ปฐมบท

จะมีใครเชือ่ ไหมว่าบนโลกใบนีย้ งั มีความลึกลับอีกมากมายทีเ่ ดิน

คู่ขนานไปกับอารยธรรมของมนุษย์ คนอีกกลุ่มหนึ่งมีอารยธรรมของพวก
เขาเองที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับอารยธรรมแรกของมนุษย์ พวกเขามีความ
เจริญก้าวหน้าและมีความรูด้ า้ นต่างๆ สูงส่งกว่ามนุษย์ มีอายุยนื ถึงห้าร้อยปี
ตลอดชีวิตจะค่อยๆ แก่ลงอย่างช้าๆ แต่ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ต่างจากคนทั่วไป
เพราะพวกเขาเป็นเชือ้ สายของเทพเจ้าทีล่ งมาจุตใิ นโลกมนุษย์เมือ่ หลายพันปี
ก่อน
เมือ่ อยูบ่ นโลกมนุษย์ เหล่าเทพเจ้าก็เต็มไปด้วยกิเลสตัณหา ต่างแบ่ง
ฝ่าย สูร้ บและฆ่าฟันกันเพือ่ ความเป็นใหญ่ เทพเจ้าสองฝ่ายก่อก�ำเนิดแม่มด
สองเผ่า เนเมดและพาโธลาน ซึ่งตั้งตัวเป็นศัตรูกันอย่างเปิดเผยเพราะต่าง
ก็เคารพในเทพเจ้าของตนอย่างเหนียวแน่น
เผ่าเนเมดเป็นลูกหลานของเทพเจ้าเดกด้า ผูค้ รัง้ หนึง่ เคยเป็นสามีของ
เทพีมอร์ริแกน ราชินีแห่งสงคราม ที่นางให้พรจนรบชนะ ภายหลังทั้งสอง
ทะเลาะกันเพราะนางเจ้าชู้ หว่านเสน่หท์ �ำให้เทพอารอว์นหลงรัก เทพเดกด้า
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หึงหวงจนเกิดการต่อสู้ ท�ำให้เทพอารอว์นได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องหนีลงไป
อยู่ใต้พภิ พและสร้างเผ่าพันธุ์หนึ่งขึ้นมาโดยเรียกตนเองว่า ฟอเมอเรียน
ภายหลังเทพอารอว์นได้วางแผนยุยงให้ทั้งสองผิดใจกันจนถึงขั้น
แตกหัก ทัง้ สองจึงสร้างเผ่าพันธุแ์ ม่มดขึน้ มาและเป็นศัตรูกนั นับแต่นนั้ ทว่า
ทั้งสองเผ่าก็ถูกสาปโดยเทพอารอว์นว่า หากใครได้ดื่มเลือดจากแม่มดของ
สองเผ่าที่ผสมเข้าด้วยกัน ผู้นั้นจะมีชีวิตเป็นอมตะ ท�ำให้ภูตฟอเมอเรียน
ลูกสมุนต่างพากันตามล่าแม่มดทั้งสองเผ่าที่เดิมตั้งรกรากอยู่ริมชายฝั่งของ
สกอตแลนด์ กระทั่งถูกภูตแห่งท้องทะเลฆ่าตายจนต้องหนีตาย แตกฉานซ่านเซ็นไปคนละทิศละทาง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคกลาง หมูม่ วลมนุษย์หวาดกลัวแม่มด โทษ
ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ ว่าเป็นฝีมอื ของเหล่าแม่มด และออกตามล่าจนแม่มด
ทั้งสองเผ่าพันธุ์หลงเหลือเพียงไม่มากนัก
สงครามระหว่างเทพกับภูตยังไม่จบเพียงแค่นนั้ เมือ่ ในต�ำนานเก่าแก่
ของเหล่าแม่มดได้ท�ำนายเอาไว้ว่า เมื่อใดที่สายเลือดเทพนักรบของทั้งสอง
เผ่าได้แต่งงานกัน เมื่อนั้นเผ่าฟอเมอเรียนก็จะสาบสูญ ความสงบจะกลับ
คืนมาสู่เหล่าแม่มดอีกครั้ง...

คริสต์ศักราช ๑๕๙๐

หมู่บ้านสโตนเฮเวน ชายทะเลทางเหนือของประเทศสกอตแลนด์
มารี แม็กอัลฟี่ แม่มดสาวเผ่าเนเมด ซึ่งมีแม็กคลีน แมวด�ำตัวอ้วน
เป็นสัตว์เลี้ยงประจ�ำตัว เป็นผู้ที่คอยดูแล รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ของ
ชาวบ้านมานับสิบปี ความสวยของเธอเป็นทีต่ ้องตาชายทุกคนในหมู่บ้านทัง้
ที่ยังโสดและไม่โสด รวมไปถึงลอร์ดเมอร์เรย์ผู้ศึกษาเรื่องเร้นลับที่มีความ
เชือ่ ว่ามารีคอื แม่มด และเธอจะท�ำให้เขามีอายุยนื นานไปถึงห้าร้อยปีหากได้
แต่งงานและกินยาของเธอ
เขาข่มขู่เธอให้แต่งงานกับเขาก่อนที่ชาวบ้านจะพบความจริง เมื่อ
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ขณะนี้ทั่วยุโรปและเกาะอังกฤษชาวบ้านได้ลุกฮือขึ้นจับผู้ต้องสงสัยว่าเป็น
แม่มดไปทรมานต่างๆ นานาให้สารภาพ ก่อนจะเผาทั้งเป็น
มารีหนีการตามล่าของเหล่าชาวบ้านและลอร์ดเมอร์เรย์ไปจนถึง
หน้าผา เธอพยายามร่ายคาถาเคลื่อนย้ายตัว แต่เธอหวาดกลัวเกินไปจน
ไม่มสี มาธิทำ� ให้เวทมนตร์สมั ฤทธิผลได้ แล้วจู่ๆ ร่างของเธอก็หายวับไปต่อ
หน้าต่อตาชาวบ้าน ลอร์ดเมอร์เรย์เป็นผูเ้ ก็บข้าวของส่วนตัวของเธอไว้ หนึง่
ในนั้นคือต�ำรายาเล่มโตที่เขาไม่รู้ว่ามารีและแม็กคลีนถูกขังไว้ข้างใน โดยผู้
ร่ายคาถาขังนางเอาไว้กค็ อื คลีน่า มารดาของนางนัน่ เอง และนีค่ อื วิธเี ดียวที่
จะช่วยชีวิตมารีเอาไว้ได้
ผ่านไปสี่ร้อยกว่าปี ดร.ธายซื้อหนังสือเล่มนี้ไป และปล่อยนางเป็น
อิสระ ด้วยค�ำสาปมีอยู่ว่าคนที่เป็นเนื้อคู่ของเธอเท่านั้นที่จะปลดปล่อยเธอ
จากค�ำสาปได้ แต่ความรักที่ก่อตัวระหว่างทั้งสองเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ธาย
กับมารีไม่รู้ว่ายังมีหน้าที่อันยิ่งใหญ่รอคอยพวกเขาอยู่ข้างหน้า เมื่อดมิสา
ลูกสาวของทัง้ สองคือเชือ้ สายของเทพีมาช่า เทพนักรบแห่งเผ่าเนเมด ผูท้ จี่ ะ
มอบความสงบสุขให้แก่แม่มดของเผ่าพันธุ์เธอไปตลอดกาล
และเนื้อคู่ของเธอก็ถูกก�ำหนดไว้แล้ว...คือ นูเอด้า พ่อมดนักรบ
สายเลือดของเทพนูเอด้าแห่งเผ่าพาโธลาน คนรักของเทพีมาช่าในอดีตกาล
ก่อนทีส่ องเผ่าจะกลายเป็นศัตรู ชะตาชีวติ ของเขาถูกก�ำหนดมาให้ก�ำจัดเผ่า
ฟอเมอเรียนตามต�ำนานที่เล่าขานสืบต่อมาหลายพันปี
ทั้งเขาและเธอมีชะตาชีวิตที่ยิ่งใหญ่รอคอยอยู่ข้างหน้า...

๑
วันเวลาหมุนเวียนไปตามวิถีทางของมัน ทุกชีวิตบนโลกมนุษย์ก็

มีเส้นทางของตนเอง รวมไปถึงคนธรรมดาอย่างธาย ที่ปรับตัวให้เข้ากับ
ครอบครัวทีไ่ ม่ปกติของเขาได้ดขี นึ้ และยอมรับความเป็นแม่มดของภรรยา
ได้ดีกว่าเดิม หลังจากดมิสา บุตรสาวของเขาคลอด มีอีกหลายเรื่องที่เขา
จะต้องรับมือมากขึน้ โดยเฉพาะนูเอด้า พ่อมดเผ่าตรงข้ามทีเ่ ขาไม่คอ่ ยอยาก
นึกถึงมากนัก...อย่างไรก็ตาม เขาพยายามอย่างยิ่งที่จะเลี้ยงดูบุตรสาวให้
เหมือนมนุษย์เดินดินทั่วไปให้มากที่สุด
ทุกเย็น เด็กหญิงตัวจ้อยขวัญใจของบ้านจะมาวิง่ เล่นตรงสนามหญ้า
โดยมีคุณปูแ่ ละคุณย่าคอยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยความเป็นห่วงหลานสาว
คนเดียวของครอบครัว เพราะหลังจากมารี ลูกสะใภ้ชาวสกอตแลนด์คลอด
ดมิสา ธายก็แจ้งข่าวร้ายว่ามารีไม่สามารถมีบุตรได้อีก ข่าวนั้นสร้างความ
ตกใจให้แก่สองสามีภรรยายิ่งนัก แต่ทั้งสองก็ปลอบใจตนเองว่าอย่างน้อย
พวกเขาก็ยังมีดมิสามาเป็นขวัญใจปู่ย่า
ดังนั้นนับตั้งแต่ดมิสาเกิด ภาวินีและไมตรีก็คอยฟูมฟัก ประคบ-
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ประหงมหลานสาวคนเดียวของพวกเขาชนิดมดไม่ให้ไต่ ไรไม่ให้ตอม ตอน
เช้าก็ให้สมพรไปอุ้มหลานมาบ้านหลังใหญ่ จนหลานหิวก็อุ้มไปส่งคืนมารี
ตกเย็น ก็อุ้มหลานสาวตัวน้อยออกมานั่งรับลมรับแดดอ่อนๆ ตรงสนาม
หญ้าหน้าบ้าน ปล่อยให้ดมิสาหัดคลาน หัดเดิน และเริม่ วิง่ ซน ปูย่ า่ ก็นงั่ มอง
หลานเติบใหญ่ด้วยความชื่นใจ
วันไหนอากาศดีหน่อย ภาวินีก็จะชวนไมตรีอุ้มดมิสาไปเยี่ยมคลีน่า
กับดีแลน เพือ่ นบ้านทีท่ งั้ สองคิดว่าเป็นเพือ่ นของมารี และรักมารีราวกับลูก
แท้ๆ จึงเผื่อแผ่ความรักนั้นมาถึงดมิสาด้วย ทั้งสองจึงให้เรียกคลีน่ากับ
ดีแลนว่ายายกับตา และช่วยกันเลี้ยงดูหลานตัวเล็กด้วยความเอ็นดู โดยที่
ไม่รู้ว่าดมิสาก็เป็นหลานของตากับยายทั้งสองจริง
และเพราะมีพอ่ แม่ของทัง้ มารีและธายช่วยกันดูแลดมิสาแล้ว มารีจงึ
มีเวลาตัง้ หน้าตัง้ ตาร�ำ่ เรียนหนังสือหลักสูตรนอกโรงเรียนจนกระทัง่ จบระดับ
มัธยมปลาย และตัง้ ใจจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยทางอินเทอร์เน็ต เพือ่ มุ่งมัน่
เดินไปตามเส้นทางที่จะเป็นหมอต่อไป
ขณะที่มารีก�ำลังหน้าด�ำคร�่ำเครียดเรื่องเรียน ธายก็มีเวลาพักผ่อน
หลังจากเครื่องส�ำอางชุดใหม่วางจ�ำหน่ายในตลาดและประสบความส�ำเร็จ
อย่างสูงเพราะได้สูตรยาลับจากภรรยา เขาจึงตัดสินใจหยุดท�ำงานชั่วคราว
เพื่อจะได้เลี้ยงลูกอย่างเต็มที่
ดมิสานอกจากเป็นขวัญใจของปู่ย่า ตาและยายแล้ว เด็กน้อยก็คือ
หัวใจของบิดาและมารดา โดยเฉพาะบิดาที่รักและหวงห่วงบุตรสาวยิ่งกว่า
จงอางหวงไข่ ทัง้ นีก้ เ็ ป็นเพราะธายรูอ้ ยูแ่ ก่ใจว่าดมิสามีชะตาชีวติ ทีถ่ กู ก�ำหนด
มาแล้ว เธอจะอยูก่ บั เขาจนกระทัง่ เป็นสาวเต็มตัว แล้วนูเอด้าจะมารับตัวเธอ
ไป...
มันคือข่าวร้ายที่นูเอด้าเป็นคนแจ้งให้เขากับมารีทราบในวันที่ดมิสา
ลืมตาดูโลก พร้อมกับมอบก�ำไลทองค�ำเป็นของหมัน้ ทีห่ ลังจากนัน้ แม้ธาย
จะเพียรพยายามถอดมันออกจากมือของบุตรสาวทีไร มันก็หดเล็กลงรัด
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ข้อมือน้อยๆ ของเธอทุกครั้งจนท�ำให้ถอดออกไม่ได้ราวกับมันรู้ว่าเขาคิด
อย่างไร แต่พอเขาเลิกสนใจ มันก็ขยายออกตามเดิม จนเขาหมั่นไส้ทั้งเจ้า
ก�ำไลทองค�ำและเผื่อแผ่ไปยังคนให้ที่กวนอารมณ์พอกัน
คลีนา่ และมารีบอกให้เขาท�ำใจ และยอมรับในสิง่ ทีเ่ ทพเจ้าของแม่มด
ทั้งสองเผ่าก�ำหนดมา แต่สำ� หรับคนที่ไม่ใช่แม่มดอย่างธายไม่มีทางยอมรับ
ได้งา่ ยๆ เพราะทีผ่ า่ นมา มารีกไ็ ด้รบั อันตรายจนเกือบจะเอาชีวติ ไม่รอด และ
เขาก็แทบจะช่วยเหลืออะไรเธอไม่ได้ หากในอนาคต ดมิสาต้องตกอยู่ใน
สภาพเดียวกับมารีในครัง้ นัน้ เขาจะทนอยูน่ งิ่ เฉยไม่ได้ ทีส่ ำ� คัญ คลีนา่ และ
ดีแลนจะสิน้ อายุขยั ในอีกแปดปีขา้ งหน้า ทัง้ สองไม่สามารถอยูช่ ว่ ยหลานสาว
ได้อีก เขากับมารีจึงต้องหาทางช่วยเหลือดมิสาด้วยตัวเอง
ธายตัดสินใจเริม่ ต้นเรียนการต่อสูท้ กุ ชนิดทีเ่ ขาจะสรรหาเรียนได้ ทัง้
เทควันโด ยูโด เป็นการเริ่มต้น เด็กๆ ข�ำที่เห็นเขาเพิ่งเริ่มต้นเรียนกับพวก
เขาในวัยใกล้เลขสี่เต็มที แต่เขาไม่สนใจ ตั้งใจเรียนและฝึกฝนอย่างจริงจัง
จากนั้นก็เข้ายิม ออกก�ำลังกายให้ร่างกายแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ผ่านไปหนึ่งปีกับ
หกเดือน ร่างกายของเขาจากทีอ่ อกก�ำลังกายบ้าง บางทีกห็ ลงลืมเพราะขลุก
อยูแ่ ต่ในห้องแล็บ กลายเป็นหนุม่ ทีส่ ขุ ภาพดีขนึ้ และกระปรีก้ ระเปร่าขึน้ แขน
และขาเริม่ มีกล้ามเนือ้ แข็งแรง แถมยังมีความก้าวหน้าในการเรียนอย่างเห็น
ได้ชดั เขาตัง้ ใจว่าหลังจากเรียนส�ำเร็จแล้ว เขาก็จะมองหาวิชาการต่อสู้แบบ
อื่นต่อไป เขายังมีเวลาเหลืออีกหลายปีกว่าดมิสาจะเติบโต เมื่อถึงเวลานั้น
เขาก็คงจะแข็งแกร่งพอที่จะยืนต่อสู้อยู่เคียงข้างดมิสาได้
ประตูรั้วบ้านเปิดออก รถของธายแล่นเข้าไปจอดประจ�ำที่ พอเปิด
ประตูก็ได้ยินเสียงร้องเรียกมาแต่ไกล
“คูนพ่อ คูนพ่อ” เสียงร้องกรีด๊ กร๊าดดังขึน้ ด้านหลัง ร่างเล็กๆ วิง่ เข้า
มาหา แต่ขาป้อมๆ สะดุดกับขอบปูนล้มหน้าคว�ำ่ ทว่าก่อนทีห่ น้าของเด็กหญิง
จะฟาดลงบนพื้น ร่างของเธอกลับลอยนิ่งๆ หยุดก่อนที่จะตกถึงพื้น ธาย
รีบอุ้มบุตรสาวขึ้นมา แล้วหันไปมองรอบตัวว่าเป็นฝีมือของมารีหรือเปล่า
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แต่เขากลับไม่เห็นมารีในสายตา นอกจากเด็กน้อยทีต่ แี ก้มเขาเบาๆ ไม่ตกใจ
ด้วยซ�ำ้ ว่าเมื่อครู่เกือบจะหกล้มหน้าฟาดกับพื้นแล้ว
เด็กน้อยกอดคอและหอมแก้มบิดาหลายฟอด ธายทั้งรักและหลง
บุตรสาวทีข่ อี้ อ้ นสุดๆ ใครเห็นแก้มยุย้ ๆ ผมสีนำ�้ ตาลอมแดงอ่อนๆ ม้วนเป็น
ลอนคลอเคลียบ่าก็อดรักไม่ได้สักคน
“ตายจริง หกล้มหน้าฟาดหรือเปล่า” มารดาตกอกตกใจ รีบวิง่ เข้ามา
หา “หัวแตกไหมหลานฉัน”
“อ้อ เปล่าครับ พอดีผมรับไว้ได้ทัน” เขาตอบ
ภาวินรี บี รับหลานไปอุม้ และโอ๋ใหญ่ “ไม่ตกใจนะดาน่า ไม่เป็นไรแล้ว
ลูก คุณพ่อรับหนูได้ทัน”
ดมิสาหัวเราะคิกคัก ไม่รู้สึกกลัวสักนิด
ธายได้แต่เป่าปาก ก่อนจะถาม “แล้วนี่มารีไปไหนหรือครับ”
“อ๋อ เห็นบอกว่าจะไปบ้านคลีน่า เธอบอกว่ามีญาติมาเยี่ยมจากทาง
เหนือ”
ธายขนลุกเกรียวขึน้ มาอย่างไม่มสี าเหตุ...คนจากทางเหนือ หรือว่าจะ
เป็น...
“สวัสดีครับทุกคน”
ประตูเล็กหน้าบ้านเปิดออกตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ พอรู้ตัวกันอีกที
นูเอด้าก็เดินตามหลังมารีและเดินน�ำหน้าสองสามีภรรยา คลีน่าและดีแลน
เข้ามาในบ้าน
ภาวินแี ละไมตรีทคี่ นุ้ เคยกับสองสามีชาวสกอตแลนด์ดหี นั ไปทักทาย
และเชื้อเชิญให้แขกนั่งที่โต๊ะรับแขกกลางสนามหญ้า ขณะที่มารีเดินเข้ามา
กอดสามีและหอมแก้มเขาเบาๆ ทว่าสายตาของธายแทบจะไม่ละไปจาก
นูเอด้าเลย
“เขามาท�ำไม” ธายกระซิบถามภรรยาเป็นภาษาไทย หลังแต่งงาน เขา
ให้ครูภาษาไทยมาสอนมารีที่บ้านอาทิตย์ละหลายชั่วโมง จนกระทั่งเธอเริ่ม
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ฟังและพูดคล่อง ตอนนี้ก็หัดอ่านหัดเขียนได้บ้างแล้ว แม้จะยังไม่เก่ง แต่
ค�ำถามง่ายๆ แค่นี้เธอเข้าใจแน่นอน
แต่เขาก็ลมื ไปอีกว่าถ้ามารีร�่ำเรียนภาษาไทย อีกคนทีเ่ ขาหมัน่ ไส้และ
อยู่ที่ประเทศไทยเช่นกันมีหรือจะไม่ได้ร�่ำเรียน
“เพราะคิดถึงดาน่าไง” คนตอบคือนูเอด้า และพูดภาษาไทยได้ชดั เจน
จนน่าประหลาดใจ “อยากรู้ว่าคู่หมั้นของผมจะโตขึ้นแค่ไหนแล้ว”
ธายกัดฟันกรอดๆ อยากเดินเข้าไปอุ้มดมิสาจากมารดาแล้วเอาเธอ
เข้าไปซ่อนในบ้าน แต่เขาก็ท�ำไม่ได้ เมื่อมารีเดินน�ำหน้าสองหนุ่มไปที่กลุ่ม
ผู้อาวุโสซึง่ พากันนัง่ ลงแล้ว และปล่อยให้ดมิสาทีด่ นิ้ ขลุกขลักจากอ้อมกอด
ของย่าวิ่งกลับมาหามารดา
“มามี่ มามี่”
มารีก้มลงรับบุตรสาวเข้าสู่อ้อมกอด เด็กน้อยสนใจคนแปลกหน้า
เอียงคอมองด้วยความสงสัย แต่ก็ไม่ได้แสดงความหวาดกลัวแต่อย่างใด
“นูเอด้าลูก สวัสดีลุงสิคะ”
เด็กน้อยกระพุ่มมือไหว้อ่อนช้อย น่ารักสมกับที่มารดาของธายพร�ำ่
สอน แต่คนที่ถูกเรียกว่าลุงท�ำหน้าเหมือนถูกจับกรอกยาขม ธายกลั้นยิ้ม
สมน�้ำหน้าตาพ่อมดแก่ยิ่งนัก
“ทีจ่ ริงเรียกนิกก็พอ ไม่ตอ้ งเรียกลุงเลิงอะไรหรอก” นูเอด้าบอกเสียง
อ่อยๆ “ฟังแล้วแก่เชียว”
“แก่แล้วก็ต้องยอมรับ...” ธายเอ่ยลอยๆ “จริงๆ อายุขนาดนี้ ควร
เรียกปู่ถึงจะถูก เรียกลุงยังน้อยไป”
ปิดท้ายด้วยเสียงหัวเราะชอบใจ ท�ำเอาพ่อมดหนุม่ ถึงกับเลือดขึน้ หน้า
ตาขวางเลยทีเดียว แต่ธายก็ทำ� ไม่รู้ไม่ชี้ นูเอด้าจึงเอ่ยลอยๆ
“เอาเถอะ ตอนนี้ปล่อยให้หวั เราะไปก่อน วันไหนได้เป็นลูกเขยแล้ว
จะรู้สึก”
เสียงหัวเราะของธายขาดหายทันที ราวกับเจ้าตัวส�ำลักเสียงหัวเราะ
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ในคอ แล้วกลายเป็นฝ่ายทีเ่ ลือดขึน้ หน้าเสียเอง ดวงตาลุกวาว แก้มกระตุก
ยิบๆ มองนูเอด้า มารีเห็นก็กา้ วเข้าห้าม ก่อนทีส่ องหนุม่ จะวางมวยกัน และ
สามีของเธอคงจะสูร้ บตบมือกับนูเอด้าไม่ไหว กลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ยบั เยิน
“เอาเถอะค่ะทัง้ สองคน อย่าทะเลาะกันเป็นเด็กๆ ไปเลย วันนีน้ เู อด้า
แวะมาที่นี่ก็เพื่อจะมาบอกข่าว”
“ข่าวอะไร” ธายถามทันที
“เขาอยากจะคุยกับคุณค่ะ ถ้างั้นฉันให้ดาน่าไปอยู่กับคุณย่าก่อน
นะคะ”
“ก่อนไป ขอผมอุ้มแกหน่อยได้ไหม” นูเอด้าถูมือรอคอย ธายอยาก
จะขวาง แต่มารีถลึงตาใส่เสียก่อนจึงได้แต่เงียบ อดทนดูนเู อด้ารับบุตรสาว
เข้าสู่อ้อมกอด “แหม น่ารักจริงๆ ผมแทบจะรอให้เธอโตไม่ไหวแล้ว”
นูเอด้ากอดร่างเล็กแน่น แล้วหอมแก้มยุ้ยๆ ครั้งแล้วครั้งเล่า มารี
ได้แต่ส่ายหน้า ขณะที่ธายอยากเข้าไปกระชากบุตรสาวจากนูเอด้าแล้วบีบ
คอเขาให้ตายคามือแทน เพราะทนฟังค�ำพูดของเขาไม่ไหว
“พอได้แล้ว” ธายตวาดเมื่อความอดทนถึงขีดสุด แล้วเรียกบุตรสาว
“ดาน่ามาหาพ่อมา”
เด็กน้อยแสนจะเชือ่ ฟัง โผตัวหาบิดาทีร่ บี เช็ดแก้มทีต่ อนนีม้ ปี น้ื แดงๆ
ขึ้นเพราะถูกหนวดเคราที่เพิ่งขึ้นของนูเอด้าถูจนเป็นรอย
“คราวหน้าจะหอมแก้มดาน่า ให้โกนหนวดโกนเครามาก่อนสิ ดูแก้ม
หลานซิ มีแต่รอย”
นูเอด้ายกมือลูบคางก่อนท�ำปากยื่น “เห็นผู้หญิงชอบแบบนี้กัน”
“เอาเก็บไปใช้กับผู้หญิงของคุณ ไม่ใช่กับดาน่า”
“เอาเถอะค่ะ” มารีออ่ นใจกับอาการขวางเกินเหตุของสามี อีกคนหนึง่
ก็ชอบยัว่ ขืนปล่อยไว้คงได้กลายเป็นศึกชิงนางตัวน้อย จึงรับบุตรสาวไปส่ง
ให้สมพรดูแล จะได้จบเรื่อง “คุณพานูเอด้าเข้าไปในบ้านก่อนก็แล้วกัน
นะคะ เดี๋ยวฉันตามเข้าไป”
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สองหนุ่มยังจ้องตากันชนิดไฟแลบแปลบปลาบ มารีถอนใจอีกครั้ง
“จะได้คยุ กันไหมนี.่ ..” เธอครางก่อนจะตัดบท “เอ้า ถ้างัน้ ก็รอตรงนี้
แหละค่ะ ฉันไปบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อน”
เธอรีบไปขอตัวกับผู้อาวุโสทั้งสี่ ก่อนจะคล้องแขนสามีเดินน�ำหน้า
แขกเข้าบ้าน ไม่เช่นนั้นคงไม่ได้คุยกันแน่
หลังจากธายและนูเอด้านั่งลงเรียบร้อยแล้ว มารีก็เดินไปรินน�้ำจาก
ตู้เย็นมาบริการแขก ทั้งนี้เป็นเพราะตกลงกันแล้วว่าเธอจะพยายามไม่ใช้
เวทมนตร์ถ้าไม่จ�ำเป็น และท�ำตัวให้เหมือนคนทั่วไปมากที่สุด
นูเอด้าเข้าใจ เพราะเขาก็ท�ำแบบนั้นเช่นกัน เว้นแต่อยู่ในบ้านตาม
ล�ำพังและปิดห้องมิดชิด เพื่อความปลอดภัยของตนเอง เวลานี้เขาปลูก
กระท่อมไม้อยูบ่ นเขาแห่งหนึง่ ไม่หา่ งจากหมูบ่ า้ นชาวเขาในจังหวัดเชียงราย...
เขาค้นหาสถานที่ซ่อนตัวหลังจากทราบว่าจะต้องอยู่ใกล้ๆ มารีเพื่อรอคอย
เจ้าสาวของเขาในอนาคต เขาพบหมู่บ้านบนเขา ห่างไกลจากความเจริญ
ทั้งปวง จึงตัดสินใจตั้งหลักอยู่ที่นั่นและสอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆ ใน
หมู่บ้านเป็นงานอดิเรก ผู้ใหญ่บ้านจึงให้เขาปลูกกระท่อมที่ท้ายหมู่บ้าน
หลายเดือนก่อน เขาเริ่มลงมือปลูกองุ่น และพบว่าได้ผลดี รสชาติองุ่น
อร่อยเพราะได้พนั ธุด์ จี ากฝรัง่ เศส ผูใ้ หญ่บา้ นเริม่ สนใจจึงชักชวนให้ลกู บ้าน
ทดลองปลูก เพื่อจะได้ส่งขายในตลาดต่อไป
“อยู่ทเี่ ชียงรายเป็นยังไงบ้างคะ” มารีถาม หลังจากวางแก้วน�้ำลงตรง
หน้าชายหนุ่ม
“ก็ดี ตอนนี้ก็ลงตัวแล้ว”
“ได้ยนิ ข่าวว่าตัง้ ตัวเป็นผู้น�ำ ชักชวนชาวบ้านปลูกองุ่นงัน้ รึ” ธายถาม
เสียงยังไม่ค่อยเป็นมิตรนัก
“ก็ไม่เชิง แค่ลองเสนอไอเดีย เห็นว่ามีที่ดินกว้างขวางแต่ไม่ใช้
ประโยชน์ก็น่าเสียดาย ลองท�ำอะไรแปลกใหม่บ้างก็ไม่เสียหาย”
“ถ้าป๊อปขนาดนี้ ไม่มสี าวๆ คนไหนมาสนใจบ้างเลยรึ ทีจ่ ริงคุณก็ถงึ
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วัยแต่งงานนานแล้วนะ ก็น่าจะรีบๆ แต่งไปเสียที”
นูเอด้ากลั้นหัวเราะ หน้าแดงก�ำ่ มองว่าที่พ่อตาข�ำๆ “ที่บอก เพราะ
หวงดาน่าหรือไง”
“ใช่สิ ถ้าคุณมีเมียเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้ว จะได้เลิกคิดเรื่องดาน่า
เสียที เพราะผมจะไม่มีวันให้ดาน่าแย่งสามีของใคร”
“โธ่เอ๊ย นี่ตั้งใจจะให้ผมถือศีลจนกว่าดาน่าจะโตเลยรึ”
ธายปรายตามองท้าทาย มั่นใจว่าคนถูกท้าท�ำไม่ได้แน่เพราะยังหนุ่ม
แน่นขนาดนั้น แต่นูเอด้าก็ทำ� ให้ธายแทบช็อก เมื่อยกมือทั้งสองข้างขึ้น
“โอเค...โอเค ถ้ามันจะท�ำให้พอ่ ตาสบายใจ ก็ได้ ผมสัญญาว่านับจาก
นีไ้ ปจนกระทัง่ ดาน่าโต ผมจะไม่วนุ่ วายกับผูห้ ญิงคนไหน ดังนัน้ ไม่ตอ้ งห่วง
เรื่องแต่งงาน เพราะเนื้อคู่ของผมมีคนเดียวก็คือดาน่า ผมเปลี่ยนคู่ควงจน
เบื่อแล้ว ไม่คิดอยากยุ่งกับใครเหมือนกัน อีกแค่สิบเจ็ดสิบแปดปีทำ� ไมจะ
รอไม่ได้”
“ไม่ได้!”
“อ้าว!” มารีกับนูเอด้าอุทานออกมาพร้อมกัน
“ท�ำไมล่ะ” มารีถาม
“สิบเจ็ด ลูกยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะเลย ต้องมาเจอตาแก่หง�ำเหงือกจ้อง
ท�ำมิดีมิร้ายเสียแล้ว”
นูเอด้าส�ำลักน�ำ้ ทีเ่ พิง่ ดืม่ เข้าไปพรวด ฟังราวกับว่าธายก�ำลังประณาม
ว่าเขาเป็นพวกโรคจิตที่คิดอนาจารกับเด็ก ทั้งที่ความจริงไม่ใช่แบบนั้น
สักนิด
“โอเค ผมแก้ไขค�ำพูด ผมจะรอให้เธอบรรลุนิติภาวะ ให้เรียนจบ
มหา’ลัยแล้วค่อยแต่งงานกับเธออย่างถูกต้องตามกฎหมายของคุณ ตามวิถี
ของแม่มด ไม่ใช่เอาลูกคุณไปปู้ยี่ปู้ยำ� ”
เมื่อเจอดักทุกทาง ธายก็ได้แต่ค้อนขวับๆ จนมารีต้องแทรกอีกครั้ง
“อีกสักยี่สิบปีค่อยมาเถียงกันดีไหมคะ ดาน่าเพิ่งจะแค่สองขวบ
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เท่านั้น กว่าจะเรียนจบอีกตั้งนาน”
เจอไม้นวี้ า่ ทีพ่ อ่ ตาจึงต้องเงียบ แต่ยงั วางท่า “ก็ได้ เลิกพูดเรือ่ งดาน่า
จนกว่าเธอจะโต และผมไม่อยากให้คณ
ุ บอกเรือ่ งนีก้ บั ดาน่าจนกว่าเธอจะโต
เป็นผู้ใหญ่เสียก่อน”
“ก็โตจนกว่าเธอจะเข้าใจ และรักผมได้”
“มั่นใจเสียจริงนะ” ธายงึมง�ำ
“ก็พอดู” นูเอด้างึมง�ำตอบ
มารีมองเห็นความวุ่นวายในอนาคตอันใกล้ ท่าทางเธอกับดมิสาคง
ต้องเป็นคนห้ามศึกไปอีกนาน เพราะต้องอยู่ด้วยกันไปอีกหลายร้อยปี แต่
ปัญหานั้นค่อยว่ากัน อีกหลายร้อยปีข้างหน้ายังเป็นแค่ความหวัง หากพวก
เธอไม่สามารถก�ำจัดเผ่าฟอเมอเรียนไปได้ ก็คงจะมีชีวิตอยู่อีกไม่กี่สิบปี
ข้างหน้าเท่านั้น เธอจึงหันไปทางสามี
“เอาละ ฉันขอเตือนคุณก่อนก็แล้วกันว่าพวกเราคงจะมีชวี ติ อยูอ่ กี แค่
ไม่กี่ปีถ้าเราแตกความสามัคคีกัน และอย่าลืมว่านูเอด้าเป็นเพียงความหวัง
เดียวของเรา”
คนที่มารีฝากความหวังพยักหน้าหงึกๆ ขณะที่ธายหน้าตึงเปรี๊ยะ
“ถ้าเขาไม่วนเวียนอยูใ่ กล้ๆ พวกเราก็คงจะมีชวี ติ อยูไ่ ปอีกนาน” ธาย
ยังไม่ยอมแพ้
นูเอด้าช่วยต่อ “ถึงผมจะไม่อยู่ใกล้พวกคุณ ก็อย่านึกว่าพวกคุณจะ
ปลอดภัย พวกคุณอาจจะถูกพวกมันจับตัวไปเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่ผมไม่
สามารถมาช่วยเหลือพวกคุณได้ทัน”
“และฉันคิดว่าคุณยอมรับฉันและสิ่งที่ฉันเป็นนับตั้งแต่คืนที่เรา
แต่งงานกัน และเราไม่มีวันหลีกเลี่ยงเผ่าฟอเมอเรียนได้ นอกจากเตรียม
พร้อมที่จะรับมือกับพวกมัน อีกไม่นานพวกมันก็คงจะรู้เรื่องการหายตัวไป
ของลอร์ดเมอร์เรย์ รวมไปถึงพรรคพวกของมัน และตามหาร่องรอยของ
พวกเราจนเจอ”
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“แล้วคุณจะให้ผมท�ำยังไงล่ะ” ธายบอกจ๋อยๆ เริ่มเกรงใจหลังจาก
ภรรยาท�ำเสียงเข้มงวด
“ค่ะ นี่คือเหตุผลที่นูเอด้ามาหาเราวันนี้ไงคะ ถ้าคุณไม่หาเรื่องเขา
แล้วตั้งใจฟัง ป่านนี้เขาคงจะเล่าจบแล้วละค่ะ”
เมื่อเสียงภรรยาเข้มจัด ธายก็รู้สึกผิด จึงบอกอ่อยๆ “ถ้างั้นก็พูดมา
ได้เลย ผมจะตั้งใจฟัง”
นูเอด้าจึงเปิดกระเป๋าที่ดูยับเยินราวกับเศษผ้าเก่าๆ แต่ก็เห็นนูเอด้า
ใช้เป็นประจ�ำ และหยิบหนังสือเล่มเล็กๆ ทีม่ ปี กหนังสีดำ� เก่าๆ และสายหนัง
พันรอบๆ เอาไว้ยื่นให้ ธายรับมามองด้วยความสงสัย
“เปิดสิ” เจ้าของหนังสือบอก ธายจึงดึงสายหนังที่พันรอบออก และ
เปิดปกหนังสือออกเบามือ ด้วยเกรงว่าหนังสือเก่าจะขาดคามือ พออ่านชื่อ
หนังสือ เขาก็เงยหน้าขึ้นมองแม่มดทั้งสอง
“ต�ำราฝึกหัดแม่มดมือใหม่!”
“ใช่” นูเอด้าพยักหน้ารับ “มันเป็นต�ำราของผมเอง เป็นเล่มแรกทีผ่ ม
จะต้องฝึกตั้งแต่หัดเดิน”
“แล้วเอามาให้ผมท�ำไม ผมไม่ใช่พอ่ มดสักหน่อย โน่น ต้องมารีโน่น”
“ผมได้คยุ กับผูเ้ ฒ่าประจ�ำเผ่าแล้ว เขาบอกว่าผมจะมีผชู้ ว่ ยทีเ่ ก่งกาจ
ช่วยปราบเผ่าฟอเมอเรียน เพราะพลังของเขาแข็งแกร่งและเคยช่วยผมมา
แล้ว”
คิ้วหนาของธายขมวดเข้าหากัน “มารีน่ะรึ”
“เปล่า” นูเอด้าส่ายหน้าช้าๆ “ผมเห็นในลูกแก้ว...”
คนพูดจ้องหน้าธายเขม็ง จนคนถูกจ้องขนลุกเกรียวด้วยความ
สยดสยอง
“อย่าบอกนะว่าเป็นผม” ธายส่ายหน้าดิก “เป็นไปไม่ได้ ผมไม่มพี ลัง
อะไรทั้งนั้น ถ้าคืนนั้นไม่มีคุณ พวกเราคงตายกันหมดแล้ว”
“อย่าดูถูกพลังที่ซ่อนเร้นในตัวคุณ” นูเอด้าบอก “คุณเกิดมาจากยา
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ของคลีน่า เป็นของวิเศษจากเผ่าเนเมด นั่นก็หมายความว่าคุณมีพลังของ
แม่มดอยู่ในสายเลือดต่างจากดีแลน ดังนั้นถ้าคุณเริ่มฝึกฝน อีกไม่กี่ปีใคร
จะรู้ว่าคุณอาจจะพัฒนาเทียบเท่ากับผมก็เป็นได้”
ธายตาโต...ความคิดหนึง่ ผุดขึน้ ในหัว ก่อนรอยยิม้ จะค่อยๆ เคลือบ
ริมฝีปาก ดวงตาค่อยๆ หรี่ลงช้าๆ
“ผมหมายความว่าอาจจะเท่านั้น ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตั้งใจแค่ไหน”
นูเอด้ารีบเบรกก่อนที่ธายจะฝันเฟื่องไปมากกว่านี้
“คุณเอามากีเ่ ล่ม” ธายถามอย่างตืน่ เต้น “แล้วผมจะต้องฝึกกีเ่ ล่มถึง
จะเก่งเท่าคุณได้”
“ทั้งหมดสิบแปดเล่ม หลังจบแต่ละเล่ม คุณจะต้องสอบ เพื่อแสดง
ให้พวกเราเห็นว่าคุณท�ำได้ แล้วผมจะให้เล่มใหม่แก่คณ
ุ คุณจะต้องฝึกต�ำรา
ของเผ่าผม ขณะทีด่ าน่าจะฝึกต�ำราของเผ่ามารี เหมือนพลังของพระอาทิตย์
และพระจันทร์ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ครบสิบแปดปี คุณทั้งสองควรจะจบ
หลักสูตร และพร้อมที่จะต่อสู้กับพวกฟอเมอเรียนเมื่อถึงวันระเบิดศึก”
เลือดในกายของธายเต้นระริก...ตลอดชีวติ เกือบสีส่ บิ ปีทผี่ า่ นมา เขา
เป็นหนอนหนังสือที่คร�่ำเคร่งอยู่แต่ในกรอบสี่เหลี่ยมแคบๆ มาตลอด ทว่า
นับตัง้ แต่เจอมารี ชีวติ ของเขาก็เปลีย่ นไป เขาค่อยๆ ยอมรับในสิง่ ทีม่ ารีเป็น
และวันนี้...ชีวิตของเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอีกหน เขาพยักหน้ารับและ
ฉีกยิ้มกว้างให้แก่นูเอด้าที่ลุกขึ้นยืนและตบไหล่เขาเบาๆ...แล้วรอยยิ้มของ
เขาก็หุบลงเมื่อนูเอด้าร�่ำลา
“แล้วเจอกันเมื่อครบหนึ่งปีนะคุณพ่อตา”

๒
เด็กน้อยนอนหลับไปแล้ว มารีจงึ ปิดไฟและค่อยๆ ย่องออกจาก
ห้องนอนของบุตรสาว เธอก�ำลังจะเดินเข้าห้องเมือ่ เห็นแม็กคลีนฮัมเพลงเดิน
ขึ้นบันได หางส่ายไปมา ดวงตาหยาดเยิ้มจนมารีหมั่นไส้
“ไปเที่ยวไหนมาล่ะวันนี้” เธอถาม
แม็กคลีนถอนใจเบาๆ เดินเข้าไปคลอเคลียขาเจ้านายทีร่ ว่ มทุกข์รว่ ม
สุขกันมาหลายร้อยปี ‘เพิ่งรู้ว่าบ้านข้างหลังที่ย้ายมาใหม่ มีแมวสาวสวยตั้ง
สองตัวแน่ะ วันนี้ก็เลยคุยกันเพลินไปหน่อย’
มารีส่ายหน้าช้าๆ...ไม่ว่าผ่านไปกี่ปี แม็กคลีนก็ขี้หลีไม่ยอมเปลี่ยน
นิสัย พอรู้ว่าเจ้าวิปครีมเป็นตัวผู้ มันก็เลิกยุ่งเกี่ยว แต่คอยฉกฉวยโอกาส
แย่งอาหาร แย่งที่นอนของวิปครีมเป็นประจ�ำจนมารีอดสงสารไม่ได้ ยกให้
มารดาเลีย้ งดูเป็นเพือ่ นแมวแก่ทกี่ ำ� ลังใกล้จะถึงอายุขยั ไปพร้อมกับพวกท่าน
แม็กคลีนหาได้เดือดร้อนไม่ เมื่อเห็นว่าวันไหนมารีไม่ต้องการมัน มันก็จะ
ปีนรั้วออกไปตระเวนรอบๆ หมู่บ้านเป็นประจ�ำ จนรู้หมดว่าบ้านหลังไหน
เป็นอย่างไร เรียกว่าสอดรู้สอดเห็นพร้อมทั้งได้ข่าวลึกแบบล้วงลูกยิ่งกว่า
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อมลรดาเสียอีก หากแม็กคลีนเป็นคน เธอคงสนับสนุนให้ไปเป็นนักข่าวเสีย
ให้รู้แล้วรู้รอด
“แล้วกินข้าวกินปลามาหรือยังล่ะ ถ้ายังจะได้เปิดอาหารให้กิน” เธอ
ถาม เมื่อทั้งเธอและแม็กคลีนต่างก็ปรับตัวเข้ากับวิวัฒนาการสมัยใหม่ได้
เป็นอย่างดี อาหารแมวรสชาติดมี ใี ห้เลือกมากมาย เจ้าแมวจอมตะกละก็จะ
จิ้มในแผ่นโฆษณา เรียกร้องให้เธอซื้อของใหม่มาให้กินเป็นประจ�ำ
‘กินแล้ว บ้านโน้นเขามีอาหารแมวจากเมืองนอก เค้าบอกว่าต้องสั่ง
เป็นพิเศษและแบ่งให้ฉันกินด้วยนิดหนึ่ง อร่อยมากเลยรู้ไหม’
“เจ้าแมวหัวสูง เดี๋ยวให้สมพรคลุกข้าวกับปลากระป๋องให้กินเสียให้
เข็ด” มารีค้อนก่อนจะตบไปที่พุงพลุ้ยเบาๆ “อ้วนขนาดนี้แล้วยังจะกินมาก
อีก บอกเลยนะว่าไม่มีสาวๆ คนไหนชอบผู้ชายอ้วนหรอก”
แม็กคลีนสะดุด...ตัวแข็งไปชั่วครู่เมื่อคิดถึงสาวๆ ที่เพิ่งเจอ
‘แต่พวกเธอบอกว่าชอบฉันนะ’
“ก็คอยดูกนั ต่อไป” มารีทำ� เสียงออกจมูก “เพราะถ้าฉันพาเจ้าวิปครีม
ไปให้แมวสาวพวกนัน้ ดูตวั ดูซวิ า่ พวกเธอจะเลือกใคร ระหว่างแมวหนุม่ สุด
หล่อเฟี้ยว หุ่นเฟิร์ม ขาวปลอดไปทั้งตัว กับแมวอ้วน ด�ำปี๋ ทั้งตะกละ ทั้ง
อ้วน ทั้งเจ้าเล่ห์”
แม็กคลีนตาขวางทันที ‘อย่านะ เธออย่าเอาวิปครีมไปบ้านนั้นนะ’
“เห็นไหมล่ะ ชักกลัวละสิ ฮึ” มารีหวั เราะ “ถ้ากลัวก็จงอดอาหารและ
ออกก�ำลังกายเสีย พรุ่งนี้เป็นต้นไป ลดอาหารเหลือแค่วันละกระป๋อง แล้ว
ไม่ต้องมาโอดครวญว่าหิว”
แม็กคลีนท�ำหน้าจ๋อย...เมื่อตอนที่ลดความอ้วนคราวก่อน มันหลบ
ออกจากบ้านไปขออาหารจากคลีนา่ ผ่านไปหลายเดือนน�้ำหนักยังไม่ลด มา
รีมารู้ทีหลังว่าคลีน่าแอบให้อาหาร การลดความอ้วนคราวนั้นจึงล้มเหลวไม่
เป็นท่า มันก็ยงั คงความอ้วนเสมอต้นเสมอปลาย คราวนีจ้ ะเริม่ อีกแล้ว มัน
จะทนแสบท้องไปตลอดทัง้ วันได้หรือ...แม็กคลีนทิง้ ตัวแปะลงบนพืน้ ตัง้ ท่า
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จะดรามา
มารีสา่ ยนิว้ ไปมาอย่างรูท้ นั “อย่ามาส�ำออยแถวนี้ เสียเวลาเปล่า โน่น
สาวๆ พวกนั้นต่างหากที่เธอจะต้องเอาชนะใจ ถ้าอ้วนและด�ำแบบนี้ บอก
เลยว่ายากส์”
มารีหวั เราะก่อนจะเปิดประตูเดินเข้าห้อง แม็กคลีนอาศัยความไว แม้
จะพุงโต มันก็ยงั ปราดเปรียวพอสมควรแบบอ้วนๆ ชิงเข้าประตูได้กอ่ นทีจ่ ะ
ปิดลง มารีเลิกสนใจเพื่อนรักที่กระโดดขึ้นเตียงไปนอนบนผ้านวมนุ่ม แต่
มองสามีที่ก�ำลังนั่งดูต�ำราเล่มเล็กที่เพิ่งได้รับจากนูเอด้า พลิกไปพลิกมา
ท่าทางสงสัย
“ผมอ่านไม่ออกสักตัว แล้วจะเรียนต�ำราแม่มดได้ยังไง”
เขาพึมพ�ำ แล้วแมวจอมจุ้นก็ลุกขึ้นอย่างเกียจคร้าน ไปชะโงกมอง
‘ไม่เห็นจะยากเลย มันก็เหมือนที่ด็อกได้ยินฉันพูดนั่นแหละ’
ธายหันมองแม็กคลีน “เธออ่านออกด้วยเหรอ”
‘ไม่ออกหรอก แมวไม่ได้เรียนหนังสือจะอ่านออกได้ยังไงล่ะ’
ธายเดือดปุดๆ วันนีอ้ ารมณ์เสียมาทัง้ วัน ยังมาเจอแมวกวนโทสะอีก
วันอื่นยังพอทน แต่วันนี้เขาจะไม่ทน “ถ้าอ่านไม่ออก ก็กลับไปนอนเลย
ไม่งั้นถูกจับโยนออกจากห้องแน่” เขาค�ำรามฮึ่มฮั่ม
แม็กคลีนปรายตามองเหยียดๆ ‘อารมณ์เสียเรื่องอะไรต้องมาลงที่
แมว ฉันไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์นะ’
ธายกัดฟันกรอด...นึกสงสัยว่าเขาอดทนกับเจ้าแมวจอมกวนตัวนีม้ า
ได้อย่างไร เขาหันไปถามมารี “แมวปากหมาจะตายก่อนเจ้าของได้ไหม”
มารีหัวเราะก๊าก เข้าใจอารมณ์แปรปรวนของสามี นับตั้งแต่นูเอด้า
กระเซ้าเรื่องดมิสา เขาก็เดือดปุดๆ มาโดยตลอด พอเจอแม็กคลีนกวนเข้า
หน่อยเดียวก็ท�ำท่าจะระเบิดออกมา เธอจึงหันไปทางเพื่อนรัก
“ไปนอนได้แล้วไป๊ ถ้าไม่อยากถูกดอกเตอร์ฆ่าก็เงียบเสีย”
แม็กคลีนจึงสะบัดหน้าพรืด บิดตูดอ้วนๆ เดินกลับไปนอนทีเ่ ดิม แต่
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ยังส่งกระแสจิตมา ‘ต�ำราแม่มดใช้ใจอ่าน ลองตั้งสมาธิให้ดี แล้วก็จะเข้าใจ
โดยไม่จ�ำเป็นต้องสะกด คนอ่านได้เพราะจิตใจซับซ้อนกว่าแมว ถ้าไม่งอน
แล้วตั้งใจฟังให้จบก็ไม่ต้องโมโหหรอก...ฮึ’
มารียมิ้ เพราะแม็กคลีนได้อธิบายชัดเจนแจ่มแจ้งแล้ว เธอนัง่ ลงข้าง
ตัวสามี “ปล่อยใจให้ว่าง และตั้งสมาธิให้ดี หนังสือเล่มนี้เล็กนิดเดียว แต่
ใช้เวลาทั้งปีในการเรียน ครึ่งหนึ่งก็ผ่านไปกับการเปิดใจเตรียมพร้อมที่จะ
เรียนรูค้ าถาของแม่มด เด็กๆ มีจติ ใจทีส่ ะอาดบริสทุ ธิก์ ว่า ก็จะเรียนรูไ้ ด้งา่ ย
กว่า”
“แต่ผมไม่ใช่พ่อมด จะเปิดใจยังไงมันก็อ่านไม่ออก ตัวอักษรอะไร
ไม่รู้ ยึกยือไปหมด” เขาพลิกหน้าแต่ละหน้าให้ภรรยาดู “แล้วจะเรียนยังไง
ล่ะ”
“อย่าเพิ่งเครียดค่ะ ยิ่งเครียดมันก็จะยิ่งยาก ดูสิคะ” เธอบุ้ยปากไป
ทีต่ วั อักษรทีข่ ยับช้าๆ เหมือนมีชวี ติ ค่อยๆ พันเข้าหากันจนดูวนุ่ วายยิง่ กว่า
เดิม
“มันเป็นไปได้ยังไง เมื่อกี้ตัวอักษรมันไม่ได้เป็นแบบนี้นี่”
‘บอกแล้วไงว่ามันอยู่ที่จิตใจของด็อก ถ้าจิตใจยิ่งสับสน มันก็จะยิ่ง
ยุ่งอีนุงตุงนังกว่าเดิม’
เสียงลอยมาตามกระแสจิตอีกแล้ว ธายไม่สนใจ เพ่งมองอักษรที่
ค่อยๆ ขดเข้าหากันช้าๆ ยิ่งเครียด เส้นสายก็ยิ่งขมวดแน่นจนแทบจะเป็น
กระจุกสีด�ำเต็มหน้ากระดาษ
“ปล่อยวางก่อนเถอะค่ะ” มารีปิดหนังสือลง และจับมือสามีมากุม
“ถ้าคุณยิ่งเครียด มันก็จะยิ่งวุ่นวาย ปล่อยใจให้สงบสักสองสามวันนะคะ
ให้อารมณ์ดีๆ แล้วมาเปิดใหม่ มันอาจจะดีขึ้น”
ธายถอนใจเบาๆ แต่ก็พยักหน้ารับโดยดี
“ไปอาบน�้ำนะคะ จะได้สดชื่น ไม่ต้องเครียดเรื่องนูเอด้าหรอก”
“ผมยังท�ำใจไม่ได้เสียทีเรือ่ งนูเอด้า” พอวกเข้าเรือ่ งตัวต้นเหตุ ธายก็
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บ่นออกมาอีก “ใครจะไปยอมรับไหว ถ้ารูว้ า่ ลูกจะต้องแต่งงานกับผูช้ ายอายุ
คราวปู่คราวทวดแบบนั้น”
“โธ่ คราวปู่คราวทวดในโลกมนุษย์ แต่เป็นแค่รุ่นพี่ รุ่นอาเท่านั้นใน
โลกแม่มด ถ้าเทียบอายุนเู อด้ากับมนุษย์ตอนนีก้ แ็ ค่ยสี่ บิ กว่าเท่านัน้ อีกยีส่ บิ
ปีขา้ งหน้าเขาก็สามสิบกว่า เหมาะสมกับดาน่าในวัยยีส่ บิ ดีออก” มารีหวั เราะ
เบาๆ ตบหลังมือสามี “ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าแปลก แต่ถ้าดาน่าโตขึ้น
เรื่อยๆ คุณก็จะยอมรับได้ง่ายขึ้นค่ะ”
“ไม่มีทางไหนจะหลีกเลี่ยงเขาได้เลยเหรอ บอกตรงๆ ว่าผมไม่ชอบ
เขาเลย ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันแล้ว ไม่นึกว่าชีวิตต้องผูกติดกับเขาไปอีก
หลายร้อยปีข้างหน้า แถมไม่ใช่ผูกธรรมดาด้วย ต้องมาเป็น...”
ธายไม่พูดให้จบ คงแสลงปาก มารีก็เข้าใจ เธอกอดเอวสามีแล้วซบ
แก้มลงบนไหล่
“นี่แหละค่ะที่ฉันอยากบอกคุณ เพราะคุณจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปอีก
หลายร้อยปี ก็ควรจะมีเพือ่ นทีไ่ ว้ใจได้สกั คน เมือ่ นูเอด้าเป็นคนทีเ่ ทพเจ้าส่ง
มาให้พวกเรา เราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เป็น คุณก็ควรจะเปิดใจให้กว้างอีก
สักนิด ยอมรับเขามาเป็นลูกเขย ท�ำความรู้จักเขาให้มากขึ้นนับจากนี้”
ธายท�ำหน้าเบื่อหน่ายขึ้นมาทันที ใครจะไปยอมรับผู้ชายไร้หัวนอน
ปลายเท้ามาเป็นลูกเขยง่ายๆ แถมลูกสาวของเขายังเพิ่งหัดเดินไม่นาน เขา
คงท�ำใจยากหน่อยละ เขาไม่อยากทะเลาะกับภรรยาจึงเดินเข้าไปอาบน�้ำเพือ่
จบการสนทนาแต่เพียงเท่านัน้ ขณะทีส่ มองยังมึนกับต�ำราแม่มดของนูเอด้า
ว่าเวลาหนึ่งปีเขาจะเรียนส�ำเร็จได้อย่างไร ในเมื่ออ่านยังไม่ออกสักตัว...
และหากผ่านไปจนครบก�ำหนด เขายังสอบไม่ผา่ นหนังสือเล่มแรกของแม่มด
แล้วต�ำราอีกตัง้ สิบเจ็ดเล่มทีร่ ออยู่ ชาตินตี้ อ่ ให้มอี ายุยนื ถึงสีร่ อ้ ยกว่าปีกไ็ ม่มี
วันที่จะท�ำได้ส�ำเร็จ
ธายถอนใจเฮือกใหญ่ใต้ฝกั บัว...เขาลูบน�้ำออกจากใบหน้าแล้วกัดฟัน
มุ่งมั่น
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เขาไม่ใช่คนยอมแพ้อะไรง่ายๆ กว่าจะร�่ำเรียนส�ำเร็จระดับปริญญา
เอกก็ต้องใช้ความมุมานะอย่างยิ่งยวด ดังนั้นเขาจะยอมแพ้นูเอด้าง่ายๆ
ไม่ได้ หากเป็นไปได้ เขาก็อยากจะร�่ำเรียนให้เก่งกว่านูเอด้า...
รอยยิ้มบางๆ เคลือบริมฝีปากธาย...นี่แหละคือความหวังอันสูงสุด
ของเขา

หกเดือนต่อมา ธายก็ยังนั่งดูตัวอักษรที่มันเคลื่อนที่ไปมาด้วยความ

หงุดหงิด ไม่เข้าใจว่าเมือ่ ไหร่มนั จะหยุดนิง่ เสียที เขาจะได้หดั เรียนตัวอักษร
และสระมาประกอบกันได้ตามหลักไวยากรณ์ แต่เวลาผ่านไป ดูเหมือนมัน
ไม่เคยอยู่นิ่ง มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ของเขาทุกครั้งไป ยิ่งจ้องก็
ยิ่งหงุดหงิด ยิ่งจ้องก็ยิ่งอารมณ์เสีย แล้วจะอ่านมันได้อย่างไร
นีก่ เ็ หลือเวลาอีกเพียงแค่หกเดือนทีน่ เู อด้าจะกลับมาทดสอบเขาตาม
สัญญา แต่แค่เล่มแรกยังไปไหนไม่รอด เจ้าพ่อมดแสนกวนคงจะหัวเราะ
เยาะเขาเป็นแน่
“คูนพ่อขา...”
เสียงหวานๆ ดังจากด้านหลัง ดมิสาวิ่งมากอดคอเขาที่กำ� ลังนั่งขัด
สมาธิอยู่กลางสนามหญ้าเพื่อดูแลเด็กน้อยเล่นในตอนเย็น วันนี้บิดาและ
มารดาของเขาไม่อยู่ ธายจึงหยิบหนังสือติดมือมาด้วย เผื่อว่าอารมณ์จะดี
ขึ้น
“ว่ า ไงลู ก ” เขารู ้ สึก ผิด ที่ป ล่ อ ยให้ เ ด็ก น้ อ ยวิ่ง เล่ น ไล่ จับ ลู ก บอล
คนเดียว จึงเงยหน้าขึ้นถาม
“คูนป้อ อ่านอาไร” เด็กน้อยมองหนังสือในมือบิดาด้วยความสงสัย
ก่อนจะเดินอ้อมตัวมานั่งตัก หัวเราะคิกคัก “ตลกจังเลยค่ะ”
ธายมองหนังสือทีเ่ ปิดอยู่ สงสัยว่ามันตลกตรงไหน เพราะเขาเห็นแต่
จุดด�ำๆ พันกันเต็มไปหมด
“มันขยับด้วย” เด็กน้อยชี้น้ิวไปที่กลางหนังสือ “มันยิ้มให้ดาน่าด้วย
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ค่ะคูนป้อ”
“อะไรนะ” ธายเพ่งมอง ไม่เห็นตัวอักษรตัวไหนยิ้มสักนิด
“อิๆๆ...” เด็กน้อยหัวเราะและโบกมือตอบ “มันโบกมือให้ดาน่าด้วยค่ะ”
ธายมองไปรอบๆ ตัว คิดว่ามีใครก�ำลังแกล้งเขาหรือเปล่า หรือว่า
นูเอด้าอยูใ่ กล้ๆ แต่เขาก็มองไม่เห็นใครแม้แต่มารี ดังนัน้ เจ้าหนังสือนีก่ ำ� ลัง
สื่อสารกับบุตรสาวของเขาสินะ
“ฮาโล...” เด็กหญิงโบกมือหย็อยๆ
“มะ...มัน...พูดกับลูกเหรอดาน่า” ธายสะดุ้งเฮือก เตรียมจะขว้าง
หนังสือทิ้งหากมันมีผีสิง
ดมิสาเงยหน้าขึน้ แล้วสัน่ ศีรษะน้อยๆ “เปล่าค่ะ...มันทักทายดาน่าค่ะ”
“ลูกรูไ้ ด้ไงว่ามันทักทาย ได้ยนิ เสียงงัน้ หรือ หรือมันสือ่ สารกับหนูทาง
จิต”
ดมิสาท�ำตาปริบๆ ไม่เข้าใจที่บิดาพูดแม้แต่น้อย ธายขัดใจ อุ้มบุตร
สาวขึ้นแล้ววิ่งกลับเข้าบ้าน ตะโกนเรียกมารีเสียงดัง
“เกิดอะไรขึ้นคะ” มารีเดินออกมาจากห้องครัว “หรือว่าดาน่าหกล้ม
แต่ไม่น่าเป็นไปได้”
“ท�ำไมจะเป็นไปไม่ได้” ธายก�ำลังสงสัยเรือ่ งหนึง่ พอได้ยนิ ภรรยาพูด
เขาก็ไขว้เขวไปอีกเรื่อง
“ก็เพราะดาน่ามีพลังของแกอยู่น่ะสิคะ แกไม่เคยหกล้มหัวฟาดหรือ
บาดเจ็บเหมือนเด็กคนอื่น เพราะแกมีพลังของแกป้องกันตัวอยู่ค่ะ คุณไม่
เคยสังเกตหรอกหรือคะ” มารีถอนใจเบาๆ “ฉันนึกว่าคุณจะรู้แล้วเสียอีก”
“ผมไม่รู้ ไม่เคยรู้เลยว่าดาน่ามีพลังอะไรอย่างทีค่ ณ
ุ ว่า ผมนึกว่าเป็น
ฝีมือของคุณหรือของแม่คุณเสียอีก”
“เปล่าค่ะ” มารีสา่ ยหน้าช้าๆ “ตอนนีแ้ กมีพลังเพิม่ มากขึน้ ตามอายุ ยิง่
ป้องกันตัวเองได้ดีกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แกมีกำ� ไลของนูเอด้าติดตัว
ยิง่ จะท�ำให้พลังของแกเพิม่ ขึน้ อีก โดยเฉพาะอย่างยิง่ วันพระจันทร์เต็มดวง”
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“ถ้างั้นแกจะอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ไหม”
“ได้สิคะถ้าแกอยากอ่าน จริงๆ แล้วแกก็อายุสองขวบครึ่งแล้ว ควร
จะเริ่มต้นเรียนเล็กๆ น้อยๆ ได้แล้ว” มารีเห็นเป็นเรื่องไม่สลักส�ำคัญ จึง
กลับเข้าไปในครัว
ธายวางลูกสาวลง แล้วเดินตามภรรยาเข้าไปในครัว ลืมสังเกตว่า
ดมิสาถือต�ำราของนูเอด้าอยู่
“เพราะแบบนี้แหละผมถึงเรียกหาคุณ แกบอกว่าหนังสือยิ้มให้แก
แล้วทักทายด้วย”
“งัน้ เหรอคะ” มารีเลิกคิว้ “ถึงแม่มดสองเผ่าจะใช้ต�ำราคนละเล่ม แต่
เราก็ใช้ภาษาเดียวกัน คาถาก็คงจะคล้ายๆ กัน”
แง้วๆๆๆๆๆๆ!
เสียงเอะอะโวยวายของแม็กคลีนผสมผสานเสียงหัวเราะของดมิสา
ท�ำให้ธายกับมารีหยุดคุยแล้วหันไปมอง ก็เห็นดมิสาชี้ไปที่แม็กคลีนที่ตัว
แข็งทื่ออยู่บนพื้น มีเพียงดวงตาเท่านั้นที่กลอกไปมา
“...นา..คา..เรียช...”
‘ช่วยด้วย ช่วยด้วย มารี ช่วยฉันด้วย’
แม็กคลีนส่งกระแสจิตสลับกับเปล่งเสียงร้องไม่ได้ศัพท์ เมื่อดมิสา
คว้าไม้เดินต้วมเตี้ยมเข้ามาแหย่ท่ีพุงพลุ้ยของมันที่ดมิสาจับพลิก
แง้วๆๆๆ!
แม็กคลีนขยับไม่ได้ ได้แต่ส่งเสียงร้องโหยหวน ฟังแล้วน่าสงสาร
ชะมัด ธายก�ำลังยืนตะลึงต่อสิ่งที่เห็น แต่มารีไวกว่า เธอคว้าต�ำราจากมือ
ของบุตรสาวมาดูและเห็นว่าเด็กน้อยเปิดหน้าด้านใน แปลกใจน้อยกว่า
สามี เพราะรูว้ า่ ดมิสาเป็นเด็กทีม่ พี ลังแกร่งกล้ามาแต่ก�ำเนิด เพียงแต่ไม่คดิ
ว่าเด็กน้อยจะสามารถเรียนรู้ได้ไวถึงเพียงนี้
“ดาน่าอ่านได้ยังไงน่ะ” มารีหยิบไม้จากมือเด็กน้อยเพื่อไม่ให้แกล้ง
แม็กคลีนได้อกี และอดส่ายหน้าไม่ได้วา่ ดมิสากับแม็กคลีนอยูใ่ กล้กนั ไม่ได้

ณารา

l

29

เลย หากแมวไม่แกล้งคน คนก็ต้องแกล้งแมวเป็นประจ�ำ คราวนี้ท่าทาง
ดมิสาคงไม่ยอมให้แม็กคลีนแกล้งง่ายๆ อีกแน่แล้ว
แม็กคลีนเอ๋ย...คราวนีแ้ กเสร็จแน่...มารีอวยพรให้แมวเพือ่ นรักในใจ
“เค้าบอกหนูค่ะ” ดมิสาบอกยิ้มๆ และชี้ไปในหนังสือ
“บอกยังไงจ๊ะ” ธายที่เพิ่งรู้สึกตัว รีบเดินเข้ามาหาบุตรสาว
“อืม...” เด็กน้อยเอียงคอ “ก็ดาน่าดู ดาน่าก็ได้ยินเสียง...ในนี้...”
พร้อมกับเคาะไปที่ขมับเบาๆ “ดาน่าก็พูดตาม”
“แล้วดาน่ารู้ได้ไงว่าแม็กคลีนจะขยับไม่ได้”
“ดาน่าเห็นในนี้ค่ะ” เด็กหญิงชี้ไปที่ข้างขมับตามเดิม
‘โอ๊ย จะคุยกันอีกนานไหม ฉันเมื่อยแล้วนะมารี’
มารีจึงนึกขึ้นได้ว่าแม็กคลีนยังนอนแข็งทื่อบนพื้น จึงสะบัดมือเบาๆ
“ครารีช...โว...”
นัน่ แหละ แม็กคลีนถึงขยับได้ แล้วมันก็สะบัดหน้าพรืดให้แก่ทงั้ สาม
ดมิสาท�ำท่าจะวิง่ เข้าไปอุม้ พอมันเห็นเท่านัน้ ก็รบี กลับหลังหัน เผ่นแน่บ วิง่
หนีหางจุกตูดแมวก่อนที่จะถูกเด็กน้อยอุ้มไปย�่ำยีเหมือนที่ผ่านมา
“พอแล้วดาน่า” มารีร้องเตือน เห็นหางแม็กคลีนพ้นประตูหลังบ้าน
ไวๆ...คงกลัวหัวหด คราวหน้าคงไม่กล้าแกล้งดมิสาอีกแล้ว
“มันเกิดอะไรขึ้น ผมไม่เข้าใจ ท�ำไมดาน่าอ่านออก ท�ำไมผมอ่านไม่
ออก โอ๊ย นีม่ นั เกิดอะไรขึน้ กันแน่” ธายพลิกต�ำราไปมา แต่ละหน้าก็ยงั เห็น
ลายเส้นสีด�ำขมวดกันแน่น
มารีเดินมานั่งข้างสามี และปลอบ “ก็เป็นเพราะคุณเครียดเกินไปไง
คะ ดาน่าเป็นเด็ก จิตใจของแกขาวสะอาด จึงสือ่ สารกับต�ำราได้งา่ ยกว่าคุณ”
“สื่อสาร?”
“ค่ะ ก็เหมือนที่แม็กคลีนเคยอธิบาย คุณคุยกับมันได้ก็เพราะจิตส่ง
ถึงกัน”
“แต่หนังสือมันไม่มีชีวิต จะสื่อสารกับมันยังไงล่ะ”
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“มันไม่มีชีวิต แต่มันไม่ใช่หนังสือธรรมดา มันถูกสร้างขึ้นมาด้วย
เวทมนตร์ ส�ำหรับคนทั่วไปก็คงจะเห็นมันเป็นหนังสือธรรมดา แต่ส�ำหรับ
พวกแม่มดจะเห็นความพิเศษของมัน ถ้าคุณเห็นมันเคลื่อนไหวก็แสดงว่า
คุณเป็นพวกเราอยูส่ ว่ นหนึง่ แต่ตอ้ งใช้ความพยายามมากกว่าพวกเราหลาย
เท่ากว่าจะเข้าใจสิ่งที่อยู่ในต�ำรานี้ได้ และยิ่งยากเข้าไปใหญ่ที่คุณไม่ได้หัด
เรียนตั้งแต่เด็กเหมือนดาน่า”
ธายคิดหนัก...คิ้วขมวดเข้าหากันเป็นปม
มารีจึงลูบแผ่นหลังกว้างเบาๆ “ฉันคิดว่าคุณมีอคติกับนูเอด้าเป็น
ก�ำแพงขวางกัน้ จิตใจ เพราะคุณอยากเอาชนะเขา โกรธเขา แค้นเขา ดังนัน้
แม้จะมีจิตใจที่มุ่งมั่น ตั้งใจจริง แต่อคติมันก็กั้นกลาง ท�ำให้คุณท�ำจิตใจ
ปลอดโปร่งและสื่อสารกับต�ำราไม่ได้”
“ผมไม่...”
มารียมิ้ และส่ายหน้าช้าๆ “คุณไม่จำ� เป็นต้องตอบฉันหรอกค่ะ ถามใจ
ตัวเองดีกว่า จิตใจปลอดโปร่งหมายถึงพร้อมเปิดรับทุกอย่างและละวาง
ความคิดถือดี อคติทั้งหลายลงไปให้ได้ แล้วคุณจะค่อยๆ เห็นความ
เปลี่ยนแปลง เชื่อฉันเถอะค่ะ”
ธายก้มมองต�ำราในมืออีกครั้ง ภาพของนูเอด้าผุดขึ้นในหัว...หาก
ภายในหนึ่งปี เขาอ่านต�ำราเล่มนี้ไม่ได้ พ่อมดจอมกวนนั่นจะต้องหัวเราะ
เยาะเขาแน่
“ฉันเพิ่งบอกไปหยกๆ ว่าให้คุณลดอคติลง”
“คุณรู้ได้ไงว่าผมก�ำลังคิดอะไร” ธายถามเสียงอ่อยๆ
“มันฉายอยู่บนใบหน้าของคุณ ว่าคุณไม่อยากแพ้นูเอด้า”
“จะว่างั้นก็ได้” ธายยอมรับในที่สุด
“ถ้างั้นอย่าคิดถึงเรื่องแพ้ชนะ คิดแต่ว่าคุณอยากจะช่วยลูกสาวของ
คุณให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของเผ่าฟอเมอเรียนในอนาคต ต�ำราเล่มนี้คือ
ความหวังเดียวของคุณ”
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ธายก้มมองต�ำราในมืออีกครัง้ และดมิสาก็เดินเข้ามาหา เงยหน้าขึน้
มองเขาด้วยดวงตาใสแจ๋ว ธายพยักหน้าช้าๆ และตอบรับหนักแน่น “ใช่สิ
แทนที่จะคิดแต่เอาชนะนูเอด้า ท�ำไมผมถึงไม่คิดจะปกป้องลูก”
“ค่ะ เลิกคิดถึงนูเอด้าไปเลย และขอให้คุณคิดไว้ว่าเพื่อลูกนะคะ
แล้วท�ำใจให้ปลอดโปร่ง”
ธายยิ้มและก้มมองตัวอักษรในมืออีกหน คราวนี้เขาก็ต้องแปลกใจ
เมื่อเห็นเส้นสายสีด�ำค่อยๆ คลายออกจากปมอย่างช้าๆ...

๓
รอยยิม้ บนเรียวปากค่อยๆ คลีอ่ อก...นูเอด้าถอนใจเบาๆ หลังจาก

เห็นภาพบนลูกแก้ว เด็กน้อยดูแก่นแก้วแสนซนไม่กลัวใคร รอยยิ้มน่ารัก
สดใสน่าเอ็นดู ผมสีน�้ำตาลอมแดงของเธอขดเป็นลอน แก้มเป็นพวงน่า
ฟัด...เจ้าสาวของเขา...โตมาคงจะสวยเหมือนแม่ และคงจะสวยแปลกตาเมือ่
มีเลือดไทยผสมอยู่ด้วยครึ่งหนึ่ง
เด็กน้อยวิง่ ไปหยิบของเล่นแล้ว เขาจึงละสายตาจากดมิสาไปยังธาย
และมารีทนี่ งั่ พูดคุยกันเคร่งเครียด...ผ่านไปหกเดือนแล้ว ธายยังไม่สามารถ
อ่านต�ำราของเขาส�ำเร็จ นั่นเป็นเพราะจิตใจที่เคร่งเครียด มุ่งมั่นจนเกินไป
ท�ำให้เขาไม่มีสมาธิและจิตที่ว่างพอ ขณะที่ดมิสามีแววตั้งแต่เล็ก และยังมี
พลังแรงกล้าสามารถสะกดเจ้าแม็กคลีนให้อยูน่ งิ่ ได้ ทัง้ ทีป่ กติจะต้องเริม่ ต้น
ทีส่ ตั ว์เล็กๆ ก่อน เห็นแล้วก็สบายใจว่าเจ้าสาวของเขาจะเป็นแม่มดทีม่ แี วว
ก้าวไกลแน่นอน แต่คหู่ ขู องเขานีส่ ทิ ยี่ งั ลูกผีมากกว่าลูกคน...แต่พอหลังจาก
มารีคยุ ด้วยแล้ว เขาก็มองเห็นตัวอักษรบนต�ำราค่อยๆ คลายออก เขาก็หวัง
ว่าธายจะสามารถเอาชนะความซับซ้อนในจิตใจตนเองได้ และเริม่ ต้นฝึกฝน
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คาถาระดับอนุบาลได้ในเร็ววัน...
นูเอด้ายกลูกแก้วไปเก็บไว้ในตู้และลงกลอนแน่นหนา ก่อนจะเดิน
ออกจากบ้านและเดินเล่นเรื่อยไปตามแปลงองุ่นที่ชาวบ้านร่วมใจกันปลูก
ขึน้ มา...ผ่านไปหนึง่ ปี ผลผลิตจากองุน่ ก็สร้างรายได้ให้แก่หมูบ่ า้ นเป็นจ�ำนวน
มาก เพราะรสชาติองุ่นที่อร่อย ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ ก็
ท�ำให้ตลาดตอบรับเป็นอย่างดี ผูใ้ หญ่บา้ นจึงแผ้วถางไร่ขา้ วโพดท�ำแปลงองุน่
ขึ้นมาอีกหนึ่งแปลง เขาจึงเสนอให้จัดสถานที่สวยงามให้นักท่องเที่ยว
แวะมาพักเป็นโฮมสเตย์ ชมวิวสวยๆ บนเขาและไร่องุ่น ซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็จะ
น�ำเรือ่ งไปปรึกษาลูกบ้านว่าหากใครพอจะมีเงินก็ตอ่ เติมบ้านและจัดห้องหับ
ให้สะอาดสะอ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว หรือจัดบริเวณให้ตั้งเต็นท์บริการ
นูเอด้ามองผลงานของเขาด้วยความภาคภูมใิ จ ดีใจทีม่ ารีเลือกมาอยู่
ทีเ่ มืองไทย และท�ำให้เขาหาทีซ่ กุ ซ่อนตัว รอเวลาดมิสาเติบใหญ่ได้งา่ ย...เขา
ผิวปากเรียกเจ้าดาเรชทีบ่ นิ ออกไปหาอาหารแต่เช้า ป่านนีค้ งจะบินเล่นอย่าง
สบายอารมณ์ สมควรแก่เวลาที่จะกลับบ้านเสียที
สิน้ เสียงผิวปากไม่นาน เขาก็มองเห็นจุดด�ำๆ บินมาแต่ไกล เคียงข้าง
กันมีนกเหยี่ยวสาวกางปีกร่อนลงมาอย่างสง่างาม...ดาวีนเป็นเหยี่ยวของ
ดมิสาทีเ่ ขาเป็นผู้ดูแลให้จนกว่าเธอจะพร้อมฝึกฝนดาวีนเป็นเพือ่ นคู่หู และ
สื่อสารให้จิตใจเชื่อมโยงถึงกันเหมือนอย่างแม่มดกับสัตว์เลี้ยงคู่หูคู่อื่นๆ...
เขาเดินเลยบ้านไปโดยมีดาวีนเกาะอยู่บนแขน ขณะที่เจ้าดาเรชบินน�ำหน้า
เข้าไปในป่าอย่างรู้งาน
ด้านหลังบ้านยังคงเป็นป่าเมืองร้อนทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ เขาหยิบกระบอง
คูก่ ายแล้วเดินเข้าไปในป่าเพือ่ ออกก�ำลังกาย และฝึกฝนฝีมอื ไม่ให้ถอยหลัง
เข้าคลอง เพราะเขาจะต้องถ่ายทอดวิชาการต่อสู้ให้แก่ธายและดมิสาใน
อนาคต
ดมิสาไม่ใช่เด็กผู้หญิงธรรมดา ดังนั้นแมวจึงไม่ใช่เพื่อนที่เหมาะสม
เขาจึงเลือกดาวีนให้เป็นสัตว์เลี้ยงของเธอ เพราะเธอคือสายเลือดของเทพี
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แห่งดวงจันทร์ เป็นเทพนักรบที่ถูกส่งมาปกป้องเผ่าพันธุ์แม่มดจากการ
ตามล่าของเผ่าฟอเมอเรียนมาหลายพันปี
ค�ำท�ำนายกล่าวไว้ว่าเมื่อใดที่เทพนักรบของแม่มดทั้งสองเผ่าก่อ
ก�ำเนิด เผ่าฟอเมอเรียนก็จะถูกก�ำจัดให้สิ้นซาก ดังนั้นเมื่อเขาเกิดมา ปาน
ด�ำทีอ่ ยูบ่ นมือนัน้ บ่งบอกว่าเขาเป็นสายเลือดแห่งเทพนูเอด้า เมือ่ เผ่าฟอเมอเรียนรูว้ า่ มีเทพนักรบถือก�ำเนิด พวกนัน้ ก็ออกตามล่าตัวเขาอย่างหนัก เพียง
ยีส่ บิ ปีแรกเท่านัน้ ทีเ่ ขามีชวี ติ อยูอ่ ย่างสงบสุข หลังจากนัน้ ครอบครัวของเขา
ก็ต้องระหกระเหินหนีการตามล่าของพวกฟอเมอเรียน จนกระทัง่ พ่อกับแม่
ของเขาถูกพวกมันฆ่าตายเพือ่ ปกป้องเขา นูเอด้าหาทีห่ ลบซ่อนตัวนับจากนัน้
และฝึกการต่อสู้พร้อมกับเวทมนตร์จากพ่อมดนักรบของเผ่าจนกล้าแกร่ง
จากนัน้ เขาก็เริม่ ออกตามล่าเผ่าฟอเมอเรียน และพยายามปกป้องไม่ให้พวก
มันได้ดมื่ เลือดของแม่มดทัง้ สองเผ่าเพือ่ ความเป็นอมตะดัง่ เช่นทีเ่ คยเกิดขึน้
กับเขาและมารีเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้
เวลานีท้ ารานคงยังไม่ร้วู า่ ลอร์ดเมอร์เรย์หายตัวไป เขาจึงยังไม่ทราบ
ความเคลือ่ นไหวของพวกฟอเมอเรียน และทีส่ ำ� คัญ...เมือ่ หัวหน้าเผ่าคนเก่า
เสียชีวติ ไป ต�ำแหน่งก็ตกไปเป็นของบุตรชายคนสุดท้องทีเ่ ขาลือกันว่าดุรา้ ย
เด็ดเดีย่ ว โหดเหีย้ มและมีพลังทีแ่ รงกล้าทีส่ ดุ ในบรรดาพีน่ อ้ งทัง้ หมด เพียง
แค่ทารานได้ขึ้นครองต�ำแหน่งไม่นาน ใครที่ลุกขึ้นขัดขวางหรือต่อต้าน
เพราะเห็นว่าเขายังเด็ก แม้จะเป็นพีน่ อ้ งสายเลือดเดียวกันก็จะถูกฆ่าตายใน
เวลาอันสัน้ ด้วยพลังอันแกร่งกล้า จนไม่มใี ครกล้าทีจ่ ะหือกับหัวหน้าคนใหม่
อีก
ยิง่ ไปกว่านัน้ นอกจากทารานจะเป็นหัวหน้าเผ่าคนใหม่ทเี่ ฉลียวฉลาด
แล้ว เขายังไม่เคยปรากฏตัวให้ใครเห็นมาก่อน ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่
ผ่านมา หลังจากทารานได้ขึ้นเป็นหัวหน้าเผ่า นูเอด้าก็ได้ยินแต่เพียงชื่อ
เท่านั้น แต่ไม่เคยรู้เลยว่าทารานนั้นละทิ้งสถานที่ซ่องสุมก�ำลังของพวกมัน
มาหลายสิบปีแล้วไปหลบซ่อนตัวอยูท่ ใี่ ด แต่ไม่วา่ พวกมันจะอยูท่ ไี่ หนก็ตาม
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นูเอด้าก็ไม่คดิ ว่าพวกมันจะอยูเ่ ฉยๆ แน่ เวลานีเ้ หมือนระเบิดเวลาทีเ่ ริม่ ต้น
ท�ำงานมานานแล้ว เพียงแต่ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่ที่มันจะระเบิด

ตัวอักษรที่คลายออกจากกัน สร้างขวัญและก�ำลังใจให้ธายยิ่งนัก

มองแล้วค่อยเหมือนตัวหนังสือกับเขาบ้าง ไม่ใช่ขดเป็นก้อนกลมๆ สีด�ำๆ
จนไม่รู้จะอ่านอะไรเหมือนที่ผ่านมา
เย็นนัน้ ธายออกไปเรียนยูโดด้วยจิตใจทีเ่ บิกบาน กลับมาถึงบ้านก็ยก
น�้ำหนักตามที่เทรนเนอร์ประจ�ำตัวจัดตารางมาให้...หลังจากแต่งงานกับมารี
เขาฉวยโอกาสพักงานไปนานและหันมาใส่ใจสุขภาพตนเองมากขึ้น จึงเห็น
ว่าในอดีตเขาเห็นความส�ำคัญของร่างกายน้อยเกินไป พอได้เริม่ ต้นออกก�ำลัง
กาย จิตใจของเขาก็ปลอดโปร่งแจ่มใสยิง่ ขึน้ และพร้อมทีจ่ ะเริม่ ต้นโครงการ
ใหม่ๆ ของบริษทั ได้ เขาแบ่งเวลาท�ำงานและเวลาส่วนตัวอย่างชัดเจน เพราะ
มีภารกิจใหญ่รออยู่เบื้องหน้า ขณะที่งานบริษัท อีกไม่กี่ปีเขาก็คงต้องขอ
ลาออก ก่อนทีจ่ ะมีใครสังเกตเห็นว่าเขาไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงใดๆ มาตลอด
หลายปี
ธายเหงื่อโซมกายเมื่อขึ้นไปอาบน�ำ้ มารีอุ้มลูกสาวกลับเข้าบ้านหลัง
จากวิง่ เล่นจนเหนือ่ ยและกินอาหารเย็นจากบ้านใหญ่เรียบร้อย มารีจงึ ปล่อย
ดมิสานัง่ เล่นตุก๊ ตาอยูบ่ นพืน้ และมีหนังสือทีท่ �ำด้วยผ้าเล่มเล็กๆ วางอยูด่ ว้ ย
“กลับมาแล้วเหรอจ๊ะ” ธายนุง่ ผ้าขนหนูออกจากห้องน�้ำ และใช้ผา้ ผืน
เล็กเช็ดผม มารีมองกล้ามแขนและแผ่นท้องทีแ่ กร่งจนขึน้ ลอนแล้วอมยิม้ ...
ธายเปลีย่ นไปจากหลายปีกอ่ นจนเห็นได้ชดั อันดับแรก เขาไม่ตอ้ งพึง่ แว่นตา
อีกหลังจากกินยาของเธอในคืนแต่งงาน สายตาของเขากลับมาเหมือน
คนปกติทนั ที และหลังจากเริม่ ต้นออกก�ำลังกายอย่างจริงจัง ผลทีไ่ ด้กอ็ อก
มาเป็นเช่นนี้ คือท�ำให้มารีต้องล�ำคอแห้งผากทุกครั้งเมื่อเห็นสามีในเสื้อผ้า
น้อยชิ้น
ธายเห็นมารีเงียบไปก็เงยหน้าขึน้ สบตาภรรยา รอยยิม้ ค่อยๆ ปรากฏ
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ขึน้ ทีม่ มุ ปากแล้วจึงเดินเข้าไปสวมกอดมารี “มองผมแบบนี.้ ..ท่าทางคืนนีผ้ ม
คงไม่รอดพ้นเงื้อมมือคุณแน่”
มารีหัวเราะคิก และหยิกหมับเข้าให้ที่ต้นแขน “คุณนี่ พูดจาอะไร
เซี้ยวแบบนี้”
“ก็จริงนีน่ า...” ธายลดเสียงต�ำ่ ทุ้มให้ดงั ลึกลงไปในล�ำคอ เมือ่ สายตา
ของเขามองภรรยาหวานราวกับจะกลืนกินเธอทั้งตัว ก่อนจะค่อยๆ ก้มลง
หาริมฝีปากนุม่ ทีเ่ ผยอรับ ดวงตาของเธอหลับพริม้ ...ทว่าริมฝีปากของทัง้ สอง
ยังไม่พบกัน หางตาของธายก็เห็นบางอย่างลอยอยู่ในอากาศรอบๆ ตัว
ดมิสา
“เฮ้ย!” อารมณ์รักหวานแหววหดหายไปทันใด แขนที่ตระกองกอด
ภรรยาก็ผละออกและชี้ไปยังวัตถุที่ลอยนิ่งอยู่กลางอากาศ “นั่น...นั่น!”
มารีหันขวับตามมือก็เห็นดมิสายกมือขึ้น พอชี้อะไรและยกขึ้น ของ
สิ่งนั้นก็จะลอยขึ้นโดยไม่ได้ยินค�ำสั่ง
“ดาน่า!”
มารีร้องเรียก เท่านั้นเองสิ่งของที่ก�ำลังลอยอยู่ก็ตกลงบนพื้นทันที
เด็กน้อยหันมายิ้มหวาน พอเห็นตาดุๆ ของมารดาก็ยิ้มประจบ
“แม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าท�ำแบบนี้อีก”
ธายเหวอ...ภรรยาหมายความว่าอย่างไร “อีก? หมายความว่าดาน่า
เคยท�ำแบบนี้มาก่อนงั้นรึ”
“ค่ะ” มารีถอนใจเบาๆ “ฉันก็เพิ่งทราบไม่นานนี้เอง เมื่อดาน่าโตขึ้น
หน่อย แกชงนมตอนกลางคืนเองค่ะ ตอนแรกฉันคิดว่าแกโตแล้วก็นอนยาว
ขึน้ ไม่ให้ฉนั ไปชงนมตอนกลางดึกให้อกี แต่วนั หนึง่ ฉันเข้าไปเห็นพอดี ฉัน
ถึงได้รู้ว่าแกมีพลังจิตที่แรงกล้ามาก”
“แล้วคุณท�ำไมถึงไม่บอกผม”
“ฉันไม่อยากให้คุณตกใจน่ะค่ะ เพราะฉันขอร้องดาน่าแล้วว่าอย่าท�ำ
แบบนี้ต่อหน้าคนอื่น เธอก็รับปากค่ะ แต่เธอคงเห็นว่าอยู่กับพ่อแม่มั้งคะ
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เลยเล่นอะไรสนุกๆ”
“แต่นี่มันไม่สนุกนะ มันอันตรายมากหากใครรู้ว่าแกมีพลังพิเศษ”
ดมิสาหน้าจ๋อยเมื่อเห็นท่าทางเกรี้ยวกราดของบิดา มารีจึงกอด
ลูกสาวและลูบหลัง
“ไม่ต้องตกใจนะดาน่า พ่อเค้าเป็นห่วงลูกน่ะ การทีล่ กู ท�ำแบบนี้ มัน
อันตรายต่อตัวลูกเองนะ”
เด็กน้อยพยักหน้ารับช้าๆ ก่อนจะยืน่ หนังสือทีท่ �ำจากผ้าให้ “คุณยาย
ให้นี่ค่ะ”
มารีรบั มาดูก่อนจะกลอกตา และยืน่ ให้สามี “เป็นเพราะแม่เองค่ะ นี่
ต�ำราเตรียมอนุบาลส�ำหรับแม่มด แม่คงจะไปหามาให้หลานฝึก”
“แม่มดต้องเตรียมอนุบาลด้วยรึ”
“เมื่อตอนฉันยังเด็กไม่มีหรอกค่ะ แต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อะไรก็
พัฒนาไปหมด มันเป็นเหมือนเตรียมความพร้อมส�ำหรับเด็ก เพราะปีหน้า
ดาน่าจะต้องเริ่มต้นเรียนต�ำราเล่มแรกแล้ว แม่เลยหาอะไรมาเตรียมไว้มั้ง
คะ บังเอิญว่าดาน่ามีพลังจิตที่แรงกล้ามากกว่าแม่มดในวัยเดียวกันทั่วไป
พอเห็นภาพพวกนี้แกก็เลยท�ำตามค่ะ ถ้าเป็นเด็กคนอื่นคงต้องฝึกกันอีก
นาน”
“ถ้างัน้ คุณบอกแม่เลยนะว่าไม่ต้องเอาอะไรมาให้ดาน่าอีก รอจนกว่า
แกพอที่จะเข้าใจและควบคุมตัวเองได้”
“ค่ะ” มารีถอนใจเบาๆ และหยิบหนังสือขึน้ มา ก่อนจะจับตัวบุตรสาว
หันมาคุยอย่างจริงจัง “ดาน่าฟังแม่นะลูก หากมีคนรู้ว่าดาน่าท�ำแบบนี้ได้
พวกเขาจะต้องจับตัวดาน่าไปจากพ่อกับแม่ แล้วเราจะไม่ได้เจอกันอีก
ดาน่าเข้าใจไหมคะ”
เด็กน้อยเริ่มท�ำหน้าเบ้
“หากดาน่ากลัว ต่อไปห้ามท�ำแบบนี้อีกนะคะ”
ดมิสาพยักหน้ารับช้าๆ ธายจึงอุ้มร่างเล็กนั่งบนตัก
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“อีกไม่นานดาน่าก็จะเข้าใจ ขอให้ดาน่าเชื่อที่พ่อกับแม่เตือน อย่าให้
ใครรูว้ า่ เราแตกต่างจากพวกเขา รวมทัง้ คุณปูค่ ณ
ุ ย่าด้วย ดาน่าจะให้พวกเขา
รู้ไม่ได้ เพราะมันจะเป็นอันตรายต่อพวกเราทุกคนนะคะ”
เด็กน้อยท�ำหน้างงๆ มารีจึงบอก
“แกยังไม่เข้าใจลึกซึง้ หรอกค่ะ ตอนนีเ้ ราต้องดูแลแกอย่างใกล้ชดิ ไม่
ปล่อยให้แกเผลอหรือลองท�ำอะไรแบบนี้อีกจนกว่าจะถึงเวลาที่แกจะเข้าใจ
มากขึ้นกว่านี้”
ธายพยักหน้าเห็นด้วย “แม่ของคุณทราบหรือเปล่าเรื่องที่ดาน่ามี
พลังจิต”
“ฉันเล่าให้ท่านฟังค่ะ ท่านเลยขอให้ดาน่าแสดงให้ท่านดู ตอนแรก
ท่านอยากพิสจู น์ว่ามันเป็นพลังของก�ำไลทีน่ เู อด้าให้หรือเป็นของดาน่าจริงๆ
ท่านจึงให้หนังสือเล่มนี้มาทดลองน่ะค่ะ”
“แล้วคุณมั่นใจได้ยังไงว่าไม่ใช่เป็นเพราะก�ำไลของนูเอด้า”
“ฉันเคยเห็นก�ำไลของนูเอด้าเปล่งแสงค่ะ เหมือนมันมีชีวิต แต่มัน
ไม่ได้เปล่งแสงบ่อยๆ หรอกนะคะ ตัง้ แต่ได้มา ฉันเห็นแค่ครัง้ หรือสองครัง้
เท่านัน้ พลังของก�ำไลคงจะมีจริง แต่ทเี่ ห็นเมือ่ ครู่ ก�ำไลไม่ได้เปล่งแสงอะไร
เลยค่ะ”
ธายกุมขมับ อารมณ์รกั หดหายวูบเมือ่ พยายามท�ำความเข้าใจชีวติ อัน
สับสนของตนเอง “เอาละ สรุปว่าจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ผมไม่อยาก
ให้เกิดขึ้นอีก จนกว่าดาน่าจะโตพอที่จะเข้าใจได้ ไม่อย่างนั้นพวกเราคงจะ
ต้องหนีไปอยู่ในป่าเหมือนนูเอด้าแน่”
“ไม่ต้องห่วงค่ะ ฉันจะคุยกับแกเอง คุณไปแต่งตัวเถอะค่ะ”
ธายกอดดมิสาแน่นอีกครัง้ ก่อนจะหอมแก้มทัง้ สองข้าง “สัญญากับ
พ่อนะลูก อย่าท�ำแบบนีใ้ ห้ใครเห็น ไม่อย่างนัน้ เขาจะไม่ให้เราอยูท่ นี่ อี่ กี เรา
จะต้องไปจากปู่ย่า ตาและยาย หนูเป็นเด็กดี ต้องเชื่อพ่อกับแม่นะลูกรัก”
“ค่ะคูนพ่อ” เด็กน้อยพยักหน้า ดวงตาใสแจ๋วฉายแววฉลาดเกินวัย
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แม้จะไม่เข้าใจลึกซึ้ง แต่ก็รับรู้ว่าสิ่งที่ท�ำลงไปเมื่อครู่ท�ำให้บิดาและมารดา
ไม่สบายใจ
“ถ้างั้นไปนอนกับแม่นะลูก กูดไนต์จ้ะ” เขาจูบหน้าผากมนอีกครั้ง
ก่อนจะส่งมือบุตรสาวให้มารีพาไปแปรงฟันและเข้านอน
ธายเปลีย่ นเสือ้ ผ้าและขึน้ เตียง ก่อนจะหยิบต�ำราเจ้าปัญหาขึน้ มาอ่าน
ระหว่างนั้นแม็กคลีนก็กระโดดมานอนข้างๆ ท�ำหน้าเหมือนปลงๆ และรู้ดี
‘ท�ำใจเถอะนะด็อก อีกหน่อยต้องเจออีกเยอะ’
ธายละสายตาจากอักษรที่ขยับไปมา มองแมวหน้าด�ำที่ท�ำท่าแสนรู้
อุ้งเท้าหน้ากลมๆ ลูบหนวดช้าๆ ท�ำให้คิดถึงพวกจอมยุทธ์เครายาวๆ ใน
หนังจีนพิกล
“ถ้าไม่คิดจะพูดให้ก�ำลังใจกัน ก็เงียบไปดีกว่านะแม็กคลีน”
‘ฉันก็ก�ำลังให้กำ� ลังใจด็อกอยู่นี่ไง’
“งั้นรึ ฟังเหมือนก�ำลังขู่ชอบกล” เขาประชด
‘น่า’ แม็กคลีนลูบอุ้งเท้าหน้าที่เก็บเล็บเข้าไปแล้วลงบนแขนเขาเบาๆ
แล้วอิงแก้มซบกับมือและถูไถไปมา ‘อย่าคิดมากสิ’
ธายเลิกสนใจแม็กคลีนที่พลิกตัวนอนหงาย เกาพุงแกรกๆ และเริ่ม
ส่งเสียงกรนอย่างสบายใจ เขาจึงตัง้ ใจมองต�ำราต่อ และเริม่ ปิดกัน้ ความคิด
ทั้งหมดเกี่ยวกับนูเอด้าเป็นอันดับแรก ตั้งสมาธิไปยังดาน่าที่ต้องการความ
ช่วยเหลือของเขาในอนาคตอย่างที่ภรรยาแนะน�ำ เมื่อมีความปลอดภัยของ
บุตรสาวเป็นเดิมพัน...ความมุ่งมั่นก็เริ่มแรงกล้า ลมหายใจค่อยๆ ผ่อนลง
ช้าๆ เมือ่ ปล่อยวางความยึดมัน่ ถือมัน่ ลง ไม่นานเขาก็มองเห็นหน้ากระดาษ
สีขาว ตัวอักษรยึกยือที่เคยอ่านไม่ออกก็ค่อยๆ ขยับเขยื้อนอีกครั้ง และ
คราวนี้มันค่อยๆ คลายออกจากกัน เขาแทบจะขยี้ตาตัวเองเมื่อเห็นหมึก
สีด�ำเป็นอักษรภาษาอังกฤษตวัดแบบโบราณและอ่านได้อย่างง่ายดาย
เสียงประตูเปิดออก ธายสะดุ้งเฮือก เงยหน้าเห็นภรรยาเดินเข้ามา
พร้อมทักทายที่เห็นเขายังมุ่งมั่นอ่านต�ำรา
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“เป็นไงบ้างคะวันนี้”
“ผมอ่านออกแล้ว” เขาประกาศ แต่พอก้มลงมองก็ตอ้ งนิว่ หน้า “อ้าว
ไหงเป็นแบบนี้ไปได้”
“แบบไหนคะ” มารีก้าวขึ้นเตียง เห็นแม็กคลีนนอนขวางตรงกลางก็
โบกมือ ร่างของแมวอ้วนก็ลอยขึน้ ช้าๆ ตกลงไปนอนบนทีน่ อนของมัน และ
นอนต่ออย่างสบายอารมณ์
“ก็เมือ่ กีม้ นั เปลีย่ นเป็นภาษาอังกฤษแบบลายมือคนเขียนสมัยโบราณ
แต่ผมก็อ่านได้สบาย แต่ตอนนี้มันกลับเปลี่ยนมาเป็นภาษาอะไรอีกแล้ว”
“แสดงว่ามันพยายามจะสือ่ สารกับคุณไงคะ พอคุณไม่มสี มาธิ มันก็
กลับสู่สภาพเดิม”
“นั่นสินะ” เขาพึมพ�ำ
มารีถดตัวลงจากเตียงและเตรียมตัวจะเข้าไปอาบน�้ำบ้าง
สมาธิของธายกระเจิดกระเจิง พอประตูห้องน�้ำปิดลง เขาก็รีบอุ้ม
แม็กคลีนลงไปนอนข้างล่าง เจ้าแมวรู้มากลืมตาขึ้นมามองก่อนจะกลอกตา
แล้วพลิกตัวหันหลังให้อย่างงอนๆ แต่ธายไม่สนใจ เพราะรีบวิง่ ขึน้ มารอบน
เตียงพร้อมล็อกประตูเรียบร้อย แบบนี้แม็กคลีนไม่มีทางจะเข้าห้องได้อีก
แน่
พอประตูห้องน�้ำเปิดออกอีกครั้ง เขาก็กางแขนออกกว้างให้ภรรยา
“ให้รางวัลความพยายามของผมหน่อยนะที่รัก”
มารีมองเตียงที่ว่างเปล่าของแม็กคลีนแล้วก็หัวเราะเบาๆ เมื่อเห็น
ความตัง้ ใจของสามี จึงเดินเข้าหาอ้อมกอด และกระซิบ “ยินดีด้วยค่ะ คุณ
ก้าวผ่านขั้นแรกไปได้แล้วด้วยการชนะใจตนเอง ต่อไปขอให้คิดว่าหนังสือ
คือเพือ่ นรักของคุณ คือเส้นทางทีจ่ ะพาคุณไปสู่จดุ มุ่งหมายได้สำ� เร็จนะคะ”
ธายงึมง�ำ เชยคางภรรยาขึน้ รับจูบ เวลานีต้ �ำราถูกโยนไปไว้ทหี่ วั เตียง
เรียบร้อย...พรุ่งนี้ก่อนก็แล้วกันที่เขาจะคิดว่ามันเป็นเพื่อน คืนนี้ขอฉลอง
ความส�ำเร็จก้าวแรกกับภรรยาสุดที่รักให้ชำ�่ ใจ...พรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันอีกครั้ง

ณารา

“อะไรนะ นูเอด้าบอกให้พวกเราไปหาเขาแทนงั้นรึครับ”
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ธายตะโกนลั่นห้อง พอรู้ตัวก็รีบลดเสียงลง “ท�ำไมเขาไม่มาที่นี่เอง
มาคนเดียวสะดวกกว่าคนสี่ห้าคนยกโขยงไปที่โน่นตั้งเยอะ”
“เขาบอกว่ามันเป็นส่วนตัวกว่า ที่โน่นอากาศก�ำลังดี เขาอยากให้เรา
ไปเที่ยวพักผ่อนด้วย” ดีแลนตอบแทนทุกคน “พ่อว่าดีออกนะ ครอบครัว
เราไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันนานแล้ว”
“สองอาทิตย์ก่อนก็เพิ่งไปทะเลมานะครับ” ธายเตือนความจ�ำ
“อ้าว งั้นเรอะ” ดีแลนหัวเราะ “พ่อหมายถึงไปเที่ยวแคมปิงบนเขา
น่ะ ยังไม่เคยเลยใช่ไหมล่ะ”
“ถ้าอยากแคมปิง เราไปที่อื่นก็ได้นี่ครับ ภูกระดึง หรือที่ไหนสวยๆ
ก็ได้”
“ธายคะ” มารีลบู หลังมือสามีเบาๆ “เราไม่ได้ไปเทีย่ วอย่างเดียวนะคะ
คุณก็รู้ว่าครบหนึ่งปีแล้วที่คุณได้ตำ� ราของนูเอด้ามา ถึงเวลาที่คุณจะต้อง
สอบแล้วละค่ะ”
“ผมก็ทำ� ได้ตงั้ เยอะแล้วนี”่ เขาอ้อมแอ้ม “คาถาง่ายๆ ของเด็กอนุบาล
เท่านั้น”
“ค่ะ แต่พวกเราไม่ใช่เจ้าของต�ำรา คุณต้องไปสอบกับเจ้าของเขาโน่น
ค่ะ และที่เขาให้เราไปที่โน่นก็เพราะจะได้ห่างจากสายตาคนอื่น และเขาก็
อยากเจอดาน่าด้วย”
ข้อนี้แหละที่ธายไม่อยากได้ยิน เขาไม่อยากให้นูเอด้าแตะต้องบุตร
สาวของเขาแม้แต่ปลายก้อย
“ฉันรู้นะคะว่าคุณก�ำลังคิดอะไรอยู่” มารีส่ายหน้าช้าๆ
คลีนา่ ทีน่ งั่ ฟังมาตลอดก็เอ่ยขึน้ บ้าง “สิง่ ทีค่ ณ
ุ กลัว อีกไม่นานมันก็จะ
มาถึง แม่ว่าเปิดใจรับนูเอด้าเสียตั้งแต่ตอนนี้เถอะนะ เพราะในอนาคตจะ
ต้องอยู่ด้วยกันไปอีกนาน”
ธายไม่ตอบ เพราะไม่มั่นใจว่าจะอยู่กับนูเอด้าได้ ในอนาคตเขากับ
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มารีคงจะปลีกวิเวกให้รู้แล้วรู้รอด แต่ก็ติดที่ดมิสานี่แหละ...
“อาทิตย์หน้านะคะเราจะเดินทางกัน” มารีเป็นฝ่ายสรุป เพราะคะแนน
เสียงสามต่อหนึง่ ทุกคนอยากไปเทีย่ วยกเว้นธาย เสียงคัดค้านจึงตกเวทีไป
ไม่เป็นท่า แล้วเธอก็หนั มาก�ำชับธาย “เหลือเวลาอีกหนึง่ อาทิตย์เท่านัน้ ทีค่ ณ
ุ
จะได้ฝึกฝน ขอให้ต้งั ใจให้ดีนะคะ”
“ถ้าผ่านเล่มนี้แล้ว ผมจะต้องท�ำยังไงต่อไป”
“ต�ำรายังเหลืออีกสิบเจ็ดเล่ม” คลีน่าเป็นคนตอบเพราะรู้มากทีส่ ดุ ใน
กลุม่ “แต่ละเล่มใช้เวลาหนึง่ ปีในการฝึก และขึน้ อยูก่ บั ความตัง้ ใจและสมอง
ของแต่ละคนด้วยเหมือนกัน บางคนก็ฝกึ ไปได้แค่ไม่กเี่ ล่ม ก็ไปไม่ไหวแล้ว”
“แล้วคุณล่ะมารี ฝึกไปได้กี่เล่ม”
พอถูกถาม มารีกห็ วั เราะเจือ่ นๆ ก่อนจะกระซิบอายๆ “เจ็ดเล่มเท่านัน้
ค่ะ แล้วฉันก็เปลีย่ นไปเรียนต�ำรายาแทน เพราะไม่คดิ จะก้าวขึน้ เป็นแม่มด
นักรบประจ�ำเผ่าเหมือนนูเอด้า”
“แล้วท�ำไมผมจะต้องเรียนทั้งสิบแปดเล่มด้วย” เขาเริ่มโวยวาย
“ก็เพราะอนาคตของดาน่าอยูใ่ นมือของคุณไงล่ะธาย” คลีนา่ บอกเสียง
อ่อนโยน “ไม่เพียงแต่ชวี ติ ของดาน่าเท่านัน้ ความอยูร่ อดของเผ่าพันธุก์ ต็ อ้ ง
ฝากให้คุณดูแลเช่นกัน ในอีกสี่ห้าปีข้างหน้า หลังจากคุณผ่านหลักสูตร
แม่มดเบือ้ งต้นแล้ว ถ้าต้องการความช่วยเหลือ เราอาจจะขอให้แม่มดนักรบ
ของเผ่ามาช่วยสอนคุณจนกว่าจะส�ำเร็จทั้งหมด”
ธายคอตก ไม่นึกเลยว่าตนร�่ำเรียนมายี่สิบกว่าปีกว่าจะจบปริญญา
เอกแล้ว ยังจะต้องเรียนไปอีกสิบแปดปีเพื่อสอบเอาปริญญาแม่มด!
ถ้าเรียนจบแล้ว เอาปริญญามาแปะฝาบ้านอีกใบคงจะเท่ไม่หยอก
ทีเดียว...เขานึกประชดตัวเองด้วยความหงุดหงิดหัวใจ

