�เหยียดทันที

ช�ยหนุ่มเริ่มเบื่อหน่�ยคำ�พูดคำ�จ�ของเด็กส�ว ทั้งที่เมื่อก่อนแทบ

ไม่เอ่ยอะไรออกม�เลยแท้ๆ แต่ตอนนีก้ลบัช่�งสรรห�คำ�เจบ็แสบม�จกิกดั

คนอื่นได้คล่องปรื๋อ

“อย่�เอ�คำ�ว่�บงัเอญิกบัส�ระแนม�จัดรวมกนัได้ไหม ฉนัแค่จะไป

ดูเธอให้แน่ใจว่�จะไม่หนีกลับโตเกียวไปก่อน แล้วบังเอิญเห็นก็แค่นั้น”

“ฉันดูไม่น่�ไว้ใจขน�ดนั้นเลยรึไง” เลนยะท้วงอย่�งไม่พอใจ

“ถ้�ให้พดูตรงๆ เธอดไูม่น่�ไว้ใจกว่�สมยัก่อนเยอะม�กเลย” ยโูตะ

ตอบชัด

“เออ ก็ได้ ฉันแอบคิดแวบหนึ่งเมื่อว�นเหมือนกันว่�จะหนีกลับ” 

หมอผสี�วเหน็ผูน้ำ�โอกเุระขมวดคิว้ทนัทกีบัคำ�ส�รภ�พหน้�ต�เฉยของเธอ 

ก่อนเธอจะรีบว่�ต่อ “แต่ก็ไม่ได้หนีใช่ไหมล่ะ ดังนั้นฉันไม่สัญญ�บ้�บอ

อะไรกับแกทั้งนั้น ฉันมีวิธีจัดก�รเรื่องนี้ด้วยตัวฉันเอง ไม่ต้องให้แกม�

สั่ง...ไอ้ขี้แย”

เรียกแบบนั้นอีกแล้ว...

ผูน้ำ�แห่งโอกเุระอดนกึอย่�งขุน่มวัไม่ได้กบัคำ�ทีเ่ดก็ส�วตรงหน้�ใช้

เรยีกตน มนัทำ�ให้เข�จำ�ต้องนกึทวนถงึภ�พเลอืนร�งย�มทีย่งัเย�ว์วยัเมือ่

แปดปีก่อนอย่�งเสียไม่ได้

และภ�พแรกในคว�มทรงจำ�นั้น คือเพด�นห้องของเข�เอง หลัง

จ�กที่ในคืนวันที่เกิดเรื่องเลวร้�ยในบ้�นโซเคนโย เข�ก็เฝ้�รอผลอ�ก�ร

ของพ่อตนจนค่อนคืน ก่อนถูกคว�มเหนื่อยล้�ทำ�ให้เผลอหลับไป

วนิ�ทแีรกทีล่มืต� เข�ยงัคงจำ�อะไรไม่ได้ สตเิลอืนร�ง และร่�งก�ย

ที่เมื่อยล้�ส่งผลให้ต้องใช้เวล�อยู่หล�ยวิน�ทีกว่�จะรับรู้ว่�ตนอยู่ในห้อง

นอนตัวเอง และอีกเกือบน�ทีกว่�ภ�พของเหตุก�รณ์เมื่อคืนจะหลั่งไหล
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กลับเข้�ม�

และอยู่ๆ ภ�พของผู้เป็นพ่อย�มที่บ�ดเจ็บส�หัสก็ผุดแทรกเข้�ม�

ในคว�มทรงจำ�นั้น

ยโูตะลกุพรวดขึน้นัง่เหมอืนหลงัตดิสปริง พร้อมคว�มตระหนกและ

ตื่นกลัวที่แล่นเข้�ม�จับหัวใจ ขณะคร�งแผ่วหวิว

‘ท่าน...พ่อ...’  

หลังจ�กนั้นก็มีเพียงนำ้�ต�ที่เอ่อล้นออกม�จ�กดวงต�สีอ่อน

เข�กระช�กผ้�ห่มออกจ�กตัวก่อนวิ่งพรวดพร�ดออกไปพร้อม

นำ้�ต�เต็มดวงหน้� เพื่อจะไปห�ผู้เป็นพ่อที่เข�ยังไม่รู้ชะต�กรรมว่�เป็น

อย่�งไรบ้�ง 

เข�จำ�ได้ดีว่�วันนั้นตัวเองรู้สึกเหมือนคนเสียสติขน�ดไหน วิ่ง

ร้องไห้ออกม�โดยไม่มีแม้แต่เสื้อคลุม มีเพียงชุดนอนบ�งๆ และเท้�เปล่�

ทั้งที่อ�ก�ศหน�วจับใจ 

แต่ร่�งของเข�ต้องหยุดชะงักเมื่อตอนที่ลงม�ถึงห้องโถงด้�นล่�ง 

ดวงต�สีนำ้�ต�ลอ่อนกลับไปปะทะเข้�กับคนคนหนึ่งท่ียืนอยู่หน้�ประตู

ท�งออก บนระเบียงด้�นนอกที่ปกคลุมด้วยหิมะสีข�ว

เวล�น้ี ‘เธอ’ อยู่ในสภ�พทีแ่ย่กว่�เข�ม�ก เพร�ะบนร่�งเลก็ๆ ทีย่นื

อยู ่กล�งหิมะสีข�วนั้นสวมเพียงชุดที่เคยเป็นสีข�วแต่ย�มนี้สกปรก

มอมแมม เปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดและขี้เถ้� ซำ้�ยังข�ดรุ่งริ่ง เส้นผม 

สีนำ้�ต�ลที่คงเคยย�วบัดนี้ก็สั้นแค่กล�งหลัง และเห็นรอยไหม้ที่ปล�ยผม

นั่นชัดเจน เวล�นี้เท้�เล็กๆ นั่นเปล่�เปลือย มือสองข้�งก็ไม่ได้สวมอะไร

ที่ให้คว�มอบอุ่นแม้แต่น้อย

และถ้�ไม่เห็นไอสีข�วที่ลอยออกม�จ�กจมูกของเด็กหญิง เข�ก็

คงนึกว่�เธอเป็นแค่ศพที่ยืนแข็งต�ยอยู่ตรงนั้น

ดวงต�ของยูโตะที่ยังมีนำ้�ต�เอ่อคลอเบ้�กะพริบถี่ๆ เพ่ือให้แน่ใจ

ว่�ตนต�ไม่ฝ�ดที่เห็นเด็กผู้หญิงสภ�พยำ่�แย่ยืนอยู่กล�งหิมะต่อหน้� แต่

ไม่น�นที่นิ่งอึ้งไป เข�ก็ต้องเบิกต�กว้�งเมื่อได้สบเข้�กับดวงต�สีนำ้�เงิน
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แปลกประหล�ดของเด็กหญิงที่แปลกประหล�ดไม่แพ้ดวงต�ของเธอ

คว�มทรงจำ�หนึ่งฉ�ยชัดในหัว และเข�จำ�ได้ว่�ดวงต�สีนำ้�เงินคู่นี้

คือดวงต�คู่เดียวกับเด็กผู้หญิงที่เข�เจอเมื่อคืนนี้ ในกองเพลิง ท่�มกล�ง

ศพนับสิบ และเธอคือคนที่ทำ�ให้พ่อเข�เกือบต�ยอยู่ที่นั่น 

ยโูตะเผลอถอยเท้�หนโีดยอตัโนมตั ิสญัช�ตญ�ณสัง่ให้เข�พย�ย�ม

ห�สิ่งที่จะเป็นอ�วุธได้

แต่เด็กหญิงกลับยังยืนมองเข�นิ่งจ�กนอกบ้�น ไม่มีทีท่�ขยับ มี

เพยีงดวงต�สนีำ�้เงนิทรงอำ�น�จจ้องมองม� แล้วไม่น�นกต็�มด้วยร่องรอย

กระตุกเล็กน้อยที่มุมป�กของเธอ พร้อมถ้อยคำ�หนึ่งว่�

‘ไง ไอ้ขี้แย’

คำ�ทักนั้นทำ�ให้ยูโตะรู้ตัวว่�เข�กำ�ลังร้องไห้อยู่ เด็กช�ยรีบยกมือ

ป�ดนำ�้ต�แล้วหน้�แดงกำ�่ อบัอ�ยทีต่วัเองเผลอร้องไห้ต่อหน้�คนอืน่ แล้ว

ลืมเรื่องของพ่อตนเองไปเสียสนิท ก่อนไม่น�นหลังจ�กนั้นเข�จะเห็น 

แม่บ้�นส�มคนวิง่ออกม�หน้�ต�ตืน่ พร้อมเสือ้กนัหน�วและผ้�ห่มม�กม�ย 

ตรงไปที่เด็กหญิงคนนั้น

ดูเหมือนเลนยะจะเดินออกม�จ�กห้องพักของตนเฉยๆ ตอนพวก

แม่บ้�นลงไปจัดอ�ห�รให้ ไม่แน่ใจว่�เธอรู้ตัวหรือมีสติครบรึเปล่� แต่ที่

แน่ชัดคือเธอไม่เคยลืมคำ�เรียกเข�แบบนั้น

ไอ้ขี้แย...

ก็แค่ก�รพบหน้�กันครั้งแรกที่เข�เผลอร้องไห้

แต่เข�ก็คร้�นจะแย้งแล้ว และนี่ก็ไม่ใช่เวล�ที่เข�จะมัวสนใจเรื่อง

ฉ�ย�แย่ๆ ที่เลนยะตั้งให้ เพร�ะในตอนนี้สิ่งที่เข�ควรสน คือปัญห� 

หนักอึ้งในอดีตของท�ย�ทอสูรคนนี้ที่กลับม�เล่นง�นเธออีกครั้ง

แม้ย�มนี้เข�จะปฏิเสธก�รข้องเกี่ยวกับปัญห�ของเธอ แต่ก็รู้ว่�

เรือ่งศกึในอดตีระหว่�งท�ย�ทอสรูคร้ังนีจ้ะไม่จบง่�ยด�ยแค่เพยีงพวกเข� 

เพร�ะตัวละครในสงคร�มส�ยเลือดนี้ก็มีม�กกว่�ครั้งที่แล้ว

เลนยะไม่ใช่เด็กแปดขวบที่ข�ดสติอย่�งในอดีต ซำ้�คร้ังนี้ยังมี
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เทพเจ้�ม�ลงสน�มด้วย พร้อมตัวแปรอีกม�กม�ย ซึ่งแน่นอนว่�มีคว�ม

เป็นไปได้ไม่สิ้นสุด

ตอนนี้จึงหวังได้เพียงว่�มันจะไม่เป็นอย่�งเรื่องเล่�ในอดีต เพร�ะ

แม้เหล่�ท�ย�ทโซเคนโยจะไม่สรุปตำ�น�นอสูรฝ�แฝดที่เป็นต้นกำ�เนิด

ตระกลูตวัเองว่�ตนไหนทีพ่่�ยแพ้และเป็นฝ่�ยถกูกนิ ทว่�ในฝ่ังของโอกเุระ

น้ันกลับมีข้อสรุปแน่ชัดในตำ�น�นนี้ ต�มข้อสันนิษฐ�นว่�ผู้ท่ีพ่�ยแพ้และ

ถูกกิน...คืออสูรที่ชื่อเลนยะ

อ่านต่อเล่ม 3
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ในทีส่ดุ ศตัรทูีซ่่อนตวัอยูก่ย็อมออกมาในทีแ่จ้ง ผูอ่้านคงเดาได้แล้ว

สินะคะว่�ช�ยปริศน�ที่เล่นซ่อนห�...ไล่จับกับเลนยะม�ตลอดหล�ยเดือน 

เป็นใคร ทว่�ห�กเหตกุ�รณ์ทัง้หมดเป็นเพยีงก�รละเล่นเพือ่ป่ันหวัเลนยะ 

นิย�ยเรือ่งน้ีคงข�ดรสช�ตไิปเสยีหน่อย

กลบัม�ครัง้นี ้เข�พกแผนก�รทีจ่ะพลกิทกุคว�มเชือ่เกีย่วกบัตระกลู

โซเคนโย และทำ�ล�ยหมอผคีนเก่งของเร�ให้สิน้ซ�กม�ด้วย 

แต่ตอนนีเ้ลนยะไม่ได้หวัเดยีวกระเทยีมลบีแล้ว ดงันัน้ห�กพ่อตวัร้�ย

ยนืยนัจะทำ�ต�มแผนก�ร เข�คงต้องเตรยีมรบัคว�มพโิรธของเทพเจ้�ไว้ 

ให้ดี

 Sataporn Fantasy

 สำานักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์

ติดตามความเคลื่อนไหวของสถาพรบุ๊คส์

ได้ที่เพจ www.facebook.com/SPBYoungAdult

ค�าน�าส�านักพิมพ์



ประวัตินักเขยีน

สวสัดค่ีะ B 13 s.t อกีคร้ังนะคะ และเป็นอกีครัง้ทีห่่างจากครัง้แรก

น�นม�ก ต้องขออภัยนักอ่�นที่ยังต�มกันอยู่นะคะ ที่ใช้เวล�ในก�รออก

หนังสือแต่ละครั้งน�นม�ก โดยเฉพ�ะช่วงนี้ที่ท�งผู้เขียนมีปัญห�ส่วนตัว

ที่บ้�นค่อนข้�งหนัก จึงไม่ส�ม�รถเขียนนิย�ยออกม�ได้ไวอย่�งใจคิด 

สำ�หรับนักอ่�นใหม่ ผู้เขียนมีน�มป�กก�ว่� B 13 s.t ที่ม�เป็น 

นักเขียนได้นั้นก็เกิดจ�กก�รอย�กเป็นนักเขียนก�ร์ตูน แต่เพร�ะตอน 

เด็กๆ นั้นไม่มีกำ�ลังพอจะว�ดก�ร์ตูนเรื่องย�วขึ้นม�ได้ จึงได้เริ่มเขียน

นิย�ยลงเว็บ และเป็นจุดกำ�เนิดให้นิย�ยเรื่องแรกได้ตีพิมพ์ จ�กนั้นก็ 

เขียนนิย�ยเรื่อยม� (ขณะเดียวกันก็เขียนก�ร์ตูนอยู่ด้วย) ห�กนักอ่�น 

ท่�นใดได้ม�เปิดอ่�นหรือเพียงหยิบขึ้นม�ดู ผู้เขียนก็ต้องขอบคุณเป็น

อย่�งม�กค่ะ และขอขอบคุณทั้งแฟนนักอ่�นและสำ�นักพิมพ์ท่ีให้โอก�ส

นิย�ยเรื่องนี้ได้เป็นรูปเล่มจับต้องได้อีกครั้งด้วยค่ะ



จากใจนักเขยีน

นิยายเรื่อง ZOKENYO อสูรตนสุดท้าย นี้ ความจริงเคยตีพิมพ ์

ม�แล้วเมื่อสิบปีก่อนค่ะ ผู้เขียนได้นำ�ม�รีไรต์ซำ้�อีกครั้ง ขอบอกเลยว่� 

ก�รได้กลับม�รีไรต์ง�นเก่�และเป็นง�นชิ้นแรกของเร�นั้น มันทำ�ให้ทั้ง

คิดถึงและเห็นข้อผิดพล�ดม�กม�ย แต่ก็เป็นข้อผิดพล�ดที่เร�ยังรักและ

ยังรู้สึกสนุกกับมันอยู่ ดังนั้นในตัวเรื่อง ZOKENYO ฉบับรีไรต์นี้ สำ�หรับ

นักอ่�นเก่�ที่เคยอ่�นอ�จเห็นอะไรที่เปลี่ยนไปหล�ยจุด มีทั้งเพิ่มและ 

ตัดออกไปบ�งส่วน (ขอบอกว่� เพิ่มม�กกว่�ลดค่ะ ลดเพียงเล็กน้อย) 

ขณะเดยีวกนัผูเ้ขยีนกย็งัพย�ย�มเกบ็กลิน่เก่�ๆ ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเรือ่ง 

รวมถึงโครงเรื่องหลักและก�รดำ�เนินเรื่องไว้ดังเดิมค่ะ

ก�รรีไรต์นี ้ผูเ้ขยีนพย�ย�มคงของเก่�ไว้ให้ม�กทีส่ดุ ซึง่เป็นคว�ม

ย�กม�กที่ต้องเอ�มันไปรวมกับคว�มใหม่ ทั้งยุคสมัยที่ต่�งกันตั้งสิบปี 

และคว�มสมเหตุสมผล ข้อมูลที่แน่นม�กขึ้น และเนื้อเร่ืองท่ีเป็นผู้ใหญ่

ม�กขึ้น ดังนั้นคิดว่�ยังคงมีของเก่�กลิ่นเก่�แบบท่ีนักอ่�นท่ีเคยอ่�น 

ม�แล้วรับรู้ได้ และมีคว�มสมเหตุสมผลและโตขึ้นสำ�หรับนักอ่�นใหม ่

และเก่�เพิ่มเติมเข้�ม� 

ถ้�นิย�ยเรื่องนี้ส�ม�รถทำ�ให้ทุกคนที่อ่�นรู้สึกสนุกไม่ม�กก็น้อย 

นั่นถือเป็นคว�มสุขที่สุดของผู้เขียนแล้วค่ะ 

 B 13 s.t



“หนังสือและการอ่านคือขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์”
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จะให้เขาเริม่ต้นอย่างไร จะให้อธบิายจากจดุไหน หรอืเล่าออกมา

ด้วยท่�ท�งเช่นไร เพร�ะทุกอย่�งมันเกิดขึ้นอย่�งรวดเร็ว...รวดเร็วจน 

ไม่อ�จเข้�ใจได้ และไม่อ�จยอมรับได้

สิง่ทีส่�ม�รถทำ�ได้ คอืก�รอุม้ร่�งของ ‘เธอ’ ขึน้ด้วยมอืทีเ่ยน็เฉยีบ

จนแทบไร้คว�มรู้สึก ด้วยคว�มทะนุถนอมเหมือนเป็นแก้วบ�งๆ ใบหนึ่ง 

แก้วบ�งๆ ที่แตกสล�ยไปแล้ว...แตกไปต่อหน้�ต่อต�

ทัง้ทีอ่ยูเ่พยีงเอือ้มมอื ทัง้ทีม่นัน่�จะเป็นชยัชนะของเธอเช่นทกุครัง้ 

แต่เสี้ยววิน�ทีเดียวมันก็เกิดขึ้น 

เข�ปล่อยให้มันเกิดขึ้น 

เจ้�ปีศ�จแห่งป่�กกัปีศ�จค่อยๆ ประคองร่�งอ่อนเปลีย้ของเดก็ส�ว

เรือนผมสีนำ้�ต�ลเข้�ห�ตัว เข�แทบไม่รู้สึกถึงพื้นใต้ร่�ง เหมือนร่�งก�ย

กำ�ลงัล่องลอยย�มกดศรีษะใต้กลุม่ผมสนีำ�้ต�ลม�แนบอก พลนัคว�มหวงั

เสี้ยวสุดท้�ยที่เหลือก็ทล�ยลงไม่ต่�งจ�กปร�ส�ททร�ย เพร�ะก�รทำ� 

เช่นนั้นยิ่งซำ้�เติมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและคว�มผิดพล�ดร้�ยแรง

เธอไม่มีเสียงลมห�ยใจ ไม่มีก�รเคลื่อนไหวของก้อนเนื้อใต้อก 
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สมัผสัไม่ได้แม้แต่ก�รไหลเวยีนของกระแสเลอืด มเีพยีงอณุหภมูใินร่�งที่

ลดตำ่�ลงเรื่อยๆ อย่�งช้�ๆ เป็นสัญญ�ณชัดเจนของคว�มต�ย

เด็กส�วในอ้อมกอดของเข�ต�ยแล้ว 

โซเคนโย เลนยะต�ยแล้ว...

ก่อนหน้าน้ี 11 ช่ัวโมง 24 นาที
ปึ้ง!

ประตูเหล็กของตู้ล็อกเกอร์ถูกเด็กหนุ่มเรือนผมสีดำ�สนิทผลักปิด 

ก่อนเข�จะหมุนก�ยเตรยีมเดนิออกไป ทว่�กห็นัไปปะทะส�ยต�กบัเจ้�ของ

ลอ็กเกอร์ตู้ข้�งๆ ทีก่ำ�ลงัยนืพงิตูล้อ็กเกอร์เกบ็รองเท้�จ้องมองเข�อยู ่และ

อ�จจะมองอยู่น�นแล้วด้วยซำ้�

“มีอะไร” ซ�น�ดะจำ�ใจถ�มเด็กส�วนัยน์ต�สีนำ้�เงิน เมื่อแววต�

ของเธอที่จ้องเข�ดูมีเลศนัยบ�งอย่�งไม่น่�ไว้ใจ

เลนยะทีย่นืพงิตูล้อ็กเกอร์ด้วยท่�ท�งสบ�ยๆ รบีป้ันหน้�เหลอหล�

เหมอืนไม่รูเ้รือ่งอย่�งจงใจ ร�วกบัอย�กให้อกีฝ่�ยรูว่้�เธอแสร้งทำ� ซำ�้ยงั

ทำ�ท่�ว่�ไม่เข้�ใจคำ�ถ�มของคนตรงหน้� ทั้งที่ประก�ยนัยน์ต�มันบ่งชัด

เลยว่�เธอรอให้เข�เอ่ยป�กอยู่น�นแล้ว

“โอ๊ะ! ฉันเหรอ” หมอผีส�วรีบยกนิ้วชี้หน้�ตัวเอง ขมวดคิ้วน้อยๆ 

พล�งหันซ้�ยแลขว�ห�คนอื่น ทั้งที่ซ�น�ดะจ้องเขม็งม�ที่ตนอยู่อย่�งไม่

สบอ�รมณ์ม�กขึ้นเรื่อยๆ

หาเรื่องกวนแต่เช้าเลยนะ...

เดก็หนุม่กลอกต�ขึน้อย่�งสดุรำ�ค�ญ ไม่รู้ว่�ควรทำ�ยงัไงกบัเจ้�คน

กวนประส�ทตรงหน้�ดี ยิ่งไอ้นิสัยเอ�แน่เอ�นอนไม่ได้ยิ่งน่�ปวดหัว อัน

ไหนจริงอันไหนเล่น อันไหนโกหกอันไหนพูดจริง ปนกันมั่วไปหมด 

ผู้หญิงอะไร ปกติก็ไม่น่�รักอยู่แล้วยังทำ�ตัวไม่น่�คบเข้�ไปอีก

“ถ้�ไม่มอีะไรกด็”ี เข�ตดับท แต่ข�ทีอ่ย�กก้�วหนต้ีองค้�งไว้ทีเ่ดมิ

เพร�ะคำ�พูดที่ลอยม� 
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“วันนี้ท่�นหญิงของแกไม่ม�ด้วยรึไง” เลนยะเอียงคอถ�มพร้อม

หยันยิ้มที่มุมป�ก และหันไปเปิดล็อกเกอร์เพื่อเก็บของของตัวเองบ้�ง  

หลังจ�กยืนเก๊กท่�ดูคนข้�งๆ อยู่พักใหญ่ 

“อยู่กับผอ.โยโค ไปคุยเรื่องที่เธอยังเก็บเงียบหรือโกหกเร�ไว้” 

ซ�น�ดะตอบห้วน แสดงให้เห็นว่�ไม่อย�กยุ่งกับเธอนัก

“ถงึผอ.โยโคจะเป็นน�ยจ้�งฉนั กไ็ม่ได้รูค้ว�มลบัฉนัทกุเรือ่งหรอก

นะ...แล้วเรื่องอะไรแกม�ไม่ไว้ใจฉันขน�ดต้องส่งส�ยไปสืบ” แม้ท้วงไป

แบบนั้น แต่หน้�ต�เธอดูไม่มีคว�มเดือดร้อนแม้แต่น้อย

“ยังมีหน้�ม�พูด ไม่ใช่เพร�ะไม่ยอมบอกข้อมูลอะไรเลย เร่ือง 

เจ้�คนที่อยู่เบื้องหลังก�รต�ยหล�ยศพของนักเรียนโยโครึไง พวกฉันถึง

ต้องเริ่มสืบเอ�เองแบบนี้”

“บอกคนที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ จะบอกไปทำ�ไม”

เดก็หนุม่สะบดัหน้�กลบัไปส่งส�ยต�เหีย้มให้เดก็ส�วทนัใด พร้อม

ถ�มกลับเสียงกระด้�ง “หมดเรื่องจะถ�มแล้วใช่ไหม”

“ไม่เชิง”

ซ�น�ดะต้องสูดห�ยใจลึกอย่�งอดทนเต็มทีกับคำ�ตอบสั้นๆ ของ

หมอผีตัวแสบ ดูเหมือนก�รกวนโมโหเข�จะเป็นเรื่องสนุกส่วนตัวของ 

เจ้�หล่อน และก่อนจะปล่อยให้เธอมีคว�มสุขอยู่บนคว�มทุกข์ของตน  

เด็กหนุ่มก็หมุนตัวเดินออกไปแทน

“แกเอ�เบอร์ไอ้ขี้แยขึ้นเป็นเบอร์ฉุกเฉินงั้นเหรอ”

“อะไรนะ!” ซ�น�ดะหันหน้�กลับไปห�เลนยะทันที

ซึ่งเลนยะก็ยังพูดขึ้นต่อด้วยส�ยต�ปร�ม�สกึ่งล้อเลียน “คอย

ร�ยง�นก�รเคลื่อนไหวฉันกับไอ้ขี้แยตลอดสิท่�”

เข�ก้�วพรวดกลบัไปห�เลนยะ ขณะหมอผสี�วยงัคงพดูต่อไม่หยดุ

“นี่แกคงไม่ได้โทร.ไปร�ตรีสวัสดิ์กับมันทุกคืนด้วยหรอกใช่ไหม 

เพร�ะว่�นั่นมันโคตรเกย์...”

มือของเด็กหนุ่มตะครุบหมับที่คอเสื้อเด็กส�วตรงหน้� พร้อมถ�ม
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กร้�ว “รู้เรื่องนี้ได้ยังไง”

นัยน์ต�สีนำ้�เงินเพียงมองตำ่�ยังมือที่กำ�แน่นบนคอเสื้อตน ก่อน

เหลือบต�เฉยช�ขึ้นมองใบหน้�เครียดเกร็งของอีกฝ่�ย เธอเอ่ยเรียบๆ 

“แกทำ�เสื้อฉันยับ”

“เธอรู้ได้ยังไง” เข�คำ�ร�มยำ้�คำ�ถ�มอย่�งเอ�เรื่องอีกครั้ง ไม่สน

ก�รท้วงเรื่องเสื้อไร้ส�ระนั่น

“จะเดอืดร้อนทำ�ไมล่ะ” เธอย้อน แววต�เยน็ช�เหยยีดหยนั “ทำ�ให้

รู้สึกว่�น่�ละอ�ยที่ทำ�ตัวเหมือนลูกหม�ผู้ซื่อสัตย์รึไง”

มอืทีก่ำ�รอบคอเสือ้เธออยูก่ำ�แน่นขึน้อกีจนสัน่น้อยๆ เป็นสญัญ�ณ

ว่�เธอจี้ใจดำ�เข�ได้ถูกจุด แต่เข�ก็ยังคงถ�มซำ้�

“ฉันถ�มว่�เธอรู้ได้ยังไง”

“ก็เพร�ะเพิ่งไปม�ไง”

หวัคิว้เรยีวเข้มของซ�น�ดะยิง่ถกูชกัม�ชนกนัแน่นขึน้ แต่มอืคล�ย

ออกนิด “บ้�นพวกโอกุเระ...ทำ�ไม”

เลนยะเอียงศีรษะนิดๆ ไม่ตอบทันที ร�วกับจงใจประวิงเวล�ให้ 

อีกฝ่�ยต้องเฝ้�รอ ก่อนเอ่ยขึ้นใหม่เนิบช้� 

“อย�กรู้ม�กนักไม่ใช่รึไงว่�ใครอยู่เบื้องหลังก�รต�ยของนักเรียน

ส�มคนของโยโค” 

“ไปเกี่ยวอะไรกับพวกโอกุเระ”

“ถ้�พวกโอกุเระเป็นคนที่ช่วยเร�ออกม�เมื่อแปดปีก่อน ก็ถือว่�

เกี่ยวเต็มๆ เลย”

ซ�น�ดะถงึกบัชะงกันิง่ ดวงต�สนีลิเบกิกว้�ง เลอืดในก�ยเยน็เฉยีบ

เมื่อเข้�ใจได้ทันทีว่�เลนยะหม�ยถึงอะไร และหม�ยถึงใคร 

ทว่�ใจครึ่งหนึ่งก็ยังคงไม่เชื่อ...หรือเพียงไม่อย�กเชื่อ...

“จะโกหกเพื่อตัดปัญห�อีกรึไง” เข�กระช�กเสียงถ�มกลับ

“โกหก?” เลนยะทวนกลัว้หวัเร�ะ แสดงคว�มขบขนัต่อท่�ท�งของ

เข�อย่�งร้�ยก�จ “ถ้�ไม่เชื่อฉัน ก็แค่ยกหูโทร.ไปห�ไอ้ขี้แยเหมือนที่แก
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ทำ�หน้�ที่ลูกหม�น้อยให้มันอย่�งทุกทีก็รู้เรื่องแล้ว”

ยังคงเป็นคำ�ตอบแดกดันที่น่�โมโห ทว่�ครั้งนี้เข�กลับไม่รู้สึก 

เช่นนัน้ เพร�ะสิง่ทีเ่ธอบอกนัน้เป็นหลกัฐ�นยนืยนัชดัเจนว่�สิง่ทีเ่ข�หว�ด

กลัว อย�กจะวิ่งหนีและอย�กจะเจอที่สุดปร�กฏตัวขึ้นแล้วจริงๆ และถ้�

ห�กเป็นแบบนั้น ก็ย่อมหม�ยถึงมันปร�กฏม�ต้ังแต่ก่อนเข�จะม�ท่ีนี่ 

เพร�ะเรือ่งของท�ค�โน่ ยกูนิัน้เกดิก่อนเข�ย้�ยม�เป็นเดอืน หรอือ�จน�น

กว่�นั้น

ซึ่งคว�มน่�กลัวของเรื่องครั้งนี้ก็คือ...

“พวกเร�ถูกจับต�มองม�ตลอด...และเธอ...ก็เพิ่งม�บอกฉัน”  

ซ�น�ดะว่�ลอดไรฟันกบัคว�มจรงิสำ�คญันี ้พร้อมกำ�คอเสือ้เลนยะแน่นขึน้

อีกครั้ง

คว�มกร�ดเกรี้ยวกับเรื่องของช�ยที่ฆ่�ครอบครัวและตระกูลของ

ตนยังคงกรุ่นร้อนในตัวเข� และไม่เคยลดลง ขณะหวังจะจัดก�รเร่ืองนี้

ด้วยตนเองเสมอ ตลอดเวล� แต่คนตรงหน้�กลบัไม่เคยแม้แต่เอ่ยถงึ หรอื

บอกอะไรแม้แต่นิดเดียว

และคว�มเดอืดด�ลยิง่พุง่สงู เมือ่หมอผสี�วยงัคงตอบสหีน้�เฉยช�

ว่� 

“ก็อย่�งที่ว่� บอกคนใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ มันก็ไม่ได้ช่วยอะไร

ให้ดีขึ้น”

“อย่�ม�ล้อเล่น เธอก็รู้ว่�เรื่องของ ‘มัน’ คือส�เหตุให้ฉันม�ที่นี่!” 

ซ�น�ดะเริ่มตว�ดเสียงดังขึ้นจนคนรอบข้�งต่�งหยุดดู ทว่�คร้ังนี้เข� 

ไม่สนใจส�ยต�พวกนั้นแล้ว ยังตว�ดอย่�งเอ�เรื่องม�กขึ้น “เธอรู้ม�น�น

เท่�ไรแล้วเลนยะ!”

“เพิ่งรู้แน่ๆ ก็ไม่กี่วันก่อน” เด็กส�วยังตอบง่�ยด�ยแม้คอเสื้อจะ

ถูกรั้งแน่นขึ้น

“แต่ก่อนหน้�นั้นก็ระแคะระค�ยม�บ้�งแล้วใช่ไหม” เข�กระซิบ

เหี้ยม
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เลนยะเอียงคอนิด เว้นช่องว่�งในคำ�ตอบของตน ก่อนรับแค่ว่� 

“ใช่”

“และเลือกจะหุบป�กเงียบ...ทำ�ไม!”

“เพร�ะเห็นหน้�โง่ๆ ของแก แล้วรู้ว่�แกจะทำ�เรื่องโง่ๆ น่ะ...”

ปึก!

“ว้�ยยย!”

เด็กนักเรียนหญิงในบริเวณนั้นร้องออกม�ด้วยคว�มตกอกตกใจ

ทันใด เมื่อเด็กหนุ่มผมดำ�ที่ดูเหมือนจะมีเรื่องกับญ�ติของตนเหวี่ยงหมัด

เข้�ห�หน้�ของเลนยะโดยไม่สนว่�เป็นผูห้ญิงรึเปล่� ทำ�ให้เธอกระเดน็ไป

กระแทกกับผนังด้�นหลังทันที 

และทุกคนยิ่งตื่นตกใจขึ้นอีกเมื่อซ�น�ดะต�มไปกระช�กคอเสื้อ

ของเด็กส�วเคร�ะห์ร้�ยต่ออย่�งไม่สนใจส�ยต�รอบข้�ง ม�ดเคร่งขรึม

ของเข�หลุดรุ่ยไม่มีชิ้นดี  

ทว่�เมื่อเห็นว่�เลนยะยังคงเอียงศีรษะไปด้�นที่ถูกต่อยพร้อมก้ม

ตำ�่เงยีบไป กท็ำ�ให้สตขิองเข�เริม่กลบัม�ทลีะน้อย ต�มด้วยคว�มรูส้กึผดิ

เมือ่เพิง่รูว่้�ตนทำ�เกนิกว่�เหต ุโดยเฉพ�ะด้วยอ�รมณ์โกรธทีเ่กดิจ�กก�ร

ยั่วยุของเธอ 

ถงึรูว่้�คนตรงหน้�มนัน่�อดัขน�ดไหนกเ็ถอะ แต่นัน่ไม่ใช่เหตผุลที่

เข�จะลงมือกับ...

ปึก! 

ไม่ทันได้เอ่ยขอโทษ คว�มช�ก็เข้�เล่นง�นทั่วแก้มด้�นซ้�ย แรง

อดัซดัให้เข�เซถล�ไปด้�นหนึง่ และสิง่เดยีวทีห่�งต�จบัได้คอืเง�ของกำ�ป้ัน

ที่ถูกเหวี่ยงสวนกลับม�ของหมอผีส�ว ซำ้�ยังเป็นหมัดเร็วชนิดไม่ให้เข�ได้

ตั้งตัว

“อั้ก!” ซ�น�ดะรีบยันข�ทรงตัวก่อนล้มลงไปด้วยฤทธิ์หมัดหนักๆ 

ของเลนยะ ก่อนสะบดัใบหน้�ทีท่ัง้โกรธทัง้ฉงนไปมองเลนยะทนัททีีต่ัง้สติ

ได้ และก็ถึงกับตะลึงงันเมื่อเห็นหน้�ของเธอ 
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“เธอ?!” 

คนที่คิดว่�ถูกตนชกจนหมดฤทธิ์ไปแล้วไม่มีแม้แต่รอยชำ้�สักนิด 

คว�มสงสัยเกิดขึ้นเพียงไม่น�นคำ�เฉลยก็ปร�กฏ เมื่อเลนยะยกกระเป๋�

นักเรียน พร้อมขมวดคิ้วมองมันและเอ่ยขึ้น 

“ถึงกระเป๋�ฉันจะเจ็บไม่เป็น แต่ของข้�งในมันพังได้นะ ชกไม่ดู 

ต�ม้�ต�เรือเลยแกเนี่ย” 

คนที่รู้สึกผิดตอนแรกเพร�ะเผลอทำ�ร้�ยเธอกัดกร�มแน่น แม้นั่น

จะทำ�ให้เจบ็ทีแ่ก้มซ้�ยม�กขึน้...จะบอกว่�เธอคดิไว้อยูแ่ล้วว่�จะถกูเข�ชก

หรือโต้ตอบ ถึงได้ยกกระเป๋�ขึ้นม�กันได้ทันแบบนี้ แสดงว่�จงใจม�กวน

อ�รมณ์เข�โดยเฉพ�ะตั้งแต่ต้นแล้วงั้นสิ!

“ทน้ีีรูร้ยึงัว่�ทำ�ไมฉนัถงึไม่บอกอะไรแก” หมอผสี�วพดูขึน้ใหม่ด้วย

แววต�ปร�ม�ส “โมโหจนต่อยฉนัในทีส่�ธ�รณะได้แบบนี ้มนับอกอยูแ่ล้ว

ว่�แกคุมสถ�นก�รณ์อะไรไม่ได้หรอก แล้วยังคิดว่�ฉันจะบอกคว�มจริง

อะไรแกได้อกีล่ะ เดีย๋วฉนัเผลอหลดุอะไรทีม่คีว�มเกีย่วข้องกบัมนัออกไป 

แกกจ็ะวิง่โร่ไปห�เร่ืองให้ตวัเอง แล้วสดุท้�ยกพ็�ฉนัซวยไปด้วย ดงันัน้จง

ขอบคุณฉันซะที่ปกป้องแกจ�กคว�มโง่ของตัวเองน่ะ”

ซ�น�ดะเงียบไป พล�งยกหลังมือเช็ดมุมป�ก ขณะคิดต�มอย่�ง

เสยีไม่ได้ แม้จะถกูประเมนิไว้ตำ�่เช่นนัน้ ทว่�เข�กป็ฏเิสธไม่ได้ว่�ตนมสีทิธิ์

ลงมือทำ�อะไรสักอย่�งห�กสงสัยเพียงเล็กน้อยว่�ช�ยท่ีฆ่�ครอบครัวเข�

ปร�กฏตัวขึ้น กระนั้นถึงจะเห็นด้วยกับเหตุผลของเลนยะไม่น้อย ทว่�เข�

กร็ูจ้กัหมอผสี�วม�กพอจะรู้ว่�เหตผุลของเธอไม่ได้มแีค่นัน้ แต่มนัยงัรวม

ถึง...

“เธอไม่บอกฉัน เพร�ะคิดว่�ถ้�ฉันไม่รู้อะไรเลย เธอจะได้ห�ท�ง

หลอกใช้ประโยชน์ได้ง่�ยขึ้นม�กกว่�”

หมอผสี�วนิง่ไปนดิกบัคำ�โต้แย้งนัน้ และกลอกต�ไปฝ่ังหนึง่ ปล่อย

ให้ระหว่�งตนกับญ�ติหนุ่มเงียบไปอึดใจ ก่อนตอบ

“คิดม�กไปมั้งไอ้ท่�ม�ก” 
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นยัน์ต�สดีำ�หลงักรอบแว่นหรีล่งทนัใดกบัคำ�ตอบนัน้ พล�งคดิในใจ

แล้วไอ้ช่องว่างของคำาพูดเมื่อกี้มันอะไรไม่ทราบ กะใช้ประโยชน์

กันมาตั้งแต่ต้นแล้วสิท่า!

“ยังไงก็เถอะ ตอนนี้มันคนละเรื่องแล้ว” เลนยะตัดบท ไม่คิด 

ส�นต่อคว�มสงสัยของซ�น�ดะ แล้วกล่�วต่อ “ตอนนี้มันเปิดตัวออกม�

เตม็ที ่แสดงว่�พร้อมเล่นง�นเร�แล้ว ซึง่หม�ยถงึมนัจะพุง่ไปห�แกหรอืฉนั

เมื่อไรก็ได้ ดังนั้นฉันถึงม�บอกแกเพื่อเร�จะได้ช่วยกันตั้งหลัก ร่วมมือ

กัน”

“ร่วมมือกัน” เด็กหนุ่มทวน แทบไม่เชื่อว่�คำ�พูดนี้จะหลุดม�จ�ก

เลนยะ เข�มองเธออย่�งไม่ไว้ใจยิ่งกว่�เดิม

“แกบอกเองนี่ว่�พวกเร�ลงเรือลำ�เดียวกันแล้ว” เธอรีบทวนคว�ม

ทรงจำ�เข�

“ใช่ แต่นั่นฉันเป็นคนพูด ไม่ใช่เธอ”

“แล้วต่�งกันตรงไหน”

“จุดประสงค์ไง” ซ�น�ดะตอบชัด “และตอนแรกท่ีบอกแบบนั้น

เพร�ะฉันยังไม่รู้ว่�เจ้�คนที่ต�มห�อยู่เป็น ‘มัน’ ”

“รู้ว่�เป็น ‘มัน’ แล้วจะยังไง” เลนยะเลิกคิ้วขึ้นข้�งหนึ่ง ถ�มสวน

ทันใด “จะวิ่งโร่ไปแก้แค้นมันโง่ๆ เหมือนที่แกเคยม�ท้�สู้ฉันแล้วแพ้หมด

สภ�พน่ะนะ”

ไฟกรุน่ร้อนพลนัปร�กฏในแววต�สดีำ�หลงักรอบแว่นของซ�น�ดะ 

“แล้วเธอไม่คิดแค้นเลยรึไง”

“ไม่” เลนยะตอบรวดเร็วชัดเจน “ฉันอย�กเอ�ตัวเองให้รอดก่อน

ม�กกว่� และถ้�แกยังอย�กห�ท�งแก้แค้นมันกลับให้ได้จริงๆ ก็ควรเอ�

ตัวรอดจ�กมันให้ได้ก่อน ดังนั้น...” เลนยะหยุดคำ�และยื่นมือม�เบื้องหน้�

เด็กหนุ่ม ก่อนเอ่ยขึ้นใหม่ด้วยรอยยิ้มก�รค้� “ฉันอย�กรอด แต่ฉันแค่คน

เดียวคงเอ�ไม่อยู่ ส่วนแกอย�กแก้แค้น แต่แกคนเดียวตอนนี้ก็คงไม่ไหว

เหมือนกัน ดังนั้นผูกมิตรกันดีๆ แล้วทำ�ต�มวิธีฉัน แล้วเร�จะได้สิ่งที่
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ต้องก�รกันทั้งสองฝ่�ย”

ดวงต�สดีำ�จ้องมอืทีย่ืน่ม�ตรงหน้�อย่�งไม่ไว้ว�งใจ ก่อนกลอกขึน้

มองใบหน้�ผู้เสนอเงื่อนไข และเข�พนันได้ว่�ต�เธอไม่ย้ิมเหมือนป�ก

แม้แต่น้อย

“หน้�อย่�งเธอมหีรืออย�กจะผกูมติรกบัใคร อย่�งเธอกแ็ค่หวงัให้

ฉันเป็นตัวหม�กบนกระด�นของเธอเท่�นั้น” คนถูกเชิญชวนยังปฏิเสธ 

ข้อเสนออย่�งรู้ทนั และกล่�วต่อ “ลงเรอืลำ�เดยีวกนั หวงัว่�เธอจะไม่ผลกั

ฉนัตกเรอืกล�งท�งหรอกนะ เพร�ะมนัน่�กลวัว่�ฉนัจะกล�ยเป็นแค่เหยือ่

ที่เธอเอ�ม�ใช้แล้วทิ้ง ม�กกว่�พันธมิตรที่ช่วยเหลือกัน”  

ไม่มีคำ�ตอบจ�กอีกฝ่�ย แต่กลับมีรอยยิ้มที่กว้�งขึ้นบนดวงหน้�

ของเธอแทน 

“ถงึฉนัจะเป็นอย่�งทีแ่กบอกจรงิ แต่แกไม่มที�งเลอืกอืน่หรอกนะ 

ถ้�เร�ไม่ร่วมมอืกนัเจ้�นัน่กจ็ดัก�รเร�ได้ง่�ยขึน้ แกรูอ้ยูแ่ก่ใจ” เลนยะยงั

พูดร�บเรียบ แฝงก�รข่มขู่เล็กๆ โดยไม่สนคำ�กล่�วโทษของซ�น�ดะ  

“ยังไงก็ดีกว่�ไปงัดกับเจ้�นั่นตัวต่อตัว ฉันรู้น่�ว่�แกอย�กแก้แค้นให้

ครอบครวัใจจะข�ด อย�กทำ�ด้วยมอืตวัเองทกุขัน้ทกุตอน แต่เร�ทัง้คูต่่�ง

รู้ดีว่�แกไม่มีปัญญ�หรอก...จะเอ�ยังไง จะให้ ‘มัน’ เดินม�จัดก�รอย่�ง

ไม่ทนัได้สู ้หรอืยอมเป็นหม�กให้ฉนัจบัเดนิ อย่�งน้อยๆ กไ็ด้ลงสน�มแข่ง 

ไม่ต้องนอนเป็นแค่เศษเนื้อเหมือนโซเคนโยคนอื่นๆ” 

เป็นข้อเสนอที่น่ารังเกียจที่สุดตั้งแต่เคยได้ยินมา...ซ�น�ดะได้แต่

สบถอยู่ในใจ แต่กลับไม่มีข้อโต้แย้ง 

ถูกอย่�งที่เจ้�คนม�กเล่ห์ตรงหน้�พูด เข�ไม่มีท�งสู้คนเดียวได้  

ทั้งที่รู้อยู่เต็มอก...แต่ถ้�ต้องยอมเป็นตัวหม�กให้อีกฝ่�ย ต้องยอมเป็น 

เบี้ยล่�งให้หมอผีส�ว...

คว�มเงยีบเริม่ก่อตวัอยูร่อบตวัเลนยะและซ�น�ดะ เข�ครุน่คดิจน

ลืมคว�มเจ็บหนึบที่ข้�งแก้ม 

ก็คิดอยู่หรอกนะ ถ้�เข�เป็นฝ่�ยควบคุมเลนยะได้เสียเองก็คงดี  
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แต่ปัญห�คือเข�อ่�นอะไรญ�ติส�วคนนี้ของตนไม่ออกสักอย่�ง แทบดู 

ไม่ออกว่�เธอคดิอะไรอยู ่เดีย๋วพดูจริงเดีย๋วพดูโกหก บ�งทพีดูเรือ่งโกหก

เหมอืนเรือ่งจรงิ และพดูเร่ืองจรงิเหมอืนเร่ืองโกหก ผสมปนเปมัว่ไปหมด

จนเอ�แน่เอ�นอนไม่ได้ ยิง่ไอ้นสิยัทีแ่ทบไม่แคร์อะไรสกัอย่�งจงึทำ�ให้เธอ

แทบไม่มีจุดอ่อน...และสิ่งที่เข�คิดว่�อ�จเป็นจุดอ่อนของเธอ ก็ไม่ใช่สิ่งที่

เอ�ม�ใช้ได้หรือควรใช้ต่อรองกับเธอด้วย

ฉะนั้นแม้ไม่อย�กยอมรับ แต่ห�กเข�ร่วมมือกับเลนยะก็มีแต่จะ

เป็นเบี้ยล่�งเจ้�หล่อนเท่�นั้น...และนั่นคือสิ่งที่เข�ไม่อย�กให้เกิดขึ้นเลย  

แต่สุดท้�ยคว�มเงียบแห่งก�รตัดสินใจก็ถูกทำ�ล�ยด้วยเสียงหนึ่ง

“ทำ�อะไรกันน่ะ” เสียงเล็กๆ ของผีน้อยที่เพิ่งลอยม�ถึงสถ�นที่ที่

เพิ่งเกิดก�รทะเล�ะวิว�ทดังถ�ม

ซึง่เข�ม�พร้อมกบัช�ยชร�ร่�งอ้วนเตีย้หน้�ใจด ีสวมเสือ้ผ้�สบ�ยๆ 

และวญิญ�ณอกีดวงของแม่ทพัหญิงเจ้�ของใบหน้�งดง�มแต่ดจูรงิจงัเป็น

เอกลักษณ์ 

ผอ.โยโคหันไปสั่งให้นักเรียนที่กำ�ลังมุงดูก�รทะเล�ะวิว�ทของ 

เลนยะกบัซ�น�ดะให้กลบัห้องเรียนไปเมือ่เหน็สถ�นก�รณ์แล้วว่� ระหว่�ง

ท�ย�ทโซเคนโยทั้งสองต้องเกิดเรื่องบ�งอย่�งขึ้นอย่�งแน่นอน

“เจ้�ทำ�อะไรท่�นซ�น�ดะ” วิญญ�ณท่�นหญิงคนง�มถ�มเลนยะ

เสียงเครียดทันที เมื่อเธอเห็นคว�มผิดปกติของเด็กหนุ่ม และรอยเขียว

ชำ้�ข้�งแก้มเข�

“ก็แค่เด็กทะเล�ะกัน จะสนใจทำ�ไม” เจ้�หมอผีตัวแสบปั้นหน้�นิ่ง

ตอบอย่�งแนบเนียน

“ต้องสนส ิกเ็ป็นเดก็ทะเล�ะกนัในโรงเรียนฉนันี”่ ช�ยชร�เจ้�ของ

โรงเรียนดักคอเลนยะแทนวิญญ�ณท่�นหญิง 

ขณะอ�เคเดะก็ถ�มอย่�งเอ�เรื่องต่อ “แล้วถ้�ไม่มีเหตุอะไรให้

ทะเล�ะ มันจะทะเล�ะกันได้ยังไง” 

ดวงต�สงี�ช้�งหร่ีเลก็ เพ่งเลง็ใบหน้�นิง่ไม่ทกุข์ร้อนของหมอผสี�ว
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“คนมันไม่ชอบขี้หน้�กัน เรื่องนิดๆ หน่อยๆ ก็ทะเล�ะกันได้” คน

ถกูสงสยัยงัเฉไฉไปเรือ่ย ไม่สนด้วยว่�คำ�แก้ตวัของตนเองจะฟังขึน้รเึปล่� 

ช�ยชร�ที่ชักเห็นเค้�เมฆหมอกระหว่�งวิญญ�ณกับหมอผีจำ�ต้อง

รีบขัด 

“เอ�เถอะถือว่�จบเรื่อง ว่�แต่โซเคนโยคุงไม่เป็นไรนะ” ผอ.โยโค

ถ�มและหันไปยังซ�น�ดะ ระบุชัดว่�กำ�ลังห่วงโซเคนโยคนไหนอยู่

ซึง่ทำ�ให้โซเคนโยอกีคนท้วงขึน้เกอืบทนัทว่ี� “ควรถ�มฉนัม�กกว่�

นะ เพร�ะฉันเป็นคนถูกต่อยก่อน” 

“แล้วแผลเธออยู่ไหน” ท�โร่ย่นหัวคิ้วจับผิดพลัน

“คนโง่ต่อยไม่โดนไง” เธอตอบรวดเร็ว

“ผมขอตัวครับ” ซ�น�ดะก้มศีรษะขอตัวกับผอ.โยโคทันที ก่อนจะ

ได้พลั้งมือกับเจ้�หมอผีจอมห�เรื่องอีกรอบ

กระนั้นก่อนไปก็ยังทิ้งส�ยต�ขุ่นเคืองให้เธอ และดูไม่ได้อย�ก

กล่�วถึงเรื่องที่คุยกับเลนยะก่อนหน้�นี้ ในขณะท่ีเด็กส�วกลับก้มมอง

กระเป๋�ตัวเองด้วยท่�ท�งห่วงกังวลอย่�งเสแสร้ง ก่อนหันไปเก็บของเข้�

ล็อกเกอร์ต�มปกติร�วกับไม่เคยพูดเรื่องสำ�คัญอะไรก่อนเหล่�บุคคลที่

ส�มจะม�ถึงเช่นกัน

“ไม่อยู่ด้วยแป๊บเดียวก็มีเรื่องกับพี่ช�ยซ�น�ดะ...เพร�ะแบบนี ้

เลยไล่ให้ฉนัไปห�ผอ.โยโคสนิะ” ท�โร่เหล่ต�ไปยงัหมอผข้ี�งตวัทีด่สูบ�ย

อ�รมณ์จนน่�หมั่นไส้ 

“แค่เสียงของไอ้ท่�ม�กเวล�เถียง มันก็น่�รำ�ค�ญพอแล้ว ถ้�มี

เสียงแกม�ผสมโรงด้วยอีกคนฉันคงบ้�ต�ยก่อน” เธอปิดล็อกเกอร์ และ

ก้�วออกไปไม่สนส�ยต�ค�ดโทษและเหนื่อยหน่�ยของท�โร่

ท�โร่ระบ�ยลมห�ยใจมองต�มหลังเด็กส�วนิสัยแย่ แต่ก็รู้ดีว่�คง

ทำ�ได้แค่ทนเธอต่อไป เพร�ะนสิยัแบบนีแ้หละทีท่ำ�ให้เธอเอ�ตวัรอดไปได้

เรื่อยๆ โดยไม่มีใครจับได้ไล่ทัน

แต่ทัง้ทีเ่ข�คดิแบบนัน้ ทว่�ผน้ีอยไม่รู้เลยว่�หมอผจีอมเจ้�เล่ห์เอ�
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ตวัรอดเก่งคนนีจ้ะพบจดุจบอย่�งรวดเร็ว รวดเร็วแบบทีน่บัเวล�ถอยหลงั

ไปจ�กนี้ไม่กี่ชั่วโมงเท่�นั้น...

เสียงออดดังขึ้นเป็นสัญญาณการสิ้นสุดวิชาเรียนสุดท้ายของวัน 

ซึ่งทั้งหมอผีส�วและซ�น�ดะต่�งก็เก็บหนังสือเรียนโดยไม่ได้คุยอะไรกัน

เพิ่มหลังจ�กช่วงเช้�ที่ห้องล็อกเกอร์

คว�มจริงพวกเข�ก็ไม่ค่อยได้พูดคุยเป็นเรื่องเป็นร�วหรือสนทน�

อะไรกันม�กม�ยนักห�กไม่จำ�เป็น แต่ครั้งนี้คว�มม�คุเหมือนจะยิ่งเพิ่ม

ขึ้นอีกหล�ยเท่� ร�วกับย้อนกลับไปครั้งแรกที่พวกเข�ได้พบกัน ซ�น�ดะ

ดูเครียดชัดเจน ซึ่งเด�ได้ไม่ย�กว่�ส�เหตุม�จ�กเรื่องที่พี่ช�ยของเลนยะ

ปร�กฏตัวขึ้น และคงซำ้�ด้วยข้อเสนอของเลนยะที่มีให้เข� 

และเข�ลุกออกไปก่อนเลนยะโดยไม่แม้แต่ปร�ยห�งต�มอง

“สะบัดตูดหนีเป็นส�วน้อยไปได้” เลนยะพึมพำ�ไล่หลังญ�ติหนุ่ม 

ก่อนคว้�กระเป๋�นักเรียนลุกออกไปเช่นเดียวกัน

ซึ่งระหว่�งท�งลงม�ยังชั้นส�มของตัวตึก เธอก็ต้องหยุดเท้� เมื่อ

วิญญ�ณเด็กช�ยข้�งตัวเอ่ยขึ้น

“นั่นอะไรน่ะ” 

เลนยะหันกลับไปยังท�โร่ที่เวล�นี้ลอยนิ่งอยู่หน้�ห้องเรียนวิทย�-

ศ�สตร์ว่�งเปล่� และจ้องนิ่งเข้�ไปในนั้น ไม่ทันอธิบ�ยอะไรเข�ก็ลอย

เข้�ไปในห้องร�วกับถูกดึงดูด จนทำ�ให้เลนยะต้องขมวดคิ้ว ก้�วถอยหลัง

ไปมองต�ม

ซึ่งก็เห็นเข�ไปหยุดนิ่ง หันหลังให้ และจ้องมองบ�งอย่�งที่อยู่บน

กระจกหน้�ต่�ง

และก�รทีพ่บว่�ท�โร่หยดุนิง่อยูแ่บบนัน้จนเหมอืนถกูแช่แขง็กท็ำ�ให้

เลนยะต้องก้�วต�มเข้�ไปในห้องเรียนวิทย�ศ�สตร์ พร้อมเอียงคอเพื่อดู

สิ่งที่ทำ�ให้วิญญ�ณเด็กช�ยมีอ�ก�รเช่นนั้น

นัยน์ต�สีนำ้�เงินหรี่ลงเพ่งพินิจ พย�ย�มมองข้�มไหล่ของท�โร่ 
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ขณะก้�วช้�ๆ ตรงไป และเพียงไม่น�นก็พลันชะงักเท้� เปลี่ยนเป็นก้�ว

พรวดตรงเข้�ไปกระช�กบ�งสิ่งออกจ�กหน้�ต่�งกระจก

และเพียงเลนยะกระช�กสิ่งนั้นออกม� ท�โร่ที่หยุดค้�งไปก็สะดุ้ง

ตัวเหมือนเพิ่งตื่นจ�กภวังค์ ก่อนเห็นว่�ในมือของเลนยะมีแผ่นกระด�ษ 

สีแดงสดแผ่นหนึ่ง เธอฉีกมันออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยต่อหน้�เข� พร้อม

คำ�ร�มอย่�งกร�ดเกรี้ยวลอดไรฟันออกม�ว่�

“อ�คมเรียกวิญญ�ณงั้นเหรอ!”

ปั้ง!

ผน้ีอยสะดุง้ตวัอกีคร้ัง ขณะเลนยะหนัหน้�กลบัไปข้�งหลงัตนทนัที

ต�มเสียงประตูห้องที่ถูกกระช�กปิดอย่�งรวดเร็ว

เร็วเท่�คว�มคิด เธอพุ่งตัวกลับไปยังประตู ตะปบมันเพื่อจะเปิด 

ทว่�กลับเปิดไม่ได้ เด็กส�วทิ้งกระเป๋�นักเรียนและวิ่งไปที่ประตูด้�นหลัง

อีกฝั่งต่อทันที และผลก็ออกม�เหมือนกัน 

“มันล็อกเหรอ!” ท�โร่ร้องถ�มหน้�ต�ตื่นตกใจเมื่อเห็นว่�เลนยะ

ไม่ส�ม�รถเลือ่นประตเูปิดออกได้สกับ�น พร้อมมองต�มร่�งของเธอทีย่งั

ไม่ยอมแพ้ วิ่งไปที่หน้�ต่�งแทน 

แต่ก็ปร�กฏว่�ไม่มีหน้�ต่�งบ�นใดเปิดได้เลยเช่นกัน

เลนยะสบถอย่�งหัวเสีย ขณะมองรอบห้อง และก้�วถอยออกม� 

สองส�มก้�ว ก่อนคว้�เก้�อี้ใกล้ตัวเหวี่ยงใส่กระจกหน้�ต่�งสุดแรง

“เดี๋ยว! เลนยะใจเย็น...!”

ตึง!

เก้�อีท่ี้ควรทำ�หน้�ต่�งแตก และลอยทะลอุอกไป กลบัถกูดดีกระเดน็

กลับม�ร�วกับหน้�ต่�งกระจกนั่นเป็นกำ�แพงหน�ๆ ซำ้�ยังไม่มีร่องรอย 

ขีดข่วนแม้แต่นิดเดียวบนผิวกระจก จนท�โร่ต้องอ้�ป�กค้�งด้วยคว�มอึ้ง

ตะลึงไปชั่ววิน�ที

“มันไม่ได้ล็อก นี่มันเกกไก!” เลนยะคำ�ร�มตอบในที่สุด

“อ�คมกัน้เขตแดนเหรอ!” ผน้ีอยเบกิต�กว้�งกว่�เดมิ และรบีลอย
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ไปยังประตูเพื่อทดสอบ และเข�ต้องร้องออกม�ทันทีท่ีมือแตะถูกประตู

ห้องเรียนวิทย�ศ�สตร์ที่ปิดสนิท “โอ๊ย! ร้อน!”

วิญญ�ณที่คิดว่�ตนคงไม่มีท�งรู้สึกเจ็บปวดร้อนหน�วท�งก�ยได้

อกียิง่หน้�ซดีเผอืดกว่�เดมิ เมือ่นิว้ของตนรบัรูไ้ด้ชดัถงึคว�มร้อนทีเ่หมอืน

เหล็กเผ�ไฟจ�กบ�นประตูเลื่อนตรงหน้�

นี่พวกเข�ถูกขังจริงๆ งั้นเหรอ ใครทำ�กัน!

“เร�น่�จะตะโกนบอกคนข้�งนอกได้นะ ตอนนีเ้พิง่เลกิเรยีน น่�จะ

มีคนได้ยินแล้วม�ช่วย” เข�หันม�เสนออย่�งรวดเร็ว

“ถ้�ถูกกั้นเขตแดนแล้วก็หม�ยถึงเสียงเร�จะลอดออกไปไม่ได้” 

เลนยะแย้ง

“แล้วครูเวร หรือภ�รโรงที่ตรวจตึกล่ะ” วิญญ�ณเด็กช�ยยังไม่

ยอมแพ้ แม้เสียงจะเริ่มสั่นนิดๆ แล้วก็ต�ม

“โรงเรียนนี้ไม่มีคนทำ�หน้�ที่แบบนั้น แกก็รู้”

“ตะ...แต่เร�ต้องออกจ�กที่นี่ก่อนหกโมงเย็น ไม่อย่�งนั้นจะโดน

โรงเรียนย�มคำ่�คืนเล่นง�น”

“ก็นั่นแหละจุดประสงค์ของ ‘มัน’ ละ” เลนยะเน้นชัดจนเกือบเป็น

ตว�ดกร้�วอย่�งหัวเสีย

ซึง่นัน่ทำ�ให้ท�โร่ตวัแขง็ทือ่ไปอดึใจกบัสิง่ที่ได้ฟัง ขณะค่อยๆ คร�ง

ถ�มร�วกับกลัวจะพูดออกม�ว่� 

“พี่ช�ยเธอ...เข�...อยู่ที่นี่งั้นเหรอ” 

“แล้วคิดว่�จะเป็นฝีมือใครได้อีกล่ะที่ ใช้อ�คมเรียกวิญญ�ณ 

ทำ�ให้แกเข้�ม�ในห้องนี้แบบมึนๆ และกั้นเขตอ�คมขังเร�ทั้งคู่ไว้ได้น่ะ  

บ้�เอ๊ย!” 

ผน้ีอยลอบกลนืนำ�้ล�ยลงคออย่�งฝืดเฝ่ือน...นีม่นัทัง้กะทนัหนั และ

เลวร้�ยกว่�ที่เข�ค�ด อ�จเพร�ะเข�ไม่เคยเจอผู้ช�ยคนนั้น ซำ้�ยังไม่เห็น

ก�รเคลื่อนไหวใดที่ผิดปกติเลยหลังพวกเข�กลับจ�กซัปโปโร จึงไม่กังวล

หรอืหว�ดกลวัอะไรม�กนกั แต่พอเวล�นีท้ีถ่กูเล่นง�นอย่�งง่�ยด�ย ทำ�ให้

imac
Highlight
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เข�เพิ่งตระหนักว่�สถ�นก�รณ์ย�มนี้มันเปร�ะบ�งขน�ดไหน 

ซึ่งแบบนี้ไม่ต่�งอะไรกับพวกเข�กำ�ลังด้ินอยู่ในกำ�มือพ่ีช�ยของ 

เลนยะเลยแม้แต่นิดเดียว

“กินเท็นชิกับโยชิฮ�ระอ�จต�มห�เร�ถ้�เร�ไม่กลับบ้�นนะ” ท�โร่

คว�นห�คว�มหวังใหม่

“ใช่ แต่กค็งหลงัหกโมงกว่�พวกมนัจะเร่ิมสะกดิใจ” เลนยะว่�ห้วนๆ 

และเดนิกลบัไปคว้�กระเป๋�นกัเรียนทีท่ิง้ไว้ รือ้ของทีอ่ยูภ่�ยในเพือ่ห�ของ

ที่ใช้ประโยชน์ได้ “มียันต์อยู่ไม่ถึงสิบแผ่น กับนำ้�มนต์ขวดเล็กขวดเดียว 

มือถือก็โทร.ออกไปไม่ได้”

คำ�บ่นของเลนยะยิ่งทำ�ให้ท�โร่หวั่นวิตกม�กขึ้น และทำ�ให้เข�เริ่ม

สร้�งคว�มคิดในเชิงบวกม�กลบเกลื่อนคว�มวิตกนี้แทน

“ตะ...แต่ถ้�...ถ้�เป็นพีช่�ยเธอจริง ทำ�ไมเข�ไม่ฆ่�เร�ซะเลยล่ะ ใช้

วิธีนี้ทำ�ไม ก็รู้อยู่แล้วนี่ว่�เร�รู้ว่�เป็นเข�”

“เพร�ะนัน่คอืไอ้เลนโยไง!” หมอผสี�วตอบเน้นชดัจนเกอืบคำ�ร�ม 

“มันทำ�แบบนีเ้สมอนัน่แหละ เล่นเกมแมวหยอกหน ูหลอกล่อ ทำ�ให้สบัสน 

กวนประส�ท เป็นแบบนี้ม�ตั้งแต่เด็กแล้ว แม้แต่เรื่องเมื่อแปดปีที่แล้วก็

เหมอืนกนั ยมืมอืคนอืน่ ส่วนตวัเองแค่นัง่ดแูละรอให้มนัเกดิขึน้ นัน่แหละ

วิธีที่มันชอบทำ�ละ ที่สำ�คัญแกก็เห็นนี่ว่�เด็กนักเรียนส�มคนที่ต�ย ไม่ได้

ถูกฆ่�ด้วยมือมันตรงๆ สักคน เจ้�นั่นแค่สร้�งเมล็ดพันธุ์ไว้ จ�กนั้นก็

กระตุ้น ผลักดัน ให้เหยื่อก้�วเท้�ตกลงไปเอง หรือถ้�พูดในท�งปฏิบัติ 

มันไม่เคยมือเปื้อนเลือดเลยสักครั้ง ดังนั้นนี่แหละวิธีก�รของมันร้อย

เปอร์เซ็นต์เลย” 

“งั้นทำ�ล�ยเขตแดนได้ไหม” ท�โร่ถ�มต่อทันทีอย่�งร้อนรน

“ถ้�ทำ�ได้ก็ทำ�ไปแล้วสิ ยันต์มันไม่พอ” เลนยะถอนใจแรงหลังพูด

จบ แล้วทิ้งตัวนั่งลงบนเก้�อี้ใกล้ตัวร�วกับเหนื่อยเกินกว่�จะทำ�อะไร

ม�กกว่�นี ้ก่อนเงยหน้�ขึน้ไปมองประตหู้อง “หวงัว่�ไอ้อ�คมกัน้เขตแดน

นั้น นอกจ�กกันเร�ออกไปได้แล้ว จะกัน ‘อย่�งอื่น’ ไม่ให้เข้�ม�ได้ด้วย” 
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วิญญ�ณเด็กช�ยตัวแข็งทื่อกว่�เดิมในคำ�พูดนั่น เพร�ะห�กอ�คม

กั้นเขตแดนสร้�งให้พวกเข�ออกไม่ได้ แต่กลับให้ ‘บ�งอย่�ง’ ที่เลนยะ

หม�ยถงึเข้�ม�ได้ พวกเข�กไ็ม่ต่�งอะไรกบัหนตูดิจ่ันที่ไร้ท�งหนโีดยสิน้เชงิ

กริ๊ง...

เสียงเบ�ๆ จ�กกระดิ่งที่ต้นคอทำ�ให้มือเรียวแข็งแรงต้องย่ืนไป

สมัผสั ก่อนคว�มรูส้กึกงัวลบ�งอย่�งที่ไล่ม�ต�มปล�ยนิว้จะดงึเข�ให้มอง

ออกไปยังเส้นท�งในซอยบ้�น ที่เวล�นี้ควรเห็นร่�งสูงของเด็กส�วเรือน

ผมสีนำ้�ต�ลกับวิญญ�ณเด็กช�ยของเธอเดินกลับม�แล้ว

“ถ้�ท่�นท�โร่ไม่ม�คนเดียวแบบคร�วที่แล้ว ก็ไม่น่�จะมีปัญห�

อะไรหรอกมั้งขอรับ ท่�นกินเท็นชิ”

กินเท็นชิยังคงจับที่กระดิ่งบนปลอกคอ ก่อนมองข้�มไหล่ไปยัง 

โยชิฮ�ระ 

“กระดิ่ง” เข�เปรยด้วยเสียงทุ้มลึก “ข้�รู้สึก...เหมือนถูกเตือน”

“ไม่ใช่ลมหรือขอรับ” โยชฮิ�ระขอคว�มมัน่ใจ ขณะลอยเข้�ม�ใกล้

ขึ้น

สุนัขป่�หนุ่มไม่ตอบ ทว่�มองไปท�งหนึ่งเพื่อใคร่ครวญ “ไม่...แต่

ก็ยังเบ�เกินไป”

โยชิฮ�ระเงียบไปนิด คว�มจริงช่วงเวล�นี้ โดยเฉพ�ะเมื่อทุกคน

ต่�งรู้ดีว่�มีใครปร�กฏตัวขึ้นม�แล้ว คว�มผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่

ควรมองข้�มไป แต่ขณะเดียวกันเลนยะเองก็มักไปที่อื่นหลังเลิกเรียนใน

บ�งครั้ง โดยเฉพ�ะเมื่อเธอมีง�นแล้วต้องสืบเรื่องปัญห�ของผู้ว่�จ้�ง 

“รอเวล�อกีสกัหน่อยไหมขอรบั ถ้�หกโมงแล้วท่�นเลนยะยงัไม่ม� 

ค่อยออกไปต�มห� เพร�ะถ้�ท่�นเลนยะกลบัม�ตอนทีเ่ร�ออกไปคงคล�ด

กัน และท่�นเลนยะอ�จโวยเรื่องนี้ได้”

เป็นคว�มคดิทีเ่จ้�ปีศ�จต้องทบทวนต�ม ขณะมอืยงัจบัอยูท่ีก่ระดิง่

เข�ไม่อย�กด่วนตดัสนิใจ และรูด้ว่ี�เลนยะไม่ใช่ประเภททีต้่องคอย
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ห่วงคว�มปลอดภัย แต่สถ�นก�รณ์ตอนนี้ไม่ปกติ และไม่อ�จค�ดเด�ได้

ว่�พี่ช�ยของเลนยะจะทำ�อะไรบ้�ง หรือลงมือเมื่อไร

ซึ่งถ้�รออีกสักหน่อยละก็...

เหมือนการนับถอยหลังถึงวันโลกแตกเมื่อเข็มยาวบนนาฬิกาที่

แขวนผนังเหนือกระด�นไวต์บอร์ดกำ�ลังเคลื่อนไปถึงเลขสิบสอง เพื่อเข้�

สู่ช่วงเวล�หกโมงเย็น

ท�โร่เงยมองมนัร�วกบัถกูดงึดดู ก่อนหนักลบัไปห�เลนยะ ซึง่เวล�

นี้เธอเองก็มีสีหน้�เคร่งเครียดกับอุปกรณ์ปร�บผีที่มีอยู่น้อยนิดของตน 

ก่อนจะกลอกต�ไปมองยังกระด�นหน้�ห้องพร้อมถ�มขึ้น 

“มีป�กก�ไวต์บอร์ดรึเปล่�”

“มะ...มี” ท�โร่ตอบตะกุกตะกัก

เลนยะก้�วย�วๆ ไปหน้�ห้องทันที เธอคว้�ป�กก�สำ�หรับเขียน

กระด�นม�สองด้�ม 

“จะทำ�อะไร” วิญญ�ณเด็กช�ยลอยต�มหลัง

“ยันต์มีน้อยเกินไป ฉันไม่อย�กเสี่ยงเสียมันไปถ้�ไม่จำ�เป็นจริงๆ 

ดังน้ัน...” เธอหยุดคำ�และหักคร่ึงป�กก�ไวต์บอร์ดสีดำ�ในมือท้ังสองด้�ม

ด้วยแรงที่ท�โร่ยังตกใจ และเปิดฝ�ขวดนำ้�มนต์ ก่อนหย่อนไส้ป�กก�ท่ี

ชุ่มนำ้�หมึกลงในนั้น แล้วเอ่ยต่อ “ฉันจะใช้อย่�งอื่นแทน”

ท�โร่เลิกคิ้วสูงต่อคำ�กล่�วนั้น และต้องถอยออกม�เล็กน้อยเมื่อ

หมอผสี�วดนัทัง้โต๊ะเก้�อีร้อบตวัเธอเองออกไปจนชดิผนงัห้อง เหลอืเพยีง

พื้นที่โล่งตรงกล�งไว้ ซึ่งเธอก็ลงไปคุกเข่� คว้�ขวดนำ้�มนต์ที่บัดนี้กล�ย

เป็นสีดำ�ข้นขึ้นม� จุ่มมือลงไป และเริ่มก้มตัวเขียนตัวอักษรคันจิบนพื้น

ห้องอย่�งรวดเร็ว

“พื้นเนี่ยนะ!” ท�โร่อุท�น

“ใช่ สร้�งอ�คม” เธอตอบห้วนโดยไม่เงยหน้�ขึ้นม�แม้แต่น้อย

“จะได้ผลเหรอ”
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“ไม่ใช่กระด�ษที่ได้จ�กศ�ลเจ้�ก็จริง แต่เร�ยังมีนำ้�มนต์ผสมกับ

หมึกอยู่ อ�จไม่มีประสิทธิภ�พเท่� แต่ก็น่�จะยื้อเวล�ได้...แล้วก็ไฟ”

“ไฟ?”

เธอละมือที่เปรอะสีดำ�จ�กพื้น และลุกขึ้นไปที่สวิตช์ไฟตรงประตู

ห้อง ก่อนเปิดมันทุกดวงจนสว่�งโร่ สร้�งคว�มรู้สึกปลอดภัยให้ท�โร่ได้

เลก็น้อยทนัท ีเพร�ะเข�พอจะจำ�ได้ว่�โรงเรียนย�มคำ�่คนืนัน้ไม่ถกูกบัแสง

สว่�ง เลนยะกว�ดต�มองเหนือหัวเพื่อเช็กว่�เธอเปิดไฟครบแล้ว ก่อน

พึมพำ�

“พอช่วยได้อีกนิด น่�จะเข้�ม�ไม่ได้สักพักจนกว่�จะทำ�ไฟดับ...!”

ครืด...

เลนยะดดีตวัออกห่�งประตหู้องเรยีนทนัใดเมือ่มบี�งอย่�งครดูผ่�น

ประตู พร้อมท�โร่ที่หันหน้�กลับไปมองต�มต้นเสียงเช่นกัน

หมอผีส�วค่อยๆ ถอยเท้�ม�ยืนอยู่กล�งห้อง บนตัวอักษรคันจิท่ี

ตนว�ดไว้ ท�โร่ลอยไปซ่อนด้�นหลงัเธอเหมอืนทกุครัง้ทีรู่ส้กึไม่ปลอดภยั 

และไม่น�นเสียงเสียงหนึ่งก็ลอดผ่�นประตูห้องที่ปิดสนิทเข้�ม� 

“เจ้า...หมอผี...หมอผี...”

ท�โร่ตัวแข็งทื่อ จำ�ได้ดี...เสียงที่เหมือนพูดผ่�นลำ�โพงแตกๆ นั่น 

เข�คร�งแผ่วอย่�งหว�ดกลัว

“มัน...ม�แล้ว...”

แกร๊ก แกร็ก แกร็ก

วญิญ�ณเดก็ช�ยยิง่สะท้�นจนตวัสัน่กบัเสยีงตะกยุน่�ขนลกุร�วกบั

มีสัตว์ร้�ยพย�ย�มเข้�ม�ในห้องนี้ 

“โมโมฮาระ...เอาไปแล้ว...เอามาแลก...เอามาแลก” 

เลนยะกบัท�โร่มองต�กนัวบูหนึง่ รับรู้ได้ชดัเจนว่�เจ้�โรงเรยีนย�ม

คำ่�คืนยังคงฝังแค้นกับคว�มขัดแย้งเก่�เรื่องเด็กหนุ่มผู้นั้น คำ�พูดข�ดห้วง

ไม่เป็นประโยคของมันดังต่อ 

“แกมี...วิญญาณบริสุทธิ์...เอามาแลก...เอามา”
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ครั้งนี้ประตูเริ่มสั่นกุกกัก พร้อมแสงไฟเหนือหัวที่เริ่มกะพริบติดๆ 

ดับๆ ทำ�ให้ทั้งเลนยะและท�โร่ต้องเงยมองด้วยคว�มกังวลม�กขึ้นเรื่อยๆ 

ซำ้�เสียงของมันก็ยิ่งดังขึ้นกว่�เก่�

“เอาวิญญาณมา...แกมี...เอามาแลก...แลก...”

“มะ...มันจะเอ�วิญญ�ณบริสุทธิ์ไหน” ท�โร่ต้องถ�มในที่สุด เริ่ม

ใจคอไม่ดีที่โรงเรียนย�มคำ่�คืนเอ�แต่ร้องห�วิญญ�ณบริสุทธิ์ ทั้งที่ที่นี่ก็

ไม่มีโมโมฮ�ระ เร็นจิอยู่อีกแล้ว

ซึ่งเลนยะก็ให้คำ�ตอบว่� “ถ้�มันจะเอ�วิญญ�ณบริสุทธิ์แบบที่ว่�

จริง ก็ไม่ใช่วิญญ�ณฉันแน่ๆ ละ”

ท�โร่ชะงักไปอึดใจ และหันหน้�มองเลนยะทันใด เพร�ะคว�ม

หม�ยในคำ�พูดของเธอมันชัดเจนในตัวโดยไม่ต้องแปลซำ้�อีก...ไม่มี

วญิญ�ณของเดก็หนุม่ผูร่้�เริง แสนด ีแต่ยงัมวีญิญ�ณเดก็ดวงเลก็ๆ อย่�ง

เข�อยู่...

“ไม่เอ�นะ!” วญิญ�ณเดก็ช�ยร้องอย่�งเสยีขวญั รบีถ�มอย่�งตืน่

กลัว “เธอจะไม่ส่งฉันให้มันใช่ไหมเลนยะ”

นัยน์ต�สีนำ้�เงินแค่ปร�ยม�มองหน้�ท�โร่ครู่หนึ่ง และกลับไปจ้อง

ที่ประตูห้องเช่นเดิมโดยไม่ตอบคำ�ถ�มใด

“อย่�เงียบสิ” ท�โร่ยิ่งใจเสีย คว�มกลัววิ่งม�เก�ะทั่วร่�งจนสติ

แทบแตกเป็นเสี่ยงๆ 

เข�ไม่เคยเด�คว�มคิดอะไรเลนยะออก ไม่เคยเลย และบอกได้

เลยว่�เธอไม่ใช่คนดนีกั และหล�ยคร้ังทีเ่ข�เคยเหน็เธอเอ�ตวัรอดด้วยวธิี

ที่ไม่น่�ดูสักเท่�ไร เพร�ะมักจะมีเหยื่อ มีคนรับเคร�ะห์ไม่ม�กก็น้อย  

แต่ว่�กไ็ม่ใช่ว่�เธอจะชัว่ร้�ยขน�ดปล่อยให้ใครต�ยต่อหน้�ได้หน้�ต�เฉย 

หรือให้ใครรับกรรมแทนตนเอง...รึเปล่� 

คว�มจริงเข�อยู่กับเลนยะม�ไม่ถึงปีด้วยซำ้� ไม่รู้ว่�เธอผ่�นอะไร

ม�บ้�งกว่�จะม�ถึงจุดนี้ได้ ไม่เคยมีสักครั้งเลยงั้นเหรอที่เธอถูกต้อนจน

จนมุมเช่นนี้และต้องทำ�เรื่องเลวร้�ยบ�งอย่�งเพื่อให้ตัวเองรอด
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เลนยะไม่สนใจวิธีก�ร เธอสนแค่ผลลัพธ์ ดังนั้นเธอจึงเคยใช้เด็ก

แปดขวบเป็นเหยื่อล่อปีศ�จ เคยเกือบทำ�บ�งอย่�งที่เลวร้�ยกับไอซ�วะ 

นัตสึกิ ห�กผอ.โยโคไม่ห้�มไว้ เคยฆ่�ยูกิในร่�งยักษ์ได้โดยไม่สนใจว่� 

เคยเป็นมนุษย์ม�ก่อน และเธอเคยแม้แต่เกือบทำ�ให้กินเท็นชิหัวข�ดด้วย

ก�รยั่วโมโห ซำ้�ยังเกือบฆ่�ญ�ติหนุ่มของเธอตอนสู้กัน...ใช่ ฆ่� 

น่ันส ิเลนยะเคยฆ่�คนรึเปล่�...เธอบอกว่�เธอไม่ใช่คนทีม่วีญิญ�ณ

บรสิทุธิ ์แล้วไม่บรสิทุธิน์ีค่อืยงัไง มคีว�มหม�ยไปในท�งไหนได้บ้�ง ปกติ

มนักต้็องมคีว�มหม�ยว่�เคยทำ�บ�ปทีร้่�ยแรงม�ใช่ไหม...แล้วเธอทำ�อะไร

ม�ล่ะ...

แกร๊ก แกร็ก แกร็ก

ท�โร่สะดุ้งเฮือกใหญ่ หยุดคว�มสงสัยในหัวเมื่อเกิดเสียงตะกุย

และแรงที่กระแทกประตูห้องวิทย�ศ�สตร์ให้สั่นไปทั้งบ�น จนเหมือนจะ

หลุดออกต่อหน้�เดี๋ยวนี้ ต�มด้วยแสงไฟในห้องที่ดับลงวูบหนึ่ง และติด

ขึ้นม�ใหม่ให้หัวใจของเข�ร่วงหล่นต�มไปสองส�มวิน�ที

ทว่�คว�มผว�ที่เกิดขึ้นก็ดูเหมือนจะไร้คว�มหม�ยไปทันที เมื่อ

เทียบกับคำ�ที่เลนยะตะโกนถ�มเจ้�โรงเรียนย�มคำ่�คืนว่�

“แกจะปล่อยฉันไป ถ้�ยกวิญญ�ณนั่นให้แกใช่ไหม”

“เลนยะ!” เข�ร้องลั่นอย่�งแทบไม่เชื่อหูตัวเอง รู้สึกเหมือนตนถูก

ผลักตกจ�กขอบเหวในวิน�ทีนั้น 

ซึง่หลงัเลนยะถ�มออกไป ประตทูีห่น้�ห้องกห็ยดุสัน่ เสยีงเงยีบลง

ไปครู่หนึ่ง แต่ไม่น�นมันก็ค่อยๆ กล่�วขึ้นใหม่ 

“...ปอ...ปล่อย...ปล่อย...เอามา...เอามา...”

ข้อเสนอที่ได้รับก�รตอบรับทำ�ให้เลนยะหยันยิ้ม และประก�ศชัด

“งั้นก็เข้�ม�เอ�เลย”
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ครืด!

เสยีงประตเูลือ่นเปิดรวดเร็ว ไฟในห้องทีด่บัลงพร้อมกนั คว�มมดื

เข้�ปกคลุม และท�โร่รู้สึกช�ว�บไปทั้งก�ย

ห�กเข�ยังมีลมห�ยใจอยู ่มันคงหยุดน่ิง ไม่กล้�แม้แต่จะสูด

ออกซิเจนรอบตัวเข้�ไป เมื่อในคว�มมืดหลังบ�นประตูกำ�ลังเคลื่อนไหว 

คืบคล�นเข้�ม� 

เลนยะถอยเท้�ห่�งออกม�เมื่อกลุ่มเส้นผมสีดำ�ที่หน้�ประตูค่อยๆ 

พนัเกีย่วกบักรอบประต ูและเลือ้ยเข้�ม�ในตวัห้องวทิย�ศ�สตร์ช้�ๆ ได้ยนิ

เสียงเหมือนมีบ�งอย่�งเคลื่อนไหวในผนังห้องรอบตัว ก่อนเห็นว่�ที่ผิว

คอนกรีตนั้นกำ�ลังกระเพื่อมร�วกับคลื่นนำ้� ทว่�เมื่อสังเกตดูดีๆ ระลอก

คลื่นที่ว่�กลับมีรูปร่�งเหมือนมนุษย์ที่เกี่ยวพันกันไปม� แหวกว่�ยอยู่ใต้

พื้นผิวไม่หยุดนิ่ง

เป็นภ�พที่ดูน่�ขนลุกและน่�ขยะแขยงเกินบรรย�ย

“ทะ...ท่องอ�คมป้องกันสิเลนยะ” ท�โร่คร�งบอกหมอผีส�วข้�ง

ตัว ย�มเห็นสิ่งที่ตรงม�ยังพวกเข�
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ทว่�เด็กส�วที่เป็นที่พึ่งสุดท้�ยกลับยังคงยืนเงียบ ไม่แสดงท่�ท�ง

จะป้องกันหรือต่อสู้กับศัตรูตรงหน้� คว�มจริงเธอดูสงบจนเข�ใจเสียเลย

ด้วยซำ้�ไป

“เลน...ยะ” ผน้ีอยเงยหน้�มอง นำ�้ต�เร่ิมคลอหน่วยขณะทีก่ลุม่ผม

สีดำ�ใกล้เข้�ม�เรื่อยๆ “เธอจะไม่ส่งฉันให้มันจริงๆ...ใช่ไหม”

เป็นคำ�ถ�มทีส่ิน้หวงัพอๆ กบันำ�้เสยีงของเข� เมือ่เหน็เพยีงดวงต�

สีนำ้�เงินนิ่งเย็น ไม่สื่ออ�รมณ์ใดปร�ยมองม�อย่�งเฉยช�...และไร้คำ�

ปฏิเสธ 

“เอา...มา...เอามา...เอามา...”

คำ�สัง่จ�กเสยีงน่�ขนลกุสะท้อนอยูร่อบตวั กลุม่ผมสดีำ�ขน�ดยกัษ์

ทะลักพรวดเข้�ม�จนครอบคลุมไปทั้งห้อง แทบทำ�ให้ทั้งผนังและเพด�น

ถูกกลืนห�ยไปด้วยสีดำ�สนิท 

มนัเคลือ่นตวัเข้�ใกล้อย่�งรวดเรว็จนท�โร่ต้องถอยวบูไปด้�นหลงั

เช่นกัน และเป็นครั้งแรกที่เข�รู้สึกว่�แผ่นหลังของเลนยะไม่ปลอดภัย

เหมือนที่ผ่�นม�อีกแล้ว

และเมื่อมันม�ถึงเบื้องหน้�หมอผีส�ว กลุ่มผมก้อนใหญ่ท่ีทำ�ท่�

เหมือนว่�ยนำ้�ในอ�ก�ศยิ่งสั่นกระเพื่อมร�วกับข่มขู่เธอ ขณะยำ้�ประโยค

เดิม

“ส่งมา...วิญญาณบริสุทธิ์...บริสุทธิ์...”

เลนยะเงยหน้�ขึน้มองสิง่ไร้รูปร่�งทีค่รอบคลมุเหนอืหวัตนจนแทบ

จะกลืนกินเธอเข้�ไป ก่อนว่�

“รู้ไหม แกชะงักไปนิดหนึ่งตอนตอบคำ�ถ�มฉัน” 

เจ้�โรงเรยีนย�มคำ�่คนืพลนัเงยีบไป แม้ไม่มรีปูร่�งและหน้�ต� ทว่�

ปฏิกิริย�ของมันบ่งบอกชัดว่�งงงันต่อสิ่งที่หมอผีตรงหน้�พูด ขณะที่เธอ

กล่�วขึ้นใหม่ด้วยเสียงกดตำ่�เน้นหนักว่�

“และฉันเรียนรู ้ม�ตลอดว่�ปฏิกิริย�แบบนั้น มันแปลว่� แก

ตอแหล” 
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สิ้นคำ� ตะเกียงแอลกอฮอล์ที่แปะแผ่นยันต์ก็ปร�กฏในมือของ 

เดก็ส�ว ซึง่ท�โร่ไม่รูว่้�เธอไปคว้�มนัม�ตัง้แต่เมือ่ไร แต่มนักถ็กูป�เข้�ไป

ในกลุ่มผมน่�ขยะแขยงที่แผ่ขย�ยเหมือนผืนผ้�สีดำ� พร้อมกับที่เลนยะ

ประส�นมือค�ถ�เก้�อักขระและท่องอ�คมรวดเร็วสุดเสียง

“ริน – เบียว – โต – ฉะ – ไค – จิน – เร็ทสึ – ไซ – เซ็น 

ระเบิด!”

เพล้ง!

ตูม!

แรงระเบดิจ�กอ�คมผสมกบัของเหลวไวไฟสร้�งแสงสว่�งว�บและ

แรงอดัใจกล�งกลุม่ก้อนผมสดีำ�จนร่�งมโหฬ�รไร้รปูทรงตวดับดิเบีย้วและ

หดรัดพันกัน เสียงกรี๊ดเป็นร้อยๆ เสียงหวีดแหลมทั่วห้อง เด็กส�วก้มตัว 

ยกแขนขึ้นเพื่อกันแสงกับแรงระเบิด และใช้โอก�สนั้นวิ่งสวนออกไปยัง

ประตูที่เปิดไว้แล้ว พร้อมสั่งสุดเสียงไปยังท�โร่

“ม�!”

วิญญ�ณเด็กช�ยที่ลอยนิ่งแข็งไปสะดุ้งสุดตัวกับเสียงตะโกนของ

เลนยะ และรีบเรียกสติของตนลอยต�มเธอไปฉับไว ทั้งที่ยังคงไม่เข้�ใจ

เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้น

และทันทีที่เด็กส�วพุ ่งออกม�สุดตัวจนล้มลงพื้นท่ีนอกประตู

ห้องเรยีน หมอผสี�วกป็ระส�นมอืขึน้ใหม่ พร้อมตะโกนท่องอ�คมอกีครัง้

“ริน – เบียว – โต – ฉะ – ไค – จิน – เร็ทสึ – ไซ – เซ็น 

ตรึง!”

แสงสว่�งจ�กตวัอกัษรทีว่�ดไว้กล�งห้องสว่�งขึน้วบูหนึง่ และทำ�ให้

กลุม่ผมสดีำ�ทีก่ำ�ลงัม้วนหดบดิไปม�อย่�งทรม�นเพร�ะแสงสว่�งชะงกันิง่ 

เหมือนภ�พบนแผ่นฟิล์มที่ถูกหยุดไว้

“นั่นไม่ใช่ค�ถ�ป้องกันเหรอ!” ท�โร่ร้องถ�ม

“กไ็ม่ใช่น่ะส”ิ เธอตอบกร้�ว และหนัก�ยวิง่ต่อทนัทพีร้อมเอ่ยอย่�ง

ฉุนเฉียว “คิดว่�ฉันจะใช้อ�คมป้องกัน แล้วให้ตัวเองติดแหง็กอยู่แบบนั้น 
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ทำ�ได้แค่รอเวล�อ�คมดับและให้มันฉีกเป็นชิ้นๆ รึไง”

ท�โร่ที่ลอยต�มหลังนิ่งอึ้งไปอึดใจต่อคำ�เฉลย ทั้งงงงัน ทั้งสับสน 

แต่ไม่น�นคว�มโล่งใจก็เข้�ม�แทนที่เมื่อเข้�ใจแล้วว่�เกิดอะไรขึ้นกันแน่ 

ทำ�ไมตอนนี้เข�ยังได้ไล่ต�มหลังหมอผีส�วอยู่ และนั่นทำ�ให้เข�ต้องถ�ม

ออกไปแทบทั้งนำ้�ต�

“งั้นเธอก็แค่ใช้ฉัน...เป็นเหยื่อล่อใช่ไหม”

“ไม่งั้นมันจะเผลอให้ฉันยัดตะเกียงแอลกอฮอล์ใส่ตัว แล้วเข้�ไป

อยู่กล�งอ�คมแบบนั้นได้ยังไงเล่�!” 

“กต็อนแรกฉนันกึว่�เธอจะยกฉนัให้มนัจริงๆ น่ะส!ิ” ท�โร่ค�ดโทษ

กลับไปทันใด

“ต่อให้ฉันส่งแกให้มันจริงๆ มันก็ไม่ปล่อยฉันอยู่ดี อีกอย่�งถ้�จะ

ทำ�จริงๆ ฉันไม่แสดงท่�ท�งให้แกรู้ตัวหรอก รับรองว่�ถ้�ฉันจะทำ� แกจะ

ไม่มีท�งรู้ตัวจนอยู่ในป�กมันแล้ว” 

“เลนยะ!” ท�โร่ร้องประท้วงไล่หลงัอย่�งอดไม่ได้ แต่คว�มโล่งอก

ที่เกิดขึ้นพลันห�ยไป เมื่อคว�มรู้สึกเสียววูบไล่แผ่นหลังเข�ม�จนต้องหัน

หน้�กลับไปมอง

และถ้�มีหัวใจจริงๆ มันคงกระเด้งหลุดออกม�จ�กอกแล้ว เมื่อ

ภ�พที่เห็นด้�นหลัง บนผนังอ�ค�รรอบด้�นมีร่�งมนุษย์ใต้ผิวคอนกรีต

ม�กม�ยจนนับไม่ถ้วนคล�นต�มพวกเข�ม�อย่�งรวดเร็ว พร้อมกันนั้น ที่

ประตหู้องวทิย�ศ�สตร์กม็กีลุม่ผมสดีำ�ทีท่ะลกัพรวดออกม� และเลือ้ยพุง่

ม�ห�ด้วยคว�มเร็วที่ทำ�ให้เข�ขนลุกซู่ไปทั่วก�ย 

“บ้�ชิบ กักได้แค่แป๊บเดียวจริงๆ ด้วย!” 

ดเูหมอืนไม่ใช่แค่วญิญ�ณเดก็ช�ยทีเ่หน็ แต่หมอผสี�วเองกค็งรูส้กึ

ได้ไม่ต่�งกันจึงหันไปดู ก่อนเธอจะวิ่งหักเลี้ยว มุ่งตรงไปยังบันไดท�งลง

ทว่�เลนยะก็ต้องเบรกจนแทบหน้�คะมำ� เมื่อภ�พที่เห็นเบื้องหน้�

คือบันไดที่ลึกลงไปอย่�งไม่มีที่สิ้นสุด เห็นเพียงหลุมมืดที่สุดท�ง

“มันไม่เคยเล่นหนักขน�ดนี้ม�ก่อนนี่” ท�โร่หันสีหน้�ต่ืนกลัวไป
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มองเลนยะ

เลนยะค่อยๆ ถอยเท้� “ก็ฉันขโมยดวงวิญญ�ณบริสุทธิ์ของมันไป 

แถมเพิ่งทำ�มันโกรธเมื่อกี้นี้เลยนี่”

เธอสะบดัหน้�กลบัไปเบือ้งหลงั และเหน็ชดัถงึห�ยนะทีท่ะย�นตรง

ม� จึงรีบก้มลงนับแผ่นยันต์ที่เหลือในมือ ก่อนดึงออกม�สี่แผ่น แปะมัน

ลงบนพื้น ผนังทั้งสองฝั่ง และป�ขึ้นไปติดที่เพด�นเหนือหัว พร้อมหันม�

สั่งท�โร่

“ถอยไป”

วิญญ�ณเด็กช�ยลอยถอยหลัง ก่อนเห็นว่�จุดที่พวกเข�ม�อยู่คือ

สุดท�งของระเบียงท�งเดิน เข�ได้ยินเลนยะท่องอ�คมป้องกัน และหัน

ไปเจอร่�งสดีำ�ทีพุ่ง่ชนกบักำ�แพงอ�คมเข้�พอด ีเกดิแรงสะเทอืนทีร่�วกบั

จะข่มขวัญพวกเข�

“ขี้โกง...โกง...เจ้าหมอผี...โกง...โกง...” เจ้�โรงเรียนย�มคำ่�คืนยำ้�

อย่�งแค้นเคือง ขณะพย�ย�มทำ�ล�ยอ�คมป้องกันที่กั้นกล�งระหว่�งมัน

กับเด็กส�ว

“แกก็ตอแหลพอกันนั่นแหละ” เลนยะสวนลอดไรฟัน 

ซึ่งมันก็นิ่งไปครู่ทันใด ทว่�ไม่น�นก็ทุบกำ�แพงอ�คมตึงใหญ่ ก่อน

ประก�ศ

“จะฆ่า...จะฉีก...เป็นชิ้นๆ...ฆ่า ฆ่า ฆ่า ฆ่า!”

ท�โร่ต้องลอบกลนืนำ�้ล�ยเมือ่ได้ยนิสิง่ทีโ่รงเรยีนย�มคำ�่คนืร้องใส่

หน้�เลนยะ รู้สึกว่�มีบ�งสิ่งเคลื่อนผ่�นไปที่ห�งต� จนเข�ต้องมองต�ม 

ก่อนเบิกต�โตอย่�งตกใจ

“เดี๋ยวเลนยะ นี่มันชั้นส�มนะ!”

“อ�คมกนัมนัได้ไม่น�น แล้วตวัอ�ค�รกไ็ม่ต่�งกบักระเพ�ะของมนั 

ดังนั้นฉันไม่อยู่น�นกว่�นี้แน่” เลนยะก้�วไปเปิดหน้�ต่�ง ก่อนก้มไปมอง

ด้�นล่�งเพื่อห�ท�งลง “ชิ ไม่มีที่ให้ไต่ลงเลยรึไง”

ตึง!
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เสียงทุบดังสนั่นดึงส�ยต�เลนยะไปที่ศัตรูอีกครั้ง ก่อนสบถเสียง

ตำ�่เมือ่เห็นว่�อ�คมป้องกนัของตนเร่ิมมรีอยแตก เธอตดัสนิใจตวดัข�ข้�ม

กรอบหน้�ต่�งออกไปยังภ�ยนอก ก่อนใช้ขอบปูนแคบๆ เป็นที่ยันเท้�แต่

ยังจับแน่นที่ขอบหน้�ต่�ง 

ท�โร่มองต�มอย่�งหวั่นเกรง กลัวแทนเจ้�หล่อน จนอดถ�มขึ้น

ด้วยเสียงกังวลไม่ได้

“มีพุ่มไม้ หรืออะไรรองรับบ้�งไหม”

“ไม่มี มีแต่กฎฟิสิกส์ กับคว�มโง่ของฉัน” หมอผีส�วตอบประชด 

แล้วมองข้�มไหล่ม�กำ�ชับท�โร่ “อย่�เอ�เรื่องโง่ๆ ของฉันไปเล่�ให้ใคร

ฟังก็แล้วกัน”

สิ้นคำ�เธอก็กลั้นใจ ปล่อยมือออกจ�กขอบหน้�ต่�ง และหวังเพียง

ว่�ข�หรือแขนของเธอจะไม่แตกหักม�กเกินกว่�จะพ�ตัวเองไปถึงประตู

รั้วโรงเรียนได้...

หมับ!

นัยน์ต�สีนำ้�เงินเบิกกว้�ง เมื่อเพียงเท้�สองข้�งหลุดจ�กขอบปูน 

เอวของเธอก็ถูกรวบไว้ฉับพลัน และสิ่งที่คว้�ตัวเธอไว้ก่อนทิ้งก�ยลงไปก็

เหมอืนจะรูจ้กัสญัช�ตญ�ณตอบโต้ทีฉ่บัไวของเธอด ีจงึไม่เพยีงกอดรอบ

เอว แต่ดงึทัง้ตวัเธอม�กอดแนบอกไว้แน่น ป้องกนัมอืหรอืแขนทีจ่ะโจมตี

กลับม�ทันที

และนัน่ทำ�ให้เลนยะสมัผสัคว�มอุน่ของร่�งที่ใหญ่โตกว่�และกลิน่

จ�กตัวเข�ได้ชัดเจน

เป็นกลิ่นหอมแบบที่เธอไม่เคยได้กลิ่นม�ก่อน และไม่อ�จบอกได้

ว่�คืออะไร ไม่ใช่ดอกไม้ ไม่ใช่เครื่องหอมใดๆ ทั้งสิ้น...แต่กลับละมุนและ

คุ้นเคยอย่�งที่สุด 

ตุบ! 

เสยีงเท้�ทีล่งสูพ่ืน้ได้สำ�เรจ็ดงึส�ยต�ของหมอผสี�วให้เงยขึน้มอง

หน้�คนที่อุ้มตนอยู่ทันที และนัยน์ต�สีเท�ที่มีรอยดุจนชินต�นั่นก็สบกลับ
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ม�เช่นกันร�วกับรอให้เธอเงยม�เจอเข�อยู่ก่อนแล้ว

“ไอ้...ลูกหม�...” เลนยะคร�งเบ�หวิว แทบไม่เชื่อว่�จะเห็นเข� 

ตอนนี้ เวล�นี้ 

และคว�มประหล�ดใจยิ่งทำ�ให้เธอจ้องเข�ม�กยิ่งขึ้น และไม่รู้ว่�

เมื่อไรที่ได้เห็นใบหน้�คมและดวงต�สีเท�ดุๆ นั่นแล้วเธอรู้สึกโล่งอกเท่�

นี้ หรือไม่รู้ว่�เมื่อไรที่เข�มักปร�กฏตัวในเวล�ที่เธอคับขันได้เสมอ

ซึ่งเด็กส�วก็รับรู้ได้ว่�อ้อมแขนของเข�กระชับแน่นขึ้น จนวิน�ที

หนึ่งคิดว่�ตนจะถูกเข�ดึงเข้�ไปกอด ทว่�ทุกอย่�งก็หยุดแค่นั้นเมื่อเสียง

หนึ่งตะโกนม�

“ท่�นเลนยะเป็นยังไงบ้�งขอรับ!”

“เลนยะ กินเท็นชิ!”

เสียงร้องที่เกือบเป็นโวยว�ยของทั้งท�โร่และโยชิฮ�ระส่งผลให ้

เลนยะต้องผละใบหน้�ออกจ�กก�รจับจ้องเจ้�ลูกหม�ของตน และยังคง

แปลกใจไม่น้อยที่เห็นวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มอยู่ที่นี่ ท้ังท่ีต�มก�รค�ดเด�

พวกเข�ไม่น่�ม�ถึงโรงเรียนโยโคได้ไวขน�ดนี้ 

ซึง่ร่�งสงูสง่�กย็อมปล่อยตวัเลนยะในทีส่ดุ เมือ่เหล่�วญิญ�ณของ

เธอต่�งลอยตรงม�เพื่อจะดูอ�ก�รเด็กส�วของพวกเข�

“พวกแกม�ทันได้ยังไง” เลนยะที่กลับม�ยืนได้อย่�งปกติอีกครั้ง

หันไปมองยังวิญญ�ณประจำ�ตระกูลเมื่อเข�ลอยม�ถึงตัว 

“โชคดทีีท่่�นกนิเทน็ชไิม่เชือ่คำ�พดูข้� แล้วออกม�ต�มห�ท่�นตัง้แต่

ช่วงสี่โมงกว่�ๆ ขอรับ” โยชิฮ�ระตอบและยังยกมือขึ้นกุมหน้�อกตน 

ร�วกับพย�ย�มควบคุมอ�รมณ์ภ�ยในที่ยังไม่ม่ันคง พร้อมอธิบ�ยต่อ 

“กระดิง่ท่�นกนิเทน็ชมิปีฏกิริิย� และเหมอืนจะม�กขึน้ตอนม�ถงึโรงเรยีน 

แต่ก็ใช้เวล�เป็นชั่วโมงกว่�จะห�ท่�นเจอ ถ้�ไม่ได้ยินเสียงระเบิดจ�กชั้น

ส�ม เร�คงไม่เจอท่�นเลนยะกับท่�นท�โร่แน่ๆ” 

เลนยะหันกลับไปมองกินเท็นชิเพื่อขอคว�มแน่ใจ และแน่นอนว่�

เหน็ใบหน้�คมเรียบนิง่แทนคำ�ตอบกลบั ซำ�้ด้วยคำ�ถ�มจ�กเสยีงทุม้ลกึว่�
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“เกิดอะไรขึ้น”

“พี่ช�ยของเลนยะครับ” ท�โร่โพล่งขึ้นฉับไว ฟ้องแทนหมอผีส�ว

โยชิฮ�ระถึงกับเบิกต�กว้�ง “ฝีมือท่�นเลนโยหรือขอรับ ท่�น 

เลนโยลอบโจมตีท่�นเลนยะหรือขอรับ แล้วตอนนี้เข�ยังอยู่ที่นี่ไหม หรือ

ว่�หนีไปแล้ว หรือ...”

“ไม่” เลนยะแทรกคำ�ของโยชิฮ�ระด้วยคว�มฉุนเฉียว “มันไม่ได้

โจมตีฉัน มันว�งกับดักฉัน”

โยชิฮ�ระยิ่งเบิกต�กว้�ง แล้วฟังเรื่องเล่�ทั้งหมดของเลนยะต่อ

“มนัใช้อ�คมเรยีกวญิญ�ณ ดงึเจ้�นัน่ไปทีห้่องวทิย์” เธอหนัไปชีท้ี่

ท�โร่เป็นก�รบอก และค�ดโทษวิญญ�ณเด็กช�ยที่เป็นส�เหตุให้เธอติด

กับดักนั่นไปพร้อมกัน “แล้วจ�กนั้นก็จับเร�ขังในนั้น ก�งเขตอ�คมไม่ให้

หนีได้ หรอืไม่ให้คนเข้�ม� แล้วแค่รอให้โรงเรยีนย�มคำ�่คนืม�เล่นง�นฉนั

แทนตัวเอง”

สิง่ที่ได้ฟังส่งผลให้วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่อึง้ตะลงึ คว�มกงัวลแสดง

ชดัในแววต�ย�มมองเดก็ส�วของเข� และคล้�ยจะม�กขึน้เรือ่ยๆ ย�มคดิ

ต�ม จนต้องคร�งแผ่ว

“ทั้งที่ทำ�แค่นั้น...ก็ทำ�ให้เกือบต�ย...แล้ว...”

“อย่�เยอะ ไม่ถงึขัน้ต�ยหรอก แค่แขนไม่กข็�สกัข้�งหกั” เลนยะ 

แย้งก่อนวิญญ�ณประจำ�ตัวจะแสดงอ�ก�รจิตตกให้เธอรำ�ค�ญใจกว่�นี้

แต่ถ้อยคำ�เรียบเย็นของใครบ�งคนกลับเอ่ยต่อคำ�พูดของหมอผี

ส�วทันทีว่�

“ตกม�สูงแบบนั้น มันคงไม่ใช่แค่หัก และคงไม่ใช่แค่ข้�งสองข้�ง

ด้วย”

“ฉันเป็นโซเคนโยไอ้ลูกหม� ร่�งก�ยอยู่ในระดับที่สูงกว่�มนุษย์

ทัว่ไป ใช้พลงัวญิญ�ณช่วยเสรมิกป้็องกนัได้อกี” เธอหนัไปว่� พร้อมยกมอื

วัดระดับเหนือหัวตนสำ�ทับ แล้วตัดบท “ทีนี้ไปกันได้รึยัง”

ว่�จบก็เตรียมก้�วออกไป แต่ก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเจ้�ลูกหม�ของ
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เธอจับหมับที่แขนเธอไว้ก่อน 

เลนยะหันหน้�ไปมองใบหน้�รูปสลักที่ตอนนี้กำ�ลังจ้องเธอด้วย

ส�ยต�คมกริบ มีทั้งรอยดุและตำ�หนิ ก่อนกล่�วด้วยนำ้�เสียงเย็นช�ทุ้มตำ่�

ว่�

“ถ้�ยังไม่รู้จักระวังตัวกว่�นี้ ก็ไม่ต้องออกจ�กบ้�นแล้ว” 

“ห�!?” เลนยะอุท�นด้วยคว�มงุนงงปนอึ้งเล็กน้อยเมื่อโดนคำ�สั่ง

จ�กเจ้�ลกูหม� โดยเฉพ�ะคำ�สัง่แบบนัน้ แล้วต้องรบีเถยีงกลบัไป “ฉนัไม่

ปล่อยให้มันทำ�กับฉันแบบนี้อีกหรอกน่�” 

“จะรู้ได้ยังไง ในเมื่อเจ้�ติดกับพี่ช�ยตนเองได้ง่�ยขน�ดนี้” เสียง

เฉียบดุยังกดดัน

“งั้นก็แค่รอเก็บศพฉันแล้วกัน” เลนยะสวนประชดเพื่อตัดบทจบ

เรื่อง และดึงแขนออกจ�กมือของเข� แต่อีกฝ่�ยกลับเร็วกว่� เปลี่ยนม�

คว้�ร่�งของเธอแทน และดงึให้หนัม�เผชญิหน้�กบัตนชนดิทีค่นถกูบงัคบั

ไม่ทันตั้งตัว และเกือบล้มเอ�หน้�ไปกระแทกอกกว้�งของอีกฝ่�ย

มือใหญ่จับต้นแขนสองข้�งของคนตัวเล็กกว่�ไว้แน่นจนเลนยะนิ่ว

หน้�

“เออ แค่ไม่ต�ยก็พอใช่ไหม” หมอผีส�วรีบรับคำ�เพื่อตัดปัญห�

ทันที พล�งดิ้นขลุกขลักน้อยๆ เพร�ะใบหน้�ของเธอย�มนี้เกือบแนบชิด

อกของอีกฝ่�ย ถึงขน�ดได้รับไออุ่นร้อนๆ จ�กเจ้�ของร่�งตรงหน้�

อีกอย่�งตอนนี้เธอกำ�ลังอย�กหนีไปให้ไกลจ�กท่ีนี่ก่อนโจทก์เก่�

จะต�มทัน

แต่ร่�งสูงสง่�ก็ยังกักตัวเธอไว้แน่น จนเธอต้องร้องขึ้นใหม่

“เออ บอกว่�รู้...”

“ไม่ใช่” คำ�ปฏเิสธเฉยีบข�ดใกล้หเูลนยะขดัคำ�โวยของเธอได้ชะงดั

เลนยะขมวดคิ้วยุ่งด้วยคว�มไม่เข้�ใจ และมองหน้�ของคนที่ยังรั้ง

ร่�งเธอไว้ ทำ�ให้เธอเห็นนัยน์ต�สีเท�คู่คมใกล้ใบหน้�ตน และไม่ได้มอง

ด้วยคว�มดุหรือเย็นช�อย่�งในตอนแรกแล้ว ห�กแต่เจ้�ของดวงหน้� 
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รูปสลักคมเข้มกลับกำ�ลังส่งส�ยต�ที่สื่อคว�มแปลกใจและสงสัยม�ให ้

เธอแทน

“มีอะไร” หมอผีส�วรับรู้ได้รวดเร็วถึงสิ่งผิดปกติจ�กสุนัขป่�หนุ่ม 

กินเท็นชิไม่ตอบ เข�ยังขมวดคิ้วเรียวเข้มอย่�งไม่แน่ใจ ก่อนโน้ม

หน้�ลงม�แถวไหล่และต้นคอของหมอผีส�วพล�งสูดห�ยใจลึก ดมกลิ่น

ห�บ�งอย่�ง เล่นเอ�เลนยะเบีย่งหน้�ไปอกีท�งเกอืบไม่ทนั พย�ย�มซ่อน

ใบหน้�ที่ขึ้นสีจ�งๆ ของตนเมื่อโดนประชิดตัวใกล้กว่�ปกติ ซำ้�ด้วยก�ร 

กระทำ�ที่ติดจะล่อแหลมชวนขัดเขินแปลกๆ แต่ถึงกระนั้นก็เข้�ใจว่�อีก

ฝ่�ยกำ�ลังทำ�อะไร 

“ตกลงมีอะไร ถ้�กลิ่นเหงื่อละก็ไม่แปลก” เด็กส�วถ�มยำ้� และ 

ไม่ว�ยกวนอ�รมณ์

กินเท็นชิเงยหน้�ขึ้นม�อีกครั้งก่อนเปรยขึ้นด้วยสีหน้�ท่ียังไม่

เปลี่ยน

“กลิ่นพลังวิญญ�ณของเจ้�...ไม่เหมือนเดิม...”

เลนยะชักหัวคิ้วชนกันอีกกับสิ่งที่ได้ฟัง แต่ก็ไม่แสดงคว�มคิดเห็น

อะไรกลับไป

ขณะเดียวกันกินเท็นชิก็เริ่มคิดห�คำ�ตอบ...บ�งสิ่งที่เข�สัมผัสได้

จ�กตัวเธอเปลี่ยนไปอย่�งที่เข�ก็ไม่เข้�ใจว่�มันเกิดขึ้นได้อย่�งไร และ

เมื่อไร ไม่รู้ว่�เป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดี...ที่พลังวิญญ�ณของเลนยะเพิ่ม

ม�กขึ้น

ที่น่�สงสัยก็เพร�ะรู้สึกว่�มันเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บ และบ�งอย่�งในพลัง

วิญญ�ณที่เข�สัมผัสได้จ�กเธอ นอกจ�กรู้สึกว่�แข็งแกร่งขึ้น มันยังผสม

ด้วยกลิ่นบ�งอย่�งที่เข�ไม่เคยเจอหรือไม่คุ้นเคยแทรกอยู่ ร�วกับไม่ได้มี

แค่พลงัวญิญ�ณของตวัเธอเองอย่�งเดยีว แต่มขีองคนอืน่ปะปนม�ด้วย...

ซึ่งเข�ไม่รู้ว่�มันหม�ยถึงอะไร หรือจะเกิดผลแบบไหน เด็กส�ว

ตรงหน้�รู้ผลที่ต�มม�รึเปล่� หรือเป็นเพียงคว�มคิดวิตกไร้ส�ระของเข�

เอง
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กินเท็นชิระบ�ยลมห�ยใจร�บเรียบ สลัดคว�มคิดในหัว คว�มจริง

อ�จไม่ต้องวติกกงัวลให้ม�กนกักไ็ด้ แค่พลงัวญิญ�ณทีเ่พิม่ขึน้ มนษุย์เมือ่

แข็งแกร่งขึ้นหรือเติบโตขึ้น คว�มส�ม�รถย่อมสูงขึ้นเป็นเรื่องธรรมด� 

โดยเฉพ�ะผู้ใช้น�มโซเคนโยยิ่งไม่น่�เป็นเรื่องแปลก 

ทุกสิ่งทุกอย่�งมีก�รพัฒน�...

ตึง!

กินเท็นชิต้องหยุดคว�มสงสัยลงฉับพลัน เมื่อเสียงดังสนั่นจ�ก 

เบื้องหลังดึงคว�มสนใจของพวกเข�ไปจนหมด ก่อนพบว่�ร่�งที่ประกอบ

จ�กก้อนผมสีดำ�ขน�ดใหญ่เพิ่งทิ้งตัวออกม�จ�กบ�นหน้�ต่�งชั้นส�มท่ี 

เลนยะกระโดดออกม� และลงม�กองรวมกันบนพื้นเบื้องล่�ง

ซึ่งมันไม่พูดพรำ่�ทำ�เพลงอะไรทั้งสิ้น พุ่งตัวม�ห�เลนยะต่ออย่�ง

รวดเร็ว เล็งเป้�หม�ยเดียวโดยไม่สนวิญญ�ณบริสุทธิ์อย่�งท�โร่อีก 

ร�วกับเห็นเพียงเธอเท่�นั้นในส�ยต�

ทว่�เจ้�ปีศ�จกลบัหมนุก�ยกลบัไป ชกัด�บข้�งเอว และว�ดมนัตดั

เส้นผมกลุ่มใหญ่นั้นอย่�งฉับไว แต่มันก็แบ่งผมอีกกลุ่มม�ด้�นข้�ง หัก

เลี้ยวห�ตัวเลนยะอีกครั้งอย่�งไม่ให้เสียเวล� แต่ก็เป็นเช่นทุกครั้งที่

คว�มเร็วของสุนัขป่�หนุ่มมีชัยเหนือมัน

เข�เพียงบิดข้อเท้� พ�ร่�งตนหันกลับไป แล้วคว้�เอวเลนยะออก

ม�ก็หลบได้ง่�ยด�ยโดยไม่มีก�รเคลื่อนไหวเสียเปล่�แม้แต่น้อย แต่เมื่อ

หลบก�รโจมตีของเจ้�โรงเรยีนย�มคำ�่คนืม�ได้ กนิเทน็ชกิลบัต้องรบีหมอบ

ลงพร้อมคนในวงแขน เพร�ะเป็นอีกครั้งที่ศัตรูส่งส่วนหนึ่งของร่�งก�ย

ตรงม�โจมตี

ก�รจู่โจมอย่�งไม่ลดละถึงส�มครั้งติดทำ�ให้กินเท็นชิต้องปร�ยต�

ตำ่�ไปยังเด็กส�วข้�งตัว พล�งเปรย

“มันดูโกรธม�ก”

“แกไม่อย�กรู้หรอกว่�เกิดอะไรขึ้นบนนั้นบ้�ง ฉันถึงหนีม�ได้น่ะ” 

เด็กส�วที่รู้สึกได้ว่�ถูกเจ้�ลูกหม�ของตนตำ�หนิอยู่ต้องรีบบอก ก่อนเธอ
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จะหยั่งเชิงบ้�ง “หวังว่�แกคงเอ�ของที่ฉันใช้ประโยชน์ได้ติดตัวม�ด้วย 

นะ” 

เจ้�ปีศ�จเข้�ใจคำ�ว่� ‘ของใช้ประโยชน์ได้’ ของเธอทันที แต่ว่�

เพร�ะเมื่อตอนเย็นเข�คิดแต่เรื่องต�มห�เด็กส�วในวงแขน เนื่องจ�กยัง

คงฝังใจกับก�รห�ยตัวไปของเธอครั้งที่แล้วอยู่ เลยไม่ได้คว้�กระเป๋�เป้ที่

ใส่อุปกรณ์ปร�บผีของเจ้�หล่อนม�ด้วย 

และใช้เวล�พักใหญ่กว่�เข�จะตัดสินใจตอบว่� “...ไม่”

“เออ งัน้แกกส็ะเพร่�ไม่ต่�งกบัฉนั...ไม่ต้องออกจ�กบ้�นนะ ถ้�ไม่

รอบคอบแบบนี้” หมอผีส�วย้อนประชดด้วยคำ�พูดเข�เองเมื่อไม่ได้ดั่งใจ 

แล้วโคลงหัวอย่�งเบื่อหน่�ย “ก็ถือว่�เจ๊�กันไปแล้วกัน เอ�เป็นว่�เร�จะ

ใช้วิธีหนีหน้�ตั้งแทน...”

“ฆ่า...เจ้าหมอผี...ฆ่า...ฆ่า...ฆ่า!”

ไม่ทันสิ้นคำ�ตัดสินใจของคนเป็นหมอผี เสียงประก�ศจ�กเจ้�

โรงเรียนย�มคำ่�คืนก็ดังอย่�งกร�ดเกรี้ยวใส่พวกเข� 

“คงหนีหน้�ตั้งอย่�งเดียวไม่ได้แล้วละมั้ง” เลนยะออกคว�มเห็น

อย่�งเสียไม่ได้ย�มได้ยินคว�มมุ่งหม�ยนั่น และก้มดูยันต์ในมือท่ีเหลือ

เพียงส�มแผ่นเพื่อห�ท�งรอดเพิ่ม ก่อนสูดห�ยใจลึกอย่�งไม่สบอ�รมณ์

ทว่�กินเท็นชิกลับเอ่ยว่� “มันต�มคว�มเร็วข้�ไม่ทัน”

“โอเค งั้นแกก็อุ้ม...!”

ไม่ทนัเสนอคว�มคดิ กนิเทน็ชกิผ็ลกัตวัเดก็ส�วออกห่�งตนฉบัพลนั 

และวิน�ทีต่อม�เลนยะจึงเห็นว่�กลุ่มผมสีดำ�พุ่งผ่�นผ่�กล�งระหว่�งตัว

เธอกบัเจ้�ลกูหม� เฉยีดหน้�ไปเพยีงเส้นย�แดงผ่�แปด ก่อนเธอจะหง�ย

หลังลงพื้นจนต้องร้องโอ๊ย!

ดูเหมือนเข�จะผลักเพื่อให้เธอพ้นรัศมีก�รจู่โจมกะทันหันนั่น

แต่เลนยะนั่งกุมสะโพกตัวเองได้ไม่น�นก็ต้องสบถ เพร�ะกลุ่มผม

ทีย่ดืย�วม�เพือ่โจมตเีมือ่ครูต่โีค้งกลบัม�ห�เธอใหม่ จนต้องรบีสะบดัยนัต์

ส�มแผ่นสุดท้�ยที่มี พร้อมตะโกนค�ถ�อย่�งไร้คว�มลังเล
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“ริน – เบียว – โต – ฉะ – ไค – จิน – เร็ทสึ – ไซ – เซ็น 

ปักษ�นภ�!”

นกเพลิงที่เกิดจ�กยันต์ส�มแผ่นบินชนกับกลุ่มผมท่ีโจมตีเข้�ม�

อย่�งจังเพร�ะระยะที่ใกล้จนน่�ใจห�ย และทำ�ให้เกิดระเบิดเพลิงขน�ด

ย่อม เปลวไฟล�มไปต�มเส้นผมเหล่�นั้นอย่�งรวดเร็ว เปิดโอก�สให้ 

เลนยะกลิ้งตัวสวนออกม� และลุกพรวดขึ้นพร้อมสั่งสุดเสียง

“วิ่งเลย!”

ทั้งเลนยะและกินเท็นชิวิ่งสุดฝีเท้�ทันทีเพื่อไปให้ถึงประตูร้ัว

โรงเรียน ขณะที่โยชิฮ�ระและท�โร่ก็ใช้วิธีห�ยตัวไปยังจุดต่�งๆ เพ่ือไล่

ต�มทัง้สองเท่�ทีส่�ม�รถทำ�ได้ในเขตมติบิดิเบีย้วของโรงเรยีนโยโคตอนนี้

และแน่นอนว่�ไม่น�นหลังพวกเข�วิ่งหนี เจ้�โรงเรียนย�มคำ่�คืนก็

ไล่ต�ม ทุกบ�นหน้�ต่�งของอ�ค�รเริ่มสั่นอย่�งรุนแรงร�วกับมีคน

กระหนำ่�ทุบไล่ต�มหลังพวกเข� รับรู้ได้ชัดถึงก�รเคลื่อนไหวน่�ขนลุกที่

ใกล้เข้�ม� เป็นไปได้สูงว่�เจ้�โรงเรียนย�มคำ่�คืนกำ�ลังเคลื่อนย้�ยตัวเอง

ไล่ต�มหลังม�ด้วยอ�ค�รเรียนรอบด้�นอย่�งไม่ลดละ

กระนั้นก็ช้�ไป เลนยะกับกินเท็นชิหนีห่�งจ�กตัวอ�ค�รท่ีเป็น

เหมือนร่�งก�ยของมันไปเรื่อยๆ ยิ่งเมื่อม�ถึงบริเวณหน้�โรงเรียน วิธีไล่

ต�มพวกเข�ผ่�นตัวอ�ค�รเริ่มไม่ได้ผล มันจึงปล่อยกลุ่มผมสีดำ�ขน�ด

มโหฬ�รต�มม�แทน

ซึ่งแม้จะโถมสุดตัว มันก็ยังเอื้อมไม่ถึงตัวเป้�หม�ย เพร�ะยิ่งใกล้

รั้วโรงเรียน พลังของมันก็ยิ่งอ่อนลง 

ทว่�วิน�ทีที่สุนัขป่�หนุ่มจะถึงประตูรั้วตรงหน้� และแน่ใจว่�พวก

เข�รอดแน่นอนแล้ว พลงักดดนัวญิญ�ณมห�ศ�ลกลบักระทบเข้�ร่�งของ

เข�จนรู้สึกผว�ขึ้นเฮือกหนึ่งพร้อมชะงักเท้�ไป ซึ่งมันรุนแรงร�วกับเป็น

คลื่นไฟฟ้�ที่รั่วไหลออกม�จนช็อตสิ่งที่สัมผัสได้

และเสี้ยววิน�ทีที่กินเท็นชิสะบัดหน้�กลับไปมองหมอผีส�วเพื่อให้

แน่ใจว่�พลังวิญญ�ณมห�ศ�ลที่เข�เพิ่งได้สัมผัสเป็นของเธอรึเปล่� 
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ดวงต�สีเท�กลับต้องเบิกกว้�ง

“โยชฮิ�ระ!” ท�โร่ทีอ่ยูน่อกร้ัวแล้วเรยีกวญิญ�ณข้�งตวัด้วยคว�ม

ตื่นตระหนก  

“ท่�นเลนยะระวัง!” โยชิฮ�ระร้องลั่นเมื่อหันไปเห็นชัดว่�ร่�งของ

เด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลที่ควรข้�มรั้วโรงเรียนม�แล้วทรุดฮวบลงไป

คุกเข่�กับพื้นตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ 

และแม้แต่ตวัเธอเองกย็งัเบกิต�ค้�ง อึง้ตะลงึต่อสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัตน 

เพร�ะวนิ�ททีีเ่ธอจะถบีตวักระโดดข้�มร้ัว ร่�งก�ยกลบัรูส้กึหนกัอึง้ร�วกบั

มลีกูเหลก็เป็นพนัตนัถ่วงอยูภ่�ยใน กระช�กให้ต้องทรดุลงไปกบัพืน้ และ

นำ�้หนกัมห�ศ�ลทัง้หมดกถ็�โถมลงม�บนตวัจนไม่อ�จขยบัได้ ต�มม�ด้วย

คว�มแสบร้อนจ�กหลงัมอืขว�ภ�ยใต้ผ้�พนัแผลสขี�ว สตทิัง้มวลถกูกลนื

ห�ยไปพร้อมกัน ทิ้งไว้เพียงดวงต�สีนำ้�เงินเปิดค้�งว่�งเปล่� 

และน่ันคือห�ยนะอย่�งแท้จริง เมื่อกลุ่มผมท่ีไล่ม�จ�กเบื้องหลัง 

ยดืย�วตรงม�และสะบดัฟ�ดสดุแรงใส่ร่�งของเดก็ส�วทีน่ัง่คกุเข่�แขง็นิง่

จนกระเด็นไปอีกด้�นอย่�งไม่รีรอ 

เร็วเท่�คว�มคิด กินเท็นชิพุ่งกลับไปห�เลนยะ ยื่นมือคว้�ตัวเธอที่

หมนุคว้�งกล�งอ�ก�ศร�วกบัตุก๊ต�ผ้� และยงัต้องพลกิก�ยทัง้ทีล่อยเหนอื

พืน้เพือ่หลบก�รโจมตต่ีอเนือ่งของศตัรทูี่ไม่คดิยอมแพ้ในก�รเอ�ชวีติเดก็

ส�วในอ้อมแขนเข�

กระน้ันเจ้�ปีศ�จกส็�ม�รถลงพืน้อย่�งไร้รอยขดีข่วนพร้อมร่�งของ

หมอผีส�ว ก่อนใช้โอก�สที่โรงเรียนย�มคำ่�คืนยังต�มคว�มเร็วเข�ไม่ทัน 

กระโจนออกไปนอกรั้วโรงเรียนโยโคพร้อมวิญญ�ณทั้งสองดวง

ซึ่งภ�ยนอกโรงเรียนร�วกับกล�ยเป็นคนละโลก อ�ก�ศที่เหมือน

เป็นพิษกลับปลอดโปร่ง และบรรย�ก�ศน่�ขนลุกหนักอึ้งก็เบ�บ�งผ่อน

คล�ย ทว่�เจ้�ปีศ�จไม่มีเวล�ม�สนใจเรื่องพวกนั้น เข�รีบว�งร่�งของ 

เลนยะที่อ่อนยวบลงพื้นเพื่อดูอ�ก�ร และที่ทำ�ให้หัวใจร่วงวูบคือคอท่ีพับ

ไปม�ของเธอร�วกับมันไม่ได้ยึดติดกับข้อต่ออีกต่อไปแล้ว
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บัดนี้ใบหน้�รูปสลักงดง�มที่เคยนิ่งสงบเย็นช�ร�วกับหินผ�กลับ 

ตื่นตระหนก นัยน์ต�สีเท�กลอกไปม�อย่�งหวั่นวิตกและหว�ดหวั่น 

ไหนว่าร่างกายของโซเคนโยแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ท่ัวไปไง เจ้า 

เด็กบ้า!...เจ้�ปีศ�จค�ดโทษเด็กส�วในใจ คำ�ถ�มม�กม�ยเกิดขึ้นในหัว

เกิดอะไรขึ้น ทำ�ไมหลังจ�กเข�สัมผัสถึงพลังกดดันวิญญ�ณ

มห�ศ�ลนั่นแล้ว เธอถึงได้ทรุดลงไปนั่งนิ่งอย่�งนั้น 

มันเกิดขึ้นได้ยังไง!

“ท่�นเลนยะเป็นอะไรม�กไหมขอรับ!” วิญญ�ณซ�มูไรถ�มท้ังๆ 

ที่ใจครึ่งหนึ่งของเข�เหมือนจะให้คำ�ตอบไว้แล้วว่� เธอไม่มีท�งไม่เป็น

อะไรม�ก 

เจ้�ปีศ�จไม่มคีำ�ตอบ เข�ยงัคงสำ�รวจรอยชำ�้บนใบหน้�หรอือ�ก�ร

บ�ดเจ็บส่วนอื่น และพลังวิญญ�ณมห�ศ�ลที่เข�สัมผัสได้ก่อนหน้�นี้ ซึ่ง

มันห�ยไปแล้ว พลังวิญญ�ณของเลนยะกลับม�เป็นปกติ

หัวใจของสุนัขป่�หนุ่มเต้นไม่เป็นจังหวะ มันถี่รัวเหมือนจะระเบิด

ออกม�จ�กอก มือที่พย�ย�มยื่นไปสัมผัสใบหน้�ของเลนยะก็สั่นจนเข�

ต้องสะบัดมันก่อนกำ�หมัดแน่นเพื่อควบคุมคว�มหวั่นไหวของตน เพร�ะ

บนใบหน้�ของเด็กส�วตอนนี้มีแต่เลือดที่อ�บจนเลอะไปถึงเสื้อ และรอย

แดงกำ่�บนเสี้ยวหน้�ด้�นหนึ่งจ�กก�รถูกกระแทกอย่�งรุนแรง 

ที่แย่กว่�นั้น คือเมื่อเอียงใบหูเรียวแหลมของเข�ฟังเสียงก�รเต้น

ของหวัใจและลมห�ยใจของเธอ กลบัพบว่�มนัแผ่วเบ�...แผ่วเบ�จนเหมอืน

เงียบสนิท

หรือคว�มจริงมันเงียบสนิทจริงๆ แต่เข�กำ�ลังโกหกตัวเองอยู่? 

“เลนยะเป็นไงบ้�งครับ เธอล้มลงไปก่อนที่จะ...” ผีน้อยเอ่ยด้วย

คว�มตื่นกลัวได้เพียงเท่�นั้น เมื่อเห็นใบหน้�รูปสลักงดง�มของคนที่เข�

ตั้งคำ�ถ�ม 

ซึง่ย�มนีค้นทีเ่คยมกัมสีหีน้�เดยีว เรียบนิง่ เยน็ช�กำ�ลงัแสดงคว�ม

ช็อกออกม� พร้อมเม็ดเหงื่อที่เก�ะพร�วข้�งขมับ นัยน์ต�สีเท�คู่คมสวย
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ก้มมองเพียงใบหน้�บอบชำ้�ของเลนยะ 

กินเท็นชิรู้สึกว่�ทุกอย่�งรอบก�ยดำ�มืด แม้แต่ลมห�ยใจของเข�ก็

เหมือนจะติดขัดและห�ยเข้�ไปในลำ�คอ 

เข�ควรทำ�อย่�งไร เป็นคร้ังแรกที่เจ้�ปีศ�จไม่รู้ว่�ควรทำ�อย่�งไร 

เมื่อเด็กส�วตัวแสบแน่นิ่งจนน่�กลัว 

ปกติเข�ควรรักษ�เธอ หรือทำ�ให้คว�มเจ็บปวดลดน้อยลง และ

บอกได้เลยว่�เข�พย�ย�มแล้ว แม้แต่ตอนนีท้ีป่ระคองร่�งเธอไว้กพ็ย�ย�ม

ถ่�ยเทพลงัทีว่่�อยู ่ทว่�มนัเหมอืนร่�งก�ยของเลนยะไม่รบัก�รรกัษ�อะไร

จ�กเข�เลย

“ตืน่เลนยะ...ตืน่ขึน้ม�” สนุขัป่�หนุม่สัง่ลอดไรฟันร�วกบัคนสิน้หวงั 

เพร�ะไม่รู ้ว่�ควรทำ�อะไรแล้วนอกจ�กก�รสั่งเธอ และต้องพย�ย�ม

รวบรวมคว�มกล้�อย่�งที่ไม่คิดว่�ตนต้องทำ� เพื่อยื่นมือไปแตะแก้มเด็ก

ส�วที่เริ่มบวม และหวังว่�สัมผัสของเข�จะสื่อไปถึงเธอได้ ให้มีปฏิกิริย�

ตอบสนองบ�งอย่�ง อะไรก็ได้ แค่เล็กน้อย ไม่ต้องลืมต�ตื่น แต่แค่บอก

ให้เข�รู้ทีว่�เธอยังมีชีวิตอยู่

แต่เธอกไ็ม่มกี�รตอบสนองใดๆ กลบัม� นอกจ�กอณุหภมูร่ิ�งก�ย

ที่เริ่มลดตำ่�ช้�ๆ และศีรษะที่พับไปด้�นหลังอย่�งน่�กลัว...

ไม่ ไม่ ไม่...มันไม่มีท�งเป็นแบบนี้ เจ้�เด็กนิสัยเสียคนนี้ไม่มีท�ง

ต�ยแบบนี้ หรือในเวล�นี้ เข�ไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นแน่นอน!

แต่จะทำ�อย่�งไร ใช้วิธีไหน เข�ไม่รู้เลย ทุกอย่�งมืดแปดด้�น 

เจ้�ปีศ�จแห่งป่�กกัปีศ�จช้อนแผ่นหลงัของเลนยะขึน้ม�ช้�ๆ แทบ

เป็นก�รทำ�ไปต�มสญัช�ตญ�ณเมือ่เวล�นี้ในสมองเข�ข�วโพลน และดนั

หวัเธอม�พงิกบัอกของตนเอง กระชบัร่�งของเธอเข้�ม�กอดด้วยแขนทัง้

สองข้�ง พร้อมกระซิบบอกด้วยคว�มรู้สึกเลื่อนลอย 

“เจ้�ยังต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เจ้�ทำ�ไว้กับข้�...ลืมต�ขึ้นม�สักที 

เลนยะ” เจ้�ปีศ�จพย�ย�มเรียกเด็กส�วในอ้อมแขนแม้รู้ว่�ไร้ผล 

 คว�มสบัสน หวัน่ไหว และทีม่�กทีส่ดุคอืคว�มเจบ็ปวดถ�โถมเข้�
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ม�เหมอืนคลืน่ทีซ่ดัส�ด รุนแรงและบบีอดัจนแทบสำ�ลกัเมือ่รบัรูว่้�เข�เพิง่

สูญเสียเด็กส�วตัวดีไป

คว�มต�ยเป็นสิ่งที่ไม่อ�จฝืนได้ ต่อให้เป็นเทพเจ้� และเข�เห็น

คว�มต�ยม�เยอะ เยอะม�กๆ เยอะจนคิดว่�ชินช�แล้ว

แต่พอเป็นคว�มต�ยของท�ย�ทโซเคนโยคนนี้ เข�กลับไม่รู้สึกว่�

รูจ้กัสิง่ทีเ่รยีกว่�คว�มต�ยเลยแม้แต่นดิเดยีว...ไม่คุน้ชนิอย่�งทีค่ดิม�เสมอ 

คิดไม่ออกด้วยซำ้�ว่�ห�กปล่อยร่�งนี้ไปจะเป็นอย่�งไร เข�จะเป็นอย่�งไร 

เข�มองไม่เห็นภ�พของตัวเองหลังจ�กนี้ด้วยซำ้�

เข�ไม่น่�ปล่อยเธอให้หลดุมอื...ทัง้ทีอ่ยูแ่ค่เอือ้ม...แค่ยืน่มอืไปกด็งึ

ตัวเธอได้แล้ว แต่เข�ก็พล�ด พล�ดอย่�งไม่สมควรให้อภัย

เข�เคยคิดว่�เรื่องเมื่อห้�ร้อยปีก่อนที่ทำ�ให้ตนถูกผนึกในถำ้�คือสิ่ง

ทีผ่ดิพล�ด และทรม�นทีส่ดุแล้ว แต่เวล�นี ้กบัสิง่ทีเ่กดิขึน้อยูต่อนนี ้คว�ม

เจ็บปวดในอดีตนั้นเทียบไม่ได้เลยแม้แต่เศษเส้ียว คว�มทรม�นตลอด 

ห้�ร้อยปีแทบไร้ค่� เพร�ะย�มนี้เข�รู้สึกว่�ตนเจ็บม�ก เจ็บจริงๆ เจ็บจน

ร่�งก�ยช�ดิก เจ็บจนเกินขอบเขตที่จะอธิบ�ยว่�มันคืออะไร 

และแม้ว่�เข�จะพย�ย�มระงบัคว�มรู้สกึถงึทีส่ดุ แต่สิง่ทีซ่่อนอยูก่็

มอิ�จกกัเกบ็ไว้ได้ ทำ�ได้เพยีงรัง้ร่�งของเลนยะเข้�แนบอกและซบใบหน้�

ของตนกับหน้�ผ�กของเธอ 

และนั่นกลับยิ่งเป็นหลักฐ�นยืนยันก�รจ�กไปของเด็กส�ว เพร�ะ

มันชัดเจนกับสัมผัสที่ได้รับ...ซึ่งนั่นคือก�รไม่ได้รับสัมผัสอะไรเลย 

ไม่มีลมห�ยใจ ไม่มีก�รเต้นของหัวใจ ไม่มีแม้แต่คว�มรู้สึกของ

กระแสเลือดที่ไหลเวียนในร่�งก�ย ทุกอย่�งหยุดนิ่ง 

แต่อย่�งน้อยที่สุดขอช่วงเวล�สุดท้�ย...

“ท่�นเลนยะ” เสียงที่ย�กจะผ่�นคอได้ของโยชิฮ�ระลอดออกม�

แผ่วเบ�เหมือนกับจะข�ดห�ย     

เด็กส�วคนสำ�คัญของเข�ต�ยไปแล้วจริงๆ งั้นหรือ...มันเป็นไปได้

ยังไง แค่เสี้ยววิน�ทีเนี่ยนะ มันเกิดขึ้นได้จริงๆ หรือ คว�มต�ยที่ม�
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กะทันหันเช่นนี้ 

เธอยังมีอีกหล�ยอย่�งที่ต้องสะส�ง มีเรื่องอีกม�กที่ต้องทำ� เป็น

คนพิเศษม�เสมอ เข�รู้ดีว่�เลนยะน่ะพิเศษกว่�โซเคนโยทุกคน จะด้วย

คว�มผูกพันที่ม�กกว่�หรือเพร�ะเธอแตกต่�งอย่�งเห็นได้ชัด เข�ถึง 

รู้สึกว่�เธอพิเศษกว่�ทุกคนก็ต�มแต่ ทว่�ทุกอย่�งล้วนทำ�ให้เธอสำ�คัญ

ที่สุด...แต่ทำ�ไมมันถึงจบง่�ยด�ยเช่นนี้ 

เข�เชื่อไม่ลง!

และบรรย�ก�ศทีเ่งยีบจนเหมอืนเสยีงทกุอย่�งในโลกถกูกลนืห�ย

ไปก็ทำ�ให้ผีน้อยต้องกลืนนำ้�ล�ยลงคอฝืดเคือง ก่อนพย�ย�มฝืนยิ้ม พูด

เสียงตะกุกตะกัก 

“เธอยังห�ยใจ...ใช่ไหม...”

รู้ดีแก่ใจว่�มันฟังดูโง่ยิ่งกว่�โง่ ทั้งที่เห็นอยู่ตำ�ต�ว่�เกิดอะไรขึ้น 

หมอผีส�วแน่นิ่งแค่ไหน และเจ้�ปีศ�จที่กอดเธออยู่แสดงท่�ท�งเช่นไร

“...ท่�นท�โร่” 

วญิญ�ณเดก็ช�ยสะดุง้เฮอืกแค่เพยีงเสยีงเรียกแผ่วเบ�จ�กโยชฮิ�ระ 

และต�มด้วยคว�มรู้สกึทีเ่หมอืนถกูแช่แขง็กบัประโยคชดัเจนจ�กวญิญ�ณ

ซ�มูไรหนุ่ม

“ท่�นเลนยะต�ยแล้วขอรับ” 

“ถะ...ถงึจะต�ยไปแล้วจริงๆ ตะ...แต่กไ็ม่ใช่หม�ยคว�มว่�...จะห�ย

ไปไม่ใช่เหรอครับ ก็...ก็...พวกเร�ยัง...ยังเป็นดวงวิญญ�ณอยู่นี่ไง เลนยะ

ก็...น่�จะ...เหมือนกัน...” 

คว�มหวงัลมๆ แล้งๆ ของท�โร่ทำ�ให้วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ส่�ยหน้�

ช้�ๆ และยิ่งกำ�มือสองข้�งแน่นขึ้น ขณะพย�ย�มสุดกำ�ลังเพื่อข่มนำ้�เสียง

ตอบ 

“ท่�นท�โร่ ก�รเป็นดวงจิตล่องลอยอยู่นี่คือท�งเลือกสุดท้�ยของ

สิ่งมีชีวิตทุกชีวิต ที่สำ�คัญ ที่ข้�กับท่�นยังเป็นวิญญ�ณอยู่ในโลกแบบนี้ 

นั่นก็เพร�ะเงื่อนไขที่พิเศษ ไม่ใช่เพร�ะอย�กจะอยู่ก็อยู่ได้ และถ้�อยู่ต่อ
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ด้วยแรงยึดติด วิญญ�ณก็จะเริ่มเน่�เปื่อย และสุดท้�ยจะเป็นแค่พลัง 

ด้�นลบ กระทัง่กล�ยเป็นส่วนหนึง่ หรือแม้แต่เป็นแบบโรงเรยีนย�มคำ�่คนื

นี่”

“แต่...ท่�นหญิงอ�เคเดะ...”

“กบัท่�นหญิงอ�เคเดะ แม้จะอ้�งว่�อยูด้่วยตนเอง แต่ข้�กไ็ม่มัน่ใจ

ว่�เป็นแบบน้ันจรงิหรอกขอรับ เพร�ะไม่เช่นนัน้ข้�คงเหน็โซเคนโยคนอืน่ๆ 

ทำ�เช่นกนั...ถงึข้�จะไม่รู้ว่�ท่�นหญงิอยูต่่อได้ด้วยเงือ่นไขใด แต่กค็งไม่ใช่

สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่�นเลนยะแน่ๆ” 

คำ�กล่�วตัดคว�มหวังทำ�ให้วิญญ�ณเด็กช�ยต้องหุบยิ้ม และก้ม

หน้�ตะลึงงันมองตำ่� 

เข�พอจะรู้ว่�ทีโ่ยชฮิ�ระพดูเร่ืองคว�มต�ยได้ ไม่ใช่เพร�ะยอมรบั

หรอืเข้�ใจได้ง่�ยๆ แต่เพร�ะก�รพดูทกุอย่�งออกม�นัน้เป็นวธิเีดยีวทีเ่ข�

จะใช้รับมือกับคว�มจริงนี้ได้

แต่สำ�หรับวิญญ�ณเด็กช�ย ต่อให้ฟังคว�มจริงนี้ซำ้�เป็นร้อยรอบ 

ก็ไม่ส�ม�รถยอมรับได้ 

ใช่...ใครหน้�ไหนจะยอมรับได้ว่� โซเคนโย เลนยะต�ยแล้ว...
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“อั๊ก!”

คว�มเงียบและคว�มเศร้�โศกร�วกับถูกหยุดไว้กล�งอ�ก�ศ เมื่อ

ใบหน้�รูปสลักงดง�มที่แนบอยู่กับหน้�ผ�กของเด็กส�วรับรู้ถึงคว�มอุ่น

ว�บอ�บเตม็ข้�งแก้มและลำ�คอ เมือ่อยู่ๆ  เดก็ส�วทีค่ดิว่�ต�ยแน่นอนแล้ว 

กลับสำ�ลักเลือดออกม�ใส่หน้�เข�พรวดใหญ่ 

ซึ่งนั่นทำ�ให้ทั้งท�โร่และโยชิฮ�ระต้องสะดุ้งต�มไปด้วย

“เฮือก!” 

เลนยะสูดห�ยใจลึกเต็มปอด พร้อมดวงต�เปิดโพลงร�วกับเพิ่ง

สะดุง้ตืน่จ�กฝันร้�ย ก่อนเธอจะไออย่�งหนกัเพือ่เอ�เลอืดทีย่งัอดุแน่นใน

โพรงจมูกและลำ�คอออกม� และใช้เวล�ครู่ใหญ่กว่�จะควบคมุอ�ก�รของ

ตนให้สงบลงบ้�ง แต่ก็ยังคงนอนหอบหนักบนท่อนแขนของกินเท็นชิ 

ดวงต�สะลึมสะลือเปิดเพียงครึ่งเดียว 

ซึ่งไม่น�นนัยน์ต�สีนำ้�เงินที่แทบปิดก็ค่อยๆ เลื่อนไปมองใบหน้�

ของสนุขัป่�หนุม่ทีก้่มมองม�ด้วยคว�มสบัสน งนุงง หว�ดหวัน่ และห่วงใย

อย่�งเด่นชัด ก่อนเธอจะพึมพำ�ด้วยเสียงอ่อนแรงว่�
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“หน้�แก...ดู...โคตรแย่...”

เจ้�ปีศ�จต้องปล่อยลมห�ยใจทีก่ลัน้ไว้ออกม�อย่�งโล่งอกถงึทีส่ดุ 

ก่อนดึงร่�งเด็กส�วม�กอดแน่น ลืมสิ้นถึงคนรอบข้�งท่ีกำ�ลังมองอยู่ 

เพร�ะคำ�พดูนัน้แปลว่�เธอกลบัม�แล้วจริงๆ เป็นตวัเธอจรงิๆ อย่�งแน่นอน 

เธอยังไม่ต�ย ยังไม่ต�ย...ทั้งที่เห็นชัดว่�น่�จะไม่รอดแน่ แต่ไม่รู้

ป�ฏิห�ริย์หรืออะไรสักอย่�งถึงทำ�ให้หมอผีส�วยังห�ยใจได้อยู่แบบนี้

แต่ไม่ว่�จะด้วยป�ฏหิ�ริย์อะไรทีช่่วยไว้ มนักไ็ม่สำ�คญัอกีแล้ว ตอน

นี้เข�ได้เธอคืนแล้ว ได้กลับม�แล้ว นั่นต่�งห�กที่สำ�คัญที่สุด!

ขณะท�โร่กับโยชิฮ�ระแทบทรุดลงไปนั่งอย่�งหมดเรี่ยวแรงแล้ว 

ห�กพวกเข�มีร่�งก�ยให้ทำ�แบบนั้นได้

แต่แม้จะถูกดึงไปกอด เลนยะที่เพิ่งตื่นจ�กคว�มต�ยกลับเหมือน

ไม่มีสติม�กพอจะรับรู้อ้อมกอดนั้น ซำ้�ยังค่อยๆ เลื่อนต�ไปมองยังเบื้อง

บน พล�งพึมพำ�อย่�งเลื่อนลอยว่� 

“นั่น...ท้องฟ้�...ของจริง...ใช่ไหม”

“ขอรับ ท้องฟ้�ของจริง เร�อยู่นอกโรงเรียนโยโคแล้วขอรับ”

คำ�ตอบกระตือรือร้นจ�กวิญญ�ณซ�มูไรเรียกนัยน์ต�สีนำ้�เงินที่

แทบปิดให้ปร�ยไปมองยงัเข� ขณะกนิเทน็ชค่ิอยๆ คล�ยอ้อมกอด ให้เธอ

กลับม�นอนพิงบนแขนตน เพื่อให้คนที่ห่วงใยเธอไม่น้อยไปกว่�เข�ได้พูด

คุยอย่�งสะดวก

แต่ก็เกิดคว�มเงียบขึ้นพักหนึ่งร�วกับเธอใช้เวล�เพื่อทบทวนบ�ง

สิ่งย�มได้เห็นวิญญ�ณประจำ�ตระกูลอีกครั้ง ก่อนจะเอ่ยเรียกเสียงอ่อน

แรงไม่เปลี่ยน

“โยชิ...ฮ�ระ...”

แม้มือที่ว�งอยู่บนพื้นจะไม่มีเรี่ยวแรงยกขึ้นกวักเรียกเจ้�ของชื่อ 

แต่เข�ก็ลอยเข้�ม�ห�เธอด้วยคว�มยินดีพร้อมสีหน้�ผ่อนคล�ยท่ียังแฝง

คว�มห่วงใยในแววต� ก่อนก้มม�ใกล้เพื่อฟังสิ่งที่เธอจะบอกให้ชัดเจน 

แล้วข�นรับ
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“ขอรับ”

เด็กส�วยังมองเข�ด้วยคว�มเงียบอยู่อีกครู่ แล้วว่�เนิบน�บ 

“...ฉันว่�...ฉันฝัน...ถึงพ่อ”

“ขอรับ?” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มย่นหัวคิ้วพลัน

“...ยัง...สู้อยู่” เธอพึมพำ�ต่อร�วกับกำ�ลังละเมอ และนั่นทำ�ให้ 

โยชิฮ�ระต้องถ�มหยั่งเชิง

“ฝันเรื่องเมื่อแปดปีที่แล้วหรือขอรับ”

เลนยะส่�ยหน้�เบ�ๆ เท่�ที่มีแรงทำ� “เปล่�...ไม่...เป็น...คน...ละที่”

“อธบิ�ยให้ชดักว่�นัน้ได้ไหมขอรับ” วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่เริม่สงสยั

อย่�งจริงจังขึ้น

“แดน...มิคสัญ...ญี”

ช�ยหนุม่ทัง้ส�มเงยมองหน้�กนัวบูหนึง่ต่อคำ�ตอบของเดก็ส�ว ซึง่

เธอก็เอ่ยขึ้นใหม่เหมือนสิ่งที่บอกไปเมื่อครู่ไม่ใช่ส�ระสำ�คัญอะไร 

“พ่อ...บอก...แบบนั้น...และ...คนอื่น...”

“คนอื่นหรือขอรับ” คว�มแปลกใจ คว�มสงสัยยิ่งทบทวีเมื่อคว�ม

ฝันของเลนยะชักมีบ�งสิ่งผิดปกติอย่�งชัดเจน

และเลนยะก็พยักหน้�นิด “โซเคนโย...คนอื่น...”

ยิ่งเป็นคำ�ตอบที่ทำ�ให้ทุกร่�งรอบตัวเด็กส�วฉงนสนเท่ห์ และชวน

พิศวงยิ่งกว่�เดิม พร้อมกันนั้นล�งสังหรณ์แปลกๆ ก็ผลักดันให้โยชิฮ�ระ

รีบถ�มต่อ

“มีโซเคนโยคนอื่นด้วยงั้นหรือขอรับ”

“...คนที.่..ต�ย...” เลนยะเว้นคำ�ไป คล้�ยหยดุพกัเหนือ่ยไปสองส�ม

วิน�ที ก่อนกล่�วต่อด้วยเสียงที่ข�ดห�ยกว่�เดิม “พ่อบอก...เร�ต้อง...ไป

ที่นั่น...ทุกคน...และ...สู้...ต่อ...ไป...”

เลนยะหยุดคำ�พูดอีกครั้ง และปร�ยต�เหนื่อยล้�ไปมองโยชิฮ�ระ

“ฉัน...หลับไป...น�นเท่�...ไร...เดือนหนึ่ง...รึเปล่�”

“เอ่อ...แค่ส�ม ไม่กห้็�น�ทขีอรบั” และเป็นการตายด้วย ไม่ใช่การ
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หลับ...เข�ได้แต่ต่อคำ�ตอบนั้นในใจ เพร�ะยังไม่กล้�พอจะบอกเวล�นี้  

โดยเฉพ�ะในสภ�พที่เธอแทบไม่เหลือสติด้วยแล้ว 

“...อ�” เลนยะพึมพำ�รับคำ� แต่เหมือนไม่ได้รับรู้อะไรม�กนัก ก่อน

ดวงต�ที่ปรืออยู่จะค่อยๆ ปิดลง พร้อมคำ�กระซิบแผ่วแทบข�ดห�ยว่�  

“ขอพัก...หน่อย...เหนื่อย...สู้...อยู่ใน...นั้น...ม�...เป็น...เดือน...”

ไม่ทันจบคำ�ดีเลนยะก็เงียบลง ศีรษะทิ้งพิงไปด้�นหนึ่งอย่�งหมด

สิน้เรีย่วแรง ดงึให้เจ้�ปีศ�จทีต่ะลงึงนัไปชัว่ขณะก้มไปฟังเสยีงห�ยใจและ

เสียงหัวใจเต้นของเธออย่�งรวดเร็ว จับทั้งข้อมือห�ชีพจร สำ�รวจรอบคอ 

และตรวจร่�งก�ยของเธอเท่�ทีเ่ข�จะคดิออกด้วยหวัใจทีก่ลบัม�เต้นถีเ่รว็ 

“ปะ...เป็นยังไงบ้�งครับ ไม่ใช่ต�ยอีกนะ” วิญญ�ณเด็กช�ยลอย

เข้�ม�ถ�มด้วยคว�มหว�ดกลัวเมื่อเห็นว่�หมอผีส�วนิ่งไปอีก

“ไม่...ยังมีชีวิตอยู่” กินเท็นชิคร�งตอบด้วยคว�มรู้สึกโล่งอก เข�

รวบรวมคว�มเป็นตัวเองอีกครั้ง สูดห�ยใจลึก ตั้งสติ และยกหลังมือเช็ด

เลือดของแม่ตัวดีจ�กหน้�ตนเอง ก่อนจะช้อนอุ้มร่�งท่ียังนอนหลับสนิท

ขึ้นม� 

คว�มหนักอึ้งสล�ยไปสิ้นเมื่อรู้ว่�เธอไม่ได้เป็นอะไร แม้อ�จยัง

ว�งใจไม่ได้เมือ่เธอยงัไม่ตืน่ และยงัต้องแก้ปริศน�ว่�อะไรทำ�ให้เธอยงัคง

มีชีวิตอยู่ได้แบบนี้ ทั้งที่ตอนช้อนศีรษะเธอขึ้นม�ครั้งแรก เข�รู้ได้ชัดเจน

ว่�เกดิอะไรขึน้...คอของเธอหกั น่�จะหกัทนัททีีถ่กูเจ้�โรงเรยีนย�มคำ�่คนื

ฟ�ด...ซึ่งนั่นแปลว่� เธอต�ยไปแล้วอย่�งแน่นอน 

โครม!

ตึง!

“อะ...โอ๊ย! โธ่เว้ย!”

เสียงร่�งของใครบ�งคนล้มชนชั้นเตี้ยๆ ข้�งหัวเตียงดังขึ้น มือท่ี

คว�นห�ทีจ่บักก็ว�ดของบนชัน้หล่นเกลือ่นพืน้ ก่อนเธอจะลกุขึน้ม�นัง่กมุ

ศีรษะที่ปวดตุบๆ เหมือนจะระเบิดของตนเองพล�งคร�งออกม�เบ�ๆ
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เลนยะสะบัดหัวแรงๆ ไล่อ�ก�รปวดในสมองตั้งแต่ลืมต�ตื่น แต่

ยิ่งทำ�กลับยิ่งทำ�ให้มึนงงหนักกว่�เก่�

“ถ้�จะทำ�แบบนั้น กลับไปนอนที่เดิมน่�จะดีกว่�” เสียงทุ้มตำ่�คุ้นหู

แว่วม�พร้อมฝ่�มือร้อนๆ ที่รวบต้นแขนของเธอให้ลุกขึ้น

หมอผีส�วแง้มเปลือกต�ขึ้นข้�งหนึ่งมองเจ้�ของมือร้อนๆ ที่แขน 

“...อือ ไอ้...ลูกหม�...” เธอเรียกอีกฝ่�ยเสียงงัวเงียก่อนขยับร่�ง

ต�มมือใหญ่ของกินเท็นชิ ที่พยุงให้เธอขึ้นม�นั่งบนเตียง ก่อนเข�จะถอย

ม�ยืนนิ่งอยู่ข้�งๆ

เลนยะดูสะโหลสะเหล มือข้�งหนึ่งยังกุมศีรษะ ก่อนเธอจะนึกถึง

เรื่องเมื่อคืนได้ แม้น้อยนิดแต่ก็ม�กพอให้โมโห 

“เมื่อคืน...ฉันพล�ดใช่ไหม” เธอขบฟันถ�มร่�งสูงใหญ่ข้�งตัว

ใบหน้�รูปสลักเบือนไปท�งอื่น ก่อนเดินห่�งออกไปสองส�มก้�ว 

“เจ้�ไม่ได้พล�ด” เข�ตอบ “แต่แย่ยิ่งกว่�พล�ด” 

“อะไรคือแย่ยิ่งกว่�พล�ด” เลนยะหรี่ต�แคบ “แกคงไม่ได้

หม�ยคว�มว่�ที่ฉันเฉียดต�ย มันเลยแย่ยิ่งกว่�ก�รพล�ดหรอกนะ”

ดวงต�สีเท�คู่คมปร�ยมองเด็กส�วนักจับผิด แล้วได้แต่คิดว่�ถึง

อ�ก�รของเธอจะไม่ดีขึ้นม�ก แต่คงไม่มีผลกระทบท�งสมองนัก เพร�ะ

รู้สึกสมองของเจ้�หล่อนยังแล่นเร็วเหมือนเดิม 

“ข้�ก็หม�ยคว�มว่�อย่�งนั้น” เจ้�ของใบหน้�ไร้อ�รมณ์ตอบเรียบ

เฉย 

เลนยะข่มคว�มปวดในสมองจ้องนยัน์ต�สเีท�คมกรบิกลบั ร�วกบั

รอให้กินเท็นชิเอ่ยอะไรที่เธอคิดว่�น่�ฟังม�กกว่�นี้ม�อีก 

แต่เจ้�ปีศ�จกลับเงียบสนิท และยังสบนัยน์ต�สีนำ้�เงินของเธอนิ่ง

เฉยอย่�งไม่สะท้�นเช่นกัน

สุดท้�ยหมอผีส�วจึงเป็นฝ่�ยกลอกต�ขึ้นอย่�งเบื่อหน่�ย 

เธอปวดหัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ยังต้องม�ทนหน้�ไร้อ�รมณ์กับ 

คำ�โกหกของเข�อีก แต่ช่�งปะไร เธอยังมีท�งห�คำ�ตอบได้อยู่ แค่ไม่ใช่
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ตอนอยู่สภ�พไม่พร้อมแบบนี้ 

“กไ็ด้” เลนยะจำ�ใจยอม ทว่�กไ็ม่ว�ยหยัง่เชงิ “แน่ใจว่�แกไม่อย�ก

เล่�อะไรที่ฉันควรรู้” 

เจ้�ปีศ�จยังปั้นหน้�ไม่สื่ออ�รมณ์ ริมฝีป�กบ�งเฉียบแนบกันสนิท 

ถ่�ยทอดคำ�ตอบเป็นคว�มนิ่งเฉยอย่�งที่ตนถนัด 

ในเมื่อยังไม่รู้ว่�ก�รที่พลังวิญญ�ณของคนตรงหน้�ที่เพิ่มขึ้นม�

พรวดพร�ดจะส่งผลดหีรือผลเสยี และก�รบอกว่�เธอต�ยไปแล้วครัง้หนึง่ 

ไม่ใช่เฉียดแต่ต�ยแล้วจริงๆ ดูจะไม่ใช่เร่ืองน่�ฟังนัก เข�จึงเปรยเบี่ยง

ประเด็นแทนว่� 

“รู้สึกยังไงบ้�ง”

เลนยะชักสีหน้�ใส่คนที่พย�ย�มเลี่ยงคำ�ตอบ แต่อย่�งน้อยตอนนี้

เธอก็รู ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วว่�มีเรื่องไม่ดีนักเกิดขึ้นแน่นอนเข�ถึง

ปิดป�กเงียบขน�ดนี้ 

“ก็ดี ถ้�เป็นแต่ก่อนฉันคงนอนแอ้งแม้งอยู่ตรงนั้น” ประโยคท้ิง

ท้�ยของเด็กส�วทำ�ให้เจ้�ปีศ�จต้องเลิกคิ้วขึ้นข้�ง ก่อนลอบถอนใจแผ่ว

ดูท่�เจ้�หมอผีส�วจะไม่ยอมขอบคุณเข�ตรงๆ เลยสินะ

“โธ่เว้ย!” 

เสียงสบถของเลนยะทำ�ให้กินเท็นชิรู้ว่�อ�ก�รของเธอคงไม่ดี เข�

จึงเอ่ยคำ�สั่งเฉียบดุทันที

“ไปนอนพักซะ” 

เลนยะที่กำ�ลังใช้มือถูใบหน้�คล�ยคว�มปวดระบมในหัวเงยหน้�

แปลกใจนิดๆ ขึ้นม�มองสุนัขป่�หนุ่ม ซึ่งเข�ก็ยำ้�คำ�สั่งอีกครั้งด้วยส�ยต�

ดุๆ

แต่เลนยะกลบัส่�ยหน้�ปฏิเสธ แม้จะรู้สึกปวดหวัตบุๆ จนไมแ่น่ใจ

ว่�ถ้�ลุกยืนจะทรงตัวไหวรึเปล่� 

“ยังมีเรื่องต้องคุยกับเจ้�โยชิฮ�ระ” ในเมื่อเอ�คำ�ตอบที่ต้องก�ร

จ�กเจ้�ลูกหม�ไม่ได้ เธอก็จะไปเอ�จ�กวิญญ�ณที่คุ้นเคยแทนแล้วกัน
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แต่คนโดนขดัคำ�สัง่กลบัก้�วเข้�ม�ใกล้ตวัเลนยะ ดกัท�งคนทีท่ำ�ท่�

จะลุกทันที

“กลับไปนอน” กินเท็นชิยำ้�เสียงเข้มขึ้น พล�งก้มมองเด็กส�วด้วย

ส�ยต�แกมบังคับ 

หมอผสี�วต้องชะงกัและหย่อนตวัลงบนเตยีงอกีครัง้ ก่อนทำ�ท่�จะ

อ้�ป�กเถียง แต่เสียงอื่นของเธอกลับออกม�แทน 

“เฮ้ย!”

เลนยะร้องลัน่ อ�ก�รปวดหวัแทบจะห�ยไปพร้อมกบัคว�มตกใจที่

เกิดขึ้น เพร�ะอยู่ๆ ฝ่�มือร้อนๆ ของบุรุษตรงหน้�ก็จับหมับที่หน้�ผ�ก

ของเธอพร้อมกบักดศรีษะรัน้ๆ ลงกบัหมอนนุม่ ส่วนมอืทีว่่�งอกีข้�งกค็ว้�

ผ้�ห่มผืนหน�ขึ้นม�ห่มตัวเด็กส�วทันที

“นอน” เสียงทุ้มลึกทรงอำ�น�จสั่งเฉียบอีกครั้ง พร้อมส่งส�ยต�

คมกริบยำ้�คำ�สั่งของตน 

เลนยะกะพริบต�ถี่ๆ สองส�มทีอย่�งประหล�ดใจ ก่อนขมวดคิ้ว

อย่�งหงุดหงิดแทน เมื่อรู้ว่�ครั้งนี้เธอคงขัดคำ�สั่งอย่�งเคยไม่ได้ สภ�พ

ร่�งก�ยไม่พร้อมขน�ดนั้น 

“งั้น...แกก็เอ�มือออกจ�กหัวฉันสักทีสิ” เลนยะแหว

กนิเทน็ชเิริม่คล�ยใบหน้�ดลุงเลก็น้อย และยกมอืของตนออกจ�ก

หน้�ผ�กของร่�งที่ยอมนอนนิ่งบนเตียง ก่อนเข�จะล�กเก้�อี้จ�กโต๊ะ

หนังสือม�ว�งข้�งๆ เตียง และนั่งเฝ้�อยู่ตรงนั้น

นี่ฉันเป็นลูกของมันรึไง!...

เลนยะสบถในหัว เมื่อเจ้�ปีศ�จทำ�ร�วกับเป็นคุณพ่อท่ีต้องบังคับ

ลูกเล็กๆ เข้�นอน

เจ้�ลูกหม�ของเธอชักจะทำ�เกินหน้�ที่ไปหน่อยแล้วละมั้ง

“ฉนัจะนอนหลบัได้ยงัไง ถ้�มคีนม�นัง่จ้องหน้�อย่�งนี”้ หมอผสี�ว

ส่งส�ยต�ขุ่นมัวให้ใบหน้�รูปสลักที่จ้องหน้�เธอเขม็งเช่นกัน

“ข้�คิดว่�ปกติข้�ต้องม�ที่ห้องนี้ทุกเช้�...ในเวล�ที่เจ้�ยังนอนหลับ
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อยู่” กินเท็นชิสวนเรียบๆ ไม่สนคำ�บ่น

หมอผีส�วชักหัวคิ้วชนกันกับเหตุผลนั้น ขณะพย�ย�มซ่อนอ�ก�ร

ปวดหัวเพื่อสู้กับคว�มเคร่งขรึมเด็ดข�ดของเจ้�ปีศ�จ แต่ไม่ถึงห้�น�ที

คว�มเพลียก็ทำ�ให้ทิฐิของเธอพ่�ยแพ้ และหลับผล็อยไปในที่สุด

เสยีงห�ยใจเบ�ๆ สมำ�่เสมอทำ�ให้สนุขัป่�หนุม่รูว่้�อกีฝ่�ยหลบัสนทิ

ไปแน่นอนแล้ว เข�จึงค่อยๆ เลื่อนตัวเข้�ใกล้เด็กส�วเจ้�ปัญห� มอง

ใบหน้�หลับสนิทที่นอนตะแคงหันม�ท�งเข� ยังมีรอยเขียวชำ้�หร�อยู่บน

แก้มข้�งหนึ่ง

...ถ้าเมื่อคืนนี้ไม่มีเรื่องน่าเหลือเชื่อแบบนั้นเกิดขึ้น...

นยัน์ต�สเีท�คมเฉยีบดดุนัทีค่อยกดดนัให้เดก็ส�วเข้�นอนเริม่ผ่อน

คล�ยลง จนกล�ยเป็นคว�มอ่อนใจและอ่อนโยนย�มมองหน้�คนท่ีหลับ

สนิทบนเตียง มอืใหญ่เลือ่นขึน้ม� ลงัเลชัว่อดึใจหนึง่ก่อนตดัสนิใจไล่ปล�ย

น้ิวเกลีย่เส้นผมสนีำ�้ต�ลของเลนยะออกจ�กแก้มอย่�งแผ่วเบ� ระมดัระวงั

ไม่ให้เจ้�ตัวรู้สึก แม้รู้ว่�เธออ่อนเพลียเกินกว่�จะตื่นขึ้นม�ก็ต�ม

กระนั้นช่วงเวล�ละมุนกลับต้องสะดุดไปเล็กน้อย เมื่อเข�เลื่อน

ส�ยต�ไปเจอมือขว�ที่มีผ้�พันแผลของเลนยะ

‘พลังวิญญาณท่านเลนยะล้นทะลักออกมา ก่อนถูกโรงเรียนยาม

คำ่าคืนโจมตีหรือขอรับ’

คำ�พดูของโยชฮิ�ระแทรกขึน้ในคว�มทรงจำ� เมือ่ว�นหลงัจ�กพวก

เข�กลับม�ถึงบ้�นหลังค�สีอิฐและพ�เด็กส�วเข้�ที่นอน โดยให้ท�โร่เป็น

คนเฝ้�ดูอ�ก�ร เรื่องต่อไปที่ต้องจัดก�รคือก�รห�คำ�ตอบให้คำ�ถ�ม

ม�กม�ยของเรื่องที่เกิดขึ้น

‘คิดว่าใช่ กลิน่พลงัวญิญาณเดก็นัน่เปลีย่นไปชดัเจน’ กนิเทน็ชบิอก 

‘และท่านคาดว่านัน่อาจเป็นสาเหตใุห้ท่านเลนยะรอดมาได้’ โยช-ิ 

ฮ�ระหยั่งเชิง

สุนัขป่�หนุ่มเงียบไปครู่หนึ่งและลอบผ่อนลมห�ยใจ ไม่ได้ตอบ

คำ�ถ�ม...ในคว�มจริงเข�ไม่สนแล้วว่�จะเพร�ะอะไรเด็กส�วท�ย�ท 



54   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 3

โซเคนโยถงึฟ้ืนขึน้ม�จ�กคว�มต�ยได้ แค่เธอกลบัม� แค่ได้เธอคนื กไ็ม่มี

อะไรสำ�คัญอีกแล้ว แต่เมื่อคิดทวนให้ดี บ�งอย่�งที่ผิดปกติเหล่�นี้อ�จ

ไม่ใช่สัญญ�ณที่ดีนัก 

เพร�ะเลนยะอ�จรอดม�ด้วยพลังที่เกิดขึ้นอย่�งผิดปกติ แต่ใน

อน�คตเข�ไม่อ�จรู้ว่�พลังนั่นจะนำ�ไปสู่อะไร เลวร้�ยแค่ไหน หรือเป็น

อย่�งที่เข�คิดไหมว่�...

‘มันเป็นพลังจากอสูรใช่ไหม’

โยชฮิ�ระนิง่งนัไปนดิกบัคำ�ถ�มย้อนคนืของเจ้�ปีศ�จ ก่อนหลบุต�

ตำ่� แล้วจึงค่อยๆ เกริ่นขึ้น 

‘ปกติเวลาที่ท่านเลนยะมีภยั แล้วเสี่ยงขนาดว่าอาจไมร่อด ‘มัน’ ก็

จะมีปฏิกิริยาออกมาเสมอน่ะขอรับ’ 

‘แต่นี่ดูเหมือนจะเกินคำาว่ามีปฏิกิริยาไปมาก’ เสียงทุ้มลึกแสดง

คว�มคิดเห็นแย้ง ก่อนกล่�วขึ้นใหม่อย่�งเคร่งเครียดกว่�เดิมว่� ‘เด็กนั่น

ตาย ข้าอุ้มตัวนางอยู่รู้ดีว่านางตายแล้ว คอของนางหัก หัวใจหยุดเต้น 

ชีพจรไม่เต้น ร่างกายเริ่มเย็นลง นี่ไม่ใช่อาการของร่างกายที่หยุดทำางาน

เพราะหัวใจวาย และไม่ใช่แค่ความตายชั่วคราว แต่โซเคนโย เลนยะ 

ตายแล้วอย่างแน่นอน ก่อนจะมีอะไรบางอย่างรักษาคอที่หักนั่น และ 

ดึงนางกลับมาอีกครั้ง ซึ่งข้าคิดไม่ออกว่าจะมีอะไรทำาได้ นอกจากความ

ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็กนั่นในคืนนี้ และข้าต้องการรู้ว่าสิ่งผิดปกตินั่น

สามารถเป็นอะไรได้บ้าง’

ทุกคำ�ยืนยันที่จริงจังจนกดดันของเจ้�ปีศ�จทำ�ให้วิญญ�ณซ�มูไร

หนุ่มต้องเงียบไปครู่หนึ่ง เพร�ะสิ่งที่เจ้�ปีศ�จต้องก�รให้เข�ยืนยันนั้น

ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลย คว�มจริงมันเป็นเรื่องใหญ่ม�ก ใหญ่โตม�กๆ ห�ก

เป็นจริงและเข�ยอมรับออกไป

ทว่� ถ้�เข�ยังปล่อยให้เรื่องนี้เงียบห�ย ปิดหูปิดต�ต่อสิ่งท่ีเกิด  

ทกุอย่�งคงยิง่เลวร้�ยกว่�เดมิ ทีส่ำ�คญัตอนนีค้งไม่มีใครทีเ่ข�จะไว้ใจฝ�ก

เรื่องของเด็กส�วคนสำ�คัญไว้ในมือได้เท่�ร่�งสูงสง่�ตรงหน้�อีกแล้ว
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สิ้นคว�มคิดนั้นวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มจึงสูดห�ยใจลึกอย่�งจำ�ยอม 

และเอ่ยขึ้นใหม่อีกครั้ง 

‘เมื่อแปดปีก่อนเหล่าองเมียวจิโอกุเระช่วยผนึกดวงตาทวารบาล

ของท่านเลนยะไปแล้ว แต่ท่านก็เห็นว่าทุกครั้งที่ท่านเลนยะถูกกระตุ้นให้

โกรธถึงขีดสุด ท่านเลนยะจะควบคุมตนเองไม่ได้และปล่อยให้พลังอสูร

รั่วออกมา’ 

‘แล้ว’

‘...นั่นแสดงว่าแม่กุญแจของเหล่าโอกุเระนั่นไม่อาจทดแทน

แม่กุญแจเดิมที่หลุดออกไปแล้วได้...ประตูยังมีรอยแง้มอยู่...และใช่ขอรับ 

มีโอกาสสูงมากที่พลังมหาศาลซึ่งทำาให้ท่านเลนยะทรุดลงไปนั่งเช่นนั้น 

และฟื้นขึ้นมาราวกับปาฏิหาริย์ คือพลังของอสูร’

และนั่นคือประโยคค�ดก�รณ์ของโยชิฮ�ระ ก่อนเสียงโครมคร�ม

ในห้องของเลนยะจะลอยม�บอกว่�เธอตืน่ขึน้แล้ว จนเข�ต้องหยดุเรือ่งที่

คยุกบัวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่เพือ่เข้�ไปดอู�ก�รเธอ ก่อนได้บงัคบันอนแบบนี้

และคว�มทรงจำ�ทัง้หมดเกีย่วกบัเร่ืองทีเ่ข�คยุกบัโยชฮิ�ระกท็ำ�ให้

เจ้�ปีศ�จต้องเบือนหน้�ไปอีกท�งอย่�งคิดหนัก แต่ยังปร�ยห�งต�มอง

เลนยะที่หลับอยู่บนเตียงเป็นระยะ โดยเฉพ�ะช่วงลำ�คอของเธอ

ซึ่งไม่น�นสุนัขป่�หนุ่มก็อดใจเอื้อมมือไปแตะด้�นหลังคอของ 

เลนยะไม่ได้ ก่อนเข�จะลอบถอนใจแผ่วๆ เมือ่แน่ชดัว่�คอของเธอยงัอยูด่ี 

ไม่มีร่องรอยของก�รหัก หรือเคยหักม�ก่อน

‘มัน’ รักษ�เธอได้จริงๆ หรืออ�จเพร�ะร่�งก�ยของเด็กส�วไม่ได้

เสยีห�ยหนกัเกนิไป จงึส�ม�รถทำ�ได้ ถ้�ศรีษะถกูตดัข�ดหรอืร่�งก�ยถกู

ฉีกเป็นชิ้นๆ คงไม่มีท�งกลับม�เช่นนี้

กินเท็นชิไม่รู้จริงๆ ว่�ควรขอบคุณอสูรในตัวเลนยะดี หรือควร

กังวลกับพลังที่ล้นทะลักจนทำ�เรื่องแบบนี้ได้ดี เพร�ะแม้มันจะช่วยชีวิต

เธอ แต่ก็เพร�ะมันอ�ศัยอยู่ในร่�งเธอ ซึ่งถ้�เจ้�ของร่�งต�ยมันคงต้อง

ต�ยด้วย และทีส่ำ�คญั ก�รทีพ่ลงัของมนัทะลกัออกม�ได้ขน�ดนีแ้ล้ว ย่อม
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หม�ยถึงแม่กุญแจที่ล็อกดวงต�ทว�รบ�ลไว้ใกล้จะหลุดเต็มที ซึ่งนั่นเป็น

ห�ยนะแน่นอน

“เป็นอย่�งไรบ้�งขอรับ”

เรื่องน่�กังวลม�กม�ยในหัวพลันหยุดชะงัก พร้อมกับก�รละมือ

แข็งแรงออกจ�กเด็กส�วบนเตียงร�วกับต้องของร้อน เมื่อเสียงท่ีรู้ดีว่�

ใครเอ่ยขึ้นไม่ห่�งตัวเข�นัก

และปฏิกิริย�ของเจ้�ปีศ�จก็ทำ�ให้โยชิฮ�ระที่จะเข้�ม�ดูอ�ก�ร 

เด็กส�วคนสำ�คัญของตนต้องขยับยิ้มเอ็นดูวูบหนึ่ง แล้วกลับม�ทำ�สีหน้�

ปกติเพื่อไม่ให้คู่สนทน�ลำ�บ�กใจเมื่อหันม�ตอบ 

“เถียงได้เหมือนเดิมแล้ว”

“อ�...” โยชิฮ�ระอุท�นรับอย่�งเข้�ใจดี ก่อนก้มไปมองคนที่อยู่ใน

ห้วงนิทร�ด้วยส�ยต�อ่อนโยนเช่นที่ทำ�ม�เสมอ พล�งกล่�วขึ้นใหม่ “งั้น

ก็ไม่ได้เพ้อเรื่องคว�มฝันเหมือนก่อนหน้�นี้แล้วสินะขอรับ”

ครัง้น้ีกนิเทน็ชไิม่ได้ตอบทนัท ีเข�นิง่ไปร�วกบัใคร่ครวญบ�งอย่�ง 

ก่อนเอ่ยขึ้นช้�ๆ 

“...นั่นอ�จจะไม่ใช่คว�มฝันก็ได้”

“ขอรับ?” โยชิฮ�ระหันไปเลิกคิ้วขึ้นสูงทันใด

“เรื่องที่เด็กนี่พูดหลังจ�กฟื้นม�ครั้งแรก” เสียงทุ้มลึกยังเอ่ยเรียบ 

ก่อนสำ�ทับ “มันอ�จไม่ใช่แค่คว�มฝัน”

“ทั้งเรื่องท่�นชิมิสึ โซเคนโยคนอื่นที่ต�ยไปแล้ว หรือดินแดน

มิคสัญญีนั่นหรือขอรับ” วิญญ�ณซ�มูไรทวนเพื่อคว�มแน่ใจ

ซึ่งใบหน้�คมเพียงพยักรับอย่�งจริงจังทีหนึ่ง

“ไม่มีอะไรเป็นข้อพิสูจน์แน่ชัดได้ แต่เท่�ที่รู้ และเจ้�เองก็รู้...คือ

ก่อนทีเ่ดก็นีจ่ะฟ้ืนขึน้ม� น�งต�ยไปแล้ว” นยัน์ต�สเีท�สบนยัน์ต�สอีำ�พนั

ของวิญญ�ณตรงหน้�ด้วยคว�มเคร่งเครียด ก่อนต่อประโยคว่� “และ

แน่นอนว่�คนต�ยไม่ฝัน โยชิฮ�ระ”

ร่�งวิญญ�ณที่ได้ฟังประโยคนั้นพลันเงียบงันไป เพร�ะห�กสิ่งท่ี
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เลนยะเพ้อขึ้นม�หลังจ�กตื่นครั้งแรกคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ก็หม�ยคว�ม

ว่�หลังเธอต�ย วิญญ�ณถูกดึงไปยังสถ�นที่หนึ่ง ที่มีทั้งพ่อของเธอและ

โซเคนโยคนอื่นที่ต�ยไปแล้วอยู่...สถ�นที่ที่เรียกว่�แดนมิคสัญญี 

และมันเร่ิมทำ�ให้ใจคอเข�ไม่ดี เมื่อสิ่งท่ีเลนยะเล่�นั้นบอกชัดว่� 

‘ทุกคนยังสู้อยู่’ 

แต่สูก้บัอะไรล่ะ สูท้ำ�ไม และสูก้นัม�เนิน่น�นเท่�ไรแล้วในดนิแดน

น้ัน ทีส่ำ�คญัคำ�บอกเล่�ทีเ่ลนยะบอกว่�ตนสูอ้ยู่ในนัน้ม�เป็นเดอืนทัง้ทีเ่พิง่

ต�ยไปเพยีงไม่ถงึห้�น�ท ีมนัคอืสถ�นทีแ่บบไหน นรกงัน้เหรอ แล้วทำ�ไม

เทพเจ้�อย่�งสุนัขป่�หนุ่มเองก็ไม่รู้จัก 

แดนมคิสญัญคีอือะไรกนัแน่...หรอืหลงัคว�มต�ยของโซเคนโยนัน้ 

มีบ�งอย่�งที่น่�กลัวยิ่งกว่�คว�มต�ยรออยู่

แล้วเข�จะไปห�ข้อพิสูจน์เรื่องนี้ได้ยังไง เพร�ะมันฟังช่�งเป็น 

สถ�นที่ที่เลื่อนลอยยิ่งกว่�นรกหรือสวรรค์...เว้นเพียงแต่จะมีโซเคนโยที่

ต�ยไปแล้วม�ช่วยเล่�คว�มจริงทัง้หมดว่�จะมอีะไรเกดิขึน้หลงัคว�มต�ย

ของเหล่�ท�ย�ทอสูร!

คว�มคิดนัน้ดงึให้โยชฮิ�ระต้องเงยหน้�ขึน้ พร้อมดวงต�ทีเ่บกิกว้�ง

เมื่ออยู่ๆ ชื่อใครคนหนึ่งก็แทรกขึ้นในหัวของเข�

“ท่�นหญิง...อ�เคเดะ...”

ห้าร้อยปีท่ีแล้ว ยุคมุโระมะจิ
กลีบดอกซากุระเริ่มร่วงโรยช้าๆ จากต้น เป็นสัญญาณว่าใกล้ถึง

ฤดูร้อนเข้�ไปทุกที ทว่�ก่อนหน้�นั้นกลีบดอกซ�กุระก็คงละเลงพ้ืนดิน 

ให้กล�ยเป็นสชีมพไูปอกีพกัใหญ่ และนัน่ทำ�ให้คฤห�สน์หลงัมโหฬ�รของ

ตระกูลเก่�แก่ดูสวยง�มตระก�รต�ด้วยสีสันที่ยังหลงเหลือจ�กฤดูใบไม้

ผลิที่กำ�ลังหมดไปในไม่ช้�

แต่คว�มสวยง�มที่มีช่วงเวล�แสนสั้นในดินแดนท�งเหนือท่ีหน�ว

เยน็เกอืบตลอดปีกด็งึคว�มสนใจของช�ยหนุม่ทีห่มกตวัอยู่ในห้องส่วนตวั



58   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 3

ที่ปิดประตูและหน้�ต่�งจนมิดชิดไม่ได้

และเข�มักหมกตัวอยู่ในห้องเช่นนี้ โดยอ่�นแต่ตำ�ร�เกี่ยวกับ

ศ�สตร์ก�รทำ�น�ยในทุกแขนง และทุกช�ติทุกศ�สน�ที่เข�จะห�ม�ได้

ซึ่งที่เข�หมกมุ่นกับมันจนถูกมองเหมือนคนบ้�ทั้งที่คว�มจริงเข�ก็

เหมือน ‘โซเคนโย’ คนอื่น คือถนัดด้�นก�รต่อสู้ ค�ถ�อ�คมในก�รปร�บ

และกำ�จดัเป็นหลกั ไม่ใช่ก�รทำ�น�ยท�ยทกั แต่เพร�ะเหตกุ�รณ์บ�งอย่�ง

ที่เข�ไม่อ�จบอกใครได้ บังคับให้เข�ต้องศึกษ�ศ�สตร์ด้�นนี้อย่�งจริงจัง 

เพร�ะมนัคือหนท�งเดยีวทีจ่ะเชือ่มต่อวธิแีก้ไขคว�มผดิพล�ดในอดตีให้ผู้

ที่อยู่ในอน�คตรับมือต่อไป

ถ้�เข�พอจะค�ดก�รณ์เร่ืองที่จะเกิดในอน�คตได้ เข�ก็จะได้รู้ว่�

ควรเตรียมก�รอะไรไว้บ้�ง...ซึ่งผลที่ได้จ�กก�รศึกษ�มันนั้น ทำ�ให้เข� 

ค้นพบว่�ตนมีพรสวรรค์ม�กกว่�ที่คิดไว้ม�กจนน่�แปลกใจ

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เข� ‘ฝึก’ ทำ�น�ยจ�กก�รคำ�นวณวันเดือน

ปีเกิดของตน และผลที่ได้นั้นคือ...

“เหตุร้�ย” 

นำ้�คำ�เอื่อยถูกพึมพำ�กับตน นัยน์ต�สีนิลหลุบตำ่�จ้องตำ�ร�บนโต๊ะ

ไม้ คำ�นวณให้แน่ใจว่�เหตุร้�ยที่จะเกิดกับตนในเวล�อันใกล้นี้คืออะไร 

และเพียงไม่น�นเข�ก็ต้องชะงักไป ก่อนรำ�พึงเสียงแผ่วขึ้นใหม่ว่�

“...ท่�นพี่” 

“ท่�นย�สึฮิโระ ท่�นผู้นำ�สั่งให้ไปพบที่เรือนใหญ่ และบอกว่�ต้อง

ไปเดี๋ยวนี้ด้วยเจ้�ค่ะ” 

เสยีงผูห้ญงิลอดผ่�นประตเูลือ่นทีปิ่ดสนทิ ทำ�ให้ช�ยหนุม่หลดุจ�ก

ห้วงคิด ก่อนเอ่ยข้�มไหล่ไปว่�

“เข้�ใจแล้ว ช่วยไปบอกท่�นพี่ด้วยว่�อีกสักครู่ข้�จะไปห�น�ง” 

“เจ้�ค่ะ” ส�วใช้ตอบรับก่อนค่อยๆ คล�นเข่�ถอยห่�งประตูด้วย

กริยิ�ทีฝึ่กม�อย่�งด ีและลกุออกไป ปล่อยให้เจ้�ของห้องถอนใจแผ่วด้วย

ท่�ท�งที่แสดงคว�มกังวลและเหน็ดเหนื่อยชัดเจน
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หญิงสาวท่าทางงามสง่า ใบหน้างดงามหมดจดจนเป็นที่เลื่องลือ

ไปทั่วแดนเหนือและเมืองหลวงเกียวโต นั่งรอก�รม�เยือนของผู้ที่ตนสั่ง

ให้ส�วใช้ไปเรยีกตวัม�อยูบ่นเบ�ะนัง่ตวัสำ�คญัทีเ่ป็นตำ�แหน่งของผูน้ำ�แห่ง

ตระกูลโซเคนโย 

นอกจ�กตำ�แหน่งผู้นำ�ที่เธอดำ�รงอยู่ เคร่ืองแบบทห�รยศสูงสุดท่ี

เธอสวมใส่ด้วยกริยิ�ทีด่ผู่�เผยไม่ยิง่หย่อนไปกว่�บรุษุเพศคนใด กบ่็งบอก

ชดัว่�เธอมีหน้�ทีส่ำ�คญั ซึง่สงูศกัดิแ์ละมเีกยีรตไิม่น้อยไปกว่�ก�รเป็นผูน้ำ�

แห่งโซเคนโยอีกหนึ่งอย่�งด้วย 

และทัง้ทีเ่ป็นหญงิง�มห�ได้ย�กยิง่ แต่คว�มง�มนัน้กถ็กูคว�มแขง็

กระด้�ง ดุดัน และเด็ดข�ดกลบไปเสียหมด ทว่�นั่นก็คือสิ่งท่ีทำ�ให้เธอ

เป็นเธอ...เป็นท่�นหญิงโซเคนโย อ�เคเดะคนนี้

“ย�สึฮิโระม�รึยัง” นำ้�คำ�เฉียบเช่นเดียวกับนัยน์ต�สีง�ช้�งของ 

ท่�นหญิงคนง�มถ�มส�วใช้ที่รับหน้�ที่ไปต�มตัวน้องช�ยทันที เมื่อร่�ง

เล็กๆ นั้นก้�วเท้�เข้�ม�เพื่อร�ยง�น 

ส�วใช้รบีก้มหน้�งดุหลบส�ยต�ดขุองท่�นหญงิอ�เคเดะด้วยคว�ม

เกรง เพร�ะใครๆ ต่�งรูว่้�เจ้�หล่อนเป็นคนเฉยีบข�ดและรกัษ�กฎทกุข้อ

โดยไม่ข�ดตกบกพร่อง ถ้�เพียงใครแตกแถวออกไป หรือหย่อนย�นแม้

เพียงนิด จะต้องได้รับบทลงโทษที่เด็ดข�ดของเธอ 

และเพร�ะท่�นหญงิผูเ้ก่งก�จอยูท่ีเ่กยีวโตเป็นหลกั น�นๆ ครัง้ถงึ

จะกลับม�ท�งเหนือที่เป็นบ้�นเกิดเสียที จึงทำ�ให้เด็กส�วท่ีเพ่ิงเข้�ม�ทำ�

หน้�ที่เป็นส�วใช้ตระกูลโซเคนโยไม่คุ้นชินนัก

“จะ...เจ้�ค่ะ ท่�นย�สึฮิโระบอกว่�อีกสักครู่จะต�มม�เจ้�ค่ะ”  

เด็กส�วรีบก้มศีรษะตอบ ทำ�ให้คนสูงศักดิ์ตรงหน้�ต้องหงุดหงิดใจ

ใบหน้�เรียบเฉยของแม่ทพัหญิงมรีอยเหยยีดผดุขึน้ม�เมือ่ได้ฟังคำ�

ร�ยง�น 

“เจ้�นั่นคิดว่�ข้�มีเวล�ม�นั่งรอน�นขน�ดนั้นรึไงกัน และเจ้�ไป

ต�มม�ยังไงกันย�สึฮิโระถึงได้เอ้อระเหยแบบนี้” อ�เคเดะกล่�วด้วย 
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นำ้�เสียงดุกับส�วใช้ตรงหน้�อย่�งเอ�เรื่อง 

“ขะ...ขออภัยเจ้�คะ่ ถ้�เชน่นั้นข้�จะไปต�มให้อีกทนีะเจ้�คะ” ร่�ง

เล็กๆ รีบเอ่ยตะกุกตะกัก เข้�หน้�ผู้นำ�แห่งโซเคนโยคนนี้ไม่ติดม�กขึ้น

เรื่อยๆ 

ซึ่งคว�มจริงด้วยคว�มตึงจนแทบไม่มีก�รยืดหยุ่นนี้ ก็ทำ�ให้แทบ

ไม่มีใครเข้�หน้�เธอติด แม้แต่น้องช�ยแท้ๆ เองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น

“ไม่ต้อง ข้�ม�แล้ว...ขออภยัด้วยทีข้่�ม�ช้�ขอรบั” ช�ยหนุม่ทีก่ำ�ลงั

เป็นประเดน็ก้�วเข้�ม� ช่วยส�วใช้ผูต้กทีน่ัง่ลำ�บ�กได้ทนัพอด ีเข�พยกัหน้�

ให้เธอทีหนึ่ง เป็นสัญญ�ณว่�ให้ออกไปได้ ซึ่งเธอก็รีบทำ�ต�มแต่โดยดี

ดวงต�สนีลิทีด่เูฉือ่ยช�ของย�สฮึโิระกว�ดมองทัว่ห้องถงึจะเจนต�

แล้วก็ต�ม ที่นี่ยังคงเต็มไปด้วยอ�วุธต่�งๆ ที่ถูกจัดเรียงบนแท่นว�งและ

ฝ�ผนังอย่�งสมเกยีรตใินฐ�นะทีท่ำ�หน้�ทีรั่บใช้ผูน้ำ�ทกุรุน่ม�อย่�งซือ่สตัย์

และภักดี และสุดท้�ยเข�ก็ต้องหยุดมองที่ใจกล�ง บนยกพื้นซึ่งเป็น

ตำ�แหน่งที่นั่งของผู้นำ� ซึ่งย�มนี้มีท่�นผู้นำ�คนปัจจุบันนั่งรอเข�อยู่ และ

จ้องกลับม�อย่�งตำ�หนิ

“เมื่อไรจะรู้จักรับผิดชอบต่อหน้�ที่ซะทีย�สึฮิโระ ถึงเจ้�จะไม่มี

บทบ�ทในตระกูลนักแต่เจ้�ก็ขึ้นชื่อว่�เป็นน้องช�ยของข้� อย่�ทำ�อะไรที่

เสื่อมเสียต่อชื่อตระกูลโซเคนโยให้ม�กนัก” ประโยคแรกเป็นคำ�ติเตียน

อย่�งที่ค�ดและคุ้นเคย ขณะนัยน์ต�สีง�ช้�งดูไร้คว�มรักและเยื่อใยย�ม

มองผู้ที่ขึ้นชื่อว่�เป็นน้องช�ยของตน 

ทิฐิที่เธอมีต่อเข�ไม่เคยเปลี่ยนแปลงม�ตั้งแต่เย�ว์วัย และใช่ว่�

ย�สึฮิโระจะไม่รับรู้

ช�ยหนุ่มก้มศีรษะอย่�งนอบน้อมเป็นก�รเค�รพและขอโทษต่อ

หญิงส�ว 

“ขออภัยด้วยขอรับท่�นพี่ ครั้งหน้�ข้�จะตรงต่อเวล�ม�กกว่�นี้” 

อ�เคเดะถอนใจอย่�งเบือ่หน่�ย เธอไม่ชอบท่�ท�งยอมรบัผดิทกุสิง่

ทุกอย่�งของย�สึฮิโระ มันเหมือนเธอโง่เขล�ที่ด่�เข�อยู่ฝ่�ยเดียวและ 
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ใช้อ�รมณ์ม�กกว่�เหตุผล ซึ่งคนอย่�งเธอไม่ควรกระทำ� แม้เธอจะไม่ 

ชอบหน้�คนตรงหน้�ขน�ดไหนและไม่เคยพูดกับเข�ได้เกินสองประโยค

ก่อนจะกล�ยเป็นคำ�ตำ�หน ิแต่ผูน้ำ�ทีด่สีมควรใช้เหตผุลเป็นทีต่ัง้ ไม่เช่นนัน้

คงไม่ส�ม�รถบังคับบัญช�ผู้ใดได้ เพร�ะอ�รมณ์คือต้นเหตุของคว�ม 

หวั่นไหวและอ่อนแอทั้งหมด

“เอ�เถอะ ครั้งนี้ข้�จะไม่ถือส� ข้�เดินท�งม�ไกลและยังไม่อย�ก

มีเรื่องกับเจ้�ตอนนี้”

“ทีเ่กยีวโตคงวุน่ว�ยม�ก ท่�นถงึไม่กลบัม�ทีน่ีเ่ลย” ย�สฮึโิระกล่�ว

อย่�งนอบน้อมและก้�วม�นั่งบนเบ�ะรองนั่งเบื้องหน้�อ�เคเดะ

ซึ่งอ�เคเดะสวนกลับไปเกือบทันทีว่� “ฟังเหมือนกล่�วห�ว่�ข้� 

หลบหน้�เจ้�ม�กกว่�เลยนะ”

ย�สึฮิโระไม่โต้แย้ง เพียงก้มศีรษะนิดคล้�ยทั้งขอโทษและยอมรับ 

กระนั้นหญิงส�วก็ทำ�เป็นไม่เห็น และกล่�วขึ้นใหม่

“แต่มันก็วุ่นว�ยจริง โดยเฉพ�ะช่วงนี้ และเพร�ะแบบนั้นข้�ถึงม�

ที่...”

“เรื่องอะไรหรือขอรับ” ย�สึฮิโระรีบถ�มอย่�งรวดเร็วผิดวิสัย จน

หญิงส�วเลิกคิ้วมอง

“ทุกทีเจ้�ไม่เคยถ�มเร่ืองภ�รกิจข้� อีกอย่�งเจ้�ก็น่�จะพอรู้ข่�ว

ม�บ้�ง” เธอจงใจเว้นช่วงชัว่ขณะเพือ่จับพรุิธอกีฝ่�ย แต่เข�กเ็พยีงก้มหน้� 

ทำ�ให้เธอต้องค่อยๆ กล่�วเข้�เรื่องที่เกริ่นไว้ตอนแรกอย่�งเสียไม่ได้  

“ตอนนี้ที่เกียวโตกำ�ลังมีปัญห�ใหญ่กับซ�มูไรไร้สังกัดคนหนึ่ง มันเร่ิม

ลงมอืลอบสงัห�รพวกขนุน�งตัง้แต่เมือ่สองปีก่อน ตอนแรกกแ็ค่คนเดยีว 

และเป็นพวกขนุน�งทีเ่กีย่วข้องกบัก�รต�ยของครอบครวัมนั ซึง่คว�มจรงิ

ไม่จำ�เป็นต้องเป็นหน้�ที่ข้� เพร�ะมีก�รตั้งค่�หัวมันม�น�นแล้ว แต่ช่วง

หลังๆ มันเริ่มลงมือหนักขึ้น ถี่ขึ้น จ�กแค่พวกขุนน�งเลวๆ ตอนนี้ล�มไป

ถึงพวกมียศศักดิ์คนอื่นๆ และแม้แต่เหล่�ลูกหล�น คนรับใช้ หรือคนแบก

เกีย้วกถ็กูทำ�ร้�ยหรือฆ่� ซำ�้ครัง้ล่�สดุทีม่คีนพบ มนัแขง็แกร่งและเก่งก�จ
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ร�วกับไม่ใช่คน ล้มทห�รได้ทั้งกองทัพ ซำ้�ทั้งเส้นผมและสีนัยน์ต�ก็เร่ิม

เปลี่ยนเป็นสีประหล�ดจนถูกตั้งฉ�ย�ว่� กบฏนัยน์ต�เหยี่ยว...พูดให้ถูกก็

คือเจ้�กบฏคนนี้คงถูกยักษ์กัดกินไปแล้ว ทั้งรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปและ

จติใจทีบิ่ดเบ้ียว เพร�ะฉะนัน้องค์จักรพรรดจึิงออกคำ�สัง่โดยตรงให้แม่ทพั

ส�ยเลือดโซเคนโยอย่�งข้�จัดก�รเรื่องนี้ให้สำ�เร็จ”

“และท่�นคิดจะไป?” ย�สึฮิโระเงยหน้�สบนัยน์ต�สีอ่อนอย่�งไม่

เห็นด้วยทันที

“คิดว่�ข้�ขัดคำ�สั่งองค์จักรพรรดิได้รึยังไง ที่สำ�คัญนี่ไม่ใช่ภ�ระ 

แต่เป็นหน้�ที่และเกียรติยศของข้�...ถ้�เจ้�หัดรู้จักรับผิดชอบสักนิดหนึ่ง 

ก็คงจะเข้�ใจบ้�ง” 

ช�ยหนุ่มนิ่งเงียบไปหลังนำ้�เสียงกร้�วของพ่ีส�ว ไม่ใช่เพร�ะเข�

ไม่มคีำ�เถยีง แต่เพร�ะไม่มเีหตผุลทีม่นีำ�้หนกัม�กพอจะยกม�แย้งได้ และ

คว�มจริง แค่เป็นตัวเข� ต่อให้เหตุผลดีแค่ไหนพี่ส�วก็คงไม่รับฟัง

กระนั้นเข�ก็ยังถ�มอีกครั้ง

“เมื่อไรหรือขอรับ...ที่จะไป” 

“หลังจ�กได้ของทำ�พิธีในก�รแยกยักษ์ออกจ�กร่�งมัน เพร�ะมี 

คำ�สั่งให้ข้�จับเป็น เพื่อนำ�มันไปฮ�ร�คีรีต่อหน้�องค์จักรพรรดิ...ข้�ม�ที่นี่

เพื่อเอ�คัมภีร์สำ�หรับทำ�พิธีที่ว่�ซึ่งเก็บไว้ในบ้�นนี้ แล้วค่อยเดินท�งต่อ”

จะได้เป็นก�รแสดงให้เหน็ว่�บ�รมขีององค์จักรพรรดสิ�ม�รถสยบ

ได้แม้กบฏที่เป็นปีศ�จร้�ยสินะ...

ย�สึฮิโระลอบผ่อนลมห�ยใจแผ่ว และไม่ว�ยต้ังคำ�ถ�มกับท่�น

หญิงอ�เคเดะด้วยนำ้�เสียงแสนร�บเรียบอีก

“เร็วขน�ดนั้นเลยหรือขอรับ” 

คว�มเงียบในห้องกว้�งแผ่ไปทุกอณูเนื้อไม้ ดวงต�สีง�ช้�งหรี ่

มองท่�ท�งของน้องช�ย เพร�ะย�สฮึโิระไม่เคยตัง้คำ�ถ�มม�กม�ยกบัเธอ

แบบนี้ม�ก่อน เว้นเสียแต่ว่�เจ้�คนตรงหน้�จะมีอะไรในใจสักอย่�ง

และต่อให้เธอพย�ย�มเค้นคอก็คงไม่มีท�งได้คำ�ตอบ 



B  1 3  s . t   63

เพร�ะแม้เข�จะดนูอบน้อมเชือ่ฟังเธอ ไม่เคยโต้เถยีง แต่คว�มจรงิ

กลับดื้อดึงถึงที่สุด เพร�ะถึงเธอจะด่�ทอเข�จนป�กแทบฉีกถึงหู เข�ก็

เพยีงน่ิงเงยีบไม่โต้แย้ง แต่นยัน์ต�สดีำ�นัน้กลบัสงบจนน่�โมโห สงบเหมอืน

อยู่เหนือเธอเสมอ ทำ�ให้เธอตระหนักเกือบตลอดเวล�ว่�จริงๆ แล้วเธอ 

ไม่เคยมีอะไรสู้น้องช�ยคนนี้ได้เลยสักอย่�ง

ซึ่งแน่นอนว่�อ�เคเดะรู้ม�ตั้งแต่เย�ว์วัย เพร�ะฉะนั้นถึงได้ด่�ทอ

คนตรงหน้�เป็นก�รระบ�ยสิ่งที่อัดอั้นม�ตลอดแทน 

แต่มันกลับไม่ได้ช่วยลดทอนคว�มเกลียดชังหรืออคติได้เลย โดย

เฉพ�ะย�มจ้องมองใบหน้�นิง่สงบร�วกบัเข้�ใจและน้อมรบัทกุสิง่ทกุอย่�ง

ที่เธอทำ�กับเข�...ร�วกับเข้�ใจว่�เธอต้องพย�ย�มแค่ไหนกว่�จะม�ถึงจุด

นี้ได้ ทั้งที่เข�ไม่เคยต้องพย�ย�มอะไรเลย

เพร�ะแบบนัน้เมือ่มโีอก�ส เธอจึงเลอืกจะเดนิหนน้ีองช�ยของตน 

ไปให้ห่�งจ�กบ้�นนีเ้พร�ะไม่อย�กมองใบหน้�ทีเ่หมอืนเข้�ใจเธอทกุอย่�ง 

แม้ว่�เวล�นี้เธอคือผู้นำ�ของโซเคนโย แต่สิ่งที่เป็นจริงย่อมเป็นจริงอย่�ง

ไม่ส�ม�รถเปลี่ยนแปลงได้  

ย�สึฮิโระคือโซเคนโยที่เก่งก�จที่สุดอย่�งไม่มีผู้ใดเทียบได้ 

“คำ�สัง่ขององค์จักรพรรดเิจ�ะจงข้� ดงันัน้ยิง่ลงมอืไวเท่�ไรยิง่ด”ี 

อ�เคเดะตัดสินใจตอบในที่สุด แม้ยังเคลือบแคลงต่อท่�ท�งของน้องช�ย 

ย�สึฮิโระใช้ดวงต�สีดำ�มองใบหน้�นวลของอ�เคเดะและเลื่อนลง

ม�มองพื้นกระด�นอีกครั้ง 

“...เข้�ใจแล้วขอรับ” 

ก�รตอบรับที่ดูเงียบเหง�จนสัมผัสได้ทำ�ให้อ�เคเดะชะงักไปนิด 

และชัว่วนิ�ทน้ัีนเธอรู้สกึเหมอืนเข�เป็นเดก็เลก็ๆ ภ�พหนึง่ในคว�มทรงจำ�

ที่เธอคิดว่�ลืมไปน�นแล้วกลับฉ�ยขึ้นในหัว 

มนัเป็นภ�พวนัแรกทีเ่ธอได้อุม้ร่�งเลก็ๆ ของน้องช�ยเป็นครัง้แรก 

ซึง่เธอจำ�ได้ดว่ี�ดีใจม�กแค่ไหนทีม่เีข� เข�คอืคว�มรบัผดิชอบและภ�รกจิ

แรกในชีวิต...น้องช�ยตัวเล็กๆ ของเธอ
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และไม่รู้ว่�เมื่อไรที่ลืมไปว่�เคยมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้น กระทั่งเมื่อ

ครู่นี้...อ�จเพร�ะนั่นเป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นคว�มอ่อนแอในบรรย�ก�ศ

รอบตัวน้องช�ยในรอบหล�ยปี ซึ่งมันส่งผลให้ท่�นหญิงใช้เวล�ทบทวน

พร้อมตัดสินใจบ�งสิ่ง ก่อนไม่น�นจะเอ่ยขึ้นใหม่

“แล้วก็อีกเรื่อง ย�สึฮิโระ”

นำ�้เสยีงของหญงิส�วฟังอ่อนลงจนย�สฮึโิระต้องเงยหน้�มองเกอืบ

ทันที ขณะเธอก็กล่�วต่อ

“เจ้�อ�จไม่มคีว�มรับผดิชอบในระดบัทีข้่�ต้องก�ร แต่เจ้�กย็งัเป็น

น้องช�ยข้� ซึ่งนั่นหม�ยถึงระหว่�งที่ข้�ไม่อยู่ทำ�หน้�ที่ผู้นำ� ทุกสิ่งเจ้�จะ

ต้องเป็นคนจัดก�รแทน ดังนั้นถึงจะไม่อย�ก เจ้�ก็ต้องรับผิดชอบทุกชีวิต

ในโซเคนโยแทนข้� ตระหนกัเสมอว่�จะเอ้อระเหยแบบทีผ่่�นม�ไม่ได้แล้ว 

และตอนนีเ้จ้�กอ็�ยยุีส่บิแล้ว หมดเวล�หมกตวัอยูแ่ต่ในห้อง แล้วออกม�

ทำ�หน้�ที่ของโซเคนโยให้เต็มที่...เพร�ะใช่ว่�ข้�จะได้อยู่ตลอดไป” 

“ท่�นพี่” ย�สึฮิโระคร�งแผ่วกับคำ�สั่งที่ได้รับ นึกถึงสิ่งที่ตนเพิ่ง

ทำ�น�ยได้ก่อนม�ห�พี่ส�ว ซึ่งนั่นทำ�ให้เข�ต้องกลืนคว�มอดทนสุดท้�ย

ลงคอ แล้วตัดสินใจเอ่ยว่� “ถ้�ท่�น...จะไม่รับภ�รกิจครั้งนี้...”

“เหลวไหล” นำ้�เสียงของแม่ทัพหญิงห้วน คว�มแข็งกระด้�งกลับ

ม�ทันที “คิดว่�คำ�สั่งขององค์จักรพรรดิเป็นเร่ืองเล่นๆ รึไง ข้�เพ่ิงพูด

เรื่องคว�มรับผิดชอบกับเจ้�ไม่ทันถึงน�ที เจ้�ก็ขอให้ข้�ทำ�เรื่องไร้คว�ม

รับผิดชอบอย่�งที่สุดแล้วงั้นเหรอ” 

สิน้คำ�น้ันอ�เคเดะกล็กุพรวดขึน้ทนัใด บรรย�ก�ศทีอ่่อนลงเมือ่ครู่

กลับม�ขุ่นมัวอีกครั้ง กระนั้นก่อนเธอจะเดินออกไป ก็หันม�กำ�ชับว่�

“รับผิดชอบย�สึฮิโระ จำ�ไว้ รับผิดชอบ”

นัน่คอืคำ�สัง่สดุท้�ยทีช่�ยหนุม่ทำ�ได้แค่ก้มศรีษะตอบรบั หวงัเพยีง

ว่� เข�จะไม่ได้เก่งศ�สตร์แห่งก�รทำ�น�ยอย่�งที่ตนคิดเท่�ไรนัก
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เขาจำาไม่ได้แล้วว่าตนได้ ‘กิน’ ครั้งสุดท้ายเมื่อไร รู้เพียงว่าความ

กระห�ยที่ท่วมท้นนี้ไม่มีอ�ห�รชั้นดีชนิดใดจะเติมเต็มได้ 

มีเพียงรสช�ติเดียวที่พอจะลดทอนคว�มหิวเหล่�นี้ นั่นคือรสช�ติ

ของช่วงเวล�ที่ได้แทงด�บลงไปในเนื้อหนังของใครสักคน

ใช่...ใครสักคน แต่ก่อนนั้นเข�ยังจำ�เพ�ะเจ�ะจง เลือกเพียงศัตรู

ที่ทำ�ล�ยครอบครัวของตน ก่อนจะเริ่มรู้สึกว่�มันไม่พอ ก�รถอนร�ก 

ถอนโคนเน่�ๆ ของพวกขุนน�งชั่วจึงเป็นภ�รกิจต่อไป แต่หลังจ�กจบ

ภ�รกิจนั้น คว�มกระห�ยที่น่�กลัวกลับเริ่มขึ้น 

ช่วงแรกๆ เข�ยังพย�ย�มยับยั้ง แต่เลือดบนด�บนั้นม�กเกินไป 

กลิ่นค�วคละคลุ้งรุนแรงยิ่งทำ�ให้ ‘หิว’ ม�กขึ้น จนกระทั่งม�ถึงขีดสุด จน

จติสำ�นกึไร้คว�มหม�ย ทกุสิง่ทีเ่คลือ่นไหวได้จงึเป็นเหมอืนอ�ห�รอนัโอชะ

ทีช่่วยดบัคว�มกระห�ยด้วยคว�มต�ยจ�กนำ�้มอืเข�...เหมอืนกบัทห�รหนึง่

กองร้อยที่เพิ่งถูกส่งม�ปร�บเข� ที่กล�ยเป็นกองศพเกลื่อนกล�ดย�มนี้

ช�ยหนุ่มในเสื้อผ้�สกปรกมอมแมมซึ่งเลอะไปด้วยหยดโลหิต

กว�ดต�มองผลง�นของตน รู้สึกว่�ตัวเองช่�งแข็งแกร่ง และเหมือนว่�

พละกำ�ลังของตนไม่มีวันเหือดห�ย ซ�มูไรหนุ่มผมสีหญ้�แห้งนัยน์ต�สี

อำ�พนัรูส้กึว่�ตนช่�งยิง่ใหญ่...ไม่มีใครสูเ้ข�ได้ ไม่มีใครโค่นเข�ได้ เข�คอื

ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด! 

กุบกับ

เสียงฝีเท้�ม้�ที่ย่�งเหยียบช้�ๆ เข้�ม�ใกล้ ทำ�ให้ผู้มีฉ�ย�กบฏ

นัยน์ต�เหยี่ยวเอี้ยวตัวกลับไปมองทันใด

เข�พบอ�ช�ศึกสีหมอกซึ่งมีนักรบในชุดเกร�ะเต็มยศ บ่งตำ�แหน่ง

สูงศักดิ์ชัดเจนก้�วเข้�ม�ช้�ๆ และสิ่งที่ทำ�ให้นักรบบนหลังม้�นั้นโดดเด่น

นอกจ�กเครื่องแบบเต็มยศแล้ว คือด�บง้�วที่ดูเรียบง่�ยแต่สง่�ง�มด้วย

ด้�มจบัทีเ่ป็นสดีำ�สนทิ และรปูทรงทีล่งตวัตัง้แต่คมด�บไปจนถงึพูท่ีป่ล�ย

ด้�มจับ 

“บุรุษที่ไหนคิดจะลองของกับข้�อีก” ซ�มูไรหนุ่มเอ่ยคำ�ถ�มกลั้ว
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หัวเร�ะ ดูถูกแม่ทัพแปลกหน้�ด้วยนำ้�เสียงหยัน 

แต่กไ็ม่มคีำ�ตอบจ�กอกีฝ่�ย มเีพยีงฝีเท้�ม้�ทีย่่�งเข้�ม�ใกล้ตวัเข�

ม�กขึ้น 

คว�มน่ิงของนกัรบแปลกหน้�ทำ�ให้ซ�มไูรหนุม่สะบดัคมด�บเตรยีม

สู้ทันใด 

อย�กรู้นักว่�องค์จักรพรรดิไร้อำ�น�จในยุคศักดิน�อย่�งนี้จะมี

ปัญญ�ส่งขุนพลดีๆ ม�เก็บเข�ได้จริงรึเปล่� 

“ข้�ถ�มว่�เจ้�เป็นใคร เป็นท่�นช�ยทีอ่ย�กลองของ หรอืบรุษุโง่ๆ 

ทีค่ดิหวงัเลือ่นตำ�แหน่งใหญ่ด้วยหวัของข้�” นำ�้คำ�เริม่กร้�วแขง็เมือ่แม่ทพั

ตรงหน้�ยงัเงยีบไม่มคีำ�พดูใด ซำ�้ยงับงัคบัม้�ให้ก้�วผ่�นร่�งไร้ชวีติทีน่อน

อยู่บนพื้นอย่�งไม่ไยดี

และคว�มคดิทีก่ำ�ลงัประเมนิฝีมอืของนกัรบตรงหน้�ของเข�กห็ยดุ

ลง เม่ือร่�งนัน้ตวดัข�ลงจ�กหลงัม้� ก่อนค่อยๆ ถอดหมวกเกร�ะทีป่ระดบั

ด้วยเข�กว�งและตร�ประจำ�ตระกูลซึ่งเป็นรูปคล้�ยดวงต�ออก

“เจ้�!?” 

เข�อุท�น ทั้งตกใจและประหล�ดใจพร้อมกัน ขณะนักรบปริศน�

ปล่อยเส้นผมย�วสีช�อ่อนปลิวสย�ยต�มแรงลม และเชิดใบหน้�ท่ีควร

กระด้�งอย่�งบุรุษแต่กลับนวลเนียนงดง�มขึ้น พร้อมส่งนัยน์ต�สีง�ช้�ง

สงบนิ่งม�สบนัยน์ต�สีอำ�พัน ก่อนเอ่ยตอบเพียงสั้นๆ ชัดเจนว่� 

“ข้�ไม่ใช่บุรุษ”
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“โดนกัดกินจนแทบไม่เหลือแล้วนี่”

ถ้อยคำ�แรกจ�กหญิงส�วง�มที่สุดที่เคยพบเจอดึงเข�ให้หลุดจ�ก

ภวงัค์และคว�มประหล�ดใจ ซึง่เธอกย็งักล่�วต่อ ด้วยนยัน์ต�สอ่ีอนมแีวว

หย�มเหยียด

“ผมสหีญ้�แห้ง นยัน์ต�เหมอืนสตัว์เดรัจฉ�น...ช่�งอ่อนแอเสยีจรงิ” 

คำ�ปร�ม�สนัน้ทำ�ให้ซ�มไูรปีศ�จชกัหวัคิว้ชนกนั คว�มง�มทีส่ะกด

ต�เมื่อครู่มล�ยห�ยไปเกือบทันที และเห็นเพียงคว�มยโส เย่อหยิ่ง กับ

กลิ่นของอ�คมที่เข้มข้นจนส่วนหนึ่งในตัวเข�รู้สึกขย�ด

“ถ้�ข้�เด�ไม่ผิด คงเป็นท่�นหญิงแห่งตระกูลโซเคนโยสินะ” ช�ย

หนุ่มเอ่ยถ�มในที่สุด ขณะกำ�ด�บในมือแน่นขึ้น สัญช�ตญ�ณสั่งว่�ให้

ระวัง หรือเป็นเพียงเจ้�สิ่งหนึ่งที่แทรกลึกในก�ยของเข�สั่งออกม�

เพร�ะแม้เห็นชัดว่�เป็นหญิงส�ว ซำ้�งดง�มจนน่�เหลือเชื่อ แต่

ท่วงท่� แววต� และด�บง้�วที่อยู่ในมือเธอกลับดูแข็งกร้�ว ทรงอำ�น�จ

โดยที่ไม่ต้องปั้นสีหน้�หรือท่�ท�งใด 

ควับ!
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ปล�ยของคมด�บง้�วสะบัดชี้เข้�ห�ร่�งกบฏนัยน์ต�เหยี่ยวแทน 

คำ�ตอบ และเข�เห็นว่�เธอใช้ลำ�แขนเพรียวเพียงข้�งเดียวยกอ�วุธนั้นได้

ง่�ยด�ยร�วกับมันเป็นเพียงท่อนไม้เล็กๆ

คล่องแคล่วเช่นนี้คงไม่ต้องพูดถึงตอนที่จับมันเพื่อฟ�ดฟัน

“จะยอมให้ข้�แยกสิง่ชัว่ร้�ยในตวัเจ้�ออกม�ดีๆ  หรอืแยกมนัพร้อม

กับหัวเจ้�”

คำ�ถ�มจ�กแม่ทัพหญิงเรียกรอยหยันบนใบหน้�ของซ�มูไรปีศ�จ 

ก่อนเข�จะเป็นฝ่�ยตัง้ด�บในมอืขึน้เป็นสญัญ�ณว่�พร้อมสำ�หรบัก�รต่อสู้

นี้เช่นกัน 

“ก็ดูว่�จะเป็นหัวข้� หรือหัวท่�น...ท่�นหญิง”

ตึก ตึก ตึก!

เสียงฝีเท้�กระทบกับพื้นไม้ดังสนั่น เมื่อพ่อบ้�นเก่�แก่ประจำ�

ตระกูลวิ่งไปต�มระเบียงไม้ที่ทอดย�วอย่�งร้อนรน และสะดุดหยุดกล�ง

ท�งเมื่อส�ยต�เบือนไปพบคนที่เข�ต้องก�รเจอในสวนหินที่กำ�ลังวิ่งผ่�น

พอดี

“ท่�นย�สฮึโิระขอรบั!” เข�ร้องเรียกชือ่ของช�ยหนุม่ทีย่นืนิง่อย่�ง

สงบกล�งสวนหินร�วกับทำ�สม�ธิอยู่

ซึง่ย�สฮึโิระกเ็ปิดนยัน์ต� และหนัใบหน้�ทีเ่ริม่มหีนวดเคร�ขึน้เมือ่

ปล่อยทิง้ไม่ดแูลเกอืบสองเดอืนหลงัจ�กผูน้ำ�ของตระกลูโซเคนโยควบม้�

ศึกออกไป ม�มองยังพ่อบ้�นของตน 

และคนที่เป็นพ่อบ้�นก็กล่�วขึ้นด้วยเสียงตื่นๆ และไม่เต็มคำ�ว่� 

“เมื่อกี้เหยี่ยวจ�กในวังเพิ่งส่งข่�วม�...เรื่องของท่�นหญิง...”

คว�มเงียบหลังถ้อยคำ�ที่ย�กจะเอ่ยอธิบ�ยทุกอย่�งได้แจ่มชัด

ซึ่งย�สึฮิโระเพียงยืนนิ่งงัน ไม่อ�จโต้ตอบ หรือแม้แต่ถ�มคำ�ถ�ม

ใดออกไปได้...เพร�ะนั่นคงเป็นสิ่งเดียวที่เข�ทำ�ได้ในเวล�นี้... 
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หน่ึงอาทิตย์ต่อมา เกียวโต
“เรารอให้ท่านเดินทางมาถึงก่อน จึงจะเริ่มทำาพิธีศพอย่างเป็น

ท�งก�ร” 

ย�สฮึโิระก้มศรีษะเค�รพช�ยชร�ซึง่เป็นญ�ตผิูใ้หญ่ทีอ่ยูฝ่ั่งเกยีวโต 

ซึ่งคนสูงวัยกว่�ก็เอ่ยต่อว่�

“ท่�นผู้นำ�อยู่ในห้องของท่�นเอง ท่�นควรไปบอกกล่�วอะไรสัก

อย่�งนะท่�นย�สึฮิโระ” 

ย�สึฮิโระก้มศีรษะให้คนสูงวัยกว่�อีกครั้ง ก่อนก้�วไปยังระเบียง

ท�งเดินไม้เพื่อมุ่งไปสู่ห้องของพี่ส�ว

ร่�งสงูในชดุค�รกินิสุดีำ�ชะงกัเท้�ไปนดิเมือ่เข้�ใกล้บ�นประตเูลือ่น

ที่ไม่ได้ถกูว�ดล�ยให้สวยง�มม�กนกัของห้องห้องหนึง่ มเีพยีงล�ยดอกบวั

ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเจ้�ของห้อง ทีว่�ดไว้ประปร�ยอย่�งลงตวัประดบัอยู่

เข�สูดห�ยใจลึกก่อนผ่อนออกย�ว แล้วเอ่ยช้�ๆ ด้วยนำ้�เสียงปกติ

“ท่�นพี่...ข้�ย�สึฮิโระขอรับ ข้�ขออนุญ�ตเข้�ไปนะขอรับ” จบคำ�

เข�ก็ก้มหน้�อยู่หน้�บ�นประตูไม้ แม้จะรู้ทั้งรู้ว่�ร่�งที่อยู่ภ�ยในไร้ซึ่งลม

ห�ยใจแล้ว และคงไม่มีท�งเอ่ยอนุญ�ตอะไรได้

เวล�ผ่�นไปชั่วครู่ใหญ่ ยังไม่มีเสียงใดตอบรับม�จ�กภ�ยในห้อง 

แต่ย�สฮึโิระกเ็งยหน้�ขึน้ช้�ๆ ก่อนยืน่มอืไปแตะบ�นประตทูีก่ัน้กล�ง ทว่�

ก่อนที่มือใหญ่จะเลื่อนบ�นประตูออก เสียงเรียบๆ เสียงหนึ่งก็ดังผ่�น 

ออกม�จ�กภ�ยในห้อง

“เสียม�รย�ทเหมือนเดิมนะย�สึฮิโระ”

มือของช�ยหนุ่มชะงัก ดวงต�สีร�ตรีเหลือบขึ้นมองบ�นประตู  

ไม่น�นจึงผงกศีรษะแล้วว่�

“ขออภัยขอรับ ข้�ขออนุญ�ต” 

ช�ยหนุม่เลือ่นประตไูม้ออก ก้�วข้�มธรณปีระตเูข้�ม�ภ�ยในห้อง

ห้องน้ันกว้�งขว�งมขีน�ดยีส่บิสองเสือ่ และมดืสลวัเมือ่ประตเูลือ่น

ทกุบ�นถกูปิดสนทิ เพือ่ให้เกยีรตแิละคว�มสงบแก่ผูท้ีอ่ยู่ในห้อง ตรงกล�ง



70   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 3

ห้องด้�นในสุดมีกระถ�งธูปและแท่นไม้สำ�หรับว�งด�บง้�วเล่มย�วด้�มสี

ดำ�สนิท และด้�นหลังแท่นว�งอ�วุธสง่�ง�มนั่นคือโลงศพสีดำ�เง� ซึ่งไม่มี

อะไรจัดตกแต่งเป็นพิเศษ

และภ�ยในห้องไม่ปร�กฏสิง่มชีวีติใดนอกจ�กช�ยหนุม่ทีเ่พิง่ม�ถงึ 

ทั้งที่ก่อนหน้�นี้มีเสียงหนึ่งเอ่ยออกม�จ�กในนี้ 

ย�สึฮิโระเดินเข้�ม�นั่งคุกเข่�หน้�โลงศพอย่�งสงบ และก้มหัวลง

ตำ่�เป็นก�รเค�รพอย่�งสุภ�พ

“ข้�ขอคุยอะไรกบัท่�นได้หรอืไม่...ท่�นพี”่ ช�ยหนุม่กล่�วขึน้พร้อม

เงยหน้�จ้องมองโลงศพตรงหน้�ร�วกับมันจะโต้ตอบกลับม�ได้

ทว่�ไม่น�นหลงัคว�มเงยีบชัว่อดึใจในห้องกว้�ง ควนัสขี�วกเ็ริม่ก่อ

ตัวอยู่เหนือโลงสีดำ� ก่อนจะกล�ยเป็นรูปร่�งของมนุษย์ ค่อยๆ แจ่มชัด

ขึ้นจนรู้ได้ว่�เป็นใคร

เอกลักษณ์แรกคือใบหน้�ที่งดง�มสะกดต� พร้อมด้วยท่�ท�ง

เคร่งขรมึจรงิจงัและเสน่ห์น่�หลงใหล ซึง่แทนทีเ่ธอจะอยู่ในชดุเครือ่งแบบ

ทห�รทีเ่หน็จนชนิต� เวล�นีก้ลบัสวมใส่กโิมโนสดีำ�ชัน้ด ีมลี�ยปักประณตี

รูปดอกบัวบ�นที่ปล�ยแขนกิโมโนทั้งสองข้�ง ซึ่งเข�จำ�ได้ดีว่�กิโมโนชุด

นี้คือกิโมโนที่เธอสวมตอนขึ้นรับตำ�แหน่งผู้นำ�โซเคนโย 

อย่�งที่ว่�กันว่� วิญญ�ณมักจะอยู่ในรูปลักษณ์ของช่วงเวล�ท่ีดี

ที่สุดหรือช่วงเวล�ที่จดจำ�ได้ชัดเจนที่สุดของตน

นยัน์ต�สงี�ช้�งหรีเ่ลก็มองร่�งของช�ยหนุม่ทีน่ัง่คกุเข่�อยูด้่�นหน้� 

ร่�งที่เป็นวิญญ�ณดูไม่ต่�งจ�กตอนที่เคยมีชีวิตอยู่แม้แต่น้อย แต่คว�ม

เคร่งเครียดดูจะเพิ่มขึ้นกว่�เดิม พร้อมเสียงกดตำ่�ที่ถ�มลอดไรฟันว่�

“เจ้�ทำ�อะไรลงไปย�สึฮิโระ” 

ช�ยหนุม่เจ้�ของชือ่จ้องมองพีส่�วในร่�งวญิญ�ณด้วยแววต�อ่อน

แสง คล้�ยยอมรบัและสำ�นกึต่อส�ยต�กล่�วโทษ ทว่�กย็งัเอ่ยถ�มกลบัไป

“ทำ�ไมถึงคิดว่�เป็นข้�ล่ะขอรับท่�นพี่”

“แค่เจ้�ม�ถงึหน้�ห้องข้� พดูร�วกบัรูอ้ยูแ่ล้วว่�ข้�ยงัอยู ่มนักบ็อก
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ชัดอยู่แล้วว่�เจ้�เป็นคนทำ�เรื่องนี้...และมีแค่เจ้�นั่นแหละท่ีกล้�ทำ�เร่ือง

นอกคอกแบบนี้” อ�เคเดะไล่เรียงอย่�งไม่พอใจชัดเจน และยิ่งรู้สึกชิงชัง

ท่�ท�งยอมรับผิดแต่กลับถ�มเหมือนไม่รับรู้อะไรนั่นม�กขึ้น

ซึ่งครั้งนี้ย�สึฮิโระผ่อนลมห�ยใจย�ว แล้วยอมรับแบบไม่จำ�ใจนัก 

จนแทบไร้จิตสำ�นึกในส�ยต�ของอ�เคเดะ

“ข้�ขออภัยขอรับ...ข้�แค่ทำ�ในสิ่งที่ต้องทำ�”

“ข้�ถูกบั่นศีรษะ ต�ยอย่�งสมศักดิ์ศรีในสน�มรบนั่น และควรได้

ไปอย่�งสงบอย่�งทีว่ญิญ�ณทกุดวงควรไป แต่เจ้�...” อ�เคเดะยิง่ขบกร�ม

แน่นอย่�งโกรธเกรี้ยวกับถ้อยคำ�ที่จะเอ่ย ก่อนคำ�ร�มกร้�วใส่น้องช�ย 

“เจ้�ส�ปแช่งข้�ย�สึฮิโระ!” 

ช�ยหนุ่มเพยีงนัง่นิง่ด้วยสหีน้�สงบต่อถ้อยคำ�และใบหน้�เดอืดด�ล

ถงึทีส่ดุของพีส่�ว และเพยีงเงยีบรบัทกุสิง่ทีอ่�เคเดะส�ดใส่เข�อย่�งหนกั

หน่วง

“เจ้�ส�ปวิญญ�ณข้�ให้ต้องวนเวียนอยู่บนโลก เจ้�มันชั่วช้� 

นอกรีต ทำ�ไมถึงทำ�เรื่องแบบนี้กับข้� วิญญ�ณข้�ควรไปยังภพหน้�อย่�ง

ที่มัน...”

“มันไม่มีที่แบบนั้นสำ�หรับเร�หรอกขอรับ”

“อะไรนะ” อ�เคเดะชักหัวคิ้วชนกันแน่นกว่�เดิมทันใดกับถ้อยคำ�

ที่แทรกขึ้นม�ดื้อๆ ของย�สึฮิโระ

ย�สึฮิโระไม่ตอบ ยังคงนั่งนิ่งด้วยสีหน้�เรียบเฉย เข�เงียบไป 

สองส�มวิน�ที ก่อนเอ่ยขึ้นใหม่ช้�ๆ และชัดเจนว่� 

“ข้�รักท่�น ท่�นพี่”

“อย่�ม�พูดว่�รักข้�ทั้งที่เจ้�ทำ�เรื่องชั่วร้�ยที่สุดกับข้�แบบนี้!”  

อ�เคเดะตว�ดเสียงห้วนใส่น้องทันใด

ทว่�ช�ยหนุ่มก็ยังยำ้�คำ�เดิมของตนโดยไม่แสดงท่�ท�งสะทก

สะท้�นต่อก�รถูกปฏิเสธอย่�งไร้เยื่อใยนั่น

“ข้�รักท่�นม�ก ถึงท่�นจะไม่รักข้� หรือไม่สนใจ แต่ข้�ก็รักและ
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เค�รพท่�นในฐ�นะพี่เสมอม�...และเพร�ะข้�รักท่�นม�ก ข้�ถึงปล่อยให้

ท่�นไปที่นั่นไม่ได้จริงๆ...แม้จะเป็นเรื่องนอกรีตหรือผิดมหันต์ท่ีส�ปแช่ง

วิญญ�ณของท่�นให้ยึดติดอยู่กับโลกชั่วกัปชั่วกัลป์ก็ต�ม” 

ครั้งนี้เป็นอ�เคเดะที่นิ่งเงียบไป พร้อมหรี่นัยน์ต�สีง�ช้�งมอง

ใบหน้�นิ่งสงบของน้องช�ย คว�มสงสัยม�กม�ยเข้�ม�แทนคว�มกร�ด

เกรี้ยว 

“เจ้�หม�ยถงึอะไร...เจ้�จะไม่ปล่อยข้�ไปที่ไหน” เธอเริม่ตัง้คำ�ถ�ม

กบัคนตรงหน้�บ้�ง บ�งอย่�งบอกว่�คนตรงหน้�รู้คว�มลบัทีเ่ธอไม่รูอ้ย่�ง

แน่นอน

แต่แทนทีจ่ะตอบคำ�ถ�ม ย�สฮึโิระกลบัพดูไปอกีเรือ่งว่� “ข้�ไม่ได้

ส�ปแช่งท่�นซะทีเดียว แต่แค่ทำ�ให้แรงยึดติดของท่�นที่สู้แพ้ซ�มูไรผู้นั้น

เข้มข้นจนพอจะยึดวิญญ�ณท่�นไว้ต่อในโลกนี้”

“เจ้�จะไม่ปล่อยข้�ให้ไปที่ไหนย�สึฮิโระ” อ�เคเดะไม่สนสิ่งท่ี 

ย�สึฮิโระอธิบ�ยแม้แต่น้อย พร้อมส่งแรงกดดันใส่เข�ม�กขึ้นอีก

“มคีนบอกว่�ถงึซ�มไูรผูน้ัน้จะชนะท่�น แต่กบ็�ดเจบ็เจยีนต�ยกลบั

ไป ห�กข้�ต�มห�ตวัเข�เจอ คงส�ม�รถจดัก�รภ�รกจิของท่�นพี่ให้จบ...”

“ย�สึฮิโระ บอกข้�ม�!” เมื่อสิ้นคว�มอดทนต่อท่�ท�งเฉไฉของ 

อีกฝ่�ย หญิงส�วจึงแผดเสียงลั่น ดักทุกคำ�พูดของเข� และถลึงต�จ้อง

เขม็งอย่�งเหี้ยมเกรียมเอ�เรื่อง

ฉับพลันนั้นคว�มเงียบก็เข้�ครอบคลุมห้องของเธอ ย�สึฮิโระไม่

พดูอะไรอกี ไม่มปีระโยคไร้คว�มหม�ยทีเ่ธอไม่ต้องก�รฟังต่อ เข�ก้มหน้�

นิดร�วกับหลบส�ยต�เธอ แต่ไม่น�นหลังบรรย�ก�ศน่�อึดอัดของ

สองพี่น้องท�ย�ทโซเคนโยดำ�เนินไปครู่ใหญ่ ย�สึฮิโระก็เงยหน้�สบ

นัยน์ต�ของพี่ส�วอีกครั้ง และกล่�วขึ้นใหม่เนิบช้� 

“...ไม่มทีีท่ีส่งบหรอืภพภมูหิน้�...หลงัคว�มต�ยให้ท�ย�ทโซเคนโย

อย่�งพวกเร�หรอกขอรับท่�นพี่” 
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ปัจจุบัน โตเกียว
เลนยะต้องสะดุ้งตื่น ก่อนจะรู้สึกว่าเจ็บแปล๊บไปทั่วสมองเหมือน

เพิง่ดืม่นำ�้เยน็จัดเข้�ไป กระนัน้เธอกต้็องคว�นห�ต้นเสยีงทีป่ลกุตนขึน้ม�

อย่�งกะทันหันเพื่อหยุดมัน ก่อนจะทำ�ให้หัวเธอระเบิดจริงๆ

เด็กส�วคร�งเครือในลำ�คออย่�งทั้งขัดใจและปวดไปท้ังก�ยย�ม

พย�ย�มป่�ยมือไปทั่วเตียงเพื่อห�ของโดยไม่ลืมต� แต่ไม่ทันได้เจอสิ่งที่

ต้องก�ร ต้นเหตุของเสียงน่�รำ�ค�ญก็ม�จ่ออยู่เบื้องหน้�จนเธอต้องปรือ

ต�ข้�งหนึ่งขึ้นดู แล้วผงะไปนิดกับมือถือของตนที่อยู่ในมือเรียวแข็งแรง

ซึ่งยื่นมันม�ให้ตรงหน้�

เลนยะปร�ยต�ข้�งที่ปรือเปิดครึ่งหนึ่งขึ้นไปมอง แล้วพบใบหน้�

คมเข้มงดง�มคุ้นต�ที่จำ�ได้ล่�สุดว่�นั่งเฝ้�เธออยู่ข้�งเตียง ซึ่งเวล�นี้ก็ยัง

เป็นเช่นเดิม 

หมอผีส�วยังจ้องมองหน้�เจ้�ลูกหม�อยู่อีกครู่ ก่อนรับมือถือที่มี

เสยีงเรยีกเข้�ไม่หยดุจ�กมอืของเข� แล้วกดรบั ตะเบง็เสยีงแหบๆ ออกไป 

“มีอะไร”

‘เสยีงฟังไม่ค่อยสบายนะ เป็นอะไรรเึปล่าโซเคนโยคงุ’ เสยีงห่วงใย

ของช�ยชร�เจ้�ของโรงเรียนหรลูอดผ่�นเครือ่งสือ่ส�รในมอืกลบัม�ทนัที

“แล้วมีอะไรล่ะ” คว�มระบมทั้งในหัวและร่�งก�ยสร้�งคว�ม

หงุดหงดิจนเธอต้องก�รจบธรุะของผอ.โยโคให้เร็วทีสุ่ด เพร�ะจะได้กลบั

ไปนอนต่อเสียที

‘ฉันไม่รู้ว่าวันนี้เธอจะลาหยุดน่ะ’ 

จะเป็นคว�มห่วงใยจรงิๆ หรอืเป็นแค่คว�มอ้อมค้อมของคูส่นทน� 

แต่มันยิ่งทำ�ให้เธอปวดหัวและอ�รมณ์เสียม�กกว่�เดิม 

“ฉันไม่มีอ�รมณ์และแรงจะฟังอะไรยืดย�วตอนนี้ ขอตรงๆ เลย 

ได้ไหม”

ปล�ยส�ยเงียบไปพลันเมื่อได้ฟังคำ�พูดนี้ของเลนยะ และเลนยะ 

รู้ดีว่�ที่เข�เงียบไม่ใช่เพร�ะรู้สึกไม่ดีกับคำ�พูดแย่ๆ ของเธอ แต่เข�กำ�ลัง
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รู้สึกไม่ดีที่ต้อง ‘ใช้ง�น’ เธอทั้งที่สภ�พไม่พร้อมแบบนี้ ซึ่งนั่นทำ�ให้เธอ

ต้องสำ�ทับกลับไปอีกรอบอย่�งเสียไม่ได้

“พูดม�”

เสียงถอนใจเป็นสิ่งแรกที่ผ่�นมือถือม�ให้ได้ยิน ก่อนจะต�มด้วย

นำ้�เสียงหนักใจว่�

‘โอเค ถ้างั้นก็ ไม่เกรงใจแล้วกัน...’

“อะไรนะ!” วญิญาณเดก็ชายร้องตาโตขึน้มาทนัทหีลงัฟังประโยค

หนึ่งจ�กเลนยะที่ยังนั่งอยู่บนเตียงพร้อมโทรศัพท์มือถือในมือ แล้วถ�ม

เสียงดังต่อ “ต้องกลับไปจัดก�รโรงเรียนย�มคำ่�คืนอีกเนี่ยนะ”

“เออ” หมอผีส�วรับคำ�ห้วนๆ ดูไม่พอใจเช่นกัน

“เธอเพิ่งโดนมันเล่นง�นจนป�งต�ยเมื่อว�นนะ” ท�โร่ยังโวย

“ไม่รูส้ ิไม่ยกัเหน็แผลที่ใกล้คำ�ว่�ป�งต�ย เว้นแต่หวัทีป่วดเป็นบ้�...

คอด้วย”

คร�วนี้ช�ยหนุ่มทั้งส�มที่ยืนเรียงอยู่ต่อหน้�เธอซึ่งนั่งอยู่บนเตียง

ต่�งสื่อส�รกันด้วยส�ยต�อย่�งเงียบๆ ทันที เพร�ะเมื่อคืนนี้สิ่งที่เกิดขึ้น

กับเลนยะมันเกินกว่�คำ�ว่�ป�งต�ยไปแล้ว ซำ้�ยังพิสด�รซะจนไม่รู้จะเล่�

ยังไงไม่ให้กล�ยเป็นเรื่องใหญ่ ยิ่งท่�ท�งที่เด็กส�วเอียงศีรษะและยกมือ

นวดหลังคอเหมือนมันแค่เคล็ดจ�กก�รนอนตกหมอน ก็ร�วกับเป็นก�ร

ประชดประชันก�รต�ยของเธอเมื่อคืนอย่�งไรอย่�งนั้น

ที่สำ�คัญ เรื่องที่ค้�งค�ใจวิญญ�ณซ�มูไรที่เธอไม่กล่�วถึงเลยก็

ทำ�ให้เข�ต้องหยั่งเชิงขึ้นใหม่อย่�งเสียไม่ได้ว่�

“ท่�นเลนยะจำ�เรื่องเมื่อว�นได้บ้�งไหมขอรับ”

“เช่นอะไร” เลนยะหยุดมือที่กำ�ลังนวดหลังคอและย่นหัวคิ้วมอง

หน้�วิญญ�ณตรงหน้�ทันที

โยชฮิ�ระสะอกึนิง่ไปชัว่ขณะ ไม่ได้เตรยีมใจกบัก�รเจอคำ�ถ�มย้อน 

จนได้แต่อึกอักผิดวิสัย “เอ่อ...ก็...”
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“ภ�พสุดท้�ยก่อนสลบไป”

เหมือนฟ้�ม�โปรดเมื่อเสียงทุ ้มลึกจ�กร่�งสูงสง่�ข้�งก�ยห� 

คำ�ตอบม�ได้ทันใจและไม่ติดขัดแทนวิญญ�ณประจำ�ก�ยของเด็กส�ว

ทว่�คนช่�งสงสัยก็ยังคงมีคำ�ถ�มใหม่ “สำ�คัญเหรอ”

“อ�จช่วยให้เร�ห�ท�งจัดก�รโรงเรยีนย�มคำ�่คนืของเจ้�ได้ง่�ยขึน้”

ทั้งโยชิฮ�ระและท�โร่ต่�งเลิกคิ้วสูง รู้สึกประทับใจกับเซนส์ฉับไว

ของกินเท็นชิ ซึ่งเป็นก�รแสดงชัดแล้วว่�เข�เรียนรู้ท่ีจะรับมือกับเลนยะ

ได้เต็มร้อย 

และไม่แน่ใจว่�เพร�ะปวดหัวเกินกว่�จะคิดม�กรึเปล่� หมอผีส�ว

จึงยอมคล้อยต�มด้วยก�รนึกถึงเหตุก�รณ์สุดท้�ยที่ตนจำ�ได้ให้ง่�ยๆ

“...ก็...อือ...” เธอคร�งขณะใช้คว�มคิด และไม่น�นจึงค่อยๆ พูด

ออกม� “ภ�พข้�งหลังแก...ตอนโดดข้�มรั้วไป”

สนัุขป่�หนุม่รู้ได้ชดัว่�นัน่คอืตอนก่อนทีเ่ธอทรดุนัง่ลงไปเพร�ะพลงั

วิญญ�ณมห�ศ�ลที่ทะลักออกม�ก่อนถูกโรงเรียนย�มคำ่�คืนโจมตี ซึ่งมัน

ดูจะเป็นคว�มทรงจำ�ที่เหลือน้อยเกินไป...

“แค่นั้นหรือขอรับ” 

นัยน์ต�สีเท�ปร�ยมองข้�งตัวเมื่อโยชิฮ�ระถ�มขึ้นแทรกคว�มคิด

เข� และสนุขัป่�หนุม่รับรู้ได้ว่�วญิญ�ณซ�มไูรดเูคร่งเครยีดกบัเรือ่งคว�ม

ทรงจำ�ทีเ่หลอืของเลนยะอย่�งเหน็ได้ชดั ร�วกบัเข�เด�ไปแล้วว่�สิง่ทีเ่ดก็

ส�วบอกว่�เป็นฝันหลังตื่นขึ้นม�จ�กคว�มต�ยนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ดีอย่�ง

แน่นอน...หรืออ�จเป็นสัญช�ตญ�ณคว�มเป็น ‘พ่อ’ ที่เจ้�ปีศ�จอย่�งเข�

คงไม่มีวันเข้�ใจก็เป็นได้

และหลังคำ�ถ�มของโยชิฮ�ระ เลนยะก็ตอบแค่ว่� 

“ใช่” 

“ไม่มีเรื่องของท่�นชิมิสึ...หรือคนอื่น...”

“ฉนัไม่ได้ฝันเรือ่งเมือ่แปดปีทีแ่ล้วม�สกัพกัแล้ว” เลนยะดกัคอต�ม

คว�มเข้�ใจของตน และโยชิฮ�ระที่จับโกหกเธอได้เสมอก็ต้องยอมรับว่�
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ครัง้น้ีเลนยะไม่ได้ปิดบงัอะไรเข�แน่นอน ก่อนต้องชะงกันดิกบัคำ�ถ�มใหม่

ของเลนยะ “ทำ�ไม”

“น�ยจ้�งของเจ้�อย�กให้เจ้�ทำ�อะไรกับโรงเรียนย�มคำ่�คืน”

และเป็นอีกคร้ังที่เจ้�ปีศ�จห�วิธีเบี่ยงคว�มสนใจของเลนยะออก

ไปได้ 

“หยุดมัน ยับยั้ง อะไรก็ได้ให้มันเลิกอ�ละว�ดแบบตอนนี้” เธอ

ตอบพร้อมนึกถึงส�เหตุที่ผอ.โยโคโทร.ห�เธอเมื่อช่วงส�ยๆ วันนี้ เพร�ะ

ตั้งแต่เช้�มีเด็กนักเรียนเจออุบัติเหตุไม่ค�ดฝันถึงสองร�ยติดกัน 

คนแรกโดนแป้นบ�สในโรงยิมล้มม�ทับในชั่วโมงพละ ต�มด้วย

ช่วงส�ยมเีดก็นักเรียนหญงิปีสองพลดัตกบนัไดทัง้ทีม่เีพือ่นยนือยูด้่วย และ

ยืนยันว่�เธอเหมือนถูกผลัก แต่ไม่เห็นใครสักคนที่แตะตัวเธอ จนมีรถ

พย�บ�ลถกูเรยีกม�ตดิๆ กนัถงึสองคนัในช่วงเวล�ห่�งกนัไม่ถงึสองชัว่โมง 

และผอ.โยโคไม่อ�จระบวุ่�อบุตัเิหตทุีห่�เหตผุลไม่ได้พวกนีเ้ป็นอะไรอย่�ง

อื่นได้นอกจ�กสิ่งที่สิงสถิตในโรงเรียน

ปัญห�คือเข�ไม่รู้ว่�ส�เหตุอะไรที่ทำ�ให้อยู่ๆ มันอ�ละว�ดจนทำ�

เรื่องพวกนี้กล�งวันแสกๆ ได้

แต่ถ้�ให้หมอผีประจำ�โรงเรียนเด� ก็บอกได้ว่�ส�เหตุอ�จม�จ�ก

เธอเองเมือ่คนื เพร�ะใครในห้องนีต่้�งกรู้็ดว่ี�เธอเป็นคนเหยยีบกบัระเบดิ

ของเจ้�โรงเรียนย�มคำ่�คืนเข้�เต็มเท้� ถึงเธอจะจำ�บทสรุปของเรื่อง 

เมื่อคืนไม่ได้ แต่เห็นชัดว่�เรื่องระหว่�งมันกับเธอยังไม่จบแน่นอน

ปัญห�คือเธอจะจัดก�รเรื่องนี้ยังไง...มันอย�กฆ่�เธอ และคงไม่

หยุดห�กไม่เห็นเธอต�ยกับต�หรือฆ่�ได้กับมือ

“เฮ้อ” หมอผีที่แทบไม่เคยแสดงคว�มกลัดกลุ้มอะไรถอนใจย�ว 

และยกมือขึ้นกุมศีรษะ “ทำ�ไมต้องให้ฉันคิดแก้ปัญห�โลกแตกตอนก้อน

ในหัวมันจะระเบิดด้วยห�”

คำ�บ่นพร้อมใบหน้�ยุ่งด้วยคว�มเจ็บนั่นดึงมือเรียวแข็งแรงให้ม�

แตะที่หน้�ผ�กเธอได้เกือบทันทีจนเลนยะต้องเอียงหน้� ปร�ยต�ขึ้นมอง
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เจ้�ลูกหม�ของตน ซึ่งนอกจ�กเข�จะยังต�มติดดูอ�ก�ร ก่อนหน้�นี้ก็นั่ง

เฝ้�เธอทั้งคืน และอึดในก�รนั่งนิ่งๆ แบบนั้นจนน่�มอบถ้วยร�งวัลให้

และคว�มจริงมันก็ไม่ได้แย่อะไรนัก เพร�ะถึงเข�จะนั่งปั้นหน้�ไร้

อ�รมณ์จ้องเธอเจ็ดแปดชั่วโมง แต่ก็คอยดูแลอ�ก�รไม่ห่�ง แบบที่ว่�ถ้�

เธอนอนทำ�สหีน้�ทรม�นสกัหน่อย เข�จะย้�ยร่�งสงูของตนม�นัง่บนเตยีง

และถ�มอ�ก�รทนัใด หรือไม่กห็�นำ�้ หรือย� หรอืแม้แต่ใช้อ�คมอะไรสกั

อย่�งช่วยระงบัคว�มเจ็บปวดเหมอืนตอนทีเ่ข�เคยใช้กบัเธอครัง้เกดิเรือ่ง

ของโมโมฮ�ระ เร็นจิ

กระทั่งม�ถึงตอนนี้ที่เธอดีขึ้นม�หน่อย เข�ก็ยังต�มม�เช็กอ�ก�ร

เช่นเดิมอีก

...ควรจะขอบใจไหม

“มอีะไร” เสยีงทุม้ลกึถ�มขึน้ เมือ่เหน็ว่�เดก็ส�วจ้องมองเข�ไม่ละ

ส�ยต�

ซึ่งเลนยะก็ไม่ได้รีบหลบต�อย่�งที่ควรเป็น เธอแค่ยักไหล่อย่�ง

เคยตัว พล�งตอบว่�

“รู้ตัวไหม แกทำ�ตัวเหมือนพ่อฉันเข้�ไปทุกที”

มืออุ่นร้อนที่หน้�ผ�กพลันชะงักไปนิดกับคำ�กล่�วนั้น ก่อนเข�จะ

ดึงมือกลับพร้อมเอ่ยประโยคหนึ่ง

“ข้�ไม่มีวันเป็น ‘พ่อ’ ให้เจ้�หรอก” ...และจะไม่คิดอยู่ในสถ�นะ

นั้นเด็ดข�ดด้วย

“แต่อ�ยุแกนี่เป็นพ่อฉันสบ�ยเลยนะ”

ปึด!

เหมอืนได้ยนิเสยีงอะไรสกัอย่�งในหวัข�ดผงึ เจ้�ปีศ�จไม่เคยรูส้กึ

ว่�ก�รอยู่ม�นับพันปีเป็นปัญห�อะไรกับตัวเองกระท่ังได้ยินคำ�พูดนี้ของ

หมอผีตัวแสบ เพร�ะดูเหมือนระยะห่�งระหว่�งพวกเข�จะไม่ใช่แค่เรื่อง

ก�รเป็นเทพเจ้�กบัท�ย�ทอสรู แต่ยงัรวมถงึช่วงวยัทีร่�วกบัก�ใส่หน้�ผ�ก

เข�ว่�เป็นแค่ต�แก่ในส�ยต�เจ้�หล่อน
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...หรือเข�ควรต้องลดคว�มเข้มงวดลง

“ทะ...ท่�นเลนยะ พูดแบบนั้นมันไม่ค่อยดีนะขอรับ” วิญญ�ณ

ซ�มไูรหนุม่ทีเ่หน็อ�ก�รค้�งไปของกนิเทน็ชต้ิองแทรกเตอืนด้วยคว�มรูส้กึ

ที่ย�กจะเอ่ย เพร�ะจะว่�เลนยะพูดผิดก็ไม่ใช่ จะบอกว่�เธอพูดเสีย

ม�รย�ทก็ไม่เชิง เรียกว่�มันเป็นเรื่องของจิตใจล้วนๆ

จิตใจของเจ้�ปีศ�จน่ะนะ 

เลนยะเลกิคิว้ขึน้ข้�งอย่�งไม่เข้�ใจนดิๆ ในก�รเตอืนนัน่ ก่อนโคลง

ศีรษะปล่อยว�งร�วกับขี้เกียจยุ่งย�ก และกลับเข้�เร่ืองสำ�คัญต่อ “เอ�

เป็นว่�อย่�งทีรู่ ้โรงเรียนย�มคำ�่คนืฆ่�ไม่ได้ ดงันัน้ต้องทำ�ให้มนัสงบลง...”

หมอผสี�วชะงกัคำ� เมือ่คว�มปวดหนบึๆ ในหวัทำ�ให้เธอนกึบ�งสิง่

ออก แล้วหันไปมองท�โร่

“ท�โร่”

“อะ...อะไร” วิญญ�ณที่อยู่ๆ ถูกเรียกชื่อสะดุ้ง รู้สึกเลิ่กลั่กที่อยู่ๆ 

ก็กล�ยเป็นจุดสนใจ

ซึ่งหมอผีส�วก็ถ�มต่อ “โรงเรียนย�มคำ่�คืนอย�กได้วิญญ�ณ

บริสุทธิ์ใช่ไหม”

“อย่�ม�มองฉันนะ!” ท�โร่กอดตัวเองอย่�งหวงแหน เมื่อคิดถึง

ช่วงเวล�ที่เลนยะคิดจะเอ�ตัวเข�ให้โรงเรียนย�มคำ่�คืนเพื่อแลกกับท�ง

รอดของตัวเองเมื่อคืนนี้ขึ้นม�ได้...ถึงแม้มันจะเป็นแค่แผนลวงก็เถอะ

“หุบป�กน่� วิญญ�ณแกไม่ได้มีค่�เท่�หัวฉันแล้วตอนนี้” เลนยะ

โต้อย่�งหงุดหงิด ก่อนร้องซี้ดกับคว�มปวดที่แล่นแปล๊บขึ้นในหัวจ�กก�ร

ออกเสียงดังๆ ก่อนจะหันกลับม�ชี้แจงใหม่ “ฉันกำ�ลังหม�ยถึงวิญญ�ณ

บริสุทธิ์ดวงแรกที่เร�ขโมยไปจ�กมัน”

“โมโมฮ�ระ เร็นจิหรือขอรับ” โยชิฮ�ระถ�ม

“แต่เร�ส่งวิญญ�ณเข�ไปสู่สุคติแล้ว” ท�โร่หันไปมองโยชิฮ�ระ

อย่�งไม่เข้�ใจ 

“มันมีวิช�ของพวกองเมียวจิที่ส�ม�รถสร้�งตัวแทน” เลนยะบอก 
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“คล้�ยๆ พวกชิกิง�มิ1 แต่อุปกรณ์แพงกว่�เยอะ และออกม�ใกล้เคียง

วญิญ�ณจรงิๆ ไม่ใช่ท�สรบัใช้ จะเรียกว่�วญิญ�ณเทยีมกไ็ด้มัง้...ถ้�ฉนัทำ�

พธิสีร้�งมนัขึน้ม� คงได้วญิญ�ณเทยีมของเจ้�โมโมฮ�ระม�หลอกมนัได้”

เธอหยุดเพื่อถอนใจเหนื่อยหน่�ย ดูไม่ค่อยอย�กอธิบ�ยต่อเท่�ไร

นัก แต่สุดท้�ยก็พูดขึ้น

“ปัญห�คือเร�ต้องทำ�ให้สถ�นก�รณ์เหมือนเดิมด้วย...ซึ่งก็คือถ้�

เจ้�โมโมฮ�ระถูกซ่อนในหลุมหลบภัยใต้พื้นอ�ค�รเรียนเก่� นั่นก็แปลว่�

เร�ต้องเอ�วิญญ�ณเทียมที่ว่�ไปว�งไว้ที่หลุมหลบภัยที่เดิม”

“อะไรนะ!” ท�โร่ทำ�ต�โตมองเลนยะ “แบบนั้นก็เท่�กับฆ่�ตัวต�ย

น่ะส ิฉนัว่�แค่เธอเข้�ไปเหยยีบโรงเรียน มนักค็งพุง่ม�ขยำ�้เธอแบบไม่สน

ว่�จะเอ�อะไรไปแลกเปลี่ยนแล้วมั้ง”

“ข้�จะเป็นคนเอ�มันไปไว้ที่นั่นเอง” เจ้�ปีศ�จเสนอตัว

“ไม่มคีว�มหม�ยหรอกถ้�พวกมนัไม่เหน็ว่�ฉนัเป็นคนเอ�ไปคนืเอง

กบัมอื” เลนยะแย้งด้วยคว�มเหนือ่ยใจไม่ต่�งจ�กเดมิ เพร�ะดเูหมอืนเธอ

เองกไ็ม่เหน็ด้วยกบัคว�มคดิตวัเองเช่นกนั “โรงเรยีนย�มคำ�่คนืมนัโง่ พวก

มันแทบไม่มีสมองด้วยซำ้� และเพร�ะมันโง่นี่แหละถึงได้ยึดติดกับก�ร 

แก้แค้น และภ�พเก่�ๆ เดิมๆ วนเวียนซำ้�ไปซำ้�ม�อยู่แบบนั้น ดังนั้นเร�จึง

ต้องแก้ไปต�มท�งตรงๆ...ฉนัเป็นคนเอ�เจ้�โมโมฮ�ระไป ฉะนัน้ฉนักต้็อง

เป็นคนเอ�ไปคืน”

คำ�ตัดสินของเลนยะทำ�ให้ทั่วห้องนอนโรยด้วยคว�มเงียบ เพร�ะ

ทุกคนนอกจ�กตัวเด็กส�วเองยังฝังจำ�กับภ�พของเธอท่ีนอนแน่นิ่งไร้ 

ลมห�ยใจบนท่อนแขนของกนิเทน็ช ิและบอกได้เลยว่�พวกเข�ยงัไม่พร้อม

จะเห็นเธอกลับเข้�ไปในสถ�นที่ที่เพิ่งเกือบพร�กชีวิตเธอไปจ�กพวกเข�

“มันอ�จจะไม่มีครั้งที่สองแล้ว”

เลนยะเลกิคิว้ขึน้ข้�ง มองใบหน้�คมหล่อเหล�ของเจ้�ลกูหม�ของ

1 ภูตจำ�แลงจ�กกระด�ษ ส�ม�รถช่วยง�นต่�งๆ ได้
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ตนซึ่งเอ่ยประโยคเรียบลึกที่แทรกคว�มเงียบขึ้นม� พร้อมคำ�ถ�มในใจ...

ครั้งที่สองอะไร 

และเธอรูส้กึเหมอืนเผลอทำ�ร้�ยร่�งสงูสง่�โดยไม่ทนัรูต้วั เมือ่เข�

มองเธอกลับม�ด้วยแววต�คล้�ยกำ�ลังอดกลั้นและทรม�น แต่เพียงวูบ

เดียวเข�ก็กลับเป็นเช่นเดิม และเปลี่ยนเรื่องถ�มกลับแทนว่�

“แล้วจะลงมือเมื่อไร”

หมอผีส�วแปลกใจนิดๆ กับคำ�พูดของเข�ที่ปล่อยให้ค้�งค�แค่นั้น 

ปกติเธอคงซักไซ้จนได้คว�มจริง แต่ก็อย่�งที่ว่� เธอปวดหัวเกินกว่�จะ

ต้อนเข�ตอนนี้ และเรื่องสำ�คัญที่สุดก็คือเรื่องเจ้�โรงเรียนย�มคำ่�คืนท่ี

อ�ละว�ด ซึ่งทำ�ให้เธอตอบไปต�มปกติว่� 

“อุปกรณ์ทำ�พิธีมีครบ ก็คงเย็นนี้เลย”

“เยน็นีเ้นีย่นะ เธอยงัไม่ห�ยปวดหวัเลยนี”่ วญิญ�ณเดก็ช�ยแสดง

สีหน้�ไม่เห็นด้วยทันที

“ยงัไงกต้็องคนืนี ้เป็นโอก�สดทีีส่ดุ” เลนยะกำ�ชบัหนกัแน่น “วนันี้

มนัเพิง่อ�ละว�ดตอนกล�งวนัแสกๆ ไป โรงเรียนย�มคำ�่คนืกค็อืโรงเรยีน

ย�มคำ่�คืน เวล�กล�งวันไม่ใช่เวล�ของมัน ห�กลงมือรุนแรงในตอน 

กล�งวนัแบบวนันีก้แ็สดงว่�มนัจะอ่อนแรงลงม�กๆ ในคนืนี ้ซึง่เป็นโอก�ส

ดีที่สุดของฉัน...เพร�ะงั้นฉันถึงยอมลงมือทำ�เองไง”

เหตผุลที่ได้ฟังจ�กเลนยะทำ�ให้วญิญ�ณเดก็ช�ยรูส้กึเบ�ใจขึน้บ้�ง 

แต่กไ็ม่อ�จโล่งอกได้หมดใจเพร�ะดเูหมอืนไม่มกี�รยนืยนัว่�วธินีีจ้ะได้ผล

แน่ชดั มกีแ็ต่คว�มหวงัว่�ถ้�มนัไม่ได้ผล เรือ่งเลวร้�ยทีเ่กดิกบัเธอเมือ่คนื

จะไม่เกิดซำ้�รอยอีก

ไฟฉายสปอตไลต์กระบอกใหญ่ทีส่่องนำาทางด้านหน้าช่วยให้อุน่ใจ

ขึน้เลก็น้อย ทว่�เดก็ส�วเรอืนผมสนีำ�้ต�ลประบ่�กย็งัคงแสดงคว�มกงัวล

เลก็น้อยกบัตวัตึกรอบข้�งในย�มพลบคำ�่ เพร�ะแม้จะยงัไม่ถงึเวล�หกโมง

เย็นดีนัก แต่สถ�นก�รณ์ในโรงเรียนโยโคตั้งแต่ช่วงเช้�วันนี้ ก็บอกชัดว่�
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เจ้�สิ่งลึกลับที่เฝ้�โรงเรียนอยู่ดูจะไม่ใส่ใจเรื่องเวล�ในก�รปร�กฏตัว

เหมือนที่ผ่�นม�

ดังนั้นสิ่งที่เธอภ�วน� คือขอให้มันอ่อนแรงม�กพอจ�กก�ร

อ�ละว�ดตอนกล�งวัน จนไม่คิดโจมตีพวกตนก่อนไปถึงเป้�หม�ยที่อยู่

ด้�นหลังสุดของโรงเรียน

“นัน่อ�ค�รเรยีนเก่�!” เสยีงของวญิญ�ณเดก็ช�ยข้�งตวัเธอดงัขึน้

อย่�งดีใจ และเข�ดูโล่งอกกว่�เธออย่�งเห็นได้ชัดย�มเห็นเป้�หม�ยอยู่

ข้�งหน้�ไม่ไกล

ซึ่งแน่นอนว่�ก�รม�ที่นี่อีกครั้งสำ�หรับเข�ไม่ต่�งจ�กก�รเดินเข้�

ล�นประห�ร เมื่อเหตุก�รณ์เมื่อคืนว�นยังหลอนเข�อยู่ และอ�จพูดได้ว่�

ง�นนี้ของเลนยะเสี่ยงกว่�ที่แล้วๆ ม� เพร�ะอย่�งแรก ศัตรูไม่มีวันฆ่�

ต�ยได้ และอย่�งที่สองคือเธอเพิ่งทำ�มันโกรธถึงขีดสุด

และเมื่อม�ถึงเส้นกั้นสำ�หรับห้�มเข้�ที่ตีไว้รอบตัวตึกเก่�โทรมซึ่ง

ถูกรื้อถอนไปได้แค่เล็กน้อย เลนยะก็นั่งลงพร้อมว�งกระเป๋�สะพ�ยหลัง

ลงพื้น ขณะส่องไฟม�ที่ตัวเองไว้เสมอ

“ข้�นึกว่�ท่�นโยโคจะสั่งให้รื้ออ�ค�รเรียนเก่�ไปหมดแล้วเสียอีก

ขอรับ” โยชิฮ�ระมองตัวตึกที่แทบไม่ต่�งจ�กตอนที่เห็นครั้งแรก มีเพียง

ประตูและหน้�ต่�งบ�งส่วนที่ถูกถอดออกไป ก่อนกลับไปมองยังเลนยะที่

รื้อค้นกระเป๋�เป้อยู่

“ก็ดันเจอหลุมหลบภัยซะก่อนไง พวกทีมสำ�รวจอะไรนั่นเลยขอให้

หยุดก่อน เพร�ะกลัวหลุมจะเสียห�ย” จบคำ�เธอก็หยุดมือแล้วดึงสิ่งหนึ่ง

ออกม�

มันเป็นแผ่นไม้บ�งๆ ที่ถูกตัดเป็นรูปร่�งคนง่�ยๆ เหมือนตุ๊กต�

กระด�ษขน�ดเท่�ฝ่�มือ ที่กล�งตัวนั้นถูกเขียนชื่อโมโมฮ�ระ เร็นจิลงไป

“เอ�ละ แค่เอ�ไอ้นี่ไปปักไว้ในหลุมนั้น แล้วรอดูผลก็เป็นอันจบ” 

หมอผสี�วว่�ก่อนลกุและไม่ลมืหยบิกระเป๋�เป้กบัไฟฉ�ยกระบอกใหญ่ขึน้

ม� พล�งพึมพำ�อย่�งไม่สบอ�รมณ์นักว่� “ปัญห�คือต้องไปห�หลุมที่ว่�
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ให้เจอเนี่ยแหละ”

แทบจะไม่มอีะไรเปลีย่น ถ้าจะให้หมอผสีาวประจำาโรงเรยีนโยโค 

ลงคว�มเห็นเกี่ยวกับสภ�พภ�ยในตัวอ�ค�รเรียนแห่งนี้ บ่งบอกชัดเจน

ว่�ก�รรื้อถอนนั้นถูกหยุดอย่�งรวดเร็วหลังลงมือไปไม่น�น กระนั้นเธอก็

เด�ไม่ออกอยู่ดีว่�หลุมหลบภัยที่ต้องก�รห�มันจะไปซ่อนอยู่ตรงไหน

แน่นอนว่�เป็นชั้นหนึ่ง แต่ส่วนไหน หรือห้องไหนของชั้นหนึ่งนี่สิ

คิดได้แบบนัน้เลนยะกป็ร�ยต�มองไปยงักนิเทน็ชทิีเ่ดนิอยูข้่�งก�ย 

หวงัให้เข�ใช้จมกูดมห�มนัให้ แต่วนิ�ทต่ีอม�กต้็องล้มเลกิคว�มคดิ เพร�ะ

เพิ่งนึกได้ว่�ถ้�เข�ห�ได้ง่�ยๆ ก็คงนำ�ท�งเธอไปแล้ว ที่สำ�คัญกว่�นั้น 

โรงเรียนโยโคในเวล�นี้ไม่ใช่ช่วงที่ส�ม�รถจับสัมผัสอะไรได้...

แปล๊บ!

เหมือนกระแสไฟแล่นว�บในหัว เลนยะถึงกับชะงักเท้� ยกมือขึ้น

กุมศีรษะ เมื่ออ�ก�รปวดหัวกลับม�อีกครั้ง

เด็กส�วหลับต�แน่นและทึ้งเส้นผมของตน พย�ย�มข่มคว�มเจ็บ

ปวดที่เกิดขึ้น ซึ่งมันเล่นง�นจนทำ�ให้เธอไม่ทันรับรู้ถึงบ�งสิ่งที่คืบเคลื่อน

เข้�ม�ใกล้เรื่อยๆ...

เสียงฝีเท้�ของคนที่เดินไม่ห่�งห�ยเงียบไป และบ�งสิ่งที่สัมผัสได้

สั่งให้กินเท็นชิหันกลับไปทันที

และเข�ต้องจังงังไปครู่กับร่�งสีดำ�ของกลุ่มผมท่ีก่อตัวจนใหญ่โต

อยูไ่ม่ห่�งด้�นหลงัเลนยะ ซึง่เธอยงัยนืนิง่กมุหวัด้วยใบหน้�ทรม�น ไม่รบัรู้

ถึงก�รม�ของศัตรูที่แทบประชิดหลัง

แต่เพียงช่วงวิน�ทีที่เด็กส�วปรือต�ขึ้นข้�งหนึ่งเพื่อพย�ย�มไปต่อ 

ส�ยต�เธอกไ็ปปะทะกบัเง�ดำ�ทีท่�บทบัแสงจันทร์ซึง่ส่องผ่�นหน้�ต่�งเข้�

ม�พอดิบพอดี

เร็วเท่�คว�มคิด เลนยะรีบข่มคว�มปวดหัว ขยับมือที่ถือไฟฉ�ย 

ส�ดแสงสว่�งเข้�ไปยังร่�งสีดำ�ของโรงเรียนย�มคำ่�คืนท่ีปร�กฏตัวขึ้น
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อย่�งไร้สุ้มเสียง

และแสงสว่�งก็ทำ�ให้มันผงะไปชั่วขณะ เปิดโอก�สให้กินเท็นชิ

กระโจนม�ผลักร่�งของเลนยะลงกับพื้น หลบกลุ่มผมที่จู่โจมสวนกลับม�

ห�ตัวเธอได้อย่�งฉิวเฉียด

“เจ้าหมอผี!” เสียงจ�กลำ�โพงแตกๆ ที่เคยพูดติดขัด บัดนี้ตว�ด

เรียกเด็กส�วได้อย่�งชัดเจนและดังก้องจนตัวอ�ค�รสั่นท้ังหลัง คว�ม

กร�ดเกรีย้วพุง่ทะย�นเมือ่ศตัรขูองมนัถกูช่วยไว้ได้ทนัท่วงทต่ีอหน้�ต่อต� 

ซำ้�ทั้งที่อยู่ใกล้เพียงเท่�นี้ แน่ชัดว่�หนีไม่รอดแล้ว แต่เจ้�หมอผีนั่นก็ยัง

หันม�ส�ดแสงไฟใส่มันได้ทัน

ไม่รู้ว่�สัญช�ตญ�ณเอ�ตัวรอดของเจ้�หมอผีนี่จะสร้�งปัญห�ให้

มันไปถึงไหน

และมันไม่คิดปล่อยให้เด็กส�วหนีไปไกลกว่�นี้ จึงรีบหวดกลุ่มผม

ที่ยืดค้�งไว้ลงม�ข้�งล่�งที่เลนยะกับกินเท็นชิหมอบตำ่�อยู่

แต่เจ้�ปีศ�จกลบักอดตวัเลนยะแน่นแล้วกลิง้ตวัม�อกีด้�นหลบก�ร

โจมตีนั้น ก่อนลุกนั่งชันเข่�ขึ้นข้�ง ตั้งหลักรวดเร็วทั้งที่ยังกอดเด็กส�วไว้

กับตัว ทว่�กลุ่มผมที่กอดกันเหมือนเส�ต้นหน�ๆ ก็ยังสะบัดเรียดพื้นตรง

ม�อย่�งไม่หยุดยั้ง

กนิเทน็ชชิกัด�บทีข้่�งเอวทนัท ีเข�ปักมนัลงพืน้ สร้�งอ�คมป้องกนั

ตึง!

กลุม่ผมย�วเหยยีดของเจ้�โรงเรียนย�มคำ�่คนืถกูอ�คมของสนุขัป่�

หนุ่มกระแทกกลับแรงพอๆ กับที่มันฟ�ดเข้�ม� ส่งผลให้กระเด็นออกไป

ทันที ก่อนมันจะพ�กันห�ยไปในเง�มืดของซอกอ�ค�ร เมื่อเห็นว่�ย�มนี้

ก�รโจมตีโต้งๆ นั้นดูจะไร้ประโยชน์

“เจ้�เป็นอะไร” สุนัขป่�หนุ่มหันหน้�ม�ถ�มเลนยะโดยมืออีกข้�ง

ยังกอดเอวเธอไม่ปล่อย 

แต่หมอผสี�วกลบัก้มหน้�ไม่ตอบ หลบัต�แน่นด้วยสหีน้�ทีด่ทูรม�น

จนเหงื่อซึม ยังทึ้งเส้นผมตัวเอง ระบ�ยคว�มเจ็บปวดท่ีกระหนำ่�ในหัว
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เหมือนถูกค้อนปอนด์ทุบซำ้�แล้วซำ้�เล่�

และนั่นบ่งบอกชัดว่�อ�ก�รเธอกำ�เริบอีก

คำ�ตอบที่แสดงออกเป็นอ�ก�รผิดปกติทั้งหมดของเลนยะทำ�ให้

สุนัขป่�หนุ่มต้องรีบรวบมือสองข้�งของเธอ ป้องกันไม่ให้ทำ�ร้�ยตัวเอง 

พร้อมบีบมือที่เล็กกว่�นั้นเพื่อให้เธอรู้สึกตัว

เลนยะปรือต�ขึ้นมองใบหน้�รูปสลักที่อยู่ห่�งแค่ช่วงลมห�ยใจ 

คว�มปวดที่ม�ถึงกระบอกต�ทำ�ให้ภ�พตรงหน้�พร่�เลือน จนไม่แน่ใจว่�

เจ้�ลูกหม�ของตนทำ�สีหน้�อย่�งไรตอนนี้...หรือห่วงเธอม�กแค่ไหน

ซึ่งเจ้�ปีศ�จก็ทำ�ได้แค่บีบมือสองข้�งในมือตนเองแน่นขึ้นเร่ือยๆ 

เพื่อเรียกสติ ทว่�เสียงห�ยใจหอบที่เริ่มถี่ขึ้นกลับฟ้องว่�อ�ก�รเธอแทบ

ไม่ทุเล�ลงเลย

“อดทนอกีหน่อย...เลนยะ” เสยีงทุม้ลกึเอ่ยกระซบิชดิหน้�ผ�กของ

เด็กส�วร�วกับเป็นทั้งคำ�สั่งและก�รให้กำ�ลังใจ เข�ชักด�บใบกว้�งที่ข้�ง

เอวอีกด้�นออกม�เตรียมพร้อม และกว�ดมองรอบด้�นห�ศัตรูที่ห�ยไป

ซ่อนในคว�มมืด

ซึง่ดจู�กก�รทีม่นัไม่พย�ย�มเจ�ะอ�คมป้องกนัเข้�ม�เหมอืนทกุที 

กพ็อจะทำ�ให้เจ้�ปีศ�จรูว่้�มนัไม่มพีลงัม�กพออย่�งทีห่มอผสี�วค�ดจรงิๆ 

ซึ่งถือว่�เป็นโชคดีที่ไม่ทำ�ให้สถ�นก�รณ์เลวร้�ยเกินไป

หมอผีส�วสูดลมห�ยใจเฮือกใหญ่เข้�ปอด เอ�ออกซิเจนเข้�ไป

เลี้ยงสมองที่กำ�ลังเบลอใกล้ข�ดสติของตน แล้วปลดกระเป๋�ลงจ�กหลัง

เพื่อเตรียมตัวรับมือแม้จะรู้สึกว่�แทบทรงตัวไม่อยู่

“ม�แล้ว” สุนัขป่�หนุ่มกระซิบบอก

หมอผีส�วตอบรับด้วยก�รพยักหน้�ทีหนึ่ง และทันทีท่ีเลนยะส่ง

สญัญ�ณกลบั ก้อนผมสดีำ�ไร้รปูร่�งกพ็ุง่ออกจ�กคว�มมดือกีมมุหนึง่ เลง็

เป้�ม�ที่เลนยะเช่นเดิม

“ริน – เบียว – โต – ฉะ – ไค – จิน – เร็ทสึ – ไซ – รัดตรึง!” 

อ�คมถูกร่�ยจ�กป�กหมอผีส�วดังลั่น ร�วกับถ้�ไม่ตะเบ็งเสียงเธอจะไม่
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ส�ม�รถพูดออกม�ได้ สร้อยประคำ�ที่ถูกดึงจ�กกระเป๋�ถูกเหวี่ยงลอยไป

ห�ศัตรู

สร้อยประคำ�ที่มีขน�ดแค่สวมคอได้ยืดย�วออกเหมือนบ่วงบ�ศ 

ตวดัรดักลุม่ผมสดีำ�ไว้ และก่อนมนัจะแตกตวัหนอีอกได้ กระแสไฟฟ้�จ�ก

สร้อยประคำ�ทีรั่ดมนัไว้กห็ลัง่ไหลออกม� และหยดุมนัไว้ร�วกบัถกูแช่แขง็

ขณะทีห่มอผสี�วกแ็ทบลงไปนอนเพร�ะก�รรวบรวมแรงป�สร้อย

ประคำ�ออกไป และอ�จลงไปนอนจริงๆ ถ้�แขนแกร่งไม่คว้�ตัวได้ก่อน

เธอเป่�ป�กอย่�งโล่งอกไปหนึ่งเปล�ะหลังเงยหน้�ม�เห็นว่�เจ้�

โรงเรียนย�มคำ่�คืนถูกหยุดไว้แล้ว ก่อนเลื่อนมือขึ้นไปป�ดเหงื่อที่ซึมออก

ม�บนหน้�ผ�ก พล�งตั้งคำ�ถ�มเสียงหอบกับร่�งสูงสง่�ที่ประคองเธออยู่

“คิด...ว่�ไง”

กนิเทน็ชมิองร่�งสดีำ�ทีถ่กูตรงึด้วยสร้อยประคำ�ลงอ�คม ก่อนตอบ

ว่�

“เจ้�ท่องอ�คมไม่ชัด...และป�ไวเกินไป” เข�ปร�ยต�มองเธอ 

“อ�คมจะอ่อนลง”

หมอผสี�วเลกิคิว้ขึน้ข้�งมองใบหน้�เรยีบนิง่ ก่อนพยกัหน้�เหน็ด้วย 

“ดี...คิดเหมือนกันเลย” จบคำ�ก็ก้มมองแผ่นไม้ที่ตัดเป็นรูปคนใน

มือซึ่งกำ�ม�ตลอด แล้วว่� “ช่�งเหอะ ถือว่�ถ่วงเวล�ให้เร�ห�หลุมบ้�ๆ 

นั่นเจอ”

ว่�จบก็เตรียมขยับตัวออกจ�กแขนของเจ้�ลูกหม� แต่แค่ก้�วข� 

ภ�ยในหัวเธอก็ร�วกับกลับม�รัวกลองอีกครั้ง ซำ้�ร้�ยเสียงเปร๊ียะท่ีแว่ว

เข้�หูก็เตือนว่�สร้อยประคำ�ที่รัดตัวศัตรูไว้กำ�ลังข�ดออก...อย่�งที่ค�ด-

ก�รณ์ไว้ อ�คมเธออ่อนไปจริงๆ

และวนิ�ทต่ีอม�เลนยะกถ็กูสนุขัป่�หนุม่กระช�กตวัไปด้�นหลงัสดุ

แรง เมื่อสร้อยประคำ�ของเธอข�ดสะบั้นต่อหน้�ต่อต� 

“เอามา...เอามา...เอามันมา!” ร่�งสีดำ�สั่งผ่�นลำ�โพงแตกๆ ไปทั่ว

ท�งเดินอ�ค�รเก่�ๆ พร้อมพุ่งทั้งหมดของตัวมันม�ห�พวกเข�
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กนิเทน็ชกิระโดดถอยหลงัหลบเข้�ม�ในห้องเรยีนที่ใกล้ทีส่ดุ และ

ช่องประตูห้องนั้นก็ช่วยทำ�ให้เจ้�โรงเรียนย�มคำ่�คืนส่งกลุ่มผมเข้�ม�ได้

เพียงส่วนหนึ่ง เปิดโอก�สให้เจ้�ปีศ�จสะบัดด�บฟันมันข�ดอย่�งไม่ย�ก

เย็นก่อนถึงตัวพวกเข� 

แต่ทันทีที่จัดก�รกลุ่มผมตรงหน้�ได้ เสียงครืด! ก็ดังขึ้น ประตู 

อีกฝั่งของห้องเปิดออก กลุ่มผมอีกกลุ่มพุ่งพรวดเข้�ม� มุ่งไปยังด้�นท่ี 

เจ้�ปีศ�จอุ้มตัวเด็กส�วไว้

ก�รโจมตต่ีอเนือ่งทำ�ให้สนุขัป่�หนุม่ทำ�ได้แค่รบีหนัหมนุเอ�เลนยะ

ไปอีกด้�น และใช้ร่�งก�ยตนเองรับก�รโจมตีแทน

กินเท็นชิโดนฟ�ดเข้�เต็มแรง แต่เพร�ะอำ�น�จของโรงเรียนย�ม

คำ่�คืนลดลงไปม�ก จึงทำ�ได้แค่ผลักร่�งสูงสง่�ถอยกรูดม�ยังกล�งห้อง

เรียนว่�งๆ ทว่�ทันทีที่ว�งเท้�เต็มพื้น หูเรียวแหลมก็รับรู้ถึงเสียงผิดปกติ

ใต้เท้�อย่�งชัดเจน

มีหลุมอยู่ใต้พื้นไม้กระด�นที่เข�เหยียบ

หลุมหลบภัยที่เข�กำ�ลังห� อยู่ที่ตรงนี้! 

และทีส่ำ�คญักว่�นัน้ ไม้ทีปิ่ดท�งไว้กใ็กล้จะท�นนำ�้หนกัเข�ไม่ไหว

แล้วด้วย

เข�รีบผลักคนในอ้อมแขนให้พ้นรัศมีหลุม แต่คว�มคิดท่ีว่�จะ

กระโจนออกไปต้องหยดุชะงกั เมือ่กลุม่ผมทีย่ดืย�วยกสงูและตลีงม�เหนอื

ศีรษะ จนเข�ต้องยกแขนกันมัน แต่แรงที่ส่งม�กลับยิ่งทำ�ให้พื้นใต้เท้�รับ

นำ้�หนักม�กขึ้น 

และไม่ทันสิ้นคว�มคิด เสียงกร๊อบ! ก็ดังขึ้นจ�กบนพื้น 

“โธ่เว้ย ไอ้ลูกหม�!” เลนยะร้อง ลืมว่�ตัวเองกำ�ลังปวดหัวแทบ

ระเบดิอยู ่และเป็นฝ่�ยรบีกระโดดเข้�ไปรวบเอวหน�ของกนิเทน็ชไิว้ ก่อน

ทัง้สองร่�งจะร่วงลงไปยงัหลมุลกึทีต่�มห� ซึง่ไม่ค�ดคดิว่�จะเป็นห�ยนะ

ของพวกเข�เอง
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เปลือกตาของเลนยะค่อยๆ เปิดขึ้นช้าๆ แล้วเริ่มกะพริบถี่ ปรับ 

รับสภ�พรอบด้�น ก่อนเปิดขึ้นรวดเร็ว พร้อมก�รกระเด้งตัวพรวดขึ้นนั่ง 

เมื่อนึกได้ว่�ตัวเองตกลงม�ในหลุมหลบภัยพร้อมกินเท็นชิ

เลนยะใช้มอืข้�งหนึง่คลำ�ต�มร่�งก�ยเพือ่สำ�รวจบ�ดแผล แต่ไม่เจอ

อะไรนอกจ�กรอยขีดข่วนเล็กน้อย เธอแหงนหน้�มองป�กหลุมด้�นบน 

ซึ่งอยู่สูงเหนือศีรษะเธอหล�ยสิบเมตร ก่อนก้มลงม�ดูรอบตัว และพบว่�

ตนอยู่ในอุโมงค์คอนกรีตทรงโค้งเพด�นตำ่�แบบที่ยื่นมือขึ้นไปแตะได้  

จ�กนั้นก็หันมองทั้งซ้�ยขว�ที่ควรเป็นท�งทอดย�วหรือห้องที่กว้�งพอจะ

จคุนได้หล�ยสบิคน ทว่�กลบัถกูอดุด้วยดนิทีท่บัถมกนัจนกล�ยเป็นกำ�แพง

ดินแห้งๆ แน่นหน� เหลือพื้นที่รอบตัวให้อยู่เป็นรัศมีวงกลม บวกลบ 

ไม่เกินระยะส�มเมตรเท่�นั้น

เธอกว�ดต�สำ�รวจรอบตวัอยูพ่กัใหญ่แล้วเตรยีมจะลกุขึน้ ทว่�กลบั

รูส้กึถงึสิง่หนึง่ทีร่ัง้ข้อมอืตนไว้แน่นจนต้องหนัไปมอง และพบร่�งร่�งหนึง่

นอนอยู่ข้�งตัว

ใบหน้�คมงดง�มยังปิดเปลือกต�สนิท เส้นผมสีดำ�ย�วสย�ยเต็ม
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พื้นดิน เผยให้เห็นตร�สัญลักษณ์เหมือนกลีบดอกไม้ส�มกลีบกล�ง 

หน้�ผ�ก รอยชำ้�และรอยแผลปร�กฏต�มท่อนแขนและใบหน้�ชวน

หลงใหลนั่น แสดงให้เห็นว่�ตอนตกลงม� เข�คงใช้ตัวเองกันร่�งของเธอ

เอ�ไว้จนบ�ดเจบ็เสยีเอง และหมดสตทิัง้ทีย่งักำ�มอืเธอไว้แน่นจนเหงือ่ซมึ

เลนยะขมวดคิว้...อย�กรูว่้�อะไรดลจติดลใจให้เธอกระโดดคว้�เอว

เจ้�ปีศ�จไว้จนต้องม�นั่งแหมะอยู่ตรงนี้ แล้วดูสภ�พเจ้�คนข้�งตัวเธอสิ 

สะบักสะบอมขน�ดนี้จะให้เธอคิดยังไงได้นอกจ�กพวกตนโง่ทั้งคู่

แต่ไม่น�นที่ได้มองหน้�ของคนที่หมดสติอยู่ เด็กส�วก็ผ่อนลม

ห�ยใจแผ่วย�วอย่�งปลงอนิจจังด้วยคว�มรู้สึกอ่อนใจ เพร�ะสภ�พที่เข�

เป็นอยู่ก็เพร�ะปกป้องเธอล้วนๆ 

ทว่�ยังไม่ทันได้หมุนตัวไปห�เจ้�ลูกหม�ของตน ร่�งของเธอก็ถูก

ฉุดลงม�ด้วยมือแข็งแรงที่กำ�มือเธอไว้แต่แรก ก่อนเด็กส�วจะล้มไปนอน

ทับอกกว้�งเต็มแรง เลนยะดันตัวลุกใหม่ฉับพลัน แต่หัวไหล่ก็ถูกยึดอีก

จนต้องกลับม�นอนลงที่เดิม พร้อมเสียงทุ้มลึกที่สั่งเฉียบอยู่เหนือศีรษะ

“อย่�ขยับ”

เลนยะเงยหน้�ขึน้ทนัใด ก่อนพบกบัใบหน้�คมทีก่ำ�ลงัขบกร�มแน่น

จนเครียดเกร็งของกินเท็นชิ ซึ่งไม่รู้ว่�เข�รู้สึกตัวตั้งแต่เมื่อไร และไม่รู้ว่�

กำ�ด้�มด�บปักแน่นอยู่กับพื้นดินตั้งแต่ตอนไหน แต่ท่ีรู้แน่คือนั่นเป็น

ลกัษณะของก�รตัง้อ�คมป้องกนัของเข� ซึง่ทำ�ให้พืน้ทีท่ีเ่หลอืแคบอยูแ่ล้ว

ในหลุมหลบภัยนี้ยิ่งแคบลงไปอีกเพร�ะถูกจำ�กัดด้วยวงเวท

ฉับพลันนั้นหมอผีส�วหันศีรษะไปต�มส�ยต�ของสุนัขป่�หนุ่มท่ี

จ้องไปเบื้องหน้�อย่�งรวดเร็ว เมื่อพอเด�ออกแล้วว่�ทำ�ไมเธอถึงถูกสั่ง

ห้�มขยับตัว และถูกเข�กอดไว้แน่นขน�ดนี้

และเป็นอย่�งทีค่�ด นอกเขตอ�คมป้องกนัของเจ้�ปีศ�จมร่ี�งสดีำ�

ที่เกิดจ�กเส้นผมค่อยๆ แทรกผ่�นผนังดินเข้�ม�เรื่อยๆ ก่อนเริ่มกล�ย

เป็นรูปทรงขน�ดใหญ่ และแผ่ขย�ยครอบคลุมเหนือหัวพวกเข�นอกเขต

อ�คมของสุนัขป่�หนุ่ม 
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และแม้จะอ่อนแอเกนิกว่�จะทำ�ล�ยและเข้�ม�ในเขตอ�คมได้ แต่

มนักร็ูด้ว่ี�ในอกีไม่ช้� อ�คมทีก่ัน้กล�งระหว่�งมนักบัร่�งสองร่�งตรงหน้�

จะดับลง และอ�จไวกว่�ที่ค�ดเมื่อผู้ที่สร้�งเขตแดนศักด์ิสิทธ์ินี้กำ�ลัง 

บ�ดเจ็บม�กขน�ดนี้

“บ้�เอ๊ย! ยังต�มกัดไม่เลิกอีกนะ” เลนยะกระซิบอย่�งหงุดหงิด

“ถ้�คิดว่�มีอะไรหยุดมันได้ละก็ รีบทำ�ซะ” 

คำ�สั่งจ�กเสียงทุ้มทรงอำ�น�จที่อยู่ชิดศีรษะทำ�ให้เลนยะเหลือบต�

ขึ้นมองเข�วูบหนึ่ง รับรู้ได้ชัดเจนว่�ร่�งก�ยเข�คงไม่พร้อมรับมือกับสิ่งที่

อยูต่รงหน้�ได้น�นนกั ก่อนเธอจะรีบก้มไปมองทีม่อืตนเอง พร้อมเป่�ป�ก

อย่�งโล่งอกเมื่อเห็นว่�ตัวเองยังกำ�แผ่นไม้รูปคนไว้เช่นเดิม ไม่ได้ทำ�มัน

หล่นห�ยไปตอนตกลงม�

ตึง!

เสยีงกระแทกทีน่อกเขตอ�คมดงึคว�มสนใจของเลนยะออกไปจ�ก

ของในมือ เมื่อเจ้�โรงเรียนย�มคำ่�คืนเริ่มทุบเขตอ�คม แสดงก�รข่มขู่

และแสดงให้เห็นว่�มันจะไม่ปล่อยพวกเข�ไปอย่�งแน่นอน

เลนยะไม่รอช้� รีบยกแผ่นไม้ทีเ่ตรยีมไว้ในมอืขึน้ม�จ่อทีร่มิฝีป�ก 

พึมพำ�ท่องอ�คมใส่อย่�งรวดเร็ว ก่อนหันไปที่ร่�งของศัตรู พร้อมตะโกน

ออกไป

“อย�กได้คืนใช่ไหม โมโมฮ�ระ เร็นจิน่ะ!”

กลุ่มก้อนเส้นผมสีดำ�นิ่งงันไปกับคำ�ถ�มครั้งนี้ของหมอผีส�ว มัน

ไม่ได้ตอบคำ�ถ�มใด ทว่�กลับไม่ขยับเคลื่อนไหวหรือพย�ย�มทุบกำ�แพง

อ�คมเข้�ม�อีก

และนั่นทำ�ให้เลนยะที่เฝ้�มองปฏิกิริย�ทั้งหมดของมัน รวบรวม

คว�มกล้� และสั่งกินเท็นชิว่� 

“ปลดอ�คมป้องกัน”

เจ้�ปีศ�จที่มีใบหน้�ตึงเครียดอยู่แล้วยิ่งชักหัวคิ้วม�ชนกันแน่นขึ้น 

และก�รไม่ทำ�ต�มที่สั่งแม้ไร้คำ�ปฏิเสธก็ทำ�ให้เลนยะต้องกำ�ชับว่�
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“ไม่งั้นฉันส่งเจ้�นี่ออกไปไม่ได้” เธอว่�และขยับมือชูแผ่นไม้รูป

คนในมือให้เข�เห็น

“แล้วมั่นใจได้ยังไงว่�จะได้ผล” เสียงทุ้มลึกที่ถ�มอยู่บริเวณศีรษะ

ยังคงส่งคว�มไม่มั่นใจให้เธอชัดเจน

แต่เลนยะสวนทันทีว่� “พูดยังกับว่�ถ้�แรงแกหมดและอ�คมดับ 

มันจะปล่อยเร�ไปอย่�งนั้นแหละ” 

เจ้�ปีศ�จสดูห�ยใจลกึ ทำ�ใจกบัคว�มคดิเหน็นัน่...ถ้�อ�คมดบัและ

ตอนนี้เลนยะไม่มียันต์ในมือ สุดท้�ยจะเกิดอะไรขึ้นคงไม่ต้องเด� 

เข�ใช้เวล�ชั่วขณะหนึ่งทบทวน ก่อนค่อยๆ คล�ยมือออกจ�กด้�ม

ด�บ และปลดอ�คมทั้งหมดลง

ฉับพลันนั้นร่�งสีดำ�กลับโถมเข้�ใส่ทันที กินเท็นชิดึงด�บออกจ�ก

พืน้ เงือ้ขึน้จะใช้ตอบโต้ ทว่�กช็ะงกัเมือ่หมอผสี�วทีเ่ข�กอดแน่นไว้กบัตวั

ลุกพรวดขึ้นเผชิญหน้�ศัตรูเสียเอง พร้อมป�แผ่นไม้ในมือสวนกลับไป 

และทันทีที่แผ่นไม้หลุดออกไปจ�กมือของเด็กส�ว มันก็ก่อเป็น 

รูปร่�งหนึ่งขึ้นอย่�งรวดเร็ว เร่ิมจ�กเป็นหมอกควันสีข�ว ก่อนจะกล�ย

เป็นร่�งของเดก็หนุม่ในเครือ่งแบบนกัเรยีน เรือนผมสเีข้มตดัสัน้รองทรง 

เจ้�ของน�มโมโมฮ�ระ เร็นจิ...วิญญ�ณบริสุทธิ์ดวงแรกของเจ้�โรงเรียน

ย�มคำ่�คืน

อ�คมดไูด้ผลดกีว่�ทีค่�ด เมือ่เส้นผมสดีำ�ทีก่ำ�ลงัโจมตมี�ยงัหมอผี

ส�วกับสุนัขป่�หนุ่มพลันชะงักนิ่งไปทันใด เมื่อเห็นวิญญ�ณของเด็กหนุ่ม

ลอยอยู่เบื้องหน้� 

และแม้ร่�งวิญญ�ณเทียมนั้นจะไม่แสดงอ�รมณ์ใดออกม�ท�ง

สหีน้� แค่ลอยน่ิงเงยีบ ดวงต�ไร้แวว แต่เจ้�โรงเรียนย�มคำ�่คนืกลบัค่อยๆ 

คร�งเครอืออกม�คล้�ยเสยีงเดก็เลก็ๆ ทีส่ะอืน้ไห้ ก่อนมนัจะเคลือ่นกลุม่

ผมม�ล้อมรอบร่�งวิญญ�ณเทียมของโมโมฮ�ระจนคลุมไปท้ังร่�ง และ

ดึงห�ยเข้�ไปใต้ผนังดินพร้อมตัวของมัน 

คว�มเงียบเข้�ครอบคลุมหลังวิญญ�ณเทียมของโมโมฮ�ระและ
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โรงเรียนย�มคำ่�คืนห�ยไปในผนังดิน เวล�เดินไปอีกสองส�มวิน�ที ก่อน

เสียงทุ้มลึกจะค่อยๆ กล่�วขึ้น

“หยุดแล้ว...สินะ” 

“อย่�งน้อยก็น่�จะตอนนี้” เลนยะตอบพร้อมผ่อนลมห�ยใจ 

สุนัขป่�หนุ่มค่อยๆ ใช้มือยันก�ยพร้อมชันเข่�ข้�งหนึ่งเพื่อยกร่�ง

ของตนขึ้นม�นั่งพิงผนังคอนกรีต ซึ่งก�รเคลื่อนไหวนี้ทำ�ให้เข�ตระหนัก

ถึงปัญห�ใหญ่ในร่�งก�ยได้อย่�งดี เข�มองตำ่�ไปยังข�ของตัวเองที่แค่

ขยับยังย�กจนต้องขบกร�มแน่น

แม้เข�จะส�ม�รถตกจ�กทีส่งูโดยไม่บ�ดเจบ็ แต่ทัง้ก�รต่อสูท้ีผ่่�น

ม�และก�รกระทบกระเทือนจ�กก�รร่วงลงม�ในหลุมลึกขน�ดนี้ ขณะที่

ต้องปกป้องอีกหนึ่งคนตลอดเวล�จนไม่มีโอก�สตั้งหลักก็ทำ�ให้เข�ไม่

ส�ม�รถรักษ�ตัวเองได้อย่�งใจนึก

เลนยะทีเ่หน็อ�ก�รนัน้เขยบิเข้�ม�ด ูแต่แทนทีเ่จ้�หล่อนจะถ�มไถ่

ด้วยคว�มเป็นห่วง กลับเอ่ยคำ�พูดว่�

“ไง สะบกัสะบอมเชยีวไอ้ลกูหม� ตอนฉนัเกบ็แกม�กอ็ตุส่�ห์เหลอื

พลงัไว้ให้ตัง้ครึง่หนึง่แล้วนะ ถ้�แม่ปีศ�จส�วทีร่กัของแกม�เหน็เข้� จะว่�

ยังไงล่ะเนี่ย”

คำ�ถ�มกวนอ�รมณ์ทีอ่อกจ�กป�กหมอผสี�วแทบทำ�ให้คนบ�ดเจบ็

อ�ก�รหนกักว่�เดมิ และเร่ิมรู้สกึว่�คดิผดิทีม่วัแต่ปกป้องเจ้�เดก็นีจ่นเจบ็

ตัวเสียเอง

“แล้วไม่ใช่เพร�ะเจ้�รึไงทีท่ำ�ให้ข้�อยู่ในสภ�พนี”้ กนิเทน็ชโิต้กลบั 

แต่เสียงก็ฟังอ่อนแรงและคล้�ยเจือด้วยคว�มตำ�หนิตัดพ้อเบ�บ�ง ก่อน

เข�จะห�ยใจหอบเลก็น้อย แล้วเอยีงศรีษะพงิผนงัคอนกรตี ปิดเปลอืกต�

พักผ่อนร่�งก�ยและอ�รมณ์

เลนยะหรี่ต�ขุ่นเคืองให้ แต่ก็ไม่เถียงเจ้�ลูกหม�ของตน เพร�ะถ้�

เธอไม่เกิดปวดหัวอย่�งรุนแรงขึ้นกะทันหันเรื่องคงไม่ออกม�ในรูปนี้ 

เปลอืกต�ทีปิ่ดอยูข่องเจ้�ปีศ�จค่อยๆ เปิดอกีครัง้เมือ่ไม่มคีำ�เถยีง
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ต�มนิสัยของหมอผีส�วเช่นทุกที เข�หรี่นัยน์ต�มองท่�ท�งของเธออย่�ง

เงียบงัน เข�อ�จไม่ชอบถูกเธอเถียง แต่ไม่ชอบยิ่งกว่�คือก�รที่เธอเงียบ

ไปเช่นนี้ 

กินเท็นชิลอบผ่อนลมห�ยใจ แล้วเปลี่ยนเรื่อง 

“...เร�ควรรีบห�ท�งออกจ�กที่นี่”

เลนยะหันกลับไปมองเข� ก่อนเงยหน้�มองป�กหลุม แล้วเห็นว่�

บนัไดเหลก็ทีม่ีไว้ปีนขึน้ลงนัน้หลดุไปเกอืบหมดแล้ว เหลอืไม่กีซ่ีท่ีย่ืน่ออก

ม�จ�กผนังผุๆ และเหมือนจะหลุดออกม�ได้ตลอดเวล� ก่อนก้มกลับม�

มองร่�งสูงสง่�ที่กึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่ข้�งตัวอีกครั้ง

และน่ันทำ�ให้หมอผสี�วย่นหวัคิว้ชนกนันดิเมือ่สงัเกตเหน็บ�งสิง่บน

ใบหน้�คมเข้มของสุนัขป่�หนุ่ม ก่อนเธอจะยื่นมือไปยังใบหน้�เข�โดย 

ไม่คิดขออนุญ�ต

“ทำ�อะไร” กินเท็นชิถ�มเสียงเฉียบต�มนิสัย

เลนยะไม่สนใจจะตอบคำ�ถ�ม แต่จับหมับที่หน้�ของเจ้�ปีศ�จเพื่อ

ให้อยู่นิ่งๆ และใช้หลังมือเช็ดเลือดที่ไหลอ�บข้�งขมับเต็มแรง โดยไม่คิด

ว่�อีกฝ่�ยจะเจ็บหรือมีท่�ทีประท้วงรึเปล่�

“เลอืดแกมนัจะไหลเข้�ต�อยูแ่ล้ว สภ�พอย่�งนีก้เ็ป็นตวัถ่วงจะแย่ 

ยังอย�กให้อะไรมันม�สร้�งปัญห�ให้เป็นตัวถ่วงม�กกว่�เดิมอีกรึไง”  

เลนยะว่�เสียงฉุน ก่อนยิ่งขมวดคิ้วยุ่งเมื่อถูกเจ้�ลูกหม�ของตนมองด้วย

แววต�แปลกใจ แถมด้วยสหีน้�ขบขนัร�วกบักำ�ลงัเพลดิเพลนิกบัสิง่ทีเ่ธอทำ�

อย�กรู้นักว่�เจ้�ลูกหม�ของเธอมีนิสัยแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไร 

แปล๊บ!

ร�วกับส�ยฟ้�ฟ�ดลงกล�งศีรษะของหมอผีส�ว

“โอ๊ย!” เลนยะหลดุเสยีงร้องออกม�ทนัท ีแล้วยกมอืข้�งหนึง่กดที่

ขมับ ท่�ท�งเช่นนั้นทำ�ให้มือใหญ่ยื่นม�คว้�แขนของเธอ และดึงให้เด็ก

ส�วเข้�ไปห�ร่�งสูงสง่�ตรงหน้�

“ไม่ดีขึ้นเลยรึไง” กินเท็นชิถ�ม ขณะยังรั้งตัวเลนยะเข้�ม�ห� 
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ตัวเองม�กขึ้น

แต่อีกฝ่�ยกลับตอบปัดทันใด

“ไม่...ช่�งมัน” หมอผีส�วสลัดศีรษะเล็กน้อย ไล่คว�มปวดหนึบใน

หัว เธอนั่งแหมะตรงหน้�สุนัขป่�หนุ่มอีกครั้ง แล้วเงยหน้�จ้องเข�นิ่ง จน

เจ้�ปีศ�จต้องชักหัวคิ้วอย่�งสงสัยกับส�ยต�นั้น

ซึ่งไม่น�นเข�จึงเห็นว่�เธอค่อยๆ เลื่อนต�ลงม�จับจ้องยังข�ของ

เข�แทน พร้อมแสดงก�รครุ่นคิดอะไรบ�งอย่�ง ก่อนถ�มขึ้น

“ข�นั่นน่ะ...อ�ก�รหนักขน�ดไหน” 

สนัุขป่�หนุม่เงยีบไปอดึใจหนึง่ แล้วตอบแค่ว่� “...แค่ขยบัไม่คล่อง” 

เป็นคำ�ตอบที่ไม่ค่อยตรงกับคว�มจริงนัก เพร�ะเมื่อตอนที่เข�

ตกลงม� เข�มัวแต่ห่วงคนตรงหน้�ที่ตกลงม�พร้อมกัน ทำ�ให้ลืมตั้งหลัก

ตอนถึงพื้น ส่งผลให้ข�รับแรงกระแทกเข้�ไปเต็มๆ 

เลนยะหรี่ต�แคบมองหน้�เจ้�ลูกหม�ของตนอย่�งจับพิรุธ ก่อน

แหงนหน้�ขึ้นไปมองป�กหลุมอีกครั้ง

“แกนี่มันโกหกไม่เนียนเลย แต่เอ�เถอะ ฉันไม่มีอ�รมณ์ม�เค้น

คว�มจรงิ...อกึ!” กล่�วห�คนอืน่ไม่ทนัจบ อ�ก�รปวดศรีษะกก็ำ�เรบิขึน้ม�

อีก ซึ่งคร�วนี้รุนแรงจนทำ�เอ�เลนยะถึงกับเซไปซบอกกว้�งของกินเท็นชิ 

ขณะมืออีกข้�งของเธอยกขึ้นม�ขยุ้มแขนเสื้อเข�แน่น

“เจ้�เองก็เลิกป�กแข็งเสียที!” กินเท็นชิขึ้นเสียงใส่บ้�งพล�งจับ 

ต้นแขนเธอเพื่อรั้งไม่ให้ล้มลงไป

เดก็ส�วขยำ�แขนเสือ้ของสนุขัป่�หนุม่แน่นจนข้อนิว้กล�ยเป็นสขี�ว 

อ�ก�รปวดศีรษะแทบทำ�ให้สตขิองเธอดบัวบู ทว่�คนดือ้ด้�นยงักดัฟันแน่น 

แล้วค่อยๆ ผละตัวออกจ�กร่�งที่กำ�ลังพึ่งพิงอย่�งย�กลำ�บ�ก แต่สุนัขป่�

หนุ่มยังคงจับแขนเธอไว้ จนเจ้�ของนัยน์ต�สีนำ้�เงินที่แทบปรือปิดต้องรีบ

พูดว่�

“ฉัน...รู้ว่�แก...พวกแก...โกหกเรื่อง...เมื่อคืนว�น”

กนิเทน็ชชิะงกัไปนดิ เผลอคล�ยมอืออกจ�กต้นแขนเลนยะ ปล่อย
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ให้เธอกลับไปทิ้งตัวนั่งลงเบื้องหน้�ด้วยร่�งก�ยที่สั่นน้อยๆ ทว่�แววต�ที่

จับจ้องม�กลับจริงจัง

“เจ้�จำ�ได้...” เจ้�ปีศ�จขมวดคิ้วถ�มเนิบช้�เพื่อคว�มแน่ใจ

“...ไม่...แต่พวกแก...ทุกคน...ไม่มีใครโกหกเก่ง...พอสักคน” หมอผี

ส�วตอบพล�งหอบ ยังยกมือขึ้นกุมหน้�ผ�ก แล้วพึมพำ� “แค่เห็นหน้�

ลำ�บ�กใจ...ขน�ดนั้น...คนบ้�ที่ไหนก็...ดูออก”

กินเท็นชิเป็นฝ่�ยทอดถอนใจกับสิ่งที่ได้ฟัง แล้วรู้สึกง่ีเง่�ท่ีตนคิด

ว่�จะหลอกคนอย่�งโซเคนโย เลนยะได้

“สรปุว่�...เมือ่คนืเกดิอะไรขึน้” นยัน์ต�สนีำ�้เงนิทีแ่ม้ปรอืลงเพร�ะ

คว�มปวดหัว แต่ยังคงมองตรงม�อย่�งไม่ละ ทำ�ให้เจ้�ปีศ�จอ่อนใจกับ

คว�มมุม�นะนั่น ก่อนตัดสินใจเอ่ยออกม�

“...เจ้�ต�ย” เข�หยุดคำ�ไป และเห็นชัดว่�วิน�ทีหนึ่งเด็กส�วชัก 

หัวคิ้วม�ชนกันม�กกว่�เดิมกับคำ�ตอบที่ตรงเกินค�ด “และฟื้นขึ้นม�ด้วย

พลังบ�งอย่�งที่ข้�คิดว่�ม�จ�ก...มือขว�ของเจ้�”

เลนยะยิง่ขมวดคิว้ยุง่ แล้วอ้�ป�กคล้�ยจะพดูออกม� ทว่�กไ็ม่ แต่

เธอก้มมองมือขว�ของตนเป็นพักๆ ก่อนสุดท้�ยจะถอนใจร�วกับยอมรับ

คำ�ตอบของสุนัขป่�หนุ่มอย่�งเสียไม่ได้ แล้วถ�มต่อ

“มีแค่นั้น...เหรอ”

กินเท็นชิเงียบไปอีกเล็กน้อย ก่อนตอบ 

“ไม่” เข�สูดห�ยใจลึก ขยับยันก�ยให้นั่งตรงกว่�เดิม แล้วเอ่ยต่อ 

“ตอนทีฟ้ื่น เจ้�ละเมอ บอกว่�ฝันเร่ืองพ่อกบัโซเคนโยคนอืน่ทีต่�ยไปแล้ว”

เลนยะเอียงคอหรี่ต� ท่�ท�งต้องก�รคำ�อธิบ�ยม�กกว่�นั้น และรู้

ด้วยว่�เข�ต้องมีแน่นอน ซึ่งเจ้�ปีศ�จก็จำ�ใจเล่�ต่อ

“และเจ้�บอกว่�พวกเจ้� โซเคนโยยังสู้อยู่...ในแดนมิคสัญญี”

“แดน...มคิสญัญ.ี..” เธอคร�งต�ม พย�ย�มระลกึคว�มทรงจำ� แต่

เพยีงเริม่ตัง้ใจจะคดิให้ออก ในหวักเ็หมอืนถกูกระหนำ�่ด้วยค้อนหนกัๆ จน

ต้องทิ้งก�ยเอ�ศีรษะกดกับพื้นดิน คร�งด้วยคว�มกร�ดเกร้ียวต่อคว�ม
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เจ็บที่ไม่ยอมห�ยไปและในคว�มเจ็บปวดนั้น อยู่ๆ ภ�พม�กม�ยก็วูบว�บ

เข้�ในหัว สลับไปม� ไม่ชัดเจนไม่ปะติดปะต่อจนยิ่งเพิ่มคว�มทรม�นให้

เธอม�กขึ้น ซึ่งหล�ยภ�พในหัวนั้น เธอเห็นภ�พของสถ�นที่แปลกๆ ซึ่ง

มองผ่�นส�ยต�ของบุคคลหนึ่ง อ�จเป็นตัวของเธอเอง แต่ไม่ส�ม�รถ

ควบคุมได้เหมือนดูผ่�นภ�พยนตร์ที่ฉ�ยอยู่ โดยบ�งจังหวะที่ส�ยต�เธอ

หมนุไปมองมอืและเสือ้ผ้�ของตวัเอง กพ็บว่�ชดุนกัเรยีนของตนมอมแมม 

ซำ้�ยังมีคร�บเลือดหรือคร�บนำ้�มันสีคลำ้� หรือไม่ก็อ�จเป็นเลือดที่เป็นสี

ดำ�อยู่ก่อนแล้วเลอะอยู่เต็มตัว

และร�วกับตัวเธอกำ�ลังวิ่งหนี หรือไม่ก็ตั้งหลักสู้กับอะไรสักอย่�ง

ด้วยอ�วธุหน้�ต�แปลกๆ ในมอืข้�งหนึง่ พร้อมกลุม่คนทีม่ทีัง้คุน้หน้� และ

ไม่เคยเห็นในสภ�พเลอะไปด้วยคร�บเลือดไม่ต่�งจ�กเธอ...

“อ�ก�รเจ้�มนัชกัหนกัเกนิจะป�กแขง็แล้วนะ” กนิเทน็ชคิำ�ร�มด้วย

คว�มโมโหบ้�งเมื่อเห็นว่�เด็กส�วอ�ก�รกำ�เริบอีก เข�ขยับก�ยที่แม้เจ็บ

จนต้องขบกร�มแน่นเพื่อเอื้อมไปฉุดร่�งของเลนยะท่ีนั่งคุกเข่�กดศีรษะ

อยู่กับพื้นขึ้นม�

และเมือ่ดงึให้เธอเงยหน้�ซดีเผอืดทีช่ืน้ไปด้วยหย�ดเหงือ่ขึน้ม�ได้ 

เลนยะก็ตอบกลับม�แทบไม่เป็นประโยคว่� 

“...แค่เห็น...อะไร...สัก...อย่�ง”

“อะไร” ใบหน้�คมดูเคร่งเครียดกว่�เดิมทันที

“...คนอืน่” เธอห�ยใจหอบ ตอบอย่�งย�กลำ�บ�ก “สูก้บัอะไร...สกั

อย่�ง...กับคน...อื่นๆ”

“โซเคนโยคนอื่น” กินเท็นชินึกถึงเรื่องคว�มฝันประหล�ดของเธอ

ได้ทันที

“ไม่รู.้..” หมอผสี�วส่�ยศรีษะอย่�งเหนือ่ยอ่อน สหีน้�ยงัมแีต่คว�ม

ทรม�นจนแทบลมืต�ไม่ขึน้ “บ�งคน...คุน้หน้� เป็นโซเคนโย...แต่บ�งคน...

ไม่”

“แล้วพ่อเจ้�...”
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“...ไม่เห็น...เมื่อกี้” 

คำ�ว่� ‘ไม่เห็นเมื่อกี้’ ของเลนยะทำ�ให้สุนัขป่�หนุ่มรู้ได้ทันทีว่�ใน

หวัของเธอเวล�น้ีคงเตม็ไปด้วยเรือ่งร�วทีค้่�งค�ม�จ�กหลงัคว�มต�ย ซึง่

อ�จเป็นผลจ�กก�รปวดหัวที่กำ�ลังเกิดขึ้น เข�จึงใช้โอก�สนี้ถ�มต่ออย่�ง

รวดเร็ว

“เป็นสถ�นทีแ่บบไหน” เข�ต้องได้ข้อมลูม�กทีส่ดุเพือ่ไขข้อข้องใจ

เกี่ยวกับมันให้ได้

“ป่�...เอ่อ...ป่�สน...หรอือ�จไม่ใช่...คล้�ยป่�...ไม่มท้ีองฟ้�...ต้นไม้...

แปลกๆ...และมตีวัอะไร...สกัอย่�ง...อยู.่..รอบตวัเร�...ตลอดเวล�...ไล่ล่�...

เร�...” แม้แทบไม่มีแรงหรืออ�รมณ์จะตอบ แต่เลนยะก็พย�ย�มให้คว�ม

ร่วมมือ เพร�ะเธอเองเร่ิมเข้�ใจแล้วว่�เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นกับตนอยู่ย�ม

นี้ไม่ใช่เรื่องปกติ ทั้งก�รที่เธอต�ยแล้วฟื้น ไปยังแดนมิคสัญญีอะไรนั่น

ไม่ใช่สิ่งที่มองข้�มไปได้อย่�งแน่นอน

ทว่�หลังภ�พม�กม�ยที่วิ่งวุ่นว�ยในหัว อยู่ๆ มันก็ห�ยไปอย่�ง

กะทันหัน พร้อมอ�ก�รปวดหัวที่ทุเล�ลงฉับพลันจนประหล�ดใจ แต่มันก็

สูบแรงเธอไปจนไม่ส�ม�รถคงตัวให้นั่งอยู่ได้ และต้องล้มไปข้�งหน้� ใช้

ไหล่กว้�งของเจ้�ลูกหม�ช่วยคำ้�ร่�งไว้เช่นเดิม พล�งห�ยใจหอบถี่รัว

กนิเทน็ชริบัร่�งของเดก็ส�วและรวบเข้�ห�ตวัให้แน่นขึน้ด้วยคว�ม

ตกใจวบูหน่ึง ก่อนสมัผสัได้ว่�อ�ก�รของเธอน่�จะสงบลงแล้วจ�กร่�งก�ย

ที่ผ่อนคล�ยและเสียงห�ยใจที่ฟังเชื่องช้�ลง

แต่คว�มโล่งอกของสุนัขป่�หนุ่มกลับพลันหยุดแค่นั้น เมื่อเสียง

อ่อนแรงของเลนยะถ�มขึ้นชิดไหล่ว่�

“คนต�ย...ไม่ฝัน...ใช่ไหม”

เป็นคำ�ถ�มที่ย�กจะตอบ ซึ่งเข�ก็สบต�เธอนิ่งเช่นนั้นอยู่หล�ย

วิน�ทโีดยไม่มคีำ�พดูใด กระนัน้เมือ่คดิว่�เลนยะไม่ใช่คนทีจ่ะทนคว�มเงยีบ

และก�รโกหกไร้นำ�้หนกัของเข�ซำ�้แล้วซำ�้เล่� แถมเธอรูม้�ถงึขน�ดนีแ้ล้ว

ก็ไม่มีเหตุอะไรที่ต้องปิดบังอีก เข�จึงค่อยๆ เอ่ยขึ้นว่�
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“...ไม่”

“งั้น...มันก็เกิดขึ้นจริง” เธอเงยหน้� ค่อยๆ ดันตัวออกม�จ�กตัว

เข� พร้อมพ่นลมห�ยใจแรงอย่�งจำ�ใจยอมรับ “และจะเกิดขึ้น...หลังฉัน

ต�ย”  

“มนัอ�จเป็นแค่คว�มทรงจำ�ทีส่บัสนในช่วงทีว่ญิญ�ณแยกออกจ�ก

ร่�ง เพร�ะโดยปกติแล้ววิญญ�ณจะจำ�ช่วงเวล�ที่ออกจ�กร่�งไม่...”

“ฉันไม่ใช่เด็กสิบขวบ ไม่ต้องปลอบ” หมอผีส�วดักคอเจ้�ปีศ�จ

ฉับไว

“แต่ก็ยังแค่สิบหก...นั่นน้อยม�กสำ�หรับข้� และยังน้อยเมื่อเทียบ

กับมนุษย์”

คำ�สวนจ�กเจ้�ลกูหม�ของตนทำ�ให้เลนยะเลกิคิว้ขึน้ข้�ง แปลกใจ

เล็กน้อย ก่อนย้อนว่�

“นั่นสินะ...แกมัน...ต�แก่อ�ยุพันปีนี่” เธอหัวเร�ะหึในลำ�คอ ทำ�ให้

หว่�งคิว้ของใบหน้�หล่อเหล�ทีข่มวดยุง่อยูแ่ล้วผกูปมแน่นขึน้ ก่อนเธอจะ

ทิ้งท้�ยอีกประโยคว่� “...ค่อยฉล�ดเถียง...ขึ้นม�หน่อย”

ฉลาดเถียงขึ้นมาหน่อยรึ

กินเท็นชิหรี่ต�...เด็กส�วพูดอย่�งกับว่�เข�เป็นเด็กหัดพูดอย่�งไร

อย่�งนั้น ทั้งที่ตัวเองเพิ่งอ�ยุสิบหก ในขณะที่เข�อ�ยุม�กกว่�พันปี...ซำ้�นี่

มนัตบหวัแล้วลบูหลงัชดัๆ เลยไม่ใช่รึไง ว่�เข�แก่แล้วม�ชมว่�ฉล�ดเถยีง

เนี่ย

เจ้าเด็กแก่แดด

เป็นคำ�เดียวที่ผุดขึ้นม�ในสมองของเจ้�ปีศ�จ กระนั้นก็ไม่ปฏิเสธ

ว่�ไอ้นิสยักวนไม่ถกูสถ�นก�รณ์นีช่้วยทำ�ให้บรรย�ก�ศทีต่งึเครยีดในตอน

แรกผ่อนคล�ยลงได้อย่�งน่�แปลก และขณะเข�มองต�มเดก็ส�วทีน่ัง่พกั

ก้มหน้�หอบเหนื่อยด้วยคว�มอ่อนใจ คำ�คำ�หนึ่งที่ไม่น่�เชื่อก็หลุดออกม�

จ�กป�กของเธอสั้นๆ ว่�

“ขอบใจ”
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กนิเทน็ชเิลกิคิว้ขึน้นดิทนัใด คว�มตงึทีห่ว่�งคิว้แทบจะห�ยไปทนัที

เมือ่ได้ยนิ แต่ไม่ทนัทีเ่ข�จะได้เอ่ยหรือถ�มอะไรเกีย่วกบัคำ�ขอบใจทีห่�ได้

ย�กยิ่งน้ัน เจ้�เด็กตรงหน้�กลับสูดห�ยใจเฮือกใหญ่เหมือนเรียกแรงฮึด

แล้วกลับไปเงยหน้�มองป�กหลุมด้�นบน เอ่ยขึ้นอีกคร้ังร�วกับว่�เมื่อกี้

ไม่ได้พูดอะไรที่น่�เหลือเชื่อกับเข�ไป

“ยังไงก็เถอะ ห�ท�งออกก่อนดีกว่�”

ไม่คิดจะให้เข�ห�ยสงสัยสักหน่อยเลยรึไงว่�คำ�ขอบใจเมื่อครู่

สำ�หรับเรื่องอะไร...หรือเข�ควรตีคว�มว่�ในทุกๆ เรื่องดี

เจ้�ปีศ�จต้องส่�ยหน้�ระอ�กบันสิยัป�กแขง็นัน่ ก่อนกลบัเข้�เรือ่ง

สำ�คัญต�มเธอ 

“ถ้�ใช้เวล�พักอีกสักหน่อย ข้�อ�จพอมีพลังรักษ�ข�และออกไป

จ�กที่นี่ได้” 

“แล้วจะได้เมือ่ไรล่ะ ตอนเช้�จนคนอืน่ม�เจอรึไง...สภ�พแกตอนนี ้

ดูแทบจะไม่รักษ�ตัวเองด้วยซำ้�” เลนยะมองข�ของกินเท็นชิเหมือน

ต้องก�รยำ�้คำ�พดู แล้วกล่�วต่อ “แกกรู้็นีว่่�ฉนัสัง่ให้เจ้�ท�โร่กบัโยชฮิ�ระ

ออกนอกเขตโรงเรียนไปแล้ว มันไม่รู้ว่�เกิดอะไรขึ้นกับเร� ที่สำ�คัญไม่รู้

ว่�เจ้�โรงเรียนย�มคำ่�คืนจะย้อนกลับม�เล่นง�นอีกทีเมื่อไรด้วย...แกไม่มี

เวล�พักเยอะเท่�ที่ตัวเองคิด...”

หมอผีส�วชะงักคำ�พูด เมื่อจู่ๆ เพิ่งนึกบ�งสิ่งออก และก้มหน้�

ยกมือขว�ที่มีผ้�สีข�วพันแน่นหน�ขึ้นม�ดูอย่�งรวดเร็ว

“มีอะไร” ปฏิกิริย�ไม่น่�ไว้ใจทำ�ให้กินเท็นชิต้องถ�มออกไปทันที 

เลนยะยังคงจ้องมือตัวเองอยู่เช่นนั้นอีกครู่หนึ่ง ก่อนค่อยๆ กล่�ว

“เปล่�...แค่สงสัยว่�ถ้�มือขว�ฉันมันเป็นประตูที่แง้มออกแล้วพลัง

รัว่ออกม�จรงิจนทำ�ให้ตวัฉนัทีต่�ยไปแล้วฟ้ืนขึน้ม�ได้...มนักน่็�จะทำ�อะไร

กับแกได้บ้�ง”

“ว่�ไงนะ” กินเท็นชิถ�มกลับทันใด

“ฉันไม่แน่ใจว่�มันจะได้ผล แต่เมื่อสถ�นก�รณ์บังคับก็น่�ลองดู” 
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หมอผีส�วบอก แต่เหมือนจะพูดกับมือของตัวเองม�กกว่�เข� และเริ่ม

ปลดผ้�สีข�วบนมืออย่�งไม่คิดถ�มคว�มเห็นคนที่ร่วมชะต�กรรมข้�งตัว

ซึ่งเข�ก็ยื่นมือใหญ่ม�คว้�มือขว�ของเธอแทบจะทันที พร้อมบอก

เสียงเครียด

“มนัเสีย่งไป” เข�ส่�ยศรีษะปร�มอกีรอบ “เจ้�ทำ�แบบนัน้มนัจะไม่

ยิ่งเป็นก�รเปิดประตูให้กว้�งขึ้นรึไง” 

“ทำ�ยังกับว่�ตอนนี้มันไม่ได้เปิดอยู่แล้วง้ันแหละ...แค่นี้ฉันก็จะทน

ไม่ไหวแล้วนะ!” เลนยะคำ�ร�มกร้�ว

แต่ประโยคท้�ยนั้นกลับสร้�งคว�มสงสัยให้เจ้�ปีศ�จยิ่งกว่�เดิม 

จนชะงักไปนิด ก่อนถ�มต่อ แววต�คมเฉียบพย�ย�มอ่�นคว�มคิดเธอ

“...ทนไม่ไหวอะไร”

หมอผสี�วขบมมุป�กจนเจบ็ ไม่รูว่้�ควรตอบหรอืเถยีงอะไรเมือ่ตน

พลั้งป�กไปแล้ว เพร�ะเวล�นี้บอกเลยว่�สิ่งท่ีเธอกลัวท่ีสุดไม่ใช่เจ้�

โรงเรียนย�มคำ่�คืน หรือกลัวใครม�เจอตนกับสุนัขป่�หนุ่มในหลุมนี้ แต่

สิ่งที่เธอกลัวที่สุด...คือตัวเอง

อ�จเพร�ะเธอเพิ่งผ่�นเหตุก�รณ์ต�ยแล้วฟื้น และร่�งก�ยยังคง

อ่อนแอจ�กอ�ก�รบ�ดเจ็บที่หลงเหลือ แถมเมื่อไม่ถึงห้�น�ทีนี้ก็เพิ่งปวด

หวัแทบระเบดิ จงึทำ�ให้บ�งช่วงจงัหวะเธอแทบรัง้สตติวัเองไม่อยู ่และนัน่

แหละคือปัญห� เพร�ะก�รทีร้ั่งสตสิมัปชญัญะไม่อยูน่ัน้ทำ�ให้สญัช�ตญ�ณ

อยู่เหนือตัวเอง

และสัญช�ตญ�ณนั้นก็กำ�ลังตอบสนองต่อกลิ่นหอมน่�หลงใหล

จ�กอดีตเทพเจ้�ตรงหน้�

และยิง่สตเิธอร่อยหรอม�กเท่�ไร กลิน่หอมจ�กตวัเข�กย็ิง่ชดัเจน

ม�กขึ้นเท่�นั้น จนบ�งเสี้ยววิน�ทีหมอผีส�วรู้สึกว่�เข้�ใจพวกปีศ�จที่ 

ตัวเองเคยกำ�จัดขึ้นม� เพร�ะกลิ่นของคนตรงหน้�มันช่�งยั่วจมูก ยั่วยวน

จนรู้สึกว่�ต้องฉีกกระช�ก และกัดกินพลังที่ทรงอำ�น�จและบริสุทธิ์นั้นให้

หมด
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ซึ่ง ณ เวล�นี้เธอรู้สึกว่�ตัวเองเหลือคว�มเป็นมนุษย์น้อยลงทุกที

แล้ว และเธอจะไม่อยู่รอให้รู้ว่�จะเกิดอะไรขึ้นถ้�มันถึงขีดสุดแน่นอน

“แค่หวังว่�มันจะได้ผลก็พอน่�!” เลนยะดึงมือออกจ�กกินเท็นช ิ

ฉับพลัน และคล�ยผ้�สีข�วทั้งหมดออกอย่�งรวดเร็ว เผยให้เห็นอักขระ

สีดำ�ตัวเล็กที่กระจัดกระจ�ยเต็มหลังมือขว� และถ้�ไม่คิดไปเอง เข�ก็

รู้สึกว่�อักขระนั้นดูเหมือนเริ่มเรียงประกอบกันเป็นรูปคล้�ยดวงต� หรือ

บ�งอย่�งที่เป็นทรงวงรี 

แต่คว�มสงสยัในรปูร่�งของสิง่ทีอ่ยูห่ลงัมอืขว�ของเลนยะพลนัยตุิ 

เมื่ออยู่ๆ มือนั่นก็ว�งท�บที่หน้�ผ�กเข�

“ข้�บอกแล้วว่�อย่�เลนยะ” กินเท็นชิห้�มเสียงเฉียบข�ด นัยน์ต�

ดุเหี้ยม

ทว่�เลนยะก็เค้นเสียงลอดไรฟันด้วยคว�มอดกลั้นม�ว่�

“ฉันก็บอกแล้วว่�จะไม่อยู่ต่อ” 

มือเรียวแข็งแรงคว้�ที่ข้อมือของหมอผีส�วฉับไว เข�ส่งส�ยต�

แข็งกร้�วห้�มปร�ม และเห็นว่�หมอผีส�วเองก็จับจ้องกลับม�อย่�งไม่

ยอมแพ้เช่นกัน ทว่�หลังก�รต่อสู้ด้วยส�ยต�ครู่ใหญ่ นัยน์ต�สีนำ้�เงินที่

ทรงอำ�น�จกดดันไม่แพ้เข�กลับเริ่มอ่อนแสงลง จนเกือบเป็นอ่อนล้� 

เหน็ดเหนื่อย ร�วกับหมดสิ้นกำ�ลังจะต่อต้�น เธอกัดมุมป�กอย่�งสะกด

กลั้นต่อบ�งสิ่งอย่�งที่สุด ก่อนกระซิบแผ่วจนแทบห�ยไปในลำ�คอว่�

“...ขอร้อง”

คำ�พดูที่ไม่คดิจะได้ยนิจ�กคนอย่�งโซเคนโย เลนยะทำ�ให้เจ้�ปีศ�จ

คล�ยแรงรัดจ�กข้อมือของเธอเล็กน้อย พร้อมกันนั้นหว่�งคิ้วก็คล�ยลง 

ขณะรบัรูว่้�มบี�งอย่�งในนำ�้เสยีงและส�ยต�ของเดก็ส�วบอกว่� ไม่ใช่ว่�

เธอไม่กลัวผลที่จะต�มม� หรืออย�กทำ�เรื่องนี้ แต่ตอนนี้บ�งอย่�งที่เธอ

กลัวม�กกว่�กำ�ลังเกิดขึ้น

กินเท็นชิชั่งใจอยู่สองส�มวิน�ที ก่อนทอดถอนใจอย่�งจำ�ยอมใน

ที่สุด และกำ�ชับเสียงเครียด 
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“ได้...แต่ถ้�ข้�เห็นอะไรที่ไม่ดีแม้แต่นิดเดียว เจ้�ต้องหยุด”

“ไม่ต้องบอกเลย” เลนยะว่�และกดมือลงบนหน้�ผ�กเข� บน

สัญลักษณ์พันธสัญญ�ส�มโลก แล้วพึมพำ�อ�คม

ทว่�หลงัจบอ�คมทีส่นุขัป่�หนุม่เด�ว่�เป็นอ�คมปลดผนกึอสรู กลบั

ไม่มีอะไรปร�กฏขึ้น ไม่มีพลังอะไรที่ช่วยรักษ�หรือพลังอะไรไหลม�จ�ก

มือขว�เธอ 

เลนยะจ้องเขม็งไปยังมือของตนด้วยคว�มไม่เข้�ใจ ก่อนกระซิบ

ลอดไรฟันคุยกับมันอย่�งฉุนเฉียว

“ให้พลงัรักษ�มนัไปส.ิ..มนัเป็นคนเดยีวทีช่่วยทัง้ฉนัและแกให้ออก

ไปจ�กที่นี่ได้!”

หวัใจของหมอผสี�วร่วงวบูเมือ่อยูด่ีๆ  กรู้็สกึถงึคว�มร้อนทีแ่ผ่ออก

ม�จ�กหลงัมอืขว� รุนแรงขึน้เร่ือยๆ กระทัง่เหมอืนเอ�เหลก็ย่�งไฟม�ว�ง

น�บบนนั้น ในขณะที่อักขระเล็กๆ สีดำ�ก็เคลื่อนตัวช้�ๆ เริ่มเป็นรูปทรง

ม�กขึ้น จนระบุได้ชัดเจนว่�เป็นดวงต�อย่�งแน่นอน

และนอกจ�กคว�มร้อนที่พุ่งสูงบนมือของเลนยะ กินเท็นชิเองก็

ต้องชะงักงันไปเมื่อรับรู้ได้ว่�มีพลังอำ�น�จบ�งอย่�งหลั่งไหลเข้�ม�ในตัว

เข� ทำ�ให้พละกำ�ลังของเข�กลับม� และสม�นแผลต�มร่�งก�ยได้อย่�ง

รวดเร็วจนน่�ตกใจ

พลังขนาดนี้มันเกือบเทียบได้กับเทพเจ้าเลยไม่ใช่รึไง!

แต่คว�มน่�ตกใจทีรั่บรู้ได้ต้องยตุ ิเมือ่เลนยะรบีดงึมอืทีเ่ริม่มกีลุม่

ควันลอยออกม�ออกจ�กหน้�ผ�กเข�เมื่อเห็นว่�แผลของเจ้�ปีศ�จดีขึ้น

ม�กแล้ว พร้อมรีบพันผ้�สีข�วแล้วท่องอ�คมผนึกฉับไวด้วยใบหน้�ซีด

เผือดโซมเหงื่อ

“ปิดผนกึ!” เธอตะโกนคำ�สดุท้�ยในก�รร่�ยอ�คมเสยีงดงัก้อง แต่

ดนัต�มม�ด้วยคว�มปวดศรีษะทีก่ลบัม�เล่นง�นอกีครัง้ และเธอรูส้กึแทบ

เป็นบ้�เพร�ะกลิ่นหอมจ�กเจ้�ปีศ�จที่รุนแรงขึ้นอีก

สลบไปสิ สลบไป จะได้หยุดมันซะที!
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เลนยะตะโกนสั่งตัวเองในหัวดังลั่น และเหมือนจะได้ผลเมื่อคว�ม

ปวดยิ่งกระหนำ่�ม�กกว่�เดิม ทำ�ให้ต�เธอพร่�จนแทบลืมไม่ขึ้น ร่�งก�ย

ทีต้่องทิง้ตวัลงไปนอนกองกบัพืน้ และหมดสิน้เร่ียวแรงจะขยบั ได้แต่นอน

ขดตัวกุมหัว

กนิเทน็ชกิลบัม�ลกุขึน้ได้ต�มเดมิ แม้จะยงัแปลกใจกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้

แก่ตน แต่ก็รู้ว่�ไม่ใช่เวล�สนใจเรื่องนี้ เข�รีบคุกเข่�ไปช้อนร่�งของเด็ก

ส�วทีก่องอยูบ่นพืน้ดนิ เมือ่สงัเกตอ�ก�รของเธอครูห่นึง่กเ็หน็ว่�เธอกลบั

ม�ขยุม้ผมแน่นจนมอืสัน่น้อยๆ คว�มจรงิควรบอกว่�เธอสัน่ไปทัง้ร่�ง และ

ไม่รับรู้ด้วยซำ้�ว่�ถูกเข�อุ้มอยู่

สุนัขป่�หนุ่มทำ�อะไรไม่ได้นอกจ�กกระชับอ้อมแขนให้มั่นคง แล้ว 

กระโดดขึ้นไปบนป�กหลุมอย่�งรวดเร็ว

เมือ่ม�ถงึด้�นบนได้สำ�เร็จ เข�กรู้็สกึว่�ร่�งในอ้อมแขนหยดุสัน่ไป

แล้ว แขนข�ที่เกร็งเขม็งอ่อนเปลี้ยลง จังหวะห�ยใจก็สงบม�กขึ้น และ

เมื่อก้มไปมองก็เห็นว่�เธอปิดเปลือกต�สนิท ไม่มีปฏิกิริย�อะไรตอบรับ

อีก

ดูเหมือนคว�มเจ็บปวดจะทำ�ให้เธอหมดสติไปในที่สุด

กินเท็นชิผ่อนลมห�ยใจย�วด้วยคว�มโล่งอกเล็กน้อย แม้จะคล�ย

กังวลไม่หมด แต่อย่�งน้อยตอนนี้พวกเข�ก็พ้นสภ�พวิกฤตที่สุดแล้ว ที่

เหลือก็เพียงออกไปจ�กที่นี่ และพ�คนในอ้อมแขนกลับไปรักษ�กันใหม่

ตั้งแต่ต้นที่บ้�น 

และหวังว่�ครั้งนี้เข�จะควบคุมให้เธอนอนนิ่งๆ ไม่ดื้อดึงพ�ตัวเอง

ม�เจ็บตัวซำ้�แบบในคืนนี้ได้



55
ไอ้เด็กหมาหัวเน่า

“ไม่ปวดแน่นะ ถึงจะสามวันมาแล้วแต่น่าจะมีอาการค้างคาบ้าง 

หรืออย่�งน้อยๆ ก็ไม่สบ�ยตัว ถ�มจริงว่�ไม่ปวดหัวหรือคออะไรแบบนั้น

แล้วจริงๆ เหรอ แล้วถ้�...”

“ถ้�แกพดูเกีย่วกบัเรือ่งปวดหวัฉนัออกม�อกีคำ�เดยีว ฉนัจะสวดส่ง

วิญญ�ณแกซะ ท�โร่!” หมอผีส�วหมุนก�ยไปกระช�กเสียงหงุดหงิดใส่

วิญญ�ณเด็กช�ยที่ลอยต�มหลังม�พร้อมคำ�ถ�มกวนใจม�กม�ยไม่หยุด

ตั้งแต่ออกจ�กบ้�น

เพร�ะหลังจ�กวันที่เธอจัดก�รเรื่องเจ้�โรงเรียนย�มคำ่�คืน และ

กลับม�ในสภ�พหมดสติ ถูกสุนัขป่�หนุ่มอุ้มออกม�อีกรอบ เจ้�วิญญ�ณ

ขีก้งัวลเกนิกว่�เหตกุเ็หมอืนจะยิง่เพิม่พฤตกิรรมน่�เบือ่หน่�ยขึน้อกีหล�ย

เท่� แล้วคอยต�มเช็กอ�ก�รของเธอไม่ห่�งตลอดส�มวัน

ยังดีว่�หลังเธอออกม�จ�กโรงเรียนโยโคและต่ืนขึ้นม� อ�ก�ร 

ปวดหัวทั้งหมดก็ห�ยเป็นปลิดทิ้งร�วกับไม่เคยเกิดขึ้น ไม่อย่�งนั้นเธอคง

บ้�ต�ยกับวิญญ�ณเด็กช�ยด้�นหลังไปซะก่อน

แต่เหมือนวิธีคำ�ร�มในลำ�คอของเธอครั้งนี้จะไม่ได้ผล หรืออ�จ
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เพร�ะท�โร่รูว่้�เธอคงทำ�อะไรไม่ได้ม�กเพร�ะอยู่ในทีส่�ธ�รณะอย่�งหน้�

โรงเรียนโยโคที่มีคนพลุกพล่�น เข�จึงยังซักไซ้ต่อไม่หยุด

“แต่มันอ�จมีอ�ก�รบ�ดเจ็บตกค้�ง...”

เอี๊ยด!

“ว้�ย!”

เสียงล้อรถบดถนนและเสียงร้องอย่�งตกใจท่ีฮือฮ�ขึ้นเรียกคว�ม

สนใจของท�โร่ให้รีบหนักลบัไปมอง ก่อนเข�จะเหน็ว่�มรีถเก๋งคนัหนึง่จอด

คร่อมเลนอยู่กล�งถนนฝั่งตรงข้�ม และมีเด็กหนุ่มใส่เครื่องแบบของ

โรงเรยีนโยโคล้มอยูบ่นพืน้หน้�รถเก๋งคนันัน้ แต่ดเูหมอืนไม่ได้รบับ�ดเจบ็

อะไร น่�จะแค่ไม่ทันดูรถท�งตรงเพร�ะใส่หูฟังอยู่ และคงตกใจรถที่ขับ

ตรงม�จนล้ม

และมันน่�แปลกเหลือเกินที่เหตุก�รณ์วุ ่นว�ยเล็กๆ นั้นดึงให้

วิญญ�ณเด็กช�ยจับจ้องอย่�งไม่ละส�ยต� และไม่น�นคว�มทรงจำ�เก่�ๆ 

กผ็ดุแทรกในห้วงคดิ...คว�มทรงจำ�ของวนิ�ทแีรกทีต่นเองตืน่ขึน้ม�อยูข้่�ง

ฟุตบ�ทถนนส�ยนี้ ถนนที่อยู่หน้�โรงเรียนเอกชนโยโค 

และนั่นมันทำ�ให้เข�เกิดคำ�ถ�มที่ลืมไปน�นแล้วขึ้นม�ใหม่...เมื่อ

เกอืบส�มปีทีแ่ล้วเข�โผล่ม�อยูห่น้�โรงเรียนเอกชนโยโคได้อย่�งไร ทำ�ไม

ถึงเป็นที่นี่ หรือเข�อ�จถูกรถชนแบบเด็กหนุ่มคนนี้ เพียงแต่ไม่โชคดีเท่� 

ในส่วนลึกท�โร่รู้ดีว่�ที่ตัวเองชอบม�โรงเรียนเอกชนโยโคพร้อม

หมอผีส�วทุกๆ วันไม่ใช่เพร�ะแค่ต�มติดเธอแจเพียงอย่�งเดียว แต่ยังมี

อีกส่วน เหมือนชิ้นจิกซอว์ที่ข�ดไปบนถนนส�ยนี้ ที่เข�ยังต้องก�รค้นห�

ให้เจอ โดยหวังว่�ก�รผ่�นท�งนี้ทุกวัน อ�จช่วยให้เข�พบชิ้นส่วนท่ีข�ด

ห�ยไปในคว�มทรงจำ� แม้คว�มหวังจะริบหรี่เหลือเกิน

“แกจะค้�งอยู่ตรงนั้นถึงเมื่อไรท�โร่” 

เสียงเรียกทำ�ให้ท�โร่ละส�ยต�จ�กถนนที่รถแล่นพลุกพล่�น ไป

มองเด็กส�วร่�งสูงสวมแว่นหน�เตอะที่ยืนอยู่ตรงประตูท�งเข้�ของ

โรงเรยีนด้วยท่�ท�งไม่แยแสต่อเหตกุ�รณ์ทีเ่พือ่นนกัเรยีนเกอืบถกูรถชน 
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หรือคนรอบข้�งที่วุ่นว�ยอยู่

“เธอนีห่ดัเป็นห่วงคนอืน่บ้�งได้ไหม ไม่เหน็รึไงว่�มคีนเกอืบถกูรถ

ชนน่ะ” เข�อดตำ�หนิเลนยะเรื่องนี้ไม่ได้ 

“คนทีเ่กอืบถกูชนมนัไม่ใช่ฉนันี ่แล้วอย่�งแกมปัีญญ�ช่วยอะไรเข�

ได้รึไง”

ท�โร่ทำ�แก้มป่องเมื่อได้ยินก�รโต้กลับจ�กหมอผีส�ว งอนไล่หลัง

คนไม่สนใจโลก ก่อนจำ�ใจลอยต�มเธอไป แต่ไม่ทันได้เข้�ไปในเขต

โรงเรียนดี เข�ก็เห็นว่�เลนยะหยุดยืนอยู่กับรุ่นพี่หนุ่มที่คุ้นหน้�กันดีที่สุด

เวล�นี้...อิเคดะ ม�โคโตะ

และเม่ือเหน็ประธ�นนกัเรยีนของโรงเรยีนโยโคม�พดูคยุกบัหมอผี

ส�วแล้ว วิญญ�ณเด็กช�ยก็บอกได้ทันทีว่�ผอ.โยโคมีเรื่องอะไรสักอย่�ง

ให้เลนยะทำ�แน่นอน 

เลนยะกับทาโร่มาถึงหน้าประตูไม้บานคู่ที่คุ ้นเคยหน้าห้องพัก 

ผอ.โยโค แต่หลังประตูที่คิดว่�จะเจอภ�พคุ้นเคยกลับไม่ใช่

เพร�ะเมื่อเธอเปิดประตูเข้�ไปอย่�งไม่เกรงใจเช่นเคย คนแรกที่

พบกลับไม่ใช่ช�ยชร�ร่�งอ้วนกลมเจ้�ของใบหน้�ยิ้มแย้มใจดี แต่คือเด็ก

ผู้ช�ยอ�ยุประม�ณ 8 - 9 ขวบ ใบหน้�บึ้งตึงจนติดจะกวนอ�รมณ์ ศีรษะ

ทีเ่ต็มไปด้วยกลุม่ผมสนีำ�้ต�ลเข้มแกมแดงสวมทบัด้วยหมวกไหมพรม ร่�ง

เล็กๆ สวมเสื้อติดฮูดแขนย�วสีนำ้�เงินกับก�งเกงยีนที่ดูใหม่เอี่ยม 

ที่สำ�คัญกว่�นั้นเด็กช�ยแปลกหน้�กำ�ลังกอดอกแน่นจ้องหน้� 

เลนยะเขม็งร�วกับจะห�เรื่องอย่�งไรอย่�งนั้น

“ตวัอะไรน่ะ” หมอผสี�วเอยีงคอหรีน่ยัน์ต�จ้องคนทีม่องเธออย่�ง

ห�เรือ่ง แต่คำ�ถ�มเหยยีดๆ นัน้กลบัส่งไปยงัร่�งอ้วนกลมทีน่ัง่อยูบ่นโซฟ�

อีกฝั่ง กับร่�งเล็กในเสื้อฮูดสีนำ้�เงิน

ซึ่งยังไม่ทันที่ผอ.โยโคจะได้ตอบคำ�ถ�ม เด็กช�ยแปลกหน้�กลับ

เป็นฝ่�ยรีบลุกขึ้นไปยืนอยู่บนโซฟ�สีเท�ทั้งที่ใส่รองเท้�ผ้�ใบ ร�วกับจะ
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ให้ตัวเองอยู่ในระดับที่สูงพอๆ กับเลนยะ ก่อนประก�ศกร้�ว

“เด็กเก้�ขวบไง ยัยโง่!”

“อึ๊ย!” ท�โร่ที่อยู่ด้�นหลังเลนยะถึงกับผงะกับถ้อยคำ�นั้นพร้อม

ยกมือปิดป�ก เบิกต�กว้�งอึ้งตะลึงไปชั่วขณะ

เพร�ะนอกจ�กคว�มก้�วร้�วของเด็กช�ยที่เข�ค�ดไม่ถึงแล้ว สิ่ง

ที่น่�กลัวยิ่งกว่�คือปฏิกิริย�ตอบสนองของยัยหมอผีส�วปีศ�จกับสิ่งท่ีได้

ฟังครั้งนี้ 

เลนยะที่ยืนนิ่งไปชั่วขณะค่อยๆ ก้�วเข้�ไปห�ร่�งเล็กๆ นั่น พล�ง

ว่�เนิบช้�ด้วยเสียงเย็นเยียบที่ท�โร่ยังขนลุกต�ม

“โฮ่...ป�กดีซะด้วย แบบนี้แสดงว่�ถูกอ�ม�โนจ�คะ2 สิงแล้วละมั้ง 

รีบกระช�กมันออกม�จ�กป�กน่�จะดี...!?”

มือที่กำ�ลังยื่นไปที่ ‘คอ’ ของเด็กช�ยเบื้องหน้�พลันต้องหยุดนิ่ง 

เมื่อมีอีกมือม�จับหมับที่ข้อมือเธอไว้ก่อน

“ทกัท�ยกนัจบแล้วสนิะ” ช�ยชร�ใบหน้�ใจดยีิม้ให้เลนยะ แม้กำ�ลงั

จับข้อมือเด็กส�วไว้เป็นก�รห้�มปร�มสิ่งที่เธอคิดจะทำ�

“ห้�มทำ�ไมล่ะ นี่ไม่ใช่ง�นทีอ่ย�กให้ทำ�รึไง” เลนยะถ�มด้วยสหีน้�

นิง่เยน็ แต่นยัน์ต�สนีำ�้เงนิฉ�ยชดัว่�เธอไม่สนหรอกว่�มนัจะเป็นง�นหรอื

ไม่ แค่อย�กจัดก�รกับคอเล็กๆ ที่อยู่แค่เอื้อมมือนั่นเท่�นั้น 

และส�ยต�น่�ขนลุกของหมอผีส�วก็เลื่อนไปยังเด็กช�ยตรงหน้� 

จนเด็กที่ว�งท่�อยู่แต่แรกรู้สึกผว�ขึ้นทันใด แล้วเผลอก้�วถอยหลังก้�ว

หนึง่โดยอตัโนมัต ิทว่�วนิ�ทต่ีอม�ผอ.โยโคกลบัแทรกบรรย�ก�ศม�คดุ้วย

ประโยคหนึ่ง 

“ก็มีง�นนั่นแหละ แต่ที่แน่ๆ ไม่ใช่ก�รฆ่� ‘หล�นช�ย’ คนเดียว

2 เป็นปีศ�จที่สิงแล้วจะเปลี่ยนนิสัยคนกะทันหัน หรือมีนิสัยต่อต้�นสังคม ก้�วร้�ว  

ว่�กันว่�นอกจ�กอ�ม�โนจ�คะจะต่อต้�นคนด้วยกันแล้ว ยังต่อต้�นเทพเจ้�ด้วย  

บ�งตำ�น�นจึงว่�อ�ม�โนจ�คะเคยเป็นหนึ่งในเทพเจ้�ม�ก่อน
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ของฉันแน่นอนนะ โซเคนโยคุง”

“หล�นช�ย!” เป็นท�โร่ที่หันขวับไปมองช�ยชร�อย่�งตกตะลึง

ขณะที่เลนยะนิ่งงันไปต่อข่�วใหม่นี้ ก่อนหรี่ต�ถ�ม 

“เดี๋ยวนี้เข�เก็บจ�กข้�งถนนม�เลี้ยงง่�ยๆ ได้แล้วงั้นเหรอ”

เดก็ช�ยทีก่ำ�ลงักลวัเลนยะถงึกบัลมืสิน้ซึง่ส�ยต�อำ�มหติเมือ่ครูเ่มือ่

ได้ยินสิ่งที่เธอพูดกับผอ.โยโค ก่อนกระโดดลงจ�กโซฟ� เหยียบเท้�ของ

เลนยะทีหนึ่ง แล้ววิ่งไปหลบอยู่หลังร่�งอ้วนๆ ของช�ยชร�ทันที

แม้มันไม่ได้เป็นก�รทำ�ร้�ยที่เจ็บอะไรม�กม�ยเพร�ะเป็นแรงของ

เด็ก แต่หมอผีส�วกลับกำ�หมัดแน่นพลัน เส้นเลือดข้�งขมับเต้นตุบๆ ปูด

จนแทบแตก จนผอ.โยโคชักเห็นท่�ไม่ดีต้องรีบเอ่ยแทรก ก่อนลูกจ้�งจะ

ฆ่�หล�นช�ยเข�จริงๆ 

“โซเคนโยคุง ช่วยใจเย็นหน่อยนะ ฉันจะแนะนำ�ให้แล้วกัน” เข�

พูดจบก็ดันตัวเด็กช�ยแปลกหน้�ที่หลบอยู่หลังตนม�ข้�งหน้� ซึ่งเด็กช�ย

ก็ดูไม่อย�กเผชิญหน้�กับเลนยะเท่�ไร และแทบจะขู่ฟ่อๆ เหมือนแมวใส่

เธอ “นี่หล�นช�ยคนเดียวของฉันเอง ชื่อโยโค ซ�โตรุคุง ปีนี้อ�ยุเก้�ขวบ 

เข�จะม�อยู่โตเกียวสักสองส�มวันเพร�ะคุณพ่อกับคุณแม่เข�ไปธุระที่

เมืองนอกน่ะ”

เลนยะกอดอกมองซ�โตรุอย่�งเหยียดๆ และดูถูกทันทีที่ฟังจบ 

“หน้�ต�เหมือนเด็กเหลือขอก็ไม่แปลกท่ีพ่อแม่จะไม่เอ�ไปด้วย 

ละนะ เพร�ะถ้�เอ�ไปกค็งไปสร้�งเร่ืองให้คนอืน่ ดีไม่ดถีกูคนอืน่เข�เหมน็

ขี้หน้�ม� พ่อแม่ถึงหิ้วไปไหนด้วยไม่ได้แบบนี้”

ซ�โตรุหน้�แดงแจ๋ด้วยคว�มโกรธและโพล่งกลับลั่น 

“อย่�ม�สู่รู้หน่อยเลย!” 

หมอผีส�วเอียงคอนิด มองตำ่�ด้วยรอยหยันม�กกว่�เดิมต่อ

ปฏกิริยิ�นัน่ พล�งกล่�วขึน้ใหม่ “ตอนนีย้งัไม่ใช่ช่วงปิดเทอมของพวกเดก็

ประถม แต่แกดนัอยูน่ีแ่ทนทีจ่ะไปโรงเรียน และพ่อแม่ทำ�ง�นขน�ดบนิไป

เมืองนอกแสดงว่�ที่บ้�นมีฐ�นะ แต่น่�แปลกที่ดันไม่มีปัญญ�จ้�งพี่เลี้ยง
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เดก็ม�ดแูลลกูตวัเอง ซำ�้ดนัปล่อยให้โดดเรียนม�อยูก่บัปูห่น้�ต�เฉย...แบบ

นี้แสดงว่�แกอยู่ในช่วงโดนพักก�รเรียน และคงไม่มีพ่ีเลี้ยงท่ีไหนเอ�อยู่

แล้วสินะ”

ซ�โตรุโกรธจนกัดฟันแน่น ใบหน้�ยิ่งแดงกำ่� และเหมือนครั้งนี้จะ

มีคว�มอ�ยผสมเข้�ม�ด้วย ก่อนทำ�ท่�จะกระโจนห�เด็กส�วร่�งสูง ทว่�

ปู่ของเข�ที่รู้ทันก็รั้งตัวหล�นช�ยไว้ได้ก่อนจนเข�ต้องด้ินขลุกขลักไปม� 

และสบถด่�เด็กส�วไปด้วย 

“ยยัเห่ย ยยับ้� ยยังีเ่ง่� ฉนัหลดุไปได้เมือ่ไรหล่อนเจอดแีน่ ยยัแว่น

หน้�โง่!” 

อะไรจะร้ายกาจขนาดนั้น...วิญญ�ณเด็กช�ยท่ีลอยม�ใกล้เพ่ือดู

เหตกุ�รณ์อดคดิขึน้ในใจไม่ได้ เพร�ะขน�ดเดก็ซนอย่�งรกิะทีเ่ถยีงเลนยะ

คอเป็นเอ็นก็ไม่เคยแสดงท่�ท�งแย่ๆ หรือต่อว่�ด้วยคำ�หย�บค�ยแบบนี้

ม�ก่อน

ทว่�อยู่ๆ เสียงโวยว�ยของซ�โตรุพลันเงียบไป ก่อนท�โร่จะเห็น

เข�รีบสะบัดตัวเต็มแรงออกจ�กมือของผอ.โยโค แล้ววิ่งไปหลบหลังช�ย

ชร� เด็กท่�ท�งก้�วร้�วเอ�เรื่องปิดป�กเงียบ ใบหน้�บึ้งตึงมีแววคว�ม

หว�ดหวั่นฉ�ยขึ้นม� ร�วกับกลัวอะไรสักอย่�งขึ้นม�เฉยๆ 

เลนยะเลิกคิ้วขึ้นข้�งกับร่�งเล็กๆ ที่แอบอยู่หลังน�ยจ้�งของตน

ด้วยคว�มงนุงง แต่ท�โร่ทีล่อยอยูข้่�งหลงัเลนยะกลบัรูส้กึว่�เมือ่กีเ้ข�กบั

ซ�โตรุสบต�กันเข้�พอดี ก่อนเด็กช�ยจะวิ่งไปหลบหลังผอ.โยโค

“เอ�ละ เข้�เรื่องง�นของเร�นะโซเคนโยคุง” 

เมื่อสงคร�มระหว่�งหมอผีส�วกับหล�นช�ยเข�สงบลง ผอ.โยโค

ก็กล่�วแทรกขึ้น และเลนยะก็เงยหน้�ไปสนใจเข�ใหม่ พล�งเป็นฝ่�ยพูด

ขึ้นก่อน

“โรงเรียนย�มคำ่�คืนสงบไปแล้ว และยังไม่เห็นว่�มีสัญญ�ณผิด

ปกติอะไรที่นี่ มีปีศ�จที่อื่นรึไง” 

ผอ.โยโคยิ้มกว้�งขึ้นพร้อมขยับก�ยไปช้อนหลังร่�งเล็กๆ ที่แอบ
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อยู่ให้ก้�วม�ด้�นหน้�อีกครั้ง 

“ก็ปีศ�จตัวน้อยคนนี้น่ะแหละ” เข�กล่�ว และซ�โตรุที่ดูจะหมด

ฤทธิ์ไปในตอนแรกก็ไม่ว�ยแยกเขี้ยวใส่เลนยะ 

แต่คนถูกแยกเขี้ยวใส่กลับยื่นมือพรวดไปยังคอเด็กช�ยรวดเร็ว 

พร้อมว่�เสียงเย็น 

“แสดงว่�มันมีปีศ�จสิงอยู่จริงๆ น่ะสิ”

“เปล่�”

มอืของหมอผสี�วต้องหยดุชะงกัอกีครัง้กบัคำ�ปฏเิสธฉบัไวของช�ย

ชร� ก่อนสบถเสียงตำ่�ในลำ�คออย่�งไม่สบอ�รมณ์ ดูเหมือนจะผิดหวังที่

พล�ดก�รขยำ้�คอเด็กตรงหน้�อีกรอบ และวิน�ทีต่อม�ก็กล�ยเป็นคว�ม

รู้สึกที่เหมือนฟ้�ผ่�กล�งหัวเมื่อได้ยินคำ�พูดต่อไปของผอ.โยโค

“ขอฝ�กซ�โตรุไว้สักวันสองวันนะโซเคนโยคุง”

“ว่�ไงนะ!” เลนยะตว�ดกร้�วจนท�โร่ยงัสะดุง้เฮอืกต�ม และไม่ใช่

แค่ตกใจเสียงของเธอ แต่ตกใจกับสิ่งที่ช�ยชร�บอกด้วย

ขอฝากไว้สกัวนัสองวนั หมายถงึให้เลนยะเป็นพีเ่ลีย้งดแูลงัน้เหรอ! 

คิดอะไรอยู่ บ้าไปแล้วรึไง!

“ก็ต�มนั้น ฉันอย�กจะขอฝ�กซ�โตรุคุงไว้กับเธอสักวันสองวัน 

เพร�ะว่�ฉนัเองกต้็องเดนิท�งไปประชมุประจำ�ปีทีโ่อซ�ก้�เหมอืนกนั” ช�ย

ชร�บอกด้วยรอยยิ้ม เหมือนลืมไปแล้วว่�คนที่เข�จะฝ�กหล�นช�ยคน

เดียวไว้ทำ�ท่�จะบีบคอหล�นเข�ไปกี่ครั้งแล้ว 

“บ้�รึไง จะเป็นไปได้ยังไงเล่� นี่มันไม่ใช่ง�นฉัน และฉันก็จะไม่มี

วันดูแลไอ้เด็กเหลือขอนั่นให้แน่นอน!” หมอผีส�วปฏิเสธลั่น

“แล้วทำ�ไมจะไม่ได้ล่ะ ก็โซเคนโยคุงเป็นลูกจ้�งฉันอยู่ แล้วฉันไม่

คิดจะฝ�กไว้ฟรีๆ ด้วยนะ” ช�ยชร�เจ้�ของโรงเรียนกล่�วอย่�งสบ�ยๆ 

ร�วกับไม่ใช่เรื่องใหญ่โต 

“ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเลย” เลนยะกระช�กเสียงเถียง

“งั้นเกี่ยวกับอะไร”
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“เกี่ยวกับที่ฉันเกลียดมันไง!” เธอตอบชัด

ซ�โตรุที่ได้ยินแบบนั้นชักหัวคิ้วขมวดแล้วเงยหน้�โพล่งกลับทันที 

“ฉันก็เกลียดเธอ คิดว่�ฉันอย�กไปอยู่กับเธอนักรึไง” จบคำ�ก็เงย

หน้�ไปยังปู่ของตน พร้อมประก�ศชัด “ปู่ ผมจะอยู่ที่บ้�นคนเดียว!”

“แต่ซ�โตรุคุงไม่กล้�อยู่คนเดียวไม่ใช่เหรอ”

คำ�ย้อนจ�กช�ยชร�ทำ�เอ�เดก็ช�ยสะอกึอึง้ไปทนัใด ใบหน้�ทีก่ำ�ลงั

ยับยุ่งด้วยคว�มโมโหมีสีแดงล�มขึ้นม�

ขณะเลนยะที่ฟังอยู่ยิ้มเย�ะทันที แล้วว่�เสียงกลั้วหัวเร�ะ 

“ไอ้ต�ข�วเอ๊ย!”

“ไม่ใช่นะ แค่...อึก!” ประโยคที่กำ�ลังจะเถียงพลันถูกกลืนลงคอ

เดก็ช�ย ร�วกบัเข�ไม่กล้�พดูต่อ และเป็นอกีครัง้ทีเ่ลนยะเหน็ว่�ร่�งเลก็ๆ 

มองข้�มไหล่เธอไปยังฝั่งที่มีท�โร่ลอยอยู่ ก่อนเข�จะก้มหน้�หนีรวดเร็ว 

พร้อมเม้มป�กแน่น

“อะไร เถียงไม่ออกละสิ ดีแต่ป�กจริงๆ” หมอผีส�วดูถูกต่อหลัง 

คว�มเงียบครู่หนึ่งของซ�โตรุ

“ก็บอกว่�ไม่ใช่...”

“เอ�เถอะ ยังไงมีใครดูแลก็ต้องดีกว่� ที่สำ�คัญซ�โตรุคุงเป็นเด็ก

จะอยู่คนเดียวได้ยังไงล่ะ” ผอ.โยโคออกตัวห้�มทัพอีกรอบ พร้อมก้มไป

พูดกับหล�นช�ย เด็กดื้อดึงที่ดูก้�วร้�วในตอนแรกกลับไม่เถียง ผิดกับ

ตอนที่คุยกับเลนยะ

ทว่�แม้เดก็ดือ้จะเร่ิมยอมรบัฟัง แต่เดก็ทีด่ือ้กว่� (ม�ก) อกีคนกลบั

ไม่คิดจะยอมเหมือนเดิม 

“ก็ห�พี่เลี้ยงสิ หรือถ้�ไม่มีใครเลี้ยงได้ ก็เอ�ไปทิ้งซะ”

“โซเคนโยคุง” ช�ยชร�เงยหน้�ม�สบนัยน์ต�สีนำ้�เงินด้วยแวว

อ้อนวอน พร้อมกล่�วด้วยท่�ท�งสำ�นึกผิด “ฉันขอโทษที่โยนภ�ระนี้ให้ 

แต่เคสของซ�โตรุคุงยังไงก็ใช้พี่เลี้ยงธรรมด�ไม่ได้จริงๆ”

คนเป็นหมอผีเงียบไปนิดหลังประโยคคำ�พูดนั้น เพร�ะท้ังคำ�ว่� 
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‘เคสของซาโตรุ’ หรือคำ�ว่� ‘ใช้พี่เลี้ยงธรรมดาไม่ได้’ ก็บอกเป็นนัยๆ อยู่

แล้วว่�มันจำ�เป็นต้องเป็นเธอ อีกอย่�งเธอก็รู้นิสัยช�ยชร�ตรงหน้�ดีว่� 

คงมีวัตถุประสงค์ซ่อนอยู่เสมอเวล�จงใจส่งง�นแปลกๆ ม�ให้ทำ�

กระนั้นก็ไม่ว�ยมองตำ่�อย่�งเหยียดหย�มไปท่ีร่�งเล็กกว่�ของ 

ซ�โตรุ แล้วกล่�ว 

“...ก็น่�จะไม่มีใครเข�เอ�อยู่แล้ว” 

“ยัย...”

“ซ�โตรุคุง” ผอ.โยโคปร�มหล�นช�ย ก่อนเข�จะได้ทันโต้ตอบ

กลบั “ครัง้นีปู้่ไม่ว่�งจริงๆ ยงัไงเพือ่ชดเชยให้ ซ�โตรคุงุจะเอ�เครือ่งร่อน

เครื่องไหนในนี้ก็ได้เลย...แบบนั้นพอจะแลกเปลี่ยนกันได้ไหม”

ข้อเสนอและนำ้�เสียงของปู่ทำ�ให้เด็กช�ยยอมเงียบลงอีกครั้ง แม้

จะยังกัดฟันกรอดและมองเลนยะอย่�งเอ�เรื่องอยู่ก็ต�ม 

ร่�งอ้วนกลมนั้นหันกลับม�ที่เลนยะใหม่ “ขอร้องนะโซเคนโยคุง 

แค่ไม่กี่วันเท่�นั้น แล้วฉันจะจ่�ยให้คุ้มร�ค�ที่สุด...หวังว่�ท่�นกินเท็นชิคง

ไม่ว่�นะ”

หมอผสี�วหน้�มุย่ลงนดิกบัคำ�กล่�วท่อนท้�ย ไม่เข้�ใจว่�ทำ�ไมต้อง

มีเรือ่งไอ้ลกูหม�ของตนม�เกีย่วด้วยทกุคร้ัง แต่กย็นืนิง่เฉยไปหล�ยวนิ�ที 

ท�โร่แอบลุ้นกับคำ�ตัดสินของเธอ เพร�ะสำ�หรับคนอื่น ก�รมีใคร

สักคนม�ขอค้�งที่บ้�นด้วยสองส�มคืนคงไม่ใช่ปัญห�ใหญ่ แต่กับเลนยะ

มันเป็นเรือ่งใหญ่เทยีบเท่�กบัก�รทีเ่ธอตดัสนิชะต�ชวีติเป็นต�ยให้ใครสกั

คนเลยละ

ซึ่งหลังคว�มเงียบหล�ยอึดใจ เด็กส�วร่�งสูงก็ระบ�ยลมห�ยใจ

ออกม�

“...ก็ได้” เธอตกลงในที่สุด แล้วมองตำ่�ไปยังซ�โตรุอีกครั้ง พล�ง

ว่� “ยังไงเด็กผู้ช�ยมันก็ต้องมีพี่ส�วใจดี แสนสวยอย่�งฉันคอยดูแลอยู่

แล้วสิจริงไหม” 

แหวะ!...
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แทบเป็นเสียงที่สะท้อนขึ้นพร้อมกันในหัวซ�โตรุและท�โร่ ขณะที่

ผอ.โยโคยิ้มรับด้วยคว�มยินดี ดูไม่ตะขิดตะขวงกับคำ�พูดนั้นของเลนยะ

เลยสักนิด

ทัง้ซาโตรแุละเลนยะต่างจำายอมออกมาจากห้องพกัผอ.พร้อมกนั 

เมื่อช�ยชร�เจ้�ของโรงเรียนต้องเดินท�งเดี๋ยวนี้ และเด็กช�ยมีปัญห�

สำ�คญัคอืก�รอยูค่นเดยีวไม่ได้ จงึกล�ยเป็นส�เหตใุห้พวกเข�ต้องม�เดนิ

อยู่บนระเบียงท�งเดินด้วยกัน 

ซึ่งซ�โตรุก็เดินรักษ�ระยะห่�งจ�กเด็กส�วเป็นเมตร พร้อมตลบ

ฮูดด้�นหลังม�คลุมศีรษะ ก้มหน้�คล้�ยไม่พอใจเหตุก�รณ์ขณะนี้ชัดเจน

“กลัวฉันจะจับกินรึไงไอ้หม�หัวเน่�” เลนยะเอ่ยในที่สุด เมื่อเห็น

ว่�ซ�โตรุเงียบกริบและไม่ยอมเข้�ใกล้เธอ แถมไม่มองม�ท�งเธอด้วยซำ้� 

เอ�แต่ซ่อนหน้�ใต้ฮูดของตน

“ถึงเธอจะเหมือนยักษ์ทั้งหน้�ต�ทั้งนิสัย ฉันก็ไม่กลัวเธอหรอก... 

ผู้หญิงบ้�อะไรสูงยังกับเส�ไฟฟ้�” ซ�โตรุเถียงฉับไวเช่นเดิม กระนั้นก็ยัง

ไม่หันกลับไปมองเธอ และคล้�ยจะยิ่งจำ้�เท้�หนีเร็วขึ้น ทั้งที่ตอนแรกใน

ห้องผอ.โยโคยังส่งส�ยต�ท้�ท�ยอย่�งไม่กลัวเกรง

“เป็นอะไรของแก ตอนแรกทำ�ท่�จะกระโจนม�ฟัดฉัน พอไม่มีปู่

แกม�คุม้กะล�หวัเลยไม่กล้�ห�เร่ืองฉนัรึไง” เลนยะถ�มไล่หลงัอย่�งดถูกู 

แต่กลับหรี่นัยน์ต�สีนำ้�เงินสังเกตท่�ท�งเด็กช�ยตลอดเวล�

ซ�โตรุสะบัดใบหน้�บึ้งตึงไปมองหมอผีส�วด้วยคว�มโกรธ 

“ใช่ซะที่ไหนเล่� แต่เป็นเพร�ะว่�...” ซ�โตรุรีบกลืนคำ�พูดตัวเอง 

ก่อนจะเผลอหลุดสิ่งที่เข�ไม่อย�กบอกใครที่สุดออกไป 

แต่คนอย่�งเลนยะก็ไม่เคยปล่อยให้คว�มผิดปกติใดผ่�นไปง่�ยๆ

“เพร�ะว่�อะไร” เธอถ�มยำ้�

แต่ซ�โตรุกลับเงียบและพย�ย�มเดินหนีอีก ทว่�มือของอีกฝ่�ยก็

ไวพอจะจับหมับที่ฮูดบนศีรษะเด็กช�ย และแรงของเธอก็มีม�กพอจะดึง
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ตัวเด็กช�ยจนเท้�ลอยจ�กพื้นม�เผชิญหน้�กับตน

“ปล่อย! ไม่งัน้ฉนัจะสัง่ให้ปูเ่ลกิจ้�งเธอแน่ ปล่อยยย!” ซ�โตรรุ้อง

ลั่น พย�ย�มสะบัดตัวหนีเต็มกำ�ลัง แต่ไม่ว่�ทำ�ยังไงก็ไม่หลุดจ�กมือของ

เดก็ส�วเรอืนผมสนีำ�้ต�ล เธอแรงเยอะกว่�ทีเ่ข�คดิไว้ม�ก ซำ�้พอจะเหวีย่ง

หมัด แขนสั้นๆ ของเข�ก็ดันไปไม่ถึงตัวเจ้�หล่อน หรือแม้ถึง เธอก็หลบ

ทันอย่�งง่�ยด�ยอยู่ดี

“ปูแ่กนัน่แหละทีต้่องง้อฉนัม�กทีส่ดุ” เลนยะว่�เสยีงกร้�ว ก่อนสัง่

ซำ้�อย่�งดุดัน “เอ้�! ค�ยออกม�ให้หมด แกจะพูดอะไรตอนแรก อย่�ให้

ต้องยำ้�เป็นครั้งที่สอง เพร�ะฉันไม่อดทนหรือใจดีเหมือนปู่แกหรอกนะ” 

ไม่ต้องบอกก็รู้ยัยยักษ์เถื่อน!

ซ�โตรไุด้แต่สบถด่�ในใจเมือ่ย�มนีเ้ข�หอบเหนือ่ยจ�กก�รดิน้และ

สู้กับแรงของเด็กส�วร่�งสูงตรงหน้�จนไม่มีแรงจะอ้�ป�กเถียงตรงๆ ซึ่ง

ไม่น�นเข�ก็รู้ว่�พย�ย�มต่อไปก็ไร้ผลจึงเลิกดิ้นในที่สุด ซำ้�เมื่อเจอทั้งคำ�

พูดและส�ยต�น่�กลัวของเลนยะ เข�ก็เริ่มลังเล กระนั้นยังเม้มป�กแน่น 

ก่อนจะถูกกระตุกที่หลังคอเสื้อเป็นก�รบังคับให้พูดอย่�งร้�ยก�จ

และก�รกระทำ�นัน้ของเลนยะทีท่�โร่ดอูยู ่กท็ำ�ให้วญิญ�ณเดก็ช�ย 

อดหว�ดเสียวไม่ได้ว่�พี่เลี้ยงมือใหม่อย่�งเธออ�จพลั้งมือฆ่�เด็กเร็วๆ นี้

“พูดไปก็เท่�นั้น” ซ�โตรุพึมพำ� 

“ก็พูดออกม�ก่อนสิเจ้�โง่”

ซ�โตรุเงียบไปอีก จนเหมือนคิดจะไม่ตอบ แต่ส�ยต�กดดันของ

เดก็ส�วตรงหน้�กท็ำ�ให้เข�เลีย่งไม่ได้จนต้องค่อยๆ พดูขึน้ใหม่ เสยีงแผ่ว

เบ�จนแทบเป็นกระซิบ 

“ฉัน...มองเห็นผีได้”

“ว่�ไงนะ” เลนยะถ�มยำ้�และเอียงหูม�ท�งซ�โตรุทันที 

เดก็ช�ยหน้�มุย่ด้วยคว�มหงดุหงดิ ทว่�กก็ล่�วขึน้ใหม่ เสยีงดงัขึน้

อีกนิด “ฉันบอกว่�ฉันมองเห็นผีได้” 

“ไม่ได้ยิน”
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ยัยนี่!

“ฉันบอกว่� ฉันมองเห็นผีได้!” ซ�โตรุตะคอกกลับอย่�งสุดทนใน

ที่สุด

เลนยะก็เงียบไปกับคำ�ตอบที่ได้ และค่อยๆ ปล่อยคอเสื้อเด็กช�ย 

ขณะที่ท�โร่ถึงกับนิ่งอึ้งไป และมองเด็กช�ยต�ปริบๆ พอจะเข้�ใจแล้วว่�

ทำ�ไมตอนซ�โตรอุยู่ในห้องพกัผอ.โยโคถงึได้เกดิอ�ก�รกลวัจนวิง่ไปหลบ

หลังผอ.โยโคบ่อยครั้งผิดวิสัย...ซ�โตรุเห็นเข�

แต่หน้�ต�เข�มันน่�กลัวขน�ดนั้นเลยรึไง!

“ทุกคนน่ะชอบห�ว่�ฉันโกหกเรื่องที่มองเห็นวิญญ�ณ” ซ�โตรุ

กล่�วต่อ และกลับม�ก้มศีรษะเพื่อซ่อนสีหน้�ของตนย�มเล่�ถึงเรื่องนี้ 

“ชอบบอกว่�ฉันเรียกร้องคว�มสนใจ พ่อแม่ก็เหมือนกัน เพื่อนๆ ในห้อง

ก็เหมือนกัน ทุกคนเห็นฉันเป็นตัวตลก พอพย�ย�มทำ�เป็นว่�มองไม่เห็น 

มันอดกลัวจนแสดงออกม�ไม่ได้ มีแค่ปู่คนเดียวที่เชื่อว่�ฉันมองเห็นผีได้

จริงๆ แล้วก็ไม่เคยห�ว่�ฉันโกหกเลย...แต่ฉันไม่สนไอ้พวกนั้นหรอก  

พวกนั้นงี่เง่�ทุกคนนั่นแหละ ไม่รู้อะไรสักอย่�ง แต่ทำ�เป็นรู้ไปหมด” 

นำ้�เสียงโกรธๆ ที่ฟังเหมือนอดกลั้นของซ�โตรุ ทำ�ให้ท�โร่เร่ิม

เข้�ใจแล้วว่�ทำ�ไมเข�ถงึได้เกเรนกั มนักค็งเป็นเหมอืนกนัหมด โดยเฉพ�ะ

กับเด็กเล็กๆ ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันอะไร พอถูกทุกคนรอบด้�นต่อต้�น จึง

ต่อต้�นทุกคนรอบด้�นกลับ เป็นปฏิกิริย�ธรรมช�ติที่เด็กเล็กๆ คนหนึ่ง

จะนึกออกเพื่อปกป้องตัวเอง

อกีอย่�งยงัไงตระกลูโยโคกเ็ป็นญ�ตห่ิ�งๆ ของโซเคนโย เรือ่งทีม่ี

บ�งคนในตระกลูนีม้องเหน็วญิญ�ณได้กไ็ม่ใช่เรือ่งแปลก ดงันัน้เข�กค็วร

ทำ�คว�มเข้�ใจกับ...

“แกก็ไม่รู้อะไรสักอย่�งเหมือนพวกงี่เง่�ที่แกด่�นั่นแหละ” 

คว�มคิดของวิญญ�ณเด็กช�ยต้องหยุดชะงักกับคำ�พูดเน้นหนัก

จ�กเลนยะที่แทรกคว�มเงียบขึ้นม� 

ซ�โตรุก็เงยหน้�มองเธอ และเห็นชัดว่�นัยน์ต�สีนำ้�เงินหลังกรอบ
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แว่นนั้นช่�งเย็นเยียบ เต็มไปด้วยรอยเหยียดหยันม�กกว่�ทุกครั้งจนขน 

ที่หลังคอเข�ลุกชัน ก่อนจะเห็นเธอพ่นลมออกจมูก แล้วหัวเร�ะในลำ�คอ

ร�วกับกลั้นม�น�น พร้อมว่�กลั้วหัวเร�ะ 

“มันก็แหงละ เรื่องผีมีจริงซะที่ไหน แกนี่มันปั้นนำ้�เป็นตัวเก่งเป็น

บ้� อย�กเรียกร้องคว�มสนใจก็บอกม�เถอะ” 

ท�โร่ที่ลอยอยู่ข้�งหลังอ้�ป�กค้�งเมื่อได้ยินสิ่งท่ีเลนยะพูด ก่อน

ละลำ่�ละลักถ�ม

“ทะ...ทำ�ไมพูด...แบบนั้น” 

แม้จะพย�ย�มเรยีก แต่เจ้�เดก็ส�วตวัแสบกด็นัทำ�เป็นไม่ได้ยนิเสยี

เฉยๆ 

“ตะ...แต่ว่� ปูบ่อกว่�เธอเองกเ็หน็ผีได้ ฉนัถงึได้ยอมม�เพร�ะเหน็

ว่�เป็นพวกเดียวกันหรอกนะ” ซ�โตรุร้องท้วงด้วยสีหน้�ตื่นตระหนก เริ่ม

รูส้กึว่�ตนตดัสนิใจพล�ดมหนัต์ทีเ่ล่�เรือ่งนีอ้อกไป เพร�ะคนทีค่ดิว่�น่�จะ

พูดกันได้อย่�งที่ปู่เข�บอกกลับทำ�ทีไม่รู้เรื่องหน้�ต�เฉย

“พวกเรอะ อย่�ไร้ส�ระ ใครมันจะมองเห็นวิญญ�ณได้ ในเมื่อมัน

ไม่มี ปู่แกก็แค่ตอแหลให้แกสบ�ยใจจะได้ไม่ไปสร้�งเรื่องที่ไหนเท่�นั้น

แหละ” เลนยะโต้อย่�งเย็นช� 

“แต่ตอนอยู่ในห้องเธอพูดเรื่องปีศ�จ แล้วก็เรื่องถูกสิงนี่” ซ�โตรุ

ท้วงกลับ

“ผู้ใหญ่เข�ก็มีวิธีสั่งง�นเป็นรหัสลับแบบที่เข้�ใจกันได้เองทั้งนั้น 

ไม่ใช่เรือ่งผสี�งบ้�บออย่�งทีแ่กจินตน�ก�รไปเองหรอก” เธอยงัว่�หน้�ต�

เรียบเฉย

“มันไม่ใช่จินตน�ก�ร!”

“งั้นหลักฐ�นอยู่ไหน”

“ข้�งหลังเธอไงเล่� มีผีเด็กผู้ช�ยอยู่ ต�มเธอม�ตลอดเลย”

ท�โร่สะดุ้งเฮือกเมื่อซ�โตรุยกนิ้วชี้หน้�เข�ตรงๆ จนได้แต่เงอะงะ

ไปไหนไม่ถูก รู้สึกอยู่ผิดที่ผิดท�งขึ้นม�เฉยๆ 
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“ฉนัเหน็แต่อ�ก�ศ” เลนยะบอกโดยไม่แม้แต่จะหนักลบัไปมองด้วย

ซำ้� ก่อนกอดอกมองคนอ่อนวัยกว่�ด้วยส�ยต�สมเพช “พอถูกต้อนเข้�ก็

กุเรื่องปั่นหัวคนอื่นอีกแล้วสิ”

“ว่�ไงนะ คนอย่�งเธอก็ไม่เห็นจะต่�งจ�กเจ้�พวกงี่เง่�พวกนั้นสัก

นิด” ซ�โตรุกำ�หมัดแน่น หน้�แดงกำ่�ทั้งอ�ยทั้งโกรธ ก่อนวิ่งพรวดเข้�ม�

จะต่อยเด็กส�วที่ยืนกอดอกอยู่ตรงหน้� แต่ร่�งสูงๆ ก็เบี่ยงตัวหลบร่�ง

เล็กของเด็กช�ยได้ง่�ยด�ย

ซ�โตรุล้มโครมลงไปกับพื้นเมื่อเป้�ที่เล็งไว้เคลื่อนหนีจนเข�เสีย

หลัก 

ขณะที่เลนยะเพียงเหลือบห�งต�มองตำ่�ไปยังซ�โตรุ พล�งกล่�ว

อย่�งเฉยช� 

“เด็กไร้ค่�อย่�งแกที่เจอปัญห�หน่อยก็เอ�แต่หลบข้�งหลังปู่น่ะ

ไม่มที�งมชีวีติด้วยตวัคนเดยีวได้หรอกน่� แค่อยูเ่องคนเดยีวในห้องยงัทำ�

ไม่ได้อย่�ม�ป�กดีเลย และในเมื่อคิดว่�ไม่อย�กอยู่กับคนประเภทเดียว

กบัฉนัทีค่ว�มจรงิกเ็หมอืนกนัทัง้โลก กค็งเหลอืแต่ผทีีแ่กกลวัจนขีข้ึน้สมอง

ให้อยู่ด้วยนั่นแหละ” 

ซ�โตรุกำ�หมัดแน่น คว�มเดือดด�ลพุ่งสูง เข�จ้องหน้�หมอผีส�ว

เขม็ง ก่อนลุกขึ้นหมุนตัววิ่งหนีออกไป ทว่�ก็ไม่ว�ยตะโกนกลับม�ว่�

“ไปต�ยซะยัยสี่ต�งี่เง่� ทำ�เป็นสั่งสอนคนอื่น ตัวเองมันก็แค่เด็ก 

ม.ปล�ย อ�ยุม�กกว่�เข�ไม่กี่ปีอย่�ม�ทำ�เป็นสั่ง หน้�ต�ก็แย่ นิสัยก ็

ห่วยแตก ไปให้พ้นไป๊!”

“ไอ้เดก็เวร อย่�ให้จับได้นะโว้ย อตุส่�ห์มเีมตต�ไม่ลงไม้ลงมอืแล้ว

นะ!” เลนยะตะโกนอย่�งหัวเสียไล่หลังทันทีเช่นกัน

“พอเถอะน่�เลนยะ” ท�โร่ต้องร้องปร�มขึ้น “เข�เตลิดไปแล้วนะ 

เธอจะจรงิจงัอะไรกบัอแีค่เดก็เก้�ขวบ แล้วนัน่หล�นช�ยของผอ.โยโคนะ 

ถ้�ห�ยไปจะทำ�ยังไง”

“ก็แค่บอกว่�มันซื่อบื้อจนทำ�ตัวเองหลงกับฉันซะก็หมดเรื่อง”  
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เลนยะตอบห้วนๆ อย่�งไม่แยแส ร�วกับไม่ใช่เรื่องของตัวเอง

“เลกิพดูอะไรแบบคนข�ดคว�มรบัผดิชอบซะท ีถ้�ไม่ใช่เพร�ะเธอ

ไปพูดแบบนั้น ซ�โตรุเข�จะหนีไปงั้นเหรอ แล้วเรื่องอะไรที่เธอไปบอกว่�

ไม่เห็นวิญญ�ณ แล้วไปว่�เข�เหมือนคนบ้�เล่�”

“ก็ฉันเกลียดมัน”

ท�โร่ต้องถอนใจอย่�งเอือมระอ�กับเหตุผลท่ีฟังดูไร้เหตุผลของ

หมอผีส�ว ก่อนยกเงื่อนไขสำ�คัญหนึ่งม�ใช้ทันที

“แต่ว่�ผอ.เข�จ้�งเธอดูแลนะ ค่�จ้�งก็ไม่ใช่น้อยๆ ถ้�เข�รู้ว่�เธอ

ทำ�หล�นเข�ห�ย เรื่องค่�จ้�งก็อดไม่ใช่รึไง” 

เลนยะกลอกต�อย่�งเบื่อหน่�ย ก่อนต้องตัดสินใจอย่�งไม่เต็มใจ

นักว่� 

“เลิกเรียนแล้วค่อยห� ถ้�มันยังอยู่ในโรงเรียนก็ไม่ต�ยหรอก”

“เลิกเรียนเหรอ! แต่ที่นี่มีโรงเรียนย�มคำ่�คืนอยู่ ถึงช่วงนี้จะไม่

อ�ละว�ดแล้ว แต่มนักเ็คยทำ�ร้�ยคนกล�งวนัแสกๆ ได้ ซำ�้ยงัชอบวญิญ�ณ

บริสุทธิ์ เคยลักซ่อนโมโมฮ�ระ เร็นจิม�แล้วด้วย ซ�โตรุเป็นทั้งเด็กทั้งผู้

มีพลังวิญญ�ณสูง นั่นน่ะเป้�หม�ยหลักเลยไม่ใช่เหรอ” 

เสียงถอนใจหนักดังจ�กเลนยะอีกรอบ ก่อนเธอจะแค่ปัดมือไปม�

ในอ�ก�ศ แล้วก้�วออกไป

“ท่�ท�งแบบนั้นแปลว่�อะไรน่ะ” ท�โร่ร้องถ�มต�มหลัง

หมอผีส�วไม่ตอบ แต่ยังเดินต่อไป ให้เด�จ�กท�งท่ีเดินไปไม่ใช่

ห้องเรียน ก็น่�จะหม�ยถึงเธอคงยอมไปห�ซ�โตรุให้ ซึ่งทำ�ให้วิญญ�ณ

เด็กช�ยต้องรีบลอยต�ม แล้วถ�มต่อ

“ถ้�เจอตวัซ�โตร ุแล้วเธอต้องให้เข�ไปค้�งทีบ้่�นด้วยใช่ไหม แล้ว

เรื่องกินเท็นชิล่ะจะว่�ยังไง” 

เลนยะกลอกต�อย่�งเบื่อหน่�ย เบื่อจะต้องเจอคำ�ถ�มนี้ซำ้�ๆ และ

ตอบส่งๆ แค่ว่�

“ตัวหนึ่งให้นอนในห้องนำ้� อีกตัวก็ใต้โต๊ะกินข้�ว”
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ไม่ใช่ลูกหมา!...ท�โร่ร้องแย้งในใจ เมื่อรู้ดีว่�เจ้�หล่อนคงไม่สนใจ

ฟังอะไรเข�แล้ว

ประตูดาดฟ้าที่ถูกล็อกไว้กันคนเข้าออก บัดนี้กลับถูกเปิดโล่ง

ปล่อยให้แสงแดดส่องเข้�ม�ข้�งใน และทำ�ให้เด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ล

สังเกตเห็นได้ง่�ย ก่อนจำ�ใจเดินต�มขึ้นไป

“มือไวใช่ย่อย ขโมยกุญแจม�จ�กไหนล่ะแก” 

เด็กช�ยที่นั่งกอดเข่�หน้�มุ่ยอยู่ข้�งๆ ประตูเหล็กท�งขึ้นด�ดฟ้�

สะดุ้งโหยง และแหงนหน้�ขึ้นมองคนทักทันใด

“เธอม�ได้ไง!” ซ�โตรุร้อง พร้อมดีดตัวหนีเลนยะที่ห�ตัวเข�เจอ

เลนยะเพียงเลิกคิ้วขึ้นข้�ง มองท่�ท�งของซ�โตรุ แล้วว่� 

“ก็แกเล่นเปิดประตูไว้รับช�วบ้�นซะขน�ดนั้น ฉันคงมองไม่เห็น

หรอกมั้งเจ้�งั่ง”

“ก็แล้วเดินต�มถูกถึงที่นี่ได้ยังไงเล่�” 

“เดินต�มรอยคร�บนำ้�ต�ที่แกทำ�หยดเอ�ไว้”

ซ�โตรุเบิกต�กว้�ง อุณหภูมิบนหน้�พุ่งพรวด และรีบยกมือป�ด

แก้มตัวเองไปม�พร้อมเถียงอย่�งลนล�น 

“ปะ...เปล่�นะ ฉะ...ฉันไม่ได้ร้อง”

ร้องจริงๆ ละสิ...หมอผีส�วคิดในใจอย่�งเฉยช�เมื่อเห็นปฏิกิริย�

ของเด็กช�ย ก่อนเปลี่ยนเรื่องอย่�งไม่ใส่ใจ

“เอ้� เลิกเล่นซ่อนห�กันซะที แล้วรีบต�มฉันลงไป”

“ไม่ไป!” แทบเป็นปฏกิริิย�ธรรมช�ตไิปแล้วทีเ่ข�จะต่อต้�นเลนยะ

ทันทีทันใด

ซึ่งเลนยะก็เงียบไปนิด และเห็นว่�ร่�งเล็กๆ ถอยเท้�ไปตั้งหลัก

รวดเร็วเมื่อเธอเงียบไปผิดวิสัยเช่นนั้น 

“ฉันไม่มีเวล�ว่�งนักหรอกนะ” เธอกล่�วเสียงเย็นช� “ถ้�ปู่แกไม่

จ่�ยเงนิให้ฉนั แกมนักแ็ค่หม�ข้�งถนนทีค่นอืน่เออืมระอ�เกนิกว่�จะสนใจ 
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ดังนั้นสำ�นึกซะว่�ดีแล้วที่ยังมีคนม�ต�มห�แกอยู่ แล้วรีบไสก้นต�มลงม�

ก่อนฉันจะเปลี่ยนใจแล้วปล่อยให้แกห�ยไปจริงๆ” 

ท�โร่ทีล่อยหลบอยูภ่�ยในห้องด�ดฟ้�ด้�นในใจร่วงวบูแทนซ�โตรุ

กับสิ่งที่เลนยะพูด เพร�ะมันช่�งร้�ยก�จและแห้งแล้ง และคงไม่มีใครที่

ทำ�ต�มคำ�พูดไร้หัวใจนั่น ซึ่งไม่ทันสิ้นคว�มคิดเข�ดี เสียงปฏิเสธชัดของ

ซ�โตรุก็ดังขึ้นอย่�งที่ค�ด

“ไม่ไปเฟ้ยยัยยักษ์สี่ต�!”

ตึง! 

หมอผีส�วเหวี่ยงกำ�ปั้นทุบเข้�กล�งประตูเหล็กที่สนิมเก�ะกรังจน

มันยุบลงไปทันที ทำ�ให้ซ�โตรุสะดุ้งสุดตัว และเงียบกริบ มองต�ค้�งไป

ยังมือของเด็กส�วที่ยังค�อยู่บนบ�นประตูด�ดฟ้�

“จะลงม�ดีๆ หรือจะม�พร้อมนำ้�ต�” เลนยะถ�มเสียงเหี้ยม 

“ยะ...อย่�ม�ทำ�เป็นขูห่น่อยเลยน่� ยะ...ยงัไงฉนักไ็ม่ต�มยกัษ์อย่�ง

เธอไปหรอก แล้วก็จะฟ้องปู่ด้วยว่�เธอทำ�ทรัพย์สินของโรงเรียนพัง” แม้

เสียงสั่นแต่ซ�โตรุก็ยังพย�ย�มเถียงอย่�งดื้อรั้น รักษ�ม�ดของตน ขณะ

ยกมือข้�งหนึ่งม�กุมอกเพื่อควบคุมหัวใจที่เต้นตุ๊มๆ ต่อมๆ กลัวตัวเองจะ

เป็นแบบประตูเคร�ะห์ร้�ยบ�นนั้น

คนบ้�อะไรแรงเยอะขน�ดนั้น!

แต่ครั้งนี้เลนยะที่ควรแสดงคว�มกร�ดเกรี้ยวเพิ่มขึ้น กลับค่อยๆ 

คล�ยสหีน้�ดดุันลง จนกล�ยเป็นคว�มเฉยเมย กอ่นคล�ยกำ�ป้ันออกจ�ก

ประตู แล้วเอ่ยง่�ยๆ แค่ว่� 

“งั้นก็เรื่องของแก” เธอยักไหล่อย่�งไม่แยแสและขยับแว่นต�ให้

เข้�ที่ ยอมอีกฝ่�ยง่�ยด�ย แต่ก่อนหมอผีส�วจะเดินลงไปเธอก็หันม�พูด

ว่� “แต่ขอเตือนแกไว้อย่�ง โรงเรียนนี้น่ะมีผี และเยอะซะด้วย แล้วถ้�แก

ยังอย�กอยู่บนด�ดฟ้�ต่อจนคำ่�จนมืดละก็...”

ซ�โตรุถึงกับเหงื่อซึม หัวใจยิ่งเต้นถี่รัวอย่�งหว�ดกลัวกว่�เก่� 

กระนั้นก็พย�ย�มแย้งกลับไป 
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“กะ...โกหก...เธอบอกเองว่�ไม่เชือ่เร่ืองผ ีแล้วยงัจะม�พดูแบบนัน้

อีก”

“แต่แกเชือ่ไม่ใช่รึไง” เลนยะสวนกลบัเรียบเฉย และก้�วเดนิลงไป

โดยไม่หันกลับไปมองเข�อีก

เดก็ช�ยทีเ่หน็หลงัของเลนยะห่�งออกไปเร่ิมลงัเล เข�กลนืนำ�้ล�ย

ลงคออย่�งฝืดเคอืง เพร�ะกอ็ย่�งทีพ่ีเ่ลีย้งจำ�เป็นของเข�บอก...ถงึเธอไม่

เชื่อเรื่องผี แต่เข�เชื่อเมื่อเห็นเป็นตัวเป็นตนขน�ดนี้ ซำ้�ยังเคยเจอ

เหตุก�รณ์หนึ่งที่ทำ�ให้ไม่อ�จลืมเพร�ะสิ่งที่เข�เห็นแต่คนอื่นไม่เห็น และ

มันไม่ใช่ประสบก�รณ์ที่ดีนัก

ซึ่งเมื่อเริ่มคิดถึงอดีตนั้นคว�มกลัวก็ไต่ขึ้นม�จับท่ีหัวใจ เข�สลัด

ทิฐิทั้งหมดทิ้งทันทีและวิ่งต�มหลังเลนยะไปอย่�งรวดเร็ว 

“นี่คิดจะทิ้งฉันจริงๆ รึไงยัยยักษ์!”

“ถ้าเธอไม่เหน็ผจีรงิๆ ทำาไมเจ้านัน่ต้องตามเธอต้อยๆ ล่ะ” ซาโตรุ 

ที่ยังรักษ�ระยะห่�งในก�รเดินกับเลนยะและท�โร่ยังสงสัยไม่ห�ย พล�ง

เหลือบต�มองท�โร่เป็นพักๆ 

ซึ่งวิญญ�ณเด็กช�ยก็ได้แต่เมินหน้�ไปท�งอ่ืน ไม่มีคำ�อธิบ�ย 

อะไร ได้แต่ทำ�เหมือนตัวเองไม่มีตัวตนแม้จะถูกนัยน์ต�สีนำ้�ต�ลเข้มของ

ซ�โตรุมองจับผิดตลอดเวล�

“เลกิพรำ�่เพ้อไร้ส�ระซะทเีจ้�เดก็เลีย้งแกะ” เลนยะกล่�วปัดอย่�ง

รำ�ค�ญ ก่อนยื่นมือไปเลื่อนเปิดประตูห้องเรียน โดยไม่สนใจซ�โตรุที่

กัดฟันกรอดใส่เธอ 

“ขอโทษค่ะฉันม�ส�ย” หมอผีส�วหันหน้�ไปกล่�วกับอ�จ�รย์ใน

ห้องเรียน เมื่อตอนนี้เป็นเวล�ของค�บโฮมรูม ก่อนเธอจะก้�วเข้�ไปและ

เลื่อนประตูปิดฉับทันที ไม่ให้ทั้งซ�โตรุหรือแม้กระทั่งท�โร่ต�มเข้�ไป 

ท�โร่มองประตูด้วยคว�มอึ้งอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะเริ่มเข้�ใจก�ร 

กระทำ�นัน้ของหมอผสี�ว เพร�ะออกม�ในรปูนีก้แ็สดงว่�แม่ตวัดกีะให้เข�
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คอยดูซ�โตรุไว้จนกว่�จะถึงเวล�กลับ 

และเมื่อเป็นเช่นนั้นเข�ก็ต้องค่อยๆ หันไปยังเด็กช�ยในเสื้อฮูด

สีนำ้�เงิน แล้วกล่�ว

“เอ่อ...นี่น�ย จะกลับไปห้องผอ.โยโครึเปล่�”

“อย่�เข้�ม�ใกล้ฉันนะ!” ซ�โตรุร้องแว้ดใส่ แล้วกระโดดเหย็งไป

อีกท�งทันใด 

“ทำ�ไมต้องกลัวขน�ดนั้นด้วยล่ะ ฉันก็อ�ยุไม่ต่�งจ�กน�ยเท่�ไร

หรอกนะ” ท�โร่แทบอย�กจะร้องไห้ ไม่รู้ว่�ทำ�ไมตัวเองต้องถูกรังเกียจ

ขน�ดนั้น เข�ไม่ได้เป็นผีสภ�พเละเทะหรือดูน่�สยดสยองซะหน่อย 

“หนวกหูน่� น�ยน่ะอยู่ให้ห่�งๆ ฉันก็พอ”

ท�โร่ขมวดคิว้ เร่ิมหงดุหงดิขึน้ม�บ้�ง เมือ่เข�กพ็ย�ย�มทำ�ตวัเป็น

มติรด้วย และดีใจทีม่คีนเหน็ตวัเข�เพิม่แถมยงัอ�ยไุม่ต่�งกนัม�ก จะเป็น

เพือ่นกนักย็งัได้ แต่ดนัม�เจอปฏกิริยิ�ทัง้กลวัทัง้รงัเกยีจกท็ำ�ให้เสยีคว�ม

รู้สึกจนอดโกรธขึ้นม�นิดๆ ไม่ได้

ผีน้อยถอนใจด้วยคว�มเหนื่อยหน่�ย แล้วต้องถ�มขึ้นใหม่ 

“คว�มจริงน�ยน่�จะชินไม่ใช่เหรอ เรื่องเห็นผีก็บอกว่�เห็นม�

ตั้งแต่เด็ก ทำ�ไมถึงยังกลัวล่ะ” 

เดก็ช�ยนยัน์ต�สนีำ�้ต�ลเข้มเงยีบไปอดึใจกบัคำ�ถ�มนี ้ก่อนเอ�มอื

ซุกกระเป๋�ก�งเกง เป็นท่�ท�งที่ท�โร่เริ่มเรียนรู้ว่�มันคือก�รต้ังป้อม

ป้องกันตัวของเข� ก่อนพึมพำ�ด้วยนำ้�เสียงฉุนๆ 

“ก็ใครว่�กลัวตั้งแต่แรกเล่�” 

“หม�ยคว�มว่�ไง” 

ซ�โตรุเงียบไปอีก และค่อยๆ เอ่ยออกม� “คว�มจริงฉันก็เริ่มชิน

กบัก�รมองเหน็วญิญ�ณพวกนีแ้ล้ว แต่ว่�เมือ่สองหรอืส�มปีทีแ่ล้วนีแ่หละ

มันเกิดเรื่องแย่ๆ ขึ้น...”

“เรือ่งอะไร” คว�มอย�กรู้ทำ�ให้วญิญ�ณเดก็ช�ยเผลอลอยเข้�ใกล้

อีกฝ่�ยเรื่อยๆ
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“แล้วทำ�ไมฉนัต้องเล่�ให้ผอีย่�งน�ยฟังด้วยล่ะ แล้วอย่�เข้�ม�ใกล้

ฉันนะเว้ย!” ซ�โตรุโวยใส่ และกระโดดหนีท�โร่อีก 

ครัง้น้ีท�โร่เองกอ็�รมณ์พุง่สงูต�มเช่นกนั เข�ร้องถ�มกลบัไปอย่�ง

หัวเสียบ้�ง

“คำ�ก็อย่�เข้�ใกล้ สองคำ�ก็อย่�เข้�ใกล้ เป็นผีแล้วมันผิดตรงไหน

ไม่ทร�บ พอต�ยไปก็ต้องเป็นผีด้วยกันทุกคนนั่นแหละจะกลัวห�อะไร 

กันนักกันหน�!”

“ก็เพร�ะว่�ผีอย่�งพวกแกนั่นแหละที่ฆ่�คนน่ะ!” 

“ห�!?” ท�โร่เบิกต�กว้�งกับประโยคตว�ดกลับของซ�โตรุ เมื่อ

เห็นว่�เด็กช�ยแสดงคว�มโกรธจัดใส่ตน 

ซ�โตรุยังจ้องท�โร่อย่�งกร�ดเกร้ียว แต่แฝงด้วยรอยหว�ดกลัว

พร้อมกัน ขณะเข�ยำ้�คำ�พูด

“กเ็พร�ะว่�ผอีย่�งพวกแก...ฆ่�คน...ฉนัเหน็กบัต�ของตวัเอง...เลย” 

เด็กช�ยกัดฟันพูดและเน้นทุกถ้อยคำ� ก่อนเข�จะสะบัดตัวเดินหนีท�โร่ที่

ลอยค้�งอยู่ 

วญิญ�ณเดก็ช�ยทีน่ิง่อึง้ไปชัว่ขณะต้องรบีลอยต�มซ�โตร ุเมือ่มนั

เป็นหน้�ที่เข�ที่ต้องจับต�ดูเด็กช�ยคนนี้ไว้ ที่สำ�คัญเร่ืองท่ีเด็กช�ยพูด 

ค้�งค�ก็ทำ�ให้เข�อย�กรู้ต่อให้จบ

“ถ้�น�ยไม่พูด ฉันจะรู้ได้ไงว่�มีเร่ืองอะไรเกิดขึ้น” ท�โร่ลอยต๊ือ

ซ�โตรุที่ยังดูอ�รมณ์ไม่ดี แถมยังดึงฮูดม�ปิดศีรษะไม่ฟังเสียงเข�อีก 

ต่�งห�ก

“แล้วทำ�ไมต้องบอกด้วย” ซ�โตรุกระช�กเสียงใส่

วญิญ�ณเดก็ช�ยเงยีบไปเลก็น้อยด้วยคว�มรูส้กึอ่อนใจ ก่อนตอบ

เพียงว่� “เพร�ะฉันจะไม่ฆ่�น�ยไง”

เดก็ช�ยทีก่ำ�ลงัทำ�หทูวนลมหยดุเท้� และหนักลบัไปมองหน้�ท�โร่

ด้วยคว�มแปลกใจ คว�มโกรธคล�ยลงเกอืบทนัท ีแต่ไม่น�นเข�กท็ำ�หน้�

มุ่ยต�มนิสัยเดิม ก่อนว่� 
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“กไ็ด้ ถ้�อย�กรูน้กั แต่ว่�น�ยบอกได้ไหมล่ะว่�ยยัยกัษ์สีต่�นัน่มอง

ไม่เห็นผีจริงๆ หรือแค่แกล้งมองไม่เห็น ไม่งั้นน�ยคงไม่ต�มติดยัยนั่นแจ

แบบนี้หรอกใช่ไหม” 

ข้อเสนอจ�กซ�โตรุทำ�เอ�ท�โร่อึ้งไปชั่วขณะ เมื่อไม่ได้ค�ดคิด 

ก่อนค่อยๆ อธิบ�ยอย่�งติดขัดเท่�ที่สมองน้อยๆ ของเข�จะคิดได้ทัน

“อะ...เอ่อ เรื่องนั้นมัน...คว�มจริง...เลนยะ...เข�มองไม่เห็นฉัน

หรอก” 

ซ�โตรุหรี่ต�แคบอย่�งจับผิดโดยพลัน ส่วนท�โร่ก็รีบพูดต่อ 

“ฉนัต�มตดิเลนยะกเ็พร�ะ...เอ่อ...เพร�ะว่�เธอเหมอืนพีส่�วฉนัน่ะ 

ฮะๆๆ” ท�โร่แทบหัวเร�ะทั้งนำ้�ต�กับข้ออ้�งนี้ ไม่รู้เข�คิดเข้�ไปได้ยังไง

ถึงคิดว่�เลนยะควรเหมือนพี่ส�วตนเอง...และถ้�เข�เกิดมีพี่ส�วจริงๆ ขึ้น

ม� เธอก็คงโมโหน่�ดูที่ถูกเข�บอกว่�เหมือนเลนยะแบบนี้

ทว่�ก�รโกหกคำ�โตของท�โร่กลับทำ�ให้ซ�โตรุมองเข�แปลกๆ 

เพร�ะมนัไม่ใช่ส�ยต�ไม่เชือ่หรอืโกรธแบบทีผ่่�นม� แต่เป็นส�ยต�ทีแ่สดง

คว�มสงส�รจนเกือบเป็นสมเพช ก่อนเด็กช�ยจะเปรยขึ้นเพียงว่� 

“มิน่�ล่ะน�ยถึงได้ต�ย”

เห็นเลนยะเลวร้ายขนาดไหนเนี่ย!

“ชะ...ช่�งฉันเถอะน่� แล้วเรื่องของน�ยล่ะเป็นยังไง” ผีน้อยรีบ

เปลี่ยนเรื่องก่อนจะถูกมองด้วยส�ยต�แปลกๆ ม�กไปกว่�นี้ 

สิน้คำ�ถ�มของท�โร่ครัง้นี ้ซ�โตรกุต็วัสัน่สะท้�นขึน้วบูหนึง่ ปร�กฏ

รอยลังเลและหวั่นวิตกในดวงต� แต่เมื่อสัญญ�ไปแล้วเข�ก็จำ�ใจต้องเล่� 

“...เมื่อประม�ณสองปีหรือไม่ก็ส�มปีที่แล้ว” ซ�โตรุเกร่ินเนิบช้� 

“ฉันม�เที่ยวที่โตเกียว แล้วก็ม�ห�ปู่ที่โรงเรียน มันเป็นช่วงเย็น เด็ก

นักเรียนกำ�ลังกลับบ้�นกัน...” 

เรื่องที่เข�เล่�ทำ�ให้เด็กช�ยหวนคิดถึงภ�พในอดีตนั้นทีละน้อย 

และเริ่มแจ่มชัดขึ้นทุกขณะ เรื่องร�วในวันนั้นเมื่อประม�ณสองปีก่อน...

ตอนนัน้เข�ยงัอ�ยแุค่หกขวบ ยงัเป็นเดก็ธรรมด�ที่ไม่สร้�งปัญห�
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เท่�ปัจจุบัน นัยน์ต�สีนำ้�ต�ลเข้มยังฉ�ยแววซุกซนและสดใส แต่ขณะ

เดียวกันนัยน์ต�คู่นี้ก็ส�ม�รถมองเห็นสิ่งที่ผู้อื่นไม่อ�จเห็นได้ 

และวันนั้นเมื่อสองปีก่อน เข�จำ�ได้ดีว่�ตนวิ่งต�มช�ยชร�ร่�งอ้วน

ไปติดๆ ซึ่งคนสูงวัยก็ส่งยิ้มให้เข�ตลอดเวล�อย่�งเอ็นดูและรักใคร่ คุณ

ปู่คนสำ�คัญที่เข�ติดยิ่งกว่�พ่อแม่ เมื่อปู่ของเข�ช่�งเข้�อกเข้�ใจร�วกับ

เป็นเพือ่นรุน่เดยีวกนักไ็ม่ป�น ทีส่ำ�คญัเข�รู้ด้วยว่�ปูก่เ็หมอืนเข� ส�ม�รถ

มองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเช่นเดียวกัน ดังนั้นเวล�ที่อยู่กับคุณปู่ เข�

จงึไม่เคยรูส้กึแตกต่�ง ร�วกบัอยูถ่กูทีถ่กูท�งทีส่ดุในชวีติ และเป็นตวัของ

ตัวเองได้อย่�งเต็มที่

เดก็ช�ยวิง่ต�มช�ยชร�ม�เร่ือยๆ จนถงึหน้�โรงเรยีน เข�มองถนน

กว้�งที่รถแล่นสวนกันอย่�งไม่ค่อยเข้�ใจเท่�ไร ก่อนสะกิดช�ยชร�ข้�งๆ 

โดยก�รกระตุกปล�ยแขนเสื้อ

‘ปู่มาหน้าโรงเรียนทำาไม’ 

‘กว็นันี้ไม่มรีถมารบัน่ะสพิวกเราเลยต้องกลบักนัเอง อกีอย่างวนันี้

ซาโตรุคุงเพิ่งมาโตเกียวครั้งแรก ปู่เลยจะพาหนีเที่ยวสักหน่อย...อย่าไป 

บอกคุณพ่อคณุแม่ล่ะ เป็นความลบัระหว่างเรา’ ผอ.โยโคก้มตวัม�ขยบิต�

ข้�งหนึ่งให้ซ�โตรุอย่�งขี้เล่น ซึ่งทำ�ให้เด็กช�ยยิ้มจนแก้มปริด้วยคว�ม 

ตื่นเต้นและดีใจร�วกับก�รผจญภัยรออยู่ข้�งหน้�

ซ�โตรุไม่ถ�มอะไรต่ออีก และคว�มสุขจนล้นนั้นก็ทำ�ให้เข�อยู่ไม่

ค่อยสุขนัก แต่ไม่คิดจะซนกับปู่ของตนให้ม�กนัก 

และเหมือนช�ยชร�จะอ่�นค่�คว�มตื่นเต้นในตัวเข�ออก ดังนั้น

ก่อนเข�จะวิ่งซนให้ต้องต�มจับ นิตยส�รเกี่ยวกับเครื่องร่อนเล่มโต หนึ่ง

ในของสะสมของผอ.โยโคก็ถูกส่งให้ เพื่อจะได้มีจุดสนใจดึงเข�ไม่ให้ไป

ไหนได้ เพร�ะเข�เองก็หลงใหลเครื่องร่อนเหล่�นี้ไม่ต่�งจ�กปู่ 

ทว่�จู่ๆ  คว�มรู้สกึบ�งอย่�งกท็ำ�ให้ซ�โตรตุ้องหนัหน้�ไปมองอกีฝ่ัง

ของถนน และเลกิสนใจนติยส�รในมอืทัง้ทีม่นัเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่ข�ชอบทีส่ดุ

นัยน์ต�สีนำ้�ต�ลเข้มของเด็กช�ยกะพริบถี่ๆ เมื่อเห็นบ�งอย่�งที่มี
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ลักษณะข�วซีดเคลื่อนไหวไปม� โผล่ขึ้นม�จ�กพ้ืนฟุตบ�ทอีกฟ�กถนน 

และเมื่อเพ่งมองดีๆ เข�ก็ต้องตัวช�ว�บเมื่อรู้แล้วว่�สิ่งนั้นคืออะไร

มอื! มนัคอืมอืข�วซดีของคน และมนัโผล่พ้นพืน้ขึน้ม�ถงึเพยีงครึง่

ท่อนแขน กำ�ลังโบกไปม�ร�วกับกวักเรียกใครสักคนอยู่

ซ�โตรุตัวแข็งทื่อ เข�รู้ดีว่�สิ่งที่ตนเห็นคืออะไร จนต้องลอบกลืน

นำ้�ล�ยเอื๊อกใหญ่ลงคอ ก่อนสะดุ้งเมื่อมีมือใหญ่ม�สัมผัสที่ไหล่ของเข�

‘ไม่เป็นไรซาโตรุคุง ไม่ต้องกลัว ทำาเป็นว่าไม่เห็นซะ’ ผอ.โยโค 

ลบูไหล่ของเดก็ช�ยให้คล�ยคว�มกลวั พล�งกล่�วปลอบโยนอย่�งใจเยน็ 

ซ�โตรุไม่ตอบอะไร ได้แต่พยักหน้�รัวเร็ว...

ฉึบ! 

คว�มกลัวที่กำ�ลังไต่ระดับขึ้นสูงพลันหยุดนิ่ง เมื่ออยู่ๆ เข�ก็รู้สึก

ว่�มีร่�งหนึ่งเดินม�หยุดอยู่ข้�งตัว เด็กช�ยเงยหน้�ไปมองผู้ที่ม�ปร�กฏ

อย่�งเงียบเชียบ

ผู้ที่เดินเข้�ม�นั้นเป็นเด็กหนุ่มนัยน์ต�สีดำ�ผมสีนำ้�ต�ลเข้ม ถึงแม้

เข�จะไม่ได้ใส่เครือ่งแบบนกัเรยีนของโรงเรยีนโยโค แต่ซ�โตรกุด็อูอกว่�

เดก็หนุม่คนนีต้้องอยูม่ธัยมปล�ยแล้ว แต่ว่�ท่�ท�งเข�ดเูหม่อลอยแปลกๆ 

และยงัไม่ทนัทีเ่ดก็ช�ยจะหมดข้อสงสยั เดก็หนุม่คนนัน้กก้็�วลงไป

บนถนนที่รถยังแล่นไม่หยุด

‘เอ๋!’ ซ�โตรุอุท�น กลับไปมองมือสีข�วซีดที่โบกไปม�อย่�งตก

ตะลึง และเหลือบต�กลับม�ยังเด็กหนุ่มคนนั้นอีกครั้ง

ซึ่งเด็กหนุ่มแปลกหน้�ก็ก้�วเดินอย่�งไม่เร่งร้อนด้วยนัยน์ต�ที ่

ไร้แววร�วกับตุ๊กต� ผ่�นถนนที่มีรถแล่นสวนกันไม่หยุดเหมือนเป็นสวน

หน้�บ้�นของตน เพื่อตรงไปยังมือสีข�วนั่น

ซ�โตรุรู้ได้ทันทีว่�มันกำ�ลังเรียกเข�

‘อย่า!’ เด็กช�ยร้องต�มหลังคนที่เข�ไม่รู้จักแม้แต่ชื่อ จนคนแถว

นั้นหันม�มองเป็นต�เดียว ผอ.โยโครีบรั้งร่�งหล�นช�ยไว้ก่อนจะวิ่งออก

ถนนต�มเด็กหนุ่มคนนั้นไป 
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ช�ยชร�เองก็เพิ่งรู้สึกตัวเมื่อได้ยินเสียงซ�โตรุตะโกน แม้เด็กช�ย

จะดิ้นไม่หลุดจ�กมือที่เก�ะกุมเข�ไว้ แต่ก็ยังตะโกนไล่หลังดังลั่น 

‘อย่าไป!’

เอี๊ยดดด!

โครม! 

ยังไม่ทันสิ้นเสียงตะโกน คนขับรถขนผักก็เหยียบเบรกพร้อมหัก

พวงม�ลัยสุดแขน เพร�ะจู่ๆ ก็มีคนเดินตัดหน้�รถที่แล่นด้วยคว�มเร็วสูง 

แต่ส�ยไปเสยีแล้ว รถคนัโตชนร่�งตรงหน้�เตม็แรง จ�กนัน้กเ็สยีหลกัล้ม

ควำ่� ผักและพืชผลเทกระจ�ยเต็มถนน ขณะเดียวกันร่�งของเด็กหนุ่ม 

ผมสีนำ้�ต�ลเข้มก็ลอยละลิ่วร�วกับตุ๊กต�ผ้�ที่ถูกป�สุดแรง ก่อนร่วงลง

กระแทกกบัพืน้ถนน กระเด้งกระดอนไม่ต่�งจ�กลกูบอล เสยีงกระดกูหกั

สะท้อนออกม� เข�กลิ้งไปหล�ยตลบจ�กจุดหล่นลงพื้น เลือดสีแดงส�ด

เป็นท�งย�วไปทั่วถนนและฟุตบ�ทอย่�งน่�สยดสยอง ทุกอย่�งเกิดขึ้น

รวดเร็วจนไม่มีผู้ใดตั้งตัวทัน

กรี๊ดดด! 

เสียงหวีดร้องด้วยคว�มกลัวและตกใจดังขึ้น ก่อนคว�มวุ่นว�ยจะ

บังเกิดทั่วบริเวณ หล�ยคนช็อกอยู่กับที่ ขณะคนที่มีสติรีบยกมือถือโทร. 

เรียกรถพย�บ�ลกับตำ�รวจ และลงไปดูร่�งที่แน่นิ่งของเด็กหนุ่ม

ซ�โตรุยืนดูเหตุก�รณ์ตรงหน้� เข�เห็นทุกอย่�ง ทุกย่�งก้�วของ

เด็กหนุ่มคนนั้น เห็นแม้กระทั่งสิ่งที่ทำ�ให้ร่�งนั้นลงไปนอนอยู่กล�งถนน 

ตุบ! 

นิตยส�รเล่มโตหลดุร่วงหล่นจ�กมอืเลก็ทีส่ัน่ระรกิ ทัง้ชอ็ก ทัง้กลวั

จับใจจนทำ�อะไรไม่ถูก นอกจ�กปล่อยให้นำ้�ต�คลอหน่วยอยู่รอบขอบต� 

ก่อนไม่น�นจะไหลลงอ�บแก้มช้�ๆ 

แม้ตอนนีเ้ข�จะอยู่ในอ้อมกอดของปูท่ีพ่ย�ย�มปลอบและเรยีกสติ

ของเข�กลบัม� แต่ซ�โตรกุไ็ม่ส�ม�รถรับรู้อะไรอืน่ใดนอกจ�กภ�พทีเ่พิง่

เกิดขึ้น มันวนซำ้�ไปซำ้�ม�เหมือนภ�พยนตร์ที่ถูกฉ�ยรอบแล้วรอบเล่� 
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ซ�โตรเุบนส�ยต�หว�ดกลวัมองไปทีอ่กีฟ�กฝ่ังถนน...และทีน่ัน่ เข�

กเ็หน็ร่�งของเดก็ส�วในชดุนกัเรยีนปกกะล�สขี�ดรุง่ริง่มเีลอืดเลอะทัว่ตวั 

ทว่�ใบหน้�แสยะยิม้มองร่�งของเดก็หนุม่ทีน่อนจมกองเลอืดอย่�งพงึพอใจ

วิญญ�ณเด็กส�วเจ้�ของมือข�วซีดนั่น...

“แล้วพี่ช�ยคนนั้นต�ยงั้นเหรอ” ท�โร่ถ�มแทรก เมื่อรู้สึกสนใจ

เรื่องนี้ขึ้นม�

“โดนขน�ดนั้นถ้�ไม่ต�ยก็แปลก แถมผีเด็กผู้หญิงคนนั้นย้ิมแบบ

นั้นด้วยแล้ว ก็คงได้ตัวเข�แน่ๆ ละ” ซ�โตรุตอบอย่�งไม่เต็มใจนัก เข�

แทบไม่อย�กนึกถึงเรื่องนี้ด้วยซำ้� เพร�ะมันทำ�ให้เข�ต้องไปนั่งคุยกับ

จิตแพทย์อยู่เป็นเดือนๆ

ท�โร่ไม่ได้ถ�มอะไรต่อเพร�ะกลัวว่�ยิ่งซักไซ้ เด็กช�ยจะพ�น

เกลียดเข�ม�กกว่�เดิม แต่ว่�เรื่องนี้มันค้�งค�ใจแปลกๆ ติดใจจนอย�กรู้

ว่�ตกลงเด็กหนุ่มเคร�ะห์ร้�ยคนนั้นต�ยหรือไม่กันแน่ ถึงแม้ซ�โตรุจะ

ยืนยันว่�เด็กหนุ่มคนนั้นไม่รอดแล้วก็เถอะ แต่มันก็อดติดใจไม่ได้จริงๆ 

“ไอ้เด็กหมาหัวเน่ามันเล่าเรื่องพรรค์นั้นให้แกฟังงั้นเหรอ”

“เข�ไม่ได้ชือ่หม�หวัเน่� เข�ชือ่ซ�โตรุ” ผน้ีอยบอกอย่�งเบือ่หน่�ย

เมือ่หมอผสี�วดทู่�จะไม่พย�ย�มจำ�ชือ่ของเดก็ช�ยสกัเท่�ไร และกว่�เข�

จะห�โอก�สม�ห�เธอได้ก็ตอนที่ขอให้ซ�โตรุไปอยู่กับอ�จ�รย์ห้อง

พย�บ�ลก่อน แม้จะต้องขู่เล็กน้อยเด็กช�ยถึงยอมทำ�ต�มก็เถอะ

“แล้วแกเชื่อมันรึไง” เลนยะยังไม่สนใจจะเรียกชื่อเด็กช�ยต่อไป

“ไม่รู้สิ แล้วซ�โตรุจะโกหกทำ�ไม อีกอย่�งฉันก็รู้สึกติดใจกับเรื่อง

ที่เข�เล่�นะ” คำ�ตอบของท�โร่ทำ�ให้เลนยะเงียบนิ่งมองเข� ก่อนท่ี

วิญญ�ณเด็กช�ยจะหันไปเจอส�ยต�แปลกๆ นั่น “มีอะไร”

“เปล่�” เธอตอบเรียบเฉย

แต่ท�โร่กลบัขมวดคิว้คดิในใจอย่�งเบือ่หน่�ย...ไอ้เปล่าของเธอมนั

ก็มีทุกที
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ท�โร่ปล่อยให้บทสนทน�ระหว่�งตนกบัเลนยะเงยีบห�ยไปครูห่นึง่ 

ก่อนตั้งคำ�ถ�มใหม่ด้วยสีหน้�หนักใจ

“นี่เลนยะ...วิญญ�ณน่ะ ฆ่�คนได้จริงๆ งั้นเหรอ”

เลนยะเลิกคิ้วขึ้นข้�งกับคำ�ถ�มอ้อมแอ้มคล้�ยคนถ�มกลัวจะรู้ 

คำ�ตอบ เพร�ะตัวเข�เองก็เป็นวิญญ�ณ

“บ�งกรณี” เธอว่� “วิญญ�ณที่ยึดติดกับโลกเพร�ะมีห่วง มักจะ

เริม่เน่�เฟะและบิดเบีย้ว กล�ยเป็นพลงัด้�นมดื สร้�งปัญห�ได้หล�ยอย่�ง 

บ�งครั้งก็มีพลังขน�ดทำ�ให้ข้�วของลอยได้ เป็นปร�กฏก�รณ์โพลเตอร์-

ไกส์ 3 และถ้�พวกมนัอย�กหลดุจ�กห่วงของสถ�นทีท่ีต่วัเองยดึตดิกจ็ะห�

ตัวแทนแบบเดียวกับผีเด็กผู้หญิงที่ไอ้หม�หัวเน่�มันเล่�ให้แกฟัง”

“ตัวแทนเหรอ” ท�โร่ยำ้�

“แรงยดึติดทีม่�กไปทำ�ให้มนัเป็นส่วนหนึง่ของสถ�นที ่จงึสลดัออก

เองไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องใช้คนม�อยู่แทน”

“...แล้วฉันล่ะ ฉันเป็นวิญญ�ณที่อยู่ม�น�นเป็นปี...แล้ว...จะเป็น

แบบนั้นไหม” 

คำ�ถ�มกล้�ๆ กลวัๆ ของท�โร่ทำ�ให้เลนยะต้องกลอกต�เบือ่หน่�ย 

แล้วตอบ “ฉนักเ็คยบอกแล้วว่�แกยงัไม่ต�ย ยงัมสี�ยเชือ่มระหว่�งแกกบั

ก�ยเนื้ออยู่...แต่ถ้�อย�กเป็นแบบนั้น ฉันก็มีวิธี”

“ไม่เอ�!” ท�โร่ปฏเิสธลัน่อย่�งไม่ต้องคดิ ซึง่หมอผสี�วเพยีงโคลง

ศีรษะไม่ใส่ใจ และเปลี่ยนเรื่อง

“เดี๋ยวแกกลับบ้�นไปได้เลยนะท�โร่” 

คำ�สัง่ปุบ๊ป๊ับส่งผลให้ท�โร่หนัขวบัม�ตัง้คำ�ถ�มด้วยส�ยต�กบัหมอผี

ส�วทันที 

“กลบัไปบอกไอ้ลกูหม�ให้ทำ�ตวัเป็นผูเ้ป็นคนไว้ วนันีจ้ะมแีขกงีเ่ง่�

ไปค้�งทีบ้่�นด้วยแน่ๆ แล้วถ้�ไอ้ลกูหม�มปัีญห�ม�ก มนักต้็องไปอยูท่ีอ่ืน่

3 ก�รเกิดเหตุก�รณ์ผีหลอกวิญญ�ณหลอน วัตถุลอยได้ หรือเคลื่อนที่เอง
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เอง” เด็กส�วกล่�ว ไม่สนว่�คนฟังจะคิดยังไง 

ท�โร่ที่รับคำ�สั่งขอยืนยันเด็ดข�ดว่�เข�จะไม่ถ่�ยทอดคำ�พูดใดๆ 

ของเลนยะให้กินเท็นชิฟังเด็ดข�ด 

ยัยคนที่ไม่รู้จักรักษ�นำ้�ใจใครโดยเฉพ�ะกับคนที่ควรรักษ�ไว้ให้

ม�กที่สุด ถ้�ไม่คอยช่วยดูแลละก็ ไอ้ของที่ควรเป็นของเธอจะตกไปเป็น

ของคนอื่นเอ�ง่�ยๆ

“ถงึจะพดูงัน้กเ็หอะ ซ�โตรุเข�ไปอยูต่ัง้สองวนัหรอือ�จส�มวนัด้วย

ซำ�้ แต่กนิเทน็ชมิแีค่ชดุนกัเรียนกบัชดุธรรมด�อกีตวัจะไม่เป็นไรงัน้เหรอ” 

“เรือ่งเสือ้ผ้�มนัฉนัจดัก�รเองได้ เคยซือ้ให้หนหนึง่แล้วนี ่อกีอย่�ง

เจ้�นั่นขน�ดตัวไม่เปลี่ยนหรอก...น่�จะสักขน�ดนี้ละมั้ง” เลนยะว่�พล�ง

ก�งแขนออกกะขน�ดตัวของสุนัขป่�หนุ่มต�มคว�มรู้สึก 

ขณะผน้ีอยทีด่อูยูไ่ด้แต่หวัเร�ะแห้งๆ ให้ตวัเอง พล�งคดิในใจว่�...

นี่มันไม่ต่างกับบอกว่าตัวเองกอดเขาจนเคยมือเลยรู้ขนาดตัวเขาดีเลยนะ

“เอ�เหอะ เธออย่�ไปห�เรื่องซ�โตรุจนเข�เตลิดไปไหนอีกก็แล้ว

กนั” ท�โร่ว่�จบกค่็อยๆ เลอืนห�ยไปจ�กตรงนัน้ และหวงัว่�ทีเ่ข�ขอหมอผี

ส�วไว้เจ้�ตัวคงทำ�ต�ม

ทนัททีีท่�โร่ห�ยออกไป เลนยะกป็ร�ยต�จ�กหน้�ต่�งห้องเรยีนไป

ที่ถนนใหญ่หน้�โรงเรียนที่มีรถแล่นกันไม่เคยลดจำ�นวนลง ก่อนรำ�พึงกับ

ตนเองแผ่วเบ�จนเหมือนเสียงกระซิบว่� 

“เด็กหนุ่มม.ปล�ยงั้นเหรอ” 



56
เลนยะกับเด็ก

“เอาผู้ชายมานอนที่บ้าน?”

ใบหน้�เรียบเฉยของสุนัขป่�หนุ่มหันม�ยำ้�คำ�ถ�มกับวิญญ�ณ 

เด็กช�ยที่กล�ยเป็นนกพิร�บส่งส�รให้เลนยะ

ท�โร่พยักหน้�อย่�งว่�ง่�ย

“ท่�นเลนยะเนีย่นะขอรบัจะให้คนอืน่ม�ค้�งทีบ้่�นด้วย” โยชฮิ�ระ

สำ�ทับคำ�ถ�มเดิมอย่�งไม่เชื่อนัก 

ซึ่งท�โร่ก็ยังพยักหน้�รับอย่�งมั่นใจ

“ครับ ตอนเย็นนี้เลย สองวันได้ ผมเลยต้องม�ส่งข่�วให้กินเท็นชิ

รูก่้อน จะได้เตรยีมตวัทนั” ท�โร่กล่�วพล�งสงัเกตท่�ท�งของสนุขัป่�หนุม่

ไปด้วย 

ช่วยไม่ได้ เข�สญัญ�กบัตวัเองไปแล้วว่�ยงัไงกจ็ะไม่มที�งถ่�ยทอด

คำ�พูดใดๆ ของเลนยะเด็ดข�ด แต่คำ�พูดที่เข�คิดเองนั้นมันอีกเรื่อง

กนิเทน็ชไิม่พดูอะไรอกี แต่คว�มเงยีบทีก่่อตวัขึน้รอบตวัเข�กท็ำ�ให้

วิญญ�ณเด็กช�ยขนลุกซู่ เพร�ะถึงใบหน้�รูปสลักนั้นจะไม่แสดงอ�รมณ์

ใดเหมือนปกติ แต่กลิ่นอ�ยบรรย�ก�ศรอบๆ ตัวนั้นกลับเป็นคนละเรื่อง 
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ร�วกับทั้งเย็นเยียบและเดือดระอุไปพร้อมกัน

แต่ถึงจะน่�กลัว ท�โร่ก็คิดว่�ทำ�ถูกแล้วที่สุมไฟแบบนี้...ในเมื่อ

คว�มรูส้กึช้�กนัทัง้คู ่กต้็องห�เคร่ืองม�กระตุน้กนัแบบนีน้ีแ่หละถงึจะเหน็

ผลไว

เหมือนมีกระแสไฟฟ้าแล่นเปรี๊ยะอยู่กลางอากาศเมื่อนัยน์ตา

สีนำ้�เงินหลังกรอบแว่นสบกับนัยน์ต�สีนำ้�ต�ลเข้ม

“ต้องให้ฉนัทบุหวัแกให้สลบ แล้วล�กตวักลบัใช่ไหม” นำ�้เสยีงเหีย้ม

บ่งบอกคว�มเบื่อหน่�ยเต็มทีของเด็กส�วร่�งสูงย�มที่เธอต้องเผชิญหน้�

กับเด็กช�ยเจ้�ปัญห� หล�นช�ยคนเดียวของผอ.โยโค

“ถ้�เธอทำ�อย่�งนัน้เมือ่ไร คนทีจ่ะโดนทบุหวัคนต่อไปมนัคอืตวัเธอ

เองนั่นแหละ” ซ�โตรุยืนกอดอกหรี่ต�มองกลับอย่�งท้�ท�ย

แต่เลนยะกลับเพียงหัวเร�ะหึในลำ�คออย่�งเย�ะหยัน ไม่สนใจ 

คำ�พูดอีกฝ่�ย 

“ไม่ต้องห่วงน่� ถ้�แกโดนฉนัทบุหวัจนต�ยจรงิๆ จะมคีนเข�เสยีใจ

น้อยกว่�ดีใจอยู่แล้ว ไม่มีใครเข�เสียนำ้�ต�ให้แกหรอก”

คำ�ย้อนเจ็บแสบทำ�ให้เด็กช�ยต้องกัดฟันกรอด เพร�ะไม่รู้ว่�จะ

เถียงอย่�งไรให้คนตรงหน้�รู้สึกแย่ขึ้นบ้�ง

“จะยืนทะเล�ะกับเด็กอีกน�นไหม” 

เสยีงทกัจ�กด้�นหลงัเลนยะเรียกให้เจ้�ตวักลอกต�แล้วหนัไปมอง

ข้�มไหล่

“เก็บรองเท้�เงียบๆ ไปไอ้ท่�ม�ก” เลนยะว่�

ซ�น�ดะยืนเงียบไม่เถียงกลับ เมื่อรู้ดีว่�ก�รเถียงเลนยะไม่เกิดผล

ดีอะไรเลย แถมยังเป็นก�รทำ�ให้เสียสุขภ�พจิตโดยใช่เหตุด้วย 

เด็กหนุ่มผมดำ�หันไปเก็บรองเท้�ในล็อกเกอร์ของตัวเองต่อ และ

ทำ�เป็นไม่สนใจญ�ติส�วข้�งตัวที่เปลี่ยนจ�กห�เรื่องร่�งเล็กๆ ม�ห�เรื่อง

เข�แทน ก่อนจะก้มไปสังเกตเห็นดวงต�สีนำ้�ต�ลเข้มคู่โตของเด็กช�ย
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แปลกหน้�ที่มองเข�อย่�งหว�ดๆ

“อะไร” ซ�น�ดะหรี่ต�ถ�มทันที

แต่เด็กช�ยไม่ยอมตอบอะไร แถมยังวิ่งไปเก�ะแขนคนที่เพิ่ง

ทะเล�ะไปด้วยหยกๆ โดยไม่สนใจว่�จะเสียฟอร์มหรือไม่ “ปล่อยฉัน  

เป็นอะไรของแกอีก!” เลนยะสลัดแขนออกจ�กเด็กน้อย เพียงแต่คร�วนี้

ซ�โตรกุลบัเงยีบกริบ ยนืแขง็ทือ่ไม่โต้ตอบเดก็ส�วจนเหมอืนกล�ยเป็นใบ้ 

เลนยะเห็นท่�ท�งแปลกๆ ของเข�จึงหันไปมองซ�น�ดะ และเธอ

เกือบร้องอ๋อเข้�ใจเมื่อรู้ต้นเหตุ

“...เจ้�เด็กนั่น...มองเห็นข้�”

ซ�น�ดะเหลอืบต�กลบัไปมองวญิญ�ณท่�นหญงิคนง�มทีล่อยอยู่

ข้�งหลงัตน และหนักลบัไปมองยงัซ�โตรุทีย่งัยนืมองเข�อย่�งหว�ดๆ อยู่

ผู้มีพลังวิญญาณ...เป็นคว�มคิดแรกเมื่อเข�จ้องเข้�ไปในดวงต� 

สีนำ้�ต�ลเข้มส่อแววหว�ดกลัวคู่นั้น 

แต่หมอผีส�วที่รู้อยู่เต็มอกว่�เด็กช�ยเห็นและกลัวอะไร กลับเอ่ย

เสนออย่�งนึกสนุกขึ้นทันทีว่�

“เฮ้! ไอ้ท่�ม�ก ไม่เอ�ไอ้เด็กนี่ไปเดินเล่นด้วยเลยล่ะ ฉันมีส�ยจูง

นะ” เลนยะฉีกยิ้มอย่�งเจ้�เล่ห์ ขณะเหลือบต�ไปยังอ�เคเดะวูบหนึ่ง 

และข้อเสนอนั้นทำ�เอ�เด็กช�ยที่ยืนแข็งทื่ออยู่แล้วต้องผว�ซำ้�

ซ�น�ดะหรี่ต�มองเด็กส�วนิสัยเสียอย่�งเบื่อหน่�ย ก่อนปฏิเสธ

“อย่�เอ�ท่�นหญิงอ�เคเดะไปเป็นเครื่องมือแกล้งเด็กของเธอ”

“แค่นิดๆ หน่อยๆ จะเป็นไร เด็กผู้ช�ยมันก็ต้องมีพี่ช�ยดีกว่�มี 

พี่ส�วจริงไหม” ยัยหมอผีตัวแสบยังพย�ย�มผลักภ�ระให้ซ�น�ดะ 

“ไม่เอ�!” ซ�โตรสุ่�ยหน้�ดกิ พล�งมองวญิญ�ณท่�นหญงิทีก่ำ�ลงั

ก้มตำ่�มองเข�ด้วยส�ยต�นิ่งเฉียบ ด�บง้�วในอ้อมแขนเจ้�หล่อนยิ่งทำ�ให้

เด็กช�ยขนลุกซู่ ต่อต้�นสุดใจ

“เดก็น่ันม�จ�กไหน คงไม่ใช่ม�จ้�งเธอทำ�ง�นอกีหรอกนะ” ซ�น�-

ดะถ�มอย่�งระแวงนิดๆ เพร�ะครั้งล่�สุดที่มีเด็กอ�ยุเท่�นี้ม�ปร�กฏตัว 
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ที่นี่ เข�ต้องถูกล�กไปเกี่ยวกับง�นของเธออย่�งช่วยไม่ได้

“แย่กว่�นั้นเยอะ” รอยยิ้มที่มุมป�กของเลนยะพลันหุบลงสนิท 

ก่อนพยักพเยิดหน้�ส่งๆ ไปยังร่�งเล็กที่ด้�นหลังตน “ไอ้หม�หัวเน่�เนี่ย

ต�ลุงโยโคไม่เอ�แล้ว เลยทิ้งไว้ให้ฉันเนี่ย”

“ปู่จ้�งเธอต่�งห�กเล่�!” ซ�โตรุเถียงฉับไว

“ผอ.โยโค...ปู่?” เด็กหนุ่มขมวดคิ้วขึ้นนิดทันที และไม่น�นจึงได้ 

คำ�ตอบกับตัวเองว่� “หล�นผอ.?”

มิน่าถึงมองเห็นวิญญาณได้...แต่เอาหลานชายตัวเองมาฝากไว้กับ

คนคนนี้มันหมายความว่ายังไง คิดอะไรอยู่กันแน่...จะดัดนิสัยใคร หลาน

ชายตัวเอง หรือพี่เลี้ยงแย่ๆ คนนี้กันแน่

“สนใจอย�กเอ�ไปเลี้ยงไหมล่ะ” เลนยะถ�มทันที

“ก็บอกว่�ไม่ไปไงยัยยักษ์บ้�!” ร่�งเล็กโวยแทน ขณะซ�น�ดะ 

ถอนใจเบื่อหน่�ย

“เรื่องม�กจริง กับฉันก็ไม่ไป กับมันก็ไม่เอ� แกนี่ชักจะเอ�ใหญ่

แล้วนะ” ยัยคนช่�งแกล้งยังห�เรื่องแกล้งไม่เลิก 

ส่วนวิญญ�ณหญิงส�วที่ถูกดึงม�เป็นเคร่ืองมือแกล้งเด็กของ 

เลนยะกไ็ด้แต่ยนืมองด้วยคว�มรู้สกึหมัน่ไส้และเออืมระอ�นสิยัเดก็ไม่รูจ้กั

โตของคุณเธอ

แต่ครั้งนี้เด็กดื้อที่น่�จะเถียงเธอทันควันอย่�งไม่ยอมแพ้กลับ 

เม้มป�กก้มหน้�เงียบ ก่อนก้�วไปซ่อนอยู่หลังเลนยะ เป็นก�รตัดสินใจ

ชัดเจนว่�ตอนนี้เข�เลือกจะไปกับใคร

เลนยะเลิกคิ้วขึ้นข้�ง แปลกใจกับก�รกระทำ�นั้น ทว่�ยังไม่ว�ย

กล่�วเสียงล้อเลียนขึ้นใหม่

“อ้�~ว! ฉันนี่ก็เสน่ห์แรงไม่เบ�แฮะ อย�กไปอยู่กับพ่ีส�วผู้แสนดี

อย่�งฉันก็บอกตรงๆ สิ” 

เด็กช�ยที่ยืนก้มหน้�อยู่มีสีแดงกำ่�ไปทั่วแก้มสองข้�ง แล้วเงยหน้�

ไปแย้งแก้เก้อสุดเสียง
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“ไม่ใช่สกัหน่อย! อย่�หลงตวัเองยยัแว่น มนักแ็ค่...แค่ว่�...” ซ�โตรุ

อึกอัก ก่อนนัยน์ต�สีนำ้�ต�ลเข้มจะกว�ดมองไปยังอ�เคเดะอย่�งหว�ดๆ 

แล้วขยับตัวไปหลบหลังเลนยะม�กกว่�เดิม พึมพำ�ต่อว่� “ฉันไม่มีท�ง

เลือก...”

“ฮึ ไม่ต้องทำ�เป็นเขินก็ได้ ยอมรับม�เหอะว่�แกชอบฉันแล้ว” 

หมอผีส�วยังสนุกกับก�รยั่วคนอ่อนวัยกว่� จนญ�ติหนุ่มและวิญญ�ณ 

ท่�นหญิงที่ดูเหตุก�รณ์อยู่รู้สึกว่�เด็กเกเรที่ไม่รู้จักโตจริงๆ คือเจ้�หล่อน 

นั่นแหละ ไม่ใช่ใครอื่นเลย

“กบ็อกว่�ไม่ใช่ไงเล่� พดูไม่รูเ้รือ่งรึไง!” ซ�โตรแุทบอย�กต่อยหน้�

ยัยคนนิสัยแย่ที่ไม่หยุดสร้�งคว�มอับอ�ยให้เข� แต่ก็ต้องรีบห�ข้อแก้ตัว

ม�แย้ง “ปู่บอกว่�จะยกเครื่องร่อนให้เครื่องหนึ่งต่�งห�ก ฉันถึงยอมไป

ด้วย...”

“หรือแค่กลัว”

เด็กช�ยนิ่งงันกับคำ�ที่แทรกขึ้นม�ของเลนยะคร้ังนี้ ซึ่งเข�ไม่ได้

โต้ตอบ แต่เลือกจะวิ่งออกม�แทน กระนั้นก็ยังไม่ว�ยเอ�ตัวแนบชิดกับ

ล็อกเกอร์ฝั ่งตรงกันข้�มกับซ�น�ดะและวิญญ�ณแม่ทัพหญิง มอง 

อ�เคเดะด้วยส�ยต�ระแวดระวัง และเมื่อคิดว่�ไกลม�กพอแล้ว เด็กช�ย

ก็หันกลับไปมองเลนยะ และยกนิ้วกล�งใส่หน้�เธอพร้อมแลบลิ้นท้�ท�ย 

ทั้งซ�น�ดะและท่�นหญิงอ�เคเดะต่�งเลิกคิ้วขึ้นสูงทันใด ท้ัง

ประหล�ดใจและตกใจนิดๆ กับก�รกระทำ�ของเด็กตรงหน้� โดยเฉพ�ะ

เมื่อเข�กล้�ทำ�แบบนั้นกับเลนยะด้วยแล้ว

“ฉนัจะทำ�ให้มนัห�ยกลวัผ ีด้วยก�รทำ�ให้มนักล�ยเป็นผซีะเองเลย

แล้วกัน” หมอผีส�วพึมพำ�ลอดไรฟันกับตัวเองพร้อมก้�วต�มไปทันที 

ซึ่งซ�โตรุที่รู้ตัวว่�เด็กส�วตรงหน้�กำ�ลังตรงม�ยังตนพร้อมรังส ี

ฆ่�ฟันชัดเจนก็หมุนก�ยวิ่งหนีทันที และแน่นอนว่�เลนยะไล่ต�มไปติดๆ 

เช่นกัน

“ถ้�เธอทำ�อะไรฉัน ปู่เอ�ต�ยแน่!” ซ�โตรุร้องเตือน พร้อมวิ่งหนี
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ไปยังหน้�โรงเรียนแบบไม่คิดชีวิตเมื่อเห็นว่�พี่เลี้ยงจำ�เป็นดูท่�จะเอ�จริง

แน่นอน

ขณะทีเ่ลนยะเร่งฝีเท้� ไม่สนส�ยต�ของคนรอบก�ยทีม่องต�มก�ร

ไล่ล่�ของเธอ พร้อมตว�ดกร้�ว

“ปู่แกจะขอบคุณฉันที่ช่วยกำ�จัดขยะทิ้งให้ต่�งห�กเล่� กลับม�นี่

ไอ้หม�หัวเน่�!”

“เรื่องสิยัยงั่ง!”

เกเรทั้งคู่...เป็นอีกครั้งที่ซ�น�ดะและอ�เคเดะคิดพร้อมกันในใจ

ย�มมองต�มเลนยะและซ�โตรุที่วิ่งไล่กันอยู่

ตุบ!

“โอ๊ย!”

ร่�งเล็กในเสื้อฮูดสีนำ้�เงินล้มหง�ยหลัง ก้นจำ้�เบ้� เมื่อจังหวะที่จะ

วิ่งพ้นประตูรั้วโรงเรียน กลับชนโครมกับร่�งใหญ่โตของใครคนหนึ่งเข้�

เต็มแรง เข�ร้องซี้ดแล้วค่อยๆ เงยหน้�มองคนท่ีตนเพ่ิงวิ่งชนด้วยคว�ม

โมโห ทว่�กพ็ลนัอึง้ตะลงึไป ขณะทีเ่ดก็นกัเรียนรอบก�ยต่�งพ�กนัหนัไป

มองร่�งสงูใหญ่ทีย่นืนิง่อยูเ่บือ้งหน้�ซ�โตรเุป็นต�เดยีวร�วกบัถกูสะกดไว้ 

โดยเฉพ�ะเด็กผู้หญิงแทบทุกคนที่แอบกรี๊ดกร๊�ดกันเบ�ๆ ย�มเดินผ่�น

ร่�งสูงสง่�ของเข�

เลนยะที่วิ่งต�มม�ต้องหยุดเท้�เช่นกัน และนิ่งมองบุรุษผมดำ�ย�ว

ที่ยืนอยู่เบื้องหน้�ซ�โตรุ 

“ไอ้...ลูกหม�” เลนยะคร�งในลำ�คออย่�งไม่เชื่อส�ยต� 

และแน่นอนสำ�หรับคนที่ขึ้นชื่อว่�ไอ้ลูกหม�ย่อมได้ยินเสียงเธอ

ทันใด และเงยหน้�คมหล่อเหล�มองเธอเกือบทันที ก่อนร่�งสูงสง่�ในชุด

ไปรเวทที่เคยใส่ไปฮอกไกโดกับเธอจะเอ่ยขึ้นหน้�ต�เฉยว่�

“จะกลับรึยัง”

“แกม�ไดไ้ง” เลนยะถลงึต�ก้�วตรงไปห�เข�แลว้ถ�มขึ้นทันท ีไม่

ค�ดคิดกบัก�รปร�กฏตวัของเจ้�ลกูหม� เพร�ะไม่ควรอย่�งยิง่ทีเ่ข�จะม�
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ที่นี่ ในเวล�นี้ ท่�มกล�งส�ยต�มนุษย์เป็นร้อย

“เดิน” คำ�ตอบสั้นๆ ง่�ยๆ และยังคงรักษ�ท่�ท�งนิ่งสงบ ทำ�ให้ 

คนฟังอย�กกระโดดอัดหน้�หล่อๆ ของเข�สักทีสองที ติดตรงท่ีว่� 

พวกเธออยู่ท่�มกล�งส�ยต�นับสิบคู่ แถมเป็นส�ยต�เหยี่ยวอย่�งพวก

ส�วๆ ด้วยแล้ว

“แกต้องรออยู่ที่บ้�นไม่ใช่รึไง” เธอคำ�ร�มในลำ�คอให้ได้ยินเพียง

ตนและคนตรงหน้�

ทว่�กินเท็นชิกลับเงียบไปพักใหญ่ ก่อนตัดสินใจเอ่ย 

“เจ้�จะพ�ผูช้�ย...” เข�หยดุอยูแ่ค่นัน้เมือ่ก้มไปเจอเดก็ผูช้�ยทีเ่พิง่

วิ่งชนเข�เมื่อกี้กำ�ลังจับจ้องตรงม�ด้วยแววต�ที่มีคำ�ถ�มม�กม�ย 

“เจ้�ท�โร่ไม่ได้บอกรึไงว่�ต�ลงุโยโคจ้�งให้ฉนัดแูลมนั และแกต้อง

คอยอยู่บ้�นน่ะ” เลนยะถ�มขึ้นอีกพร้อมโคลงศีรษะไปท�งร่�งเล็กๆ ที่

จ้องหน้�กินเท็นชิต�ค้�งอยู่

และเพยีงเท่�นัน้เหมอืนมฟ้ี�ผ่�กล�งกระหม่อมเจ้�ปีศ�จ เข�แทบ

อย�กจะห�ยตัวไปจ�กตรงนี้ เข้�ใจคว�มหม�ยของท�โร่ท่ีบอกว่� ‘เอา

ผู้ชายมานอนบ้าน’ ทันที 

เข�อย�กยกมือขึ้นกุมขมับ ไม่น่�หลงโง่กับคำ�พูดสองแง่สองง่�ม

นั่นจนปล่อยให้อ�รมณ์ส่วนตัวพ�ตัวเองม�ถึงที่นี่ ยืนรอรับเลนยะหน้�

โรงเรียนเป็นชั่วโมงๆ และยอมเผยตัวให้มนุษย์คนอื่นเห็น 

เพร�ะตรงหน้�เข�เป็นผู้ช�ยจริงๆ แต่เป็นผู้ช�ยที่อ�ยุไม่ถึงสิบ

ขวบ...ซึ่งมันเท่�กับว่�เข�ทำ�เรื่องงี่เง่�ไปซะแล้ว

“ฉันจะพ�ผู้ช�ย...อะไร” เลนยะขมวดคิ้วถ�มคนตรงหน้�อย่�ง 

ค�ดคั้น

สุนัขป่�หนุ่มไม่ตอบ แต่หมุนตัวเดินนำ�ออกไปเสียเฉยๆ เพร�ะรู้ดี

ว่�ถ้�ตอบเมื่อไร คงเผลอหลุดอะไรที่อ�จเป็นก�รฝังตัวเองทั้งเป็น 

เลนยะมองต�มหลังกว้�งที่ปกคลุมด้วยเส้นผมสีดำ�ย�วอย่�งไม่

เข้�ใจปนไม่สบอ�รมณ์นิดๆ เมื่อไม่ได้คำ�ตอบต�มที่ต้องก�ร
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“ใครน่ะ” ซ�โตรุเงยหน้�ไปถ�มเลนยะ คว�มสงสัยปนแปลกใจ

ทำ�ให้สงคร�มระหว่�งพวกเข�หยุดยุติลงโดยอัตโนมัติ 

ยิ่งเมื่อผู้เข้�ม�แทรกเป็นบุคคลที่น่�เหลือเชื่อขน�ดนี้ 

ซึ่งเลนยะก็โกหกแบบแทบไม่คิดทันทีว่�

“พี่ช�ย” 

“ไม่ใช่” 

คำ�ปฏิเสธเฉียบเย็นดังม�จ�กคนที่ถูกอ้�งว่�เป็นพ่ีช�ยทันที เล่น

เอ�เด็กส�วสะบัดหน้�ขวับกลับไปมองเข�ด้วยส�ยต�ขุ่นเคือง ไม่เข้�ใจ

ว่�เข�จะปฏิเสธทำ�ไม

ขณะที่ซ�โตรุเริ่มสลับมองไปม�ระหว่�งเลนยะกับกินเท็นชิอย่�ง

ฉงนม�กขึ้น 

“สรุปว่�ยังไง” เข�ถ�มหน้�ยุ่ง

ซึ่งเลนยะที่นิ่งเงียบไปเพร�ะถูกดักคอหรี่นัยน์ต� จ้องดวงต�สีเท�

นั่นอย่�งหงุดหงิดอยู่อีกครู่หนึ่ง ก่อนเอ่ยขึ้นใหม่

“งั้นเอ�เป็นว่� เจ้�นั่นเป็นขี้ข้� ส่วนฉันเป็นเจ้�น�ย” เธอว่�พล�ง

ฉีกยิ้มกวนๆ และกินเท็นชิก็ไม่ได้แย้งอะไรอีก ทำ�เพียงส่งส�ยต�ดุให้ 

เด็กส�ว

ซึ่งหมอผีส�วก็ยังคงไม่รู้จักสะทกสะท้�นเช่นเดิม

“ห�?!” ซ�โตรุอทุ�น และยนืงงงนัยิง่กว่�เดมิกบัคำ�ตอบประหล�ดๆ 

มันหม�ยคว�มว่�ไง ไอ้คำ�ว่�ขี้ข้�กับเจ้�น�ยเนี่ย

“นี่มันบ้านผีสิงรึไงเนี่ย!” 

ซ�โตรุร้องลั่น เพร�ะตั้งแต่ก้�วเท้�ม�ก้�วแรกในบริเวณบ้�น

หลังค�สีอิฐ ก็มีคุดะ ปีศ�จใช้ง�นที่หมอผีส�วตั้งไว้ดูแลบ้�นลอยออกม�

ต้อนรบักนัเป็นทวิแถว แถมกว่�จะกลัน้ใจเดนิเข้�ม�ในตวับ้�นได้กด็นัเจอ

วญิญ�ณเดก็ช�ยกบัวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่อกีสองดวง จนเดก็ช�ยที่ไม่ชอบ

อยู่ใกล้เลนยะเปลี่ยนม�เก�ะแขนเธอแน่น



138   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 3

“น่�รำ�ค�ญ ไม่เห็นจะเห็นบ้�อะไรเลย เลิกเก�ะแกะซะที!”  

เลนยะโวยกลับ แสร้งมองไม่เห็นเช่นเคย พล�งแกะแขนตัวเองออกจ�ก

มือซ�โตรุ ก่อนเดินหนีไปหย่อนตัวลงบนโซฟ� แล้วหันไปพูดกับร่�งเล็กๆ 

ที่ยืนตัวแข็งอยู่กับกระเป๋�เป้ใส่เสื้อผ้�ตรงหน้�ประตูห้องรับแขก 

“แกอย�กทำ�อะไรก็ทำ�เอ�เอง อ�ห�รกล่องอยู่ในตู้เย็น อย�กกิน

ก็อุ่นเอ� ส่วนจะไปนอนเฝ้�หน้�บ้�น บนหลังค� หรือในห้องนำ้�ก็เชิญแก

ต�มสบ�ย แต่อย่�ยุง่กบัห้องนอนฉนัเดด็ข�ด” ว่�พร้อมชี้ไปยงัประตหู้อง

ตัวเองเป็นก�รยำ้�คำ�สั่ง

เป็นคำ�ต้อนรับแขกที่ฟังเหมือนก�รขับไล่ จนวิญญ�ณเด็กช�ยท่ี

ลอยอยูข้่�งตัวเธอนกึหมัน่ไส้ อย�กทำ�ให้ซ�โตรุรู้ไปเลยว่�กำ�ลงัถกูคณุเธอ

แกล้งอยู่ แต่ท�โร่ก็กลัวว่�คว�มซวยหลังจบเรื่องนี้มันจะม�ลงที่เข�แทน 

ซ�โตรขุมวดคิว้มองพีเ่ลีย้งแย่ๆ ที่ไม่ได้ให้ก�รดแูลทีด่กีบัเข�อย่�ง

ที่ควรเป็น แถมหลังออกคำ�สั่งเสร็จก็ทำ�เหมือนเข�ไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้น 

สนเพียงโทรทัศน์ที่อยู่ตรงหน้� ดูแล้วอดคิดไม่ได้ว่� สมัยนี้แล้วเธอน่�จะ

ติดคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็มือถือม�กกว่�ทีวีนะ ส�วม.ปล�ยอะไรทำ�ตัว

เหมือนลุงแก่ไม่มีผิด

แต่เรือ่งอะไรเข�จะยอมอยูฝ่่�ยเดยีว คดิจบกห็ยบิกระเป๋�แล้วเดนิ

ดุม่ๆ ไปทีห้่องนอนของหมอผสี�วทนัท ีเปิดประตอูอก แล้วหนักลบัไปเอ่ย

ว่� 

“แล้วทำ�ไมฉันต้องเชื่อคำ�สั่งของคนโง่ด้วย” 

ปัง! 

ไม่ว่�เปล่� เดก็ช�ยยงักระแทกประตหู้องปิดใส่หน้�เดก็ส�วทนัใด 

ทุกร่�งในห้องรับแขก ทั้งเจ้�ปีศ�จ วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม และ

วญิญ�ณเดก็ช�ย รวมถงึเดก็ส�วทีเ่พิง่ถกูด่�และปิดประตใูส่หน้� ต่�งพ�

กันเงียบกริบไปหล�ยวิน�ที 

ไม่มีใครค�ดคดิว่�แขกตวัน้อยจะปฏบิตักิบัเจ้�ของบ้�นเช่นนี.้..โดย

เฉพ�ะกับเจ้�ของบ้�นที่ชื่อโซเคนโย เลนยะด้วยแล้ว
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“...นี่มัน...หนักกว่�ที่ข้�คิดไว้อีกนะขอรับ” โยชิฮ�ระก้มไปกระซิบ

กับท�โร่อย่�งเสียไม่ได้ หลังนิ่งอึ้งไปพักหนึ่ง

ซึ่งท�โร่ได้แต่หัวเร�ะแห้งๆ รับ ก่อนหันกลับไปมองเลนยะท่ีนั่ง

เงียบไป ไม่น�นเข�ก็ได้ยินคำ�กระซิบจ�กเธอว่�

“แค่มือข้�งเดียวก็น่�จะรอบแล้ว...” 

มือข้างเดียวรอบอะไร!...ท�โร่สะดุ้งโหยงกับเสียงกระซิบเห้ียมใน

ลำ�คอของหมอผสี�ว รู้สกึขนลกุเมือ่นกึถงึเหตกุ�รณ์ตอนเช้�นีท้ีเ่ธอเลง็แต่

จะบีบคอซ�โตรุอยู่เกือบตลอดเวล�

และยิ่งดูน่�กลัวเมื่อเลนยะเอ�แต่จ้องบ�นประตูห้องนอนของ 

ตัวเองนิ่งเงียบ ก่อนไม่น�นจะลุกพรวดและเดินไปท�งนั้น

วิญญ�ณเด็กช�ยเกือบร้องต�ม ทว่�ก็พลันชะงักเมื่อ...

แกร๊ก แกร็ก แกร็ก!

เลนยะที่เตรียมเข้�ไปในห้องได้แต่หมุนลูกบิดไปม�เมื่อประตู 

เจ้�กรรมดันถูกล็อกด้วยฝีมือเด็กน้อย คร�วนี้คว�มโกรธแทบพุ่งทะลุ

ปรอทอ�รมณ์ คว�มนิ่งเย็นในย�มแรกสล�ยไปทันใด แทนที่ด้วยคว�ม

เดือดด�ลถึงขีดสุดฉับพลัน 

“เปิดเดีย๋วนีน้ะโว้ยไอ้ตวัแสบ ไม่งัน้แกเจ็บแน่!” เลนยะตว�ดกร้�ว 

แล้วพย�ย�มบิดลูกบิดในมือสุดแรงพร้อมกระช�กมันไปด้วย 

“ไม่เปิด ไปต�ยซะไปยัยสี่ต�งี่เง่�” 

เสียงตะโกนกลับจ�กหลังประตูกระตุ้นเส้นอ�รมณ์ของเลนยะให้

แน่นเปรี๊ยะม�กขึ้น เล่นเอ�วิญญ�ณสองดวงที่ดูเหตุก�รณ์อยู่ทำ�อะไรไม่

ถูก เพร�ะเพิ่งเคยเห็นคนกล้�ลองดีกับหมอผีส�วซำ้�แล้วซำ้�เล่�อย่�งนี้

“เปิด! อย่�ให้ต้องยำ้� ถ้�เข้�ไปได้เมื่อไรฉันจะตัดหัวแกส่งไปให ้

ปู่แกไว้ประดับบนหัวเตียงเลย เปิด!” เลนยะคำ�ร�มกร้�วอยู่หน้�ประตู 

แถมยังใช้คำ�ขู่ร้�ยก�จที่ใครฟังก็คงไม่มีใครออกม�แน่นอน ก่อนเธอจะ

ทุบประตูโครมใหญ่จนท�โร่สะดุ้ง ตัวล็อกตรงลูกบิดที่เธอกำ�ลังพย�ย�ม

กระช�กเปิดก็ทำ�ท่�จะหลุดแหล่ไม่หลุดแหล่ต�มแรงที่มีม�กกว่�มนุษย์
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ปกติของเจ้�ตัว

คร�วน้ีไม่มเีสยีงตอบกลบัม�จ�กเดก็ในห้อง แต่ได้ยนิเสยีงเหมอืน

ของหนกัๆ ถกูล�กกบัพืน้ม�หยดุอยูท่ีห่น้�ประต ูเสยีงนัน้ดงัอยูห่ล�ยรอบ

จนเลนยะต้องเงี่ยหูฟัง กระทั่งมันหยุดลง เสียงอีกเสียงหนึ่งก็ต�มม� 

“ไม่เปิด!” ซ�โตรุตะโกนออกม�จ�กหลังประตู

แกร๊ก! 

ลกูบดิประตหูลดุตดิมอืเลนยะ ตวัลอ็กดดีกระเดน็ออกม�ทนัท ีเส้น

อ�รมณ์เบ�บ�งข�ดกระจุย หมอผีส�วเหยียดรอยย้ิมปีศ�จ เตรียมเปิด

ผลัวะเข้�ไปจัดก�รเด็กในห้องให้สมแค้น แต่ประตูที่โดนพังลูกบิดไปแล้ว 

กลับเปิดไม่ออกอย่�งที่ค�ด เมื่อติดอะไรบ�งอย่�งอยู่

“มนัอะไรเนีย่!” เดก็ส�วคำ�ร�มก่อนมองลอดช่องประตทูีแ่ง้มออก 

และเห็นทั้งเก้�อี้ทั้งโต๊ะหนังสือ ของทุกอย่�งที่อยู่ในห้องท่ีเด็กช�ยพอมี

แรงล�กม�ได้ถูกเอ�ม�รวมกองกันสูงเพื่อกั้นประตูไว้

“หน็อย ไอ้เด็กหม�หัวเน่� ทำ�แสบม�กนะแก เปิด!” 

“ไม่!”

สงคร�มแย่งห้องยงัดำ�เนนิต่อไปอย่�งไม่มทีท่ี�ว่�จะหยดุง่�ยๆ ทัง้

ซ�โตรุและเลนยะไม่มีใครยอมใคร และพวกเข�ก็ไม่รู้ว่�ควรหยุดยังไง 

หรือควรหยุดดีไหม เพร�ะดูเหมือนเด็กจอมเกเรก็เหม�ะกับพ่ีเลี้ยงแย่ๆ 

เมื่อทั้งสองคนสมควรถูกดัดนิสัยทั้งคู่

เข็มนาฬิกาชี้บอกเวลาสี่ทุ ่มเศษๆ ผลของสงครามกลางบ้าน 

สรุปว่�คนที่ต้องระเห็จออกม�นอนที่โซฟ�คือพี่เลี้ยงมือใหม่ ซึ่งกว่�จะ

ทำ�ให้หมอผีส�วยอมเลิกร�ได้ โยชิฮ�ระกับท�โร่ก็ต้องยกเรื่องค่�จ้�งม�

ขูเ่ธอ แต่กต้็องยำ�้อยูห่ล�ยรอบถงึจะดงึสตขิองคนเป็นหมอผีให้กลบัม�ได้

“มนัเป็นไง” เลนยะถ�มท�โร่เสยีงห้วนเมือ่เข�ลอยออกม�จ�กอดตี

ห้องนอนของเธอ

“หลับแล้ว...ฉันว่�เข�ก็ไม่ได้ดื้อม�กเท่�ไรนะ” ท�โร่ตอบ
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“เพร�ะมันดื้อจนหมดฤทธิ์ไปแล้วไง ไอ้เด็กมีปัญห�” เธอพึมพำ�

ในลำ�คออย่�งไม่สบอ�รมณ์ที่ประโยคท้�ย 

เธอมนักเ็ดก็มปัีญหาเหมอืนกนันัน่แหละ...ท�โร่คดิพล�งหรีต่�มอง

หมอผีส�วที่โมโหซ�โตรุแล้วพ�ลลงกับโทรทัศน์ด้วยก�รห�ว่�มันมีแต่ 

ร�ยก�รงี่เง่�ไร้ส�ระ ก่อนเธอจะหันม�สั่งใหม่ว่�

“ไปเฝ้�มันไว้ มันโผล่ม�เมื่อไรก็รีบม�ร�ยง�น ฉันจะได้ดักฆ่�มัน

ทัน” 

ท�โร่ระบ�ยลมห�ยใจเหนื่อยหน่�ย แต่ก�รคอยระวังให้เด็กช�ย

เวล�หมอผีส�วจะโจมตีก็ถือว่�เป็นเร่ืองควรทำ� เข�จึงไม่เถียงแล้วยอม

ลอยกลับเข้�ไปในห้องของเธออีกครั้ง

“น่�รำ�ค�ญจริง” สุดท้�ยเมื่อคว�มหงุดหงิดม�ถึงจุดสิ้นสุด เธอก็

กดดับภ�พในโทรทัศน์ตรงหน้� แล้วโยนรีโมตทิ้งไปด้�นหลังอย่�งไม่สน

ว่�มันจะพังไหม ก่อนทิ้งศีรษะพ�ดกับที่ว�งแขนโซฟ�อย่�งไม่รู้ว่�จะทำ�

อะไรต่อดี

ทว่�ก็ต้องย่นคอด้วยคว�มตกใจเล็กน้อยเมื่อเงยหน้�ไปเจอว่�

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มก้มมองเธออยู่ 

“ไม่มีที่ให้อยู่ดีๆ รึไง” เด็กส�วแหวใส่แทบจะทันที

“ท่�นโยโคไม่บอกหรอืขอรับว่�ทำ�ไมต้องฝ�กหล�นช�ยไว้กบัท่�น

เลนยะ” โยชิฮ�ระลอยอ้อมโซฟ�ม�อยู่เบื้องหน้�หมอผีส�ว

“ไม่มีใครเอ�มันแล้วไง ก็เลยโยนให้คนไม่รู้อีโหน่อีเหน่ แล้วไม่มี

สิทธิ์ปฏิเสธอย่�งฉัน” เธอตอบเร็วอย่�งหัวเสีย ทว่�โยชิฮ�ระกลับต่อ 

คำ�พูดของเธอทันทีว่�

“หรืออ�จเพร�ะว่�ส�ม�รถเห็นวิญญ�ณได้ จึงเป็นเป้�หม�ยของ

สิ่งอ�ถรรพ์ต่�งๆ ได้ง่�ยแบบที่ท่�นโยโคเจอ ดังนั้นจึงต้องมีคนคอย

ปกป้อง...ท่�นเลนยะก็พอจะเด�ออกตั้งแต่รู้ว่�เข�เห็นวิญญ�ณแล้วไม่ใช่

หรือขอรับ”

หมอผีส�วเงียบไปนิดกับคำ�ถ�มนี้ ก่อนปร�ยต�ไปอีกท�ง
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“มนักไ็ม่ใช่หน้�ทีท่ีฉ่นัต้องม�เลีย้งเดก็อยูด่ ีโดยเฉพ�ะเดก็เหลอืขอ

แบบนี้” 

“แต่ก็ยังพ�กลับม�อยู่ดีนะขอรับ” โยชิฮ�ระว่� ก่อนขยับยิ้มขึ้น 

เล็กน้อย

ซึ่งหมอผีส�วชักหัวคิ้วม�ชนกันนิดกับท่�ท�งและคำ�พูดของ

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม เริ่มหงุดหงิดนัยน์ต�เฉียบคมของวิญญ�ณตรงหน้�

ม�กกว่�คว�มเกเรของซ�โตรุ 

“กบ็อกอยูว่่�ปฏเิสธไม่ได้ ต�ลงุโยโคเป็นน�ยจ้�งฉนั แถมค่�ตวัไอ้

หม�หัวเน่�น่ันก็แพงระยับ...ว่�ไปต�แก่นั่นเหมือนรู้ว่�มันจะสร้�งเร่ืองจน

ฉันหมดคว�มอดทน เลยใช้เงินม�ปกป้องมันไว้เลยนะ” เธอพึมพำ�ท่อน

ท้�ยร�วกบัเพิง่นึกออกถงึส�เหตขุองเงนิค่�จ้�งรอบนี ้ก่อนลกุขึน้ยนืคล้�ย

จะหนีนัยน์ต�สีอำ�พันรอบรู้นั่น แล้วเปลี่ยนเรื่องว่� “เอ�เหอะ ตอนนี้ขอ

ไปสูดอ�ก�ศข้�งนอกก่อนจะได้ฆ่�เด็กต�ยค�มือจริงๆ แล้วค่อยว่�กัน

ทีหลังว่�จะเอ�ยังไงกับมันต่อ”

“ท่�นกินเท็นชิอยู่หน้�บ้�นขอรับ” โยชิฮ�ระหันไปกล่�วทันทีที่ 

เลนยะก้�วข�ออกไปข้�งหนึ่ง

เด็กส�วกล่�วสวนข้�มไหล่ม�รวดเร็วว่� “ฉันไม่ได้ถ�มห�มัน”

แต่ก็มองหาอยู่นี่...โยชิฮ�ระอดคิดในใจไม่ได้ เพร�ะเข�สังเกตว่�

ทนัททีีเ่ธอลกุขึน้ยนื กค็ล้�ยจะหนัหน้�ไปห�อะไรสกัอย่�งอยูว่บูหนึง่ และ

แม้จะเพียงเสี้ยววิน�ที แต่สำ�หรับกบฏนัยน์ต�เหยี่ยวเช่นเข�ส�ม�รถเห็น

ปฏิกิริย�เพียงเล็กน้อยของเด็กส�วคนสำ�คัญได้ทันใด

อีกอย่�ง มันเริ่มแล้ว...แม้ไม่ได้เด่นชัด แต่ก็กำ�ลังเริ่มเปลี่ยนช้�ๆ 

เพร�ะแม้เลนยะจะไม่รู้สึกตัวหรือสังเกต แต่วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม

ก็รู้สึกได้ว่� เวล�ที่เกิดปัญห� ไม่ว่�จะเล็กน้อยหรือใหญ่โต เด็กส�วคน

สำ�คัญของเข�จะเริม่มองห�เจ้�ลกูหม�ของตนบ่อยครัง้ขึน้ และหล�ยครัง้

ก็มองห�ก่อนเข� 

อ�จไม่ใช่ในแนวท�งของก�รขอคว�มช่วยเหลือหรือหวังพ่ึงพิง 
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เพร�ะเลนยะกค็อืเลนยะ เธอยงัหวงัพึง่ตนเองม�กกว่�คนอืน่เสมอ แต่ใน

ด้�นคว�มรู้สึก ในเวล�ที่เธอขุ่นเคืองหรือไม่สบ�ยใจ ดูเหมือนเธอจะมอง

ห�เข�ม�กขึน้เร่ือยๆ...แม้มนัจะออกเป็นแนวไปห�เรือ่งระบ�ยอ�รมณ์สกั

หน่อยก็เถอะ

 

“ไม่ยักรู้ว่าหมาป่ามันต้องอาบแสงจันทร์ทุกวันด้วย”

ประโยคกึ่งล้อกึ่งกระแนะกระแหนเรียกให้ดวงต�สีเท�เลื่อนไป

มองร่�งของเด็กส�วที่ยืนพิงกรอบประตูบ้�น ก่อนเข�จะเคลื่อนดวงต�

มองไปท�งอื่น เพื่อแสดงว่�ไม่สนคำ�ยั่วของคนที่กำ�ลังพ�ลเรื่องแขกม�

ใหม่ที่เธอจัดก�รไม่ได้วันนี้แล้วม�ลงที่เข� 

ก�รรู้ทันคว�มคิดของกินเท็นชิ ทำ�ให้เลนยะพ่นลมห�ยใจแรงๆ 

อย่�งเบื่อหน่�ย ก่อนต้องเก็บเรื่องที่จะแหย่คนตรงหน้�เข้�กล่องล็อก

กญุแจ เมือ่เข�ไม่มทีท่ี�ว่�จะสนใจ แต่กน่็�แปลกทีเ่ธอยงัยนืมองแผ่นหลงั

กว้�ง และวิน�ทีหนึ่งที่ลมพัดเข้�ม� กลิ่นหอมจ�กตัวเข�ก็ปะทะเข้�จมูก

เธอจนต้องก้มหลบ

บ้าเอ๊ย นีม่นัชกัจะบ่อยเกนิไปแล้วนะ!...หมอผสี�วยกมอืขึน้ปิดจมกู

ด้วยสีหน้�ยุ่ง เริ่มเกลียดสัญญ�ณที่คอยเตือนว่�ตนกำ�ลังกล�ยเป็นอะไร

ม�กขึ้นทุกที และมันเริ่มถี่จนน่�โมโห...

“เป็นอะไร” 

คำ�ถ�มจ�กเสยีงทุม้ลกึดงึเลนยะให้เงยหน้�ขึน้สงู เหน็คนทีเ่มนิเธอ

ในตอนแรกม�ยืนอยู่เบื้องหน้�ตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ ซึ่งวิน�ทีต่อม�เธอก็ถอย

เท้�ไปก้�วหนึง่เมือ่รู้สกึได้ว่�มอืเรียวแขง็แรงข้�งหนึง่ของสนุขัป่�หนุม่ยก

ขึน้ม�คล้�ยจะสมัผสัทีข้่�งแก้มเธอ...มนัทำ�ให้กลิน่หอมจ�กเข�รนุแรงขึน้

กินเท็นชิชะงักมือไปนิดต่อปฏิกิริย�นั่น ทว่�ก็ต�มม�คว้�แขนเธอ

ไว้ พร้อมถ�มเสียงเข้ม 

“เกิดอะไรขึ้น”

เลนยะละมอืออกจ�กจมกู แม้ยงัก้มหน้� แล้วตอบห้วน “ช่�งเหอะ 



144   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 3

ฉันอย�กนอนแล้ว”

“ตอนนีห้้องนอนเจ้�ไม่น่�จะว่�ง” กนิเทน็ชดิกัคอ แล้วสำ�ทบัคำ�ถ�ม

เดิม “เกิดอะไรขึ้นเลนยะ”

จบคำ�เข�ก็พย�ย�มก้มมองเด็กส�วที่เฉไฉเปลี่ยนเรื่อง ทำ�ร�วกับ

ว่�เข�ดูเธอไม่ออกอย่�งนั้นแหละ

ส�ยต�จริงจังที่ยังจับจ้องม�อย่�งกดดันทำ�ให้เลนยะรำ�ค�ญใจ 

และต้องถอนใจอย่�งหมดคว�มอดทน ก่อนใช้ดวงต�สีนำ้�เงินสบนัยน์ต�

คมเฉียบของเข�นิ่ง ย้อนถ�มเสียแทนว่� 

“ถ้�ฉันเจอคัมภีร์แก้อ�คมอะไคอิโตะแล้ว แกจะว่�ยังไง”

คว�มเงียบเข้�ม�ครอบคลุมทันทีที่สิ้นคำ�ถ�มของหมอผีส�ว คน

ถูกถ�มพลันนิ่งงัน เพร�ะนัยน์ต�สีนำ้�เงินที่มองเข�นั้นฉ�ยคว�มจริงจัง 

ไม่มีแววเจ้�เล่ห์หรือร้�ยก�จอย่�งที่ผ่�นม�

“ถ้�ฉันมีคัมภีร์งี่เง่�นั้นจริงๆ จะว่�ยังไงไอ้ลูกหม�” เธอสำ�ทับ 

อีกครั้ง แต่คร�วนี้ไม่เพียงถ�ม ทว่�ยื่นมือไปจับที่ปลอกคอของกินเท็นช ิ

พล�งมองนัยน์ต�สีเท�คู่สวยคมเขม็งอย่�งค�ดคั้นและตึงเครียด

ทว่�ยังไม่มีคำ�ตอบใดจ�กป�กของเจ้�ปีศ�จตรงหน้�

จะให้เข�ว่�อย่�งไร จะให้เข�ตอบเธอแบบไหน ในเมื่อ...เข�ลืม

เรื่องนี้ไปเสียสนิท 

ใช่...ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไร ที่เข�ลืมเรื่องสำ�คัญนี้ไป ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไรที่

เข�เลิกสนใจมัน...และไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไรที่เข�ชินกับก�รอยู่ข้�งๆ เด็กส�ว

ตรงหน้�จนลืมส�เหตุที่ทำ�ให้เข�ม�อยู่ตรงนี้

เจ้�ของนัยน์ต�คู่งดง�มทำ�ได้เพียงสบกลับ และยังให้คำ�ตอบเป็น

คว�มเงียบ...

“เอ�เถอะ คว�มจริงฉันก็ถ�มไปงั้น” เลนยะเอ่ยแทรกคว�มเงียบ

ในที่สุด เมื่ออีกฝ่�ยยังคงนิ่งงัน 

แต่ก่อนเธอจะได้คล�ยมอืออกจ�กปลอกคอของเจ้�ปีศ�จ มอืใหญ่

กลับรวบมือของเธอไว้เสียเอง ให้ค้�งอยู่ที่ปลอกคอของเข�เช่นเดิม 
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กนิเทน็ชก้ิ�วเข้�ไปใกล้ตวัเดก็ส�วม�กขึน้ ก่อนโน้มใบหน้�รปูสลกั

ประชิดใบหน้�ของเธอ

“แล้วถ้�เป็นเจ้�...ถ้�เจ้�เจอคัมภีร์นั่นจริงๆ เจ้�จะทำ�ยังไงกับข้�” 

ก�รตอบคำ�ถ�มด้วยคำ�ถ�มของเจ้�ปีศ�จ ทำ�ให้หมอผสี�วเป็นฝ่�ย

น่ิงเงยีบ ไม่มคีำ�ตอบเสยีเอง เธอทำ�ได้เพยีงยนืนิง่ ปล่อยให้ใบหน้�รปูสลกั

โน้มลงมองตนใกล้ขึ้น พร้อมแววต�ที่ฉ�ยชัดว่�ต้องก�รคำ�ตอบนี้อย่�ง

สุดใจ

บรรย�ก�ศคว�มเงยีบสงบของตอนกล�งคนืไม่อ�จทำ�ให้มคีำ�ตอบ

แก่คำ�ถ�มของแต่ละฝ่�ยได้เลย ซึ่งถ้�คำ�ถ�มแบบนี้ถูกถ�มเมื่ออ�ทิตย์

แรกที่พวกเข�ม�อยู่ด้วยกันละก็ คำ�ตอบคงตรงกันแบบไม่จำ�เป็นต้องคิด

แม้แต่น้อย และง่�ยด�ยโดยที่ไม่ต้องเด�...พวกเข�จะจ�กกันทันทีแบบ

ไม่มีคำ�ล�ด้วยซำ้� 

แต่ว่�ขณะนี้ ณ เวล�นี้ มันไม่ใช่สิ่งที่ตัดสินใจพูดออกม�ได้ง่�ยๆ 

อีกแล้ว ช่วงเวล�สี่เดือนกว่�ๆ ที่ผ่�นม�สะสมอะไรไว้ม�กม�ย ท้ัง

เหตุก�รณ์และวันเวล�ทำ�ให้มองเห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของแต่ละฝ่�ย จน

คนที่เคยเกลียดกันถึงขน�ดฆ่�กันได้เกิดคำ�ว่�ผูกพันขึ้นม� 

สำ�หรับเจ้�ปีศ�จ ตั้งแต่ครั้งแรกที่สบนัยน์ต�สีนำ้�เงินคู่นี้ มันไม่ได้

ให้คว�มรู้สึกดีหรือตรึงตร�เลยแม้แต่น้อย ไม่มีคว�มประทับใจเมื่อแรก

เหน็หรอืคว�มรู้สกึในแง่บวกในก�รทำ�คว�มรู้จกั แต่เดก็ส�วตรงหน้�กลบั

ฝ่�กำ�แพงที่เข�สร้�งไว้เข้�ม�ได้...ทีละเล็กทีละน้อย 

ซำ้�ที่น่�ประหล�ดกว่�นั้นคือก�รที่เธอเหมือนอ่�นเข�ออกเสมอ 

เพร�ะทุกคำ�แดกดัน ทุกคำ�ประชด ทุกก�รกระทำ�ที่ไร้คว�มละเอียดอ่อน

น่ันมนักระแทกปร�ก�รของเข�ได้อย่�งแม่นยำ�อย่�งไม่น่�เชือ่ ร�วกบัเธอ

รู้เสมอว่�สิ่งใดที่เข�ข�ดไป สิ่งใดในตัวตนของเข�ที่เธอจะจ้องมองตรงๆ 

เข้�ม�

หรือเพร�ะก็แตกพังม�เช่นกันถึงรู้ว่�เศษชิ้นส่วนใดควรเก็บกลับ

ขึ้นม� แม้ตอนส่งคืนจะเป็นก�รป�ใส่เต็มแรงจนเข�สะท้�นก็ต�ม แต่นั่น
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ทำ�ให้เข�รู้สึก รู้สึกม�กเกินไปจนคิดไม่ถึงด้วยซำ้�ว่�ตนมีคว�มรู้สึกและ

อ�รมณ์หล�กหล�ยได้ม�กเท่�นี้

และเหนืออืน่ใดคว�มรู้สกึเหล่�นัน้มนัเร่ิมฝังลกึลงไป ลกึลงเรือ่ยๆ 

ทกุครัง้ทีอ่ยู่ใกล้เธอ ได้ค้นพบตวัตนของเธอในหล�ยๆ ด้�น ใต้ก�รกระทำ�

ร้�ยก�จ เจ้�เล่ห์ ใต้คำ�พดูไร้หวัใจ ใต้ท่�ท�งแขง็กระด้�งกค็อืเดก็คนหนึง่

ที่แตกพังม�ไม่ต่�งจ�กเข� และเพร�ะเธอไม่ชอบก�รโอดครวญ ไม่ชอบ

พึ่งพ�ใคร ไม่เคยได้รับคว�มอ่อนโยนจ�กใคร ถูกฝึกในฐ�นะท�ย�ทอสูร

และถูกสร้�งขึ้นจ�กโศกน�ฏกรรม เธอจึงเป็นเหมือนสัตว์ร้�ยท่ีบ�ดเจ็บ 

กัดกระช�กทุกคนที่เข้�ใกล้ และคำ�ร�มขู่ทุกคนที่คิดจะยื่นมือม�จนทำ�ให้

ไม่มีใครอย�กเข้�ใกล้อีก 

และเพร�ะด้วยพืน้ฐ�นเธอคอืสตัว์ร้�ย เธอจงึคดิว่�ตนแกร่งพอจะ

จัดก�รทุกอย่�งได้ด้วยตนเอง และทำ�ให้ยิ่งถอยห่�งจ�กคว�มช่วยเหลือ 

ดงันัน้ห�กจะให้สตัว์ร้�ยตนนีห้ยดุต่อต้�น เข�จงึต้องยอมทนกบัเขีย้วเลบ็

แหลมคมพวกนั้น และกอดมันไว้ ปกป้องไว้ จนเกิดเป็นคว�มสัมพันธ์

แปลกประหล�ด กระทั่งกล�ยเป็นคว�มผูกพัน 

ซึง่ตอนนีอ้�จเกนิกว่�คำ�ว่�ผกูพนัไปแล้วด้วยซำ�้ และสิง่ทีเ่ชือ่มโยง

พวกเข�ไว้ มเีพยีงปลอกคอสนุขัเส้นนีเ้ส้นเดยีว ถ้�มนัข�ดไปหรอืถกูถอด

ออกไป ทุกสิ่งทุกอย่�งที่เคยเกิดขึ้นก็อ�จจบลง 

มันจะเป็นยังไงถ้�เลนยะปล่อยเข�ไปจริงๆ ถ้�ถึงวันที่ข้�งก�ยเข�

ไม่มีหมอผียอดแสบนิสัยเสียคนนี้ เข�จะกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อน 

ใช่ไหม ทำ�หน้�ทีข่องเจ้�ปีศ�จต่อไปเหมอืนเดมิร�วกบัไม่เคยเกดิอะไรขึน้

งั้นหรือ

มันจะง่�ยด�ยขน�ดนั้นเลยงั้นหรือ

แต่ไม่รู้ว่�ทำ�ไม เมื่อได้ยินว่�เลนยะจะปล่อยเข�ไป หัวใจของเข�

กลับกระตุกอย่�งรุนแรงจนเจ็บ และร�วกับร่วงห�ยไปวูบหนึ่ง บ�งทีเข�

อ�จอยู่แบบนี้ม�น�นจนชิน...ชินเกินไป 

คว�มเงียบยังคงดำ�เนินไป เมื่อคนสองคนยังยืนนิ่งไม่มีคำ�ตอบให้
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กนั มเีพยีงมอืใหญ่ของกนิเทน็ชทิีก่ระชบัมอืของเลนยะแน่นขึน้ เริม่ดงึตวั

เธอเข้�ม�ใกล้ม�กกว่�เดิม 

แต่คว�มเงียบรอบตัว และคว�มคิดที่กำ�ลังสับสนกลับถูกทำ�ล�ย

ด้วยเสียงหนึ่ง

“นี่” 

เสียงทักที่แทรกบรรย�ก�ศหน่วงๆ น่�อึดอัด ทำ�เอ�สุนัขป่�หนุ่ม

สะดุ้งโหยงรีบปล่อยมือเลนยะ และผละออกจ�กตัวเด็กส�วทันทีร�วกับ

ต้องของร้อน

“มิน่�ล่ะถึงบอกว่�ไม่ใช่พี่น้องกัน” ซ�โตรุบังเอิญตื่นขึ้นม�เพร�ะ

กระเพ�ะจอมทรยศครวญคร�งจนเข�ทนไม่ไหว ทำ�ให้ต้องยอมออกม�

ห�อะไรกิน และม�เห็นเลนยะกับกินเท็นชิยืนอยู่ด้วยกันตรงหน้�ประตู

บ้�นพอดี 

บรรย�ก�ศเป็นใจอย่�งชัดเจน เมื่อร่�งสูงสง่�ของช�ยหนุ่มกำ�ลัง

ดึงเด็กส�วเข้�ไปใกล้ตัวเองจนเกือบจะกอดอยู่รอมร่อ ไหนจะส�ยต�ท่ี

เข�ใช้มองเธออย่�งลกึซึง้ขน�ดนัน้ ก�รทำ�ให้เดก็ช�ยเข้�ใจผดิกไ็ม่ใช่เรือ่ง

แปลกเลย

“วัยรุ่นสมัยนี้ชิงสุกก่อนห่�มชะมัด แค่ม.ปล�ยก็อยู่ด้วยกันแล้ว” 

ซ�โตรุพึมพำ�ตำ�หนิอีกครั้ง

ไอ้เด็กแก่แดด!

“ไม่ต้องม�ทำ�เป็นสอดรู้” เลนยะว่�เสียงกร้�วทันใด ก่อนกลับม�

ทำ�ตวัปกตเิช่นเดมิ ขณะทีก่นิเทน็ชเิลอืกจะถอยไปยนือกีมมุหนสี�ยต�ของ

เด็กช�ยที่ยังมองต�มเข�สลับกับเลนยะอย่�งจับผิดและสนใจใคร่รู้

แต่ส�ยต�ชวนกระอกักระอ่วนของเดก็ช�ยกห็ยดุลงได้ เมือ่หมอผี

ส�วจบัหมับทีศ่รีษะเลก็ๆ แล้วบงัคบัให้เงยมองหน้�เธอเพยีงคนเดยีวพร้อม

คำ�ถ�มเหี้ยมเย็นว่�

“มีอะไรก็พูดม� ยอมออกจ�กห้องให้ฉันตัดหัวแกดีๆ แล้วใช่ไหม”

“บ้�รึไง! ปล่อยนะ” ซ�โตรโุวย แล้วรบีดดีตวัให้ห่�งเลนยะรวดเรว็ 
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เพิง่ตระหนกัได้ว่�ตนสร้�งเรือ่งอะไรไว้ให้เดก็ส�วร่�งสงูตรงหน้� และเข�

ต้องรบีเอ่ยจนเกอืบเป็นลนล�นย�มเหน็ว่�ร่�งสงูๆ ของเจ้�หล่อนก้�วต�ม

ม�ด้วยแววต�มุ่งร้�ยชัดเจนว่� “พรุ่งนี้วันหยุด ปู่ฝ�กสั่งม�ว่� เธอต้องพ�

ฉันไปเที่ยวด้วย!” 

เลนยะชะงักเท้�ไปนิดกับสิ่งที่ได้ฟัง ก่อนเลิกคิ้วสูง แล้วหัวเร�ะ

เสียงเครือร�วกับเป็นเรื่องชวนหัวที่สุด 

“กลับไปนอนฝันเอ�เองแล้วกันไอ้หม�หัวเน่�” 

“แต่นี่มันเป็นคำ�สั่งปู่” ซ�โตรุโต้กลับเสียงดังทันใด พย�ย�มใช้

อิทธิพลของปู่อย่�งเต็มที่

“แต่ปู่แกไม่อยู่ที่นี่” ครั้งนี้เลนยะพูดชัด พร้อมก้�วม�เตรียมลงมือ

ต�มจุดประสงค์แรกต่อ

“อย่�เข้�ม�นะ!” เด็กช�ยรีบร้องสั่งหน้�ต�ต่ืน แล้วกระโดดหนี 

พร้อมตะโกนสุดเสียงว่� “ฉันต้องไป เพร�ะถ้�ไม่ไปแล้วถ่�ยรูปเป็น 

หลักฐ�น พ่อกับแม่จะคิดว่�ฉันสร้�งปัญห� ไม่ก็เกิดเรื่องแบบเมื่อสองปี

ที่แล้วอีก แล้วจะไม่ยอมให้ม�ห�ปู่แบบที่ผ่�นม� กว่�ฉันจะขอม�อยู่กับปู่

ได้ต้องทำ�ต�มเงือ่นไขตัง้เยอะแยะ ดงันัน้ถงึปูจ่ะตดิธรุะเลยพ�ฉนัไปไหน

ไม่ได้ ฉันก็ต้องมีหลักฐ�นไปพิสูจน์ว่�ตัวเองไม่เป็นอะไรแล้ว และอยู่ที่นี่

ได้โดยไม่มีปัญห� ปีหน้�ฉันจะได้ไปม�ห�ปู่อีก ยังไงฉันก็ต้องไปเท่ียว 

ข้�งนอกให้ได้!”

“แล้วเรื่องอะไรที่ฉันต้องม�นั่งเห็นใจแก แค่เพร�ะแกจะไม่ได้ม�

ห�ปูแ่กอกี หรอื...!” เลนยะทีก่ำ�ลงัปฏเิสธต้องหบุป�กฉบั เมือ่เหน็วญิญ�ณ

ซ�มูไรหนุ่มที่เพิ่งลอยออกม�อยู่ข้�งหลังซ�โตรุส่�ยหน้�น้อยๆ เป็น

สัญญ�ณว่�ไม่ควรปฏิเสธเด็กช�ย

เด็กส�วทำ�เสียงไม่พอใจในลำ�คอใส่ส�ยต�ขอร้องของโยชิฮ�ระ...

เพร�ะว่�เป็นเด็กเลยมีคนเห็นใจง่�ยๆ งั้นเหรอ ขี้โกงชะมัด!

“แค่วันเดียวนะไอ้หม�หัวเน่�” เธอต้องคำ�ร�มในลำ�คอในที่สุด 

“ด ีกแ็ค่น้ันแหละ” ซ�โตรยุกัไหล่ตอบรบัอย่�งน่�หมัน่ไส้ จนหมอผี
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ส�วอย�กจะเตะก้นเข�สกัป้�บ ถ้�ไม่เหน็ว่�ใครกด็จูะเข้�ข้�งเข�ม�กกว่�

เธอ

แต่ก่อนที่หมอผีส�วจะเดินต�มหลังเด็กช�ยเข้�บ้�น เธอก็หันม�

พดูกบักนิเทน็ชทิีย่งัยนืนิง่เงยีบ ทำ�เหมอืนจะห�ยไปจ�กตรงนัน้ แม้นยัน์ต�

สีเท�ยังไม่ละจ�กเธอตั้งแต่แรก 

“แกน่ะ ถ้�ยืนจนพอใจแล้วก็เข้�บ้�นก่อนที่ไอ้เด็กนั่นมันจะสงสัย” 

เธอเว้นคำ�ไปนิด แล้วเอ่ยขึ้นใหม่ “ส่วนเรื่องที่ถ�มเมื่อกี้...ช่�งหัวมัน ไม่มี

คว�มหม�ยอะไรทั้งนั้น” 

เธอว่�จบก็หมุนตัวเดินเข้�บ้�นไป

กระน้ันนยัน์ต�สเีท�นิง่สงบกย็งัคงมองต�มหลงัของคนเป็นหมอผี

ไม่ว�งต� พลันคว�มโหวงว่�งในอกก็แทรกขึ้นย�มเห็นแผ่นหลังนั้นห่�ง

ออกไปพร้อมคำ�ถ�มระหว่�งพวกเข�ที่ยังค้�งค�ในใจ

ห�กไม่มปีลอกคอลงอ�คมทีผ่กูมดัพวกเข�ไว้แล้ว จะเป็นอย่�งไร...

เด็กตรงหน้�จะเดินไปจ�กเข�แบบที่ทำ�อยู่ตอนนี้ แล้วห�ยไปตลอดก�ล

งั้นหรือ...

คว�มคิดนัน้ทำ�ให้เจ้�ปีศ�จเผลอกระซบิแผ่วจนแทบกลนืห�ยไปกบั

อ�ก�ศรอบด้�น ย�มมองต�มแผ่นหลังนั่น

“หันม�...”

“สรุปจะเข้�ม�ไหม”

ไม่รูด้้วยคว�มบงัเอญิหรือมบี�งอย่�งดลใจ เดก็ส�วถงึหนัหลงักลบั

ไปถ�มร่�งสูงสง่�ที่ด้�นหลังขึ้นใหม่ด้วยจังหวะที่พอเหม�ะ จนคนที่เรียก

ห�เองยังนิ่งอึ้งไปอึดใจ 

แต่ไม่ว่�จะเป็นอะไรที่ทำ�ให้เธอหมุนกลับม�มองในช่วงเวล�ที่เข�

เรียกห�พอดี มันก็ทำ�ให้คว�มรู้สึกว่�งเปล่�ชั่วครู่ในอกนั้นมล�ยห�ยไป

แทบจะทันที...และทำ�ให้รู้ว่�ปลอกคอของตนมันแน่นเกินไปแล้วจริงๆ



57
พาเด็กเท่ียว

“ตื่นซะที ยัยยักษ์สี่ตา!”

เสียงปลุกจ�กเด็กช�ยเป็นเหมือนสัญญ�ณของสงคร�มย�มเช้� 

ต�มตดิด้วยเสยีงของร่�งเดก็ส�วเรือนผมสนีำ�้ต�ลกระแทกลงพืน้ เมือ่เธอ

ลงไปนอนแผ่หล�บนพืน้หลงัเดก็ทีม่�ปลกุผลกัเธอตกลงม�จ�กโซฟ�อย่�ง

ไม่ปร�นีปร�ศรัยใดๆ 

“ทำ�บ้�อะไรของแก!” หมอผีส�วลุกพรวดจ�กพ้ืนบ้�นม�ตว�ด 

ซ�โตรุ สภ�พหัวยุ่งเหยิงและดวงต�โหลๆ สีแดงกำ่� แทบไม่ต่�งจ�กยักษ์

จริงๆ 

“ก็เธออย�กตื่นย�กตื่นเย็นนักนี่ วันนี้ต้องพ�ฉันออกไปข้�งนอก

นะ” เด็กช�ยออกคำ�สั่งโดยไม่เกรงกลัวท่�ท�งที่เหมือนจะกล�ยร่�งของ

คนเพิ่งตื่นนอน

“ป�กดีจังนะไอ้เด็กหม�หัวเน่�” นำ้�คำ�เหี้ยมของเลนยะม�พร้อม

มือที่จะยื่นไปคว้�ตัวเด็กช�ยที่นั่งอยู่บนโซฟ�แทนที่ตน...

“เงินค่�จ้�ง” 

คำ�ประก�ศติทีล่อยม�กระทบหหูมอผสี�วทำ�ให้มอืทีก่ำ�ลงัจะถงึตวั
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ซ�โตรชุะงักค้�งแค่นั้น ขณะวิญญ�ณเดก็ช�ยที่ทำ�ทีเป็นลอยผ่�นและพูด

คำ�ประก�ศติเมือ่ครูล่อบหวัเร�ะเบ�ๆ ท�โร่รู้สกึว่�ซ�โตรมุ�ทีน่ีเ่พือ่ให้เข�

เอ�คืนเลนยะโดยเฉพ�ะอย่�งไรอย่�งนั้น 

ก็ไม่อย�กใช้เด็กช�ยเป็นเครื่องมือหรอก แต่มันอดสนุกและสะใจ

เล็กๆ ไม่ได้จริงๆ

“บ้�เอ๊ย” เลนยะสบถอย่�งหัวเสียก่อนลุกออกไป

“ชิ!” ซ�โตรุสบถต�มหลังหมอผีส�วคืนด้วยคว�มหมั่นไส้เช่นกัน

“เอาละ สายจูงแกอยู่ไหนล่ะ”

เพยีงประโยคแรกเพือ่เร่ิมบทสนทน�สำ�หรบัภ�รกจิของวนันีก้ส็ร้�ง

คว�มหงุดหงิดใจให้คนฟังได้อย่�งรวดเร็ว

“ฉันไม่ใช่หม�” ซ�โตรุเถียง

“เหรอ แทบแยกไม่ออกเลย” เลนยะสวนอย่�งไม่ใส่ใจ ซำ้�ยังห�ว

หวอดใหญ่ ไม่มท่ี�ท�งจะลกุจ�กโซฟ�ประจำ�ตวั แม้จะอ�บนำ�้แต่งตวัใหม่

เรียบร้อยแล้วก็ต�ม

ซึ่งท่�ท�งนั้นยิ่งสร้�งคว�มหมั่นไส้ให้เด็กช�ยม�กขึ้น

“คำ�สัง่ของปู”่ ซ�โตรยุำ�้ให้พีเ่ลีย้งมอืใหม่รูว่้�เธอควรทำ�อะไรเวล�นี้

เลนยะเพียงเลิกคิ้วขึ้นข้�ง แล้วกลอกต� ทว่�ยังคงไม่ขยับ ปล่อย

ให้ส�ยต�ส�มคู่จ�กท�โร่ โยชิฮ�ระ และกินเท็นชิจับจ้องเพ่ือรอคำ�ตอบ

อะไรสักอย่�งจ�กเธอว่�จะเอ�อย่�งไรต่อกันแน่ 

ซึ่งไม่น�นหลังหมอผีส�วปล่อยให้ทุกคนสงสัยกับสิ่งที่เธอจะทำ� 

ต่อไป เธอก็ลุกขึ้น คว้�ผ้�พันคอที่พนักโซฟ� พร้อมกระเป๋�สะพ�ยข้�ง 

ก่อนหันม�พูดกับซ�โตรุสั้นๆ แค่ว่�

“ลุก”

“เนี่ยนะที่เที่ยวของเธอน่ะ” 

ซ�โตรถุ�มอย่�งดถูกู ขณะมองไปรอบตวัทีม่แีต่ทวิทศัน์ร่มไม้ เดก็
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เล็กๆ สุนัข และเหล่�แม่บ้�นที่พ�ลูกในรถเข็นม�จับกลุ่มคุยกัน ก่อนเข�

จะเงยหน้�ไปเบ้หน้�ใส่คนข้�งตัว 

“สวนส�ธ�รณะเนี่ยนะ”

ตอนแรกทีย่ยัคนใจยกัษ์บอกให้ลกุ ซำ�้ยงัคว้�กระเป๋�และผ้�พนัคอ

ไปด้วยอย่�งดี และพ�เข�ออกม�จ�กบ้�น เข�ก็นึกว่�จะได้ไปในเมือง 

หรือที่อื่นที่มีอะไรม�กกว่�แหล่งที่อยู่อ�ศัย แต่กล�ยเป็นว่�เจ้�หล่อนแค่

เดินข้�มถนนหน้�บ้�น แล้วเลี้ยวเข้�ไปยังสวนส�ธ�รณะประจำ�หมู่บ้�น

แทน 

ซึง่ทำ�ให้เวล�นีพ้วกเข�ต้องม�อยูก่นัทีส่วนส�ธ�รณะ และเดก็ช�ย

ไม่แน่ใจว่�จะเรยีกกลุม่คนทีต่นอยูด้่วย ด้วยคำ�ว่� ‘พวก’ ได้รเึปล่� เพร�ะ

นอกเหนือจ�กตัวเข� เด็กส�วนิสัยเสีย และช�ยหนุ่มร่�งสูงสง่�ใบหน้�

หล่อเหล�เหมอืนน�ยแบบหรอืด�ร�ทีเ่ลนยะอ้�งว่�เป็นพีช่�ย กย็งัมเีหล่�

ดวงวิญญ�ณอีกสองดวงต�มม�ด้วย คือวิญญ�ณเด็กช�ยท่ีเข�เจอเมื่อ

ว�นพร้อมเลนยะ และวิญญ�ณซ�มูไรอีกหนึ่งดวง

แน่นอนว่�มนัยงัคงทำ�ให้เข�ผว� แต่ขณะเดยีวกนักเ็ริม่คดิว่�ถ้�ตน

ไม่ถูกเลนยะหลอกอยู่ เธอก็เป็นคนโชคร้�ยม�กที่มีวิญญ�ณคนต�ยต�ม

ม�ด้วยตลอดเวล�

แต่นัน่กไ็ม่ใช่ประเดน็สำ�คญัเท่�กบัก�รทีย่ยัพีเ่ลีย้งตรงหน้�พ�เข�

ม�ที่นี่ และไม่ได้ดูสนใจว่�ตนทำ�อะไรผิดไปรึเปล่�เกี่ยวกับข้อตกลงกับ

เข�เมื่อคืน ซำ้�ยังนั่งลงที่ม้�นั่งใกล้ตัวทันที แล้วสั่งกับเข�สั้นๆ ง่�ยๆ แค่

ว่� ‘ไปสิ’

แล้วจะไม่ให้เข�ประท้วงได้ยังไงเล่�!

ซึ่งหลังก�รประท้วงด้วยนำ้�เสียงและส�ยต�ของซ�โตรุ เลนยะก็

เพียงยักไหล่ไม่แยแส ซำ้�ยังว่�

“ทำ�ไม ใกล้ๆ ไม่ยุ่งย�ก ของเล่นเพียบ...มีกระบะทร�ยสำ�หรับฉี่

ด้วย”

ซ�โตรมุองต�มนิว้ทีช่ีเ้ร็วๆ ของเลนยะ ก่อนหนัไปเจอบ่อทร�ยทีม่ี
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เดก็เลก็ๆ สองส�มคนกำ�ลงัเล่นก่อกองทร�ยกนัอยู ่แล้วกลบัไปแย้งสหีน้�

เบื่อหน่�ยใส่เด็กส�ว 

“นั่นมันกองทร�ยให้เด็กเล่น”

“ใครสน” หมอผีส�วสวนนิ่งเฉย แล้วทิ้งตัวพิงพนักม้�นั่งทำ�ท่�จะ

หลับเพื่อตัดข�ดเข�ออกจ�กก�รรับรู้ 

เด็กช�ยชักหัวคิ้วอย่�งไม่สบอ�รมณ์ แล้วท้วงขึ้นใหม่ “นี่มันเดิน

ออกม�จ�กบ้�นไม่ถึงสิบก้�ว” 

“สิบสองก้�วต่�งห�ก หัดนับซะบ้�ง” เลนยะโต้ทั้งที่ยังหลับต�

“นี่มันที่เล่นสำ�หรับเด็กห้�ขวบ”

“งั้นฉันคงผิดเองจริงๆ เพร�ะดูเหมือนแกจะเพิ่งส�มขวบ”

ยัยบ้า!

ซ�โตรุค�ดโทษคนตรงหน้�ในใจอย่�งสุดทน เพร�ะเถียงอะไรไป

เจ้�หล่อนก็ไม่สะทกสะท้�นแม้แต่น้อย แถมย้อนเข�ได้หมด 

และเมือ่เข�ยงัไม่ยอมขยบัไปไหน เลนยะกเ็ปิดต�ข้�งหนึง่ขึน้มอง 

พร้อมสั่งใหม่

“ไปถ่�ยรูปซะที อย่�เรื่องม�ก”

ซ�โตรหุน้�เบ้หนกักว่�เดมิ แต่กย็อมหมนุตวัเดนิออกไปโดยไม่คดิ

เถียงอีก เพร�ะรู้ดีว่�เถียงไปก็ไม่ชนะ อย่�งน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้ ดังนั้นคง

ฉล�ดกว่�ถ้�เข�จะไปห�ที่คิดวิธีใหม่ หรือห�โอก�สใหม่ 

“ลงทุนกว่�นี้ก็ได้มั้งเลนยะ” ท�โร่ที่ลอยอยู่ข้�งตัวเอ่ยขึ้นเมื่อเห็น

ว่�ซ�โตรุเดินห่�งออกไปจ�กพวกเข�ม�กพอแล้ว

“ฉันไม่พ�มันไปฆ่�ก็ดีถมไปแล้ว” เลนยะพูด

“อย่�งน้อยน่�จะพ�ไปตัวเมือง หรือห�อะไรกิน ไม่ก็ไปสวน...”

“อย่�คดิจะพดูคำ�ว่�สวนสนกุเดด็ข�ด” นยัน์ต�สนีำ�้เงนิเปิดขึน้มอง

วญิญ�ณเดก็ช�ยทนัใด แล้วรีบพดูต่อรัวเร็ว “มนัแหล่งรวมผดีีๆ  นัน่แหละ 

คิดว่�เครื่องเล่นพวกนั้นมันไม่เคยฆ่�ใคร ไม่ว่�ก่อนม�ตั้งหรือหลังม�ตั้ง

แล้วรึไง หรอืคิดว่�ทีท่ีม่คีนไปรวมกนัเยอะขน�ดนัน้จะสดใสสว่�งไสวแบบ
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ที่สร้�งภ�พ...สถ�นที่แบบนั้นน่ะมีทั้งคนห�ย คนต�ยเป็นร้อยแล้ว...อย่�

คิดว่�ฉันไม่เคยทำ�เคสสวนสนุก” 

ท�โร่อ้�ป�กค้�งน้อยๆ กับคว�มจริงที่น่�เหลือเชื่อท่ีได้รู้คร้ังแรก 

พล�งคร�งอย่�งเสียไม่ได้ว่�

“นั่นมัน...โคตรแย่” 

“ใช่ ดังนั้น หุบป�ก แล้วไปทำ�หน้�ที่พี่เลี้ยงซะ อย่�ให้มันคล�ด

ส�ยต�”

“ฉันอีกแล้วงั้นเหรอ” ท�โร่ร้องทันใด เข�ไม่อย�กกลับไปอยู่ใน

สถ�นะตัวน่�รังเกียจแบบเมื่อว�นอีกหรอกนะ ให้เฝ้�ตอนหลับน่ะได้ แต่

ให้ไปต�มติดตอนนี้ก็มีแต่ถูกซ�โตรุตั้งแง่ใส่อย่�งเดียวนั่นแหละ 

“มันคุ้นกับแกที่สุดแล้วนี่” เลนยะอ้�ง

ซึ่งท�โร่ก็เตรียมจะเถียง ทว่�ก็ต้องหยุดเมื่อวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม

เป็นฝ่�ยเสนอขึ้นม�แทน

“ข้�ไปด้วยกไ็ด้ขอรับท่�นท�โร่ จะได้มคีนช่วยดดู้วยอกีคน...ข้�คดิ

ว่�ไม่น่�จะมีปัญห�ม�กเวล�ถูกท่�นซ�โตรุดื้อใส่”

“ด ีไปทัง้คูเ่ลย” เลนยะได้โอก�สปัดมอืไล่ทนัใด และแน่นอนว่�ได้

หน้�มุ่ยๆ ของท�โร่ส่งกลับม�เป็นก�รตอบรับ ขณะโยชิฮ�ระก็เพียงค้อม

ศีรษะลงเล็กน้อยรับคำ�สั่งเช่นทุกที

และเมือ่วญิญ�ณประจำ�ตวัทัง้สองดวงลอยไปปฏบิตัหิน้�ทีพ่ีเ่ลีย้ง

ให้แทน เลนยะก็กลับม�ทิ้งหลังพิงกับพนักม้�นั่งย�ว เอนคอไปข้�งหลัง

เพื่องีบต่อ ทว่�ด้วยบรรย�ก�ศของสวนส�ธ�รณะท่ีคนแบบเธอแทบไม่

เคยเข้�ม�ใช้บริก�ร จึงทำ�ให้ก�รหลับง่�ยด�ยแบบท่ีทำ�ในบ้�นหลังค� 

สีอิฐเป็นเรื่องย�กจนต้องเด้งตัวกลับขึ้นม�อีก พร้อมบ่นงึมงำ�

“ให้ต�ย แดดแสบต�เป็นบ้� เสียงคนกับเด็กก็น่�รำ�ค�ญ...!?”

ต้องชะงกัค้�งไป เมือ่ลมืต�ขึน้ม�อกีทแีล้วหมอผสี�วพบว่�ส�ยต�

แทบทกุคูร่อบบรเิวณมองตรงม�ยงัเธอ ไม่ว่�จะเป็นเหล่�แม่บ้�นทีเ่ขน็รถ

เด็กที่เดินผ่�นม้�นั่งเธอหล�ยๆ รอบ หรือแม้แต่คนที่พ�สุนัขม�เดินเล่นก็
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เหมอืนจงใจพ�มนัวนรอบแถวทีน่ัง่ของเธอ พร้อมจบัจ้องตรงม�...หรอืถ้�

ให้ถูกต้องคือมองไปที่ ‘เข�’ ม�กกว่�

เลนยะหันไปมองด้�นขว�ของตนย�มนึกได้ว่�พ�ใครม�ที่นี่ด้วย

นอกจ�กซ�โตรุกับเหล่�วิญญ�ณประจำ�ก�ย

กินเท็นชินั่งนิ่งอยู่ข้�งตัวคนเป็นหมอผีบนม้�นั่งตัวเดียวกัน และ 

ไม่ได้พูดอะไรเลยตั้งแต่ม�ถึงที่นี่ และเวล�นี้เข�อยู่ในเสื้อผ้�ชุดใหม่ ซึ่ง

เป็นเพียงเสื้อยืดสีเข้มและก�งเกงยีนธรรมด� พร้อมสวมหมวกแก๊ปใบ

เดิมไว้บนศีรษะ ทว่�ทั้งก�รเงียบและก�รแต่งตัวกลมกลืน หรือมีหมวก

ตัวช่วยบังใบหน้� ก็ไม่ทำ�ให้เข�พ้นจ�กส�ยต�ของคนรอบตัวอยู่ดี

“นี่ฉันคิดว่�ฉันใส่หมวกให้แกแล้วนะ แต่ขน�ดหม�ยังมองเลย” 

เลนยะอดแซ็วไม่ได้ เพร�ะเธอเห็นจริงๆ ว่�มีผู้หญิงคนหนึ่งกับสุนัขพันธุ์

ชิบะมองนิ่งค้�งม�ยังสุนัขป่�หนุ่มเหมือนถูกแช่แข็งไว้

ดูเหมือนเจ้�ลูกหม�ของเธอจะเสน่ห์แรงอย่�งร้�ยก�จไม่เปลี่ยน

จริงๆ 

“เจ้�ไม่ควรพ�ข้�ออกม�ด้วยตั้งแต่แรก” กินเท็นชิพูดขึ้นในที่สุด

“แล้วให้ฉันรับกรรมคนเดียวงั้นเหรอ เรื่องสิ” เด็กส�วชักสีหน้�

เหยเก แสดงคว�มรังเกียจสถ�นก�รณ์ที่ตนกำ�ลังเผชิญชัดเจน ก่อน

หัวเร�ะหึในลำ�คอ แล้วกล่�วกลั้วหัวเร�ะ “อีกอย่�งแกควรจะดีใจไว้นะที่

ฉันอุตส่�ห์พ�ม�เดินเล่น แล้วไม่จับใส่ส�ยจูงแบบคนเลี้ยงหม�คนอื่นน่ะ”

นัยน์ต�สีเท�คู่คมสวยหรี่แคบส่งคว�มดุใส่เด็กส�วท่ีล้อเลียนเช่น

นั้นทันใด

ซึ่งเลนยะก็โคลงศีรษะไม่ใส่ใจนัก พล�งว่�แบบขอไปที

“ทนนั่งๆ ไปซะ เดี๋ยวมันดื้อจนแบตหมดก็ได้กลับแล้ว”

“เข�อ�จไม่หมดแรงไวอย่�งทีเ่จ้�ค�ด” ใบหน้�คมใต้ปีกหมวกแก๊ป

หันกลับไปแย้งคว�มคิดคนข้�งตัว และสบประส�นกับนัยน์ต�สีนำ้�เงินท่ี

ปร�ยขึ้นม� “และดูเหมือนเจ้�จะหมดแรงเสียก่อน”

เลนยะพ่นลมออกจมกูอย่�งเถยีงไม่ได้ เพร�ะมนัจรงิทีก่�รตืน่นอน
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แต่เช้�ในวันหยุดไม่ได้อยู่ในต�ร�งชีวิตเธอ และนั่นทำ�ให้เธออย�กนอน

ม�กกว่�ทำ�อะไรอย่�งอื่น ซึ่งถ้�ไม่ติดที่ไม่ชินกับสถ�นท่ีโล่งแจ้งแบบนี้ 

เธอก็คงหลับไปแล้ว

“ลองม�เป็นพีเ่ลีย้งปร�บเดก็ดือ้สแิกจะรู้สกึ” เธอพมึพำ�ด้วยคว�ม

ไม่สบอ�รมณ์นิดๆ หลังเงียบไปพักหนึ่ง

เจ้�ปีศ�จทีย่งัจบัจ้องเสีย้วหน้�ด้�นข้�งของเดก็ส�วข้�งตวัพลนัยิม้

มุมป�กวูบหนึ่งกับประโยคนั้น และกล่�วขึ้นบ้�ง

“ข้�ว่�ข้�รู้ดีนะ” 

เลนยะเลิกคิ้วขึ้นข้�ง หันกลับไปมองหน้�เข� ก่อนหัวเร�ะออกม� 

แต่เป็นก�รเย�ะเย้ยตัวเองม�กกว่�เพร�ะรู้ดีว่�เข�หม�ยถึงอะไร 

“อ๋อ หม�ยถึงฉันงั้นสิ”

“...ใช่” เสียงทุ้มลึกตอบรับแผ่วเบ� 

หมอผีส�วพ่นลมห�ยใจด้วยท่�ท�งขบขันอีก “ก็บอกแล้วนี่ว่�ฉัน

มันเด็กไม่ดี ถ้�แกปล่อยฉันไปตั้งแต่คืนฝนตกนั่น ก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้ว  

ยังไงฉันก็คิดไว้แล้วว่�จะให้พวกโอกุเระห�วิธีช่วยแกแทน...”

“ไม่ได้”

คำ�ปฏเิสธชดัทำ�ให้เดก็ส�วหนักลบัไปมองเจ้�ลกูหม�ของตนอกีครัง้ 

และครั้งนี้เธอเห็นว่�ใบหน้�คมก้มลงม�ใกล้ขึ้น และน่�แปลกที่เธอยังคง

นั่งนิ่งโดยไม่คิดขยับหนี

“ปล่อยไม่ได้” เจ้�ปีศ�จสำ�ทบัด้วยเสยีงทีเ่บ�ลงกว่�เดมิ นยัน์ต�ที่

จ้องตำ�่มองลงม�แฝงคว�มหม�ยลกึซึง้ ก่อนกระซบิเสยีงตำ�่อกีครัง้ร�วกบั

ยำ้�สิ่งที่เข�ต้องก�รสื่อกับเธอ “ข้�ปล่อยเจ้�ไปไม่ได้...”

แชะ!

เสียงที่ดังขึ้นตรงหน้�แช่แข็งร่�งสองร่�งบนเก้�อ้ีม้�นั่งฉับพลัน 

ก่อนเลนยะจะค่อยๆ หันหน้�ไปยังต้นเสียง และเจอว่�ซ�โตรุกำ�ลังยืนอยู่

เบื้องหน้�พวกเข� ในมือถือสม�ร์ตโฟนชูขึ้นเบื้องหน้� และจ�กเสียงรวม

ถึงท่�ท�งที่เห็น ฟ้องชัดว่�ร่�งเล็กๆ นั่นเพิ่งกดถ่�ยรูปพวกเข�ไป
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“ทำ�บ้�อะไรไม่ทร�บ” เลนยะถ�มเสียงห้วนเย็นทันที

“เก็บหลักฐ�น” เด็กช�ยตอบชัด

“อะไรนะ” เธอนิ่วหน้�

“เก็บหลักฐ�นว่�เธอแค่อย�กม�จู๋จี๋กับ ‘พี่ช�ย’ ที่นี่ เลยไม่ยอมพ�

ฉันไปที่อื่น” ซ�โตรุประชดสีหน้�เฉยเมยกวนอ�รมณ์

“มันไม่ใช่พี่ช�ยฉัน” ครั้งนี้หมอผีส�วปฏิเสธรวดเร็วแทน

“งั้นยอมรับว่�เป็นแฟนแล้วสิ”

“ไม่ใช่”

“เข�ไม่เหน็ปฏเิสธ” คร้ังนีเ้ดก็ช�ยพยกัพเยดิไปยงัร่�งสงูสง่�ข้�งๆ 

ซึ่งเจ้�ปีศ�จก็เพียงมองเข�กลับนิ่งเงียบ

“เพร�ะมันไม่รู้จักคำ�ว่�แฟนไง” เลนยะเถียงทันที

ทว่�โยชิฮ�ระกลับต้องลอบมองกินเท็นชิ เพร�ะเข�เคยอธิบ�ยให้

สุนัขป่�หนุ่มฟังไปแล้วว่�คำ�ว่� ‘แฟน’ หม�ยคว�มว่�อะไร ท่ีสำ�คัญดู

เหมอืนหมอผสี�วจะลมืไปแล้วว่�รกิะเคยสงสยัเธอกบักนิเทน็ชว่ิ�เป็นแฟน

กนั และครัง้น้ันสนุขัป่�หนุม่ปฏเิสธอย่�งชดัเจน...แต่ครัง้นีเ้ข�กลบัดไูม่สน

จะแย้งซ�โตรุแม้แต่น้อย

“เอ�เถอะ จะยังไงก็แล้วแต่ ตอนนี้ฉันมีหลักฐ�นไปฟ้องปู่แล้วว่�

เธอสนใจแต่คนอืน่ ไม่ดแูลฉนั” เสยีงของซ�โตรเุรยีกส�ยต�ของโยชฮิ�ระ

กลับไปยังร่�งเล็กที่ชูสม�ร์ตโฟนในมือโบกไปม�เพื่อขู่เลนยะ

“ใครสนล่ะ” คนถูกขู่สวน

“รูปไง” เด็กช�ยตอบ พล�งเชิดหน้�ด้วยคว�มมั่นใจ “ฉันจะส่งให้

ปู่”

จบคำ�เข�ก็หมุนหน้�จอให้เลนยะดู และนั่นทำ�ให้คนท่ีไม่คิดใส่ใจ

คำ�ขู่ของเด็กตรงหน้�ต้องชะงักไปฉับพลัน เพร�ะรูปท่ีปร�กฏในหน้�จอ

นั่นเป็นเหตุก�รณ์เมื่อครู่ของเธอกับกินเท็นชิ ซ่ึงเมื่อได้มองภ�พของตน

กับสุนัขป่�หนุ่มจ�กส�ยต�คนนอกแล้ว เธอถึงพบว่�ระยะระหว่�งตนกับ

เข�ใกล้กนัม�กแค่ไหน ซำ้�แววต�ทีส่บกนัมนัชวนกระอกักระอ่วนได้อย่�ง
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น่�ประหล�ดเพียงใด

ไม่เคยสังเกตเลยว่�ระหว่�งตนกับสุนัขป่�หนุ่มจะดูลึกซึ้งได้ขน�ด

นั้น 

ส่วนโยชิฮ�ระกับท�โร่ที่ได้เห็นรูปของเธอกับกินเท็นชิก็ย่ิงทำ�ให้

เลนยะหงดุหงดิใจม�กขึน้ เพร�ะพวกเข�ต่�งกระแอมกระไอร�วกบัว�งตวั

ลำ�บ�กกับภ�พที่ได้เห็นนั้น

และมันกระตุ้นให้คนที่คิดเสมอว่�เรื่องแบบนี้หยุมหยิมเกินกว่�จะ

ใส่ใจต้องลุกขึ้น สั่งเด็กตรงหน้�เสียงเครียด

“เอ�ม�!”

“พ�ฉนัไปทีอ่ืน่ส ิกบ็อกให้พ�ไปเทีย่วไม่ใช่รึไง” ซ�โตรตุ่อรองทนัที

“ส่งมือถือนั่นม� แกไม่มีท�งหนีได้ไวพอหรอกน่�” เลนยะก้�ว

พรวดต�มเมื่อไม่ได้ของต�มที่สั่ง และไม่สนใจข้อต่อรองของเด็กช�ย

ซึ่งร่�งเล็กๆ ที่ก้�วเท้�หนี ก็เอ่ยไปด้วยว่�

“ก็จริง แต่รับรองว่�ไวพอจะกดส่งแน่ๆ” สิ้นคำ�เข�ก็โชว์หน้�จอที่

แสดงภ�พกล่องส่งข้อคว�มทีม่รูีปเธอกบักนิเทน็ชซิึง่เลอืกม�เตรยีมส่งแล้ว 

นิ้วของเข�ค้�งอยู่ตรงปุ่มส่งข้อคว�ม 

ชดัเจนว่�ถ้�เธอก้�วข�เข้�ไปอกีก้�ว เข�แค่แตะมนั ข้อคว�มพร้อม

รูปภ�พนั้นจะเข้�เครื่องผอ.โยโคทันที 

ซึ่งก�รที่ผอ.โยโคเห็นภ�พนี้ยังไม่ค่อยแย่เท่�ไร ปัญห�คือถ้�ช�ย

ชร�นึกสนกุแล้วกดส่งต่อให้ซ�น�ดะนีส่ ิมนัคงกล�ยเป็นเรือ่งโคตรน่�อ�ย

แห่งปี และอ�จเป็นเร่ืองโคตรซวยแห่งปีซำ�้ ถ้�ญ�ตหินุม่ของเธอเกดิอย�ก

ส่งรูปนั้นต่อให้พวกโอกุเระด้วย

“ไง เอ�ไง จะทำ�ต�มข้อตกลงไหม” ซ�โตรุท้�ท�ย รูส้กึว่�มอีำ�น�จ

อยู่ในมืออย่�งที่ไม่เคยเป็นม�ก่อน

เดก็ส�วร่�งสงูได้แต่ยนืนิง่ไปพกัหนึง่พร้อมกดัฟันกรอด มีไม่กีค่รัง้

ที่เธอต้องตกเป็นเบี้ยล่�งคนอื่น แต่ครั้งนี้มันน่�โมโหที่สุดเลย 

ทว่�หลังค�ดโทษเจ้�เด็กตรงหน้�ในใจอยู่พักหนึ่ง คว�มคิดบ�ง
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อย่�งกจ็ดุประก�ยขึน้ม�ในหวั ก่อนใบหน้�ทีเ่คยชกัหวัคิว้ยุง่ของเลนยะจะ

ค่อยๆ คล�ยลง และไม่น�นจึงเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มแทน

“ได้...อย�กเที่ยวนักใช่ไหม” เธอก้มไปถ�มซ�โตรุ 

และเข�ก็พยักหน้�รัวเร็วตอบกลับ แม้จะเริ่มวิตกเล็กน้อยกับก�ร

เปลี่ยนอ�รมณ์กะทันหันของอีกฝ่�ย 

ซึ่งเมื่อได้คำ�ตอบ หมอผีส�วก็ยิ่งขยับยิ้มไม่น่�ไว้ใจกว้�งขึ้น พล�ง

กล่�วว่�

“งั้นจะพ�ไปที่ที่เข�เอ�ไว้เที่ยวให้สมใจเลย” 

สถานทีเ่ทีย่วของเลนยะไม่มีใครในกลุม่แย้งได้ว่าไม่ใช่สถานทีเ่ทีย่ว

จรงิๆ เม่ือมันอยู่ในย่�นท่องเทีย่วใจกล�งกรงุโตเกยีวทีเ่รยีกกนัว่�รปปงหงิ 

...แหล่งบันเทิงย�มคำ่�คืนของเหล่�ช�ยขี้เหง�และส�วนักเที่ยวตัวยง

และจุดที่พวกเข�ยืนอยู่คือหน้�ร้�นเหล้�ของน�ยหน้�ประจำ�ตัว

หมอผีส�ว มุร�ตะ เคนชิน ซึ่งเมื่อครั้งล่�สุดที่ม� มันไม่ใช่เรื่องน่�จดจำ�

สักเท่�ไรนักสำ�หรับทุกคน

“ยยับ้� เธอคดิอะไรของเธออยูเ่นีย่ นีม่นัไม่ใช่ทีท่ีเ่ดก็จะเข้�ม�นะ” 

ท�โร่ลอยเข้�ม�กระซิบข้�งหูหมอผีส�วอย่�งเอ�เรื่องทันที

“อย่�คิดเยอะ นี่มันตอนกล�งวัน มีแต่ร้�นค้�ทั่วไปซะส่วนใหญ่” 

หมอผีส�วกระซิบตอบแบบไม่ใส่ใจ

“ใช่ แต่ที่เธอยืนอยู่ และทำ�ท่�จะเข้� มันเป็นร้�นเหล้�!” เข�แย้ง

ลอดไรฟันทันใด

“เจ๋งเป็นบ้�!”

ทุกคนหันไปมองต�มเสียงนั้นอย่�งประหล�ดใจ ซึ่งร่�งเล็กๆ 

เจ้�ของเสียงก็มีประก�ยต�ที่แสดงคว�มตื่นเต้นคละเคล้�ด้วยคว�ม

สนุกสน�นขณะมองไปยังร้�นเหล้�ที่เข�ไม่เคยเข้�ม�ก่อน 

ซึ่งซ�โตรุที่เพิ่งเคยม�สถ�นที่เช่นนี้ถึงกับอ้�ป�กค้�ง เบิกนัยน์ต�

กว้�ง และแน่นอนว่�เข�กระหนำ�่ถ่�ยรปูม�ตลอดท�งอย่�งตืน่ต�ตืน่ใจ ดู
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ท่�จะถูกใจที่เที่ยวแบบผู้ใหญ่เข้�ให้อย่�งจัง และมันคงดูเท่ไม่น้อยถ้�

เพื่อนๆ รู ้ว ่�เข�ได้ม�เที่ยวที่แบบนี้...เยี่ยมกว่�ไปสวนสนุกหรือเกม

เซนเตอร์เป็นร้อยเท่� 

“เห็นไหม” เลนยะหันไปเย้ยท�โร่ ย�มเห็นชัดว่�เด็กช�ยข้�งตัวดู

มีคว�มสุขกับสถ�นที่ที่เธอพ�ม� 

ทว่�วิญญ�ณเด็กช�ยยังไม่อ�จห�ยกังวลได้ ซำ้�ยิ่งสงสัยม�กกว่�

เดมิกบัคว�มใจดแีละเข้�ข�กบัซ�โตรุอย่�งเป็นป่ีเป็นขลุย่ได้กะทนัหนัของ

เลนยะ 

“เธอคิดอะไรอยู่เนี่ย” วิญญ�ณเด็กช�ยยังพย�ย�มค�ดคั้นต่อ

“มนัอย�กถ่�ยรูปไปอวดทีบ้่�นว่�ได้ไปเทีย่วสนกุสน�น ฉนักพ็�ม�

ถ่�ยไง” อีกฝ่�ยตอบเหมือนไม่ใช่ส�ระสำ�คัญอะไร

“แต่ถ้�เข�ถ่�ยรูปสถ�นที่เที่ยวแบบนี้กลับไป ก็มีแต่จะถูกสั่งห้�ม

ม�ที่นี่ถ�วร...!” คำ�ที่กำ�ลังท้วงห�ยไปในลำ�คอ ก่อนวิญญ�ณเด็กช�ยจะ

อ้�ป�กกว้�ง ทำ�ต�โตอย่�งตกตะลึง เข้�ใจได้ในวิน�ทีนั้นว่�ทำ�ไมเลนยะ

ถึงพ�ซ�โตรุม�ที่นี่ และพึมพำ�ด้วยอ�ก�รที่ยังตกใจไม่ห�ย “เธอมัน... 

ชั่วร้�ย” 

เข�รู้แล้วว่�ทำ�ไมยัยหมอผีตัวแสบถึงเจ�ะจงม�ที่นี่ เพร�ะว่�ห�ก

พ่อแม่ซ�โตรุรู้ว่�ลูกช�ยวัยเก้�ขวบถูกพ�ม�ในสถ�นท่ีแบบนี้ แน่นอนว่�

เข�จะถูกสั่งห้�มม�ที่นี่ไปอีกน�นแน่ๆ...เป็นก�รแก้แค้นคืนของหมอผี 

ตัวร้�ยอย่�งไม่ต้องสงสัย

ซึ่งซ�โตรุก็เหมือนจะไม่ได้สะกิดใจเรื่องนี้แม้แต่น้อย...ก็แน่ละ ถ้�

ไม่ใช่คนที่อยู่กับยัยหมอผีนี่ม�น�นพอจนรู้ไส้รู้พุงก็ไม่มีท�งคิดทันหรอก!

ยังไงเลนยะก็คือเลนยะ ไม่มีวันที่ใครจะร้�ยได้เท่�เธออีกแล้ว  

ต่อให้เป็นคนที่กำ�จุดอ่อนเธอไว้แบบซ�โตรุก็ต�ม

“เข้�ไปถ่�ยข้�งในก็ได้นะ” เลนยะหันไปเสนอกับเด็กช�ยข้�ง

ตัวอย่�งใจดีผิดวิสัย และพอเห็นว่�ร่�งเล็กๆ ดูลังเล ก็ผลักดันเข้�ไปอีก

ว่� “ฉันโทร.คุยกับเจ้�ของร้�นแล้ว เข้�ไปได้เลย”
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“แต่ข้�ขอไม่เข้�” 

คำ�ปฏิเสธของบุคคลอีกคนที่ถูกหมอผีส�วขู่เข็ญล�กตัวม�แทรก

ขึน้จ�กเบ้ืองหลงั และทำ�ให้เลนยะหนัหน้�ไปมองเขมง็อย่�งไม่สบอ�รมณ์

ทันที 

“งั้นแกจะยืนโชว์ตัวตรงนี้ ล่อส�ยต�คนงั้นเหรอ ที่สวนส�ธ�รณะ

ไม่พอรึไง” เธอย้อนถ�ม จงใจกดดนัต่อ “หรอืแกอย�กยนืให้พวกแมวมอง

มันม�ต�มตื๊อแจกน�มบัตร พวกนี้มันเก�ะหนึบยิ่งกว่�ปลิงอีกนะ ดีไม่ดี

จะแอบถ่�ยรูปแกไปด้วย...รูปเดียวไม่พอรึไง ฉันไม่เอ�ด้วยหรอกนะถ้�มี

ภ�พแกไปโผล่ในนิตยส�รน�ยแบบที่ไหนน่ะ”

กินเท็นชิยังยืนกอดอกนิ่งด้วยสีหน้�เย็นช�ดุๆ ไม่มีท่�ท�งตอบรับ

สิ่งที่เธอเอ่ยให้ฟัง จนสุดท้�ยคนที่ต้องกลอกต�เบื่อหน่�ยอย่�งจำ�ยอม

กลับเป็นหมอผีส�วเสียเอง ก่อนจะก้�วไปยืนตรงหน้�เข� แล้วเงยหน้�

ถ�ม

“หัดต�มใจฉันสักครั้งไม่ได้รึไง” 

วงแขนที่กอดอกตั้งป้อมอยู่พลันคล�ยลงนิด แววต�ดุดันของเจ้�

ปีศ�จอ่อนลงด้วยคว�มรู้สกึเหนือ่ยใจ...เจ้�เดก็ตรงหน้�ถ�มร�วกบัว่�ปกติ

เข�เคยปฏิเสธเธอได้สักครั้งอย่�งนั้นแหละ
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เป็นอีกครั้งที่สายตาทุกคู่ของคนที่นั่งอยู่ในร้านเหล้าหันไปมอง

กลุ่มคนที่เพิ่งเดินเข้�ม�ใหม่ กลุ่มคนที่น่�จะเรียกได้ว่�ไม่ใช่บุคคลที่ควร

ม�อยู่ในสถ�นทีแ่บบนี้ได้ โดยเฉพ�ะเดก็ช�ยทีด่อู�ยไุม่เกนิสบิขวบทีม่อง

รอบด้�นด้วยส�ยต�ตื่นเต้น 

แต่ดูเหมือนเวล�กล�งวันแบบนี้บรรย�ก�ศในร้�นจะต่�งกับที่ 

พวกเข�เคยม� แม้จะยังมีบ�ร์เทนเดอร์คอยบริก�รอยู่ และเหมือนเห็น

ส�วๆ เพื่อนดื่มอยู่บ้�ง แต่ก็ไม่ค่อยมีลูกค้�เหมือนในตอนกล�งคืน และ

เก้�อี้ยังคงถูกตั้งเก็บไว้บนโต๊ะ แสดงว่�ยังไม่ได้เปิดบริก�รดื่มกินเต็มที่ 

ซึ่งพอสังเกตดีๆ ลูกค้�ในเวล�นี้ดูสูงอ�ยุกว่�ช่วงกล�งคืน และ 

ไม่ได้แต่งตัวแบบนักเที่ยวแต่อย่�งใด บ�งคนเหมือนเพ่ิงต่ืนนอนออกม�

จ�กบ้�นด้วยซำ้� และแทบทั้งหมดเป็นช�ยชร�

“มีใครว่�งอยู่บ้�ง”

วิญญ�ณเด็กช�ยและซ�โตรุหันไปมองเลนยะพร้อมกันเมื่ออยู่ๆ 

เธอกถ็�มขึน้เสยีงดงั ซำ�้หลงัจ�กนัน้ยงัมชี�ยชร�รุน่คณุต�คนหนึง่ทีน่ัง่อยู่

หน้�เค�น์เตอร์บ�ร์ยกมือขึ้น พร้อมตอบอย่�งอ�รมณ์ดีว่�
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“โอ้! ท�งนี้เลยยัยหนู”

เลนยะก้�วไปห�คนที่ตอบรับทันที ก่อนจะพ�กันเดินไปยังส่วน 

ด้�นในของร้�นอย่�งไม่ลังเล 

“เดีย๋วจะไปไหน ไปทำ�อะไร” ท�โร่รบีร้องต�ม แต่เลนยะกไ็ม่ตอบ

อะไรและเดินต่อ ซำ้�ซ�โตรุยังวิ่งต�มเธอไปด้วย

ซึ่งนั่นทำ�ให้โยชิฮ�ระเป็นฝ่�ยต้องตอบเอง

“เล่นโกะขอรับ”

“ห�?”

“ตอนกล�งวันที่นี่เข�เปิดเป็นร้�นนั่งสบ�ยสำ�หรับเล่นหม�กล้อม 

กันน่ะขอรับ”

แม้จะเข้�ใจม�กขึ้นเมื่อได้คำ�ตอบจ�กโยชิฮ�ระ แต่ท�โร่ก็ยังมอง

หน้�อกีฝ่�ยต�ปรบิๆ เพร�ะรูส้กึว่�วญิญ�ณตรงหน้�ยงัให้คำ�ตอบไม่หมด 

ซึ่งครู่หนึ่งโยชิฮ�ระก็เอ่ยต่ออย่�งที่เข�ค�ดไว้

“แล้วก็มีก�รพนันนิดๆ หน่อยๆ ขอรับ”

ท�โร่หน้�เบ้ลงทนัทกีบัสิง่ที่ได้ฟังครัง้นี ้เข�เริม่รูส้กึถงึส�ยต�รอบ

ตัว แล้วต้องหันกลับไปยังด้�นหน้� ชะงักนิ่งเมื่อเห็นส�ยต�เร่�ร้อนจน

แทบจะกลืนกินของส�วๆ เพื่อนดื่มที่จับจ้องบุรุษนัยน์ต�สีเท�ผู้ม�พร้อม

หมอผีส�ว 

และแน่นอนว่�คนถูกจ้องทำ�ได้แค่กระชับหมวกบนศีรษะเพ่ือปิด

ใบหน้�ให้มิดชิดม�กขึ้น พล�งลอบระบ�ยลมห�ยใจกับเด็กส�วที่บอกให้

เข�เข้�ม�ด้วย แต่เวล�นี้กลับไม่สนใจอะไรม�กกว่�ห�เก้�อี้ว่�งๆ ลงนั่ง

เล่นโกะกับคนอื่น แล้วปล่อยเข�ทิ้งไว้แบบนี้

ส่วนท�โร่ได้แต่ลอยตัวเกร็ง และอยู่ๆ ก็รู้สึกว่�ต้องทำ�หน้�ที่

ปกป้องกินเท็นชิจ�กหญิงส�วทั้งหล�ย เพร�ะดูเหมือนพวกเธอกำ�ลังจะ

กล�ยร่�งเป็นสตัว์กระห�ยรัก อย�กกนิอ�คนัตกุะหน้�หล่อทีเ่พิง่เข้�ม�ใน

ร้�นอย่�งกินเท็นชิจนน่�ขนลุก

“อ้�ว! เธอนี่เอง” 
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เสียงตำ่�ห้�วที่ติดแหบนิดๆ ดังทักท�ยสุนัขป่�หนุ่มจ�กข้�งหลัง

ทำ�ให้เข�ต้องหันกลับไปดู และเจ้�ของเสียงทักคือเจ้�ของร้�นเหล้�วัย 

สี่สิบเศษ ใบหน้�เหี้ยม ผิวสีเข้ม ดูน่�เกรงข�ม ร่�งท้วมสูงใหญ่เหมือน

พวกย�กูซ่�ในชุดสูทสีนำ้�เงินเข้มกับรองเท้�หนังสีดำ�ขัดมันว�ว 

“ท่�นมรุ�ตะ เคนชนิ” โยชฮิ�ระเรียกชือ่อกีฝ่�ยอย่�งเสยีไม่ได้ แม้

เข�จะไม่ได้ยินก็ต�ม

มรุ�ตะค�บซกิ�ร์มวนโต พล�งจบัจ้องใบหน้�รปูสลกัของกนิเทน็ชิ 

แล้วขยับยิ้มน้อยๆ ที่มุมป�กร�วกับถูกใจบ�งสิ่ง ก่อนพูดขึ้นใหม่

“ไม่ไปห�อะไรดื่มล่ะ เอ�แต่ยืนคอยมันไม่สนุกหรอกนะเจ้�หนู...

แต่ว่�เลนยะคุงนี่ก็แย่นะ ปล่อยเธอให้อยู่คนเดียวซะได้...หน้�ต�รูปร่�ง

แบบนี้” เจ้�ของร้�นเหล้�ก้มมองสุนัขป่�หนุ่มตั้งแต่ศีรษะจดปล�ยเท้� 

ก่อนพดูกลัว้หวัเร�ะอย่�งสนกุสน�น “ฉนัละกลวัเธอจะโดนใครค�บไปกนิ

ก่อนจริงๆ เลย”

“ข้�ไม่อย�กดื่มอะไร” นำ้�เสียงเย็นช�ตอบปัดคว�มหวังดีของ 

มรุ�ตะ แล้วแสดงก�รต่อต้�นชดัเจน โดยเฉพ�ะกลิน่ควนัซกิ�ร์นัน่ยิง่ทำ�ให้

เข�อย�กถอยหนี

มรุ�ตะเลกิคิว้มองสหีน้�ของเดก็หนุม่ในส�ยต�ตน และรบัรูไ้ด้ชดั

ถึงคว�มไม่พอใจรอบตัวร่�งสูงสง่�ตรงหน้� 

เจ้�ของร้�นเหล้�ถอนใจอย่�งเข้�ใจ ก่อนยืน่มอืไปตบไหล่กนิเทน็ช ิ

เบ�ๆ สองส�มที 

“เอ�เถอะถ้�เธอไม่สะดวกจะสั่งอะไรในร้�นฉัน ฉันก็ใจกว้�งพอ

ให้ใครม�นั่งเล่นเฉยๆ ได้อยู่แล้ว” จบคำ�ก็ทำ�ท่�จะเดินแยกออกไป แต่ยัง

ทิง้ท้�ยด้วยเสยีงขบขนั “แต่ระวงัตวัเองให้ดด้ีวยล่ะ แถวนีเ้สอืสงิห์กระทงิ

แรดมันเยอะ”

กินเท็นชิได้แต่ยืนทำ�สีหน้�ไม่ถูกกับประโยคกลั้วหัวเร�ะนั่น 

ยัยตัวดีพ�เข�ม�ผิดที่จริงๆ นึกขึ้นได้ก็ต้องค�ดโทษหมอผีตัวแสบ

ที่ไม่สนใจเข�แม้แต่น้อย กลับสนใจแต่หม�กล้อมบนกระด�น ที่ไม่บอกก็



B  1 3  s . t   165

รู้ว่�คงชนะได้ไม่ย�กเย็นเหมือนทุกครั้ง และไม่คิดจะมองเลยว่�เวล�นี้

รอบตัวเจ้�ลูกหม�ของตนมีส�ยต�ยั่วสว�ทกี่คู่เล็งม� 

ใจหนึ่งก็อย�กเดินหนีออกไปข้�งนอกซะจะได้พ้นจ�กก�รตกเป็น

เป้�ส�ยต�น่�กระอักกระอ่วน แต่ก็กลัวว่�หมอผีนิสัยแย่จะม�โวยว�ย

ทีหลังจนน่�รำ�ค�ญ ที่สำ�คัญไปรออยู่ข้�งนอกก็คงไม่ต่�งกันนัก แถวนี้

เป็นย่�นใจกล�งเมอืง แถมกล�งวนัแสกๆ มนษุย์พลกุพล่�นอยูต่ลอดเวล� 

ดังนั้นก�รนั่งในร้�นที่มีคนอยู่ไม่ม�กเท่�ดูจะเป็นเรื่องที่สมควรกว่� 

กนิเทน็ชติดัสนิใจไปนัง่รอเลนยะ และห�มมุทีค่ดิว่�สงบทีส่ดุเท่�ที่

เข�จะห�ได้ในร้�น เลนยะกับซ�โตรุวันนี้ดูเข้�กันเป็นปี่เป็นขลุ่ยจนน่� 

หมัน่ไส้ เมือ่เดก็ช�ยไล่ถ่�ยรูปและคยุกบัคนนัน้คนนี้ไปทัว่ และมรุ�ตะยงั

เดินไปเสนอเครื่องดื่มอะไรสักอย่�งให้ จนเด็กช�ยต�มไปนั่งที่บ�ร์อย่�ง

สนอกสนใจ

หวังว่�จะไม่ใช่ของที่เด็กไม่ควรดื่มหรอกนะ...

“ไง นั่งคนเดียวไม่เหง�เหรอคะ”

ยงัไม่ทนัทีช่�ยหนุม่นยัน์ต�สเีท�จะนัง่ให้ห�ยหงดุหงดิ เสยีงหว�นหู

ก็ดังขึ้นข้�งตัว 

ซึง่เจ้�ของคำ�ทกัเป็นหญงิส�วในเดรสสัน้สดีำ� ช่วงคอแหวกลกึเหน็

ร่องอกอวบอิม่ดเูรียบหรูและเซก็ซี ่รวมถงึเสน่ห์ของเธอทีต่ลบอบอวลออก

ม�ก็ทำ�ให้ปฏิเสธไม่ได้ว่�เจ้�หล่อนดึงดูดส�ยต�ได้อย่�งน่�กลัว

“โยชิฮ�ระครับ...” ท�โร่เริ่มกระซิบกับวิญญ�ณซ�มูไรข้�งตัว

ดเูหมอืนส�วเพือ่นดืม่ใจกล้�คนแรกจะเริม่ปฏบิตักิ�รแล้ว และเธอ

ก็ดูสวยกว่�ม�ตรฐ�นส�วเพื่อนดื่มทั่วไปอย่�งเห็นได้ชัด ให้ไปเป็นด�ร�

ยังได้เลย...หรือเธอจะเป็นอันดับต้นๆ ของที่นี่ ซึ่งจ�กคว�มมั่นใจที่

แสดงออกม� ก็พอบอกได้ว่�น่�จะใช่

ดวงต�คูโ่ตหว�นซึง้มปีระก�ยวบิวบัของหญงิส�วในเดรสสดีำ�มอง

เจ้�ของใบหน้�รปูสลกังดง�มทีย่งัคงนัง่นิง่ ไม่มปีฏกิริยิ�ต่อก�รโปรยเสน่ห์

ของเธอ 
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แต่ใบหน้�เงยีบขรึมไร้อ�รมณ์ เยน็ช�กลบัยิง่ทำ�ให้หญงิส�วหน้�ต�

สวยผิวนวลเนียนคลี่รอยยิ้มบ�งที่ริมฝีป�กอิ่มสีหว�น เริ่มรู้สึกอย�ก

ท้�ท�ยม�กขึ้น ก่อนเจ้�หล่อนจะก้มตัวลงใกล้ร่�งสูงสง่�อีกเล็กน้อย 

นำ้�หอมชั้นดีส่งกลิ่นอ่อนๆ เสื้อแหวกคอลึกยิ่งทำ�ให้เห็นผิวเนื้อข�วอวบ

ม�กขึ้นเมื่ออยู่ในท่�นี้ ก่อนเธอจะถ�มขึ้นใหม่เสียงสดใส 

“ให้ฉันนั่งเป็นเพื่อนไหมคะ”

กินเท็นชิเบือนหน้�ไปท�งอื่นอย่�งเฉยช� 

“ไม่ต้อง” เข�ตดัเยือ่ใย และไม่มทีท่ี�ว่�จะยอมเล่นไปกบัส�วชดุดำ�

ตรงหน้�

“ไม่ต้องเกรงใจ มันเป็นหน้�ที่ฉันอยู่แล้วน่ะ” เธอยิ้มหว�นตอบรับ 

ดูไม่คิดถอย

“ข้�ไม่ใช่ลูกค้�”

“ไม่เป็นไร นีก่ไ็ม่ใช่เวล�เปิดร้�น...ฉนันัง่คยุเป็นเพือ่นแทนแล้วกนั”

สิ้นคำ�นั้นส�วสวยชุดดำ�ก็ทิ้งตัวนั่งบนเก้�อี้ข้�งๆ กินเท็นชิทันที สิ่ง

กีดขว�งระหว่�งเธอกับช�ยหนุ่มมีแค่โต๊ะว�งเครื่องดื่มทรงกลมตัวเล็กๆ 

เท่�นั้น 

ดูท่�คว�มเย็นช�และท่�ท�งไม่อย�กเข้�ใกล้หญิงส�วของสุนัขป่�

หนุม่จะไม่ได้ผลกบัส�วเพือ่นดืม่ทีด่เูชีย่วช�ญคนนีแ้ม้แต่น้อย...ไม่เคยรูเ้ลย

ว่�ส�วเพื่อนดื่มจะตื๊อเก่งได้ขน�ดนี้ หรือตื๊อเฉพ�ะกับแขกแบบสุนัขป่�

หนุ่มเพียงอย่�งเดียวก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน

กนิเทน็ชพิย�ย�มไม่สนใจดวงต�คูโ่ตทีด่ยูัว่ยวนของหญงิส�วซึง่ยงั

จับจ้องเข�ต�ไม่กะพริบ แถมยังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เท้�ค�งมองเข�ร�วกับ

กำ�ลังดูของห�ย�กที่เธอไม่เคยเจออย่�งไรอย่�งนั้น 

ท�โร่ที่ลอยอยู่ข้�งๆ ไม่รู้ว่�จะทำ�ยังไงดี เข�เป็นแค่วิญญ�ณ  

โยชิฮ�ระก็เหมือนกัน แถมหญิงส�วก็ไม่เห็นพวกเข�ด้วย ก�รจะช่วย 

กนิเทน็ชนิัน้เป็นเรือ่งเป็นไปไม่ได้เลย แล้วไม่รูว่้�เจ้�คนทีค่ดิแผนม�เทีย่ว

ทีน่ีจ่ะเลกิเล่นพนนับนกระด�นโกะเมือ่ไร และไม่รูว่้�ตอนนีเ้ธอรูร้เึปล่�ว่�
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เจ้�ลกูหม�ของเธอกำ�ลงัโดนน�งสงิห์แสนเซก็ซีเ่ตรยีมจะง�บอยูร่อมร่อแล้ว

“ไม่ลองสั่งอะไรดื่มสักหน่อยเหรอคะ ม�เอดะซังชงเหล้�เก่งที่สุด

ในย่�นนี้เลยนะ” หญิงส�วเสนอขึ้นใหม่

“ไม่” กินเท็นชิปฏิเสธเฉียบเย็น ส�ยต�ยังคงไม่มองเธอ

“ฉันเลี้ยงก็ได้นะคะ”

“ไม่จำ�เป็น”

ใบหน้�สวยๆ ที่แต่งด้วยเครื่องสำ�อ�งอย่�งพอเหม�ะเง้�งออย่�ง

ไม่จริงจังเมื่อถูกปฏิเสธเด็ดข�ดถึงสองคร้ังติด ก่อนไม่น�นเธอจะปร�ย

ต�ขึ้นมองหมวกของกินเท็นชิ และเปลี่ยนเรื่องอย่�งรวดเร็ว 

“น่�จะถอดหมวกออกนะ ทั้งที่ผมก็สวย หน้�ก็หล่อ...หล่อม�กๆ 

แบบที่ไม่เคยเหน็ม�ก่อนเลยด้วยส”ิ คำ�ชมหว�นเลีย่นทำ�ให้คนได้ยนิอย่�ง

ท�โร่เสียวสันหลังว�บ ขณะผู้ที่ถูกชมเพียงปร�ยต�มองเธอวูบหนึ่ง และ

ทำ�เป็นไม่ได้ยิน

แต่หญิงส�วร่�งระหงก็ยังคงเซ้�ซี้ 

“เป็นลูกครึ่งเหรอคะ...แบบโซคุง”

ใครคือโซคุง!

วญิญ�ณเดก็ช�ยร้องถ�มในใจทนัใด สงัหรณ์ว่�โซคงุทีเ่ธอพ�ดพงิ

ถึงมีคว�มสำ�คัญอย่�งน่�แปลก 

“ให้ฉันท�ย ครึ่งอิต�เลียนใช่ไหม ที่นี่ลูกค้�ต่�งช�ติเยอะฉันเด�

เก่งนะ ใช่รึเปล่�” เสียงหว�นๆ ยังพย�ย�มต่อไป ทว่�กินเท็นชิกลับเงียบ

ไม่คิดตอบรับอะไร

ซึ่งวิธีนั้นทำ�ให้หญิงส�วตีคว�มไปว่�... 

“อ�...ผิดงั้นเหรอ น่�เสียด�ยจัง” เธอทำ�หน้�เสียด�ยเหมือนเด็กๆ 

ร�วกับจงใจใช้มันหลอกล่อเข� และใช้หัวข้อสนทน�เป็นโอก�สขยับเข้�

ม�ใกล้ร่�งสูงสง่� มือเรียวสวยยกขึ้นคล้�ยจะย่ืนไปท่ีหมวกของอีกฝ่�ย 

ขณะเอ่ยด้วยเสียงแผ่วเบ�ฟังเย้�ยวนว่�

“งั้นขอดูใกล้ๆ กว่�นี้ได้ไหมคะ เผื่อจะได้ท�ยถูก”
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อย่านะ!

ท�โร่ร้องดังลั่นในหัว ลนล�นห�คนช่วยทันใด แต่ในสถ�นก�รณ์

แบบนี้คงไม่มีใครคิดม�ช่วยแน่นอน...

ตึง!

มอืเรยีวทีก่ำ�ลงัจะยืน่ไปห�ใบหน้�รูปสลกัอย่�งถอืวสิ�สะหยดุชะงกั 

เมื่ออยู่ดีๆ กำ�ปั้นของใครบ�งคนก็ทุบลงม�กล�งโต๊ะว�งเคร่ืองด่ืมท่ีกั้น

กล�งระหว่�งเธอกับช�ยหนุ่มหล่อเหล� 

ทุกคนเงยหน้�มองเจ้�ของกำ�ปั้นบนโต๊ะพร้อมกันทันใด และต่�ง

นิง่งนัไปครูห่นึง่ เมือ่ผูท้ีเ่ข้�ม�ขดัขว�งเป็นคนที่ไม่มีใครค�ดคดิม�กทีส่ดุ 

เดก็ส�วเรอืนผมสนีำ�้ต�ลคล�ยกำ�ป้ันออกช้�ๆ ก่อนหนัไปกล่�วกบั

หญิงส�วในเดรสสีดำ�แสนเซ็กซี่ด้วยใบหน้�ยิ้มก�รค้�

“ฮ�น�นะซงั มรุ�ตะซงัเหมอืนจะอย�กได้คนช่วยไปดบูญัชต่ีอด้วย

น่ะ” เลนยะไม่ว่�เปล่� แต่ดันโต๊ะเล็กๆ ที่กั้นกล�งระหว่�งพวกเข�ออก

ไป ก่อนก้�วไปยืนแทนที่มัน เอ�ตัวบังสุนัขป่�หนุ่มอย่�งถือสิทธิ์เต็มที่

แต่หญิงส�วชุดดำ�ที่ควรตกใจกับก�รกระทำ�ของเลนยะเพียงนิ่ง

เงียบไปนิด ก่อนส่งยิ้มให้เด็กส�ว ลุกจ�กเก้�อี้อย่�งง่�ยด�ยและเอ่ยขึ้น

ใหม่ 

“อ�...น่�เสียด�ยจัง มีเจ้�ของซะแล้ว” เธอมองหน้�กินเท็นชิสลับ

กับเลนยะครู่หนึ่ง “แต่ช่�งเถอะ ถ้�ผู้หญิงผู้โชคดีคนนั้นคือโซคุง ฉันคงสู้

ไม่ได้” 

ท�โร่เบิกต�กว้�งอย่�งตกใจทนัท ีเพิง่รูว่้�โซคงุย่อม�จ�กโซเคนโย 

และน่ันหม�ยถงึเลนยะ...และนีจ่ะบอกว่�เลนยะรูจั้กผูห้ญงิคนนีด้งีัน้เหรอ 

เพร�ะหมอผีส�วจำ�ชื่อเจ้�หล่อนได้ด้วย ทั้งที่ปกติกับคนรอบตัวที่ผ่�นม�

เธอแทบไม่คิดจะจำ�ชื่อใครเลย แต่นี่ กับแม่ส�วเพื่อนดื่มคนนี้เธอกลับจำ�

ชื่อได้ 

นี่เข�พล�ดอะไรในชีวิตหมอผีส�วไปบ้�งเน่ีย ท้ังท่ีคิดว่�เกือบป ี

ม�นีรู้เ้รือ่งเธอเยอะแล้ว แต่เอ�เข้�จริงๆ เลนยะกลบัมเีรือ่งม�เซอร์ไพรส์
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เข�เรื่อยๆ ระหว่�งสี่ปีม�นี้เจ้�หล่อนผ่�นอะไรม�บ้�งกันแน่ 

แต่มันคงไม่น่�ประหล�ดใจเท่�เลนยะที่ไม่ค่อยสนใจอะไรกลับม�

ปร�กฏตัวอยู่ตรงนี้ ช่วยกินเท็นชิไว้ทันก�ล แถมไม่รู้ว่�เธอลุกออกจ�ก

โต๊ะคู่แข่งหม�กล้อมตั้งแต่เมื่อไร หรือรู้ได้ยังไง...นอกจ�กเธอจะคอย

สังเกตกินเท็นชิอยู่ตลอดเวล�

“ไม่ยักรู้ว่�เลนยะคุงจะเป็นเดือดเป็นร้อนขน�ดนี้นะเนี่ย” มุร�ตะ

ก้�วเข้�ม�พร้อมหวัเร�ะเสยีงตำ�่ในลำ�คอ ดงึคว�มสนใจของคนทัง้กลุม่ไป

ยังตน

“ฉันอุตส่�ห์ส่งนักบัญชีอู้ง�นให้กลับไปทำ�ง�นต่อให้” เด็กส�วโต้

ก�รล้อเลียนของอีกฝ่�ยด้วยสีหน้�ไม่สบอ�รมณ์นิดๆ 

ทว่�มุร�ตะก็ยังเลิกคิ้วขึ้นข้�งอย่�งจงใจยั่วอ�รมณ์เธอ เมื่อรู้ว่�

เธอเบี่ยงประเด็นไปเรื่องอื่น แล้วโคลงศีรษะพูด

“ฮ�น�นะเข�ก็แค่ฝึกบริห�รเสน่ห์...นั่นมันง�นของเข�นะ”

“รุน่นัน้ไม่ต้องซ้อมแล้วมัง้ ยงัไงกท็ำ�บญัชีไปแล้วไม่ใช่รึไง” เลนยะ

ว่� “อีกอย่�งก็น่�จะใช้ชื่อจริงได้แล้ว ฮ�น�นะนี่น่�จะแบ๊วเกินวัยไปเยอะ

แล้ว”

“ชื่อในวงก�รมันดังกว่�ชื่อจริงเสมอแหละ ท่ีสำ�คัญผู้หญิงวัย 

ส�มสิบสี่น่ะยังแซ่บอยู่รู้ไหม” 

เป็นอีกครั้งที่ท�โร่ต้องอ้�ป�กค้�งกับเรื่องเกี่ยวกับส�วเพื่อนดื่ม 

ฮ�น�นะว่�

นั่นสามสิบสี่เหรอ นึกว่ายี่สิบต้นๆ!

“ยังไงก็เถอะ ถึงฮ�น�นะจะสวยบ�ดใจ และชอบเด็กหนุ่มหล่อๆ 

แต่รบัรองว่�ไม่ลกัของทีม่เีจ้�ของอยูแ่ล้วแน่ๆ” เจ้�ของร้�นเหล้�ยิม้กว้�ง

ขึ้นจนดูเจ้�เล่ห์ มองหน้�เลนยะสลับกับช�ยหนุ่มข้�งหลังเธอ แล้วชี้นิ้วไป

ยังเจ้�ปีศ�จแต่ต�มองเด็กส�ว ก่อนทิ้งท้�ยด้วยถ้อยคำ�ขบขันขณะเดิน

ผละไปอีกท�ง “ยังไงก็ควรดูแลให้ดีๆ ซะด้วยล่ะ” 

เลนยะชกัหวัคิว้ชนกนัอย่�งหงดุหงดิใจกบัก�รแซว็อย่�งสนกุสน�น



170   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 3

นัน่ ก่อนหนัไปเจอใบหน้�คมของสนุขัป่�หนุม่ทีเ่งยมองเธออยูด้่วยแววต�

น่�หงุดหงิดใจยิ่งกว่� เพร�ะมันดูเหมือนกำ�ลังไหวระริกด้วยคว�มขบขัน

บ�งเบ�

“มองอะไรนักหน� ชอบทำ�แต่สีหน้�งี่เง่�แบบนี้ไง ถึงได้มีแต่เรื่อง

เดือดร้อนน่ะ” หมอผีส�วพ�ลใส่คนใกล้ตัวที่เป็นส�เหตุให้ตนถูกล้อเลียน 

สุนัขป่�หนุ่มเพียงเงียบ ไม่ตอบโต้และลอบถอนใจ ขณะส่�ยหน้�

ขยับยิ้มน้อยๆ อดระอ�นิสัยคนงี่เง่�ที่ไม่ยอมรับคว�มจริงไม่ได้

แชะ!

ยงัไม่ทนัได้นัง่อย่�งสงบอกีคร้ัง เสยีงหนึง่ทีด่งัจ�กเบือ้งหน้�กท็ำ�ให้

ร่�งสูงสง่�ต้องไหวตัวนิด และมันส่งผลให้เส้นเลือดในสมองหมอผีส�ว

เต้นตุบๆ ม�กขึ้นกว่�เดิมทันที เลนยะหันไปยังต้นเสียง ซึ่งเป็นเด็กช�ย

ตัวเล็กที่ถือสม�ร์ตโฟนจ่อพวกเธออยู่อีกครั้ง

“แกทำ�อีกแล้วนะ” เลนยะคำ�ร�มเสียงตำ่�ใส่ซ�โตรุอย่�งเอ�เรื่อง

“ฉันต้องมีของไว้แบล็กเมล์เธอเยอะๆ ไม่งั้นก็ไม่มีอะไรรับรองว่�

เธอจะทำ�ต�มสัญญ�ตลอดรอดฝั่ง” 

คำ�ตอบที่ได้รับยิ่งทำ�ให้หัวคิ้วเด็กส�วกระตุก แล้วย้อนกลับด้วย

คำ�ถ�ม

“แล้วได้รูปติดวิญญ�ณบ้�งไหม ไอ้เด็กเห็นผี”

ซ�โตรทุำ�สหีน้�บึง้ตงึย�มถกูล้อเลยีนเรือ่งคว�มส�ม�รถพเิศษ แต่

ก็ไม่อย�กถูกเลนยะไล่ต้อนอย่�งเดียวจึงมองหน้�ท�โร่กับโยชิฮ�ระเร็วๆ 

และประชดกลับ 

“...อ�จจะได้สักสองตัว”

เลนยะเลิกคิ้ว แล้วยกยิ้มมุมป�กพลัน

“โอ้! เหรอ ดพูดูออกม�แบบไม่กลวัเท่�ทีค่ดินี.่..ไหนว่�เจอเรือ่งแย่

เกี่ยวกับผีเมื่อสองปีก่อนจนกลัวขี้ขึ้นสมอง”

“อะไรนะ” เด็กช�ยย่นหัวคิ้วม�ชนกันทันใด 

“เรือ่งอบุตัเิหตรุถชนทีห่น้�โรงเรียนเอกชนโยโคเมือ่สองส�มปีก่อน
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ไง” เลนยะตอบ

“ไปรู้เรื่องนี้ม�จ�กไหน” เด็กช�ยถ�มด้วยส�ยต�ขุ่นเคืองฉับพลัน 

เพร�ะสิ่งที่เลนยะยกม�พูดทำ�ให้เข�ต้องนึกถึงเรื่องเลวร้�ยนั่นอีกครั้ง

เลนยะหร่ีต�สังเกตท่�ทีของซ�โตรุ และไม่ได้แยแสส�ยต�โกรธ

เคืองของเด็กช�ย ขณะเห็นว่�ซ�โตรุเหลือบต�ไปมองท�โร่ที่อยู่ข้�งหลัง

เธอแทน 

ชดัเจนว่�เข�คดิว่�ท�โร่ต้องเป็นคนเล่�เรือ่งนี้ให้เธอฟัง ซึง่แน่นอน

ว่�ใช่ แต่เลนยะก็พูดดักคว�มคิดเข�ว่� 

“คิดว่�ปู่แกกับฉันไม่รู้จักกันรึไง”

“ปู่ไม่เล่�เรื่องนั้นให้ใครฟัง!” ซ�โตรุแย้งอย่�งฉุนเฉียว 

“ฉนักไ็ม่ได้บอกว่�ปูแ่กเป็นคนเล่�นี”่ เลนยะสวนกลบัด้วยนำ�้เสยีง

ร�บเรียบ สีหน้�นิ่งเฉย

“งั้นรู้จ�กไหน”

“ไม่ใช่ประเด็นสำ�คัญสักหน่อย” เธอย่อตัวม�นั่งยองๆ ตรงหน้�

ร่�งเล็กพล�งพยักพเยิดหน้�พูดต่อ “ไหนๆ ฉันก็พ�ม�เที่ยวอย่�งที่แก

อย�กแล้ว แกก็เล่�เรื่องแบบละเอียดๆ ตอบแทนม�หน่อยสิ”

“แล้วทำ�ไมฉันต้องเล่�เรื่องพรรค์นั้นด้วย” ซ�โตรุปฏิเสธเสียง

เครยีด เข�เกลยีดเรือ่งนี ้มนัเป็นสิง่ทีจ่ดุชนวนระเบดิในตวัเข� เมือ่มนัคอื

ส�เหตุทั้งหมดที่ทำ�ให้ทุกอย่�งในชีวิตดิ่งลงเหวอยู่แบบนี้ ดังนั้นเด็กช�ย

ไม่อย�กให้ใครรู้ โดยเฉพ�ะคนที่จะทำ�ให้เข�รู้สึกพ่�ยแพ้ม�กขึ้นอย่�ง 

เด็กส�วตรงหน้�

“แค่ปัญห�แย่ๆ ครั้งหนึ่งในชีวิต อย่�ทำ�เป็นเรื่องใหญ่นัก” 

“คนอย่�งเธอจะไปรู้อะไร ในชีวิตของเธอเคยเจอเรื่องแย่จนไม่

อย�กคิดถึงบ้�งรึเปล่� หรือทำ�เป็นแต่ทำ�ให้คนอ่ืนรู้สึกแย่อย่�งเดียว!”  

ซ�โตรตุว�ดกร้�วอย่�งหมดคว�มอดทน แล้วจบัจ้องใบหน้�เรยีบเฉยของ

หมอผีส�วด้วยคว�มกร�ดเกรี้ยว

แต่นัยน์ต�สีนำ้�เงินที่สบกลับเด็กช�ยยังคงนิ่งสนิทไม่แสดงท่�ท�ง
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อะไรไปม�กกว่�คว�มชนิช� ก่อนเอ่ยขึน้ด้วยนำ�้เสยีงเรยีบง่�ยแต่เยน็เยยีบ 

“แกไม่ใช่ศูนย์กล�งจักรว�ล ไม่ใช่แกคนเดียวท่ีเคยเจอเร่ืองแย่ๆ 

จนชีวิตพัง ดังนั้นเลิกเห็นแต่ตัวเองในกระจก เลิกขี้ขล�ด โทษแต่คนอื่น 

และรับมือกับสิ่งที่แกหนีมันไม่พ้นได้แล้ว...หรือถ้�กลัวผีนัก ไม่อย�กเห็น

ผีจริงๆ ก็ควักลูกต�สองข้�งนั่นออกซะ”

จบคำ�ซ�โตรุกต้็องสะดุง้สุดตวัเมือ่มือของเลนยะฉกเข้�ทีห่น้�ผ�ก

เข�ฉบัพลนั และงดัหน้�เข�ให้เงยขึน้ พร้อมถ้อยคำ�กระซบิเหีย้มทีน่่�ขนลกุ

กว่�เดิม

“หรือจะให้ฉันเอ�ออกให้ตอนนี้เลยก็ได้”

ดวงต�สนีำ�้เงนินัน้ฉ�ยแววเอ�จริงจนเดก็ช�ยสะท้�นไปทัง้สนัหลงั 

ซำ้�มือบนหน้�ผ�กเข�ก็กดแน่นจนเจ็บ ก่อนวิน�ทีต่อม�เด็กช�ยจะดึงสติ 

กลับม�ได้ และใช้จังหวะนั้นสลัดตัวออกม�สุดแรงจนหลุดจ�กมือเลนยะ 

และวิ่งหนีออกไปจ�กตรงนั้นทันที

“ซ�โตรุอย่�เพิ่งไป!” 

ท�โร่ร้องต�มหลงัด้วยคว�มตกใจ แต่ซ�โตรกุลบัไม่ยอมหยดุ แล้ว

วิ่งหนีออกไปนอกร้�น ทำ�ให้วิญญ�ณเด็กช�ยหันไปค�ดโทษหมอผีส�ว

ทันใด 

“เลนยะ!”

“อะไร อย่�งม�กก็แค่วิ่งไปร้องไห้หน้�ร้�นแหละน่�” คนถูกค�ด

โทษหันหน้�ไปโต้ทันควัน

“รู้ได้ยังไงเล่�” 

“ก็ต�มไปดูสิ หมดเรื่อง”

ท�โร่ขมวดคิ้วยุ่งกับก�รถูกโยนภ�ระและท่�ทีไม่ใส่ใจว่�ตนทำ�

อะไรผิดของเลนยะ ก่อนจำ�ใจหมุนตัวลอยออกไปห�เด็กช�ยอย่�งเสีย 

ไม่ได้

หลังท�โร่ออกไป โยชิฮ�ระก็ต�มออกไปติดๆ ด้วยเช่นกัน 

ซึ่งเมื่อกินเท็นชิมองต�มวิญญ�ณสองดวงที่ห�ยไปหลังประตูร้�น
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เหล้�แล้ว เข�ก็ค่อยๆ เปรยขึ้นว่�

“นั่นวิธีสั่งสอนเด็กงั้นเหรอ”

เลนยะหันไปมองหน้�ของเจ้�ปีศ�จทันใด ก่อนลุกขึ้นยืน

“ต�ลงุโยโคฝ�กมนัไว้กบัฉนั กแ็สดงว่�อย�กให้ฉนัดดัสนัด�นมนั...

และน่ีแหละวธิขีองฉนั” ว่�จบเธอกถ็อนใจแรง พล�งพมึพำ�กบัตวัเอง “เล่�

ม�ก็จบเรื่องแล้ว ฉันจะได้จัดก�รปัญห�ไปอีกหนึ่ง...ม�งี่เง่�อะไรตอนนี้”

คว�มสงสัยเล็กๆ ปร�กฏในคว�มคิดของสุนัขป่�หนุ่มหลังได้ยิน 

คำ�พูดนั้น พร้อมคำ�ถ�มว่� ปัญห�อะไรที่เธอจะจัดก�รได้ แต่ยังไม่ได้ตั้ง

ข้อสังเกตอะไรม�กกว่�นั้น เสียงหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลกลับแทรกคว�มคิดของ

เข� 

“เข�ห�ยไปแล้วขอรับ”

เลนยะกับกินเท็นชิหันกลับไปยังหน้�ประตูร้�นทันใด และเห็นว่�

โยชิฮ�ระกับท�โร่กลับม�แล้ว แต่ไม่มีเด็กช�ยตัวปัญห�ม�ด้วย

“อะไรนะ” เลนยะหร่ีต�ลงถ�มกลบัเมือ่ไม่ทนัฟังสิง่ทีโ่ยชฮิ�ระบอก

เมื่อครู่

“ฉันลองดูแถวนี้ทุกที่แล้ว เข�ไม่อยู่เลย ซ�โตรุน่ะ” ท�โร่รีบบอก

ด้วยสีหน้�หวั่นวิตก

“บ้�เอ๊ย!” เลนยะสบถด้วยคว�มหงดุหงดิและเบือ่หน่�ยทนัท ีพร้อม

ก้�วออกไป ขณะคว้�มือถือจะโทร.ต�มตัวเด็กช�ย ทว่�ส�ยต�ที่มองตำ่�

ก็พบบ�งสิ่งบนพื้นเข้�พอดี

เลนยะก้มลงไปหยิบสม�ร์ตโฟนที่ตกอยู่บนพ้ืน แล้วเปิดหน้�จอ 

เข้�ไปดูในแกลลอรีบันทึกภ�พ ก่อนระบ�ยลมห�ยใจอย่�งขุ่นเคืองกว่�

เดมิ เพร�ะมนัคอืมอืถอืของซ�โตรทุีค่งทำ�ตกไว้ตอนถกูเธอขูอ่ย่�งร้�ยก�จ

เมื่อครู่นี้ 

หมอผีส�วยกของในมือชูขึ้นให้ทุกคนรอบตัวดู พล�งว่� 

“ดูเหมือนฉันจะทำ�ไอ้หม�หัวเน่�ห�ยโดยสมบูรณ์แบบแล้ว”
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แป๊ง!

กระป๋องนำ้�อัดลมถูกก้อนหินเล็กๆ ป�จนกลิ้งโค่โร่ไปกับพื้น ไม่

น�นกระป๋องนำ้�อัดลมอีกกระป๋องก็ถูกหินป�ใส่ให้ล้มลงไปนอนกลิ้ง 

เป็นเพื่อนกระป๋องแรก ต�มด้วยเสียงถอนใจหนักๆ จ�กร่�งเล็กๆ ของ

เด็กช�ยใต้แสงจ�กเส�ไฟฟ้�ที่เข�นั่งพิงอยู่ นัยน์ต�สีนำ้�ต�ลเข้มแกมแดง

จับจ้องเง�ของตนเองที่ทอดอยู่บนพื้น แล้วอย�กด่�ตัวเองเหลือเกิน

ทำ�ไมโง่แบบนี้!

เข�ดันวิ่งแบบไม่ดูเหนือดูใต้ ไม่รู้ว่�วิ่งทะลุม�กี่ซอยต่อกี่ซอย จน

รู้สึกตัวอีกทีก็ไม่รู้ว่�อยู่ตรงไหนแล้ว 

แต่เข�ไม่โทษตัวเองหรอก ถ้�จะโทษก็ต้องโทษคนท่ีทำ�ให้เข�

อ�รมณ์เสีย แล้ววู่ว�มวิ่งม�โง่ๆ แบบนี้จนลงท้�ยด้วยก�รหลงท�ง

เข�ไม่ใช่เด็กโตเกียวนี่น� หลงท�งก็ไม่แปลกสักหน่อย 

คิดได้ดงัน้ันเดก็ช�ยกล็กุขึน้ มองซ้�ยมองขว� รบัรูว่้�มนัน่�จะเป็น

ย่�นที่อยู่อ�ศัยในรปปงหงิ ซึ่งดูแตกต่�งโดยสิ้นเชิงกับส่วนที่เป็นย่�น 

ท่องเที่ยวและสถ�นบันเทิง ที่สำ�คัญมันดูเงียบสงัดจนน่�กลัว

อ�จเพร�ะนีเ่ป็นเวล�เกอืบสีทุ่ม่แล้ว ผูอ้ยูอ่�ศยัจงึไม่มีใครออกม� 

นอกบ้�นกัน 

ซ�โตรุอย�กกลับไปที่ถนนใหญ่ เข�เห็นตึกอ�ค�รที่ดูแปลกแยก

กับสวนส�ธ�รณะและที่อยู่อ�ศัยของผู้คนอยู่ล้อมรอบ ซึ่งดูแปลกต�

สำ�หรับเข�ม�กๆ แต่ก็ไม่รู้ว่�เดินไปท�งไหนถึงจะไปยังถนนใหญ่ที่น่�จะ

ติดกับตึกพวกนั้น และตอนที่ได้สติกลับม�ไม่น�นนี้เข�ก็พบว่�ตัวเองทำ�

มือถือตกห�ยไปด้วย จึงไม่ส�ม�รถโทร.ห�ใครให้ม�ช่วยได้ ตอนนี้เข�มี

แค่เงินในกระเป๋� ซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยให้ไปถึงถนนใหญ่ได้ง่�ยขึ้นเลย

ตอนนี้ซ�โตรุไม่รู้ด้วยซำ้�ว่�ตนควรเดินไปท�งไหนกันแน่ เข�เลี้ยว

ม�ต�มตรอกซอกซอยเยอะแยะจนจำ�ไม่ได้ ถงึจะย้อนกลบัไปท�งเก่�กค็ง

ไปต่อไม่ถูกอยู่ดี

ซ�โตรุใช้เวล�เลือกเส้นท�งอยู ่ครู ่หนึ่ง ก่อนตัดสินใจยืนนับ 
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หนึ่งสองส�มในใจ และหันขวับไปท�งขว� ซึ่งไม่ใช่เพร�ะเข�จำ�ท�งใดๆ 

ได้ แค่คิดห�ท�งไปต่อไม่ออก จึงขอเดินไปข้�งที่ถนัดไว้ก่อนเท่�นั้น

“ไม่อย�กได้เงนิรึไงถงึไม่ออกม�ห�ฉนัน่ะยยังัง่สีต่�” ซ�โตรบุ่นอบุ

พล�งเดินเตะนู่นเตะนี่ไปเรื่อยเปื่อย ถึงสองข้�งท�งจะยังมีแสงไฟเป็น

ระยะตลอดท�ง แต่ก็ยังน่�กลัวอยู่ดี เพร�ะก�รอยู่คนเดียวไม่ว่�จะเป็นที่

มืดหรือสว่�งก็พ�นให้กลัวและจินตน�ก�รเรื่องสยองๆ ได้เต็มหัว

กึก!

ไม่ทันสิ้นคว�มคิดดี ข�สองข้�งของเด็กช�ยพลันต้องหยุดนิ่ง เมื่อ

ส�ยต�ทีก่ำ�ลงัสอดส่องห�ท�งเดนิทีจ่ะเชือ่มไปยงัถนนใหญ่กลบัปะทะเข้�

กับศ�ลเจ้�แห่งหนึ่งที่ไม่น่�ม�โผล่ในสถ�นที่แบบนี้ได้ 

ซ�โตรุกลืนนำ้�ล�ยเอื๊อกใหญ่ลงคอ มองศ�ลเจ้�ที่อยู่ข้�งท�ง 

เบ้ืองหน้�ด้วยคว�มหวัน่ใจ แต่ยงัพย�ย�มบอกตวัเองว่�ถงึมศี�ลเจ้�กไ็ม่ได้

แปลว่�จะมีหลุมศพหรืออะไรพวกนั้น มันอ�จเป็นแค่ที่สักก�ระเท่�นั้น 

เด็กช�ยกำ�มือสองข้�งที่มีเหงื่อซึมเพื่อเรียกคว�มกล้�ให้ตนก้�ว

ออกไปท�งข้�งหน้�ต่อได้ 

แต่ยังไม่ทันได้ก้�วพ้นหน้�ศ�ลเจ้�ดี ซ�โตรุก็ต้องยืนแข็งทื่อ และ

หน้�เสียเมื่อเพียงวูบเดียวที่เข�เหลือบต�ไปมองศ�ลเจ้�เจ้�กรรมด้วย

คว�มระแวง ห�งต�ก็เห็นว่�มีเง�ร่�งบ�งอย่�งคืบคล�นม�ต�มพ้ืนจ�ก

ข้�งเส�โทริอิ 

ไม่เห็น ไม่เห็น ไม่เห็น ไม่เห็น!

ซ�โตรุตะโกนก้องในหัวทันใด แต่คำ�พูดที่คอยฉุดรั้งสม�ธิไม่ให้

แตกกระเจิงแทบจะไม่ช่วยอะไร เมื่อภ�พอดีตในหัวกลับม�เล่นง�น 

อีกครั้ง และทำ�ให้คว�มกลัวพุ่งทะย�นจนเข�ไม่อ�จขยับไปไหนได้ 

และยิ่งกลัว มันก็ยิ่งบังคับให้ดวงต�ของเข�เคลื่อนกลับไปมอง 

บ�งอย่�งนั่นอีกครั้งเพื่อคว�มแน่ใจ

หัวใจเข�ร่วงวูบ เมื่อสิ่งที่เข�เห็นคือร่�งหนึ่งในเคร่ืองแบบทห�ร

สมยัสงคร�มโลก ทัว่ก�ยอ�บด้วยเลอืด เตม็ไปด้วยรกูระสนุนบัสบิจนเสือ้
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ข�ดรุ่ย ขณะที่แย่กว่�สภ�พของเสื้อผ้�คือร่�งก�ยท่อนล่�งของเข�ที่ข�ด

รุย่ยิง่กว่�เสือ้ ข�สองข้�งแหลกเหลวแทบไม่เหลอืสภ�พ ต้องใช้เพยีงแขน

สองข้�งตะก�ยล�กร่�งก�ยของตนเคลื่อนไปข้�งหน้� 

และซ�โตรตุ้องสะดุง้สดุตวัเมือ่ดวงต�ของเข�ดนัสบเข้�กบัต�ของ

วิญญ�ณทห�รนั่นเข้�อย่�งจัง

เดก็ช�ยสะบดัหน้�หนทีนัใด แต่มนัช้�ไป เมือ่ร่�งเละเทะคร�งออก

ม�ด้วยเสียงแหบที่ฟังหวีดหวิวร�วกับเป็นเสียงลมที่หน�วเยือก

“เห็น...เห็น...เห็นสินะ...เห็น...”

เด็กช�ยหลับต�ปี๋ ลมห�ยใจข�ดห้วง คว�มกลัวแล่นม�จับท่ีขั้ว

หวัใจ ตวัเข�สัน่ไปหมดจนข�ก้�วไม่ออก ในสมองข�วโพลนเกนิกว่�จะทำ�

อะไรได้นอกจ�กยืนหลับต�หนีทุกภ�พที่จะได้เห็น

แต่เสียงครืดคร�ดย�มร่�งที่เหลือแค่ครึ่งท่อนคืบคล�นม�นั้นยัง

แว่วอยู่เบื้องหลัง และฟังชัดขึ้นเรื่อยๆ จนทำ�ให้สติเข�แทบแตกละเอียด 

ระบบป้องกันตัวของร่�งก�ยเข�สั่งให้เข�ยกมือขึ้นปิดหูแน่น และทิ้งก�ย

ลงนั่งกล�งถนน ปิดทุกก�รรับรู้

พวกมนัเป็นวญิญ�ณ พวกมนัจบัตวัเข�ไม่ได้ ไม่เป็นไร แค่หลบัต� 

แค่ไม่ต้องฟังเสียง มันจะไป มันจะห�ยไป เดี๋ยวมันก็ห�ยไป เข�จะ 

ไม่เป็นไร ไม่เป็นอะไร ไม่เป็นแน่ๆ...

ซะที่ไหนเล่า มันฆ่าคนได้ มันทำามาแล้วต่อหน้าแท้ๆ ยังโกหก 

ตัวเองโง่ๆ อีก! ใครก็ได้มาช่วยพาฉันออกไปจากที่นี่ทีเถอะ ใครก็ได้! 

เด็กช�ยตะโกนก้องในใจ ตัวยังสั่นเท� หัวใจเต้นกระหนำ่�รัวจน

เหมือนจะทะลุออกม�จ�กอก 

ทว่�เมื่อเวล�ผ่�นไปพักใหญ่ หรืออย่�งน้อยสำ�หรับเด็กช�ยท่ีนั่ง

อยู่กล�งถนนเพียงคนเดียวก็รู้สึกว่�มันเนิ่นน�นม�กแล้ว เข�กลับไม่รู้สึก

ถงึอะไรเลยนอกจ�กคว�มว่�งเปล่� ทกุอย่�งเหมอืนหยดุไปเสยีเฉยๆ เข�

จงึค่อยๆ คล�ยมือออกจ�กห ูโล่งใจขึน้อกีนดิเมือ่ไม่มเีสยีงอะไรทีน่่�หว�ด

กลัวอีกแล้ว 
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พอคิดว่�ทุกอย่�งน่�จะหยุดแล้ว เข�จึงเริ่มเปิดเปลือกต�ช้�ๆ 

ทว่�ดวงต�คู่โตพลันเบิกโพลง เมื่อสิ่งที่คิดว่�จะเจอเป็นภ�พแรก

คือพื้นถนน กลับกล�ยเป็นดวงต�กลวงโบ๋คู่หน่ึงท่ีเบิกกว้�งมองเข�จ�ก

ใบหน้�ซูบตอบเลอะเลือดแห้งกรังซึ่งประชิดกับใบหน้�เข�แทน พร้อม

เสียงแหบหวีดผ่�นลำ�คอที่ถูกป�ดจนเหวอะ

“เห็นใช่ไหม เธอเห็นใช่ไหม!” 

“เหวอออ!” เดก็ช�ยร้องลัน่ด้วยคว�มกลวัสดุขดี ก่อนล้มหง�ยหลงั 

แล้วรีบหมุนตัวตะเกียกตะก�ยหนีจ�กร่�งของวิญญ�ณทห�รตรงหน้�

ทันใด

แต่ข�สองข้�งที่สั่นจนหมดแรงก็ไม่ช่วยอะไรเข�เลยแม้แต่น้อย

“ช่วยด้วย ช่วยด้วย ทรม�น ช่วยด้วย ช่วย!” วิญญ�ณทห�รยัง

ร้องครำ่�ครวญ ใช้มือสกปรกพย�ย�มเอื้อมดึงช�ยเสื้อของเด็กช�ยอย่�ง

บ้�คลั่ง

แต่ซ�โตรุไม่มีสติม�กพอจะฟังคำ�ขอร้องนั้น เข�กลัวเกินกว่�จะ 

รับรู้อะไร และคิดได้เพียงต้องหนีไปจ�กที่นี่และมือที่ตะก�ยเก�ะเข�ไว้ 

“อย่� ปล่อยเซ่ ปล่อย!” เข�ร้องโวยว�ยลัน่ คว�มทรงจำ�เมือ่เกอืบ

ส�มปีทีแ่ล้วแล่นขึน้ม�ในสมอง และเข�รู้สกึว่�ตนกำ�ลงักล�ยเป็นเดก็หนุม่

คนนั้น ที่นอนอยู่กล�งถนน เด็กหนุ่มที่ต�ยด้วยนำ้�มือของวิญญ�ณ 

“ช่วยด้วย...ช่วย...ช่วย...” วญิญ�ณทห�รยงัอ้อนวอน ไม่ยอมปล่อย 

ซำ้�ยังกำ�แขนเสื้อเข�แน่นขึ้น แล้วตะก�ยขึ้นม�บนตัวร่�งเล็กๆ ดึงไม่ให้

เข�ดิ้นหนีไปไหนได้ และใช้จังหวะที่เด็กช�ยพย�ย�มปัดป้องตัวเองคว้�

แขนเล็กๆ นั่นไว้

วิน�ทีที่แขนของซ�โตรุถูกมือหย�บกำ�แน่น ภ�พบ�งอย่�งก็หลั่ง

ไหลเข้�ม�ในหัว จนเข�ต้องร้องลั่นสุดเสียง

“อ๊�กกก!”

ภ�พทีป่ร�กฏในมโนสำ�นกึคอืภ�พทห�รม�กม�ยทีอ่ยูร่อบตวักำ�ลงั

กร�ดยิงปืนใส่กัน และดูเหมือนเข�จะเป็นหนึ่งในทห�รเหล่�นั้น เมื่อเข�
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ก้มไปเจอว่�ตนถอืปืนย�วไว้ในมอืและกำ�ลงัวิง่ถอยร่นกลบัม� แต่ยงัไม่ทนั

ถึงที่หม�ย เสียงดังสนั่นที่ใต้เท้�จนแก้วหูดับก็ดังขึ้น แรงมห�ศ�ลโยน

ร่�งก�ยเข�ไปอีกท�ง ก่อนตกม�จนกระอักเลือด และหลังฝุ่นผงจ�งห�ย 

เข�กไ็ม่รบัรูถ้งึท่อนล่�งของตนแล้ว มนัช�เหมอืนไม่มอีะไรอยูต่รงนัน้ พบ

เพียงเศษซ�กเนื้อที่เคยเป็นข�สองข้�งติดอยู่กับร่�งก�ย ซึ่งเข�ยังไม่มี

โอก�สได้ตกใจกับสิ่งที่เกิดกับร่�งก�ย กระสุนนับสิบก็เจ�ะทะลุเข้�ม� 

พร้อมคว�มเจ็บที่เหมือนจริงจนเด็กช�ยต้องร้องลั่นอีกรอบ

“อ๊�กกก! อย่� หยุดนะ!”

ฉบัพลนันัน้ภ�พในหวักด็บัลง สบูพลงัในร่�งก�ยของเข�ออกไปจน

หมดในทีเดียวด้วยเช่นกัน

“แฮก แฮก แฮก” ซ�โตรุห�ยใจหอบถี่หนักด้วยคว�มทรม�น และ

เหนื่อยอย่�งที่ไม่เคยรู้สึกม�ก่อน ภ�พที่วิญญ�ณทห�รถ่�ยทอดให้เห็น

ทำ�ให้เข�รู้ได้ว่�นั่นคือเหตุก�รณ์ก�รต�ยของวิญญ�ณตรงหน้�ที่เกิดขึ้น

จริง และนั่นเป็นครั้งแรกที่เข�รู้สึกว่�วิญญ�ณที่เข�กลัวนั้นก็มีชีวิต และ

เจ็บปวดทรม�นไม่ต่�งจ�กเข� หรือม�กกว่�หล�ยเท่�

และวิญญ�ณเหล่�นี้ต้องก�รคว�มช่วยเหลือ และแม้ไม่รู้ว่�ก�ร

ช่วยเหลือที่อีกฝ่�ยต้องก�รคืออะไร แต่ซ�โตรุก็คร�งตอบออกไป

“จะ...ช่วย...” เข�ค่อยๆ เอ่ยด้วยต�ที่พร่�มัว และนอนแน่นิ่งนำ้�ต�

ไหลอ�บแก้มอยู่กล�งพื้นถนน แม้ตอนนี้เข�จะไม่มีเร่ียวแรงแม้แต่จะ

กระดิกนิ้ว แต่ก็พย�ย�มเอ่ยขึ้นใหม่อีกครั้งด้วยเสียงที่แหบพร่� “ฉันจะ...

ช่วย...ช่วย...”

“ซ�โตรุ!”

เสียงเรียกคร้ังนี้ยิ่งเหมือนเป็นก�รประชดประชันคว�มหว�ดกลัว

ที่เข�มีต่อวิญญ�ณของคนต�ย เพร�ะเสียงที่ทำ�ให้เข�รู้สึกร�วกับถูกฉุด

ขึ้นม�จ�กป�กหลุม และดีใจได้อย่�งน่�เหลือเชื่อคือเสียงของวิญญ�ณ

เด็กช�ยที่อยู่กับพี่เลี้ยงตัวแสบเสมอ

“ท�...โร่...” ซ�โตรุพย�ย�มร้องเรียกชื่ออีกฝ่�ยด้วยเสียงข�ดห้วง 
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ไม่เคยคิดว่�จะรู้สึกดีใจเท่�นี้ที่ได้เจอวิญญ�ณสักดวง แต่คร้ังนี้เข�รู้สึก

โล่งอกเหลือเกินที่เจอวิญญ�ณเด็กช�ยอีกครั้ง

ทว่�คว�มกลวั คว�มเหนือ่ยล้�ทีถ่�โถมเข้�ม�กท็ำ�ให้เข�เหน็เพยีง

ภ�พเลือนร�งของท�โร่และวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มท่ีลอยตรงม�ห�ด้วย 

สีหน้�ตื่นๆ โดยเฉพ�ะท�โร่ ก่อนภ�พตรงหน้�จะมืดดับไป

หลังเด็กช�ยสลบไปด้วยคว�มเหนื่อยอ่อนกล�งถนน มือของใคร

คนหนึ่งก็ยื่นม�แตะที่ข้�งแก้ม สำ�รวจอ�ก�รเข�

เจ้�ของมือที่เพิ่งม�ถึงละมือออกเมื่อแน่ใจว่�เด็กช�ยไม่เป็นอะไร

ม�ก นอกจ�กเหนื่อยและตกใจกลัวสุดขีด ก่อนเธอจะปร�ยต�มอง

วิญญ�ณทห�รที่ยังเก�ะแขนซ�โตรุและครวญคร�งขอให้ช่วย

เลนยะหยิบยันต์ไปแปะที่หน้�ผ�กวิญญ�ณทห�รตรงหน้�ทันใด 

พล�งท่องอ�คมพมึพำ�ในลำ�คอ สวดส่งวญิญ�ณตรงหน้�ไปยงัทีท่ีเ่ข�ควร

จะไป ซึ่งไม่น�นหลังจบบทสวด เข�ก็กล�ยเป็นก้อนแสงเล็กๆ และเริ่ม

จ�งห�ยไปในอ�ก�ศ

ซึง่หลงัจดัก�รปัญห�เลก็ๆ นัน่จบ เธอกก้็มม�มองเดก็ช�ยอกีรอบ 

แล้วว่�ด้วยนำ้�เสียงเย�ะหยัน

“สมนำ้�หน้� อย�กอวดดีนักไอ้เด็กหม�หัวเน่�” 

“มนักฝี็มอืเธอไม่ใช่รึไงถงึทำ�ให้เข�ตกอยู่ในสภ�พนี”้ ท�โร่แหวใส่

ทันที “นี่ถ้�ไม่ได้กินเท็นชิช่วยดมกลิ่นต�มห�ก็คงไม่เจอหรอก” 

“ยงัไงกด็แีล้วละขอรับที่ไม่เป็นอะไรม�ก” โยชฮิ�ระแทรกขึน้ ก่อน

จะได้มีก�รทะเล�ะกัน

“แต่กว่�ยัยนั่นจะยอมออกม�ห�ก็มืดแล้ว...”

“งั้นไม่ได้ยินตอนที่มันเรียกชื่อแกรึไง ตอนม�ถึงน่ะ” เลนยะเงย

ขึน้แทรกก�รโต้เถยีงของท�โร่ “อย่�งน้อยนัน่กบ็อกได้ว่�มนักลวัผน้ีอยลง

แล้วใช่ไหมล่ะ”

วญิญ�ณเดก็ช�ยพลนัเงยีบไปกบัสิง่ที่ได้ฟัง และนกึย้อนได้ว่�เป็น

อย่�งทีห่มอผสี�วบอกจริงๆ เข�ได้ยนิซ�โตรเุรยีกชือ่เข�เป็นครัง้แรกตอน
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เจอหน้�กันเมื่อกี้ ซึ่งเข�ต้องหันกลับไปสนใจเลนยะใหม่ เมื่อเห็นเธอ

พย�ย�มยกตัวซ�โตรุขึ้นพ�ดบ่� ก่อนเอื้อมมือไปหยิบบ�งสิ่งออกม�จ�ก

กระเป๋�ก�งเกงเด็กช�ย พล�งเอ่ยขึ้นใหม่

“อีกอย่�งถ้�มีเรื่องอันตร�ยอะไรจริงๆ ก็มีไอ้นี่อยู่” เธอยก

กระบอกไม้ไผ่ขน�ดเล็กเหมือนป�กก�ขึ้นม� ทำ�ให้ท�โร่ต้องขมวดคิ้ว 

คร�งแผ่วๆ

“คุดะของเธอ” หมอผีส�วเอ�ไปใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อไรกัน!

“แกน่�จะดีใจนะทีม่นัไม่เกลยีดแกเหมอืนตอนแรกแล้ว” เธอกล่�ว 

ก่อนค่อยๆ ยกร่�งเล็กของซ�โตรุขึ้นม� แต่เหมือนจะดูเงอะงะพอสมควร

ในก�รจัดท่�เพื่ออุ้มร่�งเล็กๆ นั่น 

“ท่�นเลนยะเอ�ตัวเข�พ�ดไหล่แบบนั้นถูกแล้วขอรับ” โยชิฮ�ระ

เข้�ม�สอนเมื่อเห็นว่�เด็กส�วกำ�ลังงงว่�มือตนควรช้อนหรือจับส่วนไหน

ของเด็กช�ยไว้บ้�ง

“แล้วข�มันล่ะ ปล่อยให้ห้อยถ่วงคองั้นเหรอ” หมอผีส�วมีคำ�ถ�ม

ทันทีพร้อมสีหน้�ไม่เข้�ใจ

“เอ�แขนช้อนใต้ก้นเพื่อรับนำ้�หนักตัวท่�นซ�โตรุขอรับ”

“แบบอุ้มกระต่�ย?”

“ไม่ใช่ขอรับ” โยชิฮ�ระรีบปฏิเสธคว�มเข้�ใจผิดนั่น แล้วเลือก

เปลี่ยนวิธีก�รให้เลนยะแทน “เปลี่ยนเป็นอุ้มท่�เจ้�หญิงแทนก็ได้ขอรับ”

เลนยะอุท�นอย่�งเข้�ใจ แต่ก่อนจะได้ทำ�แบบที่วิญญ�ณประจำ�

ตัวแนะนำ� เธอก็ต้องชะงักไปนิดเมื่ออยู่ๆ เด็กช�ยที่เธอเตรียมจะอุ้มถูก

มอืเรยีวแขง็แรงอุม้ออกไปแทน พร้อมจดัท่�เข�พ�ดบ่�กว้�งแขง็แรงอย่�ง

ชำ�น�ญผิดกับเธอโดยสิ้นเชิง

ซึ่งก�รกระทำ�นั้นก็ทำ�ให้ทุกส�ยต�รอบตัวเจ้�ปีศ�จแสดงคว�ม

แปลกใจไปต�มๆ กัน

“มีสัญช�ตญ�ณคว�มเป็นพ่อด้วยเหรอ” หมอผีส�วลุกขึ้นม�ถ�ม 

กวนๆ ต�มนิสัยทันใด
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กนิเทน็ชเิพยีงนิง่มองหน้�เลนยะ ไม่ได้ตอบโต้ แม้อย�กจะบอกว่�

แค่อุม้เดก็คงไม่จำ�เป็นต้องใช้สญัช�ตญ�ณอะไร และคว�มจรงิเธอกค็วร

ฝึกอุ้มให้คล่องไว้ เพร�ะมันน่�จะจำ�เป็น ในหล�ยๆ คว�มหม�ย

แต่เมื่อคิดอีกที ก�รที่เธอยังพย�ย�มห�ท�งอุ้มร่�งเล็กๆ ของ 

ซ�โตรุขึ้นแม้จะไม่เคยทำ�ม�ก่อน อ�จไม่แย่เกินแก้ไขสำ�หรับก�รจะเป็น

แม่คน...ละมั้งนะ



59
เผชิญหน้า (1)

ใบไม้แห้งกรอบพากันร่วงจากกิ่งไม้ ก่อนสายลมหนาวจะโอบอุ้ม

พวกมัน พัดพ�ไปสู่ล�นโล่งกว้�งกล�งป่�ลึกที่ถูกขน�นน�มว่� ‘ป่�กัก

ปีศ�จ’ ซึ่งครั้งหนึ่งที่ตรงนี้เคยเป็นภูผ�สูงชัน แต่หลังเหตุก�รณ์ปลดผนึก

เมือ่สีเ่ดอืนก่อน มันกก็ล�ยเป็นเพยีงพืน้ดนิโล่งเตยีนทีค่รอบคลมุรศัมกีว้�ง

จนดูผิดธรรมช�ติ 

กระนัน้ล�ยอกัขระกล�งล�นโล่งทีท่ำ�หน้�ทีผ่นกึปีศ�จในป่�แห่งนี้

ก็ยังคงทำ�ง�นต่อไปตร�บเท่�ที่ยังพอมีกำ�ลังจะผนึกไว้ เพร�ะดูจ�กแสง

ของอ�คมที่อ่อนจ�งลง และบ�งครั้งแทบมองไม่เห็น ก็น่�กลัวว่�สักวัน

อ�คมที่เคยแข็งกล้�นี้จะหมดกำ�ลังลง และคว�มเดือดร้อนจะม�เยือน

และน่ันเป็นส�เหตใุห้เจ้�ของนยัน์ต�สฟ้ี�ขุน่จบัจ้องล�ยอกัขระบน

พื้นดิน เฝ้�สังเกตท่�ทีของมัน แม้จะรู้ว่�ทำ�อะไรไม่ได้ม�กกว่�รอให้ดับ

ไป แต่มนักค็อืหน้�ทีข่องเข� หน้�ทีท่ี่ได้รับมอบหม�ยม�จ�กน�ยเหนอืหวั

ที่เข�เค�รพเทิดทูนยิ่งกว่�ชีวิต 

ทว่�ก�รเคลื่อนไหวข้�งร่�งก�ยใหญ่โตจนน่�กลัวของเข� ก็ทำ�ให้

เข�ต้องค่อยๆ เลื่อนดวงต�สีฟ้�ขุ่นไปมองอีกร่�งที่เพิ่งม�ถึง
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“โทชินโอ...เจ้�เฝ้�มันไปก็เท่�นั้น เร�ทำ�อะไรไม่ได้อยู่ดี สู้กลับไป

รับตัวท่�นกินเท็นชิกลับม�ที่นี่ยังดีซะกว่�” ปีศ�จส�วนัยน์ต�สีทองดู

ยั่วยวนย่�งเท้�ช้�ๆ ม�ที่ร่�งของปีศ�จหนุ่มผู้มีนัยน์ต�สีฟ้�ขุ่นมัวไร้รอย

อ�รมณ์ 

ร่�งใหญ่โตในชุดนักรบโบร�ณเพียงไหวก�ยเล็กน้อยต่อคำ�พูดนั่น

“ถ้�เจ้�ว่�งม�กนัก ก็น่�ไปฝึกสงบป�กสงบคำ�ไว้บ้�ง เพร�ะเท่�ที่

รู้ ครั้งล่�สุดที่ท่�นกินเท็นชิต้องก�รออกไปจ�กที่นี่ก็เพร�ะว่�เจ้�ทำ�เรื่อง

ไว้” ใบหน้�บึ้งตึงมีรอยแผลผ่�อยู่ที่เสี้ยวหน้�ด้�นหนึ่งหันม�พูดด้วยเสียง

เย็นช�ห่�งเหิน 

ปีศ�จส�วบิดริมฝีป�กแดงอย่�งไม่พอใจทันใดต่อคำ�ค�ดโทษและ

ท่�ทีของเพื่อนปีศ�จ ก่อนหันก�ยกลับและดึงขนนกสีดำ�ขึ้นม� พล�งเป่�

ลมไปที่เจ้�ขนนกเส้นนั้น ทำ�ให้มันกล�ยเป็นปักษ�สีดำ�ตัวมหึม� 

ชนิแอนขึน้ไปนัง่บนหลงันกยกัษ์ทีต่นเสกขึน้ แต่ก่อนตวัเธอและมนั

จะโผบินขึ้นฟ้� เธอก็กล่�วกับโทชินโออีกครั้ง 

“แล้วเจ้�จะเสียใจทีหลังโทชินโอ เพร�ะท่�นกินเท็นชิอ�จจะไม่ได้

กลับม�อีกแล้วก็ได้”

โทชินโอยืนมองนกยักษ์บินไปจนลับต� ก่อนจะวนกลับไปสนใจ

ผนึกจิตอัคคีอีกครั้ง และพึมพำ�กับตนเอง 

“คิดว่�ข้�ไม่สงัเกตเหน็ย�มทีท่่�นกนิเทน็ชมิองเจ้�เดก็โซเคนโยนัน่ 

หรือ คิดว่�ข้�ดูไม่ออกงั้นรึว่�ส�ยต�คู่นั้นเป็นยังไง” 

นำ้�เสียงแหบห้�วเย็นเยียบของโทชินโอเจือคว�มไม่พอใจชัดเจน 

เมื่อคิดถึงเหตุก�รณ์ในคืนที่ชินแอนลักพ�ตัวน�ยเหนือหัวกลับม�ที่ป่�กัก

ปีศ�จ แต่สุดท้�ยเจ้�ปีศ�จก็เลือกกลับไปกับเด็กส�วท่ีรัดตรึงเข�ไว้ด้วย

อ�คมแสนสกปรกนั่นด้วยคว�มสมัครใจ 

“ชิ! เจ้าเด็กเลวโซเคนโย คิดจะแย่งท่านกินเท็นชิไปจากข้างั้นรึ” 

ปีศ�จส�วบ่นอบุบนยอดไม้สงูอย่�งหวัเสยี ยงัไม่เลกิคดิเลก็คดิน้อยถงึเรือ่ง
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ที่เกิดขึ้นครั้งที่แล้ว

ใบหน้�ง�มงองำ้�เมื่อคิดถึงเรื่องตอนที่เธอลักตัวน�ยเหนือหัวกลับ

ม�ที่นี่ วันนั้นเธอต้องเจ็บตัวส�หัส แถมยังเสียคนที่เธอรักให้หมอผีส�ว

ยอดแสบน่ันอกี ยิง่คดิยิง่ทำ�ให้คว�มแค้นทีส่มุอยู่ในอกพ�นจะระเบดิออก

ม� ถ้�ไม่ติดที่โทชินโอคอยห้�มไว้ตลอดเวล� ป่�นนี้เธอคงไปจัดก�รยัย

เด็กอสูรนั่นแล้ว 

ชินแอนเอนตัวพิงต้นไม้ พย�ย�มพักสมอง ไม่คิดถึงเรื่องที่ทำ�ให้

หงดุหงดิใจ และเลอืกจะข่มต�ลง แต่ช่วงเวล�ทีเ่ปลอืกต�ใกล้ปรอืปิด อกี

นิดเดียวก็จะเข้�สู่ห้วงนิทร� เสียงหนึ่งกลับแว่วม�

ฉึบ!

เสยีงฝีเท้�เรียกให้ชนิแอนตืน่ขึน้ทนัใด เธอโยกตวัขึน้นัง่ ขณะรบัรู้

ได้ว่�ที่ม�ของเสียงนั้นอยู่ไม่ไกล ซำ้�ฝีเท้�ที่เบ�ขน�ดนี้ทำ�ให้ปีศ�จส�ว

มั่นใจว่�เป็นมนุษย์แน่นอน 

แต่น่�แปลกทีเ่ธอเพิง่รู้สกึตวัทัง้ทีเ่สยีงอยู่ใกล้ขน�ดนี ้ซึง่ปกตคิวร

ได้ยนิม�แต่ไกลแล้วด้วยซำ�้ เธอเป็นภตูรบัใช้เทพเจ้� ย่อมไม่มที�งไม่รูถ้้�

มีมนุษย์เข้�ม�ในป่�นี้...แต่แล้วทำ�ไมเธอถึงเพิ่งสัมผัสได้ 

คว�มสงสยัทำ�ให้เธอจบัต้นชนปล�ยไม่ถกูครูห่นึง่ ก่อนไหวตวัเมือ่

เสียงฝีเท้�ม�หยุดใต้ต้นไม้ที่เธอนั่งอยู่ 

ชินแอนค่อยๆ ขยับก�ยก้มไปมองอ�คันตุกะแปลกหน้� แต่กิ่งไม้

ที่เธออยู่เป็นยอดที่สูงจนเห็นร่�งเล็กๆ เบื้องล่�งไม่ถนัดต�นัก

“ใครกัน” คว�มแปลกใจเมื่อเห็นมนุษย์ม�ปร�กฏตัวอยู่กล�งป่�

กกัปีศ�จ ทำ�ให้ชนิแอนตดัสนิใจกระโจนไปยงัต้นไม้ทีห่่�งออกไปสองส�ม

ต้น ก่อนทิง้ก�ยลงม�จ�กยอดไม้สงู ลงม�ยงัพืน้เบือ้งล่�งอย่�งไร้เสยีงใด

ประดจุส�ยลม ร่�งบ�งหมนุตวัหลบอยูห่ลงัต้นไม้ใหญ่ ปร�ยดวงต�สทีอง

ลอบมองผู้บุกรุก

มนษุย์ทีเ่ธอเหน็เป็นช�ยหนุม่ รูปร่�งสงูโปร่ง สวมโคตย�วสเีท�ดำ� 

โดยเสื้อตัวในเป็นเสื้อปิดคอสีเลือดหมู ผมย�วสีดำ�ปล่อยสย�ยถึงกล�ง
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หลัง บนดวงหน้�คมเข้มที่ติดสวยแบบผู้หญิงสวมแว่นต�กันแดดสีดำ� 

เสื้อผ้�ของเข�ไม่ได้เข้�กับคำ�ว่�ชุดเดินป่�เลย อีกอย่�ง เท่�ที่เธอ

รู้ม� พื้นที่ป่�กักปีศ�จย�มนี้ไม่ใช่พื้นที่ส�ธ�รณะ เพร�ะในยุคสมัยนี้

กรรมสทิธิท์ีด่นิของป่�ทัง้หมดเป็นของตระกลูอเิคดะ ดงันัน้เป็นไปไม่ได้ที่

คนแปลกหน้�จะบุกรุกพื้นที่แห่งนี้

และย�มนีด้เูหมอืนเข�จะหยดุเดนิพล�งหนัรหีนัขว�งห�บ�งสิง่อยู่

ชินแอนหรี่ต�มองช�ยหนุ่มที่กล้�เข้�ม�เหยียบดินแดนแห่งนี้ ถึง

แม้ปีศ�จม�กม�ยจะหลับใหลอยู่ แต่อย่�งไรเสีย ที่แห่งนี้ก็ได้ชื่อว่�ป่�กัก

ปีศ�จ

ความจริงจัดการมันซะก็หมดเรื่อง...ก็แค่มนุษย์ที่หลงเข้ามา

คิดจบปีศ�จส�วก็ดึงขนนกสีดำ�ขึ้นม�เต็มกำ�มือและสะบัดใส่ร่�ง

ตรงหน้� เพยีงวบูเดยีวขนนกสดีำ�กก็ล�ยเป็นด�บสเีงนิหล�ยเล่มพุง่เข้�ห�

เหยื่อ

คมด�บพุ่งตรงเข้�ด้�นหลังของช�ยหนุ่มที่กำ�ลังยืนมองห�บ�งสิ่ง 

ดูเหมือนไม่รับรู้ว่�มีปีศ�จร้�ยคิดปลิดชีพเข�อยู่

ฉับ!

เสียงบ�งอย่�งถูกของมีคมตัดข�ด บ่งบอกชัดเจนว่�คมอ�วุธแห่ง

ส�ยลมของเธอโจมตโีดนอย่�งแน่นอน ทว่�ชนิแอนกลบัขมวดหวัคิว้งนุงง

กับเสียงที่ได้ยิน 

ก�รโจมตีของเธอไม่น่�เป็นเสียงแบบนี้ และเพร�ะซ่อนอยู่หลัง

ต้นไม้ทำ�ให้ไม่ได้ดูเหตุก�รณ์อย่�งต่อเนื่องว่�ผลเป็นอย่�งไร...

“ไม่ยักรู้ว่�ปีศ�จที่ป่�กักปีศ�จจะลอบกัดเก่งขน�ดนี้” 

ชินแอนสะดุ้ง ไม่ค�ดคิดว่�จะได้ยินคำ�พูดกลั้วหัวเร�ะที่ดังจ�กฝั่ง

ตรงข้�มของต้นไม้ใหญ่ที่ตนซ่อนตัวอยู่ 

ดวงต�สีทองเบิกกว้�ง เธอถีบตัวออกจ�กที่ซ่อนอย่�งรวดเร็วและ

มองกลับไปยังต้นไม้ใหญ่ ซึ่งหลังเธอถอยห่�งออกม�ไม่น�น บุคคลที่ยืน

พิงอย่�งสบ�ยๆ อยู่อีกฝั่งของต้นไม้ ก็ก้�วช้�ๆ ออกม� และนั่นทำ�ให ้
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ชินแอนอ้�ป�กค้�ง ไม่เชื่อสิ่งที่เห็นตรงหน้�

“เจ้�...ทำ�ไมถึง...” 

นำ้�เสียงตื่นตระหนกกล่�วติดขัด เมื่อช�ยหนุ่มหน้�สวยท่ีเป็น 

เป้�หม�ยไม่มแีม้แต่รอยขดีข่วนใด ซำ�้ยงัขยบัยิม้ทีริ่มฝีป�กบ�งด้วยคว�ม 

พึงพอใจกับท่�ท�งตื่นๆ ของเธอ  

“แต่โชคดีเหมือนกันที่เจอตัว...” เข�ขยับเท้�เข้�ม�ใกล้ชินแอนอีก 

นิด

ชินแอนถอยเท้�ออกม�อย่�งระแวดระวังทันใด เพร�ะถึงเธอจะ

ยอมรับว่�เข�เป็นแค่มนุษย์แน่ๆ ซำ้�ยังเป็นคนหน้�ต�ดีม�ก แต่เข�กลับ

ให้คว�มรู้สึกแย่จนบรรย�ยไม่ถูก 

“เจ้�เป็นนักปร�บปีศ�จงั้นรึ” เธอถ�มเสียงเย็น เมื่อมันคือทฤษฎี

เดียวที่คิดได้จ�กก�รที่เข�รอดพ้นพลังของเธอ 

“กแ็ค่อดตี” เข�ตอบด้วยท่�ท�งสบ�ยๆ และดใูจเยน็จนน่�หงดุหงดิ

“หม�ยคว�มว่�ยังไง”

ช�ยหนุ่มขยับยิ้มกว้�งกับคำ�ถ�มของปีศ�จส�ว ก่อนค่อยๆ เลื่อน

มือออกจ�กกระเป๋�เสื้อโคต พล�งชูมือขว�ที่พันผ้�สีข�วแน่นหน�ให้ 

ชินแอนดู 

ปีศ�จส�วเบิกต�กว้�งกว่�เก่� จ้องมองมือขว�ค้�งนิ่ง

“เจ้�เป็นโซเคนโย เป็นพวกเดียวกับเจ้�เด็กนั่น!” ชินแอนตว�ด

อย่�งกร�ดเกรี้ยวทันที

ช�ยหนุ่มยังยืนมองชินแอนอย่�งสบ�ยใจ ทั้งที่ใบหน้�สวยๆ ของ

อีกฝ่�ยฉ�ยคว�มเดือดด�ลจนแทบพุ่งม�ขยำ้�เข� เข�ยกมือขึ้นดึงแว่น

กนัแดดสดีำ�ออกจ�กดวงต�ช้�ๆ เผยให้เหน็นยัน์ต�สนีำ�้เงนิแปลกต� ฉ�ย

แววทั้งทรงอำ�น�จ ทั้งแข็งกร้�ว ลึกลับ น่�ขนลุก และเย้ยหยันไปพร้อม

กัน

มันช่�งเหมือนกับดวงต�ของเด็กส�วที่แย่งคนสำ�คัญของเธอไป

ไม่มีผิด 
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“...อ�...ยัยนั่น...น้องส�วผมเอง” ช�ยหนุ่มกล่�วพล�งเหยียดรอย

ยิ้มน้อยๆ ที่มุมป�ก

“ว่�ไงนะ!” ชินแอนตกตะลึงกับคำ�กล่�วของเข� 

ไม่เคยรูว่้�เลนยะมพีีช่�ยอยูด้่วย อกีทัง้ท่�ท�งคำ�พดูคำ�จ� ต่�งกบั

ยัยเด็กนั่นร�วฟ้�กับเหว ร�วกับไม่ได้ถูกเลี้ยงม�โดยพ่อแม่เดียวกัน

“แต่เอ�เถอะ เร่ืองนัน้ไม่สำ�คญั” ช�ยหนุม่เอ่ยต่อ “เรือ่งนีต่้�งห�ก

ที่สำ�คัญ...พอจะบอกได้ไหมว่�ผนึกจิตอัคคีอยู่ตรงไหน พอดีผมชอบหลง

ท�งน่ะ ถ้�ห�ด้วยตัวเองคงไม่มีท�งเจอแน่ๆ” 

ชินแอนยืนนิ่ง ยิ่งไม่ไว้ใจคนตรงหน้� เมื่อช�ยหนุ่มถ�มคำ�ถ�ม 

ต้องห้�มด้วยท่�ท�งสบ�ยๆ ร�วกบัคยุเรือ่งลมฟ้�อ�ก�ศ...คดิว่�ถ�มเรือ่ง

สำ�คัญขน�ดนี้กับภูตรับใช้อย่�งเธอโต้งๆ เหมือนคนโง่แล้วเธอจะตอบให้

รึไง 

“อย่�ม�ลองดีกับข้� เจ้�ไม่มีท�งมีชีวิตรอดไปห�ผนึกนั่นจนเจอ

หรอก” ชินแอนคำ�ร�มเหี้ยม พล�งตั้งท่�เตรียมสู้ 

เธอเคยคิดว่�ก�รปกป้องผนึกงี่เง่�นั่นเป็นเรื่องไร้ส�ระ ใครจะไป

สนใจผนึกที่จะดับแหล่ไม่ดับแหล่แบบนั้น ไม่เคยคิดเลยว่�จะมีคนเข้�ม�

ถ�มห�มันถึงที่ แถมเป็นพวกโซเคนโยอีก 

ช�ยหนุ่มที่ควรหว�ดกลัวปีศ�จตรงหน้�กลับทอดถอนใจ และส่�ย

หน้�น้อยๆ ปลงต่อคำ�ตอบของอีกฝ่�ย ก่อนนัยน์ต�สีนำ้�เงินคมกริบจะ

เหลือบขึ้นมองเธอ 

“รูไ้หมว่�เธอยงัโชคดทีีต่อนนี้ในมอืผมไม่มอีสรูคูก่�ร�ส ึเลยใช้ได้

แค่อ�คม...แต่เอ�เถอะ แค่นี้ก็เกินพอ”

“ถึงคร�วที่แล้วข้�จะเสียท่�ให้โซเคนโยอย่�งเจ้� แต่คร้ังนี้ไม่

เหมือนกันอีกแล้ว” ชินแอนประก�ศชัดเจน และไม่รอช้� เธอคว้�ขนนก

สีดำ�หล�ยสิบเส้นขึ้นม�ป�ใส่ช�ยหนุ่มทันที

ฟิ้ว ฟิ้ว ฟิ้ว!

ขนนกทีก่ล�ยเป็นคมด�บส�ยลมพุง่เรยีดไปกบัพืน้ เข้�ห�เป้�หม�ย
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ตรงหน้�อย่�งรวดเร็ว

ตูม!

คมด�บของชนิแอนปะทะกนัอย่�งรุนแรงกบัอ�คมทีช่�ยหนุม่สร้�ง

ขึ้นในเสี้ยววิน�ที มันรวดเร็วจนคนเล่นทีเผลออย่�งชินแอนถึงกับสะท้�น 

เพร�ะพลังคมด�บของเธอมีคว�มรุนแรงไม่ใช่น้อยๆ ขน�ดเมื่อคร�วท่ี

ต่อสูก้บัเลนยะ หมอผสี�วยงัต้องใช้คมัภร์ีม�ป้องกนั แถมคมัภร์ียงัเสยีห�ย

จนใช้ก�รไม่ได้หลงัถกูโจมต ีแต่เจ้�มนษุย์คนนีแ้ค่ตัง้อ�คมป้องกนัธรรมด�

ก็กันพลังเธอได้อย่�งง่�ยด�ย

“บ้�เอ๊ย!” ชนิแอนสบถเมือ่ไม่ได้ดัง่ใจและดงึขนนกสดีำ�ออกม�เป่�

ลมใส่ เปลีย่นขนนกสดีำ�ให้กล�ยเป็นนกสดีำ�ร่�งใหญ่ยกัษ์ทีส่งูกว่�ตวัเธอ

และช�ยหนุ่มเกือบส�มเท่� 

“แกว๊กกก!” มันร้องเสียงแหลมสูงบ�ดหูพร้อมกระพือปีก 

และเพียงคร้ังเดียว เกลียวพ�ยุใหญ่สองลูกก็โหมซัด ขน�บซ้�ย

ขว�ร่�งมนุษย์เล็กจ้อย ซึ่งอ�นุภ�พของมันรุนแรงจนทำ�ล�ยพื้นดินที่หมุน

ผ่�นจนเกิดหลุมกว้�ง ก่อนบีบตัวใส่ช�ยหนุ่มด้วยคว�มรวดเร็วอย่�งน่�

เหลือเชื่อจนดูยังไงเข�ก็ไม่มีท�งหลบพวกมันพ้น 

วูบ! 

และเหมือนยังไม่พอใจ เจ้�นกยักษ์กระพือปีกกว้�งของมันอีกครั้ง 

ส่งพ�ยุอีกสองลูกเข้�ห�มนุษย์อวดดีตรงหน้�ซำ้� ร�วกับจะสั่งสอนเข�ท่ี

กล้�ม�ลองดีกับปีศ�จส�ว 

“มนุษยย์ังไงก็ยังเป็นพวกเก่งแต่ป�ก” ชินแอนกระตกุรอยยิ้มด้วย

คว�มสะใจ เมื่อมนุษย์ตรงหน้�ไม่มีท่�ท�งตอบโต้และทำ�ได้แค่ยืนนิ่ง

เหมือนตกตะลึงกับพลังของเธอจนทำ�อะไรไม่ถูก 

แต่รอยยิม้อกีรอยกลบักระตกุขึน้ทีร่มิฝีป�กของช�ยหนุม่ ขณะใกล้

ถกูพ�ยทุีน่่�กลวัถงึสีล่กูกลนืห�ยไป พืน้ดนิโดยรอบแตกกระจ�ยสร้�งฝุน่

ฟุ้งไปทั่ว บดบังร่�งสูงของเข�ไปจนมิด

กร๊วบ!
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“แกว๊กกกก!” 

วนิ�ททีีค่ดิว่�ศตัรคูงพ่�ยแพ้แล้ว ปักษ�สดีำ�ทีก่ระพอืปีกกว้�งสร้�ง

พ�ยุกลับกรีดร้องเสียงแหลมสูงดังลั่น เมื่อมีบ�งอย่�งพุ่งตรงแหวกพ�ยุ

หมุนทั้งสี่ลูกเข้�ม�งับกล�งร่�งของมัน ฝังเขี้ยวแหลมคมทรงพลังบดขย้ี

ลำ�ตัวอย่�งไร้คว�มปร�นี 

และเจ้�บ�งสิง่กก็ดักนิร่�งของนกยกัษ์จนทำ�ให้ชนิแอนตกตะลงึไป

อึดใจ 

“คุดะคิสึเนะ!” ชินแอนร้องอย่�งไม่เชื่อส�ยต�

เพร�ะเจ้�สิ่งที่เธอเรียกว่�คุดะคิสึเนะนั้นตัวมันมโหฬ�ร ใหญ่โต 

กว่�ปักษ�ของเธอ ซึ่งเธอไม่เคยเห็นคุดะคิสึเนะที่ตัวใหญ่ขน�ดนี้ม�ก่อน 

แม้แต่คุดะคิสึเนะของหมอผีส�วที่ว่�ตัวใหญ่ม�กแล้วห�กเทียบกับคุดะ

ทั่วไป แต่เจ้�ตัวตรงหน้�กลับใหญ่โตกว่�หล�ยเท่� ซำ้�ยังมีพลังปีศ�จ

ท่วมท้นเกินกว่�จะเป็นแค่คุดะ จนเหมือนสัตว์ประหล�ดม�กกว่� 

ซึ่งทันทีที่เจ้�ปักษ�สีดำ�ถูกกัดจนสิ้นใจ เกลียวพ�ยุที่ซัดกระหนำ่�ก็

สล�ยไป กล�ยเป็นเพียงกระแสลมอ่อนๆ และปร�กฏร่�งของช�ยหนุ่ม

ผมดำ�ใบหน้�คมสวย ในมอืถอืกระบอกไม้ไผ่ทีบ่งัคบัเจ้�คดุะยกัษ์อยู ่โดย

เข�ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนใด

ปีศ�จส�วกำ�หมัดแน่น แค้นเคืองมนุษย์ตรงหน้�ที่เธอไม่อ�จแตะ

ต้องได้ 

“เจ้�เป็นใครกันแน่ ทำ�ไมต้องคิดต�มห�ผนึกจิตอัคคี”

ใบหน้�ของช�ยหนุ่มแปลกหน้�ยังคงเปื้อนรอยยิ้มร�วกับเป็น

สัญลักษณ์ที่ข�ดไม่ได้ของเข� ส่วนเจ้�คุดะยักษ์ยังคงใช้จมูกโตๆ ของมัน

ดมฟืดฟ�ดร�วกับค้นห�สิ่งที่มันจะกินได้อย่�งน่�หว�ดเสียว 

“นั่นสินะ รู้จักแต่น�มสกุล ไม่ได้แนะนำ�ชื่อสินะครับ” คำ�กล่�ว

สุภ�พและท่�ท�งนอบน้อม เสริมให้ช�ยหนุ่มตรงหน้�ดูมีเสน่ห์ แต่ยัง 

ไม่น่�ไว้ใจ เพร�ะถึงแม้ท่�ท�งและก�รพูดจะดูสุภ�พน่�มองเพียงใด แต่

ก�รกระทำ�ของเข�กลับตรงข้�มโดยสิ้นเชิง 
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ช�ยหนุ่มก้มหัวอย่�งมีม�รย�ทก่อนกล่�ว 

“ผมโซเคนโย เลนโย พี่ช�ยแท้ๆ ของคนที่แย่งท่�นกินเท็นชิของ

เธอไป ส่วนเรื่องที่ว่�ทำ�ไมต้องต�มห�ผนึกจิตอัคคีนั้น...ตอนนี้คงบอก 

ไม่ได้”

ชินแอนหรี่ต�มองเลนโยอย่�งไม่ชอบใจยิ่งข้ึน เมื่อเข�พูดแทงใจ

ดำ�เข้�อย่�งจัง และแน่นอนว่�เข�ตั้งใจ 

“งั้นข้�คงปล่อยให้เจ้�ผ่�นไปไม่ได้” ชินแอนตอบอย่�งหนักแน่น

เจ้�คุดะยักษ์ตวัดตัวกลับม�ที่ร่�งเล็กๆ ของปีศ�จส�วหลังสิ้นคำ�

นั้น นัยน์ต�สีขุ่นของมันมีแววมุ่งร้�ย ร�วกับอย�กกินปีศ�จส�วตรงหน้�

เป็นอ�ห�รจ�นต่อไป

“งั้นก็คงต้องสู้ต่ออย่�งเลี่ยงไม่ได้สินะครับ” เลนโยกล่�ว

ชินแอนสะบัดขนนกสีดำ�ออกม�จ�กมือทั้งสองข้�ง นัยน์ต�สีทอง

ของเธอฉ�ยแววแน่วแน่เมื่อรู้ว่�ก�รต่อสู้ครั้งนี้คงยืดเยื้อ 

“งั้นก็เข้�ม� ดูซิว่�เจ้�คุดะจอมตะกละของเจ้�จะยัดกองทัพปักษ�

ทมิฬของข้�เข้�ท้องได้เยอะขน�ดไหน...เลนโย”

กระแสลมอ่อนแต่หน�วเยอืกปะทะใบหน้�จรงิจงัและเส้นผมสเีท�

สลวยของชนิแอน เป็นอกีครัง้ทีเ่ธอต้องต่อสูก้บัผูใ้ช้น�มโซเคนโย ตระกลู

อสรูทีปี่ศ�จต่�งหว�ดกลวั และแม้ว่�ตลอดม�เธอจะไม่เคยเหน็ค่�ของก�ร

เฝ้�ดูแลผนึกจิตอัคคี แต่หน้�ที่ย่อมเป็นหน้�ที่ เธอจำ�เป็นต้องต่อสู้กับ

ท�ย�ทนักปร�บปีศ�จน�มโซเคนโย เลนโยคนนี้ เพื่อปกป้องมัน

วูบ!

พลังกดดันวิญญ�ณมห�ศ�ลปะทะร่�งสุนัขป่�หนุ่มเต็มแรงขณะ

เข�นั่งรับลมเย็นบนหลังค�บ้�นสีอิฐ และมันส่งผลให้ขนที่หลังคอและต้น

แขนลุกชันร�วกับถูกไฟฟ้�ดูด 

กินเท็นชิหันหน้�มองห�ตัวเจ้�ของพลังวิญญ�ณที่แข็งแกร่งทันที 

ก่อนเสียงบ�งอย่�งจะดังขึ้นที่หน้�บ้�น



B  1 3  s . t   191

โครม!

ร่�งสงูของเดก็ส�วเรือนผมสนีำ�้ต�ลทีเ่พิง่กลบัจ�กโรงเรยีนล้มชน

ประตูรั้วหน้�บ้�นตนเอง ก่อนเธอจะใช้คว�มพย�ย�มอย่�งม�กเพื่อพยุง

ร่�งขึ้นม� เหงื่อเม็ดใสที่ไหลต�มกรอบหน้�บ่งบอกถึงคว�มตกใจในสิ่งที่

เกิดขึ้น เพร�ะนอกจ�กมันจะทำ�ให้เธอห�ยใจหอบอย่�งเหน็ดเหนื่อยเล็ก

น้อย ยงัส่งผลให้แขนสองข้�งทีก่ำ�ลงัยนัพืน้เพือ่ยกร่�งขึน้ม�ต้องสัน่น้อยๆ 

ต�มไปด้วย

“เลนยะเป็นอะไรน่ะ!” ท�โร่ร้องถ�มด้วยคว�มตกใจ เมือ่จู่ๆ  หมอผี

ส�วที่เดินนำ�เข้�ม�ก็ล้มลงดื้อๆ ตรงหน้�บ้�นตัวเอง

...มันเป็นอีกแล้ว...เลนยะขบกร�มคิดถึงอ�ก�รท่ีเคยเกิดขึ้นก่อน

หน้�นี้ ในตอนที่เธอถูกโรงเรียนย�มคำ่�คืนเล่นง�นอย่�งส�หัส...ในตอนที่

เธอต�ย

มันเป็นคว�มรู้สึกหนักอึ้งจ�กภ�ยในร่�งก�ย ที่โถมใส่ลงม�อย่�ง

กะทันหันจนไม่อ�จยืนได้ แต่โชคดีที่ครั้งนี้สติของเธอยังอยู่ครบถ้วน จน

ร�วกบัว่�ร่�งก�ยค่อยๆ ปรบัสภ�พกบัอ�ก�รประหล�ดนีจ่นเริม่กล�ยเป็น

เรื่องปกติ จะมีก็แต่คว�มแสบร้อนบนหลังมือขว�ที่ไม่ลดน้อยลงเลย

และเธอรู้ดีว่�มันคืออะไร...ห�ยนะจ�กส�ยเลือดของเธอเอง

เลนยะหลุดจ�กคว�มคิดของตนทันทีเมื่อรู้สึกว่�มีฝ่�มืออุ่นๆ ม�

จับที่ต้นแขน และช่วยดึงตัวเธอให้ลุกขึ้นยืนอีกครั้ง

“ยืนไหวรึเปล่�” 

เสียงทุ้มตำ่�ดังขึ้นข้�งหู เมื่อร่�งสูงของกินเท็นชิโน้มตัวลงม�พยุง

ต้นแขนของเธอพล�งถ�มอ�ก�ร

เลนยะให้คำ�ตอบเป็นก�รพยกัหน้�น้อยๆ บอกว่�ตนยงัไหว สนุขัป่�

หนุ่มจึงเอ่ยขึ้นใหม่

“พลงัวญิญ�ณเจ้�กำ�ลงัเพิม่ขึน้...คงอยูร่ะหว่�งก�รปรบัสภ�พ” เข�

ตัดสินใจบอกเลนยะตรงๆ เรื่องพลังวิญญ�ณท่ีเข�สัมผัสได้ เมื่อไม่มี

เหตผุลทีต้่องปิดหลงัพดูคว�มจริงไปแล้วในหลมุหลบภยันัน่ ไหนจะเวล�นี้
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ที่อ�ก�รเธอกำ�เริบถี่ขึ้น จะทำ�เป็นมองไม่เห็นไม่ได้อีกแล้ว

“เพิ่มยังไง แบบไหน” เลนยะถ�มกลับรวดเร็ว

ท่�ท�งของหมอผสี�วทำ�ให้เจ้�ปีศ�จรู้ทนัทว่ี�เธอกลุม้ใจเรือ่งนีอ้ยู่ 

แต่เข�ก็ต้องจำ�ใจตอบไป

“มห�ศ�ล...และรวดเร็วม�ก” แม้แต่เข�เองก็ไม่ค่อยอย�กเชื่อว่�

คว�มรุนแรงของพลังวิญญ�ณที่ทำ�ให้รู้สึกได้ขน�ดนั้นจะเป็นของเลนยะ 

ซึ่งเป็นมนุษย์

หมอผสี�วนิง่งนัเหมอืนเครือ่งยนต์เสยีๆ ไปอดึใจ จ�กนัน้จงึค่อยๆ 

ผละตวัออกจ�กร่�งสงูกว่�ทีป่ระคองตนไว้ แต่เสยีงเยน็ๆ ของสนุขัป่�หนุม่

กลับรั้งข�ของเธอไว้เสียก่อน

“มันจะเร็วขน�ดไหน”

เลนยะนิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนหันกลับไปยังคนตั้งคำ�ถ�มด้วย

ใบหน้�ที่ยังมีเหงื่อซึม

“ไม่เร็วเท่�ที่แกคิด หรือห่วงหรอก” เธอตอบ และเป็นคำ�ตอบที่

อกีฝ่�ยต้องส่งส�ยต�ดใุห้ บ่งบอกว่�เข�ไม่เชือ่คำ�ตอบนัน้ และไม่ต้องก�ร

ให้เธอโกหก 

ส่วนผีน้อยซึ่งตั้งใจฟังบทสนทน�ตรงหน้�โดยตลอดกลับไม่ค่อย

เข้�ใจนัก เพร�ะยงัไม่มีใครอธบิ�ยเรือ่งของเลนยะเลยหลงัเหตกุ�รณ์ก�ร

ต�ยของเธอเมื่ออ�ทิตย์ก่อน อ�จเพร�ะถึงบอกเข�ไป เข�ก็คงช่วยแก้ไข

ไม่ได้ หรอืไม่กไ็ม่อย�กให้เข�ทำ�ให้เธอรำ�ค�ญม�กขึน้ด้วยก�รเป็นห่วงจน

เกินไป

แต่ก่อนทีห่มอผสี�วจะได้ก้�วเท้�เข้�บ้�นต่อ เธอกส็มัผสัได้ถงึกลิน่

อ�ยบ�งสิ่ง

“ไอปีศ�จ” 

เธอพมึพำ� ในขณะทีก่นิเทน็ชหินัไปมองต�มกลิน่อ�ยปีศ�จนัน่ก่อน

หน้�เธอแล้ว

ท�โร่รบีลอยเข้�ม�ใกล้ตวัหมอผสี�วเมือ่ได้ยนิคำ�ว่� ‘ปีศ�จ’ อย่�ง



B  1 3  s . t   193

รู้หน้�ที่

“กลิ่นนี้มัน...” สุนัขป่�หนุ่มเอ่ยด้วยคว�มแปลกใจ เพร�ะไอปีศ�จ

ที่เข�สัมผัสได้นั้นช่�งคุ้นเคย หรือเรียกได้ว่�รู้จักดีด้วยซำ้�

ฟุ่บ!

และไม่ทันสิ้นคว�มสงสัย ร่�งสูงใหญ่ร่�งหนึ่งก็กระโดดลงม�ที่

หน้�ประตูรั้วบ้�นหลังค�สีอิฐ ทำ�ให้เหล่�คุดะของหมอผีส�วลอยออกม�

ต้อนรับผู้บุกรุกกันอย่�งพร้อมเพรียงทันใด

ปีศ�จหนุม่ในเสือ้เกร�ะนกัรบตดิกะโหลกมนษุย์ที่ไหล่สองข้�งเดนิ

อ�ดๆ เข้�ม�ใกล้ตวับ้�น ก่อนคกุเข่�ลงข้�งหนึง่ พร้อมก้มศรีษะลงเป็นก�ร

แสดงคว�มเค�รพกินเท็นชิ และร�ยง�นส�เหตุที่ทำ�ให้เข�ม�ปร�กฏตัว

ถึงที่นี่อย่�งไม่ให้เสียเวล�

“เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นที่ป่�กักปีศ�จขอรับ”

“เรื่องอะไร” สุนัขป่�หนุ่มถ�มกลับเสียงเครียดทันใด

“มีคนเข้�ม�ในป่�เพื่อต�มห�ผนึกจิตอัคคี ชินแอนต่อสู้กับมันจน

เกือบเอ�ชีวิตไม่รอด ถ้�ข้�ไม่เจอเข้�ก่อน ส่วนเจ้�นั่นหนีไปได้ ไม่ทิ้ง 

ร่องรอยอะไรไว้ ซำ้�มันยังจัดก�รกองทัพปักษ�ทมิฬของชินแอนได้อย่�ง

ง่�ยด�ย...ข้�คิดว่�มันเกินขอบเขตที่เร�จะจัดก�รกันเองได้ และเป็นเรื่อง

สำ�คัญที่ต้องม�แจ้งให้ท่�นทร�บขอรับ” 

คำ�ร�ยง�นทำ�ให้กนิเทน็ชชิกัหวัคิว้ม�ชนกนั ขณะทีล่�งสงัหรณ์บ�ง

อย่�งสะกิดใจหมอผีส�ว

“มันเป็นใคร” คว�มร้อนรนที่ไม่ทร�บส�เหตุต่อเหตุก�รณ์คร้ังนี้

ส่งผลให้เลนยะเป็นฝ่�ยตั้งคำ�ถ�มแทนเจ้�ปีศ�จข้�งตัว

นัยน์ต�สีฟ้�ขุ่นเงยขึ้นไปมองเลนยะ แววต�เกลียดชังยังคงฉ�ย

ย�มสบต�ของเด็กส�วท�ย�ทโซเคนโย ก่อนนำ้�เสียงเย็นเยียบต�มนิสัยที่

ผสมด้วยก�รกล่�วโทษจะดังขึ้น

“โซเคนโย” เข�เน้นชัด “มันบอกว่�เป็นโซเคนโย...และเป็นพี่ช�ย

แท้ๆ ของเจ้�”
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“ว่�ไงนะ!” เลนยะถ�มกลับพลัน แทบไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยิน

นีม่นัเรือ่งบ้�อะไรอกี มนัคดิจะทำ�อะไร ตัง้แต่ไอ้เรือ่งจดหม�ยบ้�ๆ 

นั่น และครั้งล่�สุดที่ทำ�ให้เธอถูกขังในโรงเรียนจนถูกโรงเรียนย�มคำ่�คืน

ฆ่�ต�ย แล้วตอนนี้มันจะลงมือทำ�เรื่องบ้�บออะไรปั่นหัวเธออีก!

คว�มรู้สึกม�กม�ยถ�โถมเข้�ม�ในจิตใจของเลนยะย�มได้ยินชื่อ

ของพี่ช�ย จนเธอเรียงลำ�ดับไม่ถูกว่�เข�เป็นคว�มรู้สึกแย่ในระดับไหน 

เพร�ะดเูหมอืนว่�มนัจะเกนิขอบเขตคว�มเกลยีดทีเ่ธอตัง้ไว้ม�กม�ยนกั...

“ท่�นบอกว่�คนที่อยู่ในป่�กักปีศ�จตอนนี้คือโซเคนโย แล้วก็เป็น

พีช่�ยของท่�นเลนยะงัน้หรอืขอรับ” คำ�ถ�มนีม้�จ�กวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่

ที่เพิ่งออกม�จ�กในบ้�น สีหน้�เข�ดูตื่นกลัวผิดวิสัย 

ซึ่งเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมช�ติไปแล้วกับเหล่�คนท่ีเคยผ่�น

เหตุก�รณ์เลวร้�ยในบ้�นโซเคนโยเมื่อแปดปีก่อน ที่จะมีปฏิกิริย�ตอบ

สนองว่องไวกับชื่อเลนโย 

โทชนิโอไม่คดิสนใจสหีน้�ท่�ท�งของวญิญ�ณซ�มไูรหรอืเดก็ส�ว

ท�ย�ทโซเคนโย แต่กลับสนใจน�ยเหนือหัวเท่�นั้น 

“ครัง้น้ีข้�คิดว่�ต้องขอคว�มร่วมมอืจ�กท่�นขอรบั ถงึจะยงัห�ผนกึ

จิตอัคคีไม่เจอ แต่มันก็ยังอยู่ในป่� แล้วคงไม่ล้มเลิกง่�ยๆ ซำ้�ข้�ไม่อ�จ

ต�มมันได้ เพร�ะมันซ่อนกลิ่นพลังวิญญ�ณไว้มิดชิด...”

“งัน้กไ็ปป่�กกัปีศ�จเดีย๋วนีเ้ลย” คำ�ตอบรวดเรว็ทีแ่ทรกขึน้ม�ของ

เลนยะทำ�ให้ทุกคนหันกลับไปมองเธอเป็นต�เดียว

“แต่ว่�ท่�นเลนยะ ถ้�เป็นท่�นเลนโยจรงิ มนัจะอนัตร�ยเกนิไปนะ

ขอรับ ครั้งล่�สุดเกิดอะไรขึ้นกับท่�น ท่�นเลนโยทำ�อะไรกับท่�น ท่�นก็

รูด้นีี ่เร�จะใช้อ�รมณ์ตดัสนิเรือ่งนี้ไม่ได้นะขอรบั” โยชฮิ�ระรบีเตอืนเดก็

ส�วคนสำ�คัญ คว�มทรงจำ�ทีเ่ข�เกอืบเสยีเธอไปยงัชดัเจนเกนิกว่�จะกล้�

ปล่อยให้เธอเสี่ยงไปเผชิญหน้�กับพี่ช�ยตอนนี้ได้

“เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับอ�รมณ์แล้วโยชิฮ�ระ” เลนยะเถียงกลับ

เฉยีบข�ด “ทีฉ่นับอกให้ไปป่�กกัปีศ�จเพร�ะฉนัรูด้ว่ี�คนอย่�งมนัไม่มที�ง



B  1 3  s . t   195

มีเหตผุลดีๆ  ในก�รต�มห�ผนกึเฮงซวยนัน่แน่ๆ ถ้�มวัแต่นัง่คดินอนคดิมนั

คงถึงผนึกนั่นก่อน แล้วทำ�เรื่องเลวๆ อย่�งที่มันถนัด และตอนนั้นฉันคง

ซวยกว่�นี้...หรือแกอย�กให้มันทำ�อะไรที่คิดไว้สำ�เร็จก่อนรึไง”

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มคล้�ยจะอ้�ป�กเพื่อแย้ง ทว่�เข�ก็หุบป�กลง

แล้วก้มหน้�ส่�ยศรีษะอย่�งหมดปัญญ�เถยีง ทำ�ได้แค่เม้มป�กด้วยสหีน้�

เคร่งเครยีด เพร�ะรูด้ว่ี�เลนโยไม่มที�งไปทีป่่�กกัปีศ�จด้วยจดุประสงค์ดี

แน่นอนอย่�งทีเ่ลนยะว่� ทว่�ในเวล�เดยีวกนั เข�จะรูไ้ด้ยงัไงว่�เหตกุ�รณ์

นี้ไม่ใช่กับดักอีกหนึ่งชิ้นที่เลนโยว�งไว้ล่อน้องส�วเหมือนครั้งที่แล้ว

คว�มกังวลที่ครอบคลุมทั่วบรรย�ก�ศรอบตัวโยชิฮ�ระทำ�ให้ 

โทชินโอที่รอคำ�ตอบอยู่ต้องเอ่ยขึ้นใหม่

“ข้�ม�ทีน่ีก่เ็พือ่ม�ต�มท่�นกนิเทน็ช ิแล้วกเ็จ้�เดก็โซเคนโยนี”่ เข�

ว่�พล�งหันไปสบนัยน์ต�สีนำ้�เงินของเลนยะ “ถ้�คนที่บุกรุกเข้�ม�ในป่�

เป็นโซเคนโยจรงิอย่�งทีม่นัอ้�ง กต้็องมโีซเคนโยอกีคนไปด้วยเพือ่ช่วยห� 

เพร�ะพวกเจ้�คงรู้จักวิธีหลบซ่อนหรือใช้อ�คมของกันและกันดี”

เหตุผลของโทชินโอทำ�ให้โยชิฮ�ระเงยใบหน้�ดูวิตกมองเข� ก่อน

หันไปมองเด็กส�วที่ยืนอยู่ข้�งตัวใหม่ ซึ่งดูเหมือนเสียงส่วนใหญ่จะเห็น

ด้วยกับก�รให้เธอไปที่ป่�นั่น และมันคงส�ยไปห�กเข�ไม่ตัดสินใจอะไร

เลยตอนนี้

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มพยักหน้�อย่�งไม่เต็มใจนักให้เลนยะทีหนึ่ง

เป็นก�รตกลง

“ก็แค่นั้น” เลนยะถอนใจ ก่อนเดินไปเก็บคุดะเข้�กระบอกไม้ไผ่

เล็กๆ เพื่อเปิดท�งให้โทชินโอเข้�ม�ในตัวบ้�นได้

ซึง่เมือ่เหน็ว่�ไม่มีใครแย้งอะไรอกี กนิเทน็ชกิเ็ดนิตรงไปห�โทชนิโอ 

ก่อนถ�มขึ้น

“แล้วชินแอน...”

“ถงึจะเสยีท่�แต่ไม่เป็นอะไรม�ก เลยขอให้เฝ้�ผนกึไว้ เพร�ะห�ก

ต�มม�ด้วยข้�กลวัว่�จะไม่ได้หยดุแค่เรือ่งผนกึ” นยัน์ต�สฟ้ี�ขุน่ปร�ยมอง
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หมอผีส�วที่ยังเดินไล่เก็บคุดะของตน สื่อคว�มหม�ยบ�งอย่�งชัดเจน

ซึ่งสุนัขป่�หนุ่มที่มองต�มส�ยต�ของโทชินโอถึงกับแสดงสีหน้�

ลำ�บ�กใจปนเหนื่อยหน่�ย เพร�ะเข้�ใจดีถึงคำ�พูดของภูตรับใช้ฝั่งขว�

...ไม่ได้หยดุแค่เรือ่งผนกึ แต่มนัจะเลยไปถงึเรือ่งไร้ส�ระน่�รำ�ค�ญ

ของเพศที่เข้�ใจย�กที่สุดในโลกด้วย

ป่ากักปีศาจในยามคำ่าคืนเหมือนจะต่างจากคร้ังล่าสุดที่เธอมา 

เพร�ะต้นไม้ทีเ่คยมีใบปกคลมุนัน้เริม่เหลอืแต่กิง่ก้�นโล้นๆ จนแสงจนัทร์

ส่องลงม�ได้ ส่งผลให้ทัว่ป่�ดสูว่�งกว่�ปกต ิเนือ่งด้วยฤดหูน�วกระชัน้เข้�

ม�ทุกที สภ�พของป่�จึงเปลี่ยนแปลงไปม�กขน�ดนี้ กระนั้นคว�มเงียบ

สงดัทีบ่่งบอกว่�ในป่�นี้ไม่มสีิง่มชีวีติอืน่ใดกย็งัเหมอืนเดมิไม่เปลีย่นแปลง

แต่บรรย�ก�ศเงียบแบบนั้นอยู่ได้ไม่น�น เมื่อเธอม�ถึงจุดท่ีพวก

เข�นัดพบกับปีศ�จส�วไว้ และเจ้�หล่อนส่งส�ยต�เขียวปัดม�ห� พร้อม

คำ�ถ�มเสียงแหลมสูง

“ทำ�ไมเจ้�เด็กนี่ต้องม�ด้วย”

“โอ้! ได้ข่�วว่�นกยกัษ์ของหล่อนโดนเขมอืบไปจนหมดแล้วนี ่ทำ�ไม

ยังอยู่สบ�ยดีได้ขน�ดนี้ล่ะเนี่ย” เลนยะว่�จี้ใจดำ�อีกฝ่�ยแทนที่จะตอบ

คำ�ถ�ม ซำ�้ยงัทำ�สหีน้�เสยีด�ยหลงัพดูจบร�วกบัผดิหวงัทีย่งัเหน็ร่�งระหง

ในกิโมโนสีแดงสดยืนจ้องอย่�งเอ�เรื่องตนอยู่แบบนี้

“น�งเด็ก...”

“น่�รำ�ค�ญ” เสยีงเหีย้มเฉยีบข�ดของโทชนิโอเอ่ยขดัสิง่ทีช่นิแอน

จะพูด พล�งส่งส�ยต�ดุดันปร�มเธอ

ซึ่งก็ได้ผลทันใด ชินแอนสะบัดหน้�หนีไปอีกท�งพร้อมทำ�เสียงไม่

พอใจในลำ�คอ

และเมื่อสงคร�มย่อมๆ สงบลง สุนัขป่�หนุ่มก็เปิดประเด็นสำ�คัญ

ซึ่งเป็นจุดมุ่งหม�ยในก�รม�ยังป่�กักปีศ�จนี้

“ตอนนีเ้ร�ไม่ส�ม�รถจับพลงัของมนษุย์ผูน้ัน้ได้ และยิง่เร�รวมกนั
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แบบนี้คงไม่มีวันห�เจอ...”

“ฉะนั้น แยกย้�ยกันห� และเพื่อคว�มปลอดภัย ควรแยกกันเป็น 

กลุม่ อย่�งน้อยกลุม่ละสองคนขึน้ไป...ไม่นบัพวกผนีะ” เลนยะกล่�วแทรก

สิ่งที่กินเท็นชิจะพูด ร�วกับกลัวว่�เข�จะเสนอวิธีอื่นที่ต่�งออกไป 

ซึง่แน่นอนว่�ถงึทกุคนจะดแูปลกใจไม่น้อยทีห่มอผสี�วรบีเสนอขึน้

แบบนัน้ ทว่�กเ็ข้�ใจดเีช่นกนัว่�ไม่มวีธิีไหนทีด่แีละง่�ยในเวล�กระชัน้เท่�

วิธีนี้แล้ว ซำ้�กินเท็นชิเองก็ตั้งใจไว้แล้วว่�ควรแบ่งกลุ่มกันห�แบบที่เธอว่�

ม�

โทชนิโอหนัไปยงัชนิแอนเมือ่ได้ข้อสรปุนี ้เพร�ะรูด้ว่ี�ห�กแบ่งกลุม่ 

ผลที่ออกม�มันก็ต�ยตัวอยู่แล้ว

“ถ้�งั้นข้�กับชินแอน...”

“ฉันจะไปกับแกแทน”

เลนยะกล่�วขัดคอโทชินโอ พร้อมชี้นิ้วจองตัวปีศ�จนักรบเป็นก�ร

ยำ้�คำ�ด้วยสีหน้�นิ่งเฉย ซึ่งแน่นอนว่�มันทำ�ให้ทุกคนเงียบกริบ แล้วมอง

เธออย่�งมีคำ�ถ�มเป็นต�เดียว

คิดอะไรอยู่ถึงไปจับคู่กับคนอื่นแทนที่จะเป็นกินเท็นชิเล่า!

“เดี๋ยวสิ เธอเป็นคนแบ่งกลุ่มตั้งแต่เมื่อไร” ท�โร่รีบทำ�ล�ยคว�ม

เงียบแปลกประหล�ด ก่อนยัยหมอผีจอมเจ้�เล่ห์จะทำ�ให้บรรย�ก�ศม�คุ

มันหนักอึ้งกว่�นี้

ซึ่งเลนยะเพียงโคลงศีรษะตอบง่�ยๆ “ก็ฉันเป็นคนเสนอแผน ต้อง

มีสิทธิ์เลือกก่อนสิ”

“เธอพูดตัดหน้�กินเท็นชิต่�งห�กเล่�” ท�โร่แย้ง แล้วรีบเสนอแก้

คว�มน่�กระอกักระอ่วนเวล�นีอ้ย่�งรวดเร็วว่� “เอ�งี ้ทำ�ไมเร�ไม่ใช้พวก

วิญญ�ณต้นไม้ช่วยต�มห� แบบที่เข�เคยช่วยห�สึจิคุโมะให้เร�ครั้งนั้นไง 

แบบนั้นง่�ยกว่�เยอะ ปลอดภัยด้วย”

“ลองแล้ว แต่ไม่มีโคด�มะตัวไหนเจอ...หรืออ�จเจอ แต่คงถูกทำ�

อะไรสักอย่�งจึงส่งข่�วม�ไม่ได้” โทชินโอว่�เรียบเฉย
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ตัวเลือกที่ดีที่สุดถูกพับเก็บเข้�กรุทันที ก่อนท�โร่จะคิดได้อีกวิธี

“งั้นทำ�ไมไม่ทำ�ให้ง่�ยๆ ด้วยก�รไปรวมตัวกันที่ผนึกจิตอัคคี แล้ว

เฝ้�ด้วยกนั ศตัรโูผล่ม�เมือ่ไรกร่็วมมอืจดัก�ร ไม่มีใครเป็นอนัตร�ย ไม่มี

ใครต้องเสี่ยง”

“เร�อย�กได้ตัวมัน ท�โร่ ถ้�ไปรวมตัวที่ผนึกกันทั้งฝูงมันจะโผล่

หัวม�ให้จับไหมล่ะ แค่เห็นมันคงเผ่นแล้ว...ดีไม่ดีมันอ�จจงใจพูดว่�ต�ม

ห�ผนึกก็เพื่อให้เร�ไปรวมกันที่นั่น แล้วตลบหลังทำ�อะไรสักอย่�งด้วยซำ้�

ไป” เลนยะกลอกต�อธิบ�ยอย่�งเบื่อหน่�ยคว�มคิดตื้นเขินของท�โร่

เป็นอกีครัง้ทีข้่อเสนอตกไป กระนัน้วญิญ�ณเดก็ช�ยกย็งัหนัไปยงั

เลนยะแล้วถ�มอย่�งค�ดโทษ

“แล้วทำ�ไมเธอไม่จับคู่กับกินเท็นชิ”

“แล้วทำ�ไมเด็กนั่นต้องอยู่กับท่�นกินเท็นชิตลอดด้วย” กล�ยเป็น

ชินแอนที่ถ�มเสียงแหลมสูงไม่พอใจสวนกลับม� และนี่คงเป็นครั้งแรกที่

ปีศ�จส�วเข้�ข้�งเลนยะเต็มที่

ท�โร่น่ิงอึง้ไปต่อคำ�ถ�มนัน้ ขณะทีเ่ลนยะเพยีงยกัไหล่ใส่เข�อย่�ง

เป็นต่อร�วกับรู้อยู่แล้วว่�ในเรื่องนี้เธอมีตัวช่วยแบบชินแอนอยู่

“เอ�ไง ทีนี้มีสองเสียงแล้ว ยังมีใครอย�กทำ�ตัวเป็นส�วน้อยขี้

โวยว�ยอีกไหม”

พูดแบบนั้นผู้ชายสองคนที่เหลือจะกล้าปฏิเสธได้ยังไงเล่า...ท�โร่

ประท้วงในใจ 

ซึ่งก็แน่นอนว่�โทชินโอทำ�เพียงจ้องมองเด็กส�วอย่�งเย็นเยียบ 

และยังมีคว�มเกลียดชังเหี้ยมเกรียมผสมอยู่ในนั้นเช่นที่ผ่�นม� ทว่�ก็ไม่

แย้ง ขณะทีก่นิเทน็ชซิึง่น่�จะมคีำ�พดูอะไรสกัอย่�งกลบัเงยีบกรบิ ไม่แสดง

สีหน้�เลยแม้แต่น้อย...นิ่งเรียบจนน่�ขนลุก

ซึง่เมือ่มีคำ�ตอบเป็นคว�มเงยีบจ�กสองช�ยหนุม่ทีเ่หลอื หมอผสี�ว

จึงสรุปทันทีว่�

“งั้นก็สรุปว่� ฉันจะไปกับเจ้�หน้�บ�กหัวสีเพลิงนั่น แล้วก็ผีเด็ก 
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งี่เง่�อีกตัว ส่วนแกไอ้ลูกหม� ก็ไปกับเจ้�โยชิฮ�ระ แล้วก็ยัยปีศ�จขี้หึง...

ไม่มีปัญห�ใช่ไหม”

เป็นคำ�ถ�มที่ไม่มีใครปฏิเสธอีกคร้ัง แม้แน่ใจได้ว่�แทบทุกคนคง

อย�กรู้ว่�ทำ�ไมเจ้�หล่อนถึงอย�กไปกับโทชินโอนักหน� แต่เวล�นี้มีเรื่อง

ฉุกเฉินที่ต้องให้คว�มสนใจม�กกว่� ดังนั้นก�รม�เสียเวล�ห�เหตุผลจึง

ไม่ใช่เรือ่งทีค่วรนกั ซำ�้พวกเข�ไม่ใช่เดก็ๆ ทีจ่ะโวยว�ยเรือ่งแบ่งกลุม่ไม่ได้

ดั่งใจ

และกแ็น่นอนว่�ก�รแบ่งกลุม่นี ้คนทีส่ขุสมหวงัทีส่ดุคอืชนิแอน ถงึ

จะไม่ได้อยู่กับน�ยเหนือหัวของตนแบบสองต่อสอง ทว่�ก�รไม่มีหมอผี

ท�ย�ทโซเคนโยอยู่ก็ทำ�ให้เธอดีใจจนหัวใจพองโตม�กพอแล้ว

“ขอเตือนไว้ก่อนว่� ห้�มใครทำ�ตัวเป็นฮีโร่ ลุยเดี่ยวเด็ดข�ด ใคร

ไม่ทำ�ต�มที่ฉันบอก ฉันจะซัดมันให้อ่วมค�มือ” เลนยะออกคำ�สั่งแล้วหัน

ไปมองสุนัขป่�หนุ่ม ร�วกับคำ�เตือนเมื่อครู่ของเธอมีไว้สำ�หรับเข�โดย

เฉพ�ะ

ซึ่งหลังเลนยะ โทชินโอ และท�โร่เดินออกไปท�งหนึ่ง เสียงอ่อน

หว�นที่ฟังผิดจ�กทุกทีของชินแอนก็เอ่ยขึ้น

“ท่�นกินเท็นชิ เร�ก็ไปกันบ้�งเถอะเจ้�ค่ะ” นัยน์ต�สีทองมี

ประก�ยคว�มสขุร�วกบัจะชวนน�ยเหนอืหวัของตนไปเดนิเล่นม�กกว่�ไป

ต�มห�ศัตรูตัวร้�ย

แต่กนิเทน็ชยิงัยนืนิง่มองเส้นท�งทีเ่ลนยะเดนิจ�กไป นยัน์ต�สเีท�

คู่คมสวยฉ�ยคว�มขุ่นมัวอยู่ลึกๆ โดยไม่สนใจเสียงหว�นๆ ของชินแอน

แม้แต่น้อย

“ท่�นกินเท็นชิไม่ต้องห่วงท่�นเลนยะหรอกขอรับ”

คำ�กล่�วของโยชิฮ�ระทำ�ให้เจ้�ปีศ�จขมวดคิ้วเรียว ก่อนหมุนตัว

เดินไปท�งที่ควรไป พล�งเอ่ยเสียงเย็น

“คนที่ข้�ห่วง คือโทชินโอต่�งห�ก”
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“เฮ้อ...หลงทางจนได้สิน่า” เขาต้องโอดครวญกับตนเอง ขณะ

แหวกกิ่งต้นไม้ที่บดบังตรงหน้�อย่�งทุลักทุเล 

ช�ยหนุ่มรูปร่�งสูงยังคงมองซ้�ยมองขว�อย่�งใจเย็นเพ่ือต�มห�

บ�งสิง่ พล�งยกมือขึน้ม�ขยีเ้ส้นผมสดีำ�และห�วหวอดเพือ่คล�ยคว�มง่วง 

ไร้อ�ก�รเร่งรบีใดๆ และทัง้ทีม่ดืขน�ดนีแ้ล้วเข�กย็งัสวมแว่นกนัแดดเช่น

เดิม 

ตุบ!

ช�ยหนุ่มทิ้งร่�งลงนั่งข้�งต้นไม้ใหญ่ เสื้อโคตสีเท�อมดำ�ถูกถอด

ออกจ�กตวั และว�งไว้ข้�งๆ เมือ่ก�รเดนิท�งในป่�หล�ยชัว่โมงเริม่ทำ�ให้

อุณหภูมิในร่�งสูงขึ้น ก่อนเข�จะค่อยๆ ถอดแว่นกันแดดสีดำ�ออก เผยให้

เหน็นยัน์ต�สนีำ�้เงนิทีด่มูอีำ�น�จ ซึง่ดไูม่ค่อยเหม�ะกบัใบหน้�คมตดิหว�น

แบบผู้หญิงของเข�สักเท่�ไร

“มิน่� มองท�งไม่ค่อยเห็น” เลนโยเอ่ยกับตนเองพล�งมองเจ้� 

แว่นดำ�ที่เพิ่งรู้สึกตัวว่�สวมมันอยู่ตลอดเวล� 

วูบ!
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แสงจนัทร์ทีส่่องให้เกดิเง�ของช�ยหนุม่บนพืน้ดนิ ถกูบ�งสิง่ทีล่อย

อยู่เหนือหัวของเข�ไม่ใกล้ไม่ไกลบดบังจนทำ�ให้คนท่ีนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้

ต้องเงยหน้�ขึ้นไปดูสิ่งที่เคลื่อนผ่�นไป

“คุดะคิสึเนะ...” เลนโยกระซิบ จ้องมองเจ้�สิ่งที่ลอยอยู่เหนือยอด

ไม้สูง ซึ่งวนเวียนไปม�เหมือนห�อะไรสักอย่�งอยู่ และสำ�หรับช�ยหนุ่ม 

แทบไม่ต้องเด�ว่�สิ่งที่มันกำ�ลังห�อยู่คืออะไร...ตัวเข�เอง

ของเลนยะสินะ...

เลนโยคดิขณะค่อยๆ เลือ่นตวัแนบกบัต้นไม้ และเคลือ่นก�ยอย่�ง

เงียบงันไปหลบหลังโคนต้นหน�ๆ อีกฝั่ง โดยเจ้�คุดะที่ตัวใหญ่จนขน�ด

เกอืบเท่�มนษุย์ไม่ทนัสงัเกตเหน็ แต่มนักย็งัไม่ละออกไปจ�กพืน้ทีบ่รเิวณ

นั้น เจ้�สัตว์ที่มีรูปร่�งเหมือนลูกอ๊อดขน�ดยักษ์แต่มีลำ�ตัวและหน้�ต�

เหมือนงูผสมมังกร พร้อมข�สองข้�งเล็กๆ เป็นกรงเล็บ ส่�ยจมูกกว้�งๆ 

ของมันไปม�อย่�งละเอียดถี่ถ้วน ไม่ปล่อยอะไรให้รอดหูรอดต�ได้ 

ซึ่งคว�มละเอียดในก�รเก็บข้อมูลรอบตัวคงเป็นพฤติกรรมติดตัว

ม�จ�กนิสัยเจ้�น�ยของมันเอง 

“สญัช�ตญ�ณดเีหมอืนเจ้�น�ยสนิะ” เลนโยว่�ขณะลอบมองคดุะ

ของเลนยะทีถ่กูปล่อยม�ห�ตวัเข� ก่อนคว�มคดิหนึง่จะผดุแทรกขึน้ในหวั 

และทำ�ให้ดวงต�สนีำ�้เงนิทอประก�ยระยบั ริมฝีป�กบ�งยิม้เย�ะอย่�งนกึ

สนุก 

เข�ลุกยืน และเป็นฝ่�ยก้�วเท้�ออกจ�กที่ซ่อนเสียเอง 

เจ้�คุดะคิสึเนะตวัดตัวกลับม�ห�เป้�หม�ยทันใด มันแยกเขี้ยว

แหลมคมเต็มป�กขู ่ช�ยหนุ ่มตรงหน้�ที่เพียงมองกลับด้วยแววต�

สนุกสน�น และเอ่ยถ้อยคำ�ร�บเรียบ

“ถ้�แกห�ยไปสักตัวยัยนั่นคงจะสังเกตเห็นสินะ”

ตูม!

ยังไม่ทันที่เจ้�คุดะจะตั้งท่�จู่โจมศัตรูตรงหน้� สิ่งท่ีเหมือนใบมีด 

สีใสสองชิ้นก็พุ่งตรงตัดร่�งของมันจนข�ดสะบั้น 
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ร่�งที่ถูกผ่�แยกลอยคว้�งกล�งอ�ก�ศอยู่ชั่วอึดใจ ก่อนจะสล�ย

เป็นละออง กลืนห�ยไปกับอ�ก�ศรอบด้�นจนไม่เหลือร่องรอยใดๆ

วตัถทุีค่ดิว่�เป็นใบมดีสีใสในตอนแรกยงัหมนุคว้�งกล�งอ�ก�ศอยู่

ครู่หนึ่ง ก่อนแตกกระจ�ยเป็นละอองนำ้� เมื่อพวกมันถูกเสกขึ้นจ�ก 

‘นำ้�มนต์’ เพียงเท่�นั้น 

เลนโยยืนนิ่งดูผลง�นของตนเอง สิ่งที่เข�หวังคือเจ้�คุดะคิสึเนะที่

เข�เพิ่งทำ�ล�ยไปจะทำ�ให้เจ้�ของมันรู้ตัวในไม่ช้�

เข�หมุนตัวไปก้มหยิบเสื้อโคตและแว่นกันแดดขึ้นม�สวมอีกคร้ัง 

เมื่อเวล�นี้รู้แล้วว่�ตนต้องรีบเดินท�งต่อเพร�ะมีอ�คันตุกะสุดยุ่งย�กม�

เยือน และถึงแม้เข�จะไม่เกรงใจที่จะไปเผชิญหน้�กับเธอ แต่ภ�รกิจท่ี

ตั้งใจจะทำ�ให้สำ�เร็จมันรอเข�อยู่ 

“หวงัว่าคงได้เรือ่ง” โทชนิโอกล่าวขึน้กบัผูร่้วมเดนิทางคนใหม่ด้วย

ท่�ท�งแข็งกระด้�ง ไร้คว�มเป็นมิตร หลังจ�กหมอผีส�วปล่อยคุดะออก

ไปสำ�รวจห�เจ้�คนที่อ้�งว่�เป็นพี่ช�ยของตน

เลนยะก้มหน้�ไปมองปีศ�จหนุ่ม

“ก็หวังว่�จะกลับม�ร�ยง�นผลได้ทุกตัว” เลนยะตอบห้วนๆ ไร้

คว�มเป็นมิตรไม่แพ้กับอีกฝ่�ย ขณะคิดถึงเรื่องคุดะที่ค�ดว่�มันอ�จกลับ

ม�ไม่ครบถ้�ห�กคนที่ต�มห�กันอยู่เป็นพี่ช�ยเธอจริงๆ

โทชินโอปร�ยต�มองเลนยะ 

“นั่นคงไม่ได้เรียกว่�ได้เรื่อง” 

“ก็คงได้เรื่องกว่�แก...อย่�งน้อยก็ยังได้รู้ว่�มันอยู่หรือไม่อยู่ หรือ

เป็นไอ้เฮงซวยคนเดียวกับที่ฉันคิดรึเปล่�” 

ปีศ�จหนุ่มไม่เถียงคำ�โต้แย้งนี้ของเลนยะ แค่เพียงเงียบและหมุน

ก�ยเดินต่อโดยไม่คิดถ�ม หรือรอ หรือแม้แต่มองกลับม�อีกร�วกับเด็ก

ส�วไม่ได้อยู่ตรงนั้น 

เลนยะทีถ่กูทิง้ไว้ข้�งหลงัร�วกบัไร้ตวัตนมองนิง่ต�มแผ่นหลงักว้�ง
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ของร่�งใหญ่โตโดยไม่เดินต�มไป 

“เดี๋ยวก็หลงกันหรอก รีบไปต่อสิ” ท�โร่ที่ลอยนำ�หน้�ไปแล้วหลัง

เห็นโทชินโอก้�วออกไปหันกลับไปบอกหมอผีส�วที่ยังยืนนิ่งไม่ขยับ

แต่แทนที่เลนยะจะตอบอะไร หรอืเดนิต�มปีศ�จหนุม่ไป เธอกลบั

เหวี่ยงกระเป๋�เป้ลงพื้น ก่อนจะก้มลงไปหยิบบ�งสิ่งออกจ�กในกระเป๋� 

และป�มันไปยังโทชินโอทันที

ฟ้�ว!

ฉัวะ!

คมด�บใหญ่ฟันยันต์ส�มใบที่พุ่งเข้�ห�ตนอย่�งไม่มีปี่มีขลุ่ยจน 

ข�ดกระจยุ ด�บใหญ่มคีมเป็นหยกัเหมอืนฟันฉล�มปร�กฏหร�ในมอืของ

โทชินโอเมื่อถูกชักอย่�งรวดเร็วจ�กกล�งหลังม�รับก�รโจมตีในระยะ

ประชิด

ร่�งใหญ่โตในชุดนักรบยืนนิ่ง ปล่อยเศษยันต์ปลิวว่อนกระจัด 

กระจ�ยไปทั่ว ขณะจ้องเขม็งไปยังคนที่ลอบกัดตนจ�กด้�นหลัง 

“ทำ�บ้�อะไรของเธอน่ะเลนยะ!” ผีน้อยแหกป�กลั่นอย่�งตกใจ

สุดขีด หลังนิ่งช็อกไปชั่วขณะกับเหตุก�รณ์ที่เลนยะป�แผ่นยันต์ใส่ผู้ร่วม

เดินท�งอย่�งโทชินโอหน้�ต�เฉย 

ซึ่งก�รกระทำ�ของหมอผีส�วเมื่อกี้มันเข้�ข่�ยลอบสังห�รชัดๆ ดีที่

ปีศ�จหนุ่มรู้ตัวทันเสียก่อน 

ไม่รูว่้�เธอคดิบ้�อะไรอยูถ่งึทำ�เรือ่งอนัตร�ย และไร้เหตผุลแบบนี!้

เลนยะที่ยังค้�งอยู่ในท่�ป�ยันต์ค่อยๆ กลับม�ยืนเอียงศีรษะนิดๆ 

แล้วอุท�นอย่�งขอไปทีแค่ว่�

“โอ้...รับทันจริงๆ ด้วย”

ท่�ท�งที่เหมือนตนไม่ได้ทำ�อะไรผิด ร�วกับเมื่อครู่เป็นแค่เร่ือง

แกล้งกันของเด็ก ทำ�ให้ท�โร่ได้แต่อ้�ป�กกว้�งกว่�เก่� นัยน์ต�สีฟ้�ขุ่น

ของโทชินโอจ้องเด็กส�วจอมกวนโอ๊ยเขม็ง ก่อนเข�จะปักด�บลงกับพื้น

เมื่อสบประส�นนัยน์ต�สีนำ้�เงินทรงอำ�น�จคู่นั้นแล้วไม่พบคว�มสำ�นึกผิด
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ใด ก่อนถ�มเสียงเย็น 

“จะทำ�อะไร”

เลนยะโคลงศีรษะ ยิ้มนิดที่มุมป�ก พล�งว่� 

“ก็แค่กระตุ้นให้แกตั้งคำ�ถ�มที่อย�กถ�มกับฉัน” เธอเว้นคำ�ไปนิด 

“อย่�งเช่น...ทำ�ไมฉันถึงจับคู่กับแก”

โทชินโอหรี่นัยน์ต�สีฟ้�ขุ่น สร้�งบรรย�ก�ศหน�วเยือกทั่วบริเวณ 

จนท�โร่ต้องลอยหนีออกม�

“ข้�ไม่มีเวล�ม�ยุ่งย�กขน�ดนั้น และไม่สนว่�เจ้�คิดอะไร” เสียง

ห้�วกล่�วชัด 

“ไม่สนแม้แต่ว่�มนัอ�จเกีย่วไปถงึก�รตดัสนิใจว่�ฉนัจะปล่อยหรอื

ไม่ปล่อยเจ้�น�ยแกด้วยใช่ไหม” เลนยะกล่�วต่อคำ�ของเข�อย่�งรวดเร็ว 

ร่�งใหญ่โตในชุดนักรบโบร�ณนิ่งงันไป พร้อมคำ�ร�มเสียงตำ่�ใน

ลำ�คอร�วกับสัตว์ร้�ยที่กำ�ลังโมโห แม้ใบหน้�บึ้งตึงจะไม่แสดงอ�รมณ์

ชัดเจน แต่แน่นอนว่�ในก�ยเข�กำ�ลังเดือดระอุ เพร�ะเจ้�หมอผีตรงหน้�

ช่�งจี้ได้ถูกจุดพอดี และเมื่อเป็นแบบนั้น ต่อให้เข�อย�กทำ�เหมือนเธอ

ไม่มีตัวตน และไม่สนใจอะไรก็แล้วแต่ที่เธอคิดก็จำ�เป็นต้องหันกลับไป

สนใจ 

“ทำ�ไม” โทชินโอจำ�ต้องตั้งคำ�ถ�ม พร้อมสำ�ทับ “ทำ�ไมอย�กม�

กับข้�”

“เพร�ะว่�ฉันถูกใจแก” 

ท�โร่สะดุ้งโหยงกับคำ�ตอบชัดเจนของเลนยะ แล้วยิ่งใจร่วงวูบกับ

สิ่งที่เธอพูดขึ้นต่อว่�

“แล้วก็ถ้�นับคว�มส�ม�รถกันจริงๆ แล้ว แกมีฝีมือที่สุด ถ้�เป็น

เพือ่นปีศ�จส�วงีเ่ง่�ของแกคงสนใจแต่เร่ืองไอ้ลกูหม� แล้วคงคดิแต่เรือ่ง

ไร้ส�ระม�ห�เรื่องฉัน อีกอย่�งแม่นั่นคงไม่ได้เก่งเหมือนป�กพูดหรอก 

ส่วนไอ้ลูกหม�...” เธอโคลงศีรษะนิด แสดงท่�ท�งเหมือนลำ�บ�กใจ แต่ก็

ไม่ค่อยจริงใจจนดูน่�หงุดหงิดแทน แล้วสูดห�ยใจลึกก่อนว่�ขึ้นใหม่ 
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“อำ�น�จเหลือน้อยไปหน่อย ถ้�เกิดเรื่องรุนแรงแบบใครก็เอ�ไม่อยู่จริงๆ 

คงช่วยอะไรไม่ได้ม�ก พ�นจะเป็นตัวถ่วงเปล่�ๆ...ดังนั้นตอนนี้แกเป็นตัว

เลือกที่ดีที่สุด...ก็ต�มนั้น” 

ท�โร่ยิ่งอ้�ป�กกว้�งกว่�เดิม แล้วอย�กตะโกนด่�หมอผีป�กเสีย

ให้สุดเสียงถ้�ไม่ติดว่�ตอนนี้ไม่ถูกสถ�นก�รณ์ถึงที่สุด

ก็รู้อยู่ว่�ปีศ�จน่�กลัวตรงหน้�เทิดทูนเจ้�ปีศ�จยิ่งกว่�สิ่งใด ยังจะ

พูดห�เรื่องดูถูกสุนัขป่�หนุ่มให้เข�ฟังอีก คิดอะไรอยู่!

แถมหลงัก�รอธบิ�ยเฉยเมยของเลนยะ โทชนิโอกไ็ม่ปรปิ�กอะไร

สักแอะ ทำ�ให้บรรย�ก�ศรอบข้�งน่�อึดอัดจนท�โร่อย�กสำ�รอกออกม� 

เด�ไม่ออกเลยว่�เจ้�ของนยัน์ต�สฟ้ี�ขุน่เยน็เฉยีบทีจ่บัจ้องหมอผตีวัร้�ยนี้

อยู่จะเอ�ยังไงกับเธอกันแน่

ไม่ใช่อยู่ๆ ชักด�บที่ปักอยู่กับพื้นข้�งตัวขึ้นม�ฟันหัวเลนยะหรอก

นะ

วิญญ�ณเด็กช�ยพลันสะท้�นจนยืดหลังตรง เมื่อมือใหญ่ของ 

โทชินโอจับที่ด้�มด�บ และก่อนที่เข�จะได้กรีดร้องกับภ�พหัวเลนยะที่

หลุดกระเด็นไป โทชินโอก็ยกด�บใหญ่นั่นกลับไปสะพ�ยกล�งหลัง ก่อน

จะกล่�วเรียบเย็น

“ทำ�ไมต้องอ้อมค้อม ถ้�คิดจะถ�มข้�เรื่องท่�นกินเท็นชิ” 

ครัง้น้ีเลนยะเป็นฝ่�ยนิง่งนัไป ใบหน้�ทีม่รีอยยิม้หยนัทีม่มุป�กนดิๆ 

เปลีย่นเป็นร�บเรยีบจนจบัอ�รมณ์ไม่ได้ และปล่อยให้รอบด้�นถกูปกคลมุ

ด้วยคว�มเงียบไปหล�ยวิน�ทีจนน่�อึดอัด ก่อนเธอจะยิ้มเหยียดขึ้นใหม่

“เพร�ะแบบนี้ไง ฉันถึงเลือกจับคู่กับแก” หมอผีส�วแสดงคว�ม

ชื่นชมที่แฝงคว�มไม่สบอ�รมณ์นิดๆ ม�ด้วย “งั้นก็ต�มที่แกบอก ฉันจะ

เลิกอ้อมค้อม...”

“คิดว่�ข้�จะตอบง่�ยๆ อย่�งไม่มีเงื่อนไขงั้นรึ” โทชินโอดักคอ

แต่เลนยะก็เพียงยักไหล่อย่�งไม่ติดใจ “เอ�สิ ฉันชอบทำ�ธุรกิจ 

อยู่แล้ว แกมีเงื่อนไขอะไร” 
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“แล้วคิดว่�ข้�จะตอบคว�มจริงทุกอย่�งงั้นหรือ” 

หมอผีส�วขยับยิ้มกว้�งขึ้นกับคำ�ที่โทชินโอหยั่งเชิงม�รอบนี้ ก่อน

เอ่ยชัด นัยน์ต�สีนำ้�เงินลึกเกินหยั่ง 

“ไม่ต้องห่วง ฉันรู้เสมอแหละเวล�มีใครโกหก เพร�ะคงไม่มีใคร

โกหกเก่งเท่�ตัวฉันเองแล้ว...ที่สำ�คัญ แกก็ไม่มีท�งโกหกแน่นอน”

ปีศ�จหนุ่มเป็นฝ่�ยเงยีบไปบ้�ง ขณะเร่ิมรู้สกึว่�หมอผสี�วตรงหน้�

ดูจะมีเนื้อในอะไรดีๆ ให้เห็นกว่�ที่คิด เมื่อตอนนี้รู้แล้วว่�เข�ถูกเด็กส�ว

เก็บข้อมูลไปได้เยอะพอสมควร

ก็สมกับที่ออกป�กว่�รับจ้�งปร�บปีศ�จม�หล�ยปี ประสบก�รณ์

จ�กก�รทำ�ง�นคงมีไม่น้อย รวมถึงประสบก�รณ์ในช่วงเวล�ที่เจ้�หล่อน

ยังอยู่ในบ้�นตระกูลโซเคนโยด้วย เพร�ะดูแล้วคงไม่ได้ถูกเลี้ยงม�อย่�ง

คุณหนูสมกับเป็นคนในตระกูลใหญ่สักเท่�ไร 

ถ้�ไม่ถูกเลี้ยงอย่�งเข้มงวดจนน่�กลัว ก็คงปล่อยทิ้งๆ ขว้�งๆ 

เผชิญชะต�กรรมเอ�เองเป็นส่วนใหญ่

“เจ้�จะถ�มอะไร” 

“ขอฟังข้อเสนอของแกก่อนว่�มันจะคุ้มรึเปล่�” เลนยะท้วงถึง

เงื่อนไขทันที เพร�ะนี่เป็นปีศ�จกับคนเจ้�เล่ห์ คงไม่มีคว�มซื่อสัตย์ในหมู่

โจรสักเท่�ไร 

“...นั่นสินะ” โทชินโอรำ�พึงรำ�พันกับตัวเอง ก่อนใช้ดวงต�สีฟ้�ขุ่น

มองหมอผีส�ว “งั้นถ้�ข้�จะตอบคำ�ถ�มเจ้�ต�มจริงท้ังหมด...หลังจ�กท่ี

เจ้�ปลดผนึกของท่�นกินเท็นชิแล้ว จงไปให้ห่�งซะ” 

ประโยคท้�ยนั้นเสียงห้�วกระด้�งเน้นชัด จนเกือบเป็นก�รบีบ

บังคับและกดดัน และยังสำ�ทับให้เน้นหนักกว่�เดิมว่�

“จงไปให้ห่�งท่�นกินเท็นชิ และป่�นี้...ห้�มเจ้�ยุ่งเกี่ยวกับป่�กัก

ปีศ�จหรือท่�นกินเท็นชิอีกเด็ดข�ด และตลอดก�ล” 

ท�โร่หันขวับไปมองปศี�จหนุ่มหลังจ�กฟังเงื่อนไขของเข�ทัง้หมด

อย่�งตกตะลงึ เมือ่มนัชดัว่�โทชนิโอไม่ต้องก�รให้มคีว�มสมัพนัธ์ใดๆ เกดิ
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ขึ้นระหว่�งเลนยะกับกินเท็นชิ ไม่ว่�จะเป็นในรูปแบบไหนก็ต�ม

แบบนี้มันเข้าข่ายพ่อตาไม่ชอบขี้หน้าลูกสะใภ้ชัดๆ เลยไม่ใช่รึไง! 

“...ฉันนึกว่�มีแต่เพื่อนปีศ�จของแกที่คิดอะไรงี่เง่� นี่แม้แต่แกก็มี

คว�มคิดงี่เง่�ไร้ส�ระไม่ต่�งกันด้วยเหรอเนี่ย” เลนยะที่เงียบไปครู่หรี่ต�

แคบอย่�งไม่สบอ�รมณ์

“งั้นเจ้�ก็คงรับเงื่อนไขได้อย่�งไม่ติดขัด” โทชินโอกล่�วโดยไม่

สนใจก�รแดกดันของอีกฝ่�ย

เลนยะจ้องนิง่ทีห่น้�โทชนิโออยูส่องส�มวนิ�ท ีก่อนไม่น�นจะตอบ

รับแค่ว่� 

“ได้” 

“ดะ...ได้ไง! ทำ�ไมตกลงง่�ยๆ อย่�งนั้นเล่� ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวข้องกับ

กินเท็นชิเลยนะ ไม่ได้เจอเลยนะ เธอไม่รู้สึก...”

“คำ�ถ�มของฉันก็คงไร้ส�ระพอๆ กับเงื่อนไขของแก” เลนยะพูด

แทรกท�โร่ร�วกับไม่ได้ยินก�รประท้วงใดๆ จ�กเข� 

โทชินโอเพียงพยักหน้�ทีหนึ่ง เป็นก�รแสดงออกว่�พร้อมตอบ

คำ�ถ�ม

กระน้ันคนคดิจะตัง้คำ�ถ�มกช็ัง่ใจอยูค่รูห่นึง่ ก่อนสดูห�ยใจลกึ เพือ่

ตัดสินใจถ�มคำ�ถ�มที่เธอคิดว่�โง่ที่สุดในชีวิตตนเอง

“ยยัท่�นหญิงทีท่ำ�ให้เจ้�ลกูหม�ไปตดิแหงก็ในถำ�้นัน่น่ะ...ต�ยยงัไง

กันแน่” เธอเว้นคำ�ไปนิด ดูยังลำ�บ�กใจเล็กน้อยในก�รเอ่ยต่อ “ที่ฟังม�

เดีย๋วกฆ่็�ตัวต�ย เดีย๋วกโ็ดนเจ้�ลกูหม�นัน่ฆ่� แต่ฉนัไม่เชือ่ทัง้สองอย่�ง...

หวังว่�คำ�ตอบของแกคงถูกนะ” 

โทชนิโอเลกิคิว้เลก็น้อยอย่�งสงสยัเสยีเองในเรือ่งทีถ่กูถ�ม เพร�ะ

ไม่ค�ดว่�อย่�งเด็กส�วท�ย�ทโซเคนโยตรงหน้�จะสนใจเร่ืองประเภทนี้

ด้วย กระนัน้ในเมือ่เงือ่นไขคอืให้เข�ตอบ กต้็องตอบ แม้ไม่เข้�ใจว่�ทำ�ไม

เธอถึงอย�กรู้คว�มจริงเกี่ยวกับอดีตของน�ยเหนือหัวเมื่อห้�ร้อยปีก่อน 

ทั้งที่ไม่น่�จะใช่คนที่ใส่ใจเรื่องยิบย่อยแบบนี้ 
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ต้องยอมรบัว่�มนัฟังดไูร้ส�ระอย่�งทีเ่จ้�ตวับอกจรงิๆ นกึว่�จะเป็น

คำ�ถ�มที่ดูมีเหตุมีผลในก�รยอมให้มีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนม�กกว่�นี้

“ทำ�ไมไม่ถ�มท่�นกินเท็นชิเอง” คว�มสงสัยท่ีก่อตัวขึ้นทำ�ให้ 

โทชินโออดถ�มกลับเสียเองไม่ได้

“ฉันเคยเกือบโดนมันเอ�ด�บฟันคอม�แล้วเพร�ะเรื่องนี้ ฉันคงไม่

ห�เรื่องให้โดนอีก” เลนยะตอบ แล้วสำ�ทับ “สรุปว่�มันเป็นยังไง...คว�ม

จริง”

โทชินโอสูดห�ยใจลึกครู่หนึ่ง

“...ท่�นหญิงนั่นไม่ได้โดนท่�นกินเท็นชิฆ่�หรือฆ่�ตัวต�ย” ปีศ�จ

หนุ่มใบหน้�บึ้งตึงตอบชัดเจน และเล�่ต่อร�บเรียบเหมือนเป็นแค่เร่ืองท่ี

ไม่มีค่�อะไรกับเข� “เด็กนั่นไม่สบ�ยหนักก่อนหน้�นั้นน�นแล้ว...อย่�งท่ี

เจ้�เคยฟังม� เธออดข้�ว อดนำ้� ทรม�นตัวเองจนล้มป่วย และไม่ยอมให้

ใครรักษ� เหมือนกับจะใช้มันประชดท่�นกินเท็นชิ ซึ่งสุดท้�ยก็แค่ทน

อ�ก�รเจ็บป่วยของตัวเองไม่ไหวแล้วต�ย...แต่แค่ผิดที่ และผิดเวล�ก็

เท่�นั้น” 

เรื่องที่ได้ฟังส่งผลให้หมอผีส�วชักหัวคิ้วม�ชนกันนิดเกือบทันที 

พล�งคิดในใจเมื่อละส�ยต�จ�กปีศ�จหนุ่มไปมองท�งอื่น

ชิ...ก็นึกว่าเรื่องร้ายแรงขนาดไหนถึงได้กลุ้มนักกลุ้มหนา ปัญหา

เท่าขี้มดชัดๆ!

เธอสบถทิ้งท้�ยในใจ และนึกด่�ตนเองไปด้วยที่ดันห�เรื่องถ�ม 

คำ�ถ�มงี่เง่�ไม่มีเหตุผลพรรค์นี้ เพร�ะคำ�ตอบฟังแล้วไม่คุ้ม ไม่เข้�หูเอ�

ซะเลย 

เธอนกึว่�สนุขัป่�หนุม่พลัง้มอืฆ่�ท่�นหญงินัน่ อ�จไม่ตัง้ใจจนกลุม้

หนักเสียขน�ดนั้น แต่คว�มจริงมันไม่ใช่คว�มผิดของเข�ด้วยซำ้�...ไอ้งี่เง่า

เอ๊ย!

“เจ้�มีอะไรจะถ�มอีก” 

“ไม่” เลนยะปฏิเสธห้วน นึกรำ�ค�ญตัวเองขึ้นม�ท่ีดันเก็บเร่ืองนี้
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ไปคิดต�มไอ้ลูกหม�ตั้งน�นสองน�น

พลันคว�มหงุดหงิดเล็กๆ ในอกต้องยุติเมื่อรับรู้ถึงก�รเคลื่อนไหว

บนท้องฟ้�ทีเ่หมอืนผนืผ้�สดีำ� ก่อนจะเงยหน้�ไปพบร่�งใหญ่เป็นเง�ทะมนึ

ของเหล่�คุดะคิสึเนะที่ลอยกลับม�จ�กก�รสำ�รวจทั่วบริเวณป่�กักปีศ�จ 

พวกมันค่อยๆ ลอยลงม�ห�หมอผีส�วทีละตัว และร�ยง�น

สถ�นก�รณ์ต�มลำ�ดับ

“ห�ยไปหนึ่งตัว...” เลนยะพึมพำ�นำ้�เสียงเรียบแต่แฝงแววเคลือบ

แคลงใจ ย�มไล่มองคุดะคิสึเนะของตนทีละตัว แล้วพบว่�มันกลับม�ไม่

ครบ 

เลนยะหรี่ต�แคบ นับจำ�นวนคุดะที่เธอส่งไปสำ�รวจทั่วป่�กักปีศ�จ

ด้วยคว�มขุ่นเคืองอีกครั้ง เธอค�ดก�รณ์ไม่ผิดจริงๆ ส�รท้�จ�กเลนโย

ยิ่งเข้�เป้�เส้นอ�รมณ์เธอพอดี ถึงตอนนี้จะยังไม่แน่ใจว่�เจ้�คนที่กำ�ลัง

ต�มห�อยู่เป็นเลนโยร้อยเปอร์เซ็นต์รึเปล่� แต่ผลลัพธ์ที่เห็นเวล�นี้ก็กวน

ประส�ทได้ดีทีเดียว

เลนยะชูกระบอกไม้ไผ่กระบอกเล็กๆ ขน�ดเท่�ป�กก�ขึ้นม� 

สี่กระบอก ให้คุดะลอยกลับเข้�กระบอกของตัวเองอย่�งรู้หน้�ท่ี แต่มี

เพียงกระบอกเดียวที่ไม่มีคุดะคิสึเนะอยู่อีกแล้ว เลนยะถอนใจแรง ก่อน

ทิ้งเจ้�กระบอกไม้ไผ่ลงพื้น แล้วต�มด้วยยกเท้�ค่อยๆ ขยี้เจ้�กระบอก 

ไม้ไผ่เลก็ๆ ให้กล�ยเป็นแค่เศษไม้ เป็นก�รระบ�ยอ�รมณ์โดยไม่แสดงออก

ท�งสีหน้�แม้แต่น้อย

ท�โร่ขมวดคิว้มองก�รกระทำ�ของเลนยะอย่�งเข้�ใจ และเลอืกจะ

รดูซปิป�กสนิทแทนทีจ่ะถ�มซกัไซ้ให้อกีฝ่�ยรำ�ค�ญหรอืหงดุหงดิม�กกว่�

นี้

“ตรงนีค้งไม่ห่�งจ�กไอ้อ�คมจิตอคัคมี�กใช่ไหม” เลนยะหนัไปถ�ม

โทชินโอ

“ถ้�มันอยู่ใกล้เขตนี้ ก็ถือว่�ไม่น่�ไว้ใจแล้ว” โทชินโอตอบ

ถึงแม้หมอผีส�วยังมีรอยหยันนิดๆ บนใบหน้�กลบเกลื่อนอ�รมณ์
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ที่เริ่มเดือดพล่�น แต่นัยน์ต�สีนำ้�เงินทรงอำ�น�จกลับฉ�ยคว�มตึงเครียด

อย่�งเห็นได้ชัด เธอเอ่ยคำ�สั่งจริงจังว่�

“งั้นก็เลิกทอดน่อง แล้วรีบไปต่อกันเถอะ”

ร่างสองร่างพุง่ทะยานตามแนวกิง่ไม้สงูด้วยความเรว็เหนอืธรรมดา

ในคว�มมืดมิดย�มรัตติก�ล

กนิเทน็ชแิละชนิแอนกย็งัคงไม่ส�ม�รถห�ตวัผูบ้กุรกุเจอแม้แต่เง� 

แม้จะต�มห�อย่�งละเอียด แต่คว�มรอบคอบของศัตรูช่�งชวนปวดหัว 

เพร�ะก�รลบอ�ยพลงัวญิญ�ณและอ�จใช้อ�คมอะไรสกัอย่�งลบร่องรอย

ของตน ทำ�ให้ตัวเข�ไม่ต่�งจ�กเข็มที่อยู่ในมห�สมุทร

ซึง่นัน่ทำ�ให้เจ้�ปีศ�จยิง่ต้องเร่งคว�มเร็วเพือ่ห�ศตัรใูนคว�มมดืให้

เจอเร็วขึ้นไปอีก

แต่สำ�หรบัปีศ�จส�วอย่�งชนิแอนนัน้แทบไม่สนใจเรือ่งเคร่งเครยีด

ครัง้น้ี เพร�ะสิง่ทีน่ยัน์ต�สทีองของเธอให้คว�มสนใจตลอดเวล�จรงิๆ คอื

เสีย้วหน้�รปูสลกัทีห่ล่อเหล�อย่�งร้�ยก�จของน�ยเหนอืหวั เมือ่น�นครัง้

เธอถึงจะมีโอก�สใกล้ชิดผู้ที่ตนแอบหลงรักเช่นนี้ เพร�ะแม้แต่ในอดีต 

ก�รได้อยู่ใกล้ชิดกับน�ยเหนือหัวผู้สูงศักดิ์คนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่�ยๆ เลย

ดงันัน้ช่วงเวล�นีเ้ธอจงึขอตกัตวงมนั ก่อนยยัเดก็อสรูนัน่จะเข้�ม�

แทรกกล�งอีกครั้ง...

กึก!

ฝีเท้�ของร่�งสูงสง่�ที่เธอลอบมองจนหน้�แดงหยุดฉับพลันบน 

กิ่งไม้สูง ทำ�ให้ร่�งระหงและดวงวิญญ�ณอีกดวงต้องหยุดต�มด้วย

“มีอะไรหรือคะท่�นกินเท็นชิ” ปีศ�จส�วในกิโมโนสีแดงถ�มจ�ก

กิ่งของต้นไม้อีกต้น

ห�กแต่ไร้คำ�ตอบ สุนัขป่�หนุ่มหันกลับไปยังเส้นท�งที่ทอดย�วไป

ห�ผนึกปีศ�จจติอคัค ีนยัน์ต�สเีท�คมกริบหรีเ่ลก็เพ่งผ่�นยอดไม้ม�กม�ย

ที่ซ้อนกันไปม�หล�ยชั้น ม่�นต�ดำ�หดจนเป็นเส้นขีด เพื่อยืดระยะก�ร 
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มองเห็น จนส�ม�รถทะลุผ่�นสิ่งกีดขว�งม�กม�ยที่กั้นไว้ เลยไกลไปยัง 

เป้�หม�ยที่ต้องก�ร

ชินแอนกับโยชิฮ�ระพย�ย�มนิ่งเงียบไม่ปริป�กทำ�ล�ยสม�ธิของ

บุรษุตรงหน้� นยัน์ต�สเีท�ของสนุขัป่�หนุม่ยงักว�ดมองไปทัว่ แม้ในคว�ม

มืดมิดของป่�ที่ไม่มีทีท่�ว่�จะมีใครเข้�ใกล้บริเวณล�นโล่งกว้�งนั้น แต่

ล�งสังหรณ์ของเข�กลับเตือนถึงสิ่งน่�หว�ดหวั่น

กินเท็นชิยังสอดส่องอย่�งละเอียดอยู่อีกพักใหญ่ ก่อนปิดเปลือก

ต�ลง และเมื่อลืมต�ขึ้นม�อีกครั้ง นัยน์ต�สีเท�ก็กลับม�เป็นเหมือนเดิม 

เข�หันกลับม�ห�ชินแอนกับโยชิฮ�ระ

“ข้�จะไปรอที่ผนึกจิตอัคคี พวกเจ้�ไปต�มเจ้�เด็กนั่นกับโทชินโอ 

ม�” คำ�สั่งเด็ดข�ดเร่งรัดม�พร้อมใบหน้�คมที่มีรอยกังวลเบ�บ�ง 

“งั้นท่�นกินเท็นชิควรไปกับท่�นชินแอน ข้�จะไปต�มพวกท่�น 

เลนยะเองขอรับ” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มเสนอคว�มเห็นด้วยคว�มเป็นห่วง 

แต่ต้องมีคนแยกออกไปคนเดียว

“ใช่ค่ะ” ชินแอนรีบสนับสนุน

ห�กแต่นัยน์ต�สีเท�ดุดันกลับมองกลับม�เมื่อโดนแย้ง 

“นีเ่ป็นคำ�สัง่ แล้วกโ็ยชฮิ�ระ เจ้�จะห�โทชนิโอยงัไงถ้�ไปคนเดยีว...

ชินแอนเป็นภูตฝั่งซ้�ยคู่กับโทชินโอ ดังนั้นมีแค่น�งที่ห�โทชินโอเจอ” เข�

สวนด้วยนำ้�เสียงเฉียบข�ด พูดจบสุนัขป่�หนุ่มก็ไม่รอให้มีก�รโต้แย้ง 

กระโจนออกจ�กกิ่งไม้สูง ตรงไปสถ�นที่ที่มีผนึกจิตอัคคีเจ้�ปัญห�ทันที 

“แย่ที่สุด!” ชินแอนสบถเมื่อแผ่นหลังกว้�งลับต�ไป ก่อนบ่นงึมงำ�

อย่�งหัวเสีย “กับเจ้�เด็กโซเคนโยนั่นได้อยู่ด้วยตลอดเวล� แต่ทำ�ไมกับ

ข้�ถึงต้องรีบไปด้วย...เพร�ะยัยเด็กนั่นแท้ๆ เลย” 

ชินแอนเชิดใบหน้�สวยๆ ขึ้นอย่�งหงุดหงิด พล�งเหลือบนัยน์ต� 

สทีองคุกรุน่ไปยงัวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่อย่�งกล่�วโทษชดัเจน ก่อนกระโจน

นำ�หน้�ไปอย่�งเสียไม่ได้

ผูห้ญงิ...โยชฮิ�ระได้แต่รำ�พงึกบัตวัเองอย่�งอ่อนใจ ก่อนลอยต�ม
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ร่�งระหงไป 

แซก แซก! 

โครม!

ร่�งสูงของช�ยหนุ่มในเสื้อโคตสีเท�อมดำ�ทะเล่อทะล่�ทะลุพรวด

ออกจ�กพุ่มไม้หน� และล้มกระแทกพื้นดินโครมใหญ่จนต้องร้องซี้ดด้วย

คว�มเจ็บ 

เลนโยค่อยๆ ลุกขึ้นนั่งหอบน้อยๆ เส้นผมสีดำ�ที่ย�วถึงกล�งหลัง

กระเซอะกระเซงิมเีศษไม้ตดิประปร�ย ใบหน้�ตดิหว�นแบบผูห้ญงิมรีอย

ข่วนเล็กๆ จ�กก�รผ่�สุมทุมพุ่มไม้ม�ตลอดท�ง ซึ่งเข�เองก็ไม่เข้�ใจนัก

ว่�พ�ตัวเองไปอยู่ในทีแ่บบนัน้ได้อย่�งไร ในเมือ่คว�มจรงิกม็เีส้นท�งเดนิ

ง่�ยๆ ที่ไม่มีสิ่งกีดขว�งเยอะเท่�นี้

“ฟู่ววว...เดินป่�นี่ลำ�บ�กกว่�ที่คิดแฮะ สงสัยต้องรู้จักห�ชุดเดินป่�

ม�ใช้บ้�งแล้ว” เลนโยพูดกับตนอย่�งกึ่งเล่นกึ่งจริง ก่อนยกแขนเสื้อม�

เช็ดดั้งจมูกโด่งๆ ได้รูปที่ขึ้นสีแดงเรื่อ ซำ้�ยังมีเลือดกำ�เด�ไหลย้อยลงม� 

และค่อยๆ ลุกขึ้น มองตรงไปข้�งหน้� สถ�นที่ที่เข�หลุดพรวดออกม�

พอดี ซึ่งเป็นล�นดินโล่งกว้�ง

อ�ก�ศที่หน�วของตอนกล�งคืนทำ�ให้หมอกหน�จนเกือบมอง 

ไม่เห็นอะไรตรงหน้� ทว่�กลิ่นอ�ยอ�คมจ�งๆ ที่ลอยม�กับกระแสลมก็

ทำ�ให้เข�รู้แล้วว่�ตนเองม�ถึงที่ไหน

“อ�...ถงึแล้วสนิะ” ช�ยหนุม่กล่�วพล�งยกมอืเสยเส้นผมสดีำ�ออก

จ�กใบหน้� แต่มือก็ดันไปสะดุดกับกรอบแว่นต�เสียก่อน

“หือ ใส่แว่นอยู่เหรอเนี่ย” เลนโยอุท�นด้วยคว�มฉงน รู้สึกเข�จะ

ลืมไปอีกแล้วว่�ตนสวมแว่นต�อยู่ 

ฉึบ!

แต่ก่อนจะดงึแว่นกนัแดดออก เข�กลบัต้องค่อยๆ เลือ่นต�ไปมอง

ยังร่�งร่�งหนึ่งที่ก้�วเท้�ช้�ๆ ออกม�จ�กหมอกหน� ม�หยุดอยู่ห่�งจ�ก
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ตัวเข�ไม่ไกลนัก

และเป็นบุคคลที่เลนโยถึงกับส่งยิ้มให้ พล�งเอ่ยขึ้น

“ท่�นม�ถึงก่อนจนได้สินะ”

กริ๊ง! 

กระดิ่งจ�กปลอกคอสุนัขบนต้นคอสั่นไหวย�มต้องกระแสลม 

เส้นผมสีรัตติก�ลไหวต�มส�ยลมหน�ว ใบหน้�รูปสลักงดง�มนิ่งสงบ 

เยอืกเยน็ ดวงต�สเีท�คูค่มหร่ีมองช�ยหนุม่ผูบ้กุรกุอย่�งดดุนั เหีย้มเกรยีม  

ริมฝีป�กแนบสนิท ไม่คิดตอบรับคำ�ทักของอีกฝ่�ย 

และเลนโยต้องยอมรับว่�ทุกอย่�งบนตัวเข�ดูสูงส่งเกินขอบเขต

ของมนุษย์จริงๆ 

“เจ้�คือเลนโย” สุนัขป่�หนุ่มเอ่ยถ�มในที่สุด 

ซึ่งคำ�ตอบของอีกฝ่�ยก็เป็นก�รค้อมศีรษะรับน้อยๆ

ไม่น่าแปลกใจ เหมือนกันจริงๆ...เป็นคว�มคิดแวบแรกของ 

กนิเทน็ชยิ�มมองท�ย�ทโซเคนโยอกีคนตรงหน้� เพร�ะสิง่แรกทีเ่ข�รูส้กึ

และสมัผสัได้คอืคว�มเหมอืนระหว่�งเลนยะกบัช�ยหนุม่คนนี ้ไม่ใช่ทีร่ปู-

ลกัษณ์ภ�ยนอก แต่เป็นบรรย�ก�ศรอบตวั และย�มทีเ่ข�ถอดแว่นกนัแดด

สีดำ�เผยนัยน์ต�สีนำ้�เงิน ก็ยิ่งเป็นก�รตอกยำ้�ให้เด่นชัด เพร�ะนอกจ�ก

ก�รมีสีนัยน์ต�แปลกประหล�ดเหมือนกัน แววต�พวกเข�ยังแทบไม่ต่�ง

กัน มีทั้งคว�มกวนอ�รมณ์และทรงอำ�น�จ แฝงด้วยคว�มอำ�มหิตเยือก

เย็น ลึกลับ

ทั้งที่รูปร่�งหน้�ต�ต่�งกันและเป็นคนละเพศ แต่น่�แปลกที่วิน�ที

แรกทีพ่บ เข�ยงันกึว่�เลนโยเป็นเลนยะวบูหนึง่ ทัง้ที่ไม่เหมอืนแต่ให้คว�ม

รู้สึกเหมือนกันยิ่งกว่�ฝ�แฝด เป็นคว�มแปลกที่อธิบ�ยไม่ถูก

“ท่�นกนิเทน็ชคิงไม่เปิดท�งให้ผมเข้�ไปห�ผนกึจติอคัคง่ี�ยๆ สนิะ” 

เลนโยถ�มพร้อมรอยยิ้มบ�งที่เป็นเอกลักษณ์

กินเท็นชิหลุดจ�กภวังค์คว�มคิดเมื่ออีกฝ่�ยเอ่ยขึ้น

“เจ้�ต้องก�รอะไรจ�กผนึกนั่น” นำ้�เสียงเย็นช�ยังคงนิ่งสงบ ไม่
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สนท่�ท�งสบ�ยๆ ของมนุษย์ตรงหน้�

เลนโยหัวเร�ะในลำ�คอเบ�ๆ พล�งเอ่ยตอบง่�ยด�ยแค่ว่� 

“ปลดผนึก” 

เคร้ง!

ด�บค�ต�นะที่ย�วกว่�ปกติถูกชักออกจ�กฝัก อวดโฉมคว�ม

งดง�มของโลหะเนื้อดีสะท้อนแสงจันทร์ในมือของเจ้�ปีศ�จ พร้อมถ้อย

ประโยคเฉียบเย็น 

“ถ้�เช่นนั้นเจ้�ก็ไม่มีสิทธิ์ก้�วเท้�ม�เหยียบที่นี่” กินเท็นชิประก�ศ

เด็ดข�ด

แต่เลนโยกด็งึแผ่นยนัต์ใบหนึง่จ�กกระเป๋�เสือ้โคต แล้วป�มนัออก

ไปทันทีพร้อมร่�ยอ�คม 

“ริน – เบียว – โต – ฉะ – ไค – จิน – เร็ทสึ – ไซ – เซ็น จง

เบ่งบ�น ร่�ยรำ�”  

ยันต์ที่ถูกป�ฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย กระจัดกระจ�ยไปท่ัว 

ทกุทศิทกุท�งอย่�งรวดเร็ว ก่อนพวกมนัจะเกดิประก�ยไฟเหมอืนดอกไม้

ที่เบ่งบ�น ทะย�นไปยังร่�งสูงสง่�พร้อมกัน

ตูม!

กลบีดอกไม้ระเบดิขึน้ก่อนถงึตวัร่�งสงูสง่�เหมอืนมกีำ�แพงอ�ก�ศ

ม�กั้นไว้ ทำ�ให้มันกลับเป็นแค่เศษกระด�ษโดยไม่สัมผัสถูกตัวกินเท็นชิ

อย่�งที่ค�ด ต�มด้วยเสียงระเบิดติดๆ กัน เมื่อเหล่�กลีบดอกไม้ของ 

เลนโยไม่ส�ม�รถทะลุผ่�นกำ�แพงล่องหนที่ล้อมรอบร่�งก�ยของสุนัขป่�

หนุ่มไว้ ทำ�ได้แค่สร้�งเสียงดังและคว�มเสียห�ยให้ตัวเองอย่�งเปล่�

ประโยชน์ ก่อนร่วงหล่นกลับเป็นแค่เศษกระด�ษเช่นเดิม

เลนโยหุบยิม้ไปชัว่ครู่ แปลกใจน้อยๆ กบัเหตกุ�รณ์ตรงหน้� เพร�ะ

กินเท็นชิไม่แม้แต่ตั้งอ�คมป้องกัน ทว่�กลับมีบ�งอย่�งป้องกันเข�ไว้ 

แน่นหน� แถมยังทำ�ล�ยกลีบดอกไม้อ�คมทิ้งอีกต่�งห�ก 

คว�มสงสยัทำ�ให้นยัน์ต�สนีำ�้เงนิต้องมองสำ�รวจบนตวัอกีฝ่�ยใหม่ 
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และไปเห็นบ�งสิ่งที่ทำ�ให้เข�เกือบร้องอ๋อ แล้วถอนใจด้วยคว�มขบขัน 

เข้�ใจสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องให้ใครอธิบ�ยเพิ่ม

สมเป็นยยันัน่...ช�ยหนุม่คดิย�มนกึถงึน้องส�วเมือ่พบสิง่หนึง่บนตวั

เจ้�ปีศ�จ 

“อย่�งนี้ผมก็สู้ไม่ได้น่ะสิ...ในเมื่อท่�นมีกระด่ิงคุ้มภัยอยู่กับตัว 

แบบนี้” ช�ยหนุ่มกล่�วโทษอย่�งไม่จริงจัง จงใจถอนใจอย่�งปลงอนิจจัง 

“น่�เสียด�ยที่ทำ�ภ�รกิจครั้งนี้ไม่สำ�เร็จ สงสัยต้องกลับมือเปล่�” 

กนิเทน็ชเิริม่มนีำ�้โหเลก็ๆ เมือ่คนตรงหน้�ทำ�ท่�ร�วกบัไม่ยีห่ระต่อ

เรื่องที่ตนก่อขึ้น

อยากจะมาสร้างปัญหากม็า พออยากจะกลบักก็ลบัเอาดือ้ๆ อย่าง

นั้นน่ะหรือ

“เจ้�มีจุดประสงค์อะไรในก�รปลดผนึกกันแน่” 

คำ�ถ�มนี้ทำ�ให้ช�ยหนุ่มท�ย�ทโซเคนโยก้มไปมองมือขว�ที่พันผ้�

สีข�วของตน ก่อนเลื่อนนัยน์ต�สีนำ้�เงินม�สบนัยน์ต�สีเท�อีกครั้ง 

“ท่�นกนิเทน็ช”ิ เข�เปรย “ผมรู้สกึว่�ท่�นให้คว�มสำ�คญักบัเลนยะ

เกินคำ�ว่�ถูกบังคับด้วยปลอกคอนั่น และอ�จจะเกินไปม�กซะด้วยสิ”  

จบคำ�เข�ก็ส่งนัยน์ต�สีนำ้�เงินทอประก�ยเย�ะหยันร�วกับกำ�ลังล้อเลียน 

และกล่�วต่อ

“ท่�นคงจะคอยสังเกตแม่นั่นอยู่ตลอดเวล� โดยเฉพ�ะช่วงนี้ ท่�น

ไม่รู ้สึกว่�พลังวิญญ�ณของยัยนั่นเพิ่มขึ้นบ้�งเหรอ...แบบว่� เพิ่มขึ้น

พรวดพร�ดจนน่�กลัว...เมื่อไม่น�นม�นี้”

กินเท็นชิเพียงยืนนิ่งเงียบต่อสิ่งที่เลนโยกล่�ว ซึ่งปฏิกิริย�ที่แทบ 

ไม่แสดงออกอะไรเลยทำ�ให้ช�ยหนุ่มนัยน์ต�สีนำ้�เงินรู้สึกประหล�ดใจ 

เล็กน้อย ก่อนจะเข้�ใจในวิน�ทีต่อม�

“ท่�นพอจะเข้�ใจที่ผมจะบอกอยู่แล้ว...รู้อยู่แล้วว่�จะเกิดอะไรขึ้น

กับยัยนั่นในอน�คต” 

กินเท็นชิไม่ตอบ แต่ส่งแววต�เฉียบดุดันยิ่งกว่�เดิมกลับไป และ
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เลือกจะถ�มกลับว่� 

“เจ้�ทำ�เรื่องพวกนี้ทำ�ไม”

ร่�งสงูในโคตย�วยกัไหล่นดิ “ท่�นหม�ยถงึเรือ่งในคนืนี.้..หรอืเรือ่ง

เมื่อแปดปีที่แล้วล่ะ”

“ทั้งสองอย่�ง” เสียงทุ้มตำ่�กดเข้ม

ซึ่งเลนโยเพียงยิ้มอย่�งอ�รมณ์ดี แล้วตอบเพียงว่� “เลนยะต้อง

ถูกกระตุ้น”

“กระตุ้นอะไร”

“กระตุ้นให้อสูรของตัวเองตื่นขึ้นม�”

“เจ้�!” สุนัขป่�หนุ่มกำ�หมัดแน่นฉับพลันในสิ่งที่ได้ฟัง ยิ่งเห็น

ใบหน้�ยิม้กว้�งทีต่อบเรือ่งน่�กลวันีอ้ย่�งไม่ทกุข์ร้อน ยิง่ทำ�ให้อณุหภมูใิน

ก�ยเข�สูงขึ้น ก่อนคำ�ร�มเสียงตำ่� “ทำ�ไม”

ครัง้น้ีช�ยหนุม่นิง่ไปนดิ พล�งยกแว่นต�กนัแดดขึน้ม�สวมอกีครัง้

ร�วกับพย�ย�มบังส�ยต�ของตนย�มกล่�วขึ้นใหม่

“เลนยะน่ะสมบูรณ์แบบ” รอยยิ้มเข�หุบลงนิด พล�งมองหลัง

มือขว�วูบหนึ่ง แล้วกระซิบแผ่วกว่�เดิม “ส่วนผม...ดันตื้นเกินไป...”

กนิเทน็ชหิรีต่�อย่�งไม่เข้�ใจ อะไรคอืเลนยะสมบรูณ์แบบ และเข� 

‘ตื้น’ เกินไป

“หม�ยคว�มว่�ยังไง”

เลนโยเลิกคิ้ว เงยหน้�ขึ้นมองอีกฝ่�ยใหม่ ร�วกับเพ่ิงหลุดจ�ก

ภวงัค์บ�งอย่�ง และเหมอืนเพิง่นกึได้ว่�ตนยงัยนืคยุกบัเจ้�ปีศ�จตรงหน้� 

จึงกลับม�ยิ้มอีกครั้ง

“ท่�นคิดว่�สิ่งที่อยู่หลังดวงต�ทว�รบ�ลของโซเคนโยคืออะไร...

อสูรจริงๆ น่ะเหรอ” เข�ถ�มพร้อมส่�ยหน้�ช้�ๆ พล�งกล่�วเนิบน�บต่อ 

“คว�มจริงสิ่งที่อยู่หลังดวงต�ทว�รบ�ลของโซเคนโยเกือบทุกคน เป็นแค่

พลงัทีห่ลงเหลอืจ�กอสรูตนหนึง่ในอดตีเท่�นัน้ เวล�โซเคนโยสกัคนอย�ก

ปลดผนึก เหมือนในอดตีทีค่นหนึง่เกดิอย�กรูว่้�อะไรอยูห่ลงัดวงต�ทว�รบ�ล 
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แต่สุดท้�ยก็ถูกพลังที่เกินขอบเขตร่�งก�ยของ ‘มนุษย์’ ครอบงำ�แทน 

คลุ้มคลั่ง ไม่มีสติ กล�ยเป็นเหมือนสัตว์ร้�ยที่มีพลังมห�ศ�ล เพร�ะแบบ

น้ันเร�ถงึมพีวกโอกเุระไว้เป็นตวัช่วยเวล�โซเคนโยคนไหนอย�กปลดผนกึ 

‘พลัง’ หลังดวงต�ทว�รบ�ลขึ้นม�อีก ให้ม�ยับยั้งหรือสังห�รเร�ซะ...ดี

เนอะที่พวกเร�มีคนคอยเอ�ด�บพ�ดคอไว้เตรียมเชือดตลอดเวล�”

กินเท็นชิยืนนิ่งฟัง แต่ประเด็นที่เข�สนใจยิ่งกว่�คือ...

“เจ้�บอกว่�เกือบทุกคน”

“อ�...” เลนโยคร�งแผ่วอย่�งถูกใจ เมื่อเห็นแล้วว่�คนตรงหน้�จับ

จุดสำ�คัญที่เข�ต้องก�รสื่อได้แล้ว ก่อนเอ่ยขึ้นใหม่ “มันก็มีบ�งคนที่ไม่มี

อะไรเลย...และบ�งคน มีทั้งหมด...อสูรทั้งตัว” 

ช�ยหนุ่มเว้นช่องว่�งในประโยคคำ�พดู จงใจทิง้ปรศิน�เลก็น้อยเพือ่

กวนใจอีกฝ่�ย หรืออ�จเพียงให้เจ้�ปีศ�จได้คิดต�ม ก่อนเอ่ยขึ้นใหม่ช้�ๆ 

ว่� 

“โซเคนโยที่ร่�งก�ยถูกสร้�งขึ้นม�เพื่อรองรับ ‘มัน’ โดยเฉพ�ะ”

“เจ้�กำ�ลังหม�ยถึง...เลนยะ” กินเท็นชิค�ดเด�ด้วยคว�มรู้สึกเชื่อ

ครึ่งไม่เชื่อครึ่ง ทว่�ก็ยอมรับว่�มันเป็นข่�วใหม่ที่น่�สนใจไม่น้อย

“นัยน์ต�สีนำ้�เงิน ผมสีนำ้�ต�ล กำ�ลังเหนือมนุษย์ปกติ” เลนโยไล่

เรียง “ยัยนั่นเริ่มหัดเดินได้ไวกว่�เด็กทั่วไป ไม่เคยป่วย แผลก็ห�ยไวกว่�

คนปกติ...และท่�นคงสงัเกตว่� บรรย�ก�ศรอบตวัเลนยะ ต่�งจ�กคนอืน่ๆ 

ใช่ไหมล่ะครับ”

“นั่นไม่ใช่เพร�ะเป็นโซเคนโยรึไง”

“กมี็ส่วน แต่ท่�นกน่็�จะเคยเหน็ตอนทีย่ยันัน่สูก้บัเจ้�หนซู�น�ดะ...

เจ้�หนูนั่นสู้แรงหมอผีของท่�นไม่ได้เลย” ช�ยหนุ่มยกตัวอย่�ง โดยไม่

สนใจส�ยต�ค�ดโทษของกินเท็นชิ กับก�รยกตัวอย่�งท่ีบอกชัดว่�เข� 

เฝ้�ดนู้องส�วม�น�นแล้ว “เหมอืนอย่�งโยชฮิ�ระ เมือ่เข�ถกูยกัษ์ครอบงำ� 

ทั้งสีผมและสีต�ก็ผิดธรรมช�ติไป...ยัยนั่นสีผมและสีต�ผิดธรรมช�ต ิ

ตั้งแต่เกิด ก็ชัดว่�ร่�งก�ยถูกสร้�งม�รองรับบ�งสิ่งที่เกินขอบเขตอำ�น�จ
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ของมนุษย์ แถมแทบทุกครั้งที่เธออยู่ในสถ�นก�รณ์วิกฤต มือขว�จะมี

ปฏิกิริย�ตอบสนอง และเพร�ะแบบนั้นเมื่อแปดปีก่อน ดวงต�ทว�รบ�ล

ของยัยนั่นถึงเปิดออกม�เองโดยที่เจ้�ตัวไม่ได้ตั้งใจ เปิดเพร�ะอ�รมณ์

ของเจ้�ตัวถูกบีบคั้นอย่�งรุนแรง ซึ่งถ้�มีแค่ ‘พลัง’ มันจะไม่มีท�งมี

ปฏิกิริย�แบบนั้น...นั่นหม�ยถึงต้องมีอะไรสักอย่�งที่ม�กกว่� ‘พลัง’ อยู่

ในตัวยัยนั่น”

สิ้นคำ�นั้น เลนโยก็ยิ้มกว้�งขึ้น เป็นรอยยิ้มท่ีมีเสน่ห์และเกือบ 

อ่อนโยน ก่อนเอ่ยชัดเจนด้วยนำ้�เสียงแจ่มใส “ผมอย�กได้อสูรนั่น” 

กินเท็นชิชักหัวคิ้วชนกันทันใดกับสิ่งที่ได้ยิน และต้องนิ่งงันไปนิด

เมื่อเลนโยหุบยิ้มลง แล้วพูดขึ้นใหม่ว่� 

“แล้วก็กระดิ่ง ‘คุ้มภัย’ ที่ท่�นได้จ�กเลนยะอ�จกันอ�คมได้...แต่

กับคุดะคงกันไม่ได้สินะครับ”

ฟ้�ว!

ยังไม่ทันข�ดคำ� คุดะคิสึเนะยักษ์ของช�ยหนุ่มก็พุ ่งพรวดจ�ก

กระบอกไม้ไผ่ในมือที่หยิบออกม�ตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ ทะย�นไปห�สุนัขป่�

หนุ่ม พร้อมอ้�ป�กกว้�งขน�ดกลืนร่�งของเจ้�ปีศ�จที่ยืนอยู่ตรงหน้�ได้

ในครั้งเดียว

เร็วเท่�คว�มคิด กินเท็นชิกระโดดหลบม�ด้�นข้�งทันที พร้อม

สะบัดคมด�บ ฟันดักท�งคุดะยักษ์ที่โจมตีเข้�ม�ตรงๆ แต่คมด�บเล็กไม่

ส�ม�รถฟันให้ตัวมันมีแผลฉกรรจ์ได้ 

เจ้�คุดะตวัดตัวต�มร่�งของสุนัขป่�หนุ่ม คว�มรวดเร็วของมันผิด

กบัร่�งก�ยที่ใหญ่โตเกนิขน�ด แตฝ่่�ยทีข่ึน้ชื่อว่�สนุขัป่�กไ็มค่ดิปลอ่ยให้

มันต�มคว�มเร็วของเข�ได้ทันเช่นกัน 

ฉับ!

ด�บอีกเล่มถูกชักออกจ�กฝัก กินเท็นชิฟันด�บแสกหน้�เจ้�คุดะ 

ว�ดคมด�บเป็นท�งย�วไปถึงนัยน์ต�สีขุ่นคู่โตทั้งสองข้�ง แต่มันกลับไม่

ลงไปดิ้นพร�ดหรือสิ้นฤทธิ์อย่�งที่ค�ด ทว่�ยังพุ่งตรงดิ่งร�วกับบ�ดแผล
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ใหญ่ไม่มีคว�มหม�ยใดๆ

กินเท็นชิตั้งด�บขึ้นทันที 

หงับ!

“อึก!” 

คุดะร่�งยักษ์ฉวยโอก�สที่อีกฝ่�ยเข้�ม�ใกล้ตัวอ้�ป�กกว้�ง งับ

แขนข้�งหนึง่ของสนุขัป่�หนุม่ไว้แน่น แม้มอืข้�งนัน้จะยงักำ�ด�บ ซำ�้ยกตัง้

ฉ�กไว้ ทำ�ให้ด�บของสนุขัป่�หนุม่แทงทะลเุพด�นป�กของมนั กระนัน้มนั

ก็ยังพย�ย�มขยับป�กงับลงไปจนถึงหัวไหล่เข� จนทั้งเจ้�ปีศ�จและมัน

ต้องติดแหง็กอยู่ในท่�นั้น

เลอืดสแีดงไหลเอือ่ยจ�กแขนข้�งทีถ่กูกดัของกนิเทน็ช ิก่อนเข�จะ

คำ�ร�มเสียงตำ่�ออกม�อีกครั้ง 

“อ๊�ก!” กินเท็นชิขบกร�มแน่นเมื่อเจ้�คุดะคิสึเนะของเลนโย

พย�ย�มฝืนคว�มเจ็บจ�กคมอ�วุธที่ค้�งอยู่ในป�ก กดคมเขี้ยวให้ลึกลง

บนแขนเข� จงใจให้แขนเข�ข�ดก่อนมันจะข�ดใจ

แต่เจ้�ปีศ�จที่อดทนจนเหงื่อซึมเต็มหน้�กับก�รสู้กับศัตรูตัวใหญ่

ยักษ์ต้องเหลือบต�ไปมองร่�งสูงของเลนโยที่ก้�วผ่�นเข�เพ่ือตรงไปยัง

อ�คมกล�งล�นดิน

“อย่�แม้แต่จะคิด!” กินเท็นชิคำ�ร�มกร้�ว แม้ไม่อ�จขยับได้ก็ต�ม

ซึ่งเลนโยก็หยุดเท้� และหันไปมองยังเจ้�ปีศ�จท่ีย้ือสู้อยู่กับคุดะ

ยักษ์ของตน 

“ผมก็บอกแล้วไงครับว่�จะกระตุ้นอสูรในตัวเลนยะ ฉะนั้นยังไงก็

คงต้องปลดผนึก” เข�พูดร�วกับมันเป็นแค่เรื่องลมฟ้�อ�ก�ศ “เพร�ะถ้�

ปีศ�จทีถ่กูผนึกตืน่ขึน้ม� ท่�นกนิเทน็ชทิีเ่หลอืพลงัแค่ครึง่เดยีวคงทำ�อะไร

ไม่ได้ ยงัไงซะเลนยะทีเ่ป็นโซเคนโยกต้็องลงมอืจดัก�ร ซึง่แน่นอนว่�ปีศ�จ

ของท่�นทั้งป่�คงกระตุ้นให้อสูรที่แทบพังประตูของยัยนั่นได้อยู่รอมร่อ 

ออกม�ได้ทันทีแน่นอน...เหมือนเมื่อแปดปีที่แล้วน่ะ”

“เจ้�...” กนิเทน็ชคิำ�ร�มตำ�่ในลำ�คอต่อเหตผุลทีช่�ยหนุม่ม�ต�มห�
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ผนกึจติอคัคี แต่ไม่มคีำ�พดูใดให้เข� เพร�ะมนัคงไร้คว�มหม�ยกบัผูท้ีท่ำ�ได้

แม้กระทั่งฆ่�ล้�งครอบครัวตัวเอง 

เจ้�ปีศ�จตัดสินใจปักคมด�บในมืออีกข้�งลงกล�งหน้�ผ�กคุดะ

ยักษ์

ถ้�เข�ต้องม�พ่�ยแพ้ให้แก่คุดะคิสึเนะคงไม่โสภ�สักเท่�ไร

อ�คมบ�งอย่�งถูกร่�ยจ�กป�กเจ้�ปีศ�จ ก่อนร่�งของคุดะยักษ์ที่

งับแขนเข�อยูจ่ะแยกออกเป็นท�งย�วแบ่งเป็นส�มส่วน เหมอืนมกีรงเลบ็

มหมึ�ตะปบกล�งหลงั แล้วกระช�กบนตวัมนัตัง้แต่ส่วนหวัไปจดปล�ยห�ง 

ตูม!

ร่�งของมนัระเบดิกระจดักระจ�ยเป็นชิน้เลก็ชิน้น้อยเหมอืนละออง

ฝุ่น ก่อนกล�ยเป็นอ�ก�ศธ�ตุกลืนไปกับส�ยลม ปล่อยร่�งของสุนัขป่�

หนุ่มให้หลุดจ�กพันธน�ก�รคมเขี้ยว 

แต่บ�ดแผลบนหัวไหล่ของเข�หนักหน�กว่�ที่ค�ด เลือดยังไหลไม่

ยอมหยดุจนต้องใช้แขนอกีข้�งกมุไว้แน่น และต้องก้มก�ยอดกลัน้ต่อคว�ม

เจ็บ เส้นผมสีดำ�ย�วเลื่อนลงม�ปรกใบหน้�ชุ่มเหงื่อ

เลนโยหยดุเท้�อกีครัง้ หนักลบัไปมองร่�งสงูสง่� พล�งเอยีงศรีษะ

น้อยๆ มองสภ�พอีกฝ่�ยอย่�งใจเย็น แววสนุกสน�นยังไหวระริกอยู่ใน

ดวงต�สีนำ้�เงินหลังแว่นกันแดดสีดำ�นั่น

“สมเป็นเจ้�ปีศ�จ สงสยัผมคงแตะต้องผนกึไม่ได้จรงิๆ ซะแล้ว อกี

อย่�งตอนนี้คงไม่ทันแล้ว...พวกนั้นกำ�ลังม�” เข�ว่� และพยักพเยิดหน้�

ไปมองท�งหนึ่ง ทำ�ให้กินเท็นชิหันไปมองต�มเช่นกัน

และเมื่อหดรูม่�นต�จนลีบเล็กเพื่อจ้องมองในระยะไกล เข�ก็พบ

ร่�งส�มร่�ง และสองดวงวิญญ�ณที่คุ้นเคยวิ่งตรงม�ท�งนี้ อีกไม่น�นก็

คงถึง

เลนโยหมุนตัวก้�วออกไปจ�กตรงนั้นเงียบๆ

“แค่อย�กได้อสูรของเด็กนั่น ทำ�ไมต้องถึงขน�ดฆ่�ล้�งตระกูล 

โซเคนโย” กินเท็นชิเค้นเสียงถ�มต�มหลังของคนที่กำ�ลังเดินห่�งออกไป
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“กำ�จัดตัวเกะกะ” ร่�งในโคตย�วมองข้�มไหล่ม�ตอบ แล้วว่�ต่อ 

“แต่ถึงยังไง เหล่�โซเคนโยก็ไม่ได้ต�ยกันจริงๆ หรอกครับ...แม้ร่�งก�ย

จะเป็นมนุษย์ แต่วิญญ�ณที่มีพลังของอสูรอยู่น่ะ ไม่ถูกนับว่�เป็นมนุษย์

หรอกนะ ดังนั้นจะบอกว่�ผมฆ่�พวกเข�ไปแล้วมันก็ไม่ถูกซะทีเดียว...

เพร�ะตอนนี้พวกเข�ก็ยังสู้อยู่...”

“ในแดนมิคสัญญี”

เลนโยเลิกคิ้วขึ้นนิดต่อสิ่งที่กินเท็นชิเอ่ยแทรกขึ้น พล�งยิ้มพร�ย

“อ�...เลนยะของเร�เคยไปม�แล้วสินะ”

“มันคือที่ไหน” เสียงทุ้มตำ่�ที่ติดหอบรีบถ�มต่อทันใด แม้จะแทบ

เดือดระอุต่อท่�ทีของช�ยหนุ่มที่พูดถึงก�รต�ยของน้องส�วอย่�งเฉยช� 

แต่ย�มนี้เรื่องสำ�คัญกว่�คือข้อมูลที่เกี่ยวกับหมอผีส�วโดยตรง

แต่เลนโยกลับเงียบไปนิด แล้วตอบแค่ว่� “...ก็แค่ถูกดึงกลับไปยัง

ที่ที่เร�จ�กม�”

จบคำ�น้ันเข�กก้็�วเดนิต่อ ไม่ขย�ยคว�มอะไรม�กกว่�นัน้ แต่เสยีง

ทุ้มลึกก็คำ�ร�มถ�มใหม่

“งั้นอะไรคือ ‘ตื้น’ เกินไปในตัวเจ้�”

เท้�ทีก่ำ�ลงัเดนิออกไปพลนัชะงกักบัคำ�ถ�มครัง้นีจ้�กเจ้�ปีศ�จ ซึง่

เลนโยเพียงหันศีรษะไปด้�นหนึ่ง คล้�ยจะมองกลับม�แต่ก็ไม่ ก่อนเดิน

ต่อโดยไม่ตอบคำ�ถ�มใดอกี แล้วห�ยลบัต�ไปในหมูไ่ม้ ทิง้ปรศิน�ไว้เพยีง

เท่�นั้น

“ท่านกินเท็นชิ ไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมเจ้าคะ!” ชินแอนตะโกน

ถ�มม�แต่ไกล และรีบวิ่งเข้�ม�ดูสุนัขป่�หนุ่มเป็นคนแรก

บ�ดแผลใหญ่ทำ�ให้เธอหน้�เสีย รีบเข้�ม�ทำ�ท่�จะพยุง แต่กิน- 

เท็นชิกลับยกมือห้�มจนเจ้�หล่อนต้องชะงัก

“มันไปไหนแล้วขอรับ” โทชินโอถ�มขณะพย�ย�มกว�ดนัยน์ต� 

สีฟ้�ขุ่นมองทั่วบริเวณ
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ไม่มีคำ�ตอบจ�กน�ยเหนือหัวคนสำ�คัญ เข�ยังยืนนิ่งทอดต�มอง

ต�มท�งเดนิทีเ่ลนโยห�ยลบัไป คำ�ถ�มม�กม�ยทำ�ให้ไม่ส�ม�รถตอบอะไร

ได้ รู้แค่เพียงคนคนนั้นกำ�คว�มลับสำ�คัญหล�ยอย่�งเอ�ไว้ แต่ขณะ

เดียวกัน ทุกอย่�งที่ช�ยหนุ่มพูดก็ดูเลื่อนลอย ไร้หลักฐ�นยืนยัน 

และเหตุก�รณ์นีก้อ็�จเป็นแค่ก�รป่ันหวัพวกเข�อกีครัง้หนึง่ เหมอืน

ที่ทำ�ม�ตลอด 

แต่ไม่ว่�สิ่งที่เลนโยบอกจะจริงหรือเท็จ แต่ก�รกระทำ�ทั้งหมดมัน

แน่นอนว่�ช�ยหนุ่มคนนี้มีจุดประสงค์เลวร้�ย แทบไร้จิตสำ�นึกของมนุษย์

ทั่วไป และกำ�ลังต้อนน้องส�วของตนให้จนมุมเข้�ไปทุกที 

ซึ่งที่ผ่�นม�ก็ทำ�ให้เด็กส�วต�ยไปแล้วครั้งหนึ่ง

เจ้�ปีศ�จเผลอกำ�หมดัแน่นเมือ่หวนนกึถงึเหตกุ�รณ์ทีเ่ข�เกอืบเสยี

เลนยะไป และเมื่อหันไปเจอนัยน์ต�สีนำ้�เงินของคนที่กำ�ลังคิดถึง ซึ่งยืน

ถัดจ�กชินแอนและโทชินโอ นัยน์ต�สีเท�คู่คมสวยก็พลันอ่อนลง ร�วกับ

ถูกดึงดูดให้หยุดมองแค่เด็กส�วตรงหน้�เท่�นั้น

“เลนยะ เธอควรรีบไปดูกินเท็นชินะ” ท�โร่ที่เห็นส�ยต�ของเจ้�

ปีศ�จรีบกระซิบข้�งตัวหมอผีส�ว ขณะหวังว่�ก�รกระทำ�ดีๆ ของเลนยะ

จะเรียกคะแนนจ�กพ่อต�นัยน์ต�สีฟ้�ขุ่นที่ตั้งป้อมกับเธอได้บ้�ง

ซึ่งเลนยะที่ยืนเงียบอยู่วงนอกในตอนแรก ก็เดินตรงไปห�ร่�งสูง

สง่�อย่�งที่ท�โร่บอกจริงๆ ก่อนแทรกตัวผ่�นระหว่�งชินแอนกับโทชินโอ

ไปอยู่ตรงหน้�ไอ้ลูกหม�ของตนอย่�งเงียบเชียบ

สุนัขป่�หนุ่มก้มมองคนที่ม�หยุดยืนอยู่เบื้องหน้� เห็นว่�เธอค่อยๆ 

ยกมือขึ้นม�แตะที่ใบหน้�คมของเข� 

ซึง่จ�กในตอนแรกทีเ่จ้�ปีศ�จปฏเิสธก�รช่วยเหลอื เวล�นีเ้ข�กลบั

ยอมให้เลนยะสัมผัสอย่�งง่�ยด�ย 

และปฏกิริยิ�ของกนิเทน็ชทิีแ่สดงออกกบัหมอผสี�วกท็ำ�ให้ชนิแอน

แทบคลั่ง เธออย�กกรีดร้องและกระช�กตัวเลนยะออกม� ห�กไม่ติดว่�

มีส�ยต�เย็นเยียบจ�กเพื่อนปีศ�จข้�งตัวส่งม�ปร�มไว้ก่อน
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นีม่นัเรือ่งบ้�บออะไร ตลอดม�ท่�นกนิเทน็ชขิองเธอไม่เคยยอมให้

ใครสัมผัสตัวได้ง่�ยๆ โดยเฉพ�ะมนุษย์ ทว่�ตอนนี้กลับแทบก้มตัวไปห�

เจ้�เด็กท�ย�ทโซเคนโยเสียเอง

แม้มีปีศ�จขุ่นเคืองต่อภ�พระหว่�งเลนยะกับกินเท็นชิย�มนี้ แต่

วญิญ�ณเดก็ช�ยกลบัเป็นปลืม้จนเกอืบปรบมอืแสดงคว�มดีใจและชืน่ชม

หมอผีส�วที่รู้เสียทีว่�เวล�ไหนควรทำ�อะไร และควรปฏิบัติแบบไหนกับ

เจ้�ลูกหม�ของเธอ...

พลั่ก!

แต่ยงัไม่ทนัสิน้ก�รชืน่ชมเดก็ส�วในหวั ท�โร่กต้็องตวัแขง็ทือ่ เมือ่

มือของเลนยะที่แตะอยู่ข้�งกรอบหน้�เรียวคมของกินเท็นชิอย่�งแผ่วเบ� 

เปลี่ยนเป็นกำ�แน่น แล้วเงื้อออกสุดแขน ก่อนเหวี่ยงกลับม� ชกเข้�ข้�ง

ใบหน้�หล่อเหล�เต็มแรง จนใบหน้�และเส้นผมสีดำ�ย�วของกินเท็นชิ

สะบัดไปอีกท�ง

ทุกอย่�งเกิดขึ้นรวดเร็วจนไม่มีใครต�มทัน

ซึ่งก็แน่นอนละว่�ไม่มีใครค�ดคิด ว่�อยู่ๆ หมอผีส�วจะเหวี่ยง

กำ�ปั้นชกหน้�เจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จแบบนี้!



61
บทสนทนาในบ้านหลังคาสีอิฐ

“เจ้าทำาอะไรท่านกินเท็นชิ!”

ชนิแอนกรดีร้องลัน่เมือ่ได้สต ิหลงัอ้�ป�กค้�งเสยีภ�พลกัษณ์ปีศ�จ

ส�วทรงเสน่ห์ไปเกือบส�มวิน�ที

ผดิกบัเพือ่นปีศ�จของเธอทีแ่ค่ยนืนิง่ ไม่แสดงคว�มตกใจอะไร แต่

จ้องมนุษย์คนเดียวในที่นี้เขม็ง เพร�ะในเมื่อจะปกป้องเจ้�น�ยของตน 

ตอนนี้ ก็คงไม่ทันแล้ว

เจ้�เด็กตรงหน้�ต่อยน�ยเหนือหัวเข�เข้�ไปเต็มๆ ต่อหน้�ต่อต�

เรียบร้อยแล้ว

“ทำ�บ้�อะไรของเธอน่ะเลนยะ ต่อยหน้�กินเท็นชิทำ�ไม!” ท�โร่

โวยว�ยต�มม�ติดๆ ขณะที่โยชิฮ�ระเองพูดอะไรไม่ออกกับเหตุก�รณ์ 

เมื่อครู่ 

กร็ู้ๆ  กนัอยูว่่�หมดัของเลนยะหนกัขน�ดไหน แถมเธอเล่นต่อยเตม็

แรง โดยไม่คิดถนอมใบหน้�ที่คนอื่นเข�หวงแหนแม้แต่น้อย ซึ่งถ้�ไม่ใช่

ปีศ�จละก็คงสลบค�หมัดของเธอไปแล้วแน่ๆ

เลนยะจ้องเขม็งไปยังคนที่เธอเพิ่งประเคนหมัดใส่เต็มๆ แต่เข�
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กลับเพียงยืนนิ่ง เอียงใบหน้�ไปด้�นหนึ่งในท่�เดิมที่ถูกเธอปล่อยหมัดใส่ 

โดยไม่ได้โวยว�ย หรือโต้ตอบใดๆ กลับม� 

“ฉนัเตอืนไปแล้วใช่ไหม” เธอกล่�วเน้นชดั ร�วกบัจะใช้มนักรดีลง

ไปในส่วนลึกของเข� พร้อมสำ�ทับ “บอกแล้ว ว่�ห้�มใครลุยเดี่ยว ทำ�ตัว

เป็นฮโีร่ เพร�ะไม่อย่�งนัน้ ฉนัจะซดัมนัให้อ่วม นีแ่ค่หมดัเดยีวจะแหกป�ก

ห�อะไรกัน”

เธอหันไปท�งท�โร่กับชินแอน ก่อนหันกลับม�มองยังเจ้�ลูกหม�

ของตนอีกครั้งอย่�งค�ดโทษ

“แต่กินเท็นชิบ�ดเจ็บอยู่นะ อีกอย่�งถ้�ไม่มีใครม�ถึงก่อน ป่�นนี้

ผนกึปีศ�จคงถกูทำ�อะไรสกัอย่�งไปแล้ว” ท�โร่โต้แย้งด้วยคว�มโกรธแทน

เจ้�ปีศ�จ

“ก็แล้วฉันจะให้แบ่งกลุ่มละส�มคนทำ�ไม” เลนยะสวนเสียงเฉียบ 

แล้วยงัว่�เสยีงกร้�ว แขง็กระด้�ง “กน่็�จะรู้ว่�ยงัไงพวกเร�ต้องม�รวมตวั

กันตรงนี้อยู่แล้ว แทนที่จะม�พร้อมคู่ตัวเอง กลับส่งม�ต�มพวกเร�แทน 

ถ้�ไม่อย�กสอดรู้เรื่องอะไรสักอย่�งจ�กไอ้บ้�นั่น ก็คงอย�กเป็นพระเอก

โดยไม่จำ�เป็น...ไม่ว่�จะมองท�งไหนก็ผิด และเป็นเรื่องโง่ชัดๆ”

“อย่�ม�พูดกับท่�นกินเท็นชิอย่�งนั้นนะ!” ชินแอนร้องอย่�งเอ�

เรื่อง ฉุนข�ดที่คนสำ�คัญของตนถูกหมอผีส�วต่อว่�อย่�งร้�ยก�จ

“กบ็อกกฎไว้ชดัเจนแล้ว...หรอืหล่อนอย�กให้เจ้�น�ยตวัเองเจบ็ตวั

แบบนี้” คำ�ถ�มย้อนครั้งนี้ทำ�ให้ปีศ�จส�วเถียงไม่ออก ได้แต่กัดมุมป�ก

อย่�งแค้นเคือง ขณะเลนยะก็เลื่อนนัยน์ต�เย็นเยียบไปมองกระด่ิงสีเงิน

บนปลอกคอสุนัข ก่อนว่�เหยียด “กระดิ่งนั่นไม่ได้คุ้มหัวแกได้ตลอดเวล� 

อย่�อวดเก่งให้มันม�กนัก หัดดูสภ�พตัวเองตอนนี้ด้วยไอ้ลูกหม�”

คำ�ว่� ‘ไอ้ลูกหมา’ ถูกเน้นชัดร�วกับยำ้�ให้รู้ว่�ตอนนี้เข�อยู่ใน

สถ�นะใด ก่อนเธอจะหมุนตัวออกไป เหลือบมองอย่�งดูถูกผ่�นห�งต�ที่

ปร�ยมองเป็นครั้งสุดท้�ย และไม่แสดงท่�ท�งห่วงใยบ�ดแผลใหญ่บน 

หัวไหล่ของกินเท็นชิ แค่ออกคำ�สั่งให้สองวิญญ�ณของตนกลับ ปล่อยให้
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ปีศ�จส�วกัดฟันกรอดต�มหลังอย่�งเคียดแค้น

ชินแอนทั้งโกรธทั้งไม่เข้�ใจก�รกระทำ�ของหมอผีส�ว

เมือ่ครัง้ทีแ่ล้วยงัต่อสูเ้ตม็ทีเ่พือ่เอ�เข�กลบัไปให้ได้ แต่ทำ�ไมตอนนี้

กลับไม่ไยดี

แม่นั่นต้องการอะไรกันแน่...

เจ้�ปีศ�จทีถ่กูหมดัเหวีย่งใส่เตม็หน้�เริม่ขยบัตวัหลงันิง่ไปน�น แล้ว

เลือ่นดวงต�คูค่มสวยมองต�มหลงัของเดก็ส�วทีเ่ดนิออกไปคนเดยีว ก่อน

เข�จะค่อยๆ ยกมือแตะที่ค�งเมื่อรู้สึกได้ถึงเลือดที่ไหลออกม�จ�กมุม

ป�ก...ต้องยอมรับว่�เด็กส�วหมัดหนักจริงๆ แถมไม่มีก�รออมแรงด้วย

แต่คว�มรูส้กึทีค่วรกร�ดเกรีย้วกลบันิง่สงบ และทำ�เพยีงใช้นิว้โป้ง

ป�ดเลือดออกจ�กมุมป�ก

“เอ่อ...ท่�นกินเท็นชิ ที่ท่�นเลนยะทำ�...”

“ข้�รู้” สุนัขป่�หนุ่มแทรกขึ้นอย่�งสงบก่อนวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม

จะพดูจบ คว�มปวดหนบึกบัรอยแดงชำ�้เตม็เสีย้วหน้�ด้�นหนึง่ยำ�้เตอืนถงึ

คว�มโกรธของหมอผสี�ว และเป็นคว�มโกรธม�กกว่�ครัง้ไหนๆ ทีผ่่�นม�

กนิเทน็ชเิงยหน้�ขึน้เลก็น้อย เมือ่สมัผสัถงึกลิน่คว�มชืน้ในอ�ก�ศ

ที่ม�กับส�ยลมหน�ว ได้ยินเสียงคำ�ร�มเบ�ๆ จ�กท้องฟ้�ย�มคำ่�คืนเบื้อง

บน เป็นสญัญ�ณว่�ส�ยฝนกำ�ลงัจะม�ถงึ...และอ�จกล�ยเป็นพ�ยใุนไม่ช้�

ซ่า ซ่า ซ่า

ส�ยฝนเทลงม�อย่�งไม่ลืมหูลืมต�จนเหมือนท้องฟ้�จะถล่มต�ม

ลงม�ด้วย เป็นพ�ยุที่ม�อย่�งกะทันหัน แม้พย�กรณ์อ�ก�ศจะแจ้งเตือน

แล้ว แต่ไม่ได้ค�ดว่�จะหนักขน�ดนี้

“วนันีท้ำ�เกนิไปแล้วนะเลนยะ” วญิญ�ณเดก็ช�ยลอยวนเวยีนไปม�

ในห้องนอนของเลนยะ ขณะเจ้�ของห้องนั่งนิ่งเงียบบนเตียงนอนที่จัด

อย่�งเรียบง่�ย ปล่อยให้ท�โร่บ่นระบ�ยทุกอย่�งไปเรื่อยหลังจ�กกลับม�

ถึงบ้�นหลังค�สีอิฐ
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เมือ่เห็นเดก็ส�วยงัไม่มทีท่ี�ตอบโต้ แต่นัง่เงยีบกรบิเหมอืนโดนตดั

ลิ้น ก็ทำ�ให้ท�โร่ชักหัวคิ้วสงสัย เด�ไม่ถูกว่�เธออยู่ในอ�รมณ์ไหน หรือ

รู้สึกสำ�นึกกับสิ่งที่เข�ต่อว่�ไปบ้�งรึเปล่�

ท�โร่ลอยเข้�ไปใกล้หมอผีส�ว พล�งหรี่ต�เพ่งพินิจเธอ 

“นี่ เลนยะเป็นอะ...”

“หมัดเดียว”

“เอ๋!” ท�โร่อุท�นด้วยคว�มงุนงง แล้วกะพริบต�ปริบๆ เมื่ออยู่ๆ 

เลนยะพูดอะไรบ�งอย่�งสวนขึ้นม�

ไอ้หมัดเดียวที่ว่ามันหมายความว่ายังไง...

เดก็ส�วยกมอืข้�งทีเ่พิง่ต่อยหน้�สนุขัป่�หนุม่ขึน้ม� พร้อมโพล่งขึน้

“ฉันต่อยมันแค่หมัดเดียว...ไอ้ลูกหม�นั่นโดนฉันต่อยแค่หมัดเดียว

เอง”

คำ�พูดประโยคนี้ทำ�เอ�ท�โร่กระจ่�งกับคำ�ว่� ‘หมัดเดียว’ ของ 

คุณเธอทันที

“จะบ้�รึไงเล่� แล้วเธอจะเอ�กี่หมัดไม่ทร�บ ทำ�ไมเธอถึงเป็นคน

แบบนีน้ะ!” ท�โร่โวยใส่อย่�งเหลอือด เพร�ะแทนทีย่ยัตวัดจีะห่วงสนุขัป่�

หนุ่มที่ตอนนี้นอนบ�ดเจ็บอยู่แท้ๆ ดันคิดว่�ต่อยเข�ไม่พอเสียอย่�งนั้น

“หนวกหนู่� เจ้�นัน่สมควรโดนแล้ว มนัคดิว่�มนัเก่งม�จ�กไหนถงึ

ทำ�เรือ่งน้ัน ฉนัต่อยมนัแค่หมดัเดยีวทัง้ทีบ่อกว่�จะเอ�ให้เละค�มอื กถ็อืว่�

บุญหัวมันจะแย่แล้ว”

วิญญ�ณเด็กช�ยหน้�แดงกำ่�ด้วยคว�มโกรธ คว�มอดทนน้อยนิด

ที่มีเหลือเพื่อตั้งสติคุยกับเด็กส�วสล�ยไปกับอ�ก�ศรอบตัว และตะเบ็ง

เสียงลั่น หวังให้มันเข้�ไปในหูคนที่ไม่รู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่น

“ไม่สนแล้ว ยังไงเธอก็ต้องออกไปดูแผลของกินเท็นชิเด๋ียวนี้เลย 

ไม่งั้นเจ็บแน่!”

“แล้วแกจะทำ�อะไรฉัน” เลนยะสวนกลับฉับพลัน

วิญญ�ณเด็กช�ยสะดุ้งเฮือก ลืมไปว่�เข�กับเลนยะมันมวยคนละ



228   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 3

รุ่น กระนั้นเข�ก็ค่อยๆ ลอยถอยห่�งจ�กหมอผีส�วด้วยคว�มระแวงระวัง 

และยิง่ขนลกุเม่ือเลนยะยงัใช้นยัน์ต�สนีำ�้เงนิเหีย้มเกรยีมมองต�ม จนเมือ่

หลังติดผนังห้อง ในระยะที่คิดว่�พ้นอันตร�ยแล้ว เข�จึงตีหน้�โกรธใส่

เลนยะอีกครั้ง

“ไม่รู้ละ แต่เธอเจ็บแน่” สิ้นประโยค ท�โร่ก็ทะลุผนังห้องออกไป

ทันที ไม่โง่อยู่ต่อให้อสูรตรงหน้�ม�สวดส่งวิญญ�ณให้ 

และเมื่อร่�งวิญญ�ณของท�โร่ห�ยไป เหลือเพียงเด็กส�วต�ม

ลำ�พัง เธอจึงค่อยๆ ก้มมองมือของตัวเองข้�งที่ต่อยกินเท็นชิ ก่อนกำ�มัน

แน่นขึน้ นยัน์ต�สนีำ้�เงนิแสดงคว�มแปลกใจ และเปรยกบัตนเองแผ่วเบ�

“ทำ�ไมฉันต่อยมันแค่หมัดเดียว”

สายฝนยังโหมกระหนำ่าไม่เว้นช่วงหลายชั่วโมงติดต่อกัน กระทั่ง

ตอนน้ีไฟทกุดวงในบ้�นหลงัค�สอีฐิถกูปิดหมดแล้ว มเีพยีงแสงจ�กไฟถนน

นอกบ้�นที่ส่องผ่�นเข้�ม�ท�งหน้�ต่�งพอสลัวเท่�นั้น

และทั้งที่ควรเป็นเวล�พักผ่อนแล้ว แต่ร่�งสูงใหญ่ก็ยังนอนนิ่งบน

โซฟ� เหม่อมองออกไปยังนอกหน้�ต่�งที่มีนำ้�ฝนกระทบและไหลผ่�นอยู่

ตลอดเวล� เข�ปล่อยบ�ดแผลที่หัวไหล่ไว้ไม่มีก�รรักษ� กระนั้นใบหน้�

ที่ถูกกำ�ปั้นของแม่ตัวดีฝ�กรอยชำ้�ไว้ก็ดูดีขึ้นม�กแล้ว เหลือเพียงคว�ม

ระบมเล็กน้อยและรอยสีม่วงจ�งๆ ที่มุมป�กเท่�นั้น

แม้พลังอำ�น�จจะเหลืออยู่แค่ครึ่งหนึ่ง ทว่�ร่�งก�ยของเข�ก็ยัง

รักษ�ตัวเองได้ในเวล�ไม่น�นนัก เพียงแค่ไม่รวดเร็วเท่�สมัยก่อน เพร�ะ

ถ้�เป็นตัวเข�ก่อนหน้�นี้ แค่เลนยะละหมัดออกจ�กหน้� ไม่กี่วิน�ทีรอย

ชำ้�นี้ก็คงห�ยสนิทได้เกือบทันที

แต่ย�มคิดถึงหมัดของเด็กส�วที่ต่อยเข้�หน้�จังๆ กินเท็นชิก็อด

ยกมอืขึน้ไปสมัผสัแก้มของตนไม่ได้...และพอเข้�ใจว่�หมดันีข้องเธอหม�ย

ถึงอะไร...

ตึง!
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โครม!

คว�มเงียบในตัวบ้�นที่ปิดไฟมืดสนิทถูกทำ�ล�ยฉับพลันด้วยเสียง

กระแทกและเสียงของถูกป�ลงพื้น ยิ่งกว่�นั้นเสียงเหล่�นี้ดังขึ้นใกล้ๆ  

ตัวเข�ชนิดเผ�ขน

กินเท็นชิลอบถอนใจแผ่ว และค่อยๆ หันใบหน้�ละจ�กหน้�ต่�งไป

ท�งต้นเสียง

เด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลประบ่�ทิ้งตัวนั่งบนเก้�อ้ีท่ีเธอล�กม� 

‘กระแทก’ ว�งไว้ข้�งๆ โซฟ� ส่วนเสียงโครมคือเสียงเธอโยนกล่อง

พย�บ�ลลงพื้นอย่�งไม่สนใจว่�ในนั้นมีของที่แตกได้อยู่รึเปล่�

ดูจ�กใบหน้�ของเด็กส�วที่ยังบูดบึ้ง บวกกับก�รกระทำ�เมื่อครู่ ก็

พอเด�อ�รมณ์ได้ว่�ยังไม่ดีขึ้นเท่�ไรนัก 

เลนยะนัง่ไขว้ข�กอดอกแน่น เม้มรมิฝีป�ก หวัคิว้ชกัชนกนั ซึง่เป็น

ท่�ท�งที่ใครก็ดูไม่ออกว่�เธอจะม�ปฐมพย�บ�ล หรือจะม�เพิ่มบ�ดแผล

ให้เจ้�ลูกหม�ของตนกันแน่

“เอ�หัวไหล่ม�ดูซิ” เลนยะออกคำ�สั่งเสียงกระด้�ง

ขณะคนโดนสั่งจำ�ต้องค่อยๆ ยันตัวขึ้นนั่ง แม้ฟังนำ้�เสียงของน�ง

พย�บ�ลจำ�เป็นแล้วต้องปลงอนิจจัง

ทีรู่จ้กัม�ดแูลแบบนีก้ด็หีรอก และแม้ว่�กว่�จะม�ได้แผลของเข�ก็

แทบจะห�ยเองอยูร่อมร่อ อ�จจะเพิง่นกึได้ หรือรอเวล�อะไรสกัอย่�ง แต่

เล่นพูดกับคนเจ็บแบบนี้มันก็กระไรอยู่

“ถ้�ไม่เต็มใจ ก็ไม่ต้อง” กินเท็นชิว่�เสียงเรียบ

นยัน์ต�สนีำ�้เงนิหร่ีเลก็มองเจ้�ของใบหน้�รปูสลกัทีน่ัง่อยูต่รงหน้�

ทันที ก่อนก้มไปคว้�กล่องปฐมพย�บ�ลที่พื้น และเอ�ม�ว�งไว้ตรงที่ว่�ง

บนโซฟ�ที่กินเท็นชินั่งอยู่

“ถ้�แกมีผีที่คอยวนเวียนทำ�ตัวเป็นพร�ยกระซิบทุกๆ สิบน�ทีว่� 

‘ไปดูแลเข�สักทีสิ’ แกจะต้องบ้�ต�ยแน่...และฉันก็ไม่อย�กบ้�ต�ยก่อน” 

เลนยะนึกถึงท�โร่ที่แทบทำ�ให้เธอคลั่งอยู่บนที่นอน ในขณะที่มือของเธอ
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กง่็วนห�ของที่ใช้ทำ�แผลในกล่องใบเลก็ ก่อนหยบิอปุกรณ์ทำ�แผลทีจ่ำ�เป็น

ออกม�ไว้นอกกล่องเพื่อคว�มสะดวก จ�กนั้นจึงวนไปมองหน้�กินเท็นชิ

อีกครั้ง พล�งแบมือ

“ยื่นแขนม�”

เจ้�ปีศ�จมองหน้�เลนยะที่จ้องเขม็งและแฝงแววข่มขู่ ก่อนเข�จะ

ค่อยๆ หมุนตัวม�นั่งเผชิญหน้�เด็กส�ว ที่อย่�งน้อยก็ยังมีคว�มตั้งใจที่จะ

ทำ�แผลให้เข�บ้�ง

กินเท็นชิปลดปลอกแขนเหล็ก และดึงแขนเสื้อสีดำ�ตัวนอกที่ข�ด

รุ่งริ่งออก เผยให้เห็นเสื้อกิโมโนสีข�วตัวในที่ชุ่มด้วยเลือดสีแดง

เลนยะขยับตัวเข้�ไปใกล้อีก และดึงแขนเสื้อกิโมโนนั่นขึ้น จึงพบ

ท่อนแขนแกร่งที่เห็นมัดกล้�มชัดเจนพร้อมรอยเขี้ยวที่ลึกเอ�เรื่อง แม้ไม่

เท่�ตอนแรก เพร�ะบ�ดแผลเร่ิมสม�นตวัไปบ้�งแล้ว แต่เลอืดกย็งัซมึออก

ม�อยู่ตลอดเวล�

ดเูหมอืนเจ้�คดุะยกัษ์คงหวงักดัแขนเข�ให้ข�ดจรงิๆ โชคดทีีม่นัยงั

ไม่มีปัญญ�พอจะทำ�สำ�เร็จได้

หมอผีส�วเอ�ผ้�ชุบนำ้�เช็ดบ�ดแผลที่เป็นรอยเขี้ยวบนต้นแขน

แกร่ง ขณะนัยน์ต�สีเท�จับจ้องเธอไม่ว�งต�

เด็กส�วทำ�แผลเก่งกว่�ที่คิด ถึงแม้สีหน้�ของเธอจะยังไม่ดีเท่�ไร 

แถมระหว่�งพันผ้�พันแผลยังแอบมือหนักกดแผลเข�ร�วกับจงใจระบ�ย

อ�รมณ์ขุ่นมัวของตัวเองอีกต่�งห�ก

ถึงจะดูตั้งใจบ้�งไม่ตั้งใจบ้�ง แต่สุดท้�ยก�รทำ�แผลบนหัวไหล่เข�

ก็ออกม�เรียบร้อยดี กินเท็นชิมองหัวไหล่ตนเองที่มีผ้�พันแผลพันอย่�ง

เรียบร้อย พล�งขยับยิ้มน้อยๆ ที่มุมป�ก

...อย่�งน้อยก็ต้องนับว่�เลนยะเป็นคนส�ยต�ดีคนหนึ่งทีเดียว 

เพร�ะส�ม�รถทำ�แผลในคว�มมืดได้อย่�งชำ�น�ญ

“ทำ�แผลเก่งนี่ ทำ�ให้ใครบ่อยรึไง” สุนัขป่�หนุ่มเอ่ยกับหมอผีส�ว 

ขณะที่เธอเริ่มเก็บขวดย�กับผ้�พันแผลลงกล่องปฐมพย�บ�ล
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“ไม่เคย แกคนแรก...”

คำ�ตอบทีห่ลดุออกไป ทำ�ให้หมอผสี�วชะงกัมอืทีก่ำ�ลงัเกบ็ของ แล้ว

เหลือบต�มองหน้�คนถ�ม เมื่อรู้สึกคุ้นเคยกับสถ�นก�รณ์แบบนี้ม�ก่อน 

โดยเฉพ�ะคำ�ถ�มของเข�

เพร�ะเธอเองกเ็คยถ�มคำ�ถ�มแบบเดยีวกนันีก้บัสนุขัป่�หนุม่ ตอน

เข�ทำ�แผลที่มือซ้�ยให้เธอ

รอยยิ้มบ�งๆ น่�หลงใหลกับนัยน์ต�สีเท�อ่อนโยนที่ห�ย�กบน

ใบหน้�คมร�วกบัรูปสลกัสมบรูณ์แบบนัน่ยิง่ทำ�ให้เลนยะมองเข�ไม่ว�งต� 

เจ้�ปีศ�จเหมือนต้องก�รละล�ยหัวใจเด็กส�วตรงหน้� แม้เข�จะไม่ตั้งใจ

ก็ต�ม แต่ก�รเผอเรอแสดงคว�มรู้สึกของตนเองย�มอยู่ต่อหน้�เด็กส�ว

ท�ย�ทโซเคนโยคนนี้เริ่มจะเกิดบ่อยขึ้นทุกที จนบ�งครั้งเข�ยังรู้สึกว่� 

ตวัเองช่�งหละหลวม หละหลวมจนปล่อยให้เดก็ส�วเข้�ม�ใกล้คว�มรูส้กึ

ของเข�ม�กขึน้เร่ือยๆ และทำ�ล�ยกำ�แพงหน�ทีส่ร้�งไว้จนทล�ยสิน้โดยที่

เข�ไม่คิดขยับหนีแม้แต่น้อย...

เสน่ห์ส่วนไหนกนั ทีท่ำ�ให้เข�เผลอตกหลมุลงไป...อ่อนโยนหรอืกไ็ม่ 

น่�รักก็เปล่� คว�มละเอียดอ่อนก็เป็นศูนย์ เรื่องนิสัยยิ่งไม่ต้องพูดถึง ทั้ง

เจ้�เล่ห์ เจ้�แผนก�ร คำ�พดูคำ�จ�กร้็�ยก�จ พอเข้�โหมดโหดกเ็ป็นอสรูใน

คร�บเด็กผู้หญิงดีๆ นี่เอง...กระนั้น อสูรตนนี้ก็ไม่ได้ชั่วร้�ย...ไม่ได้ชั่วร้�ย 

อย่�งแน่นอนที่สุด

แม้จะไม่อ่อนโยน หรือละเอียดอ่อน มิหนำ�ซำ้�ยังด้�นช�และแข็ง

กระด้�งในหล�ยครั้ง ทว่�เธอกลับคอยสังเกตและเฝ้�มองทุกคนอย่�ง

ตั้งใจเสมอ และถึงจะบอกว่�ไม่สนใจใคร แต่คว�มจริงกลับกำ�ลังปกป้อง

ทุกคนที่มือเธอเอื้อมถึงอยู่ตลอดเวล� 

และเพร�ะเป็นคนทีท่ำ�หน้�ทีป่กป้องคนรอบข้�ง เธอถงึทำ�ทกุอย่�ง

อย่�งเด็ดข�ด เหมือนบ�งครั้งที่ทำ�สิ่งร้�ยก�จเพื่อป้องกันสิ่งที่ร้�ยก�จ 

ยิ่งกว่� 

และอ�จเพร�ะเจ้�เด็กนี่มักโผล่ม�อยู่ต่อหน้�เข�ในสถ�นก�รณ์ 
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จังหวะ หรือเวล�ที่พอเหม�ะเสมอ เหมือนตอนที่ปลดผนึกเข� ตอนม�

ช่วยเข�จ�กโรงเรียนย�มคำ่�คืนได้พอดี หรือแม้แต่ตอนที่ตั้งชื่อให้...ทำ� 

ทุกอย่�งที่ค�ดเด�แทบไม่ได้ จนทำ�ให้เข�ไม่อ�จละส�ยต�ไปจ�กเธอได้

เช่นกัน...

“ถ้�แกมสีมองคดิม�ย้อนฉนัได้ กน่็�จะคดิได้ว่�ไม่ควรไปเผชญิหน้�

ไอ้เลนโยตรงๆ ทั้งที่สภ�พไม่อำ�นวยนะ...หัดเจียมเนื้อเจียมตัวบ้�งก็ดี” 

คำ�เตอืนของเลนยะทีแ่ทรกขึน้ท่�มกล�งบรรย�ก�ศพศิวงระหว่�ง

พวกเข� ทำ�ให้สุนัขป่�หนุ่มกลับม�ว�งสีหน้�เย็นช�เช่นเดิม ก่อนเผลอ

ยกมือขึ้นลูบแก้มข้�งที่มีรอยชำ้�ของตน ซึ่งก�รกระทำ�นั้นส่งผลให้เลนยะ

หรี่ต�มองอย่�งหงุดหงิดใจ ก่อนลุกไปนั่งที่โซฟ�เดียวกับกินเท็นชิ และ

ออกคำ�สั่ง

“เอ�หน้�ม�ดูซิ” 

คนถกูสัง่ก้มมองเธอด้วยส�ยต�แปลกใจ แต่เดก็ส�วไม่สน เธอยืน่

มอืไปจบัใบหน้�ด้�นข้�งของกนิเทน็ช ิเพือ่พนิจิดอูย่�งไม่เกรงใจทนัท ีจ�ก

นั้นจึงดึงมือกลับม�กอดอกเหมือนเดิม

“มันก็ไม่เห็นจะมีรอยชำ้�บ้�บออะไรนักหน�นี่หว่� ไอ้พวกกระต่�ย

ตื่นตูม” เลนยะขมุบขมิบป�กบ่น

“...ถ้�เจ้�มีม�รย�ทม�กกว่�นี้สักหน่อยคงดี” กินเท็นชิตำ�หนิ หลัง

ถูกหมอผีส�วสำ�รวจใบหน้�จนพอใจโดยไม่มีก�รขออนุญ�ตใดๆ

เลนยะใช้ส�ยต�ขุ่นเคืองจ้องกลับ

“ก็แกดันห�เรื่องใส่ตัวเองเองไม่ใช่รึไง หมัดฉันเจ็บไม่ได้ครึ่งของ

แผลบนหัวไหล่แกหรอกน่�” เธอโต้

กนิเทน็ชลิอบถอนใจแผ่ว และใช่ว่�เข�ไม่เข้�ใจว่�ก�รทีเ่ลนยะต่อย

เข�มันหม�ยคว�มว่�ยังไง

เธอห่วงเข�...ห่วงม�กเสียด้วย ถึงได้โมโหขน�ดนั้น และมันคือ

คว�มห่วงใยที่แลกม�ด้วยคว�มเจ็บ ซึ่งเป็นก�รเตือนไม่ให้เข�ทำ�อีกได้ 

เด็ดข�ดกว่�ก�รเตือนด้วยป�กหรือก�รแสดงท่�ท�งห่วงใย
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หมอผสี�วเงยีบไปครู ่ร�วกบัคดิใคร่ครวญบ�งอย่�งสองส�มวนิ�ที 

ก่อนถ�มขึ้นใหม่ด้วยสีหน้�จริงจังว่�

“ตอนที่แกเจอกับเจ้�นั่น...มันบอกอะไรบ้�ง” นัยน์ต�สีนำ้�เงิน

เคร่งเครียดขึ้นฉับพลันย�มเอ่ยในสิ่งที่ย�กจะอ้�ป�กถ�ม ซึ่งดูท่�แล้วอีก

จุดประสงค์หนึ่งที่ทำ�ให้เธอม�นั่งอยู่ตรงนี้ก็เพร�ะเรื่องของพี่ช�ยนั่นเอง

กินเท็นชิเลื่อนนัยน์ต�สีเท�คมกริบไปสบประส�นนัยน์ต�ของ 

เลนยะ ก่อนค่อยๆ หันไปมองมือขว�ของเธอที่ว�งอยู่บนตักเธอเอง

“ก็เรื่องเกี่ยวกับหลังมือขว�ของเหล่�โซเคนโยและเร่ืองของเจ้� 

อย่�งที่เร�รู้ดีกัน” 

“เรื่องอะไรล่ะ” เลนยะย้อนถ�มพลัน เมื่อเจอคำ�ตอบกำ�กวมน่�

หงุดหงิด

แต่กินเท็นชิกลับเงียบไปอีกอึดใจหนึ่ง และถ�มเนิบช้�ขึ้นใหม่อีก

ครั้งแทนที่จะตอบคำ�ถ�มเธอว่�

“เจ้�รูร้เึปล่�ว่�เคยมโีซเคนโยปลดผนกึหลงัมอืขว�ตนจนคลุม้คลัง่”

“รู้ เจ้�โง่นั่นต�ยไปเกือบพันปีแล้ว สมัยช่วงต้นๆ ของตระกูล 

โซเคนโย ทำ�ให้ต้องมีพวกโอกุเระคอยคุมพฤติกรรมพวกเร�อีกทีหนึ่ง...

คิดแล้วยังอย�กจะร้องไห้ที่ตัวเองมีส�ยเลือดเดียวกับเจ้�นั่น”

“แล้วรูร้เึปล่�ว่�สิง่ทีอ่ยูห่ลงัดวงต�ทว�รบ�ลของโซเคนโยคอือะไร”

หมอผีส�วขมวดคิ้วนิด ไม่เข้�ใจ “ยังไง”

“รู้รึเปล่�ว่�หลังดวงต�ทว�รบ�ลของพวกเจ้�มันเป็นแค่ ‘พลัง’ ที่

หลงเหลือจ�กอสูร...หรือเป็นอย่�งอื่น”

เลนยะนิ่งเงียบไปต่อก�รหยั่งเชิงของเจ้�ลูกหม� ก่อนเธอจะมี

ท่�ท�งจริงจังขึ้นย�มที่สัญช�ตญ�ณตะกุยเตือนว่�คนตรงหน้�รู้คว�มลับ

อะไรสักอย่�ง ซึ่งนั่นทำ�ให้เธอหยั่งเชิงกลับไปเช่นกัน

“...เช่น”

“...อสูรทั้งตัว” เสียงทุ้มลึกตอบ

เลนยะเลิกคิ้วขึ้นสูงฉับพลัน แล้วถ�มเสียงเครียดม�กกว่�เดิม  
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“ไอ้โรคจิตนั่นมันพูดอะไรให้แกฟัง”

“...สิ่งที่อยู่หลังมือขว�ของเจ้�” เจ้�ปีศ�จยังดูลำ�บ�กใจในก�รเล่�

เรือ่งร�วต่อ “เข�บอกว่�สิง่ทีอ่ยูห่ลงัดวงต�ทว�รบ�ลของเกอืบทกุคนเป็น

แค่ ‘พลัง’ ที่หลงเหลือจ�กอสูรตนหนึ่ง...แต่มีบ�งคนที่ไม่ใช่...เช่นเจ้�”

“ฉันมีอะไร” เธอหรี่ต� หัวคิ้วผูกกันแน่น

“อสูรทั้งตัว” เข�ตอบ

“ไร้ส�ระ” หมอผีส�วแย้งทันใด แสดงคว�มไม่เชื่อชัดเจน “แกถูก

มันปั่นหัวเล่นแล้ว” 

ทว่�ครั้งนี้ร่�งสูงใหญ่กลับขยับก�ยเข้�ม�ใกล้ม�กขึ้น พร้อมจ้อง

ลึกเข้�ไปในนัยน์ต�สีนำ้�เงินที่ยังมองเข�เหมือนคนโง่ 

“แล้วอะไรที่มันคอยกระตุ้นเตือนเจ้�เวล�ตกอยู่ในสถ�นก�รณ์

เสี่ยงต�ย และอะไรที่เสนอข้อต่อรองกับผู้นำ�โอกุเระคนที่แล้วตอนเจ้� 

แปดขวบ...ถ้�มนัไม่ใช่สิง่มชีวีติทีม่คีว�มนกึคดิ มนัจะเป็นอะไรได้...เจ้�เอง

ก็สงสัยเรื่องนี้อยู่ใช่ไหม”

“แล้วถ้�มันเป็นอสรูทัง้ตวัจริง จะเกดิผลอะไรทีต่่�งจ�กเดมิล่ะ ฉนั

ก็จะคลุ้มคลั่ง เป็นบ้� แล้วถูกฆ่�ต�ยเหมือนเดิม” 

“เว้นแต่พอถึงเวล�นั้นจะไม่มีใครฆ่�เจ้�ได้อีกแล้ว”

ทกุอย่�งรอบตวัหมอผแีละเจ้�ปีศ�จพลนัเงยีบกรบิไปทนัใดหลงัสิน้

ประโยคเน้นชัดจ�กเสียงทุ้มลึกทรงอำ�น�จ ก่อนกินเท็นชิจะใช้ช่องว่�งท่ี

เต็มไปด้วยคำ�ถ�มม�กม�ยนั้นเอ่ยขึ้นใหม่ช้�ๆ 

“เคยมีโซเคนโยโง่ๆ คนหนึ่งอย่�งที่เจ้�บอกลองปลดผนึก และถูก

พลงัทีม่�กกว่�ร่�งก�ยของมนษุย์จะรบัได้ครอบงำ� จงึเกดิอ�ก�รคลุม้คลัง่ 

และได้พวกโอกุเระร่วมมือกับโซเคนโย ซึ่งส�ม�รถกำ�จัดได้...แต่ตัวเจ้�

เมื่อแปดปีก่อน ในร่�งก�ยของเด็กแปดขวบที่พลังบ�งส่วนหลุดออกม�

นั้นส�ม�รถฆ่�ผู้นำ�ของโอกุเระได้อย่�งง่�ยด�ย ลองคิดดูว่�ถ้�มีอสูรท้ัง

ตัวอยู่ในหลังมือขว�เจ้� และถึงเวล�ที่มันออกม�ได้อย่�งสมบูรณ์จริงๆ 

จะเกิดอะไรขึ้น...บ�งทีอ�จแย่กว่�แค่เกิดอ�ก�รคลุ้มคลั่งก็ได้ใช่ไหม”
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เลนยะไม่มีคำ�ตอบให้คำ�ถ�มนี้ของเจ้�ปีศ�จ เพร�ะส่วนลึกในใจ

เธอนั้น ไม่ใช่ไม่รับรู้ว่�มีอะไรที่ม�กกว่� ‘พลัง’ อยู่หลังมือขว� เมื่อ 

ทุกครั้งที่เธออยู่ในสถ�นก�รณ์วิกฤตที่สุด มันจะ ‘ดิ้น’ เพื่อห�ท�งมีชีวิต

อยู่ต่อเสมอ 

ดงันัน้ห�กมนัดิน้จนออกม�มชีวีติได้จริงๆ จะเลวร้�ยแค่ไหน ขน�ด

มแีค่ ‘พลงั’ ทีห่ลงเหลอืยงัต้องใช้คนถงึสองตระกลูจดัก�ร แต่ถ้�เป็นอสรู

ทั้งตัวมันจะเป็นอย่�งไร 

ที่สำ�คัญกว่�นั้น...เธอจะกล�ยเป็นตัวอะไร

“...แล้วมันมีหลักฐ�นอะไรม�ยืนยันเรื่องนี้” แม้จะเริ่มตระหนักถึง

คว�มเป็นไปได้ทีร้่�ยแรง แต่คว�มไม่อย�กยอมรบักส็ัง่ให้เธอร้องห�สิง่ที่

จับต้องได้ม�กกว่�แค่สัญช�ตญ�ณของตน

“ไม่ม”ี กนิเทน็ชสิดูห�ยใจลกึอย่�งหนกัใจไม่แพ้กนั “แต่เข�บอกว่� 

...เข�อย�กได้อสรูตนนัน้ของเจ้� และนัน่คอืส�เหตทุีเ่ข�ลงมอืทำ�เรือ่งเมือ่

แปดปีก่อน และทกุอย่�งทีเ่กดิขึน้สองส�มเดอืนทีผ่่�นม� รวมถงึพย�ย�ม

ม�ปลดผนึกจิตอัคคีในคืนนี้เพื่อกระตุ้นให้อสูรของเจ้�ออกม�ให้ได้”

“อะไรนะ!” ครั้งนี้เด็กส�วถ�มกลับเสียงสูงฉับพลัน แล้วพูดรัวเร็ว

จนเกือบเป็นก�รโวยว�ย “มันจะอย�กได้อสูรบ้�นั่นทำ�ไม ในเมื่อมันนั่น

แหละทีม่ทีกุอย่�งแล้ว มนัเป็นอจัฉริยะในรอบห้�ร้อยปี เป็นคนทีถ่กูเลอืก

ให้เป็นตวัหลกัในก�รเป็นผูน้ำ�คนต่อไป ทกุคนรกัมนักบัไอ้ลิน้ช่�งเลยีของ

มัน มันจะเอ�อสูรนั่นจ�กฉันไปทำ�ไม นี่มันไร้เหตุผลเกินไป!” 

สิน้ก�รแย้งของเลนยะ สนุขัป่�หนุม่กต้็องคดิใคร่ครวญอยูค่รูห่นึง่

ถงึเหตกุ�รณ์ในก�รเผชญิหน้�กบัเลนโยวนันี ้แล้วค้นคว�มทรงจำ�ตนก่อน

พบข้อสงสัยบ�งอย่�ง จึงพึมพำ�ออกม�ว่�

“...อ�จจะเพร�ะตื้นเกินไป”

เลนยะชักหัวคิ้วชนกัน “มันคืออะไร”

“ข้�ไม่รู้ รู้แค่เข�พึมพำ�คำ�นี้ออกม�” กินเท็นชิตอบ “เข�ว่�เจ้�น่ะ

สมบูรณ์แบบ แต่ตัวเองดันตื้นเกินไป”
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เมื่อพูดถึงตรงนี้ก็ทำ�ให้เจ้�ปีศ�จคิดถึงเรื่องครอบครัวของเลนยะ 

และนึกถึงคนคนหนึ่งที่น่�จะรู้เรื่องม�กม�ยแบบเดียวกับเลนโย

“พ่อเจ้�เป็นผู้นำ�โซเคนโย เข�รู้อะไรบ้�งไหม”

“ถ้�รูฉ้นักค็งไม่มดืแปดด้�นแบบนี ้แล้วต่อให้รูอ้ะไรกค็งไม่บอกฉนั

อยู่ดีนั่นแหละ” เลนยะตอบเร็วจนเหมือนแทบไม่อย�กพูดถึงพ่อของตน

นัก และนั่นทำ�ให้กินเท็นชิต้องถ�มทันที

“พ่อเจ้�เป็นคนยังไง”

“ก็เหมือนผู้นำ�ทั่วไป ที่รับผิดชอบหน้�ที่ได้เก่งกว่�รับผิดชอบลูก 

ตัวเอง”

กินเท็นชินิ่งไปนิดแล้วมองเด็กส�วข้�งก�ยเมื่อได้คำ�ตอบเช่นนั้น

จ�กเธอ ก่อนถ�มเสียงเบ�ลงร�วกับกลัวมันไปกระทบคว�มรู้สึกอีกฝ่�ย

ว่� “เข�ไม่รักพวกเจ้�งั้นเหรอ”

“กค็งจะรกั...ในแบบของเข�” เลนยะยกัไหล่ร�วกบัไม่ใส่ใจนกั แล้ว

พึมพำ�ต่อว่� “แบบที่ผู้ช�ยที่เสียเมียไปจะทำ�ได้”

เจ้�ปีศ�จเฝ้�มองท่�ท�งนั้นของหมอผีส�ว ปล่อยช่วงเวล�ไปครู่

หนึง่ให้เธอได้ทวนคว�มทรงจำ� ถงึเธอจะไม่แสดงออกว่�สนใจนกั แต่ก�ร

ทีย่อมรบัว่�พ่อยงัรกัเธอและพีช่�ยอยู ่นัน่กห็ม�ยคว�มว่�เข�ย่อมมคีว�ม

สำ�คัญกับเธอไม่ม�กก็น้อย 

และไม่น�นกินเท็นชิก็เอ่ยขึ้นใหม่อีกครั้งเพื่อต่อเรื่องร�วครั้งนี้

“งั้นเข�ก็ไม่เคยบอกอะไร แม้แต่เรื่องแดนมิคสัญญี”

เลนยะเงยหน้�มองคนข้�งตัว พร้อมย้อนถ�ม “ทำ�ไมถึงคิดว่�พ่อ

ฉันรู้เรื่องนี้ ขน�ดเทพเจ้�อย่�งแกยังไม่รู้จัก พ่อฉันจะรู้ได้ยังไง และฉัน

ว่�เรื่องนี้แม้แต่ฉันเองยังไม่มั่นใจเลยว่�มันมีอยู่จริงแน่รึเปล่� ตอนนี้ยัง

รู้สึกว่�มันว่�งเปล่�เหมือนแค่ฝันตื่นหนึ่ง เป็นฝันที่จำ�แทบไม่ได้ด้วย...”

“เพร�ะพี่เจ้�รู้” กินเท็นชิเอ่ยขึ้นก่อนเด็กส�วจะพูดจบ และกล่�ว

ต่อ “และบอกชัดว่�หลังคว�มต�ยของโซเคนโยนั้น มันไม่ใช่คว�มต�ย

อย่�งทีค่ดิหรอก...แต่พวกเจ้�จะถกูดงึกลบัไปยงัทีท่ีพ่วกเจ้�ทกุคนจ�กม�”
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ซ่า ซ่า ซ่า

ตึก ตึก ตึก 

เสียงฝีเท้�ที่วิ่งกล�งส�ยฝนย�มคำ่�แทรกผ่�นเสียงอ้ืออึงของลม

และฝน เมือ่ช�ยหนุม่รปูร่�งสงูในโคตสเีท�อมดำ�วิง่ฝ่�กระแสรนุแรงของ

พ�ยุหลงฤดู ทั้งตัวเข�เปียกปอนและเลอะเทอะด้วยคร�บโคลนต�มท�ง

ที่ผ่�นม� จนเวล�นี้เข�ดูมอมแมมไม่ต่�งจ�กลูกหม�ตกนำ้�

และเข�คงไม่อยู่ในสภ�พแย่ขน�ดนี้ถ้�ไม่หลงท�งอยู่ในป่�กัก

ปีศ�จจนฝนเจ้�กรรมเทลงม�ก่อน

“ต�ยแล้ว ทำ�ไมเปียกมะล่อกมะแล่กกลบัม�อย่�งนัน้ล่ะเลนโยคงุ!” 

เจ้�ของเสียงแหลมสูงเสียงหนึ่งเอ่ยทักด้วยคว�มตกใจ เมื่อเห็นช�ยหนุ่ม

วิ่งต�กฝนเลี้ยวเข้�ม�ในแมนชั่นสองชั้นเล็กๆ ของ ‘เธอ’ 

เลนโยเพ่งมองคนทักผ่�นแว่นกันแดดสีดำ� ซึ่งเป็นคุณป้�ร่�งเตี้ย 

ผมหยิกฟูรอบศีรษะ ในมือถือร่มคันโตสีแสบต�แม้อยู่ในที่มืด และเข�จำ�

ได้ดีว่�เธอเป็นเจ้�ของแมนชั่นเล็กๆ ที่ตกแต่งได้สบ�ยต�แห่งนี้ท่ีเข�เช่�

อยู่

ร่�งเตี้ยๆ ของคนสูงวัยวิ่งเหย�ะๆ ม�พร้อมร่มคันโตสีสดใส ตรง

ม�ห�ช�ยหนุม่ผมดำ�ตวัเปียกปอน พล�งชรู่มให้เข�เข้�ม�อยู่ในร่มเง�ของ

มันด้วย

“...ขอบคุณครับมิย�โกะซัง” เลนโยผงกศีรษะน้อยๆ พล�งส่งยิ้ม

ให้คนที่วิ่งม�รับเข�

“กลบัเสยีดกึ แถมวิง่ต�กฝนม�อกี ไปไหนม�ล่ะเนีย่” มยิ�โกะเอ่ย

ถ�มด้วยนำ�้เสยีงตำ�หนเิลก็น้อย แต่แฝงด้วยคว�มเป็นห่วงเหมอืนช�ยหนุม่

เป็นลูกหล�นของเธอเอง

“มีธุระสำ�คัญน่ะครับ แล้วก็เกิดปัญห�นิดหน่อย” เลนโยตอบ

คร่�วๆ ให้อีกฝ่�ยไม่ติดใจสงสัย 

ซึ่งเธอก็ไม่สงสัยอะไรเข�จริงๆ เพร�ะในส�ยต�ของคนสูงวัย เข�

เป็นแค่เด็กดีคนหนึ่งที่ม�เช่�แมนชั่นของเธออยู่ได้หล�ยเดือนแล้ว
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สำ�หรับเธอแล้ว คนตรงหน้�เป็นคนหนุ่มที่ห�ได้ย�กในสมัยนี้ ที่มี

ทัง้คว�มสภุ�พและวธิพีดูคยุทีม่เีสน่ห์ อธัย�ศยัดเีข้�ได้กบัทกุคนตัง้แต่เดก็

เล็กๆ ไปจนถึงผู้ใหญ่รุ่นคุณป้�เช่นเธอ ซำ้�ยังมีรูปร่�งหน้�ต�หล่อเหล� 

น่�หลงใหล แม้จะมีนิสัยซุ่มซ่�มผิดกับลักษณะภ�ยนอก แต่นั่นกลับทำ�ให้

เข�ดูน่�เอ็นดูและเข้�ใกล้ได้ง่�ยด�ย

มิย�โกะเดินม�ส่งเลนโยจนถึงบันไดเหล็กนอกตัวอ�ค�ร ขณะที่

ส�ยต�ของเธอก็สำ�รวจช�ยหนุ่มอย่�งพินิจ ก่อนว่�

“นีเ่ลนโยคงุ ดกึขน�ดนีแ้ถมฝนตกหนกั ทำ�ไมยงัสวมแว่นดำ�อยูล่่ะ 

เธอยิ่งหลงท�งง่�ยๆ อยู่ด้วย เดี๋ยวก็ไปสะดุดหกล้มตรงไหนอีก” 

เลนโยชะงกัเท้�ทีก่ำ�ลงัก้�วขึน้บนัไดขัน้แรก ก่อนขยบัยิม้ตอบกลบั 

และทิ้งตัวลงนั่งโดยไม่สนว่�ขั้นบันไดที่เข�ใช้อยู่จะชื้นแฉะแค่ไหน

“ผมว่�...ถ้�เร�เอ�แว่นม�สวมเพื่อบังส�ยต� คว�มลับเร�อ�จถูก

เกบ็ไว้ได้น�นกว่�ก�รจ้องมองสิง่ต่�งๆ ด้วยดวงต�โดยตรงกเ็ป็นได้ละมัง้

ครับ”

“โธ่! พดูอย่�งกบัว่�เกบ็คว�มลบัไว้เยอะแยะอย่�งนัน้แหละ” มยิ�-

โกะอมยิ้มกับคำ�กล่�วของช�ยหนุ่ม ที่เธอฟังแล้วเหมือนคำ�พูดเรื่อยเปื่อย

ของคนเจ้�ค�รมทั่วไป 

ซึ่งเลนโยก็ไม่ได้ว่�อะไรต่อ แค่ขยับยิ้มสวยๆ บนใบหน้�อย่�งเคย

แต่ก่อนช�ยหนุ่มจะลุกขึ้น และหมุนตัวเดินขึ้นบันไดต่อ มิย�โกะก็

รั้งตัวเข�ไว้อีกครั้งด้วยคำ�ถ�มที่เข�ต้องหยุดฟัง

“นี่ เรื่องครอบครัวของเลนโยคุงที่เคยเล่�ว่�คุณพ่อกับคุณแม่เสีย

ไปแล้วทัง้คู่ แต่ยงัเหลอืน้องส�วอกีคนทีก่ำ�ลงัต�มห�อยูน่่ะ ตอนนีเ้จอรยึงั

ล่ะ” เธอถ�มอย่�งกระตือรือร้น แสดงคว�มสนใจกับเรื่องนี้ม�ก อ�จ

เพร�ะมันช่�งฟังเป็นชีวิตที่ลอกม�จ�กนิย�ยดร�ม�สักเรื่องอย่�งไรอย่�ง

นั้น

เลนโยค่อยๆ หันกลับม�เผชิญหน้�กับอีกฝ่�ย 

“ครับ...เจอแล้ว ห�แทบพลิกแผ่นดินอยู่เหมือนกัน” เข�ตอบด้วย
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ใบหน้�แสดงคว�มอ่อนโยนและซ�บซึ้ง ก่อนเลื่อนมือไปดึงแว่นสีดำ�ออก

จ�กดวงต�

ใบหน้�เรียวคมที่ติดสวย บวกกับนัยน์ต�สีนำ้�เงินแปลกต� และ 

นำ�้เสยีงทีฟั่งอ่อนโยนตดิเศร้�ย�มพดูถงึน้องส�วทำ�ให้คนสงูวยัรูส้กึใบหน้�

ร้อนนิดๆ อย่�งไม่สมวัย เธอคงหลงเสน่ห์ของเข�เข้�จริงๆ เสียแล้ว

“ดีจังนะ เหมือนในนิย�ยเลย พี่ช�ยต�มห�น้องส�วท่ีพลัดพร�ก

จ�กกันหล�ยปี...เลนโยคุงคงรักเธอม�ก ชักอย�กเห็นหน้�น้องส�วเธอ

จริงๆ แล้วสิ คงน่�รักม�กๆ เลยสินะ” มิย�โกะแสดงคว�มซ�บซึ้งและ

ชื่นชมออกม�

ซึง่คำ�พดูค�ดหวงัของคนสงูวยัคร้ังนีท้ำ�ให้เลนโยเผลอยิม้เย�ะอย่�ง

ห้�มตัวเองไม่อยู่จริงๆ 

“ก็ไม่ถึงขน�ดนั้นหรอกครับ...จริงๆ น้องส�วผมไม่น่�รักเท่�ไร  

แค่มีอะไรน่�สนใจกว่�คนอื่นเท่�นั้นเอง อีกอย่�งที่ผมต�มห�เธอจนแทบ

พลกิแผ่นดนิ...” เข�เว้นคำ�ไป ก่อนหมนุก�ยหนัหลงัคล้�ยจะก้�วขึน้บนัได

ต่อ ทว่�กลบัเป็นก�รซ่อนใบหน้�ทีก่ำ�ลงัเหยยีดยิม้น่�ขนลกุแบบทีน้่อยครัง้

เข�จะทำ� ก่อนว่�ขึ้นใหม่

“เร�มีเรื่องค้�งค�กันอยู่นิดหน่อย ต้องจัดก�รให้จบให้ได้”

ความเงียบครอบคลุมในบ้านที่ปิดไฟมืด และมีเพียงแสงสลัวจาก

ไฟถนนหน้�บ้�นทีส่่องผ่�นเข้�ม� เลนยะกบักนิเทน็ชต่ิ�งมองหน้�กนัโดย

ไร้คำ�พูดเมื่อเรื่องสำ�คัญหนึ่งถูกเล่�ออกม�

“มันรู้เรื่องแดนมิคสัญญี”

เลนยะทำ�ล�ยคว�มเงียบขึ้นในที่สุด 

“ใช่” กินเท็นชิตอบ

“มันอ�จรู้เพร�ะต�มดูฉันอยู่” เธอค�ดเด�รวดเร็ว

“ก็อ�จใช่...แต่ดูเหมือนเข�จะแปลกใจไม่น้อยเมื่อรู้ว่�เจ้�เคยไป 

ที่นั่นม�”
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หมอผีส�วนิ่งงันไปชั่ววิน�ที ก่อนพึมพำ�ร�วกับพูดกับตัวเอง

ม�กกว่�คู่สนทน�ข้�งตัวว่�

“งั้นแสดงว่�มันก็มีอยู่จริงๆ...ไอ้แดนมิคสัญญีนั่น” เธอเงียบไปอีก

เล็กน้อย และกินเท็นชิรับรู้ได้ถึงคว�มกังวลในบรรย�ก�ศรอบตัวเธอ ซึ่ง

แน่นอนว่�คงไม่มีใครไม่กังวล ห�กรู้ว่�หลังคว�มต�ยของตนยังมีคว�ม

ทุกข์ทรม�นที่ไม่สิ้นสุดรออยู่

ทว่�ไม่น�นเลนยะกลับลุกขึ้นเสียเฉยๆ พร้อมพูดขึ้นใหม่ “ช่�ง

หัวมัน ฉันจะห�ท�งแก้เอง”

เจ้�ปีศ�จเงยหน้�มองต�ม และคว้�ข้อมอืขว�เดก็ส�วไว้ ก่อนถ�ม

ชัดเจน 

“ยังไง”

เลนยะมองมือตัวเองที่ถูกยึดไว้ สัมผัสได้ถึงคว�มห่วงกังวลจ�ก

คว�มอุ่นร้อนนั่น เธอหรี่ต�ลงนิด

...ไอ้ขี้กังวลไม่เข้าเรื่อง

“ฉันเคยห�ท�งแก้ไขอะไรไม่ได้รึไง” เธอย้อน

“ไม่...แต่ไม่ใช่ทกุครัง้ทีเ่จ้�จะรอด” เจ้�ปีศ�จโต้ฉบัไว และจบัแขน

เธอแน่นขึ้น “เจ้�เองก็รู้ดี”

และหมอผีส�วไม่อ�จเถียงได้เช่นทุกที เพร�ะเธอรู้ดีว่�ครั้งล่�สุด

ที่ถูกพี่ช�ยตนเล่นง�น มันเป็นอย่�งไร...เธอต�ย 

ซึง่ถ้�พดูต�มหลกัจริงๆ กเ็หมอืนเธอได้แพ้ไปจนหมดรปูแล้ว ไม่ใช่

คนทีร่อดอย่�งทีต่นคดิม�เสมอ...เธอเป็นแค่คนต�ย ทีย่งัมคีว�มโชคดบีน

คว�มโชคร้�ย และไม่รู้ว่�วันไหนโชคที่ว่�นั้นจะหมดลง

แต่ก็อย่�งที่รู้กัน...เธอไม่อ�ศัยโชคหรอก และจะไม่นั่งรอมันด้วย

“ใช่” เลนยะยอมรับในที่สุด ก่อนเน้นชัดเจนอย่�งไม่มีคว�มลังเล

ใดๆ นัยน์ต�สีนำ้�เงินมีประก�ยมั่นใจอย่�งที่เธอมีเสมอ “แต่ครั้งนี้ฉันจะ

รอด และรอดแบบที่อีกฝ่�ยต้องย่อยยับค�มือฉันด้วย”
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เปิดกระดาน

“ขอโทษทีนะโซเคนโยคุง...แต่เรื่องนี้คงยากกว่าที่คิด” 

นำ�้เสยีงทีบ่่งบอกถงึคว�มหนกัใจม�จ�กเจ้�ของโรงเรยีนโยโค แต่

คนที่ถูกปฏิเสธเพียงเหลือบดวงต�สีนำ้�เงินหลังกรอบแว่นขึ้นมองใบหน้�

ใจดีของช�ยชร�ร่�งอ้วน และพูดว่� 

“แล้วทีเรื่องของฉันกับไอ้ท่�ม�กทำ�ไมถึงได้ไปสืบม�ได้ง่�ยๆ” 

ผอ.โยโคผ่อนลมห�ยใจ และทรุดนัง่ลงบนโซฟ�สเีท�ตวัย�วในห้อง

ทำ�ง�นของตน 

“พวกเธอสองคนเป็นคนใกล้ตัว และอยู่ในที่แจ้ง ไม่เหมือนพี่ช�ย

เธอที่ซ่อนตัวตลอด หรือต่อให้ไม่ซ่อน โซเคนโยคุงเองก็น่�จะพอรู้ว่�เข�

มีวิธีจัดก�รลบร่องรอยตัวเองอยู่” เข�ชี้แจง “ก�รจะห�ตัวเข�หรือท่ีอยู่

ของเข�ขณะนี้น่ะไม่ใช่เร่ืองง่�ยๆ เลย เร�ไม่มีข้อมูลของเข� เข�เป็น

เหมือนผี คนของโอกุเระที่ต�มห�กันม�ตลอดแปดปีก็ไม่เจออะไร และ

ตอนนี้ฉันว่�เลนโยเองก็คงเป็นฝ่�ยระวังตัวม�กขึ้นกว่�...” 

“ตกลงว่�ช่วยอะไรไม่ได้” เลนยะตัดบท

ผอ.โยโคทอดถอนใจ และพยักหน้�ให้อย่�งเสียไม่ได้ 
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“ตอนนี้น่ะยัง...แต่ถ้�ในเรื่องอื่นที่ง่�ยกว่�ก็น่�จะได้” 

หมอผีส�วพยักหน้�ทีหนึ่งรับรู้ ทำ�ให้ช�ยชร�ไม่ส�ม�รถดูออกว่�

เธออยู่ในอ�รมณ์ไหน 

ซึง่คว�มจรงิควรจะเป็นผดิหวงัเนือ่งจ�กเข�ช่วยอะไรเธอไม่ได้ แต่

สีหน้�ของหมอผีส�วย�มนี้ไม่ได้แสดงอ�รมณ์เช่นนั้นเลย ออกจะดูเข้�ใจ

ง่�ยด�ยเกินค�ดเสียด้วย

แต่ก่อนที่เด็กส�วจะลุกออกไปจ�กห้อง ผอ.โยโคก็ฉุกคิดอะไร 

บ�งอย่�งขึ้นม�ได้ จนต้องตั้งคำ�ถ�มไล่หลังของเธอ

“มีแผนสำ�รองรึไงโซเคนโยคุง” 

เลนยะเลิกคิ้วหันกลับไปมอง และแค่ยักไหล่ร�วกับมันไม่ใช่เรื่อง

ส�ระสำ�คัญอะไร ซึ่งท่�ท�งนั้นกลับทำ�ให้ช�ยชร�ต้องพ่นลมห�ยใจด้วย

รอยยิม้ขบขนั...เพร�ะแน่ชดัแล้วว่�หมอผปีระจำ�โรงเรยีนของเข�ยงัจดัก�ร

ทุกอย่�งได้เองเสมอ

เสียงพูดคุยเซ็งแซ่ทั่วห้องเรียนของชั้นม.ปลายปีหนึ่งห้อง B ยัง

เหมือนทุกวัน ก่อนค�บโฮมรูมเด็กนักเรียนจะจับกลุ ่มพูดคุยอย่�ง

สนุกสน�น แต่ในมุมหนึ่งบทสนทน�ที่ไม่ธรรมด�กลับเกิดขึ้น ซำ้�รุนแรง

จนแทบเป็นก�รทะเล�ะ แต่ไม่มีใครคดิสนใจเมือ่มนัเป็นบทสนทน�ที่ไม่มี

ใครส�ม�รถได้ยิน

“เรื่องใหญ่ขน�ดนั้นแต่พวกเจ้�กลับเงียบ มองข้�มข้�ไปได้เฉยๆ 

ได้อย่�งไร!” คำ�กล่�วโทษด้วยโทสะ ม�พร้อมดวงต�สงี�ช้�งลกุว�วอย่�ง

เอ�เรื่องและค�ดคั้น โดยที่เธอไม่คิดรักษ�ท่วงท่�ที่มักว�งม�ดเป็น

น�งพญ�อย่�งเคย

“ต้องขอประท�นโทษด้วยขอรับ แต่เรื่องมันฉุกละหุกเกินกว่�จะ

บอกท่�นทัน” นำ้�เสียงสำ�นึกผิดนอบน้อมกับผู้ที่มียศสูงกว่�ถูกส่งม�จ�ก

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม 

“แย่ที่สุด” วิญญ�ณแม่ทัพหญิงไม่อ�จว่�อะไรวิญญ�ณตรงหน้�
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ได้อกีเมือ่เข�ก้มศรีษะขอโทษอย่�งง่�ยด�ย และทำ�ได้แค่สะบดัใบหน้�ไป

ท�งอืน่อย่�งไม่พอใจ ก่อนไม่น�นจะเปลีย่นเป็นถอนใจแรงเพือ่ผ่อนคล�ย

คว�มโมโหลง 

ในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้ว และกะทันหันซะขน�ดนั้น ป้องกัน

ไว้ได้ก็ถือว่�ควรชมเชยม�กกว่�ตำ�หนิ แต่ด้วยอ�รมณ์ตอนนี้เธอคงไม่คิด

เอ่ยป�กชมใครเด็ดข�ด

“เจ้�นั่นต้องก�รปลดผนึกจิตอัคคีไปเพื่ออะไร” เด็กหนุ่มท�ย�ท 

โซเคนโยอีกคนขมวดคิ้วถ�มวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม

“เห็นกินเท็นชิบอกว่�...”

“เหมือนทุกครั้งที่ทำ�ม�ตลอดสองส�มเดือนนี้ขอรับ ปั่นหัวท่�น 

เลนยะ” โยชิฮ�ระเอ่ยแทรกคำ�พูดของท�โร่ ก่อนท�โร่จะตอบจนจบ

วิญญ�ณเด็กช�ยหันไปมองใบหน้�ด้�นข้�งของโยชิฮ�ระทันที 

เพร�ะเข�แทบไม่เคยเห็นโยชิฮ�ระพูดโกหกม�ก่อน แต่คร้ังนี้วิญญ�ณ

ซ�มูไรหนุ่มกลับรีบเล่�เรื่องบิดเบือนอย่�งรวดเร็ว และไม่มีทีท่�ลังเล

แม้แต่น้อย

แต่นัน่กท็ำ�ให้ท�โร่พอจะรูว่้�เข�ควรสงบป�กสงบคำ� และปล่อยให้

คนที่รู้อะไรม�กกว่�จัดก�รเรื่องนี้ไป 

อ�เคเดะหรี่ต�ลงนิดกับก�รแทรกตอบของโยชิฮ�ระ กระนั้นเธอ

ก็ปล่อยให้มันผ่�นไป แล้วถ�มขึ้นใหม่

“แล้วเดก็เจ้�ปัญห�ของเจ้�ห�ยไปไหน ถงึปล่อยให้วญิญ�ณอย่�ง

พวกเจ้�ม�โรงเรียนก่อน เรื่องใหญ่โตขน�ดนี้กลับห�ยตัว ไม่สนใจ...”

“ก็อยู่นี่ไง” 

เสียงเรียบๆ ที่เอ่ยแทรกทำ�ให้พวกเข�ทั้งหมดหันไปมอง ก่อนพบ

เดก็ส�วร่�งสงูเรอืนผมสนีำ�้ต�ลยนือยูต่รงหน้� ซึง่เธอกก้็�วไปนัง่บนเก้�อี้ 

แล้วหันไปห�เด็กหนุ่ม

“ไง ฟังเรื่องจ�กเจ้�โยชิฮ�ระแล้วใช่ไหม ทีนี้จะยอมร่วมมือกับฉัน

ได้รึยัง หรือว่�จะรอให้มันเล่นง�นแกก่อน” เด็กส�วงัดข้อเสนอเก่�ที่เคย
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เสนอให้คนตรงหน้�ม�พูดอีกครั้ง 

ซึ่งอีกฝ่�ยก็ตอบเด็ดข�ดทันทีว่�

“ฉันไม่ได้กลัวมัน”

“แกก็คงไม่ทันได้กลัวหรอก เพร�ะมันคงเล่นง�นตอนแกไม่ทัน

รู้ตัว” เธอย้อนรวดเร็วเช่นกัน

แม้สีหน้�ซ�น�ดะจะดูไม่ชอบใจ แต่เข�ก็ไม่ได้แย้งคว�มคิดเห็น

ของเลนยะ ก่อนจะหันไปสื่อส�รกับอ�เคเดะท�งส�ยต�ครู่หนึ่ง และจำ�

ต้องกลับม�มองญ�ติส�วของตนใหม่

“แล้วเธอจะทำ�ยังไง” เข�ถ�มกลับ “ตอนนี้เร�เป็นฝ่�ยเสียเปรียบ 

เจ้�นัน่คอยผลบุๆ โผล่ๆ ถ้�คดิจะคว�นห�ตวักเ็หมอืนงมเขม็ในมห�สมทุร 

ฉันจะแน่ใจได้ยังไงว่�เธอมีวิธีจัดก�รเจ้�นั่นได้” 

“กง่็�ยๆ เร�แค่ทำ�ให้มนัโผล่หวัม�เจอกบัเร�โต้งๆ และรวบตวัมนั” 

เลนยะยักไหล่ตอบด้วยท่�ท�งไม่ทุกข์ร้อน “เร�สองมันหนึ่ง อย่�งน้อยๆ 

ก็น่�จะได้อะไรบ้�ง” 

ซ�น�ดะกบัท่�นหญงิอ�เคเดะหรีต่�มองเลนยะอย่�งเหนือ่ยหน่�ย 

รูส้กึเหมอืนถกูกวนอ�รมณ์เข้�จังเบอร์กบัแผนตืน้เขนิทีเ่หมอืนไม่ใช้หวัคดิ

เลยของเธอ

“ถ้�เจ้�เหน็ว่�มนัเป็นแค่เร่ืองเล่น หรือกลวัจนสตแิตกไปแล้ว กแ็ค่

อยู่เฉยๆ และหุบป�กซะ เร�จะห�ท�ง...” 

“ด้วยก�รติดต่อให้คนม�ช่วย อย่�งพวกโอกเุระที่ใช้เวล�แปดปีแล้ว

ยังห�มันไม่เจอน่ะเหรอ”

วิญญ�ณหญิงส�วพลันชะงัก และเพียงอ้�ป�กน้อยๆ แต่ไม่มีคำ�

เถียงใดออกม� เมื่อหมอผีส�วค�ดเด�คว�มคิดเธอได้แม่นยำ� 

ดวงต�สีนำ้�เงินหลังกรอบแว่นสบกับดวงต�สีง�ช้�งของท่�นหญิง

คนง�ม ส่งประก�ยเจ้�เล่ห์ไม่น่�ไว้ใจให้วญิญ�ณหญงิส�วตรงหน้�ร�วกบั

เย�ะหยัน ก่อนเธอจะเอ่ยต่อ 

“ใช้คนสืบห� ใช้อ�คมสืบห� ใช้เงิน ใช้คน ใช้วิช� แต่ห�มันไม่
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เจอ...แต่มีอย่�งหนึ่งที่เร�ยังไม่ได้ใช้เลย”

ทุกคนขมวดคิ้วมองเธออย่�งมีคำ�ถ�ม ซ่ึงไม่น�นเธอก็เฉลยด้วย 

คำ�ตอบเพียงว่�

“ก�รส�ปแช่งไง”

ฉึก!

หน้�ดินถูกขุดเปิด เมื่อเด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลใช้เสียมงัดมันขึ้น

ม� ตรงจดุทีม่แีท่งไม้ขน�ดเลก็ห้�แท่งเสยีบตัง้อยูโ่ดยมด้ี�ยสขี�วพนัเชือ่ม

พวกมันไว้เป็นรูปด�วห้�แฉก แถมบนหน้�ดินยังมีแผ่นยันต์แปะอยู่ด้วย

และดูเหมือนพวกมันทั้งหมดจะทำ�ให้ก�รขุดของเธอลำ�บ�ก เธอ

จึงดึงออก และโยนทิ้งไปอย่�งไม่ไยดีทั้งที่ก่อนนี้เคยบอกชัดว่�ต้องไม่ให้

ไม้ที่หน้�ดินตรงนี้ล้มเด็ดข�ด

“คิดว่�จะได้ผลแน่เหรอ” ท�โร่เงยหน้�ม�ถ�มหลงัจ�กก้มดพูืน้ดนิ

ที่โดนขุด

“ไม่ลองแล้วจะรู้รึไง” หมอผีส�วว่�ห้วนๆ อย่�งขี้เกียจจะตอบ

“แล้วอกี�ตวันัน้จะยงัอยูห่รือขอรับ ไม่ใช่ว่�ไปเกดิตัง้แต่เรือ่งคร�ว

นั้นแล้ว” คำ�ถ�มนี้เป็นของฝ่�ยโยชิฮ�ระบ้�ง ย�มมองหลุมบนดินและ

คิดถึงสัตว์สีดำ�ที่นอนอยู่ในหลุม ซึ่งถูกฆ่�อย่�งท�รุณจนเกิดเป็นคำ�ส�ป

แช่งแก่ผู้ที่กระทำ� แล้วเลนยะเป็นคนสะกดมันไว้ใต้ดินในบริเวณบ้�น

หลังค�สีอิฐม�ตั้งแต่เดือนที่แล้ว

เลนยะจำ�ใจเงยหน้�จ�กกจิกรรมทีท่ำ�อยูไ่ปสบนยัน์ต�สอีำ�พนัของ

วิญญ�ณช่�งสงสัย 

“รูไ้หม เจ้�นกตวันีม้นัมแีรงแค้นจนกล�ยเป็นพวกกึง่ปีศ�จไปตัง้แต่

แรกแล้ว คร�วที่แล้วมันก็แค่เลิกร�ไป แต่ยังไงมันก็ไปเกิดไม่ได้...เอ�ละ 

คร�วนี้ช่วยเงียบๆ ฉันต้องก�รสม�ธิ” 

เธอดกัคอสองวญิญ�ณด้วยสหีน้�เบือ่หน่�ยชดั และก้มไปขดุดนิต่อ

แต่กต้็องหยดุมอือกีครัง้ เมือ่เสยีงเป็นห่วงผสมคว�มหว�ดหวัน่จ�ก
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โยชิฮ�ระเอ่ยออกม�อีกว่�

“ท่�นรู้ใช่ไหมว่�ก�รทำ�แบบนี้อ�จมีผลต�มม�”

นัยน์ต�สีนำ้�เงินมองหน้�เข� แล้วตอบชัดร�วกับแค่ตัดรำ�ค�ญ

“รู้น่�” จบคำ�ก็ก้มลงจัดก�รธุระของตนต่อ

และเมื่อขุดไปอีกสักพัก ก็เจอผ้�สีแดงที่ห่อบ�งสิ่งเป็นก้อนๆ ไว้ 

มันสกปรกมอมแมมและมีรอยข�ดวิ่นบ�งแห่ง เลนยะดึงเจ้�ห่อผ้�สีแดง

นั้นขึ้นม�จ�กหลุมแคบๆ พล�งปัดเศษดินออกไป 

เธอคลี่ห่อผ้�สีแดงนั้นออก เผยให้เห็นโครงกระดูกชิ้นเล็กๆ ของ

สัตว์ปีก กะโหลกนกที่มีจะงอยป�กย�วแหลม และยังมีขนนกสีดำ�หลง

เหลือให้รู้ว่�มันเป็นสัตว์ปีกชนิดใดม�ก่อน 

หมอผสี�วว�งห่อผ้�ในมอืลงกบัพืน้เบือ้งหน้�ตนเอง ก่อนพมึพำ�ใน

ลำ�คอ 

“ถึงต�ฉันเดินหม�กบ้�งละนะเลนโย”

หน่ึงอาทิตย์ต่อมา
ร่างเตี้ยๆ ของหญิงสูงวัยที่ดัดผมจนหยิกรอบหัว เดินหิ้วตะกร้า 

จ่�ยตล�ดออกม�จ�กห้องพกัในแมนชัน่สองชัน้ทีต่ดิป้�ยหน้�ประตหู้องไว้

ว่� ‘ผู้ดูแล’ เธอล็อกห้องแล้วหย่อนลูกกุญแจใส่ตะกร้� ก่อนยกนิ้วขึ้นนับ 

ทีละนิ้ว ทบทวนร�ยก�รของที่ตนต้องซื้อกลับม�ทำ�อ�ห�รเย็นวันนี้

มิย�โกะก้�วออกม�ช้�ๆ พร้อมก้มหน้�ห�กระด�ษจดของที่จะซื้อ

ในตะกร้�ไปด้วยเมื่อตระหนักแล้วว่�ตนจำ�ร�ยก�รข้�วของไม่ได้อย่�งท่ี

คิดไว้ แต่ยังก้�วไปได้ไม่พ้นแมนชั่น เธอก็รับรู้ถึงร่�งสูงของใครบ�งคนที่

เดินผ่�นตัวเองเข้�ไป

“เลนโยคุง” หญิงสูงวัยหันไปร้องทักช�ยหนุ่มเรือนผมสีดำ�อย่�ง

รวดเร็ว

เลนโยหมุนตัวกลับม�มองหน้�คนอ�วุโสกว่� พร้อมใช้นิ้วดันแว่น

กันแดดบนใบหน้�เรียวคมของตนเล็กน้อย ขณะเลิกคิ้วนิดเป็นเชิงถ�ม
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กลับ

“วันนี้กลับไวจังนะจ๊ะ ไม่มีธุระงั้นเหรอ” คุณป้�เจ้�ของแมนชั่น

ถ�มไถ่อย่�งอัธย�ศัยดีเหมือนทุกวัน โดยเฉพ�ะกับช�ยหนุ่มตรงหน้�ท่ี 

เธอพูดคุยด้วยบ่อยกว่�ผู้เช่�ร�ยอื่น คงเพร�ะเข�มีเสน่ห์บ�งอย่�งและ

แตกต่�งจ�กคนรอบข้�งโดยสิ้นเชิง

ซึ่งรอยยิ้มสวยๆ ของเลนโยที่ตอบรับคำ�ถ�มของเธอ ก็ทำ�ให้คน 

สูงวัยยังเผลออ�ยหน้�แดงนิดๆ อย่�งลืมอ�ยุ

“ไม่มีครับ ช่วงนี้ผมค่อนข้�งว่�ง” ช�ยหนุ่มยังคงตอบสุภ�พด้วย

ประโยคต�มม�รย�ท และโค้งศรีษะให้เธอเลก็น้อย เตรยีมจะหมนุตวัเดนิ

ออกไปใหม่

“แล้วกินอะไรรึยังล่ะ เดี๋ยวฉันจะไปตล�ด เอ�อะไรไหม” มิย�โกะ

ยังถ�มต่อ เหมือนไม่อย�กปล่อยเข�ไปง่�ยๆ

“ไม่เป็นไรครับ ผมไม่อย�กรบกวน” เลนโยหันม�ปฏิเสธอย่�ง 

นิ่มนวลและตั้งท่�จะหมุนตัวกลับไปอีก

“รบกงรบกวนอะไรกนั คนกนัเองแท้ๆ” อกีฝ่�ยยงัเซ้�ซี ้แล้วเสนอ

ขึ้นต่อ “หรือให้ฉันทำ�อะไรให้กินดีไหม”

...ผู้หญิง...

ช�ยหนุ่มยนืนิง่อยูค่รู่หนึง่ ก่อนลอบถอนใจเลก็น้อย และหนัใบหน้�

ที่ยังแย้มยิ้มไปให้คู่สนทน� ก่อนเอ่ยประโยคตัดปัญห�

“ผมว่�ตล�ดน่�จะปิดตอนทุ่มตรง”

ได้ผลชะงดั หญงิวยัห้�สบิต้นๆ ยกน�ฬิก�ข้อมอืขึน้ม�ดทูนัใด ก่อน

อุท�นอย่�งร้อนรน 

“ต�ยจริงจะหกโมงแล้ว จะทันไหมเนี่ย” เธอรีบผละจ�กช�ยหนุ่ม

โดยเข�ไม่ต้องเอ่ยป�กไล่

เลนโยส่�ยศรีษะอย่�งนกึรำ�ค�ญก่อนก้�วเท้�ออกจ�กตรงนัน้ แต่

ยังเดินไม่ทันถึงสองก้�ว เสียงแหลมๆ ก็ดังขึ้นอีก

“อ๊ะใช่! เลนโยคุง” ร่�งเตี้ยๆ ของมิย�โกะเดินเร็วๆ กลับม�ห� 
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ช�ยหนุ่มในโคตย�ว

เลนโยค่อยๆ หมนุก�ยกลบัไป นยัน์ต�สนีำ�้เงนิหลงัแว่นต�กนัแดด

สีดำ�เริ่มเปลี่ยนเป็นฉ�ยแววเย็นเยียบ แต่เหมือนอีกฝ่�ยจะไม่สังเกตเมื่อ

ดวงต�เข�มันซ่อนอยู่หลังแว่นกันแดดสีดำ�

“ครับ” เข�จำ�ใจตอบรับ

หญิงแก่จอมเซ้�ซี้ฉีกยิ้มกว้�งร�วกับมีข่�วดีอะไรสักอย่�งท่ีน่� 

ตื่นเต้นม�บอก

“ฉันลืมบอกเรื่องสำ�คัญกับเลนโยคุงไปเรื่องหนึ่ง” เธอเกริ่นอย่�ง

มีเลศนัย “เธอบอกว่�เจอกันแล้วสินะ”

คนฟังถงึกบัหบุยิม้กบัคำ�เกริน่ที่ไม่เข้�ส�ระสำ�คญั แต่มนักม็�กพอ

จะทำ�ให้เข�รู้ว่�มีบ�งอย่�งผิดปกติเกิดขึ้นแน่นอน

ที่ว่� ‘เจอกันแล้ว’ มันคืออะไร

“มีอะไรเหรอครับ” เลนโยตั้งคำ�ถ�มกลับอย่�งเสียไม่ได้ เพร�ะรู้

ว่�คนตรงหน้�ตัง้ใจให้เข�ถ�ม เพือ่ให้เหน็ว่�เร่ืองของเจ้�หล่อนเป็นสิง่น่�

สนใจ

ซึ่งคนที่รอคำ�ถ�มนี้อยู่แล้วแสดงคว�มตื่นเต้นกระตือรือร้นทันที 

แล้วรีบเล่�เรื่องต่อ

“ก็วันนี้น่ะ เลนโยคุงออกไปตั้งแต่ฟ้�ยังไม่ทันส�งใช่ไหมล่ะ” เธอ

เว้นคำ� “พอสักเจ็ดโมง ฉันออกม�กว�ดใบไม้เหมือนทุกเช้� แล้วทำ�คว�ม

สะอ�ดไปจนถึงตอนส�ยๆ เหมือนปกติ”

เจ้�ของแมนชัน่พย�ย�มเกร่ินเร่ืองให้ฟังดตูืน่เต้น แต่สำ�หรบัคนฟัง

แล้ว เข�กำ�ลังรอว่�คนตรงหน้�จะจบเรื่องน่�รำ�ค�ญนี่เมื่อไร

แถมเล่�ไปสกัพกัหญิงสงูวยักห็ยดุอกี โดยเร่ืองทัง้หมดยงัวนอยู่ใน

ตอนเช้�กับก�รกว�ดขยะ

“แล้วยังไงต่อครับ” ช�ยหนุ่มจำ�ต้องถ�มอีกรอบ ต�มใจคนสูงวัย

ที่รอให้เข�ตั้งคำ�ถ�มซำ้� ทั้งที่ท่�ท�งของเธออย�กเล่�เรื่องนี้ใจแทบข�ด

“จะยังไงล่ะจ๊ะ” เธอรีบว่�ต่อทันที “พอตอนส�ยๆ เกือบเที่ยง ฉัน
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กำ�ลังจะกลับเข้�ห้อง แต่อยู่ๆ แม่หนูนั่นก็เดินเข้�ม�ห�...”

“แม่หนูนั่น?” เลนโยทวน เมื่อเรื่องที่เหมือนจะไร้ส�ระมีประเด็น

น่�สนใจขึ้นม�

“ใช่แล้วจ้ะ” คนเล่�พยักหน้�รับรัวเร็วอย่�งดีใจ “แม่หนูนั่นม�ใน

เครื่องแบบนักเรียนเลยละ เดินดุ่มๆ ม�ห�ฉัน แล้วก็ถ�มว่�ที่นี่มีคนชื่อ 

โซเคนโย เลนโยอยู่รึเปล่�...พอฉันบอกว่�มี แม่หนูนั่นก็บอกว่� เธอเป็น

น้องส�วแท้ๆ ของเลนโยคุง”

น้องสาว!

ร่�งสงูในโคตย�วทีฟั่งอยูน่ิง่งนัไปชัว่ขณะ และคร�วนีถ้งึกบัหบุยิม้

สนิท

“ตอนแรกฉนัน่ะไม่เชือ่เลยนะ ถงึเลนโยคงุเคยบอกว่�เจอน้องส�ว

แล้ว” เจ้�ของแมนชั่นยังส�ธย�ยต่อไป โดยไม่สังเกตท่�ทีของคนฟัง  

“แต่ว่�นะ แม่หนูนั่นน่ะสีต�แปลกๆ เหมือนเลนโยคุงเลยละ แถมยังบอก

ประวัติเธอได้ตรงเป๊ะ ทั้งเรื่องคุณพ่อคุณแม่ของเธอที่เสียไป แล้วก็เรื่อง

พลดัหลงกนัเมือ่แปดปีก่อน แต่ฉนัไม่ได้ให้แม่หนนูัน่เข้�ไปในห้องของเธอ

หรอกนะ แต่แม่หนูฝ�กจดหม�ยไว้ให้เลนโยคุงแทนน่ะ”

ว่�จบเธอกรี็บคว�นห�จดหม�ยต�มเสือ้ ก่อนจะเจอมนัในกระเป๋�

เสื้อบนหน้�อก เธอดึงซองจดหม�ยสีข�วที่พับครึ่งออกม�ให้ช�ยหนุ่ม

“แต่จริงๆ เลยนะ” เมื่อช�ยหนุ่มรับจดหม�ยไว้แล้ว มิย�โกะก็รีบ

พดูต่อทนัท ี“ต้องขอโทษทีอ่�จจะพดูตรงไปหน่อย แต่คว�มจรงิฉนัน่ะรูส้กึ

ผิดหวังนิดหน่อย เพร�ะนึกว่�น้องส�วของเธอจะออกแนวน่�รัก ตัวเล็กๆ 

ไม่คิดว่�จะตัวสูงขน�ดนั้น เหมือนคนต่�งช�ติเลย หน้�ต�ไม่ค่อยเหมือน

เธอเท่�ไรด้วย ถ้�หน้�เหมอืนเธอคงน่�รกัน่�ด ูแต่นีน้่องส�วเธอคงหน้�ต�

ออกไปท�งคุณพ่อใช่ไหม แถมท่�ท�งยังแข็งๆ อีกต่�งห�ก...”

ไม่มคีำ�ตอบจ�กช�ยหนุม่ทีเ่ธอพดูคยุด้วย เมือ่เข�หนัหลงัเดนิออก

ไป ทิ้งให้คนที่กำ�ลังวิพ�กษ์วิจ�รณ์รูปร่�งหน้�ต�น้องส�วของเข�ยืนมอง

ต�มหลังอย่�งงุนงง 
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แต่ไม่น�นมยิ�โกะกอ็ทุ�น แล้วรบีวิง่ออกไปจ�กตรงนัน้เพร�ะเพิง่

นึกขึ้นได้ว่�ตนต้องไปตล�ดก่อนหนึ่งทุ่ม

ปัง!

ช�ยหนุ่มร่�งสงูทีเ่ดนิหนเีจ้�ของแมนชัน่กระแทกประตหู้องเช่�ปิด

ดังลั่น เข�ยังยืนค้�งอยู่หน้�บ�นประตู พล�งก้มมองจดหม�ยในมือ ก่อน

รอยยิ้มเหยียดจะปร�กฏบนใบหน้�เรียวคม จนไม่เหลือคร�บช�ยหนุ่ม 

ผู้นอบน้อมที่คุยกับคุณป้�เจ้�ของแมนชั่นเมื่อไม่ถึงห้�น�ทีก่อน

และเข�ยอมรับว่�วิน�ทีแรกที่ได้ฟังเรื่องเล่�ของมิย�โกะ เข�รู้สึก

ตื่นตระหนก และวิน�ทีต่อม�คือไม่เชื่อ แต่ตอนนี้เข�กลับรู้สึกว่�มันเริ่ม

สนุก และสะใจอย่�งน่�ประหล�ด ซึ่งมันทำ�ให้เข�ค่อยๆ ฉีกซองจดหม�ย 

ดึงกระด�ษข้�งในออกม�

จดหม�ยนั้นคือกระด�ษแผ่นหนึ่ง มีข้อคว�มเขียนไว้สั้นแค่ว่�

แมนชั่นน่ารักดีนะ

เพียงข้อคว�มเดียวในจดหม�ย ก็ยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่�คน

เขียนเป็นโซเคนโย เลนยะ น้องส�วของเข�จริงๆ เพร�ะแค่ประโยค

ทกัท�ยง่�ยๆ ในนัน้กเ็ตม็ไปด้วยก�รเย�ะหยนั ข่มขู ่และเกลยีดชงัชดัเจน 

“...ใช่” เลนโยพึมพำ�กับตัวเอง “...แกนี่มัน...ให้ต�ยสิเลนยะ หึ”

เข�หัวเร�ะเสียงตำ่�ในลำ�คอ ก่อนก้มอ่�นทวนจดหม�ยในมืออีก

ครั้ง พล�งครุ่นคิดเรื่องที่เกิดขึ้น

เลนยะห�ที่อยู่ของเข�เจอได้อย่�งไร...

ผ่�นไปหล�ยน�ที ทุกอย่�งยังคงดำ�มืด ไม่มีคำ�ตอบใดสมเหต ุ

สมผล ช�ยหนุม่จำ�ต้องระบ�ยลมห�ยใจหนกัๆ ทัง้ยิม้เย�ะตนเองที่ไม่อ�จ

ห�คำ�ตอบได้ และยิ้มถูกใจคนที่ขึ้นชื่อว่�เป็นน้องส�วแท้ๆ

“เอ�ละ...แกทำ�ยงัไงเลนยะ...” เข�พมึพำ�กบัจดหม�ยในมอืร�วกบั

หวังว่�มันจะบอกเข�ได้

อะไรที่ห�ตัวเข�เจอได้โดยเข�ไม่รู้ตัว
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คุดะของเลนยะ...กไ็ม่น่�เป็นไปได้ ปีศ�จอย่�งพวกมนัไม่มที�งเข้�

ม�ใกล้โดยเข�ไม่ทันรู้ตัว

กินเท็นชิ...เจ้�ปีศ�จรูปง�มที่เข�เจอวันนั้น...ก็ไม่น่�เป็นไปได้ เข�

ไม่ได้ทิ้งกลิ่นหรือพลังวิญญ�ณไว้ ที่สำ�คัญเข�คอยควบคุมกลิ่นพลัง

วิญญ�ณโดยใช้อ�คมกำ�บังอยู่ตลอด ดังนั้นไม่มีท�งที่เจ้�ปีศ�จจะห�เจอ 

หรือต่อให้มีกลิ่นเข�ติดกับสิ่งของอะไรสักอย่�งที่เลนยะมี สุนัขป่�หนุ่มก็

ไม่มีท�งต�มห�เข�ได้ เพร�ะเข�และเลนยะมีกลิ่นที่ไม่ต่�งกันเลยแม้แต่

น้อย 

ช�ยหนุ่มนั่งครุ่นคิด ตัดตัวเลือกไปเรื่อยๆ จนหยุดอยู่ที่บุคคลซึ่งดู

เหมอืนจะสมเหตสุมผลม�กทีส่ดุ หรอือย่�งน้อยๆ กเ็ป็นบคุคลทีเ่ข�คดิถงึ

น้อยที่สุด...และอะไรที่เข�มองข้�มไปนั่นแหละที่คนอย่�งน้องส�วเข�จะ

เอ�ม�ใช้ง�น

“ผอ.โยโค มิโนะ” เข�พึมพำ�ชื่อคนที่คิดว่�น่�จะถูกต้องที่สุด แต่

ไม่น�นคว�มมั่นใจก็เริ่มน้อยลง จนเข�ขมวดคิ้วเพื่อใคร่ครวญใหม่

ถึงจะมีอิทธิพลม�กจนจ้�งใครม�สืบห�ที่อยู่เข�ได้ แต่เข�ก็ระวัง

ตัวเสมอ ไม่อย่�งนั้นก็คงถูกพวกโอกุเระจับตัวได้แล้ว และเข�ก็ไม่โง่พอ

จะไม่รู้ว่�ใครสะกดรอยต�ม ซำ้�เข�ยังใช้อ�คมป้องกันก�รถูกติดต�มใน

ทุกๆ ท�งแล้ว...ใช่ คิดว่�น่�จะทุกท�งแล้ว

แต่อย่�งไรก็ต�ม ผอ.โยโคก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่�สนใจที่สุด 

“เอ�เถอะ จะเป็นคุณรึเปล่� ผมก็คงต้องไปเย่ียมคุณก่อนละ... 

ผอ.โยโค”



63
ปิดประตูตีแมว

ดวงตาเล็กเหมือนลูกปัดสีแดงกำ่าสะท้อนเงาร่างของชายหนุ่มใน 

โคตย�วซึ่งยืนพิงประตูพึมพำ�บ�งอย่�งกับตัวเอง

และเจ้�ของดวงต�สีแดงคู่กลมก็กระพือปีกสีดำ� ก่อนโผบินขึ้น

ท้องฟ้�จ�กกิง่ต้นไม้ทีถ่กูปลกูตดิกบัหน้�ต่�งห้องหลงัแมนชัน่สองชัน้แห่ง

หนึ่ง

ร่�งสดีำ�ตดิปีกทีด่ผูวิเผนิไม่ต่�งจ�กอกี�ทัว่ไปบนิสงูไปถงึเหนอืเมฆ 

และเมือ่มนัพ�ตัวขึน้ม�สงูจนแน่ใจว่�ไม่มมีนษุย์คนใดมองเหน็ตวัเองแล้ว 

เจ้�สตัว์ปีกสดีำ�จงึค่อยๆ แตกตวัเป็นหมอกควนัสดีำ� และค่อยๆ เลอืนห�ย

ไปกับอ�ก�ศรอบตัว...

วูบ!

หมอกสีดำ�กลุ่มเล็กปร�กฏเหนือฟ�กฟ้�ที่เริ่มมืด ก่อนค่อยๆ รวม

ตัวกันเป็นรูปร่�งของอีก�อีกคร้ัง และโฉบลงม�ข้�งล่�ง ผ่�นม่�นก้อน

เมฆลงตำ่�เรื่อยๆ จนม�ถึงจุดที่ส�ม�รถมองเห็นตึกร�มบ้�นช่องที่เล็กจิ๋ว

ใต้ร่�งของมัน ซึ่งสว่�งไสวด้วยแสงไฟในตัวเมือง 

เจ้�นกสีดำ�ร่อนลงตำ่�ม�กขึ้นเมื่อม�ถึงซอยในหมู่บ้�นเล็กๆ แห่ง
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หนึ่ง มันค่อยๆ ถล�ลงเข้�ใกล้บ้�นหลังค�สีอิฐ ก่อนง้�งกรงเล็บ บินลง

เก�ะบนแขนของใครบ�งคนที่รอก�รม�ถึงของมันอยู่น�นแล้ว

ก๊� ก๊�

อีก�ตัวใหญ่ร้องแสบแก้วหูร�วกับแจ้งข่�วท่ีเพ่ิงรู้ให้เด็กส�วท่ีมัน

อ�ศัยแขนเก�ะ ซึ่งเด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลเจ้�ของแขนก็ยืนฟังสิ่งที่มัน

บอกด้วยประก�ยต�สีนำ้�เงินเจ้�เล่ห์ และรอยยิ้มหยันที่มุมป�ก

“อรุณสวัสดิ์ครับผอ.โยโค” 

เสยีงทกัท�ยอย่�งสดใสจ�กด้�นหลงัทำ�ให้ช�ยชร�ร่�งอ้วนหนักลบั

ไปส่งยิ้มใจดี พร้อมตอบรับด้วยคว�มสดใสไม่แพ้กันกับนักเรียนของตน

“อรุณสวัสดิ์ม�มิยะคุง” 

เจ้�ของชื่อก้มหัวเค�รพผอ.อีกครั้ง ก่อนโบกมือให้กลุ่มเพื่อนของ

ตนที่สุดระเบียงท�งเดิน แล้วออกตัววิ่งไป

ซึ่งช�ยชร�ก็ร้องต�มหลังเข�อย่�งกึ่งเล่นกึ่งจริงจังทันทีว่�

“อย่�วิ่งบนระเบียงนะ” 

“ขอโทษครับ!” แม้จะตะโกนแบบนั้นกลับม� แต่เด็กหนุ่มก็ยังวิ่งรี่

ไปห�กลุ่มเพื่อนต่อ

ผอ.โยโคส่�ยศรีษะน้อยๆ ด้วยคว�มเอน็ด ูเพร�ะคงไม่มอีะไรทำ�ให้

เข�มีคว�มสุขม�กไปกว่�ก�รได้เห็นนักเรียนของตนสดใสร่�เริงเช่นนี้ ซึ่ง

ขณะเดินสำ�รวจต�มระเบียงอ�ค�รก็ยังมีนักเรียนที่ผ่�นไปม�หล�ยคน

กล่�วทักท�ยเข�ตลอดท�งอย่�งคุ้นเคย 

แต่ไม่น�นนักเรียนที่เดินไปม�ก็เริ่มลดน้อยลง เมื่อใกล้เวล�ค�บ

โฮมรูมเข้�ไปทุกที

และเมื่อทุกอย่�งเงียบสงบ มีเพียงระเบียงท�งเดินว่�งเปล่� ร่�ง 

อ้วนๆ ของช�ยชร�ก็ย่�งเท้�ช้�ๆ เล�ะต�มหน้�ต่�ง รับไอแดดตอนเช้�

อย่�งสบ�ยใจ ปล่อยตวัเองกบับรรย�ก�ศภ�ยในโรงเรยีนของตนเวล�นี.้..

“อรุณสวัสดิ์ครับผอ.โยโค”
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เสยีงทุม้นุ่มทีด่งัขึน้ข้�งหลงัเรยีกให้ร่�งอ้วนๆ ละออกจ�กหน้�ต่�ง 

หนัม�ห�เจ้�ของคำ�ทกั ซึง่เข�กเ็ตรียมจะเอ่ยรับ ทว่�กลบัต้องเลกิคิว้น้อยๆ 

อย่�งแปลกใจ เมื่อหันไปเจอบุคคลที่ไม่คุ ้นหน้�ยืนอยู่ตรงนั้นแทนที่

นักเรียนของตน 

บคุคลปรศิน�ทีป่ร�กฏตวัอยูต่รงหน้�ผอ.โยโค ขยบัยิม้เลก็น้อยบน

ใบหน้�เรยีวคมทีส่วมแว่นต�กนัแดด ซึง่ช�ยชร�ยอมรบัว่�เข�ดมูเีสน่ห์ไม่

น้อย เครือ่งหน้�ทีม่จีมกูโด่งคมสนัรับกบัริมฝีป�กบ�ง ประกอบด้วยเส้นผม

สีดำ�ย�วที่ถูกรวบลวกๆ และทิ้งปอยผมบ�งส่วนม�คลอเคลียข้�งแก้มก็

ทำ�ให้ช�ยหนุ่มปริศน�นั้นดูตรึงส�ยต�อย่�งร้�ยก�จ

และช�ยแปลกหน้�ก็ก้มศีรษะทำ�คว�มเค�รพคนสูงวัยอย่�งมี

ม�รย�ท แม้จะดูเป็นท�งก�รไปหน่อยสำ�หรับคนมอง

“เธอเป็นใคร ครฝึูกสอนงัน้เหรอ” ผอ.โยโคถ�ม แม้กะด้วยส�ยต�

แล้วอกีฝ่�ยไม่น่�จะอ�ยมุ�กพอจะเป็นครฝึูกสอนได้ เพร�ะดแูล้วช�ยหนุม่

น่�จะเพิ่งอ�ยุยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ด ไม่น่�เกินยี่สิบสอง 

และเป็นคำ�ถ�มทีท่ำ�ให้คนแปลกหน้�ถงึกบัเลกิคิว้ด้วยคว�มแปลก

ใจ แต่เพียงครู่เดียวเข�ก็แย้มยิ้มม�กขึ้นกว่�เก่� ลบรอยแปลกใจไปจ�ก

ใบหน้� พล�งลอบถอนใจร�วกับปลงอนิจจัง

...คนตรงหน้�ไม่รู้จักแม้แต่หน้�ต�ของเข�

“ผอ.โยโคไม่รู้จักผมงั้นสินะครับ” ช�ยหนุ่มถ�ม

“ฉนัคิดว่�ฉนัจำ�ทกุคนในโรงเรยีนได้ดนีะ แล้วเธอเป็นใครล่ะ” ผอ. 

โยโคถ�มด้วยท่�ท�งไม่ติดใจว่�มีคนนอกม�เพ่นพ่�นอยู่ในโรงเรียนใน

เวล�นี้

เลนโยผ่อนลมห�ยใจย�วเมื่อรู้ว่�สิ่งที่เข�คิดไว้มันไม่ผิด พล�งมือ

เรียวก็ยกขึ้นดึงแว่นต�กันแดดสีดำ�ออกจ�กใบหน้� จงใจเผยดวงต�

สีนำ้�เงินคู่เรียวคมให้เจ้�ของโรงเรียนหรูได้เห็น

ช�ยชร�นิ่งค้�งไปทันใดเมื่อไปสบดวงต�ของช�ยหนุ่ม เพร�ะผู้ท่ี

มสีนัียน์ต�แปลกประหล�ดแบบนีม้เีพยีงสองคนทีเ่ข�รูจ้กั...หนึง่คอืหมอผี
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ส�ว ลูกจ้�งและนักเรียนของเข� และอีกคนหนึ่งคือ...

“เธอคือ...เลนโย” ผอ.โยโคคร�งเรียกชื่ออีกฝ่�ยด้วยคว�มรู้สึก 

ต่ืนตะลงึ เม่ือต้องเผชญิหน้�กบับคุคลทีเ่ข�ไม่ค�ดคดิว่�จะได้เจอในสถ�นที่

แบบนี้ หรือเวล�นี้ แต่ถึงกระนั้นเข�ก็ยังพย�ย�มไม่แสดงคว�มตระหนก

ม�กเกินไป

เลนโยพยกัหน้�รบัเนบิช้� หลงัจ�กได้ยนิชือ่ตนเองจ�กคนตรงหน้� 

ก่อนเข�จะพูดขึ้นใหม่ 

“ผมก็ไม่ได้กะว่�เป็นท่�นเท่�ไร”

“กะอะไร” ผอ.โยโคถ�มกลบัอย่�งไม่เข้�ใจ ขณะเริม่ก้�วเท้�ถอย

ออกไป

“คนที่ห�ผมเจอ” เลนโยว่�

“ใครห�เธอเจอ”

ช�ยหนุ่มหรี่ต�ลงนิดกับคำ�ถ�มครั้งนี้จ�กอีกฝ่�ย วูบหนึ่งเข�รู้สึก

หงุดหงิดขึ้นม�เมื่อเริ่มมีคำ�ถ�มว่�ใครกันแน่ที่ห�เข�เจอถึงแมนชั่นท่ีเช่�

อยู่ แล้วทำ�ให้เลนยะส่งจดหม�ยข้อคว�มสั้นๆ นั่นม�ได้ ซึ่งวิน�ทีต่อม� 

เลนโยก็เพียงยิ้มรับคำ�ถ�มนั้นร�วกับไม่ยี่หระ และเปลี่ยนเร่ืองไปเฉยๆ 

ว่�

“เอ�เถอะ จุดประสงค์หลักที่ผมม�เจอท่�นตรงๆ เป็นเรื่องอื่น

ม�กกว่�” ช�ยหนุ่มเริ่มก้�วต�มร่�งเตี้ยๆ ตรงหน้� “ดูเหมือนช่วงนี้น้อง

ส�วผมจะมีตัวช่วยเยอะเกินไป และมันเริ่มเป็นปัญห�กับผมนิดหน่อย”

“ไม่ใช่เพร�ะเธอสร้�งเรื่องม�กไปรึไง โซเคนโยคุงถึงเริ่มจับท�ง

เธอได้น่ะ” ช�ยชร�ย้อนฉับไว นึกโกรธแทนหมอผีส�วของตน และเด็ก

นักเรียนหล�ยคนของเข�ที่ตกเป็นเหยื่อของคนตรงหน้�

แต่เลนโยกลับกล่�วขึ้นใหม่อย่�งไม่ทุกข์ร้อนใดๆ ว่�

“ท่�นน่�จะขอบใจผมม�กกว่�นะ เรื่องโมโมฮ�ระ เร็นจิน่ะ”

ชื่อของเด็กนักเรียนคนสำ�คัญทำ�ให้ผอ.โยโคชะงักไปนิด คว�ม 

ทรงจำ�ม�กม�ยเกี่ยวกับเรื่องของเด็กหนุ่มคนนี้เมื่อคร้ังสุดท้�ยท่ีได้เจอ 
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พ�กันทะลักเข้�ม�ในสมอง ซึ่งนั่นรวมถึงเหตุก�รณ์ท่ีเข�ผิดใจกับหมอผี

ประจำ�โรงเรียนของตนเป็นครั้งแรกด้วย

“เธอจงใจให้ฉันกับโซเคนโยคุงแตกกันตั้งแต่ตอนนั้นสินะ” ช�ย

ชร�ตระหนักได้ทันทีในวิน�ทีนั้น

“ท่�นเป็นคนโกหกเลนยะเองไม่ใช่เหรอครับ” เลนโยย้อนถ�ม 

แสร้งไม่รับรู้ข้อกล่�วห�นั้น “ส่วนผมแค่ห�เด็กนักเรียนท่ีท่�นห�ไม่เจอ

ตลอดส�มสิบกว่�ปีม�คืนให้” 

“และเธอก็พร�กไปอีก”

“นัน่ผมว่�เป็นฝีมอืของเลนยะนะ” ช�ยหนุม่แย้งด้วยรอยยิม้ขบขนั 

“ถ้�ยัยนั่นไม่พย�ย�มค้นห�คว�มจริงเรื่องเร็นจิ เด็กนั่นก็ยังอยู่...เป็น 

น้องช�ยที่น่�รักของผมต่อไป”

“นั่นไม่เรียกว่�ก�รมีชีวิตหรอกนะ”

“งัน้ท่�นจะบอกว่�ไม่ดีใจเลยทีเ่หน็เข�อกีครัง้หลงัจ�กส�มสบิกว่�

ปีที่ห�ไม่เจองั้นเหรอ” 

เป็นช�ยชร�พลันนิ่งงัน ไม่อ�จเถียงเรื่องที่อีกฝ่�ยกล่�วได้ 

“อย่�มองผมในแง่ร้�ยเกนิไปแค่เพร�ะข่�วลอืแย่ๆ ที่ได้ฟังม� ผอ. 

โยโค” ช�ยหนุ่มเอียงศีรษะนิด และมองคนสูงวัยด้วยแววต�แสดงคว�ม

สงส�ร ร�วกับเห็นเข�เป็นเด็กน้อยที่ไม่รู้เรื่องอะไร “พูดต�มหลัก ผมยัง

ไม่เคยฆ่�ใครเลยด้วยซำ้� และเอ�จริงๆ คนที่มือเปื้อนเลือดจนล้�งไม่ออก

อกีแล้วมนัคอืเลนยะ ไม่ใช่ผม...ยยันัน่น่ะตวัอนัตร�ยกว่�ผมหล�ยเท่�เลย”

“ถงึยงัไงฉนักค็งมองคนทีว่�งแผนให้ครอบครวัตวัเองกบัคนอกีนบั

สบิตระกลูต�ยทัง้หมดในคนืเดยีวว่�เป็นตวัอนัตร�ยน้อยกว่�ไม่ได้หรอก” 

เจ้�ของโรงเรียนหรูยังคงก้�วถอยหนีช้�ๆ อย่�งระแวดระวัง

“ตอนนี้ท่�นอ�จเข้�ข้�งเลนยะเพร�ะว่�ยัยนั่นเป็นคนใกล้ตัว แต่

รับรองได้เลยเมื่อเวล�นั้นม�ถึง ท่�นจะรู้ว่�ก�รเข้�ข้�งเลนยะเป็นเรื่องที่

โง่ที่สุด”

“ก็ให้เวล�ที่ว่�มันม�ถึงก่อนแล้วกัน ค่อยม�ตัดสินกัน”
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ก�รโต้เถียงอย่�งไม่คิดยอมของคนสูงวัยส่งผลให้ช�ยหนุ่มต้อง

หยุดนิ่งไปชั่วครู่ แล้วหรี่ต�แคบอย่�งไม่สบอ�รมณ์เล็กน้อย แต่เพียงครู่

เดียวเข�ก็กลับม�แย้มยิ้ม เปลี่ยนเรื่องกะทันหัน

“เอ�ละ เร�เลิกโทษกันไปโทษกันม� และม�เข้�เรื่องสำ�คัญต่อ 

ดีกว่�” เลนโยขยับเท้�เข้�ใกล้อีกครั้ง “อย่�งที่ผมบอก ตอนนี้เลนยะ

เหมือนจะมีตัวช่วยม�กเกินไปหน่อย และผมยอมรับว่�ผอ.เป็นตัวช่วยท่ี 

ดีที่สุดเลยก็ว่�ได้ ดังนั้นผมเลยคิดว่� น่�จะดีถ้�เร�จะพูดคุยกันในเรื่องนี้ 

แล้วทำ�ข้อตกลงอะไรกันหน่อย” 

ว่�จบก็ก้�วลำ้�หน้�ม�หนึ่งก้�ว...

ฟ้�ว!

หงับ!

ทว่�ก่อนที่ช�ยหนุ่มจะได้เข้�ใกล้ช�ยชร�ม�กไปกว่�นี้ คุดะตัว

มหมึ�ที่ใหญ่กว่�มนษุย์เกอืบเท่�ตวักพ็ุง่พรวดม�จ�กท�งซ้�ย อ้�ป�กกว้�ง

จะงับร่�งของเข� แต่ช�ยหนุ่มเบี่ยงตัวหลบม�ด้�นขว�ได้อย่�งรวดเร็ว 

และถอยเท้�ออกไป แต่ไม่ทันตั้งหลักดี ก็ปร�กฏว่�คุดะอีกตัวโผล่ม�ดัก

ไว้ พร้อมอ้�ป�กรอรับร่�งของเข�อยู่ก่อนแล้ว 

เร็วเท่�คว�มคิด เลนโยทิ้งตัวลงพื้นทันใดโดยมีข�กรรไกรกว้�ง

ของคุดะงับเฉียดศีรษะไปเพียงเส้นย�แดงผ่�แปด

เลนยะ!

ชื่อของคนคนเดียวที่ช�ยหนุ่มอย�กตะโกนผ่�นป�กในตอนนี้

และเมื่อเข�เงยหน้�ขึ้นมองอีกครั้ง เจ้�คุดะที่พล�ดเป้�ในก�รกัด

ศีรษะของเข� ก็ลอยกลับไปวนรอบตัวผอ.โยโค ทำ�หน้�ที่คุ้มกันช�ยชร� 

ขณะคุดะอีกตัวที่โจมตีช�ยหนุ่มครั้งแรกกลับห�ยไปแล้ว 

เลนโยพยุงตัวเองลุกออกจ�กพื้นอ�ค�รเมื่อก�รโจมตียุติลง ก่อน

หยิบแว่นกันแดดของตนสวมบังดวงต�เช่นเคย 

ถึงแม้ว่�เข�จะถูกโจมตีอย่�งไม่ค�ดคิด แต่รอยยิ้มบนใบหน้�ของ

ช�ยหนุ่มก็ไม่ได้ลบห�ยไปแม้แต่น้อย มีแต่จะยิ่งเหยียดกว้�งขึ้น ดวงต�
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หลังกรอบแว่นกันแดดจับจ้องใบหน้�ของผอ.โยโค ก่อนเลื่อนไปมองใน

มือของช�ยชร� ซึ่งมีกระบอกไม้ไผ่กระบอกเล็กๆ ขน�ดเท่�ป�กก�สอง

กระบอก ค�ดว่�เพิ่งควักมันออกม�จ�กกระเป๋�ก�งเกง

“ยัยนั่นรู้สินะ” เลนโยเปรยเสียงกลั้วหัวเร�ะ

เจ้�หมอผีส�วรู้ว่�เข�ต้องม�ที่นี่...และต้องม�ห�ผอ.โยโค ถึงให ้

คุดะแก่ช�ยชร�ไว้ 

ทุกอย่�งถูกเตรียมก�รไว้แต่แรก...และเข�ก็ติดกับดักจริงๆ เสีย

ด้วย

ช�ยหนุ่มหันไปมองคุดะตัวมหึม� และเข�รู้สึกว่�คุดะของเลนยะ

ตวัใหญ่ขึน้กว่�แต่ก่อน และมพีลงัปีศ�จสงูขึน้กว่�เดมิม�กด้วย ซึง่มนัฟ้อง

ได้ดีว่�เจ้�ของคุดะอย่�งเลนยะจะต้องมีพลังวิญญ�ณเพิ่มขึ้นเช่นกัน 

...ดูเหมือนตอนนี้เลนยะเองก็ไม่อ�จหนีสิ่งที่เข�ต้องก�รให้เกิดได้

“เธอต้องก�รอะไรเลนโย” คำ�กล่�วแทรกคว�มคิดของช�ยหนุ่ม

ทำ�ให้เข�หันกลับไปสนใจช�ยชร�ตรงหน้�อีกครั้ง 

“สิ่งที่ผมต้องก�รจริงๆ ท่�นไม่มีหรอกครับ” เลนโยตอบ และว่�

ขึ้นใหม่ด้วยนำ้�เสียงกลั้วหัวเร�ะ “แต่เลนยะก็ช่�งคิดนะท่ีใช้ผอ.เป็นตัว

ล่อ...แต่ให้คุดะม�คุ้มกัน มันจะไม่ดูถูกกันเกินไปหน่อยรึไง...”

“คุดะตัวนั้นมีไว้ถ่วงเวล� ไม่ใช่คุ้มกัน ไอ้หน้�โง่”

เสียงที่แทรกขึ้นข้�งหลังคร�วนี้ถึงกับหยุดทุกอย่�งรอบตัวเลนโย

ให้ชะงักนิ่ง ในขณะที่ช�ยชร�ถอยหลังห่�งออกไปจ�กตรงจุดนั้น ให้ไกล

จ�กตัวช�ยหนุ่มม�กที่สุด

“ส่วนอีกตัวมีไว้แจ้งข่�ว”

เสยีงจ�กข้�งหลงัของเข�ยงัดงัขึน้อกีครัง้ และเรยีกรอยยิม้เหยยีด

จ�กเข�ได้เป็นอย่�งดี เมื่อแน่ใจว่�ใครคือเจ้�ของเสียงนั้น

เลนโยค่อยๆ หมุนตัวไปเผชิญหน้�กับคนอีกคนที่เพิ่งม�ถึง และ

เข�ได้เห็นว่�ไม่ไกลมีเด็กส�วร่�งสูงยืนอยู่พร้อมคุดะท่ีโจมตีเข�เป็นตัว

แรก ข้�งตัวเธอขน�บด้วยวิญญ�ณเด็กช�ยและวิญญ�ณซ�มูไรที่แสดง
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สีหน้�เคร่งเครียดจริงจัง

ดวงต�สีนำ้�เงินของเข�สบกับดวงต�สีนำ้�เงินของอีกฝ่�ย

และนี่เป็นครั้งแรกในรอบแปดปีที่เข�ได้เผชิญหน้�กับเธอตรงๆ

“สวัสดีเลนยะ” เลนโยทักท�ยน้องส�วของตนด้วยรอยยิ้ม

“สวัสดีเลนโย” หมอผีส�วกล่�วตอบรับเรียบเฉย ไม่แสดงคว�ม

โกรธเกรีย้วออกม�อย่�งทีเ่คย ซึง่มนัเป็นสญัญ�ณบ่งชดัว่�เธอพร้อมก้�ว

ลงสน�มรบครั้งใหม่นี่แล้ว 

ในเมื่อไม่ส�ม�รถหนีได้ก็ไม่ต้องหนี และสู้กลับแทนสินะ

“ไม่ได้เจอกันตั้งแปดปี แกดูไม่เปลี่ยนเท่�ไร” เลนยะเป็นฝ่�ยพูด

ขึ้นก่อน ส�ยต�เหยียดหย�มไล่มองคนตรงหน้�ตั้งแต่หัวจดเท้� และว่�

ต่อ “สูงขึ้นอีกหน่อย ผมย�วขึ้นอีกนิด...นอกนั้นยังทุเรศเหมือนเดิม” 

ทุเรศรึ!

ท�โร่ตะโกนในใจย�มมองเลนโย พีช่�ยตวัร้�ยของหมอผสี�วทีเ่ข�

เพิง่เคยเจอเป็นครัง้แรก และผน้ีอยแทบไม่เชือ่ส�ยต�ตวัเอง เมือ่ช�ยหนุม่

ที่ยืนอยู่ตรงหน้�นั้น พูดได้เต็มป�กเต็มคำ�ว่�เป็นคนที่หล่อและมีเสน่ห์

อย่�งร้�ยก�จ รูปร่�งสูงโปร่ง ผิวข�วจนเกือบเรียกว่�ข�วจัด แล้วผมย�ว

ดำ�สนทินัน่ยิง่ขบัสผีวิเข�ให้ข�วหนกัขึน้ เครือ่งหน้�น่�มอง จมกูโด่งคมสนั

และรัน้นิดๆ กบัรมิฝีป�กบ�งแดงเร่ือต�มแบบคนสขุภ�พด ีโครงหน้�เรยีว

คมติดหว�นนิดๆ รับกับแว่นกันแดดสีดำ� แม้จะดูพิลึกและผิดสถ�นที่ไป

นิดทีเ่ข�ใส่แว่นกนัแดดในทีร่่มแบบนี ้แต่มนัไม่ได้กลบเสน่ห์ของเข�ลงเลย 

และแม้วบูแรกทีเ่หน็ช�ยหนุม่ ท�โร่จะรู้สกึเหมอืนเหน็ภ�พซ้อนของ

เลนยะในตัวเข�เพร�ะบรรย�ก�ศหรืออะไรสักอย่�ง แต่เร่ืองหน้�ต�นั้น 

สองคนนี้แทบไม่มีอะไรเหมือนกันเลย 

ไม่รู้ว่�หมอผีส�วใช้คำ�ว่� ‘ทุเรศ’ เข้�ไปได้ยังไง

เลนโยเลิกคิ้วขึ้นข้�งอย่�งไม่ใส่ใจคำ�พูดนั้น 

“ก็ได้ ครั้งนี้ฉันยอมรับว่�มันน่�ทุเรศไปหน่อย” เข�โคลงศีรษะ

อย่�งใจเยน็ ทว่�วนิ�ทต่ีอม�กลบัหบุยิม้ลง พร้อมถ�มขึน้ใหม่ด้วยนำ�้เสยีง
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น่�ขนลุกว่� “แกห�ฉันเจอได้ยังไง”

เป็นคำ�ถ�มทีท่ำ�ให้คนถกูถ�มเลกิคิว้ขึน้ข้�งอย่�งกวนประส�ท และ

คลีย่ิม้ไม่น่�ไว้ใจทีม่มุป�กร�วกบัเย้ยหยนั ก่อนโยนห่อผ้�สแีดงทีต่ดิมอืม�

ด้วยลงพื้น มันไถลไปต�มพื้นอ�ค�รลื่นๆ จนหยุดลงแทบเท้�ช�ยหนุ่ม 

ก่อนคลีต่วัออก เผยให้เหน็ซ�กกระดกูชิน้เลก็ๆ ของนก ทัง้กะโหลกศรีษะ

ที่มีจะงอยป�กแหลมคม และขนนกสีดำ�สองส�มเส้น

เลนโยจับจ้องสิ่งที่อยู่แทบเท้�ครู่หนึ่ง พล�งหรี่ต� รำ�พึงแผ่ว...

“แกนี่...” 

“จะว่�เป็นคว�มโชคดีบนคว�มโชคร้�ยก็ได้ละมั้ง” เลนยะพูดต่อ

ทันที “บังเอิญฉันเคยช่วยแก้เคล็ดให้ไอ้เด็กที่ไม่ค่อยรู้ประส�ของที่นี่ไว้ 

และเก็บมันม�ด้วย” 

ว่�จบก็พยักพเยิดหน้�ไปที่เศษกระดูกในห่อผ้� 

“ในเมื่อมันนอนอยู ่ในบ้�นฉันม�น�น ฉันก็ควรใช้มันให้เกิด

ประโยชน์บ้�ง” 

เลนโยยังจ้องมองซ�กนกต�ยนั่นอีกครู่หนึ่ง แล้วเปรยเสียงเรียบ

เย็น “แกส�ปแช่งฉัน” 

“โอ้! อย่�คิดตื้นขน�ดนั้น” เลนยะปร�ม�สด้วยสีหน้�ผิดหวังจนดู

กวนอ�รมณ์ “แกก็รู้ว่�แกไม่ทิ้งอะไรให้ฉันใช้ส�ปแช่งแกได้ และถ้�ฉัน

ส�ปแช่งแกตรงๆ แกก็คงรู้ตัวก่อนไปแล้ว” 

เป็นอีกครั้งที่ช�ยหนุ่มต้องหยุดใคร่ครวญ ก่อนค่อยๆ ว่�ขึ้นใหม่ 

“แก...ส�ปแช่งตัวเอง”

“ให้ถูก ฉันส�ปแช่งส�ยเลือดตัวเอง” หมอผีส�วตอบ “ใช้เลือด 

ใช้เนือ้ฉนัเอง และอย่�งทีรู้่ คำ�ส�ปมนัจะต�มไปถงึทกุคนทีเ่ป็นส�ยเลอืด

เดียวกับฉัน ไม่ต้องต�มด้วยกลิ่น หรือพลังวิญญ�ณ หรือรอยอ�คมใดๆ 

แค่มีส�ยเลือดเดียวกัน มันก็เจอแล้ว”

“อ�...เป็นวธิทีีถ้่�ไม่ใช่แกคงไม่มีใครคดิออก หรอืกล้�ทำ�...นอกรตี

ดนีี”่ ช�ยหนุม่ประชดเหยยีดหยนั พล�งหวัเร�ะในลำ�คอ แต่ร�วกบัหวัเร�ะ
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เย�ะตัวเองที่เป็นฝ่�ยถูกไล่ต้อนเป็นครั้งแรก ม�กกว่�หัวเร�ะเย�ะน้อง

ส�ว

บ�งทีเข�อ�จลืมไปว่�เธอไม่ใช่เด็กแปดขวบคนนั้นแล้ว

“เหมือนวิธีที่แกชอบทำ�ไง” เลนยะย้อน ไม่สนใจคำ�ว่� ‘นอกรีต’ 

ของพี่ช�ย

“งั้นฉันก็ควรขอบคุณแกที่อุตส่�ห์รู้จักฉันดีพอจะเด�ออกว่� ฉัน

ต้องสงสัยผอ.ก่อนงั้นสิ” เลนโยเอียงคอถ�ม

“ไม่ต้องเด�ก็ได้ อีก�มันต�มตัวแกตลอดเวล� แกว�งแผนจะไป

ไหนมันก็รู้หมดนั่นแหละ” เลนยะตอบ “อีกอย่�งยังไงซะอย่�งแกก็อย�ก

กำ�จัดคนที่เป็นตัวช่วยของฉันอยู่แล้ว แล้วถึงแกจะรู้เต็มอกว่�เป็นกับดัก 

แกก็ต้องม� เพร�ะไงๆ แกก็คงไม่ยอมอยู่นิ่งๆ และยอมให้ฉันเป็นฝ่�ย

จับต�ดูแกหรอกจริงไหม เพร�ะฉะนั้นแกก็ต้องคิดว่�ท�งท่ีดีควรเสี่ยง 

ออกม�ห�ต้นตอ...เพียงแต่ไม่ทันคิดว่�แกจะโผล่หัวม�เร็วขน�ดนี้”  

เลนโยนิ่งไปครู่กับคำ�เฉลย และค่อยๆ กลับม�คลี่ยิ้มเหยียดอีก

ครั้ง...ยิ่งคิดก็ยิ่งอย�กหัวเร�ะ 

“แกคิดว่�ฉันจะฆ่�ผอ.หรือยังไงเลนยะ” 

เลนยะส่�ยศีรษะเนิบช้�ปฏิเสธ 

“เปล่� ฉันไม่คิดว่�แกจะฆ่� เพร�ะไม่ใช่วิธีของแก...แกมันพวก

ชอบให้คนอืน่มอืสกปรกแทนตวัเองม�กกว่�” เธอบอก “แต่ว่�แกมนัพวก

ช่�งเลีย แถมชอบเสี้ยม เกิดแกกล่อมให้ต�ลุงนั่นเลิกช่วยเหลือฉันได้ ฉัน

ก็ซวยน่ะสิ” 

“งั้นแกจะฆ่�ฉันงั้นสิ” 

หมอผีส�วส่�ยศีรษะอีกครั้ง ก่อนตอบด้วยสีหน้�ที่แสร้งเห็นใจ

อย่�งล้อเลียน แล้วกล่�วด้วยนำ้�เสียงเง้�งอน 

“โธ่! เลนโย ไม่ถึงขน�ดนั้นหรอกน่�...ฉันจะเอ�แค่แขนข�แกสัก

ข้�งเท่�นั้นแหละ” 

“อ�...คิดจะตัดพลังวิญญ�ณของฉันทั้งหมด” ช�ยหนุ่มพยักหน้�
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เข้�ใจ “ใครๆ ก็รู้ว่�ถ้�โซเคนโยคนไหนโดนตัดแขนขว�ที่มีดวงต�ทว�ร-

บ�ลซึง่เป็นประตูเชือ่มพลงัวญิญ�ณทัง้หมด พลงัวญิญ�ณกจ็ะโดนตดัข�ด

ไปด้วย” 

เข�ถอนใจพร้อมรอยยิ้ม “ช่�งคิดนี่...ทั้งที่ตอนเด็กยังเป็นแค่

กระสอบทร�ยให้พ่อซ้อมแท้ๆ”

“ใครจะไปเหมือนแกล่ะ ได้ข่�วว่�แอบไปร้องไห้ตอนแม่ต�ยด้วย

นี่” เลนยะย้อน

ทัว่บรเิวณท�งเดนิอ�ค�รพลนัเงยีบไปอดึใจหนึง่หลงัเลนยะพดูจบ 

ขณะช�ยหนุม่ร่�งสงูในโคตย�วกเ็หมอืนจะไม่พอใจกบัคำ�ย้อนของเลนยะ

อยู่พอสมควร ก่อนเข�จะพูดใส่เลนยะกลับม�ว่�

“อีหนูของพ่อ”

“ไอ้ลูกแหง่ติดแม่”

“นังบ้�”

“ไอ้ลิ้นสองแฉก”

ช่างเป็นบทสนทนาของพี่น้องที่ไพเราะที่สุดที่เคยได้ยินมาเลย...

ผีน้อยที่ลอยอยู่ข้�งหลังเลนยะอดประชดในใจไม่ได้ เพร�ะก�ร

ทะเล�ะระหว่�งพวกเข�มนัช่�งไม่ต่�งจ�กเดก็ห้�ขวบด่�ทอกนั ซำ�้ยงัเป็น

เด็กห้�ขวบที่นิสัยแย่สุดๆ ทั้งคู่

เลนโยจับจ้องน้องส�วของตนและเหล่�วิญญ�ณของเธอ รวมไป

ถึงคุดะที่ลอยอยู่รอบๆ หลังก�รทะเล�ะเล็กๆ นั่น ก่อนพูดขึ้นใหม่ 

“แกอุตส่�ห์คิดแผนล่อฉันม�ซะดิบดี แต่ฉันยังไม่เห็นใครสักคน

เดียวนอกจ�กแกกับผอ.โยโค แล้วก็วิญญ�ณอีกสองดวง กงจักรก�ร�ส ึ

กไ็ม่ม”ี เข�เลือ่นมอืไปกดแว่นต�ลงม�ทีป่ล�ยจมกู และใช้ดวงต�สนีำ�้เงนิ

มองเดก็ส�วตรงหน้� “แกคงไม่คดิจะเอ�คดุะม�ไล่กดัฉนัหรอกนะ” 

เลนยะเงยีบไปอดึใจ และค่อยๆ ฉ�ยรอยยิม้หยนัทีด่แูสนกลออกม� 

“ฉันอ�จจะม�ยืนจ้ออยู่กับแกแค่คนเดียว แต่ตอนรุมแกฉันไม่รุม

คนเดียวหรอกนะ” 
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สิน้คำ�ร่�งอกีร่�งกป็ร�กฏตวัขึน้ทีบ่นัไดอกีฝ่ังหนึง่ของอ�ค�รเรยีน 

ซึ่งเป็นข้�งหลังของช�ยหนุ่ม เรียกให้ดวงต�สีนำ้�เงินตวัดกลับไปมอง

อ�คันตุกะที่เพิ่งม�ถึง หรือไม่ก็ม�ถึงน�นแล้วแต่รอเวล�อยู่เท่�นั้น

เด็กหนุ่มเรือนผมสีดำ�สนิทก้�วม�หยุดห่�งจ�กตัวเลนโย นัยน์ต� 

สีนิลหลังกรอบแว่นฉ�ยคว�มเกลียดชังอย่�งท่วมท้น ย�มจ้องเขม็งไปยัง

ผูท้ีข่ึน้ชือ่ว่�เป็นคนทรยศของตระกลูโซเคนโย ขณะในมอืกำ�ด้�มด�บง้�ว

สีแดงสดไว้แน่นจนเหมือนจะบีบมันหักค�มือ

และข้�งหลังของเด็กหนุ่มยังมีวิญญ�ณหญิงส�วในกิโมโนสีดำ�  

ผูค้รอบครองด�บง้�วเรียบง่�ย ง�มสง่� อดตีแม่ทพัหญงิทีม่�พร้อมใบหน้�

สวยจัดและส�ยต�ดุดัน

“เจ้�หนูซ�น�ดะนี่เอง” เลนโยเอ่ยเรียกเด็กหนุ่มอย่�งไม่ได้กลัว

เกรงต่อท่�ท�งจะกินเลือดกินเนื้อของอีกฝ่�ย

มันทำ�ให้ดวงต�สีดำ�ยิ่งขึงเขม็งใส่เข�หนักข้อขึ้น

ฉึบ!

เสียงฝีเท้�อีกเสียงทำ�ให้ช�ยหนุ่มเจ้�ของดวงต�สีนำ้�เงินต้องหัน

กลับไปท�งน้องส�วของเข�อีกครั้ง 

และมอีกีบคุคลหนึง่ทีก้่�วช้�ๆ ม�หยดุอยูข้่�งหลงัเลนยะ บคุคลซึง่

เข�เคยพบไปแล้วครั้งหนึ่งที่ป่�กักปีศ�จ

กินเท็นชิหยุดเท้�อยู่ข้�งก�ยเลนยะ 

เลนโยต้องกลอกต�มองกลุม่คนทีต่นกำ�ลงัเผชญิหน้�อยู ่พล�งคดิ

ในใจ 

สามรุมหนึ่งเลยรึ...

“ไง เลนโย” เลนยะเอ่ยขัดคว�มเงียบ แล้วเอียงศีรษะพล�งย้ิม

พร�ย ก่อนว่�ขึ้นใหม่ “แค่นี้ก็น่�จะกล�ยเป็นปิดประตูตีแมวของจริงแล้ว

นะ...เจ้�เหมียว”
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คดุะจากทัง้สองด้านพุง่ร่างใหญ่โตของมนัเข้าหาชายหนุม่ในโคต

ย�วที่ยืนอยู่ระหว่�งกล�ง พวกมันอ้�ป�กที่มีคมเขี้ยวอยู่เต็มข�กรรไกร 

เข้�งับร่�งมนุษย์ตรงหน้�พร้อมกัน 

ทว่�เลนโยกเ็บีย่งตวัหนีไปข้�งหลงัได้อย่�งรวดเรว็ จนคดุะทัง้สอง

ตัวที่พุ่งม�ด้วยคว�มเร็วสูงสุดไม่อ�จหยุดได้ทัน  

ตึง!

หัวโตๆ ของพวกมนัชนกนักล�งอ�ก�ศเตม็แรง ร่�งใหญ่โตกระเดน็

กลับไปข้�งหลังไกลเกือบเมตร และจำ�เป็นต้องปล่อยให้เหยื่อหลุดมือไป

แต่ฝ่�ยจู่โจมก็ไม่ปล่อยให้ช�ยหนุ่มผู้เป็นเป้�หม�ยยืนพักน�นนัก 

ซ�น�ดะวิ่งเข้�ห�เลนโย ด�บง้�วถูกเหวี่ยงเพื่อฟ�ดฟันเข� ร่�งสูง

ของคนทีถ่กูโจมตเีตรยีมถอยหลงัเพือ่หลบรศัมจี�กคมอ�วธุ แต่กลบัต้อง

ชะงักเมื่อแผ่นหลังปะทะกับหน้�ต่�งกระจกจนไม่อ�จถอยได้อีก 

ด�บง้�วว�ดรศัมกีว้�งร�วกบัแส้ตดิใบมดี หวดเตม็กำ�ลงัใส่ร่�งของ

คนที่ไร้ช่องท�งให้หลบ 

แต่ดวงต�สนีำ�้เงนิหลงัแว่นกนัแดดกลบัมองก�รเคลือ่นไหวทีพุ่ง่เข้�
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ใส่ พร้อมสะบัดแผ่นยันต์ขึ้นม� แปะลงบนกระจกหน้�ต่�งข้�งตัวอย่�ง

รวดเร็ว

ตูม!

เพล้ง!

แผ่นยนัต์ระเบดิเสยีงดงัลัน่ แรงจ�กระเบดิทำ�ล�ยกระจกหน้�ต่�ง

แตกกระจ�ย และกระแทกให้อ�วุธของเด็กหนุ่มกระเด็นออกไปต�มแรง

อัดอ�ก�ศ 

ซ�น�ดะจำ�ต้องถอยออกม�เพื่อหนีแรงอัดของระเบิด และเศษ

กระจกที่กระเด็น ก่อนเข�จะกัดกร�มแน่นด้วยคว�มกร�ดเกรี้ยว เมื่อได้

เหน็รอยยิม้ทีป่ร�กฏขึน้บนใบหน้�ของเลนโยเมือ่ส�ม�รถหนกี�รจูโ่จมได้

อีกครั้ง

แต่คว�มได้ใจของเลนโยเกิดขึ้นเพียงไม่น�น เข�ก็ต้องหันขวับไป

มองอีกด้�น เมื่อเห็นประก�ยของอ�วุธจ�กอีกฝั่งฟันเข้�ม� 

ยันต์อีกแผ่นถูกดึงม�ใช้ทันใด

เคร้ง!

เสยีงเหลก็กล้�ของคมด�บปะทะกบัอ�คมทีถ่กูสร้�งขึน้เพือ่ปกป้อง

ตนเอง เลนโยแปะยันต์ที่พื้นสร้�งข่�ยมนตร์คุ้มครองร่�งก�ยของตนจ�ก

คมด�บคู่ในมือของเจ้�ปีศ�จต่ออย่�งรวดเร็ว ห�กแต่อ�วุธท่ีฟ�ดฟันลง

ม�ของกินเท็นชิกลับไม่ถอยห่�งออกไปเมื่อชนกับอ�คมของช�ยหนุ่ม แต่

ยังกดลงม�เรื่อยๆ ใส่กำ�แพงอ�คมที่แข็งกล้� ทั้งยังเหมือนจะเริ่มแหวก

มันออกได้อย่�งช้�ๆ

และนั่นเป็นครั้งแรกที่ใบหน้�เรียวคมไร้รอยยิ้ม 

อ�คมทีเ่คยป้องกนัอ�วธุทกุชนดิและอำ�น�จจ�กปีศ�จทกุตวัได้เกดิ

รอยรั่วเมื่อไม่อ�จต้�นท�นอ�วุธของเทพเจ้� 

เปรี๊ยะ เปรี๊ยะ เปรี๊ยะ 

คมด�บฝังลงม�ลึกเรื่อยๆ จนอ�คมเกิดประจุไฟฟ้�เล็กๆ แล่นไป

รอบๆ รอยแหวกที่ถูกฟัน กินเท็นชิจับจ้องช�ยหนุ่มหลังอ�คมเขม็งอย่�ง
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ม�ดหม�ย ไม่มีวี่แววว่�จะยอมละด�บออก 

เลนโยหันหน้�ไปท�งซ�น�ดะอีกครั้งเมื่อเสียงฝีเท้�ของเด็กหนุ่ม

บอกว่�เจ้�ตัววิ่งตรงม�ท�งเข�เป็นรอบที่สอง 

ช�ยหนุ่มแปะยันต์ลงพื้นอีกด้�น ก่อนอ�วุธในมือของซ�น�ดะจะ

ฟ�ดลงม�บนตัวเข� เขตอ�คมปะทะกับด�บง้�ว ปกป้องร่�งของเลนโย 

จนเดก็หนุม่ถงึกบัสบถเสยีงตำ�่และขบกร�มแน่นเมือ่ก�รโจมตีไม่ได้ผลถงึ

สองครั้งติด 

อีกนิดเดียวแท้ๆ ที่เข�จะได้สร้�งบ�ดแผลให้เจ้�คนตรงหน้�ที่เคย

ทำ�ล�ยครอบครัวเข�ย่อยยับ

เลนโยหันมองซ้�ยขว� ก่อนสรุปได้ว่�อ�คมป้องกันท�งด้�น 

ซ�น�ดะดไูม่เป็นปัญห� แต่ท�งด้�นสนุขัป่�หนุม่กลบัเป็นปัญห�ใหญ่ เมือ่

อ�วุธของคู่ต่อสู้สร้�งรอยรั่วของเขตอ�คมกว้�งขึ้นเรื่อยๆ 

...ก็สมกับเป็นเจ้าปีศาจและเป็นเทพเจ้าละนะ

เลนโยควกัแผน่ยนัต์ออกม�อกี และป�แผ่นยนัต์ไปทีผ่นงัข้�งหน้�

ของตนเอง และไม่น�นยนัต์กร็ะเบดิขึน้ เสยีงดงัสนัน่หวัน่ไหวกว่�ครัง้แรก

หล�ยเท่� 

แต่ผ่�นไปสักพัก สิ่งที่เข�เฝ้�รอกลับไม่ปร�กฏขึ้น

“ไม่ม�งั้นรึ” เลนโยพึมพำ�ในลำ�คอ

“ถ้�คดิจะเรยีกเดก็นกัเรยีนม�ทีน่ีด้่วยเสยีงระเบดิละก ็เสยีใจด้วย

นะ” นำ้�คำ�เย�ะเย้ยแทรกคว�มสงสัยของเลนโย และเรียกให้ช�ยหนุ่มที่

ยังอยู่ในเขตอ�คมของตนเองหันไปสบต�กับเจ้�ของคำ�พูด

หมอผสี�วทีย่งัไม่ได้เข้�ม�ลยุเหมอืนคนอืน่ กำ�ลงัแปะแผ่นยนัต์ผนื

ใหญ่สีแดงสดลงบนพื้นท�งเดินอ�ค�ร มันเป็นแผ่นยันต์แบบเดียวกับที่

ซ�น�ดะเคยใช้เมื่อครั้งที่เข�บังคับให้เธอต่อสู้ด้วย

“เกกไก” เลนโยกล่�วอย่�งไม่แปลกใจนัก พล�งหรี่ดวงต�หลัง

กรอบแว่นมองเลนยะด้วยคว�มไม่สบอ�รมณ์ลึกๆ 

“ก็ถ้�มีใครม�เห็นว่�พวกเร�ทำ�อะไรกันอยู่คงเป็นเร่ืองใหญ่” 
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หมอผีส�วว่�ด้วยรอยยิ้มกริ่ม “ดีไม่ดีเดี๋ยวแกก็หลุดมือไปได้อีก...แต ่

ไม่เป็นไร อ�คมนี้แข็งแรงพอจะทำ�ให้ไม่มีใครสนใจเดินม�แถวนี้ หรือ

ได้ยินเสียงแปลกๆ ที่นี่อีกสักพักใหญ่เลยละ” 

เธอเน้นยำ้�ที่ท้�ยประโยคร�วกับจงใจข่มขู่อีกฝ่�ย

ห�กแต่คนที่ควรกร�ดเกรี้ยวเพร�ะถูกต้อนจ�กทุกท�งกลับค่อยๆ 

คลี่รอยยิ้มที่มุมป�กขึ้นใหม่ ร�วกับไม่ทุกข์ร้อนต่อสิ่งที่เกิดขึ้น

“แต่ฉันคิดว่�แกพล�ดนะ” ช�ยหนุ่มว่�สั้นๆ แล้วดึงแผ่นยันต์ม�ไว้

ในมอืทัง้ซ้�ยขว� ก่อนว่�ขึน้ใหม่ “เพร�ะคนทีจ่ะทำ�ให้ฉนัรอด...คอืเจ้�หนู

ซ�น�ดะ” 

สิ้นคำ� ยันต์สองแผ่นก็ถูกแปะซำ้�ลงบนยันต์สองแผ่นแรกท่ีเข�ต้ัง

อ�คมไว้ เกิดเป็นแรงผลักมห�ศ�ลที่ดีดร่�งของกินเท็นชิและซ�น�ดะ

กระเด็นออกม� 

ซ�น�ดะลอยวูบ และลงกระแทกพื้นเต็มแรง แต่มือยังกำ�ด�บง้�ว

ไว้แน่น ในขณะทีก่นิเทน็ชยินัเท้�ตัง้หลกัก่อนถกูอดัจนล้มลงไป และวนิ�ที

ต่อม�ก็กระชับด�บคู่ในมือให้มั่นขึ้น เตรียมพร้อมโจมตีรอบท่ีสองทันที

อย่�งไม่คิดเสียเวล�

แต่ศึกรอบสองยังไม่ทันได้เปิด ซ�น�ดะที่พยุงร่�งก�ยของตัวเอง

ลุกขึ้นอย่�งรวดเร็วกลับตว�ดกร้�วใส่ศัตรูออกไปก่อน 

“มเีหตผุลอะไรทีฉ่นัต้องปล่อยให้แกรอด!” ในอกของซ�น�ดะแทบ

ระเบิดด้วยแรงโทสะกับคำ�กล่�วห�ของเลนโยที่อ้�งอย่�งมั่นใจว่�เข�จะ

เป็นคนช่วยให้มันรอด 

มนัหม�ยคว�มว่�ยงัไง ทำ�ไมเข�ต้องปล่อยให้คนทีเ่คยีดแค้น ชงิชงั

ที่สุดในชีวิตต้องรอดเงื้อมมือไปได้! 

เลนโยค่อยๆ ลุกขึ้นยืนเต็มคว�มสูงอีกครั้ง และแสร้งทำ�สีหน้� 

ผิดหวังเล็กน้อยหันไปห�เลนยะ 

“อะไรกันเลนยะ...นี่แกยังไม่ได้บอกเรื่องนั้นกับเจ้�หนูซ�น�ดะอีก

เหรอ” เข�ส่�ยศรีษะน้อยๆ ไปม�ร�วกบัผูใ้หญ่กำ�ลงัตำ�หนเิดก็เลก็ๆ “มน่ิ� 
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ถึงยังร่วมมือกันอยู่ได้” 

“ท่�นเลนโย!” คร�วนี้วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มโพล่งลั่นด้วยสีหน้�

ตระหนก พร้อมมือที่ยกขึ้นร�วกับต้องก�รห้�มปร�มเข� 

ขณะหมอผสี�วพลนัหบุรอยยิม้ หรีด่วงต�สนีำ�้เงนิจบัจ้องพีช่�ยของ

ตนเขม็งอย่�งเกลียดชังม�กยิ่งขึ้น

“เรื่องอะไร” ซ�น�ดะคำ�ร�มในลำ�คอถ�มรวดเร็ว 

ปฏิกิริย�ของหมอผีส�วและวิญญ�ณประจำ�ตัวของเธอย่ิงเพ่ิม

โทสะของเข�ให้พุ่งสูงขึ้น...เจ้�พวกนี้มีคว�มลับอะไรกับเข�อีก! 

ดวงต�สีนำ้�เงินของเลนโยปร�ยไปมองซ�น�ดะ เข�ยังทำ�ให ้

ทกุอย่�งตกอยู่ในคว�มเงยีบน่�อดึอดั จงใจให้อ�รมณ์ของคนทีเ่ฝ้�รอร้อน

ระอมุ�กขึน้ แต่ก่อนจะมีใครระเบดิอ�รมณ์ออกม� เสยีงทุม้นุม่กเ็ปรยขึน้

“รู้ไหมเจ้�หนู” เลนโยหันกลับไปยังซ�น�ดะ “คนที่แกควรจะฆ่�

จริงๆ ตอนนี้ ไม่ใช่ฉันหรอกนะ” 

ซ�น�ดะถงึกบัขมวดคิว้แน่น คว�มงนุงง สบัสนเริม่ก่อตวัแทรกอยู่

ในคว�มโกรธแค้นช้�ๆ 

“ถ้�พูดกันต�มจริง ถ้�แกเป็นคนของโซเคนโยแท้ๆ แกก็ควรทำ�

หน้�ที่ที่ถูกต้องใช่ไหม” เลนโยยังหยั่งเชิงขึ้นต่อ พร้อมขยับยิ้มอย่�งมีนัย

ให้เด็กหนุ่มที่ยืนนิ่งไม่เข้�ใจคว�มหม�ย 

เลนโยเห็นทีห่�งต�ว่�ท�งฝ่ังของเลนยะต่�งเงยีบกรบิ และไม่มีใคร

มีทีท่�จะเคลื่อนไหวใดๆ ร�วกับรู้ว่�ยิ่งตื่นตัว สถ�นก�รณ์จะย่ิงเลวร้�ย

ลง...แต่นั่นแหละ ยังไงซะพวกเข�ก็หนีคว�มจริงข้อนี้ไม่พ้นอยู่ดี 

“คนที่แกควรจะกำ�จัดเดี๋ยวนี้...ก็คือโซเคนโย เลนยะต่�งห�ก” 

ซ�น�ดะกับท่�นหญิงอ�เคเดะเบิกดวงต�กว้�งหันขวับไปมอง 

เด็กส�วเจ้�ของน�มทันที ซึ่งหมอผีส�วที่ควรท้วงแก้ข้อกล่�วห�กลับ 

ไม่พูดอะไรสักคำ� ซำ้�ยังนิ่งเฉยไม่แสดงคว�มแปลกใจหรือแม้แต่ตกใจกับ

สิ่งที่เลนโยกล่�วอ้�งแม้แต่น้อย

แต่ทำ�ไมต้องฆ่�เลนยะ!
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“เจ้�พูดบ้�อะไร” วิญญ�ณแม่ทัพหญิงหันม�ถ�มอย่�งฉุนเฉียว

เลนโยเอียงศีรษะน้อยๆ มองปฏิกิริย�ของท่�นหญิงคนง�ม 

“อะไรกนัครับ ไม่ได้สงัเกตกนัเลยรึยงัไง” เข�ขมวดคิว้แสร้งแปลก

ใจ “น่�จะรู้สึกบ้�งนะว่�พลังวิญญ�ณของยัยนั่นเพิ่มสูงขึ้นรวดเร็วจนผิด

ปกติ...”

“ท่�นเลนโยข้�ขอร้อง” โยชฮิ�ระร้องปร�มอกีครัง้ แต่กลบัยิง่ทำ�ให้

วิญญ�ณหญิงส�วโมโหม�กขึ้นกว่�เดิม

“โยชิฮ�ระ พวกเจ้�ปิดเรื่องอะไรกับข้�และท่�นซ�น�ดะกันแน่!” 

อ�เคเดะหันม�ตว�ดวิญญ�ณซ�มูไรแทน 

เลนโยเฝ้�มองสิ่งที่เข�ค�ดหม�ยไว้ด้วยประก�ยต�เย้ยหยันและ

สนุกสน�นม�กขึ้นเรื่อยๆ ร�วกับกำ�ลังนั่งดูภ�พยนตร์เรื่องหนึ่งอยู ่ 

บรรย�ก�ศที่เต็มไปด้วยคว�มไม่ไว้ว�งใจและคว�มไขว้เขวแทบทำ�ให้เข�

หลุดหัวเร�ะ กระนั้นเข�ก็พย�ย�มกลืนมันลงไป แล้วรีบยกมือขึ้นปิด

ใบหน้�ตนเล็กน้อย ซ่อนบ�งอย่�งบนสีหน้�ที่รู้สึกว่�ไม่สมควรแสดงออก

ม� ก่อนตั้งสติและหันม�กล่�วขึ้นใหม่

“เอ�น่� จะทะเล�ะกันไปทำ�ไม ผมก็กำ�ลังบอกอยู่แล้วนี่ไง” 

“เจ้�!” ท่�นหญิงอ�เคเดะทำ�ท่�จะต่อว่�แต่ก็เงียบไป เมื่อรู้ว่�พูด

อะไรไปก็ไร้คว�มหม�ยกับคนตรงหน้� จึงทำ�เพียงกำ�หมัดแน่นและขึงต�

สีง�ช้�งใส่ 

ทว่�เดก็ส�วทีเ่งยีบไปน�นกลบัเอ่ยขึน้ใหม่แทนวญิญ�ณท่�นหญงิ

ว่�

“อย�กจะเล่�ก็เล่�ไปให้หมดสิ ไม่ต้องม�ยึกยักเล่นตัวเป็นส�ว 

วัยรุ่นนมเพิ่งตั้ง...มันน่�สมเพช” เลนยะท้�ท�ยพี่ช�ยด้วยแววต�ดูถูก ไม่

แสดงคว�มยี่หระต่ออะไรก็แล้วแต่ที่อีกฝ่�ยจะพูด

“...อ�” เลนโยอุท�นเสียงแผ่วต่อท่�ท�งเช่นนั้นของน้องส�ว แล้ว

ต้องยอมรบัว่�เลนยะสะกดิต่อมโมโหเข�ได้นดิๆ กระนัน้เข�กเ็พยีงพมึพำ�

กับตัวเองว่� “นั่นสินะ” แล้วจึงพูดต่อ “ใครๆ ต่�งก็รู้ว่�ถ้�คนในโซเคนโย
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คนไหนมพีลงัวญิญ�ณเพิม่ขึน้อย่�งรวดเรว็จนผดิสงัเกต...มนักม็อียูค่ว�ม

หม�ยเดียว...” 

“เด็กนั่นก็มีอ�ก�รพลังอสูรรั่วไหลบ้�งม�ตลอดอยู่แล้ว” อ�เคเดะ

แทรกขึ้นฉับพลัน “และปกติเวล�ที่โซเคนโยถูกกระตุ้น หรือถูกบีบจนสุด

ท�งจริงๆ ก�รเค้นพลังวิญญ�ณขั้นสูงจะมีพลังอสูรจ�กแขนขว�รั่วผสม

ม�ด้วยเล็กๆ น้อยๆ เป็นเรื่องปกติ เพร�ะแบบนั้นโซเคนโยถึงได้แตกต่�ง

จ�กผู้ใช้พลังวิญญ�ณคนอื่น ส่วนยัยหนูเคยถูกเปิดดวงต�ทว�รบ�ลม� 

ทีหนึ่งแล้ว ห�กจะมีพลังอสูรรั่วออกม�เยอะกว่�คนอื่นก็ไม่แปลก...อย่�

พย�ย�มพูดให้พวกเร�ไขว้เขว หรือคิดว่�ข้�ที่อยู่ม�หล�ยร้อยปีจะต่ืน

ตระหนกและไม่รู้เรื่องพวกนี้” 

วิญญ�ณหญิงส�วไม่คิดจะฟังหรือเชื่ออะไรก็แล้วแต่ท่ีเข�คิดจะ

กรอกหพูวกเธอ และคว�มจริงคนคนนีเ้ป็นบคุคลทีเ่ธอไม่ควรมวัเสยีเวล�

ฟังอะไรสักอย่�งด้วยซำ้�ไปอยู่แล้ว

ทว่�เลนโยกลบัมองวญิญ�ณหญงิส�วด้วยแววต�สงส�รปนสมเพช 

พร้อมว่� 

“เพร�ะคิดแบบนี้น่ะสิครับ ยัยนั่นถึงปิดบังเร่ืองสำ�คัญของตัวเอง

ได้หน้�ด้�นๆ น่ะ”

วญิญ�ณแม่ทพัหญงิหร่ีต�มองกลบัอย่�งดดุนั แต่อกีฝ่�ยยงัพดูต่อ 

และครั้งนี้หันกลับไปมองยังน้องส�วแทน

“ถ้�ไม่เชื่อ ทำ�ไมไม่ให้ยัยนั่นเปิดหลังมือขว�ให้ดูล่ะ...ไม่อย�กรู ้

รึไงว่�ตอนนี้ดวงต�ทว�รบ�ลเรียงตัวกันจนใกล้เป็นรูปอะไรแล้ว”

คำ�บอกเล่�ครั้งนี้ทำ�ให้ซ�น�ดะกับอ�เคเดะ หรือแม้แต่ผอ.โยโค 

หนัขวบัไปมองเดก็ส�วเรือนผมสนีำ�้ต�ลพร้อมกนั แต่ทกุคนกย็งัคงมสีหีน้�

เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง 

และแน่นอนว่�ทั้งส�มคนต่�งหวังให้เลนยะตอบปฏิเสธ หรือโชว์

หลงัมอืขว�นัน้เพือ่เป็นหลกัฐ�นหกัล้�งข้อกล่�วห� ทว่�หมอผสี�วกลบัยนื

นิ่งไม่ทั้งตอบรับหรือปฏิเสธ และไม่มีท่�ท�งว่�จะต้องก�รพิสูจน์คว�ม
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บริสุทธิ์ใดๆ ของตน

ซึ่งแค่นั้นก็เหมือนจะม�กพอสำ�หรับคำ�ตอบในคำ�ถ�มสำ�คัญนี้

“โซเคนโยคุง...” ช�ยชร�คร�งในลำ�คอเสียงเบ�หวิว

“และถ้�เจ้�หนซู�น�ดะยงัเป็นโซเคนโยอยู”่ เลนโยพดูขึน้อกีอย่�ง

ไม่สนใจอ�ก�รนิ่งอึ้งของใครย�มนี้ “เข�ก็ควรทำ�หน้�ท่ีท่ีถูกต้องของ 

โซเคนโย...โดยก�รกำ�จัดผู้ที่กำ�ลังก่อห�ยนะจ�กส�ยเลือดตนเองซะ” 

ท�โร่ถึงกับอ้�ป�กเหวอ เข้�ใจทันทีว่�ทำ�ไมวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม

ต้องโกหกท่�นหญิงคนง�มกับเด็กหนุ่มในตอนแรก   

ทุกอย่�งกำ�ลังกลับต�ลปัตร เลนโยกล�ยเป็นฝ่�ยสั่งฆ่�เลนยะ!

แล้วช�ยหนุ่มที่พลิกเกมบนกระด�นหน้�ต�เฉยก็ค่อยๆ กว�ดมอง

กลุม่คนรอบตวั จบัจ้องนิง่น�นที่ใบหน้�ของน้องส�ว ก่อนค่อยๆ ไล่สงัเกต

ไปยังร่�งสูงสง่�ของเจ้�ปีศ�จข้�งก�ยเธอ

ซึ่งเวล�นี้ดวงต�สีเท�คู่สวยคมหรี่แคบจ้องเข�เขม็งให้คว�มรู้สึก

เยน็เยยีบยิง่กว่�นำ�้แขง็ เหีย้มเกรียมยิง่กว่�สตัว์ร้�ย ดนู่�กลวัและน่�เกรง

ข�มสมกับที่เป็นถึงเจ้�ปีศ�จ และทำ�ให้เข�ขนลุกได้เล็กน้อยจริงๆ ถ้�

ส�ยต�คมกริบของสุนัขป่�หนุ่มเป็นหอก เข�คงถูกแทงต�ยไปไม่รู้กี่ร้อย

ครั้งแล้ว

...ยัยนั่นสำาคัญมากขนาดนั้นเลยรึไง...

เลนโยสงสัย พล�งระบ�ยลมห�ยใจ ก่อนขยับแว่นต�ของตนให้

เข้�ที่ และเปลี่ยนไปพูดกับซ�น�ดะ 

“ฉันว่� แกคงหมดธุระกับฉันแล้วใช่ไหมเจ้�หนู” 

ไม่มีคำ�ตอบจ�กป�กเด็กหนุ่ม เพร�ะย�มนี้เข�กำ�ลังจับจ้องหมอผี

ส�วตรงหน้�อย่�งไม่ละส�ยต� ร�วกับต้องก�รเค้นคำ�ตอบจ�กป�กเธอ

จริงๆ ขณะดวงต�สีนิลหลังกรอบแว่นฉ�ยคว�มโกรธและผิดหวังอย่�ง

ชัดเจน 

คว�มรู้สึกสับสนและอ�รมณ์ที่พลุ่งพล่�นทำ�ให้เข�ไม่สนใจอะไร

นอกจ�กญ�ติส�วของตน
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ทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่โต แต่กลับปิดเงียบได้...เพื่อจะได้ใช้ฉันเป็น

เครื่องมืองั้นเหรอ!

คว�มโกรธเกรี้ยวของเด็กหนุ่มต่อเรื่องร้�ยแรงของเลนยะ กลบ

คว�มรูส้กึอย�กล้�งแค้นช�ยหนุม่ตรงหน้�จนมดิ ขณะตอนนีเ้ข�เริม่เลอืก

ไม่ถูกแล้วว่�ควรจัดก�รใครกันแน่ ระหว่�งคว�มแค้นเก่�กับคนที่หลอก

ใช้เข� ซึ่งคงเป็นศัตรูใหม่ในไม่ช้�

และอ�รมณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิดกับเข�เพียงคนเดียว แต่มันเกิดกับ

วิญญ�ณท่�นหญิงอีกดวงด้วย

แต่จงัหวะทีเ่ลนโยจะหมนุตวัเดนิออกไปเพร�ะคดิว่�เรือ่งคงจบแค่

นี้ ด�บง้�วของเด็กหนุ่มก็ยื่นม�ขว�งท�งเดินไว้ก่อน

เด็กหนุ่มมองร่�งที่คิดจะเดินหนีไปดื้อๆ 

“แล้วคิดว่�ฉันจะปล่อยให้แกหลุดมือไปด้วยรึไง” เข�ถ�มเสียง

เหี้ยม

เลนโยยืนค้�งอยู่ครู่ ก่อนก้มตัวเล็กน้อยไปห�ซ�น�ดะ พล�งเอ่ย

คำ�พูดแผ่วเบ�จนเป็นกระซิบว่� 

“เวล�ที่แกจะแก้แค้นยังมีอีกเยอะแยะ แต่เวล�ที่ดวงต�ทว�รบ�ล

จะเปิดน่ะ มนัไม่ม�กม�ยอย่�งทีค่ดิหรอกนะเจ้�หน ูคดิดใูห้ด.ี..เพร�ะอย่�ง

น้อยๆ ฉันก็ไม่ได้โกหกแกเพื่อประโยชน์ส่วนตัวจริงไหม” 

เพียงแค่นั้น ซ�น�ดะพลันยืนนิ่งค้�ง ก่อนค่อยๆ ลดอ�วุธในมือลง

ร�วกับถูกสะกด และปล่อยให้ช�ยหนุ่มผู้ทรยศต่อตระกูลเดินผ่�นไปโดย

เข�ไม่แม้แต่ออกป�กรั้ง หรือคิดจะจับอ�วุธฟ�ดฟันอีก คว�มสนใจของ

เข�ถูกรวมไปที่เลนยะคนเดียว 

เด็กส�วผู้หลอกใช้เข�

“แกจะไปไหนเลนโย!” หมอผีส�วตะโกนต�มหลังเมื่อเห็นว่� 

ช�ยหนุ่มกำ�ลังเดินห่�งออกไป

“ก็กลับน่ะสิ หมดธุระแล้วนี่” เลนโยมองข้�มไหล่ม�ตอบ “ที่เหลือ

น่ะมันธุระของแก” 
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“ฉนัคงไม่ให้แกไปง่�ยๆ นกัหรอกนะ ถ้�ไอ้ท่�ม�กมนัหมดอ�รมณ์

สู้แล้ว ที่เหลือฉันจะจัดก�รเอง” หมอผีส�วว่�จบก็หยิบแผ่นยันต์เตรียม

พร้อม และส่งสัญญ�ณให้คุดะของเธอทั้งสองตัวเตรียมปฏิบัติหน้�ที่ต่อ 

แต่เหล่�คุดะที่จะพุ่งตัวห�เลนโยต้องหยุดชะงักทันที เมื่อด�บง้�ว

ในมือของซ�น�ดะสะบัดชี้ม�ที่หน้�หมอผีส�วอย่�งรวดเร็ว 

“...ไอ้ท่�ม�ก” เลนยะคำ�ร�มเสยีงตำ�่อย่�งเอ�เรือ่งเมือ่โดนอกีฝ่�ย

ขัดขว�ง และยำ้�เสียงเครียด “แกจะทำ�ให้มันหนีไปได้” 

แต่ซ�น�ดะกลับไม่คิดลดอ�วุธในมือลง และโต้กลับด้วยนำ้�คำ�

เหยียด 

“เจ้�นั่นหนีไปได้ มันก็ยังดีกว่�ให้ดวงต�ทว�รบ�ลของเธอเปิดขึ้น

ม�ไม่ใช่รึไง” 

เลนยะชะงักไปกับคำ�กล่�วของเด็กหนุ่ม และเวล�เดียวกันนั้น 

นัยน์ต�สนีำ�้เงนิของเธอกเ็หลอืบไปสบกบัดวงต�สนีำ�้เงนิหลงัแว่นกนัแดด

สีดำ�เข้�พอดี ซึ่งช�ยหนุ่มเพียงแย้มยิ้มตอบกลับ และค่อยๆ เดินห�ยไป

ตรงบันไดอีกฝั่งของอ�ค�ร 

ภ�พที่เห็นตอกยำ้�ถึงคว�มพ่�ยแพ้อย่�งหมดรูปของเธอ

มันรอดไปจนได้ แถมยังทิ้งปัญห�ใหญ่ไว้ให้เธอเสียด้วย

เลนยะหนักลบัไปมองคนทีป่ล่อยตวัคนร้�ยให้รอดไปอย่�งง่�ยด�ย 

ทัง้ทีเ่ธออตุส่�ห์คว�นห�มนัม�เป็นอ�ทติย์ ทัง้ทีม่นัคอืคนทีท่ัง้เธอและเข�

เกลียดเข้�กระดูกดำ�ร�วกับเป็นตัวเชื้อโรคม�ตลอดแปดปี แต่เพร�ะไอ้

ของงีเ่ง่�ในร่�งก�ยเธอกลบัทำ�ให้ทกุอย่�งทีม่�ดหม�ยไว้พงัครนืไม่มชีิน้ดี

คว�มโกรธพุ่งเป็นริ้วเหมือนระเบิดเตรียมปะทุ แต่วิน�ทีต่อม�

หมอผสี�วกลบัต้องค่อยๆ ระงบัอ�รมณ์ลง เพร�ะคดิว่�เจ้�ญ�ตหินุม่ทีย่งั

เพ่งเขมง็ม�ยงัเธออยูต่อนนีค้งอ�รมณ์ไม่ต่�งจ�กเธอนกั หรอือ�จจะหนกั

กว่�เสียด้วยซำ้� 

“เธอโกหก” ซ�น�ดะเปิดประเดน็ใหม่ด้วยก�รค�ดโทษเลนยะอย่�ง

ดุดัน
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แต่หมอผีส�วเพียงตอบรับด้วยก�รว�งเฉย ซำ้�ยังถอนใจระบ�ย

คว�มเหนื่อยหน่�ยให้อีกฝ่�ย ก่อนตอบ 

“กแ็ค่ไม่ได้บอก” นำ�้คำ�ที่ใช้ ฟังเหมอืนไม่ใส่ใจในคว�มผดิ ยิง่เพิม่

โทสะให้เด็กหนุ่ม

“แล้วมันต่�งกันตรงไหน” ซ�น�ดะคำ�ร�มลอดไรฟัน “เธอจะบอก

ฉันหลังจ�กจัดก�รมันเสร็จ...หรือว่�ต้องรอให้เกิดขึ้นก่อน” 

หมอผสี�วยกัไหล่อย่�งชนิช� “กค็นมนัยงัไม่อย�กต�ย ฉนับอกแก

ก็จบกันสิ” 

“เธอก็เลยเงียบเพื่อใช้ฉันงั้นสิ” ซ�น�ดะเค้นเสียงถ�มอย่�ง

เคร่งเครียดยิ่งขึ้น

“แกจะม�โทษฉันทั้งหมดไม่ได้หรอกนะ อย่�งน้อยแกก็มีส่วนได้

ส่วนเสยีกบัเรือ่งน้ี ถ้�เร�จัดก�รเลนโยได้สำ�เรจ็ แกกไ็ด้แก้แค้นสมใจ ส่วน

ฉันก็รอดตัว อย่�ม�ทำ�เป็นพวกบ้�หน้�ที่ไปหน่อยเลย หรือแกจะเถียงว่�

ไม่จริง” เลนยะเถียงเสียงดังกว่�เดิม

“แล้วคดิว่�วธิหีลอกใช้ของเจ้�มนัถกูต้องนกัรึไง ข้�กบัท่�นซ�น�ดะ

ไม่ใช่หม�กบนกระด�นให้เจ้�จับเดินนะ” วิญญ�ณหญิงส�วเป็นฝ่�ยโต้

กลับแทนเด็กหนุ่มของตน ใบหน้�สวยขมวดคิ้วแน่นด้วยคว�มโกรธ “เจ้�

คิดว่�เรื่องของเจ้�เป็นเรื่องเล็กๆ งั้นรึ วิธีก�รของเจ้�มันเห็นแก่ตัวจนน่�

รังเกียจ” 

สิ้นคำ�พูดวิญญ�ณท่�นหญิงคนง�มก็สะบัดหน้�ไปมองวิญญ�ณ

ซ�มูไรหนุ่มด้วยส�ยต�ค�ดโทษและปร�ม�สอย่�งร้�ยก�จ 

“ข้�ผิดหวังในตัวเจ้�นักโยชิฮ�ระ ไม่คิดว่�เจ้�จะยอมให้เกิดเรื่อง

เช่นนี้ขึ้นได้ น่�ชิงชังนัก!” เธอเอ่ยเหยียดหย�มในขณะที่วิญญ�ณซ�มูไร

หนุ่มทำ�ได้เพียงก้มหน้�ตำ่�ไร้คำ�แก้ตัว 

ผิดกับเด็กส�วผู้ถูกกล่�วโทษ เธอใช้ดวงต�สีนำ้�เงินเยียบเย็นสบ

ดวงต�สีง�ช้�งของวิญญ�ณหญิงส�วที่จับจ้องพวกเธอเหมือนเป็นสิ่งน่�

ขยะแขยง และเอ่ยขึน้ใหม่ด้วยนำ�้เสยีงกดตำ�่จนเกอืบเป็นคำ�ร�มในลำ�คอ 
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“งัน้กพ็งึสงัวรไว้เถอะว่�ตอนนีพ้วกแกกก็ำ�ลงัถกูเจ้�บ้�นัน่หลอกใช้

เหมือนกัน”

ทำ�นบแห่งคว�มอดทนพังทล�ยสิ้น ซ�น�ดะเดินตรงด่ิงเข้�ห�

หมอผีส�ว ดวงต�สีนิลหลังกรอบแว่นสี่เหลี่ยมผืนผ้�ฉ�ยประก�ยมุ่งร้�ย

แรงกล้� ด�บง้�วเล่มโตในมือของเข�ถูกตั้งท่�เตรียมใช้ง�นอีกครั้ง

เลนยะยังคงยืนนิ่งด้วยสีหน้�เรียบเฉยร�วกับท้�ท�ย ขณะท่ีเด็ก

หนุ่มก้�วเข้�ม�ใกล้เรื่อยๆ และในระยะที่ใกล้ม�กพอเข�ก็ยื่นมือม� 

เตรียมกระช�กคอเสื้อเด็กส�วตรงหน้�

หมับ!

แต่ก่อนเด็กหนุ่มจะได้ดึงตัวหมอผีส�วเข้�ม� มือใหญ่อีกมือกลับ

ตะปบข้อมอืของคนมุง่ร้�ยก่อนจะถงึตวัเลนยะ ต�มด้วยร่�งสงูใหญ่ทีก้่�ว

เข้�ม�บังร่�งของเธอ กั้นกล�งระหว่�งซ�น�ดะกับหมอผีส�วไว้จนมิดชิด 

บคุคลทีเ่ข้�ม�ขว�งนัน้ทำ�ให้ซ�น�ดะและอ�เคเดะแปลกใจไม่น้อย 

แม้แต่หมอผสี�วเองยงัเงยหน้�ขึน้มองแผ่นหลงักว้�งทีม่เีส้นผมย�วสย�ย

สีดำ�เต็มหลังและนิ่งอึ้งไปชั่วอึดใจ

ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไรที่ ‘เข�’ ออกหน้�ปกป้องเธอโดยไม่ต้องออกป�ก

สั่ง

“เจ้�ควรจะฟังเหตุผลเสียก่อน” กินเท็นชิกล่�ว ขณะกำ�ข้อมือของ

เด็กหนุ่มแน่นขึ้น ออกแรงม�กขึ้นเรื่อยๆ 

ซ�น�ดะกัดฟันกรอดอย่�งไม่รู้ว่�ควรทำ�อย่�งไร และโพล่งกลับ 

“แล้วผมควรฟังอะไร เรื่องโกหกรึไง”

“เรื่องว่�ทำ�ไมคนทั้งโซเคนโยถึงถูกฆ่�หมดต่�งห�กเจ้�โง่” เสียง

เลนยะกล่�วแทรกจ�กข้�งหลังของกินเท็นชิ 

เด็กหนุ่มชักหัวคิ้วขมวดแน่นขึ้น และใช้เวล�อีกสองส�มวิน�ที

ทบทวนว่�เข�ควรฟังหรือไม่ 

“ทำ�ไม” ซ�น�ดะตัดสินใจถ�มเสียงห้วน

เลนยะหัวเร�ะในลำ�คอทีหนึ่ง แล้วว่�อย่�งเบื่อหน่�ยเหมือนเธอก็
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ไม่เชื่อคำ�พูดตัวเองนักเหมือนกัน 

“มันว่�มันอย�กได้อสูรในตัวฉัน” 

“เจ้�ว่�ไงนะ อสูรในตัวอะไร” วิญญ�ณหญิงส�วถ�มด้วยคว�ม

งุนงง 

“อสูรทั้งตัวน่ะขอรับ” คร�วนี้โยชิฮ�ระเป็นฝ่�ยยำ้�สิ่งที่เลนยะพูด 

“...อสูร...ทั้งตัวอะไร” เป็นอีกครั้งที่อ�เคเดะยังถ�มอย่�งไม่เข้�ใจ 

ขณะที่เธอก็พย�ย�มอธิบ�ย “โซเคนโยมีพลังอสูรอยู่ท่ีมือขว�จริง แต่ 

ไม่ได้มีอะไรในนั้นนอกจ�กสิ่งที่ตกค้�งจ�กบ�งสิ่งที่อธิบ�ยไม่ได้ในอดีต 

และ...”

“แต่ท่�นเลนโยยนืยนัว่�มมีนัอยูข่อรบั...อสรูทัง้ตวั ในตวัท่�นเลนยะ” 

โยชิฮ�ระยังคงสำ�ทับ

“แล้วเจ้�นั่นมีหลักฐ�นอะไรยืนยัน”

“ไม่มีขอรับ...แต่...” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มปร�ยต�ไปที่เลนยะด้วย

คว�มลำ�บ�กใจ และเหมอืนต้องก�รคว�มมัน่ใจว่�เข�เล่�ต่อได้ เพร�ะข้อ

ยนืยนัเดยีวทีมี่ดเูหมอืนจะเป็นประเดน็สำ�คญัอกีอย่�งทีเ่กีย่วกบัคว�มต�ย

ของเด็กส�วคนนี้

ซึ่งเลนยะเพียงสื่อส�รกับวิญญ�ณประจำ�ตัวด้วยส�ยต� และนั่น

ทำ�ให้เข�เข้�ใจได้ทันทีว่�ส�ม�รถเล่�ต่อได้

“ไม่มีหลักฐ�นยืนยันว่�ท่�นเลนโยพูดจริงเรื่องนี้รึเปล่� แต่มีข้อ

พิสูจน์ว่�มีบ�งอย่�งที่เร�แน่ใจว่�ไม่ใช่เรื่องโกหก...เร่ืองท่ีมีบ�งอย่�งอยู่

หลังคว�มต�ยของโซเคนโย”

ท่�นหญิงอ�เคเดะชะงักไปพลันต่อสิ่งที่ได้ฟังครั้งนี้ คว�มกร�ด

เกรี้ยวที่ลุกโหมพลันหยุดชะงัก

“ทำ�ไมถงึพดูแบบนัน้” เธอคร�งในลำ�คอพล�งลอยเข้�ใกล้โยชฮิ�ระ

ม�กขึ้น แววต�สั่นไหว “ทำ�ไมเจ้�พูดเหมือนย�สึฮิโระ...เจ้�รู้อะไร”

เป็นวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ และทกุคนทีอ่ยูต่รงนัน้เสยีเองทีเ่ป็นฝ่�ย

มองไปที่อ�เคเดะ 
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“ท่�นย�สึฮิโระก็รู้เรื่องนี้ด้วยหรือขอรับ” โยชิฮ�ระตั้งคำ�ถ�มกลับ

ด้วยสีหน้�แปลกใจและงงงัน 

“ก�รที่ข้�อยู่ในร่�งวิญญ�ณนี้ เจ้�คิดว่�ข้�อย�กอยู่ง้ันหรือ ถ้�

ไม่ใช่เพร�ะถกูน้องช�ยตวัเองส�ปแช่งไม่ต่�งจ�กเจ้� ด้วยเหตผุลทีข้่�เอง

ก็ไม่เข้�ใจจนถึงตอนนี้!” อ�เคเดะตะเบ็งเสียงด้วยคว�มเกร้ียวกร�ดใส ่

อีกฝ่�ยอย่�งรวดเร็ว ร�วกับระบ�ยคว�มอัดอั้นท่ีสะสมม�หล�ยร้อยปี 

“แค่บอกว่�รักข้�ถึงได้ทำ� เพร�ะหลังคว�มต�ยของโซเคนโยไม่ใช่คว�ม

สงบอย่�งที่คิด พูดแบบนั้นแล้วไม่เคยอธิบ�ยอะไรอีก ดังนั้นถ้�ตอนนี ้

เจ้�รู้อะไรเรื่องหลังคว�มต�ยของโซเคนโยละก็ บอกข้�ม�ซะ”

โยชิฮ�ระจับจ้องใบหน้�สวยจัดที่เต็มไปด้วยทั้งคว�มโกรธ เกลียด 

และโศกเศร้�เมือ่เอ่ยถงึเร่ืองนี.้..เร่ืองเกีย่วกบัน้องช�ย และสิง่ทีเ่ข�ทำ�ไว้

กับเธอ 

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มชั่งใจอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนเล่�ถึงส�เหตุว่�ทำ�ไม

พวกเข�ถึงได้รู้เรื่องของแดนมิคสัญญี

และหลังเรื่องร�วที่วิญญ�ณซ�มูไรเล่�จบลง เหล่�คนที่เพิ่งได้รู้

คว�มจรงิต่�งตืน่ตะลงึ เพร�ะมนัเป็นเรือ่งน่�เหลอืเชือ่ทีโ่ซเคนโย เลนยะ

นั้นเคยต�ยม�ครั้งหนึ่งแล้ว

ซึ่งแน่นอนว่�คนที่รู ้สึกผิดอย่�งที่สุดย่อมเป็นช�ยชร�เจ้�ของ

โรงเรียนโยโค เพร�ะเข�คือน�ยจ้�งที่จ้�งให้เธอปกป้องนักเรียนของเข�

จ�กสิ่งลี้ลับอันตร�ย ดังนั้นมันจึงเหมือนเข�เป็นต้นเหตุให้เธอต้องต�ย 

“และอย่�งทีเ่ล่�ไป เพร�ะท่�นเลนโยรูเ้รือ่งนีท้ัง้ที่ไม่น่�จะรูไ้ด้ เลย

ทำ�ให้เร�คิดว่�เรื่องอสูรในตัวท่�นเลนยะที่เข�บอก ก็อ�จเป็นเรื่องจริง 

เช่นกัน” โยชิฮ�ระสรุปส�เหตุที่พวกเข�เลือกจะเชื่อสิ่งที่เลนโยอ้�ง “แม้

ข้�อ�จจะยังไม่รู้ว่�ท่�นเลนโยรู้เรื่องแดนมิคสัญญีได้ยังไง”

“...ย�สึฮิโระด้วย” ครั้งนี้เป็นเสียงคร�งแผ่วของวิญญ�ณแม่ทัพ

หญิงที่มีสีหน้�ค้�งนิ่งไป เมื่อเป็นครั้งแรกในรอบห้�ร้อยปีที่เธอคิดว่�อ�จ

ได้พบส�เหตทุีแ่ท้จริง ว่�ทำ�ไมน้องช�ยถงึทำ�กบัเธอเช่นนี ้และรำ�พงึรำ�พนั
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ขึ้นอีก “ทำ�ไมเจ้�นั่นไม่บอกข้�ตรงๆ”

หรอืควรถ�มว่�ทำ�ไมไม่บอกโซเคนโยทกุคน ทำ�ไมย�สฮึโิระถงึปิด

เรื่องร้�ยแรงนี้ไว้ ที่สำ�คัญเข�ไปรู้ม�จ�กไหน ก�รทำ�น�ยแบบที่เข�ชอบ

และศึกษ�ม�ตลอดน่ะหรือ หรือว่�มีคนอื่นที่รู้เรื่องนี้แล้วบอกเข� หรือไม่

ย�สึฮิโระอ�จเคย...

“แล้วมันเกีย่วยงัไงกบัทีเ่จ้�นัน่ต้องว�งแผนฆ่�คนทัง้ตระกลู” ซ�น�-

ดะขดัคว�มคดิม�กม�ยของอ�เคเดะ แต่สนุขัป่�หนุม่เป็นฝ่�ยตอบคำ�ถ�ม

นั้นเอง พร้อมคล�ยมือออกจ�กข้อมือเด็กหนุ่ม

“เจ้�นั่นบอกว่�กำ�จัดตัวเกะกะ ตอนแรกข้�ก็สงสัยว่�มันหม�ยถึง

อะไร...แต่ตอนนี้ข้�รู้แล้วว่�ทำ�ไม”

“...ทำ�ไม”

“แล้วตอนที่เจ้�นั่นบอกว่�ดวงต�ทว�รบ�ลของเลนยะกำ�ลังเปิด 

เจ้�จะทำ�อะไร”

...ก็จะกำาจัดเลนยะน่ะสิ

ซ�น�ดะได้คำ�ตอบทันที...ถ้�เป็นไปต�มอ�รมณ์ละก็ เข�แค้นที่ 

เลนยะเก็บเรื่องนี้ไว้เพื่อหลอกใช้เข�

และอีกประก�ร...มันเป็นหน้�ที่ของเข� ซึ่งเป็นโซเคนโย หน้�ที่ที่

ต้องกำ�จัดคนของตระกูลที่ถูกอสูรร้�ยกลืนกิน

“ท่�นกินเท็นชิจะบอกว่�เลนโยว�งแผนฆ่�คนทั้งตระกูลกับพวก 

สิบตระกูลพิเศษทั้งหมดก็เพื่อปกป้องเลนยะ...”

“ปกป้องอสูรในตัวฉันต่�งห�ก” เลนยะเอ่ยแก้คำ�พูดของซ�น�ดะ 

“น่�จะรูก้นัเตม็อกนีว่่�ถ้�ใครในโซเคนโยยงัเหลอืรอด พวกนัน้กจ็ะเหมอืน

ไอ้ท่�ม�ก...ทำ�ต�มหน้�ที ่คอืก�รกำ�จดัฉนัทีด่วงต�ทว�รบ�ลกำ�ลงัจะเปิด 

เมือ่แปดปีทีแ่ล้วทีม่นัว�งแผนฆ่�คนทัง้ตระกลูกบัพวกสบิตระกลูพเิศษเพือ่

ไม่ให้ใครเหลือรอดม�ขัดขว�งแผนของมันได้ ที่สำ�คัญมันเป็นก�รสร้�ง

สถ�นก�รณ์ให้ดวงต�ทว�รบ�ลของฉันเกิดรอยรั่วไปด้วยพร้อมกัน และ

หลังจ�กนั้นมันก็แค่นั่งรอเวล�” 
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“งัน้ทีม่นัทำ�ทัง้หมดกแ็ค่เพือ่อสรูในตวัเธอเนีย่นะ แค่อสรูทีบ่อกว่�

มทีัง้ตวั ทัง้ทีม่จีรงิรเึปล่�กไ็ม่รูง้ัน้เหรอ!” เดก็หนุม่ผมสดีำ�ยงัร้องถ�มด้วย

คว�มไม่เชื่อผสมด้วยอคติในใจ 

“ฉันจะไปรู้คว�มคิดของมันได้ยังไง แค่นี้ฉันยังไม่รู้เลยว่�มันพูด

จรงิหรอืตอแหล ตอนนีก้ท็ำ�ได้แค่สนันษิฐ�นจ�กข้อมลูทีม่เีท่�นัน้” เลนยะ

สวน ก่อนถอนใจหนัก 

ซ�น�ดะถอนใจเฮือกใหญ่ออกม�เช่นกันหลังฟังคำ�เถียงนั้น แต่

เวล�นีเ้ข�คงไม่มที�งรูว่้�เลนยะทำ�สหีน้�เหนือ่ยหน่�ยกว่�เข�อยูไ่หม เมือ่

ยังมีร่�งสูงใหญ่ของสุนัขป่�หนุ่มยืนกั้นกล�งไม่ขยับไปไหน เหมือนกล�ย

เป็นรูปหล่อปูนอย่�งไรอย่�งนั้น

และเพร�ะไม่มีใครเหน็เธอ เดก็ส�วจึงทิง้ศรีษะซบแผ่นหลงัอบอุน่

ของร่�งสงูสง่�ตรงหน้�โดยไม่คดิขออนญุ�ตเจ้�ของ ซึง่สมัผสัจ�กเส้นผม

สีดำ�นุ่มลื่นร�วกับเส้นไหมบนหน้�ผ�กก็ยิ่งทำ�ให้หมอผีส�วอย�กหลับต�

ลงพักผ่อนจ�กสิ่งที่ต้องเผชิญ 

กินเท็นชิเพียงปร�ยห�งต�ไปมองคนที่ซบอยู่บนแผ่นหลังตน รับรู้

ได้ถึงคว�มเหน็ดเหนื่อยของเธอผ่�นหน้�ผ�กท่ีแนบชิดกล�งหลังของ

ตนเอง

“รูเ้อ�ไว้นะไอ้ท่�ม�ก” หมอผสี�วเปรยขึน้ใหม่ “ทีม่นัจงใจเล่�เรือ่ง

ของฉนัให้แกรู ้ไม่ใช่เพร�ะมนัอย�กให้แกฆ่�ฉนั...แต่เพร�ะมนัอย�กใช้แก

เป็นกำ�แพงป้องกันมัน ขัดขว�งไม่ให้ฉันทำ�อะไรได้สะดวก ตอนนี้มัน

ต้องก�รต้อนฉันให้จนมุม ถึงต้องคอยตัดตัวช่วยของฉันทิ้ง และที่สำ�คัญ

มนัคงไม่อย�กให้ฉนัห�ท�งย้อนเกมมนัได้เหมอืนอย่�งวนันี.้..แกลองกลบั

ไปคิดให้ดีๆ แล้วกัน จะยอมเป็นกำ�แพงให้มัน หรือช่วยฉันกำ�จัดมัน...อีก

อย่�งถ้�เจ้�น่ันได้อสรูของฉนัไปจริงๆ มนักไ็ม่ต่�งอะไรทีด่วงต�ทว�รบ�ล

ของฉันกำ�ลังจะเปิดหรอกนะ” 

ซ�น�ดะเลือ่นดวงต�มองท�งอืน่อย่�งครุน่คดิหนกั แต่คว�มคกุรุน่

ในอ�รมณ์เรื่องของเลนยะยังไม่มอดดับ
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“แกอย�กจะด่�ฉันว่�ฉันหลอกลวงแก โกหกแก ก็เชิญแกด่�ให ้

ส�แก่ใจ” เลนยะว่�อย่�งรู้ทัน “แต่อย่�ลืมว่�ถ้�ฉันไม่ใช้วิธีนี้ แกก็อย่�

หวังว่�จะเฉียดคว�มสำ�เร็จในก�รแก้แค้นเจ้�นั่นเลย” 

เธอเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนเอ่ยขึ้นใหม่อีกครั้ง และคร�วนี้จงใจเน้น

ทุกคำ�พูด

“และฉันอย�กให้แกเรียนรู้ไว้อีกเรื่อง....ถ้�แกคิดจะต�มปีศ�จให้

ทัน แกก็ควรหัดคิดอย่�งปีศ�จซะ” 

ซ�น�ดะเงยหน้�ขึ้นมองอีกครั้งแม้ไม่เห็นใบหน้�ของผู้พูด

หัดคิดอย่�งปีศ�จ...เหมือนอย่�งที่เจ้�หล่อนทำ�น่ะเหรอ

หลอกใช้เข�เพื่อทำ�ต�มแผน...

“ฉันไม่ใช่คนที่คำ�นึงถึงแต่ผลลัพธ์โดยไม่สนใจวิธีก�ร” เด็กหนุ่ม

กล่�วเสียงหนัก

คำ�พดูของซ�น�ดะทำ�ให้ใบหน้�ของเลนยะทีพ่งิอยูบ่นแผ่นหลงัของ

กินเท็นชิฉีกยิ้มเหยียดอย่�งขบขัน 

“แล้วถ้�มันเป็นท�งเดียวให้เลือกล่ะ แกจะยอมกลืนคว�มถูกต้อง

ของแกลงคอไหม” เธอย้อน “ฉันขอบอกไว้ก่อนว่�ฉันไม่มีเวล�มัวม�นั่ง

รักษ�นำ้�ใจใครหรอกนะ และฉันจะไม่ขอโทษในสิ่งที่ฉันทำ�ลงไปด้วย” 

ว่�จบเธอกพ่็นลมออกจมกูแรงๆ ระบ�ยคว�มอดึอดัในใจ และปรบั

นำ้�เสียงให้ปกติก่อนพูดขึ้นใหม่ 

“ฉันขอถ�มแกอีกข้อ ถ้�ฉันบอกคว�มจริงท้ังหมดไป แกจะยอม

ร่วมมือกับฉันไหม”

เด็กหนุ่มเงียบกริบ ไร้คำ�ตอบต่อคำ�ถ�มที่ทิ่มแทงคว�มรู้สึก

เพร�ะเข�มั่นใจได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่�ถ้�รู้เรื่องนี้ก่อน บ�งที

เข�อ�จไม่ยอมร่วมมือกับเลนยะและตั้งตัวเป็นศัตรูกับเธอแทน เลือกทำ�

ต�มหน้�ที่ที่ถูกต้องของโซเคนโย ซึ่งแน่นอนว่�มันจะทำ�ให้แผนก�รของ

เลนยะล้มเหลว และเข�คงไม่มีแม้แต่โอก�สจะได้เข้�ใกล้คนที่อย�ก 

แก้แค้นม�ตลอดแปดปี
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เมือ่คดิได้แบบนัน้เดก็หนุม่กรู้็สกึว่�ตนมส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่�งทีเ่ดก็

ส�วบอกจริงๆ

ซ�น�ดะผละออกไปจ�กตรงนัน้อย่�งไร้คำ�พดูใดๆ เข�หนัหลงัเดนิ

กลบัไปช้�ๆ พร้อมด้วยวญิญ�ณท่�นหญงิอ�เคเดะทีป่ร�ยห�งต�ขุน่เคอืง

มองพวกเลนยะทิ้งท้�ย ก่อนลอยต�มหลังเด็กหนุ่มไป 

ตอนนีซ้�น�ดะรูว่้�ตนเองกล�ยเป็นตวัหม�กจรงิๆ ไปแล้ว ตวัหม�ก

ให้สองพีน้่องยอดแย่นัน้จับเดนิ เพยีงแต่ตวัหม�กอย่�งเข�ยงัมโีอก�สเลอืก

ว่�จะอยู่ฝ่�ยไหน

เข�จะรกัษ�หน้�ที่ในฐ�นะคนของโซเคนโย และตัง้ตวัเป็นศตัรกูบั

เลนยะ ซึ่งอ�จทำ�ให้เข�กล�ยเป็นเกร�ะป้องกันเลนโยอย่�งท่ีหมอผีส�ว

บอก หรือเข�ควรยอมร่วมมือกับเลนยะ ยอมเดินต�มต�ร�งหม�กที่เธอ

ว�ง จัดก�รกับคนทรยศซะเพื่อไม่ให้เกิดห�ยนะรุนแรงต�มม�ทีหลัง

ย�มนี้เด็กหนุ่มสับสนเกินกว่�จะห�คำ�ตอบ

เมื่อซ�น�ดะลับห�ยไปท�งบันไดอีกฝั่ง ผอ.โยโคที่เฝ้�มองบท

สนทน�ตรงหน้�อยูเ่นิน่น�นถงึกบัระบ�ยลมห�ยใจอ่อนล้�อย่�งทีน้่อยครัง้

เข�จะทำ�

“โซเคนโยคงุกลบัเข้�ห้องเรยีนเถอะ...ให้ท่�นกนิเทน็ชกิลบัไปก่อน 

ใกล้หมดค�บเรยีนแรกแล้ว ยงัไงกต้็องดงึยนัต์ออกเพร�ะจะมเีดก็ย้�ยม�

เรยีนทีห้่องชัน้นี ้ส่วนเร่ืองหน้�ต่�งกระจกทีแ่ตกฉนัจะจดัก�รเอง” ช�ยชร�

สัง่ด้วยนำ�้เสยีงอ่อนโยน และพยกัหน้�น้อยๆ ให้สนุขัป่�หนุม่เป็นสญัญ�ณ

ขอร้องให้เข�รีบทำ�ต�ม

เลนยะถอยหลังออกม�จ�กแผ่นหลังอุ่นๆ ของสุนัขป่�หนุ่ม ก่อน

เด็กส�วจะมองสูงไปยังใบหน้�คมเมื่อเข�หมุนก�ยม�เผชิญหน้�กับเธอ 

นัยน์ต�สีเท�คู่งดง�มแฝงแววบ�งอย่�งซึ่งทำ�ให้หมอผีส�วหงุดหงิดใจ     

“แกจะบอกว่�ฉันทำ�ผิดว่�งั้นเถอะ” เธอดักคออย่�งรู้คว�มหม�ย

ดวงต�สีเท�เริ่มกล�ยเป็นดุ 

“ข้�ยงัไม่ได้พดู” สนุขัป่�หนุม่ว่� ก่อนเอ่ยต่อด้วยท่�ท�งเยน็ช�ต�ม
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แบบของตน “แต่ก็ถูกของเจ้�” 

แต่เรื่องที่เข�จะตำ�หนิว่�จริงๆ ไม่ใช่เรื่องนี้ 

“เออ ฉันมันผิด แต่มันก็ต�มแผน ใครจะไปรู้ว่�ไอ้บ้�นั่นมันจะเอ�

เรื่องนี้ม�ย้อนแผนฉัน” หมอผีส�วว่�ด้วยเสียงหงุดหงิด พร้อมหันไปมอง

ท�งอื่นร�วกับพย�ย�มหนีคว�มผิดของตนไปด้วย

“ซึ่งเจ้�ก็ไม่ควรยั่วโทสะเด็กหนุ่มนั่นกลับ” สุนัขป่�หนุ่มยังคง 

สั่งสอนด้วยเสียงดุๆ ไม่เปลี่ยน

“ฉนักแ็ก้ปัญห�โดยเล่�เหตผุลให้ไอ้ท่�ม�กมนัฟังแล้วไง” เธอแย้ง

รวดเรว็ต�มนสิยั แต่ยงัหนัมองไปท�งอืน่ ไม่สบดวงต�คูเ่รยีวคมเช่นทกุที

ท่�ท�งที่พย�ย�มหนีเข� ทำ�ให้มือเรียวแข็งแรงต้องเอ้ือมม�จับท่ี

ต้นแขนของเดก็ส�วทัง้สองข้�ง และได้ผลเมือ่ดวงต�สนีำ�้เงนิทีม่แีววแปลก

ใจหันกลับม�สบต�กับเข�อีกครั้งทันที

ใบหน้�งดง�มร�วกับรูปสลักก้มม�ห�เธอ

“แต่ไม่ใช่ประชดอย่�งตอนแรกทีเ่จ้�ทำ�” นำ�้เสยีงทุม้ลกึกำ�ชบัอย่�ง

เคร่งเครียด พล�งสบประส�นดวงต�สีนำ้�เงินด้วยคว�มจริงจัง “ในตอน

แรกทีเ่จ้�พดูประชดเจ้�เดก็นัน่กเ็พร�ะแค่อย�กระบ�ยคว�มโกรธทีเ่ข�ไม่

ทำ�ต�มแผนของเจ้�”

“กแ็ล้วไงเล่� มนัดนัหเูบ� ทำ�แผนฉนัเสยีเองจรงิๆ นี”่ เลนยะเถยีง

แล้วขึงต�ใส่เข�บ้�ง 

“แล้วถ้�ข้�ไม่เข้�ม�กันไว้ เจ้�จะสู้กับเข�รึยังไง...โดยในมือไม่มี

อ�วธุ” กนิเทน็ชถิ�มเสยีงเข้มขึน้ พร้อมใช้ดวงต�สเีท�คมกรบิกดดนัหมอผี

ส�วม�กขึน้ ในขณะทีเ่ดก็ส�วเริม่คล�ยคว�มเครยีดในดวงต�ทีม่องเข�ลง

เมื่อเจอคำ�พูดและส�ยต�จริงจังนั้น พร้อมรับรู้ได้ว่�แรงบีบน้อยๆ จ�ก 

มือใหญ่ที่จับต้นแขนสองข้�งของเธอส่งคว�มกังวลม�อย่�งชัดเจน

“ข้�ขอเตือนว่�เจ้�ควรใช้เหตผุลและระวงัให้ม�กกว่�นี ้ ไม่อย่�งนัน้

ใครก็ช่วยเจ้�ไม่ได้” เจ้�ปีศ�จว่�จบก็ค่อยๆ คล�ยมือของตนออกจ�ก 

ต้นแขนของคนตรงหน้� แววต�ของเข�กลับม�นิ่งสงบเย็นช�เหมือนเดิม 
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แต่ก็ไม่รู้ว่�คำ�เตือนจะเข้�หูซ้�ยทะลุหูขว�เลนยะรึเปล่� 

และหลังคำ�สั่งสอนเคร่งเครียด ร่�งสูงสง่�ก็ถอยเท้�ผละออกไป 

เตรียมไปจ�กอ�ค�รเรียนนี้ต�มที่ผอ.โยโคขอร้อง แต่ก่อนเข�จะได้ก้�ว

ข้�มหน้�ต่�งเพื่อกระโจนจ�กไป เลนยะก็พูดไล่หลังม�ว่�

“จะบอกว่�ห่วงฉันก็พูดม�ตรงๆ สิ” 

คำ�กระเซ้�จ�กเด็กส�วตัวแสบที่ต�มหลังม� ทำ�เอ�ร่�งสูงของ 

เจ้�ปีศ�จค้�งไปอึดใจหนึ่ง ก่อนดวงต�สีเท�คู่คมกริบจะหันกลับม�มอง 

และดนัม�เจอใบหน้�แสนกลของยยัตวัแสบทีย่ิม้กริม่อย่�งสนกุสน�น แต่

ใบหน้�นั้นกลับเจือสีแดงนิดๆ อย่�งที่น้อยครั้งจะได้เห็น ร�วกับเก้อเขิน

นิดๆ เหมือนกันกับคำ�แซ็วของตัวเอง 

ทั้งที่เพิ่งมีปัญห�ใหญ่ไปหยกๆ เจ้�เด็กตรงหน้�ยังมีอ�รมณ์แซ็ว

เข�ได้อีกนะ...อย่�ให้เข�กล้�ยื่นมือไปสัมผัสเธอม�กกว่�นี้ก็แล้วกัน

กินเท็นชิไม่เอ่ยอะไรกับเด็กส�วตรงหน้�อีก เพียงกระโจนออกไป

ท�งหน้�ต่�งเมื่อเห็นเลนยะดึงแผ่นยันต์ออก แล้ววิน�ทีต่อม�เสียงเด็ก

นักเรียนก็แว่วม�แต่ไกล ไม่ถึงสิบน�ทีหลังจ�กนั้น เด็กนักเรียนก็ทยอย

ม�ต�มท�งเดินเพื่อเปลี่ยนค�บเรียน

“แล้วเรือ่งพีช่�ยซ�น�ดะเธอจะทำ�ยงัไง” ท�โร่อ้อมแอ้มถ�มแทรก

เสียงจอแจของเด็กนักเรียนที่เริ่มเพิ่มขึ้นบนท�งเดินอ�ค�รชั้นนี้ ในขณะ

ทีร่่�งอ้วนๆ ของผอ.โยโคกำ�ลงัสัง่ให้ภ�รโรงเกบ็กว�ดเศษกระจกทีเ่กลือ่น

กล�ด

เลนยะละส�ยต�ออกจ�กหน้�ต่�งทีแ่ผ่นหลงักว้�งของใครบ�งคน

เพิ่งกระโจนห�ยไปจ�กตรงนั้น และรีบหุบยิ้มเพื่อหันไปสบต�คู่โตของ 

ท�โร่ 

“ก็แค่รอเวล�ให้มันตัดสินใจ” หมอผีส�วตอบร�วกับไม่ใช่เรื่อง

ใหญ่โตอะไร และเดนิไปหยบิห่อผ้�สแีดงที่ใส่ซ�กนก ก่อนเดนิไปทีบ่นัได

อ�ค�รสวนท�งกับนักเรียนคนอื่นๆ เหมือนไม่เคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเมื่อ

ไม่ถึงสิบน�ทีก่อนหน้�นี้
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ณ เวลาโพล้เพล้ หากมองจากชั้นสามสิบของห้องชุดหมายเลข 

306 ของคอนโดหรูในย่�นที่อยู่อ�ศัยใจกล�งกรุงโตเกียว ส�ม�รถมอง

เห็นแสงไฟสว่�งไสวที่เบื้องล่�ง และทัศนียภ�พรอบด้�นจ�กถนนและตัว

เมืองที่มีตึกระฟ้�ร�ยล้อม แต่แม้ทิวทัศน์ภ�ยนอกระเบียงจะงดง�มเพียง

ใดก็ไม่ส�ม�รถดึงคว�มสนใจจ�กเด็กหนุ่มเจ้�ของห้องไปได้ เมื่อเวล�นี้

เข�นั่งบนโซฟ�ตัวย�วสีข�วสะอ�ดในห้องรับแขกที่ถูกจัดอย่�งเรียบร้อย

เน้นโทนสีข�วกับสม�ร์ตโฟนในมือ และกล่�วบทสนทน�จริงจังกับคู่ส�ย

“ผมจะระวังตัวครับโอกุเระซัง ขอบคุณครับ” คำ�พูดสุภ�พทำ�ให้รู้

ว่�คนที่คุยกับเข�เป็นบุคคลที่มีฐ�นะใหญ่โตกว่� และมีอ�ยุม�กกว่�

เดก็หนุม่กดว�งส�ยจ�กคูส่นทน�เมือ่รบัคำ�เสรจ็สิน้ และค้�งมอืไว้

ตรงนั้นพล�งถอนใจเฮือกใหญ่อย่�งเหน็ดเหนื่อยจ�กเรื่องที่เจอม�ทั้งวัน 

“ท่�นซ�น�ดะบอกเร่ืองเดก็ส�วนัน่กบัคนของโอกเุระไปหรอืยงัคะ” 

วญิญ�ณหญิงส�วในชดุกโิมโนสดีำ�ปักล�ยดอกบวับ�นทีป่ล�ยแขน

เสื้อทั้งสองข้�งลอยเข้�ม�ห�เด็กหนุ่ม ดวงต�สีง�ช้�งก็มีแววตึงเครียด 

เช่นเดียวกับเข�
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ซ�น�ดะเงยหน้�มองวญิญ�ณประจำ�ก�ยก่อนก้มใบหน้�ลงอกีครัง้ 

และส่�ยศีรษะช้�ๆ

อ�เคเดะที่เห็นท่�ทีเช่นนั้นจึงว่�ขึ้น 

“แบบนั้นก็ดีค่ะ” เธอเงียบไปอึดใจและกล่�วต่อ “ข้�คิดว่�เรื่องนี้

เร�ต้องคดิให้รอบคอบก่อน และยงัไม่ใช่เร่ืองทีต่ระกลูอืน่จะม�ยุง่เกีย่ว...

และข้�เองกแ็อบคดิว่�เร�ให้พวกโอกเุระม�ยุม่ย่�มกบัพวกเร�ม�กเกนิไป

แล้วด้วย” 

เด็กหนุ่มคล�ยมือออกจ�กโทรศัพท์ ก่อนทิ้งร่�งพิงเบ�ะนุ่มของ

โซฟ� พล�งปิดเปลือกต�ลง กลัดกลุ้มต่อสิ่งที่ตนจะต้องตัดสินใจ ขณะ

ใบหน้�ของคนสองคนลอยเข้�ม�ในห้วงคิด 

เลนยะและเลนโย

ไม่ว่�จะเป็นคว�มคิดหรือได้เห็นตัวเป็นๆ สองพี่น้องคู่นี้ก็ไม่เห็นมี

ตรงไหนน่�คบห� ไม่เห็นมีตรงไหนที่แตกต่�งกัน ทั้งเจ้�เล่ห์ เป็นจอม

ว�งแผน...ชั่วร้�ย 

เลนยะอ�จจะดูไม่แย่เท่�เพร�ะเธอไม่ได้เป็นคนทำ�ล�ยตระกูล 

โซเคนโย แต่จ�กแผนก�รต่�งๆ ที่เจ้�หล่อนคิดม� ก็ดูจะเข้�ข่�ยเดียวกับ

เลนโยซะหล�ยแผน

เสียงระบ�ยลมห�ยใจดังขึ้นอีกรอบ เด็กหนุ่มไม่เคยต้องม�นั่ง 

ถอนใจหล�ยๆ ครั้งในวันเดียวแบบนี้ม�ก่อน 

“...ตอนนี้ผมคงกล�ยเป็นตัวหม�กให้เจ้�สองคนนั้นจับเดินจริงๆ 

แล้วสินะครับ” 

เป็นคำ�ถ�มที่ฟังแล้วเหมือนถูกตบจนหน้�ช� แต่ในย�มนี้ก็ไม่อ�จ

ปฏิเสธสถ�นะของตนได้ ซึ่งวิญญ�ณแม่ทัพหญิงเองก็ย�กจะอ้�ป�ก

ปฏิเสธว่�ไม่ใช่เช่นกัน

ถ้�เลอืกข้�งเลนยะ เข�กอ็�จกำ�จัดเลนโยได้ และค่อยจดัก�รเรือ่ง

อสูรของเธอต่อ ถ้�ทันเวล� พวกโอกุเระอ�จผนึกดวงต�ทว�รบ�ลได้อีก

ครัง้ อ�จไม่ต้องฆ่�ฟันกนั...แต่กน็ัน่แหละ เวล�มนัเหลอืม�กขน�ดนัน้เลย
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งั้นเหรอ

หรือถ้�กำ�จัดเธอก่อน ก็คงไม่ต้องม�นั่งกังวลเรื่องอสูร แต่นั่นจะ

ไม่เข้�ท�งเลนโยรึไง ยังไงก็เห็นกันโต้งๆ อยู่แล้วว่�เจ้�นั่นต้องก�รให้เข�

ขัดแข้งขัดข�เพื่อผลประโยชน์ของมันเอง

หรือควรติดต่อพวกโอกุเระ...

‘ด้วยการตดิต่อให้คนมาช่วย อย่างพวกโอกเุระที่ใช้เวลาแปดปีแล้ว

หามันไม่เจอน่ะเหรอ’

ถ้อยประโยคดูถูกและจิกกัดของเลนยะพลันผุดแทรกในคว�ม 

ทรงจำ�เมื่อเข�คิดถึงเหล่�องเมียวจิ และซ�น�ดะพลันกัดมุมป�กตนแน่น

อย่�งทั้งเจ็บใจและหงุดหงิดตัวเอง เพร�ะเข�รู้สึกว่�ตนช่�งเหมือนกับที่

เลนยะชอบตร�หน้�ไว้ไม่มีผิด 

กล�ยเป็นคุณหนูไข่ในหินที่คิดหวังพึ่งแต่ตระกูลโอกุเระท่ีเลี้ยงดู

ม�ตลอดแปดปี

ศักดิ์ศรีคว�มเป็นโซเคนโยของเข�คงได้ห�ยไปจริงๆ ห�กคิดทำ�

แบบน้ัน...บ�งทอี�จถงึเวล�ทีเ่ข�ต้องตดัสนิใจในฐ�นะโซเคนโยจรงิๆ บ้�ง

ซะแล้ว

เสียงออดดังบอกเวลาเข้าเรียน เร่งให้ฝีเท้าของเด็กๆ ในห้องรีบ

วิ่งกลับที่นั่งตัวเองอย่�งรวดเร็ว

และไม่น�นครูทีป่รึกษ�ประจำ�ห้องกเ็ปิดประตตู�มเข้�ม� เข�ก้�ว

ย�วๆ ม�หยุดอยู่ตรงหน้�ชั้นเรียน ว�งแฟ้มในมือลงที่โต๊ะหน้�ชั้น เตรียม

เริ่มค�บโฮมรูมเหมือนปกติ แต่ก่อนจะได้อ้�ป�กข�นชื่อนักเรียนในห้อง

คนแรก ประตูห้องที่ด้�นขว�ของเข�ก็เปิดออก

ร่�งของเด็กหนุ่มเรือนผมสีดำ�สนิท สวมแว่นต�กรอบสี่เหลี่ยมผืน

ผ้�ยืนเด่นอยู่ที่ประตู 

นักเรียนที่ทำ�คะแนนท็อปเสมอของเข� 

“โซเคนโย ซ�น�ดะ...เธอเพิ่งม�เหรอ” ครูหนุ่มเอ่ยทักนักเรียนที่
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ไม่เคยม�ส�ยอย่�งประหล�ดใจ

ซ�น�ดะโค้งน้อยๆ ก่อนกล่�ว 

“ขออนุญ�ตเข้�ห้องครับ” 

“อะ...อ๋อ เชิญ...วันนี้เธอคงมีธุระสินะ” ครูหนุ่มไม่คิดติดใจก�รม�

ส�ยของเด็กนักเรียนดีเด่น ซำ้�ยังห�ข้อแก้ตัวให้เสร็จสรรพ

ซ�น�ดะเดนิเข้�ไปนัง่ทีข่องตนหลงัคำ�อนญุ�ต ขณะได้ยนิเสยีงข�น

ชื่อนักเรียนไล่หลังม� 

ดวงต�สนีลิหลงักรอบแว่นเคลือ่นไปสบดวงต�หลงักรอบแว่นอกีคู่

หนึ่งของคนที่นั่งติดกันเมื่อเข�เดินผ่�นเธอ ก่อนเด็กหนุ่มจะหันไปมองยัง

หน้�ห้อง ทำ�ทีตั้งใจฟังก�รข�นชื่อของครูประจำ�ชั้น

เลนยะปร�ยห�งต�มองซ�น�ดะวูบหนึ่ง ก่อนเบี่ยงดวงต�สีนำ้�เงิน

ของเธอกลับไปที่กระด�นดำ� ทำ�ทีเป็นไม่สนใจเช่นกัน จนบรรย�ก�ศ

ระหว่�งพวกเข�หนักอึ้งขึ้นเรื่อยๆ 

“วันนี้เจ้�ม�คอยคุ้มครองเจ้�เด็กนั่นรึไงโยชิฮ�ระ” คำ�ถ�มท่ีมี

กระแสเหยยีดหย�มดงัม�จ�กวญิญ�ณท่�นหญิงทีล่อยอยูข้่�งหลงัซ�น�-

ดะ ขณะเธอหรี่นัยน์ต�สีง�ช้�งมองวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มด้วยคว�มชิงชัง 

ทั้งที่ปกติวิญญ�ณที่ลอยอยู่ประจำ�ตัวหมอผีส�วทุกๆ วันท่ีม�

โรงเรยีนมเีพยีงท�โร่เท่�นัน้ แต่สองส�มวนัม�นีก้ลบัเหน็โยชฮิ�ระต�มม�

ด้วย ซึ่งเหมือนจะบอกได้ดีว่�เข�กำ�ลังหว�ดกลัวต่อก�รตัดสินใจของ 

ซ�น�ดะและเธอเกี่ยวกับก�รเลือกฝ่�ย

โยชฮิ�ระไม่ได้ตอบ เข�เพยีงโค้งศรีษะให้อกีฝ่�ยอย่�งเค�รพคล้�ย

จะขอโทษต่อทุกเรื่องที่ผ่�นม� จนท่�นหญิงสะบัดดวงหน้�ไปท�งอื่น แต่

กระนั้นวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มก็ยังคงก้มก�ยด้วยท่�โค้งคำ�นับอยู่เช่นเดิม

“โยชิฮ�ระครับ...” วิญญ�ณเด็กช�ยเอ่ยเรียกเสียงแผ่ว แต่

วิญญ�ณตัวใหญ่กว่�ยังคงค้�งนิ่ง จนผีน้อยไม่รู้ว่�ควรจะพูดอย่�งไรดี... 

“เลิกทำ�ท่�กวนอ�รมณ์นั่นสักทีได้ไหม ฉันรำ�ค�ญ” เสียงเหยียด

คร�วนี้ม�จ�กป�กของเด็กส�ว ทำ�ให้ดวงต�สีอำ�พันของวิญญ�ณซ�มูไร
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ต้องเคลื่อนไปมองเธอ แต่หมอผีส�วไม่ได้หันม�สบต�เข� ซำ้�ยังจ้องไปที่

กระด�นดำ�หน้�ชั้นเรียนเช่นเดิมร�วกับว่�เธอแค่บ่นลอยๆ เท่�นั้น

วิญญ�ณที่ถูกบ่นค่อยๆ ยืดตัวขึ้นม�อีกครั้ง ก่อนข�นรับด้วยเสียง

แผ่ว 

“ขอรับ...” 

หลงัโยชฮิ�ระกลบัไปสนใจเพยีงเดก็ส�วคนสำ�คญัของตน ซ�น�ดะ

กับอ�เคเดะก็ลอบมองพวกของเลนยะครู่หนึ่ง ก่อนเด็กหนุ่มจะหันไป

ข�นรับก�รเรียกชื่อของตนจ�กหน้�ชั้นเรียน และก้มไปหยิบหนังสือใน

กระเป๋�ม�เตรียมไว้สำ�หรับวิช�ต่อไป ไม่หันไปสนใจญ�ติส�วของตนอีก

 

ออดบอกเวลาพกักลางวนัดงัขึน้ ก่อนนกัเรยีนทัง้ชัน้จะเริม่ลกุขึน้ 

และทยอยจับกลุ่มกันอีกครั้ง เสียงจอแจเหมือนช่วงเช้�ก่อนเข้�ค�บ 

โฮมรูมกลับม�ใหม่

เลนยะยัดหนังสือเรียนของตนใส่กระเป๋� และเตรียมลุกออกไป

เช่นกัน

“เดี๋ยว” 

เสียงหนึ่งที่รั้งไว้ ทำ�ให้หมอผีส�วต้องชะงัก และปร�ยดวงต�ผ่�น

กรอบแว่นต�ทรงกลมไปห�เจ้�ของคำ�ทักนั้น

ซ�น�ดะเงยใบหน้�จริงจังม�สบดวงต�ของเลนยะ ก่อนลกุออกจ�ก

ที่นั่ง และเดินเข้�ม�ใกล้คู่กรณี 

“ฉันว่�เร�มีเรื่องต้องพูดคุยกันอีกเยอะ...เลนยะ” ซ�น�ดะกล่�ว

หมอผีส�วเอียงศีรษะน้อยๆ ด้วยใบหน้�เฉยช� และตอบรับแค่ว่�

“อะไร” 

“ตรงนี้คงไม่ค่อยดีนัก เพร�ะเรื่องที่กำ�ลังจะพูดก็ไม่ใช่เร่ืองท่ีดี 

เท่�ไร” เด็กหนุ่มจงใจยำ้�คว�มผิดของเธอ

เลนยะกระตกุยิม้ทีม่มุป�ก ร�วกบัคำ�เหนบ็แนมนัน้เป็นเรือ่งขบขนั 

“ไม่ต้องแดกดันไอ้ท่�ม�ก ฉันไม่คิดว่�ตัวเองทำ�ผิดหรอกนะ แต่
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ช่�งเถอะจะพ�ไปไหนกเ็ชญินำ�” ว่�จบเจ้�หล่อนกผ็�ยมอืให้อกีฝ่�ย พล�ง

ก้มหัวน้อยๆ เหมือนก�รให้เกียรติผู้ที่มีศักดิ์ใหญ่กว่�ด้วยท่�ท�งล้อเลียน

หวัคิว้ของเดก็หนุม่ถงึกบักระตกุเลก็น้อยกบัก�รยยีวนกวนอ�รมณ์

นั้น ก่อนก้�วนำ�ไปอย่�งเสียไม่ได้ ต�มด้วยญ�ติส�วจอมว�ยร้�ย และ

วิญญ�ณท่�นหญิงอ�เคเดะกับวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม 

แต่เมื่อท�โร่จะต�มไปบ้�ง เสียงทรงอำ�น�จแหลมสูงก็กล่�วขึ้น

“เจ้�หนู เจ้�ไม่ต้องต�มไป รออยู่ที่นี่” อ�เคเดะหันม�สั่งวิญญ�ณ

เด็กช�ย ทำ�ให้เข�ต้องกะพริบต�ปริบๆ ด้วยคว�มฉงน ก่อนชะโงกหน้�

ไปมองเลนยะเพื่อขอคว�มเห็น

หมอผีส�วสังเกตท่�ทีของอ�เคเดะก่อนชั่วครู่ ซึ่งวิญญ�ณหญิง

ส�วกห็นัม�ส่งส�ยต�จริงจงัเป็นก�รยำ�้คำ�สัง่ของตนกบัเลนยะอกีครัง้ ไม่

น�นเด็กส�วก็หันไปมองท�โร่ แล้วสั่งชัด 

“แกรออยู่ที่นี่” 

“ตะ...แต่ว่�...”

“รออยู่ที่นี่เถอะขอรับ ไม่มีอะไรหรอก” โยชิฮ�ระขอร้องอีกคร้ัง 

และให้คว�มมั่นใจกับผีน้อยด้วยรอยยิ้มปกติของเข� ทำ�ให้วิญญ�ณเด็ก

ช�ยไม่มีคำ�โต้แย้ง และปล่อยให้คู่กรณีทั้งสองเดินห�ยไปจ�กห้องเรียน

...ผ่านไปครึ่งชั่วโมง 

ท�โร่กย็งัไม่เหน็แม้แต่เง�ของบคุคลทัง้สองหรอืวญิญ�ณสกัดวงที่

หน้�ประตูห้องเรียน คว�มกังวลในอกเริ่มทับถมสูงขึ้น ขณะเด็กนักเรียน

เริ่มทยอยเข้�ม�นั่งอยู่ในห้องเรียนม�กขึ้นเรื่อยๆ และค�บเรียนช่วงบ่�ย

ก็กระชั้นเข้�ม�ทุกที แต่บุคคลที่ต้องก�รเจอกลับไม่โผล่กลับม�สักร�ย

ทำ�ไมถึงไม่ให้เข�ต�มไปด้วยนะ...

จะเกดิอะไรขึน้รึเปล่า หรือจะตกลงกนัไม่ได้ แล้วกำาลงัสูก้นัอยูอ่กี!

คว�มคิดของผีน้อยเริ่มกล�ยเป็นฟุ้งซ่�น เข�ชะเง้อคอมองประตู

ซำ้�แล้วซำ้�เล่� แต่ก็ยังไม่มีวี่แววของใครหรืออะไรที่ส�ม�รถบอกได้ว่� 
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เลนยะกับซ�น�ดะคุยกันไปถึงไหนแล้ว หรือจะกลับม�เมื่อไร 

ท�โร่รูส้กึว่�ตวัเองกำ�ลงัจะกล�ยเป็นคนวกิลจรติ อย�กจะลอยวน

ห�ตวัพวกหมอผสี�วให้ทัว่ซะเดีย๋วนี ้แต่เพร�ะคดิถงึผลทีอ่�จต�มม�ทหีลงั

ห�กขัดคำ�สั่ง ก็ทำ�ให้เข�ยังอยู่ในห้องเรียน ไม่กล้�ออกไปไหน

...ผ่�นไปอีกห้�น�ที 

เข�ไม่เคยอย�กกลับบ้�นเท่�นี้ อย�กกลับไปบอกกินเท็นชิ อย�ก

ล�กสุนัขป่�หนุ่มม�ที่โรงเรียน ช่วยกันต�มห�เลนยะ เพร�ะบ�งทีตอนนี้

อ�จมีคนนอนจมกองเลือดไปแล้วก็ได้...

ครืด!

และสิ่งที่เข�รอคอยก็ม�ถึงก่อนเริ่มค�บเรียนช่วงบ่�ยแค่ห้�น�ที 

เลนยะเดินนำ�เข้�ม�ก่อน ใบหน้�ของเธอยังว�งเฉยเหมือนตอนที่

ออกไป ตัวเด็กหนุ่มที่เดินต�มเข้�ม�ก็เหมือนกัน ใบหน้�เคร่งขรึมนั้น 

ไม่ได้แสดงอ�รมณ์ใดๆ แม้แต่วิญญ�ณสองดวงที่ต�มเด็กทั้งสองคนไปก็

ไม่มีท่�ทีที่บ่งบอกว่�มีอะไรเกิดขึ้นบ้�งในช่วงเวล�ท่ีพวกเข�ห�ยตัวไป 

ทำ�ให้เด�ไม่ออกเลยว่�ที่ห�ยกันไปน�นสองน�นคุยกันเรื่องอะไร และ 

ตกลงสำ�เร็จรึเปล่� 

แต่ช่�งปะไร ในเมื่อไม่มีก�รเสียเลือดเสียเนื้อก็ถือว่�ดีที่สุดแล้ว 

ซึ่งทันทีที่เลนยะเดินกลับม�ถึงโต๊ะของตนเอง ท�โร่ก็ยิงคำ�ถ�ม

อย่�งรวดเร็ว 

“เป็นไงบ้�งเลนยะ” 

ร่�งที่ทิ้งตัวบนเก้�อี้ยกมือขึ้นม�ชันค�งพล�งมองออกไปนอก

หน้�ต่�ง แต่ไร้คำ�ตอบ

“ตกลงเป็นไงเลนยะ” ท�โร่ยังถ�มยำ้�ด้วยคว�มอย�กรู้ม�กขึ้น 

ยังไร้คำ�ตอบจ�กหมอผีส�ว เธอเงียบไปจนผิดปกติเล่นเอ�

วิญญ�ณเด็กช�ยชักหงุดหงิด แต่ยังไม่ทันจะอ้�ป�กซักไซ้ต่อ เข�ก็ต้อง

หยุด เมื่อคนที่เงียบไปกลับเอ่ยถ�มกลับม�ว่�

“แกอย�กกลับบ้�นไหมท�โร่”
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ท�โร่ชักหัวคิ้วชนกัน ไม่เข้�ใจคว�มหม�ยของเด็กส�ว 

“ตอนนีเ้พิง่หมดพกัเทีย่ง ทำ�ไมฉนัต้องอย�กกลบับ้�นด้วย หรอืจะ

ใช้ฉันไปบอกอะไรกินเท็นชิ” เข�เอียงศีรษะถ�มต�มคว�มเข้�ใจของตน

คร�วนี้เลนยะหันใบหน้�ที่มองไปนอกหน้�ต่�งในตอนแรกม�สบ 

ดวงต�คู่โตของวิญญ�ณเด็กช�ย ก่อนจะพูดขึ้นใหม่ 

“ฉันไม่ได้หม�ยถึงบ้�นฉันเจ้�โง่...แต่ฉันหม�ยถึงบ้�นของแก พ่อ

แม่พี่น้องแกต่�งห�ก”

สิน้คำ�กล่�ว วญิญ�ณช่�งจ้อกพ็ลนัเงยีบกรบิ และนิง่อึง้ สมองข�ว

โพลนไปทันที

 

ความสงสัยที่ค้างคามาตั้งแต่ช่วงพักเที่ยงยิ่งทวีคูณ เมื่อทาโร่ 

เห็นว่�หลังเสียงออดเลิกเรียนค�บสุดท้�ยหยุดลง เลนยะก็เดินออกจ�ก

ห้อง แล้วออกจ�กโรงเรียนตรงไปที่ป้�ยรถเมล์ ไม่ได้เดินกลับบ้�นเช่�

ของตัวเองอย่�งเช่นทุกที

และล�งสงัหรณ์บ�งอย่�งในตวัวญิญ�ณเดก็ช�ยกท็ำ�ให้เข�รบีลอย

เข้�ไปใกล้ตัวเลนยะ พร้อมอ้อมแอ้มถ�ม

“จะไปไหนงั้นเหรอ” 

หมอผีส�วยังคงก้�วไปข้�งหน้� ไม่หยุดรอวิญญ�ณเด็กช�ยหรือ

หยุดม�ตอบคำ�ถ�ม จนเข�ต้องถ�มขึ้นใหม่

“เลนยะจะไปไหนกนัแน่...นีเ่กีย่วกบัเรือ่งของพีช่�ยซ�น�ดะรเึปล่�”

“อย่�พูดถึงไอ้บ้�หน้�ที่นั่นได้รึเปล่� ฉันละเกลียดคว�มคิดของไอ้

พวกเถรตรงเข้�ไส้ พวกโง่แล้วยังอวดฉล�ด” ครั้งนี้เลนยะหันหน้�กลับ

ม�สวนเสียงหงุดหงิดใส่ฉับไว 

“หม�ยคว�มว่�ยังไง” ผีน้อยชักหัวคิ้วชนกันกับสิ่งท่ีเลนยะพูดใส่

หน้�เข� 

“หม�ยคว�มว่�ท่�นซ�น�ดะเลือกทำ�ต�มหน้�ที่ของตน และตั้งตัว

เป็นศัตรูกับท่�นเลนยะขอรับ” โยชิฮ�ระตอบแทน
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ท�โร่อ้�ป�กค้�ง 

ดวงตาทวารบาลของเธอจะเปิดเมือ่ไรกไ็ม่รู้ ไหนจะเลนโย นีย่งัจะ

มีปัญหาของพี่ชายซานาดะอีก เรื่องมันชักวุ่นวายเกินไปแล้วนะ แล้ว 

แบบนี้เลนยะจะชนะพี่ชายตัวเองได้ยังไงล่ะ!

“แล้วเธอจะทำ�ยงัไงต่อ” วญิญ�ณเดก็ช�ยหนัไปถ�มทนัท ีขณะที่

เลนยะม�หยดุอยูท่ีป้่�ยรถประจำ�ท�ง เพือ่เตรียมไปที่ไหนสกัแห่งหนึง่ต่อ 

“ก็กำ�จัดมันก่อนที่มันจะกำ�จัดฉัน” เธอตอบทั้งที่ต�ยังมองตรงไป

ที่ถนน ร�วกับไม่สนใจคำ�พูดของตนเองว่�มันร้�ยแรงขน�ดไหน

“เลนยะ!” ผีน้อยร้องอย่�งตกใจ แต่หมอผีส�วกลับก้�วขึ้นรถเมล์

ที่เข้�ม�จอดโดยไม่สนใจเสียงตะโกนนั้น ทำ�ให้ท�โร่ต้องรีบลอยต�มขึ้น

รถไป

“เธอจะบ้�เหรอ เธอจะฆ่�พี่ช�ยซ�น�ดะรึไง” ท�โร่ถ�มต่อทันที 

สีหน้�ตื่นไม่เปลี่ยน

แต่เลนยะเพยีงเดนิไปห�ทีน่ัง่ ก่อนหย่อนตวัเองลงบนเบ�ะหลงัสดุ

ของรถ พล�งดันแว่นต�ทรงกลมของตนให้เข้�ที่ เธอใช้ดวงต�สีนำ้�เงิน

มองวิญญ�ณเด็กช�ยที่ลอยอยู่ข้�งตัว และกระซิบขึ้นในที่สุดว่� 

“แกควรสงบป�กไว้หน่อยนะท�โร่ ตอนนี้เร�กำ�ลังอยู่ในรถ” 

ก�รพดูไปอกีเรือ่งหน้�ต�เฉยทำ�ให้ท�โร่เริม่ฉนุ แล้วว่�เสยีงดงักลบั

“ไม่เห็นจะเป็นไร ฉันเป็นผีไม่มีใครม�ได้ยินหรอกน่�” 

“แต่ฉันไม่ใช่ และฉันยังไม่อย�กเป็นยัยบ้�ท่ีนั่งคุยอยู่คนเดียว  

ดังนั้นหุบป�กแกไว้ซะ” เลนยะว่�เสียงเหี้ยมในลำ�คอ พล�งยกมือขึ้นสูง

ระดบัป�กและทำ�ท่�รดูซปิในอ�ก�ศ ซำ�้ยงัเอนศรีษะลงกบัเบ�ะทำ�ร�วกบั

ว่�จะนอนหลับ แต่ดูก็รู้ว่�เธอจงใจทำ�เพื่อหนีบทสนทน�

และเมื่อห�คำ�ตอบที่ต้องก�รจ�กหมอผีส�วไม่ได้ ท�โร่ก็หันไปห�

ที่พึ่งพ�ใหม่ที่เข�ขอคว�มช่วยเหลือได้เสมอ

วิญญ�ณซ�มูไรเพียงขยับยิ้มเล็กน้อยให้เมื่อเห็นดวงต�คู่โตของ

วิญญ�ณเด็กช�ย และเข้�ใจดีว่�เข�จะพูดอะไร
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“ต้องขอโทษด้วยขอรับ ตอนนี้ข้�เองก็ยังสับสนอยู่ ยังไม่แน่ใจว่�

อะไรควรอะไรไม่ควร” โยชฮิ�ระเว้นประโยคคำ�พดูและมองไปยงัเดก็ส�ว

ที่นั่งปิดต�แกล้งหลับ ก่อนกล่�วขึ้นช้�ๆ ด้วยเสียงที่เบ�ลงคล้�ยไม่อย�ก

เอ่ยนกัว่� “แต่ชัว่ขณะหนึง่ เหตผุลพวกนัน้...ข้�กค็ดิว่�ท่�นซ�น�ดะ...อ�จ

จะทำ�ถูก...” 

คำ�พูดช่วงหลังแทบข�ดห�ย ไร้คว�มมั่นใจโดยสิ้นเชิง และทำ�ให้

วิญญ�ณเด็กช�ยต้องนิ่งอึ้งไป และมองโยชิฮ�ระด้วยดวงต�เบิกกว้�ง 

เพร�ะเรียกได้ว่�นี่เป็นครั้งแรกที่กบฏนัยน์ต�เหยี่ยวผู้คอยสนับสนุนและ

อยูข้่�งน�ยของตนเสมอลงัเลต่อก�รต้องเลอืกฝ่�ย...ระหว่�งคว�มถกูต้อง

กับคว�มซื่อสัตย์ 

บ�งทีเรื่องร�วคร�วนี้คงไม่ได้บ�ดหม�งแค่เลนยะกับซ�น�ดะ 

ซะแล้ว

หมอผีสาวก้าวลงจากรถที่ป้ายรถประจำาทางป้ายหนึ่ง โดยระยะ

ท�งและเวล�ที่นั่งรถโดยส�รม�นั้น ทำ�ให้รู้ว่�สถ�นที่ที่เธอจะไปยังอยู่ใน

เขตตัวเมืองเดียวกันและอยู่ไม่ไกลจ�กจุดเริ่มต้นม�กนัก

และเลนยะยังไม่อธิบ�ยอะไร แต่ก้�วเดินนำ�ไปอีก ท�โร่ไม่รู้เลย

ว่�หมอผีส�วจะพ�เข�ไปไหน แผ่นหลังของเด็กส�วตรงหน้�ไม่ได้ให้ 

คำ�ตอบอะไรเข�เลยนอกจ�กคว�มฉงนและหงุดหงิดใจ กระท่ังผ่�นไป 

ไม่ถึงห้�น�ทีจ�กป้�ยรถเมล์ที่พวกเข�ลงรถ เด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลก็

เลี้ยวเข้�ไปในสถ�นที่แห่งหนึ่ง 

วิญญ�ณเด็กช�ยที่ลอยต�มหลังเธอต้องแหงนหน้�มองตึกสีข�ว

สะอ�ดตรงหน้� มันดูทันสมัย มีตัวอักษรโลหะขน�ดใหญ่ที่บ่งบอกว่�มัน

คือสถ�นที่อะไร...โรงพย�บ�ล  

และน่�จะเป็นโรงพย�บ�ลเอกชนด้วย เพร�ะสองข้�งท�งเดนิเป็น

สวนจดัแต่งอย่�งสวยง�ม ซำ�้มปีระตมิ�กรรมประดบัหล�ยชิน้ บรรย�ก�ศ

ดูเงียบสงบ สะอ�ดต� คนที่เดินสวนม�มีแค่ผู้สูงวัยสองส�มคน
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ท�โร่มองไปรอบๆ อีกหล�ยครั้งก่อนตั้งคำ�ถ�ม

“ไม่ยักรู้ว่�เธอจะมีนำ้�ใจม�เยี่ยมใครที่นี่ด้วย” 

เป็นคำ�ถ�มทีท่ำ�ให้เดก็ส�วต้องหยดุเท้� และค่อยๆ หนักลบัไปมอง

วิญญ�ณเจ้�ปัญห� 

“เยีย่ม?” เลนยะยำ�้พล�งเลกิคิว้ขึน้ข้�ง ในนำ�้เสยีงมแีววขบขนัผสม

ม�ด้วย “ฉันจะม�ทำ�หน้�ที่หมอผีห�เงินต่�งห�กเล่�”

“เธอม�ปร�บผีเหรอ” ท�โร่เลิกคิ้วสูง

“เปล่�” เลนยะปฏิเสธรวดเร็ว แล้วว่�ขึ้นใหม่ “ไม่ใช่ง�นปร�บผี...

แต่เป็นก�รเอ�ผีเข้�ร่�งตัวเองต่�งห�ก”

“ว่�ไงนะ!” คร�วนีว้ญิญ�ณเดก็ช�ยร้องลัน่ เบกิต�กว้�งด้วยคว�ม

ตกตะลึง

‘แกอยากกลับบ้านไหมทาโร่’

คำ�ถ�มทีห่มอผสี�วถ�มเข�ไว้เมือ่ตอนพกักล�งวนัวนันีผ้ดุแทรกขึน้

ในคว�มทรงจำ�ของท�โร่โดยอัตโนมัติ และในวิน�ทีนั้นทุกอย่�งก็ย่ิง

กระจ่�งชัด จนเข�ได้คำ�ตอบอย่�งไม่ย�กเย็น 

“มะ...หม�ยคว�มว่�...ร่�งของฉัน...อยู่ที่นี่น่ะเหรอ” สิ้นคำ�พูดติดๆ 

ขดัๆ ท�โร่กห็นัหน้�ไปมองวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่เพือ่ขอคำ�ยนืยนัจ�กคนที่

เชื่อถือได้ม�กที่สุด

ซึ่งโยชิฮ�ระก็พยักหน้�ให้วิญญ�ณเด็กช�ยทีหนึ่ง 

ท�โร่พดูไม่ออกกบัข่�วใหม่ทีอ่ยู่ๆ  กถ็กูประก�ศขึน้ม�โดยทีเ่ข�ยงั

ไม่ได้เตรียมใจ 

นีเ่ลนยะไม่ได้จะช่วยห�ร่�งให้เข� แต่เจ้�หล่อนห�เจอแล้วงัน้เหรอ!

ตั้งแต่เมื่อไร รู้ข้อมูลม�จ�กใคร แล้วทำ�ไมไม่บอกเข�ตั้งแต่ต้น...

คำ�ถ�มม�กม�ยทะลกัเตม็สมอง และมนัอดัแน่นขึน้เรือ่ยๆ จนเข�ต้องเอ่ย

ถ�มอย่�งห้�มไม่ได้ว่�

“ยะ...ยังไง...มันเป็นไปได้ยังไง แล้วเมื่อไร ทำ�ไมถึง...”

“กอ็ย่�งทีฉ่นับอกในตอนแรก” เลนยะกล่�วขึน้ใหม่อกีครัง้ “เพร�ะ
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ว่�ไอ้ท่�ม�กมนัเลอืกจะเป็นศตัรขูองฉนั คนคอยขดัแข้งขดัข�ฉนัย่อมต้อง

เยอะขึ้น ดังนั้นฉันก็ควรจัดก�รพวกตัวถ่วงอย่�งแกเป็นอันดับแรกก่อน” 

คำ�พดูทีฟั่งเหมอืนไม่แยแสของหมอผสี�วลบอ�ก�รชอ็กและคว�ม

รู้สึกมึนงงตกใจออกจ�กวิญญ�ณเด็กช�ยไปเกือบทันที แทนที่ด้วยคว�ม

โกรธและน้อยใจที่ทะย�นขึ้นม�ในอกอย่�งรวดเร็ว

“งั้นเธอก็แค่พย�ย�มกำ�จัดตัวถ่วงอย่�งฉันเท่�นั้นเหรอ!” คว�ม

โมโหสั่งให้วิญญ�ณเด็กช�ยร้องถ�มใส่หน้�หมอผีส�วอย่�งไม่กลัวเกรง 

แสดงสีหน้�โกรธจนหัวคิ้วขมวดแน่นอย่�งที่เข�ไม่เคยทำ�ม�ก่อน เพร�ะ

แม้เลนยะจะเคยบอกว่�เข�เป็นตัวถ่วงม�เป็นร้อยๆ ครั้ง พันๆ ครั้ง แต่

ไม่เคยมีครั้งไหนที่ทำ�ให้เข�รู้สึกเจ็บปวดได้เท่�ครั้งนี้ม�ก่อน 

เพร�ะที่ผ่�นๆ ม�เข�รู้ดีว่�มันเป็นแค่นิสัยป�กร้�ยของเธอ แต่ 

ครั้งนี้ต่�งออกไป เพร�ะเธอพูดขึ้นเพื่อต้องก�รขับไล่เข�ไปจริงๆ และทำ�

มันอย่�งไร้เยื่อใยถึงที่สุด

“ท่�นท�โร่ ท่�นเลนยะแค่ต้องก�รให้ท่�นปลอดภัยเท่�นั้น ท่�น

เองก็อย�กกลับเข้�ร่�งของตนเองไม่ใช่หรือขอรับ” โยชิฮ�ระเข้�ม� 

เกลี้ยกล่อม

แต่คว�มน้อยใจ เจ็บปวด สับสน และโมโหที่ทับถมกันจนแน่นอก

กลับทำ�ให้วิญญ�ณเด็กช�ยไม่ฟังเหตุผล 

“งัน้เลนยะกอ็�จจะห�ร่�งใครกไ็ด้ม�ให้ผมเพือ่ปัดคว�มรบัผดิชอบ 

ผมจะรู้ได้ยังไงว่�เลนยะเจอร่�งของผมจริงๆ น่ะ อยู่ๆ ก็พ�ม�ที่นี่ อยู่ๆ 

ก็ม�บอกว่�เจอร่�งของผมแล้ว ทั้งที่แต่ก่อนไม่เคยเห็นกระตือรือร้นช่วย

ผมเลย พอมีเรื่องเข้�ม�ก็บอกว่�เจอทันที ผมจะเชื่อใจคนอย่�งนี้ได้ยังไง

ล่ะ ในเมื่อเจ้�ตัวเอ�แต่หลอกลวงน่ะ ขน�ดกับญ�ติตัวเองเธอยังทำ�ได้

ง่�ยๆ เลย ผมเป็นแค่วิญญ�ณเร่ร่อน ทำ�ไมจะไม่โดนล่ะ” คำ�พูดของ

วิญญ�ณเด็กช�ยพรั่งพรูออกม�ด้วยคว�มเดือดด�ล คว�มรู้สึกอึดอัดใน

อกทะลักออกม�เหมือนเขื่อนแตก เข�ต้องพย�ย�มกลั้นนำ้�ต�เต็มที่จน

ใบหน้�ยุง่เหยงิ แต่คว�มโกรธและเสยีใจกลบัช่วยกนัทบุทำ�นบอ�รมณ์ใน
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ตัวเข�ให้แตกละเอียดไม่มีชิ้นดี

และชั่วขณะนั้นท�โร่รู้สึกร�วกับว่�ตนกลับไปสู่ช่วงเวล�แรกที่ได้

เจอเลนยะ 

ท�โร่กำ�หมัดแน่นอย่�งสุดกลั้น ตะเบ็งประโยคสุดท้�ยสุดเสียง 

“เธอมันไร้คว�มรู้สึก ห�แต่ผลประโยชน์เข้�ตัว และไม่อย�กบอก

หรอกว่�เธอน่ะมันเหม�ะม�กกับก�รที่จะกล�ยเป็นอสูรตัวจริงเสียงจริง

ในสักวันหนึ่ง สมควรที่สุดเลย!” 

“ท่�นท�โร่ ท่�นแค่กำ�ลังสับสนและกลัว...” 

“ปล่อยให้มนัพล่�มไป” เลนยะทีย่นืนิง่ให้ท�โร่กล่�วโทษเอ่ยแทรก

โยชิฮ�ระเมื่อเข�จะร้องปร�มวิญญ�ณเด็กช�ย ซึ่งโยชิฮ�ระก็ได้แต่พยัก

หน้�รับอย่�งเข้�ใจ 

ดวงต�สนีำ�้เงนิหลงักรอบแว่นมแีววว�งเฉยแต่จบัจ้องดวงวญิญ�ณ

ตรงหน้�ไม่ว�งต� และเมื่อเห็นว่�ท�โร่ยังสรรห�คำ�ต่อว่�อย่�งอ่ืนม� 

ไม่ได้ เธอจึงเอ่ยขึ้นบ้�ง

“งัน้ช่วยบอกฉนัหน่อยท�โร่ ว่�ตอนนีแ้กอย�กกลบัร่�งของแกไหม” 

ดวงหน้�ที่ก้มตำ่� บึ้งตึง และคลอด้วยนำ้�ต�เงยขึ้นม�สบนัยน์ต�

สีนำ้�เงินแทบจะทันที

“ฉะ...ฉัน...” คว�มโกรธเหมือนถูกหยุดด้วยคำ�ถ�มนั่น จนท�โร ่

ได้แต่ตะกุกตะกัก ไปไม่ถูก 

“ฉันถ�มว่�ตอนนี้แกอย�กกลับร่�งของแกไหม” เลนยะยำ้� เสียง

เริม่เหมอืนตะคอก ทำ�เอ�ท�โร่สะดุง้ขึน้เฮอืกหนึง่ อ�รมณ์ทีค่กุรุน่ในตอน

แรกละล�ยห�ยไปเมื่อเจอส�ยต�ที่น่�กลัวกว่�

“ฉนั...ฉนั...” เข�ยงัอำ�้อึง้ ไม่ใช่ว่�ตกใจจนมอืป�กสัน่ตอบไม่ได้ แต่

ไม่รู้ว่�ตอนนี้เข�กลัวอะไรม�กกว่�กัน 

ระหว่�งก�รไม่ได้กลับเข้�ร่�ง กับก�รแยกจ�กเด็กส�วตรงหน้� 

ถงึแม้เธอจะไม่ใช่คนแสนด ีแต่เธอคอืสิง่เดยีวและสิง่แรกในคว�ม

ทรงจำ�ของเข�ทีม่หีลงัตืน่ขึน้ม�ข้�งถนนนัน่ เธอเป็นคว�มผกูพนัเดยีวทีม่ี
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ในช่วงเวล�ที่เข�อยู่ในสภ�พเช่นนี้ 

ในตอนแรกที่เข�โมโหก็เพร�ะเรื่องนี้...

ก�รถูกขับไล่จ�กหมอผีส�ว 

ไม่ใช่ว่�ไม่อย�กกลับร่�ง ไม่ใช่ว่�ไม่อย�กกลับไปมีคว�มทรงจำ�

เช่นเดิม มีพ่อ มีแม่ มีเพื่อน...แต่ก็ไม่อย�กต้องไปจ�กเธอท้ังอย่�งนี้  

เข�ยงัชนิกบัก�รมองแผ่นหลงัทีม่เีส้นผมสนีำ�้ต�ลคลอเคลยีบ่�ของเลนยะ 

ดังนั้นก�รลบคว�มทรงจำ�นี้ไปมันไม่ใช่เรื่องง่�ยๆ เลย

“ว่�ไง...จะให้ฉนัพ�แกไปพสิจูน์ทีห้่องคนไข้แกไหม” เลนยะถ�มอกี

ครั้ง

“...ไม่ต้อง” ท�โร่พมึพำ� ก่อนก้มหน้�ลงตำ�่อกีครัง้ และเสยีงยิง่เบ�

ลงอีกเมื่อเอ่ยประโยคต่อม� “ฉันยัง...ไม่อย�กกลับร่�ง...”

หมอผีส�วหรี่ต�ลงมองวิญญ�ณตรงหน้� 

“แม้ว่�แกจะเป็นตัวถ่วง ทำ�แผนฉันเสีย ทำ�ตัวไร้ค่� คอยฉุดแข้ง

ฉุดข�ฉัน แกก็ยังไม่ยอมกลับเข้�ร่�งใช่ไหม” เด็กส�วเน้นทุกคำ�ให้ท�โร่

ฟัง จงใจกดดันอีกฝ่�ยชัดเจน

ซึ่งไม่มีคำ�พูดอะไรจ�กวิญญ�ณเด็กช�ย แต่เธอกลับได้รับก�ร 

พยักหน้�น้อยๆ เป็นคำ�ตอบ 

“แล้วอย่�ม�ห�ว่�ฉนัไม่เตอืนแล้วกนั...เสยีเวล�เป็นบ้�” หมอผสี�ว

สบถก่อนสะบัดตัวเดินกลับออกไปท�งเก่� แสดงคว�มไม่พอใจอย่�ง

ชัดเจนต่อคว�มดื้อดึงของท�โร่

เมือ่เลนยะเดนิห่�งออกไปแล้ว วญิญ�ณเดก็ช�ยจงึค่อยๆ เงยหน้�

ไปมองโยชิฮ�ระ 

“ผม...ทำ�ผิดรึเปล่�ครับ” เข�ถ�มอ้อมแอ้ม

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มก้มมองร่�งเล็กกว่�ข้�งตัว ก่อนว่� 

“ข้�ไม่ได้สนับสนุนก�รตัดสินใจของท่�นหรอกนะท่�นท�โร่” เข�

ระบ�ยลมห�ยใจอย่�งเหนื่อยใจ “แต่ว่�ข้�เข้�ใจว่�ก�รจ�กล�คนท่ีเร�

ผูกพันที่สุดมันย�กยิ่งกว่�สิ่งใดขอรับ”     
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เสียงเม็ดหมากกระทบกับกระดานไม้เป็นจังหวะ โดยหมากสีดำา 

ดูเหมือนจะนำ�อยู่หล�ยแต้มด้วยขน�ดพื้นที่ที่ครอบครอง 

“เรื่องของท�โร่เป็นยังไงบ้�ง” 

บทสนทน�เร่ิมขึน้เหนอืกระด�นโกะด้วยคำ�ถ�มทีท่ำ�ให้คนถอืหม�ก

ดำ�ต้องทำ�เสียงจิ๊จ๊ะไม่พอใจในลำ�คอ

“โยชิฮ�ระอธิบ�ยให้มันฟังแล้วว่�ฉันห�ร่�งมันเจอเพร�ะฟังเร่ือง

เล่�จ�กหล�นคนดขีองผอ.นัน่แหละ” เดก็ส�วคูเ่ล่นตอบ ในขณะทีต่�เธอ

ยังก้มมองหม�กบนกระด�น

“หึๆ  แต่กย็งัไม่ยอมกลบัร่�ง” เจ้�ของใบหน้�อ้วนใจดหีวัเร�ะน้อยๆ 

อย่�งอ�รมณ์ด ีและเลกิคิว้มองคนทีน่ัง่อยูฝ่ั่งตรงกนัข้�มด้วยรอยยิม้เอน็ดู 

“จะว่�ไปโซเคนโยคงุกม็เีสน่ห์เหมอืนกนันี ่ไม่งัน้ท�โร่คงุคงยอมไป

แล้ว แสดงว่�เข�คงต้องผูกพันกับเธอม�กจนไม่ส�ม�รถบอกล�เธอได้” 

เลนยะที่ได้ฟังคำ�กล่�วของช�ยชร�ถึงกับชักสีหน้�เบ้ต่อต้�น 

“มนัไม่รูว่้�จะต้องเผชญิหน้�กบัอะไรต่อไปถงึได้ดือ้ดงึขน�ดนัน้ ไอ้

พวกที่เอ�อ�รมณ์และคว�มรู้สึกอยู่เหนือเหตุผลอย่�งมันน่ะ ไม่รอดน�น
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นักหรอก...รู้งี้ไม่น่�เก็บมันม�ตั้งแต่แรก”

คำ�พูดพึมพำ�ทิ้งท้�ยส่งผลให้ผอ.โยโคหัวเร�ะแผ่วๆ ก่อนเปลี่ยน

เรื่องใหม่

“แล้วเรือ่งโซเคน...ซ�น�ดะคงุล่ะว่�ยงัไง” ช�ยชร�ต้องแก้คำ� เพร�ะ

ก�รเรียกเด็กท�ย�ทโซเคนโยทั้งสองเหมือนกันดูจะน่�สับสนเกินไป 

แกร๊ก!

เลนยะว�งหม�กดำ�ล้อมกรอบหม�กข�วจนหมดลมห�ยใจทนัทหีลงั

คำ�ถ�มของช�ยชร� ก่อนเก็บหม�กของผอ.โยโคออกจ�กกระด�น เพิ่ม

พื้นที่ให้หม�กดำ�อีก และเงยใบหน้�ไม่สบอ�รมณ์หลังกรอบแว่นไปมอง

ใบหน้�แสนใจดี

“อย่�พูดถึงไอ้โง่นั่นจะได้ไหม” เลนยะคำ�ร�มเสียงตำ่�

ผอ.โยโคชำ�เลืองมองหม�กของตนที่เห็นชัดว่�หมดท�งสู้ อีกทั้ง 

คนตรงหน้�ก็คงหมดอ�รมณ์เล่น เจ้�ของโรงเรียนหรูจึงหยิบเม็ดหม�ก

สองตัวโยนลงบนกระด�นเป็นสัญญ�ณยอมแพ้

“เข�ตัดสินใจในสิ่งที่ทำ�ให้เธอผิดหวังสินะ” ผอ.โยโคหยั่งเชิง

เลนยะผละออกจ�กกระด�นโกะทนัท ีและเอนตวัไปพงิเบ�ะโซฟ�  

“มนัเลอืกเป็นศตัรูกบัฉนั” เธอตอบชดั “ทำ�เป็นพวกฮโีร่ผดงุคว�ม

ยุติธรรม ทำ�ผิดกฎไม่ได้...ฉันเป็นคนของโซเคนโย สิ่งที่ต้องปกป้องไว้คือ

ศักดิ์ศรีของโซเคนโย และฉันจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องร้�ยแรงขึ้นภ�ยใต้ชื่อ

ของโซเคนโย” หมอผีแกล้งจีบป�กจีบคอล้อเลียนคำ�พูดของญ�ติหนุ่ม 

ก่อนชกัสหีน้�เหยยีดหย�ม “ยอมเป็นเคร่ืองมอืให้ไอ้เลนโยมนัละสไิม่ว่�...

ทำ�ไมต้องโง่ซำ้�ซ�กขน�ดนี้” 

ผอ.โยโคที่เห็นท่�ท�งแบบนั้นของเลนยะแล้วได้แต่เงียบ ไม่ม ี

ข้อเสนอทีจ่ะช่วยเธอได้เช่นทีผ่่�นม� เพร�ะเร่ืองครัง้นี้ไม่มอีะไรม�ตดัสนิ

ได้ว่�ใครผิดหรือถูก

เลนยะก็ทำ�เพื่อเอ�ตัวรอด ซ�น�ดะก็ทำ�ต�มหน้�ท่ี และเข�ไม่มี

หน้�ทีตั่ดสนิเดก็สองคนนี ้เมือ่ตวัเข�เองกเ็คยเลอืกทำ�เรือ่งแย่ๆ กบัหมอผี
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ตรงหน้�เพื่อตัวเองม�แล้วเช่นกัน

“แล้วคิดว่�คนอย่�งซ�น�ดะคุงจะลงมือจริงๆ รึเปล่�” 

หมอผีส�วกลอกต�ขึ้น พล�งถอนใจร�วกับไม่อย�กตอบนัก 

“มันโดนจูงจมูกง่�ยอยู่แล้ว จะทำ�อะไรก็ต้องรอคนจูงจมูก...สิ่งที่

ต้องสงสัยจริงๆ ไม่ใช่ว่�มันกล้�ลงมือไหม แต่เป็นท่�นหญิงของมันจะสั่ง

ให้มันลงมือเมื่อไรม�กกว่� หรือไม่ก็รอพวกโอกุเระลงม�จัดก�รให้”  

นำ้�เสียงของเธอกล�ยเป็นอ่อนลง ก่อนบ่นอย่�งเบื่อหน่�ยต่อ “ถ้�ไม่เกิด

ม�ใช้น�มสกุลโซเคนโย ชีวิตฉันคงไม่เฮงซวยขน�ดนี้” 

ช�ยชร�เงยหน้�ช้�ๆ ขึ้นจับจ้องใบหน้�ยุ่งเหยิงของคู่สนทน� แล้ว

ยิ้มเล็กน้อย

“รู้ไหมโซเคนโยคุง” ช�ยชร�เกริ่น “ก�รเกิดตระกูลโยโค คือก�ร

เกิดจุดด่�งพร้อยของโซเคนโย”

ดวงต�สีนำ้�เงินค่อยๆ เคลื่อนม�สบใบหน้�อ้วนใจดีนั้นอีกครั้ง

“จุดด่�งพร้อย?” เลนยะยำ้�คำ�พร้อมหัวคิ้วที่ขมวดผูกกัน

คนเล่�พยักหน้�ให้หนึ่งทีและกล่�วต่อ 

“ในช่วงประม�ณส�มร้อยกว่�ปีก่อน ผู้นำ�ของโซเคนโยในสมัยนั้น

มบีตุรฝี�แฝดเป็นผูส้บืทอดส�ยเลอืดของโซเคนโย คอืท่�นหญงิม�ยรูแิละ

ท่�นหญงิซ�โอร”ิ มอืป้อมๆ ของผอ.โยโคว�งประส�นไว้ทีห่น้�ตกั ว�งตวั

เป็นท�งก�รต่�งจ�กเมื่อครู่ “ต�มหลักของโซเคนโยนั้น ไม่ว่�ผู้สืบทอด

จะเป็นหญิงหรือช�ย ผู้ที่เป็นคู่ครองทุกคนต้องแต่งเข้�บ้�นโซเคนโยและ

ใช้น�มสกุลโซเคนโย”

“กใ็ช่...กด็วงต�ทว�รบ�ลของโซเคนโยจะส่งต่อให้รุน่ต่อไปโดยไม่มี

เงือ่นไข ไม่ว่�จะเป็นหญงิหรอืช�ยทีแ่ต่งกบัคนของโซเคนโย เชือ้ส�ยของ

โซเคนโยจะสืบทอดต่อไป ตีตร�ใส่หลังมือขว�ของลูกหล�นต่อไป 

ทุกคน” เลนยะต่อคำ�พูดของช�ยชร�ต�มสิ่งที่ตนรู้

แต่ผอ.โยโคกลับส่�ยศีรษะช้�ๆ ให้หมอผีส�ว 

“เปล่� โซเคนโยคุง...มันไม่ใช่ทุกคนอย่�งที่เธอคิดหรอก”



B  1 3  s . t   301

“อ�...ส�เหตุก�รเกิดตระกูลโยโค” เลนยะเข้�ใจได้ไม่ย�ก เพร�ะ

ตำ�น�นเรื่องท่�นหญิงฝ�แฝดที่หนึ่งในนั้นกล�ยเป็น ‘คนนอก’ เป็นเรื่อง

ที่ทุกคนในโซเคนโยรู้ดีอยู่แล้ว เธอเองก็พอจะรู้คร่�วๆ ม�บ้�งเช่นกัน

“ใช่...เธออย่�ลืมสิว่�ฉันเป็นญ�ติห่�งๆ ของเธอ แต่น่�แปลกไหม

ล่ะ ทั้งที่ก�รสืบทอดดวงต�ทว�รบ�ลจะเกิดขึ้นกับทุกคนท่ีเป็นโซเคนโย 

ถึงแม้ว่�คู่ครองของพวกเข�จะไม่ใช่ผู้มีพลังวิญญ�ณเลย แต่ลูกๆ ของ

พวกเข�กย็งัสบืทอดตร�ต้องส�ปนีอ้ยู ่ในขณะทีฉ่นัซึง่เป็นญ�ตห่ิ�งๆ ของ

เธอกลับไม่ปร�กฏตร�ต้องส�ปที่ว่�” ว่�จบเข�ก็ยกหลังมือขว�อ้วนป้อม

ให้หมอผีส�วดู “ฉันถึงได้บอกไงว่�มันเป็นจุดด่�งพร้อย...มันก็เหมือนก�ร

ผิดเพี้ยนในพันธุกรรม โอก�สอ�จเกิดได้ย�กม�ก แต่มันก็เกิด”

“ท่�นหญิงม�ยูรินั่นใช่ไหมที่เป็นปัญห�” เลนยะขมวดคิ้วหยั่งเชิง

เพื่อคว�มแน่ใจ

ผอ.โยโคผงกศีรษะรับอีกครั้ง 

“ท่�นหญงิฝ�แฝดดภู�ยนอกไม่มอีะไรแปลกไปจ�กโซเคนโยคนอืน่ 

เพยีงแต่ท่�นหญงิม�ยริูคนน้องกลบัมพีลงัวญิญ�ณทีส่งูม�ก สงูกว่�ทกุคน 

ในโซเคนโย สงูจนเหมอืนไม่ได้มแีค่พลงัวญิญ�ณ...ในตอนแรกใครๆ ต่�ง

ก็หวังให้เธอเป็นผู้นำ�รุ่นต่อไป”

“จนกระทั่ง” คนรอฟังเกร่ินในส่วนที่อย�กรู้ทันทีต�มนิสัยขี้เกียจ

ยุ่งย�ก

“อือฮึ...ใช่ จนกระทั่ง...” ผู้เล่�ต้องรีบเข้�ส่วนสำ�คัญต�ม “ทุกคน

รูว่้�ทำ�ไมเธอถงึมพีลงัวญิญ�ณม�กม�ยขน�ดนัน้และเก่งก�จขน�ดนัน้ได้ 

...กล่�วกนัว่�ดวงต�ทว�รบ�ลของท่�นหญงิม�ยริูถกูเปิดออกตัง้แต่เธอเกดิ”

“ว่�ไงนะ!” คนฟังขึน้เสยีงสงูทนัทอีย่�งตกใจ เพร�ะแม้จะรูค้ร่�วๆ 

ว่�หนึง่ในท่�นหญงิฝ�แฝดนัน้ไม่ส�ม�รถสบืทอดตร�ของโซเคนโยได้ แต่

ก็ไม่รู้ร�ยละเอียดเกี่ยวกับส�เหตุว่�ทำ�ไมถึงทำ�ไม่ได้ ก่อนเธอจะรีบถ�ม

ต่อรวดเร็ว “แล้วทำ�ไมยัยท่�นหญิงนั่นถึงไม่ถูกพลังอสูรครอบงำ�” 

“นั่นแหละคือจุดด่�งพร้อยละ” ช�ยชร�ตอบ “ถึงแม้ท่�นหญิง 



302   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 3

ม�ยูริจะส�ม�รถใช้พลังอสูรของตนเองได้ และทำ�ให้พลังวิญญ�ณของ

เธอผนวกเข้�กับพลังอสูร แต่เธอก็ไม่ส�ม�รถสืบทอดดวงต�ทว�รบ�ลนี้

ให้รุ่นต่อไปได้” 

“ก็นั่นแหละทำ�ไม”

“เพร�ะพลังอสูรไม่ได้ม�กพอจะทำ�ได้ไงล่ะโซเคนโยคุง” ร่�งอ้วน

ขยับเข้�ม�ใกล้เพื่อเน้นประโยคคำ�พูดนี้ของตน “ปกติที่โซเคนโยถูกพลัง

บนหลังมือขว�ครอบงำ� ก็เพร�ะพลังอสูรในนั้นมันม�กเกินกว่�มนุษย์จะ

รองรบัไว้ แต่ถ้�เกดิว่�แม้ดวงต�ทว�รบ�ลจะเปิดอยูแ่ล้ว แต่ยงัไม่ถกูพลงั

ครอบงำ� ก็หม�ยคว�มว่�พลังอสูรในตัวโซเคนโยคนนั้นมันน้อยม�กไงล่ะ 

น้อยจนร่�งก�ยมนุษย์ยังรองรับได้...และน้อยจนไม่ส�ม�รถสืบทอดให ้

ลูกหล�นรุ่นต่อไปได้”

“ก็ฟังไม่แย่เท่�ไร” หมอผีส�วออกคว�มเห็นอย่�งชินช� 

“ก็อ�จจะใช่...แต่สำ�หรับบ�งคนก็ไม่ใช่” ผอ.โยโคว่�เสียงกลั้ว

หัวเร�ะเล็กน้อยกับคว�มเห็นของเลนยะ “อย่�งแรกเลย ก�รไม่ส�ม�รถ

สืบทอดดวงต�ทว�รบ�ลให้รุ่นต่อไปได้ ท่�นหญิงม�ยูริก็ต้องหลุดจ�ก

ตำ�แหน่งผู้สืบทอดแล้ว...แต่ว่�มันไม่ใช่แค่นั้น แม้ดูผิวเผินว่�ท่�นหญิง 

ม�ยูริโชคดี ไม่ต้องทำ�ให้ลูกหล�นของตนม�แบกรับตร�ต้องส�ป ซำ้�ยังมี

พลังวิญญ�ณสูงกว่�ทุกคนในโซเคนโยเพร�ะพลังวิญญ�ณของท่�น

ประกอบด้วยพลงัอสรู ส�ม�รถใช้เท่�ไรกไ็ด้โดยไม่ต้องกลวัถกูครอบงำ�...

แต่ในคว�มจรงิไม่มีใครโชคดขีน�ดนัน้ เพร�ะพลงัวญิญ�ณของท่�นหญงิ

นั้นค่อนข้�งไม่เสถียรสักเท่�ไร”

เลนยะเอียงศีรษะหรี่ต�ลงนิดกับสิ่งที่ได้ฟังครั้งนี้ “ไม่เสถียรยังไง 

พลังวิญญ�ณอ่อนลงบ�งครั้งงั้นเหรอ” 

“ไม่ใช่ในคว�มหม�ยนั้น แต่เป็นในด้�นจิตใจ” เข�ว่� “ถ้�จะให้

เด� และค�ดก�รณ์น่ะนะ ฉันคิดว่�อ�จเพร�ะก�รมีพลังอสูรร่วมอยู่ด้วย 

เป็นส่วนหนึ่งของพลังวิญญ�ณ ถึงแม้พลังอสูรจะไม่มีม�กแต่ก็น่�จะส่ง

ผลอยู่ไม่น้อยเลย ถึงมันจะไม่ครอบงำ�จนคลุ้มคลั่ง แต่บ�งครั้งก็ทำ�ให้มี
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อ�ก�รของโรคจิตเภทกำ�เริบขึ้นม�”

“กล�ยเป็นคนบ้�...”

“ไม่...ไม่ขน�ดนัน้” ผอ.โยโคส่�ยหน้�เนบิช้� “แต่หล�ยครัง้ตรรกะ

คว�มคิดของท่�นหญงิจะผดิเพีย้นจ�กคนปกต ิหรอืควบคมุอ�รมณ์ตวัเอง

ไม่ได้ บ�งคนลงคว�มเห็นว่�ท่�นหญิงม�ยูริดูเหมือนกำ�ลังแสดงเป็น 

‘มนุษย์’ อยู่ตลอดเวล� และบ้�งก็ว่�เธอมีคว�มวิกลจริต หรือวิปริตใน

พฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ” 

เข�ถอนใจแผ่วร�วกับรู้สึกแย่แทนท่�นหญิงม�ยูริ แล้วเล่�ต่อ

“แต่หลังจ�กท่�นหญิงม�ยูริแต่งง�นออกไป เป็นโซเคนโยคนแรก

และคนเดยีวทีแ่ต่งง�นออกไปอยูข้่�งนอก และเลกิยุง่เกีย่วกบัก�รใช้พลงั

วญิญ�ณหรอืก�รต่อสูข้องโซเคนโย กเ็หน็ว่�เธออ�ก�รดขีึน้ อ�จมพีฤต-ิ

กรรมแปลกๆ หลงเหลืออยู่บ้�ง แต่ดีขึ้นม�ก แล้วก็อย่�งท่ีโซเคนโยคุง

เห็น ผู้ที่มีพลังวิญญ�ณในตระกูลโยโคไม่ใช่ทุกคน อย่�งฉันมี แต่รุ่นลูก

ของฉันไม่มี ไปตกที่รุ่นหล�นคือซ�โตรุคุงแทน และหลังจ�กนี้ บ�งทีอ�จ

ไม่มีอีกเลยหล�ยชั่วอ�ยุคน”

“เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับฝ�แฝดงั้นเหรอ” เด็กส�วถ�มขึ้นใหม่

“ไม่รู้สิ ในโซเคนโยมีฝ�แฝดอยู่คู่เดียวนี่น� แล้วมันก็เกิดขึ้น...อ�จ

แค่บังเอิญ หรือไม่ก็อ�จเกี่ยวกับก�รเป็นฝ�แฝดจริงๆ ไม่มีข้อสรุปอะไร

แน่ชัดหรอก” ช�ยชร�ยักไหล่ ก่อนนึกบ�งอย่�งได้จนต้องแสดงคว�มคิด

เห็นออกม� “แต่บ�งครั้งฉันก็แอบรู้สึกว่�โซเคนโยคุงกับพี่ช�ยเหมือน

ฝ�แฝดนะ”

“ห�!” เด็กส�วอุท�นอย่�งต่อต้�นสุดใจ “ฉันกับมันอ�ยุห่�งกัน 

เกือบห้�ปี หน้�ต�ก็ไม่เหมือนกัน”

“ก็ใช่ แต่บรรย�ก�ศ กลิ่น คว�มรู้สึกมันเหมือน...ไม่รู้สิ เป็นอะไร

ทีอ่ธบิ�ยได้ย�ก...แต่บ�งคร้ังฉนักรู้็สกึว่�พวกเธอเหมอืนภ�พทีซ้่อนทบักนั

อยู”่ ช�ยชร�ยกัไหล่อกีคร้ัง เลอืกคำ�ไม่ถกูว่�จะนยิ�มให้ถกูต้องยงัไง “ถ้�

จะให้เปรยีบเทยีบ มนักเ็หมอืนของทีถ่กูจงใจสร้�งให้เหมอืนกนั...แต่สร้�ง



304   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 3

ขึ้นคนละเวล� สถ�นที่ อะไรประม�ณนั้น”

เลนยะชักสีหน้�อย่�งไม่ชอบใจคว�มคิดนี้เช่นเดิม ทำ�ให้ผอ.โยโค

ต้องถ�มขึ้นใหม่

“งั้นไม่เคยมีคนพูดถึงอะไรทำ�นองนี้เลยงั้นเหรอ” 

“...ก็มีอยู่” คว�มจริงก็แทบทุกคนที่รู้จักหรือเคยเห็นพวกเธอ...แต่

เธอไม่อย�กยอมรับสักเท่�ไร

“บ�งครอบครัวก็มีนะ พี่น้องบ�งคนเหมือนกันย่ิงกว่�ฝ�แฝดซะ

อีก” ช�ยชร�ยังแสดงคว�มคิดเห็นเรื่องนี้ต่อ ก่อนเข�จะนึกเรื่องสำ�คัญ

อีกเรื่องเกี่ยวกับพี่ช�ยของเด็กส�วได้ “ว่�แต่พูดถึงพี่ช�ยเธอแล้ว ตอนนี้

ยังต�มห�ตัวเข�ได้อยู่ไหม”

“ไม่ ฉันใช้คำ�ส�ปอยู่เป็นอ�ทิตย์ เลยต้องรีบถอนคำ�ส�ปก่อนมัน

จะเล่นง�นตวัเอง เลยใช้อกี�นัน่ห�ตวัมนัต่อไม่ได้แล้ว” เลนยะโคลงศรีษะ

แล้วถอนใจแสดงคว�มเหนื่อยหน่�ยปนไม่สบอ�รมณ์

“งั้นคงต้องห�วิธีใหม่สินะ” ร่�งอ้วนพยักหน้�อย่�งเข้�ใจ

เสยีงพดูคยุระหว่�งหมอผสี�วและผอ.โยโคยงัดำ�เนนิต่อไปภ�ยใน

ห้องพักสบ�ยต�ของช�ยชร�เจ้�ของโรงเรียน แต่เร่ืองท่ีเด็กส�วและคน

สูงวัยกำ�ลังสนทน�กันอยู่นั้นไม่ได้มีเพียงพวกเข�เท่�นั้นที่รับรู้ 

หลังผ้�ม่�น บนหน้�ต่�งกระจก ยังมีผีเสื้อกล�งคืนปีกสีนำ้�ต�ล

เก�ะซ่อนตวัอยู ่ และเป็นอกีสิง่ทีฟั่งบทสนทน�ทัง้หมดในห้องพกัผอ.โยโค

ตัง้แต่ต้นจนจบโดยไม่ขยบัเขยือ้นแม้แต่น้อย กระทัง่เมือ่เดก็ส�วเรอืนผม

สนีำ�้ต�ลยติุก�รพดูคยุ และออกไปจ�กห้องของเจ้�ของโรงเรยีน ปีกบ�งๆ 

จึงค่อยๆ ขยับอีกครั้ง ก่อนเริ่มกระพือ พ�เจ้�ผีเสื้อบินออกไปท�งช่อง

หน้�ต่�งทีแ่ง้มไว้ ก่อนมนัจะบนิห่�งออกไปเรือ่ยๆ พร้อมข้อมลูใหม่สำ�หรบั 

‘เจ้�น�ย’ ของตน

ร่างสีนำ้าตาลที่ค่อยๆ ร่อนลงตำ่า บินเข้าไปในสวนสาธารณะแห่ง

หนึ่ง ก่อนลงเก�ะบนไหล่กว้�งของช�ยคนหนึ่งที่นั่งสบ�ยๆ อยู่บนม้�นั่ง
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ไม้ใต้ร่มไม้ใหญ่ แถมเข�ยังแจกยิ้มให้คนที่เดินผ่�นไปม�อย่�งอัธย�ศัยดี 

และออกจะดีเกินไปหน่อยด้วยซำ้�

“อ�...กลับม�แล้วงั้นเหรอ” ช�ยหนุ่มหันม�ทักเจ้�ผีเสื้อปีกสีเข้ม

บนไหล่พร้อมรอยยิ้มที่ยังไม่จ�งห�ย ก่อนเข�จะกดแว่นกันแดดลงม�ท่ี

ปล�ยจมูกเพื่อมองมันด้วยดวงต�สีนำ้�เงินของตนชัดๆ 

เจ้�ผีเสื้อกระพือปีกเล็กน้อยตอบรับ

“หือ...เจ้�หนูซ�น�ดะไม่ยอมร่วมมือกับเลนยะ” ช�ยหนุ่มเรือนผม

สดีำ�ย�วถงึกล�งหลงัยงัพดูคยุกบัสิง่มชีวีติเลก็จ้อยทีเ่ก�ะอยูบ่นไหล่ของตน 

ผีเสื้อปีกสีนำ้�ต�ลกระพือปีกรับอีกสองส�มที

เลนโยระบ�ยลมห�ยใจแผ่วเบ� แต่ใบหน้�ยังประดับด้วยรอยยิ้ม

เป็นเอกลักษณ์ประจำ�ตัว 

“เป็นทั้งข่�วร้�ยและข่�วดีนะ” เข�กล่�วกับตนเอง และทิ้งแผ่น

หลังพิงกับพนักม้�นั่งอย่�งรวดเร็วจนเจ้�ผีเสื้อกล�งคืนต้องผละออกจ�ก

ไหล่กว้�ง ก่อนถล�ลงม�เก�ะไหล่ของเข�อีกครั้ง

“หือ...ว่�ไงนะ” เลนโยหันหน้�ไปมองสัตว์ตัวน้อยท่ีไหล่ของตน 

อีกครั้ง มีคว�มตกใจเล็กน้อยในนำ้�เสียงของเข� “ผอ.โยโคเล่�เร่ืองนั้น

ให้เลนยะฟัง...” 

เข�นิ่งไปครู่ร�วกับครุ่นคิด ก่อนดันแว่นบนปล�ยจมูกเข้�ที่ หัวคิ้ว

เรียวเข้มขมวดนิดๆ พล�งพึมพำ�กับตัวเองเสียงแผ่ว

“จิตเภทงั้นเหรอ...” เข�ยังนั่งนิ่งอยู่แบบนั้นร�วกับหลุดเข้�ไปใน

หัวของตน แต่ไม่น�นก็กลับม�ไหวตัว ขยับยิ้มเช่นเดิม พร้อมกล่�วอย่�ง

อ�รมณ์ดี “ช่�งเถอะ ไม่ใช่ประเด็นสำ�คัญอะไร” 

จบคำ�เข�ก็หันไปห�เจ้�ผีเสื้อกล�งคืนบนไหล่อีกครั้ง

“กลับไปเฝ้�เลนยะและดูก�รเคลื่อนไหวของเจ้�หนูซ�น�ดะต่อให้

ดีล่ะ” 

สิ้นคำ�สั่ง เจ้�ผีเสื้อกล�งคืนก็กระพือปีกเล็กน้อย และบินออกไป

ช้�ๆ โดยมีดวงต�สีนำ้�เงินหลังแว่นกันแดดสีดำ�เฝ้�มองไล่หลัง 
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และเมือ่ผเีสือ้ของเข�ลบัต�ไป ช�ยหนุม่กก้็มลงตำ�่ จบัจ้องมอืขว�

ของตนที่มีผ้�สีข�วพันไว้แน่นหน� ก่อนเข�จะยกมันขึ้นหมุนไปม� เพ่ง

พินิจอยู่น�นร�วกับมันไม่ใช่มือของเข�เอง ขณะพึมพำ�ขึ้นร�วกับหลุดไป

ในภวังค์อีกครั้งว่� 

“แกนี่วิกลจริตสินะ...” 

ร่างสงูของเดก็สาวเรอืนผมสนีำา้ตาลก้มดนูาฬิกาข้อมอืเรอืนประจำา 

เข็มน�ฬิก�เดินบอกเวล�ห้�โมงสิบส�มน�ที ซึ่งเป็นเวล�ที่เย็นม�กแล้ว 

ในก�รจะออกจ�กตัวโรงเรียนเพื่อเดินท�งกลับบ้�น 

หมอผสี�วเป่�ป�กเบือ่หน่�ยย�มรู้ว่�ตวัเองเสยีเวล�ในห้องพกัผอ. 

ไปเท่�ไร

“ให้ต�ย มัวแต่จ้อกบัต�ลงุนัน่จนเวล�ป่�นนีเ้ลยงัน้เหรอ” เธอกล่�ว

กับตนเองพล�งขมวดคิ้วอย่�งไม่ชอบใจเล็กน้อย 

กระนั้นตัวอ�ค�รที่ไม่มีนักเรียนอยู่แล้วก็ทำ�ให้เลนยะรู้สึกดีขึ้นม�

บ้�ง เพร�ะมันสบ�ยที่ไม่ต้องแกล้งเป็นเด็กส�วแว่นหน�ท่�ท�งหงิมๆ 

เหมือนทุกครั้ง

เธอเดินเลี้ยวเข้�ม�ในห้องล็อกเกอร์ โดยมีวิญญ�ณสองดวงรอ

เธออยู่ที่นั่นน�นแล้ว วิญญ�ณซ�มูไรยิ้มน้อยๆ อย่�งไม่ถือส�คว�มล่�ช้�

ของเธอ ในขณะที่ท�โร่หน้�มุ่ยใส่เด็กส�วข้อห�ทำ�ให้เข�รอน�น 

หมอผีส�วเปิดตู้ล็อกเกอร์เพื่อเปลี่ยนรองเท้� เธอแทบไม่รู้สึกว่�

วันนี้มีอะไรแตกต่�งจ�กวันอื่น แต่เพียงช่วงจังหวะที่ดวงต�สีนำ้�เงินหลัง

กรอบแว่นเหลอืบไปมองลอ็กเกอร์ตูท้ีต่ดิกนั คำ�พดูบ�งอย่�งของผอ.โยโค

ก็ลอยขึ้นม�ในคว�มทรงจำ�

‘แล้วคิดว่าคนอย่างซานาดะคุงจะลงมือจริงๆ รึเปล่า’ 

เพียงเท่�นั้นร�วกับมีบ�งอย่�งม�ดลใจ เลนยะเอื้อมมือไปที่ล็อก-

เกอร์ตู้ถัดไปซึ่งเป็นของเด็กหนุ่ม ญ�ติที่เธอค�ดโทษเข�ไปเมื่อไม่ถึง

ชั่วโมงที่ผ่�นม� 
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“เลนยะจะทำ�อะไร” ท�โร่รีบถ�มเมื่อเห็นว่�หมอผีส�วกำ�ลังถือ

วิส�สะเปิดตู้ล็อกเกอร์ของคนอื่น

“น่�รำ�ค�ญ ในนี้มันไม่มีอะไรให้ฉันขโมยหรอกน่�” เลนยะสวน

ฉับไว

“แต่ว่�...!”

ยังไม่ทันที่ผีน้อยจะอ้�งถึงจิตสำ�นึกของม�รย�ทท่ีดี เลนยะก็

กระช�กประตูล็อกเกอร์เปิดออกซะแล้ว

และสิ่งที่อยู่ภ�ยในยิ่งทำ�ให้ดวงต�สีนำ้�เงินเบิกกว้�ง 

...เป็นอย่างที่คิด

ภ�ยในตู้ล็อกเกอร์ รองเท้�นักเรียนของซ�น�ดะยังคงนอนนิ่งอยู่

ในนั้นแทนที่จะเป็นรองเท้�ที่ใช้เดินบนอ�ค�ร ทั้งที่ตอนนี้เลยเวล�เลิก

เรียนม�น�นแล้ว

“รองเท้�ของท่�นซ�น�ดะ ยังไม่กลับรึขอรับ” โยชิฮ�ระก้มมอง

เข้�ไปในล็อกเกอร์ของเด็กหนุ่มพร้อมตั้งคำ�ถ�ม 

เท่�ที่หมอผีส�วรู้ วันนี้ไม่มีชมรมไหนที่อยู่จนดึก และโรงเรียนนี้

ไม่มีนักเรียนที่ไหนอยู่เกินห้�โมงครึ่งแน่นอน เมื่อเธอเป็นคนแปะยันต์

สร้�งอ�คมแบบนัน้เอง ทีส่ำ�คญัเจ้�เดก็หนุม่ท่�ม�กทีเ่ธอรูจ้กักไ็ม่ได้สงักดั

เข้�ชมรมอะไรสักอย่�งเดียว

แล้วมันจะอยู่ถึงเย็นป่านนี้เพื่ออะไร...

“เธอนี่มันยังชอบเสียม�รย�ทไม่เปลี่ยนเลยนะ”

ประโยคร�บเรยีบ แต่นำ�้เสยีงฟังเหยยีดลอยม�ทำ�ให้ท�โร่รบีหมนุ

ตัวกลับไปมอง พร้อมๆ กับที่วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มก็เงยหน้�ขึ้นไปห�ต้น

เสียง ซึ่งผิดกับเด็กส�วที่ยังหยุดนิ่งอยู่กับตู้ล็อกเกอร์ข้�งหน้�ของตน

เด็กหนุ่มเรือนผมสีดำ�สนิทยืนนิ่งอยู่ที่ปล�ยสุดของช่องท�งเดิน

ล็อกเกอร์ที่พวกเข�อยู่ จับจ้องเขม็งยังคนที่ถือวิส�สะเปิดล็อกเกอร์ของ

เข�โดยไม่ขออนุญ�ต โดยข้�งก�ยยังคงมีวิญญ�ณหญิงส�วในกิโมโน 

สีดำ� ใบหน้�สวยงดง�มจนสะกดต�มองตรงม�ยังพวกเข�อย่�งเย็นช� 
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แข็งกระด้�ง 

รอเลนยะอยู่อย่างนั้นเหรอ...ท�โร่คิด ขณะรู้สึกถึงบรรย�ก�ศไม่

ค่อยดีจ�กส�ยต�ของซ�น�ดะ 

และเข�ก็ค�ดไม่ผิด เมื่อในมือข้�งหนึ่งของเด็กหนุ่มเบื้องหน้�

ค่อยๆ ตั้งด�บง้�วเล่มโตด้�มจับสีแดงสดขึ้น จนคมด�บโค้งสะท้อนกับ

แสงสีส้มริบหรี่ของย�มเย็น พร้อมส่งส�ยต�ที่สงบนิ่งแต่เย็นเยียบยิ่งกว่�

ก้อนนำ้�แข็งตรงม�ยังพวกเข� โดยเฉพ�ะกับหมอผีส�ว เป็นก�รประก�ศ

เจตจำ�นงของเข�อย่�งชัดเจน

“จะทำ�อะไรน่ะ...ครับ” ท�โร่ถ�มเสยีงตะกกุตะกกัไปก่อน พย�ย�ม

ใจดสีูเ้สอื แม้พอจะเด�ได้ว่�เดก็หนุม่จะทำ�อะไรต่อไปจ�กก�รเหน็ประก�ย

ของอ�วุธในมือเข�

ห�กแต่ผู้ที่หันม�ตอบคำ�ถ�มกลับเป็นอ�เคเดะ 

“ก็แค่กำ�จัดข้อผิดพล�ดของโซเคนโย ถ้�ยังไม่อย�กเดือดร้อนก็

ถอยไปห่�งๆ เจ้�หน”ู ใบหน้�ของวญิญ�ณหญงิส�วนิง่จนน่�กลวั นำ�้เสยีง

ที่ใช้ก็เฉียบข�ดกว่�เดิมหล�ยเท่�

ท�โร่หน้�ถอดสี กลืนนำ้�ล�ยเหนียวหนืดลงคอทันที 

ขณะที่โยชิฮ�ระรีบเกลี้ยกล่อมอย่�งร้อนรน “ท่�นหญิงอ�เคเดะ 

โปรดคิดให้ดีๆ ตอนนี้โซเคนโยเหลือแค่ส�ม...” 

“สองต่�งห�ก และมันกำ�ลังจะเหลือแค่หนึ่งแล้วด้วย” วิญญ�ณ

หญิงส�วโพล่งดักคำ�พูดโยชิฮ�ระ “เจ้�เองตอนนี้ก็สองจิตสองใจเช่นกัน

ไม่ใช่รึไง แค่ยอมให้จัดก�รเจ้�เด็กนั่นทุกอย่�งก็จะจบ เจ้�เองก็น่�จะ

เข้�ใจว่�ก�รเสียสละส่วนน้อยเพื่อส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ต้องกระทำ�” 

ว่�จบเจ้�หล่อนก็หันใบหน้�ไปท�งเลนยะ เด็กส�วต้นเรื่องที่ยังคง

ยืนนิ่งอยู่ที่เดิมไม่มีก�รโต้ตอบหรือขัดขืน จนไม่มีใครดูออกว่�เธอคิด

อย่�งไรกับเหตุก�รณ์ตรงหน้�

“เร�จะห�วิธีอื่นในก�รจัดก�รปัญห�นี้เองขอรับ ข้�ไม่ต้องก�รให้

มกี�รฆ่�ฟันในตระกลูของโซเคนโยอกีแล้ว” โยชฮิ�ระยงัพย�ย�มไกล่เกลีย่
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“งัน้เจ้�กค็งไม่ต้องก�รให้ย�สฮึโิระต้องผดิหวงัในตวัเจ้�ทีป่ล่อยให้

คนในตระกูลของเร�กล�ยเป็นอสูรด้วยใช่ไหม” อ�เคเดะโต้กลับ

“ข้�...” วิญญ�ณซ�มูไรหมดคำ�แก้ตัวทันใดเมื่อชื่อของบุคคลที่ตน

เค�รพม�กที่สุดถูกยกม�อ้�ง

และนั่นทำ�ให้ท่�นหญิงคนง�มแย้มรอยยิ้มสมเพชท่ีริมฝีป�กบ�ง 

ออกคำ�สั่งหย�มเหยียด 

“นั่นแหละที่เจ้�ต้องทำ� ก้มหน้�และทำ�ต�มคำ�สั่งไป” 

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มเงียบสนิท ทำ�ได้เพียงก้มหน้�ตำ่�อย่�งที่เข�

ชอบทำ�บ่อยๆ ย�มที่ตนรู้สึกผิด

“โยชิฮ�ระไม่มีวันยอมให้ใครฆ่�เลนยะเด็ดข�ดครับ!” ครั้งนี้ท�โร่

เป็นฝ่�ยค้�นสุดเสียงใส่อ�เคเดะ แม้จะหว�ดกลัวส�ยต�ของวิญญ�ณ

หญิงส�ว 

แต่คำ�พูดของวิญญ�ณเด็กช�ยกลับไร้ค่� เมื่อไม่มีก�รสนับสนุน

จ�กโยชิฮ�ระเช่นที่ผ่�นม�

“โยชิฮ�ระ...” ท�โร่หน้�เสีย หันกลับไปมองวิญญ�ณข้�งตัวที่ไม่

เคยเงียบเช่นนี้ โดยเฉพ�ะถ้�เป็นเรื่องของเลนยะด้วยแล้ว

แต่สิ่งที่เข�ได้เห็นบนสีหน้�ของวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม คือคว�ม

กระอักกระอ่วนและรู้สึกผิดต่อสิ่งที่ตนคิด โยชิฮ�ระเบือนหน้�ไปท�งอื่น 

พล�งกระซิบคำ�พูดว่�

“ข้�ทำ�ผิดพล�ดไม่ได้...อีกแล้วขอรับ”

“โยชิ...ฮ�ระ...” ท�โร่จับจ้องวิญญ�ณซ�มูไรด้วยแววต�ที่สั่นไหว 

ทั้งช็อกและผิดหวัง พล�งส่�ยศีรษะเนิบช้�ไปม� ไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินจ�ก

โยชิฮ�ระ

เจ้�กบฏนัยน์ต�เหยี่ยวกำ�ลังทรยศต่อผู้เป็นน�ยของตน!

ปัง!

บรรย�ก�ศที่เต็มไปด้วยคว�มขัดแย้งและน่�อึดอัดถูกเสียงประตู

ตู้ล็อกเกอร์ถูกกระแทกปิดทำ�ล�ยฉับพลัน และเรียกส�ยต�ทุกคนให้หัน
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กลับไปมองยังต้นเสียงได้ทันที 

ซึ่งแน่นอนว่�คนทำ�เสียงนั่นย่อมไม่พ้นเด็กส�วที่มักทำ�อะไรไม่ถูก

สถ�นก�รณ์เสมอ 

“รูไ้หมไอ้ท่�ม�ก” หมอผสี�วเปรยขึน้เรยีบๆ เป็นประโยคแรกหลงั

จ�กเงียบไปน�นและปล่อยให้พวกเข�ทะเล�ะกันโดยเธอไม่มีโอก�สพูด

อะไร แต่ครั้งนี้เธอกลับเอ่ยต่อชัดเจนว่� “ตอนเจอแกครั้งแรก...ฉันรู้สึก

ว่�แกมันงี่เง่�จริงๆ”

เป็นคำ�พดูทีท่ำ�ให้ซ�น�ดะไหวตวันดิ และหรีน่ยัน์ต�ดรุ้�ยใส่ พร้อม

ขยับด้�มด�บง้�วในมือเล็กน้อยให้มั่นขึ้น 

และดวงต�สีนำ้�เงินก็เลื่อนหันม�สบประส�นดวงต�สีดำ�ของ 

ซ�น�ดะช้�ๆ เลนยะกล่�วขึ้นใหม่ รอยยิ้มเหยียดที่มุมป�ก 

“แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่�ตัวเองคิดผิด เพร�ะคว�มจริงแกมันโคตร 

งี่เง่�แถมโง่ม�กกว่�ที่ฉันคิดหล�ยเท่�เลย” 

ควับ!

คมด�บใหญ่โค้งของอ�วธุในมอืซ�น�ดะสะบดัขึน้ ชีต้รงไปห�เดก็

ส�ว พร้อมนำ้�เสียงเข้มหนักของเด็กหนุ่ม

“เธอคิดว่�ฉันไม่กล้�ลงมือจริงๆ งั้นสิ”

หมอผีส�วเอียงศีรษะ เท้�สะเอว มองเด็กหนุ่มต้ังแต่หัวจดเท้� 

แสดงท่�ท�งดูถูกและกวนโมโหชัดเจน พล�งว่�ขึ้นใหม่

“เป็นแบบนีแ้ล้วรู้สกึเหมอืนเมือ่ก่อนเลยนะ...ตอนทีแ่กห�เรือ่งตกีบั

ฉัน ก็ที่นี่ เวล�ประม�ณนี้” เลนยะย้อนอดีตด้วยนำ้�เสียงล้อเลียน “คว�ม

จรงิฉนักนั็บถอืคว�มอดทนของแก ทีย่งัอตุส่�ห์รอฉนัได้น�นสองน�นขน�ด

นี้ ฉันไม่คิดหรอกนะว่�แกจะไม่กล้�ลงมือน่ะ...แต่คิดว่�แกไม่มีปัญญ�

ม�กกว่�”

คร�วนี้ใบหน้�ทีเ่คยเยน็ช�ขบกร�มแน่น ประก�ยนยัน์ต�สนีลิหลงั

กรอบแว่นลุกโชติด้วยคว�มเดือดด�ล 

“งั้นก็เสียใจด้วยที่ครั้งนี้ไม่ใช่ก�รประลองกันเพื่อห�ผู้ที่แข็งแกร่ง
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กว่� แต่ครั้งนี้ มันจะเป็นก�รกำ�จัดเธอทิ้งจริงๆ ในฐ�นะคว�มผิดพล�ด

ของโซเคนโย” เข�ประก�ศเด็ดข�ด

เลนยะหุบรอยยิ้มเหยียดลงช้�ๆ ก่อนถอนใจเฮือกใหญ่ 

“แกจะเอ�อะไรนักหน�กับหมอผีอย่�งฉัน ฉันขอบอกอีกทีนะว่� 

วิธีก�รนี้มันโง่สิ้นดี....”

“ฉันเป็นแค่ตัวหม�กนะเลนยะ” ซ�น�ดะแทรกคำ�พูดของหมอผี

ส�ว “และในเมื่อฉันเป็นได้แค่นั้น ฉันก็ขอเลือกเป็นตัวหม�กท่ีมีเกียรติ 

โดยก�รทำ�หน้�ที่ที่ถูกต้องของโซเคนโยให้ดีที่สุด” 

เจ้�ของดวงต�สีนำ้�เงินที่ได้ยินคำ�ยืนยันหนักแน่นนั้นพลันกระตุก

รอยยิ้มแห่งคว�มขบขันและเย้ยหยันบนดวงหน้�ของตนอีกครั้ง พร้อม

กล่�วเสียดสี 

“งั้นคุณหม�กที่มีเกียรติก็ควรใช้เหตุผลม�กกว่�อ�รมณ์จะดีกว่�

ม้ัง อย่�งแกทีท่ำ�แบบนีก้เ็พร�ะรู้สกึเหมอืนโดนฉนัหกัหลงัที่ไม่ได้บอกเรือ่ง

ดวงต�ทว�รบ�ลตั้งแต่ต้น ก็เลยอย�กแก้แค้น จนลืมนึกไปว่�บ�งทีหม�ก

ที่มีเกียรติอย่�งแกอ�จเป็นแค่ตัวเบี้ยให้คนที่ตัวเองเกลียดเข้�กระดูกดำ�

จับเดินซะเอง”  

“นั่นก็เรื่องของฉัน ตอนนี้ฉันเลือกแล้วนี่ เธอจะแย้งอะไรอีก”  

ซ�น�ดะกล่�วอย่�งไม่แยแส พร้อมกับเลื่อนมืออีกข้�งม�จับท่ีด�บง้�ว 

และตั้งท่�เตรียมพร้อมทำ�ในสิ่งที่ตนประก�ศไว้ ดวงต�สีนิลหลังกรอบ

แว่นสี่เหลี่ยมผืนผ้�มองม�ให้หมอผีส�วรับรู้ว่�เข�เอ�จริงและจะไม่มีก�ร

ออมมือใดๆ ทั้งสิ้นอีกแล้ว
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ตูม!

ประตูเหล็กเก่�ๆ บนด�ดฟ้�เปิดผลัวะออกด้วยคว�มรุนแรง เมื่อ

โดนบ�งสิง่กระแทกอย่�งหนกัหน่วง แม่กญุแจทีข่ึน้สนมิแตกละเอยีด เศษ

ของมนักระจดักระจ�ย พร้อมด้วยร่�งของใครบ�งคนกบักระเป๋�นกัเรยีน

สีดำ�กระเด็นหลุดออกม� 

คนที่ถูกกระแทกออกม�กลิ้งขลุกๆ หล�ยตลบไปต�มพ้ืนปูนท่ี

สกปรกไร้ก�รดูแล จนฝุ่นต�มพื้นฟุ้งกระจ�ยเป็นท�งย�ว 

และไม่ต้องบอกก็รู้ว่�แรงกระแทกบนร่�งก�ยนั้นรุนแรงเพียงใด 

เพร�ะแค่ระยะระหว่�งจุดที่ร่�งก�ยของเธอตกลงพื้นจนกลิ้งม�หยุดนิ่ง 

ก็เกินส�มเมตรแล้ว 

ซึ่งทันทีที่ ‘เธอ’ หยุดก�รกลิ้งโค่โร่ได้ ก็รีบประคับประคองตนเอง

ให้ยนืขึน้เรว็ทีส่ดุ เพือ่ตัง้หลกัเตรยีมรบัมอืกบัอกีฝ่�ยทีพ่ร้อมลงมอืฆ่�เธอ

ได้ทุกเมื่อ 

มือข้�งหนึ่งหยิบแผ่นยันต์ขึ้นม�อีก ใบหน้�ท่ีมักเจ้�เล่ห์แสนกล

ถมึงทึงและมีเม็ดเหงื่อไหลอ�บทั้งสองแก้ม หัวคิ้วแตกมีรอยเลือดซิบๆ  
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มมุป�กแต้มด้วยรอยเขยีวชำ�้เด่นหร� และยงัปร�กฏแผลบ�ดลกึจนเลอืด

ซึมประปร�ยบนแขนและข� แต่ส่วนที่ดูแย่สุดคือหัวไหล่ขว�ที่โดนฟันจน

แขนเสื้อสูทสีนำ้�เงินเข้มข�ดวิ่น 

ตึง!

พลั่ก! พลั่ก!

ยังไม่ถึงน�ทีหลังจ�กหมอผีส�วกระเด็นหลุดออกม�จ�กประตู

ด�ดฟ้�อ�ค�รเรียน ร่�งมหมึ�อกีสองร่�งของคดุะกล็อยหวอืต�มม�พร้อม

กนั และหล่นลงปะทะกบัพืน้ปนูของด�ดฟ้�อย่�งหนกัหน่วงจนเศษปนูแตก

กระจ�ยต�มนำ�้หนกัร่�งก�ยของพวกมนั ทิง้เศษฝุน่ให้ลอยฟุง้ไปทัว่บรเิวณ

อีกครั้ง

ท่�ท�งของปีศ�จสตัว์เลีย้งของหมอผสี�วแสดงถงึคว�มอดิโรยและ

มีบ�ดแผลทั่วไปหมด ทำ�ให้เลนยะต้องจำ�ใจเก็บคุดะของเธอกลับเข้�

กระบอกไม้ไผ่ 

สุดท้�ย ร่�งของคนลงมือก็เดินม�หยุดอยู่ที่ธรณีประตูเหล็ก ใน

มือข้�งขว�ยังกำ�ด�บง้�วด้�มสีแดงสดไว้แน่น แต่อ�ก�รหอบตัวโยนไม่

ต่�งจ�กเลนยะ ใบหน้�หล่อเหล�มีรอยชำ้�ที่ข้�งแก้มจ�กก�รโดนกำ�ปั้น

หนักๆ ชกเข้�เต็มแรง 

และมันเป็นเรือ่งน่�แปลกเมือ่ทกุครัง้ทีสู่ก้นั เลนยะมกัชอบเล่นง�น

ส่วนใบหน้�เข�ก่อนเสมอ 

ซ�น�ดะยกนิว้ดนัแว่นต�ทีม่รีอยร้�วเข้�ที ่ต�มด้วยก�รเสยเส้นผม

สีดำ�ซอยสั้นที่ยุ่งเหยิงนิดๆ ให้พ้นส�ยต� สภ�พเข�อ�จจะยำ่�แย่ไปบ้�ง 

แต่บนร่�งก�ยก็ไม่มีบ�ดแผลอะไรใหญ่ม�กนัก แม้จะดูออกว่�เข�ต่อสู้

อย่�งต่อเนื่องม�หล�ยสิบน�ทีแล้วถึงอยู่ในสภ�พนี้

ก�รต่อสูท้ีผ่่�นม�รุนแรงและดเุดอืดชนดิต�มรกุต�มรบักนัตดิๆ จน

ม�หยุดอยู่บนด�ดฟ้�โรงเรียน แต่ที่ซ�น�ดะได้เปรียบคือเข�ถืออ�วุธ

ประจำ�ตระกูล ในขณะที่หมอผีส�วมีแค่เครื่องมือปร�บผีและคุดะ แต่นั่น

ก็ไม่ได้หม�ยคว�มว่�เด็กหนุ่มจะเล่นง�นเลนยะได้ต�มใจนึก เพร�ะพลัง
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วิญญ�ณของเธอทีพุ่ง่สงูทำ�ให้เขตอ�คมของเธอทีต่ัง้ขึน้เพือ่ป้องกนัแต่ละ

ทีแข็งแกร่งจนเหมือนเอ�คมด�บไปฟันเหล็กกล้�ก็ไม่ป�น อีกทั้งอ�คมที่

หมอผสี�วใช้กร็นุแรงม�กขึน้ คดุะกต็วัใหญ่ขึน้และมพีลงัปีศ�จสงูขึน้ต�ม

เจ้�ของ 

แม้เดก็หนุม่จะใช้คดุะของตนเข้�ชนแต่ระดบัพลงัมนัต่�งกนัเกนิไป 

คุดะของเข�แพ้ร�บค�บ ที่ไล่เลนยะม�ถึงจุดนี้ได้ก็เพร�ะทักษะก�รต่อสู้

และอ�วธุในมอืล้วนๆ ถ้�ใช้พลงัวญิญ�ณปะทะกนัตอนนีเ้ข�กเ็หน็ล�งแพ้

อยู่รำ�ไร และที่เห็นบ�ดแผลโดนฟันต�มตัวของหมอผีส�วได้ เป็นเพร�ะ

เข�ใช้ท่�ไม้ต�ยไปถงึส�มครัง้ วชิ�ทีท่ำ�ให้ก�รพุง่คมด�บเพยีงครัง้เดยีวก็

โจมตีได้เป็นร้อย แต่อ�คมป้องกนัทีแ่ขง็แกร่งของคณุเธอนัน่แหละทีท่ำ�ให้

คมด�บบ�งคมเท่�นั้นที่ถึงตัวเธอและสร้�งบ�ดแผลได้ 

จะว่�ไป เลนยะทั้งโชคดีและโชคร้�ยพร้อมๆ กัน เพร�ะถึงแม้

ดวงต�ทว�รบ�ลของเธอกำ�ลงัจะเปิด แต่พลงัวญิญ�ณกเ็พิม่ขึน้ด้วย และ

ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เธอใช้มัน 

ก�รรับมือกับเธอนั้นดูจะย�กขึ้นกว่�เก่�หล�ยเท่�

ซ�น�ดะย่�งเท้�ช้�ๆ เดนิออกม� สะบดัข้อมอืเพือ่ตัง้ท่�ให้ด�บง้�ว

ขน�นไปกับลำ�แขนที่ยกสูง นัยน์ต�สีดำ�สนิทจับจ้องคู่ต่อสู้ไม่ว�งต� ขณะ

เลนยะตั้งท่�เตรียมรับมือเช่นกัน

“หยุดก่อนครับ!” 

เสยีงร้องห้�มดงัลัน่ก่อนทีเ่ดก็หนุม่จะเดนิม�ถงึตวัเลนยะ และร่�ง

ของท�โร่ก็ลอยทะลุพื้นปูนของด�ดฟ้�ม�บังตัวเลนยะไว้ พย�ย�มทำ�

ดวงต�สีดำ�สนิทกลมโตให้น่�เกรงข�มที่สุด

ทุกคนเงียบไปชั่วอึดใจต่อคว�มใจกล้�ของวิญญ�ณที่น�นๆ ครั้ง

จะได้เห็น 

แม้ย�มนี้วิญญ�ณที่อุตส่�ห์รวบรวมคว�มกล้�ม�ขว�งคว�มต�ย

รอบสองจะเกรง็จนตวัแขง็และอย�กห�ยตวัไปจ�กตรงนัน้ แต่ก�รสญูเสยี

หมอผีส�วไปเป็นสิ่งที่เข�ยอมไม่ได้ยิ่งกว่� 
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“ถอยไปเจ้�หนู ถ้�ยังอย�กกลับร่�งของตนเองอยู่” คร�วนี้เสียง

หว�นแต่มีอำ�น�จสั่งขึ้น พร้อมกับที่วิญญ�ณแม่ทัพหญิงก็ลอยทะลุผ่�น

ผนังห้องบนด�ดฟ้�เข้�ม�

ผีน้อยส่�ยศีรษะวืด

“งัน้กอ็ย่�เสยีใจทหีลงัแล้วกนั” ซ�น�ดะกล่�วนำ�้คำ�เหีย้ม พล�งดงึ

บ�งอย่�งออกม�จ�กรอบคอของตน 

สร้อยประคำ�สดีำ�เด่นหร�อยู่ในมอืของเข� รมิฝีป�กพมึพำ�ท่องคำ�

สวด นิ้วโป้งก็ขยับเลื่อนลูกประคำ�ทีละลูก พร้อมกับที่วิญญ�ณท่�นหญิง

อ�เคเดะค่อยๆ สวมเข้�ร่�งของเด็กหนุ่ม

เข้าทรง!

เมือ่ก�รเข้�ทรงสมบรูณ์ ดวงต�ทีเ่คยเป็นสนีลิเปลีย่นเป็นสงี�ช้�ง 

อ�วุธเล่มโตที่เคยเป็นวัตถุวิญญ�ณกลับกล�ยเป็นสิ่งท่ีจับต้องได้และ

ปร�กฏอยู่ในมือของเด็กหนุ่ม ซึ่งกล�ยเป็นว่�บัดนี้ในมือของซ�น�ดะ

ครอบครองด�บง้�วถึงสองเล่ม และดูเหมือนว่�อ�วุธใหญ่โตทั้งสองชิ้น

นัน้จะไม่เป็นอปุสรรคสำ�หรบัเข� เดก็หนุม่ดคูล่องแคล่วในก�รใช้ด�บง้�ว

ทั้งสองเล่มนั้นพร้อมกันร�วกับเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่�งก�ย 

คิดจะเผด็จศึกในทีเดียวเลยรึไง

หมอผีส�วรีบก�งคัมภีร์ออกพร้อมกับเอ่ยสั่งวิญญ�ณเด็กช�ย

“ถอยไปท�โร่ แกกำ�ลังขว�งฉันอยู่” 

เป็นครั้งแรกที่ท�โร่ส่�ยศีรษะดิกๆ ปฏิเสธคำ�สั่งจ�กเลนยะ 

แต่ไม่ทนัทีเ่ลนยะจะได้อ้�ป�กว่�เจ้�วญิญ�ณไร้เหตผุล ซ�น�ดะก็

ขยบัตัวด้วยคว�มรวดเรว็พร้อมฟ�ดด�บง้�วจ�กมอืทัง้สองข้�งใส่เดก็ส�ว

สุดแรง ท่�ท�งก�รฟ�ดฟันนั้นดูพลิ้วไหวคล้�ยท่วงท่�ก�รร่�ยรำ� บ่งบอก

ได้ว่�คร�วนีเ้ป็นฝีมอืของวญิญ�ณท่�นหญงิคนง�มทีส่งิอยู่ในร่�งของเดก็

หนุ่มที่เป็นคนลงด�บ 

แต่หมอผสี�วกก็�งคมัภร์ีพร้อมท่องอ�คมป้องกนัสร้�งเขตแดนได้

ก่อนจะโดนใบมีดโค้งจ�กอ�วุธสองชิ้นฟันลงม�เพียงเส้นย�แดงผ่�แปด 
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ผน้ีอยรบีลอยไปอยูห่ลงัเลนยะแทน เมือ่เร่ิมรูแ้ล้วว่�เข�กำ�ลงัขว�ง

ท�งเธอจริงๆ

พลังจ�กด�บง้�วเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่�เมื่อมันถูกใช้คู่กัน อ�เคเดะ

ในร่�งของซ�น�ดะสะบดัอ�วธุในมอืทัง้สองขึน้เมือ่เหน็ว่�ก�รโจมตแีค่ครัง้

เดียวคงไม่พอ เขตอ�คมของหมอผีส�วแข็งแกร่งม�กและก�รใช้อ�คม

ของเธอแต่ละครัง้บอกได้ถงึประสบก�รณ์ทีโ่ชกโชนในก�รปร�บปีศ�จ ซึง่

ทั้งตัววิญญ�ณหญิงส�วและซ�น�ดะที่มุม�นะแต่เร่ืองหน้�ท่ีและอ�วุธ

ประจำ�ตัวมีประสบก�รณ์น้อยกว่�หล�ยเท่�

แต่ก็ใช่ว่�แค่อ�คมธรรมด�ที่คนใช้มีพลังวิญญ�ณสูงขึ้นจะต้�น

อ�วุธประจำ�ตระกูลถึงสองชิ้นได้ 

คมด�บถูกยกสูงและหวดผ่�นอ�ก�ศลงม�อีก ท้ังรวดเร็วและ

รุนแรงขึ้น จนเลนยะเบิกดวงต�กว้�งเมื่อรับรู้ถึงสิ่งที่จะต�มม�ในไม่ช้� 

แรงฟ�ดของคมด�บเล่มโตสุดกำ�ลังทำ�ล�ยเขตอ�คมย่อยยับ 

คัมภีร์หลุดออกไปจ�กมือ เด็กส�วเจ้�ของเขตแดนกระเด็นตัวลอย ก่อน

หลังจะไปกระแทกร�วเหล็กของด�ดฟ้�เต็มแรง 

เธอทรดุลงคกุเข่�กบัพืน้สกปรก และล้มลงนอนควำ�่หน้� แน่นิง่ไป

ทันที 

“เลนยะ!” ท�โร่ร้องเสียงหลงลอยเข้�ม�ดูอ�ก�ร

“ท่�นเลนยะ!” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มที่เพิ่งลอยม�ถึงรีบเข้�ไปห�

เด็กส�วด้วยคว�มตระหนก 

“หยดุอยูต่รงนัน้นะโยชฮิ�ระ” วญิญ�ณแม่ทพัหญงิในร่�งเดก็หนุม่

ตะเบ็งเสียงทรงอำ�น�จสั่งวิญญ�ณซ�มูไรก่อนเข�จะถึงตัวเลนยะ พล�ง

ยกคมด�บชี้ตรงไปที่โยชิฮ�ระ “ถ้�เจ้�คิดจะไปช่วยแม่เด็กนั่น เจ้�ก็เป็น

กบฏของโซเคนโย” 

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มจำ�เป็นต้องค้�งนิ่งอยู่กับที่ และทำ�ได้แค่มอง

ไปยงัเดก็ส�วคนสำ�คญัด้วยดวงต�สอีำ�พนัฉ�ยแววเจบ็ปวด ห่วงกงัวล และ

อ�ทร ไม่รู้ว่�ควรทำ�เช่นไรดี 



B  1 3  s . t   317

“โยชิฮ�ระ ให้เลนยะเข้�ทรงเถอะครับ ตอนนี้เลนยะไม่มีอ�วุธใน

มอืเลยนะครบั!” ท�โร่ตะโกนขอคว�มช่วยเหลอืจ�กวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ 

เพร�ะตอนนี้คว�มหวังเดียวอยู่ที่วิญญ�ณประจำ�ตระกูลเท่�นั้น

แต่โยชิฮ�ระกลับอำ้�อึ้ง คล้�ยจะลอยเข้�ม�แต่ก็กลับไปอยู่ที่เดิม 

ท่�ท�งที่สื่อออกม�บอกชัดถึงคว�มว้�วุ่นสับสน 

ท�โร่ไม่เคยเห็นปฏิกิริย�แบบนั้นจ�กวิญญ�ณตรงหน้�ม�ก่อน  

โยชิฮ�ระเหมือนไม่ใช่โยชิฮ�ระที่เข�รู้จัก

“ขะ...ขอโทษขอรับท่�นท�โร่...แต่ก�รต�ยของท่�นเลนยะคือท�ง

เลอืกทีจ่ะทำ�ให้โซเคนโยรอดพ้นวกิฤต ข้�เสยีใจจรงิๆ” โยชฮิ�ระกลำ�้กลนื

คว�มรู้สึกส่วนตัวสุดกำ�ลัง และปฏิเสธคำ�ขอร้องของท�โร่ แม้ย�มนี ้

เดก็ส�วคนสำ�คญัของเข�จะดเูหมอืนหมดสตไิปและไร้ท�งสูห้รอืหนกีต็�ม 

“แต่เลนยะก็เป็นท�ย�ทโซเคนโยที่โยชิฮ�ระเลี้ยงดูม�ต้ังแต่เด็ก

ไม่ใช่เหรอครับ” ท�โร่ยังพย�ย�มขอคว�มร่วมมือจ�กวิญญ�ณตรงหน้�

อย่�งสุดกำ�ลัง

“แต่จะไม่ใช่อีกต่อไปแล้วเจ้�หนู” เสียงทรงอำ�น�จของอ�เคเดะ 

ฉุดกระช�กคว�มกลัวของผีน้อยให้ทะย�นสูง เมื่อเข�เพิ่งสังเกตเห็นร่�ง

ของซ�น�ดะเดินเข้�ม�ประชิดตัวเข�และเลนยะใกล้ขน�ดนี้ และยิ่งเห็น

ด�บง้�วด้�มสแีดงและสดีำ�ทีแ่นบขน�นไปกบัแขนทัง้สองข้�งของเดก็หนุม่ 

คอของท�โร่ก็ฝืดร�วกับกลืนทร�ยลงไปทั้งกำ�มือ 

“ถอยไป ให้ข้�บั่นศีรษะแม่เด็กน้อยนี่ซะ” เสียงของอ�เคเดะสั่ง

ผ่�นป�กของซ�น�ดะ พร้อมชี้ด�บง้�วด้�มสีดำ�ลงม�ที่ท�โร่กับเลนยะ 

ท�โร่ไม่อ�จขยับ มีทั้งคว�มรู้สึกกลัวที่ผสมปนเปกับก�รไม่อย�ก

สูญเสียเด็กส�วที่หมดสติอยู่ข้�งหลังตน คว�มรู้สึกท้ังสองอย่�งท่ีตีกัน

ทำ�ให้ผน้ีอยตวัแขง็ทือ่ เลอืกไม่ถกูว่�ควรหลบไปดีๆ  หรอืรอต�ยรอบทีส่อง

ไปพร้อมหมอผีส�ว

“ท่�นท�โร่ถอยออกไปขอรับ!” โยชิฮ�ระตว�ดสุดเสียง

ทว่�คนคอยลงด�บคงไม่คิดรอคำ�ตอบจ�กวิญญ�ณเด็กช�ยอีก 
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ต่อไปแล้ว อ�เคเดะในร่�งซ�น�ดะเหวี่ยงด�บง้�วด้�มสีดำ�เข้�ห�คอของ

เด็กส�วที่นอนแน่นิ่ง

พั่บ! พั่บ! พั่บ! 

แต่เสีย้ววนิ�ททีีค่มจ�กด�บใหญ่จะถงึคอของเลนยะ ผเีสือ้กล�งคนื 

สนีำ�้ต�ลหล�ยร้อยตวัที่ไม่รู้ว่�ม�จ�กไหนกบ็นิถล�เข้�ม�กนัร่�งของหมอผี

ส�วไว้ร�วกบัเป็นโล่มชีวีติ พวกมนักระพอืปีกรวมตวักนัเหมอืนกำ�แพงหน� 

ทำ�ให้ท่�นหญิงอ�เคเดะในร่�งเด็กหนุ่มต้องถอนคมด�บโดยเร็ว และ

กระโดดถอยหลังออกไป ไม่ไว้ว�งใจสิ่งมีชีวิตเล็กๆ นับร้อยตัวนั่นว่� 

ม�จ�กไหน และม�เพื่อจุดประสงค์อะไร 

ซ�น�ดะคล�ยก�รเข้�ทรง วญิญ�ณท่�นหญิงอ�เคเดะจงึหลดุออก

ม�จ�กร่�งของเข�เพือ่ดใูห้แน่ใจว่�สิง่ทีเ่ข้�ม�ขดัขว�งพวกเข�คอือะไรกนั

แน่

ขณะที่ท�โร่และวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มต่�งตกใจไม่แพ้ท่�นหญิง 

อ�เคเดะหรอืซ�น�ดะ แต่ท�โร่นัน้กลบัรูส้กึโล่งอกไปหล�ยเปล�ะ ทีอ่ย่�ง

น้อยเข�ก็ยังไม่ได้เลนยะเป็นเพื่อนผีหัวข�ดด้วยอีกคน

แต่ผีเสื้อพวกนี้มันอะไรกัน พวกมันปกป้องเลนยะงั้นเหรอ

พั่บ! พั่บ! พั่บ! 

เสียงดังกระหึ่มเมื่อปีกเล็กบ�งหล�ยร้อยคู่ของเจ้�ผีเสื้อกระพือ 

ขึ้นลงพร้อมกัน ก่อนเสียงเสียดสีชวนปวดหัวนั้นจะเบ�ลงเรื่อยๆ เมื่อเจ้�

ฝูงผีเสื้อกล�งคืนหล�ยร้อยนั้นค่อยๆ รวมตัวกันร�วกับเป็นภ�พลวงต�  

จนกระทั่งเหลือผีเสื้อแค่ตัวเดียว

ทกุคนยงัจ้องมองมนัอย่�งระแวดระวงั และพย�ย�มตคีว�มว่�มนั

คือตัวอะไรกันแน่

ใครเป็นเจ้�ของผีเสื้อตัวนี้

แล้วทำ�ไมต้องปกป้องหมอผีส�ว...ทำ�เพื่ออะไร...

“เฮ้อ...คว�มจริงฉนัคดิว่�แกจะทำ�ตวัเป็นลกูคณุหนเูหมอืนเดมิ แล้ว

ติดต่อห�พวกโอกุเระให้ม�จัดก�รเรื่องนี้ ไม่นึกว่�อยู่ๆ จะอย�กฮึดเป็น 
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ไอ้บ้�ไล่ฟันคนอื่นไปทั่ว...ผิดแผนจนได้สิ” 

นำ้�เสียงแสดงคว�มเบื่อหน่�ยที่ไม่จริงจังนักทำ�ล�ยคว�มแปลกใจ

ของทุกคนบนด�ดฟ้�ของโรงเรียนโยโค และทำ�ให้เด็กหนุ่มเรือนผมสีดำ�

สนิทรู้สึกเย็นว�บไปทั่วจนถึงสันหลัง 

นำ้�เสียงแบบนั้น วิธีก�รพูดแบบนั้น...มีอยู่แค่คนเดียว 

ซ�น�ดะกำ�ด้�มด�บง้�วเกร็งแน่นจนข้อนิ้วขึ้นสีข�ว

“เลนโย” เด็กหนุ่มคำ�ร�มเสียงตำ่� เมื่อรับรู้ถึงอ�คันตุกะที่ไม่ได้ 

รับเชิญ

ร่�งสูงที่ปร�กฏตัวอยู่ตรงประตูเหล็กโทรมๆ ของด�ดฟ้�ไม่ได้

ทักท�ยกลับ แต่คลี่ยิ้มก�รค้�ที่ไม่จริงใจให้แทน และดีดนิ้วทีหนึ่ง เพียง

เท่�นั้นเจ้�ผีเสื้อกล�งคืนปีกสีนำ้�ต�ลก็มีควันสีข�วพวยพุ่งออกม� ไล่ช้�ๆ 

จ�กปล�ยปีกและครอบคลมุทัง้ตวั ก่อนจะมเีสยีงเปรีย๊ะ! เหมอืนประก�ย

ไฟที่แตกในกองเพลิง และเจ้�ผีเสื้อตัวจ้อยก็กลับกล�ยเป็นแผ่นกระด�ษ

สีข�วตัดเป็นรูปผีเสื้ออย่�งง่�ยๆ เขียนคำ�ว่�ผีเสื้อไว้ 

“ชิกิง�มิ” ซ�น�ดะพึมพำ�

เศษกระด�ษรูปผเีสือ้ค่อยๆ ร่วงลงพืน้ช้�ๆ ในขณะทีเ่ลนโยชำ�เลอืง

มองร่�งของเด็กส�วที่ยังแน่นิ่งโดยมีวิญญ�ณเด็กช�ยลอยอยู่ข้�งๆ เข�

เริ่มก้�วเท้�เข้�ม�ในบริเวณพื้นปูนที่ปกคลุมด้วยฝุ่นละอองและคร�บ

สกปรก 

ซ�น�ดะถอยเล็กน้อยอย่�งระแวดระวัง ดวงต�สีดำ�สนิทจับจ้อง

ร่�งสงูเขม็งผ่�นแว่นต�ทีม่รีอยร้�ว และบ�งจงัหวะนยัน์ต�สนีลิกห็ลบุมอง

พื้นที่เลนโยเดินผ่�น

วญิญ�ณท่�นหญงิคนง�มและวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่กล็อยออกห่�ง

จ�กตัวช�ยหนุ่มเช่นกัน

“เจ้�ม�ทีน่ีท่ำ�ไม” อ�เคเดะถ�มเสยีงเครียด ดวงต�สงี�ช้�งหรีเ่ลก็

ด้วยคว�มแค้นเคืองไม่เปลี่ยนย�มมองบุรุษตรงหน้�

เลนโยหยุดเท้�กล�งคัน ก่อนหันหน้�ไปห�คนตั้งคำ�ถ�ม ยกนิ้วชี้
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ขึ้นม�ดันแว่นต�ให้เข้�ที่เล็กน้อยก่อนพูด 

“พดูอะไรอย่�งนัน้ล่ะครบั คนทีท่่�นหญิงคดิจะฆ่�น่ะ น้องส�วแท้ๆ 

ของผมนะครับ” 

คำ�พูดที่ทำ�ให้ทุกคนบนด�ดฟ้�หัวคิ้วกระตุกต�มๆ กัน เพร�ะมัน

ชัดเจนว่�ช�ยหนุ่มจงใจยั่วอ�รมณ์พวกเข�ม�กกว่�จะหม�ยคว�มต�มที่

เข�กล่�วจริงๆ 

เลนโยปร�ยห�งต�ไปที่เลนยะอีกครั้ง “แล้วแม่นั่นยังมีสิ่งท่ีผม

ต้องก�รอยู่ คงยอมให้ใครฆ่�ตอนนี้ไม่ได้” 

เข�ว่�จบก็เหลือบนัยน์ต�สีนำ้�เงินที่แฝงแววอำ�มหิตไปที่เด็กหนุ่ม

ท�ย�ทโซเคนโยอีกคน พล�งว่�เนิบช้�

“คว�มจรงิแกไม่น่�เป็นคนทีร่อดเมือ่แปดปีก่อน...เจ้�หนซู�น�ดะ” 

เด็กหนุ่มกัดมุมป�ก พร้อมบีบอ�วุธจนมือสั่นด้วยคว�มโกรธแค้น 

เจ็บใจต่อสิ่งที่คนตรงหน้�กล่�ว

เลนโยยังถอนใจแสดงคว�มเบื่อหน่�ย แล้วเอ่ยขึ้นต่อ “เพร�ะถ้�

ทุกคนไม่ปกป้องแกในฐ�นะที่แกจะได้เป็นผู้นำ�โซเคนโยรุ่นต่อไป...ฉันคง

ไม่ต้องออกหน้�ปกป้องเลนยะถึงที่นี่”

ซ�น�ดะถอยเท้�ออกไปอกี แม้ใบหน้�จะกร�ดเกรีย้วและพร้อมจะ

ถ�โถมคว�มแค้นใส่ช�ยตรงหน้� แต่เวล�นี้เข�ทำ�เช่นนั้นไม่ได้...ไม่อย่�ง

นั้นแผนคงล้มเหลวเป็นรอบที่สอง

และเด็กหนุ่มก็ต้องไหวตัว ยกอ�วุธตั้งท่�สู้เมื่อเลนโยก้�วเท้�เข้�

ม�ข้�งหนึ่ง เตรียมพุ่งเป้�ม�ที่เข� พร้อมพูดชัดว่�

“ฉันจะจบเรื่องที่ค้�งค�กับแกเมื่อแปดปีที่แล้วมันตรงนี้...”

“ไม่ก็ให้พวกฉันจัดก�รเรื่องที่ค้�งค�กับแกให้จบที่นี่แทน” 

เลนโยชะงักเท้�ไปชั่วขณะกับประโยคคำ�พูดของใครบ�งคนที่

แทรกขึน้ม� ก่อนเข�จะตวดันยัน์ต�สนีำ�้เงนิไปมองต้นเสยีง คนทีช่�ยหนุม่

คิดว่�สลบไปแล้วนั้นกลับเงยหน้�ช้�ๆ ม�มองเข�ด้วยดวงต�สีนำ้�เงินท่ี

พร�วระยับด้วยเล่ห์กล
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ฟิ้ว! ฟิ้ว! ฟิ้ว! 

และเพียงไม่ถึงอึดใจ เสียงแหวกอ�ก�ศหล�ยสิบเสียงก็พุ่งตรง

เข้�ห�ร่�งของเลนโยโดยที่เข�ไม่ทันแม้แต่ขยับตัวหนี ร�วกับคำ�พูดของ

หมอผีส�วเป็นสัญญ�ณเริ่ม ม้วนคัมภีร์ผนึกที่ถูกร่�ยอ�คมว�งไว้ทั่วทุก

มุมด�ดฟ้�นบัสบิม้วน คลีต่วัออกและพุง่ตรงเข้�พนัร่�งของช�ยหนุม่เรอืน

ผมสีดำ�ย�วร�วกับอสรพิษ ทั้งแขนข�ถูกพันรั้งด้วยม้วนคัมภีร์เหมือนเส้น

เชือกหล�ยสิบเส้นที่เอ�ไว้คล้องจับสัตว์ร้�ย โดยเฉพ�ะแขนขว�ของช�ย

หนุ่มที่ถูกม้วนคัมภีร์บังคับให้ยกขึ้นม�เสมอไหล่ ส่วนตัวแกนของคัมภีร์

ทัง้หมดกต็ัง้ยดึกบัพืน้มัน่คงร�วกบัเส�หลกัทีฝั่งร�กลกึ ตรงึให้ร่�งสงูใหญ่

ของช�ยหนุ่มหยุดอยู่กับที่ 

ท�โร่ถึงกับอ้�ป�กหวอกับเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นฉับพลันตรงหน้� ทั้ง

งุนงงและสับสน 

“คว�มจรงิฉนักไ็ม่อย�กใช้คำ�ว่�หมใูนอวยกบัคนอย่�งแกหรอกนะ

เลนโย แต่ว่�แผนนีม้นัคุม้กบัทีย่อมเจบ็ตวัจรงิๆ ว่�ไหม” หมอผสี�วทีน่อน

ร�บอยูก่บัพืน้ค่อยๆ ลกุขึน้ม� พล�งใช้มอืปัดเศษฝุน่ต�มเนือ้ตวัและศรีษะ 

ก่อนหนัไปยิม้กวนๆ ให้พีช่�ยของตนทีถ่กูพนัธน�ก�รอยู่ในผนกึม้วนคมัภร์ี 

แล้วยังกล่�วขึ้นต่อ “นึกไม่ถึงว่�คนอย่�งแกจะโดนล่อออกม�ได้ถึงสอง

ครั้งแบบนี้...บ�งทีฉันอ�จประเมินแกสูงไปหน่อย”  

ยิ่งหมอผีส�วพูดผีน้อยก็ยิ่งไม่เข้�ใจ

แผนอะไร เลนยะนัดแนะกับใครตั้งแต่เมื่อไร แล้วซานาดะไม่คิด

ฆ่าเลนยะแล้วเหรอ!

ใบหน้�คมเข้มที่ติดหว�นนิดๆ ไม่ได้แสดงคว�มทุกข์ร้อนม�กนัก 

เลนโยลำ�ดับเรื่องอยู่สักพักก่อนเข้�ใจทั้งหมด แต่แน่นอนว่�เข�แปลกใจ

กับแผนก�รที่เกิดขึ้นนี้ มันไม่เหมือนครั้งแรกที่เข�พอจะเด�ออกว่�เป็น

แผนล่อให้เข�ออกม� กับไอ้แผน ‘ปิดประตูตีแมว’ ของเจ้�หล่อนรอบนั้น 

ไม่คิดว่�เลนยะจะส�ม�รถเอ�จุดบอดของตัวเองม�ล่อเข�ได้ 

เธอสร้�งสถ�นก�รณ์ให้ตนเองจะถูกฆ่� และแน่นอนว่�เข�ที่
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ต้องก�รอสูรในตัวเธอย่อมปล่อยให้เธอต�ยไม่ได้เด็ดข�ด ยังไงๆ เข�ก็

ต้องเผยตัวออกม�ปกป้องเธออยู่วันยังคำ่�...อย่างนี้เรียกว่าปากพล่อย

สินะ...

คว�มจริงไม่น่�บอกเรื่องให้น้องส�วตัวดีของเข�รู้ทุกอย่�งเลย รู้

ทัง้รูว่้�เจ้�คนตรงหน้�คอืจอมว�งแผน มหินำ�ซำ�้ยงัเป็นนกัเอ�ตวัรอด เป็น

พวกใช้ประโยชน์ได้จ�กทุกอย่�งรอบตัว

แต่ก็นั่นแหละ ใครจะคิดว่�เลนยะกับเจ้�หนูซ�น�ดะจะร่วมมือกัน

ตัง้แต่ต้น และเล่นละครตบต�เข�ม�ตลอดอ�ทติย์กว่�ๆ นี้ได้โดยไม่ตดิขดั 

นี่ยังไม่นับวิญญ�ณท่�นหญิงกับวิญญ�ณซ�มูไรที่สมบทบ�ทจนน่�มอบ

ร�งวัลให้ เสียก็แต่เจ้�ผีน้อยคงไม่รู้เรื่องด้วย เพร�ะเลนยะน่�จะรู้นิสัย

ของวิญญ�ณเด็กช�ยดีว่� ยังไงๆ ก็ไม่มีท�งแสดงได้สมบทบ�ทอย่�งท่ี

เธอต้องก�ร ดังนั้นจึงปล่อยให้ลอยต�มนำ้�เองโดยธรรมช�ติ เล่นสม

บทบ�ทอย่�งไม่รู้ตัว เพร�ะคิดว่�ทุกอย่�งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง

แต่คว�มจรงิ เข�น่�จะเอะใจว่�โยชฮิ�ระไม่มวีนัทรยศเลนยะ อ�จ

เพร�ะเข�เล่นง�นเธอม�ได้เสมอ จงึละเลยและหละหลวมในก�รระวงัตวั 

เหมือนอย่�งที่ผอ.โยโคว่� เข�เล่นม�กไปจนอีกฝ่�ยเริ่มไล่ทันแล้ว

“นั่นสินะ...ฉันคงประเมินแกตำ่�ไปหน่อย ลืมไปจริงๆ ว่�แกไม่ใช่

เด็กแปดขวบแล้ว...และฉันคงจะเล่นเยอะไปนิด” เลนโยยังกล่�วสบ�ยๆ 

ร�วกับไม่ใช่คนที่ถูกตรึงไว้กับที่และอ�จโดนรุมฆ่�เมื่อไรก็ได้ ช�ยหนุ่ม

ระบ�ยลมห�ยใจ ก่อนยิ้ม เอียงศีรษะน้อยๆ ไล่มองตั้งแต่เด็กหนุ่มที่ยัง

ปั้นหน้�ถมึงทึงใส่เข� ต�มด้วยวิญญ�ณแม่ทัพหญิงและโยชิฮ�ระ จน

กระทั่งหยุดสบประส�นกับนัยน์ต�สีเดียวกับตน “ใช้อะไรไปแลกเปลี่ยน

ล่ะ ถึงทำ�ให้เจ้�หนูซ�น�ดะยอมเล่นด้วยแบบนี้”

เลนยะมองนิ่งที่นัยน์ต�พี่ช�ยตนอย่�งท้�ท�ย แล้วตอบชัด “แขน

ขว�ของแกไง” 

เลนโยเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย ก่อนชำ�เลืองมองแขนข้�งขว�ที่ถูกม้วน

คัมภีร์ตรึงในท่�ท�งยกขึ้นขน�นกับไหล่ 
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ดูท่�เลนยะต้องก�รแขนขว�ของเข�จริงๆ เสียด้วย  

ช�ยหนุ่มหันม�สบประส�นดวงต�ของหมอผีส�วอีกครั้ง และรู้สึก

ว่�ตอนนี้แว่นกันแดดนั้นก็เหมือนจะบังส�ยต�ของช�ยหนุ่มไม่อยู่อีกแล้ว 

เมื่อมันฉ�ยคว�มอำ�มหิตทรงอำ�น�จ ซ่อนเร้นด้วยพิษร้�ย และคละเคล้�

ด้วยก�รดูหมิ่นเหยียดหย�มออกม�ชัดเจน 

“งั้นฉันก็ขอดูฝีมือจริงๆ ของแก นอกจ�กเล่ห์เหลี่ยมที่แกมีหน่อย

แล้วกันเลนยะ” 

หมอผีส�วเหยียดยิ้มกว้�งสู้ส�ยต�เลนโย ด้วยแววต�ไม่ต่�งจ�ก

เข�

“น่�เสยีด�ยทีฉ่นักลวัว่�อ�จยงัไม่ได้ใช้ฝีมอืจรงิๆ หวักบัแขนแกจะ

หลุดออกม�ซะก่อนนี่สิ” เธอย้อน

ร�วกับประก�ศสงคร�ม วิญญ�ณแม่ทัพหญิงลอยกลับไปประชิด

ซ�น�ดะ ในขณะที่ซ�น�ดะก็ยกด�บง้�วเล่มโตในมือเตรียมพร้อม และ 

โยชฮิ�ระเองกก็ลบัไปอยูข้่�งก�ยเลนยะเช่นเดมิ ท่�ท�งพะว้�พะวงัสบัสน

ในตอนแรกไม่เหลือให้เห็นแม้แต่น้อย ดวงต�สีอำ�พันเฉียบคมประดุจ

เหยี่ยวบัดนี้ดูแหลมคมยิ่งกว่�ปล�ยหอก

และแม้ย�มนีท้�โร่จะยงัไม่ค่อยเข้�ใจถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้ แต่บรรย�ก�ศ

ทั้งหมดทั้งมวลรอบตัวก็บ่งชัดว่�

สงคร�มแห่งส�ยเลือดกำ�ลังจะเกิดขึ้นแล้ว
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คนนอกคอก

ย้อนไปเม่ือหน่ึงอาทิตย์ก่อนหน้าน้ี
เวลา 12:06 นาฬิกา

‘เจ้าหนู เจ้าไม่ต้องตามไป รออยู่ที่นี่’ อาเคเดะหันมาสั่งวิญญาณ

เด็กช�ย ทำ�ให้เข�ต้องกะพริบต�ปริบๆ ด้วยคว�มฉงน ก่อนชะโงกหน้�

ไปมองเลนยะเพื่อขอคว�มเห็น

หมอผีส�วสังเกตท่�ทีของอ�เคเดะก่อนชั่วครู่ ซึ่งวิญญ�ณหญิง

ส�วก็หันม�ส่งส�ยต�จริงจังเป็นก�รยำ้�คำ�สั่งของตนกับเลนยะอีกคร้ัง  

ไม่น�นเด็กส�วก็หันไปมองท�โร่ แล้วสั่งชัด 

‘แกรออยู่ที่นี่’

‘ตะ...แต่ว่า...’

‘รออยู่ที่นี่เถอะขอรับ ไม่มีอะไรหรอก’ โยชิฮ�ระขอร้องอีกคร้ัง 

และให้คว�มมั่นใจแก่ผีน้อยด้วยรอยยิ้มปกติของเข� ทำ�ให้วิญญ�ณเด็ก

ช�ยไม่มีคำ�โต้แย้ง และปล่อยให้คู่กรณีทั้งสองเดินห�ยไปจ�กห้องเรียน

เมื่อเลนยะกับซ�น�ดะและวิญญ�ณอีกสองดวงออกม�พ้น

ห้องเรียน ซ�น�ดะก็นำ�พวกเข�ไปที่เชิงพักบันไดท�งฝั่งตะวันตกของ
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อ�ค�รเรียนชั้นส�ม บันไดด้�นนี้ของอ�ค�รมักมีเรื่องเล่�แปลกๆ และสิ่ง

เหนือธรรมช�ติอยู่บ่อยๆ จึงมีนักเรียนน้อยคนกล้�ใช้ แถมท�งพักบันได

ไม่มีหน้�ต่�งหรือแม้แต่ช่องระบ�ยอ�ก�ศ ทำ�ให้เหม�ะแก่ก�รคุยเร่ือง

สำ�คัญ

‘เอาละ ทีนี้ว่าเร่ืองของแกมา’ เลนยะห�ผนังท่ีเหม�ะๆ พิงแผ่น

หลังก่อนเปิดบทสนทน�

ซ�น�ดะถอนใจกบัท่�ท�งทีแ่ทบไม่ใส่ใจว่�ตนกำ�ลงัคยุเคร่งเครยีด

อยู่ของเลนยะ ก่อนพูดว่� 

‘แล้วเธอคิดว่าคนอย่างเธอมีอะไรดีกว่าเลนโยบ้าง’

ก�รตอบคำ�ถ�มด้วยคำ�ถ�มแบบนี้เล่นเอ�หมอผีส�วเลิกคิ้วขึ้นสูง

มองเด็กหนุ่มกลับ ก่อนยักไหล่ 

‘แกจะเอาอะไรเล่า ตอแหลหรือเรื่องจริง เพราะข้อดีฉันมันมีเป็น 

กระบงุโกย...ถ้าผสมเรือ่งโกหกเข้าไปด้วย’ คนขีแ้กล้งยงัตอบกวนอ�รมณ์

และไม่ตรงจุดประสงค์

‘เลนยะ’ เดก็หนุม่เรียกชือ่อกีฝ่�ยเสยีงเข้ม สดุจะหงดุหงดิกบันสิยั

ชอบยั่วโทสะของหมอผีส�ว ‘เอาให้ตรงคำาถาม นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ’

แม้ก�รพดูจ�กำ�ลงัเปลีย่นเป็นปะทะค�รมแต่วญิญ�ณสองดวงกลบั

เลอืกสงบป�กสงบคำ� ไม่คดิแทรกบทสนทน�ของท�ย�ทโซเคนโยทัง้สอง 

เมื่อตอนนี้มันเป็นหน้�ที่พวกเข�เองที่ต้องตัดสินใจในก�รจัดก�รปัญห�

ระหว่�งกัน 

เลนยะหบุรอยยิม้ลงพร้อมถอนใจอย่�งเบือ่หน่�ย และปร�ยต�ขึน้

มองซ�น�ดะทีบ่ดันี้ใบหน้�หลงักรอบแว่นต�ทรงสีเ่หลีย่มผนืผ้�ฉ�ยคว�ม

ตึงเครียดและหงุดหงิดนิดๆ 

‘ก็เพราะอย่างนั้นฉันถึงได้ถามแกว่าแกจะเอาอะไรไงไอ้ท่ามาก’ 

หมอผีส�วเน้นเสียงหนัก ‘ถ้าแกจะให้ฉันบอกละก็ ฉันจะยกความดี 

ทั้งหลายแหล่กรอกหูแก เพื่อหว่านล้อมให้แกร่วมมือกับฉัน...ซึ่งถ้าแกคิด

จะตัดสินว่าควรทำายังไงต่อไปโดยการให้ฉันโฆษณาชวนเชื่อความดีของ 
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ตวัเอง และถ้าพดูได้ดพีอจนแกจะไม่รู้สกึผดิทหีลงัหากเลอืกจะร่วมมอืกบั

ฉันละก็ ไปตัดสมองทิ้งซะ ไม่ต้องคิด แล้วในทางกลับกัน ถ้าแกไม่คิดจะ

ร่วมมือกับฉันตั้งแต่แรก ต่อให้ฉันพูดเรื่องจริงทั้งหมดแกก็ไม่มีทางเชื่อ

อยู่ดี...สมองน่ะสมอง ถ้ามีก็ใช้เข้าไปสิ ทบทวนให้ดีๆ ไอ้ความสามารถที่

ทำาคะแนนได้ที่หนึ่งทุกวิชาไม่ช่วยพัฒนาสมองแกเลยนะ แกอยากจะทำา

ยังไงต่อไปแกก็เลือกเอาเองเถอะ อย่ามาถามความเห็นฉันด้วยวิธีอ้อมๆ 

ทุเรศๆ แบบนี้’ 

เป็นประโยคร่�ยย�วทีท่ำ�ให้ทกุคนต้องหนัไปมองเธอพร้อมกนั ไม่

น่�เชื่อว่�สิ่งที่ได้ยินจ�กป�กของเลนยะจะเป็นคำ�พูดฟังจริงใจ และไร้

เล่ห์เหลี่ยมแบบนี้ 

ซึง่มนักแ็ทงใจดำ�ซ�น�ดะเข้�อย่�งจงัด้วย เพร�ะเวล�ทีผ่่�นม�จน

บัดนี้เข�ยังไม่กล้�ตัดสินใจในสิ่งที่ตนจะทำ�ต่อไปจริงๆ ด้วยเหตุนี้ถึงได้

บอกให้เลนยะอธิบ�ยข้อดีที่เธอมี อย่�งน้อยมันก็ปลอบใจเข�ได้บ้�งว่�

เลือกฝ่�ยไม่ผิด

แต่คำ�ตอบของหมอผีส�วคือก�รให้เข�คิดเอ�เอง โดยไม่มีแม้แต่

คำ�ชักจูง แม้มีคำ�ด่�ทออย่�งเคยนิสัย ซำ้�ยังฟังซื่อสัตย์ได้อย่�งน่�

ประหล�ด และเหมือนทุกคนก็จะเห็นด้วยกับคำ�พูดของเลนยะ

แม้แต่โยชฮิ�ระเองกเ็กอืบไม่เชือ่หตูวัเองว่�จะได้ยนิประโยคนีจ้�ก

ป�กเลนยะ เพร�ะเข�คิดว่�หมอผีส�วคงห�ท�งพูดหว่�นล้อมให้ซ�น�ดะ

ต้องร่วมมือกับเธอ หรือไม่ก็ต้องมีเรื่องม�ข่มขู่เด็กหนุ่ม บังคับให้ทำ�ต�ม

ที่เธอต้องก�ร แต่คำ�พูดเมื่อกี้กลับตรงกันข้�ม จะเรียกได้ว่�เกมนี้เลนยะ

มีนำ้�ใจนักกีฬ�อย่�งที่สุดเลยก็ว่�ได้

ซ�น�ดะทบทวนคำ�พูดของเด็กส�ว คำ�พูดที่ทำ�ให้เข�ต้องตัดสินใจ

อย่�งเลีย่งไม่ได้อกี แม้จะตดิขดักบัคำ�ต่อว่�ของเธออยูบ้่�ง แต่มนักจ็รงิใจ

และเป็นเรือ่งจรงิ เป็นคร้ังแรกทีเ่ข�รูส้กึไม่เกลยีดหมอผสี�วเหมอืนอย่�ง

ที่ผ่�นม� 

เด็กหนุ่มหลับต�แน่น ครุ่นคิดโดยมีดวงต�สีง�ช้�งจับจ้องรอ 
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คำ�ตอบและให้กำ�ลังใจ

เข�ถอนใจเฮอืกใหญ่กบัก�รตดัสนิใจคร้ังนีท่้�มกล�งคว�มเงยีบจน

เหมือนอยู่กล�งป่�ช้� ก่อนลืมต�ขึ้นใหม่ และหันไปมองเลนยะท่ียืนพิง

ผนังอยู่อีกฟ�ก

‘...แล้วเราพอจะมีวิธีไหนที่จะล่อเลนโยออกมาได้อีกครั้ง’

ในที่สุดญ�ติหนุ่มก็ประก�ศคำ�พูดที่บอกว่�เข�เลือกร่วมมือกับ

หมอผีส�ว

ทำ�เอ�ใบหน้�ที่เสมองไปอีกท�งกลับม�แย้มยิ้มอย่�งถูกใจโดยไม่

คิดเก็บอ�ก�ร เล่นเอ�ชั่ววูบหนึ่งซ�น�ดะรู้สึกว่�ตัดสินใจผิดไปเมื่อเห็น

สีหน้�นั้นของเด็กส�ว 

‘ทีนี้ศัตรูของเราก็เป็นคนคนเดียวกันแล้ว...ดีเลย จะได้เข้าแผน 

ซะที’ เด็กส�วรวบรัดอย่�งรวดเร็วจนคนรอบข้�งแปลกใจ

‘แผนรึ...เจ้าคิดแผนอะไรได้แล้วรึ’ วิญญ�ณแม่ทัพหญิงขมวดคิ้ว

เรยีวสวยอย่�งสงสยั แปลกใจกบัแผนก�รทีห่มอผสี�วคดิได้รวดเรว็ร�วกบั

ติดจรวด จนแทบรู้สึกว่�เธอค�ดก�รณ์ล่วงหน้�ว่�ผลจะลงเอยแบบนี้ไว้

ก่อนแล้ว

‘ฉันต้องคิดอะไรไว้บ้างสิ จะมัวรอพวกแกอยู่ก็ตายก่อนพอดี’  

เลนยะว่� แล้วปัดมือในอ�ก�ศร�วกับว่�ก�รคิดแผนได้รวดเร็วของเธอ

ไม่ใช่ส�ระสำ�คัญที่ใครต้องม�ติดใจ พร้อมรีบเข้�เรื่องต่อ ‘อย่างที่รู้ 

ตอนนี้ ฉันต้องถอนคำาสาปกับอีกานั่นไป เพราะมันอาจส่งผลร้ายแรงได้ 

เราใช้มันมาเป็นอาทิตย์ มีผลแน่นอน ทำาให้ไม่มีคำาสาปอะไรติดตัวเจ้าบ้า

นั่นอีกแล้ว และหมายถึงไม่มีอะไรที่จะช่วยตามหาตัวมันให้เราได้อีก  

อีกอย่างมันก็คงไม่โง่มาติดกับดักเดิมๆ ของเราเป็นครั้งที่สองแน่’

‘แล้ว...’ ซ�น�ดะหรี่ต�อย่�งต้องก�รประเด็นสำ�คัญ

‘แล้วเราก็ตามหาตัวมันไม่ได้แล้วไง ฉันใช้คุดะไปดูที่อพาร์ตเมนต์

ที่มันเช่าอยู่ มันย้ายออกไปแล้ว’ เลนยะตอบ

‘เรือ่งนัน้ฉนัรู้แล้ว ทีอ่ยากรู้คอื เธอต้องการบอกอะไรต่างหากเล่า 
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เธอบอกว่ามแีผนนี’่ ซ�น�ดะว่�เสยีงเข้มกลบัไป เมือ่ยยัคนตรงหน้�ไม่ได้

คิดจะตอบอะไรตรงคว�มต้องก�รเข�เลย

‘อา...’ เลนยะล�กเสยีงอทุ�น ทำ�ท่�ร�วกบัเพิง่นกึออกว่�มแีผนก�ร

อยู่ สร้�งอ�รมณ์กรุ่นๆ ให้ซ�น�ดะม�กกว่�เดิม ก่อนเธอจะเอ่ยขึ้นใหม่

ต่อทันทีว่� ‘ก็แค่ให้แกฆ่าฉันซะ’

เงยีบ และเงยีบ...ทกุคนเงยีบเมือ่ฟังแผนก�รสัน้ๆ ง่�ยๆ ของหมอผี

ส�ว จนมุมอับของตัวอ�ค�รที่เงียบอยู่แล้วยิ่งเงียบหนักเป็นสองเท่�

‘เธอจงใจหาเรื่องฉันใช่รึเปล่า’ เด็กหนุ่มขมวดคิ้วยุ่ง เริ่มอย�กทำ�

ต�มแผนก�รของเธอเดี๋ยวนี้เลย

แต่เด็กส�วเพียงโคลงศีรษะไม่แยแส แล้วกล่�วขึ้นต่อ 

‘ฉันแค่จะบอกว่า มันอาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ที่จะหาตัวไอ้บ้านั่น

เจอ แต่ในความจรงิมนัง่ายนดิเดยีว...แค่รูว่้ามนัต้องการอะไร ซึง่มนักบ็อก

ชดัเจน แทบจะประกาศใส่หน้าทกุคนกนัอยูแ่ล้วนีว่่ามนัอยากได้อะไรจาก

ฉัน’

อ�เคเดะกบัซ�น�ดะหนัไปมองหน้�กนัครูห่นึง่ และไม่น�นวญิญ�ณ

หญิงส�วที่คิดออกก่อนจึงหยั่งเชิงด้วยเสียงไม่มั่นใจนัก

‘...อสูรในตัวเจ้า’ 

‘เหน็ไหม มคีนเริม่ใช้หวัเป็นจริงๆ แล้ว’ เลนยะชีน้ิว้ไปท�งวญิญ�ณ

หญิงส�วทันใด แล้วหันไปยังซ�น�ดะ ‘รู้ไหมมันเอาไว้คิดนะ ไม่ได้กั้นหู’

แค่เข�คดิได้ช้�กว่�ไม่ได้หม�ยถงึว่�เข�ไม่ได้คดินะ...เดก็หนุม่ต้อง

สูดห�ยใจลึกอย่�งอดทน และยอมยืนฟังสิ่งที่เลนยะพูดขึ้นต่อ

‘ก็อย่างที่ว่า แค่หัดคิดสักหน่อย เราก็จะได้คำาตอบง่ายๆ จาก 

คำาถามยากๆ ผลลพัธ์ที่ไม่ต้องคดิอะไรให้ซบัซ้อน...ในเมือ่มนัอยากได้อสรู

ของฉนั และถ้ามอีสรูนัน่จริงๆ หรืออย่างน้อยถ้ามนัคดิว่ามจีรงิ มนัจะโผล่

หัวมาปกป้องฉัน ทีนี้เราก็จะรุมกินโต๊ะมันใหม่ได้อีกรอบ’

‘แต่มันก็เคยทำาให้เธอตายมาแล้วครั้งหนึ่งไม่ใช่เหรอ ฉันว่ามันคง

ไม่แคร์ถ้าเธอจะตายอีก เพราะรู้ว่าอสูรน่าจะช่วยกลับมาได้อีกรอบ’  
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ซ�น�ดะแย้งคว�มคิดนี้

‘กจ็รงิอยู ่แต่ตอนนัน้ทีฉ่นักลบัมาได้มนักอ็าจเพราะพลงัอสรูทะลกั

ออกมาพอดี มันเลยช่วยฉันได้ทันเวลา อีกอย่างตอนนั้นร่างกายฉันก ็

ไม่ได้เละเทะอะไร ทุกอย่างอยู่ครบ เลยทำาให้ง่ายในการซ่อมแซม’ เธอ

อธิบ�ย ‘แต่ที่ฉันกำาลังจะขอให้แกทำา ไม่ใช่แค่ฆ่า...แต่ต้องได้แบบนั้น’

สิ้นคำ�หมอผีส�วก็หันไปมองยังอ�เคเดะ ซึ่งวิญญ�ณท่�นหญิงท่ี

อยู่ๆ  ตกเป็นเป้�ส�ยต�กพ็ลนัชะงกัไปนดิ พล�งย่นหวัคิว้ไม่เข้�ใจนกั ทว่�

พอปร�ยมองไปยังวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม เธอก็รู้คำ�ตอบได้ไม่ย�กเย็นว่�

‘...บั่นศีรษะ’

เป็นคำ�ตอบที่ทำ�ให้โยชิฮ�ระสะดุ้งก�ยขึ้นเฮือกหนึ่งทันที และก้ม

หน้�อย่�งสำ�นึกผดิ ขณะวญิญ�ณแม่ทพัหญงิเองกร็ูส้กึไม่ชอบใจนกัทีต้่อง

ม�พูดถึงวิธีก�รต�ยของตนอีกครั้งเช่นนี้

‘ถ้าหัวขาด ต่อให้พลังอสูรทะลักจนโรงเรียนถล่ม มันก็คงไม่ช่วย

อะไรฉันอยู่ดี’ เลนยะที่ไม่รู้สึกรู้ส�กับก�รขุดคุ้ยอดีตเลวร้�ยของคนอื่น 

ม�ยกตวัอย่�งยงัคงอธบิ�ยอย่�งลืน่ไหล ‘แล้วนีก่จ็ะได้เป็นการพสิจูน์ด้วย

ว่าไอ้เรื่องอสูรทั้งตัวมันจริง หรือหลอก...ถ้าไอ้บ้านั่นโผล่หัวมา ก็จะได้

ยืนยันชัดเจนว่ามีอสูรทั้งตัวอย่างที่มันบอกจริง หรืออย่างน้อยๆ ถ้าเป็น

แค่การมโนของไอ้บ้านั่น เราก็ยังได้รู้ว่ามันมีจุดอ่อนคืออะไร...หรือถ้ามัน

ไม่มา เราก็จะได้ข้อสรุปว่า ทุกอย่างที่มันพูด เป็นแค่เรื่องโกหกของคน

โรคจิตคนหนึ่งเท่านั้น’ 

ทั่วบริเวณที่พักบันไดพลันเงียบไปอึดใจกับข้อสรุปของแผนนี้ แต่

ไม่น�นเด็กหนุ่มก็อดโต้แย้งไม่ได้

‘...นั่นมันเสี่ยงมาก ถ้ามันเกิดรู้ หรือสะกิดใจขึ้นมา แล้วไม่มาช่วย

เธอตอนฉันกำาลังจะฆ่าเธอจริงๆ จะเกิดอะไรขึ้น’ 

‘แกก็แค่ตัดหัวฉันจริงๆ ไง’ หมอผีสาวตอบหน้าตาเฉย

‘คนอย่างเธอจะยอมรึไง’ ซ�น�ดะหรีต่� ไม่มท่ี�ท�งบอกว่�เข�จะ

ไม่ทำ� ถ้�ทุกอย่�งไม่เป็นอย่�งที่เธอว�งแผนไว้
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‘กไ็ม่น่ะส ิถามโง่ๆ’ เธอตอบชดัให้อกีฝ่�ยกลอกต�อย่�งเบือ่หน่�ย 

แล้วว่�ขึ้นใหม่ ‘เอาเถอะน่า ทำาไปอย่างที่แกต้องทำา มันไม่คาดไว้หรอก

ว่าแกจะลงมือฆ่าฉันจริงๆ น่ะ’

‘ทำาไมมันจะไม่คิด ในเมื่อมันเป็นคนบอกให้ฉันทำาตามหน้าที่ของ

โซเคนโยเองกับปาก’

‘เพราะมนัคาดว่าแกจะต้องตดิต่อพวกโอกเุระให้มาจดัการเรือ่งฉนั

น่ะส’ิ หมอผสี�วตอบรวดเร็ว พร้อมเลกิคิว้ใส่ญ�ตหินุม่เป็นก�รสำ�ทบั และ

ก่อนเข�จะได้อ้�ป�กเพื่อเถียงคว�มคิดนี้ของเลนยะ เธอก็ดักคอว่� ‘ถาม

ตัวเองเอาเองเถอะ ตอนแกมีสติกลับมาหลังจากวันนั้น แกก็คิดจะติดต่อ

พวกโอกเุระอยู่ใช่ไหมล่ะ เพราะนีม่นัเร่ืองใหญ่ และเป็นวธิทีีถ่กูต้องทีส่ดุ 

...ให้พวกผู้ใหญ่มาจัดการ เรื่องก็จะได้ไม่ร้ายแรงหรือเกินกว่าเหตุไป  

ทกุอย่างจะเรยีบร้อย ไม่มีใครต้องเจบ็หรือตาย และแกกไ็ด้ทำาตามหน้าที่

ของตัวเอง’ 

เธอเด�ถูก...ซ�น�ดะได้แต่ถอนใจอย่�งหมดท�งจะเถียงข้อห�นี้ 

เพร�ะมันจริงอย่�งที่เลนยะว่� 

‘มันเฝ้าดูพฤติกรรมเรามานาน ทำาไมจะเดาสิ่งท่ีเราคิดไม่ออก... 

แกเป็นสายรายงานเรื่องฉันกับพวกโอกุเระประจำา ยังไงมันก็ต้องคิดว่า

ครั้งนี้แกก็จะทำาเหมือนเดิม’

สิ่งที่ได้ฟังทำ�ให้ซ�น�ดะรีบแย้ง ‘ฉันไม่ได้เป็นสาย’ 

‘ฉันไม่แคร์’ เลนยะว่�เสียงห้วนทันที 

ยัยนี.่..เด็กหนุ่มหมดคำ�ที่จะต่อว่�จริงๆ 

‘ก็ตามที่ว่า แกแค่ทำาอะไรตรงข้ามกับสิ่งที่มันคาดคิดไว้’

‘งั้นเธอเดาออกได้ยังไงว่าเจ้านั่นคิดอะไรอยู่’

‘แล้วฉันจะยอมโดนสาป แล้วใช้อีกานั่นคอยตามดูมันมาเป็น

อาทิตย์เพื่ออะไร’ เธอเลิกคิ้วกวนๆ ย้อนถ�ม แล้วเปลี่ยนเรื่อง ‘หลังจาก

นีฉ้นัต้องการให้พวกแกเล่นละครตบตามนัสกัอาทติย์ ทำาเป็นว่าไม่ร่วมมอื

กับฉัน จะกระแนะกระแหนฉันอย่างที่พวกแกชอบทำาก็ตามใจ’ 
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เลนยะสัง่อย่�งรวดเรว็ ก่อนหนัไปห�โยชฮิ�ระทีล่อยฟังอย่�งตัง้ใจ 

‘ส่วนระหว่างนั้น โยชิฮาระ’

‘ขอรับ’

‘แกก็ทำาเป็นว่าสับสนในการเลือกข้างที่จะอยู่ จะอ้างความถูกต้อง

อะไรก็แล้วแต่ ตามแต่แกจะนึกออก และสุดท้ายแกก็เข้าข้างไอ้ท่ามาก

ซะ...ส่วนเธอ เอาชือ่เจ้ายาสฮึโิระมากดดนัด้วย จะได้ผลมากขึน้ เจ้านีห่ลง

น้องชายเธอหัวปักหัวป�า’ 

อ�เคเดะที่ถูกสั่งแบบนั้นจำ�ต้องปร�ยต�มองวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม

อย่�งเสียไม่ได้ เมื่อรู้สึกกระอักกระอ่วนกับคำ�ว่� ‘หลงหัวปักหัวป�า’ ของ

เด็กส�วเล็กน้อย แต่ก็พยักหน้�รับเบ�ๆ 

ขณะวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ทีช่นิกบัคำ�พดูคำ�จ�ของเลนยะกลบัย้อน

ถ�ม 

‘ทำาไมหรือขอรับ’ 

‘เพราะถ้าแกไม่ร่วมมือกับฉันอีก คราวนี้ฉันก็จะกลายเป็นคน 

หัวเดียวกระเทียมลีบจริงๆ ไง มันจะได้คิดว่าฉันคงไม่มีทางรอดแน่ๆ 

โอกาสที่มันจะเผยตัวก็มีมากขึ้น’

‘นัน่ไม่ดจูดัฉากไปหน่อยรึไง โยชฮิาระไม่มทีางทรยศเธออยูแ่ล้วนี’่ 

ซ�น�ดะยังคงไม่ว�งใจแผนนี้

‘ถ้าแบบนัน้กแ็สดงว่าพวกแกแสดงห่วยเอง’ เธอว่� แล้วเน้นยำ�้ ‘ก็

อย่างที่บอก อย่าทำาอะไรที่ไอ้บ้านั่นจะคาดเดาได้ แต่จงทำาอะไรที่มันไม่

คิดว่าจะเกิด’

ซ�น�ดะกลอกต�แล้วถอนใจอย่�งจำ�ยอม ในใจยังไม่ค่อยเชื่อมั่น

แนวคิดนี้นัก แต่เข�ก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว เพร�ะถ้�ไม่คิดให้พวกโอกุเระ

ม�ยื่นมือช่วย คงไม่เหลือวิธีม�กนักในก�รจัดก�รกับเลนโย

‘ส่วนเรื่องเจ้าทาโร่ ไม่ต้องไปบอกมัน หน้าอย่างมันพาลจะพาเสีย

เรือ่ง ดีไม่ดทีำาแผนเราล้มไม่เป็นท่าเพราะความโง่ของตวัเอง ปล่อยให้มนั

ไม่รูแ้ล้วแผนจะสมบรูณ์ทีส่ดุ’ เลนยะจำ�ต้องกล่�วถงึสม�ชกิสดุท้�ยในทมี
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ที่ไม่ได้อยู่ที่นี่อย่�งเสียไม่ได้ เพร�ะคงลืมไม่ได้ว่�ยังมีวิญญ�ณเด็กช�ย

จอมแตกตื่นอยู่ ก่อนสรุปง่�ยๆ แค่ว่� ‘หลังจากเรากลับไปยืนที่ทางเดิน

อาคารอีกครั้ง เท่ากับว่าแผนเริ่มแล้ว’

ทกุคนเพยีงถอนใจย�วเป็นก�รตอบรบัข้อสรปุนัน้ และจำ�ต้องพยกั

หน้�รับอย่�งเข้�ใจ และเตรียมใจ

แต่ก่อนท่ีหมอผสี�วกบัวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่จะได้ผละออกไป ซ�น�-

ดะก็เอ่ยคำ�ถ�มอีกครั้ง

‘ถามหน่อย ถ้าฉันไม่คิดร่วมมือกับเธอ เธอจะทำายังไง’ 

เลนยะจ้องมองใบหน้�ญ�ติหนุ่มของตนครู่หนึ่ง แล้วยักไหล่ก่อน

ตอบอย่�งไม่ยี่หระ 

‘ง่ายๆ ฉันก็แค่ยุให้เลนโยมันฆ่าแกไวขึ้นก็เท่านั้น’

ไม่ว่�คำ�พูดนั้นจะจริงหรือแค่ล้อเล่น แต่มันก็ทำ�ให้คนฟังหัวคิ้ว

กระตุกและมีคว�มรู้สึกกรุ่นๆ ในอกได้ทันที

‘เธอนีม่นั...’ เข�พดูได้แค่นัน้กต้็องกลนืถ้อยคำ�ลงคอเมือ่รูว่้�พดูไป

ก็ไม่มีคว�มหม�ย

‘อย่าเยอะเลย เลนโยมันก็เล็งหัวแกอยู่แล้ว ไม่ว่าแกจะร่วมมือกับ

ฉันหรือไม่ เสียแต่ว่าจะช้าหรือเร็ว ถ้าแกเกิดคิดอยากทำาตามหน้าที่ที่ดี

ของโซเคนโย ฉันก็ต้องร่นเวลาให้มันฆ่าแกเร็วขึ้น ถ้าฉันไม่คิดจะฆ่าคนที่

จะฆ่าฉัน จะให้ฉันคิดฆ่าตัวเองรึไง...เอาเถอะ รอให้ถึงเวลานั้นจริงๆ ซะ

ก่อนค่อยว่ากัน ฉันมีข้อต่อรองให้ตัวเองเสมอแหละ’ 

‘ท่านเลนยะขอรับ’ โยชิฮ�ระเร่ิมเตือน เมื่อกลัวว่�เด็กหนุ่มตรง

หน้�จะอย�กเปลี่ยนใจ แล้วแผนที่ว�งกันไว้มันจะล้มไม่เป็นท่�

หมอผีส�วเพียงทำ�หน้�เบื่อหน่�ย ก่อนเตรียมจะหมุนตัวก้�วออก

ไป...

‘เจ้ารูไ้หมว่าทำาไมทกุคนถงึได้ปกป้องท่านซานาดะจนรอดมาได้เมือ่

แปดปีทีแ่ล้ว’ เสยีงทีส่่งม�ของวญิญ�ณท่�นหญงิอ�เคเดะ เรยีกให้หมอผี

ส�วต้องหยดุเท้�อกีครัง้ก่อนหมนุตวักลบัไป เปิดโอก�สให้เธอพดูต่อ ‘เคย
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มีคำากล่าวว่าถ้าหากผู้นำาของโซเคนโยตาย นั่นเป็นเครื่องหมายบอกถึง

ความล่มสลายที่แท้จริงของโซเคนโย’

เลนยะกลอกต�ขึน้อย่�งเบือ่หน่�ยอกีรอบ และไม่ได้คดิสนใจเรือ่ง

ที่อ�เคเดะยกม�พูดนัก เมื่อไม่เห็นจะมีส่วนเอี่ยวกับแผนของเธอ แต่

ส�ยต�ทีป่ร�มก�รกระทำ�ไม่สมควรจ�กโยชฮิ�ระกท็ำ�ให้เธอต้องถ�มกลบั

ไปอย่�งเสียไม่ได้

‘แล้วมันยังไง’ 

ท่�ท�งไม่เต็มใจจะฟังของหมอผีส�วทำ�ให้อ�เคเดะหรี่ต�อย่�งไม่

ชอบใจ แต่ก็ตอบชัด

‘ก็แปลว่าท่านซานาดะถูกเลือกให้เป็นผู้นำาคนต่อไปน่ะสิ’

‘ว่าไงนะ!’ เลนยะถ�มกลับทันที แล้วแย้งรวดเร็ว ‘ไอ้เลนโยไม่ใช่

รึไงที่ถูกเลือกไว้ ไม่ได้คิดเข้าข้างไอ้บ้านั่นนะ แต่ถ้าเทียบความสามารถ

จริงๆ แล้วไอ้ท่ามากยังเป็นแค่ลูกหมาสำาหรับมันด้วยซำ้า...ทำาไมเป็นมัน’ 

เธอท้วงพล�งชี้นิ้วไปยังว่�ที่ผู้นำ�ที่ว่�อย่�งไร้ม�รย�ททันที

‘แล้วพวกเจ้าสองพี่น้องมีคุณสมบัติอะไรที่จะมาเป็นผู ้นำาล่ะ  

โซเคนโย เลนยะ’ วิญญ�ณหญิงส�วโต้อย่�งนึกโมโหแทนเด็กหนุ่ม ‘ทั้ง

เจ้าและเลนโยต่างก็ขาดคุณสมบัติทุกข้อของผู้นำา ก่อนจะเกิดเรื่องล้าง

ตระกลูสามปี ท่านชมิสิทึีรู้่เร่ืองนีด้ถีงึได้เปลีย่นมาเลอืกท่านซานาดะ...คน

ที่จะเป็นผู้นำาคือคนที่พร้อมจะรับผิดชอบ และมีความถูกต้อง ไม่ใช่สักแต่

เก่งแต่ไร้จิตสำานึก...หรือเป็นฆาตกร’ 

เธอผ่อนลมห�ยใจเมื่อกล่�วจบ ก่อนค่อยๆ คล�ยโทสะที่เด็กหนุ่ม

คนสำ�คัญของเธอโดนดูถูก และว่�ขึ้นใหม่เสียงเรียบแต่แฝงไปด้วยคว�ม

เอือมระอ�

‘เอาเถอะเรื่องที่ข้าจะพูด คือท่านซานาดะตายไม่ได้ เพราะสำาคัญ

มากต่ออนาคตความอยู่รอดของโซเคนโย’

‘อา...หมายความว่าฉันต้องเปน็องครกัษพ์ิทกัษเ์จ้าชายวา่งัน้เถอะ’ 

หมอผสี�วประชด ก่อนเหลอืบนยัน์ต�หลงักรอบแว่นไปมองเดก็หนุม่อย่�ง
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เหยียดนิดๆ ด้วยคว�มไม่สบอ�รมณ์

‘จะว่าแบบนั้นก็ไม่ผิดนัก ท่านซานาดะยอมเป็นหมากให้เจ้าเดิน

แล้ว เจ้าก็ควรเป็นเกราะกำาบังให้ท่านซานาดะบ้างสิ’ อ�เคเดะไม่สน

ท่�ท�งประชดร้�ยก�จนั้นและสั่งด้วยก�รว�งอำ�น�จใส่ 

เลนยะหรีต่�มองใบหน้�นวลงดง�มนัน้อยูค่รู่ใหญ่ ก่อนเธอจะหมนุ

ตัวเดินออกไปโดยไม่ได้ตกลงหรือปฏิเสธ แต่ก็ม�กพอจะบอกว่�เธอยอม

ทำ�ต�มข้อตกลง

เมื่อเห็นว่�หมอผีส�วผละออกไปแล้ว วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มจึงโค้ง

ศีรษะล�วิญญ�ณท่�นหญิงกับเด็กหนุ่มเรือนผมสีดำ�ที่ยืนนิ่งไม่ได้ออก

คว�มเห็นเกี่ยวกับเรื่องเมื่อครู่ เพร�ะเข�ก็ไม่ได้คิดอย�กให้คนอย่�ง 

เลนยะม�ปกป้องตน แต่ก็ไม่อย�กโต้แย้งคว�มหวังดีของอ�เคเดะ 

เลนยะที่เดินม�ต�มระเบียงอ�ค�รยังดูหงุดหงิดอยู่ เมื่อรู้ว่�ตน

มีหน้�ที่อะไรเพิ่มเติมม� 

วญิญ�ณซ�มไูรทีเ่หน็ท่�ท�งเช่นนัน้กไ็ด้แต่ส่�ยศรีษะน้อยๆ อย่�ง

ปลงอนิจจัง แต่วันนี้ตอนที่เธอสั่งให้ซ�น�ดะตัดสินใจเองก็เป็นสิ่งท่ีน่�

ประทับใจม�กทีเดียว แม้แต่เข�ยังคิดไม่ถึงว่�คำ�พูดเหล่�นั้นจะหลุดม�

จ�กป�กเลนยะได้ และเข�คิดว่�ควรพูดชม เพื่อให้เธออ�รมณ์ดีขึ้น

‘วันนี้ท่านเลนยะพูดกับท่านซานาดะได้ดีมากเลยนะขอรับ’

คนถูกชมหันไปมองหน้�วิญญ�ณที่คุ้นเคย 

‘แกคดิว่างัน้เหรอ’ เธอถ�มด้วยท่�ท�งขบขนัม�กกว่�จะเป็นคว�ม

ภ�คภูมิใจที่ถูกชมเชย 

‘ขอรับ’ วิญญ�ณซ�มูไรข�นรับ

‘กับแกยังเนียนเลยใช่ไหม ดีกว่าขู่หรือบังคับ...จิตวิทยาขั้นสุด’  

เลนยะถ�มกลั้วหัวเร�ะอีกครั้ง 

‘อะไรนะขอรับ’ วิญญ�ณซ�มูไรชักรู้สึกแปร่งๆ กับคำ�กล่�วนั้น

ของเลนยะ

‘กเ็พราะอย่างนัน้ฉนัถงึได้ถามแกว่าแกจะเอาอะไรไงไอ้ท่ามาก ถ้า
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แกจะให้ฉันบอกละก็ ฉันก็จะยกความดีทั้งหลายแหล่กรอกหูแก เพื่อ 

หว่านล้อมให้แกร่วมมอืกบัฉนั...ซึง่ถ้าแกคดิตดัสนิจะทำายงัไงต่อไปโดยการ

ให้ฉันโฆษณาชวนเชื่อความดีของตัวเองให้แก หรือพูดได้ดีพอจนแกจะ

ไม่รูส้กึผดิทหีลงัหากเลอืกจะร่วมมอืกบัฉนัละก ็ไปตดัสมองทิง้ซะ ไม่ต้อง

คิด แล้วในทางกลับกัน ถ้าแกไม่คิดจะร่วมมือกับฉันตั้งแต่แรก ต่อให้ฉัน

พดูเรือ่งจรงิทัง้หมดแกกไ็ม่มทีางเชือ่อยูด่.ี..สมองน่ะสมอง ถ้ามกีใ็ช้เข้าไป

สิ ทบทวนให้ดีๆ ไอ้ความสามารถที่ทำาคะแนนได้ที่หนึ่งทุกวิชาไม่ช่วย

พัฒนาสมองแกเลยนะ แกอยากจะทำายังไงต่อไปแกก็เลือกเอาเองเถอะ 

อย่ามาถามความเห็นฉันด้วยวิธีอ้อมๆ ทุเรศๆ แบบนี้’ 

เลนยะพูดทวนสิ่งที่ตนกล่�วบนเชิงพักบันไดนั้นอีกครั้งพล�ง

หัวเร�ะไปด้วย เธอค่อยๆ ป�ดนำ้�ต�แห่งคว�มขบขันออกจ�กดวงต�

สีนำ้�เงินก่อนว่�ขึ้นใหม่ 

‘ไอ้คำาพูดนี้ใช้กับไอ้ท่ามากได้เยี่ยมเลยใช่ไหม ก็แหง คนเถรตรง

เจยีนจะหกัอย่างมนัน่ะถ้าใช้คำาพดูหว่านล้อมหรอืข่มขูม่นักย็ิง่เตลดิไปใหญ่ 

ไม่มีทางร่วมมือกับฉันแน่ๆ คนอย่างมันต้องใช้คำาพูดตรงๆ ดูจริงใจชวน

อ้วกแบบเมือ่กีถ้งึจะซือ้ใจมนัได้...ให้ตาย ฉนัละสรรหาคำาพดูอยูห่ลายนาที

เลย...ไม่งั้นไอ้ท่ามากคงไม่ตกลงร่วมมือกับฉันง่ายๆ ขนาดนี้’

คำ�เฉลยแผนก�รของหมอผีตัวแสบทำ�เอ�วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มท่ี

เผลอซึง้ไปกบัคำ�พดูของเธอทีเ่อ่ยไว้ทีเ่ชงิพกับนัไดเมือ่เกอืบๆ ครึง่ชัว่โมง

ก่อนนิ่งอึ้งไปชั่วขณะ 

‘...ท่านเลนยะไม่ได้พูดให้ท่านซานาดะตัดสินใจเองรึขอรับ’ 

วิญญ�ณซ�มูไรอดหยั่งเชิงด้วยคว�มหว�ดกลัวเล็กๆ ไม่ได้ 

หมอผีส�วหันม�ตอบด้วยนำ้�เสียงกลั้วหัวเร�ะร�วกับสิ่งท่ีเธอทำ�

เป็นเรื่องชวนหัวนักหน� 

‘มนักแ็ค่ การพดูแบบนัน้กเ็พือ่ให้มนัร่วมมอืกบัฉนันีแ่หละ เขาเรยีก

จติวทิยา แค่แกล้งทำาเป็นพดูจริงใจหน่อยคนตรงอย่างไอ้ท่ามากกเ็อยีงมา

ทางฉันเกินครึ่งแล้ว...เป็นไง ฉันตีบทแตกเลยใช่ไหมล่ะ’ 
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งั้นไอ้คำ�พูดที่เธอเล่นเอ�คนอื่นอึ้งด้วยคว�มจริงใจ กล้�พูดตรงๆ 

นำ้�ใจนักกีฬ�แบบนั้นออกม� ก็แค่แผนก�รของเธอที่เตรียมไว้เป็นกับดัก

ให้ซ�น�ดะตกลงไปงั้นสิ

‘ท่านเลนยะ...แบบนั้นมัน...ไม่ค่อยดี’ โยชิฮ�ระจำ�ต้องเตือนอย่�ง

เสียไม่ได้

ท่�ท�งอึ้งๆ ที่แสดงคว�มผิดหวังกึ่งค�ดโทษจ�กวิญญ�ณซ�มูไร

หนุ่มทำ�ให้เลนยะต้องกลอกต� ถอนใจ และหันไปกล่�วว่�

‘อย่ามองฉันแบบนั้น ถึงฉันจะทำาเรื่องร้ายๆ บ้าง ฉันก็ไม่ใช่นาง

มารร้าย...’ เธอชะงักคำ�ไป ดูลังเล พล�งโคลงศีรษะ แล้วแก้คำ�ใหม่อย่�ง

เสียไม่ได ้ ‘ใช่ บางคร้ังฉันอาจเป็นนางมารร้าย แต่นั่นก็เพ่ือผลลัพธ์ท่ีดี

ที่สุด เข้าใจนะ...แกรู้จักฉันดีนี่’

โยชิฮ�ระทอดถอนใจ...รู้จักน่ะรู้จัก แต่บ�งครั้งเข�ก็ต้องยอมรับ

ว่�ก�รเติบโตของเธอทำ�ให้เข�ต�มไม่ทันจริงๆ

ปัจจุบัน บนดาดฟ้าโรงเรียนโยโค
เวลา 18:13 นาฬิกา

“งั้นพี่ชายซานาดะก็ไม่ได้คิดฆ่าเลนยะตั้งแต่แรก” ทาโร่ร้องด้วย

คว�มแปลกใจปนตกตะลึง

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มพยักหน้�รับ 

“ขอรับ” ว่�จบก็เบนส�ยต�กลับไปมองภ�พที่อยู่ตรงหน้�

ร่�งส�มร่�งของโซเคนโยยืนเผชิญหน้�กันบนด�ดฟ้�อ�ค�ร หยั่ง

เชิงอีกฝ่�ยด้วยคว�มเงียบ ท้องฟ้�ที่เริ่มมืดครึ้มย่ิงเสริมให้บรรย�ก�ศ 

อึมครึมระหว่�งพวกเข�น่�อึดอัดยิ่งกว่�เก่� ทุกอย่�งตกอยู่ในคว�มเงียบ

หล�ยวิน�ที จนสุดท้�ยหมอผีส�วตัดสินใจเอ่ยสั่งเสียงเหี้ยม

“ตัดแขนมัน” เธอว่�พร้อมจับจ้องเป้�หม�ยท่ีถูกยึดตรึงอยู่ด้วย

คัมภีร์นับสิบม้วน 

ซ�น�ดะพุ่งตัวเข้�ห�ผู้ที่ถูกตรึง ในมือถือด�บง้�วด้�มสีแดงสดที่
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เงื้อกว้�งน่�หว�ดหวั่น เด็กหนุ่มวิ่งตรงไปข้�งหน้� เล็งเป้�หม�ยไปที่แขน

ขว�ของเลนโยที่ยกสูงขน�นกับไหล่อย่�งม�ดมั่น 

ดวงต�สนีำ�้เงนิหลงักรอบแว่นกนัแดดสดีำ�จ้องเขมง็ยงัร่�งทีพุ่ง่ตรง

ม�เพื่อจัดก�รกับแขนขว�ของเข�อย่�งไม่ทุกข์ร้อน และดูว�งเฉยจนน่�

กลัว ริมฝีป�กของช�ยหนุ่มเริ่มขยับพึมพำ�ท่องบ�งอย่�ง ในขณะท่ีคม

อ�วุธใกล้เข้�ม�เรื่อยๆ 

“ถึงจะใช้อ�คมแก้ผนึกแต่ก็อย่�หวังหลุดออกไปง่�ยๆ เลยเลนโย 

กว่�แกจะหลุดออกไปได้ก็ไม่มีแขนแล้ว พลังวิญญ�ณฉันไม่เหมือนเมื่อ

ก่อนหรอกนะ แกน่�จะรู้ดทีีส่ดุ” เลนยะร้องเตอืนลัน่อย่�งรูท้นัก�รกระทำ�

ของพี่ช�ย

ทว่�ช�ยหนุ่มกลับไร้คำ�ตอบโต้และยังคงท่องบทสวดพึมพำ�ต่อไป 

ฟ้�ว!

ซ�น�ดะเหวี่ยงด�บง้�วเป็นรัศมีกว้�งห�เป้�หม�ย คมอ�วุธแหวก

ผ่�นอ�ก�ศรวดเร็วร�วกับพ�ยุตรงเข้�ห�ร่�งที่ยังไม่มีทีท่�ว่�จะหลุดรอด

มือของเข�ได้ แต่ร่�งนั้นกลับยังขยับป�กพึมพำ�ไร้ท่�ท�งตื่นกลัว แม้ด�บ

ง้�วในมือของซ�น�ดะจะฟันเข้�ใกล้ตัวเข้�ไปทุกที

บทสวดจ�กช�ยหนุม่ยิง่เร่งเร็วขึน้ ทกุอย่�งคงไม่ง่�ยอย่�งทีเ่ข�คดิ

นัก เมื่อก�รทำ�ให้ดวงต�ทว�รบ�ลของเลนยะเปิดกล�ยเป็นด�บสองคม

สำ�หรับเข� พลังวิญญ�ณที่เพิ่มสูงขึ้นของน้องส�วทำ�ให้อ�คมของเธอยิ่ง

แก่กล้�ม�กขึ้น และแน่นอนว่�แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะหลุดออกไป...

แคว้กกก!

เคร้ง!

เหล็กกล้�กระแทกกับพื้นปูนแข็งๆ อย่�งหนักหน่วงจนพ้ืนอ�ค�ร

ถกูฟันเป็นร่องลกึ ต�มด้วยนำ�้สแีดงค่อยๆ ไหลต�มคมด�บง้�วลงม� และ

ลงไปเจิ่งนองบนพื้นสกปรกๆ 

ทุกอย่�งค้�งนิ่งร�วกับเวล�หยุดเดิน ก่อนที่กระแสลมหน�วของ

ย�มเย็นจะพัดม�ปะทะร่�งทั้งส�มร่�งบนด�ดฟ้�สูง และพ�เศษกระด�ษ
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และเศษผ้�พนัแผลสขี�วทีม่รีอยแดงเปรอะเป้ือนลอยเตม็ด�ดฟ้�สงู จนดู

เหมือนเกล็ดหิมะหลงฤดู 

“แฮก แฮก แฮก...” 

เสียงห�ยใจหอบหนักๆ และเหงื่อเม็ดใสค่อยๆ ไหลเลียข้�งขมับ 

ขณะไหลช้�ๆ ต�มโครงหน้�คมได้รปูของช�ยหนุม่เจ้�ของดวงต�สนีำ�้เงนิ 

ที่แม้แต่เวล�นี้รอยยิ้มบ�งที่มุมป�กก็ยังไม่จ�งห�ย เมื่อร่�งก�ยของเข�

เป็นอิสระจ�กม้วนคัมภีร์นับสิบม้วนของเลนยะได้สำ�เร็จ และเปลี่ยนมัน

เป็นเศษกระด�ษกระจัดกระจ�ยอยู่เต็มพื้น 

ขณะเดียวกันก็มีแอ่งเลือดใต้ร่�งเข�ที่หยดม�จ�กแขนข้�งขว�ซึ่ง

ควรจะโดนฟันข�ดไปแล้ว แต่เวล�นี้มันยังคงอยู่ เมื่อช่วงเวล�ก่อนด�บ

ง้�วจะฟันถึง เข�ก็ปลดผนึกได้สำ�เร็จ แล้วดึงร่�งก�ยของตนให้หลุดจ�ก

ก�รเก�ะกมุจ�กอ�คมของม้วนคมัภร์ี ด�บง้�วจงึทำ�ได้เพยีงฝ�กรอยแผล

ย�วไว้บนแขนขว�เท่�นั้น 

และเพร�ะเหตุนี้ผ้�พันแผลสีข�วของเข�ถึงได้ไปรวมอยู่กับเศษ

กระด�ษของม้วนคัมภีร์ในอ�ก�ศด้วย จนมือขว�เปล่�เปลือยและชุ่มโชก

ด้วยเลือดสีสดที่ไหลรินออกม�จ�กบ�ดแผล 

“ฝีมือดีขึ้นแต่ก็ยังไม่เท่�ไร...ฉันขอเก็บตัวเกะกะอย่�งแกก่อนนะ

เจ้�หนูซ�น�ดะ” เลนโยเอ่ยเสียงแผ่วเย็นเยียบร�วกับส�ยแส้ที่ฟ�ดลงใส่

เด็กหนุ่มข้�งตัว ซึ่งยังค้�งนิ่งอยู่กับด�บง้�วที่ฝังคมบนพื้น 

ซ�น�ดะเหมือนยังไม่รับรู้ว่�ศัตรูรอดไปได้อย่�งหวุดหวิด เมื่อ 

ทกุอย่�งเกดิรวดเร็วเกนิกว่�สมองจะต�มได้ทนั และนัน่ทำ�ให้สญัช�ตญ�ณ

ของเข�ลืมส่งสัญญ�ณป้องกันตัว

“ถอยออกม�ไอ้ท่�ม�ก!” 

เลนยะตะโกนลั่นเมื่อตั้งสติได้ก่อน และวิ่งพรวดเข้�ไปทันที ทว่�

มือขว�ที่อ�บไปด้วยโลหิตของเลนโยกลับตะปบเข้�ที่คอเสื้อของซ�น�ดะ

รวดเร็ว กระช�กเข้�ห�ตัวอย่�งแรง และกระแทกเข่�เข้�กล�งท้องของ

เด็กหนุ่มจนตัวลอย
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ซ�น�ดะเบิกดวงต�กว้�ง แว่นต�ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้�ร่วงหล่นออก

ม�จ�กใบหน้� พร้อมคว�มจุกจนร้องไม่ออก ก่อนเข�จะสำ�รอกเลอืดออก

ม�

ในจงัหวะนัน้มอือกีข้�งของช�ยหนุม่กก็ระช�กด�บง้�วออกม�จ�ก

มือของซ�น�ดะ และตวัดจ่อคมด�บโค้งใส่ร่�งของเจ้�ของ 

“อย่�!” อ�เคเดะร้องลั่นด้วยคว�มตื่นตระหนกต่อภ�พเบื้องหน้�

เลนยะกัดฟันกรอด เธอไม่มีท�งวิ่งทัน จึงเลือกดึงกระบอกไม้ไผ่

กระบอกเล็กๆ ออกม� พร้อมสั่งสุดเสียง 

“ออกม�!” 

คุดะตัวมหมึ�พุง่พรวดออกม�จ�กกระบอกไม้ไผ่ ลอยวบูเข้�ห�ร่�ง

สองร่�งของซ�น�ดะและเลนโยสุดคว�มเร็วที่มันจะทำ�ได้ พร้อมๆ กับที่

คมใบมีดของด�บง้�วถูกแทงเข้�ห�ใบหน้�ของเด็กหนุ่ม 

โครม!

ฉึก!

เจ้�คุดะชนเข้�ที่ร่�งของซ�น�ดะเต็มกำ�ลังเพ่ือให้คอเสื้อของเข�

หลุดจ�กมือของเลนโย ด�บง้�วจึงแทงเข้�กล�งหัวโตๆ ของมันแทน ซำ้�

ยงัแทงลกึลงไปทัง้คมมดีและด้�มด�บสแีดงสดกว่�ครึง่ด้�มอย่�งโหดเหีย้ม 

คุดะของเลนยะค่อยๆ สล�ยกล�ยเป็นอ�ก�ศธ�ตแุทบจะทนัท ีและ

ทิ้งไว้เพียงด�บง้�วที่คร่�ชีวิตของมันปักค�อยู่บนพื้น

“อัก้ แคก็ แคก็ แคก็!” ร่�งของซ�น�ดะทีโ่ดนคดุะยกัษ์ชนเตม็แรง

กระเดน็ออกม�จ�กจดุเดมิหล�ยเมตรและล้มลงครดูไปกบัพืน้เป็นท�งย�ว

จนฝุ่นข�วฟุ้งกระจ�ย เด็กหนุ่มค่อยๆ ยันร่�งก�ยจ�กพื้นด�ดฟ้� เข�ทั้ง

ไอและสำ�ลักเลือดเหนียวข้นจ�กทั้งท�งป�กและจมูก คว�มปวดร้�วต�ม

กล้�มเนื้อแล่นทั่วร่�งก�ย โดยเฉพ�ะช่วงท้องถึงอก รู้สึกว่�ถ้�กระดูก

ซี่โครงเข�ไม่แตกก็ต้องร้�วแน่นอน

“ฟู่...ไวใช่เล่นนี่” คำ�ชมเย็นยะเยือกม�จ�กร่�งสูงของเลนโย ก่อน

ทีด่วงต�หลงัแว่นกนัแดดจะหมนุม�มองหมอผสี�ว และต�มด้วยร่�งสงูทัง้
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ร่�งที่หมุนตัวม�เผชิญหน้� 

กลิ่นค�วจ�งๆ ลอยม�เตะจมูก และเลือดสีแดงสดที่ยังเห็นว่�ไหล

เอื่อยๆ ม�ต�มลำ�แขนใต้แขนเสื้อข�ดรุ่งริ่งของเลนโย ยิ่งชวนให้เลนยะ

หัวเสียในคว�มผิดพล�ดของตน 

“แล้วทน้ีีจะเอ�ไงต่อเลนยะ...อย่�บอกว่�ไม่มแีผนสำ�รองนะ” เลนโย 

ถ�ม พล�งแสยะรอยยิ้มน่�กลัวที่น้อยครั้งจะมีให้เห็นบนใบหน้�คมๆ ติด

หว�น 

เลนยะหรีต่�เลก็จบัจ้องคนปร�ม�สเขมง็ ก่อนค่อยๆ เลือ่นไปมอง

ร่�งของซ�น�ดะที่ยังทุลักทุเลพยุงตัวลุกขึ้น ต�มด้วยหันไปมองวิญญ�ณ

แม่ทัพหญิงที่จับจ้องเลนโยด้วยคว�มเคียดแค้นสลับกับมองด้วยคว�ม 

ห่วงห�อ�ทรไปที่เด็กหนุ่มคนสำ�คัญของเธอ 

ดวงต�สนีำ�้เงนิกลอกไปอกีท�งเพือ่มองวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ และ

วิญญ�ณเด็กช�ยที่กำ�ลังตื่นกลัว ก่อนที่ดวงต�ของเด็กส�วจะสำ�รวจหยด

เลือด ด�บง้�วที่ปักนิ่งอยู่บนพื้นด�ดฟ้�ข้�งๆ เท้�ของช�ยหนุ่ม เศษ

กระด�ษที่ปลิวว่อนกระจัดกระจ�ยทั่วพื้นและท้องฟ้� เธอจับจ้องทุกสิ่ง 

ทุกอย่�งอย่�งใจเย็น และสุดท้�ยกลับม�จับจ้องที่ใบหน้�ของเลนโย 

อีกครั้ง และเลื่อนตำ่�ลงม�ที่แขนขว�ของช�ยหนุ่มท่ีมีรอยแผลเป็นท�ง

ย�วบนต้นแขน เลือดสีสดไหลหยดลงพื้น นำ้�สีแดงบดบังล�ยอักขระบน

หลังมือจนไม่ส�ม�รถมองเห็นได้ในระยะไกลขน�ดนี้ 

เลนโยหรีต่�ลงนดิ บ�งอย่�งบอกกบัเข�ว่�น้องส�วไม่ได้สำ�รวจสิง่

ต่�งๆ รอบตัวเพียงแค่มองผ่�นๆ เท่�นั้น

“ว่�ไงเลนยะ ถ้�จบแล้วฉันจะได้กลับไปทำ�แผล” เลนโยขัดสม�ธิ

ของเดก็ส�ว และเรียกให้ดวงต�สนีำ�้เงนิทรงอำ�น�จของเธอหนัไปมองหน้�

ของเข�อีกครั้ง

เลนยะค่อยๆ ผ่อนลมห�ยใจเข้�ออก ระงบัคว�มโมโหที่อ�จดึงสติ

ของเธอออกไปเมื่อไรก็ได้ ทุกอย่�งจะไม่จบง่�ยๆ เหมือนคร�วที่แล้วอีก 

อตุส่�ห์ลงทนุม�ถงึขน�ดนี ้จะยอมให้อกีฝ่�ยไล่ต้อนอย่�งเดยีวได้
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ยังไง อุตส่�ห์ว�งหม�กม�จนถึงขน�ดนี้ ว�งต่ออีกหน่อยจะเป็นอะไร 

ดวงต�สนีำ�้เงนิของเลนยะฉ�ยคว�มเอ�จรงิ ลบรอยเจ้�เล่ห์แสนกล

ไปโดยสิ้น  

“จะได้กลบัไปกต่็อเมือ่ไม่มแีขนขว�นัน่เท่�นัน้” เธอประก�ศ พร้อม

ก้มลงคว้�กระเป๋�นักเรียนที่กระเด็นออกม�พร้อมเธอในตอนแรก และ

หยิบกระบอกไม้ไผ่ขน�ดเท่�ป�กก�ขึ้นม�เต็มมือ

เลนโยยืนนิ่งไปครู่ ก่อนเปรยขึ้นอย่�งใจเย็น 

“รูไ้หมเลนยะ ต่อให้พลงัวญิญ�ณของแกตอนนีส้งูขึน้จนรบัมอืย�ก 

แต่แกกย็งัสูฉ้นัไม่ได้ นอกเสยีจ�กดวงต�ทว�รบ�ลของแกจะเปิดหรอืใกล้

จะเปิดม�กกว่�นี้”  

คำ�พูดแฝงนัยนั้นทำ�ให้ทุกคนต้องชักหัวคิ้วชนกัน 

“เจ้�หม�ยคว�มว่�ยงัไง...” วญิญ�ณท่�นหญงิอ�เคเดะเอ่ยคำ�ถ�ม

ก่อนผู้อื่น

ช�ยหนุ่มยิ้มน้อยๆ กับปฏิกิริย�เหล่�นั้น ก่อนยกมือขว�ที่ชุ่มโชก

ไปด้วยเลือดขึ้นม�ดันแว่นกันแดดให้เข้�ที่ พล�งกล่�วเสียงเรียบเย็น 

“เพร�ะผมคือคนนอกคอกของโซเคนโยน่ะสิครับ”  

สิ้นคำ�กล่�วทุกคนก็สังเกตเห็นบ�งสิ่งบนหลังมือของเลนโย เมื่อ

เข�ยกมือขึ้นม�จนเลือดไหลลงไปรวมที่ข้อศอก เผยให้เห็นสิ่งท่ีน่�

หว�ดหวั่น

ล�ยอักขระรูปดวงต�บนหลังมือ

ดวงต�ทว�รบ�ลของช�ยหนุ่มถูกเปิดไว้แล้ว!



69
ดวงตาทวารบาลท่ีถูกเปิด

ลายอกัขระรปูดวงตาบนหลงัมอืทีชุ่ม่ไปด้วยเลอืดของเลนโยสร้าง

คว�มหว�ดหวั่นให้ทุกคนบนด�ดฟ้� 

ดวงต�ทว�รบ�ลของเลนโยเปิดแล้ว ทั้งที่เข�ยังมีสติครบถ้วน!

“...ไม่จริง...มันเกิดขึ้นได้ยังไง” วิญญ�ณหญิงส�วคร�งอย่�งตื่น

ตะลึง ดวงต�สีง�ช้�งคู่สวยเบิกกว้�ง ขณะว�งมือเรียวข�วท�บที่หน้�อก

เหมือนกลัวหัวใจที่ไม่มีในร่�งก�ยนี้แล้วจะเต้นทะลุออกม�อย่�งไรอย่�ง

นั้น 

ทุกคนช็อกนิ่ง จับจ้องสิ่งที่เลนโยจงใจชูให้พวกเข�ดู แม้ท�โร่อ�จ

จะยังไม่ค่อยเข้�ใจคว�มหม�ย แต่ดูจ�กสีหน้�ของแต่ละคนเข�ก็พอรู้ได้

ว่�สิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ๆ 

“ไม่ต้องทำ�สีหน้�ตกใจกันขน�ดนั้นก็ได้ครับ มันไม่เหมือนอย่�งที่

ทุกคนคิดหรอก” เลนโยเอ่ยแทรกบรรย�ก�ศตึงเครียด ไม่แปลกใจต่อ

ท่�ท�งหว�ดหวั่นโดยรอบ

“...ตระกูลโยโค” เลนยะรำ�พึงขึ้นเมื่อสะกิดใจถึงเร่ืองท่ีผอ.โยโค

เคยเล่�ให้เธอฟัง 
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ซึง่ถ้อยคำ�ของเธอเรยีกให้ช�ยหนุม่กระตกุรอยยิม้อย่�งถกูใจระคน

สมเพช 

ก�รกำ�เนิดตระกูลโยโค...จุดด่�งพร้อยของโซเคนโย

“ท่�นเป็นเหมือน...ท่�นหญิงม�ยูริ...” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มหร่ี

นัยน์ต�สีอำ�พัน ค�ดเด�ด้วยคำ�พูดไม่เต็มนำ้�เสียง 

เลนโยผิวป�กอย่�งถูกใจกับสิ่งที่วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มพูด 

“ยงัเฉยีบคมเหมอืนเดมิ กบฏนยัน์ต�เหยีย่ว” เข�เอ่ยชมพล�งโค้ง

ศรีษะน้อยๆ คล้�ยท่�ท�งก�รขอเต้นรำ� ทีด่ผูวิเผนิช่�งดมูเีสน่ห์น่�หลงใหล 

แต่ไม่มีใครในที่นี้นึกหลงใหล มีแต่คว�มรู้สึกเกลียดชังที่ทบทวีม�กขึ้น 

“แต่เรือ่งเช่นนัน้ไม่น่�เกดิขึน้ได้อกี...นัน่มนักส็�มร้อยกว่�ปีม�แล้ว” 

อ�เคเดะค้�นคว�มคดิของโยชฮิ�ระ คว�มเชือ่มัน่ในส�ยเลอืดของตนทำ�ให้

เธอไม่อย�กยอมรับคว�ม ‘พิก�ร’ นี้ว่�จะเกิดขึ้นซำ้�อีก

“แต่มนักเ็ป็นไปแล้วท่�นหญงิอ�เคเดะ คว�มเป็นไปได้ว่�มนัจะไม่

เกดิ ไม่ได้หม�ยคว�มว่�มนัจะไม่เกดิขึน้ เช่นเดยีวกบัโซเคนโยทีท่่�นปักใจ

เชื่อนักหน�ว่�ไม่อ�จล่มสล�ยแต่สุดท้�ยก็ยังล่มสล�ย...เหลือเพียงส�ม 

และอ�จจะเหลือเพียงสองหรือไม่ก็หนึ่งในไม่ช้�” ผู้ทรยศต่อส�ยเลือด 

ยังแย้มยิ้มกล่�วยืนยันด้วยถ้อยคำ�ที่กระทบจิตใจผู้ยึดติดในน�มของ 

โซเคนโยอย่�งอ�เคเดะและซ�น�ดะจนเจ็บแสบ หญิงส�วใบหน้�นวล 

ขบกร�มแน่นเพร�ะรู้ว่�ตนเองทำ�ได้เพียงด่�ทออย่�งไร้ค่�เท่�นั้น 

ซึ่งเลนโยที่สังเกตเห็นปฏิกิริย�นั้นก็ว่�ขึ้นใหม่ “เข้�ใจไหมล่ะท่�น

หญงิ เลนยะกเ็หมอืนกนั ทีค่รอบครองอสรูทัง้ตวัโดยที่ไม่มีใครค�ดคดิว่�

มันจะเกิด...มันน่�โมโหใช่ไหมล่ะ ในเมื่อผมกล�ยเป็นจุดบกพร่องของ 

โซเคนโย ขณะที่น้องส�วของตัวเองกลับได้สิ่งที่พิเศษไป...”

“อ๋อ...งัน้กห็ม�ยคว�มว่�คนทีร่อดแค่คนเดยีวคอืฉนัใช่ไหม” หมอผี

ส�วแทรกคำ�พดูของเลนโยเอ�ดือ้ๆ แถมยงัว่�ไปคนละเรือ่งกบัทีช่�ยหนุม่

กล่�ว และแสยะยิม้ด้วยท่�ททีีฟ้่องว่�เธอไม่ใส่ใจอะไรกแ็ล้วแต่ทีช่�ยหนุม่

กำ�ลังพรำ่�พูดอยู่โดยสิ้นเชิง ก่อนจะว่�ขึ้นใหม่ด้วยก�รสันนิษฐ�นที่ฟัง 



344   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 3

เย้ยหยันว่� “แล้วตอนแกสิบขวบ แกก็คงถูกยกเลิกก�รเป็นผู้นำ�คนต่อไป

เพร�ะเรื่องมือขว�นั่น ตำ�แหน่งนี้เลยถูกส่งให้ไอ้ท่�ม�กแทนงั้นสิ”

ทั่วด�ดฟ้�กว้�งพลันปกคลุมด้วยคว�มเงียบหลังจบข้อสันนิษฐ�น

ของเลนยะ ขณะทำ�ให้ซ�น�ดะที่ห�ยใจหอบหนักและวิญญ�ณหญิงส�ว

ที่กำ�ลังตกใจและหว�ดหวั่นในตอนแรกต่�งเปลี่ยนเป็นแสดงคว�มสงสัย

และกังข�กับช�ยหนุ่มร่�งสูงในโคตย�ว

และเป็นครั้งแรกที่เลนโยหุบรอยยิ้ม สีหน้�นิ่งสนิท ขณะจ้องมอง

หน้�น้องส�วด้วยแววต�ทีล่กึเกนิหยัง่ พร้อมคำ�ตอบสัน้ๆ ที่ไร้รอยอ�รมณ์

ว่�

“...ใช่”

เลนยะเพียงเลิกคิ้วกวนๆ รับคำ�ตอบนั่น พล�งหยั่งเชิงขึ้นต่อด้วย

สีหน้�ที่แสร้งสงสัย 

“งั้นไอ้ก�รที่ดวงต�เปิดอยู่แล้ว มันทำ�ให้แกกล�ยเป็นพวกวิปริต 

จิตไม่ปกติก็จริงน่ะสิ” เธอเอียงคอเลิกคิ้วเหมือนต้องก�รยำ้�คว�มสงสัย

ของตน แล้วเริ่มหุบรอยยิ้มลงช้�ๆ ก่อนมองพี่ช�ยตนตั้งแต่ศีรษะจดเท้�

ด้วยส�ยต�ปร�ม�ส “หรอืแกจะบอกว่�เหตผุลทีอ่ตุส่�ห์ว�งแผนม�จนถงึ

เวล�น้ี มนัเป็นแค่คว�มอจิฉ�ของเดก็ บวกจติวปิรติกบัตรรกะเบีย้วๆ ของ

แกเองล่ะ” 

คำ�พดูร้�ยก�จยิง่ทำ�ให้บรรย�ก�ศทัว่บริเวณหนกัอึง้ ขณะช�ยหนุม่

ที่ถูกวิเคร�ะห์กลับยืนนิ่ง ไม่ได้โต้ตอบ แต่ไม่น�นกลับก้มหน้�น้อยๆ แล้ว

ค่อยๆ ยกมอืข้�งหนึง่ขึน้ม�ดนัแว่นของตนจนเหมอืนจะใช้มอืนัน้บงัดวงต�

ที่อยู่ใต้แว่นกันแดดนั่นม�กกว่�นี้ พร้อมพึมพำ�บ�งอย่�งขึ้นม� 

“อย่�เพิ่ง...อย่�เพิ่ง ยัยนั่นก็แบบนี้ตลอดแหละ...ทำ�แต่เร่ืองแย่ๆ 

ม�ตั้งแต่เกิดแล้ว...ฆ่�แม่...แย่งไปทุกอย่�ง...”

เลนยะย่นหัวคิ้ว หรี่ต�มองท่�ท�งเช่นนั้นของพี่ช�ยตน แล้วถ�ม

ขึ้นด้วยสีหน้�เหยเกอย่�งรังเกียจว่� 

“นั่นแก...กำ�ลังพูดกับตัวเองเหรอ” 
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“ท่�นเลนยะ” โยชิฮ�ระรีบปร�มก�รกระทำ�ที่จงใจซำ้�เติมของ 

เลนยะทันใด ก่อนเข�จะหันไปห�เลนโย พย�ย�มใจเย็นและพย�ย�ม

เข้�ใจเมื่อเห็นเช่นนั้น เพร�ะเมื่อเรื่องดำ�เนินม�ถึงจุดนี้ เข�พอจะเข้�ใจ

อะไรๆ ขึ้นม�แล้วว่�เกิดอะไรขึ้นกับเด็กช�ยตัวน้อยที่เข�เคยเลี้ยงม� 

“ท่�นเลนโย...เร�คุยกันได้นะขอรับ เรื่องนี้เร�จบมันได้ แค่ท่�นยุติมัน 

ตอนนี้ไม่มโีซเคนโยที่ไหนดถูกูท่�น เร�แค่ต้องม�คยุกนั ข้�เข้�ใจ...ข้�เคย

เห็นอ�ก�รแบบนี้จ�กท่�นหญิงม�ยูริ พลังอสูรที่ผสมอยู่ในพลังวิญญ�ณ

ทำ�ให้บ�งอย่�งในตวัท่�นผดิเพีย้น แต่มนัแก้ไขได้ แค่ท่�นยตุกิ�รใช้อ�คม

หรือใช้พลังวิญญ�ณ มันก็จะดีขึ้น และท่�นจะ...”

“ฉันดูเหมือนอย�กหยุดงั้นเหรอ” เสียงทุ้มเย็นสวนขึ้นแทรกก่อน

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มจะพูดจบ ซำ้�ด้วยถ้อยประโยคที่กดลึกเหมือนมีดที่

กรีดลงม� “ฉันโตเกินกว่�จะต้องมีพี่เลี้ยงม�คอยปลอบแล้วโยชิฮ�ระ”

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มพลันหยุดชะงัก และลอบกลืนนำ้�ล�ยลงคอ 

เพร�ะคำ�กล่�วและท่�ท�งทัง้หมดของช�ยหนุม่บอกเข�ดอียูแ่ล้วว่�เลนโย

น้ันเกนิขอบเขตทีจ่ะควบคมุได้แล้วจริงๆ รวมทัง้ดวงต�หลงัแว่นกนัแดดที่

ปร�ยขึน้สบต�เข�กเ็ตม็ไปด้วยคว�มว่�งเปล่�จนน่�ขนลกุ และไม่มเียือ่ใย 

ใดๆ เหลืออยู่

“อ�...โทษที ผมเสียศูนย์ไปนิดหนึ่งเพร�ะน้องส�วนิสัยแย่ๆ...ดู

เหมือนมีน้องช�ยจะดีกว่�จริงๆ ด้วย” เลนโยละมือออกจ�กหน้� พร้อม

เงยหน้�แล้วขยับยิ้มเช่นเดิมอีกครั้ง ร�วกับท่�ท�งแปลกๆ เมื่อครู่เป็นแค่

ภ�พลวงต� 

และคำ�ว่�น้องช�ยของเข�ก็ทำ�ให้ทุกคนรอบตัวเร่ิมกลับม�กรุ่น

โกรธอีกครั้ง เมื่อรู้ดีว่�ช�ยหนุ่มหม�ยถึงน้องช�ยคนไหน และน้องช�ย

คนที่ว่�ตอนนี้เป็นอย่�งไร หรือเผชิญอะไรม�จ�กฝีมือของเข�ที่อ้�งตัว

เป็นพี่ช�ย

“พูดออกม�ได้หน้�ด้�นๆ เลยนะ” ครั้งนี้เลนยะว่�เสียงเครียด

เลนโยเลิกคิ้วขึ้นข้�ง พล�งเอียงศีรษะน้อยๆ “ทำ�ไม แทงใจดำ�แก 
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รึไง...เรน็จน่ิะเป็นเดก็ด ีแต่แกกฆ่็�เข�ต�ยค�มอืเป็นรอบทีส่อง...แกนีถ่นดั

เรื่องฆ่�คนจังนะ”

“เจ้�นี่มันชั่วร้�ยนัก” ท่�นหญิงอ�เคเดะกล่�วโทษเสียงลอดไรฟัน

ทันทีกับข้อกล่�วห�เหล่�นั้น ยิ่งนึกถึงภ�พของโมโมฮ�ระ เร็นจิที่กล�ย

เป็นกองกระดูกต่อหน้�หมอผีส�วเพร�ะรู้คว�มจริงเรื่องของตัวเองแล้ว 

เธอยิ่งเดือดด�ลจนแทบระเบิด

เธออ�จไม่ได้สนใจอะไรเลนยะนกั แต่ก�รโยนโทษร้�ยแรงของตน

ใส่คนที่ ‘รู้สึก’ ม�กที่สุดกับเรื่องนี้ มันช่�งน่�รังเกียจนักสำ�หรับเธอ

ขณะเลนยะไม่คิดโต้ตอบอะไรอีก เธอตัดสินใจชูกระบอกไม้ไผ่ใน

มือขึ้นม�พร้อมกล่�วเสียงเฉียบข�ด 

“เออ ฉันมันถนัดเรื่องก�รฆ่�...ดังนั้นก็ยืนนิ่งๆ ให้ฉันฆ่�ดีๆ แล้ว

กัน” 

ก�รยอมรับข้อกล่�วห�อย่�งไม่สะท้�นสร้�งคว�มแปลกใจให้ช�ย

หนุ่มเล็กน้อย แต่ก็เล็กน้อยจนเข�ไม่คิดใส่ใจ ซำ้�ยังย้อนถ�มอย่�งเฉยช� 

“ไม่เอ�แขนแล้วเหรอ”

“ไม่...ขอหัวแทน” คนเป็นน้องส�วตอบชัด 

เลนโยเพียงเลิกคิ้วขึ้นข้�งกับคำ�ตอบนั้น ก่อนหัวเร�ะหึในลำ�คอ 

“ถึงฉันจะฆ่�แกไม่ได้ก็ไม่ได้หม�ยคว�มว่�จะทำ�แกบ�ดเจ็บส�หัส

ไม่ได้หรอกนะ” เข�กดแว่นกันแดดลงตำ่�ให้ดวงต�สีนำ้�เงินของตนสบกับ

ดวงต�สีนำ้�เงินของเลนยะ เป็นก�รบอกชัดว่�เข�เอ�จริงอย่�งแน่นอน

ไร้คำ�พูด หมอผีส�วยกกระบอกไม้ไผ่สี่กระบอกขึ้น คุดะตัวมหึม�

ทั้งสี่ตัวก็พุ่งออกจ�กในนั้น โจมตีมนุษย์ตรงหน้�อย่�งไม่รีรอ ในขณะที่

เลนโยเองก็หยิบกระบอกไม้ไผ่ของตนออกม�เช่นกัน

“ออกม�” สิ้นคำ�สั่ง คุดะตัวยักษ์จ�กกระบอกไม้ไผ่ในมือช�ยหนุ่ม

ก็พุ่งพรวดเข้�ปะทะกับคุดะของเลนยะ 

คุดะสี่ตัวของหมอผีส�วแม้จะใหญ่โตกว่�คร้ังก่อนเพร�ะพลัง

วญิญ�ณทีส่งูขึน้จ�กเจ้�ของ แต่มนักย็งัใหญ่ได้เพยีงหนึง่ในส�มของคดุะ
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ของเลนโยเท่�นั้นเอง

สงคร�มคุดะปะทุขึ้นกล�งท้องฟ้�ย�มเย็น ปีศ�จสัตว์เลี้ยงของ 

เลนยะสองตัวแรกเปิดฉ�กก่อนด้วยก�รพุ่งตัวเข้�ห�ศัตรูตัวใหญ่ยักษ์  

ทำ�ทีจะเข้�โจมตีจ�กท�งตรง ทว่�เสี้ยววิน�ทีก่อนจะถึงร่�งของคู่ต่อสู้ที ่

รอรับก�รโจมตีอยู่ก่อนแล้ว พวกมันกลับหักเลี้ยวกะทันหัน และกัดเข้�

ตรงข้�งลำ�ตัวทั้งสองด้�นของคุดะของเลนโยแทน 

ด้วยรปูร่�งทีเ่พรียวและกำ�ลงัพลในทมีเยอะกว่�ทำ�ให้ลดทอนคว�ม

เสียเปรียบในก�รโจมตีศัตรูที่มีรูปร่�งใหญ่กว่�ม�กลงได้ 

ในขณะที่ใต้ลงม� บนด�ดฟ้�กเ็ปิดฉ�กต่อสู ้เลนยะเรยีกวญิญ�ณ

ซ�มูไรหนุ่มม�เข้�ทรงทันทีหลังจ�กปล่อยคุดะไป อ�วุธบนหลังโยชิฮ�ระ

ปร�กฏขึ้นบนหลังของเธอ และวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มในร่�งเด็กส�วก็ชัก

ด�บออกม�จ�กฝักแทบจะทันทีที่ก�รทำ�พิธีเสร็จสิ้น และส�วเท้�ด้วย

คว�มเร็วเข้�ห�เลนโยพร้อมด�บในมือ 

ก�รโจมตีตรงๆ จ�กโยชิฮ�ระช่�งดูขัดกับเจ้�ของร่�งท่ีเข�สิงใน

คว�มรู้สึกของช�ยหนุ่ม 

“ทำ�ไมถึงไม่รู้จักใช้กงจักรก�ร�สึซะบ้�งเลนยะ” ช�ยหนุ่มกระซิบ

ด้วยคว�มรูส้กึเสยีด�ยแทน เพร�ะถ้�เลนยะไม่ได้ใช้กงจกัรก�ร�ส ึดวงต�

ทว�รบ�ลของเธอก็จะยืดเวล�ในก�รเปิดไปอีก และดูเหมือนหมอผีส�ว

จะรู้ข้อเสียนี้ดีถึงได้หลีกเลี่ยงก�รใช้อ�วุธประจำ�ตัว 

ทว่�จงัหวะทีร่่�งของเลนยะใกล้ถงึตวัเลนโย เศษกระด�ษจ�กม้วน

คัมภีร์ที่ฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เธอคว้�ติดม�ด้วยตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ ก็ถูก

ป�ใส่หน้�ของเข�เต็มแรง 

เลนโยต้องสะบัดหน้�หลบทันใด ก่อนเปิดต�อีกครั้ง สิ่งที่เห็นตรง

หน้�มีเพียงเศษสีข�วที่กลบทัศนียภ�พโดยรอบ เข�น่�จะคิดได้ว่�แม้ 

โยชิฮ�ระจะสิงร่�งเด็กส�วอยู่ แต่คนที่วิญญ�ณซ�มูไรสิงก็คือเลนยะ  

ดังนั้นคนที่คอยควบคุมจริงๆ คือเจ้�ของร่�ง ก�รเข้�ทรงให้เห็นและก�ร

โจมตีตรงๆ นั้นเป็นแค่กลลวงให้เข�ต�ยใจว่�วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มคงไม่
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เล่นตกุตกิ จนเข�เผอเรอในเรือ่งก�รโจมตทีีอ่�จอยูเ่หนอืคว�มค�ดหม�ย

จ�กเจ้�ของร่�งตัวจริง

สวบ!

คมด�บแทงแทรกเข้�ม�ผ่�นฝนกระด�ษที่โปรยปร�ย ทัศนียภ�พ

ทีแ่ย่ทำ�ให้เลนโยเพิง่เหน็ตอนปล�ยด�บเกอืบเสยีบลงหน้�อกของเข�ห่�ง

ไปแค่เพยีงไม่กีเ่ซนตเิมตร ช่วงระยะทีส่ัน้เกนิไปทำ�ให้เข�ต้องรบีถอยเท้� 

แต่กเ็หมอืนยงัไวไม่พอ เข�จึงรบียกกระบอกไม้ไผ่ของคดุะในมอืขึน้ม�รบั

ปล�ยโลหะแหลมคมแทน ซึง่ทนัททีีป่ล�ยด�บแทงทะลกุระบอกไม้ไผ่ เข�

ก็ใช้จังหวะนั้นบิดมันเพื่อเบี่ยงทิศของอ�วุธ และกะพลิกมันพร้อมพลิก 

ข้อมือเจ้�ของด�บให้หลุดไป เข�จะได้แย่งด�บนั้นม�ถือแทน 

แต่คว�มรูส้กึตอนทีห่มนุกระบอกไม้ไผ่พร้อมด�บทีเ่สยีบค�บนนัน้

มนักลบัเบ�หววิ เหมอืนเจ้�ของด�บปล่อยมอืจ�กอ�วธุไปแล้วตัง้แต่วนิ�ที

แรกที่แทงพล�ดเป้�

ปึก!

คว�มประหล�ดใจยงัไม่ทนัห�ย วนิ�ทต่ีอม�บ�งสิง่ทีเ่หน็เรว็ๆ ผ่�น

ห�งต�ก็อัดเข้�ข้�งใบหน้�เลนโยโดยไม่มีแม้แต่สัญญ�ณเตือน ต�มด้วย

คว�มรูส้กึช�ว�บทัว่แก้ม และรูส้กึเหมอืนกระดกูคอจะหกัต�มแรงทีเ่หวีย่ง

ใส่ใบหน้�ของเข� เพร�ะสิ่งที่กระแทกลงม� ทุ่มชนิดสุดตัว ไม่ใช่แค่หมัด

ลุ่นๆ แต่เหมือนโถมกำ�ลังทั้งร่�งเหวี่ยงกำ�ปั้นสุดแรงเกิดใส่หน้�เข� 

แว่นกันแดดที่ประจำ�อยู่บนหน้�ของช�ยหนุ่มกระเด็นหลุดออกม� 

เลนส์สีดำ�ข้�งหนึ่งแตกละเอียดจนเหลือแต่กรอบ ในขณะที่อีกข้�งแตก

ร้�ว ข�แว่นหกัและบดิเบีย้วต�มแรงอดัทีโ่ถมใส่อย่�งไม่ปร�น ีจนทัง้ด�บ

ค�ต�นะและกระบอกไม้ไผ่ร่วงหลดุจ�กมอืของเลนโย ก่อนอ�วธุเล่มย�ว

จะค่อยๆ แปรสภ�พเป็นวัตถุวิญญ�ณเหมือนเดิม

ตึง!

ร่�งสูงโปร่งล้มลงกระแทกพื้นด�ดฟ้�เต็มแรง ขณะเลนยะยังยืน

ค้�งอยู่ในท่�ปล่อยหมดัไม่ห่�งจ�กตวัเข�นกัพร้อมโยชฮิ�ระข้�งก�ย โดย
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กำ�ป้ันของเธอมเีลอืดชโลมทัว่ข้อนิว้ และบอกได้เลยว่�นัน่ไม่ใช่เลอืดของ

เธอแม้แต่หยดเดียว 

เลนโยต้องรีบยกมือกุมปิดจมูกของตนเอง เมื่อรู้สึกได้ถึงนำ้�อุ่นๆ 

พร้อมกลิ่นสนิมที่ไหลทะลักออกม�จ�กจมูกร�วกับส�ยธ�ร ก่อนเลือด

แดงสดของเข�จะไหลผ่�นร่องนิว้ หยดลงบนพืน้ทีเ่ตม็ไปด้วยฝุน่และเศษ

กระด�ษของคัมภีร์จนเป็นแอ่งเล็กๆ ใต้ร่�ง 

เป็นครั้งแรกที่เข�โดนโจมตีตรงๆ ขน�ดนี้...เมื่อครู่เป็นเหตุก�รณ์

ที่เกิดขึ้นแบบวิน�ทีต่อวิน�ทีจนเข�ไม่ได้ตั้งหลักเลย มิหนำ�ซำ้�เลนยะกับ 

โยชิฮ�ระก็ประส�นกันอย่�งดีเยี่ยม ก�รเข้�ทรงและคล�ยออกรวดเร็ว

อย่�งน่�เหลือเชื่อ

“อย่�งนี้ค่อยสะใจหน่อย” คนออกหมัดยิ้มเหยียดอย่�งสะใจ หลัง

จ�กได้ระบ�ยสิ่งที่อัดอั้นม�น�นหล�ยปี แม้เป็นเพียงแค่หมัดเดียวแต่ก็

ม�กพอให้หล�ยๆ อย่�งที่ทับถมไว้ผ่อนลงไปได้อย่�งม�กม�ย สมกับท่ี

โถมแรงทั้งหมดเหวี่ยงกำ�ปั้นนั่นออกไป

ร่�งสูงที่ยังอยู่ในท่�คุกเข่� ต้องใช้มือข้�งหนึ่งยันพื้นไว้ ขณะที่อีก

ข้�งกุมใบหน้�ของตนเพื่อห้�มเลือดจ�กจมูกคมสันซึ่งยังไหลไม่ต่�งจ�ก

ก๊อกนำ้� 

หยดเลือดแอ่งเล็กๆ เริ่มขย�ยกว้�งขึ้นใต้ร่�ง พร้อมเหงื่อเม็ดใส

ไหลลงต�มแก้มของช�ยหนุม่ คว�มเจ็บปวดกระหนำ�่อยูบ่นใบหน้� อ�ก�ร

ห�ยใจติดขดัอดัแน่นอยูท่ีโ่พรงจมกู หมดัของน้องส�วของเข�หนกัจนเรยีก

ว่�ถ้�ตัง้ตวัไม่ทนัคงได้หลบัค�หมดัเอ�ง่�ยๆ และยอมรบัว่�เกอืบวบูไปกบั

หมัดที่จงใจเล็งป�กครึ่งจมูกครึ่งของเข� ซึ่งเป็นจุดที่ใครๆ ก็รู้ว่�มีไว้

สำ�หรับน็อกคู่ต่อสู้ให้สลบได้ในทีเดียว 

เลนโยถ่มเลือดจ�กป�ก และป�ดมันออกจ�กจมูกพล�งพยุงร่�ง

ของตนให้ลุกขึ้นยืนอีกครั้ง 

หมอผีส�วยิ่งฉีกยิ้มกว้�งกว่�เก่� ร�วกับรอโอก�สให้เลนโยลุกขึ้น

อยู่น�นแล้ว 
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“ไอ้ท่�ม�ก เรียกอ�วุธกลับ!” เลนยะตะโกนสั่งซ�น�ดะที่ยังอยู่ใน

ท่�กึ่งนั่งกึ่งนอนที่อีกฝั่ง

และช�ยหนุ่มที่เพิ่งลุกยืนได้เพียงครู่เพิ่งสังเกตจุดที่ตัวเองยืนอยู่ 

และพบว่�จดุน้ันคอืตรงกล�งระหว่�งด�บง้�วด้�มสแีดงของซ�น�ดะทีปั่ก

อยู่กับพื้นข้�งหน้�เข� และเด็กหนุ่มเจ้�ของอ�วุธพอดิบพอดี

ซ�น�ดะเงยหน้� เข้�ใจแผนก�รของเลนยะทนัท ีเข�ชมูอืขึน้พร้อม

ตะโกนสั่ง 

“กลับม�!” 

ด�บง้�วหลดุออกม�จ�กพืน้เหมอืนถกูดงึดดูด้วยแม่เหลก็ มนัลอย

หวอืหันคมม�ท�งเลนโยทีย่นืกัน้กล�งระหว่�งมนักบัเจ้�ของอย่�งรวดเรว็ 

จนแทบไม่มีใครรู้สึกว่�ร่�งสูงโปร่งในโคตย�วนั้นจะหลบอ�วุธที่ถูกเรียก

กลับได้ทันแม้แต่น้อย 

ฉัวะ!

หมับ

ด�บง้�วด้�มสแีดงกลบัไปอยู่ในมอืซ�น�ดะพร้อมเสยีงเนือ้สดๆ ถกู

เฉือนและหย�ดเลือดที่ติดม�กับใบด�บโค้งของอ�วุธ 

ซ�น�ดะรบียกแขนขึน้ม�เชด็คร�บเลอืดออกจ�กรมิฝีป�ก และฝืน

ร่�งของตนลกุขึน้โดยใช้อ�วธุในมอืช่วยพยงุ หวัใจในอกกระหนำ�่เต้นอย่�ง

ตืน่เต้น และตืน่ตวัถงึผลทีจ่ะได้เหน็ ขณะวญิญ�ณท่�นหญงิอ�เคเดะลอย

เข้�ห�เข�ด้วยคว�มห่วงใย 

เข�ดูทุลักทุเลไม่น้อย คว�มปวดจ�กกระดูกซี่โครงแล่นแปล๊บ 

ทกุครัง้ทีเ่ข�ขยบัตวั ห�กแต่คว�มเจบ็ปวดเหล่�นี้ไม่อ�จทำ�ให้เดก็หนุม่ละ

ส�ยต�ออกจ�กแผ่นหลงัของช�ยหนุม่เรอืนผมดำ�ย�วทีย่นือยูเ่บือ้งหน้�ไม่

ไกลได้เลย 

มันได้ผลรึเปล่� แผนก�รของเลนยะ...พวกเข�ทำ�สำ�เร็จไหม

และยงัไม่ทนัสิน้คว�มคดิ ร่�งสงูของเลนโยกค่็อยๆ ทิง้ก�ยทรดุลง

ไปชนัเข่�ข้�งหนึง่กบัพืน้ มอืขว�ตะปบเข้�ทีเ่อวด้�นซ้�ย ซึง่บดันีน้ำ�้สแีดง
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ข้นซึมผ่�นเสื้อโคตออกม�จนชุ่มโชก และเป็นคร้ังแรกท่ีใบหน้�คมติด

หว�นนั้นแสดงคว�มเจ็บปวดและมีเหงื่อเก�ะพร�วเต็มขมับ 

เลนโยเหลือบดวงต�สีนำ้�เงินขึ้น เพื่อมองคนท่ีทำ�ให้เข�ตกอยู่ใน

สภ�พนี้ แต่เพร�ะเข�ก้มใบหน้�อยู่รัศมีของส�ยต�จึงจับได้เพียงข�สอง

ข้�งในถุงเท้�ย�วสีนำ้�เงินเข้มของเลนยะที่กำ�ลังถอยหลังห่�งออกไป 

เพร�ะเธอสรุปผลอ�ก�รของเข�ออกม�ได้แล้ว

อ�วุธที่ต้องก�รให้ปักกล�งตัวของช�ยหนุ่มทำ�ได้เพียงสร้�งรอย

แผลบ�ดลกึทีข้่�งเอวซ้�ยเท่�นัน้ ซึง่นัน่กห็ม�ยคว�มว่�แผนของเธอพล�ด 

พี่ช�ยของเธอหลบทัน!

ให้ตาย ไม่ว่ายังไงก็จัดการเจ้าคนตรงหน้าไม่ได้เสียที!

“ห ึฉนัละเชือ่แกจรงิๆ เลยเลนยะ...” ร่�งทีย่งัชนัเข่�กบัพืน้สัน่เทิม้

ด้วยแรงหัวเร�ะ แม้ร่�งก�ยจะบ�ดเจ็บ และใบหน้�ชื้นด้วยเหง่ือ แต่ดู

เหมอืนเข�จะไม่ได้รูส้กึเจบ็สกัเท่�ไร หรอืเท่�ทีแ่ผลใหญ่ขน�ดนัน้จะทำ�ให้

รู้สึก ซำ้�ยังดูกำ�ลังสนุกกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตน ขณะเอ่ยขึ้นต่อ “อย่�งเดียว

ที่ทำ�ให้ฉันยอมรับว่�แกเป็นน้องส�วได้ ก็เรื่องนี้แหละ...ในสถ�นก�รณ์ที่

ไม่น่�จะ...แกก็ยัง...หึ” 

เลนโยหยดุคำ�พดูแค่นัน้ และเสยเส้นผมสดีำ�ทีชุ่ม่เหงือ่ออกจ�กดวง

หน้� พร้อมเงยใบหน้�ที่เหยียดยิ้มขบขัน และค่อยๆ ยันก�ยลุกขึ้นใหม ่

อีกครั้ง หลังจ�กแน่ใจว่�คงไม่มีกับดักที่ไหนโผล่ขึ้นม�อีก 

กะอยูแ่ล้วว่�น้องส�วของเข�ไม่ได้กว�ดต�ดสูิง่รอบตวัในตอนแรก

แค่ผ่�นๆ แต่เจ้�หล่อนว�งกลยุทธ์จ�กสิ่งรอบข้�งที่มีอยู่ต่�งห�ก

“กี๊ซซซ!” 

เสียงร้องแหลมจนแสบแก้วหูดังแทรกม�จ�กท้องฟ้� คุดะของ 

เลนยะตัวหน่ึงพล�ดท่�ถูกคุดะตัวยักษ์ของเลนโยกัดกล�งลำ�ตัวและกลืน

กนิเข้�ไป จนทำ�ให้คดุะทัง้ส�มทีเ่หลอืของเลนยะเริม่รกุหนกัขึน้ทนัท ีก�ร

ต่อสู้บนเวห�ของปีศ�จสัตว์เลี้ยงดูจะดุเดือดไม่แพ้ผู้คนที่ยืนอยู่ด้�นล่�ง 

“เอ้�! มีไม้เด็ดอะไรก็งัดม�ให้หมดเลนยะ” 
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เสียงเยือกเย็นที่ติดหอบนิดๆ ของเลนโย เรียกให้หมอผีส�วละ

ส�ยต�จ�กท้องฟ้�ใกล้มืดที่มีก�รต่อสู้ของเหล่�คุดะ กลับม�มองพ่ีช�ย 

ก่อนก้มไปเห็นว่�เลือดสีแดงข้นยังไหลเอื่อยๆ ผ่�นร่องนิ้วที่กุมบ�ดแผล

ไว้ของเข� 

อย่�งน้อยแผลตรงเอวซ้�ยนั้นก็คงลึกใช้ได้ แถมแผลท�งย�วบน

แขนขว�กย็งัมเีลอืดชโลมทัว่ ดทู่�ว่�คงไม่หยดุไหลง่�ยๆ ถงึแม้ท่�ท�งของ

เลนโยอ�จดไูม่เป็นอะไรม�ก แต่อ�ก�รบ�ดเจ็บของเข�กน่็�จะหนกัอยูไ่ม่

น้อย 

จะบอกว่�แผนของเธอพล�ดไปก็ไม่ถูกซะทีเดียว แม้ว่�ถ้�เป็น 

คนอื่นคงต�ยค�ที่ไปแล้วก็ต�ม

เลนยะตีสีหน้�เฉยเมยจนดูกวนโทสะก่อนพูดขึ้นว่� 

“ไม่เป็นไร...ฉันยืนดูแกเสียเลือดจนหมดเฉยๆ ก็ได้” 

แต่คำ�กล่�วนัน้กลบัยิง่ทำ�ให้ร่�งของคนทีโ่ดนปร�ม�สสัน่เทิม้หนกั

ขึ้นด้วยแรงหัวเร�ะ สร้�งคว�มประหล�ดใจและหงุดหงิดให้ทุกคน 

“แล้วแกคิดว่�ฉันเป็นใครเลนยะ” 

หลงัคำ�เปรยเยน็เยยีบของพีช่�ย เลนยะกร็ูส้กึถงึอ�ยพลงัวญิญ�ณ

ของเข�ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนรู้สึกได้ว่�สิ่งที่สัมผัสได้มันเหนือกว่�พลัง

วิญญ�ณของมนุษย์ปกติ ขณะเธอเห็นว่�เลนโยค่อยๆ คล�ยมือออกจ�ก

บ�ดแผลที่เอวซ้�ย ก่อนที่มือซ้�ยของเข�จะยกขึ้นม�ลูบคร�บเลือดออก

จ�กหลังมือขว� เผยให้เห็นอักขระที่เรียงกันเป็นรูปดวงต�อีกครั้งอย่�ง

ชัดเจนกว่�เดิม ต�มด้วยคำ�พูดโดยเสียงทุ้มนุ่มที่เอ่ยชัดว่� 

“ฉันคือคว�มผิดพล�ดของโซเคนโย” 

นำ�้สแีดงข้นทีเ่คยทะลกัจ�กบ�ดแผลตรงเอวซ้�ย ค่อยๆ ไหลช้�ลง

จนกล�ยเป็นหยุดสนิท เลือดที่แขนซ้�ยก็เช่นเดียวกัน พร้อมกันนั้น 

บ�ดแผลที่ไหล่กว้�งกก็ลบัม�สม�นกนัร�วกบัป�ฏหิ�รย์ิ เนือ้ข้�งเอวทีเ่ปิด

กว้�งเชื่อมติดกัน ทิ้งไว้เพียงรอยสีแดงจ�งๆ เป็นท�งย�ว และเมื่อเข�

ป�ดเลือดออกจ�กจมูก รอยแดงชำ้�ที่ถูกเลนยะต่อยกลับห�ยไปด้วยไม่มี
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เหลือ

รักษ�แผลของตนเองได้!

“แบบนั้นมนั...ไม่ใช่คนแลว้...” วิญญ�ณเดก็ช�ยทีเ่ฝ้�มองอยูท่ีม่มุ

ด�ดฟ้�ด้�นหนึ่งเผลอคร�งในลำ�คอด้วยคว�มอึ้งตะลึง 

วญิญ�ณท่�นหญงิคนง�มจ้องเขมง็ไปทีอ่กัขระรปูดวงต�ทีม่อืขว�

ของช�ยหนุ่ม ก่อนกระซิบแผ่วด้วยคว�มหว�ดหวั่น 

“...พลังจ�กอสูร” 

เจ้�นั่นบอกว่�ตัวเองคือคว�มผิดพล�ด ดวงต�ทว�รบ�ลที่เปิดอยู่

แล้วก็คือก�รที่มีพลังวิญญ�ณปะปนกับพลังอสูร เท่�กับว่�เข�มีคว�ม

ส�ม�รถของปีศ�จอยูด้่วย และปีศ�จส�ม�รถรักษ�บ�ดแผลได้ด้วยตนเอง 

...มิน่�ถึงได้เก่งก�จนัก

ว่�จบดวงต�สีง�ช้�งก็กลับม�สบต�เด็กหนุ่มที่อยู่ข้�งหลังก่อน

กล่�วเตือน 

“ระวงัไว้ให้ดท่ี�นซ�น�ดะ ข้�ว่�ท่�นควรเข้�ทรง ร่�งก�ยของท่�น

ในตอนนี้แค่ขยับก็ลำ�บ�กแล้ว ถ้�ให้ข้�สิงและควบคุมร่�งท่�นแทน จะได้

ขยับได้เช่นเดิม ยังไงตอนนี้ก�รยืนนิ่งๆ เป็นเป้�ล่อคงไม่ดีนัก” 

ซ�น�ดะพยักหน้�รับคำ�สั่ง

ท�งด้�นของหมอผีส�วถึงกับหุบรอยยิ้มบนใบหน้�สนิท ไม่ค�ด

คิดถึงคว�มส�ม�รถเช่นนี้ของเลนโย เธอขบกร�มแน่น นัยน์ต�สีนำ้�เงิน

ขุ่นเคืองหรี่แคบอย่�งไม่สบอ�รมณ์ถึงที่สุด คว�มได้เปรียบในชั้นเชิง 

กลยทุธ์ไร้คว�มหม�ยโดยสิน้เชงิเมือ่เทยีบกบัพลงัทีม่�กม�ยเกนิขอบเขต

มนุษย์แบบนั้น

“คร�วนี้เริ่มยกสอง” เลนโยเป็นฝ่�ยฉีกยิ้มเหยียดที่มุมป�ก แผ่น

ยนัต์เป็นร้อยแผ่นถกูดงึออกม�จ�กในเสือ้โคต ปวู�งเป็นท�งย�วตรงหน้�

เข� ก่อนที่แผ่นยันต์นับร้อยจะค่อยๆ ลอยสูงขึ้นเหนือพื้น และสูงขึ้นไป

เรื่อยๆ จนลอยเหนือร่�งช�ยหนุ่ม ก่อนเข�จะร่�ยอ�คมออกม� 

“โรยระริน – หยดอัสสุชล – ศ�สตร�วุธ” 
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ทั้งเลนยะและท่�นหญิงอ�เคเดะในร่�งของซ�น�ดะต่�งเบิกต� 

กว้�งกับอ�คมที่ได้ยิน 

คว�มร้�ยก�จของช�ยหนุ่มตรงหน้�เพิ่งจะเริ่มต้น 

แผ่นยันต์สีแดงสดนับร้อยแผ่นบนเวห�เหนือศีรษะร่�งสูงม้วนขด

เป็นเกลียว กล�ยเป็นหลุมมิติหมุนลึกลงไปคล้�ยวังนำ้�วนเล็กๆ กล�ง

อ�ก�ศ ต�มด้วยอ�วุธหล�กหล�ยประเภท ทั้งหอก ทวน ด�บ ธนู ง้�ว 

กรชิ และของมคีมม�กม�ยทีม่นษุย์จะสรรค์สร้�งได้ต่�งกอ็อกม�จ�กช่อง

ท�งของอ�คมนั้นต�มจำ�นวนแผ่นยันต์ที่ถูกร่�ยไว้ 

ศ�สตร�วุธทุกชิ้นเหนือศีรษะของเลนโยต่�งหมุนคมใส่ร่�งของ

หมอผสี�วและเดก็หนุม่อย่�งน่�หว�ดเสยีว ท�โร่ที่ได้เหน็ต้องอ้�ป�กค้�ง 

แทบไม่อย�กคิดถึงว่�ถ้�อ�วุธเหล่�นั้นพุ่งลงม�จริงๆ หมอผีส�วและเด็ก

หนุ่มจะหลบยังไง เพร�ะจำ�นวนของมันเยอะเกินไป ซำ้�กล�งท่ีโล่งแจ้ง

แบบด�ดฟ้�เช่นนี้ด้วยแล้ว ไม่มีที่ให้หลบเลย

“ท่�นเลนยะ” วญิญ�ณซ�มไูรคร�งเรยีกชือ่เดก็ส�วข้�งตวัร�วกบั

เป็นก�รเตือนให้เธอระวังตัวและตั้งสติ

เลนยะที่นิ่งค้�งไปกับสิ่งที่เห็นต้องรีบปรับสีหน้�จ�กตื่นๆ กลับม�

ชักหัวคิ้วอย่�งเดือดด�ล ก่อนกระซิบลอดไรฟัน 

“ให้ต�ยสิ อ�คมนั่นฉันใช้ได้ถึงส�มสิบแผ่นก็หืดขึ้นคอแล้ว แต ่

เจ้�น่ันใช้ได้ถงึร้อยแผ่นเชยีว” ต้องยอมรบัว่�เร่ิมรู้สกึกลวัขึน้ม�อย่�งเลีย่ง

ไม่ได้ พร้อมคว�มหงุดหงิดที่แทรกม�อย่�งไม่ถูกจังหวะนักเมื่อรู้ว่�ตน 

พ่�ยแพ้ให้พี่ช�ยในเรื่องนี้

...แต่ถ้ามัวคิดถึงเรื่องแพ้ชนะก็คงไม่รอดไปจากที่นี่...

ดวงต�สีนำ้�เงินทรงอำ�น�จของหมอผีส�วเริ่มหันรีหันขว�งห�ท�ง

รอด ยังไงตอนนี้เธอก็มั่นใจว่�เจ้�คนตรงหน้�ไม่มีท�งฆ่�เธอแน่ๆ แต่กับ

ญ�ติหนุ่มของเธอนี่สิ สงสัยจะได้ลงไปนอนในโลงเร็วๆ นี้ซะก่อน

เลนโยที่เห็นอ�ก�รของเลนยะจำ�ต้องดักคอขึ้น 

“ยังมีคว�มพย�ย�มนะเลนยะ” 
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แต่คำ�พูดของเข�เหมือนจะไร้คว�มหม�ยกับหมอผีส�วเมื่อเธอยัง

ไม่ยอมหยุดมองสิ่งรอบตัว ทำ�ทีเป็นไม่ได้ยินเสียงเข�

“เฮ้อ...” ช�ยหนุม่ระบ�ยลมห�ยใจอย่�งเหนือ่ยหน่�ยเลก็น้อย และ

กล่�วขึน้ใหม่อย่�งนกึสนกุ “โอเค งัน้เร�ม�ทดสอบคว�มส�ม�รถแกหน่อย

ไหมเลนยะ” 

หมอผีส�วก็ยังไม่คิดจะฟัง ในขณะคนที่พย�ย�มเปิดบทสนทน�

ด้วยส่�ยศีรษะน้อยๆ ด้วยคว�มเอือมระอ�อย่�งไม่จริงจังนัก

เคร้ง! เคร้ง! เคร้ง!

ก�รทีท่ำ�เป็นหทูวนลมต้องยตุเิมือ่ได้ยนิเสยีงโลหะขยบั เธอต้องหนั

ใบหน้�และนัยน์ต�สีนำ้�เงินกลับไปที่เลนโย เมื่ออ�วุธม�กม�ยนับร้อยชิ้น

บนฟ�กฟ้�เหนอืศรีษะช�ยหนุม่ทัง้หมดหนัคมไปทีซ่�น�ดะ ต�มด้วยเสยีง

ของท�โร่ที่ถอยไปอยู่ด้�นหลังเธอห่�งๆ เอ่ยขึ้นอย่�งตะกุกตะกัก

“ละ...เลนยะ...ช่วยด้วย” 

หมอผสี�วหนัขวบัไปมองวญิญ�ณเดก็ช�ย และสิง่ที่ได้เหน็คอืร่�ง

ของท�โร่ที่สั่นระริกอยู่กับที่ ใบหน้�แสดงคว�มหว�ดกลัว โดยใต้ร่�ง

วิญญ�ณของเข�มีแผ่นยันต์แปะไว้ตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้

“เลนยะ...ฉะ...ฉัน...ขยับไม่ได้” ท�โร่ว่�ด้วยสีหน้�ที่หว�ดกลัวม�ก

ขึ้นเรื่อยๆ นำ้�เสียงสั่นเครือจนแทบข�ดห�ยไปในลำ�คอ

เลนยะสะบัดใบหน้�กลับม�ที่พี่ช�ยของตนอีกครั้ง พล�งคำ�ร�ม

เสียงตำ่�เรียกชื่ออีกฝ่�ยอย่�งกร�ดเกรี้ยว 

“เลนโย!”

ได้คำ�ตอบรับจ�กอีกฝ่�ยเป็นรอยยิ้มน่�มองท่ีประดับประจำ�บน

ใบหน้�คม ห�กแต่ย�มนี้รอยยิ้มนั้นเป็นสิ่งน่�รังเกียจท่ีสุดสำ�หรับหมอผี

ส�ว และดเูหมอืนช�ยหนุม่จะอ่�นคว�มคดิของเธอออก เข�จงึหบุรอยยิม้

นั้นลงเล็กน้อยและเอ่ยว่�

“ฉันจะให้เลือกนะเลนยะ....ระหว่�งเจ้�หนูซ�น�ดะ” เข�ปร�ย 

ห�งต�มองเดก็หนุม่เรือนผมสดีำ�พร้อมกบัอ�วธุทีล่อยเหนอืศรีษะซึง่จ่อลง



356   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 3

ใกล้เหยื่อม�กขึ้น ก่อนจะหันไปมองที่ท�โร่วูบหนึ่ง และกลับม�เอ่ยกับ 

เลนยะต่อว่� “หรือเจ้�วิญญ�ณเด็กน้อยนั่น” 

ท�โร่ยืดตัวเกร็ง แข็งทื่อเมื่อได้ยินเงื่อนไขนั่น ซึ่งเมื่อเลนโยเห็น

ปฏิกิริย�เช่นนั้นจึงเปรยขึ้นใหม่กับท�โร่ 

“คว�มจรงิแกควรจะเชือ่เลนยะตัง้แต่แรก แล้วยอมกลบัร่�งซะดีๆ  

ก็จบแล้ว” 

คว�มรู้สึกผิดและกลัวอ�บทั่วร่�งของท�โร่ทันใดเมื่อได้ยินคำ�พูด

ของเลนโย เมื่อเลนยะก็เคยเตือนเข�แล้วตอนที่ไปถึงโรงพย�บ�ล 

เข�เป็นตัวถ่วงของเลนยะจริงๆ 

แต่ไม่ทนัได้สำ�นกึเสยีใจม�กกว่�นี ้เสยีงบทสวดจ�กป�กของเลนโย

ก็ดึงท�โร่ให้หลุดออกจ�กภวังค์ และทำ�ให้ทุกคนต้องช็อกไปชั่วขณะ

“บทสวดส่งวิญญ�ณ!” เลนยะร้องขึ้นเมื่อได้ยินสิ่งที่เลนโยพึมพำ�

ในลำ�คอ

เจ้�คนตรงหน้�กำ�ลังจะส่งวิญญ�ณเด็กช�ยไปภพหน้�...ทั้งที่ยัง 

ไม่ต�ย!

“ท่�นท�โร่!” วิญญ�ณซ�มูไรร้องสุดเสียงเพื่อเตือนผีน้อย แต่ถึง

กระนั้นท�โร่ก็ไม่ส�ม�รถลอยหนีไปไหนได้เพร�ะแผ่นยันต์ท่ีแปะอยู่ใต้

ร่�งของเข�

เลนยะควักแผ่นยันต์ทั้งหมดออกม� กะจำ�นวนแผ่นยันต์ในมือ 

ประม�ณได้ร้อยกว่�แผ่น ก่อนทีเ่ธอจะตวดัต�ขึน้มองอ�เคเดะในร่�งของ

ซ�น�ดะสลับกับท�โร่ คว�มคิดในหัววิ่งเร็วจี๋พร้อมคว�มกดดันที่ทะย�น

สูงจนขับเม็ดเหงื่อให้ซึมทั่วขมับ

เธอควรจะทำ�ยังไง เลือกใคร หรือใช้วิธีไหน! 

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มลอยเข้�ไปห�ท�โร่แม้จะรู้ว่�ช่วยอะไรไม่ได้

ม�กกว่�คอยอยู่ใกล้ๆ ไม่ให้ร่�งเล็กๆ สติแตกไปซะก่อน

อ�เคเดะที่เห็นท่�ท�งของเลนยะแบบนั้นจึงตะโกนบอก

“ไปช่วยเจ้�เด็กนั่นก่อน ท�งนี้ข้�รับมือเอง” ว่�จบเธอก็พยักหน้�
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ให้คว�มมั่นใจกับอีกฝ่�ย ขณะกำ�ด้�มด�บง้�วสองเล่มในมือแน่นขึ้นเป็น

สัญญ�ณว่�เตรียมพร้อม

“แน่ใจหรือครับว่�รับมอืได้” เลนโยหยดุบทสวดก่อนหนัม�กล่�วกบั

อ�เคเดะด้วยนำ�้เสยีงเยน็เยยีบ ดวงต�สนีำ�้เงนิฉ�ยแววปร�ม�สชดัเจน จน

คนมองต้องชักหัวคิ้วชนกันอย่�งโกรธเคือง

และดูเหมือนเลนโยคงอย�กพิสูจน์ว่�ท่�นหญิงอ�เคเดะจะทำ�ได้

จริงอย่�งที่บอกไว้รึเปล่� เข�จึงปล่อยอ�วุธมีคมเกือบส�มสิบชิ้นใส่เธอ

โดยทันทีอย่�งไร้คำ�เตือน

เสยีงโลหะแทรกผ่�นอ�ก�ศดงัขึน้ ศ�สตร�วธุต่�งๆ พุง่ทะย�นเข้�

ห�อ�เคเดะในร่�งของซ�น�ดะด้วยคว�มเร็วสูง 

อ�เคเดะกระชบัอ�วธุในมอืของตนเอง รู้แน่ว่�ง�นนีห้นกัหน�เพยีง

ใด ทว่�ทนัททีีอ่�วธุมคีมม�กม�ยจะถงึตวัเธอ มอืทีถ่อืด�บง้�วทัง้สองข้�ง

กส็ะบดัฟัน ป้องกนัทัง้ซ้�ยขว�ได้อย่�งงดง�ม ซำ�้เธอยงัหมนุก�ยว�ดด�บ

ง้�วอย่�งคล่องแคล่วและหนักแน่น เฉียบคม จนบ�งครั้งดูพลิ้วไหว รัศมี

อ�วุธที่กว้�งส�ม�รถกว�ดอ�วุธที่พุ่งม�โจมตีได้ทีละหล�ยๆ ชิ้น แต่มัน

คงไม่ง่�ยอย่�งทีต่�เหน็นกั เมือ่ใบหน้�ของเดก็หนุม่ทีเ่ธอสงิร่�งมเีมด็เหงือ่

เก�ะพร�วต�มขมับ และต้องขบกร�มแน่น เพร�ะอ�วุธม�กม�ยที่ระดม

กันลงม�อย่�งไม่ยั้งร�วกับกระสุนปืนเริ่มไวขึ้นทุกที แถมยังส�ม�รถหัก

เลี้ยวเข้�ม�ท�งด้�นข้�งได้ 

อ�เคเดะถอยเท้�ไปเรื่อยๆ หลบหลีกอย่�งว่องไว จนอ�วุธร่วม

ส�มสิบชิ้นกระเด็นกระดอนจ�กก�รถูกฟ�ดฟันทิ้ง กระจัดกระจ�ยกล�ย

เป็นแผ่นยันต์อยู ่ต�มเส้นท�งที่ถอยหนี ก�รต้�นอ�วุธท้ังหมดได้ผล  

อ�เคเดะในร่�งของเดก็หนุม่หยดุฝีเท้�ลงเมือ่ไม่มสีิง่ใดโจมตเีข้�ม�อกีแล้ว 

ทว่�อยู ่ๆ คว�มรู ้สึกอุ ่นๆ ก็ว�บที่ป�กของตน และต�มด้วยคว�ม 

เหนียวเหนอะเต็มใบหน้�และหน้�อก

และสิ่งนั้นเรียกรอยยิ้มเหยียดของเลนโยให้กว้�งขึ้นทันใด

อ�เคเดะในร่�งของซ�น�ดะทรุดเข่�ลงกับพื้น มือกุมท่ีป�ก
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พย�ย�มห้�มเลือดสีแดงข้นที่ทะลักออกม� แม้แต่เธอเองก็งุนงงต่อสิ่งที่

เกิดขึ้นกับร่�งก�ยของคนที่เธอสิง

“ผมถงึได้บอกไงว่�ท่�นรบัมอืไม่ไดห้รอกครบั” ช�ยหนุม่ผูรู้ผ้ลอยู่

ก่อนแล้วว่� พร้อมก้มลงมองวิญญ�ณหญิงส�วในร่�งเด็กหนุ่ม “เจ้�หนู

ซ�น�ดะบ�ดเจ็บภ�ยในอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นก�รขยับเขยื้อนร่�งก�ยม�กๆ 

ย่อมเป็นผลเสีย ถึงแม้ท่�นจะเป็นดวงวิญญ�ณไม่เจ็บไม่ปวด แต่ร่�งท่ี

ท่�นสิงอยู่น่ะมันคนนะครับ บ�ดเจ็บก็รับก�รกระทบกระเทือนม�กไม่ได้ 

โดยเฉพ�ะก�รเคลือ่นไหวทกุส่วนพร้อมอ�วธุหนกัขน�ดนัน้ถงึสองชิน้ด้วย

แล้ว ถึงแม้จะมีท่�นสิงอยู่ก็เอ�ไม่อยู่หรอก...คล�ยก�รเข้�ทรงดูจะดีกว่�

นะครับ ก่อนเด็กท่�นจะต�ยซะก่อน” 

อ�เคเดะกำ�หมดัแน่นอยูบ่นพืน้สกปรกๆ กบัข้อเสนอของช�ยหนุม่ 

ที่แน่นอนว่�เข�ได้เปรียบ เพร�ะถ้�เธอออกไปจ�กร่�งของซ�น�ดะ เด็ก

หนุ่มก็จะไม่มีท�งขยับหนีไปไหนได้อีก แต่ขณะเดียวกันถ้�ยังฝืนสิงอยู่ 

อ�ก�รเข�ก็จะแย่ลงเรื่อยๆ

และคว�มจริงย่อมเป็นคว�มจริง ห�กเธอยังฝืน ร่�งของเด็กหนุ่ม

คนสำ�คัญของเธอก็อ�จทนรับไม่ไหว และอ�จถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

วิญญ�ณท่�นหญิงคนง�มยอมคล�ยก�รเข้�ทรง และเป็นไปต�ม

ค�ด ทนัททีีว่ญิญ�ณแม่ทพัหญิงหลดุออกม� ซ�น�ดะกท็ิง้ร่�งลงนอนกบั

พื้นทันใด พร้อมไอสำ�ลักเลือดออกม�จนตัวสั่น 

อ�เคเดะทำ�ได้เพียงเฝ้�มองอย่�งรู้สึกผิดระคนเจ็บใจ 

และวนิ�ทต่ีอม�เสยีงร้องของท�โร่กด็งัขึน้อกีครัง้ ดงึทกุส�ยต�ให้

หันกลับไปมอง

“ช่วยด้วยเลนยะ!” 

เลนยะหันหน้�กลับไปยังท�โร่ และเบิกต�กว้�งเมื่อเห็นว่�มือของ

วิญญ�ณเด็กช�ยที่กำ�ลังยกขึ้นม�ดูนั้นเริ่มโปร่งแสงร�วกับจะเลือนห�ย

ไปกับอ�ก�ศธ�ตุ เมื่อเลนโยหันม�สวดบทสวดส่งวิญญ�ณต่อ

“ท่�นท�โร่ใจเยน็ๆ ขอรบั” โยชฮิ�ระพย�ย�มพดูให้สต ิแม้จะตกใจ



B  1 3  s . t   359

ไม่แพ้กัน ก่อนหันไปห�หมอผีส�ว “ท่�นเลนยะขอรับ” 

เด็กส�วที่ถูกเรียกอย่�งร้อนรนยังไม่อ�จขยับไปท�งใด เพร�ะแค่

เพียงเธอจะก้�วไปท�งท�โร่ คมอ�วุธที่เหลือหล�ยสิบชิ้นบนท้องฟ้�ก็

เคลื่อนเข้�ม�ใกล้ร่�งของซ�น�ดะม�กขึ้น และเด็กหนุ่มเองก็ไม่ส�ม�รถ

ช่วยตนเองให้รอดพ้นจ�กอ�วุธม�กม�ยเหนือศีรษะในสภ�พนี้ได้ แม้แต่

วิญญ�ณท่�นหญิงที่ไม่เคยก้มหัวให้ผู้ใด ถือศักด์ิศรีย่ิงกว่�ชีวิตยังส่ง

ส�ยต�ขอคว�มช่วยเหลือม�ยังเธออย่�งแจ่มชัด

...คิดว่าฉันมีร้อยร่างรึไง!

เลนยะสบถในหวัอย่�งหงดุหงดิ เมือ่หนัไปท�งไหนกเ็จอแต่ส�ยต�

เว้�วอนร้องขอ สถ�นก�รณ์ฉุกเฉินเริ่มสร้�งแรงกดดันหมอผีส�วม�กขึ้น

เรื่อยๆ ดวงต�สีนำ้�เงินของเธอสลับมองซ้�ยขว� รู้ทั้งรู้ว่�ปล่อยเวล�ให้

เนิ่นน�นกว่�นี้ไม่ได้ แต่สมองก็ดันตื้อมืดแปดด้�นไปหมด แล้วยิ่งเสียง

ร้องเป็นระลอกของท�โร่ยิ่งสร้�งคว�มกดดันให้ทวีคูณ 

ศัตรูของเธอทำ�ได้เจ็บแสบจริงๆ

อ�เคเดะสงัเกตเหน็ท่�ทเีช่นนัน้ของเลนยะทำ�ให้เธอต้องเบอืนหน้�

ไปท�งอื่น และพย�ย�มห�ท�งช่วยแทนก�รขอคว�มช่วยเหลือ เวล�นี ้

คงหวังพึ่งใครไม่ได้นอกจ�กตนเอง ดวงต�สีง�ช้�งสับมองซ้�ยขว�แบบ

เดียวกับหมอผีส�วบ้�ง และคว�มห่วงกังวลก็เพิ่มขึ้นทุกคร้ังท่ีหันไปมอง

ซ�น�ดะซึ่งได้แต่นอนนิ่ง ไอสำ�ลักเลือดออกม�เป็นพักๆ 

ถ้�เธอยังมีชีวิตอยู่ เธอก็ยังส�ม�รถช่วยได้ ทั้งก�รต่อสู้ และก�ร

ใช้พลังวิญญ�ณ

...พลังวิญญาณ!

เรือ่งสำ�คญัทีว่ญิญ�ณหญงิส�วลมืเสยีสนทิกลบัม�สะกดิใจเธอจน

เผลอสบถค�ดโทษตนเองไปหล�ยรอบ เพร�ะมนัอ�จเป็นสิง่ทีเ่ธอไม่ค่อย

คดิถงึต้ังแต่ลมห�ยใจสดุท้�ยหลดุลอยไป เธอเลยไม่คดิว่�จะได้ใช้หรอืคดิ

จะใช้

อ�เคเดะหันไปสั่งเลนยะทันที 
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“แม่ส�วน้อย เจ้�ช่วยท่�นซ�น�ดะ ข้�จะช่วยเจ้�เด็กนั่นเอง” 

คำ�สั่งเสียงดังไม่น้อยนั้นทำ�ให้เลนยะหันขวับกลับม�ที่เธอ และ

แน่นอนว่�เลนโยเองกป็ร�ยห�งต�กลบัไปมองวญิญ�ณหญงิส�วด้วยเช่น

กัน ดวงต�ของช�ยหนุ่มฉ�ยแววแปลกใจขึ้นม�

ซึ่งอ�เคเดะไม่อธิบ�ยอะไรอีก แต่ลอยอย่�งรวดเร็วไปท�งท�โร่

กับโยชิฮ�ระอีกฟ�ก ปล่อยให้เลนยะจัดก�รห�วิธีช่วยเด็กหนุ่มเอ�เอง

ฟ้�ว!

อ�วุธบนฟ้�สีทะมึนทิ้งตัวใส่ร่�งของซ�น�ดะทันทีท่ีวิญญ�ณท่�น

หญิงลอยออกไป

“บ้�ชิบ!” เลนยะสบถอย่�งค�ดโทษวิญญ�ณหญิงส�วที่อยู่ดีๆ ก็

โยนภ�ระใหญ่ม�ให้จนเกือบรับไม่ทัน กระนั้นก็วิ่งพรวดเข้�ห�ร่�งของ

ญ�ติหนุ่ม ในมือกระชับแผ่นยันต์ และป�นำ�ออกไปก่อน

เคร้ง!

เสยีงอ�วธุปะทะอ�คมป้องกนัทีเ่ลนยะป�เข้�ม�ขว�งไว้ แต่หมอผี

ส�วกร็ูแ้ก่ใจว่�อ�คมป้องกนัของเธอไม่ส�ม�รถสูอ้�คมของเลนโยได้ โดย

เฉพ�ะอ�คมที่เข�ใช้อยู่ตอนนี้

เป็นไปต�มค�ด อ�วุธชิ้นแรกที่แทงลงม�อ�จไม่ส�ม�รถทะลุถึง

ตัวเด็กหนุ่มได้ แต่ชิ้นที่สองที่ต�มลงม�ซำ้�จุดเดิมกลับแหวกอ�คมเข้�ม�

และพุ่งเข้�ห�ตัวคนในเขตแดน 

ซ�น�ดะใช้กำ�ลงัเฮอืกทีเ่หลอืเบีย่งตวัหลบ อ�วธุร้�ยจงึทำ�ได้เพยีง

เฉอืนหวัไหล่ของเข� ก่อนปักลงกบัพืน้และกล�ยเป็นแผ่นยนัต์ แต่แม้หลบ

ชิ้นนี้ได้ก็ยังมีอีกหล�ยสิบชิ้นเตรียมโจมตีลงม�ติดๆ กัน

เลนยะที่ไม่อ�จทำ�อะไรได้ม�กกว่�พย�ย�มเข้�ไปให้ถงึตวัซ�น�ดะ

ก็คอยป�ยันต์ในมือสร้�งเขตอ�คมให้เข� 

เธอต้องป�แผ่นยนัต์ซำ้�จดุเดมิๆ เมือ่เขตอ�คมทนฤทธิจ์�กอ�วธุที่

โจมตีได้เพยีงไม่น�นและแตกสล�ยไป แผ่นยนัต์ทีเ่ธอพย�ย�มให้ซ้อนทบั

หล�ยๆ ชัน้เพือ่สร้�งเกร�ะป้องกนัให้หน�ขึน้เกอืบจะไม่มคีว�มหม�ย เมือ่
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อ�วุธที่อยู่เหนือหัวมีม�กม�ยขน�ดนี้ 

และกว่�เลนยะจะรู้สึกตัวอีกที แผ่นยันต์ในมือก็มีไม่ถึงสี่สิบแผ่น

แล้ว โดยที่อ�วุธร้�ยยังเหลือหล�ยสิบชิ้น และแม้พย�ย�มเท่�ไรก็ยังมี

อ�วุธบ�งชิ้นทะลุอ�คมเข้�ม�ได้จนถึงตัวซ�น�ดะ และเฉียดโดนร่�งก�ย

เดก็หนุม่หล�ยจดุจนร่�งนัน้มบี�ดแผลเพิม่ขึน้ และคล้�ยจะหมดสตไิปแล้ว

อีกด้�นเมื่ออ�เคเดะลอยม�ถึงตัวท�โร่กับโยชิฮ�ระเธอก็สั่งให้

วิญญ�ณซ�มูไรหลบไป

“ท่�นจะทำ�อะไรขอรบั” วญิญ�ณซ�มไูรถ�มขึน้ทนัทอีย่�งร้อนรน

ดวงต�สีง�ช้�งจับจ้องที่แผ่นยันต์ใต้ร่�งท�โร่ แล้วว่�ชัด

“ข้�จะดึงแผ่นยันต์นี่ออกซะ”

“จะทำ�ได้ยังไงกัน ท่�นเป็นวิญญ�ณนะขอรับ” โยชิฮ�ระท้วง

แต่วิญญ�ณหญิงส�วกลับหรี่นัยน์ต�สีง�ช้�งมองอีกฝ่�ย 

“อย่�ลืมสิว่�ข้�คือโซเคนโย เป็นผู้มีพลังวิญญ�ณก่อนจะเป็น

วิญญ�ณ...เจ้�เด็กโซเคนโยนั่นน่�จะเคยบอกเจ้�นะว่�ผู้ท่ีมีพลังวิญญ�ณ

เมื่อต�ยจะเป็นอะไร”

“โพลเตอร์ไกสท์” กล�ยเป็นผีน้อยซะเองที่รู้คำ�ตอบเมื่อจำ�เรื่องที่

เลนยะเคยสอนเข�ได้

และรูส้กึทกุคนหรอืแม้แต่เจ้�ตวัจะลมืเร่ืองสำ�คญันี้ไปว่�ท่�นหญงิ

อ�เคเดะเคยเป็นผู้มีพลังวิญญ�ณม�ก่อน เธอมีคว�มส�ม�รถม�กกว่�

วิญญ�ณทั่วไป

“แต่นี่เป็นแผ่นยันต์ ไม่เหมือนสิ่งของนะขอรับ ท่�นจะส�ม�รถจับ

ต้องได้หรือ” โยชิฮ�ระยังคงกังวล

“ถ้�ไม่ลองก็ไม่รู้” ว่�จบเธอก็ยื่นมือไปที่แผ่นยันต์ ก่อนกระช�ก

มันออกม�จ�กพื้น ท�โร่หลุดเป็นอิสระ ทว่�จู่ๆ คว�มร้อนจ�กแผ่น

กระด�ษศักดิ์สิทธิ์ก็จู่โจมเธอทันที

“โอ๊ย!” อ�เคเดะร้องขึ้นด้วยคว�มเจ็บปวด แม้เธอจะสัมผัสมันได้

และดงึออกม�สำ�เรจ็ แต่สิง่ของศกัดิส์ทิธิย่์อมไม่ใช่สิง่ทีผู่ท้ีต่�ยไปแล้วจะ
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แตะต้องได้ มือเรียวรีบปล่อยแผ่นยันต์ไป

สิง่ทีเ่ธอทำ�สำ�เร็จนัน้เรยีกดวงต�สนีำ�้เงนิของเลนโยให้ปร�ยไปมอง

ถึงก�รที่วิญญ�ณหญิงส�วส�ม�รถสร้�งปร�กฏก�รณ์เหนือ

ธรรมช�ตินัน้ได้จะอยูเ่หนอืคว�มค�ดหม�ย แต่มนักไ็ม่ใช่เรือ่งสำ�คญัของ

เข�อีกแล้ว

ที่สำ�คัญคือด้�นหมอผีส�วต่�งห�ก

เลนยะยิ่งเร่งฝีเท้�เข้�ห�ร่�งของเด็กหนุ่ม เมื่อเห็นว่�เข�หมดสติ

ไปพร้อมกองเลอืด ยนัต์ในมอืยงัถกูป�ไปสร้�งเขตอ�คมให้อย่�งต่อเนือ่ง

แม้จะร่อยหรอเต็มที

เคร้ง!

ทว่�อ�วุธบนเวห�ที่เคยเล็งโจมตีแต่ซ�น�ดะ กลับแบ่งม�อีกกลุ่ม

เปลี่ยนทิศเข้�ห�ร่�งของหมอผีส�ว พร้อมพุ่งทะย�นลงม�

“เหวอออ!” เลนยะร้องด้วยคว�มตกใจเมื่อค�ดไม่ถึงว่�เลนโยจะ

หันม�เล่นง�นเธอ 

เลนยะสะบัดแผ่นยันต์แปะลงตรงหน้�สร้�งเขตอ�คมกั้น

อ�วุธร้�ยบ�งชิ้นกระเด็นกลับไปเมื่อปะทะอ�คมของหมอผี แต่ที่

ต�มซำ้�ลงม�กลับทะลุเขตอ�คมเข้�ม� จนเธอต้องเบี่ยงตัวหลบ กลิ้งไป

อีกท�ง แต่ก�รโจมตียังไม่สิ้นสุด คมหอกฝูงใหญ่พุ่งหล�วร�วกับห่�ฝน

เข้�ห�ร่�งเด็กส�ว เลนยะจำ�ต้องหยิบแผ่นยันต์ออกม�พร้อมกันห้�แผ่น 

และแปะทับกันลงไปพร้อมๆ กัน

เขตอ�คมแน่นหน�จ�กยนัต์ทเีดยีวห้�แผ่นช่วยปกป้องไม่ให้ฝงูหอก

ผ่�นทะลุถึงร่�งของเธอทั้งหมด แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีหอกบ�งเล่มแทงเขต

อ�คมของเธอเข้�ม�ได้ 

เลนยะหลบไปซ้�ยทีขว�ทีเท่�ที่คว�มเร็วของร่�งก�ยเธอจะทำ�ได้ 

แต่ปล�ยแหลมจ�กของมคีมกย็งัเฉยีดโดนต้นแขนทัง้สองข้�งอย่�งไม่อ�จ

เลี่ยง ซำ้�หนึ่งในฝูงหอกนั้นกลับมีกริชเล่มเล็กๆ แฝงอยู่ ซึ่งถ้�เธอไม่ทัน

สังเกตเห็นมันก่อน อ�วุธชิ้นเล็กนั่นก็คงทำ�ให้เธอเสียต�ขว�ไปแล้ว 
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กระนั้นมันก็ฝ�กแผลย�วเหนือหัวคิ้วซ้�ยไว้ก่อนพุ่งแทงพื้นอ�ค�ร และ

กล�ยเป็นแผ่นยันต์เช่นเดิม 

“หน็อย...ไอ้บ้� แกกล้�เล่นง�นฉันจริงๆ เหรอเนี่ย!” คำ�สบถของ

เลนยะพร้อมต้องยกมอืขึน้กมุต�ซ้�ยของตนเมือ่เลอืดจ�กหวัคิว้กำ�ลงัไหล

ลงม�อ�บต�เธอ 

เลนโยเลิกคิ้วน้อยๆ และเหยียดยิ้มร้�ยให้

“ก็ฉันบอกแกไปแล้วว่�ถึงฉันจะฆ่�แกไม่ได้ก็ไม่ได้หม�ยคว�มว่�

จะทำ�แกบ�ดเจ็บส�หัสไม่ได้หรอกนะ”

เด็กส�วชักหัวคิ้วขมวดแน่น แล้วยิ่งต้องกำ�หมัดแน่นเมื่อยังเห็นว่�

อ�วุธจ�กอ�คมของเลนโยยังโจมตีร่�งเด็กหนุ่มที่นอนแน่นิ่ง และอ�วุธ

เหล่�นั้นกำ�ลังเจ�ะอ�คมป้องกันที่เธอสร้�งไว้ทีละน้อย

“จะทำ�ยังไงต่อ ในมือแกเหลือยันต์ไม่เยอะแล้วนะ” เลนโยกล่�ว

ถ�มด้วยดวงต�เป็นประก�ยร�วกบัสนกุที่ได้เหน็น้องส�วกระเสอืกกระสน

ห�ท�งรอด

เลนยะสูดห�ยใจลึก ไม่อย�กโต้ตอบอะไรช�ยหนุ่มอีก แล้วค่อยๆ 

ย่อตัวลงคกุเข่�ข้�งหนึง่กบัพืน้ร�วกบัพกัเหนือ่ย และนิง่คดิ เธอห�ยใจหอบ 

น้อยๆ แล้วก้มนับแผ่นยันต์ในมือ มีอยู่ทั้งหมดส�มสิบส�มแผ่น ถือเป็น

เลขที่เธอไม่ถูกใจนัก หมอผีส�วก้มมองแผ่นยันต์สับกับมองซ�น�ดะใน

เขตอ�คมทีเ่จยีนจะแตกสล�ย โดยมวีญิญ�ณส�มดวงคอยส่งส�ยต�เป็น

เชิงเว้�วอนและให้กำ�ลังใจ

เคร้ง! เคร้ง! เคร้ง!

เสียงอ�วุธร้�ยปะทะอ�คมลั่นอยู่ในหูของหมอผีส�วตลอดเวล� 

เธอยังนั่งนิ่งร�วกับรูปหล่อปูน ชัยชนะที่หวังไว้ดูห่�งไกลมือออกไปทุกที

แต่ว่�...ใช่จะวิ่งไล่ต�มไม่ได้

ยันต์ส�มแผ่นถูกเลนยะป�เข้�ไปซำ้�ที่เขตอ�คมของเธอที่สร้�งไว้

ปกป้องซ�น�ดะ ให้มันกล้�แข็งขึ้นกว่�เดิมถึงแม้รู้ว่�คงทนได้ไม่น�นนัก

ก็ต�ม
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เลนโยชำ�เลืองมองเขตอ�คมของเธอเล็กน้อยอย่�งสมเพชก่อน

เปรยขึ้น 

“เปลืองแผ่นยันต์เปล่�ๆ”

แต่ไม่มีก�รโต้เถียงจ�กเด็กส�ว เธอแค่ชูแผ่นยันต์ที่เหลือในมือ

ส�มสิบแผ่นขึ้นข้�งก�ย และกล่�วว่� 

“ฉนัจะเดด็หวัแกให้ได้ในแผ่นยนัต์ส�มสบิแผ่น และจะสอนเทคนคิ

ก�รใช้อ�คมโดยไม่ต้องใช้วิธีทื่อๆ อย่�งแกด้วย” 

ดวงต�สนีำ�้เงนิทีเ่หลอืเพยีงข้�งเดยีวหร่ีเลก็หม�ยมัน่ กำ�แผ่นยนัต์

ที่เหลือเพียงส�มสิบแผ่นที่เป็นคว�มหวังแน่น 

รูอ้ยูเ่ต็มอกว่�พลงัวญิญ�ณไม่อ�จสู ้รู้อยูเ่ตม็อกว่�ฝีมอืคนละชัน้...

แต่ประสบก�รณ์ก�รปร�บผีและปีศ�จของเธอตลอดหล�ยปีบอกข้�งหู

เสมอว่�เส้นท�งไปถึงชัยชนะอ�ศัยแค่ของพวกนี้เสียที่ไหนเล่�!
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“ฉันจะเด็ดหัวแกให้ได้ในแผ่นยันต์สามสิบแผ่น และจะสอน

เทคนิคก�รใช้อ�คมโดยไม่ต้องใช้วิธีทื่อๆ อย่�งแกด้วย” 

เลนโยหุบรอยยิ้มชั่วครู่ต่อคำ�กล่�วหนักแน่นนั่น ก่อนเข�จะเห็น 

เลนยะป�แผ่นยันต์ส�มสิบแผ่นลงพื้น ปูเป็นท�งย�วตรงหน้�พร้อมร่�ย

อ�คม

“โรยระริน – หยดอัสสุชล – ศ�สตร�วุธ”

สิ้นคำ� แผ่นยันต์ส�มสิบแผ่นก็ค่อยๆ ลอยขึ้นเหนือศีรษะของเธอ 

ก่อนม้วนตัวเป็นเกลียว ขดเป็นรูปก้นหอย กล�ยเป็นหลุมมิติลึกเข้�ไป 

ต�มด้วยอ�วุธมีคมส�มสิบชิ้นออกม�จ�กหลุมมิตินั่น

เคร้ง!

อ�วุธจ�กอ�คมทั้งหมดส�มสิบชิ้นจ่อเข้�ห�ร่�งของเลนโยร�วกับ

ข่มขวัญ เป็นอ�คมแบบเดียวกับที่เข�ใช้อยู่ตอนนี้

“ถ้�แกยังไม่หยุดโจมตีไอ้ท่�ม�ก ฉันก็จะจัดก�รแกซะ” คำ�ขู่จ�ก

เลนยะม�พร้อมส�ยต�เอ�จริง แต่ก�รกระทำ�นัน้ของเธอกลบัเรยีกอ�ก�ร

ค้�งอึ้งจ�กท่�นหญิงคนง�ม พร้อมคว�มโกรธถ�โถมใส่ร่�งไร้ลมห�ยใจ
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ของเธอ

“จะ...เจ้�เด็กบ้� คิดยังไงถึงใช้อ�คมนี้ แถมใช้ยันต์หมดทีเดียว

ส�มสิบแผ่น นี่น่ะเหรอวิธีฉล�ดๆ ของเจ้�น่ะ แค่ใช้อ�คมนั้นขู่เจ้�นั่นแล้ว

คิดว่�มันสร้�งอ�คมป้องกันคมอ�วุธพวกนั้นไม่ได้รึยังไง ถึงแม้จะเจ�ะ

อ�คมป้องกนัได้ แต่เจ้�นัน่กข็ยบัตวัหนีได้อยูด่ ีทำ�ไมถงึคดิตืน้อย่�งนีน้ะ!” 

อ�เคเดะตะโกนว่�เป็นชุดอย่�งหัวเสียถึงขีดสุด ไม่รักษ�ม�ดนิ่งเงียบ 

ง�มสง่�ไว้เช่นทุกครั้ง เมื่อผู้ที่ตั้งคว�มหวังไว้กลับทำ�พังย่อยยับไม่เป็นท่�

บ�งทีเธออ�จจะมองแม่หมอผีนี่ผิดไป ทั้งที่ปกติเห็นเป็นยัยจอม

เจ้�เล่ห์ เจ้�แผนก�ร แล้วทำ�ไมถึงตกม้�ต�ยง่�ยๆ แบบนี้

ทว่�เลนยะกลับไม่มีท่�ทีเปลี่ยนแปลง ดวงต�สีนำ้�เงินที่เหลือเปิด

ได้เพียงข้�งเดียวหรี่เล็กเช่นเดิม เธอยังคงจับจ้องพี่ช�ยของตนไม่ว�งต� 

อ�วุธเหนือหัวยังจ่อเตรียมพุ่งใส่ศัตรูตรงหน้� ก่อนเลนยะจะค่อยๆ ชูมือ 

และโบกไปข้�งหน้�เป็นสัญญ�ณ

อ�วธุส�มสบิชิน้พุง่เป็นแถวตรงเข้�ห�เลนโยต�มสญัญ�ณมอืทนัที

“ชักผิดหวังในตัวแกขึ้นม�แล้วสิเลนยะ” คำ�เปรยจ�กช�ยหนุ่มม�

พร้อมเสียงถอนใจ สีหน้�คมติดหว�นแสดงคว�มเบื่อหน่�ยแจ่มชัด ก่อน

ที่เข�จะแปะแผ่นยันต์ลงตรงหน้� สร้�งเขตอ�คมป้องกันต�มที่วิญญ�ณ

หญิงส�วค�ดเด�ไว้

เคร้ง!

คมด�บชิน้แรกกระแทกกบัอ�คมของเลนโยจนถกูดดีกระเดน็และ

กลับไปเป็นแผ่นยันต์ อ�คมของเข�แน่นหน�กว่�ของเลนยะด้วยพลัง

วิญญ�ณที่สูงกว่� แต่ถึงกระนั้นน้องส�วของเข�ก็ยังด้ือดึงบังคับอ�วุธท่ี

มีเพียงส�มสิบชิ้นนั้นพุ่งเข้�ปะทะอ�คมของช�ยหนุ่มไปเรื่อยๆ ร�วกับจน

ปัญญ�จะทำ�อย่�งอื่นได้ดีกว่�นี้แล้ว

อ�เคเดะกำ�หมัดแน่น จับจ้องสิ่งที่หมอผีส�วกระทำ�อย่�งหัวเสีย 

ในขณะทีว่ญิญ�ณซ�มไูรหนุม่มสีหีน้�กงัวลน้อยๆ เพร�ะเข�เองกไ็ม่มัน่ใจ

ว่�เด็กส�วคนสำ�คัญจะทำ�อะไร
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เคร้ง! เคร้ง! เคร้ง!

เสียงโลหะปะทะเขตอ�คมซำ้�จุดเดิม แม้ดูเหมือนไร้ค่� แต่ก�ร

โจมตีอ�คมป้องกันจุดเดียวซำ้�ๆ กันก็ทำ�ให้อ�คมท่ีแข็งแกร่งนั้นเกิดรอย

ร้�วได้ คมอ�วุธจ�กอ�คมของเลนยะกำ�ลังเจ�ะเข้�ม�ในเขตอ�คมของ

ช�ยหนุ่ม...แต่ถึงกระนั้นเลนโยก็ไม่มีสีหน้�ทุกข์ร้อน เพร�ะแม้อ�วุธของ

เลนยะจะเจ�ะเข้�ม�ในอ�คมของเข�ได้ แต่เข�ที่รู้อยู่แล้วว่�อ�วุธพวกนี้

เจ�ะอ�คมจุดไหน และจะแทงลงม�ตรงไหน ยังไงเสียก็หลบพ้นอยู่ดี 

นี่เป็นกลยุทธ์ของแกรึไง...แค่นี้รึ แค่ให้อาคมป้องกันมีรอยรั่วเนี่ย

นะ

เคร้ง!

คมอ�วุธชิ้นที่ยี่สิบสี่ทะลุผ่�นอ�คมม�ได้ต�มค�ด ห�กแต่เลนโย

เพยีงเบ่ียงตวัเลก็น้อยกส็�ม�รถหลบพ้น รอยแตกของอ�คมมแีค่รอยเดยีว 

อ�วุธที่เหลืออีกหกชิ้นยังไงก็ต้องแทงลงม�จุดนี้เท่�นั้น

มีค่�เท่�กับเสียยันต์ส�มสิบแผ่นไปเปล่�ๆ

จบกันทีนะเลนยะ...

ช�ยหนุ่มรำ�พึงในใจเมื่อเห็นว่�ยังไงซะน้องส�วของเข�ก็ไม่มีท�ง

ทำ�อะไรได้ม�กกว่�นี้

ทว่�ใบหน้�ม�ดมั่นจริงจังของหมอผีส�วในตอนแรกกลับกระตุก

รอยยิ้มที่มุมป�กด้วยคว�มเผลอไผลต�มนิสัยม�กกว่�จะตั้งใจ ร�วกับรอ

โอก�สนี้ม�เนิ่นน�น เมื่อเห็นว่�อ�วุธอีกหกชิ้นที่เหลือพุ่งตรงเข้�ใกล้เขต

อ�คมของเลนโย

ก่อนอ�วุธที่เหลือพวกนั้นจะพุ่งผ่�นเขตอ�คมเข้�ไป เลนยะก็

ประส�นมอืต�มค�ถ�เก้�อกัขระ พร้อมชี้ไปทีอ่�วธุทัง้หกพล�งตะโกนก้อง 

“คล�ยอ�คม!”

เจ้�อ�วธุทัง้หกกลบัไปเป็นแผ่นยนัต์อย่�งเดมิลอยอยูก่ล�งอ�ก�ศ

ต�มคำ�สัง่ก่อนจะถงึเขตอ�คมของช�ยหนุม่เพยีงไม่กีเ่ซนตเิมตร แต่วนิ�ที

ต่อม�พวกมนักม็ปีฏกิริยิ�ต�มเสยีงร่�ยอ�คมของเลนยะทีต่ะโกนก้องขึน้
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ใหม่

“ธ�ตุแห่งเพลิง – ปักษ� – นภ�” 

อ�วุธทั้งหกที่เพิ่งถูกคล�ยอ�คมกลับเป็นแผ่นยันต์อย่�งเดิมกลับ

ตดิไฟขึน้จนกล�ยเป็นนกเพลงิสม่ีวงสองตวั บนิถล�เข้�ไปในรอยแตกของ

อ�คม และโฉบพุง่เข้�ห�คนในเขตอ�คมทีน่กึไม่ถงึกบัลกูเล่นนีข้องเลนยะ 

ตูม!

ก�รโจมตเีหนอืคว�มค�ดหม�ยทำ�ให้ช�ยหนุม่ไม่ทนัไหวตวั ร่�งสงู

ในเขตอ�คมถูกนกเพลิงสองตัวพุ่งชนเข้�กล�งตัวเต็มแรง จนเข�ลอย 

ละลิ่วและตกม�กระแทกกับพื้นด�ดฟ้�อ�ค�รอีกฟ�กฝั่ง พร้อมกันนั้น 

เขตอ�คมของเข�กด็บัวบู และอ�วธุเหนอืท้องนภ�หล�ยสบิชิน้หยดุโจมตี 

ซ�น�ดะ ร่วงหล่นลงม�กองกับพื้นเสียงดังสนั่น 

“อ�วธุพวกนัน้น่ะถงึจะทำ�ให้อ�คมทะลไุด้กจ็รงิ แต่ยงัไงซะมนักจ็ะ

โจมตแีบบตรงๆ โง่ๆ ไม่มที�งโดนตวัแกทีข่ยบัหนีได้ตลอดหรอก แต่อ�คม

ปักษ�เพลิงน่ะโจมตีต�มเป้�หม�ยนะเจ้�งั่ง”  

เลนยะกล่�วกบัร่�งช�ยหนุม่ผมดำ�ย�วทีน่อนฟบุหน้�แน่นิง่ เธอได้

กลิน่ไหม้จ�กเสือ้ผ้�ของเข� ซึง่เป็นก�รยนืยนัว่�ครัง้นี้ไม่พล�ดเป้�แน่นอน 

และทำ�ให้เธอว่�ขึ้นต่อด้วยเสียงหอบเบ�ๆ 

“แค่หลอกต�ด้วยก�รใช้ยันต์หมด แล้วใช้อ�คมแบบที่แกใช้เข้�

หน่อยทำ�เป็นเหลิง อุตส่�ห์เตือนไปแล้วว่�ฉันจะสอนเทคนิคก�รใช้อ�คม

โดยไม่ต้องใช้วิธีทื่อๆ อย่�งแก...เมื่อไรจะเรียนรู้สักทีว่�ฉันไม่ใช่เด็ก 

แปดขวบแล้ว” 

เหตกุ�รณ์พลกิผนัที่ไม่มีใครต�มทนัทำ�ให้โดยรอบเงยีบไปฉบัพลนั 

เลนโยกล�ยเป็นฝ่�ยถูกเล่นง�นแค่ช่วงเวล�เพียงอึดใจ...

อ�เคเดะที่เคยสบถด่�ก�รกระทำ�ของเลนยะถึงกับอึ้งค้�ง ไม่ค�ด

คิดสิ่งที่เกิดขึ้น 

หลังคว�มเงยีบทีน่�่ตกใจ เลนยะทีน่ัง่คกุเข่�อยูบ่นพืน้ก็หรี่ต�มอง

ร่�งของช�ยหนุ่มซึ่งยังนอนนิ่ง พย�ย�มเพ่งพินิจเข�เพื่อให้แน่ใจว่�เข�
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หมดสตจิรงิ ก่อนเธอจะหนัไปมองยงัด�บง้�วทีต่กอยูข้่�งตวัซ�น�ดะ และ

เตรยีมจะลกุขึน้ยนืเพือ่ไปหยบิมนัม�ใช้ต�มจุดประสงค์ทีต่ัง้ใจไว้แต่แรก...

ก�รตัดแขนพี่ช�ย

ดังนั้นก่อนเข�จะฟื้นขึ้นม�ได้อีก เธอต้องรีบจัดก�ร

ทว่� แค่จะยันตัวขึ้น เลนยะก็ต้องกลับลงม�นั่งพับเพียบเข่�อ่อน

บนพื้นอย่�งรวดเร็ว 

“บ้�เอ๊ย!” หมอผีส�วสบถอย่�งหงุดหงิดให้ตัวเอง เมื่อไม่ส�ม�รถ

ควบคุมร่�งก�ยได้อย่�งที่คิด มันเปลี้ยจนข�แทบขยับไม่ได้ ก่อนเธอจะ

เงยขึน้ไปมองพีช่�ยด้วยคว�มไม่สบอ�รมณ์ยิง่กว่�เดมิ พล�งคดิในใจอย่�ง

ขุ่นเคือง 

ดนัเหลอืแรงไม่พอจะทำาแล้ว...ไอ้อาคมสร้างอาวธุเมือ่กีแ้ค่สามสบิ

แผ่นก็เล่นหืดขึ้นคอสุดๆ

สิ้นคว�มคิดเธอก็ก้มดูมือสองข้�งของตนท่ีสั่นน้อยๆ ด้วยคว�ม

เหนื่อยอ่อน บ่งถึงขีดจำ�กัดที่ใกล้หมด ขณะรับรู้ถึงเม็ดเหง่ือท่ีไหลผ่�น

กรอบหน้�ม�จนถึงปล�ยค�ง ก่อนหยดกระทบกับพ้ืนอ�ค�รสกปรก...

แผนก�รสุดท้�ยเมื่อกี้ถือว�่เธอเรียกแรงที่เหลือก้นขวดม�ใช้จนหมดแล้ว  

“เอ�เถอะ รอให้ไอ้ลกูหม�ม�ก่อน แล้วหลงัจ�กนัน้ฉนัจะตดัหวัแก

ก็ยังทำ�ได้” เลนยะว่�ขึ้นขณะเงยหน้�ไปจับจ้องร่�งของเลนโยท่ีนอนอยู่

ไกลๆ อีกครั้ง ก่อนเธอจะตั้งสม�ธิ พย�ย�มรวบรวมแรงขึ้นใหม่ และ

ค่อยๆ ยันก�ย พ�ข�ที่ป้อแป้เหมือนเด็กหัดเดินไปยังญ�ติหนุ่มของตนที่

อยู่ไม่ไกลเพื่อตรวจดูอ�ก�รเข� 

ทว่�ก้�วไปไม่กี่ก้�ว เลนยะก็ต้องชะงักเมื่อรู ้สึกถึงก�รขยับ

เคลื่อนไหวอยู่ด้�นหลัง พร้อมเสียงที่ทำ�ให้สันหลังเย็นว�บ

“ถึงแผนแกจะไม่สำ�เร็จอย่�งสมบูรณ์...แต่แค่นี้ฉันก็ยอมก้มหัวให้

แกแล้วเลนยะ เพร�ะฉันคิดว่�ถ้�ฉันฝีมือน้อยกว่�นี้สักหน่อย...คงแพ้แก

ร�บค�บไปแล้ว”

เดก็ส�วเบกิต�สนีำ�้เงนิกว้�ง หนัหน้�กลบัไปทีต้่นเสยีง ก่อนจะพบ
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กับภ�พที่ทำ�ให้เธอรู้สึกเหมือนถูกผลักตกจ�กขอบเหว

ร่�งสูงของช�ยหนุ่มที่แน่นิ่งไปในตอนแรก ค่อยๆ ขยับลุกขึ้นช้�ๆ 

ร�วกับป�ฏิห�ริย์ และเมื่อเข�หันหน้�ม� หมอผีส�วก็เห็นว่�มีรอยแผล

ไหม้แดงเป็นวงใหญ่อยูก่ล�งสข้ี�งแกร่งทีม่มีดักล้�มนัน่ แต่กลบัดไูม่ส�หสั

นัก ร�วกับว่�เข�โดนแค่ถ�กๆ เท่�นั้น และคำ�เฉลยก็ต�มม�เมื่อเลนโย

ยกเสือ้โคตขึน้ม� และทกุคนเหน็ชดัว่�ทีด้่�นหลงัของเสือ้โคตตวัหน�สเีข้ม

ที่เข�ใส่ตลอดเวล�มีรูอยู่ตรงกล�งเป็นวงกลมขน�ดใหญ่ และรอบรู

วงกลมนั้นก็เต็มไปด้วยรอยไหม้ไฟ 

ช�ยหนุ่มเอ�เสื้อโคตรับปักษ�นภ�ของเธอเพื่อลดแรงโจมตี!

“ไม่จรงิ...” ท�โร่ถงึกบัคร�งในลำ�คอ ในอกสัน่สะท้�นจนช�ไปหมด

ทั้งตัว 

ทำ�ไมมันถึงเหมือนฝันร้�ยที่ไม่มีวันจบเสียที!

เลนยะกัดกร�มแน่นอย่�งแค้นเคืองถึงขีดสุด พร้อมวิ่งอย่�งลืม

เหนื่อยไปห�ร่�งของซ�น�ดะ เมื่อรู้แล้วว่�เจ้�คนตรงหน้�จะทำ�อะไรต่อ

ไป เธอไม่มีเวล�ยืนตกใจเหมือนคนอื่นแล้ว เมื่อได้ยินเสียงกระทบของ

โลหะแว่วเข้�หู

“ท่�นเลนยะระวัง!” โยชิฮ�ระตะโกนลั่น อ�วุธท่ีสร้�งจ�กอ�คม

ของเลนโยนับสิบชิ้นที่เคยกองกันอยู่ต�มพื้น ตอนนี้กลับม�ลอยคว้�งอีก

ครั้ง พร้อมกับพุ่งปล�ยแหลมเข้�ห�ซ�น�ดะที่หมดสติอยู่กล�งกองเลือด

“เลนยะ!” ผีน้อยตะโกนอย่�งตื่นตระหนกม�อีกครั้งเมื่ออ�วุธ

ม�กม�ยเข้�ใกล้ตัวเด็กหนุ่มม�กขึ้น

เลนยะพุง่สดุตวัเท่�ทีแ่รงจะม ีก่อนทุม่สดุกำ�ลงั ถบีตวัเองกระโจน

เข้�ห�ร่�งของซ�น�ดะ ในขณะที่พี่ช�ยเธอขยับแย้มย้ิมอย่�งท่ีชอบทำ�

เหมือนทุกครั้ง...

วูบ!

ร่�งสีดำ�พุ่งตัวข้�มผ่�นกำ�แพงสูงของโรงเรียนเอกชนโยโค พร้อม
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คุดะตัวใหญ่ของเลนยะที่ถูกส่งไปต�มตัวเข�ให้ม�ที่โรงเรียนโยโค เมื่อดู

เหมือนเธอจะล่อพี่ช�ยม�ได้แล้ว 

สุนัขป่�หนุ่มหยุดดมกลิ่นเพียงครู่เพื่อห�คนท่ีนัดเข�ม� ทว่�สิ่งท่ี

ได้รบักลบัเป็นกลิน่อ�คมทีเ่ข้มข้นจนอ�ยบรรย�ก�ศทัว่โรงเรยีนโยโคหนกั

หน่วง ห�ยใจได้ลำ�บ�ก ก่อนอีกกลิ่นหนึ่งที่แฝงม�จะย่ิงทำ�ให้เจ้�ปีศ�จ

รู้สึกห�ยใจไม่ออกม�กกว่�เดิม

“...กลิ่นเลือด” ของทั้งเลนยะและซ�น�ดะ

กินเท็นชิตัวช�ว�บเมื่อรับรู้ว่�เลือดที่ได้กลิ่นนั้นเป็นของใครบ้�ง 

และมันชัดเจนเกินกว่�จะเป็นแค่ก�รบ�ดเจ็บเล็กๆ น้อยๆ 

ดวงต�สีเท�คู่คมกริบปร�ยขึ้นสูง จับสัมผัสเพื่อห�ที่ม� ก่อนรู้ว่�

เป้�หม�ยอยู่ห่�งออกไปจ�กตึกเรียนด้�นหน้�เพียงสองหลัง 

กนิเทน็ชอิอกตวัวิง่ทนัใด พร้อมไต่ขึน้ด้�นบนสดุของตกึเรยีน เพือ่

ไปให้ถึงเร็วที่สุด

 

“อึ๊ก!”

หมอผสี�วกดัฟันแน่นเมือ่ค�ต�นะเล่มหนึง่พุง่ม�ป�ดทีต้่นแขนและ

น่องข�ขว� ก่อนมนัจะปักลงตรงพืน้ข้�งตวั แล้วกล�ยเป็นแผ่นยนัต์สแีดง

สด แต่มันไม่หยุดอยู่แค่นั้น

ค�ต�นะเล่มแรกเป็นเพียงก�รประเดิม ต�มด้วยอ�วุธมีคม

ม�กม�ยที่พุ่งลงม�เหมือนห่�กระสุนใส่เด็กส�วและคนท่ีเธอคร่อมร่�ง

ปกป้องไว้ เสยีงโลหะกรีดผ่�นเนือ้สดๆ ม�พร้อมเลอืดสแีดงสดทีส่�ดเป็น

ละอองเล็กๆ เต็มอ�ก�ศ โดยเลนยะทำ�ได้แค่กัดฟันแน่นอดทนต่อคว�ม

ทรม�น และกอดร่�งไร้สติของซ�น�ดะที่อยู่ใต้ร่�งตนแน่น 

แต่คว�มเจ็บนี้ก็ยังไม่สู้คว�มโกรธแค้นท่ีพ่ีช�ยของเธอสร้�งให้ 

เพร�ะทกุจดุทีเ่ข�ส่งอ�วธุลงม�โจมตเีธอ มนัจงใจทรม�นเธออย่�งชดัเจน 

“หยุดเดี๋ยวนี้นะ!” อ�เคเดะตว�ดกร้�วสุดเสียง

“ท่�นเลนโยหยดุแค่นีเ้ถอะ ท่�นเลนยะต�ยได้นะขอรบั!” โยชฮิ�ระ
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อ้อนวอนด้วยคว�มหว�ดหวั่น และเตรียมจะลอยไปห�เด็กส�วท่ีตกเป็น

เหยื่ออ�วุธม�กม�ยเหนือศีรษะ 

แต่วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มพลันหยุดนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้ เมื่อเลนโย

หันก�ยม�ยังเข�รวดเร็ว ก่อนพูดขึ้นร�บเรียบ

“ไม่หรอก...” 

จบคำ�เข�กย็กมอืขึน้ม�ข้�งหนึง่ร�วกบัเป็นสญัญ�ณอะไรสกัอย่�ง 

แล้วโยชฮิ�ระจงึเหน็ว่�มดี�บใบกว้�งเล่มหนึง่ลอยขึน้สงูกล�งอ�ก�ศ เป็น

อ�วุธอ�คมชิ้นสุดท้�ยที่เหลือ วิญญ�ณซ�มูไรเบิกดวงต�สีอำ�พันกว้�ง

อย่�งหว�ดหวั่น เข้�ใจในสิ่งที่ช�ยหนุ่มจะทำ�ต่อไปทันที แต่มันก็ส�ยไป

เมื่อเลนโยเอ่ยขึ้นต่อว่� 

“ลองทดสอบดูไหมล่ะ”

สิน้ประโยคนัน้เข�กส็ะบดัมอื และด�บเล่มดงักล่�วกท็ะย�นลงม�

ต�มสัญญ�ณมือของเข� ซำ้�ยังพุ่งด้วยคว�มเร็วและรุนแรงกว่�อ�วุธทุก

ชิ้น เป้�หม�ยชัดเจนที่กล�งลำ�ตัวเลนยะ ซึ่งอ�จเล็งถึงก�รแทงทะลุไปถึง

ตัวของซ�น�ดะใต้ร่�งของเธอด้วย...

เคร้ง! 

เสยีงโลหะปะทะโลหะสะท้อนก้อง ด�บใบกว้�งถกูดดีกระเดน็ออก

ไป เมื่อถูกอ�วุธอีกชิ้นเข้�ม�ขว�งไว้ได้อย่�งทันท่วงที ส่งผลให้ช�ยหนุ่ม

เจ้�ของอ�คมร้�ยต้องนิ่งงันไปชั่วขณะ และทำ�ให้เหล่�ดวงวิญญ�ณท่ี

กำ�ลังตื่นตะลึงค้�งไปพร้อมกัน

และแน่นอนว่�สำ�หรับหมอผีส�วที่กำ�ลังหลับต�แน่น รอรับก�ร

โจมตจี�กอ�คมของเลนโยกเ็งยหน้�ขึน้ช้�ๆ ก่อนต้องไล่มองขึน้สงูเมือ่พบ

ว่�มีร่�งสูงใหญ่ในเสื้อผ้�อ�ภรณ์แบบโบร�ณสีดำ�สนิทยืนตระหง่�นหัน

หลังให้เธออยู่เบื้องหน้� 

ซึง่แทบไม่ต้องเด�ว่�เป็นใครกบัแผ่นหลงักว้�งและเส้นผมสดีำ�ย�ว

สย�ยคุ้นต� 

“...ไอ้...ลูกหม�” เลนยะคร�งเรียกอีกฝ่�ย
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กินเท็นชิมองข้�มไหล่ม� ไล่ส�ยต�ไปตั้งแต่เด็กหนุ่มเรือนผมสีดำ�

สนิทที่นอนควำ่�หน้�ไร้สติโดยมีเลือดสีแดงฉ�นเจิ่งนองอยู่ใต้ร่�ง จนบอก

แน่ไม่ได้ว่�ต�ยแล้วหรอืยงัมลีมห�ยใจอยู ่ก่อนเข�จะค่อยๆ เคลือ่นดวงต�

เรียวคมไปสำ�รวจเด็กส�วท�ย�ทโซเคนโย

ซึง่เวล�นีเ้ธอนอนทบัเหนอืร่�งทีค่วำ�่หน้�หมดสต ิบ่งชดัว่�กำ�ลงัใช้

ร่�งก�ยของตนปกป้องอีกฝ่�ยไว้ โดยใบหน้�ที่เงยมองเข�มีเลือดจ�ก 

หัวคิ้วชโลมอยู่ด้�นหนึ่งจนทำ�ให้เธอต้องปิดเปลือกต�แน่นไปข้�ง ขณะที่

ต�มร่�งก�ยชุ่มด้วยเลือดไม่ต่�งจ�กเด็กหนุ่มที่เธอเอ�ตัวปกป้องไว้ ทั้ง

ลมห�ยใจที่หอบถี่ เม็ดเหงื่อโซมหน้� ร่�งก�ยสั่นระริก และดวงต�นำ้�เงิน

ที่ดูอ่อนแสงร�วกับจะปรือปิดได้ทุกเมื่อฟ้องได้ดีว่�เข�ม�ช้�เกินไป...

“ม�ช้�นะครับท่�นกินเท็นชิ”

เสียงทักนั้นทำ�ให้ดวงต�สีเท�ที่จ้องนิ่งยังเลนยะต้องหันม�สบ

ประส�นนัยน์ต�สีนำ้�เงินอีกคู่ 

บุคคลที่ทำ�ให้ทุกอย่�งตกอยู่ในสภ�พนี้ บุคคลท่ียืนเด่นดูผลง�น

ตนเองด้วยดวงต�สีนำ้�เงินทรงอำ�น�จและเย้ยหยัน 

เลนโยมองร่�งสงูสง่�ของบรุุษอกีผูท้ีเ่พิง่ม�ถงึ ใบหน้�คมตดิหว�น

แย้มยิ้มตอบรับอ�คันตุกะผู้ทรงเกียรติ 

“เจ้�...” กนิเทน็ชคิำ�ร�มตำ�่ ดวงต�สเีท�จบัจ้องช�ยหนุม่อย่�งเยยีบ

เยน็ร�วกบัจะแช่แขง็เข� และขณะเดยีวกนักร็�วกบัจะแผดเผ�เข�ให้กล�ย

เป็นผงธลุ ีเมือ่ในอกของเจ้�ปีศ�จย�มนีเ้ดอืดระอ ุมอืกำ�ด้�มด�บแน่นจน

เกรง็สัน่พร้อมใช้มนัเดีย๋วนีก้บัท�ย�ทโซเคนโยตรงหน้� เมือ่ได้เหน็ภ�พที่

เกิดขึ้นบนด�ดฟ้�แห่งนี้...และสภ�พของหมอผีส�ว

และมันเหมอืนจะทำ�ให้อณุหภมูริอบข้�งนัน้ลดตำ�่ลงม�จรงิๆ เพร�ะ

อยู่ๆ เลนโยที่ยืนท้�ท�ยร่�งสูงสง่�ตรงหน้�อย่�งไม่กลัวเกรงก็รู้สึกได้ถึง

ไอเยน็ในจมกู ลมห�ยใจกล�ยเป็นควนัข�วจนเข�ต้องชกัหวัคิว้เรยีวม�ชน

กันนิดอย่�งแปลกใจ

และอยู่ๆ  เลนโยกร็ูส้กึได้ถงึคว�มร้อนทีต่ดักบัอ�ก�ศโดยรอบต�ม
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ม�ใต้เท้�ตน ก่อนช�ยหนุ่มจะสังเกตเห็นหมอกสีดำ�ค่อยๆ ลอยออกม�

ต�มรอยร้�วและรอยแตกของพื้นปูน อยู่ๆ ลมพ�ยุก็โหมกระพือม�จ�ก

ทุกทิศทุกท�งจนเส้นผมสีดำ�ย�วของเข�โบกสะบัดไม่เป็นทิศเป็นท�ง 

เลนโยจำ�ต้องยกแขนขึ้นม�บังลมที่พัดเข้�ปะทะใบหน้� ขณะ

สงัเกตว่�ทัง้ทีแ่รงลมพดัหนกัหน่วงแต่หมอกสดีำ�กลบัไม่ได้ไหวไปต�มแรง

ลมแม้แต่น้อย กลับก่อตัวหน�ขึ้น และร�วกับจะบีบรัดร่�งก�ยของเข�ให้

แหลกเหลวถ้�เพียงมันจับต้องเข�ได้ ก่อนวิน�ทีต่อม�ช�ยหนุ่มจะรับรู้ได้

ว่�ทั่วทิศท�งเริ่มดำ�มืดขึ้นเรื่อยๆ เหมือนพวกเข�กำ�ลังดำ�ดิ่งสู่หลุมดำ�  

มีทั้งคว�มร้อนใต้เท้� คว�มหน�วเย็นในอ�ก�ศ ลมแรงที่เหมือน

พ�ยุเข้� และหมอกดำ�ที่ไม่น่�ไว้ใจ อย่�บอกว่�นี่มันเกิดขึ้นจ�กเจ้�ปีศ�จ

ตรงหน้�นะ

“กะ...เกดิอะไรขึน้ครบั!” ท�โร่ถ�มเสยีงตะกกุตะกกัด้วยคว�มกลวั

เมือ่อยู่ๆ  ลมพ�ยแุละหมอกสดีำ�กบ็งัเกดิขึน้รอบตวั และดเูหมอืนวญิญ�ณ

อีกสองดวงก็ไม่ส�ม�รถห�คำ�ตอบได้ แต่กลับสัมผัสได้เพียงคว�มเย็น 

ยะเยือกที่น่�กลัวจนขนหัวลุก

เปรี้ยง!

เกิดเสียงดังกัมปน�ทจ�กส�ยฟ้�สีข�วที่ฟ�ดเปร้ียงลงม�เป็นท�ง

ย�วไปทัว่ท้องนภ�ย�มคำ�่ และมนัดงัสนัน่หวัน่ไหวจนเหมอืนจะทำ�ท้องฟ้�

ถล่มลงม� และทำ�ให้ทุกร่�งบนด�ดฟ้�อ�ค�รสะดุ้งขึ้นต�มๆ กัน

เลนโยต้องหนัขวบักลบัไปมองร่�งของสนุขัป่�หนุม่ทนัใด และเป็น

อย่�งที่เข�ค�ด

เทพเจ้�กำ�ลังพิโรธ!

ใบหน้�รูปสลักงดง�มที่จ้องม�ยังเข�นั้นเต็มไปด้วยคว�มดุดัน 

เหี้ยมเกรียม ในดวงต�คู่คมกริบว�วโรจน์ด้วยไฟโทสะท่ีลุกโหมจนทำ�ให้

ช�ยหนุม่รูส้กึขนลกุขึน้ม�เป็นครัง้แรก ยิง่มแีสงวบูว�บจ�กฟ�กฟ้�อยูเ่บือ้ง

หลังเจ้�ปีศ�จ มันก็ยิ่งทำ�ให้ร่�งสูงสง่�นั้นดูน่�เกรงข�ม และดูมีอำ�น�จ 

ยิ่งใหญ่จนน่�กลัวอย่�งที่เลนโยไม่ทันนึกถึง
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และแน่นอนว่�ช�ยหนุ่มไม่เคยสู้กับเทพเจ้� และคว�มจริงคงยัง

ไม่มีโซเคนโยหรือนักเวทคนใดเคยสู้กับเทพเจ้�ม�ก่อน แค่ก�รได้เห็นตัว

เป็นๆ ยืนอยู่ตรงหน้�แบบนี้ก็เป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ฉะนั้น

เข�จึงไม่มีอะไรไปรับมือสิ่งที่อยู่เหนือขอบเขตก�รรับรู้เช่นนี้

ทฤษฎีเกี่ยวกับเทพเจ้�น่ะเข�รู้ แน่นอนว่�นักเวท นักปร�บปีศ�จ 

หมอผี ผู้ใช้ศ�สตร์อ�คมทั้งหล�ยย่อมรู้เรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับเทพเจ้� แต่

ไม่มบีทเรยีนไหนสอนวธิฆ่ี�เทพเจ้�เสยีหน่อย โดยเฉพ�ะเมือ่เทพเจ้�กำ�ลงั

พิโรธหนักขน�ดนี้ และนั่นทำ�ให้เข�อดบ่นกับตัวเองอย่�งเสียไม่ได้ว่�

“...รู้แบบนี้ ฉันคงไม่แตะแต่แรกแล้ว...เลนยะ...” 

นี่สินะที่เขาเรียกว่าการลงทัณฑ์จากเทพเจ้า

เปรี๊ยะ! เปรี๊ยะ! เปรี๊ยะ!

แต่แม้พลงัอำ�น�จของกนิเทน็ชจิะมห�ศ�ลจนส�ม�รถถล่มโรงเรยีน

ทั้งโรงเรียนให้ร�บค�บในพริบต� ทว่�พันธสัญญ�บนปลอกคอสุนัข

เหมอืนจะไม่ยอมให้เข�แหกกฎออกไปได้ และมนักำ�ลงัเตอืนเข�ด้วยก�ร

ส่งประก�ยไฟฟ้�ชอ็ตอยูร่อบคอเมือ่เข�ใช้พลงัอำ�น�จเกนิข้อจำ�กดัทีห่มอผี

ส�วร่�ยอ�คมไว้ 

“อย่�ห�ว่�ผมดูถูกเลยนะครับท่�นกินเท็นชิ...แต่ผมกลัวท่�นจะ 

คอข�ดซะก่อน” ช�ยหนุม่พย�ย�มกล่�วแทรกผ่�นแรงพ�ยทุีโ่หมหนกัจน

หูอือ้ เสยีงหวดีหววิของส�ยลมร�วกบัเสยีงกรดีร้องนบัล้�นเสยีงจนแก้วหู

ลั่น  

แต่แรงโทสะทำ�ให้กินเท็นชิไม่สนใจอ�คมบนต้นคอที่พร้อมจะตัด

ศรีษะของเข�ถ้�ยงัไม่หยดุอ�เพศทัง้หมด กลบัยิง่เร่งมนั ด้วยก�รส่งหมอก

สีดำ�เข้�ครอบคลุมร่�งคุดะของเลนโยบนฟ�กฟ้� 

และเจ้�คดุะยกัษ์ทีเ่พิง่กลนืคดุะของเลนยะตวัสดุท้�ยลงคอดงูนุงง

เมื่ออยู่ๆ รอบร่�งก�ยมีไอสีดำ�บ�งอย่�งล้อมรอบและยังไม่ทันที่มันจะได้

เข้�ใจอะไร สิ่งที่โอบล้อมมันจนมิดชิดก็ฉีกกระช�กร่�งก�ยใหญ่โตของ

มันออกเป็นชิ้นๆ ในพริบต� ร�วกับมีกรงเล็บนับพันซ่อนอยู่ในหมอกสีดำ�
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นั่น 

เสียงกรีดร้องอย่�งทรม�นดังจ�กฟ�กฟ้�จนเหล่�วิญญ�ณและ 

เลนโยต้องยกมือขึ้นปิดหูกันเสียงนั่น ก่อนจะเห็นว่�คุดะยักษ์กล�ยเป็น 

ชิ้นเล็กชิ้นน้อยและค่อยๆ สล�ยไปกับอ�ก�ศธ�ตุ

และภ�พที่เห็นก็ทำ�ให้เลนโยก้�วถอยจ�กหมอกสีดำ�ที่เคลื่อนม�

ใกล้ตัวทันใด ก่อนเข�จะหยิบม้วนคัมภีร์ คลี่ออก ร่�ยคำ�สวด สร้�ง

เขตแดนป้องกัน ทำ�ให้หมอกสีดำ�ได้เพียงหมุนอยู่รอบๆ ตัวเข� 

ซึ่งมันเป็นครั้งแรกที่ช�ยหนุ่มรู้สึกกังวลขึ้นม�อย่�งจริงจังในรอบ

หล�ยปี เพร�ะเวล�นีเ้ข�เสยีพลงัวญิญ�ณไปม�ก ยิง่ตอนที่ใช้พลงัในก�ร

รักษ�แผลรอบแรกนั้นก็เอ�พลังวิญญ�ณเกือบทั้งหมดม�ใช้ จนตอนนี้

บ�ดแผลใหญ่ตรงสีข้�งที่เป็นรอยลวกแสบๆ ร้อนๆ ก็ไม่อ�จรักษ�ตัวเอง

ได้ เข�ไม่มีพลังวิญญ�ณม�กพอจะรักษ�มัน และไม่รู้ด้วยซำ้�ว่�ก�รต้ัง

เขตอ�คมป้องกัน ซึ่งปกติคือก�รหยิบยืมพลังศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้�ม�ใช้ 

จะป้องกันเทพเจ้�ได้รึเปล่�

ทว่�ท�งรอดสำ�หรับเข�ยังมีอยู่ 

“ผมเตอืนเรือ่งอ�คมแล้วนะท่�นกนิเทน็ช”ิ เลนโยชกัรอยยิม้น้อยๆ 

ที่มุมป�ก เมื่อกลิ่นไหม้เริ่มคละคลุ้งเตะจมูก

เปรี๊ยะ! เปรี๊ยะ!

กระแสไฟฟ้�ยงัแล่นไปทัว่คอของเจ้�ปีศ�จจนเริม่มคีวนัอ่อนๆ ลอย

เอื่อยออกม�จ�กต้นคอของเข� พร้อมคว�มเจ็บปวดจ�กอ�คมทบทวี แต่

คว�มเดือดด�ลนั้นก็มีไม่แพ้กัน 

ซึ่งแทนที่เจ้�ปีศ�จจะหยุดอำ�น�จของตน เข�กลับกระชับด�บใน

มือ พร้อมก้�วเข้�ห�ร่�งของเลนโยในอ�คมป้องกัน...

หมับ!

ทุกอย่�งร�วกับหยุดนิ่งในบัดดล เมื่อสุนัขป่�หนุ่มรู้สึกถึงแรง

กระตุกที่ข้อมือ ก่อนวิน�ทีต่อม�ส�ยฟ้�ที่วูบว�บเหนือท้องนภ�และลมที่

กระโชกแรงจะสล�ยห�ยไปสิน้แทบทนัท ีเหลอืเพยีงไอเยน็ในอ�ก�ศและ
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หมอกสีดำ�ที่ยังคงลอยเอื่อยอยู่

“ปล่อย...มันไป...ไอ้ลูกหม�” 

คำ�สัง่เสยีงเบ�หววิทีเ่ตม็ไปด้วยคว�มเหนือ่ยอ่อนดงัม�จ�กคนทีจ่บั

ข้อมือของเข�แน่น และนั่นทำ�ให้กินเท็นชิค่อยๆ กลับม�รู้สึกตัวอีกคร้ัง

ต�มสัมผัสอุ่นๆ ที่ไล่ขึ้นม�จ�กปล�ยนิ้วของเธอ

ดวงต�สีเท�หลุบตำ่�ไปมองเด็กส�วนัยน์ต�สีนำ้�เงินที่นั่งอยู่กับพื้น 

และใบหน้�อ่อนล้�ซีดเผือดที่ชุ่มไปด้วยหย�ดเลือดและเม็ดเหง่ือก็ส่�ย

น้อยๆ ให้เข�เพื่อห้�มสิ่งที่เข�คิดจะทำ�อีกครั้ง 

“แกยังไม่อย�กคอข�ด...ตอนนี้...ใช่ไหม...” เลนยะเค้นเสียงยำ้� 

อีกครั้ง

“ข้�เป็นเทพเจ้� ถึงคอข�ด ก็ไม่ได้ต�ยจริงๆ หรอก” ถ้�เพื่อให้

เรื่องนี้จบไปซะ เพื่อให้เธอรอด เพื่อไม่ต้องเห็นคว�มต�ยครั้งที่สองหรือ

ส�มของเด็กตรงหน้�อีก...มันก็คุ้มค่�

แต่หลังก�รยืนยันนั้น มือของเด็กส�วกลับกำ�ข้อมือเข�แน่นขึ้น  

ทั้งที่แทบไม่เหลือแรงจะทำ� แต่เธอก็ใช้แรงที่มีทั้งหมดกดลงที่ข้อมือใหญ่ 

ยึดเข�ไว้สุดกำ�ลัง พร้อมคำ�ถ�มเสียงลอดไรฟันท่ีฟังเหมือนท้ังค�ดคั้น  

เอ�เรื่อง และสั่นเครือ

“งั้นจะกลับไปเกิดใหม่...เริ่มต้นที่ศูนย์...แล้วเป็นใคร...ก็ไม่รู ้...

สำ�หรับฉัน...งั้นเหรอ”

หวัใจพลนักระตกุวบูจนเจ็บว�บไปทัง้อกกบัคำ�ถ�มครัง้นีข้องเลนยะ 

ขณะรูส้กึว่�มันเป็นโซ่ตรวนทีก่ระช�กเข�ให้กลบัม�ถกูขงัไว้ทีเ่ดมิอกีครัง้...

ตรงหน้�เด็กส�วท�ย�ทโซเคนโยคนนี้ 

“น่�จะเชื่อคำ�พูดของน้องส�วผมนะครับ...อีกอย่�งเจ้�หนูซ�น�ดะ

ดทู่�จะแย่ น่�จะรีบรักษ�” เลนโยเอ่ยแทรกม� พล�งมองไปท�งเดก็หนุม่

ที่นอนควำ่�หน้�กล�งกองเลือดข้�งตัวน้องส�วตน 

เลนยะตวัดดวงต�เหี้ยมใส่ช�ยหนุ่มตัวร้�ย...ก็ไอ้ที่นอนอยู่น่ะฝีมือ

มันทั้งนั้นไม่ใช่รึไง 
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หมอผีส�วหร่ีต�ที่เหลืออยู่ข้�งเดียวสบนัยน์ต�สีนำ้�เงินของพ่ีช�ย

เขม็งอย่�งม�ดหม�ย ก่อนที่เธอจะกำ�ข้อมือของคนตัวใหญ่กว่�แรงขึ้น

และออกคำ�สั่งเสียงหนัก

“ปล่อยมัน ไอ้ลูกหม�”

แรงสั่นน้อยๆ จ�กเด็กส�วที่ม�พร้อมคำ�สั่งเด็ดข�ด ทำ�ให้ร่�งสูง

ใหญ่ต้องปิดเปลือกต� และสูดห�ยใจลึกอย่�งอดกลั้น ควบคุมอ�รมณ์

ของตนให้กลับม�มั่นคงเช่นเดิม ก่อนถอนใจแผ่วย�ว และจำ�ใจหยุดสิ่งที่

ตนกำ�ลังทำ� 

หมอกสีดำ�ที่ยังคงลอยเอื่อยทั่วบริเวณค่อยๆ จ�งห�ยไป อ�ก�ศ

หน�วทีท่ำ�ให้ห�ยใจออกม�เป็นควนัข�วกเ็ร่ิมเพิม่อณุหภมูขิึน้จนเหลอืเพยีง

ลมเย็นของย�มคำ่�เช่นเดิม

เลนโยคล�ยอ�คมป้องกัน เมื่อแน่ใจแล้วว่�กินเท็นชิหยุดก�รใช้

อำ�น�จหมดแล้ว 

“ตัดสินใจได้ดี” เข�ว่�ขึ้นใหม่ ซำ้�เอ่ยต่อว่� “สรุปว่�ก�รทะเล�ะ

กันครั้งนี้ ฉันชนะ ได้อีกแต้มสินะ”

เลนยะหรีต่�ขุน่เคอืง ก่อนมองต�มร่�งของพีช่�ยไม่ละส�ยต� เมือ่

เข�เดินม�และกำ�ลังจะผ่�นพวกเธอเพื่อไปยังประตูเหล็กโทรมๆ ของ

ด�ดฟ้� 

ทว่�ก่อนแผ่นหลงัของเลนโยจะลบัห�ยไปหลงัประต ูคำ�พดูไล่หลงั

พร้อมรอยยิ้มเจ้�เล่ห์ของเลนยะก็ทำ�ให้เข�ถึงกับสะดุดกึก

“แต่ฉันว่�ครั้งนี้น่�จะเป็นจิโกะนะ” 

ร่�งสูงเรือนผมดำ�ย�วถึงกล�งหลังถึงกับหุบยิ้มลงชั่วครู่

จิโกะรึ...

“ฉันเห็นนะ...หน้�แกตอนยืนอยู่กล�งหมอกสีดำ�นั่น...เหนือคว�ม

ค�ดหม�ยเลยใช่ไหม” 

คำ�ถ�มจ�กคนเป็นน้องส�วร�วกับเป็นเสียงท่ีหลอกหลอนข้�งหู 

เพร�ะมนัแน่ชดัแล้วว่�เธอพบเงือ่นไขใหม่บ�งอย่�งทีเ่อ�ม�ไล่ต้อนเข�ได้



B  1 3  s . t   379

แล้ว

ในสถานการณ์วิกฤต และสภาพยำ่าแย่ขนาดนี้ก็ยังจะ...

เข�มองข้�มไหล่ไปจับจ้องใบหน้�โซมเหงือ่ของเลนยะอกีครัง้ ก่อน

ห�ยลับไปหลังประตู 

เหล่�ดวงวิญญ�ณรีบลอยเข้�ม�ห�เจ้�น�ยของตนทันทีหลังช�ย

หนุ่มตัวอันตร�ยห�ยไปแล้ว ท�โร่ลอยเข้�ม�ห�เลนยะแต่ส�ยต�ของเข�

ไม่ละออกจ�กกินเท็นชิ เพร�ะนั่นเป็นครั้งแรกที่เข�ได้เห็นสุนัขป่�หนุ่ม

โกรธม�กขน�ดนั้น ซึ่งอ�เพศที่เข�สร้�งขึ้นมันช่�งน่�กลัวจนเหมือนไม่มี

อะไรในโลกนีจ้ะเอ�ชนะได้ และมนัเหมอืนเป็นสิง่ทีย่ำ�้เตอืนว่�เจ้�ลกูหม�

ของเลนยะคือเทพเจ้�ที่ช่�งดูห่�งไกลกับพวกเข�เหลือเกิน 

ตึง!

กนิเทน็ชทิรดุเข่�ลงกบัพืน้ พร้อมยกมอืขึน้กำ�รอบคอของตนทนัใด 

คว�มแสบร้อนจ�กรอยไหม้กลบัม�เล่นง�นเข�อกีครัง้เมือ่ได้สตคิรบถ้วน 

และเหมอืนเป็นก�รเตอืนว่�ตนเองเกอืบต้องเสยีหวัไปจรงิๆ ถ้�ไม่ทำ�ต�ม

คำ�สั่งของหมอผีส�ว 

ดวงต�คู่สวยปิดเปลือกต�แน่น พย�ย�มสกัดกั้นคว�มแสบร้อน 

ก่อนเข�จะลืมต�ขึ้นใหม่เมื่อรู้สึกถึงมือของใครสักคนยื่นม�แตะที่มือเข� 

ซึ่งกำ�ลังจับแน่นอยู่บนปลอกคอสุนัข 

“เอ�ม�ดูซิ” เลนยะสั่ง ขอดูแผลของอีกฝ่�ย ทั้งที่เธออ�ก�รหนัก

กว่�เข�

ซึง่กนิเทน็ชกิส่็งส�ยต�ดแุละโมโหให้เกอืบทนัท ีก่อนกล่�วสัง่เสยีง

เฉียบกลับไปแทน

“อย่�ทำ�แบบนี้อีก” 

เด็กส�วที่เหลือดวงต�สีนำ้�เงินข้�งเดียว ชะงักมือที่จะสำ�รวจแผล

ให้คนตัวใหญ่กว่�ทันที และไม่ว�ยเค้นเสียงเถียงกลับ 

“แล้วแกทีเ่กดิบ้�พลงัขึน้ม�จนคมุสตไิม่อยูแ่ล้วคอเกอืบข�ดนีด่กีว่�

ฉันตรงไหน” 
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“นั่นมันก็เพร�ะเจ้�ไม่ใช่รึไง!” เจ้�เด็กตรงหน้�รู้รึเปล่�ว่�เข�รู้สึก

ยังไงตอนที่เห็นเธออยู่ในสภ�พนี้คร้ังแรก หรือเพียงแค่คิดว่�ห�กเข�ม�

ช้�อีกนิดเดียวจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอต่อไป...คิดว่�เข�ควบคุมตัวเองไม่ได้

เพร�ะใครกัน!

“เฮ้! ฉันไม่ใช่คนที่ยั่วโมโหแกนะ ไอ้เลนโยต่�งห�กเล่�”

คำ�เถียงกลับทำ�เอ�คว�มรู้สึกที่พย�ย�มกดไว้ของกินเท็นชิข�ด

สะบั้น 

ทว่� ก่อนทีส่นุขัป่�หนุม่จะดงึตวัเลนยะม�จดัก�รให้รูเ้รือ่ง อ�เคเดะ

กลับแทรกคว�มตั้งใจของเข�เสียก่อน

“พ�ท่�นซ�น�ดะกลับไปรักษ�ก่อนเถอะค่ะ ดูเหมือนจะเสียเลือด

ไปเยอะม�กแล้ว” วิญญ�ณหญิงส�วแสดงคว�มวิตกชัดเจนเมื่อสำ�รวจ

อ�ก�รเด็กหนุ่มคนสำ�คัญของตน ขณะก้มมองเลือดที่ยังไหลออกม�ไม่

หยุดของซ�น�ดะ 

ซึ่งเลนยะก็หันไปสนใจญ�ติหนุ่มกับวิญญ�ณท่�นหญิงแทนทันที 

ทำ�ให้มือเรียวแข็งแรงที่กำ�ลังยื่นม�ห�ตัวเด็กส�วต้องชะงักไว้แค่นั้น และ

ต้องเก็บไปกำ�ไว้ข้�งตัวเช่นเดิม

...หลุดมือเข�ไปจนได้สิน่�



71
ความทรงจ�าของผู้ล่วงลับ

“ตกลงมันเกิดเรื่องอะไรขึ้น” 

ช�ยชร�เจ้�ของร่�งอ้วนเอ่ยถ�มหลังจ�กเก็บป�กเงียบม�ต้ังแต่ท่ี

เลนยะโทร.ไปเรยีกเข�ให้ม�ช่วยพ�ซ�น�ดะและตวัเธอเองไปโรงพย�บ�ล

ตอนคำ่�มืด ซึ่งก�รพ�คนม�ห�หมอที่โรงพย�บ�ลโดยไม่ได้นัดไว้ก็ยุ่งย�ก

พออยู่แล้ว เข�ยังต้องแก้ตัวกับหมอที่รับคนป่วยเป็นพัลวันว่�ทำ�ไม 

เด็กสองคนถึงบ�ดเจ็บส�หัสขน�ดนี้ และรับเป็นผู้ปกครองคนป่วย แถม

ต้องยื่นหลักฐ�นก�รเป็นผอ.โรงเรียน พร้อมข้ออ้�งร้อยแปดเพื่อขอตัว

ซ�น�ดะกลบับ้�นเลย ซึง่กว่�จะได้รบัอนญุ�ตกเ็คลยีร์กบัท�งโรงพย�บ�ล

อยู่หล�ยชั่วโมง 

พูดได้ว่�ที่เลนยะเรียกเข�ม� เพื่อใช้แก้ปัญห�ยุ่งย�กโดยเฉพ�ะ

และตอนนีช้�ยชร�และพวกวญิญ�ณยงัคงอยูห่น้�ห้องฉกุเฉนิเพือ่

รอเลนยะทำ�แผล โดยหลังคำ�ถ�มของเข� วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มก็เป็น 

ผู้ตอบเรื่องต่�งๆ ให้ผอ.โยโคฟังอย่�งละเอียด

“นัน่มนั...เสีย่งม�กเลยนะ” ช�ยชร�ออกคว�มเหน็หลงัฟังเรือ่งร�ว

ทั้งหมดจบ
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และพวกเข�ทั้งหมดก็ต้องละคว�มสนใจจ�กบทสนทน�ที่ติดจะ

ตึงเครียดนั่น เมื่อได้ยินเสียงหมุนของล้อจ�กด้�นหลัง ก่อนจะเห็นว่� 

น�งพย�บ�ลพ�เด็กส�วบนรถเข็นม�ส่งให้ ซึ่งช�ยชร�ก็เดินม�รับหน้�ท่ี

ดูแลต่อ ทั้งคู่โค้งให้กันอย่�งมีม�รย�ท ก่อนเธอจะปล่อยให้เลนยะและ 

ผู้ปกครองปลอมๆ อยู่กันต�มลำ�พัง 

เลนยะเหลอืบดวงต�สนีำ�้เงนิทีเ่หลอืเพยีงข้�งเดยีวเมือ่อกีข้�งโดน

ปิดด้วยที่ปิดต�ขึ้นมองช�ยชร�พร้อมตั้งคำ�ถ�มก่อนอีกฝ่�ยจะได้ทัน 

อ้�ป�กถ�มอ�ก�รของเธอ

“เรื่องไอ้ท่�ม�กจัดก�รได้ไหม” 

“เรียบร้อยดี เดี๋ยวท�งโรงพย�บ�ลจะพ�ไปส่งที่คอนโดของเข�

เอง...เธอล่ะเย็บไปกี่เข็ม”

คำ�ถ�มน้ีที่ทำ�ให้เลนยะต้องยกมือขึ้นม�ถูเบ�ๆ ท่ีเหนือคิ้วซ้�ยท่ีมี

ผ้�ก๊อซปิดไว้ แล้วโคลงศีรษะตอบอย่�งไม่ใส่ใจนัก

“เหนือคิ้วส�มเข็ม หัวไหล่สิบเอ็ดเข็ม ต้นข�ขว�ยี่สิบเข็ม นอกนั้น

ไม่ลึกถึงขน�ดต้องเย็บ แล้วโดนให้นำ้�เกลือนิดหน่อย กับถูกยัดเยียด

ของกินม�”

“ฟังดู...หนักกว่�ทุกครั้งที่ผ่�นม�นะ”

คำ�เปรยจ�กช�ยชร�เรียกรอยย่นบนหว่�งคิ้วให้หมอผีส�วได้ทันที 

เพร�ะเธอรู้ดีว่�เข�กำ�ลังเป็นห่วงเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอและซ�น�ดะคร้ังนี้ 

ซำ้�เป็นเหมือนก�รปร�มกล�ยๆ ไม่ให้เธอทำ�แบบนี้อีก กระนั้นเธอก็ตอบ

เรียบๆ ว่�

“กับคนที่ต�ยม�แล้วครั้งหนึ่ง แค่นี้ไม่เรียกว่�หนักหรอก”

ช�ยชร�ผ่อนลมห�ยใจด้วยคว�มหม่นหมองกับสิ่งที่ได้ฟัง แล้ว

เลือกเปลี่ยนเรื่องใหม่ ขณะเข็นรถของเด็กส�วเพื่อเตรียมกลับบ้�น

“แล้วทำ�ไมถึงไม่ให้ซ�น�ดะคุงอยู่โรงพย�บ�ลต่อล่ะ เข�อ�ก�ร

ค่อนข้�งแย่ ตอนนี้ก็ยังให้เลือดอยู่เลย”

“มันไกลมือฉัน ลองให้มันอยู่ที่โรงพย�บ�ลสิ ไอ้เลนโยจะม�เด็ด
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หัวเมื่อไรก็ได้” เลนยะว่� ขณะนึกถึงเด็กหนุ่มที่ผลตรวจออกม�แล้วว่�

กระดกูซีโ่ครงร้�วจริงๆ และมอี�ก�รชำ�้ใน ซึง่แน่นอนว่�เข�จะไม่ส�ม�รถ

ช่วยอะไรเธอได้อีกแล้ว เพร�ะคงต้องพักฟื้นเป็นเดือนๆ 

“งั้นคืนนี้โซเคนโยคุงจะกลับบ้�นเลยรึเปล่�” 

เลนยะส่�ยศีรษะปฏิเสธ “วันนี้ฉันจะไปค้�งคอนโดไอ้ท่�ม�กเลย 

ยังไงก็ยังมีเรื่องคุยกันอีกย�วแน่” 

เธอปร�ยต�ขึ้นมองที่วิญญ�ณแม่ทัพหญิง เป็นก�รบอกว่�คนที่

ตนเองจะคุยด้วยคืนนี้คือใคร

“...รู้สึกว่�ท่�นกินเท็นชิจะโกรธม�กเลยนะโซเคนโยคุง” คำ�กล่�ว

ใหม่ที่เปลี่ยนไปคนละเรื่องจ�กผอ.โยโคที่ด้�นหลังทำ�เอ�ร่�งบนรถเข็น 

ยืดตัวตรงขึ้นม�โดยอัตโนมัติ

แน่นอนว่�แม้เป็นเพียงปฏิกิริย�โต้ตอบเล็กน้อย แต่ทุกคนท่ีอยู่ 

รอบตวัเธอกส็งัเกตเหน็ และพวกเข�รู้ชดัเจนว่�เจ้�ปีศ�จแห่งป่�กกัปีศ�จ

ตนนี้มีผลกับเลนยะจริงๆ 

กระนั้นเลนยะก็ไม่ว�ยพึมพำ�ออกม�อย่�งไม่เต็มเสียงว่�

“ไม่ใช่คว�มผิดฉันนี่” 

เหล่�วญิญ�ณและช�ยชร�ต่�งสือ่ส�รกนัด้วยส�ยต� และไม่มีใคร

พูดอะไรกันอีก จนกระทั่งร่�งอ้วนกลมเข็นเลนยะม�ถึงประตูท�งออก 

ก่อนลมย�มคำ่�จะพัดม�ต้องร่�งและใบหน้�ของเด็กส�วจนเธอร้อง 

โอดครวญ

“อ�ก�ศหน�วขน�ดนี้เลยเหรอเนี่ย” เลนยะเบี่ยงหน้�หนีอ�ก�ศ

ภ�ยนอกที่ปะทะเข้�ม�

ขณะคว�มหน�วนัน้กลบัทำ�ให้คนเป็นผอ.ต้องเหม่อมองออกไปไกล 

ก่อนก้มไปยังเด็กส�วบนรถเข็น และไล่ส�ยต�ไปต�มบ�ดแผลต่�งๆ บน

ร่�งของเธอ พล�งเปรยขึ้นอีกครั้ง

“นี่โซเคนโยคุง” 

เลนยะเงยหน้�กลับไปมองหน้�ช�ยชร�ทันใด ซึ่งเข�ก็ยิ้มบ�งๆ 
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ด้วยรอยเอ็นดูกลับม�ให้พล�งบอกสั้นๆ แค่ว่� 

“ใกล้สอบปล�ยภ�คแล้วนะ”

หมอผีส�วย่นหัวคิ้วเล็กน้อย ไม่เข้�ใจนักว่�ทำ�ไมเข�ถึงพูดเรื่องนี้ 

ขณะคนสูงวัยกล่�วขึ้นต่อ

“พอสอบปล�ยภ�คเสร็จก็เป็นคริสต์ม�สพอดี แล้วก็ปิดเทอมฤดู

หน�ว...ก่อนจะขึ้นปีสอง”

ทั้งแววต�ที่อ�ทร และรอยยิ้มเอ็นดูที่ติดหมองเศร้�ทำ�ให้เด็กส�ว

เริม่เข้�ใจคว�มหม�ยทีเ่ข�จะสือ่...สภ�พเธอคนืนีค้งดยูำ�่แย่ม�กจรงิๆ สนิะ 

“...ฉันอ�จไม่ได้อยู่ถึงปีสอง ถ้�จบเรื่องนี้” เธอตอบอย่�งแห้งแล้ง

ในที่สุด

คำ�ว่� ‘อาจไม่ได้อยู่ถึงปีสอง’ นั้นสื่อได้หล�ยคว�มหม�ย และผอ. 

โยโครวมถึงเหล่�วิญญ�ณรอบตัวเธอรู้คว�มหม�ยของเด็กส�วดี โดย

เฉพ�ะเมื่อมีเงื่อนไขว่� ‘ถ้าจบเรื่องนี้’ ...เพร�ะห�กไม่ได้หม�ยถึงว่�เธอ

จะย้�ยไปรับง�นที่โรงเรียนอื่น มันก็มีเพียงแค่ ต�ย ไม่ก็อ�จแย่กว่�นั้น...

“งัน้ม�ขึน้ปีสองทีโ่รงเรยีนฉนัให้ได้ดีไหม” เจ้�ของใบหน้�อ้วนใจดี

เสนอ แต่ในแววต�กลับเต็มไปด้วยก�รขอร้องอย่�งเงียบเหง� “ซ�น�ดะ

คุงคงห�ยไม่ทันสอบปล�ยภ�ค คงต้องไปสอบพร้อมเด็กท่ีสอบซ่อมเอ� 

ทีหลัง แต่โซเคนโยคุงน่ะยังแข็งแรงม�สอบได้ปกติใช่ไหมล่ะ งั้นม�ตั้งใจ

อ่�นหนังสือ ไปสอบ แล้วขึ้นปีสองพร้อมๆ กับเพื่อนในห้องดีไหม”

เลนยะเงียบ ไม่มีคำ�ตอบ ไม่มีคำ�สัญญ� ขณะที่อีกฝ่�ยสำ�ทับม�

ใหม่ด้วยคว�มค�ดหวังเต็มเปี่ยม

“ขึ้นปีสอง และเรียนจบที่โรงเรียนฉันได้ไหม”

ร่�งบนรถเข็นก็ยังคงนั่งนิ่งเงียบ กระทั่งอีกเสียงข้�งตัวเธอดังขึ้น

“เป็นคว�มคิดที่ดีม�กเลยขอรับ” โยชิฮ�ระเอ่ยแทรกคว�มเงียบ 

เข้�ม�เป็นอีกคนที่ร่วมสนับสนุนผอ.โยโค “ปกติถึงท่�นเลนยะไม่อ่�น

หนังสือก็สอบผ่�นได้ทุกคร้ัง และทุกวิช� ถึงคะแนนไม่ดีม�ก แต่น่�จะ

เป็นสัญญ�ณว่�ห�กตั้งใจจริงๆ ก็น่�จะทำ�คะแนนได้ดี...ท่�นน่�จะลอง
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ตั้งใจอ่�นหนังสือ แล้วสอบครั้งนี้ดูนะขอรับ”

“...ฉันไม่รับป�ก เรื่องที่ยืนยันไม่ได้” หมอผีส�วตอบเรียบไร้รอย

อ�รมณ์ เมื่อส�ยต�รอบตัวต่�งกำ�ลังอ้อนวอน และขอให้เธอพย�ย�ม...

พย�ย�ม ‘อยู่ต่อ’ ให้ได้ และใช้ชีวิตอย่�งที่เด็กทุกคนควรใช้ แบบที่คน

อย่�งเธอไม่เคยทำ�ม�ก่อน

ไปโรงเรียน กลุ้มกับก�รสอบ และรอลุ้นผลที่จะออก เรียนให้จบ

ชั้นมัธยมปล�ย แจกกระดุมเสื้อให้รุ่นน้อง ร่วมพิธีจบก�รศึกษ�ใต้ต้น

ซ�กุระที่กำ�ลังร่วงโรย...ไม่ใช่แผนที่เธอว�งไว้ในหัวเลย ยิ่งในเวล�แบบนี้

ด้วยแล้ว...

ทว่�โยชิฮ�ระก็เป็นเช่นทุกครั้ง เข�ยิ้มรับบ�งๆ และตอบอย่�ง 

นุ่มนวล นิ่งสงบด้วยคว�มเข้�ใจ 

“ไม่เป็นไรขอรับ แค่ลองพย�ย�มดูก็พอ ข้�เชื่อว่�ท่�นเลนยะต้อง

ผ่�นมันไปได้ เหมือนที่ท่�นผ่�นม�ได้เสมอ” 

เลนยะถอนใจแผ่ว ปล่อยให้ทั่วบริเวณถูกกลืนด้วยคว�มเงียบไป

ครู่หนึ่ง ขณะรู้สึกรำ�ค�ญต่อคว�มค�ดหวังที่ถีบตัวสูงขึ้นของคนรอบตัว 

ก่อนเลือกตัดบทไปแทนว่� 

“จะไปกันได้รึยัง หน�วจะแย่” จบคำ�ก็คว้�ที่ล้อรถเข็น หมุนมัน

ออกไปเองร�วกับจะหนีจ�กบรรย�ก�ศน่�อึดอัดนี่

“โอ้ ถ้�งั้นฉันจะรีบเข็นไปที่รถให้นะ” ผอ.โยโครีบก้�วต�มม�จะ

ม�ช่วยดันรถเข็นของเลนยะให้

ซึ่งเธอก็หันไปปฏิเสธฉับไว

“ไม่ตะ...!?” 

แต่ยงัไม่ทนัปฏเิสธ ร่�งของเดก็ส�วบนรถเขน็กล็อยหวอืขึน้จนเธอ

ตกใจต�มไปวูบหนึ่ง เมื่ออยู่ๆ ตัวเธอถูกใครคนหนึ่งฉวยไปอุ้มไว้ในอ้อม

แขน เล่นเอ�คนโดนอุ้มอย่�งไม่ทันตั้งตัวเกือบพลิกตัวหนีจ�กวงแขนของ

เข�ต�มสัญช�ตญ�ณก�รป้องกันตัวที่ว่องไว ถ้�เข�ไม่กระชับเธอไว้แน่น

ก่อนอย่�งรู้ทัน
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“ไม่จำ�เป็น ข้�จัดก�รเอง” กนิเทน็ชกิล่�วปฏเิสธเดด็ข�ดแทนหมอผี

ส�ว แล้วไม่ปล่อยโอก�สให้คนที่ตนอุ้มอยู่อ้�ป�กค้�นด้วยก�รส่งส�ยต�

ปร�มดุดันที่ฉ�ยคว�มโกรธม�ให้ 

เข�อตุส่�ห์อดทนรออยูน่อกโรงพย�บ�ลให้เธอทำ�แผลเสรจ็ ดงันัน้

นีม่นัหมดเวล�ทีเ่จ้�หล่อนจะต่อต้�นหรือดือ้กบัเข�แล้ว...อย่�บงัคบัให้เข�

ต้องเป็นฝ่�ยเอ�ปลอกคอหรือโซ่ตรวนม�ผูกมัดเธอไว้แทนเสียเอง

ร่�งสูงสง่�ก้�วเดินออกไปพร้อมคนในอ้อมแขนท่ีคร้ังนี้ยอม

ง่�ยด�ยร�วกบัรูค้ว�มผดิตวัเองไม่ม�กกน้็อยแล้ว กนิเทน็ชแิสดงคว�มไม่

สนส�ยต�ของใครที่เหมือนจะอึ้งเล็กน้อยที่จู่ๆ เข�ก็กระโดดม�ขโมยตัว

หมอผีส�วไปต่อหน้�ต่อต�พวกตน 

ซึง่กบัวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่และท�โร่นัน่ ไม่ค่อยตดิใจอะไรม�กนกั

ต่อก�รกระทำ�ของเจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จที่ปฏิบัติกับเลนยะในแบบที่

เริ่มจะ ‘ชัดเจน’ ม�กขึ้นเรื่อยๆ 

แต่ท่�นหญิงอ�เคเดะกลับหร่ีนัยน์ต�สีง�ช้�งลงด้วยคว�มเคลือบ

แคลงสงสยั เพร�ะสำ�หรับเธอ นีเ่ป็นคร้ังแรกที่ได้เหน็คว�มใกล้ชดิระหว่�ง

เลนยะกับกินเท็นชิที่ม�กขน�ดนี้ 

มันก็พอค�ดเด�ได้อยู่ว่�เลนยะกับอดีตเทพเจ้�ตนนี้มีคว�มผูกพัน

กนั เพร�ะช่วงเวล�ทีต้่องอยูด้่วยกนั พึง่พ�กนั ไม่แปลกทีจ่ะมสี�ยสมัพนัธ์

เกิดขึ้น แต่เมื่อครู่นี้ จ�กทั้งส�ยต� จ�กทั้งบรรย�ก�ศของทั้งคู่ มันดูเกิน

ขอบเขตที่เธอค�ดคิดไว้ม�ก

นี่ท่านกำาลังพยายามก้าวข้ามเส้นขนานอยู่รึเปล่า...ท่านกินเท็นชิ

“นี่มันห้องไอ้ท่ามากเหรอเนี่ย”

เลนยะอทุ�นและต�มด้วยก�รสบถเมือ่เข้�ม�ในห้องชดุขน�ดใหญ่

ในคอนโดหรูย่�นที่อยู่อ�ศัยของคนมีฐ�นะแห่งหนึ่ง

“พวกโอกุเระถึงขน�ดซื้อห้องหรูๆ ให้มันอยู่เลยงั้นเหรอ” หมอผี

ส�วบ่นกบัตัวเอง พล�งกว�ดต�มองห้องรบัแขกกว้�งขว�งโอ่อ่� และเหน็
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ว่�ยังมีประตูหล�ยบ�นอยู่ร�ยล้อมห้องกว้�งแสดงว่�ยังมีพื้นที่ใช้สอยอีก

ม�กให้เข้�ไปสำ�รวจ 

ก็รู้อยู่ว่�ผู้ปกครองซ�น�ดะคือพวกโอกุเระ เหล่�พันธมิตรของ 

โซเคนโย มีอิทธิพลและเงินม�กม�ยไม่ต่�งจ�กพวกย�กูซ่� แต่ไม่ยักกะ

เคยรู้ว่�มีองเมียวจิพวกนี้เป็นผู้ปกครองแล้วยังมีสิทธ์ิได้อยู่ห้องหรูๆ  

แบบนี้ด้วย

แต่เลนยะต้องละคว�มสนใจจ�กห้องหรู เมื่อมีบุรุษพย�บ�ลเข็น

เตียงพย�บ�ลและเด็กหนุ่มเรือนผมสีดำ�สนิทที่ยังหลับไม่ได้สติเข้�ม�ใน

ห้อง ซึ่งเลนยะต้องเป็นคนบอกท�งพวกเข�ไปยังห้องนอนของซ�น�ดะ 

ต�มที่อ�เคเดะบอกเธอไว้อีกที

และเมือ่ซ�น�ดะถกูส่งถงึเตยีง และแขกทัง้หมดออกไปแล้ว เหลอื

เพียงญ�ติส�วของเข�กับเหล่�ดวงวิญญ�ณ เลนยะก็ถ�มขึ้นใหม่อย่�ง

เสียไม่ได้ว่�

“ถ�มหน่อย ไอ้ขี้แย...ผู้นำ�โอกุเระคนล่�สุดของเร�เนี่ย เอ็นดูไอ้ 

ท่�ม�กขน�ดไหนกันแน่” เธอไม่ว่�เปล่� ยังไล่ส�ยต�มองห้องนอนหรูซึ่ง

ผนังด้�นหนึ่งเป็นหน้�ต่�งกระจกทั้งบ�น ส�ม�รถเห็นทิวทัศน์แสงสีของ

ย�มคำ่�คืนในเมืองใหญ่ได้ พร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์และข้�วของครบครัน 

ดูมีร�ค� กับเตียงขน�ดคิงไซซ์ดูหน�นุ่มเป็นพิเศษ

“ท่�นซ�น�ดะไม่ใช่เดก็เกเรแบบเจ้� ท่�นยโูตะจงึดแูลต�มสมควร

ในฐ�นะตระกูลพันธมิตร เสมือนน้องช�ย” วิญญ�ณหญิงส�วหันม�ตอบ

ด้วยเสยีงไม่พอใจเลก็น้อย เพร�ะรูส้กึว่�คำ�ถ�มของเลนยะมนัช่�งกระแนะ

กระแหนเด็กหนุ่มคนสำ�คัญของเธอเหลือเกิน

ซึง่หลงัได้คำ�ตอบ เลนยะกย่็นหวัคิว้คดิอะไรบ�งอย่�งเลก็น้อย ก่อน

ว่�ขึ้นใหม่อย่�งไม่มั่นใจนัก 

“...แต่...ได้ข่�วว่�ไอ้ขี้แยมีคู่หมั้นอยู่แล้วนี่”

“แล้วมันเกีย่วอะไรกบัเรือ่งนีล่้ะ เจ้�ต้องก�รจะสือ่อะไรกนัแน่เนีย่” 

อ�เคเดะสวนฉับไวกับไอ้คำ�พูดฟังสองแง่สองง่�มนั่น และก็เพร�ะพอรู้ว่�
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เจ้�เดก็ส�วตรงหน้�จะสือ่คว�มหม�ยอะไร ถงึน่�หงดุหงดิจนต้องถ�มกลบั

ไปรวดเร็วแทน ที่สำ�คัญเรื่องน่�โมโหกว่�คือ เธอไม่แน่ใจว่�ยัยเด็กตรง

หน้�แค่ถ�มหยั่งเชิงม�แบบนั้นเพื่อยั่วโมโหเธอต�มนิสัย หรือคิดแบบนั้น

จริงๆ กันแน่

“ถ้�เจ้�ไม่เกเร แล้วทำ�ตัวเป็นผู้เป็นคนกว่�นี้ ก็คงได้รับอะไรไม่

ต่�งจ�กท่�นซ�น�ดะหรอก” อ�เคเดะระงับอ�รมณ์ของตนแล้วกล่�วขึ้น

ใหม่

เลนยะพ่นลมออกจมูก แล้วว่�เสียงกลั้วหัวเร�ะ “แล้วติดแหง็กอยู่

ฮอกไกโดไม่กเ็กยีวโต กบัปลอกคอและส�ยจูงหรูๆ  แบบไอ้ท่�ม�กน่ะเหรอ 

...ช�ติหน้�เถอะ”

อ�เคเดะหันหน้�ฉับม�ขึงต�ใส่เลนยะทันใด

“ท่�นเลนยะขอรับ” โยชฮิ�ระปร�มเดก็ส�วของตนอย่�งเหนือ่ยใจ

เช่นเคย แล้วเสนอว่� “ข้�ว่�เร�ออกไปคยุกนัข้�งนอก ม�ห�ท�งแก้ปัญห� 

และจบเรื่องนี้กันดีกว่�ขอรับ...ให้ท่�นซ�น�ดะได้พักผ่อนเถอะ”

วิญญ�ณหญิงส�วหรี่ต�มองเลนยะอีกครั้ง ก่อนหันไปก้มมองยัง

ซ�น�ดะที่ยังไม่ได้สติบนเตียงสีข�วหน�นุ่ม 

เลนยะที่ยังเห็นอ�เคเดะไม่ยอมขยับออกจ�กเด็กหนุ่มคนสำ�คัญ

ของเธอเสียที จำ�ต้องเอ่ยเรียกขึ้นใหม่ 

“เลิกเฝ้�มันได้แล้ว ไม่ต�ยก็น่�จะพอแล้วน่� ให้เจ้�ท�โร่มันเฝ้�

ต่อไปเถอะ” 

“ทำ�ไมเป็นฉนัล่ะ” วญิญ�ณเดก็ช�ยทีถ่กูโยนง�นให้ร้องถ�มทนัใด

“แล้วแกออกไปฟังจะช่วยฉันแก้ปัญห�ได้รึไง” เลนยะย้อน แถม

ถ�มกลับว่� “รึแกจะยอมสละร่�งวิญญ�ณตัวเองเพื่อช่วยถ่วงเวล�ให้ฉัน

แบบวันนี้อีกล่ะ” 

ท�โร่นิ่งอึ้งไปอึดใจกับคำ�พูดที่ทำ�ให้เข�ย้อนคิดถึงเหตุก�รณ์บน

ด�ดฟ้�โรงเรียนวันนี้ ซึ่งเข�เกือบต้องห�ยไปและทำ�ให้เลนยะถูกต้อน 

จนมุม...คว�มผิดพล�ดที่เกิดจ�กเข�เอง เพร�ะถ้�เข�ไม่อยู่ตรงนั้น ยอม
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กลับร่�งอย่�งที่เลนยะเคยเสนอให้ ก็ไม่ต้องกล�ยเป็นเครื่องมือให้พี่ช�ย

ของเลนยะเอ�ไปใช้ง�นแบบวันนี้

“ฉัน...ไม่ได้คิดว่�มันจะเป็น...แบบนั้น...” เข�ก้มหน้�พึมพำ�ด้วย

คว�มสำ�นึกผิด และเสียใจ ไม่มีคำ�แก้ตัวใดในข้อห�นี้

ซึง่เลนยะกถ็อนใจด้วยคว�มเบือ่หน่�ยและปลงอนจิจงัทหีนึง่ ก่อน

สั่งขึ้นใหม่

“ถ้�อย�กช่วย ไม่เป็นตัวถ่วงจริงๆ เฝ้�มันไว้ ถ้�มีอะไรผิดปกติก็

รีบม�บอก” 

ครัง้น้ีท�โร่พยกัหน้�รับสหีน้�หงอย แต่กเ็ตม็ใจทำ� ก่อนเลนยะและ

วิญญ�ณอีกสองดวงจะออกไป 

แต่ยังไม่ทันที่หมอผีส�วและอ�เคเดะกับโยชิฮ�ระจะได้ก้�วไปห�

ที่เปิดบทสนทน� เสียงตุบเสียงหนึ่งจ�กระเบียงห้องก็ดึงส�ยต�ทุกคนให้

ไปมอง ก่อนเหน็ร่�งสงูสง่�ของกนิเทน็ชทิีเ่พิง่กระโดดขึน้ม�ถงึบนระเบยีง

ห้องชุดของซ�น�ดะ

เจ้�ปีศ�จเลือกจะแยกม�ทีหลังเพร�ะไม่อย�กยุ่งย�กกับส�ยต�

มนุษย์คนไหน

และเมื่อเข�ลุกขึ้นยืนเต็มคว�มสูงอีกครั้ง นัยน์ต�สีเท�ก็สบกับ

ดวงต�สีนำ้�เงินของเลนยะก่อนเป็นคนแรก ในขณะคนถูกมองทำ�ทีเป็น

มองไม่เห็นดวงต�สีเท�คู่คมสวยที่มีรอยขุ่นมัวกรุ่นโกรธเสียแทน เมื่อรู้ดี

ว่�ยงัคงถกูไอ้ลกูหม�ของตนค�ดโทษใหญ่ไว้ และมนัเป็นโทษแบบทีท่ำ�ให้

เธอสู้หน้�เข�ไม่ติด ทั้งที่ก็ไม่แน่ใจด้วยซำ้�ว่�ตนไปทำ�อะไรให้เข�โมโห

ขน�ดนั้น

บรรย�ก�ศจ�กเข�ไม่ต่�งจ�กตอนที่โกรธเธอเร่ืองปิดบังเกี่ยวกับ

รุน่พีท่ีม่�ส�รภ�พรักปลอมๆ นัน่...ชวนอดึอดัและกระอกักระอ่วนเป็นทีส่ดุ

กนิเทน็ชเิลือ่นประตกูระจก และก้�วเข้�ม�ในห้องโถง ขณะโยช-ิ 

ฮ�ระลอยเข้�ไปห�

“ท่�นกินเท็นชิ”



390   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 3

เสยีงเรยีกทำ�ให้สนุขัป่�หนุม่ละส�ยต�ออกจ�กเลนยะเป็นครัง้แรก

โยชิฮ�ระก้มศีรษะน้อยๆ แสดงถึงก�รขอโทษ และแน่นอนว่�

เป็นก�รขอโทษแทนเด็กส�วของเข�เช่นทุกครั้ง 

“ครั้งนี้ข้�ต้องขอโทษจริงๆ ขอรับท่�นกินเท็นชิ” เข�กล่�วเสียง

แผ่วทีแ่สดงถงึคว�มสำ�นกึผดิอย่�งแท้จริง ก่อนดวงต�สอีำ�พนัจะปร�ยขึน้

ม�สบอย่�งม�ดมั่นผิดกับท่�ท�งสำ�นึกผิดเมื่อครู่ “ข้�ควรรอบคอบ

ม�กกว่�นี ้และเตอืนท่�นเลนยะให้ว�งแผนรดักมุม�กขึน้ เร�ไม่ได้ค�ดคดิ

ว่�ท่�นเลนโยจะเป็นแบบเดียวกับท่�นหญิงม�ยูริ...แต่ครั้งสุดท้�ยที่สู้กัน

บนด�ดฟ้�นั้น ข้�รู้สึกได้ว่�ท่�นเลนยะจะชนะจริงๆ นะขอรับ ถึงแม้

สถ�นก�รณ์จะพลิกผันอย่�งไม่น่�เชื่อก็ต�ม”

“คนที่ควรม�ขอโทษควรเป็นเด็กนั่น ไม่ใช่เจ้�” เจ้�ปีศ�จกล่�ว

โยชฮิ�ระทอดถอนใจ “ท่�นเลนยะคงพอจะรูว่้�ท่�นกำ�ลงัโกรธ แต่

คงย�กจะรู้ว่�เรื่องอะไรน่ะขอรับ” 

นัยน์ต�สีเท�งดง�มคล�ยคว�มขุ่นมัวลงเล็กน้อย ใช่ว่�เข�จะไม่รู้

ว่�เลนยะเป็นคนแบบไหน และรู้ว่�คงย�กที่เธอจะรู้ตัวว่�ทำ�อะไรกับเข�

ไว้ หรือแม้แต่เอ่ยคำ�ขอโทษออกม�...เว้นเสียแต่ว่�เข�จะทำ�ให้มันชัดเจน

ไปเลย...

“จะเริ่มเลยไหม”

เสียงที่แทรกขึ้นจ�กเลนยะดึงกินเท็นชิกับโยชิฮ�ระให้หันกลับไป

สนใจเธออกีครัง้ ซึง่ย�มนีห้มอผสี�วไปนัง่อยูบ่นโซฟ�ตวัย�วสขี�วใจกล�ง

ห้องโถงแล้ว บอกชัดว่�เธอต้องก�รเปิดบทสนทน�เดี๋ยวนี้

แต่อ�เคเดะกลับลอยเข้�ม�พูดกับเธอว่� “เอ�จริงๆ ข้�อย�กรู้ว่�

เร�จะม�คุยเรื่องอะไรกันแน่”

“ทุกข้อสรุปในวันนี้ และเรื่องที่เธอกับเจ้�โยชิฮ�ระมองข้�มไป...

เศษข้อมูลที่พวกแกไม่ได้ใส่ใจ ซึ่งฉันจะเค้นมันออกม�เพื่อเอ�ม�รวมกัน 

และแก้ปัญห�อะไรก็แล้วแต่ที่มันกวนใจฉันอยู่ทุกเรื่อง” เลนยะตอบชัด

ซึ่งทั้งอ�เคเดะและโยชิฮ�ระต่�งย่นหัวคิ้วลงนิดพร้อมกัน พร้อม



B  1 3  s . t   391

คำ�ถ�มในใจ...เศษข้อมูลที่พวกเข�มองข้�มงั้นเหรอ

“เอ�เป็นว่�วนันี ้ก�รล่อเจ้�เลนโยออกม�ได้กเ็ป็นข้อสรปุเกอืบร้อย

เปอร์เซ็นต์แล้วว่�อสูรในตัวฉันมีจริง...และบอกได้เลยว่�คว�มรู้สึกลึกๆ 

ฉันก็บอกแบบนั้น” เลนยะเปิดประเด็น แล้วว่�ขึ้นต่อ “ทีนี้เร่ืองอสูรนั่น 

เร�จะพักไว้ก่อน เพร�ะสิ่งที่ฉันสนใจจริงๆ คือไอ้บ้�นั่นมันรู้ได้ยังไง และ

ไอ้แดนมิคสัญญีอะไรนั่นมันคืออะไร ที่ไหน ทำ�ไมไอ้เลนโยถึงรู้ได้ว่�มี...

และทำ�ไมแม้แต่เจ้�ย�สึฮิโระก็ยังรู้” 

จบคำ�กช็ีน้ิว้ไปท�งท่�นหญงิอ�เคเดะ “เริม่จ�กเธอก่อน...คณุพีส่�ว

คงรู้เรื่องน้องช�ยดีสินะ” 

“...ไม่ม�กเท่�ทีเ่จ้�คดิหรอก” วญิญ�ณหญงิส�วตอบอย่�งไร้เยือ่ใย

เมื่อนึกถึงน้องช�ยของตน

“ฟังดคูว�มสมัพนัธ์ไม่ค่อยต่�งกบัฉนัและเจ้�เลนโยเท่�ไร” หมอผี

ส�วแดกดันกลับทันใด ก่อนไล่ส�ยต�มองวิญญ�ณท้ังสองและกินเท็นชิ 

จ�กนั้นก็ว่�ขึ้นใหม่ “ยังไงก็เถอะ ฉันจะลองลำ�ดับเรื่องนี้เพื่อเอ�ข้อมูล 

เท่�ที่มีจ�กพวกแกส�มคนที่อยู่ในยุคเดียวกับเจ้�ย�สึฮิโระออกม�ให้ได้...

ฉันต้องได้อะไรสักอย่�งเพื่อจัดก�รปัญห�บ้�ๆ กับตัวเองตอนนี้” 

อ�เคเดะถอนใจ แล้วเล่�ว่� “...ย�สึฮิโระไม่ได้บอกอะไรข้�เรื่องนี้ 

อย่�งทีเ่คยบอก เข�แค่ส�ปแช่งข้�ให้อยูแ่บบนี ้เพร�ะไม่ต้องก�รให้ข้�ไป

ยังที่ที่ไม่ควรไป...ซึ่งตอนนี้ข้�ยังไม่ค่อยเชื่อด้วยซำ้�ว่�แดนมิคสัญญีนั่นมี

จริง”

“ฉันก็ไม่อย�กเชื่อ และตอนนี้ในหัวก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับท่ีนั่นหลง

เหลืออยู่เลย แต่มีพย�นยืนยันถึงส�มคน ดังนั้นถ้�อย�กหันหน้�หนีเรื่อง

นี้ก็คงไม่ทันแล้ว” เด็กส�วว่� ก่อนเน้นชัด “ยอมรับซะว่�โซเคนโยทุกคน 

กีรุ่น่ต่อกีรุ่น่ กีร้่อยคนทีผ่่�นม�ตลอดพนัปีไม่ได้ต�ยจรงิๆ อย่�งทีค่ดิ และ

ตอนนี้อ�จกำ�ลังอยู่ในที่ที่แย่กว่�นรก...รวมถึงน้องช�ยเธอด้วย”

วญิญ�ณหญงิส�วถอนใจแผ่วย�วออกม� ยอมรบัคว�มพ่�ยแพ้ใน

เหตุผลนั้นอย่�งเสียไม่ได้ ขณะเลนยะกล่�วเข้�เรื่องต่อ
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“เอ�ละตอนนี้มีคนรู้เรื่องแดนมิคสัญญีนั่นส�มคน หนึ่งคือฉัน ไอ้

เลนโย และย�สึฮิโระ...และอย่�งที่รู้ว่�เร�ถูกส่งไปที่นั่นก็เพร�ะโซเคนโย

มีพลังของอสูรผสมอยู่ในวิญญ�ณ เร�จึงไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของมนุษย์ 

เมื่อต�ยวิญญ�ณของเร�จึงถูกดึงกลับไปยังที่ที่เป็นต้นกำ�เนิด...ไอ้เลนโย

มันว่�ยังงั้นใช่ไหม”

หมอผีส�วหันไปขอคว�มแน่ใจจ�กกินเท็นชิเมื่อเข�เป็นคนเดียวท่ี

ได้เผชิญหน้�กับช�ยหนุ่มตัวร้�ยที่ป่�กักปีศ�จแล้วคุยเร่ืองพวกนี้ ซึ่ง 

กินเท็นชิก็พยักหน้�และเอ่ยข้อสันนิษฐ�นกลับม�

“ข้�คิดว่�มีคว�มเป็นไปได้ว่�แดนมิคสัญญีน่ันอ�จเป็นท่ีอยู่อ�ศัย

ของอสูร...ต้นกำ�เนิดตระกูลของพวกเจ้�”

อ�เคเดะหรี่ต�ลงกับก�รค�ดเด�นั้นของเจ้�ปีศ�จขณะคิดต�ม...

ถ้�แดนมคิสญัญน่ัีนเป็นสถ�นทีข่องอสรูจริงอย่�งทีว่่� และเหล่�โซเคนโย

ที่ถูกดึงลงไปเพร�ะวิญญ�ณไม่ถูกนับเป็นวิญญ�ณมนุษย์ แต่กระนั้นใน

คว�มเป็นจริงพวกเข�ก็ยังเป็นแค่มนุษย์ธรรมด�เท่�นั้น 

“นั่นไม่เท่�กับว่� ก�รที่พวกเร�ถูกดึงไปที่นั่นจะเป็นแค่มนุษย์ใน 

วงล้อมอสรูรอึย่�งไร” เธอคร�งถ�มคนรอบก�ยด้วยสหีน้�ทียุ่ง่เหยงิอย่�ง

หว�ดหวั่น และเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง

“ถึงได้บอกว่�มันเลวร้�ยยิ่งกว่�นรกไง” เลนยะหันไปตอบทันที

ทว่�โยชิฮ�ระกลับรีบเอ่ยต่อ “ยังไม่แน่หรอกขอรับ โซเคนโยอ�จ

มที�งสู ้เพร�ะตอนทีท่่�นเลนยะตืน่ขึน้ม� ท่�นเลนยะพดูถงึท่�นชมิสิแึละ

โซเคนโยคนอื่น แสดงว่�ยังมีเหล่�โซเคนโยรอดอยู่ในนั้นได้...”

“แต่ไม่รูว่้�รอดสกักีค่น” เลนยะดกัคอวญิญ�ณทีคุ่น้เคย “ก�รเป็น

โซเคนโยมันไม่ได้เจ๋งม�ตั้งแต่แรกแล้ว คิดว่�เร�จะได้พลังวิญญ�ณที่

สงูส่งกว่�ช�วบ้�น แขง็แกร่งกว่�ช�วบ้�นโดยไม่ต้องแลกกบัอะไรเลยรึไง 

เร�ถูกส�ป และคำ�ส�ปย่อมเป็นคำ�ส�ปวันยังคำ่�...บ�งทีไอ้จิ้งจอกบ้�สอง

ตัวนั้นอ�จพูดถูกแล้ว”

ประโยคพมึพำ�กบัตวัเองในท่อนท้�ยส่งผลให้โยชฮิ�ระต้องนิง่เงยีบ
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ไป เพร�ะมนัทำ�ให้เข�นกึถงึเรือ่งเมือ่ส�มปีก่อนทีเ่ลนยะถกูส�ปแล้วต้อง

ไปล้�งคำ�ส�ปที่บ่อนำ้�ในศ�ลเจ้� ซึ่งทำ�ให้เธอเจอกับภูตผู้เฝ้�ประตูซ้�ย

ขว�ที่โจมตีเธอด้วยถ้อยคำ�ร้�ยก�จและคว�มเกลียดชัง ซึ่งเวล�นี้คำ�พูด

ของภูตทั้งสองนั้นเหมือนจะเป็นเรื่องจริงขึ้นม�เสียแล้ว

“เร�ต้องห�ท�งแก้ไขได้ขอรับ” โยชิฮ�ระให้กำ�ลังใจ

“งัน้ทำ�ไมเจ้�ย�สฮึโิระทีว่่�กนัว่�เป็นสดุยอดทีส่ดุในประวตัศิ�สตร์

โซเคนโยถงึแก้ไม่ได้ จนต้องใช้วธิเีลีย่งด้วยก�รส�ปแช่งพีส่�วตวัเองแทน

ล่ะ” เลนยะแย้งด้วยเสยีงเบือ่หน่�ย ก่อนปัดมอืไปม�ในอ�ก�ศอย่�งขีเ้กยีจ

จะใส่ใจ “ช่�งเถอะ เรื่องนี้ฉันก็จะไม่ยอมแพ้ง่�ยๆ หรอก ดังนั้นม�ที่

คำ�ถ�มสำ�คัญในประเด็นไอ้ดินแดนลับแลนั่นว่� แต่ละคนรู้ว่�มันมีอยู่ได้

ยังไง”

เด็กส�วเว้นช่องว่�งไปอึดใจหนึ่ง เหมือนให้ทุกคนได้ใคร่ครวญ 

ก่อนเอ่ยขึ้นใหม่

“ฉันรู้เพร�ะฉันต�ย” เธอพูดชัดเหมือนมันไม่ใช่เร่ืองของตัวเอง 

แล้วว่�ต่อ “ถงึในหวัฉนัจะไม่มเีร่ืองอะไรเกีย่วกบัมนัแล้ว แต่พย�นบคุคล 

และพย�นแวดล้อมชัดเจน ดังนั้นปัญห�คือ ย�สึฮิโระและเลนโยมันรู้ได้

ยังไง...เริ่มจ�กเธอก่อนเลย”

อ�เคเดะที่ถูกสั่งอีกคร้ังต้องชะงักไปนิด และค่อยผ่อนลมห�ยใจ

ย�ว พย�ย�มใคร่ครวญเพื่อให้ได้คำ�ตอบอะไรสักอย่�ง

“...อ�จเป็นก�รทำ�น�ย เจ้�นั่นบ้�ศ�สตร์ด้�นนี้ม�ก”

“ทำ�ไม”

“ข้�ไม่รู้ อยู่ดีๆ วันหนึ่งเข�ก็ลุกขึ้นม�ศึกษ�เกี่ยวกับพวกมันจน

เหมือนลุ่มหลง...ช่วงนั้นข้�ย้�ยไปที่เกียวโตแล้ว ไม่รู้ร�ยละเอียดม�กนัก 

นอกจ�กข่�วที่แจ้งม�เป็นพักๆ จ�กท�งบ้�นที่เก�ะท�งเหนือ”

“มันไม่เคยเปิดป�กเร่ืองแดนมิคสัญญีเลยใช่ไหม ท้ังกับเธอหรือ

โยชิฮ�ระ”

“ไม่ขอรับ ท่�นย�สึฮิโระไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย ไม่มี
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แม้แต่คำ�ใบ้เลก็ๆ น้อยๆ ด้วย” โยชฮิ�ระตอบแทน เมือ่คนทีอ่ยูก่บัย�สฮึโิระ

เกือบทั้งชีวิตจริงๆ คือตัวเข�เอง

หมอผีส�วย่นหัวคิ้วไม่ชอบใจคำ�ตอบที่ว่�งเปล่� ไม่มีประเด็นที่นำ�

ม�ผูกเชื่อมเรื่องได้ ก่อนเธอจะกลอกต�ไปด้�นหนึ่งเพื่อเริ่มคิด 

...ถ้�เจ้�นัน่เก่งจริง รู้จริง ทำ�ไมถงึไม่ห�ท�งแก้ปัญห� หรอืปรกึษ�

ใคร ทำ�ไมต้องทำ�ให้เร่ืองร้�ยแรงและใหญ่โตทีเ่กีย่วพนักบัครอบครวัของ

ตวัเองต�ยไปกบัตวัเอง ทำ�ไมต้องปิดเป็นคว�มลบั ทีส่ำ�คญัทำ�ไมถงึรูเ้รือ่ง

นี้ได้

ก�รทำ�น�ยจริงๆ งั้นเหรอ...ถ้�ง่�ยด�ยขน�ดนั้น โซเคนโยคนอื่นที่

มีพรสวรรค์ด้�นนี้เหมือนกันไม่รู้ไปน�นแล้วรึไง อีกอย่�งมันเป็นสถ�นที่

ที่ไม่เกี่ยวกับนรกหรือสวรรค์ ขน�ดเทพเจ้�อย่�งเจ้�ลูกหม�ของเธอยัง

ไม่รูจ้กัทีน่ัน่ ศ�สตร์คำ�ทำ�น�ยทีเ่กดิจ�กวธิคีดิคำ�นวณของมนษุย์มนัจะไป

ทำ�น�ยเจอได้ยังไง

คว�มคิดทีเ่ริม่ตกีนัไปม�ในหวัส่งผลให้เลนยะต้องยกมอืขว�ขึน้ชนั

ค�ง และวิน�ทีนั้นเธอถึงนึกบ�งสิ่งออกได้ ขณะเหลือบต�ตำ่�ไปมองท่ี

มือขว�ซึ่งมีผ้�สีข�วพันไว้ของตน 

หรือวิธีที่เข�รู้จะเป็น...

“วิธีเดียวกับฉัน” 

“อะไรนะ” อ�เคเดะอุท�นทันใด

เลนยะเงยหน้�ขึ้นใหม่ “ถ้�เจ้�ย�สึฮิโระส�ม�รถรู้เร่ืองแดน

มิคสัญญีได้ด้วยก�รต�ยไปแล้วครั้งหนึ่งแบบฉันล่ะ”

“พูดแบบน้ันมันไม่เท่�กับว่�ย�สึฮิโระมีอสูรทั้งตัวเหมือนเจ้�รึไง 

เพร�ะเจ้�ตื่นขึ้นม�ได้เพร�ะอสูรในตัวช่วยไว้ ถ้�เข�เคยต�ยแล้วฟื้นจริง

มันก็ไม่เท่�กับว่�ในตัวเข�มีอสูรทั้งตัวเหมือนกัน...”

“ก็แล้วถ้�มันมีอสูรทั้งตัวเหมือนกันจริงๆ ล่ะ” เลนยะแทรกเฉียบ

ก่อนที่อ�เคเดะจะได้แย้งจบ

และน่ันทำ�ให้ทกุคนตกอยู่ในคว�มเงยีบทนัใด เมือ่ไม่มีใครค�ดคดิ 
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ถึงเรื่องนี้ แม้แต่วิญญ�ณซ�มูไรหนุ ่มที่อยู ่กับช�ยท่ีเก่งก�จท่ีสุดใน

ประวัติศ�สตร์โซเคนโยม�เกือบทั้งชีวิต 

“...บ�งคนครบสมบูรณ์ บ�งคนก็ว่�งเปล่�” เสียงทุ้มลึกกล่�วเนิบ

ช้�แทรกผ่�นคว�มเงยีบขึน้ม� ขณะเจ้�ของเสยีงหนัใบหน้�คมนิง่เฉยีบไป

ยังเลนยะ “พี่ช�ยเจ้�เคยพูดไว้แบบนั้นเกี่ยวกับตระกูลโซเคนโย ตอนที่สู้

กับข้�ที่ป่�กักปีศ�จ”

เลนยะหันกลับไปสบนัยน์ต�สีเท�ของกินเท็นชิ พร้อมหรี่ต�ลงนิด

คว�มหม�ยของเลนโย คำ�ว่�ครบสมบูรณ์คงหม�ยถึงคนท่ีมีอสูร

ทัง้ตวั และว่�งเปล่�คงหม�ยถงึคนอย่�งเข�และท่�นหญงิม�ยรูทิีแ่ทบไม่มี

พลังอสูรเลย...แต่คำ�ว่�บ�งคน...

“บ�งคนนี่ไม่ได้จำ�กัดว่�กี่คนใช่ไหม” เลนยะถ�มขึ้นใหม่

“เจ้�นั่นไม่ได้ให้คำ�จำ�กัดว่�มีแค่เจ้�คนเดียว” กินเท็นชิตอบ “บอก

แค่ว่�เจ้�น่ะ ‘สมบูรณ์แบบ’ แต่เข�ดัน ‘ตื้น’ เกินไป”

หมอผสี�วชกัหวัคิว้ม�ชนกนันดิกบัสิง่ที่ได้ฟัง และมนัทำ�ให้เธอหวน

นึกถงึตอนสมยัเดก็ทีพ่ีช่�ยของเธอเคยพดูอะไรประม�ณนีก้บัเธอม�ก่อน

‘แกน่ะสมบูรณ์แบบ...แต่นั่นไม่ใช่คำาชมหรอกนะ’

คว�มหงดุหงดิม�กระจกุทีห่ว่�งคิว้ของหมอผสี�วทนัใด เมือ่ย�มนี้

เธอเข้�ใจคว�มหม�ยแท้จริงแล้วว่�พี่ช�ยของตนหม�ยถึงอะไร

“หม�ยถึงภ�ชนะที่ ‘สมบูรณ์แบบ’ สินะไอ้บ้�...” เธอพึมพำ�อย่�ง

ไม่สบอ�รมณ์ขึ้นอย่�งเสียไม่ได้

ในขณะที่ทุกคนดูโน้มเอียงไปต�มข้อสันนิษฐ�นของเด็กส�ว ทว่�

อ�เคเดะกลบัยงัไม่อย�กเชือ่เรือ่งนี ้เพร�ะมนัชกัล�มไปไกลเกนิขอบเขต

ของก�รรบัรูข้องเธอ และถ้�ยอมรับมนั คว�มเชือ่ทัง้หมดทีเ่ธอมมี�ตลอด

คงพังครืนลง โดยเฉพ�ะเรื่องเกี่ยวกับน้องช�ยของตน ที่คิดม�เสมอว่�

เข�ปล่อยให้เธอคนเดียวต้องแบกรับทุกภ�ระในตระกูล

แล้วที่เธอพย�ย�มม�ทั้งหมด หรือส�ปแช่งในสิ่งที่เข�ทำ�กับเธอ...

มันจะมีคว�มหม�ยอะไรล่ะ!
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“แบบนั้นมันไม่มีท�ง ถ้�เข�มีอ�ก�รบ�ดเจ็บป�งต�ย เร�ทุกคนก็

ต้องรู้ ไหนจะเรื่องก�รรักษ�อีก เข�ไม่มีท�งบ�ดเจ็บส�หัสได้เฉยๆ โดย

คนของโซเคนโยไม่รู้หรอก”

“เร�กไ็ม่ได้หม�ยถงึอ�ก�รบ�ดเจบ็ทีเ่หมอืนต�ยขอรบั” โยชฮิ�ระ

เอ่ยต่อร�บเรียบแต่ชัดเจน “ท่�นเลนยะต�ยไปไม่ถึงห้�น�ทีเท่�นั้นก่อน

กลับม�ได้”  

“ซึง่ถ้�ย�สฮึโิระมอีสรูทัง้ตวั และบงัเอญิต�ย กค็งใช้เวล�ไม่กีน่�ที

ก่อนฟ้ืนโดยไม่มีใครรู้ว่�เมือ่ไร ที่ไหน หรือกำ�ลงัทำ�ภ�รกจิอะไรได้ง่�ยๆ” 

เลนยะสรุปข้อสงสัยนี้ให้อย่�งรวดเร็ว ก่อนอ�เคเดะจะอ้�ป�กแย้ง “และ

ถ้�มันไปที่แดนมิคสัญญี ก่อนถูกอสูรในตัวช่วยให้กลับม�มีชีวิตอีกครั้ง

เหมือนฉัน และจำ�เรื่องทุกอย่�งได้ หรือมีวิธีให้ตัวเองจำ�ได้ ก็เข้�เค้�กับ

ก�รที่มันไม่บอกเรื่องแดนมิคสัญญีนี้ให้ใครรู้ เพร�ะรู้ว่�ถ้�เล่�ออกไป  

คนอืน่กต้็องรูเ้รือ่งอสรูในตวัของมนัด้วย...และเร�รูด้ว่ี�ถ้�มคีนรูเ้รือ่งอสรู

นั่นจะเป็นยังไง” 

“วิธีเก็บคว�มลับสำ�คัญแบบนั้นมันเห็นแก่ตัว” อ�เคเดะยังคงท้วง

ด้วยสีหน้�เคร่งเครียด

“ท่�นย�สึฮิโระอ�จอย�กปกป้องส�ยเลือดโซเคนโยทุกคนนะ

ขอรับ” โยชิฮ�ระรีบว่�

“เร�เป็นตระกลูทีม่รีะบบทำ�ล�ยตวัเอง จำ�ไม่ได้รึไง” พดูแล้วหมอผี

ส�วก็หน้�เบ้ แหยงในคำ�พูดตนครั้งนี้ พร้อมพยักพเยิดหน้�ไปท�งห้อง

นอนของซ�น�ดะ “กเ็หน็ตวัอย่�งอยูว่่�จะเกดิอะไรขึน้ ถ้�มคีนรูค้ว�มจรงิ”

วิญญ�ณหญิงส�วหันไปต�มส�ยต�ของเลนยะ ก่อนหันหน้�กลับ

ม�เถียงทันใด 

“ท่�นซ�น�ดะก็เลือกฝ่�ยเจ้�อยู่ดีไม่ใช่รึไง”

“แล้วถ้�เป็นคนอื่น หรือพวกโอกุเระล่ะ” เธอเลิกคิ้วย้อนถ�มพลัน 

ก่อนขยบัตวัออกจ�กโซฟ�นดิเพือ่เน้นยำ�้ใส่หน้�วญิญ�ณหญงิส�วให้ใกล้

ขึน้ “แล้วถ้�มคีนรูเ้ร่ืองแดนมคิสญัญ ีคดิว่�ทกุคนจะรบัมนัได้ แล้วไม่เกดิ
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สติแตกจนทำ�เร่ืองที่ไม่ควรขึ้นม�รึไง...เธอเองก็ยังไม่ค่อยเชื่อเร่ืองนี้เลย

นี่”

อ�เคเดะเงยีบไปนดิ ไม่มคีำ�เถยีง ทว่�เมือ่ทบทวนไปม�อยูค่รูห่นึง่ 

เธอก็เจอข้อขัดแย้งสำ�คัญ

“งั้นพี่ช�ยเจ้�รู ้ได้ยังไง” เธอหรี่ต�แคบถ�มขึ้นใหม่ พร้อม

คะยั้นคะยอด้วยคำ�ถ�มอีกคร้ัง “เข�ไม่ได้มีอสูรท้ังตัวแบบเจ้� แทบจะ

เรยีกว่�ไม่มคีว�มเป็นโซเคนโยด้วยซำ�้ ทำ�ไมเข�ถงึรูไ้ด้...เข�คงไม่ต�ยแล้ว

อสูรช่วยปลุกชีพขึ้นม�ได้แบบเจ้�หรอกนะ”

คว�มเหน็โต้กลบัจ�กอ�เคเดะสร้�งคว�มเงยีบทัว่ห้องโถงกว้�งอกี

ครั้ง ขณะที่เธอก็หันไปยังโยชิฮ�ระและพูดขึ้นต่อ

“แล้วเจ้�ก็เห็นว่�ย�สึฮิโระต�ยได้...และเข�ก็ต�ยเร็วซะด้วย ทั้งที่

เป็นผู้นำ�ได้ไม่กี่ปี และลูกช�ยอ�ยุได้แค่สิบสอง...”

“เจ้�นั่นต�ยเมื่อไร” เลนยะแทรกถ�มขึ้นรวดเร็วเมื่อได้ยินสิ่งที่ 

อ�เคเดะกล่�วครั้งนี้

รอบข้�งเงียบไปนิดกับสิ่งที่เลนยะถ�ม ก่อนวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม

จะเป็นฝ่�ยเอ่ยว่� 

“ทำ�ไมหรือขอรับ”

“เมื่อไร” เลนยะต้องยำ้� ไม่อย�กนอกประเด็น

“ตอนฤดูใบไม้ร่วง ในช่วงวัยสี่สิบ ด้วยภ�รกิจปร�บฝูงเท็นกุที่เข�

แห่งหนึ่งขอรับ” โยชิฮ�ระตอบ

“ฟังดูเป็นช่วงอ�ยุที่น้อยเกินไปที่จะต�ยสำ�หรับคนเก่งที่สุดใน

ประวัติศ�สตร์โซเคนโยนะ”

“เจ้�อย�กพูดอะไร...จะบอกว่�ย�สึฮิโระจงใจฆ่�ตัวต�ยรึไง”  

อ�เคเดะหรี่ต�แคบอย่�งหงุดหงิดใจม�กขึ้นเม่ือก�รค�ดเด�ต่�งๆ ย่ิง

เหมือนก�รใส่ร้�ยตระกูลของเธอหนักข้อเข้�ไปทุกที 

เลนยะแค่ยักไหล่ “ก็บอกแล้วไง ว่�จะเก็บทุกข้อมูลที่พวกแกมอง

ข้�มไป...น้องช�ยเธออ�จมีอสูรทั้งตัวจริง และอสูรนั่นเกิดสร้�งปัญห�
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อะไรสักอย่�งขึ้นม�ให้เจ้�นั่น เหมือนที่กำ�ลังเกิดกับฉัน เจ้�นั่นก็เลยอ�จ

ตัดปัญห�ง่�ยๆ ด้วยก�รต�ยไปซะ”

“ถึงยังไงก็ต�ม ทุกอย่�งก็เป็นแค่ข้อสันนิษฐ�นโดยไม่มีอะไรเป็น

หลกัฐ�นยนืยนั ซำ�้พวกเจ้�กย็งัห�เหตผุลไม่ได้ว่�ทำ�ไมพีช่�ยเจ้�ถงึรูเ้รือ่ง

อสูรหรือแดนมิคสัญญีได้”

“พวกเข�เหมือนกัน” ในที่สุดเสียงทุ้มลึกของเจ้�ปีศ�จก็เอ่ยออก

ม� แม้ไม่ใช่คำ�ตอบ แต่ก็เป็นคำ�พูดที่ทำ�ให้ทุกคนหันกลับไปสนใจ ขณะ

เข�ก็พูดขึ้นต่อ “ข้�ไม่รู้ว่�ตรงไหน แต่พวกเจ้�ก็คงรู้สึกเหมือนกันว่�เด็ก

นั่น เลนโย และย�สึฮิโระมีบ�งอย่�งที่เหมือนกัน...นั่นอ�จเกี่ยวข้อง”

พวกเข�ส�มคนมีคว�มเหมือนกันอย่�งประหล�ด ไม่ใช่ท่ีหน้�ต� 

รูปร่�ง นิสัย แต่เป็นบรรย�ก�ศ คว�มรู้สึก กลิ่นอ�ย ซึ่งไม่รู้ว่�ทำ�ไมถึง

เป็นแบบนั้น เลนโยไม่ใช่แฝดของเธอ เข�เป็นผู้ช�ยและไม่ใช่แฝด และ

แน่นอนว่�หน้�ต�ไม่เหมอืนกนัสกัเท่�ไร บนเคร่ืองหน้�ทัง้หมดสิง่ทีเ่หมอืน

กันที่สุดคือดวงต�และสีนัยน์ต�

ยิ่งกับย�สึฮิโระไม่ต้องพูดถึง เข�ไม่น่�จะเหมือนทั้งเลนยะหรือ 

เลนโย หรอืมีส่วนใกล้เคยีง แม้สองพีน้่องตวัร้�ยนีจ้ะเป็นส�ยเลอืดโดยตรง

จ�กท�งย�สึฮิโระ แต่พูดต�มตรงก็คือเป็นลูกหล�นส�ยเลือดห่�งๆ ไป

แล้ว ดังนั้นคว�มใกล้เคียงในรูปร่�งหน้�ต�จึงไม่ต้องพูดถึง

แต่นัน่แหละประเดน็สำ�คญั ทำ�ไมพวกเข�ถงึเหมอืนกนันกั วบูแรก

ที่เจอต้องนึกว่�เป็นอีกคนเสมอ เหมือนตอนเข�เจอเลนยะคร้ังแรกแล้ว

นึกว่�เป็นย�สึฮิโระ หรือเห็นเลนโยครั้งแรกแล้วนึกว่�เป็นเลนยะ เป็น

คว�มเหมือนที่ไม่รู้จะอธิบ�ยได้ว่�ตรงไหน หรืออย่�งไร

ซำ้�ตอนนี้ก็เหมือนจะมีคว�มเหมือนเพิ่มอีกหนึ่งอย่�ง เมื่อพวกเข�

รูเ้รือ่งอสรูทัง้ตวั และแดนมคิสญัญ.ี..ถ้�ย�สฮึโิระและเลนยะส�ม�รถรูไ้ด้

ด้วยวธิเีดยีวกนั แล้วพีช่�ยของเธอล่ะ...คว�มเหมอืนน่�พศิวงของพวกเข�

เกี่ยวข้องด้วยไหม

และเหมอืนคว�มคดินัน้จะไม่ใช่แค่เข�คนเดยีวทีเ่ริม่ตระหนกั เมือ่
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เข�เห็นว่�เลนยะเองก็เริ่มก้มมองมือขว�ของตนร�วกับจะให้มันเป็น 

ผู้เฉลยคำ�ตอบทั้งหมดนี้ ขณะเธอเริ่มมีคำ�ถ�มใหม่

“เร�มีอสูรอยู่ในร่�งทั้งตัวได้ยังไง...” เลนยะมองมือพร้อมกล่�ว

เนิบน�บ และเลือ่นนยัน์ต�ไปมองยงัวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ “ในตำ�น�นเกีย่ว

กับอสูรเลนยะและเลนโย บอกว่�อสูรตัวหนึ่งกินอีกตัวใช่ไหม”

โยชิฮ�ระขมวดคิ้วนิดกับสิ่งที่เลนยะว่� และไม่ได้ตอบคำ�ถ�มเมื่อ

ทุกคนก็รู้เรื่องนิท�นนั้นดีอยู่แล้ว 

ซึ่งหมอผีส�วที่ใคร่ครวญบ�งสิ่งหลังตั้งคำ�ถ�มจบก็กล่�วขึ้นใหม่

“แล้วถ้�ตัวที่ถูกกินมันยังอยู่ และคืออสูรทั้งตัวที่ว่�ล่ะ”

ห�กเรือ่งนีม้อีะไรซ่อนอยูล่กึกว่�ทีพ่วกเข�ค�ดก�รณ์ไว้...ห�กเรือ่ง

นี้ต้องกลับไปค้นตั้งแต่ต้นกำ�เนิดตระกูลโซเคนโยล่ะ...
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ดวงตาสีอำาพันก้มมองมือทั้งสองข้างของตน นัยน์ตาเหยี่ยวฉาย

แวววิตกหม่นหมองอย่�งที่น้อยครั้งจะเป็น 

“แกมีปัญห�กับมือตัวเองงั้นเหรอ...คว�มจริงมันควรเป็นฉัน

ม�กกว่�ไม่ใช่รึไง” 

คำ�ถ�มพร้อมก�รล้อเลียนนิดๆ ทำ�ให้วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มจำ�ต้อง

ละจ�กสิ่งทีต่นกำ�ลังคิด เข�ขยับยิ้มที่มุมป�กใหเ้ด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ล

กับผ้�พันแผลบนร่�งก�ยของเธอ ซึ่งดูท่�เจ้�หล่อนกำ�ลังจะเตรียมล้มตัว

ลงนอนบนโซฟ�สีข�วที่กล�งห้องโถงหลังคุยเรื่องต่�งๆ เกี่ยวกับตระกูล

ของตน และยังคงไม่ได้ข้อสรุปอะไรแน่ชัด 

แต่ก่อนเธอจะได้ล้มตัวลงนอนคงสะดุดกับท่�ท�งผิดสังเกตของ

เข�เสียก่อน

โยชิฮ�ระเงียบไปครู่ แต่รอยยิ้มที่มุมป�กยังไม่จ�งห�ย 

“เปล่�หรอกขอรับ...” เข�กล่�วขึ้นใหม่ “ข้�กำ�ลังนึกถึงเรื่องของ

ท่�นท�โร่ตอนอยูบ่นด�ดฟ้�นัน่...น่�กลวันะขอรับตอนทีท่่�นท�โร่กำ�ลงัถกู

สวดส่งวญิญ�ณ มอืทีเ่ริม่โปร่งใสมนัร�วกบัจะห�ยไปจรงิๆ...น่�กลวัจรงิๆ 
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นะขอรับ ถ้�ต้องห�ยไปจริงๆ ห�ยไปทั้งที่มีคนที่ไม่อย�กจ�กไป ห�ยไป

ทั้งที่ยังไม่หมดห่วง”

คำ�พูดและนำ้�เสียงของวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มเต็มไปด้วยคว�มเศร้�

อย่�งน่�แปลก แม้ยงัมรีอยยิม้บ�งๆ อยูบ่นดวงหน้� สิง่ทีพ่ดูนัน้ฟังเหมอืน

เข�ไม่ได้กล่�วถึงท�โร่ แต่ร�วกับกำ�ลังกังวลเรื่องของตนเอง

ซึ่งก�รพูดถึงเรื่องอดีตเมื่อห้�ร้อยปีก่อน และเร่ืองของย�สึฮิโระ 

รวมถงึเรือ่งทีเ่กดิขึน้วนันีค้งทำ�ให้เข�นกึถงึจดุเริม่ต้นในก�รเป็นวญิญ�ณ

ประจำ�ตระกลูโซเคนโย และเงือ่นไขสำ�คญัในก�รถกูส�ป...เข�จะหลดุจ�ก

คำ�ส�ปนี้เมื่อสิ้นตระกูลโซเคนโย

และในขณะนี้ก็ดูเหมือนจะใกล้เวล�นั้นเข้�ไปทุกที...คว�มจริงก็มี

โซเคนโยถงึสองทีย่งัสบืทอดตระกลูต่อไปได้ แต่อะไรบ�งอย่�งในส่วนลกึ

กลับบอกเข�ว่� คำ�ว่� ‘สิ้นตระกูลโซเคนโย’ นี้ อ�จไม่ได้หม�ยถึงต้องสิ้น

ไปจริงๆ แต่อ�จหม�ยถึง ‘ก�รเปลี่ยนแปลง’ หรืออะไรสักอย่�งที่เปรียบ

ได้กับก�รสิ้นตระกูลนักปร�บปีศ�จนี้

ซึง่ไม่รูว่้�ทำ�ไม ยิง่ขดุลกึลงไปในอดตีของช�ยทีเ่ข�เค�รพม�กทีส่ดุ 

คว�มรู้สึกว่�เวล�ของตนใกล้หมดก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ

บ�งทีช�ยผู้มอบคว�มต�ยและคำ�ส�ปให้เข�ไว้ อ�จแค่ต้องก�ร

มอบภ�รกิจสุดท้�ยให้เข� และเมื่อถึงเวล�ท่ีเข�ทำ�ภ�รกิจนั้นสำ�เร็จ  

คำ�ส�ปน้ีจะคล�ย และเข�จะห�ยไป...คว�มจริงก�รได้กลบัสูว่ฏัสงส�รเป็น

เรื่องที่ดี และดีที่สุดสำ�หรับผู้ที่ต�ยไปแล้ว...แต่เข�คงชินเกินไป...

“...เหรอ...แปลกนะทีก่บฏนยัน์ต�เหยีย่วพดูคำ�ว่�กลวัตดิๆ กนัขน�ด

น้ัน” เลนยะพดูด้วยท่�ทเีฉยช� แต่ดวงต�ทีม่องต�มวญิญ�ณทีคุ่น้เคยนัน้

กลับหรี่ลงอย่�งเพ่งพินิจ

แต่ถงึกระนัน้เธอกไ็ม่ได้พดูอะไรต่อ เดนิไปปิดไฟห้องรบัแขก ก่อน

กลับม�ล้มตัวลงบนโซฟ� นอนตะแคงกอดอก หันหลังให้วิญญ�ณซ�มูไร

หนุ่ม โดยยังสวมชุดนักเรียนข�ดๆ เปื้อนเลือดตัวเดิม

“เชด็ตวัสกัหน่อยไหมขอรบั” วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ทำ�หน้�ทีพ่ีเ่ลีย้ง
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โดยอัตโนมัติเมื่อเห็นเด็กส�วนอนทั้งชุดสกปรก

“โดนฆ่�เชื้อไปเยอะตั้งแต่โรงพย�บ�ลแล้ว” เป็นคำ�ตอบห้วนเร็ว 

เลนยะซุกหน้�เข้�ห�เบ�ะหนีก�รเซ้�ซี้จ�กเข�อย่�งรู้ทันทันที

โยชฮิ�ระถอนใจแผ่วต่อท่�ท�งนัน้ และไม่น�นจงึได้ยนิเสยีงห�ยใจ

สมำ่�เสมอจ�กเด็กส�วลอยม� เป็นสัญญ�ณของก�รเข้�ห้วงนิทร� ซึ่ง

ทำ�ให้เข�ยิ้มเอ็นดูเธอขึ้นนิด ก่อนหลุบต�มองฝ่�มือทั้งสองข้�งของตน 

อกีครัง้ ไม่ช้�รอยยิม้บนดวงหน้�กห็�ยไปอกี มเีพยีงคว�มเศร้�หมอง และ

เหน็ดเหนื่อยเมื่อเริ่มนึกถึงเรื่องของตัวเอง

“ทำ�หน้�ยังกับจะต�ยอีกรอบ โยชิฮ�ระ” 

คำ�ทักจ�กวิญญ�ณท่�นหญิงอ�เคเดะดึงส�ยต�ของโยชิฮ�ระให้

สบดวงต�สงี�ช้�งคูส่วยของเธอทีย่งัว�งอำ�น�จไม่เปลีย่น ก่อนส�ยต�เธอ

จะเลือ่นตำ�่ไปทีร่่�งของหมอผสี�วซึง่หลบัไปแล้ว และแน่นอนว่�แววตำ�หนิ

ต�มม�ทันทีย�มที่เห็นคนอ่อนวัยกว่�หลับทั้งสภ�พมอมแมมแบบนั้น

แต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรนอกจ�กพึมพำ�เบ�ๆ แค่ว่� ‘ไม่น่�รักจริงๆ 

ด้วย’

“มีอะไรหรือเปล่�ขอรับ ท่�นซ�น�ดะไม่เป็นอะไรใช่ไหม” โยชิ- 

ฮ�ระตั้งคำ�ถ�มขึ้นทำ�ล�ยคว�มเงียบ

“ไม่ วิญญ�ณเด็กนั่นทำ�หน้�ที่ได้ดี ข้�แค่ม�ตรวจให้แน่ใจว่�ไม่มี

อะไรทีเ่ดก็ตัวแสบของเจ้�ต้องใช้อกี...ตอนแรกนกึว่�จะเชด็ตวัและเปลีย่น

เสื้อก่อนนอนน่ะ” ประโยคท้�ยมีรอยตำ�หนิชัดเจน เพร�ะเห็นชัดว่�เด็ก

ส�วคนสำ�คญัของวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ดจูะมองข้�มเรือ่งคว�มสะอ�ดของ

ตัวเองไปหน้�ต�เฉย 

ถึงจะอ�บนำ้�ตอนนี้ไม่ได้เพร�ะแผลสดใหม่ทั่วก�ย แต่ก็ควรจะ 

เช็ดเนื้อเช็ดตัวสักหน่อยก่อนนอน 

อ�เคเดะก้มไปมองร่�งบนโซฟ�สีข�วตัวย�ว แล้วขมวดคิ้วนิดเมื่อ

เห็นว่�เลนยะเล่นนอนหันหน้�เข้�ห�พนักโซฟ� กอดอกแน่น ทำ�เอ�ดูไม่

ออกว่�หลบัหรอืยงัไม่หลบักนัแน่ แถมผ้�ห่มทีค่วรอยูบ่นตวักด็นัเอ�ม�ว�ง
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เท้�แทน ตกลงจะเป็นคนเข้�ใจย�กทั้งย�มหลับย�มตื่นเลยใช่ไหม

แต่ส�ยต�ของวิญญ�ณหญิงส�วต้องละจ�กเลนยะ เมื่อเห็นใคร

บ�งคนที่ปล�ยห�งต� และสิ่งที่ค้�งค�ใจตั้งแต่ออกม�จ�กโรงพย�บ�ล

เริ่มผุดขึ้นม�ในคว�มคิดอีกครั้ง

อ�เคเดะหันไปยังที่ระเบียงด้�นนอกเมื่อเห็นร่�งสูงสง่�ของเจ้�

ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จยืนอยู่ที่นั่น และคล้�ยจะมองออกไปด้�นนอกท่ีมี

ทิวทัศน์ของตัวเมืองพร้อมรับลมย�มคำ่�เช่นที่เข�ชอบทำ�เสมอ

และคืนนี้กินเท็นชิคงต้องใช้ลมเย็นๆ ช่วยสงบใจของตนม�กกว่�

ทกุวนั เพร�ะจนแล้วจนรอดเข�กไ็ม่ได้เคลยีร์ปัญห�กบัหมอผตีวัแสบ ควร

จะเรียกว่�ไม่มีโอก�สเลยม�กกว่� เมื่อมีปัญห�ใหญ่อย่�งเร่ืองของ 

ย�สึฮิโระกลบปัญห�อื่นๆ ไปสิ้น

“ท่�นกินเท็นชิ...”

เสียงเรียกทำ�ให้ร่�งสูงสง่�หันไปมองข้�มไหล่ของตน ก่อนเห็น

วญิญ�ณท่�นหญงิคนง�มลอยทะลปุระตกูระจกบ�นเลือ่นม�ห� เธอค้อม

ศีรษะน้อยๆ เป็นก�รเค�รพก่อนพูดขึ้นใหม่ 

“ข้�ขอคุยอะไรด้วยเล็กน้อยได้ไหมคะ”

จ�กส�ยต�และนำ้�เสียงจริงจังนั้นของวิญญ�ณตรงหน้�บอกเจ้�

ปีศ�จว่�เธอคงไม่ได้เข้�ม�คุยเรื่องเล็กน้อยอย่�งที่บอกแน่นอน 

“มีอะไร” กินเท็นชิเป็นฝ่�ยเปิดบทสนทน� 

“ข้�ต้องขออภัยก่อนว่�มันเป็นเรื่องส่วนตัวของท่�น” อ�เคเดะ

เกริ่นขึ้นด้วยท่�ท�งลำ�บ�กใจเล็กน้อย แล้วสูดห�ยใจลึกเพ่ือกล่�วต่อ  

“...อ�...คงจะไม่เสียม�รย�ทเกินไปห�กข้�จะถ�มว่�...ท่�นรู้สึกยังไงกับ 

โซเคนโย เลนยะ”

นัยน์ต�สีเท�หร่ีแคบ หัวคิ้วเรียวเข้มชักชนกันฉับพลันกับคำ�ถ�ม 

ของอ�เคเดะ 

“อย�กจะพูดอะไร” เข�ถ�มเสียงเย็นช�กลับทันที

อ�เคเดะผ่อนส�ยต�จริงจังลงทันทีเมื่อเริ่มรู้สึกว่�เธอคงทำ�ให้
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บรรย�ก�ศตึงเครียดจนเกินไป ก่อนส่งยิ้มบ�งๆ ให้ร่�งสูงสง่�ตรงหน้�

แทน 

“ขออภยัทีข้่�ตรงเกนิไปหน่อย...คงเป็นนสิยัแย่ๆ ของผูห้ญงิตระกลู

เร�ที่ค่อนข้�งไร้คว�มละเอียดอ่อน” เธอพย�ย�มคล�ยคว�มกังวลของ

คนตรงหน้� แล้วว่�ขึ้นใหม่ “และข้�คิดว่�คว�มไม่ค่อยละเอียดอ่อนของ

ผูห้ญงิตระกลูเร�กไ็ม่น่�จะใช้เป็นเสน่ห์ทีท่ำ�ให้ช�ยหนุม่ที่ไหน หรอืแม้แต่

ช�ยหนุ่มที่เป็นเทพเจ้�หันม�สนใจได้...แต่วันนี้ข้�ดันสังเกตเห็นอะไรที่ไม่

ค�ดคิดเล็กๆ น้อยๆ ระหว่�งท่�นกับผู้หญิงตระกูลของเร� และข้�อย�ก

ให้แน่ใจว่� ข้�ไม่ได้คิดไปเองหรือดูผิดไป...ดังนั้นข้�จึงอย�กรู้ว่�ท่�นคิด

ยังไงกับโซเคนโย เลนยะกันแน่”

“มันเป็นปัญห�ม�กงั้นเหรอ” เสียงทุ้มลึกฟังเย็นเยียบย่ิงกว่�เดิม 

และยังไม่คิดตอบคำ�ถ�ม

“เปล่�ค่ะ ข้�ไม่ได้คิดต่อต้�น หรือตั้งกรอบเร่ืองนี้...เพียงแต่...” 

วญิญ�ณหญงิส�วลอยเข้�ม�ใกล้ม�กขึน้ พร้อมเอ่ยถ้อยคำ�ชดัเจนทีเ่กอืบ

เป็นก�รเน้นหนักว่� “มันไม่ผิดวิสัยเกินไปงั้นหรือที่เทพเจ้�จะตกหลุมรัก

อสูรน่ะ” 

ระหว่�งเจ้�ปีศ�จและท่�นหญงิคนง�มพลนัตกในคว�มเงยีบร�วกบั

เวล�หยุดนิ่งกับประโยคคำ�พูดนั้น ก่อนไม่น�นร่�งสูงสง่�จะเอ่ยร�บเรียบ

“ดูเหมือนเจ้�จะตัดสินคว�มรู้สึกข้�ไปแล้ว”

“และท่�นไม่ได้ปฏิเสธ...” เธอเว้นช่วงจังหวะนิด สังเกตปฏิกิริย�

อีกฝ่�ยชั่วอึดใจ และว่�ต่อ “หรือตอบรับ” 

กินเท็นชิลอบถอนใจแผ่วเบ� ใบหน้�รูปสลักเย็นช�คล�ยคว�มตึง

ลงช้�ๆ เมื่อเห็นชัดแล้วว่�ไร้คว�มหม�ยที่จะเลี่ยงก�รพูดคุย เพร�ะก�ร

ไล่ต้อนของอีกฝ่�ยบ่งชัดว่�ไม่คิดปล่อยให้เข�หนีไปจ�กเรื่องนี้ ซึ่งเธอก็

ยังคงตั้งคำ�ถ�มม�อีกอย่�งไม่ละคว�มพย�ย�ม

“ทำ�ไมคะ” เธอเอียงศีรษะนิด “ท่�นคงไม่ได้แค่รู้สึกบ�งอย่�ง

เพร�ะคว�มผกูพนัหรอกนะคะ เพร�ะถ้�เป็นแบบนัน้ข้�คดิว่�หลงัปลอกคอ
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ของท่�นหลุดออกไป ทุกอย่�งก็คงกลับไปเป็นเหมือนเดิม ตอนนี้มันอ�จ

เป็นแค่คว�มรู้สึกหลอกๆ เพร�ะพวกท่�นร่วมมือทำ�อะไรกันม�ม�ก ห�ก

ทวนให้ดีมันอ�จไม่ใช่อะไรเลยนอกจ�กคว�มใกล้ชิด รวมถึงทั้งท่�นและ

ข้�ต่�งก็รู้ดีว่�เด็กนั่นไม่ใช่คนที่คนส่วนใหญ่จะคิดในแง่ดีด้วยได้นัก ถ้�

ห�ก...”

“อสูรนั่นบริสุทธิ์”

อ�เคเดะเลิกคิ้วขึ้นอย่�งแปลกใจทันที เมื่อเสียงทุ้มลึกเอ่ยแทรก

ขึ้นร�บเรียบ ก่อนจะอุท�นแผ่ว 

“อ�...ข้�ไม่ค�ดว่�จะเป็นคำ�ตอบนี้สักเท่�ไร” เธอไม่คิดว่�อย่�ง 

โซเคนโย เลนยะจะเรียกว่�ส�วน้อยแสนบริสุทธิ์ได้หรอกนะ

กนิเทน็ชเิพยีงมสีหีน้�นิง่เฉยต่อก�รตอบรบัของวญิญ�ณตรงหน้� 

และกล่�วขึ้นใหม่

“แม้เจ้�ตัวจะไม่รู้ หรือแม้แต่คนอื่นจะดูไม่ออก แต่เด็กนั่นก็เป็น

แบบนั้น...บริสุทธิ์”

“ข้�ก็ยัง...ไม่ค่อยเข้�ใจคว�มหม�ยของท่�นอยู่ดีค่ะ” อ�เคเดะ

ขมวดคิ้วว่�เนิบช้�

“สำ�หรับหล�ยคนคำ�ว่�บริสุทธิ์เอ�ไว้นิย�มคว�มใสซื่อ ไร้มลทิน 

ข�วสะอ�ด แต่สำ�หรับข้�มันหม�ยถึงตัวตนที่คงไว้โดยไม่ถูกสิ่งใดทำ�ให้

แปดเปื้อน หรือทำ�ล�ยได้แม้จะเจอสิ่งที่เลวร้�ยเท่�ไรม�ก็ต�ม และเด็ก

นั่น...อสูรตนนั้น ก็เป็นแบบนั้น”

เข�เว้นช่องว่�งในประโยค ก่อนสูดห�ยใจลึกด้วยสีหน้�แฝงด้วย

คว�มอ่อนล้�และเศร้�หมองเมื่อนึกถึงใครบ�งคนย�มที่พูดเรื่องนี้ขึ้นม�

อย่�งเสียไม่ได้

“ข้�เคยพบเด็กส�วที่ทุกคนว่�บริสุทธิ์ และแน่นอนว่�น�งทั้งใสซื่อ 

ไร้เดยีงส� และอ่อนต่อโลก...และเพร�ะเป็นเช่นนัน้ เพร�ะข�วสะอ�ด จงึ

แปดเป้ือนและบดิเบีย้วได้ง่�ยด�ย ถกูย้อมด้วยสดีำ�อย่�งรวดเรว็...ซ�ยยูะ

เคยส�ม�รถคุยกบัภตูต้นไม้ได้ แต่ไม่น�นหลงัจ�กน�งปล่อยให้คว�มรูส้กึ
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ทีม่ต่ีอข้�ครอบงำ� ทกุสิง่ทีเ่คยบรสิทุธิภ์�ยในตวัน�งกถ็กูย้อมให้แปดเป้ือน

ม�กขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งมันกลืนกินน�งไปหมด ปล่อยให้ตัวตนจมห�ยไป

กับสิ่งที่น�งเรียกว่�คว�มรัก งมง�ย ลุ่มหลงอยู่เพียงสิ่งเดียวโดยไม่มอง

สิ่งใดรอบตัว และทำ�ได้ทุกอย่�งแม้กระทั่งใช้คว�มต�ยของตนผูกมัดข้�

ไว้...เป็นคว�มบ้�คลั่งที่มืดบอดที่สุด และ ข้�คงเรียกมันว่�คว�มบริสุทธิ์

ไม่ได้”

“เท่�ทีข้่�รู ้เดก็ส�วส่วนใหญ่กม็กัเป็นแบบนัน้” อ�เคเดะว่�กึง่เล่น

กึ่งจริง

“...ใช่...มนุษย์ถึงพังทล�ยได้ง่�ยด�ย” เจ้�ปีศ�จปร�ยต�มองกลับ

ไปในห้องโถงที่ปิดไฟมืด และจับจ้องเลยไปยังร่�งของใครบ�งคนที่นอน

หลับอยู่บนโซฟ� ก่อนพูดขึ้นใหม่แผ่วเบ�แทบเป็นคำ�กระซิบว่� “แต่เด็ก

นั่นไม่ใช่”

“กน็�งร้�ยก�จกว่�คนทัว่ไปเสยีขน�ดนัน้” วญิญ�ณหญงิอดจกิกดั

ไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้จริงจังนัก

และนั่นทำ�ให้ใบหน้�คมหล่อเหล�ที่ว�งนิ่งม�ตลอดขยับย้ิมบ�งๆ 

โดยเจ้�ของรอยยิม้เองกไ็ม่ทนัรูต้วั ซึง่เป็นปฏกิริยิ�ทีท่ำ�ให้วญิญ�ณหญงิ

ต้องเลิกคิ้วขึ้นแปลกใจ

“ร้�ยก�จม�กเสียด้วย” เข�ยอมรับอย่�งเสียไม่ได้ พร้อมนัยน์ต�

สีเท�เรียวคมพลันอ่อนโยนลงย�มไล่เรียงเรื่องม�กม�ยเกี่ยวกับเด็กส�ว

ตัวแสบคนนั้นในคว�มทรงจำ�ที่ผ่�นม� “เจ้�เล่ห์ ป�กร้�ย และร้�ยก�จ 

นั่นแหละเด็กนั่น...เป็นแบบนั้นเสมอ...ต่อให้เจอเรื่องเลวร้�ย เจ็บปวดจน

แทบบ้� หรอืทกุข์ทรม�นจนเหมอืนถกูฉกีทึง้ทัง้ร่�งกย็งัเป็นตวัเอง ไม่ยอม

ให้อะไรม�กลืนกินตัวตน ไม่เคยโอดครวญ ไม่กล่�วโทษใคร แค่ใช้สอง

มอืของตวัเองแบกรบัมนัไว้ และเป็นตวัเองต่อไปทัง้ทีแ่ตกหกัเช่นนัน้...ไม่รู้

ว่�ต้องใช้คว�มส�ม�รถเท่�ไรถึงยังกอดกุมชิ้นส่วนของตัวเองไว้ได้ ขณะ

ปกป้องคนอื่น และคงตัวตนของตนได้อย่�งมั่นคง...และตัวตนเช่นนั้นถ้�

ไม่เรียกว่� ‘บริสุทธิ์’ ข้�ก็ไม่รู้ว่�ควรเรียกว่�เช่นไร” 
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สิ่งที่ได้ฟังทำ�ให้วิญญ�ณหญิงส�วที่เฝ้�มองอยู่อดรู้สึกอ้ึงและท่ึง

เล็กๆ ไม่ได้ เพร�ะทุกถ้อยคำ�ของเจ้�ปีศ�จนั้นมันชัดเจนเหลือเกิน 

แบบนี้มันถลำ�ลึกลงไปแล้วไม่ใช่หรืออย่�งไร...

“ท่�นมองเด็กคนนั้นซะดูดีจนข้�แปลกใจเลย” อ�เคเดะค่อยๆ 

กล่�วขึ้นใหม่ หลังเริ่มเข้�ใจอะไรม�กขึ้นเกี่ยวกับเจ้�ปีศ�จและเด็กส�ว

ท�ย�ทโซเคนโย

ทว่�สุนัขป่�หนุ่มกลับปฏิเสธร�บเรียบ

“เปล่�หรอก” เข�มองเข้�ไปในห้องโถงทีปิ่ดไฟมดืสนทิอกีครัง้ “ข้�

ไม่ได้มองดีหรือแย่...แค่มองอย่�งที่เจ้�เด็กนั่นเป็น”

จบคำ�ใบหน้�คมนิง่เฉยกห็นักลบัไปสบนยัน์ต�สงี�ช้�งของวญิญ�ณ

ข้�งตัว 

“โซเคนโย เลนยะน่ะข้อเสียเต็มไปหมดอย่�งที่เจ้�ว่� จนบ�งครั้ง

ข้�กส็งสยัว่�ทนเจ้�เดก็นัน่ม�ได้ยงัไงเหมอืนกนั...แต่ถงึจะร้�ยก�จอย่�งไร 

ก็ไม่ได้ชั่วร้�ย...มันคงเหมือนกับที่เด็กนั่นไม่รับป�กอะไรเจ้�ว่�จะดูแล 

โซเคนโย ซ�น�ดะให้ ซำ้�ยังใช้วิธีหลอกล่อให้เข�ร่วมมือด้วย แต่พอถึง

เวล�จริงๆ กลับใช้ทั้งตัวปกป้องเข�สุดกำ�ลังนั่นแหละ”

วิญญ�ณแม่ทัพหญิงพลันนิ่งค้�งไปทันใด กล�ยเป็นฝ่�ยที่ถูกตรึง

กบัคำ�พดูของอกีฝ่�ย เมือ่มนัทำ�ให้เธอเพิง่ตระหนกัได้ว่�มองข้�มอะไรไป

บ้�งเกี่ยวกับเด็กส�วตัวปัญห�คนนั้น ก่อนไม่น�นจะเร่ิมพบอะไรหล�ยๆ 

อย่�ง หล�ยๆ เรื่องจ�กเวล�ที่ผ่�นม�...ซึ่งคว�มจริงก็ต้ังแต่วันแรกท่ีได้

พบ วันที่เลนยะสู้กับเด็กหนุ่มคนสำ�คัญของเธอ...

เลนยะเป็นคนทีท่ำ�ให้เดก็หนุม่ของเธอลงไปนอนจมกองเลอืด และ

เป็นคนที่ช่วยชีวิตเข�ให้รอดกลับม�ได้

อา...งั้นก็พอจะเข้าใจจริงๆ ขึ้นมาแล้วว่าทำาไม...

อ�เคเดะถอนใจแผ่วย�ว พล�งยิ้มขึ้นนิด แล้วกล่�วขึ้นใหม่

“งั้นนั่นก็สรุปว่�ท่�นรับว่� ‘ใช่’ ในคำ�ถ�มของข้�สินะคะ”

วิญญ�ณหญิงส�วเงยหน้�ไปสบต�เจ้�ปีศ�จ แต่คร้ังนี้เข�กลับ 
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ไม่ได้ตอบ กลับเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเปลี่ยนเรื่องอย่�งลื่นไหล

“ข้�คงต้องไปพกัผ่อนแล้ว” จบคำ�เข�กก้็�วออกไป แล้วเลือ่นประตู

บ�นเลื่อนเพื่อเข้�ไปข้�งใน ปล่อยให้วิญญ�ณหญิงส�วมองต�ม

ไม่ใช่คำาตอบทีจ่ะมาตอบกบัข้าสนิะ...แม่ทพัหญงิคดิ ก่อนยอมตดัใจ

เรื่องนี้ เพร�ะเห็นชัดแล้วว่�คงไม่มีท�งได้คำ�ตอบตรงๆ จ�กป�กของเจ้�

ปีศ�จ อกีอย่�งมนักไ็ม่จำ�เป็นแล้ว เมือ่ดเูหมอืนจะชดัเจนในตวัของมนัเอง

เสียขน�ดนี้

และพอคิดได้แบบนั้นอ�เคเดะก็ผละจ�กระเบียงห้องเช่นกัน แล้ว

ลอยกลับเข้�ไปภ�ยใน เพื่อไปดูแลเด็กหนุ่มคนสำ�คัญของตนต่อ

เสียงเข็มนาฬิกาที่กำาลังเดินฟังชัดเจนในทุกๆ วินาที เมื่อมันเป็น

เสียงเดียวในห้องโถงมืดๆ ที่มีเพียงแสงจ�กในตัวเมืองที่ส่องผ่�นกระจก

เข้�ม�ให้มันไม่มืดจนเกินไป

และเท่�ทีค่ำ�นวณแล้ว เข�รูส้กึว่�เวล�นีค้งเป็นช่วงตสีองใกล้ตสี�ม 

ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กส�วซึ่งนอนอยู่ที่โซฟ�ฝั่งตรงกันข้�มกำ�ลังหลับลึกที่สุด 

ขณะที่วิญญ�ณทุกดวงไปรวมกันที่ห้องนอนของซ�น�ดะเพื่อปรึกษ�

ปัญห�กนัต่อ เพร�ะคนเป็นทกุคนอ่อนเพลยีจนไม่มีใครมแีรงจะม�นัง่พดู

คุยกันได้อีก

กินเท็นชิที่ตื่นขึ้นม�หลังใช้เวล�ร่วมสี่ชั่วโมงพักผ่อนเพ่ือรักษ�

ร่�งก�ยของตนจ�กอ�คมที่ปลอกคอ และก�รใช้อำ�น�จเกินกำ�ลัง ค่อยๆ 

ลุกขึ้นนั่ง ขณะต้องขมวดคิ้วด้วยสีหน้�เหยเกเล็กน้อย

เข�ยังไม่คุ้นชินกับก�รหลับแบบมนุษย์นัก แม้จะเคยหลับม�แล้ว

หล�ยครั้งก็ต�ม 

เพร�ะร่�งก�ยที่ไม่สมบรูณ์พร้อมเหมอืนเมือ่ก่อนจ�กอ�คมผนกึที่

ปลอกคอ ทำ�ให้เข�จำ�เป็นต้องนอนเพื่อพักผ่อน ยิ่งโดยเฉพ�ะบ�ดเจ็บม�

แบบนี้ด้วยแล้ว ก�รนอนหลับยิ่งสำ�คัญ 

สำ�หรับมนุษย์มันคงเป็นคว�มสุขสบ�ย แต่สำ�หรับเข�ก�รปิด
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เปลือกต�และปล่อยให้ตนล่องลอยไปยังจิตสำ�นึกกลับทำ�ให้เข�พบแต่

เรื่องที่ไม่อย�กจำ� หรืออดีตที่พย�ย�มลืม และตอนนี้มันเร่ิมมีเร่ืองร�ว

แย่ๆ กว่�นั้นปร�กฏขึ้น...เพร�ะล่�สุดนั้นมันเป็นภ�พของเด็กส�วนัยน์ต�

สีนำ้�เงินที่อ�บด้วยเลือดทั้งก�ย...

เข�ฝันถงึภ�พของเหตกุ�รณ์บนด�ดฟ้�โรงเรยีนเมือ่ตอนหวัคำ�่...ดู

เหมือนมันจะต�มหลอกหลอนเข�เข้�แล้ว

ซึง่พอทบทวนเหตกุ�รณ์ในฝัน กนิเทน็ชกิต้็องเงยไปมองร่�งอกีร่�ง

ที่นอนอยู่บนโซฟ�ตัวตรงกันข้�ม และเข�เห็นว่�เลนยะกำ�ลังนอนขดตัว

เป็นก้อนกลม อ�ก�รฟ้องชัดว่�เธอพย�ย�มหนีคว�มหน�วอย่�งเต็มที่ 

แม้ในห้องจะมีเคร่ืองทำ�คว�มร้อน ทว่�ก็คงไม่ม�กพอนักสำ�หรับ

เด็กส�ว รวมถึงนิสัยหลับลึกก็ทำ�ให้ยัยตัวแสบไม่สนใจจะลุกขึ้นม�คว�น

ห�ผ้�ห่มที่อยู่ที่ปล�ยเท้�แม้แต่น้อย

คนที่อยู่ในห้องเดียวกันจำ�เป็นต้องเป็นฝ่�ยลุกขึ้น และเดินเข้�ไป

ดูอย่�งเสียไม่ได้ 

กินเท็นชิต้องหยิบผ้�ห่มผืนหน�ขึ้นม�ห่มให้เลนยะเมื่อเดินม�ถึง 

และไม่รู้เมื่อไรที่เจ้�ปีศ�จติดนิสัยต้องสำ�รวจคว�มเรียบร้อยว่�เธอนอน

สบ�ยม�กพอรึยัง 

มือเรียวแข็งแรงยื่นไปแตะที่ข้�งแก้มของเลนยะเป็นลำ�ดับแรก 

และเข�ต้องชกัมอืกลบันดิเมือ่รบัรู้ถงึคว�มเยน็เฉยีบทีผ่วิแก้มของเธอ ซึง่

เป็นก�รบอกชัดว่�เธอต้องก�รผ้�ห่มเพิ่มไม่ก็คว�มอบอุ่นม�กกว่�นี้ 

ร่�งสูงสง่�ต้องเดินไปเอ�ผ้�ห่มอีกผืนของตนที่ไม่ได้ใช้เลยม�ห่ม

เพิ่มให้เลนยะ และยืนเฝ้�รออยู่อีกครู่หนึ่งก่อนจะก้มตัว เอ�มือไปแตะที่

แก้มเธอเพือ่วดัอณุหภมูใิหม่ เข�ถอนใจแผ่วเมือ่รบัรูว่้�ผวิแก้มเธอเริม่อุน่

ขึ้น และเสียงห�ยใจไม่สั่นเท่�ตอนแรกแล้ว 

แต่ก่อนที่เจ้�ปีศ�จจะได้ผละออกไป บ�งอย่�งกลับยังตรึงเข�ไว้

ให้จับจ้องใบหน้�ตะแคงข้�งของหมอผีส�วอยู่เช่นเดิม

นยัน์ต�สเีท�คูค่มสวยเริม่แปรเปลีย่นช้�ๆ เป็นคว�มปร�รถน�แสน
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ลึกลับ ขณะค่อยๆ ก้มก�ยเข้�ห�คนที่นอนหลับสนิทม�กขึ้นทีละน้อย

ร�วกับถูกมนตร์สะกด หรืออ�จเป็นเพียงคว�มรู้สึกที่ท่วมท้นบ�งอย่�งที่

ดงึให้ใบหน้�คมเข้มเคลือ่นเข้�ใกล้เลนยะม�กขึน้เร่ือยๆ กระทัง่ปล�ยจมกู

คมสันของเจ้�ปีศ�จเผอเรอแตะที่ขมับของคนหลับ...

‘มันไม่ผิดวิสัยเกินไปงั้นหรือที่เทพเจ้าจะตกหลุมรักอสูรน่ะ’

ถ้อยคำ�หนึ่งผุดแทรกในหัวขึ้นร�วกับเป็นระฆังที่ลั่นเตือนสติ และ

ทำ�ให้ร่�งสูงสง่�ต้องหยุดชะงักเพียงเท่�นั้น 

คำ�พูดของอ�เคเดะร�วกับเป็นปร�ก�รด่�นสุดท้�ยที่ค่อยๆ ทำ�ให้

เข�ต้องดึงตนเองออกจ�กห้วงคว�มรู้สึกชวนพิศวงนี้ พร้อมดึงให้ร่�งสูง

สง่�ของตนค่อยๆ ยดืตวัขึน้ม�เช่นเดมิ แม้ส�ยต�ยงัไม่อ�จละจ�กเดก็ส�ว

บนโซฟ�ได้ 

และในประโยคคำ�พูดทั้งหมด คำ�ส�มคำ�นี้ เทพเจ้� รัก และอสูร 

ดังสะท้อนก้องในหัวซำ้�ไปซำ้�ม�ม�กที่สุด 

แต่นั่นไม่ใช่ด้วยเหตุผลเพร�ะคำ�ว่� เทพเจ้� กับ อสูร ที่แสดงถึง

สถ�นะทีห่่�งไกลจนย�กจะเป็นไปได้ในก�รม�ข้องเกีย่วกนั ทว่�ถ้อยคำ�ที่

เป็นปัญห�จริงๆ จนไม่อ�จหยุดคิดได้คือคำ�ว่� เทพเจ้�รักอสูร

เพร�ะในเมื่อเทพเจ้�รักอสูรไปแล้ว 

แล้วอสูรเล่� รักเทพเจ้�ไหม...

คำ�ถ�มจริงๆ ที่อย�กรู้ม�กที่สุดเวล�นี้จนทำ�ให้ยังไม่กล้�ล่วงลำ้�

ผ่�นเส้นคั่นบ�งๆ นั้นเข้�ไป 

แต่ไม่น�นหลงัก�รครุ่นคดิย�มมองใบหน้�ด้�นข้�งทีห่ลบัสนทิ ร่�ง

สงูใหญ่ทีห่ยดุน่ิงไปกเ็ริม่เคลือ่นไหวอกีครัง้ เข�ก้มตวักลบัม�ช้�ๆ ใบหน้�

รูปสลักก้มลงม�อีกครั้งเมื่อมองที่เด็กส�วแล้วเข�ได้คำ�ตอบหนึ่งกลับม�

และมันเป็นคำ�ตอบที่ทำ�ให้คว�มลังเลทั้งหมดสล�ยห�ยไป เหลือ

เพยีงคว�มตัง้ใจแรกทีแ่น่วแน่ และต้องก�รเพยีงโน้มก�ยไปห� ‘อสรู’ ตน

นั้น และแตะริมฝีป�กบนข้�งขมับของเธอ มอบจุมพิตแผ่วเบ�อ่อนโยนที่

ไม่คิดว่�จะให้ผู้ใด...และเนิ่นน�นเท่�ที่โอก�สนั้นจะมอบให้
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สุนัขป่�หนุ่มหลับต�และยังค้�งสัมผัสอยู่เช่นนั้น กระทั่งเจ้�เด็ก

หลับลึกซุกหน้�หนีเข้�ห�เบ�ะม�กขึ้น คงเพร�ะรำ�ค�ญเส้นผมสีดำ�ที่

คลอเคลียอยู่ข้�งแก้ม ไม่รู้แม้แต่น้อยว่�เจ้�ของเส้นผมท่ีเธอรำ�ค�ญนั้น

กำ�ลังเอ่ยบ�งอย่�งที่ข้�งหูของเธอว่�

“ไม่ว่�อสรูจะรกัเทพเจ้�หรอืไม่...ข้�กจ็ะไม่ปล่อยเจ้�ไปอยูด่ ีเลนยะ” 

“เมื่อวานกินเท็นชิเขาบาดเจ็บจากอาคมที่ปลอกคอใช่รึเปล่า 

เลนยะ” 

วญิญ�ณเดก็ช�ยตัง้คำ�ถ�มลองใจหมอผสี�วตัง้แต่เช้� แต่ร่�งสงูๆ 

เกินเด็กส�วทั่วไปนั่นยังคงก้�วย�วๆ เข้�ห้องนำ้� ทำ�เป็นไม่ได้ยินสิ่งที่เข�

บอก จนเข�ต้องสำ�ทับให้ชัดเจนขึ้น

“เมื่อว�นกินเท็นชิบ�ดเจ็บนะเลนยะ มีพลังแค่ครึ่งเดียว ตอนนี้

แผลคงยังไม่ห�ยสนิทหรอก”

“เช้�ม�ก็พรำ่�เรื่องน่�รำ�ค�ญเลยนะท�โร่ แกไม่มีอะไรทำ�รึไง”  

เลนยะสวนกลบัอย่�งหงดุหงดิเมือ่โดนวญิญ�ณเดก็ช�ยต�มรงัคว�นตัง้แต่

ตื่นนอนเรื่องเทพบุตรคนสำ�คัญของกลุ่ม

“ก็หัดเป็นห่วงซะบ้�งสิ”

“อะไร ฉันออกจะดูห่วงห�อ�ทรมันขน�ดนี้” หมอผีตัวดีกล่�วหน้�

ต�ยเหมือนท่องหนังสือ ก่อนปิดประตูห้องนำ้�ใส่หน้�ท�โร่

“...งั้นก็อย่�พูดแต่ป�กสิยัยบ้�” ท�โร่ทำ�ได้เพียงบ่นใส่บ�นประตู

เงียบๆ

หลังเสร็จภ�รกิจส่วนตัว เลนยะก็เดินเข้�ไปดูญ�ติหนุ่มในห้อง ซึ่ง

เข�ยงัไม่ได้สต ิสหีน้�ยงัดซูดีเผอืดไร้สเีลอืด รอยแผลบ�งจดุยงัมเีลอืดซมึ

ออกม� และเมื่อเห็นเช่นนั้นเลนยะจึงต้องหันไปถ�มวิญญ�ณหญิงส�วที่

เฝ้�เด็กหนุ่มคนสำ�คัญม�ตลอดคืน

“นี่ฉันคงไม่ต้องเปลี่ยนผ้�พันแผลให้มันหรอกใช่ไหม”

“ยังกับข้�อย�กให้เจ้�ทำ�” อ�เคเดะรีบตอบเมื่อเห็นสีหน้�เหยเกที่
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แสดงคว�มรังเกียจของเด็กส�ว ก่อนอธิบ�ยอย่�งเสียไม่ได้ว่� “เดี๋ยวจะ

มนี�งพย�บ�ลทีท่่�นโยโคจ้�งไว้ม�ดแูลต่อตอนส�ยๆ เชด็ตวั ทำ�แผลใหม่ 

และให้นำ้�เกลือ เจ้�ไม่ต้องยุ่งอะไรกับท่�นซ�น�ดะทั้งนั้นแหละ”

“เฮ้อ! ค่อยยังชั่ว” หมอผีส�วถอนใจโล่งอกอย่�งไม่เกรงใจ

วิญญ�ณส�วข้�งก�ยแม้แต่น้อย

ซึ่งนั่นทำ�ให้ใบหน้�สวยจัดมองค้อนกลับไป ทว่�เมื่ออ�เคเดะได้

สังเกตสภ�พของเลนยะดีๆ ผมเปียกลู่และมีผ้�เช็ดตัวพ�ดท่ีคอพร้อม

เสื้อผ้�ตัวใหม่ ก็ทำ�ให้เธออดตั้งคำ�ถ�มด้วยคว�มสงสัยไม่ได้ว่�

“นี่เจ้�อ�บนำ้�เหรอ”

“ใช่ ทำ�ไม ห้�มใช้ห้องนำ้�ด้วยเหรอ” เลนยะเลิกคิ้วพร้อมคำ�ถ�ม

พ�ลห�เรื่องทันที

อ�เคเดะหรี่ต�ดุไม่ชอบใจส�ยต�ห�เรื่องนั่น แต่ก็ต้องรีบกลับเข้�

เรื่องที่ตนต้องก�รคุยด้วยท่�ท�งจริงจังเช่นเดิม

“ไม่ แต่แผลขน�ดนั้นเจ้�ไม่น่�จะอ�บนำ้�ได้”

เลนยะนิ่งไปนิด ก่อนตอบแบบขอไปที “มันดีขึ้นหน่อยแล้ว” 

แต่นัน่กลบัยิง่สร้�งคว�มสงสยัในตวัวญิญ�ณแม่ทพัหญงิเพิม่ม�ก

ขึน้ เพร�ะมนัคงเป็นไปได้ย�กทีเ่ดก็ส�วซึง่บ�ดเจบ็หนกัเกอืบเท่�ซ�น�ดะ 

ซำ้�ถูกอ�วุธมีคมจ�กอ�คมเล่นง�นม�กกว่� แค่เพียงไม่ส�หัสถึงภ�ยใน 

จะอ�ก�รดีขึ้นได้เพียงข้�มคืน ถึงขน�ดส�ม�รถอ�บนำ้�ได้สบ�ยๆ ทั้งที่

ซ�น�ดะยังมีเลือดซึมออกจ�กบ�ดแผลอยู่เลย

“ขน�ดไหน” เธอถ�มด้วยนัยน์ต�ที่เคร่งเครียดม�กขึ้น

ซึ่งหมอผีส�วก็เพียงยืนนิ่งไปครู่หนึ่งร�วกับไม่อย�กตอบ ทว่�ไม่

น�นเมื่อรู้ว่�นัยน์ต�สีง�ช้�งยังคงจ้องตรงม� และถึงขน�ดนี้คงหมดเวล�

ปกปิดอะไรกันอีก เธอจึงค่อยๆ คล�ยผ้�พันแผลบนท่อนแขนซ้�ย ก่อน

โชว์รอยแผลที่เพิ่งโดนม�เมื่อว�นให้อ�เคเดะดู

รอยบ�ดย�วๆ บนท่อนแขนที่ควรยังมีเลือดซึมและเปิดอยู่ของ 

เลนยะกลับมีเพียงรอยเส้นจ�กของมีคม เหลือแค่สีแดงจ�งๆ รอบแผลที่
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เนื้อเริ่มสม�นกันแล้ว 

สภ�พแผลของเลนยะร�วกบัว่�รักษ�ตวัเองไปส�มสีว่นัแล้ว ไม่ใช่

เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อว�น 

อ�เคเดะเงยหน้�ที่ดูตระหนกนิดๆ ไปมองเด็กส�วตรงหน้� พล�ง

คร�งถ�ม

“...นี่มันเกี่ยวกับดวงต�ทว�รบ�ลที่ใกล้เปิดด้วยใช่ไหม”

“ปกติแผลฉันห�ยเร็วอยู่แล้ว” เลนยะแย้งแค่นั้น แล้วตลบผ้�พัน

แผลพันแขนตนเช่นเดิม

“แต่ก็คงไม่เร็วเท่�นี้” วิญญ�ณหญิงส�วดักคออย่�งรู้ทัน ในหัว

เธอมีคำ�ม�กม�ยที่อย�กต่อว่�เลนยะผู้ปล่อยให้มันเกิดขึ้น แต่ก็คิดว่�มัน

ไม่ช่วยอะไรแล้ว ทีส่ำ�คญัเจ้�เดก็ตรงหน้�เธอกค็งไม่ได้ต้องก�รให้มนัเกดิ 

เธอจึงเพียงเตือนพร้อมตำ�หนิเล็กๆ ว่� “เจ้�น่�จะรู้ตัวว่�อ�ก�รเจ้�หนัก

ม�ก รู้ไหมว่�ห่�งไกลคำ�ว่�มนุษย์ม�กขน�ดไหนแล้ว” 

ร่�งระหงของวิญญ�ณแม่ทัพหญิงต้องลอยไปรอบเตียงของ 

ซ�น�ดะเพื่อพย�ย�มสงบสติอ�รมณ์ แต่สุดท้�ยก็อดบ่นขึ้นม�อย่�งเสีย

ไม่ได้อีกว่�

“บอกตรงๆ เลยนะว่�ข้�ไม่เหน็ท�งแก้ไขเรือ่งนีเ้ลย พีช่�ยเจ้�กำ�ลงั

จะชนะเจ้�อยู่เห็นๆ เร�มีแต่จะเสียแรง เสียกำ�ลังใจม�กขึ้นเร่ือยๆ ใน

แต่ละครั้งที่สู้กัน และก�รต่อสู้ที่ผ่�นม�ล่�สุดก็ถือว่�อันตร�ยม�ก รอด

ม�ได้นี่ก็บุญแล้ว...ทำ�ไมเมื่อว�นเจ้�ถึงยังบอกว่�เป็นจิโกะได้อีก” 

ครั้งนี้เลนยะเลิกคิ้วขึ้นกับสิ่งที่อ�เคเดะระบ�ยออกม� แล้วตอบ

ชัดเจนกลับไปทันทีว่� 

“เพร�ะมันจิโกะจริงๆ น่ะสิ” 

วิญญ�ณที่กำ�ลังกลัดกลุ้มจนอยู่ไม่สุขหันกลับไปมองเลนยะด้วย

ส�ยต�ไม่เข้�ใจ ซึ่งเลนยะก็พูดขึ้นต่อว่�

“เลนโยมนัได้เปรยีบเร�เกอืบทกุอย่�งจรงิๆ...แต่กแ็ค่เกอืบเท่�นัน้

นั่นแหละ”



414   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 3

อ�เคเดะขมวดคิ้วอย่�งไม่เข้�ใจม�กขึ้น ก่อนถ�ม

“เร�มีอะไรที่ได้เปรียบกว่�”

“ไอ้ลูกหม�ไง” เด็กส�วตอบอย่�งมั่นใจ แต่ยิ่งทำ�ให้คู่สนทน�ชัก

หัวคิ้วขมวดแน่นยิ่งกว่�เดิม ซึ่งเธอก็อธิบ�ยต่ออย่�งไม่ให้เสียเวล� “บน

ด�ดฟ้� ตอนไอ้ลูกหม�ใช้พลังแบบนั้นออกไป เห็นชัดเลยว่�เลนโยมัน 

‘กลวั’ ขน�ดไหน และมนัรูด้ว่ี�มนัไม่มที�งชนะอำ�น�จขน�ดนัน้ได้แน่นอน...

ซึ่งก็คงไม่แปลก ตัวตนของเทพเจ้�น่ะอยู่เหนือขอบเขตก�รควบคุมของ

มนุษย์ม�ตั้งแต่แรกแล้ว ดังนั้นต่อให้มันเก่งขน�ดไหนก็ไม่มีท�งสู้กับ

เทพเจ้�ได้หรอก”

“แต่ตอนนี้ท่�นกินเท็นชิถูกผนึกพลังอยู่ไม่ใช่รึไง” อ�เคเดะแย้ง

“ใช่ เพร�ะแบบนั้นตอนนี้ไอ้เลนโยคงพย�ย�มทำ�ทุกวิธีเพื่อไม่ให้

เร�ห�คมัภีร์อะไคอโิตะม้วนใหม่ได้ หรือไม่กต้็องห�วธิแียกไอ้ลกูหม�ออก

จ�กคมัภีร์นัน่...ดงันัน้นีเ่ป็นโอก�สเดยีวทีเ่ร�จะใช้ซเูปอร์แมนในมอืให้เป็น

ประโยชน์สูงสุด”

คำ�ว่� ‘ใช้ประโยชน์สงูสดุ’ ของหมอผสี�วทำ�ให้อ�เคเดะต้องชะงกั

ไปนิด ยิ่งคิดย้อนถึงเมื่อคืนที่เธอได้พูดคุยกับเจ้�ปีศ�จเรื่องของเด็กส�ว

ตรงหน้� และเข�แสดงคว�มรู้สึกชัดเจนเช่นไรในสิ่งที่เข�คิดกับเธอ ก็ยิ่ง

สร้�งคว�มหงดุหงดิใจให้วญิญ�ณแม่ทพัหญงิม�กขึน้จนเธอต้องพดูขึน้ว่�

“ข้�จะทำ�เป็นไม่ได้ยินคำ�พูดประโยคท้�ยของเจ้�เมื่อกี้แล้วกัน”

เลนยะชักหัวคิ้วกับสิ่งที่ได้ยินครั้งนี้ ก่อนโต้ฉับไว “ไม่ต้องม�มี

มนุษยธรรมใส่ฉัน มันหมดเวล�แล้ว ตอนนี้เร�ต้องรีบใช้อะไรก็ได้ที่มีม�

จัดก�รไอ้เลนโยให้ได้ ถ้�ไอ้ลูกหม�เป็นจุดอ่อนของมัน เร�ก็ต้องเอ�ไอ้

ลูกหม�ม�ใช้”

“เรือ่งนัน้ข้�รู ้แต่ทีข้่�จะบอกกค็อื เจ้�ไม่จำ�เป็นต้องใช้วธิหีลอกใช้ 

หรอืตัง้เงือ่นไขม�บงัคบั แค่เจ้�ขอร้องให้ท่�นกนิเทน็ชช่ิวย มนักพ็อแล้ว”

“แล้วจะรู้ได้ยังไงว่�มันจะช่วย ยิ่งถ้�ปลดผนึก มันคงรีบวิ่งกลับป่�

กักปีศ�จทันทีเลยด้วยซำ้� คิดว่�ที่มันช่วยง�นฉันอยู่ตอนนี้น่ะเพร�ะอะไร
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เล่� ถ้�ไม่ใช่เพื่อช่วยตัวมันเองน่ะ”

ทศันคตแิง่ลบขัน้รุนแรงทีห่มอผสี�วมต่ีอไอ้ลกูหม�ของเธอยิง่โหม

อ�รมณ์ของวิญญ�ณท่�นหญิงให้ร้อนระอุขึ้น ยิ่งโดยเฉพ�ะเวล�นี้ที่เธอ

รู้ว่�สุนัขป่�หนุ่มคิดเช่นไรกับเด็กส�วตัวร้�ยคนนี้ด้วยแล้ว

มันน่�โกรธแทนเจ้�ตัวเสียจริงๆ 

“นี่เจ้�ไม่เชื่อใจท่�นกินเท็นชิขน�ดนั้นเลยงั้นเหรอ” อ�เคเดะเริ่ม

ขึ้นเสียงใส่เลนยะด้วยคว�มโกรธพร้อมแววต�ต่อว่�

“ฉันไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นนั่นแหละ” เด็กส�วตอบเร็วและชัดเจนให้

อีกฝ่�ยอ้�ป�กค้�งน้อยๆ อึ้งต่อก�รยอมรับมุมมองแย่ๆ ของตนอย่�ง

ง่�ยด�ย เลนยะกดเสยีงตำ�่กร้�วพดูขึน้ใหม่ “ถ้�ไม่แลกเปลีย่นด้วยเงือ่นไข 

หรือล่อหลอกให้ทำ� ก็ไม่มีหลักประกันอะไรม�ยืนยันหรอกว่�ใครสักคน

จะช่วยเร�ตลอดรอดฝั่งน่ะ” 

“ข้�ว่�เจ้�น่�จะดูออกนะว่�ท่�นกินเท็นชิไม่ใช่คนที่จะไม่รักษ�

สัญญ�”

เลนยะพลนัเงยีบไปทนัใดกบัสิง่ทีอ่�เคเดะเถยีงกลบัม�ครัง้นี ้ก่อน

สะบัดหน้�หนีไปอีกท�ง พล�งเลียริมฝีป�กอย่�งรู้สึกรำ�ค�ญใจ 

“อ�จใช่” หมอผีส�วยอมรับออกม�ในที่สุดด้วยเสียงและท่�ท�งที่

อ่อนลง เมือ่ส่วนหนึง่ในใจลกึๆ ปฏเิสธไม่ได้ว่�ทกุครัง้ทีเ่ธอต้องก�รคว�ม

ช่วยเหลือ สุนัขป่�หนุ่มจะอยู่ที่นั่นเสมอ แม้ในสถ�นที่หรือสถ�นก�รณ์ที่

ไม่น่�เป็นไปได้ เข�ก็ยังปร�กฏตัวขึ้นและยื่นมือม� จับมือเธอไว้อย่�ง

มั่นคงทุกครั้ง กระนั้นก็เถอะ... “แต่มันคงไม่ช่วยหรอก โดยเฉพ�ะกับคน

ที่ผนึกพลังมัน และบังคับให้มันทำ�ง�นให้แบบฉัน...ฝืนใจทำ�ม�ตั้งแต่แรก 

อยู่ๆ คงไม่เกิดอย�กเต็มใจช่วยขึ้นม�แน่ๆ” 

ก็รู้นี่ว่าตัวเองทำาเรื่องแย่ๆ กับเขาไว้...

สิ่งที่ได้ฟังจ�กเลนยะครั้งนี้ทำ�ให้คว�มคุกรุ่นในอกสล�ยไปเกือบ

จะทันที เมื่อเธอเข้�ใจแล้วว่�ทำ�ไมเด็กส�วตรงหน้�ถึงได้ยืนยันหนักแน่น

นักหน�ว่�ไม่เชื่อใจเจ้�ปีศ�จหรือใคร 
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เพร�ะรู้ว่�ตัวเองทำ�เรื่องแย่ๆ กับเข�ไว้เยอะ จึงคิดว่�เข�คงไม่มี

วันช่วยเหลืออะไรเธออย่�งแน่นอน

ทำ�เป็นแค่ขู่บังคับหรือว�งเล่ห์เหลี่ยมเพื่อให้ได้ม� เพร�ะมันคือวิธี

เดียวที่หมอผีส�วเรียนรู้จ�กก�รเอ�ตัวรอดม�คนเดียว ไม่เคยมีใครช่วย

เหลืออย่�งบริสุทธิ์ใจม�ก่อน จึงขอคว�มช่วยเหลือ หรือค�ดหวังคว�ม

ช่วยเหลือจ�กคนอื่นไม่เป็น ถึงมีโยชิฮ�ระข้�งก�ย แต่เข�ก็เป็นเพียง

วิญญ�ณ คงให้ก�รช่วยเหลืออะไรเธอไม่ได้ม�ก นอกจ�กก�รให้กำ�ลังใจ 

ยิ่งก�รเลี้ยงดูแบบโซเคนโยที่เข้มงวดและเน้นก�รทำ�ทุกอย่�งด้วยตัวเอง

ทัง้หมดกค็งยิง่ซำ�้เตมิให้เดก็ส�วห่�งไกลจ�กก�รพึง่พ�คนอืน่ม�กขึน้ไปอกี

ให้ตายสท่ิานกนิเทน็ช ิถ้าท่านจะเลอืกเจ้าเดก็คนนี ้ท่านต้องเหนือ่ย 

‘ซ่อม’ เจ้าหล่อนอีกหลายส่วนเลย...อ�เคเดะลอบถอนใจเมื่อเร่ิมเข้�ใจ

อะไรหล�ยๆ อย่�งเกี่ยวกับเลนยะม�กขึ้น ก่อนเธอจะกล่�วขึ้นช้�ๆ อีก

ครั้ง

“รู้ได้ยังไง” ร่�งวิญญ�ณหยั่งเชิงอย่�งสงบม�กขึ้น พร้อมออก

คว�มเหน็ “ข้�ว่�ช่วงหลงัๆ ท่�นกนิเทน็ชอิอกจะทำ�เกนิหน้�ทีต่วัเองบ่อยๆ 

ด้วยซำ้�...เจ้�ไม่รู้สึกบ้�งเลยรึไง”

เป็นอีกครั้งที่หมอผีส�วไม่มีคำ�เถียง นอกจ�กชักหัวคิ้วยุ่ง ดูท่�ว่�

เธอเองกร็ูแ้ละเห็นว่�กนิเทน็ชนิัน้เริม่ปฏบิตักิบัเธอม�กกว่�แค่ต้องก�รให้

เธอมีชีวิตรอดไปปลดผนึกให้เข� ซึ่งนั่นเป็นโอก�สให้วิญญ�ณหญิงส�ว

ยิงคำ�ถ�มที่ตอกยำ้�คว�มวุ่นว�ยในใจของหมอผีส�วม�กขึ้นไปอีกว่�

“ถ�มหน่อยเถอะว่�เจ้�ไม่เชือ่ใจท่�นกนิเทน็ชเิลยไม่คดิปลดผนกึ...

หรือแค่ไม่อย�กปล่อยท่�นกินเท็นชิไปกันแน่ โซเคนโย เลนยะ”

ซัปโปโร
คฤหาสน์โอกุเระ ก่อนหน้าเวลาปัจจุบันเก้าช่ัวโมง

“คุณชายยูโตะ มีโทรศัพท์จากโตเกียวครับ” 

ท�มิยะผู้ทำ�หน้�ที่เป็นเสมือนผู้รับใช้ประจำ�ตัวและคนสนิทที่รู้ใจ
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เดินเข้�ม�ห�ยูโตะที่ยังคงนั่งเฝ้�พ่อของตนที่ข้�งเตียง พล�งกระซิบข้�ง

หูช�ยหนุ่ม เมื่อเวล�นี้อดีตผู้นำ�องเมียวจิหลับไปแล้ว และคว�มจริงช่วง

หลังๆ ม�นี้เข�ก็เหมือนจะเริ่มหลับได้ง่�ยด�ย และย�วน�นขึ้น จนเป็น

ส�เหตใุห้ลกูช�ยเพยีงคนเดยีวมกัอยู่ในห้องนีบ่้อยกว่�ทีอ่ืน่ๆ ในคฤห�สน์

หลังโอ่อ่�เพื่อเฝ้�อ�ก�รมุร�ค�มิอย่�งใกล้ชิดที่สุด 

“โทร.เข้�บ้�นงัน้เหรอ” ยโูตะหนัไปหร่ีต�ถ�มคนสงูวยักว่�ทีเ่ข้�ม� 

ร�ยง�น

“ครับ” ท�มิยะพยักหน้�อย่�งสุภ�พตอบ

“จ�กใคร ซ�น�ดะหรือเลนยะ” ช�ยหนุ่มลุกขึ้นขณะยังคงตั้ง

คำ�ถ�ม ดวงต�สีนำ้�ต�ลอ่อนฉ�ยคว�มสงสัยเล็กน้อยเพร�ะปกติซ�น�ดะ

จะโทร.เข้�มอืถอืเข�โดยตรง ซำ�้ดกึดืน่ป่�นนีด้้วยแล้ว มนัดผูดิวสิยัจนรูส้กึ

แปลกใจ

“เป็นเสยีงผูช้�ย แต่ไม่น่�ใช่โซเคนโย ซ�น�ดะครบั บอกแต่ว่�รูจ้กั

กัน อ�จเป็นคนของท่�นโยโค...อีกอย่�งเห็นท�งนั้นบอกว่�โทร.จ�กตู้

ส�ธ�รณะ ให้ช่วยรีบรับด้วย” ช�ยสูงวัยร�ยง�นขณะเดินต�มเจ้�บ้�น

ตระกูลโอกุเระวัยสิบแปดปีไปด้วย

ยูโตะยังคงติดใจ แต่พยักหน้�รับรู้เมื่อคิดว่�พอได้พูดคุยกับคนท่ี

โทร.ม�ก็คงรู้คำ�ตอบเอง ก่อนให้อีกฝ่�ยเดินนำ�หน้�ไป

และเมื่อม�ถึงโทรศัพท์บ้�นที่อยู่ในห้องรับแขกใหญ่ชั้นล่�ง ช�ย

หนุ่มก็ก้�วไปหยิบหูโทรศัพท์ที่ว�งรอตนไว้ ยกมันแนบหู แล้วกรอกเสียง

ลงไป

“สวัสดีครับ” 

มีคว�มเงียบเกิดขึ้นชั่วอึดใจ จนยูโตะต้องขมวดคิ้วน้อยๆ วูบหนึ่ง

คิดว่�ส�ยอ�จตัดไปแล้ว แต่ไม่น�นนักเสียงคู่ส�ยก็ตอบรับกลับม� 

‘เจ้าหนูโอกุเระ ยูโตะสินะ’ นำ้�คำ�นั้นฟังติดรอยขบขันนิดๆ 

คำ�พดูจ�กคูส่�ยทีส่่งม�ยิง่ทำ�ให้หวัคิว้ของยโูตะชนกนัม�กขึน้ และ

เริ่มไม่ชอบใจ
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“คุณเป็นใคร” เข�ถ�มเสียงเข้มขึ้นทันใด

‘...’ ไร้คำ�ตอบจ�กช�ยผู้อยู่ที่โตเกียว 

ยูโตะแทบอย�กตว�ดเสียงใส่หูโทรศัพท์กับก�รโดนกวนประส�ท

ย�มวกิ�ล แต่ก่อนจะได้ทำ�เช่นนัน้แล้วกระแทกหโูทรศพัท์เข้�ที ่เข�กต้็อง

หยุดนิ่งกับคว�มคิดหนึ่งที่แวบขึ้นม�ในสมองอย่�งไร้เหตุผล จนเข�ต้อง

ค่อยๆ เอ่ยชือ่ของคูส่�ยปรศิน�ด้วยนำ�้เสยีงที่ไม่ค่อยมัน่ใจนกั และไม่รูว่้�

อะไรดลใจให้เอ่ยชื่อนี้ออกไป

อ�จเป็นสัญช�ตญ�ณที่คอยเตือนย�มมีภัยเข้�ม�ใกล้...

“โซเคนโย...เลน...โย...”

‘...อา’ เสยีงจ�กปล�ยส�ยอทุ�นแผ่วขึน้เกอืบจะทนัท ีก่อนตอบม�

ว่� ‘สัญชาตญาณดีกว่าที่คิดนี่’

ยูโตะเบิกนัยน์ต�กว้�งฉับพลัน แล้วหันหน้�ไปยังท�มิยะที่ยืน

ประส�นมอือย่�งสภุ�พรอรบัใช้น�ยหนุม่อยูไ่ม่ไกล พร้อมกระซบิบอกเข�

อย่�งรวดเร็ว เด็ดข�ดว่� “ติดต่อคนที่อยู่โตเกียวให้ฉันเดี๋ยวนี้ มันโผล่ม�

แล้ว”

จบคำ�เข�ก็รีบหันกลับม�พูดโทรศัพท์ต่อ ขณะผู้รับใช้ที่คุ้นเคยรีบ

ก้มศีรษะรับคำ� และเริ่มโทร.ติดต่อเหล่�องเมียวจิที่อยู่ฝั่งโตเกียวทันใด

“แกอยู่ที่ไหน” ช�ยหนุ่มหันม�คุยกับเลนโยต่อ

‘โทร.มาจากโตเกียว ก็ต้องอยู่โตเกียวสิ’

ยโูตะกำ�หโูทรศพัท์แน่นขึน้กบัคำ�ตอบกวนๆ นัน่ และเกอืบเหน็ภ�พ

เลนยะซ้อนทับเข้�ม�ในหัว...นิสัยแย่ทั้งพี่ทั้งน้อง!

“แล้วนี่แกกำ�ลังทำ�บ้�อะไรอยู่” เข�ยังคงฝืนใจ พูดคุยต่อเพื่อถ่วง

เวล�และห�ข้อมูลอะไรสักอย่�งให้คนของเข�ที่ฝั่งโตเกียวต�มห�เจอ

และแน่นอนว่�เข�ได้คำ�ตอบยั่วโมโหกลับม�อีกเช่นเดิมว่�

‘ศตวรรษที่ 21 เขาเรียกว่าโทรศัพท์น่ะ’

“พวกฉันห�ตัวแกเจอแน่” คว�มโกรธทำ�ให้ช�ยหนุ่มขู่คู่ส�ยกลับ

‘ใช่ ใช่...ฉันก็รอมาหลายปีแล้วเหมือนกัน’ เลนโยรับคำ�แบบขอ 
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ไปทีเหมือนคำ�ขู่นั้นไม่มีคว�มหม�ยอะไรกับเข�เลย พล�งเปลี่ยนเรื่อง

หน้�ต�เฉยว่� ‘ว่าแต่เราคุยเรื่องธุระเลยได้ไหม’

“ฆ�ตกรอย่�งแกต้องก�รอะไร”

รอยยิ้มเหยียดปร�กฏบนริมฝีป�กบ�งของช�ยหนุ่มเรือนผมสีดำ�

ทันทีกับคำ�เรียกอย่�งรังเกียจนั่นจ�กผู้นำ�โอกุเระ

‘เรียกว่าผู้หวังดีจะดีกว่าไหม...ใช่ไหม คนที่เขามีเรื่องมาแจ้งเตือน

นี่ต้องเรียกว่าผู้หวังดีสินะ’ 

คำ�กวนอ�รมณ์และกลั้วหัวเร�ะนิดๆ ย่ิงกระตุ้นต่อมโทสะของ 

ยูโตะ

“ต้องก�รอะไร!” ยูโตะตะคอกเสียงใส่คนท่ีอยู่อีกฝั่ง มือท่ีกำ�หู

โทรศัพท์ถึงกับสั่นน้อยๆ ด้วยแรงอ�รมณ์

‘ไม่ต้องห่วงเจ้าหน ูบอกแล้วว่าฉนัเป็นผูห้วงัด ีมาแจ้งข่าวเพือ่เตอืน

แก’

“แจ้งข่�วอะไร”

‘ข่าวที่เกี่ยวข้องกับโซเคนโย เลนยะโดยตรงไง’

  

โตเกียว เวลาปัจจุบัน
“อะไรเนี่ย...แกนอนขี้เซาขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไร”

เลนยะบ่นงมึงำ�เมือ่หลงัออกม�จ�กห้องของซ�น�ดะแล้วเหน็ว่�ร่�ง

สูงสง่�ของกินเท็นชิยังนอนหลับสนิทบนโซฟ�ตัวย�ว ก่อนเธอจะเดินตรง

ม�ห�สุนัขป่�หนุ่ม พล�งหรี่นัยน์ต�สีนำ้�เงินที่เหลือเพียงข้�งเดียวเพร�ะ

อีกข้�งยังมีผ้�ปิดไว้สำ�รวจเข�อย่�งนึกสงสัย 

ปกติเจ้�ลกูหม�ของเธอไม่เคยนอนหลบัต่อหน้�คนอืน่ม�ก่อน และ

ถึงแม้จะนอนหลับก็ไม่น่�ตื่นส�ยได้ขน�ดนี้ 

เลนยะก้มม�มองคนตรงหน้�ใกล้ขึ้น ก่อนส�ยต�จะไปหยุดอยู่ที่

ปลอกคอสุนัขรอบคอของกินเท็นชิ 

‘เมื่อวานกินเท็นชิเขาบาดเจ็บจากอาคมในปลอกคอใช่รึเปล่า 
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เลนยะ’ 

เลนยะครุ่นคิดเล็กน้อยทันทีเมื่อนึกถึงคำ�พูดของท�โร่ และยังก้ม

ตวัค้�งอยูต่รงนัน้สกัพกั ลงัเลอยูค่รู ่ก่อนค่อยๆ เลือ่นมอืขึน้ไปทีป่ลอกคอ

สุนัขของกินเท็นชิ ใจหนึ่งก็กลัวว่�คนตรงหน้�จะตื่น แต่อีกใจก็อย�กรู้ว่�

บ�ดแผลที่ต้นคอของเข�เป็นยังไงบ้�ง    

เธอค่อยๆ เลื่อนปลอกคอสุนัขบนคอแกร่งลงม�อย่�งระวัง ขณะ

แอบคิดตลอดเวล�ว่�เข�จะตื่นขึ้นในสักวิน�ทีหนึ่งข้�งหน้� แต่ใบหน้�คม

เข้มงดง�มยังคงปิดเปลือกต�สนิท และมันเป็นโอก�สให้เด็กส�วดวงต�

สีนำ้�เงินก้มไปพินิจรอยแดงรอบคอของสุนัขป่�หนุ่มได้ ซึ่งฟ้องได้ดีว่� 

เมือ่คนืเข�โดนฤทธิอ์�คมเล่นง�นหนกัเอ�ก�ร เพร�ะขน�ดว่�เช้�แล้วแผล

ของเข�ยังไม่ห�ยดีเลย

“ไม่ใช่คว�มผดิฉนันะ” เลนยะบ่นขมบุขมบิกบัตนเอง แต่สหีน้�นัน้

แสดงถึงคว�มหนักใจไม่น้อย ก่อนช้อนนัยน์ต�ขึ้นไปมองหน้�คนหลับ 

อีกครั้ง 

และเรื่องร�วที่ตนเพิ่งพูดคุยกับอ�เคเดะก็ไหลเข้�ม�ในคว�ม 

ทรงจำ�ช้�ๆ จนทำ�ให้เธอต้องค่อยๆ ทิง้ตวันัง่ทีร่มิโซฟ�ข้�งตวัร่�งที่ใหญ่โต 

กว่� พร้อมทั้งยังจับจ้องเข�ด้วยแววต�เรียบลึกที่ไม่อ�จระบุอ�รมณ์ใดๆ 

ได้

ซึ่งไม่น�นเลนยะก็พูดขึ้นแผ่วจนแทบเป็นเสียงกระซิบว่�

“แกจะยอมช่วยงั้นเหรอ...คิดแบบนั้นไม่โลกสวยไปหน่อยรึไง” 

คล้�ยจะถ�มคนตรงหน้� ทว่�กลับกล�ยเป็นก�รปร�ม�สคว�มคิด

วิญญ�ณหญิงส�วที่เสนอวิธีนี้...และตัวเธอที่เผลอคิดว่�มันจะเป็นไปได้ 

ซึ่งเป็นคว�มคิดที่ไม่สมเป็นคนอย่�งเธอซะเลย “ลองขอให้ช่วย พูดออก

ม�ได้...โลกมันง่�ยขน�ดนั้นซะที่ไหน”

เลนยะยังคงพึมพำ�พร้อมหลุบต�มองม�ปล�ยเท้�ตนโดยไม่ม ี

คำ�ตอบให้คำ�ถ�มของตวัเอง...เธอกำ�ลงัถ�มใคร ต้องก�รคำ�ตอบจ�กใคร

กันแน่ อ�เคเดะ กินเท็นชิ...หรือตัวเธอเอง
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‘ถามหน่อยเถอะว่าเจ้าไม่เชือ่ใจท่านกนิเท็นชเิลยไม่คดิปลดผนึก...

หรือแค่ไม่อยากปล่อยท่านกินเท็นชิไปกันแน่ โซเคนโย เลนยะ’

หมอผีส�วไม่ได้ตอบคำ�ถ�มนั้นของอ�เคเดะ เธอแค่บอกปัดไปว่�

นั่นไม่ใช่ประเด็นสำ�คัญกับเรื่องของพี่ช�ยตน และออกม�จ�กห้องนอน

ของซ�น�ดะทั้งอย่�งนั้น

และตอนนี้เมื่อนึกทวน มันก็ย�กจะตอบจนเร่ิมไม่ชอบคว�มรู้สึก

วุ่นว�ยในตัวของตนย�มนี้เอ�เสียเลย...ไม่เชื่อใจ หรือไม่อย�กปล่อยไป 

มันไม่มีคว�มหม�ยอะไรหรอก ถ้�เจ้�ลูกหม�ของเธอตัดสินใจเลือก 

สักท�งหนึ่งไปแล้ว...

“ฉันบอกแกบ่อยๆ ใช่ไหมว่�ฉันไม่ใช่เด็กดี” เด็กส�วก้มหน้�เอ่ย

เสียงแผ่วขึ้นใหม่กับคนที่นอนอยู่ด้�นหลัง แม้รู้ว่�เข�ไม่ได้รับรู้ “ฉันไม่

ช่วยใครฟรีๆ และไม่สนใจด้วยว่�ใครจะดีใจหรือเสียใจตร�บเท่�ท่ีมันไม่

เกี่ยวกับฉัน ทำ�เรื่องแย่ๆ ม�เยอะเพื่อให้ตัวเองรอดม�ตลอดแปดปี และ

ฉันไม่เสียใจที่ทำ�ลงไป ฉันไม่วิ่งไล่ต�มแสงอ�ทิตย์ ไม่ย้ิมรับโชคชะต�

ร้�ยๆ และชอบป�มนัคนืใส่คนทีโ่ยนมนัใส่ฉนัม�กกว่� คว�มจรงิฉนัเกลยีด

อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดจนแกนึกไม่ถึงเลยละ...อย่�งแรกฉันเกลียด

พระอ�ทิตย์ตอนเช้�เพร�ะมันทำ�ให้ฉันแสบต� และฉันก็เกลียดหม� 

เกลียดคว�มซื่อสัตย์กับคว�มโง่ของมันที่ทำ�เป็นแค่ไล่ต�มเจ้�ของ ฟังทุก

คำ�สัง่ไม่ขดัขนื ทัง้ที่ให้แค่อ�ห�รนดิหน่อยกต็�มเข�ต้อยๆ มอบทัง้ชวีติให้ 

ทั้งที่บ�งครั้งเข�ก็ทิ้งมันได้ง่�ยๆ...โคตรเกลียดเลย” 

เธอเน้นเสียงหนักจนเกือบเป็นก�รคำ�ร�มในลำ�คอ ก่อนปร�ย

นัยน์ต�สีนำ้�เงินไปยังใบหน้�ของคนที่หลับอยู่ 

“แกมันก็เหมือนแสงอ�ทิตย์ตอนเช้�กับหม�พวกนั้นนั่นแหละ” 

บ�งครั้งก็สว่�งไสวจนทำ�ให้แสบต� และยังคงต�มติด อยู่ข้�งๆ 

เธอเสมอทั้งที่รู้ว่�เธอมันแย่ขน�ดไหน...

“ฉันเป็นอสูร รับแสงสว่�งของเทพเจ้�อย่�งแกไม่ไหวหรอก...และ

แกกค็งรบัอสรูตวัเป้ือนเลอืดทัง้ตวัอย่�งฉนัไม่ไหวเหมอืนกนั...” เสยีงของ
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เด็กส�วยิ่งแผ่วหวิวจนแทบกลืนห�ยไปกับอ�ก�ศที่เงียบเหง� ก่อนกล่�ว

เนิบช้�อีกว่� “อีกอย่�งถ้�คนทิ้งหม�ของตัวเองได้ง่�ยๆ ปลอกคอนั่นก็คง

ไม่ใช่ส�ยสมัพนัธ์ทีแ่น่นหน�อะไรหรอก...เดีย๋วมนัถกูถอดออกไปกค็งจบ...

ใช่ไหม”

ครั้งนี้เป็นคำ�ถ�มที่ม�พร้อมกับก�รหมุนกลับไปจับจ้องใบหน้�คม

หล่อเหล� ร�วกับเธอต้องก�รคำ�ตอบจ�กร่�งที่หลับสนิท 

ซึ่งเด็กส�วก็ยังคงมองเข�นิ่งน�นเช่นนั้นจนกระท่ังเวล�ผ่�นไป

หล�ยวิน�ที และด้วยคว�มเงียบที่ชวนพิศวงซึ่งทำ�ให้รับรู้คว�มวุ่นว�ยใน

หัวและในอกของตัวเองอย่�งชัดเจน ก็ทำ�ให้เลนยะเริ่มขยับตัวเข้�ไปใกล้

สุนัขป่�หนุ่มม�กขึ้น เริ่มก้มไปมองหน้�ของเข�ใกล้ยิ่งกว่�เดิม 

และเมื่อได้สำ�รวจเจ้�ปีศ�จใกล้ๆ แล้วเห็นใบหน้�รูปสลักที่หล่อ

เหล�อย่�งร้�ยก�จและสมบูรณ์แบบในทุกจุดร�วกับเป็นสิ่งจงใจปั้นแต่ง 

คว�มรู้สึกที่ซ่อนลึกในอกกลับเริ่มเอ่อล้นขึ้นม�ทีละน้อย 

ทัง้ทีย่�มปกตเิข�กด็งึดดูและน่�หลงใหลอยูแ่ล้ว แต่เมือ่ปิดเปลอืก

ต�หลบัอย่�งไม่รูเ้รือ่งรู้ร�วเช่นนีก้ลบัยิง่ดงึดดูเชญิชวนม�กยิง่ขึน้อกีหล�ย

เท่� ทั้งเส้นผมสีนิลร�วกับแพรไหมที่คลอเคลียอยู่ข้�งใบหน้�คม ตัดผิว

ข�วและรับกับกรอบหน้�เรียวย�ว พร้อมเครื่องหน้�สมบูรณ์แบบ...โหนก

แก้ม สันกร�ม จมูกโด่งคมสัน...และริมฝีป�กบ�งที่แนบสนิท

และก่อนจะรู้ตัวว่�ตนเองกำ�ลังทำ�อะไรอยู่ เลนยะก็โน้มตัวเข้�ห�

ใบหน้�รูปสลักคมเข้ม คว�มรู้สึกแปลกประหล�ดที่ล้นทะลักในอกซึ่งเป็น

ตวัก�รสำ�คญักค็วบคมุให้เธอค่อยๆ ปรือดวงต�ลงช้�ๆ ก้มตวัเข้�ห�ใบหน้�

งดง�มร�วกับรูปสลักที่หลับสนิท ใกล้ลงไปเรื่อยๆ จนสัมผัสลมห�ยใจ

อุ่นๆ ของสุนัขป่�หนุ่มที่ผ่อนเข้�ออกสมำ่�เสมอได้ และริมฝีป�กของเธอ

กำ�ลังจะแตะบนริมฝีป�กบ�งแนบสนิทของเจ้�ปีศ�จ...

พรึ่บ!

ดวงต�สีนำ้�เงินเปิดพรึ่บขึ้นม�ฉับพลัน พร้อมเด็กส�วท่ีกำ�ลังก้ม

หน้�แทบชิดหน้�สุนัขป่�หนุ่มก็ดีดร่�งตัวเองออกจ�กโซฟ�ที่นั่งอยู่ทันใด
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เลนยะถอยเท้�ออกห่�งร่�งบนโซฟ�อกีสองส�มก้�วร�วกบัสนุขัป่�

หนุ่มเป็นของร้อน พร้อมห�ยใจหอบหนักกับก�รฉุดตัวเองออกจ�กภวังค์

บ�งอย่�งได้อย่�งกะทันหัน ใบหน้�ของเธอขึ้นสีแดงจ�งๆ อย่�งที่น้อย

ครั้งมันจะเกิดขึ้น รู้สึกทั้งเหนื่อยทั้งขัดเขินจนบรรย�ยไม่ถูก

...เมือ่กีจ้ะทำาอะไร...ทำาไมต้องยืน่หน้าไปหาไอ้ลกูหมามากขนาดนัน้

ด้วย หา!

คำ�ถ�มหนึ่งดังลั่นอยู่ในหัว แต่ยังไงก็ห�คำ�ตอบไม่ได้ ซำ้�ก้อนเนื้อ

ในอกทีเ่ต้นโครมคร�มเหมอืนจะทะลอุอกม�กเ็หมอืนทำ�ให้หตู�เธออือ้องึ 

จนหมอผีส�วต้องสูดห�ยใจเข้�ออกลึกๆ เพื่อควบคุมสติของตัวเอง 

ไอ้ก�รนั่งบ่นพรำ่�เพรื่อกับคนหลับในตอนแรกมันก็ผิดวิสัยเธอจน

แทบจะตะแคงข้�งอยู่แล้ว แต่ไอ้ก�รก้มหน้�เข้�ไปห�ไอ้ลูกหม�ของตน

แล้วเล็งที่ริมฝีป�กของเข�มันคืออะไรไม่ทร�บ!

และก่อนทุกอย่�งจะกลับเป็นปกติ เธอก็ลอบชำ�เลืองมองปีศ�จ 

รูปง�มที่ยังคงไม่รู้สึกตัวว่�ตนเองเกือบโดนเธอลักหลับอีกครั้ง

มันจะไม่ความรู้สึกช้าเกินไปรึไง...ขนาดว่าเข้าใกล้ขนาดนั้น ปกติ

เหน็สมัผสัไวจะตายไป แถมไม่ค่อยชอบให้ใครถงึตวัด้วยไม่ใช่รึไง ไหงวนั

นี้นอนนิ่งเป็นศพขนาดนี้

แต่ยังไม่ทันให้เลนยะไขข้อสงสัย เสียงของวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มก็

ดังขึ้นม�

“ท่�นเลนยะขอรับ ท่�นซ�น�ดะรู้สึกตัวแล้วช่วยม�ดูทีขอรับ” 

“อะ...เออ รู้แล้ว” คนโดนเรียกรับคำ�เสียงตะกุกตะกักเล็กน้อย  

จำ�ต้องเลิกสนใจร่�งบนโซฟ�สีข�ว แล้วก้�วออกไปอย่�งเลี่ยงไม่ได้

และทันทีที่ในห้องรับแขกโปร่งสบ�ยกว้�งขว�งมีเพียงร่�งสูงสง่�

นอนอยู่บนโซฟ�ตัวย�วสีข�ว เปลือกต�ที่เคยปิดสนิทก็เปิดขึ้นช้�ๆ ก่อน

มือเรียวแข็งแรงจะค่อยๆ ยกขึ้นม�เสยเส้นผมสีดำ�สนิทของตนให้พ้น

ดวงต�คู่คม ซึ่งท่�ท�งของสุนัขป่�หนุ่มไม่ได้แสดงอ�ก�รของคนเพิ่งตื่น

เลยแม้แต่น้อย
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ก่อนไม่น�นมือที่ค้�งอยู่บนหน้�ผ�ก จะค่อยๆ เคลื่อนม�หยุดที่ 

ริมฝีป�กของตนเอง รู้สึกว่�สัมผัสจ�กลมห�ยใจของเด็กส�วย�มท่ีโน้ม

ใบหน้�เข้�ม�ใกล้ยังทิ้งรอยคว�มอุ่นไว้... 

“เจ้�เด็กชอบถือวิส�สะ...” คำ�กระซิบเสียงทุ้มตำ่�นั้นปะปนด้วย

กระแสคว�มเอ็นดู 

ทั้งที่อุตส่�ห์แกล้งหลับแล้วแท้ๆ...

จบเล่ม 3







มนุษย์สร้างคำาพูดขึ้นมา ขีดเขียนถ้อยคำาลงบนแผ่นดินเหนียว ผืนหนัง ไม้ไผ่ และ  
กระดองเต่า 

การค้นพบกระดาษและการพิมพ์ ทำาให้หนังสือมีรูปลักษณ์ที่พกพาได้สะดวก 
และเผยแพร่ไปในวงกว้างอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ การพิมพ์
ช่วยสถาปนาภาษาของแต่ละชาติให้มั่นคง ช่วยให้ภาษาของสามัญชนแพร่หลาย ทำาให้ 
คนอ่านออกเขียนได้เพิ่มสูงขึ้น และขยายวงกว้างออกไปนอกวงผู้นำาและนักบวช

และแท้จริงแล้ว การพิมพ์หนังสือคือการเปล่ียนแปลงอย่างถึงรากถึงโคน ท้ังทาง
ความคิดและสังคม
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เม่ือเอ่ยถงึโซเคนโย เลนยะ เราคุน้เคยกบัหมอผสีาวทีร่าวกบัยนือยู่

บนต�ชัง่ข้�งทีถ่่วงด้วยคว�มร้�ยก�จ หน้�เลอืด และดือ้รัน้ โดยมเีพือ่นพ้อง

คนอืน่ๆ ยนืถ่วงต�ชัง่อกีข้�งไว้ด้วยคณุธรรม คว�มอ่อนโยน และคว�มห่วงใย 

อสรูถกูถ่วงดลุไว้ ด้วยก�รคงอยูข่องเทพเจ้�

แต่เมือ่พนัธสญัญ�และคำ�ส�ปทัง้หล�ยกำ�ลงัจะสิน้สดุลง ถงึเวล�ที่

ต�ชั่งจะพังทล�ย และสมดุลทั้งหล�ยจะสูญสิ้นไป เลนยะจะเหลือเพียง

ตนเองให้พึง่ย�มต้องเผชญิหน้�กบัพีช่�ย

ใคร...จะเป็นอสรูตนสดุท้�ยทีร่อดชวีติ
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 สำานักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์

ติดตามความเคลื่อนไหวของสถาพรบุ๊คส์
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ค�าน�าส�านักพิมพ์



ประวัตินักเขยีน

สวสัดค่ีะ B 13 s.t อกีคร้ังนะคะ และเป็นอกีครัง้ทีห่่างจากครัง้แรก

น�นม�ก ต้องขออภัยนักอ่�นที่ยังต�มกันอยู่นะคะ ที่ใช้เวล�ในก�รออก

หนังสือแต่ละครั้งน�นม�ก โดยเฉพ�ะช่วงนี้ที่ท�งผู้เขียนมีปัญห�ส่วนตัว

ที่บ้�นค่อนข้�งหนัก จึงไม่ส�ม�รถเขียนนิย�ยออกม�ได้ไวอย่�งใจคิด 

สำ�หรับนักอ่�นใหม่ ผู้เขียนมีน�มป�กก�ว่� B 13 s.t ที่ม�เป็น 

นักเขียนได้นั้นก็เกิดจ�กก�รอย�กเป็นนักเขียนก�ร์ตูน แต่เพร�ะตอน 

เด็กๆ นั้นไม่มีกำ�ลังพอจะว�ดก�ร์ตูนเรื่องย�วขึ้นม�ได้ จึงได้เริ่มเขียน

นิย�ยลงเว็บ และเป็นจุดกำ�เนิดให้นิย�ยเรื่องแรกได้ตีพิมพ์ จ�กนั้นก็ 

เขียนนิย�ยเรื่อยม� (ขณะเดียวกันก็เขียนก�ร์ตูนอยู่ด้วย) ห�กนักอ่�น 

ท่�นใดได้ม�เปิดอ่�นหรือเพียงหยิบขึ้นม�ดู ผู้เขียนก็ต้องขอบคุณเป็น

อย่�งม�กค่ะ และขอขอบคุณทั้งแฟนนักอ่�นและสำ�นักพิมพ์ท่ีให้โอก�ส

นิย�ยเรื่องนี้ได้เป็นรูปเล่มจับต้องได้อีกครั้งด้วยค่ะ



จากใจนักเขยีน

นิยายเรื่อง ZOKENYO อสูรตนสุดท้าย นี้ ความจริงเคยตีพิมพ ์

ม�แล้วเมื่อสิบปีก่อนค่ะ ผู้เขียนได้นำ�ม�รีไรต์ซำ้�อีกครั้ง ขอบอกเลยว่� 

ก�รได้กลับม�รีไรต์ง�นเก่�และเป็นง�นชิ้นแรกของเร�นั้น มันทำ�ให้ทั้ง

คิดถึงและเห็นข้อผิดพล�ดม�กม�ย แต่ก็เป็นข้อผิดพล�ดที่เร�ยังรักและ

ยังรู้สึกสนุกกับมันอยู่ ดังนั้นในตัวเรื่อง ZOKENYO ฉบับรีไรต์นี้ สำ�หรับ

นักอ่�นเก่�ที่เคยอ่�นอ�จเห็นอะไรที่เปลี่ยนไปหล�ยจุด มีทั้งเพิ่มและ 

ตัดออกไปบ�งส่วน (ขอบอกว่� เพิ่มม�กกว่�ลดค่ะ ลดเพียงเล็กน้อย) 

ขณะเดยีวกนัผูเ้ขยีนกย็งัพย�ย�มเกบ็กลิน่เก่�ๆ ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเรือ่ง 

รวมถึงโครงเรื่องหลักและก�รดำ�เนินเรื่องไว้ดังเดิมค่ะ

ก�รรีไรต์นี ้ผูเ้ขยีนพย�ย�มคงของเก่�ไว้ให้ม�กทีส่ดุ ซึง่เป็นคว�ม

ย�กม�กที่ต้องเอ�มันไปรวมกับคว�มใหม่ ทั้งยุคสมัยที่ต่�งกันตั้งสิบปี 

และคว�มสมเหตุสมผล ข้อมูลที่แน่นม�กขึ้น และเนื้อเร่ืองท่ีเป็นผู้ใหญ่

ม�กขึ้น ดังนั้นคิดว่�ยังคงมีของเก่�กลิ่นเก่�แบบท่ีนักอ่�นท่ีเคยอ่�น 

ม�แล้วรับรู้ได้ และมีคว�มสมเหตุสมผลและโตขึ้นสำ�หรับนักอ่�นใหม ่

และเก่�เพิ่มเติมเข้�ม� 

ถ้�นิย�ยเรื่องนี้ส�ม�รถทำ�ให้ทุกคนที่อ่�นรู้สึกสนุกไม่ม�กก็น้อย 

นั่นถือเป็นคว�มสุขที่สุดของผู้เขียนแล้วค่ะ 

 B 13 s.t



“หนังสือและการอ่านคือขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์”



73
จับใส่กรงขงั

ร่างสูงของเด็กสาวเรือนผมสีนำ้าตาลกลับมานั่งอยู่บนโต๊ะเรียน 

หลังห้องข้�งหน้�ต่�งตัวเดิมอีกครั้ง หลังจ�กหยุดเรียนติดต่อกันถึง 

หนึง่อ�ทติย์เต็มๆ ด้วยสภ�พร่�งก�ยที่เต็มไปด้วยบ�ดแผลจนไม่อำ�นวย

ให้คนอื่นเห็นแล้วไม่ตกใจ ทำ�ให้หมอผีส�วจำ�ต้องล�หยุดให้ห่�งส�ยต�

เพื่อนนักเรียนคนอื่นไปสักระยะ 

แต่ตอนนีแ้ผลต่�งๆ บนร่�งก�ยค่อยยงัชัว่ขึน้ม�กจนเกอืบห�ยสนทิ 

เป็นป�ฏหิ�รย์ิเลก็ๆ จ�กเจ้�อสรูในตวัเธอ จะมเีหลอืกแ็ค่ปล�สเตอร์แปะ

เหนือคิ้วกับรอยฟกชำ้�นิดหน่อย

ทว่�เด็กหนุ่มเรือนผมสีดำ�ที่ควรนั่งอยู่ข้�งๆ เธอกลับไม่ปร�กฏ

วี่แววว่�จะม�โรงเรียน เมื่ออ�ก�รบ�ดเจ็บภ�ยในของเข�ยังไม่ห�ยดี 

จดหม�ยล�ย�วจึงถูกส่งให้อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้นต้ังแต่ค�บโฮมรูม 

อ�ทิตย์ที่แล้ว

และวันนี้วิญญ�ณที่อยู่ข้�งตัวเธอนอกจ�กท�โร่ยังมีโยชิฮ�ระ 

ม�ด้วย คว�มห่วงกังวลของวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มเกี่ยวกับปัญห�ท่ีรุมเร้�

เข้�ม�พร้อมกันทำ�ให้เข�ไม่อย�กคล�ดส�ยต�จ�กเด็กส�ว
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เสยีงออดบอกหมดค�บเรยีนแรกผ่�นไป อ�จ�รย์ประจำ�วชิ�ภ�ษ�

องักฤษก้�วออกไป และเลนยะก้มหยบิหนงัสอืเรยีนวชิ�ประวตัศิ�สตร์ซึง่

เป็นวชิ�ทีส่องของวนัขึน้ม�เตรยีมไว้ ทว่�ก่อนทีอ่�จ�รย์ประจำ�วชิ�คนใหม่

จะเข้�ห้อง เสียงประก�ศจ�กเครื่องขย�ยเสียงของโรงเรียนก็ดังขึ้น

“ขอให้โซเคนโย เลนยะมาพบผอ.โยโคที่ห้องพักผอ.ในขณะนี้ด้วย

ค่ะ”

“ขอให้โซเคนโย เลนยะมาพบผอ.โยโคที่ห้องพักผอ.ในขณะนี้ด้วย

ค่ะ”

เด็กส�วผู้ถูกเรียกตัวถึงกับขมวดคิ้วน้อยๆ กับเสียงประก�ศจ�ก

เครื่องกระจ�ยเสียงของโรงเรียน เธอไม่เคยถูกน�ยจ้�งเรียกด้วยวิธี

เอิกเกริกแบบนี้ม�ก่อน ซึ่งคว�มจริงเข�แทบไม่เคยเรียกเธอไปคุยง�น

ระหว่�งค�บเรียนด้วยซำ้� ถ้�ไม่ก่อนเข้�เรียนช่วงเช้� ก็จะเป็นตอนพัก

กล�งวันที่เธอไม่ติดธุระอะไร

ไอ้ก�รประก�ศเรยีกกนัโต้งๆ กล�งวชิ�เรยีนเหมอืนเร่งรบีนีม่นัคอื

อะไรกัน

“อะไรอกีล่ะเนีย่” เลนยะบ่นกบัตวัเองด้วยคว�มหงดุหงดิปนสงสยั 

และไม่ทันได้ขยับตัว เสียงประก�ศก็ดังม�อีก

“ขอให้โซเคนโย เลนยะมาพบผอ.โยโคที่ห้องพักผอ.ในขณะนี้ด้วย

ค่ะ”

“ขอให้โซเคนโย เลนยะมาพบผอ.โยโคที่ห้องพักผอ.ในขณะนี้ด้วย

ค่ะ”

เลนยะถอนใจแล้วจำ�ใจลกุพรวดออกไปจ�กทีน่ัง่ทนัท ีก่อนตกเป็น

เป้�ส�ยต�เพื่อนนักเรียนทั้งชั้นม�กกว่�นี้

ไม่อย�กบอกเลยว่�นี่เป็นครั้งแรกที่เธอคิดถึงเจ้�รุ่นพี่อิเคดะ  

ม�โคโตะขึ้นม�จับใจ
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เลนยะเดินอย่างไม่เร่งร้อนมาตามทางเดินและกำาลังครุ ่นคิด 

บ�งอย่�งตัง้แต่ออกจ�กห้องเรยีน ใบหน้�หลงักรอบแว่นยุง่เหยงิด้วยคว�ม

คิดหนัก ก่อนม�หยุดอยู่หน้�ประตูไม้บ�นสูงของห้องพักช�ยชร�เจ้�ของ

โรงเรียน

แต่ก่อนทีเ่ธอจะยืน่มอืไปผลกัประตเูปิดโดยไม่เค�ะต�มนสิยั ประตู

ตรงหน้�ก็ถูกดึงให้เปิดโดยร่�งอ้วนๆ ที่ก้�วออกม�

“อ้�ว! โซเคนโยคุงม�ตั้งแต่เมื่อไร ฉันกำ�ลังจะไปต�มตัวเธออยู่

พอดี” เจ้�ของร่�งอ้วนและใบหน้�ใจดีเอ่ยทักอย่�งแปลกใจเล็กน้อยเมื่อ

เพิ่งเห็นเลนยะอยู่หน้�ห้องพักของตนพอดี

“มีอะไร ไหนบอกว่�ไม่มีง�นไม่ใช่รึไง” เลนยะตั้งข้อสงสัยอย่�ง

ไม่ไว้ว�งใจไปก่อนทันที

ใบหน้�แต้มยิ้มใจดีนั้นมีรอยหนักใจเล็กน้อยจนสังเกตได้ 

“มีคนม�ขอพบน่ะ...รออยู่ในห้อง ต�มเข้�ม�สิ” ช�ยชร�ว่�และ

หมุนตัวเดินกลับเข้�ไปในห้องอีกครั้ง

คนมาขอพบ?...

“ใคร”

ไม่จำ�เป็นต้องมคีำ�ตอบ เมือ่หมอผสี�วก้�วเข้�ม�ในห้องคุน้ต�ของ

ผอ.โยโค แล้วพบกับใครบ�งคนที่เธอรู้จักนั่งรออยู่ภ�ยในห้องก่อนแล้ว

ซึ่ง ‘เข�’ นั่งกอดอกนิ่งรอเธออยู่บนโซฟ�สีเท�ตัวย�วกล�งห้อง 

พร้อมด้วยคนอีกคนที่เป็นช�ยสูงวัยยืนอยู่ข้�งโซฟ�ด้วยท่�ท�งสงบนิ่ง 

ดูเป็นก�รเป็นง�น จนทำ�ให้บรรย�ก�ศภ�ยในห้องตึงเครียดขึ้นไปอีก

“...ท่�นยโูตะ” วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่คร�งเรยีกชือ่ผูท้ีน่ัง่รออยูก่่อน

ด้วยคว�มแปลกใจระคนสังหรณ์ใจไม่ค่อยดีนัก

“ไง สวัสดีเลนยะ โยชิฮ�ระ” ช�ยหนุ่มเจ้�ของชื่อหันม�ทักท�ย

กลบัเสยีงเรยีบเฉยจนเหมอืนเฉยช� เมือ่อ�คนัตกุะทีก่ำ�ลงัรอปร�กฏตวัขึน้

วิ่งโร่มาจากฮอกไกโดเลยรึไง

เลนยะที่ยืนนิ่งคิดในใจ นัยน์ต�สีนำ้�เงินหรี่ลงเล็กน้อยจับจ้องช�ย
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หนุม่เรอืนผมสนีำ�้ต�ลอ่อนอย่�งไม่สบอ�รมณ์นกั บ�งอย่�งกำ�ลงัร้องเตอืน

เธอว่�คนตรงหน้�ไม่ได้ม�ด้วยจุดประสงค์ที่เธออย�กพบเข�แน่นอน

“นั่งก่อนก็ได้โซเคนโยคุง” ผอ.โยโคเป็นฝ่�ยเชิญหมอผีส�ว เมื่อดู

ท่�ว่�เธอคงไม่อย�กกระดกิตวัจ�กตรงนัน้ม�คยุกบัคนรูจ้กัคนนีส้กัเท่�ไร

เลนยะเคลื่อนตัวช้�ๆ ม�นั่งอยู่บนโซฟ�ตัวตรงกันข้�มกับยูโตะ

พล�งยกมือขึ้นกอดอกอย่�งเคยตัว พร้อมส่งส�ยต�แข็งกระด้�งไปให้ 

อีกฝ่�ย และเป็นคนพูดขึ้นม�ก่อน  

“มอีะไรจะพดูกบัฉนั สำ�คญัม�กเลยรึไงถงึถ่อม�ถงึนี่ได้...ไอ้ขีแ้ย”

ผู้นำ�โอกุเระชักหัวคิ้วนิดกับสรรพน�มที่เธอเรียก กระนั้นก็เป็น

กริยิ�เลก็น้อยทีซ่่อนอยูห่ลงัท่�ท�งสงบนิง่ จริงจงั ก่อนว่�ขึน้ด้วยนำ�้เสยีง

เรียบเฉยเช่นเดิม

“ได้ข่�วว่�ซ�น�ดะบ�ดเจ็บส�หัส”

โยชิฮ�ระถึงกับหันหน้�ขึ้นไปมองใบหน้�ของยูโตะด้วยดวงต� 

สีอำ�พันเบิกกว้�ง ตกตะลึงเล็กน้อย

คนตรงหน้�รู้เรื่องนี้ได้อย่�งไร

“โยชิฮ�ระ...ทำ�ไมถึง...” วิญญ�ณเด็กช�ยพย�ย�มห�คำ�ตอบกับ

วิญญ�ณข้�งตัวเช่นกัน เข�ชักรู้สึกตื่นกลัวกับเรื่องนี้ม�กขึ้นเมื่อรู้แล้วว่�

ถ้�ใครรู้เรื่องเกี่ยวกับอสูรในตัวเลนยะแล้วผลจะเป็นอย่�งไร และโดย

เฉพ�ะคนที่รู้คือพันธมิตรของโซเคนโยด้วยแล้ว...

“อะไร ข่�วโคมลอยแล้วละมั้ง อีกอย่�งถึงมันบ�ดเจ็บส�หัสจริง

มันเกี่ยวกับฉันยังไง” หมอผีส�วปั้นสีหน้�นิ่งเฉยสู้กลับ แสร้งไม่รู้เรื่อง

อย่�งกวนอ�รมณ์ แม้รู้เต็มอกแล้วว่�เข�รู้เรื่องนี้หมดแล้ว

“ตระกลูโอกเุระรับเป็นผูป้กครองของซ�น�ดะ ถ้�เกดิเรือ่งร้�ยแรง

ขึ้นกับเข�หรือถ้�เข�บ�ดเจ็บส�หัส ก็ต้องแจ้งม�ท�งเร�แล้ว” ช�ยหนุ่ม

ยังคงว�งตัวนิ่งสงบเช่นเดิมร�วกับลองเชิงเด็กส�วว่�เธอจะห�ข้ออ้�งได้

น�นแค่ไหน

“อ๋อ! แล้วไง งั้นก็แสดงว่�เจ้�นั่นก็คงไม่ได้เป็นอะไร” หมอผีส�ว
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ยังเบี่ยงประเด็นหน้�ต�ย

“ต้องขอโทษว่�ข่�วของพวกเร�ไม่เคยผิดพล�ดเลนยะ” ยูโตะเอง

ก็ไม่ยอมลดละเช่นกัน

“ถ้�งั้นก็คงต้องโทษไอ้ท่�ม�กที่สะเพร่�ไม่ยอมบอกพวกแกเอง”

“หรือไม่ก็อ�จมีใครบ�งคนสั่งให้เข�ไม่แจ้งม�ท�งพวกเร� ด้วย 

จุดประสงค์อะไรสักอย่�งหนึ่ง”

คร�วนี้เลนยะเงียบไปทันทีกับคำ�พูดไล่ต้อนของผู้นำ�หนุ่มตรงหน้� 

แต่ก�รต่อป�กต่อคำ�ที่ยูโตะคิดว่�ตนกำ�ลังเป็นฝ่�ยชนะเมื่อไม่เห็นว่� 

เลนยะมีท่�ทีว่�จะเถียงคืนได้กลับต้องหยุดชะงัก เมื่อเด็กส�วกลับม� 

ยิ้มกริ่มอีกครั้งอย่�งลองดี ก่อนเอ่ยขึ้นใหม่ว่� 

“...นั่นสินะ...ใครกันที่ทำ�ได้”

“เลนยะ!” ยูโตะตว�ดลั่นแทรกคำ�พูดของหมอผีส�วฉับพลัน หมด

คว�มอดทนกับใบหน้�กวนอ�รมณ์ของเธอและคำ�แก้ตัวนำ้�ขุ่นๆ ร�วกับ

ชวนทะเล�ะ ทำ�เอ�วิญญ�ณเด็กช�ยสะดุ้งโหยงต�มไปด้วย

ทั้งๆ ที่เข�ให้โอก�สส�รภ�พออกม�ตรงๆ แล้ว แถมเธอก็รู้ว่�เข�

ให้โอก�ส แต่กลบัยงัห�เรือ่งสร้�งโทสะให้เข�โดยก�รทำ�ทเีป็นไม่รูเ้รือ่ง...

แบบนี้มันจงใจท้�ท�ยกันชัดๆ 

“นี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ กับเรื่องดวงต�ทว�รบ�ลของเธอที่กำ�ลังจะ

เปิด ไม่เหลอืเวล�ให้เธอม�นัง่แก้ไขสถ�นก�รณ์แล้วนะ” เข�ตะคอกเสยีง

ตำ่�อย่�งกดดัน พล�งจ้องนัยน์ต�สีนำ้�เงินตรงหน้�เขม็ง พย�ย�มบีบคั้น

ให้อีกฝ่�ยเปิดป�กยอมรับ 

สิ้นเสียงตว�ด คว�มเงียบก็ครอบคลุมไปทั่วห้องพักผอ.โยโค 

หมอผียังนั่งนิ่งสู้ส�ยต�กับองเมียวจิ จนคว�มเงียบถูกทำ�ล�ยเมื่อ

เลนยะเลื่อนมือขึ้นม�ขยับแว่นต�บนดวงหน้�ให้เข้�ที่ ทั้งที่ไม่จำ�เป็นต้อง

ทำ�เลย ร�วกับเธอพย�ย�มเอ�มันม�บังส�ยต�ของตนเองย�มนี้

“ผู้หวังดีที่ไหนบอกล่ะ” เด็กส�วถ�มกลับเสียงเรียบเย็น

“เธอไม่จำ�เป็นต้องรู้”
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เลนยะเงียบไปอีกครั้ง ก่อนค่อยๆ ฉีกรอยยิ้มเย้ยหยัน 

“ผู้หวังดีที่ไม่ควรเชื่อที่สุด แต่แกก็ยังเชื่อใช่ไหม...ไอ้ขี้แย”

เลนโย!

ชื่อผู้หวังดีปริศน�ผุดขึ้นม�ในหัวของหมอผีส�วโดยไม่ต้องเด�

ยูโตะผ่อนลมห�ยใจหนักๆ เพื่อระบ�ยโทสะออก และกลับม�ตั้ง

สม�ธิคุยกับอีกฝ่�ยให้รู้เร่ือง ก�รพูดคุยกับหมอผีส�วเป็นอะไรท่ีต้องใช้

สติและสม�ธิอย่�งสูงม�ก เพร�ะไม่รู้ว่�จะถูกคุณเธอปั่นหัวเอ�เมื่อไร  

“ไม่ว่�จะเป็นใครที่บอก เธอกับซ�น�ดะก็ต้องต�มพวกฉันกลับไป

ที่บ้�นใหญ่”

เด็กส�วตรงหน้�ช�ยหนุ่มเอียงศีรษะน้อยๆ เมื่อได้ยินคำ�สั่งนั้น 

พล�งเลิกคิ้วขึ้นข้�งด้วยสีหน้�แสร้งไม่เข้�ใจ แล้วเอ่ยคำ�พูดที่เกือบทำ�ให้

คู่สนทน�ฉุดอ�รมณ์ตัวเองไม่อยู่  

“อะไร ฉันยังไม่ทันยอมรับเลยนะว่�เร่ืองที่แกฟังม�เป็นเร่ืองจริง

น่ะ”

ดวงต�สีนำ้�ต�ลอ่อนมองคนป�กแข็งด้วยแววต�ดุดันร�วกับเป็น 

คำ�เตือนอีกครั้ง และเข�ต้องรีบเก็บงำ�คว�มรู้สึกคุกรุ่นก้อนโตในอกกลับ

ลงไปก่อนจะระเบิดใส่คนอ่อนวัยกว่� แล้วว่�เสียงเหี้ยม 

“ไม่ต้องรู้ว่�ที่ฉันฟังม�จริงหรือไม่จริงหรอก แค่ดูหลังมือขว�นั่นก็

พอแล้วเลนยะ”

“คิดว่�ปลดผนึกมั่วซั่วได้รึไง”

“ถ้�มันยังไม่คล�ย ปลดให้ดูนิดๆ หน่อยๆ คงจะได้สินะ”

หมอผีส�วเป็นฝ่�ยเงียบกับประโยคนี้ของยูโตะ ใบหน้�ท้�ท�ยใน

ตอนแรกเริม่กลบักล�ยเป็นเรยีบเฉย ริมฝีป�กบ�งเม้มเป็นเส้นตรงบ่งบอก

ว่�เธอห�คำ�เถยีงไม่ได้ ซึง่มนัเป็นครัง้แรกทีเ่ดก็ส�วจอมเจ้�เล่ห์ไม่อ�จห�

ข้ออ้�งม�โต้กลับ 

สดุท้�ยหมอผสี�วจงึค่อยๆ ก้มใบหน้�เรยีบนิง่ลงตำ�่จ้องมองพืน้อยู่

พกัใหญ่ จนคนทีอ่ยูร่อบตวักลวัว่�เธอจะเป็นอะไรไป แต่ไม่น�นเสยีงของ
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เธอกลับลอดม�ว่�

“...กลับฮอกไกโดแล้วจะได้อะไร” เธอตัดสินใจยอมรับข้อห�

“ท�งเร�จะพย�ย�มห�ท�งปิดดวงต�ทว�รบ�ลของเธอ องเมียวจิ

ในโอกเุระทีม่คีว�มส�ม�รถมอียูห่ล�ยคน คนทีเ่คยช่วยเธอผนกึอสรูนัน่ก็

ยังอยู่ครบ ยังไงก็ต้องห�ท�งช่วยเธอ และคุณพ่อเองก็คงไม่ปล่อยให้เธอ

เป็นอะไร.....”

“กี่เปอร์เซ็นต์” เลนยะที่ก้มหน้�ลงตำ่�ถ�มสวนก่อนผู้นำ�องเมียวจ ิ

ตรงหน้�จะพูดจบ

“เรื่องอะไร”

เลนยะลอบถอนใจย�ว จงใจให้คนรอบข้�งรับรู้ถึงคว�มเหนื่อย

หน่�ยในก�รรับส�รได้ช้�ของช�ยหนุ่ม และพูดขึ้นใหม่

“กี่เปอร์เซ็นต์ที่แกรับป�กว่�มีโอก�สปิดดวงต�ทว�รบ�ลของฉัน

ได้...ฉันเกลียดเรื่องเสี่ยงนะไอ้ขี้แย ฉันจะรู้ได้ยังไงว่�พันธมิตรอย่�งพวก

แกจะไม่หันด�บม�ฆ่�ฉันเมื่อรู้ว่�ไม่ส�ม�รถปิดดวงต�ทว�รบ�ลของฉัน

ได้” นำ้�คำ�ของเธอทุกคำ�เน้นหนักและเหี้ยมเกรียม โดยที่มือทั้งสองข้�งก็

จิกบนต้นแขนตนไปด้วย แสดงชัดว่�เธอรู้สึกกดดันและกลัวเร่ืองนี้ม�ก

เพียงใด 

และยูโตะทันสังเกตว่�แขนที่กอดอกของเลนยะนั้นมีอ�ก�รเกร็ง

แน่นจนสั่นน้อยๆ ด้วย

...กลัวงั้นเหรอ...คนอย่างโซเคนโย เลนยะน่ะกลัวเป็นด้วยรึไง

อ�ก�รที่ช�ยหนุ่มเรือนผมสีนำ้�ต�ลอ่อนไม่เคยเห็นทำ�ให้เข�รู้สึก

ใจอ่อนลงม�บ้�งจนต้องผ่อนนำ้�เสียงลง 

“ถึงยังไงเธอกับซ�น�ดะก็ต้องกลับฮอกไกโด เพื่อคว�มปลอดภัย

ของพวกเธอเอง...และถึงแม้ฉันอย�กจะฆ่�เธอจริงๆ เวล�นี้ก็คงไม่มีท�ง

ทำ�ได้ เพร�ะคุณพ่อคงไม่ยอมให้เธอต�ยแน่ๆ”

แม้ไม่ใช่คำ�ปลอบใจ แต่เข�ก็คิดว่�อย่�งน้อยๆ เด็กส�วตรงหน้�

คงคล�ยกังวลลงบ้�งและมีสติกลับม�คิดถึงเหตุผลต�มคว�มเป็นจริง ท่ี
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เข�ไม่อ�จปล่อยให้เรื่องนี้ผ่�นไปเฉยๆ ได้

ทว่�เด็กส�วยังไม่เปลี่ยนท่�ท�ง และปล่อยให้คำ�ตอบเป็นคว�ม

เงียบอีกครั้ง 

ท�โร่พย�ย�มสังเกตท่�ทีของเลนยะอยู่ตลอดเวล�เมื่อเริ่มกังวล

ม�กขึน้เรือ่ยๆ กบัก�รเหน็เธอนัง่ก้มหน้�มองพืน้เพยีงอย่�งเดยีว มหินำ�ซำ�้

เวล�น้ีกเ็อ�แต่นิง่เงยีบจนทำ�ให้เข�เร่ิมห่วงม�กขึน้เพร�ะไม่รูว่้�ย�มนีเ้ธอ

คิดอะไรอยู่หรือรู้สึกเช่นไร 

แต่ไม่น�นหลังคว�มเงียบของเลนยะ เสียงสูดห�ยใจลึกๆ ก็ดังม�

จ�กเดก็ส�วเรอืนผมสนีำ�้ต�ล พร้อมก�รไหวตวัทีบ่อกว่�เธอยงัไม่จติหลดุ

ไปไหน

“อ�ทติย์หนึง่...” เธอเปรยขึน้ใหม่แทรกคว�มสงบโดยรอบ “ฉนัขอ

เวล�อ�ทิตย์หนึ่ง”

“เพื่ออะไร” ยูโตะถ�มกลับทันที 

“จัดก�รเรื่องที่ยังไม่ได้จัดก�ร...ทุกๆ เรื่อง” นำ้�เสียงของเลนยะ

อ่อนลงร�วกับไม่ใช่ตัวเธอ

ผู้นำ�โอกุเระถอนใจเล็กน้อยกับคำ�ขอ แล้วจำ�ต้องเอ่ยขึ้น “...เรื่อง

ของท่�นกินเท็นชิที่เธอควรปลดผนึกก็ไม่ยอมทำ�สักที ทั้งที่ฉันส่งคัมภีร ์

อะไคอิโตะไปให้หลังเธอกลับโตเกียวไปแค่สองวัน บอกให้ฉันห�คัมภีร์ 

อะไคอิโตะยิกๆ แต่กลับไม่ยอมจัดก�รอะไรสักที...รีบทำ�ให้จบๆ ไปก็ดี”

เอ๋...อะไรนะ!

คำ�กล่�วของยูโตะทำ�ให้ท�โร่กะพริบต�ปริบๆ ตะลึงงันกับสิ่งท่ี

ตนเองได้ยิน 

ตะกีย้โูตะบอกเลนยะว่าได้คมัภร์ีแก้อาคมมาแล้วใช่ไหม แล้วกบ็อก

ให้เลนยะปลดผนึกกินเท็นชิสักที หมายความว่าไง หมายความว่าเลนยะ

สามารถปลดผนึกกินเท็นชิได้แล้วงั้นเหรอ!

ท�โร่ยังสลับมองเลนยะกับยูโตะไปม�ด้วยคว�มงุนงง นิ่งอึ้ง และ

ดูเหมือนว่�วิญญ�ณดวงข้�งๆ จะดูแปลกใจไม่แพ้เข�สักเท่�ไรด้วย...นี่
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แสดงว่�แม้แต่คนที่สนิทกับเธอที่สุดก็ไม่รู้เรื่องงั้นเหรอ!

“แต่หนึ่งอ�ทิตย์ยังน�นไป”

เสยีงของยโูตะเรียกให้ท�โร่หนัไปสนใจบทสนทน�ตรงหน้�อกีครัง้

“ฉนัขอหนึง่อ�ทติย์” เลนยะยำ�้ข้อเสนอเก่�หนกัแน่น “หนึง่อ�ทติย์

ไม่ทำ�ให้ฉันกล�ยเป็นอสูรได้หรอกน่�” 

เธอให้คำ�มั่นตบท้�ยอีกครั้ง

ยูโตะเบือนใบหน้�มองไปอีกท�งอย่�งคิดหนักทันใด

มอีะไรรบัประกนัว่�คนอย่�งเลนยะจะไม่ว�งแผนหลบหนเีข�ไปใน

หนึ่งอ�ทิตย์นี้ ยิ่งมันสมองระดับเจ้�หล่อนด้วยแล้ว แค่คำ�มั่นที่ไม่มีหลัก

ประกันม�ยึดจะยืนยันคว�มบริสุทธิ์ใจได้อย่�งไร

เข�ตดัสนิใจหนัไปส่งส�ยต�ขอคว�มเหน็จ�กช�ยวยักล�งคนผูเ้ป็น

เสมือนที่ปรึกษ�และผู้ติดต�มที่ยืนอยู่ข้�งๆ โซฟ�ที่เข�นั่งอยู่

ท�มิยะ ชินโกะมีท่�ทีครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนพยักหน้�นิดๆ ให้น�ย

น้อยของตน เป็นสัญญ�ณว่�ตกลงต�มคำ�ขอของเด็กส�ว พร้อมหันไป

ยื่นข้อเสนอให้หมอผีส�วแทน

“หนึง่อ�ทติย์น่ะเร�ให้ได้ ทำ�ธรุะเธอให้เสรจ็ แล้วเร�จะคอยจบัต�

ดูเธอ ขอให้จำ�ให้ดีด้วยโซเคนโย เลนยะ”

“...นั่นก็แล้วแต่ หมดธุระแล้วใช่ไหม ฉันจะได้กลับไปเรียน” เด็ก

ส�วรบัคำ�โดยไม่มองหน้�อกีฝ่�ยเหมอืนเคย ก่อนลกุออกจ�กตรงนัน้โดย

ไม่คดิกล่�วรำ่�ล�ใคร และปล่อยให้ทกุส�ยต�มองต�มแผ่นหลงัของเธอที่

ดูหม่นหมองอย่�งไม่สมเป็นหมอผีจอมโฉดเช่นทุกครั้ง

แม้แต่ผอ.โยโคก็ทำ�ได้เพียงมองต�ม ด้วยไม่อ�จช่วยอะไรเธอได้

ในสถ�นก�รณ์บีบรัดเช่นนี้ 

พวกโอกเุระมสีทิธิ์ในเรือ่งนีเ้ตม็ที ่ก�รก้�วก่�ยพวกเข�ถอืเป็นก�ร

กระทำ�ที่ลำ้�เส้นคว�มสัมพันธ์ของสองตระกูลใหญ่

ดูท่�ว่�หมอผีส�วของเข�คงจนแต้มซะแล้วสินะ...

แต่ก่อนร่�งสูงกว่�เด็กผู้หญิงทั่วไปของเธอจะห�ยไปหลังประตู 
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เธอก็หันมองข้�มไหล่ไปพูดกับยูโตะว่�

“ถ้�ผูห้วงัดตีดิต่อแกม�อกี ฝ�กบอกผูห้วงัดด้ีวยว่�ฉนัจะปลดผนกึ

เจ้�ปีศ�จของมันให้...บอกให้ได้ด้วยล่ะ”

จบคำ�กห็�ยลบัไปหลงัประตไูม้บ�นสงู ทิง้ไว้เพยีงแววต�สงสยัของ

ช�ยหนุ่มในห้องกับสิ่งที่เธอฝ�กให้เข�ทำ�

“เลนยะนี่มันเลยห้องเรียนแล้วนะ จะไปไหนน่ะ”  ทาโร่ร้องเตือน

ขึ้นเมื่อเด็กส�วที่เดินนำ�ม�ก้�วอ�ดๆ ผ่�นห้องเรียนของตนไปหน้�ต�เฉย 

แล้วเลี้ยวหัวมุมเดินขึ้นบันไดไปสู ่ชั้นบนอย่�งไม่สนใจเสียงร้องของ

วิญญ�ณเด็กช�ย

เลนยะก้มหน้�ก้มต�เดินขึ้นบันไดไม่พูดอะไรทั้งสิ้น 

โยชิฮ�ระก็ได้แต่ลอยต�มหลังเธออยู่ไม่ห่�งด้วยส�ยต�ห่วงใย ใน

ขณะทีท่�โร่ทีล่อยม�ตดิๆ ชกัรูส้กึขนลกุกบัพฤตกิรรมแปลกๆ ของหมอผี

ส�ว

ไม่พูดไม่จาเดินจำ้าอ้าวๆ ขึ้นไปชั้นบนเรื่อยๆ...หรือว่าจะนอตหลุด

อีก 

คว�มคิดนี้ทำ�ให้ผีน้อยต้องลอยห่�งตัวเลนยะเพื่อรักษ�ระยะ

ปลอดภัย เมื่อจำ�ได้ร�งๆ ว่�ครั้งล่�สุดที่เธออ�ก�รคล้�ยๆ เช่นนี้เธอเป็น

อะไร

และพวกเข�กต้็องฉงนขึน้ไปอกีเมือ่หมอผสี�วเดนิม�จนถงึด�ดฟ้�

โรงเรียน 

เธอเปิดประตูที่สนิมเกรอะกรังนั้นออก และปิดมันให้สนิทดังเดิม 

ก้�วไม่หยุดไปยืนอยู่กล�งพื้นที่โล่งๆ ที่มีแต่ลมหน�วพัดผ่�น และหยุดยืน

อยู่ตรงนั้น นิ่งไปพักใหญ่

จะทำาอะไร...คงไม่ใช่เครียดจนโดดตึกนะ

ผีน้อยเริ่มไม่ไว้ใจคนอ่�นย�กม�กขึ้นเรื่อยๆ และก่อนจะส�ม�รถ

รวบรวมคว�มกล้�เตรียมอ้�ป�กถ�มอ�ก�รคนตรงหน้� แก้วหเูข�กเ็กอืบ
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แตกไม่มีชิ้นดี เมื่อ...

“โธ่เว้ยยย!”

เลนยะสดูลมเข้�ลกึจนเตม็ปอด แล้วตะโกนสดุเสยีง ย�วน�นอย่�ง

ที่เธอไม่เคยแสดงออกม�ก่อนในชีวิต ชนิดที่ว่�โยชิฮ�ระที่อยู่กับเธอม�

ตั้งแต่เกิดจน ณ เวล�นี้ยังมองต�ปริบๆ งงงวยอึ้งตะลึงกับพฤติกรรมที่

ไม่เคยเห็นม�ก่อน

อีแบบนี้เข�ไม่เรียกว่�นอตหลุดแล้ว แต่เข�เรียกว่�นอตแตกชัดๆ 

แตกค�ล็อกเลยด้วย

“เอ่อ...ท่�นเลนยะ”  วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มพย�ย�มเรียกเด็กส�ว

คนสำ�คัญ พย�ย�มฉุดไม่ให้สติเธอหลุดลอยไปกับโทสะ

ปกติอ�ก�รอย่�งม�กสุดเวล�ที่เลนยะเก็บไม่ไหวคือก�รทำ�ตัว

เหมอืนผดีบิ ไม่พดูไม่จ� ไม่รบัฟัง ไม่เคยสกัคร้ังทีจ่ะมกี�รโวยว�ยเหมอืน

คนบ้�แบบนี้ 

แสดงว่�ครั้งนี้มันเหลือกำ�ลังที่เธอจะรับจริงๆ 

ต้องยกนิ้วให้เธอที่นั่งอดทนคุยกับยูโตะจนจบได้ แล้วไอ้ที่กอดอก

เกรง็จนสัน่นัน่คงไม่ใช่เจ้�หล่อนกลวั แต่โกรธจนเกบ็อ�ก�รไม่อยูต่่�งห�ก

หมับ!

เมือ่ระบ�ยคว�มอดัอัน้หมดจนสดุลมห�ยใจ เลนยะกต็ะปบหมบัที่

ร�วเหลก็ของด�ดฟ้� ให้มนัช่วยพยงุร่�งของเธอทีห่มดแรงจนหอบตวัโยน

ไปกับก�รระบ�ยอ�รมณ์เมื่อครู่ พร้อมกันนั้นก็เป็นเครื่องระบ�ยอ�รมณ์

ต่อ เมื่อเธอกำ�ร�วเหล็กจนข้อนิ้วขึ้นสีข�ว

“เลนโย เลนโย เลนโย...” ชื่อของพี่ช�ยตัวร้�ยถูกเธอกัดฟันท่อง

ซำ้�ไปซำ้�ม�จนร�วกับเธอจะใช้เสียงกดยำ้�นั้นฆ่�เข�ให้ต�ยให้ได้

คร�วนี้ผีน้อยยิ่งถอยกรูดออกห่�งตัวเลนยะด้วยสีหน้�ผว�

“โยชฮิ�ระทำ�อะไรเข้�สคิรับ ยยันัน่สตหิลดุไปแล้วนะ” ท�โร่ร้องขอ

คว�มช่วยเหลือจ�กวิญญ�ณที่เข�ยกให้เป็นแผ่นยันต์ประจำ�บ้�นทันที 

แต่ไม่รู้ว่�แผ่นยันต์จะกันคนโรคจิตได้รึเปล่�นี่สิ
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“...ท่�นเลนยะ” วญิญ�ณซ�มไูรลอยเข้�ไปห�หมอผสี�วทีย่งักำ�มอื

อยู่รอบร�วเหล็ก 

ซึ่งดูจ�กท่�ท�งและอ�รมณ์ของเธอ เข�เด�ว่�คงเย็นลงบ้�งแล้ว 

ไม่ม�กก็น้อย

เลนยะปร�ยห�งต�ทีม่แีววขุน่มวัเหีย้มเกรยีมไปมองโยชฮิ�ระเลก็

น้อย ก่อนหันกลบัไปมองอกีท�ง เหมอืนทัง้พย�ย�มหลบและจงใจไม่อย�ก

สบต�กับเข�ตอนที่อ�รมณ์กำ�ลังพุ่งสูงอย่�งนี้

“ไอ้บ้�นั่นมันจะจับฉันใส่กรงขัง...มันน่�นัก ท้ังท่ีโอก�สม�ถึงมือ

แล้ว อีกนิดเดียวแท้ๆ”

ดันโดนดักทางเกมไว้ก่อน...มันน่านัก

เลนยะคิดด้วยท่�ท�งที่ยังกร�ดเกรี้ยว มือที่กำ�ร�วเหล็กสั่นน้อยๆ 

ต�มแรงอ�รมณ์ จนแทบจะบิดมันให้ยับค�มือ

ท�โร่ที่เห็นเลนยะโต้ตอบต�มปกติได้ก็ค่อยๆ ลอยเข้�ม�ใกล้ตัว

เธออีกครั้ง แม้จะหวั่นอยู่ไม่น้อยว่�เธออ�จสติแตกขึ้นม�อีกก็ต�ม

“ก�รส่งท่�นให้โอกุเระย�มนี้ก็เหมือนกับเร�กล�ยเป็นนักโทษ...

ท่�นเลนโยคงมั่นใจว่�ท่�นมุร�ค�มิไม่ยอมให้ใครฆ่�ท่�นได้ ถึงกล้�บอก

เรื่องท่�นกับพวกองเมียวจิ...เท่�กับทำ�ให้เร�ไม่ส�ม�รถตอบโต้อะไรได้

เลย แล้วท่�นเลนโยก็แค่รอเวล�ให้ดวงต�ทว�รบ�ลของท่�นเปิด...คร�ว

นีเ้ป็นก�รตัดหนท�งเร�ทัง้หมดแล้วนะขอรบั” โยชฮิ�ระมสีหีน้�กงัวลและ

เหนื่อยล้�แจ่มชัดเมื่อกล่�วถึงเรื่องทั้งหมด 

ชัยชนะไกลมือพวกเข�ออกไปทุกที ในขณะที่ศัตรูเป็นฝ่�ยไล่บี ้

เข้�ม�ทกุขณะ จะทำ�อย่�งไรเมือ่ตอนนีพ้วกเข�เหมอืนอยูท่่�มกล�งข้�ศกึ

แต่ไม่มีอ�วุธในมือสักชิ้น

ห�กแต่ใบหน้�ที่กร�ดเกรี้ยวและหัวคิ้วขมวดเกร็งของเลนยะกลับ

คล�ยลงเล็กน้อย เธอสูดห�ยใจเข้�ออกช้�ๆ นับหนึ่งถึงสิบในหัว ระงับ

อ�รมณ์ทีพ่ลุง่พล่�นพร้อมระเบดิได้ทกุเมือ่ลง แล้วกระซบิกบัตนเองเสยีง

ลอดไรฟัน 
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“ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร...สบ�ยม�ก ไม่เป็นไร...” หมอผี

ส�วพรำ่�บอกกรอกหูตนเองซำ้�ๆ พย�ย�มห�ทุกวิถีท�งให้อ�รมณ์เย็นลง

เพื่อเรียกสม�ธิกลับม� 

มือบนร�วเหล็กค่อยๆ คล�ยอ�ก�รเกร็ง ผ่อนระดับก�รห�ยใจให้

กลบัม�เป็นปกต ิแม้หวัคิว้จะยงัผกูกนัอย่�งไม่ส�ม�รถแยกได้ง่�ยๆ กต็�ม 

อ�ก�รของเด็กส�วคนสำ�คัญทำ�ให้เจ้�ของดวงต�สีอำ�พันรู้สึก

สงส�รและเห็นใจเธอ แต่ก็ไม่รู้จะห�คำ�ใดม�ปลอบ...ไม่มีอะไรเจ็บปวด

เท่�ก�รแบกรับปัญห�ใหญ่โตบนบ่�เล็กๆ ของเด็กผู้หญิงคนเดียว 

ก�รต่อสูก้บัพีช่�ยของเธออ�จเป็นเร่ืองย�กเยน็กว่�ทีค่ดิหล�ยเท่�

คนผูน้ั้นมทีัง้มนัสมองและพละกำ�ลงัทีเ่หนอืชัน้กว่�...ถงึเป็นโซเคนโย 

เลนยะ เธอก็อ�จไม่มีท�งต่อกรกับช�ยหนุ่มผู้ทรยศต่อตระกูลคนนี้ได้ 

...ได้แต่ยอมรับความพ่ายแพ้จริงๆ งั้นหรือ

โยชิฮ�ระมองแผ่นหลังที่ยังสั่นเทิ้มน้อยๆ ด้วยโทสะ ก่อนหลุบ

นัยน์ต�ลงตำ่�และพึมพำ�ด้วยกำ�ลังใจที่ร่อยหรอเต็มทีว่�

“บ�งที...เร�คงหมดหนท�ง...”

“ยัง!” เสียงตะคอกในลำ�คอของเลนยะสวนขึ้นทันควัน และหัน

ใบหน้�เหยียดยิ้มเหี้ยมที่ดูฝืนๆ ม�มองวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม

“ยังหรือขอรับ” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มเปลี่ยนท่�ทีจ�กหมองเศร้�

เป็นงุนงงทันที 

“มนักแ็หงอยูแ่ล้ว ไม่งัน้จะขอเวล�หนึง่อ�ทติย์ไว้ทำ�ซ�กอะไร” เจ้�

หล่อนตว�ด

ท�โร่ลอยเข้�ม�ใกล้หมอผีส�วพร้อมใบหน้�ฉงน 

“เธอคิดแผนไว้งั้นเหรอ” เข�รีบร้องถ�มอย่�งแปลกใจ

“ก็ตอนอยู่ในห้องพักผอ.นั่นแหละ นั่งเงียบคิดอยู่ต้ังหล�ยน�ที  

กะแล้วว่�ไอ้ขี้แยมันไม่ได้ม�พร้อมข่�วดีแน่ๆ”

“คิดเมื่อกี้!” ท�โร่ร้องพร้อมอ้�ป�กเหวอ

...ไอ้ที่นั่งนิ่งๆ ก้มหน้าเงียบนั่นคือนั่งวางแผนอยู่เหรอ นึกว่ากลุ้ม
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จนหาทางออกไม่ได้อยู่ซะอีก

“กไ็ม่ถงึกบัคดิเมือ่กีห้รอกน่�...แค่พอจะเด�ๆ ไว้ก่อนหน้�นีว่้�เรือ่ง

พรรค์นี้คงไม่พ้นพวกองเมียวจิต้องม�ส�ระแนแน่ๆ...พวกมันย่ิงเคร่งกฎ

ของสัญญ�พันธมิตรอยู่ด้วย”

“แล้วท่�นเลนยะจะทำ�อย่�งไรล่ะขอรบั...ตอนนีก้�รเคลือ่นไหวของ

เร�มโีอกเุระจบัต�ดอูยูน่ะขอรับ” โยชฮิ�ระรบีเตอืนเรือ่งสำ�คญัทีส่ดุเวล�นี้

“ก็ใครว่�ฉันจะเป็นคนลงมือเล่� ก็ในเมื่อไอ้พวกองเมียวจินั่นไม่

ต้องก�รให้ฉันกระดิกตัวไปไหนภ�ยในเจ็ดวันนี้ ฉันก็จะไม่กระดิกตัวไป

ไหน” พูดจบเจ้�หล่อนก็หมุนตัวกลับม�มองวิญญ�ณสองดวง และพูดขึ้น

ใหม่พร้อมแสร้งทำ�สีหน้�เศร้�สลดอย่�งน่�หมั่นไส้ “...แหม ถ้�เทียบฉัน

ตอนนี้ก็คงเหมือนรับบทเจ้�หญิงที่ถูกขังบนหอคอย ท่ีคงทำ�อะไรไม่ได้

นอกจ�กนั่งรอเวล�ให้ใครสักคนม�ช่วย...ฉันนี่ช่�งเป็นเด็กส�วที่บอบบ�ง

จริงๆ”

“ห�!...เจ้�หญิง” ท�โร่อุท�นพร้อมชักสีหน้�เหยเก

อย่าเปรียบเทียบอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วชวนคลื่นไส้ได้รึเปล่า 

แล้วไม่กระดากปากเลยรึไงที่บอกว่าตัวเองเป็นเด็กสาวบอบบางเนี่ย!

ท�โร่ได้แต่แย้งในใจเมื่อหมอผีเปรียบเทียบตนเองซะสวยหรู แต่

สีหน้�กับท่�ท�งส่อแววรับบทจอมม�รอยู่เห็นๆ 

เลนยะไม่สนสีหน้�ประท้วงอย่�งรับไม่ได้ของท�โร่ ยังว�งมือท�บ

ที่หน้�อกของตนเอง แสดงท่�ท�งน่�หมั่นไส้ต่อ

“และในเมือ่ฉนัรบับทเป็นเจ้�หญิงผูถ้กูขงับนหอคอย กค็งได้แต่รอ

เจ้�ช�ยขี่ม้�ข�วม�ช่วยเท่�นั้น...และบทเจ้�ช�ยขี่ม้�ข�ว...” เธอเหลือบ

ดวงต�สีนำ้�เงินฉ�ยประก�ยทรงอำ�น�จและม�กเล่ห์ พร้อมชี้นิ้วตรงไป 

ข้�งหน้�ของตน ก่อนกล่�วชัดถ้อยชัดคำ�ว่�

“ฉันมอบบทเจ้�ช�ยขี่ม้�ข�วให้แกแล้วกันนะ...ท�โร่”

“ห�! วะ...ว่�ไงนะ!” ผู้ถูกมอบบท ‘เจ้�ช�ยขี่ม้�ข�ว’ ร้องออกม�

เกือบไม่เป็นภ�ษ�

imac
Highlight
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บทเจ้าชายขี่ม้าขาวอะไร...หมายความว่ายังไง!

แม้จะยงัไม่รู้คว�มหม�ย แต่วญิญ�ณเดก็ช�ยกห็น้�เสยี เพร�ะมนั

ต้องไม่ใช่เรื่องดีๆ แน่ถ้�หลุดม�จ�กป�กของโซเคนโย เลนยะ

“หม�ยคว�มว่�อย่�งไรท่�นเลนยะ” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มเองก็ดู

แปลกใจเช่นกันกับก�รอุปโลกน์ของหมอผีส�ว

ซึ่งเลนยะก็เริ่มอธิบ�ยด้วยท่�ท�งสบ�ยๆ ผิดกับอ�รมณ์ในตอน

แรกลิบลับ 

“ก็หม�ยคว�มว่�ทั้งฉันทั้งแกต่�งก็ถูกจับต�มอง แต่คนที่ไม่ได้ถูก

จับต�มองมีแค่เจ้�ท�โร่คนเดียว ดังนั้นคนที่ช่วยเร�ได้มีแต่เจ้�ท�โร่

เท่�นั้น”

“ตะ...แต่ว่�...ฉันก็อยู่กับพวกเธอนะ ต้องถูกจับต�มองด้วยเหมือน

กัน ที่สำ�คัญฉันเป็นแค่วิญญ�ณนะ” ท�โร่พย�ย�มแย้ง ห�ท�งรอดให ้

ตัวเอง เข�รู้ตัวว่�ไม่มีท�งช่วยใครได้หรอก แล้วอีกอย่�งจะให้เข�ช่วย 

แบบไหนก็ไม่รู้ ถ้�เป็นภ�ระใหญ่โตจนเข�รับไม่ไหวจะเป็นอย่�งไร

“ฉันมีวิธีให้พวกมันเลิกสนใจแกอยู่แล้วกันน่�” หมอผีหักล้�งข้อ 

โต้แย้งเข�อย่�งง่�ยด�ย โดยไม่ได้มองด้วยซำ้�ว่�วิญญ�ณเด็กช�ยอยู่ใน

อ�ก�รไหน

ท�โร่เริม่ตวัสัน่ขึน้ม�เฉยๆ เข�กลวัก�รต้องแบกภ�ระใหญ่โต กลวั

ก�รที่ไม่รู้ว่�อะไรรออยู่ข้�งหน้� และหมอผีส�วก็กำ�ลังโยนคว�มหว�ด

กลัวนั้นม�ให้โดยไม่ถ�มคว�มเห็นหรือคว�มรู้สึกของเข�เลย 

เข�คิดว่�เข�ยังเป็นเด็ก เด็กที่ยังไม่อ�จรับผิดชอบอะไรได้ 

เรื่องของเลนยะร้�ยแรงถึงขั้นก�รเสียชีวิตและเชื่อมโยงกับอะไร

หล�ยๆ อย่�ง...แล้วทำ�ไมต้องเป็นเข�ที่จะช่วยเธอได้

กินเท็นชิก็มีไม่ใช่รึไง...ทำ�ไมถึงไม่ใช้กินเท็นชิล่ะ ถ้�เป็นกินเท็นชิ

ทีเ่ป็นถงึเจ้�ปีศ�จละก ็ยงัไงๆ กช่็วยได้อยูแ่ล้ว...แต่อย่�งเข�ไม่มที�งทำ�ได้

หรอก

“แต่เรือ่งเจ้�ท�โร่เอ�ไว้ทหีลงั ฉนัต้องจดัก�รเรือ่งเจ้�ลกูหม�ก่อน”
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คนที่หมอผีกล่�วถึงทำ�ให้ท�โร่หลุดจ�กภวังค์คว�มหว�ดกลัวใน

สมองที่ยังห�ท�งออกไม่ได้ และใช้นัยน์ต�สีดำ�คู่โตของเข�มองไปที่เธอ

อีกครั้ง

“...ท่�นเลนยะ...จะปล่อยท่�นกินเท็นชิไปหรือขอรับ” หัวคิ้วของ

วิญญ�ณประจำ�ตระกูลขมวดนิดๆ คำ�พูดนั้นเจือคว�มหม่นหมองเบ�บ�ง

กับสิ่งที่เข�คิดว่�หมอผีส�วจะตัดสินใจเช่นที่คิด

“ใครว่� ตรงกันข้�มเลย” เจ้�หล่อนเลิกคิ้วขึ้นข้�ง และหัวเร�ะใน

ลำ�คอ ส่อแววไม่น่�ไว้ใจ ก่อนเอ่ยต่อว่� “แต่ฉันจะจับเจ้�ลูกหม�ใส่พ�น

ถว�ยให้เลนโยไปซะต่�งห�ก”

คำ�ประก�ศนั้นทำ�ให้ดวงวิญญ�ณสองดวงบนด�ดฟ้�อ้ึงตะลึงจน

พูดไม่ออก แถมคนที่ทำ�ให้ทั้งสองช็อกนิ่งไปยังพึมพำ�กับตนเองด้วยว่�

“เกมนี้มันยังไม่จบ ฉันจะพิสูจน์ให้แกดูว่�กรงขังของแกมันไร้ค่�

ขน�ดไหน...เลนโย”

“ไม่อยู่ที่ห้องเรียนครับ” ชินโกะหันมารายงานกับเจ้าบ้านตระกูล

โอกเุระ หลงัจ�กรบกวนวชิ�ภ�ษ�ญีปุ่น่โดยก�รถ�มห�ตวัเดก็ส�วคูก่รณี

กับอ�จ�รย์ประจำ�วิช�

“ไม่ทันไรก็คล�ดส�ยต�แล้วนี่ไง ผมรู้ว่�ไม่อย�กให้เร่ืองยุ่งย�ก 

แต่อ�ทิตย์หนึ่งสำ�หรับคนอย่�งโซเคนโย เลนยะเท่�กับเปิดโอก�สทองให้

เลยนะครับ” ยูโตะที่ไม่ไว้ใจหมอผีส�วตั้งแต่แรกเริ่มบ่นอย่�งไม่ชอบใจ

คว�มคิดนี้

ข้อเสนอขอเวล�หนึ่งอ�ทิตย์ของเจ้�หล่อน ไม่เข้�ใจว่�ทำ�ไมต้อง

ขอเวล�ม�กม�ยขน�ดนั้น ถึงหมอผีส�วจะยังไม่แสดงทีท่�ว่�มีแผนก�ร

อะไร แต่ใช่ว่�เข�จะไม่รูจ้กัคนอย่�งเดก็ส�วเจ้�ของนยัน์ต�สนีำ�้เงนิแปลก

ต�นั่น

“ไม่เป็นไรหรอกครับ เร�จะจับต�ดูเด็กคนนั้นตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง

ด้วย ‘ชกิงิ�ม’ิ ของเร� ถงึเจ้�ตวัจะรูต้วักไ็ม่มที�งขดัขนืได้ เพร�ะไม่อย่�ง
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นั้นก็จะเปิดโอก�สให้เร�นำ�ตัวเธอกลับฮอกไกโดทันที ตอนนี้เด็กคนนั้น

ยอมรบัเงือ่นไขทัง้หมดแลกกบัเวล�เจ็ดวนั เธอคงคดิว่�เจด็วนันีจ้ะทำ�อะไร

ได้บ้�ง แต่เร�จะทำ�ให้เห็นว่�ไม่ได้...และนี่จะเป็นโอก�สที่ทำ�ให้เร�

ประก�ศใส่หน้�ท�ย�ทโซเคนโยว่� พวกเข�ไม่มวีนัชนะเร� และต้องพึง่พ�

เร�เหล่�โอกุเระเท่�นั้น...ถึงเวล�นั้นท่�นจะได้เห็นว่�ถึงเป็นอสูรก็ต้อง 

ก้มหัวให้ท่�นแน่นอนครับ”

ทำ�ให้เหมือนมีคว�มหวังและตัดคว�มหวังท้ิง เพ่ือสร้�งอำ�น�จ

ครอบไว้ให้รูว่้�อยูเ่หนอืกว่�สนิะ...จะบอกว่�มนัเป็นก�รปร�บพยศกค็งได้

แม้ผู้ติดต�มสูงวัยจะพูดเช่นนั้น แต่นัยน์ต�สีนำ้�ต�ลอ่อนของช�ย

หนุ่มก็ไม่อ�จคล�ยระแวง ทำ�ให้คนอ�วุโสกว่�ต้องเอ่ยสำ�ทับ 

“กรุณ�อย่�กังวลคุณช�ยยูโตะ เร�ดักท�งไว้หมดแล้ว แม้เด็กคน

น้ันจะฉล�ดขน�ดไหนแต่กเ็ป็นแค่เดก็ผูห้ญิงคนเดยีว ไม่มที�งสูอ้งเมยีวจิ 

ตระกูลโอกุเระได้หรอกครับ”

คำ�มั่นและเยินยอนั้นทำ�ให้ผู้นำ�โอกุเระลดกังวลได้บ้�ง 

แต่สิ่งที่ติดอยู่ในมโนภ�พของเข�ม�ตลอดนับตั้งแต่อยู่ในห้องพัก

ผอ.โยโค ก็ไม่อ�จทำ�ให้ว�งใจได้อย่�งเต็มที่

...ภ�พของเด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลที่นั่งนิ่งก้มหน้� 

...เธอกำาลังคิดอะไรอยู่...หรือแค่นิ่งเงียบทำาใจ...หรือไม่ได้คิดอะไร

เลย...

ภ�พนัน้ทำ�ให้เข�ตัง้คำ�ถ�มซำ�้ไปซำ�้ม� มนัทำ�ให้เข�หว�ดระแวงจน

อยูไ่ม่สขุ เพร�ะไม่รูว่้�สหีน้�ทีก้่มตำ�่ของเจ้�หมอผสี�วจอมเจ้�เล่ห์นัน้เป็น

อย่�งไร

แค่เด็กผู้หญิงคนเดียวรึ

ก็น่าจะใช่อยู่...ถ้าเด็กผู้หญิงคนเดียวที่ว่าไม่ใช่โซเคนโย เลนยะ!

“ผมจะอยู่ดูเลนยะเอง” ยูโตะตัดสินใจหนักแน่นเมื่อไม่อ�จคล�ย

คว�มเคลือบแคลงใจนี้ได้

“นั่นก็ยิ่งดีครับ”
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ช�ยหนุม่พยกัหน้�นดิเป็นคำ�ตอบ ผูต้ดิต�มสงูวยัจงึกล่�วขึน้ม�อกี

เรื่อง

“ส่วนเรื่องที่พักควรพักกับโซเคนโย ซ�น�ดะนะครับ เด็กคนนั้น

เองก็คอยช่วยเลนยะอยู่ เพื่อเป็นก�รกันไม่ให้ซ�น�ดะห�ท�งช่วยเธอได้ 

จับต�ดูซ�น�ดะด้วยก็จะยิ่งดี” เข�ว่�เสียงร�บเรียบอย่�งมีม�รย�ทแต ่

เด็ดข�ดในที ก่อนเอ่ยขึ้นใหม่ด้วยแววต�ที่ม�ดมั่นและนำ้�เสียงที่มั่นใจว่�

“ผมขอยำ้�อีกครั้งว่�อย่�กังวลคุณช�ย...โซเคนโย เลนยะจะไม่มี

สิทธิ์แผลงฤทธิ์ได้อีกเด็ดข�ดครับ”



74
การตัดสินใจของเจ้าชายขีม้่าขาว

“ชั่วร้ายที่สุด!”

เสยีงตะโกนของท�โร่ดงัไปทัว่ด�ดฟ้�กว้�ง นยัน์ต�สดีำ�คูโ่ตแสดง

คว�มโมโหระคนน้อยใจส่งไปให้เด็กส�วตรงหน้�เมื่อฟังแผนก�รท้ังหมด

จบ

“ก็แค่ ‘แผน’ แกจะร้อนเนื้อร้อนตัวทำ�ไม คนที่โดนส่งไปไม่ใช่แก

สกัหน่อย” เดก็ส�วร่�งสงูยนืกอดอกพงิร�วเหลก็พดูอย่�งไม่แยแส ผดิกบั

อ�รมณ์ของวิญญ�ณเด็กช�ยคนละมุมโลก

“แต่ส่งกินเท็นชิให้เลนโยน่ะมันโหดร้�ยเกินไป ถึงจะเป็นแผน 

ก็เถอะ เธอไม่คิดถึงใจคนอื่นเลยรึไง เธอเห็นกินเท็นชิเป็นอะไรกันแน่”  

ผีน้อยยังตะเบ็งเสียงตำ�หนิไม่เลิก 

แผนก�รของหมอผีส�วมันเลือดเย็นเกินไปสำ�หรับเข� และโดย

เฉพ�ะคนที่เธอเอ�ม�ใช้เป็นบันไดเหยียบขึ้นไปให้ถึงชัยชนะคือบุคคลที่

อ�จ ‘สำ�คัญ’ ม�กกว่�ใครคนนั้น

จะใช้ประโยชน์ให้มันได้ทุกคนเลยรึไงกัน!

“จะห่วงอะไรนกัหน� ถงึเลนโยได้ตวัเจ้�ลกูหม�ไปมนักไ็ม่มที�งทำ�
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อะไรเจ้�นั่น ดีไม่ดีไม่ได้แตะแม้แต่ปล�ยเส้นผม ตัวประกันกิตติมศักดิ์

ขน�ดนั้นใช้ต่อรองได้แม้แต่กับพวกองเมียวจิโง่ๆ นั่น”

“โกหกเกินไปแล้ว จะต่อรองกับพวกองเมียวจิพวกนั้นได้ยังไง”  

ท�โร่โวยไม่เลิก ไม่เชื่อเลนยะ เพร�ะว่�อย่�งไรเธอก็ต้องห�คำ�แก้ตัวให้

ตัวเองเป็นฝ่�ยถูกไว้ก่อนอยู่แล้ว

“เรือ่งจรงิขอรบัท่�นท�โร่” วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่หนัม�ชีแ้จง “ท่�น

กนิเทน็ชเิป็นทัง้เทพเจ้�และเจ้�ปีศ�จทีด่แูลป่�กกัปีศ�จ ซึง่เป็นเพยีงผูเ้ดยีว

ทีค่วบคุมปีศ�จในป่�นัน้ได้ ถ้�ลองคดิดใูห้ดว่ี�ห�กผนกึจติอคัคคีล�ยออก

หมดและเหล่�ปีศ�จที่ไม่มีท่�นกินเท็นชิคอยควบคุมดูแลหลุดออกม�...

ปีศ�จไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มัวม�นั่งคิดว่�อะไรผิดอะไรถูก ถ้�ไม่มีใครคอย

ควบคมุพฤตกิรรม พวกมนักจ็ะทำ�ต�มใจตวัเอง และปีศ�จในป่�กกัปีศ�จ

ก็เหมือนสิ่งที่ม�จ�กโลกเก่� พวกมันมีพลังม�ก แข็งแกร่ง ปีศ�จบ�งตน

เคยเป็นเทพเจ้� และปีศ�จบ�งตนที่ไม่มอียู่ในยคุนีแ้ล้วกม็วีธิกีำ�จดัได้ย�ก 

ที่สำ�คัญพวกมันไม่รู้จักโลกยุคปัจจุบัน เร�ไม่อ�จประเมินพฤติกรรม 

พวกมันได้เลย สมัยนี้หมอผีหรือนักปร�บปีศ�จมีฝีมือห�ย�กม�ก หรือ

แม้แต่ห�หมอผีหรือนักปร�บปีศ�จจริงๆ ยังห�ย�กเลยขอรับ ดังนั้นท่�น

กินเท็นชิจึงสำ�คัญม�ก ไม่ว่�จะในฐ�นะกรงที่คุมขังสัตว์ประหล�ด หรือ

ในฐ�นะสิง่มชีวีติสงูส่งทีผู่ค้นเค�รพกร�บไหว้...ยงัไงโอกเุระไม่มที�งยอม

ให้ท่�นกินเท็นชิเป็นอะไรแน่นอนขอรับ”

วิญญ�ณเด็กช�ยนิ่งอึ้งไปนิดเมื่อฟังจบ แล้วก้มหน้�เม้มป�กแน่น 

ยังไม่อย�กยอมรับ เพร�ะถ้�ยอมรับมันก็เท่�กับว่�เข�ยอมรับแผนก�ร

ของเลนยะด้วย

“แต่เธอไม่น่�ใช้ประโยชน์จ�กกินเท็นชิแบบนี้นี่ ไม่มีวิธีอ่ืนรึไง”  

นำ้�เสียงของท�โร่กล�ยเป็นอ้อมแอ้มตัดพ้อ

เลนยะกลอกต�อย่�งเบื่อหน่�ย

“ถ้�มีแกก็เสนอม�สิ” เธอว่�ชัด “ฉันคิดว่�ฉันเคยบอกแกบ่อยๆ 

แล้วนะว่� ฉันไม่สนใจวิธีก�ร สนใจแต่ผลลัพธ์เท่�นั้น” 
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ท�โร่ยงัก้มหน้�มุย่ ไม่ตอบรับอะไรทีเ่ลนยะพดู เป็นวธิกี�รต่อต้�น

ที่ฟ้องว่�ยังไงก็ไม่ยอมรับแผนก�รของเธอ

“งัน้กไ็ด้ ในเมือ่แกไม่อย�กให้ฉนัพดูเร่ืองไอ้ลกูหม�ตอนนี ้ฉนักจ็ะ

หยุดไว้แค่ตรงนี้ก่อน” เลนยะถอนใจแล้วกล่�วข้ึนใหม่ จนท�โร่ต้องเงย

หน้�ขึน้มองเธออย่�งแปลกใจพร้อมคว�มดีใจเมือ่เป็นครัง้แรกทีห่มอผสี�ว

ยอมฟังเข�พูดง่�ยๆ ทว่�คว�มดีใจก็อยู่แค่วูบเดียว นัยน์ต�สีนำ้�เงินจ้อง

ตรงม�ยังเข�ตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ ก่อนเธอจะพูดต่อว่� “ม�พูดเรื่องของแก

แทนแล้วกัน ดีกว่�ไหม...ผู้รับบทเจ้�ช�ยขี่ม้�ข�ว”

“วะ...ว่�ไงนะ!” ท�โร่เปลี่ยนท่�ทีจ�กนิ่งอึ้งเป็นตกใจทันที 

“คร�วนี้ฟังสิ่งที่ฉันจะให้แกทำ� จำ�ไว้ท�โร่ ตอนนี้แกเป็นตัวตัดสิน

ว่�เร�จะเกมโอเวอร์ หรือจะได้เล่นกันต่อไป”

ดวงต�ที่จับจ้องม�ของเลนยะฉ�ยชัดว่�ไม่ได้ล้อเล่น จนร่�งเล็กๆ 

หน้�เปลี่ยนสี นัยน์ต�คู่โตฉ�ยคว�มหว�ดหวั่นและวิตกกังวลเด่นชัด

อะไรที่หมอผีส�วจะให้เข�ทำ�กัน รู้เพียงอย่�งเดียวว่�เป็นเรื่อง

สำ�คัญม�ก

แต่ทำ�ไมต้องเป็นเข�ด้วย

คำ�ถ�มนัน้ยงัคงลอยวนในหวัเลก็ๆ ของท�โร่ ขณะต้องฟังแผนก�ร

ของหมอผีส�วที่เริ่มหลั่งไหลเข้�สมองตื้อๆ ของตน และท�โร่ถึงกับอ้�

ป�กค้�งพะง�บๆ เหมือนปล�ข�ดนำ้�กับหน้�ที่ที่เข�ต้องรับไว้

มันใหญ่เกินไปสำ�หรับเข�จริงๆ เสียด้วย!

“ฉันทำ�ไม่ได้หรอก!” วิญญ�ณเด็กช�ยปฏิเสธหน้�ที่ของตนแทบ

จะทันทีที่ฟังจบ

“ถ้�แกทำ�ไม่ได้เกมก็จบ พวกแกรอเก็บศพฉันได้เลย” หมอผีส�ว

ว่�กร้�ว ดวงต�สีนำ้�เงินแฝงแววกดดันมองม�ท�งเข�

“แต่ท่�นเลนยะ...ข้�ก็คิดว่�มันใหญ่เกินไปจริงๆ ท่�นท�โร่จะไหว

หรือขอรับ” โยชิฮ�ระออกคว�มเห็นด้วยสีหน้�เป็นกังวล แม้เข้�ใจแผน

ของเลนยะดแีต่เรือ่งนีเ้ข�อดเป็นห่วงไม่ได้จรงิๆ วญิญ�ณเดก็ช�ยไม่เคย
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ต้องแบกภ�ระใหญ่โตขน�ดนี้ 

ดวงต�สีนำ้�เงินมองม�ที่โยชิฮ�ระแทน 

“แกกร็ูอ้ยูแ่ก่ใจว่�เจ้�ท�โร่เป็นคนเดยีวทีท่ำ�เรือ่งนี้ได้ ถ้�มนัไม่ทำ�

ต�มที่ฉันบอก เร�ก็แพ้ร�บค�บ” เธอเน้นชัดเฉียบข�ด และหันกลับไป

มองใบหน้�หวั่นวิตกของวิญญ�ณเด็กช�ยอีกครั้ง เป็นก�รบอกชัดว่�เธอ

ต้องก�รคำ�ตอบเดี๋ยวนี้

“แล้วทำ�ไมต้องเป็นฉัน เธอก็น่�จะรู้ว่�ฉันไม่มีท�งทำ�ได้” ท�โร่

ปฏเิสธเสยีงสัน่เครอื ดวงต�เร่ิมคลอด้วยนำ�้ต� ขณะคว�มกดดนัและหว�ด

กลัวถีบตัวขึ้นสูง

ห�กแต่เจ้�ของดวงต�สนีำ�้เงนิคูต่รงหน้�กลบัไม่ยอมอ่อนลงให้เข�

แม้แต่น้อย ซำ้�พูดอย่�งเย็นช�

“มนุษย์นี่เหมือนกันหมดทุกคนเลยนะ พอเจอเรื่องแย่ๆ ก็เอ�แต่

พรำ่�ว่� ‘ทำ�ไมต้องเป็นฉัน ทำ�ไมต้องเกิดขึ้นกับฉัน’ จะไปตอบได้ยังไงใน

เมื่อปัญห�มันตกม�อยู่ตรงหน้�แล้ว มันกำ�หนดได้ด้วยรึไงว่�ปัญห�ต้อง

เกิดขึ้นกับใครน่ะ”

ท�โร่เม้มป�กแน่นกบัสิง่ที่ได้ฟัง ทัง้พย�ย�มกดกลัน้นำ�้ต� ทัง้หวัน่

ต่อหน้�ที่ที่ตนต้องทำ� ทั้งโมโหและน้อยใจที่เจ้�เด็กส�วตรงหน้�ไม่คิดถึง

หัวอกของเข�เลย เอ�แต่สั่งโดยที่ไม่ยอมดูเลยว่�เข�ทำ�ได้หรือทำ�ไม่ได้

“แต่ฉันไม่เคยต้องแบกรับหน้�ที่ใหญ่ขน�ดนี้ ฉันไม่ใช่เธอนะท่ี

ส�ม�รถแบกรบัภ�ระใหญ่โตอย่�งหน้�ชืน่ต�บ�นได้น่ะ ฉนัเป็นแค่เดก็ แค่

เดก็ทีร่บัผดิชอบอะไรไม่ได้ เข้�ใจรึเปล่�เล่�” วญิญ�ณเดก็ช�ยไม่ส�ม�รถ

สะกดนำ้�ต�ไว้ได้อีกแล้ว มันค่อยๆ ไหลเผ�ะแผะลงม� ร่�งก�ยเร่ิมสั่น

สะท้�นอย�่งน่�เวทน�ด้วยแรงสะอื้น แม้ยงัพย�ย�มกลั้นนำ้�ต�ไหว ถึงจะ

ไม่ทันแล้วก็ต�ม

“อย่�ม�บีบนำ้�ต�ใส่ฉันนะท�โร่ สิ่งที่ฉันต้องก�รจ�กแกไม่ใช่ไอ ้

ของงีเ่ง่�ทีเ่อ�ไว้หนปัีญห�นัน่ แต่เป็นคำ�ตอบ ‘ตกลง’ จ�กป�กแก และ...”

“แต่มนัไม่ใช่ปัญห�ของฉนั มนัเป็นปัญห�ของเธอต่�งห�กเล่� ฉนั
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ไม่จำ�เป็นต้องม�รับผิดชอบสักหน่อย!”

ทัว่ด�ดฟ้�กว้�งพลนัเงยีบกริบไปทนัใดหลงัคำ�ตว�ดกร้�วกลบัของ

วญิญ�ณเดก็ช�ยทีแ่ทรกก่อนเลนยะจะพดูจบ ก่อนวนิ�ทต่ีอม� วญิญ�ณ

ทีส่ตหิลดุไปครูเ่พร�ะคว�มกลวัและกดดนักลบัต้องรบีเงยหน้�ขึน้มองเดก็

ส�วและวิญญ�ณซ�มูไรตรงหน้�ด้วยคว�มตกใจในคำ�พูดของตนเสียเอง 

เมื่อเข�เพิ่งรู้สึกว่�คำ�พูดเมื่อครู่มันฟังเห็นแก่ตัวม�กขน�ดไหน

และยิ่งเงยไปสบนัยน์ต�สีนำ้�เงินที่ว่�งเปล่�ร�วกับไม่มีเง�ของเข�

สะท้อนอยู่ในนัน้ หวัใจของท�โร่กร่็วงวบู รู้สกึเหมอืนร่วงหล่นจ�กขอบเหว 

เข�เคยถูกเลนยะต่อว่�ด้วยคำ�พูดที่ร้�ยก�จ ถูกกดดัน ถูกบีบคั้น

จนเสียใจ ถูกมองอย่�งดูถูก เย�ะหยันบ่อยครั้ง แต่ไม่เคยมีครั้งไหนเลย

ที่ทำ�ให้เข�รู้สึกแย่และเลวร้�ยได้เท่�ครั้งนี้...ก�รถูกมองอย่�งว่�งเปล่�

ร�วกับเข�ไม่มีตัวตนในส�ยต�ของเธอ

“...อ�...หลดุคว�มจริงออกม�แล้วส”ิ เลนยะคร�งแผ่วออกม�ในทีส่ดุ

ด้วยกระแสเสยีงทีฟั่งว่�งเปล่�ไม่ต่�งจ�กส�ยต�ของเธอ และยอมรบัอย่�ง

ง่�ยด�ย “นั่นสินะ...มันไม่ได้เกี่ยวกับแก มันเป็นปัญห�ของฉันคนเดียว”

“ฉะ...ฉนั...ฉนัไม่ได้หม�ยคว�มว่�อย่�งนัน้นะ ฉนัแค่...ฉนั...” ท�โร่

พูดได้เพียงเท่�นั้นแล้วก็ก้มหน้�ตำ่� ปล่อยให้นำ้�ต�ไหลพร�กไปทั่วใบหน้�

อย่�งห้�มไม่อยู่อีกแล้ว

ทัง้ทีเ่ข�เป็นคนทีค่อยคะยัน้คะยอ บอกซำ�้แล้วซำ�้เล่�ให้เลนยะรูจ้กั

ห�เพื่อน ทำ�ตัวเหมือนเด็กทั่วไป หัดมองคนอื่นในแง่ดี พย�ย�มบอกว่�

เธอไม่ได้อยูต่วัคนเดยีว ไม่ได้สูค้นเดยีว แต่พอเธอขอคว�มช่วยเหลอืจ�ก

เข� ที่เทียบแล้วก็เหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่เธอจะมีได้ เข�กลับปฏิเสธก�ร

ช่วยเหลือเธออย่�งเลวร้�ยและไร้เยื่อใยอย่�งถึงที่สุด 

นี่มันน่�รังเกียจ ไม่ต่�งอะไรจ�กก�รกลืนนำ้�ล�ยตัวเอง และไม่

ต่�งอะไรกับซำ้�เติมว่�โลกนี้ไม่มีใครเชื่อใจได้อย่�งที่เลนยะบอกเสมอ...

และแม้ตอนนี้เข�จะคิดได้ ก็ยังไม่กล้�รับป�กช่วยเธออยู่ดี 

เข�มันดีแต่ป�กแบบที่เลนยะว่�ม�จริงๆ นั่นแหละ 
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โยชิฮ�ระนิ่งอึ้งไปเช่นกันกับสิ่งที่ท�โร่โพล่งออกม� แต่ไม่น�นก็

ค่อยๆ ถอนใจ เข้�ใจว่�วิญญ�ณเด็กช�ยรู้สึกเช่นไร และจำ�ต้องรีบ 

เข้�แก้ปัญห�ที่อ�จยุ่งย�กกว่�นี้ระหว่�งคนไม่กล้�เผชิญปัญห� กับคนที่

พย�ย�มยัดเยียดปัญห�ให้

“ท่�นเลนยะกรุณ�อย่�เพิ่งเร่งเร้�ท่�นท�โร่ย�มนี้เลยขอรับ ยิ่ง

กดดนักย็ิง่ทำ�ให้เรือ่งเลวร้�ยม�กขึน้” วญิญ�ณซ�มไูรว่�พร้อมส่�ยศรีษะ

น้อยๆ ให้เลนยะเป็นก�รปร�มเมื่อเธอทำ�ท่�จะเถียง ก่อนหันไปพูด 

นำ้�เสียงอ่อนโยนกับร่�งเล็กๆ ที่กำ�ลังรู้สึกผิดจนไม่กล้�เงยหน้�ม�เผชิญ

หน้�ทั้งเข�และเลนยะ “ท่�นท�โร่ยังไม่ต้องตอบตกลงตอนนี้ก็ได้ขอรับ 

ยังเหลือเวล�อีกเจ็ดวัน ทบทวนให้ดี ห�กปฏิเสธก็จะไม่มีก�รบังคับ...”

“ฮึ” หมอผีส�วหัวเร�ะในลำ�คอแทรกคำ�ของโยชิฮ�ระทันใดเมื่อ

เข�พดูถงึตรงนี ้แล้วว่�เสยีงกลัว้หวัเร�ะเหยยีดหยนั “มนักบ็อกชดัอยูแ่ล้ว

นี่ ไม่เกี่ยวกับมัน จะไปรอเอ�อะไรกับมันอีก ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน...”

“ท่�นเลนยะ” วิญญ�ณซ�มูไรดักคอเสียงหนักขึ้นบ้�ง ดวงต�สี

อำ�พันฉ�ยคำ�สั่งชัดว่� ‘พอแค่นี้’

แค่นี้วิญญ�ณเด็กช�ยก็คงรู้สึกแย่กับตัวเองจนทำ�อะไรไม่ถูกแล้ว

“โอ๋กนัเข้�ไปเถอะ” เลนยะประชดทิง้ท้�ยก่อนเดนิผ่�นท�โร่ไปโดย

ไม่แม้แต่ช�ยต�แล ปล่อยให้ร่�งเลก็ในอณวูญิญ�ณลอยก้มหน้�อยูท่ีเ่ดมิ 

ตัวสั่นเท� นำ้�ต�ไหลไม่หยุด 

ยิ่งโดนทำ�เย็นช�ใส่ ยิ่งเรียกนำ้�ต�จ�กดวงต�คู่โตได้เป็นอย่�งดี

“เดีย๋วข้�ม�นะขอรบัท่�นท�โร่ รออยูน่ีส่กัครู”่ โยชฮิ�ระหนัม�เอ่ย

กบัวญิญ�ณเดก็ช�ยและตบบ่�เลก็ๆ นัน้ปลอบใจ ก่อนลอยต�มหลงัเลนยะ

ลงไปชั้นล่�ง

“อกึ...ฮอื ฮอืๆ” ยิง่ไม่มีใครอยู ่ท�โร่กย็ิง่ปล่อยโฮลัน่อย่�งเกบ็ไม่ไหว

เข�ไม่ใช่แค่กลัวก�รรับภ�ระใหญ่โตหรือแค่น้อยใจท่�ท�งคำ�พูด

ของเลนยะ 

แต่เข�สมเพชตวัเองที่ไม่กล้�แบกภ�ระนัน้ไว้ด้วย...ทัง้ทีช่่วยทกุคน
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ได้ แต่เข�ไม่กล้�ห�ญพอจะรับป�ก ไม่มั่นใจพอจะช่วยใคร ทั้งที่อย�กให้

เธอรู้จักขอร้องให้คนอื่นช่วย แต่พอเอ�เข้�จริงๆ เข�ดันไม่กล้�ช่วยเธอ

มันน่�เจ็บใจที่สุด!

“ท่านเลนยะขอรับ” วิญญาณซามูไรหนุ่มร้องเรียกร่างที่เดินนำา 

ลงม�อย่�งไม่คิดรอใคร

เธอมองข้�มไหล่ตนเองไปที่วิญญ�ณประจำ�ตระกูล ใบหน้�ยังมี

แค่คว�มเรียบเฉย ก่อนตอบรับ 

“อะไร”

เมื่อโยชิฮ�ระม�ถึงตัวเด็กส�วคนสำ�คัญ เข�ก็ค้อมศีรษะน้อยๆ 

เป็นก�รขอโทษเธอ 

“ข้�ต้องขอโทษเรื่องบนด�ดฟ้�เมื่อครู่ด้วยขอรับ”

“แต่...” เลนยะต่อประโยคให้โยชฮิ�ระอย่�งรูท้นัว่�เข�ไม่ได้เข้�ม�

แค่ขอโทษเธอเฉยๆ 

ส�ยต�เฉยีบคมรอบรูท้ีอ่่อนโยนในตอนแรกแขง็กร้�วขึน้ทนัใดกบั

คำ�ที่หมอผีส�วหยั่งเชิง 

“แต่ท่�นกำ�ลงัโยนภ�ระใหญ่โตใส่บ่�เลก็ๆ อยูน่ะขอรบั” วญิญ�ณ

ซ�มูไรหนุ่มกล่�วเสียงจริงจัง 

ทว่�คำ�กล่�วนัน้กลบัเรยีกหวัคิว้ของเลนยะให้ขยบัม�ชนกนัม�กขึน้ 

ก่อนเธอจะโต้กลับเสียงกระด้�งแข็ง

“ก็เพร�ะมัวแต่คิดว่�เป็นเด็ก มัวแต่คิดว่�ทำ�อะไรไม่ได้ มันถึง 

ไม่ได้อยู่อย่�งนี้ไง อีกอย่�งนี่เป็นท�งรอดเดียวของเร� ถ้�มันไม่ทำ�ต�ม

ก็มีแต่ปิดกระด�นแพ้อย่�งเดียว”

เหตุผลของคนอ่อนวัยกว่�สร้�งคว�มอ่อนใจให้ผู้ฟัง เพร�ะเข�ก็รู้

ดว่ี�เหตผุลของเธอนัน้ถกูต้อง แต่เหมอืนคว�มถกูต้องนีจ้ะไม่ได้ม�พร้อม

คว�มปร�นีสักเท่�ไร 

“แต่ภ�ระนี้อ�จหนักเกินไปสำ�หรับบ่�เล็กๆ นะขอรับ” โยชิฮ�ระ
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หลุบต�เอ่ยเสียงแผ่วอย่�งกังวลใจไม่เปลี่ยน

เลนยะจับจ้องนิ่งยังท่�ท�งเช่นนั้นของโยชิฮ�ระ และพูดท้ิงท้�ย 

เด็ดข�ดก่อนก้�วออกไป

“ถ้�ไม่รู้จักให้บ่�เล็กๆ มันแบกภ�ระหนักๆ ซะบ้�ง แล้วบ่�มันจะ

กว้�งขึ้นได้ยังไง”

“ท่านทาโร่”

วิญญ�ณเด็กช�ยสะท้�นขึ้นเฮือกหนึ่งกับเสียงเรียกชื่อตน เข�ยัง

ไม่กล้�พอจะหันหน้�ไปมองวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม

โยชิฮ�ระที่กลับม�ห�ท�โร่บนด�ดฟ้�ใหม่ต้องลอยเข้�ม�ใกล้ มือ

ใหญ่เลื่อนม�แตะบ่�เล็กที่สั่นสะท้�น พล�งกล่�วขึ้นใหม่อีกครั้ง 

“ยังไม่ต้องกังวลขอรับท่�นท�โร่ ท่�นก็น่�จะรู้ว่�ท่�นเลนยะเป็น

คนเช่นไร ข้�เข้�ใจว่�ภ�ระคร้ังนี้มันใหญ่โตม�กสำ�หรับท่�น ถ้�ท่�นจะ 

ไม่ทำ�ก็ไม่มีใครบังคับท่�นได้” โยชิฮ�ระปลอบใจด้วยคำ�พูดอ่อนโยนและ

ให้กำ�ลังใจ แต่ร่�งวิญญ�ณที่เล็กกว่�กลับไม่ยอมหยุดสะอึกสะอื้น

ท�โร่พย�ย�มกลัน้เสยีงน่�รำ�ค�ญของตน และเค้นคำ�พดูตดิๆ ขดัๆ 

ตอบวิญญ�ณตรงหน้� 

“ผม...ผมไม่ได้ไม่อย�กช่วยเลนยะ...ตะ...แต่ว่� ผมไม่กล้�พอจะรบั

หน้�ที่นี้ ผมกลัว...กลัวทำ�ไม่ได้ ผมกลัวทำ�ให้ทุกคนผิดหวัง” ย่ิงพูด

วิญญ�ณเด็กช�ยยิ่งร้องหนักขึ้น ขณะถูหลังมือกับดวงต�พย�ย�มห้�ม

นำ้�ต� แต่ก็เอ�ไม่อยู่ “ผมขี้ขล�ด ผมทำ�อะไรไม่ได้เลย ผมกลัวทุกอย่�ง

ที่ไม่เห็น” เข�ยังพรำ่�บอกเรื่องเดิมซำ้�ไปม�จนเจ้�ของมือใหญ่บนบ่�ต้อง

พูดขึ้น

“ท่�นท�โร่ ห�กคดิว่�ไม่ได้ย่อมไม่ได้ตลอดไป ข้�เข้�ใจว่�ท่�นกลวั 

และเข้�ใจว่�ทุกอย่�งที่ท่�นเลนยะโยนม�ให้มันหนักหน�เกินไปสำ�หรับ

ท่�น แต่ข้�ก็ยังไม่อย�กให้ท่�นตัดสินว่�ไม่มีท�งเป็นไปได้ตอนนี้ เร�ยัง

เหลอืเวล�อกีเจด็วนั ข้�ต้องก�รให้ท่�นไตร่ตรองให้ด”ี นยัน์ต�เหยีย่วฉ�ย
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คว�มจริงจังและค�ดหวังม�ให้

ขณะวิญญ�ณเด็กช�ยก็เงยใบหน้�เปื้อนคร�บนำ้�ต�ไปมองเข� 

ก่อนหน้�เบ้ลงอีกครั้ง

“แต่ผมไม่ใช่เลนยะ ไม่ใช่กินเท็นชิ แล้วก็ไม่ใช่โยชิฮ�ระที่จะแบก

รับภ�ระหนักขน�ดนั้นได้ ผมไม่ได้เก่งก�จ ไม่ได้เกิดม�ในตระกูลปร�บ

ปีศ�จ แล้วก็ไม่ได้มีพลังพิเศษ...”

“ถ้�สิ่งที่ท่�นใช้ตัดสินคนมีแค่นั้น งั้นท่�นก็กำ�ลังดูถูกมนุษย์ทั้ง

โลก” ครั้งนี้โยชิฮ�ระต้องเอ่ยขัดคำ�พูดครำ่�ครวญแสดงคว�มอ่อนแอของ

ท�โร่อย่�งเฉียบข�ด “ถ้�ท่�นคิดแค่นั้น แล้วท่�นเลนยะก้�วม�ถึงจุดนี้ได้

อย่�งไร ถึงเกิดม�ในตระกูลนักปร�บปีศ�จแล้วอย่�งไร ไม่มีใครเก่งม�

แต่กำ�เนิด มีแต่แรงกดดันและภ�ระหนักหน�เท่�นั้นที่จะทำ�ให้คนเร�

แขง็แกร่งขึน้ม�ได้ ถ้�ท่�นมคีว�มคดิเพยีงเท่�นี ้ข้�กไ็ม่คดิว่�คำ�กล่�วของ

ท่�นเลนยะเกินไปแม้แต่น้อย ขอร้องละขอรับ อย่�เพิ่งปฏิเสธว่�ท่�นทำ�

ไม่ได้ อย่�งน้อยแค่ลองหรือพย�ย�มคิดดูก่อนเถอะขอรับ”

คำ�สั่งสอนหนักๆ ที่ไม่เคยหลุดจ�กป�กของวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม

ถึงกับทำ�ให้อ�ก�รสะอื้นของวิญญ�ณเด็กช�ยชะงักไปทันใด

ท�โร่ค้�งนิ่งไปกับคำ�กล่�วนั้น และค่อยๆ เอ่ยขึ้นด้วยเสียงติดๆ 

ขัดๆ ระลอกใหม่ 

“ขะ...ขอโทษครบั...” พดูจบกเ็ริม่ก้มหน้� เปิดบทปล่อยโฮรอบสอง

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มคล�ยส�ยต�ดุดันลง และลอบระบ�ยลม

ห�ยใจปลงอนิจจังเล็กน้อย ก่อนปรับทุกอย่�งให้เป็นปกติ 

“ไม่เป็นไรขอรับท่�นท�โร่” เข�กลบัม�ใช้นำ�้เสยีงอ่อนโยนอกีครัง้ 

“ยังเหลือเวล�อีกม�กให้ท่�นทบทวนเรื่องภ�ระหนักหน�นี้”

“...คะ...ครับ” ผน้ีอยรับคำ�ด้วยเสยีงทีแ่ทบข�ดห�ย และยกหลงัมอื

ป�ดนำ้�ต�แรงๆ ทีหนึ่ง พย�ย�มกลืนก้อนแข็งที่จุกในลำ�คอ ตั้งสม�ธิเพื่อ

ลองทบทวนสิ่งที่เลนยะจะให้เข�ทำ�อีกครั้ง
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“เจ้าทำาอะไร”

เสียงทุ้มลึกจ�กร่�งสูงสง่�ถ�มขึ้นข้�งหลังของเลนยะท่ีนั่งยองๆ 

เก็บกระบอกไม้ไผ่ที่อยู่บนพื้นหน้�บ้�นหลังค�สีอิฐ

“เก็บคุดะเข้�บ้�น ช่วงนี้คุดะฉันต�ยไปหล�ยตัวเลยกะให้มันพัก

แล้วก็เพิ่มจำ�นวนสักหน่อย ช่วงนี้จะทิ้งไว้หน้�บ้�นแค่ตัวเดียวให้พอดูแล

บ้�น” เจ้�หล่อนตอบพล�งเดินเก็บกระบอกไม้ไผ่กระบอกเล็กๆ ทั่วบ้�น

ไปด้วย

ซึ่งหลังจ�กหมอผีส�วกลับม�จ�กโรงเรียน เธอก็เริ่มไล่เก็บคุดะ

ของตนโดยไม่พูดไม่จ� ทั้งที่ปกติแทบไม่เคยปล่อยให้หน้�บ้�นมีคุดะ 

น้อยกว่�ห้�ตัวจนดูน่�แปลกใจ

สุนัขป่�หนุ่มยังคงไม่รู้ว่�แม่ตัวดีตรงหน้�มีปัญห� เมื่อเธอไม่เปิด

ป�กบอกเข� แถมทำ�ตัวเป็นปกติเหมือนเช่นทุกวัน แม้แต่เหล่�วิญญ�ณ

ยังโดนสั่งไม่ให้พูดถึงเรื่องนี้

“เจ้�มีแผนรับมือกับพี่ช�ยเจ้�แล้วรึไง” ดวงต�คู่เรียวคมมองต�ม

แผ่นหลังของเลนยะทุกอิริย�บถเมื่อเธอดูว�งตัวสบ�ยๆ จนเหมือนไม่มี

เรื่องร้�ยแรงเกิดขึ้นม�กเกินไปหน่อย

หมอผีส�วเลิกคิ้วขึ้นข้�งพล�งหันม�สบต�เจ้�ปีศ�จ พร้อมหยอด

ลูกเหน็บลูกแรก 

“ช่วงน้ีแกช่�งถ�มซอกแซกนะว่�ไหม” เธอพย�ย�มไพล่ไปอกีเรือ่ง 

ย�มที่เริ่มรู้สึกว่�เจ้�ของใบหน้�รูปสลักกำ�ลังติดใจสงสัยตน

ประโยคย้อนที่เริ่มตั้งเค้�บทสนทน�แง่ลบทำ�ให้สุนัขป่�หนุ่มเป็น

ฝ่�ยหยุดก่อนมันจะเริ่ม แต่เมื่อมองต�มหลังของหมอผีส�ว เข�กลับรู้สึก

ว่�มีบ�งอย่�งที่เธอปิดบังเข�อยู่ และก�รเค้นคว�มจริงจ�กป�กเจ้�เด็ก

ตรงหน้�เป็นสิ่งที่เข�ไม่อย�กทำ�

เพร�ะคงไม่มีท�งได้คว�มจริงง่�ยๆ เป็นแน่

ร่�งสูงเกินเด็กผู้หญิงของเลนยะเตรียมผละจ�กบริเวณหน้�บ้�น

โดยหอบกระบอกไม้ไผ่แปดกระบอกไว้เต็มอ้อมแขน แต่ยังก้�วไปไม่ถึง
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ประตูบ้�น ถ้อยคำ�หนึ่งจ�กกินเท็นชิกลับเอ่ยขึ้น

“แปลกนะ” 

ข�ย�วๆ ของเด็กส�วต้องหยุดชะงัก ก่อนหันกลับไปยังร่�งสูงสง่� 

และเธอต้องเลกิคิว้ขึน้ข้�งอย่�งแปลกใจ เมือ่เหน็ว่�สนุขัป่�หนุม่ไม่ได้มอง

ม�ที่ตน แต่เข�กำ�ลังทอดต�มองท้องฟ้�เบื้องบน

เลนยะต้องเดินถอยหลังกลับม� เข้�ไปใกล้เจ้�ลูกหม�ของตน 

พร้อมเงยหน้�มองต�มส�ยต�ของเข�อย่�งเสียไม่ได้

ร่�งเล็กๆ ของนกตัวหนึ่งบินวนรอบบ้�นหลังค�สีอิฐ มันบินร่อน 

ไปม�เหมือนเครื่องบินรบลำ�เล็กๆ อย่�งคล่องแคล่วว่องไว ปีกเรียวๆ นั่น

ทำ�ให้เด�ได้ไม่ย�กว่�เป็นนกพันธุ์อะไร

“นกน�งแอ่น?” เลนยะเปรยเสียงเรียบขณะมองต�มก�รพลิ้วไหว

ของเจ้�นกน้อยบนท้องนภ�สีส้มจ�งของย�มเย็น และเข้�ใจคว�มหม�ย

ของสุนัขป่�หนุ่มที่บอกว่� ‘แปลกนะ’ ทันที 

“แถวนี้ไม่เคยมีนกน�งแอ่น” เธอว่�พล�งขมวดคิ้วสงสัย แต่เมื่อ

ได้ใคร่ครวญ คำ�พูดของผู้รับใช้ชินโกะในห้องพักผอ.เมื่อตอนส�ยๆ ของ

วันก็แล่นเข้�ม�กระทบคว�มทรงจำ�ของเธอ

‘หนึง่อาทติย์น่ะเราให้ได้...แต่เราจะคอยจบัตามองเธออยู ่ขอให้จำา

ให้ดีด้วยโซเคนโย เลนยะ’

หมอผีส�วก้มหน้�เพื่อซ่อนสีหน้�ไม่สบอ�รมณ์ของตนทันที...เธอ

พอจะดูออกว่�เจ้�นกน�งแอ่นแปลกหน้�ตัวนี้คงไม่พ้นเกี่ยวข้องกับเร่ือง

ยุ่งย�กครั้งนี้แน่นอนห

เลนยะลอบระบ�ยลมห�ยใจแผ่วย�ว แล้วหมุนตัวผละออกไปจ�ก

ตรงนั้น 

“ก็แค่นกน�งแอ่น บ�งทีคงจะมีรังแถวๆ นี้ อย่�ม�ทำ�รังที่บ้�นฉัน

ก็พอแล้ว” เธอตัดบทแค่นั้น

ดวงต�คู่คมงดง�มละจ�กท้องฟ้�แทบจะทันทีและปร�ยมองร่�งที่

กำ�ลังเดินเข้�ตัวบ้�น ก่อนพูดขึ้นด้วยนำ้�เสียงเย็นเยียบร�วกับหยั่งเชิง 



36   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 4 (จบ)

“บินว่อนอยู่รอบบ้�นเจ้�ก็คงไม่พ้นบ้�นเจ้�นั่นแหละ”

กึก!

เลนยะหยุดเท้�ตนเองพลันกับประโยคลองเชิงของกินเท็นชิ และ

เป็นฝ่�ยกระตุกรอยยิ้มที่มุมป�กพร้อมปร�ยต�กลับไปสบดวงต�สีเท�ที่

ย�มนี้ดูว�ววับคมกริบร�วกับพย�ย�มมองทะลุใจเธอ

แต่มีหรือจอมเจ้�เล่ห์จะยอมให้ใครม�ทะลวงคว�มคิดของเธอได้

“ถ้�รำ�ค�ญมนัม�กนกักฆ่็�ทิง้ซะส ิแค่นกตวัเดยีว” นำ�้คำ�เยน็เยยีบ

เฉยช�ตอบอย่�งไม่สนใจท่�ท�งจับพิรุธของอีกฝ่�ย แววของดวงต�

สีนำ้�เงินไม่สะท้อนอ�รมณ์ใดกลับม�

แต่คนทีเ่ธอสนทน�อยูด้่วยย�มนีก้ไ็ม่ใช่คนธรรมด�ทีจ่ะคล้อยต�ม

ท่�ท�งหรอืคำ�พดูของเธอง่�ยๆ เข�รู้จกัเธอดเีกนิกว่�จะดไูม่ออกว่�วธิพีดู

แบบนั้นหม�ยคว�มว่�อย่�งไร

“ถ้�เป็นปกติเจ้�คงไม่พูดแบบนี้” เสียงเย็นยังว่�ร�บเรียบ

“อ๋อ! ไม่ยักรู้ว่�แกคอยสังเกตฉันด้วย” 

“เลนยะ”

ครัง้น้ีกนิเทน็ชต้ิองเน้นชือ่ของเดก็ส�วเสยีงเฉยีบ ขณะดวงต�สเีท�

คูง่ดง�มฉ�ยแววดขุึน้ฉบัพลนั เพือ่เตอืนให้รู้ว่�เข�จรงิจงักบัเรือ่งนีเ้พยีงใด

บรรย�ก�ศม�คเุร่ิมก่อตวัรอบๆ สนุขัป่�หนุม่และหมอผสี�ว ดวงต�

สีเท�สบดวงต�สีนำ้�เงินเขม็งเพื่อเค้นเอ�คว�มจริงจ�กเธอแม้รู้ว่�มัน 

ย�กเย็นก็ต�ม

และก่อนบรรย�ก�ศจะแย่ลงไปกว่�นี้ เลนยะก็เป็นฝ่�ยคล�ย

ส�ยต�กระด้�งของตน พร้อมทัง้ชีน้ิว้ขึน้ข้�งบนโดยไม่พดูไม่จ� คนทีก่ำ�ลงั

ส่งส�ยต�บีบค้ันเธอต้องคล�ยส�ยต�ต�ม แปลกใจเลก็น้อย และมองต�ม

นิ้วที่ชี้ขึ้นท้องฟ้�ของเจ้�หล่อน

เจ้�นกน�งแอ่นตัวต้นเหตุก�รทะเล�ะบินออกห่�งจ�กบ้�นหลังค�

สีอิฐ และผละออกไปอีกท�งหนึ่ง จนกระทั่งห�ยลับไป

“เหน็ไหมไปแล้ว มนักแ็ค่บนิผ่�นม�” เลนยะกล่�วเป็นปกตอิกีครัง้
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ร�วกับไม่เคยเกิดเหตุก�รณ์ขุ่นมัวเมื่อครู่ “สบ�ยใจแกแล้วใช่ไหม ฉันจะ

ได้เข้�บ้�น” เธอว่�จบก็หมุนตัวจะเข้�ไปในตัวบ้�น

ทว่�เจ้�ปีศ�จกลบัค่อยๆ ละส�ยต�จ�กฟ�กฟ้�อกีครัง้ แล้วก้มกลบั

ไปมองต�มหมอผีส�ว พร้อมแววต�ที่ยังบ่งบอกว่�ไม่คล�ยคว�มสงสัย

จ�กเลนยะ ทว่�ไม่น�นเข�ก็ต้องผ่อนส�ยต�ที่จับจ้องลง

นี่ไม่ใช่วิธีจะจัดก�รอสูรตรงหน้�ได้ เธอไม่อ่อนข้อต่อคว�ม

แขง็กร้�ว แต่จะยิง่ต่อต้�นกลบัรนุแรง ดงันัน้ก�รค�ดคัน้ไม่ใช่ก�รกระทำ�

ที่จะใช้กับเธอได้ผลเลย

และเมือ่คดิได้เช่นนัน้ร่�งสงูสง่�กห็มนุก�ยไปมองต�มร่�งเลก็กว่� 

พล�งถ�มนำ้�เสียงนิ่งสงบจนเกือบนุ่มนวลว่�

“ต้องให้ข้�ทำ�อย่�งไร เจ้�ถึงจะพูด”

เลนยะหยุดยืนนิ่งไปทันใดต่อเสียงทุ้มลึกคร้ังนี้ และครู่หนึ่งเธอ

คล้�ยจะหันกลับ แต่สุดท้�ยก็เพียงหมุนม�เล็กน้อยให้เห็นเสี้ยวหน้�ด้�น

หนึ่ง ก่อนตอบสั้นๆ เพียงว่�

“...รอ”

“ไม่สมเป็นนายเลยนะซานาดะ ถูกเลนยะปั่นหัวได้น่ะ” ผู้นำาหนุ่ม

แห่งองเมยีวจกิล่�วตำ�หนเิดก็หนุม่เรอืนผมสดีำ�สนทิทีจ่ำ�เป็นต้องนัง่ฟังคำ�

ตำ�หนบินเตยีงนอนของตน เนือ่งจ�กยงัไม่ส�ม�รถขยบัร่�งก�ยได้ม�กนกั

แม้บ�ดแผลต�มใบหน้�และร่�งก�ยจะดีขึ้นม�กแล้ว แต่อ�ก�ร

บ�ดเจ็บภ�ยในก็ทำ�ให้เข�ยังลุกเดินต�มใจไม่ได้

ซ�น�ดะถอนใจแผ่วเบ� ยอมรับคำ�ติเตียนจ�กช�ยหนุ่มที่นั่งอยู ่

ข้�งเตยีงอย่�งเสยีไม่ได้ โดยมวีญิญ�ณแม่ทพัหญงิลอยประชดิอยูข้่�งก�ย

ไม่ห่�ง

“...ผมมีเหตุผลที่ยอมทำ�ต�มยัยนั่น” ร่�งบนเตียงนุ่มหันม�อธิบ�ย

“เหตผุล?” ยโูตะเลกิคิว้น้อยๆ หยัง่คำ�ถ�ม “บ�ดเจบ็ส�หสัจนต้อง

นอนซมอยู่บนที่นอนเนี่ยนะเหตุผล...ฉันรู้ว่�น�ยแค้นเลนโยม�ก แต่ก�ร
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แก้แค้นด้วยวิธีโง่ๆ แบบนั้น มันไม่คุ้มเลยนะ”

“แต่มเีรือ่งเหนอืกว่�ทีเ่ร�ค�ดไว้ ไม่มีใครรูว่้�ดวงต�ทว�รบ�ลของ

เจ้�นั่นเปิดอยู่แล้ว” ซ�น�ดะแย้งรัวเร็ว ดวงต�สีนิลหลังกรอบแว่นฉ�ย

คว�มกรุ่นโกรธเมื่อคิดถึงคว�มผิดพล�ดเมื่อครั้งที่แล้ว มือของเข�กำ�

ผ้�ปูที่นอนแน่นเพื่อระบ�ยโทสะในคว�มทรงจำ�

...ดแีล้วทีม่าค้างกบัเจ้านี ่ดทู่าจะโดนเลนยะหว่านล้อมจนตดิกบัดงึ

ไม่ออกซะแล้ว ถ้าปล่อยให้คลาดสายตาไม่วายต้องไปร่วมมือกับแม่ตัวดี

นั่นอีก...ไม่คิดว่าเด็กรักษากฎอย่างซานาดะยังคล้อยตามได้

ยูโตะมองปฏิกิริย�เช่นนั้นของซ�น�ดะ พล�งคิดในใจอย่�ง

เหน็ดเหนื่อย

“นัน่เลยเป็นเหตผุลให้น�ยเล่นต�มเกมเลนยะรึไง แค่คดิว่�เจ้�นัน่

สู้สองรุมหนึ่งไม่ได้ก็เลยสู้โต้งๆ เหมือนคนโง่”

คำ�ปร�ม�สรอบนีข้องยโูตะเอ่ยอย่�งไม่รักษ�นำ�้ใจเพือ่ให้เดก็หนุม่

ตรงหน้�เลิกคิดว่�หมอผีส�วเป็นฝ่�ยถูกเสียที 

“เร�เตรยีมแผนม�ก่อน ไม่ได้ลยุโต้งๆ สิง่สำ�คญัทีท่ำ�ให้ผมตดัสนิใจ

ร่วมมือกับเลนยะเพร�ะเจ้�นั่นต้องก�รอสูรของเลนยะ” ซ�น�ดะเถียง

เสียงแข็ง

“ไอ้ทีบ่อกว่�เป็นอสรูทัง้ตวัน่ะเหรอ ของแบบนัน้เชือ่ไม่ได้หรอก มนั

หลกัลอยเกนิไป เอ�แค่ข้อสนันษิฐ�นของตวัเองม�อ้�งกนัทัง้นัน้” ช�ยหนุม่

เรอืนผมสนีำ�้ต�ลอ่อนโต้กลบัด้วยท่�ทเีหมอืนผูใ้หญ่กำ�ลงัสัง่สอนเดก็เลก็ๆ 

ในขณะทีว่ญิญ�ณท่�นหญงิอ�เคเดะชำ�เลอืงมองผูน้ำ�โอกเุระเลก็

น้อยกับคำ�ว่�กล่�วของเข� แต่เจ้�หล่อนไม่ได้เอ่ยสิ่งใด

ซ�น�ดะทำ�ท่�จะเถยีง แต่เข�กต้็องเงยีบไปเมือ่รูว่้�ย�มนีเ้อ�อะไร

ม�อ้�งก็เท่�น้ัน เพร�ะช�ยหนุ่มคู่สนทน�คงไม่ฟังเหตุผล อีกอย่�งเร่ือง

ครั้งนี้เลนยะเป็นคนก่อ ยูโตะคงไม่มีท�งเชื่อใจคนเจ้�เล่ห์อย่�งเธอง่�ยๆ 

ทีม่�ค้�งอยูท่ีน่ี่กเ็ป็นหลกัฐ�นยนืยนัระดบัคว�มไว้เนือ้เชือ่ใจของผูน้ำ�หนุม่

ที่มีต่อเลนยะได้แล้วว่�อยู่ในระดับไหน...ติดลบแน่นอน
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“น�ยนอนพักซะ ถ้�อ�ก�รกำ�เริบคงแย่” ยูโตะปิดบทสนทน�ก่อน

ลุกออกไปจ�กห้องนอนของเด็กหนุ่ม ทิ้งให้วิญญ�ณหญิงส�วลอยเฝ้� 

เด็กหนุ่มคนสำ�คัญของเธอเช่นเดิม

แกร็ก แกร็ก

เสียงเค�ะบ�นกระจกตรงระเบียงข้�งนอกเรียกให้ช�ยหนุ่มเรือน

ผมสนีำ�้ต�ลอ่อนทีเ่พิง่เดนิออกม�จ�กห้องนอนของเจ้�ของห้องหนัไปสนใจ

ร่�งเล็กๆ ของนกน�งแอ่นกระพือปีกไหวๆ อยู่นอกประตูกระจก

พล�งใช้จะงอยป�กเค�ะแผ่นกระจกเรียกคนในห้อง 

ยูโตะเดินไปเปิดประตูเลื่อนให้เจ้�นกน้อยเข้�ม�

มันถล�บินม�เก�ะบนพนักพิงโซฟ�สีข�วสะอ�ด และร้องจิ๊บๆ 

ร�วกับร�ยง�นสิ่งที่ได้ไปเห็นม�ให้ช�ยหนุ่มฟัง ซึ่งยูโตะเองก็ดูเหมือน 

รับรู้ก่อนเปรยกับมัน 

“ไม่มีอะไรผิดปกติสินะ”

เจ้�นกน�งแอ่นคอืชกิงิ�มทิีผู่ต้ดิต�มของเข�บอกไว้แล้วว่�จะส่งไป

คอยสังเกตเลนยะตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง

และก่อนทีร่่�งสงูโปร่งของช�ยหนุม่จะปล่อยให้นกของตนกลบัไป

ปฏิบัติหน้�ที่ต่อ เสียงโทรศัพท์ในห้องรับแขกก็ดังขึ้นทำ�ล�ยคว�มเงียบ 

ร�วกับกะจังหวะได้พอดิบพอดี

ยโูตะชัง่ใจเลก็น้อยว่�ควรรับดหีรือไม่ เพร�ะทีน่ี่ไม่ใช่บ้�นของเข� 

แต่เสียงโทรศัพท์ที่ดังต่อเนื่องจนดับไปแล้ว และก็ดังขึ้นอีก ทำ�ให้

เข�จำ�ต้องส�วเท้�เข้�ไปห�มนั เพร�ะห�กปล่อยให้ดงัน�นกว่�นีค้งกล�ย

เป็นก�รสร้�งคว�มรำ�ค�ญให้คนอื่น ที่สำ�คัญซ�น�ดะเองก็กำ�ลังพักผ่อน

อยู่ด้วย

“สวัสดีครับ” ยูโตะรับส�ยก่อนเสียงของโทรศัพท์จะดับไปอีก เจ้�

นกน�งแอ่นเองก็บินม�เก�ะที่ไหล่ของเข�ร�วกับอย�กรู้อย�กเห็น

และเข�ก็ต้องเบิกดวงต�สีอ่อนกว้�งกับเสียงที่ตอบกลับม� 
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‘ไง หนูน้อยยูโตะ’

เป็นอย่�งที่หมอผีส�วบอกเข�...เจ้�ผู้หวังดีติดต่อเข�กลับม�อีก

จริงๆ ด้วย

“เลนโย...ทำ�ไมถึงได้...!” ช�ยหนุ่มค้�งคำ�พูดเพียงเท่�นั้นเมื่อเสียง

คู่ส�ยของเข�สวนขึ้นม�ก่อน

‘ไม่เอาน่าเจ้าหนู แกคงไม่คิดว่าฉันจะไม่จับตาดูแกเลยหรอกนะ’

เพยีงเท่�น้ันยโูตะกเ็ดนิตรงไปทีร่ะเบยีงห้อง ชะโงกหน้�มองลงไป

ข้�งล่�งอย่�งร้อนรนเพื่อห�คนที่กำ�ลังคุยอยู่กับเข� โชคดีที่โทรศัพท์ใน

มือเข�เป็นแบบไร้ส�ยจึงส�ม�รถเดินไปท�งไหนก็ได้ แต่ก�รมองลงไป

ข้�งล่�งจ�กชัน้ส�มสบิของคอนโดนัน้ค่อนข้�งไกลส�ยต� จงึเหน็เพยีงร่�ง

เล็กๆ ของผู้คนเดินไปเดินม�เบื้องล่�งเท่�นั้น แถมตู้โทรศัพท์ส�ธ�รณะ

หน้�คอนโดหรูมีอยู่ตั้งห้�เครื่อง เข�จะรู้ได้อย่�งไรว่�คู่ส�ยของเข�ใช้อยู่

เครื่องไหน แต่ถึงกระนั้นเข�ก็ยืนเฝ้�อยู่ตรงนั้น

“คร�วนี้ต้องก�รอะไรอีก” ยูโตะถ�มเสียงแข็งกระด้�ง

เสียงหัวเร�ะในลำ�คอผ่�นม�ท�งหูโทรศัพท์ ต�มด้วยคำ�พูดที่ฟัง

อ�รมณ์ดี 

‘แล้วเป็นยังไง เป็นอย่างที่ฉันบอกไหม เรื่องเลนยะน่ะ’

ยูโตะชั่งใจเล็กน้อยก่อนตอบ 

“ใช่...ต้องก�รอะไรถึงม�บอกฉันเรื่องนี้กันแน่ แกมีแผนอะไร”

‘แผน?’ เลนโยทวนด้วยนำ้�เสียงสูงกวนอ�รมณ์ ‘อย่าคิดมากสิ  

ยยันัน่ล่อฉนัมาฆ่าตัง้สองครัง้นะ ฉนักแ็ค่เอาตวัรอด แกกน่็าจะรูว่้าแม่นัน่

มันตัวอันตรายขนาดไหน...แล้วที่สำาคัญฉันก็พยายามทำาหน้าที่ในฐานะ 

โซเคนโยที่ดีด้วยไง’

คำ�ประชดคำ�โตท่อนท้�ยทำ�เอ�ผู้นำ�โอกุเระขบกร�มแน่น 

...ทำาหน้าที่ในฐานะโซเคนโยที่ดีงั้นเหรอ แล้วไอ้ที่ฆ่ากันทั้งตระกูล 

น่ะมันอะไร!

“มแีค่น้ีใช่ไหม” คนทีเ่ร่ิมอ�รมณ์ขึน้กระแทกเสยีงใส่โทรศพัท์ และ
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กำ�ลังจะกดว�งส�ย แต่เสียงที่ลอดผ่�นเคร่ืองส่ือส�รในมือม�ทำ�ให้เข�

ต้องยกมันแนบหูอีกครั้งอย่�งเลี่ยงไม่ได้

‘เดีย๋ว เดีย๋ว อย่าเพิง่ใจร้อนเจ้าหนยูโูตะ ฉนัมเีรือ่งจะถามอกีเรือ่ง’

“อะไร” เข�ถ�มห้วนๆ

‘พวกแกจะกลับฮอกไกโดกันเมื่อไร’ รอบนี้นำ้�เสียงของเลนโยเริ่ม

จริงจังกว่�เดิม

“อย�กรู้ไปทำ�ไม”

‘จะได้แน่ใจว่าพวกแก เหล่าพันธมิตรจะไม่โง่โดนยัยนั่นหลอก

ซำ้าซากอีกไง’

“นั่นก็ไม่ใช่ธุระอะไรที่ฉันต้องบอกแกอยู่ดี”

คู่ส�ยจอมว�ยร้�ยเงียบไปนิดกับคำ�ตอบชัดของยูโตะครั้งนี้ แต่ไม่

น�นเสียงทุ้มนุ่มที่จับอ�รมณ์ไม่ได้กลับเปรยลอดหูโทรศัพท์ม�เนิบช้�ว่�

‘...พวกแกให้เวลายัยนั่น’

ยูโตะพลันชะงักไปนิดทันทีกับสิ่งที่เลนโยค�ดเด� และคว�มเงียบ

ของเข�ก็ทำ�ให้ช�ยหนุ่มตัวร้�ยสำ�ทับอย่�งเหยียดหย�ม

‘พวกแกกล้าให้เวลายัยนั่นในการเลื่อนกลับบ้านใหญ่...พวกแกมัน

โง่ซำ้าซากไม่เลิกจริงๆ นะเจ้าหนูยูโตะ’

“อย่�พูดเหมือนตัวแกมันดีนักหน� และเชื่อถือได้นัก แกมันก็แค่

เดนมนุษย์ที่อ�ศัยช่องโหว่ของเรื่องนี้แทรกตัวเข้�ม� อย่�คิดว่�ฉันไม่รู้ว่�

แกมีแผนอะไรอยู่” ผู้นำ�แห่งองเมียวจิกดเสียงตำ่�อย่�งหย�มเหยียดกลับ

ไปไม่แพ้กัน

‘แต่อย่างน้อยเดนมนุษย์อย่างฉันก็ไม่ได้โกหกใช่ไหม’ เลนโยย้อน

“แค่ครั้งเดียวไม่ต้องม�ทำ�เป็นลำ�เลิกบุญคุณ แกไม่มีสิทธ์ิต้ังแต่

โทร.ม�ห�ฉันแล้ว” ยูโตะตอบกร้�วแข็ง และขู่อย่�งเหี้ยมเกรียม “และ

หลังจ�กฉันได้ตัวเลนยะแล้ว แกก็เป็นร�ยต่อไป”

‘พยายามเข้าล่ะ และคงต้องพยายามอีกเยอะๆ เลย เพราะตั้งแต่

แกยอมรับเงื่อนไขยัยนั่น แกก็เท่ากับทำายัยนั่นหลุดมือไปแล้ว’
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ผู้นำ�หนุ่มหัวคิ้วกระตุกขึ้นนิดกับสิ่งที่เลนโยว่�คร้ังนี้ เพร�ะมัน

แทงใจดำ�เข�เข้�เต็มๆ เมื่อเข�เองก็หวั่นเช่นกันว่�จะถูกเลนยะว�งแผน

หลอกไว้ แม้จะยังไม่เห็นช่องท�งที่เธอจะทำ�ได้ก็ต�มที แต่กระนั้นเข�ก็

ไม่คิดยอมแพ้ก�รโต้เถียงครั้งนี้

“งั้นฉันคงต้องต�มจับตัวแกก่อนสินะ จะได้ไม่ต้องพย�ย�มม�ก

เท่�ไร” ยูโตะดูถูก ก่อนพูดเน้นชัดอีกครั้งว่� “อ๋อ! แล้วเลนยะก็ฝ�กบอก

ม�ด้วย เธอจะปลดผนึกท่�นกินเท็นชิให้แกแล้ว”

ปิ๊บ!

สิ้นคำ�เข�ก็กดตัดส�ยเลนโยอย่�งไม่ไยดี และไม่ต้องก�รพูดอะไร

กบัช�ยหนุ่มอกี และแม้จะยงัไม่เข้�ใจข้อคว�มทีเ่ลนยะฝ�กเข�ส่งให้พีช่�ย

ว่�มีคว�มสำ�คัญกับเลนโยอย่�งไร แต่มันก็ทำ�ให้เข�รู้สึกสะใจได้พิลึกท่ี

โต้ตอบคนคนนี้กลับไปได้แล้ว 

แต่หลงัจ�กเข�รู้สกึดอียูเ่ลก็น้อยไม่น�น ยโูตะกต้็องรบีชะโงกหน้�

ไปดขู้�งล่�งอกีครัง้ เพือ่ตรวจให้แน่ใจว่�มคีนทีโ่ทร.เข้�ม�ห�ตนเมือ่กีอ้ยู่

ด้�นล่�งรึเปล่�

ทว่�หลังก้มมองเจ้�ตู้โทรศัพท์ส�ธ�รณะหน้�คอนโดทั้งห้�เครื่อง

นั้นอยู่เกือบสิบน�ที เข�ก็ไม่เห็นว่�จะมีใครออกม�จ�กตู้พวกนั้นอย่�งท่ี

ค�ด

บ�งทคู่ีสนทน�เข�อ�จโทร.จ�กทีอ่ืน่...ยโูตะค�ดเด�ก่อนยอมหมนุ

ก�ยกลับเข้�ไปในห้องในที่สุด 

ทว่�เมื่อผู้นำ�แห่งโอกุเระเดินกลับเข้�ไปในห้อง ร่�งสูงๆ เจ้�ของ

เรือนผมสีนิลย�วถึงกล�งหลังกลับก้�วออกม�จ�กตู้โทรศัพท์ส�ธ�รณะ

เครือ่งกล�งหน้�คอนโดหร ูและมผีเีสือ้กล�งคนืปีกสนีำ�้ต�ลทีเ่พิง่ผละจ�ก

ระเบียงห้องของซ�น�ดะ ซึ่งมันถูกส่งไปสังเกตก�รณ์ท่ีห้องนั้น ร่อนม�

เก�ะไหล่ของเข�

ใบหน้�คมติดหว�นไม่ฉ�ยรอยยิ้มทรงเสน่ห์เช่นทุกที และดูแปลก

ต�ด้วยใบหน้�โล่งๆ ที่ไม่ได้สวมแว่นกันแดดเหมือนทุกครั้ง เมื่อแว่น
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กันแดดอันเก่�ของเข�เพิ่งถูกน้องส�วทำ�แตกค�ใบหน้�ไปไม่น�น และ

คว�มวุ่นว�ยที่เข�ต้องจัดก�รหลังก�รต่อสู้บนด�ดฟ้�เมื่ออ�ทิตย์ท่ีแล้วก็

ทำ�ให้ยังไม่มีเวล�ไปห�แว่นที่ถูกใจอันใหม่ม�ใช้ วันนี้เข�จึงไม่มีอะไรม�

ปิดบังดวงต�สีแปลกของตน 

และด้วยใบหน้�หล่อคมติดหว�นนิดๆ เหมือนผู้หญิงบวกกับต�

สนีำ�้เงนินัน่ กท็ำ�ให้ผูค้นหนัม�สนใจเข�ม�กกว่�ปกต ิแถมเส้นผมสดีำ�ของ

เข�ยิ่งขับให้สีต�แปลกๆ เด่นจนสะดุดต�หล�ยๆ คน จึงไม่แปลกที่จะมี

คนเหลียวมองอย่�งสนใจ 

ช�ยหนุ่มยังยืนพิงตู้โทรศัพท์ ก่อนพูดกับตนเองด้วยนำ้�เสียงตำ่�ใน

ลำ�คอ 

“แกบีบฉันอีกแล้วนะเลนยะ...”

เลนโยทำ�หน้�ตึงเครียดสักพักก่อนก้มดูน�ฬิก� แต่ใบหน้�ที่

ตึงเครยีดในทแีรกพลนัคล�ยออกเกอืบทนัทเีมือ่นกึถงึเรือ่งสำ�คญัอกีเรือ่ง

ได้

“...แล้วถ้�จะไปเขตมนิ�โตะเนีย่ขึน้รถส�ยอะไรนะ” คนชอบหลงท�ง

บ่นพึมพำ�เมื่อลืมท�งกลับแมนชั่นใหม่ของตัวเองซะเฉยๆ 

เวล�ที่มีปัญห�เครียดๆ ทีไร มักทำ�ให้เข�ลืมเส้นท�งต่�งๆ ได้

ง่�ยด�ย

ช�ยหนุ่มยืนครุ่นคิดพย�ย�มทบทวนเส้นท�ง ก่อนเผลอเลื่อนมือ

เรยีวแขง็แรงขึน้ม�แตะทีด่ัง้จมกูร�วกบัจะขยบัแว่นต� แต่เข�กต้็องชะงกั

มือไปชั่วครู่เมื่อจับเจอแต่จมูกเปล่�ๆ ก่อนเปรยขึ้นม�อีกว่� 

“...นั่นสินะ ลืมไปว่�ไม่มีแว่นแล้วด้วย” จบคำ�เข�ก็ยกมือข้�งหนึ่ง

ขึน้ปิดดวงต�ขว�ของตน ก่อนพมึพำ�กบัตวัเองอย่�งไม่ชอบใจนกัว่� “เริม่

จะชัดเกินไปแล้ว...ต้องรีบห�แว่นใหม่ไวๆ แล้วสินะ”



75
นับเวลาถอยหลังเจ็ดวัน

เหลือเวลาอีกห้าวัน

เดก็ส�วทีเ่พิง่ก้�วออกม�จ�กตวับ้�นเหลอืบนยัน์ต�หลงักรอบแว่น

ขึ้นไปมองสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่เก�ะอยู่บนหลังค�บ้�นสีอิฐ ดวงต�สีนำ้�เงิน

ของเธอฉ�ยคว�มไม่สบอ�รมณ์นิดๆ ทันใด แต่ก็แค่หมุนตัวเดินออกไป

จ�กรั้วบ้�น

และเป็นไปต�มค�ด เมื่อนกน�งแอ่นที่เฝ้�เธอม�สองวันติดกัน  

บินต�มเธอไปเช่นทุกวัน 

“มันจะเฝ้�ไปถึงเมื่อไร” ผีน้อยที่ลอยต�มหลังหมอผีส�วบ่นเสียง

แผ่วย�มมองนกน�งแอ่นเจ้�ประจำ�ทีเ่ลนยะค�ดว่�เป็นก�รจบัต�มองของ

พวกโอกุเระ

“ก็จนครบเจ็ดวันน่ะสิ เลิกสนใจมันซะที” เลนยะสั่งเสียงเฉียบ

ท�โร่พยักหน้�รับเล็กน้อย 

หลงัจ�กสองวนัก่อนบนด�ดฟ้� เข�มอี�ก�รหม่นหมองไป แทบไม่

ค่อยพูดเหมือนทุกครั้ง เสียงที่เคยเถียงสู้กับหมอผีส�วก็ไม่มีให้ได้ยิน ถึง

จะดำ�เนินกิจวัตรเหมือนปกติต�มที่เธอบอก แต่แววเศร้�หมองก็ไม่อ�จ



B  1 3  s . t   45

กลบได้มิด เข�ยังคงครุ่นคิดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวล�

วิญญ�ณเด็กช�ยยังไม่ส�ม�รถให้คำ�ตอบแก่เลนยะได้ ไม่แปลกที่

ทัง้คว�มรูส้กึผดิและกลวัจะทำ�ให้เข�ไม่กล้�มองหน้�เลนยะตรงๆ แถมทกุ

ครั้งที่เผลอมอง เจ้�หล่อนก็มีท่�ท�งเฉยช�ใส่ด้วยซำ้�ไป ขณะทุกครั้งที่

มองหลงัของเลนยะทีเ่ดนินำ�หน้�อยูก่ไ็ด้แต่พดูขอโทษซำ�้ไปซำ�้ม�ในใจ แต่

ยงัไม่กล้�รบัคำ�ขอคว�มช่วยเหลอืของเจ้�ของเรอืนผมสนีำ�้ต�ลคลอเคลยี

บ่�ที่เดินนำ�หน้�เข�ประจำ�ได้

และวันนี้หมอผีส�วก็ยังไม่ทำ�อะไรที่ผิดปกติเช่นสองวันแรก ก�ร

ดำ�เนินชวีติของเธอเป็นเหมอืนเดมิ ไปโรงเรียนตอนเช้� ออกเจด็โมง กลบั

ม�ที่บ้�นเวล�สี่โมงครึ่งเป๊ะๆ ทุกวัน ไม่แวะไปไหนต่อ เลิกเรียนก็ดิ่งกลับ

บ้�นเลย 

เสียแต่ว่�เธอยังไม่มีทีท่�จะปลดผนึกเจ้�ปีศ�จเหมือนอย่�งท่ีเคย

บอกผู้นำ�โอกุเระไว้ แต่เหล่�องเมียวจิก็ไม่ส�ม�รถทำ�อะไรเธอได้เมื่อยัง

ไม่ครบกำ�หนดเวล�ที่ตั้งเงื่อนไขไว้ ซึ่งตอนนี้ก็เพ่ิงผ่�นม�ได้แค่สองวัน

เท่�นั้น

หมอผีส�วมีสิทธิ์ปลดผนึกสุนัขป่�หนุ่มเมื่อไรก็ได้ถ้�ยังไม่พ้น

กำ�หนดวัน

ขณะยูโตะที่ฟังคำ�ร�ยง�นของเจ้�นกน้อยชิกิง�มิของเข�ทุกวันก ็

ได้แต่ปลงอนิจจัง และแอบหงุดหงิดใจอยู่เล็กๆ ต่อเหตุก�รณ์ที่ไม่มีอะไร

ผิดปกติแม้แต่น้อย 

เพร�ะถ้�คิดในแง่ดีมันก็คงเป็นแบบผู้รับใช้เข�บอก เลนยะแค่กะ

ยืดเวล�ออกไปเท่�นั้นเพร�ะจนตรอกแล้ว แต่ถ้�คิดในแง่ร้�ย ก�รนิ่งจน

เกินไป ไม่แสดงคว�มกระตือรือร้นอะไรสักอย่�งแบบนี้มันไม่ต่�งจ�ก

ก�รกวนสม�ธิเข� ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถอ่�นท่�ทีอะไรเธอออก

บอกตรงๆ เลยว่�ก�รรอคอยคร้ังนีเ้ป็นอะไรทีน่่�อดึอดัสำ�หรบัผูน้ำ�

หนุ่มแห่งโอกุเระอย่�งถึงที่สุด 
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เหลือเวลาอีกสี่วัน

รูปถ่�ยหน้�ตรงขน�ดสี่คูณหกนิ้วของเด็กส�วในเคร่ืองแบบ

นักเรียนถูกเลื่อนม�ให้ตรงหน้� บนโต๊ะไม้เล็กๆ ซึ่งทำ�ให้เด็กส�วที่ถูกยื่น

รูปถ่�ยม�ให้ต้องย่นหัวคิ้วนิด พล�งถ�ม

“นั่นอะไร”

“ค�น�โกะ...โอโตกิ ค�น�โกะ เด็กนักเรียนที่กำ�ลังเป็นปัญห�อยู่” 

ช�ยชร�ร่�งอ้วนตอบ แล้วเอ่ยต่อเน้นชัด “เธอถูกรังแก”

คนเป็นหมอผทีีถ่กูเรยีกตวัม�ทีห้่องพกัผอ.เช่นทกุครัง้ทีม่งี�นเงยหน้�

จ�กรูปถ่�ยของค�น�โกะแล้วแย้งทันที

“นั่นมันง�นของครูฝ่�ยปกครอง” 

“และฆ่�ตัวต�ย”

“อ�...” เลนยะอุท�นอย่�งเข้�ใจฉับไว แต่ดูแทบไม่ใส่ใจเท่�ไรนัก

ต่อข่�วก�รเสียชีวิตของเพื่อนนักเรียน

“กรดีข้อมือ...คว�มจริงไม่สำ�เร็จหรอก แม่เธอพ�เธอส่งโรงพย�บ�ล

ได้ทัน และคว�มจริงก็ไม่ได้อ�ก�รร้�ยแรงม�ก...แต่ไปโดดตึกซำ้�อีกทีท่ี

โรงพย�บ�ลเมื่อสองวันก่อน” ผอ.โยโคเล่�อย่�งเชื่องช้� และเป็นเช่นนั้น

เสมอเมื่อคว�มเศร้�ปร�กฏบนใบหน้�ใจดีเมื่อมีเรื่องร�วแย่ๆ เกี่ยวกับ

นักเรียนของเข� โดยเฉพ�ะย�มที่เข�รู้สึกว่�มันเป็นคว�มผิดของตนที่ทำ�

หน้�ที่ได้ไม่ดพีอ “เร�จดัก�รกบัเดก็นกัเรียนทีรั่งแกเธอไปแล้วตัง้แต่แม่เธอ

ม�แจ้งเรื่องที่เธอกรีดข้อมือตัวเอง...แต่เหมือนจะเป็นก�รตัดสินใจที่ผิด”

ร่�งอ้วนกลมสูดห�ยใจลึกอย่�งหมองเศร้� ก้มมองรูปถ่�ยของ

นักเรียนตนอีกครั้งคล้�ยจะกล่�วอำ�ล�ด้วยช่องว่�งของคว�มเงียบเหง�

นั่น ก่อนเล่�ต่อ

“เพร�ะหลังเธอรู้ว่�แม่ตัวเองเอ�เรื่องนี้ไปฟ้องครู และเพื่อนๆ ใน

ห้องรู้ว่�เธอฆ่�ตัวต�ย เธอเลยยิ่งรู้สึกอับอ�ย รับไม่ได้ถ้�ต้องกลับไป

เผชิญหน้�กับทุกคนในห้องที่อ�จคิดว่�เธอเป็นบ้� เป็นคนโรคจิตที่คิดฆ่�

ตัวต�ย ไม่ก็กลัวว่�อ�จทำ�ให้ถูกรังแกม�กขึ้นเพร�ะเป็นส�เหตุให้เพ่ือน
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บ�งคนต้องถูกลงโทษหนัก มิหนำ�ซำ้�จะย้�ยโรงเรียนก็ไม่ได้ เธออยู่ปีส�ม

แล้ว และน่ีกใ็กล้จะสอบปล�ยภ�ค อกีแค่อ�ทติย์กว่�ๆ สดุท้�ยเลยตดัสนิใจ

โดดตึกที่โรงพย�บ�ลเมื่อสองวันก่อน”

“...งัน้กก็ล�ยเป็นว่�คนฆ่� คอืคนทีช่่วยสนิะ” หมอผสี�วก้มไปจ้อง

มองรปูตรงหน้� ก่อนเหน็แววต�ว่�งเปล่�จ�กคนในภ�พจ้องกลบัม� และ

ต้องยอมรับว่�เด็กส�วในรูปนั้นเป็นคนหน้�ต�น่�รักคนหนึ่ง ผมสีดำ�สนิท 

ตัดหน้�ม้�เสมอคิ้ว ล้อมกรอบใบหน้�อูมสั้นที่ดูจิ้มลิ้ม ดวงต�สองชั้นคู่โต

สีดำ�ขลับรับกับป�กนิดจมูกหน่อย หน้�เหมือนเด็กมัธยมต้น ถ้�ให้หมอผี

ส�วลงคว�มเห็น น่�เสียด�ยอย่�งเดียวคือแววต�ดู ‘ต�ย’ ไปหน่อย แต่

กน่็�จะเป็นประเภทแบบทีเ่ดก็ผูช้�ยน่�จะชอบเลยละ...และเพร�ะแบบนัน้ 

รึเปล่�ถึงโดนรังแก 

ผอ.โยโคนิง่งนัไปนดิกบัข้อสรุปตรงไปตรงม�ของเลนยะ ทว่�กต้็อง

ยอมรับคว�มจริงนั้นอย่�งเลี่ยงไม่ได้

“เร�ช้�เกนิไปทีจ่ะตระหนักถึงปัญห�ในมมุมองอืน่...วยัรุน่นีเ่ข้�ใจ

ย�กนะ”

“ไม่หรอก” เลนยะปฏิเสธ และเหลือบต�ขึ้นสบต�อีกฝ่�ย “คนโง่

ต่�งห�กที่เข้�ใจย�ก”

เธอก้มมองคนในรูปถ่�ยใหม่อีกครั้ง แล้วเข้�ประเด็น

“แล้วฉันต้องทำ�ยังไงกับยัยโง่นี่”

“เธอปร�กฏตัวที่โรงเรียนเมื่อว�น และมีเพื่อนในห้องโดนเล่น

ง�น...เด็กที่ถูกเล่นง�นไม่บ�ดเจ็บม�ก แต่ก็เย็บหล�ยเข็ม และทุกคน

ให้ก�รยืนยันว่�เห็นโต๊ะเรียนของค�น�โกะลอยไปโจมตีเด็กคนนั้น” ผอ. 

โยโคต้องดงึตวัตนของตวัเองกลบัม�ต�มปกตอิกีครัง้ เพือ่ให้มสีม�ธพิร้อม

ให้ข้อมูลครบถ้วนแก่คนตรงหน้� “ฉันไม่รู้ว่�จะมีเรื่องร้�ยแรงกว่�นี้ไหม 

หรือเกี่ยวกับค�น�โกะร้อยเปอร์เซ็นต์รึเปล่� แต่เด็กทุกคนอยู่ในช่วงใกล้

สอบปล�ยภ�ค ทุกคนกำ�ลังตั้งใจกับก�รอ่�นหนังสือ ดังนั้นฉันไม่อย�ก

ให้อะไรรบกวนพวกเข�”
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“ให้ไปตรวจดู และจัดก�ร?” เลนยะเลิกคิ้วขึ้นข้�งพลัน

“ถ้�เป็นค�น�โกะจริง กอ็ย�กให้เป็นก�รช่วยเหลอืม�กกว่�จดัก�ร 

น่ะ” ช�ยชร�ยิ้มบ�ง อ่อนใจเล็กน้อยกับคว�มเด็ดข�ดของหมอผีส�ว

ประจำ�โรงเรียน แล้วหลุบต�ลงว่�แผ่ว “เป็นง�นส่งท้�ยที่ไม่ค่อยดีเท่�ไร

เลยเนอะ”

“ง�นฉันมันก็ไม่ได้ดีสักง�นอยู่แล้ว” เลนยะตอบรวดเร็ว

เจ้�ของโรงเรียนหรูหวัเร�ะในลำ�คอทนัใดกบัก�รประชดไม่จรงิจงั

ของเด็กส�วตรงหน้� ซึ่งย�มได้นึกถึงคว�มเป็นโซเคนโย เลนยะแบบนั้น

แล้ว ก็ทำ�ให้นึกถึงเรื่องสำ�คัญหนึ่งที่เข�เคยขอร้องเธอไว้ และต้องเอ่ย

ออกม�ใหม่อย่�งเสียไม่ได้ว่�

“ทั้งที่กะว่�จะได้สอบปล�ยภ�คพร้อมทุกคนแท้ๆ แต่ก็ดันทำ�ไม่ได้

จนได้”

“...มันก็ไม่สำ�คัญอะไรกับฉันตั้งแต่ต้น” เลนยะว่�ชัด แม้ก่อนหน้�

นั้นจะเงียบไปเล็กน้อยก็ต�ม

ทั้งที่ขอร้องให้เธอใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นๆ และทำ�เหมือนว่�มันจะ

เป็นไปได้ด้วยดี มั่นใจซะเต็มร้อย แต่สุดท้�ยเด็กส�วตรงหน้�ก็ยังต้องวิ่ง

อยู่ในวงัวนของก�รล่�และก�รถกูล่�เหมอืนเดมิโดยเข�ช่วยอะไรไม่ได้เลย 

ทำ�ให้รู้สึกว่�ตนเองช่�งดีแต่ป�ก และมองอะไรง่�ยด�ยจนเหมือนคนโง่ 

“งั้นครั้งนี้จะให้เพิ่มค่�จ้�งให้ไหม ถือว่�เป็นโบนัสสำ�หรับง�นครั้ง

สุดท้�ย” ช�ยชร�กลับม�เสนอด้วยเสียงสดใสเช่นเดิม เมื่อรู ้สึกว่�

บรรย�ก�ศระหว่�งพวกเข�เริ่มหม่นหมองเกินไป และเข�ไม่ถูกกับคว�ม

รู้สึกแบบนั้นเท่�ไรนัก

“ไม่ต้อง”  

ผอ.โยโคเลิกคิ้วแปลกใจนิดทันทีกับก�รปฏิเสธไม่รับค่�จ้�งเพิ่ม

ครั้งแรกของเลนยะ แต่วิน�ทีต่อม�ก็ต้องเข้�ใจเมื่อเธอหยิบบ�งอย่�งส่ง

ให้เข�...เป็นของชิ้นเล็ก ที่แสนสำ�คัญ โดยเฉพ�ะในสถ�นก�รณ์นี้

“แต่ขอเป็นอย่�งอื่นแทน” เธอเลื่อนเจ้�สิ่งนั้นให้ช�ยชร� และสั่ง
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ต่อว่� “อย�กให้ทำ�อีกอัน ให้เหมือนที่สุด”

“...อ�” เข�เข้�ใจโดยไม่ต้องอธิบ�ย และนั่นดึงรอยยิ้มร่�เริงและ

อ�รมณ์ของผอ.โยโคทีก่ำ�ลงัดำ�ดิง่ให้กลบัม�ทีเ่ดมิได้อกีครัง้ เมือ่เข�รูแ้ล้ว

ว่�หมอผสี�วประจำ�โรงเรียนยงัเป็นตวัเธอเสมอ...เธอไม่มวีนัยอมให้ตนเอง

จนแต้มแม้ในสถ�นก�รณ์ที่คว�มหวังริบหรี่ที่สุด

ช�ยชร�รบัสิง่ทีเ่ลนยะยืน่ให้ พร้อมคว�มหวงัทีเ่ปล่งประก�ยขึน้ใน

ดวงต�เข�ย�มมองไปที่เธอ ก่อนอวยพรเสียงสดใสว่� 

“พย�ย�มเข้�นะ”

เลนยะเงยมองใบหน้�อ้วนกลมใจดอีกีคร้ัง พล�งรบัคำ�อย่�งมัน่ใจว่� 

“อยู่แล้ว”

ร่างเลก็ๆ หบุปีกเรยีวของตนและโฉบผ่านเงามดืของตกึเรยีนยาม

คำ่�คืน ก่อนลงเก�ะที่ขอบหน้�ต่�งด้�นนอกอ�ค�รเรียนหลังหนึ่งในพื้นที่

ของโรงเรียนโยโคที่เงียบสงัด

นกน�งแอ่นตวัน้อยจบัจ้องต�มเดก็ส�วทีเ่ดนิอยูบ่นระเบยีงอ�ค�ร

เรยีนชัน้ส�มซึง่เป็นอ�ค�รเรียนปีส�ม โดยข้�งก�ยของเธอยงัมร่ี�งสงูสง่�

เจ้�ของเรือนผมสีดำ�รัตติก�ลย�วสย�ยเหมือนแพรไหมเดินประกบ 

เฉกเช่นทุกครั้ง พร้อมวิญญ�ณเด็กช�ยและวิญญ�ณซ�มูไรข้�งก�ย

เท่�ที่มันรู้ วันนี้ท�ย�ทโซเคนโยมีง�นที่ได้รับมอบหม�ยม�จ�ก

น�ยจ้�งประจำ� แม้จะไม่รู้ร�ยละเอียดเพร�ะพวกเข�พูดคุยกันในห้องพัก

ผอ.โยโค โดยปิดหน้�ต่�งทกุบ�นและม่�นทกุด้�นจนมดิชดิ แต่เสยีงทีพ่ดู

คุยระหว่�งช�ยชร�กับหมอผีส�วก็บอกข้อมูลคร่�วๆ ให้มันรับรู้ได้ มันจึง

ม�ต�มติดเธอ ทำ�หน้�ที่ประจำ�ของตนเองเช่นทุกครั้ง

“ครัง้น้ีเป็นแค่วญิญ�ณร้�ยเฉยๆ หรือขอรบั” วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่

ถ�มทำ�ล�ยคว�มเงียบโดยรอบ

“ยังไม่รู้ว่�เป็นวิญญ�ณ หรือโรงเรียนย�มคำ่�คืนอ�ละว�ดอีก...ดี

ไม่ดีก็อ�จไม่ใช่อะไรเลย นอกจ�กทริกแกล้งคนโง่ๆ เพร�ะแบบนี้ถึงต้อง
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ม�ตรวจสอบไง” เลนยะตอบ

“ว่�แต่ถ้�เป็นวญิญ�ณร้�ยของเดก็ทีช่ือ่ค�น�โกะจรงิๆ จะทำ�ยงัไง” 

ท�โร่เอ่ยคำ�ถ�มต่อ 

เมื่ออยู ่ต่อหน้�กินเท็นชิ วิญญ�ณเด็กช�ยจำ�ต้องรีบสวมบท

วิญญ�ณช่�งจ้อเช่นเดิม ไม่อย่�งนั้นเจ้�ปีศ�จรูปง�มคงจับพิรุธพวกเข�

ได้แน่ อีกอย่�งถึงแม้จะทำ�ตัวเป็นปกติแล้วแท้ๆ แต่ร่�งสูงสง่�ที่เดินหน้�

หล่อไม่เกรงใจใครข้�งๆ หมอผีส�วก็ยังส่อแววเคลือบแคลงสงสัยเจ้�

หล่อนอยู่ตลอดเวล� แม้ไม่พูด แต่บรรย�ก�ศน่�อึดอัดระหว่�งพวกเข�

ตลอดสองส�มวันม�นี้ก็ฟ้องได้ดี

และเอ�จริงๆ แม้แต่ระหว่�งเข�กับตัวเลนยะเองก็เหมือนจะไม่ได้

ดีไปกว่�กันนัก เมื่อเข�ยังคงไม่กล้�เผชิญหน้�เธอตรงๆ หลังเร่ืองท่ี

ด�ดฟ้�โรงเรียนเมื่อส�มวันก่อน ซึ่งทุกวันที่ผ่�นไป แม้เลนยะไม่พูดซำ้�

เรื่องแผน แต่มันกลับกดดันตัวเข�เองม�กขึ้นเรื่อยๆ เพร�ะเข�รู้ว่�เธอ

กำ�ลังรอ และเริ่มทำ�ในส่วนที่พอจะทำ�ได้ไปก่อนบ้�งแล้ว 

บ�งทีคงถึงเวล�ที่เข�ต้องตัดสินใจอย่�งจริงจัง

“สวดส่ง กำ�จัด สักอย่�ง” เลนยะตอบท�โร่เหมือนพูดลอยๆ 

ม�กกว่�พดูกบัเข� ขณะยกกระบอกไฟฉ�ยขึน้ม�ทบุเบ�ๆ ทีห่ลงัท้�ยทอย

สองส�มทเีหมอืนนวดแก้เมือ่ย และแสดงให้รู้ว่�เธอกำ�ลงัเบือ่หน่�ยในสิง่

ทีเ่ข�ถ�มซำ�้ นัน่เป็นก�รบอกท�งอ้อมด้วยว่�เธอไม่ได้อย�กคยุกบัเข�นกั 

ซึ่งวิญญ�ณเด็กช�ยก็เม้มป�กอย่�งอดกลั้นต่อท่�ท�งเฉยช�นั่น 

กระนั้นเข�ก็ยังพย�ย�มฝืนพูดอ้อมแอ้มออกไป

“ฉันคิดว่�ผอ.โยโคไม่น่�บอกให้เธอกำ�จัดนะ ถ้�เป็นนักเรียนของ

เข�จริงเนี่ย”

แต่ครัง้น้ีหมอผสี�วไม่ตอบอะไร แต่หยดุอยูห่น้�ห้องเรยีนห้องหนึง่ 

ก่อนส่องไฟไปที่ป้�ยเหนือหัว

“ห้อง 3-C” ท�โร่พึมพำ�ขึ้น

ครืด!
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ประตูห้องถูกเลนยะผลักเปิดทันใด ภ�ยในห้องเรียนท่ีปิดไฟแล้ว

มีเพียงแสงสลัวๆ ลอดผ่�นม�ท�งหน้�ต่�งกระจก คว�มเงียบวังเวง

ครอบคลมุทกุต�ร�งนิว้ร�วกบัหลดุเข้�ม�อกีโลก ข้�วของทกุอย่�งภ�ยใน

ห้องอยู่ในสภ�พปกต ิเวน้เพยีงบนโต๊ะนกัเรียนตัวหนึ่งทีอ่ยูต่รงกล�งหอ้ง

พอดิบพอดี ที่มีดอกไม้ช่อสวยในแจกันว�งไว้ 

ซึ่งพิธีก�รเช่นนี้สื่อถึงว่�เจ้�ของโต๊ะตัวนี้เสียชีวิตไปแล้ว และนี่

เป็นก�รไว้อ�ลัยแก่เธอที่ล่วงลับจ�กเพื่อนๆ ในห้องทุกคน

หมอผีส�วจับจ้องโต๊ะตัวนั้นไม่ว�งต� ก่อนก้�วเท้�เข้�ไปในห้อง

ตึง!

เพยีงก้�วเข้�ไปในเขตห้องเรยีนก้�วแรก กม็เีสยีงทบุดงัสนัน่ร�วกบั

มีบ�งอย่�งใหญ่โตม�กๆ ร่วงหล่นลงใส่ห้องเรียนทั้งห้อง มันสั่นสะเทือน

ม�จ�กทุกทิศทุกท�ง โดยเฉพ�ะบริเวณพื้นที่เธอเหยียบ จนทำ�ให้คนท่ี 

ค้�งเท้�ไว้รู้สึกร�วกับเหยียบอยู่บนแผ่นกระจกบ�งๆ อย่�งไรอย่�งนั้น

“นัน่จติคกุค�ม?” เสยีงทุม้ลกึเปรยขึน้จ�กข้�งหลงัเลนยะ ก่อนร่�ง

สูงของกินเท็นชิจะเข้�ม�ใกล้หมอผีส�ว เมื่อเห็นว่�เธอใช้มือจับที่กรอบ

ประตูห้อง ร�วกับพย�ย�มทรงตัวไว้

เหน็ชดัว่�คนเป็นหมอผเีองกไ็ม่ได้เตรยีมพร้อมรบัก�รคกุค�มจ�ก

บ�งอย่�งในห้องเรียนนี้

“เออ...มนัถงึต้องเป็นคร�วซวยของฉนัไง” หมอผตีวัดีได้ทคี�ดโทษ

ผูจ้้�งว�น ก่อนเร่ิมดงึแผ่นยนัต์ออกม�ไว้ในมอืและเดนิเข้�ไปในห้องเรยีน

ตัวปัญห�

“รออยู่หน้�ประตู ถ้�ไม่อย�กถูกขังไว้ในห้องนี้ด้วย” เธอหันม�สั่ง

สองผีทิ้งท้�ย ก่อนเดินไปแปะยันต์แผ่นแรกบนผนังฝั่งเดียวกับประตูห้อง 

กึก! กึก! กึก!

เพียงยันต์แผ่นแรกถูกติด ห้องทั้งห้องก็สั่นสะเทือนร�วกับเกิด 

แผ่นดินไหว ทั้งโต๊ะเรียน เก้�อี้ ตู้ ต่�งสั่นกระทบพื้นห้องดังก้องจนน่�

หว�ดหวัน่และสัน่หนกัขึน้เร่ือยๆ แต่ผูรุ้กร�นอย่�งหมอผสี�วกไ็ม่ยอมถอย
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ออกไป เธอก้�วช้�ๆ ไปที่หน้�ชั้นเรียนตรงหน้�กระด�นดำ�และแปะยันต์

ลงไปอีกแผ่น

คร�วน้ีแรงสะเทือนรุกหนักจนกระจกหน้�ต่�งบ�งบ�นเร่ิมมีเสียง

เปรี๊ยะ! พร้อมรอยร้�วล�มเป็นส�ยย�วทั้งแผ่น และนั่นทำ�ให้เลนยะท่ี 

ใจเย็นค่อยๆ แปะแผ่นยันต์ในตอนแรกต้องป�กระด�ษลงอ�คมในมือไป

แปะหน้�ต่�งกระจกทันควัน

“โห...ผมเพิ่งเคยเห็นแบบนี้เป็นครั้งแรก ยังกับใช้พลังจิตแน่ะ” 

วญิญ�ณเดก็ช�ยรำ�พงึรำ�พนัอยูภ่�ยนอกห้องด้วยคว�มหวัน่เกรงนดิๆ และ

สนใจใคร่รู้ไปด้วย 

“กใ็กล้เคยีงขอรับ...โดยหลกัแล้ว ปร�กฏก�รณ์โพลเตอร์ไกส์ เกดิ

จ�กจิตที่แข็งแกร่งของดวงวิญญ�ณที่ส�ม�รถสร้�งรูปร่�งพลังง�นที่มี

อ�นุภ�พขน�ดจับต้องสิ่งของได้”

“งั้นท่�นหญิงอ�เคเดะก็เหมือนกัน” ท�โร่ต่อคำ�ถ�มกับวิญญ�ณ

ซ�มูไรทันทีเมื่อเข�พูดจบ

“อ๋อ...ท่�นหญิงไม่ถงึขัน้นีห้รอกขอรับ แค่จบัต้องสิง่ของได้เท่�นัน้ 

แถมไม่แน่นอนว่�ส�ม�รถจับต้องได้น�นเท่�ไรหรือต้องให้พลังง�นม�ก

ขน�ดไหนถงึจะจบัต้องสิง่ทีเ่ป็นก�ยหย�บได้บ้�ง และไม่ได้มแีรงแค้นหรอื

เหตุจูงใจอะไรที่กระตุ้นให้เกิดพลังง�นมห�ศ�ลด้วย”

แปะ!

แผ่นยันต์แผ่นสุดท้�ยถูกแปะไว้ที่ผนังด้�นหลังห้อง พร้อมๆ กับที่

ก�รสั่นไหวทั้งหมดหยุดลงเมื่อยันต์แผ่นสีแดงของเด็กส�วถูกติดครบ

ตำ�แหน่งบนผนังห้องทั้งสี่ด้�น แต่กระนั้นก็ยังไม่ปร�กฏสิ่งใดผิดปกติ 

ดวงต�สีนำ้�เงินของหมอผีส�วยังจับจ้องไปยังโต๊ะเรียนท่ีมีดอกไม้

ในแจกันว�งไว้ไม่ยอมละ ขณะเดินวนกลับม�ยืนอยู่ที่หน้�ชั้นเรียนมืดๆ 

ซึ่งมีร่�งสูงสง่�ของกินเท็นชิยืนนิ่งรออยู่อีกครั้ง 

“เอ�ละ ทีนี้อ�ณ�เขตก็ถูกกักอยู่แค่ในห้องเรียนนี้ หมดท�งหนี

แล้ว” เลนยะบอกเสียงดังคล้�ยก�รประก�ศ และจ้องเขม็งไปที่โต๊ะเรียน
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ตัวเดิม แต่มันยังคงว่�งเปล่� และมีเพียงเวล�ที่เดินไปอย่�งเงียบเชียบ...

ฟ้�ว!

แต่คว�มเงียบร�วกับมีไว้ให้ผู้รุกร�นเผลอตัว เมื่ออยู่ๆ แจกันที่ใส่

ดอกไม้บนโต๊ะเรียนกล�งห้องกก็ระเดน็พุง่เข้�ใส่หน้�เดก็ส�วทีย่นือยูห่น้�

ชั้นเรียนร�วกับถูกป�จ�กมือล่องหน

เพล้ง!

ซ่�!

แจกนัใบน้อยแตกละเอยีดเมือ่กระแทกกบักระด�นดำ�เตม็แรง นำ�้

ทีบ่รรจอุยูภ่�ยในส�ดกระจ�ยเมือ่หมอผสี�วเบีย่งตวัหลบม�ด้�นทีส่นุขัป่�

หนุ่มยืนอยู่ได้ทัน พร้อมกับหันหน้�กลับไปมองโต๊ะเรียนตัวต้นเหตุอย่�ง

รวดเร็ว

และบนเก้�อีท้ีเ่คยว่�งเปล่� บดันีก้ลบัปร�กฏร่�งร่�งหนึง่นัง่นิง่อยู่

บนนั้นอย่�งไม่มีผู้ใดรู้ได้ว่� เจ้�ของร่�งม�อยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไร ตอนไหน

“เด็กผู้หญิง...” กินเท็นชิสังเกตร่�งที่นั่งอยู่บนเก้�อี้ของโต๊ะเรียน

กล�งห้องต�มส�ยต�ของเลนยะ

เธอเป็นเด็กส�วร่�งเล็ก สวมชุดผู้ป่วยของโรงพย�บ�ลแห่งหนึ่ง 

เรือนผมสีดำ�ย�วตัดตรงปล่อยเลยกล�งหลังไปเล็กน้อย และย�มนี้มันลง

ม�ปรกใบหน้�เมือ่เธอก้มหน้�จนแทบชดิกบัพืน้โต๊ะเรยีน กระนัน้ใต้เง�มดื

ที่ซ่อนใบหน้�เด็กส�ว เลนยะก็เห็นดวงต�คู่หนึ่งที่ฉ�ยคว�มกร�ดเกรี้ยว

เคียดแค้นจ้องเขม็งตรงม�ยังตน

และไมน่�นหลงัสำ�รวจเดก็ส�วในชดุผูป่้วยกล�งห้อง ร่�งร่�งนัน้ก็

คำ�ร�มกร้�วขึ้นเป็นประโยคแรกว่�

“โรงเรียนเฮงซวย” มือที่ว�งอยู่บนตักของเธอกุมกันไว้จนแน่น

ร�วกับจะบีบมือตนเองให้กระดูกแหลกเหลว

ซึง่เลนยะกลบัเพยีงเลกิคิว้ขึน้ข้�งต่อสิง่ที่ได้ยนิ แล้วอทุ�นตอบรบั

แค่ว่� “โอ้! คิดเหมือนกันเลย”

เดก็ส�วบนโต๊ะเรียนพลนัเงยีบไปทนัใดต่อปฏกิริยิ�ตอบสนองของ
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เลนยะ ขณะขยับดวงต�ที่ยังว�วโรจน์ร�วกับสัตว์ร้�ยมองต�มร่�งสูงๆ 

เกนิเดก็ส�วทัว่ไป ซึง่กำ�ลงัก้มไปค้นบ�งอย่�งจ�กกระเป๋�เป้ ก่อนดงึแผ่น

กระด�ษขน�ดสี่คูณหกนิ้วขึ้นม� 

เลนยะก้มหน้�อ่�นข้อมลูอะไรสกัอย่�งทีเ่ธอน่�จะจดไว้ในกระด�ษ

นั้น ก่อนชูมันใส่หน้�คนที่นั่งอยู่กล�งห้องเรียน ซึ่งปร�กฏว่�แทนที่มันจะ

เป็นกระด�ษอย่�งที่ค�ด กลับกล�ยเป็นรูปถ่�ยใบหนึ่ง รูปถ่�ยหน้�ตรง

ครึ่งตัวของเด็กส�วหน้�ต�จิ้มลิ้มในเครื่องแบบมัธยมของโยโค 

“โอโตก ิค�น�โกะสนิะ” เลนยะถ�มชดั “เสยีชวีติสองวนัก่อน โดย

ฆ่�ตัวต�ยด้วยก�รโดดจ�กด�ดฟ้�โรงพย�บ�ล...แล้วไหงม�โผล่ท่ีนี่ได้ 

ไม่ทร�บ แรงยึดติดรึไง”

“...แกเป็นใคร” เสียงเย็นลอดผ่�นม�จ�กใบหน้�ที่ก้มตำ่�ของ

วิญญ�ณเด็กส�วอีกครั้ง

“น�งฟ้� พระผูช่้วย นกับญุ ผูม้�โปรด หญงิง�มผูแ้สนด ีเชญิเรยีก

ได้เลยสักอย่�งหนึ่ง”

ไม่เอาสกัอย่างได้ไหม!...ท�โร่ทีล่อยฟังเลนยะอยูน่อกห้องอดแหยง

ในใจแทนวิญญ�ณค�น�โกะไม่ได้ ขณะรู้สึกขนลุกขึ้นม�กับตัวเลือกของ

หมอผีส�วที่ได้ยิน และรู้แน่ว่�ยัยคนตรงหน้�จงใจกวนอ�รมณ์อีกฝ่�ย

แน่นอน

วญิญ�ณเดก็ส�วร�วกบัมีไฟสมุอกเมือ่เจอท่�ท�งเช่นนัน้ของเลนยะ 

ดวงต�สีดำ�ขลับคู่โตใต้เง�ดำ�ฉ�ยคว�มเครียดขึงและเบิกโพลงจนเกือบ

ถลนออกจ�กเบ้� 

“ฉันถ�มว่�หล่อนเป็นใคร!” เสียงนั้นตว�ดดังจนสะเทือนไปท่ัว

ห้องเรียน 

แต่เลนยะก็ยังคงยืนนิ่ง ไม่แสดงคว�มทุกข์ร้อนใดจนดูน่�หมั่นไส้ 

พร้อมว่�เสียงเรียบ

“ก็บอกไปแล้วไง...น�งฟ้� พระผู้ช่วย นักบุญ ผู้ม�โปรด หญิงง�ม

ผู้แสนดี...หมอผี”
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ตูม!

โต๊ะนักเรียนสองตวัลอยหวอืเข้�ห�ร่�งสองร่�งทีห่น้�ชัน้เรยีนทนัที

หลังจบคำ�ว่� ‘หมอผี’ ก่อนเศษไม้จะปลิวว่อนเมื่อสุนัขป่�หนุ่มท่องอ�คม

ในลำ�คอ สร้�งแรงอัดมห�ศ�ลกระแทกโต๊ะเรียนสองตัวจนแตกละเอียด

ก่อนถึงตัวพวกเข� แต่มันยังไม่จบแค่นั้น เมื่อโต๊ะเรียนและเก้�อ้ีท้ังชั้น

เรียนลอยขึ้นเหนือพื้นและพุ่งเข้�ห�ร่�งสองร่�งท่ีเป็นเป้�หม�ยต่อทันใด 

พร้อมด้วยเสียงหวีดแหลมของวิญญ�ณจอมอ�ฆ�ต

ท�โร่ทีล่อยอยูน่อกห้องเบกิดวงต�คูโ่ตกว้�งกบัปร�กฏก�รณ์เหนอื

ธรรมช�ติตรงหน้�

“บ้�ชบิ” เลนยะสบถอย่�งหวัเสยีย�มมองโต๊ะเก้�อีห้ล�ยสบิตวัถกู

ส่งม�ที่เธอ 

ใช้อาคมทำาลายไม่ทันแน่!

หมอผีส�วหันไปห�กินเท็นชิ

“ไอ้ลกูหม�!” เธอเรียกเจ้�ของใบหน้�รปูสลกัทีห่นักลบัม�มองตน 

และเป็นอันรู้กันว่�เธอต้องก�รให้เข�ทำ�อะไร

กินเท็นชิหมุนตัวหลบสิ่งของที่ลอยเข้�ม�ห�เข�อย่�งคล่องแคล่ว 

และคว้�เอวของเลนยะ พ�ทัง้ตนเองและเดก็ส�วในอ้อมแขนหลบออกไป

จ�กพื้นที่บริเวณหน้�ห้องเรียน โต๊ะกับเก้�อี้ที่ต�มคว�มเร็วของสุนัขป่�

หนุ่มไม่ทัน กระแทกกระด�นดำ�จนพังยับเยิน

ทว่�ไม่น�นพวกมันก็หักเลี้ยวกลับม�ไล่ร่�งสูงสง่�กับเด็กส�วใน

อ้อมแขนใหม่ จนกินเท็นชิต้องทิ้งตัวลงพื้น ปล่อยให้ทั้งโต๊ะและเก้�อี้ที่

เหลอืพุง่ทะลหุน้�ต่�งห้องเรียนด้�นหลงัเข� ร่วงลงไปยงัพืน้ด้�นล่�ง กำ�จดั

อ�วธุของศตัรไูปได้อกีหล�ยชิน้ กระนัน้กย็งัมข้ี�วของอกีหล�ยอย่�งทีถ่กู

ควบคุมให้ลอยขึ้นม�ใหม่เพื่อเตรียมโจมตีพวกเข�ต่อ

ซึ่งดูท่�แล้วแค่ก�รหลบข้�วของพวกนี้ไปเรื่อยๆ คงไม่มีวันจบสิ้น

ง่�ยๆ เลนยะจึงสั่งขึ้นต่อทันใด

“พ�ฉันเข้�ไปให้ถึงตัวยัยนั่น”
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ลำ�แขนแกร่งของกินเท็นชิรวบเอวเธอกระชับแน่นขึ้นทันใด ก่อน

เจ้�ปีศ�จจะขยับตัวด้วยคว�มเร็วสูง ลุกขึ้น และกระโดดวิ่งไต่ไปต�ม

หน้�ต่�งกระจก ซึง่เป็นช่องโหว่ของเป้�หม�ย และเป็นส่วนทีศ่ตัรคูงคดิถงึ

น้อยที่สุดว่�พวกเข�จะใช้เป็นเส้นท�ง

เลนยะดงึยนัต์พร้อมม้วนคมัภร์ีออกม�เมือ่ใกล้ถงึตวัวญิญ�ณเดก็

ส�วที่ยังนั่งนิ่งอยู่บนเก้�อี้ตัวเดิม ก่อนป�แผ่นยันต์ใส่นำ�ไปก่อนอย่�ง

รวดเรว็ ทว่�แผ่นยนัต์ของเธอกลบัฉกีข�ดก่อนถงึตวัดวงวญิญ�ณตรงหน้�

“อ�คมธรรมด�ใช้กับวิญญ�ณพวกนี้ไม่ได้จริงๆ ด้วย” เลนยะ

กระซิบเครียดก่อนจะทันเห็นดวงหน้�ของวิญญ�ณเด็กส�วในเง�มืดครั้ง

แรก เธอกระตุกรอยยิ้มหยันอย่�งน่�รังเกียจส่งม�ให้

เพล้ง!

และกว่�จะรูต้วั กระจกหน้�ต่�งใต้เท้�ของกนิเทน็ชกิแ็ตกออก ต�ม

ด้วยเสยีงจ�กกระจกหน้�ต่�งทัง้สองด้�นที่ไล่แตกม�ตดิๆ เศษแก้วพุง่เข้�

ใส่ร่�งของเข�กับเลนยะ

กินเท็นชิรีบยันเท้�ที่ขอบหน้�ต่�ง แล้วดีดตัวออกจ�กจุดนั้นอย่�ง

รวดเร็ว แต่ก็ยังไม่ว�ยได้รอยบ�ดเล็กน้อยต�มแขนข�จ�กฝนกระจก 

ร่�งสูงสง่�ที่หอบหิ้วเลนยะม�ด้วยกระโดดม�หยุดอยู่อีกฟ�กของ

ห้องเรียนแคบๆ หมอผีส�วหันกลับไปดูที่หน้�ต่�งอย่�งร้อนรน และโชค

ดทีีห่น้�ต่�งบ�นทีม่แีผ่นยนัต์ของเธอแปะไว้ยงัไม่เป็นอะไร อ�ณ�เขตของ

อ�คมจ�กแผ่นยนัต์ยงัรองรบัไว้ได้ นัน่หม�ยคว�มว่�อ�ณ�เขตของเธอยงั

ไม่พัง และศัตรูก็ยังไม่มีสิทธิ์หนีไปไหนได้

“หมอผี...ต�เฒ่�โยโคจ้�งม�สินะ ฉันรู้เรื่องแกจ�กทุกคนที่อยู่ที่นี่

แล้ว” ค�น�โกะกล่�วเสียงเหยียดหย�ม

“ทกุคน?” เลนยะเลกิคิว้ขึน้ข้�งนดิกบัคำ�กล่�วของวญิญ�ณค�น�-

โกะ ไม่น�นเธอก็ตระหนักได้ว่�ในโรงเรียนโยโคนี้เต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับ

ส�รพัดอย่�ง ซึ่งมันคงหม�ยถึง ‘ทุกคน’ ที่ว่� และหมอผีต้องถ�มกลับ

ด้วยท่�ท�งที่ติดล้อเลียนทันที “เดี๋ยวนี้ผีเข�มีคอนเนกชันกันด้วยเหรอ” 
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“....ไม่เกีย่วกบัแก” วญิญ�ณร้�ยกล�งห้องเรยีนกระซบิเสยีงเหีย้ม

เย็นโต้กลับ 

“มันต้องเกี่ยวสิ ในเมื่อต�เฒ่�โยโคที่หล่อนว่� จ้�งฉันให้ม�ช่วย

หล่อน” เลนยะว่�ชัด แต่แอบกระซิบต่อท้�ยประโยคว่� ‘ไม่ก็กำาจัดซะ’ 

ไม่ให้อีกฝ่�ยได้ยิน 

“ช่วยเหรอ เหมือนที่ทำ�ก่อนหน้�นี้สินะ” คร้ังนี้ค�น�โกะโต้เสียง

หยันทันใด พล�งครวญในลำ�คออย่�งเคียดแค้นชิงชัง “ทั้งแม่ ทั้งพวกครู 

โง่งี่เง่�ทั้งนั้น ใครขอให้ทำ� ใครบอกให้ช่วย...”

“เฮ้! อย่�เยอะคณุรุน่พี ่หล่อนมนัหน้�บ�งห�เรือ่งกระโดดตกึต�ย

เอง อย่�โทษช�วบ้�น” หมอผีส�วดักคอฉับไว และกดเสียงตำ่� เน้นคำ�พูด

ด้วยแววต�ดูถูกว่� “ในเมื่อดันไม่กล้�ลงมีดให้ลึกพอที่ข้อมือตัวเองก็ช่วย

ไม่ได้ นี่แหละผลของคว�มขี้ขล�ด ดีไม่ดีที่บอกว่�กระโดดตึกต�ยก็ไม่ใช่

เพร�ะโดดไปเอง แต่เพร�ะกลัวคว�มสูงจนข�สั่นเลยพล�ดตกลงไป

ม�กกว่�...อ่อนแอจนโดนรังแกแล้ววิ่งหนีห�งจุกตูดจนต�ย ยังจะม�โทษ

คนอื่นอีกนะ” 

ทกุร่�งในห้องเรยีน 3-C หรือแม้แต่นอกห้องเรยีนทีม่วีญิญ�ณสอง

ดวงของท�โร่กบัโยชฮิ�ระอยูพ่ลนัเงยีบกรบิ เมือ่ถ้อยคำ�ของหมอผสี�วนัน้

ช่�งร้�ยก�จ เป็นก�รเหยียดหย�มอย่�งรุนแรงถึงที่สุด 

นีม่นัช่วยตรงไหน มนัจงใจฆ่ากนัทางอ้อมซำา้อกีครัง้ชดัๆ เลยไม่ใช่

รึไง!...ท�โร่อย�กจะตะโกนต่อว่�ยัยหมอผีส�วเข้�ไปในห้องแทนทุกคน

รอบตัว เมื่อเจ้�หล่อนเล่นโพล่งคำ�พูดแบบไม่ดูสถ�นก�รณ์อย่�งถึงที่สุด

ไม่น�นหลังทุกอย่�งในบริเวณห้องเรียนชั้น 3-C เงียบจนเหมือน

เวล�หยดุนิง่ วญิญ�ณร้�ยของเดก็ส�วกล�งห้องเรยีนกเ็ริม่ตวัสัน่เท� และ

วิน�ทีต่อม�เธออ้�ป�กกว้�งหวีดร้องเสียงแหลมสูง มันดังกังว�นและ

ย�วน�นจนขนแขนลุกชัน ทั้งท�โร่และโยชิฮ�ระถึงกับต้องถอยห่�งออก

ไป ส่วนคนทีด่แูย่ทีส่ดุคงไม่พ้นสนุขัป่�หนุม่ทีส่�ม�รถรบัเสยีงได้ดกีว่�คน

อื่นหล�ยร้อยเท่� ร่�งสูงใหญ่ขบกร�มแน่นอดทนต่อเสียงท่ีกระทบเย่ือ
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แก้วหู เลนยะก็ต้องยกมือขึ้นปิดหูอย่�งอดกลั้นเช่นเดียวกัน จนเสียงนั้น

ค่อยๆ เงยีบห�ยไปพร้อมกบัที่ใบหน้�กร�ดเกรีย้วจนถงึทีส่ดุของวญิญ�ณ

เด็กส�วเงยขึ้นม�มองเลนยะอย่�งอ�ฆ�ต

“ฉันจะฆ่�แก!” ค�น�โกะคำ�ร�มในลำ�คออย่�งโหดเหี้ยม

“เออ...รู้ตั้งแต่เหยียบเข้�ม�ในห้องแล้วนังบ้�” เลนยะสบถลอด

ไรฟันก่อนชูม้วนคัมภีร์ในมือขึ้น

แต่ยังไม่ทันได้ทำ�อะไร สิ่งของทั้งหมดในห้องที่อยู่รอบตัวของเธอ

และสุนัขป่�หนุ่มก็ลอยขึ้นเหนือศีรษะ ทั้งเศษไม้ เศษกระจกที่แตกกอง

กบัพืน้ รวมถงึข้�วของ โต๊ะเรียน และเก้�อีท้ีล้่มระเนระน�ดต่�งกล็อยขึน้

ม�พร้อมหมุนด้�นคมจ่อไปยังผู้รุกร�นทั้งสอง

จ�กสิ่งของไม่กี่ชิ้นในชั้นเรียน พอโดนทำ�ล�ยกล�ยเป็นเศษเล็ก 

เศษน้อยกลับกล�ยเป็นก�รเพิ่มอ�วุธให้ศัตรูแทน 

บัดน้ีไม่มีสิ่งของชิ้นใดอยู่ติดพื้น เว้นเพียงเก้�อ้ีตัวเดิมท่ีวิญญ�ณ

เด็กส�วใช้นั่ง 

เธอยังไม่ได้ขยับลุกออกจ�กที่เดิมแม้แต่ก้�วเดียว 

แต่หมอผีส�วก็เตรียมวิธีไว้รับมือแล้ว เธอก�งม้วนคัมภีร์ออกเพื่อ

จะทำ�พิธีต�มที่ว�งแผนไว้ในหัว ทว่�ไม่ทันได้ร่�ยอ�คม ร่�งสูงของเด็ก

ส�วก็พลันชะงักนิ่ง ก่อนเธอจะทรุดลงไปนั่งกับพื้นเอ�ด้ือๆ รู้สึกร�วกับ

หัวใจร่วงวูบต�มไปด้วย

วูบ!

นำ�้หนักมห�ศ�ลบ�งอย่�งโถมใส่ร่�งของเลนยะ ทำ�ให้ร่�งก�ยเธอ

เหมอืนโดนถ่วงด้วยตะกัว่จนไม่อ�จขยบัได้ วนิ�ทต่ีอม�คว�มหนกันัน้กบ็บี

อัด ผลกัพลงัวญิญ�ณมห�ศ�ลของเธอออกม� กระจ�ยเป็นวงกว้�งร�วกบั

คลื่นไฟฟ้�ในอ�ก�ศ และกระแทกเข้�ตัวเจ้�ปีศ�จและวิญญ�ณเด็กส�ว

จอมอ�ฆ�ตที่กล�งห้อง

“นั่นมันอะไร!” คว�มตระหนกเริ่มตกไปสู่วิญญ�ณเด็กส�วแทน 

เมื่อไม่อ�จรู้ว่�พลังมห�ศ�ลที่ตนเองได้รับเมื่อกี้คืออะไร
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“เอ�อกีแล้ว!” เลนยะกดัฟันกรอด เหงือ่เมด็โตเริม่ผดุเตม็ขมบัเมือ่

พลังอสูรในตัวล้นทะลักออกม�อีกครั้ง

ทำ�ไมมนัถงึได้เกดิขึน้ซำ�้ซ�ก ไม่จบเสยีท ีแถมม�เกดิในสถ�นก�รณ์

แบบนี้อีก!

คว�มรูส้กึเหมอืนโดนของหนกัหล่นใส่จนทำ�ให้ร่�งก�ยหนกัอึง้ แต่

โชคดีที่สติของเธอยังอยู่ครบถ้วน เธอคงต้องทนไปอีกสักพัก คว�มรู้สึก

นี้ถึงจะจ�งลงไปเหมือนเช่นทุกครั้ง

นกน�งแอ่นตัวเดิมที่เฝ้�มองหมอผีส�วจ�กหน้�ต่�งระเบียงท�ง

เดินในตอนแรก รีบบินวนไปอีกฝั ่งของอ�ค�รและเข้�ม�เก�ะดู

สถ�นก�รณ์ให้ใกล้กว่�เดิมที่หน้�ต่�งห้องเรียน 3-C มันเฝ้�สังเกต

ปฏกิริยิ�ของหมอผสี�วอย่�งสนอกสนใจเป็นพเิศษ ร�วกบัต้องก�รบนัทกึ

ทุกอย่�งที่เห็นให้แม่นยำ�ที่สุด

“ท่�นเลนยะเป็นอีกแล้วหรือขอรับ!” โยชิฮ�ระตะโกนถ�มม�จ�ก

นอกห้องทันใด

กินเท็นชิเตรียมยื่นมือไปพยุงร่�งของเลนยะขึ้นเมื่อเห็นว่�ศัตรู

กำ�ลังจะลงมืออีกครั้ง แต่อีกคว�มรู้สึกหนึ่งกลับทำ�ให้เข�ต้องหันหน้�ไป

ห�สองผทีีล่อยอยูข้่�งนอกประตหู้องแทน และตะโกนสัง่ด้วยใบหน้�ดดุนั

ปนตื่นตระหนก 

“ถอยออกไปให้ห่�งที่สุด!”

“มะ...หม�ยคว�มว่�ยังไง” ยังไม่ทันที่ท�โร่จะได้คำ�ตอบ วิญญ�ณ

ซ�มูไรก็ล�กตัวเข�ให้ลอยหนีทะลุผนังอ�ค�รออกม�อย่�งรวดเร็วโดยไม่

เอ่ยอธิบ�ย

และเมื่อหลุดออกม�จ�กอ�ค�รเรียนได้ โยชิฮ�ระก็ยังพ�เข�ลอย

สูงขึ้นจ�กตัวอ�ค�รต่ออีกไกล 

“เกิดอะไรขึ้นครับโยชิฮ�ระ” ท�โร่รีบถ�มอย่�งลนล�น ไม่เข้�ใจ

ก�รกระทำ�ของวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม 

อยู่ๆ ทำ�ไมถึงต้องล�กเข�ออกม�ด้วย
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“คร�วนี้พลังที่ออกม�จ�กท่�นเลนยะไม่ใช่แค่พลังวิญญ�ณแล้ว

ขอรบั ข้�รูส้กึได้เลย” โยชฮิ�ระตอบแบบไม่มองหน้�วญิญ�ณข้�งตวั และ

ยงัไม่ปล่อยตัวของเข�จนม�หยดุอยูก่ล�งท้องฟ้�ย�มคำ�่เหนอือ�ค�รเรยีน

หล�ยร้อยเมตร จนเห็นอ�ค�รใต้ร่�งเล็กเท่�กำ�มือ ดวงต�สีอำ�พันที่จับ

จ้องลงไปเบื้องล่�ง ยังที่ที่มีสุนัขป่�หนุ่มและหมอผีส�วอยู่ ปร�กฏแวว

เครียดขึงอย่�งเห็นได้ชัด

วูบ!

พลังง�นมห�ศ�ลเหมือนกระแสไฟฟ้�ในอ�ก�ศพุ่งออกม�จ�กตัว

ของเลนยะเป็นระลอกคลื่นไม่หยุด ไม่ต่�งจ�กก๊อกนำ้�รั่ว ซึ่งมันม�พร้อม

คว�มแสบร้อนที่ทวีขึ้นบนหลังมือขว�ของเธอ ที่เจ้�ตัวพย�ย�มกดมันไว้

อย่�งสดุกำ�ลงัจนใบหน้�ทีห่ลบัต�แน่นอย่�งทรม�นโซมไปด้วยหย�ดเหงือ่ 

วูบ!

แรงอัดรอบนี้กระจ�ยวงกว้�งทั่วห้องอย่�งรุนแรง ทำ�ให้ข้�วของ

ทัง้หมดทีล่อยเหนือพืน้ด้วยอำ�น�จของวญิญ�ณเดก็ส�วหล่นกระทบพืน้ดงั

สนั่น 

วญิญ�ณร้�ยเร่ิมเป็นฝ่�ยหว�ดกลวัจนร่�งก�ยสัน่สะท้�นกบัคว�ม

รูส้กึที่ได้รบัจ�กเดก็ส�วเรือนผมสนีำ�้ต�ลทีน่ัง่คกุเข่�อยูบ่นพืน้ ขณะทีร่่�ง

สงูสง่�ของสนัุขป่�หนุม่นัง่ชนัเข่�ข้�งหนึง่อยูข้่�งๆ เธอ และพย�ย�มเรยีก

สติหมอผีส�วกลับม� 

มือเรียวแข็งแรงทำ�หน้�ที่เช็ดหยดเหงื่อบนแก้มของเลนยะและ

พย�ย�มสัมผัสให้เธอรู้สึกตัวไปด้วย

“กะ...แกทำ�อะไร หยุดเดี๋ยวนี้นะ!” ค�น�โกะร้องสั่งด้วยนำ้�เสียง

สั่นเครือตื่นตระหนก เธอยกมือกอดร่�งก�ยตัวเองเมื่อเร่ิมรู้สึกว่�รับ

พลังง�นรุนแรงจ�กหมอผีส�วไม่ไหว 

ร�วกับร่�งก�ยที่เป็นก�ยละเอียดของเธอจะแตกสล�ยในไม่ช้� 

จ�กทุกแรงกระทบของพลังง�นที่ส่งม�จ�กหมอผีตรงหน้�

“ฉันบอกให้หยุดไงเล่� หยุดสิ!” ค�น�โกะยิ่งร้องตว�ดด้วยคว�ม
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หว�ดกลวัยิง่ขึน้กบัทกุๆ แรงอดัทีก่ระแทกเข้�ม� และมนัทำ�ให้เธอไม่อ�จ

ขยบัไปไหนได้ร�วกบัถกูตรึงกบัที ่ซึง่ขณะทีถ่กูตรงึไว้ พลงัมห�ศ�ลทีส่�ด

เข้�ม�ก็หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ 

“หยุดสิ หยุดมันเดี๋ยวนี้ หยุด!” วิญญ�ณเด็กส�วได้แต่ตะโกนสั่ง

อย่�งบ้�คลั่ง วิน�ทีต่อม� เสียงเดียวที่มีคือเสียงเหมือนกระจกแตก ร่�ง

ก�ยเล็กๆ บนโต๊ะเรียนของเธอปร�กฏรอยร้�วไปท่ัว ร�วกับร่�งในอณู

วิญญ�ณกล�ยเป็นตุ๊กต�เซร�มิกที่ถูกบ�งสิ่งทุบ 

ค�น�โกะช็อกนิ่ง ก้มมองมือของตน คว�มต่ืนตระหนกถึงขีดสุด

ปร�กฏบนใบหน้�เล็ก วิญญ�ณอ�ฆ�ตที่ม�เพื่อสร้�งคว�มสยดสยองให้

ผู้อื่นกลับกล�ยเป็นผู้ที่ต้องขวัญผว�เสียเอง 

“ไม่นะไม่...ไม่...ไม่...ไม่เอ�นะ ไม่...กรี๊ดดด!”

เธอหวีดร้องเป็นครั้งสุดท้�ย ก่อนค่อยๆ แตกสล�ยเหมือนแผ่น

กระจกที่โดนทุบ เมื่อไม่อ�จรับแรงกดดันจ�กพลังที่ทะลักออกม�จ�ก

หมอผีส�วได้อีกต่อไป

กนิเทน็ชมิองร่�งวญิญ�ณทีแ่ตกละเอยีดและห�ยไปกบัอ�ก�ศธ�ตุ

ด้วยดวงต�เบิกกว้�ง

เข�รู้ทันทีว่�สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ก�รส่งไปเกิด แต่เป็นก�รดับสูญ  

ดับสูญไปจ�กโลก ดับสูญไปจ�กวัฏจักร ไม่มีตัวตนอยู่ในโลกหรือแม้แต่

จักรว�ลนี้อีกแล้ว...ไม่มีแม้กระทั่งเศษเสี้ยวของวิญญ�ณ... 

เข�คิดถูกจริงๆ ที่ไล่วิญญ�ณสองดวงนั้นให้ออกไปก่อน!

สิ่งที่แผ่กระจ�ยออกม�จ�กตัวหมอผีส�วทำ�ให้เธอกำ�จัดวิญญ�ณ

ตรงหน้�ไปโดยไม่รู้ตัว ง�นครั้งนี้เรียกได้ว่�ล้มเหลวยิ่งกว่�ล้มเหลว 

เปรี๊ยะ! เปรี๊ยะ! เปรี๊ยะ!

พลังอสูรที่ทะลักออกม�ทำ�ให้รอบห้องเรียนที่โดนกักอ�ณ�เขตไว้

เกดิก�รระเบิด ตวัห้องเร่ิมโป่งพองเหมอืนลกูโป่งโดนอดัอ�ก�ศ อ�ณ�เขต

เป็นเสมือนหนังย�งรัดลูกโป่งที่โดนเติมลมเรื่อยๆ ถ้�ปล่อยไว้จะเกิด

อนัตร�ยอย่�งไม่ต้องสงสยั เมือ่ไม่อ�จรู้ว่�พลงัจ�กเลนยะจะแหวกมนัออก
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ไปเมื่อไร แต่ว่�ถ้�คล�ยอ�ณ�เขตตอนนี้ พลังอสูรของเธอก็จะกระจ�ย

หนักกว่�นี้อย่�งแน่นอน

กนิเทน็ชก้ิมดหูมอผสี�วทีย่�มนี้ไม่เหลอืสตมิ�รบัรูเ้รือ่งรอบตวัแล้ว 

มือซ้�ยของเธอยังกำ�มือขว�ไว้จนสั่นเกร็ง ดวงต�ปิดแน่นสื่อถึงคว�มเจ็บ

ปวดที่ทบทวีขึ้นจ�กหลังมือขว�

...ทำาอย่างไร!

เจ้�ปีศ�จพย�ย�มห�ท�งออก ก่อนเข�จะรู้สึกตัวว่� ท้ังท่ีเวล�นี้

พลังอสูรของเลนยะรั่วและทำ�ให้โดยรอบพิน�ศ แต่เข�กลับได้รับแค่พลัง

กดดันวิญญ�ณมห�ศ�ลของเธอเท่�นั้น ทั้งๆ ที่คว�มจริงเข�ไม่ควร

ส�ม�รถนั่งอยู่ใกล้เลนยะได้ด้วยซำ้�

ปกติย�มเกิดอันตร�ยจ�กสิ่งที่เป็นอ�คมหรือพลังปีศ�จ จะมีบ�ง

สิ่งสร้�งเขตอ�คมปกป้องเข�เสมอ...

“กระดิ่ง” เสียงทุ้มเอย่ขึน้พร้อมจบัหมับทีต่น้คอของตนและสัมผัส

กับที่ม�ของเสียงกรุ๊งกริ๊งที่ปลอกคอ        

เจ้�ปีศ�จไม่รอช้� รัง้ร่�งก�ยของเดก็ส�วเข้�ห�ตวัเองทนัท ีให้เธอ

อยู่ใกล้เข�ทีส่ดุเท่�ทีจ่ะใกล้ได้ กระชบัอ้อมกอดร่�งในวงแขนจนแน่นโดย

ไม่สนว่�หมอผีส�วจะอึดอัดหรือไม่ มือใหญ่เรียวกดศีรษะท่ีเต็มไปด้วย

กลุม่ผมสนีำ�้ต�ลให้แนบแผ่นอกกว้�งของตน ร�วกบัว่�ถ้�ไม่ทำ�อย่�งนีเ้ธอ

จะสล�ยห�ยไปไม่ต่�งจ�กวิญญ�ณที่ชื่อค�น�โกะนั่น

เข�ไม่รู้ว่�จะได้ผลรึเปล่�...ถึงแม้ว่�กระดิ่งจะปกป้องคนที่ครอบ

ครองมัน แต่มันก็เคยปกป้องเลนยะม�แล้วตอนเรื่องม�กุระ ง�เอชิ และ

อกีหล�ยๆ ครัง้ อ�จเป็นไปได้ว่�ถ้�ผูค้รอบครองอย�กปกป้องใคร กระดิง่

ก็จะช่วยปกป้องคนคนนั้นด้วย อีกอย่�ง กระดิ่งนี้เคยเป็นของเลนยะม�

ก่อน น่�จะช่วยเธอได้บ้�ง

กินเท็นชิยังคงกอดหมอผีส�วในวงแขนแน่น ใบหน้�คมงดง�มซบ

ลงบนบ่�เล็กๆ ของเลนยะและภ�วน�ให้ทุกอย่�งสำ�เร็จ

แต่ตอนนี้แม้แต่เสียงหัวใจที่เต้นโครมคร�มของกินเท็นชิ เลนยะก็
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ไม่ส�ม�รถรับรู้ได้

เปรี๊ยะ เปรี๊ยะ...

เวล�ผ่�นไปเพยีงครู ่เสยีงผนงัห้องทีเ่คยขย�ยออกเริม่หยดุลง มนั

นิ่งโป่งอยู่เช่นเดิมสักครู่ ก่อนค่อยๆ ยุบตัวกลับม�มีสภ�พเดิมอีกครั้ง แต่

กระนั้นรอบๆ ห้อง 3-C ก็มีแต่รอยแตกร้�วเต็มผนังทุกด้�น ไม่ต้องพูด

ถึงว่�เด็กนักเรียนจะเรียนต่อได้รึเปล่� เพร�ะท้ังห้องย�มนี้เหมือนอยู่ใน

ซ�กปรักหักพังที่เพิ่งผ่�นสงคร�มโลกม�หม�ดๆ ไม่ผิดเพี้ยน

กระแสพลงัวญิญ�ณทีก่ระทบร่�งก�ยของเจ้�ปีศ�จผ่อนลงเรือ่ยๆ 

จนเป็นปกติอีกครั้ง ใบหน้�รูปสลักที่ซบอยู่บนบ่�ของเด็กส�วค่อยๆ เงย

ขึ้นสำ�รวจสภ�พโดยรอบ กว�ดนัยน์ต�สีเท�คู่คมกริบให้แน่ใจว่�ทุกอย่�ง

หยุดแล้วแน่ๆ ก่อนเสียงห�ยใจหอบถี่ๆ ของร่�งในอ้อมกอดจะทำ�ให้เข�

คล�ยวงแขนที่รัดเธอจนแน่นออก

เลนยะนั่งพับเพียบและใช้มือสองข้�งยันพื้นเบื้องหน้� ห�ยใจหอบ

สั่นรัวอย่�งเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในร่�งก�ยของตน ใบหน้�ก้มตำ่�

จับจ้องมือขว�ตัวเองเขม็งแม้ภ�พจะพร่�เลือนเต็มที ดวงต�สีนำ้�เงินฉ�ย

คว�มตระหนกและกร�ดเกร้ียว โดยไม่แน่ใจว่�ท่ีทุกอย่�งสงบลงเพร�ะ

กระดิ่งช่วยไว้ได้ หรือทุกอย่�งหยุดลงเองกันแน่ เหมือนกับทุกๆ คร้ังท่ี

พลังวิญญ�ณเธอพุ่งสูงขึ้นม�และดับห�ยไปเมื่อถึงจุดหนึ่ง

เมื่อรู้สึกตัวอีกครั้ง ดวงต�สีนำ้�เงินของเธอก็เริ่มกว�ดมองรอบตัว 

และยกมือเสยผมชุ่มเหงื่อขึ้นให้เห็นทุกสิ่งรอบด้�นได้ชัดเจน ก่อนเสียง

บ่นอย่�งไม่สบอ�รมณ์จะต�มม� 

“ให้ต�ย...สภ�พแบบนี้แล้วฉันจะโดนหักค่�จ้�งไหมเนี่ย”

...ห่วงแต่เรื่องไม่เป็นเรื่อง

เป็นคว�มคิดที่สุนัขป�่หนุ่มได้แต่ลอบระบ�ยลมห�ยใจอย่�งปลง

อนิจจัง

ทว่�นกน้อยทีเ่ฝ้�ดเูหตกุ�รณ์ทัง้หมดกลบัถล�บนิออกไปพร้อมข่�ว

ของท�ย�ทโซเคนโยที่เจ้�น�ยมันต้องรับรู้โดยด่วน  
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หลังทุกอย่�งสงบลงได้พักใหญ่ โยชิฮ�ระกับท�โร่จึงลอยกลับลง

ม�ยงัตวัอ�ค�รของเดก็มธัยมปล�ยปีส�มอกีคร้ัง และม�หยดุดเูลนยะกบั

กนิเทน็ชผ่ิ�นหน้�ต่�งทีเ่หลอืแต่กรอบบดูเบีย้ว ขณะมองสำ�รวจซ�กทีเ่หลอื

ของห้องเรียนด้วยคว�มรู้สึกหว�ดผว�และหวั่นวิตก

ท�โร่ที่ได้เหน็ทัง้สภ�พของเลนยะทีน่ัง่หอบหมดเรีย่วแรง กบัสภ�พ

ของชั้นเรียนที่เละเทะเผลอลอบกลืนนำ้�ล�ยเหนียวหนืดลงคอ เริ่ม

ตระหนักถึงคว�มเลวร้�ยจริงๆ ของเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นกับหมอผีส�ว

อ�ก�รของเลนยะเป็นม�กขน�ดนี้แล้วนะ นี่เข�ยังรออะไรอีก รอ

คว�มช่วยเหลืองั้นเหรอ

แล้วใครจะช่วยเล่� ในเมื่อเข�คือตัวช่วยเดียวที่เธอเหลืออยู่แล้ว 

แล้วเข�จะยังกลัวไม่ตอบรับคำ�ขอของเธอ ทั้งที่สิ่งที่น่�กลัวกว่�กำ�ลังเกิด

ขึ้นตรงหน้�แบบนี้น่ะเหรอ!



76
เวลาท่ีใกล้หมด

เหลืออีกสามวัน...

“จะว่�โชคดีหรือโชคร้�ยดีที่เจอดีล่ะเนี่ย” เลนยะพึมพำ�ขึ้น เมื่อ

ส�ยต�ไปปะทะเข้�กับบ�งสิ่งตรงท�งออกจ�กซอยบ้�นตนพอดี

ซึ่งที่หน้�บ้�นหลังหนึ่งตรงท�งเลี้ยวก่อนถึงตัวถนนใหญ่ มีร่�งน่�

กลัวสูงใหญ่ร่วมส�มเมตร มันรูปร่�งคล้�ยมนุษย์ในผ้�คลุมสีดำ�ต้ังแต่

ศีรษะจดเท้� เฝ้�อยู่ตรงนั้นร�วกับกำ�ลังรอบ�งอย่�ง ศีรษะของมันมีผ้�

ข�วขน�ดเท่�กระด�ษเอสี่ผูกปิดไปครึ่งหนึ่งเหมือนแผ่นยันต์ผืนโต รอบ

คอสวมปลอกคอเหลก็ทีม่โีซ่เส้นหน�ส�มเส้นไว้ โดยโซ่ทีม่สีนมิเกรอะกรงั

ทั้งส�มถูกปล่อยล�กพื้น และย�วเรื่อยออกไป แต่ไม่อ�จเห็นได้ว่�ปล�ย

โซ่ไปสิ้นสุดที่ใด

หมอผสี�วเด�ว่�คนในบ้�นหลงันีต้้องมีใครสกัคนได้ไปกบัร่�งใหญ่

โตในชุดคลุมสีดำ�น่�ขนลุกนั่นแน่ๆ 

“ยมทูตนี่ขอรับ” โยชิฮ�ระเอ่ยทักเป็นร�ยท่ีสอง คำ�ทักและสิ่งท่ี

เห็นนั้นสั่งให้ท�โร่ลอยไปหลบหลังเลนยะทันที

ไม่แปลกที่เด็กส�วจะหยุดดูช�ยร่�งใหญ่ยักษ์นั่น เพร�ะมันย�ก 
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ม�กๆ ในก�รที่มนุษย์จะได้เจอกับยมทูตพวกนี้ แม้พลังวิญญ�ณจะสูง

ม�กม�ยขน�ดไหน แต่ก็น้อยครั้งที่เจ้�สิ่งตรงหน้�จะปร�กฏตัวให้เห็น 

เหมอืนพย�ย�มเลีย่งก�รเจอผูค้น โดยเฉพ�ะกลุม่คนเช่นเดยีวกบัเธอ พดู

ง่�ยๆ ว่�ก�รจะเจอยมทูตสักตนนั้นไม่ใช่เรื่องพบเห็นได้บ่อยๆ นัก

แชะ!

“ทำ�อะไรน่ะ” ท�โร่เงยหน้�มองหมอผีส�วทันใดเมื่อเสียงหนึ่งดัง

ขึ้นใกล้หู ก่อนเห็นชัดว่�เธอกำ�ลังชูมือถือจ่อตรงไปยังยมทูต

ซึ่งคนเป็นหมอผีก็ตอบหน้�ต�ยว่�

“ถ่�ยรูปเก็บ”

“นั่นแหละ ถ่�ยอะไรไม่ทร�บ” ท�โร่ถ�มหน้�ยุ่งต่อ

“ยมทูต”

“แล้วทำ�ไมต้องถ่�ย”

“ฉนัเป็นส�วมธัยมปล�ย กต้็องมนีสิยัชอบถ่�ยรปูอะไรกระจุม๋กระจิม๋

ไว้บ้�ง ผิดตรงไหน”

“นี่เธอเรียกยมทูตว่�ของกระจุ๋มกระจิ๋มเหรอ” แล้วไม่ทร�บว่�เจ้�

หล่อนนี่จัดอยู่ในกลุ่มประเภทส�วมัธยมปล�ยทั่วไปตั้งแต่เมื่อไร

“ทำ�ไม มีถ่�ยเก็บเป็นคอลเลกชันเลยด้วย” ไม่ว่�เปล่�หมอผีส�ว

ยังเปิดแกลอรี่รูปถ่�ย แล้วกดไล่ให้ท�โร่ดูอย่�งมั่นใจ

ซึ่งวิญญ�ณเด็กช�ยที่เห็นรูปถ่�ยยมทูตในคอลเลกชันของเจ้�ตัว

ต้องขมวดคิ้ว ตีหน้�ยุ่ง แล้วว่�ในใจ

ภาพอากาศว่างเปล่าเนี่ยนะ...

“ถ่�ยไม่ตดิเลยสกัภ�พไม่ใช่รึไง” ท�โร่ท้วงด้วยคว�มรูส้กึมนึๆ งงๆ 

เพร�ะเพิ่งรู้นี่แหละว่�เจ้�หล่อนมีภ�พคอลเลกชันยมทูตด้วย มิหนำ�ซำ้�

แต่ละภ�พนี่โคตรจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย เมื่อถ่�ยไม่ติดสักภ�พ

“ก็เผื่อฟลุก ภ�พถ่�ยติดวิญญ�ณยังมีเลยไม่ใช่รึไง ถ่�ยไปเยอะๆ 

เดี๋ยวก็ติดม�สักภ�พสองภ�พนั่นแหละ”

“แล้วนั่นทำ�อะไร” เป็นอีกครั้งที่วิญญ�ณเด็กช�ยต้องถ�มด้วย
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คว�มฉงน เมื่ออยู่ๆ เจ้�หมอผีส�วก็ลงไปนอนตะแคงบนพื้นถนน พร้อม

ยกมือถอืขึน้จ่อร่�งสดีำ�ใหญ่โตทีอ่ยูไ่ม่ใกล้ไม่ไกล ก่อนตอบอย่�งชนิช�ว่�

“อย�กได้มุมเงย”

“ลกุขึน้เดีย๋วนีเ้ลยนะ!” วญิญ�ณเดก็ช�ยร้องสัง่เสยีงลัน่กบัเหตผุล

โคตรงี่เง่�นั่น

แต่เด็กส�วก็ตอบหน้�ต�ยว่� “ไม่เห็นก�งเกงในหรอกน่�”

ใครสนเรื่องกางเกงในเธอเล่า! ว่าแต่เป็นสาวเป็นนางพูดเรื่อง

พรรค์นี้ออกมาได้หน้าตาเฉยได้ไง!

“ลกุ! นีม่นัเกะกะท�งช�วบ้�นเข� เดีย๋วเข�กห็�ว่�บ้�หรอก” ท�โร่

พย�ย�มร้องบอกเพื่องัดตัวยัยเด็กส�วนิสัยพิลึกบนพ้ืนขึ้นม� แล้วรู้สึก 

อ�ยแทนเจ้�หล่อนจนหน้�ช� ไม่รู้เมื่อไรจะเลิกไอ้นิสัยค�ดเด�พฤติกรรม

ไม่ได้พวกน้ีเสยีท ีเข�ต�มไม่ทนัจนหวัหมนุไปหมดแล้ว “แล้วหยดุดไูด้แล้ว 

น่�กลัวจะต�ย...เธอชอบยมทูตรึไง”

ถึงเข�จะเคยเห็นพวกมันม�ก่อนเมื่อเกือบหนึ่งปีที่แล้ว และวิ่งไป

ห�มันเองด้วย แต่ตอนนั้นก็เพร�ะว่�เข�กำ�ลังสติแตกที่ต้องอยู่ข้�งถนน

คนเดียวร่วมสองปี แต่ยัยคนบนพื้นนี่สิ...

“ชอบสิ”

ท�โร่สะดุดกับคำ�ตอบชัดเจนครั้งนี้ทันใด ไม่ค�ดคิดว่�คนอย่�ง 

โซเคนโย เลนยะจะบอกว่�ชอบอะไรเป็นด้วย...แต่ถึงขั้นต�มถ่�ยเก็บจน

เป็นคอลเลกชันอ�ก�ศธ�ตุว่�งเปล่�นับสิบรูปในมือถือ ก็คงต้องยอมรับ

ว่�จริงแล้วละมั้ง 

นี่มันเป็นคว�มชอบที่บ้�บอแบบสุดๆ เลยไม่ใช่รึไง

“ทำ�ไมถึงชอบล่ะ” อดถ�มไม่ได้จริงๆ กับรสนิยมพิลึกพิลั่นนั่น

“มันตรงไปตรงม�ดี” เลนยะว่� “เก็บวิญญ�ณก็คือเก็บวิญญ�ณ 

ทำ�ต�มหน้�ที่ตัวเอง ไม่มีคว�มรู้สึกส่วนตัวใดๆ ม�ยุ่ง ไม่เคยทำ�ง�น

พล�ด...พูดง่�ยๆ ว่�เป็นสิ่งที่เป็นมืออ�ชีพที่สุดในโลกนี้เลย”

“...พูดเหมือนพวกเข�เป็นเครื่องจักรเลยนะ” วิญญ�ณเด็กช�ย
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แสดงคว�มเห็นด้วยคว�มรู้สึกหดหู่ขึ้นม�นิดๆ อย่�งเสียไม่ได้

“ไม่หรอก เคร่ืองจกัรน่ะใช้ไปสกัพกักร็วน...แต่ยมทตูน่ะมนัไม่รวน

หรอก...!”

เธอหยดุพดูแค่นัน้ ก่อนเบกิต�กว้�งเมือ่รับรู้ถงึเง�มดืทะมนึทีท่�บ

ทบัม�จ�กด้�นหลงัตน เลนยะพลกิก�ยจ�กท่�นอนตะแคงข้�งไปเงยหน้�

มองสิ่งที่อยู่ด้�นหลังทันใด พร้อมกับท�โร่กับโยชิฮ�ระท่ีหันกลับไปมอง

ด้�นหลังเช่นเดียวกัน

ซึง่วญิญ�ณเดก็ช�ยต้องชอ็กนิง่ และสะท้�นไปทัง้ก�ยเมือ่สิง่ทีอ่ยู่ๆ  

กป็ร�กฏอยูเ่บ้ืองหลงัพวกเข�คอืร่�งมโหฬ�รทีส่งูร่วมส�มเมตรในผ้�คลมุ

ดำ�ตัง้แต่ศีรษะกรอมเท้� ด้�นบนมผ้ี�สขี�วผนืใหญ่ผกูบงัไปครึง่ศรีษะโตๆ 

มีตรวนเหล็กคล้องอยู่รอบคอ โซ่เส้นหน�ส�มเส้นที่ห้อยม�จ�กตรวนที่

รอบคอถูกทิ้งล�กพื้นไว้เป็นเส้นย�วไร้ที่สิ้นสุด ร�วกับที่ปล�ยโซ่ผูกเชื่อม

อยู่กับบ�งอย่�งที่ไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้

ยมทูตอีกตน!

“เลนยะ!”

แชะ!

มันใช่เวลาไหม!...วิญญ�ณเด็กช�ยแทบตะโกนใส่หน้�เลนยะสุด

เสียง เพร�ะแทนที่เธอจะแสดงท่�ท�งต่อสู้ หรืออย่�งน้อยๆ ก็ตกใจกับ

ร่�งน่�กลวัทีป่ร�กฏขึน้ด้�นหลงั เธอกลบัหมนุตวักลบัม�ชโูทรศพัท์มอืถอื

จ่อหน้�ยมทูตข้�งหลัง แล้วกดถ่�ยรูปหน้�ต�เฉย

พอเอ�รูปม�ดูทั้งที่ยังอยู่ในท่�กึ่งนั่งกึ่งนอนก็บ่นเสียงหงุดหงิดว่�

“ชิ ไม่ติดจริงๆ ด้วย”

หลงัคำ�บ่นนัน้ ร่�งสดีำ�ใหญ่โตร�วกบัยกัษ์กค่็อยๆ เคลือ่นก�ยช้�ๆ 

ล่องลอยออกไปอกีท�งหนึง่ ไม่ได้ทำ�อะไรพวกเข� คว�มจรงิคอืทำ�เหมอืน

พวกเข�ไม่มีตัวตนอยู่ต่อหน้�มันด้วยซำ้� และออกห่�งไปเรื่อยๆ 

ทว่�เสยีงโซ่เหลก็น่�ขนลกุทีส่ะท้อนม�จ�กที่ไหนสกัแห่งย�มยมทตู

นั่นเคลื่อนตัวไปก็ทำ�ให้วิญญ�ณเด็กช�ยหว�ดกลัวไม่ห�ย และหันม�โวย
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กับเลนยะบนพื้นด้วยคว�มอัดอั้นที่ล้นทะลัก

“มันควรบ่นเรื่องนั้นรึไง เมื่อกี้จ�กด้�นหลังเลยนะ ระยะเผ�ขน

ด้วย ไม่เห็นรึไง!”

“ว้�เว้ย! น่�รำ�ค�ญเป็นบ้� มนัแค่โผล่ม�จ�กด้�นหลงัจะกลวัอะไร

นักหน� ถ้�ยงัไม่ใช่คนต�ยมนักไ็ม่ม�ยุง่กบัเร�หรอกน่�” เลนยะสวนฉบัไว 

และยอมลุกขึ้นม�จ�กพื้น ยังมองหน้�จอมือถือด้วยสีหน้�เสียด�ย ขณะ

พึมพำ�ขึ้นใหม่ว่� “แต่น่�แปลกที่วันนี้เห็นสองตัวติดกันเลย แถมโผล่ม�

ใกล้ด้วย จะบอกว่�แถวนี้มีคนต�ยม�กกว่�หนึ่งงั้นเหรอ”

ข้อสงสัยนั้นทำ�ให้โยชิฮ�ระต้องสะกิดใจเช่นเดียวกัน จนอดใช้

ดวงต�สอีำ�พนัร�วกบัต�เหยีย่วจับจ้องต�มร่�งยกัษ์ของยมทตูอกีตนทีโ่ผล่

ม�ด้�นหลังของพวกเข�ไม่ได้ พล�งสันนิษฐ�นถึงบ้�นหลังที่มันจะไป

ทว่�วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มกลับต้องสะดุ้งเฮือก เมื่อยมทูตท่ีน่�จะ

เคลื่อนตัวออกไปไกลแล้วกลับหยุดนิ่ง แล้วหันม�ยังเข�ตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ 

แม้มันไม่ได้ขยับเข้�ใกล้ หรือแสดงท่�ท�งใดนอกจ�กหยุดนิ่งหันหน้�ม�

ท�งเข� แต่เสยีงโซ่ตรวนทีร่�วกบัแว่วในหวัของวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่เพยีง

ผูเ้ดยีวกลบัเป็นเหมอืนคำ�เตอืนทีท่ำ�ให้เข�รู้สกึเหมอืนร่วงหล่นจ�กขอบเหว

“โยชิฮ�ระ”

เป็นอีกครั้งที่วิญญ�ณซ�มูไรสะดุ้งสุดตัวอย่�งไม่สมเป็นเข� และ

หลุดจ�กภวังค์ทั้งหมดเมื่อเสียงของเลนยะดังขึ้นด้�นหลัง 

ซึง่ดเูหมอืนเธอคงเดนิไปไกลพอควรแล้วกว่�จะนกึถงึเข�ได้จนต้อง

วกกลับม�

โยชิฮ�ระหันใบหน้�ตื่นนิดๆ ไปข�นรับหมอผีส�ว 

“ขะ...ขอรบั ขออภยั” เข�ปรับสหีน้�ให้ยิม้น้อยๆ ทีม่มุป�กเช่นเดมิ

“มีอะไร” เลนยะเลิกคิ้วถ�มอีกเมื่อเห็นท่�ท�งผิดสังเกตของ

วิญญ�ณตรงหน้� ก่อนเธอจะชะโงกศีรษะไปดูยมทูตต�มทิศท�งส�ยต�

ของโยชิฮ�ระ 

ซึง่มนักห็�ยไปแล้ว ทัง้เจ้�ตวัทีโ่ผล่ม�ข้�งหลงัเธอ หรอืตวัทีเ่ฝ้�อยู่



70   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 4 (จบ)

หน้�บ้�นป�กซอย...ดูท่�ว่�คงรับดวงวิญญ�ณไปเรียบร้อยแล้ว 

ดวงต�สีนำ้�เงินมองวิญญ�ณซ�มูไรอีกครั้ง ในแววต�ยังมีคว�ม

สงสัยอยู่ แต่สุดท้�ยก็เอ่ยเพียงว่� 

“ไปได้แล้ว ฉันจะส�ยแล้ว”

วญิญ�ณทีถ่กูออกคำ�สัง่พยกัใบหน้�นดิก่อนลอยต�มหมอผสี�วไป 

ได้ยินเสียงท�โร่แว่วเถียงเลนยะว่�คนที่ทำ�ให้ไปส�ยคือตัวเด็กส�ว ไม่ใช่

วิญญ�ณประจำ�ตัวอย่�งเข�

ซึง่ขณะทีว่ญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ลอยต�มหลงัเลนยะกบัท�โร่ไป เข�

กไ็ม่ว�ยหันกลบัไปมองจุดทีร่่�งยกัษ์ใหญ่ในผ้�คลมุสดีำ�เคยยนืนิง่อยู ่และ

ดวงต�สีอำ�พันถึงกับต้องเบิกกว้�งเมื่อเข�ก็ยังเห็นร่�งใหญ่โตนั้นซ่อนตัว

อยู่ในเง�มืด เฝ้�จับต�มองต�มร�วกับจงใจให้เข�เห็นเพียงผู้เดียว...

อารมณ์ที่คิดว่าพอจะดีขึ้นมาหน่อยเพราะได้เจออะไรที่ถูกชะตา

แต่เช้�อย่�งพวกยมทูตพลันอันตรธ�นห�ยไปแทบจะทันที เมื่อก้�วม�ถึง

หน้�โรงเรียนเอกชนโยโค

เพร�ะวนัน้ีนอกจ�กจะเหน็นกัเรียนม�กม�ยทยอยเข้�ไปในโรงเรยีน 

เธอยงัพบเจ้�ของร่�งสงูโปร่งผูม้เีอกลกัษณ์ทีด่วงต�และผมสนีำ�้ต�ลอ่อน 

พร้อมสีหน้�ที่ดูเคร่งเครียดจริงจังเกินวัยยืนกอดอกรอที่หน้�ท�งเข้�

โรงเรียนอยู่ก่อนแล้ว และมองตรงนิ่งม�ยังเธออย่�งเอ�เรื่องชัดเจน

เลนยะทำ�เสียงไม่พอใจในลำ�คอ เด�ก�รปร�กฏตัวของผู้นำ�หนุ่ม

แห่งโอกุเระได้ไม่ย�กเย็น กระนั้นก็ก้�วเดินต่อ ผ่�นเข้�ไปในโรงเรียน

เหมือนปกติ โดยไม่มอง ร�วกับเข�เป็นอ�ก�ศธ�ตุ 

“อย่�ม�ทำ�เป็นไม่เห็น” 

“ก็ไม่ได้อย�กเห็น” เลนยะมองข้�มไหล่ม�ว่�เหยียดทันใด แต่ก็

จำ�เป็นต้องหมุนตัวกลับไปถ�ม “มีอะไรอีกไอ้ขี้แย”

ยโูตะผ่อนลมห�ยใจย�ว สหีน้�เครยีดขึน้ ก่อนเกริน่ว่� “เมือ่ว�น...” 

“แค่อ้�ป�กก็เห็นไปถึงลิ้นไก่เลยนะ” เลนยะสวนฉับไว
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“งั้นก็ถือว่�ง่�ยที่จะพูดดี” ช�ยหนุ ่มน่ิงไปนิดก่อนเอ่ยคำ�สั่ง

เคร่งเครียดเด็ดข�ดว่� “เธอต้องไปวันนี้”

“อะไรนะ”

“ท่�นยูโตะ เรื่องเมื่อว�นมันเป็นแค่...”

“แค่อะไร ในสถ�นก�รณ์แบบนี้ยังมีคำ�ว่� ‘แค่’ อีกงั้นเหรอ” ผู้นำ�

หนุ่มหันหน้�ไปโต้ตอบวิญญ�ณซ�มูไรก่อนเข�จะทันพูดจบ ไม่สนว่�จะมี

ส�ยต�คนรอบข้�งมองก�รกระทำ�แปลกประหล�ดที่คุยกับอ�ก�ศว่�ง

เปล่�ของตนรึเปล่� และสำ�ทับเน้นหนัก “เท่�ที่รู้ เรื่องที่เกิดเมื่อคืน กับ

คำ�ว่� ‘แค่’ คงไม่พอหรอกมั้ง”

ยูโตะหันกลับม�มองเลนยะอีกครั้งพร้อมคำ�ร�มเสียงตำ่�

“อ�ก�รเธอมันเลวร้�ยถึงขีดสุดแล้ว รู้ตัวบ้�งไหม”

“กแ็ค่เรือ่งหยมุหยมิ” เธอโต้แย้งอย่�งไม่ทกุข์ร้อน แต่ทำ�ให้อกีฝ่�ย

ร้อนขึ้นอีกหล�ยเท่�ต่อคว�มเฉยเมยนั่น

“เรื่องหยุมหยิมที่ทำ�ล�ยดวงวิญญ�ณดวงหนึ่งให้ห�ยไปจ�ก

จักรว�ลนี้ หรือเกือบทำ�ล�ยดวงวิญญ�ณสองดวงที่อยู่ข้�งก�ยเธอตลอด

เวล�งั้นเหรอ” คนสูงวัยกว่�ถ�มยำ้� พร้อมก้มมองเด็กส�วอย่�งกดดันไม่

ลดละ “แล้วมันจะเกิดอีกเมื่อไร วันนี้ หรือพรุ่งนี้ ไม่รู้เลยใช่ไหม ในเมื่อ

มันเกิดขึ้นได้ทุกเวล�”

“มันเกิดขึ้นเพร�ะฉันใช้พลังวิญญ�ณ ไม่ใช่อยู่ดีๆ ก็เกิดได้ และ

เมื่อว�นนั่นก็ง�นสุดท้�ยแล้ว มันจะไม่เกิดอะไรแบบนั้นอีกตร�บที่ฉันไม่

ถูกบีบให้ต้องใช้พลังวิญญ�ณสู้กับอะไรหรือใคร” หมอผีส�วเถียง

“แล้วมีหลักประกันอะไร”

“เงื่อนไขที่ฉันขอไว้เจ็ดวันไง แกจะผิดสัญญ� เลียนำ้�ล�ยที่ถุยลง

พื้นรึไง”

“แต่ต�มเงื่อนไข มันบอกด้วยว่�ตร�บเท่�ที่ไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้น”

“แล้วมันเกิดอะไรขึ้นในระดับนั่นรึยังล่ะ”

ยูโตะชะงักไปนิดกับคำ�ถ�มย้อนของหมอผีส�ว เพร�ะแน่นอนว่�
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เรือ่งร้�ยแรงทีค่�ดไว้ว่�จะเกดิถ้�เข�เอ�ตวัเดก็ส�วตรงหน้�กลบัทนัท ีมนั

อยู่ในระดับที่รุนแรงกว่�เรื่องเมื่อว�น 

ถึงแม้เมื่อคืนเลนยะจะแสดงให้เห็นว่�พลังอสูรของเธอล้นทะลัก

ออกม�ม�กเกินขอบเขตแล้ว ทว่�ยังไม่เกิดอะไรเสียห�ยหรือเลวร้�ยถึง

ขั้นที่เข�คิดไว้

แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะปล่อยผ่�นไปได้ ซึ่งนั่นทำ�ให้ยูโตะตัดสินใจกล่�ว

ขึ้นใหม่อย่�งกดดันไม่ต่�งจ�กย�มแรกว่�

“ฉันจะไม่ยอมให้วัวห�ยแล้วล้อมคอกหรอกนะเลนยะ”

“เออ ฉันก็จะไม่ยอมดิ้นต�มไอ้พวกตีตนไปก่อนไข้เหมือนกันนั่น

แหละ” หมอผสี�วจ้องลกึไปในนยัน์ต�สอ่ีอนอย่�งไม่คดิยอมแพ้ และเอ่ย

อย่�งเหยยีดหยนัขึน้ต่อ “แกน่�จะรู้สกึดนีะทีฉ่นัทำ�ต�มเงือ่นไข เพร�ะถ้�

ให้เด� ที่ผู้รับใช้แสนซื่อสัตย์ของแกยอมรับเงื่อนไขของฉัน ก็เพร�ะจะได้

แสดงให้เห็นว่�โอกุเระน่ะยิ่งใหญ่กว่�โซเคนโย ไม่ย่ีหระแม้โซเคนโยท่ี

เปรยีบเสมือนอสรูร้�ยจะพย�ย�มห�ท�งดิน้หน ีเพร�ะถงึอย่�งไร โอกเุระ

กจ็ะทำ�ให้เหน็ว่�เหล่�อสรูกแ็ค่ดิน้รนในมอืพวกตวัเอง เมือ่ยงัไงซะอทิธพิล

ของโอกุเระก็ล้นฟ้� ทำ�เหมือนใจดีแต่ก็แค่จะทำ�ให้เห็นว่�ตัวเองมีอำ�น�จ

ม�กกว่� จนไม่จำ�เป็นต้องหว�ดกลวัต่อเงือ่นไขใดๆ ของท�ย�ทอสรู และ

ทำ�ให้อสูรก้มหัวให้ในท้�ยที่สุด...งั้นทำ�ไมแกไม่ทำ�ต�มจุดประสงค์แสน 

เลิศเลอของผู้รับใช้ตัวเองล่ะ เผื่อจบง�นนี้ฉันจะได้ก้มหัวให้แกไง”

ผู้นำ�แห่งโอกุเระพลันสะอึกกับคำ�แดกดันร้�ยก�จ เมื่อมันทิ่มแทง

กล�งใจเข� และถูกต้องอย่�งถึงที่สุดต�มที่ชินโกะ ผู้รับใช้อ�วุโสของ

ตระกูลโอกุเระคิดเอ�ไว้เรื่องนี้ 

ก�รรับเงื่อนไขของเลนยะก็คือก�รทำ�ให้ดูว่�เหล่�โอกุเระไม่ได้

หว�ดกลัวท�ย�ทอสูรจนต้องสนใจเงื่อนไขใดๆ และเมื่อปล่อยให้เหล่�

ท�ย�ทอสูรดิ้นรนจนพอใจ จนพบว่�ในท้�ยที่สุดก็เพียงวิ่งวนอยู่บนฝ่�มือ

เหล่�โอกุเระ มันจะทำ�ให้พวกเข�รู้สึกเองว่�มีอำ�น�จที่ยิ่งใหญ่กว่�ครอบ

หัวอยู่ ซึ่งจะกล�ยเป็นก�รยอมรับคว�มพ่�ยแพ้ไปโดยปริย�ย 
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ใช่ เข�ยอมรับว่�ชินโกะต้องก�รเช่นนั้น ทว่�...

“...ฉันไม่ได้สนใจเรื่องนั้น”

“งั้นก็ไม่น่�รับเงื่อนไขตั้งแต่แรกนะ” หมอผีส�วหัวเร�ะหึในลำ�คอ

อย่�งดูถูก

“ท่�นยูโตะขอรับ” โยชิฮ�ระจำ�ต้องแทรกขึ้นบ้�ง แล้วรีบพูดต่อ 

“อย่�งไรก็ช่วยทำ�ต�มเงื่อนไขต่อด้วยเถอะขอรับ ข้�รับรองว่�เรื่องอย่�ง

เมื่อคืนจะไม่เกิดขึ้นอีกจนกว่�จะครบกำ�หนดวัน”

“มีอะไรม�ยืนยันได้” ช�ยหนุ่มถ�มฉับไว

“ชิกิง�มิของท่�นไม่ได้ร�ยง�นหรือว่� ใครเป็นคนที่อยู่กับท่�น 

เลนยะตลอดเวล�ตอนที่พลังอสูรรั่วไหล”

ยูโตะเม้มป�ก ทวนคำ�ร�ยง�นจ�กนกน�งแอ่นของตนเล็กน้อย 

และต้องยอมรบัว่�ทีเ่รือ่งเมือ่คนืไม่เกนิเลยกว่�นัน้เพร�ะมีใครบ�งคนอยู่

ที่นั่นด้วย คอยควบคุมตัวเธอและพลังของเธอไว้ได้

“ถึงยังไงพวกเธอก็ต้องปลดผนึกเทพเจ้�นั่นอยู่วันยังคำ่�”

“ใช่ขอรับ แต่ระหว่�งนั้น ก่อนเร�จะปลดผนึก ก่อนครบกำ�หนด

วัน ท่�นกินเท็นชิก็ยังอยู่ช่วยให้ทุกอย่�งปลอดภัยอยู่นะขอรับ” วิญญ�ณ

ซ�มไูรพย�ย�มยนืยนัอย่�งมัน่ใจเท่�ทีเ่ข�จะมัน่ใจได้ตอนนี ้และยิง่แสดง

สีหน้�ร้อนรนย�มอ้อนวอนขอร้องช�ยหนุ่มตรงหน้�อีกคร้ัง “ขอร้องละ

ขอรับ อีกไม่กี่วันเท่�นั้นเอง...ท่�นก็รู้ว่�ไม่มีอะไรรับประกันเช่นกันว่�ถ้�

ท่�นเลนยะกลับไปที่ฮอกไกโดแล้วจะส�ม�รถปิดผนึกได้ แล้วถ้�ปิดไม่ได้

จะเกดิอะไรขึน้ ท่�นกรู้็...ดงันัน้พวกเร�จะขอเวล�ทำ�ใจเรือ่งนีอ้กีสกัหน่อย

ไม่ได้เลยหรือขอรับ”

คว�มอ่อนใจเริม่ปร�กฏบนใบหน้�น่�มองของยโูตะ ไม่ใช่ว่�เข�ไม่

เข้�ใจคว�มรูส้กึของโยชฮิ�ระ หรือแม้แต่เลนยะย�มนี ้เมือ่ก�รกลบัไปยงั

คฤห�สน์โอกุเระที่ฮอกไกโดตอนนี้แทบไม่ต่�งจ�กก�รพ�เธอไปล�น

ประห�ร และนั่งรอคำ�พิพ�กษ�  

ซึง่มคีว�มเป็นไปได้สงูว่�เหล่�โอกเุระจะตดัสนิลงด�บเธอ เมือ่ครัง้
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อดีตที่พวกเข�เคยปิดผนึกหลังมือขว�เธอแต่ก็ปร�กฏว่�มันไม่ประสบ

คว�มสำ�เร็จเท่�ที่คิด เพร�ะเวล�นี้ยืนยันได้แล้วว่�ผนึกท่ีเหล่�องเมียวจิ

สร้�งขึ้นใช้ไม่ได้ถ�วร...

“ละ...แล้วเลนยะยังต้องช่วยผม”

ผู้นำ�องเมียวจิที่เงียบไปต้องเหลือบดวงต�สีอ่อนไปมองวิญญ�ณ

เดก็ช�ยข้�งหลงัโยชฮิ�ระ ซึง่ไม่ใช่เข�ทีด่แูปลกใจในก�รเปิดป�กพดูของ

วญิญ�ณดวงเลก็ๆ ดขูีก้ลวันัน่ แต่ทัง้เลนยะและโยชฮิ�ระต่�งกห็นัไปมอง

เป็นต�เดียวเช่นกัน

ซึง่ท�โร่ทีล่อยนิง่เกร็งต่อส�ยต�ทีม่คีำ�ถ�มและแปลกใจทัง้ส�มคูก่็

พลันชะงักไปนิด รู้สึกไม่ต่�งจ�กเด็กที่ถูกจับไปยืนหน้�ชั้นเรียนคนเดียว 

ทว่�เข�ก็พย�ย�มข่มคว�มขี้ขล�ดของตนและเอ่ยต่อไม่เต็มเสียงนัก

“เลนยะยังต้องช่วยเอ�ผมเข้�ร่�ง”

“แล้วทำ�ไมถึงยังไม่ทำ�” ยูโตะถ�มเสียงเครียดแทบจะทันที

“...พ่อแม่...พ่อแม่ผม เร�ต้องห�พวกเข�ให้เจอก่อน แล้วตดิต่อเพือ่

คยุเรือ่งนี ้แต่เร�ยงัไม่เจอพวกเข�” ท�โร่อกึอกัไปนดิก่อนโพล่งตอบอย่�ง

ลนล�น ทว่�ก็ตบท้�ยด้วยคำ�ตอบที่มั่นใจชัดเจนว่� “ผอ.โยโคกำ�ลังช่วย

ห�อยู่ครับ”

คนฟังหรี่ต�แคบอย่�งไม่ไว้ใจนัก ทว่�ก็ถอนใจอย่�งโอนอ่อนออก

ม�เมือ่เหน็ว่�ท�โร่แสดงคว�มหว�ดกลวัเหมอืนเข�เป็นยกัษ์เสยีขน�ดนัน้ 

ก่อนจะหันไปพูดกับเลนยะใหม่

“แค่ส�มวัน เลนยะ ส�มวัน ไม่เกินกว่�นั้น” ผู้นำ�หนุ่มกำ�ชับอย่�ง

เด็ดข�ดเอ�จริง “พอครบวันเมื่อไร ก่อนเที่ยงคืนของวันสุดท้�ย เร�ต้อง

อยู่ที่สน�มบิน จะไม่มีก�รต่อรองม�กกว่�นั้นอีก”  

“ฉนัช่วยเกบ็เสือ้ผ้�ใส่กระเป๋�หลยุส์ของแกยงัได้เลย” เลนยะโคลง

ศีรษะรับคำ�อย่�งมั่นใจ

ทว่�ยูโตะชักสีหน้�ไม่ชอบใจชัดเจนต่อคำ�กล่�วนั้น เมื่อเจ้�หล่อน

จงใจล้อเลยีนเข�ด้วยคำ�ว่�กระเป๋�หลยุส์ ซึง่เป็นก�รแดกดนัเรือ่งทีเ่ข�อยู่
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ในฐ�นะผูน้ำ�โอกเุระซึง่ไม่ต่�งอะไรจ�กก�รเป็นคณุหนตูระกลูใหญ่ใช้ชวีติ

หรูหร�เกินกว่�เหตุ มิหนำ�ซำ้� พอเห็นสีหน้�ไม่พอใจจ�กเข� เธอยังถ�ม

กลับม�อย่�งกวนอ�รมณ์ว่�

“อะไร ไม่ได้ใช้กระเป๋�หลุยส์เหรอ”

“ห้�มเกนิจ�กนัน้” ยโูตะสลดัก�รล้อเล่นไร้ส�ระออกไปทนัใด และ

สำ�ทับคำ�สั่งอย่�งจริงจังกว่�เดิม

แต่ก่อนเข�จะถอยเท้�ออกไป หมอผสี�วกลบัเป็นฝ่�ยเอ่ยรัง้ไว้แทน

“แล้วแกล่ะ”

“อะไร” ช�ยหนุ่มหันกลับไปอย่�งเสียไม่ได้

“ผู้หวังดียังติดต่อม�อีกไหม” หมอผีส�วเอียงคอถ�มกลับ

ยูโตะชักหัวคิ้วนิด และไม่ได้ตอบ แต่เพียงแค่นั้นก็ม�กพอจะเป็น

คำ�ตอบที่ดีสำ�หรับคนเป็นหมอผีแล้ว

“...อ� ติดต่อม�สิท่�” เธออุท�นด้วยรอยยิ้มหยัน แล้วถ�มขึ้นใหม่ 

“งั้นได้บอกเรื่องที่ฉันฝ�กบอกมันรึยังล่ะ”

เป็นอีกครั้งที่ช�ยหนุ่มต้องสูดห�ยใจลึกอย่�งอึดอัดและหงุดหงิด

เล็กๆ เพร�ะไม่ต้องก�รตอบอะไรที่สื่อว่�เข�ทำ�ต�มที่เธอบอกไว้ แม้จะ

ทำ�ไปแล้วก็ต�ม ก่อนพูดขึ้นแทนว่�

“ฉันไม่ไว้ใจเธอหรือพี่ช�ยเธอหรอกนะ”

“กไ็ม่ได้ว่�กนันี”่ เลนยะตอบรับหน้�นิง่เฉย ก่อนยิม้ให้ แต่ยิง่ทำ�ให้

ยโูตะหงดุหงดิกว่�เดมิ เพร�ะมนัแสดงชดัว่�เดก็ส�วรูแ้ล้วว่�เข�ทำ�ต�มที่

เธอบอกไปอย่�งแน่นอน

ทั้งส�ยต�และรอยยิ้มที่รู้ทันนั่นมันน่�โมโหนัก 

ผู้นำ�แห่งโอกุเระตัดบทด้วยก�รสำ�ทับชัดเจนเป็นครั้งสุดท้�ย 

“จดัก�รทกุเร่ืองให้เสร็จ และห้�มเกดิเรือ่งแบบเมือ่คนือกีเดด็ข�ด” 

พั่บ! พั่บ!

ปีกเรียวๆ ของนกน�งแอ่นตัวน้อยโบกสะบัดอย่�งคล่องแคล่วไล่
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ต�มแสงพระอ�ทติย์อุน่ๆ ของย�มเช้� ในขณะทีด่วงต�เหมอืนเมด็มะข�ม

สดีำ�ของมนักท็ำ�หน้�ทีเ่ฝ้�มองร่�งของเดก็ส�วเรือนผมสนีำ�้ต�ลทีเ่พิง่เดนิ

ม�ถึงห้องเรียน และว�งกระเป๋�ไว้บนโต๊ะเรียนประจำ�ข้�งหน้�ต่�ง

เมื่อเลนยะนั่งลง เจ้�นกน้อยก็บินม�เก�ะอยู่ข้�งๆ หน้�ต่�งตรงที่

เธอนั่ง พล�งเอียงศีรษะจับจ้องเธอเขม็งในระยะประชิดอย่�งไม่เกรงใจ 

นยัน์ต�ร�วกบัเมด็มะข�มสบประส�นนยัน์ต�สนีำ�้เงนิหลงักรอบแว่นอย่�ง

ไม่หวั่นเกรง ทั้งที่นัยน์ต�สีนำ้�เงินคู่ตรงหน้�ฉ�ยคว�มเย็นเยียบให้อย่�ง

ชัดเจน

ยิ่งวันเวล�ผ่�นไปเท่�ไร ดูเหมือนว่�เจ้�นกน�งแอ่นตัวนี้จะยิ่งเข้�

ม�เฝ้�มองเธอใกล้ขึ้นจนชวนหงุดหงิด 

ตอนแรกๆ แค่บินวนอยู่รอบตัว แต่ตอนนี้มันแทบจะบินม�เก�ะ

ไหล่เธออยู่แล้ว มันคงรู้ว่�เธอไม่มีท�งทำ�อะไรมันได้ อีกท้ังเป็นก�ร

ประก�ศใส่หน้�หมอผีส�วให้รู้ด้วยว่� ‘อย่�ได้คิดทำ�อะไรมีพิรุธ เพร�ะมี

คนคอยจับต�ดูเธออยู่’

ทัง้ท�โร่และโยชฮิ�ระได้แต่มองนกน�งแอ่นเจ้�กรรมอย่�งหนกัใจ

ไม่แพ้เลนยะ

เลนยะสะบดัใบหน้�กลบัม�เท้�ค�งเมือ่ไม่ส�ม�รถไล่นกน่�รำ�ค�ญ

ข้�งตวัไปได้ นอกจ�กทำ�ให้มนัเอยีงศรีษะมองเธอและกระโดดเข้�ม�ใกล้

ตัวม�กขึ้น

“เอ่อ...ท่�นเลนยะ” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มเอ่ยอย่�งลำ�บ�กใจเมื่อ

เห็นว่�เด็กส�วกำ�ลังอ�รมณ์ขุ่นมัวอย่�งถึงที่สุด เพร�ะเหตุก�รณ์ที่หน้�

โรงเรยีน เข�อย�กห�คำ�พดูม�ช่วยให้เธออ�รมณ์ดขีึน้ ทว่�ยงัไม่ทนักล่�ว

ต่อ เข�ก็ต้องสะดุ้ง

ครืด! ปัง!

อยู่ๆ เลนยะก็ลุกพรวดจ�กเก้�อี้ หันไปกระช�กหน้�ต่�งปิด ทำ�ให้

นกน�งแอ่นที่เก�ะอยู่บนขอบหน้�ต่�งบ�นนั้นจำ�ต้องรีบบินถอยออกไป 

และทำ�ให้โยชิฮ�ระกลืนคำ�ที่จะพูดลงคอเสียเฉยๆ 
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“ทำ�อย่�งนัน้ไม่โดนพวกโอกเุระสงสยัหรอืขอรบั” วญิญ�ณซ�มไูร

หนุ่มรีบถ�มทันใด

“กช่็�งหวัมนั เหลอือกีแค่ส�มวนั มนัจะตืน่ตมูเรือ่งฉนัตอนนีก้ช่็�ง

มัน ยังไงซะสิ่งที่หวังอย่�งแรก ไอ้ขี้แยก็ทำ�ให้ฉันแล้ว” เลนยะว่�อย่�งไม่

สนใจและกลับม�นั่งลงอีกครั้ง ก่อนหันไปสบนัยน์ต�สีอำ�พันพร้อมถ�ม

วิญญ�ณซ�มูไร “โยชิฮ�ระ แกคิดว่�ฉันร้�ยก�จม�กไหม”

โยชฮิ�ระนิง่ไปครู ่และดลูงัเลกบัสิง่ทีถ่กูถ�มและสิง่ทีจ่ะตอบ ก่อน

ตัดสินใจว่�

“ถ้�หม�ยถงึเรือ่งแผนของท่�นละก.็..ข้�คดิว่�มนัจำ�เป็น ท่�นไม่ได้

ร้�ยก�จหรอกขอรับ แต่สิ่งสำ�คัญตอนนี้คือเร�เหลือเวล�แค่ส�มวัน แต่

เรื่องที่ท่�นหวังไว้ยังไม่เกิด เป็นไปได้รึเปล่�ว่�ฝ่�ยนั้นอ�จจะไหวตัวทัน”

เลนยะกลอกต�ไปที่หน้�ต่�งกระจก กลับไปมองเจ้�นกน�งแอ่น 

ชิกิง�มิที่พย�ย�มกระพือปีกถี่รัวห�ท�งเข้�ม�ให้ได้ แล้วเอ่ยเนิบช้�มี

เลศนัย “ก็อย่�งที่เห็น ยังไงตอนนี้ไอ้ขี้แยฝ�กข่�วสำ�คัญของเร�ไปให ้

คนที่เร�อย�กให้รู้ รู้แล้ว ที่เหลือก็แค่รอเวล�”

“แล้วถ้�...มันไม่เกิดขึ้นจนหมดเวล�ล่ะขอรับ” โยชิฮ�ระถ�มด้วย

แววต�ที่สื่อถึงคว�มกังวล

รอบนี้เด็กส�วหันกลับไปสบนัยน์ต�สีอำ�พัน ตอบแค่ว่� “ฉันไม่ได้

เห็นแค่นกน�งแอ่นบินอยู่แถวบ้�นหรอกนะ”

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มหรี่ต�ลงนิดอย่�งไม่เข้�ใจคำ�พูดนั้นนัก ขณะ

เลนยะพูดต่อว่� 

“และในเมื่อแกบอกว่�ฉันยังไม่ร้�ยก�จ ถ้�อย่�งนั้นฉันก็ยังทำ�ตัว

ให้ร้�ยก�จได้อีก” ว่�จบนัยน์ต�สีนำ้�เงินของเด็กส�วก็มองไปท�งท�โร่ 

เล่นเอ�วญิญ�ณเดก็ช�ยทีถ่กูมองสะดุง้วบู ก่อนเธอจะกล่�วต่อเฉยีบข�ด 

“ท�โร่ ฉันจะไม่รอคำ�สมัครใจของแกอีกต่อไปแล้ว เวล�เหลืออีกแค่ส�ม

วัน ฉันจะไม่นั่งใจเย็นจนวิน�ทีสุดท้�ย เพร�ะถ้�ถึงวิน�ทีนั้นมันก็ส�ยเกิน

ไปแล้ว แต่แกต้องตกลงรบัเงือ่นไขของฉนัเดีย๋วนี.้..ฟังให้ดว่ี�มนัคอืเงือ่นไข
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ก�รแลกเปลี่ยน ไม่ใช่ถ�มคว�มสมัครใจอย่�งตอนแรก แต่...”

“รู้แล้วละน่�!”

“ห�!?” คนเป็นหมอผีเป็นฝ่�ยอุท�นขึ้นเสียแทน คว�มตึงเครียด

มล�ยห�ยไปเกือบทันที เมื่อท�โร่ตะโกนกลับม�ก่อนเธอจะพูดจบ ต�ม

ด้วยคำ�ตอบที่ทำ�ให้เลนยะเลิกคิ้วอย่�งแปลกใจม�กกว่�เดิม

“ฉันตกลง” วิญญ�ณเด็กช�ยยำ้�ชัดเจน แม้จะยังเห็นแววหวั่นไหว

ไม่น้อยในดวงต�คู่โต

“ว่�ไงนะ” เลนยะยังคงหรี่ต�แคบอย่�งไม่เชื่อนัก

“ฉันบอกว่�ตกลงไงเล่� ไม่ต้องบังคับหรอกน่�” เข�ร้องสำ�ทับอีก

ครั้งด้วยท่�ท�งทั้งหงุดหงิดและไม่เต็มใจนัก และอ้อมแอ้มต่อว่� “คิดว่�

ฉันดูสถ�นก�รณ์ไม่ออกเลยรึไงเล่�...ยิ่งเรื่องที่เกิดกับเธอเมื่อคืนด้วย...”

“โห!” หมอผสี�วอทุ�นออกม�ด้วยคว�มประหล�ดใจและชืน่ชมให้

วิญญ�ณเด็กช�ยที่อ่�นสถ�นก�รณ์ออกได้ม�กกว่�ท่ีเธอคิด...ดูเหมือน

สถ�นก�รณ์วกิฤตจะเร่ิมทำ�ให้เจ้�วญิญ�ณจอมขีก้ลวันี้ได้เรยีนรูอ้ะไรขึน้

ม�บ้�งแล้ว ก�รทีพ่ลงัอสรูของเธอล้นทะลกัเมือ่ว�นดเูหมอืนจะไม่ใช่เรือ่ง

เลวร้�ยซะทีเดียวอย่�งที่คิด

“แล้วนี่ถ้�ฉันยังไม่ตกลง เธอจะยื่นเงื่อนไขอะไร” ท�โร่ที่เม้มป�ก

อย่�งไม่ห�ยกลุ้มต่อก�รตัดสินใจของตนอดถ�มขึ้นใหม่ไม่ได้ ย�มระลึก

ได้ว่�เลนยะยังค้�งคำ�พูดที่เหลือก่อนหน้�นี้ไว้ และเข�รู้สึกไม่ไว้ใจ

ซึ่งเลนยะยักไหล่ข้�งหนึ่งอย่�งชินช� ตอบด้วยท่�ท�งนิ่งเฉยว่� 

“ถ้�แกไม่ตกลงฉันก็จะไม่ช่วยให้แกกลับร่�งไง”

ท�โร่อ้�ป�กค้�งน้อยๆ ทันใดต่อเงื่อนไขที่เกือบถูกเสนอให้ ก่อน

จะร้องค�ดโทษ

“เธอนี่มันชั่วร้�ยได้อีกจริงๆ ด้วย” 

“สถ�นก�รณ์ตอนนีต่้อให้ต้องเป็นยกัษ์เป็นม�ร ฉนักเ็ป็นได้ทัง้ยกัษ์

ทั้งม�รนั่นแหละ” เลนยะตอบชัด

วญิญ�ณเดก็ช�ยสะดุง้กบัสิง่ที่ได้ฟัง เพร�ะเมือ่คดิถงึแผนก�รของ
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เลนยะทั้งหมดแล้ว มันทำ�ให้นึกถึงคนอีกคน ซึ่งส่งผลให้เข�ต้องพึมพำ�

ถ�มด้วยคว�มรู้สึกโหวงว่�งในช่องอก

“...แม้แต่กับกินเท็นชิน่ะเหรอ”

คนที่มักพูดหรือให้คำ�ตอบร้�ยๆ อย่�งไม่ติดขัดเงียบไปทันใดกับ

คำ�ถ�มนี ้ก่อนเบอืนนยัน์ต�สนีำ�้เงนิทีอ่่�นย�กไปฝ่ังหน้�ต่�งอกีครัง้ พล�ง

ตอบเสียงแผ่วแค่ว่� 

“...ใช่”

ท่�ท�งไม่มั่นใจเช่นที่ผ่�นม� และคำ�ตอบเสียงเบ�กว่�ที่ค�ดทำ�ให้

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มที่เฝ้�มองอยู่ต้องทอดถอนใจ เพร�ะแผนก�รนี้ใช่ว่�

จะเป็นเรื่องที่เธอลงมือได้โดยไม่แยแสอะไรสักนิดเดียว

เมือ่อดตีเทพเจ้�ตนนัน้มผีลกบัเธอม�กกว่�ทีเ่จ้�ตวันกึถงึด้วยซำ�้ไป

โยชฮิ�ระก้มมองเดก็ส�วคนสำ�คญัของตนอกีครูห่นึง่ ก่อนเงยหน้�

เพื่อจ้องร่�งของนกน�งแอ่นที่ยังพย�ย�มกระพือปีกถี่เร็ว จิกกระจก

หน้�ต่�งเหมือนขอให้เลนยะเปิด 

ทว่�วิน�ทีหนึ่งที่นัยน์ต�สีอำ�พันจับจ้องร่�งเล็กๆ ของชิกิง�มินั่น 

ส�ยต�เข�ก็ไปปะทะกับบ�งอย่�งที่อยู่ใต้เง�ต้นไม้ใกล้แนวร้ัวโรงเรียน 

มันคือร่�งสีดำ�ใหญ่โตที่ม�พร้อมผ้�ข�วค�ดปิดหน้� และโซ่ตรวนคล้อง

อยู่รอบคอ โดยมีกิริย�คล้�ยกำ�ลังเงยขึ้นม�มองเข�บนตัวอ�ค�รเรียน

ยมทูต!

ร่�งวิญญ�ณของอดีตกบฏนัยน์ต�เหยี่ยวพลันชะงักงัน แล้วรู้สึก

ร�วกับโลกทั้งใบหยุดนิ่ง ย�มรับรู้ได้ถึงสิ่งที่กำ�ลังคืบคล�นม�ห�ผ่�น

ยมทูตตนนั้น

ทำ�ไมมันยังต�มเข� ยังไม่ถึงเวล�เสียหน่อย ที่นี่ยังมีโซเคนโยอยู่

ถึงส�มคน นี่ยังไม่ใช่ก�รล่มสล�ยของท�ย�ทอสูร หรือนี่คือคำ�บอกใบ้ว่�

แผนก�รของเลนยะจะพัง และพวกเข�ต้องแพ้งั้นหรือ ทำ�ไมถึงรู้ได้ หรือ

ค�ดเด�เอ� หรือว่�...

ปึง!
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เสียงกระแทกเปิดบ�นหน้�ต่�งข้�งตัวเลนยะดึงส�ยต�ของโยชิ- 

ฮ�ระทีก่ำ�ลงัวบูไหวตืน่ตระหนกให้กลบัม�มองเธออกีครัง้ เข�เหน็ว่�หมอผี

ส�วเปิดหน้�ต่�งที่ปิดไว้ให้เจ้�ชิกิง�มิเข้�ม�ได้อีกครั้ง

จ�กนั้น เมื่อเข�เหลือบต�มองใต้ต้นไม้ข้�งรั้วโรงเรียน ก็ไม่เห็น

ยมทูตตนนั้นแล้ว

“ไม่รำ�ค�ญมันแล้วเหรอ”

คำ�ถ�มของท�โร่ดงึส�ยต�ของโยชฮิ�ระให้กลบัม�ยงัทัง้สอง ก่อน

คนเป็นหมอผีจะตอบกลับ

“รำ�ค�ญ แต่มันเป็นอย่�งเดียวที่ทำ�ให้แผนทุกอย่�งสะดุด ดังนั้น

ฉันต้องทำ�อะไรกับมันซะหน่อย” เด็กส�วก้มมองนกน�งแอ่นท่ีเข้�ม�ยืน

จ้องต�เธอบนโต๊ะเรียน ก่อนจะคว้�บ�นหน้�ต่�งข้�งตัวเลื่อนปิด พร้อม

พึมพำ�กับมันว่� “เพร�ะเรื่องเมื่อคืนสิท่� ถึงเข้�ม�จับต�ดูใกล้ซะขน�ดนี้ 

ช่วยไม่ได้นะ แกอย�กส�ระแนเข้�ม�เอง บินอยู่รอบๆ ห่�งๆ ก็ฉล�ดแล้ว

แท้ๆ”

สิ้นคำ� ด้วยคว�มเร็วเกินค�ดคิด มือสองข้�งของเลนยะก็ตะปบ

หมับยังนกตัวน้อยที่พย�ย�มบินหนีแต่ก็ไม่ทัน เธอบีบมันแน่นอย่�งไม่

ปร�นี แววต�เย็นเยียบ ขณะท�โร่ทำ�ต�โตร้องห้�มเสียงสั่นด้วยใจที่ร่วง

วูบ โดยเฉพ�ะเมื่อนกตัวน้อยอ้�ป�กกว้�งคล้�ยพย�ย�มห�ยใจ

“เดี๋ยวๆ เดี๋ยวเลนยะ ถ้�มันต�ย...!”  

เข�ไม่ทันปร�มจบคำ� สิ่งที่ร่วงตกลงม�จ�กกำ�มือของเลนยะ 

แทนทีจ่ะเป็นซ�กนกตวัน้อยทีถ่กูขยีอ้ย่�งโหดเหีย้ม กลบัเป็นกระด�ษพบั

รูปนกที่ถูกขยำ�เป็นก้อน ซึ่งทำ�ให้วิญญ�ณเด็กช�ยขมวดคิ้วมองอย่�งมี

คำ�ถ�มทันใด 

“กระด�ษ?”

“ก็บอกอยู่ว่�เป็นชิกิง�มิ ชื่อก็ตรงตัว ภูตกระด�ษ ยังจะบ้�จี้ต�ม

มนัอกี” เลนยะหนัม�กลอกต�เบือ่หน่�ยผสมตำ�หนใิห้ท�โร่ ก่อนก้มไปคลี่

นกกระด�ษในมือออกบนโต๊ะเรียน พร้อมว่� “เอ�ละ ดูซิ เร�จะแก้อะไร
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มันได้บ้�ง”

“แก้ไขได้งั้นเหรอ” วิญญ�ณเด็กช�ยก้มไปสนใจกระด�ษบนโต๊ะ

เลนยะทันใด ก่อนเห็นว่�กล�งแผ่นกระด�ษที่ถูกคลี่ออกนั้นถูกเขียนด้วย

ตัวคันจิว่� ‘ทซึบ�เมะ’ ที่แปลว่�นกน�งแอ่นอยู่

ต่อม�เข�ก็เห็นว่�เลนยะใช้ป�กก�เมจิกสีดำ�ของตนก�กบ�ททับ 

คำ�คำ�นั้น และพลิกกระด�ษ ท่องอ�คมบ�งอย่�งในลำ�คอ และเขียนคำ�ว่� 

ทซึบ�เมะเข้�ไปแทน พล�งเอ่ยขึน้ใหมอ่ย่�งมั่นใจจนเกอืบเปน็น่�หมั่นไส้

สำ�หรับเข�ว่� 

“แน่นอนสิ พลังวิญญ�ณฉันแข็งแกร่งกว่�ไอ้ขี้แยหรือโอกุเระทุก

ตัวน่ันแหละ โดยเฉพ�ะช่วงนี”้ เธอพบักระด�ษในมอืต�มรอยพบัเก่� แล้ว

ชี้มือไปยังวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม พล�งบอกท�โร่ว่� “ทำ�ให้ชิกิง�มิของมัน

เป็นของเร�แทนซะ พลงัอำ�น�จของฝ่�ยไหนเหนอืกว่�กค็วบคมุได้ ไม่เชือ่

ก็ถ�มกูรูประจำ�ตัวแกสิ...โยชิฮ�ระ”

ท�โร่หันกลบัไปยงัผูท้ีถ่กูโยนหน้�ทีต่อบคำ�ถ�มไปให้ แต่วญิญ�ณ

ที่ว่�กลับยังเงียบกริบ ไม่มีคำ�ตอบ จนเลนยะต้องเงยหน้�ขึ้นจ�กนก

กระด�ษในมือ ถึงเห็นว่�โยชิฮ�ระยังคงมองออกไปไกลนอกหน้�ต่�ง ดู

เหมือนว่�เข�ไม่ได้สนใจทั้งเธอทั้งท�โร่ตั้งแต่ต้น 

“โยชิฮ�ระ” เลนยะยำ้�เสียงเข้มขึ้น

“ขะ...ขอรับ” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มหันม�รับคำ�ด้วยแววต�ตื่นๆ 

“เป็นอะไร” เธอหรี่ต�จับพิรุธทันที

“...เปล่�ขอรับ” โยชิฮ�ระคล�ยสีหน้�ตกใจอย่�งไม่สมเป็นตัวเข�

ลงนดิ แล้วก้มไปมองนกกระด�ษในมอืของเลนยะ ซึง่พบักลบัเป็นรปูทรง

เดิมเรียบร้อยแล้ว ก่อนว่�ขึ้นใหม่ “ข้�แค่ไม่ทันคิดว่�ท่�นจะใช้วิธีนี้แก้

ปัญห�เรื่องคนจับต�ดู”

เป็นหล�ยวิน�ทีที่หมอผีส�วยังหรี่ต�จ้องมองหลังเข�ตอบออกไป

แบบนัน้ และลองหนัมองต�มส�ยต�ของเข� ก่อนกลบัม�จ้องหน้�เข�ใหม่

อย่�งค�ดคั้นคำ�ตอบอีกครั้ง
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ซึ่งโยชิฮ�ระก็เพียงยิ้มบ�งๆ และใช้คว�มเงียบเป็นคำ�ตอบ ซึ่งเมื่อ

ไม่ได้คำ�ตอบแน่นอน เด็กส�วก็ยอมแพ้ แล้วก้มไปจัดก�รง�นของตนต่อ

ด้วยก�รใช้มือกำ�รอบนกกระด�ษในมือจนมิด และเมื่อคล�ยมือออก นก

กระด�ษบนโต๊ะก็กล�ยเป็นนกน�งแอ่นหน้�ต�เหมือนเดิมไม่ผิดเพี้ยน

ซึ่งมันก็กระโดดม�เก�ะบนข้อนิ้วของเลนยะ เอียงคอไปม�ร�วกับ

รอคำ�สั่งสักอย่�งจ�กเจ้�ของใหม่ตรงหน้�

“แล้วฝ่�ยนั้นเข�จะรู้ไหมเนี่ยว่�เธอยึดชิกิง�มิเข�ไปแล้ว” ท�โร่ที่

ทึง่กบัก�รทีน่กกระด�ษกล�ยเป็นนกน�งแอ่นต่อหน้�ต่อต�ร�วกบัเล่นกล 

อดมีข้อสงสัยสำ�คัญไม่ได้

“รับรองว่�เรื่องจบก่อนมันจะได้ทันรู้ตัวซะอีก” เลนยะว่�ด้วยรอย

ยิ้มหยันที่มุมป�ก ก่อนก้มไปกระซิบคำ�สั่งเสียงแผ่วกับร่�งเล็กๆ ที่ข้อนิ้ว
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มันยังคงตามเขามาอยู่

แม้จะไม่มีผู้ใดมองเห็นได้ หรือสัมผัสถึง แม้แต่เด็กส�วที่มีพลัง

วิญญ�ณในระดับไม่ต่�งจ�กปีศ�จ ทว่�ทุกคร้ังท่ีเข�เหลียวหลังกลับไป

มอง จะเห็นร่�งใหญ่โตร�วกบัยกัษ์จ�กขมุนรกซ่อนตวัในเง�มดืต่�งๆ และ

เกือบทุกครั้งที่หันไปดูนั้น ก็ร�วกับว่�มันขยับใกล้เข�เข้�ม�เรื่อยๆ 

และแม้เข�จะรู้ว่�ยังไม่ถึงเวล�ของตัวเอง แต่จ�กท่ีเห็น ก็ใกล้

เต็มทีแล้ว

โยชิฮ�ระละส�ยต�จ�กตรอกมืดแคบๆ ที่เพิ่งลอยผ่�นไปพร้อม 

เลนยะกับท�โร่ เมื่อเวล�นี้พวกเข�กำ�ลังเดินกลับบ้�นหลังค�สีอิฐ หลัง

เลิกเรียน

ทั้งที่เวล�นี้ทุกคว�มสนใจควรเป็นเรื่องแผนก�รของเด็กส�วคน

สำ�คัญ เข�กลับมีแต่คว�มว้�วุ่นในหัว เข�ไม่เคยหว�ดกลัวสิ่งใดนอกจ�ก

ก�รสูญเสียเด็กส�วท�ย�ทโซเคนโยตรงหน้� แต่เวล�นี้เข�กลับเร่ิมกลัว

จบัใจต่อสิง่ที่ไล่ต�มตนเองม� พร้อมคำ�ถ�มม�กม�ยในหวัทีก่ระหนำ�่ซำ�้ๆ ว่�

ทำ�ไม!
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ทำ�ไมถงึเกดิขึน้ได้ ทำ�ไมถงึเป็นเวล�นี ้ทำ�ไมคำ�ส�ปทีอ่ยูย่นืย�วม�

นับห้�ร้อยปีถึงจะคล�ยเอ�ดื้อๆ ตอนนี้

ตั้งแต่เมื่อไร เพร�ะอะไร!

“...ฮ�ระ”

“โยชิฮ�ระ!”

“ขอรับ” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มสะดุ้ง หันไปข�นรับคำ�ของเลนยะ

เมื่อเพิ่งได้ยินเสียงตะโกนเรียกดังอยู่ตรงหน้� และเพ่ิงรู้สึกว่�เสียงแว่ว

ครั้งแรกเป็นเสียงเรียกของใคร 

“เป็นอะไรของแกอีกเนี่ย ฉันแทบตะโกนเรียกชื่อแกเป็นคนบ้�

กล�งถนนอยู่แล้ว” เลนยะโวยด้วยเสียงหงุดหงิด

“มีอะไรรึเปล่�ครับโยชิฮ�ระ” ท�โร่เป็นอีกคนท่ีลอยเข้�ม�ดูเข�

ด้วยคว�มเป็นห่วง

“เอ่อ...คือ...ข้�แค่...ข้�แค่กำ�ลังกังวลกับเรื่องเวล�ท่ีเร�เหลือน่ะ

ขอรับ” วิญญ�ณที่ตกเป็นเป้�ส�ยต�เอ่ยตอบตะกุกตะกักผิดวิสัย ซึ่งก็

แน่นอนว่�โดนหมอผีส�วสวนกลับม�ทันทีว่�

“เจ้�ท�โร่ยังไม่กังวลเลย”

โคตรกังวลเลย แต่ไม่อยากถูกเธอด่าอีกต่างหากเล่า...วิญญ�ณ

เด็กช�ยแย้งในใจ กระนั้นเข�ก็รู้ว่�โยชิฮ�ระมีท่�ท�งกระวนกระว�ย

ม�กกว่�ปกติจริงๆ 

โยชฮิ�ระปรบัสหีน้�ทีย่งัแสดงคว�มตืน่ๆ ให้เป็นสงบและอ่อนโยน 

ไม่เถียงคำ�ที่เลนยะบอก แล้วเงยหน้�ม�ถ�มขึ้นใหม่แทน

“ท่�นเลนยะมีอะไรหรือเปล่�ขอรับ”

ครั้งนี้หมอผีส�วไม่ตอบ แค่เลิกคิ้วขึ้นข้�ง แสดงคว�มแปลกใจใน

คำ�ถ�มเล็กน้อย ก่อนชี้นิ้วไปด้�นขว�มือของตน ให้วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม

มองต�ม

ซึ่งสิ่งที่เข�เห็นคือบ้�นเช่�หลังค�สีอิฐ

“อ�...” โยชิฮ�ระอุท�นแผ่ว เมื่อเพิ่งรู้ตัวว่�พวกเข�ม�ถึงบ้�นแล้ว 



B  1 3  s . t   85

แสดงว่�เข�มวัมองสิง่ที่ไล่ต�มม�จนไม่ทนัรูต้วัเลยว่�ตนกำ�ลงัเลย

บ้�นไป

“มีอะไรจะบอกฉันไหม” 

วิญญ�ณที่ยิ้มบ�งพลันหุบรอยยิ้มลงเมื่อได้ยินคำ�ถ�มของเลนยะ 

ขณะเด็กส�วก็พูดขึ้นใหม่ 

“พฤติกรรมแกมันประหล�ดม�ตั้งแต่เมื่อเช้�แล้ว”

ดวงต�สีอำ�พันเบิกกว้�งเล็กน้อย แต่ไม่น�นก็ค่อยๆ หลุบลงตำ่�

อย่�งลำ�บ�กใจและภูมิใจอยู่ลึกๆ กับคว�มช่�งสังเกตของเธอที่มีให้เข� 

ซึง่คว�มจรงิกเ็ป็นเช่นนัน้เสมอ เดก็ส�วทีเ่ข�ดแูล คนทีเ่ข�เป็นให้ทัง้เพือ่น 

พ่อ และครู มักสังเกตเห็นท่�ท�งผิดปกติจ�กเข�ได้เสมอ เช่นเดียวกับที่

เข�สังเกตเห็นจ�กเธอ 

บุคคลที่เข�ทำ�หน้�ที่เป็นฝักด�บให้ตั้งแต่เธอเล็กๆ 

จะให้เข�ตอบเช่นไร จะให้บอกว่�เวล�ของเข�หมดลงแล้ว และ

เข�กำ�ลังจะจ�กไปหรือ

ทั้งที่ยังมีห่วงอีกม�กม�ย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเรื่องร้�ยแรงที่กำ�ลัง

เกิดขึ้นย�มนี้ เด็กส�วคนสำ�คัญของเข�กำ�ลังเดือดร้อนถึงขีดสุด แต่เข�

กำ�ลังจะห�ยไป ห�ยไปทั้งที่ยังไม่รู้ว่�ทุกอย่�งจะจบเช่นไร 

เข�ยังไม่อย�กไป ไม่อย�กจ�กคนตรงหน้� วันเวล�ห้�ร้อยกว่�ปี

ของเข�หมดลงอย่�งปบุปับร�วกบัเล่นตลก แต่เข�กไ็ม่อ�จฝืนชะต�กรรม

ได้ 

ทุกอย่�งย่อมมีวันดับสูญ และเข�ก็เช่นกัน 

คว�มคิดสับสนม�กม�ยตีกันอยู่ในหัวของวิญญ�ณซ�มูไร เข�ทั้ง

อย�กบอกและไม่กล้�บอก 

กลัวปฏิกิริย�ของคนตรงหน้� เมื่อบอกไปแล้วสีหน้�นั้นไม่รู้ว่�จะ

เป็นเช่นไร คว�มรู้สึกของคนรับรู้จะเป็นอย่�งไร 

เข�ไม่กล้�คิด...

ห�กไม่มีคำ�ถ�มนั้นของหมอผีส�ว เข�คงปล่อยให้ทุกอย่�งเงียบ



86   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 4 (จบ)

ห�ยไปกับอ�ก�ศธ�ตุ และปล่อยให้ตนเองห�ยไปอย่�งเงียบๆ 

เข�จะทำ�อย่�งไร จะตอบเลนยะว่�อย่�งไร           

“...ท่�นเลนยะ...ข้�คิดว่�วันนี้อ�ก�ศน่�จะหน�วกว่�ปกติ ห่มผ้�

หน�ๆ ไว้ด้วยนะขอรับ ถ้�ไม่สบ�ยขึ้นม�คงลำ�บ�กแย่” สิ่งที่อย�กบอก 

ได้แค่เพียงคิดอยู่ในใจเมื่อไม่ส�ม�รถเอื้อนเอ่ยออกม�ได้ 

ใบหน้�หมองเศร้�ในตอนแรกของวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่กลบัม�ขยบั

ยิ้มอ่อนโยนให้เด็กส�วคนสำ�คัญเช่นปกติ 

ทว่�เลนยะกลับเอียงศีรษะตอบเรียบๆ ว่� “ฉันก็ไม่เคยป่วยสัก

หน่อย”

โยชิฮ�ระนิ่งงันไปนิด ก่อนตอบรับร�บเรียบว่� “นั่นสินะขอรับ ข้�

คงกังวลเกินไป”

“ใช่ แกดูกังวลโคตรๆ เลยละ...ตั้งแต่ตอนเช้�หลังเห็นยมทูตพวก

นั้นแล้ว”

“ไม่หรอกขอรับ พวกเข�แค่ทำ�ให้ข้�รู้สึกถึงเรื่องแย่ๆ เท่�นั้นเอง”

“เช่นเอ�ตัวแกไปน่ะเหรอ”

ร�วกบัเวล�ถกูหยดุไปชัว่ขณะ ขณะเดก็ส�วเจ้�ของคำ�หยัง่เชงิมอง

เข�กลบัด้วยส�ยต�เรียบเฉย ร�วกบัหลมุลกึ แบบทีเ่ธอชอบใช้เสมอเวล�

ต้องก�รค้นคำ�ตอบบ�งอย่�งจ�กใครสักคน

และแม้จะไม่ทันค�ดคิด แต่วิญญ�ณที่รู้จักเธอดีก็ส�ม�รถรับมือ

กับวิธีค�ดคั้นนั้นด้วยก�รตอบรับเรียบง่�ยเพียงว่�

“ท่�นก็รู้ว่�เรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้นี่ขอรับ”

“...คงงั้น” แม้ตอบไปแบบนั้น แต่หมอผีส�วยังจับจ้องนิ่งยัง

วิญญ�ณทีคุ้่นเคย และเมือ่เหน็ชดัว่�เข�ไม่เปลีย่นสหีน้�หรอืแสดงท่�ท�ง

หวั่นไหวใดออกม�อีก เธอจึงเอ่ยต่อ “งั้นจะห่มผ้�ห่มให้หน�เข้�ไว้ต�มที่

บอกแล้วกัน”

นั่นเป็นก�รประชดแน่ชัดที่ทำ�ให้วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มต้องลอบ 

ถอนใจ
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แต่ยังไม่ทันที่เข�หรือเลนยะจะได้ห�ท�งเค้นคำ�ตอบจ�กกัน

ม�กกว่�นั้น เสียงของท�โร่ก็ทำ�ล�ยบรรย�ก�ศน่�อึดอัดลงด้วยคำ�ถ�มที่

ฟังตื่นๆ เล็กน้อย

“กินเท็นชิอยู่ไหน”

เลนยะหันกลับไปยังบริเวณบ้�น ก่อนเงยหน้�มองบนหลังค�ซึ่ง

ไม่มีร่�งสูงใหญ่ของสุนัขป่�หนุ่มอยู่ แล้วกลับม�มองพื้นหน้�บ้�นใหม่อีก

ครั้ง ก่อนว่�เสียงเบื่อหน่�ย

“อย่�ตื่นตูมน่� คุดะยังอยู่ดี ก็แสดงว่�ไอ้ลูกหม�ก็ยังสบ�ยดี” จบ

คำ�ก็พึมพำ�ว่� “คงไปสำ�รวจอะไรสักอย่�งเพื่อห�ท�งจับผิดฉันอยู่”

“...เลนยะ”  

หมอผีส�วต้องหันกลับไปยังท�โร่เมื่อได้ยินเสียงอ้อมแอ้มจ�กเข� 

ซึง่ท�โร่กเ็งยหน้�มองเธอกลบัพร้อมถ�มด้วยแววต�ทีฉ่�ยคว�มหว�ดหวัน่

และกังวลม�ให้

“แน่ใจว่�จะทำ�แบบนี้เหรอ” เป็นคำ�พูดที่แสดงชัดว่�วิญญ�ณเด็ก

ช�ยยังคงห่วงกังวลถึงคนอีกคนในแผนก�รของเธอ เพร�ะมันคงเป็นสิ่ง

ที่ควรคิดทวนให้ดีที่สุด เมื่อคนคนนั้นคือเจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จ 

สิง่ทีเ่ธอพมึพำ�ไปเรือ่งเจ้�ลกูหม�เมือ่กีค้งไปสะกดิต่อมส�มญัสำ�นกึ

ของวิญญ�ณจอมอ่อนไหวเข้�ให้

“ฉันก็ยำ้�หล�ยรอบแล้วนี่ เลิกงอแงเรื่องมันซะที” หมอผีส�วว่�

เรยีบไร้รอยอ�รมณ์ ร�วกบัไม่ใช่ส�ระสำ�คญัอะไร ก่อนก้�วเข้�ไปในบ้�น

“แต่ถ้�กินเท็นชิรู้...ถ้�โกรธ...หรือเกลียด...เธอไม่แคร์เลยง้ันเหรอ 

กบักนิเทน็ชเิลยนะ” วญิญ�ณเดก็ช�ยยงัลอยต�มม�ยำ�้เตอืนด้วยนำ�้เสยีง

ขล�ดๆ และถ้อยคำ�ที่ผสมก�รหยั่งเชิงและกล่�วโทษว่� “และวิธีก�ร 

แบบนั้นมันร้�ยก�จม�ก เธอก็รู้ดี”

หมอผสี�วเงยีบไปนดิ ก่อนตอบชดัเจนโดยไม่ได้หนัไปมองหน้�เข�

“...ฉันมันก็ร้�ยก�จอยู่แล้วนี่” 
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อากาศคนืนีห้นาวเยน็ตามคาด ยิง่เข้าช่วงตสีองอณุหภมูยิิง่ลดตำา่ 

ทว่�ร่�งสงูสง่�ของเจ้�ปีศ�จกส็�ม�รถกระโจนผ่�นไอหน�วบนหลงัค�บ้�น

แต่ละหลัง ร�วกับไม่สนใจคว�มเย็นเยียบย�มคำ่�ที่กระทบบนผิวก�ย 

หล�ยวันม�นี้เข�พย�ย�มไม่สนใจสิ่งที่ล�งสังหรณ์ของตนสัมผัส

ได้ ตลอดสี่วันที่ผ่�นม�แม้เจ้�หมอผีส�วจะทำ�ตัวเหมือนเดิม แต่บ�งสิ่ง

บอกเข�ว่�เธอกำ�ลังปิดบังอะไรอยู่ อีกอย่�ง นกน�งแอ่นตัวเดิมก็ยังบิน

วนอยู่ไม่ห่�งตัวเจ้�หล่อน

ดังนั้นวันนี้เมื่อคว�มอดทนหมด เข�จึงออกไปมองห�บ�งอย่�งที่

ส�ม�รถบอกอะไรเกี่ยวกับคว�มลับของหมอผีส�วได้บ้�ง 

ตึก!

เท้�ของเจ้�ปีศ�จแตะลงบนหลังค�บ้�นสีอิฐอีกครั้ง และคิดว่� 

พรุ่งนี้คงถึงเวล�ต้องคุยกับเด็กส�วจริงจังในเรื่องนี้...

“ไง ไปห�เบ�ะแสจับผิดอะไรฉันเจอไหม”

เสียงคุ้นเคยใกล้ตัว ทำ�ให้คนที่เพิ่งกลับม�ต้องหันหน้�ไปมอง

เจ้�ของเสียง เข�จึงเห็นว่�เด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลม�นั่งอยู่ไม่ห่�งจ�ก

จุดที่เข�กระโดดลงม�

ขึ้นมาถึงบนนี้เลยรึไง... 

กินเท็นชิคิด ก่อนหันไปเจอบันไดลิงที่ถูกพ�ดอยู่กับหลังค�บ้�นสี

อิฐที่เธอคงใช้ปีนม�นั่งบนนี้

และใช่ เธอนั่งอยู่บนหลังค�บ้�น พร้อมด้วยผ้�นวมผืนโตที่ห่อ 

ตวัเองไว้อย่�งแน่นหน� น่�แปลกใจทีเ่จ้�เดก็นีม่�นัง่อยูบ่นหลงัค�ในเวล�

ตีสอง เป็นครั้งที่สองแล้วที่เธอทำ�แบบนี้...นั่งรอเข�

แต่ที่น่�แปลกใจยิ่งกว่�นั้นคือก�รที่เข�ไม่ทันรู้สึกว่�เธอนั่งอยู่ตรง

นี้ในครั้งแรกที่กลับม�ถึง ทั้งที่ปกติเข�คงไม่พล�ดกับก�รจับสัมผัสเธอ 

หรือใครก็แล้วแต่ที่เข้�ใกล้ 

นีม่นัหม�ยถงึว่�ตวัเธอกำ�ลงัห่�งไกลคว�มเป็นมนษุย์ออกไปเรือ่ยๆ 

แล้ว...
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และนั่นทำ�ให้เจ้�ปีศ�จนึกถึงคำ�ถ�มแรกของเด็กส�ว และคำ�ตอบ

ที่เกี่ยวข้องกับปัญห�ใหญ่นี้ของเธอ

“ผูน้ำ�โอกเุระทีบ้่�นของโซเคนโย ซ�น�ดะ” เสยีงทุม้ลกึตอบคำ�ถ�ม

ของเลนยะในที่สุด

“อ�...” หมอผีส�วเพียงอุท�น ไม่แสดงคว�มแปลกใจนักที่เจ้�ลูก

หม�ของตนไปต�มสืบเบ�ะแสเรื่องเหล่�องเมียวจิม�ได้จนสำ�เร็จ

“พวกเข�ต้องก�รอะไร” กินเท็นชิถ�มขึ้นต่อ

“ทำ�ต�มหน้�ทีต่วัเอง...เอ�ตวัฉนักลบัก่อนอะไรในตวัฉนัจะแย่กว่�

นี้” ครั้งนี้เลนยะตอบต�มจริง ไม่มีก�รปิดบังใดๆ อีก และยักไหล่เหมือน

มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร

“ตั้งแต่สี่วันก่อนสินะ” กินเท็นชิพึมพำ�กับตัวเอง เมื่อค�ดจ�ก

ท่�ท�งที่ผิดปกติของเลนยะที่เห็นครั้งแรก

ซึ่งเลนยะที่ได้ยินก็ต่อถ้อยคำ�เข�ว่� “ใช่...และตอนนี้ก็เหลืออีกแค่

สองวันแล้ว” 

“ทำ�ไมไม่บอกข้�” เสียงเฉียบดุถ�มทันใดเมื่อได้ยินระยะเวล�ที่ 

เลนยะเหลือก่อนถูกนำ�ตัวไป ซึ่งมันกระชั้นกว่�ที่เข�ค�ดคิดไว้ ก่อนร่�ง

สงูสง่�จะทรดุก�ยลงนัง่คกุเข่�ข้�งหนึง่ข้�งตวัเดก็ส�วในห่อผ้�นวม พร้อม

ส�ยต�ค�ดคั้นดุดัน

แต่เลนยะกลับทำ�เพียงหันใบหน้�นิ่งเรียบม�สบนัยน์ต�ของเข� 

และเงียบอยู่เช่นนั้น จนกินเท็นชิจำ�ต้องถ�มขึ้น

“มีอะไร”

“...เปล่�” เลนยะตอบด้วยสหีน้�เรยีบเฉยเช่นเดมิ แต่ส�ยต�ยงัจบั

จ้องใบหน้�รูปปั้นงดง�มตรงหน้�ไม่เลิก

กินเท็นชิถอนใจเสียงเบ�กับคำ�ตอบ...ไม่มี แต่จ้องเข�เขม็ง มัน

หม�ยคว�มว่�อย่�งไร ที่สำ�คัญ ลงทุนม�นั่งรอเข�กล�งดึกท่�มกล�ง

อ�ก�ศหน�วเยือกเช่นนี้อีก รับรองว่�ไม่ได้แค่ม�ส�รภ�พเรื่องที่ปิดบังไว้

กับเข�แน่ๆ 
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แต่แม้จะพอเด�คว�มคิดของเธอได้ ทว่�ไอ้คว�มเป็นมนุษย์เข้�ใจ

ย�กของหมอผีส�วก็ทำ�ให้เข�ห�คำ�ตอบจริงๆ จ�กเธอไม่ได้อยู่ดี 

เมื่อเห็นว่�ทุกอย่�งอยู่ในคว�มเงียบ และใบหน้�ของเด็กส�วตรง

หน้�เริ่มขึ้นสีแดงเรื่อทั้งแก้มทั้งจมูก บ่งบอกถึงคว�มหน�ว เจ้�ปีศ�จก ็

จำ�ต้องผ่อนลมห�ยใจย�ว ผ่อนส�ยต�ลง

“ถ้�ไม่คิดจะตอบอะไร ก็ลงไป แล้วไปนอนซะ” เข�ตัดสินใจเอ่ย

ไล่เมื่อรู้ว่�คงไม่ได้คำ�ตอบที่ต้องก�ร

แต่เลนยะกย็งัไม่ยอมกระดกุกระดกิไปไหน ทิง้ไว้เพยีงคว�มเงยีบ

และดวงต�สนีำ�้เงนิที่ไม่ยอมหยดุจับจ้องใบหน้�คมของสนุขัป่�หนุม่ ทำ�ให้

คนทีโ่ดนมองจำ�ต้องหนักลบัม�ส่งส�ยต�ดุๆ  ให้เจ้�เดก็พดูย�กอกีครัง้ ซึง่

ทำ�ให้ดวงต�ของทั้งคู่สบประส�นกันด้วยคว�มท้�ท�ยอย่�งเคยตัว

“ต้องก�รอะไรกันแน่” กินเท็นชิจำ�ต้องถ�มอีกครั้ง

ครัง้น้ีเลนยะกลอกต�ไปท�งหนึง่ และค่อยๆ ขยบัตวัไปใกล้ร่�งสงู

สง่�ทีน่ั่งคกุเข่�ข้�งหนึง่อยูไ่ม่ห่�ง และกล�ยเป็นเจ้�ปีศ�จเสยีเองทีต่วัแขง็

ทื่อไปชั่วขณะ เมื่อเจ้�เด็กตรงหน้�ทิ้งศีรษะม�ซบแหมะที่ต้นแขนเข�

หน้�ต�เฉย

“ทำ�อะไร” เสียงทุ้มลึกถ�มกลับทันใด

ซึ่งเลนยะก็ตอบง่�ยๆ แค่ว่� “อุ่นดี”

เจ้�เดก็คนนีเ้อ�แน่เอ�นอนไม่ได้สกัอย่�งเดยีวจรงิๆ อย�กทำ�อะไร

ก็ทำ� ไม่ถ�มเข� แล้วไอ้นิสัยเข้�ถึงตัวคนอื่นอย่�งไม่มีม�รย�ทสักนิดนี่ก็

เป็นปัญห�ทีย่�กจะรับมอื เป็นสมยัก่อน ช่วงแรกๆ คอืเข�ไม่ชอบ จงึผลกั

ออกเกือบตลอด ต่อม�เริ่มเฉยช�จึงปล่อยเลยต�มเลย แต่ตอนนี้มัน...

เข�อ�จเป็นอดีตเทพเจ้� แต่ไม่ใช่พระอิฐพระปูนหรอกนะ!

“ถ้�หน�วก็กลับไปนอนซะ” เป็นอีกครั้งที่ต้องสั่งเสียงดุ กระนั้นก็

ไม่คิดผลักไสเจ้�หล่อนเหมือนทุกครั้ง

“ไม่อย�กให้เข้�ใกล้ขน�ดนั้นเชียว” เลนยะย้อนกลั้วหัวเร�ะ ดูไม่

คิดอะไรเช่นทุกครั้ง
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แต่นั่นกลับเป็นคำ�ถ�มที่ทำ�ให้กินเท็นชิระบ�ยลมห�ยใจแผ่วย�ว

อย่�งเสียไม่ได้ และเป็นฝ่�ยไหวตัวขยับเข้�ม�ใกล้หมอผีส�วซะเอง จน

เลนยะต้องเงยหน้�ขึน้มอง เมือ่ร่�งสงูสง่�เป็นฝ่�ยโน้มตวัเข้�ห�พร้อมพดู

ด้วยนำ้�เสียงทุ้มที่นุ่มลงกว่�เดิม

“ถ้�เป็นอย่�งทีเ่จ้�พดู...ข้�คงไม่ปล่อยให้เจ้�ประชดิตวัได้แบบนีท้กุ

ครั้ง”

หมอผีส�วเงียบไปสักครู่ใหญ่กับสิ่งที่ได้ยินและดวงต�สีเท�ที่มอง

สบลงม� ก่อนไม่น�นเธอจะเสมองไปท�งอืน่ พล�งเปรยร�บเรยีบขึน้ใหม่ 

“ฉันทำ�ตัว...ร้�ยก�จม�ก”

และคำ�เปรยนั้นทำ�ให้กินเท็นชิขมวดคิ้วนิด ไม่เข้�ใจคว�มหม�ย

ของหมอผีส�ว...เธอกำ�ลังจะบอกอะไรเข�

“และฉันจะไม่มีวันหยุดร้�ยก�จจนกว่�จะชนะ” เธอว่�ด้วยเสียงที่

เดด็ข�ดกว่�ครัง้แรก และหมนุนยัน์ต�กลบัม�มองหน้�คนข้�งตวัใหม่ “ซึง่

ฉันอย�กให้แกเตรียมรับคว�มร้�ยก�จของฉันไว้ให้ดีๆ ด้วยไอ้ลูกหม�”

มนัไม่ใช่คำ�พดูส�รภ�พผดิ แต่เป็นคำ�เตอืน...เตอืนในสิง่ทีเ่ธอกำ�ลงั

จะก่อขึ้น

ที่อุตส่�ห์ปีนม�ถึงหลังค�สีอิฐเพร�ะจะม�บอกเข�เรื่องนี้สินะ... 

เจ้�ปีศ�จเข้�ใจคว�มหม�ยนั้นได้ไม่ย�กเย็น 

“ข้�จะมัน่ใจได้แค่ไหน โซเคนโย เลนยะ” สนุขัป่�หนุม่ถ�มขึน้ใหม่

พร้อมคว�มจริงจังย�มสบต�เด็กส�วครั้งนี้

เลนยะเหยยีดรอยยิม้เจ้�เล่ห์ทีเ่ปรียบเสมอืนสญัลกัษณ์ของเธอขึน้

พลันหลังคำ�ถ�มนั้น พร้อมคำ�ตอบมั่นใจ

“ฉันไม่โง่พอจะพล�ดครั้งที่ส�ม”

หมับ!

เพยีงสิน้คำ� หมอผสี�วกย็ืน่มอืไปคว้�ปลอกคอสนุขับนต้นคอแกร่ง 

พร้อมว่�ขึ้นใหม่รวดเร็ว

“ก่อนฉันจะกลับไปฮอกไกโด สิ่งที่พวกโอกุเระสั่งให้ฉันทำ�ก่อนไป 
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คอืก�รปลดผนึกแกซะ” เธอกำ�ปลอกคอสนุขัในมอืแน่นขึน้ ขณะเจ้�ปีศ�จ

กลับชะงักนิ่งไป ปล่อยโอก�สให้เลนยะเคลื่อนตัวม�ใกล้พร้อมเน้นยำ้�ว่� 

“ดังนั้นถ้�ฉันจะปลดผนึกแก...!?”

หมอผสี�วหยดุคำ�แค่นัน้ เมือ่อยู่ๆ  บนหลงัมอืตนข้�งทีก่ำ�ปลอกคอ

ของสนุขัป่�หนุม่มร่ี�งเลก็ๆ ร่อนลงม�เก�ะ และนัน่ทำ�ให้ทัง้กนิเทน็ชแิละ

เลนยะต้องก้มมองมัน 

ผีเสื้อกลางคืน...

ร่�งเล็กๆ ปีกสีนำ้�ต�ลเรียกคว�มสนใจของทั้งสองได้ชะงัดงัน แต่

คว�มแปลกใจเกิดขึ้นได้เพียงชั่ววิน�ที ก่อนหมอผีส�วกับสุนัขป่�หนุ่มจะ

ต้องเหลยีวมองรอบตวั เมือ่รบัรูไ้ด้ถงึเสยีงกระพอืของปีกเลก็ๆ ทัว่บรเิวณ

และพวกเข�กต้็องตวัแขง็ทือ่เมือ่เหน็ฝงูผเีสือ้กล�งคนืนบัไม่ถ้วนที่

บินพุ่งตรงม� หน�แน่นจนกลบภ�พรอบด้�นทุกอย่�งไปจ�กส�ยต�อย่�ง

รวดเร็ว พร้อมเสียงปีกม�กม�ยที่เสียดสีกระหนำ่�เต็มสองหู

พวกมันรุมล้อมเหมือนก้อนลูกบอลขน�ดใหญ่ใส่ร่�งสองร่�งบน

หลังค�สีอิฐ

ท่�มกล�งฝูงผีเสื้อวุ่นว�ยที่บดบังทัศนียภ�พทุกอย่�ง มีบ�งอย่�ง

ทำ�ให้มอืของเลนยะถกูดดีออกจ�กปลอกคอของเจ้�ปีศ�จ ก่อนร่�งทัง้ร่�ง

ของเธอจะถกูผลกัออกม� และเสีย้ววนิ�ทก่ีอนเท้�ของเลนยะและผ้�นวม

บนตัวจะหลดุออกจ�กหลงัค�บ้�นทีเ่ธอนัง่อยู ่นยัน์ต�สนีำ�้เงนิทีเ่บกิค้�งก็

ทันเห็นมือเรียวแข็งแรงของเจ้�ลูกหม�ยื่นพรวดฝ่�ฝูงผีเสื้อท่ีร�วกับ 

ม่�นกั้นม�เพื่อจะคว้�ตัวเธอไว้

ทว่�มันก็ส�ยไป เมื่อตัวเธอหง�ยหลังหล่นวูบลงม� ก่อนทุกอย่�ง

จะดำ�มืด พร้อมเสียงดังพลั่ก! ที่รับรู้ได้เป็นอย่�งสุดท้�ย เมื่อร่�งของเธอ

ตกลงม�กระแทกพื้นด้�นล่�ง...

“เลนยะ!”

เฮือก!
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ดวงต�สีนำ้�เงินเปิดพรึ่บขึ้นทันใด พร้อมก�รเด้งร่�งพรวดขึ้นม�

ต�มเสยีงเรยีกทีต่ะโกนอยูต่รงหน้� ก่อนเธอจะต้องสะบดัหน้�หนแีสงแดด

ที่แยงเข้�ต� และใช้สองส�มวิน�ทีค่อยๆ เปิดเปลือกต�เพื่อปรับรับแสง

ย�มส�ยอีกครั้ง ซึ่งนั่นทำ�ให้หมอผีส�วรู้ด้วยว่�ตนหมดสติไปน�นม�ก

“บ้�เอ๊ย! นึกว่�ต�ยแล้วซะอีก” วิญญ�ณเด็กช�ยที่ลอยอยู่ข้�งตัว

โพล่งออกม� และดึงส�ยต�ของเลนยะให้กลับไปมองใบหน้�ตื่นๆ ที่มี

นำ้�ต�คลอหน่วย

เลนยะรีบก้มมองสำ�รวจตัวเอง เห็นว่�ตนยังอยู่ที่หน้�บ้�น โดยนั่ง

ทับผ้�นวมผืนหน�อยู่ มันตกม�พร้อมกันเพร�ะเธอห่อตัวเองไว้ และคง

เป็นตัวช่วยลดแรงกระแทกตอนเธอตกลงม�ด้วย กระนั้นเลนยะก็รับรู้ถึง

คว�มเคล็ดขัดยอกทั่วตัวจนต้องคร�งแผ่วด้วยคว�มระบม 

“เกิดอะไรขึ้นขอรับ” โยชิฮ�ระเป็นร�ยที่สองที่โพล่งถ�มอ�ก�ร

ของเด็กส�วคนสำ�คัญด้วยสีหน้�หว�ดหวั่น และรีบซักไซ้ต่อ “ข้�ไม่เห็น

ท่�นบนที่นอนเมื่อเช้� เลยรีบออกม�ดู ไม่เป็นอะไรนะขอรับ” 

เลนยะคล�ยสหีน้�เหยเกด้วยคว�มปวดลงเลก็น้อย ขณะพย�ย�ม

ทบทวนไล่เรียงคว�มทรงจำ�เมื่อคืนทีละเรื่อง ก่อนตอบ 

“ฉัน...ตกจ�กหลังค�”

“อะไรนะ!” ท�โร่อุท�นต�โต

“อย่�ตื่นตูมนัก แค่บ้�นชั้นเดียว แล้วก็บอกแล้วไงว่�ร่�งก�ยของ

โซเคนโยไม่เหมือนคนทั่วไป” อีกอย่�งด้วยร่�งก�ยของเธอช่วงนี้ ต่อให้

ได้รบับ�ดเจบ็ส�หสักค็งรกัษ�ตวัเองได้ไม่ย�กเยน็ด้วย แต่เธอขอไม่ขย�ย

คว�มตรงนั้นให้วิญญ�ณขี้กลัวฟังแล้วกัน

“แล้วกนิเทน็ชล่ิะ เมือ่คนืเข�กลบัม�รึเปล่�” คำ�ถ�มใหม่จ�กท�โร่

หยุดแค่นั้น เมื่อวิน�ทีต่อม�เข�นึกบ�งอย่�งออก ก่อนถ�มขึ้นใหม่ด้วย

ท่�ท�งจับพิรุธ “หรือเธอไปยั่วโมโหอะไรเข� เข�เลยผลักเธอตกจ�ก

หลังค�บ้�น”

เลนยะกลอกต�เบือ่หน่�ย อย�กจะถ�มว่�เจ้�วญิญ�ณตรงหน้�คดิ
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ได้อย่�งไร แต่เธอก็ทำ�แค่หันไปมองสีหน้�กังวลของท�โร่และโยชิฮ�ระ

วูบหนึ่ง ก่อนตอบ

“ไม่ใช่มันที่ทำ�หรอก”

“...งั้นใคร” วิญญ�ณเด็กช�ยขมวดคิ้วพลัน 

ทว่�โยชิฮ�ระกลับลอยนิ่งงันไปทันใด ก่อนเงยหน้�ขึ้นมองไปยัง

หลังค�บ้�นสีอิฐ เข้�ใจสิ่งที่เลนยะบอกได้อย่�งไม่ย�กเย็น

เลนยะถอนใจ ไม่ตอบคำ�ถ�ม แล้วหันไปเจอบ�งอย่�งท่ียืนยัน 

คว�มคดิตวัเองบนพืน้หน้�บ้�นไม่ไกลนกั จนเธอต้องค่อยๆ ลกุขึน้ พร้อม

คร�งให้กับคว�มระบมบนร่�งก�ยเล็กน้อยย�มขยับตัว เพื่อก้�วไปหยิบ

มันขึ้นม�

กระดิง่สเีงนิแววว�วทีเ่คยอยูบ่นปลอกคอของเจ้�ปีศ�จตกอยูบ่นพืน้

และเลนยะต้องชักหัวคิ้วเล็กน้อยย�มภ�พในคว�มทรงจำ�เมื่อคืน

ย้อนเข้�ม�ในสมอง ทัง้ภ�พของฝงูผเีสือ้กล�งคนืทีบ่นิรมุเข้�ม�ยงัเธอและ

สุนัขป่�หนุ่ม กั้นกล�งระหว่�งพวกเข�ร�วกับม่�นผืนใหญ่ ก่อนมือเรียว

แข็งแรงนั่นจะพย�ย�มแทรกผ่�นม่�นสีนำ้�ต�ลติดปีกเข้�ม�เพ่ือคว้�ตัว

เธอ...ทว่�เธอเลือกจะไม่ยื่นมือกลับไป

“นั่นมัน...กระดิ่งของกินเท็นชิใช่ไหม” 

คำ�ถ�มทีฟั่งไม่เตม็เสยีงจ�กวญิญ�ณเดก็ช�ยด้�นหลงัดงึเลนยะให้

กลับม�ยังเวล�ปัจจุบันอีกครั้ง ก่อนตอบเรียบแค่ว่�

“...ใช่”

ท�โร่เบิกนัยน์ต�กว้�งขึน้ ล�งสงัหรณ์ของเข�ฟ้องชดัว่�มบี�งอย่�ง

เกิดขึ้นเมื่อคืนแน่นอนแล้ว ซึ่งเข�ก็ควรจะรู้สึกถึงมันตั้งแต่ที่เห็นหมอผี

ส�วนอนหมดสติอยู่บนพื้นหน้�บ้�น กระนั้นเข�ก็ละลำ่�ละลักถ�มขึ้นใหม่

อย่�งร้อนรน 

“หม�ยคว�มว่�ไง ทำ�ไมมนัตกอยู ่กนิเทน็ชอิยูท่ี่ไหน ไม่ได้กลบัม�

ใช่ไหม เกิดอะไร...”

“เมื่อคืนเลนโยเอ�ตัวมันไปแล้ว”
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คำ�ตอบที่สวนกลับม�หยุดทุกคำ�ถ�มของท�โร่ชะงัด ก่อนเข�จะ

ค่อยๆ อ้�ป�กกว้�งขึ้นเรื่อยๆ ด้วยคว�มช็อก แล้วค่อยๆ เค้นคำ�พูดใหม่

อย่�งย�กเย็น

“ยัง...ไง...”

“เมื่อคืน ตีสอง อยู่ๆ ก็พุ่งเข้�ม�เล่นง�น ผลักฉันตกหลังค� และ

เอ�ไอ้ลูกหม�ไป”

“นะ...แน่ใจได้ยังไง”

เลนยะหันม�ชูกระดิ่งให้เข�ดูด้วยสีหน้�เบื่อหน่�ยกึ่งเอือมระอ� 

แล้วว่�ขึ้นใหม่

“กบ็อกแล้วไงว่�ฉนัไม่ได้เหน็แค่นกน�งแอ่น” จบคำ�กก็ระซบิเสยีง

ตำ�่ย�มก้มมองกระดิง่เงนิในมอื “...ผเีสือ้กล�งคนืน่�ขยะแขยงเทีย่วโปรย

ผงพิษแล้วบินไปทั่ว”

เพร�ะเหน็ตัง้แต่ช่วงแรกๆ ว่�มผีเีสือ้ปีกสนีำ�้ต�ลทีจ่ำ�ได้ดจี�กตอน

ทีสู่ก้บัพีช่�ยบนด�ดฟ้�ต�มตดิเธอไม่ต่�งจ�กเจ้�นกน�งแอ่น แต่ฉล�ดกว่�

ในก�รซ่อนตัว เธอจึงรู้ดีว่�จะไม่มีอะไรพล�ด...พ่ีช�ยของเธอหว�ดกลัว

พลังของอดีตเทพเจ้�อย่�งสุนัขป่�หนุ่ม และแน่นอนว่�เข�ไม่มีท�งปล่อย

ให้เธอปลดผนึกได้สำ�เร็จ

เพร�ะแบบนั้นแหละเธอถึงนั่งรอเจ้�ปีศ�จ พร้อมยอมบอกคว�ม

จริงทั้งหมดเรื่องพวกโอกุเระ และทำ�ท่�จะปลดผนึกแบบนั้น...ให้มันเอ�

ตัวเข�ไป

เลนยะเริ่มเดินสำ�รวจรอบบ้�น และเห็นว่�กระบอกไม้ไผ่ใส่คุดะที่

เธอตั้งไว้บัดนี้เละไม่มีชิ้นดี มันแตกละเอียดเป็นเศษไม้ และไม่ต้องเด�ว่�

ชะต�กรรมของเจ้�คุดะประจำ�กระบอกไม้ไผ่กระบอกนี้เป็นอย่�งไร คง

ไม่ต่�งจ�กกระบอกไม้ไผ่ของมันนักหรอก...

แต่เอ�เถอะ มันมีไว้ทำ�หน้�ที่นี้อยู่แล้ว

“ท่�นเลนโยเอ�ตัวท่�นกินเท็นชิไปแล้ว ทีนี้เอ�ไงต่อขอรับท่�น 

เลนยะ” แม้จะตกใจกบัเหตกุ�รณ์ทีเ่กดิขึน้และรู้สกึสงส�รวญิญ�ณเดก็ช�ย
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ที่ย�มนี้ดูเหมือนจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ค่อยได้ แต่โยชิฮ�ระก็ต้องหัน

กลับม�เผชิญกับปัญห�ต่อไป 

เกมนี้มันดำ�เนินม�เกินครึ่งท�งแล้ว ถอยหลังกลับไม่ได้เด็ดข�ด

เลนยะปร�ยห�งต�ม�มองโยชิฮ�ระก่อนเงยหน้�ขึ้นไปมองนก

น�งแอ่นตัวน้อยที่บินวนอยู่เหนือบ้�นของเธอ นกน�งแอ่นที่เธอทำ�ให้มัน

เป็นของเธอแทนผู้นำ�แห่งโอกุเระแล้ว ก่อนกำ�กระดิ่งในมือพล�งตอบ

“งั้นเร�ก็ให้ไอ้ขี้แยจองตั๋วเครื่องบิน บินกลับฮอกไกโดกันดีกว่�

ไหม”

และจะได้มาเริ่มเกมกันจริงๆ เสียที...



78
เด็กสาวไร้ทางสู้

“คืนนี?้!” เสยีงสงูทีเ่กอืบจะเป็นตะโกนของชายหนุม่เรอืนผมสอ่ีอน

ดังใส่หูโทรศัพท์ในมือ คิ้วของเข�แทบผูกเป็นปมด้วยคว�มสงสัยกับ 

คู่สนทน�ที่โทร.เข้�ม�

“คิดอะไรเลนยะ กำ�หนดกลับมันพรุ่งนี้ไม่ใช่รึไง” ยูโตะถ�มอย่�ง

ไม่ไว้ว�งใจในตัวเด็กส�วแทบจะทันที

ก็จะให้ไว้ใจได้อย่�งไร ก็อยู่ๆ เจ้�หล่อนเล่นโทรศัพท์ม�สั่งเข�

ปุบปับว่�จะกลับฮอกไกโดเอ�คืนนี้เลย ทั้งที่ก่อนหน้�นี้ทำ�ตัวอิดออดไม่

ยอมกลบัง่�ยๆ แท้ๆ แถมบงัคบัแล้วกย็งัยนืยนัชดัเจนว่�จะอยู่ให้ครบต�ม

กำ�หนด แต่พอข้�มวันก็กลับคำ�เอ�ดื้อๆ 

“ไม่เอ�น่�ไอ้ขี้แย เที่ยวบินจ�กโตเกียวไปลงสน�มบินชินชิโตะเสะ

ในซัปโปโรมีตั้งหล�ยสิบเที่ยวต่อวัน ออกทุกๆ ครึ่งชั่วโมง ซื้อตั๋วแล้วขึ้น

เครื่องเลยก็ยังได้” เลนยะตอบกลับม�อย่�งไม่แยแส

“เธอจดัก�รเร่ืองทัง้หมดเสร็จแล้วรึไง” ผูน้ำ�โอกเุระยงัไม่คล�ยสงสยั

“เกอืบ เหลอือกีเร่ือง ดงันัน้สกัห้�โมงครึง่ม�เจอกนัทีโ่รงพย�บ�ล

เอกชนทีอ่ยูท่�งฝ่ังตะวนัตกของโรงเรียนโยโคแล้วกนั” เดก็ส�วบ่�ยเบีย่ง
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เลก็น้อยก่อนนัดหม�ยอกีฝ่�ย ในขณะทีม่อืข้�งหนึง่ทีว่่�งกล็บูกระดิง่สเีงนิ

ไปด้วย และมองมันเป็นพักๆ 

“โรงพย�บ�ล?”

“ออืฮ ึม�ก่อนหกโมงเยน็สกัครึง่ชัว่โมง” เธอตอบเรว็ๆ พล�งปร�ย

ต�มองร่�งวิญญ�ณเด็กช�ยที่ย�มนี้อยู่ไม่ไกลตัวเธอม�กนัก และกำ�ลัง

ส่งส�ยต�ค�ดโทษขุน่เคอืงม�ให้อย่�งไม่ปิดบงั ดเูหมอืนว่�เข�จะพย�ย�ม

รักษ�ระยะห่�งจ�กตัวเธอด้วยซำ้�ตั้งแต่รู้ว่�สุนัขป่�หนุ่มถูกเอ�ตัวไปแล้ว

และเลนยะไม่คิดให้ยูโตะได้สอบป�กคำ�เธอม�กกว่�นี้ จึงตัดส�ย

ทิ้งเสียเฉยๆ หลังจบคำ�พูดเมื่อครู่

ซึง่คนทีป่ล�ยส�ยกข็มวดคิว้มองโทรศพัท์มอืถอืในมอืทนัทอีย่�งไม่

พอใจ

เหมือนกันมันทั้งพี่ทั้งน้อง

ยูโตะตำ�หนิอย่�งหงุดหงิดต�มเสียงสัญญ�ณที่ถูกตัด แล้วจำ�ต้อง

กำ�มันไว้ในมืออย่�งควบคุมอ�รมณ์ ก่อนยกขึ้นม�ใหม่เพื่อโทร.ไปห�ผู ้

รับใช้ของตน ให้เตรียมเดินท�งกลับ ทั้งก�รพ�เด็กส�วและเด็กหนุ่มที่ยัง

บ�ดเจ็บกลับไปยังบ้�นใหญ่ในคืนนี้

โรงพยาบาลเอกชนสีขาวซึ่งเป็นสถานที่นัดหมายนั้นมีบริเวณ 

กว้�งขว�ง ดเูงยีบสงบเมือ่ใกล้เวล�พลบคำ�่ ภ�ยในตวัอ�ค�รเปิดไฟอย่�ง

สว่�งไสวดูปลอดโปร่งแม้แทบไม่มีผู้คน

เวล�ใกล้หกโมง เหล่�คนที่หมอผีส�วนัดหม�ยกันไว้จึงได้ปร�กฏ

ตวัขึน้ ซึง่พวกเข�ต้องนัง่รอคนนดัหม�ยอยูบ่ริเวณทีน่ัง่รอรบัย�อย่�งเสยี

ไม่ได้ เมื่อเธอยังไม่ยอมปร�กฏตัว

แต่หลังจ�กนั้นสิบน�ที ยูโตะ ซ�น�ดะ และท่�นหญิงอ�เคเดะก็

ต้องหันไปด้�นหลังเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้�ของใครคนหนึ่งก้�วเข้�ม� ก่อน

พวกเข�จะเหน็ว่�คนทีป่ร�กฏตวัขึน้คอืเดก็ส�วทีน่ดัไว้ พร้อมวญิญ�ณเดก็

ช�ยและวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม โดยเธอหอบกระเป๋�เสื้อผ้�ใบใหญ่ม�ด้วย 
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โยชฮิ�ระโค้งทำ�คว�มเค�รพคนทกุคนทีอ่ยูต่รงหน้�อย่�งมมี�รย�ท 

ส่วนเลนยะก็เอ่ยว่�

“ไง ไอ้ท่�ม�ก ไม่เจอกันน�นนะ...ผ้�พันแผลสวยดี”

คำ�ทักของเลนยะเล่นเอ�เด็กหนุ่มผู้ถูกทักเปลี่ยนอ�รมณ์จ�กนิ่ง

เฉยเป็นขุ่นมัวทันที พล�งหรี่นัยน์ต�สบกลับอย่�งไม่ชอบใจ 

อย�กรูน้กัว่�ทีเ่ข�ต้องมผ้ี�พนัแผลเตม็ตวัแบบนี ้จนแม้แต่ปัจจบุนั

แผลก็ยังห�ยไม่สนิทมันเพร�ะใคร

ทว่�ยโูตะไม่ปล่อยให้เจ้�หมอผสี�วหนัม�ทกัท�ยห�เรือ่งเข�เหมอืน

กับที่ทำ�กับซ�น�ดะ และชิงเอ่ยขึ้นก่อนว่� 

“ม�โรงพย�บ�ลเพื่ออะไรเลนยะ”

เข�เริม่จ�กเรือ่งทีอ่ย�กรูม้�กทีส่ดุด้วยแววต�ไม่ไว้ใจ ตอนนี้ไม่ว่�

อะไรกแ็ล้วแต่ทีเ่ลนยะกระทำ� ถอืเป็นสิง่ทีเ่ข้�ข่�ยมพีริธุสำ�หรบัเข�ทัง้สิน้

“นี่พวกแกลืมไปแล้วรึไงเรื่องเจ้�นี่น่ะ” เลนยะพูดจบก็ชี้นิ้วโป้งไป

ข้�งหลังของตนเอง ซึ่งมีวิญญ�ณเด็กช�ยที่มีรอยยิ้มเจื่อนๆ และใบหน้�

หมองๆ มองตอบกลับม�

ทุกคนในที่นั้นนิ่งไปครู่ ก่อนไม่น�นจะเร่ิมเข้�ใจจุดประสงค์ของ

หมอผีส�ว

“เจ้�ห�พ่อแม่เจอแล้วคยุกบัพวกเข�แล้วงัน้เหรอ” วญิญ�ณแม่ทพั

หญิงหันไปถ�มท�โร่อย่�งนึกติดใจ

ท�โร่เพียงพยักหน้�น้อยๆ ด้วยสีหน้�เหมือนไม่เต็มใจจะตอบนัก 

และอธิบ�ยด้วยเสียงไม่มั่นใจว่�

“เร�เจอแล้วครบั แต่กลวัว่�ถ้�ต้องม�นัง่อธบิ�ยเรือ่งเอ�วญิญ�ณ

เข้�ร่�ง มันอ�จต้องใช้เวล�น�นเกินกำ�หนดวัน และจะไม่จบง่�ยๆ เลย

ตัดสินใจว่�ทำ�เลยดีกว่�”

วิญญ�ณแม่ทัพหญิงเห็นปฏิกิริย�เช่นนั้นยิ่งทำ�ให้นึกสงสัยเข้�ไป

ใหญ่

ทัง้ทีจ่ะได้กลบัร่างแท้ๆ แต่สหีน้ากลบัไร้ความสขุอย่างทีค่วรจะเป็น 
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ถึงจะบอกว่าไม่อยากจากคนที่ตนคุ้นเคย แต่ก็คงไม่มีสีหน้าหม่นหมอง

เหมือนจะไปตายอีกรอบแบบนี้หรอกนะ...

อ�เคเดะชำ�เลืองมองเลนยะด้วยส�ยต�สงสัยก่อนเปรยขึ้น “คง

ไม่ใช่ว่�ข่มขู่อะไรพ่อแม่เข�ไปแล้วหรอกนะ”

เธอไม่ลังเลที่จะคิดในแง่ลบไว้ก่อน

“ฉันยังไม่ชั่วถึงขั้นนั้น” เลนยะยิ้มกริ่มอย่�งไม่ทุกข์ร้อน และหัน

ไปมองท�โร่พร้อมขอคว�มเห็น “ใช่ไหมท�โร่”

ท�โร่ไม่ตอบ แถมส่งส�ยต�ขัดเคืองและไม่ชอบใจให้แทน แต่

กระนั้นก็พยักหน้�รับ 

แต่ก่อนที่เลนยะจะได้นำ�ทุกคนไปที่เค�น์เตอร์ประช�สัมพันธ์เพื่อ

ถ�มห�ห้องคนไข้ทีต้่องก�ร คนทีย่งัระแคะระค�ยจุดประสงค์ของเธอทีส่ดุ

ก็ยกอีกเรื่องขึ้นม�ขัดเธอซะก่อน

“เธอปลดผนึกท่�นกินเท็นชิแล้วงั้นเหรอ” ยูโตะถ�มด้วยนำ้�เสียง

เฉยีบขึน้ฉบัพลนั ดวงต�สนีำ�้ต�ลอ่อนฉ�ยแววชดัว่�เข�กำ�ลงัพย�ย�มมอง

ทะลุคว�มคิดของเธอ

เลนยะหยุดนิ่งไปครู่ ก่อนไหวตัวกลับม�เผชิญหน้�คนถ�ม พร้อม

กับชูกระดิ่งสีเงินในมือให้เข�ดูเป็นหลักฐ�น 

“ก็ใช่น่ะสิ” เธอว่�หน้�ต�ย

“แต่ชกิงิ�มขิองฉนัยงัไม่ได้กลบัม�ร�ยง�นเรือ่งนี”้ ยโูตะสวนอย่�ง

รวดเรว็ “แล้วเมือ่ว�นเธอกป็ฏเิสธหวัชนฝ�ทีจ่ะกลบั โยชฮิ�ระยงับอกชดั

ว่�อย�กได้เวล�ทำ�ใจก่อนกลบั อะไรดลใจให้เปลีย่นใจขึน้ม�...อกีอย่�ง มี

หลักฐ�นอะไรนอกจ�กกระดิ่งนั่นที่บอกว่�เธอปล่อยท่�นกินเท็นชิไปแล้ว 

เพร�ะแค่ถอดกระดิ่งออกจ�กปลอกคอเข� คงไม่ต้องทำ�อะไรนอกจ�ก

เดินไปปลดออกม�เฉยๆ หรอกนะ”

ผูน้ำ�โอกเุระพย�ย�มบบีให้หมอผสี�วค�ยคว�มจรงิออกม� เพร�ะ

เข�พอจะรู้ว่�คนอย่�งเจ้�หล่อนคงไม่มีท�งปฏิบัติต�มคำ�สั่งแบบเถรตรง

เป็นไม้บรรทัด และทำ�ทุกอย่�งที่เข�สั่งอย่�งแน่นอน 
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ยูโตะจำ�ต้องจับพิรุธเด็กส�วทุกกระเบียดนิ้วเพ่ือป้องกันปัญห�ท่ี

อ�จต�มม�ทีหลัง เข�ไม่อย�กเสี่ยงกับเด็กส�วตรงหน้�

ในขณะทีข้่อสงัเกตทีย่กม�ทำ�ให้ซ�น�ดะและวญิญ�ณแม่ทพัหญงิ

ต้องหันไปมองเลนยะด้วยส�ยต�เพ่งเล็งเช่นกันพล�งคิด

เอาอีกแล้วรึไงยัยนี่

“ว่�ไงเลนยะ” ผู้นำ�หนุ่มถ�มยำ้�อีกครั้งเมื่อเห็นว่�เด็กส�วยังคง

เงียบ

ท�โร่เปลีย่นอ�รมณ์จ�กหม่นหมองขุน่เคอืงเป็นกระวนกระว�ยขึน้

ม�แทนเลนยะที่ถูกคะยั้นคะยอทันที คว�มจริงเข�ก็โกรธเจ้�หล่อนเรื่อง

สุนัขป่�หนุ่มอยู่หรอก แต่ไม่อย�กให้แผนที่ว�งไว้ต้องพังม�กกว่� 

ท�โร่ทำ�ท่�จะเข้�ไปยุติก�รโต้เถียง แต่ก็ต้องหยุดเมื่อหันไปเห็น

เลนยะ 

ใบหน้�เรียบเฉยร�วกบัไม่มคีำ�อธบิ�ยในตอนแรกของเดก็ส�วกลบั

เหยียดรอยยิ้มขบขันและโต้กลับ 

“ฉันคงไม่โง่ให้ไอ้ลูกหม�ไปแอบดักซุ่มเพื่อรอช่วยฉันจ�กพวก 

องเมียวจิเป็นร้อยๆ คนหรอกจริงไหม ยังไงไอ้ลูกหม�ก็ไม่มีปัญญ� 

ขน�ดนั้น ถ้�ยังอยู่ในสภ�พไม่ปลดผนึก”

ยูโตะถึงกับเงียบไปนิดกับข้อโต้แย้ง แต่ไม่น�นก็ทำ�ท่�จะเถียงต่อ 

ทว่�เลนยะเอ่ยดักคอได้ทันท่วงทีว่�

“แล้วแกก็บอกเองว่�ชิกิง�มิของแกยังไม่กลับม�ร�ยง�น ก็แสดง

ว่�ไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหม อีกอย่�งแกจะรู้ได้ยังไงว่�มันเห็นทุกสิ่งทุก

อย่�งที่เกิดขึ้น อะไรที่มันไม่เห็น มันก็ไม่ได้ร�ยง�นแกหรอกจริงไหม ฉัน

อ�จจะปลดผนึกเจ้�ลูกหม�ตอนที่มันไม่เห็นก็ได้ ใครจะไปรู้”

“แต่มันก็ต้องอยู่ติดตัวเธอตลอดเวล�”

“ก็อยู่นี่” เธอว่�และโคลงศีรษะไปด้�นหนึ่ง ซึ่งทำ�ให้ทุกคนเพิ่ง

สังเกตเห็นว่�นกน�งแอ่นตัวเล็กเก�ะอยู่บนไหล่ของเธออยู่ก่อนแล้ว 

“เห็นไหม มันก็ไม่ได้บอกว่�อะไรผิดปกติใช่ไหม” เลนยะย้อนถ�ม
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อีกครั้ง

ขณะที่ยูโตะหรี่ต�มองชิกิง�มิของตน และมันไม่ร�ยง�นอะไรกับ

เข�อย่�งที่ว่�จริง แต่นั่นแหละปัญห� มันไม่ตอบสนองอะไรเข�ม�เลย 

และนั่นทำ�ให้เข�ต้องกดเสียงตำ่�

“...นั่นไม่ใช่ชิกิง�มิของฉันแล้ว”

“ไม่รู้สิ” เลนยะตอบหน้�ต�ย 

“ฉันบอกแล้วไงว่�ถ้�เล่นตุกติก...”

“แกจะเอ�ฉันกลับฮอกไกโดทันที” เลนยะแทรกฉับไวก่อนเข�จะ

พูดจบ พล�งผ�ยมือออก พร้อมยิ้มกริ่ม “เร�ก็กำ�ลังจะกลับนี่ จริงไหม”

ผู้นำ�หนุ่มต้องกำ�หมัดแน่นอย่�งสุดกลั้น ไม่มีคำ�โต้เถียงอะไรใดๆ 

ที่จะต้อนคนตรงหน้�ได้เลย มันน่�เจ็บใจนัก ทั้งที่เห็นพิรุธเต็มไปหมด  

มหินำ�ซำ�้เจ้�หล่อนยงัเล่นตกุตกิกบัชกิงิ�มขิองเข�หน้�ต�เฉย แต่เข�กด็นั

เอ�ผิดเจ้�หล่อนไม่ได้เสียอย่�งนั้น

บ้า นี่มันบ้าที่สุด!

“เธอทำ�อะไรกับท่�นกินเท็นชิกันแน่” ช�ยหนุ่มเริ่มคำ�ร�มอย่�ง 

เอ�เรื่อง

“ก็บอกแล้วว่�ปลดผนึกไปแล้ว ป่�นนี้คงเริงรื่นในป่�กักปีศ�จกับ

ข้�ท�สบรวิ�ร แล้วฉนักบ็อกแล้วว่�ฉนัไม่มเีหตผุลทีจ่ะไม่ปลดผนกึ เพร�ะ

ถ้�มนัยงัมพีลงัอยูแ่ค่นัน้กท็ำ�อะไรไม่ได้อยูด่.ี..ส่วนเรือ่งชกิงิ�มขิองแก ฉนั

แค่รำ�ค�ญมัน แล้วคิดว่�ยังไงซะก็ต้องกลับวันนี้ เลยจัดก�รอะไรกับมัน

นิดหน่อย...เป็นก�รหักหน้�แกเพื่อคว�มสนุกส่วนตัว”

“อ้�งไปได้เร่ือยเลยนะเลนยะ” ยโูตะขบกร�มแน่น ว่�เสยีงตำ�่อย่�ง

โมโหเพร�ะเจ้�คนตรงหน้�ช่�งไหลเอ�ตวัรอดได้ลืน่ยิง่กว่�ปล�ไหลซะอกี

“แกก็อ้�งได้ไปเรื่อยเหมือนกันนั่นแหละ มีแค่ข้อสงสัยลอยๆ ใน

อ�ก�ศก็ปั้นเรื่องม�ได้เป็นตุเป็นตะ แล้วไอ้นิสัยชอบซอกแซกก็เลิกสักที

เถอะฉนัรำ�ค�ญ แค่ฉนัจะกลบัฮอกไกโดก่อนกำ�หนดหนึง่วนั ทำ�ไมแกต้อง

สะดีดสะดิ้งซะขน�ดนั้น” เลนยะกระแทกประโยคเจ็บแสบใส่ จนใบหน้�
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ที่เคยฉ�ยคว�มเคลือบแคลงไม่ว�งใจของช�ยหนุ่มผมสีอ่อนเริ่มเปลี่ยน

เป็นขึ้นสีแดงระเรื่อและขมวดคิ้วด้วยคว�มโกรธกับคำ�ว่� ‘สะดีดสะดิ้ง’ 

ของเจ้�หล่อน

“เธอ...” ยูโตะทำ�ท่�เหมือนจะต่อว่�แต่ก็ต้องหยุดฉับพลัน เพร�ะ

ถ้�เข�ยิง่ต่อล้อต่อเถยีงกย็ิง่ถกูคณุเธอป่ันหวั เข�สะบดัใบหน้�ทีพ่ย�ย�ม

ปรับให้เป็นปกติไปอีกท�งอย่�งหัวเสีย ก่อนโบกมือเป็นเชิงไล่ตัดปัญห� 

“อย�กทำ�อะไรก็รีบทำ�”

เลนยะยักไหล่อย่�งชินช�และหมุนตัวออกไป

“คาซึรากิ ทาเคโตะ...ขึ้นไปที่ชั้นสาม ห้องพิเศษ 303 นะคะ”

เสยีงหว�นใสของน�งพย�บ�ลในชดุข�วทีน่ัง่เป็นประช�สมัพนัธ์ให้

โรงพย�บ�ลบอกเด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลที่เข้�ม�ถ�ม ใบหน้�ใจดีของ

หล่อนแย้มรอยยิ้มเป็นมิตรให้ทุกคนที่สบต�กลับ 

แต่ก่อนเลนยะและกลุม่คนทีต่�มเธอม�จะผละจ�กประช�สมัพนัธ์

ในชุดข�วสะอ�ด เธอก็เอ่ยเตือนทุกคนอย่�งสุภ�พอีกครั้ง “ต้องขอโทษ

ด้วยนะคะ ห้องคนไข้พิเศษ 303 ส�ม�รถเข้�เยี่ยมได้ถึงเวล�หกโมงครึ่ง

เท่�นั้น เพร�ะท�งผู้ปกครองของคนไข้สั่งกับท�งโรงพย�บ�ลไว้ ตอนนี้

เหลืออยู่แค่ยี่สิบน�ที ต้องขอคว�มกรุณ�ให้รีบด้วยนะคะ”

เลนยะพยกัหน้�รับก่อนเดนินำ�เข้�ไปในลฟิต์ ซึง่ทนัททีีเ่ดก็ส�วกด

เลขชั้นบนแป้นตัวเลข ท�โร่ก็รู้สึกตื่นเต้นอย่�งบอกไม่ถูก ขณะเดียวกันก็

รู้สึกโหวงๆ ในช่องท้องไปด้วย

เข�ยังไม่เคยได้เห็นร่�งจริงๆ ของตนเอง และคว�มจริงก็ต่ืนตัว

ตั้งแต่ได้ยินชื่อจริงๆ ของตนแล้ว

แม้รู้ว่�หมอผีส�วม�ที่นี่ด้วยจุดประสงค์อ่ืน แต่ก็อดรู้สึกขนลุกซู ่

ไม่ได้ว่�เข�กำ�ลังได้เห็นร่�งของตัวเอง ได้เห็นหลักฐ�นที่ว่�เข�ยังเป็นคน

มีชีวิต มีเลือดเนื้อ...และมีญ�ติพี่น้อง 

ตอนที่น�งพย�บ�ลคนนั้นบอกว่�ผู้ปกครองของเข�สั่งเร่ืองเวล�
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เข้�เยี่ยมไว้ หัวใจของเข�เต้นระทึกด้วยคว�มตื้นตันจนต้องกดมันไว้ 

ผูป้กครอง...หม�ยถงึพ่อ แม่...เข�ยงัมพ่ีอแม่อยู ่ยงัมคีนทีร่กัเข�อยู่

เมื่อม�ถึงชั้นที่ต้องก�ร เลนยะก็ก้มดูน�ฬิก�ข้อมือของตนอีกครั้ง 

เวล�บอกว่�เหลือสิบหกน�ทีในก�รปฏิบัติภ�รกิจ 

“ฉนัจะเข้�ไปจดัก�รเอ�เจ้�ท�โร่เข้�ร่�ง ส่วนพวกแกกร็อกนัทีห่น้�

ห้องแล้วกัน” หมอผีส�วสั่งอย่�งว่องไวและเตรียมผลักประตูห้องคนไข้

พิเศษ 303 ซึ่งวิญญ�ณเด็กช�ยที่รออยู่แล้วยิ่งตื่นเต้นม�กกว่�เดิมหล�ย

เท่�จนต้องยกมือกำ�ที่หน้�อก 

แต่มือของเลนยะก็ชะงักลงและหันม�มองไล่ใบหน้�ของยูโตะ 

ซ�น�ดะ แล้วก็ท่�นหญิงอ�เคเดะ ที่ฉ�ยคว�มไม่ไว้ว�งใจแบบเรียงตัว

“แกจะไม่ให้คนที่อยู่ด้วยกันม�เกือบปีล�กันต�มลำ�พังเลยรึยังไง” 

เลนยะดักคอพล�งชักสีหน้�ไม่สบอ�รมณ์ส่งคืนทุกคน 

ขณะทีท่�โร่กร็บีก้มศรีษะให้ทกุคน พร้อมรบีพดูต่อจ�กเลนยะทนัที

“ผมขออยูก่บัโยชฮิ�ระและเลนยะต�มลำ�พงัเป็นครัง้สดุท้�ยนะครบั”

ซึ่งก�รขอร้องจ�กเจ้�ของร่�ง และเจ้�ของห้องคนไข้เองคร้ังนี้

ทำ�ให้เหล่�คนที่ชักสีหน้�ไม่ไว้ใจเลนยะได้แต่เงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนเป็น 

ยูโตะที่จำ�ต้องพยักหน้�หนักใจให้เป็นเชิงบอกว่� ‘อย�กทำ�อะไรก็ทำ�’ 

เลนยะ ท�โร่ และโยชิฮ�ระห�ยไปหลังประตูห้องคนไข้กันต�ม

ลำ�พังเมื่อได้รับอนุญ�ต  

สำ�หรบัซ�น�ดะทีจ้่องเขมง็ยงับ�นประตทูีพ่วกเลนยะห�ยตวัเข้�ไป

นัน้ รูส้กึว่�ก�รทีเ่ลนยะปลดผนกึกนิเทน็ชไิปแล้วเป็นเรือ่งที่ไม่ค่อยน่�เชือ่

สักเท่�ไร ไม่ใช่เพร�ะติดใจว่�เลนยะอ�จว�งแผนอะไรเหมือนที่ยูโตะคิด 

แต่ไม่รู้ว่�เพร�ะอะไร เข�ถึงรู้สึกว่�ก�รที่เลนยะกับกินเท็นชิไม่เกี่ยวข้อง

กนัแล้วเป็นเรือ่งน่�ใจห�ยอยูเ่หมอืนกนั มคีว�มสมัพนัธ์บ�งอย่�งระหว่�ง

เทพเจ้�กับมนุษย์คู่นี้ที่ทำ�ให้เข�คิดว่�ทั้งสองคนไม่ส�ม�รถตัดข�ดกันได้

ง่�ยด�ยเพียงแค่ข้�มวัน 

ถึงสิ่งที่เข�สัมผัสได้จะไม่เด่นชัด แต่ในส่วนลึก...เข�รู้สึกได้จริงๆ 
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และดูเหมือนวิญญ�ณท่�นหญิงของเข�ก็คิดเช่นเดียวกัน 

ผ่�นไปประม�ณสิบน�ที ร่�งสูงๆ ของหมอผีส�วและวิญญ�ณ

ซ�มูไรหนุ่มก็ก้�วออกม�จ�กห้อง ทุกส�ยต�มองต�มเธอร�วกับจับพิรุธ

อย่�งที่คนถูกมองไม่นึกแปลกใจ

“เป็นไง” ยูโตะตั้งคำ�ถ�มคนแรก

“กด็”ี เลนยะตอบห้วน ก่อนหนัไปสบดวงต�สนีำ�้ต�ลอ่อนของผูน้ำ�

โอกุเระที่ยังฉ�ยแววไม่เชื่อใจเช่นเคย จนเธอต้องเอ่ยขึ้นใหม่อย่�งเสีย 

ไม่ได้ “ฉันว่�ฉันบอกให้แกเลิกชักสีหน้�แบบนั้นไปแล้วนะ แกก็รู้เต็มอก

ว่�ฉันไม่มีปัญญ�ไปต่อกรกับพวกองเมียวจิอย่�งแกได้หรอกน่�...น่�จะ 

รู้ๆ อยู่ว่�ตอนนี้ฉันเป็นเด็กส�วไร้ท�งสู้แล้ว”

แม้คำ�พูดอื่นจะฟังเข้�หู แต่ไอ้ประโยคสุดท้�ยของแม่คุณทำ�ไมถึง

ทำ�ให้คนฟังรู้สึกว่�เป็นคำ�ประชดร้�ยก�จที่สุดและชวนให้หงุดหงิดอย่�ง

ประหล�ด

อ�จเพร�ะเธอพดูออกม�ได้หน้�ต�ยเหมอืนท่องหนงัสอืไม่ผดิละมัง้ 

มิหนำ�ซำ้�ด้วยประโยคแบบนั้นอีก

เด็กสาวไร้ทางสู้...พูดออกมาได้หน้าตาเฉยเลยนะ

ยูโตะสบถอยู่ในหัว ไม่รู้ว่�ควรจะตำ�หนิเด็กส�วตรงหน้�อย่�งไรดี

“กลบัฮอกไกโดกนัเถอะขอรับ ภ�รกจิทัง้หมดเสรจ็สิน้แล้ว” กล�ย

เป็นโยชิฮ�ระที่เอ่ยขึ้นกับทุกคนเพื่อยุติบทสนทน�ตึงเครียด โดยซ�น�ดะ

กับท่�นหญิงอ�เคเดะเพียงพยักใบหน้�รับ ก่อนเด็กหนุ่มท�ย�ทโซเคนโย

จะลุกจ�กเก้�อีท้ีน่ัง่รอพร้อมไม้เท้� และเดนิกะโผลกกะเผลกออกไปเป็น

คนแรก ต�มด้วยวิญญ�ณท่�นหญิงอ�เคเดะ

ทว่�คนช่�งสงสัยอย่�งผู้นำ�โอกุเระกลับหันใบหน้�กลับไปมองท่ี

ห้องคนไข้ 303 อีกครั้ง ดวงต�สีนำ้�ต�ลอ่อนฉ�ยแววติดใจกับสิ่งที่อยู่หลัง

บ�นประตูไม่คล�ย

ยูโตะปล่อยให้คนอื่นเดินห่�งออกไป แต่เข�กลับก้�วเข้�ไปใกล้

ประตูสีข�วตรงหน้� มือของช�ยหนุ่มเลื่อนขึ้นไปจะจับลูกบิดสีเงิน
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“ขอโทษนะคะ แต่หมดเวล�เยี่ยมแล้วค่ะ”

พย�บ�ลส�วทีเ่ฝ้�อยูบ่นชัน้ส�มเดนิม�บอกคนทีก่ำ�ลงัจะเปิดประตู

ห้องคนไข้พิเศษ ทำ�ให้เข�จำ�ต้องชะงักมือเพียงเท่�นั้น ทั้งที่อีกนิดเดียวก็

จะได้เปิดเข้�ไปดูสิ่งที่อยู่ภ�ยในแล้ว

“ต้องขอโทษด้วยค่ะ คนไข้ห้องพเิศษห้องนีท้�งผูป้กครองสัง่ไม่ให้

ใครเข้�เยี่ยมหลังหกโมงครึ่งนะคะ” น�งพย�บ�ลในชุดข�วเตือนอีกครั้ง

อย่�งมีม�รย�ท ก่อนโค้งน้อยๆ ให้อย่�งสุภ�พ

“ครับ...ขอโทษครับ” ยูโตะเองก็โค้งขอโทษเธอกลับ พล�งส่งยิ้ม

เรียบๆ ให้อย่�งจริงใจ 

เข�ต้องจำ�ใจเดนิออกม�แม้จะยงัไม่ห�ยข้องใจว่�หมอผสี�วทำ�ต�ม

ที่เธอบอกจริงรึเปล่� แต่อีกแง่หนึ่ง เข�ก็คิดว่�อย่�งวิญญ�ณเด็กช�ยจะ

ช่วยอะไรเลนยะได้ เป็นแค่ดวงวิญญ�ณ คว�มส�ม�รถพิเศษอะไรก็ไม่มี 

แถมลักษณะนิสัยไม่ใช่คนที่ช่วยอะไรหมอผีส�วได้เลยนอกจ�กเป็น ‘ตัว

ถ่วง’ เหมือนที่ซ�น�ดะเล่�ม� หรืออดีตชิกิง�มิของเข�ร�ยง�นม�ตลอด

ส�มวัน

ผู้นำ�หนุ่มระบ�ยลมห�ยใจเล็กน้อย ทอดต�มองประตูที่มีเลข 303 

ติดไว้เป็นครั้งสุดท้�ย และหันกลับไปท�งที่ทุกคนเดินนำ�หน้�เข�ไป

แต่เข�ถึงกับสะดุดกึกไปชั่วอึดใจ เพร�ะวิน�ทีแรกที่หันกลับไป 

พลันนัยน์ต�สีนำ้�ต�ลอ่อนก็สบเข้�กับนัยน์ต�สีนำ้�เงินท่ีมีแววย้ิมเย�ะเข้�

ให้อย่�งจัง แถมริมฝีป�กบ�งของเด็กส�วคนที่เข�หว�ดระแวงอยู่ตลอด

กเ็หยยีดรอยยิม้หยนัขึน้ร�วกบัจงใจให้เหน็ แต่วนิ�ทต่ีอม�ใบหน้�นัน้กห็นั

กลับไปอีกท�ง ร�วกับภ�พเมื่อกี้เป็นเพียงภ�พลวงต�ก็ไม่ป�น 

ในขณะที่หมอผีส�วหันหน้�กลับม�ท�งเดิมและเพียงชำ�เลืองมอง

ร่�งสูงโปร่งของผู้นำ�หนุ่มด้วยห�งต� พล�งคิดในใจ

ใช่...ตอนนี้ฉันมันเป็นเด็กสาวไร้ทางสู้จริงๆ ไอ้ขี้แย...แต่คนที่ฉัน

เลือกให้สู้แทน ก็ยังมีอยู่...
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บานประตูสีขาวของห้องคนป่วยหมายเลข 303 ยังคงดูนิ่งสงบ 

ไม่ต่�งจ�กสิง่ทีอ่ยูภ่�ยในนัน้ เพร�ะเมือ่ผ่�นเข้�ไปทีห่ลงัประต ูห้องยงัคง

ถูกปิดไฟมืดสนิท มีแค่แสงอ่อนๆ จ�กไฟในตัวเมืองย�มคำ่�คืนที่กลบแสง

จ�กดวงจันทร์จนสิ้นผ่�นม�ยังหน้�ต่�งกระจกที่เปิดผ้�ม่�นไว้ 

ในห้องกว้�งพิเศษถูกจัดข้�วของอย่�งเป็นระบบระเบียบต�ม 

กฎเกณฑ์ของโรงพย�บ�ล เบ�ะนัง่อยูต่ดิผนงั โทรทศัน์อยูช่ดิผนงัห้องอกี

ด้�น ตรงข้�มกับเตียงผู้ป่วย 

บนเตียงมีร่�งร่�งหนึ่งนอนอยู่

ร่�งทีอ่ยูบ่นเตยีงมสี�ยระโยงระย�งไปทัว่ ทีจ่มกูและป�กยงัครอบ

เครื่องช่วยห�ยใจขณะมีเครื่องวัดคลื่นหัวใจท่ีแสดงผลเป็นเส้นขึ้นลง

สมำ่�เสมอข้�งหัวเตียง ส�ยนำ้�เกลือยังเสียบที่แขนขณะร่�งบนเตียงไร้สติ

โดยสิ้นเชิง  มีเพียงก�รกระเพื่อมเนิบช้�ของแผ่นอกที่บ่งบอกก�รมีชีวิต

ของเข�ได้ 

และคงต้องยอมรับว่�คนที่นอนอยู่บนเตียงคงเป็นท่ีรักไม่น้อย 

เพร�ะมีกระเช้�ดอกไม้และช่อดอกไม้ว�งเรียงร�ยอยู่บนโต๊ะย�วท่ีปล�ย

เตียง ซึง่ของเยีย่มทกุชิน้มกี�ร์ดสขี�วเขยีนข้อคว�มให้กำ�ลงัใจและตบท้�ย

ว่� ‘แด่ค�ซึร�กิ ท�เคโตะ’ พวกมันยังสดใหม่ แสดงว่�เพิ่งถูกเอ�ม�ว�ง

ไม่น�น บอกชัดว่�มีคนม�เยี่ยมเข�อยู่ประจำ�

ผู ้ที่เป็นที่รักซึ่งยังไม่ได้สติบนเตียงนั้น เป็นช�ยหนุ ่มท่ีมีอ�ยุ

ประม�ณ 18-19 ปี เส้นผมสีนำ้�ต�ลเข้มที่ไม่ได้ตัดม�เกือบส�มปีของเข�

ย�วปรกไหล่ ใบหน้�ดซูดีเซยีวไร้สเีลอืดเพร�ะไม่ได้รบัส�รอ�ห�รม�กพอ 

อีกทั้งยังไม่ได้เคลื่อนไหวร่�งก�ยม�น�น รูปร่�งของเข�ไม่สูงม�กนัก คง

ไม่เกิน 173 เซนติเมตร ใบหน้�ค่อนข้�งเล็กและร่�งก�ยดูผอมบ�งจ�ก

ก�รได้แต่นอนหลับเพียงอย่�งเดียว

ซึ่ง ณ ตอนนี้ นอกจ�กเลนยะ โยชิฮ�ระ และท�โร่ คงไม่มีใครรู้

เลยว่�ร่�งที่แท้จริงของท�โร่ไม่ใช่เด็กผู้ช�ยอ�ยุ 9-10 ขวบอย่�งที่คิดไว้ 

ทว่�เด็กหนุ่มย�มนี้ดูเหมือนจะไม่ตื่นขึ้นม�ง่�ยๆ ร่�งของเข�ทอด
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ย�วนิทร�อยู่บนที่นอน 

และร่�งของเข�ยังคงว่�งเปล่� ไม่มีดวงวิญญ�ณเหมือนอย่�งท่ี

ควรเป็น

เพร�ะท�โร่ไม่ได้กลับเข้�ร่�ง...และวิญญ�ณเด็กช�ยก็ไม่ได้อยู่ท่ี

โรงพย�บ�ลแห่งนี้แล้ว...

‘ฟังให้ดีทาโร่...หลังจากนี้ฉันจะนัดพวกนั้นมาเจอที่โรงพยาบาล 

และจะบอกพวกน้ันว่าฉนัจะเอาแกเข้าร่าง เพือ่ให้แกเหมอืนหลดุออกจาก

เรือ่งทัง้หมด ไม่เกีย่วข้องกบัฉนัหรอืเรือ่งทีผ่่านมาตลอดหนึง่ปีทีแ่กอยูก่บั

ฉนั ทนีีพ้วกโอกเุระกจ็ะไม่ยุง่เกีย่วหรอืคดิจะจบัตามองแกอกี พวกโอกเุระ

จะไม่สนใจตรวจสอบว่าแกฟื้นจริงหรือไม่ เพราะเรื่องสำาคัญท่ีสุดตอนนี้

คอืเรือ่งของฉนั ความจริงปัญหาอยูท่ี่ไอ้ขีแ้ย เหน็มนันิง่ๆ อย่างนัน้กเ็หอะ 

แต่เรือ่งจบัพริธุชาวบ้านน่ะเก่งนกั แต่ฉนักม็วีธิจีะให้ไอ้ขีแ้ยกลบัฮอกไกโด

โดยไม่มีโอกาสสาระแนเรื่องของแก’ 

‘คืนนีฉ้นัจะกลบัฮอกไกโดเลยและจะนดัเจ้าพวกนัน้ตอนห้าโมงครึง่

ที่โรงพยาบาล เพื่อให้พวกมันเองนั่นแหละเป็นพยานให้ฉันว่าฉันเอาแก

กลับเข้าร่างจริงๆ แล้ว แต่ไม่ต้องห่วงว่ามันจะแอบไปดูแกหลังจากที่ฉัน

ออกจากห้องคนไข้ เพราะเท่าที่รู้มา พ่อแม่ของแกสั่งทางโรงพยาบาลว่า

ห้ามเยีย่มไข้แกหลงัตอนเยน็หกโมงคร่ึง ฉนัจะใช้เวลา 10-20 นาทีในห้อง

คนไข้ รอให้ถึงเวลานั้น ทีนี้หมดเวลาเยี่ยม ไอ้ขี้แยก็ไม่มีสิทธิ์ไปสำารวจว่า

แกเข้าร่างจริงรึเปล่า หลังจากนั้นฉันก็จะลากมันกลับทันที ที่เหลือเป็น

หน้าที่ของแก’

แผนก�รของเลนยะลอยวนเวยีนอยู่ในหวัของท�โร่ เข�ต้องทบทวน

มันให้ดีเพร�ะสิ่งที่ต้องปฏิบัติต�มคือสิ่งที่ย�กม�กที่สุดในชีวิตของเข� 

คว�มรู้สึกหว�ดกลัวถ�โถมใส่ร่�งของเข�ทุกคร้ังท่ีคิดว่�จะทำ�ได้

หรือไม่ 

บดันีว้ญิญ�ณเดก็ช�ยไม่ได้อยูท่ีโ่รงพย�บ�ล ไม่ได้อยูบ้่�นหลงัค�



B  1 3  s . t   109

สอีฐิ หรอืโรงเรยีนเอกชนโยโค แต่รอบก�ยของเข�เตม็ไปด้วยต้นไม้ยนืต้น

สงูใหญ่ทีบ่่งบอกอ�ยอุนัย�วน�นและอำ�น�จแห่งธรรมช�ตทิีย่ิง่ใหญ่ ลำ�ต้น

ใหญ่โตแต่ละต้นดเูหมอืนกำ�ลงับอกว่�ใครคอืเจ้�ของพืน้ที่ในถิน่นีม้�อย่�ง

ย�วน�น

สภ�พของพื้นที่แถบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่�เป็นผืนป่�ขน�ดใหญ่...ผืน

ป่�ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมด

ป่�กักปีศ�จ

วญิญ�ณเดก็ช�ยยงัคงลอยตวัเกร็งแขง็กล�งป่�ใหญ่ ใบหน้�ทีก้่ม

ตำ�่มองพืน้ดนิซึง่เตม็ไปด้วยเศษใบไม้และกิง่ไม้มรีอยหว�ดหวัน่ชดัเจน แต่

เข�ก็พย�ย�มซ่อนเก็บ 

มือเล็กๆ สองข้�งที่ซ่อนไว้ข้�งหลังสั่นระริกจนน่�สงส�ร แต่เวล�

นี้เข�ไม่ต้องก�รให้ใครม�สงส�ร เพร�ะห�กผิดพล�ดทุกอย่�งก็จบ 

ท�โร่ทวนคำ�พูดสุดท้�ยของเลนยะก่อนที่เข�จะจ�กเธอม�

‘หลังจากฉันก้าวออกไปจากห้องคนไข้นี้...ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับแก

ทั้งหมด ตอนนี้ฉันพูดได้เต็มปากเต็มคำาว่าชีวิตฉันฝากไว้ในมือของแกคน

เดียว ดังน้ันฟังคำาสั่งสุดท้ายฉันให้ดีๆ...เมื่อฉันเดินออกไปแล้ว ฉันจะไม่

รับรู้เรื่องใดๆ เลยที่เกิดขึ้นที่นี่ ฉันจะอยู่ที่ฮอกไกโดโดยไม่สามารถรับ 

ข่าวสารใดๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกได้ ดังนั้นสิ่งที่ฉันจะทำาคือนั่งรอ...และฉัน

จะนั่งรอการติดต่อที่ฉันหวังไว้’ 

เธอเว้นคำ�พูดไปนิด และเอ่ยขึ้นใหม่ ‘เมื่อพวกฉันไปแล้ว ฉัน

ต้องการให้แกไปทีป่่ากกัปีศาจ ไปหาลกูน้องแสนจงรกัภกัดสีองตวันัน้ของ

ไอ้ลกูหมา และฉนัต้องการให้แกเล่าเรือ่งไอ้ลกูหมาให้มนัฟัง เล่าให้มนัฟัง

ว่าเจ้านายของพวกมันถูกลักพาตัวไปยังไง ตีไข่ใส่สีเข้าไปย่ิงดี ให้เจ้า 

ลูกหมาดูเหมือนอยู่ในอันตรายมากที่สุด ส่วนถ้าพวกมันถามถึงฉันก็บอก

ไปว่าฉันติดกับดักไอ้เลนโย โดนควบคุมตัวอยู่ ไปช่วยไม่ได้ ซึ่งมันก็เรื่อง

จรงิ...และสิง่ทีฉ่นัต้องการให้แกทำาจริงๆ คอืคอยควบคมุเจ้าสองปีศาจนัน่

ไว้ ควบคุมให้เหมือนเชิดหุ่น แกต้องคอยบังคับให้เจ้าสองตัวนั้นไม่เข้าไป
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สู้ชิงตัวเจ้าลูกหมาแบบโง่ๆ หรือถึงขนาดต้องเอาชีวิตเข้าแลก เพราะถ้า

เป็นอย่างนัน้แผนทีฉ่นัวางไว้กก็ลบัเป็นศนูย์เหมอืนเดมิ ฉนัแค่อยากให้มนั

สองตัวก่อกวนเจ้าเลนโยเท่านั้น...แต่ปัญหาใหญ่ก็คือแกจะควบคุมมันได้

ยังไง จะควบคุมปีศาจถึงสองตนได้ยังไง เพราะพวกมันไม่โง่ และแกก็ 

เป็นแค่ดวงวิญญาณเล็กๆ มันจะสนใจคำาสั่งของแกงั้นเหรอ...แกกำาลังคิด

อย่างนี้อยู่ใช่ไหมทาโร่’ 

ใบหน้�จริงจังของเลนยะปร�กฏในมโนภ�พของร่�งเล็กๆ เมื่อจบ

ประโยคนั้น ก่อนที่คำ�พูดของเธอจะดังขึ้นในโสตประส�ทต่อ

‘งั้นฉันก็อยากให้แกเรียนรู้ไว้ว่าทุกอย่างมีจุดอ่อน หากจับจุดอ่อน

ได้ ศัตรูที่คิดว่าแข็งแกร่งกว่าจะตกเป็นเบี้ยล่างของแกทันที คิดให้ดีว่า

อะไรเป็นข้ออ้างได้ ว่าอะไรสามารถทำาให้อกีฝ่ายหยดุได้ ฉนัไม่ได้ต้องการ

ให้พวกมันฟังคำาสั่งของแก แต่ต้องการให้มันฟังคำาเตือนของแกและเชื่อ

คำาพูดของแก ด้วยรูปร่างและลักษณะนิสัยของแกก็ช่วยได้เยอะแล้ว... 

อย่าได้กลวัว่าจะเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าแกยงัไม่เร่ิม...แกต้องควบคมุปีศาจ

สองตัวนั้นให้ได้ทาโร่’

ทั้งหมดคือหน้�ที่ของเข�

ควบคุมให้เหมือนเชิดหุ่น...พูดง่�ยแต่ทำ�ย�ก เพร�ะสิ่งท่ีเข�ต้อง

ควบคุมคือภูตรบัใช้เทพเจ้�ถงึสองตน หรอืจะเรียกว่�ปีศ�จทัง้สองตนกไ็ด้

แค่คนธรรมด�เข�ยังไม่เคยคิดว่�จะทำ�หรือทำ�ได้ แต่นี่กับปีศ�จ 

สุดร้�ยก�จสองตนพร้อมกัน

นี่ไม่ใช่เกมในจอ ที่แค่คุมจอยในมือ พอต�ยเมื่อไรก็เริ่มใหม่ แต่

นี่มันชีวิตจริง ที่ถ้�แพ้ก็ไม่ส�ม�รถเริ่มใหม่ได้...แต่ถึงกระนั้นก็ไม่อ�จหนี

ได้เช่นกัน

และบัดนี้ร่�งเล็กๆ ในอณูวิญญ�ณของท�โร่ก็กำ�ลังลอยตัวเกร็ง

แน่นอยู่เบื้องหน้�ปีศ�จสองตน

ชินแอนและโทชินโอ

ร่�งของปีศ�จทั้งสองช่�งน่�หว�ดหวั่นสำ�หรับท�โร่นัก ดวงต�สี
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ทองและสีฟ้�ขุ่นหรี่เล็กมองเข�อย่�งดุดันและเหยียดหย�ม คว�มรู้สึก 

ช�ว�บอ�บทั่วร่�งของวิญญ�ณเด็กช�ยร�วกับจะถูกส�ยต�นั้นกดให้จม

ดิน มือที่ซ่อนอยู่ข้�งหลังสั่นเท�หนักกว่�เดิม 

สำ�หรบัสองปีศ�จวญิญ�ณเดก็ช�ยกแ็ค่มดปลวก จะกำ�จดัซะกง่็�ย

ยิ่งกว่�กะพริบต� แถมเข�คือคนที่อยู่ใกล้ตัวเด็กส�วเจ้�ของดวงต�

สนีำ�้เงนินัน่ ซึง่มนัยิง่ทำ�ให้พวกเข�อย�กจดัก�รร่�งเลก็ๆ ในอณวูญิญ�ณ

ทิ้งซะเดี๋ยวนี้ แต่สิ่งที่ทำ�ให้พวกเข�ไม่ลงมือ คือก�รที่มันกล้�อ�จห�ญม�

ถึงที่นี่เพียงลำ�พังโดยไม่เอ�ตัวปัญห�ใหญ่อย่�งหมอผีตัวดีคนนั้นม�ด้วย

เสยีงส�ยลมในย�มคำ�่คนืพดัเศษใบไม้ปลวิว่อนเป็นเสยีงเดยีวในทีน่ี้ 

เพร�ะเหล่�บคุคลทีย่นือยูต่รงนัน้ไม่มผีูใ้ดปรปิ�กถ�มหรอืตัง้ข้อสงสยัใดๆ 

แม้แต่คำ�เดียว แต่ใช้ส�ยต�ดุดันเย็นเยียบจับจ้องร่�งของวิญญ�ณเด็ก

ช�ยเขม็ง

ท�โร่พย�ย�มรวบรวมคว�มกล้� ค่อยๆ เงยใบหน้�ทีก้่มหลบในตอน

แรกมองร่�งในชุดนักรบน่�เกรงข�มและร่�งในกิโมโนสีแดงสดเร่�ร้อน

ด้วยสีหน้�ที่ยังฉ�ยคว�มหวั่นเกรงและหว�ดกลัวต่อบุคคลทั้งสองอยู่ 

ท�โร่กลนืนำ�้ล�ยลงคอฝืดๆ และปรับนำ�้เสยีงให้กลบัม�พดูได้ปกติ

อีกครั้งอย่�งย�กเย็นเต็มที

“ผมมข่ี�วร้�ยของกนิเทน็ชมิ�แจ้งครับ” ดวงต�สดีำ�คูโ่ตแม้มคีว�ม

หว�ดหวั่นเด่นชัด แต่กระนั้นรอยม�ดมั่นก็แฝงเร้นให้ได้เห็นเช่นกัน

ตอนนี้ทุกอย่�งอยู่ในมือของเข�...ทุกคนฝ�กคว�มหวังไว้บนบ่�

เล็กๆ ของเข�แล้ว

ย้อนเวลากลับไปท่ี 6.03 นาฬิกา 
โรงพยาบาลเอกชน ช้ันสามของตึกผู้ป่วย หน้าห้อง 303

‘แกจะไม่ให้คนที่อยู่ด้วยกันมาเกือบปีลากันตามล�าพังเลยรึยังไง’ 

เลนยะดักคอพล�งชักสีหน้�ไม่สบอ�รมณ์ใส่ทุกคน 

ขณะทีท่�โร่กร็บีก้มศรีษะโค้งให้ทกุคน พร้อมรบีพดูต่อจ�กเลนยะ
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ทันที

‘ผมขออยูก่บัโยชฮิาระและเลนยะตามลำาพงัเป็นครัง้สดุท้ายนะครบั’

ซึ่งก�รขอร้องจ�กเจ้�ของร่�ง และเจ้�ของห้องคนไข้เองทำ�เหล่�

คนทีช่กัสหีน้�ไม่ไว้ใจเลนยะได้แต่เงยีบไปครูห่นึง่ ก่อนเป็นยโูตะทีจ่ำ�ต้อง

พยักหน้�หนักใจให้เป็นเชิงบอกว่� ‘อย�กทำ�อะไรก็ทำ�’ ให้พวกเข�

เลนยะ ท�โร่ และโยชิฮ�ระห�ยไปหลังประตูห้องคนไข้กันต�ม

ลำ�พังเมื่อได้รับอนุญ�ต  

ทันทีที่ประตูห้องปิดไล่หลัง เลนยะก็กดล็อกทันทีเพื่อกันพวก 

ขี้สงสัยเข้�ม�สังเกตก�รณ์ 

ภ�ยในห้องมดืสนทิและหมอผสี�วไม่คดิเปิดไฟสร้�งคว�มสว่�งให้

แก่ห้อง แต่เธอกลับเดินตรงไปที่ปล�ยเตียงที่มีร่�งร่�งหนึ่งนอนอยู่ 

ในขณะทีท่�โร่เริม่รู้สกึว่�ตืน่เต้นจนเหมอืนอดึอดัเมือ่จะได้เจอร่�ง

ของตนเป็นครั้งแรก 

เข�ลอยช้�ๆ เข้�ม�จ�กท�งเดินหน้�ประตูด้วยหัวใจเต้นระทึกต่อ

ภ�พที่จะได้เห็นเบื้องหน้�

และเม่ือม�ถงึทีป่ล�ยเตยีง วญิญ�ณเดก็ช�ยกห็ลบัต�ป๋ีเหมอืนกบั

กำ�ลังลุ้นเสี่ยงดวงกับอะไรสักอย่�ง ก่อนจะค่อยๆ แง้มเปลือกต�ข้�งหนึ่ง

ขึ้น

แต่เมื่อเห็นร่�งที่อยู่บนเตียงนุ่ม ใบหน้�ที่ลุ้นระทึกของท�โร่กลับ

คล�ยคว�มตื่นเต้นลงโดยฉับพลัน ต�มด้วยเปิดเปลือกต�อีกข้�งร�วกับ

พย�ย�มมองให้แน่ใจว่�สิ่งที่เข�เห็นนั้นเป็นคว�มจริง ก่อนจะขมวดคิ้ว

อย่�งงงงนัพล�งเอยีงศรีษะน้อยๆ แล้วลอยเข้�ไปใกล้ร่�งบนเตยีงเพือ่ให้

เห็นถนัดต�

ท�โร่หันไปมองเลนยะด้วยสีหน้�ที่ยังไม่คล�ยคว�มฉงน เข�

กะพริบต�มองเธออยู่สองส�มที ก่อนพูดว่� 

‘นี่มันไม่ใช่ร่างของฉันนี่’

วิญญ�ณเด็กช�ยรู้สึกเสียคว�มรู้สึกพอสมควรที่ถูกเลนยะหลอก
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ต้มเอ�อีก ถึงแม้จะแฝงคว�มโล่งอกด้วยเหตุผลอะไรสักอย่�งด้วยก็ต�ม 

ถึงรู้ว่�เลนยะทำ�ไปเพร�ะจำ�เป็น แต่ก็ไม่เห็นต้องหลอกลวงให้เข�

เผลอดีใจอย่�งนี้

ยัยคนใจร้าย หลอกกันได้นะ

ท�โร่คิดอย่�งน้อยใจ เพร�ะว่�ร่�งของคนที่นิทร�นิ่งอยู่บนเตียง

และมสี�ยระโยงระย�งจ�กเครือ่งช่วยชวีติทัง้หล�ยเป็นช�ยหนุม่อ�ยรุ�วๆ 

18-19 ปี ไม่ใช่เป็นเด็กผู้ช�ยอ�ยุ 9-10 ขวบอย่�งเข� 

แล้วมันจะเป็นร่�งของเข�ได้อย่�งไร

‘นั่นแหละร่างของแกละ’

ท�โร่ที่กำ�ลังขมวดคิ้วมองหน้�คนป่วยถึงกับหันหน้�ขวับไปมอง 

เลนยะกับสิ่งที่เธอบอก ดวงต�สีดำ�คู่โตเบิกกว้�ง 

‘อะไรนะ!’ เข�โพล่งลั่นอย่�งตกใจและไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยิน

‘น่ันแหละร่างของแก’ เลนยะยำ�้ด้วยสหีน้�เรยีบเฉยอยูท่ีป่ล�ยเตยีง

ที่เดิม 

‘แต่ฉันเป็นเด็กผู้ชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ไม่ใช่เหรอ’ ท�โร่

ร้องถ�มด้วยคว�มตกตะลึง สีหน้�ไม่ยอมเชื่อคำ�พูดของหมอผีส�ว ก่อน

เข�จะก้มสำ�รวจร่�งในอณวูญิญ�ณของตนเอง ซึง่กย็งัคงเป็นร่�งของเดก็

ผู้ช�ยอยู่ ไม่ใช่ช�ยหนุ่มที่อยู่บนเตียงสักหน่อย

‘ถ้าหมายถึงอายุสมองน่ะใช่’ เลนยะสวนฉับไว

‘ไม่จริงใช่ไหมโยชิฮาระ ก็ดูสิ วิญญาณของผมเป็นแค่เด็กผู้ชาย 

ร่างของผมจะเป็นผู้ใหญ่ได้ยังไง’ ท�โร่รีบหันไปห�ที่พึ่งใหม่ที่ไว้ใจได้

ม�กกว่�คนกะล่อนอย่�งเจ้�หมอผีตัวแสบ 

แต่เข�กลับรู้สึกว่�คิดผิดถนัด เพร�ะวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มเพียง

พยักหน้�อย่�งหนักใจให้เข�และเริ่มต้นอธิบ�ย

‘ไม่แปลกขอรับที่บางกรณีกายละเอียดกับกายหยาบจะมีรูปร่าง

และอายุไม่ตรงกัน’ เข�ว่�พล�งส่งยิ้มปลอบใจม�ให้ ร�วกับจะบอกว่�ไม่

จำ�เป็นต้องกังวลกับเรื่องนี้ ‘โดยก้นบึ้งของจิตใจมนุษย์นั้น ทุกคนล้วนมี
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ช่วงเวลาที่สำาคัญซึ่งฝังอยู่ในจิตใต้สำานึกด้วยกันทั้งนั้นขอรับ ไม่ว่าจะเป็น

ช่วงทีม่คีวามสขุทีส่ดุ มคีวามทกุข์ทีส่ดุ หรอืเป็นช่วงทีค่วามทรงจำาแจ่มชดั

ที่สุด ซึ่งถ้าเทียบกันแล้ว กายละเอียดก็เสมือนก้นบึ้งของจิตใจมนุษย์ นั่น

กค็อืทีท่่านทาโร่อยู่ในลกัษณะของเดก็ในร่างวญิญาณ อาจเป็นเพราะช่วง

อายขุองท่านตอนนีค้อืช่วงทีม่คีวามสขุมากทีส่ดุ หรอือาจเป็นช่วงทีม่คีวาม

ทรงจำาแจ่มชัดที่สุด จนทำาให้ดวงวิญญาณที่หลุดออกมาจากร่างคงรูปใน

ช่วงเวลาแห่งความสุขนั้นโดยอัตโนมัติ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกท่ีร่างแท้จริง

ของท่านจะไม่ใช่เด็กอย่างที่คิด’

ช่วงที่มีความสำาคัญสุดงั้นเหรอ...

คนฟังนิ่งเงียบไปทันใด สีหน้�ดูหม่นหมองลงไปเล็กน้อย แม้จะ

ออกม�จ�กป�กของโยชิฮ�ระ แต่เข�ก็ยังไม่อ�จทำ�ใจให้เชื่อง่�ยๆ ก�รรู้

ว่�ก�รที่ร่�งของตนเองไม่ใช่อย่�งที่คิดมันไม่ใช่ปัญห�ใหญ่อะไร แต่อย่�

ลืมว่�เข�มีคว�มทรงจำ�ว่�ตนเองเป็นเด็กม�ตลอดส�มปีนะ

‘ประวัติที่ฉันสืบมาทั้งหมดมันบ่งบอกว่าแกคือเจ้านั่น มีข่าวแกลง

หน้าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหน้าแรกเมื่อเกือบสามปีก่อนด้วย’ เลนยะกล่�ว

ขึ้นต่อจ�กโยชิฮ�ระ

ขณะท�โร่พลันสะกิดใจกับสิ่งที่ได้ฟัง

‘เรื่องฉันบนหน้าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเหรอ’

‘แกเป็นเจ้าคนทีถ่กูรถบรรทกุชนเมือ่เกอืบสามปีก่อน หน้าโรงเรยีน

โยโค ที่ไอ้เด็กหมาหัวเน่าเคยเล่าให้ฟังไง’

วิญญ�ณเด็กช�ยต�โต อ้�ป�กค้�งฉับพลัน ตกใจกับสิ่งที่ได้รู้...นี่

มันก็เท่�กับว่�ซ�โตรุเป็นตัวไขกุญแจทั้งหมดเรื่องเข� ยิ่งกว่�คำ�ว่�โลก

กลมเสียอีก เป็นป�ฏิห�ริย์จนน่�เหลือเชื่อ

งั้นก็เป็นส�เหตุด้วยว่�ทำ�ไมเลนยะถึงได้ห�ร่�งของเข�เจอได้

กะทันหันอย่�งนี้

ซึ่งหลังก�รอึ้งตะลึงของวิญญ�ณเด็กช�ยพักหนึ่ง เลนยะก็

พยักพเยิดหน้�ไปที่ร่�งที่นอนอยู่ แล้วพูดขึ้นใหม่
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‘ถ้าไม่เชื่อก็ดูหน้ามันให้ดีๆ ว่าเหมือนแกขนาดไหน’ 

‘ระ...รูแ้ล้วละน่า’ ท�โร่อบุอบิตอบรบัขณะยงัอึง้ในคว�มจรงิไม่ห�ย 

ก่อนจำ�ใจวนไปดูใบหน้�ของช�ยหนุ่มผมสีเข้มอีกครั้ง

...เหมือนจริงๆ ด้วย ถึงจะซูบไปหน่อยก็เถอะ

แต่ทว่�เมือ่ท�โร่นกึถงึเร่ืองอ�ยขุึน้ม�ได้ เข�ถงึกบัเปลีย่นอ�รมณ์

กล�งอ�ก�ศ เมื่อเพิ่งรู้สึกว่�เข�อ�ยุม�กกว่�เลนยะต้ังเกือบส�มปีเชียว

นะ ซึ่งแปลว่�เข�โตกว่� และนั่นแหละประเด็นสำ�คัญ

‘งัน้อย่างนีพ้อฉนักลบัร่างแล้วเธอกต้็องเคารพฉนัทีม่อีายมุากกว่า 

น่ะสิ งานนี้ฉันจะเอาคืนให้แสบเลย’ ท�โร่ตั้งคว�มหวังอย่�งนึกสนุก 

เข�กลบัร่�งได้เมือ่ไรคงต้องเคลยีร์ปัญห�กบัหมอผตีวัดอีกีย�วแน่ 

และจะเป็นครั้งแรกที่เข�จะได้เจอกับเลนยะในสภ�พที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน

ทั้งคู่

แค่คิดเข�ก็ตื่นเต้นแล้ว

‘อย่าหวังเลยเรื่องพรรค์นั้นน่ะ’

‘หมายความว่าไง หัดยอมฉันสักครั้งสองครั้งจะเป็นไรไป’ คนนึก

สนุกหันกลับไปว่�อย่�งเง้�งอน ขุ ่นมัวนิดๆ เมื่อโดนหมอผีส�วดัก

จินตน�ก�รเพ้อฝันของตนเอง

‘ต้องขอโทษด้วยขอรบัท่านทาโร่’ กล�ยเป็นวญิญ�ณซ�มไูรทีอ่อก

หน้�พูดแทน แถมยังก้มศีรษะขอโทษให้เข�ร�วกับเป็นเร่ืองใหญ่โตท้ังท่ี

ไม่จำ�เป็น จนเมื่อคำ�เฉลยในท่�ท�งสำ�นึกผิดและเหนื่อยใจของโยชิฮ�ระ

ทำ�ให้เข�ช็อกนิ่ง และช็อกยิ่งกว่�ก�รรู้ว่�ตนเองไม่ใช่เด็กหล�ยร้อยเท่�

‘ท่านทาโร่ขอรับ ข้าและท่านเลนยะลืมบอกเรื่องสำาคัญเรื่องหนึ่ง

กับท่านไป’ โยชิฮ�ระกล่�วด้วยรอยยิ้มเศร้�ๆ ที่เหมือนพย�ย�มปั้นเต็มที 

นำ�้เสยีงที่ใช้กฟั็งอ่อนเบ�เหมอืนไม่อย�กจะพดู แต่เปรยีบเสมอืนมดีคมที่

เฉือนขั้วหัวใจของวิญญ�ณเด็กช�ย เมื่อเข�กล่�วขึ้นต่อว่�

‘...เมื่อท่านกลับร่างของท่านแล้ว ความทรงจำาทั้งหมดตลอดระยะ

เวลาที่ท่านเป็นดวงวิญญาณจะถูกลบทิ้งไปขอรับ’
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คว�มทรงจำ�จะถูกลบทิ้งไป...

คำ�พูดนั้นสะท้อนก้องอยู่ในหัวของท�โร่ซำ้�ไปซำ้�ม�จนเข�ค้�งนิ่ง

อยู่ และร�วกับโลกตีลังก�กลับหัว ทำ�ได้เพียงเบิกนัยน์ต�กว้�งพูดอะไร

ไม่ออก อ�ก�รขุ่นเคืองในคร�วแรกละล�ยห�ยไปกับสิ่งสุดท้�ยที่ได้รับรู้ 

สิ่งที่เข้�ม�แทนที่คือนำ้�ใสๆ ที่ไหลอ�บแก้มของวิญญ�ณเด็กช�ยอย่�ง

เชื่องช้� ทั้งที่ใบหน้�ของเข�ยังคงค้�งนิ่งไม่รู้สึกตัว 

ข้อมูลในตอนแรกที่เหมือนยังไม่ประมวลเข้�สมองของท�โร่กลับ

ค่อยๆ ถูกตีคว�มหม�ยจ�กคำ�พูดของโยชิฮ�ระ 

คว�มหม�ยแจ่มชดัทีบ่บีรดัหวัใจและเรียกให้คนรบัฟังเปลีย่นสหีน้�

ช้�ๆ จ�กค้�งนิง่ด้วยคว�มชอ็กเป็นคว�มเสยีใจเจบ็ปวดแสนส�หสั ดวงต�

คู่โตสะท้อนแววที่ทำ�ให้โยชิฮ�ระต้องหลุบนัยน์ต�ของเข�ลง เข้�ใจถึง

คว�มรู้สึกของคนที่รับรู้ได้เต็มหัวอกโดยไม่ต้องอธิบ�ย 

‘ทำาไม...ทำาไมถึง...จำาไม่ได้’ เสียงท�โร่สั่นเครือ แต่ก็พย�ย�มฝืน

พดูผ่�นลำ�คอแห้งผ�ก ทัง้ที่ในดวงต�เอ่อคลอด้วยหย�ดนำ�้ที่ไหลร่วงเป็น

ส�ย ทำ�นบคว�มรู้สึกเริ่มปริแตกเมื่อไม่อ�จทนรับคว�มจริงได้

คว�มจริงที่เข�ไม่อ�จมีคว�มทรงจำ�ที่มีค่�ที่สุดได้...คว�มทรงจำ�ท่ี

มีทุกๆ คนที่เข�ผูกพันตลอดระยะเวล�เกือบหนึ่งปี

วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ถอนใจด้วยคว�มรู้สกึทีย่�กจะเอ่ยออกไป เข�

ไม่อย�กทำ�ล�ยคว�มรู้สกึของวญิญ�ณเดก็ช�ยด้วยคว�มจรงิทีป่ฏเิสธไม่ได้ 

ที่เข�ไม่เคยบอกเรื่องนี้กับท�โร่เลยก็เพร�ะไม่อย�กเห็นปฏิกิริย�

เช่นนี้นั่นแหละ แต่บ�งทีเข�อ�จจะคิดผิด ถ้�เข�บอกท�โร่ตั้งแต่ครั้งแรก

ที่เจอกัน เข�อ�จไม่ต้องเห็นคว�มเจ็บปวดเท่�นี้ของวิญญ�ณเด็กช�ยก็

เป็นได้

เพร�ะเจอสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจ เมื่อคำ�ถ�มที่ตนเองถ�มไป

ไม่ได้รับคำ�ตอบ สิ่งที่อัดอั้นไว้จึงระเบิดออกม� 

‘ทำาไมเล่า ทำาไม ทำาไมไม่ยอมตอบผมออกมา แค่คำาถามง่ายๆ  

ใช่สิ ผมมันแค่ตัวถ่วงไร้ค่านี่ ไม่จำาเป็นต้องสนมันหรอก พอใช้งานเสร็จก็
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โยนทิ้ง ลบความทรงจำามันซะเลยใช่ไหมล่ะ!’

คนที่แทบไม่เคยขึ้นเสียงกับใครกลับตว�ดสุดเสียงใส่วิญญ�ณ

ซ�มไูรและหมอผสี�วเหมอืนคนเสยีสต ิใบหน้�ทีย่งัเตม็ไปด้วยนำ�้ต�เกรง็

แน่นด้วยคว�มโกรธแค้นอย่�งไม่สมเป็นเข� สองมือกำ�หมัดสั่นระริก          

‘ไม่ใช่นะขอรับท่านทาโร่’ โยชฮิ�ระพย�ย�มควบคมุสตขิองอกีฝ่�ย

‘ไม่ใช่ก็ตอบมาสักทีสิ!’

‘...ที่จะไม่มีความทรงจำาในช่วงที่เป็นวิญญาณก็เพราะว่าปกติมัน

เป็นแบบนั้นอยู่แล้ว เหมือนที่ฉันตายวิญญาณหลุดออกจากร่าง พอกลับ

มาก็จำาอะไรไม่ได้เลยนั่นแหละ’ คำ�พูดเรียบเฉยเอ่ยจ�กเลนยะหยุดเสียง

ตว�ดของท�โร่ได้ชะงัดและทำ�ให้เข�หันหน้�ไปมองเธอ ซึ่งเธอก็อธิบ�ย

อย่�งชินช�ต่อ

‘ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆ มันก็เป็นระบบป้องกันการล้วงความลับของ

จกัรวาลอย่างหนึง่ ซึง่ฉนับอกได้เลยว่าไม่รูเ้หมอืนกนัว่าทำาไมต้องป้องกนั

แบบนัน้ อาจเพราะถ้าทกุคนรูว่้ามชีวีติหลงัความตายอยู ่อาจเลอืกทำาเรือ่ง

โง่ๆ อะไรสักอย่างละมั้ง หรือไม่ก็อาจเกิดเรื่องแย่ๆ ที่ทำาให้ความเสถียร

ของจักรวาลล่ม ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรแน่ แต่ที่แน่ๆ มันถูกตั้งกฎ

มาไว้แบบนี ้เหมอืนคนตายไม่มทีางฟ้ืนขึน้มาได้ หรอืยงัไงซะมนษุย์ทกุคน

ต้องตายนั่นแหละ’ 

‘หมายความว่าร่างกายของฉนัจะลบความทรงจำาช่วงทีเ่ป็นวญิญาณ

ทั้งหมดไปเองน่ะเหรอ...’ ท�โร่ผ่อนเสียงลงจนเกือบแผ่วเบ�และเปลี่ยน

สีหน้�จ�กตกใจเป็นเจ็บปวดอีกครั้ง ก่อนค่อยๆ ก้มหน้�ลงร�วกับหนีสิ่งที่

กำ�ลังเผชิญ

เมื่อเห็นว่�วิญญ�ณตรงหน้�สงบลง โยชิฮ�ระจึงว่�ขึ้นใหม่ 

‘เมื่อท่านเข้าร่างแล้ว ความทรงจำาในช่วงท่ีเคยอยู่กับท่านเลนยะ

จะหลงเหลือแค่เหมือนความฝันที่เลือนรางเท่านั้น ท่านจะอาจแค่คุ้นเคย

กบัสิง่ทีต่นเคยเหน็มาเมือ่ตอนเป็นวญิญาณ แต่จะจำาไม่ได้ อาจเป็นสถานที่

หรือแม้แต่สีนำ้าเงินที่เป็นสีตาของท่านเลนยะ...เท่านั้น...และสักพัก ก็จะ 
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ลืมไปหมด’

ท�โร่ยิ่งก้มหน้�หลบดวงต�สองคู่ที่จับจ้องม�ม�กกว่�เก่�  คว�ม

คดิวกวนกลบัเข้�ไปอยูก่บัเร่ืองส�มปีทีผ่่�นม�เหมอืนหลบหนจี�กโลกแห่ง

คว�มเป็นจริง แต่คว�มคิดของเข�ก็ต้องหยุดเมื่อเสียงของเลนยะดังขึ้น

‘จะจำาได้รึจำาไม่ได้แกก็ต้องก้มหน้ารับอย่างเดียว อีกอย่างตอนนี้

สนเรือ่งนี้ไปกไ็ม่ได้อะไรขึน้มา ถงึยงัไงแกกย็งัไม่ได้เข้าร่างอยูด่ ีแถมไม่รู้

ว่ามีโอกาสได้เข้าร่างรึเปล่าถ้าฉันเกิดไม่รอดขึ้นมา’ เธอว่�อย่�งไม่แยแส

ต่อท่�ทีเสียใจของวิญญ�ณเด็กช�ย และพูดขึ้นต่อทันที ‘แกน่ะยังเสียใจ

เร็วไป ในเมื่อยังไม่ถึงเวลาก็ไม่ต้องสน สนแต่ปัญหาปัจจุบันที่เกิดขึ้นตรง

หน้าจะดีกว่าละมั้ง’

ท�โร่ค่อยๆ เงยหน้�กลับม�มองดวงต�สีนำ้�เงินทรงอำ�น�จและ

แขง็กร้�วคูท่ีคุ่น้เคย แม้คว�มรู้สกึจะยงัไม่อ�จยอมรบั แต่ย�มนีก้ย็งัไม่ถงึ

เวล�ที่เข�จะต้องม�เสียใจเรื่องนี้จริงๆ 

เพร�ะยังไม่รู้เลยว่�เข�จะมีโอก�สได้ลืมเรื่องของหมอผีส�วอย่�ง

ที่ว่�จริงๆ รึเปล่�

‘ละ...แล้วฉันจะมีโอกาส พอจะจำาเรื่องที่ผ่านมาบ้างได้รึเปล่า’ 

วิญญ�ณเด็กช�ยยังไม่ว�ยหวังลมๆ แล้งๆ   

ดวงต�สีนำ้�เงินทรงอำ�น�จของเลนยะหรี่ลงมองวิญญ�ณตรงหน้�

ทันทีและเป็นเช่นนั้นอยู่น�น ก่อนเธอจะยกมือขึ้นกอดอกอีกคร้ัง แล้ว 

ถอนใจดังจนสองผีได้ยินชัดเจน

‘อยากจะจำาไปทำาไม แกไม่ชอบขี้หน้าฉันไม่ใช่รึไง ด่าฉันปาวๆ ว่า

นิสัยแย่นิสัยเสีย แล้วแกอยากจะจำาเรื่องคนนิสัยแย่นิสัยเสียไปทำาไม’ 

‘มะ...ไม่ใช่แบบนัน้’ ท�โร่รบีโพล่งกลบัตะกกุตะกกั ใบหน้�เริม่ขึน้

สีอย่�งไม่รู้ว่�จะแก้ตัวกับเด็กส�วตรงหน้�ว่�เข�ไม่ได้เกลียดเธออย่�งที่

เธอคิดอย่�งไร เพร�ะถ้�เกิดพูดไปตรงๆ ละก็ ทุกเรื่องที่เข�ค�ดโทษเธอ

ไว้กค็งเบ�ยิง่กว่�อ�ก�ศ เพร�ะคว�มจริงแล้วเข�ไม่ได้ต่อต้�นเธออย่�งที่

ป�กว่�บ่อยๆ ‘ฉะ...ฉนักแ็ค่ไม่อยากลมืเร่ืองทีผ่่านมาตลอดสามปีไปอย่าง
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ง่ายๆ ก็ความทรงจำามันสำาคัญนะ ไม่ว่าจะแย่หรือดีก็สำาคัญทั้ง...’

‘ก็คงจำาได้’ 

ท�โร่ชะงักสิ่งที่ตนกำ�ลังจะพูด เมื่ออยู่ๆ เลนยะแทรกคำ�พูดขึ้นม� 

โดยที่เธอยังยืนกอดอกมองเข�ด้วยสีหน้�นิ่งเฉยเหมือนเดิม

เมื่อกี้เลนยะพูดว่า ‘ก็คงจำ�ได้’ ใช่ไหม หมายความว่ายังไง!

ดวงต�สดีำ�คูโ่ตของวญิญ�ณเดก็ช�ยทีฉ่�ยคว�มฉงนในคำ�พดูของ

เลนยะ ทำ�ให้คนพูดจำ�ใจพูดซำ้�อีกครั้งให้กระจ่�ง 

‘ฉันบอกว่าแกอาจจะจำาเรื่องตลอดสามปีที่ผ่านมาได้...แต่มันก็แค่ 

‘อาจ’ เท่านั้น’

หัวใจของคนฟังพองโตขึ้นม�อีกครั้งร�วกับแสงสว่�งที่มอดดับลุก

โชติช่วงขึ้นใหม่

เข�อ�จจำ�ได้...นั่นเป็นสิ่งเดียวที่หวังได้ยินจ�กป�กเลนยะย�มนี้...

‘ท่านเลนยะ...โกหกแบบนั้นมัน’ วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มกระซิบข้�ง

ตัวหมอผสี�วอย่�งหนกัใจทนัใด และพย�ย�มไม่ให้ท�โร่ทีย่�มนีม้ปีระก�ย

คว�มหวังในดวงต�คู่โตได้ยิน 

‘ช่างมนัเถอะน่า พดูความจรงิไปกย็อมรบัไม่ได้ ยงัไงกด่็ามนัตรงๆ 

บ่อยแล้ว ปล่อยให้มันฟังคำาโกหกซะบ้าง แถมตอนนี้ถ้ามัวแต่ห่วงเร่ือง 

จำาได้จำาไม่ได้อยู ่แผนฉนักพ็งัพอด.ี..ทีส่ำาคญัพอเข้าร่างไปจรงิๆ กจ็ำาไม่ได้

อยู่แล้ว คงไม่มีโอกาสมานั่งเสียใจหรอกว่าจำาเรื่องช่วงที่เป็นวิญญาณได้

หรือไม่ได้’ 

เป็นคำ�ตอบที่วิญญ�ณซ�มูไรฟังแล้วได้แต่ระบ�ยลมห�ยใจ แล้ว

ขยับยิ้มเศร้�ๆ รับ...

ฟังคำ�โกหกให้มีคว�มสุข บ�งครั้งก็อ�จดีกว่�ฟังเรื่องจริงที่ทำ�ร้�ย

จิตใจสินะ

ซึง่หลงัจ�กนัน้ บรรย�ก�ศกก็ลบัม�เป็นปกตเิช่นเดมิอกีครัง้ เลนยะ

กลับเข้�เรื่องแผนก�รของเธอต่อ...แผนก�รซึ่งเป็นสิ่งสุดท้�ยที่ท�โร่จะ

ทำ�ให้เธอได้
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ร่างบอบบางในกิโมโนหรูหราลายกลีบซากุระทิ้งกายของตนลง 

บนพื้นดินที่ปกคลุมด้วยเศษใบไม้และกิ่งไม้อย่�งช้�ๆ ย�มเมื่อเธอไม่อ�จ

ทนรับคว�มเจ็บปวดของตนเอง...และไม่อ�จทนคว�มรวดร้�วในหัวใจกับ

สิ่งที่เพิ่งได้รับฟัง

ทว่�ก่อนที่ร่�งอ่อนระทวยของเจ้�ของเส้นผมสีนำ้�ต�ลย�วสย�ย

ร�วกับแพรไหมจะถึงพื้นดินหย�บกระด้�ง มือเรียวแข็งแรงก็รองรับแผ่น

หลังบอบบ�งของเธอไว้ได้ทันท่วงที โดยที่เจ้�ของมือเองก็ไม่ทันค�ดคิด

ว่�จะเกิดเหตุก�รณ์เบื้องหน้�ขึ้นได้

ภ�พของท่�นหญิงผู้เลอโฉมที่ค่อยๆ ทรุดก�ยล้มลงร�วกับกลีบ

ซ�กุระที่โรยร�

ณ กล�งป่�กว้�งใหญ่ที่ถูกขน�นน�มแห่งคว�มหว�ดกลัวด้วย

มนุษย์ผู้อ่อนแอ ในคำ่�คืนอันหน�วเหน็บเมื่อห้�ร้อยปีที่แล้ว บนสถ�นที่

แห่งนี้ได้ทิ้งอดีตอันเป็นตร�บ�ปครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่เจ้�ปีศ�จผู้กุมอำ�น�จ

สูงสุดแห่งป่�กักปีศ�จอย่�งที่ไม่อ�จลบเลือน

ร่�งเล็กในกิโมโนชั้นสูงนอนไร้เรี่ยวแรงในอ้อมแขนแกร่งของผู้ที่
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เธอได้แต่ทอดมองด้วยคว�มอ�วรณ์เหลือแสน ดวงต�สีนำ้�ต�ลเข้มคู่โตมี

ประก�ยว�วด้วยหย�ดนำ�้แห่งคว�มโศกเศร้�เจบ็ปวดย�มสบนยัน์ต�สเีท�

เรียวคมที่พย�ย�มหลุบนัยน์ต�ลงตำ่�ร�วกับหนีส�ยต�จ�กเธอ

ก�รหลบหนีช่�งไม่เหม�ะสมกับเข�เอ�เสียเลย...

เจ้�ปีศ�จทำ�ได้เพยีงคกุเข่�อยูข้่�งก�ยท่�นหญงิซ�ยยูะและประคอง

ศีรษะของเธอให้แนบอกกว้�งของตน มันเป็นกิริย�ปลอบใจเดียวที่ทำ�ให้

เธอได้เพือ่ทดแทนคว�มเจบ็ปวดทีเ่ข�มอบให้เธอไป...ซึง่ถ้�ม�กกว่�นี ้เข�

ก็ไม่อ�จทำ�ให้เธอได้แล้ว 

กินเท็นชิรู้ดีว่�ตอนนี้หญิงส�วคงไม่มีกำ�ลังพอจะประคับประคอง

หรือควบคุมร่�งก�ยของตนได้ เสียงลมห�ยใจของเธอที่แผ่วหวิวร�วกับ

จะข�ดห�ยไปได้ทุกเมื่อนั้นเป็นตัวฟ้องว่�ร่�งเล็กแสนบอบบ�งนี้ยำ่�แย่

เพียงใด

ท่�นหญงิซ�ยยูะผูเ้คยงดง�มร�วกบัดอกไม้แรกแย้ม ใบหน้�ทีเ่คย

เปล่งปลั่งสดใสบัดนี้ดูซูบผอมผิดเป็นคนละคน แก้มท่ีเคยมีสีซ�กุระ

ซดีเซยีวหมองคลำ�้ ริมฝีป�กสชีมพรูะเร่ือทีเ่คยแย้มรอยยิม้อยูเ่สมอย�มนี้

แค่ฝืนขยับก็สั่นระริกอย่�งไม่อ�จห้�ม ดวงต�คู่โตสวยฉำ่�เย้ิมด้วยหย�ด

นำ้�ต�ที่ไหลอ�บแก้มเป็นส�ยตลอดเวล�จนขอบต�ชำ้�

ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเกิดขึ้นเพร�ะตัวเธอเอง ตัวเธอเองที่ทรม�น

ร่�งก�ยของตนด้วยก�รอดข้�วอดนำ�้ ตรอมใจเพร�ะบคุคลที่ให้เธออ�ศยั

อ้อมแขนของเข�พักพิงอยู่ ณ ตอนนี้ และหวังใช้มันทำ�ให้เข�หันม�สนใจ

ตนเองสักครั้งหนึ่ง

บุรุษที่เป็นถึงเจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จ...บุรุษท่ีเธอคิดเสมอว่�

ตกหลุมรักจนหมดใจเพียงแรกเห็น 

ดวงต�สีเท�ที่อย�กเฝ้�มองตลอดเวล� เส้นผมสีร�ตรีท่ีหวังได้

สมัผสั ร่�งก�ยแขง็แกร่งทีป่ร�รถน�จะโอบกอดและหวัใจทีห่ม�ยจะครอบ

ครอง...

แม้รูเ้ต็มอกว่�ระหว่�งเข�กบัเธอคอืเส้นขน�น แต่ถงึกระนัน้กอ็ย�ก
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เป็นเจ้�ของร่�งสูงสง่�เบื้องหน้�

มือเล็กของเด็กส�วเคลื่อนช้�ๆ อย่�งไม่อ�จห้�มหัวใจของตนเอง 

แม้รู้ว่�เป็นไปไม่ได้ แม้จะไม่สมหวังเป็นแน่แท้แล้ว แต่เธอก็อย�กสัมผัส

ใบหน้�รูปสลักงดง�มนั้นเป็นครั้งสุดท้�ย 

นิ้วเรียวที่สั่นไหวพย�ย�มฝืนเรี่ยวแรงขึ้นแตะใบหน้�คมของเจ้�

ปีศ�จ โดยที่ใบหน้�นั้นก็เพียงให้เด็กส�วมนุษย์สัมผัสอย่�งไม่หลีกหนี 

ขณะนัยน์ต�คู่สีเท�ปร�กฏแววคว�มรู้สึกผิด คว�มเสียใจ คว�มสงส�ร 

และคว�มเจ็บปวด

แต่ไม่มีคว�มรักอย่�งที่เธอค�ดหวัง...

“ท่�น...กนิเทน็ช.ิ..” เสยีงหว�นทีพ่ร่�ลงเพร�ะไร้เรีย่วแรงเอ่ยน�ม

ของเจ้�ปีศ�จ ส�ยต�ที่เต็มไปด้วยคว�มรวดร้�วและคว�มอ�วรณ์ส่งไป

ให้บุคคลตรงหน้� 

กนิเทน็ชไิม่ได้ตอบและยงัคงนิง่เงยีบอยูเ่ช่นเดมิ แต่ถงึกระนัน้ท่�น

หญิงซ�ยูยะก็เอ่ยต่อ 

“...ข้�รักท่�น รัก...อย่�งที่ไม่เคยรักผู้ใด...ได้เท่�นี้ม�ก่อน” เมื่อ

ว�ระสดุท้�ยอยูแ่ค่ตรงหน้� คำ�พดูใดทีค่ดิว่�ย�กเยน็ กก็ลบัง่�ยด�ยยิง่นกั 

ทว่�คำ�พูดนั้นกลับทำ�ให้เจ้�ปีศ�จผ่อนลมห�ยใจแผ่วย�ว พลันใน

แววต�ของเข�กก็ลบัม�นิง่สงบอกีครัง้ พร้อมกบัเอ่ยด้วยนำ�้เสยีงร�บเรยีบ

ว่�

“เปล่�...เจ้�ไม่ได้รักข้� ท่�นหญิงซ�ยูยะ”

คำ�ปฏิเสธจ�กป�กสุนัขป่�หนุ่มกรีดหัวใจคนฟังเป็นริ้วๆ  

“คำ�ว่� ‘รักแรกพบ’ ในโลกนี้ไม่มีจริงหรอกท่�นหญิงซ�ยูยะ...ท่ี

ท่�นเคยบอกว่�รักข้�เพียงแรกเห็นนั้น มันไม่ใช่คว�มรักอย่�งท่ีท่�นคิด 

แต่เป็นคว�ม ‘หลงใหล’ หรือ ‘คว�มประทับใจ’ ในตัวผู้ที่ช่วยชีวิตท่�น 

ไม่มีอะไรอื่นใดม�กกว่�นั้น...ท่�นเพียงแค่ ‘หลงใหล’ ข้�เท่�นั้น”

คำ�สัง่สอนแสนเยน็ช�ยิง่กดักร่อนดวงใจของท่�นหญงิน้อยจนต้อง

ดึงมือทั้งสองข้�งกลับม�กุมบนหน้�อก บีบแน่นจนเจ็บแปล๊บ
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ใช่...ข้ายอมรับ ท่านกินเท็นชิ ว่าครั้งแรกที่ได้พบท่านนั้น มันคือ

ความหลงใหล...หลงใหลในดวงแก้วสีเทาอันคมกริบ งดงาม ทรงอำานาจ 

และเตม็ไปด้วยความลกึลบัคูน่ัน้ มนัดงึดดูข้าราวกบัต้องมนตราเพยีงแรก

เห็น หลงใหลในเส้นผมยาวสยายราวกบัรัตตกิาล ทีม่ปีระกายสเีงนิราวกบั

เศษเสี้ยวดวงจันทร์ หลงใหลใบหน้ารูปสลักที่งดงามราวกับทวยเทพแต่

แฝงเร้นด้วยความน่าเกรงขาม หวาดหวั่น...หลงใหลทุกอย่างที่เป็นท่าน 

แต่กระนั้นข้าก็อยากจะบอกท่านเหมือนกันว่าความหลงใหลของข้าได้

เปลี่ยนแปลงไปแล้ว...

“แล้วห�กว่�คว�มหลงใหลของข้�พฒัน�เป็นคว�มรกัไปแล้ว...ท่�น

จะว่�อย่�งไรท่�นกินเท็นชิ”

“...ถึงอย่�งไรปีศ�จอย่�งข้�ก็ตอบรับคว�มรู้สึกของเจ้�ไม่ได้” คน

ที่เงียบไปครู่หนึ่งเอ่ยยำ้�สิ่งที่เคยตอบไปครั้งหนึ่งแล้วอย่�งชัดเจน

ระหว่�งมนุษย์กับปีศ�จไม่อ�จรักกันได้...ระหว่�งมนุษย์กับปีศ�จ

คือเส้นขน�นที่ไม่มีวันบรรจบ 

แม้จะเจ็บปวดกับคำ�ตอบที่รู้อยู่แก่ใจ แต่ท่�นหญิงน้อยก็ทำ�เพียง

เฝ้�มองกนิเทน็ชอิย่�งเงยีบงนั ร�วกบัพย�ย�มตร�ภ�พสดุท้�ยของเข�ไว้

ในคว�มทรงจำ� ดวงต�คูโ่ตยงัเตม็ไปด้วยนำ�้ต�ทีห่ลัง่รนิไม่ข�ดส�ย คว�ม

เงยีบครอบคลมุผนืป่�ทัว่บรเิวณและร่�งสองร่�งอยูค่รู่ใหญ่ ก่อนรมิฝีป�ก

สีซีดจะขยับ เอ่ยด้วยเสียงที่แผ่วหวิวลงกว่�เก่�

“...รู้ไหมท่�นกินเท็นชิ...ข้�คิดว่�คำ�ว่� ‘เส้นขน�น’ ของท่�น...เป็น

เพียง...ข้ออ้�งเท่�นั้น”

เจ้�ปีศ�จที่ไม่เคยหวัน่ไหวต่อสิง่ใดค้�งนิง่ไปนดิ ร�วกบัโดนคำ�พดู

นั้นตรึงไว้ ก่อนเสียงอ่อนแรงของคนในอ้อมแขนจะดังขึ้นอีกครั้ง 

“...และเพร�ะท่�น...ไม่ได้รกัข้�...ท่�นจงึส�ม�รถอ้�งเหตผุลนี้ได้...

โดยไม่ลังเล...แต่ห�กท่�นรักใครสักคนแล้ว...มันไม่ส�ม�รถเอ�ข้ออ้�งใด

ม�ปฏิเสธได้หรอกค่ะ” เธอเงียบไปอีกครั้ง ก่อนใบหน้�หมองเศร้�ที่เต็ม

ไปด้วยหย�ดนำ้�แห่งคว�มปวดร้�วจะฝืนขยับยิ้มให้บุรุษตรงหน้�
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คร�วนี้มือสองข้�งของท่�นหญิงซ�ยูยะค่อยๆ เคลื่อนขึ้นไปสัมผัส

ที่ใบหน้�ของกนิเทน็ช ิรมิฝีป�กทีฝื่นยิม้พย�ย�มแย้มรอยยิม้ให้กว้�งขึน้อกี 

“...ข้�แค่อย�กพิสูจน์...สิ่งที่ข้�พูด...ว่�เป็นคว�มจริง...คำ�พูดที่ว่� 

‘ระหว่�งมนษุย์กบัปีศ�จเป็นเส้นขน�นที่ไม่อ�จบรรจบ’ นัน้...เป็นเพยีงข้อ

อ้�งของท่�น...ข้�ขอยนืยนั” รอยยิม้บนหน้�ทีเ่คยสวยหว�นดเูศร้�ม�กกว่�

เดิม “เพร�ะอย่�งแรก...ท่�นไม่ใช่ปีศ�จ...แต่เป็น...เทพเจ้�”

คนฟังชกัหัวคิว้ชนกนัเลก็น้อย มองใบหน้�ของเดก็ส�วในอ้อมแขน

อีกครั้งพล�งฟังสิ่งที่เธอจะกล่�ว

ในขณะที่มือเล็กรั้งใบหน้�ของเจ้�ปีศ�จให้เข้�ไปใกล้อีก และพูด

ขึ้นใหม่ 

“ดังนั้นสิ่งสุดท้�ยที่ข้�จะบอกคือคำ�อวยพร...ของข้�...คำ�อวยพรท่ี

ข้�ขอให้ท่�น...จง...ไม่อ�จ...”

แม้เธอกำ�ลังขยับป�กพูด แต่เข�กลับไม่ได้ยินเสียงของเธอแม้แต่

น้อย ร�วกับว่�ถ้อยคำ�สุดท้�ยในประโยคสำ�คัญของท่�นหญิงซ�ยูยะดับ

ห�ยไปกะทนัหนั ไม่กเ็ป็นหขูองเข�เองทีร่บัฟังไม่ได้ ต�มม�ด้วยภ�พของ

เธอในอ้อมแขนเริ่มห่�งไกลออกไปเรื่อยๆ และค่อยๆ เลือนร�งเหมือน

ภ�พฝัน ก่อนคว�มมืดจะครอบคลุมลงม�ช้�ๆ เหมือนตัวเข�กำ�ลังปิด

เปลือกต�ลง

มันเกิดอะไร...ทำ�ไมมโนภ�พสุดท้�ยก่อนที่ท่�นหญิงซ�ยูยะจะ

สิ้นใจในอ้อมแขนของเข�ถึงได้ห�ยไป

ทว่�คว�มมืดในตอนแรกกลับเริ่มมีแสงสว่�งที่ปล�ยท�งอีกครั้ง 

เมื่อเปลือกต�ที่ปิดอยู่เปิดขึ้น แสงสว่�งส่องเข้�ม�ในต�ทำ�ให้เข�รู้สึก

ร�วกับหลับไปน�นเหลือเกิน เมื่อเข�รู้สึกไม่คุ้นเคยกับมันเอ�เสียเลย

ห�กแต่ว่�เมื่อนัยน์ต�สีเท�ที่ยังเปิดเพียงครึ่งเลื่อนลงตำ่� กลับพบ

ดวงต�คูคุ่น้เคยของใครอกีคน ทีย่�มนีน้ยัน์ต�คูน่ัน้กก็ำ�ลงัจบัจ้องเข�กลบั

เช่นกัน

และเจ้�ปีศ�จที่ยังสะลึมสะลือเพร�ะเพิ่งพ้นจ�กก�รนิทร�ถึงกับ
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ต้องลืมต�โพลงขึ้นอย่�งรวดเร็วเมื่อได้สติและเห็นคนตรงหน้�ชัดเจน 

พร้อมกบัคว�มทรงจำ�ทัง้หมดหลัง่ไหลกลบัเข้�ม�สูโ่สตประส�ทรบัรูอ้ย่�ง

รวดเร็ว

ดวงต�สนีำ�้เงนิทีเ่หน็ครัง้แรกนกึอุน่ใจเพร�ะคดิว่�เป็นของเจ้�เดก็

ตัวดีที่อยู่ข้�งก�ยเข�ตลอดเวล�นั้น กลับเป็นของบุคคลน่�รังเกียจที่สุดที่

เข�ไม่นึกอย�กเจอแม้แต่น้อย 

บุคคลที่เป็นส�ยเลือดเดียวกับหมอผีส�วคนนั้น

“สวัสดี...เอ่อ...” เลนโยกล่�วทักท�ยก่อนก้มดูน�ฬิก�ข้อมือ และ

ว่�ขึน้ใหม่ “สวสัดยี�มเยน็ครบัท่�นกนิเทน็ช ิหลบัไปวนัเตม็ๆ เลยนะครบั”

“เจ้�!” กินเท็นชิคำ�ร�มในลำ�คอได้แค่นั้น ก่อนที่ก�รขยับตัวของ

เข�ทำ�ให้รู้ถึงปัญห�ร่�งก�ยของตนเองทันใด

เวล�นี้แขนสองข้�งของเจ้�ปีศ�จถูกยึดด้วยผนังหินของถำ้� ข�ก็มี

สภ�พไม่ต่�งกัน ร่�งก�ยของเข�เวล�นี้ถูกผนึกไว้บนผนังถำ้�สูงเหนือร่�ง

ของเลนโย ร�วกับว่�ตัวเข�ย้อนกลับไปมีสภ�พเหมือนเมื่อตอนโดนผนึก

อยู่ใต้ภูเข�ใหญ่เมือ่ห้�ร้อยปีก่อน เพยีงแต่ว่�ขณะนีเ้ข�ไม่ได้นทิร�ไม่รูส้กึ

ตัวเหมือนตอนนั้น

กินเท็นชิจำ�ได้ว่�เข�กับเลนยะนั่งอยู่บนหลังค�บ้�นสีอิฐ เลนยะ

เตือนถึงบ�งอย่�ง และอยู่ๆ เธอก็เปลี่ยนเรื่องม�บอกว่�จะปลดผนึกเข� 

ทว่�กม็ฝีงูผเีสือ้บนิม�รุมล้อมพวกเข�ไว้ก่อนจนไม่อ�จเหน็อกีฝ่�ยได้ ก่อน

มือหมอผีส�วที่จับแน่นบนปลอกคอสุนัขของเข�จะหลุดออกไป 

เข�พย�ย�มเอื้อมมือต�มเธอสุดกำ�ลัง แต่ก็คว้�ได้เพียงอ�ก�ศ 

และจบภ�พสุดท้�ยด้วยคุดะตัวมหึม�ของเลนโยที่โจมตีเข�จ�กด้�นหลัง 

ทำ�ให้เข�เผลอตัวปล่อยให้ช�ยหนุ่มจอมว�ยร้�ยฉวยโอก�สดึงกระดิ่งบน

ปลอกคอทิ้งไป และโดนร่�ยอ�คมบ�งอย่�งใส่ ก่อนภ�พทุกอย่�งจะดับ

ห�ยไป

ก�รลำ�ดับเรื่องในสมองทำ�ให้กินเท็นชิเพิ่งสังเกตว่�ตนเองกับ 

เลนโยอยู่ในถำ้�แห่งหนึ่งที่คุ้นต�อย่�งประหล�ด ผนังถำ้�สูงโปร่งดูถ่�ยเท
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ให้คว�มรู้สึกปลอดโปร่ง แถมมีรูม�กม�ยที่เพด�นทำ�ให้เกิดลำ�แสงจ�ก

พระอ�ทติย์ทีส่่องลอดเข้�ม�ภ�ยในได้ สะท้อนละอองฝุน่ในอ�ก�ศ สร้�ง

ภ�พสวยง�มร�วกับอยู่ในคว�มฝัน  

และถ้�เพียงจินตน�ก�รถึงตอนกล�งคืนที่เป็นแสงนวลจ�กดวง

จันทร์ คงไม่ต้องบรรย�ยถึงคว�มงดง�มที่ห�ได้ย�กยิ่ง

อ�ก�ศภ�ยในอบอุน่เบ�สบ�ย และมแีอ่งนำ�้เลก็ๆ ม�กม�ย ใสแจ๋ว

ร�วกับกระจก ทั้งยังมีหยดนำ้�จ�กผนังถำ้�หยดลงม�กระทบแอ่งนำ้�เหล่�

นั้นจนเกิดเสียงกังว�นใส ไพเร�ะอย่�งน่�พิศวง

“ที่นี่มัน...” กินเท็นชิยิ่งประหล�ดใจม�กกว่�เดิม เพร�ะถำ้�แห่งนี้

คือสถ�นที่ที่เข�เคยถูกชินแอนลักพ�ตัวและนำ�ม�ไว้...ถำ้�ที่อยู่ในป่�กัก

ปีศ�จ

ที่นี่มันป่�กักปีศ�จ!

“ทีท่ีอ่นัตร�ยคอืทีท่ีป่ลอดภยัทีส่ดุ ผมเลยเอ�ตวัท่�นม�ซ่อนไว้ทีน่ี”่ 

เลนโยไขข้อข้องใจให้เจ้�ปีศ�จ เมือ่อ่�นสหีน้�ของเข�ออกว่�สงสยัเรือ่งใด

อยู ่“อยู่ใต้จมูกจนพวกองเมยีวจคิดิไม่ถงึ...และไม่ต้องห่วงว่�ใครจะห�เจอ 

เพร�ะผมลบกลิน่อ�ยอ�คมและพลงัวญิญ�ณไปจนหมด อกีอย่�งรอบถำ�้

นีผ้มกส็ร้�งข่�ยมนตร์ป้องกนัคนเข้�ออกแล้ว กลิน่พลงัของท่�นกเ็ลด็ลอด

ออกไปไม่ได้ด้วย แถมมีคุดะคอยเฝ้�ถึงห้�ตัว ต่อให้เลนยะบอกว่�ท่�น 

กินเท็นชิโดนผมลักพ�ตัวไป พวกองเมียวจิโง่ๆ นั่นก็ไม่มีท�งห�เจอ”

เลนโยแย้มยิ้มกว้�งขึ้นให้ใบหน้�รูปสลักงดง�มเมื่อจบประโยค 

ทว่�เจ้�ของใบหน้�รูปสลักกลับหรี่นัยน์ต�ดุดันให้เข�แทน

“ต้องก�รอะไรจ�กข้�” เจ้�ปีศ�จเอ่ยถ�มช�ยหนุม่เบือ้งหน้� นำ�้เสยีง

เรียบ เย็นช�

เลนโยขยับแว่นต�กันแดดอันใหม่ให้เข้�ที่เล็กน้อย ก่อนเงยหน้�

แต้มยิ้มกวนโทสะสบต�เจ้�ปีศ�จผู้ถูกตรึงบนผนังหิน 

“ท่�นก็น่�จะรู้นะว่�ตัวเองสำ�คัญขน�ดไหน”

สนุขัป่�หนุม่หรีต่�แคบ นยัน์ต�สเีท�ฉ�ยคว�มเยน็ช�ม�กกว่�เดมิ 
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เป็นก�รสั่งให้เข�ตอบให้ชัดเจนกว่�นี้

ร่�งสงูของช�ยหนุม่นิง่ไปครู ่ก่อนค่อยๆ ถอยหลงัไปนัง่บนบลัลงัก์

หินอ่อนที่สุนัขป่�หนุ่มเคยใช้ตอนที่ชินแอนลักพ�ตัวเข�ม� เลนโยนั่งท่�

ไขว่ห้�งสบ�ยๆ ร�วกับอยู่ที่บ้�นของตนเอง ขณะจับจ้องสุนัขป่�หนุ่มไม่

ว�งต�

เข�รูแ้น่ว่�บทสนทน�ระหว่�งเข�กบัเจ้�ปีศ�จคงยดืเยือ้อย่�งเลีย่ง

ไม่ได้

ขณะกนิเทน็ชเิฝ้�รอคำ�ตอบด้วยก�รมองต�มทกุก�รกระทำ�ของคน

ที่ขึ้นชื่อว่�เป็นพี่ช�ยของเลนยะ 

เลนโยเอ่ยขึ้นใหม่อีกครั้ง “ไม่ต้องห่วงท่�นกินเท็นชิ ผมไม่คิดทำ�

อะไรท่�นหรอกครับ กแ็ค่อย�กให้ท่�นอยูท่ีน่ีเ่งยีบๆ นัง่รอให้ถงึเวล�ทีผ่ม

ต้องก�ร และท่�นจะได้กลับไปอยู่ที่ป่�กักปีศ�จอีกครั้งแน่นอน”

เข�จงใจหยุดคำ�พูดไว้ และค่อยๆ เหยียดรอยยิ้มชั่วร้�ยที่มุมป�ก

ก่อนพูดขึ้นว่� 

“เพียงแต่อ�จไม่มีโอก�สกลับสภ�พเดิมตลอดก�ลก็เท่�นั้น”

กินเท็นชิจ้องนัยน์ต�สีนำ้�เงินเย้ยหยันหลังเลนส์แว่นต�ดำ�นั้นทันที 

ดูท่�ว่�เวล�ที่มนุษย์ตรงหน้�ให้เข�รอคือเวล�ท่ีดวงต�ทว�รบ�ลของ 

น้องส�วตนเปิดขึ้นอย่�งไม่ต้องสงสัย

“นั่นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่เจ้�ต้องจับข้�ม�” กินเท็นชิแย้ง

คนถูกแย้งเลิกคิ้วขึ้นข้�ง เข�ดูประหล�ดใจเล็กน้อยกับคำ�กล่�ว

ของสุนัขป่�หนุ่ม

เลนโยเท้�ค�งมองใบหน้�รูปสลกัอย่�งขบขนันดิๆ ร�วกบัว่�ปีศ�จ

ตรงหน้�ช่�งเป็นเด็กน้อยอ่อนต่อโลกนัก 

“น่ีท่�นอย่�บอกผมนะว่�...ไม่รู้ว่�เลนยะมคีมัภร์ีอะไคอโิตะม้วนใหม่

อยู่ในมือตั้งน�นแล้ว”

คัมภีร์ม้วนใหม่...

เจ้�ปีศ�จเพียงขมวดคิ้วเล็กน้อยกับคำ�ตอบ เข�ไม่ได้แปลกใจม�ก
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นักกับสิ่งที่ได้ยิน เรื่องที่เลนยะมีคัมภีร์อะไคอิโตะอยู่ในมือใช่ว่�เข�จะไม่

เคยสงสยั ตัง้แต่คนืทีเ่จ้�หมอผจีอมแสบนัน้เกร่ินถงึเรือ่งคมัภร์ีขึน้ม� เข�

ก็สะกิดใจแล้วเหมือนกัน...เพียงแต่เข�ไม่คิดเอ่ยถึงมัน

“เจ้�กลัวว่�เจ้�เด็กนั่นจะปลดผนึกข้�” กินเท็นชิหยั่งคำ�ถ�ม

ช�ยหนุ่มบนบัลลังก์หินอ่อนเอียงศีรษะเล็กน้อยก่อนเปรยขึ้นใหม่ 

“เรื่องมันใหญ่กว่�นั้นเยอะท่�นกินเท็นชิ” เข�ว่�จบก็ยกมือขึ้นม�

ขยับแว่นต�ให้เข้�ที่อีกครั้ง และเหลือบนัยน์ต�หลังกรอบแว่นขึ้นไปสบ

ดวงต�สีเท� “ท่�นคิดว่�เลนยะกำ�ลังทำ�อะไรอยู่ตอนนี้ วิ่งวุ่นห�ตัวท่�น 

อยู่รึยังไงครับ...ผมว่�ไม่น่�จะใช่นะ”

ดวงต�แฝงแววเย็นเยียบของกินเท็นชิยิ่งหรี่เล็ก สบกลับใส่คำ�พูด

มีเลศนัยของเลนโย ก่อนเข�จะคำ�ร�มตำ่� รู้ได้ทันทีว่�

“เจ้�เป็นคนเรียกพวกโอกุเระม�...บอกเรื่องอสูรของเด็กนั่น”

เลนโยรบีทำ�เป็นยกมอืสองข้�งแสดงก�รยอมแพ้อย่�งเสแสร้งด้วย

สีหน้�ไร้รอยสำ�นึกผิด 

“อย่�โทษกันดื้อๆ สิท่�นกินเท็นชิ ต่อให้ผมไม่บอก พวกโอกุเระก็

ต้องรู้เข้�สักวัน...ผมแค่ทำ�ให้อะไรๆ มันง่�ยขึ้นนิดหน่อยเท่�นั้น” เข�เว้น

คำ�พูดนิด ก่อนว่�กลั้วหัวเร�ะ “เลนยะก็เก่งนะ ปิดบังท่�นเรื่องนี้ม�ได้

เกือบอ�ทิตย์ แต่คงไม่แปลกหรอกมั้ง แสดงละครตบต�ผมเป็นอ�ทิตย์

ยังทำ�ได้เลยนี่”

คำ�พูดลอยๆ ของเลนโยนั่นแสดงชัดถึงก�รจงใจยั่วยุให้เข�กับ 

เลนยะแตกกันอย่�งไม่ต้องเด� 

ซึ่งก�รที่เจ้�ปีศ�จไม่มีปฏิกิริย�ตอบสนองก�รยั่วยุ และเห็นชัดว่�

รู้ทัน ก็ทำ�ให้เลนโยระบ�ยลมห�ยใจแรงๆ แสร้งทำ�เป็นหนักใจจนทำ�ให้

สนุขัป่�หนุม่รูส้กึหงดุหงดิขึน้ม�บ้�ง เพร�ะไอ้ท่�ท�งกวนโมโหแบบนัน้มนั

เหมือนเด็กส�วยอดแสบไม่มีผิด  

“เลนยะเนี่ยนิสัยแย่จริงๆ ทั้งที่ตัวเองจะโดนพวกองเมียวจิพวกนั้น

พ�ตัวไป ยังขอเวล�ตั้งหนึ่งอ�ทิตย์ แต่กลับไม่ยอมบอกอะไรท่�นกิน- 
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เทน็ชเิลย จนท่�นต้องสบืเอ�เอง แถมบอกว่�จะปลดผนกึท่�นแท้ๆ แต่ไม่

ยอมทำ�จนผมเอ�ตัวท่�นม�ได้” เข�ว่�ร�วกับเล่�เรื่องเรื่อยเปื่อย “แต่ผม

กคิ็ดว่�ท่�นกนิเทน็ชคิงไม่มที�งดไูม่ออกหรอกว่�ยยันัน่มท่ี�ท�งผดิสงัเกต 

เพียงแต่เกือบอ�ทิตย์ที่ผ่�นม�ท่�นไม่ได้พูดถึงเท่�นั้น...ก็ท่�นน่ะออกจะ

ให้คว�มสำ�คัญและคอยสังเกตน้องส�วผมตลอดเวล�ซะขน�ดนั้น คงจับ

คว�มผิดปกติของยัยนั่นได้ไม่ย�กจริงไหมครับ”

คำ�เฉลยพร้อมคำ�สัพยอกร้�ยก�จถึงกับทำ�ให้นัยน์ต�สีเท�คู่เฉียบ

ตวัดฉับไปมองคนบนบัลลังก์หินอ่อนอย่�งดุดันหนักข้อกว่�เก่� แถมยัง

ต้องม�ได้ยนิคำ�พดูร�วกบัอ่�นใจเข�ออกตลอดเวล�ของเจ้�ช�ยหนุม่หน้�

เป็นนี่อีก

“หุบป�ก” สุนัขป่�หนุ่มเอ่ยเตือนด้วยใบหน้�เครียดขึง 

ในขณะที่คนโดนส่งส�ยต�เฉียบเย็นใส่ยังไม่เปลี่ยนสีหน้�หรือ

แสดงคว�มหว�ดเกรง

“อย่�พูดจ�ใจร้�ยอย่�งนั้นสิครับท่�นกินเท็นชิ เป็นซะแบบนี้ส�วๆ 

ถงึอกเด�ะไปต�มๆ กนั...แต่ว่�ห�กท่�นไม่สนใจจะฟัง กไ็ม่จำ�เป็นต้องสน

ว่�ยัยนั่นจะต�ยหรือไม่ต�ยสินะครับ เพร�ะองเมียวจิพวกนั้นก็น่�จะรู้ตัว

ว่�ไม่มีปัญญ�ปิดผนึกอสูรของเลนยะได้...ผลสรุปมันก็เห็นๆ อยู่แล้วว่�มี

ท�งเดียว คือกำ�จัดซะ”

ไร้คำ�ตอบจ�กเจ้�ปีศ�จผูแ้สนเยน็ช� เข�เพยีงเบอืนหน้�ไปอกีท�ง 

บ่งบอกว่�ไม่ต้องก�รโต้ตอบอะไรกลับไป

เข�เรียนรู้ม�ดีพอกับเลนยะแล้วว่� ก�รโต้ตอบผู้ที่จงใจปั่นหัวเร� 

ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย

กระนั้นก็เถอะ ในหัวของเข�กลับไม่อ�จหยุดคิดได้

ก�รปิดผนึกไม่ใช่สิ่งที่รับประกันได้ว่�จะทำ�สำ�เร็จ ห�กผิดพล�ด 

เหล่�พันธมิตรของโซเคนโยคงต้องทำ�ต�มพันธสัญญ� คือก�รกำ�จัด 

โซเคนโยที่ก่อเกิดภัยพิบัติให้สิ้นซ�ก แล้วเลนยะก็คงไม่ส�ม�รถทำ�อะไร

ได้เมื่ออยู่ในวงล้อมขององเมียวจิ...ก�รจะถูกกำ�จัดท้ิงเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้
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อย่�งง่�ยด�ย

คว�มปลอดภัยของเลนยะย�มนี้เปร�ะบ�งย่ิงกว่�แผ่นกระจกใสๆ 

เสียด้วยซำ้�...และเข�ควรทำ�อย่�งไร

เลนโยสังเกตท่�ท�งของเจ้�ปีศ�จอย่�งพินิจ พล�งลอบยิ้มเย�ะที่

มุมป�ก เพร�ะแม้สุนัขป่�หนุ่มจะทำ�เหมือนไม่สนใจคำ�พูดของเข� แต่

คว�มเงียบจ�กร่�งสูงสง่�บนผนังถำ้�ก็บ่งบอกแล้วว่�เจ้�ปีศ�จกำ�ลัง

กลัดกลุ้มกับเรื่องน้องส�วของเข�อยู่

“ผมพูดเล่นท่�นกินเท็นชิ อย่�ห่วงเลยครับ เพร�ะถ้�เป็นอย่�งที่

ผมบอก ผมก็ลำ�บ�กไปด้วย ยังไงผมก็ยังต้องก�รอสูรในตัวเลนยะอยู่นะ

ครบั รบัรองว่�แม่นัน่ยงัอยูด่ ีอย่�งทีบ่อกไปแล้ว เมือ่อดตีผูน้ำ�ของโอกเุระ

ยังไม่สิ้นลม ก็จะไม่มีใครกล้�แตะหมอผีจอมว�ยร้�ยของท่�นแน่นอน...

แถมดีไม่ดีถ้�อสูรของแม่นั่นหลุดออกม�ได้สำ�เร็จจริง ก็อ�จไม่มีใครทำ�

อะไรได้เลยก็ได้”

กนิเทน็ชหินัม�มองช�ยหนุม่อกีครัง้อย่�งไม่สบอ�รมณ์ ก่อนเลนโย

จะลุกขึ้นจ�กบัลลังก์หินอ่อนและก้�วเข้�ม�ใกล้เข�ใหม่ 

ใบหน้�ติดหว�นนิดๆ ของเลนโยเงยมองกินเท็นชิพล�งขยับย้ิม 

เจ้�เล่ห์ให้

“ตอนท่ีท่�นหมดสตอิยูท่ำ�สหีน้�ไม่ดนีกั...กำ�ลงัฝันเรือ่งอะไรอยูเ่หรอ

ครบั...เรือ่งเลนยะรึเปล่� ถงึดไูม่ค่อยมคีว�มสขุเท่�ไร” เลนโยเงยีบไปครู่ 

ก่อนก้มหน้�และใช้มือชันค�งร�วกับครุ่นคิดบ�งอย่�ง สักพักช�ยหนุ่มก็

เงยหน้�มองร่�งเหนอืศรีษะพล�งกล่�วขึน้ว่� “...หรือจะเป็นเรือ่งท่�นหญงิ

ซ�ยูยะกันแน่”

สุนัขป่�หนุ่มหันหน้�กลับไปจ้องนิ่งที่เลนโย นัยน์ต�สีเท�หรี่แคบก็

ร�วกบัมีไฟเยน็ไหวระรกิในนัน้ แม้ไม่พดูแต่ชดัเจนว่�เข�กำ�ลงักร�ดเกรีย้ว

แน่นอนกับสิ่งที่ได้ฟังครั้งนี้

ทว่�ช�ยหนุ่มเรือนผมย�วสีดำ�ถึงกล�งหลังกลับยิ่งรู้สึกสนุกสน�น

กับปฏิกิริย�ของอีกฝ่�ย และเอ่ยต่อว่�
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“เล่�คว�มฝันให้ผมฟังสักหน่อยได้ไหมครับ”

สายลมพดัไอหนาวและเกลด็หมิะใส่ร่างเจ้าของเรอืนผมสนีำา้ตาล

ย�วประบ่� จนเส้นผมสีนำ้�ต�ลไหวต�มแรงลม เธอหยุดเดินฉับพลันและ

หันหน้�ไปมองด้�นข้�งตัวเองบนระเบียงท�งเดินไม้

“มีอะไรหรือขอรับท่�นเลนยะ” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มท่ีลอยอยู ่

ข้�งหน้�เธอจำ�ต้องหยดุต�มเมือ่หมอผสี�วของเข�เกดิชะงกัเท้�กะทนัหนั 

แถมยังหันไปมองด้�นข้�งของตนร�วกับกำ�ลังมองห�บ�งสิ่ง 

หรือเข�อ�จจะแค่รู้สึกไปเอง 

อ�ก�ศหน�วที่ม�พร้อมหิมะที่โปรยปร�ยบนเก�ะฮอกไกโด อ�จ

เป็นส�เหตุทำ�ให้คนขี้หน�วอย่�งเด็กส�วตรงหน้�หยุดเดิน

โยชิฮ�ระทอดต�มองเลนยะอย่�งเงียบๆ เมื่อนัยน์ต�สีนำ้�เงินของ

เธอยังมองนิ่งที่ด้�นข้�งตนเอง 

ด้�นข้�งของเธอทีว่่�งเปล่�...มเีพยีงกระแสลมเยน็พดัวบูไหวปะทะ

ร่�ง และไม่น�นเธอจึงเอ่ยเนิบช้�ว่�

“ว่�งนะ...ด้�นข้�งฉันน่ะ”

นัยน์ต�สีอำ�พันมองต�มส�ยต�ของเลนยะ แม้คำ�พูดของเธอจะ

เหมือนกล่�วขึ้นลอยๆ แต่เข�ก็รู้ว่�เด็กส�วตรงหน้�กำ�ลังมองห�ใครบ�ง

คน...ใครบ�งคนที่เคยยืนอยู่ข้�งก�ยเธอ...

ร่�งสูงสง่�ที่ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว

“ท่�นกนิเทน็ชคิงไม่เป็นอะไรหรอกขอรบั” วญิญ�ณซ�มไูรตดัสนิใจ

เอ่ยประโยคที่คิดว่�ทำ�ให้อีกฝ่�ยห�ยกังวลได้

แต่คนถูกปลอบกลับหันหน้�ม�ว่�อย่�งไม่ชอบใจนัก

“ก็แน่นอนละ ไม่มีใครกล้�ทำ�อะไรมันอยู่แล้ว”

คำ�พูดของคนป�กไม่ตรงกับใจทำ�ให้วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มที่ฟังอยู่

กะพริบต�ปริบๆ แล้วนึกขัน

ไม่ได้ห่วง...แต่อยากเจอว่างั้นเถอะ
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ดวงต�สอีำ�พนัจบัจ้องใบหน้�ของเดก็ส�วตวัแสบอกีครู ่ก่อนค่อยๆ 

ทอดต�ผ่�นออกไปนอกระเบียงไม้ มองไปยังเกล็ดหิมะข�วสะอ�ดที่

โปรยปร�ยลงม�อย่�งเงียบเชียบ และมันทำ�ให้เข�นึกถึงสิ่งสำ�คัญอีกสิ่ง

หนึ่ง 

“ท่�นท�โร่คงไม่เป็นอะไร”

โยชิฮ�ระรำ�พึงกับตนเองด้วยคว�มห่วงกังวลถึงวิญญ�ณเด็กช�ย

ทีย่�มนี้ไม่อ�จรูช้ะต�กรรมได้ว่�เป็นอย่�งไร ผ่�นม�สองวนัแล้วตัง้แต่วนั

ทีก่นิเทน็ชโิดนลกัพ�ตวัไปและพวกเข�ม�อยูท่ีบ้่�นตระกลูโอกเุระ แต่ไม่มี

วี่แววก�รติดต่อม�ของท�โร่เลยแม้แต่น้อย 

บ�งทีทุกอย่�งอ�จไม่ง่�ยอย่�งพวกเข�คิด ผีน้อยอ�จทำ�ไม่สำ�เร็จ

ก็ได้

“อย�กพูดอะไรก็หัดดูสถ�นที่บ้�งได้ไหม ตอนนี้เจ้�ท�โร่ถือว่�ไม่

เกีย่วข้องกบัเร�แล้ว” เลนยะเตอืนเสยีงเฉยีบ และส่งส�ยต�เครยีดให้อกี

ฝ่�ย เมื่อก�รพูดถึงอะไรที่พ�ดพิงกับแผนของพวกเข�ที่นี่มันเสี่ยงม�ก

ซึง่โยชฮิ�ระกเ็พยีงพยกัหน้�รับคำ� ทว่�อยู่ๆ  บ�งสิง่กด็งึส�ยต�เข�

ให้ปร�ยมองไปยงัสวนญ่ีปุน่ด้�นนอกอกีครัง้ และพลนัสะท้�นก�ยขึน้ เมือ่

ใต้เง�มืดของสวนสวยมีร่�งสีดำ�ของยมทูตแทรกตัวอยู่

ทั้งที่มันแทบกลืนห�ย และดูเป็นส่วนหนึ่งของเง�ในย�มคำ่� แต่

กลับสะดุดต�เข�ได้ไม่ย�กเย็น ซำ้�เหมือนจะเข้�ม�ใกล้ขึ้นกว่�ครั้งไหนๆ 

ไม่ว่�จะย้�ยไปอยู่ตรงไหน มันก็ยังคงต�มเข�ม�อยู่ดี ซึ่งเข�ก็ยัง

ไม่เข้�ใจว่�ทำ�ไมต้องเป็นตอนนี ้เข�จะหลดุจ�กคำ�ส�ปเมือ่ตระกลูโซเคนโย

ล่มสล�ย หรือนี่คือก�รบอกว่�เลนยะจะพ่�ยแพ้ให้พี่ช�ย พวกเข�ทั้งหมด

จะไม่มวีนัชนะ แล้วทกุอย่�งจะจบสิน้งัน้เหรอ เหล่�ยมทตูถงึได้เริม่ไล่ต�ม

เข�แบบนี้

เพร�ะยังไม่ถึงเวล�แต่ก็ใกล้เต็มที และเพร�ะวิญญ�ณของเข�

ออกจ�กวัฏสงส�รม�น�นม�กเหลือเกิน พวกมันที่เฝ้�รอม�ตลอดจึงเริ่ม

เคลื่อนไหวเมื่อเห็นเค้�ล�งว่�คำ�ส�ปของเข�กำ�ลังจะถูกลบไป
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และก�รที่คำ�ส�ปนี้จะถูกลบไป เพร�ะแผนของเลนยะจะไม่สำ�เร็จ

งั้นหรือ โซเคนโยทุกคนต้องต�ย และจะไม่เหลือใครสืบส�ยเลือดท�ย�ท

อสูรนี้อีก...

“โยชิฮ�ระ”

ไม่รู้เป็นครั้งที่เท่�ไรแล้วที่เธอต้องดึงสติเข�ออกม�จ�กบ�งสิ่งที่

พ�เข�ออกไปไกล และเป็นครั้งที่เท่�ไรไม่รู้แล้วที่วิญญ�ณที่คุ้นเคยหัน

กลับม�มองเธอด้วยส�ยต�หว�ดหวั่นอย่�งไม่สมเป็นตัวเข� 

แต่ทุกครั้ง เธอเห็นคว�มหว�ดกลัวในดวงต�สีอำ�พันนั้น...และเธอ

กำ�ลังห�ส�เหตุของคว�มหว�ดกลัวนั้นอยู่ ซึ่งคิดว่�พอจะเด�ได้บ้�งเล็ก

น้อยแล้ว...

“...ท่�นเลนยะขอรับ” หลังถูกดึงกลับม�อยู่บนระเบียงไม้กับเด็ก

ส�วคนสำ�คัญอีกครั้ง วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มก็เอ่ยขึ้นช้�ๆ 

ซึ่งเลนยะก็เลิกคิ้วขึ้นนิด รอสิ่งที่เข�จะบอกเธอ

โยชฮิ�ระก้มหน้�มองพืน้อกีนดิ ลงัเลจะพดูสิง่ทีค้่�งค�ใจต่อ เพร�ะ

ถ้�ก�รที่ยมทูตเริ่มต�มเข�ม�นั้นหม�ยถึงคำ�ส�ปที่กำ�ลังจะหมดไป และ

หม�ยถึงแผนก�รของเธออ�จไม่สำ�เร็จ มันก็เท่�กับทุกอย่�งที่ทำ�กันม�

สูญเปล่� ซึ่งก�รบอกเธอว่�แผนก�รของเธอจะล้ม พร้อมขอให้เธอเลิก

แผนก�รทัง้หมดตอนนีค้งเป็นเรือ่งร้�ยแรง และใหญ่โตเกนิกำ�ลงัทีเ่ข�จะ

รับผิดชอบได้ 

ที่สำ�คัญเหนืออื่นใด ไม่มีอะไรยืนยันได้ว่�ก�รค�ดเด�นี้ของเข� 

ถูกต้อง

เพร�ะอย่�งที่เข�เคยสงสัย คำ�ว่� ‘ล่มสล�ย’ อ�จไม่ได้หม�ยถึง

ก�รล่มสล�ยจริงๆ แต่อ�จหม�ยถึงก�รเปลี่ยนแปลง...

เปลีย่นแปลง...โยชฮิ�ระรำ�พงึคำ�นัน้ในหวัอกีครัง้ย�มคว�มคดิหนึง่

ผุดแทรกขึ้นม� และมันหยุดคว�มว้�วุ่นในสมองและหัวใจเข�ได้ฉับพลัน 

พร้อมทำ�ให้คำ�ถ�มแรกเกี่ยวกับแผนก�รของเธอถูกยุติไว้แค่นั้น ก่อนเข�

จะเปรยขึ้นใหม่ช้�ๆ ว่�
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“ท่�นเลนยะขอรับ...” แววต�สีอำ�พันที่เคยตื่นกลัวในตอนแรกเริ่ม

แปรเปลีย่นนิง่สงบ จนเกอืบเป็นอ่อนโยนย�มตัง้คำ�ถ�มใหม่ขึน้ “ท่�นรกั...

ท่�นกินเท็นชิไหมขอรับ”

เด็กส�วที่กำ�ลังหรี่ต�สังเกตท่�ท�งวิญญ�ณที่คุ้นเคยอย่�งจับผิด

พลนันิง่ค้�งไปกบัคำ�ถ�มที่ได้ยนิ เธอเบกิต�กว้�งนดิๆ ร�วกบัอึง้ตะลงึไป

กบัคำ�ถ�ม โดยเฉพ�ะเมือ่มนัม�พร้อมแววต�จริงจังจ�กวญิญ�ณทีคุ่น้เคย

ทว่�หล�ยอึดใจผ่�นไป คนเป็นหมอผีกลับเอ่ยถ�มขึ้นแทนว่�

“แกหม�ยคว�มว่�ยังไง”

โยชิฮ�ระนิ่งเงียบกับสิ่งที่ถูกถ�ม ก่อนค่อยๆ แย้มยิ้มบ�งๆ ด้วย

ใบหน้�ที่อ่อนโยนและเมตต� ผิดกับสีหน้�ตื่นๆ ติดตึงเครียดนิดๆ ของ

เลนยะ เมื่อเข�เข้�ใจบ�งอย่�งแจ่มแจ้งในวิน�ทีนั้น คว�มรู้สึกหนักอึ้งใน

เรื่องยมทูตและเวล�ที่ใกล้หมดของตนพลันสล�ยห�ยไปเกือบจะทันที

แค่เห็นแววต�สีนำ้�เงินนั้น และได้ยินคำ�ถ�มแทนคำ�ตอบจ�กเธอ 

เข�ก็คิดว่�ได้คำ�ตอบทุกอย่�งอย่�งครบถ้วน

เข้�ใจแล้วว่�ทำ�ไมเวล�ของตนจึงหมด ทำ�ไมถึงเกิดขึ้นในเวล�นี้

พอดี เพร�ะห�กจะบอกว่�แผนของเลนยะจะไม่มีท�งสำ�เรจ็ โซเคนโยทุก

คนต้องต�ย เรื่องแบบนี้คงเกิดขึ้นน�นแล้ว เพร�ะถึงขน�ดเลนยะต�ยไป

แล้วครั้งหนึ่งแท้ๆ คำ�ส�ปของเข�ก็ยังคงอยู่ม�ได้ 

คว�มจริงแล้วก�รที่คำ�ส�ปของเข�จะสล�ยไป คงไม่ใช่เพร�ะ

แผนก�รของเลนยะจะพัง หรือเธอจะพ่�ยแพ้ หรือเธอจะต�ย...ก�รล่ม

สล�ยของโซเคนโย ไม่ได้หม�ยถึงก�รหมดสิ้นเชื้อส�ยของท�ย�ทอสูร

ตั้งแต่ต้น แต่มันหม�ยถึงก�รเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ที่จะเปลี่ยนส�ย

เลือดของโซเคนโยไปตลอดก�ล 

ซึ่งมันคงเกิดขึ้นไม่ได้ห�กไม่มีอสูรตรงหน้�เข� และเทพเจ้�ผู้ร่วง

หล่นจ�กสวรรค์ตนนั้น...

“ไม่มีอะไรขอรับ ข้�แค่ใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนัก พออะไรๆ 

เริ่มกระชั้นเข้�ม� เลยถ�มอะไรแปลกๆ ออกไป”
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“แล้วแกก็ใช้คำ�ถ�มที่บ้�ที่สุดเนี่ย...”

“เลนยะ”

ไม่ทันจบคำ�ดี เลนยะกับโยชิฮ�ระก็ต้องหมุนใบหน้�ไปมองยังต้น

เสียงที่แทรกบทสนทน�ของพวกเข� ก่อนจะเห็นร่�งสูงโปร่งและใบหน้�

นิ่งของผู้นำ�องเมียวจิตระกูลโอกุเระ

“มีอะไร ทั้งของ หรือคนยังม�กันไม่ครบไม่ใช่รึไง จะจับฉันเข้�

ห้องเชือดแล้วงั้นเหรอ” เลนยะประชดนำ�ไปก่อนทันทีเมื่อยูโตะหยุดเท้�

อยู่เบื้องหน้�เธอ เพร�ะก�รที่เธอยังไม่ได้ถูกทำ�พิธีปิดผนึก ก็เนื่องจ�ก

เหล่�องเมียวจิที่ถูกกำ�หนดตัวไว้เฉพ�ะสำ�หรับง�นนี้ยังเดินท�งม�กันไม่

ครบ และอุปกรณ์สำ�หรับทำ�พิธีใหญ่ยังเตรียมไม่เสร็จ เมื่อมีบ�งชิ้นต้อง

ใช้เวล�ในก�ร ‘บ่ม’ หรือทำ�พิธีสำ�คัญถึงส่งม�ใช้ได้ ทำ�ให้กว่�เธอจะได้

เข้�พิธีปิดผนึกจริงๆ ต้องใช้เวล�หล�ยวัน

ก�รทำ�พิธีปิดผนึกรอบนี้ไม่เหมือนตอนเธอแปดขวบอีกแล้ว เมื่อ

เหล่�องเมยีวจรู้ิว่�วธิเีก่�นัน้ไม่ได้ผล ครัง้นีท้กุอย่�งจงึต้องถกูคดัสรร จดั

ที่ท�งอย่�งละเอียด แน่นหน� และแข็งแกร่งจริงๆ ท้ังก�รคัดเลือกคน 

ข้�วของ รวมถงึวธิีในก�รประกอบพธิ ีจนทกุอย่�งล่�ช้�ไปหมดอย่�งช่วย

ไม่ได้

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มที่เพิ่งก้มศีรษะทำ�คว�มเค�รพคนที่เพิ่งม�ถึง

ต้องรบีเงยหน้�ขึน้ไปส่�ยหน้�น้อยๆ ให้เป็นก�รปร�มเดก็ส�วชอบห�เรือ่ง

ผูน้ำ�หนุม่ไม่ได้โต้ตอบ แต่เพยีงหร่ีนยัน์ต�สนีำ�้ต�ลอ่อนมองอกีฝ่�ย

อย่�งค�ดโทษ ก่อนเฉลยส�เหตุที่เข�ต้องม�ต�มเลนยะถึงท่ีนี่ ท้ังท่ียัง

ไม่ใช่ธุระสำ�คัญอย่�งก�รทำ�พิธีปิดผนึก

“ท่�นพ่อต้องก�รพบเธอ ไปพบท่�นด้วย” เข�ออกคำ�สั่ง 

เลนยะเลิกคิ้วสูงกับคำ�สั่งของอีกฝ่�ย ก่อนจะถอนใจย�วให้ทุกคน

ที่อยู่บริเวณนั้นได้ยินกันทั่วถึง ต�มด้วยก�รชักสีหน้�เบื่อหน่�ยจนสร้�ง

โทสะให้ผู้นำ�หนุ่มที่เห็นว่�เธอไม่ได้ให้คว�มสนใจพ่อของเข�สักเท่�ไร

“เรื่องอสูรในตัวเธอ ไม่อย�กไปก็ไม่ต้อง” คนโดนย่ัวอ�รมณ์ว่�
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เสียงหนักใส่คนนิสัยเสีย 

“รูแ้ล้วน่�” เลนยะรับคำ�อย่�งขอไปท ีโดยไม่สนใจส�ยต�ของช�ย

หนุ่มที่เริ่มส่ออ�รมณ์กรุ่นๆ 

“รีบ – ไป” ยูโตะเน้นคำ�สั่งอย่�งใกล้ถึงขีดอ�รมณ์เต็มที

ซึ่งเด็กส�วก็ถอนใจจนไอข�วออกจ�กจมูกอีกคร้ัง ก่อนเดินผ่�น

ร่�งของผู้นำ�องเมียวจิไปต�มคำ�สั่ง โดยมีส�ยต�ของเข�มองต�มไล่หลัง

อย่�งไม่สบอ�รมณ์ 

ยูโตะพย�ย�มเก็บอ�รมณ์เต็มที่ ไม่ให้ตนเองเผลอต่อป�กต่อคำ�

กบัเลนยะ เพร�ะไม่อย�กตกเป็นเหยือ่คว�มสนกุสน�นของเจ้�หล่อนอกี...

สมัยก่อนก็ว่�รับมือย�กแล้ว ตอนนี้ยิ่งรับมือย�กขึ้นอีก 

“ต้องขอประท�นโทษแทนท่�นเลนยะด้วยขอรับ” เมื่ออยู่กันต�ม

ลำ�พังโยชิฮ�ระจึงกล่�วขอโทษยูโตะ รู้สึกว่�ก�รต้องคอยขอโทษใครต่อ

ใครแทนหมอผีส�วจะกล�ยเป็นเรื่องปกติธรรมด�ของเข�เสียแล้ว 

คนถกูกล่�วขอโทษลอบระบ�ยลมห�ยใจแผ่วย�ว ไม่อย�กถอืเรือ่ง

คนอ�ยุน้อยกว่�ม�เป็นอ�รมณ์ ถึงแม้จะเป็นคนอ�ยุน้อยกว่�ที่กวนโอ๊ย

ที่สุดก็ต�ม

เข�หันไปพูดกับวิญญ�ณซ�มูไร 

“ถ้�งั้นเวล�ที่เหลือของน�ยก็ควรฝึกม�รย�ทเลนยะไว้บ้�งสิ”

โยชฮิ�ระค่อยๆ หนัไปสบนยัน์ต�สนีำ�้ต�ลอ่อนของผูน้ำ�หนุม่ ดวงต�

สีอำ�พันมีกระแสแปลกใจแฝงอยู่กับคำ�กล่�วนั้น

“ท่�นรู้เรื่องนี้ด้วยหรือขอรับ”

“ฉันมีชิกิง�มิเฝ้�ดูอยู่ตลอด ไม่รู้ก็แปลกแล้ว”

ร่�งในอณูวิญญ�ณเงียบไปทันใด พร้อมกับเสนัยน์ต�ออกไปมอง

หิมะที่ร่วงลงอย่�งเอื่อยเฉื่อยด้วยคว�มหม่นหมองแทน เมื่อได้ยินสิ่งท่ี

ทำ�ให้ตนเองรู้สึกเย็นเยียบร�วกับส�ม�รถสัมผัสหรือรับรู้ผลึกนำ้�แข็ง

ภ�ยนอกนั้นได้ 

แม้จะรู้อยู่แล้ว แม้จะทำ�ใจไว้แล้ว แต่เมื่อถึงเวล�จริงๆ ตนเองจะ
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ส�ม�รถทำ�ใจได้อย่�งที่เป็นอยู่ตอนนี้รึเปล่�...เข�ยังไม่แน่ใจนัก

คนทีย่งัยนือยูต่รงนัน้ด้วยได้แต่ทอดถอนใจกบัท่�ท�งของวญิญ�ณ

ประจำ�ตระกูลโซเคนโย ที่กำ�ลังจะหมดหน้�ที่ในไม่ช้�...ใช่ว่�เข�ไม่รู้ว่�

คว�มรู้สึกสูญเสียนั้นเป็นอย่�งไร

“ช่วงเวล�ที่เหลือทั้งหมดก็ใช้ให้คุ้มค่�ที่สุดสำ�หรับเลนยะแล้วกัน” 

ยูโตะทิ้งท้�ยด้วยนำ้�คำ�ที่อ่อนลงร�วกับให้กำ�ลังใจ ก่อนหมุนตัวเดินออก

ไป ปล่อยให้วิญญ�ณอ�ยุห้�ร้อยกว่�ปีมองต�มแผ่นหลังนั้น...แผ่นหลัง 

ที่ไม่เคยไว้ว�งใจเด็กส�วคนสำ�คัญของเข� 

ซึ่งเด็กส�วคนนั้นก็จะทำ�ให้ผู้นำ�หนุ่มรู้ในไม่ช้�ว่�...ถูกแล้วท่ีเข�ไม่

คิดไว้ว�งใจเธอ

และแน่นอนว่�ไม่ว่�อย่�งไร วิญญ�ณประจำ�ตระกูลโซเคนโยจะ

ไม่ยอมให้ใครทำ�แผนก�รของเด็กส�วคนสำ�คัญของเข�พัง

“ข้�คิดว่�ได้ใช้อย่�งคุม้ค่�แน่นอนขอรบั” วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่เอ่ย

คำ�มั่นกับตนเอง

จะต้องไม่มีใครรู้ว่�เด็กส�วคนสำ�คัญของเข�กำ�ลังว�งแผนอะไร 

จนกว่�แผนทั้งหมดจะสำ�เร็จ เข�จะทำ�ทุกอย่�งเพ่ือเป็นตัวเชื่อมให้แผน

ของเธอสำ�เร็จ หม�กทุกตัวของหมอผีส�ว เข�จะไม่ยอมให้มันเลื่อนออก

จ�กจุดที่เธอม�ดหม�ยไว้แม้แต่ตัวเดียว 

คำาถามที่จงใจละลาบละล้วงจากมนุษย์ตรงหน้าดูท่าว่าอย่างไรก ็

คงไม่ได้รับคำ�ตอบ เมื่อเจ้�ปีศ�จที่โดนตรึงกับผนังถำ้�มีคว�มเงียบและ

ใบหน้�เย็นช�ไร้อ�รมณ์แทนคำ�ตอบ 

เลนโยเป่�ป�กแสดงคว�มเบื่อหน่�ยเล็กน้อยเพร�ะท่�ท�งกร�ด

เกรีย้วจนหวัฟัดหวัเหวีย่งของสนุขัป่�หนุม่ทีเ่ข�หวงักลบัไม่ปร�กฏอย่�งที่

ค�ดคิดไว้ จะได้เห็นก็แค่คว�มคุกรุ่นในนัยน์ต�เพียงครู่ ก่อนถูกปรับให้

นิ่งสงบเช่นเดิม 

ซึ่งนั่นเกือบจะชัดเจนว่�เรื่องของท่�นหญิงซ�ยูยะไม่มีผลกับกิน-
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เท็นชิเท่�เมื่อก่อนอีกแล้ว

แต่เข�ก็เหยียดรอยยิ้มขึ้นอีกครั้ง เมื่อนึกได้ว่�ยังมีคำ�ถ�มสำ�คัญ

อีกคำ�ถ�มที่ลืมถ�มไป

“งั้นช่วยเล่�ให้ผมฟังถึงช่วงเวล�สุดท้�ยของท่�นหญิงซ�ยูยะสัก

หน่อยได้ไหมครบั ผมว่�เร่ืองของเธอน่�สนใจทเีดยีว ‘ต�ยเพือ่รกัที่ไม่สม

หวังเนี่ย’ ” คำ�พูดช่วงท้�ยของเข�เน้นหนักอย่�งจงใจ

ซึง่คร�วนีท้ำ�ให้ร่�งทีถ่กูตรึงไว้บนผนงัถำ�้เผลอคดิถงึบคุคลทีท่ำ�ให้

สีหน้�ที่เคยเย็นช�ฉ�ยรอยเจ็บปวดได้ทันที สุนัขป่�หนุ ่มหวนนึกถึง

มโนภ�พของเธอก่อนสิ้นลมอีกครั้งอย่�งไม่อ�จห้�ม

ภ�พของเธอในอ้อมแขนและคำ�อวยพรสุดท้�ยของเธอ...

คำ�อวยพรของท่�นหญิงซ�ยูยะที่เข�พรำ่�บอกกับตนเองว่�ไม่มีวัน

เกิดขึ้นกับตัวเข�ได้...จน ณ ตอนนี้...             

ตูม!

ทัง้ช�ยหนุม่ผูต้ัง้คำ�ถ�มร้�ยก�จและสนุขัป่�หนุม่ต่�งหยดุชะงกัฉบั

พลัน พร้อมหันหน้�ไปยังเสียงสนั่นกัมปน�ทร�วกับบ�งสิ่งท่ีมีร่�งก�ย

มหึม�กระแทกกับถำ้�อย่�งแรงอยู่ที่ตรงป�กท�ง ก่อนเสียงกรีดร้องแสบ

แก้วหูของคุดะภ�ยใต้ก�รควบคุมของเลนโยจะดังต�มเข้�ม�

มีก�รต่อสู้รุนแรงเกิดที่ป�กถำ้�แห่งนี้!

“เป็นไปไม่ได้...”

ช�ยหนุ่มหรี่นัยน์ต�เคร่งเครียดไปต�มที่ม�ของเสียงอึกทึกนั่น 

พล�งกระซบิเหีย้มกบัตนเองอย่�งทีเ่ข�แทบจะไม่เคยทำ� เมือ่มบี�งสิง่เกดิ

ขึ้นอย่�งไม่ค�ดคิด อ�รมณ์สนุกสน�นในตอนแรกอันตรธ�นไปแทบจะ

ทันที

กร๊�ซซซ!

เสยีงของคุดะร้องขึน้อกีคร้ัง พร้อมกบัได้ยนิเสยีงบ�งสิง่หวดแทรก

อ�ก�ศอย่�งรวดเร็วและรุนแรง บ่งบอกว่�ผู้กระทำ�มีกำ�ลังแขนมห�ศ�ล

เพียงใดลอยเข้�ม�ด้วย 
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สิน้เสยีงก�รแหวกอ�ก�ศ เสยีงโหยหวนของคดุะกเ็งยีบห�ยไปแทบ

จะทันที

ร่�งสูงในโคตย�วไม่อ�จยืนใจเย็นได้อีก เมื่อรับรู้ว่�บัดนี้มีผู้บุกรุก

ตัวร้�ยอยู่ภ�ยนอก ใบหน้�ที่เคยฉ�ยรอยยิ้มติดมุมป�กเหลือเพียงรอย

เกร็งแน่นจ�กก�รขมวดคิ้ว 

เลนโยก้�วย�วๆ ไปยงัสถ�นทีเ่กดิเหตทุนัท ีปล่อยให้กนิเทน็ชมิอง

ต�มทีม่�ของเสยีงซึง่ลอยม�โดยไม่อ�จรู้ว่�มอีะไรเกดิขึน้ แม้จะพอเด�ได้

ว่�ผู้บุกรุกที่ม�ถึงเป็นใคร

แต่พวกนั้นรู้ได้อย่�งไรว่�เข�โดนลักพ�ตัวม� และถูกนำ�ม�ไว้ท่ีนี่ 

ในเมื่อเลนโยก็บอกเองว่�จัดก�รปัญห�พวกนี้ไปหมดแล้ว

...มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่

ตึง!

ก่อนที่เลนโยจะได้ก้�วออกไปพ้นป�กถำ้� คุดะคิสึเนะตัวยักษ์ของ

เข�ตัวหนึ่งก็ลอยม�ปะทะกับผนังหินโดยร่�งก�ยของมันเฉียดผ่�นหน้�

และตัวของเข�เพียงไม่กี่เซนติเมตร จนเส้นผมสีดำ�ย�วปลิวต�มแรงลมที่

เกิดจ�กร่�งที่ลอยผ่�นหน้�ไป 

ซึ่งถ้�ช�ยหนุ่มเดินเร็วกว่�นี้อีกก้�วเดียว คงโดนร่�งใหญ่โตของ 

คุดะตนนั้นทับไปแล้ว

ช�ยหนุ่มหยุดเท้�เพียงครู่ ใบหน้�จ�กเคร่งเครียดเริ่มแปรเปลี่ยน

เป็นว�งเฉยและดูเย็นเยียบจนน่�หว�ดหวั่นเพร�ะสิ่งท่ีเกิดขึ้นมันจี้ได้ถูก

ต่อมโทสะของเข�เข้�จริงๆ 

ในขณะที่เจ้�คุดะของเข�ที่เพิ่งถูกกระแทกเต็มแรงก็ค่อยๆ สลัด

ศีรษะโตๆ ไล่คว�มมึนงงและเตรียมออกไปต่อสู้อีกครั้ง

จ�กทีส่งัเกต คดุะของเข�ทีเ่ฝ้�ป�กถำ�้ย�มนีเ้หลอืเพยีงสีต่วัจ�กห้�

ตัว ตัวหนึ่งคงโดนสังห�รไปแล้วอย่�งไม่ต้องสงสัย

และเมื่อเลนโยก้�วออกม�พ้นตัวถำ้�เพื่อจะเห็นผู้บุกรุกได้ชัดเจน  

คุดะทั้งหมดก็ถอยม�ตั้งหลักอยู่ใกล้ๆ ตัวเข�
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ส�ยลมหน�วหวีดหวิวพัดเส้นผมสีดำ�ร�วกับขนอีก�ของเลนโยให้

ปลวิต�ม ถ้�เข�ไม่เดนิออกม�กไ็ม่ทนัรูห้รอกว่�อ�ก�ศเวล�นีห้น�วเยน็ได้

ถึงขน�ดนี้ จนดีไม่ดีวันพรุ่งนี้หิมะอ�จตกด้วยซำ้�ไป 

ดวงต�สนีำ�้เงนิหลงักรอบแว่นต�ดำ�มองสงูขึน้ไปข้�งบนต�มส�ยต�

ของคุดะ และช�ยหนุ่มต้องยกมือขึ้นม�กดแว่นต�ให้ตำ่�ลงเพ่ือจับจ้อง

อ�คันตุกะไม่ได้รับเชิญให้ชัดเจนขึ้น 

แววต�เย็นเยียบและหย�มเหยียดจ�กดวงต�สีฟ้�ขุ่นมัวถูกส่งม�

จ�กร่�งบนกิ่งไม้สูงที่อยู่ใกล้ๆ ป�กถำ้� 

เจ้�ของส�ยต�น่�หว�ดหวั่นสะบัดด�บใหญ่โตท่ีคมด�บเป็นหยัก

คล้�ยฟันฉล�มขึ้นพ�ดบ่� มองร่�งมนุษย์เบื้องล่�งอย่�งหม�ยหัว ดุดัน 

แม้จะไร้คำ�พูด แต่เลนโยก็รู้จุดประสงค์ของร่�งที่อยู่เหนือศีรษะ ก่อนเข�

จะเลือ่นนยัน์ต�มองไปอกีท�งทีม่ร่ี�งระหงในกโิมโนสเีร่�ร้อน คูก่รณเีก่�

ของเข�ยืนเด่นอยู่บนกิ่งไม้สูงอีกต้น นัยน์ต�สีทองของเจ้�หล่อนมองเข�

อย่�งม�ดร้�ยแค้นเคือง

ปีศ�จสองตนผูเ้ปรียบเสมอืนขนุพลคนสนทิของกนิเทน็ชปิร�กฏตวั

ขึ้นอย่�งเหนือคว�มค�ดหม�ยของเลนโย 

สิง่ทีน่่�ตดิใจตอนนี้ไม่ใช่เรือ่งนัน้ ทว่�เป็นข้อสงสยัทีว่่�ชนิแอนกบั

โทชินโอรู้เรื่องนี้ได้อย่�งไรต่�งห�ก

เลนยะน่ะถูกจับต�อยู่ตลอดเวล�ไม่มีท�งส่งข่�วให้ปีศ�จพวกนี้ได้

อยูแ่ล้ว และตลอดเกอืบอ�ทติย์ทีผ่่�นม�กไ็ม่เหน็ทำ�อะไรผดิสงัเกตแม้แต่

นดิเดยีว หรอือย่�งน้อยกไ็ม่ได้ทำ�อะไรทีจ่ะเป็นก�รส่งข่�วให้ปีศ�จทัง้สอง

นี้ได้

ในขณะที่โยชิฮ�ระก็โดนจับต�พอๆ กัน แถมกินเท็นชิก็ไม่รู้เรื่องนี้

ตั้งแต่ต้น...รวมถึงยูโตะที่ไม่รู้เรื่องใดๆ เช่นกัน

แล้วจะเป็นใคร...

คว�มคิดของเลนโยต้องยตุเิพยีงเท่�นัน้ เมือ่ดวงต�ของเข�ทีก่ำ�ลงั

ไล่มองศัตรูต้องหยุดที่ข้�งหลังโทชินโอ ที่มีร่�งในอณูวิญญ�ณร่�งหนึ่ง
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ลอยออกม�ช้�ๆ ด้วยส�ยต�มุ่งมั่นที่ไม่สมกับตัวของเข�เอ�เสียเลย

ซึ่งร่�งวิญญ�ณดวงนั้นก็เรียกรอยยิ้มหยันของเลนโยกลับม�อีก

ครั้ง กับสิ่งที่ตนค�ดไม่ถึง 

ช่�งรู้สึกว่�ตนเองโง่ไปหล�ยขุม เข�ลืมไปได้อย่�งไรว่�กำ�ลังเล่น

กับยัยอสูรจอมเจ้�เล่ห์

เข�ไม่ได้นึกถึงตัวช่วยที่เหนือค�ดของเลนยะคนนี้แม้แต่น้อย

ท�โร่ลอยม�หยุดอยู่ใกล้โทชินโอ ก้มมองผู้ที่ขึ้นชื่อว่�เป็นพี่ช�ย

ของหมอผสี�วจอมว�ยร้�ยด้วยส�ยต�หม�ยมัน่ไร้คว�มเกรงกลวัอยูน่�น 

ก่อนจะค่อยๆ รวบรวมกำ�ลังแล้วตะโกนลั่นใส่หน้�ช�ยหนุ่มว่�

“พวกเร�ม�เอ�ตวักนิเทน็ชคินื...และเลนยะฝ�กบอกว่� กรงขงัของ

คุณมันไร้คว�มหม�ยสิ้นดีเลย”

คำ�พูดของเลนยะที่ฝ�กม�ผ่�นป�กวิญญ�ณเด็กช�ยชวนให้คน 

รับส�รไม่อย�กนึกถึงสีหน้�สะใจของเจ้�หล่อน ที่คงเหยียดหยันในคว�ม

โง่เขล�ของเข�อยู่ในกรงขังที่เข�จับใส่ไว้เอง

รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรมาขวางการวางหมากของแกได้เลยนะ เลนยะ



80
เริ่มกลยุทธ์เชิดหุ่น

ดวงตาสีนำ้าเงินหลังแว่นกันแดดจับจ้องร่างในอณูวิญญาณของ 

ท�โร่เขม็ง โดยที่วิญญ�ณเด็กช�ยเองก็จับจ้องใบหน้�ของเข�กลับอย่�ง

ไม่หว�ดกลัวเช่นกัน 

ดูเหมือนวิญญ�ณที่เคยโอดครวญต่อชะต�กรรมท่ีไม่กล้�แบกรับ 

จะไม่อยู่ที่นี่ในวันนี้

สอนกันมาดีนี่เลนยะ...

เลนโยเริ่มทบทวนเรื่องที่ผ่�นม�ทั้งหมดทีละอย่�ง ไล่ลำ�ดับ

เหตุก�รณ์ทุกอย่�งอย่�งใจเย็น ก่อนปะติดปะต่อกันใหม่ จนพอจะเข้�ใจ

แผนก�รของน้องส�ว 

ช่�งเป็นแผนก�รที่ไม่ว่�อย่�งไรเข�ก็ต้องเล่นต�มเกมอย่�งเลี่ยง

ไม่ได้จริงๆ และที่สำ�คัญ วิธีก�รและตัวหม�กที่เจ้�หล่อนดึงม�เล่นแต่ละ

ตัว เป็นสิ่งที่เข�ค�ดไม่ถึงแทบทั้งสิ้น

แม้ภ�ยนอกท�โร่ทีล่อยอยูข้่�งตวัโทชนิโอจะว�งม�ดนิง่ แขง็กร้�ว

ใส่ศัตรู แต่ภ�ยในของเข�ย�มนี้แทบอย�กร้องตะโกนให้ลั่นโลกกับ

สถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เข�ทำ�อยู่ ห�กช�ยหนุ่มนัยน์ต�สีนำ้�เงิน



B  1 3  s . t   143

สงัเกตให้ดีๆ  ละกค็งได้เหน็มอืสองข้�งของวญิญ�ณเดก็ช�ยทีก่ำ�แน่นแล้ว

สั่นน้อยๆ อยู่ข้�งตัว 

เพร�ะสถ�นก�รณ์ย�มนี้สำ�หรับเข�มันเหมือนแก้วบ�งๆ ที่พร้อม

แตกทุกเมื่อ ถ้�เพียงเข�ทำ�เส้นเชือกที่เชิดหุ่นข�ดสักเส้น 

ก�รควบคุมชินแอนและโทชินโอเป็นสิ่งที่เข�ไม่อ�จปฏิเสธได้ว่�

เป็นเรื่องที่เกือบเป็นไปไม่ได้ ถ้�มีพิรุธแม้เล็กน้อย ทุกอย่�งคงพังทล�ย 

ตอนนี้เข�กังวลไปหมดทุกอย่�ง ทั้งเรื่องที่ว่�ถ้�เกิดสองปีศ�จรู้ว่�เลนยะ

เป็นคนสร้�งสถ�นก�รณ์ทั้งหมดขึ้นเองจะเป็นอย่�งไร ถ้�เกิดรู้ว่�ตนเอง

ถูกใช้เป็นตัวหม�กของเลนยะ จะเกิดอะไรขึ้น 

วิญญ�ณเด็กช�ยไม่รู้ด้วยซำ้�ว่�ตนรอดม�ได้อย่�งไรเมื่อสองคืน

ก่อน ไม่รู้ด้วยว่�ตนเองห�ข้ออ้�งม�กม�ยขน�ดนั้นม�จ�กไหน จนสอง

ปีศ�จนัน้เชือ่และยอมทำ�ต�มทีเ่ข�บอก รูแ้ค่เพยีงท่องซำ�้ไปซำ�้ม�ในสมอง

กับสิ่งที่เลนยะสอนและสั่งเข�ม� 

‘การใช้คำาพดูคอืการควบคมุ ไม่ว่าจะเป็นการอ้าง การเตอืน การสัง่ 

การนินทา มันจะเป็นตัวกระตุ้นให้คนรับสารมีปฏิกิริยาเสมอ...แล้วถ้า 

อยากเชิดหุ่นให้ลื่นไหล ก็หัด ‘หยอดนำ้ามัน’ ข้อต่อบ่อยๆ มันจะได้เต้น

ตามที่เราต้องการได้ง่ายขึ้น’

นั่นเป็นหนึ่งในคำ�สอนของเลนยะ ต้องเรียกว่�โชคดีท่ีเข�ได้ครู 

ชัน้เซยีนอย่�งหมอผสี�วเป็นคนแนะแนวให้ นกัเชดิหุน่มอืสมคัรเล่นอย่�ง

เข�ถึงม�ลอยหน้�ลอยต�อยู่ตรงนี้ได้

เข�ต้องเป็นนักเชิดที่ควบคุมหุ่นสองตัวนี้ให้ได้ แม้จะรู้สึกว่�มัน

ย�กจนหืดขึ้นคอก็ต�ม

ท�โร่ชำ�เลืองมองร่�งสูงใหญ่ในชุดนักรบน่�เกรงข�ม ดวงต�สีฟ้�

ขุน่ของปีศ�จหนุม่จับจ้องร่�งทีอ่ยูบ่นพืน้ดนิเบือ้งล่�งอย่�งไม่ว�งต�ร�วกบั

คุมเชิง 

ท�โร่รูแ้ล้วว่�เข�ควรเร่ิมปฏบิตักิ�รเชดิหุน่ด้วยก�ร ‘หยอดนำ�้มนั’ 

เดี๋ยวนี้



144   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 4 (จบ)

“ระวังด้วยนะครับ คนคนนี้อันตร�ยม�ก” และก�รหยอดนำ้�มัน 

ข้อต่อคือก�รแสดงคว�มห่วงใยอย่�งจริงใจ แม้อีกฝ่�ยจะเป็นปีศ�จหัวใจ 

ด้�นช� แต่อย่�งน้อยที่สุดก็จะได้คว�มเชื่อถือกลับม�บ้�ง

โทชินโอปร�ยห�งต�ช้�ๆ กลับไปมองวิญญ�ณเด็กช�ยที่มีสีหน้�

ทั้งห่วงทั้งเกรงเข� ก่อนปีศ�จหนุ่มจะเอ่ยเสียงทุ้มเย็นช�กลับ 

“รู้สึกว่�เจ้�จะบอกข้�เรื่องนี้หล�ยครั้งแล้วนะเจ้�หนู”

‘ระวังให้ดี...การหยอดนำ้ามันมากเกินไปก็อาจทำาให้มันลื่นจนหลุด

การควบคุมได้เหมือนกัน’

คำ�สอนของเลนยะลอยเข้�ม�ในหัวอีกข้อเม่ือเจอส�ยต�เคลือบ

แคลงที่ถูกส่งม�จ�กโทชินโอ ท�โร่ใจแป้วไปชั่วครู่ 

“ที่บอกหล�ยๆ ครั้งเพร�ะว่�ถ้�ประม�ทแม้แต่น้อยละก็ เร�อ�จ

ไม่ส�ม�รถช่วยกินเท็นชิได้เลยนะครับ แถมอ�จเป็นเร�เองที่ตกอยู่ใน

อันตร�ย” ท�โร่รีบอ้�งอย่�งมีเหตุผลเมื่อรู้ว่�ตนเองทำ�พล�ดไปหน่อย 

ก�รแสดงคว�มห่วงใยบ่อยๆ เกินเหตุก็อ�จกล�ยเป็นคว�มหมั่นไส้ของ 

อีกฝ่�ยได้ เข�คงต้องระวังให้ดีก่อนจะห�ข้ออ้�งที่ไหนม�แย้งไม่ได้

ปีศ�จทีฟั่งอยูเ่พยีงปร�ยต�มองวญิญ�ณข้�งก�ยอกีเพยีงครู ่และ

วกกลับลงไปยังเป้�หม�ยเดิมเบื้องล่�ง 

“เรื่องนั้นข้�รู้อยู่แล้ว” โทชินโอทิ้งท้�ย บ่งบอกว่�ไม่ต้องก�รให้

ใครม�ชี้แนะ

ท�โร่ลอบผ่อนลมห�ยใจอย่�งโล่งอกไปอีกเปล�ะ

“เอ�ตัวท่�นกนิเทน็ชคินืม� ไม่งัน้อย่�ห�ว่�พวกข้�ไม่เตอืน” ชนิแอน 

ออกคำ�สั่งเสียงกร้�วพร้อมสะบัดขนนกสีดำ�ในมือข่มขู่ ดวงต�สีทองว�ว

โรจน์ด้วยคว�มกร�ดเกรี้ยวต่อผู้ที่อ�จห�ญม�ยุ่งกับน�ยเหนือหัวของตน

เลนโยจำ�ต้องละจ�กก�รจับจ้องท�โร่และใช้นัยน์ต�สีนำ้�เงินมอง

ปีศ�จส�วอย่�งช้�ๆ ก่อนขยับยิ้มสวยๆ ส่งกลับไปร�วกับไม่ทุกข์ร้อนต่อ

คว�มกร�ดเกรี้ยวของศัตรู ขณะที่มือสองข้�งของเข�ก็ซุกเข้�ไปใน

กระเป๋�เสื้อโคตตัวย�ว 
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“จะมัน่ใจกนัไปหน่อยรึเปล่�ทีบ่อกว่�ท่�นกนิเทน็ชอิยูก่บัผม” ช�ย

หนุ่มยังคงบ่�ยเบี่ยง

หน็อยไอ้หมอนี่! ทำาไมน่าหมั่นไส้เหมือนเลนยะขนาดนี้วะ!

ท�โร่สบถในใจอย่�งเหลืออดกับคำ�ปฏิเสธของช�ยหนุ่ม ทั้งๆ ที่ก็

เห็นอยูแ่ล้วว่�เข�ไม่มที�งหลดุพ้นจ�กก�รเป็นผูต้้องห� ร�วกบัว่�ช�ยหนุม่

ตรงหน้�แค่แกล้งสร้�งโทสะให้คนฟังเสียม�กกว่�จะจงใจปฏิเสธจริงๆ 

ชวนให้ท�โร่นึกถึงเจ้�หมอผีตัวแสบขึ้นม�ตงิดๆ กับนิสัยข้อนี้

ฉึก!

ด�บใหญ่จ�กมอืหน�หย�บกร้�นถกูสะบดั ฝังคมลงบนเนือ้ไม้อย่�ง

จงใจให้ศัตรูหันม�มอง

“กระดิ่งบอกชัดว่�เป็นที่นี่...และเจ้�ไม่มีสิทธิ์เหยียบย่�งบนผืนป่�

แห่งน้ีโดยเดด็ข�ด” นำ�้เสยีงเยน็เยยีบเฉยีบข�ดจ�กร่�งสงูใหญ่ของโทชนิโอ 

กล่�วขึ้นเนิบน�บ

กระดิ่งงั้นเหรอ...

เลนโยเอยีงศรีษะนดิกบัสิง่ที่ได้ฟังจ�กโทชนิโอ และยงัไม่สิน้คว�ม

สงสัย เสียงกริ๊กๆ ร�วกับไม้กระทบกันนับไม่ถ้วนรอบตัวเข�ก็ดังขึ้น ไม่

น�นทั่วบริเวณทั้งบนพื้นหรือบนยอดไม้ก็ปร�กฏร่�งเล็กๆ สีข�วร�วกับ

ตุ๊กต�หิมะที่สูงเพียงครึ่งฟุตอยู่เต็ม

จำ�นวนร่�งเลก็ๆ และเสยีงไม้กระทบกนันัน้มมี�กม�ยนบัหล�ยร้อย

ตน เหมอืนเหล่�โคด�มะจะเพิม่จำ�นวนม�กขึน้เรือ่ยๆ ซึง่ตอนนีม้มี�กกว่�

ที่เข�ค�ดคิดไว้ ร�วกับเป็นกองทัพเล็กๆ ก็ว่�ได้

และเสียงแว่วบ�งอย่�งก็ทำ�ให้เข�ต้องเหลือบต�ขึ้นไปมองยัง 

ยอดไม้สูงที่มีโทชินโอและท�โร่อยู่บนนั้น ก่อนเข�จะเห็นว่�มีเจ้�โคด�มะ

ตนหนึ่งบนนั้นถือกระดิ่งเงินแววว�วไว้ด้วยสองแขน

เริม่คล�ยปมม�แล้วว่�ทำ�ไมปีศ�จทัง้สองถงึต�มห�เข�เจอ กระดิง่

นั่นเคยอยู่บนปลอกคอสุนัขของเจ้�ปีศ�จ กระด่ิงท่ีไม่เคยมีโซเคนโยคน

ไหนใช้ได้ แต่เทพเจ้�หรือสิ่ง ‘บริสุทธิ์’ กลับเอ�ไปใช้ได้อย่�งง่�ยด�ย 
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และก�รทีมั่นอยู่ในมอืภตูต้นไม้ทีเ่ป็นจิตบริสทุธิข์องธรรมช�ตยิ�มนี ้ต่อให้

เข�ตั้งอ�คมแน่นหน�ขน�ดไหน ก็คงกันอำ�น�จมันไม่อยู่สินะ 

ไม่รู้ว่�น้องส�วเข�มีวัตถุดิบดีขน�ดนี้ม�ใช้ง�น

“ส่งตัวท่�นกนิเทน็ชคินืม�” เสยีงทุม้แหบแต่แฝงคว�มอำ�มหติเตอืน

เลนโยอีกครั้ง

ร่�งที่ถูกออกคำ�สั่งไร้คำ�โต้ตอบ และนิ่งไปครู่ ค่อยๆ เงยใบหน้�

ขึ้นไปสบนัยน์ต�สีฟ้�ขุ่นมัวคู่เดิม พล�งพูดว่� 

“เห็นทีจะไม่ได้ เพร�ะตอนนี้ผมคงไม่ส�ม�รถทิ้งไพ่ต�ยใบนี้ให้

หลุดมือ”

ฟิ้ว!

ไม่จำ�เป็นต้องมีก�รเจรจ�ต่อ ชินแอนป�ขนนกสีดำ�นับสิบเส้นใส่

เลนโยทันทีที่จบคำ�พูด แต่ในวิน�ทีเดียวกันนั้น ช�ยหนุ่มที่ยืนนิ่งและเอ�

มือล้วงกระเป๋�เสื้อโคตของตนก็ดึงมือออกม�พร้อมแผ่นยันต์เต็มสองมือ 

และป�กลับไปให้ร่�งระหงบนยอดไม้ 

ขนนกสีดำ�กล�ยเป็นด�บคมกริบพุ่งทะย�นเตรียมฝังคมใส่ร่�ง

มนษุย์ พร้อมกบัทีแ่ผ่นยนัต์เกอืบยีส่บิแผ่นจ�กมอืมนษุย์คนเดยีวกนักล็อย

ใส่ร่�งของชินแอน

ดวงต�สีทองเบิกกว้�งเมื่อโดนสวนกลับอย่�งไม่ทันตั้งตัว

“ระวังครับ!” ท�โร่ที่อยู่อีกฟ�กตะโกนเตือนปีศ�จส�วลั่น พร้อม

เป็นก�รเรียกสติของเธอให้กลับม�

ชนิแอนกระโจนออกจ�กยอดไม้ตรงนัน้อย่�งรวดเรว็เมือ่โดนเรยีก

สติก่อนที่แผ่นยันต์ทั้งหมดจะพล�ดจ�กตัวเธอและแปะลงบนลำ�ต้นใหญ่

หน�แทน 

ตูม!

ต�มด้วยก�รระเบิดพร้อมกันของแผ่นยันต์อย่�งรุนแรง ทำ�ให้ร่�ง

ที่เพิ่งกระโจนหนีออกม�รู้สึกร้อนวูบร�วกับโดนไฟลวกทั่วแผ่นหลังจ�ก

แรงระเบิดที่เกิดขึ้นใกล้ตัวเธอระยะเผ�ขน อีกทั้งแรงอัดของระเบิดยัง
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ทำ�ให้ร่�งระหงเสยีหลกัจนต้องกลิง้หลนุๆ ไปต�มพืน้เมือ่ตกลงม�สูเ่บือ้งล่�ง

ร่�งในกิโมโนสีแดงสดรีบพยุงตัวลุกนั่ง ใบหน้�เจ้�หล่อนบิดเบี้ยว

ด้วยคว�มโกรธสุดขีดและเตรียมลุกขึ้นไปสู้กับช�ยหนุ่มตัวดีอีกครั้ง ทว่�

เสยีงร้องอย่�งตระหนกของท�โร่กล็อยเข้�ม�กระทบโสตประส�ทอกีครัง้

“ระวังข้�งบน!” 

ปีศ�จที่ยังนั่งอยู่บนพื้นสะบัดหน้�ขึ้นมองต�มเสียงเตือน จ�ก

ใบหน้�บิดเบี้ยวด้วยคว�มโกรธกล�ยเป็นซีดเผือดด้วยคว�มตระหนก 

เพร�ะเง�ดำ�ทีท่�บทบัร่�งของเธอจ�กวตัถทุีอ่ยูเ่หนอืศรีษะเพยีงไม่กีเ่มตร

ต้นไม้ใหญ่ที่เธออ�ศัยยืนแต่แรกโดนแรงระเบิดรุนแรงจนหักโค่น

กล�งลำ�ต้น และมันกำ�ลังจะร่วงหล่นลงม�ทับร่�งของเธอพอดิบพอดี  

“หลบไปท�งขว�ครับ!” ท�โร่ตะโกนบอกอีกครั้งอย่�งร้อนรนเมื่อ

สังเกตเห็นเส้นท�งรอดของชินแอน

เรว็เท่�คว�มคดิปีศ�จส�วกลิง้ร่�งของตนหนีไปท�งขว�ทนัทอีย่�ง

ไม่ต้องคิด 

ตึง!

ลำ�ต้นหน�ของพฤกษ�ใหญ่กระแทกพื้นดินเต็มกำ�ลังจนเศษใบไม้

ต�มพื้นแตกกระจ�ยด้วยแรงปะทะ ก่อนค่อยๆ โปรยปร�ยลงม�บนร่�ง

ทีห่�ยใจหอบถีร่วัและตวัสัน่น้อยๆ ด้วยคว�มผว�ต่อเหตกุ�รณ์ทีเ่กดิเมือ่ครู่ 

ใบหน้�งดง�มยัว่สว�ทโซมด้วยเมด็เหงือ่ ดวงต�สทีองฉ�ยรอยไหว

ระริกปะปนกับคว�มโล่งอก 

ชินแอนกลิ้งหลบเงื้อมมือมัจจุร�ชได้อย่�งฉิวเฉียด มันฉิวเฉียด

ขน�ดว่�แขนเสือ้กโิมโนข้�งหนึง่ของเธอยงัโดนทบัอยู่ใต้ซ�กต้นไม้ด้วยซำ�้ 

โชคดีที่เป็นแค่แขนเสื้อกิโมโน

ในวนิ�ทแีรกทีเ่หน็ต้นไม้เหนอืร่�งของตน ชนิแอนบอกตวัเองในใจ

ไปแล้วว่�ไม่มีท�งรอดด้วยซำ้� แต่บัดนี้เธอกลับยังนอนนิ่งอยู่ข้�งลำ�ต้นไม้

ที่เกือบหล่นลงม�ทับได้ โดยยังมีลมห�ยใจเข้�ออก

ครั้งนี้คงต้องขอบใจเจ้�วิญญ�ณเด็กช�ยนั่นจริงๆ เพร�ะถ้�ไม่ได้
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เข�คอยร้องบอกละก็ เธอคงเสร็จเจ้�ท�ย�ทโซเคนโยจอมว�ยร้�ยนั่นไป

แล้ว

ท�โร่เองย�มนี้ก็เหมือนกับจะห�ยใจติดขัดต�มชินแอนอยู่รอมร่อ 

ถ้�เพียงเข�มีลมห�ยใจละก็ และถึงแม้ไร้ซึ่งก้อนเนื้อที่เรียกว่�หัวใจ แต่ก็

เหมอืนมก้ีอนเนือ้ในอกกำ�ลงัรวักลองดงัสนัน่หวัน่ไหว ใบหน้�เลก็ๆ ทีล้่อม

กรอบด้วยเส้นผมสีนำ้�ต�ลเข้มมีอ�ก�รไม่ต่�งจ�กชินแอนสักเท่�ไร มือ

สองข้�งที่ซ่อนไว้ข้�งหลังยิ่งสั่นเท�ม�กขึ้น

เหลือเชื่อ...เราทำาได้ เราทำาได้...เราช่วยเขาได้ เราไม่ใช่ตัวถ่วง!

ท�โร่รู้สึกลิงโลดอย่�งที่ไม่เคยเป็นม�ก่อนในสิ่งที่เข�ไม่คิดว่�จะ

ทำ�สำ�เรจ็ มนัทัง้น่�ดีใจและน่�ตกใจพอๆ กนั ไม่เคยรูจ้รงิๆ ว่�สถ�นก�รณ์

บีบบังคับจะสร้�งคนไร้ประโยชน์ให้มีประโยชน์ขึ้นม�ได้ 

แต่คว�มจรงิเข�กค็วรต้องทำ�ให้สำ�เรจ็ เพร�ะสองคนืก่อนหน้�นัน้

เข�สญัญ�กบัชนิแอนและโทชนิโอไว้ว่�จะคอยเป็นหเูป็นต�ให้ และให้สอง

ปีศ�จสู้อย่�งเต็มที่...ซึ่งเข�ก็ทำ�สำ�เร็จ

และเมื่อเห็นว่�ชินแอนยังติดอยู่กับโคนต้นหน�ๆ ท�โร่ก็ก้มไปพูด

บ�งอย่�งกบัร่�งสขี�วทีถ่อืกระดิง่ตรงหน้�ตน ซึง่ทนัททีีม่นัรบัรูค้ำ�พดูเข� 

เจ้�โคด�มะตนนัน้กส็ัน่ศรีษะ ต�มด้วยเสยีงกริก๊จ�กโคด�มะตนอืน่ๆ และ

ลำ�ต้นไม้หน�ๆ ทีท่บัแขนเสือ้ของชนิแอนอยูก่ค่็อยๆ ยกตวัขึน้ เมือ่มกีิง่ไม้

ม�กม�ยงอกออกม�จ�กลำ�ต้นอย่�งน่�อัศจรรย์จนดันให้ต้นไม้หน�ยกสูง 

ปล่อยปล�ยแขนเสื้อกิโมโนของปีศ�จส�วเป็นอิสระ

เลนโยที่เห็นก�รกระทำ�นั้นของเหล่�โคด�มะเพร�ะวิญญ�ณเด็ก

ช�ยพูดอะไรบ�งอย่�งกับโคด�มะต้นหนึ่งพลันชักหัวคิ้วนิด แล้วค่อยๆ 

ปร�ยนัยน์ต�หลังแว่นกันแดดทรงวงรีขึ้นไปมองวิญญ�ณเด็กช�ยด้วย 

แววต�อย่�งที่เข�ไม่คิดว่�จะได้ใช้มองวิญญ�ณเด็กช�ยเช่นนี้

“คุยกับโคด�มะงั้นเหรอเจ้�หนู” 

“ใช่ ได้ทั้งพูดและฟัง” วิญญ�ณเด็กช�ยที่ไม่เคยคิดว่�ในชีวิตมี

อะไรให้อวด เป็นคร้ังแรกทีย่ดือกอย่�งภมูใิจกบัคว�มส�ม�รถพเิศษนีข้อง
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ตน ที่แม้แต่ชินแอนหรือโทชินโอก็ไม่มี เพร�ะแม้สองปีศ�จจะสั่งโคด�มะ

ได้ ‘บ�งครั้ง’ เวล�มีเหตุสำ�คัญจริงๆ แต่ก็ฟังไม่รู้เรื่อง

ซึง่นัน่แหละคอืจุดแขง็สำ�คญัของเข� เพร�ะเมือ่สองวนัก่อนทีท่ำ�ให้

เข�ยงัปลอดภัยดกีเ็พร�ะมฝีงูโคด�มะเป็นพวกด้วย ซำ�้ก�รให้พวกโคด�มะ

เป็นคนถือกระดิ่งเพื่อห�กินเท็นชิก็เป็นแผนของเลนยะตั้งแต่ต้น

เธอทิ้งกระดิ่งไว้ที่โรงพย�บ�ล ให้ผอ.โยโคเป็นคนไปเอ� และเอ�

ม�ว�งไว้ให้ที่ช�ยป่�กักปีศ�จ ส่วนเข�มีหน้�ที่บอกพวกโคด�มะให้ไปเอ�

ม� และเริ่มใช้กระดิ่งนั้นค้นห�...เพร�ะงั้นจะไม่ให้รู้สึกภูมิใจว่�วิญญ�ณ

ที่ไม่มีอะไรเลยอย่�งเข�มีคว�มส�ม�รถพิเศษแบบนี้ก็คงไม่ได้จริงๆ 

เลนโยหรี่ต�ลงนิด พล�งกระซิบกับตนเองแผ่วเบ� “ใช้ประโยชน์

ได้ม�กกว่�ที่คิดนี่เจ้�หนู...”    

น้องส�วเข�มีวัตถุดิบดีจริงๆ เสียด้วย เป็นวัตถุดิบที่เข�ไม่ค�ดคิด

เลยแม้แต่นิดเดียว...เข�ขอเติมชื่อวิญญ�ณเด็กช�ยลงในบัญชีศัตรูอีกชื่อ

ด้วยก็แล้วกัน 

เคร้ง!

ฉึก!                

ด�บใหญ่ถูกป�โดยไม่รีรอจ�กมือหน�ของปีศ�จในชุดนักรบ หวัง

ล้มคู่ต่อสู้ในคร�เดียว ทว่�ร่�งของเลนโยที่ถูกเล็งเป็นเป้�ก็กระโดดหลบ

ไปอีกท�งได้ทันท่วงทีเช่นกัน 

ก�รต่อสู้ระลอกใหม่เกิดขึ้นต่อทันที

เมื่อเหยื่อหลุดมือ คนลงด�บก็ไม่ปล่อยให้เสียจังหวะ โทชินโอ 

กระโจนลงม�เบือ้งล่�งทนัทเีมือ่รู้ว่�ตนพล�ด ก่อนพุง่ตวัวิง่ไปทีด่�บซึง่ปัก

อยู่บนพื้นดิน ดึงมันขึ้นม�อย่�งรวดเร็วและฟ�ดด�บใหญ่ลงกับพ้ืนสุด

กำ�ลัง

ตูม!

แรงระเบดิจ�กปล�ยด�บพุง่เป็นส�ยเข้�ห�ร่�งมนษุย์คนเดยีวในทีน่ี้ 

เลนโยก�งคมัภร์ีพร้อมท่องอ�คมป้องกนั ก่อนแรงระเบดิจะปะทะ
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กบัข่�ยมนตร์ดงักมัปน�ท จนแม้กระทัง่คนทีอ่ยู่ในอ�คมป้องกนัยงัรบัรูไ้ด้

ถึงแรงสะเทือนนอกเขตแดนปกป้องของตน

ทุกอย่�งเกิดขึ้นรวดเร็วภ�ยในไม่กี่วิน�ที รวดเร็วจนวิญญ�ณท่ี

คอยสังเกตก�รณ์ก็มองไม่ทัน

โทชนิโอยกด�บทีม่คีมคล้�ยฟันฉล�มของตนชขูน�นกบัแขน พร้อม

พุ่งเข้�ห�ศัตรูหวังปะทะในระยะใกล้ต่อ ทว่�ก่อนจะได้ถึงตัวช�ยหนุ่ม 

ในโคตย�วที่ยืนนิ่งอยู่เบื้องหน้� ร่�งมหึม�ของคุดะก็ลอยเข้�ม�ดักหน้�

ปีศ�จหนุม่อย่�งรวดเรว็จนไม่น่�เชือ่ว่�คว�มเร็วระดบันัน้จะอยู่ในร่�งก�ย

ที่ใหญ่โตแบบนี้ 

คุดะของเลนโยไม่รอให้เสียเวล�แม้แต่น้อย ทันทีที่มันเข้�ม�กัน

ช�ยหนุ่มเสร็จ ก็พุ่งตัวเข้�ห�ร่�งในชุดนักรบร�วกับคลื่นสูงที่โถมเข้�ม� 

พร้อมอ้�ป�กกว้�งเตรียมฮุบร่�งเจ้�ของนัยน์ต�สีฟ้�ขุ่น 

ด้วยสัมผัสที่ฉับไวทำ�ให้โทชินโอเอียงหลบไปอีกท�งได้ทันท่วงที 

และทำ�ให้คุดะยักษ์ทำ�ได้เพียงงับอ�ก�ศเฉียดแค่แผ่นอกกว้�งของเข�ไป 

แต่ถึงกระนั้นปีศ�จหนุ่มก็จำ�ต้องถอยหลังไปตั้งหลักใหม่

แม้ศัตรูคนหนึ่งจะถอยร่นไป แต่นัยน์ต�สีนำ้�เงินหลังกรอบแว่น

กันแดดกลับต้องมองไปอีกท�งเมื่อสังเกตเห็นคมด�บนับสิบเล่มทะย�น

ลงม�ที่เข�อย่�งหวังไม่ให้ได้พักยกแม้แต่วิน�ทีเดียว 

ชนิแอนท่ีหลดุจ�กซ�กต้นไม้ได้ลกุขึน้ม�เล่นง�นเลนโยต่อโดยไม่รรีอ

เสยีงคมด�บปักลงบนผวิเนือ้ แต่ผวิเนือ้นีก้ลบัไม่ใช่ผวิเนือ้ของร่�ง

ทีปี่ศ�จส�วต้องก�รให้โดนฝังคมอ�วธุ เมือ่คมด�บนบัสบิเล่มของเธอบดันี้

แทงค้�งอยูบ่นร่�งใหญ่โตของคดุะคสิเึนะของเลนโย ทีพุ่ง่เข้�ม�รบัอ�วธุ

แทนเจ้�น�ยของตนได้ทนั และด้วยร่�งก�ยมโหฬ�รนี ้จงึทำ�ให้อ�วธุทีปั่ก

ค�อยู่บนตัวมันไม่ได้สร้�งคว�มเจ็บปวดให้ม�กนัก

“ช!ิ บ้�ทีส่ดุ” ชนิแอนสบถเสยีงตำ�่พล�งกดัฟันกรอดเมือ่รบัรูว่้�ก�ร

เข้�ใกล้ศัตรเูป็นอะไรทีย่�กเยน็กว่�ทีค่ดิหล�ยเท่� และปีศ�จส�วต้องหยดุ

นิง่ไปชัว่ขณะ เมือ่ดวงต�สขีุน่มวัของคดุะยกัษ์ค่อยๆ หนัม�มองเธอ พร้อม
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บ่งบอกจุดประสงค์ที่เธอไม่จำ�เป็นต้องเด�

ปีศ�จส�วรู้คว�มร้�ยก�จของคุดะตรงหน้�ดีย่ิงกว่�ใคร เมื่อเธอ

เคยลิ้มรสช�ติคว�มร้�ยก�จของมันม�แล้ว

ฟ้�ว!     

“จนได้สิน่�!” เจ้�หล่อนเอ่ยกับตนเองอย่�งหัวเสียสุดขีด เพร�ะ 

คดุะทีจ่บัจ้องเธออยูเ่พือ่หยัง่เชงิในตอนแรกพุง่พรวดเข้�ม�กะทนัหนัแบบ

ไม่มีจังหวะใดให้เด�ล่วงหน้� 

มือเรียวสะบัดขนนกสีดำ�ห้�เส้นออกจ�กแขนเสื้อกิโมโนอย่�ง

ว่องไวโดยอตัโนมตั ิชนิแอนเป่�ลมใส่ขนนกทัง้ห้�เส้น และจ�กขนนกเส้น

เล็กก็ค่อยๆ กลับกล�ยเป็นนกยักษ์ขนสีดำ� ก�งปีกกว้�งอย่�งงดง�ม

นกยกัษ์สดีำ�ทัง้ห้�ตวัแข่งกนัร้องแสบแก้วหพูร้อมบนิโฉบเข้�ไปรมุ

ร่�งใหญ่โตของคุดะที่กำ�ลังเข้�ม�ทำ�ร้�ยชินแอนอย่�งรู้หน้�ที่โดยไม่

จำ�เป็นต้องรับคำ�สั่ง

เจ้�คุดะยักษ์โดนจะงอยป�กแหลมคมของนกยักษ์ที่บินโฉบลงม�

จิกเป็นระลอก 

แม้เหล่�ปักษ�สีดำ�จะมีรูปร่�งเล็กกว่�หล�ยเท่� และรู ้ว่�ไม่

ส�ม�รถสู้กันได้ แต่สิ่งที่มันทำ�ได้คือดึงคว�มสนใจของศัตรูให้หันไปท�ง

พวกมัน แทนที่จะเป็นชินแอน

“เล่นกบัปักษ�ทมฬิไปก่อนนะเจ้�คดุะโง่” ชนิแอนเหยยีดหยนัอย่�ง

ได้ที และหันกลับไปสนใจร่�งสูงของช�ยหนุ่มเรือนผมสีดำ�ย�วถึงกล�ง

หลังอีกครั้ง ซึ่งเข�ยังยืนนิ่งอยู่ที่เดิมร�วกับท้�ท�ยเธอ

ฟุ่บ!

ปีศ�จส�ววิ่งตรงดิ่งห�เป้�หม�ยพร้อมสะบัดขนนกสีดำ�ออกม�อีก

ครั้งเมื่อไม่มีสิ่งใดม�กีดขว�ง ดวงต�สีทองว�วโรจน์ด้วยคว�มมุ่งมั่น

ทว่�เป้�หม�ยเองก็ยิ้มกริ่มเช่นกัน เลนโยหยิบแผ่นยันต์ขึ้นม�ใบ

หนึ่ง ทำ�ให้ร่�งระหงที่กำ�ลังจู่โจมเข�ถึงกับหยุดเท้�ฉับพลันเมื่อเห็นว่�อีก

ฝ่�ยก็กำ�ลังจะโจมตีกลับ 
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เธอคงต้องหยดุสงัเกตก�รณ์ให้ดีๆ  เพร�ะถ้�บุม่บ่�มเข้�ไปแล้วอ�จ

เสียท่�ได้ง่�ยๆ เหมือนทุกครั้งที่ผ่�นม�

เลนโยเห็นปฏิกิริย�เช่นนั้นของปีศ�จส�วก็ย่ิงเหยียดรอยย้ิมท่ีมุม

ป�ก ก่อนป�แผ่นยนัต์ในมอืเข้�ห�ร่�งในกโิมโนสแีดงสดพร้อมร่�ยอ�คม  

“ริน – เบียว – โต – ฉะ – ไค – จิน – เร็ทสึ – ไซ – เซ็น  

จงเบ่งบ�น ร่�ยรำ�”

ชินแอนเตรียมตัวรับก�รโจมตีจ�กแผ่นยันต์ที่ลอยม�อย่�งเต็มที่ 

ทว่�ก่อนทีแ่ผ่นยนัต์นัน้จะถงึตวัเธอ มนักลบัฉกีข�ดเป็นชิน้เลก็ชิน้น้อยนบั

ร้อยๆ ชิ้น และกล�ยเป็นกลีบดอกไม้สีข�วสะอ�ดกลีบเล็กๆ สวยง�ม 

แตกกระจ�ยทั่วทุกทิศทุกท�งล้อมรอบตัวเธอแทน

“นีม่นัอะไรเนีย่!” นยัน์ต�สทีองเย้�ยวนมองกลบีดอกไม้สขี�วรอบ

ตัวอย่�งระแวดระวัง ร่�งระหงไม่ขยับไปไหน จนกลีบดอกไม้ที่กระจัด 

กระจ�ยนั้นทิ้งตัวโปรยปร�ยลงม�ช้�ๆ 

กลีบดอกไม้กลีบหนึ่งปลิวลงม�ตกที่หัวไหล่ของปีศ�จส�ว

ตูม! 

เสียงระเบิดที่ไม่ดังม�กนักแต่สำ�หรับเจ้�ของไหล่มันดังจนแก้วหู

สะเทอืน เพร�ะแรงระเบดิทีเ่กดิขึน้อยูบ่นไหล่ของเธอเองหลงักลบีดอกไม้

นั้นสัมผัสลงม� 

เลือดสีข้นส�ดกระเซ็นต�มแรงอัดที่เกิดขึ้นจ�กระเบิด ในขณะที่

เจ้�ของไหล่ยังคงเบิกนัยน์ต�สีทองกว้�ง ตกตะลึงกับสิ่งท่ีตนไม่ค�ดคิด 

คว�มรู้สึกอุ่นว�บจ�กโลหิตของตนที่เปรอะเปื้อนข้�งแก้มเริ่มเรียกคว�ม

เจ็บปวดจ�กหัวไหล่ให้ไล่ล�มไปถึงต้นคอ ต�มด้วยสติที่ค่อยๆ ไหลกลับ

เข้�ม�สู่ประส�ทก�รรับรู้อีกครั้ง

“นี่...มัน...อะไร!” ชินแอนขบกร�มแน่นอย่�งเคียดแค้นเจ็บปวด 

มอืขว�ที่ไม่บ�ดเจบ็ตะครบุกมุต้นแขนซ้�ยทีม่เีลอืดไหลทะลกัจ�กบ�ดแผล

ที่เพิ่งเกิดสดๆ ร้อนๆ อย่�งรวดเร็ว

กลีบดอกไม้เป็นระเบิด!
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เสยีงระเบดินัน้เรยีกให้ท�โร่ทีก่ำ�ลงัจบัจ้องเป็นหเูป็นต�ให้โทชนิโอ

ที่กำ�ลังต่อสู้กับคุดะยักษ์ของเลนโยถึงส�มตัวหันไปมองปีศ�จส�วด้วย

คว�มตระหนก 

วิญญ�ณเด็กช�ยถึงกับหน้�ถอดสีกับอ�ก�รบ�ดเจ็บของชินแอน

บาดเจ็บ บาดเจ็บงั้นเหรอ...ไม่ได้นะ!

ท�โร่ร้องขึ้นในใจอย่�งว้�วุ่นทันที 

หน้�ที่ของเข�คือคอยควบคุมให้ชินแอนกับโทชินโอก่อกวนเลนโย

เท่�นั้น ก�รต่อสู้จนถึงขั้นต้องเสี่ยงชีวิตของสองปีศ�จเป็นสิ่งที่เลนยะ

กำ�ชบัแล้วกำ�ชบัอกีว่�ห้�มเกดิ นีเ่ข�แค่คล�ดส�ยต�แค่แป๊บเดยีวกต็กอยู่

ในสถ�นก�รณ์นั้นแล้ว อีกอย่�งเข�ก็ไม่ต้องก�รให้ใครเป็นอะไรด้วย

มีกลีบดอกไม้อีกหล�ยกลีบห้อมล้อมชินแอนและพร้อมจะระเบิด

ร่�งก�ยของเธอถ้�เพียงสัมผัสโดนมันแค่เล็กน้อย ย�มนี้ปีศ�จส�วทำ�ได้

เพยีงห�ท�งหลบเจ้�กลบีดอกไม้อ�คมอย่�งสดุคว�มส�ม�รถ แถมบ�ดแผล

รุนแรงที่หัวไหล่ก็ลดทอนคว�มคล่องตัวของเธอไปอีกหล�ยเท่� ใบหน้�

งดง�มโซมด้วยหย�ดเหงื่อและซีดเผือดจ�กก�รเสียเลือด แผลจ�กอ�คม

ของนักปร�บปีศ�จไม่ใช่สิ่งที่ร่�งก�ยของเธอจะส�ม�รถรักษ�ได้ง่�ยๆ 

ท�โร่ยิง่กระวนกระว�ยใจและห่วงใยคว�มปลอดภยัของปีศ�จส�ว

ม�กขึน้ทกุท ีแต่จะขอให้โทชนิโอช่วยกด็เูหมอืนเป็นไปได้ย�ก เพร�ะเวล�

นี้ปีศ�จหนุ่มยังติดพันกับเจ้�คุดะยักษ์ใหญ่ส�มตัวที่กัดเข�ไม่ปล่อย และ

รุกหนักขึ้นทุกทีจนแม้แต่หยุดดูสถ�นก�รณ์โดยรอบยังไม่ได้ 

สถ�นก�รณ์ตอนนี้มันเลวร้�ยที่สุดเลย

ไม่ใช่สิ...สถานการณ์นี้คือโอกาสต่างหากล่ะ!

วิญญ�ณเด็กช�ยที่สับสนในตอนแรกกับสิ่งที่เกิดขึ้นฉุกคิดบ�งสิ่ง

ขึ้นม�ได้ 

เลนยะเคยบอกเข�ว่�เข�ต้องห�โอก�สหยุดก�รต่อสู้ของเลนโย

และสองปีศ�จให้ได้ เมื่อถึงจุดที่คิดว่�พวกเข�ส�ม�รถก่อกวนเลนโยได้

สำ�เร็จ แต่ใช่ว่�เข�จะส�ม�รถหยุดชินแอนและโทชินโอได้ง่�ยๆ อย่�งที่
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คิด เพร�ะปีศ�จทั้งสองคงต้องทุ่มสุดตัวในก�รเอ�ตัวเจ้�น�ยของตนคืน

อยู่แล้ว 

ใช่แล้ว และนั่นแหละคือโอก�สที่จะหยุดก�รต่อสู้ละ

ท�โร่ตัดสินใจตะโกนบอกโทชินโออย่�งไม่ลังเลทันที 

“ไปช่วยชินแอนซัง แล้วเร�ถอยกันก่อนเถอะครับ”

ว่าไงนะ!

คำ�ตะโกนก้องในใจของทั้งส�มร่�งพร้อมกันเมื่อได้ยินสิ่งที่ท�โร่ 

ขอร้องออกม� ทั้งชินแอนและโทชินโอ ไม่เว้นแม้แต่ช�ยหนุ่มผู้ตกเป็น 

เป้�หม�ยต่�งประหล�ดใจกบัก�รขอให้ถอยเอ�ดือ้ๆ ของวญิญ�ณเดก็ช�ย

ปีศ�จหนุ่มสะบัดด�บใหญ่ในมือไล่คุดะที่เข้�ม�งับคมด�บของเข�

เพือ่หวงัหยดุอ�วธุ จนมนักระเดน็ไปอกีท�ง และเมือ่หมดตวัยุง่ย�กกเ็ปิด

โอก�สให้เข�ได้พูดขึ้นบ้�ง

“คิดว่�พวกข้�ม�ถึงที่นี่เพื่อม�ทำ�อะไร” คำ�ถ�มด้วยนำ้�เสียงเหี้ยม

ส่งไปถ�มร่�งในอณูวิญญ�ณอย่�งไม่สบอ�รมณ์ 

“เพร�ะรู้น่ะสิครับ แต่ตอนนี้ก็เห็นอยู่ว่�เร�เสีย...”

ตูม!

ยังไม่ทันสิ้นคำ�พูดของท�โร่ เสียงระเบิดย่อมๆ จ�กจุดที่ชินแอน 

อยู่ก็ดังขึ้นอีกครั้ง

“กรี๊ดดด!” ร่�งบ�งในกิโมโนสีแดงสดร้องขึ้นด้วยคว�มเจ็บปวด 

เธอยกมือขึ้นม�กอดกุมบ�ดแผลตรงช่วงต้นข�ที่เพิ่งเพ่ิมเข้�ม� ชินแอน

ยังคงอยู่ในวงล้อมกลีบดอกไม้พวกนั้นอย่�งห�ท�งหนีไม่ได้ แต่ดวงต�สี

ทองที่ทอดมองศัตรูนั้นกลับบ่งบอกว่�เธอไม่มีท�งถอยอย่�งแน่นอน ไม่

ว่�อย่�งไรเธอก็ต้องเอ�ตัวเจ้�ปีศ�จกลับไปให้ได้

“นั่นละครับเหตุผล ชินแอนซังบ�ดเจ็บแบบนี้ยังไงก็ไม่มีท�งช่วย

กินเท็นชิออกม�ได้” ท�โร่รีบพูดรัวเร็วเมื่อโอก�สม�ถึง พล�งผ�ยมือให้

โทชินโอดูสภ�พเพื่อนปีศ�จของเข�ย�มนี้

นัยน์ต�สีฟ้�ขุ่นหรี่ลงมองสิ่งที่เกิดขึ้นร�วกับใคร่ครวญ 
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ใช่ว่�เข�จะไม่รูส้ถ�นก�รณ์ตอนนีว่้�ฝ่�ยเข�เสยีเปรยีบ แต่เมือ่ม�

ถึงที่นี่แล้วเข�ก็ไม่อ�จปฏิเสธได้ว่�ต้องก�รเอ�ตัวเจ้�น�ยของตนกลับให้

จบเรื่องไปทีเดียว...

ฟ้�ว!

ทว่�ช่วงจังหวะที่โทชินโอยังไตร่ตรองถึงผลได้ผลเสีย ศัตรูที่โดน

เหวี่ยงไปอีกท�งก็กลับเข้�ม�เล่นง�นเข�อีกคร้ัง คุดะท้ังส�มตัวทะย�น

พรวดดิ่งใส่ร่�งสูงใหญ่ในชุดนักรบพร้อมกัน หวังจัดก�รให้จบในทีเดียว

โทชินโอยกด�บใหญ่ในมือพร้อมรับมือเช่นกัน ก่อนตะโกนบอก

วญิญ�ณเดก็ช�ยว่� “ถงึอย่�งไรตอนนีข้้�กไ็ม่ส�ม�รถช่วยชนิแอนได้ และ

ยัยนั่นเอง...ก็คงไม่ยอมหยุดจนกว่�จะได้ตัวท่�นกินเท็นชิคืน”

ก�รต่อสูข้องปีศ�จหนุม่และคดุะยกัษ์ทัง้ส�มเริม่ขึน้อกีครัง้ ในขณะ

ที่ท�โร่ไม่รู้ว่�ควรทำ�อย่�งไรต่อ เมื่อไม่ส�ม�รถกล่อมได้สำ�เร็จ

โธ่เว้ย! ทำาไมมันยากอย่างนี้เล่า ปัญหามันหลายด้านเกินกว่าจะ

ทำาให้การต่อสู้มันยุติงั้นเหรอ

ท�โร่คดิในใจด้วยคว�มกระวนกระว�ย ถ้�ไม่รบีหยดุก�รต่อสูล้ะก็

จบไม่สวยแน่ แต่ตอนนี้แค่เอ�ตัวชินแอนออกม�จ�กวงล้อมอ�คมร้�ยนั้น

ก็เกือบเป็นไปไม่ได้ ทั้งที่ก�รบ�ดเจ็บของปีศ�จส�วจะช่วยหยุดก�รต่อสู้

ได้แท้ๆ 

แต่ท�โร่กลบัคดิผดิถนดั เมือ่ร่�งระหงในวงล้อมอ�คมนัน้สะบดัขน

นกสดีำ�ขึน้ม�สองเส้น ก่อนเป่�ลมใส่มนัอย่�งอ่อนแรงเพร�ะพษิบ�ดแผล 

ทว่�พลังอำ�น�จของเธอก็ยังสำ�แดงผลต�มเดิม

ขนนกสีดำ�เปลี่ยนเป็นปักษ�ขนสีนิลสองตัว พวกมันก�งปีกกว้�ง

คลุมร่�งของชินแอนร�วกับเป็นเกร�ะกำ�บังให้ร่�งบ�ง

กลีบดอกไม้ที่ร่วงโปรยปร�ยลงม�ระเบิดติดๆ กันบนร่�งของนก

ยักษ์ทั้งสองตัว แทนที่จะเป็นชินแอนดังหวัง 

เมื่อกลีบดอกไม้กลีบสุดท้�ยสัมผัสร่�งของปักษ�สีดำ�และระเบิด

จนหมดไป นกยักษ์ทั้งสองก็กลับกล�ยเป็นขนนกสีดำ� และค่อยๆ ลุกไหม้
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จนกล�ยเป็นขี้เถ้�ลอยไปกับกระแสลมที่พัดม�

ชินแอนจ�กที่มีสีหน้�กร�ดเกร้ียวกลับเหยียดย้ิมบนริมฝีป�กอวบ

อิ่มใส่เลนโยที่เฝ้�มองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่�งไม่ทุกข์ร้อน

“คร�วนี้ถึงต�ข้�บ้�งละ เจ้�มนุษย์อวดดี” นำ้�เสียงเหี้ยมเอ่ยผ่�น

ป�กทีห่�ยใจหอบอย่�งหนกัเมือ่เจ้�ตวัพ้นจ�กอ�คมของช�ยหนุม่ได้สำ�เรจ็ 

แต่ด้วยร่�งก�ยที่ไม่อำ�นวยทำ�ให้ชินแอนไม่อ�จทรงตัวให้ตรงได้ 

บนใบหน้�นวลเนยีนยงัพร�วด้วยเมด็เหงือ่ เลอืดจ�กหวัไหล่และต้นข�ยงั

ไหลรินร�วกับเตือนว่�เธอไม่อ�จสู้ต่อได้ ทว่�ย�มนี้ปีศ�จส�วไม่สนสิ่งใด

ทั้งนั้น 

เธอไม่อ�จยอมให้ผู้ใดม�แตะต้องของรักของเธอเด็ดข�ด

“หยุดก่อนเถอะครับ สภ�พนี้ผมว่�เร�ต้องถอยแล้ว” ท�โร่เตือน

ปีศ�จส�วอย่�งร้อนรน เมื่อเห็นว่�เธอคงไม่ยอมเลิกร�ง่�ยๆ 

“ไม่! ข้�จะต้องเอ�ตัวท่�นกินเท็นชิคืนให้ได้” ปีศ�จส�วขึ้นเสียง

เถียงผีน้อยทันที

ท�โร่จำ�ใจต้องลอยเข้�ไปห�ร่�งบ�งหวัดือ้อย่�งช่วยไม่ได้ ก่อนเอ่ย

ยำ้�อีกครั้ง 

“ถอยก่อนเถอะครับ บ�ดเจ็บแบบนี้มีแต่จะเสียเปรียบ แทนที่จะ

ได้มโีอก�สช่วยกนิเทน็ช ิชนิแอนซงัอ�จจะไม่เหลอืโอก�สเลยกไ็ด้นะครบั”

“ไม่ว่�อยูส่ภ�พไหนข้�กจ็ะต้องช่วยท่�นกนิเทน็ชใิห้ได้” ชนิแอนโต้

กลับเสียงแข็งไม่ลดละ

โอ๊ย! ทำาไมมันยุ่งยากขนาดนี้ ทำาไมไม่ฟังเหตุผลกันบ้าง อาการ 

ตัวเองก็แย่ขนาดนี้ยังคิดจะสู้ต่ออีกรึยังไง เดี๋ยวก็ได้ตายกันพอดี ใครก็ได้

มาช่วยทุบหัวพาหนีทีเถอะ!

ท�โร่ร้องลั่นในหัวอย่�งเหลืออด จนอย�กจะปล่อยโฮมันกล�งป่�

กับคว�มหัวแข็งอย่�งไร้เหตุผลของอีกฝ่�ย

นิสัยแบบนี้ของชินแอนกล�ยเป็นด�บสองคมสำ�หรับเข�เข้�เต็มๆ 

มันดีที่เข�ส�ม�รถทำ�ให้เธอสู้อย่�งเต็มที่เพื่อช่วยกินเท็นชิได้ แต่
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ไม่ดีที่เข�ไม่ส�ม�รถหยุดคว�มมุ่งมั่นแรงกล้�นี้ได้เพื่อยุติก�รต่อสู้

“ขอร้องละครับ เชื่อผมสักหน่อยเถอะ ชินแอนซังไม่อย�กได้กิน-

เท็นชิกลับม�แล้วเหรอ” ตอนนี้ท�โร่แทบอย�กลงไปคุกเข่�อ้อนวอนร่�ง

ระหงเบื้องหน้�เพื่อให้เธอทำ�ต�มที่เข�บอก 

“แต่ว่�ข้�...”

“พวกเร�ต้องร�มือก่อน”

เหมือนโชคเข้�ข้�งวิญญ�ณเด็กช�ย เมื่อเสียงเย็นเยียบของ 

โทชินโอเอ่ยสั่งแทรกคำ�เถียงของชินแอน ดูท่�ว่�ปีศ�จหนุ่มก็คงประเมิน

ผลได้ผลเสียเป็นที่เรียบร้อย เมื่อก�รต่อสู้ของเข�กับคุดะยักษ์ท้ังส�ม

รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แถมใช้เวล�ตั้งน�นเข�เพิ่งจัดก�รมันไปได้แค่ตัวเดียว 

ก�รจัดก�รคุดะไม่ใช่เรื่องย�กเย็นม�กนักสำ�หรับเข� ถึงแม้มันจะ

ตัวใหญ่โตจนเกินขน�ด แต่ก�รถูกรุมจ�กคุดะยักษ์ที่ตัวใหญ่โตเกินขน�ด

ถึงส�มตัวนี่สิเรื่องใหญ่ 

“แต่ท่�นกินเท็นชิ...”

“ข้�บอกให้ร�มือก็ร�มือ...หรือเจ้�อย�กต�ยด้วยคว�มด้ือด้�น 

โง่เง่�ของเจ้�กเ็ชญิต�มสบ�ย” นำ�้คำ�อำ�มหติเอ่ยสำ�ทบัใส่เพือ่นปีศ�จอย่�ง

แข็งกร้�ว และส่งส�ยต�เย็นเยียบน่�กลัวให้เธอเป็นก�รสั่งยำ้�อีกครั้ง

ชนิแอนขมวดคิว้แน่นอย่�งหงดุหงดิใจ มอืทีก่ดบนไหล่ซ้�ยข้�งทีโ่ดน

ระเบิดยิง่ลงนำ�้หนกับนแผลจนเกรง็สัน่ด้วยคว�มโกรธและเจบ็ใจเหลอืแสน 

ปีศ�จส�วสะบัดนัยน์ต�สีทองลุกว�วไปห�เลนโยอีกครั้งอย่�งสุด

แค้น ก่อนว่�เสียงเหี้ยม

“แล้วข้�จะต้องกลับม�เอ�ตัวท่�นกินเท็นชิแน่”

สิน้คำ�ประก�ศหม�ยมัน่ เธอกด็งึขนนกสดีำ�ขึน้ม�อกีพร้อมเป่�ลม

ใส่ มันกล�ยเป็นนกยักษ์สีดำ�ให้เธอขึ้นนั่ง 

ในขณะที่โทชินโอเองก็ถอยร่นออกไปให้ห่�งรัศมีของถำ้�เพื่อหยุด

ก�รต่อสู้ของเข�กับคุดะยักษ์ของเลนโย ดวงต�สีฟ้�ขุ่นเย็นช�นั้นส่ง

ส�ยต�ที่บอกคว�มหม�ยเดียวกับชินแอนให้เลนโยเช่นกัน
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จะต้องมีก�รแย่งชิงเจ้�ปีศ�จเกิดขึ้นที่นี่อีกครั้งอย่�งแน่นอน

ทุกอย่�งหยุดลง ก�รต่อสู้ถูกระงับชั่วคร�ว และท�โร่โล่งใจขึ้นม�

อีกเปล�ะ 

เข�ผ่�นสถ�นก�รณ์แรกได้ต�มแผนอย่�งย�กเต็มกลืน และก็คง

ต้องเตรียมรับมือกับสถ�นก�รณ์ต่อไป

เมื่อชินแอนกับโทชินโอห�ยลับไป ทว่�วิญญ�ณเด็กช�ยยังคงอยู่ 

และเข�กำ�ลงัจบัจ้องดวงต�สนีำ�้เงนิหลงักรอบแว่นสดีำ�นัน้อย่�งอ�จห�ญ

เช่นเคย แม้ใบหน้�อ�จห�ญนีจ้ะเป็นสิง่ปรงุแต่ง แต่ท�โร่กจ็ำ�เป็นต้องป้ัน

มันไว้ให้อีกฝ่�ยรู้ว่�เข�ไม่ได้หว�ดกลัว และพร้อมรับมือกับทุกอย่�ง

“แกก็ใช่ย่อยนี่ ที่กล่อมพวกนั้นได้สำ�เร็จ แถมสื่อส�รกับพวกภูต

ต้นไม้ได้...แต่กอ็ย่�งว่� สถ�นก�รณ์มนัพ�ไปถงึได้สำ�เรจ็...เอ้�! จะส่งข่�ว

จ�กเลนยะอะไรอีกก็รีบพูด เจ้�หนู” เลนโยเป็นฝ่�ยเอ่ยออกม�ก่อนเมื่อ

รู้จุดประสงค์ของท�โร่ตั้งแต่ก�รปร�กฏตัวของเข�และเหล่�ปีศ�จนั่น

ท�โร่เงียบไปหล�ยอึดใจกับคำ�ถ�มของช�ยหนุ่ม ก่อนค่อยๆ พูด

ขึ้นว่� 

“...เลนยะมคีมัภร์ีอะไคอโิตะอยู่ในมอื คงเข้�ใจนะว่�ผมหม�ยคว�ม

ว่�ยังไง”

คิดแลกเปลี่ยนงั้นสิ...

เลนโยนิ่งคิดในใจแทนก�รถ�มกลับ

ท�โร่จับจ้องช�ยหนุ ่มอีกครั้งด ้วยแววต�ที่มีรอยแห่งคว�ม

หม่นหมอง เพร�ะเมือ่คดิถงึเรือ่งทีเ่ลนโยพดูเกีย่วกบัตนเองก่อนหน้� เข�

ก็อดยอมรับไม่ได้...ถ้�สถ�นก�รณ์ไม่พ�ไป เข�อ�จไม่ส�ม�รถทำ�ให้ก�ร

ต่อสู้ยุติลงได้...      

ไม่สิ...ต้องทำาให้ได้ ครั้งหน้าเราต้องทำาได้

ท�โร่ให้กำ�ลังใจตนเอง ก่อนค่อยๆ เลือนห�ยไปพร้อมเอ่ยคำ�พูด

ทิ้งท้�ยว่� 

“ผมจะทำ�ให้คุณเปิดกรงขังของเลนยะด้วยมือคุณเองให้ดู”



81
กล่องสามใบ

ผมแค่ไม่อยากซ่อนอยู่ข้างหลังแผ่นหลังนั่นอีกแล้ว...

ใครบอกว่�เป็นวญิญ�ณแล้วสบ�ยละกผ็มขอเถยีงต�ยเลย เพร�ะ

ผมคนหนึง่แหละที่ไม่ใช่กรณนีัน้ และตอนนีผ้มต้องลำ�บ�กทีส่ดุในชวีติผีๆ  

ของผมเลยต่�งห�ก และผมพนนัได้ว่�ต่อให้กลบัไปเป็นคนเหมอืนเดมิ ผม

ก็ไม่ต้องม�ลำ�บ�กเท่�ครั้งนี้แน่นอน 

แถมแทบช็อกเมื่อรู้ว่�ตัวเองไม่ใช่เด็กผู้ช�ยอย่�งท่ีคิด แต่เป็น 

ช�ยหนุ่มอ�ยุ 18-19 ปี...และที่สำ�คัญผมอ�จไม่เหลือคว�มทรงจำ�ที่มีอยู่

ในขณะนี้

ตลอดก�รอยู่ใกล้เลนยะไม่เคยสักครั้งที่จะสงบสุข มีแต่เรื่องกับ

เรื่อง และเรื่องครั้งนี้ก็ใหญ่ที่สุด ใหญ่จนผมต้องกล�ยเป็นคนเดือดร้อน

โดยตรง แถมได้เห็นคว�มชั่วร้�ยระดับสูงขึ้นของเลนยะอีกต่�งห�ก

ยยันีว่�งแผนให้ตวัเองรอดได้หน้�ต�เฉย แม้ว่�ต้องมคีนเดอืดร้อน

เพร�ะแผนก�รของเธอม�กม�ยแค่ไหนก็ไม่สน โดยเฉพ�ะเรื่องกินเท็นชิ

ที่โดนดึงเข้�ม�ร่วมแผนของเธออย่�งไม่รู้เนื้อรู้ตัว แถมเป็นเหยื่อให้แผน

ร้�ยก�จนี้ของเธออีกต่�งห�ก
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และผมคือหนึ่งในผู้เคร�ะห์ร้�ยร�ยใหญ่ แม่นั่นทำ�แม้แต่เอ�เรื่อง

ก�รกลับเข้�ร่�งของผมม�ขู่ผมอย่�งหน้�ด้�นๆ 

แต่ที่ผมยอมร่วมมือนั้น...ไม่ใช่เพร�ะคำ�ขู่หรอกนะ เพร�ะผมรู้ว่�

คนทีส่�ม�รถนำ�ผมเข้�ร่�งได้ไม่ได้มแีค่เลนยะคนเดยีว แค่เรือ่งจะเข้�ร่�ง

น่ะยังมีอีกตั้งหล�ยคนที่ช่วยผมได้...แต่ผมต้องก�รช่วยกินเท็นชิให้ได้ 

ต่�งห�ก...และผมก็แค่ไม่อย�กต้องเป็นฝ่�ยมองหลังของเด็กผู้หญิงนิสัย

แย่คนนี้อีกแล้ว ไม่อย�กเป็นฝ่�ยต้องซ่อนอยู่ข้�งหลังอีกแล้ว แม้จะกลัว

แต่ก็ไม่อย�กเป็นไอ้ขี้ขล�ดที่ช่วยอะไรใครไม่ได้ 

ตลอดหนึ่งปีที่ผ่�นม� ตั้งแต่วันที่ผมเจอเลนยะเป็นครั้งแรก ผมก็

มองเห็นแผ่นหลังที่มีเส้นผมสีนำ้�ต�ลคลอเคลียบ่�นำ�หน้�ผมม�ตลอด  

ไม่ว่�จะย�มใดผมแทบไม่เคยกล้�ห่�งออกจ�กแผ่นหลงันัน้เลย แม้จะรูว่้�

เธอคนนั้นนิสัยแย่ขน�ดไหน แต่เมื่อไรที่รู้สึกว่�เธอห่�งออกไป ผมกลับ

หว�ดกลัว 

ทุกครั้งที่เหมือนโดนทิ้งไว้ ผมก็มักไล่ต�มอยู่เสมอ ซ่อนอยู่อย่�ง

นั้นตลอดหนึ่งปี...

แต่ย�มนี้กล�ยเป็นเธอที่เป็นฝ่�ยให้ผมช่วยเหลือ คนที่ผมคอยพึ่ง

กลับต้องขอพึ่งผมแทน 

รูว่้�ย�กเยน็ รูว่้�เกอืบเป็นไปไม่ได้ ผมไม่เคยต้องแบกปัญห�ใหญ่โต 

ไม่เคยเป็นฝ่�ยถูกขอคว�มช่วยเหลือ และไม่ได้เก่งก�จ หรือมีคว�ม

ส�ม�รถยิ่งใหญ่ ผมยังหว�ดกลัวและไม่ใช่คนกล้�ห�ญ...แต่ถึงกระนั้น 

ผมก็อย�กพิสูจน์ให้เห็นว่�ผมก็รู ้จักก้�วออกจ�กข้�งหลังนั้นได้ และ

ส�ม�รถเป็นฝ่�ยช่วยเหลือได้ 

ผมเป็นคนส�มัญที่ไร้พลัง...

รูว่้�ตัวเองไม่แขง็แกร่ง ไม่ได้มอีำ�น�จมห�ศ�ล แต่ก�รไปถงึชยัชนะ

ไม่ได้อ�ศยัแต่ของพวกนีส้กัหน่อย  เลนยะเป็นคนสอนผมเอง ผมกแ็ค่เอ�

วิธีของเลนยะม�ใช้ดูบ้�งเท่�นั้น

ตอนนี้ผมอยู่กล�งป่�กักปีศ�จ สถ�นที่ที่วิญญ�ณเล็กๆ อย่�งผม
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ไม่ควรก้�วก่�ย แต่มันก็ช่วยไม่ได้เมื่อสถ�นก�รณ์บีบบังคับ 

ผมลอยอยู ่ตรงหน้�ปีศ�จน่�กลัวที่เรียกได้ว ่�เป็นลูกน้องที่

แข็งแกร่งของกินเท็นชิ ผมไม่คิดว่�แค่เข้�ม�ในตัวป่� พวกเข�ก็เข้�ม�

ต้อนรับเพร�ะนึกว่�เป็นผู้บุกรุกซะแล้ว ครั้งแรกที่เห็นพวกเข� ใจผมตก

ไปอยู่ต�ตุ่ม ทำ�อะไรไม่ถูกนอกจ�กแข็งอยู่กับที่ โชคดีที่พวกเข�ยังจำ�ผม

ได้และไม่ทำ�อะไรม�กไปกว่�ส่งส�ยต�ข่มขู่ 

ผมต้องทำ�ต�มสิ่งที่เลนยะสั่งม� แต่ก็ยังกลัวว่�ถ้�พวกเข�ไม่

ยอมรับฟังแล้วจัดก�รกับผมเลยจะเป็นยังไง ผมเองก็อย�กกลับร่�งของ

ตนเองอยู่นะ

ผมกกัเกบ็คว�มรู้สกึทัง้หมดและลองเสีย่งเอ่ยออกไปประโยคแรก

ที่คิดว่�ส�ม�รถสะกดพวกเข�ได้ 

ขอภ�วน�ให้ผมทำ�สำ�เร็จด้วย 

เพร�ะอ�จเป็นสิง่แรกและสิง่สดุท้�ยทีผ่มทำ�ได้ โดยไม่ต้องซ่อนอยู่

ข้�งหลังเลนยะ 

“ดูท่าแกจะกังวลเรื่องเจ้าทาโร่เหลือเกินนะ”

เสยีงทกัจ�กเดก็ส�วเรือนผมสนีำ�้ต�ลดงึให้ร่�งวญิญ�ณของโยช-ิ

ฮ�ระหันกลับม�ที่เธอ ดวงต�สีอำ�พันที่เคยฉ�ยคว�มห่วงกังวลหันม�มอง

หน้�เด็กส�วคนสำ�คัญด้วยคว�มฉงนเล็กน้อย

โยชิฮ�ระยังคงทำ�สีหน้�เช่นนั้นเพียงครู่ ก่อนค่อยๆ ก้มลงมองพื้น

ด้วยแววต�วิตกอีกครั้ง พล�งตอบ 

“ขออภัยขอรับ...แต่ไม่ว่�อย่�งไรข้�ก็อดห่วงไม่ได้จริงๆ ถึงแม้ร่�ง

จรงิของท่�นท�โร่จะไม่ใช่เดก็เลก็ๆ แต่ไม่ว่�อย่�งไรตอนนีท่้�นท�โร่กค็อื

เด็กอยู่ดี”

ก�รเปิดบทสนทน�เรื่องของวิญญ�ณเด็กช�ยถูกยกขึ้นม�คุยได้

เม่ือเชลยอย่�งหมอผสี�วกบัวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่อยู่ในห้องพกัส่วนตวัของ

พวกเข�เอง ซึ่งเลนยะสำ�รวจแล้วว่�คงไม่มีใครส�ม�รถแอบฟังพวกเธอ
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คุยกันอย่�งแน่นอน คงถือเป็นม�รย�ทที่ดีของพวกตระกูลสูงศักดิ์อย่�ง

โอกุเระ ที่ไม่ละล�บละล้วงเรื่องส่วนตัวของใครในห้องส่วนตัวของพวก

เข�...หรือไม่ พวกเข�ก็ว�งใจเรื่องของเธอม�กเกินไปเพร�ะเห็นว่�หนีไป

ไหนไม่ได้

ห้องพักที่เธอเคยใช้ประจำ�เมื่อสี่ปีที่แล้ว ถูกย้�ยสิ่งของออกไป 

นิดหน่อย แต่โดยรวมก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรม�ก เพร�ะอุปกรณ์ 

ข้�วของก็ไม่มีเยอะม�กม�ยอยู่แล้ว อีกอย่�งตอนน้ีหมอผีส�วก็ไม่อย�ก

ได้อะไรม�กกว่�ผ้�ปทูีน่อนกบัผ้�ห่มหน�ๆ ทีส่�ม�รถกนัอ�ก�ศหน�วของ

ฮอกไกโดได้ 

ซึ่งมันคงเป็นไปได้ย�ก เมื่ออ�ก�ศย�มนี้มันวิปริตถึงขั้นกรมอุตุฯ

ประก�ศว่�หิมะอ�จตกในโตเกียวม�กกว่�ปกติ แล้วฮอกไกโดหน�วเป็น

ทุนเดิมอยู่แล้ว จะรอดได้อย่�งไร ขน�ดประตูไม้บ�นเลื่อนก็กันไอคว�ม

หน�วไม่ค่อยอยูท่ัง้ที่ในตวัคฤห�สน์ทรงญ่ีปุน่นีถ้กูสร้�งขึน้ม�เพือ่ให้อบอุน่

เป็นพิเศษแท้ๆ 

เด็กส�วที่เกลียดอ�ก�ศหน�วเป็นที่สุดจึงแทบไม่ยอมห่�งจ�ก

เครื่องทำ�คว�มร้อนแม้แต่ก้�วเดียว มือสองข้�งของเธออังที่หน้�เครื่อง

อย่�งไม่ยอมละ และพูดกับวิญญ�ณซ�มูไรว่� 

“คิดเป็นอยูแ่ค่นีรึ้ไง...แกไม่ได้เป็นคนทีถ่กูเจ้�นัน่ด่�กล�งถนนเมือ่

หนึ่งปีก่อนนี่หว่�”

โยชิฮ�ระเงยหน้�สงสัยขึ้นม�มองเลนยะ 

“โดนด่�กล�งถนนหรือขอรับ...ท่�นท�โร่น่ะเหรอ” 

เลนยะยักไหล่กับคำ�ถ�มของวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม 

“แกคิดว่�เจ้�ท�โร่มันเป็นพวกนุ่มนิ่มจนไม่มีปัญญ�ทำ�อะไรจริงๆ 

รึไง...แกกน่็�จะรูว่้�คนอย่�งฉนัไม่เกบ็ตวัไร้ประโยชน์ม�ไว้กบัตวัหรอกน่�” 

เธอว่�ด้วยนำ้�คำ�ที่ติดกระแสขบขัน “ถึงภ�พโดยรวมของเจ้�ท�โร่มันเป็น

ยังงั้นก็เถอะ ขี้แย ขี้โวยว�ย หัวอ่อน ขี้กลัว ขี้ขล�ด แต่แกก็น่�จะเห็นว่�

มันเคยทำ�อะไรที่เร�ไม่ค�ดคิดม�แล้ว...อย่�งมันน่ะทำ�เป็นพวกทำ�ตัว
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ปวกเปียกไปงั้นแหละ คว�มจริงมันหัวดื้อจะต�ยชัก”

โยชฮิ�ระลอยฟังนิง่ เข�หวนนกึถงึสิง่ต่�งๆ ทีผ่่�นม�เกีย่วกบัเรือ่ง

ของท�โร่ได้แจ่มชัด

หล�ยครั้งที่วิญญ�ณเด็กช�ยทำ�ในสิ่งที่เข�ไม่ค�ดคิดจริงๆ 

ดูขล�ดกลัว...แต่ว่�เมื่อครั้งที่เลนยะแกล้งสร้�งสถ�นก�รณ์สู้กับ

ซ�น�ดะเพื่อล่อเลนโยครั้งที่แล้ว ก็เป็นวิญญ�ณเด็กช�ยนี่แหละที่กล้�ไป

ขว�งก�รลงด�บของอ�เคเดะ ขน�ดว่�ทำ�ท่�จะโดนฟันจริงๆ ยังไม่ยอม

หลีก แต่พร้อมเอ�ร่�งที่เหลือแค่วิญญ�ณของตนกันคมอ�วุธให้เลนยะ 

ถ้�เป็นคนขี้ขล�ดจะทำ�ได้งั้นเหรอ

ดหัูวอ่อน...แต่มหีล�ยครัง้ทีถ่งึขน�ดกล้�ด่�เลนยะตรงๆ ชนดิไม่ไว้

หน้� โดยเฉพ�ะย�มเมื่อตนเองโดนบีบบังคับหรือโดนกดดัน อย่�งตอนที่

เลนยะจะเอ�วญิญ�ณเดก็ช�ยกลบัเข้�ร่�ง เข�กว่็�เธอแบบไม่ไว้หน้� โดย

ไม่สนว่�คนที่ถูกว่�จะตอบโต้กลับม�เช่นไร แถมยังไม่ยอมเข้�ร่�งอีก 

ต่�งห�ก ขน�ดโดนขู่ไปแล้ว...

ถ้�หัวอ่อนจริงจะกล้�ทำ�ได้อย่�งไร

วิญญ�ณเด็กช�ยอ�จพึ่งพ�ได้ม�กกว่�ที่คิดนัก

“เมือ่หนึง่ปีก่อนกเ็หมอืนกนั” หมอผสี�วกล่�วขึน้ใหม่อกีครัง้ ทัง้ที่

ส�ยต�และมือสองข้�งยังไม่ละจ�กเครื่องทำ�คว�มร้อนแม้แต่น้อย “ตอน

ทีเ่จอมนัครัง้แรก ทแีรกกท็ำ�เป็นพดูสภุ�พขอนูน่ขอนีฉ่นั ทำ�ทเีป็นลกูหม�

หลงท�งใสซื่อ แต่พอโดนปฏิเสธเท่�นั้นแหละ เล่นด่�กันเสียๆ ห�ยๆ...

อย่�งมันต้องรอให้หลังชนฝ�ก่อนนั่นแหละถึงจะเผยธ�ตุแท้ อีกอย่�ง อยู่

กับฉันม�ตั้งหนึ่งปี ก็หัดได้อะไรกลับไปบ้�งสิ”

“งัน้ข้�คงหมดห่วงได้สนิะขอรบั” วญิญ�ณซ�มไูรคลีย่ิม้บ�งๆ เมือ่

ได้รบัรูถ้งึคว�มไว้เนือ้เชือ่ใจของหมอผสี�วทีม่ีให้ท�โร่ ซึง่ถ้�ท�โร่ม�ได้ยนิ

คงดีใจจนร้องไห้...แต่เลนยะคงไม่มีท�งพูดให้เข�ได้ยินหรอก 

เลนยะปร�ยห�งต�กลับม�มองโยชิฮ�ระ พล�งว่� 

“ก็แน่ละ ก�รถูกต้อนจนหลังชนฝ�นี่แหละที่จะวัดว่�ใครเป็นหม�
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ขี้แพ้หรือนักสู้” เธอเว้นคำ�ไปนิด ก่อนเสนัยน์ต�ไปยังเครื่องทำ�คว�มร้อน 

ตรงหน้�ใหม่ ครั้งนี้พูดเสียงแผ่วลงกว่�เดิม “อีกอย่�งคว�มจริง เร่ือง 

น่�กังวลจริงๆ มันไม่ใช่เรื่องเจ้�ท�โร่หรอก...แต่เป็นแกม�กกว่�”

โยชิฮ�ระเลิกคิ้วเล็กน้อยฉับพลัน “ข้�หรือขอรับ”

“แกปิดบังอะไรฉันล่ะ” เธอย้อนรวดเร็ว 

“อ�...” โยชฮิ�ระอทุ�นด้วยคว�มเข้�ใจม�กกว่�ประหล�ดใจ “ท่�น

รู้แล้วหรือขอรับ”

“แค่สงัเกตสหีน้� พฤตกิรรม คำ�ถ�มประหล�ด หรอืท่�ท�งแปลกๆ 

ตั้งแต่วันที่เจอกับพวกยมทูตนั่นก็แทบไม่ต้องเด�แล้ว...แกคิดว่�ฉันอยู่กับ

แกม�น�นเท่�ไร”

หมอผีส�วมองข้�มไหล่ไปด้วยแววต�ที่ค�ดโทษกับก�รปิดบังของ

วิญญ�ณที่คุ้นเคยในเรื่องใหญ่โตที่สุดของเข� และอ�จรวมถึงเธอด้วย 

ก่อนถ�มขึ้นว่�

“ต้องแก้ยังไง หรือต้องให้ฉันส�ปแกต่อ”

“ท่�นเลนยะ” วิญญ�ณซ�มูไรคร�งด้วยแววต�อ�ทรและปลง

อนิจจัง พล�งกล่�ว “ข้�เป็นวิญญ�ณม�น�นแล้ว ไม่มีทั้งร่�งก�ย ทั้งชิ้น

ส่วน กระดูก หรือข้�วของเหลือไว้แม้แต่น้อย ท่�นส�ปแช่งอะไรข้�ไม่ได้

หรอกขอรับ”

สิ้นคำ�กล่�วนั้น ตัวห้องโล่งๆ ก็ปกคลุมด้วยคว�มสงบอยู่เนิ่นน�น 

ก่อนเลนยะจะมีคำ�ถ�มขึ้นใหม่

“ทำ�ไมยยัท่�นหญงินัน่ไม่เป็นแบบแก อยูม่�น�นพอๆ กนัไม่ใช่รึไง”

“ท่�นหญิงอ�เคเดะไม่ได้ถูกส�ปด้วยเงื่อนไขเดียวกับข้�ขอรับ” 

ภ�ยในห้องกลบัม�เงยีบอกีครัง้ มเีพยีงเสยีงเครือ่งทำ�คว�มร้อนที่

แทรกผ่�นม�ในบรรย�ก�ศ จนโยชิฮ�ระที่เฝ้�มองแผ่นหลังที่ไม่มีคำ�พูด

ใดของเลนยะต้องเปรยขึ้นใหม่อย่�งอ่อนโยน

“ท่�นเลนยะ...อย่�พย�ย�มคดิห�ท�งแก้ไขเลยขอรบั” เข�ลอยเข้�

ม�ใกล้ม�กขึ้น พร้อมก้มลงกล่�ว “ข้�ไม่ได้รู้สึกกลัวมันอีกแล้ว และข้�
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ต�ยไปแล้ว ต�ยไปน�นม�กแล้ว...ห้�ร้อยปีมันม�กพอแล้วละขอรับ และ

ตอนนีก้แ็ค่กำ�ลงัจะกลบัไปยงัวฏัสงส�รเหมอืนวญิญ�ณดวงอืน่ ข้�เคยคดิ

ว่�ตัวเองต้องไปตั้งแต่เรื่องคืนนั้นเมื่อแปดปีที่แล้วด้วยซำ้� แต่ยังอยู่ต่อม�

ได้ตั้งขน�ดนี้ มันเรียกว่�ป�ฏิห�ริย์แล้วละขอรับ...และคงไม่มีป�ฏิห�ริย์

ครั้งที่สองอีก”

“แกอยู่ม�ห้�ร้อยปี แต่อยู่เฉยๆ จะห�ยไปในรุ่นฉันง้ันเหรอ ใน

สถ�นก�รณ์คับขนัทีส่ดุเนีย่นะ ไม่ตลกไปหน่อยรึไง...ทำ�ไมอยู่ๆ  มนัถงึเกดิ

ขึ้น” 

เพราะท่านกินเท็นชิรักท่าน...

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มเพียงให้คำ�ตอบนั้นในใจ ก�รท่ีจะเกิดก�ร

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโซเคนโย ก็เพร�ะเทพเจ้�ตกหลุมรักอสูร และ

อสูรก็อ�จกำ�ลังตอบรับคว�มรู้สึกนั้น ห�กทั้งคู่ลงเอยกัน ผลที่จะต�มม�

คงพลกิโซเคนโยไปในท�งอืน่จ�กหน้�มอืเป็นหลงัมอื ซึง่นัน่แหละทีท่ำ�ให้

โซเคนโยเปลี่ยนแปลง นั่นแหละที่ทำ�ให้คำ�ส�ปของเข�กำ�ลังจะห�ยไป...

และนั่นแหละคือคำ�ตอบจริงๆ

“ข้�ไม่ทร�บขอรบั...อ�จจะแค่ถงึเวล�เฉยๆ เท่�นัน้” โยชฮิ�ระตอบ

ในที่สุด และแน่นอนว่�มันคือก�รโกหก

เข�จะไม่มวีนัตอบคว�มจริงไปหรอก เพร�ะเข�จะไม่มวีนัทำ�ให้เดก็

ส�วคนสำ�คัญต้องทุกข์ทรม�นกับก�รตัดสินใจ ‘เลือก’ เธอทุกข์ทรม�น

ม�ม�กพอแล้ว และเธอควรได้คำ�ตอบทีถ่กูต้องทีส่ดุ...ซึง่นัน่ไม่ใช่เข� ไม่ใช่

คนทีต่�ยไปแล้ว ไม่ใช่ดวงวญิญ�ณทีแ่ม้แต่จะจบัมอืเพือ่ให้กำ�ลงัใจเธอยงั

ทำ�ไม่ได้

หลังจ�กนี้ที่ด้�นข้�งของเธอ จะไม่ใช่ตำ�แหน่งของพ่อหรือพี่เลี้ยง

อีกต่อไป...

ร่างสงูในโคตยาวก้าวเข้ามาในถำา้แสนงดงามอกีครัง้เมือ่การต่อสู้

จบลง 
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ก�รกลับเข้�ม�ของช�ยหนุ่มเจ้�ของดวงต�สีนำ้�เงินทรงอำ�น�จ 

เรียกให้คนที่โดนผนึกติดอยู่บนผนังถำ้�หรี่ต�สงสัยมองต�มเข�อย่�งเสีย

ไม่ได้

เลนโยทำ�ท่�เหมือนจะเดินเลยสุนัขป่�หนุ่มเอ�เฉยๆ แต่เข�ก็ต้อง

หยุดเท้�และก้�วถอยหลังกลับเล็กน้อย เมื่อดูเหมือนเข�จะลืมไปว่� ณ 

สถ�นทีแ่ห่งน้ีไม่ได้มแีค่เข�เพยีงคนเดยีว แต่ยงัมตีวัประกนักติตมิศกัดิอ์ยู่

ด้วย 

“โอเค เมื่อกี้ผมยอมรับว่�เกือบลืมว่�ท่�นกินเท็นชิอยู่ที่นี่ไปจริงๆ 

แต่ช่วยไม่ได้ เวล�ผมเครียดมักจะลืมอะไรง่�ยๆ” คนขี้ลืมยอมรับคว�ม

เสียม�รย�ทที่ลืมบุคคลสำ�คัญไป แต่ก็ช่วยไม่ได้กับนิสัยข้อนี้ เข�ยังจำ�ได้

ว่�แว่นต�อยู่บนหน้�ตัวเองก็ดีขน�ดไหนแล้ว

“โดนโจมตีงัน้ส”ิ กนิเทน็ชหิยัง่เชงิด้วยท่�ท�งและแววต�ทีบ่อกชดั

ว่�สมเพชช�ยหนุ่มอยู่ เพร�ะเสียงก�รต่อสู้ที่แว่วเข้�ม� ทำ�ให้เข�จับต้น

ชนปล�ยได้หมดว่�เกิดอะไรขึ้นที่หน้�ถำ้�บ้�ง

ร่�งที่อยู่เบื้องหน้�เจ้�ปีศ�จเงียบไปชั่วครู่ ก่อนเปรยขึ้นว่� 

“ใช่...แต่ขณะเดียวกันผมก็มีทั้งข่�วดีและข่�วร้�ยให้ท่�นกินเท็นชิ

จ�กก�รลอบโจมตีคร้ังนี้ด้วยนะครับ” เข�เว้นคำ�ไปนิด และหย่ังคำ�ถ�ม

ใหม่ “ให้ผมเริ่มจ�กข่�วไหนดี”

สุนัขป่�หนุ่มเพียงหรี่ต�เตือน ไม่คิดตอบคำ�ถ�มให้อีกฝ่�ยได้เล่น

สนุกคล�ยเครียดตอนนี้

คนโดนออกคำ�สั่งด้วยส�ยต�จึงเพียงพ่นลมออกจมูก ปลงอนิจจัง

ผสมขบขนัที่ไม่ว่�ตนจะทำ�อะไรเจ้�ปีศ�จตรงหน้�กด็จูะไม่ยอมคล้อยต�ม

เสียที

“โอเค งัน้ผมเริม่จ�กข่�วดก่ีอนกไ็ด้” เข�ว่� “อย่�งทีท่่�นน่�จะพอ

เด�ได้ก่อนแล้วว่� ตอนนี้ท่�นกินเท็นชิมีคนม�ช่วยแล้ว...ลูกน้องที่แสน

ซื่อสัตย์ของท่�นกับผู้ช่วยตัวน้อยที่ผมค�ดไม่ถึง...แถมยังทำ�หน้�ที่ได้ดี

อย่�งน่�เหลือเชื่อซะด้วย” 
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กระแสเสียงที่ช�ยหนุ่มกล่�วถึงวิญญ�ณเด็กช�ยติดจะหงุดหงิด

เล็กน้อย แต่ทำ�ให้อีกฝ่�ยสะกิดใจ

“ผู้ช่วย?” กินเท็นชิทวนอย่�งนึกสงสัย

“อ๋อ...ผูช่้วยทีผ่มว่�นีแ่หละทีเ่ชือ่มไปถงึข่�วร้�ยของท่�นละ” เลนโย

รีบแก้ข้อสงสัยของคนตรงหน้�ทันที ร�วกับเข�รอโอก�สนี้อยู่แล้ว 

ช�ยหนุม่ขยบัยิม้พร�ย จ้องเข้�ไปยงันยัน์ต�สเีท�คูค่มของสนุขัป่�

หนุ่ม และเอ่ยขึ้นช้�ๆ อีกครั้งว่� 

“ดเูหมอืนว่�เร�สองคนจะตกอยู่ในสถ�นภ�พเดยีวกนัแล้วนะครบั 

ท่�นกินเท็นชิ” รอยยิ้มเย�ะปร�กฏในดวงต�สีนำ้�เงินหลังแว่นต�ดำ�ทันที

ที่จบประโยค 

ดูเหมือนข่�วร้�ยของเลนโยคงไม่น่�อภิรมย์กว่�ที่สุนัขป่�หนุ่มคิด

“เรื่องอะไร” นำ้�เสียงของเจ้�ปีศ�จเริ่มมีกระแสคว�มตึงเครียด

เลนโยหัวเร�ะเบ�ๆ ในลำ�คอ ก่อนพูดด้วยนำ้�คำ�กลั้วหัวเร�ะ 

“รู้สึกเร�สองคนจะโดนน้องส�วของผมหลอกเข้�แล้วนะครับ”

กินเท็นชิเงียบเมื่อฟังจบ

“เท่�ทีผ่มเด�ได้ แม่นัน่คงจงใจให้ผมลกัตวัท่�นกนิเทน็ชมิ�” เลนโย 

เล่�ด้วยท่�ท�งไม่ใส่ใจนกั เพร�ะทีเ่ข�สนใจคงเป็นท่�ท�งของสนุขัป่�หนุม่

เสียม�กกว่� ขณะก้�วเดินไปนั่งบนบัลลังก์หินอ่อนอีกครั้ง 

“และดูเหมือนผมจะต้องเต้นต�มเกมของแม่นั่นอย่�งช่วยไม่ได้ 

เม่ือเจ้�หล่อนทำ�ท่�จะปลดผนกึท่�นกนิเทน็ช”ิ เข�ว่� “ใช่...เลนยะรูจ้ดุอ่อน

ผมดี ถึงใช้แผนนี้”

เลนโยเลื่อนนัยน์ต�ไปมองอีกท�งขณะใบหน้�ฉ�ยคว�มครุ่นคิด 

“แต่ตอนนี้ก็ใช่ว่�ผมจะแน่ใจว่�เด�แผนของเลนยะได้หมด...แต่ถ้�ถูก ผม

กค็งต้องรบีคดิแผนรองรบัไว้ก่อนซะแล้ว แม่นี่ไม่เคยให้ผมพกัเหนือ่ยเลย

นะเนี่ย”

เมื่อจบคำ�พูดของช�ยหนุ่มบนบัลลังก์หินอ่อน ทุกสรรพสิ่งก็เงียบ

สนิท 
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เงียบจนเสียงหยดนำ้�จ�กผนังถำ้�ที่หยดลงม�กระทบผิวนำ้�ในแอ่ง

เล็กสะท้อนกังว�นก้อง

เลนโยเลือ่นนยัน์ต�หลงักรอบแว่นขึน้มองร่�งของเจ้�ปีศ�จบนผนงั

ถำ้� ที่ดูเหมือนจะเงียบไปตั้งแต่เข�พูดเรื่องหลอกลวงของเลนยะ 

ใบหน้�คมตดิหว�นเหยยีดรอยยิม้ทีม่มุป�กกบัภ�พของเจ้�ปีศ�จที่

โดนตรงึบนผนงัถำ้� ซึง่บดันี้ใบหน้�รปูสลกัว�งเฉยจนเหมอืนด้�นช� ขณะ

ที่ดวงต�สีเท�คู่ง�มหลุบลงตำ่�ร�วกับกำ�ลังครุ่นคิดบ�งสิ่ง 

เข�บอกไปแล้วนี่ว่�เข� ‘ต้องรีบคิดแผนรองรับไว้ก่อน’ และตอน

นี้เข�กำ�ลังปฏิบัติแผนก�รนั้นอยู่ 

บ�งทีตอนนี้คว�มไว้เนื้อเชื่อใจของสุนัขป่�หนุ่มท่ีมีต่อเลนยะอ�จ

ไม่เหลือแล้วก็ได้

ก็แกทำาตัวแกเองนี่เลนยะ...

“เลนยะกอ็ย่�งนีแ้หละครับท่�นกนิเทน็ช ิแค่คดิแผนให้ตวัเองรอด 

อะไรๆ ก็ทำ�ได้หมด อย่�เก็บไปคิดให้หนักสมองดีกว่�” เลนโยทำ�ล�ย

คว�มเงียบด้วยคำ�พูดคล้�ยเรื่อยเปื่อย พล�งลอบสังเกตท่�ทีของอีกฝ่�ย

ทว่�กนิเทน็ชยิงัคงนิง่เฉย ไม่มปีฏกิริยิ�ตอบสนองใดกลบัม�จนเด�

อ�รมณ์ไม่ถูก

คว�มเงียบก่อตัวขึ้นอีกครั้ง ก่อนเสียงทุ้มลึกของเจ้�ปีศ�จจะเป็น

ฝ่�ยเอ่ยขึ้นแทรกคว�มสงบ

“เจ้�รู้เรื่องของอสูรและเรื่องแดนมิคสัญญีได้อย่�งไร”

ก�รเข้�ประเดน็เร่ืองใหม่รอบนีข้องกนิเทน็ชทิำ�ให้คนถกูตัง้คำ�ถ�ม

เลิกคิ้วขึ้น ไม่แน่ใจว่�นั่นคือก�รเปลี่ยนเรื่องเพื่อเลี่ยงก�รพูดคุยเกี่ยวกับ

เลนยะ หรือต้องก�รรู้คำ�ตอบจริงๆ กันแน่ เพร�ะใบหน้�เย็นช�ของเจ้�

ปีศ�จนั้นสงบนิ่งจนเลนโยต้องยอมรับว่�เข�อ่�นไม่ออก กระนั้นไม่น�น

ช�ยหนุ่มก็ขยับรอยยิ้มขึ้น และยอมเข้�เรื่องใหม่ เพร�ะอย่�งไรตอนนี้ก็

ไม่จำ�เป็นต้องปิดบังอะไรอีกแล้ว 

โดยเฉพ�ะถ้�มันกระตุ้นให้เห็นปฏิกิริย�ที่น่�สนใจจ�กอีกฝ่�ย
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“ถ้�จะให้เริ่ม ก็คงต้องบอกว่�มันเริ่มจ�กคว�ม ‘เหมือน’ ละมั้ง

ครับ”

กินเท็นชิชักหัวคิ้วเรียวเข้มนิด พล�งเปรยขึ้นเนิบช้� “ระหว่�ง...

พวกเจ้�ทั้งส�มคน”

“อ�...” เลนโยคร�ง รู้แล้วว่�สุนัขป่�หนุ่มพอจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ

เรื่องนี้ม�ก่อนเช่นกัน “ผม เลนยะ ย�สึฮิโระ...ท่�นหรือใครๆ ก็คงดูออก

ว่�พวกเร�ส�มคนมีอะไรบ�งอย่�งที่เหมือนกัน”

“มันเกี่ยวจริงๆ สินะ” กินเท็นชิพูด “คว�มเหมือนของพวกเจ้� มี

คว�มเกี่ยวข้องกับอสูร และก�รรู้เรื่องแดนมิคสัญญี”

เลนโยยักไหล่ทีหนึ่ง “ถ้�ให้เทียบ พวกเร�ก็เหมือนเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่ถูกประกอบขึ้นม�เหมือนกัน แต่ดันมีค่�คว�มจุไม่เท่�...”

ช�ยหนุ่มต้องหยุดอธิบ�ยแค่นั้นเมื่อเห็นสีหน้�ไม่เข้�ใจนักของ 

เจ้�ปีศ�จ ซึ่งทำ�ให้เข�ต้องรีบแก้คำ�

“โอเค คำ�ว่�คอมพวิเตอร์คงเปรยีบเทยีบให้ท่�นเข้�ใจไม่ได้ ในเมือ่

ท่�นไม่รู้จักมัน” เข�ยิ้มอย่�งเอ็นดู “งั้นเอ�เป็นว่� เปรียบเทียบเป็นกล่อง

ส�มใบ”

สุนัขป่�หนุ่มหรี่ต�ลง ตั้งใจฟัง

“กล่องส�มใบ...พวกเร�กเ็หมอืนกล่องส�มใบ ทีถ่กูสร้�งขึน้ม�ด้วย

วตัถดุบิแบบเดยีวกนั และจดุประสงค์แบบเดยีวกนั” ช�ยหนุม่อธบิ�ยช้�ๆ 

ชัดๆ “และเป็นกล่องส�มใบที่ถูกสร้�งให้ว�งเชื่อมต่อกันได้ แค่เพียงล�ย

ว�ดบนกล่องต่�งกันไป”

กล่องทีถ่กูสร้างเพือ่จุดประสงค์เดยีวกนั ด้วยวตัถดุบิเดยีวกนั เชือ่ม

ต่อกันได้ เพียงแต่ลวดลายต่างงั้นหรือ...กินเท็นชิพย�ย�มคิดใคร่ครวญ

ต�ม

ซึ่งช�ยหนุ่มตรงหน้�ก็ขย�ยคว�มให้เข้�ใจม�กขึ้นต่อว่�

“วตัถดุบิกห็ม�ยถงึร่�งก�ยของเร�ทีแ่ขง็แกร่งเกนิมนษุย์ทัว่ไป เพือ่

จุดประสงค์เดียวกันที่บอกไว้ ส่วนล�ยที่ต่�งคือก�รที่เร�ไม่ได้มีรูปร่�ง
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หน้�ต�เหมือนกัน ดังนั้นสิ่งที่คนส่วนใหญ่รู้สึกว่�พวกเร�เหมือนกันก็

เพร�ะ ‘วัตถุดิบ’ และ ‘จุดประสงค์’ นั่นแหละครับ”

“งัน้จดุประสงค์คอือะไรกนัแน่” เสยีงทุม้ลกึถ�มแทรก “ถ้�เลนยะ

และย�สึฮิโระถูกสร้�งให้ร่�งก�ยรองรับอสูรทั้งตัว...แล้วเจ้�คืออะไร”

“นั่นแหละปัญห�ของกล่องส�มใบ” คร้ังนี้เลนโยหุบย้ิมลงม�นิด 

และเจ้�ปีศ�จรู้สึกร�วกับเข�กำ�ลังฝืนอยู่ ก่อนช�ยหนุ่มจะกล่�วต่อร�บ

เรยีบ “เพร�ะแม้กล่องส�มใบจะถกูสร้�งม�เหมอืนกนั แต่หนึง่ในส�มดนั

ถูกสร้�งพล�ด ทำ�ให้พื้นที่ในก�รใส่ของไม่เท่�กล่องสองใบแรก”

“...เจ้�คือกล่องใบนั้น” เจ้�ปีศ�จแทบไม่ต้องเด�...โซเคนโยที่แทบ

ไม่มีพลังอสูร “นั่นคือคว�มหม�ยที่แท้จริงของคำ�ว่� ‘ต้ืนเกินไป’ สินะ” 

เป็นสิ่งที่ถูกสร้�งม�เกือบสมบูรณ์ทุกอย่�ง แต่กลับไม่ส�ม�รถรับพลัง

ทั้งหมดได้

ช�ยหนุ่มไม่ได้ตอบ เพียงสบนิ่งที่นัยน์ต�สีเท�คู่เรียวคม ก่อนไหว

ตัวเล็กน้อยบนบัลลังก์ แล้วว่�ต่อช้�ๆ 

“ผมเป็นหนึ่งในโซเคนโยที่มีคุณสมบัติพอในก�รรองรับอสูรทั้งตัว 

แต่พื้นที่ที่จะบรรจุพลังดันไม่ม�กพอ” เข�สูดห�ยใจลึก ก่อนกลับม�ย้ิม

ใหม่ แล้วพดูด้วยท่�ท�งเร่ือยเป่ือยเช่นเดมิ “แต่กอ็ย่�งทีบ่อกครบั ว่�ยงัไง

ซะเร�ก็ยังเป็นกล่องที่เชื่อมกันได้ ถึงจะบรรจุได้ไม่เท่�กัน...ผมถึงรู้เรื่อง

ทั้งหมดได้”

“อย่�งไร”

“ตอนสิบขวบ เป็นครั้งแรกที่ผมรู้ว่�ตัวเองไม่มีคุณสมบัติของ 

โซเคนโย และถูกคัดออกจ�กก�รเป็นตัวหลักในก�รเป็นผู้นำ�คนต่อไป...

เอ�จริงๆ ผมไม่สนใจเรื่องเป็นผู้นำ�รึเปล่�เท่�ไรหรอก แค่หงุดหงิดที่อยู่ๆ 

ทุกอย่�งที่เคยลื่นไหลม�ตลอดมันสะดุดลงเฉยๆ” 

“สิง่ทีเ่จ้�ทำ�ลงไป ไม่น่�จะใช่แค่หงดุหงดิ” สนุขัป่�หนุม่แสดงคว�ม

คิดเห็นอย่�งปร�ม�ส

“ผมแค่หงดุหงดิจริงๆ ครบั ท่�นกนิเทน็ช ิจนกระทัง่...ไปรูบ้�งอย่�ง
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ที่ทำ�ให้เดือดขึ้นม�” ประโยคสุดท้�ยของเลนโยถูกกระซิบเสียงแผ่วด้วย

ท่�ท�งดูน่�ขนลุกและอำ�มหิต 

“ผมก็เหมือนเด็กสิบขวบทั่วไป” พูดจบเข�ก็กระซิบเสียงเบ�ว่�  

‘คิดว่�นะ’ ก่อนเล่�ต่อ “ก็นะครับ เอ�เป็นว่�คว�มหงุดหงิดของเด็ก 

สิบขวบ มันทำ�ให้รู้สึกอิจฉ�คนที่อยู่ใกล้ตัวขึ้นม�นิดๆ”

“เลนยะ”

“ตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่�เลนยะมีอะไรหรอก แค่รู้สึกว่� เร�มีกันแค่

พีน้่อง แต่ผมทีเ่ป็นพีช่�ยกลบั ‘พกิ�ร’ อยูค่นเดยีว มนัเกดิคว�มรูส้กึอย�ก

รู้ว่�ไอ้ตร�ที่มันถูกต้องจริงๆ เนี่ยหน้�ต�เป็นยังไงขึ้นม�” เข�โคลงศีรษะ

อธบิ�ยเหมอืนเป็นเร่ืองเล่�ที่ไม่สำ�คญัอะไร “ตอนทีม่ซ้ีอมฝึกด�บ ผมเลย

จงใจทำ�มือขว�ยัยนั่นเป็นแผล แล้วก็อ�ส�ทำ�แผลให้ในฐ�นะพี่ช�ยที่ดี”

“...เจ้�ปลดผนึก” กินเท็นชิหรี่ต�แคบ

“อ๋อ! ไม่ครบั แค่ปลดผ้�พนัสขี�ว” เข�รีบแก้ “ปกตทิีเ่ร�เอ�ผ้�พนั

ไว้ ไม่ใช่เพร�ะผ้�เป็นผนึก แต่มันเป็นสิ่งที่เอ�ม�บังส�ยต�เพื่อกันไม่ให้

เร�อย�กปลดผนึก เพร�ะว่�กันว่�ย�มที่โซเคนโยเห็นดวงต�ทว�รบ�ล 

พวกเร�จะถูกดึงดูดให้ปลดผนึกออก ถึงเคยมีคนโง่ในตระกูลผมคนหนึ่ง

ทำ�ม�ก่อนไงครับ เร�ทุกคนก็เลยมีผ้�พันมือขว�ไว้เพ่ือบังส�ยต�ตัวเอง 

ดังนั้นก�รที่ผมแค่ปลดผ้�ที่มือขว�ของเลนยะออกจึงไม่มีผลอะไรกับ 

เจ้�ตวั อกีอย่�งตอนนัน้ ผมกไ็ม่ได้คดิถงึเร่ืองปลดผนกึ แค่อย�กเหน็ตร�

นั่นบนหลังมือน้องส�วตัวเอง...และนั่นแหละที่ทำ�ให้ทุกอย่�งเริ่มขึ้น”

“อะไร...”

“มันเป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสมือขว�ที่ไม่มีอะไรม�กั้นเลยของ 

เลนยะ...สมัผสัด้วย ‘มอืขว�’ ของผมเองที่ไม่มอีะไรม�กัน้เหมอืนกนั” เข�

ว่�เสียงแผ่วลง พล�งก้มมองมือขว�ของตนเอง “อ�จเพร�ะพวกเร� 

เชื่อมโยงกันจริงๆ หรืออ�จเพร�ะดวงต�ทว�รบ�ลของผมมันเปิดไว้อยู่

แล้ว จึงส�ม�รถรับอะไรที่ผ่�นท�งนั้นเข้�ม�ได้หมด ดังนั้นตอนที่เลนยะ

หลบัต�ลง และผมเร่ิมทำ�แผล และจบัมอืเธอ ทกุสิง่ทกุอย่�ง ทกุเรือ่งร�ว
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ที่อสูรนั่นอย�กให้ผมรู้ หรือไม่ก็เป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในคว�มทรงจำ�ของมันอยู่

แล้ว ก็ทะลักเข้�ม�ในหัวผม”

เลนโยมองใบหน้�คมของกนิเทน็ชอิกีครัง้ ก่อนเอ่ยเน้นหนกัทกุคำ�

“ผมรู้ทุกอย่�ง ทุกช่วงเวล� ทั้งจุดกำ�เนิด จุดจบ ส�เหตุ วิธีก�ร...

ทุกซอกทุกมุมของโซเคนโย รู้ม�กซะจนอดนั่งเงียบทำ�เหมือนทุกอย่�งยัง

เป็นปกติไม่ไหวอีก”  

“เจ้�ก็เลยก่อห�ยนะนั่น” กินเท็นชิเอ่ยค�ดโทษด้วยส�ยต�ดูถูก

ในขณะที่คนบนบัลลังก์หินอ่อนกลับส่�ยศีรษะน้อยๆ อย่�งระอ�

แทนใบหน้�สำ�นึกผิด 

“คิดในแง่ด ีเป็นผมทีรู้่กด็กีว่�โซเคนโยคนอืน่ โดยเฉพ�ะพ่อผมนะ

ครับ” ช�ยหนุ่มว่�เสียงขบขัน “ถ้�เป็นพ่อที่รู้ ป่�นนี้ทั้งเลนยะทั้งเจ้�หนู

ซ�น�ดะก็คงไม่มีท�งมีชีวิตรอดม�จนถึงทุกวันนี้หรอกครับ”

เจ้�ปีศ�จเอียงศีรษะนิดกับสิ่งที่ได้ฟัง ขณะช�ยหนุ่มพูดต่อ

“ท่�นกินเท็นชิ ผมบอกแล้วว่�อย่�มองผมในแง่ร้�ยเกินไป เพร�ะ

ถงึยงัไง ต่อให้ผมไม่ลงมอื อสรูของเลนยะกต้็องหลดุออกม�สกัวนั เหมอืน

กับที่เคยเกิดขึ้นกับย�สึฮิโระ” เข�เว้นคำ�ไปเล็กน้อย “ใช่ พวกท่�นท�ย

ถูกที่ว่�ย�สึฮิโระเคยต�ยแล้วครั้งหนึ่งเหมือนเลนยะ และเข�จงใจให้ 

ตัวเองต�ยตอนภ�รกิจกำ�จัดฝูงเท็นกุ หรือพูดง่�ยๆ ก็คือ ก�รฆ่�ตัวต�ย

แบบแนบเนียนที่สุด

“ย�สึฮิโระเกิดม�พร้อมพรสวรรค์ คว�มส�ม�รถที่ไม่มีใครเทียบ

ได้ พลังวิญญ�ณที่แข็งแกร่ง ศักยภ�พท�งร่�งก�ยที่สูงส่ง และอสูรทั้ง

ตวั แต่มันกด็นัเป็นด�บสองคม เพร�ะพลงัวญิญ�ณทีส่งูม�กโดยธรรมช�ติ

ของเข�กลบัเบยีดพืน้ทีข่องภ�ชนะทีม่อีสรูทัง้ตวัอยูก่่อนแล้ว พลงัวญิญ�ณ

นั่นจึงกล�ยเป็นเหมือนสิ่งที่คอยทุบ กระแทกประตูท่ีกักอสูรไว้อยู่ตลอด

เวล�...และอะไรทีถ่กูทบุ ถกูกระแทกตลอดเวล� ถงึจะมตีวัลอ็กแน่นหน� 

สักวันตัวล็อกนั้นก็ต้องหลุดหรือพังออกม�ในที่สุด...ไหนจะก�รใช้กงจักร

ก�ร�สึที่เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้อสูรยิ่งดิ้นรนออกม�ได้ง่�ยขึ้นอีก”
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เรื่องเล่�นั้นทำ�ให้สุนัขป่�หนุ่มต้องหลุบต�ลงตำ่�เมื่อนึกทบทวนถึง

ย�สฮึโิระ และพย�ย�มนกึว่�ช่วงเวล�ไหนทีเ่ข�รูอ้ยูแ่ล้วว่�ตนมอีสรูทัง้ตวั 

และกำ�ลังตกที่นั่งลำ�บ�ก

และอยู่ๆ เจ้�ปีศ�จก็นึกถึงคืนที่ย�สึฮิโระผนึกตนไว้ วันนั้นเข�พูด

ถึงโซเคนโยที่จะปลดผนึกในอีกห้�ร้อยปีข้�งหน้� และนั่นคือเลนยะใน

ปัจจุบัน ล�งสังหรณ์บ�งอย่�งบอกว่�เรื่องครั้งนี้เกี่ยวกับอสูรท้ังตัวของ

ย�สึฮโิระ เพร�ะช�ยหนุม่คนนั้นร�วกับจงใจสง่เข�ให้แก่ท�ย�ทของตนที่

มีอสูรทั้งตัวเหมือนตัวเองอย่�งไรอย่�งนั้น

“ก็อย่�งที่ผมบอก...ดูเหมือนก�รทำ�ให้อสูรหลุดออกม�ไม่ใช่เร่ือง

ย�กเลย จนเหมือนมันพร้อมออกม�ได้เสมอห�กถึงจุดหนึ่ง มิหนำ�ซำ้�ยัง

สืบทอดต่อให้กันได้เมื่อเจอโซเคนโยที่ถูกต้องสำ�หรับมัน และนั่นแหละที่

ทำ�ให้ผูน้ำ�โซเคนโยอย่�งชมิสิทึนไม่ได้” เสยีงของเลนโยดงึคว�มสนใจของ

เจ้�ปีศ�จไปทีเ่ข�อกีครัง้ และจำ�ต้องตัง้ใจฟังเร่ืองของเข�ต่อ “เข�เป็นผูน้ำ� 

และหน้�ที่ของผู้นำ�ของโซเคนโยคือก�รปกป้องผู้คนจ�กก�รคุกค�มจ�ก

ปีศ�จหรอือนัตร�ย ซึง่ถ้�สิง่ทีค่กุค�มผูค้นคอืตระกลูของตวัเองซะเอง เข�

กจ็ะทำ�ทกุท�งเพือ่หยดุมนั ซึง่กอ็�จหม�ยถงึโค่นล้มตระกลูตวัเองซะ เพือ่

หยดุก�รกำ�เนิดอสรูทัง้ตวันัน่อกีครัง้...ดงันัน้ไม่ช้�หรอืเรว็ โซเคนโยกต้็อง

ล่มสล�ยในรุ่นผมอยู่ดี เพร�ะถ้�ผมไม่ทำ� พ่อก็ต้องทำ�สักวันหนึ่ง”

คว�มเป็นผู้นำ�นั้นซับซ้อนนัก ต้องเด็ดเด่ียวเท่�ไร ต้องแน่วแน่

เท่�ไร และต้องเสียสละเท่�ไร ทำ�ไมเจ้�ปีศ�จอย่�งเข�จะไม่รู้ ผู้ที่เป็น

ผู้นำ�ของโซเคนโยต้องเป็นเช่นนี้สินะ

ถงึโหดร้�ย แต่กไ็ม่อ�จปฏเิสธได้ว่�มนัถกูต้อง...แลกส่วนน้อยเพือ่

ส่วนใหญ่คือสิ่งที่ต้องกระทำ�

ขณะที่เลนโยก็กล่�วต่อด้วยนำ้�เสียงร�บเรียบ

“แต่ขณะเดยีวกนัเข�กย็งัเป็นพ่อ พ่อทีต้่องปกป้องลกูๆ...นัน่คอืสิง่

เดียวที่ย�กจะตัดใจได้ ห�กท่�นมีลูก ท่�นจะรู้ว่�มันย�กเย็นขน�ดไหน...

ดังนั้นแม้ตอนนั้นพ่อจะรู้แล้วว่�เลนยะมีอะไรผิดปกติ แต่เข�ก็ยอมจับ
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อ�วุธขึ้นเพื่อปกป้องลูกส�วของตัวเอง...”

เรือ่งที่ได้ยนิทำ�ให้กนิเทน็ชจิินตน�ก�รภ�พเลวร้�ยของบ้�นตระกลู

โซเคนโยเมื่อแปดปีที่แล้วได้เต็มสองต�

พร้อมกนันัน้ ภ�พเหตกุ�รณ์กห็ลัง่ไหลสูส่มองของเลนโยอกีครัง้...

แผ่นหลงักว้�งของผูเ้ป็นพ่อที่ในมอืกำ�ด้�มด�บอ�บโลหติจนข้อนิว้

ขึ้นสีข�ว กำ�ลังฟ�ดฟันศัตรูนับสิบเบื้องหน้�

ศัตรูนับสิบที่เป็นถึงผู้นำ�ของสิบตระกูลพิเศษทั้งสิ้น 

เลือดสีสดจ�กศัตรูและผู้เป็นพ่อส�ดกระจ�ยเปรอะเปื้อนทั่วพื้น

และผนังไม้ 

คมอ�วุธปะทะคมอ�วุธ บ�ดแผลต่อบ�ดแผล 

โดยภ�พตรงหน้�ทั้งหมดมีดวงต�สีนำ้�เงินเบิกกว้�งของเด็กหญิง

ร่�งเลก็ในชดุกสิขี�ว บนัทกึเรือ่งร�วไว้ทกุเสีย้ววนิ�ทีไม่ตกหล่น...เดก็หญงิ

เรือนผมสีนำ้�ต�ลย�วถึงสะโพกผู้ยืนนิ่งเหมือนถูกส�ป มองภ�พก�รต่อสู้

ของศัตรูสิบคนที่รุมพ่อของตนเพียงคนเดียว บนใบหน้�เล็กๆ เบิกดวงต�

สีนำ้�เงินนิ่งค้�ง...แต่ไร้นำ้�ต� ไร้คว�มรู้สึก เธอเพียงเบิกนัยน์ต�สีแปลก

ของตนจับจ้องภ�พเบื้องหน้�อย่�งเงียบเชียบ

เธอรู้ว่�พ่อของเธอเก่งก�จ...แต่ไม่อ�จสู้ผู้นำ�ตระกูลท้ังสิบคนได้

หรอก

เธอรู้ว่�พ่อของเธอเก่งก�จ...แต่ไม่มีท�งต่อสู้และปกป้องเธอไป

ด้วยได้หรอก

เธอรู้ว่�พ่อของเธอเก่งก�จ...แต่คงฝืนร่�งก�ยไปม�กกว่�นี้ไม่ได้

แล้ว...

ไม่ทันสิ้นคว�มคิด แผ่นหลังกว้�งของผู้นำ�ตระกูลโซเคนโยก็ทรุด

ฮวบลงตรงหน้� ไร้เร่ียวแรงจะต้�นท�นอกีต่อไป ร่�งก�ยของเข�สัน่อย่�ง

หนักหน่วง ไม่สมเป็นตัวเข� พิษบ�ดแผลม�กม�ยกำ�ลังระดมกระหนำ่�ใส่

อย่�งไม่ยั้ง ทั้งที่ศัตรูยังเหลืออีกสองคน แต่สภ�พร่�งก�ยของเข�แย่เกิน

จะรับมือต่อได้
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ก็ถึงได้บอกไงว่าไม่ไหว ยังจะฝืนอีก...

ดวงต�สนีำ�้เงนิของเดก็หญิงในเสือ้กขิ�วทีเ่ริม่กล�ยเป็นสแีดงด้วย

หยดเลือดจ�กก�รต่อสู้ดุเดือดเบื้องหน้�ยังเบิกค้�ง แต่ไร้คำ�พูดหรือเสียง

ร้องตะโกนใดๆ 

ศัตรอูกีสองก้�วเข้�ม�เตรียมจัดก�รผูน้ำ�ตระกลูโซเคนโยให้สิน้ซ�ก 

ชิมิสึกัดฟันกรอดอย่�งแค้นเคือง ก่อนปร�ยต�ท่ีมีสีนัยน์ต�เดียวกับเด็ก

หญิงที่อยู่ข้�งหลังมองเธอ แววต�ของผู้เป็นพ่อที่ทอดมองสบนัยน์ต�เบิก

กว้�งว่�งเปล่�ของเธอร�วกับกำ�ลังส่งคว�มอ�วรณ์และคว�มรักคร้ัง

สุดท้�ยที่เธอไม่อ�จเข้�ใจได้ย�มนี้ให้

ชิมิสึรู้ว่�เข�ไม่ใช่พ่อที่ดีนัก ไม่เคยเอ�ใจใส่ลูกๆ อย่�งที่ควรเป็น 

เข�มักดุด่�ลูกๆ อยู่เสมอ คำ�กล่�วชมน้อยนักจะมีให้ แต่ก็เพร�ะเป็นผู้นำ�

จงึต้องเข้มงวดและคอยเอ�ใจใครเป็นพเิศษไม่ได้ โดยเฉพ�ะกบัลกูๆ ของ

ตัวเอง

ถ้�งั้นเรี่ยวแรงเฮือกสุดท้�ยที่มี เข�ก็ขอทำ�หน้�ที่ในฐ�นะพ่อให้ดี

ที่สุด โดยก�รปกป้องลูกของตนอย่�งสุดกำ�ลัง

ร่�งของผู้นำ�แห่งโซเคนโยผินใบหน้�กลับไปที่ศัตรูทั้งสองคนอีก

ครั้ง เมื่อได้มองใบหน้�ของลูกส�ว ก่อนรวบรวมกำ�ลังทั้งหมดที่มีตัดสิน

ผลก�รต่อสูต้รงหน้� โดยมดีวงต�สนีำ�้เงนิของลกูส�วจบัจ้องนิง่ไม่กะพรบิ  

ก็บอกว่าไม่ไหวหรอก จะลุกขึ้นมาทำาไม...

คำ�พูดนั้นดังอยู่แค่ในหัวของเด็กหญิง

คมอ�วุธที่สะบัดครั้งสุดท้�ยคร่�ชีวิตของศัตรูเบื้องหน้�ได้อย่�ง

งดง�ม...แต่ถึงกระนั้นมันก็ทำ�ล�ยชีวิตของเข�ไปพร้อมกัน เมื่อคมอ�วุธ

ของศัตรูแทงเข้�บนร่�งพร้อมกับที่เข�แทงคมอ�วุธใส่ศัตรู

ชิมิสึยังคงพย�ย�มฝืนใช้เรี่ยวแรงดึงตัวเองให้หลุดจ�กคมอ�วุธที่

ฝังอยู่ในร่�ง และทันทีที่เข�กับศัตรูหลุดออกจ�กกันได้ เลือดสีสดก็ส�ด

กระเซ็นใส่ร่�งของเด็กหญิงในชุดกิเปื้อนเลือดร�วกับฝนห่�ใหญ่ จนท้ัง

ร่�งอ�บไปด้วยสีแดงกลิ่นน่�สะอิดสะเอียน 
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ทว่�เดก็หญิงทีโ่ดนฝนโลหติปะทะเข้�เตม็หน้�และร่�งก�ยกลบัยนื

นิง่เฉย ไม่แม้แต่ก�รกะพรบิต�เพยีงสกันดิต่อสแีดงทีส่�ดเข้�ห�ตวั ดวงต�

สีนำ้�เงินของเธอยังเบิกกว้�งมองตรงไปที่เดิมร�วกับถูกตรึงไว้

ตึง!

ร่�งของผู้เป็นพ่อถอยลงม�จนเกือบชนกับร่�งเล็กๆ ของเธอ แต่

เธอกย็งัไม่ยอมขยบั เหมอืนไม่กลวัก�รปะทะของร่�งสงูใหญ่ ทว่�ร่�งนัน้

ก็หยุดไว้ได้ทันก่อนถึงร่�งเล็กๆ เบื้องหลัง เข�ยังคงพย�ย�มใช้ด�บย�ว

ในมือคำ้�กับพื้นไม้กระด�นเพื่อตั้งให้ตนนั่งในท่�ขัดสม�ธิเช่นนั้น

เดก็หญงิสมัผสัได้ถงึลมห�ยใจทีอ่่อนลงเร่ือยๆ ของแผ่นหลงักว้�ง

ที่อยู่ชิดดวงต�ของเธอ แต่เธอก็ยังคงไร้คำ�พูด สีหน้�นิ่งค้�งยังคงไม่

เปลีย่นแปลง จนกระทัง่แผ่นหลงัเบือ้งหน้�ของช�ยทีข่ึน้ชือ่ว่�เป็นพ่อของ

เธอหยดุนิง่สนทิ ลมห�ยใจที่ได้ยนิกลนืห�ยไปกบัเปลวเพลงิทีร่ะออุยูร่อบ

ตัว ในขณะที่ศีรษะของเข�ก้มตำ่�ลงเรื่อยๆ ทั้งๆ ที่ดวงต�สีนำ้�เงินนั้นยัง

เปิดค้�ง 

ทั้งที่ร่�งก�ยยังนั่งในท่�ขัดสม�ธิ...แต่เข�ก็ไร้ซึ่งชีวิตแล้ว

“ท่�นชมิิส ึท่�นเลนยะ!” ยงัไม่ทนัไร วญิญ�ณซ�มไูรกล็อยม�ด้วย

ท่�ท�งร้อนรนเข้�ม�ในโรงฝึกด�บที่เด็กหญิงนัยน์ต�สีนำ้�เงินอยู่ และ

วิญญ�ณซ�มูไรก็ถึงกับเบิกนัยน์ต�สีอำ�พันกว้�งกับภ�พเบื้องหน้�

ภ�พของผู้นำ�โซเคนโยที่สิ้นใจ...และร่�งชโลมเลือดของเด็กหญิง

คนสำ�คัญของเข�

“ท่�น...ชิมิสึ...” เสียงของโยชิฮ�ระสั่นอย่�งตื่นตะลึง ก่อนค่อยๆ 

ลอยเข้�ไปห�ร่�งไร้วิญญ�ณกล�งห้องใหญ่ ทว่�ก็ต้องหยุดไปครู่ เมื่อ

เสียงเล็กๆ จ�กร่�งที่เงียบไปน�นดังขึ้น

“...พ่อ” เลนยะยื่นมือไปแตะที่ไหล่กว้�งของช�ยตรงหน้� ดวงต�

สีนำ้�เงินของเธอยังดูว่�งเปล่�ร�วกับไม่ได้รับรู้เรื่องร�วใดๆ ที่เพิ่งเกิด  

คำ�พูดนั้นฟังเหมือนละเมอร�วกับยังอยู่ในคว�มฝัน

“...พ่อ” เธอเรียกซำ้�อีกครั้ง แต่คร�วนี้มือเล็กเริ่มออกแรงดึง
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โยชิฮ�ระเห็นเช่นนั้นจึงได้แต่กลำ้�กลืนคว�มขมขื่นกับภ�พน่� 

เจ็บปวดเบื้องหน้�ที่ทำ�ให้เข�พูดอะไรไม่ออก 

สภ�พของเดก็หญิงนัน้เหมอืนคนทีก่ำ�ลงัหลกีหนคีว�มจรงิทีเ่กดิขึน้

ตรงหน้�

เธอรู้รึเปล่�ว่�พ่อของเธอไม่อยู่แล้ว รู้รึเปล่�ว่�ร่�งที่เธอเขย่�อยู่

เป็นเพียงร่�งไร้วิญญ�ณที่ไม่มีวันลุกขึ้นม�ได้อีกแล้ว

“ลุกสักทีสิ ฉันขี้เกียจเขย่�แล้วนะ” เด็กส�วเริ่มขึ้นเสียงเมื่อร่�ง

ตรงหน้�ไม่ยอมขยับเขยื้อนต�มที่ตนต้องก�ร

“ท่�นเลนยะขอรับ...ท่�นชิมิสึน่ะ...”

“หนวกห!ู” ยงัไม่ทนัสิน้คำ�ของโยชฮิ�ระ เดก็ส�วเลอืดท่วมตวักห็นั

ม�ตว�ดใส่เข�สุดเสียง ใบหน้�ที่เคยช็อกค้�งเกร็งแน่นอย่�งกร�ดเกรี้ยว 

ก่อนเธอจะหันไปห�ผู้เป็นพ่ออีกครั้งและตะคอกเสียงใส่ร่�งร่�งนั้นทันที 

พร้อมออกแรงเขย่�ม�กขึ้นจนเกือบเป็นก�รกระช�ก

“ลุกสักทีสิ เก่งนักไม่ใช่รึไงเล่� ชอบว�งอำ�น�จนักไม่ใช่รึไงเล่� ก็

ลุกขึ้นม�สิ!”

“ท่�นเลนยะพอเถอะขอรับ ท่�นชิมิสึไม่รู้สึกอะไรแล้วละขอรับ 

ตอนนี้ท่�นพ่อของท่�น ‘ต�ย’ แล้วนะขอรับ”

ตุบ!

ร่�งของเลนยะล้มลงม�กระแทกกบัพืน้ไม้เตม็แรงเมือ่แรงกระช�ก

ของเธอไม่อ�จทำ�ให้ร่�งไร้วิญญ�ณที่คำ้�ตัวกับด�บสะทกสะท้�นได้ แถม

แรงกระช�กนั้นยังทำ�ให้เธอเป็นฝ่�ยต้องเจ็บตัวซะเอง เมื่อมือเล็กๆ ลื่น

หลุดจ�กเสื้อของคนเป็นพ่อ 

“ท่�นเลนยะขอรับ” โยชิฮ�ระลอยเข้�ไปดูเธออย่�งเป็นห่วงใน

สภ�พร่�งก�ยและจิตใจ เมือ่เหน็ว่�เธอนิง่เงยีบไปหลงัล้มลงไปนัง่แบบนัน้

ทว่�วิญญ�ณซ�มูไรยิ่งต้องตื่นตระหนกเมื่อจู่ๆ ร่�งของเลนยะก็

ลกุพรวดขึน้ม� พร้อมกบักระช�กผ้�พนัแผลสขี�วทีห่ลงัมอืขว�ข�ดสะบัน้

อย่�งไม่ไยด ีแล้วเดนิดุม่ๆ ไปด้�นหน้�โรงฝึกด�บ ฉวยเอ�อ�วธุบ�งอย่�ง
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ในห่อผ้�สีแดงที่มีขน�ดใหญ่จนเกือบเท่�ตัวเธอม�จ�กบนแท่นว�งด�บ

“ท่�นเลนยะ...เดี๋ยว...”

พรึ่บ!

โยชิฮ�ระยังเตือนไม่ทันจบ เด็กหญิงร่�งเปื้อนเลือดก็ดึงผืนผ้�สี

แดงทีห่่อเจ้�สิง่น้ันออก ก่อนโยนมนัไปอกีท�ง ดวงต�สนีำ�้เงนิเหีย้มเกรยีม

น่�หว�ดหวั่นจับจ้องสิ่งที่อยู่ในมือของตนเขม็ง

ภ�พกงจกัรขน�ดยกัษ์ทีท่ำ�จ�กเหลก็กล้�สดีำ�ฉ�ยชดัในดวงต�ของ

เลนยะและโยชิฮ�ระ

กงจักรการาสึ...ท่านเลนยะคิดจะปลดผนึก!

“ท่�นเลนยะอย่�ทำ�อย่�งนั้นนะขอรับ!” คำ�ร้องเตือนสุดเสียงของ

โยชิฮ�ระช่�งไร้ผล เมื่อนัยน์ต�สีนำ้�เงินของเด็กหญิงตัวน้อยบัดนี้ไร้แวว

รับรู้สิ่งรอบตัวไปแล้ว ย�มนี้สิ่งที่นัยน์ต�สีแปลกของเธอสะท้อนออกม� 

มีเพียงอ�วุธยักษ์ในมือเท่�นั้น

ร่�งเล็กอ�บโลหิตเดินช้�ๆ นัยน์ต�สีแปลกที่ไร้แววใดๆ เว้นเพียง

ว่�งเปล่�ร�วกับต้องมนตร์สะกด ในมือถืออ�วุธประหล�ดแน่น 

เธอเดินม�หยุดเบื้องหน้�ร่�งไร้วิญญ�ณของผู้เป็นพ่อ ก่อนค่อยๆ 

ทรุดลงนั่งชันเข่�สองข้�งขึ้นม� นัยน์ต�จับจ้องนิ่งท่ีหน้�ประตูกว้�งของ

โรงฝึกเบื้องหน้� พร้อมเสียงสะท้อนในหัวของเด็กหญิงว่�

ถ้าพ่อเหนื่อยมากนัก ฉันจะเป็นฝ่ายปกป้องพ่อเองแล้วกัน นั่งพัก

อยู่ตรงน้ันแหละ แล้วฉันจะนั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้...ใครที่มันกล้าย่างเท้าเข้ามา

ในนี้แม้แต่ก้าวเดียว ฉันจะเอาหัวมันเป็นของขวัญให้พ่อแล้วกัน



82
แผนต่อไป

ดวงตาสามคูเ่ฝ้ามองถำา้ทีค่ล้ายหลงัคาโดมครึง่วงกลม ซึง่แทรกตวั

อยู่กับหมู่แมกไม้จนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน

โทชินโอ ชินแอน และท�โร่เฝ้�มองผ่�นกิ่งก้�นส�ข�ของต้นไม้

ใหญ่ไปยังสถ�นที่ที่เลนโยและกินเท็นชิอยู ่ โดยพวกเข�ต้องคอย

สงัเกตก�รณ์อยูไ่กลจ�กถำ�้แห่งนัน้หล�ยสบิเมตร เพือ่ป้องกนัปัญห�คดุะ

ยักษ์ของเลนโยที่เป็นย�มอยู่หน้�ป�กถำ้� 

พวกมันลอยวนกินอ�ณ�เขตรักษ�คว�มปลอดภัยค่อนข้�งกว้�ง 

จนพวกเข�เข้�ไปจับต�มองใกล้ๆ ได้ย�ก

แม้ก�รมองไกลขน�ดนี้จะไม่ใช่ปัญห�ของสองปีศ�จ แต่มันเป็น

ปัญห�ใหญ่ของวิญญ�ณเด็กช�ยที่ชะเง้อจนคอยืดคอย�วก็เห็นแต่กิ่งไม้

กบักิง่ไม้ซ้อนทบักนัไปม� ในเมือ่เข�ไม่ใช่ปีศ�จ จงึไม่ส�ม�รถมองเหน็สิง่

ต่�งๆ ในระยะไกลขน�ดนี้ได้

ท�โร่ที่พย�ย�มกระเสือกกระสนเล็งส�ยต�ผ่�นทิวทัศน์ท่ีย�กต่อ

ก�รมองเห็นต้องล้มเลิกคว�มตั้งใจอย่�งช่วยไม่ได้ แล้ววนกลับไปกลุ้มใจ

เรื่องของกลยุทธ์เชิดหุ่นของตัวเองแทน
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วิญญ�ณเด็กช�ยยังคิดไม่ตกเรื่องก�รว�งแผนขั้นต่อไปว่�จะทำ�

อย่�งไรทุกอย่�งถึงจะเป็นอย่�งที่หมอผีส�วต้องก�ร 

มนัย�กเหลอืเกนิกบัก�รควบคมุให้สองปีศ�จไม่เข้�ไปช่วยกนิเทน็ชิ 

แต่ในขณะเดยีวกนักต้็องไม่ให้ออมมอืในก�รต่อสูเ้ช่นกนั ถงึศตัรตูวัฉก�จ

นัน้จะมฝีีมอืร้�ยก�จจนสองปีศ�จไม่ส�ม�รถเข้�ไปชงิตวักนิเทน็ชไิด้ง่�ยๆ 

อยู่แล้ว แต่ก็ยังมีปัญห�อยู่อีกแหละว่�จะทำ�อย่�งไรไม่ให้หุ่นเชิดของเข�

ต้องเสี่ยงอันตร�ยจ�กศัตรูคนนี้

วันนี้ข้ออ้�งต่�งๆ ที่เข�มีก็ยกม�ใช้หมดไปเรียบร้อยแล้ว ถ้�ยังใช้

รูปแบบเดิมๆ ซำ้�อีกไม่ว�ยคว�มแตกก่อนแน่ๆ แถมวันนี้ยังอ�ศัยลูกฟลุก

ผสมโรงเข้�ไปด้วยถึงรอดม�ได้ แล้วทีนี้จะเหลือลูกเล่นอะไรม�เล่นล่ะ

“พรุง่นีค้งต้องลงมอือกี” คำ�พดูเรียบนิง่จ�กโทชนิโอฉดุให้ท�โร่หนั

หน้�ฉับไปมองเข�

พรุ่งนี้ลงมืออีก! จะบ้าเหรอ ยังไม่ได้คิดแผนเลย

ท�โร่ร้องในใจ หัวใจหล่นวูบไปอยู่ต�ตุ่ม

“เสียเวล�เปล่� ข้�ว่�คืนนี้เลยดีกว่�” ชินแอนเป็นฝ่�ยยื่นข้อเสนอ

ใหม่

อะไรนะ ตัวเองยังไม่หายบาดเจ็บไม่ใช่เหรอ!

ท�โร่หนัหน้�ม�อกีท�งพร้อมร้องโวยในใจใส่ปีศ�จส�วทีก่ำ�ลงัร่�ย

อ�คมงึมงำ�รักษ�บ�ดแผลตรงหัวไหล่

ทว่�ก่อนทีผ่น้ีอยจะขวญัเสยีไปม�กกว่�นี ้เสยีงแหบตำ�่ของโทชนิโอ

ก็กล่�วขึ้นก่อน 

“คิดตื้นอย่�งเจ้� ถึงต้องอยู่ในสภ�พนี้ ชินแอน”

นำ้�คำ�ดูถูกม�พร้อมดวงต�สีฟ้�ขุ่นมองเหยียดๆ ของปีศ�จนักรบ 

ทำ�เอ�คนที่ถูกมองชักหัวคิ้วอย่�งไม่พอใจ

ชินแอนสะบัดใบหน้�สวยๆ งองำ้�ไปท�งอื่นแทน

หลงัจ�กทีท่�โร่สงัเกตท่�ทขีองสองปีศ�จแล้วทำ�ให้เข�คดิถงึคำ�พดู

ของเลนยะขึ้นม�ได้อีก
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‘แกอาจกลุม้ใช่ไหมล่ะว่าจะบงัคบัหุน่เชดิถงึสองตวัได้ยงัไงพร้อมกนั 

...แต่ไม่ต้องห่วง ฉนัจะบอกอะไรดีๆ  ให้ คนทีแ่กต้องควบคมุมแีต่ไอ้หน้าบาก

ตัวเดียวเท่านั้น ถ้าสังเกตให้ดี แกจะเห็นว่ายัยปีศาจขี้หึงนั่นไม่กล้า 

มีปากเสียงกับไอ้หน้าบากมากนัก ต่อให้โกรธขนาดไหน แต่แม่นั่นจะต้อง

ฟังคำาพูดของหมอนั่นเสมอ มันเป็นการบอกว่าไอ้หน้าบากต้องมีอำานาจ

มากกว่า หรือไม่ก็มีสิทธิ์มีเสียงกับเจ้าลูกหมามากกว่า...สรุปก็คือถ้าแก

ควบคุมเจ้าหน้าบากได้ ยัยปีศาจสมองน้อยนั่นก็จะอยู่ใต้บังคับบัญชาแก

ทันที’

ถ้�ควบคุมโทชินโอได้ เข�ก็ควบคุมชินแอนได้เช่นกัน...

แต่ถึงคิดได้ ท�โร่ก็ยังต้องทำ�หน้�เบ้หนักใจอยู่ดี

ก็ตอนนี้เข�ยังไม่รู้จะเอ�อะไรไปควบคุมอีกฝ่�ยเลย แล้วคำ�สอน

ของหมอผีส�วมันจะมีคว�มหม�ยอะไรเล่�

ท่�ท�งกระวนกระว�ยใจของวิญญ�ณเด็กช�ยคงไปสะกิดโดน

ส�ยต�ของโทชินโอเข้� เข�จึงถ�มขึ้นว่� 

“เจ้�มีอะไรจะพูดรึไง”

คำ�ถ�มแสนเย็นช�จนสันหลังว�บเล่นเอ�ท�โร่สะดุ้งน้อยๆ เข�หัน

ไปฉีกยิ้มเจื่อนๆ ให้คนถ�มก่อนส่�ยหัวปฏิเสธ 

“เปล่�ครับ” เข�อ้อมแอ้มตอบ

ทว่�ปฏิกริิย�มพีรุิธของท�โร่คงไม่รอดพ้นส�ยต�ดดุนัสฟ้ี�ขุน่ของ

โทชินโอ 

“ดู ‘กระวนกระว�ย’ นะเจ้�หนู”

เสียงเย็นเยียบที่เน้นคำ�พูดยิ่งทำ�ให้ท�โร่แทบกลืนนำ้�ล�ยไม่ลงคอ 

แต่กระนั้นเข�ก็ปรับสีหน้�และท่�ท�งให้เป็นปกติได้รวดเร็วอย่�งรู้หน้�ที่

“ขอโทษครับ...ผมแค่กลัวว่�ถ้�ชินแอนซังยังบ�ดเจ็บ ก�รเอ�ตัว 

กินเท็นชิคืนอ�จย�กขึ้นอีก”

คำ�กล่�วของท�โร่เรียกให้ใบหน้�ของปีศ�จส�วหนัฉบักลบัม�พร้อม

ร้องเสียงสูงอย่�งไม่พอใจทันที
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“เจ้�จะห�ว่�ข้�เป็นตัวถ่วงงั้นสิ รู้ไว้ซะด้วยนะว่�ต่อให้ข้�อยู่ใน

สภ�พไหนก็ต้องช่วยท่�นกินเท็นชิออกม�ให้ได้”

ท�โร่รีบส่�ยหัวแรงๆ ปฏิเสธทันควัน เข�กลัวที่สุดกับพ�ยุอ�รมณ์

ของชินแอนที่ขึ้นๆ ลงๆ จนจับท�งไม่ถูก

“ผมไม่ได้หม�ยคว�มว่�อย่�งนั้นครับ” ท�โร่แก้ตัวด้วยสีหน้�ตื่นๆ 

ก่อนจะกล�ยเป็นคว�มสำ�นึกผิดและห่วงกังวล “...ผมแค่ไม่อย�กให้ใคร

ต้องเป็นอะไร”

ให้ตายเถอะทาโร่ แกแสดงละครได้เก่งขนาดนี้ได้ตัง้แต่เมือ่ไรกนั...

ชินแอนขมวดคิ้วแน่นมองสีหน้�เกรงๆ ของวิญญ�ณเด็กช�ย เธอ

จำ�ต้องหยดุอ�รมณ์หงดุหงดิทัง้หมดลงเมือ่ไม่รู้ว่�จะโมโหเจ้�ดวงวญิญ�ณ

เล็กๆ ขี้กลัวนี้ไปทำ�ไม

ในขณะที่ดวงต�เฉียบคมของโทชินโอยังเฝ้�มองวิญญ�ณเด็ก 

ช�ยอย่�งเงยีบเชยีบ ใบหน้�ดดุนัไม่แสดงคว�มรู้สกึใดเว้นคว�มนิง่เฉยจน

น่�กลัว

ซึ่งท�โร่ได้แต่หลบดวงต�สีฟ้�ขุ่นคู่เหี้ยมอย่�งช่วยไม่ได้

ตอนนี้ท�โร่อย�กห�ยไปจ�กตรงนี้ เลิกทำ�หน้�ท่ีท่ีย�กท่ีสุดเท่�ท่ี

เข�เคยทำ�ม�ซะเดีย๋วนี ้เพร�ะก�รทำ�ให้คนที่ไม่เชือ่ใจใครม�ก่อนม�เชือ่ใจ

เข�มันย�กจนเหมือนเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพ�ะกับโทชินโอ ที่ทั้งรอบคอบ 

ฉล�ดเฉลียว และไม่ไว้ใจใครหน้�ไหนทั้งนั้น

ที่เข�ยังรอดม�ได้โดยไม่โดนจับนั่งโต๊ะสอบสวนก็เพร�ะยังไม่มี

อะไรบอกว่�เข�ม�ถึงที่นี่ด้วยจุดประสงค์อื่นนอกจ�กก�รช่วยกินเท็นชิ

แต่ถ้�เกิดมีอะไรที่บ่งชี้จุดประสงค์อื่นของเข�ขึ้นม�ละก็...เข�ไม่

อย�กคิด

ถ้�อยู่ในสถ�นก�รณ์นี้เลนยะจะทำ�อย่�งไร ถ้�เป็นเลนยะจะทำ�

อย่�งไร ถ้�เป็นเลนยะจะคิดแผนอะไร...เลนยะเกลียดเร่ืองเสี่ยง...เข�ก็

เกลียดเรื่องเสี่ยงเหมือนกันนั่นแหละ

เรื่องเสี่ยง...
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ท�โร่สะดดุคว�มคดิของตนเอง สหีน้�ทีด่หูวัน่วติกในตอนแรกค้�ง

นิ่งไปครู่กับคว�มคิดที่สมองกำ�ลังประมวลผล

เรือ่งเสีย่ง...ไม่มีใครอยากเสีย่ง...งัน้กไ็ม่ต้องเสีย่ง...ดทู่าทีไปก่อน...

ใช่ ใช่ ดูท่าทีไปก่อน

ค่อยๆ บีบบังคับทีละน้อย...

เมื่อคิดจบ ท�โร่ก็เป็นฝ่�ยหันหน้�ไปมองโทชินโอเสียเอง

ปีศ�จหนุม่ไหวตวัเลก็น้อยเมือ่พอจะอ่�นคว�มหม�ยในส�ยต�ของ

วิญญ�ณเด็กช�ยออก

“ดูเหมือนบ�งคนจะคิดอะไรออก” คำ�เปรยจ�กโทชินโอเรียกให ้

ชินแอนหันม�สนใจวิญญ�ณเด็กช�ยด้วยเช่นกัน

ซึ่งท�โร่เองก็พยักหน้�น้อยๆ ยอมรับ ก่อนพูดขึ้นว่� 

“ผมคิดว่�เร�มีวิธีที่จะไม่ทำ�ให้เสี่ยง...แต่อ�จไม่สำ�เร็จไวต�มท่ี

ต้องก�ร”

นยัน์ต�สฟ้ี�ขุน่อ่�นย�กของโทชนิโอหรีม่องท�โร่ ต�มด้วยนำ�้เสยีง

เย็นช� 

“รู้สึกว่�จะเจ้�แผนก�รกว่�ที่เห็นภ�ยนอกเยอะนะ”

เป็นครัง้แรกทีท่�โร่ค่อยๆ เปลีย่นเป็นขยบัยิม้แห้งๆ ให้ปีศ�จนกัรบ

ตรงหน้� พล�งยกมอืเก�ข้�งแก้มอย่�งไม่รูจ้ะแก้ข้อกล่�วห�ของโทชนิโอ

อย่�งไร

“ก็ผมอยู่กับเลนยะตั้งหนึ่งปีนี่ครับ”

ถึงเข�จะไม่ได้หัวไวขน�ดส�ม�รถคิดแผนอะไรต่�งๆ ได้รวดเร็ว

แม้อยู่ท่�มกล�งก�รต่อสู้หรือเหตุก�รณ์ฉุกเฉินเหมือนเลนยะ แต่ถ้�ให้

เวล�สักหน่อยเข�ก็พอจะคิดอะไรสักอย่�งขึ้นม�ได้เหมือนกัน       

และเป็นครัง้แรกทีปี่ศ�จนกัรบเลกิคิว้ขึน้นดิบนใบหน้�แขง็ทือ่ และ

มองท�โร่ต่�งจ�กทกุท ีก่อนกลบัม�ว�งม�ดนิง่เช่นเดมิอย่�งรวดเรว็ โดย

ไม่มีใครทนัเหน็คว�มเปลีย่นแปลงเลก็น้อยบนใบหน้�แขง็กระด้�งของเข�

แต่ก่อนท�โร่จะเร่ิมเล่�แผนก�ร วญิญ�ณเดก็ช�ยกเ็หลอืบไปเหน็
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บ�งสิง่บนกิง่ไม้ใกล้ๆ โทชนิโอ จนทำ�ให้เข�ต้องขมวดคิว้นดิ พย�ย�มเพ่ง

พินิจเจ้�สิ่งนั้น

มันเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่คุ้นต�เข�อย่�งประหล�ด

“เจ้�มองอะไร” ชนิแอนถ�มท�โร่เมือ่เหน็ว่�วญิญ�ณเดก็ช�ยเงยีบ

ไป และมองเลยไปท�งหนึ่ง

และนั่นทำ�ให้โทชินโอปร�ยต�มองต�มส�ยต�ของท�โร่อย่�งเสีย

ไม่ได้

ผเีสือ้กล�งคนืปีกสนีำ�้ต�ลตวัหนึง่เก�ะนิง่อยูบ่นกิง่ไม้ข้�งตวัปีศ�จ

หนุ่ม มันไม่ได้ดูผิดปกติหรือมีสิ่งใดที่ดูแตกต่�งจ�กผีเสื้อตัวอื่นจนทำ�ให้

น่�สังเกตเป็นพิเศษแต่อย่�งใด

แล้วทำ�ไมวิญญ�ณตรงหน้�ของเข�ถึงต้องให้คว�มสนใจมัน

นักหน�

“ผมว่�ผมเคยเหน็ผเีสือ้ตวันัน้” ท�โร่คร�งเสยีงแผ่วพร้อมพย�ย�ม

ทบทวนคว�มทรงจำ�ว่�เคยเหน็เจ้�ผเีสือ้กล�งคนืนีท้ี่ไหนม�ก่อน จนกระทัง่

นึกถึงก�รต่อสู้ของเลนยะกับเลนโยบนด�ดฟ้�โรงเรียน...

“นั่นมันชิกิง�มิของเลนโย!” เข�โพล่งขึ้นทันที

หมับ!

ไม่จำ�เป็นต้องอธบิ�ยม�กกว่�นี ้มอืใหญ่ของโทชนิโอตะปบหมบัไป

ที่เจ้�ผีเสื้อตัวน้อยอย่�งรวดเร็ว และขยี้อย่�งไร้คว�มปร�นี ก่อนเข�จะ

ค่อยๆ คล�ยมอืออก สิง่ทีร่่วงหล่นลงม�จ�กฝ่�มอืใหญ่กลบักล�ยเป็นเศษ

กระด�ษแผ่นน้อยที่โดนขยำ�จนยับยู่ยี่แทนผีเสื้อกล�งคืนตัวนั้น

ปีศ�จในชุดนักรบเริ่มกว�ดต�ฉ�ยแววเหี้ยมเกรียมไปท่ัวบริเวณ

อย่�งถี่ถ้วนพล�งเอ่ยเสียงเย็นว่� 

“ยังมีอีก...”

พรึ่บ!

ยังไม่สิ้นคำ�ของโทชินโอ เสียงกระพือปีกนับร้อยเสียงก็ดังกระหึ่ม

ขึน้รอบตวัสองปีศ�จและหนึง่ดวงวญิญ�ณ พร้อมๆ กบัทีท่�โร่และชนิแอน
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ต้องเบกินัยน์ต�กว้�งเมือ่ได้เหน็ฝงูผเีสือ้หล�ยร้อยตวัถล�บนิแตกฮอืออก

จ�กซอกมุมต่�งๆ ของต้นไม้ใหญ่ที่ล้อมรอบพวกเข� 

มันม�กม�ยจนเหมือนพวกเข�จะโดนจำ�นวนของพวกมันกลืนกิน

เข้�ไป แถมเสยีงปีกบ�งๆ ทีเ่สยีดสกีนัยงัทำ�หน้�ทีท่ำ�ร้�ยเยือ่แก้วหไูด้เป็น

อย่�งด ีจนชนิแอนถงึกบัต้องยกมอืปิดใบหเูรียวแหลมของตนป้องกนัเสยีง

บ�ดหูนั่น

ไอ้ที่บอกว่ามีอีกนี่มันเยอะขนาดนี้เชียวเหรอเนี่ย!

ท�โร่ร้องในใจต�มจำ�นวนม�กม�ยของชิกิง�มิฝูงใหญ่รอบตัว

จนกระทั่งฝูงผีเสื้อบินหนีขึ้นท้องฟ้�ย�มคำ่�คืน ห�ยไปกับ

บรรย�ก�ศมืดมิดรอบด้�น พร้อมเสียงกระพือปีกนับร้อยท่ีค่อยๆ เงียบ

ห�ยไปต�มระยะท�งที่พวกมันเคลื่อนห่�งจ�กจุดที่พวกเข�อยู่

“เร�ถูกมันจับต�มอง” ชินแอนร้องขึ้นม�ก่อนคนแรกอย่�งกร�ด

เกรี้ยว

“ไม่โดนสน่ิ�แปลก” โทชนิโอยงักล่�วด้วยสหีน้�ไม่เปลีย่น แต่คว�ม

หม�ยในคำ�พูดชัดเจนว่�กำ�ลังปร�ม�สคว�มแปลกใจของเพื่อนปีศ�จ ใน

ขณะนัยน์ต�สีฟ้�ขุ่นกว�ดมองซ้�ยขว�เป็นก�รสำ�รวจห�ตัวก่อกวนท่ีอ�จ

ยังหลงเหลืออยู่

ชนิแอนยิง่ขมวดคิว้แน่นอย่�งโมโหขึน้ไปอกี ก่อนว่�เสยีงแหลมสงู

ใส่โทชินโอ 

“แล้วทีนี้จะทำ�อย่�งไร ตอนนี้ยังเหลือพวกชิกิง�มิอยู่อีกรึเปล่�ก็

ไม่รู้ เร�จับสัมผัสพวกมันไม่ได้เลย”

“ก�รเคลื่อนไหวของป่�เป็นปกติ...ไม่มีพวกมันแล้ว” ปีศ�จนักรบ

ตอบ 

ในตอนทีฝ่งูผเีสือ้พวกนัน้ปร�กฏตวัขึน้ โทชนิโอเลอืกทีจ่ะนัง่นิง่ให้

พวกมันบนิออกไปให้หมดเมือ่รู้ว่�เหล่�สตัว์ปีกตวัน้อยพวกนีค้งไม่ได้ข้อมลู

หรอืข่�วสำ�คญัอะไรไปจ�กพวกเข� และพวกมนัคงรูว่้�คงไม่มที�งเลด็ลอด

ส�ยต�ของเข�ได้ จึงเลอืกเผยตวัออกม�และหนีไปแทนทีจ่ะเฝ้�ดพูวกเข�
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ต่อ

เมื่อตรวจตร�จนแน่ใจแล้ว โทชินโอจึงค่อยๆ หันม�มองท�โร่ที่ยัง

ไม่คล�ยอ�ก�รตกตะลึงกับฝูงผีเสื้อของเลนโย

วิญญ�ณเด็กช�ยไม่คิดว่�เลนโยจะใช้วิธีนี้ได้...ถ้�เข�เล่�แผนก�ร

ทัง้หมดไปโดยไม่ทนัสงัเกตเหน็ผเีสือ้กล�งคนืตวัแรก แผนของเข� รวมถงึ

ชีวิตของเลนยะคงล้มไม่เป็นท่� ต้องขอบคุณคว�มจำ�ของเข�เองท่ีทำ�ให้

ยังจำ�เจ้�ผีเสื้อที่เป็นชิกิง�มิของเลนโยได้ 

“เจ้�หนู”

เสยีงทุม้แหบเยน็ช�ดงึให้ท�โร่หนัไปมองต�มต้นเสยีง แม้สหีน้�ยงั

ไม่คล�ยคว�มตื่นตะลึง

เมื่อวิญญ�ณเด็กช�ยหันม�มองเข�อีกครั้ง ปีศ�จหนุ่มจึงสั่งต่อ

ทันที

“เล่�แผนก�รของเจ้�ต่อไป”

ใบไม้สีส้มแห้งกรอบบนยอดไม้ค่อยๆ พากันร่วงหล่นจากต้นตาม

สภ�พอ�ก�ศที่หน�วเย็นขึ้น จนพื้นดินทั่วผืนป่�ถูกระบ�ยด้วยสีส้มจ�ก

ธรรมช�ติ พร้อมกับลมหน�วพัดพ�เอ�เศษใบไม้ลอยต�มกระแสลมหมุน

เล็กๆ 

ตูม!

เสยีงระเบิดสนัน่หวัน่ไหวดงัขึน้ท่�มกล�งบรรย�ก�ศเงยีบสงบของ

ย�มรุง่ส�งเมือ่ร่�งสงูใหญ่ในชดุนกัรบฟ�ดด�บใหญ่เข้�ใส่ร่�งมหมึ�ของ

คุดะตัวหนึ่งที่ลอยเฝ้�ย�มอยู่หน้�ป�กถำ้� จนร่�งก�ยของมันโดนแรง

ระเบิดจ�กปล�ยด�บที่พุ่งตรงเข้�ม�ฉีกกระช�ก ก่อนค่อยๆ สล�ยไปกับ

ไอเย็นของอ�ก�ศโดยรอบ

ก�รโจมตีของสองปีศ�จเริ่มขึ้นตั้งแต่ฟ้�ยังไม่ทันสว่�งร�วกับจะ 

ไม่ให้ศัตรต้ัูงตัว บกุตะลยุเข้�ม�ชนดิบ้�เลอืด ไร้ทัง้รปูแบบและวธิกี�รใดๆ 

ทั้งสิ้น



B  1 3  s . t   187

ท�โร่เองก็ติดสอยห้อยต�มม�ด้วย เพียงแต่ต้องหลบให้พ้นรัศมี

ก�รต่อสู้และคอยสอดส่องอันตร�ยให้ชินแอนกับโทชินโอไปพร้อมกัน

เลนโยที่ต้องออกม�รับมือกับสองปีศ�จออกจะดูหัวเสียเล็กน้อย 

เพร�ะคงไม่คิดว่�จะโดนโจมตีในระยะเวล�ใกล้กันขน�ดนี้

รอบนี้โทชินโอยังต้องรับมือกับคุดะยักษ์ของช�ยหนุ่มทั้งหมด แต่

ดูเหมือนปีศ�จหนุ่มจะพย�ย�มต่อสู้โดยบังคับให้คุดะทั้งหมดม�รุมที่เข�

เพียงคนเดียวและปล่อยให้ชินแอนเป็นฝ่�ยรับมือช�ยหนุ่มตัวร้�ยเพียง

ลำ�พัง

ก�รต่อสู้ของปีศ�จส�วดูรอบคอบขึ้น ไม่ใช้วิธีก�รบุกตรงๆ แถม

อ�คมของเลนโยทีเ่คยเล่นง�นเธอเมือ่ว�นกไ็ม่อ�จทำ�อะไรเธอได้แล้ว เธอ

ส�ม�รถใช้ปักษ�ทมิฬรับอ�คมแทนเมื่อได้เรียนรู้วิธีนี้ม�จ�กเมื่อว�น

แต่ก็ต้องยอมรับว่�เลนโยนั้นเก่งก�จและฉล�ดจนพวกเข�เข้�ไม่

ถงึตัวอยูด่ ีและทัง้ทีรู้่ว่�ก�รลยุเข้�ไปแบบนีเ้กอืบเรยีกได้ว่�ไม่มปีระโยชน์ 

แต่ดูเหมือนสองปีศ�จและท�โร่จะไม่สนใจ

เมื่อก�รต่อสู้ดุเดือดดำ�เนินม�ได้ไม่น�น เสียงของท�โร่ก็ดังขึ้น

“ถอยก่อนครับ”

เป็นคำ�ประก�ศที่ได้ผลทันที ทั้งชินแอนและโทชินโอยอมหยุดมือ

ในก�รต่อสู้ลงเดี๋ยวนั้น และกระโจนถอยร่นออกไป จนห�ยลับไปในหมู่

แมกไม้ใหญ่โดยไม่มีก�รทิ้งคำ�พูดหรือส�ยต�ใดๆ ทั้งสิ้น 

ก�รต่อสูท้ีห่ยดุลงเสยีเฉยๆ กลบักล�ยเป็นทำ�ให้ช�ยหนุม่ผูถ้กูลอบ

โจมตีเป็นฝ่�ยต้องฉงนเสียเอง

เหล่�ปีศ�จที่ควรทุ่มสุดตัวในก�รแย่งชิงตัวน�ยเหนือหัวกลับต่อสู้

เพยีงชัว่ครูแ่ละหยดุมอืเอ�ง่�ยๆ กบัอแีค่คำ�สัง่จ�กวญิญ�ณดวงเลก็ๆ แถม

ก�รต่อสู้ในครั้งนี้ เลนโยสัมผัสได้ถึงบ�งอย่�งที่เปลี่ยนไป 

ทั้งท�โร่และสองปีศ�จไร้คว�มวอกแวกอย่�งในตอนแรกโดยสิ้น

เชิง แม้ว่�ผลก�รต่อสู้จะเหมือนเดิมคือยังไม่ส�ม�รถทำ�อะไรได้นอกจ�ก

รับก�รโจมตีจ�กเข� แต่บ�งอย่�งมันฟ้องว่�สองปีศ�จมีจุดประสงค์ท่ี 
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ม�กกว่�ก�รเอ�ตัวกินเท็นชิคืน

ทีส่ำ�คญั ชกิงิ�มขิองเข�ทีส่่งไปจบัคว�มเคลือ่นไหวของศตัรกูก็ลบั

ม�โดยไม่ได้อะไรที่เข�ต้องก�รแม้แต่น้อย นอกจ�กร�ยง�นเรื่องก�รถูก

ฝ่�ยนั้นรู้ตัวทัน และจะส่งไปตอนนี้คงไม่มีคว�มหม�ยใดๆ อีกแล้ว เมื่อ

พวกโคด�มะน้ันกระจ�ยกนัเฝ้�เข�ทัว่ป�กถำ�้ ดงันัน้ไม่ว่�เกดิอะไรขึน้ มนั

ก็ส�ม�รถกลับไปร�ยง�นวิญญ�ณเด็กช�ยได้ตลอดเวล�

และเพร�ะเหล่�โคด�มะเป็นจิตวิญญ�ณธรรมช�ติ หรือพูดง่�ยๆ 

ว่�เป็นวญิญ�ณศกัดิส์ทิธิช์นดิหนึง่ ดงันัน้จึงกำ�จัดไม่ได้ ถงึฆ่�พวกมนั พวก

มนักจ็ะเกดิใหม่ทนัทีไม่ต่�งจ�กเกลด็หมิะทีร่่วงหล่นจ�กท้องฟ้�อยูต่ลอด

เวล�

เป็นอุปสรรคที่ม�กกว่�พวกสองปีศ�จจนน่�หงุดหงิดอย่�งปฏิเสธ

ไม่ได้จริงๆ 

ตุบ! 

ร่�งระหงในกิโมโนสีแดงสดและร่�งสูงใหญ่ในชุดนักรบพร้อม 

หัวกะโหลกที่ไหล่ทั้งสองข้�งหยุดฝีเท้�ลงเมื่อรู้ว่�ออกม�พ้นตัวถำ้�ไกล

พอแล้ว

ท�โร่ที่ลอยต�มหลังม�ติดๆ ถึงกับถอนใจอย่�งโล่งอก 

...แผนขั้นที่หนึ่งของเข�ดำ�เนินไปได้ด้วยดี 

“แล้วจะเอ�อย่�งไรต่อ” ชินแอนหันม�ถ�มท�โร่ นำ้�เสียงขุ่นเล็ก

น้อยบ่งบอกว่�เธอไม่ค่อยพอใจนักที่ต้องทำ�ต�มแผนก�รนี้ 

“เร�ต้องบกุอกีสกัสองส�มครัง้ครบั อย่�งน้อยวนันีก้น่็�จะส�มครัง้

ขึ้นไป” วิญญ�ณเด็กช�ยที่กล�ยม�เป็นเสน�ธิก�รของสองปีศ�จตอบ

อย่�งฉับไวผิดกับท่�ท�งที่เข�ม�ห�ชินแอนกับโทชินโอในวันแรกลิบลับ  

คว�มจริงท�โร่ต้องยอมรับว่�แผนก�รของเข�ไม่ได้ซับซ้อน 

ซ่อนเงื่อนอะไรนัก แต่ถ้�สำ�เร็จก็ถือว่�ได้ผลกำ�ไรม�กม�ยเลยเชียวละ...

แต่ใช่ว่�จะสำ�เร็จง่�ยๆ หรอกนะ
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แผนของเข�เพยีงให้ชนิแอนและโทชนิโอเข้�บกุโจมตเีลนโยเรือ่ยๆ 

เป็นก�รก่อกวนและสร้�งแรงกดดันให้อีกฝ่�ยแทนก�รลุยไม่ลืมหูลืมต� 

เพร�ะก�รสู้ตรงๆ เหมือนที่ผ่�นม�มันแสดงให้เห็นแล้วว่�ไร้ผลเพียงใด

กบัช�ยหนุม่จอมว�ยร้�ยคนนี ้และเมือ่เหน็สถ�นก�รณ์ไม่สูด้กีใ็ห้ถอยออก

ม�ทันที หรือถ้�เข�บอกให้ถอยก็ต้องถอย เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงที่อ�จ

เกิดขึ้น

แม้แผนมันอ�จตื้น แต่ผลลัพธ์น่ะเกินค�ด    

อย่�งแรกเลยคอืเรือ่งคว�มเสีย่งอนัตร�ยของสองปีศ�จจะหมดไป 

อย่�งที่สองคือตอนนี้เข�ส�ม�รถควบคุมให้ทั้งชินแอนและโทชินโอสร้�ง

เพียงคว�มกดดันให้เลนโยต�มที่เลนยะต้องก�รเป็นผลสำ�เร็จ โดยท่ีเข�

ไม่ต้องม�นัง่คดิแก้ปัญห�เฉพ�ะหน้�ในแต่ละวนั อกีอย่�งยงัส�ม�รถอ่�น

ฝีมือช�ยหนุ่มไปได้เรื่อยๆ ในก�รโจมตีแต่ละครั้ง อย่�งน้อยแม้จะห� 

จุดอ่อนไม่เจอ แต่ก็น่�จะมีวิธีในก�รรับมือศัตรูม�กขึ้น มันก็เหมือนก�ร

ฝึกซ้อมอะไรสักอย่�ง ถ้�สู้กันไปเรื่อยๆ ก็ต้องอ่�นฝีมืออีกฝ่�ยออกบ้�ง

นั่นแหละ

แน่นอนว่�วิธีนี้ดีกว่�ลุยเข้�ไปทีเดียวสุดตัวโดยคอยแต่ห่วงหน้�

พะวงหลงั คดิจะเอ�ตวักนิเทน็ชคินืเพยีงอย่�งเดยีวซึง่มคีว�มเสีย่งม�กกว่� 

แล้วไม่รู้ว่�จะฝ่�อ�คมที่เลนโยสร้�งขึ้นคุ้มกันถำ้�ได้รึเปล่�

เข�ก็แค่เปลี่ยนจุดประสงค์จ�กก�รคิดจะเอ�ตัวสุนัขป่�หนุ่มคืน 

เป็นก�รกำ�จัดเลนโยโดยสมบูรณ์แทน

“แบบนี้จะได้ผลแน่รึ จะไม่เสียเวล�เปล่�รึไง”  ปีศ�จส�วยังท้วง

อย่�งไม่ค่อยเห็นด้วยกับแผนนี้

“เพร�ะอย่�งนั้นผมเลยบอกว่�มันคงไม่ไวต�มที่เร�ต้องก�รครับ” 

ท�โร่หันม�ให้เหตุผล

ชินแอนหรี่นัยน์ต�สีทองมองวิญญ�ณเด็กช�ยอย่�งบ่งบอกว่�เธอ

ไม่เห็นด้วยกับคว�มคิดของเข� 

“งั้นก็ห�วิธีลอบเข้�ไปพังอ�คมของเจ้�นั่นซะ แล้วเอ�ตัวท่�น 
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กินเท็นชิคืนม�” เจ้�หล่อนเริ่มห�เรื่องไม่ยอมทำ�ต�มแผนต�มสไตล์คน

ใจร้อน และข้อเสนอนั้นเล่นเอ�ท�โร่ใจเสียไปทันที

“เป็นไปไม่ได้ อ�คมแน่นหน�เกินไป ถ้�อย�กลอบเข้�ไปได้ก็ต้อง

ให้มันคล�ยอ�คมเอง หรือไม่มันก็ต้องต�ย อ�คมถึงจะคล�ย” ดูเหมือน

โทชินโอจะช่วยท�โร่ไว้อีกครั้งด้วยเหตุผลที่วิญญ�ณเด็กช�ยก็ไม่รู้ 

ต้องยอมรับสัมผัสอันเฉียบคมของปีศ�จตนน้ีจริงๆ ขน�ดว่�ต้อง

ต่อสู้อยู่ตลอดแต่ยังมีเวล�ตรวจสอบว่�อ�คมของศัตรูแข็งแกร่งเพียงใด

“ดังนั้นสิ่งที่เร�ต้องทำ�เป็นอันดับแรกคือฆ่�เจ้�นั่นให้ได้ก่อน แล้ว

เรื่องท่�นกินเท็นชิค่อยม�ว่�กันอีกที” ปีศ�จนักรบสรุปสิ่งท่ีต้องทำ�ทันที

โดยไม่สนสีหน้�ไม่เห็นด้วยของชินแอน 

เมือ่เจ้�หล่อนไม่มอีะไรเถยีงเพร�ะผูช้�ยสองคนไม่ให้คว�มร่วมมอื 

ชินแอนก็เชิดหน้�งองำ้�สะบัดไปท�งอื่นต�มแบบฉบับตนเองเช่นเคย

ท�โร่นั้นต้องยกมือขึ้นม�ลูบอกอย่�งรอดตัวไปอีกครั้ง

จรงิอย่�งทีเ่ลนยะว่�...ถ้�ควบคมุโทชนิโอได้ เข�กค็วบคมุชนิแอนได้

ทว่�จงัหวะทีท่�โร่หมนุตวัไปอกีท�งเพือ่ปลอบขวญัตวัเอง นยัน์ต�

สีฟ้�ขุ่นอ่�นย�กก็มองต�มเข�ในทุกอิริย�บถ...

การบุกรอบต่อมาของชินแอนและโทชินโอเร่ิมข้ึนอีกคร้ังในเวลา

ส�ยๆ ของวันเดียวกัน แต่รูปแบบถูกเปลี่ยนใหม่ ก�รต่อสู้รอบนี้ทั้ง 

ชินแอนและโทชินโอเล็งเป้�ไปที่คุดะยักษ์ของช�ยหนุ่มแทน ดูเหมือน 

พวกเข�ต้องกำ�จัดตัวเกะกะอันดับแรกก่อน

แน่นอนว่�คุดะยักษ์เหล่�นี้มีอยู่หล�ยตัว แต่ถ้�ฆ่�ไปเรื่อยๆ มันก็

ต้องหมด เพร�ะพวกเข�พนันได้ว่�เลนโยคงไม่ได้เตรียมคุดะม�ม�กม�ย

จนพวกเข�กำ�จัดไม่หมดหรอก ดังนั้นด่�นแรกที่พวกเข�ต้องผ่�นคือฆ่�

ย�มรักษ�ก�รณ์หน้�ถำ้�พวกนี้ไม่ให้เหลือแม้สักตัวเดียว

วิญญ�ณเด็กช�ยที่ต้องทำ�หน้�ที่เป็นหูเป็นต�ก็เกือบได้เข้�ไปร่วม

วงคุดะอยู่หล�ยหน โชคดีที่ว่�พอเห็นว่�เจ้�ปีศ�จสัตว์เลี้ยงนั้นหันม�มอง
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เข�เมื่อไร เข�ก็รีบลอยหนีไปอีกท�งทันทีก่อนถูกมันงับทุกคร้ัง หรือไม่

โทชินโอก็หันม�สู้กับเจ้�คุดะตัวนั้นก่อนมันจะถึงตัวเข�อย่�งฉิวเฉียด

เลนโยเริ่มรู้แล้วว่�ตอนนี้เข�ตกอยู่ในแผนบ�งอย่�งของเหล่�ผู้

บุกรุก

ส�ยต� วิธีก�ร รูปแบบก�รโจมตี และจุดประสงค์ของสองปีศ�จ

ไม่เหมือนครั้งแรกที่ปร�กฏตัวขึ้น แถมที่สำ�คัญพวกเข�ไม่ปริป�กเร่ือง 

เจ้�ปีศ�จแม้แต่คำ�เดียว

แน่นอน จุดประสงค์ถกูเปลีย่นแล้ว นี่ไม่ใช่ก�รบกุเพือ่ชงิตวักนิเทน็ชิ 

แต่เป็นก�รบุกเพื่อสังห�รเข�แทน

แม้ไม่เร่งร้อนแต่ก็สร้�งคว�มน่�รำ�ค�ญได้เป็นอย่�งดี

มันเริ่มเข้�รูปแบบสงคร�มประส�ทเต็มขั้นแล้ว

เพียงไม่น�นก�รต่อสู้รุนแรงหน้�ป�กถำ้�กว้�งใหญ่ก็ยุติลงอีกครั้ง 

เมื่อโทชินโอเป็นฝ่�ยสั่งถอนกำ�ลังเอง ก่อนกระโจนห�ยเข้�ไปในป่�หน�

ทึบพร้อมชินแอนและท�โร่

เลนโยยืนนิ่งมองภ�พของปีศ�จทั้งสองและวิญญ�ณเด็กช�ยจน

ห�ยลับส�ยต�ไป

นยัน์ต�สนีำ�้เงนิหลงักรอบแว่นกนัแดดมกีระแสขุน่มวัเลก็น้อย ก่อน

หันมองคุดะคิสึเนะของเข�ที่บัดนี้เหลือเพียงสองตัวจ�กห้�ตัว 

ก�รรุกของศัตรูอ�จไม่ทำ�ให้เข�ยี่หระอะไรนักหน� แต่ก็สัมผัสได้

ว่�มันเริ่มรุกใกล้เข้�ม�เรื่อยๆ 

เข�ไม่ได้เตรียมตัวม�เพื่อต่อสู้ เข�มีไม่พร้อมทั้งอุปกรณ์ปร�บ

ปีศ�จรวมถึงคุดะด้วย เพร�ะไม่ได้ค�ดคิดว่�จะมีก�รลอบโจมตีเพื่อชิงตัว

สุนัขป่�หนุ่มแบบนี้ 

...และดูเหมือนศัตรูจะต้องก�รให้เข�ตกอยู่ในสถ�นภ�พนี้

‘ผมจะทำาให้คุณเปิดกรงขังของเลนยะด้วยมือคุณเองให้ดู’

คำ�พูดของท�โร่หวนเข้�ม�ในหัวของช�ยหนุ่มเมื่อเข�นึกถึงตรงนี้

“งั้นฉันก็ควรดูว่�แกจะทำ�ได้สำ�เร็จรึเปล่�สินะ...เจ้�หนูท�โร่” ร่�ง
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สูงที่ยังไม่ละส�ยต�จ�กเส้นท�งที่ผู้บุกรุกห�ยลับต�ไปกล่�วแผ่วเบ�กับ

ตนเอง ท่�มกล�งเสียงหวีดหวิวของส�ยว�ยุหน�วเย็น

“ดเูหมอืนเจ้านัน่จะเร่ิมไหวตวัทนัแล้ว” ดวงตาสฟ้ีาขุน่หรีเ่ลก็ยาม

จับจ้องร่�งสูงในโคตตัวย�วของเลนโยจ�กตำ�แหน่งสูงของต้นไม้ใหญ่ใน

ระยะท�งที่วิญญ�ณเด็กช�ยก็ยังไม่อ�จมองเห็นอะไรได้นอกจ�กกิ่งไม้

ต่�งๆ รอบตัว

ร่�งสองร่�งของปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จและดวงวิญญ�ณเด็กช�ย

เฝ้�สงัเกตก�รณ์ช�ยหนุม่ผูล้กัพ�ตวัเจ้�ปีศ�จจ�กสถ�นทีห่นึง่ที่ไม่ห่�งไกล

จ�กถำ้�ใหญ่นัก พวกเข�กำ�ลังคิดห�ท�งใหม่ในก�รโจมตีคร้ังหน้�ด้วย

สีหน้�เคร่งเครียดแบบเรียงตัว

“แล้วถ้�เข�หนีออกจ�กป่�จะทำ�ยังไงครับ เข�ต้องรู้แน่ๆ ว่�ถึงไม่

ต้องอยูเ่ฝ้�ทีน่ี่เร�กท็ะลวงอ�คมคุม้กนัเข้�ไปไม่ได้อยูด่”ี วญิญ�ณเดก็ช�ย 

ออกคว�มเหน็อย่�งร้อนรนเมือ่คดิได้ว่�ถ้�เลนโยรู้จุดประสงค์ของพวกเข�

ว่�ต้องก�รฆ่�ตนเอง ไม่ใช่สู้เพื่อชิงตัวกินเท็นชิ ช�ยหนุ่มอ�จจะหนีออก

จ�กป่�ไปก่อน เพร�ะเจ้�ตวักน่็�จะรู้เช่นกนัว่�มวีธิเีดยีวในก�รคล�ยอ�คม

ของตัวเองได้คือฆ่�เจ้�ของอ�คมซึ่งก็คือเข�เท่�นั้น เพร�ะเข�คงไม่มีวัน

ปลดอ�คมด้วยตนเอง

พนันได้ว่�เข�ไม่มีท�งอยู่ให้ตัวเองถูกหม�ยหัวหรอก วิธีหนีแผน

ตื้นๆ ของวิญญ�ณดวงเล็กๆ มีร้อยแปด ช่องโหว่ในแผนของท�โร่มีม�ก

เกนิไป แล้วคนฉล�ดระดบัพีช่�ยของหมอผสี�วตวัแสบนัน่คงจบัท�งได้ไม่

ย�กเย็น

แผนเปิดกรงขังของเข�คงต้องพังแน่ มันตื้นและไม่ได้เร่ืองม�

ตั้งแต่แรกแล้ว เข�น่�จะรู้ดี

“ข้�ถึงบอกว่�แผนนี้มันไม่ได้เรื่องไงล่ะเจ้�หนู” ชินแอนสอดเสียง

ขึ้นทันทีเมื่อสบโอก�ส

ซึง่ท�โร่ได้แต่ก้มหน้�ก้มต�รบัก�รค�ดโทษโดยด ีไม่รูจ้ะห�คำ�แก้ตวั
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อย่�งไร

“ขะ...ขอโทษครบั...ผมไม่คดิว่�มนัจะจบง่�ยขน�ดนี”้ ท�โร่ก้มหน้�

ขอโทษเสยีงสัน่เครือ ภ�พตรงหน้�เร่ิมพร่�มวัเพร�ะหยดนำ�้ทีเ่ริม่เอ่อคลอ

รอบดวงต� 

เข�กำ�ลังจะร้องไห้อย่�งเคยนิสัยอีกแล้ว...ร้องไห้เหมือนทุกครั้งที่

โดนเลนยะว่�แรงๆ เหมือนทุกครั้งที่เข�โดนคนอื่นกดดันเพียงเรื่องเล็กๆ 

น้อยๆ และเข�กม็กัปล่อยโฮได้เดีย๋วนัน้ โดยไม่คดิจะสะกดกลัน้มนัไว้ด้วย

แต่นีเ่ป็นคร้ังแรกทีว่ญิญ�ณเดก็ช�ยไม่อย�กให้นำ�้ต�ไหลออกจ�ก

ดวงต�คู่โตของเข�สักหยดเดียว ไม่อย�กแม้แต่ให้มันม�เอ่อรอบๆ ขอบ

ต� เพร�ะถ้�เข�ร้องก็เท่�กับยอมรับคว�มพ่�ยแพ้

ท�โร่กัดริมฝีป�กล่�งแน่น พย�ย�มกลั้นหยดนำ้�จ�กนัยน์ต�สีดำ�

ของเข�สุดกำ�ลัง

เข�เจ็บใจ เจ็บใจแต่ร้องไม่ได้...เลนยะกับโยชิฮ�ระฝ�กคว�มหวัง

ไว้กับเข� นี่ไม่ใช่เวล�ม�ร้องไห้ เข�จะทำ�ตัวไร้ประโยชน์ไม่ได้อีกแล้ว

เข�ไร้พลัง ไร้อำ�น�จ...แต่ไม่ได้ไร้คว�มมุ่งมั่นและคว�มพย�ย�ม 

แต่ก็ยังไร้หนท�งที่จะชนะเช่นกัน เข�จะทำ�อย่�งไร...

กริ๊ก...

ท�โร่หยดุคว�มคดิกลดักลุม้ในหวัลง ก่อนก้มไปยงัร่�งเลก็ๆ สขี�ว

ของเจ้�โคด�มะที่ถือกระดิ่งอยู่ ซึ่งเป็นเจ้�ตัวท่ีเข�สนิทท่ีสุด เมื่อมันคือ

ตัวทีเ่ข�เจอครัง้แรกตัง้แต่เลนยะม�ปร�บปีศ�จแมงมมุดนิ และมนัยงัเป็น

โคด�มะตัวแรกที่ตื่นขึ้นม�ในป่�กักปีศ�จนี้ด้วย

ซึ่งหลังจ้องมองมันอยู่ครู่หนึ่ง เร่ืองเล่�ของเลนยะเร่ืองหนึ่งเกี่ยว

กบัพวกโคด�มะกท็ำ�ให้เข�นกึถงึบ�งสิง่ออกม�ได้ ก่อนเข�จะก้มไปห�เจ้�

โคด�มะข้�งตัว พล�งถ�มขึ้นว่�

“พวกน�ยทำ�ให้คนหลงป่�ได้จริงๆ ใช่ไหม”

คำ�ถ�มนัน้ทำ�ให้ทัง้โทชนิโอและชนิแอนหนัหน้�ไปมองยงัวญิญ�ณ

เด็กช�ยด้วยคว�มแปลกใจพร้อมกัน ขณะเจ้�โคด�มะเพียงหมุนศีรษะ



194   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 4 (จบ)

กลมๆ ของมันดังกริ๊กทีหนึ่ง เป็นคำ�ตอบที่ท�โร่ฟังออกคนเดียวว่� ‘ใช่’

และนั่นทำ�ให้ท�โร่ยิ้มขึ้นม�ด้วยคว�มดีใจและโล่งอกทันที

“นี่เจ้�คิดจะทำ�ให้เจ้�นั่นหลงอยู่ในป่�งั้นเหรอ” ชินแอนหรี่ต�ถ�ม

ฉับไว ดูต่อต้�นคว�มคิดของท�โร่

“ไม่ได้เหรอครับ” ท�โร่มองกลับไปต�ปริบๆ 

“ขึ้นกับจำ�นวนของโคด�มะ” เป็นเสียงทุ้มร�บเรียบจ�กโทชินโอ 

ที่ตอบกลับม�

“นีเ่จ้�เหน็ด้วยกบัคว�มคดินีง้ัน้เหรอ” ชนิแอนหนัไปร้องถ�มเพือ่น

ปีศ�จรวดเรว็ เพร�ะก�รตอบคำ�ถ�มท�โร่อย่�งง่�ยด�ยแบบนัน้ แสดงชดั

ว่�โทชินโอโน้มเอียงไปกับคว�มคิดของเจ้�ผีน้อยนั่นไม่ม�กก็น้อย

“ปกติสมัยก่อนทีค่นหลงป่�ในป่�กกัปีศ�จนัน่กเ็พร�ะโคด�มะ” เข�

ว่�เสียงเรียบ ดูไม่ได้ใส่ใจท่�ท�งไม่เห็นด้วยของชินแอน

“ใช่...แต่เจ้�ก็บอกเองว่�ขึ้นอยู่กับจำ�นวน ซึ่งเร�ไม่รู้ว่�จำ�นวน 

ตอนนี้จะพอให้ครอบคลุมทั้งป่�ไหม”

“ถ้�ไม่จำ�เป็นต้องทั้งป่�ล่ะครับ” 

ชนิแอนหนัหน้�มองท�โร่อกีคร้ัง ขณะโทชนิโอค่อยๆ หนัไปจบัจ้อง

ใบหน้�เล็กๆ ของวิญญ�ณเด็กช�ย ซึ่งท�โร่ก็รีบบอกทันใด

“เข�บอกว่�ถ้�ให้คอยต�มตดิเลนโยอยู่ใกล้ๆ ไว้ในรศัมรีอบตวั จะ

ทำ�ให้หลงได้ตลอดท�งครับ”

“งั้นก็น่�สนใจ” เป็นโทชินโอที่เอ่ยรับคว�มคิดนั้น

วิญญ�ณเด็กช�ยหันไปมองใบหน้�เย็นช�ซีดข�วที่มีแผลย�วพ�ด

อยูบ่นใบหน้�ด้�นขว� ทีเ่ข�มองทีไรกเ็หมอืนจะจบัไข้ทกุครัง้ไป ห�กทว่�

ครั้งนี้เข�กลับรู้สึกว่�ปีศ�จหนุ่มช่�งเหมือนเทวด�ลงม�โปรดก็ไม่ป�น

“อย่�ล้อเล่นนะโทชินโอ มีอะไรรับประกันว่�ได้ผล” ปีศ�จส�ว 

ชักหัวคิ้วอย่�งเริ่มโมโห

“เจ้�เด็กนั่นเป็นคนเดียวที่คุยกับโคด�มะได้ และพวกมันยืนยันว่�

ได้ เจ้�จะเอ�อะไรอีก” โทชินโอโต้กลับด้วยใบหน้�นิ่งเฉย ห�กแต่ทำ�ให้
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รู้สึกเย็นเยียบไปถึงขั้วหัวใจคนมอง

นัยน์ต�สีทองกร�ดเกรี้ยวสบนัยน์ต�สีฟ้�ขุ่นเย็นช�ดุดันอย่�งไม่

ลดละ ร�วกบัว่�ถ้�เธอชนะสงคร�มส�ยต�กบัเพือ่นปีศ�จตรงหน้�ได้ เธอ

คงส�ม�รถเป็นฝ่�ยเสนอแผนของตนได้บ้�ง

แต่สุดท้�ยจนแล้วจนรอดก็เป็นอย่�งที่ท�โร่เด�ไว้ไม่ผิด เมื่อฝ่�ย

ที่เป็นคนสะบัดใบหน้�งอนไปอีกท�งก่อนเป็นชินแอนซะเอง...กองไฟกอง

เล็กๆ จะไปสู้นำ้�แข็งขั้วโลกได้อย่�งไรกัน

ย�มนี้วิญญ�ณเด็กช�ยรู้สึกว่�ตนเองส�ม�รถขยับป�กย้ิมแทน

ร้องไห้ได้อีกครั้ง 

เกมนี้ยังเหลือต�ให้เข�เดินได้อยู่

เข�ยังไม่แพ้...



83
เปิดกรงขงั

ตามพื้นดินที่เคยเต็มไปด้วยใบไม้สีส้มแห้งกรอบเมื่อสองวันก่อน 

กำ�ลังถูกกลบด้วยสีข�วจ�กเกล็ดนำ้�แข็งหน�วเย็นท่ีเร่ิมร่วงโรยลงม� 

ทั่วผืนป่� พร้อมลมหน�วพัดเข้�ใส่ต้นไม้สูงที่บัดนี้โล้นเกรียนเหลือเพียง

กิ่งไม้แห้งๆ แผ่กว้�งร�วกับนิ้วปีศ�จที่มีเล็บแหลมคมกำ�ลังไขว่คว้�เหยื่อ

ในอ�ก�ศ

หลังจ�กวันที่ท�โร่เสนอแผนให้ เหล่�โคด�มะก็ใช้พลังของตน

กักตัวศัตรูไว้เป็นเวล�ส�มวันแล้ว จนบัดนี้อ�ก�ศหน�วเย็นจนหิมะตกลง

ม�ปกคลุมทั่วผืนป่�กักปีศ�จ

ซึ่งถำ้�ใหญ่กล�งป่�ที่ถูกกลืนด้วยสีข�วโพลนของหิมะกำ�ลังถูกจับ

จ้องด้วยร่�งส�มร่�งที่ซ่อนตัวอยู่หลังลำ�ต้นไม้หน�ที่อยู่ไม่ไกลจ�กถำ้�นัก

“มนุษย์บ้�อะไรถึงทนไม่กินไม่นอนได้ส�มวันสี่วันแบบนี้”

เสยีงขึน้จมกูทีบ่อกคว�มไม่สบอ�รมณ์เอ่ยออกม�จ�กร่�งระหงใน

กิโมโนสีแดงสด นัยน์ต�สีทองเย้�ยวนหรี่เล็กเฝ้�มองป�กถำ้�เบื้องหน้�ที่

ตอนนี้เธอส�ม�รถอยู่ใกล้ๆ ได้แล้ว เมื่อไม่เหลือคุดะยักษ์ม�ลอยเฝ้�ย�ม

“เท่�ที่ผมรู้ เห็นว่�เข�มีคว�มส�ม�รถแบบปีศ�จจ�กพลังอสูรใน
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ดวงต�ทว�รบ�ลอยู่น่ะครับ ไม่รู้ว่�มันจะเกี่ยวกันรึเปล่�”

รอบนี้เป็นเสียงของวิญญ�ณเด็กช�ยที่อธิบ�ยปัญห�ให้กระจ่�ง 

ก่อนเข�จะหันไปมองร่�งสูงใหญ่อีกร่�งที่ยืนเงียบไม่พูดไม่จ�

ใบหน้�บึง้ตงึของปีศ�จนกัรบทำ�ให้ท�โร่ค่อยๆ ระลกึเรือ่งเมือ่ส�ม

วันก่อน

กล�งป่�ทบึ ในคำ�่คนืทีห่น�วเหนบ็ทีว่ญิญ�ณเดก็ช�ยจำ�ได้ด ีเพร�ะ

มันคือแสงสว่�งแห่งคว�มหวังเดียวของเข�...

‘เขาจะไม่สามารถหาทางออกได้ใช่ไหมครับ’ ท�โร่ถ�มด้วยคว�ม

กังวลขึ้นม� เมื่ออยู่ๆ คิดขึ้นม�ได้ว่�เลนโยไม่เหมือนคนทั่วไป ถึงคนอื่น

จะหลงป่�เพร�ะโคด�มะได้ง่�ยด�ย แต่อย่�งเลนโย ดูอย่�งไรก็มีคว�ม

เป็นมนุษย์น้อยกว่�คนทัว่ไปม�กจนน่�ห่วงว่�จะตดิกบัดกัแบบคนทัว่ไปไหม

‘ถึงได้ ก็คงไม่ทำา’ โทชินโอกล่�วด้วยสีหน้�เย็นช� ทว่�นัยน์ต� 

สีฟ้�ขุ่นเต็มไปด้วยกระแสคว�มมั่นใจ

‘เจ้ามั่นใจได้อย่างไรโทชินโอ’ ชินแอนถ�มกลับรวดเร็ว 

ดวงแก้วสีฟ้�ขุ่นที่ไม่ว่�มองอย่�งไรก็เย็นเยียบและอ่�นย�กนั้น

ปร�ยมองเพื่อนปีศ�จข้�งก�ย

‘เจ้านั่นทำาไม่ได้...เพราะเมื่อใดที่มันใช้อาคมอะไรก็แล้วแต่ มันจะ

กลายเป็นแค่มนุษย์ไร้อาวุธให้เราเล่นงานทันที’

‘หมายความว่ายังไงครับ’ ท�โร่ยังขมวดคิ้วฉงน

‘เจ้านั่นไม่ได้เตรียมตัวมารับมือกับพวกเรา อาวุธสำาหรับปราบ

ปีศาจไม่ว่าจะเป็นแผ่นยันต์หรือคุดะก็มีไม่พร้อม’ ปีศ�จนักรบว่� ‘ถ้าเรา

จัดการคุดะของมันจนหมดแล้ว มันก็จะเหลือแค่ตัวเองกับม้วนคัมภีร์และ

แผ่นยนัต์ไม่กีแ่ผ่น และถ้าเจ้านัน่ยงัรักชวีติตวัเองอยู ่กต้็องเลอืกเกบ็อาวธุ

ที่เหลือไว้ใช้ในยามที่จำาเป็นที่สุดเท่านั้น เพราะถ้ามันใช้อาคมอะไรก ็

แล้วแต่ในการจดัการกบัพลงัของโคดามะเพือ่หาทางออกจากป่านี ้กจ็ะไม่

เหลืออาวุธใดมาสู้กับพวกเรา...มนุษย์ก็คือมนุษย์วันยังคำ่า ต่อให้เก่งกาจ

ขนาดไหน หรือเป็นนักปราบปีศาจที่ไม่มีใครเทียบชั้น หากไร้อาวุธในมือ
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ก็แค่มนุษย์ธรรมดาเท่านั้น ที่สำาคัญใช่ว่ามันจะมีอาคมอะไรมาจัดการกับ

พลังของโคดามะได้ง่ายๆ’

‘แล้วถ้าเราโจมตีเขาเรื่อยๆ เขาก็จะไปไหนไม่ได้’ วิญญ�ณเด็ก

ช�ยสรุปคว�มคิดด้วยส�ยต�ที่เต็มเปี่ยมด้วยคว�มหวัง

ดีไม่ดีพวกเข�อ�จถึงขน�ดส�ม�รถจัดก�รเลนโยได้เลยก็ได้

โทชินโอพยักหน้�นิดเป็นคำ�ตอบ

หลงัจ�กน้ันแผนก�รทัง้หมดกเ็ริม่ดำ�เนนิ โดยอนัดบัแรกคอืก�รให้

เหล่�โคด�มะล้อมบริเวณถำ้�ไว้ คอยเฝ้�ช�ยหนุ่ม และค่อยๆ จัดก�รคุดะ

ยักษ์ของเลนโยเป็นอันดับต่อม� ทุกอย่�งเป็นไปต�มแผน แต่เพียงอย่�ง

เดียวที่ไม่เป็นไปต�มที่พวกเข�ต้องก�ร คือคว�มอึดของช�ยหนุ่มที่มี

ม�กกว่�ที่พวกเข�คิด

เพร�ะเป็นแบบนัน้ ทัง้สองปีศ�จและวญิญ�ณเดก็ช�ยจงึยงัคงต้อง

ม�เฝ้�อยู่หน้�ถำ้�ใหญ่กล�งหิมะที่ตกลงม�หน�แน่น ซึ่งปีนี้เหมือนจะม�

เร็วและม�เยอะกว่�หล�ยปีที่ผ่�นม�

ซึง่ตอนนีก้ส็�มวนัเข้�ไปแล้วตัง้แต่เร่ิมดำ�เนนิแผน เลนโยไม่ได้ออก

ม�ห�ท�งหนีไปจ�กป่�เมื่อรู้ว่�ตัวเองต้องรักษ�แผ่นยันต์ท่ีเหลือไว้ และ

ไม่ได้ออกม�นอกถำ้�นั้นเลยแม้แต่ก้�วเดียว หลังจ�กรู้ตัวว่�โดนเหล่� 

โคด�มะเล่นง�นเข้�ให้แล้ว

มนัเป็นอย่�งทีโ่ทชนิโอบอก ตอนนีช้�ยหนุม่จอมว�ยร้�ยอ�จเหลอื

อ�วุธไม่พอม�สู้กับพวกเข� หรือตอนนี้อ�จจะไม่เหลือแล้วก็ได้

แต่คว�มอดึไม่กนิไม่นอนเป็นเวล�ส�มวนัมนัเกนิมนษุย์จนน่�เหลอื

เชือ่จรงิๆ จนตอนนีว้ญิญ�ณเดก็ช�ยได้แต่ลุน้ให้เลนโยยอมแพ้และทำ�ต�ม

ที่เข�ต้องก�รเท่�นั้น

แสงสว่างส่องผ่านมาตามรูบนผนังถำ้าพร้อมกับผลึกนำ้าแข็งเล็กๆ  

ทีส่�ม�รถเลด็ลอดเข้�ม�ได้ร่วงโรยลงม�ช้�ๆ กระทบกบัพืน้หนิชืน้ๆ และ

แอ่งนำ้�ที่เริ่มมีผลึกนำ้�แข็งกระจ�ยบนผิวนำ้�
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ร่�งที่นั่งนิ่งอยู่บนบัลลังก์หินอ่อนก้มใบหน้�นิ่งผิดวิสัย ศีรษะที ่

เต็มไปด้วยกลุ่มผมสีดำ�ย�วว�งอยู่บนฝ่�มือข้�งหนึ่งที่ยกขึ้นม�กุมขมับ 

นยัน์ต�คมๆ สนีำ�้เงนิมกีระแสเคร่งเครยีดและกระวนกระว�ยอย่�งไม่สม

เป็นเข� เมื่อย�มนี้เข�สภ�พไม่สู้ดีนัก

“ดูยำ่�แย่ไปเยอะนะ”

เสียงทุ้มแสนเย็นช�เจือคว�มปร�ม�สของเจ้�ปีศ�จบนผนึกที่บน

ผนังถำ้�ทำ�ให้ใบหน้�ที่กำ�ลังก้มอยู่เงยขึ้นม�สบนัยน์ต�สีเท�คู่เรียวคม

“ก็ลูกน้องของท่�นทำ�แสบน่�ดูนี่ครับ” ช�ยหนุ่มตอบทีเล่นทีจริง

พร้อมขยบัยิม้เลก็น้อยเช่นเคย ก่อนพดูต่อว่� “ผมไม่ได้กนิได้นอนม�ส�ม

วันเต็มๆ ก็จริง แต่อยู่ม�ได้เพร�ะใช้พลังอสูรของตัวเองให้อยู่ในสภ�พ

เหมือนปีศ�จ ของพวกนั้นถึงไม่จำ�เป็น...ไม่เป็นไรครับท่�นกินเท็นชิ ไม่

ต้องห่วง ผมยังอยู่ได้อีกหน่อย”

“จะทนอยู่ในสภ�พแบบนั้นได้น�นเท่�ไร นั่นแหละท่ีข้�อย�กรู้”  

กินเท็นชิว่�ด้วยส�ยต�มองตำ่�อย่�งดูถูกและสมเพช

เลนโยต้องเลื่อนนัยน์ต�หลังกรอบแว่นกันแดดของตนไปอีกท�ง

อย่�งช้�ๆ โดยไร้คำ�ตอบให้เจ้�ปีศ�จ ซึ่งก�รกระทำ�นั้นดูผิดวิสัยก�รชอบ

ก่อกวนของเข�โดยสิ้นเชิง

เพร�ะเข�ก็กำ�ลังสงสัยอย่�งที่สุนัขป่�หนุ่มถ�ม...เข�จะทนได้น�น

เท่�ไรกัน

แม้จะส�ม�รถใช้พลงัอสรูให้ตนเองอยู่ในสภ�พเหมอืนปีศ�จได้ แต่

เมื่อใดที่เข�ใช้พลังจนถึงขีดจำ�กัด เข�ก็ต้องกลับม�เป็นมนุษย์ธรรมด�

เหมอืนเดมิ เข�ใช้พลงัวญิญ�ณและพลงัอสรูไปม�กกบัก�รคงสภ�พเช่นนี้ 

ซึง่ตอนนีเ้องเข�กก็ำ�ลงัรู้สกึว่�ขดีจำ�กดัใกล้เข้�ม�ทกุท ีแถมคดุะกไ็ม่เหลอื

แล้ว แผ่นยันต์ก็มีไม่ม�กพอจะไปต่อสู้หรือหนีออกจ�กป่�กักปีศ�จได้

ถ้�ไม่รีบตัดสินใจทำ�อะไรนอกจ�กพย�ย�มย้ือเวล�อย่�งท่ีทำ�อยู่ 

เข�ต้องเป็นฝ่�ยแย่แน่นอน 

ทั้งที่เข�พย�ย�มฝืนไม่เต้นต�มเกมของน้องส�ว แต่ดูเหมือนเข�
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จะฝืนมันไม่ได้นับตั้งแต่เผลอตกหลุมพร�งลักพ�ตัวกินเท็นชิต�มที่ 

เจ้�หล่อนล่อหลอกให้ทำ�แล้ว

ชักหัวเราะไม่ออกแล้วสิ...

เลนโยค่อยๆ หมุนนัยน์ต�สีนำ้�เงินกลับม�มองท่ีใบหน้�รูปสลัก 

ก่อนเอ่ยขึ้นว่� “งั้นท่�นกินเท็นชิพอจะส�ม�รถช่วยให้ผมรอดจ�กที่นี่ได้

ไหมล่ะครับ ผมรู้นะครับว่�ท่�นต้องรู้วิธีออกจ�กป่�กักปีศ�จนี่”

คำ�ร้องขอของช�ยหนุ่มอ�จฟังดูไม่จริงจังนัก ทว่�กินเท็นชิกลับ 

รับรู้ว่�คนตรงหน้�ต้องก�รเช่นนั้นจริงๆ 

แต่อยู่ดีๆ กลับม�ขอให้ช่วยเอ�ดื้อๆ ทั้งที่ตัวเองคือศัตรู มันจะไม่

ตั้งใจสร้�งโทสะไปหน่อยรึไง

“ทำ�ไมข้�ต้องช่วยเจ้�” กินเท็นชิถ�มกลับ

คร�วนี้เลนโยค่อยๆ เหยียดรอยยิ้มที่มุมป�กขึ้นบ้�ง และพูดเน้น

ชัดว่� 

“เพร�ะผมจะได้ไปช่วยหมอผียอดแสบของท่�นยังไงล่ะครับ”

ไร้คำ�โต้ตอบจ�กสุนัขป่�หนุ่ม มีเพียงใบหน้�คมหล่อเหล�กับ

นัยน์ต�สีเท�หรี่เล็กมองร�วกับหยั่งเชิงช�ยหนุ่มผู้ยื่นข้อเสนอ

“ถ้�ท่�นช่วยผม ผมกจ็ะช่วยยยันัน่เป็นก�รแลกเปลีย่น” เลนโยยำ�้

ข้อเสนออีกครั้ง

“เจ้�จนตรอกแล้วหรือไง เลนโย” เจ้�ปีศ�จยังไม่คล้อยต�ม

“ก็จนตรอกน่ะสิครับ ท่�นกินเท็นชิ” ช�ยหนุ่มยอมรับด้วยรอยยิ้ม

เหมือนไม่ได้จริงจังกับคำ�พูดตนเอง

สุนัขป่�หนุ่มเงียบไปอีกครั้ง ก่อนปร�ยนัยน์ต�ของตนไปอีกท�ง

ร�วกับใคร่ครวญ 

“ข้�จะเชื่อใจเจ้�ได้อย่�งไร” กินเท็นชิถ�มด้วยคว�มไม่ไว้ว�งใจ

และคงไม่มีอะไรที่ทำ�ให้เข�ไว้ใจคนตรงหน้�ได้ด้วย

“ผมให้สัญญ�” เลนโยตอบง่�ยๆ 

หัวคิ้วเรียวเข้มของกินเท็นชิชนกันเล็กน้อยกับคำ�สัญญ�ท่ีฟัง
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เลื่อนลอยนั่น

“สัญญ�ของเจ้�มันเชื่อได้เสียที่ไหน ข้�ปล่อยให้เจ้�ต�ยไม่ดีกว่�

หรือไง...และที่สำ�คัญ ทำ�ไมข้�ต้องเชื่อใจเจ้�”

นัยน์ต�สีนำ้�เงินหลังกรอบแว่นค่อยๆ ทอประก�ยเจ้�เล่ห์อีกครั้ง 

พล�งสบกบันยัน์ต�สเีท�คูง่ดง�มอยูน่ิง่น�น พลนัใบหน้�คมตดิหว�นกฉ็�ย

รอยยิ้มบ�ง

“เพร�ะผมเป็นคนเดยีวทีจ่ะช่วยให้แม่นัน่พ้นจ�กพวกองเมยีวจไิด้...

และที่สำ�คัญตอนนี้ท่�นกินเท็นชิเชื่อใครไม่ได้นอกจ�กผมน่ะสิครับ”

หมิะเริม่โปรยปรายหนกัขึน้ทกุทจีนเกลด็นำา้แขง็เยน็เฉยีบท่วมขึน้

สูงจนถึงข้อเท้� ทัศนียภ�พทั่วป่�ก็ยำ่�แย่ลงเรื่อยๆ แต่สองปีศ�จและหนึ่ง

ดวงวญิญ�ณกย็งัเฝ้�รอก�รปร�กฏตวัของเป้�หม�ยหน้�ป�กถำ�้อย่�งมุง่มัน่

ทว่�จู่ๆ ปีศ�จหนุ่มกลับหันหน้�ไปอีกท�งหนึ่งอย่�งรวดเร็ว พลัน

นัยน์ต�สีฟ้�ขุ่นฉ�ยคว�มเคร่งเครียด บ่งบอกว่�เข�จับคว�มผิดปกติบ�ง

อย่�งได้

“มีอะไรเหรอครับ” ท�โร่รีบถ�มรวดเร็ว

โทชนิโอไม่ตอบ แต่ยงัคงยนืนิง่อยูเ่ช่นเดมิร�วกบัทบทวนว่�สมัผสั

ที่เข�จับได้นั้นไม่ผิดพล�ด

และเมือ่แน่ใจแล้ว หวัคิว้หน�ของปีศ�จหนุม่กข็มวดเข้�ห�กนัด้วย

คว�มหงุดหงิดทันที ก่อนพูดขึ้น 

“เจ้�นั่นออกไปจ�กถำ้�แล้ว มุ่งไปท�งตะวันออกของป่�”

“เจ้�นัน่รูว้ธิอีอกจ�กป่�!” ชนิแอนร้องขึน้ทนัทเีมือ่ได้ยนิว่�ศตัรขูอง

เธอเดินไปท�งไหน

“วะ...ว่�ไงนะครับ แล้วเข�ออกจ�กถำ้�ตั้งแต่เมื่อไร ตรงไหนครับ” 

ท�โร่ยิ่งตื่นตกใจกว่�ปีศ�จส�วหล�ยเท่� ดวงต�คู่โตเบิกกว้�งอย่�ง

กระวนกระว�ย

“ถำ้�นี้มีท�งออกอีกท�ง แต่ไม่คิดว่�มันจะรู้ได้ ถึงไม่สนใจเฝ้� 
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เส้นท�งออกอื่นของถำ้� ถึงอย่�งนั้นก็เถอะ เจ้�น่ันรู้วิธีออกจ�กป่�ได้

อย่�งไร” ชินแอนว่�ด้วยนำ้�เสียงกร�ดเกรี้ยวจนใบหน้�ง�มบูดบึ้ง

“ช่�งมันแล้วรบีต�มไป เดนิด้วยฝีเท้�ของมนษุย์น่ะหนีไปไหนไม่ได้

ไกลหรอก” โทชินโอสั่งเสียงกระด้�งอย่�งรวดเร็วและเป็นฝ่�ยวิ่งนำ� 

ออกไปก่อน

‘พวกโคดามะจะหลอกล่อด้วยทิวทัศน์ของป่า...ดังนั้นจึงห้ามมอง

รอบตวั พยายามมองเพยีงท้องฟ้า และเดนิไปยงัทศิตะวนัออก เมือ่ไม่เหน็

กิ่งไม้ใดกั้นขวางสายตาเจ้ากับท้องฟ้าแล้ว นั่นคือทางออก...จงจำาไว้ให้ดี 

ไม่ว่าร่างกายหรือประสาทรับรู้ใดของเจ้าจะสัมผัสว่าใกล้ทางออกหรือไม่ 

...เจ้าก็ต้องเดินต่อ ห้ามละสายตาจากท้องฟ้าจนกว่าจะไม่เห็นกิ่งไม้ใดอยู่

ในสายตาของเจ้าเท่านั้น...ที่สำาคัญ อย่าฟังเสียงกระทบของไม้จากพวก 

โคดามะ’ 

นั่นคือวิธีออกจ�กป่�กักปีศ�จที่เลนโยต้องทบทวนอีกคร้ัง เมื่อ

ส�ยต�ของเข�โดนกิ่งไม้แห้งกรอบบดบังจนเห็นท้องฟ้�ผ่�นเพียงช่อง

เล็กๆ ก�รทับซ้อนของกิ่งพฤกษ�ทำ�ให้ช�ยหนุ่มต้องหรี่นัยน์ต�เพ่งพินิจ

เป็นพิเศษ

แต่กว่�เข�จะออกจ�กป่�ได้ บ�งทขี�อ�จโดนหมิะกดัจนเป่ือยก่อน 

หรือไม่ก็อ�จโดนแช่แข็งกล�งป่�ไปเสียก่อน เมื่อหิมะตกลงม�หนักจนสูง

เกือบถึงเข่� และทำ�ให้ตัวเข�เริ่มเปียกชื้นไปทั้งตัว

ทว่�อยู่ๆ ร่�งสูงในโคตย�วกล�งหิมะกลับต้องหยุดนิ่งและแช่เท้�

ของตนให้จมลงในผลกึนำ�้แขง็บนพืน้ ก่อนก้มใบหน้�ลงม�ช้�ๆ และค่อยๆ 

หมุนตัวกลับไปข้�งหลัง เมื่อเข�รับรู้ได้ว่�มีกลุ่มคนบ�งกลุ่มท่ีปร�กฏตัว

ขึ้นเบื้องหลังตน

และดเูหมือนจะเป็นกลุม่คนทีม่�เพือ่วตัถปุระสงค์ทีเ่ข�ไม่ชอบใจนกั

โทชินโอกับชินแอนยืนนิ่งจับจ้องช�ยผู้เป็นศัตรูอย่�งน่�เกรงข�ม

และมุ่งร้�ย ในมือของสองปีศ�จกระชับอ�วุธแน่น เตรียมพร้อมลงมือ
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เสมอ 

ส่วนท�โร่ย�มนีเ้องกล็อยอยูเ่บือ้งหลงัของสองปีศ�จ เข�ถงึกบัต้อง

เป่�ป�กอย่�งโล่งอก

ต้องบอกว่�โชคดีที่พวกเข�ต�มเลนโยได้ทัน

เคร้ง!

โทชินโอยกด�บใหญ่ของตนขึ้น พร้อมชินแอนท่ีดึงขนนกสีดำ�ขึ้น

ม�เต็มสองกำ�มือ 

ไม่มีก�รพูดคุยใดๆ สองปีศ�จพุ่งตรงเข้�ห�เลนโยทันที

ช�ยหนุ่มผู้โดนหม�ยหัวหยิบแผ่นยันต์ของตนขึ้นม�...แผ่นยันต์ท่ี

ย�มนี้เข�มีไม่ถึงยี่สิบแผ่น 

นัยน์ต�สีนำ้�เงินหลังกรอบแว่นต�กันแดดมองคู่ต่อสู้ทั้งสองที่ใกล้

ตัวเข�เข้�ม�เรื่อยๆ พร้อมคำ�นวณห�ท�งรอดทันที

ในขณะทีโ่ทชนิโอง้�งใบด�บทีม่คีมเหมอืนฟันฉล�มขึน้เมือ่ใกล้ถงึ

ตัวช�ยหนุม่ และชนิแอนสะบดัขนนกสดีำ�ของตนป�ตรงเข้�ใส่ร่�งของเข�

อย่�งรวดเร็ว

ท�โร่เบิกนัยน์ต�สีดำ�คู่โต มองภ�พก�รต่อสู้เบื้องหน้�ด้วยคว�ม

ลุ้นระทึก 

เลนโยจะได้ออกจ�กป่�แห่งนี.้..หรอืจะได้เป็นเหยือ่ปีศ�จของป่�กกั

ปีศ�จแห่งนี้กันแน่

ซัปโปโร
คฤหาสน์โอกุเระ เวลา 21.47 นาฬิกา

การอยู ่ในบ้านโอกุเระช่วงนี้แทบไม่ต่างจากการมาใช้ชีวิต 

เรือ่ยเป่ือย ไม่มหีลกัยดึใดๆ มอืถอืเธอโดนยดึ ห้�มยุง่กบัเครือ่งมอืสือ่ส�ร

ทุกอย่�ง ห้�มแตะอุปกรณ์ปร�บผีทุกประเภท ห้�มสัมผัสของมีคมและ

อ�วธุทกุชนิด และห้�มย่�งเท้�ออกจ�กตวัคฤห�สน์โอกเุระแม้แต่ก้�วเดยีว

ทำ�ให้เวล�นี้สิ่งที่เธอทำ�ฆ่�เวล�ได้ก็มีแค่นั่งอ่�นอะไรนู่นนี่ให้ผ่�น
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ไปวันๆ เมื่อนอกจ�กห้องนอนของเธอเอง ห้องหนังสือของคฤห�สน์ใหญ่

ก็เป็นสถ�นที่ที่เป็นส่วนตัวที่สุดแล้วที่เธอจะห�ได้

ถงึก�รน่ังอ่�นหนงัสอืเงยีบๆ จะไม่ใช่วสิยัของเธอ แต่หนงัสอืเรยีน

ของชั้นมัธยมสี่ก็ไม่ได้เลวร้�ยอะไรนัก ถ้�คิดว่�เธอต้องเอ�มันไปใช้ตอน 

‘สอบซ่อม’ เรว็ๆ นี.้..เมือ่ยงัไงซะกม็แีต่คนขอร้องให้เธอลองตัง้ใจอ่�นม�ก

เหลือเกิน...

แต่ใบหน้�ทีก้่มอยูก่บัแบบเรยีนวชิ�ประวตัศิ�สตร์พลนัต้องเงยขึน้ 

พร้อมวญิญ�ณซ�มไูรข้�งตวัทีย่งัคงทำ�หน้�ทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งและครคูอยสอน

หนังสือไปด้วยก็ต้องหันไปมองยังประตูของห้อง เมื่อปร�กฏเสียงฝีเท้�

หนึ่งเดินม�ต�มท�งเดิน และใกล้ห้องที่พวกเข�อยู่เข้�ม�เรื่อยๆ 

และไม่น�นเสียงฝีเท้�นั้นก็หยุดลง ก่อนช�ยชร�ในชุดพ่อบ้�น

ท่�ท�งน่�เค�รพและสุขุมจะปร�กฏตัวหน้�ห้อง เข�เอ่ยเรียกคนในห้อง 

“โซเคนโย เลนยะ”

เจ้�ของชือ่ผละออกจ�กหนงัสอืในมอื และลกุขึน้ม�หมนุตวักลบัไป

มองยังคนสูงวัยกว่�ทันที ซึ่งพ่อบ้�นเก่�แก่ของโอกุเระก็พูดกับเธอต่อว่�

“มีโทรศัพท์ม�ถึงเธอ”

“จ�กไหน” เลนยะถ�มกลับแทบจะทันทีที่ฟังจบ 

ขณะวญิญ�ณซ�มไูรกล็อยเข้�ม�ใกล้ด้วยท่�ท�งจรงิจงัเคร่งเครยีด

เกือบทันที...เพร�ะใครก็แล้วแต่ที่โทร.ม�ห�เลนยะในสถ�นก�รณ์นี้ ย่อม

ไม่ได้โทร.ม�แค่เพียงถ�มส�รทุกข์สุกดิบแน่นอน

“โตเกียว” พ่อบ้�นประจำ�ตระกูลโอกุเระตอบ

และคำ�ตอบนั้นถึงกับทำ�ให้นัยน์ต�สีนำ้�เงินทอประก�ยมีเลศนัย 

บ�งอย่�งออกม�ทันที วูบหนึ่งเธอกระตุกยิ้มหยันขึ้นเร็วๆ

ในขณะที่เลนยะกับโยชิฮ�ระเดินต�มพ่อบ้�นของตระกูลโอกุเระ

ไป พวกเข�กเ็ดนิสวนกบัซ�น�ดะและท่�นหญงิอ�เคเดะทีเ่พิง่เดนิเลีย้วม�

จ�กหัวมุมของตึก เพื่อจะไปที่ห้องหนังสือ

ซ�น�ดะถึงกับมองต�มเลนยะที่เดินสวนกัน เพร�ะชั่ววิน�ทีหนึ่งที่
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เข�เผลอเงยหน้�ไปมองเธอ เด็กหนุ่มสังเกตเห็นแววไหวระริกด้วยคว�ม

ยินดีบ�งอย่�งจ�กนัยน์ต�สีนำ้�เงินที่เต็มไปด้วยคว�มเจ้�เล่ห์คู่นั้น

ซึง่บอกได้เลยว่�หล�ยวนัในคฤห�สน์โอกเุระ เข�ไม่ได้เหน็ส�ยต�

แบบนีข้องเลนยะเลย...จนดเูหมอืนเจ้�หล่อนจงใจเป็นเดก็ดเีกนิไปด้วยซำ�้

“เป็นอะไรรึเปล่�คะท่�นซ�น�ดะ” อ�เคเดะต้องเอ่ยป�กถ�มเด็ก

หนุ่มเมื่อจู่ๆ เข�หยุดเดินกะทันหันแถมยังหันไปมองต�มญ�ติส�วท่ีเดิน

สวนท�งกันไปจนเหลียวหลัง

“ยัยนั่นจะไปไหน” เด็กหนุ่มเอ่ยถ�มลอยๆ กับตนเอง 

ซึ่งนั่นทำ�ให้วิญญ�ณแม่ทัพหญิงต้องหันไปมองเลนยะด้วยเช่นกัน 

แต่แน่นอนว่�เธอก็ไม่ส�ม�รถห�คำ�ตอบอะไรได้

เมื่อม�ถึงห้องรับแขก คนเป็นพ่อบ้�นก็ปล่อยให้เลนยะเดินเข้�ไป

รับโทรศัพท์ที่ถูกว�งรอไว้อยู่แล้วบนโต๊ะเล็กๆ ข้�งโซฟ�หรูหร�

“ได้บอกไหมว่�ใคร” เลนยะถ�มขึ้นใหม่ เมื่อรู้สึกว่�ครั้งนี้ตนถูก

ปล่อยให้คุยสื่อส�รกับคนภ�ยนอกได้ง่�ยด�ยอย่�งน่�แปลก

“ไม่” 

เป็นคำ�ตอบชินช�ที่บอกชัดว่� พ่อบ้�นตรงหน้�แจ้งเรื่องมีคนโทร.

ห�เธอไปยงัยโูตะเรียบร้อยแล้ว และทีท่ำ�อยูน่ีก้แ็ค่จงใจให้เธอรูส้กึสบ�ยใจ 

เผื่อจะหลุดพิรุธอะไรออกม�ให้พวกเข�จับได้ตอนคุยโทรศัพท์กับใครสัก

คนที่โทร.ม�ย�มนี้

กระน้ันนัน่กไ็ม่ใช่เรือ่งสำ�คญัอะไรเลยสำ�หรบัหมอผสี�ว เธอค่อยๆ 

เดนิไปยงัเครือ่งสือ่ส�รตรงหน้� ก่อนยกหโูทรศพัท์ทีว่�งอยูข้่�งเครือ่งขึน้

ม�แนบกับหูตนเอง ในขณะที่วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มลอยใกล้เข้�ม�เพื่อจะ

ฟังว่�ใครเป็นคนโทร.ม�ห�หมอผีส�วของเข�

และเลนยะก็เป็นฝ่�ยพูดขึ้นก่อนด้วยกระแสเสียงติดจะขบขันว่�

“กว่�จะโทร.ม�ได้นะ”

ปล�ยส�ยเงียบไปครู่ คงสะดุดกับนำ้�เสียงของเธอ หรือแปลกใจที่

เธอยังอยู่ดี ทว่�ไม่น�นก็ตอบกลับม�ว่�
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‘ยังสบายดีนี่เลนยะ’

ป่ากักปีศาจ
ย้อนเวลากลับไปท่ี 14.07 นาฬิกา

ดวงตาสีดำาคู่โตเบิกค้างมองหิมะที่พากันโปรยปรายลงมาอย่าง

ช้�ๆ เบื้องหน้�ตน ที่เวล�นี้เหลือเพียงคว�มว่�งเปล่�...คว�มว่�งเปล่�ที่ 

ไร้ร่�งของช�ยหนุม่ในโคตย�ว มเีพยีงภ�พของเกลด็นำ�้แขง็สขี�วร่วงหล่น

ลงม�จ�กท้องนภ�จนทำ�ให้กล�ยเป็นสีข�วโพลนเต็มทุกต�ร�งนิ้วบน 

ผืนดิน และต้นไม้ที่มีแต่กิ่งก้�นส�ข�โล้นๆ ทั่วพื้นที่ป่�

“ทีเ่ร�ทำ�ทัง้หมดมนัไร้คว�มหม�ยงัน้เหรอ” วญิญ�ณเดก็ช�ยรำ�พงึ

รำ�พนัขึน้ม�ช้�ๆ ร�วกบักำ�ลงัพรำ�่เพ้อ เพร�ะย�มนีส้�ยต�ของเข�ยงัค้�ง

นิ่งอยู่กับคว�มว่�งเปล่�ข้�งหน้�

“มัน...ทำ�...ได้ยังไงกัน...แค่ยันต์ไม่ถึงยี่สิบแผ่นนั่น” เสียงแหลมสูง

ของชนิแอนคร�งขึน้ม�เป็นร�ยทีส่องอยูท่่�มกล�งพืน้หมิะเยน็เฉยีบทีเ่ธอ

นั่งแหมะห�ยใจหอบอยู่ นัยน์ต�สีทองฉ�ยคว�มไม่เข้�ใจ ตกตะลึง และ

เจ็บแค้น คละเคล้�กันไป

ปีศ�จส�วค่อยๆ เงยหน้�มองร่�งสงูใหญ่ในชดุนกัรบทีน่ัง่อยูข้่�งๆ 

เธอ โดยมีด�บใหญ่ปักอยู่บนพื้นหิมะข้�งตัวเข�

“เร�จะทำ�อย่�งไรต่อโทชินโอ เจ้�บ้�นั่นหนีไปได้แล้ว” ชินแอน 

ขบกร�มแน่นถ�มปีศ�จนักรบ

นัยน์ต�สีฟ้�ขุ่นของโทชินโอจ้องเขม็งไปที่เส้นท�งข้�งหน้�ท่ีช�ย

หนุ่มตัวร้�ยห�ยลับต�ไปโดยที่เข�ยังไม่มีสิทธิ์แตะต้องได้แม้แต่ปล�ย

เส้นผมสีดำ�ของมัน

เข�ปล่อยให้โซเคนโย เลนโยหนีไปได้ต่อหน้�ต่อต�...

ก�รต่อสูท้ีผ่่�นม� เลนโยไม่ได้ใช้อ�คมโจมตแีม้แต่น้อย แต่ใช้ยนัต์

เกือบยี่สิบแผ่นนั้นสร้�งอ�คมกั้นอ�ณ�เขต ทำ�ให้เกิดกำ�แพงอ�คมขน�ด

มหึม�กั้นกล�งระหว่�งพวกเข�กับตนเอง 



B  1 3  s . t   207

กำ�แพงอ�คมซึง่เจ้�ของมพีลงัวญิญ�ณทีแ่ขง็แกร่งและใช้แผ่นยนัต์

เกือบยี่สิบแผ่นนั้นขย�ยพื้นที่กว้�งขว�งจนห�เส้นท�งทะลุไปฝั่งของช�ย

หนุ่มไม่ได้เลย ทำ�ให้ทัง้ชนิแอน โทชนิโอ และวญิญ�ณเดก็ช�ยทำ�ได้เพยีง

มองภ�พแผ่นหลังของเลนโยเดินห่�งออกไปเร่ือยๆ แม้จะใช้พลังโจมตี 

เขตอ�คมเท่�ไรก็มีแต่เหนื่อยแรงเปล่� และกว่�อ�คมจะเสื่อมลง ช�ย

หนุ่มที่พวกเข�หม�ยหัวไว้ก็ออกไปจ�กป่�ได้แล้ว

ตอนนีพ้วกเข�ถงึได้แต่นัง่ห�ยใจหอบจ�กก�รเสยีพลงัปีศ�จไปกบั

ก�รทุบทะลวงอ�ณ�เขตที่ไม่สั่นสะเทือนแม้แต่น้อย 

โชคดีที่ตอนนี้อ�คมสล�ยไปแล้ว...แต่ก็โชคร้�ยท่ีคนสร้�งอ�คม

ห�ยไปด้วยเช่นกัน

วิญญ�ณเด็กช�ยที่ยังช็อกค้�ง และรับเหตุก�รณ์คว�มผิดพล�ดนี้

ไม่ได้แทบล้มลงอย่�งหมดแรง ห�กเข�ยังมีร่�งให้ล้มอยู่ 

นี่มันวิกฤตสุดๆ เข�ปล่อยให้พี่ช�ยตัวร้�ยของหมอผีส�วหลุดมือ

ไปจนได้ 

มันจบแล้ว พวกเข�แพ้แล้ว หมอผสี�วแพ้แล้ว ทกุคนแพ้...และเลนโย 

ชนะ

“แล้วจะทำ�ยังไง...มันจะเป็นยังไง...พวกเร�จะทำ�อะไรต่อได้ ท่ีทำ�

ม�ทั้งหมดไม่มีคว�มหม�ยเลยใช่ไหม” ท�โร่เริ่มควบคุมตัวเองไม่อยู่ เข�

กำ�ลังเพ้อเหมือนคนบ้� ใบหน้�ฉ�ยคว�มหวั่นวิตกจนเกือบจะร้องไห้ ใน

ขณะทีม่อืสองข้�งของเข�กก็มุใบหน้�แน่น นยัน์ต�คูโ่ตทีเ่บกิกว้�งกเ็ริม่มี

นำ้�ต�ซึมออกม�

“ควบคุมสติหน่อยเจ้�หนู แค่นี้ไม่ได้หม�ยคว�มว่�มันหนีเร�พ้น” 

ชินแอนหันหน้�กลับม�ตว�ดใส่ท�โร่สุดเสียง อ�รมณ์เธอย่ิงไม่ดีต้ังแต่

ปล่อยให้เลนโยหนีไปแล้ว ยังต้องม�ควบคุมอ�รมณ์กับวิญญ�ณสติหลุด

อีกรึไง

ท�โร่กลืนก้อนสะอื้นลงคอทันทีเมื่อรู้สึกตัว...เข�เกือบเผลอหลุด

ป�กครำ่�ครวญเรื่องเลนยะออกไปแล้ว ยังดีที่ปีศ�จส�วตว�ดเรียกสติเข�
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กลับม�ได้ทันก่อน

“แล้วเจ้�ว่�ไงโทชนิโอ” ชนิแอนหนัม�ขอคว�มเหน็จ�กเพือ่นปีศ�จ

อีกครั้งเมื่อหยุดก�รเสียสติของท�โร่ได้

ปีศ�จนักรบค่อยๆ ยันก�ยลุกขึ้นยืน โดยที่นัยน์ต�สีฟ้�ขุ่นแสน 

เย็นช�ว�งเฉยยังไม่ละจ�กเส้นท�งที่ช�ยหนุ่มห�ยลับต�ไป 

“...เจ้�นั่นรู้เส้นท�งออก” เข�เปรยขึ้นเรียบ “หม�ยคว�มว่�ท่�น

กินเท็นชิต้องเป็นคนบอก”

“ท่�นกินเท็นชิไม่ช่วยให้มันรอดหรอก” ชินแอนเถียงขึ้นม�ทันที

“บ�งทีท่�นกินเท็นชิกับเจ้�นั่นอ�จแลกเปลี่ยนข้อเสนออะไรสัก

อย่�ง” ปีศ�จหนุ่มยังสันนิษฐ�นอย่�งไม่สนใจเสียงสูงๆ ของเพื่อนปีศ�จ

ข้�งตัว “อ�จเป็นข้อเสนอที่เป็นผลดีกับเร�”

เข�ว่�เพียงเท่�นั้นและหมุนตัวเดินกลับไปท�งเก่�ที่ตนม�

“ผลดีงั้นเหรอ...แล้วถ้�ไม่ใช่ล่ะ” ชินแอนร้องถ�มต�มหลัง

ร่�งสงูใหญ่เพยีงมองข้�มไหล่ของตนไปทีปี่ศ�จส�ว ก่อนบอกสัน้ๆ 

ว่� 

“ข้�ก็จะล่�หัวมันต่อ”

“อย่�งไร”

“กระดิง่” เสยีงทุม้แหบตอบชดั “เร�ยงัมกีระดิง่ และพวกโคด�มะ

ยังถือมันอยู่ ดังนั้นก�รจะห�ตัวมันให้เจอก็ไม่ใช่เรื่องย�กเย็นอะไร”

ท�โร่ที่ลอยนิ่งอยู่กับที่มองต�มแผ่นหลังกว้�งของปีศ�จหนุ่มด้วย

สีหน้�สำ�นึกผิดกับคว�มคิดของตนในตอนแรก

สองปีศ�จนี่ยังไม่ยอมแพ้เลย...แล้วเข�จะยอมแพ้ได้อย่�งไร  

เข�ยังมีกระดิ่ง ยังมีพวกโคด�มะ และสองปีศ�จที่จะไม่ยอม 

ถอดใจเรื่องนี้

วิญญ�ณเด็กช�ยลอยต�มหลังของชินแอนเมื่อเธอลุกขึ้นเดินต�ม

เพื่อนปีศ�จของตนไป แต่ช่วงจังหวะที่เข�จะลอยต�มเธอ ท�โร่ก็หันกลับ

ไปมองเส้นท�งที่เลนโยห�ยไปต่อหน้�ต่อต�อีกครั้ง ก่อนนึกถึงเรื่องที่
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ปีศ�จหนุ่มพูดไว้

“...ขอให้...เป็นผลดกีบัเร�จริงๆ นะ” เข�รำ�พงึรำ�พนักบัตนเองด้วย

คว�มหวังเล็กๆ ในผลลัพธ์ของเรื่องครั้งนี้

แม้ยามคำ่าคืนของฮอกไกโดเวลานี้จะหนาวเย็นจนเหมือนอากาศ

โดยรอบส�ม�รถกัดเซ�ะผิวหนังให้หลุดลอกได้ แต่ดูเหมือนว่�คนขี้หน�ว

ผู้ชอบบ่นเรื่องคว�มหน�วเย็นที่เธอบอกว่�เกลียด จะไม่ได้สนใจอ�ก�ศ

รอบตัวเหมือนทุกที เพร�ะย�มนี้สิ่งที่เธอสนใจคือคู่สนทน�ที่เป็นคู่ส�ย

ของตนเอง โดยมชี�ยชร�ตำ�แหน่งพ่อบ้�นยนืคมุอยูท่ีห่น้�ประตหู้อง และ

โยชิฮ�ระที่แทบเอ�หูม�แนบหูโทรศัพท์อีกด้�นที่เธอถือ

“เสียงแกฟังเหนื่อยๆ นะว่�ไหม” เลนยะแสร้งถ�มคนที่อยู่อกีฟ�ก

หูโทรศัพท์

‘ก็ใครจะไปนั่งสบายๆ รอข่าวดีอย่างแกล่ะเลนยะ’ เสียงช�ยหนุ่ม

คุ้นหูจ�กปล�ยส�ยตอบกลับม� 

ซึ่งเสียงเสียงนี้แทบไม่ต้องเด�ว่�เป็นใครสำ�หรับวิญญ�ณซ�มูไร

หนุ่ม

“ท่�นเลนโย” เข�กระซิบแผ่วเบ�กับตนเอง แต่ก็ยังโดนเลนยะ

ปร�ยต�ใส่เป็นคำ�สัง่ให้เข�เงยีบ เพร�ะเวล�นีเ้ข�อยู่ใกล้เธอชนดิตวัแทบ

ติดกัน

“แล้วจะเอ�ยงัไงเลนโย...จะยอมแลกเปลีย่นกนัไหม เอ�เจ้�ลกูหม�

ม�แลกกับคัมภีร์อะไคอิโตะ” หมอผีส�ววกเข�้เร่ืองท่ีเธอต้องก�รทันที 

ด้วยข้อต่อรองที่พี่ช�ยของเธอก็รู้ดีอยู่แล้ว

‘ฮ ึแลกเปลีย่นรเึลนยะ...แกจงใจให้ฉนัลกัพาตวัเจ้าลกูหมาของแก

มาอยู่แล้วนี่’ เลนโยกล่�วเสียงเหยียดๆ ส่งกลับ

“ไม่เอ�น่�เลนโย แกก็เห็นว่�เป็นเพร�ะคว�มวิตกจริตของแกเอง

ถึงได้เป็นแบบนี้ ฉันแค่บอกว่�จะปลดผนึกเจ้�ลูกหม�เท่�นั้น แต่แกดัน

เต้นแร้งเต้นก�รีบม�ลักตัวมันไปเอง...ฉันไม่เกี่ยว” หมอผีส�วไม่ยอมรับ
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ข้อกล่�วห�อย่�งน่�หมั่นไส้ 

ยัยตัวแสบ...

ช�ยหนุ่มก่นด่�ในใจอย่�งสุดกลั้น ก่อนกรอกเสียงกลับไป 

‘แกคงไม่คิดว่าฉันจะช่วยเปิดกรงขังให้แกง่ายๆ หรอกจริงไหม’

“อ๋อ...คิดสิ ไม่งั้นฉันคงไม่ได้ยินเสียงแกผ่�นหูโทรศัพท์แบบนี้

หรอก” เลนยะเย้ยกลับอย่�งไม่สนใจคำ�ขู่ พลันรอยยิ้มเหยียดเจ้�เล่ห์บน

ใบหน้�ก็กว้�งขึ้น

เสียงจ�กปล�ยส�ยของพี่ช�ยเงียบไปน�นทีเดียว เหมือนว่�เข�

กำ�ลังครุ่นคิดอะไรสักอย่�ง จนเลนยะต้องเป็นฝ่�ยส่งคำ�ถ�มไปก่อน

“ตกลงจะเอ�ยังไงเลนโย ฉันเป็นคนเดียวท่ีรู้ว่�คัมภีร์อะไคอิโตะ

อยู่ที่ไหนนะ”

หมอผสี�วได้ยนิเสยีงถอนใจเฮอืกใหญ่ผ่�นม�ต�มหโูทรศพัท์ และ

ต�มด้วยเสียงของเลนโยที่ดูเหมือนจะปรับเป็นปกติได้แล้ว ‘ถ้าฉันไม่ได้

สัญญากับท่านกินเท็นชิไว้ ฉันคงจะไม่ช่วยแกหรอกนะ’

“อย่�ม�ทำ�เป็นคนดีเลนโย ยอมรับม�ดีกว่�ว่�แกจนแต้มแล้ว ถึง

จะรอดม�ครั้งนี้ แต่แกก็น่�จะรู้เต็มอกว่�พวกนั้นจะกัดแกไม่ยอมปล่อย...

ฉันไม่รู้หรอกนะว่�หล�ยวันม�นี้แกโดนอะไรม� แต่ฉันรู้แน่ๆ ว่�แกต้อง

รูส้กึขนหวัลกุเลยใช่ไหมล่ะ” เจ้�หล่อนเสยีดสอีย่�งรูท้นั ก่อนทิง้ท้�ยด้วย

คำ�ถ�มอีกคำ�ถ�มที่ร�วกับเป็นคมมีดแทงเข้�กล�งหลังช�ยหนุ่ม

“แล้วแกว่� ‘ตัวเบี้ย’ ฉันใช้ดีไหม”

ตวัเบีย้ ทีน้่องส�วของเข�พดูถงึทำ�ให้เลนโยต้องนกึถงึใบหน้�ของ

ท�โร่โดยอัตโนมัติ 

ช�ยหนุ่มยิ้มหยันกับคำ�ถ�มที่จงใจตอกยำ้�คว�มพ่�ยแพ้ของเข� 

‘ใช้ได้ดมีาก’ ช�ยหนุม่ตอบด้วยนำ�้คำ�เน้นหนกัอย่�งประชดประชนั

“กด็.ี..งัน้ฉนัจะเอ�คมัภร์ีอะไคอโิตะไปแลกเจ้�ลกูหม�ม� แกจะได้

ไม่ต้องห่วงเรื่องเจ้�ลูกหม�ว่�จะโดนปลดผนึกและจะได้ไม่มีใครต�มม�

ตอแยแกด้วย...ดีไหม” เลนยะกล่�วร�วกับว่�ข้อเสนอของเธอทำ�ให้อีก
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ฝ่�ยได้เปรียบอย่�งจงใจกวนอ�รมณ์

ซึง่หลงัก�รเสนอของเลนยะ โยชฮิ�ระกย็ิง่แนบหเูพือ่ฟังก�รสนทน�

ระหว่�งพี่น้องตระกูลโซเคนโยใกล้ขึ้น ลุ้นระทึกในคำ�ตอบของช�ยหนุ่ม 

และขณะเดียวกันก็รู้สึกภูมิใจที่ในที่สุดวิญญ�ณเด็กช�ยก็ไม่ทำ�ให้เข� 

ผิดหวัง

เลนโยต้องลอบผ่อนลมห�ยใจกับข้อเสนอท่ีดูเหมือนเข�จะได้

เปรยีบ แต่เข�รูด้ว่ี�ไอ้ข้ออ้�งลอยๆ เร่ืองทีบ่อกว่�เอ�คมัภร์ีม�ให้เข� และ

กินเท็นชิจะไม่โดนปลดผนึก มันไม่มีคว�มหม�ยกับเจ้�หล่อนหรอก 

เรือ่งปลดผนกึหรอืไม่ปลดผนกึเจ้�ปีศ�จน่ะ น้องส�วเข�ไม่ได้สนใจ

สักนิด เพร�ะสิ่งที่น้องส�วจอมเจ้�เล่ห์ของเข�ต้องก�ร คือก�รที่เข�เป็น

ผู้เปิดกรงขังของพวกองเมียวจิให้เธอต่�งห�ก และเข�ก็เลี่ยงไม่ทำ�ไม่ได้

ด้วย เพร�ะเลนยะเป็นคนเดียวที่มีคัมภีร์นั้นอยู่ในมือ เธอจึงเป็นคนเดียว

ที่ส�ม�รถนำ�คัมภีร์นั้นม�ให้เข�ได้

และปัญห�ใหญ่ต่อม�คือ เมื่อเจ้�หล่อนหลุดออกจ�กกรงขังของ

พวกองเมียวจิแล้ว เจ้�หล่อนก็จะมีอิสระเต็มที่ในก�รคิดแผนม�เล่นง�น

เข�ต่อ

แต่ถ้�เข�ไม่ต้องก�รให้กินเท็นชิถูกปลดผนึก เข�ก็ต้องยึดคัมภีร์

อะไคอิโตะไว้กับตัวเท่�นั้น เพร�ะถ้�เข�ยังคุมตัวกินเท็นชิอยู่อย่�งนี้  

ลูกน้องของเจ้�ปีศ�จคงต�มตอแยเข�ไม่เลิก...

‘ก็ได้เลนยะ บอกวิธีการมา’ เลนโยตกลงรับข้อแลกเปลี่ยนอย่�ง

จำ�ยอม

“ยื่นหมูยื่นแมว เข้�ใจง่�ยใช่ไหม” เลนยะตอบทันทีเหมือนกับไม่

ต้องคิด

‘ดูท่าแกอยากจะเจอฉันมากนะเลนยะ’

“เออ...คิดถึงแกใจจะข�ดเลยละคุณพี่ช�ย”

‘งั้นก็เจอกันที่ป่ากักปีศาจ’

“ได้ วันมะรืน แต่หวังว่�แกคงมีข้ออ้�งดีๆ พอจะให้ฉันออกไปจ�ก
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ที่นี่ได้นะเลนโย”

‘...แล้วถ้าบอกว่าฉันไม่มี...แกจะว่ายังไงเลนยะ’ ช�ยหนุ่มเริ่มหยั่ง

คำ�ถ�มด้วยรอยยิ้มพร�ย

“แกกอ็ย่�หวงัว่�จะได้อสรูในตวัฉนัน่ะส ิแกคดิว่�ฉนัจะยอมจนแต้ม

ให้แกทกุท�งเลยรึไง” หมอผสี�วหยัง่คำ�ถ�มกลบั บ่งบอกว่�เธอเองใช่จะ

ไม่มีอะไรม�ต่อรองกับเข�เช่นกัน

“เธอคุยกับใครอยู่เลนยะ”

หมอผีส�วกับวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มหันหลังกลับไปทันใด ก่อนเห็น

ว่�ร่�งสูงโปร่งพร้อมใบหน้�ดุดันของผู้นำ�หนุ่มแห่งตระกูลโอกุเระปร�กฏ

ตัวที่หน้�ประตูห้องรับแขกตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้

แต่พอเหลือบไปเห็นคนเป็นพ่อบ้�นที่ยืนคุมเธออยู่ในตอนแรกยืน

อยูด้่�นหลงัยโูตะ กเ็ด�ได้ไม่ย�กว่�เข�คงรีบแจ้นไปฟ้องเจ้�บ้�นเรือ่งเธอ

หลังจับใจคว�มก�รพูดคุยได้ว่�ใครเป็นคู่สนทน�

กระนั้นหมอผีส�วก็เพียงหันไปกล่�วอย่�งไม่ทุกข์ร้อนกับยูโตะว่�

“อ�...กำ�ลังจะให้คนไปต�มอยู่พอดีเลย” จบคำ�เธอก็ละหูโทรศัพท์

ออกจ�กใบหน้�ตัวเอง และยื่นมันให้เข� “มีคนอย�กคุยด้วย”

ใบหน้�เรียวดูดีที่ถมึงทึงด้วยคว�มโกรธเปลี่ยนเป็นงุนงงทันใด 

กระนั้นเข�ก็ยังสบต�สีนำ้�เงินอย่�งโกรธๆ และไม่ไว้ใจเลนยะ ขณะใช้

เวล�คิดอยู่สองส�มวิน�ทีก่อนตัดสินใจก้�วเข้�ไปห�เธอช้�ๆ 

ยูโตะยังคงมองใบหน้�ยิ้มนิดๆ ของเลนยะสลับกับโทรศัพท์ในมือ

เธออย่�งไม่ไว้ใจ ทว่�สุดท้�ยก็รับมันไปจ�กมือเด็กส�ว ให้เธอก้�วถอย

ไปยนืพงิผนงัห้องว่�งๆ ด้�นหลงัแทน ขณะตวัเข�ค่อยๆ ยกหโูทรศพัท์ขึน้

แนบที่หู พร้อมกรอกเสียงลงไป

“ครับ”

และไม่น�นหลงัก�รกรอกเสยีงลงไป ท่�ท�งของยโูตะกเ็ริม่ดงูงงนั

และหงดุหงดิกบัคูส่�ย ก่อนสหีน้�ของเข�จะค่อยๆ เปลีย่นเป็นคว�มตกใจ

และตะโกนถ�มกลับใส่หูโทรศัพท์ประม�ณว่�เข�ไม่เชื่อคำ�พูดของคู่
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สนทน� แต่ไปๆ ม�ๆ ช�ยหนุ่มกลับเริ่มขบกร�มแน่นแสดงคว�มกร�ด

เกรีย้วอย่�งชดัเจน จนพ่อบ้�นประจำ�ตระกลูยงัมสีหีน้�แปลกใจกบัท่�ท�ง

ของคุณหนูว่�เข�คุยอะไรกับคนที่โทร.เข้�ม�...

ปัง!

สดุท้�ยยโูตะเป็นฝ่�ยต้องกระแทกหโูทรศพัท์กลบัเข้�แป้นสดุแรง

อย่�งโกรธจดั รนุแรงจนเกอืบเป็นก�รป�ใส่ม�กกว่�กระแทกด้วยซำ�้ ก่อน

ใช้ส�ยต�กร�ดเกร้ียวสดุขดีมองเลนยะทีย่งัยนืกอดอกนิง่ มองท่�ท�งของ

เข�ด้วยรอยยิ้มติดมุมป�กอย่�งไม่สนคว�มกร�ดเกรี้ยวแค้นเคืองที่แทบ

กระแทกเข้�ตัวเธอ เสมือนว่�เธอรอท่�ท�งเช่นนี้ของยูโตะอยู่แล้ว

“เป็นไงไอ้ขี้แย ตกลงกันเรียบร้อยไหม” เลนยะแสร้งถ�ม

ยูโตะเดินตรงดิ่งเข้�ม�ห�เลนยะ มือสองข้�งกำ�หมัดแน่น ก่อน

หยุดยืนเบื้องหน้�เธอพล�งจับจ้องนัยน์ต�สีนำ้�เงินตรงหน้�เขม็ง 

“เธอว�งแผนทั้งหมด” เข�คำ�ร�มในลำ�คอเสียงกร้�ว 

เลนยะยักไหล่นิดๆ อย่�งชินช� 

“อย่�โทษกันทั้งหมดสิ...พวกแกไม่ยอมตรวจสอบให้ดีๆ เองนี่”

“เธอทำ�ให้ท่�นกนิเทน็ชถิกูจบัตวัไป” ช�ยหนุม่ยงัไม่เลกิตะคอกใส่

เลนยะ และดวงต�สนีำ�้ต�ลอ่อนกย็ิง่ฉ�ยคว�มโกรธแค้นและค�ดโทษอกี

ฝ่�ย “เธอคิดอะไรอยู่ในหัว แค่ตัวเองรอดคนอื่นช่�งหัวมันงั้นสิ จะเลวก็

ให้มันมีลิมิตหน่อย ไม่อย่�งนั้น...”

“ไม่อย่�งนั้นทำ�ไม แกทำ�อะไรได้รึไง”

คำ�สวนเฉียบเย็นของเลนยะแทรกขึ้นฉับไว จนยูโตะต้องชะงักนิ่ง

ไป แต่ไม่น�นเข�ก็คำ�ร�มเสียงตำ่�กลับม�

“ฉันส�ม�รถฆ่�เธอได้”

“ฉันก็เหมือนกัน...เดี๋ยวนี้เลยด้วยซำ้�” จบคำ�เลนยะก็ยื่นหน้�พรวด

เข้�ไปใกล้ผูน้ำ�หนุม่ทนัทจีนหน้�ผ�กของเธอเกอืบชนกบัหน้�ผ�กของเข�

และทำ�เอ�ยโูตะผงะไปเสยีเอง เมือ่วบูหนึง่เข�รูส้กึร�วกบัเธอจะโจมตมี�

ด้วยบ�งอย่�งจริงๆ กลิ่นอ�ยบ�งอย่�งจ�กเธอทำ�ให้เข�ขนลุกว�บ
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ไม่อย�กคิดว่�นัน่คอืพลงัอสรูทีร่ัว่ออกม�...ซึง่ดเูหมอืนพร้อมจะฆ่�

เข�จริงๆ 

แต่หมอผสี�วเพยีงหบุยิม้ และเป็นฝ่�ยพดูเสยีงเหีย้มลอดไรฟันขึน้

ใหม่ว่�

“ทีนี้หุบป�กได้รึยัง ฉันจะได้ออกไปช่วยเจ้�ปีศ�จของแกให้ซะที”

ดวงต�สีนำ้�ต�ลอ่อนฉ�ยคว�มโกรธเกรี้ยวสบประส�นนัยน์ต�

สีนำ้�เงินทรงอำ�น�จนิ่งน�นในระยะประชิดจนหน้�ผ�กแทบชนกัน 

ทั้งเลนยะและยูโตะต่�งไม่มีใครยอมหลบต�ใครก่อน 

จนเลนยะเป็นฝ่�ยเอ่ยขึ้นม�อีกครั้ง 

“ตกลงแกจะเอ�ยังไง เวล�ฉันไม่เหลือเยอะแยะนักหรอกนะ”

ยูโตะคล�ยส�ยต�ลงฉับพลัน

คำ�พูดนั้นทำ�ให้เจ้�ของนัยน์ต�สีนำ้�ต�ลอ่อนเพ่ิงนึกเร่ืองสำ�คัญได้

ว่�ตอนนี้เลนโยใช้กินเท็นชิม�เป็นตัวประกัน โดยรอเลนยะเป็นคนเอ�

คัมภีร์อะไคอิโตะไปแลกกับเจ้�ปีศ�จอยู่

ยโูตะต้องหลบุนยัน์ต�ลงไปอกีท�งแทน ทัง้ที่ในใจย�มนีเ้ข�สดุจะ

ทนกบัเรือ่งทีเ่ลนยะก่อขึน้ แต่เข�จะใช้อ�รมณ์โกรธม�บดบงัเหตผุลไม่ได้ 

เลนยะเป็นคนครอบครองคัมภีร์อะไคอิโตะ ดังนั้นมีเธอคนเดียวท่ีจะเอ�

คัมภีร์นั้นไปแลกตัวกินเท็นชิคืนม�ได้ มิหนำ�ซำ้�เงื่อนไขของเลนโยก็ระบุ

ชัดว่�ต้องเป็นเลนยะ

ทัง้ทีเ่จ้�ตัวเป็นคนสร้�งสถ�นก�รณ์ทัง้หมดขึน้ม�กเ็พือ่จดุประสงค์

นี้...เพื่อห�ท�งหนีจ�กพวกเข�

ชั่วช้าที่สุด!

ยโูตะส�บ�นว่�จะไม่มที�งเชือ่คำ�พดูใดของเจ้�เดก็ส�วจอมว�ยร้�ย

ตรงหน้�อีกเด็ดข�ด

ยิ่งคิดผู้นำ�หนุ่มก็ยิ่งแค้น และโมโหในคว�มโง่เขล�ของตน แต่จะ

ทำ�อย่�งไรได้ เมื่อทุกอย่�งบีบให้เข�ต้องยอมเล่นต�มเกมที่เลนยะสร้�ง

ขึ้น...
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เข�ต้องปล่อยให้เลนยะกลับไปโตเกียวเพื่อเอ�คัมภีร์แก้อ�คมไป

แลกตัวกินเท็นชิคืน

ยโูตะผละออกม�จ�กหมอผสี�วและหมนุตวัเตรยีมจะออกจ�กห้อง

รับแขกโดยไม่เงยหน้�มองเด็กส�วอีกเลย และเพียงพูดเสียงลอดไรฟัน

กับเด็กส�วจอมเจ้�เล่ห์ว่� 

“กลบัไปเกบ็เสือ้ผ้�ซะ เทีย่วบนิกลบัโตเกยีวของเธอจะออกพรุง่นี”้

“ทำ�ต�มคำ�สัง่เลยคณุช�ย” หมอผทีี่ได้คำ�ตอบดัง่ใจตวัเองตอบรบั

ด้วยรอยยิ้มแห่งชัยชนะ
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ร่างสูงของเลนยะเดินออกมาจากห้องรับแขกของบ้านตระกูล 

โอกุเระหลังจ�กผู้นำ�หนุ่มเดินด้วยใบหน้�เครียดขึงออกไปก่อน

เลนยะมองแผ่นหลงัเคร่งเครียดทีเ่ดนิเร็วๆ ของยโูตะแล้วทำ�ให้เธอ

ต้องพูดกับตนเองว่�

“ฉันคงจะเห็นใจไอ้ขี้แยในฐ�นะคนเป็นผู้นำ�ที่ทำ�ง�นผิดพล�ดอยู่

หรอกนะ...แต่น่�เสยีด�ยทีฉ่นัไม่ใช่ผูน้ำ� เลยจนิตน�ก�รคว�มรูส้กึไม่ออก”

“ท่�นเลนยะขอรับ” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มเน้นหนักชื่อของเด็กส�ว

เป็นคำ�เตือนในคำ�พูดของเธอพลัน

หมอผีส�วกลอกต�ขึ้นด้วยคว�มเบื่อหน่�ย 

“เออ ฉันมันไม่ดี พอใจรึยัง” เธอยอมรับคว�มผิดอย่�งประชด

ประชัน และเตรียมก้�วหนีส�ยต�ตำ�หนิของโยชิฮ�ระเช่นเคย แต่เธอก็

ต้องหยุดฝีเท้�กะทันหันเมื่อมีใครบ�งคนเดินม�หยุดอยู่ตรงหน้�เธอ 

เสียก่อน

ตวัปัญห�สองตวัต่อม�ของหมอผสี�วยนืนิง่ จบัจ้องเธอด้วยนยัน์ต�

ขุ่นเคืองจนคนที่ถูกมองต้องเอ่ยขึ้นก่อน
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“แกมอีะไรไอ้ท่�ม�ก อย�กด่�อะไรฉนักว่็�ม� จบแล้วฉนัจะได้กลบั

ไปเก็บกระเป๋�...หรือแกจะไปช่วยฉันเก็บ”

“เธอทำ�จนได้นะเลนยะ” ซ�น�ดะยงัว่�ด้วยสหีน้�ไม่เปลีย่น พร้อม

คว�มเหนื่อยหน่�ยในนำ้�เสียง

“ฉันทำ�อะไร” เลนยะถ�มกลับด้วยใบหน้�ต�ยด้�น

“ยังจะถ�มนะส�วน้อย ข้�ไม่เคยเห็นใครใช้วิธีก�รสกปรกเท่�เจ้�

ม�ก่อนเลย” คร�วนี้เป็นคำ�ว่�จ�กวิญญ�ณหญิงส�วที่ใบหน้�งดง�ม 

นวลเนียนดูขุ่นเคืองไม่ต่�งจ�กเด็กหนุ่มคนสำ�คัญของเธอ แถมเจ้�หล่อน

ยังส่งส�ยต�เฉียบมองวิญญ�ณซ�มูไรที่ลอยอยู่ข้�งหลังเลนยะด้วย

เลนยะไม่ตอบ แต่ปล่อยให้คว�มเงียบโรยตัวไปท่ัวท�งเดินย�วๆ 

ที่พวกเข�ยืนอยู่ 

ซึ่งซ�น�ดะก็เลือกทำ�ล�ยคว�มเงียบด้วยก�รถอนใจหนักๆ แสดง

ถึงคว�มเหนื่อยใจม�กกว่�โกรธเคือง พร้อมเลื่อนนัยน์ต�สีดำ�หลังกรอบ

แว่นมองไปท�งหนึ่งแทนก�รมองค�ดโทษหมอผีส�ว

“ฉันไม่ได้ไม่เห็นด้วยที่เธอจะหนีออกจ�กที่นี่ เพร�ะฉันก็รู้ดีว่�เธอ

ต้องออกไปจัดก�รกับเจ้�นั่น” เด็กหนุ่มพูดใหม่ ก่อนหยุดคำ�ไปนิด แล้ว

ค่อยๆ ว่�ขึ้นเนิบช้� “แต่วิธีก�รของเธอมัน...”

“ชั่วร้�ย” หมอผีส�วต่อคำ�พูดของซ�น�ดะทันควัน ก่อนเหยียด 

รอยยิ้มแสนกลขึ้น 

“ใช่...แล้วทำ�ไมถึงยังทำ�” ซ�น�ดะถ�มกลับด้วยส�ยต�จริงจังท่ี

ต้องก�รคำ�ตอบ

“ฉันสนใจแค่ผลลัพธ์”

“โดยไม่คำ�นึงถึงวิธีก�รน่ะเหรอ”

“ใช่”

“ทำ�ไม”

“เพร�ะฉันมันก็พวก ‘นอกคอก’ ของโซเคนโยน่ะสิ”

คำ�ตอบรวดเร็วร�วกับไม่ต้องคิดรอบนี้ของเลนยะทำ�ให้ซ�น�ดะ
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เงยีบไปทนัใด และทำ�ให้ท่�นหญงิอ�เคเดะกบัโยชฮิ�ระก้มม�มองเธอเป็น

ต�เดียว

คนนอกคอกของโซเคนโย...ท�ย�ทไร้ตำ�แหน่ง...ไม่จำ�เป็นต้องทำ�

ต�มวิธีก�รของโซเคนโย

“วธิกี�รถกูต้องเกบ็ไว้ให้คนทีส่มควรใช้น�มสกลุโซเคนโยอย่�งแก

ใช้ไปเถอะ” เลนยะยังว่�ด้วยสีหน้�เฉยเมย “ส่วนวิธีก�รชั่วๆ ก็ให้ฉันกับ

เจ้�เลนโยมันใช้ไปน่ะดีแล้ว ผู้นำ�อย่�งแกเชิญรับตำ�แหน่งไปอย่�งข�ว

สะอ�ดแล้วกัน”

ซ�น�ดะได้แต่ผูกหัวคิ้วเข้�ห�กันกับคำ�พูดของเลนยะ ท่ีร�วกับ

จงใจประชดและแดกดันเข�กับท่�นหญิงอ�เคเดะ

“แล้วครั้งนี้เธอไปเจอกับเจ้�นั่น เธอจะทำ�ยังไง” ซ�น�ดะเปลี่ยน

เข้�อีกเรื่องเมื่อไม่อย�กรู้สึกขุ่นเคืองกับอีกฝ่�ยม�กไปกว่�นี้

“มนักต้็องเป็นก�รว�งแผนชัว่ๆ เหมอืนเดมินัน่แหละ” เลนยะไม่ว�ย

กระแนะกระแหนอีกฝ่�ยต่อด้วยรอยยิ้มพร�ย จนเด็กหนุ่มต้องถอนใจ

เฮือกใหญ่อีกรอบ

คุยกับแม่นี่ทีไร เข�ต้องตั้งสม�ธิดีๆ ทุกที

“แล้วเจ้�ล่ะโยชฮิ�ระ คงต�มไปดแูลแม่ส�วน้อยนีเ่หมอืนเดมิละส”ิ 

วิญญ�ณท่�นหญิงหันไปถ�มโยชิฮ�ระที่ลอยประกบหลังเลนยะแทน 

วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ทีถ่กูถ�มเงยใบหน้�ทีก่ำ�ลงัก้มดเูลนยะขึน้ม�

มองใบหน้�นวลของวญิญ�ณหญงิส�ว พลนันยัน์ต�สอีำ�พนัของเข�กฉ็�ย

รอยคว�มหนักใจ และหลุบต�ลงตำ่�แทนคำ�พูด

ท่�นหญิงอ�เคเดะหรี่นัยน์ต�สีง�ช้�งพินิจปฏิกิริย�เช่นนั้นของ

วิญญ�ณซ�มูไรอย่�งประหล�ดใจ

“เจ้�จะไม่ไปกับแม่ส�วน้อยนี่...” เธอเด�คำ�ตอบได้ไม่ย�กเลย

โยชิฮ�ระพยักใบหน้�นิดด้วยรอยยิ้มบ�งๆ ท่ีระบ�ยบนใบหน้�

หม่นหมอง 

“ขอรบั...ข้�คดิว่�เวล�ทีเ่หลอืข้�จะอยูท่ีน่ี”่ เข�ว่�พล�งหลบุนยัน์ต�
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ลงมองเด็กส�วตรงหน้�

ทั้งซ�น�ดะและท่�นหญิงอ�เคเดะรู้เรื่องนี้แล้วจ�กยูโตะ แต่ก็อด 

ใจห�ยไม่ได้กบัก�รจ�กไปอย่�งปบุปับของวญิญ�ณประจำ�ตระกลูโซเคนโย

ที่ทำ�หน้�ที่เป็นพี่เลี้ยง ครู ที่ปรึกษ� เพื่อน และหน้�ที่สำ�คัญที่สุด คือก�ร

เป็นพ่อและแม่ให้เลนยะ หน้�ที่ของเข�ที่ทำ�ซำ้�ไปซำ้�ม�ตลอดห้�ร้อย 

กว่�ปีกำ�ลังหยุดลงเสียดื้อๆ อย่�งน่�ใจห�ย

ซึง่พวกเข�กย็งัห�คำ�ตอบไม่ได้ว่�เพร�ะอะไร อยู่ๆ  มนัถงึกำ�ลงัจะ

หยุด

“แต่นั่นไม่ได้หม�ยคว�มว่�เจ้�จะอยู่กับเด็กคนนี้จนวันสุดท้�ย 

ไม่ได้” อ�เคเดะยังคงแสดงคว�มไม่เข้�ใจที่เลนยะจะแยกจ�กโยชิฮ�ระ

ตรงนี้ ในเมื่อยังไม่ใช่ว่�เข�จะห�ยไปวันนี้พรุ่งนี้เสียหน่อย 

“เร�ตกลงกันไว้แล้ว และข้�ยังมีภ�รกิจท่ีนี่อยู่ขอรับ” วิญญ�ณ

ซ�มูไรตอบอย่�งเงียบเหง�

“ตกลงงั้นเหรอ” กล�ยเป็นซ�น�ดะที่ถ�มแทรก ท้ังแปลกใจท้ัง

ตกใจกับคำ�ตอบที่ฟังเรียบง่�ยจนดูแห้งแล้งนั่น ก่อนหันไปมองเลนยะ 

“ง่�ยขน�ดนั้นเลยงั้นเหรอ”

ครัง้น้ีหมอผสี�วไม่ตอบ แค่จ้องนิง่ทีน่ยัน์ต�สดีำ�หลงักรอบแว่นของ

เข�...เงียบงันและลึกอย่�งน่�เจ็บปวด

ซึ่งนั่นทำ�ให้ซ�น�ดะรู้คำ�ตอบจ�กเธอได้ทันที

...มันไม่ง่�ย

เด็กหนุ่มถอนใจแผ่วด้วยคว�มรู้สึกแย่กับคว�มคิดในตอนแรกท่ีมี

ต่อเด็กส�วตรงหน้� ก่อนกล่�วกับเธอว่� 

“...ขอโทษ” ไม่มีท�งเลยที่เธอจะเข้�ใจเรื่องนี้และยอมรับมันได้

อย่�งง่�ยด�ย และเข�ไม่อย�กจินตน�ก�รว่�คว�มรูส้กึนัน้จะเลวร้�ยเพยีง

ใด ห�กเร�ต้องเสียผู้ที่รักที่สุด...ถ้�เข�เสียวิญญ�ณท่�นหญิงข้�งตัวไป...

แต่เลนยะกย็งัเป็นเลนยะ เมือ่เธอตอบกลบัม�ด้วยท่�ท�งไม่แยแส

ว่� “ก็ไม่เคยหวังอะไรจ�กแกอยู่แล้ว” 
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“เลิกนิสัยแย่สักวันก็ไม่ต�ยหรอกนะเลนยะ” คนที่กำ�ลังรู้สึกผิด

ต้องว่�ด้วยนำ้�เสียงเบื่อหน่�ย

“เลิกโง่สักวันก็ไม่ต�ยเหมือนกันนะไอ้ท่�ม�ก” เลนยะย้อนฉับไว

ซ�น�ดะถอนใจอีกครั้ง ยอมแพ้นิสัยชอบยอกย้อนและทำ�อะไร 

ไม่เหม�ะกับสถ�นก�รณ์ 

“สรุปว่�เร�จะล�กันแบบนี้ใช่ไหม”

“พูดยังกับปกติฉันเคยทำ�แบบอื่น”

เป็นเข�ที่ต้องยอมแพ้ให้ญ�ติส�วเหมือนทุกที และสูดห�ยใจลึก 

พย�ย�มยอมรบัในสิง่ทีเ่จ้�หล่อนเป็น เพร�ะไม่ว่�อะไรคงเปลีย่นเธอไม่ได้ 

นิสัยแย่อย่�งไรก็ยังคงแย่อย่�งนั้น ที่สำ�คัญเพร�ะไอ้นิสัยพวกนี้ไม่ใช่รึไง

ที่ทำ�ให้จับตัวศัตรูตัวร้�ยนั่นได้อีกครั้ง

ถึงไม่อย�กยอมรับทฤษฎีหรือวิธีของเธอ แต่ในเมื่อร่�งก�ยเข�

ตอนนี้ไม่พร้อมกับอะไรสักอย่�ง แค่ยกอ�วุธก็เจ็บไปทั้งหน้�อกร้�วไปถึง

ข้�งใน เข�จึงเหลือท�งเดียว คือฝ�กคว�มหวังทั้งหมดไว้กับคนตรงหน้�

“ยังไงก็เอ�หัวมันม�ให้ได้แล้วกัน” ซ�น�ดะบอกชัด

“จะเอ�ม�ให้ทัง้ตวัเลย” เลนยะว่�อย่�งมัน่ใจ แต่ครูเ่ดยีวกลบัโคลง

ศีรษะไปท�งหนึ่ง คล�ยสีหน้�จริงจังลง แล้วยักไหล่แก้คำ�หน้�ต�เฉยว่� 

“แค่อวัยวะบ�งชิ้นอ�จม�ไม่ครบ”

ซ�น�ดะยิม้มมุป�กพลนักบัสิง่ที่ได้ยนิ และบอกได้เลยว่�นีเ่ป็นครัง้

แรกที่คำ�พูดของเลนยะทำ�ให้เข�ยิ้มและอ�รมณ์ดีได้อย่�งน่�แปลก

ซึง่หลงัก�รให้สญัญ�ของเดก็ส�ว เธอกห็นัไปห�วญิญ�ณทีคุ่น้เคย 

พร้อมสั่งนำ้�เสียงเด็ดข�ด

“โยชิฮ�ระ แกทำ�ง�นที่นี่ให้สำ�เร็จด้วย และขอยำ้�ว่�ฉันต้องก�ร 

‘ผลสำ�เร็จ’ เท่�นั้น” 

วิญญ�ณที่นิ่งเงียบไปหล�ยวิน�ทีค่อยๆ ฉ�ยรอยยิ้มน้อยๆ บน

ใบหน้�ให้เด็กส�วคนสำ�คัญของตน 

“ขอรับ ข้�จะทำ�ให้สำ�เร็จ” วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มรับคำ�ด้วยส�ยต�
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จริงจัง 

เข�ไม่ได้ต้องก�รเห็นใบหน้�หมองเศร้�ที่อ�ลัยอ�วรณ์ คำ�พูด 

สวยหรูบอกล� หรือนำ้�ต�สักหยดที่หลั่งให้เป็นคร้ังแรกและคร้ังสุดท้�ย

จ�กเดก็ส�วคนสำ�คญั...เพร�ะถ้�เป็นอย่�งนัน้เข�คงไม่อ�จทำ�ใจจ�กไปได้ 

เข�ต้องก�รเพยีงให้ทกุอย่�งเหมอืนทกุคนืวนัทีเ่ข�อยูข้่�งก�ยของ

เธอ ให้เธอทำ�ตวัเหมอืนปกตเิช่นเดมิเหมอืนทีเ่ธอปฏบิตัอิยูย่�มนี.้..แบบนี้

ทำ�ให้เข�สบ�ยใจและปลอดโปร่งร�วกับยกภูเข�ออกจ�กอก

เข�ไม่จำ�เป็นต้องห่วงอะไรแล้ว

เลนยะออกจากฮอกไกโดตั้งแต่ฟ้าสางและถึงโตเกียวเวลาสายๆ 

ซึ่งหมอผีส�วผู้ว�งแผนก�รต่�งๆ ไว้ทั้งหมดก็เตรียมคนท่ีจะม�รับเธอท่ี

สน�มบินไว้พร้อมอยู่แล้วเช่นเดียวกัน

ร่�งอ้วนๆ ในชุดลำ�ลองสบ�ยๆ และสวมเสื้อกันหน�วแค่พอให้อุ่น 

เดินฝ่�ฝูงชนที่รอรับคนอยู่ในเทอร์มินอล ชะเง้อคอสั้นๆ ของตนมองห�

ร่�งของใครบ�งคนซึ่งโทร.ให้เข�ม�รับที่สน�มบินตั้งแต่เมื่อคืนตอนดึก 

และเป็นคนที่เข�รู้อยู่แล้วว่�ตนเองมีหน้�ที่ต้องม�รับเธอแต่แรก 

ก็เข�เคยบอกไปแล้วว่� เข�จะช่วยเธอเท่�ที่ช่วยได้ 

เมือ่เห็นร่�งสงูของเดก็ส�วพร้อมกระเป๋�เสือ้ผ้�ใบไม่ใหญ่นกัของ

เธอในมือ เดินออกม�จ�กกลุ่มผู้โดยส�รข�เข้� ผอ.โยโคก็กวักมือเรียก

ทันใด

“เป็นไงบ้�ง ฮอกไกโดหน�วม�กไหมโซเคนโยคุง” ช�ยชร�ผู้ม� 

รอรับหมอผีส�วกล่�วทักท�ยอย่�งร่�เริง

“ก็แย่ไม่ต่�งจ�กที่นี่เท่�ไร” เลนยะตอบ เธอคิดถึงเหตุก�รณ ์

เครื่องบินที่โดยส�รม�เกิดปัญห�ก�รเอ�เคร่ืองลงนิดหน่อยเพร�ะหิมะท่ี

ตกหนักขึ้น เธอยังหวั่นอยู่เลยว่�ถ้�เลนโยติดต่อม�ช้�กว่�นี้ เธออ�จไม่มี

เครือ่งบินบนิกลบัโตเกยีว เพร�ะคงมกี�รยกเลกิเทีย่วบนิทกุเทีย่วห�กพ�ยุ

หิมะรุนแรงกว่�นี้ 
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“ให้ฉันช่วยถือกระเป๋�ไหมโซเคนโยคุง” ผอ.โยโคหันม�อ�ส�ช่วย

เด็กส�วเมื่อเหลือบต�ไปเจอสัมภ�ระในมือเธอ

“ไม่ต้อง...ว่�แต่ของที่สั่งได้รึยัง” หมอผีส�วปฏิเสธคว�มหวังดี 

เช่นเคย ก่อนเปลี่ยนเข้�เรื่องที่สำ�คัญจริงๆ 

“เรียบร้อย...แต่ว่�โซเคนโยคุงจะลงมือเมื่อไร”

“พรุ่งนี้”

“พรุ่งนี้รึ...มันจะไม่ไวเกินไปรึยังไง เธอจะเตรียมตัวทันเหรอ” 

ผอ.โยโคมีสหีน้�ยุง่กบัคำ�ตอบของเลนยะ บ่งบอกว่�เข�ไม่ค่อยจะเหน็ด้วย

“เจ้�นั่นจะได้เตรียมตัวไม่ทันเหมือนกัน...อีกอย่�งตอนนี้ฉันเหลือ

เวล�ไม่ม�กแล้ว” เลนยะว่�พล�งก้�วเดินเพื่อออกจ�กสน�มบิน 

ร่�งอ้วนๆ ของผอ.โยโคต้องรีบก้�วต�มเมื่อเด็กส�วเร่งฝีเท้�

“เวล�ทีด่วงต�ทว�รบ�ลของเธอจะเปิดงัน้เหรอ” ช�ยชร�ทีเ่ดนิถงึ

ตัวเธอถ�มต่อทันที

“ไม่ใช่...เวล�ของอย่�งอืน่” ...เวล�ของวญิญ�ณประจำ�ตระกลูของ

เธอ

ช�ยชร�ยังคงสงสัย แต่ก็เปลี่ยนประเด็นคำ�ถ�มที่สำ�คัญต่อ

“แล้วจะไปป่�กักปีศ�จเลยสินะ”

หมอผีส�วพยักหน้�ทีหนึ่ง

“กด็.ี..ฉนัไม่ได้เจอเจ้�เฒ่�โยรุจเิมะเป็นสบิๆ ปีแล้วเหมอืนกนั” ช�ย

ชร�เริ่มแสดงคว�มเป็นเด็กอย่�งสนุกสน�นอีกเช่นเคย เมื่อนึกถึงเพ่ือน

เก่�ของเข�ขึ้นม�ได้

ถ้าตอนนี้วิญญาณเด็กชายมีร่างกายอยู่ละก็ เขาคงกอดตัวเอง

คดุคู้อยูก่ับพื้นหมิะเยน็ๆ ทีสู่งจนเกือบถงึหวัเข่�กล�งป่�กกัปีศ�จ กระดิก

ไปไหนไม่ได้เป็นแน่ เพร�ะอ�ก�ศย�มนี้เลวร้�ยจนรอบตัวเข�เหมือน 

ห่อหุ้มด้วยม่�นสีข�วจ�กหิมะหน�แน่น ถึงขน�ดปิดเส้นท�งเบื้องหน้�ให้

กล�ยเป็นสีข�วโพลนหน�วยะเยือก
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ใบหน้�ของท�โร่สลดลงเมื่อมองสภ�พหน�วเย็นรอบตัว เพร�ะ

แม้แต่ย�มนีเ้ข�ยงัไม่ส�ม�รถห�ท�งเล่นง�นเลนโยได้อกีเลย ถงึจะห�ตวั

เจอด้วยกระดิ่ง แต่เหมือนก�รที่เหล่�โคด�มะออกไปนอกเขตป่� เข้�ไป

ในตัวเมืองในยุคสมัยนี้จะลดทอนคว�มส�ม�รถของพวกมันลงไปม�กจน

ไม่ส�ม�รถใช้พลังจ�กกระดิ่งได้อย่�งเต็มประสิทธิภ�พนัก

ยิ่งคิด ท�โร่ยิ่งอย�กตะโกนด่�ตัวเองที่ปล่อยให้เลนโยหนีไปได้

แล้วทนีีเ้ข�จะทำ�อย่�งไร ถ้�เลนยะกบัโยชฮิ�ระรูว่้�เข�ทำ�แผนพงั

ละก็ ทั้งสองคนจะผิดหวังขน�ดไหน

นี่เข�ต้องนั่งรอ ‘ผลดี’ อย่�งที่โทชินโอบอกจริงๆ น่ะหรือ

แล้วอะไรคือผลดีที่ว่าล่ะ...ผลดี...ผลดี...ผล...

วิญญ�ณเด็กช�ยต้องเลิกครำ่�ครวญในใจเมื่ออยู่ๆ ร่�งระหงใน

กิโมโนสีแดงสดกระโจนพรวดม�ยังกิ่งไม้สูงที่เข�อยู่

ท�โร่เงยใบหน้�งงงันขึ้นไปมองเจ้�หล่อน ก่อนร้องถ�ม 

“มีอะไรเหรอครับ”

ชินแอนไม่ได้หันม�ตอบท�โร่ ทว่�สีหน้�ของเธอฉ�ยชัดถึงคว�ม

โกรธขึ้ง นัยน์ต�สีทองกรุ่นไปด้วยคว�มเกลียดชังและขยะแขยงในสิ่งที่

จับสัมผัสได้ 

เธอมองตรงนิ่งไปข้�งหน้�ผ่�นม่�นหิมะ ร�วกับสัตว์ร้�ยเตรียม

ขยำ้�เหยื่อ 

ซึ่งปฏิกิริย�ของชินแอนที่แสดงออกม�นั้น ชัดเจนว่�สิ่งที่สัมผัสได้

คือสิ่งที่เจ้�ตัวเกลียดม�กม�ยจนกล�ยเป็นคว�มอ�ฆ�ต...ซึ่งบ�งทีอ�จ

เกลียดกว่�คนที่ลักพ�ตัวน�ยเหนือหัวของเธอเสียอีก

“มีใครม�หรือครับ” ท�โร่ส่งคำ�ถ�มกล้�ๆ กลัวๆ ไปอีกคำ�ถ�ม 

เผื่อว่�ปีศ�จส�วข้�งตัวจะหันม�สนใจตอบเข�บ้�ง

แต่ท�โร่คิดผิด เพร�ะแทนที่เจ้�หล่อนจะหันม�ตอบหรือตว�ดว่�

เข� เธอกลับกระโจนพรวดออกไปอย่�งรวดเร็วทันที 

ดูเหมือนอ�รมณ์ชิงชังจะทำ�ให้เธอไม่สนใจสิ่งรอบตัวใดๆ...ไม่เว้น
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แม้แต่โทชินโอ

ปีศ�จนักรบกระโดดม�ทีข้่�งตวัวญิญ�ณเดก็ช�ยบ้�ง ทว่�นยัน์ต�

สีฟ้�ขุ่นของเข�ดูว�งเฉยแตกต่�งจ�กชินแอนโดยสิ้นเชิง เหมือนว่�สิ่งที่

เพื่อนปีศ�จรีบร้อนไปห�นั้นไม่ใช่ปัญห�ใหญ่ของเข�แม้แต่นิดเดียว

ซึ่งท่�ท�งแบบนั้นของโทชินโอทำ�ให้ท�โร่สรุปได้ว่�ผู้ที่ทำ�ให้ปีศ�จ

ส�วกร�ดเกรี้ยวนั้นไม่ใช่เลนโย

แต่ว่าใครล่ะ...

“ตกลงว่�มีอะไรหรือครับ” ท�โร่ถ�มโทชินโอแทน

ใบหน้�เยน็ช�ทีม่แีผลเป็นพ�ดครึง่หน้�ปร�ยต�เยน็เยยีบมองท�โร่ 

เล่นเอ�วญิญ�ณเดก็ช�ยขนลกุเกรยีว เสยีวสนัหลงักบัส�ยต�น่�กลวัของ

ปีศ�จนักรบ จนต้องหลุบนัยน์ต�หนีไปอีกท�ง

“...ตัววุ่นว�ยอีกตัว...ที่น่�จะช่วยเจ้�ได้” โทชินโอบอกเพียงเท่�นั้น

ก่อนกระโจนออกไปอีกคน เล่นเอ�ท�โร่ที่ย่นหัวคิ้วจนยุ่งด้วยคว�มฉงน

เกือบลอยต�มไปไม่ทัน

ท�โร่ลอยต�มหลังโทชินโอไปติดๆ ในใจก็พย�ย�มทบทวนว่�ใคร

จะฝ่�หิมะตกหนักขน�ดนี้เข้�ม�ในป่�กักปีศ�จ แล้วม�ด้วยวัตถุประสงค์

อะไร แล้วถ้�ตอนนี้โดนชินแอนทำ�ร้�ยไปแล้วจะเป็นอย่�งไรบ้�ง

ท�โร่ยังคงลอยต�มแผ่นหลังกว้�งที่นำ�หน้�ไปอย่�งรวดเร็ว ซึ่งถ้�

เข�ไม่ใช่วญิญ�ณละก ็ไม่มที�งแม้แต่จะไล่ต�มเง�ของปีศ�จหนุม่ทนัแน่ๆ 

“เจ้�ม�ที่นี่ทำ�ไม!”

เสียงแหลมสูงตว�ดลั่นของชินแอนลอยเข้�ม�กระทบประส�ทหู

เป็นอย่�งแรก ซึ่งนั่นทำ�ให้ท�โร่รู้แล้วว่�เข�ม�ถึงที่หม�ยแล้ว

โทชินโอหยุดอยู่บนกิ่งไม้สูงกิ่งหนึ่งใกล้ที่เกิดเหตุ ในขณะที่ท�โร่

ค่อยๆ ชะลอคว�มเร็วลง ก่อนชะเง้อคอมองห�ชินแอนกับคู่กรณีของเธอ

ทันที

ในตอนแรกนั้นท�โร่เห็นเพียงหลังของปีศ�จส�วท่ียืนนิ่งอยู่กล�ง

พื้นหิมะผ่�นหมู่แมกไม้แห้งๆ 
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ท�โร่สงัเกตเหน็กโิมโนสแีดงของเธอตดักบัสขี�วของหมิะ สวยง�ม

ร�วกับหยดเลือดสดๆ เลยทีเดียว แต่วิน�ทีต่อม�เข�ถึงกับหูผึ่งทันทีเมื่อ

ได้ยินเสียงของคู่กรณีของชินแอนตอบกลับม�

“ก็ม�ช่วยเจ้�น�ยแกน่ะสิ”

วิญญ�ณเด็กช�ยถึงกับค้�งนิ่งไปทันใดเมื่อเสียงท่ีได้ยินสะกดทุก

สมัผสัของเข�ไว้จนหมด ก่อนทีส่ตสิมัปชญัญะจะเรยีกเข�กลบัม�อกีครัง้

และดึงให้ร่�งวิญญ�ณลอยออกม�จ�กข้�งหลังโทชินโอ

เสียงนี้มัน...เป็นไปไม่ได้...เสียงแบบนี้มัน...วิธีการพูดแบบนี้มัน

ท�โร่รำ่�ร้องในใจอย่�งสับสนในสิ่งที่ตนเองคิด เสียงรอบก�ย 

แม้แต่เสียงหวีดหวิวของส�ยว�ยุหน�วเย็นถูกกลบด้วยเสียงในหัวที่ร้อง

อย่�งโหยห�...ร้องขอป�ฏิห�ริย์ให้สิ่งที่เข�คิดกล�ยเป็นคว�มจริง

ให้คนที่เข�ต้องก�รเจอที่สุดปร�กฏตัวอยู่ตรงหน้�เดี๋ยวนี้

ท�โร่ทะลึง่พรวดม�ข้�งหน้�ชนิแอนอย่�งรวดเรว็จนเหมอืนหลงัตดิ

สปรงิ พลนันยัน์ต�สดีำ�คูโ่ตกเ็บกิกว้�งจับจ้องอ�คนัตกุะไม่ได้รบัเชญิกล�ง

หิมะที่ตกหนัก ร�วกับคนตรงหน้�เป็นสิ่งที่น่�ต่ืนตะลึงย่ิงกว่�สิ่งใดใน 

เวล�นี้

ทั้งที่เธอเกลียดหิมะยิ่งกว่�อะไร แถมใบหน้�ของเธอย�มนี้ก็ขึ้นสี

แดงระเรื่อและห�ยใจออกม�เป็นไอข�วเพร�ะอ�ก�ศหน�วท่ีตัวเอง

เกลยีด...แต่เธอกป็ระจนัหน้�อยูก่บัเข�กล�งหมิะทีต่กลงม�ไม่ลมืหลูมืต�

“ละ...เลน...ยะ” ตอนนีม้นัย�กเหลอืเกนิทีท่�โร่จะส�ม�รถเค้นเสยีง

ม�เรียกชื่ออีกฝ่�ย

เด็กส�วในเสื้อกันหน�วที่เป็นโคตตัวย�วคลุมเข่�และมีฮู้ดคลุม

ศีรษะเพียงเลิกคิ้วมองวิญญ�ณเด็กช�ยเป็นก�รรับรู้ว่�เห็นเข�

“เลน...ยะ...” ท�โร่เรยีกด้วยนำ�้เสยีงสัน่เครอือกีครัง้ พร้อมกบัลอย

ช้�ๆ เข้�ห�เจ้�ของชื่อ นัยน์ต�คู่โตที่ยังเบิกกว้�งของเข�ก็เริ่มมีหย�ดนำ้�

ม�เอ่อคลอรอบๆ 

“จะว่�อะไรก็ว่�ม�สักที” หมอผีส�วที่เร่ิมรู้สึกรำ�ค�ญกับก�รถูก
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เรียกชื่อซำ้�ไปซำ้�ม�ส่งคำ�พูดกลับไปแทน

และก�รโต้ตอบของเธอนี่แหละที่เป็นตัวทำ�ล�ยต่อมคว�มอดทน

ของวิญญ�ณเด็กช�ย เข�ลอยหวือเข้�ไปห�หมอผีส�วพร้อมกับปล่อยโฮ

ลั่นแล้วเรียกชื่ออีกฝ่�ยไม่ยอมหยุดทันที

“เลนยะ เลนยะ เลนยะ...ฮือ ฮือ ฮือ โฮ!” สิ่งที่เข�พย�ย�มเก็บ

กดไว้ตลอดหกวัน ไม่ว่�จะเป็นคว�มหว�ดกลัว คว�มเจ็บใจ คว�มกดดัน 

คว�มเหง� ถูกปล่อยออกหมดเหมือนเขื่อนแตกอย่�งไม่สนว่�จะข�ยหน้�

ใคร

และถ้�เข�มีร่�งก�ยละก็ เข�จะวิ่งเข้�ไปกอดแม่ตัวดีให้แน่นที่สุด 

ไม่เคยมคีรัง้ไหนทีเ่ข�อย�กกอดเลนยะและคดิถงึเธอได้เท่�ครัง้นีม้�ก่อน

อีกแล้ว

ทำ�ไมตอนนี้เข�ถึงไม่มีร่�งนะ เข�จะได้กอดแม่นี่ให้สมกับที่ทิ้งให้

เข�แบกภ�ระหนักอึ้งอยู่คนเดียวตั้งหกวัน 

คว�มรู้สึกหนักอึ้งจนเหมือนแบกโลกไว้ทั้งโลกของท�โร่สล�ยไป

ทันทีกับก�รปร�กฏตัวของเลนยะ

ในทีส่ดุเข�กท็ำ�สำ�เรจ็ เข�ช่วยเลนยะได้ ไม่มอีะไรน่�ดีใจเท่�นีอ้กี

แล้ว 

เลนยะจำ�ต้องยนืนิง่ให้ท�โร่ปล่อยคว�มอดกลัน้ใส่หน้�เธอ และทำ�

เพียงกลอกต�ขึ้น เบื่อหน่�ยกับคว�มเจ้�นำ้�ต�ของวิญญ�ณเด็กช�ยท่ี 

ไม่ว่�อย่�งไรก็แก้ไม่ห�ยเสียที 

ขนาดทิ้งให้ตัวคนเดียวมาตั้งหกวันยังไม่เห็นจะทำาตัวให้ดีขึ้นเลย...

ยิ่งคิดยิ่งทำ�ให้ต้องเหลือบนัยน์ต�ลงตำ่� มองร่�งในอณูวิญญ�ณที่

อยู่ใกล้เธอซะจนถ้�เข�ซบไหล่เธอเช็ดนำ้�หูนำ้�ต�ได้คงทำ�ไปน�นแล้ว

...แต่อยู่มาได้ตั้งหกวันโดยไม่มีปัญหา แล้วทำาให้แผนสำาเร็จได้... 

ก็คงจะดีขึ้นมาหน่อยละมั้ง

เป็นคว�มคดิทีท่ำ�ให้หมอผสี�วต้องลอบระบ�ยลมห�ยใจอย่�งช่วย

ไม่ได้
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“เลิกครำ่�ครวญใกล้ๆ หูฉันสักที ฉันมีธุระสำ�คัญกับเจ้�ถิ่น ไม่ใช่

แก ท�โร่” หมอผีส�วเอ่ยแทรกเสียงสะอึกสะอ้ืนของวิญญ�ณเด็กช�ย 

ก่อนผละออกจ�กร่�งเล็กๆ และเดินเข้�ไปห�ชินแอนแทน

ท�โร่ที่โดนทิ้งไว้ข้�งหลังรีบป�ดนำ้�ต�ทิ้ง ก่อนหมุนตัวลอยต�ม

หลังของหมอผีส�วอย่�งรวดเร็วเหมือนกับว่�ถ้�เข�ไม่รีบต�มไป เธอจะ

ห�ยไปจ�กส�ยต�ของเข�อีก เพร�ะแค่นี้เข�ก็ยังไม่แน่ใจเลยว่�คนตรง

หน้�เป็นเลนยะจริงๆ ร้อยเปอร์เซ็นต์รึเปล่�

รู้สึกว่�วิญญ�ณเด็กช�ยจะคุ้นชินกับก�รต�มแผ่นหลังของหมอผี

ส�วอย่�งแก้นิสัยไม่ได้จริงๆ เสียแล้ว

ปีศ�จส�วที่ต้องยืนมองฉ�กก�รพบกันของหมอผีส�วกับวิญญ�ณ

เด็กช�ยอยู่น�นสองน�นฉ�ยคว�มไม่พอใจในดวงต�ของเธอ เมื่อเห็นว่�

เลนยะเดินเข้�ม�ใกล้ด้วยท่�ท�งมั่นใจอย่�งประหล�ด

“เจ้�ม�ที่นี่ทำ�ไม” ชินแอนถ�มเสียงกร้�ว

“ก็บอกไปแล้วไง ว่�จะม�ช่วยเจ้�น�ยของเธอ”

สวบ! สวบ! สวบ!

เสียงฝีเท้�ยำ่�เหยียบไปต�มหิมะที่สูงจนถึงครึ่งแข้ง คว�มสูงของ

หิมะที่ทับถมกันต�มพื้นทำ�ให้ร่�งในโคตย�วเดินได้ลำ�บ�กม�กขึ้น 

อ�ก�ศกห็น�วเหนบ็ ห�ยใจทกีล็ำ�บ�ก แถมยงัต้องม�เดนิฝ่�เกลด็

นำ้�แข็งสีข�วพวกนี้กล�งป่�ใหญ่

มีอะไรจะแย่เท่�นี้อีก...

เลนยะทีเ่สรจ็ธรุะของตนต้องเดนิกลบัอย่�งทลุกัทเุลพร้อมกบัท�โร่ 

เธอได้แต่บ่นในใจกบัคว�มหน�วเยน็ของอ�ก�ศ ร�วกบัมนัจงใจเกดิขึน้ใน

ช่วงที่เธอมีปัญห�ใหญ่ครั้งนี้อย่�งไรอย่�งนั้น ขน�ดโตเกียวท่ีไม่ค่อยมี

หิมะตกม�กนัก ยังมีหิมะตกหนักพอๆ กับฮอกไกโดจนน่�แปลกใจ

“เลนยะ วันนี้จะค้�งที่บ้�นต�เฒ่�อิเคดะเหรอ” ท�โร่ท่ีรู้สึกว่�

ระหว่�งเข�กบัหมอผสี�วมนัเงยีบเกนิไป เริม่เปิดบทสนทน�แก้คว�มเงยีบ
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“ใช่” แต่เลนยะกลับตอบเพียงสั้นๆ เวล�นี้เธอไม่มีอ�รมณ์คุย

“บอกต�เฒ่�อิเคดะแล้วใช่ไหม” ท�โร่ยังไม่เลิกล้มคว�มพย�ย�ม

“ใช่”

“ยังมีเรื่องที่ต้องเตรียมอีกใช่ไหม”

“ใช่”

“...แล้วโยชิฮ�ระล่ะ”

คร�วนี้ดูเหมือนจะได้ผล เมื่อเลนยะเงียบไปน�นจนท�โร่ต้องเงย

หน้�ม�ดูหน้�ของเธอ

“อยู่ที่ฮอกไกโด ฉันยังมีง�นให้มันทำ�อีก” ยังไม่ทันท่ีท�โร่จะได้

มองหน้�เลนยะ เจ้�ตัวก็หันม�ตอบซะก่อน แต่สีหน้�ของเธอก็ดูปกติดี

“แล้วจะกลบัเมือ่ไร หลงัจบเร่ืองใช่รเึปล่�” วญิญ�ณเจ้�ปัญห�ยงั

ซกัไซ้ต่อ ก�รไม่มคีนทีคุ่น้เคยอยูด้่วยทำ�ให้เข�รูส้กึโหวงๆ ร�วกบัทกุอย่�ง

รอบตัวช่�งดูไม่มั่นคง

“ไม่กลับแล้ว” เลนยะตอบนิ่งๆ ขณะก้�วเดินไปข้�งหน้�ไม่ยอม

หยุด

“เอ๋!?”

“ทั้งฉันทั้งแกจะไม่ได้เจอเจ้�โยชิฮ�ระแล้ว” เธอยำ้�อีกครั้งด้วย 

นำ้�เสียงคงเดิม

“ทำ�ไม...มีอะไรเหรอเลนยะ” ท�โร่เริ่มใจเสียเมื่ออยู่ๆ ได้รู้ข่�วที่

ไม่ค�ดฝัน

หมอผีส�วเงียบไปอีกครั้ง ปล่อยให้เสียงหวีดหวิวของส�ยลมลอย

ผ่�นหู ก่อนหยุดเดินฉับพลันแล้วหมุนตัวม�ตอบท�โร่ให้ได้ยินชัดๆ เต็ม

สองหู 

“เจ้�นั่นมันหมด...คำ�ส�ปของมันเสื่อมแล้ว อีกไม่น�นมันจะได้ไป

ในที่ที่วิญญ�ณทุกดวงต้องไป รู้แล้วคร�วนี้รูดซิปป�กแกซะ แล้วต�มฉัน

ม�เงียบๆ”

แต่คำ�ปร�มของหมอผีส�วดูจะไม่ได้ผล เพร�ะเมื่อเธอพูดจบ 
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วิญญ�ณเด็กช�ยกลับเริ่มทำ�หน้�เบ้และมีนำ้�ต�ปร่ิมๆ อยู่ในดวงต�คู่โต 

เข�เตรียมร้องไห้อย่�งคนอ�รมณ์อ่อนไหวเหมือนเคย

“อย่�ม�ปล่อยโฮตรงนีน้ะท�โร่ ตอนนีแ้กไม่มเีจ้�โยชฮิ�ระคุม้กะล�

หัวแล้ว อย่�คดิว่�ฉนัจะไม่กล้�ทำ�อะไรรนุแรงกบัแกนะ” เลนยะเตอืนเสยีง

เหี้ยมใส่หน้�อีกฝ่�ย เธอละสุดจะหงุดหงิดกับไอ้คว�มขี้แยของเจ้�

วิญญ�ณตรงหน้�จริงๆ นี่ขน�ดร่�งจริงมันอ�ยุ 18-19 ปีแล้วยังเป็นได้

ขน�ดนี้ ถ้�เกิดอ�ยุน้อยกว่�นี้ เธอไม่ต้องม�นั่งบ้�กับสติที่ไม่สมประกอบ

ของมันรึไง

“ก็โยชิฮ�ระกำ�ลังจะห�ยไปนะ เข�อยู่กับเธอม�ตั้งแต่เธอเกิด อยู่

ม�ม�กกว่�น้ันตัง้น�นด้วยซำ�้ เธอจะไม่คดิอะไรมัง่เลยรึไงเล่�” ท�โร่ละลำ�่

ละลักเถียง นำ้�หูนำ้�ต�เริ่มไหลริน

ใครมันจะไปทำ�ใจได้ง่�ยๆ กับเรื่องก�รจ�กล�เล่�

ในขณะคนที่ต้องยืนทนหน�วขมวดคิ้วแน่นไม่สบอ�รมณ์กับนิสัย

ของร่�งเล็กๆ ก่อนหมุนตัวเดินต่อ พร้อมพูดขึ้นด้วยนำ้�เสียงหงุดหงิดว่� 

“พวกแกนี่เหมือนกันหมดจริงๆ พอคิดว่�คนใกล้ตัวจะจ�กไปก็

ร้องไห้เป็นบ้�เป็นหลงั...เจ้�โยชฮิ�ระมนัไม่ได้ไปต�ยอกีรอบสกัหน่อย มนั

กแ็ค่ไปทีท่ีม่นัควรไปตัง้แต่ห้�ร้อยปีทีแ่ล้ว ได้หลดุออกจ�กทีค่มุขงัทีช่ือ่ว่�

โซเคนโย...จะมีอะไรดีกว่�นี้อีก”

ท�โร่ที่ได้ฟังคำ�พูดของหมอผีส�วต้องหยุดสะอ้ืนไปชั่วครู่ ก่อน

ค่อยๆ ป�ดนำ�้ต�ทิง้ เร่ิมรู้สกึว่�ตวัเองควบคมุอ�รมณ์ได้ดขีึน้ แต่กไ็ม่ว�ย

พูดว่� “แต่โยชิฮ�ระก็เป็นเหมือน ‘พ่อและแม่’ ของเธอไม่ใช่เหรอ”

“เพร�ะงั้นถึงไม่ต้องเสียใจไง”

ท�โร่ต้องมองแผ่นหลงัของเลนยะนิง่น�น ก่อนค่อยๆ หลบุนยัน์ต�

มองพื้นที่เต็มไปด้วยสีข�วของเกล็ดหิมะ...ใช่ว่�เข�จะไม่รู้ว่�เลนยะรู้สึก

อย่�งไร

กับคนที่อยู่ด้วยกันม�ตลอดชีวิต กับคนที่เปรียบเสมือนเป็นทั้งพ่อ 

แม่ เพื่อน ครู และที่ปรึกษ� แม้จะบอกว่�ไม่จำ�เป็นต้องเสียใจ แต่ว่�ก�ร
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จ�กล�กค็อืก�รจ�กล�อยูว่นัยงัคำ�่ ไม่ว่�อย่�งไรกต้็องรูส้กึแย่และเจบ็ปวด

ด้วยกันทั้งนั้น เพียงแต่สำ�หรับบ�งคนอ�จแสดงออกม�ไม่เหมือนกัน

เลนยะอ�จไม่ร้องไห้ อ�จไม่ครำ่�ครวญ เพร�ะเธอไม่ชอบทำ�แบบ

นั้น หรืออ�จเพร�ะสูญเสียม�ม�กเกินกว่�จะร้องไห้หรือครำ่�ครวญ เธอ

จึงเลือกให้ทุกอย่�งยังเป็นเหมือนปกติ แม้จะเป็นคว�มปกติที่แสน

เงียบเหง�ก็ต�มที...



85
หอบัญชาการของเด็กเล้ียงแกะ

“เอ่อ...เธอจะค้างด้วยเหรอครับคุณปู่”

“ใช่สิ วันนี้เจ้�มิโนะก็จะค้�งที่นี่ด้วย ปู่ไม่ได้เจอมันม�ต้ังสิบปี... 

ว่�แต่ม�โคโตะไม่เคยเห็นหน้�เด็กคนนี้หรอกเหรอ อยู่โรงเรียนเจ้�มิโนะ

ด้วยนี่”

“เอ่อ...คว�มจริง...กบ่็อยๆ ครับ” ม�โคโตะปร�ยต�ไปท�งหนึง่แล้ว

พึมพำ�ตอบอย่�งไม่เต็มใจ เมื่อนึกถึงส�เหตุที่ต้องได้เจอเด็กส�วนัยน์ต�

สีนำ้�เงินคนนี้บ่อยๆ 

ถ้อยคำ�เจรจ�ระหว่�งเด็กหนุ่มกับช�ยชร�เกิดขึ้นบนระเบียงไม้ท่ี

เป็นท�งเชือ่มในคฤห�สน์อเิคดะ ซึง่ตวัม�โคโตะเองโดนปูจ่อมเซ้�ซีช้ีช้วน

ให้ดูแขกที่ม�เยือนอย่�งไม่ค่อยรักษ�ม�รย�ทในก�รเป็นเจ้�บ้�นที่ดีนัก 

และบุคคลทั้งสองก็กำ�ลังยืนกระซิบกระซ�บพร้อมมองไปยังเด็ก

ส�วร่�งสูงผู้เพิ่งกลับเข้�ม� หลังจ�กที่เธอม�ถึงพร้อมผอ.โยโคแล้วก็จัด

ข้�วของเข้�ห้องพกัของเธอ และออกไปข้�งนอกกล�งหมิะทีต่กหนกัพร้อม

สมัภ�ระทีพ่วกเข�คดิไม่ถงึว่�เธอจะแบกฝ่�ลมหน�วไปได้ด้วยตวัคนเดยีว

สองปู่หล�นเจ้�ของคฤห�สน์อิเคดะมองต�มเลนยะที่เดินเข้�ห้อง
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พักไปอย่�งเงียบเชียบ โดยเฉพ�ะม�โคโตะที่เป็นนักเรียนและประธ�น

นักเรียนของโรงเรียนเอกชนโยโค ซึ่งมองต�ไม่กะพริบต�มเด็กส�วท่ี

ผอ.โยโคมักใช้ให้เข�ไปต�มเวล�มีเรื่องจะพูดคุยกัน

“ได้คยุกนับ้�งรึยงัล่ะ เป็นรุ่นพีรุ่่นน้องกนัไม่ใช่รึไง” ต�เฒ่�อเิคดะ

ดเูหมอืนจะสนใจเรือ่งในโรงเรียนของหล�ยช�ยอยูพ่อควร แต่ทีม่�โคโตะ

สงสัยคือ ที่สนใจเพร�ะเป็นโรงเรียนที่เข�อยู่ หรือสนใจเพร�ะเป็น

โรงเรียนของเพื่อนซี้กันแน่ เพร�ะปู่ของเข�คอยจู้จ้ีถ�มเร่ืองกฎระเบียบ

ต่�งๆ ในโรงเรียนโยโคร�วกับจะจับผิดอะไรสักอย่�งอยู่บ่อยๆ 

ก็อย่�งว่� ปู่ของเข�น่ะนิสัยเด็กพอๆ กับผอ.โรงเรียนของเข�นั่น

แหละ

หน้�หล่อๆ ของหล�นช�ยข้�งตัวเพียงขยับยิ้มแห้งๆ ก่อนตอบ 

อ้อมแอ้มว่� 

“ก็นิดหน่อยครับ” ภ�พที่เข�ต้องต�มโซเคนโย เลนยะไปพบผอ.

โยโคฉ�ยขึ้นในหัวอีกครั้ง ที่สำ�คัญเจ้�หล่อนยังให้คว�มรู้สึกน่�ขนลุกอยู่

นิดๆ ทุกครั้งที่เจอกัน

คำ�ตอบไม่เต็มนำ้�เสียงของม�โคโตะเรียกให้หน้�ผ�กของช�ยชร�

ต้องย่นเป็นคลื่น เมื่อเลิกคิ้วมองสีหน้�ลำ�บ�กใจของหล�นช�ย

“แล้วทำ�ไมคุณปู่ถึงรู้จักเธอล่ะครับ” ม�โคโตะหันม�ถ�มร่�งเต้ีย

ของคนสูงวัยบ้�ง

ช�ยชร�หัวล้�นเลี่ยนหัวเร�ะในลำ�คอพร้อมตอบด้วยท่�ท�ง

สนุกสน�นไม่สมวัยว่� 

“เดี๋ยวม�โคโตะโตพอ ก็รู้เองนั่นแหละ”

ฮอกไกโด
ภายในคฤหาสน์โอกุเระวันนี้ดูวุ่นวายกว่าปกติ มีคนเดินเข้าออก

สวนสน�มกันด้วยคว�มเร่งรีบ เมื่อย�มนี้มันกล�ยเป็นสถ�นที่จัดประชุม

ครั้งใหญ่ 
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ซึง่วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ไม่ต้องเด�กรู้็ว่�คว�มวุน่ว�ยนีเ้กดิจ�กอะไร

คงไม่พ้นเร่ืองทีก่นิเทน็ชโิดนจับตวัไป และโซเคนโย เลนยะทีห่ลดุมอื

พวกองเมยีวจอิย่�งง่�ยด�ยทัง้ทีม่ปัีญห�เรือ่งดวงต�ทว�รบ�ลห้อยคออยู่

มันเป็นเรื่องใหญ่ทั้งสองเรื่อง

ยูโตะเรียกประชุมเหล่�ผู้ใหญ่และองเมียวจิของตระกูลโอกุเระ 

ทั่วญี่ปุ่น ถึงขน�ดว่�มีผู้ใหญ่ในสภ�ก�รเมืองที่เห็นหน้�กันบ่อยๆ ในทีวี

เดินท�งม�ปร�กฏตัวถึงที่นี่ รถยุโรปร�ค�แพงถูกจอดเป็นแถวย�วเรียง

ร�ยหน้�ตัวคฤห�สน์หรู บอดีก�ร์ดและผู้ติดต�มในชุดสูทสีดำ�สนิทยืน

รักษ�คว�มปลอดภัยทั่วบริเวณบ้�นใหญ่แห่งตระกูลองเมียวจิ

ซึ่งกลุ่มผู้ใหญ่ทรงอิทธิพลเหล่�นี้เป็นพวกท่ีอยู่เบื้องหลัง คอยแก้

ปัญห�ต่�งๆ ที่เกิดขึ้นกับโอกุเระย�มที่มันลุกล�มใหญ่โต พวกเข�

แทรกแซงอยู่ในกระบวนก�รกฎหม�ยและสือ่ต่�งๆ เพือ่ช่วยให้ก�รปฏบิตัิ

ง�นของตระกลูองเมยีวจเิก่�แก่ไม่ต้องกงัวลเรือ่งปัญห�จกุจกิกวนใจทีจ่ะ

ต�มม�ทีหลัง เพร�ะจะมีคนคอยเก็บกว�ดให้เสมอ สิ่งที่ไม่สมควรให้โลก

ภ�ยนอกรู้ก็จะกล�ยเป็นคว�มลับตลอดก�ล 

เรื่องก�รสังห�รหมู่ของตระกูลโซเคนโย ก็เป็นพวกเข�นี่แหละที่

ปิดเรื่องร�วทั้งหมด

โยชฮิ�ระรูด้ว่ี�ตอนนีเ้ข�โดนเขม่นจ�กพวกองเมยีวจติระกลูโอกเุระ

ม�กขน�ดไหน ไม่ว่�จะมองไปท�งไหนก็มีแต่คนมองด้วยส�ยต�ค�ดโทษ 

ก็แน่ละ แม่เด็กส�วคนสำ�คัญของเข�ทำ�เรื่องไว้นี่น�  

แต่นี่ไม่ใช่ปัญห�ใหญ่ เพร�ะปัญห�ใหญ่จริงๆ คือต่อจ�กนี้...ก�ร

เกลี้ยกล่อมให้ผู้นำ�องเมียวจิคนปัจจุบันเชื่อเข�อีกสักครั้ง

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มหมุนตัวไปมองกลุ่มคนท่ีคงเพ่ิงประชุมคร้ัง

ใหญ่กันเสร็จ แต่ดูสีหน้�ยุ่งเหยิงเครียดขึงของแต่ละคนก็ฟ้องได้ชัดว่�คง

ยังแก้ปัญห�กันไม่ตกแน่นอน พวกเข�ค่อยๆ ทยอยแยกย้�ยกันไปคนละ

ท�ง โดยมีเสียงปรึกษ�เรื่องที่เพิ่งพูดคุยบนโต๊ะประชุมเซ็งแซ่

และฝีเท้�หนกัๆ ทีเ่ดนินำ�หน้�ขบวนองเมยีวจติ�มท�งเดนิระเบยีง
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ไม้บ่งบอกได้ถึงอ�รมณ์เจ้�ของฝีเท้�ว่�เคร่งเครียดกับปัญห�ท่ีรุมเร้�อยู่

ในตอนนี้เพียงใด

ยูโตะหยุดเดินกะทันหันและหันไปสั่งหญิงส�วท่ีเป็นแม่บ้�นเมื่อ

หล่อนเดินสวนม� ให้เตรียมห้องพักสำ�หรับแขกผู้ใหญ่ที่เดินท�งม�ไกล 

ซึ่งต้องค้�งที่นี่อย่�งไม่มีกำ�หนดกลับ ก่อนทำ�ท่�จะเดินออกไปอีก แต ่

โยชิฮ�ระก็ลอยเข้�ม�ดักหน้�ช�ยหนุ่มเสียก่อน

“ข้�ขอคุยอะไรด้วยหน่อยได้ไหมขอรบัท่�นยโูตะ” วญิญ�ณซ�มไูร

รีบบอกคว�มต้องก�รของตนเอง ก่อนผู้นำ�หนุ่มตรงหน้�จะได้อ้�ป�กไล่

“ฉนัไม่มเีวล�ม�ฟังเรือ่งโกหก” ยโูตะว่�เสยีงกระด้�งก่อนเบีย่งตวั

เดินออกไปต่อ

โยชิฮ�ระถอนใจเฮือกใหญ่อย่�งปลงอนิจจัง ก่อนรีบลอยต�มไป

ติดๆ 

“ข้�รู้ว่�ท่�นเลนยะทำ�เกินกว่�เหตุ แต่นี่ก็เพื่อทุกคน...”

“เห็นแก่ตัวน่ะสิ วิธีเอ�ตัวรอดสกปรกแบบนั้นฉันคงต้องนับถือ 

ยัยนั่น น�ยถึงจะพอใจใช่ไหม” คนพย�ย�มเดินหนีหันใบหน้�โกรธเกรี้ยว

ม�ประชดแทรกคำ�พูดของโยชิฮ�ระ

ตอนนี้ช�ยหนุ่มกำ�ลังเดือดถึงขีดสุดจนเข�เข้�หน้�ไม่ติด แต่

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มก็ต้องเกลี้ยกล่อมให้ได้

โยชฮิ�ระพอจะรูด้ว่ี�ในห้องประชมุทีย่โูตะเพิง่เดนิออกม�นัน้ ช�ย

หนุ่มคงต้องก้มหัวขอโทษเหล่�ผู้หลักผู้ใหญ่เนื่องจ�กก�รทำ�หน้�ที่ผิด

พล�ดของเข�ในฐ�นะผู้นำ�อยู่หล�ยรอบ ก�รที่เข�อยู่ในตำ�แหน่งที่สูงสุด

ในช่วงที่ยังเย�ว์วัยเช่นนี้คงเป็นเรื่องหนักหน� และคงโดนคนอ�วุโสกว่�

เพ่งเล็งอยู่แล้ว ยิ่งมีเรื่องที่หละหลวม ปล่อยให้เรื่องใหญ่โตเกิดขึ้นเช่นนี้ 

คงยิ่งกล�ยเป็นแรงกดดันที่ทับร่�งก�ยเข�จนแทบห�ยใจไม่ออกทีเดียว

คงไม่แปลกหรอกที่จะแค้นเคืองผู้ที่ก่อตร�บ�ปนี้ให้เข� 

“ท่�นฟังเหตุผลก่อนได้ไหมขอรับ ข้�มีเรื่องจะขอร้องจริงๆ”

“เหตุผลหรือคำ�โกหก” ยูโตะสวนพลัน “ฉันเบื่อกับข้อแก้ตัวเพื่อ
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เอ�ตัวรอดของโซเคนโย เลนยะเต็มทีแล้ว”

“มันเป็นเรื่องจริงขอรับท่�นยูโตะ ถ้�ท่�นจะช่วยฟัง...”

“เรื่องจริงที่ว่�มีอสูรอยู่ในตัวเลนยะน่ะเหรอ ไม่มีหลักฐ�นอะไร 

สักอย่�งม�ยืนยัน” เข�สวนขึ้นอย่�งรวดเร็วก่อนท่ีอีกฝ่�ยจะได้อธิบ�ย 

เช่นเคย ดูเหมือนช�ยหนุ่มจะไม่ยอมปล่อยให้โยชิฮ�ระได้แก้ข้อกล่�วห�

ใดๆ เลย 

กจ็ะให้เข�ให้โอก�สอะไรอกี ในเมือ่เดก็ส�วคนสำ�คญัของวญิญ�ณ

ซ�มูไรหนุ่มทำ�ให้เข�ต้องหมดซึ่งคว�มเชื่อใจใดๆ ในตัวของเธอเอง

ตอนนี้จะม�ร้องขอให้ฟังเหตุผลมันก็ส�ยเกินแก้แล้ว

“แต่มนัเป็นเร่ืองจริง มหีลกัฐ�นอยูห่ล�ยอย่�งทีบ่่งชี้ได้ ท่�นมรุ�- 

ค�มิเองก็เชื่อเรื่องนี้นะขอรับ” โยชิฮ�ระยังพย�ย�มรั้งตัวผู้นำ�หนุ่มอย่�ง

สุดกำ�ลัง

ยโูตะหยดุเท้�ฉบัพลนั และหนัขวบัไปมองหน้�วญิญ�ณที่ไล่ตือ๊เข�

ไม่ยอมปล่อย “ท่�นพ่อท่�นไม่มีสิทธิ์มีเสียงในก�รตัดสินใจในเรื่องนี้แล้ว 

อย่�เอ�คว�มที่ท่�น ‘ถูกใจ’ ในตัวเลนยะม�อ้�งดีกว่�โยชิฮ�ระ”

“ท่�นยูโตะ!” โยชิฮ�ระขึ้นเสียงบ้�งเมื่อได้ฟังถ้อยคำ�ร้�ยก�จของ

ผู้นำ�หนุ่ม “นี่มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของใคร ท่�นช่วยใช้เหตุผลแทนท่ีจะ

เป็นอ�รมณ์ได้ไหมขอรับ”

“งั้นก็ห�หลักฐ�นม�...”

“ข้�ไง”

เสียงที่แทรกขึ้นฉับพลันระหว่�งวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มกับยูโตะ ดึง

ให้พวกเข�ทั้งสองต้องหันกลับไปมองผู้พูดพร้อมกัน

“...ตัวข้�ที่ย�สึฮิโระส�ปแช่งให้อยู่แบบนี้ไง” ร่�งในอณูวิญญ�ณ

ของท่�นหญิงอ�เคเดะสำ�ทับนำ้�เสียงนิ่งสงบ เหมือนพย�ย�มหยุดพ�ยุ

อ�รมณ์ของช�ยหนุ่มทั้งสองตรงหน้�ด้วย

วิญญ�ณหญิงส�วอดไม่ได้ ต้องเข้�ม�หยุดบทวิว�ทของโยชิฮ�ระ

กับยูโตะเมื่อเห็นว่�มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และที่สำ�คัญ เรื่องครั้งนี้ควรยุติ
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เสยีท ีถ้�เลนยะมแีผนทีจ่ะทำ�ให้ปัญห�ทีย่ดืย�วม�ตลอดแปดปีหยดุลงได้ 

เธอก็พร้อมให้คว�มร่วมมือ

“ท่�นก็อยู่ฝ่�ยยัยนั่นงั้นเหรอ ท่�นหญิงอ�เคเดะ” ยูโตะถ�มเสียง

หนัก

“ต�มหลักแล้วข้�ก็เป็นโซเคนโยนะท่�นยูโตะ” อ�เคเดะว่�พลัน 

พล�งเชดิใบหน้�ขึน้น้อยๆ อย่�งว�งท่� “ท่�นคดิว่�ทำ�ไมย�สฮึโิระถงึส�ป

แช่งข้�ให้อยู่ในร่�งวิญญ�ณ กักขังข้�ไว้บนโลกเช่นนี้”

ช�ยหนุ่มชกัหวัคิว้ม�ชนกนัม�กขึน้เมือ่ได้ยนิสิง่ทีอ่�เคเดะกล่�วช้�ๆ 

“ท่�นคิดว่�ย�สึฮิโระรักและอ�ลัยอ�วรณ์ข้�ม�กจนไม่อ�จปล่อย

ได้งั้นหรือ ทั้งที่ตัวเองก็อยู่ในตระกูลที่ควรเข้�ใจเรื่องคว�มต�ยม�กที่สุด 

ก�รเหน่ียวรั้งวิญญ�ณสักดวงไว้ โดยเฉพ�ะคนในตระกูลด้วยกันเองมัน

เสือ่มเกยีรติ ไม่ต่�งจ�กก�รทีเ่ร�กลนืนำ�้ล�ยของตวัเองหรอกนะท่�นยโูตะ 

...เพร�ะนั่นเป็นวิธีที่น่�สมเพชยิ่งนัก” ร่�งบ�งในกิโมโนสีดำ�เน้นชัดท่ี 

ท้�ยประโยค ร�วกับเธอยังโกรธเรื่องที่น้องช�ยกระทำ�กับตัวเองอยู่ 

กระนั้นก็อธิบ�ยขึ้นต่อ “ย�สึฮิโระอ�จทำ�เพร�ะรักข้�จริง แต่ไม่ได้ลงมือ

ด้วยเพร�ะรกัหรอก...แค่กลวั กลวัว่�วญิญ�ณข้�จะไปยงัทีท่ีห่นึง่ที่ไม่ควร

ไป เช่นที่เข�ตอบข้�เมื่อห้�ร้อยปีก่อนว่� ‘ไม่มีที่ที่สงบหรือภพภูมิหน้า 

หลังความตายให้ทายาทโซเคนโยอย่างพวกเรา’ ...น่ันชัดเจนว่�เข�รู้ว่�มี

อะไรสักอย่�งอยู่หลังคว�มต�ยของเร�เหล่�โซเคนโย” 

“...แดนมคิสญัญ”ี ยโูตะพมึพำ�ขึน้กบัตนเองเมือ่วญิญ�ณหญงิส�ว

เล่�ถึงตรงนี้

“ข้�อ�จไม่มหีลกัฐ�นแน่ชดัม�ยนืยนั แต่อย่�งนอ้ยก็มโีซเคนโยถึง

ส�มคน หรือน้อยๆ ก็สอง เคยเห็นที่นั่นม�กับต� และถ้�แดนมิคสัญญีมี

คนกล่�วอ้�งถึงส�ม มิหนำ�ซำ้�หนึ่งในสองเป็นคนที่อยู่คนละยุคสมัย นั่นก็

น่�จะชัดเจนว่�มันมีจริง...และห�กมีอย่�งหนึ่งที่มีอยู่จริง อีกเร่ืองหนึ่ง

ทำ�ไมจะเป็นเรื่องจริงไม่ได้”

ยูโตะถอนใจ “ก�รสรุปแบบนั้นมันไม่กำ�ปั้นทุบดินไปเหรอครับ”
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“แต่ท่�นต้องได้เห็นที่หลังมือขว�ของท่�นเลนโยนะขอรับ” โยชิ- 

ฮ�ระสนบัสนุนคำ�พดูของท่�นหญิงอ�เคเดะพร้อมผ่อนนำ�้เสยีงลงเป็นปกติ

อกีครัง้ “ท่�นเลนโยมอี�ก�รไม่ต่�งจ�กท่�นหญิงม�ยรู ิซึง่นัน่คงไม่ต้องห�

หลักฐ�นอะไรม�ยืนยัน เพร�ะเร�ทุกคนต่�งรู้ข้อมูลนี้ดี...อีกอย่�งท่�น 

น่�จะสะกดิใจบ้�งว่�ทำ�ไมท่�นเลนโยถงึปล่อยให้ท่�นเลนยะรอดม�ได้เมือ่

แปดปีก่อน และเพิ่งม�ไล่ล่�ตอนนี้ ถ้�ไม่มีวัตถุประสงค์อะไร”

ผูน้ำ�หนุม่เงยีบไปนดิ แต่ส�ยต�ยงัไม่คล�ยระแวง และยงัฉ�ยคว�ม

ขุ่นเคืองอย่�งไม่ยอมลดละขณะสลับมองหน้�โยชิฮ�ระกับอ�เคเดะ

“มนัยงัมอีกีหล�ยส�เหตทุีเ่จ้�นัน่ไว้ชวีติเลนยะ ไม่ใช่ว่�จะเป็นเรือ่ง

นี้อย่�งเดียว” ช�ยหนุ่มยังเลือกที่จะไม่เชื่อ

“ก็อ�จใช่ขอรับ...แต่สิ่งที่ข้�บอกก็มีโอก�สเป็นหนึ่งในส�เหตุ

เหมือนกันไม่ใช่หรือขอรับ” วิญญ�ณซ�มูไรห�เหตุผลม�แย้งเช่นกัน

ยโูตะสดูห�ยใจลกึ พย�ย�มระงบัอ�รมณ์ ก่อนผ่อนลมห�ยใจออก

แรงๆ พล�งเอ่ยขึ้นใหม่ 

“...ฉันไม่อย�กเป็นคนโง่ที่เชื่อคำ�ของเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้ว”

“งั้นท่�นก็อย่�ลืมว่�อย่�งน้อยตอนท้�ยสุด เด็กเลี้ยงแกะก็ไม่ได้

โกหกนะขอรับ”

ยโูตะทีท่ำ�ท่�จะโต้กลบัต้องเปลีย่นเป็นเบีย่งส�ยต�ขุน่มวัไปอกีท�ง

ด้วยยังห�ถ้อยคำ�ม�แย้งไม่ได้

“ข้�ว่�ท่�นควรเชื่อเด็กเลี้ยงแกะอีกสักครั้ง ก่อนที่แกะจะหมดฝูง

ดีกว่�ไหมขอรับ”

โยชิฮ�ระยำ้�อีกครั้งด้วยนำ้�คำ�จริงจัง

ยโูตะปิดเปลอืกต�ลงช้�ๆ ร�วกบัใช้สม�ธใิคร่ครวญปัญห�ทัง้หมด

อย่�งใจเย็นลง เข�พย�ย�มลบทิฐิในใจออก...แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำ�ได้

ง่�ยๆ 

ร่�งสงูโปร่งของผูน้ำ�หนุม่ยนืนิง่อยูท่ีเ่ดมิโดยมวีญิญ�ณสองดวงเฝ้�

รอคำ�ตอบจ�กเข� ยโูตะเร่ิมยกมอืขึน้ม�กมุขมบั สหีน้�แสดงคว�มหนกัใจ
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อย่�งเด่นชัด 

เจ้�เดก็เลีย้งแกะทีโ่ป้ปดซำ�้แล้วซำ�้เล่�จนเข�หมดศรทัธ� แล้วย�ม

นี้ก็ยังพย�ย�มให้เข�เชื่อคำ�พูดของตนอีก แล้วจะให้เข�ทำ�อย่�งไร เชื่อ

ทั้งๆ ที่โดนหลอกครั้งแล้วครั้งเล่�งั้นเหรอ จะให้เป็นอย่�งนั้นได้อย่�งไร 

แต่ก็อย่�งว่� เจ้�เด็กเลี้ยงแกะคนนี้ไม่ได้ร้องเป็นแค่ ‘สุนัขป่�ม�

แล้ว’ เพียงอย่�งเดียว มันส�ม�รถยกเหตุผลและข้อต่อรองม�กม�ยม�

บญัช�คนทีต่นเคยโกหกเป็นร้อยๆ คร้ังพนัๆ คร้ังให้เชือ่ตนเองได้อกีเรือ่ยๆ 

และดเูหมอืนครัง้นีเ้ข�คงต้องลองเสีย่งเชือ่คำ�พดูของเดก็เลีย้งแกะ

คนนี้อีกสักครั้ง

ยโูตะคล�ยมอืออกจ�กหน้�ผ�ก ก่อนตดัสนิใจหนัไปเผชญิหน้�กบั

โยชิฮ�ระใหม่ และเอ่ยเสียงเฉียบว่�

“อย�กว่�อะไรกว่็�ม�...แต่ถ้�ครัง้นีย้งัเหมอืนเดมิอกี ฉนัจะไม่ไว้หน้�

ใครอีกแล้ว”

“ขอรับท่�นยูโตะ”

ย้อนเวลากลับไปท่ี 10.15 นาฬิกา
โตเกียว
กลางป่ากักปีศาจ

‘ก็บอกไปแล้วไง ว่าจะมาช่วยเจ้านายของเธอ’

ชินแอนเปลี่ยนอ�รมณ์จ�กกร�ดเกรี้ยวเป็นขมวดคิ้วด้วยคว�ม

แปลกใจแทน 

‘ช่วยงั้นรึ’ เธอถ�มยำ้�เพื่อคว�มแน่ใจ

เลนยะพยกัหน้�นดิเป็นคำ�ตอบ ซึง่เป็นจงัหวะเดยีวกบัทีท่�โร่ซึง่อยู่

ข้�งหลังของหมอผีส�วเหลือบไปเห็นบ�งอย่�งเข้�

บนพื้นหิมะที่ไม่ไกลตัวเลนยะม�กนักมีกระเป๋�เป้คู่ใจของเธอว�ง

อยู่ และมีอีกสิ่งที่นอนแผ่หล�อยู่บนพื้นหิมะสีข�ว 

มันโดดเด่นด้วยสีสันที่ตัดกับหิมะโดยสิ้นเชิง ห่อผ้�ขน�ดใหญ่ห่อ
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บ�งสิง่ทีเ่ป็นวตัถแุบนๆ รปูร่�งคดโค้ง ซึง่เมือ่ผน้ีอยพนิจิดีๆ  แล้วเข�กเ็ด�

ได้ไม่ย�กว่�เลนยะหอบหิ้วอะไรม�

มีกงจักรก�ร�สึอยู่ในห่อผ้�สีแดงนั่น

แต่ว่�เจ้�หล่อนเอ�ม�ทำ�ไม

ทว่�ท�โร่ต้องหยุดคว�มคิดลงเมื่อเสียงแหลมสูงของชินแอนลอย

เข้�ม�กระทบโสตประส�ท

‘ทำาไมปีศาจอย่างข้าต้องให้นกัปราบปีศาจอย่างเจ้ามาช่วย อกีอย่าง

เจ้าจะช่วยอะไรได้ เท่าที่รู้เจ้าเองโดนพี่ชายเจ้าไล่ต้อนอยู่เหมือนกันนี่’

แม้เธอจะลังเลว่�ควรรับคว�มช่วยเหลือหรือไม่ แต่ด้วยทิฐิที่มีต่อ

หมอผีส�วทำ�ให้ชินแอนเลือกที่จะปฏิเสธคว�มร่วมมือจ�กอีกฝ่�ยอย่�ง

แทบไม่ต้องคิด

เลนยะไม่ได้สนใจคำ�ปร�ม�สจ�กปีศ�จตรงหน้� แต่แค่ขยบัยิม้กริม่

รับอย่�งไม่ทุกข์ร้อน และตอบเพียงว่� 

‘เพราะที่ฉันได้มายืนอยู่ตรงนี้ ก็เพราะมีหน้าที่ต้องมารับตัวเจ้า 

ลูกหมาคืนน่ะสิ’

ตุบ!

คร�วนีเ้ป็นร่�งสงูใหญ่ในชดุนกัรบทีก่ระโจนลงม�ตรงหน้�เลนยะ 

ท�โร่ถงึกบักลนืนำ�้ล�ยลงคอเอือ๊กใหญ่ เข�รู้แน่ว่�โทชนิโอต้องจบัเลนยะ

นั่งโต๊ะสอบสวน เพร�ะตลอดหกวันที่เข�อยู่กับปีศ�จหนุ่มตนนี้ เข�รู้ดีว่�

ปีศ�จตนนี้ฉล�ดเพียงใดและไม่เคยไว้ใจผู้ใด 

ถ้�โทชินโอเกิดซักไปซักม�แล้วคว�มจริงหลุดผัวะออกม� มีหวัง

เลนยะโดนฆ่�หมกหิมะแน่ๆ 

‘เจ้าหนีมาจากพวกองเมียวจิได้อย่างไร’ เป็นอย่�งท่ีท�โร่คิดไม่มี

ผิด โทชินโอลงม�จับผิดเลนยะจริงๆ เสียด้วย

‘ก็แค่บอกเรื่องที่ไอ้ลูกหมาโดนจับไป แล้วมีฉันคนเดียวท่ีช่วยได้ 

พวกน้ันกป็ล่อยตวัฉนัมา’ เลนยะลอยหน้�ลอยต�ตอบเหมอืนไม่จรงิจงักบั

คำ�พูดเท่�ไร ร�วกับจะปัดหัวข้อสนทน�ทิ้ง
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โทชนิโอหร่ีนยัน์ต�เยน็เยยีบมองหน้�คนตอบ ก่อนสรปุคำ�ตอบของ

เธอสั้นๆ ว่� 

‘กำากวม’

เลนยะเป็นฝ่�ยเปลี่ยนสีหน้�พลัน จ�กไม่แยแสกล�ยเป็นว�งนิ่ง 

พล�งค่อยๆ หมุนนัยน์ต�สีนำ้�เงินของตนม�สบประส�นนัยน์ต�สีฟ้�ขุ่น

ของปีศ�จหนุ่ม

โทชินโอยังมีสีหน้�ว่�งเปล่�อ่�นย�กเช่นเคย แต่นัยน์ต�เห้ียม

เกรยีมน้ันกลบัแฝงคว�มเฉยีบคมทีพ่ย�ย�มมองทะลคุว�มคดิของเดก็ส�ว

ตรงหน้�ให้ได้

‘ถ้ามันง่ายขนาดนั้น เจ้าก็น่าจะออกมาได้ตั้งนานแล้ว ทำาไมถึง

ปล่อยเวลามาตั้งหกวัน’ เข�ตั้งคำ�ถ�มต่อ

ในขณะที่ชินแอนเริ่มเหยียดรอยยิ้มเย้ยหยันอย่�งสะใจ เมื่อครั้งนี้

เพื่อนปีศ�จหันม�ไล่ต้อนแม่ตัวแสบให้เธอ

แต่ท�โร่นั้นคนละอ�รมณ์กับปีศ�จส�วโดยสิ้นเชิง เมื่อเข�

หว�ดเสียวกับคำ�ถ�มของปีศ�จนักรบที่เริ่มเจ�ะลึกลงเรื่อยๆ 

เลนยะถอนใจแผ่วเบ�ร�วกับเบื่อหน่�ยพร้อมทำ�สีหน้�เอือมระอ� 

ก่อนถ�มกลับว่� 

‘แล้วแกคิดว่าคนอย่างฉันน่าเชื่อถือมากไหมไอ้หน้าบาก’

โทชินโอเงียบไปทันใดกับคำ�ถ�มของเจ้�หล่อน แปลกใจเล็กน้อย

กับคำ�พูดของเธอที่เหมือนจงใจให้คนฟังมองเธอในแง่ลบ แต่สุดท้�ยเข�

ก็ตัดสินใจตอบว่�

‘ไม่’ เข�เลือกตอบต�มคว�มจริงอย่�งไม่ลังเล

‘กน่ั็นน่ะส’ิ เลนยะต่อคำ�พดูของโทชนิโอทนัท ี‘คดิว่าพวกนัน้จะเชือ่

คำาพูดลอยๆ ของฉันง่ายๆ และปล่อยให้ฉันออกมาเลยรึไง แกก็รู้ว่า 

เรื่องนี้มันเรื่องใหญ่ไม่ใช่รึไง’

สิ้นคำ�พูดเธอก็เลิกคิ้วสูงเป็นเชิงถ�มกลับ แถมยังส่งส�ยต�ยียวน

เป็นคำ�พูดให้ปีศ�จหนุ่มทำ�นองว่� ‘อย�กถ�มอะไรอีกก็ว่�ม�’ 



B  1 3  s . t   241

คร�วนี้เป็นท�โร่ที่ต้องเหลือบนัยน์ต�คู่โตไปมองเลนยะพล�ง

กะพริบต�ถี่ๆ สงสัยก�รที่เข�ห่�งกับเลนยะตั้งหกวันคงทำ�ให้ลืมไปว่� 

เจ้�หล่อนลื่นไหลได้เก่งขน�ดไหน

‘งัน้เจ้าใช้วธิีไหนถงึออกมาได้’ ดเูหมอืนเจ้�ของแผลเป็นบนใบหน้�

ซีกขว�จะไม่สนใจส�ยต�ยียวนของเลนยะ และยังคงร้ังตัวหมอผีส�วให้

นั่งอยู่บนโต๊ะสอบสวนของเข�ได้อย่�งเหนียวแน่น

‘ก็ต้องหาทั้งหลักฐาน ทั้งข้ออ้างเท่าที่จะหามาได้จนพวกนั้นยอม

ปล่อยมา แต่กว่าจะได้อย่างนั้นก็ใช้เวลาไปพอควร ไม่งั้นจะมาช้าแบบนี้

เหรอ...อีกอย่าง ถ้าฉันมีแผนการอะไรไว้อย่างที่แกสงสัย ฉันคงไม่ส่งเจ้า

ทาโร่มาบอกข่าวพวกแกถงึป่ากกัปีศาจหรอกจริงไหม แล้วทีส่ำาคญั แทนที่

พวกแกจะถามฉันว่าจะช่วยไอ้ลูกหมายังไง ทำาไมแกถึงถามคำาถามง่ีเง่า

เช่นว่า ‘ฉันหนีมาจากพวกองเมียวจิได้ยังไง’ แทนซะอย่างนั้น ถามแล้ว 

มันจะทำาให้เลนโยปล่อยเจ้านายของพวกแกง่ายขึ้นรึไง...เราคุยกันผิด 

หัวข้อรึเปล่า’

เลนยะพดูเบีย่งประเดน็ได้อย่�งเยีย่มยอดเช่นเคย เธอลืน่ไหลอย่�ง

ไม่ติดขัดเสมือนเครื่องกลที่ตั้งโปรแกรมไว้...แต่บ�งที สมองของเธออ�จ

เหมือนเครื่องกลที่ตั้งโปรแกรมเตรียมใช้ง�นอยู่ตลอดเวล�ก็เป็นได้

สองปีศ�จเป็นฝ่�ยต้องเงียบฟังอีกครั้ง โดยเฉพ�ะชินแอนที่ยกมือ

ขึ้นม�ชันค�งไตร่ตรองคำ�พูดของเลนยะ ซึ่งสรุปออกม�ได้ว่�ที่หมอผีส�ว

พูดม�ก็มีเหตุผลและมีนำ้�หนักอยู่

อย่�งที่เจ้�หมอผีส�วตัวแสบบอก ถ้�คุณเธอว�งแผนอะไรไว้ คง

ไม่จำ�เป็นต้องใช้ท�โร่ม�บอกเรื่องกินเท็นชิกับเธอและโทชินโอ

‘แล้วเจ้าจะเอาตัวท่านกินเท็นชิคืนอย่างไร’ ชินแอนถ�มขึ้นใหม่

ด้วยสหีน้�ยงัไม่ค่อยสบอ�รมณ์นกั เพร�ะเธอเองกไ็ม่เตม็ใจจะร่วมมอืกบั

เลนยะสักเท่�ไร

‘ก็แค่เอาคัมภีร์อะไคอิโตะไปแลกตัวไอ้ลูกหมา...’

‘อะไรนะ!’ ชนิแอนร้องเสยีงลัน่ และโวยต่อโดยไม่ปล่อยให้เลนยะ
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พูดจบ ‘แบบนั้นก็ปลดผนึกท่านกินเท็นชิไม่ได้น่ะสิ’

‘ฉันยังอธิบายไม่ทันจบ อย่าเพิ่งดีดดิ้นจะได้ไหม’ เลนยะขึ้นเสียง

เข้มบ้�งพร้อมหันม�ส่งส�ยต�ดูถูกปีศ�จส�ว และกล่�วต่อทันทีโดยไม่

สนใจส�ยต�เคียดแค้นที่ส่งกลับของชินแอน ‘โอเค ฉันบอกแล้วว่าจะเอา

คัมภีร์แก้อาคมไปแลกตัวไอ้ลูกหมาก็จริง...แต่ฉันไม่ได้บอกนี่หว่าว่าจะไม่

เล่นลูกไม้ตุกติกกับคัมภีร์’

ว่�จบเลนยะกด็งึคมัภร์ีม้วนเลก็ๆ ขน�ดฝ่�มอืสองม้วนออกม�จ�ก

กระเป๋�เสื้อโคต โดยม้วนคัมภีร์ทั้งสองม้วนนั้นดูภ�ยนอกเหมือนกันจน

แยกไม่ออก ทั้งสี ทั้งรอยตำ�หนิ ทั้งขน�ด

‘อนัไหนของปลอม’ เสยีงแหบตำ�่ของโทชนิโอถ�มขึน้เมือ่พนิจิของ

ในมือของเลนยะเสร็จ

‘เดาส’ิ หมอผสี�วสวนกลบัด้วยรอยยิม้กริม่ ห�กแต่ไร้คำ�ตอบจ�ก

ปีศ�จตรงหน้� มเีพยีงนยัน์ต�สฟ้ี�ขุน่ว่�งเปล่�ส่งกลบัม�ให้เธอเหมอืนเดมิ

ไอ้หมอนี่ยั่วยากกว่าไอ้ลูกหมา...

‘ฉนัเป็นคนฝากให้ผอ.โยโคเป็นคนทำาของปลอมขึน้ ดงันัน้กไ็ม่ต้อง

ห่วงเรื่องการปลดผนึก’ เธอแจกแจงให้เข้�ใจทั่วถึง 

‘ของปลอมงัน้เหรอ...แล้วถ้าเลนโยจบัได้ เรากจ็ะไม่ได้กนิเทน็ชคินื

น่ะสิ’ รอบนี้เป็นท�โร่ซะเองที่มีสีหน้�หนักใจว่�อะไรๆ มันจะไม่ง่�ยอย่�ง

ที่เลนยะบอก

‘เพราะงั้นฉันถึงต้องใช้วิธี ‘ยื่นหมูยื่นแมว’ ไงเล่าเจ้าโง่’

‘ยื่นหมูยื่นแมว...แล้วเจ้าได้เปรียบกว่าตรงไหนกัน’ ชินแอนขมวด

คิ้วอย่�งไม่เข้�ใจ นัยน์ต�สีทองฉ�ยแววคว�มเคลือบแคลงในตัวเลนยะ

‘ได้เปรียบตรงที่ว่าเมื่อใดที่เอาคัมภีร์ไปแลก เราก็จะได้ตัวท่าน 

กินเท็นชิคืนมาพร้อมๆ กัน’ โทชินโอเป็นฝ่�ยไขข้อข้องใจให้แทน

แต่ดูเหมือนว่�ทั้งชินแอนและท�โร่ยังไม่ค่อยเข้�ใจเท่�ที่ควร

เลนยะต้องถอนใจเฮือกใหญ่เพื่อระบ�ยคว�มเบื่อหน่อย 

‘ตกลงว่าที่นี่มีคนฉลาดอยู่แค่สองคนใช่ไหม’
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คำ�กล่�วนีเ้ล่นเอ�ชนิแอนฉนุกกึ แต่กต้็องหยดุคว�มคดิทีจ่ะกระทำ�

เรื่องร้�ยๆ ลง เมื่อโดนส�ยต�เหี้ยมเกรียมแต่เย็นเยียบของโทชินโอมอง

ม�ปร�มอย่�งรู้ทัน เจ้�หล่อนจึงได้แต่สะบัดหน้�งองำ้�ของตนไปท�งอื่น

แทน

‘ก็ได้...ตอนนี้มีคนฉลาดสองและคนโง่สอง แต่สิ่งที่เราต้องการคือ

คนฉลาดสี่และคนโง่ศูนย์...ดังนั้นฉันจะพยายามอธิบายง่ายๆ ให้พวกแก

ฟัง’ เลนยะยังว่�ต่อด้วยใบหน้�เฉยเมยเหมือนถ้อยคำ�จิกกัดของเธอไม่มี

คว�มหม�ยกับใคร โดยเฉพ�ะกับคนที่เธอต่อว่� 

‘ฉนัจะแปลคำาว่า ‘ยืน่หมยูืน่แมว’ ให้ฟังง่ายๆ ฟังให้ด’ี เลนยะอธบิ�ย

ช้�ๆ เหมือนกำ�ลังสอนเด็กสองขวบให้หัดพูด ‘การย่ืนหมูย่ืนแมวคือการ

แลกเปลี่ยนที่ต้องเผชิญหน้ากันระหว่างผู้แลกเปลี่ยนท้ังสองฝ่าย โดย 

รูปแบบการแลกเปลี่ยนคือการแลกเปลี่ยนสิ่งของพร้อมกัน’

เลนยะหยุดพูดเพียงเท่�นั้น ก่อนไล่มองหน้�ปีศ�จส�วและ

วญิญ�ณเดก็ช�ยทีพ่อจะนกึออกว่�สิง่ทีเ่ธอต้องก�รสือ่คอือะไรได้ เธอจงึ

สรุปให้ชัดเจนกว่�เดิมทันที

‘ทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าต่อให้ฉันยื่นคัมภีร์ของปลอมใส่มือเลนโย

ไป แต่ในมือฉันก็มีตัวไอ้ลูกหมาแล้วเช่นกัน ดังนั้นไม่ว่าเจ้านั่นจะจับได้

หรือไม่ว่าเราเอาของปลอมให้ ฉันก็ได้ตัวเจ้านายของพวกแกแล้วอยู่ดี  

พูดง่ายๆ เราก็แค่เล่นกับช่องโหว่ของกติกา...ยื่นหมูยื่นแมวก็จริง แต่เรา

ไม่ได้กำาหนดว่าของแลกเปลี่ยนจะจริงหรือปลอม’

ท�โร่อ้�ป�กหวอเมื่อเข้�ใจในสิ่งที่เลนยะจะทำ�...แต่เข�ไม่คิดว่� 

เจ้�หล่อนจะทำ�ให้วิธียุติธรรมกล�ยเป็นอยุติธรรมได้ซึ่งๆ หน้�ขน�ดนี้

‘แล้วถ้าเจ้านั่นขอตรวจสอบคัมภีร์นั่นก่อนคืนท่านกินเท็นชิจะว่า

อย่างไรโซเคนโย’ โทชินโอยังไม่ว�ยห�ช่องว่�งในแผนก�รของเลนยะ 

เพร�ะเข�รู้สึกว่�สิ่งที่เลนยะบอกม�ในตอนแรกมันไม่ครบถ้วน

เจ้�หล่อนต้องมีแผนอะไรม�กกว่�นี้อีกแน่นอน 

แต่แม่หมอผีตัวดีกลับเหยียดยิ้มไม่ทุกข์ร้อนพล�งยักไหล่นิดๆ
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‘ฉันก็มีวิธีการของฉันอยู่ละน่าไอ้หน้าบาก’

อวดดี...

ชินแอนสบถในใจอย่�งหมั่นไส้ในคว�มมั่นใจของหมอผีส�วท่ีชวน

ให้หงุดหงิด ก่อนเธอจะหันไปเห็นสิ่งของที่เลนยะเตรียมม�ด้วย

‘เจ้าเอาของพวกนั้นมาทำาไม’ ชินแอนร้องถ�มพล�งชี้นิ้วเรียวๆ 

ของเธอไปยังห่อผ้�สีแดงสดของกงจักรก�ร�สึ และกระเป๋�เป้ท่ีอัดแน่น

ด้วยอุปกรณ์ปร�บปีศ�จ 

‘เอาของพวกนัน้มาคดิจะทำาอะไรพวกข้ารึไง’ ปีศ�จส�วเริม่ห�เรือ่ง

เลนยะอีกครั้ง

นั่นเป็นคำ�ถ�มที่ท�โร่เองก็อย�กถ�มเลนยะตั้งแต่เห็นครั้งแรก 

เช่นกัน เข�จึงเป็นอีกคนที่ส่งส�ยต�มีคำ�ถ�มไปยังหมอผีส�ว

‘เปล่า’ เลนยะปฏเิสธเรียบๆ ‘แต่ฉนัจะเล่าปัญหาใหญ่ต่อไปให้พวก

แกฟัง...แน่นอนว่ามันเกี่ยวข้องกับไอ้ของที่ฉันขนมา’ เธอว่� ก่อนเอ่ยขึ้น

ใหม่ ‘การแลกเปลี่ยนระหว่างฉันกับเลนโยรอบนี้ เราให้ข้อตกลงกันไป

แล้วว่าจะมากนัแบบตวัเปล่า ไม่มอีาวธุ ไม่มผีูต้ดิตามใดๆ เป็นแค่การแลก

เปลี่ยนเฉยๆ เมื่อจบเรื่องก็กลับ’

‘แล้วมนัเกีย่วกบัของทีเ่จ้าเอามาตรงไหน’ ชนิแอนหรีน่ยัน์ต�สทีอง

มุง่ร้�ยเพ่งเลง็เลนยะอย่�งจับพริธุ พล�งใช้นำ�้เสยีงตำ�่กระด้�งถ�ม ร�วกบั

จะไล่ต้อนเด็กส�วคนนี้ให้กล�ยเป็นผู้ร้�ยให้ได้

‘แล้วหล่อนคดิว่าเจ้าคนทีจ่บัตวัเจ้านายหล่อนไปมนัจะไม่เล่นลกูไม้

ตุกติกเลยรึไง’ เลนยะสวนกลับพลัน พล�งเลิกคิ้วถ�ม ‘นี่มันเกมใช้สมอง 

ไม่ใช่ศกัดิศ์ร ีอย่าคดิว่าเล่นตามกตกิาไปอะไรๆ กจ็บส ิคนทีเ่รากำาลงัเล่น

ด้วยไม่แสนดีขนาดนั้น มีแต่ไอ้โง่เท่านั้นที่จะเดินตัวเปล่าไปเผชิญหน้ากับ

ไอ้คนพรรค์นั้น’

‘มะ...หมายความว่า ไม่ว่ายงัไงพรุง่นีเ้ธอกต้็องสูก้บัเลนโยงัน้เหรอ’ 

ท�โร่ร้องถ�มอย่�งร้อนรนด้วยใบหน้�วิตก เข�ช่วยให้เลนยะพ้นจ�กพวก

องเมียวจิได้ก็จริง แต่ก็ไม่คิดว่�จะมีก�รเผชิญหน้�ระหว่�งเลนยะกับ 
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เลนโยแบบคร�วที่แล้วอีก

‘ไม่รู้ แต่กันไว้ดีกว่าแก้ ฉันไม่ชอบเรื่องเสี่ยง’ หมอผีส�วตอบชัด 

‘อีกอย่างเจ้าเลนโยก็ฉลาดมาก การเลือกเอาไอ้ลูกหมามาซ่อนที่ป่ากัก

ปีศาจก็เป็นการฟ้องได้ดีว่าเจ้านั่นรอบคอบในการกันคนเข้ามาเอาเจ้า 

ลูกหมาคืนขนาดไหน’

‘ยังไง’ ท�โร่ถ�ม

‘ป่ากักปีศาจเป็นสถานที่ที่ไม่มีแผนที่’ เลนยะว่� ‘อย่างที่เคยบอก

ว่าที่นี่เป็นป่าของปีศาจ จึงไม่เคยมีใครเข้ามาสำารวจหรืออาจจะเข้ามา

สำารวจแต่รอดออกไปไม่ได้ และพอถงึปัจจบุนั ทีน่ีก่ก็ลายเป็นสถานทีส่่วน

บุคคล โดยผู้ครอบครองเป็นตระกูลอิเคดะ สรุปคือไม่มีใครมาสำารวจ

เหมือนเดิม ดังนั้นถ้าไม่ใช่ปีศาจที่อยู่ในป่ากักปีศาจ ก็จะไม่มีใครรู้ชัยภูมิ

ของป่าอย่างแท้จริง เมือ่ไม่มีใครรู้ชยัภมูแิน่นอน ความได้เปรยีบเสยีเปรยีบ

ในเรื่องสถานที่จะหมดไป’ 

เลนยะเงยีบไปอกีคร้ังในขณะทีเ่ริม่ยกมอืขึน้ม�กอดอกแน่น เพร�ะ

เธอเองก็ชักจะทนคว�มหน�วไม่ได้แล้ว เธอเป่�ป�กจนไอสีข�วออกม� 

ก่อนว่�ขึ้นใหม่ ‘และฉันเป็นมนุษย์คนแรกที่จะต้องรู้ชัยภูมิของป่าแห่งนี้...

คงต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าของถิ่น’

ว่�จบนัยน์ต�สีนำ้�เงินก็มองหน้�โทชินโออย่�งมีคว�มหม�ย

ทั้งป่าน่ะเหรอ!...

ท�โร่อ้�ป�กหวอกว่�เดมิพร้อมกะพรบิต�ปรบิๆ อย่�งไม่อย�กเชือ่

หูตัวเอง 

‘เป็นไปไม่ได้’ ท�โร่โพล่ง ‘เธอจะจำาต้นไม้ทุกต้น ใบไม้ทุกใบในนี้

รึไง ทั้งป่าน่ะเหรอ ภายในวันเดียวเนี่ยนะ สมองเธอไม่ใช่เครื่องจักรนะ 

ขนาดศึกษาในแผนที่จริงๆ ยังเป็นไปไม่ได้เลย แล้วนี่เธอจะฟังจากปาก

เล่างั้นเหรอ’

ท�โร่ว่�เป็นชดุอย่�งไม่เหน็ด้วย เพร�ะแม้แต่เข�อยูม่�ตัง้หกวนัยงั

เกือบจำ�อะไรไม่ได้ ต้นไม้ที่นี่เหมือนกันหมด ลำ�ต้นสูงใหญ่เรียงร�ยติด
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กัน ในรัศมีคว�มห่�งเกือบจะเท่�กันทุกต้น หมุนไปท�งไหนก็เหมือนไม่มี

ทั้งซ้�ยทั้งขว� ที่เข�อยู่ม�ได้ก็เพร�ะต�มติดชินแอนกับโทชินโออยู่ตลอด 

แต่นี่แม่หมอผีตัวดีคิดจะจำ�แบบป�กเปล่�เอ�เลยงั้นเหรอ

เข้�ใจว่�เลนยะเข้�ออกป่�นีบ่้อยพอควร แต่นัน่กแ็ค่เข้�ออก เลนยะ

ต้องอ�ศัยกินเท็นชิ หรือไม่มีกินเท็นชิเธอก็อ�ศัยเดินต�มกลิ่นอ�คมหรือ

กลิ่นอ�ยปีศ�จ ไม่ได้เดินเข้�ม�เพร�ะรู้เส้นท�งแน่ชัด และถึงแม้จะรู้ 

เส้นท�งเข้�ออกบ้�ง แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด...ไม่ใช่ทั้งป่� ก�รท่ีเธอจะรู้ร�ย

ละเอยีดทัง้หมดของป่�เหมอืนเป็นเจ้�ของชยัภมูแิละนำ�ม�ใช้ประโยชน์ได้

นั้น ไม่มีท�งเป็นไปได้

‘ถ้ามนัจำาเป็นนกักใ็ช่...อกีอย่างเลนโยมนัคงคดิไม่ถงึว่าฉนัจะลงทนุ

เล่นวิธีทื่อๆ อย่างยอมจำาพื้นที่ทั้งหมดของป่าหรอก แต่ฉันก็จะทำา ลองวัด

ไอคิวกนัสกัหน่อยจะเป็นอะไร จำาได้เท่าไรกเ็อาเท่านัน้...อกีอย่างเรามพีวก

โคดามะอยู่ไม่ใช่รึไง พวกมันคงช่วยได้เยอะอยู่’

เลนยะยังกล่�วร�วกับไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ท�โร่ย�มนี้กลับยิ่งมี

สีหน้�หวั่นวิตก 

เข�ไม่รู้ว่�แม่หมอผีตรงหน้�ต้องก�รอะไร หรือจะทำ�อะไร

‘จะให้เริม่จากตรงไหน...ถ้าเป็นจดุศนูย์กลางของป่าจะอยูท่ีล่านโล่ง

กว้างที่เคยผนึกท่านกินเท็นชิ’ โทชินโอก็ดูเหมือนจะให้คว�มร่วมมือกับ

เลนยะดอีย่�งน่�เหลอืเชือ่ จนชนิแอนถงึกบัชกัหวัคิว้อย่�งไม่พอใจให้เพือ่น

ปีศ�จ

‘ไม่เอา...ฉันอยากรู้พื้นที่โดยรอบจุดที่ไอ้เลนโยมันซ่อนไอ้ลูกหมา

ไว้มากกว่า’ คนว�งแผนก�รเสนอ ‘แต่ก่อนหน้านั้นฉันอยากรู้ว่าอากาศ

พรุ่งนี้จะเป็นยังไง หวังว่าสัมผัสดีๆ ของแกจะใช้ได้นะ’

ปีศ�จนักรบพยักหน้�นิด และยืนนิ่งไปชั่วครู่เสมือนต้ังสม�ธิให้

เสียงจ�กธรรมช�ติโดยรอบแจ้งข่�ว เสียงหวีดหวิวของส�ยลมห้อมล้อม

พวกเข�ทั้งหมดอยู่เพียงครู่ ปีศ�จเสียงแหบตำ่�เนิบน�บจึงค่อยๆ เอ่ยขึ้น

อีกครั้ง
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‘พรุ่งนี้หิมะจะตกหนักกว่านี้และปริมาณจะเพิ่มขึ้น อาจมีพายุลม

หนาวในช่วงสายๆ ไม่หนักนัก แต่ไม่ดีกับสภาพร่างกายของมนุษย์’

คำ�ร�ยง�นพย�กรณ์อ�ก�ศจ�กปีศ�จหนุม่ทำ�ให้เลนยะต้องพยกัหน้�

หงึกๆ รับ พล�งยกมือขึ้นม�ชันค�งและลูบมันเบ�ๆ อย่�งใช้คว�มคิด

น่าจะได้...

เธอคิด ก่อนใช้นัยน์ต�สีนำ้�เงินทรงอำ�น�จมองสองปีศ�จสลับกัน 

และเอ่ยขึ้นว่� 

‘ยังมีเรื่องอีกเรื่องที่พวกแกต้องทำาให้ฉัน’ เธอว่� ‘พรุ่งนี้ฉันไม่

ต้องการให้พวกแกไปเสนอหน้าให้เจ้าเลนโยมันเห็นแม้แต่เงา...’

‘มนัจะเกนิไปแล้วนะเจ้ามนษุย์!’ ชนิแอนร้องอย่�งเหลอือดเมือ่โดน

เด็กส�วที่เกลียดเข้�กระดูกดำ�ออกคำ�สั่ง ‘ทำาไมพวกข้าต้องทำาตามคำาสั่ง

ของมนุษย์อย่างเจ้า’

‘ก็เพราะมนุษย์อย่างฉันจะได้เอาตัวเจ้านายของหล่อนคืนได้ง่ายๆ 

ไง คิดว่าเลนโยมันจะปัญญาอ่อนถึงขนาดยอมคืนเจ้าลูกหมาให้ทั้งที่เห็น

ว่ามคีนเตรยีมรมุกนิโต๊ะมนัอยูต่ัง้สามคนเนีย่นะ’ หมอผสี�วโต้กลบัพร้อม

มองคนโวยว�ยอย่�งเหยียดๆ 

ชินแอนสะอึกไปทันใดกับคำ�เถียงกลับของเลนยะ เจ้�หล่อนทำ�ได้

เพยีงกำ�หมดัแน่นอย่�งโกรธแค้น ขณะคนทีท่ำ�ให้เธอแค้นหนัไปทีโ่ทชนิโอ

อกีครั้ง

‘ถ้าฉันมีอะไรให้พวกแกช่วย ฉันจะให้เจ้าทาโร่ไปส่งข่าว อยู่ให้ 

เป็นที่เป็นทางแล้วสงบเสงี่ยมเข้าไว้แล้วกัน นอกนั้นฉันจัดการเอง’

โทชนิโอไม่ได้ตอบรบั แต่เลือ่นนยัน์ต�สฟ้ี�ขุน่แสนเยน็ช�ไปอกีท�ง

แม้ไม่พูด แต่เข�ก็มีหล�ยอย่�งที่ยังเคลือบแคลงในตัวเด็กส�ว 

ตรงหน้�...ไม่ว่�จะก�รกระทำ� หรือเหตุผลที่เจ้�หล่อนอ้�งขึ้นม� ล้วนมี

พิรุธทั้งสิ้น...แต่ก็อย่�งที่ว่� เจ้�หมอผีคนนี้เป็นนักเอ�ตัวรอด ต่อให้สงสัย

เพียงใดก็ไม่อ�จห�ช่องโหว่ของเธอได้ ที่สำ�คัญเธอยังส�ม�รถสั่งก�รให้

พวกเข�ปฏิบัติต�มได้อย่�งไร้ข้อกังข� ทั้งที่เข�ก็รู้อยู่เต็มอกว่�เจ้�หล่อน
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คือจอมเจ้�เล่ห์

กเ็พร�ะแบบนัน้...เข�ถงึอย�กลองควกัลกูต�สแีปลกๆ กบัมนัสมอง

ของเจ้�หมอผีส�วคนนี้ม�ดูสักคร้ังว่�มันซ่อนอะไรอยู่บ้�ง คงมีอะไรน่�

สนใจไม่น้อยในสมองกบัดวงต�คูน่ัน้...ถ้�ได้แหวกศรีษะใต้กลุม่ผมสนีำ�้ต�ล

นั่นออกพร้อมเลือดสดๆ ที่ส�ดกระเซ็น น่�จะทำ�ให้เข�รู้สึกดีอย่�งที่น้อย

ครั้งจะเป็นแน่ๆ 

เวลาเช้าตรู่ของอีกวัน ที่ฟ้ายังคงครึ้ม และไม่มีแสงอาทิตย์ฉาย 

แต่น�ฬิก�ข้อมือของเด็กส�วผู้ยืนอยู่ท่�มกล�งหิมะท่ีตกหนักก็บอกเวล� 

7.24 น�ฬิก�แล้ว

มันเช้�เกินไปจนเธอขี้เกียจตื่น แต่ภ�ระใหญ่หลวงก็ดึงเธอให้ต้อง

ลกุออกจ�กทีน่อนตัง้แต่ยงัมดื เพร�ะภ�ระนีค้อืก�รแลกเปลีย่นครัง้สำ�คญั

เลนยะห่อตวัในเสือ้โคตกนัหน�วตวัใหญ่พล�งพงิแผ่นหลงักบัต้นไม้

ต้นหน�กิ่งโล้นเกรียนต้นหนึ่งที่อยู่หน้�ป�กถำ้�ซึ่งเป็นจุดนัดพบ 

เธอกำ�ลงัรอก�รปร�กฏตวัของผูท้ีน่ดัหม�ยโดยมวีญิญ�ณเดก็ช�ย

ลอยอยูข้่�งก�ยด้วยสหีน้�ว้�วุน่ เข�ดจูะควบคมุอ�รมณ์ของตวัเองได้ย�ก

กว่�ครั้งก่อนๆ แม้จะโดนเลนยะเอ็ดไปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งก่อนม�ที่นี่

เข�ก็รู้ว่�มันอ�จทำ�ให้ดูมีพิรุธ แต่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลย ดังนั้นจะ

ให้เข�ทำ�ตัวให้นิ่งเฉยคงไม่ไหวจริงๆ 

ในขณะที่หมอผีส�วดูจะทำ�ต�มสัญญ�ก�รนัดพบกันได้อย่�งไม่

ข�ดตกบกพร่อง คือไม่พกสิ่งใดที่จะก่อให้เกิดฉ�กต่อสู้ก่อนได้ทำ�ก�ร 

แลกเปลี่ยน บนตัวเธอย�มนี้ไม่มีทั้งกระเป๋�เป้คู่ใจ กงจักรก�ร�สึ หรือ

แผ่นยันต์สักแผ่น 

ผ่�นไปได้สักพัก ร่�งสูงยังห่อตัวอยู ่ ในโคตกันหน�วตัวย�ว 

พย�ย�มซ่อนใบหน้�ของตนในฮู้ดของเสื้อโคตเพื่อหลีกหนีลมหน�วที่พัด

เข้�ม�ปะทะจนแก้มเย็นเฉียบ มือสองข้�งที่สวมถุงมือดูอบอุ่นถูกันไปม�

เพื่อคล�ยคว�มหน�วเป็นพักๆ 
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อ�ก�ศวันนี้แย่กว่�เมื่อว�นอย่�งที่ปีศ�จหนุ่มพย�กรณ์ไว้ไม่มีผิด

สวบ!

เสียงฝีเท้�ของใครบ�งคนที่ดังขึ้นเพร�ะยำ่�หิมะสูงจนเกือบถึงเข่�

ลอยเข้�หูเด็กส�วที่ม�ยืนรอก่อนหน้�

เลนยะหันไปดูอ�คันตุกะที่ม�ใหม่อย่�งไม่แปลกใจกับก�รปร�กฏ

ตัวของเข�

เธอเอนตัวออกจ�กลำ�ต้นไม้ที่อ�ศัยพิงในตอนแรก ก่อนเป็นฝ่�ย

เดินเข้�ไปห�คนคนนั้นอย่�งใจเย็น

“ม�ไวกว่�ที่คิดนะเลนยะ” ใบหน้�คมติดหว�นฉ�ยรอยย้ิมสวยๆ 

อันเป็นเอกลักษณ์ของเข�ทักท�ยเด็กส�วที่เดินเข้�ม� วันนี้เข�เองก็ดู

เหมือนจะม�ตัวเปล่� ไร้อ�วุธ และ ‘ดูเหมือน’ จะไร้อันตร�ยเช่นเดียวกับ

หมอผีส�ว

โดยย�มนี้เข�อยู่ในโคตย�วตัวเดิม เพ่ิมเพียงผ้�พันคอ และมี

แว่นต�กันแดดประดับอยู่บนใบหน้�ที่เหมือนจะอ�รมณ์ดีตลอดเช่นเคย

“ใช่...ส่วนแกก็ม�ส�ยจนเหมือนว่�แกม�ถึงที่นี่น�นแล้ว แต่รอดู

ท่�ทขีองฉนัก่อน แล้วค่อยออกม�ยงัไงยงังัน้” เลนยะทกัท�ยกลบัด้วยก�ร

เด�ท�งก�รกระทำ�ของพี่ช�ยอย่�งประชดประชัน

ซึ่งมันทำ�ให้ช�ยหนุ่มต้องผิวป�กหวือเมื่อน้องส�วเด�ท�งเข�ออก

เข�ม�ถึงที่นี่ก่อนจริงๆ นั่นแหละ...

“งัน้กต้็องขอโทษด้วย...เร�เร่ิมก�รแลกเปลีย่นกนัเลยไหม” เลนโย

กล่�วเปิดพิธีรวดเร็วอย่�งไม่ให้ใครยื้อเรื่องก�รม�ก่อนม�หลังต่อ พล�ง

ยิ้มกว้�งขึ้น

ในขณะที่ท�โร่ลอบกลืนนำ้�ล�ยดังเอื๊อกอยู่ข้�งหลังเลนยะ เมื่อใน

ที่สุดก�รแลกเปลี่ยนคัมภีร์อะไคอิโตะกับกินเท็นชิก็เริ่มขึ้น



86
ไม่มีสัจจะในหมู่โจร 

หิมะจากท้องฟ้ากระหนำ่าตกลงมาอย่างต่อเนื่องจนทำาให้เสื้อ 

กนัหน�วตวัหน�ออกอ�ก�รชืน้แฉะเพร�ะเกลด็นำ�้แขง็ทีเ่ก�ะต�มร่�งก�ย

ละล�ยเป็นหยดนำ้�เย็นเยียบ 

แต่ย�มนีผู้ส้วมใส่ไม่ได้ใส่ใจคว�มหน�วเหนบ็โดยรอบม�กนกั เมือ่

โดนสิ่งอื่นที่สำ�คัญม�กกว่�ดึงคว�มสนใจไปจนหมด

เลนยะเดินเข้�ม�เผชิญหน้�กับช�ยหนุ่มที่ขึ้นชื่อว่�เป็นพี่ช�ยแท้ๆ 

ก่อนล้วงมอืเข้�ไปในกระเป๋�เสือ้โคตของตน และหยบิสิง่หนึง่ออกม�จ�ก

ในนั้น 

คัมภีร์ม้วนเล็กในมือของหมอผีส�วถูกยื่นให้อีกฝ่�ยดู โดยเลนโย

เองก็เพียงพิจ�รณ�มันอยู่ครู่เหมือนจะไม่ค่อยใส่ใจ ก่อนว่�ขึ้นใหม่

“ฉันไม่ได้บอกว่�แกต้องม�คนเดียวรึไงเลนยะ” พูดจบเข�ก็เพ่ง

นัยน์ต�หลังกรอบแว่นไปมองวิญญ�ณเด็กช�ย ซึ่งเหมือนพย�ย�มหลบ

หน้�หลบต�ช�ยหนุม่ และแอบอยูข้่�งหลงัเลนยะแบบหมิน่เหม่ตลอดเวล�

ก็ใช่ว่�ท�โร่จะไม่รู ้ว่�ตัวเองทำ�เรื่องอะไรไว้กับช�ยหนุ่มคนนี ้

สักหน่อย
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“โอ๊ะ! โทษท ีกแ็กไม่ได้บอกฉนัว่�แกกลวัผนีี”่ หมอผสี�วยอกย้อน

กลับ

“กลัวแน่ ถ้�ผีที่ว่�มันจะทำ�อะไรที่เรียกว่�ตุกติก” เลนโยไม่สนใจ

คำ�ยั่วเย้�แต่หันไปหม�ยหัววิญญ�ณเด็กช�ยด้วยส�ยต�เฉียบคม จน

วิญญ�ณที่ถูกจับจ้องต้องเลื่อนตัวไปหลบอยู่ข้�งหลังเลนยะอย่�งมิดชิด

ม�กขึ้นกว่�เดิม

“งั้นฉันว่�แกน่�จะกลัวตัวเองม�กกว่�ละมั้ง เลนโย”

ดวงต�สีนำ้�เงินของเลนโยเลื่อนช้�ๆ ม�จับจ้องใหม่ที่นัยน์ต�

สนีำ�้เงนิอกีคู่ของเดก็ส�ว พลนัรอยยิม้น้อยๆ กฉ็�ยบนใบหน้�คมตดิหว�น

ของเข�ใหม่

“หรือไม่ก็ควรจะกลัวแกใช่ไหม เลนยะ” เข�ถ�มอย่�งลองเชิง 

น้องส�ว และสบนัยน์ต�ของเธอที่เหมือนลอกแบบม�จ�กเข�นิ่ง ร�วกับ

พย�ย�มค้นว่�หมอผีส�วตรงหน้�ซ่อนอะไรไว้รึเปล่� 

แต่ไม่ใช่เข�คนเดียวหรอกที่ห�คว�มผิดสังเกตในดวงต�ของอีก

ฝ่�ย เพร�ะเด็กส�วตรงหน้�เองก็กำ�ลังห�สิ่งที่ซ่อนอยู่ในดวงต�สีนำ้�เงิน

หลังเลนส์สีดำ�นั่นเหมือนกัน 

ทว่�ก่อนดวงต�สองคู่ที่สบประส�นกันนิ่งน�นท่�มกล�งเกล็ด 

นำ้�แข็งสีข�วที่โปรยปร�ยลงม�จะผละออกจ�กกัน ฝ่�ยน้องส�วก็ค่อยๆ 

ขยับรอยยิ้มที่มีคว�มหม�ยไม่ต่�งจ�กรอยยิ้มของพี่ช�ยขึ้น พล�งเอ่ยว่� 

“หรือบ�งทีฉันก็ควรจะกลัวแกด้วยใช่ไหมเลนโย”

ได้...เลนโยยอมรับว่�วิธีเค้นคว�มจริงที่ใช้ได้ผลกับคนอื่นนั้นใช ้

ไม่ได้ผลกับพวกเข�พี่น้องเอ�ซะเลย

“งั้นฉันว่� เร�ทำ�ให้มันจบๆ เรื่องดีกว่�มัวม�สงสัยกันอยู่อย่�งนี้” 

เลนโยละส�ยต�ออกจ�กเลนยะ และเป็นคนเปลี่ยนเรื่องอย่�งรวดเร็ว

ในขณะที่เด็กส�วตอบสั้นๆ เพียงว่� “ก็ดี”

บรรย�ก�ศกดดนัระหว่�งเลนโยกบัเลนยะเริม่กลบัม�เป็นปกตอิกี

ครั้ง คว�มม�คุที่เลียหลังของท�โร่ค่อยๆ จ�งลงจนเหลือแต่คว�มรู้สึก
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เวิ้งว้�งธรรมด�ของอ�ก�ศแสนหน�วเย็นและบรรย�ก�ศของผืนป่�

“งั้นก็เริ่มจ�กตรวจสอบของในมือแกสิเลนยะ” เลนโยพยักพเยิด

หน้�ไปที่คัมภีร์ม้วนเล็กๆ ในมือเลนยะ 

หมอผีส�วก้มดูคัมภีร์อะไคอิโตะในมือของตนเองอยู่สักพัก เธอมี

ท่�ท�งลังเลเล็กน้อย 

ซึ่งปฏิกิริย�เช่นนั้นทำ�ให้ท�โร่ยิ่งตื่นกลัวม�กกว่�เดิม เข�รู้ดีว่� 

เลนยะต้องเอ�คัมภีร์ของปลอมม�แน่นอน แล้วถ้�มันเป็นของปลอม จะ

ให้ช�ยหนุ่มตรงหน้�ตรวจสอบก่อนได้อย่�งไรเล่� ถ้�โดนจับพิรุธได้ 

ไม่จบเห่เลยหรือไง

เข�ภ�วน�ขอให้เลนยะมข้ีออ้�งดีๆ  หลกีเลีย่งก�รตรวจสอบคมัภร์ี

ก่อนจะได้ตัวกินเท็นชิอยู่ข้�งหลังของเธอ พล�งหลับต�ปี๋ โดยบ�งจังหวะ

เข�ก็แอบเหล่ต�มองของในมือของเลนยะเป็นพักๆ อย่�งลุ้นในสิ่งที่จะ

เกิดขึ้น

แต่ในขณะที่เด็กส�วยังก้มมองของในมือ และทำ�ท่�ครุ่นคิดนั้น 

เสียงของคนที่ยืนรออยู่ก็เอ่ยขึ้น

“ช่วยเร็วสักหน่อยได้ไหมเลนยะ”

อย่าเร่งได้ไหม ให้คนอื่นเขาคิดทางหนีทีไล่ก่อนดิ!

ท�โร่แทบอย�กตะโกนสวนไปแทนเลนยะใจจะข�ด เพร�ะตอนนี้

เข�ก็เหมือนใจจะข�ดจริงๆ กับคัมภีร์ม้วนเล็กตัวปัญห�นั่น

ทว่�หมอผสี�วทีค่วรอ้�ป�กบ่�ยเบีย่งก�รตรวจสอบของในมอืกลบั

ทำ�ในสิ่งตรงข้�มกับคว�มคิดของวิญญ�ณเด็กช�ยโดยสิ้นเชิง 

เธอสะบดัคลีม้่วนคมัภร์ีม้วนน้อย ให้มนัคล�ยตวัดิง่ไปต�มแรงโน้ม

ถ่วงโลก และหยดุกกึลงเมือ่สดุคว�มย�วของผนืผ้� ซึง่คว�มย�วของคมัภร์ี

กลบัดเูกนิขน�ดเท่�ฝ่�มอืของมนัไปม�กทเีดยีว เพร�ะตัง้แต่ปล�ยสดุของ

ม้วนคัมภีร์ที่เลนยะถือสูงขึ้นเหนือหน้�อก มันทิ้งตัวย�วไปจนถึงพ้ืนและ

กองเป็นสองส�มทบอยู่ใกล้เท้�ของเธอ ทำ�เอ�ท�โร่อ้�ป�กเหวอพร้อม

เบิกนัยน์ต�กว้�งด้วยคว�มตกตะลึง
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แต่เข�กต้็องตะครบุป�กของตนเองก่อนได้ร้องออกม�ด้วยอ�รมณ์

ตกใจ พร้อมรีบใช้นัยน์ต�คู่โตมองไปที่ใบหน้�ของเลนยะว่�อ�จมีกระแส

หวัน่วติกอยูก่เ็ป็นได้ แต่สิง่ทีท่�โร่ได้รับจ�กสหีน้�ของหมอผสี�วคอืคว�ม

ว�งเฉยเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้น จนเข�ยังอดชมไม่ได้ว่�แม่ตัวดีเล่นละคร

ตบต�เก่งอีกแล้ว 

ทว่�เมื่อมองไปท�งเลนโย เข�ก็ต้องเจอกับคว�มผิดค�ดอีกครั้ง 

เพร�ะแทนที่ช�ยหนุ่มจะหันม�มองเลนยะด้วยสีหน้�เคลือบแคลง กลับ

พินิจเจ้�คัมภีร์ของปลอมตรงหน้�อย่�งถี่ถ้วน แถมยังกดแว่นต�ของตน

ให้ตำ่�ลงม�เพื่อพิจ�รณ�สิ่งของตรงหน้�ให้ชัดเจนขึ้น

...หรือมันจะไม่ใช่ของปลอม

ท�โร่อุท�นขึ้นในใจทันควัน 

และดเูหมอืนจะเป็นอย่�งทีเ่ข�สนันษิฐ�น เพร�ะไม่ว่�เลนยะจะยืน่

ให้เลนโยดใูกล้ขน�ดไหน ช�ยหนุม่กย็งัไม่มทีท่ี�ว่�พบคว�มผดิปกตอิะไร

แม้ผอ.โยโคจะทำ�ของปลอมออกม�ได้เหมือนม�ก แต่เลนยะเคย

คลีข่องปลอมให้เข�ดแูล้ว ในของปลอมนัน้ไม่มอีะไรเลยนอกจ�กผนืคมัภร์ี

เปล่�ๆ แต่ของที่อยู่ในมือของเลนยะนั้น เมื่อพลิกม�อีกด้�นเข�ก็เห็นตัว

หนังสือตัวเล็กๆ ถี่ยิบเรียงอยู่เต็มผืนคัมภีร์...

นั่นไม่ใช่ของปลอม แต่เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต่�งห�ก

ท�โร่ต้องร้องขอบคุณตัวเองที่ยังไม่ร้องโวยว�ยกระโตกกระต�ก

ออกไป

แต่ทำ�ไมตอนแรกเลนยะบอกว่�จะเอ�ของปลอมให้เลนโย...หรือ

เธอจะหลอกพวกสองปีศ�จ

เมื่อเลนโยแน่ใจแล้วว่�คัมภีร์แก้อ�คมในมือเลนยะเป็นของจริง 

เข�จงึเงยหน้�ขึน้ม� ก่อนขยบัแว่นต�เข้�ที ่และปล่อยให้เลนยะม้วนคมัภร์ี

เก็บให้เรียบร้อยเหมือนเดิม

“คัมภีร์อะไคอิโตะของพวกองเมียวจิสินะ” เลนโยเปรยหลังจ�ก

ตรวจสอบของที่ใช้แลกเปลี่ยนเสร็จสิ้น
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“ใช่”

“ดใูหม่ไปหน่อย แต่เรือ่งนัน้ช่�งมนัเถอะ แค่แกส่งคมัภร์ีให้ฉนักพ็อ”

ช�ยหนุ่มทำ�ท่�จะยื่นมือม�รับคัมภีร์อะไคอิโตะจ�กน้องส�ว ทว่�

เจ้�หล่อนกลับตวัดมือที่ถือคัมภีร์หนีไปอีกท�งให้พ้นมือคนตรงหน้� 

“ยื่นหมูยื่นแมว เลนโย ถ้�ฉันยังไม่ได้ไอ้ลูกหม� แกก็ไม่มีสิทธิ์ได้

คัมภีร์” น้องส�วตัวแสบเตือน

“ก็อยู่ในนั้น” เลนโยปร�ยห�งต�ไปยังถำ้�ใหญ่ท่ีบัดนี้ถูกละเลง 

สีข�วด้วยกลุ่มหิมะที่เก�ะไปทั่วผิวถำ้�

เลนยะหัวเร�ะหึเสียงตำ่�ในลำ�คอ พล�งส่�ยหน้�น้อยๆ ให้พี่ช�ย 

“อย่�เล่นแง่เลนโย ฉันยังไม่ได้เห็นหน้�มันเลย”

“ฉนักบ็อกว่�อยู่ในถำ�้นัน้ไง” ช�ยหนุม่ยำ�้อกีครัง้พร้อมโคลงศรีษะ

ไปท�งถำ้�ด้�นหลัง

“แกคงไม่คิดว่�ฉันจะส่งคัมภีร์ให้แก แล้วเข้�ไปในถำ้�นั้นคนเดียว

โดยที่ไม่รูว่้�มีไอ้ลกูหม�อยูจ่รงิรเึปล่�หรอก ใช่ไหม” เลนยะถ�มกลัว้เสยีง

หัวเร�ะอย่�งดูถูก พร้อมเลิกคิ้วสูง บ่งบอกว่�วิธีก�รของเข�เป็นเร่ืองท่ี

คนปัญญ�อ่อนเท่�นั้นที่จะทำ�ต�ม

เลนโยต้องผ่อนลมห�ยใจออกจมูกอย่�งเสียไม่ได้ เพร�ะรู้สึก 

น้องส�วของเข�จะไม่ยอมเสียผลประโยชน์แม้แต่นิดเดียว 

“ก็ได้ ฉันจะเข้�ไปพร้อมแก ข�ฉันก็ชักจะแข็งแล้วเหมือนกัน”

“อย่�งนั้นซะก็หมดเรื่อง” เลนยะทิ้งท้�ยก่อนผ�ยมือให้พี่ช�ยเดิน

นำ�ไปก่อน

แต่ก่อนที่เข�จะก้�วออกไป ร่�งสูงในโคตย�วก็หันม�กำ�ชับกับ 

เลนยะอีกที

“อย่�เอ�คัมภีร์เข้�กระเป๋� เลนยะ ถือไว้แบบนั้นแหละ”

เลนยะต้องหยุดมือที่กำ�ลังหย่อนของในมือลงกระเป๋� ชักมันกลับ

ม�กำ�ไว้ในมือเหมือนเดิม และเพียงยักไหล่รับคำ�อย่�งชินช�

คำ�สั่งของช�ยหนุ่มฟ้องได้ดีว่�เข�ไม่ไว้ใจให้คัมภีร์ในมือน้องส�ว
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ห่�งส�ยต� เพร�ะมันอ�จหม�ยคว�มว่� ถ้�เธอล้วงคัมภีร์กลับม�ให้เข�

อีกครั้ง...อ�จไม่ใช่คัมภีร์ม้วนเดียวกันแล้ว

ฉลาดซะไม่มีละเจ้าบ้า...

เลนยะสบถในหัวอย่�งหงุดหงิดนิดๆ 

ใครว่�เลนยะเป็นคนเดียวที่รักษ�ผลประโยชน์ของตนเองจนหยด

สุดท้�ยล่ะ พี่ช�ยของเจ้�หล่อนก็ไม่ต่�งกันนักหรอก

เลนยะเดนิต�มแผ่นหลงักว้�งของพีช่�ยเข้�ม�ภ�ยในถำ�้แสนวจิติร

ทีเ่ธอเคยเห็นม�แล้ว ซึง่ภ�พในถำ�้กไ็ม่ค่อยตรึงต�เธอสกัเท่�ไร แต่ทีท่ำ�ให้

เธอไม่อย�กออกจ�กถำ�้แห่งนี ้คงเป็นเพร�ะอณุหภมูภิ�ยในทีอ่บอุน่ร�วกบั

ตั้งเครื่องทำ�คว�มร้อนไว้ในองศ�ที่พอเหม�ะจนน่�มหัศจรรย์ ทำ�เอ�เธอ

ลืมอ�ก�ศเลวร้�ยภ�ยนอกไปเสียสนิท ขณะที่ท�โร่ยังคงไม่ว�ยต่ืนเต้น 

กับคว�มน่�พิสมัยของถำ้�สุดอัศจรรย์กล�งป่�ปีศ�จเช่นเคย

เลนยะต้องถอดฮู้ดบนศีรษะออก ก่อนสะบัดเสื้อโคตไล่เกล็ดหิมะ

ที่ยังเก�ะพร�วอยู่บนเสื้อ พร้อมก้�วต�มร่�งของเลนโยไปติดๆ ซึ่งเธอรู้

ดีว่�ทุกก�รกระทำ�ของเธอมีคนตรงหน้�คอยปร�ยต�สังเกตก�รณ์อยู่

ตลอดเวล� 

แน่ละ...สิง่ทีพ่ีช่�ยของเธอคอยชำ�เลอืงดตูลอดคงไม่พ้นคมัภร์ีม้วน

เล็กในมือเธอ

ร่�งสองร่�งกบัอกีหนึง่ดวงวญิญ�ณเดนิต่ออกีสักพกั คนนำ�ขบวน

จึงหยุดฝีเท้�ลงก่อนกล่�วว่�

“ถงึแล้ว เชญิรับตวักลบัไปต�มสบ�ย” พดูจบเลนโยกเ็บีย่งตวัหลบ 

เปิดท�งให้หมอผีส�วเข้�ไปห�ไอ้ลูกหม�ของเธอ

เลนยะก้�วเท้�ขึ้นม�ก้�วหนึ่ง พล�งชะเง้อคอมองต�มส�ยต�ของ

เลนโย

ห่�งไปไม่กีเ่มตร ร่�งสงูใหญ่คุน้ต�เจ้�ของเส้นผมย�วสย�ยสรี�ตรี

นอนเหยียดย�วอยู่บนพื้นหินข้�งๆ แอ่งนำ้�ใสแจ๋วแอ่งหนึ่ง โดยใบหน้� 

รูปสลักคมเข้มจนสะกดต�นั้นปิดเปลือกต�สนิทและสงบนิ่ง มีก�ร
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เคลือ่นไหวแค่เพยีงแผ่นอกกว้�งทีก่ระเพือ่มขึน้ลงเนบิช้�และแผ่วเบ�ต�ม

ก�รห�ยใจ

เข�ดูไร้สติและดูแน่นิ่งจนเหมือนโดนโปะย�สลบ 

“ต�ยรึเปล่�น่ะ” เลนยะเหลือบนัยน์ต�ขึ้นไปมองหน้�คนข้�งตัว 

เมื่อมองกินเท็นชิจ�กตรงนี้แล้วดูเหมือนว่�ไอ้ลูกหม�ของเธอจะหมดสติ

โดยสมบูรณ์แบบ

“อย่�เริ่มเลนยะ ฉันขี้เกียจมีเรื่องกับแกตรงนี้” เลนโยตัดบทพลัน 

หมอผีส�วละดวงต�ของตนออกจ�กเลนโย ก่อนก้�วเข้�ไปห� 

กินเท็นชิ ทว่�ก่อนเธอจะได้ออกตัวเดิน มือเรียวแข็งแรงของพี่ช�ยก็แบ

ลงตรงหน้� ขัดขว�งก�รก้�วไปข้�งหน้�เสียเฉยๆ 

เลนยะกลอกต�ขึน้อย่�งเบือ่หน่�ยเมือ่รู้ว่�คนตรงหน้�ต้องก�รอะไร

คัมภีร์...

“เออ รู้แล้วละน่� แต่ให้ฉันตรวจสภ�พไอ้ลูกหม�ก่อนได้ไหม ถ้�

เกดิมนัเป็นอะไรขึน้ม�ลกูน้องมนักค็งม�เอ�เลอืดหวัฉนัเหมอืนกนั” เลนยะ 

แย้งก่อนผลกัมือทีข่ว�งท�งไปท�งอืน่ โดยไม่สนเจ้�ของมอืว่�จะว่�อย่�งไร 

บ้�ง

คนที่ไม่ทันเสนอคว�มเห็นจำ�ต้องปล่อยให้น้องส�วของตนเดินไป

ห�ร่�งที่แน่นิ่งอย่�งช่วยไม่ได้ 

ถงึอย่�งไรเข�กย็งัไม่เหน็พริธุอะไรจ�กเธอ ซึง่นัน่กพ็อหยวนๆ ให้

ได้อยู่

เมือ่ม�ถงึร่�งของกนิเทน็ช ิท�โร่กร็บีลอยเข้�ไปดกู่อนคนแรกด้วย

คว�มห่วงใย กลัวสุนัขป่�หนุ่มจะเป็นอะไรม�ก เพร�ะเลนโยอ�จจะทำ�

อะไรเจ้�ปีศ�จให้บ�ดเจ็บ เมื่อคนคนนี้ไม่มีอะไรที่น่�ไว้ใจสักอย่�ง

ในขณะที่เลนยะหยุดยืนนิ่งและก้มมองคนที่หลับสนิท ก่อนลงไป

นั่งชันเข่�หนึ่งข้�งตัวเข� และก้มสำ�รวจใกล้ขึ้นอีก ดวงต�สีนำ้�เงินจับจ้อง

กรอบหน้�เรียวคมอยู่ครู่หนึ่งอย่�งเงียบงัน ไม่น�นเธอก็ค่อยๆ ย่ืนมือ

เข้�ไปห�แก้มของคนหลับ  แตะสัมผัสที่ข้�งแก้มนั้น
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ทว่�ก่อนมอืของเธอจะทนัถงึใบหน้�ของกนิเทน็ช ิเสยีงข้�งตวักข็ดั

ขึ้นซะก่อน

“กินเท็นชิเป็นอะไรรึเปล่�เลนยะ”

เสยีงของท�โร่เล่นเอ�เลนยะสะดุง้เลก็น้อยแล้วชะงกัมอื คว�มรูส้กึ

ล่องลอยทีก่่อตวัขึน้วบูหนึง่หยดุชะงกั ก่อนเธอจะเกบ็มอืในถงุมอืหน�ของ

ตัวเองกลับม�ไว้ข้�งตัวเหมือนเดิมด้วยคว�มหงุดหงิดใจเล็กๆ 

ไอ้พรายกระซิบเอ๊ย...

เจ้�หล่อนต้องก่นด่�วิญญ�ณข้�งตัวในใจ ก่อนก้มไปมองหน้� 

สุนัขป่�หนุ่มอีกครั้ง พล�งว่�

“ทำ�ไมต้องทำ�ให้มนัหลบั” เธอถ�มขึน้โดยทีส่�ยต�ยงัคงไล่สำ�รวจ

ร่�งแกร่งของกินเท็นชิอย่�งถี่ถ้วน 

“ป้องกันคว�มยุ่งย�ก” เข�ตอบกลับอย่�งรวดเร็ว

เลนยะหันไปมองเลนโยที่ยืนอยู่ไม่ไกลม�กนัก สักพักเธอก็ขว้�ง

ม้วนคัมภีร์ในมือให้เข� ซึ่งช�ยหนุ่มก็รับได้อย่�งแม่นยำ�

ก�รแลกเปลี่ยนเป็นอันเสร็จสิ้น

แต่ท�โร่นัน้อ้�ป�กหวอไปเรียบร้อย ต�มองคมัภร์ีแก้อ�คมทีต่กไป

อยู่ในมือเลนโยอย่�งง่�ยด�ย

ก็ไหนเลนยะบอกว่าจะให้ของปลอมไง แล้วจะปลดผนึกกินเท็นชิ

ยังไงล่ะ!

วิญญ�ณเด็กช�ยตะโกนร้อนรนอยู่ในใจ เข�ทำ�ท่�จะแย้งก�ร 

กระทำ�ของหมอผีส�วด้วยซำ้� ติดอยู่ที่ตอนนี้เข�อยู่ต่อหน้�เลนโย 

ท�โร่ลอยเข้�ไปใกล้เลนยะและพย�ย�มส่งสัญญ�ณถ�มเธอ แต่

มันกลับไร้ผลเมื่อหมอผีส�วไม่ได้หันม�สนใจเข� เพร�ะเธอกำ�ลังง่วนกับ

ก�รพยุงตัวกินเท็นชิขึ้นม�อย่�งทุลักทุเล 

ก�รต้องพยงุร่�งสงูใหญ่ของสนุขัป่�หนุม่ไม่ใช่เรือ่งง่�ยเอ�ซะเลย 

ไม่ว่�จะนำ้�หนักหรือส่วนสูงของเข�ที่ม�กกว่�เธอ แต่อย่�งน้อยมันก็ไม่

ลำ�บ�กจนเธอทำ�ไม่ได้ ต้องขอบคณุส่วนสงูกบักำ�ลงัของตวัเองม�กทเีดยีว 
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ไม่งั้นเธอคงหิ้วปีกร่�งสูงใหญ่ไม่ขึ้นแน่ๆ 

เลนยะเอ�แขนแกร่งของกินเท็นชิพ�ดบ่� ใช้แขนอีกข้�งของตน

ช่วยพยุงร่�งของเข� ปล่อยให้ศีรษะของสุนัขป่�หนุ่มตกลงข้�งตัว ก่อน

ก้�วช้�ๆ ออกเดิน โดยวิญญ�ณเด็กช�ยยังมีทีท่�กระวนกระว�ยเรื่อง

คัมภีร์ ทว่�เข�ก็ได้แต่ลอยวนอยู่รอบๆ ตัวเลนยะกับกินเท็นชิเท่�นั้น

เลนยะเดินหอบหิ้วร่�งใหญ่ข้�งตัวผ่�นพี่ช�ยไปช้�ๆ และเมื่อ 

คล้อยหลังช�ยหนุ่ม เลนยะก็เริ่มเร่งฝีเท้�ให้เร็วข้ึนเหมือนพย�ย�มหนี

อะไรสักอย่�ง

ขณะท�โร่เห็นว่�พ้นรัศมีอันตร�ยของเลนโยแล้ว จึงกล้�เอ่ยเรื่อง

ที่ตนจะเคลียร์กับเลนยะทันที

“เลนยะ เรื่องคัมภีร์น่ะ...”

“นัน่แหละทีฉ่นัจะบอกแกตอนนี.้..รบีไปให้พ้นถำ�้ให้ไวทีส่ดุ” หมอผี

ส�วหันม�สั่งแทรกคำ�พูดของท�โร่อย่�งรวดเร็ว จนวิญญ�ณเด็กช�ย 

ตั้งตัวไม่ทัน และยังไม่อ�จแปลคว�มหม�ยของคำ�สั่งได้

ท�โร่ทำ�หน้�เลิ่กลั่กอย่�งไม่เข้�ใจ แต่ไม่ทันได้ถ�มซำ้�ว่�คนตรง

หน้�จะทำ�อะไร เลนยะก็ส่งส�ยต�เหี้ยมยำ้�คำ�สั่ง ซึ่งทำ�ให้ท�โร่รีบลอย

เหมือนหลังติดจรวดไปนอกถำ้�อย่�งรวดเร็ว

เลนยะเองเมื่อสั่งวิญญ�ณเด็กช�ยเสร็จก็ถึงต�เธอเร่งฝีเท้�แล้ว

เหมือนกัน  

และในขณะที่หมอผีส�วกับวิญญ�ณเด็กช�ยพย�ย�มออกจ�ก

ภ�ยในถำ้�แสนวิจิตรอย่�งเร่งด่วน ช�ยหนุ่มผู้ยืนถือคัมภีร์ม้วนเล็กในมือ

กลับค่อยๆ คล�ยม้วนคัมภีร์ออกช้�ๆ 

และทันทีที่ม้วนคัมภีร์อะไคอิโตะถูกคลี่เปิดออก นัยน์ต�สีนำ้�เงิน

หลังกรอบแว่นต�กันแดดก็ถึงกับนิ่งค้�ง มองสิ่งท่ีอยู่ในนั้นอย่�งไม่เชื่อ

ส�ยต� ก่อนนัยน์ต�สีนำ้�เงินจะค่อยๆ หรี่เล็กลงอย่�งเครียดขึง พร้อม

กระซิบชื่อเจ้�น้องส�วตัวร้�ยเสียงเหี้ยม

“เลนยะ...”
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ตูม!

พูดได้เพียงเท่�นั้น แผ่นยันต์นับสิบแผ่นที่ถูกแปะไว้ในผืนคัมภีร์

ม้วนน้อยแทนตัวอักขระอ�คมที่ควรจะมีก็ระเบิดขึ้น

แรงระเบิดจ�กยันต์นับสิบแผ่นรุนแรงมห�ศ�ลจนเลนยะท่ีห้ิวปีก

กินเท็นชิม�ด้วยต้องเร่งฝีเท้�ให้เร็วที่สุด เพื่อให้พ้นจุดอันตร�ย แรงสั่น

สะเทือนร�วกับแผ่นดินไหวแผ่ไปทั่วถำ้�จนเกิดเสียงก้อนหินกระทบกัน

สะท้อนก้องทุกทิศทุกท�ง ก่อนควันสีข�วและคว�มร้อนของสะเก็ดไฟจะ

ไล่ต�มร่�งสองร่�งม�ติดๆ 

โชคดทีีเ่ธอกบัสนุขัป่�หนุม่ม�ถงึหน้�ป�กถำ�้ได้พอด ีแต่กย็งัไม่พ้น

รัศมีแรงอัดกระแทกของระเบิดจ�กภ�ยในถำ้� 

ร่�งของเลนยะกบักนิเทน็ชโิดนแรงกระแทกอดัจนกระเดน็ไปคนละ

ทิศละท�ง แต่กห็ลดุออกม�จ�กป�กถำ�้ได้พร้อมกลุม่ควนัทีพุ่ง่พรวดออกม�

ท�โร่ต�โตอย่�งตืน่ตกใจกบัภ�พทีเ่หน็ตรงหน้� เมือ่ป�กถำ�้ร�วกบั

เป็นป�กมังกรกำ�ลังพ่นไฟออกม�

ร่�งของเด็กส�วกลิ้งลงม�บนพื้นหิมะเย็นเฉียบก่อนคนแรก คว�ม

อ่อนนุม่ของเกลด็หมิะช่วยลดทอนแรงกระแทกลงได้ม�ก แต่เธอไม่มเีวล�

นอนรับไอเย็นเฉียบจ�กหิมะที่แนบอยู่ข้�งแก้ม ไม่มีเวล�แม้แต่ร้องโอด

ครวญ หมอผีส�วรีบลุกขึ้นอย่�งรวดเร็ว ไม่สนใจคว�มระบมบนร่�งก�ย 

หรือแม้แต่ควัน หรือเศษผงต�มเสื้อโคต

เธอรีบวิ่งเข้�ไปห�ร่�งของกินเท็นชิที่ตกลงม�บนพ้ืนหิมะอีกท�ง

ทันที ท�โร่ซึ่งยังไม่ห�ยช็อกก็ลอยเข้�ม�ห�สุนัขป่�หนุ่มด้วยเช่นกัน

เมือ่ม�ถงึร่�งทีย่งัไม่ได้สต ิเลนยะกล็งไปพยงุให้กนิเทน็ชลิกุขึน้นัง่

และให้ศีรษะของเข�ซบลงม�บนบ่�ของเธอแทน เป็นก�รคำ้�ร่�งก�ยของ

เข�ไม่ให้นอนลงไปอีก โดยนัยน์ต�สีนำ้�เงินของเด็กส�วยังจับจ้องไปที่ถำ้�

ใหญ่เบื้องหน้� เสมือนกำ�ลังรอดูว่�จะมีอะไรออกม�จ�กภ�ยในถำ้�

นอกจ�กพวกเข�อีกหรือไม่ 

และเมื่อจับจ้องไปได้สักพัก เธอก็ยังคงเห็นเพียงกลุ่มควันท่ีลอย
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ฟุ้งม�จ�กภ�ยใน แต่ไร้วี่แววสิ่งอื่น หมอผีส�วจึงหันไปสนใจคนใน 

อ้อมแขนแทน

เธอถอดถุงมือข้�งหนึ่งออกและว�งมันไว้ข้�งตัว ก่อนใช้มือเปล่�

แนบที่แก้มของกินเท็นชิ

มันเย็นเฉียบ

“หวังว่�ปีศ�จอย่�งแกคงตัวเย็นกันอย่�งนี้อยู่แล้วนะไอ้ลูกหม�” 

เลนยะกระซบิคำ�พดูกบัตนเองม�กกว่�พดูกบัคนทีห่ลบัใหลร�วกบัเจ้�ช�ย

นิทร� แต่คงเป็นคำ�ปลอบใจตัวเองม�กกว่� เพร�ะใช่ว่�ตัวเธอจะไม่เคย

สัมผัสตัวสุนัขป่�หนุ่มม�ก่อน และเธอรู้ดีว่�ตัวเข�อุ่นเพียงใด ไม่ได้เย็น

เฉียบแบบนี้ 

แต่ว่�ยังมีลมห�ยใจอยู่ก็คือยังไม่ต�ยนั่นแหละ

ท�โร่มองกินเท็นชิสลับกับเลนยะท่�มกล�งหิมะสีข�วด้วยคว�ม

ห่วงกังวล ผสมกับอึ้งช็อกกับเหตุก�รณ์ที่เพิ่งผ่�นไปหยกๆ 

เข�ยงัตกใจไม่ห�ยกบัสิง่ทีค่�ดไม่ถงึ และอย�กรูว่้�เกดิอะไรขึน้กนั

แน่ ทำ�ไมอยู่ดีๆ ถึงเกิดระเบิดในถำ้�ได้ แล้วคัมภีร์อะไคอิโตะที่อยู่ในมือ

ของเลนโยมันของจริงหรือปลอม หรือแม้แต่ชะต�กรรมของช�ยหนุ่มที่

โดนแรงระเบิดเข้�ไปเต็มๆ จะเป็นอย่�งไรบ้�ง

“มันเกิดอะไรขึ้นเลนยะ!” ท�โร่โพล่งลั่นอย่�งอดไม่อยู่อีกแล้ว

เลนยะละมอืออกจ�กใบหน้�รปูสลกัก่อนปร�ยห�งต�มองท�โร่วบู

หนึ่ง เธอลอบผ่อนลมห�ยใจเล็กน้อยและยืดแขนข้�งขว�เป็นแนวตรงดิ่ง

ลงพื้น และท�โร่ถึงได้เห็นว่�มีม้วนคัมภีร์เล็กๆ ไหลออกม�จ�กแขนเสื้อ

โคตของเดก็ส�ว ก่อนทีม่นัจะตกลงสูฝ่่�มอืของเธอทีร่องรบัไว้พอดบิพอดี

เลนยะไม่ตอบแต่ชูของในมือให้ท�โร่ดู

“คมัภร์ีอะไคอโิตะของจรงิเหรอ” ท�โร่ร้องขึน้พลนัพร้อมทำ�ต�โต

“เออ แกคิดว่�ฉันจะให้ของจริงมันไปจริงๆ งั้นเหรอ” เลนยะสวน

คำ�ถ�มกลับ

“ก็ตอนที่เธอเปิดคัมภีร์ให้เลนโยดูมันเป็นของจริงไม่ใช่เหรอ” 



B  1 3  s . t   261

วิญญ�ณเด็กช�ยขมวดคิ้วแน่นขึ้น ยังคงไม่เข้�ใจ 

“ตอนนั้นน่ะใช่ แต่ตอนให้ไม่ใช่” เลนยะว่�ชัด “ก็แค่กลเด็กเล่น”

“กลเด็กเล่น?”

คนว�งแผนต้องม�นัง่ปะตดิปะต่อเรือ่งให้วญิญ�ณเดก็ช�ยอกีต�ม

เคย 

“งั้นก็ฟังให้ดีๆ” เลนยะเน้นคำ�ให้ท�โร่รู้ว่�เธอจะอธิบ�ยแค่ครั้ง

เดียว และไม่ไขข้อสงสัยอะไรให้เข�อีกเมื่อจบก�รอธิบ�ยครั้งนี้ “ตอนให้

เลนโยมันตรวจกเ็อ�ของจริงให้ดเูพือ่สร้�งคว�มมัน่ใจให้มนัเหน็ว่�ฉนัไม่มี

ท�งเล่นลกูไม้ตกุตกิ แถมมนัยงัไม่ให้ฉนัเอ�คมัภร์ีเกบ็ลงกระเป๋�เสือ้ เลย

ยิง่เสรมิคว�มมัน่ใจให้มนัเข้�ไปใหญ่ว่�ฉนัคงไม่สลบัของปลอมให้มนัแน่ๆ 

ซึ่งคว�มจริงจะเก็บเข้�กระเป๋�หรือไม่เก็บก็ไม่เป็นผล เพร�ะฉันซ่อนของ

ปลอมไว้ในแขนเสือ้ตัง้แต่แรกแล้ว และพอจะส่งให้มนักแ็ค่เอ�ของปลอม

ออกม�แล้วยัดของจริงเข้�แขนเสื้อแทน แล้วส่งคัมภีร์ของปลอมที่แปะ

ยนัต์ลงอ�คมใส่มอืมนั กแ็ค่นัน้...แค่วธิเีล่นกลเดก็ๆ มอืไวหน่อยกจ็บัไม่ได้

แล้ว...ฉันถึงได้บอกว่�ฉันมีวิธีก�รของฉันไงเล่�”

นัน่ไม่ใช่กลเดก็เล่นสกัหน่อย ไอ้วธิแีบบนัน้มนัพวกอาชญากรชดัๆ 

“เธอไปเรียนวิธีแบบนี้จ�กไหนเนี่ย” ท�โร่ร้องถ�มพลัน

“มุร�ตะ” เลนยะตอบสั้นๆ ไม่ใส่ใจสีหน้�ต่ืนๆ ของท�โร่ ก่อน

ค่อยๆ ลุกออกจ�กพื้นหิมะเย็นเฉียบและช้อนแขนใต้รักแร้ของกินเท็นชิ

เพื่อดึงให้ร่�งสูงใหญ่ลุกขึ้นม�ด้วย 

มุราตะ!...ไอ้เจ้าของร้านเหล้านั่นน่ะนะ!

ท�โร่ยังมองต�มแม่หมอผีต�ไม่กะพริบ

เลนยะที่พยุงตัวสุนัขป่�หนุ่มที่ไร้สติขึ้นม�ได้แล้วเอ�แขนเข�พ�ด

บ่�เธออีกครั้ง ก่อนจัดท่�ท�งให้ตัวเองเดินได้สะดวกในก�รหอบหิ้วคนที่

ตัวใหญ่กว่� เธอเป่�ป�กผ่อนลมห�ยใจที่กล�ยเป็นไอข�วเหมือนเรียก

กำ�ลังให้กลับม�

ซึ่งท�โร่ทันเห็นใบหน้�ของเลนยะมีสีแดงระเรื่อจ�กคว�มหน�ว
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เหน็บ และยังฉ�ยคว�มอ่อนล้�เล็กน้อย อ�จเพร�ะเธอเพ่ิงได้รับคว�ม

กระทบกระเทอืนจ�กก�รปะทะกบัพืน้หมิะม�หม�ดๆ แล้วยงัต้องออกแรง

หิ้วปีกสุนัขป่�หนุ่มพ�หนีออกจ�กถำ้� แถมอ�ก�ศเลวร้�ยโดยรอบท่ีเธอ

เกลียดคงเล่นง�นจนตัดกำ�ลังเธอไปไม่ม�กก็น้อยทีเดียว

ในมืออีกข้�งของเด็กส�วกำ�คัมภีร์อะไคอิโตะไว้อย่�งม�ดหม�ย 

เธอกำ�ลังจะเริ่มจุดประสงค์ต่อไปทันที

“เดี๋ยวฉันจะพ�ไอ้ลูกหม�ไปให้ไกลจ�กตรงนี้เพื่อกัน ‘ปัญห�’ ที่

อ�จจะยังจัดก�รไม่ได้” เธอหันม�พูดกับท�โร่ 

ซึ่งเข�ก็เข้�ใจได้ทันทีว่� ‘ปัญห�ที่ยังจัดก�รไม่ได้’ คืออะไร พล�ง

ชำ�เลืองมองป�กถำ้�ซึ่งยังมีควันเบ�บ�งจ�กแรงระเบิดหลงเหลืออยู่...

แต่โดนไปซะขนาดนั้นก็น่าจะเรียบร้อยนะ

แต่จบัจ้องได้ไม่น�น เสยีงของหมอผสี�วกด็งึคว�มสนใจเข�ไปใหม่ 

เมื่อเธอเอ่ยขึ้นว่�

“ฉันจะปลดผนึกไอ้ลูกหม�”

ท�โร่ใจห�ยไปวบูหนึง่เมือ่ได้ยนิคำ�ว่�ปลดผนกึ เข�ยงัไม่ได้เตรยีม

ใจว่�เลนยะจะปลดผนึกกินเท็นชิเดี๋ยวนี้

“ดะ...เดี๋ยวค่อยปลดผนึกก็ได้มั้ง เลนยะ ยังมีเวล�เหลือตั้งเยอะ” 

ท�โร่พย�ย�มห�ข้ออ้�งกับเลนยะเสียงตะกุกตะกัก เข�ยังไม่อย�กให้ 

เลนยะต้องปลดผนึกเจ้�ลูกหม�ของเธอโดยที่เข�ยังไม่ได้ทำ�ใจไว้สำ�หรับ

ก�รจ�กล�แบบรวดเดียวสองคนติดกันแบบนี้

โยชิฮ�ระก็ไปโดยที่เข�ยังไม่มีโอก�สพูดล�ดีๆ เลยสักคำ� นี่ก็จะ

เป็นกินเท็นชิต่อเลยงั้นเหรอ

“เหลือบ้�อะไรล่ะ ตอนนี้มีโอก�สแล้วก็ต้องรีบๆ จัดก�รให้เสร็จ”

“ตะ...แต่ว่�”

“ไม่มีแต่!” เธอเริ่มขึ้นเสียง

“แต่...”

“ฉนับอกแล้วไงว่�ไม่มแีต่!” คร�วนีเ้ลนยะตว�ดกร้�ว ไม่สนสหีน้�
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เจ็บปวดของท�โร่

วิญญ�ณเด็กช�ยเม้มป�กแน่นอย่�งพย�ย�มกลั้นคว�มรู้สึก แต่

สุดท้�ยเข�ก็ไม่ส�ม�รถกลั้นมันไว้ได้ จนต้องตะโกนก้องใส่หน้�เลนยะ 

“แต่ว่�เธอจะไม่ได้เจอกนิเทน็ชติลอดก�ลนะ ถ้�ปลดผนกึตอนนีก้็

จะไม่ได้เจอตลอดไป จะเอ�อย่�งนั้นเหรอ!”

เมือ่สิน้ถ้อยคำ�ของท�โร่ เข�กร็อเตรียมรบัคำ�ด่�กลบัของเลนยะ...

แต่ครั้งนี้กลับมีแต่คว�มเงียบกริบลอยม�กับส�ยลมหน�ว และนัยน์ต�

สีนำ้�เงินที่เคยแข็งกร้�วเบือนมองไปท�งอื่นเหมือนกำ�ลังครุ่นคิดบ�งสิ่ง

อย่�งตั้งใจ ท่�ท�งของหมอผีส�วช่�งดูผิดวิสัยไปจ�กคนเดิม

“เลนยะ...” ผีน้อยลอยเข้�ไปใกล้พล�งเรียกเสียงอ่อน กลัวว่�

ตนเองพูดกระทบใจคนตรงหน้�รุนแรงไปรึเปล่�

ทว่�นัยน์ต�สีนำ้�เงินกลับกร�ดมองเข�อย่�งรวดเร็ว จนวิญญ�ณ

เด็กช�ยถึงกับสะดุ้ง 

“ยังไงก็ต้องปลดผนึก” เธอว่�เสียงเด็ดเด่ียว โดยปล่อยให้ท�โร่

ลอยอึ้งไปชั่วครู่กับส�ยต�จริงจังที่ส่งให้เข� ก่อนร่�งสูงของเด็กส�วจะ

ก้�วเดินต่อพร้อมร่�งสูงใหญ่ที่ยังไม่ได้สติข้�งตัว

ตูม! ตูม! ตูม!

ฟิ้ว! ฟิ้ว! ฟิ้ว!

ทว่�เพียงบูตหนังสีเข้มของเลนยะจมลงไปบนผิวหิมะแค่ก้�วเดียว 

ร่�งมหึม�หล�ยสิบร่�งก็พุ ่งทะย�นทะลุพื้นหิมะหน� ลอยขึ้นฟ้�ด้วย

คว�มเรว็สงู ล้อมรอบบริเวณถำ�้ใหญ่เป็นวงกว้�งร�วกบักองทห�รทีซุ่ม่รอ

โอก�สให้ศัตรูต�ยใจและบุกเข้�โจมตี

เลนยะผงะ ถอยเท้�กลับเล็กน้อยฉับพลัน เบิกนัยน์ต�กว้�ง มอง

ผ่�นม่�นหิมะไปยังร่�งใหญ่โตที่พุ ่งพรวดขึ้นม�ขว�งเธอด้วยคว�ม 

ตกตะลึง 

หมอผีส�วไม่ค�ดคิดว่�จะมีกองทัพคุดะยักษ์ล้อมรอบพวกเธอไว้

ร�วกับถูกว�งแผนม�อย่�งดี
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“นัน่มนัอะไรน่ะ!” ท�โร่ร้องลัน่เป็นคนแรกด้วยคว�มหว�ดกลวักบั

สิ่งที่เกิดขึ้น นัยน์ต�สีดำ�คู่โตฉ�ยคว�มหว�ดหวั่นแจ่มชัด เข�รีบลอยไป

หลบอยู่ข้�งหลังหมอผีส�วต�มสัญช�ตญ�ณทันใด

ฝงูคดุะยงัคงลอยนิง่ จบัจ้องร่�งสองร่�งกบัหนึง่ดวงวญิญ�ณ โดย

ไม่มท่ี�ท�งจะโจมต ีแต่ยงัคงตัง้มัน่อยูก่บัตำ�แหน่งของตนเองอย่�งรูห้น้�ที่

เลนยะที่ยังคงจับต้นชนปล�ยไม่ถูก พย�ย�มรวบรวมสติขึ้นใหม่

หลังจ�กตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้น และค่อยๆ ก้�วถอยหลังทีละน้อย โดย

ไล่ส�ยต�มองคดุะยกัษ์รอบตวัอย่�งหยัง่เชงิว่�มนัจะมปีฏกิริยิ�เช่นไรเมือ่

เธอขยับตัว โดยที่วิญญ�ณเด็กช�ยผู้ใช้เลนยะเป็นเกร�ะกำ�บังก็คอย

เหลือบมองท่�ทีของคุดะยักษ์พวกนั้นด้วย

และเด็กส�วต้องสะดุ้งเฮือกอีกครั้ง เมื่อเพียงเธอทำ�ท่�จะหมุนตัว 

คุดะทั้งหมดก็รวมใจกันสะบัดศีรษะโตๆ ของพวกมันสุดแรงอย่�งพร้อม

เพรียง ทำ�ให้บ�งอย่�งที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นหิมะถูกดึงขึ้นม�อย่�งรวดเร็ว ซึ่ง

นัน่เป็นจงัหวะเดยีวกบัทีเ่ลนยะเหน็บ�งอย่�งทีค่ดุะเหล่�นัน้ค�บไว้ในป�ก

เส้นเอ็นสีใสนับร้อยเส้นถูกดึงขึ้นม�จ�กพื้นหิมะและขึงให้ตึงโดย

คุดะหล�ยสิบตัวจ�กจุดต่�งๆ กัน ทำ�ให้เอ็นย�วเหยียดนับร้อยเส้นท่ีขึง

ระโยงระย�งไขว้กันไปม�จ�กมุมต่�งๆ ร�วกับใยแมงมุมอันแข็งแกร่งใช้

กักขังเหยื่อที่เข้�ม�ติดกับ และย�มนี้มันร�ยล้อมร่�งก�ยของเลนยะ  

กินเท็นชิ และท�โร่เหมือนกรงขังชั้นดี 

ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้เลนยะไม่อ�จขยับเขยื้อนร่�งก�ยไปไหนได้ก็

ม�จ�กแผ่นยันต์ที่ถูกร้อยไว้บนเส้นเอ็นทุกเส้นเป็นแถวย�ว ดักท�งหนีที

ไล่ทั้งหมด 

เลนยะรูแ้น่ว่�แค่เพยีงโดนแผ่นยนัต์เพยีงแผ่นเดยีว หรอืสะกดิโดน

แค่ปล�ยแผ่นยันต์พวกนี้ จะเกิดอะไรขึ้น 

และเธอรู้แน่แล้วว่�ฝีมือใครที่ทำ�อย่�งนี้

หมอผีส�วลองเหลียวมองรอบตัว และบังเอิญไปเห็นบ�งอย่�งท่ี

โผล่พ้นพื้นหิมะม�อย่�งผิดธรรมช�ติ เมื่อเธอเขม้นมองดีๆ ถึงรู้ว่�มันคือ
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กระบอกไม้ไผ่ของคุดะที่โดนหิมะกลบจนเกือบมิด 

คร�วนี้เลนยะไขข้อสงสัยได้แล้วว่�คุดะพวกนี้ทะลุออกม�จ�กพ้ืน

หิมะได้อย่�งไร 

แต่เธอน่�จะรอบคอบตรวจตร�ให้ดีกว่�นี้ว่�มีอะไรผิดสังเกตรึ

เปล่�...ทัง้ทีก่ระบอกไม้ไผ่กโ็ดนปักอยูท่ัว่บริเวณไปหมด แค่โดนหมิะกลบ

สักหน่อยเธอก็ดันไม่เห็นซะแล้ว...ยิ่งคิดยิ่งทำ�ให้รู้สึกหงุดหงิด

ลืมไปเสียสนิทว่�พี่ช�ยเธอม�ถึงที่นัดหม�ยก่อนแท้ๆ 

ทำ�เป็นพูดดีว่�ห้�มพกอ�วุธอะไรม� เพร�ะเป็นก�รแลกเปลี่ยน

ธรรมด� แต่ตัวเองกลับว�งกับดักชั้นดีไว้รอเธอแบบนี้

ไอ้สับปลับเลนโย!

หมอผีส�วค�ดโทษพี่ช�ยตัวดีของตนในใจ พล�งแค่นยิ้มเหยียด

หยัน ก่อนค่อยๆ คลี่คัมภีร์ม้วนเล็กในมือ...

ไม่เป็นไร เธอปลดผนึกเจ้�ลูกหม�ของเธอตรงนี้เลยก็ได้

“อย่�ทำ�อย่�งนั้นจะดีกว่�มั้งเลนยะ” คำ�เตือนร�บเรียบดังขึ้นข้�ง

หลังเด็กส�วจ�กระยะไม่ไกลม�กนัก ซึ่งทำ�ให้คนท่ีคิดจะปลดผนึกย่ิง

เหยียดรอยยิ้มเหี้ยมที่มุมป�ก

สงสัยว่�เธอจะยังกำ�จัดตัวปัญห�ไม่ได้จริงๆ 

เลนยะค่อยๆ หมุนตัวไปมองผู้พูดด้วยคว�มระมัดระวัง เพื่อไม่ให้

ร่�งก�ยส่วนใดของเธอหรือกินเท็นชิไปโดนแผ่นยันต์ซึ่งห้อยเป็นแถวย�ว

อยู่บนเส้นเอ็น 

ร่�งสูงในโคตย�วที่เพิ่งเดินออกม�จ�กภ�ยในถำ้�ท่ีผ่�นก�รโดน

ระเบดิไปใหม่ๆ ก้�วออกม�ช้�ๆ พร้อมใช้มอืสองข้�งปัดฝุน่ผงและเศษดนิ

เศษหินที่ติดต�มเสื้อผ้�และเส้นผมสีดำ�ร�วกับนกก�ของตนออก 

เข�ไม่มีบ�ดแผลอะไรม�กม�ยนัก นอกจ�กรอยฟกชำ้�นิดหน่อย

บนใบหน้� และผมเผ้�ที่ยุ่งเหยิงประปร�ย

พี่ช�ยตัวดีของหมอผีส�วหลบก�รลอบโจมตีของเธอได้อีกครั้ง

“บังเอิญฉันลืมบอกแกไปว่� ฉันตั้งอ�คมไว้ป้องกันตัวเองย�ม
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ฉุกเฉินในถำ้�ด้วย...แต่แกก็ทำ�แสบน่�ดูนะเลนยะ” เลนโยเดินม�หยุดอยู่

ไม่ห่�งน้องส�วม�กนัก พร้อมสลัดเสื้อโคตไล่เศษผงต่�งๆ ออกเป็นครั้ง

สุดท้�ย

“อย่�พูดเหมือนแกเล่นต�มกติก�เป๊ะๆ ได้ไหม...เร�มันก็ตุกติก 

ทัง้คู”่ เลนยะโยนคว�มผดิกลบัแล้วไล่มองสิง่ทีล้่อมรอบตวัเธอเป็นเชงิยำ�้

อีกครั้งว่� ช�ยหนุ่มตรงหน้�ก็ไม่ได้ดีไปกว่�เธอสักเท่�ไรเรื่องวิธีก�ร

“แต่แกเริ่มก่อน” เลนโยว่�

“ใช่...เพร�ะถ้�ฉันไม่เริ่มก่อน แกก็อ�จจะเริ่มก่อน” เลนยะเถียง

กลับ

เลนโยเป็นฝ่�ยยักไหล่ ไม่เถียง ก่อนว่�ขึ้นใหม่ “ฉันจะม�เตือนแก

เรื่องท่�นกินเท็นชิสักหน่อย”

เลนยะไม่ได้ส่งคำ�ถ�มกลบั แต่หร่ีนยัน์ต�ลงมองนยัน์ต�สเีดยีวกนั

หลังกรอบแว่นกันแดดอย่�งสงสัยในสิ่งที่เข�จะบอก

ช�ยหนุ่มที่เงียบไปครู่ขยับยิ้มขึ้นอย่�งไม่น่�ไว้ใจให้น้องส�ว 

“ฉันจะบอกแกว่�เมื่อไรที่แกปลดผนึกท่�นกินเท็นชิ เมื่อนั้นท่�น

กินเท็นชิก็จะ...” เข�เว้นคำ�พูดไป ก่อนเน้นเสียงหนักว่� “ต�ย”

“หม�ยคว�มว่�ไง!” คร�วนี้เป็นเสียงตะโกนถ�มจ�กท�โร่ท่ีลืม

คว�มกลัวไปชั่วขณะ เมื่อได้ยินเรื่องน่�ตกตะลึง

“กห็ม�ยคว�มว่�ก�รทีท่่�นกนิเทน็ชหิลบัสนทิอยูแ่บบนีก้เ็พร�ะฉนั

ลงผนึกให้เข�หลบัแบบทีย่�สฮึโิระเคยผนกึเข�ม�ตลอดห้�ร้อยปี...กถ็งึได้

บอกไงว่�กนัปัญห�ยุง่ย�ก” เลนโยว่�จบกห็มนุนยัน์ต�ไปมองร่�งของเดก็

ส�วในวงล้อมใยแมงมุมเส้นเอ็น ที่ยังพยุงร่�งสูงใหญ่ของกินเท็นชิอย่�ง

สงบ โดยนัยน์ต�สีนำ้�เงินทรงอำ�น�จของเธอจ้องมองเข�เขม็ง และฟังคำ�

อธิบ�ยอย่�งไม่มีป�กเสียง ดูเหมือนเธอจะรู้แล้วว่�เข�จะพูดอะไร

“และฉันคิดว่�แกคงเข้�ใจใช่ไหมว่� ก�รที่ท่�นกินเท็นชิซึ่งตอนนี้

มีพลังอำ�น�จอยู่เพียงครึ่งเดียวหรืออ�จไม่ถึง และโดนผนึกในสภ�พที่มี

พลงัอยูเ่ท่�นัน้ มนัจะเหมอืนลกูโป่งทีโ่ดนเตมิลมไว้เตม็เป่ียม...และเมือ่ไร
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ทีแ่กยงัดือ้ดงึเป่�ลมเข้�ไป ลกูโป่งทีร่บัปรมิ�ณลมไว้เตม็อยูแ่ล้วกจ็ะแตก”

“ละ...แล้วมันยังไงล่ะ” ท�โร่ถ�มเสียงตะกุกตะกัก แม้จะพอเด�

คว�มหม�ยออกบ้�งแล้วก็ต�ม

เลนโยหัวเร�ะหึในลำ�คอ และกล่�วต่อ 

“แล้วมันก็หม�ยคว�มว่� ท่�นกินเท็นชิที่โดนกักพลังไว้เท่�ไรเมื่อ

โดนฉนัผนึกให้นทิร�ซำ�้ ร่�งก�ยของท่�นกนิเทน็ชกิจ็ะคงสภ�พให้รบัพลงั

เพียงเท่�นั้นโดยอัตโนมัติ โดยไม่ส�ม�รถรับเพิ่มได้อีก เพร�ะผนึกที่ทำ�

ให้หลับใหลจะเหมือนหนังย�งที่รัดป�กลูกโป่งไว้ให้รับลมได้ในปริม�ณ 

ที่มีอยู่ในลูกโป่งอยู่แล้ว ก�รปลดผนึกของเลนยะก็เหมือนลมท่ีเป่�เพ่ิม

เข้�ไปทั้งที่พื้นที่ของลูกโป่งมันรับไม่ได้อีกแล้วนั่นแหละ และเมื่อเลนยะ

ปลดผนึกท่�นกนิเทน็ชใินสภ�พทีย่งัโดนผนกึให้หลบัใหล ร่�งก�ยของท่�น

กินเท็นชิก็จะรับพลังที่กลับคืนม�อย่�งปุบปับไม่ไหว เพร�ะโดนผนึกของ

ฉันกักไว้...แล้วมันก็จะ...ตูม!”

ช�ยหนุม่ทำ�เสยีงดงัจบท้�ย จนวญิญ�ณเดก็ช�ยทีต่ัง้ใจฟังอยูส่ะดุง้

โหยง เกอืบร้องจ๊�กออกม�อย่�งไม่ทนัเตรียมใจกบัวธิกี�รแกล้งของอกีฝ่�ย

ท�โร่ต้องหันไปลูบอกปลอบใจตัวเอง

แต่หมอผีส�วนั้นยังยืนนิ่งไม่โต้ตอบ จนเหมือนเคร่ืองยนต์ท่ีหยุด

ทำ�ง�นไป...พลนับนดวงต�ทีน่ิง่จนอ่�นย�กของเจ้�หล่อนในตอนแรกกลบั

ปร�กฏแววสัน่ระรกิแสนเจ้�เล่ห์ขึน้ม�อย่�งรวดเรว็ จนเลนโยทีย่นืมองเธอ

อยู่ถึงกับหุบยิ้ม และชักขมวดคิ้วเล็กน้อยอย่�งแปลกใจกับท่�ท�งเช่นนั้น

“ฉนักนึ็กว่�มนัจะเหนอืคว�มค�ดหม�ยม�กกว่�นีซ้ะอกีนะ เลนโย”

ฟ้�ว! ฟ้�ว! ฟ้�ว!

สิน้คำ�พดูของเลนยะ ฝงูคดุะขน�ดยกัษ์หล�ยสบิตวัที่ใหญ่พอๆ กบั

คุดะของเลนโยก็พุ ่งพรวดม�จ�กยอดไม้สูงรอบบริเวณถำ้�เมื่อได้รับ

สัญญ�ณ ดิ่งเข้�โจมตีคุดะยักษ์ของช�ยหนุ่มโดยไม่ทันให้ตั้งตัว จนเส้น

เอ็นที่ขึงอยู่ในป�กของพวกมันหลุดร่วงออกไปเพร�ะแรงปะทะ 

เส้นเอน็ทัง้หมดทีเ่คยขงึตงึโดนปลดลงม� โรยตวัอยูบ่นพืน้หมิะจน
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หมดสิ้น และทำ�ให้เด็กส�วที่โดนกักขังด้วยเส้นเอ็นร้อยแผ่นยันต์นั้นหลุด

เป็นอิสระในที่สุด

ก�รโจมตีอย่�งเหนือคว�มค�ดหม�ยของพวกมันทำ�ให้ฝ่�ยท่ี

เปลี่ยนเป็นนิ่งตะลึงคือช�ยหนุ่มเสียเอง

“อ๋อ! ใช่เลนโย ฉันลืมบอกแกไปว่�ฉันก็ไม่ได้ทำ�ต�มกติก�เหมือน

กัน...ขอโทษนะ” เลนยะกล่�วขึ้น พร้อมโคลงศีรษะแสร้งทำ�สีหน้�สำ�นึก

ผิดใส่พี่ช�ยอย่�งล้อเลียน

พี่ช�ยเธอซ่อนคุดะไว้ใต้หิมะ แต่เธอก็ซ่อนคุดะไว้บนยอดไม้สูง

รอบๆ ถำ้�แล้วเหมือนกัน 

ก็ทีใครทีมันนั่นแหละ...

เธอผิวป�กเรียกคุดะของตนม�ตัวหนึ่ง มันรีบผละจ�กก�รต่อสู้

เบือ้งหน้�และเมือ่ม�ถงึตวัเจ้�น�ย เดก็ส�วกพ็ยงุร่�งของกนิเทน็ชขิึน้หลงั

มัน พร้อมสั่งให้พ�กินเท็นชิออกไป 

เลนยะหันม�มองเลนโยอีกครั้งด้วยส�ยต�เย�ะเย้ย พลันรอยย้ิม

แห่งผู้กำ�ชัยก็กระตกุขึน้ที่มมุป�ก ก่อนเธอจะวิง่เข้�ไปในป่�อย่�งรวดเร็ว

พร้อมวิญญ�ณเด็กช�ยที่ต�มไปติดๆ 

“กน่็�สนกุนี”่ ช�ยหนุม่แค่นยิม้อย่�งเจ็บใจนดิๆ ทีโ่ดนตลบหลงัอกี

ครั้ง พล�งมองต�มร่�งของน้องส�ววิ่งฝ่�เกล็ดหิมะเข้�ไปในป่�ลึก ก่อน

จะกว�ดต�มองไปทั่วท้องฟ้�อึมครึม ที่บัดนี้เต็มไปด้วยฝูงคุดะยักษ์กำ�ลัง

ปะทะกันอย่�งดุเดือด 

คุดะของเข�กับของเลนยะต่�งฝ่�ยต่�งไม่ยอมให้กัน กล�ยเป็น

สงคร�มสัตว์ประหล�ดกล�งเวห� ท่�มกล�งหิมะสีข�วท่ีตกลงม�อย่�ง

หนัก ไอเย็นส�ดกระจ�ยต�มหยดเลือดสีข้นของพวกมันที่หลั่งไหลลงพื้น

เบื้องล่�งย�มต่อสู้จนได้รับบ�ดแผล นำ้�สีข้นตกลงม�ปะปนกับหิมะสี

บริสุทธิ์ จนพื้นที่โดยรอบเริ่มระบ�ยด้วยนำ้�เลือดเหนียวเหนอะ

เลนโยละส�ยต�ลงจ�กท้องฟ้� ตอนนี้ไม่ใช่หน้�ท่ีเข�ท่ีจะเข้�ไป

ยุ่งเกี่ยวกับสงคร�มเบื้องหน้� เข�เลือกกว�ดต�มองต�มพื้นที่เต็มไปด้วย
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เส้นเอ็นย�วเหยียดนับร้อยๆ เส้นซึ่งถูกร้อยแผ่นยันต์ไว้ ช�ยหนุ่มผ�ยมือ

ออกเบือ้งหน้� และทนัททีีป่ล�ยนิว้เหยยีดสดุ แผ่นยนัต์ทีถ่กูร้อยอยู่ในเส้น

เอ็นก็ลอยเข้�ม�อยู่ในมือของเข�ร�วกับถูกดึงดูดด้วยมนตร�

ทกุแผ่นถกูรวบรวมไว้บนมอืเรยีวแขง็แรงของเลนโยอย่�งเรยีบร้อย 

ก่อนเข�จะเก็บมันลงไปในกระเป๋�เสื้อโคต และหมุนตัวเดินเข้�ไปในป่� 

นัยน์ต�สีนำ้�เงินฉ�ยแววหม�ยม�ด

หน้�ที่ของเข�ตอนนี้คือจัดก�รปิดกระด�นกับน้องส�ว

“พวกเธอนีเ่ล่นกนัตามกตกิาสกัครัง้จะตายกนัไปข้างเลยใช่ไหม!” 

ท�โร่ที่ลอยต�มเลนยะม�ติดๆ โวยว�ยลั่นทันทีที่พ้นจุดเสี่ยงอันตร�ย 

ก็จะไม่ให้เข�โวยว�ยได้อย่�งไรล่ะ ดูไอ้สองพี่น้องคู่นี้สิ เล่นตลบ

หลังกันไปตลบหลังกันม�อยู่ได้ กติก�ที่ตั้งขึ้นม�มีไว้แหกชัดๆ 

แบบนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรน่ะ!

แล้วเรื่องกินเท็นชิอีก โดนลูกหลงคว�มซวยอีกต�มเคย แล้วเป็น

คว�มซวยที่เลนยะเด�ได้ถูกอย่�งเยี่ยมยอด ท�โร่ยังจำ�ได้ว่�เมื่อว�นถ�ม

เรื่องนี้กับเลนยะอยู่ เข�คิดย้อนไปถึงคำ�ถ�มเกี่ยวกับกลโกงของเลนโยที่

เลนยะเด�ว่�ต้องมีแน่ๆ 

‘ลกูไม้กลโกงทีว่่าคอือะไรล่ะ’ นัน่เป็นคำ�ถ�มของเข�ทีถ่�มเลนยะ

เมือ่ว�น ซึง่ก�รเด�ของเธอกท็ำ�ให้วญิญ�ณเดก็ช�ยหน้�เปลีย่นสีไปทนัที 

เพร�ะเจ้�หล่อนดันพูดออกม�ว่�

‘ฉนัคิดว่าเลนโยมนัคงไม่คนืไอ้ลกูหมามาให้แบบ...สมบรูณ์เตม็ร้อย

เท่าไร’

‘อย่าพูดเป็นลางได้ไหม แล้วไอ้ที่ว่าไม่สมบูรณ์น่ะคืออะไร’

‘ไม่รู้ แต่ก็คงไม่ถึงกับตัดแขนตัดขา แต่อาจต้องทำาใจหน่อยว่า...

อาจไม่ค่อยดีนัก’

ใช่...เจ้�หล่อนเด�ถกู กนิเทน็ชโิดนผนกึให้หลบัใหลเพือ่ป้องกนัก�ร

ปลดผนึกพลัง 
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“อย่�บ่นม�กได้ไหมท�โร่ ได้ไอ้ลกูหม�คนืกบ็ญุถมไปแล้ว” เลนยะ

หันม�ตว�ดแว้ดบ้�ง ก่อนใช้นัยน์ต�สีนำ้�เงินแฝงแววเคร่งเครียดมองไล่

นับต้นไม้ที่ตนวิ่งผ่�นต่อ 

ตอนนี้ต้นที่ห้า หก เจ็ด...ต้นที่แปด!...ต้นนี้แหละ

ทนัททีีถ่งึต้นไม้ต้นทีต้่องก�ร เลนยะกห็ยดุเท้� ก่อนก้มลงไปคว�น

ห�บ�งสิ่งบนพื้นหิมะเย็นๆ เธอกว�ดมือเปะปะไปทั่ว มือข้�งหนึ่งของเธอ

ที่ไม่ได้สวมถุงมือเริ่มกล�ยเป็นสีแดงจ�กก�รถูกคว�มเย็นของหิมะ 

เล่นง�น แต่กระนั้นเธอก็ยังลูบๆ คลำ�ๆ ต�มพื้นที่หน�วเย็น ก่อนหยุดมือ 

และขดุหิมะบรเิวณนัน้ออกด้วยมอืเปล่� เพยีงไม่น�นบ�งสิง่กถ็กูดงึขึน้ม�

จ�กใต้พื้นหิมะซึ่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้น

กระเป๋�เป้ที่ยัดอุปกรณ์ปร�บปีศ�จของเธอถูกดึงขึ้นม�จ�กกอง

หิมะที่ทับถมมันไว้

เธออ�จม�ตัวเปล่�จริงๆ ต�มที่กติก�กำ�หนด แต่ไม่ได้บอกนี่ว่�

เธอซ่อนของทั้งหมดไว้ในป่�ตั้งแต่เมื่อว�นแล้ว 

เพร�ะแบบนี้ถึงต้องจำ�พื้นที่ป่�ให้ได้ด้วยไง



87
สนามรบสุดท้าย

เสยีงระเบดิลอยมาตามสายลมหนาวซึง่พดัผ่านมาทำาให้ร่างสองร่าง

ที่เฝ้�รออยู่ ณ อีกฟ�กของป่�กักปีศ�จต้องหันใบหน้�ไปต�มทิศท�งที่มัน

นำ�พ�ม�

ร่�งระหงในกิโมโนสีแดงสดคล�ยวงแขนที่กอดอกอยู่ออก พล�ง

ขมวดหัวคิ้วเรียวสวยของตน แสดงคว�มห่วงกังวลกับเสียงที่ลอยม�ต�ม 

กระแสว�ยุแห่งเหมันต์ฤดู 

“คงเริม่แล้ว” เสยีงตำ�่ห้�วกล่�วเนบิน�บจ�กโทชนิโอทีอ่ยูเ่บือ้งหน้�

ชินแอนนิ่วหน้�อย่�งหงุดหงิดใจ พล�งว่� 

“งั้นข้�ก็ขอให้เจ้�เด็กโซเคนโยคนนั้นไม่รอด” เจ้�หล่อนส�ปแช่ง

ด้วยยังไม่ห�ยแค้นที่โดนกีดกันไม่ให้เข้�ไปยุ่งเกี่ยวกับก�รช่วยเหลือ 

เจ้�ปีศ�จรูปง�มของหล่อน

“ถ้�เจ้�เด็กนั่นไม่รอด...ท่�นกินเท็นชิก็ไม่รอด”

ถ้อยคำ�ทีฟั่งเหมอืนเฉยเมยของโทชนิโอทว่�มผีลกระทบกบัชนิแอน

ชัดเจน จนเธอต้องสะบัดใบหน้�งองำ้�ม�ค้อนเพื่อนปีศ�จ

“เจ้�จะคล้อยต�มข้�สักครั้งไม่ได้รึไงโทชินโอ”
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ใบหน้�แข็งกระด้�งกับนัยน์ต�สีฟ้�ขุ่นของปีศ�จในชุดนักรบยังไม่

แสดงคว�มแยแสสิ่งใดเช่นเคย 

ไม่ว่�อย่�งไรปีศ�จส�วกไ็ม่ส�ม�รถทำ�ล�ยเกร�ะแห่งคว�มเยน็ช�

นี้ลงได้สักที แม้จะรู้จักกันม�หล�ยร้อยปี แต่รู้สึกว่�ไม่มีอะไรดีขึ้นม� 

สักอย่�งในคว�มสัมพันธ์ของเธอกับปีศ�จใบหน้�ต�ยด้�นที่ยืนอยู่ตรงนี้

ไม่ว่�จะทำ�อะไร กม็กัได้แต่คำ�เสยีดสกีระทบกระแทกแดกดนัจ�ก

เพือ่นปีศ�จตนนีเ้สมอ ซึง่แสดงให้เหน็ถงึคว�มไม่ถกูชะต�ในตวัหล่อนม�ก

ขน�ดไหนจ�กปีศ�จหนุ่มตรงหน้� แต่เรื่องเกลียดชังเป็นของคู่กับปีศ�จ 

เธอถึงไม่ได้ใส่ใจ แต่ที่น่�หงุดหงิดจริงๆ คือเจ้�ปีศ�จนักรบตนนี้ดันมีทั้ง

พลงัอำ�น�จทีเ่หนอืกว่� และได้รับคว�มไว้เนือ้เชือ่ใจจ�กกนิเทน็ชมิ�กกว่�

เธอ เธอถึงไม่อย�กมีป�กมีเสียงกับเข�ม�กนักจนกล�ยเป็นเรื่องปกติ

แต่ก็ไม่แน่ วันหนึ่งเธออ�จมีสิทธิ์เขี่ยโทชินโอตกกระป๋องก็ได้ 

เพร�ะถงึแม้จะเป็นภตูซ้�ยขว�ด้วยกนั แต่กไ็ม่ได้หม�ยคว�มว่�ถ้�มคีนฆ่�

โทชินโอได้ เธอจะต้องต�ยต�มเสียหน่อย...ยังมีวิธีอีกม�กถ้�จะกำ�จัดเข�

โดยเธอไม่ต้องลงมือเอง

แต่ก็ใช่ว่�คว�มคิดแบบนี้ของเธอ โทชินโอจะรู้ไม่ทันอีกนั่นแหละ 

เธอถึงไม่คิดลงมือเด็ดหัวปีศ�จหนุ่มจริงๆ สักที

ชินแอนหยุดคว�มคิดและหมุนใบหน้�สวยๆ ที่ยังไม่คล�ยคว�ม

ยุง่เหยงิไปอกีท�งทนัใดเมือ่ไม่ส�ม�รถห�เร่ืองโทชนิโอได้ และวนกลบัไป

กลุ้มใจเรื่องของคนที่ตนห่วงห�อ�ทรที่สุด ซึ่งยังไม่อ�จรู้ชะต�กรรมว่� 

เจ้�หมอผีส�วจะเอ�เข�ไปตกระกำ�ลำ�บ�กถึงขน�ดไหนแล้ว 

ขายาวๆ ในรองเท้าบูตหนังสีเข้มสาวเท้าวิ่งไปข้างหน้า ต้านแรง

ลมหน�วที่กัดกร่อนไปถึงกระดูก และเกล็ดหิมะที่ตกหนักซึ่งพัดเข้�ม�

อย่�งไม่หยุดยั้ง เธอวิ่งขึ้นไปต�มเส้นท�งเบื้องหน้�เร่ือยๆ จนแม้แต่

วิญญ�ณเด็กช�ยข้�งตัวยังไม่อ�จรู้ว่�เธอจะวิ่งไปไหน

กระเป๋�เป้ที่เพิ่งขุดขึ้นม�จ�กพื้นหิมะถูกสะพ�ยไว้ที่ไหล่ขว� โดย 
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เจ้�ของไหล่กำ�ลงัใช้แขนของตนยกขึน้กนัลมหน�วซึง่โหมปะทะใบหน้�ให้

ด้�นช�จนขึน้สจีดั ในขณะทีข่�สองข้�งยงัไม่ยอมชะลอคว�มเรว็ลงแม้แต่

น้อย

หมอผีส�ววิ่งนำ�พี่ช�ยม�ได้เพียงสักพัก ข�สองข้�งของเธอก็หยุด

ลงและยนืแช่จมอยู่ในหมิะเยน็เฉยีบตรงนัน้ พล�งหอบถีด้่วยคว�มเหนือ่ย

จนไอสีข�วลอยออกม�จ�กท�งป�กและจมูก วนเวียนอยู่รอบใบหน้� 

เลนยะเหลียวมองซ้�ยขว� ก่อนหมุนตัวกลับไปข้�งหลัง ก้มมอง

บนพื้นหิมะที่ตนวิ่งผ่�นม�

รอยเท้�ของเธอบนพืน้สขี�วกำ�ลงัถกูกลบด้วยเกลด็นำ�้แขง็ทีต่กลง

ม�อย่�งหนัก แต่ถึงกระนั้นเธอก็รู้ว่�ช�ยหนุ่มต้องต�มม�ถูกแน่นอน...

ถึงไม่ต�มจ�กรอยเท้� ก็ต�มจ�กกลิ่นพลังวิญญ�ณอยู่ดี 

แน่นอน ขอแค่ต�มม�ก็แล้วกัน

“เอ�ไงต่อ เลนยะ” ท�โร่หันม�ขอคว�มเห็นย�มมองผ่�นหิมะท่ี

โปรยปร�ยลงม�กั้นเส้นท�งที่ตนและเด็กส�วข้�งตัวเพิ่งวิ่งผ่�นม� แม้ยัง

ไม่เห็นวี่แววของช�ยหนุ่ม แต่เข�รู้ดีว่�อีกไม่น�นร่�งสูงนั้นคงต�มม�ทัน

เลนยะเหลอืบนยัน์ต�มองต้นไม้ข้�งตวัด้วยแววต�ครุน่คดิเลก็น้อย

“รอมนัอยูต่รงนี”้ เธอสัง่เสยีงเฉยีบและเดนิเลีย่งไปยงัต้นไม้ข้�งตวั 

เลนยะเลื่อนตัวไปหลบอยู่หลังต้นไม้อีกด้�น ก่อนก้มมองมือซ้�ย

ของตนซึง่ไร้ถงุมอืกนัหน�ว และบดันีม้นัขึน้สแีดงจดัและปวดหนบึจนรูส้กึ

ได้เมื่อโดนหิมะเล่นง�นตอนใช้ขุดเอ�กระเป๋�เป้ เด็กส�วพย�ย�มขยำ�

ฝ่�มอืเรยีกคว�มรู้สกึและออกแรงช่วยให้เลอืดไหลเวยีนม�เลีย้งทีม่อืซ้�ย

ม�กขึ้น

เธอไม่น่�ถอดถุงมือข้�งนั้นแล้วลืมทิ้งไว้เลย...แต่ก็ช่วยไม่ได้ เธอ

ต้องตรวจสอบคว�มปลอดภัยของสุนัขป่�หนุ่ม

ท�โร่มองต�มเส้นท�งที่ตนผ่�นม�ด้วยสีหน้�กังวลเล็กน้อย ก่อน

ลอยต�มไปอยู่ข้�งตัวเลนยะ

“แล้วเร�จะรู้ได้ยังไงว่�เข�ม�แล้ว” ท�โร่ถ�มเสียงแผ่ว
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เลนยะไม่ตอบ แต่หยุดมือซ้�ยที่ตนกำ�ลังขยับกำ�แน่นและคล�ย

สลับกัน และปร�ยต�มองเส้นท�งซึ่งเต็มไปด้วยหิมะเบื้องหลัง

ร่างสูงในโคตยาวยำ่าหิมะอย่างไม่เร่งรีบมาตามรอยเท้าของ 

น้องส�ว ก่อนหยดุลงเมือ่รู้สกึว่�ส�ยลมเหนบ็หน�วและเกลด็หมิะรอบตวั

เริม่ตกหนกัขึน้และกำ�ลงักลบรอยเท้�ของคนทีเ่ข�ต�มม�ให้เลอืนห�ยไป

ช้�ๆ และห�ยไปจนหมดเมื่อเข�เดินม�ถึงจุดจุดหนึ่ง

ใบหน้�คมตดิหว�นแบบผูห้ญิงกว�ดนยัน์ต�สนีำ�้เงนิหลงัเลนส์แว่น

สีดำ�ไปทั่วบริเวณป่�ช้�ๆ และเข�ต้องสะดุดส�ยต�กับบ�งสิ่งเข้�

เลนโยก้�วเข้�ไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ห่�งตัวเข�ม�กนัก พล�งหรี่ต�

เล็กลงร�วกับพิจ�รณ�สิ่งที่เห็น ก่อนจะก้มไปที่โคนลำ�ต้นหน� และดึง

แผ่นยนัต์ซึง่ถกูแปะไว้ตรงโคนต้นไม้ออกทนัใด ฉกีมนัทิง้ก่อนเจ้�แผ่นยนัต์

แผ่นเล็กจะได้ทำ�หน้�ที่ของมัน

ไม่ต้องบอกก็รู้ว่�น้องส�วของเข�เป็นคนแปะทิ้งไว้ แถมจงใจแปะ

ไว้ตรงส่วนโคนต้นซึ่งเป็นจุดตำ่�กว่�ระดับส�ยต� ถ้�ไม่สังเกตให้ดีก็คง

ไม่ทันเห็น หรือถ้�หิมะตกหนักกว่�นี้คงกลบมันไปเรียบร้อยแล้ว

เลนโยสอดส่�ยส�ยต�อย่�งถี่ถ้วนต�มลำ�ต้นไม้ที่อยู่รอบบริเวณ 

เห็นแผ่นยันต์ม�กม�ยถูกแปะอยู่บนโคนต้นไม้แต่ละต้นทั่วไปหมด และมี

บ�งแผ่นเริ่มจมลงในพื้นหิมะบ้�งแล้ว

ไม่เข้�ใจว่�เป็นก�รแปะไว้เพื่อเป็นกับดัก หรือล่อให้เข�เดินต�ม

กันแน่

เพยีงไม่น�น แผ่นยนัต์ทัง้หมดทัว่บรเิวณกถ็กูดงึออกม�ฉกีทิง้ เศษ

ยนัต์กระจดักระจ�ยต�มส�ยลม และปลวิผสมไปกบัเกลด็นำ�้แขง็สขี�วทัว่

ผืนป่�บริเวณนั้น

เมื่อเข�จัดก�รกับแผ่นยันต์เจ้�ปัญห�รอบตัวไปจนหมด ก็เตรียม

ผละออกจ�กบริเวณนั้น ทว่�ส�ยลมหอบใหญ่เย็นเฉียบก็พัดวูบเข้�ม�จน

ช�ยหนุม่ต้องยกมอืขึน้ปิดหน้�กนัแรงลมและผลกึนำ�้แขง็เยน็เยยีบทีป่ะทะ
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ใส่หน้� ก่อนมอืทีย่กขึน้ม�กนัจะสมัผสัได้ถงึบ�งอย่�งทีพ่ดัเข้�ม�ใส่กล�ง

ฝ่�มือพอดิบพอดี

เลนโยค่อยๆ ลดมือข้�งที่ตนยกขึ้นกันส�ยลมลงม�ดู ก่อนต้อง

ขมวดคิ้วเล็กน้อย เมื่อเห็นแผ่นยันต์แผ่นหนึ่งอยู่ในมือ

เข�ว่�เข�ฉีกมันทิ้งหมดแล้ว ทำ�ไมยังเหลือแผ่นยันต์ที่ยังสมบูรณ์

อยู่...

เลนโยหนัใบหน้�กลบัไปมองรอบตวัฉบัพลนั เข�ไล่มองต้นไม้รอบ

ตัวที่เพิ่งดึงแผ่นยันต์ออกด้วยนัยน์ต�สีนำ้�เงินค้�งนิ่ง และพบคำ�เฉลย 

ที่ต�มม�ว่�ทำ�ไมยังมีแผ่นยันต์หลงเหลืออยู่

ต้นไม้แต่ละต้นทีเ่ข�คดิว่�ดงึแผ่นยนัต์ออกม�หมดแล้ว แต่เมือ่ลอง

สำ�รวจดีๆ ที่อีกด้�นของต้นไม้พวกนั้นกลับยังมีแผ่นยันต์อีกแผ่นแปะไว้

ต้นไม้แต่ละต้นถูกแปะยันต์ไว้สองด้�น!

เลนยะแค่ดงึคว�มสนใจของเข�จ�กยนัต์ที่ใช้จรงิๆ ด้วยยนัต์ทีแ่ปะ

ไว้บนโคนต้นไม้ซึ่งเป็นตัวล่อ...และตอนนี้เข�เองก็ยืนอยู่ท่�มกล�งต้นไม้

ทีโ่ดนแปะแผ่นยนัต์พวกนัน้ ร�วกบัตำ�แหน่งทีเ่ข�ไล่เดนิเกบ็แผ่นยนัต์ของ

น้องส�วถูกกำ�หนดให้อยู่กล�งวงล้อมพอดิบพอดี

กับดัก!

สิน้คว�มคดิ แผ่นยนัต์ทัง้หมดทีต่ดิอยูต่�มต้นไม้กพ็ร้อมใจกนัค่อยๆ 

แทรกตัวห�ยไปกับร่องหลืบที่มีอยู่บนเนื้อไม้ และเพียงไม่ถึงอึดใจ เสียง

เป๊�ะ! เหมือนกิ่งไม้เล็กๆ ถูกหักก็กังว�นขึ้นม�จ�กภ�ยในลำ�ต้นทั้งหมด 

และรอยฉกีทำ�ล�ยเยือ่ไม้กแ็ตกเป็นส�ยรอบลำ�ต้นทีเ่ริม่แห้งกรอบจ�กก�ร

ถกูกดัเซ�ะด้วยไอเหมนัต์หลงฤด ูจนลำ�ต้นหน�หนกัทีล้่อมกรอบร่�งสงูของ

ช�ยหนุ่มหักโค่นลงม�อย่�งง่�ยด�ย ร�วกับเป็นเพียงไม้จิ้มฟันแท่งเล็กๆ 

ลำ�ต้นหน�ของพฤกษ�ในป่�กักปีศ�จเอนลงม�จ�กก�รหักพังด้วย

ฤทธิ์อ�คมของหมอผีส�ว และโค่นลงต�มกฎแรงโน้มถ่วงโลก ใส่ร่�ง

มนุษย์ที่ยังคงยืนนิ่งอยู่กล�งวงล้อมห�ยนะ

พึ่บ!
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ยันต์ในกระเป๋�เสื้อโคตถูกหยิบขึ้นม�ใช้ง�นอย่�งรวดเร็ว เลนโย

เงยหน้�ขึน้มองต้นไม้รอบตวัทีท่�บเง�ดำ�ทบัอยูเ่หนอืศรีษะ และล้มลงม�

ห�เข�พร้อมๆ กัน

“ริน – เบียว – โต – ฉะ – ไค – จิน – เร็ทสึ – ไซ – เซ็น – 

พิทักษ์ – วังวน – ฉีกเฉือน – หักพัง” อ�คมถูกร่�ยรวดเร็วจ�กป�กของ

ช�ยหนุ่ม พร้อมกับมือเรียวแข็งแรงสะบัดส�ดแผ่นยันต์ขึ้นเหนือศีรษะ 

แผ่นยันต์ทั้งหมดที่โดนร่�ยอ�คมเรียบร้อย เมื่อถูกโยนขึ้น แทนที่

จะถูกกระแสลมพัดพ�ไป กลับลอยคว้�งเหนือร่�งของผู้ร่�ยอ�คม ก่อน

เรียงตัวกันเป็นวงล้อมอยู่บนอ�ก�ศ พวกมันหมุนวนอยู่เพียงครู่ ร�วกับ

กะตำ�แหน่งของตนให้แน่ชัด และเมื่อหยุดลง แผ่นยันต์ทั้งหมดที่เรียงกัน

เป็นวงกลมกพ็ุง่ทะย�นด้วยคว�มเรว็ แยกกนัคนละทศิละท�งไปห�ต้นไม้

ใหญ่ที่กำ�ลังโค่นลงม�ทับร่�งของเลนโย

ทันทีที่แผ่นยันต์ของช�ยหนุ่มแปะลงบนลำ�ต้นไม้ทั้งหมด พวกมัน

ก็ถูกแยกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโดยไร้เสียงใดๆ และแยกให้ลำ�ต้นหน�

แตกละเอียดเป็นท่อนเชื้อเพลิงอย่�งง่�ยด�ย

ท่อนไม้ใหญ่ถกูฉกีทำ�ล�ยก่อนถงึร่�งของเหยือ่เพยีงไม่กีเ่ซนตเิมตร

เมือ่ลำ�ต้นไม้โดนฉกีเป็นเศษไม้นบัร้อยนบัพนัชิน้กระจดักระจ�ยไป

ทัว่ร�วกบัห่�ฝน แผ่นยนัต์ของเลนยะทีฝั่งตวัอยู่ในลำ�ต้นกห็ลดุออกม�ด้วย 

และร่วงหล่นช้�ๆ ม�กับเศษไม้ 

ทว่�จงัหวะทีเ่ลนโยเตรยีมหมนุตวัเพือ่เตรยีมเดนิต่อไป ทิง้เศษซ�ก

ต้นไม้นับสิบต้นที่กล�ยเป็นเชื้อไฟชิ้นเล็กๆ ไว้เบื้องหลัง แผ่นยันต์ของ 

เลนยะที่โปรยปร�ยลงม�ช้�ๆ กลับหยุดนิ่งอยู่กล�งอ�ก�ศเสมือนภ�พใน

หนังที่ถูกสั่งให้หยุดเล่น 

เลนโยกล�ยเป็นฝ่�ยต้องหยดุเท้� นยัน์ต�สนีำ�้เงนิฉ�ยคว�มสงสยั

เลก็น้อยกบัปฏกิริยิ�ของแผ่นยนัต์เหล่�นัน้ ก่อนทีเ่ข�จะตอบได้ว่�มนัเกดิ

อะไรขึ้น

“อ�คมซ้อน...”



B  1 3  s . t   277

เลนโยหยดุคำ�พดูไว้เพยีงเท่�นัน้ และสะบดัแผ่นยนัต์ขึน้ม�อกีครัง้

ทันใด พร้อมกับที่แผ่นยันต์ของเลนยะซึ่งดูเหมือนค้�งนิ่งไปกล�งอ�ก�ศ

กลับค่อยๆ ฉีกข�ดออกจ�กกันเป็นเศษเล็กเศษน้อยและกระจัดกระจ�ย

ไปทัว่ ก่อนแปรเปลีย่นจ�กเศษยนัต์ชิน้น้อยสแีดงสดกล�ยเป็นกลบีดอกไม้

กลีบเล็กสีข�วปะปนไปกับเกล็ดหิมะที่กำ�ลังตกลงม�จนแยกไม่ออก

บุปผาสลายชีพ...เลือกใช้อาคมได้เหมาะกับสภาพอากาศนี่

เลนโยต้องเอ่ยชมเจ้�น้องส�วตวัดอีย่�งเสยีไม่ได้ เมือ่ย�มนีเ้ข�ไม่

อ�จแยกออกว่�ตรงจุดไหนมีกลีบดอกไม้อ�คมลอยคว้�งอยู่ เมื่อโดนท้ัง

เกลด็หมิะและส�ยลมหน�วช่วยกนัพร�งเจ้�กลบีบปุผ�สขี�ว ร�วกบัจงใจ

ร่วมมือกับเลนยะโจมตีเข�

ช�ยหนุ่มยิ่งต้องเตรียมตั้งหลักม�กกว่�เดิม เมื่อจู่ๆ กระแสลมก็

พดัวบูเปลีย่นทศิท�งม�ท�งเข�เอ�ดือ้ๆ หอบเอ�เกลด็หมิะและคงรวมถงึ

กลีบดอกไม้อ�คมของเลนยะปลิวตรงม�ที่เข�ด้วย

พรึ่บ!

แผ่นยันต์เกือบสิบแผ่นในมือของเลนโยถูกปูร�บเป็นท�งย�วอยู่

เบื้องหน้�เข� พลันอ�คมบ�งอย่�งก็ถูกท่องในลำ�คอช�ยหนุ่ม

ตูม! ตูม! ตูม!

กลีบบุปผ�อ�คมระเบิดดังสนั่นติดๆ กันเมื่อถูกแรงลมพัดพ�เข้�

กระทบกบัอ�คมป้องกนัของช�ยหนุม่ ซึง่สร้�งขึน้ได้ทนัท่วงท ีก่อนจะโดน

ส�ยลมหน�วยะเยอืกพดัเข้�ม�ถงึร่�งก�ยอย่�งฉวิเฉยีด ทำ�ให้กลบีดอกไม้

สีข�วซึ่งปะปนกับหิมะสีสะอ�ดนั้นไม่ส�ม�รถเข้�ม�ถึงตัวเข�ได้ 

เลนโยผิวป�กอย่�งอดรู้สึกโล่งอกไม่ได้ ก่อนหมุนไปมองเส้นท�ง

เบ้ืองหน้�ทีต่นต้องก้�วเดนิต่อ แต่เลนโยกลบัยนือยูก่บัที ่และกว�ดต�ช้�ๆ 

ไปทั่วพื้นที่ เข�ลอบระบ�ยลมห�ยใจจนไอเย็นลอยออกม�จ�กจมูก 

“ฉันรู ้ว่�แกอยู่แถวนี้นะเลนยะ” เข�กล่�วขึ้นพล�งใช้นัยน์ต�

สีนำ้�เงินหลังกรอบแว่นกว�ดมองไปทุกทิศทุกท�งอย่�งละเอียด “อ�คม

ซ้อนเมื่อกี้...ฉันรู้ว่�แกคอยร่�ยอ�คมอยู่แถวนี้”
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สิ้นคำ�พูดของเลนโย ป่�รอบบริเวณก็ยังคงเงียบสงัด ไร้วี่แววเด็ก

ส�วที่เข�เรียกห� ปล่อยให้เสียงหวีดสูงของลมหน�วและหิมะพัดปลิว 

ลัดเล�ะไปต�มต้นไม้สงูใหญ่ทีม่เีกลด็นำ�้แขง็เก�ะอยูป่ระปร�ย แต่ไร้เง�คน

วูบ!

บอลหมิะลอยแทรกคว�มเงยีบงนัโดยรอบของผนืป่� ตรงดิง่เข้�ห�

ใบหน้�ของร่�งสูงใหญ่ในโคตย�วร�วกับรอจังหวะให้ช�ยหนุ่มเผลอตัว 

แต่เข�กย็กแขนขว�ขึน้ม�กนัก้อนหมิะทีป่�เข้�ใส่หน้�ได้ทนัท่วงท ีจนก้อน

หิมะแตกกระจ�ยเมื่อปะทะเข้�กับแขนของเข� และร่วงหล่นลงพื้น

เลนโยค่อยๆ ลดแขนขว�ลงจ�กใบหน้� ก่อนเงยขึ้นมองร่�งร่�ง

หนึง่ทีเ่ดนิออกม�จ�กหลงัต้นไม้หน�ซึง่อยู่ในระยะห่�งจ�กจดุทีเ่ข�ยนือยู่

พอสมควร

“ทำ�อะไรของแกน่ะเลนยะ” ช�ยหนุ่มเลิกคิ้วน้อยๆ ขึ้นข้�ง พล�ง

มองตรงไปยงัร่�งของเดก็ส�วเรอืนผมสนีำ�้ต�ล ซึง่ยนืนิง่เผชญิหน้�อยูก่บั

เข� และในอ้อมแขนหอบก้อนหิมะที่ถูกปั้นเป็นลูกกลมๆ อยู่เต็ม 

หมอผีส�วเอียงศีรษะเล็กน้อย ก่อนขยับยิ้มที่มุมป�ก 

“แกรู้รึเปล่�เลนโย ฉันเสียด�ยอะไรที่สุดตอนที่ยังอยู่ฮอกไกโด” 

เธอเปรยเสียงเรียบ ไม่ตอบคำ�ถ�มพี่ช�ย ก่อนว่�ขึ้นใหม่ “ฉันควรจะได้

เล่นอะไรแบบที่เด็กๆ คนอื่นได้เล่น ขน�ดอยู่กับหิมะ ฉันกับแกก็ไม่เคย

สักครั้งที่จะได้เล่นไอ้ ‘สงคร�มหิมะ’ เนี่ยเลย”

“สงคร�มหิมะ...” เลนโยทวนคำ�ของน้องส�ว และยักไหล่นิดเป็น

เชิงรับรู้ “นั่นสิ...นึกแล้วยังเสียด�ยอยู่ พวกเร�ผ่�นช่วงเวล�ในวัยเด็กม�

อย่�งไม่ค่อยคุ้มค่�เท่�ไร”

เลนยะเหยียดรอยยิ้มหยันขึ้นอีก 

“เพร�ะงั้นเร�น่�จะเล่นกันสักตั้ง ให้สมกับท่ีไม่เคยได้เล่นเลย...

และเพื่อกระชับสัมพันธ์พี่น้องให้ดีขึ้นอีกหน่อย” คำ�ประชดประชันม�

พร้อมนัยน์ต�สีนำ้�เงินฉ�ยประก�ยเจ้�เล่ห์ และก�รกระชับลูกบอลหิมะ

ในอ้อมแขนให้มั่นขึ้น
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เลนโยกล�ยเป็นฝ่�ยยืนนิ่งจับจ้องเลนยะเขม็ง และต้องระแวด

ระวังสิ่งรอบตัวอย่�งช่วยไม่ได้ เพร�ะถ้�น้องส�วเริ่มเกริ่นขึ้นม�แบบนี้ 

มันต้องมีอะไรซ่อนไว้อีกทีอยู่แล้ว

และเพยีงไม่ถงึอดึใจ เดก็ส�วเรือนผมสนีำ�้ต�ลกป็�ลกูบอลหมิะใน

มือใส่ช�ยหนุ่มอย่�งรวดเร็วและติดต่อกัน พร้อมกับที่ริมฝีป�กบ�งของ

เธอร่�ยอ�คมบ�งอย่�ง

“ริน – เบียว – โต – ฉะ – ไค – จิน – เร็ทสึ – ไซ – เซ็น –  

จงทิ่มแทง – ฉีกเนื้อ – อ�บสีโลหิต”

คว�มเจ็บแล่นลิ่วขึ้นม�ต�มแขนขว�ทันใด เลนโยสะดุ้งเฮือก ยก

แขนของตนขึน้ม�ด ูและเข�ถงึได้เหน็ว่�มแีผ่นยนัต์สแีดงสดตดิอยูบ่นแขน

เสื้อโคตของตนตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ ก่อนนัยน์ต�สีนำ้�เงินจะเบิกกว้�งขึ้นเมื่อ

คว�มทรงจำ�ผุดขึ้นม�ในสมอง

บอลหิมะของเลนยะที่ป�ใส่เข�ลูกแรก...เลนยะปั้นหิมะพร้อมยัด

แผ่นยันต์ลงไปในนั้นด้วย แล้วเข�ดันเอ�แขนขว�ไปรับบอลหิมะนั่น

คว�มเจ็บร�วกับโดนมีดทิ่มแทงรุนแรงขึ้นจนเลือดสีสดค่อยๆ ซึม

ออกม�ต�มแขนเสื้อ เลนโยรีบถอดสร้อยประคำ�ออกจ�กคอ เอ�มันไป

คล้องที่แขนขว�และตะโกนลั่นว่� 

“ริน – เบียว – โต – ฉะ – ไค – จิน – เร็ทสึ – ไซ – เซ็น – 

ยับยั้ง!”

แผ่นยนัต์หลดุร่วงจ�กแขนเสือ้ทนัท ีคว�มเจบ็ปวดห�ยเป็นปลดิทิง้ 

แต่รอยแผลใต้แขนเสือ้ยงัคงอยู ่ทว่�ช่วงเวล�ทีเ่ข�เตรยีมหนัไปเผชญิหน้�

กับเลนยะอีกครั้ง บอลหิมะที่เจ้�หล่อนระดมป�ม�ตั้งแต่แรกก็พุ่งเข้�ใส่

ตัวเข�อย่�งที่ช�ยหนุ่มเองไม่ทันตั้งตัว จนต้องปล่อยให้มันปะทะกับ

ร่�งก�ยอย่�งจัง

และเมือ่บอลหมิะปะทะตวัช�ยหนุม่ แผ่นยนัต์กต็ดิไปต�มร่�งก�ย

จนทัว่ เลนยะเตรียมท่องอ�คมต่อทนัใด แต่เลนโยเองกต็วดัสร้อยประคำ�

ขึ้นเหนือศีรษะ
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สร้อยประคำ�ที่เคยสั้นแค่เพียงคล้องคอกลับยืดย�วออกอย่�งน่�

อัศจรรย์ และย�วจนส�ม�รถครอบคลุมร่�งสูงของช�ยหนุ่มได้ท้ังหมด 

มนัขยบัเคลือ่นไหวเองเสมอืนสิง่มชีวีติ ค่อยๆ ตวดัเป็นเกลยีวหล�ยชัน้วน

อยู่รอบตัวเข� ในขณะที่ช�ยหนุ่มเอ่ยขึ้นว่�

“ยับยั้ง”

แผ่นยันต์บนร่�งก�ยสูงโปร่งหลุดร่วงออกไปร�วกับใบไม้แห้งท่ี

โปรยปร�ยจ�กต้น ก่อนสร้อยประคำ�ในมือจะคล�ยวงล้อมออกจ�กตัว

ของเข� และกลับไปอยู่ในสภ�พเดิม 

ท�โร่ซึง่ซ่อนตวัอยูไ่ม่ห่�งจ�กจุดทีเ่ลนยะและเลนโยเปิดศกึกนัต้อง

ลอบกลืนนำ้�ล�ยลงคอหล�ยอึกเมื่อได้ชมฉ�กต่อสู้เบื้องหน้� รอบนี้เข�

ต้องระวังตัวดีๆ ไม่ให้กล�ยเป็นตัวถ่วงหรือตัวนำ�ห�ยนะม�ให้เลนยะอีก

เป็นอันข�ด 

อกีอย่�ง เข�ไม่อย�กมส่ีวนร่วมกบั ‘สงคร�มหมิะ’ ของสองพีน้่อง

โซเคนโยนักหรอกนะ

“ริน – เบียว – โต – ฉะ – ไค – จิน – เร็ทสึ – ไซ – เซ็น – 

บิดเบือน – เลือดคือว�ยุ – เนื้อคือเกล็ดเหมันต์!”

เสียงร่�ยอ�คมของสองพี่น้องประส�นขึ้นพร้อมกัน ทั้งสองฝ่�ยชู

แผ่นยันต์สีดำ�ส�มแผ่นซึ่งมีขน�ดใหญ่กว่�ยันต์ปกติขึ้นม�อย่�งรวดเร็ว 

ย�มทีต้่องใช้อ�คมเดยีวกนั คว�มได้เปรียบเสยีเปรยีบคอืคว�มเรว็

ในก�รลงมือ ก�รร่�ยอ�คม และก�รควบคุม

ฟ้�ว!

แผ่นยนัต์สดีำ�ของทัง้เลนยะและเลนโยลอยหวอืเข้�ห�อกีฝ่�ย พลนั

เกลด็หมิะโดยรอบทัง้บนพืน้และทีก่ำ�ลงัโปรยปร�ยลงม�กล็อยไปห�แผ่น

ยันต์ของแต่ละฝ่�ยร�วกับถูกแรงดึงดูด เกล็ดหิมะม�กม�ยเริ่มก่อตัวกัน

ด้วยคว�มเร็วสูงจนน่�เหลือเชื่อ กลืนกินแผ่นยันต์จนห�ยเข้�ไปในกลุ่ม 

นำ้�แข็งสีข�วซึ่งกำ�ลังสร้�งตัวเองเป็นรูปร่�งบ�งอย่�ง

เหมือนมันพย�ย�มสะสมเกล็ดหิมะไว้ให้ม�กท่ีสุด จนเข้�ไปรวม
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ตัวกนัและกล�ยเป็นบอลหมิะขน�ดมหมึ� เพยีงครูเ่ดยีวบอลหมิะนัน้กแ็ตก

ตัวออกร�วกบัมรีะเบดิจ�กภ�ยใน ส�ดเกลด็หมิะทัง้หมดทีร่วบรวมไว้ออก

ม� เปลีย่นจ�กก้อนหมิะขน�ดใหญ่กล�ยเป็นวงพ�ยหุมิะขน�ดมหมึ� หมนุ

วนเข้�ห�แต่ละฝ่�ยอย่�งรวดเร็วจนต้นไม้โดยรอบเอนต�ม 

หิมะต�มพื้นและอ�ก�ศกระจุยกระจ�ยต�มกระแสว�ยุรุนแรงจน

บดบังทัศนวิสัยโดยรอบไปจนหมด 

หรือแม้แต่มนุษย์สองคนที่เป็นคนสร้�งอ�คมเองยังแทบยืนไม่อยู่

เสียด้วยซำ้�

เสียงกร๊อบ! ดังจ�กต้นไม้บ�งต้นที่เริ่มหักโค่นเพร�ะไม่อ�จท�น

คว�มแรงของพ�ยุหิมะอ�คมได้ ขณะที่พ�ยุลูกใหญ่ของพวกเข�กำ�ลังพุ่ง

เข้�ปะทะกัน ทว่�พวกมันกลับเบี่ยงหลบกันเอง และแน่นอนว่�เป้�หม�ย

ไม่ใช่ก�รเข้�ปะทะกันแต่เป็นก�รโจมตีแต่ละฝ่�ย

คัมภีร์ป้องกันถูกดึงขึ้นม�ใช้ทันใด ทั้งฝ่�ยเด็กส�วและช�ยหนุ่ม

ก�งม้วนคัมภีร์ในมืออย่�งว่องไว พร้อมท่องอ�คมป้องกันก่อนพ�ยุหิมะ

ลูกยักษ์จะทันถึงตัว

พ�ยุใหญ่ชนเข้�กับอ�คมป้องกันเต็มกำ�ลัง และยังกดแรงลงม�

ร�วกบัจะทบุทำ�ล�ยอ�คมกล้�ของนกัปร�บปีศ�จทัง้สอง มนัหมนุวนหนกั

ขึน้เสมือนสว่�นทีก่ำ�ลงัเจ�ะบนผนงัหน� พืน้หมิะซึง่อยู่ใต้วงพ�ยเุริม่กล�ย

เป็นหลมุกว้�ง และลกึลงไปเร่ือยๆ ต�มแรงหมนุทีท่ะลวงอย่�งหนกัหน่วง 

พ�ยรุ้�ยยงัพย�ย�มกดแรงเข้�ใส่อ�คมป้องกนัจนคนในอ�คมรูส้กึ

ได้ถงึคว�มสัน่สะเทอืนเหนอืศรีษะ ทัง้เธอและเข�ต่�งกต็กอยู่ในสภ�พไม่

ต่�งกันม�กนัก จนกระทั่งถึงขีดสุดของวงพ�ยุ พวกมันกดแรงลมลงไป

ครั้งสุดท้�ย ก่อนแตกตัวออกร�วกับพลุไฟ เกิดคลื่นหิมะขน�ดมหึม�โหม

ซดัเข้�ใส่ทกุทศิทกุท�ง จนต้นไม้ซึง่ทำ�ท่�จะหกัแหล่ไม่หกัแหล่เพร�ะโดน

แรงพ�ยใุนทแีรกส่งเสยีงกร๊อบ! ไปทัว่ บ่งบอกว่�มนัต้�นแรงอดัของคลืน่

หิมะไม่ไหวอีกต่อไป แถมคว�มหน�วเย็นทำ�ให้ต้นไม้แห้งกรอบและง่�ย

ต่อก�รหักพังม�กขึ้น เป็นตัวช่วยทำ�ล�ยผืนป่�ในแถบนั้นให้ร�บได้อย่�ง
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ง่�ยด�ย

วญิญ�ณเดก็ช�ยทีค่ดิว่�ตวัเองหนมี�อยูไ่กลพอสมควรแล้วยงัต้อง

อ้�ป�กหวออย่�งเหนือคว�มค�ดหม�ยกับคลื่นหิมะที่โถมม�ถึงตัวเข�  

ทั้งที่คิดว่�จะไม่โดนลูกหลงแล้วในระยะไกลขน�ดนี้

เรื่องหิมะจะกลบตัวเข�จนกล�ยเป็นผีอีกรอบรึเปล่� เข�ไม่ห่วง

หรอก เพร�ะว่�ยงัไงมนักท็ะลผุ่�นตวัเข�ไปอยูแ่ล้ว แต่ของทีเ่กีย่วข้องกบั

อ�คมนี่สิ เข�มีสิทธิ์โดนได้เช่นกัน

ท�โร่รบีลอยขึน้สงูหนมีหนัตภยัข้�งล่�งได้อย่�งฉวิเฉยีดจนเข�รูส้กึ

ขนลุกเกรียว

ทุกอย่�งตกอยู่ในคว�มสงบอีกครั้งเมื่อคลื่นหิมะหยุดลง แต่นั่นก็

หลังจ�กมันทำ�ให้พื้นที่ป่�รอบตัวพวกเข�ทั้งสองร�บเป็นหน้�กลองไป

เรียบร้อย ซ�กของต้นไม้ที่หักโค่นโดนหิมะกลืนกินไปเกือบหมด สีข�ว

โพลนเข้�ม�ละเลงพื้นที่แทนพฤกษ�เหี่ยวแห้งเป็นบริเวณกว้�ง 

ช่�งเป็นก�รเล่นสงคร�มหิมะที่น่�ขนลุกท่ีสุดสำ�หรับวิญญ�ณ 

เด็กช�ย

เลนโยเกบ็คมัภร์ีป้องกนัลงเมือ่ทกุอย่�งกลบัม�อยู่ในคว�มสงบอกี

ครั้ง นัยน์ต�สีนำ้�เงินหลังกรอบแว่นมองไปยังร่�งของน้องส�วที่เพิ่งม้วน

คัมภีร์เก็บเช่นกัน

“เมือ่กีม้นัอ�คมใหญ่ทีเ่ป็นหนึง่ในอ�คมสีธ่�ตหุลกัเชยีวนะ แกใช้ได้

คล่องขน�ดนี้ แถมคุดะยังตัวเบ้งขึ้นอีก...แสดงว่�ดวงต�ทว�รบ�ลเปิด

เกอืบเตม็ทีแ่ล้วสท่ิ�” เลนโยวเิคร�ะห์เดก็ส�วตรงหน้� แววต�ทอประก�ย

คว�มมีชัยอยู่ลึกๆ 

ซึ่งเลนยะต้องยอมรับว่�พี่ช�ยของเธอวิเคร�ะห์ได้ถูกต้อง เพร�ะ

บัดนี้ดวงต�ทว�รบ�ลของเธอม�ถึงขีดจำ�กัดแล้ว ร่�งก�ยของเธอเองก็

ส�ม�รถปรับสภ�พให้แบกรับพลังวิญญ�ณที่พุ่งขึ้นสูงโดยไม่เกิดอ�ก�ร

อย�กล้มหน้�คะมำ�ขึ้นม�อย่�งในตอนแรก

ฟังดูอ�จเหมือนจะดีที่เธอไม่ต้องทนทรม�นกับก�รแบกพลัง
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วิญญ�ณที่ม�กม�ยจนรับไม่ไหวอย่�งในตอนแรก  แต่ในคว�มเป็นจริงก็

คือ ร่�งก�ยของเธอแค่ปรับสภ�พให้เตรียมพร้อมรองรับอสูรที่จะเข้�ม�

อยู่แทนเธอในร่�งของเธอเองต่�งห�ก...

มันจะดีก็แค่ตอนนี้เท่�นั้นแหละ เธอถึงต้องรีบลงมือไงล่ะ

“ดเูหมอืนว่�แค่แกแตะกงจักรก�ร�สอึกีครัง้เดยีว ดวงต�ทว�รบ�ล

ของแกต้องเปิดแน่ๆ” คำ�ค�ดก�รณ์ของเลนโยกล�ยเป็นสิง่ทีเ่ลนยะปฏเิสธ

ไม่ได้ 

สหีน้�ของหมอผสี�วกลบักล�ยเป็นเรียบเฉย เธอไม่ได้เอ่ยเถยีงแต่

กลบัยกสร้อยประคำ�ขึน้พร้อมร่�ยอ�คมพลนั ช�ยหนุม่รูท้นัทว่ี�ก�รจูโ่จม

รอบต่อไปของน้องส�วเริ่มขึ้นแล้ว

ฟ้�ว!

ส�ยสร้อยประคำ�ในมอืเลนยะถกูหวดผ่�นอ�ก�ศอย่�งรวดเรว็เมือ่

สิ้นก�รร่�ยอ�คม และมันก็ยืดย�วออกทันใด แทรกผ่�นอ�ก�ศเย็นเฉียบ

ดิ่งเข้�ห�หน้�ของเลนโย เตรียมจับกุมร่�งสูงใหญ่อย่�งรวดเร็ว

แต่คนถูกเล่นง�นเองก็ตวัดสร้อยประคำ�ในมือขึ้นม�เช่นกัน และ

เป็นฝ่�ยท่องอ�คมบ้�ง ก่อนเหวี่ยงมันขึ้นไปรับสร้อยประคำ�ของน้องส�ว

ทีพุ่ง่ตรงม� พวกมนักเ็ข้�ไปพนักนัอย่�งรวดเร็ว และกล�ยเป็นส�ยสร้อย

รัดกันยุ่งโดยฉับพลัน

แต่ทั้งฝ่�ยหมอผีส�วและช�ยหนุ่มต่�งก็ไม่ยอมปล่อยอ�วุธในมือ 

กลับกล�ยเป็นว่�ต่�งฝ่�ยต่�งกระช�กสร้อยประคำ�ในมือกลับเข้�ห� 

ตัวเอง จนสร้อยแห่งอ�คมที่พันกันจนแกะไม่ออกถูกดึงจนตึงและออก

อ�ก�รเหมือนจะข�ดแหล่ไม่ข�ดแหล่ค�มือคนทั้งสอง

พวกเข�สองพี่น้องเลยเหมือนกำ�ลังชักเย่อกันอยู่กล�ยๆ 

ดวงต�สนีำ�้เงนิทัง้สองคูจ้่องกนันิง่เหมอืนกบัหยัง่เชงิว่�ใครจะเป็น

ฝ่�ยปล่อยมือก่อน

“อย�กรูน้กัว่�แปดปีม�นี ้แกไปทำ�อะไรม�บ้�งเลนโย” เลนยะเป็น

ฝ่�ยเปิดบทสนทน�กับช�ยหนุ่มขึ้นก่อน พร้อมใช้จังหวะนั้นดึงส�ยสร้อย
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ประคำ�เข้�ห�ตัว

แต่ใช่ว่�พีช่�ยของเธอจะยอมให้ง่�ยๆ เข�รีบยดึเท้�ของตนให้แน่น

และเป็นฝ่�ยดึงสร้อยประคำ�ในมือกลับบ้�ง เล่นเอ�เลนยะต้องกัดฟัน

กรอดและตั้งหลักให้มั่นทันที

“ก็ทำ�ง�นคล้�ยๆ แกนั่นแหละ แต่แค่ไม่ได้ต่อมห�’ลัยอย่�งที่พ่อ

หวังเท่�นั้น”

เสียงเอี๊ยด! เบ�ๆ ดังม�จ�กส่วนที่พันกันของสร้อย บ่งบอกถึง

คว�มคับแน่นย�มโดนแรงมห�ศ�ลจ�กคนทั้งสองดึงจนตึงเปรี๊ยะ 

“น่�เสียด�ยนะ หัวดีอย่�งแกน่�จะเรียนต่อ” ว่�จบเจ้�หล่อนก็ใช้

แรงยดึสร้อยประคำ�ในมอืกลบัม�อกี ในขณะทีค่ำ�พดูกบัสหีน้�ไปกนัคนละ

เรื่องเลย

“บังเอิญว่�ฉันสอบไม่ติด” เลนโยว่�และดึงสร้อยอ�คมในมือกลับ

ทนัใดเมือ่รบัรูว่้�ตวัเข�ถกูล�กให้เขยือ้นจ�กจดุเดมิเลก็น้อยต�มแรงของ

เลนยะ

เลนยะเองกต้็องรบีโยกตวัไปข้�งหลงัเพือ่ใช้แรงเหวีย่งเป็นตวัช่วย

เพิ่มแรงดึง เพร�ะเธอเองก็โดนอีกฝ่�ยดึงตัวออกจ�กจุดเดิมเหมือนกัน 

แถมมีหิมะลื่นๆ ลดคว�มส�ม�รถในก�รเหนี่ยวรั้งได้เป็นอย่�งดี

ก�รชักเย่อนี้ไม่มีใครยอมใคร

“โธ่เว้ย!” เลนยะสบถในลำ�คอเสยีงตำ�่เมือ่ไม่ส�ม�รถดงึของในมอื

กลับม�ได้อย่�งใจ “แกนี่มันโคตรตอแหลเลยเลนโย” เธอทิ้งท้�ยอีกครั้ง

ก่อนรวบรวมแรงและกระช�กส�ยสร้อยสุดแรง

เลนโยรัง้สร้อยประคำ�อย่�งรวดเรว็ เข�เกอืบปล่อยมอืหลดุจ�กมนั

แล้วเชียวตอนที่โดนกระช�กไป

เสยีงเอีย๊ด! และเปรีย๊ะ! ดงัขึน้จ�กสร้อยประคำ�ทัง้สองเส้นอกีครัง้

แต่ไม่มฝ่ี�ยไหนยอมลดแรงในก�รร้ังของในมอืลงแม้แต่น้อย มแีต่

เพิ่มแรงดึงให้ม�กขึ้นอีก จนเห็นได้ชัดว่�มือของทั้งเลนยะและเลนโยกำ�

แน่นจนเส้นเลอืดปดูโปนออกม� และกำ�ลงัสัน่ระริกจ�กก�รใช้กำ�ลงัอย่�ง
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เต็มที่

“ฉันมีอย่�งอื่นที่สนใจม�กกว่�ก�รสอบเข้�มห�’ลัยเยอะ เลนยะ” 

เลนโยเอ่ยขึ้นอีกครั้งหลังจ�กเงียบไปน�นเพื่อใช้สม�ธิไม่ให้สร้อยประคำ�

หลุดมือ

เลนยะเหยียดรอยยิ้มเหี้ยมขึ้นที่มุมป�กทันใด แม้เหงื่อเม็ดเล็กจะ

เริ่มไหลลงม�ต�มขมับ พล�งว่�เสียงขบขันว่� 

“งั้นแกก็คงได้แต่สนใจมันโดยไม่มีสิทธิ์แตะต้องต่อไปแล้วกัน”

เปรี๊ยะ!

เมือ่จบคำ�พดูของเลนยะคร้ังนี ้สร้อยประคำ�ทีโ่ดนยือ้ไปยือ้ม�กถ็งึ

ขีดจำ�กัด ส�ยสร้อยทั้งสองเส้นข�ดสะบั้นเพร�ะไม่อ�จทนแรงดึงของ

สองพี่น้องได้ เม็ดประคำ�สีดำ�เง�ส�ดกระจ�ย ร่วงกร�วเกลื่อนกล�ดบน

พื้นสีข�ว

และเมื่อของที่ตนยึดไว้ข�ดออกจ�กกันโดยไม่มีใครทันรู้ตัว ร่�ง

ของเลนยะกับเลนโยซึ่งยื้อยุดกันอยู่ต่�งก็เสียหลักหง�ยหลังล้มลงไปคน 

ละท�ง 

แต่ด้วยคว�มทีเ่ดก็ส�วเป็นนกัฉวยโอก�สและเก่งในเรือ่งก�รลอบ

โจมตี เจ้�หล่อนจึงใช้โอก�สนี้ดึงแผ่นยันต์ออกม�อย่�งชำ�น�ญและป�ใส่

ร่�งของพี่ช�ยทันทีก่อนเธอจะล้มลงถึงพื้น

เธอขอเอ�คืนให้ได้สักนิดสักหน่อยก็ยังดี...

เมื่อเลนโยเห็นแผ่นยันต์ถูกป�ใส่ตนเองในจังหวะที่กำ�ลังจะล้มถึง

พื้น เข�ถึงกับต้องชักหัวคิ้วแน่น เพร�ะรู้แน่ว่�ตนไม่ส�ม�รถหลบมันได้...

แต่แผ่นยันต์ที่โดนป�ม�โดยเจ้�ของไม่ได้เล็งเป้�หม�ยไว้ก็คล�ด

เคลือ่นออกจ�กตวัช�ยหนุม่อย่�งเส้นย�แดงผ่�แปด ชนดิทีค่นโดนเล่นง�น

เองยังรู้สึกเสียวสันหลังว�บ

เลนยะที่เฝ้�มองอยู่กล�ยเป็นฝ่�ยต้องสบถลั่นอย่�งหัวเสียสุดขีด

แทน และรบีลกุขึน้เพือ่เตรยีมตวัวิง่หนีไปต�มเส้นท�งทีต่นตัง้ใจไว้เมือ่สบ

โอก�สย�มเห็นว่�ช�ยหนุ่มยังไม่ลุกขึ้นม� พร้อมกับที่ท�โร่รีบลอยเข้�ม�
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สมทบกับเธอ

ทว่�เมื่อเลนยะกับท�โร่จะหมุนตัวออกไป พวกเธอกลับต้องชะงัก

เท้�ฉับพลัน เพร�ะที่ข้�งหน้�ดันมีนกเพลิงสีม่วงที่สร้�งจ�กอ�คมซึ่งมี

ขน�ดใหญ่กว่�ปักษ�เพลิงปกติบินโฉบลงม�ดักหน้�ไว้อย่�งทันท่วงที บ่ง

ชัดว่�เจ้�นกอ�คมตรงหน้�ไม่ต้องก�รให้พวกเธอวิ่งไปท�งนี้

“อย่�เลนยะ...อย่�แม้แต่จะคิด” ช�ยหนุ่มเตือนเสียงย�นค�งขึ้น

ข้�งหลังเด็กส�วกับวิญญ�ณเด็กช�ย

เลนยะค่อยๆ มองข้�มไหล่ของตนไปยังร่�งสูงในโคตย�ว ซึ่งบัดนี้

ลุกขึ้นม�ยืนนิ่ง จ้องเธอเขม็ง ดวงต�สีนำ้�เงินหลังเลนส์สีดำ�แฝงกระแส

เหี้ยมเกรียมเล็กๆ อย่�งที่น้อยครั้งดวงต�คู่นี้จะมี

“อย่�คดิจะวิง่ไปท�งนัน้เลนยะ ฉนัรู้ว่�แกจงใจล่อให้ฉนัไปท�งนัน้” 

เลนโยว่�พล�งส่�ยหน้�น้อยๆ ให้น้องส�วเป็นก�รเตือนอีกครั้ง ก่อนเอ่ย

ขึน้ใหม่ “ข้�งหน้�มนัมอีะไรเลนยะ กบัดกัอกีรึไง...ฉนัว่�เร�น่�จะพอกนัที 

แล้วจบเรื่องกันตรงนี้เลยดีกว่�”

หมอผีส�วหยุดนิ่งไปครู่กับคำ�กล่�วนั้น เธอหันไปมองปักษ�เพลิง

ตัวใหญ่ของเลนโยที่ยังกระพือปีกไฟสีม่วงอยู่กับที่ โดยไม่มีทีท่�ว่�จะ

ปล่อยให้เธอไปไหนเด็ดข�ด 

และถ้�เพียงเธอยังดื้อดึงจะวิ่งหนี มันคงพุ่งชนเธอทันที  

ท�โร่ทีเ่ก�ะตดิหลงัเลนยะคอยลอบมองหน้�ของหมอผสี�วอยูเ่ป็น

ช่วงๆ เข�อย�กรู้ว่�เธอจะเอ�อย่�งไรต่อ

เลนยะหมุนตัวกลับม�เผชิญหน้�พี่ช�ยช้�ๆ สีหน้�ยุ่งเหยิงในตอน

แรกกลับม�ว่�งเปล่� ก่อนเธอจะพูดขึ้นบ้�ง 

“จบเรื่องด้วยก�รที่แกเอ�อสูรในตัวฉันไปง่�ยๆ น่ะเหรอ”

รอยยิ้มบนใบหน้�คมติดหว�นปร�กฏขึ้นอีกครั้งกับคำ�กล่�วนั้น 

“กค็งจะอย่�งนัน้ละมัง้” เข�ว่�โดยไร้ท่�ทแียแสสหีน้�ว่�งเปล่�ของ

เลนยะ

เลนยะหัวเร�ะหึในลำ�คอทันใดร�วกับเย�ะเย้ย ก่อนถอนใจเฮือก



B  1 3  s . t   287

ใหญ่ พล�งหรี่นัยน์ต�มองหน้�ช�ยหนุ่ม 

“แล้วแกจะเอ�อสูรในตัวฉันไปยังไงเลนโย แกมันตื้นเกินไปไม่ใช่

รึไง”

“ฉันก็ไม่ได้บอกว่�จะเอ�อสูรแกม�ไว้ในตัวฉันนี่” เลนโยฉ�ย 

รอยยิ้มกว้�งขึ้นอีกอย่�งจงใจสร้�งแรงโทสะให้อีกฝ่�ย

เลนยะหรี่นัยน์ต�ลงอีก หัวคิ้วเริ่มขมวดด้วยคว�มสงสัย 

“ว่�ไงนะ”

เลนโยเงียบไปครู่ร�วกับชั่งใจเล็กน้อย แต่สุดท้�ยเข�ก็ตอบว่� 

“ฉันแค่จะใช้ ‘มัน’ เหมือนสุนัข”

“อะไรนะ” เลนยะทวนคำ�ตอบเสียงสูง

“สนุขัไง” เลนโยยำ�้อกีครัง้ “พอมนัยดึร่�งแกได้ มตีวัตนขึน้ม� ฉนั

กก็ะจะใช้วธิเีดยีวกบัทีแ่กผนกึท่�นกนิเทน็ช ิม�ผนกึมนั และใช้มนัเหมอืน

สัตว์เลี้ยง”

“ฟังแล้วน่�ขยะแขยง ขนฉนันีล่กุเกรียวเลย” เลนยะชกัสหีน้�รงัเกยีจ

ให้พี่ช�ย และเธอยอมรับว่�ตัวเองขนลุกจริงๆ เมื่อนึกภ�พต�ม แล้วเห็น

ตัวเองใส่ปลอกคอสุนัขโดยมีคนตรงหน้�คอยสั่งให้ทำ�นู่นทำ�นี่ ต้องอยู ่

ตัวติดกับมันตลอดเวล�...คงไม่มีภ�พจินตน�ก�รอะไรชวนขยะแขยงได ้

เท่�นี้อีกแล้ว

ซึง่หลงัหยดุคว�มคดิไม่น่�อภริมย์ในหวั หมอผสี�วกต้็องถ�มเสยีง

เหยียดขึ้นใหม่

“อะไรดลใจแก ไอ้คว�มคิดนี้เนี่ย ถ�มจริงเถอะ” 

ช�ยหนุม่ยกัไหล่ “ถ้�จะให้อธบิ�ยถงึส�เหตจุรงิๆ กค็งต้องย้อนไป

ตอนฉันสิบขวบ”

เลนยะหร่ีต�ลงนดิ...เธอจำ�ได้ว่�ตนเริม่จบัคว�มผดิปกตขิองพีช่�ย

ได้ตอนช่วงวัยนั้นเช่นกัน

“เพิ่งรู้ว่�ตัวเองไม่เหมือนโซเคนโยคนอื่นสินะ” เธอค�ดเด�

เลนโยไม่ได้ตอบคำ�ถ�ม เข�เพียงยิ้มบ�ง แล้วพูดขึ้นใหม่ว่�
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“แต่ก็เป็นตอนที่ทำ�ให้ฉันรู้ทุกอย่�งด้วย”

“จ�กไหน” เลนยะเอียงศีรษะลงนิด

ช�ยหนุ่มเหลือบต�มองมือขว�ของเลนยะวูบหนึ่ง แล้วกลับม�สบ

นัยน์ต�ของเธอพร้อมรอยยิ้มบ�งที่น่�ขนลุก แล้วตอบสั้นๆ แค่ว่�

“จ�กแก”

เดก็ส�วพลนันิง่งนัไปชัว่อดึใจกบัสิง่ที่ได้ยนิ ก่อนร้องถ�มกลบัอย่�ง

รวดเร็ว

“อะไรนะ ยังไง!”

แต่ช�ยหนุ่มก็ยังคงเอียงคอมองเธอ สร้�งช่องว่�งด้วยเสียงลม

หน�วที่พัดผ่�นระหว่�งพวกเข� แล้วเอ่ยว่�

“ทำ�ไมไม่ถ�มไอ้ลูกหม�ของแกล่ะ เลนยะ”

เลนยะกำ�หมดัแน่นขึน้ทนัใด เพร�ะมนัไม่ใช่ก�รก่อกวนเล่นแง่ แต่

ยงัเป็นก�รซำ�้เติมเรือ่งสนุขัป่�หนุม่ทีย่งัหลบัใหลไม่อ�จคล�ยผนกึได้ ก่อน

ย้อนขึ้นบ้�งว่�

“ไม่กเ็ค้นจ�กป�กแกเอ�สนิะ” จบคำ�คร้ังนีเ้ธอกป็ร�ยห�งต�เรว็ๆ 

ไปมองปักษ�เพลิงข้�งหลัง ร�วกับสังเกตท่�ทีของมัน ก่อนวกกลับไปพูด

กับช�ยหนุ่มอีกครั้ง “คิดว่�ถ้�อสูรมันออกม�ได้สำ�เร็จจริง มันจะยอมให้

แกใส่ปลอกคอง่�ยๆ รึไง”

“กไ็ม่น่�ย�ก เพร�ะก่อนทีอ่สรูในร่�งแกจะตืน่ขึน้ม�ได้ ฉนักจ็ะจบั

แกใส่ปลอกคอระหว่�งยงัไม่ฟ้ืน แบบเดยีวกบัทีแ่กทำ�กบัท่�นกนิเทน็ชไิง”

เลนยะระบ�ยลมห�ยใจอย่�งเบื่อหน่�ยทันทีเมื่อฟังจบ

“แกจะรอดจ�กตรงนี้ไปทำ�แบบนั้นได้รึเปล่�เถอะ” เธอถ�ม

“ไม่ลองก็ไม่รู้”

ถึงตรงนี้เลนยะกว�ดต�มองปักษ�เพลิง ก่อนกลับไปมองเลนโย

อีกครั้ง

เสี่ยงเป็นเสี่ยง!

คว�มคิดบ�งอย่�งผดุขึน้ม�ในหวัเดก็ส�ว พร้อมกบัทีเ่ธอเอ่ยขึน้ใหม่
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“งั้นแกคงไม่มีโอก�สได้ลองหรอก”

สิ้นคำ� หมอผีส�วก็ทิ้งร่�งของตนลงพื้นทันที ซึ่งเป็นช่วงจังหวะ

เดียวกับที่ปักษ�เพลิงซึ่งเฝ้�ดูเธออยู่ทะย�นเข้�ม�โดยอัตโนมัติเมื่อเธอ

ขยับตัวหลบ

วูบ!

ร่�งใหญ่ของปักษ�เพลงิสม่ีวงบนิโฉบพล�ดตวัเลนยะไป แต่กเ็ฉีย่ว

โดนหลงัเธอทีน่อนร�บอยูไ่ด้เลก็น้อย ซึง่ม�กพอจะทำ�ให้เสือ้โคตของเธอ

ติดไฟ เลนยะที่ล้มควำ่�หน้�อยู่ถึงกับต้องรีบกลิ้งตัวไปกับหิมะเพื่อดับไฟ

บนเสื้อ แต่เธอก็ไม่ว�ยดึงแผ่นยันต์ออกม�อีกและป�ใส่ช�ยหนุ่ม

เลนโยรบีดงึยนัต์ขึน้ม�แปะลงตรงหน้� สร้�งอ�คมป้องกนั แต่นัน่

เป็นก�รเปิดโอก�สให้เลนยะลกุพรวดจ�กพืน้และวิง่สวนกลบัไปท�งเก่�ที่

ตนม� พร้อมวิญญ�ณเด็กช�ยที่ลอยต�มหลังไปติดๆ 

เลนโยชะงกัไปครู่เมือ่รู้ว่�น้องส�วหลดุไปได้อกีครัง้ ก่อนวนม�มอง

แผ่นยนัต์ทีเ่ลนยะป�ม�ย�มทีม่นัร่วงหล่นลง หลงัจ�กชนกบัอ�คมป้องกนั

ของเข� 

แผ่นยนัต์นัน้ยงัคงเป็นเพยีงแผ่นยนัต์เปล่�ๆ ธรรมด� ไม่ได้ระเบดิ

หรือเกิดอะไรขึ้นแม้แต่น้อย

เลนยะยังไม่ได้ร่�ยอ�คมในแผ่นยันต์ด้วยซำ้�ไป เข�โดนเจ้�หล่อน

หลอกเอ�อีกแล้ว

เลนโยมองต�มหลงัของน้องส�วซึง่วิง่ได้ว่องไวจนบดันีเ้กอืบลบัต�

แล้ว ช�ยหนุ่มหมนุตวักลบัไปยงัเส้นท�งเก่�ทีเ่ดนิผ่�นม� และเริม่เป็นฝ่�ย

วิ่งไล่หลังเลนยะบ้�ง

“เลนยะ นีเ่ราหลดุจากเส้นทางทีเ่ธอตัง้ใจจะไปแล้วใช่ไหม ตรงนัน้

เธอว�งกบัดกัไว้อกีใช่ไหม” ท�โร่ร้องถ�มอย่�งร้อนรนต�มหลงัหมอผสี�ว

ที่วิ่งเร็วจี๋โดยไม่ยอมชะลอฝีเท้�แม้แต่น้อย

“น่�รำ�ค�ญท�โร่” เลนยะว่�กลับทันควันแทนคำ�ตอบ
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“แต่ว่�เธอหลุดเส้นท�งที่จะล่อให้เลนโยไปแล้วไม่ใช่เหรอ มันไม่

เป็นต�มแผนแล้ว จะทำ�ยังไงล่ะ” วิญญ�ณเด็กช�ยไม่ยอมเลิกถ�มอย่�ง

กระวนกระว�ย 

เลนยะไม่ตอบคำ�ถ�มใดๆ ของเข�เลย เธอแค่ตัง้หน้�ตัง้ต�วิง่อย่�ง

ไม่ลืมหูลืมต�

เพียงไม่น�นเลนยะกับท�โร่ก็ม�ถึงบริเวณถำ้�ใหญ่อีกครั้ง ซึ่งเป็น

จุดเริ่มก�รต่อสู้ครั้งนี้

หมอผสี�วเงยหน้�มองท้องฟ้�ทีม่ดืครึม้ด้วยกองทพัคดุะทัง้ของเธอ

และของเลนโย ซึ่งตอนนี้ยังคงต่อสู้กันอย่�งดุเดือด บ้�คลั่ง และสูสีกัน

อย่�งชวนเสียวไส้ ฉ�กก�รต่อสู้ช่�งดูน่�สยดสยองสำ�หรับท�โร่เมื่อเหล่�

คุดะพวกนั้นหำ้�หั่นกันร�วกับสัตว์ร้�ยหิวกระห�ย ซึ่งส�ม�รถฉีกกระช�ก

ร่�งก�ยของศัตรูให้กล�ยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่�งไม่ปร�นี 

เสยีงกรดีร้องของเหล่�คดุะดงัระงมไปทัว่ ชวนให้ปวดหวัตบุๆ และ

คลื่นเหียนอยู่กล�ยๆ 

และดูเหมือนว่�จะเป็นเรื่องอันตร�ยอย่�งใหญ่หลวง ถ้�พวกเข�

ต้องผ่�วงล้อมสงคร�มสัตว์ประหล�ดตรงหน้�ไป

แต่ยังไม่ทันสิ้นคว�มคิดของท�โร่ เข�ก็เกือบร้องเสียงหลงเมื่อ 

แม่หมอผีข้�งตัวเกิดไม่รักตัวกลัวต�ย วิ่งพรวดผ่�กล�งวงก�รต่อสู้ของ 

คุดะยักษ์อย่�งไม่สนคว�มบ้�เลือดของสัตว์ประหล�ดพวกนั้นแม้แต่น้อย 

ท�โร่ลอยแข็งนิ่งไปครู่กับคว�มคิดที่ว่�เข�ต้องต�มเลนยะไปหรือ

ไม่ เพยีงแค่เห็นฉ�กก�รต่อสูน่้�กลวัเบือ้งหน้�เข�กแ็ทบอย�กลอยวนกลบั

ท�งเก่� แต่สุดท้�ยวิญญ�ณเด็กช�ยก็หลับหูหลับต� ลอยต�มเด็กส�ว 

ตรงหน้�ไปอย่�งเลี่ยงไม่ได้ เมื่อเห็นหลังไวๆ ของเธอเร่ิมห�ยไปจ�ก

ส�ยต�เพร�ะโดนร่�งใหญ่ๆ ของคุดะบ�งตัวที่กระแทกตกลงม�บนพื้น

หรือลอยโฉบผ่�นไปบดบัง

“เลนยะรอด้วยส ิรอด้วย!” ท�โร่ตะโกนไล่หลงัอย่�งเสยีขวญั และ

คอยหลบเหล่�คุดะม�กม�ยที่ลอยผ่�นม� หรือโดนเหวี่ยงตกลงม�บนพื้น
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ร�วกับก้อนอุกก�บ�ตใหญ่อย่�งเอ�เป็นเอ�ต�ย

หมอผีส�วไม่มเีวล�หนัม�สนใจเสียงเรยีกของท�โร่ เธอตัง้หน้�วิง่

และพย�ย�มเบีย่งร่�งก�ยหลบคดุะม�กม�ยรอบตวั เวล�นีน้ยัน์ต�สนีำ�้เงนิ

ของเด็กส�วเห็นเพียงเส้นท�งในป่�อีกฝั่งหนึ่งเบื้องหน้�

ทว่�ร่�งสูงของเลนยะก็ต้องกลิ้งล้มโค่โร่เมื่อคุดะยักษ์ตัวหนึ่งโดน

คุดะอีกตัวชนตกลงม�เบื้องล่�ง และมันก็เกือบทับใส่ร่�งของเด็กส�ว ถ้�

เพียงเธอไม่ทันเห็นที่ห�งต�ว่�มีบ�งอย่�งตรงด่ิงม� และถ้�เพียงเธอ

กระโดดหลบไปอีกท�งไม่ทัน

“เลนยะเป็นไงบ้�ง” ท�โร่ที่เพิ่งลอยม�ถึงหมอผีส�วรีบสอบถ�ม

อ�ก�รของอกีฝ่�ยด้วยสหีน้�ตกใจ เข�นกึว่�เลนยะจะแบนตดิพืน้ไปจรงิๆ 

ซะแล้ว

เลนยะกัดฟันกรอดกับคว�มระบมที่ได้รับ ก่อนพยุงตัวเองขึ้นนั่ง 

เธอยกมอืขึน้กมุหน้�ผ�กทีเ่ผอญิกระแทกกบัพืน้หมิะตอนกลิง้ตวั ก่อนใช้

แขนอกีข้�งยนัพืน้หมิะเยน็ๆ เพือ่ลกุยนื แต่ทว่�เลนยะกลบัต้องหยดุนิง่ไป 

ก่อนมองยังมือของตนซึ่งยันอยู่บนเกล็ดนำ้�แข็งสีข�ว

เธอสัมผัสได้ถึงบ�งอย่�งใต้ฝ่�มือของตนเอง

เลนยะขยำ�หิมะใต้ฝ่�มือขึ้นม�ทันใด และเจ้�สิ่งท่ีเธอสัมผัสได้ก็

ติดมือขึ้นม�ด้วย

เส้นเอ็นสีใสติดมือเด็กส�วม�เป็นส�ยย�ว 

“นั่นมันเส้นเอ็นของเลนโย” ท�โร่เอ่ยแผ่วเบ�ใกล้หูเลนยะพล�ง

กะพริบต�ปริบๆ ว่�เลนยะจะทำ�อะไรกับมัน

เด็กส�วจ้องมองมันอยู่ครู่เดียว และ...

สวบ! สวบ! สวบ!

เลนยะส�วเส้นเอ็นที่เลนโยใช้เล่นง�นเธอในตอนแรกขึ้นม�และ

เกบ็มนัด้วยคว�มรวดเร็ว ส�วหนึง่เส้น อกีหล�ยเส้นทีจ่มอยู่ในหมิะกต็�ม

ม�เป็นขบวน เพียงไม่น�นส�ยเอ็นย�วเหยียดหล�ยเส้นก็ม้วนเป็นวงอยู่

ในมือหมอผีส�ว เธอเก็บเส้นเอ็นของพี่ช�ยที่โดนทิ้งไว้ให้ม�กที่สุด ก่อน
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ลุกขึ้นเมื่อเห็นว่�ป่�อีกฟ�กซึ่งเธอเพิ่งวิ่งผ่�นม� ปร�กฏร่�งสูงของพี่ช�ย

กำ�ลังยืนมองเธออยู่

เลนยะมองเส้นเอ็นหล�ยเส้นในมือ ก่อนขยับย้ิมขึ้นพล�งกระซิบ

กับตนเองว่�

“ขอบใจที่ทิ้งของใช้ประโยชน์ได้ไว้ให้ฉันนะเลนโย”

ว่�จบเธอกับท�โร่ก็วิ่งห�ยเข้�ไปในป่�อีกฝั่งทันใด ทิ้งให้เจ้�ของ

นยัน์ต�สนีำ�้เงนิอกีคูท่ีม่�ถงึบริเวณถำ�้ทหีลงัหร่ีต�มองต�มพวกเธอผ่�นฝงู

คุดะม�กม�ยที่กำ�ลังละเลงพื้นที่หน�วเหน็บให้ร้อนเป็นไฟด้วยเพลิง

สงคร�มของพวกมัน

ช�ยหนุ่มต้องวิ่งฝ่�ก�รต่อสู้อันดุเดือดเบื้องหน้�เพ่ือต�มให้ทัน 

น้องส�วซึ่งห�ยลับไปยังป่�อีกฟ�ก

เลนโยหยุดเท้าอีกครั้งเมื่อเขามาถึงกลางป่าจุดหนึ่ง เขาขยับ

แว่นต�กันแดดให้เข้�ที่เล็กน้อย ก่อนสำ�รวจบริเวณโดยรอบ

ช�ยหนุ่มสังเกตเห็นว่�ป่�ในแถบนี้มีต้นไม้สูงเรียงติดกันม�กกว่�

จุดอื่น ต้นไม้แต่ละต้นอยู่ใกล้กันจนเดินได้ลำ�บ�ก และมีระยะห่�งแค่

ประม�ณสองช่วงแขนหรือแคบกว่�นั้นเท่�นั้น มันเหมือนเข�หลุดเข้�ม�

เดินอยู่ใต้ฐ�นปร�ส�ทที่มีเส�คำ้�ว�งเรียงร�ยติดกันอย่�งไรอย่�งนั้น

สวบ! 

เสียงยำ่�หิมะดังแทรกคว�มเงียบงันและเกล็ดหิมะเข้�ม�ใกล้ตัว 

เลนโย ทำ�ให้เข�ต้องหันตัวกลับไปมองต้นเสียง

เจ้�ของฝีเท้�เป็นเด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลซ่ึงกำ�ลังเดินผ่�นช่อง 

ต้นไม้แคบๆ เข้�ม�ห�เข� และหยุดอยู่ในระยะที่เธอคิดว่�ไม่อยู่ในเขต

อันตร�ยของพี่ช�ย

เจ้าวิญญาณเด็กนั่นคงไปหาที่ซ่อนอีกตามเคยสินะ...

เลนโยคิดเมื่อไม่เห็นท�โร่อยู่กับเลนยะอีกแล้ว

“ไม่หนีแล้วรึไงเลนยะ” ช�ยหนุ่มเป็นฝ่�ยเอ่ยขึ้นม�ก่อน
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หมอผีส�วเพียงยักไหล่นิด พล�งตอบด้วยใบหน้�เรียบเฉย 

“ก็ไม่จำ�เป็นแล้วนี่...เพร�ะตรงนี้แหละที่ฉันอย�กให้แกม�”

เลนโยเงยีบไปครู ่พลนัรอยยิม้เหยยีดกฉ็�ยขึน้บนดวงหน้�ของเข�

อีกครั้ง เมื่อเข้�ใจคว�มหม�ยของเลนยะ

เข�โดนเจ้�หล่อนหลอกเป็นคร้ังที่เท่�ไรกันแล้วเนี่ย...รู้สึกว่�ท่ีเข�

เข้�ใจว่�น้องส�วจะล่อให้เข�ต�มเธอไปในเส้นท�งแรกนั้นผิดมหันต์ 

เพร�ะมนักล�ยเป็นกลลวงให้เข�นกึว่�เธอจงใจล่อเข�ไปตดิกบัดกัท�งนัน้ 

แต่คว�มจริงกลับเป็นว่�เธอต้องก�รให้เข�ม�ติดกับดักเส้นท�งท่ีแท้จริง

ในทิศตรงกันข้�มต่�งห�ก

“โอ๊ะ! ไม่ต้องห่วงเลนโย ฉันไม่ได้ว�งกับดักไว้แถวนี้” เลนยะรีบ

เอ่ยขึ้นด้วยนำ้�เสียงกลั้วหัวเร�ะอย่�งรู้ทันคว�มคิดพี่ช�ย

“แล้วแกจะสู้กับฉันยังไงเลนยะ”

หมอผีส�วเงียบแทนคำ�ตอบ แต่กลับยื่นมือขว�ของตนไปข้�งหน้� 

ก่อนเอ่ยขึ้นว่�

“กลับม�”

ฟ้�ว!

กริ๊ง!

เลนโยรับรู้ได้ถึงบ�งสิ่งที่พุ่งตรงม�ด้วยคว�มเร็วสูงจ�กข้�งหลัง 

และมีเสียงกระพรวนปะปนม�ด้วย เพียงเท่�นั้นเข�ก็รู้ชัดว่�สิ่งใดกำ�ลัง

ตรงดิ่งม�ท�งนี้

เลนโยต้องเบี่ยงตัวหลบอย่�งรวดเร็วเมื่อมันเข้�ม�ถึงตัว ก่อนเจ้�

วัตถุนั้นจะพุ่งผ่�นไป และเฉียดตัวเข�ใกล้ซะจนเกือบเฉือนโดนร่�งก�ย

เข�ไปด้วย

หมับ!

มอืขว�ในถงุมอืกนัหน�วทีย่ืน่ออกม�ของเลนยะจบัได้อย่�งพอดบิ

พอดทีีท่่อนเหลก็กล้�ซึง่เป็นทีจั่บเฉพ�ะของกงจกัรยกัษ์สองใบมดี เมือ่มนั

พุง่เข้�ม�ในมอืเธอ เสยีงกระพรวนสองลกูทีผ่กูอยูก่บัท่อนจบักก็ระทบกนั
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สองส�มครั้งก่อนเงียบลง

กงจกัรก�ร�สซึึง่มพีูส่ดีำ�กลบัเข้�ไปอยู่ในมอืของหมอผสี�ว ร�วกบั

ประก�ศว่�มันพร้อมกลับม�รับใช้เจ้�น�ยอีกครั้ง หลังจ�กร้�งร�ไปถึง

แปดปี

“สู้กันด้วยกงจักรก�ร�สึ ให้สมกับเป็นคนในตระกูลโซเคนโยสัก

หน่อยไหม เลนโย”

ช�ยหนุม่ท�ย�ทโซเคนโยผูถ้กูท้�ท�ยยนืนิง่ไปทนัใดกบัคำ�ท้�สูน้ัน้

ของน้องส�ว 

ต่อสู้ด้วยกงจักรก�ร�สึ...เข�ไม่เคยคิดม�ก่อนว่�เจ้�หล่อนจะใช้ 

วิธีนี้ม�สู้กับเข� เมื่อเจ้�หล่อนหลีกเลี่ยงม�ตลอด

“งั้นแสดงว่�กงจักรก�ร�สึของฉันต้องอยู่แถวนี้เหมือนกันสินะ” 

เลนโยไม่ได้แย้งวิธีสู้ของเลนยะ แต่อย�กจะลองเล่นต�มเกมเจ้�หล่อนดู

สักครั้ง

“ก็ลองเรียกกลับดู”

เลนโยขยับยิ้มรับคำ�ตอบของเลนยะ ก่อนยื่นมือขว�ขึ้นเบื้องหน้� 

พร้อมว่� 

“กลับม�”

สิน้คำ� เสยีงหมนุวนของใบจกัรและเสยีงกระพรวนกล็อยม�พร้อม

ส�ยลมหน�ว และเพียงไม่ถึงอึดใจ กงจักรยักษ์อีกวงก็ลอยเข้�ม�ห�ผู้

เรียกจ�กข้�งหลังเข�เช่นเดียวกัน

หมับ!

มอืเรยีวแขง็แรงทีพ่นัผ้�สขี�วไว้แน่นหน�จับหมบัทีท่่อนเหลก็ซึง่ผกู

กระพรวนสองลกูและพูส่ขี�วไว้อย่�งแม่นยำ� พร้อมบดิท่อนเหลก็ของด้�ม

จับในมือขว�อย่�งคล่องแคล่ว 

เคร้ง!

ใบมีดสี่ใบซึ่งซ่อนอยู่ในกงจักรสองใบมีดเผยคมออกม�อวดโฉม

คว�มงดง�มของเหล็กกล้�สีนิล
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เลนโยจับจ้องเขม็งไปในดวงต�สีเดียวกันใหม่

“ฉันเคยบอกแกไปแล้วใช่ไหมว่� ถ้�แกจับกงจักรก�ร�สึอีกที 

ดวงต�ทว�รบ�ลแกเปิดแน่” เลนโยบอกอีกฝ่�ยร�วกับยำ้�ให้เธอรู้ว่�เธอ

ตกอยู่ในสภ�พไหนย�มนี้

เลนยะบิดท่อนเหล็กซึ่งเป็นด้�มจับของกงจักรบ้�ง ใบมีดท้ังสี่ก็

เผยออกม� เธอมองอ�วุธในมือและเลยไปมองที่มือขว�ของตนใต้ถุงมือ

กันหน�วเพียงครู่เดียว ก่อนหมุนนัยน์ต�กลับไปมองพี่ช�ยของตัวเอง 

พล�งสวนกลับด้วยรอยยิ้มเหยียดบนริมฝีป�กว่�

“งั้นฉันว่�มันคงเปิดแล้วละ”



88
ปิดกระดาน

กร๊าซซซ!

เสียงบ�ดแก้วหูจ�กคุดะดังสะท้อนก้องทั่วป่� เมื่อบัดนี้คุดะของ 

เลนโยกล�ยเป็นฝ่�ยต้องค้�งนิง่ หยดุก�รต่อสูบ้้�เลอืดตรงหน้�ลงฉบัพลนั

และส�เหตสุำ�คญัทีท่ำ�ให้สงคร�มดเุดอืดของพวกมนัต้องชะงกันัน้

ม�จ�กคุดะของเลนยะ ที่ย�มนี้ร่�งก�ยของพวกมันบิดเร่�อย่�งทรม�น 

ก่อนจะเริม่ขย�ยขน�ดม�กขึน้อกี ผวิหนงัทีข่รขุระอยูแ่ล้วยิง่หย�บกระด้�ง

ร�วกบัผวิของผนงัถำ�้ สกี�ยเปลีย่นเป็นเข้มขึน้จนกล�ยเป็นสนีำ�้เงนิอมดำ� 

ขน�ดของข�กรรไกรฉกีกว้�ง คมเขีย้วงอกย�วและเพิม่จำ�นวนจนคบัป�ก 

ดวงต�สีขุ่นร�วกับสีนำ้�เน่�แปรเปลี่ยนเป็นสีข�วกระจ่�ง

คุดะจำ�นวนม�กของเลนยะบิดร่�งก�ยอย่�งทรม�นกล�งอ�ก�ศ

เพียงไม่น�น และทุกอย่�งหยุดลงเมื่อพวกมันทุกตัวแปรเปลี่ยนรูปร่�งให้

ใหญ่โตเกือบอีกเท่�หนึ่งของคุดะของเลนโย และมีหน้�ต�ใกล้เคียงสัตว์

ประหล�ดร้�ยม�กขึ้น จนเค้�เดิมของคุดะใช้ง�นไม่เหลืออยู่อีกแล้ว

มันคือผลข้�งเคียงจ�กก�รที่ดวงต�ทว�รบ�ลของเจ้�น�ยของมัน

เปิดออกหมด
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สงคร�มคุดะครั้งนี้ไม่จำ�เป็นต้องเด�ผลว่�ผู้ใดชนะแล้ว

ดวงตาทวารบาลของเลนยะเปิดแล้ว

วญิญ�ณเดก็ช�ยซึง่เฝ้�มองเลนยะกบัเลนโยอยูห่ลงัลำ�ต้นหน�ของ

พฤกษ�ใหญ่ร้องขึน้ม�ในใจ เมือ่เหน็หมอผสี�วของเข�ถอือ�วธุประหล�ด

ในมือ พลันคว�มคิดเรื่องที่เลนโยเคยว่�ไว้ก็ลอยเข้�ม�ในสมอง

เรื่องที่ว่�ถ้�เลนยะจับกงจักรก�ร�สึอีกเพียงคร้ังเดียว ดวงต� 

ทว�รบ�ลของเธอจะเปิดทันที...และตอนนี้เลนยะก็ถือกงจักรยักษ์นั้นอยู่

ในมือเรียบร้อย

คว�มจริงวิญญ�ณเด็กช�ยคงร้องตะโกนโวยว�ยเป็นแน่กับสิ่งที่

เกิดขึ้น ถ้�หมอผีส�วไม่ได้บอกเรื่องนี้กับเข�ซะก่อน

เข�ค่อยๆ จมกลับเข้�ไปในคว�มทรงจำ�ซึ่งเพ่ิงผ่�นม�ไม่น�น 

อีกครั้ง...คว�มทรงจำ�ที่เลนยะบอกเข�ไว้...

‘อะไรนะ เธอจะใช้กงจักรการาสึงั้นเหรอ!’ นั่นเป็นคำ�ตะโกนถ�ม

ของท�โร่เมื่อสิบน�ทีก่อน ในตอนที่เข�กับหมอผีส�วเพิ่งวิ่งม�ถึงป่�ใน

เขตนี้

ท�โร่ต�โตจับจ้องเด็กส�วตรงหน้�พร้อมอ้�ป�กหวออย่�งไม่เชื่อ

สิ่งที่ตนได้ยินจ�กป�กของเธอ

‘ฉันต้องใช้มัน ไม่งั้นก็จัดการเลนโยไม่ได้’ เลนยะว่�ลมห�ยใจ

ติดขัด เพร�ะเพิ่งผ่�นก�รวิ่งม�อย่�งหนัก

‘ทำาไมไม่ใช้อาคมเหมอืนอย่างเมือ่กีเ้ล่า ฉนักเ็หน็ว่าเธอสูก้บัเลนโย

ได้นี่นา พลังวิญญาณเธอก็เยอะเท่าๆ กับหมอนั่นแล้ว เรื่องอาคมก็น่าจะ

สูสีกันสิ’ ท�โร่พย�ย�มห�ท�งออกใหม่ให้เลนยะสุดคว�มส�ม�รถ

‘สูไ้ด้แต่ชนะมนัไม่ได้ แกกเ็หน็ อกีอย่างถงึพลงัวญิญาณหรอืความ

สามารถการใช้อาคมจะเท่ากัน แต่มันรู้อาคมมากกว่าฉัน และที่สำาคัญ...

มันเก่งกว่าฉัน ทั้งฝีมือ ทั้งการควบคุมอาคม มันเหนือกว่าฉันทุกอย่าง’ 

เป็นครัง้แรกทีห่มอผจีอมโฉดของเข�ถงึกบัออกป�กตรงๆ ว่�สูค้นอืน่ไม่ได้ 
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ก่อนเธอจะเบือนนัยน์ต�ที่มีกระแสขัดเคืองไปท�งอ่ืน ‘ถึงเลนโยมันจะ

นอกคอกไม่มอีสรูแบบทีโ่ซเคนโยคนอืน่ม ีแต่มนัคอือจัฉรยิะในรอบห้าร้อย

ปี ในขณะที่ฉันมันก็แค่ทายาทไร้ตำาแหน่งที่ไม่มีความหมายอะไรเลย’

‘แต่ถ้าเธอจับกงจักรการาสึอีกที ดวงตาทวารบาลก็ต้องเปิดไม่ใช่

เหรอ’ ท�โร่ยังไม่เห็นด้วยสักเท่�ไร

‘ก็เปิดน่ะสิ’ เจ้�หล่อนตอบกลับหน้�ต�ย

‘ก็งั้นน่ะสิ แล้วจะใช้ทำาไมเล่า’ วิญญ�ณเด็กช�ยย่ิงออกอ�ก�ร 

สติแตกเพร�ะคนตรงหน้�ทำ�ตัวสบ�ยๆ เกินกว่�เหตุ

‘เลิกตะโกนกรอกหูฉันสักทีทาโร่ แกคิดว่าแค่ดวงตาทวารเปิดปุ๊บ

แล้วฉันจะโดนอสูรครอบครองร่างเลยรึไง’ เลนยะย่ืนหน้�เข้�ไปห�

วิญญ�ณเด็กช�ยพล�งเลิกคิ้วใส่ ซึ่งเข�ก็ขมวดค้ิวอย่�งไม่เข้�ใจแทน

คำ�ถ�ม จนเธอต้องเอนตัวกลับม�ที่เดิมแล้วอธิบ�ยต่อ ‘หลังจากดวงตา

ทวารบาลเปิด อสูรจะออกมาก็จริง แต่มันจะแทรกแซงร่างของเราได้ก็ 

ต่อเมือ่จติของเราหลบัหรืออยู่ในสภาพกึง่ตายเท่านัน้...โดยหลกัการ ถ้าจติ

เรายังตื่นอยู่ การที่มีอีกดวงจิตมาสวมทับจะทำาให้เกิดอันตรายกับดวงจิต

ทั้งสอง เพราะพื้นฐานร่างกายของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับ 

ดวงวิญญาณเพียงดวงเดียวอยู ่แล้ว...ซึ่งก็หมายความว่าเมื่อดวงตา 

ทวารบาลของฉนัเปิดแล้ว ฉนัจะยงัไม่เป็นอสรูทนัท ีจนกว่าจะหมดสตหิรอื

หลับ...แค่เพียงครั้งเดียว’

‘ถงึจะไม่ใช่ในทนัท ีแต่ว่าเธอจะทนไม่หลบัไม่นอนไปตลอดชวีติได้

รึไง’

‘ไม่ได้...แต่กใ็ช้ช่วงเวลาก่อนจะถกูอสรูครอบครองจดัการเลนโยได้’

‘แล้วหลังจากนั้นล่ะ’

‘ค่อยว่ากันอีกที’

ท�โร่สุดกลั้นกับคำ�ตอบของเลนยะ เข�ทำ�ท่�จะเถียงกลับด้วย

สีหน้�แสดงถึงคว�มอึดอัดเต็มที่ แต่สุดท้�ยก็ไม่รู้ว่�ควรจะทำ�อย่�งไร 

นอกจ�กเอ่ยเสียงแผ่วกับเธอแทน 
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‘กไ็หนเธอว่าเกลยีดเร่ืองเสีย่ง เธอเป็นคนบอกเองนีว่่าเลนโยเหนอื

กว่าเธอทุกอย่าง ก็แล้วทำาไมยังจะสู้กับเขาด้วยกงจักรการาสึที่น่าจะรู้ว่า

ฝีมอืของเขาเหนอืกว่าอกีล่ะ’ วญิญ�ณเดก็ช�ยก้มหน้�ลงเมือ่สิน้คำ� คว�ม

กลัดกลุ้มทับตัวเข�จนรู้สึกหนักอึ้งเกินกว่�จะเงยหน้�ขึ้นอีก

เลนยะหลุบนัยน์ต�ตำ่�มองปฏิกิริย�ของท�โร่ ก่อนถอนใจเฮือก

ใหญ่จนวิญญ�ณเด็กช�ยได้ยิน 

‘ฉนัมวีธิขีองฉนัอยูแ่ล้วกนั’ ว่�จบเจ้�หล่อนกใ็ช้นิว้ชีเ้ค�ะทีห่น้�ผ�ก

ของตนสองส�มที

ท�โร่เงยหน้�พลัน ก่อนสบประส�นนัยน์ต�สีนำ้�เงินทรงอำ�น�จที่

เต็มไปด้วยประก�ยคว�มเจ้�เล่ห์

‘ฉันไม่โง่ขนาดไม่ประมาณฝีมือตัวเองหรอกนะ’ เธอกล่�วเสียง

หนัก ‘ทำาไมฉันต้องไปสู้กับมันตรงๆ ในเมื่อมีวิธีล้านแปดที่จะ ‘โกง’ ได้’ 

ถ้อยคำ�สดุท้�ยของหมอผสี�วซึง่เมือ่ก่อนฟังกีท่ีๆ  กท็ำ�ให้ท�โร่รูส้กึ

ไม่ชอบเอ�เสยีเลย แต่ย�มนีม้นักลบัเป็นคำ�พดูทีช่่วยดงึให้เข�ไม่หลดุลอย

ไปกับคว�มหนักอึ้งในใจ 

ทว่�ท�โร่กลบัต้องหยดุคว�มรูส้กึโล่งอกไปแทบจะทนัท ีเมือ่มเีรือ่ง

สำ�คัญอีกเรื่องที่เข�เพิ่งนึกได้

‘เลนยะ...ถึงเธอจะมีแผนรับมือกับเลนโยไว้ แต่เธอก็ต้องสู้กับเขา

ด้วยกงจกัรการาสอึยูด่ีใช่ไหม’ รอบนีว้ญิญ�ณเดก็ช�ยถ�มเน้นหนกัพล�ง

ขมวดคิ้ว หรี่นัยน์ต�เล็กมองเด็กส�ว

‘ใช่...ถ้าไม่ใช้ก็ไม่เป็นไปตามแผน’

‘งั้นเธอเคยฝึกซ้อมใช้กงจักรการาสึจนถึงอายุเท่าไร’ เข�ยังถ�ม

ต่อด้วยสีหน้�ไม่เปลี่ยน แถมยังขมวดคิ้วหนักขึ้นกว่�เดิม

‘แปดขวบ’ 

ท�โร่นิ่งไปครู่ร�วกับกำ�ลังอึ้งไปนิดหนึ่ง ‘แล้วเลนโยล่ะ’

‘ล่าสดุจำาได้ว่าฝึกจนอายสุบิสาม กระโดดข้ามขัน้ไปหลายก้าว แล้ว

หลังจากนั้นคงฝึกต่อมั้ง ก็กงจักรการาสึอยู่กับมันตลอด’
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‘แล้วเธอล่ะ’

‘ก็แปดขวบไง แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้แตะมันอีกเลย’

‘ดะ...เดี๋ยว ที่พูดเมื่อกี้เธอหมายความว่า ไม่เคยฝึกซ้อมมันอีกเลย 

ไม่เคยจับมันอีกเลย ไม่เคยเห็นมันอีกเลย ตลอดแปดปีมาเนี่ยนะ’ 

วญิญ�ณเดก็ช�ยทีท่ำ�หน้�เคร่งเครียดในตอนแรกเปลีย่นสหีน้�เป็นอ้�ป�ก

กว้�ง อึ้งสนิทกับสิ่งที่รับรู้ 

‘ใช่’ เลนยะตอบชัดเจน

ม่ายยย!

วิญญ�ณเด็กช�ยถึงกับร้องโหยหวนอยู่ในใจ นัยน์ต�สีดำ�คู่โตก็ 

เบิกกว้�งมองหน้�เลนยะร�วกับว่�เธอเป็นมนุษย์ต่�งด�วม�บุกโลก 

‘งั้นเธอก็เพิ่งได้จับกงจักรการาสึครั้งแรกในรอบแปดปีน่ะสิ!’  

ผีน้อยยังพย�ย�มแผดเสียงถ�มยำ้� 

‘ใช่’

ใครก็ได้ช่วยบอกว่ามันไม่จริง!

ท�โร่ถึงกับต้องร้องโหยหวนในใจอีกรอบ ไม่รู้ว่�ควรจะทำ�อะไรดี

กว่�นี้อีกแล้ว

‘เธอกำาลงัจะบอกฉนัว่าเธอต้องไปสูก้บัพีช่ายตวัเองทีเ่ป็นอจัฉรยิะ

ในรอบห้าร้อยปี ซึ่งฝึกใช้กงจักรการาสึได้อย่างก้าวกระโดดทั้งที่อายุแค่

สิบสาม และไม่เคยห่างจากอาวุธของตัวเองเลยตลอดเวลายี่สิบเอ็ดปีมา

นี่ ในขณะที่เธอฝึกถึงแค่อายุแปดขวบ แล้วไม่เคยแตะต้องอาวุธของ 

ตวัเองอกีเลยตลอดแปดปีเนีย่นะ...ทำาไมเธอไม่ตดัหวัตวัเองแล้วเอาใส่พาน

ถวายให้พี่ชายเธอเลยล่ะยัยบ้า!’ ท�โร่ระเบิดเสียงลั่นอย่�งไม่ส�ม�รถ 

สกัดกั้นอ�รมณ์ของตนได้อีกต่อไป เข�รัวคำ�พูดใส่หน้�หมอผีส�วโดยไม่

แยแสคว�มคิดหรือสีหน้�ของเธอแม้แต่น้อย 

เวล�นี้เข�แทบอย�กลงไปนอนขดตัวคุดคู้บนพ้ืนหิมะเย็นๆ และ

บอกให้เลนยะปล่อยเข�ให้จมไปกบัโลกแห่งคว�มหลอกลวงของตวัเข�เอง

ดีกว่�...เข�ไม่อย�กรับคว�มจริง
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และหลงัจ�กนัน้เลนยะกไ็ม่ได้พดูอะไร นอกจ�กถอนใจเฮอืกใหญ่

อีกรอบ บ่งบอกคว�มเหนื่อยหน่�ยพร้อมจบบทสนทน�

จนกระทั่งตอนนี้วิญญ�ณเด็กช�ยซึ่งซ่อนตัวอยู่ในหมู่แมกไม้ยัง 

รู้สึกหวั่นๆ อยู่ในอกไม่ห�ยเลย

อย่�งน้อยเข�กอ็ย�กให้ยยัหมอผสี�วของเข�จำ�วธิีใช้อ�วธุของเธอ

ได้นิดๆ หน่อยๆ ก็ยังดี

‘ในเขตป่าทางฝั่งตะวันตกเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างหนาแน่นและแออัด 

ด้วยเหตุที่ว่าต้นไม้แต่ละต้นซึ่งอยู่ในบริเวณนี้เว้นความห่างแค่เพียงสอง

ช่วงแขน และบางช่องก็เว้นกันไม่ถึงเสียด้วยซำ้า ทำาให้พื้นที่ในแถบนี้

แน่นขนัดไปด้วยเสาต้นไม้...แต่ที่สำาคัญ ถ้าเจ้าสามารถจำาพ้ืนท่ีในแถบนี้

ได้ และใช้มันให้เป็นประโยชน์ มันจะช่วยเจ้าได้เยอะ อาวุธขนาดใหญ่

อย่างกงจักรการาสึของเจ้าจะใช้ได้ลำาบากในพื้นที่แถบนี้ ด้วยความกว้าง

ของใบจักร และด้วยความที่ว่ามันเป็นอาวุธบิน ในสถานที่ที่มีสิ่งกีดขวาง

เยอะเช่นนีจ้งึทำาให้ยากทีจ่ะใช้อาวธุแบบนัน้ได้คล่องแคล่ว...ถ้าเพือ่ลดทอน

ความสามารถของพี่ชายเจ้าลงบ้าง สถานที่นี้น่าจะเหมาะที่สุด’

คำ�พดูของโทชนิโอกงัว�นอยู่ในสมองของเลนยะเมือ่เธอจบัจ้องไป

ยังกงจักรอีกวงซึ่งอยู่ในมือเลนโย เธอลอบหลุบนัยน์ต�มองหลังมือขว�

ของตนอีกครั้ง รับรู้ได้ถึงบ�งอย่�งที่เคลื่อนไหวอยู่บนหลังมือ ซึ่งนั่นฟ้อง

ว่�ดวงต�ทว�รบ�ลของเธอเปิดขึ้นหมดแล้ว 

แต่ตอนนีม้นัยงัไม่ใช่เร่ืองใหญ่ ตร�บเท่�ทีเ่วล�นีเ้ธอยงัเป็นเธออยู่

ดวงต�สีนำ้�เงินเหลือบกลับไปมองหน้�พี่ช�ยของตนอีกครั้ง เธอ

กระชบัอ�วธุในมอืแน่น เลนยะรู้ดว่ี�เธอต้องใช้เวล�สกัหน่อยในก�รทำ�ให้

คุน้ชนิกบัอ�วธุเก่�ในมอือกีครัง้ หลงัจ�กไม่เคยสมัผสัมนัเลยตลอดแปดปี 

ขอเพียงให้พอใช้ได้ก็ยังดี...

ควับ!

หมอผีส�วเป็นฝ่�ยชิงจังหวะเหวี่ยงอ�วุธในมือออกไปก่อน และ

เพียงไม่ถึงเสี้ยววิน�ที ปฏิกิริย�ที่ว่องไวของเลนโยก็สวนกงจักรกลับไปที่
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เธอเช่นกัน

ใบจกัรยกัษ์ถกูป�ออกเป็นแนวตัง้เพือ่ให้ส�ม�รถลอดช่องแคบของ

ต้นไม้ได้ กระพรวนสีทองส่งเสียงต�มก�รหมุนของกงจักรท่ีพุ่งเข้�ห�

แต่ละฝ่�ย 

กงจกัรก�ร�สขึองเลนยะพล�ดเป้�อย่�งทีเ่จ้�ของรูต้วัอยูแ่ล้ว เพยีง

เลนโยเบี่ยงตัวนิดเดียว ใบจักรยักษ์ที่เข้�ม�เล่นง�นก็ลอยผ่�นตัวไปและ

ดิ่งไปปักลงพื้นหิมะเย็นๆ โดยที่กงจักรของช�ยหนุ่ม เมื่อเลนยะกระโจน

หลบไปได้อีกท�งกลับตีวงโค้งเหมือนบูมเมอแรง แทรกช่องว่�งแคบๆ 

ของต้นไม้อย่�งคล่องแคล่ว วนกลับม�ห�เธออย่�งรวดเร็ว

“บ้�ชิบ” แม้จะรู้ตัวอยู่แล้วว่�จะต้องเป็นแบบนี้ แต่เด็กส�วก็อด

สบถไม่ได้ ก่อนรบีลกุขึน้ กระโดดไปข้�งหลงัต้นไม้ซึง่ใกล้ทีส่ดุพร้อมทรดุ

ตัวลงตำ่�

ฉึก!

เพยีงร่�งของหมอผสี�วถงึพืน้ ใบมดีสองใบของกงจกัรก�ร�สกึปั็ก

ทะลุเนื้อไม้หน�ม�ถึงฝั่งที่เลนยะอยู่ โดยใบมีดนั้นอยู่เหนือศีรษะของเธอ

เพียงไม่กี่เซนติเมตร หมอผีส�วถึงกับต้องเงยใบหน้�มองโลหะคมกริบ

เหนือศีรษะ พล�งเป่�ป�กอย่�งโล่งอก 

ใบมดีหน�สดีำ�ค้�งอยูบ่นต้นไม้เพยีงครู ่ก่อนถกูดงึออกม�เมือ่โดน

ช�ยหนุ่มเรียกกลับ

เลนยะซึง่ซ่อนอยูห่ลงัต้นไม้ลกุขึน้ ก่อนปร�ยต�ไปยงักงจกัรก�ร�สึ

ของเธอที่ปักอยู่บนพื้นหิมะไกลๆ เธอยื่นมือขว�ออก เรียกมันกลับบ้�ง 

พลันใบจักรของเธอก็หมุนกลับม�อยู่ในมือต�มเดิม

“ให้ดิ้นต�ย ห่�งชั้นกันขน�ดนี้เชียว” หมอผีส�วกระซิบกับตนเอง

ด้วยคว�มหงุดหงิด ย�มมองกงจักรยักษ์ในมือ 

ก�รต่อสูเ้มือ่ครู่บ่งชดัถงึคว�มส�ม�รถของเธอกบัช�ยหนุม่ได้เป็น

อย่�งด ีหมอผสี�วไม่ค�ดคดิว่�ก�รไม่แตะเจ้�อ�วธุประจำ�ตวันีแ่ปดปี ฝีมอื

จะตกฮวบขน�ดน้ี ตอนแปดขวบเธอยงัรู้สกึว่�ใช้มนัได้คล่องกว่�นีต้ัง้เยอะ 
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สงสัยว่�คงต้องเริ่มเค�ะสนิมนับหนึ่งกันใหม่ซะละมั้ง 

“เมื่อกี้ฉันยังผ่อนแรงอยู่นะเลนยะ”

เออ...ผ่อนให้ตลอดแล้วกันไอ้บ้า!

เลนยะก่นด่�พี่ช�ยในใจต�มคำ�พูดที่เข�พูดขึ้น ก่อนสะบัดใบหน้�

ซึ่งขมวดคิ้วแน่นเอี้ยวไปมองร่�งสูงซึ่งเดินลุยหิมะเข้�ม�ใกล้ต้นไม้ที่เธอ

ซ่อนตัวอยู่ และหยุดอยู่ไม่ไกลนัก

“ก็ฉล�ดเลือกชัยภูมินะเลนยะ จงใจล่อให้สู้ที่นี่เพร�ะคิดว่�กงจักร

ก�ร�สึจะใช้ได้ย�กละสิ” เลนโยกว�ดต�มองต้นไม้สูงซึ่งเรียงติดๆ กันทั่ว

บริเวณพล�งหยั่งเชิงน้องส�วอย่�งรู้ทัน ก่อนเข�จะพูดขึ้นใหม่ “ใช่ ฉัน

ยอมรบัว่�ใช่...ฉนัใช้มนัได้ย�กขึน้ แต่แกคงลมืไปว่�แกเองกใ็ช้ย�กเหมอืน

กัน แถมย�กกว่�ฉันหล�ยเท่�ด้วย”

คำ�พูดรู้ทันและปร�ม�สเด็กส�ว ทำ�ให้เธอยิ่งชักหัวคิ้วแสดงคว�ม

ไม่สบอ�รมณ์ม�กขึ้น แต่ก็ส่งคำ�เถียงกลับว่� 

“เออ...อย่�งน้อยก็มีที่หลบเยอะกว่�เดิมแล้วกัน”

สิ้นคำ� หมอผีส�วก็ก้�วออกม�เผชิญหน้�ช�ยหนุ่มอีกครั้ง อย่�งที่

รู้ว่�หลบไปก็เท่�นั้น

กริ๊ง!

เสยีงกระพรวนสองลกูบนกงจักรของเลนยะดงัแว่วขึน้เมือ่เธอขยบั

อ�วุธในมือเตรียมลงมืออีกครั้ง ทว่�เลนโยกลับเลื่อนนัยน์ต�หลังกรอบ

แว่นทรงวงรลีงไปมองกระพรวนสองลกูบนกงจักรของเลนยะ พร้อมกล่�ว

ด้วยรอยยิ้มน้อยๆ ว่�

“รูไ้หมว่�ทำ�ไมกงจกัรก�ร�สถึงึมกีระพรวนผกูไว้ ทัง้ที่ไม่มกีน่็�จะ

ทำ�ให้ศัตรูเสียเปรียบกว่� เพร�ะจะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงกระพรวนพวกนี้ 

ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่�อ�วุธของเร�อยู่ตรงไหน...มันทำ�ให้ศัตรูส�ม�รถรอด

เงือ้มมอืเร�ไปง่�ยๆ อย่�งทีแ่กหลบกงจกัรก�ร�สฉึนัได้เพร�ะได้ยนิเสยีง

กระพรวน”

ช�ยหนุ่มกล่�วร�วกบัเล่�เร่ือง ก่อนนยัน์ต�สนีำ�้เงนิของเข�จะกลบั
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ไปมองน้องส�วของตน พร้อมเป็นฝ่�ยเหวี่ยงกงจักรก�ร�สึออกไปก่อน

อย่�งไม่มีปี่มีขลุ่ย

เลนยะหลบใบจักรซึง่พุง่ตรงเข้�ใบหน้�อย่�งเหนอืคว�มค�ดหม�ย 

ก่อนเป็นฝ่�ยป�อ�วุธในมือใส่พี่ช�ยตนบ้�ง

กริ๊ง!

เลนยะรบีมองต�มเสยีงกระพรวนที่ได้ยนิทนัทเีพือ่เตรยีมหลบก�ร

โจมตีที่จะย้อนกลับม�จ�กกงจักรก�ร�สึของเลนโย 

กริ๊ง!

ทว่�เสียงกระพรวนซึ่งได้ยินเพียงทิศท�งเดียวตอนแรก กลับมี

ปร�กฏขึ้นม�อีกท�งหนึ่ง เลนยะสะบัดหน้�มองอย่�งสับสนไปรอบตัว 

พย�ย�มจับท�งที่แน่นอนของอ�วุธพี่ช�ย

ฉัวะ!

และด้วยคว�มสบัสนในเสยีงกระพรวน ทำ�ให้เลนยะไม่อ�จรบัรูว่้�

อ�วธุของเลนโยวกกลบัม�ถงึตวัเธอแล้ว คมมดีสดีำ�จงึหมนุวนลงม�เฉอืน

ลงบนไหล่ซ้�ยของคนไม่ทันระวัง ก่อนกลับเข้�ไปอยู่ในมือเลนโยดังเดิม

เลนยะเบิกต�กว้�งกับคว�มประม�ทของตน และมองต�มเลือด 

สีแดงสดที่ส�ดลงบนหิมะสีข�วร�วกับพลุไฟดวงน้อย คว�มเจ็บแล่นไป

ต�มแขนและคอทันใด ก่อนเข่�ของเธอจะทรุดลงบนพื้นเย็นเฉียบ 

เธอก้มหน้�กอดไหล่ตัวเองทันที

เลนโยมองภ�พของน้องส�วที่เพิ่งเสียท่�เป็นครั้งแรกด้วยส�ยต�

ว่�งเปล่� ก่อนเอ่ยกับเธอร�บเรียบว่� 

“เพร�ะกระพรวนมีไว้หลอกศัตรูของเร�ไงเลนยะ” ว่�จบเข�ก็ชู

กระพรวนลูกหนึ่งในมือให้หมอผีส�วดู

เข�ถอดกระพรวนลูกหนึ่งออกม�จ�กกงจักร ก่อนเหวี่ยงมันออก

ไป และสั่นกระพรวนในมือพร้อมกับที่เสียงกระพรวนจ�กกงจักรก�ร�สึ

ของเข�สั่นขึ้นย�มหมุนวน มันทำ�ให้คนที่ยึดมั่นกับเสียงกระพรวนว่�ต้อง

ม�พร้อมกงจักรก�ร�สึสับสนทิศท�งได้ง่�ยด�ย
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กริ๊ง!

เสียงของกระพรวนดังขึ้นเบื้องหน้�ช�ยหนุ่ม ทำ�ให้เลนโยรู้แน่ว่�

กงจักรก�ร�สึยักษ์ของเลนยะที่ป�สวนเข�กลับม�กำ�ลังด่ิงตรงม�ท�งนี้ 

เข�เหยียดรอยยิ้มหยันขึ้นเตรียมคว้�ชัย ทว่�...

ฉัวะ!

เกิดคว�มรู้สึกอุ่นว�บขึ้นข้�งแก้มของใบหน้�คม นัยน์ต�สีนำ้�เงิน

หลังเลนส์สีดำ�เป็นฝ่�ยเบิกกว้�งค้�งนิ่ง เมื่อเข�รับรู้ถึงแรงกดเฉือนจ�ก

ใบจักรคมกริบสีดำ�ซึ่งสร้�งบ�ดแผลให้หัวไหล่ขว�ของเข�จ�กข้�งหลัง

เข�โดนกงจักรก�ร�สึของเลนยะเล่นง�นงั้นเหรอ!

หมับ!

กงจกัรก�ร�สอึกีวงกลบัเข้�ไปอยู่ในมอืของเดก็ส�วซึง่ยงันัง่อยูบ่น

พื้นหิมะและก้มใบหน้�ตำ่�ไม่เปลี่ยน ในขณะที่พี่ช�ยของเธอทรุดฮวบลง

ม�คุกเข่�อยู่บนพื้นหิมะบ้�ง เลือดสีสดค่อยๆ ไหลเอื่อยม�ต�มร่องนิ้ว 

ก่อนหยดลงบนพื้นหิมะเย็นเยียบหยดแล้วหยดเล่� ขณะที่เจ้�ของนัยน์ต�

สีนำ้�เงินซึ่งขมวดคิ้วเรียวเข้มอย่�งไม่เข้�ใจ ก่อนหันไปมองเด็กส�วเบื้อง

หน้�

ทำ�ไมกงจกัรก�ร�สขึองเธอถงึตวีงกลบัม�ข้�งหลงัเข�ได้ ทัง้ทีเ่ข�

ได้ยินเสียงกระพรวนจ�กข้�งหน้�

ร่�งของน้องส�วของเข�ลกุขึน้ช้�ๆ โดยใช้มอืขว�กำ�บนหวัไหล่เพือ่

ห้�มเลอืดไว้ พร้อมคำ�เฉลยทีต่�มม�เมือ่ช�ยหนุม่เหน็ลกูกระพรวนทัง้สอง

ลูกอยู่ในมือเลนยะ 

รอยยิ้มแห่งชัยชนะไปปร�กฏอยู่บนหน้�ของเลนยะแทน ย�มเมื่อ

เธอเงยหน้�ขึ้นอีกครั้ง ก่อนนำ้�เสียงหย�มเหยียดจะถูกเอ่ยต�มม�จ�ก 

ริมฝีป�กบ�ง 

“เออ...ขอบใจที่บอก แต่บังเอิญฉันรู้ก่อนหน้�นั้นน�นแล้ว”

น้องส�วของเข�ที่ทำ�ทีเป็นนั่งคุดคู้ด้วยคว�มเจ็บที่โดนกงจักร 

ก�ร�สึของเข�เล่นง�น ใช้โอก�สนั้นเอ�ตัวบังกระพรวนทั้งสองลูกในมือ
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ซึ่งถอดจ�กกงจักรก�ร�สึ ก่อนสั่นให้เข�เข้�ใจทิศท�งกงจักรของเธอผิด

และที่สำ�คัญ กงจักรที่โดนถอดกระพรวนออกจนหมดก็ไร้เสียงใด

บ่งบอกทิศท�ง ทำ�ให้ไม่ว่�ยังไงเข�ก็ไม่รู้แน่ว่�มันม�จ�กท�งไหน...และ

ไม่มีท�งหลบทันด้วย

ก�รก้�วนำ�หนึ่งก้�ว นี่แหละคว�มส�ม�รถของน้องส�วของเข�

เลนยะซึ่งเปลี่ยนเป็นคนยืนมองพี่ช�ยตนห�ยใจหอบน้อยๆ พร้อม

เหยียดริมฝีป�กใส่เข�แทน ก่อนหมุนตัววิ่งออกไปทันที

แต่เพียงน้องส�วเคลื่อนไหว ช�ยหนุ่มก็ยกกงจักรยักษ์ในมือขึ้น

โดยไม่ปล่อยให้เสยีเวล� ป�มนัต�มไล่หลงัเธออย่�งรวดเรว็ทัง้ทีต่นยงันัง่

อยู่กล�งพื้นหิมะ

เลนยะรบัรูไ้ด้ถงึก�รหมนุวนของกงจักรยกัษ์ทีห่�งต� เธอขบกร�ม

แน่นอย่�งหัวเสียกับคว�มชำ�น�ญในก�รลงมือของเลนโย 

ขน�ดโดนเล่นง�นไป ประส�ทสัมผัสก�รโจมตียังรวดเร็วเหมือน

เดิม 

เลนยะยิ่งเร่งฝีเท้�ในก�รวิ่งผ่�นช่องแคบของต้นไม้ขึ้นอีก สัมผัส

ได้ว่�คมมีดจ่อใกล้ตัวเธอม�กแล้ว 

เธอหักเลี้ยวและล้มตัวลงไปยังหลังต้นไม้ใกล้ตัวทันที

ก�รหักเลีย้วกะทนัหนัทำ�ให้กงจักรของเลนโยต้องเบีย่งใบจกัรเลีย้ว

ต�ม ทว่�พืน้ทีซ่ึง่เตม็ไปด้วยต้นไม้ทีข่ึน้ตดิกนัทำ�ให้ใบจกัรกว้�งทีห่กัเลีย้ว

แล้วต้องเปลี่ยนองศ�จ�กแนวตั้งเป็นแนวนอนหยุดชะงักทันทีที่ลอยไป 

ฝังคมบนลำ�ต้นไม้สองต้นพร้อมกัน และติดแหง็กอยู่ตรงนั้น ไม่อ�จลอด

ช่องว่�งระหว่�งต้นไม้ทั้งสองต้นได้ 

เลนยะทีล้่มตวัอยูร่ะหว่�งต้นไม้สองต้นต้องยกมอืขึน้ม�กำ�บ�ดแผล

ของตัวเองอีกครั้ง เมื่อเธอเอ�หัวไหล่ซ้�ยลงกระแทกพื้น แต่ถึงจะเจ็บตัว 

เธอกไ็ม่ว�ยตะโกนเย�ะเย้ยเจ้�ของกงจักรก�ร�สทึีฝั่งคมค้�งอยูบ่นต้นไม้

สองต้นที่เธอใช้เป็นเกร�ะกำ�บัง

“ก็บอกแล้วไงว่�ที่หลบมันเยอะ!”
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คำ�ตะโกนร�วกบัสนกุสน�นจ�กเลนยะทำ�ให้เลนโยต้องถอนใจแผ่ว 

และลุกขึ้นช้�ๆ ก่อนเรียกอ�วุธกลับเข้�มือ เข�ชำ�เลืองมองบ�ดแผลบน

หัวไหล่ขว�เล็กน้อย คว�มจริงใช้พลังอสูรของตนรักษ�ก็ได้ แต่บ�ดแผล

ไม่ได้ลึกม�กม�ยอะไร และก�รรักษ�บ�ดแผลนั้นต้องใช้พลังวิญญ�ณ

มห�ศ�ล ซึ่งเป็นก�รเสียพลังวิญญ�ณโดยเปล่�ประโยชน์ เข�จึงเลือก 

ที่จะปล่อยมันไว้แบบเดิม

เลนยะใช้กงจักรของตนช่วยพยุงร่�ง เธอป�ดเหง่ือบนใบหน้�ท้ิง

เลก็น้อย ก่อนสดูห�ยใจเอ�ไอเยน็เข้�ลกึๆ และระบ�ยออกให้ตนตัง้สม�ธิ

ให้ดีเตรียมรับมือกับศัตรูตัวร้�ย

กริ๊ง!

เสยีงกระพรวนดงัม�อกีข้�งหลงั เลนยะตวดัตวักลบัไปทนัใด ก่อน

ต้องรีบยกกงจักรก�ร�สึในมือขึ้นม�กันกงจักรอีกวงท่ีถูกป�เข้�ม�ใหม่ 

คว�มแรงจ�กก�รกระแทกของกงจักรที่โจมตีเข้�ม�ทำ�ให้เด็กส�วซึ่งใช้

อ�วุธในมือขึ้นม�รับแรงปะทะถึงกับเซถอยหลังไป

เคร้ง!

เพยีงชัว่ครู ่กงจักรยกัษ์ของเลนโยกถ็กูเจ้�ของเรยีกกลบั ทิง้ให้คน

ที่ถูกลอบโจมตียืนค้�งนิ่งในท่�ยกกงจักรของตนขึ้นม�ป้องกัน และหอบ

ถี่พล�งส่งส�ยต�เครียดขึงกลับไปที่พี่ช�ย

นี่มันกะไม่ให้เธอได้ตั้งตัวเลย!

“ไงเลนยะ เค�ะสนิมออกหมดรึยัง หรือต้องให้ฉันช่วยทวนคว�ม

ทรงจำ�ให้แกม�กกว่�นี้” เลนโยถ�มอย่�งเฉยช� พล�งมือเรียวแข็งแรงก็

บิดที่จับกล�งกงจักรให้ใบมีดคมหมุนเข้�ออกเล่นอย่�งเคยตัว 

ทว่�เลนยะยังไม่ทันตอบ... กงจักรในมือของเลนโยก็ถูกบิดใบจักร

สี่ใบออกม�อีกครั้งและเหวี่ยงเข้�ห�หน้�เลนยะทันใดอย่�งไม่รีรอให้เธอ

เตรียมรับมือหรือคิดห�วิธีต่อสู้

รอบนีห้มอผสี�วเหวีย่งกงจักรก�ร�สขึองตนสวนกลบัไปเช่นกนั จน

ใบจกัรยกัษ์ทัง้สองหมนุวนเข้�ปะทะกนักล�งอ�ก�ศ ก่อนกระเดน็ออกไป
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คนละท�ง กงจกัรของเลนโยกระเดน็ลงไปปักค�อยูบ่นหมิะในขณะทีข่อง

เลนยะกระเด็นไปปักอยู่บนต้นไม้ต้นหนึ่ง

“กลับม�!”

เสยีงสองเสยีงประส�นขึน้พร้อมกนั และกงจกัรทัง้สองกห็ลดุออก

ม�ร�วกบัถกูมอืล่องหนกระช�กออก ก่อนลอยกลบัเข้�ไปอยู่ในมอืเจ้�ของ

คว�มโชคดีเป็นของหมอผีส�วเมื่ออ�วุธของเธออยู่ใกล้มือกว่� 

ทันทีที่กงจักรก�ร�สึกลับม� เธอก็ใช้ช่วงโอก�สเพียงน้อยนิดท่ีช�ยหนุ่ม

ยังคว้�อ�วุธของตนไม่ได้ เหวี่ยงใบจักรยักษ์ต่ออย่�งรวดเร็ว 

กงจักรก�ร�สึของเด็กส�วหมุนควงอย่�งคล่องแคล่วม�กขึ้นเมื่อ

เจ้�ตัวเริ่มชินกับอ�วุธ 

แต่นัน่ยงัไม่ดพีอ เมือ่ตอนมนัใกล้จะถงึตวัช�ยหนุม่ และเธอคดิว่�

เข�คงหลบไม่พ้นเพร�ะยังต้องรอรับอ�วุธกลับ แต่เข�กลับล้มตัวลงและ

กลิ้งตัวออกม�พร้อมยืดแขนเหนือศีรษะ รับอ�วุธของตนเองได้งดง�ม

และสิ่งที่เลวร้�ยกว่�นั้นคือ เมื่อกงจักรของหมอผีส�วพล�ดเป้� 

มันก็ค่อยๆ ตีวงกลับม� แต่ด้วยช่องว่�งของต้นไม้ที่แคบทำ�ให้คมใบมีด

เผลอเฉือนโดนลำ�ต้นหน�จนมันลดคว�มเร็วในก�รหมุนลง

หมับ!

และน่ันทำ�ให้มอืเรียวแขง็แรงของคนทีม่นัจะโจมตจีบัหมบัได้อย่�ง

แม่นยำ�ย�มที่มันหมุนตีวงกลับม�ที่เข�

เลนโยกำ�กงจักรก�ร�สึยักษ์ของเลนยะไว้ในมือแน่น

ซึ่งกล�ยเป็นว่�บัดนี้ในมือของเลนโยถือกงจักรยักษ์ทั้งสองวง

ร่�งสูงของหมอผีส�วถึงกับค้�งนิ่งไปทันใดกับสิ่งที่เกิดขึ้น อ�วุธ

ของเธอไปอยู่ในมือของศัตรูอย่�งง่�ยด�ย

“โธ่เว้ย!” เลนยะไม่คิดห�ท�งชิงอ�วุธตัวเองคืน เธอสะบัดตัววิ่ง

หนีไปอย่�งรู้ถึงชะต�กรรมของตนทันที

ควับ! 

กริ๊ง!
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และก�รค�ดเด�ของเลนยะไม่ผิดแม้แต่น้อย เมื่อเลนโยเหวี่ยง

กงจักรก�ร�สึในมือทั้งสองข้�งออกพร้อมกันไปยังด้�นข้�งของตนเอง 

กงจกัรทัง้สองทีโ่ดนป�ออกไปเป็นแนวตัง้หมนุวนไปคนละทศิ แต่กลบัตวีง

โค้งอย่�งคล่องแคล่วผ่�นช่องแคบของต้นไม้ได้อย่�งน่�อัศจรรย์ บ่งบอก

ว่�ผู้ควบคุมอ�วุธส�ม�รถบังคับพวกมันได้ไม่ต่�งจ�กแขนข� แม้อยู่ใน

สถ�นที่ที่ย�กต่อก�รใช้อ�วุธเช่นนี้ 

กงจกัรของเลนโยพุง่เข้�ห�ร่�งของเดก็ส�วในโคตกนัหน�วก่อนเป็น

วงแรก เลนยะเบีย่งเปลีย่นทศิเข้�ไปทีต้่นไม้ใหญ่ใกล้ตวัทนัท ีและก�รหกั

เลี้ยวเช่นนั้นก็ช่วยให้เธอรอดม�ได้อีกครั้ง เมื่อคมอ�วุธของพี่ช�ยซึ่งหัก

เลีย้วต�มและพลกิใบจักรเป็นแนวนอนต�มก�รเลีย้วอย่�งกะทนัหนัไม่อ�จ

พ้นช่องแคบของต้นไม้ได้ จนต้องค้�งนิ่งอยู่บนเนื้อไม้หน�เป็นครั้งที่สอง

แต่กงจักรของเด็กส�วเองซึ่งถูกป�จ�กมือของเลนโยกลับพุ่งตรง

ม�ท�งด้�นข้�ง และยังพุ่งเข้�ม�ในเวล�ติดๆ กันกับกงจักรวงแรก

ฉัวะ!

คมใบจักรจ�กอ�วุธของตนเองเฉือนโดนแผ่นหลังด้�นขว�จนเสื้อ

โคตที่สวมอยู่ข�ดวิ่นเป็นท�งย�ว พร้อมคว�มรู้สึกร้อนว�บร�วกับโดน 

แผดเผ�ด้วยไฟจ�กก�รถกูของมคีมฉกีเฉอืนผวิเนือ้ทีอ่�บทัว่แผ่นหลงั ต�ม

ด้วยกลิ่นค�วเลือดของตนเองคละคลุ้งเข้�จมูก

กงจกัรยกัษ์ซึง่พุง่เข้�ฟันเดก็ส�วส่งแรงกระแทกให้ร่�งของเธอลอย

ไปอีกท�ง และปะทะกับลำ�ต้นไม้ใกล้ตัว นัยน์ต�สีนำ้�เงินเบิกโพลง ป�ก

อ้�กว้�งแต่ไร้เสยีงร้องใดเมือ่คว�มจกุพุง่ไปทัว่ลำ�คอ ก่อนเธอจะตกลงม�

บนพื้นสีข�วเย็นเยียบอีกครั้ง

ฉึก!

กงจักรก�ร�สึของเลนยะลอยม�ปักอยู่ตรงหน้�เธอท่ีฟุบตัวลงพ้ืน

พอดิบพอดีหลังจ�กเล่นง�นเจ้�ของตัวเอง เลือดสีแดงสดของหมอผีส�ว

ไหลย้อยม�ต�มคมของกงจกัรก�ร�ส ึและค่อยๆ ไหลลงไปกองอยูบ่นหมิะ

สีข�วสะอ�ด
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แฮก! แฮก! แฮก!

เลนยะห�ยใจหอบถี่เร็ว ใบหน้�ด้�นหนึ่งที่แนบไปกับเกล็ดนำ้�แข็ง

เยน็เยยีบทำ�ให้เธอยงัมสีตอิยู ่ในขณะใบหน้�อกีข้�งซึง่พ้นหมิะขึน้ม�กำ�ลงั

หรี่นัยน์ต�สีนำ้�เงินสะลึมสะลือบ่งบอกถึงคว�มอ่อนล้� ใกล้ถึงขีดจำ�กัด 

ทุกอย่�งเหมือนจะดับมอดในวิน�ทีแรกที่แผ่นหลังของเธอถูกเชือดเฉือน

คว�มเจ็บชโลมทั่วแผ่นหลัง บ�ดแผลที่ย�วพ�ดตั้งแต่เอวซ้�ยถึง

หัวไหล่ขว�เต้นตุบๆ รำ่�ร้องอยู่ใต้กล้�มเนื้อทุกอณู คว�มจุกแน่นจ�กแรง

กระแทกยิ่งเพิ่มภ�ระหนักอึ้งให้ร่�งก�ยและสมอง เลนยะรู้สึกถึงแขนข�

ของเธอที่สั่นระริกและหนักอึ้งร�วกับถ่วงด้วยตะก่ัว ภ�พตรงหน้�เร่ิม

เลือนร�งลง เปลือกต�หนักอึ้งอย่�งไม่เคยรู้สึกม�ก่อน แถมไอเย็นที่สูด

เข้�ปอดก็ร�วกับจะยิ่งพร�กก�รรับรู้ของเด็กส�วให้เร็วขึ้น

เธอกำ�ลังจะหมดสติ...นัยน์ต�สีนำ้�เงินอ่อนแสงต�มนำ้�หนักบน

เปลือกต�ที่หนักม�กขึ้นเรื่อยๆ ภ�พรอบตัวเริ่มกล�ยเป็นสีดำ�และดูห่�ง

ไกลออกไปจ�กก�รรับรู้อย่�งช้�ๆ 

ลมห�ยใจทีห่อบกระชัน้กล�ยเป็นจงัหวะเข้�ออกสมำ�่เสมอ บ่งบอก

ว่�เธอพร้อมเข้�สู่ห้วงนิทร�

แสงสดุท้�ยในดวงต�ของเธอกำ�ลงัจะเลอืนห�ยไป สตทิีเ่หลอืเพยีง

น้อยนิดกำ�ลังดำ�ดิ่งสู่คว�มมืดทีละเล็กทีละน้อย จนดับสนิท...

พรึ่บ!

ทว่�เพียงแค่วูบเดียวที่ทุกอย่�งในหัวดับไป ดวงต�สีนำ้�เงินกลับ 

เบิกโพลงขึ้นม�ฉับพลัน บ�งสิ่งที่แล่นขึ้นม�ในจิตใต้สำ�นึกฉุดรั้งเธอจ�ก

หลุมมืด

ถ้�เธอหมดสติไปทุกอย่�งก็จบ

แค่หลบัหรอืสลบเพยีงคร้ังเดยีว อสรูในร่�งก�ยจะควบคมุเธอทนัที 

ที่สำ�คัญเธอจะแพ้พี่ช�ยของตัวเองไม่ได้

ยังมีเรื่องต้องจัดก�รอีกเยอะแยะเต็มไปหมด เธอหลับไม่ได้ ยัง

ห�ยไปตอนนี้ไม่ได้เด็ดข�ด!
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นัยน์ต�สีนำ้�เงินที่อ่อนล้�ในตอนแรกแข็งกร้�วขึ้นทันใด เด็กส�ว

ยืน่มอืพรวดไปคว้�ท่อนเหลก็ตรงกล�งกงจกัรก�ร�สเึบือ้งหน้� เธอกดัฟัน

กรอด อดทนต่อคว�มเจ็บปวดบนแผ่นหลัง แล้วพยุงร่�งของตนเอง ลุก

ขึ้นม�ช้�ๆ ก่อนค่อยๆ ก้�วข�ที่อ่อนเปลี้ยไปข้�งหน้�ทีละน้อย โดยในมือ

ล�กกงจักรยักษ์ต�มม�ด้วย 

เธอขอพย�ย�มฝืนสังข�รของตนเองอีกนิดก็ยังดี...

ตุบ!

เดินม�เพียงไม่น�นร่�งของเด็กส�วก็ทรุดนั่งกับพ้ืนหิมะอีกคร้ัง 

คล้�ยหมดเรี่ยวแรง มือซ้�ยที่ไม่ได้สวมถุงมือซึ่งคำ้�พ้ืนเบื้องหน้�ไม่ให ้

ตวัเองล้มลงไปเยน็เฉยีบจนเกอืบไร้คว�มรูส้กึ กงจกัรยกัษ์ทีปั่กอยูข้่�งตวั

มีหน้�ที่คอยเป็นหลักยึดให้เด็กส�ว โดยเธอก้มตัวตำ่�จนเส้นผมสีนำ้�ต�ล

เลื่อนม�ปรกใบหน้�จนมิด 

แผ่นหลังรู้สึกอุ่นว�บด้วยหย�ดโลหิตที่ไหลซึมจนเสื้อโคตท่ีข�ด 

ซับสีแดงชุ่มโชก

ฉึบ!

เสยีงฝีเท้�ยำ�่หมิะดงัขึน้ใกล้ตวั แต่หมอผสี�วยงัไม่อ�จเงยหน้�ขึน้

ม� ร�วกับไร้เรี่ยวแรงจะทำ�เช่นนั้นได้ จนกระทั่งเจ้�ของฝีเท้�ม�หยุดอยู่

เบื้องหน้�เธอ

เสียงถอนใจแผ่วเบ�ดังม�จ�กช�ยหนุ่มในโคตสีเท�เข้ม ซึ่งบัดนี้

นัยน์ต�สนีำ�้เงนิหลงัเลนส์สดีำ�เหลอืบลงตำ�่ มองสภ�พทลุกัทเุลของน้องส�ว

อย่�งสมเพช

“ฉันไม่ได้อย�กฆ่�แกนะเลนยะ” เลนโยเปรยเรียบนิ่งไร้รอย

อ�รมณ์ ก่อนค่อยๆ ทรดุร่�งลงนัง่ยองเบือ้งหน้�เลนยะและยืน่หน้�เข้�ไป

ใกล้คนที่ก้มตัวตำ่�จนผมเผ้�ปิดใบหน้� แล้วว่� “อย่�บังคับให้ฉันทำ�อะไร

ที่ไม่ควรทำ�”

เลนโยแบมือลงตรงหน้�คนเจ็บที่ยังห�ยใจหอบอ่อนล้� แล้วสั่ง 

ขึ้นใหม่เรียบเย็น



312   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 4 (จบ)

“ส่งคัมภีร์อะไคอิโตะม�ได้แล้วเลนยะ”

ทัง้ที่ไม่มที�งหน ีแต่เดก็ส�วตรงหน้�กย็งัคงนัง่นิง่ ไม่ยอมส่งอะไร

ให้เข�

เลนโยสดูลมห�ยใจลกึ ก่อนผ่อนออกอย่�งเหนือ่ยหน่�ย แล้วสำ�ทบั

“ส่งม�เลนยะ แกไม่โง่นี่ น่�จะรู้ว่�แกสู้ต่อไม่ไหวแล้ว”

มือขว�บนท่อนเหล็กที่จับอ�วุธของเลนยะกำ�แน่นอยู่เพียงครู่ เธอ

ไม่ได้เงยหน้�หรือพูดอะไร เพียงแค่คล�ยมือออกจ�กอ�วุธ และค่อยๆ 

ล้วงมือเข้�ไปในกระเป๋�เสื้อโคต ก่อนหยิบม้วนคัมภีร์ม้วนเล็กออกม�

คัมภีร์แก้อ�คมถูกยื่นให้เลนโยโดยคนยื่นไม่พูดอะไรโต้ตอบ

ช�ยหนุ่มเตรียมรับของจ�กน้องส�ว

หมับ!

มอืขว�ทีก่ำ�ลงัยืน่คมัภร์ีแก้อ�คมให้ช�ยหนุม่พลนัปล่อยของในมอื

ลงพืน้เสยีเฉยๆ และเปลีย่นเป็นจับหมบัทีข้่อมอืของพีช่�ยตนอย่�งรวดเรว็ 

ไม่ต่�งจ�กงูที่ฉกเหยื่อและรัดแน่นหนึบร�วกับคีมเหล็ก 

และด้วยคว�มไม่ทันระวังตัว เลนโยถูกน้องส�วตนท่ีคิดว่�ไร้ท�ง

สู้กระช�กตัวเข้�ม�ด้วยแรงมห�ศ�ล ก่อนรับรู้ได้ถึงคว�มเจ็บแล่นขึ้นม�

อย่�งรวดเร็วร�วกับส�ยฟ้�ฟ�ดที่ข้�งแก้ม เมื่อมือซ้�ยของเลนยะที่ว�ง

อยูบ่นพืน้หมิะหวดกำ�ป้ันเตม็กำ�ลงัใส่ใบหน้�ด้�นข้�งของเข�อย่�งไม่ปร�นี 

หรือสนว่�มือซ้�ยของตนย�มนี้จะเป็นเช่นไร

โครม!

เพล้ง!

เพียงหมัดเดียวจ�กน้องส�ว ร่�งสูงใหญ่ก็ล้มลงไปชนกับต้นไม้

อย่�งจัง แว่นต�กันแดดของเข�แตกกระจ�ย เศษเลนส์ร่วงหล่นลงพื้น

ก�รจู่โจมเหนือคว�มค�ดหม�ยของเลนยะเกิดขึ้นอย่�งรวดเร็วจน

คนถูกชกเองยังไม่อ�จต�มสถ�นก�รณ์ทัน

ทว่�เมือ่เข�ตัง้หลกัได้ ป�ดเลอืดออกจ�กมมุป�กและลกุขึน้ยนือกี

ครั้ง เลนยะที่นั่งอยู่เบื้องหน้�กลับกำ�ลังใช้มือสองข้�งกำ�บ�งสิ่งอยู่บนพื้น
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หิมะ ก่อนจะเงยใบหน้�ที่ก้มตำ่�แต่แรกขึ้นม� 

รอยยิ้มแสยะฉ�ยชัดบนใบหน้�โซมเหงื่อ ก่อนมือสองข้�งของเธอ

ซึง่กำ�อะไรไว้สกัอย่�งบนพืน้หมิะกก็ระช�กมนัขึน้ม�อย่�งรวดเรว็ สิง่ทีอ่ยู่

ใต้พื้นหิมะลอยขึ้นม�ต�มมือของเธอ

และครั้งนี้กล�ยเป็นเลนโยที่ต้องเบิกนัยน์ต�กว้�งกับสิ่งที่เกิดขึ้น 

เส้นเอ็นม�กม�ยซึ่งผูกแผ่นยันต์อย่�งไม่ค่อยเป็นระเบียบอยู่เต็ม

เส้นบ่งบอกว่�เดก็ส�วเร่งรีบทำ� ถกูดงึจนตงึล้อมรอบร่�งก�ยของเข�ทนัที 

ร�วกับเข�ตกอยู่กล�งวงล้อมใยแมงมุม โดยใยแมงมุมเส้นเอ็นพวกนี้ถูก

ผูกติดอยู่กับต้นไม้แต่ละต้นไขว้ไปม�รอบตัวเข� และถูกขึงให้ตึงโดยมือ

สองข้�งของเลนยะซึ่งกำ�เส้นเอ็นหล�ยสิบเส้นอยู่แน่น

บัดนี้ช�ยหนุ่มเหมือนตกลงม�อยู่ในกับดักของตนเสียเอง

“ขอบใจสำ�หรับวิธีก�รของแกนะ ช่วยฉันให้คิดอะไรดีๆ ออกได้

เยอะเลย แต่เวล�น้อยเลยผูกยันต์ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่�ไร”

ใบหน้�คมติดหว�นที่มีรอยชำ้�อยู่ที่ข้�งแก้มและรอยเลือดติดมุม

ป�กหันกลับไปมองน้องส�วของตน 

ช�ยหนุ่มที่มีรอยยิ้มเสมอบัดนี้หุบยิ้มลงสนิท นัยน์ต�สีนำ้�เงินก็หรี่

แคบมองน้องส�วอย่�งมุ่งร้�ยโดยไม่ปิดบัง

“อย่�คิดขยับตัวเชียวเลนโย แกก็น่�จะรู้ว่�ถ้�ขยับแล้วโดนแผ่น

ยันต์มันจะเกิดอะไรขึ้น”

คำ�เตือนนัน้ทำ�ให้ช�ยหนุม่ต้องมองไล่ไปต�มเส้นเอน็ทีผ่กูแผ่นยนัต์

รอบตัวอีกครั้ง 

น้องส�วเก็บของของเข�ม�ใช้ประโยชน์ แถมยังลอกวิธีก�รของ

เข�ม�ใช้อย่�งไม่ขออนุญ�ตอีกต่�งห�ก 

เจ้�หล่อนจงใจทำ�เป็นเดินไม่ไหวและทรุดนั่งอยู่ตรงนี้เพ่ือให้เข�

เดินเข้�ม�ติดกับ...และเข�ก็เข้�ม�ติดจริงๆ 

แต่ในขณะทีเ่ลนโยกำ�ลงัสำ�รวจห�วธิรีอด เลนยะกลบัรวบเส้นเอน็

ที่ขึงจนตึงไว้ในมือซ้�ยเพียงข้�งเดียวและยื่นมือขว�ม�ยังเบื้องหน้�เข� 
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ก่อนจะพูดขึ้นว่�

“แกก็รู้ใช่ไหมว่�ต�มจริงกงจักรก�ร�สึมันเป็นของฉันทั้งสองวง 

ตอนฉนัเกดิมนัคำ�ร�มตอบรบัฉนัทัง้สองวง ส่วนของแกแค่วงเดยีว สดุท้�ย

พ่อเลยให้เร�คนละวงตัดปัญห�”

จบคำ�ของหมอผสี�ว เลนโยกต้็องหนัหน้�กลบัไปมองข้�งหลงั และ

ได้เหน็กงจกัรก�ร�สซึึง่ผกูพูส่ขี�วของเข�ปักอยูบ่นต้นไม้ข้�งหลงั กงจกัร

ก�ร�สึที่พล�ดเป้�จ�กน้องส�วซึ่งป�ไปพร้อมกงจักรของเธอก่อนหน้�นี้

เข�เพิ่งสังเกตว่�มันไปค้�งอยู่บนต้นไม้ข้�งหลัง ห่�งจ�กตัวเข�ไม่

ม�กพอดิบพอดี

นัยน์ต�สีนำ้�เงินเบิกกว้�ง รู้ว่�จะเกิดอะไรขึ้น

“กลบัม�!” เลนยะตะโกนก้อง กงจกัรทีเ่คยเป็นของพีช่�ยเธอกลบั

หมุนวนอย่�งรวดเร็วเข้�ม�ห�เธอแทน และพุ่งตรงเข้�ม�ยังตัวช�ยหนุ่ม

ซึ่งนั่งอยู่ตรงกล�งระหว่�งกงจักรยักษ์กับเด็กส�ว คมอ�วุธที่หมุนวนตรง

ดิ่งม�ถูกเล็งเป้�ไว้ที่แขนขว�ของเลนโย

เลนโยทำ�ท่�จะขยับหนีแต่ร่�งก�ยก็ถูกล้อมกรอบไว้ด้วยเส้นเอ็น

ผูกแผ่นยันต์ ขณะที่กงจักรใกล้เข้�ม�เรื่อยๆ 

ช�ยหนุม่มองรอบตวัห�ท�งรอด ก่อนหนัไปเหน็ต้นไม้ซึง่ถกูผกูเส้น

เอ็นไว้ เข�ดึงแผ่นยันต์ออกม�ทันที พร้อมป�ยันต์ของตนลอดช่องว่�ง

ระหว่�งเส้นเอ็นไปยังหนึ่งในต้นที่ถูกผูกเส้นเอ็นไว้

ตูม!

ต้นไม้ระเบดิขึน้พร้อมหกัโค่นลง ทำ�ให้เส้นเอ็นทีผ่กูไว้หลดุออกไป

ด้วย เพียงเส้นเอ็นเส้นเดียวที่หลุดออก เส้นเอ็นท้ังหมดท่ีพันกันไปม�ก็

เสียขบวนทันที และทำ�ให้เลนยะต้องปล่อยเส้นเอ็นในมือลง เปิดโอก�ส

ให้พี่ช�ยเป็นอิสระ

วูบ!

เสยีงหมนุวนของใบมดียกัษ์ดงัขึน้ข้�งใบหขูองเลนโยเมือ่มนัพุง่ม�

ถึงตัวในจังหวะเดียวกับที่เข�เบี่ยงตัวหลบมันได้เส้นย�แดงผ่�แปด ก่อน
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กงจักรยักษ์จะกลับเข้�ไปอยู่ในมือหมอผีส�ว

เลนโยที่หลบกงจักรยักษ์ของตนได้หมุนตัวออกจ�กจุดนั้น และ...

ฉัวะ!

ทกุอย่�งพลนัหยดุลงเมือ่สิน้เสยีงของมคีมฟ�ดฟันบ�งสิง่ และร่�ง

สูงโปร่งของช�ยหนุ่มต้องยืนค้�งนิ่ง เมื่อเพียงเสี้ยววิน�ทีท่ีเข�กำ�ลังจะ

เบี่ยงตัวหนีไปตั้งหลักอีกท�ง บ�งอย่�งก็พุ่งเข้�ห�เข�อย่�งจัง

และไม่น�นเข�จึงรับรู้ถึงนำ้�สีแดงสดที่ฉีดพุ่งร�วกับนำ้�พุออกม�

จ�กต้นแขนขว�ของตน...

ต้นแขนที่ไร้ท่อนแขนของเข�แล้ว 

หมับ!

เลนยะจับหมับที่กงจักรก�ร�สึที่มีพู ่สีดำ�ผูกไว้และมีเลือดสดๆ 

ชโลมอยู่บนใบมีด ซึ่งมันเพิ่งวนกลับเข้�ม�อยู่ในมือเธอ หลังจ�กถูกป�

ออกไปในจงัหวะเดยีวกบัทีพ่ีช่�ยว้�วุน่อยูก่บัก�รหลบหนกีงจกัรก�ร�สขึอง

เข�เอง ถึงไม่ทันสังเกตว่�มีกงจักรอีกวงพุ่งม�ท�งเข�เช่นกัน 

และมันส�ม�รถตัดแขนขว�ของเข�ได้เป็นผลสำ�เร็จ

เลือดสีแดงสดทะลักร�วกับไหลจ�กก๊อกนำ้�ลงบนพ้ืนหิมะจนพ้ืน 

สขี�วกล�ยเป็นสแีดงฉ�นร้อนระอ ุก่อนเจ้�ของเลอืดทีเ่พิง่สญูเสยีแขนขว�

ไปจะค่อยๆ ทิ้งก�ยลงบนพื้นที่ถูกชโลมด้วยสีแห่งชีวิต โดยนัยน์ต�ท่ียัง

เบิกค้�งของเข�นั้นสะท้อนเพียงภ�พท่อนแขนขว�ของตนเองซึ่งกระเด็น

ข�ดไปอีกท�ง แม้ในหัวจะยังไม่รับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นย�มนี้ได้

“ปิดกระด�น เลนโย”

หมอผสี�วกล่�วเสยีงเรียบ และมองภ�พของพีช่�ยทีล้่มลงนอนนิง่

อยู่บนพื้นสีแดงจ�กเลือดที่แขนขว�ของเข� ซึ่งไหลเจิ่งนอง ละเลงพื้น 

สีข�วจนชุ่มโชก



89
ยุติพันธนาการ

ความรูส้กึแรกทีไ่ด้รับคอืความด้านชา ราวกบัทกุอย่างรอบตวัหยดุ

นิ่ง เสมือนกลไกของน�ฬิก�ที่พังเสียห�ย และค่อยๆ ต�มด้วยคว�มอุ่น

ร้อนที่ไล่ขึ้นม�จ�กต้นแขนจนครอบคลุมทั้งร่�งก�ยซีกขว� พร้อมคว�ม

เจ็บปวดแล่นริ้วกระตุ้นให้ประส�ทสัมผัสทั้งหมดทั้งมวลกลับม�อีกครั้ง 

ทว่�มเีพยีงคว�มรับรู้ท�งร่�งก�ยเท่�นัน้ทีก่ลบัม� แต่คว�มรบัรูใ้น

จิตใต้สำ�นึกนั้นยังไม่อ�จคิดต�มได้ว่�เกิดอะไรขึ้น

เพร�ะเหตกุ�รณ์ทกุอย่�งทีเ่กดิ มนัรวดเร็วจนเข�ไม่อ�จเข้�ใจเรือ่ง

ทั้งหมดให้ถูกต้องได้เดี๋ยวนี้

เข�คิดว่�ทุกอย่�งดำ�เนินม�ถึงจุดจบ หม�กบนกระด�นที่เดิมพัน

ด้วยชีวิตของคนม�กม�ยที่เล่นม�ย�วน�นถึงแปดปีถึงเวล�ปิดกระด�น 

และสรุปผู้ชนะ 

ทั้งที่เข�กำ�ลังจะชนะ...แต่เพียงเสี้ยววิน�ทีเดียว ทุกสิ่งทุกอย่�งที่

ว�งแผนม�ตลอดแปดปีกลับล้มครืนลง

ผู้ปิดกระด�นอันย�วน�นนี้คือน้องส�วของเข�...โซเคนโย เลนยะ

สิ่งเดียวที่ย�มนี้เข�สัมผัสได้คือกลิ่นค�วเลือดของตัวเอง ในขณะ
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ทีค่ว�มเจบ็ปวดนัน้กลบักล�ยเป็นคว�มด้�นช� แถมอ�ก�ศทีห่น�วเยน็ยงั

เป็นตัวช่วยให้ท่อนแขนขว�ที่โดนตัดจนข�ดหยุดคว�มเจ็บปวดไปได้เป็น

ปลิดทิ้ง 

แต่ไม่ได้ช่วยให้ร่�งก�ยห�ยอ่อนเพลียได้แม้แต่น้อย หลังจ�กเสีย

เลือดออกไปเป็นปริม�ณม�ก

นยัน์ต�สนีำ�้เงนิคมกริบทีห่ร่ีลงเพร�ะคว�มอ่อนแรงสะท้อนใบหน้�

ของเด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลที่เดินกะโผลกกะเผลกม�ยังเข�ซึ่งนอน

เหยียดย�วบนพื้นหิมะที่กล�ยเป็นสีแดงสด

เข�ถึงกับต้องหัวเร�ะหึในลำ�คอกับสภ�พของน้องส�วท่ียำ่�แย่ไม่

ต่�งจ�กเข�นัก เว้นเพียงเจ้�หล่อนไม่ได้เสียแขนขว�เหมือนเข�เท่�นั้น 

เลนยะก้มลงคว้�คมัภร์ีม้วนเลก็ใส่กลบัลงเสือ้โคตข�ดวิน่ของตนเอง 

ก่อนปร�ยต�ไปมองร่�งสงูใหญ่ของพีช่�ยซึง่นอนเหยยีดย�วบนหมิะสเีลอืด

“ยังไม่ต�ยใช่ไหม” คำ�ถ�มร�บเรียบถูกส่งม�จ�กเด็กส�วร่�งสูง

ซึ่งค่อยๆ เดินล�กข�ม�ยังร่�งของเลนโยที่นอนนิ่งเหมือนคนต�ย

“ฮึ...แค่แขนข�ด...เลนยะ” เสียงติดขัดอ่อนแรงแต่มีกระแสขบขัน

ถูกส่งกลับม�จ�กร่�งที่นอนนิ่ง แต่ดวงต�สีนำ้�เงินของเข�กลับเหม่อมอง

ไปบนท้องฟ้�สีอึมครึมและปล่อยให้เกล็ดนำ้�แข็งเย็นๆ โปรยปร�ยลงม� 

กระทบบนใบหน้�คมติดหว�นที่มีรอยชำ้�อยู่ที่เสี้ยวหน้�ด้�นหนึ่ง ร�วกับ

กำ�ลังล่องลอยออกไป

คว�มรู้สึกพ่�ยแพ้ยังลอยวนอยู่ในอก แต่กระนั้นเข�ก็ต้องยอมรับ

ว่�หม�กกระด�นนี้ไม่แพ้ก็ต้องชนะ แม้เข�จะหวังในชัยชนะสูงม�กก็ต�ม

ทุกอย่�งมันช่�งจบลงอย่�งรวดเร็วเสียจริงๆ 

เลนยะหยุดอยู่ข้�งก�ยพี่ช�ย ดวงต�สีนำ้�เงินของเธอมองสำ�รวจ

แขนขว�ที่เหลือเพียงต้นแขนและแขนเสื้อข�ดๆ ของเลนโยที่ชุ่มโชกด้วย

โลหิตที่ยังไหลริน เธอเลื่อนนัยน์ต�ว่�งเปล่�ไปมองนัยน์ต�สีเดียวกับ 

ตัวเอง ก่อนเอ่ยขึ้นว่�

“ถ้�แกโชคดี พวกองเมียวจิจะม�รับตัวก่อนท่ีแกจะเสียเลือด
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หมดตัว เพร�ะฉันฝ�กให้โยชิฮ�ระบอกไอ้ขี้แยไว้แล้ว...นอนนิ่งๆ เข้�ไว้

แล้วกัน”

นัยน์ต�สีนำ้�เงินของช�ยหนุ่มเคลื่อนช้�ๆ ไปมองน้องส�ว แม้แทบ

ไร้เรี่ยวแรงแต่ก็กระตุกยิ้มน้อยๆ ที่มุมป�ก 

“เตรียมก�รดีนี่” เข�เอ่ยชมด้วยนำ้�เสียงเจือคว�มเย้ยหยันนิดๆ 

แบบนีก้แ็สดงว่�น้องส�วของเข�ต้องมัน่ใจว่�ต้องชนะอยูแ่ล้วน่ะสิ

หมอผีส�วก้มตัวเล็กน้อยม�ห�พี่ช�ย ส�ยต�ของเธอยังเฉยเมย 

ไม่เปลี่ยน และว่�ขึ้นใหม่

“แต่ถ้�เกิดแกโชคร้�ย องเมียวจิพวกนั้นจะไม่เชื่อคำ�พูดฉัน และ

จะไม่ยอมม�ที่ป่�กักปีศ�จเพื่อม�เอ�ตัวแกไป แล้วปล่อยให้แกเสียเลือด

หมดตัวนอนต�ยอยู่กล�งป่�...แต่ถ้�เกิดแกโชคร้�ยม�กกว่�นั้นอีก คือแก

อ�จโดนลูกน้องไอ้ลูกหม�รุมยำ�”

“งั้น...ฉันคงจะ...โชคร้�ย” นำ้�เสียงโรยแรงยังสวนกลับ บ่งบอก

คว�มคิดของช�ยหนุ่มว่�คงไม่มีใครเชื่อคำ�พูดของน้องส�วแน่ๆ 

คว�มเงยีบเข้�ครอบคลมุสองพีน้่องทนัใดเมือ่สิน้คำ�พดูของเลนโย 

มีเพียงดวงต�สีนำ้�เงินสองคู่สบกันนิ่งอยู่ท่�มกล�งส�ยลมหน�วและหิมะ 

อะไรบ�งอย่�งสะกดให้พวกเข�ยังคงจ้องหน้�กันนิ่งไม่ผละออกไปไหน...

อ�จเพร�ะก�รเป็นศตัรูทีย่�วน�น อ�จเพร�ะก�รเป็นส�ยเลอืดเดยีวกนั...

หรืออ�จเป็นเพร�ะคำ�ว่�พี่น้อง พวกเข�ไม่รู้ แค่รู้ว่�ยังไม่อ�จละส�ยต�

จ�กอีกฝ่�ยได้...

ไม่น�นเลนยะกส็ดูห�ยใจลกึ ปล่อยบรรย�ก�ศทีอ่ธบิ�ยไม่ได้นี้ไป 

และทิ้งตัวลงนั่งข้�งพี่ช�ย ก่อนก้มถ�มเข�ว่�

“แกรู้เรื่องอสูรกับแดนมิคสัญญีได้ยังไง”

ช�ยหนุ่มระบ�ยลมห�ยใจพลัน แล้วปร�ยต�ไปมองน้องส�วตนที่

ข้�งตัว พล�งเอ่ย 

“ฉันว่� ฉันบอกแกไปแล้วนะว่�ให้ไปถ�มท่�นกินเท็นชิ”

“อย่�บงัคบัให้ฉนัต้องทำ�เร่ืองแย่กว่�ก�รตดัแขนแกได้ไหม...แกกร็ู้
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ว่�ฉันทำ�มันได้จริง และอย่�งง่�ยๆ ด้วย” หมอผีส�วกล่�วอย่�งเหนื่อยใจ 

ก่อนพยกัพเยดิหน้�ไปท�งแขนข้�งทีข่�ดของเข� “แกเสยีแขนขว�ไปแล้ว 

ยังหวังจะได้อะไรอีก”

“คว�มสะใจกบัสมนำ�้หน้�ไง” เลนโยตอบชดัพร้อมรอยยิม้สวยๆ ที่

เป็นเอกลักษณ์ของเข�

เลนยะทำ�เสียงไม่พอใจในลำ�คอ “แกหัดทำ�ตัวเป็นพี่ช�ยที่แสนด ี

สักครั้งไม่เป็นรึไง”

“แล้วแกล่ะ เคยหัดทำ�ตัวเป็นน้องส�วที่น่�รักสักครั้งไหม” เลนโย

ย้อน

“ฉันตัดแขนแกแทนหัวก็น่�รักที่สุดแล้ว” เลนยะตอบหน้�ต�ย

“ทำ�ให้ทนทรม�นกับคว�มหวังที่เป็นไปไม่ได้ตลอดก�ลแล้วเรียก

ว่�น่�รักงั้นเหรอ”

“เออ โคตรน�งฟ้�เลยขอบอก”

คนเป็นพีช่�ยกลอกต�อย่�งเบือ่หน่�ยในคว�มหน้�ด้�นหน้�ทนของ

น้องส�ว ก่อนพึมพำ�อย่�งเสียไม่ได้ว่� 

“...ยัยบ้�”

“ไอ้ทุเรศ” เลนยะว่�กลับรวดเร็ว

หลังจ�กนั้นทุกอย่�งก็ตกอยู่ในคว�มเงียบไปครู่หนึ่ง และในขณะ

ที่คว�มเงียบระหว่�งสองพี่น้องโซเคนโยดำ�เนินไป หมอผีส�วก็เป็นฝ่�ย

ทำ�ล�ยคว�มเงียบลง

“รู้ไหม ตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปเมื่อแปดปีก่อน...หิมะ 

พวกนีต้กลงม�ยงักบัจงใจให้ทกุอย่�งย้อนกลบัไปตอนทีแ่กทำ�เรือ่งไว้เลย 

ตอนน้ันหมิะกต็กม�แบบนีเ้หมอืนกนั เพยีงแต่กลบักนัว่� ตอนนัน้คนทีน่อน

จมกองเลือด...ไม่ใช่แก...”

เลนโยไม่ตอบแต่ลอบกระตุกยิ้มที่มุมป�ก คำ�กระทบกระแทกนั้น

จงใจตอกยำ้�คว�มพ่�ยแพ้ของเข�

“คว�มจริง...ฉนัอ�จไม่ได้เกลยีดแกนะเลนโย” เลนยะกล่�วต่อด้วย
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สีหน้�ไม่สื่ออ�รมณ์เช่นเดิม ในขณะที่นัยน์ต�สีนำ้�เงินของพ่ีช�ยเธอยัง

เหม่อมองขึน้ท้องฟ้� ไม่ได้หนัม�สนใจเธอ “และฉนัยอมรบัว่� ใช่ว่�เหตผุล

ของแกจะฟังไม่ขึ้นซะทีเดียว และพอจะเข้�ใจคว�มรู้สึกของแก แต่ฉัน

ยอมเป็นคนแพ้ไม่ได้”

“แกอย�กจะบอกอะไรฉนัเลนยะ” คนทีน่อนนิง่อดสวนคำ�ถ�มกลบั

ไม่ได้

เลนยะลอบถอนใจ ก่อนปิดเปลือกต�ลงร�วกับไตร่ตรองคำ�พูด 

แล้วลืมต�ขึ้นม�ใหม่

“เร�มนักน็อกคอกทัง้คู”่ เธอเอ่ยเน้นหนกั และก้มมองไปยงัพีช่�ย

ของตน “ทั้งฉันทั้งแกก็ไม่มีใครสมควรใช้น�มสกุลโซเคนโยทั้งคู่ เร�มัน

ก็เหมือนกันนั่นแหละ ถึงเป็นท�ย�ทไร้ตำ�แหน่งอยู่แบบนี้ไง”

เลนโยเป็นฝ่�ยเงยีบกบัคำ�กล่�วของเลนยะ เข�เพยีงปิดนยัน์ต�ลง

“เข้�ใจพูดนี่” ช�ยหนุ่มว่�เสียงแผ่ว

“ก็เร�มันพี่น้องกัน” เลนยะต่อถ้อยคำ�นั้นพลัน

และทุกอย่�งก็กลับม�อยู่ในคว�มเงียบอีก แต่เพียงครู่เลนโยก็

ลืมต�ขึ้นใหม่ แล้วเอ่ยถ�มร�บเรียบขึ้นว่� 

“นั่นไม่ใช่วิธีที่แกจะกล่อม เพื่อหลอกเอ�คำ�ตอบเร่ืองอสูรกับ 

แดนมิคสัญญีกับฉันใช่ไหม”

“เวร!” เลนยะสบถอย่�งไม่สบอ�รมณ์ทนัท ีและเบอืนหน้�ไปทนัใด

ด้วยคว�มหงุดหงิดและเบื่อหน่�ยที่ถูกรู้ทัน

“ฉันกำ�ลังจะซึ้ง แล้วแกก็ทำ�ตัวทุเรศแบบนี้ทุกทีไง ฉันถึงรักแกไม่

ลง”

“ไม่รัก แกก็ต้องบอกม�อยู่ดี” ครั้งนี้หมอผีส�วหันกลับม�สั่ง

“บอกไป แล้วแกจะทำ�อะไรได้เลนยะ” 

“ก็บอกม�สิ เดี๋ยวได้รู้กัน” เธอก้มหน้�ลงม�อีก พร้อมเอ่ยขึ้นใหม่

ด้วยเสียงที่กดเข้ม “ในเมื่อแกอย�กสมนำ้�หน้�และสะใจฉันให้ถึงที่สุด  

แกก็ต้องทำ�ให้ฉันรู้ว่�ฉันไม่มีวันชนะได้เลยสักท�ง”
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นัยน์ต�สีนำ้�เงินของช�ยหนุ่มปร�ยกลับไปมองสีหน้�ยุ่งนิดๆ ของ

เลนยะใหม่ และใช้เวล�หล�ยอึดใจในก�รใคร่ครวญ ก่อนเข�จะค่อยๆ 

เล่�เรื่องที่เคยบอกกับสุนัขป่�หนุ่มไปครั้งหนึ่งแล้วในถำ้�แสนวิจิตรนั่น

และเม่ือสิน้เรือ่งร�วทัง้หมด เลนโยกต็บท้�ยด้วยถ้อยคำ�แผ่วเบ�ว่�

“ฉันอย�กรู้นักว่�แกจะทำ�ยังไงกับอสูรของแกหลังจ�กนี้...เพร�ะ

ต่อให้ดิ้นรนแค่ไหน มนุษย์อย่�งแกหรือฉันก็ไม่มีวันชนะอสูรนั่นได้อยู่ดี”

เลนยะทีน่ัง่ฟังเร่ืองร�วทัง้หมดนิง่เงยีบไปนดิ ก่อนค่อยๆ ยนัตวัลกุ

ขึ้นช้�ๆ ด้วยกงจักรก�ร�สึในมือ พล�งว่�ขึ้นใหม่เนิบช้�

“ถ้�แกส�ม�รถสือ่ส�รกบัอสรูในมอืฉนัได้จรงิอย่�งทีแ่กบอก...แก

เคยคิดบ้�งไหมว่�คว�มจริง ‘อสูร’ อ�จกำ�ลังหลอกใช้แกอยู่ตั้งแต่ต้น”

“...คิดส”ิ เลนโยมองต�มน้องส�ว และยิม้หยนับ�งๆ ทีม่มุป�ก “ฉนั

ถงึได้เลอืกใช้วธิจีดัก�รควบคมุมนัก่อนจะฟ้ืนม�ในร่�งของแกเตม็ร้อยไง”

ทาโร่มีสีหน้ากังวลชัดยามมองตามบาดแผลฉกรรจ์บนแผ่นหลัง

และหัวไหล่ซ้�ยของเลนยะที่เดินนำ�อยู่ตรงหน้� ขณะสังเกตเห็นด้วยว่� 

มือซ้�ยซึ่งไร้ถุงมือของเธอนั้นซีดข�วจนเหมือนกับจะกล�ยเป็นนำ้�แข็ง

อย่�งไรอย่�งนั้น

หลงัจ�กจบเร่ืองของเลนโย หมอผสี�วของเข�กท็ิง้ช�ยหนุม่ไว้ตรง

น้ันพร้อมกงจกัรก�ร�สทึัง้สองวง แล้วเพยีงบอกว่�ถ้�พวกองเมยีวจมิ�ถงึ

คงเก็บกลับไปเอง หรือถ้�ไม่ม�เก็บก็ทิ้งมันไว้แบบนั้นเลย

เธอไม่ใช้มนัอกีต่อไปแล้ว และคงอย�กสลดัทกุอย่�งทีเ่คยหนกัอึง้

ในใจตลอดแปดปีทั้งหมดทิ้งด้วยจึงไม่คิดเก็บมันม�

ก็เรื่องทั้งหมดมันจบลงแล้วนี่ ในที่สุดเธอก็จัดก�รพี่ช�ยได้สำ�เร็จ 

สิ่งที่สั่งสมม�ตลอดคงละล�ยห�ยไปกับแขนข้�งขว�ของเลนโยท่ีเลนยะ

ลงมอืตดัมนัข�ดด้วยตวัเอง...แต่ทำ�ไมวญิญ�ณเดก็ช�ยยงัรูส้กึว่�เรือ่งมนั

ยังไม่จบ ย�มเผลอเหม่อมองไปยังมือขว�ของหมอผีส�ว

ดวงต�ทว�รบ�ลของเธอยังเปิดอยู่...
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ดวงต�ทว�รบ�ลเปิดอยูท่ำ�ให้ท�โร่นกึขึน้ได้อกีเรือ่ง ตอนทีเ่ข�กบั

เลนยะกลับม�ยังพื้นที่บริเวณถำ้�อีกครั้ง วิญญ�ณเด็กช�ยเกือบช็อกค้�ง

เมื่อเจอกับคุดะของเลนยะที่เปลี่ยนรูปร่�งไปม�กม�ยจนเข�ขย�ด ถ้� 

ไม่ได้ฟังคำ�อธิบ�ยของเลนยะ เข�คงคิดว่�ต้องมีก�รเปิดศึกหมอผีกับ 

สัตว์ประหล�ดอีกระลอกแน่

ส่วนคุดะของเลนโยคงสล�ยไปหลังจ�กเข�สูญเสียพลังวิญญ�ณ

ไปจนหมด หรือไม่ก็ต�ยไปหมดก่อนหน้�นั้นแล้ว

หลังจ�กเลนยะเดินผ่�นถำ้�ใหญ่ และลัดเล�ะป่�ม�เรื่อยๆ จนถึง

ท�งล�ดเอยีงทีคุ่น้เคย เธอจงึเร่ิมปีนป่�ยด้วยสภ�พทีท่�โร่กลวัจบัใจว่�จะ

ร่วงลงม�เสมอ ก่อนม�ถึงล�นโล่งกว้�งที่เคยเป็นภูเข�ใหญ่และเคยผนึก

เจ้�ปีศ�จไว้อย่�งทุลักทุเล

พวกเข�ถงึได้เหน็คดุะของเลนยะซึง่นำ�กนิเทน็ชหินอีอกม�ลอยวน

เฝ้�อยู่บริเวณนั้น และใกล้ๆ กันมีร่�งสูงสง่�ที่ยังนอนปิดเปลือกต�สนิท

ไม่รู้สึกตัว

ดูเหมือนหมอผีส�วและคุดะของเธอจะนัดแนะเร่ืองสถ�นท่ีไว้

เรียบร้อยแล้ว

เลนยะเก็บคุดะเข้�กระบอกไม้ไผ่ ก่อนหันม�สั่งกับท�โร่

“ไปต�มลูกน้องไอ้ลูกหม�ม� บอกว่�ให้ม�รับเจ้�น�ยมันได้แล้ว 

คงรู้นะว่�เจ้�พวกนั้นอยู่ไหน”

สิ้นคำ�ท�โร่ก็เตรียมจะผละไป แต่ไม่ว�ยส่งคำ�ถ�มกลับ

“เธอไม่เป็นไรม�กนะ” เข�อดห่วงไม่ได้เมื่อเห็นใบหน้�โซมเหงื่อ

และดูอ่อนเพลียของเลนยะ

“ใช้อ�คมห้�มเลือดไว้แล้ว แค่แผลไม่สม�นเท่�นั้นเอง”

แค่แผลไม่สมาน...แล้วมันดีขึ้นตรงไหนไม่ทราบ

“แล้วอสูรเธอไม่รักษ�ให้เหรอ แบบเดียวกับที่เลนโยทำ�” ในเมื่อ

เลนยะกด็วงต�ทว�รบ�ลเปิดแล้ว เธอกน่็�จะมคีว�มส�ม�รถแบบเดยีวกบั

พ่ีช�ย ขน�ดต�ยแล้วฟ้ืนยงัทำ�ได้ แค่แผลใหญ่กล�งหลงักน่็�จะรกัษ�ได้ด้วย
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แต่เลนยะกลับตอบชัดโดยไม่มองหน้�เข�ว่� 

“ไม่ เพร�ะมันรู้ว่�ถ้�ฉันหมดสติ มันได้ครองร่�งฉันทันที”

“ห�!”

“รีบไปสักทีเถอะน่�” เธอหันม�สำ�ทับคำ�สั่งดุดันเมื่อวิญญ�ณ 

เด็กช�ยไม่ยอมไปเสียที

ท�โร่ได้แต่เก็บคว�มไม่เข้�ใจและอึดอัดไว้ในใจ แต่ก็ไม่กล้�ขัด 

คำ�สั่งของเลนยะตอนนี้ เพร�ะเร่ืองกินเท็นชิก็สำ�คัญ เข�ตัดสินใจลอย

ออกไปทำ�ต�มหน้�ที่เมื่อเจอส�ยต�ดุๆ ของเลนยะมองม�ยำ้�อีกครั้ง

เมือ่เหลอืเพยีงเธอกบัร่�งทีส่ลบไสลของกนิเทน็ชบินล�นดนิโล่ง ที่

บัดน้ีถกูกลบด้วยหมิะสขี�วจนหมด เดก็ส�วกก้็�วเท้�ช้�ๆ ผ่�นหมิะทีต่กลง

ม�เบ�บ�งเข้�ไปห�เจ้�ลูกหม�ของเธอ

เธอทิง้ตวันัง่ลงข้�งๆ ร่�งสงูใหญ่อย่�งอ่อนแรง ก่อนล้วงมอืเข้�ไป

ในกระเป๋�เสื้อโคต หยิบม้วนคัมภีร์สองม้วนขึ้นม�

ม้วนคัมภร์ีม้วนเลก็เป็นคมัภร์ีอะไคอโิตะ และม้วนคมัภร์ีขน�ดปกติ

อีกม้วนเป็นคัมภีร์ปลดผนึกก�รหลับใหลที่หมอผีส�วเอ�ม�จ�กพี่ช�ย 

ของตน 

ในเมือ่พีช่�ยของเธอเป็นคนผนกึ กต้็องมขีองปลดผนกึอยูก่บัตวั...

ซึ่งเธอคิดถูก 

ปัญห�เร่ืองกินเท็นชิไม่ใช่เร่ืองยุ่งย�กนัก แค่เพียงเธอปลดผนึก

ก�รหลับใหลให้เข� เธอก็จะปลดผนึกอ�คมอะไคอิโตะได้ต�มปกติ

เลนยะก�งม้วนคัมภีร์ม้วนใหญ่ ก่อนเล่ือนมือขึ้นไปบนหน้�ผ�ก

ของใบหน้�รูปสลัก เธอเสยเส้นผมสีดำ�ที่ปิดบังหน้�ผ�กของเข�ออก เผย

ให้เห็นตร�พันธสัญญ�ส�มโลกกล�งหน้�ผ�ก เลนยะใช้นิ้วชี้ว�ดล�ย

สญัลกัษณ์บ�งอย่�งบนอ�ก�ศเหนอืศรีษะสนุขัป่�หนุม่ และว�งฝ่�มอืท�บ

บนหน้�ผ�กของเข�

ต�มด้วยเสียงพึมพำ�ในลำ�คอของเด็กส�วซึ่งท่องอ�คมต�มเนื้อ

คว�มในคัมภีร์ นัยน์ต�สีนำ้�เงินดูเคร่งเครียดขณะไล่มองอ�คมถี่ยิบไม่ให้
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ตกหล่นแม้สักตัว ริมฝีป�กรัวเอ่ยอ�คมในม้วนคัมภีร์อย่�งแทบไม่ห�ยใจ 

ยิง่ผ่�นบทอ�คมไปม�กเท่�ไร อณุหภมูร่ิ�งก�ยของเจ้�ปีศ�จกค่็อยๆ อุน่ขึน้

เท่�นั้น จนกระทั่งเธอไล่อ่�นอ�คมม�จนถึงตัวสุดท้�ย เป็นอันสิ้นสุดพิธี

อุณหภูมิร่�งก�ยของกินเท็นชิกลับม�เป็นปกติดังเดิม ทว่�เปลือก

ต�ของเข�ยังคงปิดสนิท ไม่มีวี่แววว่�จะตื่นขึ้นม�

เลนยะเลื่อนฝ่�มือออกจ�กใบหน้�ของกินเท็นชิช้�ๆ นัยน์ต�

สีนำ้�เงินเริ่มฉ�ยคว�มสงสัย

ทำ�ไมเจ้�ลูกหม�ของเธอถึงไม่มีปฏิกิริย�อะไรเลย

“เฮ้! ไอ้ลูกหม�” เลนยะเรียกอีกฝ่�ย แต่ร่�งตรงหน้�ยังไม่ยอม

ลืมต�ขึ้นม�

“เฮ้ย! ต่ืนส”ิ นำ�้เสยีงเร่ิมดงัขึน้ แต่หมอผสี�วคดิผดิกบัก�รออกแรง

ตะเบ็งเสียง เพร�ะกล�ยเป็นเธอที่ต้องม�นั่งหน้�เบ้เจ็บแผลแทน

ดวงต�สีนำ้�เงินเปิดขึ้นใหม่เพื่อมองใบหน้�รูปสลักที่ยังนิ่งเงียบ 

ไร้สติอีกครั้งหลังขดตัวระงับคว�มเจ็บ ก่อนที่เธอจะค่อยๆ ก้มตัวเข้�ไป

ห�ใบหน้�เรียวคมของสุนัขป่�หนุ่มใกล้ขึ้น เธอขมวดคิ้วนิด มองสำ�รวจ

เจ้�ปีศ�จอย่�งพินิจเพื่อห�ว่�มีอะไรผิดปกติ และใช้มือซ้�ยเย็นเฉียบของ

ตนแตะที่ข้�งแก้มของเข�อีกครั้ง แม้ย�มนี้มือเธอจะแทบไร้คว�มรู้สึก 

ทว่�ก็ยังคงรับรู้ถึงคว�มอุ่นจ�กผิวแก้มของอีกฝ่�ยได้

ก็ปกติดี...

แปะ! แปะ!

เลนยะขยบัมอืตข้ี�งแก้มคนหลบัเบ�ๆ แต่กไ็ม่ได้รบัก�รตอบสนอง 

นอกจ�กเสียงลมห�ยใจแผ่วเบ� เข้�ออกสมำ่�เสมอ ฟ้องว่�เข�อยู่ในห้วง

นิทร�ลึก

ไหนว่ามันแค่ผนึกให้หลับเฉยๆ ไง

“อย่�ล้อเล่นนะไอ้ลูกหม� ลูกน้องสองตัวของแกกำ�ลังม� ถ้�เห็น

ว่�แกยังไม่ตื่นมันเอ�ฉันต�ยกล�งป่�แน่” เด็กส�วกัดฟันพูดเสียงตำ่�ใส่

ใบหน้�หล่อเหล� ดวงต�สีนำ้�เงินที่ทอดมองเริ่มมีกระแสคว�มกังวลเมื่อ
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เจ้�ลูกหม�ของเธอไม่ยอมตื่นขึ้นม�อย่�งที่หวัง

ครัง้แรกทีเ่ธอปลกุเข�ขึน้ม�ยงัไม่ต้องใช้เวล�น�นขน�ดนีน้ีน่� แถม

ร้องปลุกก็แล้ว ใช้แรงปลุกก็แล้ว แต่บุรุษตรงหน้�ไม่มีทีท่�ว่�จะรู้สึกตัว

ขึ้นม�เลย

หมอผสี�วหนัหน้�กลบัไปยงัม้วนคมัภร์ีทีเ่ปิดค้�งไว้ เธอรบีคว้�มนั

ขึ้นม�ทันที 

บ�งทีเธออ�จท่องอ�คมข้�ม เพร�ะตัวหนังสือมันถี่ยิบขน�ดนี้ คง

ต้องมีบ้�งที่ผิดพล�ด

เธอลองตั้งต้นเริ่มใหม่อีกครั้งจนจบพิธี และรอดูท่�ท�งของร่�ง

ทีน่อนเหยยีดย�วบนพืน้หมิะ แต่ทว่�เข�กย็งัไม่กระดกิตวัขึน้ม�แม้แต่น้อย 

เธอลองทวนวิธีก�รของตนใหม่ในสมองแต่ทุกอย่�งก็ถูกต้องหมด คร�ว

นี้สีหน้�ของเด็กส�วฉ�ยคว�มวิตกอย่�งเด่นชัด 

เธอมองซ้�ยมองขว�ผ่�นเกล็ดหิมะที่ร่วงหล่นลงม�ด้วยคว�ม

ร้อนรนร�วกับจะพย�ย�มห�หนท�งอื่นที่จะช่วยให้สุนัขป่�หนุ่มฟื้นขึ้นม� 

ทั้งที่ก็ไม่มีวิธีใดนอกจ�กก�รท่องอ�คมเมื่อครู่แล้ว

เมื่อห�อะไรช่วยไม่ได้ เธอก็กลับไปมองยังร่�งสูงใหญ่ที่หลับสนิท

อีกครั้ง ก่อนว�งศีรษะแนบอกกว้�ง ฟังเสียงหัวใจทั้งที่รู้อยู่แล้วว่�มัน 

เต้นแผ่วเบ�และสมำ่�เสมออยู่เช่นเดิม

แต่เธอคิดอะไรไม่ออกแล้วว่�จะทำ�อย่�งไร

“ให้ต�ยเถอะ ไอ้บ้�เลนโยมันทำ�อะไรกับแกกันแน่วะ” เลนยะ 

ขึ้นเสียงเครียดพอๆ กับสีหน้� และเลยไปกล่�วห�พี่ช�ยของตนเอง เมื่อ

ดูเหมือนว่�กินเท็นชิจะไม่ได้โดนแค่อ�คมผนึกให้หลับใหล

นัยน์ต�สีนำ้�เงินกว�ดมองทั่วร่�งสูงสง่�ท่ีนอนเหยียดย�วอีกที 

พย�ย�มห�ต้นส�ยปล�ยเหตุให้เจอ แต่มันก็ไม่มีอะไรบ่งบอกได้เลย

เลนยะพย�ย�มควบคุมสติตัวเองใหม่เมื่อเร่ิมรู้สึกว่�คว�มว้�วุ่น

และคว�มห่วงกังวลในตัวของเจ้�ปีศ�จจะม�กม�ยจนเกือบดึงสม�ธิของ

เธอให้ข�ดออก เธอวนกลับไปที่ใบหน้�คมเข้มอีกครั้ง ก่อนใช้มือทั้งสอง
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ข้�งสมัผสัใบหน้�ของเข�และค่อยๆ ก้มหน้�เข้�ไปใกล้จนรูส้กึได้ถงึสมัผสั

เบ�บ�งจ�กลมห�ยใจของเข� พล�งตั้งต้นเรียกใหม่

“ตื่น” เธอว่�พร้อมเกลี่ยเส้นผมย�วสีร�ตรีท่ีปรกใบหน้�ของเข�

ออกอย่�งแผ่วเบ� และกระซบิเสยีงดงัขึน้อกี “ตืน่! ฉนัขอสัง่ให้แกให้ตืน่”

สีหน้�ของเลนยะเร่ิมเคร่งเครียดอีกครั้ง แต่ก็ไร้ก�รตอบโต้จ�ก

ร่�งของคนตัวใหญ่กว่�ข้�งใต้เช่นเดิม

“โธ่เว้ย! ฉันบอกให้ตื่นขึ้นม�ซะทีไงเล่�ไอ้บ้�!” เมื่อถึงขีดอ�รมณ์ 

หมอผีส�วก็ตว�ดกร้�วใส่ใบหน้�ที่หลับสนิทอย่�งลืมเจ็บแผล คนท่ีแทบ

ไม่เคยสติแตกม�ก่อนบัดนี้กลับควบคุมอ�รมณ์ของตนไม่อยู่อีกแล้ว เมื่อ

ทำ�อย่�งไรก็ไม่ส�ม�รถปลุกร่�งตรงหน้�ได้ ก้อนเนื้อในอกของเธอเต้น

ร�วกับรัวกลอง ร�วกับจะทะลุออกม�ให้ได้เดี๋ยวนี้

“ฉันบอกให้ตื่น ไอ้ลูกหม� ตื่นสิ...ตื่นสิวะคินเอ็นจิ!”

ชื่อของเจ้�ปีศ�จที่เธอเป็นคนตั้งให้ถูกเรียกจ�กป�กอีกคร้ัง...แต่

เมื่อสิ้นคำ�ตว�ดนั้น ทุกอย่�งก็กลับม�เงียบสนิทเหมือนเดิม เข�ไม่ตื่นขึ้น

ม�เหมอืนครัง้ก่อน ปล่อยให้เสยีงของเดก็ส�วลอยห�ยไปกบัส�ยลมหน�ว 

โดยร่�งสูงสง่�ยังนอนให้เส้นผมสีร�ตรีก�ลของตนแผ่บนพ้ืนสีข�วและ

ไม่มีปฏิกิริย�ใดๆ ตอบกลับม�

หมอผีส�วเป็นฝ่�ยต้องห�ยใจหอบอีกครั้งเม่ือตะโกนจนสุดเสียง 

ใบหน้�ที่โซมเหงื่ออยู่แล้วยิ่งมีนำ้�เก�ะพร�วทั้งที่อ�ก�ศหน�วเหน็บ แต่

นัยน์ต�สีนำ้�เงินยังจ้องนิ่งไปยังใบหน้�คมเข้มไม่ยอมละ เหมือนพย�ย�ม

ใช้ส�ยต�เว้�วอนนั้นขอร้องให้สุนัขป่�หนุ่มลืมต�ขึ้นม�ให้ได้ ทั้งที่เธอไม่

เคยเว้�วอนใครม�ก่อน

และเมื่อในสมองไม่ส�ม�รถคิดห�หนท�งใดได้อีกแล้ว เธอทำ�ได้

เพียงกำ�หมัดแน่นจนสั่นระริก คว�มเจ็บใจที่ผสมปนเปด้วยอ�รมณ์ 

หวั่นไหวฉ�ยชัดในดวงต�สีนำ้�เงิน 

และหมอผีส�วที่แทบไม่เคยอ่อนโยนกับใครกลับค่อยๆ รวบรวม

แรงช้อนศีรษะทีเ่ต็มไปด้วยกลุม่ผมสดีำ�ย�วสย�ยขึน้ม�กอดแนบอก พร้อม



B  1 3  s . t   327

ก้มตวัลงไปซบกบัไหล่กว้�ง รบัเพยีงไออุน่จ�กร่�งอ่อนแรงที่ไม่ตอบสนอง

อะไรกลับม�ของไอ้ลูกหม�ของตนโดยไม่สนแล้วว่�ถ้�ใครม�เห็นภ�พนี้

จะคิดเช่นไร

เลนยะกระชับอ้อมกอดของตนแน่นขึ้นร�วกับกลัวว่�ร่�งใน 

อ้อมแขนจะห�ยไป ตอนนี้เธอไม่รู้ว่�ควรทำ�อะไรม�กกว่�นี้...แต่ขอแค่

เพียงเข�อยู่ตรงนี้กับเธอ แม้จะไม่ลืมต�ตื่นขึ้นม�ตลอดก�ลก็ต�ม

และช่วงเวล�นั้นระหว่�งพวกเข�ก็ร�วกับถูกหิมะที่ร่วงโรยและ

ส�ยลมเย็นเยียบแช่แข็งอยู ่กล�งล�นโล่งสีข�ว เมื่อท้ังเด็กส�วและ 

เจ้�ปีศ�จต่�งหยุดนิ่งจนไม่ต่�งจ�กรูปปั้นที่ไร้ชีวิต

ช่วงที่อยู่กับเลนโย เขาต้องอยู่ใต้อาคมของนักปราบปีศาจตลอด

หล�ยวัน ทำ�ให้พลังเหือดห�ยไปม�กและอ่อนเพลียจนย�กที่จะตื่นขึ้นม�

ง่�ยๆ แต่คว�มรู้สกึอดึอดั ทว่�อบอุน่ทีค่่อยๆ แผ่ซ่�นเข้�ม�ในอกกเ็ริม่ฉดุ

ให้คว�มมืดในมโนสำ�นึกค่อยๆ จ�งห�ย ปร�กฏภ�พเลือนร�งเบื้องหน้� 

พร้อมกับที่เปลือกต�บ�งเปิดเนิบช้� เผยนัยน์ต�สีเท�งดง�มขึ้นอีกครั้ง

ภ�พแรกที่นัยน์ต�คู ่เรียวคมรับรู ้คือเกล็ดหิมะสีข�วสะอ�ดท่ี

โปรยปร�ยลงม�ช้�ๆ ร�วกับกลุ่มขนนก สัมผัสที่ได้รับคือคว�มเย็นเฉียบ

ใต้ร่�ง ทำ�ให้รู้ว่�ตนนอนอยู่บนพื้นหิมะ แต่เพร�ะยังสะลึมสะลือ เข�จึง

ไม่อ�จจับทุกสัมผัสได้อย่�งเด่นชัด 

เจ้�ปีศ�จกะพรบิต�เพือ่ปรบัรบัแสงสว่�งช้�ๆ ก่อนรบัรูไ้ด้ถงึสมัผสั

ของเส้นผมของใครบ�งคนที่แนบอยู่ข้�งแก้มจนเข�ต้องค่อยๆ ปร�ยต�

ไปมองเจ้�ของเส้นผมสีนำ้�ต�ลที่ซบหน้�นิ่งอยู่บนไหล่ของตน พร้อม 

วงแขนที่กอดรอบศีรษะเข�แนบแน่น

แค่นี้ก็รู้แล้วว่�คว�มอึดอัดกับคว�มอบอุ่นท่ีได้รับในตอนแรกนั้น 

ม�จ�กไหน 

และแม้ก�รรับรู้ของสุนัขป่�หนุ่มจะยังไม่แจ่มชัด สัญช�ตญ�ณ

กลับบอกเข�ว่�คนคนนี้คือคนที่เข�หวังจะได้พบม�กท่ีสุดเมื่อลืมต�ต่ืน 
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และมันสั่งให้แขนที่ตกอยู่ข้�งตัวยกขึ้นม� โอบกระชับตัวคนที่กอดเข�ไว้

เสียแทน พร้อมสูดกลิ่นของเธอที่ยังเหมือนทุกครั้ง...กลิ่นที่เต็มไปด้วย

อ�คมและเลอืด ทว่�กลบัล้นทะลกัด้วยเรือ่งร�วของก�รสูแ้ละก�รปกป้อง

ม�กม�ยที่เธอเผชิญม�

ทัง้ทีย่งัไม่แน่ใจแท้ๆ ว่�ทีอ่ยูต่รงหน้�เป็นเร่ืองจรงิหรอืไม่ แต่คว�ม

รู้สึกโหยห�ที่เข�เองก็ไม่ทันรู้ตัวด้วยซำ้�กลับสั่งให้เข�ดึงตัวเด็กส�วลงม�

นอนกอดไว้แนบอกเสียแล้ว

และยิง่ได้รูว่้�ร่�งทีก่อดไม่ใช่เพยีงสิง่ทีค่ดิไปเอง เจ้�ปีศ�จกย็ิง่ตรงึ

ร่�งก�ยของเดก็ส�วไว้แน่นขึน้ พร้อมคำ�กระซบิแผ่วหววิทีแ่ทบเหมอืนก�ร

ละเมอ

“...เลนยะ”

หมอผีส�วที่กล�ยเป็นฝ่�ยอยู่ในอ้อมกอดของร่�งสูงใหญ่แทน 

ถงึกบัตวัแขง็นิง่ไปชัว่ขณะ ยิง่เมือ่ถกูดงึลงม�นอนอยูบ่นตวัเข�กย็ิง่ทำ�ให้

งุนงงสับสนกับปฏิกิริย�ตอบสนองของคนที่เพิ่งตื่นนอน

กนิเทน็ชยิงัคงกระชบัร่�งของคนในวงแขนแน่นขึน้ ขณะทีเ่ดก็ส�ว

เริ่มรับรู้ช้�ๆ ว่�เจ้�ลูกหม�ของเธอกลับม�แล้ว และนั่นทำ�ให้เธอต้อง

หลับต�ลง ผ่อนลมห�ยใจแผ่วย�วอย่�งโล่งอก คว�มรู้สึกปวดหนึบๆ ใน

อกค่อยๆ เลือนห�ยไป และทำ�ท่�จะยันตัวลุกขึ้น...

“อย่�เพิ่งขยับ”

หมอผสี�วต้องชะงกัก�ยอยูเ่ช่นเดมิกบัเสยีงทุม้ลกึทีย่งัฟังแหบพร่�

เพร�ะเพิ่มลืมต�ตื่น ก่อนเสียงนั้นจะสำ�ทับแผ่วหวิวกว่�เดิม พร้อม 

อ้อมแขนแกร่งรอบตัวที่กระชับมั่นขึ้นว่�

“อย่�เพิ่งไปไหน”

เดก็ส�วทีก่ำ�ลงัฝืนก�ยอยูเ่ป็นฝ่�ยนิง่ไปนดิกบัคำ�ขอนัน่ ก่อนค่อยๆ 

ผ่อนแรงลง และยอมทิ้งตัวกลับไปนอนซบบนอกกว้�งอีกครั้ง ปล่อยให้

ตนเองซึมซับคว�มอบอุ่นที่เริ่มจะคุ้นชินม�กขึ้นเรื่อยๆ จ�กอดีตเทพเจ้�

ตนนี้...แม้รู้ว่�มันจะยุติลงอีกไม่ช้�ก็ต�ม
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“เจ้�...ทำ�เรื่องแย่ม�ก” กินเท็นชิเปรยร�บเรียบขึ้นใหม่ คล้�ย 

ค�ดโทษเด็กส�วกับเหตุก�รณ์ที่เข�ถูกเลนโยลักตัวไป ทว่�มือเรียว 

แข็งแรงกลับยิ่งบีบไหล่ของเธออย่�งโหยห�ม�กขึ้น

ซึ่งเลนยะก็เพียงตอบอู้อี้ชิดอกเข�กลับไปว่� 

“...ใช่...ฉันก็เตือนแกแล้วนี่”

“สำ�เร็จไหม” แทนก�รตำ�หนิ กลับเป็นคำ�ถ�มที่ค�ดหวัง

และแน่นอนว่�ได้คำ�ตอบอย่�งมั่นใจจ�กหมอผีตัวแสบคนนั้นทันที

ว่� “เรียบร้อย”

เจ้�ปีศ�จพลันขยับยิ้มที่มุมป�กบ�งๆ ตอบรับ แต่คว�มรู้สึก 

ปลอดโปร่งทีเ่กดิขึน้กลบัชะงกัเมือ่เข�เลือ่นมอืไปเจอคว�มชืน้ทีแ่ผ่นหลงั

ของเธอ ซึ่งทำ�ให้เข�ต้องกล่�วขึ้นใหม่อย่�งเคร่งขรึมกว่�เดิมว่�

“...ไม่ซะทีเดียว”

เลนยะเป็นฝ่�ยดิ้นขลุกขลักทันทีย�มรู้ว่�เจ้�ลูกหม�เจออะไรบน

ตัวเธอแล้ว ก่อนดึงตัวเองออกจ�กร่�งสูงใหญ่เกือบทันที

แต่ยังไม่ทันลุก มือเรียวแข็งแรงก็คว้�ที่ข้อมือเธอเอ�ไว้พร้อมยึด

ตัวไม่ให้ผละหนีไปไหนได้ และก่อนเธอจะได้เอ่ยคำ�พดูใด เสยีงทุม้ลกึของ

สุนัขป่�หนุ่มก็แทรกขึ้นม�ก่อนว่�

“ทำ�ไมต้องดิ้นหนี”

“เพร�ะแกกอดฉันแน่นจนห�ยใจไม่ออก” เลนยะอ้�งทันควัน

กินเท็นชิเงียบไปสักพักกับคำ�ตอบของเลนยะ ก่อนถ�มเธออีกว่� 

“แล้วเจ้�กอดข้�ทำ�ไม”

หมอผีส�วเงียบ ไร้คำ�โต้เถียงเจ้�ปีศ�จอย่�งทุกทีพร้อมเบือน

นัยน์ต�ไปท�งอืน่ แต่ไม่น�นเธอกต้็องหนักลบัม�เมือ่สมัผสัจ�กฝ่�มอือุน่ๆ 

ของคนตรงหน้�ยื่นม�แตะที่ข้�งแก้ม และใช้นิ้วป�ดหยดเหงื่อออกให้

น่�เสียด�ยที่เป็นเหงื่อ...ไม่ใช่นำ้�ต� เพร�ะเข�ยังไม่เคยเห็นนำ้�ต�

จ�กเจ้�เด็กตรงหน้�สักครั้ง...

บ�งทีเข�อ�จจะตื่นไวไปหน่อยสินะ 
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“ถ้�ข้�ไม่ตื่น...เจ้�จะทำ�อย่�งไร” กินเท็นชิถ�มอีกครั้ง แต่นำ้�เสียง

กลับอ่อนลง แม้ในใจอย�กจะเปลี่ยนคำ�ถ�มเป็นว่� ‘เจ้�จะรู้สึกอย่�งไร’ 

ม�กกว่�

ทว่�ครั้งนี้เจ้�หมอผีกลับตอบห้วนทันทีว่� “ก็ซวยน่ะสิ คิดว่� 

ลูกน้องแกจะไม่ต�มเชือดฉันรึไง”

สุนัขป่�หนุ ่มต้องลอบถอนใจอย่�งเอือมระอ�กับคำ�ตอบของ 

เจ้�หล่อน แต่ก็อดพึมพำ�กับตนเองไม่ได้ว่�

“มิน่�...กอดข้�ไว้เสียแน่น”

ถึงแม้เป็นก�รพึมพำ� แต่ก็เป็นก�รพึมพำ�ที่เลนยะได้ยิน ซึ่งส่งผล

ให้เธอเม้มป�กอย่�งกลืนไม่เข้�ค�ยไม่ออก เมื่อถูกอีกฝ่�ยพูดแทงใจดำ� 

ก่อนเธอจะเอ่ยเปลี่ยนเรื่องเพื่อแก้เก้อ

“ช่�งเหอะ ถ้�ตื่นเต็มที่แล้วก็ลุกซะที”

หมอผสี�วเตรยีมยนัตวัขึน้ แต่กโ็ดนดงึตวัลงม�นัง่ทีเ่ดมิจนเธอต้อง

หันหน้�มีคำ�ถ�มไปยังเจ้�ปีศ�จเบื้องหน้�ใหม่

แต่กินเท็นชิไม่ได้ตอบอะไร เพียงลอบผ่อนลมห�ยใจย�มมอง

บ�ดแผลบนหวัไหล่ซ้�ยและแผ่นหลงัด้�นขว�ทีย่งัมเีลอืดไหลซมึใต้เสือ้ผ้�

ข�ดรุง่ริง่ของเจ้�หล่อน ก่อนกลบัไปมองหน้�ต�อ่อนเพลยีอย่�งเหน็ได้ชดั

ที่ยังขมวดคิ้วยุ่ง

ละส�ยต�เมื่อไรต้องได้แผลซะทุกที โชคดีที่บ�ดแผลไม่ลึกม�ก 

ลำ�แขนแขง็แรงดงึร่�งของเลนยะเข้�ห�ตวัอีก ก่อนเคลื่อนใบหน้�

เข้�ใกล้ไหล่จนเกือบเป็นก�รซบลงไป และจึงร่�ยอ�คมบ�งอย่�งเสียง 

ทุ้มตำ่�ในลำ�คอใกล้หูของเธอ 

เพียงครู่คว�มรู้สึกเจ็บหนึบๆ ตรงบ�ดแผลก็ค่อยๆ ห�ยไป 

แต่แผลยงัไม่ดขีึน้หรอืสม�นตวั แค่ลบคว�มเจบ็ปวดออกไปเท่�นัน้ 

ย�มนี้เจ้�ปีศ�จทำ�ให้เธอได้แค่นี้

เป็นครัง้แรกตัง้แต่เข�ตืน่ขึน้ม�ทีป่ล่อยหมอผสี�วออกไกลตวั และ

ให้เจ้�หล่อนลองลกุขึน้สำ�รวจตวัเองว่�ยงัเจบ็แผลอยูร่เึปล่� ก่อนทีเ่ข�จะ
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ลุกขึ้นต�ม

“อ�คมนีข้องแกยงัใช้ได้ดเีหมอืนเดมิเลยแฮะ” เธอชมหลงัจ�กรูส้กึ

ว่�ไม่หลงเหลือคว�มเจ็บอีกแล้ว

“แต่แผลเจ้�ไม่ห�ยหรอกนะถ้�ไม่รักษ�” ใบหน้�เย็นช�ยังเตือน

เสียงเฉียบไม่เปลี่ยนแปลง ก่อนเข�จะทันสังเกตเห็นคัมภีร์ม้วนเล็กบน 

พื้นหิมะ

และในวนิ�ทนีัน้บ�งอย่�งกพ็ลนัแช่แขง็เข�ไว้จนได้แต่ยนืนิง่ค้�งไป

ชั่วอึดใจ เมื่อเข�รู้ได้ทันทีว่�สิ่งใดที่หมอผีส�วจะทำ�ต่อไปจ�กนี้...ก�ร 

ปลดผนึกเข�

ซึ่งคำ�ตอบที่ได้นั้นก็ทำ�ให้ใบหน้�ที่นิ่งอยู่แล้วย่ิงนิ่งเฉยเย็นช�จน

เกือบเป็นคว�มว่�งเปล่� ก่อนนัยน์ต�คู่เรียวคมจะหลุบลงตำ่� พล�งมือ

เรยีวแขง็แรงกค่็อยๆ ยืน่ไปสมัผสัปลอกคอสนุขับนต้นคอ และไม่น�นเข�

จึงหันไปมองที่เด็กส�วผู้เป็นคนสวมพันธะที่แน่นหน�นี้ให้เข� และกำ�ลัง

จะตัดข�ดพันธะนี้ลงในไม่ช้�...

“เจ้�...จัดก�รพี่ช�ยของเจ้�ได้แล้วสินะ” เสียงเย็นเยียบอยู่แล้ว 

ยิ่งหน�วเย็นหนักกว่�อ�ก�ศโดยรอบ ก่อนร่�งสูงสง่�จะก้�วเข้�ม�ใกล้

เด็กส�วม�กขึ้น

“ก็บอกแล้วว่�เรียบร้อย” เลนยะตอบห้วน ก่อนที่เธอจะสัมผัส 

ได้ถึงบรรย�ก�ศที่เปลี่ยนไปของสุนัขป่�หนุ่ม โดยเฉพ�ะสีหน้�ที่ยิ่งกว่�

เย็นช� คือว�งนิ่งจนอ่�นไม่ออก และส�ยต�ที่จ้องมองตรงม�ยังเธอซึ่ง

ต่�งจ�กเมื่อครู่โดยสิ้นเชิง

ร่�งสูงสง่�ก้�วเข้�ม�ใกล้เลนยะขึ้นอีก โดยที่ส�ยต�และสีหน้�ไม่

เปลี่ยนแม้แต่น้อย 

“เหน็ว่�เจ้�ได้คมัภร์ีอะไคอโิตะม�แล้ว” เข�เปลีย่นเรือ่งใหม่ เรยีบ

เฉยและกะทันหัน

เลนยะหยดุคว�มรู้สกึทัง้หมดไปชัว่วบูหนึง่ ในอกของเธอเหมอืนมี

ใครเอ�ของแหลมๆ แทงลงไปและดึงออกอย่�งรวดเร็ว
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มันเป็นคว�มรู้สึกชั่วขณะที่เปลี่ยนอ�รมณ์ของหมอผีส�วได้ทันที 

แต่สุดท้�ยก็ตอบสั้นๆ แค่ว่�

“ใช่”

เจ้�ของดวงต�สีเท�คู่งดง�มยังมองหน้�ของเลนยะนิ่งอย่�งท่ี 

เด็กส�วเองก็อ่�นไม่ออก พล�งว่�

“แค่นั้นเหรอ”

“หม�ยคว�มว่�ไง”

ไม่มีคำ�ตอบจ�กริมฝีป�กบ�งของเจ้�ปีศ�จ เข�เพียงหยุดยืนนิ่ง

และจับจ้องเธออยู่เช่นนั้น

จนคนถูกจ้องเองรู้สึกอึดอัดเพร�ะไม่เข้�ใจคว�มหม�ยในส�ยต�

ของอีกฝ่�ย เลนยะจึงเปลี่ยนเป้�หม�ยไปมองที่คัมภีร์อะไคอิโตะบนพ้ืน

หิมะ ทว่�ช่วงจังหวะที่เธอจะก้มไปหยิบมัน มือเรียวแข็งแรงของคนที่ยืน

นิง่เป็นประตมิ�กรรมนำ�้แขง็กค็ว้�หมบัทีม่อืซ้�ยเยน็เฉยีบของเธอพลนั จน

คนที่โดนรั้งไว้ต้องหันกลับไปมองใบหน้�รูปสลักของร่�งสูงกว่�ทันใด

แต่คนที่ต้องเป็นฝ่�ยแข็งนิ่งเป็นรูปปั้นกลับเป็นหมอผีส�ว เมื่อมือ

เรียวแข็งแรงที่กำ�มือซ้�ยของเธอไว้ ค่อยๆ จับมือของเธอขึ้นม�...ก่อน

ว�งมือนั้นแนบลงที่แก้มของเข�แทน 

ดวงต�สีนำ้�เงินมองหน้�เจ้�ลูกหม�ของเธอกับก�รกระทำ�ที่ไม ่

ค�ดคิด แต่คว�มอบอุ่นจ�กผิวแก้มของใบหน้�รูปสลักท่ียังนิ่งไม่เปลี่ยน

ช่วยเรยีกคว�มรูส้กึกลบัม�ทีม่อืซ้�ยของเดก็ส�วอกีครัง้ทลีะน้อย หลงัจ�ก

ปล่อยให้มันโดนคว�มหน�วเหน็บทำ�ให้ด้�นช� 

แต่แม้มือซ้�ยของเธอจะรู้สึกดีขึ้นม�ก แต่เข�ก็ยังคงไม่ปล่อยมือ

ของเธอออก มหินำ�ซำ�้เสยีงทุม้ยงัเอ่ยเนบิช้� ด้วยสหีน้�ทีน่ิง่จนจบัอ�รมณ์

ไม่ได้ว่�

“หม�ยคว�มว่�...แค่นีม้นัไม่พอทีจ่ะทำ�ให้ข้�อยูข้่�งก�ยเจ้�ใช่ไหม”

เป็นคำ�ถ�มจ�กเสยีงทุม้ลกึชวนหลงใหลทีห่ยดุทกุสิง่รอบตวัเลนยะ 

ขณะมือเรียวแข็งแรงที่กุมมือเล็กกว่�ไว้ข้�งแก้มกลับดึงมือเธอลงม�ช้�ๆ 



B  1 3  s . t   333

และทำ�ในสิ่งที่หมอผีส�วต้องนิ่งงันยิ่งกว่�เดิม เมื่อเข�แตะริมฝีป�กตนที่

นิ้วของเธอ หลับต�ลง และจูบประทับซำ้�

และไม่น�นนัยน์ต�สีเท�ก็เปิดขึ้นอีกครั้ง เอ่ยสำ�ทับอีกครั้งด้วย

บรรย�ก�ศที่อ้�งว้�ง

“ข้�ไม่ส�ม�รถอยู่ข้�งก�ยเจ้�ได้สินะ” เจ้�ปีศ�จก้มตัวลงใกล ้

เดก็ส�วม�กขึน้ร�วกบัยำ�้คว�มหม�ยในคำ�พดูของตนให้ชดัเจนยิง่ขึน้ และ

ยังคงกำ�มือซ้�ยของเธอไม่ปล่อย

ทว่�คนถูกถ�มกลับยังยืนนิ่งงันด้วยท่�ท�งท่ีไม่เปลี่ยน ร�วกับ

เครื่องยนต์ที่เสียห�ย นิ่งอึ้งกับปฏิกิริย�ทั้งหมดของเจ้�ลูกหม�ของตน 

จนไม่อ�จรับรู้ทุกอย่�งได้อย่�งชัดเจนนัก รู้แต่เข�สะกดเธอไว้ให้ไม่อ�จ

ขยับหรือถอยหนีได้

‘...ถึงอย่างไรปีศาจอย่างข้าก็ตอบรับความรู้สึกของเจ้าไม่ได้’

คำ�พูดของเจ้�ปีศ�จที่เคยเอ่ยไว้หนักแน่นกับเด็กส�วคนหนึ่งลอย

เข้�ม�ในโสตประส�ทของเข�เอง ย�มที่เข�จับจ้องใบหน้�ที่ตะลึงค้�ง

น้อยๆ ของเดก็ส�วตรงหน้� คว�มนุม่นวลอ่อนโยนและแฝงคว�มเจบ็ปวด

อยู่ลึกๆ สะท้อนเป็นเง�วูบไหวในดวงต�สีเท�คู่คมสวย ส�ยต�อย่�งที่ตัว

เข�ไม่เคยใช้มองผูใ้ดม�ก่อน...แม้แต่กบั ‘เธอคนนัน้’...เมือ่ห้�ร้อยปีทีแ่ล้ว

ร่�งสูงใหญ่ก้�วเข้�ม�ใกล้อีก แม้เวล�นี้จะใกล้จนแทบโอบตัว

หมอผีส�วได้อย่�งง่�ยด�ยแล้วก็ต�ม จนกระทั่งเธอถูกรั้งตัวเข้�ไปกอด 

และอ้อมกอดครั้งนี้ก็แนบแน่นกว่�คร้ังไหนๆ ร�วกับนี่เป็นคร้ังสุดท้�ยท่ี

เข�จะกอดเธอ...

เพร�ะนี่อ�จเป็นครั้งสุดท้�ยจริงๆ ที่เข�จะได้อยู่ใกล้เธอแบบนี้

‘...รูไ้หมท่านกนิเทน็ช.ิ..ข้าคดิว่าคำาว่า ‘เส้นคูข่นาน’ ของท่าน...เป็น

เพียง...ข้ออ้างเท่านั้น’

คำ�พูดของท่�นหญิงซ�ยูยะดังขึ้นในคว�มทรงจำ�เจ้�ปีศ�จ ร�วกับ

ระลอกคลืน่ทีซ่ดัเข้�กระทบฝ่ังเรือ่ยๆ ก่อนใบหน้�รปูสลกัจะก้มตำ�่ลงใกล้

หูของเลนยะที่ยังยืนนิ่ง และกล่�วเสียงเบ�จนเกือบเป็นก�รกระซิบที่ข้�ง
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หูเธอว่�

“ก่อนที่เจ้�จะยุติพันธน�ก�รของเร�ทั้งหมด...ข้�มีบ�งสิ่งจะบอก 

เด็กน้อย”

นำ้�คำ�ที่เคยเย็นช�อยู่ทุกครั้งที่เธอได้ยิน บัดนี้กลับเบ�บ�งเหมือน

ปุยนุ่น 

‘...และเพราะท่าน...ไม่ได้รักข้า...ท่านจึงสามารถอ้างเหตุผลนี้ได้...

โดยไม่ลังเล...แต่หากท่านรักใครสักคนแล้ว...มันไม่สามารถเอาข้ออ้างใด

มาปฏิเสธได้หรอกค่ะ’

ถ้อยคำ�ในคว�มทรงจำ�ดังขึ้นอีกครั้ง ทำ�ให้ใบหน้�คมเข้มซึ่งแนบ

อยู่กับกลุ่มผมสีนำ้�ต�ลต้องปิดเปลือกต�ลงไตร่ตรองคำ�กล่�วนั้น และ 

เอ่ยขึ้นใหม่ช้�ๆ 

“ข้�คิดเสมอว่�...ปีศ�จกบัมนษุย์คอืเส้นขน�นที่ไม่มวีนับรรจบ...และ

ข้�ไม่มวีนัรกัใคร โดยเฉพ�ะเจ้� นกัปร�บปีศ�จเช่นเจ้�...หรอือสรูเช่นเจ้�”

เข�เงยีบไปอกีครัง้ ปล่อยให้ประโยคอกีประโยคของเดก็ส�วทีเ่ข�

เคยปฏิเสธคว�มรู้สึกของเธอกลับม�ตอกยำ้�อีกครั้ง

‘...ข้าแค่อยากพิสูจน์...สิ่งที่ข้าพูด...ว่าเป็นความจริง...คำาพูดที่ว่า 

‘ระหว่�งมนุษย์และปีศ�จเป็นเส้นคู่ขน�นที่ไม่อ�จบรรจบ’ นั้น...เป็นเพียง

ข้ออ้างของท่าน...ข้าขอยืนยัน...เพราะอย่างแรก...ท่านไม่ใช่ปีศาจ...แต่

เป็น...เทพเจ้า’

“ข้�ไม่เคยรักท่�นหญิงซ�ยูยะหรือใคร และข้�ส�ม�รถใช้ข้ออ้�ง

เรื่องระหว่�งมนุษย์กับปีศ�จที่ไม่มีวันเป็นไปได้กับท่�นหญิงซ�ยูยะ หรือ

ใครกไ็ด้...” เจ้�ปีศ�จหยดุคำ�พดูไว้เพยีงเท่�นัน้และกระชบัคนในอ้อมกอด

แน่นขึน้อกี จนใบหน้�ของเดก็ส�วฝังแนบกบัแผ่นอกแขง็แรง และตดัสนิ-

ใจเอ่ยขึ้นใหม่ด้วยนำ้�เสียงที่แผ่วเบ�ลงอีก “แต่ข้� ‘อ้�ง’ คำ�นั้นกับเจ้�...

ไม่ได้...”

‘ดังนั้นสิ่งสุดท้ายที่ข้าจะบอกคือคำาอวยพร...ของข้า...คำาอวยพรท่ี

ข้าขอให้ท่าน...จง...ไม่อาจ...‘อ้าง’ เหตุผลนี้...กับใครสักคนหนึ่งได้’



B  1 3  s . t   335

คำ�อวยพรของท่�นหญิงซ�ยูยะก่อนเธอจะสิ้นลม...แม้แต่ตอนท่ี 

เจอกับเด็กส�วเจ้�ของดวงต�สีนำ้�เงินครั้งแรก เข�ก็ยังไม่ใส่ใจในสิ่งที ่

ท่�นหญิงซ�ยูยะเคยบอกไว้ และปฏิเสธมันเสมอ 

ด้วยเวล�ม�กม�ยที่อยู่ใกล้เจ้�เด็กมีปัญห�ตรงหน้� จนกระท่ัง 

ย�มนี้เข�กลับปฏิเสธมันไม่ได้อีกแล้ว

และยิ่งเมื่อทุกอย่�งกำ�ลังจะยุติ ปลอกคอสุนัขซึ่งเป็นสิ่งเดียวท่ี

ผูกมัดเข�ไว้กับเธอกำ�ลังจะข�ดลง ทุกอย่�งก็ยิ่งเด่นชัด...คว�มรู้สึกของ

เข�ที่มีให้เด็กส�วจอมเจ้�เล่ห์ยิ่งเด่นชัดจนแน่ใจ

หรือคว�มจริง คงแน่ใจม�ได้พักใหญ่แล้วด้วยซำ้�

กนิเทน็ชสิดูลมห�ยใจลกึ ก่อนผ่อนออกเชือ่งช้� พล�งแนบใบหน้�

ตนฝังกบักลุม่ผมสนีำ�้ต�ลของเลนยะม�กขึน้ ก่อนเอ่ยถ้อยคำ�สดุท้�ยทีเ่ข�

จะบอกเธอ

“ข้�...”

ประโยคคำ�พูดของสุนัขป่�หนุ่มที่กระซิบขึ้นข้�งหูเรียกนัยน์ต�

สีนำ้�เงินให้เบิกกว้�งกว่�ครั้งไหนๆ ก่อนหันช้�ๆ ไปจ้องมองนัยน์ต�สีเท�

คู่เรียวสวยที่มองสบกลับ

ซึ่งไม่รู้เป็นครั้งที่เท่�ไรที่ดวงต�คู่คมสวยนั้นตรึงเธอไว้

และก่อนร่�งสูงสง่�จะผละออกไปเมื่อจบคำ�พูดนั้น หมอผีส�วก็

รูส้กึถงึฝ่�มอืเรยีวแขง็แรงทีเ่ลือ่นขึน้สมัผสัข้�งแก้มตน กระแสคว�มอบอุน่

ไหลผ่�นม�ต�มปล�ยนิ้วของเข� ก่อนใบหน้�หล่อเหล�จะโน้มลงช้�ๆ 

เข้�ห�ใบหน้�ของคนที่ยังอึ้งตะลึง ชั่ววิน�ทีหนึ่งร�วกับสุนัขป่�หนุ่มจะ

ประกบริมฝีป�กของตนกับป�กที่อ้�น้อยๆ ของเด็กส�วตรงหน้� ทว่�ไอ

อุ่นจ�กลมห�ยใจที่รินรดใบหน้�ของเธอกลับเคลื่อนช้�ๆ ไปหยุดท่ีแก้ม

เย็นๆ ของเธอ ก่อนคว�มอุ่นชื้นและอ่อนละมุนจนหัวใจวูบไหวจะแนบที่

แก้มเธอแทน

และมันเป็นก�รจบูทีเ่นิน่น�น น�นได้เท่�ทีท่ำ�ให้แก้มเยน็ๆ ของเธอ

จะอุ่นขึ้น และน�นเท่�ที่หัวใจของเข�จะหยุดบีบกันแน่นจนเจ็บ ขณะก�ร
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ผละออกเชื่องช้�นั้นแทบเอ�ลมห�ยใจของเข�ออกไปด้วย

ในขณะทีเ่ดก็ส�วซึง่ไม่ได้ขดัขนืก�รถกูประทบัจบูบนแก้มอย่�งไม่รู้

เนื้อรู้ตัวยังมองต�มเข�ด้วยท่�ท�งไม่เปลี่ยน เธอไม่มีคำ�พูด ไม่มีคำ�ตอบ 

หรือเสียงใดที่ลอดผ่�นริมฝีป�ก เว้นเพียงดวงต�สีนำ้�เงินที่ยังเบิกกว้�ง

มองต�มใบหน้�รูปสลักกับนัยน์ต�คู่งดง�มที่ยังทอดมองเธอด้วยคว�ม 

อ่อนโยน ลึกซึ้ง และอ�วรณ์ และปล่อยให้เข�ถอยห่�งออกไปพล�งลูบ

มือผ่�นข้�งใบหน้�เธอช้�ๆ เป็นสัมผัสสุดท้�ย

กนิเทน็ชเิป็นฝ่�ยก้มลงไปหยบิคมัภร์ีอะไคอโิตะ และว�งมนัใส่มอื

ของเธอ

แม้ไม่มีคำ�พูดใด แต่เลนยะก็ก้มช้�ๆ ด้วยสีหน้�ที่ไม่เปลี่ยนมอง

คัมภีร์ม้วนเล็กในมือ พล�งค่อยๆ กำ�มันแน่นขึ้น 

สำ�หรับเจ้�ปีศ�จ เข�พูดทุกสิ่งทุกอย่�งที่ต้องก�รไปหมดแล้ว...ท่ี

เหลืออยู่ที่เด็กส�วตรงหน้�

เลนยะยังก้มหน้� ปล่อยให้ระหว่�งเธอกับเข�ตกอยู่ในคว�มเงียบ

งัน โดยมีดวงต�สีเท�เฝ้�มองม�ร�วกับกำ�ลังรอสิ่งที่เธอจะตัดสินใจทำ�

แค่ปลดผนึก ทุกอย่�งระหว่�งเธอกับเจ้�ลูกหม�ก็จะจบลง

แค่ปลดผนึกเท่�นั้น...

ไม่มีสิ่งใดบอกได้ว่�ใบหน้�ที่ก้มตำ่�ของเลนยะย�มนี้เป็นอย่�งไร 

เธอยืนนิ่งเหมือนรูปหล่อปูน กำ�คัมภีร์ในมือแน่นจนมือสั่นน้อยๆ 

พรึ่บ!

ม้วนคัมภีร์ในมือของเด็กส�วถูกคลี่ออก โดยที่คนคลี่ไม่แม้แต่จะ

เงยหน้�ขึ้นม�แม้แต่น้อย

เธอเงียบงันร�วกับไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้ว ปล่อยให้เจ้�ลูกหม�ของ

ตนยืนเฝ้�รอ และรู้แน่นอนว่�ถึงเวล�ยุติพันธน�ก�รทั้งหมดแล้ว

เข�เป็นปีศ�จ...และเธอเป็นมนุษย์...

หรอืพดูในอกีสถ�นะทีช่ดัเจนกว่�คอื เข�เป็นเทพเจ้� และเธอเป็น

อสูร
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เข�มีหน้�ที่ที่ต้องทำ�ในฐ�นะผู้ปกครองป่�กักปีศ�จ...และเธอก็ 

เช่นกัน...

กนิเทน็ชปิิดเปลอืกต�ลงอย่�งเงยีบเชยีบ และปล่อยให้เส้นผมสดีำ�

ย�วสย�ยของตนปลวิต�มกระแสลมหน�ว ทีจ่ะม�พร้อมก�รจ�กล�ในอกี

ไม่ช้�

สวบ! สวบ! สวบ!

ร่�งของเด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลในโคตกันหน�วข�ดวิ่นเดินลุย

หิมะช้�ๆ อยู่ในป่�กักปีศ�จ เธอกำ�ลังเดินออกจ�กป่�โดยไม่หันกลับไป

มองเบื้องหลังตนเองแม้แต่น้อย

วญิญ�ณเดก็ช�ยทีล่อยต�มม�ด้วยกไ็ด้แต่กะพรบิต�มองเธอด้วย

ส�ยต�ที่เหมือนจะมีคำ�ถ�ม แต่ยังไม่กล้�ถ�ม

ท่�ท�งของหมอผสี�วผดิปกตไิปตัง้แต่ตอนทีเ่ข�กลบัม�ถงึล�นโล่ง

กว้�งพร้อมโทชินโอกับชินแอนแล้ว 

แถมตอนที่เข�ม�ถึงที่นั่น เข�ทันสังเกตเห็นว่�กินเท็นชิเพิ่งละมือ

ออกจ�กใบหน้�ของเลนยะทีย่นืแขง็นิง่เป็นรูปป้ัน และมองเธอด้วยส�ยต�

ที่ไม่เหมือนทุกครั้ง ก่อนจะเห็นว่�เลนยะคลี่ม้วนคัมภีร์ปลดผนึก

ท�โร่เลือ่นนยัน์ต�คูโ่ตของตนไปมองปลอกคอสนุขัในกำ�มอืเลนยะ 

ก่อนคว�มรูส้กึเศร้�ย�มทีค่ดิว่�ตอนนีก้นิเทน็ชไิม่ได้อยูก่บัพวกเข�อกีแล้ว

ก็แล่นขึ้นม�ให้ใบหน้�ที่มีคว�มสงสัยในตอนแรกเปลี่ยนเป็นหม่นหมอง

ทันใด

แต่จะให้ทำ�อย่�งไร...กินเท็นชิก็มีหน้�ที่ท่ีต้องทำ� เข�เป็นถึงเจ้�-

ปีศ�จผู้ดูแลป่�กักปีศ�จ แล้วไม่รู้ว่�ผนึกจิตอัคคีจะคล�ยออกเมื่อไร แล้ว

จะให้ยื้อเข�ไว้ได้อย่�งไรกัน 

เสยีงยำ�่หมิะของเลนยะดงึให้ท�โร่หนัไปสนใจเธออกีครัง้ และเข�

อดมองต�มท่�ท�งที่เปลี่ยนไปของเธอไม่ได้ เธอเงียบไปผิดปกติ ตอนที่

ปลดผนกึกนิเทน็ชแิล้วกเ็ดนิเลีย่งกลบัม�เลย ไม่เอ่ยล�เจ้�ลกูหม�ของเธอ
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สักคำ� และปล่อยให้กินเท็นชิมองต�มเธอจนลับส�ยต�

นั่นไม่ใจร้�ยเกินไปรึไง

ท�โร่ลอบกลืนนำ้�ล�ยเล็กน้อยเมื่ออดทนสงสัยอย่�งนี้ต่อไปไม่ได้ 

เข�ขอลองเสี่ยงถ�มเด็กส�วตรงหน้�ตรงๆ เลยดีกว่�ให้คว�มสงสัยจน

อึดอัดท่วมอกอยู่แบบนี้

“นี่เลนยะ” ท�โร่เอ่ยอ้อมแอ้ม

“...อะไร”

วิญญ�ณเด็กช�ยเป่�ป�กอย่�งโล่งอกที่หมอผีส�วยังมีเสียงตอบ

รับ แม้จะฟังกระด้�งเต็มทีก็เถอะ

“เอ่อ...ตอนที่ฉันไปต�มชินแอนกับโทชินโอ...กินเท็นชิเข�ทำ�อะไร

เธอเหรอ”

เลนยะเงียบไม่ตอบ แล้วส�วเท้�เร็วขึ้น พล�งกำ�ปลอกคอสุนัขใน

มือแน่นจนข้อนิ้วขึ้นสีข�ว

ปฏิกิริย�เช่นนั้นทำ�ให้ท�โร่รู้แน่ว่�ต้องเกิดอะไรขึ้นระหว่�งกิน- 

เท็นชิกับเลนยะตอนที่เข�ไม่อยู่แน่นอน

ท�โร่รีบลอยประกบติดหมอผีส�ว และปฏิบัติหน้�ท่ีเป็นนักข่�ว 

หัวเห็ดทันใด

“กินเท็นชิเข�พูดอะไรกับเธอรึเปล่�เลนยะ”

นัยน์ต�สีนำ้�เงินมองฉับด้วยอ�รมณ์กรุ่นๆ ทันใดใส่วิญญ�ณข้�ง

ตวักบัคว�มช่�งสอดรู้สอดเหน็นัน่ แต่เข�กย็งัไม่ยอมแพ้ทีจ่ะล้วงลกึคว�ม

จริง เพร�ะบ�งทีมันอ�จเป็นสิ่งที่เข�หวังไว้ก็ได้

“บอกฉันม�นะเลนยะ ถ้�กินเท็นชิเข�ไม่พูดอะไรกับเธอ ท่�ท�ง

เธอจะเป็นอย่�งนี้เหรอ” วิญญ�ณเด็กช�ยซักไซ้ไม่ยอมเลิก

คนโดนต�มตื๊อเลยยิ่งเร่งฝีเท้�ไวขึ้น หนีก�รคะย้ันคะยอของ

วิญญ�ณข้�งตัว

ยัยคนปากแข็ง!

พอเหลอือดเข้� วญิญ�ณเดก็ช�ยกห็ยดุนิง่ และตะเบง็เสยีงไล่หลงั
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เด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลลั่น

“โดนกินเท็นชิบอก ‘รัก’ ม�ละสิ!”

ร่�งสูงที่กำ�ลังยำ่�หิมะฉับๆ หยุดนิ่งทันใด ก่อนสะบัดใบหน้�เครียด

ขึงไปมองวิญญ�ณเด็กช�ย

“หนวกหู!” เธอตว�ดกลับ

“แล้วใช่ไหมเล่�”

“ใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับแก”

“ถ้�ไม่ใช่แล้วจะโมโหทำ�ไมเล่�”

“ก็ใครใช้ให้มันม� ‘บอก’ กับฉันตอนนี้เล่�!”

พออ�รมณ์พุ่งขึ้นสูงเพร�ะโดนกดดัน คนเป็นหมอผีก็เผลอหลุด 

คำ�พูดออกม� จนท�โร่ถึงกับชะงักกึก แล้วกะพริบต�ปริบๆ มองสีหน้�

กร�ดเกรี้ยวของเลนยะด้วยคว�มตกใจ

ตกลงว่าโดนกินเท็นชิสารภาพรักจริงๆ งั้นเหรอ!

“จะ...จรงิเหรอ” ท�โร่กล�ยเป็นฝ่�ยละลำ�่ละลกัถ�มอย่�งไม่เชือ่หู

ตัวเอง

คว�มรู้สึกทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นพุ่งม�จุกอยู่ที่ต้นคอของวิญญ�ณเด็ก

ช�ยจนคิดคำ�พูดไม่ออกไปพักใหญ่ แต่ก็ไม่ว�ยเอ่ยตำ�หนิเด็กส�ว 

“แล้วเธอปล่อยกินเท็นชิไปทำ�ไมล่ะ แล้วได้รับรักกินเท็นชิกลับ 

รึเปล่�”

เลนยะสะบัดใบหน้�กลับไปท�งเดิม ไม่ยอมตอบคำ�ถ�ม และเดิน

จำ้�อ้�วๆ ไปต่อโดยไม่รอวิญญ�ณเด็กช�ย พล�งในมือก็กำ�ปลอกคอสุนัข

แน่นขึ้นอีก

ปลอกคอที่คงไม่มีวันกลับไปอยู่บนต้นคอของเข�คนนั้นแล้ว
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“เราเจอเขาแล้วครับ”

“เป็นยังไงบ้�ง”

“อ�ก�รแย่อยูเ่หมอืนกนัครบั โชคดทีีเ่ร�ไปถงึก่อนจะเสยีเลอืดม�ก

เกินไป แต่ก็อ่อนเพลียม�ก และมีกงจักรก�ร�สึถูกทิ้งไว้ทั้งสองวงเลย

ครับ”

นั่นคือคำ�ร�ยง�นอย่�งละเอียดจ�กช�ยมีอ�ยุคนหนึ่งแก่ช�ยหนุ่ม

เรือนผมสีนำ้�ต�ลอ่อนร่�งสูงโปร่ง ซึ่งยืนรับฟังอยู่กล�งป่�กักปีศ�จท่ี 

ข�วโพลนด้วยเกลด็หมิะ ทัว่พืน้ทีร่อบตวัเข�ย�มนีเ้ตม็ไปด้วยเหล่�องเมยีวจ ิ

ตระกูลโอกุเระที่เดินสำ�รวจสภ�พป่�หลังก�รต่อสู้ระหว่�งสองพ่ีน้อง

ตระกูลโซเคนโย ร�วกับตำ�รวจที่กำ�ลังตรวจห�เบ�ะแสคนร้�ย

หลงัจ�กยโูตะยอมเชือ่คำ�พดูของวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ที่ให้พวกเข�

ม�เอ�ตวัเลนโยทีป่่�กกัปีศ�จ เข�กพ็�คนของโอกเุระม� ซึง่ครัง้นีด้เูหมอืน

หมอผีส�วจะไม่ได้โกหก แถมเจ้�หล่อนยังทิ้งคุดะที่เกือบจะเรียกว่�ไม่ใช่

คุดะแล้วเป็นตัวนำ�ท�งให้พวกเข�ไว้ที่ท�งเข้�ป่�กักปีศ�จ

ก�รต�มห�ตัวเลนโยจึงใช้เวล�ไม่น�นนัก
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แต่ถงึกระนัน้กย็งัเป็นเร่ืองน่�เหลอืเชือ่ทีเ่ลนยะส�ม�รถจดัก�รช�ย

หนุ่มที่เป็นเหมือนฝันร้�ยคนนี้ลงได้ในที่สุด

แม้ดูจ�กสภ�พหลังก�รต่อสู้โดยรอบแล้ว เธอคงทุลักทุเลเอ�ก�ร

ในก�รต่อสู้ชี้ชะต�ครั้งนี้

“ดี เก็บกงจักรก�ร�สึกลับด้วย...แล้วตอนนี้เลนยะอยู่ไหน” ยูโตะ

หันไปถ�มผูร้บัใช้อกีคร้ัง เมือ่เท่�ทีด่เูข�ยงัไม่เหน็เจ้�เดก็ส�วตวัสร้�งเรือ่ง

แม้แต่เง�

“น่�จะกลับไปที่บ้�นตระกูลอิเคดะ...ให้ท�งเร�จับตัวกลับม�เลย

ไหมครับ”

ยูโตะชั่งใจเล็กน้อย ก่อนระบ�ยลมห�ยใจและว่�เสียงเรียบ 

“...ยังไม่ต้อง คิดว่�ร�ยนั้นก็คงไม่มีเหตุผลจะหนีเร�แล้ว” คว�ม

ม่ันใจบ�งอย่�งทำ�ให้เป็นคร้ังแรกทีช่�ยหนุม่ยอมเชือ่ใจเลนยะ ก่อนเปลีย่น

เรื่องใหม่ “แล้วเลนโยยังรู้สึกตัวอยู่รึเปล่�”

“หมดสติอยู่ครับ อ่อนเพลียเพร�ะเสียเลือดม�ก”

“เข้�ใจแล้ว” ยูโตะพยักหน้�รับคำ� ก่อนสูดไอเย็นเข้�ปอด พล�ง

มองลึกไปยังในป่�แล้วเริ่มตั้งคำ�ถ�มสำ�คัญอีกคำ�ถ�มหนึ่ง

ถ้�เลนยะจัดก�รเรื่องของพี่ช�ยตนสำ�เร็จแล้ว และเรื่องเจ้�ปีศ�จ

ของเธอเล่�...ทำ�ใจจัดก�รได้หรือยัง

หลงัจากทีห่มอผสีาวออกมาจากป่ากกัปีศาจและกลบัมาทีค่ฤหาสน์ 

อิเคดะ ต�เฒ่�โยรุจิเมะก็สั่งให้คนจัดห�หมอม�ดูแผลของเธออย่�งเร่ง

ด่วน ทุกอย่�งกลับม�เป็นปกติอีกครั้ง 

แต่ดเูหมอืนว่�เช้�วนัใหม่หลงัจ�กเร่ืองทัง้หมดจบ เลนยะกย็งัคงมี

บ�งสิ่งที่ต้องทำ� เธอถึงได้เตรียมออกข้�งนอกตั้งแต่เช้�ตรู่

และมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่เธอตื่นเช้�ได้ขน�ดนี้ ในเมื่อเมื่อคืน

เธอไม่ได้นอนเลยแม้แต่สักงีบเดียว

นั่นไม่ใช่เรื่องน่�สงสัยแต่อย่�งใด ที่เลนยะไม่ยอมพักผ่อนแม้จะ
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โดนเจ้�ของบ้�นยำ�้แล้วยำ�้อกีว่�ให้นอนพกัดีๆ  เพร�ะเวล�นีเ้พยีงเธอเผลอ

หลบัแค่ครัง้เดยีว อสรูในตวักจ็ะควบคมุร่�งก�ยของเธอทนัท ีและอกีอย่�ง

หนึ่ง เรื่องของเจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จคงเป็นอีกเรื่องที่ทำ�ให้เธอข่มต�

หลับไม่ลง

“วันนี้อ�ก�ศอุ่นขึ้นนะ” เสียงใจดีของใครบ�งคนดังขึ้นข้�งหลัง 

เด็กส�วที่กำ�ลังนั่งผูกเชือกรองเท้�บูตสีเข้มบนขั้นบันไดระเบียงคฤห�สน์

เก่�แก่

“อรุณสวัสดิ์ครับ” ท�โร่ที่ลอยอยู่ข้�งตัวหมอผีส�วรีบส่งคำ�ทัก 

ย�มเช้� ซึ่งคนแก่กว่�ก็พยักหน้�รับพล�งทักท�ยกลับต�มม�รย�ท

เลนยะมองข้�มไหล่ไปยงัร่�งอ้วนกลมของช�ยชร�เจ้�ของรอยยิม้

กับใบหน้�แสนใจดี เธอสงสัยว่�ที่เข�รู้สึกว่�อุ่นเป็นเพร�ะหุ่นของเข�เอง

รึเปล่�

“คิดไปเองละมั้ง แค่หิมะหยุดตก ฉันไม่เห็นรู้สึกว่�จะอุ่นขึ้นเลย” 

เลนยะว่�ก่อนก้มไปง่วนกับเชือกบนรองเท้�ของตนเองอีกครั้ง

“ก็โซเคนโยคุงเป็นคนขี้หน�วนี่...แบบนี้ต้องห�คนม�กอดให้ห�ย

หน�วไว้แล้วละมั้ง”

ถ้อยคำ�เอื่อยเฉื่อยเหมือนว่�ไปทีแต่กลับทำ�ให้มือที่กำ�ลังผูกเชือก

รองเท้�ชะงักไปครู่หนึ่ง และทำ�ให้วิญญ�ณเด็กช�ยต้องกะพริบต�ปริบๆ 

เมื่อนึกถึงคนที่ผอ.โยโคอ้�งอิงถึงว่�จะให้ม�กอดหมอผีส�วของเข� 

นัยน์ต�สีนำ้�เงินที่บนขอบต�มีรอยชำ้�น้อยๆ เพร�ะอดนอนเบือน

มองไปท�งอื่น ก่อนคว�มทรงจำ�เรื่องเมื่อว�นที่ยังติดอยู่ในหัวเธอไม่ห�ย

จะลอยเข้�ม�รบกวนจิตใจอีก

อ้อมกอดของเจ้�ลูกหม�ที่กอดเธอไว้แน่นร�วกับจะป้องกันไม่ให้

เธอหนีเข�ไปไหนได้...

และแน่นอนว่� อ้อมกอดของเข�อบอุ่น...

“อย่�เริ่ม” เลนยะเอ่ยเตือนด้วยนำ้�เสียงไม่สบอ�รมณ์อีกครั้งใส ่

คนสูงวัยหลังจ�กเงียบไปน�น
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คนโดนเตือนเลิกคิ้วเล็กน้อย ก่อนค่อยๆ ลงม�นั่งอยู่บนขั้นบันได

ใกล้กับเธอ

“เจ้�หม�พนัท�งทีเ่ลีย้งไว้เป็นไงบ้�ง” ก�รเปลีย่นเรือ่งของเจ้�ของ

โรงเรียนหรูรอบนี้จงใจห�เรื่องหมอผีส�วม�กขึ้น เพร�ะเธอรู้ว่� ‘หม�

พันท�ง’ ที่ว่�คือใคร แถมเป็นหม�พันท�งที่ใครต่อใครก็คอยถือห�งให้

เสมอด้วย

ดูเหมือนคำ�ขู่ของเธอไม่ค่อยได้ผลกับคนชร�ข้�งตัวเท่�ไร

“มันอย�กกลับบ้�นม�ก เลยปล่อยไปแล้ว” เลนยะตอบอย่�งไม่

ใส่ใจ

ผอ.โยโคพยักหน้�น้อยๆ รับขณะขยับยิ้มกว้�งขึ้น 

“แล้วเจ้�หม�พนัท�งมนับอกอะไรทิง้ท้�ยก่อนไปรเึปล่�” คนสงูวยั

ไม่เลิกถ�มซอกแซกด้วยนำ้�เสียงอ�รมณ์ดี

“จำ�ไม่ได้”

“งั้นรึ” ช�ยชร�ขึ้นเสียงสูง แสร้งทำ�แปลกใจ ก่อนว่�ขึ้นใหม่ “แต่

น่�จะจำ�ได้บ้�งนะโซเคนโยคงุ...โดยเฉพ�ะส�มคำ�หลกัๆ” เข�ว่�พล�งชนูิว้

ขึ้นม�ส�มนิ้วตรงหน้�ตนเอง และค่อยๆ หดมันทีละนิ้วร�วกับนับเลข 

พร้อมกล่�วเนิบน�บทีละคำ�ต�มจำ�นวนนิ้วว่� 

“ข้� – รัก – เจ้�”

ท�โร่แทบสำ�ลกันำ�้ล�ยตวัเองเมือ่ช�ยชร�ผูร้อบรูช่้�งพดูได้ร�วกบั

ว่�เข�อยู่ในเหตุก�รณ์ด้วย 

ทำ�ไมถึงเด�อะไรได้แม่นขน�ดนี้ ขน�ดเข�เองพย�ย�มรีดคว�ม

จริงจ�กเจ้�ตัวยังไม่เห็นภ�พชัดเท่�ฟังจ�กผอ.โยโคพูดลอยๆ เลย

เลนยะหันหน้�ไปมองคนช่�งจ้อด้วยแววต�เย็นเยียบ

“สอดรู้” เธอว่�โดยไม่สนว่�เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ทันที

แต่คนสูงวัยกว่�กลับส่งยิ้มกลับ ก่อนว่�ขึ้นใหม่ “เรียกว่�เซนส์

พิเศษดีกว่�”

หมอผสี�วลกุพรวดอย่�งขีเ้กยีจต่อป�กต่อคำ�กบัคนแก่ ก่อนกระชบั
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เสื้อกันหน�วเล็กน้อยและเดินออกไป ทำ�ให้วิญญ�ณเด็กช�ยต้องรีบต�ม

เธอไปด้วยเช่นกัน

“จะไปไหนน่ะโซเคนโยคุง” ผอ.โยโคยังถ�มไล่หลัง

“เข้�เมือง...แล้วกลับบ้�นเช่�เลย” เธอตอบห้วนๆ

“ไปทำ�อะไรล่ะ”

เลนยะหันไปมองหน้�คนถ�มเล็กน้อย 

“ห�เงิน” จบประโยคสั้นๆ ได้ใจคว�มก็ก้�วเดินต่อ ทิ้งให้คนสูงวัย

หัวเร�ะเบ�ๆ ต�ม

ทาโร่กวาดตาไปรอบตัว มองผู้คนที่เดินสวนกันไปมาในตึกสีขาว 

ทีม่กีลิน่เคมภีณัฑ์คละคลุง้เป็นเอกลกัษณ์ และระงมด้วยเสยีงไอคอ็กแคก็

ของคนรอบตัว ผสมกับเสียงประช�สัมพันธ์ประก�ศให้คนไข้ม�รับย�ดัง

จ�กลำ�โพงเป็นระลอก

ชั้นล่�งสุดซึ่งเป็นที่นั่งรอคนไข้ของโรงพย�บ�ลเอกชนท่ีคุ้นต� 

ทำ�ให้ท�โร่เริม่กงัวลเบ�ๆ เมือ่มนัคอืโรงพย�บ�ลทีม่ร่ี�งก�ยของเข�นอน

สลบไสลอยู่

และก�รได้กลับม�ที่นี่อีกครั้งพร้อมแม่ตัวดีที่บอกว่�จะม�ห�เงินก็

ทำ�ให้ต่อมหว�ดระแวงของท�โร่สั่นรัวร�วกับร้องเตือนถึงสิ่งที่เจ้�หล่อน

กำ�ลังจะทำ� แถมตอนนี้คุณเธอยังนั่งกอดอกนิ่งอยู่บนเก้�อี้คนไข้ ทำ�ตัว

กลมกลืนกับสถ�นที่เหมือนรอรับย�ด้วยอีกคน จนวิญญ�ณเด็กช�ยอ่�น

สีหน้�เธอไม่ออก 

ท�โร่ยังทำ�ทีเป็นสำ�รวจน�งพย�บ�ล คนป่วย และหมอในเสื้อ 

ก�วน์ไปเรือ่ยๆ ไม่อย�กถ�มอะไรหมอผสี�วย�มนี ้เพร�ะกลวัคำ�ตอบของ

เธออย่�งที่ไม่เคยรู้สึกม�ก่อน แต่เข�สังเกตเห็นว่�วันนี้ที่โรงพย�บ�ลมี

คนไข้เยอะกว่�ปกติ โดยเฉพ�ะคนที่เป็นไข้หวัด เพร�ะเสียงไอดังอยู่รอบ

ตัวเข�กับเลนยะตลอดเวล� สงสัยว่�อ�ก�ศที่เปลี่ยนแปลงกะทันหันจะ

ทำ�ให้ใครหล�ยๆ คนได้รับอิทธิพลกันไปถ้วนหน้� 
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ทว่�ขณะที่ท�โร่ไล่ส�ยต�มองรอบก�ย เข�ก็ต้องสะดุดต�กับสิ่ง

หนึ่งเข้�

วญิญ�ณเดก็ช�ยมองต�มร่�งของเดก็ผูห้ญงิอ�ยปุระม�ณ 12-13 

ปีที่เพิ่งออกม�จ�กลิฟต์ เธออยู่ในชุดนักเรียนปกกะล�สีสีนำ้�เงินของชั้น

มัธยมต้นโรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง เส้นผมสีนำ้�ต�ลเข้มตัดสั้นเคลีย

บ่�ถูกค�ดด้วยที่ค�ดผมเรียบๆ สีฟ้� นัยน์ต�สีดำ�คู่โตของเธอดูหมองๆ 

ร�วกับกำ�ลังซึมเศร้� และที่สำ�คัญม�กกว่�นั้น เข�รู้สึกได้เลยว่�ใบหน้�

ของเธอคล้�ยเข�ม�กจนเหมือนตัวเข�ในภ�คที่โตขึ้นและเป็นเด็กผู้หญิง 

ท�โร่กลืนนำ้�ล�ยเอื๊อกใหญ่โดยไม่ละส�ยต�ออกจ�กเธอแม้แต่

น้อย เมื่อสัญช�ตญ�ณรำ่�ร้องที่หูเข�

เด็กผู้หญิงคนนี้คงไม่ใช่...

ยังไม่ทันสิ้นคว�มคิดของวิญญ�ณเด็กช�ย ร่�งสูงของคนที่นั่งอยู่

บนเก้�อี้คนไข้ข้�งตัวเข�ก็ลุกพรวด ส�วเท้�เข้�ไปห�เด็กหญิงที่มีใบหน้�

เหมือนเข�อย่�งรวดเร็วร�วกับกำ�ลังรออยู่

เดก็หญงิร่�งเลก็ในชดุนกัเรียนต้องหยดุเดนิกะทนัหนัและเงยหน้�

มองคนที่เข้�ม�ดักหน้�ด้วยส�ยต�แปลกใจพลัน

“เอ่อ...มีอะไรรึเปล่�คะ” ร่�งเล็กในชุดนักเรียนเอ่ยถ�มขึ้นก่อน

เลนยะยืนนิ่งจ้องมองอีกฝ่�ยอยู่ครู่หนึ่ง พล�งลอบกระตุกรอยยิ้ม

เล็กน้อย ก่อนปร�ยต�มองใบหน้�ของท�โร่สลับกับเด็กหญิงตรงหน้� ที่

เหมือนกันจนแทบไม่ต้องเด�ว่�เกี่ยวพันกันอย่�งไร

“ฉันเป็นรุ่นน้องของพี่ช�ยเธอ...พ่อแม่เธออยู่รึเปล่�” หมอผีส�ว

ถ�มกลับอย่�งรวบรัด

ซึ่งเด็กหญิงที่หน้�ต�เหมือนท�โร่ก็พยักหน้�น้อยๆ ด้วยส�ยต�ท่ี

ยังไม่คล�ยคว�มแปลกใจ

“งั้นพ�ฉันไปห�หน่อยได้ไหม” เลนยะถ�ม

“...ค่ะ” เธอลังเลครู่หนึ่งก่อนรับคำ� และเดินนำ�หน้�เด็กส�วที่อ้�ง

ว่�เป็นรุ่นน้องของพี่ช�ยกลับเข้�ไปในลิฟต์อีกครั้ง
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เมื่อพวกเธอสองคนและวิญญ�ณเด็กช�ยท่ียังไม่ห�ยอ้ึงกับ 

เด็กหญิงมัธยมต้นที่หน้�เหมือนเข�เข้�ม�ในลิฟต์แล้ว เธอก็กดชั้นส�มที่

แป้นตัวเลข

แต่ครู่ต่อม� เลนยะที่ยืนนิ่งอยู่ก็รู้สึกได้ถึงส�ยต�ของคนอีกคนใน

ลิฟต์ จนอดหันไปมองร่�งเล็กกว่�ข้�งตัวไม่ได้

“เธอจ้องหน้�ฉันทำ�ไม”

เด็กหญิงผู้มีใบหน้�เหมือนวิญญ�ณข้�งตัวเธอสะดุ้งตัวเล็กน้อย

กับนำ้�เสียงดุ ก่อนตอบกลับอย่�งเก้อเขิน 

“คะ...คือ...หนูเพิ่งเคยเห็นคนญี่ปุ่นต�สีนำ้�เงินน่ะค่ะ พี่เป็นลูกครึ่ง

เหรอคะ”

คำ�ถ�มกบัส�ยต�ทีเ่ป็นประก�ยด้วยคว�มอย�กรูท้ำ�ให้เลนยะต้อง

เงียบไปครู่ เบื่อหน่�ยกับก�รถูกถ�มเช่นนี้เต็มที

“คอนแทกต์เลนส์” แม่หมอผตีวัแสบโกหกปัดปัญห�อย่�งเรยีบนิง่

จนวิญญ�ณเด็กช�ยขมวดคิ้วต�ม

“จริงเหรอคะ หนูอย�กห�ซื้อบ้�งจัง เหมือนต�จริงๆ เลย ปกติหนู

เห็นแต่ที่ใส่แล้วดูน่�กลัวม�กกว่� แล้วก็สีขุ่นๆ ดูหลอกต�ม�กเลยค่ะ” 

เด็กหญิงในชุดนักเรียนเริ่มเอ่ยเจื้อยแจ้วอย่�งเป็นกันเอง แล้วมองหมอผี

ส�วด้วยแววต�มีประก�ยสดใสต�มประส�ส�วแรกรุน่ จบด้วยก�รแนะนำ�

ตัวด้วยรอยยิ้ม “หนูชื่อค�ซึร�กิ ฮ�รุค่ะ ยินดีที่ได้รู้จัก” 

พูดเก่งจัง...

ท�โร่กะพรบิต�ปรบิๆ กบัเดก็หญงิทีห่น้�เหมอืนตน ที่ไม่คดิว่�เธอ

จะช่�งจ้อได้ขน�ดนี้

“แล้วพี่ชื่ออะไรเหรอคะ” ฮ�รุยังไม่ว�ยถ�มต่อ

“ม�โมร”ิ เจ้�หมอผสี�วบอกชือ่ปลอมหน้�ต�เฉย แต่เล่นเอ�ท�โร่

หนัหน้�มองเธอด้วยใบหน้�เหยเก เพร�ะเจ้�หล่อนใช้ชือ่ไม่เหม�ะกบัตวัเอง

ได้อย่�งไม่น่�ให้อภัย เพร�ะ ‘ม�โมริ’ มันแปลว่� ปกป้อง แล้วคนอย่�ง

เลนยะสมกับคำ�ว่�ปกป้องตรงไหนกัน
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“แล้วน�มสกุลล่ะคะ”

“เธอถ�มแค่ชือ่ไม่ใช่รึไง” เลนยะสวนพล�งเหลอืบต�มองดตูวัเลข

ดิจิทัลเหนือศีรษะที่บอกหม�ยเลขชั้น

ท�โร่รูเ้ลยว่�เลนยะอย�กออกจ�กลฟิต์เตม็แก่เพร�ะคว�มรำ�ค�ญ

ฮ�รุเงียบไปครู่กับคำ�สวนของเลนยะ แต่ก็หันหน้�ม�พูดใหม่ว่� 

“แล้วพี่ม�โมริรู้จักกับพี่ช�ยหนูได้ยังไงเหรอคะ”

“เธอเคยกัดลิ้นตัวเองบ้�งรึเปล่�” หมอผีส�วเอ่ยพลัน พร้อม

ส�ยต�ที่ฉ�ยคว�มรำ�ค�ญส่งให้ร่�งที่เตี้ยกว่�ข้�งตัว

ฮ�รุเงียบทันทีก่อนเม้มริมฝีป�กแน่นอย่�งรู้ตัว นัยน์ต�สีดำ�คู่โตดู

หงอยลงเมื่อโดนอีกฝ่�ยดักคอ

“หนูพูดม�กเกินไป...” เธอกล่�วแผ่วเบ�

“ใช่” ซึ่งคนที่ยืนอยู่ในลิฟต์ด้วยก็ตอบอย่�งไม่รักษ�นำ้�ใจ 

“คุณแม่ก็ว่�หนูแบบนั้นเหมือนกัน”

“งั้นเธอควรจะเชื่อแม่ตัวเองบ้�ง”

ติ๊ง!

เสียงลิฟต์ดังขึ้นเมื่อถึงชั้นที่ต้องก�ร เด็กหญิงในชุดนักเรียนมี

สหีน้�สลดลงเลก็น้อย ก่อนก้�วนำ�เลนยะกบัท�โร่ไปยงัห้องคนไข้ เธอเงยีบ

ไม่พูดอะไรอีก แต่ก็ไม่ว�ยหันม�มองหน้�เลนยะนิดหนึ่งและส�วเท้�ต่อ

“ป�กม�กเหมอืนแกเลย” เลนยะหนัไปกระแนะกระแหนท�โร่ทนัที

“ใช่...ส่วนเธอก็ใจร้�ยไม่เปลี่ยน” ท�โร่ตำ�หนิด้วยสีหน้�บึ้งตึงให้

หมอผีส�วที่บังอ�จม�ว่�น้องส�วของเข�

“สามแสนเยน!”

เสียงตะโกนลั่นดังจ�กห้องคนไข้พิเศษ 303 จนน�งพย�บ�ลที่เดิน

ผ่�นม�ถึงกับสะดุ้งสุดตัว และต้องมองประตูห้องต�ปริบๆ 

เสียงเอ็ดตะโรที่ทำ�ให้ผู ้คนที่เดินอยู่บนชั้นส�มต้องสะดุ้งตกใจ 

ม�จ�กกลุ่มคนที่อยู่ในห้องคนไข้พิเศษ 303 ที่ย�มนี้อ�ก�ศภ�ยในห้อง
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ค่อนข้�งอบอ้�วเพร�ะอ�รมณ์ของคนที่อยู่ภ�ยใน

ภ�ยในห้องมเีตยีงสขี�วและร่�งของช�ยหนุม่ซึง่นอนทอดย�วโดย

ร่�งก�ยเต็มไปด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตและส�ยต่�งๆ ระโยงระย�ง ในขณะ

ที่ปล�ยเตียงมีช�ยร่�งสูงในชุดสูทร�ค�แพงกำ�ลังเดินวนซ้�ยวนขว�อยู่ 

ใบหน้�ที่มีริ้วรอยแห่งก�ลเวล�ซึ่งฟ้องว่�อ�ยุของเข�เลยคว�มเป็นหนุ่ม

ม�น�นฉ�ยคว�มหงดุหงดิใจกึง่ลงัเลใจไปด้วย ขณะทีย่กฝ่�มอืขึน้ม�กมุขมบั

ข้�งๆ ช�ยสงูวยัมหีญิงวยักล�งคนในเสือ้ผ้�เรยีบร้อยสคีรมียนืกมุ

มือมองส�มีของตนด้วยส�ยต�ที่ฉ�ยคว�มเศร้�หมองกึ่งกระวนกระว�ย

ใจในท่�ท�งของคนทีเ่ดนิวนอยู่ในห้องผูป่้วย เธอเป็นผูห้ญงิทีม่กีริยิ�คว�ม

เป็นผู้ดีอยู่เต็มเปี่ยม ในดวงต�สีดำ�คู่โตเต็มไปด้วยคว�มเมตต� สมเป็น

แม่ที่คอยม�เฝ้�อ�ก�รลูกช�ยอย่�งไม่เคยข�ดตกบกพร่องตลอดส�มปี 

และเมื่อเธอเห็นว่�ส�มียังตัดสินอะไรไม่ได้ เธอจึงเอ่ยขึ้นแทน

“คุณคะ เงินแค่ส�มแสนเยน เร�น่�จะลองเชื่อเธอดู”

คนเป็นส�มีหยุดเดินพลันว่�เสียงดัง 

“ผมยอมเสยีเงนิเป็นล้�นเพือ่รักษ�ลกูช�ยของเร�กบัหมอทีด่ทีีส่ดุ

ในโลก แต่ผมจะไม่ยอมเสียเงินแค่ส�มแสนกับก�รแสดงจำ�อวดของเด็ก

ที่ไหนก็ไม่รู้หรอกนะ” ว่�จบมือใหญ่ก็ชี้ตรงไปที่มุมโซฟ�ในห้องที่มีร่�ง

ของเด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลย�วประบ่�นั่งมองพวกเข�สองคนอยู่ด้วย

ส�ยต�นิ่งเฉย ไม่สนใจท่�ท�งหงุดหงิดของช�ยสูงวัยแม้แต่น้อย

ฮ�รุซึ่งนั่งเฝ้�ร่�งที่สลบไสลของพี่ช�ยบนเก้�อ้ีข้�งเตียงก็มอง 

พ่อแม่ของตนสลับกับเด็กส�วที่อ้�งว่�เป็นรุ่นน้องของพ่ีช�ย แต่พอพ� 

เจ้�หล่อนม�ห�พ่อแม่ คนที่อ้�งว่�เป็นคนรู้จักกับพี่ช�ยกลับม�เสนอกับ

พวกท่�นว่�จะทำ�ให้พีช่�ยของเธอฟ้ืนขึน้ม� แลกเปลีย่นกบัเงนิส�มแสนเยน

แม้ตอนนี้ก�รทำ�ให้ค�ซึร�กิ ท�เคโตะ พี่ช�ยของเธอฟื้นขึ้นม�คือ

สิ่งที่พ่อแม่ยอมทำ�ทุกท�ง แม้ต้องทุ่มเงินเป็นร้อยๆ ล้�น หรือจนหมด

บริษัทที่พ่อเธอเป็นเจ้�ของอยู่ พวกเข�ก็ยอม แต่พ่อเกลียดเรื่องไร้ส�ระ

เป็นที่สุด โดยเฉพ�ะเรื่องอะไรที่ห�เหตุผลไม่ได้ เข�ยิ่งเกลียดจับใจ แล้ว
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เดก็ส�วนยัน์ต�สนีำ�้เงนิคนนีอ้ยู่ๆ  จะม�บอกว่�ส�ม�รถทำ�ให้พีช่�ยเธอฟ้ืน

ได้ง่�ยๆ โดยพูดเรื่องภูต ผี ปีศ�จ ซึ่งแน่นอนว่�พ่อของเธอไม่มีท�งยอม

ทำ�ต�ม

“พวกคณุเสยีเงนิในก�รรักษ�ลกูช�ยคณุตลอดส�มปีม�นีม้�กกว่�

ที่ฉันเรียกร้องหล�ยเท่�” เลนยะเอ่ยขึ้นด้วยท่�ท�งนิ่งสงบ แต่วิญญ�ณ

เดก็ช�ยนัน้กลบัอ้�ป�กค้�งกบัเงนิทีห่มอผสี�วขดูรดีจ�กพ่อแม่ของเข�ไป

น�นแล้ว

“ใช่ แต่นัน่ไม่ได้หม�ยคว�มว่�ฉนัจะยอมเสยีเงนิส�มแสนกบัเรือ่ง

ไร้เหตุผลที่เธอกุขึ้นม�” ช�ยสูงวัยว่�กลับด้วยสีหน้�บึ้งตึงม�กขึ้น 

“พดูดีๆ  สคิะคณุ เธอเป็นแค่เดก็ผูห้ญงิ” ภรรย�ข้�งตวัปร�ม พล�ง

ส่งยิ้มฝืนๆ ให้เลนยะ 

นั่นทำ�ให้เลนยะรู้ว่�ท�โร่ได้นิสัยขี้ใจอ่อนม�จ�กใคร

“ผมจะไม่ทนกบัคนทีท่ำ�ให้เร่ืองทีแ่ย่อยูแ่ล้วมนัแย่ไปกนัใหญ่” เข�

เถียงกลับก่อนใช้นัยน์ต�สีดำ�ไม่สบอ�รมณ์มองหมอผีส�ว

ใช่...แล้วรู้ว่�ได้นิสัยหัวดื้อม�จ�กใครด้วย

“ฉนัว่�พวกคณุไม่มอีะไรจะเสยีแล้วนะค�ซรึ�กซิงั ฉนัแค่เสนอท�ง

เลือกท�งหนึ่ง ที่อ�จดีกว่�ท�งอื่นๆ คุณจะยอมเสียเงินแบบเผ�ทิ้งไปกับ

ก�รรักษ�แบบเดิมๆ ที่อ�จต้องใช้เวล�อีกหนึ่งปี สิบปี ยี่สิบปี หรือตลอด

ชีวิตกว่�เข�จะฟื้น หรือให้ฉันอยู่กับลูกช�ยคุณต�มลำ�พังแค่สิบน�ทีแล้ว

เข�ฟื้น...คุณก็เลือกเอ�...ฉันคิดว่�ชีวิตลูกช�ยของคุณมีค่�ม�กกว่�เงิน 

ส�มแสนเยนนะ”

คำ�กล่�วรอบนีข้องเดก็ส�วถงึกบัทำ�ให้ค�ซรึ�กคินพ่อเงยีบไปทนัใด 

แต่ในดวงต�นั้นยังไม่คล�ยคว�มคุกรุ่น ในขณะท่ีภรรย�ของเข�ก็กำ�มือ

เข้�ด้วยกันแน่นและบิดไปม�ด้วยคว�มร้อนรุ่มอยู่ตลอดเวล�

ตอนนี้เธอยอมทำ�ทุกอย่�งให้ลูกช�ยคนโตฟื้นขึ้นม� แม้ต้องแลก

กับอะไรก็ต�ม ถ้�ส�ม�รถนำ�ตัวเข�กลับม�ได้ ก�รแลกเปลี่ยนด้วยเงิน

ส�มแสนมันก็คุ้มยิ่งกว่�คุ้ม 
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แต่ติดอยู่ที่ส�มีของเธอคงไม่ยอมง่�ยๆ 

“เร�น่�จะให้เธอลองทำ�ดูนะคะ หนูว่�...”

“นี่มันไม่ใช่เรื่องของเด็ก ฮ�รุ” คนเป็นพ่อรีบหันม�ตำ�หนิลูกส�ว 

จนเธอต้องก้มหน้�นิ่งแทน

“แต่ฉันเห็นด้วยกับลูกนะคะ เร�น่�จะลองดู ก็ในเมื่อเร�ทำ�กัน 

ทุกท�งแล้วแต่ก็ไม่ได้ผล บ�งทีสิ่งที่ไร้เหตุผลอ�จจะช่วยเร�ได้ ถ้�คุณ 

ไม่ยอมจ่�ย ฉันจ่�ยเองก็ได้ ขอเพียงให้ท�เคโตะฟื้นขึ้นม�”

ท�โร่หันไปมองใบหน้�อ่อนโยนของแม่ที่เพ่ิงได้เจอเป็นคร้ังแรก

ทันใด คว�มรู้สึกตื้นตันเอ่อล้นจนนำ้�ต�ม�คลออยู่ที่ขอบต� เข�อย�ก

เข้�ไปกอดผู้หญิงคนนี้เหลือเกินกับคว�มรักของเธอท่ีมีให้ แต่เข�คงทำ�

ไม่ได้ ถ้�ช�ยที่ขึ้นชื่อว่�เป็นพ่อไม่ยอมรับเงื่อนไขของเลนยะ

แต่ใครใช้ให้แม่คุณไปเรียกค่าจ้างเยอะซะขนาดนั้นเล่า

“ฉนัจะรบัเงนิหลงัจ�กลกูช�ยคณุฟ้ืนแล้วกไ็ด้” เลนยะเสนออกีครัง้

“รูส้กึว่�เธออย�กจะได้เงนิฉนัจริงๆ นะ” ช�ยสงูวยักดเสยีงตำ�่ถ�ม

ลอดไรฟัน

“งั้นคุณอย�กได้ลูกช�ยคุณคืนรึเปล่�ล่ะ”

ก�รตอบคำ�ถ�มด้วยคำ�ถ�มกบัท่�ท�งผยองของคนตอบยิง่เพิม่แรง

โทสะให้หัวหน้�ครอบครัวค�ซึร�กิ แต่ก่อนเข�จะระเบิดอ�รมณ์อีกรอบ 

ภรรย�ของเข�ก็เข้�ม�จับที่ต้นแขนใต้เสื้อสูท ก่อนส่�ยหน้�น้อยๆ ด้วย

ส�ยต�ปร�มและห่วงกังวล แล้วเปลี่ยนเป็นฝ่�ยคุยกับเลนยะแทน

“ฉันจะให้หนูลองดู ถ้�หนูทำ�ได้จริงๆ ม�กกว่�ส�มแสนฉันก็จ่�ย

ให้ได้...แต่ต้องทำ�ได้เท่�นัน้นะจ๊ะ” เธอยำ�้อย่�งหนกัแน่น ก่อนถอนใจด้วย

คว�มเหน่ือยหน่�ยและพย�ย�มพ�ร่�งสูงของส�มีเดินออกไป แม้เข�จะ

มีท่�ทีขัดขืนบ้�งแต่ก็ยอมเดินออกไปเมื่อเจอส�ยต�อ้อนวอนจ�กภรรย�

“ฝ�กพี่ด้วยนะคะ” ฮ�รุลุกจ�กเก้�อี้ข้�งเตียงก่อนโค้งให้เลนยะ

อย่�งมีม�รย�ท และเดินต�มพ่อแม่ของตนไป

ปัง!



B  1 3  s . t   351

สิ้นเสียงประตูห้องผู้ป่วยพิเศษ 303 ปิดลง และส�มพ่อแม่ลูก 

ค�ซรึ�กเิดนิออกไป เลนยะกล็กุขึน้ไปยงัเตยีงของช�ยหนุม่ซึง่เป็นร่�งของ

ท�โร่

“ทำ�ไมเธอต้องขูดรีดพ่อแม่ฉันขน�ดนั้นด้วยล่ะ ก�รเอ�วิญญ�ณ

เข้�ร่�งไม่ใช่เรื่องย�กสักหน่อย อีกอย่�งเธอก็แทบไม่ต้องลงทุนทำ�อะไร

เลย วิญญ�ณฉันก็อยู่ตรงนี้เนี่ย” ท�โร่ได้โอก�สร่�ยย�วเทศน�คนหน้�

เงินด้วยคว�มโมโห และทำ�หน้�ฟึดฟัดจนคนเป็นหมอผีอดหมั่นไส้ไม่ได้

“แกคิดว่�ฉันเป็นนักสังคมสงเคร�ะห์รึไงถึงต้องย่องม�ตอนที่ 

พ่อแม่แกไม่อยู ่แล้วเอ�แกกลบัร่�งโดยไม่ถอนทนุคนืเลยน่ะ ฉนักต้็องเกบ็

ค่�ที่แกชอบทำ�ตัวมีปัญห�กับฉัน ชอบทำ�ฉันหงุดหงิด ทำ�ฉันโมโห ทำ�ตัว

เรือ่งม�ก ทำ�ให้ฉนัเจ็บตวักบัคว�มเอ�แต่ใจของแก...ทีส่ำ�คญั ค่�ทีแ่กชอบ

ด่�ฉัน และจิป�ถะอีกเยอะแยะตลอดหนึ่งปีที่ผ่�นม� คว�มจริงส�มแสน

ยังน้อยไป ถ้�ฉันต้องลงทุนขน�ดห�วิญญ�ณแกด้วย พนันได้ว่�ขึ้น 

หลกัล้�นแน่...จะห่วงอะไรนกัหน� พ่อแม่แกออกจะมเีงนิเยอะแยะ” เลนยะ

ว่�พร้อมค่อยๆ ปลดผ้�พันแผลสีข�วบนมือขว�ออก และเดินวนม�ท่ี 

ข้�งเตียงฝั่งซ้�ย

ในขณะวญิญ�ณเดก็ช�ยมองต�มเธออย่�งขดัใจ และค่อยๆ เลือ่น

ส�ยต�ไปมองร่�งของตนบนเตียงสีข�ว ก่อนส�ยต�ของเข�จะกล�ยเป็น

หมองลงเมือ่คดิว่�ถงึเวล�ของเข�อกีคนแล้วสนิะ ทีต้่องจ�กหมอผสี�วไป

ตอนแรกก็โยชิฮ�ระ ต่อม�ก็กินเท็นชิ...และตอนนี้ก็เข�

แล้วใครจะอยู่กับเลนยะกันล่ะ

เมือ่หมอผสี�วคล�ยผ้�พนัแผลสขี�วออกจ�กมอืขว�จนหมด ท�โร่

ก็เห็นคว�มเปลี่ยนแปลงไปอย่�งม�กที่หลังมือของเธอ

ครั้งแรกที่เข�เห็นหลังมือขว�ของเลนยะ มันมีตัวอักษรอะไร 

สักอย่�งขน�ดเล็กจนดูไม่ออกกระจัดกระจ�ยเต็มหลังมือ แต่ย�มนี้ตัว

อักษรพวกนั้นกลับเรียงตัวกันเป็นรูปดวงต�จนดูน่�ขนลุก และเข�ก็อด

มองมันด้วยคว�มหว�ดผว�ไม่ได้
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“ไม่เป็นไรจริงๆ เหรอ เรื่องดวงต�ทว�รบ�ลน่ะ” ท�โร่ถ�มด้วย

คว�มเป็นห่วง เพร�ะเข�รู้ดีว่�ปัญห�ที่เกิดขึ้นกับตัวเลนยะย�มนี้ไม่ใช่

เรื่องเล็กๆ เลย

เลนยะหันม�มองสีหน้�กังวลของท�โร่พล�งตอบเรียบเฉย

“ใช่...แค่นี้ฉันจัดก�รได้ ส่วนแกก็เตรียมเข้�ร่�งสักทีจะได้จบเรื่อง 

เร�มีเวล�แค่สิบน�ที”

ท�โร่พอจะรู้ว่�เลนยะโกหกเข� แต่ก็ไม่รู้ว่�จะช่วยเธออย่�งไรดี

แต่คงไม่เป็นอะไรหรอกมั้ง ก็คนที่ยืนอยู่ตรงหน้�เข�คือโซเคนโย 

เลนยะนี่น�

วญิญ�ณเดก็ช�ยมองไปยงัใบหน้�ซดีเซยีวของตนบนเตยีงนอนอกี

ครั้ง ก่อนก้มหน้�ลง พล�งถ�มเสียงแผ่วกับเลนยะอีกครั้ง 

“เลนยะ...เธอเคยบอกว่�ถ้�ฉนักลบัเข้�ร่�งแล้ว ฉนัจะยงัจำ�เรือ่งที่

เคยเป็นวิญญ�ณได้ใช่ไหม”

เลนยะชะงักเล็กน้อยก่อนลอบระบ�ยลมห�ยใจไม่ให้ท�โร่สังเกต

เห็น 

“...อ�จจะ” เธอตอบห้วน

“แต่ก็มีโอก�ส” ท�โร่ฉ�ยรอยยิ้มกว้�งทันทีกับคำ�ตอบ

เลนยะไม่ตอบ แต่กวักมือเรียกเข�ให้ลอยเข้�ม�ใกล้ ก่อนหมอผี

ส�วจะได้เริ่มก�รเอ�วิญญ�ณเข้�ร่�ง ท�โร่ก็เอ่ยขึ้นว่�

“เลนยะ...ฉันจะจำ�ได้แน่นะ”

“ก็บอกแล้วไงว่� ‘อ�จจะ’ น่ะ” หมอผีส�วเริ่มว่�เสียงดังขึ้นอย่�ง

หงุดหงิด

รอยยิ้มน้อยๆ ปร�กฏบนริมฝีป�กของวิญญ�ณเด็กช�ยใหม่ 

“งัน้...ขอบคณุสำ�หรบัหนึง่ปีทีผ่่�นม� ถ้�ฉนัตืน่ขึน้ม�อกีทต้ีองเหน็

เธอนะ”

รู ้สึกว่�วิญญ�ณเด็กช�ยที่เคยงอแงไม่กล้�ห่�งตัวของเธอจะ

เปลี่ยนไปเยอะหลังกลับม�จ�กป่�กักปีศ�จ คนที่เคยขี้ขล�ดดูเหมือนจะ
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กล้�ก้�วออกม�ข้�งหน้�อีกหน่อยแล้ว

สำ�หรบัท�โร่ เข�ยงัจำ�วนัแรกทีเ่จอเลนยะได้อยูเ่ลย และคดิว่�หลงั

จ�กกลับเข้�ร่�ง ชีวิตเข�คงน่�เบื่อขึ้นเยอะเพร�ะไม่ได้ร่วมสู้ปีศ�จกับ 

เลนยะอีกแล้ว...อยู่กับเธอเข�ไม่เคยอยู่อย่�งสงบเลย มีแต่เร่ืองกับเร่ือง

ม�ตลอด ไม่เคยปลอดภัยเลยสักครั้ง...แต่ทุกครั้งก็ผ่�นมันม�ได้เสมอถ้�

มีเธออยู่

“เรื่องเห็นฉัน ฉันไม่มั่นใจหรอกนะ” เลนยะว่�

แต่อีกฝ่�ยยังยิ้มร่�พล�งว่� 

“งั้น...ต้องจัดก�รเร่ืองกินเท็นชิให้เรียบร้อยล่ะ เพร�ะนี่เป็นเร่ือง

สำ�คัญที่สุด อยู่คนเดียวมันไม่สนุกหรอก...ฉันเคยผ่�นมันม�แล้ว”

แอ๊ด!

เสียงประตูเปิดออก เรียกให้คนส�มคนท่ียืนกระวนกระว�ยอยู่ท่ี

หน้�ห้องรีบกรูกันเข้�ม�ห�เด็กส�วที่เพิ่งเดินออกม�จ�กห้องผู้ป่วยพิเศษ 

303

“ลูกช�ยฉันเป็นยังไงบ้�งหนู” คนเป็นแม่รีบเอ่ยถ�มอ�ก�รของ

ลูกช�ยกับหมอผีส�วเป็นคนแรกด้วยคว�มร้อนใจ

“เดี๋ยวก็คงฟื้น” เลนยะตอบเรียบ แต่หญิงสูงวัยกว่�ถึงกับยกมือ

ขึน้ม�ปิดป�กด้วยสหีน้�ตืน่เต้นกึง่ดีใจอย่�งเปิดเผย และวิง่เข้�ไปดลูกูช�ย

ของตนก่อนใคร

“ถ้�เข�ไม่ฟื้นฉันเอ�เรื่องเธอแน่” ช�ยสูงวัยขบฟันว่�อย่�งยังไม่

ค่อยเชื่อคำ�พูดของเลนยะเท่�ไร แต่ก็รีบจูงมือลูกส�วของตนเดินต�ม

ภรรย�เข้�ไปในห้อง

ในขณะที่ฮ�รุเองก็หันม�มองเธอแวบหนึ่ง ก่อนขยับริมฝีป�กแต่

ไม่มีเสียงใดลอดออกม�ให้เลนยะอ่�นป�กเธอได้ว่� ‘ขอบคุณค่ะ’

เลนยะเดินม�พิงกับผนังสีข�วหน้�ห้องผู้ป่วย 303 พล�งยกมือขึ้น

ม�กอดอก
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วูบ!

ทว่�ช่วงจงัหวะหนึง่ เธอถงึกบัต้องสะดุง้ตวัขึน้ม�อย่�งรวดเรว็ เมือ่

จู่ๆ ภ�พตรงหน้�ก็พร่�เลือนลง และตัวเธอเกือบล้มลงไป ห�กว่�ไม่รีบ

ยันเท้�ไว้ก่อนต้องล้มลงไปจริงๆ แน่...

และถ้�ล้มลงไปละก็...

เพลียจากเมื่อวานรึไง

เลนยะลอบกลนืนำ�้ล�ยด้วยคว�มหว�ดเสยีวอย่�งไม่สมเป็นตวัเธอ 

เมื่อคิดว่�ถ้�ตัวเองหลับไปจะเป็นอย่�งไร ตอนนี้เธอกำ�ลังฝืนร่�งก�ยที่

อ่อนเพลียและต้องก�รพักผ่อนสุดกำ�ลัง เมื่อคืนเธอดื่มก�แฟไปเกือบ 

สิบแก้ว ป้องกันก�รหลับ แต่ก็ย�กเหลือเกินเมื่อร่�งก�ยผ่�นก�รต่อสู้ม�

อย่�งหนักและมีบ�ดแผลฉกรรจ์ 

แม้จะไม่เจ็บเพร�ะกินเท็นชิช่วยร่�ยอ�คมให้ แต่ไม่ว่�อย่�งไร

ร่�งก�ยของเธอก็ยังบ�ดเจ็บหนักอยู่ดี

เลนยะสะดุ้งตัวอีกทีเมื่อได้ยินเสียงแห่งคว�มยินดีของคนในห้อง 

ผู้ป่วยตรงหน้� ที่แสดงว่�เกิดเรื่องน่�ยินดีในห้องนั้น นัยน์ต�สีนำ้�เงิน

พย�ย�มกะพริบถี่เพื่อปรับให้ภ�พตรงหน้�กลับม�แจ่มชัดขึ้น

และเมื่อมีน�งพย�บ�ลคนหนึ่งเดินผ่�นม� เลนยะก็รีบตะครุบ 

ต้นแขนน�งพย�บ�ลคนนัน้อย่�งรวดเรว็จนเธอตกใจหนัม�มองหมอผสี�ว

ต�ปริบๆ 

“มีย�กินหรือย�ฉีดที่ไม่ทำ�ให้ง่วงบ้�งไหม” เลนยะรีบถ�มด้วย 

นำ้�เสียงอ่อนแรง คว�มอ่อนเพลียกำ�ลังเล่นง�นเธอม�กขึ้นทุกขณะ

“น้องเป็นคนป่วยเหรอคะ” น�งพย�บ�ลส�วรีบถ�มอ�ก�รเลนยะ

พล�งมองสีหน้�หมองคลำ้�อดนอนของเธออย่�งเป็นห่วง

“...เปล่�”

“อะ...เอ่อ งัน้พีค่งให้ไม่ได้นะคะ” น�งพย�บ�ลส�วยิง่หน้�เสยีเมือ่

โดนเลนยะบีบต้นแขนแรงขึ้นจนเจ็บ ในขณะที่ตัวของเด็กส�วเองกำ�ลัง

โงนเงน เลือดสีแดงซึมม�ต�มหัวไหล่และแผ่นหลัง
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“...แต่ฉัน...หลับไม่ได้” เลนยะขบกร�มแน่นบอก ภ�พใบหน้� 

ตื่นตระหนกของพย�บ�ลส�วเบื้องหน้�เลือนร�งลงทุกที ดวงต�ของ 

เลนยะพร่�มัวและเริ่มได้ยินเสียงร้องเรียกห่�งออกไปเร่ือยๆ ไม่รับรู ้

ด้วยซำ้�ว่�แผลบนร่�งก�ยกำ�ลังเปิดจนเลือดไหลซึมออกม�  

ในขณะที่ข้�งนอกห้องน�งพย�บ�ลกำ�ลังยื้อตัวกับเลนยะ ภ�ยใน

ห้องกมั็วแต่สนใจเดก็หนุม่บนเตยีงนุม่ทีก่ำ�ลงักระพอืขนต�เพือ่ปรบัดวงต�

ให้คุ้นชินกับแสง หลังจ�กไม่ได้มองมันม�เป็นเวล�ถึงส�มปี

คนเป็นแม่ถงึกบัยกมอืขึน้ปิดป�กด้วยคว�มยนิดอีย่�งเหลอืแสนจน

นำ�้ต�ไหลอ�บแก้ม เธอพดูอะไรไม่ออกในย�มนี ้เมือ่คว�มดีใจอดัแน่นอยู่

ในอก ในขณะที่คนเป็นพ่อถึงกับตะลึงค้�งกับป�ฏิห�ริย์ท่ีเกิดขึ้น ก่อน

สีหน้�ของเข�จะเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นคว�มดีใจ และมีนำ้�ต�เอ่อคลออย่�ง

สุดกลั้นในก�รกลับม�อีกครั้งของลูกช�ย

“เดก็ผูห้ญงิคนนัน้...ทำ�ได้” เข�คร�งในลำ�คอก่อนดงึตวัภรรย�เข้�

ม�กอดด้วยคว�มดีใจ แม้คว�มรู้สึกจะยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอยู่ก็ต�ม

“พี่ท�เคโตะ จำ�หนูได้ไหม หนูฮ�รุไงคะ” เด็กหญิงในชุดนักเรียน

ร้องเรียกพี่ช�ยของตนบนเตียงนอนด้วยคว�มกระตือรือร้น ใบหน้�อ�บ

นำ้�ต�จนเลอะเทอะ

ในขณะที่ช�ยหนุ่มที่เพิ่งฟื้นยังมีสีหน้�อ่อนแรงและสะลึมสะลือ

เหมอืนยงัรบัรูส้ิง่ใดไม่เตม็ที ่ดวงต�สดีำ�ของเข�กว�ดมองคนทกุคนทีล้่อม

รอบเตียงของตนอย่�งช้�ๆ ซึ่งเข�ทำ�อย่�งนั้นอยู่พักใหญ่ จนแม่ของเข�

เดินม�ดึงที่ครอบป�กของเครื่องช่วยห�ยใจออกให้ เมื่อรู้สึกว่�เข�กำ�ลัง

ขยับป�กซีดเซียวพูดอะไรบ�งอย่�ง

“มีอะไรรึเปล่�จ๊ะท�เคโตะ” เธอถ�มด้วยนำ้�เสียงสั่นเครือเพร�ะ

พย�ย�มกลั้นสะอื้นเต็มกำ�ลัง

ท�เคโตะปร�ยนัยน์ต�สีดำ�ที่ยังปรือๆ ของตนมองใบหน้�ของแม่ 

ก่อนถ�มเธอด้วยเสียงแผ่วหวิวว่�

“...แล้ว...พี่ส�วผม...อยู่ไหนเหรอครับ”
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ทุกคนที่กำ�ลังร้องห่มร้องไห้ด้วยคว�มดีใจหยุดชะงักอ�ก�รกับ

คำ�ถ�มของท�เคโตะโดยทันที และมองใบหน้�ซูบซีดของเข�เป็นต�เดียว

“ท�เคโตะ...” คนเป็นแม่พูดขึ้นข้�งตัวลูกช�ยบนเตียงนอน ก่อนที่

มือของเธอจะเลื่อนขึ้นไปกุมมือของลูกช�ยที่ว�งอยู่ข้�งตัวเข� พล�งบีบ

มือเข�น้อยๆ ร�วกับจะปลุกให้รู้สึกตัว แล้วว่�ขึ้นใหม่ว่�

“ลูกไม่มีพี่ส�วนะจ๊ะ”

ตึง!

ยังไม่ทันสิ้นคำ�ของคนเป็นแม่ เสียงร้องด้วยคว�มตกใจของ

พย�บ�ลส�วก็ดังขึ้น เรียกให้ทุกคนหันไปมองที่ต้นเสียงเป็นต�เดียว

และในดวงต�สดีำ�ของช�ยหนุม่ทีเ่พิง่ฟ้ืนขึน้ ซึง่มองผ่�นเลยคนใน

ครอบครวัไป เข�กไ็ด้เหน็ร่�งของเดก็ส�วทีเ่ข�ไม่คุน้หน้�ล้มลงนอนนิง่อยู่

บนพื้นอ�ค�รหน้�ห้องของเข�เอง และมีเลือดไหลซึมบนร่�งก�ยของเธอ 

โดยมนี�งพย�บ�ลในชดุข�วพย�ย�มคกุเข่�ลงดอู�ก�รของเธอด้วยคว�ม

ตกใจ 

ในคว�มคิดของเข� เดก็ส�วผมสนีำ�้ต�ลคนนัน้หลบัสนทิจนเหมอืน

คนต�ยเลย...
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เปลือกตาค่อยๆ เปิดขึ้นเชื่องช้า เผยให้นัยน์ตาสีนำ้าเงินที่ยัง

สะลึมสะลือเห็นภ�พเบื้องหน้�ของตนอีกครั้ง

ภ�พแรกที่รับรู้คือพื้นอ�ค�รสะอ�ดเอี่ยมที่ตนน�บใบหน้�นอนนิ่ง

อยู่ คว�มเย็นเฉียบจ�กพื้นกระเบื้องค่อยๆ เรียกสติสัมปชัญญะของเธอ

ให้กลับม� ก่อนนัยน์ต�สีนำ้�เงินจะเริ่มกะพริบถี่ขึ้น ปรับส�ยต�ให้รับแสง

ที่ส่องม�ใหม่

เดก็ส�วเรอืนผมสนีำ�้ต�ลในเสือ้กนัหน�วตวัย�วค่อยๆ ใช้ฝ่�มอืดนั

ร่�งก�ยของตนขึน้จ�กพืน้อ�ค�ร เธอลกุขึน้ม�นัง่อยูบ่นพืน้เยน็พล�งสลดั

ศีรษะไล่คว�มมึนงง ก่อนเริ่มกว�ดมองรอบตัว

เลนยะขมวดหัวคิ้วขึ้นเล็กน้อยเมื่อรับรู้ว่�ตนยังอยู่ในโรงพย�บ�ล

ที่เดิม และยังคงนั่งนิ่งอยู่ตรงจุดที่ล้มลงไปไม่เปลี่ยนแปลง 

ทว่�ในโรงพย�บ�ลย�มนีเ้หมอืนกล�ยเป็นตอนกล�งคนืไปเสยีแล้ว 

ไฟนีออนเหนือศีรษะส่องแสงสลัวๆ จนทำ�ให้พื้นที่ในโรงพย�บ�ลทั้งหมด

ดูอึมครึมไปถนัดต�

คว�มสงสัยเริ่มถ�โถมใส่ร่�งก�ยของหมอผีส�ว เพร�ะในโรง
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พย�บ�ลร�วกับไม่มีใครอยู่เลย ร�วกับร้�งม�น�น และขน�ดตัวเธอสลบ

ลงไปยังไม่มีใครม�ช่วยแม้แต่คนเดียว น�งพย�บ�ลส�วที่เธอดึงตัวไว้ใน

ตอนแรกก็ห�ยไป ครอบครัวค�ซึร�กิที่กำ�ลังดีใจเร่ืองท่ีลูกช�ยของตน 

ฟื้นขึ้นม�อีกครั้ง ก็ไม่เหลือร่องรอยว่�เคยปร�กฏตัวอยู่ที่นี่

เลนยะยันตัวขึ้นยืน หันมองซ้�ยขว�อีกครั้ง แต่ก็มีเพียงเธอยืนอยู่

ต�มลำ�พังบนชั้นส�มของตึก

นี่มันใช่โรงพย�บ�ลที่เธอพ�ท�โร่ม�เข้�ร่�งแน่รึเปล่�...

หมอผีส�วยกมือขึ้นลูบหัวไหล่ซ้�ยของตนเพื่อจะคล�ยคว�มปวด

เมื่อย แต่ทว่�เธอก็ต้องชะงักตัวไปทันใด

“แผล!” เลนยะเอ่ยขึ้นกับตนเองทันใดและมองไปยังหัวไหล่ซ้�ย 

ไม่มีเลือดซึมออกม�เหมือนอย่�งในตอนแรก ก่อนเธอจะสลบ และที่

สำ�คัญ ไม่มีคว�มเจ็บแม้แต่นิดเดียวร�วกับไม่มีแผลอยู่บนนั้น

เพยีงเท่�น้ันเลนยะกพ็ย�ย�มใช้มอืจับไปทีแ่ผ่นหลงัของตน...ซึง่มนั

ก็ไร้บ�ดแผลเช่นกัน

เด็กส�วเริ่มมีอ�ก�รกระวนกระว�ยกับสิ่งที่เกิดขึ้น เธอรีบยกมือ

สองข้�งขึ้นม�ดู และนัยน์ต�สีนำ้�เงินก็ต้องเบิกกว้�ง เมื่อมือขว�ของเธอ

ที่ควรมีผ้�สีข�วพันไว้ บัดนี้กลับเป็นมือขว�เปล่�เปลือยธรรมด� และท่ี

หลังมือขว�ของเธอไม่มีดวงต�ทว�รบ�ลหรือตัวอักษรอะไรอยู่เลย...

มันกล�ยเป็นเพียงมือขว�ธรรมด�ๆ ที่ร�วกับไม่เคยมีสัญลักษณ์

ของท�ย�ทโซเคนโย 

นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ย!

เลนยะตั้งคำ�ถ�มในใจทันใดด้วยคว�มตระหนก

ฉึบ!

ทว่�เธอกต้็องเลกิสนใจมอืของตนในบดัดลกบัเสยีงฝีเท้�ทีแ่ว่วเข้�

ม�ใกล้ หมอผีส�วหันก�ย ไล่ส�ยต�สำ�รวจพื้นที่ชั้นส�มของโรงพย�บ�ล

ที่ไร้ผู้คนด้วยคว�มหว�ดระแวงพลัน

เสียงฝีเท้�ค่อยๆ ดังใกล้เข้�ม�เรื่อยๆ ทว่�ก็ยังไม่เห็นตัวเจ้�ของ
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ฝีเท้�ปรศิน� ในขณะทีเ่ลนยะยิง่กว�ดนยัน์ต�สนีำ�้เงนิเคร่งเครยีดของตน

มองรอบตัวเร็วขึ้นอีก

ทัง้ทีเ่สยีงฝีเท้�เคลือ่นเข้�ม�ทลีะน้อย และท�งเดนิในโรงพย�บ�ล

ก็เป็นเส้นท�งย�วตรงสุดตัวอ�ค�ร แต่เลนยะกลับไม่เห็นร่�งของคนที่

กำ�ลังเดินตรงม�ยังตัวเธอแม้แต่น้อย ไฟสลัวๆ ต�มเพด�นท่ีทอดย�ว 

ไม่ได้ช่วยให้เห็นใครได้เลยนอกจ�กคว�มว่�งเปล่�

เธอเริม่เดนิถอยหลงัช้�ๆ และหมนุร่�งก�ยเหมอืนคนหลงท�งด้วย

คว�มระแวดระวัง จนหลังใกล้แนบกับฝ�ผนังสีข�ว...

กึก!

แต่ร่�งสูงของหมอผีส�วกลับต้องหยุดชะงักและยืดตัวตรงแข็งนิ่ง 

เมือ่เธอรบัรูไ้ด้ถงึเรียวแขนของใครบ�งคนเข้�ม�โอบรอบเอวของตนและ

รัดร่�งของเธอไว้แน่น พร้อมกับสัมผัสได้ถึงร่�งอุ่นๆ ของเจ้�ของเรียว

แขนที่แนบตัวและใบหน้�ลงบนแผ่นหลังของตน ก่อนเสียงเสียงหนึ่งจะ

กระซิบอยู่บนแผ่นหลังของเธอว่�

“สวัสดี...เลนยะ”

เสียงที่ได้ยินยิ่งทำ�ให้นัยน์ต�สีนำ้�เงินเบิกกว้�งและค้�งนิ่ง 

เพร�ะเสียงที่เธอได้ยินนั้น มันเป็นเสียงของเธอเอง

ควับ!

เลนยะสลัดตัวอย่�งแรงให้หลุดจ�กอ้อมกอดของบุคคลปริศน� 

พร้อมกับดีดตัวออกห่�งด้วยคว�มตื่นตระหนก ก่อนหันใบหน้�ซีดเผือด

กลับไปมองคนที่บังอ�จม�กอดเธอโดยไม่ขออนุญ�ต 

“...แก” เลนยะคร�งในลำ�คอ มองบุคคลเบื้องหน้�ด้วยนัยน์ต�

สีนำ้�เงินค้�งนิ่ง อึ้งช็อกกับภ�พเบื้องหน้�

นั่นมันตัวเธอเอง!

บคุคลทีย่นืประจันหน้�อยูก่บัเลนยะมีใบหน้�และรปูร่�ง หรอืแม้แต่

เสือ้ผ้�ที่ใส่ไม่ต่�งจ�กตวัเธอเองแม้แต่นดิเดยีว ร�วกบัตวัหมอผสี�วกำ�ลงั

ส่องกระจก แถมย�มนี้เจ้�คนที่มีใบหน้�เหมือนเธอยังขยับยิ้มกริ่มให้ 
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ดวงต�สีนำ้�เงินฉ�ยแววระริกร�วกับมีคว�มสุขและยินดีที่สุดที่ได้พบเธอ

“แก...เป็นใคร” เลนยะว่�เสยีงตำ�่พล�งมองคนทีห่น้�ต�เหมอืนตน

ด้วยส�ยต�ต่อต้�นกึ่งหว�ดระแวง

เด็กส�วที่หน้�เหมือนเลนยะยังส่งยิ้มกว้�งม�ให้ พล�งว่� 

“ฉันคือ ‘สิ่งนั้น’ ของเธอ”

เธอพยกัพเยดิใบหน้�ไปยงัมอืขว�ของเลนยะทีก่ำ�อยูข้่�งตวั ทำ�ให้

เลนยะต้องยกมือขว�ที่ไม่มีดวงต�ทว�รบ�ลของตนขึ้นม�ดู

“...แกเป็น...อสูรของฉัน” เด็กส�วรู้ได้โดยทันที 

ซึง่เดก็ส�วอกีคนกเ็หยยีดยิม้กว้�งขึน้ และนัน่เป็นครัง้แรกทีห่มอผี

ส�วเพิ่งรู้สึกว่�หน้�ต�ตอนตนเองยิ้มมันน่�หงุดหงิดขน�ดไหน

“ตอนนี้เธอกำ�ลังหลับอยู่โซเคนโย เลนยะ...กำ�ลังหมดสติเพร�ะ

อ่อนเพลีย และจิตของเธอก็ถูกดึงเข้�ม�ที่นี่” อสูรในร่�งเด็กส�วอธิบ�ย

อย่�งใจเย็น และก้�วเท้�เข้�ม�ใกล้เลนยะม�กขึ้น

“...ที่ไหน” เลนยะถ�มกลับพร้อมมองรอบตัว ท่�ท�งของเธอเริ่ม

ลดคว�มตื่นตระหนกลงเมื่อเริ่มเข้�ใจเรื่องร�วที่เกิดขึ้น

“จติใต้สำ�นึก โลกของเธอทีเ่ธอเป็นพระเจ้�...และฉนัจะม�แทนเธอ

เร็วๆ นี้” อสูรในร่�งเลนยะหัวเร�ะน้อยๆ เมื่อพูดจบ พร้อมกับเดินเข้�ม�

ใกล้เลนยะอีก 

ในขณะที่เลนยะเริ่มยืนนิ่ง แววต�ปรับม�เป็นว�งเฉยและเย็นช�

เมื่อได้ฟังคำ�พูดประโยคนั้น

‘ฉันจะมาแทนเธอเร็วๆ นี้’

และกว่�ท่ีเธอจะทันรู ้ตัว อสูรในร่�งที่หน้�ต�เหมือนเธอทุก

กระเบียดนิ้วก็เดินเข้�ม� แล้วโอบต้นคอของหมอผีส�ว รวบกอดเธอไว้

แน่นอกีครัง้ พล�งว�งใบหน้�ของตนไว้กบัไหล่ขว�ของเธออย่�งถอืวสิ�สะ 

ก่อนกระชบัอ้อมกอดแน่นขึน้ขณะทีเ่ลนยะยนืแขง็ทือ่เหมอืนหุน่ป้ัน ปล่อย

ให้อีกฝ่�ยกอดร�วกับเป็นภ�พฝ�แฝดพี่น้องที่รักกันเหลือเกิน

“ฉนัชอบเธอนะเลนยะ ชอบกว่�เจ้�ย�สฮึโิระตัง้เยอะ...ฉนัเฝ้�ดเูธอ
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เสมอ...” อสูรที่กอดร่�งของเด็กส�วกระซิบบอกด้วยเสียงของหมอผีส�ว

เอง ซึ่งทำ�ให้เลนยะเพิ่งรู้ว่�ตนเองส�ม�รถดัดเสียงให้หว�นเล็กได้ขน�ด

นั้นอย่�งน่�เหลือเชื่อ

“คว�มจริงฉนัไม่มรีปูร่�ง เป็นสิง่ที่ไม่เสถยีรและมกี�รพฒัน�เสมอ

ต�มยคุสมัยและร่�งทีอ่�ศยั แต่อย�กทำ�ให้เธอเซอร์ไพรส์เลยม�ในรปูร่�ง

ของเธอเอง เป็นยงัไงบ้�ง” ร่�งของอสรูทีก่อดเลนยะแน่นยงัขอคว�มเหน็

ด้วยนำ้�เสียงสนุกสน�น

“ออกไปให้ห่�งๆ...ขยะแขยง” ทว่�เลนยะท่ียืนสงบนิ่งกลับตอบ

เสียงเย็นเยียบ โดยนัยน์ต�สีนำ้�เงินของเธอที่ว�งเฉยจนเย็นช�เบือนมอง

ไปท�งอื่น แม้ร่�งก�ยจะยังโดนอีกฝ่�ยกอดไม่ยอมปล่อย

ทกุอย่�งตกอยู่ในคว�มเงยีบเพยีงครู่เมือ่สิน้คำ�ของหมอผสี�ว ต�ม

ด้วยเสียงหัวเร�ะคิกคักจ�กร่�งของอสูรร้�ย และเลนยะก็รู้สึกว่�วงแขน

ทีร่ดัตัวเธออยูค่ล�ยออก เมือ่ร่�งของคนทีก๊่อบป้ีหน้�ต�เธอม�ใช้ผละถอย

หลังไปเล็กน้อย 

ดวงต�สีนำ้�เงินที่มีประก�ยสนุกสน�นของอสูรตรงหน้�จับจ้องใน

ดวงต�สีนำ้�เงินนิ่งเฉยของเลนยะ ก่อนมือของอสูรซึ่งลอกเลียนตัวเธอจะ

ยกสูงขึ้นม�ช้�ๆ เข้�ใกล้ใบหน้�ของเธอร�วกับจะสัมผัส...

หมับ!

ทว่�มือของเลนยะกลับคว้�หมับบนข้อมือของอสูร หยุดยั้งก�ร 

กระทำ�ที่มันกำ�ลังจะทำ� พล�งส่งส�ยต�เหี้ยมกลับไปให้

“ทำ�ไมถงึต้องรงัเกยีจขน�ดนัน้ ฉนัน่ะถอืเป็นส่วนหนึง่ของเธอเลย

นะ” มันว่�ด้วยนำ้�เสียงเง้�งอนจนน่�หมั่นไส้ ก่อนเจ้�อสูรในร่�งของเด็ก

ส�วจะค่อยๆ เคลือ่นใบหน้�ทีเ่หมอืนเธอเข้�ม�ใกล้ข้�งห ูกระซบิเสยีงแผ่ว

ว่� “ทัง้ทีเ่ธอคอืคว�มหวงัคร้ังยิง่ใหญ่ของฉนัแท้ๆ...คว�มจรงิฉนัหมดหวงั

ไปตั้งแต่เมื่อหล�ยปีก่อน ตอนที่พี่ช�ยเธอเกิด เพร�ะทั้งที่ร่�งก�ย 

แข็งแรง สมบูรณ์แบบพอจะรองรับตัวฉันได้ แต่พ้ืนท่ีบรรจุดันต้ืนเขิน 

เกนิไป ฉนัถงึเปลีย่นถ่�ยไม่สำ�เร็จ และพอคดิว่�อกีห้�ร้อยปีถงึจะมที�ย�ท



362   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 4 (จบ)

โซเคนโยที่สมบูรณ์แบบคนใหม่เกิดขึ้นม� ฉันเลยจะหลับ ปล่อยให้ตัวเอง

เปลีย่นผ่�นไปต�มส�ยเลอืดโซเคนโยต่อ จนกว่�จะถงึโซเคนโยคนนัน้ แต่

อยู่ๆ  เลนโยกม็น้ีองส�ว...มเีธอ ส�ยเลอืดทีเ่หมอืนเข�ทกุอย่�ง ทัง้ร่�งก�ย

และพื้นที่บรรจุที่สมบูรณ์แบบ...รู้ไหมว่�ฉันดีใจขน�ดไหน มันเหมือนเร�

มีชะต�ต้องกัน...”

“ฟังแล้วยิ่งน่�ขยะแขยงกว่�เดิม”

เป็นอีกครั้งที่ระหว่�งพวกเธอเงียบลงฉับพลันกับถ้อยคำ�เหยียดที่

แทรกขึ้นม�ของเลนยะ ไม่แยแสก�รพรำ่�พรรณน�ของอีกฝ่�ย ซึ่งทำ�ให้

เจ้�อสูรต้องจับจ้องเธอนิ่งไปชั่วครู่ด้วยใบหน้�ที่หุบยิ้มลงสนิท

ทว่�ไม่น�นมันก็ค่อยๆ ขยับยิ้มแสนกลขึ้นใหม่ พล�งกระซิบแผ่ว

ถ�มว่�

“งั้นเป็นใครดีล่ะ เธอถึงจะไม่รังเกียจ”

สิ้นคำ� อสูรร้�ยก็ดึงข้อมือตัวเองออกจ�กก�รเก�ะกุมของเลนยะ 

เดินถอยห่�งจ�กเด็กส�วเล็กน้อย รอยยิ้มพร�ยยังประดับอยู่บนดวงหน้�

ของมัน ก่อนเลนยะจะต้องขมวดคิ้วขึ้นเมื่อร่�งก�ยของอสูรร้�ยที่เหมือน

ตัวเธอค่อยๆ เปลี่ยนไป 

ส่วนสงูของมนักำ�ลงัเพิม่ขึน้ สผีมค่อยๆ อ่อนลง และโครงหน้�ย�ว

ขึ้น 

มันกำ�ลังเปลี่ยนร่�งก�ยเป็นคนอื่นอีก

เพียงไม่น�นร�วกับร่�ยเวทมนตร์ จ�กร่�งของเด็กส�วท่ีรูปร่�ง

หน้�ต�เหมอืนเธอร�วกบัส่องกระจก กลบัแปรเปลีย่นเป็นร่�งสงูของใคร

บ�งคน และเป็นบคุคลทีเ่ลนยะต้องหร่ีนยัน์ต�เลก็มองอย่�งไม่สบอ�รมณ์

เมือ่ย�มน้ีเจ้�อสรูร้�ยกลบักล�ยเป็นโยชฮิ�ระ วญิญ�ณประจำ�ตวั

ของเธอเอง

“ถ้�เป็นคนนีจ้ะรงัเกยีจรึเปล่�เลนยะ” ไม่ใช่แค่หน้�ต�หรอืรปูร่�ง

ที่เปลี่ยน แม้แต่เสียงก็เปลี่ยนเป็นโยชิฮ�ระด้วย 

แต่เลนยะยังยืนนิ่ง แววต�ไม่สบอ�รมณ์เช่นเคย และไม่ได้แสดง
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ท่�ท�งว่�จะอ่อนข้อลงให้มัน เจ้�อสูรที่เปลี่ยนร่�งเป็นโยชิฮ�ระจึงเลิกคิ้ว

สูง

“ดูท่�จะยังไม่ใช่คนนี้สินะ” มันว่�ด้วยใบหน้�ของวิญญ�ณประจำ�

ตระกลูโซเคนโย ก่อนร่�งก�ยจะเริม่เปลีย่นแปลงอกีครัง้ และครัง้นีเ้ปลีย่น

เป็นร่�งของซ�น�ดะ

มันก้มดูร่�งก�ยของตนเองอยู่ครู่หนึ่ง และเริ่มทำ�สีหน้�ไม่พอใจ 

“คนนี้ก็ไม่ใช่ละมั้ง ญ�ติเธอไม่ค่อยถูกกันสักเท่�ไร” มันพูดอย่�ง

จงใจบอกว่�รูเ้รือ่งของเลนยะดทีกุอย่�ง ซึง่นัน่ทำ�ให้เลนยะต้องหรีต่�มอง

มันอย่�งรังเกียจม�กขึ้นอีก

อสูรของหมอผีส�วเริ่มเปลี่ยนรูปร่�งตัวเองเป็นคร้ังท่ีส�มเมื่อยัง

ไม่ได้ดัง่ใจ และคร�วนีม้นักล�ยร่�งจ�กเดก็หนุม่เป็นช�ยหนุม่ร่�งสงู เรอืน

ผมสีดำ�สนิทย�วถึงกล�งแผ่นหลัง และอยู่ในเสื้อโคตย�วคุ้นต� ใบหน้�

คมติดหว�นขยับยิ้มกริ่มและนัยน์ต�สีนำ้�เงินคู่คมฉ�ยประก�ยระร่ืนไม่

เปลี่ยน

เจ้�อสูรกล�ยเป็นเลนโย...พี่ช�ยของเธอ

เลนยะกลอกต�อย่�งแสดงถึงคว�มรำ�ค�ญ ไม่มีปฏิกิริย�ตอบ

สนองอะไรที่แสดงถึงคว�มสะทกสะท้�นในแต่ละบุคคลท่ีอสูรตรงหน้�

เลือกม�ใช้แม้แต่น้อย มิหนำ�ซำ้�ยังเตรียมหมุนตัวเดินออกไปจ�กตรงนั้น 

ห�ท�งออกไปจ�กที่นี่ให้ได้ 

“เดีย๋วส ิร่�งนีฉ้นัแค่ล้อเล่น” เจ้�อสรูในร่�งของเลนโยเอ่ยขึน้ ก่อน

เดนิม�ดกัหน้�หมอผสี�วอย่�งรวดเร็วจนเหมอืนห�ยตวัม�ได้ ทำ�ให้เลนยะ

ต้องชะงักเท้�พลันพล�งลอบระบ�ยลมห�ยใจ อสูรของเธอตนนี้ดูท่�จะ

พย�ย�มปั่นหัวเธอเล่นจริงๆ 

“ก็รอบตัวเธอมีแต่ผู้ช�ย แต่เกือบทั้งหมดดันอย�กจะฆ่�เธอ ฉัน

เลยไม่รู้ว่�จะเลือกร่�งไหนนี่” กล่�วจบมันก็มีสีหน้�ครุ่นคิด และเพียงครู่

เดียว สีหน้�นั่นก็เปลี่ยนเป็นขยับยิ้มบ่งบอกว่�มันนึกบ�งอย่�งออก พลัน

นัยน์ต�สีนำ้�เงินก็หมุนม�มองเลนยะ
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“ฉันคิดออกแล้วว่�ควรเป็นใครถึงจะเหม�ะสมที่สุด”

ร่�งของเลนโยเริ่มเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง จ�กเส้นผมสีดำ�ย�วถึง

กล�งหลงัยดืย�วม�กกว่�เดมิพร้อมประก�ยสเีงนิทีส่ะท้อนออกม� ดวงต�

สีนำ้�เงินเจ้�เล่ห์เปลี่ยนเป็นดวงต�สีเท�คู่เรียวคมงดง�ม ส่วนสูงของมัน

เพิม่ขึน้อกีเลก็น้อย ใบหน้�ทีเ่คยฉ�ยรอยระริกระร้ีร�วกบัเดก็ๆ กล�ยเป็น

ว�งเฉย นิ่งสงบ และทรงอำ�น�จ

จ�กร่�งของเลนโย...บัดนี้ผู้ที่ยืนนิ่งอยู่เบื้องหน้�หมอผีส�วกลับ

กล�ยเป็นเจ้�ลูกหม�ของเธอแทน

เลนยะยืนค้�งนิ่งไปทันใดเมื่อมองใบหน้�รูปสลักท่ีก๊อบปี้จ�ก 

เจ้�ปีศ�จได้เหมือนร�วกับเป็นคนคนเดียวกัน

และอยู่ๆ รอบตัวของเลนยะกับอสูรในร่�งของกินเท็นชิก็ค่อยๆ 

เปลีย่นไป ผนงัอ�ค�ร เพด�น ทกุสิง่ทกุอย่�งกำ�ลงักล�ยเป็นสขี�วสะอ�ด

ร�วกับถูกย้อมอย่�งรวดเร็ว แสงสลัวภ�ยในอ�ค�รเริ่มสว่�งจ้�ขึ้น ภ�พ

ของย�มคำ่�คืนที่มองผ่�นหน้�ต่�งกระจกออกไปแปรเปลี่ยนเป็นตอน 

กล�งวัน ท้องฟ้�สีดำ�เปลี่ยนเป็นสีข�วขุ่น

วูบ!

ก่อนทีจ่ะมสี�ยลมหอบใหญ่พดัเข้�ม�ภ�ยในตวัอ�ค�รอย่�งไม่รูว่้�

มันม�จ�กท�งใด จนเส้นผมสีนำ้�ต�ลของเลนยะปลิวต�ม ผนังอ�ค�ร 

รอบตวัเธอกก็ระจดักระจ�ยออกจ�กกนัร�วกบัเป็นเศษผงเลก็ๆ ย�มโดน

ส�ยว�ยุหน�วเยือกเข้�ปะทะ 

สภ�พภ�ยในอ�ค�รชั้นส�มของโรงพย�บ�ลที่เป็นสีข�วสว่�ง 

แตกตัวออกกล�ยเป็นเกล็ดนำ้�แข็งงดง�มของหิมะ และค่อยๆ ลอยคว้�ง

นุม่นวลร�วกบัขนนก ต�มด้วยคว�มเยน็เฉยีบที่ไล่ขึน้ม�จ�กปล�ยเท้�ของ

เลนยะจนเธอต้องก้มลงไปมอง และพบว่�ย�มนี้เท้�ของตนเองกำ�ลังฝัง

อยู่ในพื้นหิมะสูงเกือบถึงข้อเท้� นัยน์ต�สีนำ้�เงินมองรอบตัวทันใด เธอ

กว�ดต�มองไปทุกทิศทุกอย่�งด้วยแววต�ที่มีกระแสประหล�ดใจ

เพร�ะตอนนี้จ�กที่เธอยืนอยู่ในโรงพย�บ�ล หน้�ห้องผู้ป่วย 303 
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มันกลับเปลี่ยนเป็นล�นโล่งกว้�งที่เคยผนึกร่�งของสุนัขป่�หนุ่มซึ่งอยู่ใน

ป่�กักปีศ�จ 

เธอกำ�ลังยืนอยู่กล�งป่�กักปีศ�จ

หมอผสี�วหนัหน้�ม�มองอสรูของเธอทีเ่ปลีย่นตวัเองให้เป็นกนิเทน็ชิ

และตัวมันเวล�นี้ก็ทำ�สีหน้�ท่�ท�งไม่แตกต่�งจ�กเจ้�ลูกหม�ของ

เธอแม้แต่น้อย จนเหมือนเธอวนกลับเข้�ไปอยู่ในช่วงเวล�ที่เธอกำ�ลังจะ

ปลดผนึกเข�

เลนยะต้องยืนแข็งนิ่งเป็นรูปปั้นอยู่ตรงนั้น จับจ้องอสูรในร่�ง 

เจ้�ปีศ�จอย่�งเสียไม่ได้ และเหมือนกับร่�งก�ยของเธอโดนมือล่องหน 

จบัยดึไว้เม่ือมองลกึเข้�ไปในดวงต�สเีท�คูง่ดง�ม ทีส่บกลบัม�ด้วยแววต�

ที่ไม่ต่�งจ�กตอนที่เข�กำ�ลังจะส�รภ�พคำ�พูดนั้นกับเธอ...

ดวงต�คู่นั้นเต็มไปด้วยคว�มอบอุ่น อ่อนโยน อ�วรณ์ และแฝง

คว�มเจ็บปวดอยู่ลึกๆ 

ร่�งสงูของอสรูในร่�งสนุขัป่�หนุม่ยำ�่ฝ่�หมิะทีโ่ปรยปร�ยลงม�ช้�ๆ 

เข้�ม�ห�หมอผีส�วที่ยืนนิ่ง 

เลนยะไม่พูดอะไรออกม�สักคำ� นัยน์ต�สีนำ้�เงินยังมองต�มร่�งที่

เดินเข้�ม�ใกล้ร�วกับถูกสะกดไว้

และโดยไม่มป่ีีมขีลุย่ ร่�งของหมอผสี�วกถ็กูมนัดงึเข้�ไปกอดแนบ

อกกว้�ง ถูกกระชับแน่นในวงแขนแกร่งด้วยก�รกระทำ�ท่ีไม่ต่�งจ�ก 

เจ้�ลูกหม�ของเธอแม้แต่น้อย

“ก่อนทีเ่จ้�จะยตุพินัธน�ก�รทัง้หมด...ข้�มบี�งสิง่จะบอก เดก็น้อย”

มันใช้นำ้�เสียงทุ้มตำ่� นุ่มนวลเหมือนปุยนุ่น ลอกเลียนกินเท็นชิ

ร�วกับเป็นคนคนเดียวกัน 

“ข้�คิดเสมอว่�...ปีศ�จกับมนุษย์คือเส้นขน�นท่ีไม่มีวันบรรจบ...

และข้�ไม่มีวันรักใคร โดยเฉพ�ะเจ้�...นักปร�บปีศ�จเช่นเจ้�...อสูรเช่น

เจ้�” อสูรร้�ยในร่�งของกินเท็นชิยังกล่�วต่ออย่�งไม่มีผิดเพี้ยน ขณะที่

เด็กส�วในอ้อมกอดแนบแน่นของมันยังยืนนิ่งเฉย
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“ข้�ไม่เคยรักท่�นหญิงซ�ยูยะหรือใคร และข้�ส�ม�รถใช้ข้ออ้�ง

เรือ่งระหว่�งมนษุย์กบัปีศ�จที่ไม่มวีนัเป็นไปได้กบัท่�นหญงิซ�ยยูะ...หรอื

ใครก็ได้...” มันหยุดคำ�พูดพล�งกอดร่�งของเลนยะแน่นขึ้น แล้วเอ่ยขึ้น

ใหม่ด้วยนำ้�เสียงทุ้มตำ่�ที่แผ่วเบ�ลงกว่�เดิม “แต่ข้� ‘อ้�ง’ คำ�นั้นกับเจ้�...

ไม่ได้...”

ทุกสิ่งทุกอย่�งที่เกิดขึ้นย�มนี้ร�วกับภ�พยนตร์ที่ถูกฉ�ยซำ้� ทุก

ก�รกระทำ�จ�กอสูรร�วกับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอีกครั้งจนน่�กลัว

แต่หมอผีส�วยังไร้ปฏิกิริย�โต้ตอบ ย�มที่ใบหน้�ของตนซบนิ่งอยู่

ในแผ่นอกของอีกฝ่�ย ดูเหมือนว่�ร่�งก�ยเธอจะหยุดทำ�ง�นไปเสียเฉยๆ 

อสูรของเลนยะที่ยังใช้ร่�งของกินเท็นชิลอกเลียนเหตุก�รณ์ที่เคย

เกิดขึ้นระหว่�งหมอผีส�วกับสุนัขป่�หนุ่ม แนบใบหน้�รูปสลักของมันกับ

กลุ่มผมสีนำ้�ต�ลของเลนยะร�วกับเป็นเจ้�ของตัวเธอ และกล่�วขึ้นใหม่

ด้วยประโยคสดุท้�ยทีก่นิเทน็ชเิคยมอบให้เดก็ส�วในอ้อมกอดของมนัด้วย

นำ้�เสียงเบ�หวิว

“ข้�...ระ...”

ปึก!

โครม!

อสูรยังกล่�วไม่สิ้นคำ� เด็กส�วในวงแขนที่มันคิดว่�ช็อกค้�งไป

เรยีบร้อยกลบัเหวีย่งกำ�ป้ันเตม็กำ�ลงัใส่ใบหน้�ด้�นข้�งของมนัอย่�งไม่คดิ

ปร�นี จนมันซึ่งอยู่ในร่�งของสุนัขป่�หนุ่มล้มลงไปกระแทกกับพื้นหิมะ 

สีข�วเต็มแรงอย่�งไม่ค�ดคิดว่�จะโดนเล่นง�นได้

“บอกว่�ขยะแขยง...ไม่ได้ยินรึยังไง” เลนยะคำ�ร�มกร้�วในลำ�คอ 

พร้อมยืนปร�ยนัยน์ต�สีนำ้�เงินลงตำ่� มองร่�งสูงใหญ่บนพ้ืนสีข�วอย่�ง

รังเกียจชัดเจน

ดูเหมือนว่�เธอจะไม่ได้คล้อยต�มอย่�งที่มันคิดเท่�ไรนัก

อสรูร้�ยในร่�งกนิเทน็ชก้ิมหน้�นิง่กมุใบหน้�ของตนเพยีงครู ่ก่อน

แผ่นหลังกว้�งของมันจะสั่นเทิ้มน้อยๆ ด้วยแรงหัวเร�ะในลำ�คอ พลัน
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ใบหน้�ที่ก้มตำ่�ก็เงยขึ้นมองหน้�ของหมอผีส�วพร้อมส่งรอยยิ้มเหยียดให้

เธอ

แต่ที่น่�ตกใจที่สุด คงจะเป็นใบหน้�ของมันที่โดนเลนยะหวดหมัด

เข้�ไปเต็มแรง แต่ทว่�กลบัไม่มร่ีองรอยบ�ดเจบ็แม้แต่น้อยให้เหน็ ใบหน้�

คมเข้มที่มันลอกแบบม�ใช้ยังคงงดง�มเหมือนเดิม

“นึกว่�ถ้�เป็นเจ้�ลูกหม�ของเธอจะยอมให้ง่�ยๆ ซะอีก” มัน 

หวัเร�ะเบ�ๆ ตบท้�ย และค่อยๆ ลกุขึน้ม�จ�กพืน้หมิะ “เธอนี่ใจร้�ยนะ...

กะจะให้กินเท็นชิคนเดียวเป็นคนพูด ‘คำ�คำ�นั้น’ รึไง ถึงขน�ดต้องชกฉัน

ก่อนแบบน้ัน” อสรูร้�ยตัง้คำ�ถ�มต่อด้วยสหีน้�กวนโทสะอย่�งทีเ่ลนยะไม่

เคยเห็นบนใบหน้�รูปสลักของเจ้�ลูกหม�ของเธอม�ก่อน

แต่เลนยะไม่ตอบและเลือกว�งเฉยไม่สนใจเช่นเคย

“ว่�ไงเลนยะ...กะให้เจ้�ลูกหม�ของเธอเป็นคนเดียวที่ได้พูด

ประโยคสุดท้�ยนั้นใช่รึเปล่�” อีกฝ่�ยยังเลิกคิ้วคะย้ันคะยอถ�ม “ถ้�ไม่

ตอบก็ถือว่� ‘ใช่’ นะ...”

“ถ้� ‘ใช่’ แล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับแก” เลนยะสวนพลัน

ทว่�เจ้�อสูรของเธอกลับยิ่งยิ้มกริ่มกับก�รยอมรับของเลนยะ 

“งั้นก็น่�เสียด�ยน่ะสิ เพร�ะคงมีแต่เจ้�ลูกหม�ของเธอที่กอดเธอ

ได้...ทัง้ทีเ่ธอกต็วัอุน่ด”ี มนัแสร้งทำ�สหีน้�น้อยใจ ทัง้ทีด่วงต�ฉ�ยประก�ย

ล้อเลียนหมอผีส�วชัดเจน

“เพร�ะฉันมีเลือดเนื้อและมีตัวตนจริงๆ ไม่ได้เป็นก�ฝ�กที่อ�ศัย

ร่�งของคนอื่นอยู่แบบแกไง...ไอ้ปรสิตสัตว์เซลล์เดียว” เลนยะว่�อย่�ง

หย�มเหยียดกลับ พร้อมแววต�ปร�ม�ส

ทว่�อสรูร้�ยกลบัยิง่ยิม้กว้�งขึน้ พล�งว่� “แต่ฉนักเ็ป็นปรสติทีช่นะ

นะ”

สิ่งที่ได้ยินส่งผลให้เลนยะหรี่ต�แคบทันใด พร้อมคิดอย่�งรวดเร็ว

ในสมอง ก่อนจะได้คำ�ตอบในสิ่งที่มันเกริ่นขึ้นม� ซึ่งทำ�ให้เธอต้องต้ัง

คำ�ถ�มขึ้นใหม่ว่�
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“แกเป็นใคร”

“อสูรของเธอไง” มันตอบเร็ว

แต่เลนยะยงัคงสำ�ทบัอย่�งเครียดขงึม�กขึน้ “ฉนัถ�มว่�แกเป็นใคร”

เจ้�อสูรเงียบไปนิด แล้วหุบยิ้มลงเล็กน้อย ก่อนจะเอียงศีรษะพูด

ขึ้นใหม่ว่�

“ฮึ เพร�ะว่�เธอเป็นคนแบบนี้ฉันถึงได้ชอบเธอม�กกว่�ย�สึฮิโระ

ไง...เลนยะ”

พลันสถ�นที่โดยรอบก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เกล็ดหิมะที่

กำ�ลังร่วงโรยลงม�จับตัวกันอย่�งรวดเร็ว สร้�งรูปร่�งเป็นผนังสีข�วขึ้น

ข้�งหลงัของเลนยะและอสรูในร่�งสงูสง่�ของกนิเทน็ช ิปิดกัน้ฉ�กของป่�

กกัปีศ�จให้ห�ยไปจ�กส�ยต� คว�มสว่�งของตอนกล�งวนักค่็อยๆ เลอืน

ลงเรื่อยๆ เพด�นข�วจ�กก�รก่อตัวของหิมะปิดฉับดับคว�มสว่�งจ้�ของ

นภ�โดยฉับพลัน ก่อนหิมะเย็นเฉียบใต้ฝ่�เท้�ของเลนยะจะถูกส�ยลม 

พัดออกไปยังทิศท�งหนึ่ง เผยให้เห็นพื้นใต้หิมะข�วเป็นพ้ืนกระเบื้อง 

ขัดเง�วับ 

และเมื่อเงยใบหน้�ขึ้นม�อีกคร้ัง ผนังที่ก่อตัวจ�กเกล็ดนำ้�แข็งก็

กลับกล�ยเป็นผนังสีข�วของโรงพย�บ�ลบนชั้นส�มดังเดิม ขณะเหนือ

ศีรษะก็กลับเป็นเพด�นที่มีไฟนีออนเปิดแสงสลัวๆ ตลอดแนว 

ตอนกล�งวนัเปลีย่นเป็นตอนกล�งคนื คว�มหน�วเยน็กลนืห�ยไป

กับเกล็ดหิมะที่โดนพัดปลิวไป

เธอและอสูรของเธอกลับม�ยังโรงพย�บ�ลที่เดิมอีกครั้ง

“ฉันคือใครกันในอสูรฝ�แฝดที่ถูกกินเข้�ม�นะ” อสูรท่ีเคยอยู่ใน

ร่�งของสนัุขป่�หนุม่บดันีก้ลบัเป็นร่�งของเลนยะอกีครัง้ พร้อมเดนิเข้�ม�

และพ�ดแขนสองข้�งที่ไหล่ของเลนยะอย่�งถือวิส�สะเหมือนเคย แล้ว

ทำ�ท่�ครุ่นคิดในสิ่งที่ตนพูดขึ้นเสียเองอย่�งเสแสร้ง ก่อนเอ่ยขึ้นต่อ “ฉัน

คอืฝ่�ยทีแ่พ้รเึปล่�นะ ทีสู่แ้พ้แล้วถกูกนิเข้�ม�...หรือคว�มจรงิฉนัต่�งห�ก

ที่ชนะอย่�งสมบูรณ์แบบที่สุด...เธอกำ�ลังอย�กรู้เรื่องนั้นใช่ไหม”
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เลนยะไม่ตอบ แต่จ้องนิ่งที่นัยน์ต�สีเดียวกัน ซึ่งอีกฝ่�ยก็ไม่ได้คิด

คะยัน้คะยอเอ�คำ�ตอบ และเพยีงกล่�วต่อด้วยนำ�้เสยีงทีฟั่งสนกุสน�นแต่

ก็แฝงเร้นด้วยเลศนัย

“ในตำ�น�นเล่�ว่�อสรูฝ�แฝดท้�สูก้นัเพือ่ห�ผูท้ีแ่ขง็แกร่งทีส่ดุ ก่อน

สดุท้�ยอสรูฝ่�ยทีแ่พ้จะถกูอสรูอกีตนจบักนิลงไป...แต่ว่�อสรูตนไหนล่ะ...

เลนยะหรือเลนโยกันที่แพ้...หรือฝ่�ยไหนล่ะที่ถูกหลอกใช้ คนที่ถูกจับกิน

แพ้จริงรึเปล่� หรือคนที่กินกันแน่ที่แพ้ร�บค�บ” มันกลับม�จ้องลึกใน

ดวงต�ของเด็กส�วตรงหน้� พร้อมเอ่ยถ้อยคำ�ที่ฟังกดลึกม�กขึ้นว่� “ฉัน

เป็นเลนยะหรือเลนโยกันนะ...ถ้�ดูต�มสถ�นก�รณ์ตอนนี้แล้ว เธอคิดว่�

ใครกันที่ถูกหลอกใช้อยู่ล่ะ”

ใครถูกหลอกใช้ ใครคืออสูรฝ�แฝดที่ถูกกินเข้�ม� ถ้�ดูต�ม

สถ�นก�รณ์ตอนนี้ ที่พี่ช�ยพย�ย�มทุกท�งเพื่อให้อสูรของเธอออกม�ได้

นั้น ก็ไม่ต่�งจ�กก�รถูกเจ้�อสูรนี่หลอกใช้อยู่นัก

และพี่ช�ยเธอคือ ‘เลนโย’ ฉะนั้นถ้� ‘เลนโย’ ถูกหลอกใช้ คนที่

ถูกกินเข้�ม�ก็ย่อมเป็น...

“แก...คือเลนยะ” เลนยะกล่�วเนิบช้�ออกม�ในที่สุด

“ว้�ว! เพร�ะแบบนี้ไงฉันถึงได้ชอบเธอที่สุด ย�สึฮิโระก็สู้ไม่ได้” 

เจ้�อสูรอุท�นต�โตอย่�งตื่นเต้น ก่อนปรบมือรัวๆ อย่�งดีใจร�วกับเด็ก

เล็กๆ ที่หมอผีส�วท�ยชื่อของมันถูกต้อง ท�ยถูกว่�มันคืออสูรตนไหน 

ก่อนมันจะหยุดมือ และกลับม�ใช้แขนพ�ดบนไหล่ของเลนยะใหม่ พล�ง

เอียงศีรษะแล้วเปรยขึ้น “เพร�ะเธอคือนักเอ�ตัวรอด เธอฉล�ด เธอไม่

แคร์ใคร เธอไร้หัวใจ เธอเด็ดข�ด นั่นทำ�ให้เธอเป็นผู้รอดเสมอ และ

แน่นอนว่�ผู้รอดที่ฉล�ดจะไม่มีท�งเลือกวิธีโง่ๆ อย่�งก�รฆ่�ตัวต�ยเพ่ือ

กำ�จัดฉันแบบเดียวกับที่ย�สึฮิโระทำ�...เธอจะไม่เสียสละตัวเองขน�ดนั้น 

ฉันรู้หรอก”

หมอผีส�วยังคงมีสีหน้�เรียบนิ่งกับสิ่งที่มันกล่�วถึงเธอ ก่อนต้ัง

คำ�ถ�มขึ้นแทนว่� 
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“แกทำ�แบบนี้ทำ�ไม”

“แดนมิคสญัญีมนัไม่ได้น่�อยูน่กัหรอกนะ เธอกน่็�จะเคยเหน็แล้ว...

และเธอเองกำ�ลงัห�ท�งจะแก้ไขไม่ให้ตวัเองต้องไปอยูท่ีน่ัน่ด้วยไม่ใช่รึไง” 

มนัเอยีงศีรษะตอบ และยกัไหล่นดิๆ แบบเดยีวกบัทีเ่ดก็ส�วชอบทำ�ร�วกบั

กำ�ลงัล้อเลยีนท่�ท�งของเธอ ขณะว่� “ฉนักแ็ค่ทำ�เหมอืนเธอ ห�ท�งออก

ม�จ�กที่นั่น”

“ด้วยก�รให้ตัวเองถูกพี่น้องกินเนี่ยนะ”

“มันเป็นพิธีกรรม” อสูรว่�ชัด “อสูรไม่มีวันออกจ�กแดนมิคสัญญี

ได้ถ้�ไม่กล�ยเป็นมนุษย์” 

“และแกรู้วิธีก�รกล�ยเป็นมนุษย์ได้ยังไง” เลนยะหรี่ต�แคบ

ร่�งก๊อบปี้ตรงหน้�เว้นช่องว่�งในคำ�ตอบครู่หนึ่ง แล้วเร่ิมอธิบ�ย 

“อย่�งแรก ต้องใช้ส�ยเลือดเดียวกัน ซึ่งก็เป็นคว�มบังเอิญแบบสุดๆ 

เพร�ะอสูรไม่มีพ่อแม่ เร�เกิดขึ้นม�เอง จ�กอ�ก�ศหรืออะไรสักอย่�ง 

เร�ก็ไม่แน่ใจ แต่บ�งทีเร�อ�จเป็นสัตว์เซลล์เดียวอย่�งที่เธอว่� ตอนฉัน

เกดิถงึได้แบ่งร่�งอกีร่�งออกม�ด้วยพร้อมกนั จนกล�ยเป็นอสรูคูแ่รกและ

คู่เดียวที่มีส�ยเลือดเดียวกัน เหมือนกันทุกกระเบียดนิ้ว...และนั่นอ�จเป็น

ส�เหตุให้พวกเร�แข็งแกร่งจนไม่มีใครหรืออสูรตนใดสู้ได้”

มนัเว้นคำ�และแย้มยิม้มองหน้�เลนยะทีม่แีต่คำ�ถ�มและคว�มสงสยั 

ก่อนเล่�ต่อเนิบช้�

“แดนมิคสัญญีน่ะติดอยู่กับนรกนะ และเพร�ะแบบนั้น วันหนึ่ง

เทพเจ้�ที่อ�ศัยอยู่นั่นคงได้รับรู้คว�มปร�รถน�ของฉัน ท่�นจึงให้พรม�”

สิง่ที่ได้ฟัง ทัง้เรือ่งของนรกและเทพเจ้�อ�ศยัอยูท่ีน่ัน่ ทำ�ให้หมอผี

ส�วคร�งชื่อหนึ่งออกม�ในที่สุด 

“อิซ�น�มิ” เทพเจ้�แห่งนรกภูมิ ม�รด�แห่งเทพเจ้�ม�กม�ยใน

ญี่ปุ่น...หนึ่งในสองเทพเจ้�ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด...

“น�งเป็นผู้หญิงที่สนุกนะ” เจ้�อสูรต่อถ้อยคำ�เลนยะพลันด้วย 

นำ�้เสยีงสดใส “น�งคงอย�กแก้แค้นโลก หรอืไม่กผ็ูท้ีเ่คยทอดทิง้น�งนดิๆ 
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หน่อยๆ หรือไม่ก็แค่ก�รเล่นสนุกเพื่อแก้เหง�จ�กก�รท่ีต้องอยู่ในนรก

เพยีงคนเดยีวม�หล�ยพนัปี และเพร�ะน�งไม่อ�จยืน่มอืไปสมัผสัโลก น�ง

จงึเลอืกยืน่มอืลงม�ยงัดนิแดนรกร้�งนี ้แล้วบอกพธิกีรรมนี้ให้แก่ฉนั เพือ่

พ�ภัยพิบัติเล็กๆ ส่งขึ้นไปบนนั้นแทน...บอกวิธีที่จะทำ�ให้ฉันขึ้นม�อยู่บน

โลกได้อย่�งสมบูรณ์”

“ด้วยก�รถูกกิน” เลนยะหยั่งเชิง

“มันค่อนข้�งซับซ้อนกว่�นั้นนิดหน่อย” อีกฝ่�ยตอบรวดเร็ว “ฉัน

บอกเรื่องนี้กับเลนโยนะ หม�ยถึงเลนโยที่เป็นพ่ีน้องของฉันน่ะ...แต่แค่

บอกไม่หมด บอกไปแค่ว่�ถ้�ส�ยเลือดเดียวกันกินกันเอง ฝ่�ยท่ีกินจะ

กล�ยเป็นมนษุย์และมสีทิธิปี์นขึน้ไปบนผวิโลกได้ โดยลมืบอกไปว่� ถงึจะ

กล�ยเป็นมนุษย์แล้วแต่ก็ยังต้องแบกกรรมที่ทำ�และเลือดเนื้อท่ีกินขึ้นไป

ด้วย...และลมืบอกไปว่� เมือ่ถงึจุดหนึง่ เลอืดเนือ้ทีก่นิเข้�ไปนัน้จะส�ม�รถ

ครอบครองเชื้อส�ยที่เหม�ะสมในส�ยเลือดเดียวกันได้ และกล�ยเป็น

มนุษย์ได้สมบรูณ์ยิง่กว่� เพร�ะจะไม่ต้องแบกกรรมทีท่ำ� และยงัคงมพีลงั

อสูรอย่�งสมบูรณ์ รวมถึงไม่ต้องกลัวก�รกลับไปยังแดนมิคสัญญีอีก 

เพร�ะอสูรไม่มีวันสิ้นอ�ยุขัยหรือชร�เสื่อมถอย”

“งั้นฝ่�ยที่ชนะจริงๆ คือฝ่�ยที่ถูกกินสินะ...แกล้งแพ้เพ่ือชนะ ก ็

น่�สนใจดี”

“และเธอกำ�ลังทำ�ให้มันเป็นชัยชนะที่เป็นนิรันดร์”

เลนยะหวัคิว้กระตกุนดิกบัคำ�สรุปจ�กอสรูตรงหน้� แต่กไ็ม่โต้ตอบ

กลับไป ปล่อยให้อีกฝ่�ยพูดขึ้นใหม่อีกครั้งเมื่อเห็นว่�เธอดูไม่ชอบใจก�ร

สรุปแบบนั้นของมัน

“คว�มจริงมันเป็นชัยชนะของเร�ทั้งคู่นะ ถ้�ฉันได้ครองร่�งเธอ 

เธอก็แค่ต้องกลับไปอยู่ในดวงต�ทว�รบ�ลแทนฉัน ไม่ต้องลงไปยังแดน

มิคสัญญีเหมือนญ�ติๆ หรือพ่อของเธอ แค่ยอมถูกขังสักหน่อย”

“ตลอดก�ลน่ะสิ” เลนยะแย้งเสียงตำ่�ทันใด

“ก็อ�จจะจริง แต่ฉันส�ม�รถทำ�หน้�ที่แทนเธอได้หมดนะ รับรอง
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ฉันจะทำ�ตัวดีและน่�รัก ไปเรียน มีเพื่อน ใช้ชีวิต”

เลนยะเบี่ยงตัวออกจ�กก�รเก�ะเกี่ยวของอสูรในร่�งของตนเอง

แทบจะทันทีหลังสิ้นคำ�นั้น แต่ทว่�เจ้�อสูรตัวร้�ยกลับร้ังร่�งของเธอไป

กอด และซบศีรษะที่มีใบหน้�เหมือนเธอลงบนไหล่ของเธอแทน 

รู้สึกว่�มันจะชอบที่ได้คลอเคลียเธอเสียเหลือเกิน

เลนยะเอียงศีรษะออกเล็กน้อยพร้อมทำ�หน้�เหยเกขยะแขยงร่�ง

ที่กอดเธออยู่ แถมมันยังซบศีรษะบนไหล่ของเธออย่�งไม่คิดขออนุญ�ต 

และทีน่่�โมโหกว่�นัน้คอืเจ้�อสรูหลบัต�พริม้ซบไหล่เธอร�วกบัมคีว�มสขุ

เสียเหลือเกินที่ได้อยู่แบบนี้ 

ก่อนทีเ่ลนยะจะได้ยนิเสยีงของมนัเอ่ยขึน้ใหม่ อูอ้ีอ้ยูท่ี่ไหล่ของเธอ

“ฉันชอบเธอจริงๆ นะ และในฐ�นะที่ฉันชอบเธอเป็นพิเศษ...เมื่อ

ฉันได้ครอบครองร่�งของเธอแล้ว ฉันจะกลับไปห�กินเท็นชิ อยู่กับเข�ใน

ฐ�นะเธอดีไหม...ฉันว่�มันเหม�ะสมจะต�ยไป...อสูรกับเทพเจ้� อยู่กับ 

เจ้�ลกูหม�ของเธอตลอดไป ไม่ต้องห่วงว่�คว�มต�ยของอ�ยขุยัทีแ่สนสัน้

ของมนุษย์จะม�พร�ก เพร�ะเมื่อใดที่กล�ยเป็นอสูรแล้ว ฉันก็ส�ม�รถ

มอี�ยขุยัอย่�งปีศ�จ ไม่แตกต่�งจ�กท่�นกนิเทน็ชขิองเธอแม้แต่น้อย และ

หยดุคว�มเย�ว์วยัไว้แบบนี้ไม่มวีนัเปลีย่น...เอ�อย่�งนัน้ดีไหมเลนยะ...ฉนั

จะเป็นเธอ อยู่กับกินเท็นชิตลอดไป ไม่ว่�จะกี่ร้อยปีกี่พันปี จบอย่�งมี

คว�มสขุเหมอืนนทิ�นปรมัปร� เดก็ผูห้ญิงทกุคนกช็อบให้จบแบบในนทิ�น

ไม่ใช่เหรอ...ทุกอย่�งสมบูรณ์แบบร�วกับภ�พว�ด แม้ต้องเปลี่ยนบท

น�งเอกนิดหน่อย”

เลนยะเหลือบนัยน์ต�ลงตำ่�มองร่�งที่ซบอยู่ ฟังแผนก�รของอสูร

แล้วเธออย�กจะผลักมันออกไปห่�งๆ ตัว แต่คงย�ก ในเมื่อมือก�วของ

มันรัดตัวเธอแน่นขน�ดนี้

“งั้นก็เก็บนิท�นปรัมปร�ของแกไว้เล่�กล่อมตัวเองเถอะ” เธอว่�

กลับเสียงเหยียด

“หรือไม่ก็ทำ�ให้นิท�นปรัมปร�เรื่องนี้เป็นจริงขึ้นม�สินะ” มันสวน
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พลันด้วยรอยยิ้มร้�ยก�จ ก่อนเงยขึ้นม�มองหน้�เลนยะอีกครั้ง

“แต่ยังไม่ต้องห่วงเลนยะ ว่�นิท�นเร่ืองนี้จะเร่ิมเด๋ียวนี้” อสูรใน

ร่�งของหมอผีส�วกล่�วเสียงสดใส “อย่�งที่ฉันบอกเธอตั้งแต่แรก ว่�ฉัน

ชอบเธอเป็นพิเศษ ก�รพบกันครั้งนี้จึงถือว่�เป็นก�รแนะนำ�ตัวของฉันกับ

เธอเท่�นัน้...คร้ังนีฉ้นัจะปล่อยเธอไป ปล่อยให้เธอไปโลดแล่นกบัร่�งของ

เธอเป็นครั้งสุดท้�ย ก่อนที่มันจะเป็นของฉัน”

สิ้นคำ�มันก็เลื่อนใบหน้�ที่ยังฉ�ยรอยยิ้มเหยียดหยันม�ข้�งหูของ

เลนยะ และกระซิบเสียงที่ทำ�ให้หน�วเยือกทั่วไขสันหลังว่� 

“แล้วอย่�เผลอหลับอีกล่ะเลนยะ เพร�ะครั้งต่อไปฉันจะไม่ปล่อย

เธอไปอีกแล้ว”

พลั่ก!

อสูรตรงหน้�ผลักไหล่สองข้�งของเลนยะเต็มแรงหลังสิ้นถ้อยคำ�

นั้น จนเธอหง�ยหลัง ก่อนจะรู้สึกว่�ตนตกลงไปในเหวจนเสียววูบท่ัว 

ท้องน้อย มือเท้�ช�ดิก ขณะภ�พของอสูรที่อยู่ในร่�งของเธอลอยห่�ง 

ออกไปอย่�งรวดเร็ว แต่เสียงของมันที่พูดทิ้งท้�ยยังไล่ต�มม� ก่อนจะ

แผ่วลงทีละน้อย...

พรึ่บ!

ดวงต�สีนำ้�เงินของเธอเบิกโพลงขึ้นม�อีกครั้ง เลนยะดีดร่�งของ

ตนขึ้นม�จ�กเตียงสีข�วสะอ�ดร�วกับแผ่นหลังติดสปริง

“แฮก! แฮก! แฮก!” เลนยะห�ยใจหอบถีร่วัร�วกบัเพิง่วิง่รอบสน�ม

ม�สักร้อยรอบ และรีบยกมือขว�ของตนขึ้นม�ดู ซึ่งบัดนี้มันกลับม�มีผ้�

พันแผลสีข�วพันดังเดิม

เลนยะค่อยๆ เงยใบหน้�ขึน้ช้�ๆ กว�ดต�มองรอบตวั พล�งยกหลงั

มือขึ้นป�ดหยดเหงื่อที่เก�ะพร�วบนหน้�ผ�กและพย�ย�มตรวจสอบให้

แน่ใจว่�เธอหลุดพ้นออกม�จ�กก�รหลับใหล และอสูรของเธอไม่อยู่

แน่นอนแล้ว

สิง่ทีห่มอผสี�วเหน็มเีพยีงห้องสขี�วว่�งเปล่�ทีม่โีซฟ�ทีม่มุห้องด้�น
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หนึ่ง และไฟที่เปิดไว้สว่�งจ�กบนเพด�นเหนือศีรษะ

ตอนน้ีเลนยะเพิง่รู้ตวัว่�ตนเองอยู่ในห้องคนไข้พเิศษของโรงพย�บ�ล

แห่งเดิม เธอค่อยๆ ปรับลมห�ยใจที่ติดขัดให้เป็นปกติอีกครั้ง พล�งกลืน

นำ้�ล�ยลงคอเมื่อรู้สึกว่�ตนเองคอแห้งเหมือนกลืนทร�ยอยู่เต็มคอ 

หมอผีส�วยังไล่ส�ยต�ไปทั่วห้องคนไข้ที่จัดอย่�งเรียบร้อยอยู ่

สักพัก ก่อนจะเตรียมลุกออกจ�กเตียงที่ตนนั่งอยู่ ก�รเคลื่อนไหวทำ�ให้

หมอผสี�วรบัรูไ้ด้ว่�บนไหล่ซ้�ยและแผ่นหลงัด้�นขว�ถกูทำ�แผลใหม่ และ

มีส�ยนำ้�เกลือเชื่อมต่อกับข้อพับแขนข้�งเดียวกัน ซึ่งนั่นทำ�ให้เห็นว่�เธอ

อยู่ในเสือ้ผ้�ของผูป่้วย ขณะทีเ่สือ้ของเธอจริงๆ ถกูพบัอย่�งเรยีบร้อยว�ง

ไว้บนโต๊ะข้�งเตียง

ดูเหมือนว่�เธอจะกลับม�อยู่ในโลกของคว�มเป็นจริงแล้วจริงๆ 

เลนยะถอนใจเฮอืกใหญ่เมือ่รูว่้�ตนเองยงัไม่ได้กล�ยเป็นอสรู เธอ

ถึงกับยกมือขึ้นม�ถูหน้�อกลบคว�มรู้สึกกลัวที่ยังไม่จ�งห�ย

ตอนที่เธออยู่ต่อหน้�อสูรของตัวเอง เธอรับรู้ได้เลยว่�ตนเองต้อง

ไม่รอด...เป็นครัง้แรกจริงๆ ทีห่มอผสี�วรู้สกึว่�ตนเองตวัเปล่�เปลอืย ไม่มี

สิ่งใดสู้อสูรที่ยืนอยู่เบื้องหน้�ได้แม้แต่น้อย

‘อย่างทีฉ่นับอกเธอตัง้แต่แรก ว่าฉนัชอบเธอเป็นพเิศษ การพบกนั

ครัง้น้ีจงึถอืว่าเป็นการแนะนำาตวัของฉนักบัเธอเท่านัน้...ครัง้นีฉ้นัจะปล่อย

เธอไป ปล่อยให้เธอไปโลดแล่นกับร่างของเธอเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่มัน

จะเป็นของฉัน...’

คำ�พูดของอสูรร้�ยยังวนอยู่ในสมองร�วกับยำ้�เตือนให้เธอรู้ว่� 

ไร้กำ�ลงัเพยีงใดเม่ืออยูต่่อหน้�มนั และไม่มพีลงัม�สูจ้นมนัจะปล่อยให้เธอ

ไปวิ่งเล่นที่ไหนก็ได้ เพร�ะมันส�ม�รถยึดร่�งเธอได้ตลอดเวล�

มันน่�เจ็บใจก็ตรงนี้นี่แหละ...

เด็กส�วยกมือขว�ขึ้นม�ดูอีกคร้ัง ก่อนหรี่นัยน์ต�มองมันนิ่งน�น 

และทกุเรือ่งทีอ่สรูร้�ยเล่�กผ็ดุแทรกขึน้ในสมอง...ทกุคว�มจรงิ ทกุส�เหตุ 

ทุกเหตุผลกระจ่�งชัด และชัดเจนถึงที่สุด 
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เหตุใดถึงมีโซเคนโย ทำ�ไมย�สึฮิโระกับเธอถึงตกอยู่ในสภ�พนี้ 

หรือแม้แต่ว่�ทำ�ไมพี่ช�ยเธอถึงทำ�เรื่องม�กม�ยม�ตลอดแปดปีนี้...ดู

เหมือนอสูรที่ชื่อเลนยะนั่นจะว�งแผนก�รขึ้นม�มีชีวิตบนโลกนี้อย่�ง

สมบรูณ์ทีส่ดุม�ตัง้แต่เมือ่หนึง่พนัปีก่อน...พวกเธอถกูหลอกม�ตัง้แต่ก่อน

จะมีตระกูลโซเคนโย...

ก๊อก! ก๊อก! ก๊อก!

เลนยะต้องหยดุคว�มคดิของตนลงโดยพลนัเมือ่มเีสยีงเค�ะประตู

หน้�ห้องผูป่้วย และมร่ี�งของหมอสงูวยัในเสือ้ก�วน์ก้�วเดนิเข้�ม�พร้อม

น�งพย�บ�ลคนเดิมที่เลนยะรั้งตัวไว้ก่อนเธอจะสลบลงไป

“ตื่นแล้วนี่...อ�ก�รเป็นยังไงบ้�ง” คุณหมอเอ่ยถ�มเลนยะที่นั่งนิ่ง

อยู่บนเตียงด้วยนำ้�เสียงเป็นกันเองพล�งส่งยิ้มให้

“คิดว่�...ดีขึ้น” เลนยะตอบเสียงแผ่ว ไม่มั่นใจนัก ก่อนถ�มกลับ 

“ทำ�ไมฉันนอนอยู่ที่นี่ได้”

“ร่�งก�ยของหนูอ่อนเพลียม�กแล้วมีบ�ดแผลใหญ่ทำ�ให้หมดสติ

ไป แต่ท�งเร�เย็บแผลให้ใหม่แล้ว และให้นำ้�เกลือหนูด้วย...หนูสลบไป

เกือบสิบชั่วโมงได้” คุณหมออธิบ�ยอย่�งใจดี “ตอนที่หนูล้มลงไป น�ง

พย�บ�ลของเร�ตกใจม�ก ฉนัว่�คร�วหลงัหนคูงต้องรกัษ�สขุภ�พตวัเอง

ให้ดีกว่�นี้ พักผ่อนม�กๆ...และอย่�ใช้ส�รกระตุ้น”

คำ�พดูตบท้�ยนัน่ทำ�ให้เลนยะต้องเลกิคิว้ขึน้ข้�งหนึง่ พล�งว่�เสยีง

กลั้วหัวเร�ะ “นี่กำ�ลังจะบอกว่�ฉันติดย�งั้นเหรอ”

“ผลตรวจเลือดของหนูไม่มีส�รเสพติด แต่หมอเห็นว่�หนูขอส�ร

กระตุ้นจ�กน�งพย�บ�ลของเร�”

“แล้วมีรึเปล่�” เลนยะถ�มพลัน

“มีครับ แต่ของประเภทนั้นส่วนใหญ่ใช้ท�งก�รแพทย์ แต่ถ้�หนู

ไม่ได้เป็นโรคอะไรที่ต้องใช้ เร�ก็จัดให้ไม่ได้ เพร�ะมันเป็นส�รเสพติด” 

คณุหมอในเสือ้ก�วน์ตอบยิม้ๆ ก่อนเอ่ยขึน้ใหม่ “ส่วนเรือ่งค่�รกัษ�พย�บ�ล 

ค�ซรึ�กซิงัจดัก�รให้แล้ว และกข็อให้หนไูปพบท่�นอกีทเีมือ่หนฟ้ืูน แต่ฉนั
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คิดว่�หนูควรนอนอยู่โรงพย�บ�ลอีกสักวันน่�จะดีกว่�”

“อีกวันงั้นเหรอ!” เลนยะว่�เสียงสูง และพูดต่อรัวเร็ว “แต่ฉันต้อง

ออกตอนนี้” 

“ท�งเร�คงเซ็นให้ออกตอนนี้ไม่ได้นะครับ เพร�ะว่�ร่�งก�ยของ

หนูเสียเลือดม�ก และบ�ดแผลก็เพิ่งเปิด เร�ไม่ต้องก�รให้คนไข้ออกไป

ทัง้ทีร่่�งก�ยยงัไม่พร้อมหรอกครบั...คว�มจริงหมออย�กจะรูด้้วยซำ�้ไปว่�

ได้แผลนั่นม�จ�กไหน...”

“อุบัติเหตุ” เลนยะรีบตอบดักไปก่อนทันทีเมื่อเห็นว่�คุณหมอตรง

หน้�เริ่มมีคำ�ถ�มกับเธอ “อุบัติเหตุใหญ่...แค่นั้น แผลมันไม่ได้ลึกอย่�งที่

เห็น ไม่จำ�เป็นต้องค้�งที่นี่” เธอยำ้�อีกครั้งและพย�ย�มห�เหตุผลในก�ร

ออกจ�กโรงพย�บ�ล

“ครับ...แต่หมอก็ยังให้หนูออกไม่ได้อยู่ดี”

คำ�ตอบรับพร้อมคำ�ปฏิเสธทำ�ให้เลนยะทำ�ท่�จะเถียง เพร�ะเธอ

ไม่มีเวล�มัวม�นอนพักผ่อนอีกแล้ว 

แต่เธอก็นึกบ�งสิ่งออก 

วิธีที่คิดว่�ง่�ยกว่�ก�รเถียงหมอตรงหน้�ให้ชนะ

เลนยะหันไปมองใบหน้�ที่มีริ้วรอยยับย่นของคุณหมอสูงวัย และ

เอ่ยขึ้นใหม่ว่� 

“งั้นช่วยโทร.ห�คนที่ชื่อโยโค มิโนะให้ทีได้ไหม”



92
ทางเลือกท่ีเหลืออยู่

“ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเด็กคนนี้จะเป็นหลานของท่านโยโค”

นำ�้เสยีงอ�รมณ์ดดีงัลอดม�จ�กห้องผูป่้วยพเิศษ 303 โดยทีอ่�รมณ์

ของคนในห้องย�มนี้แตกต่�งจ�กเมื่อเช้�โดยสิ้นเชิง 

โดยเฉพ�ะหัวหน้�ครอบครัวค�ซึร�กิ ที่ย�มนี้เบิกบ�นจนใบหน้�

ยิ้มไม่หุบ ผิดกับเมื่อเช้�ที่ถมึงทึงจนเกือบกล�ยร่�งเป็นยักษ์อยู่รำ�ไร

แต่คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแม้แต่น้อย เมื่อคว�มทุกข์ของเข�ที่

เคยทับถมจิตใจเป็นเวล�ส�มปีเต็มถูกยกออกไปจ�กอก ทิ้งไว้เพียงคว�ม

ปรีด�ในก�รกลับม�ของบุคคลอันเป็นที่รัก 

แม้ก�รยกออกครั้งนี้จะต้องแลกด้วยเงินถึงส�มแสนเยนก็ต�ม

บรรย�ก�ศภ�ยในห้องผู้ป่วยอบอวลด้วยคว�มสุขอีกครั้ง เมื่อ

ลูกช�ยคนโตของตระกูลค�ซึร�กิบัดนี้ลุกข้ึนม�นั่งพูดคุยกับคนใน

ครอบครวัของตนได้ดงัเดมิ หลงัจ�กเป็นเจ้�ช�ยนทิร�ถงึส�มปีจนร�วกบั

จะไม่ลืมต�ขึ้นม�อีก 

และในตอนนี้นอกจ�กสม�ชิกครอบครัวค�ซึร�กิแล้ว ยังมีร่�ง 

อ้วนๆ ของผอ.โยโค มิโนะ เจ้�ของโรงเรียนเอกชนโยโคนั่งพูดคุยอยู่กับ
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หัวหน้�ครอบครัวค�ซึร�กิด้วย ที่สำ�คัญเด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลย�ว 

ประบ่�ผู้ทำ�ให้คว�มแจ่มใสสดชื่นกลับม�แก่ครอบครัวค�ซึร�กิก็นั่งอยู่

ข้�งๆ ร่�งเจ้�เนื้อของผอ.โยโค

หลังจ�กเลนยะขอให้ท�งโรงพย�บ�ลโทร.ห�ผอ.โยโค เจ้�ของ

โรงเรียนหรูคนนี้ก็ม�รับเธอในเวล�เพียงไม่น�นอย่�งรู ้หน้�ที่ว่�เธอ

ต้องก�รคว�มช่วยเหลอื และเข�กข็อให้ท�งโรงพย�บ�ลเซน็ให้หมอผสี�ว

ออกม�ได้ด้วยก�รอ้�งเป็นผูป้กครองทีจ่ะช่วยดแูลเธอเป็นอย่�งดหีลงัออก

จ�กโรงพย�บ�ล ซึ่งท�งโรงพย�บ�ลก็ยินยอมอย่�งง่�ยด�ย 

เรียกว่�โชคดีที่เลนยะไม่ได้อ�ก�รหนักหน�ส�หัสอะไรม�กนัก

แต่ตอนนีส้ิง่ทีเ่ธอต้องทำ�และไม่มวีนัลมืคอืก�รรบัค่�จ้�งส�มแสน

เยนที่ตกลงไว้ หลังจ�กช่วยให้ค�ซึร�กิ ท�เคโตะฟื้นขึ้นม�ได้

“ต้องขอโทษด้วยจริงๆ นะครับที่หล�นส�วผมเรียกร้องเงินถึง 

ส�มแสนเยน” ผอ.โยโคกล่�วด้วยใบหน้�ยิ้มแย้มไม่เปลี่ยน แม้รู้ดีว่�แม่

หมอผหีน้�เงนิคนนีเ้คยเรียกเงนิของเข�ม�กกว่�นีม้�แล้ว ก่อนช�ยชร�จะ

โกหกอย่�งไหลลืน่ต่อ “บงัเอญิว่�ช่วงนีแ้กกำ�ลงัอย�กห�ร�ยได้ด้วยตนเอง 

น่ะครับ ไม่คิดว่�จะใช้คว�มส�ม�รถพิเศษนี้ช่วยคุณค�ซึร�กิได้”

“ไม่เป็นไรหรอกครับ แค่เงินส�มแสน ถ้�เพื่อลูกๆ ผมจ่�ยให้ได้

ม�กกว่�นั้นเสมอ ที่สำ�คัญเด็กส�วคนนี้ก็เหมือนป�ฏิห�ริย์ของครอบครัว

เร�” ว่�จบช�ยสูงวัยก็หันไปมองเลนยะด้วยแววต�แห่งคว�มชื่นชมและ

ซ�บซึ้ง “ขอบใจหนูม�กจริงๆ ต้องขอโทษด้วยเรื่องเสียม�รย�ทว่�ไปใน

ตอนแรก...หนูเป็นคนดีจริงๆ”

เลนยะยิ้มรับคำ�ชม แม้บ�งคนจะสังเกตเห็นว่�รอยยิ้มนั้นเป็น 

รอยยิ้มแสยะ และอย�กต่อคำ�พูดของหัวหน้�ครอบครัวค�ซึร�กิว่�ไม่ม ี

คนดีคนไหนเก็บเงินใครถึงส�มแสนก็ต�ม

ในจังหวะหนึ่งที่ผอ.โยโคยังพูดคุยกับค�ซึร�กิคนพ่อ เธอก็หันไป

มองค�ซึร�กิ ท�เคโตะ ที่เคยเป็นวิญญ�ณเด็กช�ยคู่อริของตน ซึ่งเมื่อ

เข�หนัม�มองเธอ กเ็พยีงขยบัยิม้บ�งๆ ส่งให้เหมอืนเป็นก�รขอบคณุ ก่อน
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หันไปสนทน�กับน้องส�วและแม่ของตนต่อด้วยใบหน้�มีคว�มสุข ไม่หัน

ม�สนใจหมอผีส�วอีก

แน่นอนว่�เข�จำ�เธอไม่ได้แม้แต่น้อย...ที่นี่ไม่มีท�โร่ที่เธอรู้จักแล้ว

กว่�ผอ.โยโคจะจบบทสนทน�ลง และเลนยะรบัค่�จ้�งเป็นเงนิสดๆ 

ทีเ่จ้�ของเงนิไปเบกิม�ให้เธอภ�ยในวนันัน้กเ็ลยเวล�ม�เกอืบส�มทุม่แล้ว

“ตกลงว่�ท�โร่คงุเข�จำ�เธอไม่ได้สนิะ ทัง้ทีเ่หน็ว่�ตอนแรกถ�มถงึ

พีส่�วแท้ๆ” ร่�งเจ้�เนือ้ทีเ่ดนิอุย้อ้�ยอยูข้่�งก�ยเลนยะพดูด้วยกระแสเสยีง

หม่นหมองเล็กน้อย ขณะที่เข�และเธอรอรับย�อยู่ที่ชั้นล่�ง

“นัน่มนักแ็ค่คว�มทรงจำ�ทีต่กตะกอนอยูเ่ท่�นัน้ พอสตกิลบัม�ครบ

ก็ลืมไปหมดเองนั่นแหละ” เลนยะอธิบ�ยด้วยท่�ท�งไม่แยแสนัก

“แต่นั่นก็แสดงว่�ท�โร่คุงเห็นโซเคนโยคุงสำ�คัญถึงกับเป็นพ่ีส�ว

เชียวนะ” รอบนี้คนสูงวัยแสดงคว�มเห็นเสียงสดใส

“กบ็อกแล้วไงว่�มนัเป็นแค่คว�มทรงจำ�ตดิค้�ง คว�มเข้�ใจผดิเกดิ

ขึน้ได้ทัง้นัน้ สมองคนเร�น่ะพอเหน็อะไรทีจ่ำ�ได้ร�งๆ กม็กัสรปุว่�ต้องเป็น

ญ�ติพี่น้องตัวเองทั้งนั้นแหละ ยิ่งช่วงสมองเบลอๆ มันก็จะยิ่งรวน”

“แต่นั่นก็หม�ยคว�มว่�เธอสำ�คัญต่อเข�อยู่ดีไม่ใช่รึไง...เพร�ะ 

ไม่งั้นคงจำ�ไม่ได้เลย”

ครัง้น้ีเลนยะไม่ตอบทนัท ีแต่หนัใบหน้�ของตนกลบัไปมองร่�งเตีย้

กว่�และพูดว่�

“ยงัไงตอนนีม้นักจ็ำ�ไม่ได้แล้ว” จบคำ�เธอกห็นัหน้�กลบัไปท�งเดมิ

ผอ.โยโคเลิกคิ้วเล็กน้อย มองใบหน้�ด้�นข้�งของหมอผีส�วที่ว�ง

เฉยเสียจนอ่�นย�ก พล�งเปลี่ยนเรื่องเมื่อเห็นว่�เธอคงไม่อย�กคุยเรื่อง

ท�โร่ที่กล�ยเป็นค�ซึร�กิ ท�เคโตะแล้ว

“นีค่รัง้ทีส่องแล้วสนิะ ทีฉ่นัม�รบัเธอออกจ�กโรงพย�บ�ลแบบนี”้ 

เข�เว้นคำ�ไปนิด และถ�มขึ้นใหม่ “อ�ก�รแย่ม�กไหม”

ช�ยชร�มองรอยเลอืดบนเสือ้ตวัเก่�ของเธอที่ใช้สวมตอนออกจ�ก

ห้องคนไข้พเิศษ หลงัหมออนญุ�ตให้กลบัได้ ซึง่สิง่ทีเ่ข�ถ�มห�จรงิๆ ไม่ใช่
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รอยแผลนั่นหรอก แต่เป็นอ�ก�รของอย่�งอื่น

“โคม่�ขั้นสุดท้�ยแล้ว” เลนยะตอบอย่�งรู้ดีว่�ผอ.โยโคหม�ยถึง

ดวงต�ทว�รบ�ลของตน ไม่ใช่แผลกล�งหลัง

“เธอคงไม่ตัดสินใจจบเรื่องแบบย�สึฮิโระหรอกใช่ไหม” เสียงจ�ก

ช�ยชร�แสดงคว�มกังวลชัด

“...หวังว่�ไม่” เธอตอบเสียงเบ� และครั้งนี้ข�ดคว�มมั่นใจ ต่�ง

จ�กทุกครั้ง

ซึ่งท่�ท�ง รวมถึงคำ�ตอบเช่นนั้นก็ทำ�ให้ร่�งอ้วนกลมต้องเงียบไป

อึดใจหนึ่ง ก่อนเปรยขึ้น

“โซเคนโยคุง”

เลนยะหันกลับไปอย่�งเสียไม่ได้ ซึ่งก็ทำ�ให้ผอ.โยโคเอ่ยต่อว่�  

“ไปขอให้ท่�นกินเท็นชิช่วยเถอะ”

ใบหน้�คมหล่อเหล�จนสะกดต�ผดุแทรกในคว�มทรงจำ�ของหมอผี

ส�วทันใด และเรื่องร�วตลอดส�มเดือนที่อยู่กับเข�ก็ทะลักทล�ยต�มม�

อีกม�กม�ย จนร่�งสูงของเด็กส�วต้องเงียบงันไปหล�ยอึดใจ ทว่�เมื่อ

ภ�พสุดท้�ยที่ปลอกคอนั้นหลุดจ�กลำ�คอแกร่งปร�กฏ เธอก็ถอนใจแผ่ว

ย�ว ก่อนว่�ขึ้นในที่สุดด้วยเสียงไร้รอยอ�รมณ์ว่� 

“ฉันไม่เชื่อเรื่องก�รขอพรจ�กเทพเจ้�”

“แม้เทพเจ้�จะกำ�ลังรอให้พรอยู่งั้นเหรอ” ช�ยชร�ดักคอด้วย

ส�ยต�อ้อนวอนและเอน็ด ู“โซเคนโยคงุไม่เคยขอร้องให้ใครช่วย ส�ม�รถ

จัดก�รทุกเรื่องได้ด้วยตัวเอง หรือถ้�จำ�เป็นต้องใช้ใครก็ใช้วิธีบังคับเอ�

เพร�ะมัน่ใจได้แน่นอนว่�เข�จะทำ�ต�ม...แต่นัน่ไม่ได้หม�ยคว�มว่�ก�รขอ

ให้ใครสกัคนช่วย เข�จะไม่ช่วยกลบัหรอกนะ โดยเฉพ�ะกบัท่�นกนิเทน็ช”ิ

‘เรื่องนั้นข้ารู้ แต่ที่ข้าจะบอกก็คือ เจ้าไม่จำาเป็นต้องใช้วิธีหลอกใช้ 

หรือตั้งเงื่อนไขมาบังคับ แค่เจ้าขอร้องให้ท่านกินเท็นชิช่วย มันก็พอแล้ว’

คำ�พูดของอ�เคเดะดังขึ้นในคว�มทรงจำ�ของเลนยะอีกคร้ัง เมื่อ

ช�ยชร�ข้�งตัวพดูในสิง่ทีค่ล้�ยวญิญ�ณท่�นหญิงแทบไม่ผดิเพีย้น ร�วกบั
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ตอกยำ้�เธอเข้�ไปอีก

“...เรื่องนั้นรู้อยู่แล้วละน่�” เธอพึมพำ�อย่�งเสียไม่ได้ พล�งหลุบ

ต�ตำ่�มองไปอีกท�ง

“คิดว่�ตัวเองดีไม่พอให้ท่�นกินเท็นชิช่วยงั้นเหรอ” ร่�งอ้วนถ�ม

“ฉันไม่มองตัวเองตำ่�ต้อยขน�ดนั้นหรอก” เลนยะแย้งอย่�ง

หงุดหงิดใจ

“แต่ก็รู้ว่�ตัวเองทำ�เรื่องแย่กับเข�ไว้เยอะ”

ร�วกับถูกช�ยชร�ม�นั่งอยู่กล�งใจจนเธอไม่อ�จห�คำ�ม�แย้งได้ 

และปล่อยให้ระหว่�งพวกเข�ถกูปกคลมุด้วยเสยีงจอแจรอบด้�นอยูค่รูห่นึง่

“โซเคนโยคงุอย่�กลวัว่�ท่�นกนิเทน็ชจิะปฏเิสธเลยนะ เธอควรรูด้ี

ที่สุดว่�เข�จะไม่ทำ�แบบนั้น...แค่เธออ้�ป�กขอร้อง ยังไงเทพเจ้�องค์นี้ก็

จะยอมช่วยเธอทกุอย่�งแน่นอน” ผอ.โยโคกล่�วเนบิช้�ร�วกบัต้องก�รยำ�้

ถึงคว�มรู้สึกของเจ้�ปีศ�จที่มีให้เด็กส�วตรงหน้� พล�งตบท้�ยด้วย

ถ้อยคำ�กึ่งเล่นกึ่งจริงที่เป็นเอกลักษณ์ของเข� “อีกอย่�ง ถ้�จะมีอะไรสู้

กับอสูรได้ ก็มีเทพเจ้�นี่แหละที่จะสู้ได้”

“ถึงอย�กให้ช่วย ก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละ ดวงต�ทว�รบ�ล

ฉันมันเปิดแล้ว ยังไงซะก็...!” คำ�ที่กำ�ลังปฏิเสธพลันถูกกลืนห�ยเมื่อพูด

ถึงตรงนี้ และมันทำ�ให้เธอต้องรีบก้มลงไปมองที่มือขว�ของตน พร้อม 

เบกิต�น้อยๆ ร�วกบัเพิง่นกึบ�งอย่�งออก พล�งคร�งเสยีงแผ่วกบัตวัเอง

ขึ้นม� “ใช่...ประตูมันเปิดแล้วนี่”

‘ความจริงมันเป็นชัยชนะของเราทั้งคู่นะ ถ้าฉันได้ครองร่างเธอ 

เธอก็แค่ต้องกลับไปอยู่ในดวงตาทวารบาลแทนฉัน ไม่ต้องลงไปยังแดน

มิคสัญญีเหมือนญาติๆ หรือพ่อเธอ แค่ยอมถูกขังสักหน่อย’

ถ้อยคำ�หนึ่งของเจ้�อสูรสะท้อนขึ้นในโสตประส�ท และใช่...เธอ

ต้องเข้�ไปอยู่แทนที่หลังประตูที่เปิดไว้แล้ว ซึ่งนั่นแหละประเด็นสำ�คัญ

ที่สุดของเรื่องที่เธอเพิ่งนึกขึ้นได้
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นัยน์ตาสีฟ้าขุ่นแสนเย็นชาสะท้อนภาพของท้องฟ้าสีฟ้ากระจ่าง 

ไร้เมฆหมอกเมื่อเข�เงยหน้�ว�งเฉยของตนขึ้นมองแสงย�มเช้� 

หิมะที่เคยตกลงม�อย่�งหนักเมื่อว�นจนเกือบมองไม่เห็นผืนฟ้� 

ย�มนี้ไม่มีแล้ว

อ�ก�ศหน�วเหนบ็ร�วกบัจะกดัเซ�ะให้ถงึกระดกูกอ็บอุน่ขึน้นดิ แต่

คงไม่ทำ�ให้อะไรเปลีย่นแปลงม�ก แล้วคงเลวร้�ยลงในอกีไม่ช้� เมือ่เวล�

นี้เพิ่งเข้�ช่วงต้นฤดูหน�วเท่�นั้น กระนั้นวันนี้เข�ก็ส�ม�รถใช้คำ�พูดหนึ่ง

ได้เต็มป�กว่�

“พ�ยุน่�จะเคลื่อนตัวออกไปแล้ว”

“ก็แล้วไง ข้�ไม่ได้อย�กรู้นี่” เสียงแหลมขุ่นเคืองดังจ�กร่�งระหง

ในกิโมโนสีแดงสดที่หันม�มอง หัวคิ้วเรียวบนใบหน้�นวลเนียนผูกกันยุ่ง 

บ่งบอกว่�เจ้�หล่อนกำ�ลังอยู่ในอ�รมณ์ไหน 

ชนิแอนหนัหน้�กลบัไปอกีท�งอย่�งรวดเร็วจนเส้นผมสเีท�ของเธอ

สะบดัต�มเมือ่พดูกบัเพือ่นปีศ�จของตนจบ ก่อนชะเง้อคอซึง่ผกูโบสเีดยีว

กบักโิมโนมองไปยงัเส้นท�งหนึง่ ซึง่เป็นท�งทีน่ำ�ไปยงัล�นโล่งกว้�งทีเ่คย

เป็นภูเข�ใหญ่ด้วยใบหน้�ยุ่งเหยิง 

โทชนิโอละใบหน้�ต�ยด้�นของตนลงจ�กท้องฟ้� พล�งปร�ยห�งต�

สฟ้ี�ขุน่มองปีศ�จส�วด้วยแววต�อ่�นย�กเช่นเคย ก่อนเอ่ยขึน้ใหม่เนบิน�บ 

“ตอนนี้ท่�นกินเท็นชิคงไม่อย�กเห็นหน้�เจ้�”

ถ้อยประโยคกระแทกใจดำ�ของปีศ�จนักรบเรียกใบหน้�งดง�มท่ี

โกรธจัดให้หันไปมองเข�ได้อย่�งรวดเร็ว

“ไม่ต้องม�ทำ�เป็นรู ้ดีเลยนะโทชินโอ เจ้�รู้ได้อย่�งไรว่�ท่�น 

กนิเท็นชไิม่อย�กพบข้� ตัง้แต่ท่�นกนิเทน็ชกิลบัม�เป็นเหมอืนเดมิยงัไม่เอ่ย

คำ�พูดกับพวกเร�สักคำ� บ�งทีท่�นกินเท็นชิก็อ�จไม่อย�กพบเจ้�ด้วย

เหมือนกัน!” เจ้�หล่อนโวยว�ยเสียงดัง ใบหน้�สวยๆ กร�ดเกร้ียวจนดู 

น่�กลวัสมคำ�ว่�เป็นปีศ�จ ทว่�อย่�งไรกไ็ม่มผีลกบัร่�งสงูใหญ่ในชดุนกัรบ

อยู่ดี
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“...ถ้�เจ้�ไม่เคยทำ�เรื่องง�มหน้�ไว้ คงเข้�หน้�ท่�นกินเท็นชิได้

ม�กกว่�นี้”

คว�มผดิทีเ่ธอเคยบงัอ�จลกัตวัเจ้�ปีศ�จแห่งป่�กกัปีศ�จถกูยกม�

ทิ่มแทงร่�งระหงอีกครั้ง จนเจ้�หล่อนสะอึกไปทันใดอย่�งเถียงไม่ออก 

ก็เธอทำ�ไปเพร�ะคว�มรัก แล้วก�รมีคว�มรักมันผิดตรงไหน!

ชินแอนอย�กจะเถียงด้วยเหตุผลนี้สุดใจ แต่เธอก็รู้ว่�มันไม่มีค่�

อะไรเลยกบัเพือ่นปีศ�จของตนที่ไร้หวัใจจนร�วกบัในชวีติมแีต่คำ�ว่�หน้�ที่

และหน้�ที่ ทุกอย่�งไร้ส�ระไปซะหมดสำ�หรับปีศ�จตนนี้

โดยเฉพ�ะเรื่องของคว�มรู้สึก

“แต่เจ้�ก็น่�จะเห็นว่�ท่�นกินเท็นชิเปลี่ยนไปเพียงใดหลังจ�กอยู่

กบัเจ้�เดก็โซเคนโยจอมชัว่ร้�ยนัน่” ปีศ�จส�วจำ�ต้องว่�เสยีงอ่อนลง พลนั

ภ�พในคว�มทรงจำ�เกี่ยวกับกินเท็นชิที่เธอได้เห็นเมื่อว�นก็แล่นขึ้นม� 

ยำ้�เตือนคว�มรู้สึก

ภ�พของเจ้�ปีศ�จทีเ่พิง่ละมอืเรียวแขง็แรงของเข�ออกจ�กใบหน้�

ของเด็กส�วที่เธอเกลียดจับใจ และแววต�จ�กดวงต�สีเท�คู่งดง�มที่ 

เธอหลงใหลซึ่งทอดมองเจ้�เด็กคนนั้นด้วยคว�มอ�วรณ์ ร�วกับเจ้�เด็ก

ตรงหน้�คือสิ่งสำ�คัญยิ่งที่ไม่อย�กพร�กจ�ก...

ภ�พติดต�ทีเ่ธอทนัเหน็เมือ่กลบัม�ยงัล�นโล่งพร้อมวญิญ�ณเดก็ช�ย

ส�ยต�ที่เจ้�ปีศ�จไม่เคยใช้มองผู้ใด แต่เจ้�เด็กจอมว�ยร้�ยนั่น

กลับได้ครอบครอง

แค่คิด...ก็อยากจะฆ่ามันให้ตายคามือเดี๋ยวนี้

คว�มร้อนรุ่มด้วยเพลงิรษิย�ในอกผลกัดนัให้คว�มเกลยีดชงัในตวั

เด็กส�วท�ย�ทโซเคนโยเพิ่มขึ้นทบทวี จนมือเรียวง�มข้�งตัวของปีศ�จ

ส�วกำ�แน่น สั่นระริกร�วกับจะกดยำ้�ให้ฝ่�มือแตกละเอียด 

“ข้�ไม่สนเรื่องพรรค์นั้น” โทชินโอกล่�วอย่�งชินช� พร้อมห�งต�

ที่ปร�ยมองกลับม�อย่�งไม่สนใจคว�มคิดของชินแอน

“จะไม่สนได้อย่�งไร ถ้�เกิดท่�นกินเท็นชิคิดอะไรกับเจ้�เด็กนั่น
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จริงๆ...”

“คิดแล้วอย่�งไร” ปีศ�จนักรบสวนฉับพลัน จนชินแอนต้องขมวด

หวัค้ิวกบัสิง่ทีเ่ข�พดู “ไม่ว่�ท่�นกนิเทน็ชจิะคดิอย่�งไรกบัเจ้�เดก็โซเคนโย

นั่น สำ�หรับข้� ข้�ถือว่�ไม่เห็นอะไรทั้งนั้น...เพร�ะไม่ว่�อย่�งไรท่�น 

กนิเทน็ชกิย็งัต้องอยูท่ีน่ี ่ไม่มที�งสลดัหน้�ที่ไปได้ อกีอย่�งท่�นกค็งรูเ้รือ่ง

พวกนี้ดีอยู่แล้ว ถึงได้ยังอยู่ที่นี่...ไม่ว่�จะอ�ยุขัยที่แตกต่�ง สถ�นะที่ 

ห่�งชั้นแบบเทียบไม่ได้...ถ้�เจ้�เด็กนั่นไม่ได้ต�มม�ตอแย ก็ไม่มีคว�ม

หม�ยอะไรทั้งนั้น สิ่งที่ข้�ต้องก�รมีแค่นี้...และเจ้�ก็ไม่ต้องคิดฝันว่�คว�ม

หวังของเจ้�จะเป็นไปได้ด้วย เพร�ะมันเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่เจ้�คิดแล้ว”

ประโยคร้�ยก�จแสนเยน็ช�ถกูเอ่ยตบท้�ย ก่อนร่�งสงูใหญ่จะผละ

เดินออกไปอีกท�งโดยไม่แยแสสีหน้�ของเพื่อนปีศ�จแม้แต่น้อย

“เจ้�ไม่มีสิทธิ์ม�สั่งใคร โทชินโอ!” ปีศ�จส�วตว�ดกร้�วต�ม 

แผ่นหลังกว้�งที่ไม่ใส่ใจท่�ท�งเดือดด�ลของเธอแม้แต่น้อย ย�มที่โดน

ตนพูดตัดคว�มหวังด้วยถ้อยคำ�แสนโหดเหี้ยม 

ใบหน้�บึ้งตึงพร้อมริมฝีป�กสีแดงสดที่ขบแน่นสะบัดไปอีกท�ง 

คว�มร้อนรุ่มในอกยิ่งสุมขึ้นสูง

แม้เจ้�ปีศ�จของเธอจะไม่มีท�งอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ แต่หัวใจของ

เข�ก็ไม่ใช่ของเธออยู่ดี...และตอนนี้อ�จจะเป็นของคนอื่นไปแล้วด้วยซำ้� 

ไม่ยอม...เธอไม่มีวันยอมเด็ดข�ด ถ้�เธอไม่ได้หัวใจดวงนั้น คนอื่น

ก็ไม่มีสิทธิ์ได้

สิ้นคว�มคิด ร่�งระหงก็เหยียดยิ้มหยัน แม้ในดวงต�สีทองจะทอ

ประก�ยคว�มชิงชัง 

มือเรียวหยิบขนนกสีดำ�ขึ้นพร้อมเป่�ลมจ�กเรียวป�กสวยใส่มัน 

พลันขนนกเส้นน้อยก็ค่อยๆ กลับกล�ยเป็นนกยักษ์สีดำ�ให้เธอขึ้นนั่งเป็น

พ�หนะ โผบินขึ้นฟ�กฟ้�มุ่งตรงไปยังล�นโล่งกว้�ง
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ชนิแอนลงจากหลงัปักษาสนีลิของตนเมือ่มาถงึสถานทีท่ีต้่องการ 

เธอสะบัดแขนเสือ้กโิมโนเพยีงคร้ังเดยีว ส�ยลมกห็มนุวนรอบร่�งนกยกัษ์

สีดำ� และเมื่อสิ้นกระแสลม มันก็กลับกล�ยเป็นขนนกสีดำ�เช่นเดิมให ้

ชินแอนยื่นมือขึ้นไปรับและเก็บกลับเข้�แขนเสื้อ 

ดวงต�สีทองพย�ย�มปรับให้เป็นปกติ ลดรอยกร�ดเกรี้ยวลง 

พลนัเมือ่ทอดมองตรงไปยงัแผ่นหลงัของร่�งสงูสง่�ซึง่ยนืนิง่อยูก่ล�งล�น

โล่งกว้�ง ปล่อยให้เส้นผมสีร�ตรีพลิ้วไหวไปต�มส�ยลมหน�วท่ีพัดต้อง

เข้�ม�

ปีศ�จส�วย่�งเท้�ช้�ๆ เข้�ไปห�คนที่ทำ�ให้หัวใจของเธอเต้นรัว

ร�วกับจะโลดออกม�จ�กอกแม้เพียงได้มองแค่ข้�งหลังของเข� 

และทำ�ให้เธอต้องกลืนเรื่องที่จะพูดลงคอไปจนหมด

“...ม�ดูผนึกจิตอัคคีหรือคะ” เสียงหว�นเอ่ยถ�มขึ้นเพ่ือสื่อให้อีก

ฝ่�ยรู้ว่�เธอม�

เจ้�ของร่�งสงูสง่�ไม่ได้ตอบทนัท ีเข�เพยีงไหวตวัเลก็น้อยเป็นเชงิ

ว่�รับรู้ และหันไปสนใจผนึกบนผืนดินเบื้องหน้�อีกครั้ง

“...ใช่” กินเท็นชิตอบสั้นๆ ร�วกับไม่ใส่ใจ

ชินแอนก้�วเข้�ไปใกล้ร่�งของสุนัขป่�หนุ่มอีก 

“ข้�นึกว่�ท่�นอยู่ในร่�งเทพสุนัขป่�” เธอถ�มต่อพล�งพย�ย�ม

ลอบสังเกตท่�ทีของเข�

“...ข้�คงชินกับร่�งนี้”

คำ�ตอบเรยีบเฉยทว่�คนฟังกลบัเจบ็แปล๊บถงึกล�งใจ ดวงต�สทีอง

สั่นไหวด้วยคว�มรวดร้�วย�มจับจ้องแผ่นหลังกว้�ง...แผ่นหลังท่ียังสื่อ

คว�มหม�ยว่�ไม่ส�ม�รถลบเลือนช่วงเวล�ที่เคยอยู่กับเด็กส�วเจ้�ของ

นัยน์ต�สีนำ้�เงินนั่นได้

มอืเรยีวบ�งของชนิแอนกลบัม�กำ�กนัแน่นอกีครัง้ ในอกกำ�ลงัระอุ

ด้วยคว�มเคียดแค้น เกลียดชังคนที่บังอ�จม�แย่งคนท่ีเธอรักไปอย่�ง

ง่�ยด�ย
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ทำาไม...ทำาไมถงึไม่ใช่ข้า ทัง้ทีเ่ฝ้ารกัมาตลอด ทำาไมถงึเป็นข้าไม่ได้ 

...ท่านกินเท็นชิ!

“ท่�นกำ�ลงัทำ�ผดิ ท่�นกนิเทน็ช!ิ” คว�มหงึหวงฉดุกระช�กให้คว�ม

มีเหตุผลและก�รสำ�รวมตนกลืนห�ยไปกับอ�รมณ์ที่พุ่งขึ้นสูง จนทำ�ให้

ปีศ�จส�วโพล่งขึน้ใส่แผ่นหลงักว้�งของเจ้�ปีศ�จลัน่ อย่�งไม่คดิสนว่�เธอ

มีศักดิ์ตำ่�กว่�

แต่ร่�งสูงสง่�กลับไร้ปฏิกิริย�โต้ตอบคว�มเจ้�อ�รมณ์ของปีศ�จ

ส�ว มีเพียงเสียงถอนใจแผ่วเบ�จ�กเข�เป็นคำ�ตอบ

ซึง่ยิง่ทำ�ให้เธอเหมอืนถกูมองข้�มไปอย่�งไร้ค่� จ�กคว�มเจบ็ปวด

ทรม�นแสนส�หัสแปรเปลี่ยนเป็นคว�มโกรธที่เก�ะกุมหัวใจจนร�วกับจะ

หยดุเต้น รมิฝีป�กสแีดงสดถกูฟันขบจนเจบ็ แต่คว�มเจบ็นี้ไม่อ�จสูค้ว�ม

เจ็บภ�ยในได้ 

“ท่�นกำ�ลงัทำ�ผดิเหมอืนตอนเรือ่งท่�นหญงินัน่ เหมอืนอย่�งทีท่่�น

เคยรักท่�นหญิงซ�ยูยะ!” ชินแอนตว�ดกร้�วไม่หยุดและพ�ลไปทุกสิ่ง 

เพียงหวังให้ร่�งตรงหน้�หันม�มองเธอ ใบหน้�สวยๆ บัดนี้เต็มไปด้วย

คว�มปวดร้�วปะปนไปกับคว�มเคียดแค้น

กนิเทน็ชทิีย่งัยนืนิง่หนัหลงัให้ร่�งระหงทีเ่ริม่โวยว�ยใส่เข�หนกัขึน้

เพียงเอ่ยเสียงเย็นช�ว่� 

“ข้�เคยบอกเจ้�ไปแล้วชินแอน ว่�ข้�ไม่เคยรักซ�ยูยะ ข้�เพียง

สงส�รน�ง...ส่วนเจ้�ก็ควรเข้�ใจอะไรง่�ยๆ ได้แล้ว”

ปีศ�จส�วนิ่งอึ้งกับคำ�ตอบพร้อมคำ�ตำ�หนิของกินเท็นชิ เธอกล�ย

เป็นฝ่�ยที่ต้องก้มใบหน้�มองพื้น คว�มสำ�นึกผิดค่อยๆ ปร�กฏขึ้นใน

ดวงต�สีทองเย้�ยวน และเป็นสิ่งที่ดึงสติเธอกลับม�ให้เริ่มไตร่ตรอง

คำ�ตอบของกนิเทน็ชใินเรือ่งท่�นหญงิซ�ยยูะนัน้ เธอได้ฟังม�หล�ย

ครั้งแล้ว ซึ่งคำ�ตอบก็เหมือนกันทุกครั้ง คือเข�ไม่ได้รักท่�นหญิงซ�ยูยะ

เธอน่�จะเลกิคดิถงึเรือ่งท่�นหญิงคนนี้ได้แล้ว เพร�ะกนิเทน็ชกิค็ง

ไม่ได้รกัท่�นหญงิซ�ยยูะจริงๆ ถงึได้ไม่เคยลงัเลทีจ่ะปฏเิสธแม้แต่ครัง้เดยีว 
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เข�น่�จะไม่ได้คิดอะไรกับมนุษย์จริงๆ คงไม่ได้สนใจมนุษย์คนใด

แน่นอนเธออ�จจะคิดม�กเกินไปจริงๆ ก็ได้ 

เจ้�ปีศ�จจะรักสิ่งมีชีวิตธรรมด�ๆ อย่�งมนุษย์ได้อย่�งไร

ชินแอนพย�ย�มระงับอ�รมณ์ของตนก่อนจะโดนน�ยเหนือหัว

รำ�ค�ญ แต่เธอก็ยังไม่อ�จว�งใจได้นัก จึงส่งคำ�ถ�มไปอีกครั้ง 

“งัน้ท่�นกนิเทน็ชกิส็งส�รเจ้�เดก็โซเคนโยด้วยเหมอืนกนัใช่ไหมคะ”

เธอหวงัในคำ�ตอบครัง้นีม้�กกว่�คร้ังไหน...และแค่เพยีงเข�ตอบว่� 

‘ใช่’ เธอจะปล่อยว�งทุกอย่�ง 

แค่เพียงคำ�ว่� ‘ใช่’ เท่�นั้น

ทว่�สิ่งที่กินเท็นชิให้คือคว�มเงียบ คว�มเงียบที่กัดกินคว�มรู้สึก

ของปีศ�จส�วจนผุกร่อนได้อย่�งรวดเร็ว

“ใช่...ใช่ไหมคะ” เธอพย�ย�มถ�มยำ�้ เหมอืนบงัคบัให้เข�ตอบต�ม

ที่เธอต้องก�ร

สนัุขป่�หนุม่ยงัเลอืกเสยีงหวดีสงูของส�ยลมหน�วเป็นคำ�ตอบแทน

คำ�พูดของเข� ก่อนหมุนตัวผละออกม�จ�กจุดเดิมด้วยใบหน้�ที่ไม่สื่อ

อ�รมณ์ใด ขณะที่ชินแอนยืนค้�งนิ่งร�วกับถูกส�ปด้วยคว�มเงียบงันของ

เจ้�ปีศ�จ 

อดีตเทพเจ้�องค์นี้อ�จไม่ได้ตกหลุมรักมนุษย์...แต่กับอสูร...

เธอปล่อยให้ร่�งสูงสง่�ก้�วผ่�นตัวไปด้วยคว�มรู้สึกที่เหมือนเท้�

ไม่ตดิพืน้ ทกุอย่�งในก�ยช�ว�บและคว�มชอ็กทำ�ให้ไม่มเีสยีงใดลอดผ่�น

ริมฝีป�กอวบอิ่มออกม�ได้

ทำาไมไม่ตอบว่า ‘ใช่’...แค่คำาว่า ‘ใช่’ คำาเดียวมันยากเย็นมาก 

งั้นหรือ...มันยากเย็นมากเหรอคะท่านกินเท็นชิ!

ควับ!

หมับ!

คว�มหว�ดเกรงในตัวน�ยเหนือหัวของตน หรือคว�มยับยั้งชั่งใจ

ในอ�รมณ์ เหตผุล และคว�มรู้สกึทีเ่กบ็กดม�ทัง้หมดสล�ยสิน้เมือ่รบัรูว่้�
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คนที่ตนหลงรักจนหมดหัวใจกำ�ลังถูกผู้อื่นแย่งชิง 

และดูเหมือนว่�เข�ก็เต็มใจให้ถูกแย่งชิง 

ร่�งระหงในกโิมโนสแีดงสดไม่สนสิง่ใดและปล่อยตวัไปต�มทีห่วัใจ

เรยีกร้อง เธอหมนุร่�งก�ยของตนต�มร่�งสงูสง่�พลนั พร้อมอ้�แขนเรยีว

เข้�กอดรอบเอวของเจ้�ปีศ�จอย่�งไม่คิดกระด�กอ�ยแม้แต่น้อย พล�ง

กระชบัอ้อมแขนกอดร่�งทีเ่ฝ้�ฝันว่�จะได้กอดอย่�งตอนนีแ้น่น ร�วกบัไม่

ต้องก�รให้เข�ดิ้นหนีไปได้

และก�รกระทำ�อุกอ�จของปีศ�จส�วส�ม�รถทำ�ให้กินเท็นชิหยุด

เดนิฉบัพลนั และแขง็นิง่ไปทนัใด ก่อนเข�จะได้ยนิเสยีงหว�นจ�กร่�งบ�ง

ที่ซบศีรษะนิ่งบนหลังของเข�อย่�งถือวิส�สะ

“ข้�รกัท่�นนะคะ ท่�นกนิเทน็ช ิขอร้องอย่�ยุง่กบัเจ้�เดก็โซเคนโย

นั่นอีก” คำ�ส�รภ�พซึ่งเคยสะกดกลั้นไว้พรั่งพรูออกม�พร้อมเรียวแขนท่ี

รัดแน่นขึ้น และใบหน้�นวลที่ซบนิ่งบนแผ่นหลังอบอุ่น

กนิเทน็ชยินืนิง่เงยีบร�วกบัร่�งก�ยโดนแช่แขง็ ไร้ปฏกิริยิ�โต้ตอบ

ก�รกระทำ�ของชินแอน และเพียงเอ่ยเสียงเรียบกับคนที่กำ�ลังกอดตนว่� 

“ปล่อย...”

ทว่�ร่�งบ�งของปีศ�จส�วกลับกระชับอ้อมกอดม�กขึ้นแทน 

“ช่วยฟังคำ�ขอของข้�ด้วยท่�นกนิเทน็ช ิอย่�ยุง่เกีย่วกบัมนษุย์ที่ไหน

อีก...ข้�รักท่�นจริงๆ โปรดรับฟังคำ�พูดของข้�ด้วย” เธอครำ่�ครวญอู้อี้บน

หลังของสุนัขป่�หนุ่มอย่�งไม่คิดถึงผลกระทบที่จะต�มม�ทีหลัง 

ย�มนี้มันถึงขีดคว�มอดทนของเธอแล้ว 

“ปล่อยข้�” กินเท็นชิว่�เสียงเฉียบขึ้นเหมือนไม่ได้ฟังคำ�พูดของ 

ชินแอน

“ท่�นต้องสัญญ�ว่�จะไม่ยุ่งกับเจ้�เด็กนั่น” ชินแอนกักเก็บคว�ม

หว�ดเกรงบุรุษในอ้อมแขน พย�ย�มดื้อดึงยื้อเข�ไว้โดยไม่สนว่�ร่�งใน

อ้อมกอดอ�จทำ�ร้�ยเธอได้

แค่ขอเพียงให้เข�รับป�กเธอ แค่ให้เธอว�งใจว่�หัวใจของเข�ยัง
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ไม่ใช่ของใคร

“ข้�บอกให้ปล่อย!” ร่�งสูงสง่�สั่งเสียงหนักกว่�เดิมจนปีศ�จส�ว

สะดุ้ง แต่ก็ยังไม่ยอมคล�ยอ้อมกอด พร้อมหลับต�แน่น ไม่ยอมรับฟัง 

คำ�สั่งของเสียงทรงอำ�น�จนั่น

ในขณะที่คนโดนกอดเริ่มหมดคว�มอดทน

“ปล่อยข้าชินแอน!”

คร�วนีเ้สยีงกร้�วเฉยีบข�ดตว�ดลัน่จนผนืดนิสัน่สะเทอืนด้วยฤทธิ์

อำ�น�จของเจ้�ปีศ�จ แสงทิว�เหนือฟ�กฟ้�ถูกบดบังด้วยเมฆก้อนยักษ์ 

สคีรึม้ทะมึนน่�หว�ดหวัน่ ประก�ยส�ยฟ้�แล่นผ่�กล�งนภ�มดืครึม้ร�วกบั

ส�ยแส้สว่�งว�บ 

คว�มพิโรธอันร้�ยก�จของร่�งสูงสง่�เขย่�ร่�งก�ยของปีศ�จส�ว

ให้สัน่เท�ด้วยคว�มหว�ดกลวัทนัใด และทำ�ให้เธอต้องผงะถอยหลงั ปล่อย

เข�เป็นอิสระอย่�งง่�ยด�ย

และเมื่อร่�งก�ยของตนเป็นอิสระอีกครั้ง สุนัขป่�หนุ่มในร่�งสูง

สง่�ของบุรุษก็ค่อยๆ เปลี่ยนร่�งก�ยของตนให้กล�ยเป็นสุนัขป่�ตัวโต 

ขนสีรัตติก�ลอย่�งรวดเร็ว นัยน์ต�สีเท�ทรงอำ�น�จไม่ได้หันม�มองร่�ง

ของชินแอนแม้แต่น้อย หรือมีคำ�ตำ�หนิใดหลุดออกม�จ�กป�ก เข�เพียง

เตรียมย่�งอุ้งเท้�ที่เต็มไปด้วยกลุ่มขนสีดำ�ประก�ยเงินของตนเดินห่�ง

ออกไป

“...ทำ�ไม...ท่�นต้องรักเจ้�เด็กโซเคนโยนั่น” เสียงสั่นเครือยังเอ่ย

ต�มหลงัของสนุขัป่�ร่�งยกัษ์ แม้ในใจจะยงัไม่ห�ยหว�ดกลวัร่�งตรงหน้� 

แต่ก็ไม่อ�จห้�มคว�มรู้สึกของตนไว้ได้เช่นกัน

ซึง่เธอกไ็ด้คำ�ตอบเช่นเดมิคอืคว�มเงยีบงนัทีร่�วกบัไม่ต้องก�รให้

เธอม�ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเข� มันทำ�ให้อ�รมณ์ชั่ววูบของเธอกลับม�อีก

ครั้ง

“ท่�นก็รู้ว่�มันเป็นไปไม่ได้!” ชินแอนตะโกนต่อพลัน “พวกท่�น

ไม่มีท�งอยู่ร่วมกันได้ โดยเฉพ�ะเด็กที่เป็นนักปร�บปีศ�จอย่�งมัน ท่�น
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ก็น่�จะเข้�ใจว่�วันเวล�ของชีวิตของมนุษย์นั้นแสนสั้น สั้นจนมีไม่ถึงเศษ

เสี้ยวชีวิตพวกเร�ด้วยซำ้� ที่สำ�คัญท่�นมีหน้�ที่ที่ต้องรับผิดชอบ ท่�นคือ

เทพที่ปกปักรักษ�ที่นี่ ท่�นจะไม่มีท�งหนีหน้�ที่นี้พ้น ท่�นไม่มีท�งหน ี

ป่�แห่งนี้พ้น และไม่มีวันหนีข้�พ้นด้วย ท่�นกินเท็นชิ!” 

เจ้�ของใบหน้�นวลเนยีนหอบจนตวัโยนเมือ่จบถ้อยประโยคยดืย�ว

ที่ตนโวยว�ยต�มอ�รมณ์ซึ่งเอ่อล้นออกม�จนทะลักทล�ย หัวใจของเธอ

ปวดหนบึต�มอ�รมณ์สัน่ไหวทีฉ่กีกระช�กคว�มอดทนทัง้หมด คัน้ออกม�

เป็นหย�ดนำ้�ใสที่ไหลจ�กนัยน์ต�สีทอง 

และถ้�ย�มนีส้ิง่ทีเ่รยีกว่�นำ�้ต�อย่�งทีม่นษุย์เรยีกส�ม�รถรัง้คนที่

เธอรักได้ เธอก็พร้อมปล่อยให้มันรินไหล

ไม่ว่�จะเป็นมนุษย์หรือปีศ�จ ขึ้นชื่อว่� ‘ผู้หญิง’ แล้ว ต่�งก็อ่อน-

ไหวด้วยกันทั้งนั้น

ดวงต�ทรงอำ�น�จของสนุขัป่�ร่�งยกัษ์หลบุลงเบือ้งล่�ง แต่กไ็ม่ได้

หันไปมองร่�งของลูกน้องที่กำ�ลังพรั่งพรูคว�มในใจทั้งหมดให้เข�ฟัง

“ใช่...ข้�รู้เรื่องพวกนั้นดี” กินเท็นชิตัดสินใจเอ่ยโต้ตอบกับชินแอน 

อกีครัง้ด้วยนำ�้คำ�นิง่สงบ “และเพร�ะรูด้.ี..ถงึต้องปล่อยเจ้�เดก็นัน่ไป” เข�

เงยีบไปอกีครัง้ และว่�ขึน้ใหม่ “...และไม่คดิอย�กจะเจอเดก็ส�วคนนัน้เป็น

ครั้งที่สอง”

ไม่คิดอยากเจอเป็นครั้งที่สอง

คำ�กล่�วครั้งนี้ดึงให้ใบหน้�งดง�มที่กำ�ลังฉ�ยคว�มเจ็บชำ้�และ 

เอ่อท้นด้วยนำ้�ต�หยุดนิ่งไปครู่ ก่อนเธอจะถ�มกลับด้วยกระแสเสียงท่ี 

เต็มตื้นด้วยคว�มดีใจ 

“จรงิหรอืคะ ท่�นไม่ต้องก�รเจอเจ้�เดก็โซเคนโยนัน่อกีใช่ไหมคะ”

กินเท็นชิในร่�งสุนัขป่�ผงกศีรษะเล็กน้อยตอบรับ 

“ใช่...ไม่อย�กเจออกี” ว่�จบร่�งใหญ่โตกส็ดูลมห�ยใจลกึพร้อมต่อ

คำ�พดูอกีประโยคว่� “เพร�ะห�กได้เจออกีครัง้...ข้�อ�จจะไม่ปล่อยเจ้�เดก็

นั่นไปอีกแล้วก็ได้”
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ตึก!

เสยีงหวัใจในร่�งระหงร�วกบัหยดุชะงกัลงฉบัพลนั ใบหน้�ทีก่ำ�ลงั

แย้มยิ้มค้�งรอยยิ้มอยู่แค่นั้น พลันสรรพสิ่งรอบตัวเหมือนโดนกลืนกิน

เข้�ไปในคว�มมืดมิดของบ่อลึกที่ไร้ก้นพร้อมตัวเธอ เมื่อถ้อยคำ�ของเข�

กระจ่�งชัดในประโยคสุดท้�ยนั่น คำ�ตอบที่แปลคว�มหม�ยได้ทั้งหมด...

หัวใจของเข�มีผู้จับจองไว้เรียบร้อยแล้ว

กินเท็นชิปร�ยต�ไปมองชินแอนเมื่อรู้สึกว่�เธอเงียบไปผิดปกติ 

และเมือ่ได้สบนยัน์ต�สทีองทีค้่�งนิง่กท็ำ�ให้เข�ต้องกล่�วขึน้ใหม่อย่�งเสยี

ไม่ได้ 

“และข้�รู้ม�ตั้งน�นแล้วว่�เจ้�คิดอย่�งไรกับข้�” นำ้�เสียงเย็นเอ่ย

เนิบน�บ “แต่ข้�คงตอบได้เพยีงว่�ข้�ไม่อ�จคดิกบัเจ้�อย่�งทีเ่จ้�คดิกบัข้�

ได้”

สิน้คำ�ตดัเยือ่ใยแสนเยน็ช� สนุขัป่�ขนสดีำ�เง�ง�มกค่็อยๆ ห�ยลบั

ไปจ�กจุดนั้นด้วยกลุ่มหมอกสีข�วที่ร�วกับถูกเรียกม�ให้ปกคลุมร่�งก�ย

ใหญ่ยักษ์ ก่อนเข�จะค่อยๆ เลือนห�ยไปเมื่อหมอกหน�จ�งลง

แต่ทว่�ร่�งที่ยังยืนช็อกนิ่งอยู่กับที่กลับทิ้งร่�งก�ยของตนลงนั่งนิ่ง

บนพื้นหิมะเย็นเฉียบ ร�วกับวิญญ�ณหลุดลอยออกจ�กร่�ง เหมือน

เรีย่วแรงทัง้หมดของตนถกูกลนืห�ยไปพร้อมคำ�ตดัเยือ่ใยของเจ้�ปีศ�จที่

ตนเฝ้�ฝันม�หล�ยร้อยปี ในสมองข�วโพลนอย่�งไม่รูว่้�ตนจะทำ�อย่�งไร

ต่อไปดี

ทว่�เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นมีนัยน์ต�สีฟ้�ขุ ่นเย็นเยียบ 

น่�กลัวเฝ้�มองม�จ�กยอดไม้สูงซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลม�กนัก

โทชินโอยืนนิ่งเฝ้�มองร่�งสุนัขป่�ของน�ยเหนือหัวจนห�ยลับต�

ไป เข�จึงเลื่อนนัยน์ต�ไปมองร่�งระหงที่ทรุดลงนั่งเสมือนหมดแรงด้วย

แววต�สังเวชดูถูก และเพียงเอ่ยในใจว่�

โง่เง่า...

ร่�งสูงใหญ่ในชุดนักรบเบือนนัยน์ต�เหี้ยมเกรียมของตนขึ้นมอง
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ท้องฟ้�สีสดใสอีกครั้ง ใบหน้�บึ้งตึงมีกระแสขุ่นมัวปะปนม� แม้จะมอง

เห็นได้น้อยนิดจนเกือบสังเกตไม่ได้ แต่ใบหน้�ที่แต้มด้วยรอยแผลใหญ่ก็

มีคว�มขุ่นมัว พล�งว่�ขึ้นกับตนแผ่วเบ� 

“กลิ่นคว�มเดือดร้อนใกล้เข้�ม�อีกแล้ว”

วันที่สองหลังจากเรื่องของเลนโยจบลง แต่ดูเหมือนเร่ืองใหญ่ 

อกีเรือ่งจะยงัไม่ถกูจัดก�ร เมือ่เหล่�องเมยีวจิตระกลูโอกเุระทีก่ำ�ลงัว�งใจ

กับคว�มเดือดร้อนที่เพิ่งพัดผ่�นไปต้องกลับม�กุมขมับแน่นกันอีกคร้ัง 

หลังจ�กได้รับรู้ข่�วร้อนอีกเรื่องจ�กป�กของนักโทษตัวร้�ยอย่�งเลนโย

ว่� บัดนี้ดวงต�ทว�รบ�ลของน้องส�วเข�เปิดขึ้นม�แล้ว 

ซึ่งข่�วใหญ่ครั้งนี้สร้�งคว�มร้อนใจให้ผู้นำ�องเมียวจิอย่�งยูโตะ

ชนิดนั่งไม่ติดที่ทันที เพร�ะเมื่อได้รู้เรื่องทั้งหมด ช�ยหนุ่มก็รวมพลเหล่�

องเมียวจิ แล้วเดินท�งม�ยังโตเกียวทันที

ก๊อก! ก๊อก! ก๊อก!

เสียงเค�ะรัวที่ประตูไม้บ�นสูงของห้องพักผอ.ดังขึ้นม� บ่งบอก

คว�มเร่งรีบของผู้ที่เค�ะชัดเจน

ในขณะที่ช�ยชร�เจ้�ของโรงเรียนหรูจำ�ต้องละส�ยต�จ�ก

เครื่องร่อนในมือที่เพิ่งซื้อม�ประกอบเสร็จใหม่ๆ ขึ้นมองต�มเสียงเค�ะ

นอกห้อง ก่อนเอ่ยว่�

“เข้�ม�ได้เลย”

เมื่อได้รับอนุญ�ตผู้ที่อยู่หลังประตูไม้บ�นคู่ก็เปิดประตูเข้�ม�ด้วย

อ�กัปกิริย�เร่งร้อน 

อ�คันตุกะผู้ม�เยือนอยู่ในเสื้อเชิ้ตสีฟ้�อ่อน ผูกเนกไทสีนำ้�เงินรับ

กับสีเสื้อ ทว่�ใบหน้�ที่ค่อนข้�งมีอ�ยุของเข�กลับมีเหงื่อผุดพร�ยอยู่บน

ขมับ เข�เป็นหนึง่ในอ�จ�รย์ฝ่�ยปกครองประจำ�โรงเรยีนโยโคม�ได้เกอืบ

สบิปีแล้ว และมกัคงม�ดเฉยีบข�ดคอยกำ�ร�บนกัเรียนผดิระเบยีบได้อย่�ง

ดีเยี่ยม แต่ตอนนี้ใบหน้�ที่เคยเฉียบข�ดกลับมีสีหน้�ต่ืนๆ อย่�งไม่สม
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ตำ�แหน่งอ�จ�รย์ฝ่�ยปกครอง

เข�เดินเร็วๆ ม�ยังโต๊ะทำ�ง�นที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ใช้ต่อเครื่อง 

ร่อนของผอ.โยโคที่ยังเกลื่อนกล�ดเต็มโต๊ะแทนแฟ้มเอกส�ร ซึ่งช�ยชร�

เองก็ลุกขึ้นม�ห�เข�ด้วยเมื่อเห็นใบหน้�โซมเหงื่อนั่น

“ท่�นผอ.ครับ ผมคิดว่�มีเรื่องใหญ่แล้วครับ” ผู้ม�ใหม่รีบเอ่ย 

คำ�พูดรัวเร็ว

“มีอะไรอ�จ�รย์โยชิดะ” ใบหน้�อ้วนกลมมีรอยฉงนต�มท่�ท�ง

ของคนอ่อนวัยกว่�ตรงหน้�

อ�จ�รย์โยชิดะกลืนนำ้�ล�ยลงคอเพื่อสร้�งคว�มลื่นไหลให้คอท่ี 

แห้งผ�กจ�กก�รวิ่งๆ เดินๆ ม�ที่ห้องผอ. ก่อนว่�ขึ้นใหม่ด้วยใจที่เย็นลง

กว่�เดิม 

“มีคนม�ขอพบผอ.ครับ แต่พวกเข�ม�กันกลุ่มใหญ่ม�ก ทำ�เด็ก

นักเรยีนแตกต่ืนกนัหมด วนัสอบวนัสดุท้�ยแล้วด้วย ทีส่ำ�คญัยงัสัง่ว่�ต้อง

พบผอ.โยโคเดี๋ยวนี้ด้วยครับ แถมยังถ�มห�เด็กนักเรียนของเร�ท่ีชื่อ 

โซเคนโย เลนยะ...แต่พวกเข�ไม่น่�ไว้ใจเลยนะครบั เหมอืนจะใช้กำ�ลงับกุ

ขึ้นม�บนอ�ค�รเรียนด้วยซำ้�ไป”

มาหาโซเคนโยคุงงั้นรึ

ผอ.โยโคมสีหีน้�ครุน่คดิเลก็น้อยแต่กไ็ม่ได้ดลูำ�บ�กใจม�กนกั ก่อน

เงยหน้�ขึ้นกล่�วกับอ�จ�รย์โยชิดะอีกครั้ง 

“ให้พวกเข�เข้�ม�พบได้เลย ฉันพอจะรู้แล้วว่�ใคร”

เด็กนักเรียนในชั้นเรียนต้องเบือนหน้าจากกระดาษข้อสอบ และ

พ�กันมองออกนอกหน้�ต่�งฝั่งระเบียงห้อง เมื่อพวกเข�เห็นกลุ่มคน 

กลุ่มใหญ่เดินเรียงแถวม�บนระเบียงท�งเดินอ�ค�รเรียนร�วกับกองทัพ

ขน�ดย่อมๆ ผ่�นห้องเรยีนทีก่ำ�ลงัอยู่ในเวล�สอบ โดยมชี�ยหนุม่อ�ยไุม่น่�

เกินยี่สิบปีเป็นคนเดินนำ�ขบวนคนที่อ�วุโสกว่�ตนนับสิบคนด้วยใบหน้�

เคร่งขรึมเกินอ�ยุ แถมเหล่�คนที่เดินต�มหลังเข�ม�ก็มีสีหน้�ไม่ต่�งจ�ก
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คนเดินนำ�หน้�ม�กนัก ที่สำ�คัญยังมีร่�งผอมๆ ของอ�จ�รย์ฝ่�ยปกครอง

ประจำ�โรงเรียนเอกชนโยโคเดินประกบข้�งม�ด้วย

เหล่�นักเรียนต่�งจับจ้องด้วยสีหน้�ประหล�ดใจกับกลุ่มคนแปลก

หน้�ที่ไม่อ�จอ่�นจุดประสงค์ในก�รปร�กฏตัวได้ แต่ที่แน่ๆ คือคนกลุ่มนี้

กำ�ลังมุ่งตรงไปยังห้องพักของผอ.และเจ้�ของโรงเรียนของพวกเข�

ยโูตะซึง่ว�งม�ดนิง่เฉยีบได้ยนิเสยีงกระซบิกระซ�บจ�กเดก็นกัเรยีน

ดงัเซง็แซ่อยูร่อบตวัตลอดท�ง แต่ย�มนีเ้ข�ไม่สนใจเพร�ะเรือ่งที่ใหญ่กว่�

กำ�ลงัรมุเร้�ให้ร่�งก�ยของเข�เดนิไปห�คนคนเดยีวทีน่่�จะช่วยแก้ปัญห�ได้

ทันทีที่ถึงห้องพักผอ. ผู้นำ�หนุ่มที่เคยรักษ�ม�รย�ทอยู่เสมอกลับ

ผลักบ�นประตูไม้บ�นสูงเข้�ไปโดยไม่เค�ะให้เจ้�ของห้องรู้ตัว ในขณะที่

ขบวนคนนบัสบิทีเ่ดนิม�พร้อมเข�ในตอนแรกยนืนิง่สงบอยูห่น้�ห้องอย่�ง

รู้หน้�ที่ ร�วกับหุ่นยนต์ที่ถูกป้อนโปรแกรมไว้แล้ว มีเพียงช�ยสูงวัยผู ้

รับใช้ที่ชื่อชินโกะคนเดียวเท่�นั้นที่เดินเข้�ไปกับผู้นำ�หนุ่ม

“มีอะไรกันยูโตะคุง” ร่�งอ้วนๆ ละจ�กโซฟ�สีเท�กล�งห้องพลัน

เมื่อจู่ๆ อ�คันตุกะที่เชิญขึ้นม�ก็เดินเข้�ม�ในห้องด้วยท่�ท�งเคร่งเครียด

และไร้ม�รย�ทไม่เหมือนที่ผ่�นม�

“เลนยะอยู่ไหนครับ” ยูโตะไม่รอให้เสียเวล�แม้แต่น้อย เข�ส่ง

คำ�ถ�มเสยีงหนกัออกไปแทนทีจ่ะตอบคำ�ถ�มช�ยชร�ซึง่กำ�ลงัมองเข�ด้วย

แววต�ตื่นๆ เล็กน้อย

ท่�ท�งเอ�เรื่องของช�ยหนุ่มเรือนผมสีนำ้�ต�ลอ่อนทำ�ให้อ�จ�รย์

โยชิดะที่ยืนดูสถ�นก�รณ์ตรงหน้�ทำ�ท่�จะเข้�ม�ห้�มปร�มก�รกระทำ�

ของเข� ทว่�ผอ.โยโคกลบัส่�ยศรีษะให้น้อยๆ เป็นก�รบอกว่�ไม่เป็นอะไร

“นั่งคุยกันดีๆ ก่อนไหมยูโตะคุง” ผอ.โยโคพย�ย�มทำ�ให้อีกฝ่�ย

ใจเย็นลง พร้อมผ�ยมือเชิญให้ช�ยหนุ่มที่ยืนนิ่งที่หน้�ประตูเข้�ม�นั่ง

ยูโตะยิ่งหรี่นัยน์ต�มองร่�งอ้วนกลมที่ดูใจเย็นเกินเหตุด้วยแววต�

ขุ่นมัว 

“ผอ.โยโค” ยูโตะว่�เสียงหนักอีกครั้ง และทำ�ให้ผู้ถูกเรียกต้องหัน
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ม�มองเข� “ผมไม่ได้ม�เที่ยวเล่นนะครับ แต่ต้องก�รทร�บว่�โซเคนโย 

เลนยะอยู่ที่ไหน เดี๋ยวนี้” เข�กล่�วเน้นทุกถ้อยคำ�เพื่อบอกให้คนตรงหน้�

รู้ว่�กำ�ลังเอ�จริง

ช�ยชร�ผู้มีใบหน้�แต้มยิ้มอยู่เป็นนิจค่อยๆ มีสีหน้�เหนื่อยล้�ลง

เล็กน้อย ก่อนระบ�ยลมห�ยใจแผ่วย�ว พล�งว่�เสียงเรียบ 

“...ทำ�ไมถึงคิดว่�ฉันรู้ล่ะ”

“เพร�ะผอ.เป็นคนเดียวที่คอยหนุนหลังเลนยะทุกอย่�งน่ะสิครับ” 

ผู้นำ�หนุ่มสวนพลัน

“แล้วคิดว่�โซเคนโยคุงจะไว้ใจฉันทุกเรื่องเลยงั้นรึ ฉันเคยหักหลัง

เข�ม�ครัง้หนึง่นะ” ผอ.โยโคยงัถ�มกลบัอย่�งไม่มท่ี�ท�งร้อนรน แถมยงั

เคลือ่นตวัไปน่ังบนโซฟ�สเีท� ทัง้ทีร่่�งสงูโปร่งของยโูตะยงัยนืปักหลกัอยู่

หน้�ประตูไม้

“ผมรู้ดีว่�ยัยนั่นเป็นคนยังไง และรู้ด้วยว่�คนที่ยัยนั่นไว้ใจให้คอย

ช่วยเหลอืมีใครบ้�ง” ช�ยหนุม่เร่ิมกดดนัเจ้�ของโรงเรยีนหรหูนกัขึน้ “ท่�น

ก็น่�จะรู้ว่�นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ แล้วน่�จะเข้�ใจด้วยว่�โอกุเระกับโซเคนโย

เป็นพันธมิตรกันเพื่ออะไร ก�รกำ�จัดภัยพิบัติของโซเคนโยคือหน้�ท่ีของ

โอกุเระ ในสัญญ�พันธมิตรเขียนไว้ชัดเจน ที่เร�ทำ�ก็เพื่อคว�มปลอดภัย

ของทกุคน ถ้�ท่�นยงัใช้อ�รมณ์ส่วนตวัปกป้องเลนยะ ท่�นจะได้รูว่้�คว�ม

พนิ�ศของจรงิเป็นยงัไง...ดงันัน้ช่วยบอกผมด้วยว่�ตอนนีเ้ลนยะอยูท่ี่ไหน”

คำ�ขอร้องกึ่งบังคับรอบนี้ทำ�ให้ร่�งอ้วนๆ บนโซฟ�สีเท�นุ่มหน�

เงยีบไปพกัใหญ่ ก่อนถอนใจดงัจนทำ�ให้ยโูตะทีจ่บัจ้องเข�ไม่ว�งต�ขมวด

หัวคิ้วเล็กน้อยกับปฏิกิริย�นั้น และเอ่ยขึ้นใหม่ว่�

“ตกลงจะเอ�ยังไงครับผอ.”

ผอ.โยโคเบือนนัยน์ต�ที่มีแววหม่นหมองมองไปอีกท�งเล็กน้อย 

ก่อนวนกลับไปมองยังใบหน้�จริงจังของคนอ่อนวัยกว่� 

“อย่�งน้อยฉนักม็ัน่ใจว่�โซเคนโยคงุส�ม�รถจดัก�รเรือ่งทัง้หมดได้”

“คว�มมัน่ใจของท่�นไม่ได้ทำ�ให้คนอืน่มัน่ใจไปด้วยหรอกนะครบั” 
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ร่�งสูงโปร่งของช�ยหนุ่มว่�เสียงอ่อนลง

คนแก่เงียบไปอีกครั้งจนยูโตะต้องก้�วเข้�ไปห�เข�บนโซฟ� และ

ลงไปนั่งที่โซฟ�ตัวตรงกันข้�มกับช�ยชร� เหมือนพย�ย�มทำ�ให้อีกฝ่�ย

ผ่อนคล�ยและยอมเล่�เรื่องทั้งหมดออกม�

“ถ้�ท่�นมั่นใจว่�เลนยะส�ม�รถจัดก�รเร่ืองท้ังหมดได้ ท่�นก็ไม่

ต้องกลัวว่�พวกผมจะทำ�อะไรยัยนั่นได้...บอกผมม�เถอะครับว่�เลนยะ 

อยู่ไหน” ยูโตะพย�ย�มหว่�นล้อมอย่�งใจเย็นและมองตรงไปยังนัยน์ต�

ของคนตรงหน้�อย่�งต้องก�รคำ�ตอบ

“...ตอนนี้บอกเธอไปก็คงไม่ทันแล้วละมั้ง” ผอ.โยโคตัดสินใจเอ่ย

ออกม�อีกครั้ง

ใบหน้�ทีว่�งสหีน้�นิง่ลงของยโูตะขมวดคิว้แน่นอย่�งรวดเรว็กบัสิง่

ที่ได้ฟัง

“ว่�ไงนะครับ!” เข�ถ�มต่อพลันด้วยนำ้�เสียงเครียด

“โซเคนโยคุงเข�ไปตั้งน�นแล้วละ”

ผู้นำ�หนุ่มค้�งนิ่งไปครู่กับคว�มจริงที่ได้รับรู้...นี่เข�ชวดกับเลนยะ

งั้นเหรอ

“ที่ไหน ผอ. เลนยะไปที่ไหน”

ฮอกไกโด
คฤหาสน์โอกุเระ

ร่างของเด็กหนุ่มผมสีดำาเดินช้าๆ ไปตามทางเดินไม้กระดานใน

ตัวคฤห�สน์ทรงญี่ปุ่นของตระกูลโอกุเระ และลัดเล�ะไปต�มท�งเดิน

แคบๆ ซึ่งทะลุไปยังสวนสวยขน�ดใหญ่ เข�ต้องเดินผ่�นสวนด้วยสะพ�น

เชื่อมตัวคฤห�สน์ที่มีหลังค�คลุมตลอดท�ง เพื่อไปให้ถึงตัวเรือนหลังเล็ก

ที่สุดเมื่อเทียบกับคฤห�สน์ส่วนอื่นๆ 

มันเป็นเรือนไม้หลังเดี่ยวที่ไม่ได้เชื่อมกับคฤห�สน์ใหญ่เลย 

ซ�น�ดะเดินตรงไปยังเรือนไม้หลังนั้นโดยไม่เจอผู้ใดตลอดท�ง 
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เม่ือย�มนี ้ผูค้นเกอืบทัง้หมดภ�ยในคฤห�สน์เดนิท�งไปยงัโตเกยีว เพร�ะ

มีเรื่องใหญ่ที่เข�ก็รู้ดีเกิดขึ้น จนทำ�ให้ผู้นำ�โอกุเระต้องรีบไปจัดก�รอย่�ง

กะทันหัน

ร่�งสูงของเด็กหนุ่มก้�วขึ้นไปบนตัวเรือน ก่อนหยุดยืนอยู่หน้�

ประตูไม้ซึ่งมีแผ่นยันต์ขน�ดใหญ่แปะอยู่ตรงกล�งบ�นประตู ร�วกับว่�

ภ�ยในมีสิ่งมีชีวิตที่น่�หว�ดผว�จนต้องลงอ�คมขังไว้อย่�งแน่นหน�

ซ�น�ดะไม่ได้ยื่นมือขึ้นไปเปิดประตู แต่ค่อยๆ นั่งลงตรงหน้�บ�น

ประตูแทน 

เข�สูดห�ยใจลึกๆ เหมือนพย�ย�มตั้งสติ ก่อนเอ่ยขึ้นตรงหน้�

ประตูเลื่อนที่ปิดสนิทว่�

“ได้ยินฉันรึเปล่�...เลนโย”

ซ�น�ดะต้องเงี่ยหูฟังเล็กน้อยเผื่อจะได้ยินอะไรจ�กภ�ยในห้อง 

ทว่�กลบัมเีพยีงคว�มเงยีบเหมอืนภ�ยในไม่มีใครอยู ่เดก็หนุม่จงึต้องเอ่ย

ขึ้นใหม่

“ฉันถ�มว่�แกฟังฉันอยู่รึเปล่�เลนโย...ฉันมีเร่ืองเกี่ยวกับน้องส�ว

แกจะม�บอก” เดก็หนุม่ยงักล่�วด้วยนำ�้เสยีงคงเดมิ คร�วนีเ้ข�ได้ยนิเสยีง

เหมือนมีก�รเคลือ่นไหวอยูห่ลงับ�นประตตูรงหน้� แต่กย็งัไม่มเีสยีงตอบรบั

แค่รู้ว่�คนที่ถูกกักขังอยู่ภ�ยในฟังอยู่ ก็ม�กพอแล้วที่จะทำ�ให้เข�

กล่�วเข้�เรื่อง 

“ฉันรู้เร่ืองของแกกับอสูรในตัวเลนยะแล้ว...ผอ.โยโคเพ่ิงโทร.ม�

เล่�เรื่องทั้งหมด...และเลนยะเจอ ‘มัน’ แล้ว”

เด็กหนุ่มรู้สึกได้ว่�คนภ�ยในห้องหยุดก�รเคลื่อนไหว และเพียง 

ไม่น�นก็มีเสียงขบขันลอดม�จ�กหลังบ�นประตูที่เข�นั่งมองอยู่

“...แล้วไง ที่แกม�ที่นี่เพร�ะอย�กอ�ศัยจังหวะที่พวกองเมียวจิโง่ๆ 

ไม่อยู่ฆ่�ฉันรึไง”

ซ�น�ดะชักหัวคิ้วเล็กน้อยกับคำ�สัพยอกร้�ยก�จ รู้สึกว่�ช�ยหนุ่ม

จอมชั่วร้�ยคนนี้จะไม่ยอมหมดพิษสงง่�ยๆ แม้จะไม่มีพลังวิญญ�ณหรือ
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แขนขว�แล้วก็ต�ม

“ถ้�ไม่ตดิว่�มกีฎม�คำ�้อยู ่ฉนักฆ่็�แกไปน�นแล้ว” ซ�น�ดะว่�เสยีง

เหี้ยมกลับ แม้เข�จะไม่เห็นหน้�อีกฝ่�ย แต่แค่นำ้�เสียงกวนอ�รมณ์นั้นก็

ม�กพอจะทำ�ให้เข�มีนำ้�โหได้แล้ว

“แกนีม่นักบ้็�กฎงีเ่ง่�พอๆ กบัเจ้�หนยูโูตะจรงิๆ...แล้วดไูม่รูเ้จ้�หนู

ยูโตะมันคิดยังไง ถึงเอ�ฉันม�ขังไว้ที่นี่ แล้วดันลงอ�คมไม่ให้หนีไปไหน

ได้ ทั้งที่ฉันก็ไม่มีพลังวิญญ�ณแล้ว แถมฉันยังเป็นคนพิก�รอีกด้วย...ดู

เหมือนพวกแกจะเป็นโรคหว�ดระแวงเข้�ขั้นวิกลจริตแล้วละมั้ง”

นำ้�คำ�ยั่วโทสะดังใกล้บ�นประตูไม้เข้�ม�เรื่อยๆ บ่งบอกว่�คนที ่

โดนขังอยู่ภ�ยในกำ�ลังเดินตรงม�ที่บ�นประตู

“งัน้เหรอ เท่�ทีเ่หน็ขน�ดแกอยูท่ีน่ีย่งัส�ม�รถเล่นง�นน้องส�วของ

ตวัเองได้เลยน่ี” ซ�น�ดะกล่�วเสยีงเหยยีดอย่�งไม่สบอ�รมณ์กบัช�ยหนุม่

ผู้อยู่หลังบ�นประตูอีกฟ�ก

“อย่�ม�โทษกัน เลนยะมันทำ�ตัวเอง ฉันก็แค่ช่วยสงเคร�ะห์พวก

พันธมิตรผู้ซื่อสัตย์ของโซเคนโยด้วยก�รเตือนเรื่องภัยพิบัติจ�กโซเคนโย

ก็เท่�นั้น”

ซ�น�ดะกดัฟันข่มคว�มโกรธอย่�งสดุกลัน้ แล้วจนิตน�ก�รใบหน้�

เหยียดหยันของเลนโยที่อยู่หลังบ�นประตูได้อย่�งเด่นชัด แม้จะมองไม่

เห็นก็ต�ม

“งั้นฉันว่�สิ่งที่แกหวังคงจะเป็นหมันแล้ว” เด็กหนุ่มเรือนผมสีดำ�

สนิทเป็นฝ่�ยเอ่ยประโยคที่ทำ�ให้อีกฝ่�ยต้องหยุดคว�มสนุกสน�นลงบ้�ง

“อย�กจะพูดอะไร เจ้�หนูซ�น�ดะ” เลนโยหยุดเสียงกลั้วหัวเร�ะ

พลัน และถ�มกลับด้วยนำ้�คำ�ที่จริงจังม�กขึ้น

เดก็หนุม่เรอืนผมสดีำ�เป็นฝ่�ยทีก่ลบัม�นิง่สงบต่อสิง่ทีอ่กีฝ่�ยถ�ม 

ก่อนเอ่ยขึ้นว่�

“เลนยะยังมีตัวช่วยอยู่...และแกก็น่�จะรู้แก่ใจว่�เป็นใคร”

“...อ�” ช�ยหนุ่มเพียงอุท�นแผ่วอย่�งเข้�ใจง่�ยด�ย ขณะคิดขึ้น
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ในใจว่�

อสูรกำาลังไปขอพรจากเทพเจ้าสินะ...



93
ขอความช่วยเหลือ

เป็นอีกวันที่หิมะโปรยปรายลงมาหลังจากหยุดไปเพียงวันเดียว 

กล�งป่�ทีม่แีต่ต้นไม้ซึง่แผ่กิง่ก้�นโล้นๆ ไร้ใบสเีขยีวถกูเกลด็นำ�้แขง็สขี�ว

สะอ�ดปกคลุมเพิ่มขึ้นอีก ขณะทั่วพื้นก็ถูกหิมะทับถมสูงขึ้นอย่�งช้�ๆ ...

ฉึก!

ใบมดีหน�ทีม่คีมเหมอืนฟันฉล�มปักลงบนพืน้ดนิสขี�วอย่�งรนุแรง

จนมีเกล็ดหิมะกระจ�ยออกจ�กจุดนั้นเป็นวงกว้�ง

ขณะที่เจ้�ของด�บเล่มโตยืนตระหง่�นร�วกับปร�ก�รมีชีวิต 

น่�หว�ดหวัน่ นัยน์ต�สฟ้ี�ขุน่ทีจั่บจ้องนิง่อย่�งเหีย้มเกรยีมและเยน็ยะเยอืก

จนชวนเสียวสันหลังว�บมองไปยังเบื้องหน้�ของตน

“ออกไปให้พ้น ที่นี่ไม่ต้อนรับนักปร�บปีศ�จ” นำ้�เสียงเฉียบ

กระด้�งขับไล่อย่�งเย็นช�

“ฉันเป็นหมอผี” ทว่�คำ�เถียงกลับเสียงเรียบฟ้องว่�ผู้พูดไม่แยแส

อีกฝ่�ยม�กนัก

“ไม่ว่�จะเป็นอะไร แต่ที่นี่ก็ไม่ให้มนุษย์เข้�ม�เหยียบอีกแล้ว... 

โดยเฉพ�ะเจ้�” ปีศ�จนักรบว่�อย่�งไม่สนใจคำ�โต้เถียงของคนตรงหน้�
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เช่นกัน นัยน์ต�สีฟ้�ขุ่นคู่เฉียบหรี่เล็กเพ่งเล็งร่�งสูงของเด็กส�วเรือนผม

สีนำ้�ต�ล ที่กล้�กลับม�ยังป่�กักปีศ�จอีกครั้งด้วยท่�ท�งยังไม่ห�ยกวน

อ�รมณ์ผู้อื่น โดยเฉพ�ะย�มนี้ที่เธอกล้�ม�ที่นี่ตัวเปล่� ไร้ท้ังอ�วุธหรือ

วญิญ�ณสกัดวงทีเ่คยประจำ�ข้�งก�ยร�วกบัจะลองด ีแถมทีน่่�โมโหทีส่ดุ

คือ เธอบังอ�จถ�มห�น�ยเหนือหัวของเข�ได้หน้�ต�เฉย

ยังดีที่เข�ม�เจอก่อนที่เธอจะก้�วเท้�เหยียบผืนป่�ได้ไกลกว่�นี้ 

แล้วตอนนี้เข�ก็ก�งอ�ณ�เขตป้องกันกลิ่นพลังวิญญ�ณของเด็กส�วตรง

หน้�ไว้แล้ว 

ไม่อย่�งนัน้น�ยเหนอืหวัของเข�ต้องรีบม�ห�เจ้�เดก็ตรงหน้�อย่�ง

ไม่ต้องสงสัย

แต่รบัรองว่�แม้เส้นผมสกัเส้นของเจ้�ปีศ�จแห่งป่�กกัปีศ�จ หมอผี

จอมเจ้�เล่ห์ก็จะไม่มีวันได้เห็นเด็ดข�ด

“อย่�พูดเหมือนฉันไม่ใช่คนที่ช่วยเหลือเจ้�น�ยของแกสิ”

คำ�ทวงบญุคณุของหมอผสี�วทีเ่หมอืนจงใจสร้�งโทสะทำ�ให้นยัน์ต�

สีฟ้�ขุ่นที่จับจ้องเธออยู่ยิ่งหรี่เล็กอย่�งดุร้�ย

ใบด�บฟันฉล�มที่ถูกปักลงบนพื้นดินข้�งร่�งสูงใหญ่เพ่ือข่มขวัญ

ศัตรู ถูกมือหน�ของเจ้�ของดึงพรวดขึ้นม�อย่�งรวดเร็ว ก่อนปล�ยด�บ

ยกัษ์จะชีต้รงเข้�ห�หน้�ของเลนยะ โดยปล�ยด�บแหลมคมอยูห่่�งใบหน้�

ของเธอเพียงฝ่�มือเดียว 

ร่�งของเลนยะยนืแขง็นิง่ทนัใด ก่อนนยัน์ต�สนีำ�้เงนิจะค่อยๆ เลือ่น

มองตรงไปที่ใบหน้�ไร้อ�รมณ์ของโทชนิโอ พล�งย่นหวัคิว้เลก็น้อย ร�วกบั

จะถ�มถึงส�เหตุก�รกระทำ�ของอีกฝ่�ย

และก่อนที่เธอจะได้พูดอะไร เสียงเย็นเยียบก็ดังขึ้นช้�ๆ เสียก่อน 

“...ก�รกระทำ�ของเจ้�ทำ�ให้ท่�นกินเท็นชิต้องเดือดร้อน”

เลนยะเป็นฝ่�ยหรีน่ยัน์ต�มองใบหน้�ของปีศ�จหนุม่บ้�ง แต่เธอก็

พอเข้�ใจแล้วว่�เข�หม�ยถึงสิ่งใด

ทว่�นี่ไม่ใช่เวล�ที่เธอต้องม�เต้นแร้งเต้นก�ต�มคำ�เปรยท่ีร�วกับ
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จะล่อให้เธอส�รภ�พเองเสียหน่อย

“พดูเรือ่งอะไร” เลนยะแสร้งถ�มกลบัด้วยสหีน้�ไม่แสดงอ�ก�รใดๆ 

ทว่�ใบด�บกลบัยิง่จ่อใกล้หน้�ของเดก็ส�วม�กขึน้จนน่�หว�ดเสยีว 

เธอก้�วถอยหลังเล็กน้อยหนีอ�วุธที่อยู่ประชิดปล�ยจมูก แต่ดวงต�

สีนำ้�เงินนั้นยังไม่ละออกจ�กโทชินโอแม้แต่น้อย

“อย่�คิดว่�ข้�ไม่รู้โซเคนโย” โทชินโอว่�เสียงเนิบน�บเย็นเฉียบ 

“แผนก�รของเจ้�ข้�รู้ทั้งหมด...แผนก�รหนีองเมียวจิท่ีคุมตัวเจ้�...ข้�รู้ว่�

เจ้�ทำ�อะไรบ้�ง”

ว่าแล้วเชียว...

หมอผีส�วไม่โต้แย้งสิ่งใด เมื่อย�มนี้ตนเองตกอยู่ในสถ�นะผู้ร้�ย

ที่โดนจับตัวได้ค�หนังค�เข� และทำ�ได้เพียงปล่อยให้อีกฝ่�ยกล่�วต่อ

“ข้�รู ้ว่�เจ้�จงใจส่งท่�นกินเท็นชิให้เป็นตัวประกันของพี่ช�ย” 

เจ้�ของนำ้�เสียงเย็นเอ่ยช้�ๆ แม้เรียบนิ่งแต่ผสมคว�มดุดันอย่�งชัดเจน 

หวัคิว้ของหมอผสี�วกระตกุชนกนัอกีเลก็น้อย แต่กย็งัคงไร้ท่�ท�ง

แสดงถึงคว�มร้อนรนกับสิ่งที่ปีศ�จตรงหน้�กล่�ว

“คิดว่�ข้�ไม่สังเกตเห็นคว�มวิตกตลอดเวล� และท่�ท�งแปลกๆ 

หล�ยครั้งของวิญญ�ณเด็กช�ยที่เจ้�ส่งม�รึไง” โทชินโอเงียบไปสักพัก

พล�งสังเกตทีท่�ของเด็กส�ว ที่บัดนี้เธอคือตัวอันตร�ยที่สุดสำ�หรับเข� 

“แล้วยังไงอีก” เลนยะเพียงเอียงศีรษะถ�มต่อ

เจ้�ของนัยน์ต�สฟ้ี�ขุน่ยิง่เหมอืนจะแช่แขง็คนตรงหน้�ม�กขึน้ทกุที 

เมือ่เธอกย็งัคงนิง่เฉย ไม่สะทกสะท้�นกบัหลกัฐ�นทีเ่ข�พย�ย�มใช้กดดนั 

และท่�ท�งเช่นนั้นทำ�ให้ปีศ�จนักรบต้องตัดสินใจกล่�วต่อช้�ๆ ด้วยคำ�

สำ�คัญที่เข�ไม่อย�กเอ่ยนัก แต่จำ�เป็นในสถ�นก�รณ์เช่นนี้

“ท่�นกินเท็นชิรักเจ้�”

เป็นครั้งแรกที่ปีศ�จนักรบเห็นนัยน์ต�สีนำ้�เงินเบิกกว้�งขึ้น และ

อ�ก�รยืดตัวตรงฉับพลันจ�กท�ย�ทโซเคนโยตรงหน้� ก่อนเธอจะเบือน

ใบหน้�ที่ยังตะลึงค้�งน้อยๆ ลงตำ่�ร�วกับพย�ย�มซ่อนมัน แต่ปฏิกิริย�
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ตอบสนองรวดเรว็กบัคำ�พดูนีข้องเข�กช็ดัเจนแล้วว่�หมอผสี�วรูส้กึเช่นไร

กับเจ้�ปีศ�จ และนั่นทำ�ให้เข�กล่�วต่อว่�

“และพีช่�ยของเจ้�กรู้็ หรืออย่�งน้อยกพ็อดอูอก เข�ถงึได้กลวัก�ร

ปลดผนกึ เพร�ะรู้ว่�ท่�นกนิเทน็ชจิะเลอืกช่วยเจ้�ทกุอย่�ง...เจ้�ใช้โอก�ส 

นั้นหลอกให้พี่ช�ยลักตัวท่�นกินเท็นชิไป และหลอกพวกเร�ให้ไปช่วย 

เพื่อกดดันเข� จนพี่ช�ยเจ้�ต้องเป็นฝ่�ยช่วยเจ้�ออกจ�กกรงขังของพวก 

องเมียวจิ...สินะ”

แผนก�รทัง้หมดของหมอผสี�วถกูร่�ยย�วจ�กรมิฝีป�กสซีดีบึง้ตงึ

ได้ถูกต้องร�วกับเข�เป็นหนึ่งในผู้ร่วมแผนก�รด้วยอย่�งไรอย่�งนั้น

เลนยะเงียบไปพักใหญ่กับสิ่งที่ได้ฟัง ก่อนสูดลมห�ยใจลึกและ

ปล่อยออก เงยหน้�ที่ดูไม่ใส่ใจม�กนักเช่นเดิมขึ้นม�

เธอเหมอืนจะอ้�ป�กพดูและกเ็งยีบอยูห่ล�ยครัง้ เพร�ะเหมอืนจะ

คิดคำ�พูดไม่ออกว่�เริ่มจ�กอะไรดี...ต้องยอมรับว่�ปีศ�จตรงหน้�ทำ�เธอ

แปลกใจได้จริงๆ 

แต่สุดท้�ยเธอก็กล่�วขึ้นใหม่ 

“ฉล�ดเหมือนกันนี่...เด�ไปเด�ม�อยู่กี่รอบล่ะกว่�จะถูก”

“แค่ปะตดิปะต่อเรือ่ง ‘ในแง่ร้�ย’ สกัหน่อยและลบข้ออ้�งของเจ้�

ทิ้ง ทุกอย่�งก็ไม่ใช่เรื่องย�ก”

“แง่ร้�ย!” เลนยะแสร้งทำ�เสยีงสงูทวนคำ� ทำ�สหีน้�ตืน่ๆ อย่�งเกนิ

จริง ก่อนค่อยๆ กลับม�ว�งสีหน้�นิ่งเช่นเคยและเปลี่ยนเป็นยิ้มพร�ย พูด

เสยีงกลัว้หัวเร�ะ ดไูม่เดอืดร้อนกบัก�รถกูจบัผดิ แถมยงัดชูอบอกชอบใจ

เสียด้วยซำ้� “นี่แกไม่เคยมองฉันในแง่ดีเลยงั้นสิ...แต่ก็เอ�เถอะ เพร�ะ 

แบบนี้ฉันถึงได้ถูกใจแกเป็นพิเศษ”

โทชินโอที่ยืนนิ่งจ่อคมอ�วุธใส่หน้�ของหมอผีนักว�งแผนตัวร้�ยที่

ยังไม่สำ�นึกตัว กล่�วขึ้นใหม่อีกครั้ง 

“ข้�ไม่เคยคิดไว้ใจใคร และโดยเฉพ�ะเจ้�ที่เป็นตัวอันตร�ย

ม�กกว่�สิ่งใด...อันตร�ยแม้แต่กับมนุษย์ด้วยกันเองด้วยซำ้�”
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เลนยะหัวเร�ะในลำ�คอทันทีกับคำ�สรุปของโทชินโอ 

“แล้วแกเองล่ะ” เด็กส�วย้อนเสียงกระด้�ง “อย่�คิดว่�ฉันดูแกไม่

ออกสิว่�แกก็รู้แผนก�รของฉันอยู่แล้วเหมือนกัน แต่แกเองก็ดันปล่อยให้

ทุกอย่�งดำ�เนินต่อ ทั้งที่รู้ว่�เจ้�น�ยโดนฉันใช้เป็นตัวหม�กก็ยังเฉยๆ จน

ทกุอย่�งสำ�เรจ็...ฉนักบัแกมนักไ็อ้ประเภทเดยีวกนันัน่แหละ สนแต่ผลลพัธ์ 

ส่วนวิธีก�รจะยังไงก็ช่�งหัวมัน อย่�ทำ�เป็นพูดดีไปหน่อยเลยไอ้หน้�บ�ก 

ถ้�คิดว่�แผนของฉันมันชั่วร้�ยนัก คร�วหลังแกก็หัดเตือนตัวเองไม่ให้ 

หลับหูหลับต�วิ่งต�มแผนของฉันซะสิ...นอกเสียจ�กแกจะรู้ดีว่�แผนของ

ฉันมันได้คุ้มเสีย แกถึงได้ยอมเต้นต�ม”

ดูเหมือนที่หมอผีส�วตรงหน้�พูดม�จะไม่ผิดแม้แต่น้อย...แต่ก็นั่น

แหละ เพร�ะคว�มที่เหมือนกันในจุดนั้น ถึงได้รู้ไงว่�แต่ละฝ่�ยอันตร�ย

เพียงใด

ใบด�บใหญ่ค่อยๆ เคลื่อนออกจ�กใบหน้�ของเลนยะ และถูกปัก

ลงดินไว้ข้�งตัวร่�งสูงใหญ่ในชุดนักรบดังเดิม

“งัน้ข้�จะให้โอก�สเจ้�ออกไปให้พ้นจ�กทีน่ี”่ นำ�้เสยีงแขง็กระด้�ง

เอ่ยไล่อีกครั้ง

“อ๋อ...พอฉันจับไต๋ได้ก็รีบไล่เลยว่�งั้น” หมอผีส�วว่�ทีเล่นทีจริง 

แต่ไม่มีทีท่�จะขยับออกจ�กจุดเดิม

“อย่�ให้ข้�ต้องพดูซำ�้” มอืหน�ทีค่ล�ยจ�กด้�มด�บแล้วเริม่จบัแน่น

ขึ้นอีกเมื่อเด็กส�วตรงหน้�ยังดื้อดึง

“ไปไม่ได้ถ้�ฉันไม่ได้เจอไอ้ลูกหม�ก่อน” คร�วนี้เลนยะว่�เสียง

จริงจังกว่�เดิม

“ทำ�ไม”

“ขอคว�มช่วยเหลือ”

โทชนิโอเงยีบไปทนัใดเมือ่คนตรงหน้�ดเูหมอืนจะไม่มทีท่ี�ทำ�ต�ม

ที่เข�สั่งง่�ยๆ 

ก�รข่มขู่คงไม่มีคว�มหม�ยเท่�ก�รลงมือเลยสินะ...
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“ข้�ว่�เจ้�น่�จะรีบออกไปให้พ้น” โทชินโอกล่�วเสียงเนิบช้� และ

คำ�กล่�วนัน้ทำ�ให้เลนยะรู้สกึถงึคว�มผดิปกตบิ�งอย่�ง จนเมือ่ปีศ�จหนุม่

พูดต่อว่� “เพร�ะข้�อ�จไม่ลงมือฆ่�เจ้�เมื่อยังมีท่�นกินเท็นชิที่คงไม่

ต้องก�รให้ข้�ลงมอือยู.่..แต่ ‘แม่นัน่’ ไม่สนใจหรอกนะเจ้�เดก็อสรู เพร�ะ

คงขอแค่ฆ่�เจ้�ได้ก็พอแล้ว”

แม่นั่นงั้นเหรอ!

หมอผีส�วค้�งนิ่งไปทันใดเมื่อจบคำ�พูดของปีศ�จตรงหน้� พลัน

นัยน์ต�สนีำ�้เงนิกม็องไปเบือ้งหลงัของตน เมือ่สมัผสัได้ถงึบ�งสิง่ทีเ่คลือ่น

เข้�ม�ใกล้ตัว 

และสิง่ที่ได้เหน็คอืร่�งระหงในกโิมโนสแีดงสดทีค่่อยๆ ก้�วเข้�ม� 

บนใบหน้�งดง�มของปีศ�จส�วฉ�ยชดัถงึคว�มเกรีย้วโกรธ นยัน์ต�สทีอง

คู่สวยจับจ้องเธอเขม็งร�วกับจะฉีกกระช�กร่�งก�ยของเธอให้ข�ดเป็น

ชิน้ๆ คว�มเคยีดแค้นคกุรุ่นอยูท่ัว่ร่�งก�ยของชนิแอน และมนัยิง่พุง่สงูขึน้

เหมอืนกองไฟโดนร�ดนำ�้มนัเมือ่ได้ยนิคว�มจรงิทัง้หมดเกีย่วกบัแผนก�ร

ของเดก็ส�ว ทีบ่งัอ�จใช้เจ้�ปีศ�จทีส่ำ�คญัทีส่ดุสำ�หรบัเธอเป็นตวัหม�กบน

กระด�นของเจ้�หล่อนได้อย่�งหน้�ชื่นต�บ�น

นี่น่ะหรือคนที่ท่านกินเท็นชิมอบความสำาคัญให้...แม้แต่เศษเสี้ยว

ความรู้สึกดีๆ ของท่านมันก็ไม่สมควรได้!

เลนยะหันใบหน้�เครียดขึงไปมองโทชินโอทันควัน แต่ใบหน้�ที่มี

บ�ดแผลใหญ่ท�บอยูบ่นเสีย้วหน้�ด้�นขว�มเีพยีงคว�มไร้อ�รมณ์อ่�นย�ก

“แกจงใจจะฆ่�ฉันตั้งแต่แรก” เธอว่�เสียงเห้ียมเมื่อได้เห็นปีศ�จ

ส�ว และรู้ได้ทันทีว่�ตนโดนปีศ�จสีหน้�ต�ยด้�นตลบหลังเข้�ให้แล้ว

ปีศ�จนักรบจงใจเอ่ยเรื่องแผนก�รของเลนยะเพ่ือให้เพ่ือนปีศ�จ

ของตนที่ซ่อนตัวอยู่ได้รู้คว�มจริงทั้งหมด และอ�ศัยอ�รมณ์เกรี้ยวกร�ด

ไร้เหตุผลและเคียดแค้นในตัวเลนยะของปีศ�จส�วให้เป็นคนลงมือแทน 

สุดท้�ยถ้�ชินแอนส�ม�รถฆ่�เลนยะได้สำ�เร็จ ถึงกินเท็นชิจะรู้ แต่ผู้ที่

กระทำ�ก็จะมีเพียงชินแอนเท่�นั้น 
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นัน่หม�ยคว�มว่�บ�ปทัง้หมดจะไปตกอยูท่ีปี่ศ�จส�วเพยีงคนเดยีว 

ส่วนเข�ก็จะมือสะอ�ดกลับไป ไร้คว�มผิดใดๆ เพร�ะไม่ได้แตะแม้ปล�ย

เส้นผมของเธอ

ไม่ว่�อย่�งไรเข�ก็ได้ทั้งขึ้นทั้งล่อง ทั้งส�ม�รถจัดก�รศัตรูตัวร้�ย

อย่�งโซเคนโยได้ และไม่ต้องกลัวปัญห�เรื่องโทษทัณฑ์ของเจ้�ปีศ�จ 

เพร�ะผู้ที่จะรับโทษทัณฑ์ทั้งหมดคือเพื่อนปีศ�จของเข�ซึ่งเป็นคนลงมือ

ฆ่�เด็กส�วเพียงลำ�พัง

กถ็งึได้บอกแล้วไงล่ะ ว่�ทัง้เข�และหมอผสี�วมนัตวัอนัตร�ยทัง้คู.่..

“เคยมคีนบอกเจ้�บ้�งไหมว่�คนอย่�งเจ้�ทีช่อบว�งแผนก�รหลอก

ล่อคนอืน่ จะจมแผนตวัเองต�ยสกัวนัหนึง่ และเจ้�จะแพ้คนประเภทมทุะลุ

บ้�บิน่ เพร�ะคนประเภทนัน้จะไม่ฟังเหตผุลอะไรของเจ้�ทัง้นัน้ ต่อให้เจ้�

ว�งแผนจนล้นหัว คนแบบนั้นก็จะไม่สนข้อเสนอหรือข้ออ้�งใดๆ เพร�ะมี

คว�มมุง่ม่ันเดยีวคือกำ�จัดเจ้�ซะ...และข้�คดิว่�ชนิแอนกเ็ข้�ข่�ยนัน้...อย่�ง

ว่� คนฉล�ดม�กๆ ก็ส�ม�รถแพ้คนโง่ม�กๆ ได้เช่นกัน” 

แม้ถ้อยประโยคจ�กโทชนิโอจะฟังร�บเรยีบไร้คว�มรูส้กึ แต่หมอผี

ส�วรู้ได้แจ่มชัดเลยว่�เข�กำ�ลังเย้ยหยันเธออยู่ 

เลนยะต้องกัดฟันกรอด สบถเสียงตำ่�อย่�งสุดกลั้น บัดนี้เด็กส�ว

เข้�ใจแจ่มแจ้งเลยว่�ทำ�ไมปีศ�จตรงหน้�ถึงได้เป็นคนสนิทที่สุดของไอ้ 

ลูกหม�ของเธอ 

กเ็พร�ะมนัร้�ยก�จซะขน�ดนี้ไงล่ะ...ไม่ได้มเีพยีงกำ�ลงัหรอือำ�น�จ 

แต่ยังมีมันสมองซึ่งร�วกับเกิดม�เพื่อเป็นปีศ�จผู้เหี้ยมโหดโดยแท้

และก่อนปีศ�จนกัรบจะก้�วถอยออกไป เปิดเวทกี�รต่อสูเ้ตม็ที่ให้

เลนยะกับชินแอน เข�ก็กล่�วทิ้งท้�ยว่� 

“ข้�ปลดเขตอ�คมไว้แล้ว ถ้�จะหนีก็หนีให้เต็มที่โซเคนโย เพร�ะ

กว่�ท่�นกินเท็นชิจะม�พบเจ้�...เจ้�คงเป็นศพไปแล้ว”

จบคำ� ร่�งสูงใหญ่ในชุดนักรบก็กระโจนห�ยขึ้นไปบนยอดไม้สูง

พร้อมด�บใหญ่ เข�ส่งส�ยต�เย็นช�ให้หมอผีส�วเป็นคร้ังสุดท้�ย และ
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กระโดดห�ยไปท�งอื่นอย่�งรวดเร็ว

ทิ้งเพียงคว�มแค้นเคืองให้เด็กส�ว

เลนยะต้องกลบัม�มองยงัร่�งระหงทีย่่�งส�มขมุตรงม�ห�เธอ และ

กว่�จะทนัรูต้วั ร่�งบ�งของปีศ�จส�วกก้็�วพรวดเข้�ม�ประชดิตวัเธอแล้ว

ผัวะ!

เลนยะกระเด็นหวือไปอีกท�งอย่�งรวดเร็วเมื่อปีศ�จส�วฟ�ดหลัง

มือตบข้�งใบหน้�ของเธออย่�งจัง ด้วยแรงของปีศ�จส�ม�รถส่งร่�งของ

มนุษย์คนหนึ่งให้ลอยไปอีกท�งได้อย่�งง่�ยด�ย

ตุบ!

ร่�งของเลนยะตกลงม�กระแทกกับพื้นหิมะ กลิ่นค�วเลือดคละ-

คลุง้เตม็ป�ก เธอพย�ย�มหยดุร่�งของตนที่ไถลไปต�มพืน้เยน็ๆ และเมือ่

ส�ม�รถฝืนแรงเหวี่ยงหยุดร่�งของตนได้ หมอผีส�วก็รีบพยุงตัวขึ้นอย่�ง

ว่องไวเท่�ที่สัญช�ตญ�ณจะสั่งทัน

เลนยะต้องถ่มเลอืดและยกมอืป�ดมมุป�กเมือ่กลิน่เหลก็คละคลุง้

อยู่เต็มป�กและจมูก ใบหน้�ซีกขว�เต้นตุบๆ ต�ข้�งนั้นก็พร่�เลือนไปวูบ

หนึ่งจ�กแรงตบอันรุนแรงของปีศ�จส�ว

แต่ตอนนี้เธอไม่ส�ม�รถมัวสนใจอ�ก�รของตนได้ เมื่อปีศ�จที่

กำ�ลังย่�งก้�วม�ท�งเธอต้องก�รฆ่�เธอให้ต�ยตรงนี้ และตอนนี้เธอไม่มี

อ�วุธติดตัวม�สักชิ้น

ทั้งที่ก�รไม่พกอ�วุธม�ก็เพื่อให้พวกปีศ�จไม่ระแวงเธอม�ก แต่

กลบักล�ยเป็นให้พวกมนัฆ่�เธอได้ง่�ยขึน้แทนเสยีนี ่ครัง้นีค้งต้องยอมรบั

ว่�ตนคำ�นวณผิดไปม�ก

ตอนนี้หมอผีส�วก็เหมือนมนุษย์ธรรมด�ท่ีไร้สิ่งใดต่อกรกับสิ่งมี

ชีวิตที่มีอำ�น�จและพลังติดตัวอย่�งปีศ�จ  

แล้วดูสีหน้�แม่ปีศ�จจอมอ�ฆ�ตที่จ้องมองเธอสิ มันบ่งบอกชัดว่�

เจ้�หล่อนไม่มีวันปล่อยให้เธอรอดเด็ดข�ด 

ซึ่งนั่นพ�ลให้นึกค�ดโทษเจ้�ปีศ�จหน้�บ�กนั่น
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ถ้�เธอรอดไปได้ ต้องมีก�รคิดบัญชีทบต้นทบดอกกับมันแน่

หมอผีส�วเตรียมลุกขึ้นเพื่อวิ่งหนีร่�งระหงที่ตรงเข้�ม� ทว่�เธอ

กลับต้องกลิ้งตัวล้มลงไปอีก เมื่อเห็นคมด�บแปลงจ�กขนนกสีดำ�ของ 

ชินแอนตรงดิ่งเข้�ม�ห�

ตูม!

คมอ�วุธนับสิบที่พล�ดเป้�ชนเข้�กับลำ�ต้นไม้หน� และอ�วุธบ�ง

ชิ้นก็ปะทะกับพื้น ปล่อยให้หมอผีส�วที่หลบทันรอดตัวไปอย่�งหวุดหวิด

“ถ้�ไม่มเีจ้� ท่�นกนิเทน็ชกิไ็ม่เป็นแบบนี!้” เสยีงแหลมสงูตว�ดขึน้

อย่�งเหลืออด ทำ�ให้เลนยะต้องเหลียวใบหน้�กลับไปมองผู้พูดพร้อม 

ขมวดคิ้วแน่น เมื่อสบกับนัยน์ต�สีทองที่คุกรุ่นด้วยคว�มเกลียดชังจน

ใบหน้�บูดเบี้ยว

“ฉันแค่ยืมใช้เป็นตัวหม�กนิดๆ หน่อยๆ เจ้�น�ยหล่อนก็ไม่ได้

สึกหรอสักหน่อย!” เลนยะตว�ดกลับบ้�งเมื่อยังคิดว่�ปีศ�จส�วหม�ยถึง

เรื่องที่เธอบังอ�จทำ�ให้กินเท็นชิต้องโดนเลนโยจับตัวไป ก่อนต้องยกมือ

ขึ้นม�กุมหน้�เพร�ะก�รขยับใบหน้�ม�กๆ แบบนี้กระเทือนรอยชำ้�ท่ีข้�ง

แก้มจังๆ 

“เพร�ะเจ้�อยู่กับท่�นกินเท็นชิ ท่�นกินเท็นชิถึงได้เปลี่ยนไป!”  

เจ้�หล่อนยังว่�เสียงกร�ดเกรี้ยวขึ้นด้วยใบหน้�บึ้งตึง พร้อมก้�วไวๆ เข้�

ม�ยังร่�งของหมอผีส�วอย่�งมุ่งร้�ย

เลนยะรบีเงยหน้�ขึน้ คล�ยมอืออก และลกุยนืมองห�ท�งรอดของ

ตนต่อ ในขณะที่ศัตรูยังไม่เลิกพรั่งพรูคำ�พูดด้วยเสียงกร�ดเกรี้ยว 

“เพร�ะเจ้�ทำ�ให้ทุกอย่�งที่เคยมีพังทล�ย เพร�ะเจ้�ทำ�ให้ท่�น 

กินเท็นชิไม่เหมือนเดิม และเพร�ะเจ้�ที่ทำ�ให้ท่�นกินเท็นชิไม่มีท�งหัน 

กลับม�มองข้�อีกแล้ว!”

เลนยะหันกลับไปมองสีหน้�เคียดแค้นของปีศ�จพลัน เมื่อได้ยิน 

คำ�พูดที่ทำ�ให้เธอต้องหยุดคว�มคิดในก�รห�ท�งหนี

‘เพราะเจ้าที่ทำาให้ท่านกินเท็นชิไม่มีทางหันกลับมามองข้าอีกแล้ว’
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“หล่อนพูดเรื่องอะไรกันแน่” เลนยะถ�มกลับ หัวคิ้วขมวดชนกัน

เมื่อเข้�ใจไม่ค่อยกระจ่�งกับคำ�กล่�วของอีกฝ่�ย

“ยังจะถ�มงั้นรึ” ชินแอนยิ่งกำ�มือแน่นเมื่อเด็กส�วตรงหน้�ทำ�ท่�

เหมือนไม่รู้เรื่อง ก่อนเธอจะตะโกนกลับสุดเสียง 

“ท่�นกินเท็นชิรักเจ้� บอกข้�ชัดเจนว่�รักเจ้� รักเจ้�ท้ังท่ีสร้�ง 

คว�มเดือดร้อนให้ ทั้งที่เจ้�เป็นมนุษย์ ทั้งที่เป็นไปไม่ได้ แต่ก็ยังรักเจ้�...

เจ้�มันสมควรต�ยที่สุด!”

สิ้นเสียงตว�ดกร้�วที่สะท้อนก้องไปทั่วของชินแอน เธอก็หยิบ 

ขนนกสีดำ�ขึ้นม�เต็มกำ�มือทั้งสอง นัยน์ต�สีทองจ้องเขม็งยังใบหน้�ของ

มนุษย์ที่กล้�ม�ขโมยคนที่ตนเฝ้�รักม�หล�ยร้อยปีไปอย่�งง่�ยด�ยด้วย

คว�มเคียดแค้นชงิชงั พร้อมยกขนนกหล�ยสบิเส้นในกำ�มอืสองข้�งขึน้ม�

เบื้องหน้� และเป่�ลมจ�กริมฝีป�กสีแดงสดใส่กลุ่มขนนกสีดำ�เหล่�นั้น 

พัดพวกมันปลิวไปคนละทิศละท�ง

จ�กขนนกหล�ยสิบเส้นที่กระจัดกระจ�ยไปท่ัวค่อยๆ เปลี่ยนรูป

ร่�งเป็นปักษ�ยักษ์สีดำ�สนิท ก�งปีกกว้�งแข่งกันร้องลั่นแสบแก้วหู และ

เข้�ห้อมล้อมมนุษย์เพียงคนเดียวในผืนป่�ที่ยืนค้�งนิ่งท่�มกล�งปักษ� 

ร่�งมหึม�ที่ใหญ่กว่�ร่�งมนุษย์หล�ยเท่�

เลนยะขบกร�มแน่น ใช้นัยน์ต�เคร่งเครียดมองรอบตัวที่บัดนี้ไร้

ท�งหน ีเม่ือโดนร่�งยกัษ์ๆ ของนกสดีำ�ปิดเส้นท�งทัง้หมด ลกูต�สดีำ�ขลบั

ของพวกมนัทกุตวัเพ่งเลง็ลงม�ทีเ่ธอร�วกบัเป็นเหยือ่อนัโอชะ จะงอยป�ก

แหลมคมดูน่�หว�ดเสียว และอดคิดไม่ได้ว่�ถ้�มันจิกลงม�ครั้งเดียว คง

เสียบทะลุตัวเธอจนกลวงโบ๋แน่นอน มิหนำ�ซำ้�ตรงหน้�มีเป็นสิบๆ จะงอย

ป�ก เธอคงเละเทะไม่เหลือซ�ก

บ�งทีเธอควรจะโทษไอ้ลูกหม�ที่ไม่รู้จักต�มนำ้� รู้ทั้งรู้ว่�แม่ปีศ�จ

ส�วรกัตวัเองจนเข้�ขัน้หลงใหลคลุม้คลัง่ขน�ดไหน กย็งัหน้�ด้�นบอกเรือ่ง

ไม่เป็นเรื่องออกไป จนเธอต้องกล�ยเป็นคนตกที่นั่งลำ�บ�ก

ทำ�ไมต้องดื้อแพ่งบอกว่�รักเธอให้คนอื่นรู้ด้วย ทั้งที่ก็เย็นช�พูด
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น้อย ทำ�ไมครั้งนี้ถึงหุบป�กเงียบเฉยๆ แบบที่ผ่�นม�ไม่ได้!

อยากจะให้ถูกฆ่าตายไวๆ รึไง!

คว�มคิดนี้ทำ�ให้หมอผีส�วไม่รู้ว่�จะควรโกรธไอ้ลูกหม�ของเธอ

หรือทำ�อย่�งไรดี

“จงโดนปักษ�ทมิฬของข้�รุมทึ้งไปจนต�ยเถอะโซเคนโย” เสียง

ของปีศ�จส�วดึงให้เลนยะวนกลับม�มองใบหน้�ที่ย�มนี้กำ�ลังเหยียดยิ้ม

อย่�งผู้ชนะใส่หน้�ของเธอ ก่อนที่ใบหน้�นั้นจะห่�งออกไปเมื่อโดนร่�ง

ของปักษ�ทมิฬก้�วเข้�ม�ปิดกั้นไว้ และล้อมกรอบร่�งของเลนยะอย่�ง

สมบูรณ์จนเลนยะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจ�กร่�งสีดำ�ที่คุมขังตนอยู่

ฟ้�ว!

ปักษ�ทมิฬตัวแรกพุ่งจะงอยป�กเข้�ห�ร่�งของเด็กส�วโดยไม่มี

สญัญ�ณเตอืนแม้แต่น้อย เลนยะกระโจนพรวด กลิง้ไปอกีท�ง จนจะงอย

ป�กแรกปักลงบนพื้นดินจุดที่เธอเคยยืนแทน และดูเหมือนก�รโจมตีของ

นกยักษ์ตัวแรกจะเป็นเสมือนสัญญ�ณเริ่มก�รจู่โจมทั้งหมด เพร�ะเมื่อ

เจ้�นกยักษ์ตัวแรกพล�ดเป้� นกยักษ์ที่ล้อมรอบเลนยะก็พุ่งเข้�ม�พร้อม

จะงอยป�กแหลมคมหล�ยสบิจ�กทกุทศิทกุท�ง ไล่จกิร่�งเลก็ของเดก็ส�ว

ที่หนีวนไปในวงล้อมอย่�งรวดเร็ว

เลนยะทัง้กระโดดหลบ กลิง้หน ีและใช้ร่�งยกัษ์ของเจ้�ปักษ�ทมฬิ

เป็นตัวหลบซ่อนจ�กป�กแหลมๆ ที่แทงลงม�ของนกตัวอ่ืน จะงอยป�ก

พวกนั้นสลับกันแทงลงม�ห�ตัวเธออย่�งไม่ลืมหูลืมต� บ�งป�กพล�ด  

บ�งป�กเฉียดโดน หรือแม้แต่บ�งป�กจิกแทงกันเองก็มี เมื่อตัวเธอเล็ก

นิดเดียวเมื่อเทียบกับตัวพวกมัน เธอจึงเป็นเหมือนเป้�เล็กๆ ท่ีเคลื่อนท่ี

ได้อย่�งว่องไว 

สภ�พเธอย�มนี้เหมือนตัวแมลงที่ฝูงนกพย�ย�มแย่งชิงเพ่ือเอ�

กลับไปให้ลูกของตนเองกินอย่�งไรอย่�งนั้น

เศษดินบนพื้นกระเด็นกระดอนต�มคว�มคมของจะงอยป�กท่ีจิก

แทงพล�ดเป้� ทำ�ให้ตอนนีพ้ืน้ทีโ่ดยรอบเลนยะเหมอืนเกดิฝนดนิและเกลด็
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หิมะตกใหม่ๆ ส�ดกระเซ็นอยู่เหนือศีรษะ 

สิง่ทีห่มอผสี�วต้องทำ�ย�มนีเ้มือ่เกดิคว�มชลุมนุของฝงูนกยกัษ์ คอื

ก�รห�ท�งออกจ�กวงล้อมของพวกมัน พวกมันรุมท้ึงเธอไม่ลืมหูลืมต�

แบบนี้ ยังไงก็ต้องมีช่องโหว่ให้หนีออกไปได้บ้�งนั่นแหละ  

และยังไม่สิ้นคว�มคิด เด็กส�วก็เห็นช่องว่�งระหว่�งข�ย�วๆ ของ

ปักษ�ทมิฬตัวหนึ่ง มันกว้�งพอให้เธอกลิ้งตัวผ่�นไปได้ เลนยะไม่ลังเล  

พุ่งตรงไปยังเจ้�นกตัวนั้นทันที ในขณะที่มีจะงอยป�กไล่จิกต�มหลัง

ร�วกับคมมีดที่เทลงม�จ�กท้องฟ้� 

และทนัททีีถ่งึเจ้�นกยกัษ์ตวันัน้ มนักอ้็�ป�กจะงบัตวัเดก็ส�วใต้ร่�ง

ของมัน ทว่�คว�มไวของเธอมีม�กกว่� เลนยะสไลด์ตัวอย่�งรวดเร็ว 

ลอดช่องใต้หว่�งข�ของปักษ�ทมิฬที่เป็นเป้�หม�ยไปอย่�งฉิวเฉียด และ

หลุดออกม�จ�กวงล้อมของปักษ�ทมิฬได้สำ�เร็จ 

เธอเป่�ป�กอย่�งโล่งอกเมื่อนึกว่�ตนเองรอดแล้ว แต่เมื่อจะลุก 

ขึ้นยืน ก็โดนเง�ทะมึนเหนือศีรษะท�บทับย�วลงม�จนมือที่กำ�ลังจะปัด 

เศษผงออกจ�กตัวหยุดค้�งไปทันใด ก่อนค่อยๆ เงยหน้�ขึ้นมองเจ้�ของ 

เง�ใหญ่ พลันนัยน์ต�สีนำ้�เงินก็เบิกกว้�งขึ้น เพร�ะเจ้�ของเง�ที่ว่�คือ

ปักษ�ทมฬิอกีตวัซึง่กำ�ลงัเอยีงศรีษะมองเธออยูด้่วยดวงต�กลมสดีำ�สนทิ 

มันคงเป็นตัววงนอกที่เข้�ไปรุมจิกกับช�วบ้�นไม่ทัน ถึงได้ยืนรอ

อยู่ตรงนี้

และไม่มีก�รรีรอ เมื่อมันเห็นมนุษย์ที่เป็นเป้�หม�ยยืนนิ่งอยู ่

เบือ้งหน้� กพ็ุง่จะงอยป�กห�ร่�งของเลนยะอย่�งรวดเรว็ เดก็ส�วต้องรบี

เรยีกสตกิลบัม� ทว่�จงัหวะของจะงอยป�กทีพุ่ง่ลงม�เรว็เกนิกว่�ทีเ่ธอจะ

หลบทันแล้ว...

แกว๊กกก!

เสยีงแสบแก้วหรู้องอยูเ่หนอืศรีษะของเลนยะเพยีงไม่กีเ่ซนตเิมตร 

แต่จะงอยป�กนั้นกลับไม่ถึงตัวเธอเสียที ทำ�ให้หมอผีส�วต้องค่อยๆ เบิก

ต�ทีปิ่ดแน่นข้�งหนึง่ขึน้มอง ก่อนจะได้เหน็จะงอยป�กใหญ่จ่อค้�งอยูต่รง
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หน้�ของตนอย่�งน่�หว�ดเสียว เพร�ะปล�ยจะงอยแหลมๆ นั่นมันแทบ

ชิดติดกับหน้�ผ�กของเธอ ซำ้�ยังพย�ย�มจะยื่นคอลงม�งับไม่หยุด

แต่ไม่น�นนกยักษ์กลับค่อยๆ ห่�งตัวเธอออกไปเรื่อยๆ ทำ�ให้เด็ก

ส�วเพิ่งสังเกตเห็นร่�งอีกร่�งที่อยู่ข้�งหลังปักษ�ทมิฬเหนือศีรษะของตน

อีกทีหนึ่ง

ร่�งที่ทำ�ให้หมอผีส�วค้�งนิ่งยิ่งกว่�ได้เห็นนกยักษ์พวกนั้น...

เพร�ะมันคือร่�งของสุนัขป่�ตัวมหึม�ร�วกับภูผ�สูง ซึ่งมีขนสี

รัตติก�ลประก�ยเงิน นัยน์ต�สีเท�คมกริบที่คุ้นเคยอย่�งประหล�ด และ

บัดนี้ ในป�กของสุนัขป่�ตนนั้นก็ค�บร่�งปักษ�ทมิฬตัวเดิมที่กำ�ลังจะ

ทำ�ร้�ยหมอผีส�วจนมันดิ้นไปม�ด้วยคว�มทรม�นต่อคมเขี้ยวท่ีฝังลงบน

ตัวมันอย่�งไม่ปร�นี 

สนัุขป่�ร่�งยกัษ์สะบดัศรีษะโยนนกยกัษ์ทีด่ตูวัเลก็ไปทนัทเีมือ่เทยีบ

กับมันไปอีกท�ง จนเจ้�ปักษ�ทมิฬนั่นลอยละลิ่วออกไปต�มแรงเหวี่ยง 

ก่อนกลับเป็นขนนกสีดำ�ยู่ยี่ดังเดิม ในขณะที่เหล่�นกสีดำ�ที่เหลือก็ร�วกับ

จะหยุดค้�งก�รกระทำ�ทั้งหมดเมื่อหันไปเห็นร่�งใหญ่โตของสุนัขป่�

ผืนป่�ทั้งหมดร�วกับถูกสะกดไว้ด้วยผู้ม�เยือนผู้นี้...

โทชินโอที่เฝ้�มองเหตุก�รณ์ทั้งหมดอยู่ถึงกับต้องหรี่นัยน์ต�สีฟ้�

ขุน่มองอย่�งไม่สบอ�รมณ์ และจงึหนัไปมองเพือ่นปีศ�จส�วทีก่ำ�ลงันิง่อึง้ 

และมีใบหน้�ซีดเผือดด้วยส�ยต�เหยียดหย�ม พล�งกระซิบคำ�พูดขึ้นว่�

“ชักช้�นักก็สมควร”

ร่�งของปีศ�จนักรบก้�วถอยหลังช้�ๆ และค่อยๆ กลืนห�ยไปกับ

หมู่แมกไม้ 

เข�ไม่คิดจะอยู่เป็นสักขีพย�นเหตุก�รณ์เบื้องหน้� เพร�ะเข�ไม่

อย�กมีเรื่องกับเจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จอย่�งแน่นอน

ส�ยหมอกค่อยๆ ก่อตัวโอบล้อมร่�งใหญ่โตของสุนัขป่�สีดำ� 

ละอองนำ้�เริ่มหน�ขึ้นเรื่อยๆ จนส�ม�รถกลืนร่�งมหึม�ไปจนหมด และ

เพียงไม่น�นหมอกหน�ก็จ�งลงอีกครั้ง ปร�กฏร่�งของใครคนหนึ่งยืนนิ่ง
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แทนที่เจ้�สุนัขป่�ที่ตัวใหญ่โตร�วกับภูผ�นั่น

บุรุษร่�งสูงสง่�เรือนผมสีดำ�สนิทร�วกับร�ตรีก�ลที่ม�อยู่แทนที่

ร่�งมหึม�ของสุนัขป่�ยักษ์ ยืนนิ่งและมองตรงม�ยังเด็กส�วท�ย�ท 

โซเคนโย นัยน์ต�สีนำ้�เงินของเธอก็จับจ้องเข�นิ่งงันเช่นกัน และเพียง 

ชั่วครู่ ใบหน้�รูปสลักนิ่งเรียบของเจ้�ปีศ�จก็หันไปมองปีศ�จส�วที่ก้ม

ศีรษะหลุบต�ตำ่� หนีส�ยต�เข�อย่�งรวดเร็ว

กินเท็นชิไม่ได้เอ่ยตำ�หนิคนสร้�งเรื่องแม้แต่น้อย และเพียงเอ่ย

เสียงเฉียบขึ้นว่� 

“ออกไปก่อน ชินแอน”

“แต่ท่�นกินเท็นชิ ข้�...”

“ข้�บอกให้เจ้�ไป!” กินเท็นชิยำ้�เสียงหนักเมื่อปีศ�จส�วทำ�ท่�จะ

เถียง ดวงต�สีเท�ของเข�ฉ�ยแววดุขึ้นฉับพลัน

ชนิแอนอกึอกัไปทนัใด ผว�จนตวัตรงนิง่ พย�ย�มห�คำ�พดูทีจ่ะให้

เจ้�ปีศ�จฟังเธอ แต่ก็มีแต่คว�มเงียบเมื่อไม่อ�จห�คำ�แก้ตัวใดได้ ปีศ�จ

ส�วตัดสินใจเอ่ยคำ�พูดอีกครั้ง แม้จะกลัวเกรงร่�งสูงสง่�

“แต่เจ้�เดก็นัน่หลอกใช้ท่�นนะคะ มนัทำ�ให้ท่�นต้องโดนพีช่�ยของ

มันจับตัวไป มันคิดแผนทั้งหมด โทชินโอเป็นพย�นได้”

“แล้วคิดว่�ข้�ไม่รู้รึไง” นำ้�เสียงเย็นสวนพลัน จนชินแอนถึงกับ 

อึ้งตะลึง

รู้แล้วทำาไมถึงยัง...

เธอได้แต่ลอบกลนืนำ�้ล�ย กำ�มอืแน่นขึน้จนสัน่ระรกิ และโพล่งขึน้

อีกครั้ง 

“มันเป็นมนุษย์นะคะท่�นกินเท็นชิ เป็นนักปร�บปีศ�จด้วยซำ้� ให้

ข้�ฆ่�มัน ทุกอย่�งก็จะ...”

“อย่�ให้ข้�ต้องลงมือกับเจ้�...ชินแอน”

ปีศ�จส�วเงยีบกริบทนัใดพร้อมเบกินยัน์ต�สทีองขึน้มองเจ้�ปีศ�จ 

คำ�พูดร�บเรียบของเข�กลับทิ่มแทงตัวเธอจนเจ็บแสบ 
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เธอยืนนิ่งเหมือนโดนคำ�ส�ปให้กล�ยเป็นหิน จนกระทั่งเสียงทุ้ม

เย็นของกินเท็นชิเอ่ยขึ้นใหม่ ร่�งบ�งจึงไหวตัวอีกครั้ง 

“กลับไปซะ”

คำ�สั่งรอบนี้ได้ผล เธอยอมคล�ยปักษ�ทมิฬทั้งหมดทันที เมื่อรับรู้

แล้วว่�เจ้�ปีศ�จตรงหน้�คงลงมอืจรงิๆ แน่ถ้�เธอไม่ทำ�ต�มคำ�สัง่ของเข� 

แต่ก่อนร่�งระหงจะห�ยไปกับหมู่แมกไม้โดยรอบ เธอก็ส่งส�ยต�

เคียดแค้นชิงชังม�ยังหมอผีส�วเป็นครั้งสุดท้�ย แล้วห�ยลับต�ไป...เธอ

ต้องปล่อยตัวหมอผีส�วไปทั้งที่อีกเพียงนิดเดียวก็จะกำ�จัดศัตรูท่ีกล้�แย่ง

สิ่งสำ�คัญของเธอได้ มันยิ่งกว่�น่�เจ็บใจเสียอีก

และเมื่อปีศ�จส�วล่�ถอย ตรงนี้จึงเหลือเพียงเด็กส�วเรือนผม 

สีนำ้�ต�ล ใบหน้�บวมชำ้� เสื้อผ้�มอมแมมเพร�ะเศษดินท่ีเธอเอ�ตัวไป 

ไถลม� กบัร่�งสงูสง่�ของกนิเทน็ชทิีย่�มนีน้ยัน์ต�คูง่ดง�มกลบัม�มองเธอ

เช่นเคย

แต่ระหว่�งพวกเข�กลับเงียบกริบ ไม่มีใครสักคนท่ีเอ่ยคำ�พูดใด

ออกม�ก่อน

ก�รพบกนัอกีครัง้ทัง้ทีจ่�กกนัไปแค่ไม่กีว่นั มนัห�คำ�พดูได้ย�กเยน็

และทำ�ให้หัวใจเต้นแรงได้ขน�ดนี้เชียวเหรอ...



94
ขอพรจากเทพเจ้า

เจ้าของนัยน์ตาสีนำ้าเงินยังแนบริมฝีปากแน่นสนิทไร้คำาพูดใดๆ 

อย่�งไม่สมเป็นตัวเธอ ขณะเฝ้�มองร่�งสูงสง่�เบื้องหน้�ท่ียืนนิ่งปิดป�ก

เงียบเช่นเดียวกัน แต่กลับจับจ้องม�ยังเธออย่�งไม่ว�งต� 

ร�วกบัว่�ต่�งฝ่�ยต่�งรอให้อกีคนเอ่ยคำ�พดูขึน้ก่อน และรอให้ใคร

สักคนเป็นคนขจัดคว�มน่�อึดอัดที่ก่อตัวขึ้นเบ�บ�งในย�มนี้ออกไปเสียที

เมื่อหมอผีส�วกับเจ้�ปีศ�จปล่อยให้ผืนป่�กว้�งที่เต็มไปด้วย

พฤกษ�ยนืต้นถกูคว�มเงยีบสงดักลนืจนน�นพอแล้ว คนทีเ่ป็นแขกจงึเอ่ย

ขึ้นก่อนอย่�งเสียไม่ได้

“อย�กด่�อะไรก็ว่�ม�” เด็กส�วดักคออีกฝ่�ยไว้ก่อนทันที เพร�ะ

มันคงแย่ม�กที่อยู่ๆ เธอโผล่ม�แบบนี้ ทั้งที่เพิ่งปลดผนึกเข�ไปแค่ส�มวัน

ทว่�กินเท็นชิกลับถ�มขึ้นว่� 

“เรื่องอะไรล่ะ”

เลนยะเป็นฝ่�ยไร้คำ�ตอบเมือ่เจอคำ�ถ�มเหมอืนจงใจแกล้งไม่รูข้อง

คนหน้�ขรึม

ดูท่�ว่�ก�รพบกันอีกครั้ง คงไม่มีฉ�กคว�มประทับใจอย่�งที่คิด 
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เมื่อนิสัยแต่ละคนไม่ส�ม�รถทำ�ให้ภ�พแสนสวยง�มนั้นเกิดขึ้นได้ง่�ยๆ 

“แกล้งโง่ หรือเกิดโง่ขึ้นม�จริงๆ” เลนยะถ�มกลับ หรี่นัยน์ต�มอง

เจ้�ของใบหน้�รูปสลักไร้อ�รมณ์ด้วยคว�มรู้สึกหงุดหงิดเล็กๆ...หงุดหงิด

กบัก�รแสร้งไม่รู ้และหงดุหงดิกบัท่�ท�งทีเ่หมอืนเยน็ช�กว่�เดมินัน่ และ

ว่�ขึ้นใหม่ “ฉันเพิ่งปล่อยแก และโผล่หัวม�อีกในส�มวันให้หลัง ทั้งที่ไม่

ควรม�เจอแกอีกเลย...”

“ทำ�ไมต้องไม่ควรม�” นำ้�เสียงทุ้มตำ่�ขัดคำ�พูดของหมอผีส�วก่อน

เธอจะพูดจบ จนทำ�ให้คนที่กำ�ลังพูดต้องเงียบงันไป และมองเข�ด้วย

ส�ยต�แปลกใจเล็กน้อย ก่อนเจ้�ปีศ�จจะกล่�วอีกครั้งด้วยใบหน้�เย็นช�

เช่นเคย “ต่อให้ข้�อย�กห้�มเจ้�จริงๆ คนอย่�งเจ้�กค็งเดนิเข้�ม�หน้�ต�เฉย

อยู่ดี...อีกอย่�ง ถึงข้�ว่�เจ้�ไป เจ้�จะสำ�นึกตัวเอง และปรับปรุงตัวรึไง”

เลนยะเบอืนนยัน์ต�สนีำ�้เงนิของตนมองพืน้เบือ้งล่�ง และทบทวน

ถ้อยคำ�ของกินเท็นชิอย่�งเสียไม่ได้...

เรือ่งปรบัปรงุตวัเธอคงไม่มวีนั...แต่เร่ืองสำ�นกึตวั...คงจะมหีน่อยๆ 

ละมั้ง

คว�มเงียบโรยตัวทั่วบริเวณ ร่�งสองร่�งยืนนิ่งอยู่ที่เดิมเมื่อเด็ก

ส�วไม่ได้ปริป�กพูดอะไรอีก ไม่พูดแม้แต่ส�เหตุที่ทำ�ให้เธอม�ปร�กฏตัว

ที่นี่ จนร่�งสูงสง่�จำ�ต้องเอ่ยคำ�ถ�มที่เข�อย�กรู้ม�ตั้งแต่เห็นเธอ

“ทำ�ไมถึงม�ที่นี่” ถ้อยคำ�และนำ้�เสียงของสุนัขป่�หนุ่มฟังเย็นช�

ห่�งเหิน ร�วกบัไม่ใช่คนคนเดยีวกนักบัทีเ่คยฝ�กถ้อยคำ�ลำ�้ค่� และส�ยต�

อันอ่อนโยนไว้กับเด็กส�วนัยน์ต�สีนำ้�เงินตรงหน้�เมื่อส�มวันก่อน 

ร�วกับว่�เข�กำ�ลังสร้�งกำ�แพงป้องกันตนเองจ�กผู้อื่นเหมือน 

เมื่อก่อนอีกครั้ง

เลนยะยังคงเงียบและเคลื่อนนัยน์ต�ขึ้นจับจ้องใบหน้�รูปสลัก 

ไร้อ�รมณ์ แต่ยังไร้คำ�ตอบ 

ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ทำ�ให้ใบหน้�ที่ว่�งเปล่�ร�วกับรูปปั้นเริ่มชักหัวคิ้ว 

ชนกัน 
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“เจ้�ม�ห�ข้�ทำ�ไม” กินเท็นชิถ�มซำ้�ด้วยเสียงที่เข้มขึ้น

หมอผีส�วลงทุนม�ห�เข�ถึงที่ โดยไม่พกอ�วุธติดตัวม�สักอย่�ง 

นั่นย่อมหม�ยคว�มว่�เธอมีเรื่องสำ�คัญม�กถึงได้ทำ�แบบนี้

แต่แทนที่จะตอบ เธอกลับถ�มขึ้นแทนว่�

“แกม�ที่นี่ทันได้ยังไง”

“...พวกโคด�มะ” เสียงทุ้มลึกจำ�ต้องตอบเรียบๆ

เลนยะหัวเร�ะหึในลำ�คอทันใดกับคำ�ตอบท่ีบอกว่�เหล่�วิญญ�ณ

ต้นไม้คงรีบแจ้นไปบอกเจ้�ปีศ�จของตนเมื่อเห็นเธอม� กระนั้นก็เถอะ...

“ถ้�พวกมันดูอยู่ก็น่�จะช่วยฉันบ้�งนะ”

“พวกเข�ไม่ทำ�อะไรเกินขอบเขตต�มธรรมช�ติของตน ซึ่งต้นไม้

จะไม่ยุ่งกับก�รฆ่�หรือก�รถูกฆ่� เว้นแต่จะมีคนที่คอยสื่อส�รได้อยู่ด้วย” 

กนิเทน็ชเิว้นคำ�ไปนดิเมือ่กล่�วถงึคนทีส่ือ่ส�รกบัเหล่�โคด�มะได้ เมือ่มนั

ทำ�ให้คิดถึงบ�งสิ่งที่ข�ดห�ยไปข้�งตัวเลนยะย�มนี้ “...ท้ังโยชิฮ�ระและ

ท�โร่ไม่ได้อยู่กับเจ้�อีกแล้วใช่ไหม”

ซึง่เลนยะเพยีงยกัไหล่ร�วกบัไม่ใช่เรือ่งสำ�คญัอะไร พล�งตอบเรยีบ

“คนหนึง่กลบัร่�ง คนหนึง่...แค่ถงึเวล�” นำ�้เสยีงของเธอฟังดปูกติ 

แต่ช่องว่�งในประโยคนั้นกลับเงียบเหง�จนเจ้�ปีศ�จสัมผัสได้

...หมอผีส�วเหลือตัวคนเดียวจริงๆ แล้ว

และคว�มคิดนั้นทำ�ให้ร่�งสูงสง่�ที่พย�ย�มปักหลักนิ่งต้องเดิน

เข้�ไปห�เธอแทน และทันทีที่เข�เข้�ม�ยืนประจันหน้�กับร่�งเล็กกว่� 

อ�รมณ์วูบหนึ่งเกือบทำ�ให้มือเรียวแข็งแรงของเจ้�ปีศ�จพุ่งเข้�ไปดึงตัว

หมอผสี�วม�ห�ตวัเอง แต่เข�กห็ยดุก�รกระทำ�นัน้ได้ก่อน และลดมอืของ

ตนกลับม�ที่ข้�งลำ�ตัวเช่นเดิมอย่�งสกัดกั้นอ�รมณ์...

กำ�แพงทีเ่ข�เพยีรสร้�งดเูหมอืนจะกนัเดก็ส�วคนนี้ได้ย�กกว่�ทีค่ดิ 

ทั้งอย�กรักษ�แผลที่ข้�งแก้มนั่น และโอบกอดไว้ให้แน่นท่ีสุด...แต่ถ้� 

ไม่อ�จอยู่ด้วยกันได้ ก�รทำ�แบบนั้นยิ่งรังแต่จะทำ�ให้เจ็บขึ้นไปอีก เข�จึง

ส่งเพียงคำ�ถ�มใหม่ว่�
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“เจ้�ต้องก�รอะไร”

นำ้�เสียงนั้นฟังอ่อนลงอย่�งเห็นได้ชัด แต่คนที่เข�ก้มมองอยู่ยังให้

คำ�ตอบเป็นเสยีงส�ยลมทีพ่ดัผ่�นรอบตวั...เธอไม่ยอมตอบคำ�ถ�มนีข้องเข�

สนัุขป่�หนุ่มยนืจ้องมองนิง่อยูอ่ย่�งนัน้เพือ่กดดนัให้อกีฝ่�ยเปิดป�ก

ออกม� แต่จนแล้วจนรอดก็เป็นเข�เองที่ต้องระบ�ยลมห�ยใจยอมแพ้ 

ไม่ใช่ยอมแพ้ที่จะห�คำ�ตอบ...แต่ยอมแพ้เสียงเรียกร้องภ�ยในใจ

ของตน ซึ่งทำ�ให้เข�ตัดสินใจก้�วไปใกล้เด็กส�วตรงหน้�ม�กกว่�เดิม 

พร้อมยกมือขึ้นลูบข้�งแก้มบวมชำ้�ของเธออย่�งเบ�มือ เกลี่ยเส้นผมสี

นำ้�ต�ลที่บดบังรอยชำ้�ตรงนั้นไปทัดหูให้เจ้�ตัวแทน

เลนยะสะท้�นตัวขึ้นวูบหนึ่งกับวิธีก�รห�คำ�ตอบแบบใหม่ของ 

สุนัขป่�หนุ่ม ขณะที่เจ้�ของมือเรียวแข็งแรงพลันเลิกคิ้วนิดกับปฏิกิริย�

ตอบสนองของเธอ

“ปกติเจ้�ไม่สนใจเรื่องเข้�ใกล้ข้�ไม่ใช่รึไง”

คนเป็นหมอผีกลอกต�มองใบหน้�หล่อเหล�ท่ีก้มมองม�วูบหนึ่ง 

ก่อนทำ�หน้�มุ่ยลงนิด แล้วปร�ยต�ไปอีกท�ง พล�งพึมพำ�อย่�งไม่สบ

อ�รมณ์ว่� 

“...ก็มันไม่ใช่ในรูปแบบนี้”

“แบบไหน”

เลนยะขมวดคิว้ เม้มป�กแน่นทนัใดเมือ่รูว่้�โดนหลอกถ�มแน่นอน 

และคว�มกระอักกระอ่วน ร่วมถึงเก้อเขินอย่�งที่คนอย่�งเธอแทบไม่เคย

รู้สึกม�ก่อนก็ก่อตัวขึ้นทีละน้อย เป็นคร้ังแรกที่เธอมองหน้�เจ้�ลูกหม� 

ไม่ติดขน�ดอย�กเดินหนี

แต่ขณะเดยีวกนักเ็หมอืนโดนเข�สะกดไว้ให้หยดุยนืนิง่ และปล่อย

มอืเรยีวแขง็แรงอุน่ๆ ให้ค้�งนิง่ทีแ่ก้มของตน...ไม่เคยคดิจรงิๆ ว่�ก�รกลบั

ม�พบหน้�เจ้�ลูกหม�ทั้งที่เพิ่งจ�กกันแค่ส�มวันเท่�นั้นจะทำ�ให้เธอละ

ส�ยต�ไปจ�กเข�ไม่ได้แบบนี้

และคว�มรู้สึกนั้นก็ทำ�ให้หมอผีส�วจำ�ต้องกล่�วตอบแบบไม่เต็ม
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เสียงและไม่เต็มใจนักว่�

“...แบบที่แกเพิ่งบอกรักฉันไปแค่ส�มวันก่อนหน้�นี้” สีหน้�ของ

หมอผสี�วยุง่เหยงิกบัสิง่ทีต่นพดู เพร�ะไม่รูว่้�ควรป้ันหน้�อย่�งไรตอบรบั

เข� มิหนำ�ซำ้�บนแก้มของเธอยังเรื่อสีแดงนิดๆ อย่�งห้�มไม่อยู่

กเ็ธอไม่ใช่คนประเภททีเ่หม�ะกบัก�รเก้อเขนิ หรอืคว�มใสซือ่แบบ

เด็กส�วทั่วไป เลยไม่รู้ว่�ควรทำ�หน้�อย่�งไรในสถ�นก�รณ์แบบนี้

ถึงอย�กตอบรับดีๆ มันก็ปั้นหน้�ไม่ถูกหรอก

ทว่�กลับเป็นท่�ท�งและคำ�ตอบที่ทำ�ให้ร่�งสูงสง่�อ�รมณ์ดีได้

อย่�งน่�แปลก คว�มขุ่นมัวที่ยังหลงเหลือพลันสล�ยห�ยไปทั้งหมด เมื่อ

ไม่ใช่เรือ่งง่�ยเลยทีจ่ะได้เหน็ท่�ท�งเก้อเขนิและท่�ท�งกลนืไม่เข้�ค�ยไม่

ออกจ�กหมอผีตัวแสบตรงหน้�

ทั้งเขิน ทั้งหงุดหงิด ทั้งลำ�บ�กใจผสมปนเปบนใบหน้�ยุ่งๆ นั่นจน

เข�อดลอบยิ้มต�มไม่ได้ แต่ก็ไม่คิดจะกดดันเจ้�หล่อนม�กกว่�นี้ เพร�ะ

จ�กที่เห็นย�มนี้ เข�ก็พอจะได้คำ�ตอบบ�งอย่�งที่อย�กรู้ที่สุดแล้ว 

อสูรรักเทพเจ้�ไหม...เข�ว่� เข�พอรู้แล้ว...

และเม่ือล้มเลกิทีจ่ะกดดนัเดก็ส�วตรงหน้� เจ้�ปีศ�จจงึเพยีงคล�ย

มือออกจ�กแก้มขว�ของเธอ และเอ่ยเปลี่ยนเรื่องแทนว่�

“แก้มน่ะ...ห�ยแล้ว” 

เลนยะยกมือขึ้นแตะแก้มฝั่งที่ถูกชินแอนตบจนบวมชำ้�ทันใดหลัง

ทำ�คว�มเข้�ใจคำ�กล่�วของเข�สองส�มวิน�ที และพบว่�มันกลับม�เป็น

เหมอืนเดมิ ไม่มคีว�มเจบ็ปวดใดเหลอือยูอ่กีเลย ซึง่ทำ�ให้เธอต้องเงยหน้�

ขึ้นไปมองกินเท็นชิใหม่ด้วยคว�มทึ่งนิดๆ 

“ง่�ยขน�ดนี้เชียว”

“ก่อนหน้�นี้เจ้�กักพลังข้�ไว้ม�กกว่�ครึ่ง เป็นสองในส�มเลยก็ว่�

ได้” กินเท็นชิจำ�ต้องบอกเมื่อเห็นท่�ท�งของเด็กส�วที่ไม่เชื่อว่�เข�จะ

รักษ�แผลเธอได้ง่�ยด�ยขน�ดนี้ 

เดก็ส�วเงยีบไปนดิหลงัได้ฟังคำ�ตอบของเจ้�ปีศ�จ ก่อนพ่นลมออก
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จมูก หล�ยอึดใจต่อม�ก็ค่อยๆ พูดขึ้นใหม่ว่�

“มีคนให้ฉัน...ลองม�ขอพรกับเทพเจ้�ดูบ้�ง”

กินเท็นชิหรี่ต�ลงกับคำ�กล่�วใหม่ของหมอผีส�ว ก่อนวิน�ทีต่อม� 

หัวใจเข�ร�วกับจะร่วงวูบลงแทบเท้� เมื่อเลนยะยกหลังมือขว�ให้ดู และ

เข�เห็นตร�สัญลักษณ์บนนั้น

ดวงต�ทว�รบ�ลนั่นเปิดหมดแล้ว!

“อสูรอย่�งฉันขอพรจ�กเทพเจ้�อย่�งแกได้ใช่ไหม” เลนยะยังคง

ถ�มด้วยเสียงร�บเรียบเอื่อยเฉื่อย และเบ�ลง นัยน์ต�สีนำ้�เงินช้อนขึ้น

มองอดีตเทพเจ้�ตรงหน้�อีกครั้ง

คว�มตระหนกเพยีงครูห่นึง่หยดุชะงกั เมือ่เข�เหน็ส�ยต�ทีม่องม�

จ�กหมอผีส�วตรงหน้�...นี่คือก�รขอคว�มช่วยเหลือโดยไร้เงื่อนไขใด

และนั่นทำ�ให้ร่�งสูงสง่�ดึงตัวเธอเข้�ห� สวมกอดร่�งเล็กกว่�ไว้

แทนอย่�งไม่กดเก็บคว�มรู้สึกเหมือนที่ผ่�นม� พร้อมกระซิบกับกลุ่มผม

สีนำ้�ต�ลนั่นว่�

“ทุกคว�มปร�รถน�...” เทพเจ้�ยอมตอบรับคำ�ขอของอสูรตนนี้

ทุกๆ ประก�ร

คว�มอบอุน่ทีโ่อบรอบก�ยและเสยีงทุม้ลกึทีช่ดัเจนทำ�ให้หมอผสี�ว

ปิดเปลือกต�ลงช้�ๆ ก�รฝืนทนที่สะสมม�ตลอดพลันยุติลง ก่อนเธอจะ

ทิ้งร่�งก�ยที่ยืนนิ่งไว้ลงอย่�งรวดเร็ว

และนำ้�หนักตัวของเด็กส�วที่ทิ้งลงใส่ร่�งสูงสง่�ที่กอดเธออยู่ก็

ทำ�ให้เข�ต้องตกใจไปครู่หนึง่ รบีใช้สองมอืทีก่อดไว้กระชบัเธอให้แน่นขึน้

ไม่ให้ร่วงหลุดไปจ�กอ้อมแขน ก่อนเข�จะได้ยินเสียงอู้อ้ีจ�กเลนยะท่ีซบ

หน้�ชิดต้นแขนว่�

“ฉันลืมบอกไปว่�...ไม่ได้นอน...ม�สองคืนติดแล้ว...ฮะๆ”

“เจ้�นี่มัน!” เจ้�ปีศ�จไม่รู้จะห�คำ�ใดม�ตำ�หนิเมื่อได้รู้ว่�เด็กส�ว

ในอ้อมแขนอ�ก�รยำ่�แย่กว่�ที่คิดไว้ มิหนำ�ซำ้�เจ้�หล่อนก็ม�ขอให้ช่วยใน

เวล�กระชั้นขน�ดนี้ ทว่�ตอนนี้หมดเวล�ตกใจนิสัยแย่ๆ แบบนี้ของเธอ
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แล้ว และต้องรบีสนใจประเดน็สำ�คญัของเรือ่งครัง้นี ้“ข้�ต้องทำ�อย่�งไร”

“อย่�...ให้ฉันตื่น...” เลนยะตอบเสียงแผ่วหวิวกว่�เดิมกลับม�

กินเท็นชิพลันขมวดคิ้วคิดต�มรวดเร็ว...อย่�ให้ตื่น และก�รที่เธอ

ฝืนไม่นอนขน�ดนี้ ย่อมหม�ยคว�มว่�ก�รหมดสติของเธอมีผลร้�ยแรง

เกีย่วกบัอสรูในร่�งอย่�งแน่นอน มคีว�มเป็นไปได้สงูว่�ห�กเธอหลบั อสรู

จะครอบครองร่�งของเธอทันที...และคนที่ตื่นขึ้นม�อีกครั้ง ก็อ�จไม่ใช่

เธออีกต่อไปแล้ว

“มือขว�...ประตู...มันเปิดอยู่...” เลนยะเอ่ยขึ้นใหม่ด้วยเสียงข�ดๆ 

ห�ยๆ ที่บ่งบอกว่�สติเธอใกล้ดับอีกครั้ง “ม�ห�...ฉัน...ให้เจอ...”

กินเท็นชิยิ่งชักหัวคิ้วชนกันแน่นกับสิ่งที่เธอบอก และต้องตีคว�ม

หม�ยมัน ก่อนถ�มกลับว่�

“ข้�จะมั่นใจได้อย่�งไร” เข�ยังไม่อ�จไว้ว�งใจทฤษฎีนี้ได้ แม้จะ

เข้�ใจวิธีก�รของเธอทั้งหมดแล้วก็ต�ม

“ไม่...มีหรอก” 

คำ�ตอบของเลนยะทำ�ให้คนฟังอย�กจะบ้�ต�ย แค่สิ่งท่ีกำ�ลังเกิด

ขึ้นย�มนี้ก็ทำ�ให้เข�อย�กบ้�อยู่แล้ว เจ้�เด็กนี่ยังตอบคำ�ตอบที่ไร้หลัก

ประกันม�หน้�ต�เฉยอีก จะปั่นหัวเข�เล่นไปถึงไหนกันแน่ ท้ังท่ีสภ�พ 

ตัวเองก็เลวร้�ยถึงขีดสุดแล้วแท้ๆ 

เลนยะเอ่ยขึ้นต่อกระท่อนกระแท่น

“ฉันเคยเปิดประตู...ถ่�ยพลังให้แก...ที่หลุมหลบภัย...และแค่หวัง

ว่�...แกจะทำ�ได้เหมือนกัน...แค่นั้น”

เป็นอีกประโยคที่ทำ�ให้เจ้�ปีศ�จต้องหนักใจ แล้วจำ�ต้องถ�ม 

“...ถ้�ข้�ไม่ตกลงช่วย เจ้�จะทำ�อย่�งไร”

“ฉัน...มีวิธีก�ร...บังคับ...แล้วกัน” เธอตอบด้วยเสียงกลั้วหัวเร�ะ

แผ่วหวิวที่ไม่เข้�กับสถ�นก�รณ์แม้แต่น้อย

จะบอกว่�ตนมีแผนสองเสมอสินะ...และคงเป็นแผนท่ีชั่วร้�ยเอ�

เรื่องด้วยสินะ
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“เจ้�ก็ยังนิสัยแย่เหมือนเดิม” เสียงทุ้มลึกต้องกระซิบแผ่วกับ 

กลุ่มผมสีนำ้�ต�ล แต่ไม่มีกระแสของก�รค�ดโทษแต่อย่�งใด...เพร�ะรู้ดี

ว่�เลนยะก็ยังเป็นเลนยะเสมอ เด็กคนนี้จะไม่มีวันยอมแพ้อะไรง่�ยๆ ต่อ

ให้จนแต้มแล้วก็ต�ม

“ฉนัเคยบอกแกไปแล้ว...ว่�จะไม่หยดุร้�ยก�จจนกว่�จะชนะ...ตอน

นี้ฉันยังไม่ชนะเลยนะไอ้ลูกหม�” คำ�ตอบเรียบนิ่งแฝงรอยเจ้�เล่ห์ แต่

ทำ�เอ�เจ้�ปีศ�จถอนใจแผ่วย�วอย่�งทั้งเอือมระอ�และเข้�ใจดี

ทว่�ก่อนจะได้คำ�ตอบ สุนัขป่�หนุ่มก็รู้สึกได้ว่�เด็กส�วในวงแขน

เริ่มทิ้งนำ้�หนักร่�งก�ยลงม�อีก บ่งบอกว่�ตอนนี้คว�มง่วงและอ่อนเพลีย

เข้�ครอบงำ�เธอเต็มที่แล้ว

กินเท็นชิต้องปล่อยให้เธอทิ้งร่�งลงนอนร�บอยู่บนพื้น เมื่อเธอไม่

อ�จควบคุมร่�งก�ยได้อีกต่อไป โดยที่เข�คอยประคองเธอไว้ให้ศีรษะท่ี

เต็มไปด้วยกลุ่มผมสีนำ้�ต�ลนั้นแนบอยู่กับไหล่กว้�งของตน พล�งมอง

ใบหน้�ที่สะลึมสะลือใกล้ข�ดสติของเด็กส�วอย่�งห่วงกังวล

เข�ตระหนักดีว่�แค่เพียงร่�งนี้หลับผล็อยไป...เธอก็จะกล�ยเป็น

อย่�งอื่น

เลนยะที่ใกล้ถึงขีดสุดสบนัยน์ต�สีเท�ที่จับจ้องตนเองอย่�งห่วง

กังวล ก่อนจะพย�ย�มฝืนยันตัวขึ้นเล็กน้อย เข้�ใกล้ใบหน้�ของคนที่

ประคองตนอยู่ และกว่�เข�จะรู้สึกตัว สุนัขป่�หนุ่มก็สัมผัสได้ถึงบ�งสิ่งที่

ถูกสวมลงบนต้นคอของตน โดยที่เข�ก็ไม่ทันสังเกตเห็นว่�ผู้ที่สวมมันให้

พกมันติดตัวม�ด้วย และเจ้�สิ่งนั้นบนต้นคอก็กำ�ลังส่งเสียงกรุ๊งกริ๊งคุ้นหู

เพียงเท่�นั้นเจ้�ปีศ�จก็ยื่นมือขึ้นไปจับหมับบนต้นคอ...และสัมผัส

ได้ถึงปลอกคอสุนัขกับกระดิ่งที่ห้อยติดม�ด้วย

เลนยะเอ�ปลอกคอสุนัขนั่นม�สวมให้เข�อีกครั้ง ผิดแต่ครั้งนี้บน

ปลอกคอไม่ได้ร่�ยอ�คมอะไรทัง้สิน้ มนัเป็นเพยีงปลอกคอสนุขัธรรมด�ๆ 

ที่ห้อยกระดิ่งคุ้มภัย...แต่ทำ�ไมเธอถึงเอ�มันม�ใส่ให้เข�ตอนนี้

เลนยะยังค้�งมือสองข้�งที่ปลอกคอสุนัข ในขณะที่ใบหน้�ที่เลื่อน
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เข้�ใกล้ใบหน้�รปูสลกังดง�ม สมัผสัลมห�ยใจอุน่ๆ ของเข�ได้อย่�งชดัเจน 

และเหมอืนว่�หมอผสี�วจะเข้�ใจสิง่ทีส่นุขัป่�หนุม่ต้องก�รรู ้เธอจงึเอ่ยขึน้

ด้วยนัยน์ต�ปรือลงกว่�เดิมว่�

“...แกจำ�เป็น...ต้องใช้...มัน”

สุนัขป่�หนุ่มไม่เข้�ใจม�กขึ้นกับสิ่งที่เลนยะบอก...ทำ�ไมเข�จำ�เป็น

ต้องใช้สิ่งที่อยู่บนต้นคอนี้

สิน้คำ� เลนยะกท็ิง้ตวัลงบนอ้อมแขนของเข�อกีครัง้ และยืน่มอืขึน้

สัมผัสใบหน้�รูปสลักคมเข้มเพียงแผ่วเบ� พร้อมฝืนขยับรอยย้ิมบนมุม

ป�ก พล�งเอ่ยขึ้นใหม่

“โลกของฉัน...อ�จเละเทะ...มีแต่เลือด คว�มต�ย...กับอ�วุธ...ฉัน

อ�จต่อต้�น...ปฏิเสธ...แต่...ช่วย...พย�ย�ม...ห�ฉัน...ให้เจอ...ที...นะ...”

ร�วกับเป็นหยดคว�มอดทนสุดท้�ยของหมอผีส�ว เพร�ะเมื่อเธอ

พูดจบ เปลือกต�ที่หนักอึ้งซึ่งพย�ย�มฝืนให้เปิดก็ปิดลงสนิท มือที่สัมผัส

อยูข้่�งแก้มของกนิเทน็ชติกลงข้�งตวัเจ้�ของอย่�งหมดสิน้เรีย่วแรง ศรีษะ

พับไปด้�นหนึ่งอย่�งไม่เหลือกำ�ลังใดจะต้�นท�นอีก

แต่แค่เลนยะหลบัลงไปเพยีงไม่น�น กนิเทน็ชกิต้็องละส�ยต�ออก

จ�กใบหน้�ที่ปิดเปลือกต�สนิท มองไปต�มท�งที่สัมผัสของเข�จับได้

“เสียงฝีเท้�” ใบหูเรียวแหลมรู้สึกได้ถึงเสียงท่ีแว่วม�กับส�ยลม

อย่�งแจ่มชัด โดยเฉพ�ะย�มนี้ที่ร่�งก�ยของเข�กลับม�มีอำ�น�จอย่�ง

สมบูรณ์ สัมผัสก็ยิ่งเฉียบคม แม่นยำ�

และสิ่งที่เข�รับรู้ได้คือเสียงของฝีเท้�หล�ยคู่มุ่งตรงม�ท�งนี้ ซึ่ง

เด�ได้ไม่ย�กเลยว่�เสยีงฝีเท้�พวกนัน้ต้องเกีย่วข้องกบัเดก็ส�วทีเ่ข�กอด

แนบอกอยู่

เจ้�ปีศ�จเริ่มวิเคร�ะห์ผู้บุกรุก...เสียงฝีเท้�เบ�ขน�ดนี้ต้องเป็น

มนุษย์อย่�งแน่นอน อีกอย่�งกลิ่นที่ลอยม�ก็บ่งบอกได้ว่�เป็นพวกมีพลัง

วิญญ�ณสูง พวกใช้อ�คม และพวกมันกำ�ลังเร่งรีบอย่�งเห็นได้ชัด

มนุษย์ สิบคน...สิบห้า...ไม่ มากกว่านั้น น่าจะสามสิบคนขึ้นไป...
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สามสบิ...สามสบิหก...สามสบิเก้า...สีส่บิสอง...ยงัมากกว่านัน้อกี...สีส่บิเจด็ 

...ยงัมอีกี...ห้าสบิ...ทัง้หมดห้าสบิคน...มนษุย์ห้าสบิคน เป็นผูม้พีลงัวญิญาณ

ชั้นสูงห้าสิบคนในป่ากักปีศาจ...

กนิเทน็ชถิงึกบัต้องขมวดคิว้แน่นพลนั เมือ่บดันีร้บัรูไ้ด้อย่�งแน่ชดั

ว่�มีมนุษย์ถึงห้�สิบคนเหยียบอยู่กล�งป่�กักปีศ�จ และมนุษย์เหล่�นั้นดู

เหมือนจะเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยกับเจ้�ปีศ�จอย่�งเข�เสียด้วย

เสียงฝีเท้�นั้นใกล้เข้�ม� แต่เข�ไม่คิดขยับหนีและกระชับร่�งของ

เลนยะที่หลับสนิทเข้�ห�ตัวเองม�กขึ้น โดยนัยน์ต�สีเท�จับจ้องเขม็งไป

ยังต้นเสียงที่แว่วม� 

และเพยีงไม่น�นต�มเวล�ทีเ่จ้�ปีศ�จค�ดคะเน เข�กเ็ริม่เหน็เง�คน

ทอดย�วม�ต�มพืน้ดนิ ก่อนปร�กฏร่�งมนษุย์คนแรกขึน้ทีเ่บือ้งหน้�ไกลๆ 

ทว่�แทนที่จะมีมนุษย์ออกม�ถึงห้�สิบคนอย่�งที่เข�จับสัมผัสได้ 

กลับมีเพียงมนุษย์คนเดียวที่หยุดยืนนิ่งอยู่ตรงนั้น

มนุษย์ผู้นั้นเป็นช�ยหนุ่มที่อ�ยุดูไม่ห่�งจ�กเด็กส�วในวงแขนของ

เข�ม�กนัก ที่สำ�คัญเรือนผมสีนำ้�ต�ลอ่อนและนัยน์ต�สีนำ้�ต�ลอ่อนของ

ช�ยหนุ่มคนนั้นก็รู้สึกคุ้นต� และตอนนี้คงไม่มีอะไรแย่ม�กกว่�คว�ม 

ทรงจำ�ของเจ้�ปีศ�จที่เข้�ม�กระตุ้นเตือนว่�มนุษย์ตรงหน้�คือใคร

ผู้นำ�ตระกูลโอกุเระ...พวกองเมียวจิ

และองเมียวจหินุม่ผูน้ีก้จ้็องมองม�ท�งเข�กบัเลนยะด้วยแววต�ตืน่

ตะลงึ และเหมอืนจะชอ็กจนร่�งก�ยหยดุค้�งไปชัว่ขณะกบัภ�พเบือ้งหน้� 

เพร�ะเข�เองกไ็ม่ได้คดิว่�จะม�เจอเจ้�ปีศ�จกบัหมอผสี�วในสภ�พเช่นนี้ 

โดยเฉพ�ะเมื่อได้เห็นเด็กส�วที่เป็นส�เหตุให้เข�ม�ปร�กฏตัวถึงท่ีนี่หมด

สติไปแล้ว...

มันหม�ยคว�มว่�เข�ม�ช้�เกินไป 

ยูโตะพย�ย�มคิดในแง่ดีว่�อย่�งน้อยที่สุดเธอก็ยังหมดสติอยู่และ

ยังไม่ได้เป็นอสูร...ถ้�เข�เอ�ตัวเธอกลับไปตอนนี้อ�จจะยังทันก็เป็นได้ 

“ท่�นกนิเทน็ช ิช่วยส่งเลนยะให้ผมด้วย” ยโูตะพดูขึน้ประโยคแรก 
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แม้จะอย�กรู้ว่�เลนยะม�ห�เจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จทำ�ไม

ไม่เข้�ใจจรงิๆ ว่�ม�แล้วช่วยอะไรได้...หรอืแค่ห�ทีท่ีจ่ะส�ม�รถหนี

พวกเข�ได้เท่�นั้น

“เจ้�ม�ที่นี่ทำ�ไม โอกุเระ” สุนัขป่�หนุ่มถ�มช�ยหนุ่มเรือนผม 

สีนำ้�ต�ลอ่อนกลับไปแทนที่จะทำ�ต�มคำ�ขอ

และดูเหมือนคำ�ถ�มของเข�จะเรียกสติของผู้นำ�แห่งโอกุเระกลับ

ม�อีกครั้ง ใบหน้�ที่ดูตื่นๆ จึงค่อยๆ กลับม�ว�งนิ่งเช่นเคย และเป็นฝ่�ย

สวนคำ�ถ�มกลับ 

“ผมควรจะต้องเป็นฝ่�ยถ�มท่�นม�กกว่� ว่�ทำ�ไมเลนยะม�อยูก่บั

ท่�น”

สิ้นคำ�ถ�มของยูโตะ สุนัขป่�หนุ่มก็ต้องกว�ดนัยน์ต�คู่คมเย็นช�

ไล่มององเมยีวจทิีเ่ร่ิมปร�กฏตวัขึน้ทลีะคนสองคนเบือ้งหลงัช�ยหนุม่ ก่อน

ร่�งหล�ยสบิร่�งจะค่อยๆ ทยอยม�ยนืเรียงแถวเบือ้งหลงัผูน้ำ�หนุม่ร�วกบั

กองทัพขน�ดย่อมที่จัดเรียงอย่�งมีระเบียบ และเตรียมพร้อมรับ

สถ�นก�รณ์รุนแรงที่จะเกิดขึ้นทุกวิน�ที

มันช่�งดูไร้ม�รย�ทต่อเจ้�บ้�นอย่�งเจ้�ปีศ�จจนไม่น่�ให้อภัย

สำ�หรบัยโูตะ เข�รบีรวมพลและเดนิท�งม�ป่�กกัปีศ�จทนัททีี่ได้รู้

จ�กผอ.โยโคว่�เลนยะม�ที่นี่ เข�เร่งร้อนจนไม่เป็นอันคิดอย่�งอื่น หรือ

สนใจเรือ่งที่ไม่เกีย่วข้องกบัปัญห�ครัง้นี ้ตอนนีส้ิง่ทีเ่ข�ต้องก�รคอืเอ�ตวั

โซเคนโย เลนยะกลับไปโดยด่วน ไม่อย่�งนั้นเรื่องที่น่�หว�ดกลัวที่สุดจะ

ต้องเกิดขึ้น ดังนั้นในเวล�นี้เข�ไม่คิดรักษ�ม�รย�ทกับใครทั้งนั้น ไม่ว่�

คนผู้นั้นจะเป็นถึงเจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จหรือเทพเจ้�ก็ต�ม

ยูโตะก้�วเข้�ม�อีกก้�วเพื่อเข้�ม�เจรจ�กับร่�งสูงสง่�ที่นั่งคุกเข่�

ประคองร่�งของเด็กส�วตัวต้นเรื่องในอ้อมกอด ทว่�แค่เพียงเข�ก้�วเท้�

ไปก้�วเดียว เสียงทุ้มลึกทรงอำ�น�จก็เอ่ยขึ้น

“อย่�ได้คิดก้�วเข้�ม�ใกล้กว่�นี้โอกุเระ พวกเจ้�ไม่มีสิทธ์ิบุกรุก 

เข้�ม�ในป่�ของข้�” กินเท็นชิจ้องนิ่งไปยังร่�งสูงโปร่งของผู้นำ�องเมียวจิ
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เป็นก�รยำ�้คำ�เตือน ก่อนมองไปรอบๆ ตวัทีต่อนนีเ้หล่�องเมยีวจทิีม่�พร้อม

ช�ยหนุ่มตรงหน้�กำ�ลังแปรขบวนเพื่อล้อมกรอบเข�กับเลนยะไว้

เข�รู้ว่�องเมียวจิพวกนั้นม�ถึงที่นี่ด้วยจุดมุ่งหม�ยอะไร...ยิ่งคิด 

ลำ�แขนแกร่งก็ยิ่งกระชับกอดร่�งของเด็กส�วแน่นขึ้นอย่�งหวงแหน

“ท่�นกำ�ลังทำ�อะไร ท่�นกินเท็นชิ ท่�นไม่รู้รึไงว่�เด็กส�วท่ีท่�น

กอดอยูก่ำ�ลงัจะกล�ยเป็นอสรูน่ะ ท่�นต้องส่งเลนยะม�ให้เร� ไม่อย่�งนัน้

แม่นัน่นัน่แหละทีจ่ะทำ�ให้ทกุอย่�งพนิ�ศ” ยโูตะพย�ย�มเกลีย้กล่อมอย่�ง

ใจเยน็ทีส่ดุ เข�ไม่ต้องก�รให้เกดิก�รต่อสูใ้นตอนนี ้โดยเฉพ�ะเมือ่คูต่่อสู้

เป็นถงึเทพเจ้� ทีส่ำ�คญัเข�ไม่ต้องก�รให้เรือ่งนีเ้ป็นส�เหตใุห้ใครต้องเจบ็

ตัว ทุกอย่�งควรถูกจัดก�รอย่�งเรียบร้อยที่สุด

“งั้นเจ้�จะแก้ไขเรื่องนี้อย่�งไรล่ะ โอกุเระ” เจ้�ปีศ�จยังถ�มโดย

ไม่แสดงทีท่�อ่อนลงแม้แต่น้อย “ฆ่�ทิ้งคือจบเรื่องใช่ไหม”

ถ้อยคำ�จ�กร่�งสงูสง่�รอบนีก้ดเสยีงตำ�่จนช�ยหนุม่รูส้กึเยน็ว�บไป

ทั่วแผ่นหลัง โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเมื่อเข�สบนัยน์ต�สีเท�คมกริบที่ร�วกับ

จะกรีดแทงผู้ที่สบกลับ 

ซึง่ยโูตะกร็ูส้กึเหมอืนกบัว่�ตนเองจะโดนส�ยต�นัน้กดักร่อนจรงิๆ 

ชัว่ขณะน้ันกนิเทน็ชริบัรูไ้ด้ว่�กลุม่องเมยีวจิทีล้่อมรอบตวัเข�มกี�ร

ไหวตวัเหมอืนจะรกุเข้�ม�จูโ่จมเมือ่สมัผสัถงึอนัตร�ยจ�กตวัเข� แต่ยโูตะ

ผู้กำ�ลังทำ�หน้�ที่เจรจ�กลับส่งสัญญ�ณห้�มไว้ก่อน 

ช�ยหนุม่ยงัไม่ต้องก�รให้เกดิสงคร�ม โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่สงคร�ม

ที่ไม่มีใครผิดแบบนี้

ผู้นำ�หนุ่มต้องลอบกลืนนำ้�ล�ยเล็กน้อย พร้อมชำ�เลืองมองเลนยะ

ที่หลับสนิทและยังไม่มีวี่แววว่�จะตื่นง่�ยๆ ก่อนเลื่อนนัยน์ต�สีอ่อนของ

ตนขึ้นไปสบนัยน์ต�สีเท�เย็นเยียบใหม่ เข�พย�ย�มทำ�ใจดีสู้เสือ 

“ต�มกฎของพันธมิตรระหว่�งโซเคนโยกับโอกุเระ เร�มีหน้�ที่

ป้องกันภัยพิบัติจ�กตระกูลต้องส�ปนี้...”

“อย่�อ้�งกฎกับข้�” เสียงเย็นช�ขัดคำ�พูดของยูโตะขึ้นทันใด จน
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ร่�งสงูโปร่งต้องชะงกัถ้อยคำ�พลนั “เจ้�คดิว่�ข้�ไม่รูเ้รือ่งข้อผกูมดัระหว่�ง

โซเคนโยกับโอกุเระรึยังไง...สัญญ�พันธมิตรของพวกเจ้�ท่ีกำ�หนดว่� 

โอกุเระคือผู้ที่เปรียบเสมือนกำ�แพงป้องกันด่�นสุดท้�ยจ�กอันตร�ยของ

ส�ยเลือดโซเคนโย”

“งัน้ถ้�ท่�นรูด้ ีท่�นกค็วรส่งเลนยะม�ซะ เพร�ะตอนนีม้นัถงึหน้�ที่

ของปร�ก�รด่�นสุดท้�ยอย่�งพวกเร�แล้ว” ยูโตะกล่�วพร้อมเดินตรง 

เข้�ม� ทว่�ก็ต้องหยุดเท้�ฉับพลัน เพร�ะเจ้�ปีศ�จตรงหน้�ชักด�บออก

จ�กฝักและชี้ปล�ยด�บง�มม�ท�งหน้�เข� ก่อนเตือนเสียงเหี้ยม

“ถอยออกไป...ตอนนี้ยังไม่ถึงหน้�ที่ของเจ้�”

ก�รเจรจ�เริ่มไม่ร�บรื่นอย่�งที่หวัง เมื่อเจ้�ปีศ�จไม่ยอมคืนเด็ก

ส�วให้ง่�ยๆ และดูท่�จะไม่ยอมฟังเหตุผลใดๆ จ�กเข�ด้วย

ใบหน้�ของยูโตะเริ่มเครียดขึงขึ้นบ้�ง พร้อมว่�เสียงหนักม�กกว่�

เดมิ “งัน้ผมจะบอกท่�นว่�ถ้�เลนยะทีก่ำ�ลงัหลบัอยูต่อนนีฟ้ื้นขึน้ม�อกีครัง้ 

นั่นก็จะไม่ใช่เลนยะอีกต่อไป ถ้�ท่�นยังมัวยื้อเวล�อยู่แบบนี้ก็จะยิ่งแก้ไข

ได้ย�กขึ้น”

จบคำ�ขู ่ยโูตะกส่็งสญัญ�ณให้องเมยีวจร่ิวมห้�สบิชวีติรอบบรเิวณ

ค่อยๆ ก้�วบีบวงล้อมรอบร่�งสูงสง่�ที่ประคองเด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ล

เข้�ม�อีก   

ดวงต�สเีท�หรีแ่คบกว�ดมองมนษุย์อวดดทีีบ่งัอ�จคดิจะต่อกรกบั

เข�ด้วยส�ยต�เย็นเยียบ และค่อยๆ กลับไปมองใบหน้�เคร่งเครียดของ

องเมียวจิซึ่งเป็นผู้นำ�และผู้เจรจ�คนเดิมอีกครั้ง

เจ้�ปีศ�จเอ่ยขึ้นใหม่ 

“ข้�ก็รอโอก�สให้เจ้�เด็กนี่ตื่นอีกครั้งอยู่เหมือนกัน”

ฉึก!

สิ้นถ้อยคำ�เย็นช�ของสุนัขป่�หนุ่ม เข�ก็ปักด�บในมือลงบนพื้น

เบื้องหน้� อ�คมบ�งอย่�งถูกร่�ยออกม�จ�กริมฝีป�กอย่�งรวดเร็ว

ยูโตะเบิกต�กว้�งกับก�รกระทำ�ของเจ้�ปีศ�จอย่�งไม่เชื่อว่�อดีต
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เทพเจ้�ตรงหน้�จะกระทำ�เรื่องนี้ได้ ก่อนร้องตะโกนสั่งองเมียวจิบ�งคน

ที่อยู่ใกล้ตัวสุนัขป่�หนุ่มม�กที่สุด

“ถอยออกไปให้ห่�งจ�กตรงนั้น!”

ยังไม่จบคำ�ดี ร่�งขององเมียวจินับสิบคนที่อยู่ใกล้บริเวณร่�งของ

กนิเทน็ชกิโ็ดนแรงอดับ�งอย่�งกระแทกใส่จนปลวิไปกนัคนละท�งเหมอืน

ของเล่นชิน้เลก็ๆ ทีโ่ดนดดีจนกระเดน็ พร้อมกบัทีย่โูตะรบัรูไ้ด้ว่�อ�ณ�เขต

ป้องกันถูกสร้�งขึ้นและครอบคลุมร่�งของสุนัขป่�หนุ่มกับเลนยะเป็น

บริเวณกว้�ง จนไม่มีองเมียวจิคนใดเข้�ใกล้ร่�งทั้งสองในรัศมีส�มสิบ

เมตรได้

รอโอกาสให้เจ้าเด็กนี่ตื่นอีกครั้ง...มันหมายความว่ายังไงท่าน 

กินเท็นชิ!

ยูโตะกำ�หมัดทั้งสองข้�งแน่นจนสั่นระริกด้วยแรงโทสะผสมกับ

คว�มไม่เข้�ใจ พร้อมตะโกนผ่�นม่�นเขตอ�คมของเจ้�ปีศ�จว่� 

“ถ้�ท่�นไม่ส่งเลนยะม�ดีๆ  พวกเร�กจ็ะไม่เกรงใจใช้กำ�ลงัแย่งคนื!”

ผู้นำ�หนุ่มหันใบหน้�เครียดขึงกลับไปสั่งองเมียวจิใต้บังคับบัญช�

เสียงกร้�วทันใด 

“ให้องเมียวจิทัง้หมดม�ช่วยทำ�ล�ยเขตอ�คมของท่�นกนิเทน็ชซิะ!”

ความรูส้กึแรกจากสายลมทีป่ะทะเข้ามาเรยีกให้เปลอืกตาหนกัอึง้

เปิดขึ้นน้อยๆ เผยให้เห็นดวงแก้วสีนำ้�เงินพร่�มัวด้วยอ�ก�รสะลึมสะลือ 

ซึ่งกำ�ลังปรับทัศนียภ�พให้ชัดขึ้น

คว�มรู้สึกต่อม�ของหมอผีส�วคือสัมผัสอุ่นร้อนของลำ�แขนแกร่ง

ที่โอบรัดเธออยู่ และยังรั้งตัวเธอเข้�กอดแนบอกม�กขึ้น

คว�มมึนงงเพร�ะเพิ่งลืมต�ตื่นทำ�ให้เลนยะไม่รู้สึกผิดปกติกับสิ่ง

ใดรอบตวั และปล่อยให้ร่�งสงูใหญ่ของเจ้�ปีศ�จกระชบัวงแขนรดัร่�งก�ย

ของเธอใกล้ขึน้ จนใบหน้�ซึง่ยงัไม่คล�ยอ�ก�รเบลอจมห�ยไปกบัแผ่นอก

แข็งแรงของเข�
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สิ่งที่เด็กส�วพอจะรับรู้ได้ในตอนนี้คือเธอยังอยู่ในป่�กักปีศ�จ...

และเพียงชั่วครู่ คว�มทรงจำ�ต่�งๆ ก็พ�กันหลั่งไหลกลับเข้�ม�ใน

สมองของคนเพิ่งตื่น เธอค่อยๆ ระลึกไล่ไปทีละเร่ืองขณะแนบหน้�กับ 

อกอุ่น

ที่นี่มันป่ากักปีศาจ...มาถึงป่ากักปีศาจเพราะมาขอความช่วยเหลือ

จากไอ้ลูกหมา...

เธอทบทวนต�มลำ�ดับก�รกระทำ�ของตน และต้องหยุดชะงักก�ร

เรียงเนื้อเรื่องในคว�มทรงจำ�ทันทีที่นึกถึงเรื่องสำ�คัญที่สุดขึ้นม�ได้

เธอหลับไปแล้วไม่ใช่รึไง...

ทำาไมถึงยังอยู่ที่นี่!

นัยน์ต�สีนำ้�เงินที่ยังเปิดขึ้นเพียงครึ่ง เบิกโพลงขึ้นฉับพลันเมื่อทุก

อย่�งในคว�มทรงจำ�แจ่มชัดอีกครั้ง

พลั่ก!

เลนยะทีเ่คยนอนนิง่ให้ร่�งสงูใหญ่กอดถงึกบัออกแรงผลกัอกกว้�ง

ที่เธออ�ศัยพักพิงเต็มกำ�ลัง จนเจ้�ปีศ�จล้มลงไปอีกท�งและต้องปล่อย

ให้ร่�งของเลนยะเป็นอิสระ พร้อมกับคนที่ผลักเข�ออกไปอย่�งไม่มี

เหตุผลก็กลิ้งตัวออกห่�งอย่�งรวดเร็ว ก่อนเงยหน้�ขึ้นและลุกยืนพรวด 

มองกลับม�ด้วยนัยน์ต�สีนำ้�เงินตึงเครียด ร�วกับเข�เป็นสิ่งที่เธอเกลียด

กลัวม�กที่สุด

ในขณะทีร่่�งสงูใหญ่ค่อยๆ พยงุตวัเองให้ลกุขึน้จ�กพืน้ โดยยงัก้ม

ใบหน้�ตำ่�และไม่ปริป�กว่�ก�รกระทำ�ร้�ยๆ ของเด็กส�ว

และเม่ือเข�เงยหน้�ขึน้มองเลนยะ หมอผสี�วกไ็ด้เหน็รอยยิม้แสยะ

จ�กใบหน้�รูปสลักอย่�งที่เจ้�ลูกหม�ของเธอไม่เคยมี

นั่นเป็นเครื่องยืนยันว่�คนที่ยืนอยู่ตอนนี้ไม่ใช่สุนัขป่�หนุ่ม!

“รู้สึกตัวไวกว่�ที่คิดนี่” นำ้�เสียงทุ้มลึกแต่กลั้วหัวเร�ะถูกเอ่ยจ�ก

เจ้�ของนยัน์ต�สเีท�คูง่ดง�ม ก่อนทีร่่�งนัน้จะพดูขึน้ใหม่ “รูไ้ด้ยงัไงว่�ฉนั

ไม่ใช่กินเท็นชิ”
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“มุกเก่�ม�เล่นใหม่ ครั้งเดียวก็เอียนเต็มที” เลนยะปร�ม�สนำ้�คำ�

เหยียด แสดงถึงคว�มรังเกียจในอสูรของตนเอง

ทว่�คว�มคิดวูบหนึ่งเรื่องที่ว่�เธอเกือบหลงต�มภ�พลวงที่อสูร

สร้�งขึ้นก็ทำ�ให้เด็กส�วรู้สึกหงุดหงิดตัวเองเล็กน้อย

ในขณะที่อสูรในร่�งของกินเท็นชิหุบรอยยิ้มลงเมื่อได้ฟังคำ�ดูถูก

ของเลนยะ แต่เพียงครู่เดียวรอยยิ้มเหยียดหยันก็ปร�กฏขึ้นอีกครั้ง ต�ม

ด้วยคำ�กล่�วร�บเรียบแต่ชวนให้ทั้งร่�งของคนฟังเย็นว�บ

“งั้นม�ดูมุกใหม่ของฉันหน่อยแล้วกัน”

วูบ!

เพียงจบคำ�พูด ภ�พของผืนป่�โดยรอบก็เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน 

ต้นไม้ทีเ่หีย่วแห้งจ�กอ�ก�ศหน�วอนัเลวร้�ยเริม่ผพุงั มนัแห้งกรอบ ค่อยๆ 

กล�ยเป็นสดีำ�เหมอืนโดนเพลงิร้อนเผ�ผล�ญ จ�กนัน้กเ็ป็นเศษขีเ้ถ้�และ

แตกตัวกระจดักระจ�ยไปทัว่ จนบดบงัภ�พของผนืป่�กกัปีศ�จรอบตวัเลนยะ  

ยิ่งมีต้นไม้ล้มต�ยม�กเท่�ไร กลุ่มขี้เถ้�สีดำ�ก็ย่ิงเพ่ิมปริม�ณม�ก

ขึ้นจนสร้�งม่�นทะมึนปิดกั้นแสงสว่�งไปจ�กส�ยต� เสมือนมีผ้�คลุม 

มืดมิดครอบอยู่เหนือศีรษะ

กระทั่งทุกสิ่งทุกอย่�งกลืนห�ยไปกับสีดำ�น่�อึดอัด ทั้งเสียงและ

ก�รสะเทือนรอบก�ยก็กลับม�อยู่ในคว�มสงบเช่นเดิม

เจ้�อสูรของเธอเปลี่ยนสถ�นที่ต�มใจชอบอีกแล้ว...

เลนยะพย�ย�มมองไปทั่วบริเวณ หวังห�ท�งออกจ�กพื้นที่สีดำ�นี้ 

แต่เธอกไ็ม่เจออะไรนอกจ�กคว�มมดืมดิร�วกบัตนเองกล�ยเป็นคนต�บอด 

เพร�ะแม้แต่พืน้ใต้ฝ่�เท้�ของเธอยงัเป็นสดีำ� สิง่เดยีวทีเ่หน็คอืตวัของเธอ

เอง

ทั้งที่ไม่มีแสงสว่�ง แต่เธอกลับส�ม�รถมองเห็นร่�งก�ยตัวเองได้

ชัดเจนไม่ต่�งจ�กก�รยืนกล�งแจ้ง

เลนยะจำ�เป็นต้องละคว�มสนใจจ�กสถ�นทีท่ีเ่ธอยนือยูแ่ละตวัเอง 

เมื่อเสียงฝีเท้�หนึ่งเดินใกล้เข้�ม�
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เดก็ส�วชกัสหีน้�ไม่สบอ�รมณ์น้อยๆ ก่อนหนัไปเผชญิหน้�กบัศตัรู

ตัวร้�ย และเธอต้องเลิกคิ้วขึ้นเมื่อหันไปเจออสูรของตนที่ย�มนี้ไม่ได้อยู่

ในร่�งของสนุขัป่�หนุม่อกีแล้ว แต่อยู่ในร่�งของช�ยหนุม่คนหนึง่ทีเ่ธอไม่

คุ้นหน้�

และดูเหมือนอสูรร�้ยจะอ่�นคว�มคิดของเลนยะออก มันจึงขยับ

ยิ้มไม่น่�ไว้ใจ ก่อนถ�มขึ้น

“อย�กรู้สินะว่�ฉันอยู่ในร่�งของใคร” เจ้�อสูรหัวเร�ะเบ�ๆ พล�ง

ส่งส�ยต�เจ้�เล่ห์ใส่

ย�มนี้อสูรของเลนยะอยู่ในร่�งช�ยหนุ่มที่ค่อนข้�งสูง แต่ร่�งก�ย

ดูจะผอมไปไม่ค่อยสมส่วนสูงสักเท่�ไร ใบหน้�ท่ีควรอ่อนเย�ว์ต�มอ�ยุ

จริงถูกหนวดเคร�รุงรังบดบังทำ�ให้เข�เหมือนเป็นคนสูงวัย เรือนผมสีดำ�

สนิทมัดด้วยผ้�อย่�งไม่ค่อยมีระเบียบและปล่อยปอยผมบ�งส่วนม�ปรก

หน้� ยกู�ตะแบบผูช้�ยทีส่วมใส่อยูก่ด็มูอซอนดิๆ และสิง่ทีส่ะดดุต�เลนยะ

ม�กที่สุดคงจะเป็นนัยน์ต�สีดำ�สนิทที่มีแววทรงอำ�น�จ และละม้�ยคล้�ย

เลนโยกับตัวเธอเองอย่�งน่�ประหล�ด

แต่เธอก็คิดไม่ออกอยู่ดีว่�ร่�งที่อสูรของเธอลอกม�ใช้ย�มนี้เป็น

ใคร เท่�ที่จำ�ได้ เธอไม่เคยเจอคนที่หน้�ต�เหมือนผู้ช�ยตรงหน้�ม�ก่อน

“ฉันจะเฉลยให้เลยแล้วกัน” เสียงทุ้มตำ่�ติดแหบนิดๆ ดังออกม�

จ�กร่�งช�ยหนุ่มของอสูรร้�ย เมื่อมันรู้ว่�เลนยะคงไม่มีวันเด�ถูกแน่ๆ 

...เพร�ะเธอไม่ได้มีชีวิตอยู่ร่วมยุคสมัยเดียวกับช�ยคนนี้นี่น�

เจ้�อสูรก้�วเข้�ม�ใกล้เด็กส�วด้วยรอยยิ้มที่ไม่จ�งห�ย ขณะพูด

ขึ้นว่�

“ร่�งที่ฉันใช้ เป็นคนที่เธอรู้จักและไม่รู้จัก” มันพูดอ้อมค้อมให้ 

เลนยะต้องย่นหัวคิ้วต�ม “ในฐ�นะที่เธอเป็นคนที่ฉันชอบ ฉันเลยให้เธอ

ได้เห็นคนคนนี้”

มนัเลือ่นมอืขึน้ม�ท�บทีห่น้�อกอย่�งบ่งบอกว่�คนทีม่นัต้องก�รให้

เลนยะได้เห็นคือใคร และก้�วเดินม�หยุดนิ่งเบื้องหน้�เลนยะ พร้อมกับ
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เสียงทุ้มตำ่�แหบๆ ดังลอดผ่�นริมฝีป�กม�ว่�

“คนคนน้ีคอืตำ�น�นทีถ่่�ยทอดผ่�นป�กต่อป�กจ�กคนในส�ยเลอืด

เดยีวกนัตลอดห้�ร้อยปี โซเคนโยทีก่ล่�วได้ว่�เก่งก�จทีส่ดุในประวตัศิ�สตร์

นักปร�บปีศ�จ...และเป็นผู้ที่เคยครอบครองฉันเป็นคนแรก”

“ย�สึฮิโระ...” เลนยะคร�งชื่อที่แท้จริงของร่�งแปลกหน้�ที่อสูร

ของเธอใช้ได้ทันทีเมื่อจบประโยคของมัน

ซึง่เดก็ส�วที่ไม่เคยได้เหน็ใบหน้�ทีแ่ท้จริงของบรุษุในตำ�น�นถงึกบั

ชักหัวคิ้วชนกันอย่�งหงุดหงิด เมื่อนึกได้ว่�เข�คือคนเก็บงำ�ปริศน�

ม�กม�ยที่ไม่เคยยอมเฉลยอะไรเลย จนเธอต้องม�หัวปั่นแก้ไขเองใน

ปัจจุบันนี้...ไหนยังจะวิ่งหนีเร่ืองนี้หน้�ต�เฉยด้วยก�รฆ่�ตัวต�ยและส�ป

แช่งพี่ส�วตัวเองอีก

เลนยะเตรียมอ้�ป�กจะเอ่ยคำ�พูด แต่ทุกอย่�งกลับถูกแทนที่ด้วย

เสียง...

ตูม!

ซ่�!

ทั้งที่ยืนอยู่ แต่จู่ๆ ก็เหมือนร่วงวูบจ�กพื้นใต้เท้� เธอรู้สึกตัวอีกที

ก็เมื่อร่�งก�ยจมลึกลงไปในท้องนำ้�มืดสนิทที่ไม่รู้ว่�เธอตกลงม�อยู่ใน 

ที่นี้ได้อย่�งไร หรือเมื่อไร

มันเกิดอะไรขึ้น!

เด็กส�วใจห�ยวูบและตื่นตระหนกกับเหตุก�รณ์ท่ีเกิดขึ้น ก่อน

สัญช�ตญ�ณก�รเอ�ตัวรอดจะบอกให้เธอตะเกียกตะก�ยห�ผิวนำ้�ที่ไม่รู้

ว่�อยู่ไกลเพียงใด เพร�ะไม่มีแสงสว่�งให้เห็นที่ปล�ยท�งเลย รู้เพียงแต่

ว่�ต้องแหวกผืนนำ้�ไปยังข้�งบนเท่�นั้น

ซ่�!

แค็ก! แค็ก! แค็ก! 

หมอผสี�วพ้นผวินำ�้ขึน้ม�ได้ร�วกบัป�ฏหิ�ริย์ เธอสำ�ลกันำ�้ทีอ่ดัอยู่

เตม็ปอดด้วยคว�มทรม�น ทว่�แม้พ้นผวินำ�้ขึน้ม�ได้ แต่ย�มนีร้อบตวัเธอ
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ก็ไม่มีสิ่งใดให้ได้เก�ะอ�ศัยเลย เมื่อทุกอย�่งกล�ยเป็นผืนนำ้�สีดำ�ไม่มีท่ี

สิ้นสุด

เลนยะพย�ย�มลอยตัวอยู่บนผิวนำ้� พร้อมเตะข�ใต้นำ้�จนเกิด

ระลอกคลืน่เป็นวงกว้�งรอบตวั ไม่ล้มเลกิในก�รมองห�สิง่ทีจ่ะช่วยให้เธอ

พ้นจ�กผืนนำ้�สีดำ�นี่ได้

แต่เพียงไม่น�นเลนยะกลับรู้สึกว่�ร่�งก�ยอ่อนล้�ลงอย่�งรวดเร็ว

จนไม่น่�เชื่อว่�ตนจะมีกำ�ลังน้อยขน�ดนี้ 

ร�วกับว่�เรี่ยวแรงของเธอถูกผืนนำ้�ดูดกลืนไป และเพียงไม่น�น 

ร่�งของเธอที่ลอยคว้�งเพียงลำ�พังในท้องนำ้�สีมืดไม่มีจุดสิ้นสุดก็เร่ิม

ตะเกยีกตะก�ยอกีครัง้เมือ่รู้สกึได้ว่�มบี�งสิง่ใต้นำ�้พย�ย�มดงึร่�งก�ยของ

เธอให้จมลงสู่เบื้องล่�ง

“บ้�ชิบ นี่มันเรื่องอะไรกันแน่วะเนี่ย” เธอสบถเสียงกร้�วพล�ง

หอบ และวนิ�ทต่ีอม� นยัน์ต�สนีำ�้เงนิทีก่ำ�ลงัฉ�ยคว�มกร�ดเกรีย้วกต้็อง

หยุดค้�ง และมองตรงไปยังบ�งอย่�ง

จ๋อม!

อสูรที่ตอนนี้เปลี่ยนร่�งเป็นตัวเธอเองยืนนิ่งอยู่เหนือผิวนำ้�สีดำ�

อย่�งน่�อัศจรรย์ และจับจ้องตำ่�ลงม�อย่�งไม่ทุกข์ร้อนต่อสิ่งท่ีเกิดขึ้น 

กับเธอ

ซึ่งพฤติกรรมนั้นทำ�ให้เลนยะยิ่งต้องเกร็งคิ้วม�ชนกันอย่�งโกรธ

จัด เพร�ะรู้แล้วว่�ใครทำ�ให้เธอต้องตกอยู่ในสภ�พนี้

อสูรในร่�งของหมอผีส�วก้�วเดินเหนือผิวนำ้�เข้�ม�ห�เลนยะที่

พย�ย�มใช้แรงทั้งหมดประคับประคองไม่ให้ตนเองจมลงไปในนำ้�

“ตะเกียกตะก�ยเข้�ไปเลนยะ เพร�ะมันไม่มีอะไรให้เธอเก�ะ

หรอก” เจ้�อสูรกล่�วเย�ะด้วยใบหน้�ของเธอเอง พร้อมลงม�นั่งยองๆ 

เหนือผิวนำ้�ใกล้ตัว

“แกทำ�อะไร” เลนยะถ�มเสยีงกร้�วขณะถบีเท้�ใต้นำ�้ฝืนแรงดงึดดู

เบื้องล่�ง
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คนถูกถ�มเอียงศีรษะมองเธออย่�งไม่แยแสนักก่อนตอบ 

“มุกใหม่ไง แปลกใจไหม...ฉันเคยบอกเธอไปแล้วนะว่�อย่�เผลอ

หลับอีก เพร�ะฉันจะไม่ปล่อยเธอไปอีกแล้ว” มันหยุดคำ�พูดไปครู่ และ

ขยับยิ้มกริ่มเหมือนเด็กไร้เดียงส� พล�งต่อประโยคคำ�พูดของตน “ฉันก็

แค่เอ�เธอม�โยนใส่ดวงต�ทว�รบ�ลน่ะ”

ดวงตาทวารบาล?...ที่นี่คือดวงตาทวารบาลงั้นรึ

เลนยะเบิกต�กว้�งกับคำ�ตอบ

ทว่�ก่อนทีเ่ลนยะจะได้เปิดป�กพดู เธอกถ็กูอสรูทีน่ัง่มองอยูย่ืน่มอื

พรวดม�ตะปบหมับที่ข้อมือข้�งหนึ่ง พร้อมยกเธอขึ้นจ�กผิวนำ้�ม�เกือบ

ครึง่ตัวด้วยมอืเพยีงข้�งเดยีวนัน่ ก่อนมนัจะยืน่ใบหน้�เข้�ห�ใบหน้�อดิโรย

ของเธอ

“ทำ�ไมต้องตกใจขน�ดนั้น ฉันก็นึกว่�เธอเตรียมใจไว้เรียบร้อยถึง

ยอมปล่อยตัวให้หลับซะเอง แถมยังลงทุนม�รำ่�ล�กินเท็นชิถึงป่�กัก

ปีศ�จ...หรอืขอคว�มช่วยเหลอื อะไรกแ็ล้วแต่แหละ แต่ยงัไงกไ็ร้ประโยชน์

อยู่ดี...สุดท้�ยมันก็เป็นได้แค่ก�รรำ่�ล�เท่�นั้น” เจ้�อสูรว่�เสียงแผ่ว

เลนยะเคลือ่นนยัน์ต�สนีำ�้เงนิค�ดโทษไปมองใบหน้�อ�รมณ์ดขีอง

อสูรร้�ยที่กำ�ลังจับเธอใส่ดวงต�ทว�รบ�ลแทนมัน...ทว่�เธอกลับไม่พูด

อะไร

“ทำ�ใจได้แล้วจริงๆ สิ ดีแล้วละ เพร�ะยังไงถึงเธอจะเก่งแค่ไหน 

แต่ก็ไม่มีวิธีใดจัดก�รกับอสูรของโซเคนโยได้อยู่แล้ว” อสูรในร่�งเลนยะ

ยังว่�ต่อ โดยมือข้�งหนึ่งยังไม่คล�ยจ�กข้อมือของเลนยะ

ร่�งเหนือผิวนำ้�ส่งยิ้มให้เลนยะเช่นเดิม แต่แฝงคว�มร้�ยก�จไว้ 

เด่นชัด ก่อนค่อยๆ เลื่อนใบหน้�ที่เหมือนเด็กส�วเข้�ไปใกล้ข้�งหูของคน

ที่โดนมันตรึงไว้ และกระซิบด้วยเสียงแผ่วร�วกับยั่วอ�รมณ์ว่�

“แล้วฉันจะดูแลกินเท็นชิให้เองนะ”

เสยีงหัวเร�ะน่�รังเกยีจของเจ้�อสรูทำ�ให้ดวงต�สนีำ�้เงนิตงึเครยีด

มองมันและเพียงส่งคว�มเย็นช�ให้แทนถ้อยคำ�ด่�ทอ
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ทว่�ก่อนที่อสูรของเด็กส�วจะเคลื่อนใบหน้�ออกห่�งเธอ มืออีก

ข้�งที่ว่�งของเลนยะกลับพุ่งพรวดขึ้นไปจับหมับบนคอเสื้อของเจ้�อสูร 

และเป็นฝ่�ยดงึตวัมนัเข้�ม�ใกล้เธอแทน จนอสรูร้�ยกล�ยเป็นฝ่�ยทีต้่อง

มีสีหน้�ฉงนและหุบรอยยิ้มลงสนิทกับก�รถูกเด็กส�วตรงหน้�กระช�ก

เข้�ไปห�

และมันยิง่ต้องขมวดคิว้ม�กขึน้ เมือ่ได้เหน็ใบหน้�ตงึเครยีดในตอน

แรกของเลนยะเปลีย่นเป็นฉ�ยรอยยิม้แสยะแสนเจ้�เล่ห์ต�มแบบฉบบัเดมิ

ของเธอ พร้อมด้วยเสียงกระซิบเหี้ยมใส่หน้�มันว่�

“งั้น...ฉันขอทิ้งไพ่ใบสุดท้�ยในมือ”

ว่�จบเลนยะก็จ้องลึกเข้�ไปในนัยน์ต�สีเดียวกับตน และคล�ยมือ

ออกจ�กคอเสื้อคนตรงหน้�

อสูรร้�ยเป็นฝ่�ยกะพริบต�ปริบๆ ไม่เข้�ใจคำ�พูดของเลนยะ และ

เป็นครั้งแรกที่มันรู้สึกขนหัวลุกย�มสบนัยน์ต�สีนำ้�เงินทรงอำ�น�จคู่นี้

วูบ!

เจ้�อสรูปล่อยข้อมอืเลนยะทนัใด และทิง้ให้ร่�งของเดก็ส�วจมลง

ไปใต้ผืนนำ้�สีดำ�มืดมิด

ครั้งนี้เลนยะไม่ขัดขืนแม้แต่น้อย เธอยอมอยู่นิ่งๆ และปล่อยให้

ร่�งก�ยของตนถูกดูดกลืนลงไปใต้ท้องนำ้�ช้�ๆ จนจมมิด ขณะที่สีหน้�

เหยียดหยันของเธอนั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแม้จะกำ�ลังจมด่ิงสู่ดวงต� 

ทว�รบ�ลที่จะกักขังวิญญ�ณของเธอไปตลอดก�ล

“ล�ก่อนเลนยะ” อสรูร้�ยหลบุนยัน์ต�มองต�มร่�งของเลนยะทีถ่กู

กลืนห�ยไปใต้ท้องว�รีสีดำ� ทว่�ย�มนี้มันยิ้มไม่ออกเหมือนในคร้ังแรก 

เมื่อไม่อ�จเข้�ใจคว�มหม�ยคำ�พูดสุดท้�ยของเธอได้

อะไรคือไพ่ต�ยที่เธอพูดถึง...

ตูม! ตูม! ตูม!

เสียงอ�คมจู ่โจมปะทะเข้�ใส่อ�ณ�เขตป้องกันแน่นหน�ที่ถูก 
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เจ้�ปีศ�จสร้�งขึ้นดังสนั่นกัมปน�ทไปทุกอณูของผืนป่�กว้�ง ร�วกับเกิด

สงคร�มขึ้นในป่�กักปีศ�จ

ยูโตะที่ยืนสังเกตก�รณ์และคอยออกคำ�สั่งโจมตีกับองเมียวจิ 

ใต้บงัคบับญัช�ถงึกบัขบกร�มแน่นกบัคว�มล้มเหลวนบัครัง้ไม่ถ้วน ในก�ร

เจ�ะอ�คมป้องกันของกินเท็นชิ

แม้เข�จะใช้วิธีก�รใดหรือใช้อ�คมแรงแค่ไหนโจมตี แต่ก็ไม่อ�จ

ทำ�ให้อ�ณ�เขตป้องกนัของเจ้�ปีศ�จสัน่ไหวแม้แต่น้อย แถมอ�คมที่ใช้ใน

ก�รโจมตถ้ี�ยิง่เป็นอ�คมใหญ่กจ็ะเกดิก�รสะท้อนอ�คมกลบัใส่ผูร่้�ย จน

ไม่มีใครกล้�ใช้อ�คมแรงๆ อีก

ก�รโจมตีของพวกเข�ย�มนี้จึงเหมือนป�ก้อนหินเล็กๆ ใส่กำ�แพง

หน�ที่เป็นเหล็กกล้�

คิดไม่ถึงว่�อดีตเทพเจ้�จะแข็งแกร่งขน�ดนี้

“จะทำ�ยงัไงต่อครบัคณุช�ย” คำ�ถ�มร้อนรนเอ่ยม�จ�กชนิโกะ เมือ่

เห็นว่�ตอนนี้สถ�นก�รณ์ไม่สู้ดีนัก

ยโูตะเกรง็หวัคิว้แน่นมองภ�พของเหล่�องเมยีวจติระกลูโอกเุระที่

กำ�ลังช่วยกันระดมร่�ยอ�คมทะลวงเข้�ใส่อ�ณ�เขตป้องกัน ทว่�กลับไม่

เป็นผล เหมือนพวกเข�กำ�ลังทำ�สิ่งที่ไร้ประโยชน์อย่�งไรอย่�งนั้น

“โจมตีต่อไป ยังไงซะถึงท่�นกินเท็นชิจะแกร่งแค่ไหน แต่ก�รใช้

อ�คมป้องกันต้องอ�ศัยพลังมห�ศ�ล ไม่ว่�ยังไงท่�นกินเท็นชิก็ต้องถึง 

ขดีจำ�กดัอยูด่”ี ยโูตะยงัคงรกัษ�วธิกี�รเดมิอย่�งเลีย่งไม่ได้ แม้จะเสีย่งว่�

มนุษย์อย่�งพวกเข�อ�จจะหมดแรงก่อนก็ต�ม

แต่ยังไงก็ต้องวัดดวงกันดู

“แล้วถ้�ก่อนท่�นกินเท็นชิจะหมดแรง โซเคนโย เลนยะฟื้นขึ้นม�

ล่ะครับ” นำ้�เสียงเคร่งเครียดที่ส่งม�จ�กคนข้�งตัวคร�วนี้ทำ�ให้ผู้นำ� 

องเมียวจิที่เผลอลืมเรื่องสำ�คัญเพร�ะมัวแต่มุ่งคว�มสนใจไปท่ีก�รบุก

ทะลวงอ�ณ�เขตของสุนัขป่�หนุ่มต้องชะงักคว�มคิดของตนไปครู่

ทำาไมเรื่องมันถึงได้ยุ่งยากขนาดนี้...เพราะยัยนั่นแท้ๆ เชียว
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ช�ยหนุม่สะบดัใบหน้�ยุง่เหยงิด้วยคว�มเครยีดไปยงัเหล่�องเมยีวจิ

ทั้งหมด

“เร่งมือโจมตีเข้�ไป ห�ทุกวิถีท�งทำ�ล�ยเขตอ�คมป้องกันให้ได้ 

แค่นดิเดยีวกย็งัด”ี สิน้คำ�สัง่ทรงอำ�น�จทีฟั่งไม่สมกบัคนทีย่งัเย�ว์วยัอย่�ง

เข� ยโูตะกจ้็องเขมง็ไปยงัร่�งสองร่�งกล�งวงล้อมพวกตน ก่อนเข�จะได้

เห็นนยัน์ต�สเีท�น่�เกรงข�มและเตม็ไปด้วยอำ�น�จสบกลบัดวงต�ของเข�

ด้วยแววต�เฉียบลึก 

ยูโตะหันไปกระซิบคำ�พูดกับคนข้�งตัวพลัน

“เอ�ประคำ�ข�วห้�เส้นนั้นออกม�”

“ประคำ�ข�ว!” ช�ยสงูวยัทวนเสยีงสงูด้วยสหีน้�ตืน่ๆ “จะใช้พวกมนั

หรือครับ...แต่สถ�นก�รณ์ของเร�ยังไม่แย่ถึงขั้นนั้น...”

“ฉันบอกให้เอ�ม�” ผู้นำ�หนุ่มยำ้�เสียงหนัก

“คุณช�ยครับ ประคำ�ข�วห้�เส้นเป็นอ�คมใหญ่ม�ก ถ้�เอ�ม�ใช้

ทะลวงอ�คมป้องกนันีแ้ล้วไม่สำ�เรจ็ ผลสะท้อนกลบัจะรนุแรงม�กนะครบั”

“แต่ถ้�สำ�เร็จก็จะทะลวงได้”

ผู้รั้งตำ�แหน่งผู้ติดต�มประจำ�ตัวเงียบไปทันใดกับเหตุผลของช�ย

หนุ่ม และจำ�ใจต้องปฏิบัติต�มคำ�สั่งอย่�งเลี่ยงไม่ได้

เข�หมนุตวัไปกระซบิบ�งอย่�งกบัองเมยีวจทิีอ่ยู่ใกล้ตวั ก่อนทีค่น

รบัคำ�สัง่จะโค้งและเดนิเลีย่งไปอกีท�ง เพยีงไม่น�นองเมยีวจคินนัน้กก็ลบั

ม� ในมือสองข้�งประคองสร้อยประคำ�สีข�วใสแปลกต�ม�ห้�เส้น ซึ่ง

แต่ละเส้นดูมีคว�มย�วหล�ยเมตร และทุกเส้นมีตร�หยกล�ยหยินหย�ง

ห้อยตดิอยู ่องเมยีวจิหนุม่โค้งก่อนส่งของในมอืให้คนสงูวยัอย่�งมมี�รย�ท 

และโค้งเค�รพอีกครั้งเมื่อเข�รับสร้อยประคำ�ทั้งห้�เส้นไป

ผู้รับใช้สูงวัยประจำ�ตัวยูโตะนำ�สร้อยประคำ�สีข�วทั้งห้�เส้นในมือ

ม�มอบให้ช�ยหนุม่ ซึง่รับของจ�กคนสงูวยัและก้�วออกไปเตรยีมเป็นคน

ลงมือทำ�ล�ยอ�ณ�เขตป้องกันของกินเท็นชิบ้�ง

“หยุดมืออยู่แค่นั้นซะ โอกุเระ”
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ร่�งสูงโปร่งต้องหยุดเท้�ฉับพลันเมื่อได้ยินเสียงแหบห้�วทว่�เย็น

เยียบดังอยู่เหนือศีรษะ ซึ่งเสียงนั้นทำ�ให้เหล่�องเมียวจิตระกูลโอกุเระ

ทั้งหมดมองขึ้นไปยังต้นเสียงบนยอดไม้สูง และหยุดก�รร่�ยอ�คมทันใด

เหนือขึ้นไปจ�กก�รต่อสู้เบื้องล่�ง บนกิ่งสูงของพฤกษ�ใหญ่ 

ปร�กฏร่�งสูงในชุดนักรบที่ประดับหัวกะโหลกมนุษย์อยู่บนหัวไหล่กว้�ง

ทั้งสองข้�ง และกำ�ลังไล่ดวงต�สีฟ้�ขุ่นเหี้ยมเกรียมมองมนุษย์หล�ยสิบ

ชีวิตเบื้องล่�งที่กำ�ลังรุมกันเล่นง�นน�ยเหนือหัวของเข� จนร่�งที่ถูกมอง

รู้สึกสะท้�นเยือกไปต�มๆ กันเมื่อสบนัยน์ต�สีขุ่นนั่น

พั่บ! พั่บ! พั่บ!

และพวกเข�ก็ต้องหันมองไปอีกจุดหนึ่ง เมื่อปร�กฏปักษ�ยักษ ์

สดีำ�โฉบลงม�ยงัพืน้เบื้องล�่ง กล�งวงลอ้มของเหล่�องเมียวจ ิพร้อมร่�ง

ระหงในกิโมโนสีแดงสดที่กระโดดลงจ�กหลังนกยักษ์ด้วยใบหน้�ที่เชิด

อย่�งเย่อหยิ่งและยืนขว�งหน้�ช�ยหนุ่มไว้ เพื่อกันไม่ให้เข�เข้�ใกล้

อ�ณ�เขตป้องกันของน�ยเหนือหัวของเธอ

องเมียวจิหล�ยคนเริ่มสลับมองร่�งปีศ�จทั้งสองร่�งที่เปรียบ

เสมือนขุนพลประจำ�ป่�แห่งนี้ไปม� 

ดเูหมอืนพวกเข�จะลมืคดิไปว่� ทีป่่�กกัปีศ�จนี้ไม่ได้มแีค่กนิเทน็ชิ

คนเดียวเท่�นั้น

หลังจ�กทั้งชินแอนและโทชินโอออกห่�งจ�กสถ�นที่ตรงนี้เพียง 

ไม่น�น พวกเข�กจ็บัสมัผสัของผูบ้กุรุกได้ และยิง่ได้ยนิเสยีงก�รต่อสูแ้ละ

กลิ่นอ�คม สองปีศ�จก็รีบกลับม�ทำ�หน้�ที่ปกป้องเจ้�ปีศ�จทันที

โดยเฉพ�ะชินแอนที่แม้รู้ดีว่�ก�รช่วยกินเท็นชิคือก�รช่วยเลนยะ

ไปด้วย แต่เธอไม่มีท�งเลือกอื่นอีกนอกจ�กทำ�ต�มหน้�ที่ และเหนือสิ่ง

อืน่ใดคือก�รปกป้องคนสำ�คญัของเธอ ส่วนเร่ืองเจ้�หมอผสี�ว เธอส�บ�น

ว่�จะต้องส่งคืนพวกองเมียวจิแน่...แต่นั่นต้องหลังจ�กกินเท็นชิปลอดภัย

แล้วด้วย

ยูโตะกำ�สร้อยประคำ�ทั้งห้�เส้นในมือแน่นจนมือสั่นระริกอย่�ง
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โกรธจัด และมีเสียงเสียดสีกันของสร้อยประคำ�ในกำ�มือแว่วขึ้นม�ต�ม

แรงอ�รมณ์ที่กำ�ลังพุ่งขึ้นสูง

ไม่คิดว่�ก้�งขว�งคอจะเยอะขน�ดนี้

ทว่�เมือ่ช�ยหนุม่มองผ่�นร่�งของชนิแอนไปยงัผูท้ีอ่ยู่ในอ�ณ�เขต

ป้องกันอีกครั้ง นัยน์ต�สีอ่อนของเข�ก็เบิกกว้�งขึ้นทันทีด้วยคว�มต่ืน

ตะลึง จนปีศ�จทั้งสองต้องหมุนตัวไปมองต�มส�ยต�ของผู้นำ�องเมียวจิ

และสิ่งที่เข�ได้เห็นในเขตอ�คมของกินเท็นชิ คือร่�งของเด็กส�ว

เรือนผมสีนำ้�ต�ลในอ้อมแขนแกร่งของเจ้�ปีศ�จที่มีก�รขยับเคลื่อนไหว

บ่งบอกว่�เธอเริ่มรู้สึกตัว และสิ่งที่น่�หว�ดผว�สำ�หรับเหล่�องเมียวจิ

ทั้งหมดคือดวงต�สีนำ้�เงินของเลนยะที่กำ�ลังเปิดขึ้นช้�ๆ โดยสุนัขป่�หนุ่ม

ซึ่งเป็นคนโอบประคองร่�งของเธอไว้ก็ก้มลงไปมองเจ้�หล่อนช้�ๆ ด้วย

เช่นกัน

นี่มันวิกฤตถึงขีดสุดแล้ว!

ยูโตะสบถลั่นในใจย�มเห็นร่�งของเลนยะเริ่มลุกขึ้นม�อีกครั้ง

โซเคนโย เลนยะฟื้นขึ้นม�แล้ว!



95
โลกหลังดวงตาทวารบาล

‘อย่า...ให้ฉันตื่น...’

คำ�พูดของเลนยะลอยกลับเข้�ม�ในโสตประส�ทของสุนัขป่�หนุ่ม

อย่�งไม่อ�จห้�ม เมื่อย�มนี้ร่�งของเด็กส�วที่กล่�วคำ�พูดนี้ไว้กำ�ลังขยับ

ตัวอยู่บนลำ�แขนแข็งแรงของเข�อีกครั้ง

ซึ่งเข�ต้องคล�ยวงแขนที่กอดร่�งของเด็กส�วออกเล็กน้อยหลัง

กอดไว้แน่นตลอดเวล� และเป็นฝ่�ยก้มลงไปมองเธอด้วยใจทีเ่ต้นระทกึกบั

ก�รฟ้ืนขึน้ม�อกีครัง้ของหมอผสี�ว จนลมืเร่ืององเมยีวจริอบตวัไปเสยีสนทิ

เธอในตอนนี้จะเป็นใครกันแน่...

เปลอืกต�บ�งของเดก็ส�วค่อยๆ เปิดขึน้เนบิช้� เผยให้เหน็นยัน์ต�

สีนำ้�เงินอีกครั้ง เธอค่อยๆ กะพริบต�เพื่อปรับรับแสงสว่�งท่ีส่องเข้�ม� 

และสิ่งแรกที่เธอมองเห็นเมื่อก�รรับรู้แจ่มชัด คือใบหน้�คมเข้มงดง�มที่

ฉ�ยคว�มวิตกกังวลม�ให้เธอซึ่งอยู่ห่�งแค่ไม่ถึงเอื้อมมือ

มันทำ�ให้รู้สึกดีเหลือเกินสำ�หรับคนที่เพิ่งตื่น ที่มีคนคอยเป็นห่วง

เป็นใยเฝ้�มองอยู่แบบนี้

ใบหน้�ของกินเท็นชิเรียกรอยยิ้มบ�งของคนในอ้อมแขนได้อย่�ง
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ง่�ยด�ย

“...เลนยะ” กินเท็นชิลองเรียกชื่ออีกฝ่�ยเพื่อคว�มแน่ใจว่�ใช่เธอ

แน่รึเปล่�

และแทนคำ�ตอบของเดก็ส�ว คอืร่�งของเธอทีล่กุขึน้ช้�ๆ ซบศรีษะ

กบัแผ่นอกของร่�งสงูสง่� พร้อมเรียวแขนของเธอทีก่อดกระชบัเอวแกร่ง

อย่�งถือสิทธิ์ในตัวเข�

ซึง่ภ�พทีเ่ดก็ส�วเรือนผมสนีำ�้ต�ลเป็นฝ่�ยไปกระแซะสนุขัป่�หนุม่ 

ทำ�ให้ร่�งระหงอีกร่�งในชุดกิโมโนสีแดงสดนอกอ�ณ�เขตป้องกันขบ 

ริมฝีป�กแน่นด้วยคว�มกร�ดเกรี้ยวอย่�งถึงที่สุด

เจ้�เดก็ชัว่ร้�ยนัน่บงัอ�จม�กอดเจ้�ปีศ�จของเธอต่อหน้�ต่อต�เลย 

แถมท่�ท�งแบบนั้นยังเหมือนแสดงคว�มเป็นเจ้�ของในตัวสุนัขป่�หนุ่ม 

อีกต่�งห�ก ที่สำ�คัญไม่รู้ว่�เธอต�ฝ�ดไปรึเปล่� ถึงได้เห็นว่�เด็กส�ว 

เรอืนผมสนีำ�้ต�ลคนนัน้เหยยีดรอยยิม้เย�ะเย้ยเหมอืนเป็นผูก้ำ�ชยั และส่ง

ส�ยต�ดูถูกอย่�งชั่วร้�ยม�ที่เธอ ขณะซบใบหน้�แนบอกกว้�งของ 

กินเท็นชิอย่�งประก�ศว่�ใครเป็นเจ้�ของร่�งสูงสง่�นี้

ถงึเลนยะจะเคยดถูกูหรอืเย้ยหยนัเธออยูป่ระจำ�เพร�ะเป็นนสิยัของ

เจ้�ตัว แต่เด็กส�วคนนั้นก็ไม่เคยทำ�กิริย�เช่นนี้ม�ก่อน...ไม่เคยแสดง

ท่�ท�งว่�เป็นเจ้�ข้�วเจ้�ของน�ยเหนอืหวัของเธอจนออกนอกหน้�ขน�ดนี้

แล้วทำ�ไมครั้งนี้ถึงได้...

“เจ้�คอืเลนยะ...ใช่ไหม” กนิเทน็ชทิีย่งัปล่อยให้เดก็ส�วกอดเข�นิง่

ตั้งคำ�ถ�มอย่�งเชื่องช้�อีกครั้ง

“ใช่สิ” เธอตอบเสียงเบ�อยู่ที่อกของเข�

หมับ!

แต่เด็กส�วกลับต้องเป็นฝ่�ยแปลกใจ เพร�ะเมื่อเธอตอบคำ�ถ�ม

จบ มือเรียวแข็งแรงจ�กเจ้�ของอกอุ่นกลับจับหมับที่ไหล่ของเธอ และ

ผลักตัวเธอออกห่�งจนต้องปล่อยมือจ�กตัวเข� ก่อนจะได้ส่งนัยน์ต�

สนีำ�้เงนิทีม่กีระแสงนุงงเลก็น้อยขึน้ไปมองใบหน้�ของสนุขัป่�หนุม่ทีบ่ดันี้
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กลับมีท่�ทีเย็นช�ดุดัน 

“นั่น...แปลว่�เจ้� ‘ไม่ใช่’ เลนยะ” เจ้�ปีศ�จกล่�วเฉียบเย็น

เด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลหยุดนิ่งไปทันใดกับสิ่งที่กินเท็นชิพูด

ไม่ใช่เลนยะงั้นรึ...

คว�มคิดที่ผุดขึ้นในสมองของเด็กส�ว พร้อมใบหน้�ท่ีค้�งนิ่งใน

ตอนแรกก็ค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นฉีกรอยยิ้มกริ่มน่�ขนลุก และเป็นฝ่�ย

เอ่ยขึ้นแทน

“ไม่ใช่งั้นเหรอ” เธอเอียงศีรษะพร้อมทำ�หน้�แสร้งเสียใจ “คนท่ี

ท่�นกำ�ลงัร้องห�ต่�งห�กทีเ่ป็นเลนยะตวัปลอม...ตวัปลอมทีย่มืชือ่ของฉนั

ไปใช้”

กินเท็นชิชักหัวคิ้วเรียวเข้มชนกันทันใด ตำ�น�นเร่ืองของอสูร

ฝ�แฝดที่กินกันเองผุดแทรกขึ้นในคว�มทรงจำ� ขณะข้อสงสัยหนึ่งที่พวก

เข�เคยสนันษิฐ�นกนัไว้กป็ร�กฏขึน้ในหวัด้วยเช่นกนั...ถ้�อสรูทีถ่กูกนิคอื

ตัวที่ยังอยู่ในหลังมือขว�ของย�สึฮิโระ และเลนยะตอนนี้...

“เจ้�เป็นอสูรที่ถูกกินเข้�ไป” เจ้�ปีศ�จว่�ขึ้นอย่�งแทบไม่เชื่อ

ส�ยต� ถึงจะเคยค�ดเด�เรื่องของมัน แต่เมื่อม�เจอจริงๆ กลับรู้สึกว่�

ช่�งน่�กลัวและน่�พิศวงที่อสูรต้นกำ�เนิดตนนั้นยังคงอยู่ตรงหน้�

ขณะที่อสูรในร่�งเลนยะกล่�วต่ออย่�งอ�รมณ์ดีว่� 

“และเป็นผู้ชนะตัวจริง” มันขยับยิ้มขึ้นอีก “ดังนั้นฉันก็คือเลนยะ

ตวัจรงิ เป็นคนทีท่่�นอย�กเจอจรงิๆ ไง...อกีอย่�งอยู่ในร่�งเดยีวกนั ย่อม

หม�ยคว�มว่�เป็นคนคนเดียวกันสิ...ไอ้ลูกหม�”

ร่�งสูงสง่�ยิ่งชักหัวคิ้วเรียวเข้มชนกันแน่นขึ้น

“อย่�เรียกข้�แบบนัน้” เข�ว่�เสียงเหีย้มใสห่น้�เด็กส�วที่ย�มนี้ใน

ร่�งก�ยของเธอไม่ใช่คนที่เข�รู้จักอีกแล้ว

แต่คนที่โดนว�งท่�เย็นช�ใส่กลับเคลื่อนตัวเข้�ม�ใกล้เจ้�ของ

ใบหน้�รูปสลักด้วยท่�ท�งไม่แยแสนำ้�เสียงน่�กลัวน่ัน และแสยะรอยย้ิม

กลับ พร้อมกระซิบใกล้ใบหูเรียวแหลมของเจ้�ปีศ�จอย่�งถือวิส�สะ
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“งั้นถ้�เป็นเลนยะอีกคนถึงจะเรียกได้สินะ”

ยูโตะซึ่งดูสถ�นก�รณ์อยู่ภ�ยนอกอ�ณ�เขตปกป้องของกินเท็นชิ

เริ่มเห็นท่�ไม่ดี เมื่อเข�สังเกตว่�ท่�ทีระหว่�งเลนยะกับกินเท็นชิ

เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพ�ะท่�ท�งของหมอผีส�ว...ดูเหมือนไม่ใช่เธอเลย 

คงเป็นอสูรแล้วสินะ...

ยูโตะคิดด้วยคว�มโมโหที่ตนปล่อยให้ทุกอย่�งเกินเลยม�ถึงตอน

น้ีได้ ทัง้ทีค่วรจัดก�รให้ทกุอย่�งไม่บ�นปล�ย แต่ดเูหมอืนมนัจะยิง่แย่กว่�

คำ�ว่�บ�นปล�ยเสยีอกี ช�ยหนุม่กำ�สร้อยประคำ�เมด็สขี�วทัง้ห้�เส้นในมอื

จนข้อนิ้วขึ้นสีข�ว

ถ้าไม่สามารถป้องกันได้ก็กำาจัดทิ้งซะ...

สร้อยประคำ�นีเ้ตรียมเอ�ม�เพือ่ใช้สูก้บัอสรูของโซเคนโยนัน่แหละ

“เตรียมทำ�พิธี” ยูโตะตะโกนสั่งผู้ติดต�มข้�งตัวและกระชับสร้อย

ประคำ�สีแปลกในมืออย่�งบ่งบอกว่�เข�เอ�จริง

แต่ทันทีที่ร่�งสูงโปร่งของผู้นำ�องเมียวจิเตรียมจะก้�วเข้�ไปใกล้

อ�ณ�เขตป้องกัน ร่�งสูงใหญ่ในชุดนักรบของโทชินโอก็กระโดดลงม�

ขว�งหน้�ไว้อย่�งรวดเร็ว บ่งบอกเจตน�รมณ์ว่�ไม่ต้องก�รให้มนุษย์ 

ตรงหน้�เข้�ใกล้น�ยเหนือหัวของตน พร้อมชินแอนท่ีขยับเข้�ม�ป้องกัน

เขตอ�คมของเจ้�ปีศ�จม�กขึ้น

องเมียวจิทุกคนที่ตะลึงงันไปชั่วครู่กับก�รต่ืนอีกคร้ังของเลนยะ

ต่�งพ�กันมองไปยังสองปีศ�จและผู้นำ�ของพวกเข�เป็นต�เดียว พร้อม

เปลีย่นเป้�หม�ยไปยงัชนิแอนกบัโทชนิโอแทนกนิเทน็ช ิเมือ่ปีศ�จทัง้สอง

ทำ�ท่�จะขัดขว�งและอ�จทำ�อันตร�ยผู้นำ�ของพวกเข�ได้

องเมียวจิแต่ละคนเริ่มตั้งท่�ก�รจู่โจมใหม่ ไม่เว้นแม้แต่ผู้รับใช้ 

สูงวัยของยูโตะที่ยืนคุมเชิงอยู่ข้�งหลังน�ยน้อยเพื่อป้องกันอันตร�ย

“ถอยไป” ยูโตะเงยหน้�มองร่�งสูงกว่�ของปีศ�จนักรบแล้วออก

คำ�สั่งเสียงหนัก

“เจ้�ต่�งห�กที่ต้องถอยไป” โทชินโอยืนปักหลักนิ่งอย่�งไม่สน
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ใบหน้�ที่เต็มไปด้วยโทสะคุกรุ่นของยูโตะ

“ไม่รู้รึไงว่�ก�รปล่อยให้เลนยะเป็นอสูรคือห�ยนะ ไม่ใช่แค่กับ

มนุษย์ แต่กับปีศ�จอย่�งพวกน�ยด้วย”

“งัน้กอ็ย่�ลมืว่�น�ยของข้�กย็งัอยู่ในเขตอ�คมนัน่ด้วย ถ้�เจ้�ลงมอื

ทำ�อะไรลงไป คดิหรือว่�ท่�นกนิเทน็ชจิะไม่โดนลกูหลง...ทีส่ำ�คญั เจ้�น�ย

ข้�คงไม่ต้องก�รให้เจ้�ทำ�แบบนั้น”

“คิดจะช่วยเลนยะรึไง”

“ช่วยท่�นกินเท็นชิต่�งห�ก!” เสียงแหลมสูงของชินแอนร้องแก้

พลัน และว่�ขึ้นใหม่ “ถ้�แยกเจ้�เด็กร้�ยก�จนั่นออกจ�กท่�นกินเท็นชิได้ 

เจ้�จะจัดก�รฆ่�มันอย่�งไรก็แล้วแต่เจ้� แต่ตอนนี้ยังไม่ได้!”

ยูโตะหน้�เครียดยิ่งกว่�เดิมเมื่อเจอก�รขัดขว�งที่กำ�ลังจะทำ�ให ้

ทุกอย่�งยิ่งเลวร้�ยลง เข�เสียเวล�ม�กกว่�นี้ไม่ได้แล้ว 

ยิ่งคิด ช�ยหนุ่มยิ่งมองร่�งสองร่�งในเขตอ�คมอย่�งหัวเสียจน

เกอืบระงบัอ�รมณ์ไม่อยู ่ยโูตะวนกลบัม�มองหน้�สองปีศ�จสลบักนัไปม�

ด้วยแววต�เคร่งเครียด และดูท่�ว่�ทั้งชินแอนและโทชินโอคงไม่ยอม

เปลี่ยนใจแน่นอน

ในเมื่อเจรจ�ไม่สำ�เร็จก็คงไม่ต้องเจรจ�!

คว�มคิดของผู้นำ�หนุ่มคงออกท�งสีหน้�ชัดเจน เพร�ะเหมือนว่�

ปีศ�จเบื้องหน้�ทั้งสองจะอ่�นสิ่งที่ช�ยหนุ่มต้องก�รกระทำ�ออก พวกเข�

จึงก้�วถอยหลังเล็กน้อยเพื่อตั้งหลัก โทชินโอชักด�บใหญ่กล�งหลังของ

ตนออกม�และกระชับอ�วุธตั้งท่�เตรียมลงมือ ขณะที่ชินแอนเสกขนนก

ของตนเตรยีมพร้อม และนกยกัษ์ข้�งก�ยเธอกห็นัม�จบัจ้องร่�งของยโูตะ

ด้วยแววต�ไม่น่�ไว้ใจ ร�วกับจะกระโจนเข้�ม�ทำ�ร้�ยเข�ได้ทุกเมื่อ

ซึง่ปฏิกริยิ�เช่นนัน้ทำ�ให้องเมยีวจิทัง้หมดรบีวิง่เข้�ม�ขว�งหน้�ยโูตะ

ไว้เพื่อปกป้องเข�ในฐ�นะผู้นำ� เมื่อรับรู้ได้ถึงอันตร�ยจ�กปีศ�จทั้งสอง 

ยูโตะต้องถอยเท้�ม�อยู่ข้�งหลังคนกลุ่มใหญ่ท่ีต้องก�รป้องกัน

อันตร�ยให้เข�อย่�งเลี่ยงไม่ได้ แม้จะยังไม่อย�กละส�ยต�จ�กกินเท็นชิ
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กับเลนยะย�มนี้ 

องเมียวจิตระกูลโอกุเระแต่ละคนตั้งท่�เตรียมพร้อมสู้กับปีศ�จ 

ตรงหน้�เช่นเดียวกัน

ทั้งสองฝ่�ยต่�งตั้งท่�เตรียมรุก แต่กลับไม่มีใครยอมเคลื่อนไหว

ก่อน ร�วกบักลวัว่�จะทำ�ให้ศตัรไูหวตวัได้ทนัห�กพวกเข�เพยีงขยบัตวัแค่

นิดเดียว

แต่สิ่งที่ทำ�ให้ฝ่�ยองเมียวจิได้เปรียบคือจำ�นวนคนท่ีม�กกว่� ถ้�

เกิดก�รต่อสู้ขึ้น โอก�สชนะก็ไม่ไกลมือนัก

ทว่�สิง่ทีพ่วกเข�คดิคงไม่ถกูต้องม�กนกัเมือ่จู่ๆ  ท้องฟ้�สคีรึม้กลบั

ถกูบ�งสิง่บดบังอย่�งรวดเรว็ จนแสงสว่�งทีม่น้ีอยอยูแ่ล้วถกูกลนืกนิ และ

มันคือคว�มมืดมิดติดปีกที่โฉบเฉี่ยวอยู่เหนือร่�งมนุษย์ท่ีกล้�ย่�งเท้�เข้�

ม�เหยียบสถ�นที่แห่งปีศ�จ

ยูโตะเงยหน้�ขึ้นมองสูงทันใด ก่อนพบว่�บนท้องนภ�นั้นเต็มไป

ด้วยร่�งสดีำ�ทมฬิของฝงูนกยกัษ์ทีส่ย�ยปีกกว้�งบนิวนเวยีนอยูเ่หนอืศรีษะ

พวกเข� ร�วกับเฝ้�คอยที่จะโจมตีลงม�ตลอดเวล�

และยิ่งไปกว่�นั้น เมื่อช�ยหนุ่มได้มองรอบๆ บริเวณที่พวกเข�ยืน

อยู ่กเ็ห็นร่�งของปักษ�ทมฬิค่อยๆ เผยตวัทีห่ลบซ่อนอยู่ในป่�ออกม�ทลีะ

ตัวสองตัว ปิดกั้นเส้นท�งรอบตัวพวกเข�จนหมด

แต่แม้เหล่�องเมียวจิจะเริ่มมีท่�ท�งกระวนกระว�ย เพร�ะไม่ 

ค�ดคิดว่�สองปีศ�จตรงหน้�จะเปิดสงคร�มจริงๆ ทว่�พวกเข�ก็ยังไม่ 

ตื่นกลัว และเตรียมพร้อมกำ�จัดปีศ�จเหมือนอย่�งที่ทำ�ม�เสมอนับพันปี

ร่างของเด็กสาวเรือนผมสีนำ้าตาลยังคงค้างใบหน้าที่เต็มไปด้วย

รอยเหยยีดหยนัอยูท่ีข้่�งหเูรยีวแหลมของกนิเทน็ช ิและใช้โอก�สทีร่่�งสงู

ใหญ่ข้�งตัวยังนั่งนิ่งไร้ปฏิกิริย� ว�งศีรษะของตนกับไหล่กว้�งอีกคร้ัง

อย่�งถือวิส�สะ

“เทพเจ้�อย่�งพวกท่�นนี่กลิ่นหอมม�กจริงๆ ด้วย” มันสูดห�ยใจ
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ใกล้ลำ�คอแกร่งอย่�งยั่วเย้�จนเกือบเป็นหลงใหล พล�งว่�ต่อในเรื่องที่ 

ค้�งค�กับเจ้�ปีศ�จแต่แรก 

“ไม่ต้องห่วง ฉันรับรองว่�ทุกอย่�งจะเรียบร้อย” เจ้�อสูรในร่�ง

ของเด็กส�วปลอบเสียงเบ�ร�วกับกำ�ลังพูดกับเด็กเล็กๆ “ไม่ต้องกังวล...

เลนยะไม่ได้ห�ยไปไหน แค่หลับใหลอยู่ในดวงต�ทว�รบ�ลแทนฉัน และ

ส่งฉันม�เป็นตัวแทนของเธอเท่�นั้น”

กนิเทน็ชยิงัคงนัง่นิง่และปล่อยให้อสรูร้�ยกล่�วต่อ “ฉนัจะอยูแ่ทน

เลนยะเอง...และกินเท็นชิก็ไม่จำ�เป็นต้องห่วงอีกแล้วว่�เวล�จะพร�กเร�

จ�กกันได้ เพร�ะเมื่อเป็นฉันที่เป็นเจ้�ของร่�งนี้ รับรองว่�เวล�จะไม่มี

คว�มหม�ยอีกต่อไป”

ถ้อยประโยคทีร่�วกบัผูท้ีซ่บใบหน้�กบัไหล่ของเข�นกึว่�ตนจะเป็น

หมอผีส�วได้จริงๆ แค่เพียงรับบทและหน้�ที่ของเด็กส�วเท่�นั้น ทำ�ให้ผู้

ฟังต้องเลื่อนนัยน์ต�เย็นช�มองอสูรร้�ยที่ซบบนไหล่กว้�ง แต่เข�ก็เพียง

นิ่งเงียบเช่นเดิม

และก�รที่มันมีคว�มคิดคว�มอ่�นเช่นนั้น ทำ�ให้สุนัขป่�หนุ่มรับรู้

ได้เลยว่�มันอย�กมีตัวตนอยู่บนโลกนี้ม�กขน�ดไหน

“แต่จะว่�ไปร่�งก�ยที่มีเลือดเนื้อนี่ดีจริงๆ นะ ฉันรู้สึกได้ถึงเลือด

ที่ไหลเวียนอยู่ใต้ผิวหนังเลย” เจ้�อสูรในร่�งของเลนยะยกฝ่�มือขึ้นม�ดู

พล�งพลิกไปม�อย่�งสนอกสนใจร�วกับเด็กได้ของเล่นใหม่ ก่อนมันจะ

ทันรู้สึกถึงแผลบนร่�งก�ยที่เจ้�ของร่�งจริงๆ ได้รับม�เมื่อไม่กี่วันก่อน ที่

สำ�คัญบ�ดแผลก็เพิ่งฉีกจนต้องเย็บใหม่ มันทำ�สีหน้�ไม่ชอบใจเล็กน้อย 

“เลนยะนี่ก็แย่ ไม่รู้จักดูแลร่�งก�ยของตัวเองให้ดี ชอบมีแผลจนเต็มตัว

ซะทุกที...ถึงมีเลือดเนื้อคว�มรู้สึก แต่ร่�งก�ยก็ช่�งเปร�ะบ�งกันซะจริง”

ว่�จบมันก็เหลือบนัยน์ต�สีนำ้�เงินมองไปนอกเขตอ�คม ท่ีเหล่� 

องเมียวจิตระกูลโอกุเระกำ�ลังต่อสู้กับสองปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จอย่�ง 

ดุเดือด องเมียวจิหล�ยคนได้รับบ�ดเจ็บ ซึ่งบ�ดแผลและเลือดสีสดๆ นั่น

เรียกแววมุ่งร้�ยและเหยียดหย�มจ�กนัยน์ต�สีนำ้�เงินให้ลุกว�วขึ้น มันว่�



B  1 3  s . t   447

ขึ้นใหม่ 

“เปร�ะบ�งซะจนไร้ค่� นิดๆ หน่อยๆ ก็ต�ย...แต่กินเท็นชิไม่ต้อง

ห่วงนะ ถ้�มีฉันม�แทนเลนยะแล้วละก็ แค่บ�ดแผลบนตัวตอนนี้ก็รักษ�

ได้...”

“เจ้�แทนอะไรเด็กนั่นไม่ได้หรอก”

รอยยิม้ระร่ืนของเจ้�อสรูหบุลงทนัใดกบัคำ�กล่�วจ�กคนทีเ่งยีบไป

น�น แต่ยังคงค้�งศีรษะกับไหล่กว้�งของอีกฝ่�ย

“และต่อให้เจ้�คอืเลนยะตวัจริง แต่กไ็ม่ใช่เดก็คนนัน้ทีเ่ป็นคนสวม

ปลอกคอให้ข้�” เจ้�ปีศ�จยงัว่�เสยีงเรียบเยน็ “และไม่ใช่คนทีข้่�ต้องก�ร”

จบคำ� กินเท็นชทิี่ว�งเฉยในตอนแรกก็ยกมือข้�งตัวขึ้นม�กอดร่�ง

ของเด็กส�วที่ยังซบหน้�บนไหล่กว้�งของตน ทว่�อ้อมกอดของเข�ครั้งนี้

ไม่มีคว�มอ่อนโยนอย่�งที่เคยกอดเจ้�ของร่�งจริงๆ กลับเป็นเหมือนก�ร

รัดร่�งก�ยของเจ้�อสูรไม่ให้ดิ้นหนีไปไหนได้ม�กกว่�

ในขณะที่ฝ่�ยอสูรร้�ยเริ่มรู้สึกตัวถึงคว�มผิดปกติจ�กกินเท็นชิ 

เมือ่มนัรบัรูถ้งึวงแขนแกร่งทีรั่ดร่�งก�ยจนอดึอดั ส่งผลให้มนัออกแรงดิน้

และพย�ย�มผลักอกกว้�งออกห่�งตัว

“ปล่อยฉัน!” คว�มตระหนกเป็นของฝ่�ยอสูร มันคำ�ร�มตำ่�ใน 

ลำ�คอและพย�ย�มดิ้นขลุกขลักในวงแขนแข็งแรง แต่ช่�งไร้ผลเมื่อพละ

กำ�ลังของสุนัขป่�หนุ่มดูจะเหนือกว่� 

ถงึจะเป็นอสรู แต่สิง่สำ�คญัทีม่นัลมืไปตอนนีค้อืคนทีม่นัคดิหยอก-

เย้�เป็นถงึเทพเจ้� เรือ่งพลงัอำ�น�จอ�จจะทดัเทยีมหรอืดีไม่ดอี�จม�กกว่�

เสียด้วยซำ้�...

‘มือขวา...ประตู...มันเปิดอยู่...มาหา...ฉัน...ให้เจอ...’

‘ฉันเคยเปิดประตู...ถ่ายพลังให้แก...ที่หลุมหลบภัย...และแค่หวัง

ว่า...แกจะทำาได้เหมือนกัน...แค่นั้น’

ทุกถ้อยคำ�ของเลนยะคือหนท�งที่จะช่วยเหลือเธอได้ และอย่�ง

แรกที่เข�ต้องทำ�คือให้อสูรของเลนยะหลับอีกครั้ง
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กนิเทน็ชยิิง่กระชบัวงแขนแกร่งม�กขึน้ จนร่�งทีพ่ย�ย�มดนัตวัเข�

ออกต้องกดัฟันกรอด คิว้ขมวดชนกนัม�กขึน้ด้วยคว�มโมโหที่ไม่ส�ม�รถ

สลัดร่�งก�ยออกจ�กก�รเก�ะกุมได้อย่�งใจนึก ก่อนมันจะได้ยินคำ�พูด

เรียบนิ่งจ�กเจ้�ของวงแขนที่รัดร่�งกระซิบอยู่ข้�งหู

“ข้�คิดว่�เจ้�คงไม่รู้จักเจ้�เด็กคนนั้นดีสักเท่�ไรหรอก เพร�ะถ้�

เจ้�รู้ เจ้�คงไม่มีท�งม�นั่งหน้�ระรื่นอยู่อย่�งตอนนี้ได้...จำ�ไว้อสูร เจ้� 

เด็กนั่นไม่เคยจนแต้มให้ใคร และจงจำ�ไว้ว่�เพร�ะเจ้�เด็กนั่นเป็นมนุษย์

เปร�ะบ�งอย่�งที่เจ้�บอก ถึงได้แข็งแกร่งกว่�อสูรท่ีอยู่แต่ในดวงต� 

ทว�รบ�ลอย่�งเจ้�”

อสูรร้�ยเบิกนัยน์ต�กว้�งกับประโยคเรียบเย็นของเจ้�ปีศ�จ 

“คิดจะทำ�อะไร” มันรีบกัดฟันแน่นถ�มกลับ รับรู้ถึงอันตร�ยจ�ก

ร่�งสูงสง่� แต่กินเท็นชิไม่มีคำ�ตอบให้ เว้นเพียงเสียงร่�ยอ�คมที่เกิดขึ้น

ชิดติดหูของมัน

“ปล่อย!” อสูรในร่�งเด็กส�วยิ่งออกแรงดิ้นหนักขึ้นเมื่อรู้แล้วว่�

สุนัขป่�หนุ่มกำ�ลังร่�ยอ�คมที่ทำ�ให้มันหมดสติอีกครั้ง 

อ�คมของกินเท็นชิเริ่มสัมฤทธิผลเมื่อเจ้�อสูรเร่ิมรู้สึกว่�ภ�พ 

เบือ้งหน้�เลอืนร�งลงเรือ่ยๆ แต่มนักพ็ย�ย�มฝืนร่�งก�ยไม่ให้หมดสตไิป

ง่�ยๆ มันพย�ย�มใช้เรี่ยวแรงที่เหลืออยู่ขืนตัวออกห่�ง แต่ย่ิงน�นเข้� 

กำ�ลงักย็ิง่เหอืดห�ย และก่อนแสงสว่�งสดุท้�ยจะดบัลง มนักก็ระซบิเสยีง

หอบข้�งหูกินเท็นชิว่�

“หึ...ถึงจะทำ�ให้หลับไปอีกครั้ง คนที่จะได้ออกม�มีชีวิตในร่�งนี้ก็

เป็นฉันอยู่ดี...โง่เง่�นักที่คิดว่�วิธีก�รนี้จะช่วยดึงเด็กนั่นให้กลับม�ได้...

พย�ย�มไปก็เปล่�ประโยชน์” มันเย้ยหยันอย่�งส�แก่ใจ

แต่ก่อนที่มันจะหมดสติไป ก็ได้เห็นใบหน้�รูปสลักที่มองกลับด้วย

ส�ยต�เย็นช�เช่นเคย ขณะที่ริมฝีป�กบ�งบนใบหน้�คมเข้มนั้นขยับบอก 

“ย�สึฮิโระอ�จจัดก�รเจ้�ไม่ได้เพร�ะตอนนั้นไม่มีใครหรืออะไรที่

มีพลังอำ�น�จพอจะต่อกรกับอสูร...แต่ตอนนี้เด็กนี่มีข้�...ข้�เป็นไพ่ต�ย 
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ใบสุดท้�ยของเจ้�เด็กนี่”

ว่าไงนะ!

อสูรร้�ยได้แต่ตะโกนถ�มในใจ เมื่อย�มนี้ภ�พสุดท้�ยของมันดับ

วูบลงพลัน เมื่อจบคำ�พูดของเจ้�ปีศ�จ

“ท่านยูโตะครับ ดูในอาณาเขตป้องกันนั่น”

แกว๊กกก!

เสียงเรียกอย่�งเร่งรีบของช�ยสูงวัยม�พร้อมเสียงร้องแทรกแสบ

แก้วหูของปักษ�ทมิฬตัวหนึ่งที่ยูโตะเพิ่งร่�ยอ�คมทำ�ล�ยใส่ จนมันกลับ

กล�ยเป็นขนนกสีดำ�ยับยู่ยี่ต�มเดิม

ย�มนีท้ัว่บรเิวณชลุมนุวุน่ว�ยไปหมดทกุหย่อมหญ้� กองทพัปักษ�

ทมิฬที่โจมตีพวกเข�ก็ไม่รู้จักจบจักสิ้น แถมปีศ�จหนุ่มก็ดูเหมือนจะคอย

เล็งหัวผู้นำ�แห่งโอกุเระอยู่ตลอดเวล� ทำ�ให้เหล่�องเมียวจิแต่ละคนแทบ

กระดกิตวัออกจ�กก�รต่อสูไ้ม่ได้เลย โดยเฉพ�ะยโูตะทีถ้่�เผลอหน่อยร่�ง

สูงใหญ่ของโทชินโอก็คอยจะจู่โจมเข้�ม�จนเข�ต้องรับศึกหล�ยด้�น 

แต่ถ้�ยงัจัดก�รเรือ่งของเลนยะไม่ได้ เข�กค็งยอมถอยไม่ได้เช่นกนั

ยูโตะละจ�กก�รต่อสู้เบื้องหน้� หันไปมองยังจุดที่กินเท็นชิกับร่�ง

ของเด็กส�วอยู่ และช�ยหนุ่มต้องขมวดคิ้วแน่นเมื่อพบว่�เด็กส�วท่ีเพ่ิง

ฟื้นขึ้นม�กำ�ลังหลับใหลอีกครั้ง

แต่สิ่งที่ทำ�ให้ยูโตะถึงกับช็อกนิ่งไปทันใด คือภ�พของเจ้�ปีศ�จที่

กุมมือขว�ของเด็กส�วที่หลับไปอีกคร้ังขึ้นม�และค่อยๆ ยกหลังมือขว�

ของเดก็ส�วขึน้แตะทีก่ล�งหน้�ผ�กของตน ตรงตร�พนัธสญัญ�ส�มโลก

“คิดจะทำ�อะไรกันแน่!” ยูโตะถึงกับขบกร�มแน่นพร้อมมองก�ร 

กระทำ�ของเจ้�ปีศ�จที่เข�อ่�นไม่ออก 

“ท่�นกินเท็นชิจะถ่�ยพลังให้เด็กนั่น” โทชินโอคร�งไม่เชื่อส�ยต�

ตนเองเช่นกัน

สิ้นคำ� ร่�งของยูโตะร�วกับถูกอ�บด้วยนำ้�เย็นจนทำ�ให้อวัยวะทุก
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ส่วนด้�นช�ขยบัไม่ได้ ช�ยหนุม่แทบไม่เชือ่ว่�เจ้�ปีศ�จแห่งป่�กกัปีศ�จจะ

กระทำ�เรื่องนี้ ทั้งๆ ที่น่�จะรู้อยู่แล้วว่�สิ่งใดจะเกิดขึ้น

ถ่ายพลังให้งั้นเรอะ ถ้างั้นก็หมายความว่าเพิ่มพลังอสูรไม่ใช่รึไง...

คิดอะไรอยู่กันแน่ จะให้เรื่องมันเลวร้ายลงกว่าเดิมรึไง!

ยูโตะพุ่งพรวดเข้�ไปยังอ�ณ�เขตป้องกันทันใด เข�รัวมือสองข้�ง

ทบุเขตป้องกนัแขง็แกร่งสดุกำ�ลงัอย่�งไม่กลวัเจ็บเพือ่เรยีกคนทีอ่ยูภ่�ยใน

“อย่�ทำ�อย่�งนั้นนะท่�นกินเท็นชิ  อย่�ถ่�ยพลังให้มัน ตอนนี้มัน

ไม่ใช่เลนยะอีกแล้ว...ท่�นกินเท็นชิ!” ยูโตะร้องตะโกนห้�มปร�มลั่น หวัง

ให้เจ้�ปีศ�จหยุดก�รกระทำ�ทั้งหมด

ซึ่งเสียงของยูโตะก็ร�วกับสัญญ�ณหยุดก�รต่อสู้ทั้งหมด เพร�ะ

เมื่อทุกคนได้ยินสิ่งที่ช�ยหนุ่มร้องออกม�ก็ต้องหันกลับไปสนใจ ไม่เว้น

แม้แต่ชินแอนที่หันหน้�กลับไปมองยังน�ยเหนือหัว

ปักษ�ทมิฬเองกย็ตุกิ�รโจมตตี�มชนิแอนทีเ่ป็นเจ้�น�ยของพวกมนั

เช่นกัน

ทุกอย่�งเหมือนถูกแช่แข็งโดยปริย�ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นย�มนี้

“ท่�นกนิเทน็ชจิะถ่�ยพลงัให้มนั” กล�ยเป็นชนิแอนอกีคนทีค้่�งนิง่

ด้วยคว�มตระหนกเมื่อได้เห็นว่�เจ้�ปีศ�จของเธอกำ�ลังว�งท�บหลังมือ

ของเลนยะลงบนตร�พันธสัญญ�ส�มโลกกล�งหน้�ผ�ก ก่อนที่อ�รมณ์

ต่อม�ของเธอจะคุกรุ่นด้วยคว�มกร�ดเกรี้ยว 

ในขณะที่โทชินโอกลับหรี่นัยน์ต�อ่�นย�กมองภ�พเบื้องหน้� ทว่�

ปีศ�จส�วก็สัมผัสถึงคว�มขัดเคืองจ�กร่�งสูงใหญ่ของเพื่อนปีศ�จได้ แม้

จะเบ�บ�งก็ต�ม

“ท่�นกินเท็นชิได้ยินผมไหม กรุณ�หยุดสิ่งที่ท่�นจะทำ�ด้วย ไม ่

อย่�งนั้นทุกอย่�งจะยิ่งเลวร้�ยกว่�นี้!” ผู้นำ�หนุ่มยังตะโกนบอกเจ้�ปีศ�จ 

แต่ดูเหมือนว่�จะไม่เป็นผล เมื่อสม�ธิทั้งหมดของกินเท็นชิถูกเด็กส�วใน

อ้อมแขนดึงไปจนหมด

“โธ่เว้ย!” ยโูตะสบถลัน่อย่�งจนปัญญ� แต่กย็งัคงค้�งมอืทีก่ำ�แน่น
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ไว้บนอ�คมป้องกัน

และทันทีที่กินเท็นชิหลับต�ลงและเริ่มถ่�ยโอนพลังของตนใส ่

ไปยังดวงต�ทว�รบ�ลของเด็กส�ว ยูโตะก็รับรู้ได้ว่�เขตอ�คมมีคว�ม

เปลี่ยนแปลง เข�สัมผัสถึงคว�มอ่อนกำ�ลังลงจ�กพื้นที่ปกป้องของเจ้�-

ปีศ�จ 

และพอหนักลบัไปมองยงักนิเทน็ชทิีส่่งพลงัของตนให้เลนยะอกีครัง้ 

ก็เข้�ใจว่�เกิดอะไรขึ้น

สนัุขป่�หนุม่ต้องรวบรวมพลงัมห�ศ�ลในก�รถ่�ยเทพลงัให้เดก็ส�ว 

ดงัน้ันอ�คมทีถ่กูสร้�งเพือ่ปกป้องกจ็ะอ่อนกำ�ลงัลงต�มอำ�น�จของผูส้ร้�ง

อ�คมทีป่ล่อยพลงัไหลออกไป และสดุท้�ยเขตอ�คมปกป้องของเจ้�ปีศ�จ

ก็ต้องสล�ยลงเมื่อถึงจุดหนึ่ง

ยโูตะถอยเท้�ออกม� แม้จะไม่รู้ว่�ส�ยเกนิไปรเึปล่�...แต่เข�กต้็อง

รอให้อ�ณ�เขตป้องกันของกินเท็นชิสล�ยด้วยตัวเอง เมื่อถึงตอนนั้นเข�

จะใช้กำ�ลังทั้งหมดแย่งตัวเด็กส�วกลับให้ได้

‘โลกของฉัน...อาจเละเทะ...มีแต่เลือด ความตาย...กับอาวุธ...ฉัน

อาจต่อต้าน...ปฏิเสธ...แต่...ช่วย...พยายาม...หาฉัน...ให้เจอ...ที...นะ...’

อีกหนึ่งสิ่งที่เลนยะกล่�ว และคือสิ่งที่บอกว่�เธอ ‘อยู่ในดวงตา

ทวารบาล’ แทนอสูรของตน เข�จึงต้องส่งพลังให้เธอโดยผ่�นท�งดวงต�

ทว�รบ�ลนี้ เหมือนที่เธอถ่�ยพลังอสูรจ�กดวงต�ทว�รบ�ลให้เข�รักษ�

ข�ทีบ่�ดเจบ็ในหลมุหลบภยัครัง้นัน้...และขณะเดยีวกนั เข�ยงัคงต้องต�ม 

ห�เธอที่อยู่ในนั้นให้เจอ

ต�มห�หมอผีส�วในดวงต�ทว�รบ�ลนั่น...

จิตวิญญ�ณส่วนหนึ่งที่ถูกส่งผ่�นเข้�ม�พร้อมพลังของเข�ค่อยๆ 

ดำ�ดิ่งสู่ม่�นนำ้�สีดำ�ที่เป็นท�งเข้�ประตูแห่งคำ�ส�ปของส�ยเลือดตระกูล

นักปร�บปีศ�จ

และทีอ่กีด้�นของม่�นนำ�้ของดวงต�ทว�รบ�ลทีเ่ข�กำ�ลงัจมลงม�
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ช้�ๆ นั้นคือพื้นที่สีดำ�ไร้จุดสิ้นสุด ทุกอย่�งเวิ้งว้�ง ว่�งเปล่� และไม่มีกลิ่น

หรือเสียงใดๆ ไม่มีอะไรนอกจ�กคว�มมืดมิด

เส้นผมสดีำ�ย�วสย�ยค่อยๆ พลิว้ลงปรกแผ่นหลงัและไหล่กว้�งอกี

ครัง้ ย�มเท้�ของสนุขัป่�หนุม่แตะพืน้เบือ้งล่�งสดุทีร่�วกบัเจิง่นองด้วยนำ�้

ทั่วไปหมด ทว่�กลับไม่มีเสียงนำ้�สะท้อนออกม�อย่�งที่ค�ด มันเงียบจน

ร�วกับหูของเข�ดับ กระนั้นสุนัขป่�หนุ่มก็ก้�วเดินผ่�นพื้นนำ้�นั้นต่อไป

และแม้ทุกอย่�งรอบก�ยจะดูมืดดำ�และไม่มีจุดสิ้นสุด ไม่มีจุดเริ่ม 

ไม่มีสิ่งใดบอกทิศท�ง แต่กินเท็นชิก็ยังคงก้�วไปข้�งหน้�อย่�งมั่นคง

ร�วกับมีแผนที่ในหัว ไม่ก็เป็นสัญช�ตญ�ณที่ร้องเรียกให้เข�ก้�วไปยัง

เส้นท�งข้�งหน้� เพื่อห�ใครบ�งคน

และไม่น�นในพื้นที่ว่�งเปล่�สีดำ�สนิทที่เห็นเพียงร่�งก�ยตนเอง 

นัยน์ต�สีเท�คู่เรียวคมก็ค่อยๆ เคลื่อนมองไปท�งหนึ่ง ย�มกลีบดอกไม้ 

สีฟ้�อมม่วงล่องลอยผ่�นหน้� และเรียกให้เข�หมุนไปมอง

และสิง่ทีพ่บไม่ไกลนัน้คอืประตโูทริอสิแีดงโทรมๆ ขน�ดใหญ่ทีต่ัง้

อยู่หน้�ต้นไม้ขน�ดมโหฬ�รที่มีพวงดอกไม้สีฟ้�อมม่วงร�วกับส�ยสร้อย

ย�วระพื้น ดูเลอค่�แสนวิจิตรเต็มต้น ซึ่งกำ�ลังส่องสว่�งโดดเด่นในคว�ม

มืด และกำ�ลังโบกไหวแผ่วๆ ทั้งที่ไม่มีส�ยลมพัดในนี้

ดอกฟูจิ ต้นไม้พิษ...

กินเท็นชิจับจ้องไปยังต้นฟูจิแสนตระก�รต�ที่มีพวงดอกสีฟ้� 

อมม่วงย�วกรอมพื้นจนไม่อ�จเห็นลำ�ต้นได้ และเม่ือเข�ยกมือขึ้นสัมผัส

กลีบสีฟ้�อมม่วงที่ปลิวผ่�นม� คว�มคิดต่อม�จึงดังขึ้นในหัว

ตรงนั้นสินะ...

ร่�งสูงสง่�เริ่มก้�วตรงเข้�ไปท�งประตูโทริอิที่เหมือนเป็นท�งเข้� 

ขณะรอบก�ยและบนพื้นนำ้�ในบริเวณต้นฟูจิมีกลีบดอกสีฟ้�อมม่วง 

ล่องลอยอยู่กระจัดกระจ�ย ดูสวยง�มไม่ต่�งจ�กภ�พฝัน ทว่�ก็ช่�ง

เงียบเหง�และเปล่�เปลี่ยว ในสถ�นที่ที่มีแต่สีดำ�แบบนี้

และเมื่อผ่�นเลยซุ้มประตูศักดิ์สิทธิ์สีแดง และมือเรียวแข็งแรง
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แหวกผ่�นม่�นดอกไม้แสนสวยเข้�ไปข้�งใน ภ�พทีเ่กนิจนิตน�ก�รภ�ยใน

นั้นก็ปร�กฏขึ้นแก่นัยน์ต�สีเท�คู่คมงดง�ม

สถ�นที่หลังม่�นดอกฟูจินั่นสว่�งจ้�จนเกือบแสบต� เป็นพ้ืนล�ย 

ต�ร�งข�วดำ�กว้�งขว�ง ปกคลุมด้วยหมอกควัน และมีกลีบดอกฟูจิกำ�ลัง

ร่วงโรยผ่�นส�ยต�

ทัว่บรเิวณมทีัง้ลวดหน�ม แผ่นยนัต์ม�กม�ย และอ�วธุหล�กหล�ย

ชนดิที่ใหญ่โตเกนิขน�ดปักแทงอยูต่�มพืน้ล�ยต�ร�ง เข�ยงัเหน็กองซ�ก

เมด็โกะสขี�วดำ�ที่ใหญ่โตกว่�ขน�ดปกต ิไม่ต่�งจ�กอ�วธุสมุกองอยูท่่วม

ศีรษะ แต่ละเม็ดแตกหักไม่สมบูรณ์ ที่สำ�คัญ กล�งซ�กเม็ดโกะนั้นมี

กงจักรก�ร�สึที่ผูกพู่สีดำ�เสียบอยู่อย่�งโดดเด่น

ทศันียภ�พทัง้ซ้�ยขว�เมือ่เพ่งผ่�นหมอกยงัมทีัง้กรงขงัมนษุย์แบบ

ยคุกล�งทีห้่อยจ�กกิง่ไม้ด้วยโซ่เส้นหน�อยูม่�กม�ย ซึง่ภ�ยใน เข�เหน็ว่�

มันเป็นหน้�ก�กปีศ�จและยักษ์หล�กหล�ยแบบแขวนอยู่ในกรงเหล่�นั้น 

ยังมีลวดหน�มที่ผุดแทรกจ�กพื้นที่แตกออก เกี่ยวพันกับแผ่นยันต์และ 

หัวกะโหลกที่มีเข�แหลม รูปทรงผิดแปลกจ�กหัวกะโหลกมนุษย์ทั่วไป

แต่สิ่งที่สะดุดต�เจ้�ปีศ�จม�กที่สุด คือสุดปล�ยท�งที่เป็นโคน

ลำ�ต้นหน�ใหญ่หล�ยสิบคนโอบของต้นฟูจิ ซึ่งมีร่�งร่�งหนึ่งนั่งอยู่...เด็ก

ส�วในเครือ่งแบบนกัเรยีนทีห่ลดุลุย่ซึง่นัง่อยูบ่นบลัลงัก์ทีร่�วกบัสร้�งจ�ก

โลหะมีคมที่ยืดย�วออกไปทั่วทุกท�ง เป็นรูปทรงที่เหมือนลวดหน�มผสม

กับคมด�บม�กม�ยจนดูน่�สะพรึงกลัวผสมน่�เกรงข�ม 

บัลลังก์นั้นตั้งอยู่เหนือกองภูเข�หัวกะโหลก โดยทุกหัวกะโหลก

กลบัมเีข�เลก็ๆ ประกอบอยูบ่่งบอกว่�หวักะโหลกเหล่�นัน้ไม่ใช่ของมนษุย์ 

ทว่�เป็นของปีศ�จ

เด็กส�วที่นั่งอยู ่บนบัลลังก ์เหล็กที่น ่�สะพรึงและกองภูเข� 

หัวกะโหลกปีศ�จก็ดูเหมือนจะน่�หว�ดหวั่นไม่ต่�งกัน เมื่อบนศีรษะใต้

กลุ่มผมสีนำ้�ต�ลย�วประบ่�นั้นมีเข�สัตว์ใหญ่ย�วโง้งไขว้กันอยู่อย่�งน่�

กลัว บนใบหน้�สวมหน้�ก�กยักษ์สีแดงสดที่มีสองเข� รอบต้นคอและ 
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ข้อมอืทัง้สองถกูล่�มด้วยโซ่ตรวนทีเ่ชือ่มโยงไปยงักิง่ก้�นส�ข�ของต้นฟจูิ

ด้�นหลังร�วกับเป็นหมุดยึดไม่ให้เธอลุกจ�กบัลลังก์นี้ได้

เธอดูอันตร�ยพอๆ กับสถ�นที่ที่แทบคล้�ยนรกหรือห้องทรม�น

แห่งน้ี แตกต่�งทีม่แีสงสว่�งจนต�พร่�และมกีลบีดอกไม้แสนสวยร่วงโรย

ตัดคว�มน่�หว�ดหวั่นลงไป

ทว่�กินเท็นชิก็จับจ้องเด็กส�วที่สวมหน้�ก�กยักษ์นั้นไม่ว�งต� 

ร�วกับเห็นเธอเพียงสิ่งเดียวในสถ�นที่เกินจินตน�ก�รนี้

‘โลกของฉัน...อาจเละเทะ...มีแต่เลือด ความตาย...กับอาวุธ...ฉัน

อาจต่อต้าน...ปฏิเสธ...แต่...ช่วย...พยายาม...หาฉัน...ให้เจอ...ที...นะ...’

ถ้อยคำ�ของใครบ�งคนสะท้อนในคว�มทรงจำ�ของเข�อีกคร้ัง  

ร�วกับยำ้�เตือนว่� ‘โลกของเธอ’ นั้นอันตร�ยและไม่น่�เข้�ใกล้เพียงใด

กระนั้นร่�งสูงสง่�ก็เริ่มก้�วออกไป เข้�ไปในโลกใบนั้นของเธอ...

โลกที่มีแต่อ�วุธ เกมก�รต่อสู้ ก�รผุพัง และคว�มต�ย ซึ่งเธอคือร�ช�

บนโลกใบนี้

ร�ช�ที่ถูกขังในโลกของตัวเอง...

และเพียงก้�วแรกที่ย่�งออกไปยังพื้นล�ยต�ร�ง เสียงบ�งอย่�ง

กะเท�ะแตกก็ดังจ�กรอยเท้�เก่�ของเจ้�ปีศ�จ และเมื่อก้�วผ่�นไปไม่กี่

ก้�วเพื่อเข้�ใกล้เด็กส�วบนบัลลังก์เหล็ก เสียงโลหะบ�งอย่�งก็แทงทะลุ

ขึ้นจ�กพื้นบริเวณที่เข�เคยยืนอยู่

มันคือปล�ยด�บและหอกที่แทงผ่�นพื้นล�ยต�ร�งขึ้นม�ต�มหลัง

เข� ร�วกับร่�งสูงสง่�ไปเหยียบถูกกับดักบ�งอย่�งเข้� จนทำ�ให้พวกมัน

ผุดแทรกพื้นขึ้นม�

ซึง่ทกุย่�งก้�วของกนิเทน็ช ิเสยีงอ�วธุกแ็ทงทะลพุืน้ต�มท�งทีเ่ข�

ผ่�น ไล่เข้�ม�ใกล้เรื่อยๆ 

เคร้ง! เคร้ง! เคร้ง!

เสียงโลหะมีคมที่แทงทะลุพื้นยิ่งเสียดสีสะท้อนก้อง และเพิ่ม

จำ�นวนไล่หลังกินเท็นชิม�อย่�งรวดเร็ว รุนแรงขึ้นทุกขณะร�วกับเป็นคำ�
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เตือนไม่ให้เข�เข้�ไปใกล้ร่�งของเดก็ส�วบนบลัลงัก์เหลก็ ทว่�ร่�งสงูสง่�

ก็ยังคงก้�วเดินช้�ๆ อย่�งมั่นคง ในจังหวะก้�วที่เท่�เดิม ไม่รีบเร่ง ไม่วิ่ง

หนี เพียงปล่อยให้อ�วุธใหญ่โตหล�กหล�ยชนิดไล่ล่�ต�มหลังม�จน

กระชั้นชิด และมีเพียงคำ�สั่งเดียวในหัวตนว่�

ห้ามเร่งร้อน...

เพียงจบคำ�นั้น อ�วุธชิ้นแรกที่ไล่ม�ถึงตัวเข�ก็เฉือนปล�ยผ้�คลุม

ขนสุนัขป่� และต�มด้วยคมโลหะอีกหล�ยชิ้นท่ีแทงผ่�นช�ยเสื้อ และ

เส้นผมสีดำ�ย�วสย�ยบ�งส่วนจนข�ดสะบั้น ทว่�ผู้ที่ถูกไล่ต้อนกลับเพียง

เอ่ยต่อถ้อยคำ�ในใจ

ไม่เช่นนั้นการต่อต้านจะยิ่งรุนแรง...

ฉัวะ!

ปล�ยด�บเล่มหนึ่งพุ่งทะลุพื้นใกล้เท้� บ�ดถูกข้�งใบหน้�จนได้

เลอืด พร้อมด้วยปล�ยหอกอกีเล่มทีท่ะลผุ่�นผวิพืน้ม�ถงึตวัเจ้�ปีศ�จตดิๆ 

กัน กระนั้นแม้จะไม่อ�จหนีพวกมันได้ เข�ก็ยังยื่นมือผ่�นห่�อ�วุธรูปร่�ง

ต่�งๆ ไปห�ร่�งของเดก็ส�วทีน่ัง่บนบลัลงัก์เหลก็เบือ้งหน้� ขณะทีห่ไูด้ยนิ

เสียงเนื้อและเสื้อผ้�ของตนถูกแทงและเชือดเฉือน

แต่ย�มนี้ตัวเข�เองก็ม�ถึงหน้�บัลลังก์แล้ว เพียงต้องก้�วออกไป

ต่อ เลิกสนใจคมหอกและด�บม�กม�ยที่พย�ย�มทำ�ร้�ยและหยุดย้ังเข� 

เพื่อกั้นเข�ออกจ�กตัวเธอ

ใบหน้�ใต้หน้�ก�กยักษ์สีแดงสดอยู่เพียงแค่เอื้อมมือ เข�ต้องยื่น

มือคว้�ออกไป แม้รอบก�ยเบือ้งหน้�กำ�ลงัถกูกดีกัน้ด้วยโลหะมคีมนบัร้อย

นับพนัชิน้ และกำ�ลงักลบภ�พของเธอทีอ่ยู่ใกล้เพยีงมอืคว้�นัน้ออกไปจ�ก

ส�ยต�เข�

เข�ต้องคว้�ตัวเธอม�ให้ได้

แค่เธอเท่�นั้น...

เคร้ง!

เลนยะ...
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เฮือก!

สติสัมปชัญญะที่ดำ�มืดอยู่ๆ ก็ร�วกับถูกช็อตให้ตื่นอย่�งฉับพลัน 

พร้อมดวงต�ที่ปิดสนิทก็เบิกโพลงขึ้นใต้หน้�ก�กใหญ่ เมื่อร�วกับได้ยิน

เสียงเรียกชื่อตนจ�กเบื้องหน้�...

เด็กส�วบนบัลลังก์ยังคงนั่งค้�งนิ่งกับก�รถูกปลุกด้วยบ�งอย่�ง

อย่�งกะทันหัน จนทำ�ให้หัวใจเธอเต้นกระหนำ่� แม้ไม่รู้ว่�เวล�นี้ตนอยู่

ที่ไหน กำ�ลงัทำ�อะไร หรือแม้แต่เธอเป็นใคร ทว่�สญัช�ตญ�ณทีม่�พร้อม

เสียงหัวใจใต้หน้�อกกลับบอกว่�มีบ�งอย่�งที่สำ�คัญม�กกำ�ลังรอเธออยู่

และเมื่อเริ่มควบคุมหัวใจตนให้เต้นช้�ลงบ้�งแล้ว เด็กส�วที่มีเข�

และสวมหน้�ก�กยักษ์ก็ค่อยๆ ก้มศีรษะกลับม�ที่เดิม ด้วยคว�มทรงจำ�ที่

ว่�งเปล่�อีกครั้ง

ทว่�เพียงก้มกลับม� เธอก็ต้องชะงักนิ่งไปนิดเมื่อรับรู้ถึงปล�ยนิ้ว

ของใครบ�งคนเบื้องหน้�ที่แตะบนปล�ยค�งหน้�ก�กยักษ์ของเธอ ก่อน

ปร�ยต�ขึ้นมองสูง ไล่ส�ยต�ไปช้�ๆ ตั้งแต่มือเรียวแข็งแรงที่ยื่นม�สุด

ปล�ยแขนเพื่อสัมผัสเธอ ไปจนกระทั่งถึงเจ้�ของมือที่อยู่ตรงหน้�

และสิ่งที่ปร�กฏต่อส�ยต�คือช�ยผู้หนึ่งที่อยู่ท่�มกล�งดงอ�วุธ

ม�กม�ย เวล�นี้ต�มร่�งก�ยของเข�หล�ยส่วนถูกอ�วุธเหล่�นั้นแทงทะลุ 

หรอืไม่กฝั็งคมบนหวัไหล่และแขนข�จนหย�ดเลอืดรนิไหลนองเตม็พืน้ใกล้

ปล�ยเท้�เธอ เมื่อเงยไปสบดวงต�สีเท�คู่คมสวย ดวงต�คู่ท่ีสวยท่ีสุด 

เท่�ทีเ่ธอเคยเหน็ ช�ยหนุม่ผูม้ีใบหเูรียวแหลมและเส้นผมสรีตัตกิ�ลทีต้่อง

แสงจนเกิดประก�ยสีเงินเจิดจ้� ก็เพียงเอ่ยอย่�งเรียบง่�ยกับเธอด้วย 

รอยยิ้มบ�งๆ ที่ตรึงส�ยต�และลมห�ยใจทั้งหมดว่� 

“ต้องให้ข้�ปลุกทุกครั้งเลยสินะ...” 

เสียงทุ้มลึกที่นุ่มนวลนั้นแสนคุ้นหู และคว�มอบอุ่นท่ีได้รับผ่�น

หน้�ก�กเมือ่เข�เลือ่นมอืเรยีวแขง็แรงนัน้ขึน้ม�บรเิวณแก้มกม็�พร้อมอกี

หนึ่งถ้อยประโยค

“คร�วนี้ตื่นกลับม�ห�ข้�ได้แล้ว”
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ทั้งที่อยู่ท่�มกล�งอ�วุธที่ทิ่มแทงร่�งก�ยไปทั่วร่�ง ทว่�ใบหน้� 

เรยีวคมทีง่ดง�มเกนิบรุุษใดกย็งัคงส่งรอยยิม้บ�ง และนำ�้เสยีงทีย่งัอ่อนโยน

ม�ให้

และน่ันทำ�ให้คว�มทรงจำ�ทีเ่คยว่�งเปล่�ของเธอมบี�งอย่�งปร�กฏ

ขึ้นช้�ๆ มันฉุดดึงให้เด็กส�วบนบัลลังก์ต้องค่อยๆ ลุกขึ้น พล�งคร�งแผ่ว

หวิวผ่�นหน้�ก�กยักษ์ย�มมองคนตรงหน้�ว่�

“ไอ้...ลูกหม�...”

เปรี๊ยะ!

ตึง!

เพียงถ้อยคำ�เดียวที่หลุดออกม� เสียงบ�งอย่�งแตกก็สะท้อนขึ้น 

ก่อนจะปร�กฏรอยร้�วบนหน้�ก�กยักษ์สีแดงที่เธอสวม และวิน�ทีต่อม� 

พื้นล�ยต�ร�งข�วดำ�ทั้งหมดก็ทรุดฮวบ และระเบิดตัวพังทล�ยลงอย่�ง

ฉับพลัน

และในเวล�ไม่น�นทุกสิ่งทุกอย่�งในนั้นก็แตกกระจ�ยออกเป็น 

กลีบดอกไม้ม�กม�ย ทั้งหน้�ก�ก โซ่ตรวนบนต้นคอและข้อมือ รวมถึง

เข�ย�วโง้งไขว้กนับนศรีษะของเดก็ส�ว กต่็�งแตกตวัเป็นฝุน่ละอองอย่�ง

ง่�ยด�ยและรวดเร็ว โลกของเธอพังทล�ยไม่ต่�งจ�กภ�พฝันที่จ�งห�ย

ย�มถูกปลุกให้ตื่น

ซึ่งในจังหวะนั้น กินเท็นชิก็คว้�หมับที่ข้อมือของเด็กส�ว และดึง

ตวัเธอเข้�ม�กอดแนบอกแน่น ท่�มกล�งทกุสิง่ทกุอย่�งทีก่ำ�ลงัสล�ยห�ย

ไปจ�กส�ยต� และกลับสู่พื้นที่สีดำ�สนิทซึ่งไม่มีอะไรอยู่อีกแล้ว นอกจ�ก

คว�มว่�งเปล่�มืดมิดเช่นเดิม

หล�ยชั่วอึดใจกว่�ที่ ‘โลกของเธอ’ จะจ�งห�ยไปจนหมด และเข�

กับเธอจะกลับม�ยืนอยู่บนพื้นที่สีดำ�ที่เจิ่งนองด้วยนำ้�อีกครั้ง

เด็กส�วในอ้อมแขนค่อยๆ ลืมต�ขึ้นอีกครั้งย�มรู้สึกตัว สัมผัสถึง

อ้อมแขนและคว�มอุ่นที่โอบรอบตัวเธอไว้ ดวงต�สีนำ้�เงินกะพริบอยู่ 

สองส�มที ก่อนเธอจะเงยหน้�มอง ‘ไอ้ลูกหม�’ ของตน 
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“ไอ้ลูกหม�?” เธอจับจ้องเข�อยู่ครู่หนึ่ง ก่อนคร�งถ�มให้แน่ใจ 

เมื่อก่อนหน้�นั้นเธอจำ�ได้ว่�ถูก ‘อสูร’ เล่นตลกในร่�งของเข�ม�หล�ย

ครั้งจนไม่อ�จไว้ใจสิ่งที่เห็นได้

และไม่น�นสัญช�ตญ�ณของเธอก็รับรู้ได้ว่�คนตรงหน้�ไม่ใช่ตัว

ปลอมแน่นอน แม้เข�จะไม่ได้เอ่ยตอบรบั แต่บ�งอย่�งในดวงต� ในสมัผสั 

ในลมห�ยใจ ในไออุ่น ยืนยันชัดเจนว่�นั่นคือเข�

ซึ่งเมื่อก�รรับรู้แรกเปิดอย่�งเต็มที่ ก�รรับรู้ต่อม�ก็ทำ�ให้เธอ

สังเกตเห็นสิ่งรอบตัว ใช้เวล�สองส�มวิน�ทีก่อนเธอจะตระหนักได้ว่� 

เวล�นี้ตนอยู่ที่ไหนกันแน่

เลนยะหมุนก�ยไปมองที่ด้�นหลัง เมื่อสติกลับม�ครบถ้วน 

“ถ้�งัน้ทีน่ี.่..” เธอเว้นคำ�ไปนดิ ก่อนสบถอย่�งไม่ชอบใจนกัเมือ่นกึ

ได้ พล�งพึมพำ� “ชิ! ดวงต�ทว�รบ�ลสินะ”

เธอจำ�ได้แล้วว่�ถูกอสูรของตนจับโยนลงม�ในดวงต�ทว�รบ�ล

แห่งนี้

แต่คว�มหงดุหงดิและคว�มสนใจเหล่�นัน้ต้องถกูดงึไปอกีท�ง เมือ่

มอืเรยีวแขง็แรงจ�กร่�งสงูสง่�ตรงหน้�ยืน่ม�ช้อนใบหน้�ของเธอให้กลบั

ไปมองเข�อีกครั้ง

และเลนยะต้องเบิกต�กว้�งน้อยๆ เมื่อเห็นว่�สุนัขป่�หนุ่มกำ�ลัง

สล�ยห�ยไปเป็นกลีบดอกไม้เล็กๆ อีกคน

จติวญิญ�ณส่วนหนึง่ของเข�ทีถ่กูส่งลงม�ในดวงต�ทว�รบ�ลนีเ้พือ่

ต�มห�และช่วยเหลือเธอกำ�ลังหมดเวล�ในก�รสื่อส�รกับเธอแล้ว คง

เพร�ะก�รที่เข�ต้องฟันฝ่� ‘ก�รต่อต้�น’ ของเธอในโลกของเธอเอง จึง

ทำ�ให้จิตวิญญ�ณบ�ดเจ็บเกินกว่�จะทนอยู่ต่อได้ ทว่�เข�ก็ยังคงเอ่ยด้วย

แววต�ที่ค�ดหวัง

“เหลือเวล�ไม่ม�กแล้วเลนยะ...ดังนั้นจัดก�ร ‘มัน’ ให้ได้”

เดก็ส�วยงัคงมองค้�งทีร่่�งของกนิเทน็ชซิึง่กำ�ลงัแตกสล�ยห�ยไป

อย่�งรวดเร็ว แต่ก่อนจะกระจัดกระจ�ยไปทั้งหมด เสียงทุ้มลึกก็ยังคง
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กำ�ชับอีกครั้ง พร้อมมือเรียวแข็งแรงที่ลูบผ่�นผิวแก้มเธออย่�งอ่อนโยน

เป็นครั้งสุดท้�ยว่�

“กลับม�ให้ได้ เลนยะ”

เลนยะยังคงมองต�มละอองแสงของจิตวิญญ�ณเจ้�ปีศ�จ ซึ่ง 

ล่องลอยกลับไปสู่เบื้องบน ออกจ�กดวงต�ทว�รบ�ลแห่งนี้ จนกระท่ัง 

ลับส�ยต�เธอไป...

แสงสว่างจากท้องฟ้ากลบัมาอกีคร้ัง เมือ่เขาลมืตาช้าๆ กลบัมายงั

ป่�กักปีศ�จเช่นเดิม กลับม�ยังโลกจริงๆ ที่เหล่�องเมียวจิยังพย�ย�มทุบ

ทำ�ล�ยเขตอ�คมที่ใกล้แตกสล�ยเต็มทีของเข�เข้�ม�

เสยีงอ�คมโจมตเีขตแดนสะท้อนก้อง มเีสยีงแตกร้�วจ�กเขตแดน

ที่ดังขึ้นเรื่อยๆ แว่วเข้�หู

กินเท็นชิที่ลืมต�ขึ้นใหม่หลังกลับออกม�จ�กโลกของดวงต� 

ทว�รบ�ล ค่อยๆ ก้มมองเด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ล ที่นอนหมดสติในอ้อม

แขน โดยที่หลังมือขว�มีล�ยอักขระเรียงตัวเป็นรูปเหมือนดวงต�อยู่

และนั่นทำ�ให้ร่�งสูงสง่�ต้องดึงตัวเธอเข้�ม�แนบอกกว้�งของตน

อีกครั้ง ขณะก้มใบหน้�เข้�ใกล้ ก่อนจะใช้มือเกลี่ยเส้นผมสีนำ้�ต�ลออก

จ�กใบหูของคนซึ่งยังคงสลบไสลอย่�งเบ�มือ พล�งกระซิบกับเธอว่�

“ข้�รอเจ้�อยู่ที่นี่แล้ว...กลับม�ห�ข้�ให้ได้ เลนยะ”

จบคำ�นั้นเจ้�ปีศ�จก็ได้แต่หวังเพียงว่�ถ้อยคำ�นี้จะส่งถึงเธอ และ

หวังว่�สิ่งที่เข�ส่งลงไปให้เธอพร้อมกันนั้นจะม�กพอให้เธอคว้�ชัยชนะ

กลับม�ห�เข�อีกครั้ง...



96
ช่วงชิงคืน

ภาพแรกทีม่องเหน็คอืสดีำามดืสนทิทีร่าวกบัว่าตนเองยงัไม่ได้ลมืตา

ขึ้นม�แม้แต่น้อย และเมื่อลองหลุบนัยน์ต�ลงตำ่�ก็เห็นผิวนำ้�สีดำ�คุ้นต� 

ก่อนเพียงไม่น�นก็ต้องพยุงร่�งก�ยของตนลุกขึ้นเมื่อรับรู้ว่�ตนนั่งอยู่

ที่ไหนกันแน่

บัดนี้อสูรร้�ยที่ยังใช้ร่�งของเลนยะกลับเข้�ม�สู่ดวงต�ทว�รบ�ล

อกีครัง้ ทีท่ีมั่นปล่อยให้เดก็ส�วผูเ้ป็นเจ้�ของร่�งตวัจรงิจมห�ยไปใต้ผวินำ�้

สีดำ�สนิท 

มันมองไปรอบก�ย สีหน้�ฉ�ยคว�มหงุดหงิดเล็กน้อยเมื่อนึกถึง 

เจ้�ปีศ�จที่ทำ�ให้มันต้องกลับม�อยู่ที่นี่

แต่กระนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเดือดร้อน เพร�ะถึงอย่�งไรเลนยะก็

ไม่มีท�งขึ้นม�จ�กดวงต�ทว�รบ�ลนี้ได้อีกต่อไปแล้ว

เจ้�อสรูในร่�งเดก็ส�วเตรยีมลกุขึน้ยนืและพร้อมจะกลบัไปยงัโลก

ภ�ยนอกอีกครั้ง

จ๋อม!

หมับ!
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แต่เพยีงแค่จะก้�วเดนิออกไป ร่�งก�ยของมนักต้็องชะงกัค้�งเมือ่

จู่ๆ มีบ�งสิ่งตะปบหมับที่ข้อเท้� และยึดมันไว้ไม่ให้ก้�วออกไปได้

อสูรในร่�งเด็กส�วสะบัดหน้�ฉับลงมองเบื้องล่�งของตนไปยัง 

ผนืนำ�้สมีดืมดิ และสิง่ทีท่ำ�ให้มนัต้องเบกินยัน์ต�กว้�งด้วยคว�มหว�ดผว� 

คือมือของเด็กส�วที่ยื่นพ้นผิวนำ้�ขึ้นม�จับอยู่รอบข้อเท้�ของมันอย่�ง 

แน่นหน�ร�วกับคีมเหล็ก

“เป็นไปไม่ได้” มันคร�งในลำ�คอด้วยส�ยต�ไม่ค�ดคิด บนใบหน้�

แสดงคว�มกร�ดเกรี้ยวผสมกับคว�มตื่นตระหนก

ซ่�!

ยงัไม่ทนัไขข้อข้องใจ ร่�งของคนทีม่นัคดิว่�จะไม่มที�งหลดุพ้นจ�ก

ดวงต�ทว�รบ�ลได้อีกตลอดก�ล บัดนี้กลับโผล่พ้นผิวนำ้�มืดมิดขึ้นม� 

โดยที่มือของเธอยังไม่ยอมปล่อยข้อเท้�ของมันให้เป็นอิสระ

เลนยะทีโ่ดนทิง้ลงไปในดวงต�ทว�รบ�ลค่อยๆ พยงุร่�งของตนขึน้

จ�กผืนนำ้�ที่เธอจมดิ่งลงยังก้นบึ้งได้ร�วกับป�ฏิห�ริย์ และสิ่งท่ีน่�

หว�ดหวั่นสำ�หรับอสูรร้�ยม�กที่สุด คือก�รที่เธอส�ม�รถใช้ฝ่�มืออีกข้�ง

ยันผิวนำ้�เพื่อดึงร่�งของตนขึ้นม� 

เด็กส�วส�ม�รถอยู่เหนือผิวนำ้�ได้เช่นเดียวกับมัน!

เกิดอะไรขึ้นกันแน่!

และเม่ือเจ้�อสรูทีอ่ยู่ในร่�งของเลนยะเหน็ว่�มอืของเดก็ส�วยงัยดึ

ข้อเท้�มันไว้ไม่ยอมปล่อย ร่�งที่มันลอกเลียนม�ใช้ก็เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง 

จ�กร่�งเด็กส�ว จู่ๆ มันก็สล�ยกล�ยเป็นคว�มว่�งเปล่� ทำ�ให้เลนยะที่

กำ�ข้อเท้�มันอยู่เปลี่ยนเป็นกำ�มือตัวเองแทน ก่อนคว�มว่�งเปล่�นั้นจะ 

ก่อตัวเป็นร่�งก�ยที่ลอกเลียนเลนยะอีกครั้ง และอยู่ในระยะห่�งออกไป

จ�กตัวคนที่เคยยึดข้อเท้�มันไว ้พอสมควร ร�วกับเจ ้�อสูรกำ�ลัง

หว�ดระแวงเด็กส�วตรงหน้�

“ทำ�ไมเธอถึงออกม�จ�กดวงต�ทว�รบ�ลได้” ร่�งท่ียังก่อตัวไม่

เสร็จสมบูรณ์รีบถ�มอย่�งไม่เข้�ใจ



462   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 4 (จบ)

เลนยะที่เริ่มก้�วข�ขึ้นม�ยืนเหนือผิวนำ้�สีดำ�ค่อยๆ เงยใบหน้�

เหยียดหยันขึ้นมองไปยังอสูรของตน

“อย่�คิดว่�อะไรมันจะง่�ยขน�ดนั้นสิ...ก็ถึงได้บอกไงว่�ฉันขอทิ้ง

ไพ่ใบสดุท้�ยในมอืเพือ่สูก้บัแก” คำ�ตอบจ�กเลนยะยิง่ทำ�ให้เจ้�อสรูกดัฟัน

กรอด พลันเรื่องที่กินเท็นชิพูดไว้ก็ลอยเข้�ม�ในสมอง ร�วกับยำ้�เตือน

คว�มผิดพล�ดของมัน

‘ยาสึฮิโระอาจจัดการเจ้าไม่ได้ เพราะตอนนั้นไม่มีใครหรืออะไรที่

มีพลังอำานาจพอจะต่อกรกับอสูร...แต่ตอนนี้เด็กนี่มีข้า...ข้าเป็นไพ่ตายใบ

สุดท้ายของเจ้าเด็กนี่’

ยิง่คดิยิง่ทำ�ให้มนัหงดุหงดิใจกบัก�รโดนเดก็ส�วตรงหน้�ตลบหลงั

และเม่ือเลนยะก้�วขึน้ม�ยนืนิง่เหนอืผวินำ�้ได้ทัง้ตวั เธอกว่็�ขึน้ใหม่ 

“ทีเ่หลอืต้องม�ดกูนัว่�ระหว่�งฉนักบัแก ใครจะเป็นคนโยนอกีฝ่�ย

กลับดวงต�ทว�รบ�ลก่อนกัน...หรือไม่ก็กำ�จัดทิ้งไปเลย”

“เป็นแค่มนุษย์จะทำ�อะไรได้...ตำ�น�นไม่ได้บอกไว้รึไงว่�ฉันเป็น

อสรูทีแ่ขง็แกร่งทีส่ดุ เป็นผูท้ีช่นะและผูร้อดตวัจริง แม้แต่ย�สฮึโิระเองยงั

ไม่ส�ม�รถจดัก�รได้ จนต้องสลดัคว�มรับผดิชอบด้วยก�รฆ่�ตวัต�ย และ

ให้เธอรบักรรมต่อ” อสรูร้�ยขูด้่วยนำ�้เสยีงขบขนัพร้อมยกมมุป�กขึน้บ้�ง 

ก่อนร่�งก�ยช่วงล่�งของมันจะค่อยๆ เลือนห�ยไป เริ่มกลับไปเป็นสิ่งที่

ไร้รูปร่�งซึ่งคือตัวตนที่แท้จริงของมันอีกครั้ง 

“อย�กจับฉันใส่ดวงต�ทว�รบ�ลก็เชิญเลนยะ แต่นั่นก็ต่อเมื่อเธอ

จบัฉนัได้นะ” ว่�จบร่�งทีเ่ลอืนห�ยไปเพยีงคร่ึงล่�งกห็�ยวบูไปทัง้ร่�งก�ย

อย่�งรวดเร็ว และมีเพียงเสียงหัวเร�ะคิกคักสะท้อนอยู่รอบตัวหมอผีส�ว

เลนยะยงัยนืนิง่อยูก่บัทีแ่ละใช้เพยีงนยัน์ต�สนีำ�้เงนิกว�ดมองรอบ

ตวัต�มเสยีงทีล่อยวนอยูข้่�งก�ยแต่ไร้ตวัตนของเจ้�ของเสยีง ก่อนเธอจะ

ก้มมองฝ่�มอืและขยำ�ฝ่�มอืเข้�ออก รบัรูว่้�ร่�งก�ยของตนย�มนีม้บี�งสิง่

ไหลเวียนอยู่ทั่ว พล�งกระซิบคำ�พูดกับตนเองเบ�ๆ ว่� 

“...พลังเทพเจ้�นี่เป็นอย่�งนี้เองสินะ” 
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‘เป็นแค่มนษุย์จะทำาอะไรได้...ตำานานไม่ได้บอกไว้รึไงว่าฉนัเป็นอสรู

ที่แข็งแกร่งที่สุด เป็นผู้ที่ชนะและผู้รอดตัวจริง แม้แต่ยาสึฮิโระเองยังไม่

สามารถจัดการได้ จนต้องสลัดความรับผิดชอบด้วยการฆ่าตัวตาย และ

ให้เธอรับกรรมต่อ’

เลนยะเคลื่อนนัยน์ต�สีนำ้�เงินทรงอำ�น�จและพร�วระยับด้วยเล่ห์

กลต�มเสียงของอสูรร้�ยอีกครั้ง พล�งทบทวนคำ�พูดดูถูกจ�กอสูรของ

ตนเอง ก่อนเอ่ยขึ้นใหม่  

“ก็เพร�ะว่�เป็นมนุษย์น่ะสิ ถึงได้ชั่วร้�ยกว่�สิ่งมีชีวิตอื่นน่ะเจ้�โง่”

เปรี๊ยะ! เปรี๊ยะ! เปรี๊ยะ!

กระแสไฟฟ้�เร่ิมแตกประก�ยรอบอ�ณ�เขตป้องกนัของเจ้�ปีศ�จ 

บ่งบอกว่�มันใกล้ถึงขีดจำ�กัดและกำ�ลังจะสล�ยไปในไม่ช้� เมื่อย�มนี ้

สนุขัป่�หนุม่ถ่�ยโอนพลงัของตนให้เดก็ส�วในอ้อมแขนม�กขึน้เรือ่ยๆ จน

ทำ�ให้อำ�น�จของตนลดน้อยลงและไม่อ�จคงสภ�พของอ�คมทีส่ร้�งอยูไ่ด้ 

ในขณะเหล่�องเมียวจิหล�ยสิบคนรอบนอกอ�คมก็กำ�ลังรอคอย

ให้เขตอ�คมของเจ้�ปีศ�จดับอย่�งใจจดใจจ่อ เพร�ะพวกเข�ก็เฝ้�รอ

โอก�สทีจ่ะแย่งตวัเดก็ส�วท�ย�ทโซเคนโยจ�กผูท้ีส่ร้�งอ�ณ�เขตปกป้อง

นี้อยู่แล้ว

เปรี๊ยะ!

และเพยีงไม่น�น ประก�ยส�ยฟ้�กว็�บขึน้ต�มพืน้ดนิและไต่ขึน้ไป

ต�มลำ�ต้นไม้สงูจนมนัโอนเอน ต�มด้วยพืน้ดนิทัว่ป่�กกัปีศ�จสัน่สะเทอืน

ร�วกบัแผ่นดนิไหว จนมอีงเมยีวจบิ�งคนถงึกบัสะดุง้เฮอืกกบัอ�เพศทีเ่กดิ

ขึ้น พร้อมกับที่กระแสไฟทะลักทล�ยทั่วบริเวณเขตอ�คมของกินเท็นชิ

ยโูตะเริม่เหน็รอยร้�วของอ�ณ�เขตปกป้อง แต่ดเูหมอืนร่�งสงูสง่�

จะไม่สนใจเขตป้องกันของตนเองที่กำ�ลังทล�ยลงในไม่ช้� 

ดูเหมือนเจ้�ปีศ�จจะขอแค่ส่งพลังให้เด็กส�วตรงหน้�ให้ได้ม�ก

ที่สุดเท่�นั้น แม้ว่�หลังจ�กนี้เข�คงต้องพักฟื้นร่�งก�ยไปอีกน�นกว่�ทุก
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อย่�งในตัวจะกลับม�สมบูรณ์ดังเดิม...

ว�บ!

เกิดคลื่นอัดอ�ก�ศหนักหน่วงแตกวงกว้�งจ�กเขตอ�คมของ 

เจ้�ปีศ�จ เข้�ปะทะร่�งทุกร่�งที่อยู่ในบริเวณโดยรอบ ไม่เว้นแม้แต ่

สองปีศ�จที่เฝ้�ดูน�ยเหนือหัวของตนอยู่ก็โดนแรงอัดนี้ด้วยจนถูกดันจ�ก

จุดเดิมเกือบเมตร ต้นไม้หน�รอบบริเวณก็เอนต�มแรงปะทะนั้น ก่อนที่

ทุกคนจะรับรู้ว่� บัดนี้อ�ณ�เขตที่แข็งแกร่งของกินเท็นชิสล�ยลงแล้ว

“...นั่นมัน” ยูโตะคร�งในลำ�คอพล�งเบิกนัยน์ต�กว้�ง มองตรงไป

ยังร่�งสูงสง่�ของเจ้�ปีศ�จที่ยังคงถ่�ยพลังให้เด็กส�วในวงแขนผ่�นตร�

พันธสัญญ�ส�มโลกและดวงต�ทว�รบ�ลที่เปิดอยู่

ซึ่งผู้นำ�องเมียวจิเห็นชัดว่�ร่�งก�ยของสุนัขป่�หนุ่มเร่ิมมีไอคว�ม

ร้อนพวยพุ่งออกม� บนใบหน้�คมมีหย�ดเหงื่อเก�ะพร�ว 

กินเท็นชิพย�ย�มอดกลั้นต่อคว�มทรม�นในร่�งก�ยตนเอง ท่ี 

ย�มนี้ร้อนระอุร�วกับนั่งอยู่กล�งกองเพลิง ขณะที่มือขว�ของเลนยะที่

ท�บติดอยู่กับหน้�ผ�กของเข�ก็มีสีแดงกำ่�ร�วกับโดนไฟลวก และตร�

พันธสัญญ�ส�มโลกของเข�ก็มีควันสีดำ�ลอยขึ้นม� 

สภ�พทัง้หมดกำ�ลงัฟ้องว่�กนิเทน็ชเิองกใ็กล้ถงึขดีจำ�กดัในก�รถ่�ย

โอนพลังของตนให้หมอผีส�วแล้ว

มันทำ�ให้ทุกคนที่จ้องมองอยู่ค้�งนิ่งยิ่งกว่�เดิม

ทำ�ไมเทพเจ้�ตรงหน้�ต้องทำ�ให้เดก็ส�วท�ย�ทอสรูทีก่ำ�ลงัจะกล�ย

เป็นอสูรจริงๆ ม�กขน�ดนี้

ทว่�ยโูตะกลบัเรียกสตกิลบัม�ก่อนทกุคน หน้�ทีส่ำ�คญัยิง่ของเข�

ฉุดให้มือของตนสะบัดแผ่นยันต์ขึ้นอย่�งรวดเร็วพร้อมร่�ยอ�คมงึมงำ�ใน

ลำ�คอ และป�แผ่นยันต์นั้นเข้�ห�ร่�งของกินเท็นชิกับเลนยะโดยไม่รีรอ

ตอนน้ีอ�จจะยงัทนั อ�จจะยงัหยดุยัง้อสรูของเลนยะได้ทนั แค่แยก

ยัยนั่นออกจ�กท่�นกินเท็นชิเดี๋ยวนี้!

คว�มคิดนี้ทำ�ให้ผู้นำ�หนุ่มไม่ลังเลในก�รลงมือโจมตี ในขณะที่ 
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โทชินโอก็ทันเห็นตอนเข�ป�แผ่นยันต์ออกไปพอดี

“เจ้�ทำ�อะไร!” เสียงคำ�ร�มก้องของโทชินโอเรียกสติของคนทุก

คนในป่�กักปีศ�จให้กลับม�อีกครั้ง 

พร้อมกับที่พวกองเมียวจิที่เหลือหันม�เจอภ�พของยูโตะกำ�ลังล้ม

ลงเพร�ะโดนร่�งสูงใหญ่ของปีศ�จนักรบวิ่งพุ่งเข้�ม�จับกระแทกกับพื้น 

พร้อมเงื้อด�บใหญ่ฟันฉล�มของตนขึ้นสูง เตรียมปลิดชีพช�ยหนุ่ม

ผู้รับใช้ของยูโตะและองเมียวจิทั้งหมดกรูกันเข้�ม�ทันทีพร้อม

อ�วุธในมือเพื่อขัดขว�งก�รลงด�บของปีศ�จหนุ่มด้วยคว�มรวดเร็ว รวม

ถงึชนิแอนทีเ่รยีกปักษ�ทมฬิกลบัม�อกีครัง้และเริม่โจมตอีงเมยีวจทิัง้หมด 

ไม่ให้เข้�ม�ยุ่มย่�มกับก�รลงด�บของเพื่อนปีศ�จ 

ก�รต่อสู้เกิดขึ้นอีกครั้ง

เคร้ง!

ด�บใหญ่ของปีศ�จหนุ่มหลุดมือกระเด็นไปอีกท�ง เมื่อชินโกะท่ี

อยู่ใกล้ที่สุดร่�ยอ�คมกระแทกอ�วุธของเข� โดยท่ีคมอ�วุธนั้นเฉียด

ใบหน้�ของยูโตะไปเพียงนิดเดียว แต่ดูเหมือนแค่ด�บหลุดมือจะไม่ใช่

ปัญห�ของโทชินโอ เพร�ะทันทีที่มือของตนว่�งเปล่� เข�กลับกำ�หมัดขึ้น

แทนอย่�งไม่มีก�รหันไปมองต�มอ�วุธ หรือช�ยสูงวัยที่ร่�ยอ�คมใส่เพื่อ

ช่วยน�ยน้อยของตนแม้แต่น้อย และเปลี่ยนเป็นเง้ือหมัดขึ้นแทนด�บ 

เตรียมอัดหน้�มนุษย์ที่ตนกดชิดพื้นดินในข้อห�กล้�ทำ�ร้�ยน�ยเหนือหัว

ของเข�อย่�งไม่มีติดขัด

ขณะที่ยูโตะซึ่งโดนขยุ้มคอและล็อกติดกับพื้นดินทำ�อย่�งไรก็ดิ้น

ไม่หลุดเงื้อมมือปีศ�จ ถึงกับกัดฟันกรอดและเตรียมใจรับแรงกระแทก

จ�กกำ�ปั้นใหญ่ๆ นั้น

ตูม!

ทุกอย่�งต้องหยุดชะงักอีกครั้ง ไม่เว้นแม้แต่เจ้�ของหมัดที่หยุด

หมัดของตนเหนือใบหน้�ยูโตะเพียงไม่กี่เซนติเมตรและหันไปยังต้นเสียง 

ก่อนเข�จะได้เหน็ว่�แผ่นยนัต์ของยโูตะทีป่�เข้�ไปนัน้ข�ดออกจ�กกนัเป็น
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เศษเลก็เศษน้อยก่อนถงึร่�งของน�ยเหนอืหวักบัเลนยะ ร�วกบัมม่ี�นพลงั

บ�งอย่�งคุ้มกันทั้งสองคนไว้ ไม่ให้สิ่งอันตร�ยใดกลำ้�กร�ยได้ 

และเมื่อยูโตะสังเกตดีๆ จึงเห็นว่�บนต้นคอของกินเท็นชินั้นมี

ปลอกคอสุนัขที่ห้อยกระดิ่งสีเงินไว้

กระดิ่งคุ้มภัยงั้นรึ...ทำาแสบอีกแล้วนะเลนยะ!

ช�ยหนุ่มต้องสบถด่�เด็กส�วจอมเจ้�เล่ห์อย่�งเหลืออด เพร�ะดู

เหมือนว่�เจ้�หล่อนจะดักท�งหนีทีไล่ไว้จนหมด ขน�ดอ�ณ�เขตป้องกัน

ของกินเท็นชิสล�ยไปแล้ว แต่ยังมีกระดิ่งคุ้มภัยม�เป็นปัญห�อีก แถมดูก็

รู้ว่�เลนยะเป็นคนใส่ให้กินเท็นชิเอง นั่นแสดงว่�เธอต้องเด�สถ�นก�รณ์

ล่วงหน้�ได้ว่�กินเท็นชิจะไม่ส�ม�รถคุ้มกันเธอได้ตลอดเวล�

ยูโตะรู้สึกถึงมือใหญ่ที่ค่อยๆ คล�ยจ�กรอบคอของเข�อีกครั้ง 

หมัดที่ค้�งไว้ใกล้ใบหน้�อย่�งน่�หว�ดเสียวก็เคลื่อนห่�งออกไปช้�ๆ ร่�ง

สูงใหญ่ที่คร่อมตัวเข�อยู่ลุกถอยหลัง และปล่อยให้เข�เป็นอิสระอีกคร้ัง 

เมื่อเห็นว่�เจ้�ปีศ�จยังไม่เป็นอะไร 

ดูเหมือนโทชินโอจะเรียกอ�รมณ์นิ่งสงบกลับม�ได้อีกคร้ัง และ

เลอืกจะปล่อยผูน้ำ�องเมยีวจิคนนี้ไป เพร�ะถ้�ลองคำ�นวณสถ�นก�รณ์กนั

จริงๆ แล้ว ถ้�เข�พลั้งมือฆ่�ช�ยหนุ่มเรือนผมสีนำ้�ต�ลอ่อน สงคร�ม

ระหว่�งปีศ�จกบัมนษุย์ต้องอบุตัอิกีคร้ัง...และเข�ยงัไม่ต้องก�รให้มนัเกดิ 

โดยเฉพ�ะกับองเมียวจิตระกูลเก่�แก่เช่นนี้

“เร�ต้องรีบทำ�อะไรสักอย่�ง” ยูโตะที่หลุดจ�กพันธน�ก�รลุกขึ้น

ม�สัง่ด้วยนำ�้เสยีงทีต่ดิหอบนดิๆ กบัก�รทีต้่องเรียกเรีย่วแรงให้กลบัม�อกี

ครัง้หลงัจ�กมันเหอืดห�ยไปตอนโดนร่�งสงูใหญ่ของโทชนิโอจบัลอ็กและ

ส่งนัยน์ต�ดุดันเหี้ยมเกรียมใส่

ยูโตะคิดว่�ตนจะไม่รอดแล้วด้วยซำ้�

“ตอนนี้คงไม่ทันแล้วละครับ” ชินโกะเอ่ยขึ้น ทำ�ให้ยูโตะถึงกับหัน

ใบหน้�ไม่เข้�ใจไปยังคนข้�งตัว ซึ่งเฉลยสิ่งที่ตนเปรยไว้ต่อทันที “ตอนนี้

ท่�นกนิเทน็ชมิอบพลงัให้โซเคนโย เลนยะเกอืบทัง้หมดแล้ว ถงึไปแยกตวั
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พวกเข�ทั้งสองออกจ�กกันก็ช่วยอะไรไม่ได้ สิ่งที่เร�ทำ�ได้ตอนนี้คือรอว่�

ผลสรุปทั้งหมดจะเป็นยังไง เพร�ะยังไงเสียโซเคนโย เลนยะคงไม่น่�คิด

แผนให้อสูรตัวเองได้เปรียบ เร�ต้องรอเท่�นั้นครับ”

“แต่ถ้�มันยิ่งแย่...”

“ก�รตื่นอีกครั้งของเด็กคนนั้นจะเป็นตัวบอกผลท้ังหมด” ช�ยสูง

วัยแทรกคำ�พูดของยูโตะอย่�งรู้ทันว่�เข�จะพูดอะไร “ถ้�ท่�นกินเท็นชิ 

มอบพลงัให้เธอจนหมด กค็งไม่เหลอืเรีย่วแรงจะขดัขนืเร�แล้ว เร�จะเอ�

ตัวโซเคนโย เลนยะกลับตอนนั้นก็ยังทัน พอถึงบ้�นใหญ่ก็นำ�ตัวเธอไปทำ�

พิธีกักไว้ แล้วถ้�ฟื้นขึ้นม�เป็นอสูร ตอนนั้นเร�ก็ยังจัดก�รเธอทันครับ”

เหตุผลของผู้ติดต�มที่มีประสบก�รณ์ม�กกว่�ทำ�ให้ยูโตะต้อง 

จำ�ใจรับฟังอย่�งเลี่ยงไม่ได้ และหันไปมองร่�งสูงสง่�ที่ย�มนี้ใกล้สิ้น

เรี่ยวแรงเต็มทีอย่�งที่ผู้รับใช้ของเข�ว่� 

ทัง้ใบหน้�ทีช่ืน้เหงือ่และไอระอทุีล่อยออกม�ทัว่ร่�งสงูสง่� ในขณะ

ที่ควันสีดำ�จ�กกล�งหน้�ผ�กของใบหน้�รูปสลักก็พวยพุ่งสู้กับไอระอุใน

ร่�งก�ย 

สภ�พนั้น เพียงไม่น�นก็คงสิ้นกำ�ลังดังว่�

“ถ้�จะเอ�เจ้�เด็กนั่นออกไป ก็เอ�ไปฆ่�ให้ห่�งๆ แล้วไม่ต้องเอ�

มันกลับม�ให้เห็นอีกด้วย” เสียงแหลมสูงของชินแอนสั่งขัดบรรย�ก�ศ

ตึงเครียด พลันนัยน์ต�สีทองเย้�ยวนก็จ้องนิ่งไปยังน�ยเหนือหัวของตน

กับเด็กส�วตัวปัญห�ด้วยคว�มขัดเคือง และกรุ่นโกรธอย่�งถึงที่สุด

ทั้งที่เกลียดแต่กลับทำ�อะไรไม่ได้นอกจ�กเฝ้�มองด้วยคว�มชิงชัง

ยูโตะเพียงมองใบหน้�สวยๆ ของปีศ�จส�วเพียงชั่วครู่ ก่อนหันไป

ยังกินเท็นชิกับเลนยะอีกครั้ง เข�ยืนรอให้ร่�งสูงสง่�ถึงขีดจำ�กัด

และเพยีงไม่น�น มอืทีข่ึน้สแีดงกำ�่ของเลนยะทีถ่กูแนบบนหน้�ผ�ก

ของสุนัขป่�หนุ่มก็ตกลงม�ข้�งตัวเด็กส�วอีกครั้ง บนหลังมือขว�ที่มี

ลวดล�ยดวงต�อยูก่ม็ีไอคว�มร้อนลอยขึน้ม�บ�งๆ ขณะกนิเทน็ชหิอบจน

ตัวโยน บนร่�งก�ยเต็มไปด้วยควันร้อนที่เหมือนเพ่ิงผ่�นก�รโดนเปลว
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เพลิงเผ�ม� เม็ดเหงื่อม�กม�ยไหลอ�บใบหน้�คมและหยดลงใต้ร่�งของ

เข�หยดแล้วหยดเล่� ลำ�แขนแกร่งที่ประคองร่�งของเด็กส�วอยู่สั่นเครือ 

บ่งบอกว่�เรีย่วแรงของเข�ย�มนีแ้ทบไม่เหลอือยูแ่ล้ว แต่กย็งัคงประคอง

เด็กส�วแนบอก 

เข�ม�ถึงขีดจำ�กัดของตนแล้ว

ชนิแอนกบัโทชนิโอรีบวิง่เข้�ไปห�เจ้�ปีศ�จ พร้อมกบัทีย่โูตะกเ็ดนิ

เรว็ๆ เข้�ไปด้วยเช่นกนั และเมือ่ถงึร่�งของกนิเทน็ช ิปีศ�จส�วกร็บีลงไป

นั่งประคองเข�ด้วยคว�มห่วงใย แต่เมื่อเธอยื่นมือเข้�ไปถึงตัวเจ้�ปีศ�จ 

ชินแอนถึงกับต้องชักมือกลับและสะดุ้งตัวน้อยๆ เพร�ะร่�งก�ยของ 

สุนัขป่�หนุ่มเวล�นี้ร้อนจนเหมือนแท่งเหล็กที่โดนเผ�ไฟใหม่ๆ ก็ไม่ป�น

“ช่วยส่งเลนยะม�ให้ได้ไหมครับ”

เสยีงของผูน้ำ�หนุม่ถ�มขึน้เบือ้งหน้�กนิเทน็ช ิขดับรรย�ก�ศห่วงใย

ของชินแอนจนเธอต้องสะบัดนัยน์ต�สีทองไม่สบอ�รมณ์ไปมองร่�งสูง

โปร่งของยูโตะที่นั่งคุกเข่�ข้�งหนึ่งอยู่เบื้องหน้�น�ยของเธอ

ร่�งสูงสง่�ที่ยังห�ยใจหอบถี่รัวไม่ได้เงยหน้�ขึ้นมองผู้นำ�องเมียวจิ 

ดูเหมือนว่�เจ้�ปีศ�จกำ�ลังไตร่ตรองบ�งสิ่ง

สิ่งที่เข�ต้องทำ�ให้เจ้�เด็กส�วในอ้อมแขนตอนนี้ไม่มีอีกแล้ว ตัว 

เข�เองย�มนี้ก็ไม่เหลือพลังอำ�น�จและเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้กับองเมียวจิ

หล�ยสิบคนได้

“อย่�ฆ่�...เด็กนี่...” เสียงพูดติดขัดจ�กกินเท็นชิดังขึ้น ซึ่งยูโตะ

สัมผัสได้ถึงก�รขอร้องของเจ้�ปีศ�จ

ตัง้แต่คำ�พดูนี ้จนกระทัง่ก�รกระทำ�ทัง้หมดของเจ้�ปีศ�จตรงหน้� 

ทำ�ให้ช�ยหนุ่มเข้�ใจแล้วว่�เด็กส�วท�ย�ทโซเคนโยคนนี้สำ�คัญกับอดีต

เทพเจ้�ตนนี้อย่�งไร

แต่มันก็ช่�งเหมือนก�รประชดประชัน...ระหว่�งเทพเจ้�กับอสูร

แบบนี้

“ถ้�ยัยนั่นไม่ใช่อสูร” ยูโตะว่� ตอนนี้เข�รับป�กอะไรไม่ได้
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กนิเทน็ชเิงยีบไปชัว่ครู ่และปล่อยให้ผูค้นรอบข้�งได้ยนิเพยีงเสยีง

ห�ยใจหอบของตนอยู่หล�ยอึดใจ

“...งั้น...ตอนนี้...ก็อย่�เพิ่งฆ่�” ลมห�ยใจท่ีติดขัดย่ิงทำ�ให้นำ้�เสียง

ทุ้มตำ่�อ่อนแรงลง ขณะที่ลำ�แขนแข็งแรงสั่นน้อยๆ ค่อยๆ ปล่อยร่�งของ

เด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลให้นอนร�บกับพื้น เป็นสัญญ�ณว่�เข�ยอมให้

ผู้นำ�องเมียวจินำ�เลนยะกลับไปได้

ยโูตะหันไปพยกัหน้�กบัองเมยีวจิคนหนึง่ทีเ่ป็นช�ยหนุม่ร่�งสงู เพือ่

ให้ช�ยคนนั้นเป็นคนม�อุ้มร่�งของเลนยะไป

ทว่�ก่อนหมอผีส�วจะถูกนำ�ตัวไป กินเท็นชิก็ก้มมองใบหน้�หลับ

สนิทของเด็กส�วที่นอนร�บอยู่เบื้องหน้�ตนอีกคร้ัง นัยน์ต�สีเท�ท่ีอ่อน

แสงจ�กคว�มเหนื่อยอ่อนทอดมองเธอด้วยคว�มอ�วรณ์อย่�งไม่อ�จ

ปิดบังได้

อกีครัง้ทีต้่องจ�ก และคร้ังนี้ไม่อ�จรู้ว่�จะได้เจออกีหรอืไม่ ชะต�-

กรรมของเธอจะเป็นอย่�งไรต่อ ไม่มีอะไรค�ดเด�ได้เลย

มอืเรยีวแขง็แรงของกนิเทน็ชทิีย่งัสัน่สมัผสัทีแ่ก้มของคนหลบัอย่�ง

แผ่วเบ�ร�วกับเป็นคำ�ล�ครั้งสุดท้�ยจ�กเข� ซึ่งก�รกระทำ�นั้นก็ทำ�ให้ 

ชนิแอนเม้มรมิฝีป�กอวบอิม่ของตนอย่�งอดกลัน้แต่กไ็ม่พดูอะไร ก่อนเข�

จะละมือจ�กใบหน้�ของเด็กส�ว และปล่อยให้องเมียวจิคนหนึ่งอุ้มร่�ง

อ่อนเปลี้ยของเลนยะออกไป

“ผมขอโทษที่บุกม�ถึงป่�กักปีศ�จ และเสียม�รย�ทกับท่�น...ท่�น

กนิเทน็ช”ิ ยโูตะกล่�วด้วยถ้อยคำ�สภุ�พและจริงใจ ก่อนก้มหวัให้เจ้�ปีศ�จ

อย่�งมีม�รย�ทอีกครั้งด้วยท่วงท่�นิ่งสงบสมคว�มเป็นผู้นำ� และพูด 

ทิ้งท้�ยว่� “ไม่ว่�เรื่องของเลนยะผลจะเป็นอย่�งไร ผมก็จะแจ้งทุกสิ่งแก่

ท่�นกินเท็นชิแน่นอนครับ”

เจ้�ปีศ�จไม่ได้ตอบรับสิ่งใด จนกระท่ังเหล่�องเมียวจิท้ังหมด

เคลื่อนขบวนกันออกไปจ�กป่�กักปีศ�จ ร่�งที่เต็มไปด้วยไอร้อนระอุไป

ทุกอณูขุมขนจึงค่อยๆ ล้มลงแน่นิ่งกล�งผืนป่� จนสองปีศ�จต้องรีบเข้�
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ม�ดูอย่�งไม่ค�ดคิดว่�เจ้�ปีศ�จของตนจะอ�ก�รยำ่�แย่ถึงเพียงนี้

คงอีกน�นกว่�พลังอำ�น�จของสุนัขป่�หนุ ่มจะกลับม�อย่�ง

สมบูรณ์...แต่นั่นคงไม่ใช่สิ่งที่สำ�คัญเท่�กับว่� พลังอำ�น�จที่เข�เสียไปจะ

ช่วยเด็กส�วได้หรือไม่

สองวันต่อมา
ฮอกไกโด

ไอหนาวและเกลด็หมิะยามเช้าของวนัใหม่อาบทัว่ทกุอณขูองเกาะ

ฮอกไกโด รวมถึงคฤห�สน์โอกุเระที่วันนี้ดูวังเวงและเงียบผิดปกติกว่� 

ทุกวัน ร�วกับว่�ไม่มีผู้ใดอยู่ในสถ�นที่แห่งนี้

ลึกเข้�ไปในบริเวณคฤห�สน์ทรงญี่ปุ่นของตระกูลโอกุเระ ทะลุ

ผ่�นสวนสวยทีจ่ดัอย่�งวจิติรต�มแบบดัง้เดมิทีอ่ยูข้่�งหลงัคฤห�สน์ ไปยงั

เรอืนไม้หลงัเดีย่วทีส่ร้�งแยกออกม�ดปูลกีวเิวก สถ�นทีท่ีก่กัขงัช�ยหนุม่

ผู้ทรยศตระกูลโซเคนโย ซึ่งเช้�นี้ตัวช�ยหนุ่มที่ถูกคุมขังเองก็รับรู้ได้ถึง

คว�มเงียบผิดปกติภ�ยในคฤห�สน์โอกุเระ แม้ตนจะอยู่แต่ในห้องคุมขัง

นี้ก็ต�ม เพร�ะเท่�ที่รู้ รู้สึกว่�พวกองเมียวจิตระกูลโอกุเระจะกลับม�ถึง 

ทีน่ีต่ัง้แต่ตอนดกึๆ เมือ่สองคนืก่อน แต่พอเช้�นีต้อนเข�ตืน่ม� มนัเหมอืน

ว่�ไม่มีใครอยู่เลย

...เป็นเรื่องแปลก

และเพยีงไม่น�นเข�กส็มัผสัได้ว่�มีใครบ�งคนเดนิตรงม�ยงัเรอืน

คุมขัง และเมื่อม�ถึง ใครคนนั้นก็หยุดยืนอยู่หน้�ประตูเรือน แต่ยังไม่ได้

พูดสิ่งใด

“เจ้�หนูยูโตะ?” เลนโยเป็นฝ่�ยเอ่ยขึ้นก่อนอย่�งไม่ค่อยแยแส

ทว่�เสียงกลั้วหัวเร�ะที่ตอบกลับทำ�ให้เข�ต้องเงยหน้�กลับไปยัง

บ�นประตูห้องของตน

“จะท�ยใหม่ไหม เลนโย”

เสียงของเด็กส�วที่เป็นน้องส�วแท้ๆ ของเข�ลอดผ่�นบ�นประตู
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เลื่อนเข้�ม� อย่�งที่ช�ยหนุ่มไม่คิดว่�จะได้ยินเสียงของเธออีก

ทว่�เมือ่เข�ลองทบทวนดีๆ  เกีย่วกบัเดก็ส�วทีย่นือยูห่น้�ห้องคมุขงั 

กับเรื่องดวงต�ทว�รบ�ลที่เปิดของเธอ ประกอบกับคว�มผิดปกติภ�ยใน

คฤห�สน์โอกุเระ ย�มนี้ช�ยหนุ่มก็ต้องนิ่งเงียบแทนก�รตอบรับคำ�ทักนั่น

ทำ�ไมเลนยะถึงม�ที่นี่คนเดียว พวกโอกุเระทั้งหมดห�ยไปไหน...ที่

สำ�คัญ ดวงต�ทว�รบ�ลปิดได้แน่รึเปล่�

เลนโยเงียบไปพักใหญ่ขณะใคร่ครวญเรื่องทั้งหมด 

“พวกเจ้�หนูยูโตะอยู่ไหน” เข�หยั่งคำ�ถ�มไปก่อน

“...ไม่มีใครอยู่แล้วเลนโย”

คำ�ตอบจ�กน้องส�วของเข�เรียกให้ผู้ที่ถูกคุมขังเงียบไปพักใหญ่ 

ก่อนเอ่ยขึ้นใหม่อีกครั้ง 

“แกเป็นใคร”

เสียงหัวเร�ะเบ�ๆ ของเด็กส�วลอดผ่�นม�ให้ได้ยินอีกครั้ง ต�ม

ด้วยคำ�พูดยั่วอ�รมณ์ 

“แล้วแกคิดว่�ตอนนี้ฉันเป็นใครล่ะ”
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“...ยียวนขนาดนี้คงไม่พ้นแกหรอก...เลนยะ”

คำ�ตอบร�บเรียบจ�กช�ยหนุ่มผู้อยู่หลังบ�นประตูเลื่อนท่ีลงยันต์

ผนึกไว้ขับไล่บรรย�ก�ศตึงเครียดที่ก่อตัวขึ้นไปได้ทันใด

ในขณะที่เด็กส�วเป็นฝ่�ยเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยกับคำ�ตอบของพ่ีช�ย 

ก่อนระบ�ยลมห�ยใจพล�งว่�เสียงกลั้วหัวเร�ะ

“รู้สึกว่�เร�สองคนจะรู้จักกันดีม�กเกินไปหน่อย...ทั้งที่กะว่�จะม�

หลอกแกให้สมกับที่บอกเรื่องดวงต�ทว�รบ�ลที่เปิดแล้วของฉันให้พวก 

โอกุเระรู้ซะหน่อย”

เลนโยเงียบไปครู่ ก่อนว่�ขึ้น

“นิสัยแย่นะ”

“เหมือนแกไง”

“นั่นสินะ...เร�สองคนมัน ‘พี่น้อง’ กัน” 

เลนยะหลุบนัยน์ต�สีนำ้�เงินของตนลงตำ่� ก่อนขยับย้ิมท่ีมุมป�ก

เพียงเล็กน้อยกับสิ่งที่ได้ยินครั้งนี้ แต่ก็เล็กน้อยจนเกือบมองไม่ออก 

“...นั่นสินะ” เธอว่�แผ่วเบ�ให้ได้ยินเพียงตนเอง และเงยใบหน้�
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ขึ้นมองประตูบ�นเลื่อนที่มีแผ่นยันต์แปะไว้เช่นเดิม พร้อมเดินม�นั่งลง

หน้�บ�นประตู

“ตกลงว่�พวกเจ้�หนูยูโตะอยู่ไหน” เลนโยยำ้�คำ�ถ�มเดิมอีกครั้ง

เมื่อรู้สึกว่�น้องส�วคงไม่ได้ม�แค่พูดคุยฆ่�เวล�เอ�สนุกแน่นอน

เลนยะยักไหล่อย่�งไม่แยแสเท่�ไร “ก็บอกแล้วว่�ไม่มีใครอยู่”

“แกนี่มันเล่นลิ้นไม่เลิก” เลนโยว่�กลับด้วยนำ้�คำ�เบื่อหน่�ยที่ไม่

จริงจังนัก

“ก็พวกองเมียวจินั่นไปเกียวโตกันตั้งแต่เช้�มืด แล้วพวกมันจะอยู่

ได้ยังไง” เลนยะตอบอย่�งไม่ใส่ใจเช่นเคย

แต่เลนโยกลับหัวเร�ะเบ�ๆ ให้คำ�ตอบนั้นของเลนยะ แล้วพูดขึ้น

ใหม่ 

“แล้วพวกเจ้�หนูยูโตะมันจะไปเกียวโตทำ�ไม ทั้งที่เพิ่งถึงที่นี่ 

นอกจ�กจะมีใครไปพูดอะไรกับพวกมัน...ใช่ไหมเลนยะ”

เลนยะเงียบไปทันใดกับสิ่งที่พี่ช�ยค�ดเด� ก่อนเหยียดรอยยิ้มที่

มุมป�กอย่�งเสียไม่ได้ พล�งลอบระบ�ยลมห�ยใจแผ่วเบ�

รู้สึกว่�เข�กับเธอจะรู้จักกันดีเกินไปจริงๆ 

“อะไร ฉนักแ็ค่บอกไอ้ขีแ้ยไปว่� ถ้�ไม่เอ�กงจกัรก�ร�สึไปทำ�ล�ย

หรอืไปผนึกไกลๆ จ�กตวัฉนั อสรูของฉนัจะกลบัม�ได้อกี กเ็ท่�นัน้ ทีเ่หลอื

พวกมันก็แตกตื่นพ�กันรีบเอ�กงจักรก�ร�สึนั่นไปเกียวโตเพ่ือผนึกไว้ใน

วัดสังกัดตระกูลตัวเองกันเอง ฉันไม่เกี่ยว” เลนยะตีหน้�ต�ยตอบอย่�ง 

ไม่ยอมรับคว�มผิด 

ก็ทำ�ไงได้ พอเธอตื่นขึ้นม�อีกครั้งเมื่อตอนใกล้รุ่งส�งวันนี้ เธอก็

พบว่�ตัวเองโดนลงอ�คมกักขังไว้แน่นหน�จนกระดิกตัวไม่ได้ มีท้ังแผ่น

ยันต์นับร้อยๆ แผ่นแปะเป็นวงกลมรอบตัว ทำ�ให้เธอไม่ส�ม�รถขยับตัว 

มีทั้งตร�วงเวทชั้นสูงที่ว�ดขึ้นเพื่อเป็นเขตแดนคุมขัง และเหล่�องเมียวจิ

เกือบส�มสิบชีวิตที่กำ�ลังสวดบทสวดที่มีไว้สร้�งเขตแดน ตบท้�ยด้วย

คัมภีร์เกือบสิบม้วนที่ใช้พันรอบตัวเธออย่�งแน่นหน�ไม่ต่�งจ�กเชือก
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แถมตอนตื่นม� พวกองเมียวจิที่ทำ�พิธีรอบตัวก็มองเหมือนว่�เธอ

เป็นสิง่ทีน่่�หว�ดกลวัจนพ�กนัแตกตืน่ แล้วทำ�ท่�ว่�จะจดัก�รกบัเธอจรงิๆ 

ซะตรงนั้น จนเธอเกือบอธิบ�ยไม่ทัน ก็เลยต้องมีก�รแก้เผ็ดกันบ้�งเป็น

ธรรมด�

“แล้วพวกมันก็เชื่อแกรึไง” เลนโยหยั่งเชิง

“ใครใช้ให้ไอ้ขี้แยมันเป็นโรคกระต่�ยตื่นตูมเล่� ฉันก็แค่พูดเฉยๆ 

คนที่เชื่อคือเจ้�นั่นเองต่�งห�ก...อีกอย่�งกงจักรก�ร�สึมันก็กระตุ้นอสูร

ในตัวฉันได้จริงๆ ถึงตอนนี้จะไม่มีผลอะไรแล้วก็เถอะ” เจ้�หล่อนยังโทษ

คนอืน่หน้�ต�ย และดไูม่สนว่�ถ้�ผูน้ำ�องเมยีวจิทีรู้่คว�มจรงิจะหวัเสยีขน�ด

ไหน จนทำ�ให้คนที่โดนคุมขังอยู่อดหัวเร�ะในลำ�คอกับสิ่งท่ีน้องส�วตน

บอกไม่ได้

ดูเหมือนว่�เจ้�เด็กเลี้ยงแกะคนนี้จะยังส�ม�รถหลอกช�วบ้�นได้

อยู่เรื่อยๆ 

ก็อย่�งว่� เจ้�เด็กเลี้ยงแกะคนนี้ไม่ได้พูดเป็นแต่ ‘สุนัขป่�ม�แล้ว’ 

อย่�งเดียวเสียหน่อย

และเมือ่สิน้เสยีงหวัเร�ะเบ�ๆ ทีล่อดม�จ�กภ�ยในห้องของเลนโย 

เลนยะก็เอ่ยขึ้นใหม่อีกครั้งด้วยนำ้�เสียงที่จริงจังขึ้นว่�

“อีกอย่�งถ้�พวกมันยังอยู่ มีรึฉันจะได้ม�นั่งคุยกับแกต�มลำ�พัง

แบบนี้”

เลนโยเงยีบไปพกัใหญ่กบัคำ�กล่�วคร�วนีข้องเลนยะ โดยทีน้่องส�ว

ไม่อ�จรู้ว่�เข�ทำ�สีหน้�อย่�งไร เมื่อไม่ส�ม�รถเปิดประตูบ�นเลื่อนท่ี 

กั้นกล�งระหว่�งเธอกับคนในห้องได้ จนกระทั่งเธอได้ยินเสียงที่สงบ

ม�กกว่�เดิมของพี่ช�ยดังลอดตอบกลับม� 

“ก็ถูกของแก...”

เลนยะขมวดหัวคิ้วน้อยๆ กับนำ้�เสียงที่ฟังอ่อนลงของเลนโยซึ่งฟัง

ผิดวิสัย จนทำ�ให้เธอต้องเอ่ยสวนอย่�งอดหมั่นไส้ไม่ได้

“อย่�ม�ทำ�เสียงสำ�ออย อย่�งแกที่โดนขังไว้ในนี้กับแขนข�ดข้�ง
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เดียวไม่สำ�นึกอะไรหรอก ระดับแกควรจะอยู่ในอ�บ�ชิริ1 ม�กกว่�ท่ี

สบ�ยๆ อย่�งนี้ด้วยซำ้�”

“แกเล่นตัดแขนฉันนะเลนยะ ทำ�ให้ฉันต้องอยู่ในสภ�พนี้ ยังคิดว่�

ฉนัไม่เป็นไรอกีรึไง” คนเป็นพีเ่ร่ิมโวย ทัง้ๆ ทีก่ระแสเสยีงฟังกึง่เล่นกึง่จรงิ

“อย่�ดัดจริต แขนซ้�ยแกก็ยังเหลืออีกต้ังข้�ง แค่นี้ก็เหลือกิน 

เหลือใช้แล้ว”

“แกนี่มันเห็นแก่ตัวจริงๆ เลนยะ”

“ช่วยไม่ได้ บังเอิญว่�คนแขนข�ดมันไม่ใช่ฉัน อีกอย่�งฉันก็เห็น

แก่ตัวม�ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว มนุษย์ก็แบบนี้ทั้งนั้น ใครมันจะไปเชื่อหลัก

ของเซเซ็นเส็ทสึ2 กัน”

คำ�ตอบกวนอ�รมณ์ของหมอผีส�วยิ่งเรียกรอยยิ้มบนใบหน้�ของ

ช�ยหนุ่ม ที่บัดนี้ภ�ยในห้องคุมขังของเข�มีเพียงแสงสลัวๆ ของย�มเช้�

ส่องเข้�ม�ต�มช่องลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆ ขน�ดแค่เพียงมือลอดผ่�นไป

ได้ ที่ถูกเจ�ะเรียงร�ยไว้บนผนังไม้ ในระดับที่สูงเหนือศีรษะ ภ�ยในห้อง

ดกูว้�งขว�ง แม้มอีปุกรณ์ข้�วของไม่ม�กม�ยนกัแต่กค็รบครนัสำ�หรบัก�ร

ใช้ชีวิตในแต่ละวันจนดูไม่เหม�ะเป็นที่คุมขังนักโทษ 

มีเพียงสองสิ่งในห้องกว้�งนี้ที่เลวร้�ย...

สิง่หน่ึงคอืคว�มมดืมดิ ได้เหน็แสงสลวัแค่เพยีงแสงสว่�งทีส่่องผ่�น

ม�ต�มช่องลมเล็กๆ เมื่อถึงย�มเช้� แต่ก็ไม่อ�จมองผ่�นช่องลมนั้นออก

ไปได้ว่�ภ�ยนอกมีอะไรบ้�ง เมื่อมันถูกเจ�ะไว้สูงเกินไป

และอีกสิ่งก็คือ...ก�รไร้อิสรภ�พ 

สองสิ่งนี้เท่�นั้นที่เลวร้�ย...

ร่�งสงูของช�ยหนุม่ภ�ยในห้องอมึครมึกำ�ลงันัง่ชนัเข่�ขึน้ข้�ง เอน

พิงบ�นประตูเลื่อน มีเพียงแสงสลัวๆ ที่ลอดม�ต�มช่องสี่เหลี่ยมส่องม� 

1 คุกที่มีชื่อเสียงว่�น่�กลัวที่สุด อยู่ที่เก�ะฮอกไกโด
2 หลักคำ�สอนที่ว่� ธรรมช�ติของมนุษย์เป็นคนดี
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กระทบบนตวัของเข� ซึง่ตอนนีอ้ยู่ในชดุยกู�ตะสขี�วไม่ต่�งจ�กชดุทีส่วม

ให้ศพคนต�ย ใบหน้�ที่ก้มตำ่�จนเส้นผมสีดำ�ย�วปรกเหยียดริมฝีป�กบ�ง

ของตนขึ้นนิดๆ ก่อนริมฝีป�กนั้นจะขยับเปิดอีกครั้ง

“ใช่...แกมันเห็นแก่ตัวจนใช้ประโยชน์จ�กใครก็ได้สบ�ยๆ ไม่เว้น

แม้แต่เทพเจ้�...ที่ดันต�บอดหลงรักแกเข้�” ถ้อยคำ�ถ�กถ�งรอบนี้ทำ�เอ�

เด็กส�วที่นั่งนิ่งอยู่หน้�ห้องขังไร้เสียงโต้ตอบไปพักใหญ่ และใบหน้�ท่ี 

ดูกวนโทสะก็เปลี่ยนเป็นนิ่งเรียบไปทันใด เมื่อเลนโยเร่ิมเข้�เร่ืองของ 

เจ้�ปีศ�จที่เพิ่งช่วยชีวิตเธอให้รอดพ้นจ�กอสูรในร่�งได้

“เออ...ก็ฉันมันผู้ร้�ยตัวจริงนี่” เธอประชดเสียงเรียบไร้อ�รมณ์

เลนยะก้มมองมอืขว�ทีบ่ดันีพ้นัผ้�สขี�วไว้เช่นเดมิ เมือ่เธอกลบัม�

ได้อีกครั้ง พวกองเมียวจิก็ทำ�พิธีปิดผนึกดวงต�ทว�รบ�ลให้ดังเดิม ส่วน

เรื่องพลังของเจ้�ปีศ�จที่ถ่�ยโอนม�นั้น ไม่หลงเหลืออยู่ในร่�งของเธอ

แล้ว เพร�ะว่�ต�มหลักมันเป็นพลังที่เธอ ‘ยืม’ ม�ใช้ ไม่ใช่พลังของเธอ

เอง ดังนั้นเมื่อใช้หมดไป ก็จะไม่มีใหม่อีก

“...แกใช้วิธีไหนถึงรอดม�ได้ เลนยะ”

คำ�ถ�มเปลี่ยนเรื่องทำ�ให้เลนยะต้องเงยหน้�จ�กมือขว�ของตน 

และจ้องตรงไปยังประตูบ�นเลื่อนตรงหน้�ใหม่ ก่อนจะหัวเร�ะเบ�ๆ 

ร�วกับขบขันเรื่องที่ผ่�นม�

“ถ้�จะให้พูด...ฉันก็คงต้องขอบคุณแกครึ่งหนึ่งละนะ”

คำ�กล่�วกลั้วหัวเร�ะของเลนยะเรียกให้เจ้�ของนัยน์ต�สีนำ้�เงิน 

อีกคนที่อยู่ภ�ยในห้องปร�ยต�ไปยังบ�นประตูที่ตนพิงอยู่ แต่ไม่มีก�ร

ตอบรับ จนเลนยะต้องพูดขึ้นว่�

“เพร�ะแกเป็นคนเปิดดวงต�ทว�รบ�ล” เธอว่�ชัด และเมื่อรู้ว่� 

พี่ช�ยของตนคงไม่ตอบกลับม�เช่นเคย จึงกล่�วต่อ “และฉันได้คุยกับมัน 

อสูรที่แกรักนักหน� ซึ่งมันบอกฉันทุกเรื่องที่ควรรู้ คว�มจริงของตำ�น�น

อสูรฝ�แฝด...อสูรเลนโยที่ถูกหลอกใช้...และเลนโยอีกคนที่ถูกหลอกใช้

เหมือนกัน”
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ภ�ยในห้องคุมขังยังเงียบงนัหลังสิน้คำ�พดูนีข้องเลนยะ แตไ่ม่น�น 

ช�ยหนุ่มที่อยู่หลังประตูก็เอ่ยขึ้นว่�

“และนั่นทำ�ให้แกสมนำ้�หน้�ฉัน”

เลนยะโคลงศีรษะทีหนึ่ง แล้วว่� “ก็ส่วนหนึ่ง เพร�ะเหมือนแกก็

พอจะรู้ตัวอยู่แล้ว ถึงอย�กจับมันทำ�สัตว์เลี้ยง”

“แล้วอีกส่วนคืออะไร” เลนโยถ�มกลับ ถ้�ส่วนหนึ่งเจ้�หล่อนสม

นำ้�หน้�เข� ก็ย่อมยังเหลืออีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจ�กคว�มรู้สึกนั้น

เลนยะนิ่งเงียบไปนิดกับสิ่งที่ถูกถ�ม ก่อนตอบอย่�งเน้นหนักว่�

“สมเพช” เธอเอยีงศรีษะลงนดิ จ้องมองบ�นประตไูม้ตรงหน้�ด้วย

แววต�เฉยช� แล้วว่�ขึ้นต่อ “โทษทีนะ แกทำ�เรื่องไว้เยอะ จนฉันสงส�ร

ไม่ลง”

“ตอบได้สมเป็นแกด”ี เลนโยเพยีงหวัเร�ะในลำ�คอรบัอย่�งไม่ใส่ใจ 

แล้วถ�มขึ้นใหม่ไม่ต่�งจ�กก�รพูดคุยเรื่องสัพเพเหระ “แล้วสรุปว่�แก

จัดก�รกับปัญห�ของแกยังไงกันแน่ล่ะ”

“ก็อย่�งที่บอก เพร�ะฉันได้คุยกับเจ้�อสูรนั่น ฉันเลยรู้ว่�ตัวเอง

ต้องเข้�ไปอยู่ในดวงต�ทว�รบ�ลแทนมัน คงเพื่อรักษ�สมดุล เพร�ะ 

แต่เดิมร่�งก�ยนี้ถูกสร้�งม�รองรับสองดวงวิญญ�ณแต่แรก ห�กข�ดไป

สกัดวงอ�จทำ�ให้เกดิผลอะไรสกัอย่�งที่ไม่ดนีกั...ฉนักแ็ค่พลกิวกิฤตให้เป็น

โอก�สในสมดุลนั้น” เลนยะอธิบ�ยอย่�งไม่เร่งรีบ “ฉันก็แค่ปล่อยให้เจ้�

อสูรโง่นั่นครอบครองร่�งไปก่อน และให้ฉันเข้�ไปอยู่ในดวงต�ทว�รบ�ล

แทนมนั แล้วกใ็ห้ไอ้ลกูหม�ทำ�ให้เจ้�อสรูนัน่หลบัอกีครัง้ ใช้โอก�สนัน้ถ่�ย

โอนพลังม�ให้ โดยส่งผ่�นม�ยังดวงต�ทว�รบ�ล เพร�ะมันเป็นท�งเดียว

ที่จะส่งผ่�นได้ และตัวฉันที่อยู่ในดวงต�ทว�รบ�ลแทนอสูรของตัวเองก็

จะได้รับพลังของเทพเจ้�...สรุปคือไม่ว่�ยังไงพลังของไอ้ลูกหม�ก็ต้องถูก

ถ่�ยโอนม�ให้ฉนัร้อยเปอร์เซน็ต์เตม็ และมหีรือพลงัของเทพเจ้�จะจดัก�ร

อสูรไม่ได้”

คำ�เฉลยของเลนยะทำ�ให้เลนโยถงึกบัต้องลอบถอนใจย�ว ก่อนว่�
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ขึ้นใหม่ด้วยนำ้�เสียงที่ฟังเลื่อนลอย

“แบบนี้มันก็เหมือนกับว่�...ย�สึฮิโระจงใจส่งท่�นกินเท็นชิม�ช่วย

แกโดยเฉพ�ะเลยสิ”

หมอผสี�วปร�ยต�มองไปด้�นหนึง่ช้�ๆ ขณะขบมมุป�กนดิร�วกบั

ไม่สบอ�รมณ์นักกับสิ่งที่พี่ช�ยพูดครั้งนี้ ทว่�ก็ยอมรับอย่�งเสียไม่ได้ว่�

“เจ้�นั่นพย�ย�มทุกท�งไม่ให้อสูรของตัวเองหลุดออกม� เก็บงำ�

ทุกเรื่องที่จะเชื่อมโยงกับเรื่องอสูรของตน เพื่อไม่ให้เกิดปัญห�ใหญ่ 

ปกป้องส�ยเลือดตัวเองด้วยก�รเก็บงำ�คว�มลับที่อันตร�ยและโหดร้�ย

ที่สุด...ดังนั้นต�มหลัก มันก็อ�จจงใจส่งไอ้ลูกหม�ม�ให้ฉันจริงๆ”

“ย�สึฮิโระฝึกศ�สตร์ก�รทำ�น�ยทุกอย่�ง เพร�ะรู้ว่�ไม่มีวิธีส่ง

ข้อคว�มอะไรที่ไม่น่�สงสยัไปถงึตวัแกได้ นอกจ�กจะรูอ้ะไรล่วงหน้�บ้�ง 

และเตรยีมก�รไว้เท่�ทีจ่ะทำ�ได้เพือ่ให้แกชนะแทนเข�...หรอืไม่ ตอนทีเ่ข�

ต�ยแล้วไปยังแดนมิคสัญญี อ�จเจอใครสักคนที่บอกคว�มจริงนี้ให้รู้ ทั้ง

ข้อมลูว่�ท�ย�ทโซเคนโยรุ่นทีเ่ท่�ไรทีจ่ะเป็นแบบเข�อกี และใช้วธิีไหนถงึ

จะชนะได้”

“...แกกำ�ลังพูดถึงเลนโยตัวจริงรึไง”

“อสูรเลนโยที่โดนหลอกให้กินฝ�แฝดตัวเอง เพื่อแบกกรรมและ

แฝดของตนไปสูโ่ลกมนษุย์...ถ้�เข�ต�ยแล้วต้องกลบัไปทีแ่ดนมคิสญัญ ีก็

คงอย�กแก้แค้นแฝดของตัวเอง และรักษ�ส�ยเลือดของตัวเองไว้ไม่ม�ก

ก็น้อยละ จริงไหม”

“ฟังดูแกเป็นคนดีไปเลยนะ” เลนยะหัวเร�ะหึในลำ�คอ 

“อ�...แต่เลนโยที่พูดถึงมันไม่ใช่ฉันนี่” ช�ยหนุ่มว่� แล้วไม่ว�ย

สพัยอกกลบัว่� “แต่แบบนีม้นักไ็ม่ต่�งจ�กแกโดนจับหมัน้ตัง้แต่เมือ่ห้�ร้อย

ปีก่อนเลยสิ”

เลนยะขมวดคิ้ว ทำ�หน้�ยุ่งนิด และกลอกต�เบื่อหน่�ยกับก�ร 

ล้อเลียนนั้น แต่ไม่น�นก็หยุดท่�ท�งเช่นนั้นลง เมื่อเลนโยกล่�วขึ้นใหม่

ด้วยเสียงที่แผ่วลงว่�
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“แถมเป็นเดมิพนัทีเ่สีย่งม�กด้วยว่� เทพเจ้�จะตกหลมุรกัอสรูไหม” 

หมอผีส�วหลุบต�ลงตำ่�เมื่อภ�พของร่�งสูงสง่�พร้อมเส้นผมย�ว

สย�ยสีดำ�ประก�ยเงินเป็นเอกลักษณ์ซึมแทรกขึ้นในคว�มทรงจำ� พล�ง

พึมพำ�ขึ้นม�อย่�งเสียไม่ได้

“ใช่...เป็นก�รพนันที่โง่ม�กด้วย”

“แต่ก็ดันชนะซะงั้น” เลนโยต่อถ้อยคำ�นั้นพลัน แล้วถ�มขึ้นใหม่ว่� 

“แล้วตอนนี้สภ�พแกเป็นไงล่ะ แย่หรือดีขึ้น...แต่รับรองว่�คงไม่ปกติแน่ๆ 

ใช่ไหม”

เลนยะเงียบไปเล็กน้อย ก่อนตอบ 

“คว�มจริงตอนนี ้หลงัออกม�จ�กดวงต�ทว�รบ�ลได้ ฉนักไ็ม่แน่ใจ

ว่�ตัวเองยังเรียกว่�มนุษย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์รึเปล่�” เธอก้มมองมือขว�ที่

มีผ้�พันแผลสีข�วพันอยู่ แล้วเอ่ยเสียงเบ� “ถึงตอนนี้จะโดนผนึกไว้ แต่

ถ้�คล�ยออก ก็ไม่มีปัญห�อะไรแล้ว”

สิ่งที่ได้ยินทำ�ให้ร่�งสูงของเลนโยต้องไหวตัวขึ้นทันใด ก่อนถ�ม

กลับด้วยคว�มเคลือบแคลงใจ

“...แกทำ�อะไรกับอสูรของตัวเองกันแน่ เลนยะ”

คำ�ถ�มจ�กพี่ช�ยดึงคว�มทรงจำ�ในโลกสีดำ�ของเธอเข้�ม�ในหัว

ช้�ๆ พร้อมประโยคหนึ่งของเธอเองที่สะท้อนขึ้น

‘ก็เพราะว่าเป็นมนุษย์น่ะสิถึงได้ชั่วร้ายกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นน่ะเจ้าโง่’

จบคำ�น้ันในคว�มทรงจำ� เลนยะจำ�ได้ว่�ตนเงยหน้�ขึน้มองรอบตวั

ใหม่ เมื่อเสียงหัวเร�ะคิกคักดังสะท้อนในคว�มมืดรอบตัวอีกครั้ง เพร�ะ

เจ้�อสูรนั่นเริ่มเล่นตลกกับเธอด้วยก�รกล�ยเป็นอ�ก�ศธ�ตุ พย�ย�ม

หลอกล่อและปั่นหัวอยู่รอบก�ย

และไม่น�นพื้นที่สีดำ�รอบตัวเธอก็เริ่มแปรเปลี่ยนไป จ�กสีดำ�ที ่

ไร้เสียงและกลิ่น เธอก็เริ่มได้ยินเสียงแตกของไม้ที่ถูกไฟไหม้ ต�มด้วย

กลิ่นควันที่ค่อยๆ ชัดเจนและน่�อึดอัดม�กขึ้นเรื่อยๆ 

ไม่น�นสดีำ�รอบตวักเ็ริม่กล�ยเป็นสส้ีมทีส่ว่�งไสวและทำ�ให้ขนบน
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ร่�งลุกชันกับไอคว�มร้อนรอบก�ยที่เหมือนจริง พร้อมละอองเถ้�ถ่�นท่ี

ลอยฟุ้งไปทั่วบริเวณ

เลนยะต้องเงยหน้�กว�ดต�มองสถ�นที่ที่ถูกพ�ม� ก่อนพบว่� 

ย�มนี้เธอยืนอยู่ในโรงฝึกด�บของอดีตบ้�น ซึ่งมีกองซ�กศพ และไฟท่ี

กำ�ลังลุกไหม้ภ�ยใน

เจ้�อสูรพ�เธอกลับม�ในอดีตอันเลวร้�ยเมื่อแปดปีก่อนอีกครั้ง

และในช่วงจังหวะที่หมอผีส�วยังกว�ดต�มองสถ�นท่ีท่ีเปลี่ยน 

ทุกอย่�งในชีวิตเธอ ร่�งร่�งหนึ่งที่เคยนั่งก้มศีรษะ และใช้ด�บค�ต�นะ

คำ้�ร่�งก�ยสูงใหญ่ให้นั่งขัดสม�ธิอยู ่เบื้องหลังเด็กส�วไม่ไกลก็ขยับ

เคลื่อนไหว

ช�ยที่ควรต่อสู้ปกป้องเธอจนต�ยไปแล้วค่อยๆ ยันก�ยลุกขึ้นม� 

ก่อนเข�จะเงยใบหน้�ทีเ่หน็สนักร�มชดัขึน้มองแผ่นหลงัของเดก็ส�วเรอืน

ผมสีนำ้�ต�ลด้วยดวงต�สีนำ้�เงิน ขณะเริ่มก้�วเข้�ม�ช้�ๆ ทั้งที่ร่�งก�ย 

มีแต่บ�ดแผลและเลือด

เลนยะหยุดยืนนิ่งไปฉับพลันเมื่อรับรู้ถึงก�รเคลื่อนไหวที่ด้�นหลัง 

ทั้งสัญช�ตญ�ณและคว�มทรงจำ�ของเธอก็รู้ดีว่�ใครคือผู้ที่ขยับใกล้เข้�

ม�ห� แม้ไม่ได้หันกลับไปมองเข�

พ่อของเธอ...

ซึ่งเวล�นี้ร่�งของพ่อที่ควรต�ยไปแล้วกลับกำ�ลังขยับก้�วเข้�ม� 

และเธอทำ�เพียงยืนนิ่งไม่ขยับหนี หรือหันกลับไปมอง

เสียงฝีเท้�ที่ล�กม�ต�มพื้นไม้ใกล้แผ่นหลังของเด็กส�วม�กขึ้น

เรื่อยๆ ก่อนมือใหญ่ที่มีแต่คร�บเลือดจะยื่นตรงม�ยังไหล่ของเธอ และ

เตรียมจับ...

หมับ!

มือที่จะจับลงไหล่ของหมอผีส�วกลับเป็นฝ่�ยถูกเธอตะปบหมับท่ี

ข้อมือใหญ่ และเป็นฝ่�ยพลิกตัวเข�ทุ่มลงพื้นอย่�งรวดเร็ว จ�กนั้นก็ใช้

มือเพียงข้�งเดียวกดยึดคอของเข�ไว้แน่นกับพื้นไม้
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‘มุกเก่านะ’ เลนยะเอ่ยกับคนใต้ร่�ง ก่อนเอียงศีรษะมองอีกฝ่�ย

แล้วพูดขึ้นอีกว่� ‘ความจริงร่างเล็กๆ แบบนี้น่าจะเหมาะกับแกมากกว่า’

‘หา?!’ เจ้�อสรูรบียกมอืของตนขึน้ม�ดทูนัใด หลงัได้ยนิสิง่ทีห่มอผี

ส�วพูด

และมันต้องตกตะลงึ มอืทีค่วรเป็นของผูใ้หญ่เมือ่มนัแปลงร่�งเป็น

พ่อของเลนยะ กลับกล�ยเป็นมือเล็กๆ ของเด็ก และเมื่อหันหน้�มองไป

ยงัเง�สะท้อนบนคมด�บทีปั่กอยู่ใกล้ตวั มนัถงึพบว่�ตวัเองไม่ได้อยู่ในร่�ง

ของชิมิสึอย่�งที่แปลงไว้ในตอนแรก ทว่�กลับอยู่ในร่�งเล็กๆ ของเด็ก 

ผู้หญิงอ�ยุแปดขวบ

ร่�งของเลนยะตอนแปดขวบ!

ทำ�ไมมันถึงอยู่ในร่�งนี้ได้

ยังไม่สิ้นคำ�ถ�มและคว�มตกใจ รอบก�ยมันก็เปลี่ยนไปอย่�ง

รวดเร็ว โรงฝึกด�บที่ถูกเผ�ผล�ญด้วยเพลิงร้อนและเต็มไปด้วยซ�กศพ

ม�กม�ย กลบัถกูพดักระจัดกระจ�ยไม่ต่�งจ�กเศษกระด�ษของฉ�กหนงั

ที่ถูกฉีกข�ดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ก่อนจะกลับม�อยู่ในโลกสีดำ�อีกครั้ง

กระนั้นตัวมันที่อยู่ในกำ�มือของเด็กส�วก็ยังอยู่ในร่�งของเด็ก 

แปดขวบไม่เปลี่ยน และแม้จะพย�ย�มดิ้นหนี หรือพย�ย�มกลับเป็น

อ�ก�ศธ�ตุเช่นเดิม ทว่�ก็ไม่เป็นผลอะไรเลย ที่น่�กลัวยิ่งกว่�คือมันไม่มี

แรงพอจะหนีจ�กเงื้อมมือของเด็กมนุษย์ตรงหน้�ได้

มันเกิดเรื่องบ้�อะไรกันแน่!

‘ปัจจัยที่บอกว่าใครมีอำานาจสูงกว่าคือการที่สามารถควบคุมโลก 

ใบนี้ได้มากกว่าสินะ’

เจ้�อสูรในร่�งของเลนยะตอนแปดขวบกลอกต�ไปมองเด็กส�วที่

นั่งคำ้�อยู่เหนือตัวมันใหม่ เพร�ะสิ่งที่เธอกล่�วอย่�งใจเย็นและติดจะ 

เย�ะหยัน ก่อนมันจะเป็นฝ่�ยร้องถ�มอย่�งกรุ่นโกรธ

‘เธอทำาได้ยังไง’

‘พลังของเทพเจ้า’ เลนยะตอบรวดเร็ว และทำ�ให้อสูรในร่�งของ
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เธอตอนเด็กเบิกนัยน์ต�กว้�ง ขณะที่เธอชูมือที่มีออร่�สีเงินบ�งๆ ห่อหุ้ม

ไว้ ก่อนจะสะบัดมือทีหนึ่ง แสงนั้นก็ห�ยไป แล้วเอ่ยขึ้นใหม่ ‘แกเป็นคน

ส่งฉันลงไปในดวงตาทวารบาลเองนะ ซึ่งก็น่าจะรู้ว่าตรงนั้นมันเป็นทาง

เข้าออกของพลังทั้งหมด ดังนั้นถ้าหากมีเทพเจ้าสักองค์อยากจะถ่ายพลัง

ลงมาในนั้น คนที่อยู่ในนั้นก็ต้องได้รับพลัง...และบังเอิญฉันเป็นคนที่อยู่

ตรงนั้นพอดี’

มันไม่ใช่คว�มบังเอิญน่ะสิ!

เจ้�อสูรร้�ยรู้ได้อย่�งไม่ย�กเย็นว่�ทำ�ไมเลนยะจึงม�ห�กินเท็นชิ

ถงึทีน่ี ่และมัน่ใจนักหน�ว่�เข�จะช่วยเธอได้ ซึง่มนัดนัลมืนกึถงึเรือ่งสำ�คญั

นี้ไป เมื่อไม่ค�ดว่�จะมีใครคิดถึง...แต่ก็อย่�งที่ว่� เด็กส�วตรงหน้�ไม่ใช่

คนทั่วไปที่จะใช้ตรรกะแบบคนปกติเสียหน่อย

‘รูไ้หมว่าฉนัอยากลองกระชากผมยาวๆ ของตวัเองตอนเดก็มานาน

แล้ว’

ไม่ทันสิ้นคว�มคิดเกี่ยวกับคว�มเป็นโซเคนโย เลนยะ คำ�พูด

สนุกสน�นที่ติดขบขันของเจ้�หล่อนก็เอ่ยแทรกข้ึนเหนือร่�งมัน ก่อน 

เลนยะจะลกุขึน้ ขยุม้เส้นผมย�วๆ สนีำ�้ต�ลของมนัพร้อมกระช�กเตม็แรง

จนมันล้มคะมำ�ม�ด้�นหน้�แทนอย่�งไม่ปร�นี 

‘โอ๊ย!’ อสูรในร่�งของเลนยะตอนอ�ยุแปดขวบร้องขึ้นทันใดเมื่อ

ถูกดึงผมขึ้นม�เต็มแรง 

และนั่นทำ�ให้เลนยะเลิกคิ้วขึ้นข้�งอย่�งแปลกใจทันที

‘โอ๊ะ! เจ็บเป็นด้วยเหรอ’

‘เพราะความคดิเธอมนัอยากให้เป็นแบบนัน้!’ มนัคำ�ร�มลอดไรฟัน

อย่�งฉับไว 

‘...อา’ เลนยะคร�งอย่�งเข้�ใจทันควัน เริ่มรู้ระบบก�รควบคุมที่นี่

เพิ่มม�กขึ้น ก่อนโคลงศีรษะเอ่ยว่� ‘น่าสนุก’

มันกัดฟันกรอด ยังคงพย�ย�มห�ท�งรอด และใจเย็น เพร�ะ

อย่�งไรเสีย ถึงตอนนี้เลนยะจะมีพลังเทพเจ้�ในมือ แต่ไม่น�นเธอก็ต้อง
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ใช้มันหมดอยู่ดี ไม่น�นพลังก็จะถดถอยจนอ่อนกำ�ลังกว่�มัน ซึ่งพอถึง

เวล�นัน้ มนักจ็ะกลบัไปเป็นคนคมุเหมอืนเดมิ...ตอนนีแ้ค่รอเวล�เท่�นัน้...

‘เอาละ มากำาจัดแกทิ้งกัน’

‘หา!?’ อสูรหันใบหน้�ตกใจไปมองเลนยะทันใด เมื่อคำ�พูดเธอขัด

กับสิ่งที่มันค�ดหวังโดยสิ้นเชิง แล้วรีบเถียง ‘เธอก็รู้ว่าร่างนี้ต้องมีสอง

วิญญาณเพื่อคงสมดุล’

‘ไม่หรอก วิญญาณดวงเดียวก็มากพอ เพราะถึงไม่มีแก ฉันที่เป็น

เจ้าของร่างนี้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็จะยังมีชีวิตต่อเหมือนเดิม 

แค่อาจไม่มีพลังวิญญาณเหลืออีก’ หมอผีส�วจุ๊ป�กส่�ยหน้�ช้�ๆ ให้ร่�ง

เลก็กว่�อย่�งล้อเลยีน ร�วกบัอกีฝ่�ยเป็นเดก็น้อยไร้เดยีงส� ‘ฉนัไม่เหมอืน

แกหรอกนะที่เป็นแค่ปรสิตเกาะร่างคนอื่น เป็นแค่ก้อนพลังในมือขวา ที่

ถ้าไม่มีเจ้าของร่างคอยแบกพื้นที่ว่างของดวงตาทวารบาลไว้แล้วจะอยู ่

ไม่ได้...ดังนั้นต่อให้ไม่มีแก ฉันก็ยังใช้ชีวิตต่อไปได้ง่ายๆ สบายๆ เลย’

‘เธอทำาไม่ได้’ อสูรที่ยังอยู่ในร่�งเด็กแปดขวบเน้นทุกคำ�เพื่อข่มขู่

‘โอ้! ได้สิ ในเมื่อฉันคิดว่าอยากให้แกเจ็บ แกก็เจ็บได้ งั้นถ้าฉันคิด

อยากให้แกตาย แกก็ต้องตายได้เหมือนกัน’ หมอผีส�วว่�ด้วยรอยยิ้ม

ร้�ยก�จ ก่อนเธอจะก�งฝ่�มอืขึน้ในอ�ก�ศ และกงจกัรก�ร�สทึีผ่กูพูส่ดีำ�

ก็ปร�กฏขึ้นในมือขว�ร�วกับเสกขึ้นม� ซึ่งจะเรียกว่�เป็นก�รเสกก็คงไม่

ผิดนัก เมื่อเพียงนึกก็สร้�งรูปร่�งขึ้นในมือเธอได้ทันที

และเม่ือได้อ�วธุในมอื ร่�งสงูของเลนยะกก้็มม�คว้�ส�บเสือ้กขิอง

อสูรที่เธอบังคับให้อยู่ในรูปลักษณ์ของตนเมื่อแปดปีก่อน แล้วยกอ�วุธ 

สีดำ�ในมือขึ้นเหนือหัว พล�งว่�ขึ้นใหม่เสียงร�บเรียบ แต่ฟังเย็นเยียบไป

ทั่วอณูร่�งของคนฟังว่� 

‘อย่าหาว่าฉนัโรคจติเลยนะ แต่ฉนัอยากลองฟันหวัตวัเองให้ขาดดู

สักครั้ง...โดยเฉพาะตอนแปดขวบเนี่ย’

อสรูร้�ยเป็นฝ่�ยต้องชอ็กนิง่ไปชัว่อดึใจ ก่อนวนิ�ทต่ีอม�จะใช้แขน

ปัดมอืของเลนยะออกและพย�ย�มลกุหน ีเพือ่จะได้กลบักล�ยเป็นอ�ก�ศ
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เช่นเดิม

แต่ก็เป็นอีกครั้งที่มันถูกมือที่ว่องไวกว่�คว้�เข้�ท่ีเส้นผมย�วๆ สี

นำ้�ต�ล ดึงตัวกลับม�อย่�งโหดร้�ยรุนแรงจนหง�ยหลังล้ม และต้องตัว

แข็งทื่อกับคมของกงจักรยักษ์ที่พ�ดลงบนคอเล็กๆ ของมันต่ออย่�ง

รวดเร็ว

ณ วิน�ทีนี้มันไม่รู้แล้วว่�ระหว่�งตนกับเด็กส�วด้�นหลังที่ยังขยุ้ม

เส้นผมมันจนเจ็บอยู่ ใครเป็นอสูรกันแน่ แต่นั่นเป็นวิน�ทีแรกท่ีมันกลัว

จริงๆ กลัวจับใจ

มันพย�ย�มทุกท�งเพื่อปีนขึ้นม�ยังโลกใบนี้ และหนีทุกสิ่งจ�ก

สถ�นที่ที่ตนถือกำ�เนิด รอเวล�ม�นับพันปี แต่วิน�ทีนี้มันกลับถูกมนุษย์ที่

หวงัให้เป็นภ�ชนะรองรับเพือ่ไปใช้ชวีติบนโลกอย่�งต�มใจฆ่� และส่งมนั

กลับไปยังที่ที่มันจ�กม�อย่�งง่�ยด�ย และเป็นวิธีที่น่�สมเพชที่สุด...

‘หรือ...’

คว�มหว�ดผว�ทัง้หมดพลนัชะงกัฉบัพลนั เมือ่สิง่ทีม่�แทนคมโลหะ

ที่ป�ดคอมัน คือคำ�คำ�หนึ่งจ�กเด็กส�วที่ด้�นหลัง

และขณะที่อสูรในร่�งเด็กแปดขวบยังตัวแข็งท่ือต่อเหตุก�รณ์ท่ี

พลกิไปพลกิม�จนป่ันประส�ทมนั เลนยะกก้็มม�มองหน้�อสรูของตนด้วย

สีหน้�ที่สงสัยอย่�งแสร้งทำ� แล้วพูดขึ้นต่อ

‘หรือจะเอาอีกทางเลือก’

‘อีก...ทางเลือก...อะไร’ เจ้�อสูรพย�ย�มเค้นเสียงถ�ม แม้ตัวจะ

สั่นน้อยๆ และต้องผว�อีกครั้งเมื่ออ�วุธในมือเลนยะกดลึกใส่คอมันม�ก

ขึ้น ขณะที่เธอกล่�วตอบสบ�ยๆ 

‘ถ้าแกไม่อยากถูกกำาจัด ฉันก็มีอีกทางเลือกให้เลือกโดยต้องทำา

ตามนี้ หนึ่ง...บอกวิธีหยุดวงจรอุบาทว์ที่โซเคนโยทุกคนเมื่อตายแล้ว

วิญญาณจะถูกส่งไปยังแดนมิคสัญญีมาซะ และสอง...ผูกพันธสัญญากับ

ฉันซะ’

‘ผูกพันธสัญญา?’ มันหันหน้�ที่ฉ�ยคว�มไม่เข้�ใจไปมองเลนยะ
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พลัน

‘พนัธสญัญาทีพ่ลงัอสรูของแกทัง้หมดต้องเป็นของฉนัโดยสมบรูณ์’ 

เลนยะตอบชัด

‘อะไรนะ’

‘อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ นะ...มาเป็นขี้ข้าฉันซะ และให้ฉันจิกหัวใช้

แกเมื่อไรก็ได้’

‘เธอควรทำาแค่ผนึก’ มันเบิกต�บอก

‘ปัญหาคือดูเหมือนผนึกอะไรก็เอาแกไม่อยู่แล้ว ถึงผนึกไป สักวัน

แกกจ็ะแผลงฤทธิอ์กี ดงันัน้ตอนนีจ้งึเหลอืแค่สองทางเลอืก คอืหนึง่ให้ฉนั

กำาจัดแกซะ แล้วส่งกลับแดนมิคสัญญีที่แกจะไม่มีทางปีนกลับมาได้อีก 

เพราะไม่มีสายเลือดเดียวกันให้แกใช้ประโยชน์แล้ว หรือบอกวิธีที่

วิญญาณของโซเคนโยจะไม่ถูกส่งไปยังแดนมิคสัญญี และยอมผูกพันธ-

สญัญาเป็นทาสฉนัซะ แล้วรอลุน้เอาว่าสายเลอืดโซเคนโยอกีสกัห้าร้อยปี

หรือพันปีข้างหน้าอาจเป็นภาชนะที่สมบูรณ์พอให้แกสิงสู่ได้ไหม’  

เด็กตรงหน้�กำ�ลังเล่นเกมประส�ท ล่อหลอกให้มันกลัวถึงขีดสุด 

จงใจปล่อย แล้วจับใหม่ ร�วกบัแมวหยอกหน ูและตอนนีม้นักด็นัทำ�ได้แค่

เต้นไปต�มเกมนั่น...อย่�งหว�ดกลัวเสียด้วย

‘ข้อเสนอไหนดีกว่ากัน ฉันว่าเลือกไม่ยากนะ’ เลนยะเอ่ยแทรก

คว�มแค้นเคืองในใจของอกีฝ่�ย และกดอ�วธุบนต้นคอเลก็ม�กขึน้ พล�ง

กล่�วต่อว่� ‘แล้วก็ ฉันไม่คิดจะรอคำาตอบนานจนพลังที่ยืมไอ้ลูกหมา 

ลดลงอย่างที่แกหวังหรอกนะ เพราะฉันจะนับหนึ่งถึงสาม ถ้าแกตัดสินใจ

ไม่ได้ ก็กลับไปที่แดนมิคสัญญีเดี๋ยวนี้เลย...เอาละ หนึ่ง...สอง...และ...’

“และมันยอมตกลงงั้นรึ”

คำ�ถ�มของเลนโยดึงหมอผีส�วกลับม�สู่ปัจจุบัน หยุดเรื่องใน

ดวงต�ทว�รบ�ลที่ตนกำ�ลังเล่�ให้เข�ฟัง ก่อนเธอจะเงยหน้�ไปตอบ

“จะเหลือเหรอ...เวล�จนแต้มใครก็เลือกมีชีวิตอยู่ต่อกันทั้งนั้น
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แหละ โดยเฉพ�ะกบัพวกทีถ่งึขน�ดรอได้เป็นพนัปีเพือ่จะมชีวีติใหม่ ยงัไง

มันก็ไม่ยอมเสียโอก�สไปเด็ดข�ดหรอก”

“แล้วตอนนี้...แกใช้พลังอสูรได้ทั้งหมด?”

“เท่�ที่ใจอย�ก” หมอผีส�วยกมือขว�ขึ้นม�แล้วขยับหมุนร�วกับ

มันเป็นของใหม่ที่อยู่บนร่�งซึ่งตนยังไม่คุ้นชินนัก แล้วหันไปเอ่ยกับพี่ช�ย

อกีครัง้ “ขอบคณุแกด้วยทีแ่นะวธิีให้ฉนั เพร�ะฉนัได้ไอเดยีเรือ่งจบัมนัม�

เป็นท�สจ�กแกเลย”

เลนโยต้องพ่นลมออกจมูก พร้อมหัวเร�ะเสียงตำ่�ในลำ�คอกับคำ�

เสียดสีนั่น พล�งย้อนถ�ม 

“แล้วตอนนี้แกเหลือคว�มเป็นมนุษย์สักเท่�ไร”

“ก็ม�กพอที่จะไม่ตรรกะเบี้ยวอย่�งแก” เธอยังถ�กถ�ง และ

อธิบ�ย “อสูรฉันยังอยู่ในมือขว� ดังนั้นพลังอสูรไม่ได้ผสมอยู่ในพลัง

วญิญ�ณอย่�งแก...ฉนัแค่ส�ม�รถเรียกใช้พลงัของมนัเมือ่ไรกไ็ด้ เพยีงแต่

มันไม่มีสิทธิ์ครอบครองร่�งฉันอีกแล้ว”

“แกทำ�แบบนีเ้พือ่หยดุอ�ยขุยัตวัเองเพือ่ใครบ�งคนรึไง” นัน่ทำ�ให้

เข�นึกถึงเจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จได้ไม่ย�กเย็น

“ไร้ส�ระ ถึงตอนนี้ฉันจะใช้พลังอสูรต�มใจชอบได้ แต่ฉันก็ยัง 

เป็นมนุษย์ อสูรไม่ได้เป็นเจ้�ของร่�งฉัน ฉันยังเป็นเจ้�ของร่�งตัวเองอยู่ 

ดังนั้นอ�ยุขัยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร...อ�จจะสั้นลงด้วยซำ้�เพร�ะต้อง 

แบกพลังมห�ศ�ลเกินมือมนุษย์แบบนี้”

เลนโยเลิกคิ้วรับรู้ข้อมูลนี้เล็กน้อย แล้วเสนออย่�งไม่ใส่ใจนักว่� 

“งั้นก็น่�จะกำ�จัดมันทิ้งเฉยๆ นะ”

“แล้วจะสนกุอะไร” เธอว่�กลัว้หวัเร�ะทนัใด แต่ไม่น�นกลบัค่อยๆ 

หุบยิ้มลง เอ่ยด้วยนำ้�เสียงจริงจังขึ้นใหม่ “เลนโย...ฉันไม่ยอมกล�ยเป็น

คนธรรมด�ตอนนี ้ในขณะทีแ่กยงันัง่ห�ยใจอยูน่ีห่รอกนะ บอกตรงๆ เลย

ว่�ฉนัไม่รูด้้วยซำ�้ว่�ทีต่ดัแขนขว�แกมนัได้ผลจริงรึเปล่� เพร�ะก�รตดัแขน

ขว�คือก�รตัดพลังวิญญ�ณ...มันเป็นแค่ทฤษฎี ยังไม่เคยมีโซเคนโยคน
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ไหนทำ�จริงม�ก่อน มิหนำ�ซำ้�ฉันไม่แน่ใจว่�ที่แกยังนั่งเป็นนักโทษคนดีอยู่

แบบนี้ เพร�ะหมดอ�ลัยต�ยอย�กจริงๆ หรือแค่แสร้งทำ�...ดังนั้นเมื่อแก

ยังอยู่ ฉันก็จะยังอยู่เหมือนกัน”

“...ฟังเหมือนตำ�รวจที่คอยเฝ้�ผู้ร้�ยนะ” เลนโยอดล้อเลียนอย่�ง

ไม่จริงจังกลับไม่ได้

“ไม่หรูขน�ดนั้นหรอก” เลนยะแย้งเสียงเรียบ แล้วจับจ้องเขม็งยัง

ประตูไม้บ�นเลื่อนตรงหน้�ที่มียันต์แผ่นใหญ่ติดไว้ “ก็แค่ปีศ�จตัวหนึ่งท่ี

คอยเฝ้�ปีศ�จอีกตัว”

เปรยีบเทยีบได้เหมาะสมด.ี..ช�ยหนุม่คดิขึน้ม�อย่�งเสยีไม่ได้ ก่อน

ปล่อยให้เกิดช่องว่�งระหว่�งตนกับน้องส�วอยู่ครู่หนึ่ง และหล�ยอึดใจ

กว่�จะตัดสินใจเอ่ยออกม�ว่�

“พ่อ...พวกโซเคนโยคนอื่นจะออกจ�กแดนมิคสัญญีได้ไหม”

เลนยะแปลกใจเลก็น้อยทีค่นอย่�งพีช่�ยถ�มเรือ่งนี ้โดยเฉพ�ะเมือ่

มีคำ�เจ�ะจงว่� ‘พ่อ’ ติดม�ด้วย แม้เข�จะรีบแก้คำ�พูดไปแล้วก็ต�ม 

“มีวิธี” หมอผีส�วตอบหลังเงียบไปครู่หนึ่ง “อสูรเลนยะหลอกให้

อสูรเลนโยกินตัวเอง เพื่อเลนโยจะได้กล�ยเป็นมนุษย์ และส�ม�รถปีน

ออกจ�กแดนมิคสัญญี พ�ตัวมันที่อยู่ภ�ยในออกม�ได้ ดังนั้นก็ชัดเจน 

ม�กพอแล้วว่�ถ้�เป็นมนุษย์ เร�ก็ส�ม�รถออกจ�กแดนมิคสัญญีได้ ซึ่ง

โซเคนโยก็เป็นมนุษย์ ที่ถูกส่งไปแดนมิคสัญญีก็เพร�ะมีพลังอสูรเจือใน

วิญญ�ณ แต่ยังไงโดยพื้นฐ�นก็ยังเป็นแค่ดวงวิญญ�ณมนุษย์ธรรมด�  

ดังนั้นถ้�จะออก ก็ออกม�ได้ เพียงแต่ต้องห�ท�งออกให้เจอเท่�นั้น” 

“...แล้วจะเจอไหม”

เลนยะสูดห�ยใจลึก แสดงคว�มหนักใจเล็กน้อย 

“พวกเร�คงรอดแล้ว เพร�ะฉนัรู้ว่�ท�งไหน แต่กบัโซเคนโยทีเ่หลอื 

ฉันยังไม่รู้วิธีบอกเลย”

“งั้นไม่ต�ยอีกสักรอบล่ะเลนยะ” เป็นท้ังข้อเสนอและคว�ม

ประสงค์ร้�ยอย่�งเห็นได้ชัด
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“ต�ยครั้งแรกกลับม�ได้ยังพอหยวน แต่ต�ยครั้งที่สอง ต่อให้

ส�ม�รถควบคุมพลังอสูรได้เองแล้ว ก็ใช่ว่�จะกลับม�ได้แน่ๆ” เลนยะไม่

คล้อยต�มข้อเสนอของพี่ช�ย มิหนำ�ซำ้�ยังเน้นชัดต่อว่� “คว�มต�ยมัน

เถรตรงกว่�ทีเ่ร�คดิเยอะ...ถ้�คนทีเ่คยปลกุชพีคนอืน่ขึน้ม�อย่�งแกจะพอ

เข้�ใจน่ะนะ”

“...อ�” เลนโยเพียงอุท�นเสียงแผ่วเมื่อรู้ดีว่�น้องส�วยังค�ดโทษ

เข�เรื่องโมโมฮ�ระ เร็นจิอยู่

แต่หลังจ�กนั้นเข�ก็ได้ยินเธอขยับลุกขึ้น และพูดขึ้นใหม่อย่�ง

เฉยช� แต่ชัดเจนว่�เป็นก�รประชดประชัน

“เอ�ละ ฉันแค่ม�คุยกับแกให้ห�ยเหง�”

“หม�ยถึงฉันหรือแกล่ะที่เหง�” เลนโยสวนกลับรวดเร็ว “อย่�ง

น้อยฉันก็ยังมีเจ้�หนูยูโตะกับพวกโอกุเระไว้คอยถ�กถ�งเล่น แต่แกไม่มี

ใครสกัคน ทัง้เจ้�หนทู�โร่ โยชฮิ�ระ หรือท่�นกนิเทน็ช ิไม่มีใครอยูก่บัแก

แล้ว...แถมแกไม่ได้อยู่แม้แต่ตอนที่โยชิฮ�ระถูกเอ�วิญญ�ณไป”

เลนยะนิ่งเงียบ ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปในสิ่งที่พี่ช�ยตนหยั่งเชิง 

ก่อนจะหมุนตัวก้�วเดินออกไปโดยไม่คิดรำ่�ล�

ทว่�เท้�ของเธอพลนัต้องหยดุชะงกั เพร�ะคำ�เปรยหนึง่ทีล่อดผ่�น

ประตูไม้ด้�นหลังม�ว่�

“ถ้�ฉันบอกพวกมัน...เรื่องพลังอสูรของแก”

“ต�มสบ�ยเถอะ” เลนยะมองข้�มไหล่ม�ด้วยแววต�นิ่งเฉย ก้�ว

ออกไปใหม่พร้อมเอ่ยขึ้นต่อ “ถ้�คิดว่�พวกมันสู้ฉันตอนนี้ไหวน่ะนะ”

ช�ยหนุ่มต้องลอบถอนใจย�ว พล�งยิ้มอย่�งขบขันผสมเอือม

ระอ�...เพร�ะคำ�ตอบนั้นชัดเจนว่� ตอนนี้คงไม่มีมนุษย์หน้�ไหนหยุดเธอ

ได้แล้ว ต่อให้เป็นองเมียวจิทั้งกองทัพก็ต�ม
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“ขอให้นักเรียนทุกคนได้ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่มีคุณค่า

จากโรงเรียนในภาคการศึกษาใหม่นี้...”

เสียงกล่�วสุนทรพจน์ไร้สคริปต์ลอดผ่�นเครื่องขย�ยเสียงม�ให้

นักเรียนพันกว่�ชีวิตภ�ยในหอประชุมใหญ่ได้ยินอย่�งท่ัวถึง ในขณะท่ีผู้

กล่�วยืนส่งรอยยิ้มเป็นมิตรและเอ็นดูให้เด็กนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฟัง

สุนทรพจน์สดๆ ที่ไม่ค่อยเป็นท�งก�รของเข�

ภ�คเรียนใหม่เร่ิมต้นวันนี้เป็นวันแรก โรงเรียนเอกชนโยโคท่ีรับ

เด็กนักเรียนเข้�ใหม่จำ�นวนม�กขึ้นทำ�ให้หอประชุมโออ่�คับแคบลงไป 

ถนัดต� 

และเด็กส�วร่�งสูง เรือนผมสีนำ้�ต�ลก็เป็นหนึ่งในเด็กนักเรียนที่

นั่งรวมอยู่ในกลุ่มนักเรียนที่เพิ่งเลื่อนชั้นจ�กชั้นมัธยมปล�ยปีหนึ่ง สู่ชั้น

มธัยมปล�ยปีสอง ซึง่กำ�ลงันัง่ฟังสนุทรพจน์ของเจ้�ของโรงเรยีนด้วยเช่น

กัน โดยร่�งที่นั่งอยู่ข้�งๆ เธอเป็นเด็กหนุ่มท่�ท�งเคร่งขรึม ซึ่งอยู่ในแถว

นักเรียนช�ย ข้�งหลังเข�มีวิญญ�ณของแม่ทัพหญิงลอยอยู่ไม่ห่�งเช่น

เดิม
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เสยีงกล่�วของผอ.โยโคลอยผ่�นหขูองเลนยะไปเรือ่ยๆ และเพร�ะ

แว่นต�กลมโตเชยๆ กลบดวงต�ของเธอจนมิด ทำ�ให้ใครๆ ไม่ทันสังเกต

ว่�เด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลไม่ได้มองตรงไปยังร่�งอ้วนบนเวทีในหอ

ประชุม แต่หลุบต�ลงมองพื้นร�วกับใคร่ครวญบ�งสิ่ง

หลังจ�กเรื่องที่เธอหลอกพวกองเมียวจิโอกุเระแตกโพละ ยูโตะ 

ก็รีบกลับม�ฮอกไกโด เตรียมเอ�เรื่องหมอผีส�วที่ยังกล้�หลอกพวกเข�

ทัง้ทีเ่ป็นเรือ่งคว�มเป็นคว�มต�ย แต่เลนยะกห็�ยตวัไปก่อนเหล่�องเมยีวจิ

จะได้จบัเธอยดัทีค่มุขงัไปอกีคน หรือก่อนจะได้มสีงคร�มพนัธมติรกนัต่อ 

ซึ่งหลังจ�กนั้นยูโตะก็ฝ�กคำ�ตำ�หนิย�วเป็นห�งว่�วม�กับซ�น�ดะท่ีกลับ

ม�โตเกียวหลังเธอหนึ่งอ�ทิตย์

แต่มีหรือจะเข้�หูคนอย่�งโซเคนโย เลนยะ

ตั้งแต่เรื่องวุ่นว�ยจบลงก็ผ่�นม�ได้เกือบเดือนแล้ว จนตอนนี้เธอ

กับซ�น�ดะขึ้นเป็นนักเรียนมัธยมปล�ยปีที่สอง ซึ่งกำ�ลังร่วมประชุมวัน

เปิดภ�คเรียนแรกเหมือนนักเรียนคนอื่นๆ เพียงแต่ระหว่�งเลนยะกับ 

ซ�น�ดะยงัดำ�เนินไปด้วยคว�มเงยีบ จนคำ�กล่�วสนุทรพจน์จบลง และพธิี

ปฐมนิเทศสิ้นสุด

“รูส้กึว่าฉนักบัแกจะหนกีนัไม่พ้นจรงิๆ นะ” เสยีงทกัดงัขึน้ข้างตวั

เดก็หนุม่เรอืนผมสดีำ�สนทิทีเ่พิง่นัง่ประจำ�ทีโ่ต๊ะเรยีนตวัใหม่และห้องเรยีน

ใหม่ได้ไม่น�น

ซ�น�ดะเงยใบหน้�มองผู้ที่เข้�ม�ทักอย่�งเลี่ยงไม่ได้ แม้จะรู้อยู่

แล้วว่�เป็นใคร

รู้สึกว่�ตั้งแต่ก�รเริ่มค�บเรียนแรกในก�รเปิดภ�คเรียน เข�ก็เจอ

เรื่องแย่ๆ เสียแล้ว

ซ�น�ดะทำ�หน้�เรียบเฉยตอบรับเด็กส�วร่�งสูงผู้ซ่อนนัยน์ต�

สนีำ�้เงนิหลงักรอบแว่นต�ทรงกลมเชยๆ ทีก่ำ�ลงันัง่ลงบนโต๊ะเรยีนตวัใหม่

ของเธอข้�งๆ เด็กหนุ่ม
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ทัง้ทีย่งัเหลอืโต๊ะว่�งอกีเยอะแยะ แต่เจ้�หล่อนกด็นัเจ�ะจงนัง่ข้�ง

เข�

ไม่เข้�ใจว่�เป็นเพร�ะโชคร้�ยจริงๆ รึเปล่�ที่เข�กับเลนยะต้องได้

ม�เรียนห้องเดียวกันอีก ทั้งที่โรงเรียนนี้มีระบบเปลี่ยนห้องเรียนให้

นักเรยีนทกุปี หรอืเป็นเพร�ะใครบ�งคนทีม่อีำ�น�จทีส่ดุในโรงเรยีนเอกชน

โยโคเป็นคนจัดก�รเรื่องก�รเลือกห้องเรียนให้เข�กับเลนยะ เพื่อจะได้

ส�นสัมพันธ์ญ�ติพี่น้องให้แน่นแฟ้นขึ้น จึงลงเอยแบบนี้อีก

ทั้งที่ตอนสอบซ่อม เข�จงใจทำ�คะแนนสูงๆ เผื่อมันจะช่วยให้แยก

จ�กเธอได้ อย่�งน้อยเข�ก็น่�จะได้ไปอยู่ในห้องเด็กเรียนดีที่คนอย่�ง 

เลนยะคงไม่อย�กอยู ่แต่โรงเรยีนนีก้ด็นัไม่มรีะบบแบ่งห้องเรยีนแบบนัน้...

และทีน่่�ตลกคอื เลนยะดนัทำ�คะแนนสอบซ่อมได้ดเีกอืบเท่�เข�อกีต่�งห�ก

“อย่�แสดงออกท�งสีหน้�ม�กนัก มันทำ�ให้แกดูเหมือนเด็กส�ว 

ขี้เหวี่ยงนะ”

ซ�น�ดะชะงักนิ่งกับคำ�ทกัของเลนยะ เพิ่งรู้ตวัว�่เผลอแสดงคว�ม

ไม่พอใจท�งสีหน้�กับญ�ติส�วชัดเกินไปหน่อย

อ�จเพร�ะนอกจ�กเรื่องที่เข�ต้องถูกจับม�อยู่ห้องเรียนเดียวกับ

เธอแล้ว ยงัต้องรบัคำ�ตำ�หนแิทนเธอจ�กยโูตะ และคว�มจรงิเกีย่วกบัอสรู

หรอืแดนมิคสญัญีทัง้หมด โดยเฉพ�ะก�รได้รู้ว่�พวกเข�ถกูหลอกม�ตลอด 

ก่อนจะเริ่มต้นมีตระกูลนี้ด้วยซำ้�

อีกอย่�ง ตอนนี้มีเรื่องหนึ่งที่เข�ยังติดใจสงสัยหมอผีส�วอยู่

“เธอจดัก�รยงัไงกบัอสรูตวัเองกนัแน่ หลงัยมืพลงัท่�นกนิเทน็ชไิป”

“ก็บอกแล้วว่�ยัดมันลงดวงต�ทว�รบ�ล และผนึกไง” เลนยะชู

มือขว�ที่มีผ้�พันสีข�วขึ้นให้ดูเป็นก�รยืนยันคำ�พูด 

“ง่�ยขน�ดนั้นเลยงั้นเหรอ” เด็กหนุ่มหรี่ต�แคบ

“แล้วจะทำ�ให้ยุ่งย�กไปทำ�ไมเล่�” เด็กส�วย้อน พร้อมขยับนิ้วมือ

เล่นร�วกับหยอกล้ออีกฝ่�ยที่ไม่ยอมเชื่อเธอ “อีกอย่�ง แกคิดว่�มันจะ

เป็นอะไรม�กกว่�นี้ได้อีกรึไง”
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“ไม่ แต่ก็แค่...”

“ไม่อย�กเชือ่ฉนั” เลนยะดกัคอฉบัไว ก่อนเท้�ค�งจ้องมองอกีฝ่�ย

อย่�งลองเชิง “หรือไปฟังอะไรไอ้เลนโยม�”

ซ�น�ดะถอนใจกับก�รค�ดเด�ด้วยแววต�ปร�ม�ส ถ้�เข�ไปฟัง 

คำ�พูดอะไรเลนโยจริงๆ 

“เจ้�นัน่ไม่ได้เอ่ยป�กพดูอะไร” เดก็หนุม่จำ�ต้องพดูอย่�งเบือ่หน่�ย 

แต่ก็ต้องยอมรับคว�มจริงครึ่งหนึ่งว่� “แต่ที่ไม่อย�กเชื่อเธอนั่นก็จริง”

เลนยะเพยีงยกัไหล่ ไม่แยแสคว�มคดิของเข� ก่อนว่� “แล้วแต่แก

จะคิด”

ทว่�อ�เคเดะกลับเป็นฝ่�ยเปรยขึ้นแทนซ�น�ดะว่�

“โยชฮิ�ระกไ็ม่อยูแ่ล้ว เจ้�น่�จะหดัทำ�ตวัให้ดขีึน้กว่�เดมิหน่อยนะ”

เลนยะเงยหน้�ขึ้นไปมองวิญญ�ณท่�นหญิงแทนญ�ติหนุ่ม ก่อน

เธอจะหมุนก�ยม�ทิ้งตัวพิงพนักเก้�อี้ แล้วพูดกลั้วหัวเร�ะ

“เพร�ะอยู่คนเดียวแล้วไง ถึงอย�กจะทำ�อะไรก็ทำ�ได้”

“แล้วจะอยู่คนเดียวไปเช่นนี้ตลอดรึไง”

รอยยิ้มสนุกสน�นของหมอผีส�วค้�งนิ่งอยู่บนใบหน้�ฉับพลัน กับ

คำ�ถ�มของวิญญ�ณหญิงส�วและนัยน์ต�สีง�ช้�งท่ีมองตรงม� ก่อน 

เลนยะจะหุบรอยยิ้มลงเล็กน้อย เหลือเพียงรอยบิดน้อยๆ บนมุมป�ก

“ก็แล้ว...จะให้อยู่กับใครเล่�” เด็กส�วกล่�วเสียงขบขันนิดๆ ด้วย

ท่�ท�งไม่สนใจนัก

นั่นสินะ เธออยู่คนเดียวม�ได้หนึ่งเดือนเต็มๆ แล้ว...และนี่เป็น 

ครั้งแรกในรอบสิบหกปีที่เธอได้อยู่ตัวคนเดียวจริงๆ 

ช่วงหนึ่งปีที่ผ่�นม�ช่�งเป็นช่วงเวล�วุ่นว�ยม�กที่สุดในชีวิตเลยก็

ว่�ได้ เรือ่งต่�งๆ เกดิขึน้ ไหลผ่�นต�มก�ลเวล�ที่ไม่มวีนัหมนุกลบั ร�วกบั

ส�ยนำ้�ที่สั่งสมด้วยเหตุก�รณ์ ก�รต่อสู้ ก�รเอ�ชีวิตรอด ก�รพบและ 

ก�รจ�กในเวล�ไม่กี่เดือน

เรื่องร�วมีม�กม�ย แต่สมองก็ยังจดจำ�ได้ทุกอย่�ง ถ้�เทียบเวล�
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หนึ่งปีที่ผ่�นม�กับตอนนี้ ชีวิตของเธอก็เหมือนอยู่ไปวันๆ เท่�นั้นเอง 

มนัดจูดืชดืไปซะสนทิเลยจริงๆ น่า...ไม่เหมอืนกบัตอนทีม่เีจ้านัน่อยู่

ยิง่คดิ ใบหน้�ของคนคนหนึง่กย็ิง่เด่นชดัในคว�มทรงจำ�ของหมอผี

ส�ว 

ใบหน้�รูปสลักงดง�มที่เย็นช�อยู่เสมอ...ทว่�กลับอ่อนโยนอย่�ง 

น่�เหลือเชื่อในบ�งครั้งที่สบดวงต�ของเธอ

“แล้วเรื่องท่�นกิน...”

ปึก!

วิญญ�ณแม่ทัพหญิงเอ่ยได้เพียงเท่�นั้น เสียงบ�งอย่�งก็ดึงคว�ม

สนใจของเธอไป เมื่ออ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้นว�งแฟ้มเอกส�รลงบน

โต๊ะของตนหน้�ชัน้เรยีนเพือ่เรยีกคว�มสนใจให้นกัเรยีนทีก่ำ�ลงัพดูคยุกนั

อยู่หันม�มองเข� และนั่นรวมถึงเลนยะกับซ�น�ดะด้วย

เมือ่นกัเรียนทัง้หมดทำ�คว�มเค�รพอ�จ�รย์ประจำ�ชัน้คนใหม่และ

นั่งที่กันอีกครั้ง เข�ก็กล่�วแนะนำ�ตัว เริ่มค�บโฮมรูมค�บแรก

“วันนี้เป็นวันแรกสำ�หรับก�รเปิดภ�คเรียนใหม่ ครูรู้ว่�นักเรียน

หล�ยคนคงรู้จักกันไปเยอะแล้ว เพร�ะพวกเธอเป็นเด็กปีสอง ฉะนั้นถึง

ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันม�ก่อน แต่ก็คงเคยเจอหน้�กัน แต่ว่�ตอนนี้ครูจะ

บอกว่�เร�จะไม่ได้มกีนัแค่นี ้เพร�ะวนันีค้รูมเีพือ่นใหม่อกีคนจะแนะนำ�ให้

ทุกคนรู้จัก พวกเธออ�จไม่เคยเจอ เพร�ะเพื่อนใหม่คนนี้เพิ่งย้�ยเข้�ม�

เรียนในโรงเรียนของเร� และไม่ได้เข้�พิธีปฐมนิเทศเพร�ะเพิ่งออกจ�ก

โรงพย�บ�ล ขอให้ทุกคนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันด้วย”

สิน้คำ�กล่�วของอ�จ�รย์ประจำ�ชัน้ ช�ยหนุม่คนหนึง่กก้็�วเข้�ม�ใน

ห้องเรียน ทำ�ให้นักเรียนทั้งหมดในชั้นหันไปสนใจเข�เป็นต�เดียว

เสียงพูดคุยดังหึ่งๆ ขึ้นทันทีเมื่อเพื่อนใหม่ก้�วเข้�ม� เข�คงเป็น

นักเรยีนใหม่คนแรกทีเ่ลนยะมองต�มและกระตกุยิม้ทีม่มุป�กอย่�งขบขนั 

พล�งว่�

“รู้สึกว่�มันจะติดฉันแจจริงๆ ด้วยแฮะ”
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“ค�ซึร�กิ ท�เคโตะครับ” ช�ยหนุ่มผู้มีนัยน์ต�คู่โตสีดำ�สนิท และ

เรือนผมสีนำ้�ต�ลเข้ม เดินม�หยุดอยู่หน้�ชั้นเรียน และแนะนำ�ตัวอย่�ง

สุภ�พด้วยรอยยิ้มเป็นมิตร ซึ่งเพื่อนๆ ทุกคนก็ดูเหมือนชอบในตัวเข�ไม่

น้อย

“ค�ซึร�กิอ�ยุม�กกว่�พวกเร�สักสองปี เพร�ะประสบอุบัติเหตุ

ทำ�ให้ข�ดเรียนไปถึงส�มปี ดังนั้นเข�เลยจะม�เริ่มเรียนใหม่ในชั้นมัธยม

ปล�ยปีสองของเร� ถึงเข�จะอ�ยุม�กกว่� เร�ก็ต้องต้อนรับเข�อย่�งดี

ในฐ�นะเพื่อน และควรเค�รพเข�ในฐ�นะรุ่นพี่ด้วย” อ�จ�รย์ประจำ�ชั้น

เอ่ยแทรกก�รแนะนำ�ตัวของช�ยหนุ่ม ก่อนปล่อยให้เข�กล่�วต่อ

ท�เคโตะโค้งให้ทุกคนอย่�งมีม�รย�ท และเอ่ยเพียงสั้นๆ ด้วย 

รอยยิ้มว่� 

“ฝ�กเนื้อฝ�กตัวด้วยครับ”

รู้สึกว่�คว�มสุภ�พของเข�จะชนะใจใครต่อใครได้เยอะทีเดียว

“บ�งทีคนเร�มักหนีใครไม่พ้นจริงๆ” ซ�น�ดะประชดหมอผีส�ว

ข้�งตัวเมื่อรู้ดีว่�เพื่อนใหม่ที่เข้�ม�เป็นใคร

ตอนนีอ้�จเป็นช�ยหนุม่ชือ่ค�ซรึ�ก ิท�เคโตะ และกล�ยเป็นเพือ่น

ในชั้นเรียนเดียวกันกับเธอ แต่ก่อนหน้�นี้คือวิญญ�ณเด็กช�ยท�โร่จอม

ขี้แย ที่ต�มติดหมอผีส�วอยู่ตลอดเวล�

ช่�งเป็นวงล้อแห่งชะต�กรรมที่ตัดกันไม่ข�ดจริงๆ 

ท�เคโตะถกูจดัทีน่ัง่ให้อยูด้่�นหน้�เลนยะ ห่�งไปสองโต๊ะ แต่ก่อน

จะได้น่ังที ่เข�กห็นัม�เหน็เดก็ส�วเจ้�ของแว่นต�ทรงกลมโตเสยีก่อนด้วย

คว�มบังเอิญ 

ช�ยหนุ่มยิ้มให้เธอต�มม�รย�ท ถึงแม้เธอจะไม่ได้ย้ิมตอบ ก่อน

จะนั่งที่ของตน

แน่นอนว่�เข�จำ�เธอไม่ได้แม้แต่นิดเดียว...แต่นั่นแหละดีท่ีสุดแล้ว 

ได้เริ่มชีวิตใหม่อีกครั้งน่ะ ดีที่สุดแล้ว...
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เสียงออดบอกเวลาเลิกเรียน ในวันแรกของการเรียนไม่มีอะไร

ม�กนัก แต่ละวชิ�กแ็ค่พดูคยุร�ยละเอยีดก�รสอนและแนะนำ�ตวัอ�จ�รย์ 

เด็กแต่ละคนได้เพื่อนใหม่และเพื่อนเก่�กันเยอะแยะ แต่ยังคงเว้นเพียง

เด็กหนุ่มม�ดขรึมเรือนผมสีดำ�สนิท กับเด็กส�วท่�ท�งเงอะงะมัดผมรวบ

ที่ยังไม่มีใครอย�กคบห�ม�กนัก

เลนยะเก็บหนังสือเข้�กระเป๋� เตรียมเดินออกไปจ�กห้องเรียน  

แต่ก่อนจะออกไป นัยน์ต�สีนำ้�เงินหลังกรอบแว่นของเธอก็เหลือบไปเห็น

ช�ยหนุ่มที่กล�ยเป็นขวัญใจของเพื่อนทั้งห้องภ�ยในเวล�ไม่กี่ชั่วโมง 

รูส้กึว่�มนษุยสมัพนัธ์ของเข�จะมมี�กจนล้นเหลอื และทำ�ให้เพือ่น

ทั้งห้องสนิทสนมกับตนอย่�งรวดเร็ว โดยเรื่องอ�ยุที่แตกต่�งไม่เป็น

อุปสรรคแม้แต่น้อย

ค�ซึร�กิ ท�เคโตะ ช่�งดูไม่แตกต่�งจ�กวิญญ�ณเด็กช�ยที่เธอ

รู้จักเลย

ไม่ว่�จะสีหน้�ที่ชอบทำ� หรือนิสัยประจำ�ตัวที่แสดงออกม�...เข�ดู

ไม่ผิดเพี้ยนจ�กท�โร่เลยจริงๆ 

เลนยะหมุนตัวเดินหันหลังให้กลุ่มเพื่อนท่ีกำ�ลังสนทน�กันอย่�ง

สนุกสน�นกับท�เคโตะซึ่งอยู่กล�งวงล้อม โดยจังหวะที่เธอหันหลังเดิน

ออกไปนั้น นัยน์ต�คู่โตสีดำ�ของช�ยหนุ่มที่อยู่กล�งวงล้อมของเพื่อนๆ ก็

หมุนขึ้นม�มองต�มหลังเธอ 

ดวงต�คู่โตมีกระแสใคร่ครวญบ�งอย่�งย�มมองต�มหลังของ 

เด็กส�วผมมัดรวบ จนกระทั่งเธอห�ยลับไปหลังประตูบ�นเลื่อนของ

ห้องเรียน 

“ค�ซึร�กิคุงเป็นอะไรรึเปล่�” เพื่อนนักเรียนหญิงคนหนึ่งเอ่ยทัก

ช�ยหนุ่มที่ดูเหม่อลอยผิดปกติ

ซึ่งท�เคโตะที่ยังมองต�มประตูบ�นเลื่อนที่ปิดไปแล้ว ก็ถ�มขึ้นว่� 

“เด็กผู้หญิงที่ออกไปเมื่อกี้คือใครเหรอ”

เพื่อนนักเรียนหญิงคนเดิมหันไปมองประตูห้องเรียนท่ีเลนยะเพ่ิง
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เดินออกไปครู่หนึ่ง ก่อนตอบ 

“อ๋อ...นั่นโซเคนโยซังน่ะ เป็นคนเงียบๆ เคยมีข่�วว่�ตอนอยู่ปีหนึ่ง

โดนรังแกบ่อยม�ก...ค�ซึร�กิคุงมีอะไรกับเธอรึเปล่�”

“เอ่อ...ผมรูส้กึคุน้ๆ ข้�งหลงัของเธอ...มนัเหมอืนกบัว่�แผ่นหลงันัน้

ทำ�ให้ผม...รู้สึกปลอดภัย”

คำ�ตอบทีฟั่งเหมอืนละเมอนดิๆ ของท�เคโตะทำ�ให้เพือ่นทีอ่ยูร่อบ

ตัวเข�นิ่งไปพักใหญ่ ก่อนช�ยหนุ่มจะหลุดจ�กภวังค์คว�มคิด เมื่อมีเสียง

หัวเร�ะของเพื่อนๆ ระเบิดขึ้นรอบตัว จนท�เคโตะเป็นฝ่�ยหน้�ขึ้นสีเรื่อ

กับคำ�พูดของตัวเอง

คิดไปได้อย่�งไรนะ ว่�แผ่นหลังของเด็กผู้หญิงจะทำ�ให้เข�รู้สึก

ปลอดภัย

และเพื่อนนักเรียนช�ยคนหนึ่งก็ถ�มเข�กลับเสียงกลั้วหัวเร�ะ

อย่�งไม่ห�ยขบขันว่� 

“ค�ซึร�กิเป็นโรคติดพี่ส�วเหรอ”

“อะ...เอ่อ...ผมไม่มีพี่ส�วหรอก มีแต่น้องส�ว”

เป็นคำ�ตอบที่ทำ�ให้ทุกคนสรุปว่�เข�เป็น ‘โรคติดแม่’ แทน ซึ่งเข�

ก็ได้แต่ยิ้มแห้งๆ ตอบรับคำ�หยอกล้อของเพื่อนๆ 

ทว่�นัยน์ต�สีดำ�คู่โตยังคงมองไปยังประตูห้องเรียน และเพียง

พึมพำ�กับตนว่� 

“...ถ้�มีพี่ส�วจริงๆ...ก็น่�จะดี...ละมั้ง”

ปึง!

เด็กส�วร่�งสูงผลักปิดประตูตู้ล็อกเกอร์ของตนหลังจ�กเปลี่ยน

รองเท้�เสรจ็ เธอหมนุตวัผละออกไปพร้อมกระเป๋�นกัเรยีนในมอืโดยไม่มี

ใครคอยต�มหลังเหมือนเมื่อก่อน

และเม่ือร่�งสงูของเลนยะเดนิผ่�นเดก็นกัเรียนม�กม�ยทีท่ยอยกนั

กลบับ้�นม�ยงัหน้�ประตโูรงเรียนเอกชนโยโค นยัน์ต�สนีำ�้เงนิหลงักรอบ
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แว่นของเธอก็เผลอหันไปมองที่ฟุตบ�ทหน้�โรงเรียน ซึ่งไม่เคยข�ดผู้คน

เดินสวนไปม�

ตรงจุดที่เธอกำ�ลังจับจ้องนั้น เคยเป็นท่ีท่ีวิญญ�ณเด็กช�ยนั่ง

ร้องไห้ฟุบหน้�จนตัวสั่น ไม่ต่�งจ�กลูกสุนัขหลงท�ง...และเป็นท่ีท่ีเธอได้

รู้จักเข�เป็นครั้งแรก

หมอผีส�วยืนนิ่งอยู่กับที่สักพัก ก่อนก้�วเดินต่อ ปล่อยให้สถ�นที่

ที่เธอเพิ่งละส�ยต�ออกม�เต็มไปด้วยฝูงชนเดินพลุกพล่�นเช่นเดิม

สิ่งแรกที่เจอเมื่อเปิดประตูเข้ามาในบ้านหลังคาสีอิฐคือความ 

ว่�งเปล่�

ไม่ใช่คว�มว่�งเปล่�เพร�ะข้�วของทีม่อียูน้่อยชิน้ตกแต่งอยูภ่�ยใน 

แต่เป็นคว�มว่�งเปล่�เพร�ะไร้ผู้ซึ่งเคยอ�ศัยอยู่ที่นี่

ไม่ว่�จะเป็นสิ่งมีชีวิต...หรือเพียงอณูวิญญ�ณที่ล่องลอย

ทีน่ีเ่คยมสีิง่เหล่�นี ้ทีน่ีเ่คยมผีูค้อยต้อนรับเธอเสมอเมือ่กลบัม�จ�ก

ที่ไหนสักแห่ง โดยเฉพ�ะวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่ม...

นัยน์ต�สนีำ�้เงนิของหมอผสี�วทีเ่พิง่กลบัม�ถงึบ้�นเช่�ของตนกว�ด

มองภ�ยในบ้�นที่ไม่ได้กว้�งขว�งอะไรม�กนัก ก่อนว�งกระเป๋�นักเรียน

ลงบนโซฟ� แล้วทิ้งตวัลงนัง่ต�ม เธอเอนศรีษะพงิพนกัเบ�ะนุม่ร�วกบัจะ

พักผ่อน ก่อนถอดแว่นต�ทรงกลมออกจ�กใบหน้�เรียบเฉยที่แฝงด้วย

กระแสเหน็ดเหนื่อยอย่�งที่ตนไม่เคยเป็นม�ก่อน

และยิ่งเด็กส�วปล่อยตนเองนั่งนิ่งโดยไม่ได้ทำ�อะไรท่�มกล�ง

บรรย�ก�ศภ�ยในตวับ้�นทีเ่งยีบสงดั กท็ำ�ให้เธอไม่อย�กกระดกิตวัไปไหน 

นอกจ�กจมอยู่กับโซฟ�นุ่มๆ นี่

ซึง่คว�มจริงเธอกไ็ม่รู้ว่�ควรจะทำ�อะไรม�กกว่� ข้�วของต่�งๆ เธอ

ก็จัดเรียงที่เดิม ไม่เคยเขยื้อนให้ต้องคอยจัดใหม่ แถมมันก็น้อยชิ้นเกิน

กว่�ที่เธอจะต้องม�คอยว�งระเบียบว่�ชิ้นไหนควรอยู่ตรงไหน แถมตอน

นี้ก็ยังไม่หิว ไม่มีอ�รมณ์จะกินอะไร 
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ทีส่ำ�คญั ภ�ยในบ้�นไม่มีใครสกัคน เธอกไ็ม่จำ�เป็นต้องพดูกบัใคร 

ดวงต�สนีำ�้เงนิเริม่หร่ีสะลมึสะลอืลง เมือ่เธอจนปัญญ�จะห�อะไร

ทำ�ได้ม�กกว่�ก�รข่มต�หลับ 

กริ๊งงง!

เสยีงกริง่หน้�บ้�นหลงัค�สอีฐิที่ไม่เคยดงัม�ตัง้แต่เดก็ส�วเจ้�ของ

นัยน์ต�สีนำ้�เงินเข้�ม�อยู่ จู่ๆ ก็ดังขึ้นจนเรียกคนที่กำ�ลังปล่อยให้ตนเอง

จมดิง่สูห้่วงนทิร�สะดุง้ตวัขึน้ม� นยัน์ต�สนีำ�้เงนิทีก่ำ�ลงัปรอืปิดกเ็ปิดพรึบ่

ขึ้นฉับพลัน

เลนยะดงึร่�งของตนออกจ�กเบ�ะนุม่ด้วยใบหน้�ทีฉ่�ยคว�มงนุงง

และหงุดหงิดนิดๆ ลุกขึ้นเดินไปยังประตูหน้�บ้�น และเปิดมันออกไป 

ข้�งนอกเพื่อจะได้เห็นผู้ม�เยือนว่�เป็นใคร

และเมื่อเด็กส�วเปิดประตูออกไป เธอก็ได้เห็นใครคนหนึ่งท่ีคุ้น

หน้�ดียืนนิ่งอยู่หน้�รั้วบ้�นอย่�งสงบเสงี่ยม สมเป็นแขกที่ดี 

ซึ่งบุคคลดังกล่�วทำ�ให้หมอผีส�วต้องเลิกคิ้วขึ้นอย่�งมีคำ�ถ�ม

“สวสัดโีซเคนโยคงุ” คำ�ทกัคำ�แรกจ�กอ�คนัตกุะทีคุ่น้เคยม�พร้อม

คำ�ถ�มที่แล่นขึ้นม�ในหัวของเด็กส�วเจ้�ของบ้�นทันใด

“คิดยังไงถึงม�ที่นี่เนี่ย” ว�จ�ต้อนรับจ�กเลนยะทำ�ให้ช�ยชร�

เจ้�ของโรงเรียนหรูขยับยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์ของเข�ส่งกลับ

ผอ.โยโคในโคตตัวย�วสีนำ้�ต�ลตุ่นๆ กับหมวกปีกกว้�งบนศีรษะ 

และมือข้�งหนึ่งหอบหิ้วกล่องใบโตบรรจุเครื่องร่อนที่เข�เพิ่งต่อเสร็จเอ่ย

ถ�มขึ้นใหม่ว่� 

“เข้�ไปได้ใช่ไหม”

“ประตูไม่ได้ล็อก” เลนยะตอบห้วนๆ

ผอ.โยโคเปิดประตูรั้วเข้�ม�ต�มคำ�เชิญที่ฟังไม่ค่อยเหมือนก�ร

ต้อนรบัแขกนักของเจ้�ของบ้�น ก่อนเดนิต�มร่�งสงูของเธอทีห่มนุตวักลบั

เข้�ไปในที่พักอ�ศัย 

เมื่อม�ถึงข้�งใน ร่�งเจ้�เนื้อก็กว�ดต�มองสำ�รวจภ�ยในอย่�ง



B  1 3  s . t   499

ถี่ถ้วนโดยไม่ให้เจ้�ของบ้�นสังเกตเห็น ก่อนถอดรองเท้�ที่หน้�ประตู 

ผอ.โยโคว�งกล่องบรรจุเครื่องร่อนของตนที่ข้�งโซฟ� ถอดเสื้อ 

โคตออกและพ�ดกบัแขน ก่อนถอดหมวกพล�งนัง่ลงบนโซฟ� ว�งของใน

มือทั้งหมดไว้บนตักอย่�งรู้จักหน้�ที่ของแขกที่ดี 

และเมื่อจัดก�รให้ตนเองนั่งลงเสร็จ ผอ.โยโคก็ใช้นัยน์ต�ท่ีมัก 

อ่อนโยนของตนมองต�มหลงัเลนยะทีเ่ดนิไปหยบิช�ขวดใหญ่ในตูเ้ยน็ออก

ม�พร้อมแก้ว แล้วเอ�ม�เสิร์ฟแขกต�มม�รย�ทของเจ้�บ้�น

เพียงไม่น�นนำ้�ช�เย็นๆ ก็ถูกว�งตรงหน้�ช�ยชร�บนโต๊ะไม้ท่ี 

เข้�ชุดกับโซฟ� ต�มด้วยคำ�ถ�มจ�กแขกที่ถ�มขึ้นก่อนเลนยะจะละมือ

ออกจ�กแก้วนำ้�

“บ้�นโล่งจังนะโซเคนโยคุง”

เลนยะเหลือบนัยน์ต�ขึ้นสบต�คนถ�ม ก่อนตอบเรียบๆ “มัน

สะดวกเวล�จะย้�ยออก”

พดูจบกค็ล�ยมอืออกจ�กแก้วนำ�้ช� และทิง้ตวัลงนัง่บนโซฟ�อกีตวั

ด้�นซ้�ยมือของผอ.โยโค

“มอีะไรถงึม�ถงึบ้�นฉนัได้” เลนยะตัง้คำ�ถ�มทีส่งสยัม�ตัง้แต่เหน็

ก�รปร�กฏตวัของช�ยชร�ทีน่ี ่เพร�ะตลอดม� แม้จะมเีรือ่งเร่งร้อนขน�ด

ไหน เข�ก็ไม่เคยม�ถึงบ้�นหลังค�สีอิฐแห่งนี้

แล้วนี่เข�ยังม�คนเดียวอีก รถส่วนตัวกับคนขับรถก็คงไม่ได้พ�ม�

ด้วย ดูท่�แล้วคงเดินม�เองแน่นอน

ผอ.โยโคหนัไปมองหน้�เดก็ส�วที่ไม่ยนิดยีนิร้�ยกบัก�รม�ของเข�

ม�กนัก

“ฉันไม่ได้หม�ยคว�มว่�ข้�วของมันน้อยนะโซเคนโยคุง แต่

หม�ยคว�มว่�มันโล่งเพร�ะไม่มีใครนอกจ�กเธออยู่เลยต่�งห�ก”

นำ�้เสยีงอ่อนโยนทีเ่อ่ยออกม�จ�กป�กผอ.โยโคกล่�วไปคนละเรือ่ง 

แต่เพร�ะถูกพูดถึงเรื่องนี้ เลนยะจึงชะงักร่�งก�ยของตนไปวูบหนึ่ง และ

ใช้ดวงต�สนีำ�้เงนิมองแขกตรงหน้� ก่อนเดก็ส�วจะว�งตวัปกตไิด้รวดเรว็
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เหมือนเดิม และตอบเสียงกลั้วหัวเร�ะนิดๆ ว่�

“ก็นี่มันบ้�นสำ�หรับอยู่คนเดียวนี่”

“งัน้เธอไม่รู้สกึเลยรึไงว่� ‘บ้�น’ มนักว้�งเกนิไปสำ�หรบัคนคนเดยีว 

น่ะ” แขกยังแย้งเจ้�ของบ้�นด้วยอ�ก�รนิ่งสงบไม่แพ้กัน

“ก็บอกไปแล้วว่�บ้�นนี้เข�สร้�งไว้สำ�หรับอยู่คนเดียว ห้องนอนก็

ห้องเดียว บ้�นก็ชั้นเดียว ข้�วของก็มีไว้ให้คนอ�ศัยอยู่แค่คนเดียว แถม 

ที่สำ�คัญ สัญญ�ก�รเช่�บ้�นก็เขียนไว้ว่�อยู่คนเดียว” หมอผีส�วยังอ้�ง

ด้วยหลักก�รทั่วไป โดยทำ�เป็นไม่สนใจสิ่งที่ช�ยชร�กำ�ลังสื่อถึง

ช�ยชร�ไม่ตอบกลับและเงียบไปกับเจ้�ของบ้�นที่ใช้หลักทื่อๆ ม�

โต้เถยีง ซึง่เข�กต้็องยอมรบัว่�มนัจรงิ แม้คว�มหม�ยทีแ่ท้จรงิของเข�มนั

จะคนละเรื่องกันเลยก็ต�ม

“โซเคนโยคุง” ผอ.โยโคเอ่ยขึ้นใหม่ “ขึ้นชื่อว่�บ้�นแล้ว มันไม่ใช่

สถ�นที่ที่จะอยู่ตัวคนเดียวได้หรอกนะ”

สิ้นคำ�กล่�ว ทุกอย่�งก็ตกอยู่ในคว�มเงียบงันทันใด นัยน์ต�

สีนำ้�เงินของเลนยะที่สบสู้ส�ยต�อ่อนโยนของผอ.โรงเรียนตนเบนไปท�ง

อื่นช้�ๆ อย่�งไม่สมเป็นตัวเธอ

“ตกลงมีเรื่องอะไรจะให้ทำ�” คว�มเงียบโดนทำ�ล�ยด้วยก�รเฉไฉ

เปลี่ยนเรื่องของหมอผีส�ว

ก�รเปลี่ยนเรื่องครั้งนี้ของเลนยะเรียกเสียงระบ�ยลมห�ยใจจ�ก

คนสงูวยัได้ทนัท ีแต่ผอ.โยโคกต้็องพยกัใบหน้�รับและจำ�เป็นต้องเข้�เรือ่ง

ต�มเลนยะอย่�งเสียไม่ได้

“มีง�นน่ะ เลยม�บอกโซเคนโยคุงไว้ก่อน...ที่โรงยิม รู้สึกว่�น่�จะ

เป็นเรื่องของปีศ�จม�กกว่�วิญญ�ณ”

“แค่เรื่องง�นทำ�ไมต้องม�สั่งถึงนี่”

คำ�ถ�มที่ยิงม�ของเลนยะและดวงต�ที่หร่ีเล็กจับผิดของเธอทำ�ให้

ช�ยชร�ต้องยกแก้วนำ�้ช�ดืม่เหมอืนจะเลีย่งคำ�ตอบ ก่อนลกุขึน้ยนืเตรยีม

ตัวจะกลับเสียเฉยๆ แทน
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“ฉันเดินม�เอง คงต้องขอตัวกลับก่อนนะโซเคนโยคุง เพร�ะถ้�

เยน็กว่�น้ีรถอ�จจะหมดได้ อกีอย่�งเดีย๋วฉนัต้องไปขึน้รถไฟต่อด้วย...ฝ�ก

เรื่องง�นพรุ่งนี้ด้วยนะ”

ก�รรำ่�ล�ตัดบทของผอ.โยโค ทำ�ให้หมอผีส�วชักสีหน้�เบื่อหน่�ย

อย่�งไม่ปิดบัง แต่ก่อนร่�งอ้วนๆ ของช�ยชร�จะสวมโคตสีนำ้�ต�ลตุ่นๆ 

ของตนเสร็จและได้เดินออกไปจ�กตัวบ้�น เข�ก็หันม�พูดอีกคร้ังด้วย

กระแสเสียงนิ่มนวลว่�

“ฉันคิดว่�ก�รใช้ชีวิตของเธอในบ้�นหลังนี้เมื่อปีที่แล้วดูดีกว่� 

ตอนนี้เป็นกองเลยนะ” เข�ยิ้มอย่�งเงียบเหง�ม�กขึ้น “แล้วก็นะ ฉันเคย

บอกไปแล้วนี่ว่�ก�รใส่ ‘ปลอกคอ’ ครั้งหนึ่ง มันหม�ยถึงก�รให้คำ�มั่น

สัญญ�ว่� ‘เข�กับเธอจะผูกพันและอยู่ด้วยกันไปชั่วชีวิต’...สุนัขพันท�ง 

ตัวนั้นน่�จะยังรอเธออยู่นะ”

เลนยะต้องเงียบกริบไร้คำ�โต้ตอบอีกครั้ง ขณะมองใบหน้�ใจดีที่

ยังส่งยิ้มกลับม� เข้�ใจเข�แล้วว่�ทำ�ไมถึงม�ห�เธอถึงที่นี่

นัน่กค็งเพร�ะช�ยชร�ต้องก�รรูว่้�เวล�ทีเ่ดก็ส�วเรอืนผมสนีำ�้ต�ล

คนนี้อยู่เพียงลำ�พังในบ้�นหลังค�สีอิฐ เธอจะเป็นเช่นไร จะอยู่แบบไหน 

ใช้ชีวิตแบบใด และจะเหง�ม�กไหม...

เข�คงไม่อย�กให้เธอต้องอยู่เพียงคนเดียว

“พรุ่งนี้เจอกันที่โรงเรียนนะโซเคนโยคุง” ผอ.โยโคเอ่ยล�อีกคร้ัง

พร้อมสวมหมวกปีกกว้�งลงบนศรีษะ และหอบหิว้กล่องใส่เครือ่งร่อนของ

ตน ก่อนผลักประตูเดินออกไป

เลนยะที่นั่งนิ่งไปน�นจนร่�งของช�ยชร�ห�ยลับไป ค่อยๆ เคลื่อน

นัยน์ต�สีแปลกของตนออกจ�กจุดที่คนสูงวัยเคยยืนอยู่ ม�ยังพ้ืนใต้ร่�ง

ของตวัเอง โดยทีน่ยัน์ต�มกีระแสหงดุหงดิ อ่อนล้� และคล้�ยจะเงยีบเหง�

ย�มทบทวนบ�งสิ่ง ก่อนพึมพำ�กับตนเองว่�

“พูดยังกับว่�ฉันเข้�ไปในป่�กักปีศ�จได้อีกยังงั้นแหละ”

สำ�หรบัเธอตอนนี ้ไม่มคีว�มจำ�เป็น และไม่มสีทิธิ์ไปห�ใครคนหนึง่
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ที่อยู่ที่นั่นได้อีกแล้ว...

ติ๋ง! 

หยดนำ�้ทีก่่อตวัต�มผนงัถำ�้ค่อยๆ ทิง้ตวัลงม� ลอยละลิว่ในอ�ก�ศ 

ก่อนแตกตัวออกบนผิวนำ้�ใสแจ๋ว และสร้�งวงคลื่นกระจ�ยออกไป แต ่

ไม่น�นแอ่งนำ�้เลก็ๆ กก็ลบัม�นิง่เรยีบร�วกบัแผ่นกระจกอกีครัง้ ซึง่ทำ�ให้

ส�ม�รถสะท้อนภ�พร่�งสูงสง่�ที่นั่งอยู่ไม่ไกลนัก

เจ้�ของใบหน้�รูปสลักน่�หลงใหลที่ย�มนี้กำ�ลังปิดเปลือกต�สนิท

ร�วกับเข้�สู่ห้วงนิทร� พร้อมปล่อยให้เส้นผมย�วสย�ยสีรัตติก�ลปรก

ใบหน้�คมเข้มส่วนหนึง่ นัง่นิง่บนบลัลงัก์หนิอ่อน ชนัข้อศอกคำ�้ศรีษะทีก้่ม

ตำ่�ของตน

เจ้�ปีศ�จนั่งอยู่ใจกล�งถำ้�กว้�งที่ภ�ยในดูเหมือนหลุดออกม�จ�ก

คว�มฝันด้วยละอองแสงทีส่่องผ่�นช่องบนเพด�นถำ�้ และแอ่งนำ�้ม�กม�ย

ต�มพืน้ทัว่บรเิวณ ทว่�เวล�นี้ใบหน้�รปูป้ันคมเข้มทีปิ่ดเปลอืกต�อยูก่ลบัดู

อ่อนเพลยีและเฉยช�จนเหมอืนทกุอย่�งรอบตวัเข�ไร้คว�มหม�ยโดยสิน้เชงิ

แต่ไม่น�นสนุขัป่�หนุม่กต้็องไหวตวั แล้วลมืดวงต�สเีท�ขึน้เนบิช้�

เมื่อรับรู้ถึงใครบ�งคนที่ปร�กฏตัวขึ้น ก่อนเข�จะปิดเปลือกต�ลงอีกครั้ง

อย่�งไม่ยินดียินร้�ยกับอ�คันตุกะตรงหน้� พร้อมถ�มขึ้น

“มีอะไร”

เสยีงทุ้มลกึจ�กกนิเทน็ชทิำ�ให้ปีศ�จนกัรบต้องโค้งให้เข�อย่�งเค�รพ 

และเป็นก�รขออภัยที่ตนเข้�ม�รบกวนอีกฝ่�ย ก่อนยืดตัวขึ้นม�ใหม่

“ข้�ม�ร�ยง�นเรื่องผนึกจิตอัคคีขอรับ” นำ้�เสียงเย็นเอ่ยเนิบน�บ

เล็กน้อยต�มใบหน้�ต�ยด้�นของเจ้�ของ และเมื่อเจ้�ปีศ�จพยักใบหน้�

เบ�ๆ ทีหนึ่งเป็นเชิงอนุญ�ตให้เข�พูดต่อ โทชินโอก็ร�ยง�นเพ่ิมเติม  

“เท่�ที่ข้�สังเกต แม้ผนึกจิตอัคคีจะอ่อนกำ�ลังลง แต่ก็มีเพียงข้� ชินแอน 

และปีศ�จชั้นกล�งอีกแค่สองตนที่หลุดออกม�จ�กผนึกได้ นอกนั้นก็เห็น

ว่�ผนึกยงัไม่ปล่อยปีศ�จตนใดออกม�อกี และทีส่ำ�คญั แม้เวล�จะผ่�นม�
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พอสมควรมนักย็งัเป็นเหมอืนเดมิ คอืไม่อ่อนกำ�ลงัลงหรอืแขง็แกร่งขึน้อกี 

ข้�จงึคดิว่�มนัคงอยู่ในสภ�พกำ้�กึง่แบบนั้นอกีน�น กว่�ผนึกจะคล�ยออก

จริงๆ”

“ประเด็นคือ?” กินเท็นชิหยั่งเชิงทันใด เมื่อรู้ว่�จุดประสงค์สำ�คัญ

ของก�รร�ยง�นไม่ใช่แค่ม�บอกว่�สภ�พของผนึกจิตอัคคีเป็นเช่นไรบ้�ง

แน่นอน

โทชินโอพยักหน้�นิดรับคำ�สั่งที่น�ยตนให้เข้�จุดสำ�คัญของเร่ือง 

ก่อนแสดงคว�มคิดของตัวเองออกไปว่� 

“ข้�คิดว่�โซเคนโย ย�สึฮิโระ จงใจให้ผนึกปลดปล่อยปีศ�จแค ่

บ�งตัวออกม�ตั้งแต่ต้นแล้วขอรับ”

กินเท็นชิลืมต�ช้�ๆ อีกครั้ง เมื่อได้ฟังสิ่งที่โทชินโอค�ดเด� แต่ 

ไม่ได้รู้สึกแปลกใจแต่อย่�งใด เพร�ะเมื่อย�สึฮิโระเคยบอกเข�ว่�จะมี 

โซเคนโยคนหนึง่ม�ปลดผนกึเข�จ�กก�รหลบัใหลในอกีห้�ร้อยปี และกม็ี

จริงๆ จนกล�ยเป็นปัญห�สำ�คัญที่สุดสำ�หรับเข�ย�มนี้ ถ้�ย�สึฮิโระจะ

เตรยีมก�รอะไรไว้ในด้�นอืน่อกีเพือ่ช่วยเหลอืส�ยเลอืดของตน กค็งไม่ใช่

เรื่องที่เหนือค�ดหม�ย

และคงต้องยอมรับว่�หล�ยเหตุก�รณ์ระหว่�งเข�กับเลนยะคงมี

ย�สึฮิโระเป็นผู้จัดฉ�กอยู่เบื้องหลัง เพื่อผลักดันให้เธอกับเข�ใกล้ชิดกัน

ถ้�จะบอกว่�เข�ถูกส่งให้เธอ ตื่นม�จ�กนิทร�ห้�ร้อยปีเพื่อเธอ

เท่�นัน้ กค็งไม่ใช่เร่ืองทีผ่ดินกั...ย�สฮึโิระเตรียมก�รทกุอย่�งไว้หมดแล้ว...

รู้อยู่แล้วว่�เข�จะต้องรักเธอ...

และนั่นทำ�ให้เข�เพียงรับคำ�ลูกน้องของตนแผ่วเบ�ว่�

“...นั่นสินะ”

คำ�ตอบรบัสัน้ๆ ร�วกบัไม่ใส่ใจนกัของเจ้�ปีศ�จ ทำ�ให้โทชนิโอต้อง

เงยหน้�มองน�ยเหนือหัวของตน

ท่�ท�งของเจ้�ปีศ�จที่ยังนั่งปิดเปลือกต�นิ่ง ใช้มือข้�งหนึ่งเท้� 

หน้�ผ�กร�วกบัเหนด็เหนือ่ยกบัทกุอย่�งทำ�ให้นยัน์ต�สฟ้ี�ขุน่อ่�นย�กต้อง
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หรี่มอง

สหีน้�ทีแ่ม้ว�งนิง่ของกนิเทน็ชแิต่แฝงคว�มเหนด็เหนือ่ยไว้นัน้ เป็น

ม�ตั้งแต่เข�ฟื้นขึ้นม�จ�กก�รเสียพลังเทพเจ้�ไปจนเกือบไม่เหลือให้แก่

เด็กส�วท�ย�ทโซเคนโย ซึ่งบัดนี้ นับตั้งแต่วันนั้นจนม�ถึงปัจจุบัน เวล�ก็

ผ่�นม�ได้เดือนกว่�ๆ แล้ว และปีศ�จหนุ่มคิดว่�น�ยเหนือหัวของตนคง

ฟื้นฟูพลังไปได้ม�กพอสมควร

แต่มันน่�แปลกใจก็ตรงที่สีหน้�นั้นดูไม่ดีขึ้นเลย ถึงรู้ว่�พลังย�มนี้

ของสุนัขป่�หนุ่มยังกลับม�ไม่สมบูรณ์ แต่ก็ไม่น่�จะใช่เหตุผลสำ�คัญที่

ทำ�ให้เข�ยังดูเหน็ดเหนื่อยและไร้คว�มไยดีต่อสิ่งรอบข้�งเช่นนี้ 

เว้นแต่เหตุผลสำ�คัญจะเป็นเพร�ะ เจ้�เด็กส�วท่ีเข�มอบพลัง

เทพเจ้�ให้...

ก�รคิดถึงเจ้�เด็กส�วคนนั้นทำ�ให้โทชินโอต้องหงุดหงิดเล็กๆ กับ

คำ�ร�ยง�นของพวกองเมยีวจทิีส่่งม�ยงัน�ยเหนอืหวัของเข� ว่�เจ้�เดก็นัน่

ปลอดภยัและทกุอย่�งทีเ่ธอว�งแผนไว้สำ�เรจ็ ซึง่ข่�วนีถ้กูแจ้งม�ตัง้แต่เมือ่

ส�มอ�ทิตย์ก่อน...

และเป็นส�มอ�ทติย์ก่อนทีส่หีน้�ของเจ้�ปีศ�จดดูทีีส่ดุ แต่หลงัจ�ก

นั้นก็เป็นเหมือนเดิม

ไม่ว่�จะอย่�งไรปีศ�จนกัรบกไ็ม่อย�กสนใจนกั อย่�งไรเสยีเจ้�ปีศ�จ

ของเข�ก็รู้หน้�ที่ของตนดีว่�ควรทำ�สิ่งใด...เพร�ะอย่�งนั้น ถึงยังอยู่ที่นี่ 

ยังคงเป็นน�ยเหนือหัวแห่งป่�กักปีศ�จไม่ไปไหน

โทชนิโอทีเ่หน็ท่�ท�งเหมอืนต้องก�รพกัผ่อนของกนิเทน็ชจิงึเอ่ยว่� 

“ท่�นกินเท็นชิ ถ้�ท่�นยังไม่พร้อมจะกลับม�ทำ�หน้�ท่ีเจ้�ปีศ�จ...

ท่�นกพ็กัเหนือ่ยก่อนเถอะขอรบั ตอนนีผ้นกึจิตอคัคคีงไม่คล�ยง่�ยๆ ห�ก

ท่�นจะผนึกตนเอง หลับใหลอีกสักร้อยหรือสองร้อยปีก็คงไม่เป็นอะไร  

ที่สำ�คัญยังช่วยให้พลังปีศ�จของท่�นกลับม�สมบูรณ์ได้เร็วขึ้นด้วย”

ข้อเสนอของโทชินโอครั้งนี้เรียกให้เปลือกต�ของกินเท็นชิเปิดขึ้น 

พร้อมคว�มคิดบ�งอย่�งที่ค่อยๆ แทรกซึมเข้�ม�
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หนึง่ร้อยหรือสองร้อยปี สำ�หรบัปีศ�จอ�จเป็นเวล�สัน้แสนสัน้...แต่

กับมนุษย์คงย�วน�นจนเกินกว่�จะบรรย�ย

เวล�ของมนุษย์ที่สั้นจนน่�ใจห�ย แต่ในช่วงเวล�สั้นๆ นั้นกลับ

สะสมเรื่องร�วม�กม�ยไว้ จนเวล�ที่ย�วน�นของเทพเจ้�อย่�งเข�กลับดู

ว่�งเปล่�ไปถนัดต�

ช่วงเวล�สั้นๆ ของมนุษย์ที่ชื่อโซเคนโย เลนยะก็เหมือนกัน...

แค่ไม่กี่เดือน ช่วงเวล�ที่เทียบเป็นเศษเสี้ยวของระยะเวล�ในก�ร

มีชีวิตอยู่ของเข�ยังไม่ได้ด้วยซำ้� แต่แค่เวล�ไม่กี่เดือนระหว่�งเข�กับเจ้�

เดก็จอมเจ้�เล่ห์กลบัย�วน�นและเตม็ไปด้วยเรือ่งร�วต่�งๆ ม�กม�ยทีย่�ก

จะบรรย�ยได้หมด...เร่ืองร�วที่ทำ�ให้ชีวิตตอนน้ีกล�ยเป็นเร่ืองน่�เบื่อไป

ถนัดต�...เรื่องร�วที่ทำ�ให้เข�ได้สลัดคว�มเป็นเจ้�ปีศ�จท่ีแบกรับม�นับ

พนัปีทิง้ ไปเหน็สิง่ทีแ่ตกต่�ง ใช้ชวีติที่ไม่เหมอืนเดมิ ได้เรยีนรูส้ิง่ที่ไม่เคย

ได้รู้ ได้เข้�ใจในสิ่งที่ไม่เคยเข้�ใจ ได้รู้สึก ได้พบ...และได้รู้จักเธอ...

แม้สั้นแต่มีคว�มหม�ย...

เจ้�ของดวงต�สเีท�คมกรบิทบทวนคว�มทรงจำ�เหล่�นัน้ ก่อนลอบ

ระบ�ยลมห�ยใจเมื่อบ�งสิ่งบ�งอย่�งทำ�ให้เข�ตัดสินใจได้อย่�งหนึ่ง

“โทชินโอ” กินเท็นชิเอ่ยขึ้นพร้อมคล�ยมือออกจ�กหน้�ผ�ก และ

หันไปเผชญิหน้�กบัลกูน้องของตนตรงๆ ก่อนว่�ขึน้ใหม่ “ข้�ไม่ได้ต้องก�ร

พักเหนื่อยถึงร้อยหรือสองร้อยปีหรอกนะ”

สิ่งที่ได้ยินทำ�ให้ปีศ�จนักรบที่แทบไม่เคยเปลี่ยนสีหน้�ถึงกับ 

ชักหัวคิ้วเล็กน้อยอย่�งไม่ค่อยเข้�ใจคว�มหม�ย

นั่นทำ�ให้เจ้�ปีศ�จระบ�ยลมห�ยใจแผ่วเบ� ร�วกับไตร่ตรองอีก

เล็กน้อยกับคำ�พูดของตนที่จะพูดออกไป จนในที่สุดเสียงทุ้มตำ่�ก็เอ่ยขึ้น

ช้�ๆ ว่� 

“ข้�ขอพักแค่เพียงช่วงเวล�สั้นๆ” เข�เว้นคำ�พูดอีกครั้ง และกล่�ว

ต่อด้วยถ้อยคำ�เนบิน�บว่� “...ข้�ขอพกัแค่ช่วงเวล�สัน้ๆ...ของชวีติ ‘มนษุย์’ 

คนหนึ่งเพียงเท่�นั้น”
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สิง่ที่ได้ยนิจ�กเจ้�ปีศ�จทำ�ให้ร่�งสงูใหญ่ของปีศ�จนกัรบนิง่งนัไป

ทนัใด เข�เงยีบ ไร้คำ�พดู โดยเฉพ�ะเมือ่เข�สบนยัน์ต�สเีท�คูค่มกรบิของ

น�ยเหนือหัว และมันเต็มไปด้วยคว�มมุ่งมั่นอย่�งชัดเจน

เจ้�ปีศ�จตรงหน้�กำ�ลังเอ่ยสิ่งที่ไม่ควรเอ่ยที่สุด...

โทชินโอที่เงียบไปค่อยๆ คล�ยอ�ก�รอึ้งตะลึงลง ก่อนจะถ�มร่�ง

สูงสง่�บนบัลลังก์หินอ่อนว่�

“ช่วงเวล�สั้นๆ ของมนุษย์ที่ชื่อว่�โซเคนโย เลนยะ หรือขอรับ”

ไม่มีคำ�ตอบจ�กเจ้�ปีศ�จ มีเพียงรอยยิ้มบ�งๆ บนใบหน้�รูปสลัก

แสนงดง�มทีน้่อยคร้ังจะมีให้เหน็เป็นคำ�ตอบ พร้อมมอืเรยีวแขง็แรงทีย่ืน่

ขึน้ไปสมัผสัปลอกคอสนุขัทีห้่อยกระดิง่สเีงนิบนต้นคอ ทีเ่ข�ไม่ได้ถอดมนั

ออกแม้สักครั้ง ตั้งแต่ ‘มนุษย์’ เพียงคนเดียวคนนั้นเอ�มันม�สวมให้เข�

อีกครั้ง

ปลอกคอสุนัขที่รัดคอเข�จนแน่น ร�วกับจะยำ้�เตือนถึงสิ่งที่ผูกมัด

เข�ไว้ม�ตั้งแต่เมื่อครึ่งปีก่อน...พร้อมประโยคคำ�พูดนั้นของเจ้�ของ

ปลอกคอเส้นนี้

‘จากนี้ไปฉันเป็นเจ้านายของแก จำาใส่กะลาหัวไว้ด้วย’



99
เวลาแห่งการเปล่ียนแปลง 

“วันนี้มีงานรึไง”

คำ�ถ�มจ�กเหนือศีรษะทำ�ให้คนที่กำ�ลังก้มลงไปหยิบรองเท้�เข้�ตู้

ล็อกเกอร์ต้องเงยขึ้นมองต้นเสียง

และมันทำ�ให้หมอผีส�วแปลกใจเล็กน้อย เมื่อผู้ตั้งคำ�ถ�มคนนี้ไม่

น่�จะเป็นคนเอ่ยทักเธอก่อน

“ข่�วไวดีนี่ไอ้ท่�ม�ก เดี๋ยวนี้ก�รสื่อส�รมันไวจริงนะ โดยเฉพ�ะ

ก�รสื่อส�รโดยป�กต่อป�กเนี่ย” เลนยะอดกระแนะกระแหนเด็กหนุ่ม 

ข้�งตวัไม่ได้ เมือ่เข�ดจูะรู้เร่ืองเธอได้รวดเร็วร�วกบัว่�มพีร�ยกระซบิบอก

อยู่ตลอดเวล�

และพร�ยกระซบิทีว่่�คงไม่พ้นเจ้�ของโรงเรยีนร่�งอ้วนกลมคนนัน้ 

ที่ยังพย�ย�มรักษ�คว�มสัมพันธ์ของญ�ติให้เหนียวแน่นอยู่เสมอ

“รู้รึยังว่�ค่�จ้�งรอบนี้มันแพง” ซ�น�ดะยังว่�ต่ออย่�งไม่สนคำ�

เสียดสีของหมอผีส�ว

“ก็รู้แล้วน่ะสิถึงรับน่ะ...ทำ�ไม เกิดอย�กรับง�นนี้บ้�งเลยจะห�ร 

ค่�จ้�งกับฉันรึไง” เจ้�หล่อนยังไม่ว�ยสัพยอกเด็กหนุ่ม ก่อนว�งรองเท้�
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หุ้มส้นสีดำ�ของตนเข้�ตู้ล็อกเกอร์ 

“อย่�ทำ�เป็นไม่รู้เรือ่ง แม่ส�วน้อย ข้�รู้ว่�เจ้�เข้�ใจคำ�ถ�มของท่�น

ซ�น�ดะว่�หม�ยถึงอะไร” วิญญ�ณหญิงส�วข้�งตัวซ�น�ดะแทรกบท

สนทน�ของเด็กทั้งสองพลัน “ค่�จ้�งแพงนั่นหม�ยคว�มว่�ง�นครั้งนี้ย�ก 

แล้วง�นย�ก เจ้�คิดจะทำ�ตัวคนเดียวหรืออย่�งไร”

หมอผีส�วมองหน้�ของอ�เคเดะกับซ�น�ดะสลับกันไปม� หัวคิ้ว

ขมวดเข้�ห�กัน ก่อนชักสีหน้�เบื่อหน่�ยกับคำ�พูดของวิญญ�ณท่�นหญิง 

เพร�ะดูเหมือนคนรอบข้�งเธอย�มนี้จะพย�ย�มยัดเยียดคำ�ว่� ‘คนเดียว’ 

ให้เธอบ่อยๆ จนน่�รำ�ค�ญ

“ถ้�เป็นห่วงนักก็ม�ช่วยซะเลยสิ แต่บอกไว้ก่อนนะว่�เรื่องค่�จ้�ง

ฉันไม่แบ่ง” เลนยะปิดล็อกเกอร์พร้อมยื่นข้อเสนอซะเองเพื่อตัดปัญห� 

น่�รำ�ค�ญใจ

ใครห่วง...

“ฉันคงไม่ใจดีพอจะช่วยคนอย่�งเธอ” เด็กหนุ่มแย้งทันใด

เลนยะเพียงโคลงศีรษะไม่แยแสกับคำ�ตอบของซ�น�ดะ 

“ก็เรื่องของแก” เธอว่�ก่อนคว้�กระเป๋�นักเรียนเตรียมขึ้นอ�ค�ร

เรียน

“ไม่คิดจะพูดถึงท่�นกินเท็นชิเลยหรืออย่�งไร”

คำ�ถ�มร�บเรียบจ�กเสียงทรงอำ�น�จของท่�นหญิงคนง�มดึงให้

เลนยะที่กำ�ลังเดินผ่�นตัวซ�น�ดะหยุดยืนนิ่งทันที

“ตอนนี้ชีวิตเจ้�ที่เคยมีเจ้�หนูท�โร่แล้วก็โยชิฮ�ระน่ะมันหมดไป

แล้วนะ ลองคิดให้ดีๆ ว่�ตอนนี้ยังมีใครที่เจ้�ข�ดไปอีก...อย่�ให้มันกล�ย

เป็นสิ่งที่แก้กลับคืนไม่ได้จะดีกว่�” อ�เคเดะยังกล่�วต�มหลังเด็กส�วที่

ไม่ได้หันกลับม�พูดคุยดีๆ กับเธอ ทว่�ก็ไม่ได้เดินหนีเธอไปไหนเช่นกัน

นยัน์ต�สงี�ช้�งจบัจ้องหลงัของคนอ่อนวยักว่� พย�ย�มกดดนัเพือ่

ให้เธอพดูอะไรออกม�สกัอย่�ง ซึง่ตวัเดก็หนุม่เองกค็อยสงัเกตท่�ท�งของ

เลนยะด้วยเช่นกัน
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ทว่�เพยีงไม่กีว่นิ�ท ีหมอผทีีย่นืนิง่เหมอืนกล�ยเป็นรปูป้ันพลนัไหว

ตัวอีกครั้ง แต่ไม่ใช่ก�รหมุนกลับม�ตอบวิญญ�ณหญิงส�ว แต่เป็นก�ร

ก้�วออกไปและเพียงทิ้งคำ�พูดไว้ว่�

“งั้นมันก็คงแก้กลับไปไม่ได้ตั้งน�นแล้ว...”

เลนยะเดินลับห�ยไปจ�กห้องล็อกเกอร์ และปล่อยให้เด็กหนุ่ม

เรอืนผมสดีำ�กบัวญิญ�ณหญิงส�วต้องมองต�มด้วยคว�มปลงอนจิจงั ไม่รู้

ว่�ควรจะห�วิธีแก้นิสัยของเด็กส�วเช่นเธออย่�งไร

โดยเฉพ�ะอ�เคเดะ ที่ยังมองจุดที่เลนยะเคยยืนอยู่เมื่อครู่นี้ ก่อน

เธอจะรำ�พึงแผ่วเบ�กับตัวเองว่� 

“รู้ได้อย่�งไรว่�แก้ไม่ได้...”

“อะ...เอ่อ...อรุณสวัสดิ์...โซเคนโยซัง”

เสียงทักท�ยอ้อมแอ้มดังขึ้นตรงหน้�เด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ล 

มัดรวบทันทีที่เธอเปิดประตูห้องเรียนเข้�ม�

ซึ่งคนทักเป็นช�ยหนุ่มที่ส่วนสูงไม่ต่�งจ�กเธอม�กนัก แม้จะเป็น

เพื่อนใหม่ที่อ�ยุแตกต่�งกันพอสมควร 

นัยน์ต�สีดำ�คู่โตที่เลนยะคุ้นเคยมองหน้�เธอด้วยคว�มกังวลนิดๆ 

ร�วกับกลัวปฏิกิริย�ของเธอที่จะตอบสนองเข�กลับ

แต่แม้จะกลัวอยู่ในที แต่ท�เคโตะก็ยังยืนนิ่งตรงหน้�เด็กส�วร่�ง

สูงด้วยรอยยิ้มเป็นมิตร สมเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเช่นที่เป็นม�เสมอ

ซึ่งนิสัยข้อนี้ไม่ได้แตกต่�งจ�กตัวเข�ตอนท่ีเป็นแค่วิญญ�ณเด็ก

ช�ย ซึ่งแทบไม่เคยห่�งตัวเด็กส�วตรงหน้�แม้แต่วิน�ทีเดียว

ท�เคโตะยงัลุน้ในท่�ท�งของเลนยะทีก่ล�ยเป็นยนืนิง่ มองหน้�เข�

ด้วยสีหน้�เรียบเฉยจนดูเหมือนไม่แยแส จนกระทั่งผ่�นไปอีกหล�ยวิน�ที 

ร่�งสูงของหมอผีส�วก็ยังคงไม่โต้ตอบอะไรกลับไป พร้อมสร้�งพื้นที่ว่�ง

ในอ�ก�ศรอบตัวพวกเข�จนน่�อึดอัด

เธอคงไม่อย�กรู้จักเข�...
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ช�ยหนุม่ทีเ่คยฉกีรอยยิม้แฉ่งต้อนรบัเดก็ส�วเริม่หบุยิม้ลงทลีะน้อย 

เมื่อเข�กล�ยเป็นฝ่�ยทำ�สีหน้�ไม่ถูกกับก�รหยุดน่ิงเหมือนเคร่ืองยนต์

เสียๆ ของอีกฝ่�ย จนจ�กรอยยิ้มร่�เริงเปลี่ยนเป็นยิ้มเจื่อนๆ ก่อนพูดขึ้น

ใหม่ว่�

“เอ่อ...ขอโทษครับ”

ขอโทษเสร็จก็โค้งน้อยๆ ให้คนตรงหน้� และถอยเท้�หลบท�งให้ 

สีหน้�ของเข�ย�มนี้ดูหม่นหมองไปถนัดต�กับก�รไม่ถูกตอบรับจ�ก 

เด็กส�วคนนี้

ทัง้ทีเ่ข�อตุส่�ห์รอทกัท�ยเธอด้วยคำ�พดูสัน้ๆ เพยีงเท่�นีต้ัง้แต่เช้� 

ทว่�เมือ่ท�เคโตะเดนิกลบัไปยงัทีน่ัง่ของตน เสยีงจ�กร่�งข้�งหลงั

เข�ก็ดังขึ้นว่�

“อรุณสวัสดิ์...”

คนที่กำ�ลังซึมเศร้�หันขวับกลับม�ยังเด็กส�วท่ีเข�นั่งรอเธอม�

ตั้งแต่เช้�ตรู่ด้วยสีหน้�อึ้งๆ ก่อนใบหน้�นั้นจะค่อยๆ ฉ�ยรอยยิ้มกว้�งให้

ใหม่อีกครั้ง และพูดเสียงสดใสต่อทันทีว่�

“ยินดีที่ได้รู้จักครับ ผมค�ซึร�กิ ท�เคโตะ”

นั่นเป็นก�รแนะนำ�ตัวอีกครั้งของคนที่เคยรู้จักเธอม�แล้ว และ 

ครั้งนี้คือก�รรู้จักกันอีกครั้งในโลกอีกใบ

ตึก! ตึก! ตึก!

เสียงบ�งสิ่งถูกเด�ะกระทบพื้นไม้สน�มบ�สเกตบอลที่เพิ่งขัดจน

เง�วับด้วยฝีมือภ�รโรงที่ทำ�คว�มสะอ�ดไว้ก่อนกลับเมื่อตอนหกโมงเย็น 

จนบัดนี้เป็นเวล�ล่วงเลยม�จนเกือบส�มทุ่มตรง และสน�มบ�สเกตบอล

ภ�ยในโรงยมิท�งฝ่ังตะวนัออกของโรงเรยีนเอกชนโยโคกถ็กูปิดลอ็กอย่�ง

แน่นหน� ห้�มใครเข้�ออก

ทว่�เสยีงสะท้อนของบ�งสิง่ทีก่ระทบพืน้ไม้กย็งัคงดงัอย่�งต่อเนือ่ง 

ร�วกับว่�ยังมีบ�งสิ่งซ่อนอยู่ภ�ยในโรงยิมซึ่งปิดไฟมืดสนิท และปิดล็อก
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ประตูไว้ตั้งแต่เมื่อตอนหกโมงเย็น

ยังมีใครสักคนอยู่ที่นี่...

แกร๊ก! 

แอ๊ดดด...

แสงสว่�งจ�กภ�ยนอกทอดม�ต�มช่องประตูของโรงยิมหลังใหญ่

ที่ถูกเปิดออกทันทีหลังจ�กมีเสียงไขกุญแจ และแสงจันทร์ที่ส�ดส่องไป

ต�มพื้นไมก้ระด�นสะอ�ดเอีย่มอ่องกท็ำ�ใหเ้ห็นลูกบ�สเกตบอลลกูหนึง่ที่

โดนปล่อยทิ้งลงพื้น กำ�ลังเด้งไปม�อยู่สองส�มที จ�กนั้นจึงค่อยๆ ลด

ระดบัลง และกล�ยเป็นหยดุนิง่ร�วกบัมีใครสกัคนเพิง่เล่นมนั ก่อนปล่อย

ทิ้งและวิ่งหนีไปซ่อนที่ไหนสักแห่งในคว�มมืด

ในขณะทีผู่ม้�เยอืนซึง่ยนือยูห่น้�ประตโูรงยมิเป็นเดก็ส�วร่�งสงูใน

ชุดนักเรียนของโรงเรียนเอกชนโยโคที่เธอยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรสักอย่�ง 

บนไหล่ซ้�ยแบกกระเป๋�เป้ใบเดิมที่ใช้ม�หล�ยปี

เลนยะถือกุญแจที่ตนเพิ่งใช้ไขประตูเข้�ม� ก้�วไปยังภ�ยในที่มืด

สนิทจนเหมือนเธอกำ�ลังหลงท�งในโพรงลึก

มีเพยีงสิง่เดยีวที่ไม่กลนืห�ยไปกบัคว�มมดื คอืพืน้สน�มทีแ่สงสว่�ง

จ�กข้�งนอกส่องผ่�นม�ท�งประตูที่เปิดทิ้งไว้ โดยแสงสว่�งนั้นทอดย�ว

ม�ถึงครึ่งสน�ม และฉ�บทับลูกบ�สเกตบอลลูกเดิมที่ยังว�งนิ่งอยู่กับที่

หมอผีส�วม�หยุดอยู่เหนือลูกบ�สเกตบอลท่ีกล�งสน�ม เธอก้ม

มองมันเล็กน้อย ก่อนกว�ดต�เฉียบคมสำ�รวจคว�มมืดรอบตัว...คว�มมืด

ที่อ�จมีใครสักคนซ่อนตัวอยู่...ใครสักคนที่เด�ะลูกบ�สเกตบอลลูกนี้ก่อน

เธอจะเข้�ม�

เลนยะถอนใจนดิกบัสถ�นก�รณ์รอบตวั เพร�ะนีค่อืง�นของเธอที่

ได้รับมอบหม�ยจ�กเจ้�ของโรงเรียนแห่งนี้ จัดก�รกับสิ่งลี้ลับบ�งอย่�ง

ในโรงยิมของโรงเรียน 

เดก็ส�วจำ�ต้องกว�ดต�เพ่งพนิจิในคว�มมดือกีครัง้อย่�งเสยีไม่ได้ 

และเมือ่มัน่ใจว่�ตนละเอยีดถีถ้่วนพอแล้ว จงึหมนุตวัเตรยีมจะเริม่ทำ�ง�น
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ปัง!

ทว่�แค่เพียงร่�งสูงของเธอหันหลังไป ประตูที่เปิดค้�งไว้กลับถูก

กระแทกปิดลงฉับพลันด้วยบ�งสิ่งที่มองไม่เห็น ภ�ยในโรงยิมกว้�งขว�ง

ตกอยู่ในคว�มมืดสนิทอีกครั้ง

เลนยะหยุดยืนนิ่งเสมือนถูกแช่แข็ง ก่อนที่เธอจะรู้สึกได้ว่�มีอะไร

สักอย่�งกลิ้งเข้�ม�โดนข� หมอผีส�วก้มมองรวดเร็ว แม้จะไม่ส�ม�รถ

มองเห็นด้วยต�เมื่อต้องอยู่ท่�มกล�งคว�มมืดมิด แต่เพียงสักพักเธอก็

ส�ม�รถรับรู้ได้ว่�สิ่งที่อยู่ตรงเท้�คือเจ้�ลูกบ�สเกตบอลลูกนั้นที่อยู่กล�ง

สน�มเมื่อครู่ 

เลนยะค่อยๆ เอื้อมมือเพื่อจะก้มไปเก็บของใต้ร่�ง

ตึก! ตึก! ตึก!

มอืทีก่ำ�ลงัยืน่ลงไปหยดุชะงกั เมือ่จู่ๆ  ในคว�มเงยีบสงดัแสนวงัเวง

ค่อยๆ เกิดเสียงกระทบพื้นของลูกบ�สเกตบอลแทรกขึ้นม�จ�กทั่วทุกทิศ

ทุกท�งรอบตัวเธอ และมันเพิ่มจำ�นวนม�กขึ้นเรื่อยๆ จนกล�ยเป็นเสียง

กระหึ่มของก�รกระเด้ง สะท้อนก้องทั่วโรงยิมกว้�ง 

ไม่เว้นแม้กระทั่งลูกบ�สเกตบอลที่อยู่ชิดติดเท้�ของเธอ ก็เริ่ม

บรรเลงก�รเด�ะลูกด้วยตัวมันเองอีกครั้ง 

ต�มด้วยลมห�ยใจอุน่ร้อนและกลิน่ส�บส�งทีส่มัผสัได้เหนอืศรีษะ

หมอผีส�ว และยิ่งเสียงลูกบ�สเกตบอลกระทบพื้นดังม�กเท่�ไร กลิ่น

เหม็นเน่�ร�วกับกลิ่นชื้นแฉะของท่อระบ�ยนำ้�ก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นในคว�มมืด 

ก่อนเสียงที่ไม่สูงและไม่ตำ่� ทว่�กลับเป็นจังหวะไม่สมำ่�เสมอจน

เหมือนเกิดขึ้นจ�กเสียงของลูกบ�สเกตบอลที่กระทบกับพื้นจะเอ่ยขึ้นว่�

“...มีธุระอะไรที่นี่รึไง...เจ้าหมอผี”

“ว้าย!”

“เป็นอะไรม�ย”ุ คำ�ถ�มจ�กช�ยหนุม่เอ่ยพลนัเมือ่แฟนส�วร้องขึน้ 

และกระโดดเก�ะแขนเสื้อของเข�อย่�งรวดเร็วด้วยคว�มตกใจ ทั้งที่พวก
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เข�สองคนกำ�ลังสวีตหว�นกับก�รเดตในตัวเมืองย�มคำ่�

ในเมืองเวล�นี้ประดับประด�ด้วยแสงไฟหล�กสีจ�กสถ�นท่ี 

ท่องเที่ยวและตัวตึก สมทบด้วยคว�มวุ่นว�ยจอแจจ�กฝูงชนม�กม�ย แต่

เดก็ส�วทีช่ือ่ ‘ม�ย’ุ กย็งัเก�ะแขนแฟนหนุม่แน่นด้วยสหีน้�ซดีเผอืดร�วกบั

เห็นผีในสถ�นที่วุ่นว�ยแบบนี้ ซึ่งก�รกระทำ�ของเจ้�หล่อนทำ�ให้เธอกับ

แฟนต้องยนืนิง่อยูก่บัที ่กล�ยเป็นตวัขดัขว�งก�รจร�จรของผูค้นทีย่งัก้�ว

อ�ดๆ แออัดกันไปม�

ม�ยุมองไปยังข้�งหลัง ในหมู่คนที่แน่นขนัดด้วยนัยน์ต�หว�ดๆ 

ขณะกอดแขนของร่�งสูงกว่�ข้�งตัว ก่อนละลำ่�ละลักพูดว่� 

“มะ...เมือ่กี.้..ม�ยเุหน็ละ“ คำ�พดูตดิๆ ขดัๆ ของเธอทำ�ให้ช�ยหนุม่

ต้องเลกิคิว้ไม่เข้�ใจ และเข�กไ็ด้ยนิเธอพดูขึน้อกีครัง้ว่� “เมือ่กี.้..ม�ยเุหน็

เด็กผู้หญิงตัวสูงๆ เลือดเลอะทั่วหน้�ด้วย น่�กลัวม�กเลย ยังกับผีแน่ะ”

“ฮะๆๆ...ต�ฝ�ดแล้วมั้ง ผีที่ไหนจะออกม�ตอนคนเยอะๆ อย่�งนี้” 

แฟนหนุ่มหัวเร�ะลั่นใส่เด็กส�วข้�งตัวพลัน พล�งล้อเลียนเธอ จนเธอ

เปลี่ยนอ�รมณ์จ�กหว�ดกลัวเป็นค้อนเข�วงใหญ่

ทัง้สองคนทีย่งัคงหยอกล้อกนัก้�วเดนิต่อ ไม่ได้หนัไปมองในฝงูคน

อีกเลยว่� ย�มนี้ในกลุ่มคนที่เดินสวนไปม�จนไหล่แทบจะชนกัน มีร่�งสูง

ของเด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลยุ่งเหยิงและเสื้อผ้�นักเรียนท่ีมอมแมมด้วย

หย�ดเลอืดเดนิโซซดัโซเซกลนืห�ยไปกบัฝงูชน ที่ไม่มีใครสกัคนทนัสงัเกต

เห็นอ�ก�รผิดปกติของเธอ

เด็กส�วเดินงอตัวข่มคว�มเจ็บแฝงตัวอยู ่ในกลุ ่มของพวกเข� 

โดยไม่มีใครให้คว�มสนใจหรือรู้สึกถึงคว�มผิดปกตินี้ เมื่อชีวิตของพวก

เข�เองกเ็ร่งรบีเกนิกว่�จะใส่ใจคนรอบข้�งที่ไม่รู้จกัได้ โดยเฉพ�ะช่วงเวล�

เช่นนี้

เลนยะหยุดยืนพิงผนังตึกริมท�งเท้�เล็กน้อยพร้อมหอบจนตัวโยน

เป็นก�รพกัเหนือ่ย ขณะที่ใบหน้�ก้มตำ�่ของเธอมหีย�ดเหงือ่และหยดเลอืด

ไหลปะปนกันม�ต�มผิวแก้มที่ซีดเซียว
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พลันมือต้องตะปบหมับบนผนังอ�ค�รอย่�งรวดเร็ว เมื่อจู่ๆ ร่�ง

สะบักสะบอมของเธอทำ�ท่�จะล้มลงพื้นไปดื้อๆ 

ตอนนี้เธอยังหมดสติแถวนี้ไม่ได้ ไม่อย่�งน้ันคงโดนกลุ่มคนบน

ท�งเท้�เหยียบต�ยก่อนแน่ๆ 

“อีกนิดเดียว...อีกนิดเดียว” คำ�พูดปนเสียงหอบลอดริมฝีป�กท่ีมี

รอยชำ้� เธอขบกร�มแน่นอีกครั้ง ก่อนเรียกแรงอีกเฮือกดึงร่�งก�ยยำ่�แย่

ที่เพิ่งผ่�นก�รต่อสู้ ฝืนก้�วเดินต่ออย่�งย�กลำ�บ�ก

ข�สองข้�งที่อ่อนเปลี้ยใกล้สิ้นเรี่ยวแรงพ�ร่�งของเลนยะกลับเข้�

ม�ในซอยบ้�นของตนได้เป็นผลสำ�เร็จ แม้จะต้องแลกกับก�รถูกส�ยต�

ของคนที่เดินผ่�นบ�งคนจับจ้องด้วยคว�มตื่นตะลึงกับสภ�พของเธอ 

ย�มนี้ก็ต�ม

ทว่�มันคงไม่ส�ม�รถพ�ตัวเธอไปได้ไกลม�กกว่�นี้แล้ว เมื่อเด็ก

ส�วม�ถึงหน้�รั้วบ้�นของตนก็ต้องทรุดก�ยที่หมดเรี่ยวแรงลงทันที 

เธอนอนแน่นิง่ควำ�่หน้�อยูบ่นพืน้อฐิเยน็เฉยีบ โดยร่�งก�ยครึง่ล่�ง

ยังอยู่นอกรั้วบ้�น

“หึ...เป็นทั้งตัวล่อเป็นทั้งคนปร�บไม่ค่อยเข้�ท่�จริงๆ ด้วยแฮะ” 

เลนยะว่�อย่�งอ่อนแรง และจำ�ต้องแนบใบหน้�ที่นองด้วยเลือดบนเสี้ยว

หน้�ด้�นหนึ่งติดกับพื้นอิฐเย็นๆ ตรงท�งเดินหน้�บ้�น 

ทั้งที่อีกแค่นิดเดียวเธอก็จะเดินถึงประตูบ้�นแล้วแท้ๆ แต่ร่�งก�ย

มันไม่อำ�นวยเอ�ซะเลย

ง�นในคืนนี้ของเธอผิดพล�ดนิดหน่อย เพร�ะนอกจ�กปีศ�จ 

โทโอริโมะโนะ ปีศ�จสัญจรที่เข้�ม�แวะอยู่ในโรงเรียนโยโคแล้ว ยังมี

โรงเรียนย�มคำ่�คืนเข้�ม�ยุ่มย่�มด้วย ทำ�ให้เธอต้องรับศึกสองด้�นอย่�ง

หนัก 

และเพร�ะในตอนแรกเธอคิดว่�จัดก�รเองได้โดยใช้แค่แผ่นยันต์

กับอ�คมเช่นเดิม จึงไม่ได้สนใจจะดึงพลังอสูรม�ช่วยเพร�ะก�รใช้พลัง

ของอสรูจะส่งผลให้ร่�งก�ยต้องแบกภ�ระหนกั อย่�งทีเ่คยบอกไปแล้วว่�
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ส�ม�รถลดทอนอ�ยุขัยเธอได้ ดังนั้นห�กไม่จำ�เป็นก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรใช้  

มิหนำ�ซำ้�มันออกจะเป็นก�รลงทุนที่ม�กจนเกินไป เธอจึงเลือกสู้ด้วยวิธี

เดิมของตน

แต่เธอคงลืมไปว่�มันเป็นครั้งแรกที่ไม่มีใครระวังหลังให้ และทุก

อย่�งดูเหมือนจะอยู่เหนือคว�มค�ดหม�ยไปซะหมด...หรือไม่ก็แค่เพร�ะ

เธอข�ดสม�ธิ เมื่อในหัวมัวแต่คิดถึงเรื่องตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่�นม� เธอ

จึงพล�ดท่�โดนโจมตีหนัก และแม้จะชนะและรอดกลับออกม�ได้ แต่ดู

เหมือนอ�ก�รจะแย่เกินไปหน่อย

อย่�งที่หนักสุดคงเป็นศีรษะที่แตกจนเลือดไหลไม่หยุด มิหนำ�ซำ้�

ด้วยร่�งก�ยที่โดนอัดจนบอบชำ้�จนเกือบกระดิกไม่ได้ และเลือดท่ีไหล 

เข้�ต�ซ้�ยจนแสบ ไม่ส�ม�รถลืมขึ้นได้อีก ยังไม่นับรอยแผลเล็กๆ น้อยๆ 

ต�มแขนข�อีกจิป�ถะ

หมอผีส�วต้องนอนนิ่งอยู่บนพื้นหน้�บ้�น ไม่รู้ว่�จะเรียกใครม�

ช่วยล�กตัวเธอเข้�บ้�นที่อยู่ใกล้แค่ไม่กี่ก้�วอย่�งไรดี

ไม่ได้นอนแหมะกลางพื้นดินนานเท่าไรแล้ว...

คว�มคิดของหมอผีส�วย�มเมื่อนึกถึงสภ�พของตน เธอจำ�ได้ว่�

สถ�นก�รณ์ทีต้่องนอนหมดเร่ียวหมดแรงบ�ดเจบ็ส�หสัแบบนีเ้คยเกดิขึน้

อยู่หล�ยครั้ง...

แต่หลงัจ�กมเีข�...เจ้�ปีศ�จแห่งป่�กกัปีศ�จทีต้่องม�อยูก่บัเธอด้วย

เหตจุำ�เป็นนัน่ เธอกไ็ม่ได้นอนแอ้งแม้งต�มทีต่่�งๆ ย�มเมือ่บ�ดเจบ็อย่�ง

ตอนนี้เลย

ก็เพร�ะมีเข�ที่คอยช่วยพ�เธอกลับม�บ้�นเมื่อบ�ดเจ็บเสมอ จน

เธอเกือบลืมรสช�ติกระด้�งๆ ของดินแข็งๆ ที่เคยใช้ต่�งที่นอนเมื่อหมด

สภ�พจนกระดิกตัวไม่ได้

แต่หลังจ�กนี้เธอคงต้องกลับม�มีสภ�พเช่นนี้บ่อยขึ้น...เพร�ะคง

ไม่มีเจ้�ลูกหม�นั่นอีกแล้ว...ไม่มีแล้ว...

ทำาตัวให้ชินไว้หน่อยก็ดี...
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แม้จะคิดเช่นนั้นในหัว ทว่�หมอผีส�วกลับเม้มป�กแน่นอย่�งอด

กลั้น ก่อนกระซิบแผ่วออกม�ในที่สุด

“...ไอ้...ลูกหม�...คิน...เอ็นจิ...”

ประโยคสุดท้�ยม�พร้อมเปลือกต�ที่หนักร�วกับมีตะกั่วม�ถ่วงไว้ 

ดวงต�สีนำ้�เงินค่อยๆ ปิดลงม� คว�มรู้สึกเย็นเฉียบจ�กพื้นอิฐที่ไหลเข้�สู่

ร่�งก�ยเริ่มกล�ยเป็นคว�มด้�นช�เมื่อสติสุดท้�ยใกล้ดับวูบ

ฉึบ!

ไม่รูว่้�เพร�ะสตเิลอืนร�งเตม็ทหีรอืในหวัย�มนีม้แีต่ภ�พใครคนหนึง่ 

เด็กส�วจึงได้ยินเสียงฝีเท้�ของใครบ�งคนเดินเข้�ม�ใกล้ตัวเธอม�กขึ้น

เรื่อยๆ 

ไม่รู้ว่�เป็นคนแถวนี้ หรือเป็นคนที่เธอรู้จัก...แต่ถ้�เป็นศัตรูคงแย่

จนบรรย�ยไม่ถูก

ทว่�ก่อนเจ้�ของฝีเท้�จะปร�กฏตัวขึ้นให้เธอรู้ว่�เป็นใคร เปลือก

ต�ของหมอผสี�วกท็ิง้ตวัลงม�ปิดนยัน์ต�สนีำ�้เงนิลงเสยีก่อน และดบัภ�พ

ตรงหน้�ทั้งหมดให้กล�ยเป็นสีดำ�

ถ้�เป็นศัตรู เธอคงเป็นศพที่น่�อน�ถที่สุด ท่ีต้องม�นอนต�ยอยู่

หน้�บ้�นตัวเองด้วยสภ�พเช่นนี้

ตูม!

เสยีงกมัปน�ทดงัสนัน่หวัน่ไหวกล�งป่�กกัปีศ�จในย�มคำ�่คนืนี ้เกดิ

ขึน้อย่�งฉบัพลนัจนทำ�ล�ยคว�มเงยีบสงบของรัตตกิ�ลให้กลนืห�ยไปกบั

เพลิงโทสะของผู้ลงมือกระทำ�

“เจ้�ทำ�อะไรลงไปรู้ตัวรึเปล่�โทชินโอ!” ร่�งระหงในกิโมโนสีแดง

สดระเบิดอ�รมณ์ตว�ดกร้�ว ใบหน้�งดง�มยุง่เหยงิด้วยคว�มโกรธเกรีย้ว

ถงึขดีสดุ ก่อนมอืเรียวจะได้สะบดัขนนกนบัสบิเส้นขึน้ม�และป�ใส่ร่�งสงู

ใหญ่ในชุดนักรบของโทชินโอที่อยู่ห่�งจ�กตัวเธอไม่ไกลนักอย่�งบ้�คลั่ง

ขนนกสีดำ�กล�ยเป็นคมด�บเรียวพุ่งตรงเข้�ห�ปีศ�จหนุ่มที่ยืนนิ่ง
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หน้�ต�ยอยู่กับที่ แต่เพียงแค่เข�เบี่ยงตัวหลบเล็กน้อย คมอ�วุธนับสิบชิ้น

ก็ทะย�นผ่�นตัวไป

ตูม!

ด�บเรียวจ�กขนนกของปีศ�จส�วที่พล�ดเป้�ชนกับต้นไม้ที่

กีดขว�งต�มท�ง ก่อนระเบิดขึ้นจนเสียงดังลั่นไปทั่วป่� แต่ชินแอนไม่ได้

สนใจคว�มผิดพล�ดของตน เธอหยิบขนนกเต็มสองกำ�มือม�อีกครั้งและ

เป่�ลมใส่ขนนกเหล่�นั้น จนพวกมันลอยกระจัดกระจ�ย ก่อนกล�ยร่�ง

เป็นปักษ�สดีำ�มดืกลนืกนิท้องฟ้�ย�มคำ�่คนื ฝงูนกสดีำ�ทีเ่กดิขึน้จ�กปีศ�จ

ส�วพ�กันบินขึ้นท้องฟ้� เตรียมรับคำ�สั่งของเจ้�น�ย

ซึ่งคำ�สั่งนั้นไม่พ้นก�รโจมตีปีศ�จนักรบตรงหน้� ซึ่งปักษ�ทมิฬ

ทั้งหมดก็พร้อมโฉบเข้�ห�ร่�งสูงใหญ่ของโทชินโออย่�งไม่รีรอ

ก�รต่อสู้ของชินแอนกับโทชินโอที่ไม่เคยเกิดขึ้นแม้สักคร้ัง ถึงจะ

มีเรื่องขัดเคืองใจกันอยู่ตลอดเวล� เพร�ะตัวชินแอนเองก็รู ้ว่�ตนไม่

ส�ม�รถต่อกรกับโทชินโอได้ในทุกๆ ด้�น จึงไม่เคยพย�ย�มต้ังตัวเป็น

ศตัรกูบัปีศ�จหนุม่ แต่เวล�นีด้เูหมอืนว่�เธอจะไม่สนใจสิง่ใดอกีต่อไปแล้ว 

แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่�ฝีมือของเธอกับปีศ�จนักรบมันคนละชั้นโดย

สิ้นเชิงก็ต�ม 

ส�เหตุที่ทำ�ให้เธอต้องอ�ละว�ดร�วกับคนบ้�เช่นนี้ มันก็ม�จ�ก

เพื่อนปีศ�จของเธอตรงหน้�นั่นแหละ

เพื่อนปีศ�จของเธอที่ปล่อยให้คนที่เธอรักที่สุดไปจ�กป่�แห่งนี้

อย่�งง่�ยด�ย ปล่อยให้เจ้�ปีศ�จรูปง�มไปห�มนุษย์ท่ีเธอชิงชังจนอย�ก

จะฆ่�เสียเดี๋ยวนี้อย่�งง่�ยด�ย

“เจ้�มันเสียสติ โทชินโอ ที่ปล่อยให้ท่�นกินเท็นชิไปห�เจ้�เด็กนั่น 

เจ้�ก็รู้ว่�ท่�นกินเท็นชิเป็นอะไรและเจ้�เด็กนั่นเป็นอะไร!”

ชนิแอนยงัว่�เสยีงกร้�วด้วยคว�มเกรีย้วกร�ด และมองต�มร่�งสงู

ใหญ่ของโทชินโอที่ต่อสู้อยู่กับปักษ�ทมิฬของเธอ โดยที่เธอไม่คิดจะหยุด

ฝูงนกยักษ์เหล่�นั้นที่กำ�ลังรุมล้อมร่�งเพื่อนปีศ�จ นัยน์ต�สีทองที่ลุกว�ว
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ด้วยไฟพิโรธมองภ�พตรงหน้�อย่�งเหี้ยมเกรียมไร้คว�มปร�นีเหมือนคน

ข�ดสติ

เธออย�กฆ่�ปีศ�จหนุ่มตรงหน้�ให้ดับดิ้นเดี๋ยวนี้ แม้ตัวเธอจะต้อง

ต�ยต�มก็ต�ม

แต่ผูท้ีก่ำ�ลงัโดนนกยกัษ์หล�ยสบิตวัรุมทำ�ร้�ยกลบัไม่เปลีย่นสหีน้�

กระด้�งของตนแม้แต่น้อย เข�ฟ�ดฟันศัตรูรอบด้�นอย่�งคล่องแคล่วจน

นกยักษ์พวกนั้นแทบจะทำ�อะไรเข�ไม่ได้ ในขณะที่ริมฝีป�กบ�งสีซีดขยับ

เปิดขึ้น

“เจ้�สิเสียสติ ชินแอน” เสียงเย็นยะเยือกร�วกับพ�ยุหิมะดังออก

ม�จ�กร่�งของปีศ�จนักรบ ก่อนเข�จะเห็นช่องท�งท่ีส�ม�รถหลุดจ�ก 

ฝูงนกยักษ์สีดำ� ซึ่งเป็นเส้นท�งตรงดิ่งไปถึงร่�งระหงของปีศ�จส�วพอดี

โทชนิโอไม่รรีอทีจ่ะสะบดัด�บใหญ่ฟันฉล�มของตนฟันฉบัทีปั่กษ�

ทมฬิทีอ่ยู่ใกล้ตวัทีส่ดุ และวิง่พุง่ออกม�จ�กวงล้อมทีเ่กดิช่องว่�งนัน้อย่�ง

รวดเร็วร�วกับพ�ยุ ทำ�ให้ชินแอนซึ่งยืนมองก�รโจมตีของปักษ�ทมิฬของ

ตนชะงกัค้�งทนัใด ไม่ค�ดคดิว่�ปีศ�จตรงหน้�จะทะลวงห�ท�งออกม�ยงั

เธอได้

ตึง!

ร่�งระหงถูกมือใหญ่ล็อกคอและจับกระแทกกับลำ�ต้นไม้หน� 

พร้อมกับที่ด�บใหญ่ถูกเงื้อสูงเหนือศีรษะเตรียมผ่�กล�งร่�งของปีศ�จ

ส�ว โดยเจ้�ของด�บไม่เอ่ยสิ่งใดทั้งสิ้น 

ในขณะทีต่วัปีศ�จส�วเองเบกินยัน์ต�กว้�งกบัอ�วธุน่�หว�ดผว�ที่

กำ�ลังจะว�ดลงม�บนตัวเธอโดยไม่รอฟังคำ�ร้องขอใดๆ 

ชินแอนตัวแข็งทื่อด้วยคว�มกลัวจับใจ เมื่อสบนัยน์ต�สีฟ้�ขุ่นที ่

จับจ้องเธออย่�งดุดันเหี้ยมเกรียม ร�วกับมัจจุร�ชร้�ยที่เตรียมคร่�ชีวิต

ของเธอ พร้อมกับที่มือใหญ่ว�ดคมด�บฟันฉล�มลงม�พลัน

ฉับ!

ทว่�สิ่งที่ข�ดออกจ�กกันไม่ใช่ร่�งระหงในกำ�มือของโทชินโอ แต่
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เป็นต้นไม้หน�ที่อยู่ข้�งหลังชินแอน ลำ�ต้นที่อยู่เหนือศีรษะของเธอค่อยๆ 

เคลื่อนจ�กโคนของมัน ก่อนล้มตึงไปข้�งหลัง ซึ่งเสียงล้มของมันเรียก

อ�ก�รสะดุ้งเฮือกจ�กปีศ�จส�วจนโทชินโอรู้สึกได้

ใบหน้�สวยที่เคยถูกเพลิงโทสะควบคุมจนหัวคิ้วเรียวเกร็งแน่น 

บดันีก้ล�ยเป็นชอ็กค้�งด้วยคว�มหว�ดกลวัจนทำ�อะไรไม่ถกู คว�มรูส้กึที่

เหมือนจะถูกฆ่�จริงๆ ทำ�ให้ปีศ�จส�วหยุดอ�ก�รบ้�คลั่งได้ทันใด

แต่กระนั้นมือใหญ่ก็ยังคงล็อกคอของชินแอนและทำ�ท่�ว่�จะ 

แน่นหน�ขึ้นด้วย พร้อมคำ�ถ�มเย็นเยียบไร้รอยอ�รมณ์

“แล้วถ้�เจ้�ไม่อย�กปล่อยท่�นกนิเทน็ชไิป เจ้�จะใช้อะไรหยดุท่�น

กินเท็นชิได้...ชินแอน”

เธอกลืนนำ้�ล�ยลงคออย่�งฝืดเคือง และค่อยๆ ปรับสีหน้�ค้�งนิ่ง

ให้กลับม�โกรธขึ้งอีกครั้ง แม้จะยังสลัดสีหน้�เมื่อครู่ออกไปได้ไม่หมด

ก็ต�ม

“จะใช้พลังอำ�น�จที่เจ้�มีหยุดท่�นกินเท็นชิรึ...ข้�ว่�เจ้�น่�จะรู้ว่�

อำ�น�จของท่�นกนิเทน็ชเิป็นอย่�งไร” โทชนิโอว่�ต่อโดยไม่ปล่อยมอืหน�

ออกจ�กคอระหง “หรือเจ้�จะใช้คำ�อ้อนวอนของเจ้�ที่ไม่เคยได้ผลม�

อ้อนวอนท่�นกินเท็นชิล่ะ...ข้�คิดว่�ต่อให้ทำ�อีกกี่ร้อยครั้งก็คงจะไม่ได้ผล

เหมือนเดิม”

คำ�ถ�มแต่ละข้อเสียดสีทิ่มแทงคนฟังจนไม่อ�จเถียงสิ่งใดได้ 

อ�จจริงที่เธอไม่ส�ม�รถใช้สิ่งใดได้เลยในก�รร้ังตัวเจ้�ปีศ�จไว้  

แต่ว่�เธอก็ไม่ต้องก�รให้เข�เป็นของคนอื่นเช่นกัน

“แต่ท่�นกินเท็นชิมีหน้�ที่ที่ต้องทำ�” ชินแอนยังพย�ย�มห�เหตุผล

ม�แย้ง

“ข้�รู้” โทชินโอสวนขึ้นพลัน “แต่ผนึกจิตอัคคียังไม่คล�ยออก เจ้�

ย�สึฮิโระเล่นลูกเล่นบ�งอย่�งกับมัน และข้�ไม่อย�กยุ่งย�กถ้�ต้องมี

ปัญห�กบัท่�นกนิเทน็ช ิและทีส่ำ�คญั...ชวีติของมนษุย์มนัสัน้ยิง่กว่�สัน้ ข้�

กแ็ค่ให้ท่�นกนิเทน็ชไิด้ฟ้ืนพลงัของตนเองในระยะเวล�สัน้ๆ นัน่กเ็ท่�นัน้”
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ชินแอนมองใบหน้�เย็นช�ของเพื่อนปีศ�จพลันกับคำ�พูดนั้น

ก่อนมือใหญ่ของปีศ�จหนุ่มจะคล�ยจ�กรอบคอของชินแอน เมื่อ

ดูเหมือนเธอจะเข้�ใจคำ�พูดของเข�

“เวล�ไม่ถงึร้อยปี ท่�นกนิเทน็ชกิต้็องกลบัม�ป่�กกัปีศ�จเช่นเดมิ...

เวล�แค่นั้น มันก็แค่เศษเสี้ยวชีวิตเจ้�เท่�นั้นเอง” ว่�จบร่�งสูงใหญ่ก็หมุน

ตัวเดินจ�กไป 

“แล้วถ้�ท่�นกนิเทน็ชไิม่กลบัม�อกีตลอดก�ล จะว่�อย่�งไร” เสยีง

แหลมสูงยังถ�มไล่แผ่นหลังกว้�งด้วยคว�มไม่พอใจเช่นเดิม

โทชินโอหยุดฝีเท้�พลัน เข�นิ่งเงียบไปครู่และเอ้ียวใบหน้� มอง

ข้�มไหล่ของตนไปยังชินแอน

“...ไม่มีวัน” เข�ตอบหนักแน่น

ซึ่งคำ�ตอบของโทชินโอทำ�ให้ชินแอนชักหัวคิ้วไม่เข้�ใจ 

“ทำ�ไมถึงไม่มีวัน” เธอสวนคำ�ถ�มพลัน

ปีศ�จนักรบทำ�ให้รอบข้�งปกคลมุด้วยคว�มเงยีบงนั ก่อนคำ�พดูใน

คว�มทรงจำ�ของเข�จะเด่นชัดขึ้นม�

‘เมื่อถึงวาระสุดท้ายของคนคนนั้น...หลังจากนั้นข้าจะไม่ย่างเท้า

ออกจากป่าแห่งนี้ตลอดกาล’

คำ�สญัญ�มัน่ของเจ้�ปีศ�จแห่งป่�กกัปีศ�จทีล่ัน่ว�จ�ไว้กบัเข�...คำ�

สญัญ�ทีส่นัุขป่�หนุม่ยอมแลกอสิรภ�พทัง้หมดกบัช่วงเวล�สัน้ๆ ของชวีติ

มนุษย์คนหนึ่ง

“เพร�ะท่�นกินเท็นชิให้คำ�สัญญ�กับข้�ไว้แล้ว...หลังจ�กหมดช่วง

เวล�ของเจ้�เด็กนั่น ท่�นจะไม่ออกจ�กป่�กักปีศ�จตลอดก�ล” ว่�จบ

ปีศ�จนักรบก็ก้�วเดินต่อ ทิ้งให้ปีศ�จส�วเบิกนัยน์ต�สีทองกว้�งกับสิ่งท่ี

ได้ยิน

และเมื่อแผ่นหลังกว้�งของโทชินโอห�ยลับต�ชินแอนไป เธอก็ 

ถงึกบัทรดุร่�งทีพ่ย�ย�มกกัเกบ็คว�มกลวัทีม่ต่ีอเพือ่นปีศ�จของตนลงม�

นั่งแหมะอยู่ใต้ต้นไม้ที่โดนตัดข�ดสะบั้นเหลือเพียงโคนต้นที่สูงเหนือ 
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ศีรษะของเธอเพียงไม่ถึงคืบ

‘และที่สำาคัญ...ชีวิตของมนุษย์มันสั้นยิ่งกว่าสั้น...ข้าก็แค่ให้ท่าน 

กินเท็นชิได้ฟื้นพลังของตนเองในระยะเวลาสั้นๆ นั่น ก็เท่านั้น’

‘เวลาไม่ถงึร้อยปี ท่านกนิเทน็ชกิต้็องกลบัมาป่ากกัปีศาจเช่นเดมิ...

เวลาแค่นั้น มันก็แค่เศษเสี้ยวชีวิตเจ้าเท่านั้นเอง’

‘เพราะท่านกินเท็นชิให้คำาสัญญากับข้าไว้แล้ว...หลังจากหมดช่วง

เวลาของเจ้าเด็กนั่น ท่านจะไม่ออกจากป่ากักปีศาจตลอดกาล’

คำ�พูดของโทชินโอยังลอยวนอยู่ในหัวสวยๆ ของปีศ�จส�ว ซึ่ง 

สิ่งนี้ทำ�ให้อ�รมณ์ของเธอเย็นลงได้

แค่เวล�สั้นๆ...แค่เศษเสี้ยวเวล�ในชีวิตของเธอ เจ้�ปีศ�จของเธอ

จะอยู่กับเธอตลอดไป 

แค่เพียงเธอยอมแลกเวล�ช่วงสั้นๆ ที่จะไม่มีเข�เท่�นั้น

เธอยอมรับว่�ทุกอย่�งเป็นคว�มจริง และในหัวใจพองโตเพียงใด

กับคว�มยินดีในข่�วนี้ แค่เวล�สั้นๆ ที่ท่�นกินเท็นชิจะไม่ได้อยู่ใกล้เธอ 

แต่ยังมีเวล�ตลอดก�ลที่เธอจะได้อยู่กับเข�

ทว่�รอยยิม้เป็นสขุบนใบหน้�งดง�มในตอนแรกกบัคว�มน่�ยนิดนีี้

กลับค่อยๆ เลือนลง เมื่อมีบ�งสิ่งที่เธอระลึกได้ 

แม้อ�จจะไม่สำ�คัญในตอนนี้...แต่ต้องสำ�คัญย่ิงถ้�มันกล�ยเป็น

เรื่องจริงขึ้นม�

คว�มรู้สึกนี้เป็นเสมือนหน�มเล็กๆ ที่ยังคงสะกิดหัวใจของเธออยู่

ตลอดเวล� ร�วกับไม่ให้เธอได้ยินดีในเรื่องครั้งนี้อย่�งแท้จริง

ถึงแม้เพียงเวล�สั้นๆ ที่ร่�งสูงสง่�ของเจ้�ปีศ�จไม่ได้อยู่ข้�งก�ย

เธอ และหลังจ�กนั้นเข�จะไม่ส�ม�รถหนีเธอไปได้อีกตลอดก�ล 

แต่กระนัน้หวัใจของเข�...กอ็�จจะจ�กเธอไปตลอดก�ลด้วยเช่นกนั...

แสงสว่างของเช้าวันใหม่ที่ส่องต้องใบหน้าที่ประดับด้วยร่องรอย

ฟกชำ้�ทำ�ให้เด็กส�วรู้สึกตัวอีกครั้ง
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มือที่ว�งอยู่ข้�งตัวค่อยๆ เลื่อนขึ้นม�เสยเส้นผมสีนำ้�ต�ลท่ีปิดบัง

ใบหน้�ให้ออกไป พร้อมกับที่นัยน์ต�สีนำ้�เงินสะลึมสะลือเปิดขึ้นช้�ๆ ซึ่ง

ก�รรู้สึกตัวครั้งนี้ทำ�ให้คว�มรู้สึกปวดหนึบๆ ในหัวแล่นขึ้นม� จนเธอต้อง

ใช้ฝ่�มือกดที่หน้�ผ�กของตัวเองพร้อมชักสีหน้�เหยเกเล็กน้อย

เลนยะค่อยๆ ลุกนั่งเมื่อก�รรับรู้ในเช้�วันใหม่กลับม�อย่�งเต็มท่ี 

และเพร�ะก�รรับรู้นั้น เธอถึงเพิ่งสังเกตว่�ตนนั่งอยู่บนเตียงในห้องนอน

ของตนเอง สวมชดุนกัเรียนเป้ือนเลอืดตวัเดมิ แต่ร่�งก�ยสะอ�ดขึน้ อย่�ง

น้อยๆ แผลของเธอก็ถูกเช็ดทำ�คว�มสะอ�ด และดูแลม�ระดับหนึ่งแล้ว

ทว่�ในห้องนอนกลับไม่มีวี่แววว่�มีใครอยู่นอกจ�กเธอ

แล้วใครเป็นคนพ�เธอเข้�ม�นอนในบ้�นและทำ�แผลให้กัน

เลนยะขมวดหวัคิว้เลก็น้อยเพือ่ระลกึคว�มทรงจำ� แต่อ�ก�รบ�ดเจบ็

ส�หัสของเธอเมื่อคืนทำ�ให้คว�มทรงจำ�ที่มีอยู่หลงเหลือเพียงเล็กน้อย 

เธอจำ�ได้แค่เร่ืองทีสู่ก้บัปีศ�จและโรงเรียนย�มคำ�่คนืในโรงยมิของ

โรงเรียนเอกชนโยโค ก่อนบ�ดเจ็บจนม�ล้มอยู่หน้�บ้�นตัวเอง นอกนั้นก็

ไม่รู้สิ่งใดอีก

บ�งทเีมือ่คนืเธออ�จส�ม�รถพ�ตวัเองกลบัเข้�ม�ในบ้�นกเ็ป็นได้

เธอสรปุยอดคว�มคดิของตนเองเมือ่ไม่มเีหตผุลใดมนีำ�้หนกัเท่�นี้

อีกแล้ว

เพร�ะถ้�เป็น ‘เข�’...คงจะเป็นไปไม่ได้

หมอผีส�วยิ่งมั่นใจในคว�มคิดของตนเองม�กขึ้น เมื่อเธอพ�

ร่�งก�ยที่ข�แข้งไม่ค่อยมั่นคง และรับนำ้�หนักตัวเองไม่ค่อยได้ม�ยังนอก

ห้องนอน ซึ่งภ�ยนอกก็ยังคงเงียบกริบ แสดงชัดว่�มีเธออยู่เพียงคนเดียว

เดก็ส�วระบ�ยลมห�ยใจแผ่ว...รูส้กึเหมอืนตนเองผดิหวงัอะไรบ�ง

อย่�ง

“...จะเป็นเจ้�นัน่ได้ยงัไง” เลนยะพมึพำ�กบัตนเองเสยีงเบ�หววิและ

ก้มมองพืน้บ้�นอย่�งเงยีบเชยีบ พล�งเตอืนตวัเองว่�คนคนนัน้ไม่มวีนักลบั

ม�ห�เธออีกแล้ว 
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ก่อนที่เธอจะเปลี่ยนเป้�หม�ยไปยังหน้�บ้�นของตน พร้อมหร่ี

นัยน์ต�จับจ้องไปยังประตูรั้วหน้�บ้�นที่ยังเปิดอ้�ไว้ผ่�นหน้�ต่�งกระจก

ภ�ยในบ้�น

คำ�ถ�มต่อม�คือ...เธอเข้�ม�ในบ้�นด้วยตนเองได้อย่�งไร เมื่อ

สภ�พของเธอเมื่อว�นไม่ได้เอื้ออำ�นวยให้ทำ�อย่�งนั้นได้ง่�ยๆ เลย

หมอผสี�วเดนิม�หยดุอยูห่น้�ร้ัวบ้�น พล�งเริม่สำ�รวจต�มจดุต่�งๆ 

สมเป็นคนระแวดระวัง และเด็กส�วก็ต้องสะดุดต�กับบ�งสิ่ง

“รอยเลือดนี่มัน...” เธอกล่�วเสียงตำ่�ในลำ�คอพร้อมขมวดคิ้วแน่น 

เม่ือพบว่�มรีอยเลอืดของเธอหยดเป็นท�งย�วม�ตลอดท�งทีเ่ธอเดนิกลบั

ม� จนกระทัง่ถงึร้ัวหน้�บ้�น และมกีองเลอืดใหญ่ทีส่ดุตรงจดุทีเ่ธอล้มตวั

เอ�หน้�และศีรษะที่ละเลงด้วยเลือดแนบกับพื้นดินเมื่อคืน

แต่เมื่อพ้นจุดกองเลือดใหญ่นั้นไป กลับไม่พบหยดเลือดของเธอ

เลยสักหยด

เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีหยดเลือดจ�กจุดที่เธอล้มลงไปจนถึงประตู

หน้�บ้�นและภ�ยในตัวบ้�น เมื่อก่อนหน้�นั้นเลือดของเธอท่ีไหลไม่หยุด 

ทิ้งรอยของเหลวสีแดงข้นม�ตลอดท�ง 

ถ้�เธอลุกขึ้นยืนด้วยตนเองและเดินเข้�ไปในบ้�นด้วยตนเอง  

ก็น่�จะยังมีหยดเลือดต�มท�งที่เธอเดินผ่�นไป

แต่นี่ไม่มีหยดเลือดเลยหลังจ�กบริเวณที่มีกองเลือดใหญ่ที่สุด

มีบ�งคนห้�มเลือดให้เธอก่อนจะอุ้มตัวเธอเข้�บ้�น...

มีใครบางคนมาที่นี่!

นัยน์ต�สีนำ้�เงินฉ�ยคว�มตื่นตัวและกว�ดมองรอบก�ยโดย

อัตโนมัติ

ไม่ว่�คนทีม่�ช่วยเธอจะเป็นใคร แต่ด้วยนสิยัของเดก็ส�วทำ�ให้เธอ

คิดในแง่ร้�ยไว้ก่อนทันที เมื่อยังไม่อ�จรู้จุดประสงค์ของอีกฝ่�ย

แต่ก่อนเธอได้ห�ตัวแขกไม่ได้รับเชิญ หมอผีส�วก็รู้สึกได้ว่�ภ�พ

เบื้องหน้�ของตนวูบไหว พร้อมร่�งก�ยที่ซวนเซและคว�มปวดที่แล่นขึ้น
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ม�ในหัวอีกครั้ง

“จะปวดไปถึงไหนวะ!” เด็กส�วอดสบถอย่�งเคยตัวไม่ได้ เมื่อ 

คว�มปวดเร่งกระหนำ่�ในสมองอย่�งไม่บันยะบันยัง จนเหมือนหัวจะแตก

ออกเป็นเสี่ยงๆ 

เธอยกมอืขึน้กำ�เส้นผมเพือ่ระบ�ยคว�มเจบ็ปวด แต่เพยีงครูเ่ดยีว

ต้องเลื่อนมือขึ้นไปสัมผัสที่หน้�ผ�ก และค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นคลำ�รอบ

ศีรษะอย่�งแปลกใจ

แผลใหญ่บนศีรษะที่เรียกเลือดสดๆ จนอ�บใบหน้�ด้�นหนึ่งของ

หมอผีส�วไม่มีแล้ว

เลนยะยงัพย�ย�มเร่งห�บ�ดแผลบนหวัของตนจนเส้นผมทียุ่ง่เหยงิ

อยู่แล้วยิ่งกระเซอะกระเซิงหนักขึ้น แต่จนแล้วจนรอดก็ห�มันไม่เจอ

เป็นไปไม่ได้...เธอจำ�ได้ดีว่�เธอมีแผลใหญ่บนศีรษะ และก็เพร�ะ

เจ้�แผลนี้แหละที่ทำ�ให้เธอต้องมีสภ�พแบบนี้

แต่ถ้�มันไม่มีแล้ว แล้วใครรักษ�แผลให้เธอ ที่สำ�คัญ แผลที่ห�ย

สนิทโดยไร้ร่องรอยแค่ข้�มวัน คงไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์แน่ที่ทำ�ได้

งัน้เจ้�คนที่ไม่ได้รบัเชญิกไ็ม่ใช่มนษุย์น่ะส!ิ...หรอืเป็นอสรูของเธอ

เองที่ทำ� งั้นก็ไม่เท่�กับว่�เจ้�อสูรนั่นยังส�ม�รถทำ�ต�มใจตัวเองในร่�ง

เธอได้งั้นเหรอ หรือเธอยังจัดก�รมันไม่สำ�เร็จ พันธสัญญ�ที่ผูกไว้ไม่เป็น

ผล หรือคว�มจริงเธออ�จจะแพ้ตั้งแต่แรก และ...

“นิสัยช่�งระแวงของเจ้�คงไม่มีวันแก้ห�ยสินะ”

เด็กส�วที่กำ�ลังสำ�รวจแผลบนศีรษะของตนและคิดกังวลม�กม�ย

ในหวัพลนัหยดุนิง่ไปทนัใด ก่อนนยัน์ต�สนีำ�้เงนิจะเบกิค้�งกบัเสยีงทุม้ตำ�่

ที่เอ่ยม�จ�กข้�งหลัง

...เสียงที่เธอคิดว่�คงไม่มีท�งได้ยินมันอีก

กริ๊ง!

เสียงใสๆ ของกระดิ่งดังแว่วเข้�สู่ประส�ทก�รรับรู้ของเลนยะ ที่

ยงัคงยนืนิง่ร�วกบัถกูอ�คนัตกุะที่ไม่ได้รบัเชญิสะกดไว้กบัที ่พร้อมกนันัน้ 
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คว�มปวดหัวที่มีแทบจะห�ยไปทันที

กริ๊ง!

เสียงกระดิ่งที่ดังขึ้นอีกคร้ังต�มแรงลมร�วกับยำ้�เตือนให้รู้ว่�เธอ

ไม่ได้คดิไปเอง หรือเป็นแค่คว�มรูส้กึหลอกลวงทีจ่ติใจลกึๆ ของเธอสร้�ง

ขึ้นม� 

เลนยะไหวตวัอกีครัง้ และหนัใบหน้�ทีย่งัเตม็ไปด้วยอ�ก�รค้�งนิง่

กลับไปมองข้�งหลังของตนช้�ๆ 

และภ�พที่ได้เห็น คือร่�งสูงสง่�ที่ยืนนิ่งอยู่เบื้องหน้�เธอ ดวงต� 

สเีท�คูเ่รยีวคมงดง�มสบนิง่กบันยัน์ต�สนีำ�้เงนิทีย่งัเบกิกว้�ง ขณะใบหน้�

รูปสลักคมเข้มของเข�นิ่งสงบ ผิดกับสีหน้�ของเธอโดยสิ้นเชิง และย�ม

เม่ือส�ยลมเยน็ของย�มเช้�พดัเข้�ม�ต้องร่�งก�ยสงูสง่�จนเส้นผมสรี�ตรี

ของเข�พลิ้วไหว กระดิ่งสีเงินบนปลอกคอสุนัขที่ยังรัดอยู่รอบคอแกร่งก็

สั่นไหวพร้อมส่งเสียงใสๆ ออกม� 

แสงอรุณนุ่มนวลที่ส่องกระทบตัวของเข�ยิ่งทำ�ให้เข�ร�วกับเป็น

ภ�พฝันม�กขึ้น...เหมือนจนชั่วขณะหนึ่ง เธอคิดว่�เข�ไม่มีจริง

ทั้งที่เป็นบุคคลที่ไม่น่�จะยืนมองเธออยู่ที่นี่และในเวล�นี้ได้ม�ก

ที่สุดแท้ๆ 

บคุคลทีค่วรมภี�ระใหญ่หลวงจนไม่อ�จกลบัม�ห�เธอได้อกี...หรอื

ไม่อ�จเป็นเจ้�ลูกหม�ของเธอได้อีก

แต่ตอนนี้เข�กลับยืนอยู่ที่นี่ ตรงหน้�เธออีกครั้ง

“ทำ�ไมเจ้�ต้องห�เรื่องเจ็บตัวทุกครั้งที่ข้�ไม่อยู่” คำ�ถ�มจ�กบุรุษ

ผู้ที่เลนยะไม่เชื่อส�ยต�ว่�จะได้พบอีกครั้งถูกเอ่ยขึ้นใหม่

ทว่�เธอก็ยังไม่ตอบโต้และมองเข�ด้วยคว�มเงียบงันเช่นเดิม 

ร�วกับก�รปร�กฏตัวของเข�เป็นสิ่งที่ตรึงทุกสัมผัสของเธอไว้

สุนัขป่�หนุ่มยืนมองเด็กส�วตรงหน้�อีกเพียงชั่วครู่ ก่อนก้�วช้�ๆ 

เข้�ม� เมือ่ยงัเหน็ว่�ร่�งตรงหน้�ไม่ยอมขยบั และค้�งนิง่ร�วกบัไม่เชือ่ว่�

เข�อยู่ที่นี่จริงๆ 
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เลนยะพลนัสะดุง้ก�ยนดิเมือ่มอืเรยีวแขง็แรงทัง้สองข้�งยกขึน้แตะ

ใบหน้�เธอให้เงยหน้�ขึ้นมองเข� ร�วกับเป็นก�รยำ้�เตือนให้เธอรู้ว่�เข�มี

ตัวตนอยู่ตรงนี้ เป็นตัวจริงที่อยู่ตรงหน้�เธอ

ซึ่งทั้งแววต�และไออุ ่นนั้นก็ส่งผลให้หมอผีส�วค่อยๆ เข้�ใจ

สถ�นก�รณ์ม�กขึ้น ทว่�คว�มเข้�ใจในหัวก็ยังคงมีม�กพอๆ กับคำ�ถ�ม

เกีย่วกบัตวัเข�เวล�นี ้และนัน่ทำ�ให้เธอต้องใช้เวล�อยูพ่กัใหญ่ในก�รเลอืก

เอ่ยคำ�พูดคำ�แรกกับคนตรงหน้� จนสุดท้�ยเมื่อสับสนเกินกว่�จะเลือก 

เธอจึงใช้คำ�ถ�มที่คุ้นเคยที่สุดแทนว่�

“แกม�ทำ�ไม”

ช่�งเป็นคำ�ถ�มที่ไม่ค่อยดีนักกับคนที่อุตส่�ห์รักษ�แผลให้เธอ  

อุม้เธอไปส่งถงึทีน่อนเมือ่คนื รวมถงึยงัเฝ้�ดอู�ก�รเธอจนถงึรุง่ส�ง และ

ออกม�ข้�งนอกก่อนเธอจะตืน่เพือ่รบัแสงอรุณรุง่ในพืน้ทีบ้่�นหลงัค�สอีฐิ

ที่ห่�งห�ยม�นับเดือน

มิหนำ�ซำ้�เมื่อเธอตื่นขึ้นม� ยังแสดงท่�ท�งชัดว่�หว�ดระแวง  

ระแวดระวังต่อผู้ที่ช่วยตนก่อนอันดับแรก

แต่คงว่�อะไรม�กไม่ได้ ในเมื่อคนตรงหน้�คือเจ้�หมอผีส�วนิสัย

แย่คนนี้...อสูรตนนี้...

และเพยีงได้ย้อนนกึถงึเรือ่งร�วของเธอ ร่�งสงูสง่�ตรงหน้�กพ็ลนั

โน้มก�ยลงม� ก่อนแนบหน้�ผ�กตนกับหน้�ผ�กของผู้ที่ยืนอยู่เบื้องหน้� 

โดยไม่สนใจว่�เธอจะว่�อย่�งไร หรือเวล�นี้เธอย่นหน้�หนีเข�ด้วยคว�ม

ไม่คุ้นชินหรือไม่ ก่อนเอ่ยขึ้นใหม่ด้วยกระแสเสียงแผ่วเบ�

“ไม่ว่�จะเป็นสนุัขทีเ่จ้�เกลยีดหรอืแสงสว่�งที่เจ้�ไมช่อบ...แต่ก็ยัง

อยู่ข้�งก�ยเจ้�ได้ใช่ไหม”

หมอผสี�วเบกิต�กว้�งขึน้กบัเสยีงทุม้ลกึทีก่ระซบิอยูช่ดิตดิใบหน้� 

เมื่อสิ่งที่เข�ถ�มนั้นทำ�ให้คว�มทรงจำ�เธอย้อนไปถึงวันที่พวกเข�ไป 

ค้�งคืนในคอนโดหรูของซ�น�ดะ และในเช้�วันนั้น ที่เธอคิดว่�เจ้�ปีศ�จ

หลับใหลจนไม่รู้เร่ือง จึงเผลอพูดเรื่องที่ไม่สมเป็นตัวเธอ...และเกือบทำ�
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บ�งสิ่งที่เกินไปกว่�นั้นม�กม�ยกับอดีตเทพเจ้�ที่อยู่ต่อหน้�เธอย�มนี้

คนทีแ่ทบไม่เคยอ�ยกบัเรือ่งอะไรมสีแีดงเรือ่ขึน้บนใบหน้�ฉบัพลนั 

เมื่อรู้แล้วว่�เจ้�ลูกหม�ของตนไม่ได้หลับจริงๆ และรับรู้ทุกสิ่งที่เธอพูด 

หรอืแม้แต่กระทำ� ซึง่นัน่ทำ�ให้เธอต้องถ�มกลบัไปด้วยสหีน้�ป้ันย�ก และ

ถ้อยคำ�ไม่เต็มเสียง

“แก...ไม่ได้หลบั?” วนิ�ทนีีห้มอผสี�วยอมรบัได้เตม็ป�กว่�เธออ�ย

จรงิๆ และอย�กจะถอยหน ีแต่มอืเรียวทีส่มัผสัใบหน้�เธอไว้กลบัยดึไม่ให้

หนีไปไหนได้ ร�วกับรู้ทันก�รกระทำ�ของเธอ

กินเท็นชิพลันยิ้มขึ้นนิดกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นบนแก้มของเด็กส�วท่ี

เข�กุมไว้ พล�งกล่�วเพียงว่� 

“และเจ้�...ทำ�มันไม่จบ”

เลนยะเข้�ใจคว�มหม�ยของเจ้�ปีศ�จทนัทว่ี�อะไรทีเ่ธอยงัทำ�ไม่จบ 

...จูบนั่น...จูบของเธอ ที่ยังค้�งไว้แค่เพียงแผ่นกระด�ษกั้น

“แล้วทำ�ไมตอนนัน้แกไม่ตืน่ขึน้ม�เล่�!” เดก็ส�วหน้�แดง โวยกลบั

ไปทันใด

ครั้งนี้ใบหน้�คมหุบยิ้มลงนิด นัยน์ต�เรียวคมฉ�ยประก�ยละมุน

และลึกซึ้ง พร้อมคำ�ตอบเนิบช้�ว่�

“เพร�ะตอนนั้น...เทพเจ้� คงตกหลุมรักอสูรไปแล้ว”

เป็นคำ�ตอบที่คนฟังพลันนิ่งเงียบ เม้มป�กเล็กน้อยด้วยใบหน้�ท่ี 

ยังคงแสดงออกไม่ถูกจนดูยุ่งนิดๆ และใช้เวล�หล�ยอึดใจในก�รหยั่งเชิง

คำ�ถ�มใหม่ช้�ๆ ว่�

“...แกต้องอยู่ที่ป่�กักปีศ�จ”

“ข้�ได้เวล�พัก”

“...น�นเท่�ไร” เธอเงียบไปอีกนิดพล�งถ�มต่อ

“ชั่วชีวิตทั้งหมดของเจ้�”

“แล้วหลังจ�กนั้น”

เจ้�ปีศ�จพลันนิ่งไปเล็กน้อยต่อคำ�ถ�มรอบนี้ แววต�ท่ียังคง 
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อ่อนโยนมรีอยหม่นหมองลง ชัว่ขณะหนึง่เข�คดิว่�จะเงยีบและเกบ็มนัเข้�

กล่องล็อกกุญแจไว้ แต่เมื่อคิดว่�คนที่ตนกำ�ลังคิดจะโกหกคือโซเคนโย 

เลนยะ คว�มคิดนั้นจึงจบลงอย่�งรวดเร็ว ไม่น�นเข�ก็ตอบเสียงเรียบ

“...กลับไปนั่งบนบัลลังก์...และอ�จต้องอยู่แบบนั้นตลอดก�ล”

“และแกกย็งัเลอืกจะม�ทีน่ี”่ เลนยะหร่ีต�ลงหลงันิง่ไปชัว่ครูก่บัสิง่

ที่ได้ยิน ก่อนถ�มขึ้น “มันคุ้มรึไง”

สนัุขป่�หนุ่มผ่อนลมห�ยใจ และเพยีงยิม้บ�งอย่�งปลงอนจิจงั แล้ว

เป็นฝ่�ยถ�มขึ้นแทน

“แล้วถ้�เป็นเจ้� เจ้�จะทำ�อย่�งไร”

“ทำ�เป็นตกลงรับเงื่อนไข แล้วค่อยม�ห�วิธีโกงทีหลัง”

คำ�ตอบเร็วแบบชัดถ้อยชัดคำ�จ�กหมอผีส�วเรียกรอยขบขันบน

ใบหน้�คมได้ทันใด พร้อมคว�มเอ็นดูที่ปร�กฏชัดในดวงต� และอดคิด 

ไม่ได้ว่� ไม่ว่�อย่�งไร ในสถ�นก�รณ์ไหน เธอก็ยังเป็นเธอได้เสมอจริงๆ 

และนั่นแหละที่ทำ�ให้เข�รู้ว่�แค่ช่วงเวล�สั้นๆ ที่มีเจ้�เด็กตรงหน้�

อยู่ สำ�หรับเข�มันคุ้มกับก�รแลกอิสระตลอดก�ลของตน เพียงแค่เป็น

หมอผีจอมเจ้�เล่ห์คนนี้เท่�นั้น...

คว�มรู้สึกเหล่�นั้นพลันดึงให้เจ้�ปีศ�จรวบตัวเด็กส�วเข้�ม�แนบ

อก ก่อนใบหน้�คมจะซบลงกบักลุม่ผมสนีำ�้ต�ล พล�งกระซบิแผ่วขึน้ใหม่

“ช่วยมีชีวิตอยู่กับข้�ให้น�นที่สุดจะได้ไหม...เลนยะ”

หมับ!

กล�ยเป็นร่�งแกร่งเสียเองที่หยุดชะงักและแปลกใจ เมื่อแทน 

คำ�ตอบจ�กเดก็ส�วในอ้อมกอด คอืวงแขนของเธอทีย่กขึน้ม�รวบเอวของ

เข�กลับ ก่อนใบหน้�ซึ่งฝังอยู่กับอกของเข�จะเอ่ยอู้อี้ออกม�ว่�

“ฉนัเคยบอกไปแล้วใช่ไหมว่�โลกของฉนัมนัเละเทะ มแีต่เลอืดและ

ก�รต่อสู.้..” เธอเว้นช่องว่�งชัว่ครู่ และกำ�เสือ้ของเข�แน่นขึน้ “...ฉนัไม่ใช่

เด็กดี และคงเป็นไม่ได้ด้วย แกจะทนฉันได้น�นสักเท่�ไรกันเชียว”

เพร�ะทกุคนรอบก�ยเธอมกัจ�กไปเสมอ...เริม่ตัง้แต่แม่ของเธอ ที่
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เสียไปตอนให้กำ�เนิดเธอ ต่อม�ก็เป็นครอบครัวที่เหลือ และพ่อ...กระทั่ง

ตอนนี้คนที่สำ�คัญที่สุดในชีวิตที่ไม่เคยห่�งไปไหนตลอดสิบหกปี ก็จ�ก 

เธอไปไม่ต่�งกัน

ไม่มอีะไรรับประกนัได้เลยว่�อสรูบ�ดเจบ็ตนนีจ้ะไม่สญูเสยีไปอกี

ลำ�แขนแขง็แรงกอดกระชบัเดก็ส�วในอ้อมแขนแน่นขึน้อกีครัง้จน

เธอแทบจมลงไปในหน้�อกเข� ก่อนศรีษะของเธอจะไปกระทบบ�งอย่�ง

ที่ต้นคอแกร่ง พร้อมเกิดเสียงหนึ่งขึ้นที่ข้�งหู...

กริ๊ง!

เสียงกระดิ่งเรียกให้เลนยะต้องเลื่อนไปมองปลอกคอสุนัขบน

ต้นคอของกินเท็นชิ...ปลอกคอสุนัขที่เธอสวมให้เข�อีกครั้ง 

ซึ่งเข�ไม่เคยถอดมันออกอีกเลย

และนั่นร�วกับเป็นคำ�มั่นที่ชัดเจนที่สุด...บ�งทีพันธน�ก�รของเธอ

อ�จไม่ส�ม�รถตัดข�ดได้นับตั้งแต่วิน�ทีแรกที่เธอเป็นคนสวมปลอกคอ

สุนัขนี้ให้

เลนยะปิดเปลือกต�ลง สูดกลิ่นหอมอ่อนๆ อันเป็นเอกลักษณ์ของ

เข� กลิ่นหอมที่ร�วกับไม่ใช่กลิ่นที่มีอยู่บนโลกใบนี้ มันทั้งชวนพิศวงและ

อ่อนละมนุ ขณะซมึซบัคว�มอบอุน่ทีโ่อบรดัร่�งของตนไว้ และทัง้กลิน่ ทัง้

สมัผสัทีเ่ริม่กล�ยเป็นสิง่ทีคุ่น้เคยนีย้งัคงทำ�ให้รู้สกึปลอดโปร่งและสบ�ยใจ

ได้เสมอ

ถึงจะเป็นแสงสว่�งที่แสบต�หรือสุนัขที่ไม่ชอบ ทว่�...

“...ฉันจะไม่ถอดปลอกคอนั่นอีกแล้วนะไอ้ลูกหม�” เทพเจ้�ที่

ยอมรับอสูรตนนี้ได้ แม้ว่�จะแตกพังม�กเท่�ไรก็ยังคงกอดกำ�เธอไว้  

ตอนนี้มันคงถึงเวล�ที่เธอจะต้องเชื่อใจและกอดเข�กลับไปเช่นเดียวกัน

เจ้�ปีศ�จฟังคำ�กระซิบจ�กเด็กส�วท�ย�ทโซเคนโยแล้วต้องลอบ

ถอนใจ อดขยบัยิม้นอ้ยๆ กบัคว�มเป็นเธอไม่ได ้ขณะเดยีวกันกเ็หนือ่ยใจ

เล็กน้อยไปด้วย แต่หน้�ที่ที่เข�รับต่อจ�กโยชิฮ�ระแล้ว เข�ก็คงหนีมัน 

ไม่พ้น
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ฝักด�บอย่�งเข�จะเป็นฝ่�ยปกป้องคมด�บเล่มนี้เอง...

แทนคำ�พดูของเจ้�ปีศ�จ คอืร่�งสงูสง่�ทีโ่น้มตวัลงม� และประทบั

สัมผัสจ�กริมฝีป�กตนบนหน้�ผ�กของเด็กส�วตัวแสบอย่�งแผ่วเบ�และ

เน่ินน�น ขณะปล่อยให้รอบตวัอ�บด้วยแสงนุม่นวลจ�กอ�ทติย์ย�มรุง่อรณุ

ย�สฮึโิระพย�ย�มทกุอย่�งให้ส�ยเลอืดโซเคนโยเปลีย่นแปลง เพือ่

จบคำ�ส�ปและกรรมจ�กอดีตนับพันปี

และ ณ ตอนนี้...มันคงกำ�ลังเปลี่ยนแปลงแล้ว...
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“ตกลงว่าชือ่ทาโร่เป็นชือ่ของหมาข้างบ้านเลนยะจรงิๆ เหรอครบั”

นั่นเป็นคำ�ถ�มประจำ�ของวิญญ�ณเด็กช�ยในช่วงแรกๆ ที่เข�ม�

อยูก่บัเลนยะ ซึง่วญิญ�ณซ�มไูรผูถ้กูตัง้คำ�ถ�มทำ�ได้เพยีงตอบเรยีบๆ ว่� 

‘ใช่ขอรบั’ จนท�โร่เริม่หมดคว�มสนใจกบัต้นส�ยปล�ยเหตขุองชือ่ตนเอง

ที่เลนยะตั้งให้

แต่เมื่อกินเท็นชิเข้�ม�อยู่ด้วย รู้สึกว่�ท�โร่จะเริ่มมีคำ�ถ�มใหม่ม�

อีกจนได้

“แล้วปลอกคอสุนัขของกินเท็นชิ เลนยะเข�จงใจซื้อม�จริงๆ ใช่

ไหมครับ”

นัน่แหละ คำ�ถ�มอกีข้อทีโ่ยชฮิ�ระกย็งัทำ�เพยีงแค่ขยบัยิม้รบัน้อยๆ 

และตอบเช่นเดิมว่� “ใช่ขอรับ”

ซึ่งเป็นคำ�ตอบที่ดูจะไม่ถูกใจวิญญ�ณเด็กช�ยนัก แต่ไม่ว่�เข�จะ

ต�มตื๊อถ�มเรื่องนี้กับวิญญ�ณซ�มูไรเท่�ไร คำ�ตอบก็ยังเป็นเช่นเดิม

รู้สึกว่�จะมีคำ�ถ�มม�กม�ยเต็มหัวเล็กๆ ของท�โร่ตลอดเวล�

เลนยะไปรู้จักหมาข้างบ้านได้ยังไง แล้วไปซื้อปลอกคอสุนัขนั้น
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ตั้งแต่เมื่อไร อีกอย่าง รู้ได้ยังไงว่าจะต้องใช้ปลอกคอกับกินเท็นชิ ทั้งที ่

ไม่เคยรู้จักรูปร่างหน้าตากันมาก่อน

แน่นอนว่�โยชิฮ�ระก็ได้แต่ปลงอนิจจังกับคว�มช่�งสงสัยของ

วญิญ�ณเดก็ช�ย แต่จะอย่�งไร คำ�ตอบของเข�ทีต่อบท�โร่ไปนัน้กม็ส่ีวน

ที่ถูก...และขณะเดียวกันก็มีส่วนที่ไม่ถูก

แต่ถ้�เข�บอกคว�มจริงไป หมอผีส�วของเข�คงเดือดขึ้นม�อย่�ง

แน่นอน อีกอย่�ง ถ้�จะให้พูดคว�มจริง คงต้องย้อนกันไปตั้งแต่เลนยะ

ยังไม่พบกินเท็นชิ...และยังไม่พบกับวิญญ�ณเด็กช�ยด้วยซำ้�...

โตเกียว หน่ึงปีก่อน 
หน้าโรงเรียนเอกชนโยโค 
เวลา 13.32 นาฬิกา

“ขึน้ช้ันมธัยมปลายสกัทนีะโซเคนโยคงุ โรงเรยีนเอกชนโยโคยนิดี

ต้อนรับ” คำ�พูดร่�เริงแจ่มใสเอ่ยออกม�จ�กร่�งอ้วนๆ ในสูทสีเท�เข้มที่

ดูเป็นพิธีก�ร คงเป็นเพร�ะวันนี้เป็นวันปฐมนิเทศเหล่�นักเรียนมัธยม

ปล�ยปีหนึง่ทีเ่พิง่เข้�ม�เป็นน้องใหม่ แล้วเข�ซึง่เป็นเจ้�ของโรงเรยีนควบ

ตำ�แหน่งผอ.โรงเรียน ต้องเป็นผู้กล่�วเปิดง�นต�มพิธี จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะ

ต้องแต่งตัวให้สมฐ�นะต่�งจ�กทุกครั้ง

แต่ตอนนีพ้ธิปีฐมนเิทศจบลงไปแล้ว และเดก็ใหม่ปีหนึง่ทัง้หล�ยก็

แยกย้�ยกันกลับ ทำ�ให้เข�ส�ม�รถม�สนทน�กับแขกคนสำ�คัญได้อย่�ง

สบ�ยอ�รมณ์อยู่หน้�โรงเรียน

“ที่ยินดีเพร�ะว่�จะได้ทำ�ง�นให้ง่�ยๆ ม�กกว่�ละมั้ง”

และแขกคนสำ�คัญของเข�คือเด็กส�วร่�งสูงอ�ยุสิบห้�ปี ที่กำ�ลัง

ใช้ดวงต�สีนำ้�เงินหลังกรอบแว่นหน�เตอะมองร่�งอ้วนกลมของช�ยชร�

เจ้�ของโรงเรียนด้วยท่�ท�งเบื่อหน่�ย เส้นผมสีนำ้�ต�ลของเธอที่ไม่ได ้

ย�วอะไรม�กม�ยแต่กลับถูกรวบผูกเป็นห�งม้�สั้นๆ อย่�งลวกๆ ขณะที่

ข้�งก�ยของเด็กส�วตรงหน้�ผอ.โยโคมีร่�งในอณูวิญญ�ณเป็นซ�มูไร
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หนุม่ลอยประกบเธอด้วยท่�ท�งมมี�รย�ท และยงัคอยเตอืนเรือ่งม�รย�ท

กับเด็กส�วข้�งก�ยตลอดเวล�อีกด้วย

ซึ่งแขกคนสำ�คัญของเข�อ�จเป็นแค่นักเรียนมัธยมปล�ยเข้�ใหม่

สำ�หรบัคนอืน่ แต่คว�มจริงนัน้ ในอกีสถ�นะเธอคอืลกูจ้�งทีต้่องม�ทำ�ง�น

ปร�บผีให้โรงเรียนของเข�

โซเคนโย เลนยะ ชื่อของหมอผีส�วอ�ยุน้อยท่ีเข�ได้เจอเธอเป็น

ครั้งแรกเมื่อปีก่อน จำ�ได้ว่�ช่วงนั้นมีข่�วลือเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงท่ีรับ 

ปร�บผีปร�บปีศ�จในโรงเรียนต่�งๆ แต่กว่�จะรู้ว่�เธอเป็นญ�ติห่�งๆ ที่

แสนคุ้นเคยก็หลังจ�กนั้นหนึ่งเดือน และกว่�เธอจะได้ย้�ยม�อยู่โรงเรียน

ของเข�ก็ช่วงขึ้นชั้นมัธยมปล�ย 

เพร�ะก่อนหน้�นี้เด็กส�วรับง�นจ�กโรงเรียนอ่ืนไปเร่ือยๆ ทำ�ให้

ช่วงมัธยมต้นของเธออยู่ไม่ค่อยเป็นหลักแหล่ง แต่ละเทอมย้�ยโรงเรียน

ถงึสองส�มแห่งต�มแต่จะถกูว่�จ้�ง และก่อนจะถงึโรงเรยีนสดุท้�ยในช่วง

มัธยมต้นของเธอ เข�ก็รีบจองตัวเธอไว้ได้ ทำ�ให้พอขึ้นมัธยมปล�ยเธอ 

ก็ม�อยู่โรงเรียนของเข�

“อย่�มองจุดประสงค์คนแก่ในแง่ร้�ยนักสิโซเคนโยคุง อย่�ลืมว่�

เธอน่ะเป็นญ�ติฉันนะ ฉันคงปล่อยให้เธออยู่ไกลหูไกลต�ไม่ได้” ใบหน้�

กลมๆ ส่งยิ้มใจดีให้อีกครั้ง 

ต้องยอมรับว่�เข�ถกูชะต�กบัเดก็ส�วตรงหน้�ตัง้แต่ครัง้แรกทีเ่จอ 

และก�รได้พดูคยุกบัเธอกถ็อืเป็นเร่ืองสนกุอกีเรือ่งหนึง่ทีเ่ข�มกัข�ดไม่ได้

ในขณะที่เลนยะชักสีหน้�ไม่เชื่อ ก่อนพูดขึ้นใหม่ 

“ก็ไอ้คนแก่นี่แหละจอมเจ้�เล่ห์เลย”

“ฮะๆๆ จริงของเธอ” ผอ.โยโคหวัเร�ะชอบใจกบัคำ�สวนกลบัอย่�ง

สนุกสน�น

ทว่�วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ย�มนีก้ลบัเมยีงมองไปอกีท�ง ทีถ่นนหน้�

โรงเรียน ซึ่งเข�สังเกตเห็นบ�งสิ่งตั้งแต่ม�ถึงที่นี่แล้ว

“ท่�นเลนยะขอรบั...นัน่มนัดวงวญิญ�ณนีข่อรบั” โยชฮิ�ระเอ่ยกบั
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คนข้�งตวัพล�งดวงต�เหยีย่วของเข�กจ็บัจ้องไปยงัร่�งร่�งหนึง่บนท�งเท้�

ไม่ว�งต�

เลนยะและผอ.โยโคต่�งก็หันไปให้คว�มสนใจกับสิ่งท่ีโยชิฮ�ระ

สะกิดบอกอย่�งเสียไม่ได้

สิง่ทีพ่วกเข�จับจ้องกนัอยูน่ัน้เป็นร่�งเลก็ๆ ของวญิญ�ณเดก็ผูช้�ย

อ�ยุประม�ณ 9-10 ปี ซึ่งยืนหันหน้�เหม่อมองถนนส�ยใหญ่อยู่เพียง 

ผู้เดียว ร�วกับกำ�ลังห�บ�งสิ่งที่ตนทำ�ห�ยไป เส้นผมสีนำ้�ต�ลเข้มรอบ 

หวัทยุๆ ขยบัเมือ่เข�หนัซ้�ยหนัขว�ย�มทีผู่ค้นเดนิเข้�ม�เฉยีดใกล้ เหมอืน

พย�ย�มมองห�คนที่ส�ม�รถมองเห็นตัวเข�ได้ 

วญิญ�ณเดก็ช�ยย�มนีช่้�งเหมอืนลกูสนุขัตวัน้อยๆ ทีพ่ลดัหลงกบั

แม่ของมัน และห�ท�งกลับบ้�นไม่ได้จนดูน่�สงส�ร

เลนยะหรี่นัยน์ต�สีนำ้�เงินแปลกต�ของตนเพ่งพินิจร่�งในอณู

วิญญ�ณที่โยชิฮ�ระชี้ชวนให้ดู ก่อนจะเป็นฝ่�ยพูดขึ้นใหม่ 

“วิญญ�ณเร่ร่อน...แถวนี้เพิ่งมีเด็กต�ยรึไง”

“ไม่นะ เป็นปีแล้วที่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแถวนี้เลย” ช�ยชร�ขมวด

คิว้ตอบด้วยคว�มไม่แน่ใจ “แต่จะว่�ไปฉนักไ็ม่เคยสงัเกตเหน็วญิญ�ณเดก็

ช�ยคนนี้ม�ก่อนด้วย อ�จจะเพร�ะไม่ได้ขึ้นรถกลับเองน�นแล้วละมั้ง” 

เข�ว่�พล�งเอ�มือขึ้นม�เท้�ค�งใช้คว�มคิด

“เข้�ไปทักสักหน่อยไหมขอรับ ท่�ท�งดูเหง�ม�กเลย” โยชิฮ�ระ

หันม�เสนอคว�มคิดกับหมอผีส�วด้วยคว�มสงส�ร

แต่คนโดนเสนอคว�มคิดให้กลับตีสีหน้�เหยเกจนเด่นชัด และว่�

ขึ้นด้วยนำ้�เสียงติดรำ�ค�ญ 

“อย่�ม�ห�เรือ่งให้ฉนัโยชฮิ�ระ แกกน่็�จะรูว่้�พวกผเีร่ร่อนมนัเป็น

พวกปลงิเก�ะไม่ปล่อย ลองให้มนัรู้ว่�มีใครเหน็ตวัมนัได้ส ิจะได้กล�ยเป็น

เรื่องยุ่ง ปล่อยมันไว้แบบนั้นแหละเดี๋ยวอีกสองส�มวันพวกยมทูตก็ม�รับ

ดวงวิญญ�ณไปเอง” เจ้�หล่อนปฏิเสธอย่�งแล้งนำ้�ใจ ก่อนทิ้งท้�ยอีกว่� 

“อย่�ม�เสนออะไรงี่เง่�กับฉันอีกนะ”
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วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ที่ได้ฟังได้แต่ลอบถอนใจอย่�งปลงอนจิจงักบั

นิสัยของเด็กส�วคนสำ�คัญของตน 

แต่จะทำ�ไงได้ มันก็ถูกอย่�งที่เธอพูด

ทว่�ก่อนทีเ่ข�กบัเลนยะจะล�ผอ.โยโคและกลบักนัไป เข�กท็อดต�

มองร่�งของวิญญ�ณเด็กช�ยที่ยังยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับอีกครั้ง และหวังไว้

ในใจเพียงว่�ยมทูตจะม�รับดวงวิญญ�ณของเด็กน้อยคนนี้ในเร็ววัน

และนั่นเป็นครั้งแรกที่เด็กส�วท�ย�ทโซเคนโยได้พบวิญญ�ณ 

เด็กช�ย...

หรือจะกล่�วให้ถูก เธอรู้จักวิญญ�ณเด็กช�ยก่อนที่เข�จะได้รู้จัก

เธอครั้งแรก เมื่อตอนที่เข�นั่งร้องไห้อยู่ที่ขอบฟุตบ�ทแล้ว...

ความรูส้กึรวดร้าวเจบ็ปวดทัง้ร่างกายและจติใจทำาให้ขาอ่อนเปลีย้

พ�ร่�งก�ยที่บอบชำ้�จ�กก�รถูกทำ�ร้�ยจนส�หัสเดินสะเปะสะปะม�หยุด

อยู่ ณ สถ�นที่หนึ่งที่ไม่คุ้นต� แม้คว�มรู้สึกภ�ยในจิตใจอย�กก้�วเดินต่อ

ให้พ้นพวก ‘มัน’ ทีท่ำ�ร้�ยตนเอง แต่สภ�พร่�งก�ยนัน้ไม่ช่วยอำ�นวยแม้แต่

น้อย 

พิษบ�ดแผลภ�ยนอกและภ�ยในฉุดดึงให้ร่�งก�ยเซไปชนกับ

กำ�แพงเย็นเยียบ ก่อนค่อยๆ ทรุดร่�งลงไปนอนแผ่อยู่กับพื้นดินใกล้กอง

ขยะกลิ่นเน่�เหม็น

แม้พย�ย�มขนืร่�งให้ลกุขึน้ แต่แค่จะขยบัศรีษะกแ็ทบเป็นไปไม่ได้ 

จำ�ใจต้องนอนอย่�งสิน้ท่�อยูต่รงนีแ้ละปล่อยให้จมกูชืน้แฉะห�ยใจสดูเอ�

เศษดินบนพื้นเข้�ปอดอย่�งไม่อ�จหลีกหนี

ทว่�ก่อนสติสุดท้�ยจะดับลง ก็เหลือบส�ยต�ขึ้นมองสิ่งท่ีอยู่ตรง

หน้�ของตน ซึ่งอยู่คนละฟ�กของถนนส�ยแคบๆ ในซอยเล็กๆ 

และสิ่งที่ตั้งตระหง่�นอยู่เบื้องหน้� คือตัวบ้�นชั้นเดียวที่มีหลังค� 

สีอิฐ

ทีอ่ยูอ่�ศยัของ ‘พวกมนั’ ทีท่ำ�ร้�ยตนเองจนเจบ็ไปทัง้ร่�งก�ยและ
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หัวใจ...

“ท่านเลนยะ สุนัขนี่ขอรับ”

วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ทีเ่พิง่ม�ถงึหน้�บ้�นหลงัค�สอีฐิพร้อมเดก็ส�ว

ร่�งสูงเอ่ยขึ้นเมื่อดวงต�สีอำ�พันหันไปเจอร่�งปุกปุยสกปรกมอมแมมจน

เกอืบดสูขีนไม่ออกว่�เป็นสอีะไรกนัแน่ นอนควำ�่เหยยีดตรงอยู่ใกล้ๆ กอง

ขยะ

สนัุขตวัโตขนย�วพอประม�ณนอนห�ยใจหอบอย่�งไร้เรีย่วแรงอยู่

ตรงข้�มหน้�บ้�นของหมอผีส�วพอดิบพอดี หน้�ต�ของมันเหมือนพวก

ลูกผสม ดูท่�คงเป็นสุนัขจรจัดจ�กที่อื่นที่หลงม�แถวนี้ และคงไปไหน 

ไม่รอดเพร�ะได้รับบ�ดเจ็บม�อย่�งหนัก 

ซึ่งขนสกปรกที่เลอะคร�บเลือดหล�ยจุดคงเกิดจ�กก�รไปกัดกับ

สุนัขตัวอื่นเข้� แล้วคงมีหล�ยบ�ดแผลที่ได้รับจ�กมนุษย์ด้วย

ท่�ท�งมันคงรอดชีวิตไม่พ้นคืนนี้...         

“บ�ดเจ็บม�กขน�ดนี้เอ�ไปห�หมอไหมขอรับ” โยชิฮ�ระเสนอ 

ขึ้นอีก ขณะที่ตนเองก็จับจ้องร่�งอ่อนเพลียข้�งกองขยะอย่�งเห็นใจ

“วนันีแ้กเสนออะไรงีเ่ง่�ให้ฉนัหล�ยรอบแล้วนะ ช่�งหวัมนัเถอะน่� 

เดี๋ยวก็มีคนใจบุญม�ช่วยเองนั่นแหละ อีกอย่�งอ�ก�รขน�ดนี้ไปถึงมือ

หมอกไ็ม่รอดหรอก น่�รำ�ค�ญจริง” เลนยะบ่นรัวเรว็กบัวญิญ�ณตรงหน้� 

ก่อนเปิดประตูรั้วและเดินเข้�บ้�นอย่�งเฉยช� ไม่คิดเหลียวกลับม�มอง

เจ้�สุนัขบ�ดเจ็บที่นอนห�ยใจหอบอยู่ตรงข้�มหน้�บ้�นแม้แต่น้อย

เป็นอีกครั้งที่โยชิฮ�ระต้องทอดถอนใจอย่�งเหนื่อยหน่�ยต่อนิสัย

ของหมอผีส�ว และทำ�ได้เพียงปร�ยต�มองอย่�งสงส�รและเวทน�สุนัข

แปลกหน้�ตัวเดิมกับโชคชะต�ที่เลวร้�ยของมัน

...ต้องตายเพียงลำาพังโดยไม่มีผู้ใดมาสนใจ คงเก็บความทรงจำา 

เลวร้ายเกี่ยวกับมนุษย์ไว้เต็มหัวใจเลยสินะ

ดวงต�กลมสีนำ้�ต�ลทองของร่�งปุกปุยสกปรกทอดมองต�มร่�ง
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มนุษย์เด็กผู้หญิงที่มันนึกรังเกียจที่เดินห�ยเข้�ไปในตัวบ้�นหลังค�สีอิฐ

ตรงหน้� และด้วยคว�มเป็นสัตว์เดรัจฉ�น นัยน์ต�สีนำ้�ต�ลทองของมัน

จงึส�ม�รถมองเหน็ร่�งของวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ทีม่แีววอ�ทรเหน็ใจส่งม�

ให้ 

แต่ไม่ว่�อย่�งไรมันก็ไม่คล้อยต�มคว�มเห็นใจนั้นแน่นอน

กับสัตว์ประเสริฐจอมโสโครกที่ทำ�ร้�ยมัน ท่ีหักหลังมัน ไม่ว่�จะ

ยงัมีชวีติอยูห่รอืต�ยไปแล้ว สำ�หรับสนุขัจรจดัตวันีก้ค็อืสิง่น่�รงัเกยีจทัง้สิน้

เจ้�สุนัขค่อยๆ ว�งศีรษะที่ปกคลุมด้วยกลุ่มขนหย�บๆ ร�บกับพื้น

ปนูแขง็กระด้�งอย่�งเหนด็เหนือ่ยอ่อนล้� ร่�งก�ยทีบ่�ดเจบ็จนร�วกบัจะ

ดึงสติสัมปชัญญะออกไปยังไม่อ�จบอกได้ว่�มันจะรอดพ้นคืนนี้

คว�มอ่อนเพลียเรียกให้เปลือกต�ปรือปิด...แม้ชะต�กรรมกำ�หนด

ให้ลมห�ยใจสุดท้�ยของมันม�เยือนในไม่ช้� มันก็จะไม่ยอมร้องขอคว�ม

เมตต�จ�กมนุษย์จอมหลอกลวงคนใดอย่�งเด็ดข�ด...มันจะไม่ยอมมอบ

คว�มซื่อสัตย์ให้มนุษย์หน้�ไหนอีกต่อไปแล้ว...  

แสงรับอรุณของเช้าวันใหม่ไล่ส่องลงมาอาบไปตามพื้นปูนแข็ง

กระด้�งอย่�งใจเยน็ในซอยของหมูบ้่�นเลก็ๆ ก่อนค่อยๆ ส�ดส่องให้สว่�ง

ขึน้ต�มเวล�ทีล่่วงเลยจ�กเช้�ตรูม่�จนถงึเวล�ส�ยๆ และอ�บคว�มอุน่ใส่

ร่�งที่มีกลุ่มขนสีสกปรกจนครอบคลุมทั่วร่�ง

“...ก็ยังไม่ต�ยนี่หว่�”

เสียงพูดที่ดังอยู่เหนือหัวทำ�ให้ร่�งที่นอนหมอบอยู่ต้องผงกศีรษะ

ขึน้ม�ด้วยคว�มผว�ผสมตกใจ ก่อนเจ้�สนุขัจรจดัจะได้เหน็ร่�งทีย่นืคำ�้หวั

มันอยู่ห่�งไปไม่กี่คืบ 

คว�มผว�ตกใจในตอนแรกห�ยไปกบัอ�รมณ์ทีเ่ริม่กร�ดเกรีย้วเมือ่

โดนมนุษย์เข้�ม�ใกล้ตัวเช่นนี้

“แง่งงง!” เสยีงคำ�ร�มด้วยคว�มเกลยีดชงัและหว�ดระแวงดงัลอด

ออกม�จ�กคอของสุนัขขนมอมแมม ที่ย�มนี้มันเหลือเรี่ยวแรงแค่ขู่ข่ม
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ขวัญสิ่งมีชีวิตที่คิดว่�เป็นศัตรูตรงหน้� นัยน์ต�สีนำ้�ต�ลทองที่สบนัยน์ต�

สีนำ้�เงินทรงอำ�น�จหลังกรอบแว่นฉ�ยคว�มเคียดแค้นชิงชังเหลือแสน 

ร�วกับเด็กส�วคนนี้เคยทำ�อะไรที่ไม่น่�ให้อภัยไว้กับตัวเอง

ในขณะที่เด็กส�วร่�งสูงที่ยืนดูมันเพียงยิ้มเหยียดที่มุมป�กอย่�ง

นึกสมเพช

เลนยะที่เพิ่งออกม�จ�กบ้�นเพื่อไปโรงเรียนต�มปกติดันเผลอหัน

ไปสนใจเจ้�สนุขัแปลกหน้�ทีย่งันอนแอ้งแม้งอยูห่น้�บ้�นของตวัเองอย่�ง

แปลกใจนิดหน่อย เมื่อไม่เห็นมีใครม�เอ�ตัวมันไปห�หมอ หรือโดน

เทศบ�ลม�จับอย่�งที่ค�ด

ในตอนแรกนั้นหมอผีส�วกะจะก้�วเดินต่ออย่�งขี้เกียจสนใจ แต่

ส�ยต�เธอก็ดันสังเกตเห็นว่�ร่�งสกปรกข้�งกองขยะนั้นยังมีลมห�ยใจ 

สูดเข้�ออก...และนั่นแหละคือส�เหตุให้เธอเดินเข้�ม�ดูมัน

“แง่งงงง...โฮ่ง! โฮ่ง!” สุนัขตรงหน้�เด็กส�วเร่ิมเห่�เสียงขรม

ร�วกับพย�ย�มออกป�กขับไล่เธอให้ถอยห่�งไปจ�กมัน...

อย่�งน้อยแม้จะเข้�ไปกัดหรือวิ่งหนีไม่ได้ มันก็ขอปกป้องตัวของ

ตัวเองจ�กมนุษย์สุดชีวิต แต่ด้วยคว�มอ่อนแรงจึงทำ�ให้คว�มเจ็บปวดยิ่ง

ทวีสูงขึ้นเมื่อมันเผลอออกแรงส่งเสียงเห่� สุดท้�ยเลยต้องทิ้งศีรษะที่

พย�ย�มฝืนขึ้นมองร่�งตรงหน้�ลงหอบเหนื่อยอยู่กับพื้นเช่นเดิม 

...สมนำ้าหน้า

จ�กปฏิกิริย�ของสุนัขตัวมอมแมมตรงหน้�ทำ�ให้เลนยะรู้โดยไม่

ต้องเด�เลยว่�ทำ�ไมถงึไม่มีใครเอ�มนัไปรกัษ�...กม็นัทัง้ดทุัง้ก้�วร้�ว แถม

ขี้หว�ดระแวงซะขน�ดนี้ คงไม่มีใครกล้�ไปยุ่งกับมันน่ะสิ และหลักฐ�น

อกีอย่�งคอืเศษอ�ห�รบนกระด�ษหนงัสอืพมิพ์ทีค่งมคีนใจบญุบ�งคนม�

ว�งไว้ให้มัน แต่เศษอ�ห�รพวกนั้นกลับไม่มีร่องรอยว่�ถูกแตะต้องจ�ก

สัตว์หน้�ขนที่เหล่�คนใจบุญมอบคว�มหวังดีให้เลย

แถมต้องบอกว่�มีคนใจบุญเกินหนึ่งคนด้วย เพร�ะเศษอ�ห�รที่

ว�งไว้ยังมีอีกสองส�มกองอยู่ไม่ห่�งตัวมันนัก 
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ดวงต�สีนำ้�เงินยังจับจ้องร่�งที่หมดเรี่ยวแรงบนพื้นปูน ก่อนพ่น 

ลมออกจมูกอย่�งเย�ะเย้ย 

“สมนำ้�หน้� เข�มีให้กินไม่รู้จักกินเองนี่” เธอเอ่ยหยัน ก่อนหมุน

ตัวเดนิออกไปอย่�งไม่ใส่ใจ แต่ก่อนทีเ่ธอจะไปกห็นัมองข้�มไหล่ไปยงัร่�ง

สุนัขจรจัดที่ยังมีเสียงขู่ในลำ�คอดังต�มหลังม�ตลอด 

“แล้วฉนัจะกลบัม�ดศูพแกตอนเยน็” หมอผสี�วว่�เพยีงเท่�นัน้และ

ก้�วเดินต่อ ปล่อยให้นัยน์ต�สีนำ้�ต�ลทองของสุนัขที่เธอเพิ่งพูดคุยด้วย

มองต�มอย่�งเคียดแค้น และส�ยต�เช่นนั้นทำ�ให้เลนยะเย้ยขึ้นในใจ

...หมาหน้าโง่

หมอผสีาวทีอ่ยูใ่นเคร่ืองแบบนกัเรียนถกูต้องตามกฎทกุกระเบยีด

นิ้ว แถมบนใบหน้�ยังสวมแว่นต�ทรงกลมหน�เตอะกับมัดผมเป็นจุก 

ห�งม้�ดูเชยเฉิ่มกำ�ลังจะก้�วเดินเข้�ไปในโรงเรียนเอกชนโยโค เพ่ือเร่ิม

ชีวิตของเด็กมัธยมปล�ยเป็นวันแรก

ทว่�ดวงต�เจ้�กรรมก็ดันหันไปเจอสิ่งหนึ่งท่ีทำ�ให้ร่�งสูงเกินเด็ก 

ผู้หญิงของเธอต้องหยุดดูด้วยคว�มไม่สบอ�รมณ์นิดๆ 

“ช่วงนี้รู้สึกจะเจอแต่พวกจรจัด”

เธอบ่นเบ�ๆ กับตนเองเมื่อสังเกตเห็นร่�งร่�งหนึ่งที่เธอเห็นม�

ตั้งแต่เมื่อเย็นว�น

ร่�งเล็กๆ ของวิญญ�ณเด็กช�ยเรือนผมสีนำ้�ต�ลเข้มดวงเดิมที ่

โยชิฮ�ระเคยสะกิดให้เธอดู

วนันีเ้จ้�วญิญ�ณเดก็ช�ยยงัคงยนือยูท่ีเ่ดมิ พร้อมทอดต�จ้องมอง

ถนนส�ยใหญ่ตรงหน้�ร�วกับรอคว�มหวังอะไรสักอย่�ง...และมันคงจะ

เป็นคว�มหวังที่ริบหรี่เต็มทีเสียด้วย

เลนยะหร่ีนยัน์ต�สนีำ�้เงนิเลก็น้อย จ้องมองร่�งวญิญ�ณทีห่นัหลงั

ให้เธออยู่อีกสักพัก และหมุนตัวเดินเข้�ไปในโรงเรียนดังเดิม ทำ�เหมือน

เธอมองไม่เห็นเข�เช่นเดียวกับคนอื่นๆ ปล่อยให้ร่�งในอณูวิญญ�ณบน
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ขอบฟุตบ�ทยืนอยู่ที่เดิมด้วยแววต�หมองเศร้� 

...ไม่มีอะไรที่เธอต้องสนใจ...ไม่ว่�จะเจ้�เด็กผีนั่น หรือเจ้�สุนัข

จรจัดตัวนั้น...มีแต่เรื่องยุ่งย�กน่�รำ�ค�ญทั้งนั้น

“กรมอุตุฯ ประกาศว่าวันพรุ่งนี้ฝนจะตกชุกในช่วงระหว่างสิบห้า

นาฬิกาจนเลยไปถึงเช้าอีกวันหนึ่ง ขอให้ประชาชนที่จะออกจากบ้านใน

เวลาดังกล่าวพกพาร่มหรือเสื้อกันฝนไปด้วยนะคะ”

เสียงประก�ศข่�วพย�กรณ์อ�ก�ศจ�กผู้ประก�ศข่�วส�วดังเจื้อย

แจ้วอยู่ในโทรทัศน์ของร้�นค้�สะดวกซื้อแห่งหนึ่ง ซ่ึงต้ังอยู่ตรงป�กซอย

เข้�บ้�นของหมอผสี�ว ขณะนีเ้ธอกำ�ลงัเลอืกห่อไส้กรอกซึง่มห่ีอใหญ่เลก็

ต�มปริม�ณไส้กรอกที่บรรจุอยู่ในนั้น เรียงกันอยู่ในตู้แช่แข็งขน�ดใหญ่

ตรงหน้� 

หมอผีส�วก็ไม่รู้ว่�อะไรดลใจให้เธอเดินเลี้ยวเข�้ร้�นสะดวกซื้อนี้ 

แล้วม�ยืนมองห่อไส้กรอกอยู่ รู้แค่เพียงว่�พอเรื่องเจ้�สุนัขที่หน้�บ้�นมัน

ผุดขึ้นม�ในหัว ตัวเธอก็ม�ยืนอยู่ตรงนี้แล้ว

ทั้งที่ขี้เกียจใส่ใจแท้ๆ...

เดก็ส�วยนืเลอืกอยูส่กัพกั ก่อนหยบิไส้กรอกห่อเลก็ทีส่ดุเอ�ไปจ่�ย

เงิน และเดินออกม�จ�กร้�น ตรงดิ่งกลับบ้�น โดยในมือถือถุงใส่ห่อ

ไส้กรอกกลับม�ด้วย

เลนยะไม่ได้หวังว่�ร่�งระทดระทวยของเจ้�สัตว์หน้�ขนนั้นจะยัง

อยู่ที่หน้�บ้�น หรือหวังว่�มันจะยังไม่ต�ย แต่ทว่�เมื่อเลนยะเดินม�ถึง 

จุดหม�ย เจ้�สุนัขจรจัดตัวเดิมกลับยังนอนนิ่งอยู่ที่นั่น แถมยังหันศีรษะที่

แทบจะยกไม่ขึ้นของตนม�คำ�ร�มขู่เธอในลำ�คออีกต่�งห�ก 

อึดกว่าที่คิดนี่หว่า...

เป็นคำ�พดูในใจทีอ่ดชมเจ้�สตัว์สีข่�ตรงหน้�ไม่ได้ ทัง้ที่ในตอนแรก

เธอกะว่�มันคงไม่รอดตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว แต่บัดนี้มันยังนอนห�ยใจแถมขู่

เธอม�จนถึงเย็นอีกวันได้



B  1 3  s . t   541

“มหัศจรรย์จังเลยนะขอรับ” โยชิฮ�ระท่ีเพ่ิงลอยออกม�จ�กใน 

ตัวบ้�นเอ่ยขึ้นด้วยกระแสเสียงแปลกใจเล็กน้อย พล�งนัยน์ต�สีอำ�พันก็

จ้องมองสุนัขตรงหน้�

“ก็แค่ดวงดีนิดหน่อย ถึงวันนี้รอด แล้วคิดว่�พรุ่งนี้มันจะรอดรึไง” 

เลนยะว่�เสียงขึ้นจมูกอย่�งฉุนๆ 

แต่ทว่�วญิญ�ณซ�มไูรหนุม่กลบัส่�ยหน้�อย่�งระอ�เลก็น้อย และ

ขยับยิ้มส่งให้ก่อนกล่�วว่� 

“ข้�ไม่ได้หม�ยถงึสนุขัตวันัน้ขอรับ ข้�หม�ยถงึท่�นเลนยะต่�งห�ก” 

เข�ว่� “แปลกม�กที่ท่�นซื้อของกินให้สุนัขตัวนั้น” ว่�จบวิญญ�ณซ�มูไร

ก็เลื่อนนัยน์ต�ไปมองถุงที่ใส่ห่อไส้กรอกในมือเด็กส�ว

เลนยะนิง่ไปครู่ใหญ่กบัส�ยต�เหยีย่วของวญิญ�ณซ�มไูรหนุม่ เธอ

เลื่อนนัยน์ต�สีแปลกของตนไปอีกท�ง ก่อนลอบถอนใจแผ่วเบ�และว่� 

ขึ้นใหม่ 

“ก็เห็นว่�มันรังเกียจคนม�กไม่ใช่รึไง เลยอย�กรู้นักว่�จะไม่ยอม

กินอ�ห�รจ�กมือมนุษย์ได้น�นขน�ดไหน”

โยชิฮ�ระย่นคิ้วหน�ของตนเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำ�ตอบ 

“อย่�ไปแหย่มันนะขอรับท่�นเลนยะ มันเจอม�หนักม�กแล้ว” 

วิญญ�ณซ�มูไรปร�มฉับไว

แต่หมอผสี�วกลบัว�งกระเป๋�พงิประตร้ัูวซะแล้ว และเดนิดุม่ๆ ไป

ที่เจ้�สุนัขหัวข้อสนทน�ทันที มือก็ฉีกห่อไส้กรอก ใบหน้�ของเด็กส�ว 

ย�มนี้ฉ�ยคว�มท้�ท�ยใส่ร่�งสกปรกมอมแมมเต็มที่

เจ้�สนัุขจรจดัทำ�ท่�เหมอืนจะถอยหลงัหนเีธอสดุกำ�ลงั แต่ร่�งก�ย

ที่ไม่เอื้ออำ�นวยทำ�ให้มันทำ�ได้เพียงขู่คำ�ร�มในลำ�คอหนักขึ้น ขนหย�บ

กร้�นที่สกปรกตั้งชูข่มขวัญศัตรู ยิ่งเธอเข้�ใกล้ม�กเท่�ไร เสียงขู่ยิ่งดัง

ขึ้นเท่�นั้น เขี้ยวว�วคมยิ่งขบกันแน่นและฉีกป�กกว้�ง นัยน์ต�สีนำ้�ต�ล

ทองฉ�ยคว�มดุร้�ยหว�ดระแวงใส่หนักข้อเข้�ไปอีก

“อย่�ไปยุ่งกับมันเลยขอรับ” โยชิฮ�ระเตือนอีกครั้ง
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แต่หมอผีส�วก็ไม่ได้ฟัง เธอลงไปนั่งยองๆ ห่�งแบบแค่มือเอื้อมก็

ถึงร่�งที่ขนกำ�ลังตั้งชันและแยกเขี้ยวใส่เธอ เลนยะลองเอ�ไส้กรอก 

สองส�มชิน้เทลงบนถงุของร้�นสะดวกซือ้ที่ใส่ห่อไส้กรอกม�และยืน่ให้มนั 

แต่มนักส็ะบัดศรีษะหนอี�ห�รตรงหน้�ไปอกีท�ง บ่งบอกเจตจำ�นงว่� ‘อย่�

พย�ย�มซะให้ย�ก’

หมอผีส�วเพียงเลิกคิ้วเล็กน้อยกับปฏิกิริย�เช่นนั้น ก่อนเหยียด 

รอยยิม้สนุกสน�นขึน้ และลองเลือ่นไส้กรอกบนถงุเข้�ไปใกล้สนุขัตรงหน้�

ขึ้นอีก

เจ้�สุนัขหัวดื้อขู่ในลำ�คออย่�งไม่พอใจเล็กน้อย และหันศีรษะหนี

ไปอีกท�งอีกครั้งอย่�งรำ�ค�ญ...รำ�ค�ญทั้งอ�ห�รที่ถูกยื่นให้อย่�งไม่

จำ�ยอม ทั้งรำ�ค�ญเด็กผู้หญิงตรงหน้�ที่ตอแยมันม�ตั้งแต่เมื่อตอนเช้� 

เลนยะยังคงห�เร่ืองต่อโดยเลื่อนอ�ห�รในมือต�มก�รหนีของอีก

ฝ่�ย จนสุดท้�ยเจ้�สุนัขจรจัดเป็นฝ่�ยหยุดนิ่งและเลือกปิดเปลือกต�ลง 

แกล้งหลับหนีก�รเซ้�ซี้ของมนุษย์ตรงหน้�เอ�ดื้อๆ 

คนถูกเมินหยุดนิ่งไปครู่ ก่อนนึกอะไรออก เธอหยิบไส้กรอกออก

ม�อีกอัน ค่อยๆ ขยับมือเข้�ไปใกล้จมูกของสุนัขตัวปัญห�

“ท่�นเลนยะอย่�ไปแหย่มันสิขอรับ”

งับ!

ยังไม่สิ้นคำ�พูดของวิญญ�ณซ�มูไรดี เด็กส�วก็ต้องชักมือตัวเอง

กลับอย่�งรวดเร็ว พร้อมกับที่ไส้กรอกในมือกระเด็นหลุดมือไปอีกท�ง 

เมือ่จู่ๆ  สนัุขทีปิ่ดเปลอืกต�สนทิในตอนแรกสะบดัศรีษะด้วยคว�มรวดเรว็ 

พร้อมอ้�ข�กรรไกรที่มีคมเขี้ยวเต็มป�กม�กัดมือหมอผีส�วท่ีจะเอ�

ไส้กรอกไปว�งที่จมูกของมัน โชคยังดีที่เธอชักมือกลับทัน จึงยังไม่ถูกกัด

ลงไปจริงๆ แต่โดนถ�กๆ เป็นรอยถลอกย�วๆ และมีเลือดออกซิบๆ ที่

หลังมือเท่�นั้น

“โฮ่งๆๆ!” พอหนัม�กดัเสร็จ มนักเ็ห่�เสยีงดงัลัน่ใส่เดก็ส�วต่อทนัที 

แววต�ของมันว�วโรจน์อย่�งบอกว่�โกรธสุดขีดที่มีคนบังอ�จม�ทำ�ท่�จะ



B  1 3  s . t   543

จับตัวมัน

“เป็นอะไรม�กไหมขอรับ ไปทำ�แผลฆ่�เชือ้ก่อนเถอะขอรบั” โยช-ิ 

ฮ�ระร้องอย่�งห่วงกงัวล พย�ย�มสำ�รวจแผลทีห่ลงัมอืซ้�ยของหมอผสี�ว 

ทว่�คนโดนกัดกลับเก็บมือของตนเองหนีก�รโดนสำ�รวจซะก่อน

เลนยะยงัคงจับจ้องนยัน์ต�สนีำ�้ต�ลทองว�วโรจน์นัน้นิง่ด้วยดวงต�

สีนำ้�เงินอ่�นย�ก 

ในขณะที่เจ้�สุนัขยังแยกเขี้ยวแหลมคมขู่คำ�ร�มอย่�งสุดกำ�ลังแม้

จะขยับไปไหนไม่ได้ คล้�ยกำ�ลังก่นด่�ร่�งสูงอย่�งร้�ยก�จห�กมันพูด

ภ�ษ�มนุษย์ได้ 

นัยน์ต�สนีำ�้ต�ลทองของมนัทีม่องกลบัม�นัน้ดขูุน่เคอืงกร�ดเกรีย้ว 

และลึกๆ ในคว�มเคียดแค้นชิงชังนั้นแฝงไปด้วยคว�มรวดร้�วแสนส�หัส 

ร�วกับว่�ดวงต�ของสัตว์หน้�ขนจอมดุร้�ยกำ�ลังเล่�เร่ืองร�วท่ีแสนโหด

ร้�ยของมนัผ่�นส�ยต�คูน่ี้ให้มนษุย์ตรงหน้�ได้รบัรู.้..และจะได้รูว่้�อย่�ได้

คิดเข้�ม�ใกล้มันอีก 

หมอผีส�วยังนั่งยองๆ จ้องนัยน์ต�ของมันอยู่นิ่งน�นและไร้คำ�พูด 

ปล่อยให้เสียงขู่ของอีกฝ่�ยดังอยู่ฝ่�ยเดียว ก่อนเธอจะค่อยๆ ลุกขึ้นช้�ๆ 

และเอ่ยเสียงเรียบนิ่งว่�

“ฆ่�เชือ้กด็ ีเชือ้หม�บ้�จะได้ไม่ตดิฉนั” ว่�จบกม็องร่�งทีย่งัส่งเสยีง

คำ�ร�มอีกครั้ง ก่อนร่�งสูงของเลนยะจะหมุนตัวเดินเข้�บ้�นอย่�งเงียบๆ 

โดยแม้แต่โยชิฮ�ระยังอ่�นสีหน้�เธอไม่ออกว่�อยู่ในอ�รมณ์ไหน 

วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มรีบลอยต�มเด็กส�วคนสำ�คัญเข้�บ้�นอย่�ง

ไม่ค่อยเข้�ใจ โดยมีดวงต�ชิงชังของเจ้�สุนัขจรจัดมองต�ม 

เมื่อทั้งเด็กส�วและวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มห�ยเข้�ไปในบ้�น มันก็

ทิ้งศีรษะลงกับพื้นปูนอย่�งหมดแรง เรียกได้ว่�ใช้เรี่ยวแรงเฮือกสุดท้�ย

ในก�รงับหมอผีส�วเต็มที่ เพื่อไม่ให้เธอม�ยุ่มย่�มกับมันอีก 

และดเูหมอืนจะได้ผลทีเ่จ้�หล่อนดหูงอยไปทนัท ีและมนัหวงัว่�คง

ไม่มีใครม�สร้�งคว�มรำ�ค�ญให้มันอีก
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โดยเฉพ�ะพวกมนุษย์

“แผลไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมขอรบั” โยชฮิาระยงัไม่เลกิตอแย แต่

กระแสเสียงไม่ได้ฟังเป็นห่วงม�กนัก เพร�ะคว�มจริงแผลของเธอก็แค่

นิดเดียว

เลนยะเปิดก๊อกในอ่�งล้�งจ�น ก่อนเอ�มอืข้�งทีโ่ดนกดัล้�งกบันำ�้ 

เธอถูสบู่เล็กน้อยและล้�งนำ้� ก่อนหันไปคว้�ย�ท�แผลม�ท�พอเป็นพิธี 

ก่อนปิดก๊อกนำ้�และเดินไปหยุดที่หน้�ต่�งหน้�บ้�น เธอยืนนิ่งอยู่อย่�งนั้น

พักใหญ่และเอียงศีรษะน้อยๆ จับจ้องผ่�นหน้�ต่�งไปยังร่�งของสุนัขที่

ฝ�กรอยแผลไว้ให้เธอ ที่ย�มนี้มันกลับไปนอนนิ่งสนิทเหมือนเดิม  

ท่�ท�งดุร้�ยในตอนแรกของมันเหลือเพียงคว�มซึมเศร้�เหนื่อย

อ่อน ร�วกับไม่ใช่สุนัขตัวเดียวกัน

“มีอะไรกับสุนัขตัวนั้นอีกรึขอรับ คว�มจริงท่�นเลนยะไม่ควรไป

แหย่มันก่อนเลย ท่�นก็เห็นว่�มันตื่นคนขน�ดไหน”

วิญญ�ณประจำ�ตระกูลโซเคนโยเริ่มสวมบทพี่เลี้ยงสั่งสอนเด็ก

อย่�งเคยตัว ขณะทีเ่ดก็ผูถ้กูสัง่สอนยงัทอดมองร่�งข้�งกองขยะหน้�บ้�น

อย่�งไม่ยอมละด้วยส�ยต�อ่�นย�ก 

รู้สึกว่�ส�ยต�ของสุนัขจรจัดหัวดื้อหลังจ�กที่กัดเธอ ยังติดอยู่ใน

สมองไม่ห�ย 

“ฉนัเกลยีด ‘นสิยั’ นัน้ของมนั...” อยู่ๆ  คนทีเ่งยีบไปน�นกเ็อ่ยลอยๆ 

ขึ้นม� และว่�ใหม่อีกครั้งอย่�งรวดเร็ว “มันไม่มีท�งรอดพ้นคืนนี้แน่”

ว่�จบเธอกห็มนุตวัเดนิกลบัไปนัง่ทีโ่ซฟ� ก่อนกดรโีมตเปิดโทรทศัน์

ดรู�วกบัไม่เกดิอะไรขึน้ นยัน์ต�สนีำ�้เงนิจ้องมองหน้�จอสีเ่หลีย่มตรงหน้�

นิ่งและไม่ได้เหลือบต�ไปมองเจ้�สุนัขจรจัดอีกเลย

ฉันเกลียด ‘นิสัย’ นั้นของมัน...หรือขอรับ...

โยชิฮ�ระทวนคำ�พูดของหมอผีส�วพล�งขมวดคิ้วเล็กน้อย    

คว�มหม�ยของคำ�ว่� ‘เกลียด’ ของเด็กส�วคงไม่ได้ม�จ�กคว�ม
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โมโหทีโ่ดนกดั แต่คงม�จ�กนสิยัของเจ้�สนุขัจรจดั...นสิยัที่ไม่ยอมง้องอน

ศัตรูแม้ว่�ย�มนี้มันจะใกล้ถึงว�ระสุดท้�ย  

คว�มหัวดื้อและทิฐินั้นคงทำ�ให้หมอผีส�วหัวเสียไม่น้อย

ดวงต�สอีำ�พนัหนักลบัไปมองร่�งทีน่อนหมอบอย่�งเดยีวด�ยของ

เจ้�สนุขัจรจดัอกีคร้ัง พร้อมกบัได้ยนิเสยีงผูป้ระก�ศข่�วประก�ศพย�กรณ์

อ�ก�ศจ�กในโทรทัศน์แว่วเข้�หู

“อากาศของโตเกียวในวันพรุ่งนี้แม้ตอนเช้าจะไม่มีเมฆหมอก แต่

จะมีฝนตกชุกในช่วงประมาณสิบห้านาฬิกา ขอให้ประชาชนที่จะออกจาก

บ้านในช่วงเวลาดงักล่าวพกพาร่มหรือเสือ้กนัฝน และรกัษาสขุภาพในช่วง

ที่อากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะ”

...พรุ่งนี้ฝนคงจะตกหนัก

เช้าอกีวนั ร่างสงูของเดก็สาวกต้็องเดนิมาหยดุอยูต่รงหน้าเจ้าสนุขั

คู่กรณีตัวเดิม ทว่�เจ้�สุนัขฤทธิ์ม�กในตอนแรกบัดนี้ดูอ่อนกำ�ลังลงกว่�

เมื่อว�นอย่�งเห็นได้ชัด แค่เสียงคำ�ร�มตำ่�ก็ฟังดูอ่อนล้�ร�วกับจะกลืน

ห�ยไปกับลำ�คอ แถมก�รคำ�ร�มของมันคงต้องใช้เร่ียวแรงอย่�งม�กใน

ก�รส่งเสียงออกม�

แต่ถึงกระนั้นมันก็ยังไม่ต�ย...

ดูท่�ว่�หมอผีส�วยังคงค�ดเด�ผิดเป็นครั้งที่สอง

นัยน์ต�สีนำ้�ต�ลทองอ่อนแสงลง แต่ก็ยังพย�ย�มส่งคว�ม

แข็งกร้�วให้เลนยะที่ย�มนี้ยืนนิ่งอยู่ตรงหน้�

“ทำ�ไมไม่มีคนโทร.แจ้งเทศบ�ลม�จับแกไปสกัทีวะ” เลนยะพึมพำ�

กับตนเองทั้งที่น่�จะรู้คำ�ตอบอยู่แล้ว 

นัน่กเ็พร�ะสภ�พของสนุขัตรงหน้�เธอมนัน่�สงส�รและน่�เวทน�

จนใครๆ ต่�งก็ทำ�ไม่ลง อีกอย่�งมันก็ไม่ได้สร้�งคว�มเดือดร้อนให้ใคร 

เพร�ะกเ็ห็นๆ กนัอยูแ่ล้วว่�มนัไม่มที�งทำ�ได้ด้วยสภ�พทีล่มห�ยใจโรยรนิ

เช่นนี้
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“วันนี้ตอนเย็นฝนจะตกหนัก” เลนยะพูดขึ้นอีกด้วยนำ้�เสียงร�บ

เรยีบและใบหน้�ทีว่�งเฉย ในมอืทีถ่อืร่มม�ด้วยกช็ขูึน้เลก็น้อยให้สนุขัตรง

หน้�ดู “ถึงแกจะรอดม�ได้สองวัน แต่ฉันว่�แกคงจะทนสภ�พอ�ก�ศไม่

ไหวหรอกนะ”

เจ้�สุนัขยังขู่ในลำ�คอกลับ

เจ้�มนุษย์เด็กส�วคนนี้ช่�งตอแยกับมันซะเหลือเกิน ทั้งที่คนอื่นที่

เคยใจดีขน�ดเอ�ข้�วปล�เศษอ�ห�รม�ให้มันยังไม่เห็นม�ยุ่มย่�มกับมัน

เป็นครั้งที่สองเหมือนเด็กส�วตรงหน้�เลย

เลนยะเริม่ลงไปนัง่ยองๆ ตรงหน้�เจ้�ของขนย�วๆ มอมแมม และ

เอ่ยขึ้นใหม่ด้วยนำ้�เสียงร�บเรียบเช่นเดิม 

“แล้วฉันจะม�ดูศพแกตอนเย็นอีกครั้ง”

โยชฮิ�ระทีห่นัไปเจอหมอผตีวัแสบของเข�เข้�ไปยุม่ย่�มกบัเจ้�สนุขั

จรจัดตัวนั้นอีกครั้งเตรียมจะออกม�ห้�มปร�มเธอไม่ให้เข้�ไปแหย่สุนัข 

น่�สงส�รตัวนั้นอีก แต่ก่อนที่วิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มจะได้ทำ�เช่นนั้น เข�ก็

เห็นเลนยะลงไปนั่งยองๆ ตรงหน้�ร่�งขนปุกปุยสกปรกที่กำ�ลังขู่ใส่เธอ 

และทำ�อะไรสักอย่�ง ก่อนลุกขึ้นและก้�วเดินออกไปจ�กตรงนั้น ปล่อย

ให้นัยน์ต�สีอำ�พันกะพริบปริบๆ ต�มหลัง

โยชิฮ�ระลอยออกม�จ�กในบ้�นไปดูสุนัขจรจัดใกล้ๆ ทำ�เอ�

เจ้�ของร่�งอ่อนแรงต้องส่งเสียงขู่และแยกเขี้ยวใส่เข�อีก ร่�งก�ยที่ข�ด

ทัง้นำ�้ทัง้อ�ห�รของสตัว์หน้�ขนตรงหน้�สัน่เทิม้จนน่�สงส�รในส�ยต�ของ

โยชิฮ�ระ 

แต่จะโทษใครได้ ก็มันไม่ยอมแตะต้องของที่คนเอ�ม�ให้กินเอง 

วญิญ�ณซ�มไูรไม่ได้สนใจเสยีงขูจ่นขนตัง้ของสนุขัตวัปัญห� ทว่�

ดวงต�สอีำ�พนัร�วกบันกเหยีย่วของเข�กลบัมองสำ�รวจรอบๆ เจ้�สนุขัตวั

นั้น

เศษอ�ห�รเก่�ที่เคยมีคนเอ�ม�ให้มันเมื่อสองวันก่อนเร่ิมบูดส่ง

กลิ่นเหม็น และไม่ได้รับก�รแตะต้องจ�กเจ้�สุนัขจรจัดที่พวกเข�อุตส่�ห์
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เอ�ม�ให้เช่นเดิม แล้วดูท่�ว่�เหล่�คนใจบุญพวกนั้นก็คงระอ�กับมันถึง 

ไม่ได้ให้เศษอ�ห�รเพิม่ ของเก่�ทีถ่กูว�งไว้เมือ่สองวนัก่อนจงึไม่มปีรมิ�ณ

เพิ่มขึ้นหรือลดลง จะมีก็แต่ไส้กรอกสองส�มชิ้นที่เลนยะทิ้งไว้ตั้งแต่ 

เมื่อเย็นว�น 

ทว่�ดวงต�สีอำ�พันของวิญญ�ณซ�มูไรหนุ่มกลับต้องเบิกกว้�งขึ้น

เมื่อเห็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นม�ใหม่บริเวณใกล้ๆ ร่�งขนสีสกปรกของเจ้�สุนัข

จรจัด

ไส้กรอกที่เหลือตั้งแต่เมื่อว�นของหมอผีส�วถูกว�งท้ิงไว้ตรงหน้�

เจ้�สุนัขจอมหัวดื้อ แถมยังเล่นว�งทิ้งไว้จ่อตรงปล�ยจมูกชื้นแฉะของมัน

พอดบิพอด ีร�วกบัจงใจยัว่อ�รมณ์ของมนั และเพร�ะมนัไม่มเีรีย่วแรงจะ

ขยบั จงึต้องปล่อยให้ไส้กรอกห้�หกชิน้ทีเ่พิง่ถกูว�งเมือ่กีจ่้อตรงปล�ยจมกู

อย่�งเบี่ยงหน้�หนีไม่ได้

ทว่�นั่นกลับทำ�ให้โยชิฮ�ระต้องขยับยิ้มน้อยๆ ให้เด็กส�วนิสัยแย่

คนนั้น

‘เข้าไปทักสักหน่อยไหมขอรับ ท่าทางดูเหงามากเลย’

คำ�พูดของโยชิฮ�ระที่เคยพูดกับเธอเมื่อครั้งเจอวิญญ�ณเด็กช�ย

บนฟุตบ�ทหน้�โรงเรียนเอกชนโยโคดังขึ้นม�ในหัวของเลนยะ เมื่อเธอ

หันไปมองร่�งของวิญญ�ณเร่ร่อนดวงเดิมที่ประจำ�อยู่หน้�โรงเรียน และ

ได้เหน็ว่�ร่�งเลก็ๆ นัน้กำ�ลงัก้มหน้�ตำ�่อย่�งเศร้�สร้อยเจบ็ปวด เมือ่ยมทตู

ตนหนึ่งที่ม�รับดวงวิญญ�ณของคนอื่นที่คงเพิ่งเสียชีวิตในบริเวณนี้ยก

ฝ่�มือใหญ่หน�ของมัน ห้�มร่�งวิญญ�ณเด็กช�ยต�มพวกมันไป 

แค่นัน้กท็ำ�ให้หมอผสี�วพอสนันษิฐ�นได้ว่�วญิญ�ณเดก็ช�ยทีเ่ฝ้�

วนเวียนอยู่หน้�โรงเรียนคงยังไม่ใช่คนที่ต�ยไปแล้วอย่�งที่คิด

...พวกวิญญาณหลุดออกจากร่าง

เธอสรุปยอดคว�มคิด 

แต่ก็เพียงเท่�นั้น...ก่อนหันตัวกลับเข้�ไปในโรงเรียน 
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ทีเ่ธอหยดุดเูจ้�วญิญ�ณนัน่กเ็พร�ะเหน็ยมทตูทีค่่อนข้�งไม่ค่อยได้

เห็นผ่�นม� แล้วก็บังเอิญจ๊ะเอ๋ฉ�กที่เจ้�วิญญ�ณเด็กช�ยวิ่งโร่ไปห�ตัว

ยมทูตตนนั้นด้วยตนเองนั่นแหละ ถึงทำ�ให้เธอสนใจ 

วิญญ�ณใครจะหลุดออกจ�กร่�งใครก็ไม่ใช่ธุระกงก�รอะไรของ

เธอ ถ้�ไม่มีใครม�จ้�งให้เอ�เจ้�วญิญ�ณเดก็ช�ยดวงนัน้เข้�ร่�ง เธอกไ็ม่

คิดจะสน...

แปะ! แปะ! แปะ!

ซ่�!

ส�ยฝนทีค่่อยๆ โปรยปร�ยลงม�ในช่วงแรกเริม่ตกแรงขึน้จนหอูือ้ 

ฝนที่ตกลงม�เป็นไปต�มพย�กรณ์อ�ก�ศที่เตือนไว้ตั้งแต่เมื่อว�น 

และต�มเวล�พอดิบพอดี คือช่วงประม�ณบ่�ยส�มโมง

หยดนำ�้ทีก่ระหนำ�่ลงม�ช่�งเหมอืนกลุม่เขม็ทีท่ิม่แทงไปทัว่ร่�งก�ย

ของเจ้�สุนัขจรจัด บ�ดแผลที่ไม่ได้ถูกรักษ� คว�มบอบชำ้�ท่ีไม่มีใครม�

เยียวย� เมื่อยิ่งโดนส�ยนำ้�จ�กนภ�เหล่�นั้นกระหนำ่�ลงม�ใส่ก็ยิ่งเหมือน

ก�รซำ้�แผลเก่� 

ร่�งก�ยที่ไม่มอี�ห�รและนำ�้หล่อเลีย้ง เมือ่โดนคว�มเยน็จ�กหย�ด

ฝนกย็ิง่รูส้กึสัน่สะท้�นไปทัว่อณขูมุขน ขนทีเ่ปียกปอนจนลูไ่ปต�มร่�งก�ย

ทำ�ให้เห็นคว�มผ่�ยผอมจ�กก�รข�ดอ�ห�รได้ชัดเจน แรงกระทบและ

คว�มเยน็เยยีบจ�กส�ยฝนสร้�งคว�มเจบ็ปวดแสนส�หสัให้แก่มนัจนย�ก

จะบรรย�ย

แม้อย�กขยับตัวหลบส�ยนำ้�ที่ตกลงม�จ�กท้องฟ้� แต่ย�มนี้

เรีย่วแรงเพยีงนดิมนักไ็ม่ม ีแค่มนัรอดม�จนถงึเวล�นี้ได้กป็�ฏหิ�รย์ิเตม็ที

แล้ว

ซ่�!

ผ่�นไปได้สักพักกับช่วงเวล�ที่แสนทุกข์ทรม�น คว�มรู้สึกหน�ว 

ยะเยือกจนจับขั้วหัวใจเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นคว�มด้�นช� คว�มเจ็บแสบ 
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บนร่�งก�ยเริ่มไร้คว�มรู้สึก โพรงจมูกชื้นแฉะร�วกับถูกหยดนำ้�เข้�ไป 

จับตัวเป็นก้อนนำ้�แข็งทำ�ให้ห�ยใจไม่สะดวกจนอึดอัด ดวงต�ค่อยๆ  

พร่�เลือน คว�มรู้สึกกำ�ลังล่องลอยไปไกล ร่�งก�ยเริ่มหยุดสั่น ศีรษะที่

ว�งร�บกับพื้นเริ่มเอียงเล็กน้อยอย่�งหมดซึ่งแรงต้�นท�น...

มันกำ�ลังจะต�ย กำ�ลังจะต�ยไปอย่�งไร้คนจดจำ� เป็นเพียงสุนัข

จรจัดไร้ค่�ที่ถูกทิ้งให้ต�ยข้�งถนน เหมือนสุนัขจรจัดอีกหล�ยๆ ตัว 

ต้องต�ยอย่�งเดียวด�ยโดยไม่มีผู้ใดม�เหลียวแล...

ก็สมแล้ว ก็มันเป็นสุนัขที่ถูกทิ้งนี่น� ใครจะม�สนใจของที่โดนทิ้ง

ไปแล้วล่ะ...

จ๋อม!

เสยีงฝีเท้�ยำ�่นำ�้ดงัแว่วขึน้ม�ในโสตประส�ท เมือ่คว�มสิน้หวงัเริม่

เก�ะกุมหัวใจ

...ใครที่เดินม�

คว�มรู ้สึกในหัวที่เริ่มว่�งเปล่�ของเจ้�ของร่�งที่ ใกล้ถึงว�ระ

สุดท้�ยถูกดึงสติกลับม�อีกครั้ง แม้น้อยนิด แม้ส�ยต�พร่�เลือน แม้จมูก

ไม่อ�จรบักลิน่ได้อกี หรอืแม้หยดนำ�้ม�กม�ยกำ�ลงัตกกระทบลงม�บนหน้�

ของมันจนเกือบลืมต�ไม่ขึ้น แต่มันก็ส�ม�รถรับรู้ได้ว่�มีร่�งของมนุษย์ที่

มันเกลยีดเข้�กระดกูดำ�หยดุยนืนิง่อยูเ่หนอืร่�งของมนัและจบัจ้องมนัอยู.่..

เสียงส�ยฝนตกเป�ะแปะลงกระทบร่มสีใส แรงจ�กหยดนำ้�มีไม่

ม�กนัก แต่ก็ม�กพอจะทำ�ให้รู้สึกหน�วเย็นและชื้นแฉะ กระนั้นร่�งสูงๆ 

ของเด็กส�วในชุดนักเรียนมัธยมปล�ยของโรงเรียนเอกชนมีชื่อแห่งหนึ่ง

ก็ยังคงยืนนิ่งไม่ขยับ และปร�ยนัยน์ต�หลังกรอบแว่นทรงท่ือๆ ลงมอง

บ�งสิ่งที่พื้นตรงหน้�ตน

ร่�งของสนุขัขนสสีกปรก ดอูอกว่�เป็นพนัธุผ์สม กำ�ลงันอนห�ยใจ

หอบหมดเรี่ยวแรงอยู่กล�งส�ยฝนปรอย นัยน์ต�สีนำ้�ต�ลทองอ่อนแสง

จนแทบดบัสนิท แต่กย็งัใช้เรีย่วแรงทีเ่หลอืฝืนคว�มหน�วเหนบ็รอบตวัพ่น

ลมห�ยใจออกม�เป็นช่วงๆ 
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เด็กส�วเรือนผมสีนำ้�ต�ลที่ตัดสั้นประบ่�ยังคงมองตำ่�ยังสัตว์

เดรัจฉ�นตรงหน้�อย่�งเงียบงัน ไม่มีคว�มเห็นใจหรือสงส�รในดวงต�

สนีำ�้เงนิแปลกต�ของเธอ มเีพยีงคว�มว่�งเปล่�และเยน็ช�ทีด่เูหนบ็หน�ว

กว่�ส�ยฝนมองเจ้�สุนัขกลับ ก่อนเธอจะเปรยขึ้นเนิบช้� แต่มีแววไม่สบ

อ�รมณ์อยู่ลึกๆ ว่�

“เพร�ะแบบนี้ไง ฉันถึงได้เกลียดหม�...”

ช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสมเพชสิ้นดี...

กระนั้น แม้คว�มคิดในหัวจะชัดเจนแบบนั้น แต่เธอก็ค่อยๆ ลงนั่ง

ยองๆ อยู่ใกล้มัน และใกล้กว่�ทุกครั้งที่เธอเคยทำ�

ซ่�! ซ่�! ซ่�!

ส�ยฝนยังบรรเลงคว�มหน�วเย็น ในขณะที่เด็กส�วผู้ถือร่มคันโต

ในมือก้มมองร่�งอ่อนแรงเบื้องหน้�

...มนุษย์คนเดียวที่คอยต�มตอแยมันไม่เลิก

น่�แปลกนะ...ทั้งที่มนุษย์คนอื่นๆ พอเห็นว่�มันทำ�ท่�ดุร้�ยเข้�

หน่อยกป็ล่อยมันทิง้ทนัท ีแต่เจ้�เดก็มนษุย์ตรงหน้�คนนีท้ัง้โดนขู ่โดนเห่�

ใส่ แถมยงัโดนมนักดั กย็งัไม่เลกิรบกวนมนัอกี...แล้วตอนนีจ้ะทำ�อะไรมนั

อีกล่ะ ถึงได้ม�นั่งมองมันกล�งส�ยฝนอยู่อย่�งนี้ 

เมื่อไรจะปล่อยให้มันต�ยๆ ไปซะที

เลนยะที่เพิ่งกลับจ�กโรงเรียนได้ไม่น�นเฝ้�มองร่�งสกปรกที่ใกล้

หมดสภ�พและห�ยใจหอบอ่อนระทวยอย่�งไม่ยอมละส�ยต� ส�ยฝนท่ี

ตกลงม�ย�มนีเ้ริม่ซ�ลงเลก็น้อย เธอก�งร่มนัง่มองมนัเช่นนัน้ด้วยดวงต�

สีนำ้�เงินอ่�นย�กเช่นเคย ก่อนพูดด้วยนำ้�เสียงร�บเรียบว่�

“ใกล้ต�ยแล้วสิท่� ก็บอกแล้วว่�แกไม่มีท�งรอดพ้นเย็นนี้หรอก” 

เธอหยดุพดูเพยีงเท่�นัน้และหยดุนิง่ไปครู ่ก่อนใช้ศรีษะกบัหวัไหล่ข้�งหนึง่

หนีบคันร่มแทนมือที่จับ และใช้มือสองข้�งหยิบไส้กรอกห่อใหม่ที่เพิ่งซื้อ

ม�จ�กหน้�ป�กซอยบ้�นเมื่อกี้ เธอฉีกห่อ หยิบไส้กรอกออกม� และยื่น

ไปจ่อที่ป�กของมัน 
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ย�มนี้เจ้�สัตว์หน้�ขนตรงหน้�คงไม่มีปัญญ�ทำ�อะไรเธอได้

ดวงต�สีนำ้�ต�ลทองที่อ่อนแสงเหลือบขึ้นสบดวงต�ว�งเฉยของ

มนุษย์ตรงหน้�อยู่นิ่งน�น และไม่มีทีท่�ว่�จะแตะต้องไส้กรอกในมือของ

คนที่ยื่นม�ให้แม้แต่น้อย

ถ้�กะว่�มันจะต�ยละก็ ทำ�ไมต้องซื้อไส้กรอกม�ให้มันอีก...

ทุกอย่�งยังคงตกอยู่ในเสียงของส�ยฝนที่ตกกระทบพื้น เจ้�สุนัข

จรจดันอนนิง่แต่ดวงต�จบัจ้องมนษุย์ตรงหน้�อย่�งไม่ยอมละ ขณะมนษุย์

ตรงหน้�ก็ยื่นไส้กรอกในมือไปจ่อที่ป�กของมันอย่�งไม่ยอมละเช่นกัน

ดวงต�สีนำ้�ต�ลทองของร่�งอ่อนเปลี้ยสบนัยน์ต�สีนำ้�เงินเช่นนั้น 

จนกระทัง่มนัรูแ้ล้วว่�นยัน์ต�สนีำ�้เงนินัน้ไม่มที�งหลบมนัก่อน และเธอคง

ไม่ยอมละมือจ�กป�กของมันแน่ๆ ...

มันคงต้องยอมแพ้คว�มมุ่งมั่นของศัตรู 

แม้เรี่ยวแรงเหือดห�ยจนเกือบหมด แต่มันก็ค่อยๆ ใช้จมูกเข้�ม�

ดมไส้กรอกในมือเลนยะ คว�มระแวดระวังในดวงต�ของมันยังคงมีเมื่อ

มือของอีกฝ่�ยใกล้จนส�ม�รถสัมผัสมันได้ แต่มันก็ตัดสินใจกัดไส้กรอก

ในมือนั้นม�ครึ่งหนึ่ง และกลืนไส้กรอกที่เย็นเยียบจ�กก�รโดนหยดนำ้� 

ตกใส่ลงคออย่�งย�กเย็น

มันยอมกินอ�ห�รในมือเธอ...

และถึงแม้ไส้กรอกเพียงคร่ึงจะไม่ส�ม�รถทดแทนเร่ียวแรงท่ีห�ย

ไปได้ แต่ไม่รู้ว่�น�นเท่�ไรแล้วที่มันไม่ได้กินอะไรอร่อยขน�ดนี้จ�กมือ

มนุษย์ 

อ�จตั้งแต่ครั้งที่มันถูกทิ้งละมั้ง...

เมื่อเห็นแน่ว่�เจ้�สุนัขตรงหน้�คงไม่กินไส้กรอกที่เหลืออีกแล้ว 

หมอผีส�วก็ว�งไส้กรอกในมืออีกครึ่งลงตรงนั้น โดยใบหน้�ยังว�งเฉยไม่

เปลี่ยน ทว่�กลับยื่นมือเข้�ไปห�ร่�งเปียกปอนของสุนัขที่ไม่เคยยอมให้

ใครแตะต้องอย่�งช้�ๆ 

ในตอนแรกที่เจ้�สุนัขจรจัดเห็นว่�จะถูกคนตรงหน้�ม�จับตัว มัน
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ถึงกับพย�ย�มเค้นเสียงขู่ในลำ�คอ และมีอ�ก�รผว�จนตัวสั่น แต่เมื่อเห็น

ว่�ตนคงไม่ส�ม�รถทำ�อะไรได้ มันก็ค่อยๆ เงียบเสียงลงและนอนนิ่งเช่น

เดิม

มือของเด็กส�วยื่นช้�ๆ ไปแถวๆ หัวไหล่ของมัน ก่อนปล�ยนิ้วจะ

สัมผัสกับเส้นขนหน� แต่เธอก็ต้องชะงักมือไปชั่วครู่เมื่อรับรู้ได้ถึงอ�ก�ร

สะดุง้เฮอืกของร่�งข้�งใต้ อ�ก�รเช่นนัน้บ่งบอกได้ชดัเจนว่�มนัยงัไม่ห�ย

หว�ดกลัว

เลนยะค่อยๆ ว�งท�บฝ่�มือลงไปอีกครั้ง คร�วนี้มันเพียงหมุน

นยัน์ต�ม�มอง และหมนุกลบัไปทีเ่ดมิร�วกบัจะบอกว่� ‘อย�กจะทำ�อะไร

ก็ทำ�’

น�นเท่�ไรแล้วที่มันไม่เคยถูกคนลูบขนอย่�งตอนนี้...

คว�มรู้สึกที่ได้สัมผัสเส้นขนของมันไม่เหมือนที่คิดไว้ แม้ขนนั้นจะ

ไม่นุ่มนิ่มน่�สัมผัสเหมือนสุนัขเลี้ยง แต่ก็ไม่หย�บกร้�นอย่�งที่ค�ด แถม

สีขนจริงๆ หลังจ�กที่โดนส�ยฝนชะล้�งหยดเลือดและคร�บสกปรกออก

ไปจนหมดแล้ว ก็เผยให้เห็นขนสีนำ้�ต�ลอ่อนที่ยังหลงเหลือเง�ขนสวยไว้ 

แต่ไม่ว่�อย่�งไรก็ปฏิเสธไม่ได้ว่�มันเป็นสุนัขพันธุ์ผสมท่ีคงมีคนหล�ยคน

ที่ยึดติดอยู่กับพันธุ์แท้ของสุนัขไม่ชอบ 

มนักน่็�ตลกนะทีม่นษุย์แบ่งแยกชนชัน้ของมนษุย์ด้วยกนัเองยงัไม่

พอ ยังจะม�แบ่งแยกชนชั้นสิ่งมีชีวิตอื่นอย่�งหน้�ด้�นๆ กำ�หนดว่�นั่นตำ่�

นั่นสูง ทั้งที่สิ่งมีชีวิตอื่นไม่เคยคิดแบ่งแยกส�ยพันธุ์เลยด้วยซำ้�

แปะ! แปะ! แปะ!

ส�ยฝนย�มนีเ้ริม่เบ�ลง กล�ยเป็นหยดนำ�้ทีเ่พยีงโปรยปร�ยลงม� 

แต่ก็ไม่มีทีท่�ว่�จะหยุดง่�ยๆ 

ในขณะมือของเลนยะไล่สัมผัสบนเส้นขนที่ช้ืนแฉะช้�ๆ จนม�ถึง

บรเิวณต้นคอของมนั มอืของเธอต้องหยดุชะงกัไปอกีครัง้ เมือ่เจอบ�งสิง่

ที่อยู่บนต้นคอของเจ้�สุนัขที่เธอตร�หน้�ว่�มันเป็นสุนัขจรจัด 

ด้วยขนที่ย�วจนปิดมิดและตัวมันที่ไม่เคยกระดุกกระดิกไปไหน
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ตั้งแต่วันแรกที่เธอเจอ ทำ�ให้หมอผีส�วไม่ทันสังเกตเห็นสิ่งนี้

เลนยะเขยิบเข้�ไปใกล้มันอีก ก่อนปลดบ�งสิ่งออกม�จ�กต้นคอ

ของร่�งที่ห�ยใจแผ่วเบ�ลงเรื่อยๆ 

เจ้�สิง่ทีต่ดิมอืของหมอผสี�วออกม�นัน้เป็นปลอกคอสนุขัทีท่ำ�จ�ก

หนงัแท้ ไม่ต้องพดูถงึร�ค�ว่�มนัเหยยีบหล�ยหมืน่ ดทู่�ว่�จะเป็นของนอก

ที่มียี่ห้อเสียด้วยซำ้� 

ดวงต�สนีำ�้เงนิเลือ่นไปมองร่�งบนพืน้อกีครัง้ พล�งเลกิคิว้ข้�งหนึง่

ขึ้นน้อยๆ 

...มันไม่ใช่สุนัขจรจัดตั้งแต่ต้น

“เพิ่งถูกเจ้�ของทิ้งม�งั้นสิ” เธอเปรยขึ้นอีกครั้ง ขณะที่ดวงต�สี

นำ�้ต�ลทองใกล้ปรือปิดนัน้เพยีงสบต�คนตัง้คำ�ถ�มครูห่นึง่ ก่อนหมนุมอง

ไปอกีท�งร�วกบัไม่รบัรู ้ตอนนีม้นัแทบไม่เหลอืเรีย่วแรงรบัฟังสิง่ใดรูเ้รือ่ง

อีกแล้ว

มน่ิาถงึได้จงเกลยีดจงชงัคนนกั คงถกูเลีย้งมาอย่างดแีละคงถกูรกั 

แล้วรักเขามาก พอโดนหักหลังก็เลยแค้นมาก สงสัยตอนเล็กๆ เจ้าของ

คงดูมันไม่ออกว่าเป็นพันธุ์ผสม พอโตเห็นหน้าตากันจะจะว่าไม่ใช่พันธ์ุท่ี

ตัวเองต้องการ เลยโดนปล่อยทิ้งเอาดื้อๆ ละสิท่า

เลนยะหนัไปสำ�รวจปลอกคอของสนุขัตวัปัญห�อกีครัง้ ก่อนสงัเกต

เห็นป้�ยโลหะที่แขวนติดกับปลอกคอ 

เธอหรี่นัยน์ต�อ่�นตัวอักษรบนป้�ยโลหะนั้น 

“...แกชื่อ ‘ท�โร่’ “ เธอว่�ขึ้นลอยๆ ในขณะที่ส�ยต�ยังไม่ละออก

จ�กป้�ยชื่อบนปลอกคอ

ส�ยฝนยังคงตกลงม�อย่�งต่อเนื่อง และเด็กส�วยังคงนั่งยองๆ 

ก�งร่มอยู่ไม่ห่�งสุนัขใกล้ต�ยตัวเดิม 

คว�มเงียบระหว่�งมนุษย์กับสุนัขยังดำ�เนินต่อ จนสุดท้�ย มนุษย์

ก็เป็นฝ่�ยเอ่ยขึ้นช้�ๆ ด้วยนำ้�เสียงเรียบนิ่ง พล�งนัยน์ต�สีนำ้�เงินจริงจังก็

สบมองนัยน์ต�สีนำ้�ต�ลทอง พร้อมถ�ม
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“...ทำ�ไมหม�อย่�งพวกแกถึงได้ซื่อสัตย์นัก”

ร�วกบัเป็นคำ�ถ�มทีท่ิม่แทงคว�มรู้สกึของผูฟั้งจนเจบ็ปวด และแม้

ร่�งทีถ่กูต้ังคำ�ถ�มนัน้จะเอ่ยเป็นคำ�พดูไม่ได้ แต่ดวงต�สนีำ�้ต�ลทองหมอง

เศร้�ที่ทอดมองสบกลับก็ร�วกับจะถ�มเธอกลับเช่นกันว่� 

‘แล้วทำ�ไมมนุษย์ถึงได้ชอบหักหลังนักล่ะ’

ร�วกบัคำ�ถ�มนัน้เป็นคำ�บอกล�คร้ังสดุท้�ยจ�กมนั เมือ่สนุขัถกูทิง้

ตรงหน้�มองเธอด้วยส�ยต�ที่เป็นคำ�ถ�มเช่นนั้นอยู่เพียงไม่น�น เปลือก

ต�ของมันก็เริ่มหรี่ปิด ร่�งก�ยที่เคยขยับขึ้นลงด้วยแรงห�ยใจกำ�ลังขยับ

แผ่วเบ�ลง 

มันฝืนร่�งก�ยไปม�กกว่�นี้ไม่ได้แล้ว 

ส�ยฝนเย็นเยียบที่ยังตกลงม�กระทบตัวของมันย่ิงดึงสติให้เลือน

ร�ง 

ทว่�จู่ๆ  หยดนำ�้ทีส่�ดลงม�บนตวัทำ�ให้มนัหน�วสัน่จนด้�นช�กห็ยดุ

ตกลงม�ดือ้ๆ เม่ือร่มคนัใหญ่ในมอืของเดก็ส�วถกูว�งไว้เหนอืร่�งของมนั 

ให้เป็นที่กันฝนได้เป็นอย่�งดี 

ในขณะที่เจ้�ของร่มเป็นฝ่�ยนั่งต�กฝนแทน

สนัุขใต้ร่มคนัโตเหลอืบนยัน์ต�อ่อนแสงมองหน้�มนษุย์ทีม่นัไม่เคย

ไว้ใจ นับตั้งแต่ถูกผู้ที่เลี้ยงหักหลัง แต่บัดนี้นัยน์ต�สะลึมสะลือที่ใกล้ปิด

กลับร�วกับจะสะท้อนคว�มไว้ว�งใจอีกครั้งให้มนุษย์เด็กส�วคนนี้

“ฉันจะขอปลอกคอนี้แลกกับร่มที่ฉันให้แกแล้วกันนะ...ท�โร่...”

เลนยะกล่�วนิ่งๆ ใบหน้�ยังเรียบเฉยไม่เปลี่ยนแปลง พล�งมือก็ชู

ปลอกคอนั้นขึ้นและพูดต่อว่� 

“ส่วนป้�ยชื่อของแก” เธอดึงป้�ยโลหะออกจ�กปลอกคอ ก่อน

ค่อยๆ ว�งมันลงบนร่�งของสุนัขตรงหน้� “ฉันจะว�งมันไว้ให้แกตรงนี้”

ป้�ยชือ่ของท�โร่ถกูว�งไว้บนร่�งของมนั ในตำ�แหน่งทีเ่หน็ง่�ยทีส่ดุ

ร�วกับจงใจ

เลนยะลุกขึ้นช้�ๆ โดยตัวเธอที่นั่งต�กฝนเริ่มเปียกปอนบ้�งแล้ว 
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หมอผีส�วเตรียมผละจ�กตรงนั้นและปล่อยให้ร่�งของสุนัขที่อยู่ทนม�ได้

ถึงวันที่ส�มทั้งที่บ�ดเจ็บเจียนต�ยถึงเวล�ที่ต้องจ�กไปจริงๆ เสียที 

ทว่�ก่อนเธอจะเดินเข้�บ้�นพร้อมปลอกคอสุนัขในมือ ร่�งสูงของ

เด็กส�วก็หันม�พูดอีกทีว่�

“ส่วนชื่อของแก ฉันจะจำ�ไว้ใส่สมองแล้วกัน”

ดวงต�สีนำ้�ต�ลทองสื่อแววร�วกับจะรับรู้ได้ ก่อนจะค่อยๆ ปิด

เปลอืกต�ลง เสยีงส�ยฝนไกลออกไปทกุท ีและทกุสิง่ทกุอย่�งรอบตวัมนั

กห็ยดุนิง่สนทิ จงัหวะก�รเต้นของหวัใจทีอ่่อนแรงดบัลงร�วกบัสวติช์ไฟที่

ถกูปิด...วนัเวล�ของมนัจบลงแล้ว และส�ยฝนทีก่ำ�ลงัโปรยปร�ยนีถ้อืเป็น

ส�ยฝนครั้งสุดท้�ยของมัน

แม้ฟันเฟืองแห่งชะต�กรรมของมันจะเจ็บปวด แต่ในว�ระสุดท้�ย 

มนักไ็ม่ได้นอนต�ยเพยีงเดยีวด�ย เพร�ะยงัมมีนษุย์คนหนึง่ทีเ่ฝ้�ดมูนัจน

สิ้นลมห�ยใจ และยังคงจดจำ�ชื่อของมันเอ�ไว้ได้...

เด็กผู้หญิงผู้มีนัยน์ต�สีนำ้�เงินคนนั้น

หลงัจ�กฝนตกวนันัน้ไม่น�นกม็คีนใจดบี�งคนม�เอ�ร่�งไร้วญิญ�ณ 

ของเจ้�ท�โร่ไปฝังแถวๆ ศ�ลเจ้�ที่ใกล้ที่สุด พร้อมปักป้�ยชื่อให้มัน 

ก�รที่หมอผีส�วจงใจทิ้งป้�ยชื่อของเจ้�สุนัขตัวนั้นไว้ อ�จเพร�ะ

ด้วยเหตุนี้ก็เป็นได้...เจ้�ท�โร่จะได้ไม่เป็นเพียงสุนัขข้�งถนนที่ต�ยอย่�ง 

ไร้ตัวตน

เสียงรถวุ่นวายจอแจตามปกติของเวลายามเย็น และแม้ผู้คนจะ

เดินกันขวักไขว่จนดูวุ ่นว�ยน่�รำ�ค�ญ แต่ทว่�ร่�งสูงของเด็กส�วใน 

เครือ่งแบบนกัเรยีนเอกชนโยโคกลบัยนืนิง่ จับจ้องสิง่ทีเ่ธอเหน็ทกุวนัทีม่�

โรงเรียน

ร่�งวิญญ�ณของเด็กช�ยอ�ยุ 9-10 ขวบที่เธอเห็นม�ตลอดเวล�

สี่วันที่ม�โรงเรียน แต่ทว่�ไม่คิดเอ่ยป�กทักแม้แต่น้อย แต่ย�มนี้เธอกลับ

จับจ้องเข�ไม่ว�งต�อยู่นิ่งน�น ก่อนจะเห็นว่�ร่�งเล็กๆ นั้นค่อยๆ ทรุดตัว
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นั่งลงบนฟุตบ�ท กอดเข่�ร้องไห้จนตัวสั่น

เลนยะถอนใจเฮือกใหญ่ รู้สึกหงุดหงิดกับก�รตัดสินใจของตนเอง 

เธอปล่อยให้วิญญ�ณเด็กช�ยที่เธอรู้จักเข�แต่เข�ไม่รู้จักเธอม�ตลอด

ระยะเวล�สี่วันร้องไห้ไปอีกพักใหญ่ ก่อนจะเดินตรงไปที่ร่�งในอณู

วิญญ�ณตรงขอบฟุตบ�ท พล�งสบถอย่�งหงุดหงิด

“บ้�ชิบ ทำ�ไมฉันต้องม�ทำ�เรื่องพรรค์นี้ด้วย” เด็กส�วแสดงคว�ม

ไม่สบอ�รมณ์ชัดเจนกับก�รตัดสินใจของตน แต่ข�ย�วๆ ของเธอก็ก้�ว

ฉับๆ ไปห�ร่�งที่สั่นเทิ้มเพร�ะแรงสะอื้นอย่�งหนักแล้ว

เลนยะม�หยดุยนือยูข้่�งหลงัวญิญ�ณเดก็ช�ย ยิง่อยู่ใกล้กย็ิง่ได้ยนิ

เสียงสะอื้นป�นจะข�ดใจที่น่�รำ�ค�ญสำ�หรับเธอหนักขึ้น 

เลนยะยงัลงัเลอยูค่รู่ หวัคิว้ของเธอเร่ิมขมวดม�ผกูกนั ยิง่มองร่�ง

เล็กๆ ของวิญญ�ณเด็กช�ยตรงหน้� ยิ่งชวนให้หงุดหงิดในคว�มรู้สึก 

ม�กขึ้น

จนสุดท้�ยหมอผีส�วก็ถอนใจแรงๆ อีกครั้งและตัดสินใจเอ่ยออก

ไปว่�

“ตรงนี้ไม่ใช่ที่นั่งเล่นไอ้หนู ลุกไปซะที เกะกะ”

คำ�ทักของเธอได้ผลทันใด เมื่อวิญญ�ณเด็กช�ยที่กำ�ลังร้องห่ม

ร้องไห้ หันใบหน้�เปื้อนนำ้�ต�กับส�ยต�ตื่นๆ ม�มองเธออย่�งรวดเร็ว 

พร้อมคำ�ถ�มจ�กดวงต�สีดำ�คู่โตของเข�ส่งม�ให้เธอ ต�มด้วยคำ�ถ�ม

โดยตรงจ�กป�กของเข�

“พี่ส�วมองเห็นผมด้วยเหรอ”

ครึ่งปีต่อมา
ณ ป่ากักปีศาจ 
ใต้ถ้ำาท่ีผนึกเจ้าปีศาจแห่งป่ากักปีศาจ

หมอผีสาวยืนจับจ้องร่างของชายหนุ่มผู้เป็นถึงเจ้าปีศาจ ซึ่งบัดนี้

ถกูผนกึติดกบัผนังถำ�้ มเีพยีงมอืสองข้�งและศรีษะยืน่พ้นผนงัถำ�้ม�เท่�นัน้ 
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ใบหน้�งดง�มร�วกับเทพบุตรของเจ้�ปีศ�จหลับพริ้มร�วกับภ�พ

ว�ด ทว่�หมอผีส�วตัวแสบกลับกำ�ลังจะทำ�ล�ยภ�พลักษณ์อันงดง�มนั้น

ของเจ้�ปีศ�จให้ย่อยยับ เมื่อเจ้�หล่อนเอ�ปลอกคอสุนัขที่ทำ�จ�กหนังแท้

สวมคอเจ้�ปีศ�จอย่�งไม่สนส�ยต�ค�ดโทษจ�กวิญญ�ณเด็กช�ย หรือ

คำ�ประท้วงจ�กวิญญ�ณประจำ�ตระกูล

ทว่�เมื่อโยชิฮ�ระเห็นปลอกคอสุนัขที่เธอสวมให้เจ้�ปีศ�จชัดเจน 

เข�ก็หันไปมองเด็กส�วใหม่ ก่อนเปรยขึ้นว่� 

“ท่�นเลนยะ ปลอกคอสุนัขเส้นนั้นมัน...เป็นของสำ�คัญไม่ใช่หรือ

ขอรับ”

เลนยะหันม�มองหน้�โยชิฮ�ระ

“ของมันใช้ประโยชน์ได้ ฉันก็ใช้หมดนั่นแหละ จะสำ�คัญไม่สำ�คัญ

ก็ช่�งหัวมันสิ” เธอกล่�วพล�งก้มลงไปหยิบม้วนคัมภีร์ขน�ดฝ่�มือขึ้นม�

เตรียมทำ�พิธีผนึกด้�ยแดง

ทว่�วิญญ�ณซ�มูไรยังดูห่วงกังวลนิดๆ เพร�ะเจ้�ปลอกคอสุนัข

เส้นนั้นถือว่�เป็นของติดตัวของเลนยะเลยก็ว่�ได้

นับตั้งแต่เจ้�ของปลอกคอตัวจริงต�ยไป เธอก็มักเอ�มันติด

กระเป๋�เป้ประจำ�ตัวไว้เสมอ จะเอ�ไปให้คนอื่นง่�ยๆ มันก็กระไรอยู่...อีก

อย่�ง ถ้�คนใส่ตื่นขึ้นม�แล้วรู้ว่�ตัวเองต้องใส่อะไรอยู่แล้วจะคิดอย่�งไร

“ปลอกคอเส้นนั้นสำ�คัญอะไรม�กเหรอครับ” เสียงเล็กๆ จ�ก 

ท�โร่ถ�มขึ้นขัดคว�มคิดของโยชิฮ�ระ ทำ�ให้เข�ต้องหันไปขยับยิ้มปกติ

เช่นเดิมให้คนถ�ม

“เปล่�หรอกขอรับ ปลอกคอสุนัขนั้นร�ค�ค่อนข้�งแพง ข้�เลยคิด

ว่�ท่�นเลนยะจะไม่หวงบ้�งหรือไงน่ะขอรับ” เข�แก้ตัวได้อย่�งไหลลื่น  

ทั้งที่คว�มจริงปลอกคอสุนัขนั้นเธอไม่ได้เสียเงินสักเยนกับมันเลย และ

เข�อย�กจะบอกทิ้งท้�ยอีกว่�

‘ปลอกคอสุนัขเส้นนั้นก็สำ�คัญพอๆ กับชื่อ ‘ท�โร่’ ของท่�นนั่น

แหละขอรับ’
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พรึ่บ!

เลนยะคลี่ม้วนคัมภีร์ในมือ ก่อนกล่�วว่� 

“เอ�ละ ทีนี้ฉันจะเริ่มทำ�พิธีผนึกด้�ยแดงแล้วนะ”

ใช่...ห�กจะให้วญิญ�ณซ�มไูรกล่�วละก ็ทัง้ชือ่ ‘ท�โร่’ ทีว่ญิญ�ณ

เดก็ช�ยใช้ ซึง่หมอผสี�วอ้�งว่�ได้ม�จ�กสนุขัข้�งบ้�น หรอืปลอกคอสนุขั

ที่อยู่บนคอของเจ้�ปีศ�จ ล้วนม�จ�กสิ่งมีชีวิตตัวเดียวกัน...เจ้�สุนัขจรจัด

ตัวนั้นที่หน้�บ้�นหลังค�สีอิฐเมื่อหนึ่งปีก่อน ที่เลนยะยังคงจดจำ�มันได้ม�

ตลอด...



บทส่งท้าย

ฤดเูปิดภาคเรียนใหม่เริม่ขึน้อกีคร้ัง เดก็นกัเรยีนเข้าใหม่กลายเป็น

เดก็ปีหน่ึง และจ�กเดก็ปีหนึง่กก็ล�ยเป็นรุ่นพีปี่สอง และรุน่พีปี่สองกก็ล�ย

เป็นพี่โตสุดที่เตรียมเข้�สู่ก้�วสำ�คัญครั้งใหญ่ในอีกหนึ่งปีต่อจ�กนี้ ก่อน

จบก�รศึกษ�ออกไป

และมันคงเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัขิองเจ้�ของโรงเรยีนมชีือ่แห่งนี้ไป

แล้ว ทีจ่ะจดัก�รให้เดก็นกัเรยีนทีเ่ป็นญ�ตกินัต้องม�อยูห้่องเรยีนเดยีวกนั 

เพร�ะทัง้ทีข่ึน้ปีส�มแล้ว มหินำ�ซำ�้ยงัเปลีย่นห้องเรยีนอกีครัง้ แต่ในร�ยชือ่

ทีต่ดิไว้หน้�ห้องเรียนใหม่ของเข� กลับมีชื่อของ ‘โซเคนโย เลนยะ’ รวม

ม�ด้วยเช่นเดิม

บ�งครั้งเข�ก็แอบคิดว่�ผอ.โยโคอ�จจะแอบเกลียด หรือหมั่นไส้

อะไรเข�อยู่ ถึงได้จงใจส่งยัยคนนิสัยกวนอ�รมณ์นั่นม�ต�มกวนเข�อยู ่

ทุกภ�คก�รศึกษ�

“ซ�น�ดะคุง!” 

เสยีงร้องทกัทีค่่อนข้�งดงัทำ�ให้เดก็หนุม่หน้�ต�หล่อเหล�แต่ไร้รอย

อ�รมณ์หลังกรอบแว่นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้�หันกลับไปมองยังด้�นหลัง 
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วิญญ�ณหญิงส�วในกิโมโนสีดำ�ง�มสง่�ที่ม�พร้อมด�บง้�วเล่มย�วผู้อยู่

ข้�งก�ยเข�เสมอก็หันไปต�มส�ยต�ของเข�เช่นกัน

“ได้อยูห้่องเดยีวกนัสนิะ ฉนันกึว่�เพือ่นๆ จะย้�ยไปห้องอืน่กนัหมด

ซะอีก ถ้�มีซ�น�ดะคุงอยู่ด้วย ก็ค่อยอุ่นใจหน่อย” เสียงกระตือรือร้น 

ตรงหน้�ม�พร้อมใบหน้�ที่ดูอ่อนเย�ว์เกินวัย เพร�ะดวงต�คู่โตๆ สีเข้ม 

ส่วนสูงที่น้อยกว่�เข� และรัศมีคว�มสดใสร�วกับเด็กเล็กๆ จ�กช�ยหนุ่ม

ทั้งที่ควรเรียกว่�เป็นรุ่นพี่เพร�ะช่วงวัยที่ม�กกว่�ส�มปี แต่ช�ย

หนุ่มที่ตัวเตี้ยกว่�เด็กหนุ่มผมดำ�คนนี้กลับประสบอุบัติเหตุร้�ยแรง ทำ�ให้

ต้องกลับม�เรียนใหม่พร้อมรุ่นน้องอย่�งเลี่ยงไม่ได้ 

“ฉนัว่�ค�ซรึ�กซิงัไม่น่�จะมปัีญห�เร่ืองห�เพือ่นใหม่หรอกนะ” แม้

จะรู้ว่�เข�เคยเป็นวิญญ�ณเด็กช�ยที่ชอบซ่อนอยู่ด้�นหลังญ�ติส�วของ

ตน แต่ในคว�มเป็นจริงตอนนี้เข�คือรุ่นพี่ในชั้นเรียนเดียวกัน ซ�น�ดะจึง

เลือกจะเรียกเข�อย่�งเค�รพแทน เพร�ะแม้จะเรียนร่วมชั้นม�ด้วยกัน 

หนึ่งปีเต็มก่อนหน้�นี้ ทว่�พวกเข�ก็ไม่ได้สนิทกันสักเท่�ไร

“ก็ไม่ให้กังวลได้ยังไง ฉันอ�ยุม�กกว่�คนอื่นนะ จะทักท�ยหรือ

แนะนำ�ตวัแต่ละครัง้กล็ำ�บ�ก ต้องอธบิ�ย ต้องให้เพือ่นใหม่ๆ ม�ทำ�คว�ม

เข้�ใจเร�ใหม่ ถ้�ไม่มเีพือ่นเก่�จ�กชัน้ปีสองม�ด้วยกร็ูส้กึไม่อุน่ใจหรอก...

อ๋อ! แล้วเรียกท�เคโตะก็ได้นะซ�น�ดะคุง” ช�ยหนุ่มไม่ลืมแสดงคว�ม

เป็นมิตรและเพิ่มคว�มสนิทสนม เมื่อตลอดปีม�นี้เข�ต้องยอมรับว่�ก�ร

เข้�ไปทำ�คว�มรู้จักหรือตีสนิทกับพวกโซเคนโยนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้�ง 

ย�กเย็น 

แม้พย�ย�มชวนทำ�กิจกรรมอะไรต่�งๆ ก็ย�กที่จะได้รับคว�มร่วม

มือ แม้จะพูดคุยด้วยกันม�กขึ้น และพอรู้จักนิสัยกันระดับหนึ่ง แต่ก็ยัง

ห่�งไกลคำ�ว่�สนิทไปม�ก โดยเฉพ�ะกับโซเคนโยฝ่�ยเด็กส�ว

ทั้งๆ ที่เป็นคนที่เข�อย�กรู้จักและเป็นเพื่อนม�กกว่�คนอ่ืน แต ่

เจ้�หล่อนมักไม่เปิดโอก�สนัก ซึ่งเข�ก็ไม่เข้�ใจว่�ทำ�ไมถึงอย�กสนิทกับ

เธอ ทั้งที่เธอก็ไม่ใช่คนน่�คบห�หรือเป็นมิตรสักเท่�ไร และเข�รู้ว่�มัน
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ไม่ใช่ก�รชอบพอแบบหนุ่มส�วหรืออะไรเทือกนั้นแต่ประก�รใด แต่เป็น

อะไรที่ซับซ้อนและอธิบ�ยย�กกว่�นั้นม�ก

เธอเหมือนของสำ�คัญที่เข�ทำ�ห�ยไปน�น เหมือนรูปถ่�ยในอดีต 

ตุ๊กต�หมีตัวแรก หรืออะไรสักอย่�งในวัยเย�ว์ที่มีคุณค่�ท�งใจ และเข�

กำ�ลังคิดถึงมัน 

“งั้นค�ซึร�กิซังก็น่�จะอุ่นใจขึ้นอีกหน่อย เพร�ะไม่ได้มีแค่ฉันท่ี

เรยีนห้องนี”้ ซ�น�ดะพดู พร้อมปร�ยต�มองไปยงักระด�ษร�ยชือ่นกัเรยีน

ที่แปะบนบ�นประตูห้อง 

ซึ่งท�เคโตะก็รีบมองต�ม และไล่อ่�นร�ยชื่อก่อนสะดุดต�เข้�กับ

ชื่อใครบ�งคน

“เลนยะจังก็เรียนห้องนี้ด้วย” เข�คร�งออกม�ด้วยใบหน้�ที่มี 

รอยยิม้กว้�งขึน้ แววต�จ�กดวงต�สดีำ�คูโ่ตมปีระก�ยคว�มดีใจขึน้ม�อย่�ง

ไม่อ�จปิดบัง

ยังมีท่าทางไม่ต่างจากสมัยก่อนเลย...อ�เคเดะท่ีลอยอยู่ข้�งก�ย

ซ�น�ดะอดคิดขึ้นไม่ได้ย�มเห็นท่�ท�งเช่นนั้นจ�กผู้ที่เคยเป็นวิญญ�ณ 

เด็กช�ยจอมขี้ขล�ดที่ชื่อท�โร่

วิญญ�ณท่�นหญิงคนง�มรู้สึกว่�ยังมี ‘สิ่งตกค้�ง’ ของท�โร่อยู ่

ในตัวช�ยหนุ่มคนนี้ ซึ่งสักวันมันอ�จจ�งห�ยไปหมด หรือไม่ก็อ�จอยู่ 

ตลอดไป

แต่ไม่ว่�สิ่งตกค้�งของท�โร่นั้นจะห�ยหรืออยู่ต่อไปก็ไม่สำ�คัญ

เท่�กับว่� เวล�นี้มันยังคงติดแน่นอยู่โดยไม่มีทีท่�จะห�ยไปง่�ยๆ...เป็น

ส�ยสัมพันธ์แปลกๆ ที่ไม่น่�ต่อกันติด แต่กลับยังผูกเชื่อมกันได้อยู่

“ว่�แต่เลนยะจังม�รึยัง ปกติก็ม�โรงเรียนเวล�ประม�ณนี้สินะ 

หรือบ�งครั้งก็ม�เช้�กว่�นี้” ท�เคโตะหันม�ถ�มซ�น�ดะหลังยืนจ้องชื่อ

เด็กส�วอยู่พักหนึ่ง 

ซึ่งคนอ่อนวัยกว่� แต่ดูเป็นผู้ใหญ่กว่�เข�หล�ยเท่�กลับตอบเรียบ

ปนคว�มเบื่อหน่�ยว่� 
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“ก็แล้วแต่จะถูกปลุกด้วย”

“ปลุก?” ท�เคโตะเลิกคิ้วขึ้นข้�งสงสัยพลัน

“ยยันัน่ต้องใช้น�ฬิก�ส่วนตวัแบบเฉพ�ะปลกุถงึจะตืน่น่ะ” ซ�น�ดะ

ตอบและหันไปสือ่ส�รท�งส�ยต�กบัวญิญ�ณหญิงส�วข้�งตวัวบูหนึง่อย่�ง

เข้�ใจกันดี 

“อะไรล่ะ” ท�เคโตะยังไม่เข้�ใจเช่นเดิม

ซ�น�ดะเงียบไปอีกนิด ก่อนพึมพำ�กับตัวเองแทนว่� “ถ�มว่�ใคร

น่�จะถูกกว่�ละมั้ง”

สัมผัสแรกที่รู้สึกคือความอ่อนโยนจากปลายนิ้วเรียวยาวที่ไล้ผม

หน้�ม้�บนหน้�ผ�กของเธอช้�ๆ แล้วต�มด้วยนำ้�หนักที่กดฟูกยวบลงข้�ง

เตียงใกล้ตัว ก่อนเสียงทุ้มลึกน่�หลงใหลจะเอ่ยแผ่วเบ�ใกล้หูว่�

“เลนยะ”

พรวด!

ตึง!

เด็กส�วร่�งสูงที่กำ�ลังนอนควำ่�หน้�หลับสนิทบนเตียงเปิดต�พร่ึบ

ขึ้นทันใด ร่�งก�ยสั่งโดยอัตโนมัติให้กลิ้งตัวออกห่�งจ�กใครบ�งคนที่นั่ง

อยู่บนเตียงข้�งตัว ก่อนเธอจะหล่นตุ้บลงบนพื้นอีกฝั่งกับคนที่เข้�ม�ปลุก

อย่�งอ่อนหว�น นุ่มนวล ทว่�เล่นเอ�เธอขนลุกเกรียวตั้งแต่สันหลังยัน

ท้�ยทอย 

“บอกว่�อย่�ใช้วธินีีป้ลกุไงไอ้ลกูหม�!” เลนยะลกุขึน้ม�ด้วยใบหน้�

หงดุหงดิทีเ่จอืด้วยสแีดงจ�งๆ ขณะมอืข้�งหนึง่ยกขึน้ปิดใบหขูว�ข้�งทีถ่กู

กรอกเสียงกระซิบชื่อตนแน่น แล้วร้องตบท้�ยว่� “โคตรขนลุกเลย!”

“มันได้ผลกว่�กระช�กตัวเจ้�ขึ้นม�หล�ยเท่�” เสียงทุ้มลึกบอก

เรียบ พร้อมเจ้�ของเสียงเพียงนั่งอยู่บนเตียงอีกฝั่ง มองเธอด้วยสีหน้� 

นิง่เฉยร�วกบัเมือ่ครู่นีต้นไม่ได้ทำ�เร่ืองน่�อ�ยบ�งอย่�งกบัเดก็ส�วบนพืน้ 

มิหนำ�ซำ้�ยังพึมพำ�กับตัวเองเสียงแผ่วเบ�ว่� “...อีกอย่�ง...ยังไม่ได้จูบ...”
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“ห�?” คนหูไวถ�มกลับรวดเร็วกับคำ�กระซิบที่ลอยม�จ�กเจ้� 

ลูกหม� ซึ่งในตอนนี้คงพูดได้เต็มป�กเต็มคำ�ว่�เป็น ‘คนรัก’ ของเธอด้วย 

แม้ว่�ระหว่�งเธอกับเข�จะไม่ใช่ ‘คู่รัก’ ที่ปกติในหล�ยๆ ด้�นก็ต�ม

“เจ้�ส�ยแล้ว” แทนที่จะตอบคำ�ถ�ม สุนัขป่�หนุ่มกลับเอ่ยเน้นชัด

เพียงประโยคสั้นๆ ก่อนลุกขึ้น แล้วเดินอ้อมปล�ยเตียงม�ยังฝั่งที่เลนยะ

นั่งหน้�ยุ่งกุมหน้�ผ�กซีกหนึ่งที่เอ�ลงไปกระแทกพื้นตอนตื่นเมื่อครู่

กนิเทน็ชย่ิอก�ยลงนัง่คกุเข่�ข้�งหนึง่ตรงหน้�เธอ ก่อนยืน่มอืเรยีว

แข็งแรงของตนแทรกมือที่เล็กกว่�บนหน้�ผ�กที่มีรอยแดงนิดๆ ของเธอ

อย่�งอ่อนโยนและรู้จังหวะ ซึ่งเลนยะก็รับรู้ได้ถึงคว�มอุ่นและคว�มรู้สึก

ดจี�กฝ่�มือของอกีฝ่�ยหลงัว�งแนบอยูค่รูห่นึง่ เมือ่เข�ใช้พลงัรกัษ�คว�ม

ระบมให้เธอ

แต่ก�รรักษ�ของเข�กลับทำ�ให้เธออดบ่นออกม�ไม่ได้ว่�

“ทำ�ไมทุกครั้งที่แกปลุกฉัน ฉันต้องเจ็บตัวตลอดด้วยเนี่ย” 

“เพร�ะเจ้�ชอบดิ้นหนีข้�น่ะสิ” ทั้งที่อยู่ในสถ�นะท่ีไม่ควรด้ินหนี

แล้วแท้ๆ...เจ้�ปีศ�จจับจ้องยังใบหน้�ของหมอผีส�วที่ยังยุ่งเหยิงนิดๆ 

เพร�ะคำ�ตอบที่ไม่ชอบใจนัก และคว�มรู้สึกขุ่นมัวตกค้�งกับวิธีปลุกของ

เข� ที่เธอไม่ถนัดจะรับมือสักเท่�ไร

และก�รเฝ้�มองอย่�งเงียบงันอยู่หล�ยวิน�ทีแบบนั้นก็ทำ�ให้เด็ก

ส�วทีน่ัง่ให้เข�รกัษ�รอยชำ�้อยูต้่องเลกิคิว้ขึน้ข้�ง แล้วถ�มอย่�งเสยีไม่ได้

“อะไร” เธอมองสบดวงต�สีเท�คู่เรียวคมแสนสวยนั่น สงสัยใน

แววต�ที่ทอดมองม�อย่�งเงียบงันของอีกฝ่�ย

“เปล่�...” เข�ปฏิเสธเสียงเบ� แววต�ที่เฝ้�มองยังเหมือนเช่นเคย 

ก่อนไม่น�นจะเป็นฝ่�ยเคลื่อนก�ยและก้มเข้�ห�ร่�งเล็กกว่�ตรงหน้� 

พล�งจูบแนบขมับด้�นที่เคยมีรอยแดงของเลนยะ จนคนถูกจูบต้องนิ่งงัน

และถดใบหน้�ออกนิดเมื่อไม่ทันตั้งรับก�รจูบครั้งนี้

ไม่น�นใบหน้�คมหล่อเหล�ก็ถอนริมฝีป�กออกห่�งเล็กน้อย แต่ก็

ยังเกือบแนบชิดข้�งขมับของเธอ แล้วกระซิบแผ่วต่อว่� “แค่ยังไม่ได้จูบ”
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จบคำ�นัน้ร่�งสงูสง่�กเ็คลือ่นออกห่�ง พร้อมละมอืจ�กใบหน้�ของ

หมอผีส�วที่ยังชะงักนิ่งด้วยคว�มอึ้งนิดๆ และก่อนลุกออกไป เข�ก็กำ�ชับ

อีกครั้งด้วยสีหน้�เรียบเฉยเช่นเดิมว่�

“ลุกก่อนที่จะไปโรงเรียนส�ยได้แล้ว”

หลังคำ�บอกเล่�กึ่งคำ�สั่งและก�รลุกเดินออกไปของสุนัขป่�หนุ่ม 

คนที่ยังนั่งบนพื้นด้วยอ�ก�รตะลึงงันนิดๆ ต้องค่อยๆ หมุนคอมองต�ม

แผ่นหลังกว้�งนั้น ก่อนไม่น�นเธอจะยกมือขึ้นกลับม�กุมขมับที่เคยเจ็บ

เพร�ะตกเตียง และเพิ่งถูกเจ้�ปีศ�จจูบไปเมื่อครู่ ซึ่งไม่น�นเธอจึงเร่ิม 

หน้�มุ่ยลง สีหน้�มีรอยขัดเขินนิดๆ ขณะพึมพำ�ต�มแผ่นหลังกว้�งๆ ขึ้น

ม�อย่�งเสียไม่ได้ว่�

“ไอ้บ้�”

หมอผีส�วถอนใจแผ่วกับก�รปลุกของเจ้�ลูกหม� และแน่นอนว่�

เกือบทุกเช้� ตั้งแต่เช้�วันนั้นเมื่อเกือบหนึ่งปีก่อนที่เข�ปร�กฏตัวขึ้นยัง

บ้�นหลังค�สีอิฐพร้อมก�รผูกมัดตัวเองไว้กับเธอ ก็มีมืออุ่นท่ีส�ม�รถ

สัมผัสและจับต้องเธอได้จริงๆ คอยปลุกเธอทุกวัน มิหนำ�ซำ้�มือไม้ยังทำ�

เยอะกว่�ที่ควรด้วยซำ้� อย่�งเช่นก�รกระทำ�เมื่อกี้นี้

ไม่รู้ว่�ตอนโยชิฮ�ระคิดส่งมอบหน้�ที่ตัวเองให้อดีตเทพเจ้�องค์นี้ 

เข�ลืมนึกถึงเรื่องนี้ด้วยรึเปล่�

“แต่งตัวอะไรของแกน่ะ” 

เลนยะที่อ�บนำ้�แต่งตัวและเตรียมกระเป๋�นักเรียนพร้อมไป

โรงเรียนวันแรกของก�รขึ้นปีส�มต้องขมวดคิ้วถ�ม เมื่อเธอก้�วออกม�

จ�กบ้�นแล้วพบร่�งสูงสง่�ที่อยู่ในเสื้อผ้�ของยุคปัจจุบัน ไม่มีใบหูเรียว

แหลมหรอืตร�สญัลกัษณ์บนหน้�ผ�ก แต่แปลงก�ยเป็นแค่มนษุย์ธรรมด�

และเพร�ะพลังของเข�เวล�นี้สมบูรณ์พร้อม ไม่โดนผนึกให้มีไม่

ถึงครึ่งอย่�งสมัยก่อน จึงส�ม�รถแปลงร่�งได้ทั้งหมด ท้ังร่�งก�ยและ

เสื้อผ้� โดยไม่ต้องยุ่งย�กคอยเปลี่ยนตลอดเวล�อย่�งเมื่อหนึ่งปีก่อน 
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ซึ่งเลนยะอดลงคว�มเห็นไม่ได้ว่�เจ้�ลูกหม�ของตนดันมีเซนส ์

เรือ่งแฟชัน่ใช้ได้เสยีด้วย เพร�ะเวล�นีเ้ข�อยู่ในเสือ้เชิต้ข�วล�ยท�งสเีข้ม 

สวมกัก๊สนีำ�้เงนิทบั ข�ย�วๆ แขง็แรงอยู่ในก�งเกงสแลกสเีดยีวกนั พร้อม

เสื้อโคตผู้ช�ยทันสมัยสีนำ้�ต�ลไหม้ กับรองเท้�หนังขัดเง�เรียบหรู ปล่อย

ผมสีดำ�ประก�ยเงินที่ย�วสย�ยนั่นเป็นอิสระจนดูมีเสน่ห์น่�หลงใหลเสีย

ยิ่งกว่�น�ยแบบหรือด�ร�ที่หลุดออกม�จ�กนิตยส�รแฟชั่นชั้นนำ�สักเล่ม 

ซึ่งมันคงเรียกส�ยต�คนได้ง่�ยจนชวนปวดหัว 

แต่เวล�นีปั้ญห�มนัไม่ได้อยูต่รงนัน้หรอก ปัญห�คอืมสี�เหตอุะไร

ที่เข�ถึงแปลงก�ยเป็นมนุษย์ แล้วยืนคอยเธออยู่หน้�บ้�นแบบนี้ต่�งห�ก

“เจ้�ต้องไปโรงเรียน” กินเท็นชิหันม�เอ่ยร�วกับตนเองไม่ได้ทำ�

อะไรผิดแปลกจ�กทุกวัน

“ใช่ ส่วนแกจะไปเดินแฟชั่นโชว์รึไง” เลนยะยังย่นหัวคิ้วถ�ม แล้ว

มองเข�ตั้งแต่ศีรษะจดปล�ยเท้�เร็วๆ ทีหนึ่ง 

ทว่�เจ้�ปีศ�จไม่ได้สนใจคำ�ล้อเลยีนนัน่ และยงัเอ่ยต่อด้วยนำ�้เสยีง

เรียบเฉยว่� “วันแรก”

“แล้วไง” เธอไปโรงเรียนวันแรกแล้วไง

“แล้วข้�ถือเป็นผู้ปกครองของเจ้�”

เลนยะเลิกคิ้วขึ้นสูงทันใดกับคำ�ตอบครั้งนี้จ�กร่�งสูงสง่�ตรงหน้� 

ก่อนจะหรี่ต�ลงอย่�งไม่ค่อยเชื่อคว�มคิดในหัวตนนัก พล�งถ�มเข�กลับ

ไปช้�ๆ ว่�

“นี่แกจะไปส่งฉันที่โรงเรียนงั้นเหรอ”

“มนุษย์อย่�งพวกเจ้�มีวัฒนธรรมก�รไปส่งในวันแรกที่เปิดเรียน

ไม่ใช่หรือไง” เจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จยังกล่�วด้วยท่�ท�งว�งนิ่งไม่

เปลี่ยน

“ใช่ สำ�หรับเด็กอนุบ�ลน่ะ” เลนยะตอบรวดเร็วด้วยสีหน้�กวนๆ 

แล้วเอ่ยขึ้นต่อทันที “อีกอย่�งฉันก็เปิดเรียนวันแรกม�หล�ยสิบครั้งแล้ว”

“แต่นี่เป็นครั้งแรกกับข้�”
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คำ�เถียงที่เตรียมไว้พลันถูกกลืนลงคอหมอผีส�วในฉับพลัน ขณะ

เธอต้องยืนนิ่งมองใบหน้�เรียวคมที่ดูจริงจังกับเรื่องคร้ังนี้ มิหนำ�ซำ้�ยัง 

จับจ้องตรงม�ยังเธออย่�งมีคว�มหม�ยสำ�คัญชัดเจน

เพร�ะแม้เธอจะไปโรงเรียนวันแรกเองม�เกือบตลอดชีวิต และ

หล�ยสบิครัง้แล้ว แต่นีเ่ป็นครัง้แรกสำ�หรบัเข�ในก�รอยูท่ีน่ี ่ในขณะทีเ่ธอ

เปิดเรียนเป็นวันแรก...ก�รไปส่งที่โรงเรียนน่ะไม่ใช่เร่ืองพิเศษหรอก แต่

สิง่ทีพ่เิศษคอืก�รทีเ่ข�มส่ีวนร่วมในชวีติของเธอในด้�นต่�งๆ เป็นครัง้แรก

ต่�งห�ก 

และน่ีกค็อืก�รมส่ีวนร่วมครัง้แรกกบัอกีด้�นหนึง่ในชวีติเธอ ซึง่นัน่

แหละคือจุดสำ�คัญที่สุด...ครั้งแรก ทีละอย่�ง ทีละเรื่อง

หมอผสี�วคล�ยใบหน้�ทีข่มวดคิว้ลงจนกลบัม�เป็นว�งเฉยเช่นเดมิ 

และไร้ข้อกังข�ใดๆ กับเจ้�ลูกหม�ของตนอีก ก่อนก้�วออกไปยังรั้วหน้�

บ้�น พล�งเอ่ยว่� 

“...ก็ถ้�ไม่กลัวตกเป็นเป้�ส�ยต�ก็เรื่องของแกแล้ว”

“เลนยะจังมีแฟนแล้ว!” ทาเคโตะร้อง ทำาตาโต ขณะค้างมืออยู่

กับกระเป๋�นักเรียนตนบนโต๊ะเรียนใหม่ ซึ่งอยู่ข้�งโต๊ะของซ�น�ดะ 

“ใช่ เป็นปีแล้ว” เด็กหนุ่มผมดำ�เอ่ยอย่�งเฉยช� แล้วทิ้งตัวลงนั่ง

บนเก้�อี้ของโต๊ะเรียนที่เข�เลือกจ�กตำ�แหน่งที่คุ้นเคยที่สุด

“ฮะๆ ดูไม่ออกเลยแฮะ” ท�เคโตะหัวเร�ะแห้งๆ ตอบรับได้เพียง

เท่�นั้น เพร�ะต้องยอมรับว่�เข�ดูไม่ออกจริงๆ ว่�เด็กส�วอย่�งโซเคนโย 

เลนยะจะมีคนรักหรือคบห�ใครได้ เอ�จริงๆ คือในส�ยต�เข� มันแทบ

เป็นไปไม่ได้เลย

“แต่เลนยะจังไม่เคยพูดถึงหรือทำ�ท่�เหมือนว่�มีแฟนเลยนะ ปกติ

ก็น่�จะเคยม�รับม�ส่งที่โรงเรียนบ้�ง หรือส่งเมสเสจ เมล ไลน์ โทร.ห� 

หรืออะไรสักอย่�ง” หวังว่�ฝ่�ยช�ยคงไม่ได้คบเพื่อผลประโยชน์หรือมี

อะไรแอบแฝงหรอกนะ ถึงได้ดูเฉยช�ต่อกันขน�ดนี้
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คว�มสงสยัครัง้นีข้องช�ยหนุม่ตรงหน้�ส่งผลให้ซ�น�ดะต้องเงยีบ

ไปนิด และเป็นอกีคร้ังทีเ่ข�หนัไปสือ่ส�รท�งส�ยต�กบัวญิญ�ณหญงิส�ว

ข้�งก�ย ก่อนจำ�ต้องตอบอย่�งที่ไม่ค่อยอย�กตอบเท่�ไรว่�

“ก็ไม่ใช่คู่ปกติ...เท่�ไร...”

ครืด!

ปัง!

ทัง้ซ�น�ดะและท�เคโตะ รวมถงึนกัเรยีนทีม่�ถงึห้องเรยีนใหม่กนั

ก่อนหน้�น้ันแล้วอกีหกเจด็คนต่�งกต้็องหนัหน้�กลบัไปยงัประตหู้องเรยีน 

ต�มเสียงเปิดและปิดอย่�งรวดเร็วรุนแรงนั่น

และเป็นทุกร่�งในห้องที่ต่�งนิ่งตะลึงกับคนสองคนท่ีเพ่ิงม�ถึง 

เพร�ะนอกจ�กเด็กส�วร่�งสูง เรือนผมสีนำ้�ต�ลย�วประบ่�ท่ีกำ�ลังหอบ

หนักด้วยสีหน้�ไม่สู้ดีนักร�วกับวิ่งรอบสน�มม�สักสิบรอบแล้ว ยังมีใคร

คนหนึ่งซึ่งยืนแทบประชิดแผ่นหลังเจ้�หล่อนที่ชวนตกตะลึงยิ่งกว่�ด้วย

เข�เป็นช�ยหนุ่มที่ดึงดูดทุกส�ยต�ได้อย่�งรุนแรง รูปร่�งสูงสง่� 

ดูแข็งแกร่งและทรงอำ�น�จ เส้นผมสีดำ�ย�วสย�ยล้อมใบหน้�เรียวคมที่มี

เครื่องหน้�คมค�ยหล่อเหล�อย่�งร้�ยก�จ นัยน์ต�สีเท�ในกรอบต�เรียว

ย�วนั้นคมลึกและโดดเด่นจนทุกคนแทบลืมห�ยใจไปชั่วขณะ ทุกองศ�

ร�วกับถูกปั้นแต่งม�อย่�งสมบูรณ์แบบที่สุด จนดูเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดู

เกินจริงไปวูบหนึ่ง สีหน้�นิ่งเรียบของเข�แตกต่�งกับเด็กส�วที่เข�กุมมือ

ไว้แน่นโดยสิ้นเชิง ที่สำ�คัญ เข�อยู่ในเสื้อผ้�เหมือนหลุดม�จ�กนิตยส�ร

หรูๆ  สกัเล่ม ไม่ใช่เครือ่งแบบนกัเรยีน และทกุคนแน่ใจว่�เข�ไม่ใช่อ�จ�รย์

คนใหม่ที่เข้�ม�สอนที่นี่แน่ๆ 

และเมื่อผ่�นไปสองส�มวิน�ที เลนยะก็ตวัดนัยน์ต�สีนำ้�เงินที่ไม่มี

แว่นม�บดบังเหมอืนสมยัก่อนไปยงัช�ยหนุม่สองคนทีก่ำ�ลงันัง่สนทน�เรือ่ง

เธอกับคนด้�นหลังเธออยู่มุมเกือบหลังห้อง ก่อนถ�มเสียงเครียดอย่�ง

เอ�เรื่อง พร้อมส่งส�ยต�ขว�งๆ ไปว่�

“มองอะไร”



568   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 4 (จบ)

“ไม่รู้สิ” ท�เคโตะตอบเหมือนท่องหนังสือเพร�ะยังคงอึ้งตะลึงอยู่ 

และอธิบ�ยไม่ถูกจริงๆ ว่�เวล�นี้ตนกำ�ลังมองอะไรกันแน่ ระหว่�งช�ย

หนุม่รปูง�มเหมอืนรูปป้ันทีส่งสยัว่�เป็นใคร กบัเลนยะทีโ่ผล่ม�ด้วยสภ�พ

เหมือนวิ่งหนีอะไรม�สุดชีวิต หรือมองทั้งสองคนพร้อมกันเพื่อห�คำ�ตอบ

ว่�ทำ�ไมพวกเข�ถึงปร�กฏตัวที่นี่พร้อมกัน มีคว�มสัมพันธ์กันอย่�งไร 

อะไรเป็นส�เหตุที่ต้องจับมือกันแน่นขน�ดนั้น

ขณะซ�น�ดะนัน้ หลงัจ�กอึง้ไปวบูหนึง่เมือ่เหน็ก�รปร�กฏตวัของ

เลนยะกบัเจ้�ปีศ�จในรปูลกัษณ์ของมนษุย์ในห้องเรยีนใหม่ของตน กต้็อง

รีบเรียกสติกลับม� ก่อนขมวดคิ้วหรี่ต�ถ�มออกไป

“เกิดอะไรขึ้น” แม้คว�มจริงอย�กจะถ�มว่� ‘พ�ท่�นกินเท็นชิม�

ทำ�ไม’ ม�กกว่�ก็ต�ม

ส่วนอ�เคเดะนั้นพึมพำ�อย่�งไม่มีเสียง แต่ส�ม�รถอ่�นป�กได้ว่� 

‘เจ้�เด็กบ้�นั่นทำ�อะไร’ ย�มมองตรงม�ยังพวกเข�

“เรื่องงี่เง่�” เลนยะตอบห้วนๆ ด้วยสีหน้�ไม่สบอ�รมณ์กว่�เดิม 

ขณะนึกย้อนกลับไปตอนที่เธอกับกินเท็นชิม�ถึงโรงเรียน

ไอ้ก�รทีเ่ข�เดนิม�แบบไม่ใส่หมวกหรอืมอีะไรปิดบงัหน้�เลยมนัก็

โดดเด่นเตะต�ช�วบ้�นม�กพออยู่แล้ว แต่ทั้งก�รแต่งตัวและก�รไม่

พย�ย�มหลกีเลีย่งมนษุย์คนไหนเลยตลอดท�ง กท็ำ�ให้คนจติอ่อนบ�งคน

ถึงกับเดินต�มเข�ม�ด้วย อ�จเป็นเพร�ะตอนนี้เจ้�ปีศ�จแห่งป่�กักปีศ�จ

ไม่ได้ถูกกักพลังเหมือนที่ผ่�นม� เลยทำ�ให้ฟีโรโมนหรืออะไรสักอย่�งใน

ตัวเข�รุนแรงม�กขึ้น จนเป็นก�รเชิญชวนผู้คนให้เข้�ม�ห�อย่�งง่�ยด�ย

และแน่นอนว่�เมื่อม�ถึงโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนวัยรุ่น จิตใจ 

หวัน่ไหวตลอดเวล� และคล้อยต�มอะไรง่�ยๆ อยูม่�กม�ย ย่อมหลงต�ม

เข�ม�ได้ไม่ย�กเยน็ จนทำ�ให้มบี�งคนเดนิเข้�ม�ถ�มไถ่ทำ�คว�มรูจ้กัอย่�ง

รวดเร็ว และแม้ไม่ตอบก็ยังคงไล่ต�ม จนหล�ยคนถึงขั้นเริ่มทะเล�ะกัน

รอบตัวเธอ 

ดงันัน้จะปล่อยทิง้ไว้หรือให้กลบับ้�นไปคนเดยีวกไ็ม่ได้ เธอจงึต้อง
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คว้�มือเข�และวิ่งห�ที่หลบภัยที่ใกล้ที่สุด ซึ่งก็คือห้องเรียนของตน

แต่ดูเหมือนจะคิดผิดไปนิด เพร�ะแม้ในห้องจะไม่มีคนเยอะอย่�ง

ด้�นนอก แต่ก็มีนักเรียนบ�งคนม�ถึงที่ห้องกันบ้�งแล้ว ยิ่งเจอส�ยต� 

จ�กทั้งญ�ติหนุ่มและวิญญ�ณท่�นหญิงของเข�ท่ีจับจ้องม�ด้วยคว�ม

เคลอืบแคลงสงสยั ผสมคว�มอึง้ตะลงึนดิๆ กย็ิง่ทำ�ให้เธอกระอกักระอ่วน

ยิ่งกว่�เดิม

กับคนไม่รู้จักยังพอว่� แต่กับคนที่รู้จัก และรู้เร่ืองคว�มสัมพันธ์

ระหว่�งเธอกบัเจ้�ปีศ�จด ีมนัแย่ยิง่กว่�ยนืแก้ผ้�กล�งทีส่�ธ�รณะ เพร�ะ

เหมือนถูกถ�มท�งส�ยต�เลยว่� ‘เอ�คนรักตัวเองออกม�โชว์ช�วบ้�น

ทำ�ไม’

และเมื่อไม่รู้จะตอบส�ยต�ของคนรอบข้�งอย่�งไร หมอผีส�วจึง

เปลี่ยนประเด็น เธอสั่งเน้นชัดม�ยังเด็กหนุ่มเรือนผมสีดำ�สนิทแทนว่�

“ฉันเอ�โต๊ะข้�งซ้�ยมือแก ไอ้ท่�ม�ก” จบก�รจองโต๊ะเรียน  

เลนยะก็หมุนตัวก้�วออกไปจ�กห้อง พ�ช�ยหนุ่มรูปง�มที่ตรึงส�ยต� 

ทกุคนออกไปด้วย กอ่นปดิประตหูอ้งเสียงดังจนทกุคนสะดุ้งอกีรอบ และ

ปล่อยไว้เพียงบรรย�ก�ศที่ยังเหมือนถูกหยุดเวล�ไว้ กับคำ�ถ�มม�กม�ย

ในหัวเพื่อนนักเรียน

“นัน่ใคร” คำ�ถ�มสำ�คญัหลดุออกม�จ�กป�กของท�เคโตะในทีส่ดุ 

หลังประตูห้องเรียนถูกปิดไปหล�ยอึดใจ โดยเข�ยังคงมองมันเช่นเดิม

เพร�ะในหัวยังต�มไม่ค่อยทันกับเหตุก�รณ์เมื่อครู่

“ก็...คนที่เพิ่งบอกไป” ซ�น�ดะเองก็ตอบได้ไม่เต็มป�กนัก เพร�ะ

ยังงุนงงและไม่เข้�ใจเรื่องที่เพิ่งเกิดเช่นเดียวกัน 

คนรักของเลนยะ...ท�เคโตะได้คำ�ตอบไม่ย�กเย็น

และน่ันทำ�ให้ใบหน้�ทีค้่�งนิง่ไปในตอนแรกค่อยๆ คล�ยลง พร้อม

กับที่ท�เคโตะนึกถึงนัยน์ต�คู่เรียวคมงดง�มของร่�งสูงสง่�ข้�งก�ย 

เลนยะที่ปร�ยม�มองเข�วูบหนึ่ง...

“อ�...” ช�ยหนุ่มเพียงคร�งแผ่วรับทั้งคำ�ตอบและภ�พในหัว ก่อน
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พูดขึ้นใหม่อย่�งสงบกว่�เดิมว่� “ค่อยยังชั่ว”

ครั้งนี้กล�ยเป็นเด็กหนุ่มเรือนผมสีดำ�สนิทเสียเองที่ต้องแปลกใจ

ในคำ�ตอบของอีกฝ่�ย 

“หม�ยคว�มว่�ไง” เข�หรี่ต�แคบ เมื่อปกติคนส่วนใหญ่คงไม่เชื่อ

ว่�ช�ยหนุ่มรูปร่�งหน้�ต�แบบเจ้�ปีศ�จจะเป็นคนรักของเด็กส�วแบบ 

เลนยะได้ และคงเป็นกังวลหรือซักไซ้ห�คำ�ตอบเร่ืองแฟนคนนี้ของเธอ

ม�กกว่�นี้ แต่ท�เคโตะกลับตอบรับเรื่องนี้อย่�งเรียบง่�ยผิดค�ด

“ไม่รูส้”ิ ท�เคโตะหนัไปยิม้รับ แล้วยกัไหล่ “แค่รูส้กึว่�...ถ้�เป็นคน

นี ้กค็งไม่มอีะไรต้องห่วง...ควรเป็นคนนีแ้หละ ถกูต้องแล้ว อะไรแบบนัน้”

ยังคงมีความเป็น ‘ทาโร่’ หลงเหลืออยู่ในตัวจริงๆ ด้วยสินะ... 

ทัง้อ�เคเดะและซ�น�ดะอดคดิขึน้ม�พร้อมกนัไม่ได้ เมือ่ช�ยหนุม่ตรงหน้�

ดูร�วกับรับรู้ได้ถึงบ�งสิ่งจ�กกินเท็นชิ เหมือนกับตอนที่เข�เป็นวิญญ�ณ

เด็กช�ยที่เชื่อใจ มั่นใจ และค�ดหวังเหลือเกินว่�อดีตเทพเจ้�องค์นี้จะ

ส�ม�รถอยู่ข้�งก�ยและรักหมอผีจอมเจ้�เล่ห์ของตนได้

แต่เมื่อคิดถึงตรงนี้เด็กหนุ่มกลับเป็นฝ่�ยต้องทอดถอนใจออกม� 

เพร�ะถึงรู้ว่�จะรักกันได้ แต่ก็ไม่ใช่ตลอดก�ล พวกเข�มีอ�ยุขัยต่�งกัน

เกินไป และเลนยะเองก็อ�จจะไม่ได้มีชีวิตยืนย�วนักด้วยซำ้�

ซึง่ท่�ท�งเช่นนัน้กท็ำ�ให้วญิญ�ณหญงิส�วข้�งก�ยสงัเกตเหน็ แล้ว

ต้องเปรยขึ้น

“ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ”

ซ�น�ดะปร�ยดวงต�ขึ้นมองใบหน้�สวยนวลเนียนของวิญญ�ณ

ประจำ�ก�ยทันใด ขณะที่อ�เคเดะกล่�วต่อ

“อย่�ลืมว่�ท่�นกินเท็นชิเป็นเทพเจ้� ห�กถึงเวล�ของแม่เด็กนั่น

จริง ท่�นกินเท็นชิคงรอรับวิญญ�ณน�งไว้อยู่แล้ว”  

เด็กหนุ่มขมวดคิ้วอย่�งมีคำ�ถ�มม�กขึ้นกับสิ่งที่ได้ยินครั้งนี้

“เทพเจ้�ส�ม�รถเก็บดวงวิญญ�ณมนุษย์เพ่ือทำ�ให้กล�ยเป็นภูต

อ�รักษ์ได้ค่ะ” อ�เคเดะอธิบ�ยต่อด้วยรอยยิ้มบ�ง “ถ้�ให้เปรียบ ก็คล้�ย
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กับภูตซ้�ยขว�หรือภูตที่เฝ้�ประตูศ�ลเจ้� เพร�ะโดยปกติภูตเหล่�นี้มัก

เป็นโยไคหรือดวงวิญญ�ณธรรมด�ม�ก่อน ก่อนเทพเจ้�จะเลือกม�ทำ�

หน้�ที่ภูต มอบพลังให้และมอบหน้�ที่ให้”

คนฟังไม่ได้เอ่ยอะไรกับทุกสิ่งที่อ�เคเดะเล่� เพร�ะย�มนี้เข�อยู่

ในห้องเรียนที่ข้�งก�ยยังมีใครนั่งอยู่ด้วยไม่ไกล ทว่�ในดวงต�สีดำ�หลัง

กรอบแว่นสี่เหลี่ยมผืนผ้�นั้นกลับฉ�ยคว�มสงสัย แปลกใจ สนใจ และ

ค�ดหวังอย่�งชัดเจน

“บ�งที ถ้�แม่ส�วน้อยนั่นปีนกลับม�จ�กแดนมิคสัญญีได้ ท่�น 

กินเท็นชิก็คงอยู่ตรงนั้น รอรับน�งอยู่แล้ว” เธอกล่�วอีกครั้งด้วยท่�ท�ง

อ่อนโยนลง และด้วยคว�มหวัง ก่อนจะพ่นลมห�ยใจและหัวเร�ะแผ่วใน

ลำ�คอ เอ่ยขึ้นใหม่อย่�งขบขัน “แต่บอกตรงๆ เลย ข้�ไม่ค่อยอย�ก

จินตน�ก�รว่�ห�กวิญญ�ณของท�ย�ทโซเคนโยที่มีพลังอสูรผสมอยู่ใน

วญิญ�ณแบบนัน้เป็นภตูจะเกดิผลอย่�งไรบ้�ง...คงน่�กลวัพลิกึเลยทเีดยีว 

โดยเฉพ�ะกับโซเคนโย เลนยะด้วยแล้ว”

นั่นสินะ...ซ�น�ดะคร�งในคว�มคิด บ�งทีชีวิตของเลนยะอ�จได้

เริ่มอีกครั้งทันทีหลังคว�มต�ยของเธอ เพร�ะเทพเจ้�องค์นั้นคงไม่มีท�ง

ปล่อยให้เธอไปไหน โดยเฉพ�ะไปยังที่ที่ไม่อ�จเอื้อมมือถึง

และเข�อ�จลมืไปว่�ทัง้สองคนนัน้ต่�งกไ็ม่มีใครธรรมด� ทีส่ำ�คญั

เด็กส�วนัยน์ต�สีนำ้�เงินจอมเจ้�เล่ห์นั่นก็คงไม่มีท�งเล่นอะไรต�มกติก�

หรอก ถ้�ห�กเงื่อนไขของก�รอยู่ด้วยกันของเธอกับเจ้�ลูกหม�ตนนั้นคือ

เวล�ชีวิตของเธอทั้งหมด ก่อนเข�จะต้องกลับไปอยู่ในป่�กักปีศ�จตลอด

ก�ล เธอกค็งมวีธิโีกงมนัด้วยก�รให้เข�กลบัไปยงัป่�กกัปีศ�จจรงิ แต่ไม่ใช่

เพียงลำ�พังอย่�งที่ใครค�ดไว้

เพร�ะอสูรตนนี้ก็คงไม่มีวันปล่อยเทพเจ้�ไปเหมือนกัน

“เฮ้อ!”

เสียงถอนใจเฮือกใหญ่ดังจ�กเด็กส�วท่ีนั่งยองๆ บนพ้ืนสกปรก 
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แล้วซบหน้�กบัหวัเข่�สองข้�งของตนเป็นก�รพกัเหนือ่ยจ�กก�รหนสี�ยต�

ม�กม�ย และที่หลบภัยที่เธอเห็นว่�ดีที่สุดตอนนี้คือด�ดฟ้�ของโรงเรียน 

ซึง่ห้�มนักเรยีนเข้� แต่ในฐ�นะหมอผปีระจำ�โรงเรียนแล้ว เธอจงึมกีญุแจ

และสิทธิ์ไปได้ทุกจุดต�มที่ต้องก�ร

หลงัระบ�ยคว�มอดัอัน้ออกไปกบัก�รพ่นลมห�ยใจแรงๆ เลนยะก็

ปร�ยห�งต�ขึ้นไปมองเจ้�ของร่�งสูงสง่�ซึ่งยืนก้มมองเธออยู่ก่อนแล้ว 

ก่อนเข�จะถ�มขึ้นเพียงว่�

“อย�กบ่นอะไร” 

“เยอะเลย” เธอว่�ฉับไว และเงยไปมองหน้�เข� “ฉันอยู่สงบม� 

สองปี แต่ต้องม�มีปัญห�ตอนปีสุดท้�ยที่จะจบเนี่ยนะ รับรองว่�ไม่วันนี้ก็

พรุง่น้ีมีคนม�รมุสบืเร่ืองแกกบัฉนัแน่ๆ...ถ�มหน่อย อะไรดลใจให้แกอย�ก

ม�ส่งฉันที่โรงเรียน ทั้งที่เกลียดก�รตกเป็นเป้�ส�ยต� นอกจ�กเร่ือง

เพร�ะมันเป็น ‘ครั้งแรก’ เนี่ย”

“...เพร�ะเป็นปีสุดท้�ยของเจ้�” เจ้�ปีศ�จเงียบไปนิดก่อนตอบ

ขณะที่เด็กส�วย่นหัวคิ้ว “ปีสุดท้�ยแล้วมันยังไง”

“เจ้�กำ�ลังจะอ�ยุสิบแปด” เข�หยุดคำ�ไปนิด ก่อนปร�ยต�ไปอีก

ท�ง พล�งพมึพำ�กบัตวัเองขึน้ต่อว่� “ถงึแม้สมยัก่อน...14-15 จะได้แล้ว...”

“ฉนัจะอ�ยเุท่�ไรแล้วมนัยงัไง เอ�ให้มนัตรงประเดน็กว่�นี้ได้ไหม” 

เลนยะยิ่งชักหัวคิ้วม�ชนกันม�กขึ้นกับก�รถ�มคำ�ตอบคำ�ของกินเท็นชิ  

ซึ่งแต่ละคำ�ตอบก็อ้อมโลกได้อย่�งน่�รำ�ค�ญจริงๆ

ก็รู้อยู่หรอกว่�เจ้�ลูกหม�ของตนไม่ใช่พวกช่�งพูด แต่ไอ้ก�รเว้น

ช่องว่�งในคำ�พูดเกือบทุกครั้งมันกวนใจเธอม�กๆ 

และเมื่อเลนยะบอกชัดเจนแบบนั้น ร่�งสูงสง่�จึงเงียบไปหล�ย

วิน�ที ก่อนไม่น�นเสียงทุ้มลึกจะเอ่ยเน้นหนักกว่�เดิม

“เลนยะ”

คนถูกเรียกชื่อเพียงเลิกคิ้วขึ้นข้�งตอบรับ และรอฟังคำ�พูดต่อไป

ของเข� ซึง่ครัง้น้ีสนุขัป่�หนุม่กส็บประส�นนยัน์ต�สนีำ�้เงนิของเธอนิง่น�น
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ด้วยคว�มหม�ยบ�งอย่�ง ขณะปล่อยให้เสยีงรอบก�ยกลนืห�ยไปกบัเสยีง

ส�ยลมอ่อนๆ ก่อนเอ่ยออกม�ใหม่ว่�

“แต่งง�นกับข้�ไหม”

ร�วกบัทกุอย่�งในวนิ�ทนีัน้ถกูหยดุชะงกัไว้ แม้แต่เสยีงส�ยลมบน

ด�ดฟ้�กว้�ง และเด็กส�วที่นั่งยองอยู่บนพื้น ซึ่งได้แต่เงยมองใบหน้�คม

หล่อเหล�ค้�งนิ่ง 

เป็นหล�ยอึดใจที่เธอร�วกับถูกหยุดไปพร้อมบรรย�ก�ศรอบก�ย

ทัง้หมด นยัน์ต�สนีำ�้เงนิเบกิกว้�งขึน้น้อยๆ จบัจ้องไปยงัคนคนเดยีวทีเ่พิง่

ขอเธอแต่งง�น

ทว่�แม้เป็นครู่ใหญ่ที่โลกทั้งใบร�วกับหยุดหมุน แต่ไม่น�น เสียง

ถอนใจแผ่วย�วกด็งัม�จ�กเลนยะในทีส่ดุ พร้อมท่�ท�งทีก่ลบัม�เป็นปกติ

อีกครั้งจนแทบเป็นเบื่อหน่�ย ย�มถ�มอีกฝ่�ยกลับว่�

“ใครยุล่ะนั่น”

“...โยโค มิโนะ” กินเท็นชิเงียบไปเล็กน้อยก่อนส�รภ�พอย่�ง

ง่�ยด�ย

“อ�...ตอนง�นคร้ังทีแ่ล้วทีเ่จอกนัละส”ิ เลนยะเอ่ยกลัว้หวัเร�ะ กึง่

เย�ะหยัน ย�มนึกได้ว่�ช�ยชร�เจ้�ของโรงเรียนหรูได้เจอเจ้�ปีศ�จแห่ง

ป่�กักปีศ�จโดยตรงเมื่อม�สั่งง�นเธอครั้งที่แล้ว และตอนเธอเผลอ  

ช�ยชร�คงจะห�เรื่องยุหรือพูดอะไรแปลกๆ กับสุนัขป่�หนุ่มเร่ืองเธอไป 

จนเป็นเหตุให้อยู่ๆ เข�ม�ขอเธอแต่งง�นแบบนี้ 

ทัง้ทีร้่อยวนัพนัปี พวกเข�ไม่มีใครสนใจพดูเรือ่งพวกนีม้�ก่อนเลย 

เพร�ะเรือ่งแต่งง�นกบัเดก็ส�วมธัยมปล�ย แถมเป็นคนอย่�งเธอกบัอดตี

เทพเจ้�อ�ยุนับพันปี ดูจะเป็นเรื่องไกลมือและไม่ค่อยเข้�กันเท่�ไรนัก

“แกก็ไปหลงค�รมต�เฒ่�นั่นได้นะ” หมอผีส�วเย�ะอีกครั้ง แล้ว

สูดห�ยใจลึก มองตรงไปด้�นหน้� พล�งกล่�วขึ้นต่อ “แกเป็นเทพเจ้� 

ไม่ใช่รึไง ไอ้ประเพณีของมนุษย์ที่สร้�งม�เพื่อมโนว่�คว�มรักจะมั่นคง  

คู่ชีวิตจะไม่มีชู้ปลอบใจตัวเองแบบนั้น มันน่�จะเป็นเรื่องไร้ส�ระสำ�หรับ
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แกไม่ใช่รึไง”

“แล้วกับเจ้�ก็เป็นเรื่องไร้ส�ระเหมือนกันงั้นสิ” ผู้เป็นอดีตเทพเจ้�

ถ�มสวนประโยคของเธอทันใด

เลนยะเอียงศีรษะนิดกับคำ�ถ�มนี้ ก่อนยันก�ยลุกขึ้นยืนใหม่ แล้ว

ตอบอย่�งไม่ใส่ใจนัก

“ไม่เชิง แค่ไม่เห็นว่�มันช่วยให้อะไรดีขึ้น” เธอเว้นคำ�ไปนิด และ

ครัง้นีห้นักลบัไปสบนยัน์ต�สเีท�คูเ่รยีวคม ก่อนกล่�วต่อด้วยนำ�้เสยีงและ

ส�ยต�ที่อ่อนลงว่� “อีกอย่�ง...ฉันกับแกก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วไม่ใช่รึไง”

ครั้งนี้เจ้�ปีศ�จไม่ได้เอ่ยสิ่งใดโต้ตอบ เพร�ะมันคือคว�มจริงที่ 

พวกเข�อยู่ด้วยกันอยู่แล้ว ก�รแต่งง�นนั้นคว�มจริงแทบไม่จำ�เป็นใดๆ 

โดยเฉพ�ะอย่�งที่เธอบอก เข�เป็นเทพเจ้� และไม่ได้เห็นว่�ก�รแต่งง�น

จะช่วยให้คู่ชีวิตคู่หนึ่งๆ ดีขึ้นหรือแย่ลงแต่อย่�งใด นอกจ�กก�รห�สิ่ง 

ยึดเหนี่ยวเพื่อปลอบใจตนว่� ผู้ที่รักนั้นจะไม่จ�กไปไหน แม้ในท้�ยที่สุด

หล�ยคู่จะแยกย้�ยกันไปหรือหักหลังกันอยู่ดี 

เข�เป็นเทพเจ้� ไม่มีคว�มเชื่อเช่นเดียวกับมนุษย์ มิหนำ�ซำ้�มนุษย์

ที่เข�รักก็ไม่ใช่ประเภทที่สนใจเร่ืองพวกนี้ ทว่�ประเด็นสำ�คัญก็ไม่ได้อยู่

ที่ ‘พิธีก�รแต่งง�น’ แต่เป็นเรื่องของ ‘สัญลักษณ์’ ‘ก�รยึดเหนี่ยว’ และ

คำ�ว่� ‘คู่ครอง’ ที่อยู่ใน ‘พิธีก�รแต่งง�น’ ซึ่งมันก็ทำ�ให้เข�หยั่งเชิงขึ้น

ใหม่ว่�

“งั้นเจ้�ก็ไม่ได้อย�กแต่ง”

“แกจะเอ�อะไรนักหน�กับเด็กวัยรุ่นที่ยังไม่จบมัธยมปล�ยอย่�ง

ฉันเนี่ย” เลนยะกลอกต�ทันใดเมื่อเจ้�คนข้�งตัวไม่จบเรื่องนี้ง่�ยๆ แล้ว

พดูรวัเรว็ต่อทนัใด “มนัไม่ได้เกีย่วว่�อย�กหรือไม่อย�ก ทีส่ำ�คญัถงึฉนัจะ

อ�ยสุบิแปดกย็งัแต่งง�นไม่ได้หรอก กฎหม�ยญ่ีปุน่ตอนนีพ้้นสภ�พผูเ้ย�ว์

ตอนอ�ยุยี่สิบเอ็ดนู่น ไม่เหมือนสมัยก่อนที่โดนจับแต่งกันตั้งแต่ 14-15 

ดังนั้นแกต้องรออีกหล�ยปีเลยละ”

“ข้�ก็ไม่ได้คิดจะแต่งต�มแบบประเพณีของมนุษย์” เสียงทุ้มลึก
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เอ่ยดักคอคนรัก พล�งก้�วเข้�ม�ยืนอยู่ตรงเธอ แล้วก้มม�กล่�วชัดด้วย

แววต�จรงิจงักว่�เดมิว่� “แต่เป็นแบบพธิกี�รผกูชะต�ของเทพเจ้�ต่�งห�ก”

“ห�?”

“บนสวรรค์มพีธิกี�รผกูชะต�คว�มรักหรอืส�ยสมัพนัธ์ประจำ�ปีใน

ช่วงเดือนสิบของก�รชุมนุมเทพเจ้� และเทพเจ้�จะเป็นผู้ผูกให้หรือห� 

เนื้อคู่ให้”

“ฟังดเูผดจ็ก�รและน่�รงัเกยีจสิน้ด”ี เลนยะชกัสหีน้�ไม่สบอ�รมณ์

ทันใดเมื่อได้รู้ว่�มีใครกำ�ลังกำ�หนดชีวิตของตนแบบนั้น โดยเฉพ�ะเร่ือง

พรรค์นี้

“ไม่หรอก เพร�ะเทพเจ้�ไม่ใช่ผู้ที่เลือกให้ แต่เป็นด้�ยแดงของ 

คนคนนั้นเป็นผู้เลือก เทพเจ้�เป็นแค่ผู้ทำ�ให้ด้�ยแดงเกิดปฏิกิริย�เท่�นั้น  

ห�กไม่ใช่เนือ้คู ่ต่อให้พย�ย�มผกู กต้็องมเีหตใุห้หลดุออกจ�กกนัทกุครัง้

ไป”

เรือ่งที่ได้ฟังครัง้นีส่้งผลให้หมอผสี�วเงยีบไปนดิ และคดิต�ม ก่อน

สองส�มวิน�ทีต่อม�จะขมวดคิ้ว เอ่ยหยั่งเชิงออกไป 

“ก็ถ้�ด้�ยฉันมันไม่ผูกอยู่กับแกล่ะ”

“ข้�ก็จะตัดมัน และเอ�ม�ผูกไว้กับข้�แทน”

พูดออกมาได้หน้าตาเฉยเลยแฮะ...เลนยะขมวดคิ้วหนักกว่�เดิม 

เริ่มปั้นหน้�ไม่ถูกและมีสีแดงจ�งๆ บนแก้มในคว�มตรงไปตรงม�แบบ

แทบหกัครึง่ของอดตีเทพเจ้�ตรงหน้� โดยเฉพ�ะก�รพดูออกม�ชดัเจนว่� 

ถ้�ด้�ยแดงเธอไม่ผกูกบัเข� เข�กจ็ะตดัมนัแล้วเอ�ม�ผกูกบัตนแทนง่�ยๆ 

แบบนี้...เหมือนไม่ได้ก็ต้องแย่งม� มันแอบทำ�ให้รู้สึกเหมือนเด็กเอ�แต่ใจ

ไม่มีผิด

เป็นมุมที่ไม่ค่อยได้เห็นจ�กเข�บ่อยนัก

“ไหนว่�ถ้�ไม่ใช่เนื้อคู่จะผูกไม่ได้ไง” เลนยะแย้งขึ้น หลังนึกถึง 

จุดสำ�คัญของเรื่องนี้ได้

“กบัเทพเจ้�แล้วไม่เหมอืนกนั” เจ้�ปีศ�จอธบิ�ย “บ�งคนที่ใช้ป้�ย
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แผ่นไม้ผูกชะต�ก็ไม่ได้ผูกอยู่กับใคร แต่ผูกไว้กับเทพเจ้�ท่ีศ�ลเจ้�นั้นๆ 

เพื่อชีวิตที่มีสุขหรือทำ�ให้เกิดโชคล�ภ”

“งั้นแกก็ผูกกับใครก็ได้ จะเป็นร้อยเป็นพันคนก็ได้หมดสิ ไม่โกง

ไปหน่อยรึไง” เลนยะท้วงอย่�งหงุดหงิดกับคว�มได้เปรียบและอภิสิทธิ์

ของเทพเจ้�ตรงหน้�...ฟังเหมือนเข�จะมีชู้กี่คนก็ได้ แต่เธอห้�มมีอย่�งไร

อย่�งนั้นเลย คว�มยุติธรรมอยู่ตรงไหน

ทว่�กนิเทน็ชกิลบัเอยีงศรีษะเลก็น้อย แล้วมองตรงไปยงัใบหน้�ไม่

สบอ�รมณ์นิดๆ ของเด็กส�ว ก่อนถ�มขึ้นว่�

“แล้วทำ�ไมข้�จะต้องผูกด้�ยชะต�กับคนเป็นร้อยเป็นพัน...ในเมื่อ

คนที่ข้�อย�กผูกด้วยมีแค่คนเดียว”

เออ เอ�เข้�ไป จะเอ�ให้เธออ�ยจริงๆ ให้ได้ใช่ไหม...หมอผีส�ว

หน้�มุ่ยหนักกว่�เดิม พร้อมรู้สึกอุ่นๆ บนแก้มอีก เมื่อเจ้�ลูกหม�ของเธอ

พูดเรื่องน่�อ�ยออกม�หน้�ต�เฉยอีกแล้ว 

“เพร�ะแบบนัน้ ข้�ถงึอย�กลองทำ�พธินีีด้ ูมนัจะทำ�ให้เหน็ด้�ยแดง

นั่นได้จริงๆ” กินเท็นชิกล่�วขึ้นใหม่อีกคร้ัง ขณะก้มมองยังมือซ้�ยของ 

เลนยะ

“แล้วถ้�เร�ไม่ใช่เนื้อคู่กัน ผลมันจะออกม�เป็นยังไง” เด็กส�ว 

เลิกคิ้วข้�งหนึ่งถ�มพลัน

“ถ้�ไม่ใช่เนื้อคู่ ปล�ยด้�ยของแต่ละคนก็แค่ทอดย�วไปท�งอื่น” 

เข�ตอบ

“แล้วถ้�เป็นเนื้อคู่?”

ครัง้นีเ้จ้�ปีศ�จเงยีบไปครู่หนึง่ และก้�วเข้�ม�อกีหนึง่ก้�ว ก่อนจบั

ที่มือซ้�ยของเลนยะ และยกขึ้นเบื้องหน้� ขณะลูบเน้นที่นิ้วก้อยของเธอ

เป็นพิเศษ พล�งก้มลงจดริมฝีป�กบนนิ้วก้อยของเด็กส�ว พร้อมพึมพำ�

ค�ถ�บ�งอย่�ง

และวิน�ทีต่อม� เลนยะก็ต้องเบิกต�กว้�งขึ้น เมื่อมีบ�งอย่�ง

ปร�กฏขึน้บนนิว้ก้อยซ้�ยของตนหลงัสิน้ค�ถ�จ�กรมิฝีป�กของเจ้�ปีศ�จ 
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ซึ่งเมื่อสุนัขป่�หนุ่มได้จ้องมองสิ่งที่ปร�กฏขึ้นบนนิ้วของเธอ เข�ก็

พลันขยับยิ้มบ�งๆ นัยน์ต�สีเท�คู่งดง�มฉ�ยคว�มละมุนและประก�ย

คว�มยินดีชัดเจน แล้วกล่�วตอบคำ�ถ�มที่ค้�งค�ของเธอว่�

“ก็เป็นแบบนี้”

ที่นิ้วก้อยของหมอผีส�วมีด้�ยสีแดงที่พันอยู่หล�ยทบจนแน่นหน�

ปร�กฏ ขณะที่มือเรียวแข็งแรงของสุนัขป่�หนุ่มที่ยังจับมือเธอไว้ก็มีด้�ย

แดงพันอย่�งแน่นหน�ไว้พอกันผูกติดอยู่บนนิ้วก้อยไม่ต่�งจ�กเธอ และ

เหนอือืน่ใด ด้�ยแดงบนนิว้ก้อยของเข�นัน้คอืด้�ยทีผ่กูเชือ่มอยูก่บัด้�ยบน

นิ้วก้อยเธอ

เป็นคำ�ตอบชดัเจนในทกุอย่�ง แม้แต่เร่ืองร�วในอดตีทีเ่กดิขึน้เมือ่

หนึง่ปีก่อนหรอืเมือ่ห้�ร้อยปีทีแ่ล้ว...ชะต�ของพวกเข�ถกูผกูเชือ่มไว้ตัง้แต่

ต้นแล้ว

“ดเูหมอืนข้�ไม่จำ�เป็นต้องตดัชะต�เจ้�แล้ว” เจ้�ปีศ�จกล่�วขึน้ใหม่

อีกครั้ง ก่อนนัยน์ต�สีเท�ที่ยังมีประก�ยคว�มสุขจะเลื่อนไปสบดวงต�

สนีำ�้เงนิทีย่งัดอูึง้ไม่ห�ย พล�งกล่�วต่อ “ทีเ่หลอืกแ็ค่รอจนกว่�เจ้�จะอ�ยุ

ยี่สิบเอ็ดสินะ”

สิ่งที่ได้ฟังคร้ังนี้ดึงให้เลนยะกลับม�เป็นคนเดิมทันใด เมื่อมันวก

กลับม�ที่เรื่องแต่งง�นเช่นเดิม   

“ยังไม่ได้ตกลงเลย” เธอชักหัวคิ้วม�ชนกันเพื่อท้วง แต่เมื่อเผลอ

หลุบต�ไปเจอด้�ยแดงบนนิ้วก้อยตนกับเข�อีกครั้ง เธอก็หมดเรื่องที่จะ

พูดไปทันใด เพร�ะสิ่งที่เห็นมันเหมือนเป็นข้อผูกมัดโดยปริย�ยไป

เรียบร้อยแล้ว 

“งั้นจะปฏิเสธ?” ใบหน้�คมเอียงลงเล็กน้อย

เลนยะยงัคงเงยีบกบัก�รหยัง่เชงิของกนิเทน็ช ิและก�รไล่ต้อนเธอ

เรือ่งแต่งง�นอย่�งชดัเจนของเข� ก่อนเร่ิมสะกดิใจบ�งอย่�ง เมือ่คดิทวน

ถึงพฤติกรรมทั้งหมดของเข�ตั้งแต่เช้�จนตอนนี้ และนั่นทำ�ให้เธอได้ 

คำ�ตอบสำ�คัญออกม�ว่�
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“สรุปว่�แกม�ส่งฉันที่นี่แบบเรียกแขก เพร�ะจงใจให้ช�วบ้�นเข�

ม�ถ�มใช่ไหมว่�แกเป็นอะไรกับฉันน่ะ”

กนิเทน็ชไิม่ได้ตอบคำ�ถ�มหรอืยอมรบัข้อกล่�วห�นัน้ เข�เพยีงขยบั

ยิ้มกว้�งขึ้นอีกเล็กน้อย แต่กลับทำ�ให้ดูน่�หลงใหลและตรึงส�ยต�ได้อีก

หล�ยเท่�ตัว แล้วเป็นฝ่�ยถ�มกลับม�ว่�

“ก็ถ้�มีคนถ�มแล้วจะตอบว่�ยังไงล่ะ”

เลนยะนิ่งอึ้งไปนิดกับสิ่งที่ถูกถ�ม พร้อมแววต�ที่เฝ้�คอยคำ�ตอบ

ของร่�งสูงสง่�ตรงหน้� ก่อนเธอจะหันหน้�ไปอีกท�ง เม้มป�กคล้�ยไม่

อย�กตอบอะไรตอนนี ้และใบหน้�ทีด่ยูุง่อยูแ่ล้วยิง่ดยูุง่เหยงิหนกักว่�เดมิ 

ร�วกับเธอไม่รู้ว่�ตนควรทำ�หน้�อย่�งไร หงุดหงิด เขิน หรือเอือมระอ� 

แต่ไม่น�นหลงัก�รพย�ย�มป้ันหน้�ให้ถกูในสถ�นก�รณ์แบบนี ้เธอกต็อบ

อย่�งชัดเจนว่�

“...แกเป็นของฉัน”

เป็นคำ�ตอบที่สมกับเป็นโซเคนโย เลนยะ และสมกับที่เข�เฝ้�คอย

ฟัง หรือสมกับที่ด้�ยแดงนี้ผูกเชื่อมพวกเข�ไว้ 

กนิเทน็ชยิกมอืทีเ่ลก็กว่�ขึน้ม�อกี และนัน่ทำ�ให้เลนยะหนัหน้�กลบั

ไปมองเข� เมื่อเจ้�ปีศ�จก้มลงจูบบนนิ้วก้อยของเธอและด้�ยแดงนั่น 

ร�วกับเป็นก�รให้ร�งวัลแก่คำ�ตอบนั้นของเธอ และเป็นก�รขอบคุณ 

ด้�ยแดงเส้นเลก็ๆ ทีผ่กูชะต�เข�ไว้ บนนิว้ของผูท้ีเ่ข�ปร�รถน�จะรกั และ

ถูกรักม�กที่สุดคนนี้

The End
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