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หนงัสอื Malleus Malef icarum หรอื ค้อนของแม่มด โดย 
ไฮน์รคิ เครเมอร์ และ จาคอบ สเปรนเจอร์ เขยีนขึ้นใน ค.ศ. 1486 และ 
ได้ตพีมิพ์ครั้งแรกจ�านวนสามร้อยเล่มเมื่อ ค.ศ. 1487 ไฮน์รคิ เครเมอร์ 
เขยีนมนัด้วยภาษาละตนิ หนาสองร้อยห้าสบิหกหน้า ประกอบด้วย
เนื้อหาสามส่วน 

ส่วนที่หนึ่ง พูดถงึการมอียู่ของเวทมนตร์และแม่มด
ส่วนที่สอง เป็นคู่มอืค้นหาและสอบสอนแม่มดด้วยตวัเอง 
และส่วนที่สาม คือวิธีจัดการ หรือลงโทษผู้ที่ถูกระบุว่าเป็น

แม่มด
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือในการส�าเร็จโทษผู้คนที่ถูกกล่าวหาว่า

เป็นแม่มดมาหลายทศวรรษ เนื้อหาส่วนส�าคัญที่ท�าให้หนังสือได้รับ
ความเชื่อถอืในวงกว้างคอื ค�าน�าที่ ไฮน์รคิ เครเมอร์ เชญิมหาบณัฑติ
จากมหาวิทยาลัยโคโลญ จาคอบ สเปรนเจอร์ มาเขียน พร้อมทั้ง 
อ้างว่ามหาบัณฑิตผู้ทรงภูมิคนนี้เป็นผู้ร่วมเขียนหนังสือ ภายหลัง 
นักวิชาการหลายคนเชื่อว่าไฮน์ริคให้จาคอบเขียนเพียงค�าน�าเท่านั้น 
เพื่ออาศัยชื่อจาคอบที่เป็นมหาบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยโคโลญเป็น
ใบเบกิทางให้ได้มาซึ่งหนงัสอืรบัรอง และยงัมขี้อถกเถยีงกนัต่อมาว่า 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ค้อนของแม่มด



10   The Journey of Jay Scot book one : ฤกษ์แห่งพงไพร

หนงัสอืรบัรองนั้นน่าจะถูกปลอมแปลงขึ้นเช่นกนั 
อีกเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้หนังสือเล่มนี้ดูน่าเชื่อถือ เพราะมีการ

แนบตราสารพระสนัตะปาปาที่ระบใุห้ ไฮน์รคิ เครเมอร์ และ จาคอบ 
สเปรนเจอร์ มีอ�านาจไต่สวนคดีความแม่มดลงไปในหนังสือ แม้ 
ภายหลังจะพิสูจน์แล้วว่า ตราสารฉบับนี้ไฮน์ริคอาจได้รับมาก่อนจะ
เขยีนหนงัสอืเล่มนี้และได้น�ามาแทรกไว้ แต่ความเสยีหายกไ็ด้เกดิขึ้น
อย่างที่หาสิ่งใดมาทดแทนไม่ได้

ด้วยปัจจยัหลายอย่าง หนงัสอืเล่มนี้จงึเผยแพร่อย่างแพร่หลาย 
ตั้งแต่ ค.ศ. 1487-1520 ตพีมิพ์ซ�้าทั้งหมดยี่สบิครั้ง และในช่วง ค.ศ. 
1574-1669 ตพีมิพ์ซ�้าอกีสบิหกครั้ง แม้ว่าจะมปีระกาศจากที่ประชมุ
คาทอลกิให้ขึ้นบญัชเีป็นหนงัสอืต้องห้ามภายหลงัจากตพีมิพ์ครั้งแรก
ไปแล้วหนึ่งปีกต็าม

นกัวชิาการมากมายพยายามวเิคราะห์ถงึเหตผุลที่หนงัสอืเล่มนี้
ถูกใช้เป็นคู่มอืล่าแม่มดอย่างกว้างขวางในยโุรปยคุกลาง และแพร่ไป
ยังเกาะอังกฤษ มิหน�าซ�้ายังข้ามทะเลไปยังดินแดนใหม่อย่างทวีป
อเมรกิาด้วย ส่วนใหญ่สรปุว่าในยคุนั้นใช้ความเชื่อเกี่ยวกบัแม่มดเป็น
เครื่องมอืในการท�าร้ายคนไม่มทีางสู ้รวมทั้งแย่งชงิอ�านาจระหว่างลทัธิ
ความเชื่อ ปัจจยัส�าคญัที่ท�าให้ทกุอย่างทวคีวามรนุแรงขึ้นคอื ความรู้ 
ทางวทิยาศาสตร์ซึ่งเป็นเครื่องมอืพสิจูน์เหตกุารณ์ที่ผูค้นเชื่อว่าเกดิจาก 
เวทมนตร์หรอืไม่นั้นเพิ่งถอืก�าเนดิขึ้นบนโลก

ผูค้นต่างหวาดกลวัคนฉลาดที่รู้ในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู ้ยิ่งมคีน
ไม่รู้มากเท่าไร ความหวาดกลวักย็ิ่งเพิ่มขึ้น ไม่นานพวกเขากเ็ริ่มรวม
กลุ่มกัน และหาวิธีจัดการกับความกลัวนั้น ยุคของการล่าแม่มดจึง
เกดิขึ้นก่อนหนงัสอื ค้อนของแม่มด จะตพีมิพ์เกอืบร้อยปี แต่กป็ฏเิสธ
ไม่ได้ว่าหนังสือเล่มนี้ท�าให้การล่าแม่มดแพร่กระจายออกไปอย่าง
รวดเรว็และเป็นวงกว้างยิ่งขึ้น 

ประมาณการกันว่าตลอดสองร้อยห้าสิบปีหลังจาก ค้อนของ-
แม่มด กระจายไปทั่วยโุรป มนัคร่าชวีติผูบ้รสิทุธิ์ในยโุรปราวหกหมื่นคน 
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ซ�้าร้ายกว่านั้นยังฝังรากความเชื่อไว้ในสังคมของโลกอย่างลึกซึ้งและ
กว้างขวางว่า แม่มดคอืผูร้บัใช้ของปีศาจ เป็นร่างทรงของสิ่งชั่วร้ายที่
ต้องก�าจัดทิ้ง ด้วยการเป็นเอกสารอ้างอิงถึงบทลงโทษผู้ถูกกล่าวหา
ในความผดิที่ไม่อาจท�าได้ในการไต่สวนปกต ิ

รวมแล้วหนงัสอื ค้อนของแม่มด ได้ท�าให้คนตายทั่วโลกมากกว่า
หนึ่งล้านคน



บทน�า

เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1495 เมืองสตราสบูร์ก

ถนนหินด้านนอกบ้านร้างไร้ผู้คน บ้านเรือนที่อยู่รายล้อมล้วน 
ตกอยู่ในความเงียบสงัด ชั้นสองของบ้านหลังหนึ่งยังคงมีแสงสว่างและ
เงาร่างของคนผู้หนึ่งที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะข้างหน้าต่าง เงานั้นงองุ้มอยู่กบัโต๊ะ
นานจนกระทั่งสายลมวบูใหญ่พดัผ่านถนนท�าให้บานหนา้ต่างตดิกบัโต๊ะ
เปิดผลวัะ คนผู้คนนั้นจงึลกุขึ้นยนื 

จ๊อก!
น�้าชาใสถูกรินลงสู่แก้วพร้อมกับไอสีขาวที่ลอยขึ้นมา เจ้าของมือ

ที่ก�าลงัวางกาน�้าชาค่อยๆ เลื่อนมอือนัสั่นเทามายกแก้วขึ้นจบิ พลางเดนิ
กลบัไปยงัโต๊ะเขยีนหนงัสอื มอืของเขาขาวซดีเช่นเดยีวกบัใบหน้าอมทกุข์ 
ยังไม่ทันที่เขาจะวางแก้วชาลง มือที่ก�าแก้วก็เกร็งขึ้นก่อนเขาจะเริ่ม 
ไอโขลก

เสยีงไอดงัขึ้นยาวนาน มอืที่ถอืแก้วชาสั่นจนน�้าชากระฉอก หยด
น�้าชาเปื้อนกระดาษจดหมายที่ยังเขียนไม่เสร็จจนคนถือแก้วต้องฝืนวาง



กัลฐิดา   13

แก้วลงบนโต๊ะ พลางเอื้อมไปหยิบผ้าเช็ดหน้าซึ่งอยู่ไม่ไกลมาซับน�้าออก
จากหน้ากระดาษทั้งที่ยงัไออยู่

“แคก็ๆ เกอืบไปๆ” เสยีงแหบแห้งดงัขึ้นหลงัจากเขาควบคมุอาการ
ไอนั้นได้ 

วูบ กกึๆ 
สายลมพดัผ่านหน้าต่างอกีครั้ง ท�าให้คนที่จ้องรอยหมกึเปื้อนอยู่

เงยหน้ามองหน้าต่างด้วยสายตาหวาดระแวง ทนัใดนั้นเองตะเกยีงภายใน
ห้องกด็บัวูบลง 

เจ้าของห้องรีบพับจดหมายเก็บ ปากของเขาก็พึมพ�าบางอย่าง  
ไม่นานไฟสีเขียวเรืองก็ลุกพึ่บขึ้นบนมือข้างที่ถือจดหมาย พร้อมกับที่ 
เขาทรดุตวัลงแล้วเริ่มไอหนกัขึ้น

“ส่งมนัมาให้ข้า” เสยีงแหบเยน็ดงัขึ้นท่ามกลางเสยีงไอ 
“ไม่...” คนที่ไอจนล้มลงไปนอนอยูก่บัพื้นกดัฟันตอบ ก่อนจะยกมอื

กมุอกอย่างทกุข์ทรมาน
“ถ้าไม่อยากตายกจ็งเลอืก” เจ้าของเสยีงนั้นยงัขูต่่อไป แต่ไม่เป็น

ผลกบัคนที่นอนดิ้นทรุนทรุาย เขาอดทนแม้จะทรมานแสนสาหสั พร�่าพดู
แต่ค�าว่า ‘ไม่’ สลบักบับทสวดอ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า 

ไม่นานทุกอย่างก็เงียบลงพร้อมกับร่างกายที่นอนอยู่บนพื้นซึ่ง 
แน่นิ่งไปตลอดกาล

พึ่บ! 
ตะเกยีงในห้องสว่างขึ้นอกีครั้ง เผยให้เหน็ร่างของชายวยักลางคน

เจ้าของใบหน้าแสนซีดเซียวที่นอนนิ่งบนพื้นในท่ามือประสานกันบนอก
เหมือนสวดอ้อนวอนต่อบางอย่าง ใบหน้าเขาขาวซีด ขณะที่มุมปาก 
มเีลอืดสแีดงฉานไหลออกมาอย่างน่าอนาถ 

ผูบ้กุรกุเดนิเข้าไปใกล้ผูต้ายแล้วย่อตวัดงึมอืที่ประสานกนัออกมา
ด ูก่อนจะต้องสบถเมื่อเหน็ว่ากลางฝ่ามอืของคนตายข้างที่ถอืจดหมายไว้
มวีงเวทที่ก�าลงัจะสลายไป เพราะผู้ร่ายเวทจากโลกนี้ไปแล้ว

“ทกุอย่างจบลงแล้ว” เสยีงอกีเสยีงดงัขึ้นท�าให้คนที่แทบจะเหวี่ยง
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มอืของผู้ตายทิ้งอย่างรงัเกยีจหนัไปมอง
“วทิ”
ชายหนุม่เจ้าของเส้นผมสขีาวยาวสลวยสบตาคนเรยีกชื่อเขาแล้ว

เอ่ยว่า
“สิ่งที่ไม่สมควรท�า เจ้าได้ท�าไปหมดแล้ว ตอนนี้กค็งเหลอืแค่สิ่งที่

สมควรท�าเท่านั้น ไฮน์รคิ”
“สิ่งที่สมควร? หมายถงึการก�าจดัข้างั้นเหรอ”
ดวงตาคนถูกถามสบตาคนถามนิ่ง แล้วรอยยิ้มที่ท�าให้คนถาม

กดัฟันกรอดอย่างรงัเกยีจกค็ลี่บนใบหน้าของวทิ พร้อมกบัค�าตอบว่า
“ต่อให้ข้าไม่ก�าจดัเจ้า มนษุย์ธรรมดากต็้องตายอยู่ด.ี..เหมอืนกบั

เขา”
ไฮน์รคิ เครเมอร์ เหลอืบมองร่างไร้ชวีติก่อนหนักลบัมาสบตาวทิ
“แต่ปณธิานของข้าจะไม่มวีนัตาย! มนัจะคงอยู ่กลนืกนิพรรคพวก

ของเจ้าจนไม่เหลอืแม้แต่เศษเสี้ยววญิญาณ” 
วิทยังคงมองคนพูดนิ่งจนกระทั่งไฮน์ริคขยับตัวแล้วหายไป วิท 

มองพื้นว่างเปล่าที่ไฮน์รคิเคยยนืก่อนก้าวมานั่งยองๆ ข้างศพ ชายหนุ่ม
เอื้อมไปจบัมอืข้างที่มวีงเวทแล้วรดูมอืกบัมอืข้างนั้น ทนัททีี่มอืของทั้งสอง
คนหลุดจากกัน สายใยพลังสีเขียวก็พุ่งจากวงเวทนั้นตามติดมือของวิท 
ออกมา

วทิยนืขึ้น รอให้สายใยพลงัพุ่งออกมารวมตวักนัจนกลายเป็นร่าง
วญิญาณของเจ้าของร่างอย่างสมบูรณ์แล้วยิ้มทกัทาย

“ดูเหมอืน...ข้าจะมาช้าไป”
วิญญาณดวงนั้นส่ายหน้าแล้วค้อมหัว พร้อมกับส่งของที่เขาใช้

เสี้ยววนิาทสีดุท้ายเกบ็รกัษาเอาไว้ให้แก่วทิ เมื่อวทิรบัจดหมายนั้นมา ดวง
วญิญาณกแ็ย้มยิ้มแล้วค่อยๆ จางหายไป

วทิเหม่อมองการจากลานั้นด้วยสหีน้านิ่งสงบแล้วก้มลงคลี่จดหมาย
ออกมาอ่าน
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วนัเสาร์ที่สบิเก้าของเดอืนพฤษภาคม หลงัจากปีแห่งการถอืก�าเนดิ
ของพระผูเ้ป็นเจ้าหนึ่งพนัสี่ร้อยเก้าสบิห้าปี เมอืงสตราสบร์ูกแห่งจกัรวรรดิ
โรมนัอนัศกัดิ์สทิธิ์ 

ถงึวทิ เพื่อนรกัของข้า 
ข้ารู้ว่านี่อาจเป็นการขอที่มากเกินไป หลังจากที่ข้าได้กระท�าผิด

อย่างมหันต์ไว้เมื่อหลายปีก่อน และนี่จะเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยลบล้าง
ความผดิของข้าได้ 

ค้อนของแม่มดได้ทบุลงบนดนิแดนแห่งพระผู้เป็นเจ้าแล้ว แรงสั่น
สะเทือนของมันได้ท�าให้แผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์นี้เจิ่งนองไปด้วยเลือดของ 
ผู้บริสุทธิ์ ความกลัวกระพือโหมใส่ให้ไฟแห่งความเคียดแค้นลุกลามไป
ไกลกว่าที่ใครจะคาดคดิ ท่านผูอ้ยูใ่นความคุม้กนัของพระเจ้าของท่านคง
นกึหวัเราะเยาะข้าผูโ้ง่เขลาที่ไม่เชื่อฟังท่านแต่แรก แต่กระนั้น ข้ากย็งัเขยีน
จดหมายนี้มาเพื่อขอร้องท่านเป็นครั้งสดุท้าย

อกีไม่นานข้าจะตาย ข้าไม่รูว่้าด้วยวธิใีด แต่อกีไม่นานผู้ครอบครอง
ค้อนแห่งโมหะนั้นต้องก�าจัดทุกคนที่ขวางทาง ข้ายินยอมเป็นคนผู้นั้น 
เพราะข้าคอืผู้ซึ่งสมควรได้รบัโทษทณัฑ์ที่แท้จรงิ ข้าตายได้ แต่ต้องมใีคร
สกัคนหยดุยั้งมนั ท่านรูด้เีพื่อนข้า ว่าข้าหมายถงึอะไร คนที่จะท�าให้ค้อน
ของแม่มดกลายเป็นเรื่องเล่าขานที่ไร้ซึ่งคนจดจ�า คนที่จะกลบฝังกลิ่นคาว
อนัคละคลุง้ให้เหลอืไว้เพยีงโลกใบใหม่แห่งการรูแ้จ้ง ท่านผูซ้ึ่งครอบครอง
ความเป็นที่สดุ 

ได้โปรดกระท�าสิ่งนั้น เพราะข้ายังคงศรัทธา...ไม่ว่าพระผู้เป็น
เจ้าของท่านหรอืของข้ากม็เีมตตาต่อโลกใบนี้เช่นเดยีวกนั 

     ลงชื่อ 
         จาคอบ สเปรนเจอร์

วิทอ่านจดหมายนั้นจนถึงค�าลงชื่อ ก่อนจะเพ่งสายตาไปตามตัว
อกัษรที่กลายเป็นคราบเพราะรอยเปื้อนของชาที่มกีลิ่นอนัน�ามาซึ่งความ
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ตายโชยจางๆ 
“ได้โปรดกระท�าสิ่งนั้น...” วิทพึมพ�ากับตัวเองพลางพับกระดาษ

จดหมายสอดเข้ากระเป๋า ดวงตาสนี�้าเงนิของเขาหลบุมองใบหน้าจาคอบ
เป็นครั้งสดุท้าย ก่อนจะจางหายไปพร้อมกบัค�าพูดว่า

“...เป็นเจ้าต่างหาก...ที่ต้องท�า”



1
ร่องรอย

เดือนมีนาคม ค.ศ. 1999 เมืองพิทเดอกิล ประเทศโคมาเลีย

โจนาธาน สก็อต ก�าลังตกที่นั่งล�าบาก หัวหน้าภัณฑารักษ์แห่ง
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตหิายใจอย่างยากล�าบากเพราะกรงเลบ็ของโครง
กระดูกหนิที่ข่มขู่เขาด้วยน�้าเสยีงเยน็ยะเยอืกว่า

“มนัอยู่ที่ไหน”
โจนาธานอ้าปาก ไม่ใช่เพื่อตอบ แต่เพื่อตกัตวงอากาศที่ผ่านเข้าทาง

จมูกและปากอย่างน้อยนิดขณะเหลือบมองลูกชายตัวน้อยที่มองมาทาง
เขาพลางเบะปาก

‘เจย์...’
“บอกมา!” 
“ไม่มีวัน ฉันไม่มีทางบอก” โจนาธานขยับปากตอบโดยไร้เสียง 

ทนัใดนั้นมอืกระดูกหนิกย็ิ่งบบีคอเขาจนหายใจไม่ออก 
ในเสี้ยววนิาททีี่เขาจะหมดลมหายใจ เดก็น้อยกเ็ปล่งเสยีงร้องไห้
“แง้!” 
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วาบ!
วงเวทสทีองปรากฏขึ้นใต้ร่างของเดก็น้อย พร้อมกบักระแสไฟฟ้า

ที่แล่นปราดไปยงัเหยอืกแก้วทรงสงูซึ่งนกัวชิาการและนกัโบราณคดเีรยีก
ว่า ‘ซาคาร์’ ก่อนจะกระแทกหูจบัของซาคาร์จนแตกไป

ควันสีเขียวพวยพุ่งออกมาจากรอยแตก พร้อมกับการปรากฏตัว
ของปีศาจค้างคาวสามหัว สองหัวที่เป็นมังกรขนาบหัวที่เป็นมนุษย์ซึ่งมี
ร่างกายเป็นเพียงโครงกระดูก เจ้าปีศาจตนนั้นสบตากับเด็กน้อยที่หยุด
ร้องไห้ทนัททีี่โดนมอง ก่อนจะหนัไปพุง่ใส่โครงกระดูกหนิจนร่างกระดกูนั้น 
แตกสลายไป

ครดื!
โจนาธานทรดุตวัลงกบัพื้นพลางส�าลกัตวัโยน เมื่อเขารั้งตวัเองกลบั

มานั่งได้กเ็หน็ว่าผู้ช่วยชวีติเขากลบัไปยนืต่อหน้าเดก็ชายแล้ว 
“บอกความต้องการของเจ้าอกีสองข้อมา” ปีศาจสามหวัเอ่ยเสยีง

ดงักงัวานขณะโจนาธานขยบัตวัลกุขึ้นยนื หขูองเขาไม่ได้ยนิว่าลูกชายพดู
อะไรออกมา 

แต่เจ้าปีศาจตนนั้นกลบัพูดว่า “อกีข้อ”
ค�าตอบยงัคงเป็นความเงยีบ แต่ดูเหมอืนจะไม่ใช่ความเงยีบอย่าง

ที่เขาเข้าใจ เพราะปีศาจตนนั้นพยักหน้าก่อนจะเอ่ยพร้อมกับจางหาย 
ไปว่า

“ทกุอย่างจะเป็นไปอย่างที่เจ้าต้องการ” 
ห้องท�างานของหวัหน้าภณัฑารกัษ์กลบัมาสงบดงัเดมิ โจนาธาน 

ขยบัตวัเดนิมาที่โต๊ะท�างานของเขาซึ่งลูกชายคนเดยีวของเขานั่งอยู่ เดก็
น้อยมองดูเขาด้วยแววตาที่ไม่ได้แตกต่างกับเด็กสามขวบทั่วไป แต่สิ่งที่
แตกต่างคือ เขาไม่อาจเชื่อได้ว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนนี้เป็นเพียง 
เดก็ธรรมดา

“ลูก...” เขาเอ่ย
“คณุคะ ฉนัได้ยนิเสยีง...” เสยีงหวานของภรรยาที่เพิ่งเปิดประตู

เข้ามาดงัขึ้น เธอชะงกัพร้อมกบัเบกิตากว้าง “เกดิอะไรขึ้นคะ!”
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โจนาธานเหลือบมองความเสียหายของวัตถุโบราณที่เขาก�าลัง
ตรวจสอบ แล้วอุ้มเดก็ชายขึ้นพลางเอ่ยว่า

“มารบัลูกไปมาร์กี้”
หญงิสาวพุง่มารบัเดก็ชายไปอุม้ทั้งที่มองสามเีกบ็เศษหซูาคาร์แก้ว

มาวางไว้ข้างเหยอืกน�้าโบราณ เธอเอ่ยว่า
“คณุคะ”
โจนาธานส่ายหน้า “ผมจะรบัผดิชอบเอง คณุพาลูกกลบับ้านไป

ก่อน เยน็นี้เราค่อยคยุกนั”
ภรรยาสาวมองสามอีย่างไม่เหน็ด้วย แต่พอสบดวงตาจรงิจงัของ

คู่ชวีติ หญงิสาวกพ็ยกัหน้าแล้วหมนุตวัเดนิออกจากห้อง ขณะโจนาธาน 
มองตามภรรยา ไม่ใช่เพราะต้องการมองส่ง แต่เขามองเพราะเด็กชาย 
เจย์ สกอ็ต ที่อยู่ในอ้อมกอดของมารดา เดก็ชายมองกลบัมายงัเขา

ดวงตาสองคู่ที่ถอดพิมพ์กันมาสบกันนิ่ง โจนาธานไม่แน่ใจว่า 
ตวัเองตคีวามสายตาที่มองมาของลกูชายถกูหรอืไม่ แต่สิ่งหนึ่งที่เขาแน่ใจ
กค็อื นบัตั้งแต่วนิาทนีี้...ทกุอย่างจะไม่เหมอืนเดมิอกีต่อไป

เดอืนมถินุายน ค.ศ. 2006 เมอืงสการ์เลต็ ประเทศโคมาเลยี

“เจย์ อย่าลงไปที่ทะเลนะลูก เจอคุณพ่อแล้วกลับมาเลย ห้าม
เถลไถล” เสยีงตะโกนของแม่ดงัขึ้นขณะที่เดก็ชายเจ้าของเส้นผมหยกิฟู
วิ่งออกจากประตูบ้านตรงไปยงัจกัรยานคนัน้อย

“ครับแม่” เด็กน้อยบอกพลางหันไปโบกมือให้ผู้เป็นแม่ที่ยื่นหน้า
ออกมาจากหน้าต่างห้องครวั แล้วจงูจกัรยานไปถงึถนนหนา้บ้านก่อนจะ
ขี่ออกไป

สายลมอุน่ของฤดรู้อนพดักระทบผวิขาวสะอาดของเดก็ชายท�าให้
คนขี่จักรยานคลี่ยิ้ม เจย์ชอบฤดูร้อน เพราะเป็นฤดูเดียวที่เขาหายใจได้
สะดวก ตั้งแต่เดก็ภูมแิพ้ท�าให้เขาหายใจไม่ค่อยออกเวลาอากาศเปลี่ยน 
แม้สการ์เลต็จะเป็นเมอืงที่มฤีดูหนาวไม่ยาวนาน แต่การต้องทนอดุอู้อยู่
ในบ้านด้วยสภาพร่างกายแบบนี้กไ็ม่ใช่เรื่องสนกุ
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“เฮ้ เจย์!” 
มเีสยีงตะโกนมาจากร้านขายไอศกรมี เป็นเดก็ในวยัเดยีวกบัเขา 

เจย์หนัไปมองแล้วลอบถอนหายใจ เขาอยากถบีจกัรยานหนคีนเรยีก แต่
ก็รู ้ดีว่าถ้าท�าอย่างนั้นเมื่อเปิดภาคเรียนหน้าแล้วคงต้องผจญกับการ 
กลั่นแกล้งของอนัธพาลประจ�าโรงเรยีนคนนี้อกีแน่

“มอีะไรงั้นเหรอเกรก”
เกรก ทอร์แมน ลกูชายร้านขายไอศกรมีดงัของเมอืงเดนิอาดๆ มา

จบัแฮนด์รถจกัรยานของเจย์แล้วแสยะยิ้ม
“นายท�าการบ้านฤดูร้อนหวัข้ออะไร”
เจย์กะพรบิตา การบ้านฤดรู้อนของโรงเรยีนเป็นหวัข้ออสิระ เจย์ที่

ชอบประวัติศาสตร์เพราะมักไปฟังบรรยายของพ่อบ่อยๆ เลยเลือกท�า
รายงานเกี่ยวกบัอารยธรรมเมโสโปเตเมยี แม้รูว่้าหวัข้อนี้จะท�าให้เขาต้อง
อ่านหนงัสอืตลอดทั้งปิดภาคเรยีน แต่กส็นกุกว่าการออกมาเล่นนอกบ้าน
แล้วกลายเป็นลูกไล่ของหวัโจกตรงหน้า

“เมโสโปเตเมยี”
“เหรอ บงัเอญิจงั ฉนักท็�าหวัเรื่องเดยีวกนั เอามาให้ลอกหน่อย”
เจย์ก�าแฮนด์รถจกัรยานแน่นแล้วตอบว่า “มนัเป็นหวัข้ออสิระ ให้

ลอกไม่ได้”
“กใ็ช่น่ะส ินายกเ็อาของนายมาให้ฉนัแล้วไปหาหวัข้อใหม่ท�า”
ดวงตาของเจย์วาวขึ้น ขณะได้ยนิเกรกเอ่ยต่อ
“เหลือเวลาอีกเกือบเดือนกว่าจะเปิดภาคเรียน ลูกชายของ

ศาสตราจารย์คนดงัคงท�าทนั ส่วนฉนัส ิ ต้องช่วยพ่อขายของ ไม่มเีวลา 
ถอืว่าช่วยๆ กนัแล้วกนั”

เกรกพดูพลางตบไหล่เจย์ เจย์อยากจะปฏเิสธ แต่กรู้็ว่าถ้าท�าแบบ
นั้นเขาต้องเจอกบัอะไร เลยได้แต่หวัเราะแห้งๆ

“เอามาให้ฉนัพรุ่งนี้นะ”
“ไม่...”
“หอื?”
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เจย์สบดวงตาวาววบัของเกรกแล้วเปลี่ยนค�าพดูว่า “พรุง่นี้ต้องไป
พทิเดอกลิกบัคณุพ่อ วนัเสาร์ได้ไหม”

เกรกยิ้มอย่างพอใจพลางปล่อยมอืที่จบัแฮนด์จกัรยานเอาไว้
“ได้ ถ้าวนัเสาร์นายไม่มา ฉนัจะไปหาที่บ้าน”
เจย์ยิ้มแห้งก่อนจะขี่จักรยานออกมา อารมณ์ขุ่นมัวที่ต้องยก 

การบ้านที่ท�ามาทั้งเดอืนให้คนอื่นท�าให้เขาถบีจกัรยานเลี้ยวไปทางชายหาด 
แล้วจอดใต้ต้นไม้ก่อนจะวิ่งลงหาดไป พอถึงจุดที่ใกล้กับน�้าทะเลซัดถึง 
เขาก็หยุดแล้วก้มลงคว้าเปลือกหอยแถวนั้นมาวาดใบหน้าของเกรกก่อน
ใช้มอืละเลงมนั ท�าอย่างนี้ซ�้าๆ หลายครั้งอารมณ์เสยีกท็เุลาลง

“ฟู่! ค่อยอารมณ์ดีขึ้นหน่อย” เจย์พึมพ�าแล้วทรุดตัวนั่งลงมอง
ทะเลยามเยน็อย่างเศร้าใจ

หากเขามรี่างกายแขง็แรงคงสู้กบัเกรกได้ 
‘ไม่จริงหรอก นายแค่ขี้ขลาด’ เสียงในใจดังขึ้น ท�าให้เจย์โยน

เปลอืกหอยลงทะเลอย่างหมดอารมณ์แล้วลกุขึ้นปัดทรายที่ก้นพลางเดนิ
กลบัไปหาจกัรยาน ก่อนจะขี่ไปที่พพิธิภณัฑ์ 

โจนาธาน พ่อของเขาท�างานที่นี่นบัตั้งแต่เขาจ�าความได้ เจย์ชอบ
ที่นี่ เพราะเป็นสถานที่ที่ท�าให้เขาได้เหน็สิ่งของมากมายจากอดตี คณุลงุ
ทีโมส เพื่อนร่วมงานของพ่อบอกว่าเขาได้ความหลงใหลของโบราณมา
จากพ่อ เจย์กค็ดิว่าใช่ เพราะในเวลาที่เขาได้มองพวกมนั เขารู้สกึด ีถงึ
จะยงัอายนุ้อย แต่นอกจากภาษาองักฤษที่เขาพูดได้ด ี ในตอนนี้เขาเริ่ม
สนใจภาษาละตนิแล้ว

“งั้นกท็�ารายงานเกี่ยวกบัภาษาละตนิแล้วกนั” เจย์สรปุกบัตวัเอง
เกี่ยวกบัการบ้านที่ต้องท�าใหม่

“อ้าวเจย์ มารบัโจเหรอ” 
เจย์หนัไปมองชายร่างเลก็เจ้าของใบหน้ายิ้มแย้มแล้วตอบว่า
“ครบัคณุลงุทโีมส คณุพ่ออยู่ไหนเหรอครบั”
“ห้องจดัแสดงกลาง เดอืนนี้เราเอาพวกเอกสารโบราณมาจดัแสดง 

โจก�าลงัตรวจความเรยีบร้อยก่อนเปิดให้คนเข้าชม มาส ิไปกบัลงุ”
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ทโีมสจบัมอืเดก็ชายแล้วพาเดนิไปยงัห้องจดัแสดงกลาง ที่นั่นเจย์
เห็นพ่อเดินตรวจดูจุดจัดแสดงเอกสารโบราณด้วยสีหน้าพอใจ พอเห็น 
เขาหัวหน้าภัณฑารักษ์ก็ย่อตัวลงแล้วอ้าแขนออก เจย์จึงดึงมือออกจาก
มอืทโีมสแล้วโผเข้าหาผู้เป็นพ่อ

“ท�าไมวนันี้มารบัพ่อช้า”
เจย์นึกถึงสาเหตุแต่ก็เลือกที่จะไม่บอกผู้เป็นพ่อ “ผมแวะไปเก็บ

เปลอืกหอยที่ชายหาดนดิหน่อยฮะ”
“ถ้าแม่รู้เข้าจะต้องดลุูกแน่”
เจย์ยิ้มพลางเหลอืบมองเอกสารโบราณที่ตั้งอยูใ่นตูก้ระจกตรงหน้า

แล้วบอกว่า 
“เอกสารภาษาละตนิทั้งนั้นเลยนี่ฮะพ่อ”
“ใช่ ตรงนู้นมหีลายชิ้นเก่ากว่านั้นอกีนะ”
“พระเอกก็คงเป็นชิ้นนั้นสินะโจ” ทีโมสที่เดินตามมาสมทบสอง 

พ่อลูกชี้ตู้กระจกตรงกลางห้องจดัแสดง 
เมื่อทั้งหมดเดินไปถึงตู้กระจกนั้น เจย์ก็มองแผ่นดินเหนียวที่มี

อกัษรรูปร่างเหมอืนลิ่มซึ่งจดัแสดงอยู่ข้างใน
“อกัษรรูปลิ่ม...คูนฟิอร์ม” เจย์เอ่ย
“เก่งสมเป็นลูกของนาย” ทโีมสชมจนเจย์ยิ้มกว้าง 
โจนาธานหวัเราะในล�าคอแล้วบอกว่า
“เจย์เคยเหน็หลายครั้งแล้วตอนฉนัไปบรรยายที่อหิร่าน”
“อันนี้มันเขียนว่าอะไรเหรอครับพ่อ” เจย์ถามเพราะเขาแน่ใจว่า 

พ่อจะบอกเขาได้เหมือนทุกครั้งที่เขาให้ผู้เป็นพ่ออธิบายเกี่ยวกับแผ่น 
ดนิเหนยีวหน้าตาประหลาดเวลาไปเที่ยวพพิธิภณัฑ์ด้วยกนั

“มนัเป็นบนัทกึของหมอผคีนหนึ่ง แปลยากสกัหน่อย แต่โดยรวม
เขาพูดถงึเอเทมมู”

“เอเทมมูคอือะไรครบั”
โจนาธานหนัมาสบตาลกูชาย แต่ก่อนที่เขาจะตอบ เสยีงโทรศพัท์

มอืถอืของทโีมสกด็งัขึ้น ชายร่างเลก็ดงึโทรศพัท์มาดูเบอร์แล้วเอ่ยว่า
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“ดูเหมอืนจะมเีรื่องนะ”
“ใครโทร. มา” โจนาธานถามแล้วชะงักเมื่อเพื่อนหันหน้าจอ

โทรศพัท์ที่แสดงเบอร์โทร. ให้เขาดู โจนาธานปล่อยให้ลกูชายลงยนืบนพื้น
ขณะที่ทโีมสกดรบัสาย

“สวัสดีครับท่าน ผม...” เสียงพูดคุยเบาลงเพราะทีโมสเดินห่าง
ออกไป ขณะที่โจนาธานทรดุตวัลงสบตาลูกชาย

“ลูกรอพ่ออยู่นี่ก่อนนะ ดูได้แต่ห้ามแตะต้องกระจกทั้งหมด...”
“เพราะสญัญาณเตอืนภยัจะดงั” เจย์เอ่ยอย่างจ�าได้ ท�าให้โจนาธาน

ยิ้มพลางลูบหวัเขาแล้วเดนิตามเพื่อนร่วมงานไป
เจย์มองตามหลงัพ่อแล้วหนักลบัไปมองตูก้ระจกที่ครอบแท่นแสดง

แผ่นดนิเหนยีวสลกัอกัษรคูนฟิอร์มอย่างสนใจ
‘หรือจะเปลี่ยนมาท�ารายงานเกี่ยวกับอักษรคูนิฟอร์มดี’ เจย์คิด

พลางหมนุตวัจะไปดูจดุจดัแสดงอื่น
ฟุ้ง!
เสียงเหมือนมีกลุ่มควันพุ่งออกมาดังขึ้นจากจุดที่จัดแสดงแผ่น 

ดินเหนียวสลัก ท�าให้เจย์หันกลับไปมอง แต่ก็ไม่พบความผิดปกติอะไร 
จงึเดนิออกห่างไป แต่แล้วเสยีงประหลาดกลบัดงัขึ้นอกี

ฟุ้ง!
เจย์หันกลับไปมองอีกครั้ง ครั้งนี้ดวงตาของเขาเห็นว่าเหนือแผ่น

ดินเหนียวสลักอักษรคูนิฟอร์มมีไอสีด�าลอยขึ้นมา ไอนั้นมีรูปร่างคล้าย
เปลวไฟ ความหนาแน่นไม่คงที่ เดี๋ยวเข้ม เดี๋ยวจาง เจย์ไม่ได้ตกใจกบัสิ่ง
ที่เห็น เพราะตั้งแต่จ�าความได้ ดวงตาของเขาก็มักจะเห็นสิ่งประหลาด
พวกนี้ พอเขาถามพ่อ พ่อก็บอกว่ามันเป็นความสามารถพิเศษของ
ครอบครวั 

คนตระกูลสก็อตท�างานเกี่ยวกับวัตถุโบราณมาหลายชั่วอายุคน 
เหตผุลหนึ่งกเ็พราะพวกเขามองเหน็สิ่งลี้ลบัในของโบราณ 

‘ทุกสิ่งบนโลกล้วนมีร่องรอยหลงเหลืออยู่ พวกเราสก็อตมีหน้าที่
น�าร่องรอยนั้นไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่’ 
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ค�าสอนของพ่อท�าให้เจย์สนกุกบัการมองด ู‘ร่องรอย’ มากกวา่นกึ
กลวั เดก็ชายเพ่งมองไอสดี�านั้นขณะเดนิเข้าใกล้ ดูเหมอืนเจ้าไอสดี�านั้น
จะรบัรูว่้าเขามองอยู ่มนัจงึม้วนตวัเป็นก้อนแล้วลอยผ่านกระจกนริภยัมา
อยู่ตรงหน้าเขา 

ด้วยความอยากรู้อยากเห็น เจย์ยื่นมือออกไปจนปลายนิ้วเกือบ
แตะโดน แล้วก้อนพลงังานสดี�ากถ็อยห่างออกไป

“กลวัฉนัเหรอ” เจย์ถาม
ก้อนพลังนั้นเคลื่อนตัวมาชนปลายนิ้วของเจย์ราวกับต้องการ

ปฏเิสธ 
เจย์ยิ้ม “นายฟังฉนัเข้าใจสนิะ”
ครั้งนี้ก้อนพลังงานเปลี่ยนรูปร่างเป็นคนตัวเล็กในร่างโปร่งใสที่

คล้ายกบัตวัเขา แต่แต่งกายเหมอืนชนเผ่าโบราณแถวอหิร่านที่เจย์เคยเหน็
จากสมดุบนัทกึ 

การเปลี่ยนแปลงนั้นท�าให้เจย์เลกิคิ้ว 
“นาย...เลยีนแบบฉนัเหรอ”
สิ่งนั้นเงยหน้ามองเขาแล้วสลายรปูร่างเป็นไอสดี�าเหมอืนเดมิ ก่อน

จะพุง่กลบัไปยงัแผ่นดนิเหนยีวสลกั ท�าให้เจย์รบีวิ่งเข้าไปใกล้อย่างตื่นเต้น 
เขาเคยเหน็ร่องรอยมามากมาย แต่ไม่เคยเหน็สิ่งประหลาดแบบนี้เลย

“เดี๋ยวส ิออกมาก่อน มาคยุกนัก่อน!” เจย์เรยีกร้อง
ไอสีด�าที่กลับไปลอยเหนือแผ่นดินเหนียวสลักเปลี่ยนกลับมาเป็น

คนตวัเลก็คนเดมิอกีครั้ง แล้วหนัมามองเจย์ 
เจย์ยิ้มให้สิ่งนั้นอกีรอบ “ฉนัชื่อ เจย์ สกอ็ต นายล่ะ”
สิ่งนั้นไม่ตอบเขาในทนัท ีแต่เจย์กย็งัลุ้นว่าจะได้รบัค�าตอบ 
“เจย์ ไปกันได้แล้ว” เสียงของโจนาธานท�าให้เจย์หันไปมองพ่อ 

แล้วพอหันกลับมามองแผ่นดินเหนียวสลักนั้น เขาก็พบว่าคนตัวเล็กได้
หายไปแล้ว 

“เจย์” โจนาธานเร่ง
“ครบัพ่อ ก�าลงัไป” เจย์ขานรบัแล้วหนัมากระซบิบอกแผ่นดนิเหนยีว
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สลกัว่า “พรุ่งนี้ฉนัจะมาใหม่” 
เด็กน้อยวิ่งไปหาผู้เป็นพ่อ แม้จะจับมือพ่อเดินไปถึงประตูแล้ว  

เดก็ชายกย็งัหนักลบัมามองจดุจดัแสดงแผ่นดนิเหนยีวสลกัตรงกลางห้อง
อกีหลายครั้งจนกระทั่งเดนิพ้นห้องนั้นไป

“พ่อครบั แผ่นดนิเหนยีวสลกันั้นมาจากไหนเหรอครบั” เจย์ถาม
ขณะเขน็จกัรยานไปตามทางกลบับ้าน

“พิพิธภัณฑ์ที่อิหร่านที่เราไปคราวก่อนเพิ่งส่งมาให้พ่อวิเคราะห์ 
พอวเิคราะห์เสรจ็กต็้องส่งคนืเขา ท�าไมเหรอ ลูกสนใจ?”

เจย์เงยหน้าขึ้นสบตาพ่อ “ผมว่าจะท�าการบ้านเกี่ยวกบัอกัษรลิ่ม
ครบั”

“ไม่ใช่เมโสโปเตเมยีเหรอ พ่อเหน็ลูกท�าใกล้เสรจ็แล้ว”
“เอ่อ คดิว่าจะท�าสองเรื่องเพราะยงัมเีวลาเหลอืน่ะครบั” เจย์โกหก 

เพราะครั้งสุดท้ายที่เขาบอกผู้เป็นพ่อว่าต้องเอาการบ้านตัวเองไปให้ 
คนอื่น แม้คณุครจูะลงโทษเกรก แต่เขากถ็กูอกีฝ่ายตามแกล้งไปอกีหลาย
เดอืน

“ลกูคงไม่ได้โดนขูใ่ห้ท�าการบ้านให้เดก็คนอื่นอกีใช่ไหม” ผูเ้ป็นพ่อ
ถาม 

เจย์รบีปฏเิสธ “ไม่ครบั ผมอยากท�าจรงิๆ”
โจนาธานพยักหน้าพลางตอบว่า “ถ้าลูกสนใจก็ดีแล้ว แต่แผ่น 

ดนิเหนยีวนั่น...” 
“ท�าไมเหรอครบั”
“ลูกจ�าข้อควรปฏบิตัขิองสกอ็ตที่พ่อเคยสอนได้หรอืเปล่า”
เจย์พยกัหน้า “มองได้ แต่ห้ามสมัผสั ถ้าสมัผสัแล้ว ห้ามพูดคยุ 

แต่ถ้าพูดคยุไปแล้ว...เอ่อ ไม่ว่าจะเกดิอะไรขึ้นต้องรบัผดิชอบทั้งหมด”
คนเดก็กว่าพูดไปกน็กึถงึสิ่งที่ตวัเองท�ากบั ‘ร่องรอย’ ภายในห้อง

จดัแสดงได้ เจย์ใจหายวาบ เพราะความอยากรู้อยากเหน็ เดก็ชายเลย
ลมืข้อควรปฏบิตัสิองข้อแรกไปเสยีสนทิเลย

“ดมีาก แผ่นดนิเหนยีวสลกัเป็นสิ่งที่พบร่องรอยได้มากที่สดุ เพราะ
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ฉะนั้นอย่าลมืสิ่งที่พ่อสอนล่ะ”
“ครบั” เจย์รบัค�าพลางก้มหน้าอย่างรู้สกึผดิมากขึ้น
‘แต่ไม่เป็นไรหรอกมั้ง อกีฝ่ายกไ็ม่ได้คยุกนัเรานี่’ เจย์คดิ แล้วสลดั

เรื่องนั้นทิ้งไปเมื่อกลบัถงึบ้าน 
อาหารเย็นผ่านพ้นไปแล้ว เจย์ก็กลับขึ้นห้องเพื่อจัดการรายงาน

หวัข้อเมโสโปเตเมยีจนเสรจ็ก่อนเวลาเข้านอน พรุ่งนี้เขากบัครอบครวัจะ
ต้องเดนิทางไปพทิเดอกลิ เพราะพ่อต้องไปร่วมสมัมนาใหญ่ เมื่อทิ้งตวัลง
นอนสมองของเขาก็พานนึกถึง ‘ร่องรอย’ บนแผ่นดินเหนียวสลักนั้น 
อกีครั้ง

“ถ้าได้เป็นเพื่อนกนัคงจะสอนเราอ่านคูนฟิอร์มได้แน่ๆ” เจย์พมึพ�า
ขณะหลบัตาลง “นายเป็นใครกนันะ” 

‘กดิมิ’
เสยีงประหลาดดงัขึ้นในหวัขณะที่เจย์สะลมึสะลอื ตอนแรกเจย์คดิ

ว่าตวัเองก�าลงัฝัน แต่เสยีงนั้นกด็งัขึ้นอกีครั้ง 
‘และข้าไม่อยากสอนอะไรเจ้า’
เปลอืกตาที่ปิดไปแล้วของเจย์เปิดขึ้น ก่อนจะพบว่าคนตวัเลก็ที่มี

ใบหน้าคล้ายเขาในชดุโบราณก�าลงัลอยตวัอยูเ่หนอืใบหน้าเขาด้วยสหีน้า
บูดบึ้ง

“นาย...”
คนตวัจิ๋วทิ้งตวันั่งในท่าขดัสมาธ ิดวงตาคู่นั้นไม่ละไปจากดวงตา

ของเจย์ พร้อมกบัเสยีงที่ดงัในหวัว่า
‘หาอยู่ตั้งนาน ในที่สดุกเ็จอ...เดก็น้อยของสกอ็ต’



2
รับผิดชอบ

“เด็กน้อย...ของสก็อต?” เจย์ทวนค�าเรียกของอีกฝ่ายขณะ

ลกุขึ้นนั่งอย่างไม่เข้าใจ แต่พอรอให้คนตวัเลก็กว่าพดูต่อ เขากไ็ม่ยอมพดู
เสยีท ี

“นายก�าลงัหาฉนัเหรอ”
มมุปากคนตวัเลก็ยกขึ้นแต่ไม่พูดอะไร เดก็น้อยเลยตดัสนิใจถาม

ว่า
“มอีะไรให้ฉนัช่วยเหรอ” 
ดวงตาของคนตวัเลก็ทอประกายเจ้าเล่ห์ 
‘จะช่วยเหรอ’
เจย์พยกัหน้า “ออื กต็้องรบัผดิชอบ”
‘รบัผดิชอบอะไร’ 
เจย์ชี้นิ้วไปที่กดิมิ “นาย”
กดิมิหวัเราะ
‘กฎบ้าๆ ของสกอ็ต’
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“ไม่เหน็มตีรงไหนบ้า” เจย์ตอบด้วยน�้าเสยีงไม่พอใจนกั แต่กดิมิ
ไม่ใส่ใจ คนตัวเล็กลอยตัวหมุนรอบเจย์ก่อนจะกลับมาอยู่ตรงหน้าเขา 
อกีครั้งแล้วเอ่ยว่า

‘แต่กด็ ีถ้าอย่างนั้นขอยมืร่างหน่อย’
เจย์อ้าปากค้างแล้วก่อนที่เขาจะปฏิเสธ เด็กน้อยก็รู้สึกเหมือนมี

อะไรบางอย่างดูดให้วิญญาณของเขาหลุดออกมาจากร่าง ความรู้สึก 
วูบโหวงเกดิขึ้นพร้อมกบัที่ร่างของเขาล้มลงบนเตยีง แต่ไม่กี่วนิาทร่ีางของ
เขากล็กุขึ้นแล้วมองมายงัเขาด้วยแววตานิ่งเรยีบของกดิมิ

“ท�าอะไรน่ะ!”
กิดิมในร่างของเขายักไหล่เล็กน้อยแล้วก้าวลงจากเตียง ก่อนจะ

กระโดดออกไปทางหน้าต่าง เจย์พุ่งตามไป และเพราะร่างของเขาเป็น
วญิญาณ เดก็ชายจงึเคลื่อนที่ได้เรว็กว่าปกต ิถงึอย่างนั้นเขากย็งัวิ่งตาม
ร่างกายของเขาที่ไต่ไปตามกันสาดและกระโดดลงไปยังสนามหญ้าหน้า
บ้านแทบไม่ทนั

‘เราวิ่งได้เร็วขนาดนี้เลยเหรอ’ เจย์คิดทั้งที่ยังเคลื่อนตัวตามร่าง 
ตวัเองไปตดิๆ

กดิมิในร่างของเจย์วิ่งจนมาถงึประตรูั้วแล้วย่อตวัลงเลก็น้อย ก่อน
จะกระโดดสูงจนลอยข้ามประตูรั้วไปอย่างสบาย

“สุดยอด!” เจย์อุทานอย่างชื่นชม เขาเป็นเด็กที่ไม่ชอบเล่นกีฬา
เป็นพเิศษ แม้จะชอบขี่จกัรยานและวิ่ง แต่กท็�าได้ในระดบัของเดก็ทั่วไป
เท่านั้น พอเหน็ร่างกายตวัเองเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเรว็ แถมดเูท่เหมอืน
ยอดมนษุย์กอ็ดตื่นเต้นไม่ได้

กิดิมพาร่างของเจย์วิ่งมาที่พิพิธภัณฑ์ประจ�าเมืองสการ์เล็ต พอ
เหน็วญิญาณประหลาดก�าลงัจะบกุเข้าไป เจย์กร็้องเสยีงหลง

“อย่าเข้าไปนะ! ที่นี่มนัมรีะบบรกัษาความ...”
ค�าว่า ‘ปลอดภยั’ ยงัเอ่ยไม่จบ เขากพ็บว่าร่างกายของเขามมี่าน

สนี�้าตาลใสเคลอืบรอบตวั จนเดนิทะลผุ่านรั้วและประตทูางเข้าพพิธิภณัฑ์
เข้าไปได้อย่างง่ายดาย เจย์ในร่างวญิญาณเหน็อย่างนั้นกพ็ุง่ตามไปตดิๆ 
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จนกระทั่งร่างของเขามาหยดุอยูก่ลางห้องจดัแสดงเอกสารโบราณที่วนันี้
เขาเจออกีฝ่าย

“เรามาท�าอะไรที่นี่เหรอ” เจย์ถาม 
กิดิมไม่ตอบ อีกฝ่ายพาร่างของเขาวิ่งเข้าไปหลบอยู่ในจุดที่มอง

เหน็ตูจ้ดัแสดงแผ่นดนิเหนยีวที่เขาพบกดิมิแล้วจอ้งมองมนัอย่างเงยีบงนั
ราวกบัรอคอยอะไรสกัอย่าง พอเหน็อย่างนั้นแม้เจย์จะเป็นวญิญาณ แต่
เขากข็ยบัตวัมาหลบอยู่หลงัร่างกายของเขา 

ปุ๊! ฟู่!
รออยู่ไม่นาน เสียงเหมือนฟองอากาศแตกก็ดังขึ้นตรงที่ว่างหน้า 

ตู้จัดแสดงแผ่นดินเหนียวตามด้วยควันไฟ แล้วร่างโครงกระดูกหินก็ 
เคลื่อนตัวออกมาจากควันนั้น เจย์ท�าตาโตพร้อมกับยกมือปิดปากที่อ้า
ปากค้าง ก่อนจะก้มลงมองกดิมิในร่างของเขาซึ่งตอนนี้เผยยิ้มเยน็ชา

โพละ
เสียงแตกของบางอย่างท�าให้เจย์เงยหน้าขึ้นมอง แล้วพบว่ามือ

ของโครงกระดกูหนิยื่นผ่านกระจกนริภยัเข้าไปขย�าแผ่นดนิเหนยีวจนแตก
ละเอยีด

“ไม่ได้นะ!” เจย์อุทานอย่างตกใจ โครงกระดูกนั่นจึงหันขวับมา 
แต่ยงัไม่ทนัที่เจย์จะรู้ว่าเกดิอะไรขึ้น สตขิองเขากด็บัวูบลงพร้อมกบัภาพ
สดุท้าย ที่เหน็ใบหน้าของเจ้าโครงกระดูกหนิพุ่งเข้ามาประชดิหน้าเขา

“เจย์ ตื่นได้แล้วลูก” เสียงเรียกของมาร์กาเรตดังขึ้นพร้อม 

กบัเสยีงเคาะประตู ท�าให้เจย์ลมืตาแล้วลกุพรวดมองรอบตวั
‘ห้องนอนเรานี่’ เจย์คดิ
“เจย์ ตื่นหรอืยงัลูก อ้าว ตื่นแล้วนี่ รบีอาบน�้าแต่งตวัจ้ะ เราต้อง

ออกตอนเก้าโมงเช้า”
เจย์หนัไปมองผู้เป็นแม่ที่เปิดประตูเข้ามาพลางพยกัหน้า 
“คะ...ครบัแม่” 
มาร์กาเรตยิ้มแล้วหมนุตวัเดนิออกจากห้องไป เจย์จงึลกุแล้วมอง
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ไปรอบตวัอกีครั้ง
“ฝันเหรอ” เจย์พมึพ�าถามตวัเองแล้วส่ายหน้า เดก็ชายเดนิไปหยบิ

ชดุใหม่ที่ตู้เสื้อผ้าแล้วเดนิออกจากห้องไปเข้าห้องน�้า เสยีงพูดคยุของพ่อ
กับแม่เรื่องการเตรียมตัวเข้างานนิทรรศการของหอศิลป์แห่งชาติซึ่งเชิญ
ครอบครวัของเขาไปลอยขึ้นมา ท�าให้เจย์รบีท�าธรุะส่วนตวัใหเ้สรจ็เพราะ
ไม่อยากให้พ่อแม่รอนาน

“อย่าลมืคาดเขม็ขดันริภยันะลูก” มาร์กาเรตเอ่ยเมื่อทั้งหมดก้าว
ขึ้นรถ

เจย์ดงึสายเขม็ขดันริภยัมาคาดตวัแล้วขยบัตวัให้นั่งสบาย ขณะที่
รบัรู้ว่ารถก�าลงัเคลื่อนตวั

“เราน่าจะถงึบ่ายๆ งานมตีอนเยน็ อยากให้พ่อพาไปไหนหรอืเปล่า
เจย์” โจนาธานถามขึ้นพลางเหลอืบมองลูกชายผ่านกระจกมองหลงั 

“ไม่มคีรบั เอ่อ พ่อครบั”
“ว่าไงลูก”
“แผ่นดินเหนียวที่เมื่อวานพ่อบอกว่ามันเขียนเกี่ยวกับเอเทมมู  

มนัคอือะไรเหรอครบั”
“อ้อ มนัคอื...”
กริ๊ง!
เสยีงโทรศพัท์มอืถอืในกระเป๋าของโจนาธานดงัขึ้น คนที่ขบัรถอยู่

จงึมองไปทางภรรยาให้รบัสาย 
“ฮลัโหลค่ะ อ้าว คณุทโีมส ใช่ค่ะ โจเป็นคนขบั ออกจากบ้านมา

แล้วค่ะ คะ!” มาร์กาเรตอทุานขณะเหลอืบมองโจนาธานที่ชะลอรถพร้อม
กบัตบไฟเลี้ยวเพื่อหาที่จอด ก่อนจะรบัโทรศพัท์มาจากมอืของภรรยา

“ฉนัเอง อมื...ได้ ฉนัจะไปเดี๋ยวนี้”
เจย์ลอบมองสีหน้าของพ่อ แล้วภาพแผ่นดินเหนียวแตกละเอียด

คามอืโครงกระดูกหนิในฝันกป็รากฏขึ้นในหวั 
“เราต้องไปพพิธิภณัฑ์ก่อน”
มาร์กาเรตพยกัหน้า ขณะที่เจย์ถามขึ้นว่า
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“เกดิอะไรขึ้นเหรอครบัคณุพ่อ”
โจนาธานหนัมามองลกูชายแล้วยิ้มให้ “เกดิปัญหาที่ห้องจดัแสดง

นดิหน่อย เดี๋ยวลูกกบัแม่ไปรอพ่อที่คอฟฟีชอปตรงข้ามพพิธิภณัฑ์นะ”
“ครบั” เจย์รบัค�าทั้งที่อยากตามพ่อไปดมูากกว่า แต่กไ็ม่ขออนญุาต 

เดก็ชายนั่งเงยีบจนกระทั่งรถจอดที่ลานจอดรถของเจ้าหน้าที่พพิธิภณัฑ์
“เดี๋ยวฉนัดูลูกเองค่ะ” มาร์กาเรตเอ่ยพลางจูงเจย์เดนิแยกออกไป

ทางด้านหน้าประตูทางเข้า-ออก 
เจย์หนัมองตามแผ่นหลงัของผูเ้ป็นพ่อที่ดเูร่งรบีเดนิเข้าไปในอาคาร 

ก่อนจะหนักลบัมามองทางแล้วครุ่นคดิ
‘คงไม่ใช่หรอก มนัเป็นความฝัน’
‘หึๆ ’
กกึ!
เพียงแค่ได้ยินเสียงหัวเราะ เจย์ก็หยุดเดิน ผู้เป็นแม่ที่จูงมืออยู่ก็

หนัมามองเขา เจย์เงยหน้าขึ้นสบตาแม่แล้วยิ้มแหยพลางเอ่ยว่า
“แม่ครบั ผมปวดท้อง อยากเข้าห้องน�้า”
“เหรอลูก งั้นเราไปเข้าที่...”
เจย์ยกมอืกมุท้องแล้วรบีเอ่ยว่า “ผมไม่ไหวแล้วฮะ เดี๋ยวผมวิ่งไป

เข้าห้องน�้าในพพิธิภณัฑ์ดกีว่า แม่รอตรงนี้ก่อนนะฮะ”
“จ้ะ ลูกวิ่งไปเลย เดี๋ยวแม่ไปรอหน้าห้องน�้า”
เจย์พยกัหน้าแล้วหมนุตวัวิ่งไปที่ทางเข้าอาคาร เขาเร่งฝีเท้าเพราะ

หวงัจะหาที่ซ่อนก่อนแม่จะตามมาทนั โชคดทีี่มาร์กาเรตท�าเพยีงเดนิตาม 
เพราะรูว่้าห้องน�้าอยูต่รงประตทูางเข้าและไม่มอีนัตรายอะไร สดุท้ายเจย์
เลยซ่อนตวัตรงมมุอาคารได้ส�าเรจ็

‘ฉลาดเหมอืนกนันี่’
เสยีงนั้นดงัพร้อมกบัร่างของกดิมิที่ปรากฏตวัต่อหนา้เขา เจย์มอง

คนตวัเลก็ที่ตอนแรกเขาคดิว่าเป็นแค่ความฝันอย่างตื่นตะลงึ
“นาย? แผ่นดนิเหนยีว?”
กดิมิยกัคิ้ว ‘ท�าไม’
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“เกดิอะไรขึ้นเมื่อคนื” เจย์กระซบิถามพลางมองซ้ายมองขวา ยงั
ไม่ทนัที่เขาจะขยบั รอบตวัเขากม็มี่านสนี�้าตาลใสห่อหุ้มไว้

‘ไปดูเอง ขี้เกยีจเล่า’
เจย์สบตาคนพูดแล้วกลั้นใจเดนิออกจากที่ซ่อน เขาเหน็แม่ยนืรอ

อยู่หน้าห้องน�้า แต่แม่ไม่รบัรู้ว่าเขายนือยู่ตรงนี้ เดก็ชายจงึแน่ใจว่าพลงั
ของกิดิมน่าจะท�าให้เขาล่องหนได้ พอรู้อย่างนั้นเด็กชายก็รีบเดินไปยัง
ห้องจดัแสดง ซึ่งที่นั่นไม่ได้แค่พ่อกบัทโีมส

แชะ! แชะ! แชะ! 
เสยีงกดชตัเตอร์ของต�ารวจกองพสิจูน์หลกัฐานดงัขึ้นต่อเนื่องเพื่อ

เกบ็ภาพแผ่นดนิเหนยีวที่แตกละเอยีดอยู่ในตู้จดัแสดง
“สญัญาณเตอืนภยัไม่ดงั แถมไม่มลีายนิ้วมอื กล้องวงจรปิดไม่พบ 

ความผดิปกต ิ เหมอืนอยู่ๆ แผ่นดนิเหนยีวกแ็ตกของมนัเอง” ทโีมสเอ่ย
เสยีงเครยีดกบัชายหนุ่มร่างสูงที่แต่งกายด้วยชดุด�าทั้งชดุ บนหวัของเขา
มหีมวกปีกกว้างซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ให้เจย์รูว่้า ผูท้ี่สอบถามผู้เหน็เหตกุารณ์
คนแรกด้วยสหีน้าสงบนี้เป็นคนของหน่วยงานอะไร

“ฮอปกนิส์” เจย์เอ่ย 
‘สมกบัเป็นเดก็ของสกอ็ต ชนิกบัเจ้าพวกนี้สนิะ’ 
“คณุพ่อท�างานกบัพวกเขาน่ะ บางที่ที่พวกเราไปมคีนใส่ชดุอย่างนี้ 

คุ้มกนัเตม็เลย คณุพ่อบอกว่าพวกเขาเป็นต�ารวจหน่วยพเิศษ”
‘หึๆ  ใช่ พเิศษมาก’
เจย์หนัมามองคนที่หวัเราะอย่างน่าสงสยัแล้วถามว่า
“เมื่อคนืคอืเรื่องจรงิใช่ไหม”
‘กไ็ม่มเีรื่องไหนที่ไม่จรงิ’
“เมื่อคนืหลงัจากที่คนร้ายท�าลายแผ่นดนิเหนยีวแล้ว เขาพุง่มาหา

ผม...”
‘คนในห้องนี้มองเหน็เจ้าไหม’
เจย์มองไปโดยรอบแล้วส่ายหน้า
‘มนักไ็ม่เหน็เหมอืนกนั’
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“แล้วคนร้ายเป็นใครครบั เป็น...เอ่อ พวกเดยีวกบัคณุหรอืเปล่า”
สีหน้าของกิดิมเย็นชาขึ้น แต่ไม่พูดอะไรออกมา เจย์เลยวกกลับ

เข้าเรื่องว่า
“แล้วเมื่อวานหลงัจากนั้นเกดิอะไรขึ้น”
ดวงตาของกิดิมเปล่งประกายขึ้นพลางเคลื่อนตัวไปยังตู้จัดแสดง

ที่มแีผ่นดนิเหนยีวแตกละเอยีด เจย์เดนิตามพลางลอบมองรอบตวั เมื่อ
พบว่าไม่มใีครสงัเกตเหน็ตวัเขาจรงิๆ เดก็ชายกผ็่อนลมหายใจโล่งอกจน
มายนือยู่หน้าตู้กระจกนริภยั 

“มนัแตกอย่างนี้แล้ว นายจะเป็นอะไรไหม” เจย์ถามอย่างอดหว่ง
ไม่ได้ เท่าที่เขารู้ ‘ร่องรอย’ ที่อยู่ในวตัถโุบราณจะถูกผูกตดิกบัสิ่งของชิ้น
นั้นๆ หากของชิ้นนั้นถกูท�าลาย กห็มายถงึ ‘ร่องรอย’ นั้นๆ อาจสญูสลาย
ไปด้วย

‘กแ็ค่บนัทกึเก่าๆ เท่านั้น’ กดิมิเอ่ยแล้วหมนุตวัลอยออกจากห้อง
จัดแสดงหลักไปยังห้องจัดแสดงย่อยซึ่งจัดแสดงเอกสารโบราณเช่นกัน 
เพยีงแต่เป็นเอกสารกระดาษในยคุสมยัใหม่กว่า

“ถ้ามนัเป็นบนัทกึเก่าๆ แล้วท�าไมเขาถงึมาท�าลายมนัล่ะ”
‘มนัไม่ได้มาท�าลาย แต่มาหาร่องรอย’
“หานายเหรอ” 
กิดิมหยุดที่แท่นแสดงเอกสารโบราณซึ่งจัดแสดงหนังสือเล่มหนึ่ง 

เจย์เดนิไปชะโงกดูแล้วอ่านชื่อหนงัสอืโบราณนั้นว่า
“ค้อนของแม่มด”
กดิมิพุง่ตวัเข้าไปในตู้กระจกแล้วยนือยูบ่นหนงัสอืนั้นก่อนเงยหน้า

สบตาเจย์ ดวงตาทั้งสองสบกนันิ่งอยู่หลายวนิาท ีทนัใดนั้นเจย์กป็วดหวั
อย่างรนุแรง

“โอ๊ย!” เดก็ชายอทุานพลางทรดุตวัลงกบัพื้น พร้อมกบัยกมอืกมุ
ขมบั เมื่อเขาฝืนเงยหน้ามองกดิมิกเ็หน็คนตวัเลก็ก�าลงัดูดกลนืไอสเีขยีว
เรอืงจากหนงัสอืเล่มนั้น ยิ่งไอสเีขยีวเข้าไปในตวักดิมิเท่าไร หวัของเขาก็
ยิ่งปวดจนแทบจะระเบดิมากขึ้นเท่านั้น
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“นาย...ท�าอะไร” เจย์กดัฟันถามทั้งที่ที่อาการปวดหวัยงัทวคีวาม
รนุแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

‘เจ้าบอกจะรบัผดิชอบสนิะ’ กดิมิแสยะยิ้ม
เจย์ไม่ได้ตอบ เพราะความปวดท�าให้เขาแทบไม่เหลอืสต ิเดก็ชาย

ร้องครางก่อนจะสลบไปแทบจะในเวลาเดียวกันกับที่กิดิมพุ่งตัวออกมา
จากหนงัสอื ก่อนร่างของเจย์จะลอยขึ้นแล้วเคลื่อนตวักลบัไปยงัห้องน�้าที่
มาร์กาเรตยนืรออยู่ด้วยความเป็นห่วง 

ตบุ!
เมื่อเจย์ทิ้งตัวลงกับพื้นห้องน�้า ม่านพลังก็สลายในจังหวะที่เจย์

ได้สตพิอด ีเดก็ชายนอนมองเพดานห้องน�้านิ่งอย่างไม่รูว้า่เมื่อกี้เกดิอะไร
ขึ้นกบัเขา 

เมื่อกดิมิลอยมาอยู่เหนอืหน้าเขา เดก็ชายกถ็ามว่า
“นายท�าอะไร”
‘ท�าสิ่งที่ควรท�าเมื่อวาน แต่นายดันตกใจจนสลบแล้วชิงร่างกลับ

ไปก่อน ตอนนี้ถอืว่าสมบูรณ์แล้ว’
เจย์ขมวดคิ้วพลางขยบัตวัลกุขึ้นนั่ง เขาจบัหวัตวัเองที่ตอนนี้หาย

ปวดเป็นปลดิทิ้งแล้ว
“ไอสเีขยีวนั่นมนัคอือะไร”
กดิมิเคลื่อนตวัมานั่งบนบ่าของเดก็ชายอย่างเงยีบงนั
“มนัคงไม่ใช่สิ่งไม่ดใีช่ไหม” เจย์ถามอย่างกงัวล แม้เขาจะไม่เคย

หวาดกลวั ‘ร่องรอย’ ที่เขามองเหน็ แต่ในเวลาไม่ถงึยี่สบิสี่ชั่วโมง เขาได้
ฝ่าฝืนข้อควรปฏบิตัขิองสกอ็ตสองครั้งตดิแล้ว

‘ของตกค้างในวตัถโุบราณที่ไหนมดีบี้าง’
ค�าตอบของกดิมิท�าให้เจย์หน้าซดี แต่ก่อนเขาจะพูดอะไร แม่ของ

เขาที่รออยู่หน้าห้องน�้านานแล้วกเ็ดนิเข้ามาเพราะเป็นห่วงลูกชาย
“เจย์เสร็จหรือยังลูก...อ้าว เสร็จแล้วท�าไมไม่ออกมา แม่ก็เป็น

ห่วง...”
“ขอโทษครบัแม่ พอด.ี..เอ่อ เราไปรอคณุพ่อที่คอฟฟีชอปใช่ไหม
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ครบั”
มาร์กาเรตพยักหน้าพลางมองลูกชายอย่างสงสัย เจย์พยายาม 

ส่งยิ้มให้ผู้เป็นแม่แล้วเดนิตามออกไป
‘ไอสีเขียวนั่นคืออะไร’ เจย์คิดพลางหันไปมองกิดิมอย่างสงสัย  

‘แล้วกดิมิเป็นใครกนัแน่’
กดิมิที่ก�าลงัยิ้มเจ้าเล่ห์สบตาเขา เจย์เลยกระซบิเตอืนอกีฝ่ายว่า
“นายยงัไม่ตอบค�าถามฉนัเลย ไอสเีขยีวนั่นคอือะไร แล้วนายเป็น

ใคร”
คนโดนถามยกัคิ้วแล้วตอบว่า
‘ไอสเีขยีวนั่นคอืสิ่งที่เจ้าต้องรบัผดิชอบ ส่วนข้า...กค็อืค�าตอบของ

เจ้าไง’
“ค�าตอบ?”
‘ข้า...คอืเอเทมมู’ 



3
ความทรงจ�า

“เอเทมมเูป็นชือ่เรยีกวญิญาณของคนตายทีไ่ม่ได้รบัการฝัง

ของชาวอัคคาเดียน วิญญาณจะล่องลอยอยู่เหนือผืนดินไปตลอดกาล 
ในวฒันธรรมชาวสเุมเรยีนกม็คีวามเชื่อเรื่องนี้ แต่เรยีกวญิญาณพวกนี้ว่า 
กดิมิ” โจนาธานอธบิายเมื่อเจย์ถามเขาอกีครั้งตอนที่ขบัรถออกจากเมอืง
สการ์เลต็ตรงไปพทิเดอกลิ

เจย์เหลอืบมองกดิมิที่นั่งอยู่บนไหล่ พลางคดิว่า
‘สรปุกค็อืวญิญาณเร่ร่อน’
กดิมิที่เหลอืบมองเขาเหมอืนจะรู้ว่าเขาคดิอะไรเลยแย้งว่า
‘พวกมนษุย์จะไปรู้อะไร สิ่งที่พวกเจ้ารู้มนัแค่เลก็น้อยเท่านั้น’
เจย์ขมวดคิ้วพลางคดิตาม แต่พอคดิมากๆ เขากเ็กดิปวดหวัขึ้นมา 

เดก็ชายเลยเอนหลงัพงิกบัพนกัแล้วหลบัตาลง 
“ง่วงเหรอลูก” มาร์กาเรตถาม 
เจย์ลมืตาขึ้นแล้วยิ้มแห้ง เพราะไม่อยากท�าให้แม่เป็นห่วง
“ง่วงกน็อนก่อน อกีหลายชั่วโมงกว่าจะถงึพทิเดอกลิ พอถงึที่นู่น
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เราคงต้องเข้างานก่อน ไม่ได้แวะเข้าโรงแรมตามแผนเดมิ ใช่ไหมคะคณุ”
“อมื” โจนาธานตอบเพยีงเท่านั้น 
เจย์ลอบมองสีหน้าคนเป็นพ่อ ตั้งแต่ออกจากพิพิธภัณฑ์เขารู้สึก

ได้ว่าพ่อเคร่งเครียด เด็กชายก็พอเข้าใจ โบราณวัตถุทุกชิ้นไม่ได้เป็น
สมบตัขิองใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นสมบตัขิองชาต ิการที่เป็นสมบตัขิอง
ชาติหนึ่งถูกท�าให้เสียหาย ในฐานะหัวหน้าผู้ดูแลสถานที่เก็บรักษา พ่อ
ของเขาย่อมต้องรบัผดิชอบ

พอคดิได้อย่างนั้น เดก็ชายกห็ลบัตาลงพลางนกึถงึเหตผุลที่ท�าให้
พ่อผู้แสนเก่งกาจของเขาต้องมาท�างานในเมอืงเลก็ๆ แทนที่จะเป็นพพิธิ-
ภณัฑสถานแห่งชาตอิย่างน่าเสยีดาย คณุลงุทโีมสแอบเล่าให้ฟังว่า เป็น
เพราะตอนเขาอายุประมาณสามขวบ คุณแม่พาเขาไปหาพ่อที่ท�างาน 
และด้วยความไม่ประสาของเขาเลยท�าเหยอืกโบราณแตก ท�าให้คณุพ่อ
ถูกลงโทษและต้องย้ายมาประจ�าที่สการ์เลต็

ตอนที่เขารู้เรื่อง เขาเสียใจมาก คุณลุงทีโมสก็โดนคุณพ่อดุที่มา
เล่าเรื่องอะไรให้เขาฟัง ก่อนจะปลอบใจเขาว่า จรงิๆ คณุพ่อต้องการกลบั
มาท�างานที่สการ์เลต็อยูแ่ล้ว เพราะอยากให้เขาได้อยูใ่นเมอืงที่อากาศดีๆ  
โรคภมูแิพ้ของเขาจะได้ดขีึ้น ถงึแม้จะเป็นเดก็ แต่เจย์กร็ูด้วีา่นั่นเป็นเพยีง
ค�าปลอบ 

ตั้งแต่จ�าความได้ คุณพ่อจะพาเขาไปที่ท�างานเสมอ ส่วนหนึ่ง
เพราะพอเขาพูดได้เขากเ็ริ่มมองเหน็สิ่งที่เดก็คนอื่นไม่เหน็ คณุพ่อคณุแม่
เห็นควรให้เขาได้เรียนรู้หน้าที่ของสก็อตตั้งแต่เนิ่นๆ เลยพาเขาไปด้วย 
ทกุที่ ทั้งงานสมัมนา โบราณสถานต่างๆ แม้กระทั่งนั่งฟังการบรรยายใน
มหาวทิยาลยั

เจย์ไม่รู้สึกเบื่อ แถมเขายังจดจ�าและเข้าใจสิ่งนั้นได้รวดเร็วกว่า 
กจิกรรมอื่นๆ ของเดก็รุ่นเดยีวกนัเสยีอกี ดงันั้นพอเริ่มเข้าโรงเรยีน ไปอยู่
ท่ามกลางเพื่อนร่วมชั้นที่อายพุอๆ กนั เขาจงึเริ่มมปัีญหา เดก็รุน่เดยีวกนั
ชอบเล่นกีฬากลางแจ้ง แต่เขาชอบอยู่ในห้องสมุด เขาชอบท�าการบ้าน 
เป็นเดก็ดตีั้งใจเรยีน แต่กลบัถูกกลุ่มเดก็หวัโจกหาเรื่อง ตอนแรกเขากส็ู้ 
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พอเกิดเรื่องทะเลาะวิวาท ผู้ปกครองก็ถูกเรียกพบ และนั่นเป็นอีกครั้งที่
เขาได้ยนิคนอื่นนนิทาว่า 

‘เลี้ยงลูกตามใจจนตวัเองต้องถูกสั่งย้ายขนาดนี้ ยงัไม่สั่งสอนลูก
ให้ดอีกี’

เด็กชายจ�าได้ดีว่าตอนนั้นเขาก�ามือแน่นแค่ไหนขณะนั่งอยู่หน้า
ห้องอาจารย์ฝ่ายปกครองที่เปิดประตทูิ้งไว้ พ่อของเขาไม่เถยีงอะไรสกัค�า 
แถมตอนออกมายงัลูบหวัพลางถามเขาว่า

‘อยากกนิไอตมิไหมเจย์’
เจย์อยากร้องไห้ แต่ตอนนั้นเขาท�าได้แค่มองพ่อด้วยตาแดงๆ 

อย่างอดทนพลางตั้งปณธิานว่า เขาจะไม่ก่อเรื่องอกี แน่นอน นั่นท�าให้เขา
ต้องเลอืกวธิยีอมให้หวัโจกพวกนั้นท�าตามอ�าเภอใจ โชคดหีน่อยที่เขาไม่
ต้องทนอยู่ที่โรงเรยีนบ่อยเท่าเดก็คนอื่น เพราะงานของพ่อท�าให้เขาต้อง
ลาเรียนอยู่บ่อยๆ เจย์เลยกลายเป็นเด็กติดพ่อแม่มากกว่าเพื่อนไปโดย
ปรยิาย

“...งั้นเรากต้็องค้างที่พทิเดอกลิอกีคนืใช่ไหมคะ เพราะคณุต้องไป
เข้าประชุมด่วนเรื่องที่เกิดวันนี้” เสียงของมาร์กาเรตท�าให้เจย์ที่หลับตา
เพื่อรอให้อาการปวดหวัหายไปลมืตาขึ้นฟังพ่อแม่คยุกนั

“ใช่ อาจจะสองวนัด้วยหากยดืเยื้อ”
‘แย่แล้ว’ เจย์คดิพลางนกึถงึการบ้านฤดูร้อนที่เกรกจะมาเอา
“ก็ไม่มีปัญหานะคะ งั้นช่วงที่คุณประชุมฉันว่าจะพาเจย์ไป

สวนสตัว์ ปิดเทอมครั้งนี้เจย์ยงัไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลย เอาแต่อ่านหนงัสอื
ท�าการบ้านอย่างเดยีว”

“ได้สิ อืม หรือเราจะอยู่ต่อเพื่อพาเจย์ไปเที่ยวสวนสนุกด้วยด ี
ไหนๆ กม็าถงึพทิเดอกลิแล้ว”

“ดเีหมอืนกนัค่ะ”
เจย์กลอกตาฟังพ่อกบัแม่วางแผนพาเขาเที่ยว ขณะที่ความคดิใน

สมองของเขาแล่นเรว็จี๋ถงึการแก้ปัญหาเรื่องการบ้านของตวัเอง
‘เจ้าไม่อยากไป?’
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เจย์เหลอืบมองกดิมิแล้วเม้มปาก พลางล้มตวัลงนอนราบกบัเบาะ
รถก่อนกระซบิว่า

“เปล่า พอดมีคีนจะมาเอาของที่บ้านพรุ่งนี้”
‘ท�าตวัลบัๆ ล่อๆ ท�าไม’
เจย์มองเขม่นใส่คนตวัเลก็ที่มายนืจงัก้าอยู่ตรงหน้าเขา
“ฉนัไม่อยากเป็นคนบ้าคยุกบัตวัเองนี่”
กดิมิเลกิคิ้วแล้วยื่นมอืมาแตะจมูกเจย์ แล้วจมูกของเจย์กไ็ด้กลิ่น

หอมประหลาดที่เขาเดาไม่ออกว่ามันคือกลิ่นอะไร แต่มันก็หอมอยู่แค่
เสี้ยววนิาทกีห็ายไป

‘ทนีี้กไ็ม่ต้องกระซบิแล้ว’
‘ไม่กระซบิแล้วจะคยุยงัไง’ เจย์คดิอย่างนกึเคอืง
‘คยุอย่างนี้ไง’
เสยีงที่ดงัก้องอยู่ในหวัท�าให้เจย์ตาโต มมุปากของกดิมิจงึยกขึ้น
‘นายอ่านใจฉนัได้!’
‘จะท�าได้มากกว่านี้อีกถ้าท�าพันธสัญญากัน แต่ข้าไม่ท�าพันธ-

สัญญากับใคร นี่แค่เชื่อมต่อเผื่อเวลาที่เจ้าหรือข้าอยากสื่อสารกันถึงให้
ได้ยนิเสยีงกนัเท่านั้น’

เจย์มองเพื่อนใหม่อย่างตื่นเต้นเพราะรู้สึกสบายใจที่เขาดูไม่เป็น
คนบ้าที่คุยกับตัวเองแล้ว เด็กชายเลยถามสิ่งที่สงสัยตั้งแต่ตอนอยู่ใน
พพิธิภณัฑ์ว่า

‘นายคอืเอเทมมูที่มากบัแผ่นดนิเหนยีวนั่นเหรอ’
‘ข้าไม่ได้มากับแผ่นดินเหนียวนั่น ข้าเป็นคนสร้างแผ่นดินเหนียว

นั่นต่างหาก’
‘หา!’
กิดิมนั่งขัดสมาธิลงพร้อมกับสบตาเจย์แล้วถามเปลี่ยนเรื่องว่า 

‘ปวดหวัไหม’
เจย์พยกัหน้า
‘แต่น้อยกว่าตอนนั้น ไอสเีขยีวนั่นมนัคอือะไรเหรอ’
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ดวงตาของกดิมิฉายประกายพอใจวูบหนึ่งขณะตอบว่า 
‘ความทรงจ�าของคนคนหนึ่ง’
‘ใครเหรอ’
ใบหน้าของกดิมิเยน็ชามากขึ้น
‘คนคนหนึ่ง’
เจย์ขมวดคิ้ว ‘นี่กวนกนัใช่ไหม สรปุใคร แล้วท�าไมนายต้องเอามา

ใส่ในหวัฉนัด้วย’
‘เพราะมแีค่สกอ็ตเท่านั้นที่จะน�าร่องรอยที่อยู่ผดิที่ผดิทางไปอยูใ่ห้

ถูกที่’
เด็กชายขมวดคิ้ว ‘หมายถึงให้ฉันเอาความทรงจ�านี้ไปส่งให้

เจ้าของมนัใช่ไหม’
มมุปากของกดิมิยกขึ้นโดยไม่ตอบ
‘แล้วสรุปมันเป็นความทรงจ�าของใครกันล่ะ’ เจย์ถามย�้าพลาง 

อ้าปากหาว ก่อนเขาจะได้ยินกิดิมตอบ เปลือกตาของเด็กน้อยก็ค่อยๆ 
ปิดลงพร้อมกบัค�าพูดสดุท้ายที่ทิ้งไว้ในความทรงจ�าอนัเลอืนรางว่า

‘อกีเดี๋ยวเจ้ากร็ู้เองแหละ...’

เจย์ได้ยินเสียงกรีดร้อง มันโหยหวนเสียจนเขาสะดุ้งตัวโยน

แล้วลืมตาขึ้น เด็กชายพบว่าภาพรอบตัวเขาไม่ใช่ห้องโดยสารรถยนต์ที่
เขาเผลอหลบั แต่เป็นเพดานหนิของห้องที่แสนอบัชื้นและเตม็ไปด้วยกลิ่น
เหมน็ ก่อนเดก็ชายจะทนัได้ใคร่ครวญว่าเกดิอะไรขึ้นกบัตวัเอง เสยีงกรดี
ร้องที่ชดักว่าครั้งแรกกด็งัขึ้นอกีครั้ง

“กรี๊ด!”
เดก็ชายขยบัตวันั่งหลงัตรงแล้วกระถดตวัจนแผ่นหลงัตดิผนงัก่อน

กอดตวัเองไว้แน่น ดวงตาสนี�้าเงนิของเจย์เบกิกว้างเมื่อมองรอบตวัอย่าง
พจิารณามากขึ้น เขาพบว่าตวัเองอยู่ในห้องขงัขนาดเลก็ที่ผนงัสามด้าน
เป็นหนิและด้านหน้าเป็นลกูกรงเหลก็ เสยีงกรดีร้องดงัมาจากห้องขงัด้าน
หน้าที่มีผู้ชายสองคนใช้บางอย่างจิ้มปลายนิ้วของหญิงแก่ที่เนื้อตัวเต็ม 
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ไปด้วยบาดแผล เสียงกรีดร้องอันแหบแห้งของหญิงชราสงบลงไม่นาน 
กเ็กดิขึ้นอกีเมื่อผู้ชายสองคนนั้นกระท�าซ�้าด้วยวธิกีารเดมิ

“ข้าไม่รู้” 
เจย์มองภาพโหดร้ายนั้นด้วยใจสั่นสะท้าน พลางยกมอืทั้งสองข้าง

ปิดปากตวัเอง เพราะกลวัว่าเสยีงของเขาจะเลด็ลอดออกมา สมองของ
เจย์ที่จดจ�าเรื่องราวในประวตัศิาสตร์ได้ดบีอกเขาว่า สิ่งที่ปรากฏตรงหน้า
คอืหนึ่งในวธิทีรมานผู้คนในยคุโบราณ และหากเขาเดาไม่ผดิจากสภาพ
เหยื่อที่ถูกทรมานอยู่ นี่อาจเป็นการทัณฑ์ทรมานในการสอบสวนแม่มด
ยคุกลาง

‘เราต้องฝันอยู่แน่ๆ’ เจย์ปลอบตวัเองเพื่อท�าให้ใจสงบลง
ครั้งหนึ่งเมื่อสองปีก่อน เขาก็เคยฝันว่าเดินอยู่ในท้องพระโรงอัน

กว้างใหญ่ของพระราชวงัต้องห้ามในกรงุปักกิ่ง ตอนนั้นเขาไปนทิรรศการ
จดัแสดงเครื่องแต่งกายแต่ละยคุของจนี ด้วยความอยากรู้ เขาได้สมัผสั 
‘ร่องรอย’ ที่ทิ้งไว้ในหมวกขนนกของขนุนางคนหนึ่งเข้า คนืนั้นเขาเลยฝัน
ว่าตวัเองเข้าไปในอยูท้่องพระโรงและได้เหน็ฮ่องเต้องค์หนึ่งว่าราชการ พอ
ตื่นเช้ามาเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟัง นั่นท�าให้พ่อบอกเรื่องข้อควรปฏิบัต ิ
ของสกอ็ตกบัเขาเป็นครั้งแรก

หลงัจากนั้นเจย์เลยระวงัตวั แม้บางครั้งจะลมืไปบ้าง แต่กไ็ม่ถงึกบั 
ฝันเป็นจรงิเป็นจงั เจย์ไม่คดิเลยว่าการท�าผดิกฎของสกอ็ตครั้งนี้จะท�าให้
เขาต้องมาเหน็สิ่งที่น่าหวาดกลวัที่สดุในประวตัศิาสตร์มนษุยชาตต่ิอหน้า
ต่อตา

‘แล้วสรปุมนัเป็นความทรงจ�าของใคร’ 
ค�าถามก่อนเขาจะเผลอหลบัไปบนเบาะรถเตอืนสตใิห้เดก็ชายกลนื

น�้าลายพลางลุกขึ้นเดินเข้าไปใกล้ เจย์ยิ่งนึกสยองเมื่อเห็นวิธีการบังคับ
ให้เหยื่อรบัสารภาพ เลอืดสแีดงฉาน ใบหน้าบดิเบี้ยวของหญงิชรา และ
สหีน้าโหดเหี้ยมของผูล้งทณัฑ์ท�าให้เจย์หลบัตาป๋ีพลางภาวนาให้หลดุจาก
อ�านาจของ ‘ร่องรอย’ นี้เรว็ๆ

“มันยอมรับหรือยัง” เสียงแหบดังขึ้นแทนที่เสียงครวญครางของ



42   The Journey of Jay Scot book one : ฤกษ์แห่งพงไพร

หญงิชรา 
เจย์ลมืตาขึ้น เหน็ชายรูปร่างผอมแห้งในชดุคล้ายนกับวชโบราณ

เดินผ่านหน้าห้องขังของเขาไป ร่างกายชายคนนั้นมีกลิ่นอายประหลาด 
แต่สิ่งที่ประหลาดที่สดุคงเป็นไอสเีขยีวเรอืงที่ลอยออกมาจากหนงัสอืที่เขา
ถอืแนบอก ถ้าเจย์มองไม่ผดิ หนงัสอืเล่มนั้นคอื ค้อนของแม่มด เล่มที่ 
กดิมิดงึร่องรอยออกมาใส่หวัเขา

เจย์เพ่งมองใบหน้าของคนคนนั้น แต่เหน็ไม่ชดั เพราะเขาเดนิผ่าน
ไปเรว็ แล้วน�้าเสยีงแหบแฝงความเยน็ชาของเขากท็�าให้เจย์ขนลกุจนต้อง
กอดตวัเองไว้อกีครั้ง

“ยงัขอรบัท่านเครเมอร์”
“งั้นก็ทรมานต่อไป ต้องให้มันสารภาพให้ได้ในคืนนี้ เพราะพวก

เราต้องออกเดนิทางแล้ว”
“แต่ถ้ามนัไม่...”
ยงัไม่ทนัที่ผู้ลงทณัฑ์จะเอ่ยจบ คนที่ถูกเรยีกว่า ‘ท่านเครเมอร์’ ก็

ขดัขึ้นว่า 
“ก็ฆ่าทิ้งเสีย เรามีเรื่องต้องท�าอีกมาก การเดินทางไม่อาจรอได้ 

อกีไม่นานจะมกีารประชมุใหญ่ ข้าต้องการสรปุการท�างานตลอดหนึ่งปีนี้
ให้คณะกรรมาธกิารรบัรู้”

ค�าสั่งสิ้นสุดลง ผู้ลงทัณฑ์ก็ค้อมหัวรับค�า เครเมอร์หมุนตัวกลับ
หมายจะเดนิออกไป แต่เสยีงแหบพร่าของหญงิชรากด็งัขึ้น

“แกนั่นแหละปีศาจ”
เท้าที่ก�าลงัก้าวชะงกั แล้วคนถกูกล่าวหากห็นักลบัไปปรายตามอง

หญิงชรา เจย์ชะโงกมองใบหน้าของหญิงชราที่เงยขึ้น ก่อนจะเบิกตา 
กว้างเพราะใบหน้าเธอเตม็ไปด้วยรอยแส้ฟาดแห้งกรงัดนู่ากลวั แม้เขาจะ
มีจิตใจแข็งกล้าเพราะเคยเข้าไปตรวจสอบสุสานกับพ่อแค่ไหน แต่การ
เหน็คนเป็นที่มสีภาพไม่ต่างจากคนตายและยงัจดจ้องอย่างเคยีดแค้น ก็
ท�าให้ความหวาดกลัวที่ลดลงเพราะคิดว่านี่เป็นความฝันคืบคลานมาใน
ความคดิอกีครั้ง
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“ข้าน่ะเหรอปีศาจ ไม่...เจ้าต่างหาก ข้าคือผู้รับใช้พระผู้เป็นเจ้า 
ฆ่านางทิ้งเสยี”

ผู้ลงทัณฑ์หันไปคว้าดาบใหญ่ที่วางอยู่ไม่ไกล จากนั้นปาดคอ 
หญิงชราโดยไม่กะพริบตา ร่างหญิงชราทรุดลงราวกับใบไม้ที่ร่วงหล่น 
ขณะคนสั่งก้าวออกจากห้องขังอย่างมั่นคงราวกับภาพการสังหารโหด 
ตรงหน้าไม่ส่งผลอะไรต่อเขาเลย ผู้ลงทัณฑ์ทั้งสองเองก็ท�าหน้าโล่งใจที่
ก�าจดังานในหน้าที่หมดไปอกีงาน

“งานเลี้ยงฉลองการจบัแม่มดยงัไม่จบ ออกไปฉลองด้านนอกเถอะ” 
น�้าเสยีงอ่อนโยนจนน่าขนลกุของเครเมอร์ดงัขึ้นท�าให้ลกูน้องทั้งสองค้อม
หวัให้ แม้คนพูดจะเดนิห่างไปไกลแล้ว

เจย์มองคนทั้งสามเดนิห่างจากห้องขงั ก่อนจะหนักลบัมามองร่าง
หญงิชราที่สั่นกระตกุอยูบ่นพื้นทั้งที่ตายงัไม่ปิด ในเสี้ยววนิาทหีนึ่งเจย์รู้สกึ
ว่าดวงตาของหญิงชราผู้นั้นไม่ได้มองตามสามคนนั้นไป แต่มองมายัง 
ตวัเขา

“ขะ...”
เสียงที่ไม่หลุดจากล�าคอของหญิงชราและดวงตาที่จ้องเจย์เขม็ง

ท�าให้เจย์เบิกตากว้างแล้วถอยห่างจากลูกกรง ในจังหวะนั้นเองที่ขา 
ทั้งสองข้างของเขาท�างานไม่ประสานกนั พวกมนัขดักนัไปมา จนเดก็ชาย
หงายหลงัล้ม

ปึง!

ปึง!

เสยีงเหมอืนประตูอะไรสกัอย่างปิดและแรงสั่นสะเทอืนเบาๆ ของ
เบาะที่เจย์นอนหลบัอยู ่ท�าให้เดก็ชายค่อยๆ ลมืตา ตามมาด้วยเสยีงของ
ผู้เป็นแม่

“ถงึแล้วลูก เจย์” 
เจย์ผุดลุกขึ้นนั่งมองไปรอบตัวอย่างหวาดระแวง แล้วหันไปมอง

ประตูที่ถูกเปิดออกด้วยมอืมาร์กาเรต
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“ฝัน...”
“ถงึแล้วลูก ลงมาเถอะ เราต้องเข้างานแล้ว”
เจย์ขยับตัวออกจากรถลงมายืนในลานจอดรถของหอศิลป์แห่ง

ชาติ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานในวันนี้ ท้องฟ้ายามเย็นที่เกือบจะไม่เห็น 
แสงสแีดงของดวงอาทติย์ท�าให้เจย์รู้ว่า การเดนิทางจากสการ์เลต็มาถงึ
พทิเดอกลิครั้งนี้น่าจะใช้เวลานานกว่าที่พ่อของเขาคดิ 

“เราแวะห้องน�้าก่อนดีไหมคะ ลูกเพิ่งตื่น” มาร์กาเรตเอ่ยกับ 
โจนาธาน

“อมื ไปกนัเถอะ”
สองสามภีรรยาจูงลูกชายเดนิตรงไปยงัทางเข้า เจย์อยากจะบอก

พ่อกบัแม่ว่าเขาตื่นเตม็ตามาก แต่สมองที่ยงัมแีต่ภาพที่เขาฝันท�าให้เขา
พูดออกมาไม่ได้ 

‘หึๆ ’
เจย์เหลอืบมองกดิมิที่นั่งอยู่บนไหล่แล้วถามว่า
‘ฝันนั่นมนัอะไร ความทรงจ�าของใคร’
‘เจ้าคดิว่าใคร’
เจย์อยากจะตอบ แต่พอเดนิเข้างานแม่ของเขากพ็าเขามาที่ห้องน�้า

แล้วส่งเขาให้คุณพ่อพาเข้าไปในห้องน�้าเพื่อดูแลการแต่งตัวให้เรียบร้อย 
เขาจึงไม่มีเวลาคิดเรื่องที่กิดิมถาม ไม่นานเขาก็เดินเข้างานไปพร้อมกับ
ครอบครวั

งานเปิดนิทรรศการภาพวาดของหอศิลป์แห่งชาติจัดขึ้นทุกปีเพื่อ
แสดงผลงานทั้งใหม่และเก่า ในแต่ละปีหอศลิป์ทั่วโลกจะส่งภาพโบราณ
มาเข้าร่วมอย่างอลงัการ เจย์มางานนี้ตั้งแต่เจด็ขวบ ผู้ใหญ่หลายคนจ�า
เขาได้ก็เอ่ยปากชมว่าเขาโตเร็วและเก่งเหมือนคุณพ่อ เจย์ก็ได้แต่ยิ้มรับ
เพราะรูว่้างานแบบนี้มเีดก็มาไม่เยอะ และเขากเ็ข้าใจสิ่งที่พวกผูใ้หญพ่ดู 
ทกุคนเลยเอน็ดู 

‘แต่วันนี้อยากหาที่เงียบๆ คุยกับกิดิมให้รู้เรื่องมากกว่า’ เจย์คิด
พลางหาทางปลกีตวั
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“คณุแม่ครบั ผมขอไปห้องน�้าหน่อย”
มาร์กาเรตก้มมองลูกชาย
“ให้แม่ไปด้วยไหม”
เจย์ส่ายหน้า “เดี๋ยวผมกลบัมาครบั”
เพราะเขาเป็นเดก็ที่ดูแลตวัเองได้ด ีแม่เลยเพยีงแค่พยกัหน้าแล้ว

หนัไปคยุกบัภรรยาของนกัวชิาการคนหนึ่งเกี่ยวกบัการเลื่อนต�าแหน่งของ
สาม ีตามมารยาทที่ต้องรกัษา 

เจย์ผ่อนลมหายใจแล้วเดนิห่างออกมา แต่แทนที่เขาจะไปหอ้งน�้า
อย่างที่พูด เขากลับเดินออกมาอีกทางที่เป็นทางออกไปสู่สวน เด็กชาย
เดนิลกึเข้าไปจนถงึน�้าพแุล้วนั่งลงเรยีกกดิมิ

“กดิมิ”
ร่างของกดิมิโผล่ออกมาแล้วกอดอกมองเขา
“สรปุว่ามนัเป็นความทรงจ�าของใครครบั”
‘เจ้าเหน็อะไรล่ะ’
“ผู้หญิงแก่ถูกฆ่า ผู้ชายสองคนที่เป็นคนลงทัณฑ์ และก็...ท่าน 

เครเมอร์”
ค�าว่า ‘ท่านเครเมอร์’ ท�าให้กดิมิยิ้ม เจย์เหน็อย่างนั้นเลยถามว่า
“ความทรงจ�าของเขาเหรอ”
‘กน็ะ เพราะเขาถอืหนงัสอืเล่มนั้นนานที่สดุ’
“หมายความว่ายงัไง”
กิดิมไม่ตอบ แต่หันหลังแล้วเคลื่อนตัวไปข้างหน้า เจย์เดินตาม 

กิดิมที่กลับไปยังหอศิลป์ ตอนแรกเจย์คิดว่ากิดิมก�าลังพาเขากลับไปหา
ห้องจดัแสดงหลกั แต่ไม่ใช่ เอเทมมตูวัเลก็ยงัคงเคลื่อนผ่านห้องจดัแสดง
หลายห้องจนห่างจากห้องจัดแสดงหลักไปเรื่อยๆ และมาหยุดที่ห้อง 
จดัแสดงภาพขนาดเลก็ที่มปี้ายห้ามเข้า

“เขาห้ามเข้า เอ้า...”
เจย์ก้มตัวลอดโซ่ที่แขวนป้ายประกาศห้ามเข้าตามกิดิมไป พวก

เขามาหยุดอยู่หน้ารูปวาดขาวด�าของห้องไต่สวนซึ่งมีผู้คนมากมายชี้นิ้ว
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และส่งสายตาเหยยีดหยามไปยงัหญงิสาวคนหนึ่งที่ถูกกดไว้กบัพื้น
“ค�าพพิากษาแม่มดแห่งซาเลม” เจย์พมึพ�าชื่อภาพ
ภาพเขียนตรงหน้าไม่ใช่ภาพจริง เป็นเพียงภาพจ�าลองที่คัดลอก

มาจากภาพจรงิที่วาดขึ้นใน ค.ศ. 1692 ซึ่งบนัทกึประวตัศิาสตร์ของลทัธิ
ล่าแม่มดที่ชดัเจนมากถงึมากที่สดุ 

เจย์มองภาพนั้นนิ่งแล้วหนัมามองกดิมิ
“ความฝันของฉนัมนัเกี่ยวกบัการล่าแม่มดใช่ไหม”
‘ใช่’
“แต่ดจูากเสื้อผ้า ยคุที่อยูใ่นฝันนั้นน่าจะก่อนแม่มดแห่งซาเลม...”
ยังไม่ทันที่เจย์จะพูดจบ เขาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ เสียง

ดนตรีที่ดังมาจากห้องจัดแสดงหลักเงียบไปแล้ว อากาศรอบตัวเย็น 
ยะเยอืกจนเขาขนลกุ แต่ก่อนเขาจะเอ่ยอะไร ม่านพลงัของกดิมิกห็่อหุ้ม
เขาไว้ในจงัหวะเดยีวกบัที่ร่างหญงิชราในความฝันพุง่เข้ามากระแทกม่าน
พลงั 

เปรี้ยง! เพล้ง!



4
เหยื่อล่อ

เปรี้ยง! เพล้ง!

แรงกระแทกจากร่างวญิญาณของหญงิชราท�าให้ม่านพลงัสนี�้าตาล
ของกดิมิแตกกระจาย แต่ก่อนหญงิชราจะได้บบีคอเจย์ เปลวไฟสนี�้าตาล
กล็กุไหม้บนมอืของวญิญาณดวงนั้น 

พึ่บ!
เจย์ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่พอลองตั้งใจสังเกต จึงเห็นว่าเศษ

ม่านพลงัของกดิมินั่นเองที่ลกุไหม้เป็นดวงไฟเลก็ๆ แล้วพุง่โจมตวีญิญาณ
หญงิชราจนลกุท่วมร่าง

“อ๊าก!”
เสยีงกรดีร้องของวญิญาณหญงิชราดงัขึ้นไม่นานกเ็งยีบลง เพราะ 

กดิมิพุ่งตวัเข้าหาก่อนอ้าปากดูดเอาดวงวญิญาณของหญงิชราเข้าไป
‘แหวะ ไม่อร่อยเลย’
เจย์มองเอเทมมูตวัเลก็ที่ยกมอืขึ้นเชด็ปากอย่างตื่นตะลงึ 
“เมื่อกี้มนัเกดิอะไรขึ้นน่ะ” เจย์พมึพ�า 
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กดิมิหนัมาสบตาแล้วยิ้มเจ้าเล่ห์
‘วญิญาณอาฆาตไง’
“หา!”
‘วิญญาณอาฆาตที่ตามติด ‘ร่องรอย’ ของหนังสือนั่น ไม่ว่าจะ 

กี่ร้อยปีกย็งัตาม วญิญาณแค้นแบบนี้มดีวงไฟที่แขง็แกร่ง ถงึจะรสชาติ
แย่ แต่กเ็ป็นอาหารที่มปีระโยชน์นะ’

เจย์ฟังค�าอธบิายของกดิมิกก็ลนืน�้าลาย 
กดิมิสบตาเขานิ่งแล้วแสยะยิ้ม ‘รู้ตวัแล้วส’ิ
เด็กชายกะพริบตาอย่างไม่เข้าใจ ก่อนจะอุทานสิ่งที่เขาเพิ่งสรุป

กบัตวัเองได้เสยีงหลงว่า
“นายจะใช้ฉนัเป็นเหยื่อล่อเหรอ!”
‘หึๆ ’
ใบหน้าของเจย์ซดีเผอืด ค�าสอนของผู้เป็นพ่อดงัก้องในหวั
‘มองได้ แต่ห้ามสมัผสั ถ้าสมัผสัแล้ว ห้ามพูดคยุ แต่ถ้าพูดคยุไป

แล้ว ไม่ว่าจะเกดิอะไรขึ้น ต้องรบัผดิชอบทั้งหมด’
ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยเข้าใจว่า ท�าไมตระกูลสก็อตซึ่งครอบครอง

ความสามารถพิเศษในการมองเห็น ‘ร่องรอย’ ถึงต้องตั้งกฎอย่างนั้น  
แต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้ว เพราะการท�าผดิกฎของสกอ็ตท�าให้เขาในเวลานี้
ตกที่นั่งล�าบากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

ตบุๆ
กดิมิลอยตวัเอามอืมาแปะปลายจมกูของเขา เอ่ยทั้งที่ยงัสบตากนั

ว่า
‘เหยื่อล่องั้นเหรอ ค�าสวยๆ อย่าง ‘รบัผดิชอบ’ ของครอบครวัเจ้า

ดูดกีว่านะ’

“คุณจะตอบรับค�าเชิญของศาสตราจารย์อาโกเนสไหมคะ” 
เสยีงพูดคยุเบาๆ ของพ่อกบัแม่ขณะเลี้ยวรถออกจากลานจอดรถเพื่อไป
โรงแรมไม่ได้ท�าให้เจย์สนใจจะฟัง หรอืถามไถ่เหมอืนทกุครั้ง
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หากเป็นเวลาปกติ เขาจะกระตือรือร้นถามพ่อว่าจะไปบรรยาย
ที่ไหน เพราะนั่นหมายความว่าเขาจะได้ไปเที่ยวด้วย แต่ตอนนี้เขามี
ปัญหาใหญ่ที่ส�าคญักว่าเรื่องไหนๆ อยู่ตรงหน้า 

ร่างเล็กที่นอนเอามือรองท้ายทอยพลางไขว้ขากันราวกับนอน
อาบแดดอยู่บนชายหาดลอยไปลอยมาอยู่ตรงหน้าเขาอย่างไม่รู้ร้อน 
รู้หนาว ท�าให้เจย์หงดุหงดิ

‘ข้าไม่ผดินะ เจ้าบอกว่าจะรบัผดิชอบข้าเอง’
‘อนันั้นมนักใ็ช่ แต่คดิยงัไงกไ็ม่เข้าใจ ท�าไมต้องเป็นฉนั ไม่ส ินาย

ตั้งใจเลอืกฉนัอยู่แล้วตั้งแต่แรก นายวางแผนไว้ใช่ไหม’
กดิมิเปลี่ยนท่าเป็นนั่งขดัสมาธแิล้วตอบว่า
‘เพราะว่าเจ้าเป็นสกอ็ตน่ะส’ิ
‘นามสกุลสก็อตในโคมาเลียเป็นนามสกุลที่มีคนใช้มากติดอันดับ

หนึ่งในห้าเลยนะ ท�าไมต้องเป็นฉนั’
เอเทมมูตวัจิ๋วท�าเสยีงฮึ่มๆ อย่างร�าคาญ
‘นั่นเป็นเพราะพวกเจ้าเป็นคนเจ้าเล่ห์ สร้างพรรคพวกมากมาย

ท�าให้หาตวัยากขึ้นน่ะส ิกว่าจะหาเจอเสยีเวลาอยู่ตั้งนาน’
‘ท�าไมถงึต้องเป็นฉนั’ เจย์ยงัถามย�้า ครั้งนี้ท�าให้สหีน้ายยีวนของ 

กดิมินิ่งขรมึขณะตอบว่า
‘เพราะมเีพยีงสกอ็ตที่จะน�าร่องรอยที่ตกค้างไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่’
เจย์มองกดิมิตาค้าง เพราะสิ่งที่กดิมิพูดเหมอืนกบัสิ่งที่พ่อพูด แต่

อาการตกตะลงึของเขากอ็ยู่ไม่นานเมื่อกดิมิเอ่ยต่อว่า
‘แล้วตราบที่เจ้าไม่สามารถเอามันไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่ ข้าก็จะให้

เป็นเหยื่อล่อไปเรื่อยๆ’
“กดิมิ” เจย์กดัฟันกระซบิเรยีกอกีฝ่ายอย่างเหลอือด นั่นท�าให้พ่อ

กบัแม่หนัมามองเขา
“ลูกพูดอะไรหรอืเปล่าจ๊ะ” มาร์กาเรตถาม 
เจย์ละสายตาจากกดิมิแล้วส่ายหน้า “เปล่าครบั”
“ถึงโรงแรมแล้วละ เราลงกันเถอะ” โจนาธานเอ่ยแล้วน�ารถ 
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เข้าจอด
เจย์เปิดประตูลงจากรถ ก่อนจะเดินไปรอผู้เป็นพ่อมาเปิดเอา

กระเป๋าลงจากกระโปรงหลังรถ พอหยิบกระเป๋าเสื้อผ้าฉุกเฉินซึ่งปกติ
ครอบครวัสกอ็ตจดัเอาไว้เผื่อการเดนิทางแบบฉกุละหกุออกมา เดก็ชาย
กเ็หลอืบมองกดิมิที่ลอยตวัมาอยู่ข้างๆ เขา 

“ดนีะคะคณุที่ฉนัเพิ่งเอากระเป๋าไปจดัใหม่ ไม่อย่างนั้นแย่เลย” 
“นั่นสิ ครั้งนี้ฉุกละหุกจริงๆ โชคดีที่ผมโทร. มาจองห้องพักที่นี่ 

ไว้ก่อน ไม่งั้นคนืนี้เราคงต้องวิ่งวุ่นหาที่พกักนั” โจนาธานเอ่ย 
เจย์เดนิตามพ่อกบัแม่ไปพลางเหลอืบมองกดิมิ ก่อนจะถามขึ้นว่า
‘ฉนัจะต้องท�ายงัไงถงึจะเอาร่องรอยนี่ไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่’ 
‘โทษท ีข้าไม่ใช่สกอ็ต’ กดิมิตอบอย่างไม่มเียื่อใย 
‘โกหก ชี้เป้ามาที่ฉนัได้ กแ็สดงว่านายรู้ว่าสกอ็ตสามารถท�าอะไร

ได้บ้างไม่ใช่เหรอ’
เอเทมมูตวัน้อยลอยมาอยู่เบื้องหน้าเจย์แล้วยกัคิ้ว 
‘โห ตอนแรกนกึว่าไม่ฉลาดเท่าไรนะ’
เด็กชายชักสีหน้า ปกติเจย์ไม่ใช่คนโมโหร้ายหรือพูดจาไม่ดีใส่ 

คนอื่น พอหงดุหงดิเขากเ็ลอืกที่จะเงยีบ ครั้งนี้กเ็หมอืนกนั เขาไม่อยาก
ท�าให้ตัวเองหงุดหงิดเพิ่มขึ้นจนท�าสิ่งที่ไม่สมควร เด็กชายเลยตัดสินใจ
เลกิสนใจเอเทมมูตวัจิ๋วที่ลอยตามเขามาจนถงึห้องพกั 

เมื่อเก็บของเสร็จ ทั้งหมดก็ออกมากินอาหารเย็นที่ร้านอาหาร 
หน้าโรงแรม แล้วกลบัเข้าที่พกัเพื่อพกัผ่อน ด้วยความเหนื่อยล้า พ่อแม่
ลูกจงึเข้านอนเรว็

เจย์นอนลมืตาอยู่ท่ามกลางความมดื เขานอนไม่หลบัส่วนหนึ่งก็
เพราะนอนมาบนรถเสียเยอะแล้ว และอีกเหตุผลคือ เขากลัวที่จะต้อง
หลบัแล้วฝันเหน็อะไรน่ากลวัอกี 

‘ไม่ง่วงเหรอ’
เจย์ยงัคงมองเพดาน แต่กร็บัรู้ว่ากดิมินั่งอยู่บนหมอนข้างๆ หูของ

เขา
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‘หรอืกลวัฝันร้าย’
เจย์ยงัไม่ตอบ กดิมิเลยหวัเราะในล�าคอ
‘กแ็ค่ฝันน่า’
‘แสดงว่าการจะเป็นเหยื่อล่อได้ ฉนัต้องฝันใช่ไหม’
‘กน็ะ’
การตอบค�าถามที่ไม่ตรงไปตรงมาท�าให้เจย์ถอนหายใจ สมองของ

เขามีความรู้เกี่ยวกับการน�าร่องรอยไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่น้อยมาก แต่เขา
เคยเหน็พ่อท�าสองสามครั้ง ส่วนใหญ่มกัท�าผ่านการซ่อมแซมโบราณวตัถ ุ
หรอืน�าของบางอย่างกลบัไปยงัที่ของมนั หากคดิตามหลกัการนี้ เจย์กพ็บ
ปัญหาใหญ่อยู่สองข้อ

หนึ่ง เขาสมัผสัและต้องรบัผดิชอบ ‘ร่องรอย’ มากกว่าหนึ่งร่องรอย 
และสอง เขาไม่รู้ว่าจะท�าให้ร่องรอยทั้งสองไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่ได้อย่างไร

กดิมิมาจากแผ่นดนิเหนยีวที่ตอนนี้แตกไปแล้ว ขณะร่องรอยที่เขา
ได้มาจากหนงัสอื ค้อนของแม่มด กด็นัเป็นร่องรอยความทรงจ�าของคน
ที่ถอืหนงัสอืนั้น แถมเป็นสิ่งที่ดงึดูดวญิญาณอาฆาตอกีต่างหาก 

เมื่อจนปัญญา เดก็ชายเลยถามขึ้นว่า
‘ฉนัถามจรงิๆ นะ’
‘ว่า?’
‘นายต้องการอะไรจากฉนักนัแน่’
ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดตั้งแต่การปรากฏตัวของกิดิม ร่องรอยที่สอง 

เขาก็ได้รับมันผ่านการที่กิดิมสัมผัสมัน ดังนั้นหากจะหาทางแก้ไข ถาม 
ตวัต้นเหตนุ่าจะเรว็ที่สดุ 

กิดิมไม่ได้ตอบทันที เจย์เองก็ไม่รู้จะเร่งรัดเอเทมมูตนนี้อย่างไร 
เพราะหากเขาท�าอย่างนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงที่อีกฝ่ายจะยียวนและ
ท�าให้เขาสับสนอีก ความเงียบจึงเกิดขึ้นจนเหมือนกับกิดิมหายไปจาก 
ตรงนั้นแล้ว แต่เจย์กย็งัรอคอยค�าตอบจนกระทั่งกดิมิเอ่ยขึ้นว่า

‘ข้าก�าลงัตามหาสิ่งหนึ่งอยู่ เจย์ สกอ็ต’
‘อะไรเหรอ’
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‘ร่างกายของข้า’
เจย์ขมวดคิ้วคดิทบทวน ‘คณุพ่อบอกว่าเอเทมมูคอืวญิญาณของ

คนตายที่ไม่ได้รับการฝัง การที่กิดิมต้องการหาร่างกายตัวเองมันไม่น่า
แปลกไปหน่อยเหรอ เจ้าของร่างกายจะไม่รู้ว่าร่างกายตวัเองอยู่ที่ไหนได้
ยงัไง’

เจย์ถามต่อว่า ‘ตามหาท�าไม’
‘เพื่อการเดินทางไปสู่โลกหน้า ข้าจ�าเป็นต้องเผาร่างกายตัวเอง  

ไม่อย่างนั้นข้าจะต้องอยู่บนโลกนี้ไปชั่วนจินรินัดร์’
เจย์สดูหายใจลกึแล้วผ่อนออก การศกึษาประวตัศิาสตร์ท�าให้เจย์

เข้าใจถงึความหนกัหน่วงของสิ่งที่กดิมิก�าลงัเผชญิ ทั่วโลกทั้งซกีตะวนัตก
และตะวนัออกมคีวามเชื่อเรื่องการเกดิใหม่ โลกหน้า และการช�าระล้าง 
มนัคอืความฝันสูงสดุของมนษุย์ในโลกหลงัความตาย วญิญาณเร่ร่อนที่
นั่งอยู่ข้างหูเขากค็งมคีวามปรารถนาไม่แตกต่างกนั

‘แล้วมนัเกี่ยวอะไรกบัผมที่เป็นทายาทของสกอ็ต’
‘เพราะสก็อตเป็นสายเลือดเดียวที่สามารถเชื่อมต่อร่องรอยที่เคย

เป็นของกนัและกนัได้ และข้าต้องการความสามารถนั้น’
เจย์พลกิตวันอนตะแคงเพื่อหนัมามองกดิมิ 
‘แล้วมนัเกี่ยวอะไรกบั ‘ร่องรอย’ จากหนงัสอืเล่มนั้น’
‘เพราะหนงัสอืนั่นถอดข้อความบางอย่างจากแผ่นดนิเหนยีวของข้า’
คราวนี้เจย์ถงึกบัลกุขึ้นนั่งขมวดคิ้ว 
‘นายพูดแปลก นั่นเป็นแผ่นดนิเหนยีวของนายกแ็สดงว่านายเป็น

คนสลกัมนัขึ้นมา แล้วนายไม่รู้ได้ยงัไงว่าร่างกายของนายอยู่ที่ไหน’
‘เรื่องมนัยาว’
‘งั้นก็เล่า ไม่งั้นฉันจะไม่ยอมนอน’ เจย์บอกอย่างดื้อดึง แม้รู้ว่า 

ในท้ายที่สดุเขากต็้องหลบั แต่เขาจะพยายามยื้อเอาไว้ให้นานที่สดุ
‘พูดอย่างกับเจ้าสามารถไม่นอนได้ เอาเถอะ ยังไงข้าก็ต้องเล่า

อยู่ด ีข้าเป็นเอเทมมู’
เจย์พยกัหน้าพลางล้มตวัลงนอนกบัเตยีงอกีครั้ง เพราะกลวัว่าถ้า
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พ่อกบัแม่ตื่นขึ้นมาจะตกใจที่เหน็เขานั่งถ่างตาไม่ยอมหลบัยอมนอน
‘จริงๆ แล้วเอเทมมูหมายถึง สาเหตุการตาย เพราะมีเอเทมมู 

ร่างกายของสิ่งมชีวีติถงึตาย เอเทมมเูปรยีบเสมอืนอวยัวะของจติวญิญาณ 
มนัเหมอืนกบัระเบดิเวลาที่ท�าให้ร่างเนื้อเสื่อมสภาพ’

‘คล้ายๆ ยาพษิเหรอ’
‘ประมาณนั้น ถ้ามเีอเทมม ูร่างกายของสิ่งมชีวีติจะเสื่อม เป็นโรค 

และหมดสภาพ วิญญาณก็จะหลุดออกจากร่างนั้นแล้วเข้าสู่วัฏจักรเกิด 
แก่ เจบ็ ตาย ทนีี้มนักม็คีนจ�าพวกหนึ่งที่อยากหลดุพ้นจากวฏัจกัรนั้น’

“อมื” เจย์รบัค�าอย่างนกึภาพออก การเป็นอมตะเป็นหนึ่งในความ
ฝันสูงสดุของมนษุย์ในทกุยคุทกุสมยั

‘เลยมคีนคดิว่า หากเอเทมมูคอืสิ่งท�าให้ร่างกายเสื่อมสภาพ แค่
เอาเอเทมมูออก กจ็บ’

‘ตรงประเดน็ด’ี
‘ห ึใช่ ตรงประเดน็ แต่ผลลพัธ์มนัไม่ตรงไปตรงมา’
‘ยงัไงเหรอ’ เจย์ถามพลางอ้าปากหาว แต่สมองกย็งัคดิตาม
‘เอเทมมูเป็นสาเหตุท�าให้ร่างกายเสื่อมสภาพก็จริง แต่มันเป็น

เหมือนอวัยวะของจิตวิญญาณ เพราะฉะนั้นถ้าเอามันออก สภาพของ
ดวงวญิญาณกจ็ะเหมอืนกบัร่างกายที่ไร้วญิญาณน่ะส’ิ

ความง่วงงนุของเจย์หายไปเมื่อคดิตามทนั พลางพมึพ�าว่า 
“เหมอืนเจ้าหญงินทิราเหรอ มลีมหายใจแต่ไม่ตื่น”
‘ใช่ และการน�าเอเทมมอูอก ร่างกายนั้นกจ็ะเป็นเจ้าหญงินทิราไป

ตลอดกาล ส่วนเอเทมมูที่หลดุออกไปกจ็ะไม่รู้ว่าร่างไหนคอืร่างกายของ
เรา ได้แต่ล่องลอยอยู่เหนอืผนืดนิชั่วนจินรินัดร์’

เจย์ฟังแล้วกถ็อนหายใจ พลางมองเงาของกดิมิอย่างสงสาร 
‘นายเลยอยากให้ฉนัช่วยพานายไปหาร่างกายของนาย’
‘ใช่’
‘แล้วนายรูไ้ด้ยงัไงว่าแผ่นดนิเหนยีวนั่นเป็นของนาย ร่างกายตวัเอง

ยงัไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน แต่ดนัจ�าแผ่นดนิเหนยีวของตวัเองได้ ประหลาดนะ’
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“โอ๊ย!” เจย์อทุานเสยีงเบา เพราะกดิมิฟาดมอืมาที่หน้าผากขณะ
ตอบว่า

‘เพราะวธิกีารถอดเอเทมมอูอกจากดวงวญิญาณจะต้องมภีาชนะ
น่ะส ิตั้งแต่ข้าหลดุออกมาจากร่างกาย ตวัข้ากอ็ยูท่่ามกลางแผ่นดนิเหนยีว
เป็นพนัๆ แผ่น’

เจย์ยกมือลูบหน้าผากพลางถามว่า ‘นายดูรู้เรื่องอะไรตั้งเยอะ 
แสดงว่าน่าจะมคีวามทรงจ�าของตวัเองเหลอือยู่ไม่ใช่เหรอ ท�าไมถงึ...’

‘มีแต่ความรู้ แต่ไร้ความทรงจ�าของตัวเอง เนโครแมนเซอร์ที่
สามารถน�าเอเทมมูออกจากร่างกายได้น่ะ ต้องเป็นพ่อมดที่เก่งแค่ไหน 
เจ้าไม่มทีางรู้หรอก’

ดวงตาของเจย์เบกิโพลงขณะจ้องกดิมิที่หนัมาสบตาเขา เดก็ชาย
ทบทวนสิ่งที่เขาได้ยนิชดัแจ๋ว แต่ไม่เคยคดิว่าจะมอียูจ่รงิบนโลกแล้วทวน
ถาม

“พ่อ...มดเหรอ”
กดิมินิ่งไป
‘เจ้าไม่รู้จกัเหรอ’
‘พ่อมดแบบพ่อมดแห่งออซในนทิานใช่ไหม หรอืแบบ แฮร์รี่ พอต-

เตอร์ ใช่ไหม’ เจย์ถามย�้า 
ดวงตาของกิดิมทอประกายประหลาด ก่อนจะล้มตัวลงนอน

เหมอืนหมดแรง
‘ว่าไง กดิมิ อย่าเพิ่งนอน อธบิายก่อน’ เจย์ก้มลงชะโงกหน้าเหนอื

ร่างเลก็
‘ให้ตายเถอะ เจ้าเป็นสกอ็ตจรงิๆ หรอืเปล่า’
‘เป็นส ิฉนัเป็นสกอ็ต’
กดิมินิ่งไปอกีพกัใหญ่ ก่อนจะเอ่ยว่า
‘งั้นเจ้ากค็วรรูไ้ว้ว่า ในโลกนี้ไม่มใีครรูจ้กัสิ่งมชีวีติที่เรยีกว่า ‘พ่อมด’ 

ได้ดเีท่ากบัสกอ็ตอกีแล้ว’


