
แ ฮร์ร่ีนอนหงาย หายใจหอบราวกับไปออกแรง 

 ว่ิงมา เขาสะดุ้งต่ืนจากฝันท่ีเหมือนจริงเหลือเกิน 

มือสองข้างยกข้ึนปิดหน้าไว้แน่น แผลเป็นรูปเหมือน

สายฟ้าบนหน้าผากร้อนผ่าวอยู่ที่ปลายนิ้ว ราวกับมี

คนเอาปลายเส้นลวดร้อนจัดจี้ลงบนผิวเนื้อ

เขาลุกข้ึนนั่ง มือข้างหน่ึงยังคงกุมแผลเป็นไว้ 

ขณะที่มืออีกข้างควานไปในความมืดหาแว่นตาที่โต๊ะ

ข้างเตียงมาสวม ทำาให้มองเห็นห้องนอนชัดข้ึน ใน

ห้องมีแสงสีส้มมัวหม่นของโคมไฟข้างถนนทอลอด

ผ่านม่านหน้าต่างเข้ามา

แฮร์ร่ีใช้นิ้วลูบไปบนรอยแผลเป็นอีกคร้ัง มัน

ยังเจ็บอยู่ เขาเปิดโคมไฟข้างตัว ตะเกียกตะกาย

ลุกข้ึนจากเตียง เดินข้ามห้องไปเปิดตู้เสื้อผ้า แล้ว

ชะโงกดูกระจกเงาที่ติดอยู่ด้านในประตูตู้ เด็กชาย

ร่างผอมอายุสิบสี่ปีคนหน่ึงมองตอบกลับมา ดวงตา

สีเขียวฉายแววงุนงง ผมสีดำายุ่งเหยิง เขาสำารวจ

ดูแผลเป็นรูปสายฟ้าในเงาสะท้อนอย่างพินิจพิจารณา 

มันดูปกติดี แต่ก็ยังคงเจ็บแปลบ

c h a p t e r t w o 
แผลเป็น

แฮร์ร่ีพยายามนึกทบทวนว่าเขาฝันถึงอะไร

ก่อนจะตืน่ข้ึน เร่ืองในฝันชา่งเหมือนจริงมากเหลือเกนิ 

...มีคนสองคนที่เขารู้จัก และอีกคนท่ีไม่รู้จัก...เขาตั้ง

สมาธิ ขมวดคิ้ว พยายามนึกให้ออก...

ภาพพร่าเลือนของห้องมืดๆ ปรากฏข้ึน...

มีงูตัวหนึ่งอยู่บนพรมหน้าเตาผิง...มีชายร่างเล็กชื่อ

ปีเตอร์ ฉายาว่าหางหนอน...แล้วก็เสียงแหลมสูงเยียบ

เย็น...เสียงของลอร์ดโวลเดอมอร์ เมื่อนึกถึงตรงนี้ 

แฮร์รี่รู้สึกราวกับกลืนน้ำาแข็งทั้งก้อนลงไปในท้อง...

เขาหลับตาแน่นและพยายามนึกทบทวนว่า

โวลเดอมอร์หน้าตาอย่างไร แต่ก็นึกไม่สำาเร็จ...เท่าท่ี 

แฮร์ร่ีรู้คือ นาทีที่เก้าอ้ีของโวลเดอมอร์หมุนมาและ

เขาเห็นร่างที่นั่งอยู่บนนั้นได้ เขาตกใจสุดขีดจนตื่นข้ึน 

...หรือความเจ็บที่แผลเป็นทำาให้เขาตื่นกันแน่นะ

แล้วชายแก่คนนั้นคือใครกัน เพราะในฝันมี

ชายแก่คนหนึ่งแน่นอน แฮร์ร่ีเห็นเขาล้มลงกับพื้น 

เร่ืองทั้งหมดช่างสับสน เขาซบหน้าลงกับฝ่ามือ ลบ

ภาพห้องนอนออกไปเพ่ือพยายามดึงภาพห้องมืดสลัว
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นั้นให้ปรากฏชัดข้ึน แต่ก็เหมือนกับพยายามประคอง

น้ำาไว้ในอุ้งมือ รายละเอียดซึมหายไปอย่างรวดเร็ว

พอๆ กับที่เขาพยายามย้ือยุดไว้...โวลเดอมอร์กับ 

หางหนอนพูดถึงใครคนหนึ่งที่พวกเขาฆ่าตาย แฮร์ร่ี

จำาชื่อไม่ได้...แล้วทั้งสองกำาลังวางแผนฆ่าใครอีกคน...

ซึ่งก็คือเขาเอง...

แฮร์ร่ีเงยหน้าข้ึน ลืมตาและมองไปรอบห้อง

ราวกับคาดว่าจะเห็นอะไรผิดปกติอยู่ในน้ี จะว่าไปแล้ว  

ในห้องของแฮร์ร่ีมีสิ่งผิดปกติมากมายจนเหลือเชื่อ  

หีบไม้ใบโตเปิดอ้าอยู่ท่ีปลายเตียง เผยให้เห็นหม้อใหญ่  

ไม้กวาด เสื้อคลุมสีดำา และตำาราคาถาวิชาต่างๆ 

กระดาษหลายม้วนวางระเกะระกะอยู่บนโต๊ะเขียน

หนังสือ ส่วนหนึ่งของโต๊ะเป็นที่วางกรงนกว่างเปล่า

ใบใหญ่ซ่ึงปกติเฮ็ดวิกนกฮูกหิมะของเขาจะเกาะอยู่  

หนังสือเล่มหนึ่งเปิดอ้าอยู่บนพื้นข้างเตียง เขากำาลัง 

อ่านหนังสือเล่มน้ีก่อนจะหลับผล็อยไปเม่ือคืนก่อน  

ภาพต่างๆ ในหนังสือกำาลั ง เคลื่อนไหว ผู้ชาย

หลายคนในเสื้อคลุมสีส้มสดกำาลังข่ีไม้กวาดเหาะ

ฉวัดเฉวียนไปมาและโยนลูกบอลสีแดงให้กัน

แฮร์ร่ีเดินไปที่หนังสือ หยิบมันข้ึนมาและเฝ้าด ู

พ่อมดคนหนึ่งทำาคะแนนอย่างสวยงามด้วยการโยน

ลูกบอลเข้าห่วงสูงสิบห้าเมตร แล้วเขาก็ปิดหนังสือ

ดังฉับ แม้แต่ควิดดิช -- ซ่ึงเป็นกีฬายอดเย่ียมที่สุด

ในโลกตามความเห็นของแฮร์ร่ี -- ก็ไม่อาจเบี่ยงเบน

ความสนใจของเขาตอนนี้ได ้ เขาวางหนังสือบินไปกับ

ทีมแคนนอนส์ ลงบนโต๊ะข้างเตียง เดินข้ามห้องไปที่

หน้าต่าง และรูดม่านเปิดเพื่อสำารวจถนนเบื้องล่าง

ซอยพรีเวตมองดูเหมือนถนนชานเมืองที่ดูดี

มีสง่าอย่างที่ควรเป็นในโมงยามข้ึนวันใหม่ของเช้า

วันเสาร์ ม่านหน้าต่างทุกบานปิดสนิท ไกลออกไป

เท่าที่แฮร์ร่ีจะมองฝ่าความมืดไปได้ ไม่มีสิ่งมีชีวิตใด

ให้เห็นแม้แต่ชีวิตเดียว ไม่มีแม้แต่แมวสักตัว

แต่ถึงอย่างนั้น...ถึงอย่างนั้น...แฮร์ร่ีกลับไป

นั่งลงที่เตียงอย่างกระสับกระส่าย พลางใช้นิ้วลูบ

รอยแผลเปน็อีกคร้ัง ไมใ่ชค่วามเจบ็ทีก่วนใจเขา ใชว่า่ 

เขาจะไม่เคยสัมผัสความเจ็บหรือการบาดเจ็บมาก่อน  

คร้ังหนึ่งเขาเคยสูญเสียกระดูกแขนขวาทั้งหมด แล้ว

ต้องทนเจ็บปวดตลอดคืนเม่ือปลูกกระดูกข้ึนใหม่ 

หลังจากนั้นไม่นานแขนข้างเดียวกันยังถูกเข้ียวพิษ

ยาวหนึ่งฟุตฝังลงไป เมื่อปีก่อนน้ีเองแฮร์ร่ีก็ตกจาก

ไม้กวาดกลางอากาศที่ความสูงสิบห้าเมตร เขาชิน

กับอุบัติเหตุและการบาดเจ็บพิลึกพิลั่น มันหลีกเลี่ยง

ไม่ได้หากเข้าเรียนที่โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและ

เวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ 

ในการตกเป็นเป้าความวุ่นวายทั้งปวง

ไม่ใช่หรอก สิ่งที่กวนใจแฮร์ร่ีคือ คร้ังหลังสุดที่

เขารู้สึกเจ็บท่ีรอยแผลเป็นน้ัน มันเป็นเพราะโวลเดอมอร์

เข้ามาใกล้...แต่โวลเดอมอร์ไม่มีทางมาอยู่ท่ีนี่ตอนนี้

ได้...พอคิดว่าโวลเดอมอร์จะมาแอบซ่อนอยู่แถวซอย

พรีเวตแล้วก็รู้สึกว่าช่างพิลึกพิลั่นและเป็นไปไม่ได้

เลย...

แฮร์ร่ีตั้งใจฟังความเงียบที่ห้อมล้อมเขาอยู่ 

นี่เขาคาดหวังว่าจะได้ยินเสียงล่ันเอ๊ียดอ๊าดท่ีบันได

หรือเสียงชายเสื้อคลุมสะบัดอย่างนั้นหรือ แล้ว

เขาก็ต้องสะดุ้งน้อยๆ เม่ือได้ยินดัดลีย์ลูกพี่ลูกน้อง

ส่งเสียงกรนดังสนั่นมาจากห้องติดกัน

แฮร์ร่ีพยายามไล่ความคิดนั้นออกไป นี่เขา

กำาลังคิดเหลวไหล ในบ้านนี้ไม่มีใครอ่ืนอีกนอกจาก

ลุงเวอร์นอน ป้าเพ็ตทูเนีย และดัดลีย์ ทุกคนยังคง

นอนหลับอยู่แน่ๆ ฝันของพวกเขาไม่มีเร่ืองกวนใจ 

ไม่เจ็บปวด

ยามหลับนี่เองที่แฮร์ร่ีชอบครอบครัวเดอร์สลีย์

มากที่สุด ถึงพวกเขาตื่นอยู่ก็ใช่ว่าจะช่วยอะไรแฮร์ร่ี 

ได้มากนัก ลุงเวอร์นอน ป้าเพ็ตทูเนีย และดัดลีย์
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แฮร ์ ร่ี พอตเตอร ์ กับถ ้วยอัคนี

เป็นญาติกลุ่มเดียวที่เหลืออยู่ของแฮร์ร่ี พวกเขา

เป็นมักเกิ้ล (คนไม่มีเวทมนตร์) ที่เกลียดและรังเกียจ

เวทมนตร์ทุกรูปแบบ ซ่ึงหมายความว่าพวกเขายินดี

ต้อนรับแฮร์ร่ีไม่ต่างจากยินดีท่ีเห็นไม้ผุๆ สักช้ินในบ้าน 

ตลอดสามปีที่แฮร์ร่ีหายหน้าไปอยู่โรงเรียนฮอกวอตส์

คร้ังละนานๆ พวกเดอร์สลีย์บอกทุกคนว่าแฮร์ร่ีไปอยู่ 

สถานดัดสันดานอาชญากรเด็กและเยาวชนเซนต์

บรูตัส พวกเขารู้ดีว่าพ่อมดท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะอย่าง

แฮร์ร่ีไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เวทมนตร์นอกฮอกวอตส์ 

แต่ก็ยังพร้อมจะโทษเขาทุกเร่ืองเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

อะไรข้ึนในบ้านหลังน้ี แฮร์ร่ีไม่เคยบอกเล่าความในใจ 

หรือเล่าอะไรเกี่ยวกับชีวิตตัวเองในโลกพ่อมดแม่มด

ให้พวกเดอร์สลีย์ฟังได้เลย ความคิดที่จะไปหาเมื่อ

พวกนั้นตื่นแล้วเล่าให้ฟังว่าเขาเจ็บรอยแผลเป็น รวม

ทั้งเล่าความกังวลของเขาเร่ืองโวลเดอมอร์ ล้วนเป็น

เรื่องน่าหัวเราะ

ที่จริงแล้วก็เป็นเพราะโวลเดอมอร์นี่เองที่ทำา

ให้แฮร์ร่ีต้องมาอาศัยอยู่กับครอบครัวเดอร์สลีย์ตั้งแต่

ต้น หากไม่ใช่เพราะโวลเดอมอร์ เขาก็คงไม่มีรอย

แผลเป็นรูปสายฟ้าบนหน้าผาก หากไม่ใช่เพราะ

โวลเดอมอร์ แฮร์รี่ก็คงยังอยู่กับพ่อแม่...

แฮร์ร่ีอายุขวบเดียวในคืนที่โวลเดอมอร์ -- 

พ่อมดศาสตร์มืดผู้มีพลังอำานาจสูงสุดในรอบหนึ่งร้อย 

ปี และแผ่อิทธิพลมากข้ึนเร่ือยๆ ตลอดสิบเอ็ดปี --  

มาถึงบ้านและสังหารพ่อกับแม่ของเขา โวลเดอมอร์ 

ชี้ไม้กายสิทธ์ิมาที่แฮร์ร่ี เขาร่ายคาถาท่ีเคยใช้ปลิด

ชีวิตพ่อมดแม่มดผู้ใหญ่มามากมายขณะไต่เต้าสู่

ความมีอำานาจ -- แต่เหลือเชื่อนักที่คาถานั้นกลับ

ไร้ผล แทนที่จะคร่าชีวิตเด็กน้อย คาถากลับสะท้อน

ใส่โวลเดอมอร์ แฮร์ร่ีรอดตายและมีเพียงแผลเป็น

รูปสายฟ้าบนหน้าผากติดตัว ขณะที่โวลเดอมอร์ 

สูญเสียพลังจนแทบไม่เหลือแม้แต่ชีวิต พลังอำานาจ 

ของเขาสูญส้ิน ชีวิตแทบดับสูญ โวลเดอมอร์หนีไป  

ความหวาดกลัวท่ีเข้าครอบคลุมโลกเร้นลับของบรรดา

พ่อมดแม่มดมานานสิ้นสุดลง สมุนของโวลเดอมอร์ 

แยกย้ายกันไป และแฮร์ร่ี พอตเตอร์ก็กลายเป็น

ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง

แฮร์ ร่ีตกใจมากที เดียวเ ม่ือได้ รู้ความจริง

คร้ังแรกในวันเกิดครบสิบเอ็ดปีว่าตัวเองเป็นพ่อมด 

และย่ิงลำาบากใจเมื่อรู้ว่าทุกคนในโลกพ่อมดรู้จักชื่อ

เขา แฮร์ร่ีมาถึงฮอกวอตส์และพบว่านักเรียนพากัน

หันมามองและเสียงซุบซิบตามเขาไปทุกหนทุกแห่ง 

แต่เดี๋ยวนี้เขาชินแล้ว เม่ือฤดูร้อนปีนี้สิ้นสุดลง เขาก็ 

จะเร่ิมเรียนปีสี่ที่ฮอกวอตส์ และตอนนี้เขาก็เร่ิม 

นับถอยหลังรอคอยวันที่จะได้กลับไปปราสาทอีกครั้ง

แต่ก็ยังเหลืออีกสองสัปดาห์กว่าเขาจะกลับ

เข้าโรงเรียน เขามองไปรอบห้องอย่างสิ้นหวังอีกคร้ัง 

และสายตาก็หยุดลงที่บัตรอวยพรวันเกิดท่ีเพื่อนรัก

สองคนส่งมาให้เม่ือปลายเดือนกรกฎาคม เพื่อน

สองคนจะคิดอย่างไรถ้าเขาเขียนไปถึงและบอกว่า

เกิดเจ็บแผลเป็นขึ้นมา

ในทันที เสียงของเฮอร์ไมโอนี่ เกรนเจอร์ก็ดัง

แหลมขึ้นอย่างขวัญเสีย

“เธอเจ็บแผลเป็นเหรอ แฮร์ร่ี นั่นเร่ืองใหญ่นะ 

...เขียนไปบอกศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์เถอะ! แล้ว

ฉันจะไปค้นดูในหนังสือ อาการเจ็บป่วยที่พบทั่วไป 

ในโลกเวทมนตร์และสาเหตุ...บางทีอาจจะมีบอกไว้

เรื่องแผลเป็นจากการถูกคำาสาป...”

ใช่แล้ว นั่นต้องเป็นคำาแนะนำาของเฮอร์ไมโอนี่ 

ไปหาอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฮอกวอตส์ แล้วระหว่าง

นั้นก็ไปค้นดูในหนังสือ แฮร์ร่ีจ้องมองผ่านหน้าต่าง

ออกไปยังท้องฟ้าที่ดำาสนิทราวสีหมึก เขาสงสัย

เหลือเกินว่าตอนน้ีหนังสือจะช่วยเขาได้หรือ เท่าท่ีรู้ 

เขาเป็นคนคนเดียวที่รอดตายจากคำาสาปอานุภาพ
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ร้ายแรงอย่างที่โวลเดอมอร์ใช้ ดังนั้นจึงแทบเป็นไป

ไม่ได้ที่จะพบอาการของเขารวมอยู่ในอาการเจ็บป่วย

ที่พบทั่วไปในโลกเวทมนตร์และสาเหตุ ส่วนที่ให้

บอกอาจารย์ใหญ่นั้น แฮร์รี่ก็ไม่รู้เลยว่าดัมเบิลดอร์ไป 

ที่ไหนช่วงปิดเทอม เขานึกสนุกอยู่นาทีหนึ่งเมื่อ 

วาดภาพดัมเบิลดอร์ที่มีเครายาวสีเงิน สวมเสื้อคลุม

พ่อมดตัวยาวกับหมวกปลายแหลม นอนเหยียดยาว

อยู่บนชายหาดที่ไหนสักแห่ง และทาครีมกันแดดที่

ปลายจมูกยาวๆ คดงอ แต่ไม่ว่าดัมเบิลดอร์จะอยู่

ท่ีไหน แฮร์ร่ีก็ม่ันใจว่าเฮ็ดวิกคงตามหาจนพบ นกฮูก

ของแฮร์ร่ีไม่เคยส่งจดหมายถึงใครไม่สำาเร็จมาก่อน 

ต่อให้ไม่มีที่อยู่ก็ตาม แต่เขาจะเขียนไปบอกอย่างไรดี

เรียน ศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ ขออภัยที่ 

รบกวนครับ แต่เช้านี้ผมเกิดเจ็บที่รอยแผลเป็น

ขึ้นมาครับ ขอแสดงความนับถือ แฮร์รี่ พอตเตอร์

แม้แต่คิดในหัว คำาพูดเหล่านี้ยังฟังไร้สาระ

ดังนั้นเขาจึงลองวาดภาพปฏิกิริยาของรอน 

วีสลีย์เพื่อนรักอีกคนของเขา และนาทีนั้น ใบหน้า

ตกกระ จมูกยาวๆ ของรอนก็ดูเหมือนปรากฏข้ึน 

ตรงหน้าแฮร์รี่ด้วยอาการงงงัน

“แผลเป็นเจ็บเหรอ...แต่คนที่นายก็รู้ว่าใคร

ไม่มีทางเข้าใกล้นายได้ตอนน้ีหรอกจริงไหม คืองี้...

ถ้ามานายก็ต้องรู้สิ ใช่ไหม เขากำาลังพยายามจะ

ทำาร้ายนายอีกไหมนะ ไม่รู้สิแฮร์ร่ี บางทีแผลเป็น

จากคำาสาปอาจจะเจ็บนิดหน่อยแบบนี้เอง...ฉันจะ

ลองถามพ่อดู...”

นายวีสลีย์เป็นพ่อมดที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

และทำางานอยู่ที่สำานักงานการใช้สิ่งประดิษฐ์ของ

มักเกิ้ลในทางที่ผิดของกระทรวงเวทมนตร์ แต่เท่าที่

แฮร์ร่ีรู้ เขาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญพิเศษเร่ืองการใช้

คำาสาป อีกอย่าง แฮร์ร่ีไม่นึกอยากให้ทั้งครอบครัว

วีสลีย์รู้ว่าเขาตื่นตกใจกับความเจ็บที่เกิดข้ึนชั่วเวลา

เพียงสองสามนาที นางวีสลี ย์จะย่ิงวุ่นวายกว่า 

เฮอร์ไมโอนี่ ส่วนเฟร็ดกับจอร์จพี่ชายฝาแฝดอายุ 

สิบหกปีของรอน อาจคิดว่าแฮร์ร่ีประสาทไปเอง 

พวกวีสลีย์เป็นครอบครัวที่แฮร์ร่ีชอบมากที่สุดในโลก 

เขากำาลังหวังว่าครอบครัวน้ีจะชวนไปพักอยู่ด้วยเร็วๆ น้ี 

(รอนพูดถึงเร่ืองควิดดิชเวิลด์คัปไว้) และไม่รู้ว่าทำาไม 

เขาไม่อยากให้การไปเย่ียมเยียนมีการไต่ถามอย่าง

ร้อนใจถึงเรื่องแผลเป็นรวมอยู่ด้วย

แฮร์ร่ีใช้ข้อนิ้วนวดหน้าผาก สิ่งที่เขาต้องการ

ที่สุด (และดูเหมือนน่าอายที่ต้องยอมรับกับตัวเอง) 

คือใครสักคนอย่าง -- ใครสักคนอย่างพ่อแม่ พ่อมด

ผู้ใหญ่สักคนที่เขาจะขอคำาแนะนำาได้โดยไม่รู้สึกโง่เง่า 

ใครสักคนที่ห่วงใยเขา ใครที่เคยมีประสบการณ์เร่ือง

ศาสตร์มืด...

และแล้วคำาตอบก็ผุดข้ึนในสมอง มันแสนจะ

ง่ายดาย แสนจะเห็นชัดๆ จนเขาไม่อยากเชื่อว่าตัวเอง

ต้องเสียเวลาคิดนานขนาดนี้ -- ซิเรียส

แฮร์ร่ีกระโดดลงจากเตียง รีบเดินข้ามห้องและ

ลงนั่งที่โต๊ะเขียนหนังสือ เขาคลี่ม้วนกระดาษออก  

จุ่มปากกาขนนกอินทรีลงในขวดหมึก เขียนลงไปว่า  

ซิเรียสครับ แต่แล้วก็ชะงักและนึกสงสัยว่าจะเล่าปัญหา

ของตัวเองออกมาเป็นตัวหนังสืออย่างไร รวมทั้งยัง

ประหลาดใจไม่หายที่เขาไม่คิดถึงซิเรียสเป็นคนแรก 

แต่แล้วเอาเข้าจริงมันก็ไม่น่าประหลาดใจมากมาย

อะไร เพราะเขาก็เพิ่งรู้ว่าซิเรียสเป็นพ่อทูนหัวเมื่อ

สองเดือนก่อนนี้เอง

มีเหตุผลง่ายๆ ว่าทำาไมซิเรียสจึงหายไปจาก 

ชีวิตแฮร์ ร่ีก่อนหน้านั้น -- ซิเรียสอยู่ที่ อัซคาบัน  

คุกน่ากลัวของพ่อมดซ่ึงมีผู้คุมที่เรียกว่าผู้คุมวิญญาณ 

พวกนี้เป็นสิ่งมีชีวิตไร้ตาและคอยดูดวิญญาณของ

นักโทษ เคยมาตามหาซิเรียสที่ฮอกวอตส์เมื่อเขา

แหกคุกหนีมา แต่ซิเรียสบริสุทธิ์ -- ฆาตกรรม
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แฮร ์ ร่ี พอตเตอร ์ กับถ ้วยอัคนี

ที่ เกิด ข้ึนจนเขาต้องถูกขังคุกน้ัน ที่แท้ เป็นฝีมือ

ของหางหนอน ผู้สนับสนุนโวลเดอมอร์ ซ่ึงเกือบ

ทุกคนเข้าใจว่าตายไปแล้ว ทว่าแฮร์ร่ี รอน และ

เฮอร์ไมโอนี่รู้ว่าไม่เป็นความจริง ทั้งสามเผชิญหน้า

กับหางหนอนเม่ือปีก่อน แต่มีเพียงศาสตราจารย์ 

ดัมเบิลดอร์เท่านั้นที่เชื่อเรื่องที่พวกเขาเล่า

ในช่วงเวลาหน่ึงช่ัวโมงอันแสนสุข แฮร์ร่ีวาดฝัน 

ว่าในที่สุดเขาก็จะได้ละจากครอบครัวเดอร์สลีย์ไป  

เพราะซิเรียสชวนให้ไปอยู่ด้วยเมื่อเขาพ้นมลทิน

แล้ว แต่โอกาสนั้นก็หลุดลอยไป -- หางหนอนหนี

ไปได้ก่อนที่จะทันพาตัวไปให้กระทรวงเวทมนตร์ และ

ซิเรียสต้องหนีเอาชีวิตรอด แฮร์ร่ีช่วยเขาให้ข่ีหลัง

ฮิปโปกริฟฟ์ช่ือบัคบีคหนีไปได้ และนับจากน้ันมาซิเรียส 

ก็ต้องหลบซ่อนตัว บ้านที่แฮร์ร่ีควรจะได้ไปอยู่หาก

หางหนอนไม่หนียังคงหลอกหลอนเขาตลอดฤดูร้อน 

มันยากข้ึนเป็นสองเท่าที่จะกลับมาอยู่กับครอบครัว 

เดอร์สลีย์ในเม่ือรู้ว่าเขาเกือบจะได้พ้นไปแล้วตลอดกาล

กระน้ัน ซิเรียสก็เป็นประโยชน์ต่อแฮร์ร่ี แม้ว่า

จะอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ตามที ซิเรียสช่วยให้บัดน้ีแฮร์ร่ี

เก็บข้าวของที่ใช้ในโรงเรียนไว้ในห้องนอนได้ ก่อน

หน้านี้ครอบครัวเดอร์สลีย์ไม่มีวันอนุญาต พวกเขา

ปรารถนาเพียงทำาให้แฮร์ร่ีหมดความสุขมากท่ีสุด

เท่าที่จะทำาได้ เม่ือผสมกับความกลัวในอำานาจวิเศษ

ของเขา ก็ทำาให้ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนคร้ังก่อนๆ พวก

เดอร์สลีย์จัดการเก็บหีบนักเรียนของแฮร์ร่ีใส่กุญแจ

ไว้ใต้บันได แต่ความคิดของพวกเขาเปลี่ยนไปตั้งแต่

รู้ว่าแฮร์ร่ีมีฆาตกรหฤโหดเป็นพ่อทูนหัว...แฮร์ร่ีลืม

บอกไปเสียอย่างนั้นว่าที่แท้แล้วซิเรียสบริสุทธิ์

แฮร์ ร่ีได้ รับจดหมายสองฉบับจากซิเรียส 

นับตั้งแต่กลับมาอยู่ที่ซอยพรีเวต ทั้งสองฉบับไม่ได้

นำาส่งโดยนกฮูก (อย่างที่พ่อมดส่วนใหญ่ใช้) แต่โดย

นกตัวโตสีเจิดจ้าจากป่าเขตร้อน เฮ็ดวิกไม่ชอบใจ

ผู้ไม่ได้รับเชิญสีสันบาดตานี้ มันทำาท่าลังเลไม่อยาก

ยอมให้นกพวกน้ีกินน้ำาจากถาดก่อนจะบินกลับไป แต่

แฮร์ร่ีชอบนกทั้งสองตัว มันทำาให้เขานึกถึงต้นปาล์ม

กับทรายสีขาว และเขาหวังว่าไม่ว่าซิเรียสจะอยู่ที่ใด 

(ซิเรียสไม่เคยบอกที่อยู่เผ่ือว่าจดหมายจะถูกแอบ

เปิดอ่าน) เขาก็คงจะสนุกสนานดี ไม่รู้ทำาไม แต่แฮร์ร่ี

เข้าใจว่าผู้คุมวิญญาณคงทนอยู่ใต้แดดจ้าไม่ได้นาน 

บางทีนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ซิเรียสลงใต้ก็ได้ จดหมาย

ของซิเรียสซ่ึงตอนนี้ซ่อนอยู่ใต้แผ่นกระดานหลวมๆ 
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ไว้ช่วยให้ลืมเรื่องอื่นๆ 

ผมก็สบายดีครับ เพราะพวกเดอร์สลีย์

กลัวสุดๆ ว่าถ้าผมขอไป คุณอาจจะมาปรากฏตัว

แล้วเสกพวกเขาให้กลายเป็นค้างคาว

แต่เช้าน้ีมีเร่ืองประหลาดเกิดข้ึน ผม

เกิดเจ็บแผลเป็นข้ึนมาอีก คร้ังก่อนที่เจ็บ

ก็เพราะโวลเดอมอร์มาที่ฮอกวอตส์ แต่ผม 

คิดว่าตอนนี้เขาไม่น่าจะมาอยู่ตรงไหนใกล้ผม

ได้หรอกใช่ไหมครับ คุณทราบไหมครับว่า

แผลเป็นจากคำาสาปจะเจ็บข้ึนมาหลังจากเวลา

ผ่านไปหลายปีได้หรือเปล่า

ผมจะส่งจดหมายฉบับนี้ไปกับเฮ็ดวิก

เมื่อมันกลับมา ตอนนี้มันออกไปหาอาหาร 

ฝากทักทายบัคบีคด้วยครับ

แฮร์รี่

ดีแล้ว แฮร์ร่ีคิด มันฟังดูดีแล้ว ไม่มีประโยชน์

ที่จะเล่าเร่ืองความฝันไปในจดหมาย เขาไม่อยากให้

ดูเหมือนว่าเขาวิตกจนเกินไป แฮร์รี่ม้วนกระดาษและ

วางไว้ข้างโต๊ะ เตรียมพร้อมสำาหรับเมื่อเฮ็ดวิกกลับมา 

จากนั้นเขาจึงลุกข้ึนยืน บิดตัวและเปิดตู้เสื้อผ้าอีกคร้ัง 

เขาเร่ิมต้นแต่งตัวเพื่อลงไปรับประทานอาหารเช้าโดย

ไม่มองดูเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกเลย

ที่แสนมีประโยชน์ใต้เตียงแฮร์ร่ี ฟังดูร่าเริงดี และ

ทั้งสองฉบับก็ย้ำาว่าแฮร์ร่ีตามตัวเขาได้เสมอทุกเวลาที่

ต้องการ เอาละ เขาต้องการแล้วตอนนี้ ได้เลย...

แสงจากโคมไฟของแฮร์ร่ีดูจะสลัวลงเม่ือแสง

สีเทายามก่อนรุ่งอรุณค่อยๆ คืบคลานเข้ามาในห้อง 

ในที่สุด เมื่อดวงอาทิตย์ข้ึนแล้ว เม่ือผนังห้องนอน

กลายเป็นสีทอง และเม่ือมีเสียงเคลื่อนไหวดังมาให้

ได้ยินจากห้องของลุงเวอร์นอนกับป้าเพ็ตทูเนีย แฮร์ร่ี

ก็เก็บโต๊ะทำางานที่เต็มไปด้วยก้อนกระดาษยับยู่ย่ี และ

อ่านจดหมายที่เขาเขียนเสร็จแล้วซ้ำาอีกครั้ง

ซิเรียสครับ

ขอบคุณสำาหรับจดหมายฉบับล่าสุด

ที่ส่งมาครับ นกนั่นตัวมหึมา มันแทบจะผ่าน

หน้าต่างห้องผมเข้ามาไม่ได้แน่ะ

ที่นี่ก็เหมือนอย่างเคย การลดน้ำาหนัก 

ของดัดลีย์ไม่ค่อยได้ผลเท่าไร เ ม่ือวานนี้

ป้าจับได้ว่าเขาแอบเอาโดนัตซ่อนไว้ในห้อง 

ลุงกับป้าบอกดัดลีย์ว่าจะตัดเบ้ียเล้ียงถ้ายัง 

ทำาแบบน้ีอีก เขาโกรธมากและโยนเคร่ือง 

เพลย์สเตชันออกนอกหน้าต่างไปเฉยเลย 

เพลย์สเตชันก็คล้ายๆ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่

เอามาเล่นเกมน่ะครับ ที่จริงเขาโง่ไปหน่อย

เพราะตอนน้ีเลยไม่มีเกม ห่ันมหากาฬภาคสาม 



ก ว่าแฮร์ร่ีจะเข้าไปในห้องครัว สมาชิกทั้งสาม 

 ของครอบครัวเดอร์สลีย์ก็นั่งโต๊ะแล้ว ไม่มีใคร

เงยหน้าข้ึนเมื่อเขาเข้าไปหรือนั่งลง ใบหน้าสีแดงของ

ลุงเวอร์นอนซ่อนอยู่หลังหนังสือพิมพ์เดลิเมล กรอบ

เช้า ส่วนป้าเพ็ตทูเนียกำาลังห่ันเกรปฟรุตออกเป็น

สี่ส่วน ปากของเธอยื่นอยู่เหนือฟันเหมือนม้า

ดัดลีย์ดูโมโหและหน้าตาบูดบึ้ง และไม่รู้ทำาไม 

แต่ดูเหมือนเขาจะกินเนื้อที่ในห้องน้ีมากกว่าปกติ 

นั่นย่อมไม่ธรรมดาเพราะตามปกติเขาก็ยึดครอง 

ด้านหนึ่งของโต๊ะสี่เหล่ียมคนเดียวอยู่แล้ว เมื่อป้า 

เพ็ตทูเนียวางชิ้นเกรปฟรุตหนึ่งในสี่ส่วนลงบนจาน

ของดัดลีย์พร้อมพูดด้วยเสียงสั่นๆ ว่า “นี่จ้ะ ดิดดี้

ลูกรัก” ดัดลีย์ก็ทำาตาพองใส่เธอ ชีวิตของเขามีอัน

อับเฉาลงนับตั้งแต่กลับมาบ้านช่วงฤดูร้อนพร้อม

รายงานผลการเรียนสิ้นปีการศึกษา

ลุงเวอร์นอนกับป้าเพ็ตทู เนียหาข้อแก้ตัว

ให้คะแนนที่แย่มากของลูกชายจนได้ตามเคย ป้า

เพ็ตทูเนียยืนยันเสมอว่าดัดลีย์เป็นเด็กมีพรสวรรค์

มาก แต่ครูไม่เข้าใจเขา ขณะที่ลุงเวอร์นอนก็ยังพูดคำา

เดิมว่า “เขาไม่ได้ต้องการลูกชายนุ่มนิ่มบ้าเรียนอยู่ดี” 

c h a p t e r t h r e e 
จดหมายเชิญ

ทั้งสองยังไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องสำาคัญที่ในรายงานเขียน

ว่าดัดลีย์ชอบรังแกคนอ่ืน “เขาเป็นแค่เด็กผู้ชาย

เล็กๆ ที่ชอบทำาอะไรตึงตัง แต่เขาไม่มีทางทำาร้าย

แม้แต่แมลงวันสักตัว!” ป้าเพ็ตทูเนียพูดพร้อมน้ำาตา

ทว่า ท้ายรายงานเป็นความเห็นสองสามข้อ 

ที่พยาบาลประจำาโรงเรียนเลือกมาอย่างระมัดระวัง 

ซ่ึงแม้แต่ลุงเวอร์นอนกับป้าเพ็ตทูเนียก็ไม่อาจหา 

เหตุผลมาลบล้างได้ ไม่ว่าป้าเพ็ตทูเนียจะโหยหวน 

สักเพียงใดว่าดัดลีย์กระดูกใหญ่ และที่น้ำาหนักตัวของ

เขามหาศาลก็เพียงเพราะเขาเป็นเด็กที่ยังไม่ยืดตัว 

อีกทั้งเขากำาลังโตและต้องการกินอาหารมากๆ ทว่า

ความจริงก็ยังมีอยู่ว่า ร้านขายเคร่ืองแบบนักเรียน

ไม่มีกางเกงขาสั้นรัดใต้เข่าขนาดใหญ่พอสำาหรับเขา

อีกแล้ว พยาบาลประจำาโรงเรียนมองเห็นสิ่งท่ีสายตา

อันคมกริบของป้าเพ็ตทูเนียปฏิเสธที่จะมองเห็น ป้า

เพ็ตทูเนียใช้สายตาคมกริบมองเห็นรอยนิ้วมือบน

ผนังอันสะอาดเอ่ียมหรือเฝ้าดูการไปการมาของ

เพื่อนบ้าน แต่กลับมองไม่เห็นว่าดัดลีย์นั้นห่างไกล

จากการต้องเลี้ยงดูให้อ่ิมหนำาเป็นพิเศษแล้ว และได้

มีขนาดกับน้ำาหนักตัวเท่าลูกวาฬเพชฌฆาต
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ดังนั้น หลังเหตุอาละวาดหลายคร้ัง หลังการ

ทุ่มเถียงเสียงดังจนพื้นห้องนอนแฮร์ร่ีสั่นสะเทือน 

และน้ำาตามากโขจากป้าเพ็ตทูเนีย การจำากัดอาหาร

จึงเร่ิมข้ึน รายการอาหารลดน้ำาหนักที่พยาบาล

ประจำาโรงเ รียนสเมลติงส์ส่งมาให้ติดไว้ที่ตู้ เ ย็น 

ซ่ึงของโปรดทั้งหมดของดัดลีย์ถูกเก็บออกไป เช่น 

น้ำาอัดลม เค้ก ช็อกโกแลตแท่ง แฮมเบอร์เกอร์ และ

นำาผักผลไม้กับอาหารประเภทที่ลุงเวอร์นอนเรียกว่า  

“อาหารกระต่าย” มาใส่ไว้แทน ป้าเพ็ตทูเนียยืนกราน

ให้ทั้งครอบครัวลดน้ำาหนักด้วยเพื่อให้ดัดลีย์รู้สึก

ดีขึ้น ตอนนี้ป้ากำาลังส่งเกรปฟรุตเสี้ยวที่สี่ให้แฮร์ร่ี  

เขาสังเกตเห็นว่าชิ้นที่รับมาเล็กกว่าของดัดลีย์มาก 

ป้าเพ็ตทู เนียดู เหมือนจะรู้สึกว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะ 

ปลุกปลอบขวัญและกำาลังใจของดัดลีย์ก็คือทำาให้แน่ ใจ

ว่าอย่างน้อยเขาได้กินอะไรมากกว่าแฮร์รี่

แต่ป้าเพ็ตทูเนียไม่รู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ใต้แผ่น 

ไม้กระดานชั้นบน ป้าไม่รู้ว่าแฮร์ร่ีไม่ได้จำากัดอาหาร

ไปด้วยแม้แต่น้อย นาทีแรกท่ีแฮร์ร่ีจับเค้าได้ว่าจะต้อง

อยู่รอดตลอดฤดูร้อนด้วยการกินแท่งแครอต เขาก็

ส่งเฮ็ดวิกไปหาเพื่อนๆ เพื่อขอความช่วยเหลือ และ

ทุกคนก็ช่วยกันอย่างวิเศษสุด เฮ็ดวิกกลับมาจาก

บ้านเฮอร์ไมโอนี่พร้อมกล่องใบใหญ่ใส่ของขบเคี้ยว

ไร้น้ำาตาล (พ่อแม่ของเฮอร์ไมโอนี่ เป็นหมอฟัน) 

แฮกริด ผู้ดูแลสัตว์ที่ฮอกวอตส์ ใจดีส่งถุงใบใหญ่ใส่

เค้กหินที่เขาทำาเองมาให้ (แฮร์ร่ีไม่ได้แตะต้องเลย 

เขามีประสบการณ์เร่ืองฝีมือทำาอาหารของแฮกริดมา

มากเกินพอ) โชคดีที่นางวีสลีย์ส่งแอร์รัลนกฮูกของ

ครอบครัวมาพร้อมเค้กผลไม้ก้อนยักษ์กับพายหลาย

ชนิด แอร์รัลที่แก่และป้อแป้ต้องพักอยู่ห้าวันเต็มๆ 

จึงจะฟื้นจากการเดินทาง แล้วในวันเกิดของแฮร์ร่ี  

(ซ่ึงครอบครัวเดอร์สลีย์เพิกเฉยโดยสิ้นเชิง) เขาก็ได้

รับเค้กวันเกิดแสนอร่อยสี่ก้อนจากรอน เฮอร์ไมโอนี่ 

แฮกริด และซิเรียสคนละหนึ่งก้อน แฮร์ร่ียังมีเหลือ 

อยู่สองก้อน ดังน้ัน เขาจึงเร่ิมรับประทานเกรปฟรุต

ของตัวเองโดยไม่ปริปากบ่น ในใจจดจ่อรอคอย 

รับประทานอาหารม้ือเช้าจริงๆ เม่ือกลับข้ึนช้ันบนแล้ว

ลุงเวอร์นอนวางหนังสือพิมพ์ลงพร้อมพ่นลม

ทางจมูกค่อยๆ อย่างไม่ชอบใจและมองดูเกรปฟรุต

หนึ่งเสี้ยวของเขา

“แค่น้ีหรือ” เขาถามป้าเพ็ตทูเนียอย่างหงุดหงิด

ป้าเพ็ตทูเนียจ้องเขาตาเขียว แล้วจึงพยักพเยิด

ไปทางดัดลีย์ที่กินส่วนของตัวเองหมดเรียบร้อยแล้ว

และกำาลังใช้ดวงตาเล็กหยีเหมือนหมูจ้องมองชิ้นของ

แฮร์รี่ด้วยแววตาไม่เป็นมิตร

ลุงเวอร์นอนถอนหายใจเฮือกใหญ่ที่ทำาเอา

หนวดดกหนาพะเยิบพะยาบ ก่อนจะหยิบช้อนขึ้นมา

กร่ิงประตูหน้าบ้านดังข้ึน ลุงเวอร์นอนอุ้ยอ้าย

ลุกจากเก้าอ้ีและออกเดินไปตามโถงทางเดิน และ

ด้วยความเร็วปานสายฟ้าแลบ ขณะที่แม่ของเขาวุ่น

อยู่กับกาต้มน้ำา ดัดลีย์ก็ขโมยเกรปฟรุตที่เหลือของลุง

เวอร์นอนไปกิน

แฮร์ร่ีได้ยินเสียงพูดกันท่ีประตู เสียงคนหัวเราะ 

ตามด้วยเสียงลุงเวอร์นอนตอบห้วนๆ แล้วประตูหน้า

ก็ปิดลง มีเสียงฉีกกระดาษดังมาจากโถงทางเดิน

ป้าเพ็ตทูเนียวางกาน้ำาชาลงบนโต๊ะและหัน

ไปมองด้วยความอยากรู้ว่าลุงเวอร์นอนทำาอะไรอยู่ 

แต่ไม่ต้องรอนานก็ได้รู้ เขากลับเข้ามาหลังจากนั้น

ประมาณหนึ่งนาที ท่าทางโมโหเดือด

“แก” เขาตะคอกใส่แฮร์ร่ี “เข้ามาในห้อง

นั่งเล่น เดี๋ยวนี้เลย”

แฮร์ร่ีงุนงง นึกสงสัยว่าคร้ังนี้จะถูกกล่าวหาว่า

ทำาอะไร เขาลุกจากโต๊ะและตามลุงเวอร์นอนออกจาก

ห้องครัวเข้าไปในห้องติดกัน ลุงเวอร์นอนปิดประตู

ตามหลังฉับ

“ไงล่ะแก” เขาพูด พลางก้าวยาวๆ ตรงไปท่ี

เตาผิงและหันหน้ามาหาแฮร์รี่ราวกับกำาลังจะประกาศ

การจับกุม “ไงล่ะ”

แฮร์ร่ีนึกอยากอยากตอบกลับไปใจจะขาดว่า  



แฮร ์ ร่ี พอตเตอร ์ กับถ ้วยอัคนี

“ก็ไงล่ะลุง” แต่เขาไม่รู้สึกว่าเช้าตรู่วันนี้จะเหมาะแก่

การกวนอารมณ์ลุงเวอร์นอนในเม่ือมันตึงเปร๊ียะพอดู

อยู่แล้วจากการขาดอาหาร ดังนั้นเขาจึงคุมตัวเองให้

ดูมีท่าทีฉงนน้อยๆ อย่างสุภาพ

“ไอ้นี่เพิ่งมาถึง” ลุงเวอร์นอนพูดพลางโบก 

กระดาษสีม่วงตรงหน้าแฮร์รี่ “จดหมาย เรื่องแก”

ความสับสนของแฮร์ร่ีทวีข้ึน ใครกันเขียน

จดหมายถึงลุงเวอร์นอนเร่ืองเขา ใครกันที่เขารู้จัก

และส่งจดหมายมาทางไปรษณีย์

ลุงเวอร์นอนถลึงตามองแฮร์ร่ี แล้วจึงก้มลงดู

จดหมาย ก่อนจะอ่านเสียงดัง

เรียน คุณเดอร์สลีย์และภรรยา

เรา ยังไ ม่ เคยแนะนำาตั วใ ห้ รู้จักกัน 

มาก่อนค่ะ แต่ดิฉันแน่ใจว่าคุณคงได้ยินเร่ือง

ของรอน ลูกชายดิฉัน จากแฮร์รี่มามากแล้ว

อย่างที่แฮร์ร่ีคงจะบอกคุณแล้วนะคะ 

การแข่งขันควิดดิชเวิลด์คัปรอบชิงชนะเลิศ 

จะมีข้ึนคืนวันจันทร์หน้า และอาร์เทอร์สามี

ดิฉันเพ่ิงได้ต๋ัวช้ันหน่ึงจากคนรู้จักในกองควบคุม

ดูแลเกมและกีฬาเวทมนตร์

ดิฉันหวังอย่างย่ิงว่า คุณจะอนุญาตให้ 

เราพาแฮร์ร่ีไปชมการแข่งขันได้ เพราะน่ีถือเป็น

โอกาสคร้ังสำาคัญในชีวิตทีเดียวค่ะ ประเทศ

อังกฤษไม่ได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันมานาน

สามสิบปีแล้ว และหาซ้ือตั๋วเข้าชมได้ยากมาก 

แน่นอนว่าเรายินดีจะให้แฮร์ร่ีพักอยู่กับเรา

ตลอดวันหยุดฤดูร้อนที่เหลือและดูแลให้เขา

ขึ้นรถไฟกลับเข้าโรงเรียนอย่างเรียบร้อยค่ะ

คงจะดีมากนะคะหากแฮ ร์ ร่ี จะส่ ง 

คำาตอบมาถึงเราด้วยวิธีปกติโดยเร็วที่สุด 

เพราะบุรุษไปรษณีย์มักเกิ้ลไม่เคยนำาจดหมาย

มาส่งที่บ้านเรา และดิฉันไม่แน่ใจว่าเขารู้หรือ

เปล่าว่าบ้านเราอยู่ที่ไหน

ขอแสดงความนับถือ

มอลลี วีสลีย์

ป.ล. หวังว่าเราติดแสตมป์มามากพอนะคะ

ลุงเวอร์นอนอ่านจบแล้วก็ล้วงมือกลับเข้าไปใน

กระเป๋าเสื้อ และดึงของอื่นออกมา

“ดูนี่” เขาคำาราม

เขาชูซองที่นางวีสลีย์ใส่จดหมายส่งมา และ

แฮร์ร่ีก็ต้องกล้ันหัวเราะ ท้ังซองไม่เหลือท่ีว่างเพราะมี 
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การยอมให้แฮร์ร่ีหายไปอยู่บ้านครอบครัววีสลีย์ 

ตลอดฤดูร้อนท่ีเหลือย่อมเป็นการกำาจัดเขาออกไปเร็ว 

กว่าที่ใครจะคาดคิดถึงสองสัปดาห์ และลุงเวอร์นอน

เกลียดที่มีแฮร์ร่ีอยู่ในบ้าน เพื่อให้เวลาตัวเองได้คิด 

ลุงเวอร์นอนจึงก้มลงดูจดหมายของนางวีสลีย์อีกครั้ง

“ผู้หญิงคนนี้เป็นใคร” เขาถาม พลางจ้องมอง

ลายเซ็นอย่างชิงชัง

“ลุงเคยเห็นแล้วละครับ” แฮร์รี่ตอบ “คุณนาย

วีสลีย์เป็นแม่ของรอนเพื่อนผม เธอมารับรอนจาก

รถไฟด่วนฮอก -- จากรถไฟโรงเรียนเม่ือสิ้นเทอม

ก่อน”

เขาเกือบจะพูดคำาว่า “รถไฟด่วนฮอกวอตส์” 

ออกไป และนั่นต้องทำาให้ลุงเวอร์นอนอารมณ์เดือด

ข้ึนมาแน่ๆ  ไม่มีใครหน้าไหนกล้าพูดช่ือโรงเรียนแฮร์ร่ี

ดังๆ ใต้ชายคาบ้านเดอร์สลีย์

ใบหน้าใหญ่โตของลุงขมวดมุ่นราวกับพยายาม

นึกทวนความจำาถึงเร่ืองท่ีไม่น่าพิสมัยเอาเลย

“ผู้หญิงอ้วนๆ เตี้ยๆ ใช่ไหม” เขาถามออกมา

ในที่สุด “มีลูกผมแดงยั้วเยี้ยใช่ไหม”

แฮร์ร่ีขมวดค้ิว เขาคิดว่าออกจะเป็นการ

รุ่มรวยสำาหรับลุงเวอร์นอนที่จะพูดถึงใครว่า “อ้วน” 

ในเมื่อดัดลีย์ลูกชายของลุงเองบรรลุเป้าหมายตามที่

เขาตั้งใจมาตั้งแต่อายุสามขวบ และกลายเป็นคนที่มี

ความกว้างมากกว่าความสูง

ลุงเวอร์นอนอ่านจดหมายอีกครั้ง

“ควิดดิช” เขาพึมพำาค่อยๆ  “ควิดดิช -- เร่ือง

เหลวไหลอะไรกันล่ะ”

แฮร์รี่รู้สึกขุ่นใจเป็นครั้งที่สอง

“เป็นกีฬาครับ” แฮร์ร่ีตอบสั้นๆ  “เล่นกันบน

ไม้กวาด -- ”

“เอาเถอะ เอาเถอะ!” ลุงเวอร์นอนพูดเสียงดัง  

แฮร์ร่ีพอใจที่เห็นว่าลุงมีท่าทางขวัญเสียเล็กน้อย  

ดูเหมือนเขาจะทนฟังเสียงพูดคำาว่า “ไม้กวาด” ใน

แสตมป์ติดจนท่ัว เว้นแต่ด้านหน้าขนาดหน่ึงตารางน้ิว

ที่นางวีสลีย์อัดที่อยู่ของครอบครัวเดอร์สลีย์ลงไปด้วย

ลายมือเล็กจิ๋ว

“ก็ติดแสตมป์มามากพอนะครับ” แฮร์รี่พูด 

พยายามให้ฟังเหมือนว่าความผิดพลาดของนางวีสลีย์

เป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ทำากันได้ นัยน์ตาของลุงเวอร์นอน 

ลุกโชนดูน่ากลัว

“บุรุษไปรษณีย์สังเกตเห็น” เขาพูดลอดไรฟัน  

“เขาสนใจอยากรู้เหลือเกินว่าจดหมายฉบับน้ีมาจากไหน 

นั่นคือเหตุผลที่เขากดกร่ิง ดูเหมือนเขาจะคิดว่ามัน

ตลกดี ”

แฮร์ร่ีไม่พูดอะไร คนอ่ืนๆ อาจไม่เข้าใจว่าทำาไม

ลุงเวอร์นอนต้องจู้จี้วุ่นวายเร่ืองที่ติดแสตมป์มาก 

เกินไป แต่แฮร์ร่ีอยู่กับครอบครัวเดอร์สลีย์มานาน 

เกินกว่าจะไม่รู้ว่าพวกเขาหยุมหยิมกับทุกเร่ืองที่

เบี่ยงเบนไปจากความปกติธรรมดาแม้เท่าปลายก้อย  

ความกลัวที่สุดของครอบครัวนี้คือจะมีใคร รู้ว่า 

พวกเขาเกี่ยวข้อง (ไม่ว่าจะอย่างห่างๆ แค่ไหน) กับ

ผู้คนเช่นนางวีสลีย์

ลุงเวอร์นอนยังคงจ้องมองแฮร์ร่ีที่พยายาม 

ทำาสีหน้าไร้ความรู้สึก หากเขาไม่ทำาหรือพูดอะไรโง่ๆ 

ออกไป โอกาสที่เขาจะได้สนุกอย่างที่ชีวิตนี้คงมีเพียง

คร้ังเดียวก็อาจไม่หลุดลอยไป เขารอให้ลุงเวอร์นอน

พูดอะไรออกมา แต่ลุงเอาแต่จ้องมองอยู่อย่างนั้น 

แฮร์รี่จึงตัดสินใจทำาลายความเงียบ

“ถ้าอย่างนั้น -- ผมไปได้ไหมครับ” เขาถาม

อาการกระตุกน้อยๆ เกิด ข้ึนบนใบหน้า

ขนาดใหญ่สีม่วงของลุงเวอร์นอน หนวดกระดิกไหว 

แฮร์ร่ีคิดว่าเขารู้ว่าเบื้องหลังหนวดนั้นกำาลังเกิดอะไร

ขึ้น สัญชาตญาณพื้นฐานสองข้อของลุงเวอร์นอน 

กำาลังโรมรันกันอย่างดุเดือด การยอมให้แฮร์ร่ีไป 

ย่อมทำาให้แฮร์ร่ีมีความสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่ลุงเวอร์นอน 

ด้ินรนไม่ให้เกิดข้ึนมาตลอดสิบสามปี ในอีกแง่หนึ่ง 




