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ค�ำเชิญ

ความหนาวเย็นปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองสการ์เล็ต เพราะอีก 

ไม่กี่วนัจะถงึวนัขึ้นปีใหม่ นกัท่องเที่ยวที่เดนิทางมายงัเมอืงแหง่นี้ รวมถงึ 

นกัท่องเที่ยวที่จะเดนิทางไปฉลองในวนัสิ้นปีที่เมอืงดงัคอืวชิชอร์หลั่งไหล

มาอย่างไม่ขาดสาย ถงึอย่างนั้นในยามเช้าตรู่ที่อากาศหนาวจดักย็งัไม่มี

เรอืนกัท่องเที่ยวล�าใดเข้ามาเทยีบท่าเลย แต่ท่ามกลางอากาศหนาวเยน็

กลับมีเด็กชายคนหนึ่งวิ่งไปตามชายหาดราวจะต้อนรับดวงอาทิตย์ 

ที่โผล่พ้นผวิน�้า 

“แฮก! แฮก! อกีกี่รอบอะ ฟิสต์” 

วิญญาณอดีตนาวิกโยธินซึ่งอยู่ในชุดเสื้อกล้ามสีด�า นุ่งกางเกง 

ขายาวลายพรางที่กลมกลืนกับป่าไม้ และวิ่งเหยาะๆ อยู่ข้างกายของ 

เดก็ชายกต็อบว่า
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“อกีสามรอบ อดทนไว้นะเจย์”

“อื้ม!” แม้จะรับค�าแข็งขันอย่างนั้น แต่สีหน้าของเด็กน้อยที่ตัว 

ไม่น้อยแล้วกลับแสดงความเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัด ตลอดหกเดือน 

หลงัเกดิเหตกุารณ์ที่เจย์ถกูจบั เดก็ชายกม็ุง่มั่นฝึกฝนตวัเองอย่างหนกัมา

ตลอด เพราะกลวัว่าหากสองพี่น้องตระกูลสการ์เลต็ไม่รกัษาค�าพูด และ

บกุมาจบัหรอืท�าร้ายครอบครวัของเขากจ็ะแย่กนัไปหมด

โชคดทีี่ตั้งแต่เกดิเรื่องฝ่ายนั้นกเ็งยีบไป แม้จะส่งทั้งคนทั้งวญิญาณ

มาสอดแนมอยู่เนืองๆ แต่เหล่าเอเทมมูซึ่งเป็นเพื่อนๆ ของเขาก็จัดการ 

เจ้าพวกลิ่วล้อเหล่านั้นไปจนหมด แถมซีโรที่ยังต้องท�างานติดพันให้แก่

ครอบครวัสการ์เลต็กค็อยเป็นหเูป็นตา สอดส่องสองพี่น้องนั้นให้พวกเขา

อยู่ตลอดด้วย ทกุอย่างจงึสงบเงยีบมาได้

ตารางชวีติของเจย์เปลี่ยนไปมาก เพราะการมาถงึของชาฮาและ

คาร์เนจ จากช่วงแรกที่เรียนเวทมนตร์ในความฝันกับกิดิมอย่างเดียว 

กลายเป็นหลังจากตื่นนอนในตอนเช้า เขาต้องฝึกศิลปะป้องกันตัวและ

เพิ่มความแขง็แรงให้แก่กล้ามเนื้อกบัฟิสต์ วญิญาณที่เขาท�าพนัธสญัญา

ด้วย พอกลบัถงึบ้านคณุแม่กจ็ะสอนวชิาความรูต้ามระบบการศกึษาปกต ิ

ซึ่งตอนนี้เจย์ก�าลังจะเข้าสอบเพื่อจบการศึกษาเกรดสิบสองแล้ว ถือว่า

เขาเรยีนเรว็กว่าเพื่อนในรุ่นเดยีวกนัไปหลายปีเลย

หลงักนิอาหารเที่ยงของทกุวนัจนัทร์ พธุ และศกุร์ ชาฮา ทสีปิรติ

ที่หน้าตาน่ารักแต่ความโหดในการสอนไม่ได้น่ารักอย่างกับหน้าตาเลย 

จะมาสอนศาสตร์อัลฮาคิมจากต�าราต่างๆ บางทีก็จะพาเขาไปยังภูเขา

ที่ไหนสกัแห่งซึ่งเขาเองไม่รูว่้ามนัอยูท่ี่ไหนเพื่อเรยีนรู้เกี่ยวกบัสมนุไพร พอ

ตกเย็นในแต่ละวันของสามวันนี้หลังเจย์กินอาหารเย็นเสร็จก็ถึงเวลาเข้า

คาบเรยีนวชิาโมนาเชยีซึ่งมคีาร์เนจ...ภตูอากาศมาช่วยทบทวนความรูใ้น
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ศาสตร์โมนาเชยีให้เขา 

ตอนแรกเจย์งงว่าท�าไมถงึเรยีกว่า ‘ทบทวน’ กไ็ด้รบัค�าอธบิายว่า

ช่วงเด็กๆ ก่อนเขาจะจ�าความได้ เขาเรียนรู้ศาสตร์โมนาเชียไปแล้ว 

ครั้งหนึ่ง แต่ด้วยอาการป่วยซึ่งเป็นโรคประจ�าตัว เขาเลยลืมมันไป ถึง

อย่างนั้นดวงตาของเขากย็งัท�าหน้าที่ได้ด ีเขาเลยมองเหน็ ได้กลิ่น และ

สมัผสัวญิญาณได้ พอเจย์ได้รบัค�าอธบิายอย่างนั้น กต็้องยกนิ้วให้กดิมิ

ที่ก่อนหน้านี้คาดเดาถูกต้องว่าเขาน่าจะฝึกโมนาเชยีมาก่อน

ส่วนในช่วงบ่ายของวันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ และอาทิตย์เป็น

ช่วงเวลาที่เขาจะได้เรียนรู้งานวิจัยของตระกูลสก็อต บางวันก็เป็นการ 

ถกปัญหาทางวชิาการ หรอืซกัถามปัญหาข้อข้องใจต่างๆ กบัเหล่าปู่ย่า

ในห้องนิรภัย เจย์ชอบวิธีการเรียนรู้แบบนี้มากกว่านั่งอ่านหนังสือเฉยๆ 

เพราะได้พดูคยุ แถมปูย่่าทกุคนในห้องนริภยันอกจากทรงภมูคิวามรูแ้ล้ว

ยงัมากด้วยประสบการณ์ พวกเขาจงึมทีั้งความรู้ที่น้อยคนจะรู้ และยงัมี

เรื่องสนกุๆ อกีมากมายมาเล่าให้เขาฟังด้วย

หลังเสร็จสิ้นภารกิจที่ก�าหนดไว้ในตารางของแต่ละวันทุกรายการ

แล้ว ก็ถึงช่วงเวลาเข้านอน แต่คาบเรียนของเขายังไม่จบลงแค่นั้น ใน 

ช่วงเวลานอนเขาก็ยังต้องเดินทางไปในโลกแห่งความฝันเพื่อฝึกศาสตร์

เนโครแมนซีกับกิดิม ตอนนี้เปลวไฟของเขายังอยู่ในระดับสีครามไม ่

แตกต่างกบัเมื่อหกเดอืนที่แล้วนกั เพยีงแต่เสถยีรมากขึ้น เขาจงึใช้พลงั

ได้เร็วและคล่องขึ้นมาก แม้กระนั้นเปลวไฟสีครามของเขาก็ยังเสถียร 

ไม่พอ

กิดิมอธิบายว่ายิ่งเปลวไฟที่ถูกปลดล็อกจากเกราะธรรมชาติมี 

พลงัสูงเท่าไร กย็ิ่งควบคมุได้ยากขึ้นเท่านั้น ที่ส�าคญัการควบคมุเปลวไฟ

ให้เสถยีรมากๆ จนน�ามาใช้งานในการต่อสู้ได้นั้นยากยิ่งกว่าการควบคมุ
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ขณะที่นั่งอยูเ่ฉยๆ เจย์จงึต้องอดทนและยอมเหนด็เหนื่อยกบัการเดนิทาง

ไปฝึกใช้พลังในโลกแห่งความฝันกับกิดิมทุกคืน แล้วต้องตื่นมาตอนเช้า

เพื่อออกก�าลังกายให้ร่างเนื้อของเขาแข็งแรงมากพอจะใช้พลังในโลก

ความจรงิด้วย

โดยรวมแล้วในหนึ่งวนัเจย์มสีิ่งที่ต้องท�าและเรยีนรูม้ากยิ่งกว่าเดก็

ประถมทั่วไปหลายเท่า แต่เจย์กไ็ม่เคยบ่นหรอืท้อถอย เพราะทกุครั้งที่เขา

อยากจะขี้เกยีจบ้าง ภาพการต่อสู้กบัสองพี่น้องสการ์เลต็กผ็ดุขึ้นมาคอย

ย�้าเตอืนว่าตอนนั้นเขาแค่โชคดจีงึรอดมาได้ แต่ครั้งหน้าเขาอาจไม่มโีชค

ช่วยอย่างนี้อีก ที่ส�าคัญ เป้าหมายของเขาคือการตามหาร่างของเหล่า 

เอเทมมูทั้งห้าตน หากมีคนกลุ่มอื่นๆ ต้องการหาร่างของพวกกิดิมมาก

กว่านี้ แถมเก่งกว่าสองพี่น้องสการ์เลต็ด้วยล่ะ เขาจะท�าอย่างไร

ฉะนั้นเขาไม่มเีวลาบ่นหรอืขี้เกยีจ ทกุนาทมีค่ีา เพราะเขาต้องเคี่ยว

กร�าและเร่งฝึกฝนตนเองให้เก่งขึ้นเรว็ๆ 

“เอาละ ครบแล้ว!” เจย์ร้องขึ้นและหยดุเมื่อก้าวสดุท้ายสิ้นสดุลง 

เดก็ชายก้มตวัลงเท้ามอืกบัเข่าพลางหอบ

“ยดืตวัขึ้นแล้วเดนิต่อไปเจย์ ค่อยๆ หายใจเข้าออกช้าๆ เหมอืน

ท�าสมาธอิย่างที่ท่านกดิมิสอน” 

ค�าเตอืนของฟิสต์ดงัมา เจย์จงึยดืตวัขึ้นแล้วท�าตามทนัท ีเดก็ชาย

ก้าวไปช้าๆ พร้อมกับก�าหนดรู้ลมหายใจเข้าและออกไปด้วย ไม่นาน

อาการเหนื่อยหอบก็หายไปพร้อมกับที่ความร้อนจากเปลวไฟในร่างกาย

พวยพุ่งขึ้น 

ในบรรดาศาสตร์เวทมนตร์ทั้งสามศาสตร์ที่เขาเรยีนมา เนโครแมนซ ี

เป็นศาสตร์เดยีวที่เขาใช้งานได้จรงิ ส่วนอกีสองศาสตร์คอื อลัฮาคมิและ

โมนาเชยีนั้นเหมอืนเรยีนแต่ทฤษฎมีากกว่า อลัฮาคมิยงัได้ลงภาคสนาม
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กับชาฮาบ้างเพื่อเรียนรู้ในการดมกลิ่นและชิมสมุนไพร แต่โมนาเชียนี่ส ิ

สิ่งที่คาร์เนจทบทวนให้ฟังส่วนใหญ่เป็นเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับภาชนะ

ส�าหรบับรรจปุีศาจและตราวงเวทในแบบต่างๆ 

‘เฮ้อ เรยีนไปกเ็ท่านั้น เรายงัไม่เคยลองสร้างภาชนะบรรจสุกัอนั 

และกไ็ม่มปีีศาจให้ผนกึด้วย’ 

‘เดี๋ยวมันก็ได้ใช้ละน่า’ เสียงกิดิมดังขึ้นพร้อมกับการปรากฏร่าง

ของเอเทมมูแห่งผนืดนิ 

เจย์ที่ปรบัลมหายใจได้สม�่าเสมอดแีล้วจงึทกัไปว่า 

“กลบัมาแล้วเหรอกดิมิ เป็นไงบ้าง”

‘อะไรเป็นไง’

“กเ็รื่องที่ให้ไปชวนคนอื่นๆ มาฉลองวนัปีใหม่ที่บ้านฉนัไง”

กดิมิมองหน้าเจย์ราวกบัไม่เคยได้ยนิเรื่องนี้มาก่อน เจย์เลยขมวด

คิ้วเพราะเขาขอให้กิดิมชวนคนอื่นๆ อยู่เป็นมั่นเป็นเหมาะตั้งแต่ช่วง

ครสิต์มาสแล้ว อกีฝ่ายกย็งัพยกัหน้ารบัเลย ท�าไมตอนนี้ถงึจ�าไม่ได้

“กดิมิรบัปากแล้วนะ”

‘ข้าไปรบัปากตอนไหน’ เอเทมมูหน้านิ่งถาม

เจย์ยู่ปากอย่างไม่พอใจ “ตอนกินเค้กวันคริสต์มาส ฉันบอกว่า 

วันสิ้นปีขอให้ทุกคนมาอยู่พร้อมหน้ากันได้ไหม กิดิมก็พยักหน้าหงึกๆ 

อย่างนี้” 

กดิมิยิ่งขมวดคิ้วเมื่อเหน็เดก็น้อยพยกัหน้าหงกึๆ จนกระทั่งเขานกึ

ทบทวนแล้วกร็้องอ้อ

‘อ้อ ข้าไม่ได้รับปากว่าจะฉลองวันสิ้นปีสักหน่อย แต่เป็นการ

ประชมุเรื่องการออกเดนิทางของเจ้ากบัโจต่างหาก’

“กน็ั่นแหละ มาคยุงานกนักต้็องมกีนินูน่กนินี่ แถมนดัวนัสิ้นปีกค็อื
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ฉลองวนัสิ้นปีไง โอ๊ย! กดิมิตหีน้าผากฉนัท�าไม”

‘เพ้อเจ้อ’ กดิมิเอ่ยแล้วหมนุตวั ก่อนจะลอยตวัน�าไปทางบ้านเจย์ 

เดก็น้อยหนัไปมองหน้าฟิสต์เหมอืนต้องการจะฟ้องว่าเขาถกูรงัแก 

แต่ฟิสต์กท็�าได้แค่ส่ายหน้าแล้วยิ้มให้ก�าลงัใจก่อนจะหายไป เจย์เลยต้อง

วิ่งไล่ตามกดิมิไปจนทนัแล้วพูดว่า

“แล้วทกุคนจะมาไหม”

‘มาส ิเจ้าสอบเรยีนจบเกรดสบิสองได้เมื่อไร กจ็ะออกเดนิทางกนั

เลย เพราะงั้นเราถงึต้องประชมุวางแผนไง’

“แต่ไม่รู้ว่าคณุพ่อจะให้สอบหรอืเปล่า คณุพ่อบอกว่ามนัเรว็ไป”

กดิมิเหลอืบมองหน้าเจย์แวบหนึ่งแล้วพยกัหนา้ ‘เรว็ส ิถ้าเป็นเดก็

คนอื่นเพิ่งเรยีนเกรดหกเท่านั้น’

“ฉนัเก่งใช่ไหมล่ะ” เดก็น้อยพดูอวดพลางยิ้มแป้นราวกบัต้องการ

ให้เอเทมมูแห่งผืนดินชมว่าเขาเก่ง แต่กิดิมก็ท�าท่าเหมือนพ่นลมหายใจ

แรงๆ อย่างเหนื่อยหน่าย 

เจย์หบุยิ้มแล้วบ่นปากขมบุขมบิว่า “ชมนดิหนึ่งกไ็ม่ได้”

‘วนันี้ถ้าจ�าสมนุไพรได้หนึ่งร้อยชนดิกบัเขยีนตราวงเวทได้สกัห้าสบิ

ตรากค็งนบัว่ามคีวามพยายามอยู่บ้างละนะ’

พอได้ยินกิดิมพูดอย่างนั้น เจย์ก็ยิ้มกว้างและชูมือ ตอบเสียง

ฉะฉานว่า

“เรื่องนั้นง่ายๆ ฉนัท�าได้อยู่แล้ว!”

มุมปากของกิดิมยกขึ้นนิดเดียวจนแทบไม่เห็น แต่เจย์ก็เห็น  

เดก็ชายรู้ว่ากดิมิก�าลงัฝึกเขา ยิ่งเขาเก่งเรว็ขึ้นเท่าไร กดิมิกจ็ะปลอดภยั 

คนอื่นๆ ที่อยู่รอบตวัเขากจ็ะปลอดภยัด้วย ที่ส�าคญันั่นย่อมหมายความ

ว่าพวกเขาจะออกเดนิทางไปตามหาร่างกายของเหล่าเอเทมมูได้เรว็ขึ้น
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“กลิ่นหอมจงัเลยครบัแม่” เจย์เอ่ยขึ้นทนัททีี่เดนิมาทรดุตวัลงนั่งที่

โต๊ะอาหาร

มาร์กาเรตยกจานอาหารเช้าซึ่งวันนี้ประกอบด้วยข้าวผัดแฮม ไข่

ดาว และซุปมะเขือเทศใสมาวางลงตรงหน้าลูกชายแล้วเอ่ยด้วยรอยยิ้ม

ว่า

“หอมส ิกข็องโปรดของลูกทั้งนั้น แต่อย่าเพิ่งกนิ ไปล้างมอืก่อน”

คนที่เอื้อมมือจะไปจับช้อนจึงนึกขึ้นได้ ว่าตั้งแต่เช้ามายังไม่ได ้

ล้างมอืเลย เดก็ชายจงึลกุไปล้างมอื 

หกเดือนที่ผ่านมาไม่รู้เพราะเป็นช่วงวัยก�าลังโต หรือเพราะได้ 

ออกก�าลังกายร่วมกับฝึกเวทมนตร์ไปด้วย จึงท�าให้เจย์ยืดตัวสูงขึ้นจน

ตอนนี้เขาสูงสกัหนึ่งร้อยห้าสบิห้าเซนตเิมตรได้ แต่ถงึอย่างนั้นเมื่อเทยีบ

กบัเพื่อนอนัธพาลสองคนนั้น เจย์กย็งัตวัเตี้ยกว่าอยู่ด ี

“พ่อล่ะครบั” เจย์ถามเมื่อเดนิกลบัมานั่งที่แล้วยงัไม่เหน็พ่อลงมา

นั่งประจ�าต�าแหน่งที่โต๊ะอาหาร

“คยุโทรศพัท์อยูใ่นห้องท�างานจ้ะ เมื่อกี้มสีายเข้าจากต่างประเทศ”

เจย์เหลอืบมองประตูห้องท�างานของพ่อแวบหนึ่ง ก่อนจะตดัสนิใจ

ยงัไม่กนิอาหารเช้า แต่มาร์กาเรตที่เดนิมานั่งบนเก้าอี้ตรงข้ามลกูชายกลบั

พูดว่า

“กินก่อนเถอะจ้ะ เหมือนเป็นเรื่องที่จะให้คุณพ่อไปเป็นหนึ่งใน

หน่วยส�ารวจหลมุศพนรินามที่เพิ่งค้นพบในตรุก ีน่าจะคยุกนันาน”

พอได้ยนิค�าว่า ‘ตรุก’ี ดวงตาของเจย์กเ็ปล่งประกายวาบขึ้น 

เหตุการณ์เสี่ยงตายเมื่อหกเดือนก่อนเกิดขึ้นเพราะกิดิมหลอกให้

เขาส่งเดธการ์ดเรียกซีโรที่ตอนนั้นรับงานของพี่น้องสการ์เล็ตอยู่เพื่อมา

แปลข้อความบนแผ่นดนิเหนยีวสามแผ่นจากตรุก ีเมื่อซโีรกลบัไปท�างาน
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จนเสร็จก็กลับมาบอกพวกเขาว่าบนแผ่นดินเหนียวนั้นมีรายละเอียด 

เกี่ยวกับหลุมศพปริศนาหลุมหนึ่ง ซึ่งพวกฮอปกินส์สงสัยว่าจะมีร่าง 

เนโครแมนเซอร์ซึ่งถอดเอเทมมูออกจากจติวญิญาณอยู่

ตอนได้ยนิที่ซโีรบอกอย่างนั้น เจย์กน็กึว่าเอเทมมูทั้งห้าจะพุ่งตรง

ไปยงัสถานที่แห่งนั้นเลย แต่ทั้งหมดกลบันิ่งเฉยแล้วบอกว่าต้องรอให้เจย์

เก่งกว่านี้ก่อน ถงึจะคุ้มกบัการเดนิทางไปตรวจสอบที่นั่นได้ อกีอย่างพอ

น�าเรื่องนี้ไปปรกึษาโจนาธาน พ่อของเขากเ็หน็ด้วย เรื่องนี้เป็นเรื่องส�าคญั 

และหลมุศพนั้นตอนนี้พวกฮอปกนิส์กเ็ข้าไปควบคมุแล้ว การจะเดนิดุม่ๆ 

เข้าไปที่นั่นเป็นเรื่องสิ้นคดิมาก

“อ้าว ท�าไมยงัไม่กนิล่ะลกู” โจนาธานที่เดนิออกมาจากห้องท�างาน

เหน็เจย์ยงัคงรอกนิอาหารเช้าอยู่จงึถามขึ้น

“รอคณุพ่อครบั”

โจนาธานลบูหวัลกูชายสองสามทแีล้วนั่งลง เขาเริ่มกนิอาหารก่อน

หนัไปพูดกบัภรรยาว่า

“เตรยีมเอกสารส�าหรบัท�าวซ่ีาของพวกเราทั้งครอบครวัเลยนะคณุ 

หลงัปีใหม่เราจะได้ท�าเรื่องขอวซี่าไปตรุกกีนัเลย”

“ด่วนขนาดนั้นเลยเหรอคะ” มาร์กาเรตถามอย่างแปลกใจ

“ใช่ ความจรงิเขาอยากให้ผมเดนิทางทนัทเีลยด้วยซ�้า แต่ผมแจ้ง

เขาว่ามงีานด่วนที่ต้องเคลยีร์ แถมตอนนี้ลกูชายกป่็วยอยูแ่ละตดิผมมาก 

ยงัไงกต็้องเดนิทางไปกนัทั้งครอบครวั”

คนป่วยและติดพ่อมากยิ้มแป้นตอบสายตาเขา ท�าให้โจนาธาน

เอื้อมมอืไปยหีวัลูกชายอกีรอบแล้วถามว่า

“ความทรงจ�าของลูกเป็นยงัไง”

“ช่วงนี้ไม่มปัีญหาอะไรเลยครบั จ�าได้ทกุอย่าง แถมจ�าได้มากกว่า



กัลฐิดำ   19

ที่จดบนัทกึไว้ด้วย” เจย์ตอบ

หลงัจากเขาฟ้ืนขึ้นมาในวนัที่ชาฮามาปรากฏตวั โรคความจ�าเสื่อม

ของเขากด็เูหมอืนจะดขีึ้น เขาไม่มอีาการหลบัแล้วตื่นขึ้นมาจ�าอะไรไม่ได้

อกี เจย์เคยถามชาฮาว่าเป็นเพราะเธอรกัษาให้ใช่ไหม ชาฮากลบับอกว่า 

ไม่ใช่ แต่พอถามต่อว่าแล้วเป็นเพราะอะไร ทีสปิริตสุดเฮี้ยบก็ตอบด้วย 

น�้าเสยีงตดิจะหงดุหงดิว่า

‘ตราบใดที่เจ้ายงัเป็นเจ้า ไม่เล่นพเิรนทร์เที่ยวอยากรื้อความทรงจ�า

ของวญิญาณ อาการมนักไ็ม่ก�าเรบิหรอก’

ค�าตอบนั้นกส็อดคล้องกบัที่ซโีรไม่ยอมสอนให้เขารื้อความทรงจ�า

ของจติวญิญาณอกี เมื่อเจย์ขอให้ซโีรอธบิายเรื่องนี้ ซโีรเลยอธบิายใหฟั้ง

ว่าวญิญาณของเจย์มคีวามทรงจ�าเดมิอยู ่และเป็นความทรงจ�าที่ทรงพลงั

มาก ถ้ารื้อมนัออกมา พื้นที่ในสมองของเขาซึ่งมอียู่จ�ากดัจะถูกน�าไปใช้

เกบ็ความทรงจ�าเหล่านั้น จนเหลอืพื้นที่ไว้เกบ็ความทรงจ�าใหม่ๆ ของเขา

ได้น้อยลง ท�าให้ในบางครั้งเจย์ลมืสิ่งที่เกดิขึ้นใหม่

ถ้าไม่รื้อมันออกมาเขาก็ไม่ลืม ดังนั้นตลอดหกเดือนมานี้อาการ

โรคความจ�าเสื่อมของเจย์จงึไม่ก�าเรบิอกีเลย ถงึจะเป็นอย่างนั้นเจย์กย็งั

เขียนบันทึกต่อไป แต่บันทึกไว้เฉพาะเรื่องชีวิตประจ�าวันที่ไม่เกี่ยวกับ

เวทมนตร์เพราะกลวัว่าหากมคีนอื่นมาอ่านบนัทกึนี้เข้า จะหาว่าเขาบ้า

“แล้วเรื่องการสอบจบเกรดสิบสองของเจย์ล่ะคะ คุณจะให้สอบ

เสรจ็ก่อนหรอืว่ารอ...”

“ผมว่ารอให้เรากลับจากตุรกีก่อนดีกว่า แค่นี้เจย์ก็เรียนเร็วมาก

แล้ว ผมกลวัคนจะผดิสงัเกต”

มาร์กาเรตพยกัหน้า “ใช่ค่ะ ขนาดฉนัชะลอส่งผลการประเมนิเกรด

สบิกบัสบิเอด็ให้ล่าช้าลงแล้ว ศนูย์การศกึษาทางไปรษณย์ียงัโทรศพัท์มา
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คยุกบัฉนัเลยว่า ลกูชายของเราเป็นเดก็พเิศษหรอืเปล่า และอยากทดสอบ

เพื่อเข้าโปรแกรมเด็กที่มีพรสวรรค์เป็นพิเศษไหม ฉันเลยต้องแจ้งเขาไป

ว่าลูกเรามโีรคประจ�าตวัอาจไม่เหมาะ”

โจนาธานพยักหน้า “ดีแล้ว งั้นชะลอการสอบประเมินผลเกรด 

สบิสองไปก่อนเลย ระหว่างนี้เจย์กจ็ะได้มเีวลาพกับ้าง ใช่ไหมลูก”

เจย์ยิ้มกว้าง “ครบั ว่าแต่พวกเขาเชญิพ่อไปตรุกที�าไมครบั เรื่อง

หลมุศพปรศินาหรอืเปล่า”

“ใช่ มทีมีขดุค้นสองทมีเข้าไปแล้ว แต่ไม่ได้อะไรกลบัมา พวกเขา

คิดว่าในหลุมศพนั้นน่าจะมีกลไกพิเศษ หรือร่องรอยที่สร้างพรางตาไว้ 

เลยอยากให้พ่อเข้าไปดูด้วยตวัเอง”

ดวงตาของเจย์เปล่งประกาย 

“ที่เมอืงไหนครบั”

“เป็นหุบเขาไร้ชื่อ อยู่ห่างจากคัปปาโดเกียไปสามสิบกิโลเมตร 

รอบหุบเขาแห่งนั้นพบซากเมืองโบราณและเมืองใต้ดินหลงเหลือให้เห็น

อยู่บ้าง แต่ยงัระบไุม่ได้ว่าเป็นยคุไหน”

“ถ้าพ่อไปจะรู้ไหมครบั”

โจนาธานส่ายหน้า “พ่อไม่แน่ใจ กลวัแต่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เนโคร- 

แมนเซอร์ในยคุโบราณทิ้งไว้น่ะส ิหากเป็นแบบนั้นอาจจะแยกแยะยคุยาก 

ที่ส�าคัญ คนที่เชิญเราไปเขาก็คงไม่สนใจจะหาความจริงหรอกว่ามันมา

จากยคุไหน ที่เขาสนใจน่ะคอืของที่อยู่ในหลมุฝังศพนั้นต่างหาก”

เจย์พยกัหน้าอย่างเข้าใจ ตลอดหลายเดอืนที่ผ่านมาเขาได้เดนิทาง

ไปในความฝันกบักดิมิ สถานที่บางแห่งเขากเ็คยไปกบัพ่อมาแล้วในโลก

ความเป็นจริง เพียงแต่ในความฝันมันดูใหม่และมีกลิ่นอายอันตราย

มากกว่า ที่ส�าคญั ทกุที่นั้นล้วนห้อมล้อมด้วยกลิ่นอายของความตาย
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จนถึงตอนนี้เจย์ก็ยังไม่อยากยอมรับว่าเขาไม่อาจหลีกหนีความ

จริงที่ว่า ในโลกใบนี้มีคนที่ฆ่าเขาได้อย่างง่ายดายเพียงเพราะเขามีสิ่งที่

พวกนั้นต้องการ และหนทางที่เขาจะปกป้องตัวเองได้ก็คือ เขาต้องฆ่า 

อีกฝ่ายก่อน กิดิมพาเขาท่องไปในโลกแห่งความฝันก็เพื่อฝึกฝนเขาให ้

ตอบสนองกับการฆ่าฟันแบบนั้น แต่เจย์ก็ภาวนามาตลอดว่าเขาคงไม่

ต้องลงมอืท�าแบบนั้นในโลกแห่งความเป็นจรงิ

‘ยาก ยิ่งไปที่นั่นยิ่งยาก’ เสยีงของกดิมิดงัขึ้นในหวัเจย์ ท�าให้เจย์

เงยหน้าจากซปุมะเขอืเทศในชามของตวัเองแล้วมองไปยงัเอเทมมู

‘ฉนัรู้’

“เออ วันสิ้นปีนี้ลูกอยากกินเค้กอะไร เพราะเราต้องไปสั่งเขาไว้

ก่อน ช่วงนี้ร้านเบเกอรใีนเมอืงขายดทีกุร้านเลย”

“ฟรตุเค้กครบั” เจย์ตอบเสยีงใส

“แต่เมื่อวนัครสิต์มาสลูกกก็นิฟรตุเค้กไปแล้วนะ” มาร์กาเรตแย้ง 

เจย์เลยส่งยิ้มอ้อนให้ผู้เป็นแม่แล้วพูดว่า

“กนิอกีได้ไหมครบั วนัสิ้นปีผมกอ็ยากกนิเค้กอร่อยๆ กบัทกุคน”

‘ถามพวกมนัก่อนไหมว่าอยากกนิหรอืเปล่า’ กดิมิแย้ง แต่เจย์กย็งั

ยนืยนัค�าเดมิกบักดิมิในใจว่า

‘กนิส ิอย่างน้อยโฟร์เทยีต้องกนิแน่ๆ’

กดิมิส่ายหน้าแล้วไม่พูดอะไรอกี ส่วนเอเทมมแูห่งเปลวไฟที่จะตก

เป็นเหยื่อต้องกนิของหวานอกีครั้งนั้น ตอนนี้ลาดตระเวนอยูร่อบบ้านของ

ครอบครวัสกอ็ตโดยไม่รู้อโีหน่อเีหน่สกันดิ

“เจ้าชอบกนิเค้กเหรอ” 

“หา?” โฟร์เทยีหยดุการเคลื่อนไหวแล้วมองไปยงัที่ว่างที่มกีลิ่นอาย

ของแอนนมิอสอยู่
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“แค่ถามเฉยๆ”

“ไม่ได้ชอบ”

“แต่กนิได้ใช่ไหม”

พอโดนถามย�้า โฟร์เทยีกส็งัหรณ์ไม่ดี

“ท�าไม เจ้าไปรู้อะไรมา”

ไม่มคี�าตอบจากแอนนมิอส มแีต่เสยีงหวัเราะชอบใจที่ยงัคงดงัอยู่ 

เท่านี้โฟร์เทยีกน็กึถงึความทรงจ�าที่ต้องกนิเค้กวนัเกดิของเจ้าหนเูจย์ สกอ็ต 

ขึ้นมาได้

“นี่อย่าบอกนะ...ไอ้หนูนั่นคดิจะให้ข้ากนิเค้กอกี!”



2
วันสิ้นปี

ห้องน่ังเล่นของตระกลูสกอ็ตไม่ใหญ่มากเพราะเป็นครอบครวั 

เลก็ๆ ที่มแีค่พ่อ แม่ และลูก ถงึอย่างนั้นครอบครวันี้กจ็ดักจิกรรมขึ้นใน

ทกุเทศกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศกาลงานรื่นเรงิอย่างวนัขึ้นปีใหม่ บน

โต๊ะรบัแขกนอกจากจะมฟีรตุเค้กขนาดสองปอนด์ตั้งไว้แล้วกย็งัมขีนมอื่น

อกี เช่น มาร์ชแมลโลว์จิ้มกบัชอ็กโกแลต คปัเค้กชนดิต่างๆ รวมถงึของกนิ

เล่นอย่างไก่ทอด เฟรนช์ฟรายส์ ทั้งหมดนี้เตรยีมเอาไว้เพื่อเจย์จะได้ฉลอง

กบัเพื่อนๆ ตวัเลก็ของเขา

“แม่ครบั ผมยกไส้กรอกเลอืดออกไปเลยนะครบั” เจย์เอ่ยแล้วยก

จานที่เป็นเมนูซึ่งท�าเพื่อเนโรโดยเฉพาะออกไปยังห้องนั่งเล่น ตอนนี้ใน

ห้องนั้นมเีพยีงกดิมิและเนโรที่ลอยตวัคยุกบัพ่อของเขาอยู่

“เหลอืแค่ผกัโขมอบชสีของซโีร ทนีี้ทกุคนกจ็ะมอีาหารที่ชอบคนละ
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เมนูนะ อ๊ะ น�้าโซดาของแอนนิมอสด้วย” เจย์พึมพ�าพลางวิ่งไปยังโต๊ะ 

กนิข้าวซึ่งมถีงุผ้าใส่ของที่เขาไปซื้อกบัคณุแม่เมื่อกลางวนัวางอยู ่แล้วหยบิ

ขวดน�้าอดัลมหลายขวดออกมา แต่เดก็ชายยงัไม่ทนัจะหอบไป สายลม

หอบหนึ่งกพ็ดัเอาขวดเหล่านั้นให้ลอยไปตั้งบนโต๊ะเอง

“แอนนมิอสมาแล้วเหรอ”

ร่างโปร่งใสของเอเทมมูหญิงเพียงหนึ่งเดียวปรากฏขึ้นพร้อมรอย

ยิ้ม “ใช่ ดูเหมอืนงานนี้จะมขีองน่ากนิอยู่เยอะเลย ท�าการบ้านมาดนีี่”

“กง็านวนัเกดิครั้งที่แล้ว ฉนัเตรยีมอาหารได้ไม่ดเีท่าไร โฟร์เทยีเลย

ต้องกนิเค้กคนเดยีว ครั้งนี้เลยขอแก้ตวั โฟร์เทยีกบัซโีรยงัไม่มาเลย”

ติ๊งต่อง!

“ผมไปเปิดเองครบั” เจย์ตื่นเต้นมากก่อนวิ่งไปยงัประตู แต่กต็้อง

เบรกกะทนัหนัเมื่อถูกดงึผม

‘ยงัไม่เขด็อกี ก่อนจะเปิดประตูน่ะ ต้องตรวจสอบก่อนว่าใคร’

เจย์เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเพื่อยิ้มให้กิดิมแล้วเพ่งมองผ่านตาแมว 

เพื่อตรวจสอบขณะที่สูดหายใจเล็กน้อย แล้วเจย์ก็รู้ว่าผู้ที่อยู่หน้าประตู

คอืชาฮา

“ชาฮามาแล้ว” เจย์บอกแล้วเปิดประตูรบั เดก็หญงิในชดุภตูต้นไม้

จงึยื่นขวดไวน์ให้เจย์แล้วเดนิเข้าประตูมาพลางพูดว่า

“น�้าสมนุไพรหมกัอย่างด ีกนิได้ทั้งคนทั้งสปิรติ” 

เจย์  รบีปิดประต ูแล้วเดนิตามไปพลางถามว่า “ชาฮาหมกัเองเหรอ”

“เปล่า เดก็คนหนึ่งที่ข้าให้ค�าแนะน�าเป็นคนท�า พอข้าบอกว่าจะ

มางานปีใหม่เขากเ็ลยให้มา”

“อา งั้นกต็้องขอบคณุเขาสนิะ”

“ไม่ต้องขอบคุณหรอก ข้าดูแลเด็กนั่นมาตั้งร้อยห้าสิบปี ของ 
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นดิหน่อยแค่นี้กย็งัไม่สมกบัความเหนื่อยของข้าเลย”

เจย์ตาโตขึ้นเพราะตอนแรกชาฮาเรยีกอกีฝ่ายว่า ‘เดก็’ เขาเลยคดิ

ว่าน่าจะอายไุม่มาก แต่ถ้าดูจากเวลาที่ดูแล คนคนนั้นคงเป็นคณุทวดของ

ทวดของเขาแล้ว

“ไงโจ มาร์กี้” 

“ท่านชาฮา” สองสามีภรรยาสก็อตจะลุกขึ้นท�าความเคารพ แต่

ชาฮาโบกมือแล้วหันไปมองเหล่าเอเทมมูที่ตอนนี้ขาดเพียงซีโรก่อนร้อง 

‘ฮ’ึ ในใจ 

เจย์ที่เดนิตามชาฮามาตดิๆ เหน็โฟร์เทยีกย็ิ้มกวา้งแล้วรบีโฆษณา

ผลงานตวัเองว่า

“ฟรตุเค้กคราวนี้โฟร์เทยีต้องกนิได้แน่เลย ครมีไม่เลี่ยนตามที่บอก

ไว้คราวที่แล้ว” 

โฟร์เทยีมองเค้กที่เคลอืบด้วยแยมส้มสสีวยด้วยสายตาประเมนิ 

“กน็่าจะรสชาตดิกีว่า”

“แน่นอน แต่รอซโีรก่อนนะ เผื่อซโีรอยากกนิด้วย”

เหล่าเอเทมมูหันมองหน้าเด็กชายพร้อมกันอย่างไม่ได้นัดหมาย 

แล้วเนโรกแ็ดกดนัว่า

“ข้าว่าเจ้าถามมนัดูก่อนดกีว่ามั้ง”

“ถามอะไร” ซีโรเอ่ยขณะปรากฏตัวขึ้นมานั่งอยู่บนขอบโทรทัศน์

ตรงหน้าโต๊ะรบัแขก 

เจย์ยิ้มกว้างแล้วถามว่า “ซโีรกนิฟรตุเค้กได้ไหม”

ซีโรมองเค้กก้อนโตแล้วเหลือบไปสบตาดวงตาที่มีแววรอคอย 

ค�าตอบของเจย์ ก่อนจะพยกัหน้า 

“กพ็อได้”
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“งั้นฉนัจะแบ่งให้ซโีรกบัโฟร์เทยีสองคนก้อนใหญ่ๆ เลย”

โฟร์เทียก�าลังจะอ้าปากบอกว่าไม่ต้อง แต่เจย์ลงมือเร็วกว่าที่คิด 

เด็กชายแบ่งเค้กให้เพื่อนทั้งสองสองชิ้นใหญ่ก่อนตัดให้ตัวเอง งานเลี้ยง

ฉลองวันสิ้นปีจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างนั้น มีเสียงเพลงวันขึ้นปีใหม่ดังคลอมา

จากโทรทศัน์ ขณะที่เหล่าเอเทมมเูริ่มปรกึษากบัโจนาธานเรื่อยๆ เรื่องการ

เดนิทางไปตรุกี

“ข้าคงไม่ไปด้วยนะ พอดตี้องไปไฮด์เดลมา” ชาฮาเอ่ยขึ้น

“เกดิอะไรขึ้นที่นั่นเหรอครบั” โจนาธานถามอย่างสนใจ 

ชาฮาส่ายหน้าพลางตอบว่า “ไม่มีอะไรมาก แค่เด็กที่เคยสอนมี

ปัญหาตดิขดั อกีอย่าง ข้ากอ็ยู่ที่สการ์เลต็นานไปแล้วด้วย เจย์...”

“หอื?”

“อะนี่” ชาฮาก�าบางอย่างส่งให้ 

เจย์รบัมาแล้วกต็้องงนุงง “แหวนเงนิ?”

“มนัไม่ใช่แหวนเงนิธรรมดา ออกมาส ิออวชิ” 

ด้วยค�าสั่งของชาฮา อยู่ๆ  แหวนสเีงนิในมอืเจย์กม็เีขากวางกิ่งเลก็

ผดุขึ้นมา ตามด้วยร่างสิ่งมชีวีติขนปยุสขีาวขนาดเท่าฝ่ามอืที่คล้ายกบัหมี

ขั้วโลก มนันั่งอยูค่รูห่นึ่งกเ็งยหน้าขึ้นสบตาเจย์แล้วขดตวักลมนิ่งไปราวกบั

ตื่นกลวั

“ไม่ต้องกลวั จะกลวัท�าไม เจ้าหนูนี่เก่งไม่ถงึกระผกีหนึ่งของเจ้า”

ออวชิค่อยๆ คลายตัวออกแล้วเงยหน้ามองเจย์อกีครั้ง จากนั้นก็

มดุหายเข้าไปในแหวนอกี ท�าให้เจย์มองแหวนเงนิอย่างงนุงงแล้วเงยหน้า

ขึ้นสบตาชาฮา

“ข้ากบัคาร์เนจอยูก่บัเจ้าไม่ได้ตลอด แต่จะทิ้งออวชิไว้ที่นี่ หากเกดิ 

เรื่อง ออวชิจะช่วยปกป้องเจ้าในเบื้องต้น แต่หากเหลอืบ่ากว่าแรง คาร์เนจ
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จะมาหาเจ้าทันที แต่ไม่ใช่ว่ามีออวิชแล้วจะไม่ระวังตัว...” พูดถึงตอนนี้

ชาฮากเ็หลอืบไปมองเหล่าเอเทมมูที่มองมาทางพวกเธอพลางพูดต่อว่า

“...เพราะจะไปหวงัพึ่งเจ้าพวกวญิญาณที่เหน็แก่ผลประโยชน์กค็ง

ไม่ได้หรอก”

‘ดีๆ  พวกข้าจะได้ไม่ต้องเหนื่อย’ กดิมิตอบขณะลอยตวันอนกระดกิ

เท้าข้างที่พาดเข่าอยู่เหนือชามขนมปังปอนด์ กิดิมเป็นเอเทมมูตนเดียว 

ที่ไม่กนิอะไร เจย์พยายามหาของมาให้หลายอย่าง แต่กดิมิกไ็ม่กนิ ทว่า

เจย์เริ่มสงัเกตเหน็ว่ากดิมิชอบนั่งหรอืท�าอะไรบางอย่างกบัของที่ฟูๆ  อย่าง

เช่นบนหวัของเขา

‘ข้าไม่ได้ชอบ’ กดิมิรบีเถยีง แต่เจย์ท�าเพยีงหนัไปยิ้มแฉ่งให้ เพราะ

เริ่มจบัได้ว่ากดิมิชอบจรงิ

‘กบ็อกว่าไม่ชอบ แค่มนัฟูด’ี

เจย์หวัเราะแล้วหนัไปยิ้มให้ชาฮา “ขอบใจนะชาฮา แล้วเธอจะไป

สมทบกบัเราที่ตรุกหีรอืเปล่า”

“ไม่แน่ใจ ต้องดูว่าจดัการเรื่องราวที่นั่นเสรจ็หรอืเปล่า แต่ไม่ต้อง

ห่วง ถ้าตึงมือจริงๆ การใส่แหวนนี่ไว้ ทีสปิริตที่อยู่ใกล้ที่สุดจะช่วยเจ้า

เอง...”

แปะ! มือเล็กของชาฮาวางลงบนผมที่ฟูฟ่องของเจย์แล้วพูดต่อ

ด้วยน�้าเสยีงปรานรีาวกบัคนแก่พูดกบัลูกหลานว่า 

“...ดูแลตวัเองให้ด ีเข้าใจไหม”

“อื้อ” เจย์ตอบแล้วสวมแหวนเงนิที่นิ้ว 

“ห้ามถอดทิ้ง แต่ถงึเจ้าถอด แหวนนี่กจ็ะกลบัไปหาเจ้าอยู่ด ี ถงึ

อย่างนั้นมนักต็้องใช้เวลา ดงันั้นห้ามถอดเดด็ขาดนะ”

“รบัทราบ” เดก็ชายตอบรบัพลางท�าท่าตะเบ๊ะ 
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จากนั้นงานเลี้ยงก็ด�าเนินต่อไปจนกระทั่งดึกจึงเลิก แม้วันนี้จะมี

งานเลี้ยงในเทศกาลพเิศษ เมื่อถงึเวลาเข้านอน เจย์กย็งัคงต้องไปในโลก

แห่งความฝันเพื่อฝึกพลงักบักดิมิเช่นเดมิเหมอืนทกุวนั แต่มสีิ่งที่แตกต่าง

กบัที่เคยซึ่งเขารูส้กึได้กค็อื แหวนเงนิของชาฮาที่เขาสวมอยูท่ี่นิ้วกลางข้าง

ขวากต็ามตดิมาในฝันด้วย

“กม็นัเป็นแหวนเงนิที่ใช้ควบคมุปีศาจนี่” เสยีงกดิมิดงัขึ้น เจย์เลย

หนัไปมองคนพูด

“ควบคมุปีศาจเหรอ”

กิดิมลอยมาอยู่เหนือมือข้างขวาของเจย์แล้วทิ้งตัวลงตบเท้ากับ

แหวนวงนั้นเบาๆ จนเจย์สงสารออวิชที่อยู่ในแหวน แต่ก็ไม่ได้ท�าอะไร 

เพราะตั้งใจฟังกดิมิพูดมากกว่า

“ปีศาจในโลกใบนี้มีหลายตนมากที่ไม่ยินยอมรับฟังค�าพูดของ

มนษุย์ ดงันั้นจงึต้องก�าหนดอาณาเขตเวลาเรยีกพวกมนัออกมาใช้งาน”

“การเรยีกปีศาจมาใช้งานต่างกบัวญิญาณยงัไงเหรอ”

กดิมิเงยหน้าขึ้นสบตาเจย์แล้วตอบว่า “คล้ายกนัแต่มขี้อดขี้อเสยี

ไม่เหมอืนกนั เนโครแมนเซอร์ท�าพนัธสญัญากบัวญิญาณกี่ตนกไ็ด้ และ

ด้วยเหตุผลนี้เลยเกิดวิธีลัดที่ใช้วิญญาณตนอื่นมาช่วยท�าให้เปลวไฟ 

แห่งจติวญิญาณของตวัเองเสถยีรขึ้นไง แต่โมนาเชยีนั้นก�าหนดไว้เลยว่า

สปิรเิชยีลจะท�าพนัธสญัญาเลอืดได้เพยีงครั้งเดยีวเท่านั้น”

“ครั้งเดยีว? อ้าว แล้ว...”

กดิมิก้มลงมองแหวนสเีงนิพลางเอ่ยแทรกว่า “ท�าพนัธสญัญาเลอืด 

ได้ครั้งเดยีวเพื่อครอบครองพลงั และเป็นสื่อกลาง แต่สปิรเิชยีลสามารถ

อัญเชิญปีศาจตนอื่นมารับใช้ได้ ระยะเวลาที่รับใช้ก็แล้วแต่ข้อก�าหนด  

ข้อแตกต่างเดียวที่เห็นจากวิธีการเรียกปีศาจมาใช้งานก็คือ สปิริเชียล 
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ไม่จ�าเป็นต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนเมื่อเรียกปีศาจมาใช้งาน เพราะนั่นเป็น 

ค�าสั่ง”

เจย์พยักหน้าอย่างเข้าใจ “เพราะสังคมปีศาจวัดกันตรงที่ว่าใคร 

มกี�าลงัสูงกว่ากจ็ะเป็นคนสั่งการใช่ไหม”

“นั่นก็ด้วย แต่ล�าดับของปีศาจก็มักจะจัดกันไว้อยู่แล้ว เพียงแต่

พวกมนัไม่ได้ยดึถอืตามล�าดบันั้นมากนกั สดุท้ายกแ็ล้วแต่สถานการณ์”

“อย่างนี้เนโครแมนซกีดู็สภุาพกว่าเยอะเลย เราแค่ขอดีๆ  ไม่ได้สั่ง” 

เจย์พมึพ�า กดิมิเลยหวัเราะในล�าคอ

“ท�าไมเหรอ ฉนัพูดอะไรผดิ”

“ไม่ผดิ แต่ถ้าเจ้าได้รู้จกักบัสปิรเิชยีลที่ดมีากพอ เจ้าจะรู้ว่าพวก

ปีศาจของเขาเหล่านั้นอยู่ดมีสีขุยิ่งกว่าวญิญาณเสยีอกี อย่างน้อยปีศาจ

พวกนั้นกไ็ม่ต้องถกูน�ามาใช้ให้เป็นตวัตายตวัแทนเหมอืนพวกวญิญาณ”

เจย์นิ่งคดิไปชั่วขณะแล้วนกึถงึวธิกีารที่เนโครแมนเซอร์ในปัจจบุนั

มักใช้วิญญาณมาท�าให้เปลวไฟแห่งวิญญาณของตัวเองเสถียรมากขึ้น 

ก่อนจะถอนหายใจ

“ถ้าฉนัมปีีศาจของฉนัเอง ฉนักจ็ะรกัเขามากๆ เราจะเป็นเพื่อนกนั 

แต่ไม่ต้องห่วงนะ กดิมิกส็�าคญักบัฉนัมาก อ้อ คนอื่นๆ กด็้วย”

“ใครห่วงเรื่องนั้นกนั เรว็เข้าเถอะ มวัแต่พดูมาก เริ่มฝึกจติได้แล้ว” 

กดิมิลอยตวัขึ้นจากมอืเจย์แล้วกระโดดไปทิ้งตวัลงบนหวัของเจย์ เพื่อให้

เดก็ชายเดนิไปยงัห้องฝึกจติเหมอืนกบัทกุคนื

“ไม่ต้องเขนิหรอกน่า”

“ใครเขนิ อย่าพูดให้ขนลกุ”

“กไ็ม่เหน็กดิมิขนลกุสกัท ีโอ๊ย! อย่าดงึผมส”ิ

เสียงโวยวายแผ่วเบาลงเมื่อเจย์เดินหายเข้าไปยังห้องฝึกจิตที่เขา
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ใช้เป็นประจ�า อีกไม่นานจะเข้าสู่ปีใหม่แล้ว ทุกปีเจย์ก็จะภาวนาให้ปีที่

ก�าลังจะมาถึงเป็นปีที่ดี และปีนี้ก็เช่นกัน เขาอยากให้มันเป็นปีที่ดีที่เขา

ได้ใช้ชวีติร่วมกบัเพื่อนใหม่กลุ่มนี้อย่างมคีวามสขุ

‘แต่ว่า...วญิญาณที่ตรุกจีะดเุหมอืนกดิมิหรอืเปล่านะ’

‘ฟุ้งซ่าน! ตั้งสมาธไิด้แล้ว’

‘ครบั ครบั’

‘พูดครั้งเดยีวพอ’

ผ่านพ้นวนัหยดุปีใหม่ไปไม่ก่ีวัน ครอบครวัสกอ็ตกไ็ปท�าเรือ่ง

ขอวซ่ีาเพื่อเดนิทางไปตรุก ีขากลบับ้านโจนาธานมงีานด่วนกะทนัหนั ชาย

หนุ่มจึงไปส่งเจย์กับมาร์กาเรตที่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ในเมืองเพื่อหาซื้อ

ของใช้จ�าเป็น ส่วนตัวเขาขอแวะพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นที่ท�างานของเขาเพื่อ

จัดการงานด่วนนั้น และได้บอกไว้ว่าหากงานเขาเสร็จช้ากว่าก็ให้สอง 

แม่ลูกนั่งรถแทก็ซี่กลบับ้านไปก่อนเลย ไม่ต้องรอ

“เราซื้อไส้กรอกเลอืดไปด้วยได้ไหมครบัคณุแม่” เจย์ถามขณะเดนิ

ผ่านโซนอาหารแช่แขง็ 

‘ข้าไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะ’ เสียงแย้งของเนโรดังขึ้นในหัวเจย์

เหมอืนกบัรู้ว่าเจย์จะซื้อไส้กรอกเลอืดไปให้ใคร แต่เจย์กย็งัต่อรองว่า

‘แต่กเ็หน็เนโรกนิท่าทางอร่อยเลยนี่นา ซื้อตดิบ้านไว้ดกีว่า เผื่อตอน 

เนโรหาเลอืดกนิไม่ได้ไง แถมไส้กรอกนี่น่าจะสะอาดกว่าเลอืดสดๆ นะ’

ไม่มเีสยีงตอบจากเนโร เจย์เลยถอืว่าอกีฝ่ายยนิยอมตามความเหน็

เขา เด็กชายหยิบถุงไส้กรอกเลือดอย่างดีแบรนด์ดังของเยอรมนีมาใส่ 

รถเขน็ ขณะที่มาร์กาเรตเลอืกเนื้อเพื่อเอาไปท�าสเต๊กเป็นอาหารเยน็

“แม่ครบั ผมไปดูน�้าอดัลมแถวนั้นหน่อยนะครบั”
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“จ้ะ แต่ห้ามไปไกลกว่านั้นนะ”

เจย์ยิ้มให้ผู้เป็นแม่ แล้วเดินไล่ดูสินค้าในตู้แช่เย็นพลางมองหา

เครื่องดื่มอัดแก๊สที่แอนนิมอสชอบ สุดท้ายก็ไปจบที่น�้าแร่อัดแก๊สกับ 

น�้าอัดลมหลายขวด แต่เพราะมีแค่สองมือและอยู่ในเขตใช้เวทมนตร ์

ไม่ได้ เจย์เลยต้องเดินกลับไปกลับมาระหว่างชั้นเครื่องดื่มกับรถเข็นอยู่

หลายรอบ และในรอบสดุท้ายเจย์กช็นกบัชายหนุม่ร่างสูงคนหนึ่งจนเกอืบ

จะล้มลง แต่มอืใหญ่ของผู้ชายคนนั้นกจ็บับ่าของเขาไว้ได้ก่อน

“ระวงัหน่อยไอ้หนู เดี๋ยวล้มไปหวัแตกจะท�ายงัไง”

เจย์เงยหน้าขึ้นมองชายคนนั้น ขณะเดียวกันเขาก็สูดหายใจลึก

เพราะได้กลิ่นซึ่งคล้ายกับกลิ่นวิญญาณจากตัวคนคนนี้ และใช่ พอเขา

เหลอืบมองไปที่ไหล่ของอกีฝ่าย เขากพ็บวญิญาณร่างเลก็พอๆ กบักดิมิ

‘เอเทมมหูรอืเปล่านะ’ เจย์คดิ แต่กต็อบออกไปอย่างแนบเนยีนว่า

“ขอบคณุครบั” 

“ไม่เป็นไร ปีใหม่อย่างนี้อย่าบาดเจ็บล่ะ” ผู้ชายคนนั้นเอ่ยแล้ว

ยกมอืลูบหวัเจย์เบาๆ ก่อนจะเดนิจากไป 

เจย์หนัมองตามหลงัชายคนนั้นไปแวบหนึ่ง แล้วรบีเดนิห่างมา

‘เจ้าเดาไม่ผดิ นั่นคอืเอเทมมูที่มาจากอเมรกิาเหนอืชื่อลาดี้’ กดิมิ

ตอบ

‘แล้วเขาเป็นคนดไีหม’

‘ก็ใช้ได้นะ มีอุดมการณ์แรงกล้าดี น่าเสียดาย เนโครแมนเซอร์ 

ของเขาน่าจะอยู่ได้อกีไม่นาน’

เจย์ขมวดคิ้ว

‘เขาป่วยเหรอ ท�าไมไม่ไปหาหมอ’

‘ถ้าหาหมอแล้วหาย ฮอปกนิส์กค็งกลายเป็นองค์กรเดก็ด ีไม่เป็น
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ผบี้าอย่างตอนนี้’

กิดิมยิ่งพูด เจย์ก็ยิ่งงง แม้เขาจะพอรู้ว่าองค์กรฮอปกินส์ไม่ขาว

สะอาดนกั แต่กดิมิกไ็ม่เคยอธบิายหรอืพูดเกี่ยวกบัองค์กรนี้มากนกั

‘แสดงว่าเพราะเขาฝึกเนโครแมนซเีหรอ เขาเลยป่วย’

‘ส่วนหนึ่ง เพราะหมอนี่น่าจะเชี่ยวชาญการควบคุมวิญญาณ

คลุ้มคลั่ง การท�างานกบัวญิญาณที่มจีติสบัสนมากๆ กจ็ะได้รบัสารพษิ

ตกค้าง พอสารพิษตกค้างสะสมมากเข้า เอเทมมูในจิตวิญญาณก็จะ

ท�าร้ายร่างกายของพ่อมดคนนั้นด้วยอัตราที่เร็วขึ้น ในที่สุดร่างกายก็จะ

ทนไม่ไหว และเกดิการละสงัขารเพื่อเปลี่ยนภาชนะใหม่’

“ฉันจะเป็นแบบนั้นไหม” เจย์ถามเมื่อเข็นรถเข็นห่างจากแผนก

ขายเนื้อแล้ว

‘ถ้าเจ้าฝึกด้วยวิธีของข้าและไม่มีการสร้างพันธสัญญาพร�่าเพรื่อ 

ก็จะยืดเวลาไปได้มาก และหากเจ้าครอบครองเปลวไฟแห่งเนโครได้เร็ว 

เปลวไฟนั้นกจ็ะช่วยช�าระสารพษิเหล่านั้นได้ แต่ต้องอยูใ่นเงื่อนไขที่ว่าเจ้า

ต้องท�าให้เปลวไฟแห่งเนโครเสถยีรได้ด้วย’

“กดิมิเคยท�าได้มาก่อนแล้วใช่ไหม ฉนัหมายถงึคนอื่นๆ ด้วย”

กิดิมไม่ตอบ และนั่นท�าให้เจย์นึกขึ้นได้ว่ากิดิมจะท�าได้อย่างไร 

เพราะในเมื่อท้ายที่สุดกิดิมก็เลือกจะใช้วิธีถอดเอเทมมูออกจากร่าง

วญิญาณ 

“ฉนัขอโทษ”

‘เจ้าไม่ได้พูดผิด ข้าท�าไม่ได้ ความจริงต้องบอกว่าข้าไม่มีความ

กล้าพอที่จะเสี่ยงท�า ทั้งที่ความจรงิมนัคอืเส้นทางที่ถูกต้อง ดงันั้นเจ้าจง

อย่าเลอืกเส้นทางเดยีวกบัข้า’

“แต่ฉนักลวั”
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‘ไม่ต้องกลวั’

เจย์หยดุเดนิเพราะแม่ของเขาหยดุเลอืกเครื่องปรงุหลายอย่างพลาง

ถามว่า 

“ท�าไมล่ะ”

‘กดิมิ’ เจย์เรยีกทางจติ เพราะเหน็กดิมิเงยีบไปนาน

‘เพราะเจ้าจะท�ามนัส�าเรจ็’

“มั่นใจในตวัฉนัขนาดนั้นเลยเหรอ หูย รู้สกึภูมใิจนดิหน่อยแฮะ”

‘เปล่า’

“อ้าว?”

‘ข้ามั่นใจในตวัเอง’



3
แผนที่แห่งกำรถือก�ำเนิด

โจนาธานเพ่งมองภาพผ้าลินนิโบราณทีม่อีกัษรรปูลิม่อยูเ่ตม็

ไปหมดดว้ยความงนุงง โดยปกตอิกัษรรูปลิ่มหรอืคูนฟิอร์มจะสลกัอยู่บน

แผ่นดนิเหนยีวหรอืไม่กบ็นหลกัศลิา การเหน็อกัษรรูปลิ่มบนผนืผ้า และ

ไม่ใช่เพื่อการลอกลายเกบ็ไว้จงึเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมาก

“คุณบอกว่าเจอสิ่งนี้ในหลุมศพปริศนางั้นเหรอ” โจนาธานถาม

ขณะที่ไม่ละสายตาไปจากภาพบางส่วนของวัตถุโบราณซึ่งแนบมากับ

อเีมล

“ผ้าลินินโบราณผืนนั้นห่อแผ่นดินเหนียวแผ่นหนึ่งไว้ และแผ่น 

ดนิเหนยีวนั้นกส็ลกัแต่ไฮราตกิ1 อยู่เตม็ไปหมด”

ยิ่งได้ฟังค�าอธิบาย โจนาธานก็ยิ่งงุนงง เพราะจากประวัติการ

พัฒนาตัวอักษรอียิปต์ แม้จะมีการน�าคูนิฟอร์มมาใช้ผสมกับอักษรภาพ
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เพื่อให้ใช้ภาษานี้ได้ง่ายขึ้น แต่เขาก็ไม่เคยเจอของสองสิ่งอยู่ร่วมกันใน

ลกัษณะนี้ 

“นอกนั้นมอีะไรอกีไหม”

“ไม่ม ีมนัเป็นหลมุศพที่ว่างเปล่าจรงิๆ แต่ทางฮอปกนิส์ประสาน

งานกบัหน่วยงานฝ่ายโบราณคดขีองรฐับาลตรุกยีงัไงไม่รู ้เขาเลยขอใหม้ี

การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง นั่นคือเหตุผลที่นายต้องมาที่นี่ไง

เพื่อนยาก”

“อมื ได้ นายถ่ายภาพของผ้าผนืนี้กบัแผ่นดนิเหนยีวทั้งหมดส่งเข้า

เมลฉนัอกีท ีฉนัอยากวเิคราะห์มนัก่อนในระหว่างอยู่ที่นี่”

“ได้เลย ไม่เกนิครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวส่งเมลให้”

โจนาธานวางสายเพื่อนนักโบราณคดีซึ่งเป็นอาจารย์ประจ�าอยู่ที่

มหาวิทยาลัยในเมืองอิสตันบูล ตอนนี้เขาถูกเรียกตัวอย่างเร่งด่วนให้ไป 

หุบเขาร้างที่อยู่ใกล้เมืองคัปปาโดเกีย และในฐานะศาสตราจารย์ด้าน

โบราณคดีซึ่งสนใจอารยธรรมในดินแดนเมโสโปเตเมียเป็นพิเศษ เขายัง

ต้องยอมรับเลยว่าแม้จะเอาข้อมูลที่สก็อตมีอยู่ทั้งหมดตอนนี้มารวมกัน 

เขากย็งัหาสมมตุฐิานดีๆ  มาอธบิายเกี่ยวกบัเรื่องนี้ไม่ได้เลย

กริ๊ง!

1 ไฮราตกิ (Hieratic) เป็นระบบอกัษรที่พฒันาจากอกัษรภาพไฮโรกลฟิ แม้จะต้อง
เพิ่มความยุ่งยากในการจ�าตัวอักษรภาพมากขึ้น เพราะต้องจ�ามากขึ้น แต่การ
เขยีนกลบัง่ายลง เพราะลดจ�านวนตวัอกัษรได้ ยกตวัอย่างเช่นระบบจ�านวน จาก
เดมิที่อกัษรภาพไฮโรกลฟิมสีญัลกัษณ์ตวัเลขเพยีงเจด็ตวั แต่ไฮราตกิมสีามสบิ
หกตวั แต่เมื่อน�ามาเขยีนเรยีงกนัเพื่อบอกจ�านวนกลบัง่ายกว่า เช่น 9,999 หาก
ใช้อักษรภาพดั้งเดิมจะต้องใช้อักษรถึงสามสิบหกตัว แต่หากใช้ไฮราติกจะใช้
เพยีงสี่ตวั
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“ว่าไง มาร์กี้” โจนาธานรับโทรศัพท์ของภรรยาแทบจะทันทีที่ 

ดงัขึ้น

“ฉันจะบอกว่าฉันซื้อของเสร็จแล้วและกลับถึงบ้านแล้วค่ะ คุณ 

ไม่ต้องห่วง งานเป็นไงบ้างคะ”

“ก�าลงัรออเีมลจากอลัวลิ แต่ผมคดิว่าผมกลบัเลยดกีว่า”

“ได้ค่ะ แล้วเจอกนันะคะ” 

ชายหนุ่มวางสายภรรยาแล้วปิดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จากนั้นก ็

เดินออกจากห้องท�างาน แต่ยังไม่ทันที่เขาจะเดินพ้นประตูอาคารพิพิธ-

ภณัฑ์ ผู้ชายคนหนึ่งกเ็ดนิมาหยดุอยู่ตรงหน้าเขา

“ศาสตราจารย์สกอ็ต”

โจนาธานสบตาชายคนนั้นแล้วหรี่ตาลงเล็กน้อย “เรารู้จักกัน 

งั้นเหรอครบั”

ชายหนุ่มผู้มีกลิ่นอายของวิญญาณยื่นนามบัตรสีด�าให้โจนาธาน 

หวัหน้าภณัฑารกัษ์จงึก้มลงอ่านชื่อบนนามบตัร

พทิ บลูด้า 

เจ้าหน้าที่ฮอปกนิส์พเิศษดูแลหอพธิกีารสเตริ์นเกต

เมื่อเห็นชื่อและต�าแหน่ง โจนาธานก็เงยหน้าขึ้นเรียกคนตรงหน้า

ด้วยน�้าเสยีงสภุาพว่า

“คณุบลูด้า”

ชายหนุ่มเจ้าของผวิซดียกยิ้มแล้วเอ่ยว่า 

“พอจะมเีวลาดื่มกาแฟกบัผมสกัแก้วไหมครบั”

โจนาธานเหลอืบไปมองรอบตวัอย่างระวงัระไว 

“ผมมาเป็นการส่วนตวั รบัรองว่าไม่มอีนัตรายกบัคณุและครอบ-

ครวัแน่นอน”
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น�้าเสียงที่แสดงถึงความจริงใจนั้นท�าให้โจนาธานผายมือไปยัง 

ทางเดนิเพื่อเดนิกลบัไปยงัห้องท�างานของเขาพลางเอ่ยว่า

“งั้นเชญิที่ห้องท�างานของผมครบั”

เจย์ก�าลังไล่เปิดหนังสือที่พูดถึงคัปปาโดเกียโดยเฉพาะที่

เกี่ยวกบัโบราณสถานต่างๆ เพราะรูว่้าเมื่อไปถงึที่นั่น ช่วงแรกเขาคงเข้าไป

ในพื้นที่ซึ่งเป็นหลุมฝังศพนิรนามนั้นไม่ได้ เขาจึงควรจะเดินเที่ยวให้ทั่ว

บรเิวณก่อน ถ้าโชคดไีด้เจอกบัวญิญาณใจด ีเขากอ็าจจะได้พรรคพวกเพิ่ม 

เมื่ออ่านไปอ่านมาได้สกัพกัเดก็ชายกเ็งยหน้าถามกดิมิว่า

“ฉนัสงสยั”

‘เรื่อง?’

“นายบอกว่าการตดัสายใยระหว่างร่างวญิญาณกบัเอเทมมูคอื การ

ใช้พลงัดงึเอาเอเทมมอูอกมาฝังไว้ในภาชนะที่มพีลงัสงู แล้วตอนท�าเสรจ็ 

ร่างของพวกนายไม่ล้มตงึอยู่แถวนั้นเหรอ”

กิดิมหันมามองขณะกระโดดเล่นแทรมโพลีนขนาดจิ๋วที่เจย์ซื้อ 

มาจากร้านของเล่น

‘เริ่มฉลาดแล้ว’

“เอ้า ถ้ามนัมอีะไรที่ฉนัยงัไม่รูน้ายกต้็องบอกบ้างส ิไม่งั้นจะเริ่มหา 

เบาะแสจากไหน ฉนัไม่ใช่ เชอร์ลอ็ก โฮล์มส์ นะ”

กดิมิทิ้งตวัลงบนแทรมโพลนีแล้วค่อยม้วนตวัตลีงักาลงมาลอยอยู่

เหนอืหนงัสอืที่เจย์อ่านอยู่ ก่อนจะพูดว่า

‘หนึ่งในความเชื่อโบราณที่สดุของโลกใบนี้คอื ความเชื่อเรื่องชวีติ

หลงัความตาย การหลอมรวมกบัพระเจ้า และการเกดิใหม่’

เจย์พยกัหน้ารบั “แล้ว?”
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‘พร้อมกับความเชื่อที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ก็มีบทลงโทษที่น่ากลัวที่สุด

เกดิขึ้นมาด้วย’

ดวงตาของเจย์เปล่งประกาย “การท�าลายศพเพื่อไม่ให้ได้รบัสทิธิ์

ในการเกดิใหม่”

‘ใช่ ที่จรงิความเชื่อนั้นกไ็ม่ได้เป็นจรงิอย่างเล่าลอืกนั เพราะสิ่งที่

ห้ามท�าลายจรงิๆ ไม่ใช่ศพ แต่เป็นร่างวญิญาณ ดงันั้นการลงโทษท�าลาย

ศพต่างๆ นั้นไปจงึไม่เกดิผลอะไรเลย หากดวงวญิญาณของคนคนนั้นยงั

สมบูรณ์อยู่’

“อ่า เข้าใจแล้ว การตายของคนทั่วไปคือ การที่วิญญาณละทิ้ง

ภาชนะ แต่กบัพวกนายไม่เหมอืนกนั ร่างวญิญาณของพวกนายยงัอยูใ่น

ร่างกาย ดงันั้นถ้าร่างกายนั้นถูกท�าลาย พวกนายกจ็ะหมดโอกาสได้ไป

ต่อในโลกหน้า โหย อย่างนี้นายมิต้องซ่อนร่างกายของพวกนายไว้ใน

พรีะมดิเหมอืนกบัคนอยีปิต์โบราณเลยเหรอ”

‘มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว เพียงแต่ที่เก็บร่างกายของเนโคร-

แมนเซอร์ที่แยกเอเทมมอูอกไปมเีงื่อนไขหลายอย่าง พวกเราต้องเสาะหา

พื้นที่ที่เหมาะสมและปลอดภยัที่สดุ’

“นี่ไง จดุส�าคญัมนัอยู่ตรงนี้ พื้นที่ที่ปลอดภยัที่สดุ ปลอดภยัจน

แม้แต่ตวัเองยงัลมืเลย คกิๆ เหมอืนคนเอาของเกบ็ในตู้เซฟแล้วลมืรหสั

เลยอะ อ๊ะ ห้ามตหีน้าผากฉนั!” เจย์อทุานพลางหลบแรงที่มองไม่เหน็ซึ่ง

พุง่จากมอืกดิมิมาใส่หน้าผากของเขา และเพื่อให้ตวัเองปลอดภยั เจย์เลย

ถามต่อว่า

“แล้วเอาอะไรมาวดัล่ะ ว่าที่ตรงนั้นเหมาะสมและปลอดภยั”

กดิมิกอดอกวางท่าเฉยโดยไม่ตอบ เสยีงของเนโรเลยดงัขึ้นแทน

“สถานที่ที่มพีลงัธาตธุรรมชาตหินาแน่น และมกีลไกรกัษาร่างกาย
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ที่เหมาะสม”

เจย์หนัไปมองเนโรที่ปรากฏตวัขึ้นด้วยสหีนา้แช่มชื่น และเดก็ชาย

กพ็อจะเดาได้ว่าเนโรน่าจะไปกนิเลอืดจากอะไรสกัอย่างมา แต่เขาไม่ถาม

หรอกว่าไปกนิที่ไหน

“สถานที่แบบนั้นกค็งมไีม่เยอะ แต่พวกนายตามหาร่างกายตวัเอง

มาตั้งหลายปี ท�าไมถงึหาสถานที่นั้นไม่เจอ มนัเป็นไปได้ยงัไง”

เนโรกับกิดิมจ้องเจย์ตาไม่กะพริบ แต่ไม่เอ่ยค�าพูดใดๆ เจย์เลย 

ได้แต่ยกมอืขึ้นเกาหวั

“ฉนัพูดอะไรผดิ หรอืว่าสถานที่ว่านั่นมนัมเียอะ”

“มไีม่เยอะ แต่การจะหาให้เจอกไ็ม่ง่าย”

“เคยลองเซิร์ชหาในกูเกิลหรือยัง ไม่ว่าที่ไหนในโลกที่หาไม่เจอ  

กูเกลิหาเจอนะ” พูดแล้วเจย์กค็ดิว่าลองเลยดกีว่า 

เจย์ดงึคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กออกมาเปิด มนัเป็นเครื่องเก่าของคณุ

พ่อซึ่งลงซอฟต์แวร์ใหม่แล้วเพื่อให้เจย์ใช้งาน เอเทมมูทั้งสองเคลื่อนตัว

มาลอยขนาบขณะที่เจย์เปิดเข้าไปยงัหน้าเวบ็ไซต์ เดก็ชายก�าลงัจะพมิพ์ 

แต่กต็้องชะงกั

‘ท�าไมไม่พมิพ์’

“ไม่รู้จะพมิพ์ค้นหาด้วยชื่ออะไร”

‘โธ่เอ๊ย! เจ้ากไ็ม่ต่างกบัมนษุย์ทั่วไปแหละ มเีครื่องมอืแต่ตั้งค�าถาม

ไม่เป็น ยงังี้มนักจ็บไหม’ 

เจย์ยิ้มแห้งให้ค�าพูดแดกดนัของกดิมิ แล้วนิ่งรอให้ใครสกัคนบอก

เขาว่า เขาควรเซริ์ชด้วยค�าว่าอะไร

“แผนที่แห่งการถอืก�าเนดิ” เนโรตอบแทนกดิมิ

สิ่งที่ปรากฏขึ้นไม่มอีะไรเกี่ยวข้องกบัเวทมนตร์เลย มแีต่ข้อมลูที่มา
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ที่ไปของการสร้างแผนที่บ้าง ประวัติการท�าแผนที่ในดินแดนต่างๆ ซึ่ง

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มแีค่ว่า แผนที่แห่งการถอืก�าเนดิฉบบัแรกของโลก

น่าจะเกดิขึ้นเมื่อประมาณสี่พนักว่าปีก่อนในดนิแดนเมโสโปเตเมยี ซึ่งเป็น

แผนที่ส�าหรบัการเพาะปลูก 

ค�าว่า ‘เมโสโปเตเมยี’ เป็นสิ่งเดยีวที่น่าจะเกี่ยวข้องกบัเหล่าเอเทมมู

ที่เจย์ช่วยหาร่างกายอยู ่ประเดน็คอื เพราะมคีวามเกี่ยวข้องกนัอยูแ่ค่นั้น

ไง จงึหาทางสบืต่อไม่ได้เลย

“มันมีค�าเรียกอย่างอื่นอีกไหม ไอ้แผนที่แห่งการถือก�าเนิดอะไร

เนี่ย” 

“ยาวเสยีขนาดนี้ มนัยงัเป็นค�าเรยีกที่สื่อความหมายไม่พออกีเหรอ” 

เนโรย้อนถาม นั่นท�าให้เจย์นิ่งไปแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่ดังๆ อย่าง

หมดหวงั 

‘อะไรๆ มนักไ็ม่ง่ายเนอะ’ เจย์คดิ แต่กดิมิกลบัตอบว่า

‘ถ้าทกุอย่างง่าย พวกข้าจะน�ามนัมาพนนักบัเจ้าท�าไม’ 

เจย์เลกิคิ้ว “พนนัอะไร”

กิดิมเบือนหน้าไปมองทางอื่น ขณะที่เนโรหายตัววับไป เจย์รู้สึก

ว่าเขาพลาดข้อมูลส�าคญัอะไรสกัอย่างไปละ แต่กร็ู้ว่าคงไปซกัไซ้เอากบั

กดิมิไม่ได้ เดก็ชายจงึปิดคอมพวิเตอร์แล้วอุ้มหนงัสอืเล่มโตมานอนอ่าน

ต่อบนเตยีง

ความเงยีบเกดิขึ้นอยู่ไม่นาน เจย์กม็คี�าถามใหม่เกดิขึ้นในหวั

“แผนที่เนี่ย มนัรูปร่างหน้าตาเป็นยงัไงเหรอ กดิมิจ�าได้ไหม”

‘มีหลายรูปลักษณ์ แต่ส่วนใหญ่ถูกสลักไว้บนแผ่นดินเหนียว มี

หลากหลายภาษา สร้างขึ้นจากภูมปิัญญาของคนโบราณ’

“โบราณยิ่งกว่ากดิมิอกีเหรอ” 
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2 ค�าเรยีกผู้ฝึกศาสตร์โฮโนรอุสุ

กดิมิท�าหน้าเหนื่อยหน่ายใจกบัการก่อกวนของเจย์ แต่กย็อมตอบ 

‘ใช่ เมโสโปเตเมยีเป็นอู่อารยธรรมแห่งแรกของโลก เพราะคนใน

บริเวณนั้นเพิ่งเรียนรู้เพื่อเริ่มท�าเกษตรกรรม ดังนั้นแผนที่แรกในดินแดน

เมโสโปเตเมียจึงเกี่ยวกับการเพาะปลูก และการสร้างผลิตผลให้เกิดขึ้น

จากการเกษตร นี่เองที่เป็นหลักฐานว่าในโลกใบนี้ธรรมชาติคือพลังอัน 

ยิ่งใหญ่’

เจย์คดิตามค�าบอกเล่าของกดิมิ แล้วพูดต่อว่า “วนัแซบบทัต่างๆ 

ของเหล่าพ่อมดแม่มด หรอืแม้แต่ในความเชื่ออื่นๆ ส่วนมากกเ็กี่ยวข้อง

กับการเพาะปลูก หรือว่า...แผนที่แห่งการถือก�าเนิดจริงๆ คือแผนที่ที่

บนัทกึพื้นที่ที่เป็นแหล่งอดุมสมบูรณ์ในการท�าเกษตร”

กดิมิพยกัหน้า ‘พื้นที่สมบรูณ์ไม่ได้หมายถงึดนิด ีน�้าด ีแสงดอีย่าง

เดยีว แต่ต้องรวมถงึมลีกัษณะของฤดูกาลที่เหมาะสม’

“เรื่องพวกนั้นจะไปควบคมุได้ยงัไง ฤดกูาลเกดิจากการที่โลกหมนุ

รอบดวงอาทติย์ เอ๊ะ! เดี๋ยวนะ ครั้งก่อนที่คยุเกี่ยวกบัศาสตร์เวทมนตร์กบั

คณุปู่ คณุปู่บอกว่าโฮโนรอุสุนอกจากจะเป็นศาสตร์ที่เด่นเรื่องอาณาเขต

แล้ว ยังเด่นเรื่องการควบคุมดินฟ้าอากาศด้วยนี่ หรือแผนที่ที่ว่าเนี่ยจะ

เกี่ยวข้องกบัชเีทล2 หรอืเปล่า” 

‘แผนที่แห่งการถือก�าเนิด คือแผนที่ของชีเทลที่สร้างขึ้นเพื่อระบุ

ต�าแหน่งทางภูมศิาสตร์ที่เหมาะสมในการสร้างอาณาเขต’

เจย์ฟังแล้วกป็ระหลาดใจมาก ศาสตร์เวทมนตร์เป็นสิ่งที่กลมกลนื

ไปกับธรรมชาติมากพอๆ กับเป็นสิ่งปนเปื้อน พ่อมดแม่มดที่เก่งกาจจะ

ใช้เวทมนตร์ดึงเอาพลังธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นี่เป็นครั้งแรกที่



42   The Journey of Jay Scot book two : ปีศำจแห่งเถ้ำถ่ำน

เจย์ได้รู้ว่าอารยธรรมของมนุษย์นั้นบางทีก็ไม่อาจแยกจากเวทมนตร์ได้ 

เพราะในทุกย่างก้าวของมนุษยชาติเกี่ยวพันกับเวทมนตร์อย่างแยกกัน 

ไม่ออก

“แล้วพื้นที่ที่เหมาะส�าหรบัท�าพธิกีรรมเพื่อแยกเอเทมมอูอกมาแล้ว

เกบ็รกัษาร่างกายของพวกเขาไว้ล่ะ”

กดิมิสบตาเจย์แล้วสร้างร่างโปร่งแสงสดี�าขึ้นมาหนึ่งร่าง ร่างโปร่ง 

แสงสีด�านั้นมีร่างโปร่งแสงสีแดงอีกร่างซึ่งเล็กกว่าอยู่ในนั้น และเมื่อมี 

ดวงไฟเลก็ๆ เกดิขึ้นในร่างโปร่งแสงสแีดง กดิมิจงึเริ่มอธบิาย

‘พิธีกรรมแยกเอเทมมูแบ่งออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกคือการถอด

วญิญาณ เนโครแมนเซอร์คนนั้นจะต้องเสาะหาพื้นที่ที่เหมาะสมกบัธาตุ

ที่จะฝังเอเทมมูลงไปซึ่งเป็นที่เกบ็ร่างกาย จากนั้นกถ็อดวญิญาณที่นั่น’

ร่างโปร่งแสงสีแดงหลุดออกมาจากร่างโปร่งแสงสีด�า ท�าให้ร่าง

โปร่งแสงสดี�านอนลง ส่วนร่างโปร่งแสงสแีดงนั้นกถ็อยห่างจากร่างโปร่งแสง

สดี�าออกไประยะหนึ่ง ทว่าระหว่างร่างโปร่งแสงทั้งสองยงัคงมสีายใยยดึ

โยงไว้ 

กดิมิหยดุพูดนดิหนึ่งก่อนจะพูดต่อ

‘แล้วร่างวญิญาณซึ่งกค็อืร่างโปร่งแสงสแีดงจะเดนิทางไปยงัสถานที่

ที่จะท�าพิธีกรรมแยกเอเทมมู ซึ่งสถานที่นั้นส�าหรับข้าคือห้องนอนที่เจ้า

เคยไปมาแล้ว ที่นั่นร่างวิญญาณของข้าได้ดึงเอเทมมูออกมาจากร่าง

วญิญาณ’

ดวงไฟเล็กๆ ที่อยู่ในร่างโปร่งแสงสีแดงถูกดึงออกมาแล้วค่อยๆ 

เปลี่ยนรูปร่างให้กลายเป็นร่างไฟที่เหมือนคนตัวจิ๋ว ขณะร่างโปร่งแสง 

สแีดงที่มสีายใยโยงไว้กถ็ูกดงึกลบัเข้าไปในร่างโปร่งแสงสดี�าทนัที

“อ้อ เพราะอย่างนี้สนิะ ร่างวญิญาณซึ่งเป็นร่างโปร่งแสงสแีดงถงึ
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ได้กลับเข้าร่างกายได้ แต่เอเทมมูตัวจิ๋วที่เกิดขึ้นใหม่ไม่รู้ว่าร่างกายที่ 

แท้จรงิของตวัเองไปอยู่ที่ไหนใช่ไหม”

กิดิมพยักหน้า ‘นั่นคือเหตุผลแรกซึ่งท�าให้เราหาร่างกายของเรา 

ไม่เจอ ส่วนอกีเหตผุลกค็อื แม้ว่าร่างนั้นจะมาปรากฏอยู่ตรงหน้าเรา แต่

เมื่อไม่มสีายใยเชื่อมโยงต่อกนัแล้ว เรากไ็ม่อาจแน่ใจได้ว่าร่างกายนั้นเป็น

ของเราหรือเปล่า ดังนั้นจึงมีแต่ดวงตาของสก็อตเท่านั้นที่เป็นเครื่องมือ

ส�าคญัในการจดัการกบัปัญหานี้’

“ฉนัสามารถมองเหน็สายใยที่เชื่อมโยงระหว่างเอเทมมกูบัร่างกาย

ได้ ทั้งที่พวกนายมองไม่เหน็งั้นเหรอ และเคยมสีกอ็ตคนไหนที่ช่วยเอเทมมู

ได้แล้วงั้นเหรอ” เจย์ถามอย่างแปลกใจ 

กดิมิส่ายหน้า ‘ยงัไม่ม ีแต่ไม่ได้หมายความว่าดวงตาของพวกเจ้า

จะมองไม่เหน็’

เจย์ขมวดคิ้ว “จะเหน็หรอืไม่เหน็กค็งต้องลองกนัก่อน ถ้าอย่างนั้น...

พวกเรากต็้องหาแผนที่แห่งการถอืก�าเนดิที่ว่าให้เจอก่อน แต่แผนที่แบบ

นั้นจะไปหาได้ที่ไหน ปัจจบุนัมนษุย์ไม่จ�าเป็นต้องใช้อาณาเขต พวกนั้น 

กท็�าเกษตรกรรมได้อยู่แล้วนี่นา”

‘ใช้เงนิหา’

“หา?”

ดวงตาของกดิมิเปล่งประกาย 

‘ดนิแดนแห่งการถอืก�าเนดินั้นมกีระจดักระจายอยูท่ั่วโลก และชเีทล

ก็เป็นพวกขี้เหนียวสุดๆ อะไรที่พวกเขาสร้างขึ้น มันจะต้องคงอยู่และ

ออกดอกออกผลให้ได้ตลอด แม้กระทั่งพวกข้าที่เข้าไปใช้พื้นที่กต็้องจ่าย

ค่าเช่าหรอืค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่ด้วย ดงันั้นพื้นที่นั้นจงึปลอดภยัที่สดุ

ไง’
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“เหมอืนกบัการเช่าที่สร้างฮวงซุย้น่ะเหรอ การค้าอย่างนี้น่าจะรวย

แฮะ”

‘รวยส ิแต่ยิ่งกว่ารวยกค็อื การได้ดูดซบัพลงัวญิญาณที่เข้าไปอยู่

ในพื้นที่ อาณาเขตของโฮโนรอุสุนั้นเป็นอาณาเขตแบบหมนุเวยีน มนัจงึ

เคลื่อนไปยงัสถานที่ที่เหมาะสมที่สดุในเวลานั้น เลยต้องท�าแผนที่ออกมา

เป็นระยะ ปัญหาเพียงอย่างเดียวก็คือ ผู้ที่เคยใช้แผนที่นั้นครั้งหนึ่งแล้ว

จะไม่สามารถใช้ได้อกี’

“แล้วเราจะไปหาซื้อแผนที่นั้นได้ที่ไหน”

‘ไม่มขีาย’

“เอ้า ชเีทลเขาชอบเงนิไม่ใช่เหรอ ถ้าไม่ขายจะท�าขึ้นมาท�าไม”

มมุปากของกดิมิยกขึ้นคล้ายยิ้มเยาะขณะตอบว่า 

‘ประมูล’

เจย์ตาโต ตามด้วยอ้าปากอทุานว่า 

“รวย-เละ-แน่!”

‘ข้าถงึบอกไง พวกที่ฝึกศาสตร์โฮโนรอุสุประหลาดทกุคน’

“ฉันฝึกได้ไหม เผื่อท�าแผนที่ได้สักอันสองอันแล้วเอาไปประมูล” 

เจย์พูดติดตลก แต่พอเจอสายตาพิฆาตของกิดิม เด็กชายเลยแลบลิ้น

พลางพมึพ�าว่า “ล้อเล่นแค่นี้กต็้องโกรธด้วย ว่าแต่ งั้นเราไปประมูลกนั 

ดไีหม”

‘มเีงนิเหรอ’

เจย์นิ่งไปแล้วยิ้มแห้งอกีรอบ 

“ไม่ม”ี

‘ตอนนี้ข้าให้ซโีรตามหาตามแหล่งประมูลอยู่ ว่ามีแผนที่แห่งการ

ถอืก�าเนดิโผล่มาบ้างไหม ซโีรบอกว่าเหมอืนจะมกีารน�าเอาแผนที่แห่งการ
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ถอืก�าเนดิออกประมลูที่เมอืงเอฟิเซสิ ไปตรุกคีราวนี้กว่็าจะไปดสูกัหน่อย’

“กดิมิมเีงนิเหรอ” เจย์ถามเสยีงใส

‘ไม่ม’ี

“เอ้า แล้วเราจะเอาเงนิที่ไหนไปประมูล”

‘ข้าไม่คดิจะประมูล’

“แล้วจะเอาแผนที่นั่นมาได้ยงัไง” เจย์ถามอย่างไม่เข้าใจ 

กดิมิตอบด้วยน�้าเสยีงปกตวิ่า

‘ถ้าคยุกบัคนที่เอามาเข้าประมูลรู้เรื่องกแ็ค่ขอยมืดู...’

“แล้วถ้าเขาไม่ให้”

‘...กใ็ช้ก�าลงั’



4
ค�ำเตือน

“น�้าตาลก่ีช้อนครับ” โจนาธานถามขณะรินกาแฟใส่ถ้วย 

แล้วเตรยีมเตมิรสตามความชอบของแขก

“ผมกนิกาแฟด�า ขอบคณุครบั” 

เมื่อได้ยินแขกตอบมาอย่างนั้น โจนาธานก็เลื่อนถ้วยกาแฟไป 

ตรงหน้าพิทแล้วเทกาแฟใส่ถ้วยตัวเอง เขาเติมน�้าตาลหนึ่งก้อนและนม 

จากนั้นคนแล้วถามขึ้นว่า

“เจ้าหน้าที่พเิศษของหอพธิกีารสเตริ์นเกตมอีะไรกบัผมงั้นเหรอ”

พทิจบิกาแฟไปสองอกึกว็างถ้วยแล้วตอบด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั 

“คณุรู้ไหมครบัว่าในฮอปกนิส์แบ่งเป็นฝั่งเป็นฝ่าย”

“เป็นเรื่องปกตทิี่มอียูใ่นทกุองค์กรนะครบั แถมฮอปกนิส์เป็นองค์กร

ที่ใหญ่ขนาดนี้จงึไม่ใช่เรื่องแปลก” โจนาธานเลอืกตอบกลางๆ 
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“ครบั แต่ตอนนี้กลุ่มใหญ่ๆ ทั้งสองกลุ่มก�าลงัจบัจ้องมาที่ลูกชาย

ของคณุ...เจย์ สกอ็ต”

ดวงตาของโจนาธานยงัคงนิ่งสงบจนพทิชื่นชม ผูช้ายคนนี้คอืหวัหน้า

ตระกูลสก็อตคนปัจจุบัน สายเลือดสก็อตที่กล้าหาญ เขาใช้นามสกุลนี้

เป็นตวัล่อเป้าจากทกุคนในโลกเวทมนตร์และยงัมชีวีติอยูไ่ด้ พทิไม่อยาก

ให้คนที่เก่งขนาดนี้ต้องตกที่นั่งล�าบาก แต่กป็ฏเิสธไม่ได้ว่าตอนนี้โจนาธาน

ตกที่นั่งล�าบากแล้ว

“ท�าไมคณุถงึเอาเรื่องนี้มาพูดกบัผม”

“เพราะผมได้รบัค�าสั่งให้จบัตามองลูกชายของคณุ แล้วกเ็หมอืน

ดวง ผมได้พบเขาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ เขาเป็น...เด็กที่สดใสมาก 

ทเีดยีว”

ค�าพูดนี้ท�าให้โจนาธานจ้องพทิเขมง็ แต่พทิกลบัไม่เกรงกลวั เขา

มาที่นี่เพราะต้องการเตอืนและขอความร่วมมอื หากเขากลวั คาดว่าคง

ไม่มใีครสานต่อแผนการของเขาแล้ว

“แล้วคณุเลอืกที่จะอยู่กลุ่มไหนล่ะ” โจนาธานถามขึ้นในที่สดุ

“ผมเลอืกที่จะให้ฮอปกนิส์คงอยู่”

ความเยน็ยะเยอืกบงัเกดิขึ้นกบับรรยากาศรอบตวัโจนาธานจนพทิ 

รูส้กึได้ ทั้งที่หวัหน้าภณัฑารกัษ์คนนี้เป็นเพยีงคนธรรมดาที่ไม่มเีวทมนตร์ 

แต่กลับสร้างบรรยากาศกดดันพ่อมดอย่างเขาได้ขนาดนี้ ผู้ชายคนนี้ไม ่

ธรรมดาเลย

“ฮอปกินส์อย่างที่ควรเป็น ไม่ใช่ฮอปกินส์ที่หวังพึ่งปีศาจอย่าง 

ตอนนี้ครบั”

แรงกดดนัมหาศาลนั้นลดฮวบลงแทบจะทนัท ีก่อนที่โจนาธานจะ

พูดว่า “อีกไม่นานสก็อตจะปลดหนี้สินทั้งหมดที่มีกับฮอปกินส์แล้ว ผม
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คงช่วยอะไรคณุไม่ได้มาก”

“ผมไม่ได้ต้องการความช่วยเหลอืแบบนั้นจากคณุ”

“แล้วคณุต้องการอะไร”

ดวงตาของ พทิ บลูด้า ทอประกายมากขึ้น 

“ผมก�าลงัจะตายคณุสกอ็ต”

โจนาธานมองสีหน้าซีดเผือดของพิทแล้วพยักหน้า “ผมเห็นสิ่ง 

ปนเปื้อนบนผิวและได้กลิ่นอายจากร่างกายคุณอยู่บ้าง ถ้าไม่ใช่เพราะ 

คณุท�าพนัธสญัญากบัวญิญาณระดบัเอเทมม ูคณุน่าจะตายไปนานแล้ว”

พทิพยกัหน้า “ดงันั้นผมจงึมาหาคณุเพื่อขอความช่วยเหลอื”

“ผมไม่ใช่พ่อมด ยิ่งไม่เคยศกึษาศาสตร์เนโครแมนซ ีผมคง...”

“แต่คณุมหีนทางที่จะเข้าถงึแผนที่แห่งการถอืก�าเนดิ”

โจนาธานนิ่งไปเมื่อได้ยินค�านั้น มันเป็นค�าโบราณแต่ก็มีความ 

ทันสมัยในเวลาเดียวกัน หากพูดค�านี้ในหมู่ของชีเทล ตั้งแต่เจย์บอกว่า

ต้องการหาร่างของเอเทมมทูั้งห้าตน เขากค้็นคว้าเกี่ยวกบัเรื่องนี้มาตลอด 

น่าเสยีดายที่มเีพยีงโลกของพวกชเีทลเท่านั้นที่คนของตระกลูสกอ็ตศกึษา

ไว้เพยีงผวิเผนิ 

เหตุผลหนึ่งเพราะชีเทลนั้นเป็นพ่อมดที่มีโลกส่วนตัวสูง มีนิสัย

ประหลาด และเข้าถงึยาก ส่วนเหตผุลที่สองซึ่งส�าคญัไม่แพ้กนักค็อื ราคา

ที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้ศกึษามนัอาจหมายถงึชวีติ และอาจมสีญัญาผูกมดั

จนท�าให้เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ มีสายเลือดของสก็อตเพียงไม่กี่คน

เท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลพวกนั้น และส่วนใหญ่ก็จะเก็บความลับนั้นไว้กับ 

ตวัเองไปจนตาย 

“ผมรู้เรื่องนั้นไม่มากนักหรอก ต้องขอโทษด้วย” โจนาธานตอบ

อย่างจรงิใจ 
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เขาเคยคุยเรื่องนี้กับเหล่าเอเทมมูอยู่บ้าง และเอเทมมูทุกตนก็

ยนืยนัว่า พวกเขามกัได้ของชิ้นนี้จากงานประมูล ไม่มใีครเคยหามนัเจอ

ด้วยตวัเองเลย เท่าที่โจนาธานสบืมา การประมลูแผนที่แห่งการถอืก�าเนดิ

ฉบบัล่าสดุเกดิขึ้นเมื่อสามสบิกว่าปีก่อน และราคาประมลูซึ่งผูท้ี่ได้มนัไป

เสนอไว้กค็อื หนึ่งพนัล้านลยี์

เมื่อพิทเห็นสีหน้าจริงจังและซื่อตรงมากของโจนาธาน เขาจึง 

พยกัหน้ารบัอย่างหนกัใจ ก่อนจะเงยหน้าขึ้นเมื่อโจนาธานเอ่ยต่อ “คณุ

เองกม็เีอเทมมูเป็นของตวัเอง ท�าไมถงึไม่ลองให้เขาช่วยล่ะ”

“คณุก�าลงัหมายถงึ...”

โจนาธานพยกัหน้า “การสละร่างวญิญาณโดยให้เอเทมมขูองคณุ

เข้ามารับร่างวิญญาณของคุณแทน หลังจากท�าอย่างนั้นคุณก็อาจ 

ร่วมมอืกบัเขาท�างานนี้ต่อไปได้อกีพกัใหญ่”

พทิกลอกตาอย่างครุ่นคดิ ขณะโจนาธานยงัพูดต่อว่า

“ผมไม่รูว่้าท�าไมคณุถงึมคีวามตั้งใจสูเ้พื่ออดุมการณ์นี้ ส�าหรบัผม 

ฮอปกนิส์ในเวลานี้ หากไม่เปลี่ยนแนวคดิ อกีไม่นานองค์กรนี้กจ็ะเน่าเฟะ

จากภายใน การตดัสนิใจลงทนุในครั้งนี้ของคณุอาจไม่คุ้มค่ากไ็ด้”

“ผมกแ็ค่อยากพยายามให้สดุความสามารถ หากสดุท้ายแล้วท�า

ไม่ได้ มนักแ็ค่ไม่ได้ ขอบคณุมากครบัที่ให้ค�าปรกึษากบัผมอย่างตรงไป

ตรงมา วนันี้ผมคงรบกวนคณุแค่นี้” พทิท�าท่าจะลกุขึ้น แต่โจนาธานกลบั

เอ่ยขึ้นก่อนว่า

“ท�าไมพวกเขาถงึจบัตามองลูกชายผม”

“คณุรู้ดอียู่แล้วศาสตราจารย์”

ดวงตาของคนเป็นพ่อทอประกายขึ้นวูบหนึ่ง ขณะที่พทิพูดต่อว่า 

“เดก็ที่เกดิในฤกษ์แห่งพงไพรในรอบสบิปีนี้มน้ีอยมากที่ปะทพุลงั ผมไม่รู้
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ว่าคุณท�าได้อย่างไร แต่เบื้องบนไม่ได้ละเลยเรื่องนี้ ในส่วนของลูกชาย

ของคณุ พวกเขาจบัตามองเดก็คนนี้เป็นพเิศษ ไม่ใช่เพราะเขามสีายเลอืด

ของสก็อต แต่เป็นเพราะเมื่อไม่นานมานี้รูลทอล์กคนหนึ่งจับพลังจาก 

ตวัเขาได้”

โจนาธานสดูหายใจลกึอย่างหนาวเหนบ็ ขณะที่พทิยงัคงพดูต่อไป

ว่า

“รลูทอล์กคนนั้นเป็นคนของท่านเปตรา ขณะเดยีวกนัทางฝ่ังทา่น

ฮารชิกร็ู้ถงึการมอียู่ของเดก็ที่เกดิในฤกษ์แห่งพงไพรแล้วเช่นกนั พวกเขา

จึงจับตามองเคสนี้อย่างใกล้ชิด และเหตุการณ์ที่กระตุ้นให้ทุกคนพุ่ง

สายตามาที่สการ์เล็ตก็คือ เหตุการณ์เมื่อหลายเดือนก่อนที่สองพี่น้อง 

สการ์เลต็พลาดท่า”

“พวกเขาสงสยัอะไร”

“พวกเขาสนันษิฐานว่าคนลงมอืคอื ซเูปอร์ลสิต์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบยีน 

ยงัไม่ได้ระบตุวัว่าเป็นใคร แต่ให้โคดเนมคนร้ายว่า โนเทน็ เท่าที่ผมสบื

ทราบมา สองพี่น้องนั่นถกูปิดปากด้วยเวทมนตร์ที่ใส่เงื่อนไขลงไปบทหนึ่ง 

ถงึอย่างนั้นพวกเขากย็งัไม่ทิ้งลายคนเจ้าเล่ห์...”

โจนาธานสบตาพทินิ่ง

“...โนเทน็ ตวัอกัษรตวัที่สบิในภาษาองักฤษ...เจ นั่นคงไม่บงัเอญิ”

“คณุแจ้งข้อสนันษิฐานนี้ให้ใครรูห้รอืเปล่า” โจนาธานถาม แต่พทิ 

กลบัส่ายหน้า

“ไม่ครับ เอาเข้าจริง เพราะลูกชายคุณก็มีเกราะป้องกันอย่างด ี

คอืผลการตรวจร่างกายจากอลัคลิมอืด ีเขาเลยไม่พุง่เป้ามาที่ลกูชายคณุ

มากนกั ถงึอย่างนั้นกย็งัเพิ่มระดบัการจบัตามองเขาอยู ่ฉะนั้นหลงัจากนี้

จะท�าอะไรกร็ะมดัระวงัด้วยครบั”
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โจนาธานลกุขึ้นแล้วยื่นมอืไปหา “ขอบคณุมากที่มาเตอืน”

“ไม่เป็นไรครบั เพราะผมเองกม็าขอความช่วยเหลอืจากคณุด้วย

เหมือนกัน น่าเสียดาย...” ดวงตาของพิทเศร้าลงเล็กน้อยก่อนจะเปล่ง

ประกายขึ้นอกีครั้ง “...ขอบคณุที่ท�าให้ผมตดัสนิใจได้ หากไม่มาพบคณุ 

ผมกค็งยงัลงัเล”

“ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้คณุออกจากที่นั่น”

พทิยิ้มกว้าง “ชวีติที่เหลอืเพยีงน้อยนดิของผมนี้ ขอให้ผมได้ใช้มนั

เพื่อส่งต่อบางสิ่งบางอย่างไว้ให้คนรุ่นหลงัเถอะครบั”

โจนาธานท�าได้แค่ยิ้มรบั แล้วเดนิไปส่งแขกที่หน้าประตู

“หากคณุหรอืลูกชายมเีรื่องอยากให้ช่วย ตดิต่อผมได้เลยนะครบั 

ถ้าช่วยได้ ผมยนิด”ี

“ถ้าเป็นไปได้ ผมไม่อยากให้มวีนันั้นเลยครบั”

พทิยิ้มกว้างอกีครั้งแล้วค้อมศรีษะให้ ก่อนจะเดนิจากไป 

โจนาธานท�างานกับฮอปกินส์มานาน แต่นี่เป็นครั้งแรกในรอบ 

สิบกว่าปีที่เขานึกชื่นชมความตั้งใจของฮอปกินส์คนหนึ่งที่มีต่อองค์กรนี้  

น่าเสยีดายที่อกีไม่นานฮอปกนิส์อาจต้องเสยีเจ้าหน้าที่เก่งและดอีย่างนี้ไป

‘คนทั้งสองกลุ่มต่างจบัตาดูลูกชายคณุอยู่’

เมื่อนึกถึงค�าเตือนนั้น สีหน้าของโจนาธานก็กลับมาเคร่งขรึมอีก

ครั้ง 

ติ๊ง!

เสยีงเตอืนจากโทรศพัท์มอืถอืแจ้งเตอืนว่ามอีเีมลเข้ามา ชายหนุม่

ยกโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมาเปิดดู เขาพบภาพที่เพื่อนส่งมาให้จากตรุก ีแล้ว

ความคดิหนึ่งกแ็วบเข้ามาในหวั

‘อกัษรไฮราตกิ’
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สองสัปดาห์ต่อมา

เปลวไฟสคีรามลกุโชตชิ่วงอยู่บนมอืข้างซ้ายของเจย์ แล้วพวยพุ่ง

เป็นล�าสูงจากฝ่ามอืขึ้นมาประมาณหนึ่งฟตุ ความร้อนของเปลวไฟเรยีก

ดวงวญิญาณที่อยู่รอบตวัเจย์ให้พุง่เข้ามาห้อมล้อมเขาเตม็ไปหมด ตอนนี้ 

เจย์ยืนอยู่กลางซากปรักหักพังซึ่งสันนิษฐานกันว่าเคยเป็นโบราณสถาน

เก่าแก่แห่งหนึ่งในอนาโตเลีย...หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ พื้นที่ในตุรกีปัจจุบัน

นั่นเอง

ความมหศัจรรย์จนน่าเหลอืเชื่อกค็อื กดิมิพาเจย์มาท่องโลกในอดตี

แล้วยงัพามายงัสถานที่ที่เป็นโบราณสถานของโลกอดตีอกีด้วย เชื่อว่าใน

โลกของความเป็นจรงิที่นี่อาจไม่เหลอืซากอะไรให้เหน็แล้วกไ็ด้ ถงึอย่างนั้น

ที่นี่กย็งัมดีวงวญิญาณที่มพีลงัสูงอาศยัอยู่เป็นจ�านวนมาก

“นั่นพวกเขามาแล้ว เราถามเลยดไีหม” เจย์ถามกดิมิที่ยนืกอดอก

ลอยตวัอยู่ตรงหน้า

“อมื” กดิมิตอบ แม้เสยีงที่ตอบมานั้นเจย์จะได้ยนิคนเดยีวกต็าม 

แต่การตอบโต้ของกดิมิกท็�าให้เหล่าดวงวญิญาณที่รายล้อมอยูร่อบตวัเจย์

มสีหีน้าแปลกใจ

เจย์เคยชินกับสีหน้าแปลกใจของวิญญาณพวกนี้แล้ว เจย์และ

ครอบครวัเดนิทางมาถงึคปัปาโดเกยีได้สามวนัแล้ว ตั้งแต่วนัที่มาถงึ เจย์

กับแม่ก็ใช้ชีวิตเหมือนกับนักท่องเที่ยวทั่วไป คือเดินทางไปเที่ยวชมตาม

สถานที่โบราณที่มอียู่ทั่วไป 

เหตผุลแรกกเ็พราะพวกเขาท�าได้แค่นั้น เนื่องจากคณุพ่อต้องเข้าไป

ในหลมุศพนรินามกบัทมีงานส�ารวจ แต่ในทางกลบักนั การได้เดนิทางไป

ดูโบราณสถานต่างๆ กท็�าให้กดิมิมโีอกาสสอนให้เจย์ได้ศกึษาวทิยาการ

ของคนโบราณไปด้วย 
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พอตกตอนกลางคนื กดิมิกจ็ะพาวญิญาณของเจย์ออกมาเดนิเล่น

อกีรอบ แต่คราวนี้เป็นการเดนิเล่นที่ย้อนกลบัไปในห้วงเวลาที่สถานที่นั้นๆ 

ยงัคงอยูใ่นยคุสมยัของมนั เพื่อตามหา ‘แผนที่แห่งการถอืก�าเนดิ’ ซึ่งระบุ

สถานที่ที่มพีลงับรสิทุธิ์สูงมาก ความจรงิเขาไม่ค่อยหวงัจะเจอเท่าไร แต่

กดิมิกย็งัให้หา เพราะอย่างน้อยกน่็าจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้บ้าง

ระหว่างรอให้ซโีรไปสบืหาคนที่ถอืครองแผนที่ที่จะน�าไปประมูล

“พวกคณุรู้จกัแผนที่แห่งการถอืก�าเนดิไหม” เจย์ถามขึ้น พลางใช้

มอืขวาปาดเปลวไฟบนฝ่ามอืให้กลายเป็นลกูไฟขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง

หนึ่งนิ้วแล้วส่งมนัไปยงัดวงวญิญาณที่ดูจะมอีายมุากสดุ 

วญิญาณดวงนั้นรบัเปลวไฟไปแล้วสดูเข้าไปทางจมกู ก่อนตอบว่า

“ข้ารู้จกัแผนที่นั่น แต่ไม่รู้ว่ามนัอยู่ที่ไหน”

เจย์ถอนหายใจ “เหรอครบั ขอบคณุนะ” 

‘มแีต่คนรู้จกั แต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน อย่างนี้เราจะหาเจอได้ยงัไง’

บนโลกนี้มเีอเทมมทูี่ใช้วธิกีารแยกร่างแบบดั้งเดมินี้ถงึยี่สบิตน หาก

เอเทมมูทกุตนท�าพธิบีนพื้นที่ที่ระบใุนแผนที่นั้น นั่นหมายความว่าต้องมี

คนจับแผนที่นั้นมาไม่ต�่ากว่ายี่สิบครั้ง ยังไม่นับพวกที่ถือครองแล้วไม่ได้

เป็นอกี แต่ท�าไมถงึไม่มเีบาะแสเลยว่ามนัอยู่ที่ไหน 

‘ถงึจะมคีนอยากได้เยอะ แต่ไม่คดิจะโฆษณาบ้างเลยเหรอ เจ้าของ

แผนที่น่ะ’ เจย์คดิอย่างหงดุหงดิ

“ยิ่งหายากยิ่งราคาดีไง ไม่งั้นแผ่นดินเหนียวอย่างนั้นจะมีราคา

อะไร” กดิมิเอ่ย

“กดิมิจ�าได้เหรอว่ามนับนัทกึลงบนแผ่นดนิเหนยีว”

กดิมิตวดัตามามองเจย์แวบหนึ่งด้วยสายตาประมาณว่า จะไปจ�าได้

อย่างไร แล้วอธิบายต่อว่า “เพราะในยุคของข้าใช้การบันทึกบนแผ่น 
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ดนิเหนยีวทั้งนั้น แผนที่นั่นกน็่าจะบนัทกึลงในนั้น”

“อมื กจ็รงิ แล้วท�ายงัไงด ีเหมอืนจะไม่มเีบาะแสเลย”

กดิมิลอยตวัขึ้นมานั่งบนไหล่ของเจย์ แล้วกอดอกก่อนจะพูดว่า

“ข้ารู้แล้วละ ว่ามนัไม่มทีางเจอง่ายๆ”

“อ้าว ถ้าคดิอย่างนั้นแล้วให้ออกมาท�าไม”

“กน็กึว่าเดก็ที่เกดิในฤกษ์แห่งพงไพรจะมโีชคบ้างน่ะส ิแต่ช่างเถอะ 

วนันี้กลบัไปฝึกจติต่อเถอะ” 

เจย์พยักหน้าแล้วท�าท่าจะหมุนตัวกลับ แต่ก่อนที่ร่างของเจย์กับ

กดิมิจะหายวบัไปจากตรงนั้น เจย์กไ็ด้ยนิเสยีงสดใสดงัขึ้นข้างหู

“ข้ารู้”

เจย์หนัขวบัไปตามเสยีง ท�าให้กดิมิที่รบัรู้ถงึปฏกิริยิาของเจย์ถาม

ขึ้นว่า

“อะไร”

“ฉนัได้ยนิเสยีง”

“ห้ามทกั ห้ามตอบโต้ กฎของตระกลูเจ้าคอือะไร ลมืไปแล้วเหรอ” 

เจย์สูดหายใจลึกอย่างคนเพิ่งได้สติ เพียงเพราะเสียงปริศนานั่น

เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขากับกิดิมก�าลังตามหา เขาเลยเผลอตัวไปหน่อยจน

เกอืบละเมดิกฎของสกอ็ตที่ว่า มองได้ แต่ห้ามสมัผสั หากสมัผสัแล้วก็

ห้ามพูดคยุ แต่หากคยุไปแล้ว ต้องรบัผดิชอบทั้งหมด... 

เมื่อกี้หากเขาขานรบัหรอืตอบโต้ เขาอาจจะตกที่นั่งล�าบากกไ็ด้ 

“ข้าอยู่ตรงนี้” เสยีงเลก็สดใสนั้นดงัขึ้นอกีรอบ 

เจย์กวาดตามองไปยงัต้นเสยีง แล้วพบว่าต้นก�าเนดิเสยีงนั้นเป็น...

แมว!



5
เคดี

ตุรกีเป็นประเทศแห่งทาสแมว 

ไม่รูว่้าเจย์ไปได้ยนิค�าพดูนี้มาจากไหน แต่หลายวนัที่อยูใ่นประเทศนี้

เขาเห็นแมวเต็มไปหมด ไม่ว่าที่ไหนก็มีแมว แถมคนในพื้นที่ก็ไม่มีใคร

รงัแกหรอืท�าร้ายแมวเลย ออกจะเคารพมนัมากด้วยซ�้า ไกด์คนหนึ่งอธบิาย

ให้เจย์กบัคณุแม่ฟังว่า ที่นี่หากใครท�าร้ายแมวหรอืท�าแมวตายจะต้องท�า

สุเหร่าให้แมวด้วย พระเจ้าถึงจะให้อภัย เพราะแบบนั้นละมั้ง แมวใน 

ดนิแดนแห่งนี้จงึดูเหมอืนจะเป็นอภสิทิธิ์ชนอยู่กลายๆ 

‘ตอนมชีวีติมนัได้รบัการยกย่อง แล้วตายเป็นวญิญาณไปแล้วต้อง

นบัถอืเป็นสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ด้วยหรอืเปล่า’ เจย์คดิ ขณะที่กดิมิลอยตวัจากหวั

ของเจย์ไปหาแมวตวันั้นก่อนมองสบตากนั

“โอ้ เอเทมมูแห่งผืนดินหรอกเหรอ ท�าไมถึงมีรูปร่างได้แล้วล่ะ” 



56   The Journey of Jay Scot book two : ปีศำจแห่งเถ้ำถ่ำน

แมวตัวนั้นเอ่ยขึ้นพลางยื่นขาหน้ามาเหมือนจะตวัดใส่กิดิม แต่กิดิมก็ 

หลบฉากไป เจ้าเหมยีวนั่นจงึชกัขาหน้าของมนักลบัไป

เจย์เดินตามมาสมทบแล้วนั่งยองๆ เพื่อมองเจ้าวิญญาณแมว 

ขนฟูที่คล้ายกับแมวเปอร์เซีย แต่ดวงตาดูเป็นมิตรมากกว่า ขนบนหน้า

จนมาถงึข้างแก้มเป็นสสี้มทองคล้ายสวมหน้ากากสสี้มอยู่ แต่ไม่ใช่ เป็น

แค่ขนสส้ีมเฉยๆ รอบคอจนมาถงึแผงอกจดข้อเท้าของขาหน้าทั้งสองข้าง

เป็นสขีาวปลอด ส่วนที่เหลอืทั้งหมดตั้งแต่กลางหลงั ท้อง และขาหลงัไป

จนถงึหางเป็นสเีดยีวกบัหน้ากากสสี้มบนหน้ามนั

มองภาพโดยรวมทั้งตัวแล้ว แมวตัวนี้โตเต็มวัยและสวยงามมาก 

หากมนัตวัใหญ่กว่านี้อกีสกันดิ มองผ่านๆ อาจคดิว่าเป็นลูกเสอื แต่หูที่

ตั้งตรงกบัแววตาของมนัท�าให้มนัยงัคงความน่ารกัตามแบบฉบบัของแมว

อยู่

“มองพอหรอืยงั จะได้คยุกนั” เจ้าแมวขนฟูตวันั้นพูดขึ้น 

เจย์เลยได้สตวิ่าเขาอาจจะจ้องเพื่อนใหม่นานไปหน่อย

“คณุเป็นแมวจรงิๆ เหรอ”

“รูปร่างอย่างนี้ ถ้าเจ้าอยากมองว่าข้าเป็นสงิโตกไ็ด้”

‘กวนเอาเรื่องเหมอืนกนัแฮะ’

“คณุรู้ว่าแผนที่นั่นอยู่ที่ไหนเหรอ”

“ไม่แนะน�าตวักนัก่อนเหรอ” เจ้าแมวน้อยย้อนถามเหมอืนครูเจ้า

ระเบยีบเสยีอย่างนั้น เจย์อ้าปาก เกอืบจะเผลอบอกชื่อไปแล้ว แต่ยั้งสติ

ไว้ได้ก่อนจึงยิ้มน้อยๆ แล้วเอื้อมไปหยิบก้อนหินบนพื้นที่อยู่ใกล้มือมา

เขยีนชื่อตวัเอง

แมวน้อยก้มอ่านตวัอกัษรที่เจย์เขยีนแล้วเงยหน้าขึ้น 

“ใช้ได้ กไ็ม่ได้โง่นี่”
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‘อ้าว นี่ทดสอบเราเหรอ’

‘นางเป็นแมวผ ีมอีายหุลายพนัปีแล้ว นางคดิจะทดสอบเจ้าเพราะ

ถ้าเจ้าเผลอบอกชื่อไป นางก็จะควบคุมเจ้าได้ ว่าแต่ เมื่อเจ้านี่อยู่ที่นี่ก็

แสดงว่านางต้องอยู่แถวนี้ด้วยส’ิ

‘นางคอืใคร?’ เจย์ถามพลางมองแมวขนฟอูย่างระมดัระวงัมากขึ้น 

พอเจ้าแมวเหน็เจย์หนัหน้าไปฟังกดิมิพูด แม้จะไม่ได้ยนิเสยีงกดิมิ 

แต่กย็งัอทุานอย่างแปลกใจ

“ท่านกิดิมคุยกับคนอื่นด้วยเหรอ ปกติหากไม่ใช่วิญญาณที่อายุ

มากกว่าละก ็เขาไม่คยุด้วยเลย”

‘ต่อให้แก่กว่า ถ้าไม่อยากคุยก็ไม่คุย’ กิดิมแขวะกลับทั้งที่รู้ว่า 

อกีฝ่ายไม่ได้ยนิ 

เจย์มองหนึ่งแมวหนึ่งเอเทมมูใช้สายตาฟาดฟันกนัอย่างอ่อนใจ

“แล้วคณุล่ะ ชื่ออะไร”

“เคด3ี”

“แมว” เจย์ทวนค�าแปล เขาจ�าได้ว่าศพัท์ค�านี้ในภาษาตรุก ีแปล

ว่า แมว

“ใช่ ชื่อข้าแปลว่าแมว จรงิๆ คอื เพราะพวกเขาเรยีกข้านี่แหละ 

มนัเลยแปลว่าแมว” เคดตีอบ แล้วลกุขึ้นสะบดัตวัเลก็น้อยเหมอืนกลวัว่า

ฝุ่นจะติดตัวมันที่ไปนั่งอยู่บนพื้นดินเมื่อกี้ ทั้งที่ตัวเองเป็นวิญญาณแล้ว

เดนินวยนาดน�าไป

‘เราควรตามไปไหม’ เจย์ถามกดิมิในใจ 

กดิมิลอยตวัขึ้นมานั่งบนไหล่เจย์แล้วจงึตอบว่า 

3 Kedi ภาษาตรุก ีแปลว่า แมว



58   The Journey of Jay Scot book two : ปีศำจแห่งเถ้ำถ่ำน

‘ตาม การที่นางมาปรากฏตวัที่นี่กแ็สดงว่ามาเชญิเราอยู่แล้ว’

เจย์ก้าวตามแมวที่เดนิเยื้องย่างอย่างสง่าไปตามถนนดนิ ก่อนจะ

กระโดดขึ้นไปบนก�าแพงของซากปรักหักพังแล้วเดินต่อไปอย่างสบาย

อารมณ์ราวกบันี่เป็นการเดนิเที่ยวเล่นของมนั

“เราต้องเดนิไปไกลแค่ไหน”

“ไม่ไกล” เคดีตอบพร้อมกับที่เท้าของมันยังคงก้าวต่อไป เมื่อ 

ผ่านบรเิวณที่เป็นซากปรกัหกัพงัไปกพ็บกบัพื้นที่โล่ง จากนั้นมนัเดนิตรง

เข้าไปในเมอืงที่อยู่ใกล้ๆ ท�าให้เจย์เริ่มขมวดคิ้ว เพราะเมอืงแห่งนี้เตม็ไป

ด้วยผู้คนที่เหมอืนเฉลมิฉลองอยู่ 

ในโลกของความฝันหรือก็คือโลกในอดีตที่กิดิมพาเขามาเพื่อฝึก 

วชิาบ่อยๆ คนในโลกนี้ถ้ายงัไม่ถงึฆาตกจ็ะมองไม่เหน็เจย์ ถงึอย่างนั้นเจย์

กย็งัเดนิหลบเลี่ยงผูค้นราวกบัทกุคนมองเหน็เขา ขณะที่เขากลบัเหน็ผูค้น

บนท้องถนนแห่งนี้มองเห็นเคดี แถมยังพากันหลบทางให้แมวตัวน้อยนี้

เดนิผ่านไปแบบสบายๆ ดงันั้นพอเจย์เดนิตามแมวตวันี้ กไ็ม่ต้องคอยหลบ

หลกีเพราะกลวัโดนชน หรอืคนอื่นจะเดนิทะลผุ่านตวัเขาไป

“ที่นี่คอืเมอืงอะไร”

‘ลติเตลิบาสเตต’ 

“บาสเตตที่มาจากเทพบีาสเตตของอยีปิต์น่ะเหรอ” เจย์ถามอย่าง

อยากรู้ เขาได้ฟังต�านานและความเชื่อในเรื่องพวกนี้มาเยอะ เพราะพ่อมี

ความรูแ้ละเชี่ยวชาญด้านประวตัศิาสตร์ในดนิแดนเมโสโปเตเมยี รวมถงึ

ตะวนัออกกลางเป็นพเิศษ 

ชาวอียิปต์เชื่อว่าแมวนั้นเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นบริวารเทพีไอซิส

ซึ่งเป็นมเหสขีองเทพเจ้าโอซริสิ เทพที่ดูแลชวีติหลงัความตาย เชื่อกนัว่า

แมวเป็นผู้สังหารพญางูอะโพฟิสซึ่งเป็นศัตรูของสรุิยเทพรา และในเวลา
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ต่อมามีการน�ารูปลักษณ์แมวมาทดแทนรูปลักษณ์ของเทพีบาสเตตซึ่ง 

แต่เดมิมรีูปลกัษณ์เป็นเทพหีวัสงิโต

ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าท�าไมจึงมีการน�าหัวแมวมาทดแทน

ลกัษณ์หวัสงิโตของเทพบีาสเตต แต่ดเูหมอืนว่าเมื่อเปลี่ยนไปแล้ว ความ

นิยมในเทพีองค์นี้ก็เพิ่มมากขึ้น ผู้คนจ�านวนมากจึงคิดว่าเทพีองค์นี้เป็น

เทพแีมวในที่สดุ

เทพบีาสเตตเป็นเทพด้ีานความรกั ความอดุมสมบรูณ์ ความมั่งคั่ง 

เป็นผู้พทิกัษ์สตร ีแม่ และแมว ความศรทัธาในเทพอีงค์นี้พุ่งขึ้นสูงสดุใน

รชัสมยัของฟาโรห์โชเชงค์ที่ 14 ผู้ซึ่งก่อตั้งราชวงศ์ที่ 22 แห่งอยีปิต์ ซึ่งได้

ยกให้เทพบีาสเตตเป็นเทพประจ�านครบบูาสตสิ เมอืงหลวงของอาณาจกัร

อยีปิต์โบราณ และความนยิมในตวัเทพอีงค์นี้กไ็ม่เคยลดลงเลย จนกระทั่ง

อาณาจกัรอยีปิต์สิ้นความเจรญิรุ่งเรอืงไปเพราะการเข้ามาของชาวโรมนั

‘เดี๋ยว เราอยู่ในอนาโตเลยีไม่ใช่เหรอ ท�าไมถงึมหีมู่บ้านที่มวีฒัน-

ธรรมอยีปิต์อยู่ที่นี่ล่ะ...ได้เหรอ’ เจย์ถามขึ้นในใจ 

กดิมิจงึเอ่ยว่า 

‘กไ็ม่ได้น่ะส ิลติเตลิบาสเตตเป็นเมอืงแห่งดวงวญิญาณเคลื่อนที่ 

จะเคลื่อนที่ไปตามการเคลื่อนย้ายของเหล่าผูพ้ทิกัษ์ หรอืกค็อืเจ้าแมวพวก

นี้ การเข้าออกจะต้องมีผู้น�าทาง วิญญาณที่อยู่ในเมืองนี้ทุกดวงรับใช้ 

เทพบีาสเตต หรอืถ้าจะพูดแบบภาษาปกตกิค็อื...’

‘เทพบีาสเตตองค์นี้คอืเนโครแมนเซอร์ที่ท�าพนัธสญัญากบัวญิญาณ

จ�านวนมาก และมแีมวเป็นบรวิาร’ เจย์สรปุตามเข้าใจของตวัเอง 

4 ฟาโรห์เฮตจ์เคเปอร์เร ซติเลอร์เซงเกน ปกครองอยีปิต์ระหว่าง 943 - 922 ปีก่อน
ครสิต์ศกัราช
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แต่กดิมิกลบัแย้งว่า

‘อนัที่จรงิ ต้องบอกว่านางเป็นเมจกิลสิต์5 เพราะทั้งเมอืงนี้คุม้ครอง

ด้วยอาณาเขตของโฮโนรอุสุ และเจ้าเหมยีวนั่นกไ็ม่ใช่วญิญาณ แต่เป็น

ปีศาจ’

เจย์อ้าปากค้างพลางเหลอืบมองแมวน้อยที่ย่อตวัลงเลก็น้อยแล้ว 

กระโดดขึ้นไปบนรปูสลกัของเทพบีาสเตต ทนัใดนั้นเองแสงสว่างสเีหลอืง

อ่อนกจ็้าขึ้น เจย์ต้องหลบัตาลง พอลมืตาอกีท ีเขากบักดิมิกม็ายนือยู่ใน

ห้องโถงเพดานสูง หันหน้าเข้าหาบัลลังก์หินอ่อนที่มีหญิงสาวในเครื่อง

แต่งกายแบบอียิปต์โบราณผู้เป็นเจ้าของดวงตาเรียวรีราวกับดวงตาของ

แมวนั่งอยู่ เธอแย้มยิ้มขณะลูบขนเคดซีึ่งนั่งอยู่บนตกั

“นานๆ ทจีะเจอเพื่อนเก่า แต่ไม่นกึว่าท่านจะใช้ชวีติร่วมกบัมนษุย์ 

เดก็น้อยคนนี้...” ดวงตาอย่างแมวของหญงิสาวหรี่ลงอย่างพจิารณา แล้ว

เลกิคิ้วพลางเอ่ยว่า

“สกอ็ต?”

“คณุรู้จกัครอบครวัของผมเหรอครบั” เจย์หลดุปากถามไปแล้วก็

ต้องยกมอืตะครบุปากตวัเอง ท�าให้หญงิสาวคนนั้นหวัเราะเสยีงใส

“ไม่ต้องห่วง ข้าไม่ใช่ร่องรอยที่เจ้าต้องรบัผดิชอบหรอก ครั้งสดุท้าย

ที่เห็นสก็อตมายืนตรงหน้าข้า มันเมื่อไรกันนะ อา...” เสียงพูดหายไป

เพราะดวงตาของเธอเหม่อลอยราวกับก�าลังจะหลับ แต่พอเคดีขยับตัว 

หญงิสาวคนนั้นกก็ะพรบิตาแล้วส่ายหน้า

“ช่างเถอะ อยู่มานาน จะจ�าอะไรมากไปท�าไม ว่าแต่ หลังจาก

5 ค�าเรียกพ่อมดหรือแม่มดที่มีความช�านาญในศาสตร์เวทมนตร์ด�าหรือขาวทั้ง
สามศาสตร์
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เร่ร่อนหลายพนัปี ท่านกย็อมท�าพนัธสญัญากบัใครสกัคนแล้วเหรอ”

กดิมิยกมอืกอดอกโดยไม่พูด เจย์เลยตอบแทนว่า

“กิดิมไม่อยากท�าพันธสัญญากับใครหรอกครับ เขาอยากหาร่าง

ของเขาให้เจอมากกว่า” 

หญงิสาวคนนั้นละสายตาจากกดิมิมายงัเจย์ เธอเพ่งมองอยูไ่ม่นาน 

กเ็อ่ยว่า “มกีลิ่นของอลัคลิที่ผสมด้วยกลิ่นปีศาจและดวงวญิญาณแบบนี้ 

เจ้าหนู เจ้าเรยีนเวทมนตร์มากกว่าหนึ่งศาสตร์ใช่ไหม”

เจย์ไม่รูว่้าเขาควรตอบตามตรงไหม แต่พอเหน็กดิมิไม่ห้าม เดก็ชาย

เลยตอบว่า 

“ครบั”

เปลือกตาของหญิงสาวที่ทาด้วยสีส้มสดปิดลงอย่างครุ่นคิดแล้ว

เปิดขึ้น พลางส่ายหน้า 

“เมื่อเลือกแล้วก็ไม่อาจย้อนกลับได้อีก ว่าแต่ การที่เราพบกัน 

แบบนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญ ถ้าไม่ใช่ท่านตั้งใจ ก็ต้องเป็นเพราะดวง

ชะตาของเด็กคนนี้น่าจะสมพงศ์กับสิ่งที่กวนใจข้าอยู่...พ่อหนูน้อย เจ้า

ออกเดนิทางมากบัเอเทมมูแห่งผนืดนิเข้ามาในดนิแดนแห่งนี้ท�าไม”

เจย์เลื่อนตามองแผ่นหลังของกิดิมที่ลอยไปบังอยู่ข้างหน้าเขา

ตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ ก่อนจะพูดว่า “พวกเราก�าลังตามหาแผนที่แห่งการถือ

ก�าเนดิ เคดบีอกว่าเขารู้ว่ามนัอยู่ที่ไหน”

ดวงตาสีด�าสนิทของหญิงสาวทอประกายขึ้นวูบหนึ่ง ขณะที่เคดี

เงยหน้าตามการเกาของหญงิสาวแล้วตอบว่า 

“กท่็านก�าลงัหาทางก�าจดัมนัอยูไ่ม่ใช่เหรอ เพราะตดัสนิใจได้แล้ว

ว่าจะไม่ใช้มนั เลยบอกว่าจะเอาไปประมูล แต่ข้าว่าให้พวกเขาไป มนัน่า

จะสนกุกว่า”
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6 อกัษรภาพอย่างหนึ่งของอยีปิต์โบราณที่มคีวามเก่าแก่

หญิงสาวคนนั้นนิ่งคิดไปชั่วขณะแล้วละมือจากคอของแมวน้อย 

เมื่อยื่นมือออกไปแล้วกระดิกนิ้วเพียงเล็กน้อย ในมือเธอก็ปรากฏแผ่น 

ดนิเหนยีวรปูวงกลมขึ้น พอกระดกินิ้วอกีครั้ง เจ้าแผ่นดนิเหนยีวนั้นกล็อย

มาอยู่ตรงหน้าเจย์

“เอาไปส”ิ

เจย์มองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตาค้าง พวกเขาใช้เวลาหาตั้งนาน ถาม

ใครกไ็ม่เหน็มใีครรู้ ท�าไมอยู่ๆ กไ็ด้ของที่ต้องการมาอยู่ในมอืเฉยเลย 

‘ของจรงิหรอืเปล่าไม่รู้’

‘ของจรงิ แต่มนัเขยีนด้วยไฮโรกลฟิ6’

‘แล้วท�าไมเขาถงึให้เราล่ะ เขาไม่ใช้เหรอ’

‘ถ้าใช้นางกจ็ะกลายเป็นแบบข้าน่ะส’ิ

ค�าตอบของกิดิมท�าให้เจย์ยื่นมือไปรองแผ่นดินเหนียวแผ่นนั้น 

ทนัททีี่เขาท�าแบบนั้น แผ่นดนิเหนยีวกท็ิ้งตวัลงสู่มอืเขาอย่างแผ่วเบา

“ค�าท�านายของท่านอาจารย์ไม่เคยผดิพลาด ในท้ายที่สดุของชิ้นนี้

กต็้องไปจากข้า” หญงิสาวหลบุตาลงพลางพมึพ�ากบัตวัเอง 

เจย์มองคนพูดอย่างไม่เข้าใจ แต่ยงัไม่ทนัที่เขาจะถามอะไร หญงิ

สาวกล็กุขึ้น เคดกีท็ิ้งตวัลงบนพื้นขณะที่เธอคนนั้นเดนิตรงมาหากดิมิ

เจย์ก้าวถอยหลังอย่างไม่รู้ตัว แต่กิดิมยังคงปักหลักลอยตัวอยู่ที่

เดิม จนกระทั่งหญิงสาวคนนั้นเดินมาหยุดตรงหน้า เอเทมมูตัวน้อยจึง

ลอยตวัขึ้นจนไปอยู่ในระดบัสายตาเดยีวกนั

“ถ้าท่านยอมท�าพนัธสญัญากบัข้าในตอนนั้น คงไม่มวีนันี้”

“อาณาเขตวญิญาณแห่งนี้กจ็ะไม่มวีนัสมบูรณ์ เจ้าไม่คดิเหรอว่า



กัลฐิดำ   63

เจ้าเลอืกได้ถูกแล้ว” กดิมิเอ่ย แม้เจย์จะได้ยนิเสยีงนั้นคนเดยีว แต่กดิมิ 

กพ็ูดมนัออกมา นั่นท�าให้เจย์ประหลาดใจ รวมถงึหญงิสาวตรงหน้าด้วย

“ท่าน...พูดกบัข้างั้นเหรอ”

“คณุได้ยนิเสยีงกดิมิเหรอครบั”

หญงิสาวหนัมาหาเจย์ “แล้วเจ้าได้ยนิเหรอ”

เจย์พยกัหน้า 

หญงิสาวจงึถามว่า “แล้วเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไร”

“อาณาเขตวญิญาณแห่งนี้กจ็ะไม่มวีนัสมบรูณ์ ท่านไม่คดิเหรอว่า

ท่านเลอืกได้ถูกแล้ว” เจย์ตอบ

คราวนี้หญงิสาวถงึกบัถอยหลงัไปหลายก้าวอย่างระมดัระวงั เธอ

ดูตกใจมาก แต่ไม่นานกค็วบคมุสตไิด้แล้วตอบว่า 

“ข้าเชื่อว่าข้าท�าได้”

กดิมิส่ายหน้า “เจ้าไม่กล้าหรอก” 

“เขาพูดว่าอะไร” 

เจย์เม้มปากอย่างคนที่ไม่อยากเป็นคนกลาง แต่สดุท้ายกบ็อกออก

ไป

“แล้วท่านคดิว่าเดก็คนนี้กล้างั้นเหรอ”

โดยไม่หนัหน้ามาถามความเหน็จากเจย์ กดิมิกพ็ยกัหน้ารบั และ

นั่นท�าให้หญงิสาวถอนหายใจก่อนจะยกมอืขึ้นแล้วกระดกินิ้ว

วูบ! แปะ!

ร่างของเจย์พุง่ตรงไปหามอืของเธอ ก่อนจะหยดุเมื่อหนา้ผากของ

เขาแตะเข้ากบัมอือนัเยน็ชดืของหญงิสาว เดก็ชายจะผละตวัออกมา แต่

เหมอืนมพีลงับางอย่างดูดหวัเขาไว้ ไม่นานไอเยน็บางอย่างกพ็ุ่งผ่านมอื

ของเธอเข้าสู่สมองของเจย์ เพยีงเสี้ยววนิาทไีอเยน็นั้นกห็ายไป แล้วร่าง
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ของเจย์กถ็ูกดนัให้กลบัมายนืที่เดมิด้วยความงนุงง

“ด ีเป็นเดก็ที่มพีรสวรรค์ แต่...” ค�าพูดของเธอหยดุไว้เพยีงเท่านั้น 

กิดิมจึงลอยตัวกลับมานั่งบนไหล่ของเจย์ แล้วเอ่ยว่า “บอกนาง

ว่าพวกเราต้องกลบัแล้ว ให้นางส่งเราออกไป”

“กดิมิขอให้คณุส่งเราออกไป”

“ข้าว่าข้าใช้ค�าว่า ‘บอก’ ” กิดิมแย้ง แต่เจย์เลือกที่จะไม่สนใจ 

พวกเขาอยู่ในอาณาเขตของเธอ ไปกวนโมโหเจ้าของอาณาเขตมากคง 

ไม่ด ีเขายงัอยากกลบัไปกอดพ่อกบัแม่อยู่

“ได้ แล้วพบกนัใหม่เดก็น้อย”

เจย์อยากตอบกลบัเหลอืเกนิว่าเขาไม่อยากพบเธอเลย แต่ในเมื่อ

เธอให้ของที่ส�าคญัมากแก่เขา เดก็ชายเลยท�าได้แค่ยิ้มแห้ง พลางค้อมตวั

ท�าความเคารพอกีฝ่าย ก่อนจะหมนุตวัเดนิตามเจ้าแมวเคดกีลบัไปตาม

ทางเดนิ 

“เอาไว้ข้าจะให้เคดไีปเยี่ยมท่านแล้วกนักดิมิ”

“บอกนางไปว่าไม่ต้องมา” กิดิมเอ่ยสวนไป แต่เจย์ก็เลือกที่จะ

เงยีบ ไม่ยอมท�าหน้าที่ส่งสารให้กดิมิ ไม่นานพวกเขากก็ลบัมาอยู่ในซาก

ปรกัหกัพงัที่เดมิ ไม่มวีญิญาณใดๆ เหลอือยู่ที่นี่แล้ว 

เคดกีระโดดขึ้นไปนั่งบนกองอฐิแล้วมองเจย์นิ่ง

“ขอบคณุนะครบัที่พาไปเอาแผนที่”

“ไม่เป็นไร มันเป็นหน้าที่ของข้าอยู่แล้ว หวังว่ามันจะช่วยให้เจ้า

หาของที่อยากได้เจอนะ”

เจย์เหลือบมองกิดิมที่ยังคงมองเคดีนิ่ง ความจริงพวกเขาควร

ขอบคณุแมวตวันี้สกัหน่อย แต่กดิมิกย็งันิ่งเฉยอยู่ 

“เอ่อ...”
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“บอกเจ้าแมวอ้วนนี่ไปว่าข้าไม่อยากติดหนี้บุญคุณเจ้านายมัน 

หลงัจากนี้สามวนัให้ออกเดนิทางไปยงัทศิตะวนัตกด้วยความเรว็ของการ

เดนิเท้า แล้วนางจะได้พบสิ่งที่เป็นของนางจรงิๆ”

เจย์มองกิดิมอย่างไม่เข้าใจ แต่เขาก็บอกตามค�าพูดของอีกฝ่าย 

ทุกอย่าง ดวงตาของเคดีเปล่งประกายขึ้นแล้วหันมามองกิดิมพลางเอ่ย

กบัเจย์ว่า

“ไม่ได้พบกนัแค่สองพนัปี ท่านกดิมิใจดขีึ้นเยอะเลย”

“กดิมิใจดอียูแ่ล้วครบั แต่ปากร้ายไปหน่อย โอ๊ย! กดิมิ อย่าดงึผม

ส”ิ เจย์บ่นที่เอเทมมูตวัน้อยตลีงักาขึ้นไปดงึผมบนหวัของเขา 

เคดมีองการกระท�านั้นแล้วพูดด้วยเสยีงกลั้วหวัเราะ ก่อนจะหมนุ

ตวักลบัแล้ววิ่งหายไปว่า

“หากเอเทมมูแห่งผืนดินไม่มีเมตตาแล้ว เหล่าดวงวิญญาณก็คง

ล�าบากแย่ แล้วเจอกนั เจย์ สกอ็ต แม้ไม่รู้ว่าเมื่อไร แต่ข้าเชื่อว่าเราจะได้

เจอกนัอกี”

เจย์มองตามก้นและหางฟูๆ ของแมวปีศาจที่ส่ายดกุดกิขณะวิ่งไป

จนลบัตาพลางถามว่า

“สรปุผู้หญงิคนนั้นคอืเทพบีาสเตตจรงิเหรอ”

“ไม่ใช่ นางเคยเป็นนกับวชหญงิในวหิารของเทพบีาสเตต หรอืพดู

ให้ถูกกค็อืนางเป็นลูกศษิย์ของผู้ที่ก่อตั้งลทัธคิวามเชื่อในเทพอีงค์นี้”

“อ้าว แล้วเธอรูจ้กักดิมิได้ยงัไง และต้องสนทิมากด้วย ไม่อย่างนั้น

เธอจะให้แผนที่นี้มาเหรอ”

กิดิมทิ้งตัวลงบนแผ่นดินเหนียววงกลม แล้วตอบสิ่งที่ท�าให้เจย์ 

ตื่นตะลงึไป

“นั่นกเ็พราะอาจารย์ของนางเป็นลูกศษิย์ของข้า”


