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ค�าน�า

คณุเคยลมือะไรไหม (ยกเว้นค�าตอบตอนอยูใ่นห้องสอบ) 

	 อาจเป็นเรื่องในวยัเดก็	 เรื่องที่ไม่น่าจดจ�า	 ลมืไปจนคดิว่ามนัไม่เคยเกดิ

ขึ้น	แต่พอจ�าได้กลบัพบว่า	มนัส�าคญัขนาดส่งผลต่อปัจจบุนัและอนาคต

อวาลอนกเ็คยลมืเรื่องส�าคญั	เขาลมืการพบกนัระหว่างเขากบัลเิวยี	

ลมืกระทั่งว่าเคยได้เจอใครคนหนึ่งที่ส�าคญัมาก

รวมถงึลมืว่าช่วงหนึ่งตวัเองเคยน่ารกัใสๆ	 (?)	 ถงึขนาดที่ไมค์กี้ต้องเรยีก 

ลซูี่มาดเูลยทเีดยีว!

มาเถอะ	อย่ารอช้า	มาย้อนดอูดตีของหนวูาในความทรงจ�าที่เคยหายไป	

รบัรองว่าเมื่ออ่านจบ	คณุจะต้องอทุานว่า	‘โอ้	เคลวนิ!’

 Sataporn Fantasy

 ส�านักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์

ตดิตามความเคลื่อนไหวของสถาพรบุ๊คส์

ได้ที่เพจ www.facebook.com/SPBYongAdult



ประวัตินักเขียน

สวัสดีครับทุกๆ ท่าน ในเมื่อนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายเรื่องแรกที่ผม

แต่งขึ้นมา	 ผมก็อยากจะแนะน�าตัวเองให้พวกท่านได้รู้จักกันหน่อย	 ส�าหรับ 
เดก็หนุม่ผมด�า	หน้าหล่อ	ตาหวาน		คิ้วเข้ม	จมกูโด่ง	ขนตางอน	แต่เตี้ย	(หรอืเปล่า)	
คนนี้มชีื่อว่า	ศขิรนิ	ครบั	เรยีกผมสั้นๆ	ว่า	คณุต้น	พี่ต้น	น้องต้น	หนูต้น	บกัต้น	
หรอืต้นเฉยๆ	กไ็ด้ครบั	นั่นเป็นชื่อเล่นผมเอง			

ต้นคนนี้เป็นเดก็ที่เกดิแถวๆ	ชายแดนทางภาคตะวนัออกของประเทศไทย	
พวกท่านคงรูจ้กัจงัหวดัสระแก้วกนัอยูใ่ช่ไหมครบั	นั่นแหละบ้านเกดิผมเอง	แต่ว่า
ผมไม่ได้โตที่นั่นนะครบั	 พอผมอายไุด้สกั	 5	 -	 6	 ขวบ	 ผมกย็้ายมาอยู่ที่จงัหวดั
ขอนแก่น	แล้วกต็ั้งถิ่นฐานสร้างบ้านสร้างเรอืนอยู่ที่นี่จนถงึปัจจบุนั		ใช่แล้วครบั	
ผมเป็นคนอสีาน	ผมเรยีนจบจากโรงเรยีนขอนแก่นวทิยายน	ตอนนี้ผมก�าลงัศกึษา
อยูท่ี่มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ส�าหรบัส่วนสงูผมน่ะเหรอ	แหมๆ	ผมเพิ่งอายแุค่นี้เอง	
โอกาสที่ผมจะสูงขึ้นยงัมอีกีเยอะ (มั้ง) ส่วนน�้าหนกั	ผมขอไม่บอกนะครบั	เพราะ
ว่าเรื่องนี้มนัเป็นความลบัระดบัสดุยอด			

เอาละ	เรามาเข้าเรื่องกนัเลยดกีว่า	นยิาย	อวาลอน	เรื่องนี้ผมคดิพลอต
ได้ขณะที่ก�าลังเหม่อมองไปบนท้องฟ้าหลังจากถูกการ์ตูนอนิเมะที่ผมติดตามมา
ยาวนานหกัหลงัเอา	ไม่ขอบอกนะครบัว่าการ์ตูนเรื่องนั้นมนัหกัหลงัผมยงัไง	เอา
เป็นว่าผมก�าลังจิตตกกับฉากจบของการ์ตูนเรื่องนั้นอยู ่	 ผมจึงมานั่งลอง
จินตนาการถึงฉากจบในแบบที่ตัวเองต้องการดู	 สักพักผมก็เริ่มคิดได้ว่า	 ในเมื่อ
เราไม่ชอบฉากจบแบบนั้น	 แล้วท�าไมเราถึงไม่ลองแต่งเรื่องที่เราเป็นคนก�าหนด
เองขึ้นมาล่ะ	 เรื่องที่ฉากจบนั้นเราจะเป็นคนก�าหนดมันเอง	 ผมจึงลองแต่งเรื่อง
ราวที่ผมจะเป็นผู้ก�าหนด		

มาวนัหนึ่งผมได้คยุกบัเพื่อนของผมเกี่ยวกบัเรื่องนี้	เพื่อนผมขอให้ผมเอา
เรื่องที่ตวัเองแต่งนั้นมาให้เขาอ่านดู	แต่ผมไม่ให้เพราะอาย	เพื่อนผมเลยบอกว่า
จะแต่งไปท�าไมในเมื่อแต่งแล้วคนอื่นๆ	กไ็ม่ได้รบัรู้ได้อ่านมนั	นั่นแหละครบั	พอ
ผมได้ยินประโยคนั้นจึงตัดสินใจที่จะน�านิยายเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้คนอื่นๆ	 ได้ 
รบัรู้	เพราะเหตนุี้เองนยิายเรื่อง	อวาลอน	จงึได้ถอืก�าเนดิขึ้นมา		

แหม	พูดซะดูยิ่งใหญ่เลยแฮะเรา...	



จากใจนักเขียน

กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลง (?) ทุกท่านนะครับ อย่างแรกเลย

ต้องขออภัยจริงๆ	 ที่เล่มนี้คลอดออกมาช้าไปหน่อย	 เผอิญติดธุระส�าคัญอยู่ 

น่ะครบั	กเ็ลยเขยีน...ไม่สิ	กเ็ลยพมิพ์นยิายได้ล่าช้ากว่าปกติ	

เล่มแปดนี้เป็นเล่มย้อนเรื่องราวไปสมยัที่วายงัเป็นเดก็	ก่อนจะสญูเสยี

ความทรงจ�าไป...มนัจะเฉลยปมทกุอย่างที่พวกเราเคยสงสยักนัว่า	แท้จรงิแล้ว

ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่	 เนื้อเรื่องจะไปเชื่อมโยงกับเนื้อหาในเล่มเจ็ดที่คุณ

ป๊ะป๋าไมเคลิของเราเป็นนกัแสดงน�านั่นเอง	ตอนจบของเล่มนี้คอืจดุเริ่มต้นของ

เล่มหนึ่งครบั...ไม่งงกนัใช่ไหมครบั	ฮ่ะๆๆ

ตามจรงิแล้วซรีส์ี อวาลอน จะมทีั้งหมดแปดเล่มด้วยกนั	ที่ผมตั้งใจเอา

ไว้ตอนแรกคือเนื้อหาของเล่มเจ็ดกับแปดจะอยู่ในเล่มเดียวกัน	 เพราะมันเป็น

เล่มย้อนอดตี	เป็นเล่มพเิศษทั้งคู่	แต่ถ้าท�าแบบนั้นคงจะหนามาก	(และคงจะ

แพงมากด้วย)	 ก็เลยปรึกษากับพี่ๆ 	 บรรณาธิการแล้วว่า	 แบ่งเป็นสองเล่มจะ 

ดกีว่า	ส่งผลให้กลายเป็นมเีก้าเล่มจบแทนนั่นเอง

ต้องขอขอบคุณทุกๆ	 คนมากนะครับที่อุตส่าห์ติดตามจนมาถึงเล่ม 

รองสดุท้ายนี้	 ขอบคณุมากจรงิๆ	 ครบัผม	 ^_^	 แล้วพบกนัใหม่ในเล่มหน้า... 

เล่มจบของนยิายเรื่องนี้นะครบั

 THE APEX PREDATOR







“หนังสือและการอ่านคือขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์”



บทน�า

“นี่...หนูขอเล่นด้วยได้ไหม”

“เอ่อ	คอื...โทษทนีะ	แต่มนัเตม็แล้วน่ะ”

อกีแล้ว...โดนปฏเิสธอกีแล้ว

“งั้นเหรอ...ขอโทษด้วยนะ”	หนูบอกพร้อมกบัส่งยิ้มให้คนตรงหน้า	แต่

สิ่งที่ได้รบักลบัมามเีพยีงความเงยีบงนั	คนคนนั้นไม่ตอบอะไรหน	ูเขาเดนิกลบั

ไปหากลุ่มของเขา

เขาชื่อโทมะ	เป็นเพื่อนที่อยู่ชั้นเดยีวกนักบัหนู

ไม่ส.ิ..ไม่ใช่เพื่อน...เพราะว่า...

“นี่ๆ 	ฉนัแอบได้ยนิคณุป้าข้างบ้านคยุกนัว่า	ครอบครวัของคทิซเึนะคงุ

เป็นพวกปีศาจด้วยละ”	เดก็ผู้หญงิที่อยู่ในกลุ่มนั้นพูดอะไรบางอย่าง

“หา!	 จริงเหรอ	 มิน่าล่ะตาของเจ้านั่นถึงเป็นสีแดงเหมือนเลือดเลย...

น่ากลวัจงั”

“อย่าไปยุ่งกบัมนัดกีว่า”	

กลุ่มของโทมะพากันหันมามองหนูด้วยสายตาแปลกๆ	 เป็นสายตาที่
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หนูคุ้นเคยดี	 เป็นสายตาที่หนูได้รับมาตลอดในช่วงเวลาที่เรียนอยู่กับพวกเขา	

เรยีนอยู่ในโรงเรยีนแห่งนี้

สายตาแห่งความรงัเกยีจ

หนูเดินไปเร่ือยๆ อย่างไร้จุดหมาย เดินไปตามทางเท้าท่ีไร้ซึ่ง

ผู้คน	ตอนนี้ดกึมากแล้วและมเีพยีงแสงสว่างจากเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เป็นระยะๆ	

หนูรู้ว่าการที่เดก็อย่างหนูแอบออกมาเดนิเล่นคนเดยีวดกึๆ	ดื่นๆ	แบบ

นี้เป็นเรื่องไม่ดี	แต่ว่า...

‘ขอโทษน้า อวาลอนคงุ แต่ต่อไปนี้เราคงเล่นกบัเธอไม่ได้แล้วละ...’

แม้แต่คณุยูมิ

‘หมื! เพื่อนเหรอ ใครบอก เรากแ็ค่เผอญิเล่นด้วยกนัเฉยๆ กเ็ท่านั้นเอง 

ไม่ใช่เพื่อนซกัหน่อย...อวาลอนคงุอย่าหลงคดิไปเองแบบนี้ส’ิ

กย็งับอกแบบนั้น...

ไม่อยากกลบัไปเรยีนแล้ว...

ถงึแม้อกีไม่กี่วนักจ็ะปิดเทอมแล้วกเ็ถอะ...แต่ไม่อยากกลบัไป...

ไม่อยากไปเจอสายตาแบบนั้น...สหีน้าแบบนั้น...

ไม่อยากถูกปฏเิสธ

จะมทีี่ไหนบ้างที่ต้อนรบัคนอย่างหนู	ที่โลกปีศาจงั้นเหรอ	คนที่ไร้พลงั

แบบหนูจะท�าอะไรได้	หนูไม่ได้เก่งแบบอาเจ๊	ไม่ได้มพีลงัแบบนั้น...

หนูกเ็ป็นแค่อวาลอน...

เป็นแค่คนที่อยากมเีพื่อน...อยากให้คนอื่นๆ	ยอมรบั...

“...”	หนูหยดุเดนิ	ก่อนจะตดัสนิใจอะไรบางอย่าง

บางอย่างที่เป็นเรื่องไม่สมควร...เป็นเรื่องไม่เหมาะสม	แต่ว่า...

“หมื!”	

จู่ๆ 	หนกูส็งัเกตเหน็ร่างหนึ่งนั่งพงิต้นไม้ใหญ่ในสวนสาธารณะข้างหน้า	

ร่างนั้นกลมกลืนกับความมืด	 มีเพียงสีเขียวเรืองคล้ายกับดวงตาที่ก�าลังส่อง

ประกายโดดเด่นออกมา

แสงจันทร์ที่เมื่อซักครู่ถูกก้อนเมฆบดบังค่อยๆ	 ส่องลงมา	 เผยให้เห็น
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เด็กสาวในชุดราตรีสีด�าเข้ม	 ผมของเธอเป็นสีด�าเช่นเดียวกัน	 มันยาวสลวย	

นยัน์ตาของเธอเป็นสเีขยีวเหมอืนสมีรกต	เธอก�าลงัจ้องมาทางนี้	เธอก�าลงัมอง

มาที่หนูจนรู้สกึเหมอืนกบัโลกทั้งใบถูกท�าให้หยดุนิ่ง...

พี่สาวคนนั้นค่อยๆ	ขยบัรมิฝีปาก	

“นี่มนษุย์เอ๋ย...”

เธอพูดกบัหนูอยู่เหรอ	

และค�าพูดต่อมาของเธอคอื...

“มาหาข้าตรงนี้เถดิ”

นั่นคอืจดุเริ่มต้นของเรื่องราวทกุอย่าง



1
เมื่อหนูตื่นขึ้นมาบนโลกอีกใบ

หนูค่อยๆ ลืมตา ก่อนจะหรี่ตาลงเล็กน้อย เพราะภาพตรงหน้า

พร่ามวัไปหมด

เมื่อตาเริ่มปรับแสงได้	 สิ่งแรกที่เห็นคือ	 ท้องฟ้าสีครามกว้างใหญ	่ 

สายลมอ่อนๆ	ที่พดัมาท�าให้หนเูริ่มจะรูส้กึตวัมากขึ้นทลีะนดิ	แล้วพบว่าตวัเอง

ก�าลงันอนตะแคงหนัหน้าไปทางระเบยีงห้อง

หนูพยงุตวันั่ง	ลงมาจากเตยีงสขีาว	แต่ทนัททีี่ยนื	หนูกเ็จบ็แปลบที่อก

“อกึกก!”	มอืขวาของหนูบบีอกข้างซ้าย	พอก้มลงมองกเ็หน็ว่า	ตวัเอง

อยู่ในชดุเสื้อคลมุแขนยาวสดี�าสนทิ

‘เกดิอะไรขึ้น’	ค�าถามนี้ผดุขึ้นมาในใจ	สิ่งสดุท้ายที่จ�าได้กค็อื...

‘ขอบคณุมากนะอวาลอน...ที่ยอมสละชวีติเพื่อข้า’

หนูได้สละชวีติเพื่อช่วยพี่สาวผมด�าคนนั้น...คนที่ชื่อลเิวอร์เดล

“แล้วท�าไมเราถงึมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะ”	หนูพมึพ�าเบาๆ	ค่อยๆ	 เดนิออกไป

ยงัระเบยีงตรงหน้า	และวนิาทนีั้นดวงตาของหนูกต้็องเบกิกว้างด้วยความตกใจ	

เมื่อเหน็อาณาจกัรอนัยิ่งใหญ่ที่เตม็ไปด้วยผู้คนมากมาย
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ที่ไหนกันเนี่ย	 และไอ้สถานที่ที่หนูอยู่นี่มันอะไรกัน	 หอคอยงั้นเหรอ	

ท�าไมถงึได้ดูสูงซะขนาดนี้

ถ้ามองจากมมุนี้	พวกคนที่อยู่ข้างล่างดูเหมอืนกบัจดุเลก็ๆ	เลย

วิ้ว...สายลมพดัเข้ามาอกีครั้ง	มนัท�าให้หนูรู้สกึโล่งๆ	เยน็ๆ	ยงัไงไม่รู้

เอ...แปลกๆ	แฮะ

หนูดงึคอเสื้อเบาๆ	ก่อนจะก้มลงมองส�ารวจตวัเอง

“...”

นั่นไง...คือ...นอกจากเสื้อคลุมตัวนี้และผ้าที่พันอยู่รอบอกแล้ว	 หนูก ็

ไม่ได้ใส่อะไรอกีเลย

เมื่อคดิถงึตรงนี้	แก้มหนูกร็้อนฉ่า

อย่างที่บอก...มนัเกดิอะไรขึ้นกนัแน่เนี่ย

หนรูบีหนัหลงักลบั	กวาดตามองไปรอบๆ	ห้องที่อยู	่ดเูหมอืนกบั	เออ่...

หนูไม่แน่ใจว่าจะเรียกยังไงดี	 เพราะพวกเฟอร์นิเจอร์แปลกมาก	 แต่มีเตียง 

ใหญ่ๆ	คงจะเป็นห้องนอนมั้...

ความคดิทกุอย่างของหนหูยดุลงทนัททีี่ได้เหน็ผูห้ญงิคนหนึ่ง	เธอนั่งอยู่

ตรงเก้าอี้ผ้าข้างๆ	เตยีงนอน	ก�าลงัหลบัอยู่	และที่ส�าคญัเธอคนนั้นกค็อื...

พี่สาวลเิวอร์เดล

พี่เขามาอยูต่รงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่	หรอืว่าตลอดเวลาที่หนนูอนอยูบ่นเตยีง	

พี่เขาจะคอยเฝ้าหนู

หนูได้แต่สงสยั	ขณะจ้องมองใบหน้ายามหลบัใหลของพี่สาว

“...”

หนูเงยีบไปพกัหนึ่ง...พกัใหญ่ๆ	

แบบ...ไม่รู้จะอธบิายยงัไงดี	แต่พี่เขาสวยจงัเลย

เดี๋ยวสิ...หรือว่าหนูก�าลังฝันอยู่...ใช่	 ต้องใช่แน่ๆ...หนูต้องก�าลังฝันไป

แน่ๆ	

แต่ว่า...หนูค่อยๆ	เดนิเข้าไปหาคณุพี่สาวตรงหน้า

ถ้ามนัเป็นฝันจรงิ...

หนูยื่นหน้าเข้าไปหาพี่เขาใกล้ๆ	 จ้องใบหน้าสวยงามนั้นชัดๆ	 รับรู้ถึง 



14   อวาลอน กับช่องว่างแห่งความทรงจำา เล่ม 8

ลมหายใจอ่อนๆ	ของอกีฝ่าย

กไ็ม่อยากให้ตวัเองตื่นขึ้นมาเลยอะ

แล้วจู่ๆ	พี่เขากล็มืตา	พวกเราทั้งสองต่างสบตากนั	

“วะ...เหวอออ!!!”	หนูอทุานลั่น	ถอยไปข้างหลงั	และสะดดุขาตวัเอง

ล้มลงไปนั่งกบัพื้น	

แย่จรงิ	กว่าจะรู้ตวัว่าเผลอท�าตวัเสยีมารยาท	กส็ายเกนิแก้ซะแล้ว	

แต่พี่สาวผมด�ายงัคงนั่งเฉย	เธอมองลงมาด้วยสายตานิ่งๆ	

จะถูกพี่เขาโกรธไหมอ่า...

“ขะ...ขอโทษคร.ั..”

“ตื่นแล้วหรอื”	พี่เขาพดูแทรก	แม้เสยีงของพี่เขาจะออกแนวเยน็ชานดิๆ	

แต่เพราะจงัเลย

อ๊ะ!	ไม่ได้นะ!

หนูเรยีกสตติวัเองในใจ	หลงัพบว่าพี่เขายงัคงจ้องอยู่

“ที่นี่ที่ไหนครับ	 แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกัน	 ไม่ใช่ว่าหนูตาย...”	 หนูเว้น

จังหวะแป๊บหนึ่ง	 ก่อนจะพูดออกไปแบบไม่ค่อยจะเต็มเสียง	 “...ไปแล้วหรอก

เหรอ”

“...”	พี่สาวผมด�าเงยีบไป	เธอไม่ได้ตอบอะไรหนู	ท�าเอากงัวลนดิๆ	

“ขอโทษครับพี่สาว”	 เช่นนั้นหนูจึงขอโทษพี่เขาไป	 พอพี่สาวได้ยิน 

ดงันั้นกข็มวดคิ้วเลก็น้อย

“เจ้าขอโทษข้าท�าไม”	เธอถามหนู	ในจงัหวะเดยีวกบัที่หนูลกุขึ้นช้าๆ	

“ก็คิดว่า...พี่สาวคงจะร�าคาญที่หนูถามมากเกินไป”	 หนูกล่าวด้วย 

น�้าเสยีงแผ่วเบา	พี่เขาเงยีบไปอกีครั้ง

หนูรบีก้มหน้างดุ	ไม่กล้าสบตากบัพี่เขา

“...นามนั่น”	เหมอืนกบัพี่เขาจะพูดอะไรบางอย่าง

“หมื?	อะไรนะครบั”	หนเูงยหน้าขึ้นไปมอง	พี่สาวผมด�าแสนสวยค่อยๆ	

ขยบัรมิฝีปากใหม่อกีครั้ง

“นามนั่น	นามที่เจ้าใช้เรยีกข้าเมื่อตอนนั้น”

เมื่อตอนนั้น...
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‘ลเิวอร์เดล...งั้นลเิวยีแล้วกนั ยนิดทีี่ได้รู้จกันะครบั ลเิวยี...’

นั่นคอืประโยคสดุท้ายที่หนูพูดกบัพี่เขา	ก่อนหนูจะหลบัไป...

“หมายถงึ	ลเิวยี	น่ะเหรอครบั”

หรอืว่าพี่เขาจะไม่พอใจที่จู่ๆ	หนูกไ็ปเรยีกพี่เขาแบบนั้น

“อมื...ข้าอยากให้เจ้าเรยีกข้าแบบนั้น”

งะ...งั้นเหรอ	อย่างงี้นี่เอง

“ดะ...ได้ครบั	พี่...ลเิวยี”	หนูตอบ	แต่พี่ลเิวยีแย้งว่า

“ไม่ต้องมพีี่	แค่ลเิวยีเฉยๆ”	ไม่รู้หนูคดิไปเองรเึปล่า	แต่น�้าเสยีงพี่เขาดุ

ยงัไงกไ็ม่รู้...

มนัจะดเีหรอ	แบบว่าพี่เขาอายมุากกว่าหน	ูและการที่หนไูปเรยีกห้วนๆ	

แบบนั้นมนั...

หนูมองตาพี่ลเิวยีอกีรอบ	“...ครบั...ลเิวยี”

ท�าไมรู้สกึเหมอืนโดนบงัคบักไ็ม่รู้

พอพี่ลเิวยี	ไม่ส	ิ‘ลเิวยี’	ได้ยนิกพ็ยกัหน้าหงกึๆ	ดูพอใจ	ก่อนจะลกุขึ้น	

เธอสูงกว่าหนูราวๆ	ยี่สิบเซน็ต์ได้

“รออยูน่ี่”	ค�าพดูที่ฟงัดเูหมอืนค�าสั่งนั้นท�าให้หนพูยกัหน้าอย่างว่างา่ย	

ลเิวยีเดนิออกไปจากห้อง	แป๊บเดยีวเธอกก็ลบัเข้ามาพร้อมพี่สาวอกีคน

พี่สาวที่มาใหม่ดอูายพุอๆ	กบัลเิวยี	เธออยูใ่นชดุเสื้อคลมุยาวสดี�าแบบ

เดยีวกบัที่หนูสวม	ผมของเธอเป็นสดี�า	หน้าตาคล้ายกบัลเิวยี	อมืมม...เอาใหม่	

ไม่คล้ายเท่าไหร่	ลเิวยีสวยกว่าเยอะเลย!

เป็นพี่น้องกนัเหรอ	หรอืจะเป็นญาต.ิ..และท�าไมพี่สาวคนนี้ถงึได้ดเูกรง

ลเิวยีขนาดนี้ล่ะ

พี่สาวผู้มาใหม่เดินเข้ามาหาหนู	 เธอจ้องมองหนูอย่างส�ารวจ	 ท�าเอา

รู้สกึอายขึ้นมา

“เป็นเช่นไรบ้างเพคะ”	เธอถาม	แล้ว	‘เพคะ’	นี่มนั...

“...”

อมืมม	เอาไงดลี่ะ	หนูยิ่งไม่เก่งค�าราชาศพัท์อยู่ด้วย	แล้วไหงพี่เขาถงึ

มาพูดแบบนี้อะ!
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สงสยัหนูคงท�าหน้า	‘งง’	ชดัเจนไปหน่อย	พี่เขาเลยถามใหม่อกีครั้ง

“อาการบาดเจบ็น่ะเพคะ”

อ้อ	 หมายถึงตรงบริเวณอกที่มีผ้าพันเอาไว้เหรอ	 จริงสิ	 ก็ตอนนั้นหนู

โดนลเิวยี...

หนูนิ่งไปพกัหนึ่ง

“กย็งัเจบ็อยู่ครบั”	หนูตอบไปตามตรง

พี่สาวผมด�าหันไปหาลิเวีย	 ลิเวียพยักหน้าให้	 พี่สาวผมด�าจึงเดินเข้า 

มาหาหนู

“ขออภยัเพคะ”	เธอกล่าวบางอย่าง	ก่อนจะจบัเสื้อหนเูอาไว้	แล้วท�าท่า

จะถอดมนัออก	หนูสะดุ้งโหยงทนัที

“ดะ...เดี๋ยวก่อนครับ!”	 หนูโพล่ง	 ถอยไปด้วยความตกใจ	 “ท�าอะไร 

น่ะครบั!”

ใช่แล้ว	ตอนนี้ด้านในหนูแทบจะไม่ได้ใส่อะไรไว้เลยนะ!!!

“ถงึเวลาทายาแล้วเพคะ”	พี่เขาตอบ	ดูแปลกใจกบัท่าทางของหนู

“ตอนนี้ด้านในหนูไม่ได้ใส่อะไรเลย	อย่างน้อยๆ	กข็อสวมกางเกงก่อน

ได้ไหม...คอืหนอูายน่ะครบั”	หนตูอบ	ค�าท้ายๆ	นั้นเบาหววิจนแทบจะเป็นเสยีง

กระซบิ

“อาย?”	ลเิวยีที่ยนืมองอยู่พมึพ�า	หนัไปทางพี่สาวตรงหน้าหนู

“เป็นอาการที่แสดงออกมายามรู้สึกกระดากใจน่ะเพคะ”	 พี่เขาตอบ	

พอลเิวยีได้ยนิกห็นัมาจ้องหนใูหม่	สายตาที่เธอมองมาท�าให้หนูเริ่มรูส้กึแปลกๆ	

อย่าบอกนะว่า...

“จะอายท�าไม	 ในเมื่อก่อนหน้านี้พวกข้าก็เห็นร่างเปลือยของเจ้าไป

แล้ว”

จบสิ้นแล้ว

จู่ๆ	 อาการเจ็บที่หน้าอกหนูก็ก�าเริบ	 เหมือนคนเป็นโรคหัวใจ	 รู้สึก 

วงิเวยีนศรีษะคล้ายจะเป็นลม

ค�าพดูของลเิวยีท�าให้หนูหายสงสยัซกัทว่ีา	ใครเป็นคนมาเปลี่ยนชดุให้

หนู...คงจะเป็นพี่สาวที่อยู่ตรงหน้านี้แน่ๆ	ส่วนลเิวยีตอนนั้นกด็ูอยู่ด้วยสนิะ
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“เป็นอะไรรเึปล่า	หน้าเจ้าดูแดงๆ	นะ”	ลเิวยีถาม	สหีน้าของเธอยงัคง

ดูสงสยั

“เป็นเรื่องปกติของเด็กผู้ชายในวัยนี้เพคะ	 เขาเพียงแค่รู้สึกอายที่ถูก

ท่านกบัข้าซึ่งเป็นสตรเีพศเหน็ร่างเปลอืย”	 พี่สาวที่อยู่ตรงหน้าหนัไปตอบ	 ซึ่ง 

พอลเิวยีได้ยนิก.็..

“งั้นหรอื”	พยกัหน้ารบัทราบ...แค่นั้น

คอืหนูกส็บิสามแล้วนะ...จะขึ้นม.หนึ่งแล้วด้วย

“ยะ...ยงัไงกต็ามแต่	ขะ...ขอหนูเปลี่ยนชดุก่อนได้ไหม”	หนูกล่าวด้วย

แก้มที่ยังคงขึ้นสี	 ลิเวียดูขัดใจเล็กน้อย	 คงเป็นเพราะหนูท�าตัวดื้อกับเธอ	 แต่

สดุท้ายเธอกย็อม	(?)	หนู

“ไปเอาอาภรณ์ส�าหรับบุรุษมา”	 ลิเวียกล่าว	 พี่สาวผมด�าที่หนูยังไม่รู้

ชื่อพยกัหน้า	 เธอเดนิออกไปนอกห้อง	ทิ้งให้หนูอยู่กบัลเิวยีสองต่อสอง	ลเิวยี

ยงัคงจ้องหนูเขมง็	ซึ่งรอบนี้หนูกจ็้องเธอตอบ	ด้วยแววตาไม่ยอมแพ้

ขอโทษด้วยนะครบัลเิวยี	แต่เรื่องนี้หนูขอละ!!!

แป๊บเดยีวพี่สาวผมด�ากก็ลบัเข้ามาพร้อมกบัเสื้อผ้าส�าหรบัผูช้าย	(สดี�า

เหมอืนเดมิ)	ดจูากขนาดแลว้	นา่จะเข้ากบัตวัหนพูอดี	หนรูบัเสื้อผ้านั้นก่อนจะ

รบีเดนิไปยงัมมุห้องซึ่งมฉีากกั้น	แล้วเปลี่ยนชดุ

ตอนนี้หนอูยูใ่นสภาพโป๊ท่อนบน	(สวมกางเกงแล้ว)	หนเูดนิออกมาจาก

ฉากกั้นนั้นอย่างอายๆ	แล้วต้องแปลกใจเมื่อพบว่าลเิวยีไม่ได้อยู่ในห้องนี้แล้ว	

เหลอืแค่พี่สาวที่บอกจะทายาให้หนู

หนูค่อยๆ	แกะผ้าที่พนัอกออกช้าๆ	(ด้วยความเขนิอาย)	เผยให้เหน็รอย

แผลขนาดใหญ่อยู่ตรงบรเิวณอกข้างซ้าย	และพอได้เหน็แผลเท่านั้นแหละ...

มันก็เจ็บจี๊ดขึ้นมาเลย	 เจ็บจนอยากจะร้องไห้	 แต่ไม่ได้...อาเจ๊สอนว่า

เกดิเป็นลูกผู้ชายต้องเข้มแขง็อดทน

ดงันั้นหนูต้องกดัฟันทนเอาไว้...ฮกึกก!

แผลยังแดงๆ	 อยู่	 มันดูเหมือนกับรอยถูกอะไรบางอย่างเสียบทะลุ 

ส่วนอะไรบางอย่างที่ว่านั้นคงเป็นฝีมอืลเิวยี...

แต่ท�าไมหนูถงึยงัรอดมาได้ล่ะ
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ในระหว่างที่พี่สาวทายาให้หนู	ซึ่งหนูไม่รู้ว่ามนัเป็นยาอะไร	แต่พอทา

แผลแล้วไม่แสบเลย	หนูกถ็าม

“เอ่อ	คอื...พี่สาวชื่ออะไรเหรอครบั”

“คอีาเพคะ	นั่นคอืนามของหม่อมฉนั”	พี่คอีาบอก	เธอค่อยๆ	หยบิผ้า

ยาวผนืใหม่มา

“พี่คอีาครบั	ไม่ทราบว่ามนัเกดิอะไรขึ้นเหรอครบั”

“องค์ลเิวอร์เดลพาตวัท่านมารกัษาที่นี่น่ะเพคะ	ซึ่งถอืว่าทนัท่วงทพีอดี	

เพราะหากช้ากว่านั้นอกีซกันดิละก.็..”	พี่คอีาเงยีบเสยีงลง	ขณะใช้ผ้าพนัแผล

ตรงหน้าอกหนูอย่างอ่อนโยน

หนูรู้ว่าตรงประโยคสุดท้ายของพี่คีอาคืออะไร...แปลว่ามันไม่ใช่ความ

ฝันจรงิๆ	สนิะ

หนูยงัไม่ตาย...หนูยงัมชีวีติอยู่

ลเิวยีเป็นคนพาหนูมารกัษาตวัอยู่ที่นี่...

“แล้วที่นี่ที่ไหนเหรอครบั”	หนูถามอกีครั้ง

“ห้องบรรทมขององค์ลเิวอร์เดลเพคะ”	

‘ครับ...จากที่เห็นมันคงจะเป็นห้องครัวอยู่หรอก’	 ถ้าเป็นคุณพ่อหนู

คงจะตอบแบบนี้แน่ๆ	คณุพ่อเขายิ่งชอบกวนๆ	อยู่

สงสยัพี่คอีาจะเข้าใจค�าถามของหนูผดิไปหน่อย	หนูหมายถงึ	สถานที่

แห่งนี้คอืที่ไหนต่างหาก	แต่ไม่เป็นไร...จะว่าไปแล้ว	สิ่งที่หนูอยากรู้ที่สดุน่ะ

“หนูหลบัไปกี่วนัเหรอครบั”

“สามวันเต็มเพคะ”	 พี่คีอาตอบในจังหวะเดียวกับที่เธอพันแผลเสร็จ

พอด	ีเธอถอยหลงัและโค้งตวัให้หนูเลก็น้อย	ก่อนจะเปิดประตูเดนิออกไปจาก

ห้อง	ทิ้งให้หนูยนืจมอยู่กบัความคดิตวัเองคนเดยีว

สามวนั...

ป่านนี้ที่บ้านคงจะเป็นห่วงหนูแย่แล้ว	 ทั้งคุณพ่อ	 ทั้งแม่จ๋า	 ทั้งอาเจ	๊ 

อกีอย่าง	เพื่อนๆ	ที่โรงเรยีน...

‘ขอโทษน้า อวาลอนคงุ แต่ต่อไปนี้เราคงเล่นกบัเธอไม่ได้แล้วละ’

“...”
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นั่นสนิะ	พวกคนที่โรงเรยีนคงจะไม่มใีครคดิถงึหนูหรอก

หลังจากสวมเส้ือเสร็จหนูก็เดินออกมาจากห้อง ในตอนน้ันเอง

หนูกต็้องชะงกัฝีเท้า	เมื่อได้ยนิเสยีงคนก�าลงัพูดคยุกนั

“เหตใุดพระองค์ถงึทรงท�าพนัธสญัญากบัเดก็คนนั้นเล่าเพคะ”

หนูไปแอบอยู่ตรงผนัง	 พอชะเง้อคอมอง	 ก็เห็นว่าเป็นลิเวียกับพี่สาว 

อกีคน	พี่สาวคนดงักล่าวไว้ผมหางม้า	เธอแต่งกายแบบเดยีวกบัพี่คอีา

“เขาช่วยชวีติข้าไว้”	ลเิวยีพูดบางอย่างกลบัไป

“แต่ว่าพระองค์...”

“ข้าตดัสนิใจแล้ว”

ดูเหมือนพี่สาวคนนั้นจะพยายามท้วง	 แต่พอลิเวียพูดอีกครั้ง	 เธอก ็

ได้แต่ท�าหน้าเศร้า

พวกเขาก�าลงัพูดอะไรกนัน่ะ...ได้ยนิไม่ค่อยชดัเลยแฮะ

พี่สาวผมหางม้าโค้งตัวท�าความเคารพลิเวีย	 ก่อนจะเดินจากไป	 ส่วน 

ลเิวยียงัยนือยู่ตรงนั้น	ในระหว่างที่หนูลงัเลว่าควรจะเดนิไปหาลเิวยีดไีหม...

“เสรจ็แล้วงั้นหรอื”	เสยีงของลเิวยีกด็งัขึ้น

โดนจบัได้ซะแล้ว

หนูค่อยๆ	ก้าวออกมา

“ขะ...ขอโทษครบั...ที่แอบฟัง”	หนูรู้สกึผดิ	ลเิวยีไม่ได้ว่าอะไร	 เธอหนั

หลงัให้หนู

“ตามข้ามาส”ิ

หนูตามลิเวียไป	 ในระหว่างนั้นก็พบกับพี่สาวอีกหลายคน	 แต่ละคน

ล้วนอยู่ในชดุเสื้อด�า	มนัดูคล้ายๆ	กบัเสื้อของคนสมยัโบราณ	(ไอ้ตวัสดี�าที่หนู

ใส่อยู่กด็ูโบราณ)	อกีอย่าง	พวกพี่เขามผีมสดี�าเข้มทกุคนเลย

“คุณเป็นเจ้าหญิงเหรอ”	 หนูถามลิเวีย	 เมื่อเห็นพี่ๆ	 ต่างแสดงความ

เคารพตอนลเิวยีเดนิผ่าน

ไหนจะค�าราชาศพัท์พวกนั้นอกี

“ไม่	ข้ายิ่งใหญ่กว่านั้น”	ลเิวยีตอบ	โดยไม่หนัหน้ามามอง



20   อวาลอน กับช่องว่างแห่งความทรงจำา เล่ม 8

“งั้นกร็าชนิ?ี”

“ใกล้เคยีง”

“แปลว่าคณุมคีู่ครองแล้วเหรอ”	

ทันทีที่หนูถามจบ	 ลิเวียก็ชะงักกึก	 เธอค่อยๆ	 หันหน้ามองหนูด้วย 

แววตาสงสยั

“อะไรท�าให้เจ้าคดิเยี่ยงนั้น”	

“อ้าว!	มรีาชนิกีต็้องมรีาชาด้วยส”ิ	หนูตอบไปตามความเข้าใจ	ลเิวยี

ขมวดคิ้วเลก็น้อย

“มนั...”	เธอเงยีบไปแป๊บหนึ่ง	เหมอืนนกึหาค�าพดูที่จะอธบิายหน	ู“เอ่อ	

ไม่จ�าเป็นที่จะต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไปกไ็ด้”

“อ้อ!	อย่างงี้นี่เอง”	หนูพยกัหน้า	“แปลว่าคณุยงัโสดอยู่เหรอ”	

“ใช่...แล้วมนัส�าคญักบัเจ้าตรงไหน”	

“ปะ...เปล่าครบั!	 กแ็ค่อยากรู้เฉยๆ”	 หนูตอบเสยีงอ่อน	 ลเิวยีจ้องหนู

ซกัพกั	พอเหน็ว่าหนูไม่ได้ซกัไซ้อกี	เธอกเ็ดนิต่อไป

ปราสาทของลิเวียใหญ่มาก	 กว่าพวกเราจะมาถึงชั้นล่างสุดก็ใช้เวลา

เป็นสิบๆ	 นาที	 ระหว่างนั้นหนูก็ถามเรื่องอื่นๆ	 กับลิเวียต่อ	 ตามประสาเด็ก 

ขี้สงสยั

เช่น	ท�าไมในปราสาทนี้ถงึมแีต่ผู้หญงิ

“ข้าไม่ค่อยชอบพวกตวัผู้เท่าไหร่นกั	พวกมนัล้วนอ่อนแอ”

ท�าไมพี่ๆ 	เขา	(รวมทั้งคณุ)	ถงึต้องใส่ชดุสดี�า

“กล็องใส่สขีาวดูส”ิ	ประโยคนี้เหมอืนค�าขู่ยงัไงกไ็ม่รู้แฮะ	ลเิวยีไม่ชอบ

สขีาวเหรอ

หนูพยายามเดินตามลิเวียให้ทัน	 ครู่หนึ่งพวกเราก็มาหยุดอยู่ตรงหน้า

บานประตูขนาดใหญ่

จรงิสิ	ลมืถามเรื่องส�าคญัที่สดุไปเลย

“ที่นี่คอืที่ไหนเหรอ	ใช่โลกปีศาจรเึปล่า	หรอืว่าเป็นแดนสวรรค์”

“เปล่า	ที่นี่คอืโลกของข้า”

ค�าตอบของลเิวยีท�าเอาหนูประหลาดใจ
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“โลกของคุณ?”	 หนูทวนซ�้า	 ลิเวียหันมามองหนูในจังหวะเดียวกับที่

ประตูบานใหญ่ตรงหน้าค่อยๆ	 เปิดออก	 เผยให้เห็นทัศนียภาพด้านนอกตัว

ปราสาท

“ใช่	โลกของข้า...”	ลเิวยีเงยีบไปครู่หนึ่ง

และชื่อที่เธอพูดนั้นคอื...

“โลกเคออส”

ทันทีที่ลิเวียพูดจบ	 หนูก็ต้องเบิกตากว้างเมื่อเห็นบางอย่างบินอยู่บน

ท้องฟ้าสคีราม

มนัไม่ใช่นก...มนัตวัใหญ่กว่านั้นมาก...มนัดูคล้ายๆ	เหมอืนกบั!!!

โฮกกก!!!	เจ้าสิ่งนั้นค�าราม	เสยีงของมนัดงัก้องลงมาถงึตรงนี้	

	 จิ้งเหลนยกัษ์มปีีก...



2
พบเจอ

เจ้าสิ่งที่เหมือนกับจิ้งเหลนยักษ์ร่อนลงมาเบื้องหน้าอวาลอน 

วินาทีต่อมาตัวมันก็ค่อยๆ	 หดลง	 และกลายร่างเป็นหญิงสาวผู้มีใบหน้า

สวยงาม

“องค์จักรพรรดินี”	 เธอคนนั้นพูดกับลิเวียด้วยน�้าเสียงนอบน้อม	 เด็ก

ชายผมทองที่ได้แต่ยนืท�าตาโตอยู่นั้น	เลยกล่าวด้วยความตื่นเต้นว่า

“สดุยอดเลยครบัพี่สาว!	แปลงร่างเป็นจิ้งเหลนยกัษ์ได้ด้วย!”

“...”

ชกัไม่แน่ใจแล้วสวิ่า	 เจ้าหนูนี่จรงิๆ	 แล้วมนัใสซื่อ...หรอืว่าแอบเกรยีน

กนัแน่

องค์จักรพรรดินีและหญิงสาวผู้มาใหม่ต่างหันมามองเจ้าหนู	 ด้วย 

สายตาแปลกๆ	

“จิ้ง...เหลน?”	 ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าสัตว์เลื้อยคลานตัวจ้อยที่

พบเห็นได้ทั่วไปตามท้องนาแถวบ้านเรานั้นทวนค�า	 ก่อนจะหันไปทางนาย- 

เหนอืหวัและเอ่ยว่า
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“หม่อมฉนักนิเจ้าเดก็นี่ได้ไหมเพคะ”	

ค�าพดูค�าจาของเธอท�าเอาเจ้าเป๊ียกของเราสะดุง้เฮอืก	เขาหน้าซดีทนัที	

แววตานั้นดูหวาดระแวงพอสมควร

‘หวาๆ	 จิ้งเหลนเป็นสัตว์กินเนื้อจริงๆ	 ด้วย!’	 และยังไม่วายคิดแบบ 

ใสซื่อ	(?)	ต่อไป

“ได้ส”ิ	เดก็สาวจกัรพรรดนิตีอบด้วยน�้าเสยีงนิ่งๆ	

หา!?

อวาลอนอ้าปากหวอ	หนัไปมองทางลเิวยี	เดก็ชายก�าลงัจะเอ่ยปากพดู

บางอย่าง	ทว่าลเิวยีกลบั...

“แต่ก่อนหน้านั้นข้าจะกนิเจ้าก่อนนะ”	

ประโยคต่อมาที่ลิเวียบอกหญิงสาวข้ารับใช้นั้น	 ท�าเอาอีกฝ่ายถึงกับ

หน้าซดีเป็นเพื่อนอวาลอน

เธอรู้ดวี่านายเหนอืหวัของเธอไม่ใช่คนที่ชอบพูดอะไรเล่นๆ	

เอื๊อก!	 เสยีงกลนืน�้าลายดงัขึ้น	พร้อมกบัเมด็เหงื่อที่ค่อยๆ	ปรากฏให้

เหน็ตรงขมบัหญงิสาวข้ารบัใช้	

เธอหันไปมองเจ้าเปี๊ยกที่บัดนี้แอบไปหลบอยู่หลังองค์จักรพรรดินีเป็น

ที่เรยีบร้อย	แล้วลงความเหน็ว่าท่าทางเจ้าเดก็	(บ้า)	นี่ต้องเป็นคนส�าคญัของ

พระองค์พอสมควร

“อ้อ...แล้วกม็ติรสหายกบัญาตพิี่น้องของเจ้าด้วย”	ลเิวยีพูดต่อ

ไม่สิ...ต้องส�าคัญสุดๆ	 เลยละ...เพราะองค์จักรพรรดินีไม่น่าจะโหดถึง

ขนาดนี้นะ	(ถงึปกตจิะโหดโคตรๆ	อยู่แล้วกเ็ถอะ)

“เอ่อ	 คอื...ข้ากไ็ม่รู้หรอกนะว่าไอ้เจ้าจิ้งเหลนนี่มนัเป็นตวัยงัไง	 แต่ถ้า

เป็นไปได้	ช่วยอย่าเรยีกแบบนั้นจะได้ไหม	มนัท�าให้ข้ารูส้กึ....ต�่าต้อยยงัไงกไ็ม่รู้	

เหมือนเกียรติยศศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่ถูกท�าลายให้ป่นปี้”	 หญิงสาวกล่าวเสียง

อ่อน	เมื่อตระหนกัได้ว่า	ไม่ควรแหยม็กบัเจ้าเดก็คนนี้

“อนันี้ข้าเหน็ดว้ยกบันางนะ”	ลเิวยีก้มลงมาบอกเดก็ชาย	พอเจา้เปี๊ยก

ได้ยนิที่พี่สาวแสนสวยพูดกห็่อไหล่เลก็น้อย

“ครบัผม”	อวาลอนตอบเสยีงค่อย	หญงิสาวผูเ้ป็นบรวิารของลเิวยีจ้อง
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ใบหน้ารู้สกึผดิของเดก็ชายครู่หนึ่ง	ฉบัพลนัความรู้สกึแปลกๆ	กค็่อยๆ	ก่อตวั

ขึ้น

ไม่รู้ท�าไม...แต่พอเหน็ท่าทางแบบนั้น	เหน็สหีน้าแบบนั้นของเจ้าเปี๊ยก

นี่แล้ว...

“...”

อยากเข้าไปกอดชะมดั

‘...อ๊ะ!	ไม่ได้ๆ’	หญงิสาวคดิ	ก่อนจะสะบดัหน้าเรยีกสตกิลบัมา	

“องค์จกัรพรรดนิี	หม่อมฉนัมเีรื่องที่ส�าคญัมากจะกราบทูลให้พระองค์

ทรงทราบ”	เธอหนัไปพูดกบัลเิวยีพร้อมกบัเข้าเรื่องทนัที	อวาลอนคดิว่า	คงไม่

เหมาะที่เด็กอย่างเขาจะเข้ามาฟังเรื่องที่ผู้หลักผู้ใหญ่คุยกัน	 เด็กชายจึงท�าที

เป็นสนใจเมอืงที่เหน็อยู่ด้านนอกตวัประตู

“อ๊ะ!	 เดี๋ยวหนูไปดูตรงนั้นแป๊บนะ”	 ว่าแล้วก็เดินดุ่ยๆ	 ออกไป	 ลิเวีย

ท�าท่าจะเดนิตาม	ทว่าหญงิสาวผู้เป็นบรวิารกลบัพูดต่อด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั

“ราชาอิสกานต์ผู้ปกครองดินแดนแห่งวายุทราบข่าวที่พระองค์ทรง 

ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับท่านเซเลไนต์	 จึงคิดจะอาศัยจังหวะนี้ก่อกบฏ	

ตอนนี้พวกมันก�าลังวางแผนจะปลุกระดมดินแดนอื่นๆ	 เพื่อหาแนวร่วมอยู่

เพคะ!”	

กบฏ...ค�านี้เป็นค�าที่ลเิวยีได้ยนิจนเบื่อหู

“เฮ้อ...”	จกัรพรรดนิถีอนหายใจด้วยความเหนื่อยหน่าย

ตลอดเวลาหลายหมื่นหลายแสนปีที่ผ่านมา	 มักจะมีพวกงี่เง่าชอบรน

หาที่ตายปรากฏตวัขึ้นตลอด

“พวกเราต้องรบีประชมุเสนาบดนีะเพคะ!”	บรวิารสาวพูดต่อ	

“งั้นก็...”	 เสียงของลิเวียค่อยๆ	 เงียบหายลง	 ในจังหวะเดียวกับที่ 

เหลอืบเหน็บางอย่างเข้า

เดก็ผู้หญงิผมด�าหน้าตาน่ารกัที่อายรุาวๆ	สบิสี่ปี	 เธอก�าลงัคยุกบัเดก็

อกีคน	ซึ่งเจ้าเดก็อกีคนกค็อื	เจ้าเปี๊ยกวาของเรานั่นเอง

“นี่ๆ 	เจ้าเดนิออกมาจากวงัขององค์ลเิวอร์เดลงั้นเหรอ”

“อื้อ	ใช่แล้วละ”	อวาลอนยิ้มตอบ
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“ว้าววว!	ยอดไปเลย!	ในวงันั้นเป็นยงัไงบ้างอ่า	เล่าให้ข้าฟังหน่อยได้

ไหม”	เดก็คนนั้นถอืวสิาสะจบัมอืเจ้าหนวูา	พอเจ้าเป๊ียกโดนเดก็หญงิน่ารกัอายุ

รุ่นราวคราวเดยีวกนัสมัผสัเนื้อสมัผสัตวั	กเ็กดิอาการประหม่า

“อะ...อ่า...”	 เจ้าเปี๊ยกรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาจุกอยู่ในล�าคอ	

แก้มของเจ้าวาเริ่มขึ้นสี	

ลเิวยีที่ยนืมองภาพของทั้งคู่อยู่ได้แต่เงยีบ

บรวิารสาวเองกก็�าลงัรอฟังค�าสั่งจากองค์จกัรพรรดนิี

ลเิวยีค่อยๆ	ขยบัรมิฝีปาก	และค�าสั่งนั้นกค็อื...!

“เอาไว้ทหีลงั”	สิ้นเสยีง	องค์จกัรพรรดนิกีเ็ดนิไปหาเจ้าเปี๊ยกและเดก็

ผู้หญงิคนนั้น

บรวิารสาวอึ้ง	ได้แต่มองแผ่นหลงัของนายเหนอืหวัที่ไกลห่างออกไป

‘มีเรื่องอะไรที่มันส�าคัญมากกว่าเรื่องความสงบร่มเย็นของบ้านเมือง

อกีเรอะ!!!’

 

“เจ้าเพิ่งเคยมาที่น่ีเป็นครั้งแรกใช่ไหม งั้นเดี๋ยวข้าจะเป็นคน 

พาเจ้าเที่ยวชมเอง”	เดก็หญงิผมด�าพูดกบัอวาลอน

ต้องยอมรบัว่าเจ้าเป๊ียกวาของเรานั้น	ตอนเดก็นี่หน้าตาน่ารกัจรงิๆ	อกี

อย่าง...ตอนที่เดก็หญงิได้เหน็เขาเป็นครั้งแรก	เธอกร็ู้สกึชอบเขาขึ้นมาทนัที

เหมือนกับมีบางอย่างในตัวเขาดึงดูดความสนใจของเธอเอาไว้	 ผม 

สทีองอนัเด่นสะดดุตาไม่เหมอืนคนอื่นๆ	นั่นกใ็ช่	แต่ว่า...

ไอ้ออร่ารอบๆ	ตวัเขา	มนัคอือะไรกนัแน่นะ

“เอ่อ	กะ...กไ็...”	เจ้าเป๊ียกที่เพิ่งเคยโดนสาวเข้ามาจบีครั้งแรก	(?)	ก�าลงั

จะตอบตกลง	แต่ลเิวยีกเ็ดนิมาถงึเสยีก่อน

พอชาวเมอืงทกุคนที่อยูร่อบๆ	เหน็เธอกต็กใจ	รบีคกุเข่าท�าความเคารพ	

ไม่เว้นแม้กระทั่งเดก็หญงิผมด�า

ลเิวยีมองอวาลอน	

“ละ...ลิเวีย	 หนูไปกับเธอได้ไหมครับ”	 เด็กชายหันมาถามเป็นเชิงขอ

อนุญาต	 ซึ่งจักรพรรดินีแห่งโลกเคออสที่ทุกๆ	 คนต่างย�าเกรงก็ตอบ	 โดยไม่
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แม้แต่จะเสยีเวลาคดิว่า

“ไม่ได้”	 เป็นน�้าเสยีงที่หนกัแน่นและจรงิจงัมากจนอวาลอนจ๋อย	แล้ว

ลเิวยีกห็นัมองเดก็หญงิที่คกุเข่าอยู่เบื้องหน้า	ด้วยสายตาเฉยชา

“เจ้าน่ะ”	เธอเรยีกเดก็หญงิคนนั้น

“พะ...เพคะ!!!”	 เดก็หญงิผมด�าตอบด้วยเสยีงสั่นเครอื	นี่เป็นครั้งแรก

ที่เธอได้เจอกบัผู้ที่ถูกเรยีกว่า	‘จ้าวชวีติ’	ของเธอแบบตรงๆ	

“เงยหน้าขึ้นมา”

เด็กหญิงปฏิบัติตามอย่างย�าเกรง	 เธอเงยหน้ามององค์จักรพรรดินีผู้ 

ยิ่งใหญ่	สายตาของทั้งคูป่ระสานกนั	พรบิตาความกลวัที่มอิาจบรรยายได้กผ็ดุ

ขึ้นในใจของเดก็หญงิตวัน้อย	เมื่อลเิวยีค่อยๆ	ยกมอืขึ้น	

‘ดะ...โดนฆ่าแน่ๆ	 ถะ...ถึงแม้จะไม่รู้ว่าเราไปท�าความผิดอะไรเอาไว้ 

ก็เถอะ	 ตะ...แต่ว่าต้องถูกฆ่าแน่!!!’	 เด็กหญิงตื่นตระหนก	 และอึดใจต่อมา 

องค์จกัรพรรดนิผีู้เหี้ยมโหดยิ่งกว่าสิ่งใดกก็ล่าวว่า

“ไปเล่นตรงนู้นไป”

แล้วองค์จกัรพรรดนิกีช็ี้นิ้วไปยงัอกีด้าน	ซึ่งเป็นลานกว้าง

“...”	พอเดก็หญงิผมด�าได้ยนิในสิ่งที่ไม่คดิว่าจะได้ยนิมาก่อนในชวีติก็

ถึงกับเงิบ	 เธอหันไปมองทางที่องค์จักรพรรดินีชี้	 ก่อนจะกลับมามององค์

จกัรพรรดนิใีหม่

เดก็หญงิกะพรบิตาสามครั้ง	“เพคะ?”

ดูเหมอืนเธอจะยงัไม่เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ต้องการจะสื่อ

“ข้าหมายถงึ	เจ้าน่ะ...จงไปเล่นตรงนู้นซะ”	ลเิวยีพูดซ�้า

ฟังดูแล้วเหมอืนกบัค�าสั่งเลยแฮะ

“ดะ...ดะ...ได้เพคะ!”	เดก็หญงิค่อยๆ	ลกุขึ้น	ก่อนจะเดนิไปยงัลานกว้าง

ดงักล่าวแบบงงๆ	และยงัหนักลบัมามองทางอวาลอนด้วยสายตาไม่เข้าใจอกี

ด้วย

‘นี่ข้าถูกไล่งั้นเหรอ’
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“เมื่อกี้นางจะพาเจ้าไปไหน” ลิเวียหันมาถามเด็กชายที่ยืนอยู่

ข้างๆ

“อ้อ!	เธอคนนั้นบอกจะพาหนูเดนิเที่ยวชมที่นี่น่ะครบั”	อวาลอนตอบ	

ลเิวยีไม่ได้กล่าวอะไร	จกัรพรรดนิผีู้ยิ่งใหญ่ทอดตามองเดก็หญงิผมด�าตวัน้อย

ที่เพิ่งจะไล่ไป	เดก็คนนั้นก�าลงัเดนิวนไปวนมาอยู่ในลานกว้างคนเดยีว

โธ่...น่าสงสารน้องเขานะครบั

“ลเิวยีโกรธหนเูหรอ”	ประโยคต่อมาที่ได้ยนิท�าเอาองค์จกัรพรรดนิต้ีอง

หนักลบัมามองเดก็ชาย

“โกรธ?”	เธอทวนค�า	ก่อนจะเป็นฝ่ายถามคนื	“เหตใุดข้าจงึต้องโกรธ

เจ้าด้วยล่ะ”

“กเ็มื่อกี้ลเิวยีท�าหน้าเหมอืนก�าลงัไม่พอใจอยูอ่ะ!	น�้าเสยีงตอนถามหนู

กด้็วย”	เจ้าเป๊ียกบอกไปตามตรง	อกีฝ่ายนิ่งไป	ความฉงนปรากฏขึ้นในนยัน์ตา

ของจกัรพรรดนิผีู้แสนเยน็ชา

“ข้าไม่ได้...เป็นแบบนั้น...สกัหน่อย”	เธอตอบ	ทว่ารอบนี้กลบัดไูม่มั่นใจ

เสยีอย่างนั้น

‘นี่ข้าเป็นอะไรไปนะ’	เดก็สาวได้แต่ถามตวัเอง

“งั้นลเิวยีพาหนูเที่ยวได้ไหม”

ลเิวยีที่ก�าลงัเหม่อได้สติ

“หนูเพิ่งเคยมาที่นี่...ที่โลกเคออสนี้ครั้งแรก	 ยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมัน 

เลย	กเ็ลยอยากจะขอให้ลเิวยีช่วยพาหนูเดนิเที่ยวหน่อย”	เจ้าเปี๊ยกพูด	พร้อม

กบัท�าตาแป๋วใส่

จกัรพรรดนิผีูย้ิ่งใหญ่รูส้กึเหมอืนกบัถูกนยัน์ตาสแีดงอนัใสแจ๋วนั้นดงึดดู

เอาไว้

‘อะ...อะไรกนั...มนัเกดิอะไรขึ้นกบัข้า’

ราวกบัถูกมนตร์สะกด

เจ้าเปี๊ยกผมทองกะพรบิตาปรบิๆ	ให้	พร้อมกนันั้นกก็ล่าวด้วยน�้าเสยีง

ออดอ้อนว่า...

“น้า~~~”
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การกระท�าดงักล่าวส่งผลให้จกัรพรรดนิเีบกิตากว้าง

“...!!!”

ตลอดชั่วชวีติอนัยาวนานของเธอ	ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เธอเจออะไรแบบ

นี้...

เจอเดก็อ้อน

‘มะ...ไม่!’	 เธอพูดกับตัวเอง	 พยายามท�าใจแข็งเข้าไว้	 เธอเป็นถึง

จักรพรรดินีเชียวนะ	 เป็นถึงผู้ยิ่งใหญ่ที่ทุกๆ	 คนต่างเคารพย�าเกรง	 เธอจะมา

พ่ายแพ้เพราะค�าพูดค�าจาของเดก็น้อยตวักะเปี๊ยกแบบนี้ไม่ได้!!!

ไม่ได้เดด็ขาด!!!

นยัน์ตาสเีขยีวมรกตของลเิวยีแขง็กร้าวขึ้น	ทฐิแิสนสูงศกัดิ์ค่อยๆ	กลบั

มามอีทิธพิลต่อเธออกีครั้ง

และในอดึใจนั้นเอง...

“ไม่ได้...เหรอ”	 เด็กชายตรงหน้าพูดกับเธอด้วยเสียงอันแผ่วเบา 

สีหน้าเขาซึมลงทันที	 นัยน์ตาสีแดงฉานที่เมื่อสักครู่เปล่งประกายเจิดจ้า	 พอ 

มาคราวนี้กลบัหม่นหมองลงอย่างเหน็ได้ชดั

“...”	ลเิวยีนิ่งไป

และหลังจากนั้นสามวินาที	 องค์ลิเวอร์เดลผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้พาเด็กน้อย 

คนนี้ไปเดนิเล่นสมใจอยาก

ตกบ่าย ณ ห้องนอนของลิเวีย

บดันี้เดก็ชายผมทองนอนแผ่อยูบ่นเตยีงคงิไซซ์	หลงัจากลเิวยีพาเขาไป

เดนิเที่ยวเสรจ็	 เธอกพ็าเขากลบัเนื่องจากจะมปีระชมุเสนาบดี	 เดก็ชายจงึขอ

ปลกีตวัไปนอนพกัผ่อนก่อน	เพราะยงัรู้สกึเจบ็ที่แผลอยู่

ทแีรกพอได้รู้ว่าเขาจะต้องนอนห้องเดยีวกบัลเิวยี	เดก็ชายกร็บีปฏเิสธ	

แต่ไม่ว่าอย่างไรเธอกไ็ม่ยอม	เดก็ชายจงึคดิจะใช้วชิาอ้อนอกีครั้ง	น่าเสยีดาย

ที่คราวนี้มนัไม่เป็นผล

‘ไม่ เจ้าจะต้องนอนกบัข้า มนัคอืกฎ ทกุๆ คนต้องปฏบิตัติาม’

ผู้ปกครองแห่งเคออสบอกเสยีงเข้ม	ซึ่งเจ้าเปี๊ยกก.็..
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‘นั่นมนักฎอาร้ายยย!’

‘กฎของข้า’

สุดท้ายแล้วอวาลอนก็ต้องลงเอยด้วยการนอนแผ่อยู่ในห้องอย่างนี้

แหละ

“โลกเคออสงั้นเหรอ”	 เด็กชายพึมพ�าเบาๆ	 ค�าพูดของลิเวียตอนที่ไป

เดนิเล่นด้วยกนัยงัคงวนเวยีนอยู่ในหวัเขา

สรปุสั้นๆ	(?)	ได้เป็นแปดข้อดงันี้

1.	ไม่ใช่โลกปีศาจและไม่ใช่สวรรค์กบันรกด้วย	(ถงึแม้สองอย่างหลงัจะ

ยงัไม่เคยไปกเ็ถอะ)

2.	ประชาชนของโลกนี้สามารถแปลงกายเป็น...เอ่อ	เจ้าสิ่งที่คล้ายๆ	กบั

จิ้งเหลนยักษ์ตัวนั้นได้	 ลักษณะภายนอกของทุกคนจะแตกต่างกันตาม 

ถิ่นที่อยู่อาศยั	(ประโยคนี้เหมอืนในดสิคอฟเวอร์รี่ตอนสารคดสีตัว์โลกเลย)

3.	ลเิวยีแปลงร่างได้	แต่ไม่ยอม	(?)	แปลงร่างให้ดู

4.	เทคโนโลยขีองโลกนี้ถอืว่าล้าหลงัมากเมื่อเทยีบกบัโลกมนษุย์...ไม่มี

ไฟฟ้า	ไม่มเีกม	ไม่มโีทรทศัน์	(เซง็จงั)

5.	การปกครองใช้ระบอบที่มรีาชาและราชนิ	ีแต่ราชา	ราชนิ	ีของแต่ละ

ดินแดนจะขึ้นตรงกับบุคคลสองคน	 ซึ่งก็คือลิเวียและอีกคน	 (ซึ่งลิเวียไม่ยอม

บอกว่าคนคนนั้นเป็นใคร)

6.	 โลกใบนี้แบ่งหลักๆ	 ออกเป็นสองฝั่ง	 คือ	 ตะวันตกและตะวันออก	

โดยทางฝั่งตะวนัตกลเิวยีเป็นคนคมุ	ฝั่งตะวนัออกกค็อือกีคน

7.	อยู่นี่ลเิวยีน่าจะใหญ่สดุ	(มั้งนะ)

8.	อมืมม	คดิไม่ออกแล้วแฮะ...เอาเป็นเจด็ข้อละกนั

“ฮบึ!”	หลงัจากทบทวนสิ่งที่ตวัเองเข้าใจเสรจ็	เดก็ชายกพ็ยงุตวัขึ้น

“หวิน�้าจงั”	อวาลอนบ่นลอยๆ	เหลอืบมองภาชนะรูปร่างคล้ายแก้วน�้า

บนโต๊ะ	ซึ่งอยู่ห่างจากเขาไปราวห้าเมตร

เดก็ชายท�าท่าจะเดนิไปหยบิ	แต่แล้วกลบัเปลี่ยนใจนอนต่อแทน...เหม่อ

มองไปยงัเพดาน	ราวกบัจะมองให้ทะลอุอกไปหาท้องฟ้าอย่างไรอย่างนั้น

สายลมอ่อนๆ	จากภายนอกพดัเข้ามา	เดก็ชายเริ่มรูส้กึง่วง	แต่แล้วก่อน
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เขาจะทนัได้หลบั	เขากส็ัมผสัความผดิปกตบิางอย่างได้

อวาลอนหันกลับไปมองมอืขวาของเขา	 แววฉงนปรากฏขึ้นทางสีหน้า

ของเดก็ชาย	เดก็ชายลกุขึ้น	พยายามเพ่งมองที่มอืของตวัเองชดัๆ	

สิ่งที่มอืของเขาก�าลงัก�าอยู่คอืแก้วน�้าใบนั้น

เดก็ชายมองไปยงัโต๊ะ	ณ	จดุที่แก้วน�้าเคยวางเอาไว้

ว่างเปล่า...

แสดงว่าแก้วที่เขาถอือยูต่อนนี้เป็นใบเดยีวกบัที่เคยอยูบ่นโต๊ะนั่นจรงิๆ	

ด้วย...

เดก็ชายหรี่ตา	สมองพยายามประมวลผลออกมา	และเมื่อคดิถงึความ

เป็นไปได้	อาการง่วงเมื่อสกัครู่กห็ายเป็นปลดิทิ้ง

หรอืว่า!

ขนแขนของเขาลกุชนั

ที่โลกเคออสนี้จะมผี!ี

ผชีาวจิ้งเหลนยกัษ์!!!

เดก็ชายรบีวางแก้วน�้าต้องค�าสาป	 (?)	 นั้นไว้บนหวัเตยีง	 ก่อนจะฉาก

ถอยด้วยความตื่นตระหนก	ตวัยงัคงสั่นอยู่

ไม่ส.ิ..เดี๋ยวก่อน...

ความตื่นตระหนกค่อยๆ	มลายหาย	และถูกแทนที่ด้วยความรู้สกึบาง

อย่าง	ตามจรงิความรู้สกึนี้เริ่มมมีาตั้งแต่ตอนที่เขาตื่นขึ้นบนโลกเคออสแล้ว

เป็นความรู้สกึที่ตั้งแต่เกดิมาเขาเองกเ็พิ่งเคยสมัผสั...

รู้สกึเหมอืนกบัม.ี..

พลงั...

พลงัในร่างก�าลงัเรยีกร้อง	มนัก�าลงับอกให้เขาปลดปล่อยมนัออกมา

ปลดปล่อยสิ่งที่ถูกผนกึไว้ตั้งแต่ตอนเขาถอืก�าเนดิ

พลงัที่ยิ่งใหญ่

เด็กชายจ้องแก้วน�้าเบื้องหน้า	 พยายามเพ่งสมาธิทั้งหมดไปที่แก้วใบ

นั้น	 คิดจินตนาการว่ามันลอยขึ้นมา	 พริบตาแก้วใบดังกล่าวก็ตอบสนองต่อ

ความคดิของเขา	มนัลอยขึ้นช้าๆ	แล้วค่อยๆ	เคลื่อนตวัมาหาเขา
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เดก็ชายคว้าแก้วที่อยู่เบื้องหน้าเอาไว้

รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายผสมปนเปกันปรากฏบน 

ใบหน้าของเขา

อวาลอนลองใหม่อกีครั้ง	คราวนี้เขาก�าหนดว่าให้สิ่งของทกุๆ	อย่างใน

ห้องนี้ลอยขึ้น	และมนักเ็ป็นตามนั้น	ข้าวของทกุอย่าง	เช่น	เตยีงนอน	โต๊ะ	เก้าอี้	

ลอยจนชนเพดาน	ช่างขดักบักฎแรงโน้มถ่วงที่เขารู้มาโดยสิ้นเชงิ

‘ยงัไม่หมดแค่นี้’	เดก็ชายรู้ตวัดวี่าเขายงัท�าอย่างอื่นได้อกี	สิ่งที่เขาเพิ่ง

จะท�าไปเป็นเพยีงแค่เศษเสี้ยวของพลงัที่เขารู้สกึได้

เป็นแค่เศษเสี้ยวของพลงัที่เขาครอบครอง

เดก็ชายสั่งของทกุอย่างที่ลอยอยู่ให้ค่อยๆ	ลงมาวางในสภาพเดมิ	เขา

เดนิออกไปยงัระเบยีงด้านนอก	จ้องมองท้องฟ้าที่เริ่มจะเปลี่ยนเป็นสสี้มแดง

“...”	 อวาลอนนิ่งไปสักพัก	 เหมือนกับก�าลังตัดสินใจจะท�าบางอย่าง	

และในที่สดุเขาก.็..

ทางด้านลิเวีย บัดนี้หนึ่งในจักรพรรดินีแห่งโลกเคออสนั่งอยู่ใน

ห้องประชุมของเหล่าเสนาบดี	 เบื้องหน้าของเธอเต็มไปด้วยขุนนางมากมาย	

(ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสตรเีพศ)

หลังจากถกเถียงเรื่องมาตรการที่จะใช้ก�าราบเหล่ากบฏมากว่าสิบห้า

นาที	ลเิวยีกเ็กดิอาการเบื่อหน่าย

‘น่าร�าคาญชะมัด...จะอะไรกันนักกันหนา’	 จักรพรรดินีของเราเริ่ม

หงดุหงดิ	และในที่สดุเธอก.็..

“พวกเราควรจะ...”	หนึ่งในองค์ประชมุก�าลงัจะเสนอแผนการใหม่	แต่

แล้ว...

“จงไปป่าวประกาศบอกประชาชนชาววายุว่า	 มีค�าสั่งจากข้าให้เจ้า

ราชานั่นสงัหารตวัเองซะ	และจงมอบหวัใจมาเป็นเครื่องบรรณาการแก่ข้าเสยี	

มเิช่นนั้นข้าจะฆ่าชาวเมอืงทกุคนด้วยตนเอง”	ประโยคที่ออกมาจากปากของ

องค์จกัรพรรดนิี	ท�าเอาทกุคนในห้องประชมุได้แต่เงยีบ

“ตะ...แต่ว่าท่านจกัรพรรดนิ.ี..”	ที่ปรกึษาคนหนึ่งพยายามท้วง
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“ถงึแม้ว่าเจ้าราชานั่นจะปฏเิสธ	แต่คดิหรอืว่าเหล่าชาวเมอืงจะยอมให้

เป็นเช่นนั้น	 ยังไงซะทุกๆ	 คนก็ล้วนรักตัวกลัวตายกันทั้งหมดอยู่แล้ว	 ไม่นาน

หลังจากที่ค�าสั่งของข้าถูกแพร่ออกไป	 ชาวเมืองวายุทั้งหมดจะลุกฮือขึ้นมา 

ก่อกบฏซะเอง”	ลเิวยีกล่าว

ตลอดช่วงชวีติอนัยาวนานลเิวยีได้เรยีนรู้อย่างหนึ่ง

นั่นคอืทกุๆ	คนล้วนรกัชวีติตวัเอง...ทกุๆ	คนล้วนไม่อยากตาย

ใช่แล้ว...ทกุๆ	คน...

รวมทั้งตวัเธอเองด้วย

“ละ...แล้วถ้าหากมันไม่เป็นเช่นนั้นเล่าเพคะ”	 หนึ่งในที่ปรึกษาท้วง 

ด้วยน�้าเสยีงกล้าๆ	กลวัๆ	ลเิวยีเหลอืบมองเธอด้วยแววตาเฉยชา

“อย่างที่บอก...ข้าจะฆ่าชาวเมอืงทกุคนให้หมด”	สิ้นเสยีง	บรรยากาศ

ภายในห้องก็หนักอึ้ง	 พลังกดดันที่องค์จักรพรรดินีปล่อยออกมาท�าเอาเหล่า

ขนุนางเริ่มหายใจไม่ออก

แล้วในตอนนั้นเองลเิวยีกน็กึอะไรขึ้นมาได้

“จริงสิ...”	 แววตาอันเหี้ยมโหดขององค์จักรพรรดินีกลับมาเป็นปกติ 

อกีครั้ง	พร้อมๆ	กบับรรยากาศกดดนัที่สลายไป

“เรื่องของเดก็คนนั้น	 เดก็ที่ช่วยชวีติข้าเอาไว้”	 ลเิวยีหนัไปพูดกบัคอีา	

หนึ่งในสาวใช้คนสนทิที่มตี�าแหน่งเป็นถงึหมอหลวงประจ�าพระราชวงั

“เพคะ?”	พอคอีาได้ยนิกส็งสยั	เฉกเช่นเดยีวกบัขนุนางคนอื่นๆ	

“ข้ารู้สกึได้ว่า	หลงัจากตื่นขึ้นมา...เดก็คนนั้นมบีางอย่างแตกต่างออก

ไปจากตอนที่ได้พบกับข้าครั้งแรก...เป็นเพราะไอ้ผนึกอะไรนั่นที่เราท�าลายไป 

รเึปล่า”	ลเิวยีถาม	

คีอานิ่งไปครู่หนึ่งเพื่อไตร่ตรอง	 “...ใช่แล้วเพคะ	 จากการสังเกตเมื่อ 

ตอนเช้า	หม่อมฉนัคดิว่าหลงัจากที่เราท�าลายผนกึนั้นเพื่อช่วยชวีติเขา	มนัท�าให้

พลงัในตวัเขาที่ถูกผนกึไว้ค่อยๆ	ตื่นขึ้นมา”

ลเิวยีพยกัหน้ารบัรู้

เพราะอย่างนี้เองเธอจึงรู้สึกได้ถึงออร่าจางๆ	 ที่แผ่ออกมารอบตัวเขา

ตลอดเวลา
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“เจ้าพอจะทราบไหม	 ว่าเหตุใดจึงมีคนสร้างผนึกปิดกั้นพลังของเขา 

ขึ้นมา”	 จักรพรรดินีถามต่อ	 ว่ากันตรงๆ	 แล้วเธอไม่พอใจคนที่ท�าเช่นนั้นกับ 

อวาลอนเป็นอย่างมาก	 เพราะมันท�าให้ร่างกายของเด็กชายอ่อนแอกว่าที่ 

ควรจะเป็น

ถ้าหากตอนนั้น...ตอนที่เขาก�าลงัจะตาย	เธอไม่ท�าลายผนกึนั่น

เดก็ชายกค็งตายไปแล้ว

“หม่อมฉันก็ไม่แน่ใจเพคะ	 อาจจะเป็นเพราะหากไม่ท�าอย่างนั้น	 เขา

จะทรงพลังจนเกินไป”	 ค�าว่า	 ‘ทรงพลังจนเกินไป’	 ท�าเอาลิเวียหรี่ตามอง 

หมอหญงิเลก็น้อย

“อ๊ะ!	 นะ...แน่นอนว่า	 ไม่มีทางเทียบพระองค์ได้อยู่แล้ว”	 คีอารีบแก้ 

ค�าพดู	“ตะ...แต่ถ้าเทยีบกบัพวกหม่อมฉนั	หรอืพวกชนเผ่าอื่นๆ	ในโลกเราแล้ว	

เขากถ็อืว่าเหนอืกว่ามากนะเพคะ...ขนาดพระองค์ทรงเอาหวัใจเขาที่เป็นแหล่ง

ก�าเนดิพลงัไปแล้วดวงหนึ่ง”	

ประโยคท้ายๆ	 ของคอีาช่างแผ่วเบา	 แต่แน่นอน	 มนัไม่อาจรอดพ้นหู

ขององค์จกัรพรรดนิไีปได้

นั่นสินะ...ลิเวียเองก็แปลกใจที่เขามีหัวใจสองดวง	 แต่ดีแล้วที่เป็นเช่น

นั้น	เพราะมนัช่วยยื้อเวลาเดก็ชายเอาไว้ในช่วงที่เขาก�าลงัจะตาย...

‘ว่าแต่ตอนนี้เขาก�าลงัท�าอะไรอยูน่ะ’	คดิได้เช่นนั้นจกัรพรรดนิผีูย้ิ่งใหญ่

กล็กุขึ้นยนื

“หมดธรุะแล้วใช่ไหม”	ลเิวยีถาม

“กะ...กย็งัมเีรื่องของพวกภาษ.ี..”	หนึ่งในขนุนางกล่าว	

“หืม...ยังมีอีกเหรอ”	 สายตาขององค์จักรพรรดินีที่มองมานั้นท�าเอา

ขนุนางสาวผู้น่าสงสารที่ทกัท้วงเกอืบฉี่เลด็

“มะ...ไม่ม	ี(กไ็ด้)	เพคะ!!!”

ในเวลาเดียวกัน ห่างจากพระราชวังลิเวอร์เดลราวหน่ึงพัน

กโิลเมตร	ทางทศิตะวนัออก

“วานซ์ๆๆ~	 จงทะยานไปเลยตัวข้า!!!”	 เสียงร้องโหวกเหวกอันน่า



34   อวาลอน กับช่องว่างแห่งความทรงจำา เล่ม 8

หนวกหูดงัขึ้น	ท่ามกลางท้องฟ้าที่ปกคลมุไปด้วยหมู่เมฆ	

ฉับพลันมีร่างขนาดใหญ่บินทะลุออกมาจากก้อนเมฆสีขาว	 เป็นสิ่งมี

ชวีติที่มรีูปร่างคล้ายกบัเอ่อ...จิ้งเหลนยกัษ์	(?)	มปีีก	ทั้งตวัปกคลมุด้วยเกลด็สี

เขยีวเข้ม

เจ้าสิ่งมชีวีตินี้ที่แลดูคลบัคล้ายคลบัคลาว่าจะเป็นญาตหิ่างๆ	(?)	ของ

เจ้าสตัว์เลื้อยคลานตวัจ้อยบนโลกมนษุย์นั้น	มนัเรยีกรวมๆ	ว่าเป็นพวก	‘มงักร’

ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมาก	 เพราะพวกเราต่างรู้จักมังกรกันดี	 ลอง

กลบัไปหาเซริ์ชดูในอนิเทอร์เนต็เอากไ็ด้

เอาเป็นว่า...ตอนนี้มมีงักรสเีขยีวตวัหนึ่งที่เป็นสายพนัธุไ์วเวร์ิน1 บนิอยู่

บนท้องฟ้าด้วยความเรว็สูง

“เฮ้ย!!!	 หยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้เด็กบ้า	 รู้รึเปล่าว่าบินด้วยความเร็วขนาดนี้

มนัผดิกฎหมาย!!!”	มเีสยีงตะโกนดงัตามมา	ตอนนี้ด้านหลงัของไวเวร์ินสเีขยีว

นั้นมไีวเวริ์นอกีตวัที่มขีนาดใหญ่กว่า	(และแก่กว่า)	บนิไล่กวด

เจ้าไวเวริ์นสเีขยีวหนัไปมอง	ขณะบนิต่อไปเบื้องหน้า

“ก๊ากกั๊กๆๆ!	ฮ่าๆๆ	ชกัช้าจงัเลยนะไอ้แก่!	แน่จรงิกจ็บัข้า	‘โดนทั’	จ้าว

แห่งความเรว็ให้ได้เซ่!!!”	ว่าแล้วเจ้าไวเวริ์นที่ชื่อโดนทักเ็ร่งความเรว็ขึ้นอกี	จน

พุ่งผ่านก�าแพงเสยีงเกดิเป็นคลื่นโซนคิบูม

แม่นแล้ว!	ภาพที่เหน็อยูใ่นตอนนี้คอื	การไล่ล่าระหว่างมงักรต�ารวจกบั

มงักรเดก็แว้น

ครับ...พวกเราก็ได้เห็นแล้วว่า	 เด็กแว้นนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ทุกที่	 ทุก

วฒันธรรม	ทกุยคุ	ทกุสมยั...

ไม่เว้นแม้แต่ในโลกเคออส

“ฮ่ะๆๆ!	กากจรงิๆ	เลยนะไอ้แก่	กลบับ้านไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมยีไป๊!”	เจ้า

ไวเวิร์นเด็กแว้นกล่าวด้วยเสียงเย้ยหยัน	 เมื่อเห็นว่าคุณต�ารวจไวเวิร์นไม่อาจ

ตามความเรว็ของมนัทนั	ทว่า...

ในระหว่างที่มนัล�าพองใจอยู่นั้นเอง

1 ไวเวร์ินมขีนาดเลก็กว่ามงักรทั่วไปและไม่มแีขน	มเีพยีงปีกกบัขาหลงัคูห่นึ่งเท่านั้น
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“เอ๋?”	จู่ๆ	ไวเวริ์นเดก็แว้นกร็ู้สกึแปลกๆ	ที่ด้านหลงั	และเมื่อหนักลบั

ไปมองอกีครั้งกพ็บว่า...

“นั่นมนัตวัอะไ...”	ยงัไม่ทนัที่ไวเวริ์นเดก็แว้นจะกล่าวจบ	ร่างของมนัก็

ถกูบางสิ่งบางอย่างพุง่กระแทกอย่างแรง	เจ้าสิ่งที่กระแทกนั้นได้พุง่ต่อไปเบื้อง

หน้าด้วยความเรว็ที่ไม่อาจเชื่อสายตา	ส่วนเจ้าไวเวริ์นเดก็แว้น...

“เมื่อกี้มันตัวอาร้ายยย!!!	 มันเร็วยิ่งกว่าข้า	 ท่านโดนัทผู้นี้ได้ยังไง 

ก๊านนน!!!”	โดนทักรดีร้อง	ในขณะที่ตวัหมนุควงสว่านดิ่งลงไปอดักบัพื้นเบื้อง

ล่าง

มบีทแค่นี้แหละ

“หมื?...เมือ่กีรู้ส้กึเหมือนเผลอชนอะไรเข้าก็ไม่รู”้ เจ้าสิง่ทีเ่พิง่จะ

ส่ง	‘โดนทั’	จ้าวความเรว็ไปจูบพื้นพมึพ�าด้วยน�้าเสยีงและสหีน้าแบ๊ว

เขากค็อือวาลอนของเรานั่นเอง

และตอนนี้เขาไม่ใช่เจ้าเดก็อ่อนแอไร้พลงัแบบเมื่อก่อนอกีแล้ว	ตอนนี้

ตวัเขาน่ะ...

ฟบุบบ...ฟูมมม!!!	เสยีงกระแสลมถูกฉกีกระชากดงัขึ้น	พร้อมๆ	กบัที่

เดก็ชายผมทองพุง่ออกไปเป็นประกายแสงสขีาว	ประกายแสงดงักล่าวเปลี่ยน

ทศิทางเป็นมุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเบื้องบน	และเพิ่มระดบัความสูงขึ้นเรื่อยๆ	ในที่สดุ

กท็ะลผุ่านชั้นเมฆไป

เดก็ชายลอยคว้างอยูก่ลางอากาศ	แสงจากดวงตะวนัที่สาดกระทบเผย

ให้เหน็ปีกนกสขีาวทั้งหกที่สยายกว้าง	 ทั่วทั้งร่างของเขาถูกปกคลมุด้วยออร่า

แห่งเทพผู้ยิ่งใหญ่

เด็กชายหลับตา	 เพื่อซึมซับความอบอุ่นของแสงตะวัน	 ก่อนจะค่อยๆ	

ลมืตาขึ้น	นยัน์ตาสแีดงฉานเปล่งประกายงดงาม

เขากางมอืออก	ปล่อยให้ร่างพุ่งดิ่งลงจากเหนอืชั้นเมฆ

เดก็ชายเขม้นมองภาพผนืดนิเบื้องล่างที่ค่อยๆ	กระชั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆ	

ระยะทางหลายสิบกิโลเมตรนั้นอาศัยเวลาเพียงแค่ไม่กี่อึดใจ	 และในวินาที 

ก่อนตวัเขาจะทนัได้สมัผสักบัพื้น	อวาลอนกก็ระพอืปีกทั้งหกเพื่อออกแรงต้าน
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เอาไว้

เป็นการกระท�าที่บ้าบิ่นมาก...

“วู้ฮู้ววว!!!”	เดก็ชายโห่ร้องดใีจ	รอยยิ้มสนกุสนานแย้มกว้างเตม็หน้า

อวาลอนกวาดตามองไปรอบๆ	

บัดนี้เด็กชายพบว่าบริเวณที่เขาอยู่เป็นทุ่งหญ้าเขียวชอุ่มที่กว้างใหญ่

ไพศาล	ใกล้ๆ	กนันั้นมแีม่น�้าสายหนึ่งที่ใสสะอาดจนมองเหน็ปลาที่แหวกว่าย

อยู่	(เอ่อ	ถงึแม้รูปร่างจะแปลกประหลาดไปหน่อย	แต่กค็งจะเป็นปลาละมั้ง)

ฉบัพลนัสายตาของเดก็ชายกไ็ปสะดดุเข้ากบัร่างหนึ่ง	ซึ่งนั่งอยู่บนโขด

หนิรมิแม่น�้า	ที่ส�าคญัคนคนนั้นกจ็้องมองมาทางนี้เช่นกนั

เป็นเดก็สาวร่างบางน่าทะนถุนอมที่ดูอายมุากกว่าอวาลอนเพยีงไม่กี่ปี	

เธอสวมชดุเดรสสขีาวบรสิทุธิ์	ผมที่ยาวสลวยของเธอเป็นสขีาวล้วนแบบเดยีว

กบัหมิะ	ผวิเนยีนราวกบัไข่มกุของเธอส่องประกายงดงามภายใต้แสงตะวนั...

อวาลอนรู้สกึเหมอืนต้องมนตร์	ยามได้จ้องประสานกบันยัน์ตาคู่นั้น...

นยัน์ตาสแีดงฉานแบบเดยีวกบัเขา



3
คำ่าคืน ณ โลกเคออส

นยัน์ตาสแีดงเหมือนกบัของหนกู�าลงัมองมาทางนี ้สหีน้าของคณุ

พี่สาวผมขาวแฝงความแปลกใจ	น่าจะเป็นเพราะเธองงอยู่ละมั้ง	เพราะจู่ๆ	ก็

มเีดก็ที่ไหนไม่รู้โผล่มา	‘จ๊ะเอ๋’	แถมยงัมปีีกนกสขีาวหกปีกอกี	

เผลอๆ	เธออาจจะคดิว่าหนูเป็นเอเลี่ยนกไ็ด้

“...”

เอ...ไม่แน่ใจเหมอืนกนัแฮะ	ว่าที่โลกเคออสจะเรยีก	‘สิ่งมชีวีตินอกโลก’	

ว่าเอเลี่ยนเหมอืนแถวบ้านหนูรเึปล่า

เอ้อ!	จรงิด้วย...หนขูออนญุาตนอกเรื่องแป๊บหนึ่งนะครบั	หนูทราบดว่ีา

พวกคุณหลายๆ	 คนอาจจะยังไม่ค่อยชินกับสรรพนามที่หนูใช้แทนตัวเท่าไหร	่

ดังนั้นเพื่อความสะดวก	 (?)	 เวลาพูดกับพวกคุณ...หรือคุยกับตัวเอง	 (ครับ... 

บางครั้งหนกูช็อบคยุกบัตวัเอง)...หนจูะเปลี่ยนมาใชส้รรพนามแทนตวัว่า	‘ผม’	

ละกนั	แต่เวลาคยุกบัคนอื่นๆ	กย็งัคงเรยีกตวัเองว่าหนูเหมอืนเดมิ

อ่า...เอาเป็นว่าไม่งงกันใช่ไหมครับ	 งั้นเรากลับมาเข้าเรื่องของพี่สาว 

ผมขาวที่อยู่ตรงหน้านี้กนัเลยดกีว่า
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“พี่สาวมาท�าอะไรอยู่ที่นี่คนเดยีวเหรอครบั”	ผมถาม	สายตาของพวก

เราทั้งคู่ยงัคงประสานกนั

“...”	

อย่างที่คดิเอาไว้	ตอนนี้พี่เขาตอ้งงงอยูแ่น่ๆ 	เลยไมรู่จ้ะพดูอะไรด	ีดสู.ิ..

เงยีบเชยีว

ผมอมยิ้ม

“หืม!	 พี่สาวคงก�าลังสงสัยเกี่ยวกับปีกนกทั้งหกของหนูใช่ไหมครับ	

ฮ่ะๆๆ”	ผมหวัเราะ	ก่อนจะบนิโชว์พี่เขา

นี่ๆ 	ดูสคิรบัทกุคน!!!	ท่านี้เขาเรยีกว่า	ท่าควงสว่านนน!!!

ฟ้ิววว!	ผมบนิควงสว่านขึ้นฟ้าให้ด.ู..ซึ่งไม่น่าท�าเลย	เพราะเล่นเอาเกอืบ

หน้ามดื

โอเค...ขอจบการโชว์ออฟไว้แต่เพยีงเท่านี้ดกีว่า

พอรู้สกึว่าโลกเริ่มจะหายหมนุติ้วแล้ว	ผมกค็่อยๆ	ร่อนลงมาหาพี่สาว

คนนี้

ท่าทางการแสดงบนิผาดโผนเมื่อกี้ของผมจะได้ผลตอบรบัอยูพ่อสมควร	

พี่เขาเลยยงัอึ้ง!	และเงยีบต่อไป

ผมมานั่งบนโขดหนิข้างๆ	 พี่สาว	 พร้อมกบัตดัสนิใจจะลองเอาเท้าจุ่ม

ลงในน�้าแบบพี่เขาดูบ้าง	แต่กต็้องหยดุไว้ก่อน	เพราะเพิ่งนกึได้ว่าผม	(น่าจะ)	

ยงัไม่อาบน�้า

กลัวพวกคุณปลาที่ว่ายอยู่ในนั้นจะเป็นอะไรไปจัง...แบบ...ผมคิดว่า

กลิ่นมนัน่าจะไม่ดอียู่พอสมควร	 ใครจะไปรู้	บางทเีท้าของผมอาจเป็นต้นเหตุ

ท�าให้เกดิมลพษิในแม่น�้าแห่งนี้

“...”

ผมชกัเท้ากลบัมา

“เจ้าเป็นใคร?”	 ในที่สดุพี่สาวกเ็อ่ยปาก	น�้าเสยีงเยน็ชาแบบลเิวยีเลย	

แต่ของพี่คนนี้เสียงจะใสกว่า	 ฟังดูเหมือนกับเสียงนักพากย์การ์ตูนที่ผมชอบ

เลย

“หนูชื่อ	 อวาลอน	 แล้วพี่สาวล่ะครับ”	 ผมกล่าวพร้อมกับยิ้มให้	 แต่ 
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พี่เขาไม่ตอบ	กลบักนัเขาถามผมแทน

“เจ้ามาที่นี่ได้อย่างไร”

นยัน์ตาสแีดงที่เหมอืนเลอืดจ้องผมเขมง็	ยามที่ได้มองมนั	ได้มองเข้าไป

ภายในตาคู่นั้น	มนัท�าให้ผมรู้สกึคุ้นเคยอย่างประหลาด

อาจเพราะมนัเป็นสเีดยีวกนักบัตาของผมกไ็ด้มั้ง

“หมื?	หนูมาที่นี่ได้ยงัไงเหรอ	อมื...นั่นส	ิหนูกไ็ม่รู้เหมอืนกนั	พอหนูตื่น

ขึ้นมาอีกครั้ง	 หนูก็พบว่าตัวเองมาอยู่ในห้องนอนของลิเวียแล้ว”	 ผมตอบไป

เท่าที่นกึออก

“ลเิวยี?”	พี่ผมขาวทวนค�า

“ครบั	พี่สาวที่หน้าตาสวยๆ	ผมสดี�าๆ	เธอบอกว่าเธอชื่อลเิวอร์เดล	แต่

หนูเรียกเธอว่าลิเวีย”	 พออีกฝ่ายได้ยินก็เงียบไป	 คงเป็นเพราะพี่เขาน่าจะ

นึกออกแล้วว่าลิเวียเป็นใคร	 ก็แหงละ	 ลิเวียเป็นถึงหนึ่งในสองผู้ปกครองโลก

ใบนี้นี่นา

“พอหนตูื่นขึ้นมาหนตูกใจมากเลยรูไ้หม	ตอนแรกหนคูดิว่าที่นี่คอืสวรรค์

ซะอกี	อกีอย่าง	ปีกสขีาวพวกนี้กไ็ม่รู้ว่าโผล่มาจากไหน	หนูเลยยิ่งเชื่อว่าเป็น

เพราะหนยูอมสละชวีติตวัเองให้แก่ลเิวยี	หนเูลยกลายมาเป็นเทวดาบนสวรรค์

แทน!”

ผมพกัหายใจครู่หนึ่ง	ก่อนจะเริ่มพูดต่อ

“ลเิวยีบอกหนูว่าที่นี่คอืบ้านของเธอ	และเธอเป็นคนช่วยหนูเอาไว้	หนู

เลยรู้ว่าตวัเองยงัไม่ตาย	สงสยัลเิวยีคงใส่ปีกพวกนี้ให้หนูด้วยละมั้ง”	พูดเสรจ็	

ผมกย็ื่นหน้าเข้าไปหาพี่สาวที่นั่งอยู่ข้างๆ	

“นี่ๆ 	พี่สาวยงัไม่ได้บอกหนูเลยว่า	พี่สาวมาท�าอะไรที่นี่คนเดยีว”	

กแ็หม...พี่เขาปล่อยผมพูดคนเดยีวนี่นา

“...เจ้า...ไม่กลวัข้าเหรอ”	พี่สาวยงัไม่ตอบและถามผมเหมอืนเดมิ

ใบหน้าของพวกเราอยู่ห่างกนัไม่มากนกั	ผมรบัรู้ได้ถงึลมหายใจอ่อนๆ	

ของเธอ

พี่เขาถามว่าผมกลัวเธอรึเปล่า...ท�าไมผมต้องไปกลัวคนที่สวยน่ารัก 

ตั้งขนาดนี้ด้วยล่ะ
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“กลัว?	 ท�าไมหนูต้องกลัวด้วยล่ะ	 พี่สาวไม่เหน็มีอะไรน่ากลัวตรงไหน

เลย	ออกจะสวย”	ผมบอกพี่เขาไปตามตรง

“สวย?”

“ช่ายยย!	แต่สวยน้อยกว่าลเิวยีนดินงึนะ”

พอพดูจบ	พี่สาวกข็มวดคิ้ว	ใบหน้าสวยงามที่ดเูยน็ชานั้นปรากฏความ

ไม่พอใจแวบหนึ่ง

แย่ละ...พี่เขาต้องโกรธที่ผมไปพูดอะไรแบบนั้นแน่ๆ	 นั่นสินะ	 เอาไป

เปรยีบเทยีบกบัคนอื่นน่ะ	ไม่ว่าใครกไ็ม่ชอบทั้งนั้นแหละ

ผมรู้สกึผดิ	เลยจะเอ่ยขอโทษ	ทว่าพี่เขากลบักล่าวก่อนว่า

“...นางมาตามเจ้าแล้ว	เจ้ากลบัไปเสยีเถดิ”

“หมื?	ใครมานะครบั”

พี่สาวไม่ตอบ	เธอค่อยๆ	ลกุขึ้นยนื	หนัหลงัให้ผมแล้วเดนิออกไป

“พี่สาวจะไปแล้วเหรอ!	 พี่สาวยงัไม่ได้บอกชื่อของตวัเองเลย”	 ผมหนั

ไปบอก	พี่สาวชะงกัฝีเท้า	เธอยนืนิ่งอยู่อย่างนั้นซกัพกั

“...เซเลไนต์	นั่นคอืนามของข้า”	พี่สาวเอ่ย	ขณะยงัคงหนัหลงัให้ผม

“ครบั...พี่เซเลไนต์...แล้วพวกเราจะได้เจอกนัอกีไหมอ่า”

พี่เซเลไนต์เงียบ	 ผมยังคงเฝ้ารอค�าตอบจากเธอ	 ฉับพลันมีแสงสีขาว

สว่างจ้าขึ้นที่ตรงหน้า	ส่งผลให้ผมต้องหลบัตา	เมื่อผมลมืตาอกีครั้งกพ็บว่า...

พี่เซเลไนต์ไม่อยู่แล้ว...

เธอจากไป	โดยที่ผมยงัไม่ทนัได้กล่าวลา

ไม่รู้ท�าไม	 แต่ผมรู้สึกไม่อยากให้เธอไป	 ทั้งๆ	 ที่พวกเราเพิ่งจะพบกัน

แท้ๆ	

 

ไม่กี่อึดใจท้องฟ้าบริเวณที่ผมอยู่ก็มืดลงกะทันหัน ดวงอาทิตย์

ถกูบดบงัด้วยเมฆสดี�าทะมนึ	ความมดืแผ่ขยายเป็นวงกว้าง	เสยีงกมัปนาทของ

สายฟ้าที่สว่างวาบท�าเอาผมสะดุ้งตกใจ

มนัเกดิอะไรขึ้นกนั...ฝนจะตกเหรอ	แลว้ถ้าเกดิผมบนิหนอีอกไปตอนนี้

จะโดนฟ้าผ่าไหมนะ	หรอืควรจะไปหลบใต้ต้นไม้ด.ี..ไม่สิ	ไม่ดแีน่นอน	เพราะ
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คุณครูเคยสอนว่า	 เวลาฝนตกฟ้าร้องแรงๆ	 ห้ามไปหลบใต้ต้นไม้กลางแจ้ง 

เดด็ขาด!

ในช่วงที่ผมคิดอยู่	 มีล�าแสงสีด�าพุ่งลงมาที่เบื้องหน้าผม	 ผมเบิกตา 

กว้างด้วยความประหลาดใจ	เพราะนั่นคอื...

“ลเิวยี?”

ใช่แล้ว...พี่สาวลเิวอร์เดลนั่นเอง	สหีน้าของลเิวยีดูนิ่งเฉยเช่นเดมิ	 เธอ

จ้องมองมาที่ผม	ก่อนจะเปลี่ยนไปดูรอบๆ	เหมอืนหาใครอยู่

“มาท�าอะไรที่นี่”	 ลิเวียถามผม	 น�้าเสียงของเธอดุพิกล	 ผมห่อไหล ่

เลก็น้อย

“ขะ...ขอโทษที่หนูออกมาโดยไม่บอกคุณก่อนนะครับ”	 ผมก้มหน้า

ขอโทษ

อยากจะแก้ตวัไปว่า	‘เป็นเพราะหนูก�าลงัตื่นเต้นกบัการที่มปีีกนกพวก

นี้อยู่เลยไม่ได้บอก’	แต่คณุพ่อของผมเคยสอนว่า

‘ลูกผู้ชายตวัจรงิน่ะ เขาไม่แก้ตวักบัผู้หญงิกนัหรอก!’

ดงันั้นผมเลยต้องก้มหน้า	ท�าหน้าจ๋อย	และยอมรบัฟังแต่โดยด	ี(เหมอืน

อย่างที่คณุพ่อท�าเวลาโดนคณุแม่ผมดนุั่นเอง)

“...”	ลเิวยีเงยีบ	ซกัพกัผมได้ยนิเสยีงเธอถอนหายใจ

“ไม่เป็นอะไรกด็แีล้ว...อกีอย่าง	เจ้าไม่ควรออกมาข้างนอกคนเดยีวนะ	

โลกใบนี้เตม็ไปด้วยอนัตรายมากมาย	ไหนจะยงัยยัข...”	ลเิวยีเงยีบไป	ผมกร็อ

ฟังประโยคต่อไป...แต่เธอกลบัไม่พูดต่อ

“ไหนจะยงัอะไรนะครบั”	ด้วยความเป็นเดก็ขี้สงสยัผมจงึถาม

“เปล่าหรอก	 ไม่มีอะไร...กลับกันเถอะ”	 ลิเวียบอกปัดซะงั้น	 ผมจึง 

ได้แต่เกบ็ความอยากรู้อยากเหน็นั้นเอาไว้ในใจ

ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ท้องฟ้ากลับมาเป็นปกติ...หมู่เมฆสีด�าทะมึนได้

หายไปหมดแล้ว

สภาพอากาศที่โลกนี้แปรปรวนดจีงั

“นีๆ่ 	ลเิวยีไม่สงสยับ้างเหรอ	ว่าท�าไมหนถูงึมปีกีพวกนี้”	ผมกระพอืปกี

ทั้งหก	พาร่างของตวัเองมาอยู่ข้างหน้าลเิวยี	ลเิวยีจ้องปีกผมครู่หนึ่ง
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“ไม่นะ...ในโลกเคออสทกุๆ	คนล้วนมปีีกกนัหมด	การที่เจ้าจะมปีีกบ้าง

กม็ใิช่เรื่องแปลกแตอ่ย่างใด”	ว่าแลว้ดา้นหลงัของลเิวยีกป็รากฏปกีสดี�าขนาด

ใหญ่คู่หนึ่ง	 ความยาวและความกว้างของมันพอๆ	 กับปีกของผมสามปีกมา

รวมกนัได้

“ว้าว!”	ผมเผลออทุานด้วยความทึ่ง

ลเิวยีเค้นเสยีง	“ห”ึ	เบาๆ	

“ตะ...แต่ว่าหนูมถีงึหกปีกเชยีวน้า!”

“เจ้าพวกสามหวัแปดเท้าที่อยูท่างเหนอืของดนิแดนข้ากม็หีกปีกเหมอืน

กนั”

“สะ...สามหัว?	 แปดเท้า?	 หกปีก?”	 ผมพยายามคิดจินตนาการภาพ

ตาม

“อ้อใช่...มเีจด็หางด้วย”	ลเิวยีเสรมิ

นั่นมนั...จิ้งเหลนพนัธุ์ไหนอกีล่ะเนี่ย

“เอาละ	จบัมอืข้าเอาไว้”	ลเิวยียื่นมอืมาทางนี้

ผมเลกิคิ้วสงสยั	“ท�าไมอะครบั”

ลเิวยีเองกเ็ลกิคิ้วสงสยัเหมอืนกนั	“ข้าจะได้พาเจ้ากลบัไง”

“ตะ...แต่หนูมีปีกแล้วนะ	 หนูบินเองได้แล้ว!”	 ผมพยายามยืดอกด้วย

ความภาคภูมใิจ	ซึ่งลเิวยีก.็..

“มนัชกัช้าไม่ทนัใจข้า”

ไม่ทันขาดค�า	 ลิเวียก็จับมือผม	 ทันใดนั้นผมรู้สึกเหมือนโดนวาร์ป 

ทกุสิ่งทกุอย่างที่อยูร่อบๆ	 ตวักลายเป็นเพยีงภาพเบลอๆ	 รูต้วัอกีทผีมกม็าอยูท่ี่

หน้าพระราชวงัของลเิวยีแล้ว

ความเอ๋อปรากฏขึ้นมาในหวัผมชั่วขณะ	พร้อมๆ	กบัความคลื่นไส้ชวน

อ้วก

ขาผมสั่นกกึๆ	ผมค่อยๆ	ทรดุตวัลงไป	

ลเิวยีก้มลงมองผมด้วยความแปลกใจ	“เป็นอะไรไปหรอื...สหีน้าเจ้าดู

ไม่ดเีลย”	

“มะ...ไม่เอาเร็วแบบนี้อีกแล้วนะครับ”	 ผมตอบลิเวียด้วยเสียง 
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แผ่วเบา

โลกเคออสมียาแก้เมารถไหม...ผมต้องการด่วนเลย	 ขอซักสามสี่เม็ด

เป็นอย่างน้อย!

ไม่สิ...เมื่อกี้ควรต้องเรียกว่าเมาเครื่องบินมากกว่า...เอ๊ะ	 หรือเป็นเมา

ยานอวกาศด?ี

ตกเย็น...ณ ห้องรับประทานอาหาร

บดันี้ผมนั่งอยู่ที่โต๊ะกนิข้าวขนาดใหญ่...ใหญ่มากๆ	ด้วย

ที่อยู่ต่อหน้าผมคือตัวอะไรซักอย่าง	 ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียก

อะไรด	ีแต่คาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในสายพนัธุจ์ิ้งเหลนซกัชนดิของโลกเคออสแน่ๆ	

เจ้าตวันี้มขีนาดพอๆ	กบัจระเข้	ถ้าเทยีบกบัตวัอื่นๆ	ของโลกเคออสแล้ว

ถือว่าตัวเล็กอยู่พอสมควร	 ผิวนั้นไหม้เกือบเกรียม	 กลิ่นเครื่องเทศนานาชนิด

ลอยมาแตะจมูก	ไอร้อนบางๆ	ฟุ้งขึ้นมาในอากาศ

“...”	ผมได้แต่เงยีบ	ขณะมองเจ้าตวัตรงหน้าที่ถกูวางเอาไว้ในจานอย่าง

ดี

คาดว่าสหีน้าของผมในตอนนี้คงจะดูไม่ดสีดุๆ	เพราะ...

สิ่งนี้คอืมื้อเยน็ของผม

ขอตั้งชื่ออาหารมื้อนี้ว่า	คณุจิ้งเหลนผู้น่าสงสารที่โดนปิ้งย่าง!

นี่ถอืว่าเป็นคดฆีาตกรรมได้ไหมเนี่ย

“เอื๊อก!”	ผมกลนืน�้าลายลงคอ	และไม่ใช่เพราะหวิด้วย

ผมเหลอืบมองลเิวยีที่นั่งอยูอ่กีด้าน...พี่สาวผมด�าผูง้ดงามยิ่งกว่านางฟ้า

หั่นเนื้อคณุจิ้งเหลน	แล้วตกัเข้าปากช้าๆ	

“...”

สรปุผมต้องกนิเขาจรงิๆ	เหรอ

โกหกว่าเป็นมงัสวริตัติอนนี้จะทนัไหมนะ

“เป็นอะไรไป	รสอาหารไม่ถูกปากเจ้าร”ึ	ลเิวยีถาม	ท�าเอาผมสะดุ้ง

“ปะ...เปล่าครบั	กะ...กแ็ค่ช่วงนี้หนูก�าลงัอยู่ในช่วงกนิเจ”	ผมบอก

“กนิเจ?”	ลเิวยีทวนค�า	ผมรบีพยกัหน้าให้	แต่ประโยคต่อมาของเธอก็
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ท�าเอาผมปวดหวั

“มนัคอือาหารแบบไหนร	ึอร่อยหรอืเปล่า”	

สงสยัโลกเคออสคงไม่มเีทศกาลกนิเจแหง

“หมายถงึ	ช่วงนี้หนไูม่กนิเนื้อน่ะครบั	แฮะๆ”	ว่าแล้วผมกห็วัเราะแห้งๆ	

ลเิวยีขมวดคิ้ว

“หมายความว่าเจ้าจะไม่กนิมนัรึ	รู้ไหมเจ้าตวันี้ถอืว่าเป็นหนึ่งในเนื้อที่

ดทีี่สดุของอาณาจกัรขา้เลยนะ	ไม่ใช่จะหากนัไดง่้ายๆ	อกีอย่างมนัมสีรรพคณุ

รกัษาอาการบาดเจบ็และฟื้นฟูพลงัได้เป็นอย่างดี	เจ้าควรจะกนิมนันะ”

นี่คงเป็นประโยคที่ยาวที่สดุของลเิวยีแล้ว

รู้สกึเหมอืนโดนไฟต์บงัคบั

ผมจ้องคณุจิ้งเหลนปิ้งย่างตรงหน้า

“...”	

ไม่นะ...ผมท�าใจกนิเขาไม่ลงอยู่ดี

คอืถ้าเอามาแบบเป็นจาน	เป็นอาหารส�าเรจ็รปูนี่อาจจะ	(ย�้านะครบัว่า

อาจจะ)	พอไหวอยู่...แต่นี่เล่นมาเป็นตวัๆ	

เมื่อเหน็ว่าผมไม่ยอมกนิซกัที	ลเิวยีกถ็อนหายใจ

“เฮ้อออ!	เอาเถอะ...เจ้ากนิซปุนี่แทนกไ็ด้”	

ว่าแล้วลเิวยีกห็นัไปมองพี่สาวผมด�าอกีคนที่ยนือยู่ใกล้ๆ	พี่สาวคนนั้น

โค้งตัวอย่างนอบน้อม	 ก่อนจะเดินหายเข้าไปยังห้องข้างๆ	 (คาดว่าน่าจะเป็น

ห้องครวั)	ครู่เดยีวพี่เขากก็ลบัมาพร้อมกบัถ้วยเลก็ๆ	

“นี่เพคะ”	พี่สาววางถ้วยนั้นลงตรงหน้าผมช้าๆ	อย่างสภุาพ

ผมจ้องมองซปุสคีรมีในถ้วย	กลิ่นหอมของมนัช่างเย้ายวนจรงิๆ	

แต่ว่า...ถงึจะดูน่ากนิขนาดนั้นกเ็ถอะ...

“เอ่อ...ที่อยู่ในถ้วยนี้ไม่ใช่เนื้อใช่ไหมครับ”	 ผมถามด้วยความระแวด

ระวงั

ลเิวยีส่ายหน้า	“ไม่นะ	ไม่ใช่เนื้อ”	

ค่อยโล่งอกหน่อย

ผมยิ้มร่า	แล้วตกักนิทนัที
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อื้อฮอืออ!!!	อร่อยเหาะไปเล...

“นั่นคอืส่วนสมองของมนัต่างหาก”

ตงึงง!!!	ผมหงายหลงัตกเก้าอี้

“สะ...สมอง!?”	ผมถามย�้า	ขณะค่อยๆ	ลกุขึ้นมานั่ง

ลเิวยีพยกัหน้า

“สม้องงงง!?”

ลเิวยีกพ็ยกัหน้าให้อกีครั้ง

“นะ...ไหนคณุบอกว่ามนัไม่ใช่เนื้อไงครบั!”	

“กม็นัไม่ใช่เนื้อจรงิๆ	นี่	มนัคอืสมอง”	ผู้ปกครองแห่งโลกเคออสตอบ

ด้วยท่าทางใสซื่อ

ผมอ้าปากค้าง	ความรู้สกึที่ผมไม่อาจบรรยายได้ถาโถมเข้ามาในใจ	

ผมหันไปมองพี่สาวที่เป็นคนเสิร์ฟซุปฆาตกรรมถ้วยนี้ให้	 แล้วพี่เขาก็

เดนิเข้ามาหาคณุจิ้งเหลนปิ้งย่าง	ก่อนจะใช้มดีเปิดส่วนหวัอย่างพถิพีถินั

สิ่งที่อยู่ด้านในกะโหลกนั้นคอืความว่างเปล่า	

“ยะ...อย่าบอกนะครบัว่า...”

“ใช่แล้วเพคะ”	พี่สาวคนเสร์ิฟยิ้มหวาน	“ที่อยูใ่นถ้วยนั่นแหละคอืส่วน

สมองของเจ้าตวันี้	เป็นไงเพคะ	อร่อยไหม”

ม่ายยย!

“กนิไปแล้ว...หนกูนิไปแล้ว หนกูนิคณุจิง้เหลนป้ิงย่างผูน่้าสงสาร

นั้นลงไปแล้ว”	ผมกล่าวซ�้าไปซ�้ามา	ขณะนั่งกอดเข่าอยูท่ี่มมุห้องนอน	แสงสลวั

ของดวงจันทร์ในยามค�่าคืนซึ่งสาดส่องลงมากระทบร่างของผมช่างเข้ากับ

บรรยากาศจรงิๆ	

แบบว่า...สภาพของผมในตอนนี้ดูน่าสงสารมากเลยละครบั

“เฮ้อออ...ยงัไม่หายเพ้ออกีรเึนี่ย	กบ็อกแล้วไงว่านั่นไม่ใช่เนื้อซกัหน่อย”	

ลเิวยีที่นั่งอ่านหนงัสอือยู่ตรงโต๊ะท�างานกล่าว	พลางถอนหายใจ

ผมค่อยๆ	เงยหน้ามองเธอ

“ตะ...แตว่่ามนัเป็นสมองนะครบั	สมองเลยนะครบับบ!!!”	รูส้กึเหมอืน
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ผมจะเป็นไมเกรนซะแล้ว...ทั้งๆ	ที่ผมยงัเดก็อยู่เลยแท้ๆ!

“มนักไ็ม่ใช่เนื้อนี่นา?”

นะ...นี่คณุไม่รู้จรงิๆ	หรอืว่าคณุจงใจแกล้งผมกนัแน่เนี่ยยย!

“มะ...ไม่รู้ละ!	หนูงอนแล้ว!!!”	ผมสะบดัหน้า	พร้อมท�าแก้มป่อง

“...”	ลเิวยีไม่ได้พูดอะไร	ผมรู้สกึได้ว่าเธอก�าลงัมองผมอยู่	แต่ครู่หนึ่ง

เธอกก็ลบัไปอ่านหนงัสอืต่อ

ความเงียบงันเริ่มปกคลุมไปทั่วทั้งห้อง	 จะมีก็เพียงเสียงเปิดหน้า

กระดาษของลเิวยีเท่านั้น

‘...นี่ตกลงจะไม่มาง้อหนูจริงๆ	 เหรอ’	 ผมคิด	 แอบเหลียวมองพี่สาว 

ผมด�าที่นั่งนิ่งอยู่

‘อ่านอะไรหว่า’

สุดท้ายแล้วความอยากรู้อยากเห็นก็เป็นฝ่ายชนะความน้อยใจ	 ผม

ค่อยๆ	เขยบิกระดบื...กระดบืจากมมุห้อง	ไปหาลเิวยี

“อ่านอะไรอยู่เหรอครบั”	ผมชะเง้อคอไปดู

“หนงัสอืน่ะ”	ลเิวยีบอกโดยไม่หนัมามอง

“...ครบั...ขอบคณุมากเลยครบั	ถ้าลเิวยีไม่บอกนี่	หนูคงไม่รู้จรงิๆ	ว่า

นั่นคอืหนงัสอื”

“ไม่เป็นไร”

“....”

เจอตอบกลบัมางี้	ผมถงึกบัไปต่อไม่เป็นเลย...

คอืเมื่อกี้...ผมแค่ประชดเฉยๆ	อ่า...โธ่...

ผมค่อยๆ	นั่งลงกบัพื้น	แป๊บหนึ่งลเิวยีที่นั่งอ่านหนงัสอือยู่บนเก้าอี้กล็กุ

ขึ้นยนื	เธอเดนิไปหยบิเก้าอี้อกีตวัที่อยู่ใกล้ๆ	เตยีงนอน	และยกมนัมาวางข้างๆ	

ตรงที่ผมนั่งอยู่

“นั่งบนนี้ซะ...เจ้าไม่ควรมานั่งต�่ากว่าข้านะ”	 ว่าแล้วลิเวียก็กลับไปนั่ง

อ่านหนงัสอืต่อเหมอืนเดมิ	ซึ่งผมกไ็ด้แต่สงสยัในการกระท�าของเธอเมื่อกี้

“อ้อ...ครบัผม”	ผมตอบรบั	แล้วนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นแป๊บหนึ่ง	พยายาม

เพ่งมองไปที่หนงัสอืในมอืพี่สาวผมด�า
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“คอื...เป็นหนงัสอืเกี่ยวกบัอะไรเหรอครบั...”

คงต้องบอกให้ละเอยีดสนิะ

“พวกค�าร้องเรยีนน่ะ...ซึ่งน่าเบื่ออยู่พอสมควร”	ลเิวยีตอบเรยีบๆ	

“แต่คณุกย็งัอ่าน?”

“มนัเป็นหน้าที่นี่”

ได้ยนิประโยคนี้เข้าผมกเ็งยีบไป

“...นั่น...สนิะครบั”

หน้าที่...ค�าที่ผมได้ยินมาตั้งแต่ผมจ�าความได้...เคยมีคนพูดเอาไว้ว่า	

พวกเราทกุคนล้วนเกดิมาเพื่อท�าสิ่งนี้...ท�าสิ่งที่เรยีกว่าหน้าที่

หน้าที่ของแต่ละคนนั้นกแ็ตกต่างกนัออกไป...

และนี่กค็อืหน้าที่ของลเิวยี...

ผูป้กครองแห่งโลกเคออส	ดกูร็ูว่้านั่นเป็นหน้าที่ที่หนกัหนา...เป็นหน้าที่

ที่แสนจะ...

อ่อนล้า...

“ลเิวยีไม่เหนื่อยเหรอครบั”	ผมมองไปยงัใบหน้าที่งดงามนั่น

ผู้หญิงอย่างเธอต้องมาแบกรับอะไรแบบนี้...มันเป็นเรื่องเหมาะสม 

แล้วเหรอ

เมื่อคดิถงึตรงนี้จู่ๆ	ผมกเ็ศร้า

“กม็บ้ีาง...”	ลเิวยีเงยีบไป	ก่อนจะพดูต่อ	สายตาของลเิวยียงัคงจบัจ้อง

หนังสือในมือ	 “แต่พอนานวันเข้า	 เจ้าก็จะชินกับสิ่งเหล่านั้นไปเอง...นานวัน 

เข้า	เจ้าจะรู้สกึว่ามนัได้กลายเป็นส่วนนงึของชวีติเจ้าไปเสยีแล้ว”	

“แล้วลเิวยี...ไม่อยากจะเลกิบ้างเหรอ”

มอืของลเิวยีที่ก�าลงัจะพลกิหน้ากระดาษหยดุลง

ลเิวยีเงยีบให้ค�าถามข้อนี้ไปชั่วขณะ	“...ข้าเคยคดิจะเลกิ”

“เคยเหรอ	ท�าไมถงึเรยีกว่าเคยล่ะครบั	ตอนนี้ไม่อยากเลกิแล้วเหรอ”

สีหน้าของลิเวียปรากฏความสับสนเล็กน้อย	 น�้าเสียงของเธอฟังดูไม่

มั่นใจ

“ข้า...กไ็ม่รู้เหมอืนกนั”	
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ผู้ปกครองแห่งโลกเคออสหนัมามองที่ผม

“เจ้า...อยากให้ข้าเลกิหรอื”

ผมจ้องนยัน์ตาสเีขยีวมรกตคู่นั้น	นยัน์ตาที่ดูเฉยชาแต่แท้จรงิแล้วแฝง

ด้วยความเหนื่อยล้า	รมิฝีปากของผมค่อยๆ	ขยบั	และผมกไ็ด้พูดสิ่งที่อยู่ในใจ

ออกไปว่า

“หนกูแ็ค่อยากใหล้เิวยีมคีวามสขุ...อยากใหล้เิวยีได้ท�าในสิ่งที่ลเิวยีท�า

แล้วมคีวามสขุที่สดุ”

ลเิวยีนิ่งไป

“...เป็นเช่นนั้นเอง”	เธอเอ่ย	ก่อนจะกลบัไปอ่านหนงัสอืในมอืต่อ	“สิ่ง

ที่ท�าให้ข้ามคีวามสขุ...งั้นหรอื”	

ผมเหน็เธอเหลอืบมองผมแวบหนึ่ง	แต่พอเธอรูต้วัว่าผมก�าลงัจ้องอยู	่ก็

เบนสายตาหนไีป

“ความสขุของเจ้า...กค็อืความสขุของข้า”

เหมอืนเธอจะพมึพ�าบางอย่างเบาๆ	แต่ผมกลบัไม่ได้ยนิมนั


