
29
คินเอ็นจิ

เสียงหึ่งๆ เหมือนฝูงผึ้งระงมไปทั่วระเบียงทางเดินอาคารปีหนึ่ง 

เม่ือนักเรยีนกลุม่ใหญ่ยนืมงุดบูอร์ดสขีาวทีแ่ปะประกาศผลสอบกลางภาค

ของผูท้ี่ได้คะแนนสงูสดุห้าสบิคนแรกในชัน้ปี และหนึง่ในกลุม่เดก็นกัเรยีน

ที่ก�าลังตรวจผลสอบกลับปรากฏคนที่ไม่ควรหยุดดูมันที่สุด เมื่อไม่เคย 

สกัครัง้ทีเ่ธอพยายามกบัการสอบในทกุภาคสนาม หรอืแม้แต่ทกุโรงเรยีน

ที่ผ่านมา 

เด็กสาวเรือนผมสีน�้าตาลรวบเป็นจุกหางม้า คงไม่สนใจผลสอบ

ตรงหน้า ถ้าไม่เพราะเช้าวนันีเ้ดนิผ่านบอร์ดตดิคะแนนสอบกลางภาค และ

สายตาที่ดีเกินมนุษย์นั่นจะกวาดไปเจอรายชื่อนักเรียนคนหนึ่งท่ีติดอยู่

อันดับที่ยี่สิบสองพอดี

“ยามาโมโตะ...โทโมม.ิ..” เธอพมึพ�าชือ่นัน้ พลางหรีต่าแคบอยูห่ลงั

กรอบแว่น ราวกับก�าลังสลักชื่อนั่นไว้ในหัว...ด้วยความมุ่งมาดบางอย่าง

“นี่เธอคงไม่ได้คิดจะท�าอะไรโทโมมิใช่ไหม เพราะถ้าจะเอาเร่ือง

เมื่อสองวันก่อน พูดตามจริงแล้วมันไม่ใช่ความผิดของโทโมมิเลยนะ” 

วญิญาณของเดก็ชายถามขึน้ด้านหลงัคนทีก่�าลงัจ้องชือ่ทีว่่าเหมอืนมนัเป็น
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เหยื่อที่เธอต้องขย�้าให้เละเทะ ซึ่งเขาอดกังวลไม่ได้ว่ายัยหมอผีตรงหน้า

อาจท�าแบบนั้นจริงๆ กับเจ้าของชื่อ

แต่เลนยะไม่ได้หนัไปตอบรบัอะไรผน้ีอยทีด้่านหลงั นอกจากยงัยนื

จ้องชื่อหัวหน้าห้องของตน และนึกย้อนถึงสาเหตุที่ท�าให้ชื่อยามาโมโตะ 

โทโมมิ กลายมาเป็นปัญหาของเธอได้ขนาดนี้ 

มันเริ่มขึ้นเมื่อสองวันก่อน ในคืนที่เธอยังอยู่ในบ้านของยัยเด็กที่

ชื่อโทอะไรสักอย่างที่โดนโคดามะเข้าสิง และยัยผมแกละจอมสร้างเรื่อง

สารภาพว่ารู้จักหมอผีอย่างเธอได้ยังไง 

ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งแรกที่หลุดออกไปจากปากเธอท่ีรู้ความจริงในคืน

นั้นคือ...

‘ว่าไงนะ’

เดก็หญงิผมแกละเสยีววบูไปทัว่สนัหลงัเหมอืนโดนมดีจ่อล�าคอกบั

ค�าถามเนิบช้าเย็นเฉียบนั่น รู้สึกว่าการเผชิญหน้าหมอผีสาวเวลานี้ช่าง 

น่ากลัวไม่ต่างจากการยืนอยู่ต่อหน้าวิญญาณต้นไม้เลยแม้แต่น้อย...หรือ

อาจแย่กว่า

แต่เมื่อรู้ดีว่าไม่มีทางหนีไปไหนได้อีกแล้ว เพราะตนเป็นฝ่ายเปิด

ประเด็นขึ้นมา จึงกลั้นใจตอบอีกครั้ง

‘โทคุโตะจังเล่าให้หนูฟังก่อนเกิดเรื่องไม่นาน’

‘ยังไง เด็กคนนี้รู้มาจากไหน’ เลนยะกดเสียงหนักย่ิงกว่าเดิมจน

เด็กหญิงยืดหลังตรง

‘หนูไม่รู้’ ริกะรีบสั่นศีรษะปฏิเสธ พร้อมส�าทับต่ออย่างหนักแน่น

รวดเร็ว ราวกับกลัวเลนยะจะกระชากวิญญาณเธอออกไปไม่ต่างจากที่

ท�ากับวิญญาณต้นไม้ ‘หนูไม่รู้จริงๆ นะ โทคุโตะจังบอกแค่ว่าฟังมาจาก

คนอื่นอีกที เล่ามาว่ามีหมอผีที่เป็นนักเรียน ม.ปลายอยู่ในโรงเรียนมัธยม 

โยโค ชื่อโซเคนโย เลนยะ’

‘แล้วรู้จักหน้าฉันได้ยังไง’

‘ระ...รุ่นพี่ รุ่นพี่ที่เป็นติวเตอร์ให้หนูเขาเรียนท่ีโยโค’ ริกะเร่ิม
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สารภาพ ปากคอสั่นมากขึ้นเมื่อถูกนัยน์ตาสีน�้าเงินจ้องเขม็งกดดันมาไม่

เว้นช่วง ‘ชื่อยามาโมโตะ โทโมมิ และเธออยู่ห้องเดียวกับพี่ ท�างานพิเศษ

เป็นครสูอนเลขให้หน ูเลยให้ดรูปูโปรไฟล์นกัเรยีนในเวบ็ของโรงเรยีนตอน

หนูถามถึงพี่...หนูก็เลยรู้จักหน้าตาของพี่ได้’

ยามาโมโตะ โทโมมิ...ยัยหัวหน้าห้อง!

เลนยะได้แต่ขบกรามแน่น เพราะไม่รู้ว่าพอเพื่อนร่วมห้องท�าเรื่อง

เดือดร้อนนี้ให้ จะจัดการยังไงไม่ให้เกิดปัญหา ถ้าเป็นคนไกลตัวหน่อยก็

คงหาวิธีปิดปากหรือเตือนอย่าง ‘เงียบเชียบ’ และ ‘ชัดเจน’ ที่สุด แต่พอ

เป็นคนทีต้่องเจอหน้าทกุวนั ซ�้ายงัเป็นเดก็โยโคทีน่ายจ้างเธอสัง่ให้ปกป้อง 

จึงกลายเป็นว่าไม่สามารถท�าอะไรได้เลย

แล้วเธอจะเอาความหงุดหงิดนี้ไประบายลงที่ไหนเล่า!

‘แล้วท�าไมเธอไม่บอกฉันแต่แรกว่ารู้จักฉันมาจากท่ีไหน’ เสียง 

เลนยะยิ่งเคร่งเครียดกว่าเดิมเมื่อมีบางอย่างไม่ได้ดั่งใจเพิ่มขึ้นมา

‘ก็หนูกลัวว่าถ้าบอกพี่จะท�าอะไรโทคุโตะจังนี่ เพราะโทคุโตะจัง

เป็นคนทีรู่เ้รือ่งพีก่่อนคนแรก แล้วพีอ่าจเอาเร่ืองนีข้องหนไูปฟ้องพีโ่ทโมมิ

ด้วย ถ้าท�าแบบนั้นพ่อแม่หนูรู้เรื่องนี้แน่ๆ เลย!’

‘งั้นก็เอาให้เด็กนี่ตื่นมาเล่าเรื่องทั้งหมดเดี๋ยวนี้เลย’

‘อย่านะ!’ ริกะร้องลัน่พร้อมหลบัตาป๋ี กอดโทคโุตะไว้แน่น พยายาม

ใช้ร่างเล็กๆ ปกป้องเพื่อนของตนสุดความสามารถ เมื่อเลนยะท�าท่าจะ

เอื้อมมือลงมา

ขณะที่โยชิฮาระเองก็รีบปรามเช่นกัน ก่อนเลนยะจะก้มไปดึงร่าง

เล็กๆ ขึ้นมาเขย่าปลุกจริงๆ

‘ท่านเลนยะ พอก่อนเถอะขอรับ วิญญาณถูกกัดกินไปขนาดนี ้

ไม่ฟ้ืนง่ายๆ แน่ ยิ่งเป็นเด็กตัวเล็กๆ ด้วยแล้ว อาจใช้เวลาเป็นเดือนถึง

หลายเดือนเลยนะขอรับ’

หมอผีสาวก�าหมัดแน่น...สถานการณ์ที่เหมือนมีไอ้บ้าสักคนตาม 

สตอล์กเธออยู่ ซ�้ายังหลอกใช้คนรอบข้างมาปั่นหัวเธอซ�้าแล้วซ�้าอีกแบบ
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ตอนน้ีมันน่าใจเยน็งัน้เหรอ นีม่นัเป็นสถานการณ์ฉกุเฉนิชดัๆ เลยไม่ใช่รึไง!

กระนั้นเมื่อเห็นแน่ว่าเด็กหญิงผมบ๊อบที่หลับตานอนแน่นิ่งอยู่ไม่มี

ทีท่าจะตื่นง่ายๆ แน่ เลนยะก็จ�าต้องเว้นช่องว่างให้ตนสูดหายใจเข้าออก

เชื่องช้าเพื่อปรับอารมณ์ และก้มตัวไปตัดสินใจอย่างเฉียบดุว่า

‘งั้นถ้าเพื่อนเธอฟื้นเมื่อไรรีบมาหาฉันทันที’

‘ตะ...แต่...’

‘ถ้าเธอไม่มา และให้ฉันไปหาถึงโรงเรียนเอง รับรองว่าครั้งนี้ฉัน

จะท�าให้พวกเธอพ่นออกมาทุกค�าแน่ๆ’

ค�าขู่เสียงต�่าเหี้ยม ท�าเอาริกะต้องกลืนน�้าลายอึกใหญ่ พยักหน้า

รัวๆ เร็วๆ รับค�า แต่พอร่างสูงของเด็กสาวยืดตัวกลับไป พร้อมหมุนกาย

ท�าท่าจะเดินไปจากตรงนั้น ริกะกลับรีบร้องเรียก

‘จะไปเลยเหรอ แล้วหนูจะท�ายังไงกับโทคุโตะจัง แล้วก็พ่อแม ่

โทคุโตะจังล่ะ!’

‘ถ้าเธอหลอกปีศาจให้ออกมาจากเพื่อนตัวเองได้ แค่เรียกรถ

พยาบาลกค็งไม่ยากหรอก’ ว่าจบเลนยะกค็ว้ามอืถอืบนโต๊ะเลก็ๆ ข้างโซฟา

ทีเ่ป็นของใครสกัคนในบ้านหลงันี ้โยนข้ามห้องไปให้รกิะโดยไม่สนว่าเดก็

หญิงจะรับมันทันรึเปล่า แล้วก้าวออกไปจากห้องนั้น โดยไม่คิดและไม่ได้

หันกลับไปมองเด็กหญิงที่เป็นผู้จ้างวานอีก

แน่นอนว่าหลังจากท�าแบบนั้น เจ้าผีน้อยข้างหลังเธอก็ต่อว่าเธอ 

ไม่หยุดจนกลับมาถึงบ้าน 

และนั่นแหละที่ท�าให้ชื่อยามาโมโตะ โทโมมิ มีอิทธิพลกับเธอได้ 

แต่เลนยะก็หยุดเร่ืองเมื่อสองวันก่อนแค่นั้น เมื่อสายตาท่ีละจาก

ชื่อของหัวหน้าห้องดันเลื่อนขึ้นไปปะทะกับรายชื่อแรกบนหัวกระดาษ  

รายชื่อของคนที่สอบได้อันดับหนึ่งของชั้นปี 

โซเคนโย ซานาดะ...

“ให้ตายเถอะ ไอ้ท่ามาก ที่หนึ่งงั้นเหรอ...”

“จ�าชื่อฉันได้แล้วรึไง”
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เสียงของเด็กหนุ่มเจ้าของชื่อที่เพิ่งอ่านออกเสียงในหัว ท�าให้ 

เลนยะหนัหน้าไปยงัข้างตวั ถงึพบว่าซานาดะมายนือยูต่รงนัน้ตัง้แต่เมือ่ไร

ไม่รู้ ก่อนเธอจะถามกลับไปเช่นกันว่า

“แล้วแกล่ะ ยอมรับว่าตัวเองเป็นไอ้ท่ามากแล้วรึไง” เลนยะไม่สน

การประชดเรื่องที่เธอลืมชื่อเขา ขณะอีกฝ่ายกลับหรี่ตาไม่ชอบใจการ 

ยอกย้อนของเธอ “นามสกุลหราอยู่ขนาดนั้น ท�าไมฉันจะไม่รู้ว่าเป็นแก”

ว่าจบครั้งนี้ก็ชักสีหน้าเหยียดนิดๆ เมื่อถามขึ้นใหม่

“แล้วมนัหมายความว่ายงัไงทีช่ือ่แกไปตดิอยูเ่ป็นชือ่แรกของเดก็ที่

ได้คะแนนสูงสุดห้าสิบคนน่ะ”

“ก็หมายความว่าฉันขยันเรียนและใส่ใจกว่าเธอน่ะสิ” ซานาดะ

แดกดันเป็นค�าตอบ เมื่อค�าถามของยัยหมอผีแสดงความหมายชัดเจนว่า

หมั่นไส้ผลคะแนนของเขา และตัวเขาที่ท�ามันได้

แต่เลนยะเพยีงเลกิคิว้ขึน้ข้างหนึง่ และยกัไหล่ กระซบิเปรยขึน้ใหม่ 

“มน่ิาถงึสูไ้ด้ห่วยแตกขนาดนัน้ เอาแต่ท่องต�าราเรยีนตามทีฮ่ติเลอร์ 

มีนมของแกสั่งนี่เอง” 

เดก็หนุม่ชกัหวัคิว้ขมวดแน่นทนัใด และครัง้นี้ไม่โต้ตอบด้วยค�าพดู

อกี แต่จบัหมบัทีท่่อนแขนซ้ายของเลนยะ ก่อนลากตวัเธอจากฝงูนกัเรยีน 

จนทาโร่ต้องรีบลอยตามด้วยความตกใจ ซึ่งทันทีที่เขาออกมาไกลฝูงคน

มากพอก็หันไปค�ารามกร้าวในล�าคอใส่หน้าเลนยะอย่างมีโทสะ 

“ฉันเคยเตือนเธอแล้วว่าอย่าเรียกท่านหญิงอาเคเดะแบบนั้น!”

ดวงตาสนีลิหลงักรอบแว่นเคร่งเครียดเอาเรือ่ง บรรยากาศรอบตวั

ตึงเปรี๊ยะจนทาโร่หนาวสันหลังวาบ กลัวขึ้นมาทันทีว่าทายาทโซเคนโย 

ทั้งสองจะได้สู้กันอีกรอบเดี๋ยวนี้

ทว่าเลนยะกลบัประท้วงคนืหน้าตาเฉย ไม่ได้สนสหีน้าโกรธจดัของ

อีกฝ่าย

“ก็ท�าไงได้ เวลาฉันนึกถึงท่านหญิงของแกก็คิดถึงได้แค่สองอย่าง 

คือเผด็จการ กับนมใหญ่โคตร เหมือนคิดถึงแกแล้วเห็นภาพเป็นหมา 
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ชิวาว่ามีเชือกจูง...และมีผู้หญิงนมใหญ่โคตรจูงอยู่อีกที”

นัน่ค�าแก้ตวัเหรอยยับ้า...นีห่ล่อนไม่อ่านบรรยากาศ หรอืจงใจยัว่ยุ

อารมณ์อีกฝ่ายให้แตกเป็นเสี่ยงๆ กันแน่ หา!...ทาโร่อ้าปากค้างแล้วร้อง

ในใจดังลั่น อยากจะบ้าตายกับคนที่เอาน�้ามันทั้งถังไปราดกองไฟ

ซานาดะบดกรามจนขึ้นสันนูนต่อสิ่งที่เธอกล่าวถึงวิญญาณ 

ท่านหญิงและตัวเขาเอง...ไม่รู้ว่าแกล้งพูดเพื่อกวนเขาอีก หรือไม่เข้าใจ

จริงๆ กันแน่ แต่มันโคตรจะน่าหงุดหงิดเลยจริงๆ 

ทว่าเมือ่มีเดก็นกัเรียนกลุม่หนึง่เดนิผ่านพวกเขาไป ความเดอืดดาล

ทั้งหมดก็ถูกหยุดชะงัก เมื่อตระหนักได้ว่าเวลานี้พวกเขายังยืนอยู่บน

ระเบียงทางเดินที่มีนักเรียนอีกมากมายอยู่ด้วย

ซานาดะจ�าใจกลืนโทสะลงคอ แล้วปล่อยแขนเลนยะ ยืดตัวตรง 

สูดหายใจลึก ขณะดันแว่นตาให้เข้าที่เพื่อปรับอารมณ์ ก่อนท�าบางสิ่ง 

เท่าที่จะพอท�าได้เวลานี้กับคนตรงหน้า

“ชื่อไง หัดจ�าชื่อคนอื่นซะบ้าง” เขาเตือนสติเลนยะเสียงเครียดจน

เกือบเป็นการออกค�าสั่ง

“แล้วใครบอกว่าฉันจ�าไม่ได้ล่ะ” เลนยะโต้

“งั้นใครบ้างล่ะที่จ�าได้”

“ทาโร่กับโยชิฮาระ” ตอบมาอย่างมั่นใจแต่ท�าเอาผีน้อยที่ลอยอยู่

ข้างตัวหัวเราะแห้งๆ อย่างเหนื่อยใจ

ซานาดะชะงกัไปนดิก่อนพ่นลมออกจมกู แล้วคดิว่าแม่นีก่�าลงัหาเรือ่ง

เขาอยู่อีกรึเปล่า

“เอาให้มันไกลตัวกว่านี้ไม่ได้รึไง”

เลนยะขมวดคิ้ว กลอกตาไปด้านหนึ่งอย่างใช้ความคิดแบบที่คน

ทัว่ไปคงไม่จ�าเป็นต้องท�า ซ�า้ดเูคร่งเครยีดนดิๆ อย่างไม่สมควร ก่อนตอบ 

“ผอ.โยโค มโินะ กบัตาเฒ่าอเิคดะ โยรจิุเมะ...อ๋อ! แล้วยยัยามา- 

โมโตะ โทโมมินั่นด้วย”

ทาโร่ยอมรับเลยว่าคุณเธอจ�าแต่ชื่อของคนที่ให้ผลประโยชน์แก่
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เธอได้อย่างเดียวจริงๆ...รวมถึงคนที่ท�าให้เธอเสียผลประโยชน์ด้วย

ซานาดะขมวดคิ้วนิด เมื่อรู้สึกว่าคนตรงหน้าลืมอะไรที่ส�าคัญไป 

“แล้วปีศาจที่เป็นผู้ปกครองป่ากักปีศาจที่อยู่กับเธอล่ะ”

เลนยะเลิกคิ้ว เงียบมองซานาดะครู่หนึ่ง ก่อนร้องอ๋อ “เจ้าลูกหมา

นั่น”

“เท่าทีรู่ ้เธอไม่ควรเรียกเขาแบบนัน้” ซานาดะเตอืนอกีครัง้ เพราะ

จ�าได้ดว่ีาท่านหญงิอาเคเดะเหมอืนจะเคารพปีศาจตนนีอ้ยู ่ก่อนย้อนกลบั

มาเรื่องเดิม “แล้วชื่อเขา...”

“ก็ไอ้ลูกหมา”

“เลนยะ!” คราวนี้กลายเป็นทาโร่ที่ขึ้นเสียงสูงใส่เด็กสาวแทน 

ซานาดะ และถลึงตามองเธออย่างเอาเรื่อง “นี่เธอจะบอกว่าจ�าชื่อ...”

เลนยะยักไหล่ขึ้นข้างเป็นค�าตอบ ก่อนที่ผีน้อยจะทันถามจบ

ทาโร่แทบอยากจบัตวัเลนยะเขย่าให้สมองของเธอวางผงัจดัล�าดบั

ใหม่...ถ้าเขาไม่ใช่วิญญาณหรือว่าถ้ากล้าท�าละก็ 

“กนิเทน็ช ิกนิเทน็ชกินิเทน็ชกินิเทน็ช!ิ จ�าไว้ด้วยยยัสมองเสือ่ม มนั

เป็นชื่อของไอ้ลูกหมาของเธอนั่นแหละ ถ้ากินเท็นชิเขารู้ว่าเธอยังจ�าชื่อ

เขาไม่ได้เขาจะคิดยังไงหา!” เขาตะโกนต่อว่าเสียงดัง รู้สึกโกรธอย่าง 

ถึงที่สุด ยิ่งคิดว่าถ้าสุนัขป่าหนุ่มมาได้ยินด้วยตัวเองแล้ว ก็ยิ่งท�าให้ผีน้อย

ทั้งโมโหทั้งน้อยใจแทนขึ้นมาจับใจ

“มันจะมาคิดอะไรล่ะ แล้วท�าไมมันต้องมาคิดเล็กคิดน้อยกะอีแค่

ฉันจ�าชื่อมันไม่ได้ด้วย ท�าหน้าซังกะตายแบบนั้นคงสนหรอก”

ความโกรธที่พุ่งพรวดลดฮวบฮาบลงแทบจะทันที เมื่อเจอท่าทาง

ไม่ยี่หระกับค�าถามย้อนคืนจากเลนยะ

เพราะเขาหาเหตุผลไม่ได้ว่าสุนัขป่าหนุ่มจะคิดมากมายอะไรถ้า 

เลนยะจ�าชือ่ไม่ได้ เมือ่พวกเขาไม่ได้มคีวามสมัพนัธ์พเิศษอะไรกนั ทีส่�าคญั

อีกฝ่ายก็เป็นถึงเจ้าปีศาจแสนเย็นชา จะมาสนใจอะไรกับอีแค่เด็กสาวท่ี

สร้างเรื่องให้เขาทุกวี่ทุกวัน และเป็นคนท�าให้ตนตกอยู่ในสภาพตกต�่า 
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จ�าชื่อตนไม่ได้

กระนั้นทาโร่ก็ไม่เข้าใจว่าท�าไมตนเองถึงคิดว่ากินเท็นชิต้องรู้สึก

บางอย่าง หากรู้เรื่องนี้เข้า... 

“แต่ชื่อของโทโมมิเธอยังจ�าได้เลย” เมื่อไม่สามารถหาเหตุผลได้ 

จึงยกข้ออ้างอื่นมาแย้ง

“ก็ชื่อยัยหัวหน้าห้องนั่นมันเอามาใช้ประโยชน์ได้นี่” และเธอก็ใช้

บ่อยซะด้วย อย่างเมื่อไม่นานมานี้ 

ซานาดะระบายลมหายใจอย่างเอือมระอา ไม่คิดว่าคนนิสัยแย่ๆ 

แบบนี้จะมีอยู่ในโลกจริงๆ

“ถามจริงเถอะ ท�าไมเธอถึงจ�าชื่อคนที่อยู่ด้วยกันเป็นเดือนไม่ได้” 

เขาตัดสินใจถามอีกครั้งอย่างเหนื่อยหน่าย พร้อมมองมาด้วยสายตา 

กล่าวโทษชัดเจน

“ก็ไม่ได้จะอยู่ด้วยกันนานสักหน่อย อีกอย่างเจ้านั่นก็เป็นปีศาจ 

ใช่ไหมล่ะ และเราก็รู้ๆ กันอยู่ว่าปีศาจเกิดมาไม่ได้มีชื่อ ที่เรียกๆ กันอยู่

ก็เหมือนเป็นแค่ค�าแทนที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาให้ แล้วก็เรียกตามกันมาเรื่อยๆ 

เท่านัน้เอง...ดงันัน้สรุปง่ายๆ ได้ว่า ไอ้ลกูหมามนัไม่ได้มชีือ่ตัง้แต่แรกแล้ว 

แล้วจะให้ฉันจ�าอะไรล่ะ” เลนยะโคลงศีรษะตอบเหมือนเรื่องง่ายๆ ที่ใคร

ก็เข้าใจ

ทว่าคนฟังนิ่งอึ้งไปชั่วขณะกับสิ่งที่ได้ยินจากหมอผีสาว แล้วหลุด

สบถออกมา 

“ให้ตายส!ิ เธอนีเ่ป็นมนษุย์ทีโ่คตรแย่ และไม่มสีามญัส�านกึทีค่วรม ี

เลยจริงๆ”

“ก็นี่มันเรื่องจริง ฉันแค่คิดตามหลักเหตุผล ผิดตรงไหน” หมอผี

สาวตีหน้ายุ่งอย่างไม่เข้าใจ

ซานาดะกลอกตาขึ้นอย่างเบื่อหน่ายถึงที่สุด ไม่รู้จะท�ายังไงกับ 

เด็กสาวตรงหน้าที่ไม่เข้าใจเรื่องง่ายๆ ที่คนอื่นเขารู้กัน นอกจากทิ้งท้าย

ไว้ว่า
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“มนักค็งไม่ผดิส�าหรบัเธอ เพราะเธอมนัไม่เคยสนใจความรูส้กึใคร

เลยนอกจากตัวเอง ดงันัน้ไม่ต้องแปลกใจตอนทีน่ัง่ในบ้านเช่าหลงันัน้ และ

เพิ่งรู้ว่าเหลือแค่ตัวเธอคนเดียวบนโซฟานั่น”

จบค�าเขากเ็ดนิแยกไปอกีทางทนัท ีไม่คดิเสยีเวลาฟังค�าโต้แย้งแบบ

ไร้จิตส�านึกใดๆ อีก 

เลนยะต้องยืนมองตามหลังญาติหนุ่มพร้อมขมวดคิ้วไม่เข้าใจกับ

การถูกต่อว่า ขณะท�าได้แค่เผยอปากขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ไม่พูดอะไรแล้ว

ปิดปากลงแนบสนิท ซึ่งสุดท้ายสิ่งที่แสดงออกมาได้ มีเพียงการพ่นลม 

หายใจแรงๆ ด้วยสีหน้าเบื่อหน่ายระคนยอมรับในค�าว่านั้นของซานาดะ

อย่างไม่เต็มใจ พลางหันมาถามวิญญาณเด็กชายข้างตัวแทน

“ปกติแกเรียกไอ้ลูกหมาว่าอะไรนะ”

“กินเท็นชิ!” ทาโร่กระแทกเสียงคืนฉับไว ไม่อยากเชื่อว่าเพิ่งบอก

ไปไม่ถึงห้านาทีเจ้าหล่อนจะลืมแล้ว ก่อนลอยหนีเธอไปอีกคน 

แต่เลนยะไม่สนใจผีน้อยที่งอนใส่ แต่กลับพึมพ�ากับตัวเองด้วย

สีหน้าจริงจังอย่างที่น้อยครั้งจะท�าว่า

“...กินเท็นชิ...เหรอ”

จนถึงเวลาเลิกเรียน กระทั่งมาถึงในซอยบ้านเช่าหลังคาสีอิฐ 

วิญญาณเด็กชายที่ตั้งป้อมใส่เลนยะตั้งแต่ช่วงเช้าก็ยังคงไม่เลิกงอนเธอ 

แม้จะรูแ้ก่ใจว่าเรือ่งของเลนยะคร้ังนีม้นัเลก็น้อยมากเมือ่เทยีบกบัเรือ่งอืน่

ที่เธอเคยก่อ แต่ทาโร่กลับไม่สามารถให้อภัยได้ง่ายๆ 

อาจเป็นเพราะไอ้การลืมชื่อใครต่อใครอย่างง่ายดายของเลนยะ 

มนัท�าให้เขานึกย้อนถงึเรือ่งของตวัเองเมือ่คร่ึงปีก่อน ช่วงเวลาทีย่งัอยูบ่น

ฟตุบาทข้างถนน โดยไม่มีใครสกัคนทีม่องเหน็ ได้ยนิเสยีง หรอืไม่มแีม้แต่

บอกได้ว่าตัวเองเป็นใคร ชื่ออะไร ดังนั้นพอมาคิดว่าหากตนต้องอยู่ใน

สถานะที่ถูกลืมชื่อหรือตัวตนแบบนั้นอีก เขาคงทนไม่ได้แน่ 

ดังนั้นส�าหรับเขา เรื่องนี้มันส�าคัญ และเขาหวังว่ายัยหมอผีนี่จะ
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ตระหนัก หรืออย่างน้อยๆ ช่วยแก้ไขตัวเองด้วยการจ�าชื่อเจ้าปีศาจหนุ่ม

ให้ได้ก็ยังดี...ซึ่งควรอย่างยิ่งที่จะจ�าให้ได้ด้วย 

และวิญญาณเด็กชายถึงกับผงะด้วยความแปลกใจไปวูบหนึ่ง 

พร้อมความคาดหวงัทีถ่บีตวัสงูขึน้ เมือ่เดก็สาวเรือนผมสนี�า้ตาลเดนิผลกั

ประตูรั้วบ้านเช่าเข้าไป ก่อนดวงตาสีน�้าเงินจะตวัดขึ้นไปมองปีศาจหนุ่ม

บนหลังคาสีอิฐพลางเอ่ยเรียก

“เฮ้! ไอ้ลูกหมา”

สุนัขป่าหนุ่มก้มหน้ามามองเจ้าของเสียงพร้อมสายตาดุๆ ที่มีรอย

ขุ่นมัวนิดๆ เป็นการรับรู้แทนค�าพูด

ถงึแม้จะไม่ค่อยชอบใจค�าทีเ่ดก็สาวเรยีกเขาเท่าไร แต่กช็นิชาและ

คร้านเกินกว่าจะเรียกร้องให้แก้ไข

“ฉนัมเีรือ่งจะถามหน่อย” เลนยะเอ่ยขึน้ต่อ ขณะทาโร่ลอยนิง่เงยีบ 

สลับมองไปมาระหว่างกินเท็นชิกับเลนยะ และพยายามหายตัวไปจาก 

ตรงนั้น ไม่ส่งเสียงใดๆ เพื่อเฝ้าลุ้นระทึกสิ่งที่หมอผีจะท�าต่อไป

“มีอะไร” กินเท็นชิจ�าต้องเอ่ยถามกลับ เม่ือหลังการเกร่ินของ 

เลนยะ เธอกลับยืนเงียบไปหลายวินาที ราวกับใคร่ครวญหรือลังเล 

บางอย่างอยู่ 

เลนยะเงยหน้ากลบัขึน้ไปมองผูเ้ป็นเจ้าของดวงตาสเีทาคมกรบิอกี

ครั้งและยังมองตรงไปยังนัยน์ตาของเจ้าปีศาจเหมือนปกติ ก่อนว่าขึ้นใน

ที่สุด

“แกน่ะเป็นปีศาจ นั่นก็แปลว่าแกไม่เคยมีช่ือจริงๆ ของตัวเอง 

มาก่อนใช่ไหม” 

ทาโร่ที่แอบฟังอยู่ถึงกับอ้าปากค้าง ช็อกไปกับประโยคที่หลุดออก

มาจากปากเลนยะ ไม่คาดคิดว่าเธอจะถามออกไปได้หน้าตาเฉยแบบนั้น 

และยิ่งเหมือนถูกทุบซ�้าด้วยค้อนปอนด์เมื่อเจ้าหล่อนเอ่ยต่อว่า

“ดังนั้นถ้าฉันจะจ�าชื่อที่คนอื่นเรียกแกอยู่ตอนนี้ไม่ได้ ก็ถือว่าปกติ

สินะ”
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ความเงียบโรยตัวรอบบริเวณบ้านหลังคาสีอิฐทันใดหลังค�าถาม

ของเลนยะจบลง ขณะเด็กสาวยังมีสีหน้าปกติเหมือนเพิ่งถามเรื่องดินฟ้า

อากาศกับเขาเท่านั้น

ทว่าคนถกูถามเร่ืองชือ่ทัง้ทีอ่ยูก่นัมาเกอืบสองเดอืนกลบัค่อยๆ หรี่

นัยน์ตาสเีทาแสนเยน็ชาลง พร้อมเริม่แผ่ความหนาวยะเยอืกออกมารอบๆ 

ตัว จนคล้ายจะท�าให้บรรยากาศโดยรอบบ้านอดึอดัและหนาแน่นขึน้เรือ่ยๆ

“เจ้าถามข้าว่ายังไงนะ” กินเท็นชิเน้นค�าเนิบช้าด้วยน�้าเสียงเรียบ

สนิทจนจับอารมณ์ไม่ได้ แต่เพราะไม่อาจคาดเดาได้ มันเลยยิ่งท�าให้

วิญญาณเด็กชายหนาวไปถึงไขสันหลัง 

ทว่าคนที่ควรรับรู้มากที่สุดกลับความรู้สึกช้าเกินกว่าจะแยกแยะ

ระดับความเย็นชาของเจ้าปีศาจออก ซ�้ายังตอบเขาด้วยท่าทางหงุดหงิด

นิดๆ กับการที่อีกฝ่ายท�าเหมือนไม่เข้าใจค�าถามตรงไปตรงมาของเธอ

“ฉนัถามว่าในเมือ่แกเป็นปีศาจ แกกถ็อืว่าไม่เคยมชีือ่อยูแ่ล้วใช่ไหม 

ดังนั้นถ้าฉันจะจ�าไอ้ชื่อที่คนอื่นๆ เรียกแกไม่ได้ ก็ไม่มีปัญหาอะไรสินะ”

เงียบเป็นรอบที่สอง สุนัขป่าหนุ่มยังคงให้ค�าตอบเป็นความเงียบ 

แต่มือใหญ่กลับก�าเข้าหากันแน่นขึ้นเรื่อยๆ ขณะใบหน้ารูปสลักของเขา

วางเฉย และนิ่งแข็งราวกับสวมหน้ากาก สายตาเรียวคมกรีดแทงกว่า 

ทุกครั้ง

“ใช่ ข้าเป็นปีศาจ และเกิดมาโดยไม่มีชื่อ ค�าที่ทุกคนเรียกข้าอยู่

เป็นชื่อที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาเพื่อท�าให้ง่ายต่อการระบุตัวตนหรือกล่าวถึง แต่

ชื่อจริงๆ ของข้านั้นไม่มี เทพแห่งป่าเขาเพียงสร้างข้าขึ้นมาเพื่อท�าหน้าที่

เท่านัน้...ข้ามแีค่นัน้” เสยีงทุม้ลกึกล่าวไล่ล�าดบัซ�า้ตามสิง่ทีเ่ลนยะถามเขา 

ฟังเชื่องช้าและกดลึกจนเหมือนจงใจแช่แข็งคู่สนทนา

นั่นท�าให้หมอผีสาวเริ่มรู้สึกถึงความเย็นบนหลังคอบ้างเล็กน้อย 

ขณะสัญชาตญาณทื่อๆ ในการสัมผัสอารมณ์คนอ่ืนก็คล้ายร้องเตือนอยู่

ข้างหูเบาๆ เกี่ยวกับท่าทางของปีศาจตรงหน้า แต่เธอก็ยังส�าทับเพื่อหา 

ค�าตอบอีกครั้ง
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“แล้ว...ยังไง” 

นัยน์ตาสีเทายิ่งหรี่แคบ และว่า “ใช่...ไม่จ�าเป็นต้องจ�า”

เป็นครัง้แรกทีเ่ลนยะเจอใบหน้ารูปสลกัทีจ้่องกลบัมาแล้วรูส้กึเสยีว

แปล๊บน้อยๆ ในอก ขณะสุนัขป่าหนุ่มลุกขึ้นยืน และหันหลังกระโจนหาย

ออกไปจากหลังคาบ้านสีอิฐ ทิ้งให้เลนยะยืนนิ่งอึ้ง งงงันกับค�าตอบของ

เขาไปอึดใจ ก่อนหลุดค�าอุทานแรกได้ในที่สุด

“หา?!” หัวคิ้วสองข้างถูกชักมาชนกันรวดเร็วต่อผลที่เกิดตรงหน้า 

ก่อนเธอจะมสีติมาร้องโวยตามหลงัร่างสงูสง่า แม้เขาจะไม่อยูต่รงนัน้แล้ว

กต็าม “อะไรน่ะ ไอ้การกระโดดหนหีายไปเมือ่กีม้นัอะไร นีแ่กไม่ได้ก�าลงั

งอนฉันอยู่ใช่ไหม เรื่องแค่นี้ถึงกับต้องสะบัดตูดหนีไปดื้อๆ เลยงั้นเหรอ 

เฮ้ย! หันกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ!”

อุตส่าห์หน้าด้านถามแท้ๆ นะเนี่ย!...เลนยะสบถในใจอย่างหัวเสีย

ทิ้งท้าย 

“ท�าบ้าอะไรของเธอน่ะ ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้ากินเท็นชิเขารู้ว่า

เธอยงัจ�าชือ่เขาไม่ได้ เขาจะโกรธน่ะ!” ทาโร่ตะโกนว่าเสยีงดงัทนัททีีห่ลดุ

จากอาการอึ้งตะลึงได้

“พูดยังกับว่าปีศาจตัวโตๆ มันงอนแล้วน่ารักตายละ” เลนยะสวน

“กน่็ารกักว่าเธอแล้วกนั!” ทาโร่โต้ “แค่ชือ่คนคนเดยีวหดัพยายาม

จ�าหน่อยไม่ได้รึไง”

“ก็พยายามอยู่นี่ไง!”

“หา!?”

พยายามเหรอ...วิญญาณเด็กชายสะดุดกับสิ่งท่ีได้ยินจากเลนยะ 

เมื่อไม่คาดคิดว่าจะได้ยินค�าว่า ‘พยายาม’ จากคนท่ีไม่ค่อยพยายามกับ

อะไร 

เลนยะจ้องมองหลังคาสีอิฐอยู่พักใหญ่ และเมื่อแน่ใจว่าเจ้าของ

ร่างสูงสง่ากระโดดหายไปจริงๆ เธอก็ท�าเสียงชิ! ขุ่นเคืองในล�าคอ แล้ว

เดินผลักประตูบ้านเข้าไป ก่อนเหวี่ยงกระเป๋านักเรียนลงบนโซฟา และ
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หมุนตัวกลับออกไปที่ประตูบ้านอีกครั้ง ไม่สนว่าทาโร่ที่ลอยตามมาจะ 

อ้าปากพูดหรือสั่งสอนอะไรตนอีกหรือไม่ พร้อมบอกว่า 

“ฉันจะออกไปข้างนอก”

โยชิฮาระซึ่งท�าหน้าที่ต้อนรับเด็กสาวที่หน้าประตูบ้านต้องรีบถาม

ตามหลังเมื่อเธอเดินผ่านหน้าไปเร็วๆ 

“เอ่อ...ไปร้านท่านมุราตะหรือขอ...” 

ปัง!

ไม่ทนัสิน้ค�าถาม ประตกูถ็กูกระแทกปิด เสยีงฝีเท้าทีห่น้าบ้านไกล

ออกไปเรื่อยๆ บ่งบอกว่ายัยหมอผีตัวแสบไม่อยู่ตอบค�าถามเขาแล้ว ท้ิง

ให้สองผีลอยมองประตูบ้านด้วยความอึ้งและมึนงงนิดๆ

“นี่มันเหมือนสามีภรรยาทะเลาะกันเลยไม่ใช่รึไง” ทาโร่อดบ่น 

พมึพ�าสหีน้ายุง่กบัตวัเองไม่ได้ เมือ่เขารู้สกึคุน้เคยเหตกุารณ์แบบนีจ้ากใน

ละครของแม่บ้านช่วงบ่ายๆ อย่างไรอย่างนั้น

ซ�า้ยงัเป็นเหตกุารณ์เสมอืนของสามภีรรยาทะเลาะกนัทีด่พูลิกึกว่า

ปกติมากๆ ซะด้วย

เมื่อกินเท็นชิเป็นฝ่ายที่โกรธเลนยะเหมือนภรรยาที่ก�าลังงอนสามี

ตัวเอง แล้วหอบผ้าผ่อนหนีไปอยู่บ้านแม่ โดยทิ้งให้สามีคิดเอาเองว่าท�า

เรือ่งอะไรให้ตวัเองโกรธไว้ ขณะทีเ่ลนยะเหมอืนรบับทสามทีีท่�าให้ภรรยา

โกรธ แต่หาวิธีง้อไม่ได้ เลยหาเรื่องออกไปนอกบ้านเพื่อกินเหล้าระบาย

ความเครียดซะแทน

ประหลาด...มองยังไงก็ประหลาด...

“เกดิอะไรขึน้หรอืขอรบั” โยชฮิาระทีย่งังนุงงกบัความฉนุเฉยีวของ

เด็กสาวคนส�าคัญเอียงตัวไปหาทาโร่ 

แต่แทนที่ผีน้อยจะตอบค�าถาม เขากลับชั่งใจอยู่ครู่ และเป็นฝ่าย

ถามกลับไปแทนว่า 

“ท�าไมเลนยะเขาจ�าชื่อคนอื่นไม่ได้ล่ะครับ นี่เกือบสองเดือนแล้ว 

แต่ยัยนั่นยังจ�าชื่อกินเท็นชิไม่ได้ แล้วปกติถ้าพูดถึงว่ากินเท็นชิก็รู้นี่ว่า 
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หมายถงึใคร แต่พอให้เรียกชือ่เองกลบับอกว่าลมืซะอย่างนัน้ มนัไม่แปลก

เกินไปหน่อยเหรอ” 

วญิญาณซามไูรหนุม่เลกิคิว้ขึน้สงูเลก็น้อย ก่อนใช้เวลาคดิหาเหตผุล

ที่ทาโร่ถามค�าถามนี้ ซึ่งพอจะเดาเร่ืองคร่าวๆ ได้จากท่าทางของเลนยะ 

พร้อมค�างึมง�าเรื่องสามีภรรยาของผีน้อยเมื่อครู่ แล้วถึงเอ่ยขึ้นใหม่

“อย่าว่าแต่ท่านกินเท็นชิเลยขอรับ อย่างตัวข้าเองกว่าท่านเลนยะ

จะยอมเรยีกชือ่จรงิๆ กเ็กอืบหกขวบแล้ว” วญิญาณซามไูรเล่ากลัว้หวัเราะ

ราวกบัเหน็มนัเป็นแค่เรือ่งปกตธิรรมดา แล้วเปลีย่นเป็นหลบัตา สดูหายใจ

ลึกด้วยท่าทางตื้นตันเมื่อกล่าวถึงช่วงเวลาในอดีตน่ัน “วันท่ีท่านเลนยะ

เรียกชื่อข้าครั้งแรก ข้าแทบอยากร้องไห้มีความสุขกว่าวันท่ีท่านเลนยะ

เกิดซะอีกขอรับ”

ทาโร่ได้แต่ยิ้มแห้งๆ กับวิญญาณที่ท�าตัวเหมือนคุณแม่ระลึกถึง

เรือ่งราวในอดตีของลกูสาว และก่อนโยชฮิาระจะเร่ิมเหน็ภาพเลนยะทีเ่พิง่

หดัเดนิเป็นสซีเีปียเก่าๆ ในหวัแล้วลมืว่าตดิค�าตอบอะไรเขาอยู ่ทาโร่กร็บี

ตัดเข้าเรื่องเดิม

“แล้วท�าไมเลนยะเขาถึงไม่จ�าชื่อคนล่ะครับ”

โยชิฮาระลืมตาขึ้นช้าๆ และเว้นช่วงเงียบไปครู่หนึ่ง คล้ายลังเลใน

การตอบให้ตรงค�าถาม

“มันไม่ใช่เป็นการจ�าไม่ได้ แต่เลือกจะไม่จ�ามากกว่าขอรับ” 

วิญญาณซามูไรเกริ่นขึ้นเนิบช้า “สมัยก่อนตอนเด็ก ไม่ใช่ว่าท่านเลนยะ

จ�าชื่อคนอื่นไม่ได้ แต่มีนิสัยที่ไม่ชอบเรียกชื่อคนมากกว่า...แต่หลังเร่ือง

เมื่อแปดปีก่อน ดูเหมือนจะเป็นเพราะรู้สึกว่าไม่จ�าเป็นต้องจ�าซะแทน” 

“ไม่จ�าเป็นเหรอครับ...”

“ถ้าพดูถงึการจ�าชือ่ มนักห็มายถงึการระลกึถงึคนคนนัน้ใช่ไหมล่ะ

ขอรบั” โยชฮิาระเปรยด้วยรอยยิม้เงยีบเหงา “แต่หลงัเหตกุารณ์เมือ่แปด

ปีก่อน ท่านเลนยะก็โยกย้ายที่อยู่ตัวเองตลอดเวลา แล้วแต่ใครจะจ้างให้

ท�างาน ซึ่งบางที่อยู่ไม่ถึงปี หรือบางที่ก็แค่ไม่กี่วัน ดังนั้นชื่อของใครคน
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หนึ่งจึงไม่ใช่สิ่งจ�าเป็นที่ท่านต้องจ�า เพราะถึงยังไงส�าหรับท่านเลนยะ คน

รอบตัวก็ไม่ได้จะอยู่ด้วยกันนานนัก...เพราะแม้แต่ครอบครัวของตัวเอง  

ก็ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนาน” 

ค�ากล่าวท่อนท้ายนั่นท�าให้ทาโร่รู้สึกว่าในล�าคอตีบตัน และความ

รู้สึกผิดเริ่มไหลเคลือบความโกรธ เหมือนตัวเองก�าลังไปฉีกบาดแผลเก่า

ของคนอืน่อย่างเฉยชาด้วยเหตผุลง่ายๆ แค่ค�าว่า อยากรู ้แต่เขากย็งัลอย

ฟังวิญญาณซามูไรหนุ่มกล่าวต่อ

“ข้าเลยคิดว่ามันท�าให้ท่านเลนยะสะกดจิตให้ตัวเองไม่จ�า เพ่ือให้

ง่ายต่ออะไรหลายๆ อย่าง ผสมกับนิสัยที่ไม่ชอบเรียกชื่อคน แล้วพอเป็น

แบบนั้นนานๆ เข้า ก็เลยเป็นเรื่องเคยชินไป” 

หากไม่อยากสญูเสยี กแ็ค่ไม่ต้องสานสมัพนัธ์ใดๆ ตัง้แต่ต้น เหมอืน

ถ้าไม่อยากรู้สึกเจ็บ ก็แค่ตัดความรู้สึกออกไปให้หมด...ทาโร่พอจะเข้าใจ

ความคิดแบบนั้น 

ความจรงิเลนยะกบ็อกเขาอยูเ่สมอว่าวธิพีวกนีง่้ายกบังานของเธอ 

เธอไม่เคยสานสัมพันธ์กับเพื่อน มีเขาเป็นสารานุกรมรายชื่อคนไว้เพ่ือ

จดจ�าแทนเท่านัน้ และเขากพ็อตระหนกัว่าเลนยะไม่ได้ถกูเลีย้งมาแบบคน

ทั่วไป หรือใช้ชีวิตแบบที่เด็กสาวคนหนึ่งควรใช้ ขนาดเทียบกับโซเคนโย

ด้วยกันอย่างซานาดะ เลนยะยังดูมีความเป็นมนุษย์น้อยกว่าด้วยซ�้า 

แต่อคติในใจส่วนหนึ่งของเขาก็ยังต่อต้าน เมื่อคิดว่าการที่เลนยะ

ไม่จ�าชือ่ใคร นัน่กเ็พราะพวกเขาเหล่านัน้ไม่ได้อยู่ใกล้ชดิเธอ เป็นแค่กลุม่

คนหนึ่งที่ผ่านมาและผ่านไป ขณะที่กินเท็นชินั้นไม่ใช่ สุนัขป่าหนุ่มอยู่ 

ใกล้ชิดเลนยะมากกว่าผู้ที่ยังมีชีวิตคนอื่นเคยอยู่ และกี่ครั้งแล้วที่พวกเขา

ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน นั่นท�าให้ผีน้อยอดเอ่ยเสียงเบาลงด้วยแววตา 

ผิดหวังขึ้นใหม่ไม่ได้ว่า 

“งั้นกับกินเท็นชิ เลนยะเขาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันสิครับ...เพราะ

คิดว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนาน เลยไม่คิดจะจ�าชื่อ เหมือนที่ท�ากับคนอื่นๆ”

โยชิฮาระนิ่งเงียบไปนิดกับสายตาและค�าถามของผีน้อยครั้งนี้ คง
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ไม่ง่ายทีจ่ะอธบิายให้เข้าใจทนัท ีแต่เขากพ็ยายามเรยีบเรยีงถ้อยค�าออกมา

“กับกรณีท่านกินเท็นชิ ในช่วงเวลาที่ข้าเห็นตอนนี้ มันน่าจะแตก

ออกไปสองทางในหัวท่านเลนยะ” วิญญาณซามูไรหนุ่มว่า “อย่างแรก 

แน่นอนละว่า ท่านเลนยะคิดอยู่เสมอว่าสักวันท่านกินเท็นชิต้องไป ดังนั้น

กจ็ะเหมอืนคนอืน่ๆ ทีท่่านเลนยะไม่อยากจ�าชือ่ไว้ แต่ขณะเดยีวกนัในช่วง

เวลาเกือบสองเดือนมานี้ จากเหตุการณ์ต่างๆ เร่ืองราวต่างๆ ข้าคิดว่า

ท่านกนิเทน็ชกิม็อีทิธพิลมากพอจะท�าให้ท่านเลนยะอยากลองพยายามจ�า

ให้ได้อยู่ เลยเป็นสองความรู้สึกที่ตีกัน คืออยากและไม่อยากจ�าตอนนี้...

ไม่งัน้วนัน้ีท่านทาโร่คงไม่เหน็ท่านเลนยะกบัท่านกนิเทน็ชทิะเลาะกนัเรือ่งนี้

แน่ๆ” 

‘ก็พยายามอยู่นี่ไง!’

เสียงตะโกนเถียงของเลนยะดังขึ้นในความทรงจ�าของวิญญาณ 

เด็กชาย ราวกับย�้าความหมายในค�าพูดของโยชิฮาระให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จน 

ผีน้อยต้องหน้ามุ่ยเม้มปาก เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง

“ท่านเลนยะน่ะไม่ได้คุ้นชินกับการที่มีคนอื่นมาอยู่ด้วย ดังนั้นจึง

ไม่รู้วิธีปฏิบัติกับอีกฝ่าย แต่ก็คงมีวิธีพยายามในแบบของท่านเลนยะเอง

อยู่นั่นแหละขอรับ...แค่อาจไม่นุ่มนวลนัก” วิญญาณซามูไรหนุ่มยืนยัน

ความคดิของตนอกีครัง้ด้วยรอยยิม้ผ่อนคลาย ยามเหน็สหีน้ายุง่ของทาโร่ 

และนั่นท�าให้ทาโร่คลายความผิดหวังบนใบหน้าลงได้บ้าง แต่ก ็

ไม่วายมีข้อสงสัยใหม่

“แล้วไม่มคีนแบบทีเ่ลนยะเขาจ�าชือ่ได้ในแค่ครัง้เดยีวเลยเหรอครบั”

“อย่าเป็นคนคนนั้นจะดีกว่าขอรับ” ครั้งนี้วิญญาณซามูไรปราม 

เด็ดขาดรวดเร็วจนทาโร่แปลกใจ และเห็นความเคร่งเครียดในดวงตา 

สีอ�าพันยามกล่าวว่า “เพราะคนที่ท่านเลนยะฟังชื่อและจ�าได้ทันที คือ

บคุคลทีท่่านเลนยะหมายหวัไว้ เป็นคนทีท่่านเลนยะจะตามล่า เพราะหาก

ไม่จ�าชื่อคนพวกนั้นได้ในครั้งเดียวก็จะไม่สามารถหาตัวและจัดการได้  

ดงันัน้ควรดีใจไว้ทีท่่านเลนยะไม่ฟังชือ่เราแค่คร้ังเดยีวและจ�าได้นะขอรบั”
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ทาโร่อ้าปากค้างน้อยๆ ฟังอย่างไม่เชื่อหู นึกว่าคนที่คุณเธอจ�าชื่อ

ได้เพียงครั้งแรกจะเป็นคนที่ส�าคัญที่สุด แต่กลับกลายเป็นบุคคลที ่

เจ้าหล่อนกาหัวไว้ตามล่าเสียอย่างนั้น...งั้นก็คงดีแล้วท่ีเลนยะไม่จ�าชื่อ 

กินเท็นชิได้ตั้งแต่แรกๆ 

แต่อาการอึง้นดิๆ ของผน้ีอยต้องถกูขดั เมือ่โยชฮิาระเกริน่ขึน้ใหม่

ว่า

“แต่ก็ยังมีอีกวิธีที่ท่านเลนยะจะจ�าชื่อคนอื่นได้ในครั้งเดียวอยู่นะ

ขอรับ”

“อะไรครับ”

วิญญาณซามูไรจ้องนิ่งที่นัยน์ตาคู่โตของทาโร่ และยิ้มสดใสให้

พร้อมค�าตอบ 

“ก็ตั้งชื่อให้ซะเอง แบบที่ท่านเลนยะตั้งให้ท่านทาโร่ไงขอรับ”

ร่างสูงใหญ่ของสุนัขป่าหนุ่มกระโดดกลับมาที่หลังคาบ้านสีอิฐ 

หลังดวงจันทร์ลอยเด่นบนท้องฟ้าแทนดวงอาทิตย์ สิ่งท่ีบอกได้จากกลิ่น

และบรรยากาศรอบข้าง คือตอนนี้เป็นเวลาตีสองกว่าๆ แล้ว ซึ่งยัยเด็ก

นิสัยแย่นั่นคงหลับไปเรียบร้อย...

“กลับดึกขนาดนี้ ไปไหนมาของแก”

นยัน์ตาสเีทาเบกิกว้างขึน้ทนัใด ก่อนใบหน้าคมจะตวดัก้มไปยงัพืน้

เบ้ืองล่างเพราะเสยีงของใครบางคนที่ไม่คาดคดิว่าจะได้ยนิ ทว่าจากมมุนี้

กลับไม่สามารถเห็นเจ้าของเสียงได้ เขาจึงกระโดดลงมายังหน้าบ้านเพื่อ

มองหา ก่อนคิ้วเรียวเข้มที่ขมวดแน่นด้วยความแปลกใจจะคลายลง เมื่อ

พบคนคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าประตูบ้านพอดิบพอดี

เลนยะที่ยังอยู่ในชุดนักเรียน นั่งอยู่บนเก้าอ้ีนวมท่ีคงลากมาจาก

ในบ้าน พร้อมพิงหลังราบกับพนักเก้าอี้ด้วยท่าทางที่ดูสะลึมสะลือเหมือน

เพิง่ตืน่ เดาได้ไม่ยากว่าคงเผลอหลบัและอาจรู้สกึตวัตอนที่ได้ยนิเสยีงเขา

กระโดดกลับมาเมื่อครู่นี้
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และสิง่ทีท่�าให้สนุขัป่าหนุม่รูส้กึขดัใจขึน้มา คอืกลิน่ทีต่ดิตวัเดก็สาว

ยามน้ี เพราะมันมีทัง้กลิน่ควนัจากยาสบู น�า้หอมฉนุๆ แบบผูห้ญงิกลางคนื

ใช้ รวมถึงพวกของมึนเมาต่างๆ ซึ่งเป็นกลิ่นของย่านเริงรมย์เด่นชัด ยัง

ดีว่ามันเป็นเพียงกลิ่นจางๆ ที่ติดตัวเธอมา ไม่ใช่เธอท�ามันขึ้นมาเอง 

กระนั้นก็เถอะ ก่อนจะถามเขาว่าไปไหนมา เธอควรบอกมาก่อนว่าเอา 

ตัวเองไปคลุกกลิ่นพวกนี้จากที่ไหนกันแน่

แต่ถงึจะรูส้กึขุน่มวักบักลิน่ทีต่ดิตวัหมอผสีาวมา ทว่าทัง้หมดทัง้มวล

กค็งไม่มอีะไรส�าคญัไปกว่ายยัเดก็ตรงหน้าลงทนุลากเก้าอีม้านัง่หน้าบ้าน

ทั้งที่มืดค�่าขนาดนี้...ราวกับก�าลังนั่งรออะไรบางอย่าง หรือใครบางคน

“ท�าไมไม่เข้านอน” กินเท็นชิยังใช้น�้าเสียงเย็นชาห่างเหินเช่นเดิม 

แม้นัยน์ตาคู่คมสวยจะค่อยๆ ลดความดุลงเรื่อยๆ ก็ตาม

เลนยะแหงนหน้ามองสุนัขป่าหนุ่มเล็กน้อย ก่อนก้มกลับลง โคลง

หัวเล็กน้อยคล้ายสลัดความง่วงที่ค้างคา แต่ไม่ได้ตอบค�าถามใดๆ จน 

กินเท็นชิต้องเอ่ยสั่งแทนว่า

“กลิ่นที่ติดตัวเจ้าแย่มาก ไปอาบน�้า แล้วนอน...”

“คนอื่นเขาเรียกแกว่ากินเท็นชิ...ใช่ไหม” เลนยะถามแทรกค�าสั่ง

ของสุนัขป่าหนุ่ม แม้สายตาเบลอๆ ยังเหม่อไกลไปเบื้องหน้า พลางว่าต่อ 

“ฉันนั่งนึกทั้งวัน เพิ่งจ�าได้เมื่อกี้”

ใบหน้าคมหล่อเหลาที่ยังมีความดุกระด้าง คลายลงเกือบทันทีกับ

ประโยคที่ได้ฟัง ขณะมองนิ่งยังใบหน้าที่ดูอ่อนเพลียเล็กน้อยของเลนยะ 

ทว่าก็ยังเอ่ยถามเสียงเคร่งขรึม...เพื่อหยั่งเชิงบางอย่างจากเธอ

“แค่เรื่องนี้รึไงที่เจ้ายังไม่ยอมไปนอนน่ะ”

“มนักเ็รือ่งของฉนั ทกุคนท�ายงักบัฉนัเป็นฆาตกรฆ่าคน กะอแีค่จ�า

ชื่อแกไม่ได้ อีกอย่างหมาที่งอนเพราะเร่ืองแค่นี้ ก็ไม่มีสิทธ์ิมาต�าหนิฉัน

หรอกนะ” เธอว่ากลับเสียงฉุน แม้จะติดยานคาง

ทว่านัยน์ตาสีเทายิ่งหรี่แคบอย่างค้นหา 

“น่ันเลยท�าให้เจ้ายงันัง่อยูท่ีน่ี.่..เพือ่รอจ�าให้ได้”...เพือ่รอเขากลบัมา 
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ทกุสิง่เหมอืนถกูหยดุนิง่ไปอดึใจ เมือ่คร้ังนีค้นเป็นหมอผีไร้ค�าตอบ 

และก้มหน้านิ่งเงียบไปอีก นานจนกลัวว่าเธออาจเผลอหลับไปแล้ว 

ซึ่งนั่นท�าให้เจ้าปีศาจต้องก้าวไปหาร่างบนเก้าอี้ ก่อนคุกเข่าลงพื้น

ข้างหนึง่ ส�ารวจเธอด้วยความห่วงใยเมือ่ดทู่าแล้วเจ้าหล่อนน่าจะหมดแรง

จนเผลอหลบัไปอกีครัง้ แต่ยงัไม่ได้เอือ้มมอืไปช่วยประคองศรีษะคนอ่อน

วยักว่าอย่างทีต่ัง้ใจไว้ กลบัเป็นเขาซะเองทีต้่องหยดุนิง่ เมือ่ดวงตาสนี�า้เงนิ

ที่ควรปิดสนิทมองสบนัยน์ตาสีเทากลับมา พร้อมความรู้สึกบางอย่างท่ี

ต้นคอ จนต้องก้มกลับไปมอง

เสยีงกร๊ิงคุน้หทู�าให้กนิเทน็ชริูไ้ด้ทนัทว่ีาตนถกูหมอผสีาวเอากระดิง่

อันเดิมมาคล้องที่ปลอกคออีกครั้ง

มือเรียวแข็งแรงต้องรีบรวบมือของเด็กสาวให้หยุด

“จะท�าอะไร” ใบหน้ารูปสลักขมวดคิ้วถามทันที

“กใ็ส่กระดิง่นีก้ลบัทีป่ลอกคอแกน่ะส ิลมืไปรึไงว่าเมือ่สองวนัก่อน

ฉนัดงึออกไปใช้กบัยยัเดก็สร้างเร่ืองนัน่น่ะ” เลนยะตอบเรยีบเรือ่ยเหมอืน

ไม่ใช่เรื่องส�าคัญอะไร

เล่นไม่ตอบค�าถาม แถมยังล่อให้เขาก้มตัวมาให้คล้องกระดิ่งนี่อีก

ต่างหาก ขนาดเวลาอย่างนีย้ยัเดก็สาวทายาทโซเคนโยกย็งัเล่นเล่ห์กบัเขา

ไม่เปลี่ยนเลย!

กินเท็นชิส่ายหน้านิด “ข้าหมายถึงท�าไมต้องเอามาใส่ให้ข้าอีก”

เลนยะไม่ได้ตอบ แต่ใช้ช่วงจังหวะที่มือใหญ่นั้นคลายออกนิด จับ

กระดิ่งเงินคล้องเข้าที่ให้เรียบร้อย ก่อนเงยหน้ามาสบนัยน์ตาสีเทาคู่

งดงามทีย่งัมคีวามสงสยั และเหยยีดยิม้อนัเป็นเอกลกัษณ์ของตนทีม่มุปาก 

พลางว่า

“ก็อย่างที่เคยบอก ไอ้กระดิ่งนี้มันใช้กับฉันไม่ค่อยได้ผล ดังนั้นจับ

ใส่คนที่จะท�าให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดยังจะดีซะกว่า อีกอย่าง...เวลาท่ีฉัน

กบัแกพลดัหลงกนัอกี จะได้ยนิเสยีงกระดิง่แล้วตามตวัแกถกูไง...ฉนัขีเ้กยีจ

รอแบบวันนี้แล้ว”
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วินาทีน้ันเจ้าปีศาจแห่งป่ากักปีศาจได้ยินเสียงกระตุกอย่างรุนแรง

จากก้อนเนื้อในอกตน และดังมากจนเผลอก�ามือที่เล็กกว่าที่ต้นคอแน่น

ขึ้นอย่างไม่ทันรู้ตัว ขณะเลนยะยังเอ่ยขึ้นต่อด้วยค�าค�าหนึ่งว่า 

“คินเอ็นจิ” 

กนิเทน็ชขิมวดคิว้กบัสิง่ที่ได้ยนิ พร้อมสตทิีก่ลบัมากส็ัง่ให้เขาคลาย

มือออกจากเลนยะทันใด ก่อนหรี่นัยน์ตาถามย�้าอย่างไม่เข้าใจ “...อะไร”

“ชื่อแกไง”

ชัดเจนและง่ายดาย หากแต่ท�าให้คนฟังต้องนิ่งอึ้ง ชะงักค้าง เบิก

นัยน์ตากว้างจ้องมองเธอกลับ

เลนยะดูไม่ได้สนใจท่าทางตะลึงงันของสุนัขป่าหนุ่ม ทว่ากลับหาว

เลก็น้อยจนดวงตาเร่ิมฉ�า่เยิม้ แสดงอาการง่วงงนุทีร่มุเร้าระลอกใหม่ ขณะ

เปลี่ยนเป็นทิ้งตัวเอนหลังพิงไปตามพนักเก้าอี้ อธิบายต่อเรียบเรื่อยด้วย

เสียงที่เริ่มยานคาง

“กนิเทน็ชน่ิะเป็นคนัจหิมดใช่ไหม ให้แปลกค็งเป็น เทวดาสเีงนิ ตวั

กิน ที่แปลว่าสีเงิน และ เท็นชิ ที่แปลว่านางฟ้า...หรือเทวดาน่ะ...ช่างตั้ง

ให้จรงินะคนสมยัก่อนเนีย่...” เปลอืกตาของเธอเร่ิมตกลงมาเรือ่ยๆ พร้อม

น�้าเสียงที่ฟังขาดช่วง สลับการหาวเป็นพักๆ “ชื่อแกที่ฉันคิด แค่เปลี่ยน

การอ่านเป็นแบบสมัยใหม่...เอ็นจิ ของแกมาจากค�าว่า เอ็นเจะ เขียนด้วย

คะตะคะนะตามเสียงภาษาอังกฤษค�าว่า แองเจิล ที่แปลว่าเทวดานางฟ้า 

แต่ตัดตัว ェ ที่เป็นเสียง เอะ ออก ให้ออกมาเสียงคล้ายชื่อเก่าเป็น  

เอ็นจิ ส่วน คิน เป็นการประชดส่วนตัวของฉัน ในเมื่อชื่อเก่าเป็น เงิน  

ฉันเลย...อยากท�าตรงข้ามโดยใช้ คิน ที่แปลว่า ทอง...เลยเป็นคินเอ็นจิ...

ดังนั้นชื่อแกเลยเป็น...คินเอ็นจิ...ก็...ตาม...นั้น...” 

ไม่ทนัจบค�าด ีดวงตาสนี�า้เงนิทีเ่ดมิหร่ีเหลอืครึง่เดยีวกปิ็ดสนทิ แต่

ร่างสงูใหญ่ทีน่ั่งอยูเ่บือ้งหน้าไม่คดิยอมให้เจ้าหล่อนหลบัหนีให้เรือ่งครัง้นี้

ค้างคา 

“ท�าไม” เสียงเข้มถามเน้นหนัก “ท�าไมตั้งชื่อ...”
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“ก็แกบอกเองว่าเกิดมาไม่มีชื่อไม่ใช่รึไง” 

เลนยะตอบก่อนอีกฝ่ายจะถามจบทั้งที่ยังหลับตา ซ�้ายังพลิกร่าง 

ไปด้านหนึ่งเพื่อหามุมสบายที่สุดหลับต่อ ขณะกล่าวขึ้นใหม่น�้าเสียง

เกียจคร้าน

“เทพแห่งป่าเขาสร้างแกมาเพื่อท�าหน้าท่ี...แกบอกว่าแกมีแค่นั้น...

หน้าที.่..แต่ตอนนีก้ม็ชีือ่เพิม่มาอกีอย่าง...แล้วไง...ทนีีก้ม็ตีดิตวัสองอย่าง...

แล้ว...และฉันจะได้ไม่ลืม...ด้วย...”

เป็นอกีครัง้ทีเ่ธอเงยีบไปทัง้ทีย่งัอธบิายไม่จบด ีและคงไม่สามารถ

ปลุกหมอผีสาวให้ตื่นได้อีก เมื่อเสียงหายใจของเธอดังสม�่าเสมอบ่งบอก

ถึงการเข้าสู่ห้วงนิทราโดยสมบูรณ์ และทิ้งให้คนที่ ‘ตั้งใจ’ ฟังค�ากล่าว

งัวเงียเหมือนเหลือสติแค่ครึ่งเดียวนั่น เฝ้ามองเธออยู่เช่นนั้นต่อไป 

“เจ้า...เดก็นี.่..” กนิเทน็ชไิม่อาจสรรหาค�าไหนมาบรรยายความรูส้กึ 

หรือสิ่งที่จะพูดกับเด็กสาวตรงหน้าได้จริงๆ ยิ่งจับจ้องเสี้ยวหน้าที่หลับลึก

ไปง่ายๆ ด้วยแล้ว ยิ่งไม่รู้จะกล่าวอะไร

ใส่ปลอกคอและตัง้ชือ่ให้...นีม่นัเหมอืนหมอผสีาวนีเ่ป็นเจ้าของเขา

จริงๆ เลยไม่ใช่รึไง

ช่างหยิ่งผยอง...อวดดีถึงที่สุดส�าหรับมนุษย์ 

ไม่มมีนษุย์หน้าไหนกล้าตัง้ชือ่เขามาก่อน เพราะแบบนัน้ถงึถกูเรยีก

ว่า กินเท็นชิ...เทวดาสีเงิน แทนความหมายของตัวตนท่ีถูกสร้างจาก

เทพเจ้า...ทว่าไม่ใช่ชือ่ แค่เพยีงถกูเรยีกแบบนัน้ด้วยความนบัถอื ด้วยความ

กริ่งเกรง และด้วยความหวาดกลัว เพียงเท่านั้น 

นีจ่งึเป็นคร้ังแรกทีม่มีนษุย์อวดดตีัง้ชือ่ให้เขา...เป็นความอวดดทีีย่ิง่

ท�าให้หวัใจกระหน�า่รัว และเหมอืนใหญ่โตขึน้กว่าปกตจินคบัแน่นเตม็แผ่น

อก กระทั่งรู้สึกอึดอัด...แต่เป็นความอึดอัดที่ดีอย่างแปลกประหลาด 

คินเอ็นจิ...มันคือชื่อจริงๆ ชื่อที่ไม่ใช่แค่ค�าเรียกแทนตัวหรือระบุ 

ตัวตน แต่เป็นชื่อที่ท�าให้มีตัวตนอยู่ ชื่อที่ตั้งขึ้นด้วยการมองตรงเข้ามา 

ในตาของเขา ตัวตนของเขา ไม่มีความหวั่นกลัว เคารพ หรือนับถือ...มี
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แค่เธอกับเขา และด้วยเหตุผลจริงๆ ที่คนคนหนึ่งควรมีชื่อ

ทั้งที่ไม่ใช่คนละเอียดอ่อน ไม่อ่อนโยน ไม่แม้แต่เรียกว่านิสัยดีได้

ด้วยซ�้า แต่ท�าไมการกระท�าหลายๆ ครั้งถึงสะเทือนไปถึงหลังปราการที่

เขาสร้างไว้ตลอดหลายร้อยปีได้เสมอ 

หลายครัง้หลายคราแล้วทีเ่ธอท�าให้ ‘รู้สกึ’ จนเกนิไป โกรธเกนิไป 

หงดุหงดิเกนิไป เหนือ่ยหน่ายเกนิไป และห่วงใยเกนิไป ซ�า้ยงัตดัระยะห่าง

ที่เขาตั้งไว้ให้ใกล้ขึ้นเรื่อยๆ...และตอนนี้มันก็ใกล้เกินกว่าใครท่ีไหนเคย

ท�าได้

เจ้าเดก็สาวทายาทโซเคนโยนีจ่ะรู้บ้างไหมว่า ก�าลงัท�าให้ปลอกคอ

สุนัขรอบคอของเขาแน่นหนาขึ้นทุกทีแล้ว



30
ตราพันธสัญญาสามโลก

แสงแดดอ่อนๆ ส่องผ่านช่องผ้าม่านบนหน้าต่าง และพาดความ

อุ่นยามเช้าลงบนเตียงผ้าปูสีฟ้าอมเทา ซึ่งมีเด็กสาวนอนคว�่าหน้าหลับอยู่

บนนั้น แต่ไม่นานหลังรับรู้อุณหภูมิที่สูงขึ้น เธอถึงเร่ิมขยับกายและเปิด

เปลอืกตาข้างหนึง่ขึน้ช้าๆ กวาดมองทัว่ห้องผ่านภาพพร่ามวั จนเมือ่แน่ใจ

ว่าเป็นห้องของตัวเองแน่ จึงเปิดเปลือกตาอีกข้างตามมา

เลนยะลุกขึ้นมามองสภาพชุดนักเรียนที่ยังเป็นของเมื่อวานอย่าง

งุนงง แต่อาการงัวเงียที่มีมากกว่าท�าให้เธอไม่สนใจมันนัก ก่อนสังเกต

เห็นบางสิง่ทีเ่พิม่เตมิมาในห้องนอน แล้วต้องถลงึตาโต หวัสมองทีม่นึเบลอ

สว่างวาบ

อะ...ไอ้ลูกหมา มาได้ไง!...เลนยะตะโกนในใจเมื่อมองเห็นร่างสูง

ใหญ่นั่งหลับหลังพิงกับขอบเตียงบนพื้นห้อง 

ทว่าหลังอึ้งตะลึง ขมวดคิ้วจ้องมองกินเท็นชิอยู่ครู่หนึ่ง ความคิดที่

ไม่ถูกที่ถูกเวลา และไม่ถูกสถานการณ์ก็ผุดแทรกในหัวคนเป็นหมอผี

อย่างไรเสยีปกตเิจ้าปีศาจข้างเตยีงกเ็ป็นคนปลกุเธอประจ�าใช่ไหม

ล่ะ แต่ตอนนี้กลายเป็นเขาเสียเองที่หลับสนิทไม่รู้เร่ืองรู้ราว ฉะนั้นก็
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หมายความว่าคนปลุกครั้งนี้ก็ต้องเป็นเธอน่ะสิ 

ใช่...ถึงเวลาปลุกตามวิธีของเธอแล้ว 

สิน้ความคดิ เลนยะกเ็คลือ่นตวัช้าๆ อย่างเงยีบเชยีบออกจากเตยีง

นอน ลงไปน่ังยองๆ กบัพืน้ตรงหน้ากนิเทน็ช ิก่อนเหยยีดยิม้ปีศาจ ดวงตา

สีน�้าเงินเป็นประกายโรจน์ ในขณะที่มือข้างหนึ่งก�าหมัดแน่นขึ้น

ถอืว่าเป็นการแก้แค้นคนืตอนเขาท�าเธอหน้าฟาดพืน้จนเลอืดก�าเดา

ออกก็แล้วกัน

แต่ยังไม่ทันเจ้าคนวางแผนร้ายจะได้ต่อยหน้าปีศาจที่ก�าลังหลับ 

หมัดของเธอก็ต้องหยุดค้างไว้ก่อนถึงแก้มคนหลับเพียงไม่กี่เซนติเมตร...

เมื่อเจอใบหน้ายามหลับสนิทของเจ้าเหนือหัวแห่งป่ากักปีศาจ

ไม่รู้ว่านานเท่าไรแล้วที่เธอไม่ได้พิจารณาใบหน้าของเขาดีๆ อีก 

ความจริงควรเรียกว่าตั้งแต่ออกจากถ�้ากลางป่ากักปีศาจนั่น เธอก็ไม่เคย

มาตั้งใจมองเขายามหลับอีกเลย 

ซึง่น่าแปลกทีอ่ยู่ๆ  เวลานีเ้ดก็สาวกลบัเกดิรู้สกึอยากพนิจิใบหน้าคม

อีกครั้ง

นยัน์ตาสนี�า้เงนิหรีล่งนดิ จ้องใบหน้ารปูสลกัคมเข้มทีปิ่ดเปลอืกตา

สนทิจนดน่ิูงราวกบัภาพวาด และคงต้องยอมรบัว่าเป็นภาพวาดทีส่มบรูณ์

แบบ งดงามสมกับที่ถูกจงใจสร้างขึ้นมา กระนั้นก็เป็นความงดงามที่แฝง

ด้วยความดุดัน น่าเกรงขาม ทรงอ�านาจ มีเสน่ห์แสนลึกลับ และรับกับ

เส้นผมสีด�ายาวประกายเงินที่เคลียอยู่ข้างแก้มจนชวนพิศวง

เลนยะเลื่อนหน้าตัวเองไปใกล้สุนัขป่าหนุ่มมากขึ้นอย่างเผลอไผล 

แล้วอดสงสัยไม่ได้ว่าปีศาจตรงหน้าก�าเนิดขึ้นโดยการเลียนแบบผู้สร้าง

ของตนรึเปล่า เมื่อเขาดูสมบูรณ์แบบจนเกินจริง...เหมือนเทพเจ้า

ซึง่หลงัพจิารณาคนตวัใหญ่กว่าอยูค่รู่ใหญ่ เลนยะกช็กัหวัคิว้อย่าง

หงุดหงิดนิดๆ กับความคิดต่อต้านการกระท�าที่ตั้งใจไว้ของตนจนจ�าต้อง

เลือ่นก�าป้ันออกจากข้างแก้มเขา แต่กท็นัเหน็บางสิง่ทีอ่ยูบ่นหน้าผากของ

สุนัขป่าหนุ่ม 
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ตราสัญลักษณ์สีด�าเล็กๆ กลางหน้าผากที่ถูกผมสีราตรีบดบังไว้ 

เลนยะฉีกยิ้มมุมปากอีกครั้ง แล้วพึมพ�ากับตัวเองอย่างนึกสนุกขึ้น

ว่า

“แกน่าจะดีใจไว้นะ ในตวัแกเนีย่ ส่วนทีฉ่นัสนใจทีส่ดุ กไ็อ้สญัลกัษณ์

เล็กๆ บนหน้าผากนี่แหละ อยากรู้นักว่าไอ้ตรานี่มันหมายความว่าไง ไม่

เคยเห็นชัดๆ สักที อยากโทษก็โทษตัวเองที่ดันมานอนหลับอยู่ในห้องฉัน

ก็แล้วกัน”

เลนยะค่อยๆ เลื่อนมือขึ้นไปหาหน้าผากของเจ้าปีศาจที่ยังหลับ 

ไม่รู้เรื่องรู้ราว พยายามเบามือที่สุดในการเกลี่ยผมหน้าม้าสีด�าที่ยาวมา

เกือบถึงดวงตาของเขาออก

หัวคิ้วเรียวของเลนยะขมวดขึ้นยามเพ่งพินิจรูปร่างของตรากลาง

หน้าผากนั้น

มันมีลวดลายเหมือนดอกไม้สามกลีบ คล้ายกลีบดอกบัว...

สัญลักษณ์ที่ดูไม่ค่อยจะเป็นปีศาจเท่าไรในความคิดคนมอง ที่ส�าคัญ...

“นี่มันตราพันธสัญญาสามโลก?...ปีศาจมีตราแบบนี้ด้วยเหรอ”  

เลนยะจ้องมองตราสญัลกัษณ์เลก็ๆ ด้วยความรูส้กึสงสยัจนหน้ายุง่ เพราะ

หากตราบนหน้าผากเขาเป็นตราพนัธสญัญาสามโลกอย่างทีเ่ธอคดิ มนัก็

น่าแปลก เพราะปีศาจไม่น่าจะมีตราสัญลักษณ์อะไรแบบนี้

กพ็อจะรูว่้าเขาเกดิจากเทพแห่งป่าเขา เป็นปีศาจเลอืดบรสิทุธิ ์แต่

จ�าเป็นต้องสร้างตราสัญลักษณ์ที่เหมือนเทพไว้บนหน้าผากด้วยเหรอ

เลนยะปรายตาต�่ามองหน้ากินเท็นชิอีกคร้ัง แล้วหัวเราะหึทีหนึ่ง

ราวกับตลกความสงสัยของตนเวลานี้ พลางกระซิบแผ่วกับตนเอง 

“หวังว่าฉันจะไม่ได้เก็บของไม่ค่อยดีมาหรอกนะ”

จบค�าก็เริ่มเขยิบเข้าไปใกล้ใบหน้ารูปสลักเพ่ือดูตราบนหน้าผาก

สุนัขป่าหนุ่มให้ชัดเจนมากขึ้น แต่ก่อนจะจ่อใบหน้าของตนใกล้มากกว่านี้ 

เสียงทุ้มต�่าก็แทรกขึ้นว่า

“เอามือที่อยู่ไม่สุขของเจ้าออกไปซะ”
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เลนยะก้มหน้าลงมาทนัใด ก่อนจะสบเข้ากบัดวงตาสเีทาคมกรบิที่

เปิดแล้วพอดี หรือบางทีอาจเปิดนานแล้ว แต่มือของเด็กสาวก็ยังค้างอยู่

ทีห่น้าผากของเขาอย่างไม่สนว่าคนทีถ่กูเธอละเมดิสทิธส่ิวนบคุคลจะรูส้กึ

ยังไง ซ�้ายังทักกลับมาสบายๆ ว่า

“ตื่นแล้วเหรอไอ้ลูกหมา”

นัยน์ตาสีเทาหรี่แคบลงเป็นการดุเด็กที่แสร้งเป็นเฉไฉทักทายเขา

ตอนเช้า แทนที่จะท�าตามค�าสั่ง

ทว่าหมอผีสาวก็ยังไม่ละมือออกไปจากหน้าของเขา

“เอามือออกไป” สุนัขป่าหนุ่มย�้าอีกครั้งด้วยน�้าเสียงเย็นเยียบ 

ครั้งนี้เด็กสาวยอมปล่อยมือออก ทิ้งเส้นผมด้านหน้ามาปิดตรา

สัญลักษณ์สีด�าเล็กๆ นั้นเหมือนเดิม

“แล้วใครใช้ให้แกมานอนห้องนอนสุภาพสตรีอย่างฉันล่ะ” คนเสีย

มารยาทรีบอ้างตัวเป็นสุภาพสตรี แล้วร้องเรียนสิทธิ์เจ้าของห้องออกมา

ก่อนทันที

แต่ไม่มเีสยีงตอบรับจากปากสนุขัป่าหนุม่ เขามองเธอครูห่นึง่ ก่อน

จะลุกขึ้นและเดินออกไปเงียบๆ แต่มันคงช้าไปเพราะเลนยะลุกพรวด 

ตามมา พร้อมหมุนตัวมาจับหมับเข้าที่ปลายเส้นผมยาวสีด�าส่วนหนึ่ง 

ท�าเอาร่างสูงสง่าหยุดเท้ากึก ตวัดตาก้มมองเจ้าเด็กที่ลักเปิดดูหน้าผาก

เขาไม่พอ ยังมาดึงผมเขาไว้อีก

“ถามหน่อย ไอ้ทีอ่ยูก่ลางหน้าผากนัน่ มนัตราพนัธสญัญาสามโลก

ใช่ไหม” ครั้งนี้เลนยะยิงค�าถามอย่างไม่อ้อมค้อมอีก 

สุนัขป่าหนุ่มยืนนิ่งไปอีกสองสามวินาที ก่อนส�าทับเสียงเข้ม

“ปล่อย” เขาเลือ่นดวงตาดไุปมองมอืเลนยะทีก่�าผมของตนเพือ่ย�า้

ค�าสั่ง

“ก็ตอบมาสิ” หมอผีสาวเน้นชัด

กินเท็นชิลอบผ่อนลมหายใจ...เหนื่อยหน่าย ทว่าไม่ได้โกรธหรือ 

ขุน่เคืองอย่างทีผ่่านมา พดูตรงๆ ว่าทัง้การเข้าใกล้อย่างถงึเนือ้ถงึตวั หรอื
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การทีถ่กูดงึผมพร้อมถกูกดดนัถามแบบนี ้เขากลบัไม่รูส้กึถอืสาอย่างทีค่ดิ 

จนแม้แต่ตัวเองยังแปลกใจด้วยซ�้า

แต่น่ันกไ็ม่ได้หมายถงึเขาจะยอมเจ้าหล่อนง่ายๆ...เพราะถ้าตามใจ

มากไป คงเคยตัวน่าดู

“คิดเองสิ” กินเท็นชิตอบเรียบ และใช้จังหวะที่มีเพียงเล็กน้อยดึง

ผมออกจากมือเลนยะอย่างง่ายดาย 

“เฮ้! รู้ไหมว่าฉันต้องรู้ว่าแกเป็นตัวอะไรกันแน่ ไม่ง้ันฉันนอนไม่

หลับ เพราะไม่รู้ว่าต้องระวังอะไรแกบ้างน่ะ” เลนยะรู้ว่าท�าเขาหลุดมือ

แล้วรีบยกข้ออ้างที่ชอบใช้มาว่าไล่หลัง แม้ว่าการอยู่ด้วยกันมาเกือบ 

สองเดือนจะไม่มีอะไรที่เธอสมอ้างเกิดขึ้นเลยก็ตาม...และเธอเองก็รู้ดี

ซึง่สนัุขป่าหนุม่กเ็พยีงย้อนคนืด้วยค�าถามเรยีบเรือ่ยโดยไม่หนักลบั

ไปมองว่า 

“เมื่อวานเจ้าเพิ่งหลับ ที่หน้าบ้าน ต่อหน้าข้า...แล้ววันนี้ต่ืนขึ้นมา

เกิดอะไรขึ้นไหม”

ไร้ค�าแย้งเพราะรู้อยูแ่ก่ใจว่า ความจรงิแล้วไม่ว่าเขาจะเป็นตวัอะไร

กันแน่ ก็ไม่เคยมีเรื่องบ้าบอมากไปกว่าการมีปากเสียงใส่กัน และเธอ

หลอกใช้งานเขาบางครั้ง ทว่าสุดท้ายเธอก็พึมพ�าขึ้นกับตัวเอง 

“...แกมีชื่อใหม่ที่ฉันตั้งให้ไง” สาบานว่าไม่รู้อะไรดลใจให้เธอพูด

แบบนี้ออกไปเหมือนกัน

เท้าที่ก�าลังก้าวพลันชะงัก และวินาทีนั้นที่มุมปากทั้งสองข้างบน

ใบหน้าคมกลับขยับขึ้นเล็กน้อย...เมื่อรู้แล้วว่าเธอไม่ได้ลืม 

“ก็หวังว่าไม่ได้คิดตั้งเพราะอ่านเจ้านั่น” กินเท็นชิว่าพร้อมหันไป

มองข้ามไหล่ยงัคนอ่อนวยักว่า ก่อนเบนสายตาไปมองอกีจดุหนึง่ทิง้ไว้เป็น

ปริศนา และก้าวออกไป 

เลนยะมองตามสายตาคมสเีทาอย่างเสยีไม่ได้ ก่อนพบหนงัสอืคูม่อื

ดูแลสุนัขของตนที่วางอยู่บนพื้นข้างเตียง... 

เด็กสาวเบิกนัยน์ตาโตอย่างอึ้งตะลึงฉับพลันที่น้อยครั้งเธอจะเป็น 
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เมื่อเจ้าคู่มือที่ว่าควรอยู่ในกระเป๋าเป้ใส่อุปกรณ์ปราบผี เวลานี้กลับไป

นอนแผ่บนพืน้ข้างๆ จดุทีร่่างสงูสง่าเพิง่ลกุออกไปเสยีอย่างนัน้ ซ�า้ยงัเปิด

ค้างอยู่ที่หน้า ‘เทคนิคการสนิทสนมกับสุนัขแสนรักของคุณ’ ด้วย 

ชายชราร่างอ้วนเตีย้เจ้าของโรงเรียนเอกชนโยโคก�าลงัเดนิส�ารวจ

ตัวอาคารเรียนพร้อมๆ กับมองหาใครสักคนไปด้วย ก่อนใบหน้าอ้วน

อัธยาศัยดีจะหยุดหันเมื่อไปเจอกับคนคนหนึ่งเข้า  

ชายแก่สาวเท้าเข้าไปหาเด็กหนุ่มรูปร่างสูง เรือนผมสีน�้าตาลเข้ม 

หน้าตาหล่อเหลาที่เพิ่งออกมาจากห้องกรรมการนักเรียนทันที

“อ๊ะ! นั่นอิเคดะคุงใช่ไหม” ผอ.โยโคทักเด็กหนุ่มจนเขาต้องรีบ 

หันหน้ามามองเจ้าของเสียง ก่อนโค้งอย่างสุภาพ และเงยหน้ามาย้ิม

ทักทายกลับ

“อรุณสวัสดิ์ครับ ผอ.” มาโคโตะกล่าวนอบน้อม สมต�าแหน่ง

นักเรียนดีเด่นและประธานนักเรียนขวัญใจเด็กสาวทุกๆ ชั้นปี 

“คุณปูส่บายดรึีเปล่า ฉนักบัเขาไม่ได้เจอกนัเกอืบสบิปีแล้ว” ชายแก่ 

เปิดบทสนทนาทันที

“ก็สบายดีครับ ว่าแต่ ผอ.มีเรื่องอะไรให้ผมช่วยรึเปล่า” เด็กหนุ่ม

พอจะดอูอกว่าคนตรงหน้าคงมเีร่ืองต้องใช้เขาอยูแ่น่ๆ ถงึได้เดนิเข้ามาทกั

แบบน้ี เพราะถงึแม้ ผอ.แสนประหลาดคนนีจ้ะชอบเดนิไปทัว่โรงเรยีนและ

ทักทายนักเรียนทุกคนที่เดินผ่าน ทว่าท่าทางที่เห็นชัดว่าเจาะจงมายังเขา 

คงไม่ใช่แค่กะมาคุยเรื่องสัพเพเหระแน่ๆ 

“อา...สมเป็นประธานนักเรียนเลย รู้ใจฉันไปหมด” ชายแก่อุทาน

อย่างชื่นชม

“ไม่หรอกครับ” มันแค่เห็นชัด...

“งัน้ฉนัอยากให้อเิคดะคงุช่วยไปเรยีกคนมาให้ที.่..ไม่ใช่เรือ่งส�าคญั

อะไร ไม่อยากประกาศน่ะ”

มาโคโตะขมวดคิ้วนิด “ใครเหรอครับ”
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ครืด ครืด ครืด

เสียงสุดน่าร�าคาญที่ดังอยู่ใกล้ๆ หูแทบท�าให้เด็กหนุ่มผมด�าหมด

ความอดทน จนต้องตวัดดวงตาสีนิลหลังกรอบแว่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าไปยัง

คนที่นั่งอยู่ข้างๆ โต๊ะของตน

ซึ่งที่โต๊ะเรียนข้างตัวมีเด็กสาวเรือนผมสีน�้าตาลมัดรวบแบบลวกๆ 

ก�าลังก้มหน้าก้มตาขีดเขียนอะไรสักอย่างใส่แผ่นกระดาษ แต่เพราะว่า

เธอกดหัวดินสอเต็มแรง จนดูตั้งใจให้เกิดเสียงครืดๆ น่าร�าคาญตามมา 

เลยท�าให้เขาเริ่มหมดความอดทน ซึ่งวิญญาณเด็กชายด้านหลังเธอก็มี

สีหน้าขุ่นเคืองระคนฉงน มองไปยังเจ้าหล่อนอยู่ก่อนแล้วเช่นกัน

ซานาดะเฝ้ารอให้เสียงที่บาดโสตประสาทหยุดลง แต่คนท่ีสร้าง

ความน่าร�าคาญนั่นกลับไม่มีท่าทีจะหยุดมือแม้แต่น้อย แถมมันยังถี่ขึ้น

หนักขึ้นเมื่อเจ้าหล่อนใช้ดินสอแรเงาบนกระดาษ

อยากรู้จริงๆ เธอท�าบ้าอะไร!

“เมื่อไรจะเลิกท�าเสียงน่าร�าคาญนั่นซะที” ค�าถามที่เกือบเป็นการ

ตะคอกแทรกเสียงขีดเขียนจากเลนยะในที่สุด

ดินสอในมือของคนที่ก�าลังขูดลากอย่างเมามันหยุดกึก เธอไม่ได้

หันไปมองตอบคนทัก แต่กลับยื่นแผ่นกระดาษที่ตนวาดอะไรสักอย่างไว้

ให้เขาแทน

ซานาดะขมวดคิว้เข้ม ตอนแรกเขาไม่เข้าใจสิง่ทีเ่ลนยะยืน่ให้ ก่อน

จะเห็นว่าบนแผ่นกระดาษมรูีปอะไรบางอย่างคล้ายๆ กบักลบีดอกไม้สาม

กลีบสีด�าอยู่

“...ตราพันธสัญญาสามโลก หมายความว่าไง” ซานาดะเลื่อน

ใบหน้าออกจากกระดาษไปมองคนที่วาดมัน

“รู้จักสินะ” เธอทวน 

ใบหน้าหงดุหงดิในตอนแรกเริม่คลายลง และเปลีย่นเป็นจรงิจงัขึน้

กับการเห็นว่าหมอผีข้างตัวไม่ได้หาเรื่องไร้สาระใส่เขาเหมือนทุกที

“กใ็ช่ หนึง่ในตราสญัลกัษณ์ส�าคญัทีโ่ซเคนโยต้องรูจ้กัตัง้แต่เดก็ๆ...
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แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอ”

“มันอยู่บนหน้าผากไอ้ลูกหมา” เลนยะว่า

“ท่านกินเท็นชิน่ะนะ” ซานาดะขมวดคิ้ว

“...คินเอ็นจิ” เด็กสาวก้มหน้าพึมพ�าแย้งเร็วๆ แบบไม่ให้ใครได้ยิน 

และว่าขึ้นต่อตามปกติ “ใช่ ฉันจ�าไม่ได้ว่าไอ้ตราแบบนี้มันเป็นฝ่ายไหน...

เทพเจ้ารึเปล่า”

“เทพเจ้าญี่ปุ ่นมีเป็นล้าน ใครจะไปจ�าตราสัญลักษณ์ได้หมด”  

ซานาดะกลอกตาว่า ทว่าก็อธิบายต่อ “เคยได้ยินว่าสมัยก่อน ป่าแบบ 

ป่ากักปีศาจมีอยู่ทั่วญ่ีปุ่น และล้วนปกครองด้วยเทพเจ้า ป่าบางที่ก็เป็น 

ที่อยู่อาศัยของปีศาจแบบป่ากักปีศาจ แต่บางที่ก็เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์

เทพทีต่วัใหญ่โต พดูได้ มสีตปัิญญา ว่ากนัว่าป่าแห่งหนึง่มเีทพสญัจรเป็น

ผู้ดูแล ตอนกลางวันอยู่ในร่างของสัตว์ ตอนกลางคืนอยู่ในร่างของเทพ 

แต่ยุคสมัยเปลี่ยน คนเริ่มไม่นับถือในเทพเจ้า ดูถูกธรรมชาติ เชื่อในพลัง

ของตนเองมากกว่า เทพเจ้าจงึกลบัสวรรค์ ดงันัน้กค็งไม่แปลกทีจ่ะสร้าง

ตัวแทนของตนไว้ปกครองป่าต่อ...ท่านกินเท็นชิก็อาจถูกสร้างด้วยกรณี

นั้น”

“ใช่ และเพราะเทพเจ้าละทิ้งไป ป่าแบบนั้นเลยกลายเป็นป่า

ธรรมดาในเวลาไม่นาน” เลนยะเสริมต่อทันใด “สัตว์ในป่าก็ตัวเล็กลง  

โง่ลง พูดไม่ได้ กลายเป็นสัตว์ทั่วไป แม้แต่ปีศาจที่ไม่ใช่พวกเกาะกินอยู่

กับมนุษย์เองก็เริ่มหายากขึ้น ไม่ก็ไม่ปรากฏตัวอีก แต่ป่ากักปีศาจน่ะมัน

ไม่ใช่ มนัยงัอยู ่มปีีศาจเตม็ป่า พวกทีน่่าจะหายไปตามยคุสมยักย็งัม ีอย่าง

ไอ้แมงมุมสจึคุิโมะนัน่...คดิตามหลกั กอ็าจเพราะโดนผนกึพร้อมไอ้ลกูหมา

เลยยังอยู่มาถึงปัจจุบันได้ แต่อีกกรณีมันก็อาจเป็นอย่างอื่น” 

ซานาดะต้องยอมรับว่าข้อสงสยัของเลนยะกน่็าคดิ เพราะกนิเทน็ชิ

เป็นปีศาจแต่มตีราพนัธสญัญาสามโลก ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ทีด่ยูิง่ใหญ่เกนิ

ไปส�าหรับปีศาจตนหนึ่ง ถึงจะมีอ�านาจมากในฐานะเจ้าปีศาจ ทว่าก็ไม่ใช่

ระดับเดียวกับคิวบิโนะโยโกะ1 และยังอยู่ใต้อ�านาจของเทพผู้สร้าง 
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กระน้ันกเ็ถอะ ต่อให้นายเหนอืหวัแห่งป่ากกัปีศาจตนนีจ้ะเป็นอะไร

กันแน่ เขาไม่เห็นปัญหาใดๆ ในเมื่อ...

“แล้วมนัจะมอีะไรแย่ไปกว่าการเป็นปีศาจอกีล่ะ” ซานาดะถามขึน้

ใหม่อย่างไม่เข้าใจความกังวลของเลนยะ

ซึง่ครัง้นีเ้ธอกลบัก้มมองตราสญัลกัษณ์ทีต่นวาดในกระดาษ แววตา 

ดูเลื่อนลอย พลางว่าเนิบช้า

“ถ้าไม่นับการเป็นโซเคนโย...ก็การเป็นเทพเจ้าน่ะสิ”

สามปีท่ีแล้ว
เรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอในการท�างาน แน่นอนสุดว่าเธอรู้ดี

ต้ังแต่เริม่รบังานผ่านนายหน้าทีด่ใูกล้เคยีงคนท�าอาชพีค้ามนษุย์ มากกว่า

รับจ้างจัดการปัญหาเรื่องเหนือธรรมชาติแล้ว 

ส�าหรับงานที่เธอรับท�า ย่อมต้องมีวันที่โชคดี วันที่ซวย และวันที่

โคตรซวยเสมอ...ซึ่งวันนี้ดันเป็นวันที่โคตรซวยของเธอในอาชีพการงาน 

อีกครั้ง 

‘อดทนอีกนิดท่านเลนยะ ใกล้ถึงแล้วขอรับ ท่านไม่เป็นไรแน่ๆ’

ค�าให้ก�าลังใจไม่เข้าหูเด็กสาววัยสิบสามในชุดนักเรียนปกกะลาสี

เรือเลยแม้แต่นิดเดียว เมื่อน�้าเสียงจากวิญญาณซามูไรที่ด้านหลังฟังห่วง

กังวลเสียขนาดนั้น

แม้แต่ตัวเองยังไม่มั่นใจ แล้วมันจะไม่เป็นอะไรได้ยังไงเล่า!

เลนยะในวยัสบิสามปีกดักรามแน่นขณะใช้ขาสัน่ๆ สองข้างปีนป่าย

บันไดหินของทางขึ้นศาลเจ้าในยามวิกาล พร้อมก�าแขนซ้ายตนแน่นจน

แทบจกิเลบ็ลงไปในเนือ้ เมือ่เวลานีแ้ขนข้างนัน้เตม็ไปด้วยลายสดี�าเหมอืน

ปานมากมายลามไปทั่วทั้งแขน

1 จิ้งจอกเก้าหาง เรียกแบบญี่ปุ่น
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ค�าสาป...เธอถูกค�าสาป ด้วยประสบการณ์ท�างานไม่ถึงปี มันแทบ

เป็นเรื่องปกติที่หลายๆ อย่างยังไม่พอส�าหรับการเป็นหมอผีรับจ้าง 

ตวัอย่างง่ายๆ จากงานล่าสดุทีเ่พิง่จบไป ผูจ้้างของเธอหลดุจากค�าสาปแช่ง

อายนัุบร้อยปีทีม่ากบัของเก่าซึง่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบรุษุได้ส�าเรจ็ 

...แต่เธอไม่

ค�าสาปที่ถึงขั้นคร่าชีวิตถูกย้อนใส่ตัวเอง แลกกับการช�าระล้างผู ้

ว่าจ้างและถ้วยชาโบราณให้บริสุทธิ์...เป็นความประมาทครั้งร้ายแรงและ

ขายหน้านักส�าหรับทายาทนักปราบปีศาจ หากตัวเธอในวัยสิบหกมาเห็น

สภาพนี้คงหัวเราะเยาะตัวเอง เพราะตัวเธอในอีกสามปีข้างหน้านั้นรู้วิธี

ช�าระล้างค�าสาปร้ายแรงแบบนี้โดยไม่ถูกผลสะท้อนกลับได้แล้ว

ดังนั้นเวลานี้เธอถึงต้องรีบช่วยเหลือตัวเองอย่างด่วน และสถานที่

ที่พอจะช่วยเธอได้มีแต่ศาลเจ้าที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น

ศาลเจ้าเล็กๆ ที่บูชาเทพอุคาโนะ มิทามะโนะ โอคามิ2

ซ่า!

เมื่อมาถึงศาลเจ้าด้านบน เด็กสาวก็ถกแขนเสื้อข้างซ้ายขึ้นสุด 

ต้นแขน และจุ่มมันลงบ่อน�้าของศาลเจ้าอย่างรวดเร็ว 

ใบหน้าเธอยิง่เจบ็ปวดทรมานเหมอืนเอาแขนลงไปในน�า้เดอืดระอุ 

มีควันจางๆ ออกมาจากผิวน�้ารอบๆ บริเวณแขนของเธอ ปานสีด�าเริ่มลด

ความเข้มลง แต่ช่างเล็กน้อยและเชื่องช้าเกินไป ซ�้าเจ้าค�าสาปในปานนั่น

ก็เหมือนพยายามต่อสู้กับน�้าศักดิ์สิทธิ์เพื่อเกาะกินแขนเธออย่างสุดก�าลัง 

‘คงใช้เวลาหลายชั่วโมงหน่อย อดทนหน่อยนะขอรับ’ โยชิฮาระ

ปลอบด้วยสีหน้าที่ยังเป็นห่วงแจ่มชัด ก่อนหันซ้ายหันขวาด้วยท่าทาง

2 เทพอุคาโนะ มิทามะโนะ โอคามิ หรือชื่อเต็ม อุคาโนะมิทามะโนะมิโคโตะ เป็นหนึ่ง

ในเทพปฐพี เทพองค์นี้เป็นวิญญาณธรรมชาติของเทพอินาริ (จิ้งจอก) ซึ่งได้รับการ 

ยกขึ้นจนกลายเป็นเทพเจ้า มีอ�านาจในด้านอาหาร ธัญญาหาร จึงได้รับการบูชาใน 

ศาลเจ้าอินาริ จึงมีเทวทูตซ้ายขวาเป็นรูปปั้นจิ้งจอก
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ร้อนรนเหมือนพยายามหาอะไรสักอย่างในศาลเจ้า ที่จะช่วยเด็กสาวของ

ตนได้มากกว่านี้

แต่เลนยะกลับว่าเสียงลอดไรฟันกลับมา 

‘กอ็ย่าให้ใครมาเหน็แล้วโยนฉนัทิง้ เพราะดนัเอาแขนทัง้แขนไปจุม่

บ่อน�้าช�าระล้างก่อนก็แล้วกัน’

‘ตอนนี้ดึกมากแล้ว ไม่มีใครมาที่นี่...’

‘แต่พวกเราเห็นนะ ยัยหนูอสูร’

เสียงแหลมเล็กสองเสียงที่ประสานขึ้นด้านหลัง ท�าให้เลนยะและ

โยชิฮาระหันขวับกลับไปมองรวดเร็ว ก่อนเด็กสาวจะพึมพ�าด้วยความไม่

สบอารมณ์ทั้งที่ใบหน้าชื้นเหงื่อว่า

‘...ไอ้พวกสัตว์หน้าขน’

‘เทวทตูประจ�าศาลเจ้า’ โยชฮิาระครางต่อถ้อยค�าเหยยีดของเลนยะ 

ยามจับจ้องไปยังสองร่างที่ลอยล่องไปมาในอากาศอย่างน่าอัศจรรย์

จิง้จอกสองตวั ซึง่มขีนสขีาวพสิทุธิ ์และสทีองสว่างแหวกว่ายพวัพนั

กนัไปมาเหมอืนอากาศเป็นสายน�า้ และทัง้ทีร่อบด้านภายในศาลเจ้ามดืทบึ 

ปกคลมุด้วยต้นไม้ใหญ่จนแสงจันทร์ส่องถงึเพยีงน้อยนดิ ทว่าจิง้จอกทัง้สอง

กลับส่องสว่างจนเห็นได้ชัดเจนราวกับเป็นตอนกลางวัน

‘ทายาทอสรู ทายาทอสรู ข่าวลอืหนาหตูัง้แต่สวรรค์ยนัปรโลก เพิง่

เคยเห็นตัวจริงนะ ฮิดาริมารุ ช่างดูน่าสมเพช’ เจ้าจิ้งจอกขาวว่าพร้อม

หัวเราะคิกคัก และกระโจนข้ามตัวจิ้งจอกขนสีทองอย่างพลิ้วไหวเหมือน

การเต้นร�า

ขณะร่างสีทองซึ่งถูกเรียกว่าฮิดาริมารุถีบอากาศ ลอยเป็นวงโค้ง

ข้ามหัวเลนยะที่นั่งอยู่ขอบบ่อน�้า พร้อมย�้าค�าของเพื่อนตน

‘ใช่ ตัวจริง มิกิมาโกะ น่าสมเพช น่าสมเพช’

‘ตะกายมาจากก้นบึ้งนรก กัดกินพี่น้องตนจนโดนสาปแช่งท�าให้

ร่างเป็นมนุษย์ ทีท่�าหน้าทีล่่าปีศาจกเ็พือ่หวงัชดใช้บาปทีก่่อ จะได้หลดุจาก

ค�าสาป ชั้นต�่ายิ่งกว่าพวกปีศาจเสียอีกนะฮิดาริมารุ’ เสียงแหลมสูงจาก
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จิ้งจอกมิกิมาโกะกล่าวเรียบเรื่อยเหมือนก�าลังเล่านิทานสักเรื่องให้เพื่อน

ฟัง แต่ตาเรยีวหยกีลบัฉายแววหยามเหยยีด และปากแหลมยาวกแ็สยะยิม้

ให้เด็กสาว

ซ�้าจิ้งจอกฮิดาริมารุยังท�าหน้าที่เป็นเสียงสะท้อนให้มิกิมาโกะเพ่ือ

ตอกย�้าอย่างสนุกสนาน

‘ชั้นต�่า ชั้นต�่า มิกิมาโกะ’ 

‘ไปให้พ้นๆ ไป!’ หมอผีสาวตวาดไล่ และหันไปให้ความสนใจแขน

ซ้ายในน�า้ต่อ พยายามไม่ฟังเสยีงก่อกวนของเหล่าเทวทตูเฝ้าประตซู้ายขวา

ทั้งสอง

ทว่าเหล่าจิ้งจอกแห่งเทพกลับกระโดดโลดเต้น และลอยวนพันกัน

เป็นวงกลม พลางหัวเราะอย่างน่าร�าคาญไม่หยุด

‘ดูมันโดนค�าสาป แล้วคิดจะหยิบยืมพลังเทพเจ้าในการช�าระล้าง 

น่าตลกนักฮิดาริมารุ’

‘น่าตลก น่าตลก มิกิมาโกะ’

‘ได้โปรด พวกข้าแค่มาใช้บ่อน�้าเท่านั้น พออาการทุเลาก็จะออก

ไปทันที’ โยชิฮาระหันไปอ้อนวอนกับผู้เฝ้าประตูศาลเจ้าแทนเด็กสาวคน

ส�าคัญ เริ่มรู้สึกไม่อาจทนฟังค�าดูหมิ่นเหล่านั้นได้

ทว่ามิกิมาโกะกลับตวาดกร้าว แยกเขี้ยวข่มขู่ใส่วิญญาณซามูไร

หนุ่มดังลั่น

‘หุบปากเจ้าวิญญาณเร่ร่อน!’ มันถลึงตาสีเหลืองอย่างเอาเรื่อง 

แล้วตะคอกเกรีย้วกราดอย่างไม่ลดละ ‘สถานทีศ่กัดิส์ทิธิ์ไม่ใช่ทีท่ีส่มัภเวส ี

ควรเข้ามา เทพเจ้าต้องลงโทษเจ้าแน่ที่บังอาจ...’

‘เทพเจ้าของแกเคยอยู่ที่ศาลเจ้ากันด้วยรึไง’

เสียงที่ติดหอบนิดๆ แทรกประโยคค�ารามด่าทอของมิกิมาโกะ จน

มันต้องตวัดหัวพร้อมหูสองข้างที่ตั้งชันลงไปมองเด็กสาวในเครื่องแบบ

นักเรียนมัธยมต้น ซึ่งเธอก็ปรายตาสีน�้าเงินแปลกประหลาดไปสบตามัน

อย่างเหยียดหยันไม่แพ้กัน พร้อมว่า 
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‘มันก็แค่สถานที่ที่มโนให้พวกสัตว์หน้าขนอย่างพวกแกเฝ้าเท่านั้น 

ดังนั้นเชิญไล่งับหางตัวเองไปจนกว่าซากไม้พวกนี้มันจะพังเถอะ ไอ้หมา 

หน้าโง่’

เทวทูตทั้งสองลู่ใบหูกว้างไปด้านหลัง และต่างเงียบกริบ จ้องมอง

เลนยะครู่หนึ่ง ก่อนจะเริ่มกระซิบกระซาบขึ้นใหม่ด้วยเสียงเล็กเสียงน้อย 

แต่ไม่แสดงท่าทางคุกคามใส่วิญญาณซามูไรหนุ่มแล้ว

‘ปากดี มันกล้าปากดี ทั้งที่ใช้พลังของเทพเจ้าช�าระล้างค�าสาป

โสโครก ฮิดาริมารุ’

‘ปากดี ปากดี ค�าสาปโสโครก ค�าสาปโสโครก มิกิมาโกะ’

เลนยะหัวเราะหึในล�าคอทันใดกับค�าเสียดสี แดกดัน จนจิ้งจอก 

ทัง้สองต้องหยดุนิง่อกีครัง้ และปล่อยช่องว่างให้ทายาทโซเคนโยทีพ่วกมนั

ประณามไว้เอ่ยขึ้นต่อได้ว่า 

‘พลังเทพเจ้ากับผีน่ะสิ ทุกอย่างที่มันศักด์ิสิทธ์ิขึ้นมาได้ก็เพราะ

ความศรัทธาและความเชื่อของคน แม้แต่เทพของพวกแกเองก็เถอะ ถ้า

ถูกคนลืม เสื่อมศรัทธา ก็เป็นแค่อากาศธาตุไร้ค่าเหมือนกัน’

‘นังเดก็อสรูชัน้ต�า่!’ จ้ิงจอกสทีองทีเ่คยท�าแค่พดูย�า้ต่อประโยคของ

คู่หูค�ารามก้อง พร้อมพุ่งตัวหาเลนยะ อ้าปากยาวๆ กว้างจนขากรรไกร

ผิดรูป และฉีกลึกจนทั้งปากใหญ่โตขนาดกินเด็กสาววัยสิบสามเข้าไปได้

ในทีเดียว

โยชฮิาระลอยมากนัร่างเลนยะรวดเรว็ พร้อมกบัทีเ่ลนยะคว้าหมบั

ที่กระเป๋าเป้ข้างตัว ทว่า...

‘อย่าฮิดาริมารุ!’

เสยีงปรามลัน่ครัง้นีม้าจากเจ้าจิง้จอกขาว ส่งผลให้ร่างสทีองทีแ่ทบ

เปลีย่นรปูเป็นตวัอะไรสกัอย่างที่ไม่ใช่จิง้จอกอกีต่อไปหยดุชะงกั และเปิด

โอกาสให้มิกิมาโกะเอ่ยขึ้นใหม่อย่างใจเย็นว่า 

‘อย่าท�าอะไรมันฮิดาริมารุ ถ้าท�าอะไรมัน จะผิดกฎ แล้วจะถูก

เนรเทศเป็นปีศาจชั้นต�่า...ถึงยังไงมันก็อยู่ในกายเนื้อของมนุษย์ เทวทูต
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ท�าร้ายมนุษย์ไม่ได้’

ฮดิารมิารตุ้องค่อยๆ หบุปากทีเ่ตม็ไปด้วยคมเขีย้วลงกบัข้อเทจ็จรงิ

ครัง้น้ี และไม่นานปากกว้างๆ ผดิรูปนัน่กก็ลบัมาเป็นปกต ิเปลีย่นมนักลบั

มาอยู่ในร่างจิ้งจอกสีทองแสนสวยเช่นเดิม ก่อนกระโจนไปวนรอบมิกิ- 

มาโกะใหม่ ซึ่งมิกิมาโกะก็ยังคงกล่าวขึ้นเนิบช้า พลางปรายตาต�่าอย่าง

ดูถูกมายังเลนยะ

‘ปล่อยมนัพดูไปฮดิารมิาร ุเพราะเมือ่ไรทีน่งัเดก็อสรูนีต่าย รบัรอง

ว่าวิญญาณของมันจะถูกลากลงก้นอเวจี ลึกยิ่งกว่านรกขุมไหน ท่าน 

อิซานามิ3 ก็จะไม่รับมัน เทพเจ้าทุกองค์ต่างรังเกียจทายาทอสูร ไม่มีใคร

ช่วยเหลอืหรอก ต้องกลบัไปยงัทีท่ีพ่วกมนัตะกายขึน้มา และพวกมนักต้็อง

จบสิ้นด้วยพลังของตัวเอง ถูกมือขวาของตัวเองกลืนกิน เหมือนที่พวกมัน

เคยกลืนกินเลือดเนื้อเชื้อไขของตนมาแล้ว...ใช่ไหมล่ะ นังเด็กอสูร’

เลนยะไม่ได้โต้ตอบประโยคร้ายกาจอีก เมื่อดูท่าแล้วเจ้าเทวทูต

จิ้งจอกนี่ก็ไม่ได้คิดสนค�าเธอ ขณะปล่อยให้พวกมันพล่ามความเกลียดชัง

ของเทพเจ้าทีมี่ต่อเหล่าโซเคนโยไป และใช้เวลากว่าสามชัว่โมงในการหยดุ

ค�าสาปที่แขนไม่ให้ลามไปมากกว่าที่เป็นอยู่ แต่ค�าสาปของเธอยังต้อง

ช�าระล้างอีกหลายครั้ง ซ�้ายังต้องใช้อาคมมาแก้อีกทางด้วยถึงจะหยุดมัน

ได้ชะงัด 

ทว่าเพราะเธออยู่ในเมอืงอย่างโตเกยีว จึงมศีาลเจ้าเลก็ๆ ที่ไม่ค่อย

มีผู้คน และพอจะเข้ามาได้โดยไม่มีใครเห็นในตอนกลางคืนไม่กี่ที่ ดังนั้น

เธอจงึต้องแบกหน้าและแขนซ้ายมาล้างที่บ่อน�้าในศาลเจ้าเดิมอย่างเลี่ยง

ไม่ได้ ท�าให้ต้องทนเจ้าเทวทตูเฝ้าประตทูัง้สองแดกดนั ถากถาง สาปแช่ง

ตระกูลของเธอ และสรรเสริญเทพของพวกมันอยู่แบบนั้นร่วมอาทิตย์ 

3 อิซานามิ เทพธิดาแห่งนรก อาศัยอยู่ในโยมิหรือปรโลกตามความเชื่อของศาสนา 

ชินโต และเป็นหนึ่งในปฐมเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ ่น และผู้ให้ก�าเนิดเทพต่างๆ 

มากมายในญี่ปุ่น เป็นเทพมารดรแห่งแดนอาทิตย์อุทัย
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ซึ่งการถูกตัดสินด้วยความดีที่คิดเอาเองด้านเดียวพวกนั้นมันน่า

หงุดหงิดไม่น้อยเลยละ ถ้าเทพเจ้าเป็นอย่างที่พวกมันพล่ามพรรณนามา

จริง เธอคงเป็นศัตรูกับทั้งนรกและสวรรค์แน่ๆ

และถ้าเจ้าลูกหมาเป็นแบบนั้นด้วยอีกคน... 

ครืด!

ประตหู้องเรียนเปิดออกพร้อมการปรากฏตวัของอเิคดะ มาโคโตะ 

และเสียงกรี๊ดของเด็กสาวทั้งชั้นก็เรียกให้เลนยะกลับมาสู่ห้องเรียนใน

ปัจจุบันได้ในวินาทีนั้น

“รุ่นพี่มีอะไรเหรอคะ”

“มาหาใครคะ”

“รู้จักใครในห้องพวกเราเหรอคะ” 

เหล่าเด็กสาวกรี๊ดกร๊าดถามเด็กหนุ่มผมสีน�้าตาลเข้มอย่างกระตือ 

รือร้น ก่อนค�าถามอื่นๆ จะตามมา จนเขาตอบไม่ถูกแถมโดนรุมจนเกือบ

ต้องถอยหลังออกไป ซึ่งท�าให้เด็กหนุ่มต้องรีบถามเสียงดังจนเกือบเป็น

ตะโกนว่า

“อะ...เอ่อ ขอโทษนะครับ ในห้องนีม้ีใครชือ่โซเคนโย เลนยะรเึปล่า”

เลนยะตวดัหน้าไปยงัมาโคโตะทีห่น้าประตหู้องเรยีนทนัท ีก่อนลกุ

ขึ้นยืน แล้วตอบกลับ “ฉันเอง”

ทนัททีีรุ่่นพีห่นุม่พนิจิมองเธอผ่านกลุม่เดก็สาวมากมาย และมัน่ใจ

ว่าใครคอืโซเคนโย เลนยะ ทีถ่กูไหว้วานมาให้ตามตวั หมอผสีาวกเ็หน็เขา

หน้าซีดขาวลง แสดงความกลัวระคนขยาดให้เธอชัดเจน 

ก็นะ เหตุการณ์ที่เธอท�าลูกบอลเขาแตกคามือ แล้วทิ้งค�าพูด 

โหดร้ายแห้งแล้ง พร้อมสายตาหมายหัวไว้คงลบออกจากหัวเขาไม่ได้

ง่ายๆ...และเธอก็ชอบที่จะให้มันยังคงอยู่ในหัวรุ่นพี่หนุ่มแบบนั้นต่อไป 

กลัวน่ะถูกแล้ว...เพราะนั่นคือสิ่งที่คนทั่วไปท�ากับตระกูลของเธอ

เสมอมา...กลัว...
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แต่แค่เหน็ว่าเป็นใครทีม่าตามเธอถงึห้อง โดยเฉพาะ ‘สญัลกัษณ์’ 

เป็นเด็กหนุ่มอิเคดะ ตระกูลผู้ดูแลป่ากักปีศาจ มันก็เหมือนค�าบอกใบ้ 

จาก ผอ.โยโคแล้วว่า ถึงเวลาที่เธอต้องท�าหน้าที่จริงๆ ในโรงเรียนนี้... 

อีกครั้ง

สายลมหอบพัดจนเกิดเสียงเซ็งแซ่ของใบไม้ที่เสียดสีกัน พร้อม

เมฆบนท้องฟ้าเหนือลานโล่งกว้างกลางผืนป่าแห่งปีศาจเร่ิมเปลี่ยนเป็น 

สีเทาอึมครึม และก่อรูปหมุนวนผิดธรรมชาติเหมือนเกิดวังน�้าวนบน 

ม่านเมฆ

ร่างสีขาวสูงไม่ถึงฟุตที่มีเสียงกระทบเหมือนก�าลังเล่นเคนดามะ

ยามกระโดดไปมาระหว่างกิ่งไม้สูง มาหยุดยืนมองอาเพศเหนือผืนป่าบน

ยอดไม้ใกล้ๆ ลานดิน 

เจ้าโคดามะสัน่หวักลมๆ ทีม่รูีสามรไูม่หยดุจนส่งเสยีงกริก๊ๆ ไปทัว่

บริเวณเหมือนก�าลังแสดงความตื่นตัวกับบางอย่างที่ก�าลังจะเกิด 

และท่ามกลางสายลมทีพ่ดัรนุแรงจนต้นไม้เอยีงไหวไปทัง้ป่า เสยีง

ฟ้าค�ารามกก้็องออกมากลางวงัวนของก้อนเมฆสทีะมนึ และอยู่ๆ  ร่างสขีาว

เล็กๆ นับร้อยตัวก็ค่อยๆ ผุดแทรก หรือร่วงหล่นจากยอดไม้รอบๆ จน

คล้ายตุ๊กตาหิมะตัวอ้วนกลมตกลงมา

ซึ่งทันทีที่พวกมันถึงพื้น ต่างก็พากันลุกยืน เดินขึ้นต้นไม้ใกล้ตัว

พร้อมส่งเสียงกระทบของไม้แข่งกัน ก่อนไปรวมตัวบนยอดไม้สูงรอบๆ 

บริเวณลานโล่ง จับจ้องไปยังผนึกนิทราอสูร เมื่อแสงสว่างของอาคมที่

ครอบผนึกไว้เริ่มวูบไหวติดๆ ดับๆ 

นัน่เป็นสญัญาณทีบ่อกว่าอาคมผนกึนทิราอสรูเกดิรอยรัว่กว้างขึน้ 

ซึ่งชัดเจนว่าจะมีปีศาจหลุดลอดออกมาอีกในไม่ช้า

สายลมกระโชกแรงขึน้เร่ือยๆ และดดุนั ราวกบัจะพลกิหน้าดนิและ

พัดเหล่าพฤกษาทั่วป่าให้ปลิว เหล่าโคดามะนับร้อยต่างตัวไหววูบพร้อม

ต้นไม้ทีเ่อนเอยีงตามกระแสลมบ้าคลัง่ ก่อนสายลมรนุแรงจะพากนัพดัไป
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รวมเป็นพายุใหญ่ยักษ์กลางลานดิน

และไม่นานสายฟ้าฟาดก็ผ่ากลางนภาจากวงเมฆสีเทาเข้มแปลก

ประหลาด พร้อมเสียงดังกัมปนาทสนั่นเลือนลั่นราวกับเสียงกรีดร้อง

โหยหวน จนผืนดินในป่าสะเทือนตามล�าแสงจ้าจากฟากฟ้า 

อาเพศทั้งสองเกิดไล่เลี่ยกัน และไม่นานเมื่อมันจางหาย ร่างสอง

ร่างก็ปรากฏอยู่กลางจุดที่เคยเกิดสายฟ้าและวายุแทน...ราวกับก�าเนิดมา

จากพวกมัน

ร่างแรกเป็นหญิงสาวนัยน์ตาสีทองเย้ายวนมีเสน่ห์ และมีเส้นผม 

สเีทาทีป่ล่อยยาวสยายจนเกอืบระพืน้ อยู่ในชดุกโิมโนสแีดงสด ดเูร่าร้อน 

เปิดโชว์คอระหงลึกไปจนถึงเนินอกขาวเนียนผุดผ่อง ตัดกับสีผ้าที่เหมือน

หยดเลอืด บนต้นคอผกูโบสเีดยีวกบักโิมโนขบัผวิสีไข่ปอกให้โดดเด่นยิง่ขึน้ 

ช่วงล่างกิโมโนที่ลากยาวบนพื้นแหวกโชว์ขาเรียวสวยข้างหนึ่งอย่างจงใจ 

ถ้าดูเผินๆ เธอไม่มีอะไรที่ต่างจากมนุษย์ธรรมดาเลย เว้นเพียงหู

สองข้างที่เรียวแหลมผิดแปลกไป

ซึ่งเมื่อเธอได้ก้มมองร่างกายตน และแน่ใจว่ามันครบสมบูรณ์ 

พร้อมรบัรูว่้าตวัเองกลบัมาเหยยีบบนแผ่นดนิจริงๆ อกีครัง้ เธอกเ็ริม่หมนุ

มองรอบตัว ส�ารวจสถานที่ที่ตนอยู่ ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่นาน ร่างระหงก็

เข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันได้ พลางว่าเง้างอนอย่างมีจริตขึ้นว่า

“แย่จริงเชียว ผนึกของท่านกินเท็นชิของข้าถูกปลดออกแล้วหรือ

นี่”

“นายท่านไม่ใช่ของเจ้าหรือของใครทั้งนั้น”

อกีเสยีงแย้งปีศาจสาวฉบัไว จนหล่อนต้องเหลอืบตาไปมองท่าทาง

เพื่อนปีศาจที่ตื่นขึ้นพร้อมกันอย่างขบขัน 

ผู้ที่ออกมาจากอสุนีบาต คือปีศาจหนุ่มในชุดนักรบท่ีประดับหัว

กะโหลกมนุษย์บนไหล่สองข้างดูน่าขนลุก ใบหน้าบึ้งตึงดุร้ายและมีรอย

แผลใหญ่เป็นทางยาวตั้งแต่หน้าผาก ผ่านดวงตาสีฟ้าขุ่นเย็นเยียบจนถึง

ซีกหน้าด้านขวา เส้นผมสีเพลิงถูกมัดรวบเป็นหางม้ายาวถึงกลางหลัง
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ท่าทางเขาดสูขุมุแขง็กร้าว ดรุ้ายเยน็ชา และห่างเหนิ ผดิกบัปีศาจ

สาวโดยสิ้นเชิง

“แหม ข้าก็พูดเล่นไปเรื่อย แต่ที่เจ้าหมายถึงว่าท่านกินเท็นชิไม่ใช่

ของใคร คงหมายถงึยยัท่านหญิงซายยูะนัน่ด้วยสนิะ” ปีศาจสาวพดูอย่าง

ชอบอกชอบใจและหัวเราะในล�าคอแสดงความสะใจ

แต่สหีน้าของปีศาจตวัข้างๆ กลบัยงับึง้ตงึเหมอืนเดมิ ไม่มปีฏกิริยิา

โต้ตอบใดๆ นอกจากการเตือนเฉียบเย็นไร้รอยอารมณ์

“แล้วก็ไม่ใช่ของเจ้าด้วย ‘ชินแอน’ ”

“ฮึ หัดมีอารมณ์ขันเสียบ้าง ‘โทชินโอ’ ถึงแม้ข้าจะคิดเกินเลยไป

บ้างแต่ข้ากย็งัซือ่สตัย์เสมอ ไม่ต้องห่วง” ใบหน้าสวยยิม้กริม่ให้เพือ่นปีศาจ 

หากแต่เขากลบัมองเธอด้วยหางตา ก่อนค่อยๆ ย่อกายลงไปนัง่คกุเข่าข้าง

หนึ่ง ใช้สองนิ้วสัมผัสผิวดิน ไม่นานก็รับรู้ได้ถึงบางอย่างที่ยังค้างคาบน

ลานโล่งที่เคยเป็นภูเขาใหญ่

“พลงัของท่านกนิเทน็ชอ่ิอนลงจนน่าสงสยั” โทชนิโอกล่าว ดวงตา

สีฟ้าขุ่นฉายแววไม่สบอารมณ์ 

แต่ปีศาจสาวกลับเบิกนัยน์ตากว้างอย่างตื่นเต้น มุมปากยกสูงขึ้น

โดยไม่อาจห้าม

“งั้นท่านกินเท็นชิของข้าก็อยู่ในร่างนั้นน่ะสิ!” เธอร้องขึ้นด้วย

ประกายตาวาววับ พลางว่าต่อ ใบหน้าเคลิบเคลิ้ม “ง้ันสงสัยข้าต้องหา

ท่านให้เจอไวๆ ซะแล้ว ไม่ง่ายเลยที่จะได้เห็นท่านอยู่ในร่างน่ารักนั่น”

“น่าร�าคาญ คิดว่าเป็นเรื่องดีรึไงที่ท่านอ�านาจลดลง” โทชินโอว่า

เสียงห้วนอย่างดุดัน แข็งกระด้าง จนปีศาจสาวต้องหยุดแสดงท่าทาง

ลงิโลด และเปลีย่นเป็นส่งรอยยิม้ยัว่สวาทให้ร่างสงูใหญ่ แม้เขาจะไม่สนใจ

เลยกต็าม ซ�า้ยงัก้มไปหรีต่ามองพืน้ใต้ร่างเพือ่หาร่องรอยส�าคญัในการไป

ให้ถึงนายเหนือหัวของตน

ทว่าร่องรอยที่ควรมีแค่สัมผัสจากเจ้าแห่งปีศาจ กลับมีบางอย่าง

ปะปนมาจนเขาต้องว่าขึ้นใหม่
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“มันมีกลิ่นอย่างอื่นปนมาด้วย”

ชินแอนขมวดคิ้วขึ้นนิดกับค�าพูดของเพื่อนปีศาจ “กลิ่นอะไรของ

เจ้ากัน”

นัยน์ตาสีฟ้าขุ่นยิ่งดูมัวขาวจนแทบเหมือนหมอกควัน ขณะกล่าว

เนิบนาบ

“กลิ่นน่าขยะแขยง อย่างเช่น...พวกโซเคนโย”



31
มากุระ งาเอชิ

“ฉันไม่รับงานนี้”

ค�าปฏิเสธชัดเจนในห้องพักผู้อ�านวยการที่ดูสบายตาพร้อมด้วย

เครือ่งร่อนหลายสบิเครือ่งเป็นพยานรบัรูน้ัน้ ท�าให้ชายแก่ร่างอ้วนทีน่ัง่อยู่

บนโซฟาเลิกคิ้วขึ้นทันใด

“ท�าไมล่ะโซเคนโยคุง ปกติเธอไม่เคยปฏิเสธนี่” เขาเขยิบกาย

เข้าหาคนที่นั่งอยู่อีกฝั่งมากขึ้นอย่างต้องการค�าตอบ

ซึง่เดก็สาวเรือนผมสนี�า้ตาลเพยีงทิง้ตวักบัเบาะนุม่พลางตอบสหีน้า

เฉยชา 

“ทุกอย่างมีครั้งแรกเสมอ”

“โซเคนโยคงุ” ผอ.โยโคเน้นเสยีงจรงิจัง ทว่ากย็งัมรีอยนุม่นวลเพือ่

เตือนการตอบไม่ตรงค�าถามของเธอ

และน่ันท�าให้เลนยะเบอืนดวงตาสนี�า้เงนิหลงักรอบแว่นไปด้านหนึง่ 

เลี่ยงการสบตาอีกฝ่าย ก่อนเอ่ยขึ้นเรียบไม่มีความกระตือรือร้นใดๆ

“ไม่รบักคื็อไม่รบั เคยบอกแล้วว่างานบางงานต้องพจิารณาด้วยว่า

อยากท�าหรือไม่อยากท�า”



B  1 3  s . t   49

“เรายังไม่แน่ใจด้วยซ�้าว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะ...ตึกเก่าถูกท้ิงมา

นานแล้ว คงมีพวกดวงวิญญาณ จิตมุ่งร้าย หรืออะไรก็แล้วแต่ที่สะสมจน

ท�าให้เกิดปัญหาแบบ...”

“ฉันพูดค�าไหนค�านั้น”

เลนยะดักคอเจ้าของโรงเรียนเอกชนโยโคเด็ดขาดจนเขาชะงักไป

ชัว่ครู ่ไม่นานกท็อดถอนใจยาว หนกัใจกบัหมอผปีระจ�าโรงเรยีนทีเ่กดิดือ้ 

ไม่ยอมรับงานเสียเฉยๆ

“ฉนักไ็ม่รู้ว่าเธอมปัีญหาอะไรหรอกนะ” ชายแก่เปรยเสยีงอ่อนลง 

“แต่มีเด็กนักเรียนของฉันคนหนึ่งถูกเล่นงานและตอนนี้ยังไม่ฟื้นอยู่ใน 

โรงพยาบาล”

“แล้วเด็กนั่นไปท�าอะไรในตึกเรียนเก่าที่เลิกใช้เป็นสิบย่ีสิบปีแล้ว 

นอกจากหาเรื่องเล่นพิเรนทร์ล่ะ...สมควรโดนแล้วถ้าหาเรื่องเอง” เธอว่า

พร้อมสะบัดมือทีหนึ่ง ปฏิเสธการรับรู้ปัญหานี้

“อาจใช่ทีพ่วกเขาเข้าไปเพือ่การเล่นสนกุ และควรมบีทลงโทษ แต่

มันก็ควรเป็นบทลงโทษที่นักเรียนทั่วไปควรได้รับ พักการเรียน เก็บขยะ

หลังเลิกเรียน หรือช่วยกิจกรรมชมรมที่สมาชิกขาด ไม่ใช่การหลับและ 

ไม่ตืน่ขึน้มาอกีเลย” คนเป็นผูอ้�านวยการพยายามเน้นย�า้ถงึใจความส�าคญั

ของเรื่องนี้ ก่อนสูดหายใจลึกเพื่อว่าขึ้นใหม่ช้าๆ

“ขอร้องโซเคนโยคุง ฉันไม่อยากให้เรื่องแบบครั้งที่แล้วเกิดขึ้นอีก 

...ถึงครั้งนี้จะไม่ร้ายแรงเท่าและฉันขออย่าให้มันร้ายแรงเท่านั้นอีก แต่ 

ช่วงหลังๆ มานี้อะไรหลายๆ อย่างในโรงเรียนมันแย่ลง ไม่ใช่แค่การถูก

หลอกหรือเจ็บตัวเล็กๆ น้อยๆ อีกแล้ว แต่เป็นเรื่องที่อันตรายถึงชีวิต...

เด็กๆ ของฉันก�าลังตกอยู่ในอันตราย โซเคนโยคุง”

เลนยะค่อยๆ กลอกดวงตากลับไปมองเจ้าของโรงเรียนแล้วต้อง

พบกับสีหน้าที่คาดไว้ไม่ผิด...กังวล กลัดกลุ้ม และอ้อนวอน

“ลองจ้างไอ้ท่ามากดูสิ มันก็เป็นโซเคนโยเหมือนกัน คงยินดีช่วย 

แต่แนะน�าว่าอย่าเล่ารายละเอียดแบบนี้หรือไม่ก็โกหกซะ ไม่งั้นมันก็อาจ
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ไม่รับเหมือนกัน” เธอเสนอความคิดแบบตัดปัญหาแค่นั้น ก่อนลุกขึ้น

เตรยีมเดนิออกไปอย่างไม่คดิไยด ีแต่ก่อนเดก็สาวจะได้ก้าวไปผลกัประตู

ไม้บานใหญ่ เสียงจาก ผอ.โยโคก็ดังไล่หลังขึ้นอีก

“เพราะกลัวว่าอาจเป็น ‘มากุระ งาเอชิ’ สินะ”

ดวงตาสีน�้าเงินหมุนไปปรายมองชายชราช้าๆ แล้วเว้นช่องว่าง 

ชั่วอึดใจจนบรรยากาศสบายๆ ในห้องพักผู้อ�านวยการหนักอ้ึง ก่อนเธอ

จะถามขึ้นใหม่ เสียงนิ่งเรียบจนจับอารมณ์ไม่ได้

“อยากจะพูดอะไร”

ครั้งนี้ ผอ.โยโคยิ้มน้อยๆ ที่มุมปากพร้อมยกชาขึ้นมาจิบ กลับมา

มีท่าทางเป็นต่อและใจเย็นผิดกับเมื่อครู่

“ทั้งเธอทั้งซานาดะต่างก็มีอดีตที่เจ็บปวด การท่ีจะเจอกับปีศาจ

ประเภทนั้น...กลัวว่าจิตใจจะเข้มแข็งไม่พอใช่ไหม”

หมอผีสาวหรี่ตามองคนที่ปรามาสเธออยู่เสี้ยววินาที แต่แทนที่จะ

รูส้กึเป็นเดอืดเป็นร้อน เธอกลบัหวัเราะในล�าคออย่างเยอืกเยน็และส่ายหวั

อย่างชินชา

“นั่นเป็นมุกหลอกล่อที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหม ไอ้การพยายามพูดย่ัวยุ

อารมณ์เนีย่ เพราะมนัโคตรเก่าเลย ฉนัใช้มกุนีม้าตัง้แต่ห้าขวบ” เธอถาม

อย่างดูถูก “ฉันยอมรับว่าตัวเองค่อนข้างใจร้อนและไม่ชอบให้ใครมา 

สบประมาท แต่ฉันก็ยังโง่ไม่พอที่จะโดนแหย่นิดหน่อยแล้ววิ่งแจ้นไปฝัง 

ตัวเองทั้งเป็นหรอกนะ...ไม่รับก็คือไม่รับ ยื่นค�าขาดเลย”

ใบหน้าอ้วนกลมเลกิคิว้ขึน้สงูกบัการโต้ตอบจากเลนยะ ก่อนอทุาน

แปลกใจด้วยเสียงกลั้วหัวเราะอารมณ์ดี

“โอ้! มุกเก่าแล้วเหรอเนี่ย”

เขาวางถ้วยชาลงและกลับมาจัดท่าทางสบายๆ ของตนให้เป็นนั่ง

ไขว่ห้างหลงัตรง ดเูป็นจรงิเป็นจังแต่กลบัเหมอืนเดก็เลก็ๆ ทีก่�าลงัล้อเลยีน

ท่าทางของผู้ใหญ่มากกว่า และว่าขึ้นใหม่ด้วยรอยยิ้มบางๆ ว่า

“งั้นเอาเป็นมุกว่าในอาคารเรียนเก่าอาจมี ‘คัมภีร์อะไคอิโตะ’ ท่ี
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หาได้ยากอยู่ เธอน่าจะลองไปหาดูนะ”

คราวนีเ้ลนยะตวดัหน้าหนัมองผูว่้าจ้างของตนทนัใดกบัค�าว่าคมัภร์ี

อะไคอิโตะ ที่สะดุดหูเข้าเต็มๆ กระนั้นก็ยังแค่เกริ่นหยั่งเชิง

“แล้วไอ้คัมภีร์บ้าบอมันมาเกี่ยวอะไรกับฉัน”

ชายชรายิ้มกว้างขึ้น บนใบหน้าที่ควรดูใจดีเสมอเวลานี้กลับมีแวว

เจ้าเล่ห์เล็กๆ แฝงอยู่

“เหน็เมือ่สองเดอืนก่อนเธอไปป่ากกัปีศาจแล้วท�าคมัภร์ีอะไคอโิตะ

หาย เลยได้ของดีมากๆ กลับมาไว้ดูเล่นที่บ้าน แต่ช่างเถอะ ถ้าเป็นของ

ที่ช่วยให้เจริญหูเจริญตา ไม่อยากให้ใครหรือส่งคืน ฉันก็ไม่ว่า เป็นฉัน 

ถ้าได้ของดีขนาดนั้นมาไว้กับตัวละก็ คัมภีร์ก็คัมภีร์สิ กลายเป็นแค่ขยะ 

นั่นแหละ”

“ไอ้ของดมีากๆ น่าเกบ็ไว้เจริญหเูจริญตาทีว่่ามนัอะไร ไปรูม้าจาก

ไหน!” หมอผทีีค่ดิว่าจะเกบ็อารมณ์หาทางต่อรองอย่างนิง่สงบถงึกบัหลดุ

ค�ารามถาม เมื่อเจอค�าพูดยั่วยุน่าละอายนั่น

ไม่คิดว่าตาแก่ตรงหน้าจะรู้เรื่องสุนัขป่าหนุ่มได้ แถมดูท่าแล้วเขา

น่าจะเคยเห็นหน้าไอ้ลูกหมาของเธอแล้วซะด้วย  ไม่งั้นไม่มีทางออกปาก

ได้ขนาดนี้แน่

แต่ปัญหาคือชายแก่ตัวแสบไปรู้มาจากไหน!

เจ้าทาโร่ เจ้าโยชิฮาระ ไอ้ท่ามาก หรือยัยผีท่านหญิงนาซีนั่น!...แต่

จะให้คิด ทั้งทาโร่และโยชิฮาระคงไม่มีทางปูดความลับนี้ของเธอ ถ้าเป็น

ไอ้ท่ามากกับยัยฮิตเลอร์นั่นก็ไม่แน่ แต่ไปบอกเมื่อไร เพื่ออะไรล่ะ!

เลนยะยืนใช้ความคิดอย่างหัวเสียไปครู่ใหญ่ ซึ่งเมื่อได้สงบใจ

ทบทวนดีๆ แล้วก็พบว่า ถึงผู้ว่าจ้างของเธอจะรู้เร่ืองสุนัขป่าหนุ่ม มันก็ 

ไม่เกี่ยวกับการรับงานครั้งนี้เลย เพราะเธอเชื่อว่าไอ้คัมภีร์อะไคอิโตะท่ี 

คนตรงหน้ายกมาสมอ้างไม่มีทางมีอยู่จริงในอาคารเรียนเก่านั่นแน่ๆ ซึ่ง

มันท�าให้เธอตัดสินใจพูดขึ้นใหม่ได้อีกครั้ง

“นั่นก็ไม่ได้เปลี่ยนการตัดสินใจของฉันได้หรอกนะ”
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ร่างอ้วนยักไหล่นิดและพยักหน้าทีหนึ่ง 

“ก็ใช่ แต่ถ้าเพิ่มเงื่อนไขอีกหน่อย เช่นว่าฉันจะบอกโยคุงเรื่องนี้”

“ใครคือโยคงุ” เลนยะขมวดคิว้ถามกลบัรวดเรว็เมือ่เจอชือ่ทีฟั่งขดัหู

ขณะชายแก่ตอบอย่างเป็นธรรมชาติว่า

“อิเคดะ โยรุจิเมะ”

เรียกว่าโยคุงเนี่ยนะ เป็นเด็กประถมรึไง...เลนยะท�าหน้าเหยเมื่อ 

รู้ว่าโยคุงที่ว่าเป็นใคร

และนั่นเหมือนเป็นโอกาสให้ ผอ.โยโคกล่าวต่อสิ่งที่ค้างคาไว้

“ก็ถ้าให้ฉันเดา การที่โซเคนโยคุงไม่บอกเรื่องนี้กับใคร แสดงว่า

จงใจเก็บมันเป็นความลับใช่ไหมล่ะ ฉันก็เลยสงสัยว่าถ้าฉันจะเอาเร่ืองนี้

ไปบอกโยคงุละก ็มนัจะเป็นยงัไงกนันะ” เหมอืนพดูกบัตวัเอง แต่กลบัเว้น

ค�า ปรายตามองอีกฝ่ายแล้วถามด้วยรอยยิ้มข�าๆ คล้ายไม่จริงจัง “เธอ

คิดว่าโยคุงจะขอทบทวนเรื่องค่าจ้างที่เคยจ่ายเธอไปเป็นล้านใหม่อีกรอบ

ไหม เพราะเธอท�างานไม่เสร็จดี มันก็เท่ากับโกงค่าจ้างโยคุง แถมยังเอา

ของส�าคัญมากๆ ไปจากป่ากักปีศาจด้วย”

ตาแก่มากเล่ห์...เธอคงไม่คิดกับใครแบบนี้ง่ายๆ เพราะส่วนใหญ่

คนที่เล่นสกปรกมักจะเป็นเธอเสียเอง แต่ส�าหรับโยโค มิโนะคนนี้แล้ว 

เธอคงต้องยอมรบัอย่างเลีย่งไม่ได้ เพราะเหน็หน้าตาใจด ีนสิยัเหมอืนเดก็

คล้ายคนเรื่อยเปื่อย แต่เขากลับฉลาดหลักแหลม และมีเล่ห์เหลี่ยม

แพรวพราวอย่างน่ากลัว

ซึ่งแน่นอนว่ารับมือยากกว่าโยรุจิเมะหลายเท่า ซ�้าเขายังเป็นหนึ่ง

ในคนทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุในแวดวงการศกึษา เส้นสายมากมายหลายด้าน 

อาจเรยีกได้ว่าเป็นหนึง่ในคนทีม่อี�านาจเบือ้งหลงัของญีปุ่น่เลยกว่็าได้ นัน่

ท�าให้คิดได้ว่าคงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีหูตาสับปะรด รู้เรื่องต่างๆ ได้

ง่ายดาย...แม้แต่เรื่องของเธอ

ถ้าให้มองตามหลัก เขากล้าจ้างคนอย่างเธอไว้ใช้งาน มันก็ไม่

แปลกทีจ่ะต้องมวีธิรีบัมอืกบัคนอย่างเธอไว้เช่นกนั...และใช่ ครัง้นีเ้ขาต้อน



B  1 3  s . t   53

เธอจนมุมได้จริงๆ เสียด้วย

“ไปหาคนเพิม่ให้ฉนัอกีคน งานนีฉ้นัต้องใช้เหยือ่มากกว่าหนึง่ แล้ว

กเ็พิม่สองเท่า...ค่าจ้างสองเท่าเลย ไม่รวมค่าอปุกรณ์ส�าหรบังานนี ้เพราะ

ครั้งนี้ลุงต้องจ่าย” เลนยะทิ้งท้ายแค่นั้นหลังยืนเงียบไปพักใหญ่ และก้าว

ออกไปจากห้อง ไม่รอฟังการต่อรองหรอืเปิดโอกาสให้คนสงูวยักว่าหาเรือ่ง

มาตัดเงื่อนไขเธอได้

ผอ.โยโคมองตามเลนยะหลังได้ยินค�าสั่ง และเพียงโคลงศีรษะ 

นิดหน่อย พลางว่ายิ้มๆ อย่างไม่คิดมาก

“โอเค”

อาคารเรียนเก่าทีอ่ยูด้่านหลงัสดุตดิกบัสวน คอืตกึแรกทีส่ร้างขึน้

เมื่อเริ่มก่อตั้งโรงเรียนโยโค มันเหมือนอนุสรณ์ส�าหรับศิษย์เก่ารุ่นก่อตั้ง 

ทว่าก็เป็นส่วนแรกที่เริ่มเกิดปัญหาก่อนจุดอื่น และหนักข้อขึ้นเรื่อยๆ จน

ต้องย้ายนักเรียนปีหนึ่งทั้งหมดไปรวมกับเด็กปีสองท่ีตึกใหม่ หยุดใช้ตึก

แรกไปทั้งที่ไม่มีอะไรทรุดโทรม

ปัญหาเริม่ขึน้จากเรือ่งของเดก็คนหนึง่ ทีห่ายสาบสญูไปในอาคาร

ไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหน มีเพียงเรื่องเล่าที่ว่าวันหนึ่งมีเด็ก

นักเรียนชายชั้นปีหนึ่ง ห้อง B ใช้เวลาหลังเลิกเรียนแข่งโกะกับเพื่อนสนิท

ในห้องเรยีนที่ไม่มีใครอยูแ่ล้ว ทว่าเพยีงเพือ่นของเขาเดนิไปชะโงกหน้าที่

นอกห้องเพราะได้ยนิเสยีงเรยีกทีแ่ว่วในยามเยน็ และหมนุหน้ากลบัมาอกี

ครั้ง นักเรียนชายคนนั้นก็หายไปแล้ว...ภายในเวลาไม่กี่วินาที เพียงเพื่อน

ของเขาหมุนสายตาไปทางอื่น เขาก็หายไปจากตรงนั้น...หายไปราวกับ

อยู่ๆ ก็กลายเป็นอากาศธาตุ

ไม่มีใครได้พบหรือเหน็เขาอกีเลย ทิง้ไว้เพยีงกระเป๋านกัเรยีนและ

เสื้อตัวนอกที่พาดไว้บนเก้าอี้

และนั่นคือการถูกลักซ่อนครั้งแรกในโรงเรียนโยโค

แต่ทีย่งัไม่ทบุมนัทิง้เพราะ ผอ.โยโคเชือ่ว่านกัเรยีนคนนัน้ยงัอยู่ใน
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อาคารเรียนแห่งนี้ และมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่ง

แน่นอนว่าถึงมันจะฟังงี่เง่า แต่ส�าหรับเจ้าของโรงเรียนที่สร้าง

สถานศึกษาเพื่อนักเรียนด้วยชีวิตและจิตวิญญาณ ก็ยังเฝ้าคอยลูกศิษย์ที่

หายสาบสูญคนนั้นให้กลับมาสักวันหนึ่ง แม้มันจะเนิ่นนานกว่าสามสิบปี

แล้วกต็าม อาคารเรียนนีจึ้งยงัคงอยูเ่ป็นทัง้ทีร่ะลกึให้แก่ผูท้ี่ไม่มวีนักลบัมา 

และเป็นความหวังหนึ่งเดียวส�าหรับคนที่ยังเฝ้าคอย 

แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของเธอในเวลานี้ เจ้าเด็กที่หายสาบสูญนั่นจะ

เป็นหรือตายอยู่ในอาคารหรือไม่ ไม่ใช่ธุระกงการอะไรของหมอผีอย่าง

เธอ เพราะแค่เห็นตัวตึกเก่าๆ สองชั้นที่แยกเป็นเอกเทศห่างจากตัว

โรงเรียนหลัก เธอก็หน้าเบ้ขยาดมันแล้ว

“ไม่เข้าไปงั้นเหรอ” ทาโร่สะกิดเมื่อเห็นหมอผีสาวมองนิ่งค้างยัง

อาคารเก่า และไม่มีทีท่าว่าจะขยับไปไหนแม้แต่ก้าวเดียว

“ก�าลังตั้งสมาธิอยู่นี่ไง” เลนยะตอบเสียงขุ่นอย่างไม่สบอารมณ์ 

พลางสูดลมเข้าเต็มปอด และปล่อยออกยาว เชื่องช้า หลังได้รับงานที่ไม่

อยากรับจาก ผอ.โยโค คืนนี้เธอก็รีบมาจัดการธุระให้เสร็จสิ้นทันที

แต่กอ็ย่างทีบ่อก มนัเป็นงานทีเ่ธอไม่อยากรบัแต่แรก ฉะนัน้จงึเป็น

เรื่องยากที่เธอจะเริ่มลงมือจัดการ

แต่จะว่าไปช่วงนีง้านในโรงเรียนโยโคชกัมาถีก่ว่าปกต ิตัง้แต่เรือ่ง

ของกาฝากยักษาแล้ว ไม่ปล่อยให้เธอว่างสืบเรื่องเจ้าชายหนุ่มปริศนา 

อดีตแฟนของทาคาโน่ ยูกิ ต่อเลย...

“ท�าอะไรน่ะ”

เป็นอีกครั้งที่วิญญาณเด็กชายต้องทักด้วยสีหน้ายุ่ง ขัดความคิด 

มากมายในหวัอกีฝ่าย เมือ่เหน็ว่าเดก็สาวร่างสงูลกุนัง่สลบัไปมา ขณะนบั

หนึ่งสองตามจังหวะไปด้วยอย่างจริงจังมุ่งมั่น

“วอร์มร่างกายก่อนออกปฏิบัติงาน” เลนยะตอบชัดเจน

“นัน่เธอ...ออกก�าลงักายเหรอ” ทาโร่ส�าทบัด้วยสหีน้าอึง้ค้าง มนึงง

กบัพฤตกิรรมประหลาดของยยัหมอผตีรงหน้า แม้แต่วญิญาณซามไูรหนุม่
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ยังอ้าปากค้างน้อยๆ จับจ้องการกระท�าของเด็กสาวคนส�าคัญ

ซึ่งหลังจากลุกนั่งอยู่อีกพักใหญ่ เลนยะก็เปลี่ยนท่าเป็นทิ้งตัว

เหยียดยาว คว�่าหน้าลงพื้นหญ้า แล้วใช้แขนสองข้างยันพื้นก่อนหันหน้า

มายังพวกเขาพร้อมบอกเสียงดังด้วยสีหน้ามุ่งมั่นเกินพอดีไม่เปลี่ยน

“ต่อไปวิดพื้นเอา! ไอ้ลูกหมาวันนี้ฉันยอมให้แกมานั่งบนหลังเพ่ือ

ช่วยถ่วงเพิ่มน�้าหนักเลยเอ๊า!”

“ใครเขาจะไปเอาด้วยกนักบัเธอเล่า” ทาโร่ประท้วงแทนสนุขัป่าหนุม่

แทบทนัท ีจะบ้าตายกบัยยัเดก็ผูห้ญิงตรงหน้า สตสิตงัปลวิหายไปแล้วรึไง 

งานนี้มันยากขนาดนั้นเลยเหรอถึงได้ออกอาการเสียจริตขนาดนี้!

ขณะร่างสงูสง่าทีถ่กูชวนเป็นเครือ่งเพิม่น�า้หนกัถงึกบัเบอืนหน้าหนี 

ลอบถอนใจและเหมือนจะปั้นหน้าไม่ถูก ไม่รู้ว่าควรอายแทนเธอดีไหมท่ี

กล้าบอกให้เขาท�าเรื่องประหลาดแบบนั้น

“จะ...ใจเย็นๆ ขอรับท่านเลนยะ ข้าเชื่อว่ายังไงท่านก็ผ่านงานนี้ไป

ได้แน่ๆ ขอรบั” โยชฮิาระรีบลอยวนรอบคนทีก่�าลงัวดิพืน้อย่างว้าวุน่ไม่แพ้

กัน พร้อมพยายามให้ก�าลังใจและควบคุมสติเธอไปด้วย

ซึ่งได้ค�าตอบจากเลนยะเป็นเสียงค�ารามปนหอบว่า

“รู้แล้ว...หา!?”

ต้องร้องอุทาน เมื่ออยู่ๆ ร่างทั้งร่างถูกช้อนใต้แขนให้กลับมายืน

อย่างง่ายดาย ซ�้าเจ้าของมือแข็งแกร่งที่ดึงตัวเธอขึ้นจากพื้นยังก้าวน�าไป

ยังอาคารสองชั้นตรงหน้า และเพียงหมุนเสี้ยวหน้าคมมากล่าวนิ่งเย็น

“รีบจัดการซะ ข้าไม่อยากเสียเวลา”

การเป็นฝ่ายถูกสั่งแทนท�าให้เลนยะชักสีหน้าไม่สบอารมณ์ใส ่

แผ่นหลังกว้าง แต่กลับไม่คิดโวยแย้งอะไรเช่นที่ผ่านมา...เพราะถ้ายิ่งพูด 

ไอ้สิง่ทีพ่ยายามปิดไว้มนัอาจหลดุพรวดออกมาได้ และเธอยงัไม่คดิเปลีย่น

แผนที่ตั้งใจไว้กับตัวเองตอนนี้

“เออ...งัน้เดีย๋วแกกไ็ด้รูแ้ล้วว่าอยากเสยีเวลาหรอืไม่อยาก” หมอผี

สาวพมึพ�ากบัตวัเองอย่างเจ้าเล่ห์ พลางคว้ากระเป๋าเป้แล้วหนัมาสัง่สองผี 
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“แกสองคนรออยู่ที่นี่ เข้าไปก็เป็นตัวถ่วงเปล่าๆ...อีกอย่างฉันอยากให้ 

พวกแกอยู่เฝ้าที่หน้าตึกไว้”

โยชิฮาระกับทาโร่มองหน้ากันอย่างงุนงงเล็กน้อยท่ีคร้ังนี้ถูกสั่งให้

คอย โดยเฉพาะการถูกสั่งให้เฝ้าอยู่หน้าตึกเมื่อพวกเขาไม่รู้ว่าควรจะเฝ้า

อะไรที่นี่กันแน่

เลนยะใช้กุญแจที่ได้จาก ผอ.โยโคไขเปิดประตูอาคาร และต้อง

ใช้แรงอีกเล็กน้อยในการเลื่อนเปิดประตูฝืดๆ เก่าๆ ออก ถึงเข้ามาใน 

ตัวตึกได้

และแค่ก้าวผ่านประต ูเลนยะกบักนิเทน็ชกิร็บัรูถ้งึอายบรรยากาศ

แย่ๆ ได้ชดัเจน มันแทบไม่ต่างจากการอยู่ในอาคารเรยีนหลกัตอนกลางคนื 

และอาจหนกัหน่วงกว่าเมือ่ทกุอย่างในนี้ให้ความรู้สกึไม่น่าไว้ใจ ทกุเงามดื

คล้ายเคลื่อนไหวได้เอง ปั ่นป่วน มืดทึบ มีแต่กลิ่นอับของฝุ ่นชวน

พะอืดพะอมและให้ความรู้สึกอึดอัด

“งั้นแยกกันตรงนี้”

กินเท็นชิก้มไปมองเด็กสาวทันใดพร้อมขมวดคิ้วเรียวเข้ม

“แยกกนังัน้เหรอ” เสยีงทุม้ลกึย�า้เหมอืนไม่มัน่ใจว่าค�าพดูของเธอ

หมายความว่ายังไง

“ก็ฉันถนัดท�างานคนเดียว อีกอย่างแยกกันท�ามันเสร็จเร็วกว่า 

ตกลงแกชั้นหนึ่งส่วนฉันชั้นสอง จบแค่นั้น” เลนยะสั่งโดยไม่มองหน้า 

กนิเทน็ชแิม้แต่น้อย แล้วหมนุตวัวิง่ออกไปตามทางทีต่วัเองบอกทนัท ีไม่รอ

ค�าทักท้วงใดๆ จากผู้ร่วมงานอีกคน

กินเท็นชิหรี่ตามองตามเลนยะที่หายลับไปอย่างรวดเร็ว แล้วรู้สึก

สังหรณ์แปลกๆ กับแผ่นหลังนั่น

วันนี้เลนยะไม่เล่ารายละเอียดของงานเลยแม้แต่นิดเดียว แค่กลับ

มาบ้านด้วยสีหน้าเครียด คว้ากระเป๋าเป้ บอกว่ามีงาน

ซึ่งเพราะนิสัยของเจ้าหล่อนที่ชอบลงมือท�าก่อนพูดและบางคร้ัง 
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ไม่ยอมบอกข้อมลูอะไรเลยจนถงึเวลา เขาจงึไม่สะกดิใจสงสยั จนกระทัง่

เธอมาออกอาการพิลึกอยู่หน้าตึก และให้แยกกันท�างานเมื่อกี้ถึงเริ่มเกิด

ข้อกังขา

เพราะปกตแิทบไม่เคยทีเ่ธอออกปากให้แยกกนั ออกจะคอยบงัคบั

ให้เขาอยู่ติดตัวเสมอ เพื่อให้ท�าหน้าที่เป็นโล่ให้ ซ�้าถึงเลนยะจะปากเสีย

พูดอะไรไม่ค่อยคิดและนิสัยแย่ในหลายๆ ด้าน แต่เธอไม่ใช่พวกอวดเก่ง 

อะไรที่เสี่ยงไม่คุ้มหรือดูเกินมือ เลนยะจะปฏิเสธหรือหาตัวช่วยทันที เธอ

รับงานโดยคิดรอบคอบเสมอ ไม่งั้นคงไม่มีงานท่ีมาทางจดหมายและถูก

เธอโละทิ้งไม่ท�าเกินกว่าครึ่งแบบนั้น

ดังนั้นมันน่าสงสัยที่วันนี้เธอมีท่าทางกังวลกับงานมาก แต่กลับ

ตัดสินใจให้แยกกันไปคนละทาง แถมด้วยท่าทางเร่งรีบอีก

สองผลีอยเงยีบรอเลนยะกบักนิเทน็ชอิย่างใจจดใจจ่อ โดยเฉพาะ

โยชิฮาระที่ดูกังวลมากเป็นพิเศษ

“ในนั้นน่าจะมีวิญญาณร้ายหรือปีศาจยังไงเหรอครับ เลนยะถึง 

ดูแปลกๆ แบบนั้น” ทาโร่อดถามไม่ได้เมื่อเจอสีหน้าแย่ๆ ของวิญญาณ

ดวงใหญ่กว่าข้างตัว

วนันีเ้ขาไม่ได้ตามเลนยะไปห้อง ผอ.ด้วย ซึง่จรงิๆ ตัง้แต่หลงัเรือ่ง

ของยกูทิีก่ลายเป็นยกัษ์ เลนยะกไ็ม่ค่อยให้เขาตามไปฟังเรือ่งงานของเธอ

กับชายแก่เจ้าของโรงเรียน ไม่รู้ว่าเพราะอะไร หรือเกี่ยวกับกล่องไม ้

ใบใหญ่ที ่ผอ.โยโคเคยหยบิออกมาเมือ่วนันัน้ แล้วท�าให้เลนยะต้องไล่เขา

ออกมาจากห้องรึเปล่าก็ไม่แน่ใจ

โยชิฮาระเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งกับค�าถาม ก่อนผ่อนลมหายใจยาว 

ระบายความอัดอั้น

“กถ้็าให้เดาข้าคดิว่าอาจจะเป็น ‘มากรุะ งาเอช’ิ น่ะขอรบั...อาการ

ท่านเลนยะบอกเลยว่าต้องใช่”

“มันคืออะไรเหรอครับ ร้ายกาจมากเลยเหรอ” ผีน้อยท�าตาโต



58   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 2

“มากุระ งาเอชิ หรือปีศาจกลับหมอน เป็นแค่ปีศาจชั้นต�่าเกาะกิน

กบัมนษุย์ ไม่มฤีทธิอ์ะไรมากหรอืฆ่าใครได้ง่ายๆ...เพยีงแต่ความสามารถ

ของมันอาจจะเรียกได้ว่ายุ่งยากและท�าร้ายจิตใจพอสมควร ท่านเลนยะ

เลยมักเลี่ยงงานที่มีโอกาสเป็นปีศาจตนนี้มาตลอด”

“แล้วมันเป็นยังไงครับ”

“ถ้าวนัหนึง่ท่านตืน่ขึน้มาแล้วรู้สกึว่าไม่คุน้เคยบ้านทีต่วัเองอยู ่ทกุ

อย่างรอบตวัดเูปลีย่นไปแต่อธบิายไม่ถกูว่าคอือะไรทีเ่ปลีย่น และชวีติท่าน

มีแต่เรื่องแย่ๆ สิ้นหวัง นั่นแสดงว่าท่านถูกปีศาจตนนี้ดึงมาอีกมิติขณะที่

ก�าลังหลับ หรือให้อธิบายก็คือการท�าให้เกิดฝันร้ายท่ีเหมือนจริงย่ิงกว่า

จริง ถ้าโชคดีท่านอาจหาทางตื่นจากฝันนั่นได้ แต่ถ้าไม่ก็อาจถูกชักน�าไป

สู่มิติแห่งความตายได้”

ทาโร่รู้สึกขนลุกนิดๆ และเผลออ้าปากค้างเล็กน้อยกับสิ่งท่ีได้ยิน 

โดยเฉพาะเมือ่ได้ยนิค�าว่า ‘ตาย’ ขณะวญิญาณซามไูรหนุม่กก็ล่าวต่อด้วย

สีหน้ากลัดกลุ้มยิ่งกว่าเดิมว่า

“แต่ในกรณขีองท่านเลนยะและท่านกนิเทน็ชนิัน้ ต่างกม็อีดตีที่ไม่

อยากนึกถึงอยู่ ซึ่งข้ากลัวว่าแทนที่ปีศาจตนนี้จะท�าให้ไปยังอีกฝันที่สร้าง

ให้สิน้หวงั จะเปลีย่นเป็นพาไปในฝันทีเ่ป็นอดตีอนัโหดร้าย สิน้หวงัยิง่กว่า

พวกนั้นแทนน่ะสิขอรับ”

“แบบนัน้มนัอนัตรายสดุๆ เลยไม่ใช่เหรอครบั!” วญิญาณเดก็ชาย

ร้องขึน้แทบจะทนัททีีฟั่งจบ ท่าทางร้อนรนกว่าวญิญาณข้างตวัทีพ่อจะเดา

ทกุอย่างได้อยูก่่อนแล้ว...กเ็ลนยะน่ะแค่พดูถงึเรือ่งอดตีนดิหน่อยยงัเลอืด

ขึ้นหน้า ดูตัวอย่างได้จากตอนที่สู้กับซานาดะซึ่งแทบได้ฆ่าคนตายจริงๆ 

ซ�้ายังเป็นญาติตัวเองด้วยแล้ว ลองนึกสิว่าหากเธอต้องไปเจอเหตุการณ์

ในอดีตที่เหมือนจริงเข้าละก็...เขาไม่อยากคิดเลย

ซึง่โยชฮิาระกท็�าได้แค่ให้ข้อสนันษิฐานในแง่บวกแบบไม่เตม็เสยีงว่า

“ก็หวังว่าจะไม่เป็นอะไรมาก เพราะยังไงท่านกินเท็นชิก็มีกระด่ิง

นั่นอยู่...”
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“เขาเรียกว่ากระดิ่งคุ้มภัย มีอ�านาจในการปกป้องคุ้มครองผู้ที่

ครอบครอง คล้ายสัญญาณเตือนภัย สามารถป้องกันอาคมทุกอย่างใน

โลกนี้ได้ เป็นสมบัติส�าคัญชิ้นหนึ่งของพวกองเมียวจิ”

เสียงปริศนาที่ดังแทรกการสนทนาของทั้งสองผีท�าให้พวกเขารีบ

หันกลับไปยังต้นเสียง แล้วถึงพบวิญญาณแม่ทัพหญิงท่ียังมีท่าทางและ

กิริยาเย่อหยิ่ง ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันท�าให้เธอดูงามสง่าเหมาะกับต�าแหน่ง

ผู้น�าทุกประการ แต่ใบหน้างามๆ ของเธอคงน่ามองกว่านี้หากย้ิมให้ 

คนอื่นบ้าง นอกจากเด็กหนุ่มที่ชื่อ โซเคนโย ซานาดะ 

และยงัไม่ทนัทีจ่ะถามถงึทายาทโซเคนโยอกีคน เขากเ็ดนิเข้ามาหา 

สองผีอย่างรู้จังหวะพอดี

“ท�าไมท่านซานาดะกบัท่านหญงิอาเคเดะถงึมาทีน่ีล่่ะขอรบั” โยช-ิ 

ฮาระมองอาคันตุกะทั้งสองอย่างแปลกใจ

“ความจริงกไ็ม่ได้อยากมานกัหรอก” ซานาดะว่าเสยีงเหนือ่ยหน่าย

พร้อมท�าสีหน้าปั้นยากแบบคนจ�าใจ และว่าขึ้นใหม่ “ผอ.โยโคบอกว่าใน

ตัวอาคารเรยีนเก่าน่ะมขีองส�าคญัทีอ่ยากได้คนื...และคดิว่าฉนัน่าจะอยาก

ได้ด้วย”

“อะไรหรือขอรับ”

“ดาบสั้นฟูตาโกะคาเกะ”

“ของท่านหญิงมายูริมีอยู่ที่นี่หรือขอรับ!” วิญญาณซามูไรเบิกตา

สอี�าพนั ร้องถามก่อนตวดัหน้าไปมองยงัอาคารเก่าทีด้่านหลงัอกีครัง้อย่าง

ไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยิน

“ผอ.โยโคบอกแบบนั้น เขาว่าเคยเก็บไว้ติดตัวในห้องท�างานเก่า 

ที่นี่ แต่พอย้ายออก เขามัวแต่กังวลเรื่องที่เกิดเลยไม่ได้เอามันมาด้วย 

ความจรงิทิง้ของทีเ่คยใช้ไว้ในนัน้เกอืบทกุอย่างเพราะกลวัว่าอาจมอีาถรรพ์

ติดมากับของ...แต่ตอนนี้กล้าจะเอามันคืนแล้ว เพราะมีพวกเราช่วยช�าระ

ล้างได้”

ผู้ที่ฟังขมวดคิ้ว สะกิดใจสงสัยบางอย่างเมื่อได้ทบทวนตาม
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“แต่ท�าไมท่านอยากได้อาวุธนั่นล่ะขอรับ”

“ท่านหญิงมายูริที่เป็นต้นตระกูลโยโคเคยเป็นหนึ่งในโซเคนโย  

ดงัน้ันหากอาวธุประจ�าตวันางเป็นแค่ของตัง้โชว์และไม่มปีระโยชน์อะไรกบั

โยโคแล้ว เรากค็วรเอามนักลบัมาอยู่ในมอืโซเคนโยเหมอืนเดมิ” ท่านหญงิ

อาเคเดะตอบค�าถามครั้งนี้แทนซานาดะ

ทว่าข้อสงสัยบางอย่างของวิญญาณซามูไรหนุ่มกลับยังไม่จางลง 

เพราะมันน่าแปลกที ่ผอ.โยโคมาบอกเรือ่งนีก้บัซานาดะในวนัทีเ่ลนยะต้อง

มาท�างานให้เขาพอดี ซ�้าวันนี้เลนยะก็ออกอาการขยาดงานอย่างรุนแรง 

และบอกให้เขากับทาโร่เฝ้าข้างหน้าไว้ราวกับให้รออะไรสักอย่าง

ดวงตาสีอ�าพันที่เริ่มมีแววเคลือบแคลงนิดๆ เมื่อหมุนกลับไปมอง

ยงัตกึหลงัเก่าอกีครัง้ ขณะเร่ิมสงสยัว่าเดก็สาวคนส�าคญัของเขาคงไม่ได้

ก�าลังหา ‘เครื่องมือ’ ส�าหรับงานนี้เพิ่มอยู่หรอกนะ   

ร่างสงูใหญ่ของเจ้าปีศาจทีเ่ดนิผละมาอกีทางเริม่ส�ารวจตวัอาคาร

ที่ดูไม่ทรุดโทรมเท่าข้างนอก ซ�้ายังจัดได้ว่ายังใช้ได้ดีอยู่ด้วยซ�้า ถึงแม้พื้น

อาคารจะมฝีุน่จบัหนาจนขาวโพลน และมหียากไย่กบัข้าวของผพุงัทีถ่กูทิง้

ไว้ แต่สิง่ปลกูสร้างเช่นเสาหรอืผนงัอาคารแทบไม่มร่ีองรอยความเสยีหาย

ให้เห็น

ทว่าการส�ารวจต้องหยุดชะงัก ขณะใบหน้ารูปสลักหันไปมองห้อง

ห้องหนึ่งที่มีกลิ่นอายปีศาจคละคลุ้งออกมา และนั่นท�าให้เขาต้องค่อยๆ 

ก้าวไปหามัน

มือเรียวแข็งแรงเอื้อมไปเลื่อนประตูห้องอย่างระมัดระวัง

ครืด!

ประตูที่ก�าลังถูกเลื่อนออกเล็กน้อยเปิดพรวดได้เองอย่างรุนแรง

พร้อมสายลมและหมอกสีขาวพวยพุ่งออกมาจนกินเท็นชิต้องยกแขนขึ้น

กันใบหน้า ป้องกันแรงปะทะจากอากาศที่ผิดปกติ

รอบด้านทีเ่คยเป็นทางเดนิของอาคารเรยีนถกูหมอกหนากลบเป็น
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สขีาวให้ไม่เหน็ทางเดนิข้างหน้า กนิเทน็ชติวดัดาบยาวทีข้่างเอวขึน้ เตรยีม

พร้อมเปิดประสาทการรับรู้ทั้งหมด และยืนนิ่งเพื่อรอการปรากฏตัวของ

ศัตรู

สัมผัสของเขาบอกว่าศัตรูอยู่ใกล้ตัว บ่งบอกได้ว่ามันไม่ใช่ปีศาจที่

มีอ�านาจมากมาย อาจจะจัดได้ว่าเป็นพวกชั้นต�่าด้วยซ�้าไป ที่เหลือคือหา

ให้เจอว่ามันซ่อนอยู่ตรงไหน แล้วจบงานนี้ให้เร็วที่สุด

ทว่าแทนที่ศัตรูจะปรากฏตัว กลับกลายเป็นว่าหมอกรอบกายจาง

ลงเรื่อยๆ สถานที่ที่เคยเป็นทางเดินในอาคารกลับกลายเป็นต้นไม้สูงท่ี

เบยีดเสยีดกนัหนาแน่น เท้าทีเ่หยยีบอยูบ่นพืน้กระดานไม้เก่าๆ ถกูแทนที่

ด้วยพืน้ดนินุม่ๆ และเหนอืศรีษะทีค่วรเป็นเพดานสกปรกกลบัมดีวงจนัทร์

ปรากฏอยูเ่ด่นหรา ความอบัทบึในตอนแรกกถ็กูสายลมอ่อนของยามราตรี

พัดหอบไป

ซึง่เมือ่ได้สมัผสัทกุกลิน่ ได้ยนิทกุสรรพเสยีง และสมัผสับรรยากาศ

รอบด้าน เจ้าปีศาจก็สามารถบอกได้ทันทีว่าสถานที่แห่งนี้คือ...

“ป่ากักปีศาจ!?”

กนิเทน็ชถิงึกบัยนืแขง็นิง่ไปชัว่อดึใจ ยามสถานทีท่ีต่นยนือยูเ่ปลีย่น

ไปอย่างน่าพิศวง ไม่นานเขาก็เตือนตัวเองว่าสิ่งที่เผชิญอยู่เป็นเพียง

ภาพลวงตา

แน่นอนที่สุดว่าใช่!

เขาเริม่จับด้ามดาบในมอืแน่นขึน้เมือ่รูส้กึอกีครัง้ว่ามอีะไรบางอย่าง

อยู่ด้านหลัง ซ่อนในละอองน�้าสีขาวที่เริ่มจางลงเรื่อยๆ

ดวงตาสีเทาคมกริบหรี่ลงจับจ้องร่างนั้นไม่ละสายตา

แต่แล้วเมื่อหมอกทั้งหมดสลายไปจนสามารถเห็นผู้ที่อยู่เบื้องหน้า

ได้ เจ้าปีศาจกลับเบิกนัยน์ตาโพลงอย่างตกตะลึง

เพราะร่างที่คิดว่าเป็นศัตรูในตอนแรกกลับกลายเป็นหญิงสาว 

คนหนึ่งในชุดกิโมโนจูนิฮิโตะเอะสีชมพูหวานลายดอกซากุระ แม้จะเปื้อน

คราบดินและมีรอยฉีกขาดที่ชายชุดเป็นหลักฐานว่าเธอเดินฝ่าป่าทึบนี้มา
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ด้วยเท้าเล็กๆ ที่เปล่าเปลือย แต่มันก็ยังดูสวยงามเมื่อสวมอยู่บนร่างกาย

แสนบอบบางนัน่ เดก็สาวในกโิมโนชัน้สงูคอืเจ้าของใบหน้ารปูไข่สวยหวาน 

แม้จะเปรอะเปื้อนคราบน�้าตา และพวงแก้มเนียนแดงก�่า แต่เครื่องหน้า 

ที่เหมาะเจาะในกรอบหน้าเล็กๆ ก็ยังงดงามสะกดตาไม่ต่างจากเทพธิดา

บนสวรรค์

และเหนอือืน่ใด เดก็สาวในชดุกโิมโนหรหูราก�าลงัจบัจ้องมายงัร่าง

สูงสง่าที่ยืนอยู่เบื้องหน้าด้วยแววตาสั่นไหว เอ่อล้นด้วยความอาวรณ ์

โหยหาอย่างสุดหัวใจ และปรารถนาอย่างแรงกล้า

ไร้ข้อกังขา ไร้ความลังเล ดวงตากลมโตใต้แพขนตางอนยาวเต็ม

เปี่ยมด้วยความรัก บูชาเทิดทูน หลงใหล และอ้อนวอน...อย่างสิ้นหวัง

แต่สนัุขป่าหนุม่ท�าได้เพยีงยนือึง้ตะลงึชอ็กนิง่ มองเดก็สาวตรงหน้า

เหมือนถูกสาป ลมหายใจขาดห้วง ความรู้สึกผิดบาปท่ีตกตะกอนในใจ

ค่อยๆ ตวีนในอก และเหลอืแค่เสยีงทีแ่ทบไม่สามารถหลดุออกมาจากคอ

ได้ว่า

“ท่านหญิง...ซายูยะ...”

ท่านหญิงยิ่งปล่อยสายน�้าตาให้ไหลอาบแก้มสองข้าง เมื่อชื่อของ

ตนถูกเสียงทุ้มลึกเอื้อนเอ่ย ก่อนถลาตัวเข้าหาร่างสูงใหญ่ที่ยืนแข็งทื่อ

เหมือนโดนแช่แข็ง อ้าแขนกอดร่างของเขาอย่างสิ้นความอาย และกักขัง

เขาไว้ด้วยแขนเล็กเรียวที่แทบไม่มีก�าลัง แต่ท�าให้เจ้าปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ 

ไม่อาจขยับตัวไปไหนได้

“เจ้า...ตายไป...แล้ว” เป็นอกีประโยคทีส่นุขัป่าหนุม่ครางออกมาได้ 

และเหมือนเตือนสติตนมากกว่าร�าพึงร�าพันถึงอีกฝ่าย...ตอกย�้าว่านี่ไม่ใช่

ความจริง

“ท่านกนิเทน็ช.ิ..ข้าอยากพบท่านเหลอืเกนิ” ท่านหญงิซายยูะร�าพงึ

ร�าพันด้วยเสียงสั่นเครือ ไม่ได้สนใจฟังสิ่งที่เขาเอ่ย และใช้แขนเล็กๆ  

สองข้างกระชบัร่างของคนตวัใหญ่กว่าแน่นขึน้ ราวกบักลวัว่าคนตรงหน้า

จะหายตัวไปหากเธอปล่อยมือจากเขา



B  1 3  s . t   63

กินเท็นชิท�าได้แค่ก้มมองคนที่ซบอยู่ตรงอก ท�าอะไรไม่ถูก จับต้น

ชนปลายไม่ได้ ทุกอย่างกลายเป็นปริศนาและความสับสนไปหมด สติที่

เคยมีคล้ายจะหลุดหายไป

ท�าไมเขามาอยู่ที่นี่ ศัตรูอยู่ที่ไหน ท�าไมเธอท่ีตายไปต้ังห้าร้อยปี

แล้วถึงมาปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเขา

ความฝันหรือภาพลวงตา ท�าไมถึงเหมือนจริงนัก ท�าไมจับต้องได้

ชัดเจนขนาดนี้ ทั้งแรงที่โอบรัด ทั้งสัมผัสอุ่นที่แนบกาย ทุกการกระท�าที่

ตอบสนอง ทุกจังหวะที่ก้าว ทุกค�าพูดที่เอ่ย...เหตุการณ์ที่ก�าลังเกิดขึ้นอยู่

ขณะนี้มันเหมือนเมื่อห้าร้อยปีก่อนที่เขาเคยท�าผิดพลาดที่สุดในชีวิต 

สาเหตุที่ท�าให้เขาต้องถูกผนึกอยู่ในถ�้าเพียงผู้เดียว 

ห้าร้อยปีก่อน ที่นี่ตรงนี้...ช่างซ�้าซาก!

สมองทีเ่คยสัง่ว่าทกุอย่างเป็นแค่ภาพลวงตาเริม่ไม่มัน่คง เหมอืนมี

เสยีงกล่อมอยูข้่างหใูห้เชือ่ในสิง่ทีเ่หน็ แม้พยายามสลดั แต่แรงทีร่ดัรอบกาย 

ก็กระชากเขาให้จมกลับมายังเหตุการณ์ตรงหน้าอีกครั้ง

“ท่านกนิเทน็ช.ิ..ข้ารกัท่าน...แม้ท่านจะเป็นปีศาจและข้าเป็นมนษุย์ 

แม้ทกุอย่างจะเป็นไปไม่ได้ แต่ได้โปรดตอบรบัข้า...ความรูส้กึ” ท่านหญงิ

แสนสวยเงยหน้ามาสบประสานดวงตาสีเทาอย่างลึกซึ้ง วาดหวัง และมี

ความหมายมากมาย

หากแต่เจ้าของดวงตาสีเทาคู่คมกลับยังเบิกตากว้าง นิ่งจังงัง ไม่

ตอบสนอง ขณะใบหน้าคมที่เคยสงบนิ่งเยือกเย็นเริ่มซีดเผือดเมื่อจ้อง

เข้าไปในดวงตาสีน�้าตาลเข้มคู่โตของเด็กสาวซึ่งดูอ่อนล้า เว้าวอน และ

เจ็บปวด สัมผัสได้ถึงแรงสั่นน้อยๆ ของมือเล็กๆ ท่ีเกาะเกี่ยวไว้ยามรอ 

ค�าตอบของเขา

“...ข้า...ไม่...”

กินเท็นชิกลืนสิ่งที่ตนก�าลังจะพูดลงคอ เมื่อค�าตอบนั้นคือค�าตอบ

เดียวกันกับเมื่อห้าร้อยปีก่อน

และมันเป็นสิ่งที่ท�าให้ทุกอย่างจบสิ้น 
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เจ้าปีศาจไม่กล้าแม้แต่จะสบตาท่านหญิง และเลือกปิดเปลือกตา 

ลงอย่างฝืนทน หนีภาพของเธอ และไม่อาจให้ค�าตอบใดๆ ได้

เขาไม่อยากให้เรื่องด�าเนินไปถึงจุดนั้น เขาอยากแก้ไขมัน หา

ทางออกที่ดีที่สุด หรือดีกว่านี้ ไม่ให้ใครต้องเจ็บปวดหรือถูกบีบบังคับให้

จนหนทาง แต่ขณะเดียวกันเขาก็ไม่อยากโกหกตัวเอง ไม่อยากโกหกเธอ 

สร้างความหวงัที่ไม่มวีนัเป็นจรงิและปล่อยให้มนัทลายลงเป็นผงธลุีในวนั

ข้างหน้า

ทั้งสองความรู้สึกตีกันไปมาจนสมองของเขาเริ่มมึนเบลอ และ

กลายเป็นตัวเขาเสียเองที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเด็กสาว

มนุษย์แสนงามคนนี้

ดวงตาสีเทาคล้ายจะปรือปิด แขนขาอ่อนแรงเกินกว่าจะตัดสินใจ

ท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อไปต่อ...ในเมื่อไม่อาจหาทางออกก็หยุดมันแค่ตรงนี้

แล้วกัน

ความคิดน้ันท�าให้ทกุสิง่ทกุอย่างเลอืนรางลง ความทรงจ�าทีผ่่านมา

หลังออกจากถ�้าใต้ภูเขาถูกลบทิ้งไปทีละส่วน และเร่ิมถูกแทนท่ีด้วย

เหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าอย่างช้าๆ

“ถ้าท่านตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไร” ท่านหญิงซายูยะก้มลงซบอกอุ่น

ของกินเท็นชิอีกครั้ง และหลับตาพริ้ม คลี่รอยยิ้มงดงามแม้ใบหน้ายังชื้น

ด้วยน�้าตา “ข้าต้องการแค่ท่าน  ไม่จ�าเป็นต้องตอบข้าก็ได้ เราสองคนจะ

อยู่ที่นี่ตลอดไป ท่านจะได้ไม่ต้องไปติดอยู่ในถ�้าที่ด�ามืด หนาวเหน็บ ฝัน

ร้ายซ�้าซากถึงสิ่งที่แก้ไขไม่ได้...เราจะแค่อยู่ที่นี่ตรงนี้ตลอดไป และท่าน 

ไม่จ�าเป็นต้องโทษความผิดใดแก่ตนเองอีก”

น�้าเสียงหวานราวกับปลอบโยนแต่สลักตรึงในหัวของผู้ท่ีเธอกอด

ไว้มากขึ้นทุกขณะ

สมองของเขาตอบรบัค�าพดูด้วยน�า้เสยีงเบานุม่เหมอืนขนนก รูส้กึ

เปลอืกตาทัง้สองข้างถกูถ่วงด้วยตะกัว่จนต้องปิดมนัลงมาแนบสนทิอย่าง

หมดทางต้านทาน ปล่อยให้ความทรงจ�าต่างๆ ที่เคยมีไหลออกไปเหมือน
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ชาในแก้วร้าวๆ...หายไปทลีะเลก็ทลีะน้อย แม้แต่เรือ่งของเดก็สาวเจ้าของ

นัยน์ตาสีน�้าเงิน

“เหยื่ออีกตัวมาแล้ว”

เด็กสาวผมสีน�้าตาลยาวประบ่าแหวกม่านเก่าๆ บนหน้าต่าง ลอบ

มองผ่านห้องพักผู ้อ�านวยการที่ชั้นสองไปยังหน้าตึกท่ีซานาดะและ

วิญญาณแม่ทัพหญิงของเขาก�าลังคุยอยู่กับทาโร่และโยชิฮาระ

“อย่างน้อยก็ยังท�าตามสัญญา” เธอพึมพ�าเสียงไม่สบอารมณ์นัก 

ทว่ากผ่็อนคลายขึน้เพราะอย่างน้อยดเูหมอืนทีเ่ธอบอก ผอ.โยโคว่าอยาก

ได้เหยื่อเพิ่มอีกหนึ่ง เขาก็ส่งมาให้ตามนั้น

คงต้องยอมรับจริงๆ แล้วว่าตาแก่เจ้าของโรงเรียนนี้ร้ายผิดกับ

หน้าตาไปคนละมุมโลกเลย ถึง ‘หลอก’ ญาติหนุ่มของเธอให้มาที่นี่ได้

ง่ายดายแบบนี้

และที่เธอต้องใช้เขาเพราะอย่างที่บอก งานนี้เธอไม่อยากท�า  

ดังนั้นถึงต้องการเหยื่อมาล่อพวกปีศาจที่เป็นปัญหาพวกนี้ พอเขาถูก 

เล่นงาน เธอกแ็ค่กระโดดไปจัดการทหีลงัโดยไม่ต้องเผชญิกบัศตัรโูดยตรง 

ปล่อยให้ญาติตนเป็นเนื้อสดบนปลายเบ็ด เธอก็แค่รอฆ่าอย่างนิ่มๆ ตอน

เป้าหมายฮุบเนื้อแล้วเท่านั้น

ซึ่งซานาดะคือหนึ่งในเหยื่อที่เธอขอไว้ เผื่อสถานการณ์ที่ศัตรูอาจ

มีมากกว่าหนึ่ง

ส่วนเหยื่ออีกคน...

หมอผีสาวปรายตาไปมองประตูห้องผู้อ�านวยการที่เปิดอ้าไว้ และ

ยกนิ้วขึ้นมาเกาข้างแก้มด้วยสีหน้ายุ่งเล็กน้อยพลางพึมพ�ากับตัวเอง

“อย่าหาว่าฉันเห็นแก่ตัวเลยนะไอ้ลูกหมา แต่งานนี้ฉันไม่อยากท�า

จริงๆ ยังไงซะแกก็มีกระดิ่งอยู่แล้ว และเดี๋ยวไอ้ท่ามากก็คงมาช่วยต่อ  

ดังนั้นจัดการเอาเองแล้วกันนะ...ฉันขอรออยู่นี่แหละ”

เธอยอมรบัเลยว่างานนีห้ลอกให้สนุขัป่าหนุม่ท�างานคนเดยีว ใช้วธิี
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รบีพดูรบีโยนงานในต�าแหน่งทีม่ปีีศาจแน่ๆ จากข้อมลูที่ได้ให้กนิเทน็ช ิส่วน

ตัวเองมาที่ชั้นสอง นั่งปล่อยเวลาไปจนกว่าจะได้ยินเสียงใครสักคนร้อง

ขึน้มาหรอืหายเงยีบเกนิไป...เธอกแ็ค่รอจังหวะดีๆ  แล้วเดีย๋วทกุอย่างกจ็บ

ซึง่ความจรงิเธอควรนัง่นิง่ๆ อยู่ในเวลาเงยีบสงบคนเดยีวที่ไม่ได้มี

มานาน และดื่มด�่ากับมัน แต่ไอ้ความรู้สึกขัดๆ หน่วงๆ ที่แทรกหลบอยู่

ในความผ่อนคลายนีค้อือะไรกไ็ม่รู.้..มนัเหมอืนจะวบูในอกนดิๆ เมือ่นกึถงึ

ใบหน้าคมหล่อเหลาที่จะมองมาอย่างกล่าวโทษเธอหลังจากนี้

ทัง้ทีป่กตเิมือ่ต้องใช้ประโยชน์หรือหลอกใช้ใครอืน่ เธอออกจะรูส้กึ

สบายใจเพราะไม่ต้องลงมือท�าเอง ไม่ต้องเหนื่อย ไม่ต้องเสี่ยง ถือเป็น

เรือ่งดแีละไม่สนว่าอกีฝ่ายจะคดิแบบไหน แต่คร้ังนีท้�าไมถงึไม่รูส้กึดอีย่าง

ที่ผ่านมา

หวังว่านี่จะไม่ใช่ความรู้สึกผิด...

เลนยะก้าวมายืนพิงโต๊ะท�างานเก่าๆ เพื่อรอเวลาหลังทบทวนอยู่

ครู่หนึ่ง

แต่ผ่านไปแค่ไม่ถงึนาท ีเธอกเ็ร่ิมยกมอืขึน้มากอดอกขณะก้มมอง

นาฬิกาบนข้อมือ รูส้กึว่าเวลาเดนิช้ากว่าทีเ่คย และไม่รูท้�าไมถงึรูส้กึร้อนใจ

ขึ้นมาอย่างแปลกประหลาด ยามมองออกไปยังประตูหน้าห้อง ความมืด

และเงยีบจากทัง้ภายนอกและภายในมนักดประสาทเธอจนน่าอดึอดั กงัวล 

และคิดว่าอาจเป็นห่วงนิดๆ...ละมั้ง

เฮ้อ! เกลียดความรู้สึกนี้จริง!...

“ฉันนี่ไม่โง่ก็บ้าแล้ว” เด็กสาวร�าพึงร�าพันกับตัวเองในที่สุด พลาง

พ่นลมหายใจแรงแล้วผละตัวจากโต๊ะ ตัดสินใจก้าวออกไปจากห้องทั้งที่

ยังไม่เข้าใจตัวเองและหงุดหงิดไปพร้อมกัน

แต่ไม่ทันที่จะได้ก้าวพ้นประตู กระแสลมแรงและหมอกหนาก็

ทะลักผ่านเข้ามา ผลักเธอให้ต้องถอยหลัง ก้มหน้าหนีสายลมหนักหน่วง

“บ้าเอ๊ย! มีบนชั้นนี้ด้วยงั้นเหรอ!” เลนยะสบถ รีบตั้งสติควานหา

ศัตรูก่อนถูกเล่นงานในกลุ่มหมอกที่มองไม่เห็นแม้แต่มือของตัวเอง
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เธอยกมอืเตรยีมตะปบบางสิง่ทีว่ิง่ผ่านสายตาไป ทว่าทนัททีีม่อืขวา

จับหมับเข้าได้ ความรู้สึกและรูปร่างที่อยู่ในมือกลับไม่ใช่อย่างที่คิด มัน

คล้ายอะไรทีเ่หมอืนท่อนไม้ยาว แต่น�า้หนกักลบัเกนิกว่าจะเป็นท่อนไม้ ซ�า้

ยังเย็นเฉียบเหมือนโลหะมากกว่า

ทว่าสิ่งที่ท�าให้ตื่นตัวจนขนอ่อนที่หลังคอลุกชัน กลับเป็นกลิ่น 

บางอย่างที่ลอยมาเตะจมูก

“ควันไฟ!” เลนยะหันมองตามกลิ่นควันในกลุ่มหมอกสีขาวและ

พยายามหรี่นัยน์ตา เพ่งผ่านละอองน�้าที่เริ่มจางลงเรื่อยๆ

ซึง่อย่างแรกทีห่มอผสีาวเหน็คอืพืน้ไม้กระดานคล้ายห้องเดมิทีต่น

อยู่ แต่วินาทีต่อมาแสงสีส้มที่ปลายหางตาก็ท�าให้ขนท่ัวร่างของเธอต้อง

ลุกชันอีกครั้ง

กลิน่ควนัเร่ิมรุนแรงขึน้ราวกบัเกดิไฟไหม้ กระแสความร้อนกระทบ

หลังคอจนต้องยื่นมือไปถูเพื่อคลายไอระอุ แต่พอมือเธอสัมผัสคอตัวเอง 

กลับพบความผิดปกติบางอย่างจนใจร่วงวูบ

“นี่มันอะไร ผมฉันท�าไม...”

เลนยะจับเส้นผมของตวัเองออกมาส�ารวจ แล้วพบว่าความยาวของ

เส้นผมเปลี่ยนไป ผมที่เคยถูกตัดสั้นแค่ประบ่าบัดนี้ยาวลงมาจนจับระดับ

ไม่ถูก ต้องไล่สัมผัสความยาวไปเรื่อยๆ จากไหล่ไปหลัง ผ่านเอว กระทั่ง

ถงึหัวเข่า ถงึรูว่้าผมตนยาวเกอืบถงึพืน้ ซ�า้ระดบัสายตากเ็ปลีย่นไปราวกบั

เธอมองเห็นพื้นอยู่ใกล้มากกว่าเดิม  

หมอกหนาจางหายไปหมดสิ้นเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นอีกคร้ัง ก่อนจะ

ก้มมาเจอเสื้อผ้าของตนแล้วยิ่งต้องอึ้งตะลึง เมื่อชุดนักเรียนท่ีเคยสวม

กลายเป็นเสื้อสีขาวขาดวิ่น เปื้อนเลือด และฮากามะสีน�้าเงินเข้ม

เลนยะเผลอกลัน้หายใจฉบัพลนั ก้อนเนือ้ในอกเต้นถีร่วั ก่อนจะยิง่

กระหน�่าแรงขึ้นยามหมุนนัยน์ตาไปเจอว่ามือข้างที่จับบางสิ่งที่คิดว่าเป็น

ท่อนไม้ไว้ กลบักลายเป็นท่อนเหลก็ทีผ่กูพูส่ดี�าและลกูกระพรวนสทีอง ซึง่

เป็นด้ามจับของอาวุธยักษ์เจ้าของนาม...
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“กงจักรการาสึ...”

เลนยะไล่มองตามอาวุธใหญ่ในมือด้วยดวงตาเบิกกว้าง อาวุธที่

ใหญ่โตจนเกือบเท่าๆ กับตัวเธอในเวลานี้ ใบมีดใหญ่สีด�าสนิทรูปตัว S ดู

น่าขนลกุและน่าเกรงขามไปพร้อมกนั ขดักบัเสยีงกระพรวนใสๆ ทีผ่กูตดิ

กับมัน

“กงจักร...การาสึ” เด็กสาวร�าพึงร�าพันแผ่วอย่างไม่ทันรู้ตัว ความ

รูส้กึห่างเหนิทีเ่คยถอือาวธุชิน้นีท้กุเมือ่เชือ่วนัก�าลงัแล่นเข้าทกุอณรู่างกาย 

เหมือนได้พบทั้งเพื่อนเก่าและศัตรูครั้งอดีต นัยน์ตาสีน�้าเงินพราวระยับ

ดีใจอย่างพลั้งเผลอและเกลียดชังอย่างไม่ปิดบัง 

แต่ก่อนที่เธอจะจมไปกับความรู้สึกนั้น ก็ต้องกลับมาสนใจสิ่ง 

รอบข้างเสียก่อน

เลนยะก้มมองรูปร่างตัวเอง มันกลายเป็นร่างกายของเด็ก เธอ 

ตัวเล็กลงมาก จากที่สังเกตน่าจะอยู่ในช่วงเจ็ดถึงแปดขวบ แต่นั่นก็ไม่

ท�าให้เดือดร้อนนัก

เธอพอจะรูจั้กการโจมตแีละความสามารถของมากรุะ งาเอช ิเรยีก

ว่าโชคดีที่รู้ก่อนว่าศัตรูเป็นอะไร ไม่อย่างนั้นคงไม่กล้าแม้แต่ขยับ และที่

แน่ใจอย่างหนึ่งคือ ตอนนี้เธอตกอยู่ในสถานการณ์เมื่อแปดปีก่อน กลาง

ห้องกว้างของโรงฝึก และรอบข้างมีไฟลุกท่วม

กระน้ันเธอกพ็ยายามไม่มองไปข้างหลงั...เพราะรูด้ว่ีามศีพของใคร

นั่งอยู่ตรงนั้น

นยัน์ตาสนี�า้เงนิเลอืกกวาดมองรอบห้องทีม่ศีพเกลือ่นกลาด หลาย

ศพเกือบไม่เหลือสภาพของค�าว่ามนุษย์อยู่แล้วด้วยซ�้า อาจเรียกได้แค่ว่า

เศษเนื้อเท่านั้น

เลนยะพยายามสงบสติอารมณ์ ควบคุมลมหายใจเข้าออก ไม่ใช่

เพราะกลัวภาพคนตายมากมายรอบตัว หากแต่เป็นความต่ืนกลัวต่อ 

ความสมจริงที่ดูจริงอย่างน่าขนลุกกับเหตุการณ์เวลานี้

ทัง้ความร้อนจากไฟทีแ่ผดเผา อากาศทีม่แีต่เขม่าควนัหนาแน่นจน
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น�า้ลายในปากออกรสเปรีย้ว และรูส้กึเหมอืนปอดหดลบีลง กลิน่ไหม้ของ

เนื้อกับกลิ่นเน่าเหม็นของเลือด

ทุกอย่างช่างสมจริง ไม่มีอะไรที่ดูเป็นความฝันแม้แต่นิดเดียว

ช่างเป็นภาพหลอนที่น่ารังเกียจเกินบรรยาย

เหงื่อของเธอค่อยๆ ไหลอาบข้างแก้ม แม้รู้ว่าเป็นเรื่องโกหกแต่ก็

อดหวั่นใจไม่ได้ และมันส่งผลให้เธอเริ่มหมุนหาสิ่งเดียวที่อาจช่วยให้ตน

สงบใจได้มากกว่านี้...วิญญาณซามูไรหนุ่ม

ในเมือ่มนัคดิจะใช้อดตีจริงๆ ของเธอมาหลอกหลอน กต้็องเอาทกุ

รายละเอียดในคืนนั้นเมื่อแปดปีก่อนมาให้ครบ

แต่ไม่ว่าจะพยายามมองหายังไง เธอก็ไม่เจอโยชิฮาระ ทั้งที่แน่ใจ

ว่าวิญญาณที่คุ้นเคยจะอยู่ข้างกายตนเสมอ ถึงแม้จะเป็นเพียงของปลอม 

เวลานี้เธอก็อยากเห็นเขา ทว่าที่นี่กลับมีแค่เธอกับร่างไร้วิญญาณหลาย

สิบร่าง

เจ้าพวกปีศาจชั้นต�่านี่ไม่เหลืออะไรดีๆ ให้มองเลย!...เด็กสาวคิด

อย่างหัวเสีย

“ดวงตาทวารบาลของแกก�าลังจะเปิดแล้วสิ”

สติสมัปชญัญะทัง้หมดของเธอเหอืดหายในฉบัพลนั เมือ่อยู่ๆ  เสยีง

นุ่มๆ เสียงหนึ่งแทรกผ่านควันไฟหนาทึบเข้ามา

หมอผีสาวในร่างเด็กน้อยที่มอมแมมไปด้วยเลือดสะบัดใบหน้า 

ตื่นตระหนกไปมองที่มาของเสียง 

และที่หน้าประตูบานใหญ่ของโรงฝึก ก็ปรากฏเด็กหนุ ่มอายุ

ประมาณสิบสามถึงสิบสี่ปียืนอยู ่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไรไม่รู ้ แต่เพราะ

แสงจันทร์ที่ส่องย้อนเข้ามาจึงท�าให้เงาด�าบดบังใบหน้าของเขาไว้จนไม่

อาจเห็นได้ มีเพียงดวงตาสีน�้าเงินทรงอ�านาจแข็งกร้าวที่มีประกายระยับ

ผ่านความมืด มองมายังร่างเล็กๆ ที่อยู่กลางห้อง

เลนยะลอบกลืนน�้าลายลงคอ ยามรู้สึกเหมือนก�าลังส่องกระจก

มองดูดวงตาของตนเอง ดวงตาสีน�้าเงินแปลกประหลาด...ท่ีมีเพียงเธอ
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และ ‘มัน’ ที่มี

หมอผสีาวถอยเท้าสองสามก้าวตามสญัชาตญาณ ใบหน้าไร้สเีลอืด

ขณะก�าอาวุธในมือแน่นขึ้น ก่อนครางในล�าคอเสียงเครือแผ่ว

“แก...เลนโย...”


