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นิยายแฟนตาซ ีท ี ่ ถ ู กขยายต ่อจากภาพยนตร ์ โฆษณา�“ศ ึกแม ่มดขาว”

มาต ิดตามเร ื ่ องราวการผจญภ ัย�จ ุด เร ิ ่ มต ้ นการเด ิ นทาง

ของสาวน ้อยขาว ิ เศษ�และเพ ื ่ อนๆ�ของเธอท ี ่ จะมาสร ้ างแรงบ ันดาลใจ ให ้ค ุณ

แพรกานต ์ �น ิ ร ั นดร



เม ื ่ อดวงจ ันทร ์อ ั นล ึกล ับฉายแสงเต ็มดวงอย ู ่ บนท ้องฟ ้ า

เม ื ่ อนภาดาษด ื ่ น ไปด ้วยดวงดาวท ี ่ ส ่ องแสงประกายจ ้ า

เม ื ่ อดวงอาท ิตย ์อ ั น เจ ิดจ ้ าหลบหน ้ าหายไปด ั ่ งกล ่ าวค ำ าอ ำ าลา

จงหน ี ให ้ ไกล�หลบให ้พ ้ น�ซ ่อนตนจากสายตา

ว ิ ่ งกล ับบ ้ าน ไป�แล ้วจงพาก ันซ ่อนต ัว

หา ไม ่จะกลายเป ็นอาหารอ ัน โอชะของแม ่มดขาว

ผ ู ้ ออกเด ิ นตรวจตรารอบหม ู ่ บ ้ านท ุก เช ้ าค ่ ำ า

หากอย ู ่ นอกบ ้ าน�ต ้อง โดนจ ับก ิ นแน ่

ท ุ กคนร ีบกล ับบ ้ านนะ�ระว ั ง

เม ื ่ อราตร ีมา เย ือน�ความม ืดม ิด เข ้ าปกคล ุม

แม ่มดขาวก ็จะวางบ ่วงด ัก

ให ้จงระว ั งก ับ เร ื ่ องน ่ า เศร ้ าน ี ้



คร ั ้ งหน ึ ่ งม ี เด ็ กชายเด ิน เล ่ น ไป ไกล

ในป ่ า ใหญ ่คนเด ียวตอนกลางค ืน

ไม ่ ร ู ้ ว ่ าคร ั ้ งน ั ้ นจะถ ูกจ ู ่ โจม

จบลงด ้วยการต ่อส ู ้ �และเขาตาบอด

แม ่มดขาวหย ิบย ื ่ นค ำ าสาปแช ่ ง ให ้

เธอเปล ี ่ ยน เขา ให ้ เป ็ นย ักษ ์ตา เด ียวส ัตว ์ ร ้ าย

เขาจ ึ งต ้องอาศ ัยอย ู ่ ตามล ำ าพ ั ง ในป ่ า ใหญ ่

และเป ็นทาสร ับ ใช ้ เจ ้ านายค ือ�แม ่มดขาว

ท ุกคนร ีบกล ับบ ้ านนะ�ระว ั ง

เม ื ่ อราตร ีมา เย ือน�ความม ืดม ิด เข ้ าปกคล ุม

แม ่มดขาวก ็จะวางบ ่วงด ัก

ให ้จงระว ั งก ับ เร ื ่ องน ่ า เศร ้ าน ี ้

-----เพลงประจ ำ าหม ู ่ บ ้ าน

 





“มันเป็นคืนที่เย็นยะเยือก และมืดสนิท พ�ยุ

ที่หน�วเหน็บพัดกระหน่ำ�อย่�งบ้�คลั่ง เข้�

สู่พื้นที่รกร้�งว่�งเปล่� และแห้งแล้ง กำ�เนิด

เสียงที่โหยหวนตลอดท�ง”

 ล�นี่จ้องมองออกไปข้�งนอก พิจ�รณ�

เกล็ดหิมะชิ้นหน�ที่พัดผ่�นเธอไปอย่�ง

รวดเร็ว ร�วกับท่�เต้นรำ�ที่หมุนไปม�จนน่�

เวียนหัว ในคว�มคิดของเธอ เธอส�ม�รถ

อธิบ�ยสถ�นก�รณ์นี้ และห�คำ�พูดได้อย่�ง

เหม�ะสมที่สุด ที่จะทำ�ให้ทุกคนเชื่ออย่�งไม่

ต้องสงสัยว่�  คืนนี้จะเป็นคืนที่สมบูรณ์แบบ

ที่สุดสำ�หรับก�รหลบหนี ตลอดทั้งชีวิตของ

เธอที่เติบโตม�ภ�ยในหุบเข�แห่งนี้ เธอไม่

เคยย่�งกร�ยออกไปไกลกว่�แมกไม้ที่ร�ย

ล้อมเปรียบเสมือนรั้วที่ปกป้องหมู่บ้�นของ

เธอให้แยกจ�กดินแดนหิมะที่คอยคร่�ชีวิต 

อีกทั้ง เธอก็ไม่เคยกล้�ที่จะปีนป่�ยภูเข�ที่

ล้อมรอบทั่วทั้งหมู่บ้�น สถ�นที่ที่เธอเติบโต

ม�นั้นช่�งว่�งเปล่�น่�เบื่อ และหน�วสุดขั้ว

ตลอดวันและคืน ฤดูหน�วช่�งย�วน�นแสน

ทรม�น รอบนอกหมู่บ้�นปร�ศจ�กสิ่งมีชีวิต  

ที่นี่ต้นไม้ผอมสูงชะลูดปร�ศจ�กใบ โดย

แต่ละปล�ยกิ่งถูกแต่งแต้มด้วยสีข�วของ

หิมะมองดูคล้�ยโครงกระดูกสีดำ�โอนเอน

ไปม�อย่�งน่�กลัวเม่ือพ�ยุพัดกระหน่ำ� 

ท้องฟ้�ฉ�บด้วยสีเท�ซีดเหมือนกับสีผมของ

คุณย�ยเธอ 



 หมู่เมฆปกคลุมท้องฟ้�ด้�นบนดั่งสำ�ลี

สีสกปรก ทำ�ให้บรรย�ก�ศรอบภูเข�ไม่น่�

พิสมัยเท่�ใดนัก และยังกักเก็บคว�มหน�ว

เย็นเอ�ไว้ภ�ยในอีกด้วย ในแต่ละปี ฤดูร้อน

จะผ่�นม�สั้นๆ เหมือนม�เยี่ยมเยียนเพียง

ชั่วคร�ว หลังจ�กนั้นก็จะต�มม�ติดๆ ด้วย

กรงเล็บที่แหลมคมของฤดูหน�วอีกครั้ง

หนึ่ งทันทีสำ �หรับผู้ม�เยือนอ�จพบว่�

ภูมิประเทศเช่นนี้ช่�งน่�มหัศจรรย์เสียนี่

กระไร ทั้งคว�มง�มและคว�มน่�หลงใหล

ของหิมะที่สะท้อนแสงข�วโพลนเจิดจ้� 

แต่คว�มรู้สึกดังกล่�วจะจ�งห�ยไปอย่�ง

รวดเร็วเมื่อคว�มหน�วเหน็บได้แทรกซึมเข้�

สู่ทุกอณูของร่�งก�ยไปจนถึงกระดูกเลยที

เดียว 

 เด็กส�วผมสีเข้มเหลียวมองไปรอบ 

“บ้�น” หลังเล็กๆ ของเธอ เธอรู้ว่�วิธีเดียว

ที่จะหนีให้พ้นสภ�พอ�ก�ศสุดแสนทรม�นนี้

ได้ ก็คือซ่อนตัวอยู่ภ�ยในบ้�นกระท่อมของ

เธอซึ่งอยู่ภ�ยในหมู่บ้�น กระท่อมที่สร้�ง

ขึ้นอย่�งหย�บๆ ด้วยไม้และหินแล้วนำ�ม�

ประกอบเป็นที่พักที่แข็งแรงมั่นคงทนต่อทุก

สภ�วะด้วยดินเหนียว



 บ้�นที่เธอกล่�วถึง คือห้องแคบๆ ห้องเดียวที่มืดทึบ ฟุ้งไปด้วยควันไฟ และไม่ว่�ใคร

ที่เข้�ม�ก็ต้องใช้เวล�สักพักหน่ึงกว่�จะปรับส�ยต�ให้เข้�กับคว�มมืดหลังจ�กที่เคยชิน

กับแสงเจิดจ้�ของหิมะที่ข�วโพลน  เปลงไฟริบหรี่ส่องแสงวูบว�บออกม�จ�กกล�งเต�

ผิงเก่�ๆ ดูคล้�ยกับอ่อนล้�กับ

 ก�รต่อสู้กับคว�มหน�วเย็น เห็ดป่�และเครื่องเทศน�น�ชนิดที่ถูกมัดรวมกัน ห้อย

ลงม�จ�กเพด�นรวมทั้งชิ้นเนื้อที่แล่แล้วก็แกว่งไปม�เบ�ๆ จ�กด้�นบน ทุกครั้งที่เธอเดิน

ไปม�ภ�ยในบ้�นมันก็จะชนกับหัวของเธอและแม้ว่�ในมุมหนึ่งของห้องจะชื้น และหน�ว

เหน็บดั่งหัวใจของแม่มดข�วก็ต�ม มันก็ยังดีเสียกว่�ที่ต้องไปเผชิญหน้�กับอะไรก็ต�มที่

อ�ศัยอยู่ในป่�ทึบนอกหมู่บ้�นอย่�งแน่นอน

 ล�นี่สูดห�ยใจลึก มองดูไอเย็นสีข�วที่เธอพ่นออกม� เธอยังจำ�ช่วงเวล�ที่เธอเป็น

เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ จมูกรั้นเชิดขึ้นกับดวงต�กลมโตสดใส นั่งอยู่บนกองหญ้�แห้งซึ่งได้รับ

ก�รถักทอเป็นผ้�ห่มในขณะที่คุณย�ยเล่�นิท�นพื้นบ้�นให้ฟัง เธอก็จะนั่งกอดเข่� และ

ห่อตัวให้แน่นที่สุดภ�ยใต้ผ้�ห่มผืนหย�บ เพื่อป้องกันตัวเองจ�กสัตว์ร้�ยในคว�มมืด ที่

คุณย�ยของเธอกล่�วถึง และเพื่อป้องกันคว�มหน�วเหน็บที่ได้คร่�ชีวิตของคุณต�เธอ 

ไปเมื่อหล�ยปีก่อน



“อย่�ออกไปเดินคนเดียวข้�งนอกหรือว่�ไกลเกินเขตของหมู่บ้�นนะ”   

คุณย�ยของเธอเคยเตือน 

“หม�ป่�มันหิวตลอดเวล� หม�จิ้งจอก และลูกสมุนชั่วร้�ยของมัน จะจับตัวเจ้�เข้�ไปใน

ป่�ห�กเจ้�พลัดหลงไปไกล”  

ในขณะนั้นเสียงของคุณย�ยจะฟังดูเศร้�สร้อยเมื่อเธอพูดจบ 

“แล้วจำ�ไว้เสมอละว่� สิ่งชั่วร้�ยตัวจริงจะซ่อนตัวอยู่ภ�ยนอกนั่น จำ�เรื่องแม่มดข�วไว้ให้

ดี”

“พวกมันจะทำ�อะไรคะ คุณย�ย” 

เธอจำ�ได้ว่�เธอตั้งคำ�ถ�มขึ้นม� แก้มเธอเป็นสีชมพูเนื่องจ�กคว�มหน�วเย็น ปล�ยจมูก

ของเธอก็กล�ยเป็นสีแดงจัด ริบฝีป�กเล็กๆ ของเธออ้�ค้�งเนื่องจ�กคว�มกลัว  เธอ

พร้อมที่จะรับฟังไม่ว่�คุณย�ยของเธอจะบอกอะไรที่น่�กลัวกว่�นี้ก็ต�ม

“ทำ�อะไร ? พวกมันก็จะจับเจ้�กินล่ะสิ พวกมันทั้งหมดนั่นแหละ ทั้งหม�จิ้งจอก  หม�ป่� 

และ นังแม่มดข�ว รู้ไหมต�ของมันเป็นเหมือนหลุมดำ�ของนรก ดำ�กว่�วิญญ�ณที่หมก

ไหม้อยู่ในอเวจี  ดำ�กว่�สิ่งชั่วร้�ยทั้งปวงรวมกันเลย”

“แล้วพวกมันจะเอ�หนูไปไหนคะ หนูจะได้ไปไหนคะ แล้วทำ�ไมพวกมันถึงชั่วร้�ยม�กนัก

ล่ะคะ” 

ณ จุดนี้คุณย�ยของเธอ เริ่มทำ�หน้�บึ้งตึงจนมองเห็นรอยย่นบริเวณหน้�ผ�กเต็มไปหมด 

“อย่�ตั้งคำ�ถ�มม�กนักเลยน่� คำ�ถ�มจะดึงดูดวิญญ�ณที่เพิ่งออกจ�กร่�งและยังร่อนเร่

ไม่มีที่ไป วิญญ�ณของพวกผีห่�ซ�ต�นทั้งหล�ยที่ลอย เคว้งคว้�งอยู่ในป่�”



“นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ และพ่อใช่ไหมคะ?”

ตอนนี้เองที่สีหน้�ของคุณย�ยเปลี่ยนไป อย่�งเห็นได้ชัด หน้�ที่ดูเศร้�สร้อย ที่ส�ม�รถ

สล�ยหัวใจของใครก็ต�มที่ได้แลเห็น 

“ใช่จ้ะ” หญิงชร�พึมพำ� 

“พวกเข�ตั้งคำ�ถ�มม�กเกินไป พวกเข�ไล่ต�มคว�มฝันม�กเกินไป”

“แล้วตอนนี้พวกเค้�อยู่ที่ไหนกันคะคุณย�ย”  

เด็กหญิงมีเพียงคว�มทรงจำ�อันเลือนร�งของพ่อแม่เธอ

ใบหน้�ของคุณย�ยได้เปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่ง กล�ยเป็นบึ้งในทันที 

“เจ้�ยิ่งรู้น้อยเท่�ไรยิ่งดี อยู่แต่ภ�ยในกระท่อม หุงห�อ�ห�ร ปัดกว�ดบ้�น และเก็บฟืน

ใกล้ๆที่พัก อย่�ย่�งกร�ยไปในที่ๆ ย�ยบอกเจ้�ว่�ไม่ให้ไป เพียงเท่�นี้ เจ้�ก็จะปลอดภัย 

ตร�บใดที่เจ้�เชื่อฟัง” 

ล�นี่เชื่อฟังปฏิบัติต�ม........เพียงแค่ระยะหนึ่ง

 เธอเก็บตัวอยู่ในกระท่อมเป็นส่วนใหญ่  และเมื่อออกไปข้�งนอกเพื่อเก็บสมุนไพร

ในฤดูใบไม้ผลิ และลูกเบอร์รี่ในฤดูร้อน ก็ไปไม่น�นนัก ในบ�งครั้งเธอจะวิ่งออกไปเล่น

กับเด็กๆ ในหมู่บ้�น แต่ครั้นพลบค่ำ� ใกล้เวล�ที่พระอ�ทิตย์ตกดิน เธอ และเด็กคนอื่นๆ 

ก็ต้องรีบแยกย้�ยกันวิ่งกลับบ้�นเพร�ะกลัวว่�จะถูกจับกินโดยแม่มดข�ว เธอไม่เคยเลย

ที่จะไม่ปฏิบัติต�มกฎแม้แต่ครั้งเดียว

 เวล�ผ่�นไปหล�ยปี เธอตระหนักได้ว่�มีบ�งอย่�งที่เธอยังใคร่รู้  เรื่องต่�งๆ ที่พ่อ

ของเธอเคยเล่�ให้ฟังย้อนกลับม�ในใจเธออีกครั้ง และคร�วนี้มันกลับม�อย่�งท่วมท้น 

เธอยังจำ�ประก�ยในดวงต�ของเข�ได้ดี  ประก�ยที่ถูกจุดขึ้นม�ในขณะที่เข�เล่�ถึงผืนป่�

บริสุทธิ์ ที่ไม่เคยมีใครย่�งกร�ยไปถึง ก�รผจญภัยแบบไม่มีที่สิ้นสุด ในดินแดนที่ห่�งไกล



ที่รอก�รสำ�รวจ และแม่ของเธอก็มีส่วนร่วม

และกระห�ยที่จะได้พบกับคว�มตื่นเต้นนี้

เช่นกัน และนั่นจะเรียกว่�เป็นธรรมช�ติที่

ล�นี่ได้รับมรดกจ�กพวกเข�ก็ว่�ได้

 แต่คุณย�ยของเธอมักจะเตือนเธอ

เสมอว่� คว�มเร่�ร้อนที่ต้องก�รจะเดินท�ง

หรือคว�มกระห�ยอย�กรู้อย�กเห็นที่ไม่

ส�ม�รถระงับลงได้เช่นนี้เอง ที่ทำ�ให้พวกเข�

ถูกฆ่�โดยพวกหม�ป่� อย่�งไรก็ต�ม คว�ม

กระห�ยใคร่รู้ได้เติบโตข้ึนอย่�งรุนแรงในใจ

เธอ คว�มอย�กรู้อย�กเห็นที่ไม่ส�ม�รถจะ

ขับไล่มันไปได้ คว�มต้องก�รที่จะผจญภัย

ของเธอตื่นตัวเสียเหลือเกิน

 เธอต้องก�รอะไรม�กกว่�นี้ในชีวิต 

ทั้งๆ ที่รู้ว่�สิ่งที่เธอต้องก�รนั้นมันไม่เหม�ะ

ไม่ควรเลยแต่เธอก็ไม่ส�ม�รถห้�มอกห้�ม

ใจได้ ทั้งๆ ที่รู้ว่�สิ่งที่เธอต้องก�รทำ�นั้นเป็น

สิ่ งที่คุณย�ยของเธอไม่สนับสนุนให้ทำ�

ก็ต�ม แต่เธอจะเพิกเฉยต่อคว�มปร�รถน�

ของเธอต่อไปไม่ได้แล้ว

ล�นี่พร้อมที่ต้องเสี่ยงกับก�รต้องเผชิญหน้�

กับแม่มดข�ว ห�กเธอต้องก�รที่จะไปผจญ

ภัยต�มที่ใจของเธอใฝ่ฝัน



 ล�นี่มองไปรอบๆ ตัวอีกครั้งหนึ่ง 

เธอได้ยินเสียงกรนเบ�ๆม�จ�กที่ห้องนอน

ของคุณย�ย เธอรู้ว่�ก�รที่เธอทิ้งจดหม�ย

ล�ไว้ให้ท่�นเพียงแค่ฉบับเดียวคงยังไม่พอ 

แต่เธอก็หวังว่�มันจะช่วยบรรเท�คว�ม

ห่วงใยที่ท่�นมีต่อเธอ และบ�งทีท่�นอ�จจะ

ยกโทษให้เธอ เมื่อเธอกลับม�ในที่สุด 

 ล�น่ีขยับผ้�คลุมไหล่ให้กระชับรอบร�่ง

อันบอบบ�งของเธอ ปรับส�ยเป้ที่สะพ�ย

บนไหล่ให้ถนัดยิ่งขึ้น สวมถุงมือหน� แล้ว

ตัดสินใจก้�วออกไปสู่คว�มหน�วเย็นที่รอ

อยู่ภ�ยนอกที่พัก

 ส�ยลมแรงพัดหมวกคลุมศีรษะของ

เธอหลุดออก และตีผมของเธอม�ปิดใบหน้�

จนมิด กระแสลมบ้�คลั่งพัดทุกสิ่งปลิวว่อน

จนเธอมองอะไรไม่เห็น เธอเปรียบเหมือน

คนต�บอดไปชั่วครู่จ�กก�รจู่โจมนั้น แต่เธอ

ก็บังคับตัวเองให้ก้�วเดินฝ่�หิมะหน�นุ่ม

ประดุจดังพรมสีข�วที่ปรกคลุมทั่วบริเวณ ใน

ขณะที่เดินก็สบถและด่�ทอเท้�ทั้งสองข้�ง

ว่�มันทำ�ให้เธอรู้สึกเหมือนถูกฉุดกลับไปข้�ง

หลังและทำ�ให้เธอเดินได้ช้�ลง ห�กว่�เธอมี

ข�วิเศษแล้วล่ะก็มันคงจะช่วยทำ�ให้เธอเดิน

ลุยผ่�นหิมะที่หน�  ข้�มแม่น้ำ�ที่ลึกที่สุดหรือ

กระโดดข้�มภูเข�ที่สูงลิ่วได้อย่�งง่�ยด�ย 



ล�นี่ยืนตัวแข็งไม่ไหวติง  เสียงอะไรน่ะ มีอะไรบ�งอย่�งข้�งนอกนั้นหรือ ? 

ไม่มีอะไรหรอกน่� มันเป็นเพียงเสียงลมหวีดหวิว เธอพย�ย�มปลอบใจตัวเอง และตำ�หนิ

สมองของตนที่คิดม�กเกินไปจนทำ�ให้เกิดคว�มกลัว

ล�นี่เดินต่อไปได้พียงไม่กี่ก้�ว เธอส�บ�นกับตัวเองว่� เธอได้ยินเสียงมันอีกแล้ว ตอนนี้

เธอเพิ่งจะเดินห่�งบ้�นม�ได้ไม่ไกลนัก เธอจะย้อนกลับไปดีไหม

ไม่นะ อีกใจหนึ่งของเธอย้ำ� ห�กว่�เธอย้อนกลับไปในตอนนี้ เธอจะไม่มีวันได้เริ่มต้นก�ร

ผจญภัยอีกอย่�งแน่นอน

เธอยืนนิ่ง สงบสติอ�รมณ์เพื่อขจัดคว�มกลัวให้หมดไป ล�นี่ย่ำ�เท้�เดินต่อไปข้�งหน้�

อย่�งเหนื่อยล้�เหลือเกิน



 เธอคุ้นเคยกับรูปทรงหล�ยชนิดที่อยู่ในคว�มมืดตรงหน้� ว่�มันคือกระท่อม และ

เธอใช้คว�มจำ�ที่มีเป็นแผนที่ในก�รนำ�ท�งไปยังบ้�นแต่ละหลัง หลังจ�กที่ผ่�นไปเกิน

กว่�สิบหลัง เธอก็รู้เธอม�ถึงปล�ยเขตของหมู่บ้�นแล้ว ห�กว่�เธอผ่�นจุดนี้ออกไปคว�ม

หน�วเย็นคงจะฆ่�เธอ และเธออ�จไม่มีท�งได้กลับม�อีก แต่เธอก็รู้ว่�เธอต้องเดินต่อ

ไปให้ถึงแนวป่�บริเวณเชิงเข�ก่อนที่เธอจะพักเหนื่อยสักครู่ เพร�ะเมื่อใดที่หิมะหยุดตก 

รอยเท้�ของเธอก็จะทรยศต่อเธอเพร�ะมันจะทิ้งร่องรอยให้คนอื่นเห็นได้ชัดเจนดุจดังลูก

เบอร์รี่สีสดในฤดูใบไม้ผลิเลยทีเดียว และแน่นอนว่�ช�วบ้�นเป็นโขยงจะแห่ม�ต�มห�

เพื่อนำ�ตัวเธอกลับไป

 ล�นี่หรี่ต�ของเธอลงเพื่อหลบจ�กเกล็ดหิมะ แล้วบังคับให้สองเท้�ของเธอก้�วเดิน

ต่อไป เธอสังเกตว่�เธอได้เดินพ้นออกจ�กเขตของหมู่บ้�นแล้ว อิสรภ�พ-ลมห�ยใจของ

เธอติดขัดขึ้นม�ชั่วครู่ จริงหรือนี่....เป็นไปไม่ได้หรอกน่�

“จะไปไหนน่ะ แม่หนู”

 ร่�งผอมสูงที่เหมือนโครงกระดูกยืนขว�งท�งของเธอไว้ มันมีรูปร่�งเหมือนมนุษย์

ธรรมด�แต่สวมเสื้อคลุมที่เป็นสีข�วโพลนที่แม้แต่ในคว�มมืดมันดูเหมือนจะส่องสว่�ง

และสะท้อนแสงในหิมะจนแสบต�ได้ ต�ของเธอแทบจะบอด เธอยกมือขึ้นป้องแล้วจ้อง

ไปที่เท้�ของร่�งนั้นแทน ห�กแต่ว่�มันไม่มีเท้� ตรงช�ยขอบของเสื้อคลุมเหนือพื้นดิน 

ห�ยไปอย่�งลึกลับ ร่�งนั้นลอยโฉบร่อนไปม�ห่�งจ�กพื้นหิมะไม่กี่นิ้ว เธอรวบรวมคว�ม

กล้�มองขึ้นไปอีกครั้ง สิ่งที่อยู่บนสุด ตรงใจกล�งของผ้�คลุมศีรษะทรงส�มเหลี่ยมก็คือ

ก�ช�ดที่มีสีแดงสด เธออ้�ป�กค้�งสะดุ้งสุดตัว

ล�นี่สังเกตว่�ร่�งนั้นมีดวงต�คู่โตที่เบิกโพลน กระบอกต�ลึกและดวงต�คู่นั้นก็มีสีดำ�มืด

ดุจดั่งหลุมดำ�ในนรกทีเดียว มันคือแม่มดข�ว

“จะไปไหนน่ะ แม่หนู” 



 แม่มดข�วเปล่งเสียงต�มเป็นครั้งที่

สอง เสียงของเธอฟังดูคล้�ยกับเสียงของ

เศษไม้ในป่�ย�มที่มันถูกันไปม�อย่�งเกรี้ยว

กร�ด แล้วก่อให้เกิดไฟป่�ยังไงอย่�งงั้น

“เลยเวล�เข้�นอนแล้วนะ”

 “หนู.......” 

 ล�นี่ ไม่อย�กจะเชื่อ เลยว่�เธอไม่

ส�ม�รถจะเปล่งเสียงออกม�ได้เป็นประโยค 

ชีวิตทั้งชีวิตของเธอไม่เคยเชื่อว่�เรื่องร�ว

ของแม่มดข�วจะมีอยู่จริง 

แน่นอนว่�เธอเคยยอมรับว่�มันเป็นคว�ม

เชื่อของเหล่�ช�วบ้�นหรือบ�งทีเธอควรจะ

เชื่อว่�มันมีอยู่จริงแต่นั่นมันตอนที่เธอยัง

เป็นเด็กน้อยอยู่นี่น่� แต่ครั้นเมื่อเธอโตขึ้น

และเริ่มเป็นส�ว เธอก็คิดแต่เพียงว่�เรื่อง

แม่มดข�วคือนิท�นปรัมปร�ที่เล่�ให้เด็กใน

หมู่บ้�นฟังเพียงเท่�นั้นเอง

จนกระทั่งบัดนี้......

 แม่มดเหยียดแขนอันผอมย�วออก

ม�สองข้�ง ดูประหนึ่งว่�จะพย�ย�มคว้�ตัว

เด็กส�วไว้ ร่�งผอมสูงคล้�ยโครงกระดูกเดิน

ได้โน้มลงพร้อมกับยื่นแขนซึ่งดูเหมือนมีด

โค้งด้�มย�วอันคมกริบ เข้�ม�ใกล้ล�นี่ยิ่งขึ้น 



ล�นี่ทำ�ได้เพียงอย่�งเดียวที่เธอคิดออกในขณะนี้ คือ วิ่งให้สุดชีวิต

เธอรีบลอดตัวผ่�นใต้วงแขนผอมที่ยื่นออกม� แล้ววิ่งหนีอย่�งสุดฤทธิ์ ขณะนั้นเองดู

เหมือนว่�คว�มหน�วเย็น รวมทั้งที่เธอเคยกลัวว่� คุณย�ย หรือคนในหมู่บ้�นจะต�มม�

จับตัวเธอกลับจะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป เธอม�ไกลเกินกว่�จะหันหลังกลับแล้ว

และไม่มีท�งที่เธอจะยอมตกเป็นเหยื่ออันโอชะของใครบ�งคน

 เสียงของแม่มดข�วยังคงติดต�มเธอม�เป็นระยะ เสียงที่ดูเหมือนกรีดร้องอันน่�สะ

พรึงกลัวที่เธออย�กขจัดมันออกไปให้พ้นจ�กคว�มทรงจำ� เพร�ะเธอรู้ว่�เสียงนี้แหละที่

ทำ�ให้เธอหยุดเคลื่อนไหวได้อย่�งสิ้นเชิง

“ไม่ว่�เธอจะวิ่งหนีไปไหนก็ต�ม ฉันจะต�มเธอให้เจอ”

ล�นี่วิ่งต่อไป และต่อไป พย�ย�มไม่คิดถึงคว�มเหนื่อยล้� และคว�มเจ็บปวดที่โดนเล็บ

ของแม่มดข�วข่วนโดนลำ�ตัวของเธอ และทุกครั้งที่เธอสูดเอ�ไอของคว�มเย็นเข้�ไปเต็ม

ลมห�ยใจ เธอรู้สึกเหมือนกับมีใบมีดโกนกรีดเข้�กับปอดของเธอ เธอต้องวิ่งต่อไป ทั้งๆ

ที่ อะดริน�ลีนในร่�งก�ยเธอใกล้หมดลง  และในทีสุดเธอคิดว่�เธอไปต่อไปไม่ไหวแล้ว 

เธอล้มลง

“โอ๊ะ....ไม่นะ  นั่นมันพวกลูกสมุนของแม่มดข�วนี่น่�” 

ล�นี่คิดอย่�งหมดหวังมันคือลูกสมุนของแม่มดข�วและของปีศ�จอื่นอีกต่�งห�ก 

 เธอนอนนิ่งไม่ไหวติง เข่�ทั้งสองข้�งสั่น เหมือนลูกนกตกน้ำ�จนต้องยกขึ้นม�ก

อดเอ�ไว้เธอพย�ย�มสูดลมห�ยใจเข้�แต่ก็เหมือนกับปล�สำ�ลักน้ำ� ลมพ�ยุยังคงพัด

กระหน่ำ�อย่�งบ้�คลั่งรอบๆตัวเธอ บังเกิดเสียงหวีดหวิวไปทั่ว

เอ๊ะ....เดี๋ยวก่อนนะ ทำ�ไมฉันไม่ได้ยินเสียงแม่มดข�วแล้วล่ะ ฉันวิ่งหนีได้เร็วกว่�แม่มด

ข�วจริงๆ หรือนี่ 



 ล�นี่สูดลมห�ยใจลึกอีกครั้งหนึ่ง ก่อน

ยืดตัวขึ้น ดูรูปร่�งไกลๆ นั่นซิ นั่นมันคือ ป่�

ใช่ไหมน่ะ ?

 ล�นี่วิ่ง ล้มลุกคลุกคล�นได้แต่จ้องมอง

ภ�พที่มองเห็นข้�งหน้�ด้วยคว�มหว�ดกลัว 

ภ�พของต้นไม้ขน�ดมหึม�ที่เห็นอยู่ไม่ไกล

นัก กิ่งก้�นส่วนที่แห้งต�ยเพร�ะโดนคว�ม

หน�วเย็น หัก และร่วงหล่นสู่พื้นดินได้กล�ย

เป็นที่หลบลมหน�วให้เธอเป็นอย่�งดี ล�นี่

มุดเข้�ไปหลบอยู่ใต้นั้นอย่�งไม่ลังเล

และเธอก็ตระหนักว่� ทุกสิ่งทุกอย่�งดูเงียบ

สงบภ�ยในป่� แม้ว่�หิมะจะยังคงตกอยู่

และสะสมอยู่บนกิ่งก้�นของต้นไม้ก่อน

ตกลงสู่พื้น แต่คว�มเงียบนั้นมันช่�งดูลึกลับ

จนขนบนแขนของเธอลุกชัน

 ร�กของต้นไม้เบียดเสียดกันแน่น จน

แทงทะลุหิมะหน�ขึ้นม�ได้ ล�นี่กระโดดขึ้น

ไปยืนบนนั้น ณ ตอนนี้ ไม่มีเสียงลมหวีด

หวิวให้เธอได้ยินอีกแล้ว เป็นเพร�ะเธอเข้�

ม�ถึงบริเวณป่�ลึกที่มีต้นไม้ ข้ึนอยู่อย่�ง

หน�แน่นนั่นเอง อย่�งอื่นจะมีได้ก็เพียงปุย

หิมะอันน้อยนิดเท่�นั้นที่ส�ม�รถเล็ดลอด

ก่ิงก้�นส�ข�อันยุ่งเหยิงร่วงหล่นลงม�ยังพื้น

ป่�ได้



 ในไม่ช้� ข�ทั้งสองข้�งของเธอก็เหมือน

จะมีคว�มรู้สึกขึ้นม�อีกครั้ง แต่ในที่สุด มัน

กลับหมดแรงไม่ส�ม�รถกระดิกกระเด้ียได้ 

เธอล้มตัวลงบนพื้นดินที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ 

หลับต�แน่นแล้วรวบรวมสม�ธิ เธอรู้ว่�เธอ

จะหลับอยู่ในสภ�พนั้นไม่ได้เป็นอันข�ด ทุก

คนในหมู่บ้�น ล้วนรู้ดีว่� ก�รกระทำ�เช่นนั้น

ก็เท่�กับเป็นก�รฆ่�ตัวต�ยชัดๆนั่นเอง

 ในที่สุด ฉันก็หนีรอดม�จ�กแม่มดข�ว

ได้ เธอคิด และแทบจะไม่เชื่อตัวเอง 

ฉันคือเด็กอ�ยุเพียง 12 ขวบ ที่ส�ม�รถรอด

จ�กเงื้อมมืออันชั่วร้�ยของแม่มดข�ว ล�นี่

พึมพำ�ออกม�อย่�งมีคว�มสุข เพียงแค่ไม่

น�นเธอก็หัวเร�ะออกม�อย่�งไม่มั่นใจนัก

เธอเหลือบมองไปรอบๆ อะไรอีกล่ะตอนนี้

ไม่มีอะไรอยู่รอบๆ เท่�ที่ส�ยต�ของเธอจะ

มองเห็นได้ นอกจ�กเพียงต้นไม้ หิมะแล้วก็

ต้นไม้แล้วก็หิมะ ทุกสิ่งทุกอย่�งดูมืดมิดไป

หมดหรือไม่ก็ถูกปกคลุมด้วยหิมะสีข�วอัน

หน�วเหน็บ มีเพียงร�กไม้ที่โผล่พ้นหิมะ

ออกม�จ�กตรงนี้ตรงนั้นเท่�นั้นเอง 

แต่อย่�งอื่นก็ไม่เห็นมีอะไรเลย



 เธอพย�ย�มนึกถึงสิ่งที่เธอได้เรียนรู้ม�ตลอด 12 ฤดูหน�วชั่วชีวิตของเธอ หรือบ�ง

อย่�งที่เธอยังจำ�ได้สำ�หรับก�รเอ�ตัวรอด แล้วก็เริ่มออกเดินท�งต่อ แต่แล้ว เธอก็สะดุด

ล้มลงเข้�กับร�กไม้ขน�ดมหึม� และคิดว่�นี่แหละ ใช่แล้ว เธอใช้มือกอบหิมะที่อยู่รอบ

ร�กไม้ด้�นหนี่งแล้วนำ�ม�โปะให้หน�จนเป็นชั้นๆ เธอพย�ย�มทำ�ง�นให้เร็วที่สุด เพร�ะ

รู้สึกถีงคว�มหน�วเย็นที่คืบคล�นเข้�สู่ร่�งก�ยและมือที่แม้สวมถุงมือหน�ของเธอ 

แต่เธอก็เฝ้�บอกตัวเองว่� เธอจะไม่ทำ�มันอย่�งรีบเร่งเกินไป เพร�ะมันจะทำ�ให้เหงื่อเธอ

ซึมออกม�และกล�ยเป็นน้ำ�แข็งห่อหุ้มตัวเธออย่�งรวดเร็ว ในที่สุด นั่นอ�จทำ�ให้เธอเป็น

อันตร�ยถึงต�ยได้ เธอทำ�ง�นต่อไปจนเมื่อหิมะหน� และถูกอัดให้แน่นแล้ว ล�นี่ก็ขุด

หิมะอีกด้�นหนึ่งแล้วทำ�เป็นถ้ำ�เล็กๆ ขน�ดกว้�งพอที่เธอจะลงไปนอนขดตัวอยู่ได้ เธอ

รู้ดีจ�กสัญช�ตญ�ณว่� ถ้ำ�หิมะนี้จะช่วยเก็บกักอุณหภูมิในร่�งก�ยของเธอและช่วยไม่ให้

คว�มหน�วเย็นภ�ยนอกเข้�ม�ทำ�ร้�ยเธอได้

 เธอใช้ผ้�ห่มกันน้ำ�ผืนเล็กๆ คลุมตัวเธอไว้เพื่อเป็นฉนวนกั้นเธอออกจ�กพื้นน้ำ�แข็ง

ที่เย็นเฉียบ และใช้เป้สะพ�ยหลังเป็นหมอน ล�นี่หลับปุ๋ยไปในทันที

 เช้�วันรุ่งขึ้น เธอเริ่มเดินท�งต่อสู่ภูเข�ลูกถัดไป หิมะหยุดตกแล้ว และน่�ประหล�ด

ใจม�กที่พระอ�ทิตย์ส่องแสงสว่�งเจิดจ้� แม้เธอจะรู้ดีว่� เธอจะต้องเดินท�งมุ่งหน้�ไป

ท�งไหนก็ต�ม เวล�ที่เธอไม่แน่ใจ เธอก็จะเพียงแค่ปีนต้นไม้ซึ่งเป็นเรื่องที่เธอชื่นชอบ

และเก่งม�กม�ตั้งแต่เด็กๆ แล้วสำ�รวจภูมิประเทศโดยรอบ ห�กว่�ไม่มีต้นไม้อยู่แถวนั้น 

เธอก็จะศึกษ�เอ�จ�กตำ�แหน่งของดวงอ�ทิตย์

 เธอรู้ว่�ภูเข�ที่เป็นจุดหม�ยของเธอนั้นทอดย�วอยู่ท�งตอนใต้ของป่� ซึ่งนั่นก็คือ 

ท�งทิศใต้ของหมู่บ้�น ซึ่งเธอก็เพียงแต่มุ่งหน้�ไปยังทิศนั้น เธอค�ดว่�เธออ�จจะอยู่ห่�ง

จ�กตีนเข�อีกไม่ไกล แค่เดินสัก 7 หรือ 8 ชั่วโมงก็น่�จะถึงแล้ว



 ล�นี่เกิดคว�มรู้สึกที่ไม่ส�ม�รถอธิบ�ยได้ มันเหมือนกับคว�มรู้สึกที่ไม่มั่นคง เธอ

ไม่อ�จบอกได้เลยว่�เกิดอะไรขึ้นในวิน�ทีข้�งหน้� ไม่ต้องพูดถึงวันพรุ่งนี้หรอก และแล้ว 

เธอก็รู้สึกได้ว่� ร่�งก�ยเกิดกระตุกอย่�งแรง เธอรู้แล้วว่�มันคืออะไร อิสรภ�พนั่นเอง

 ในเวล�นี้ เธอส�ม�ถทำ�อะไรก็ได้ เมื่อไรก็ได้ อย่�งไรก็ได้เท่�ที่เธออย�กทำ� เธอ

ส�ม�รถเลือกท�งเดินของเธอเอง มีอิสระที่จะเลือก มีอิสระที่จะใช้ชีวิตต�มที่เธอต้องก�ร 

เธอเลือกว่�เมื่อไรที่เธอจะสังเกตก�รณ์สิ่งรอบตัว เลือกว่�เมื่อไรจะกินอ�ห�รที่เธอพกม�

ด้วยอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือขนมปังกับเนยแข็ง และแล้ว เธอก็รู้สึกว่� ก�รใช้ชีวิต

แบบง่�ยๆ ของทุกๆ วันนับตั้งแต่เธออกจ�กหมู่บ้�นม� กลับกล�ยเป็นเรื่องที่สนุกสน�น

ยั่วยวนใจไปเสียเหลือเกิน

 มีบ�งคนเคยบอกกับเธอว่� ด้�นหลังภูเข�ที่อยู่ท�งทิศใต้นั้น จะปร�กฎทะเลสีเขียว

มรกต ที่ซึ่งอ�ก�ศจะอบอุ่นอยู่ตลอดเวล� ไม่มีหิมะตก อย่�งไรก็ต�ม เธอยังไม่แน่ใจใน

คำ�บอกเล่�นั้นม�กนัก เนื่องจ�กมีคนในหมู่บ้�นที่เธอรู้จักเพียงไม่กี่คนที่เคยเดินท�งข้�ม

ยอดเข�สู่ที่ร�บอีกฟ�กหนึ่ง ภูเข�ตั้งตระหง่�นสูงชันเป็นเครื่องกีดขว�งต�มธรรมช�ติได้

เป็นอย่�งดี และห�กว่�สิ่งที่คนในหมู่บ้�นพูดเป็นคว�มจริง ภูเข�ก็เป็นเครื่องกีดขว�งที่

ทำ�ให้พ�ยุหิมะถูกกักอยู่แค่ในบริเวณหุบเข�ของหมู่บ้�น ทำ�ให้เกิดคว�มหน�วเข้�ไปถึง

ลึกสุดขั้วหัวใจ

 เธอหวังเป็นอย่�งยิ่งว่� อีกฟ�กหนึ่งของเทือกเข�จะเป็นสีเขียว มิใช่สีข�วโพลน อีก

ทั้งเต็มไปด้วยผลไม้สุกงอม เพร�ะเธอรู้ดีว่�เธอมีอ�ห�รเหลือพออีกเพียงไม่กี่มื้อเท่�นั้น 

ห�กว่�เธอข้�มยอดเข�นั้นไปได้สำ�เร็จ แต่กลับพบว่�ทุกสิ่งทุกอย่�งยังคงเป็นน้ำ�แข็งไป

หมดเหมือนในฤดูหน�ว สภ�พของคว�มเป็นจริง และคว�มหิวโหยก็คงบังคับให้เธอต้อง

ถอยกลับไปยังหมู่บ้�นที่เธอจ�กม� โดยไม่ได้ประสบก�รณ์ใดๆ ที่เธอตั้งใจเดินท�งม�

ค้นห�เลย

 บ่�ยแก่ๆ เธอก็เดินท�งม�ถึงตีนเข� ภูเข�ลูกนี้สูงชันตระหง่�น แต่สำ�หรับเธอมันไม่

ย�กเกินไปหรอก มีต้นไม้ และร�กไม้ให้เธอปีนหรือเหนี่ยวห�กว่�เธอลื่นพล�ด และพื้น

ดินก็เต็มไปด้วยหิมะหน� แม้ว่�เธอจะไม่เจอกับหิมะถล่มก็ต�ม แต่เธอก็ระวังตัวอยู่เสมอ

เธอเริ่มปีนเข� และปีนต่อไปเรื่อยๆ ก�รใช้กำ�ลังอย่�งหักโหมทำ�ให้ร่�งก�ยอันบอบบ�ง

ของเธอดูอ่อนแรงเสียนี่กระไร แต่ล�นี่ก็ไม่ย่อท้อ เธอคิดถึงแต่อิสรภ�พที่เธอได้รับจ�กก

ก�รสำ�รวจพื้นที่ๆ ไม่เคยมีใครเหยียบย่ำ�ม�ก่อน 



เธอรู้ว่�คว�มส�ม�รถของเธอมีเพียงใด 

เมื่อเธอเหนื่อยเธอก็จะพัก และเมื่อเธอ

กระห�ยน้ำ�เธอก็จะเอ�หิมะใส่กระติกน้ำ�

รอให้มันละล�ยพอที่จะดื่มได้ พลบค่ำ� เมื่อ

หิมะทำ�ท่�ว่�จะตกแบบไมลืมหูลืมต�อีก

ครั้ง ล�นี่ก็ตัดสินใจแล้วว่� มันไม่คุ้มค่�เลย

ที่จะเสี่ยงปีนเข�ในสภ�วะอ�ก�ศที่ไม่น่�ไว้

ว�งใจเช่นนี้ โชคเป็นของเธอเมื่อเธอพบป�ก

ท�งเข้�ถ้ำ�แคบๆ ข้�งภูเข�ที่ถูกปกคลุมไป

ด้วยหิมะ ย�กต่อก�รสังเกตเห็น เธอตัดสิน

ใจว่� จะเข้�ไปค้�งคืนในนั้นสักคืนหนึ่ง แม้

เธอจะแอบคิดว่� ป�กถ้ำ�นั้น ดูร�วกับ

ข�กรรไกรของอสูรก�ยร้�ยที่กำ�ลังอ้�ป�ก

รอเธออยู่ และในที่สุดเธอก็ก้�วเท้�เข้�ไป

ภ�ยในถ้ำ�ดูแห้งกว่�ที่เธอค�ดไว้ และกลับ

อบอุ่นอย่�งไม่น่�เชื่อ ดูเหมือนว่�คว�มอุ่น

นี้จะแผ่กระจ�ยเข้�ไปยังส่วนลึกที่สุดของถ้ำ�

ได้อีกด้วย

“ฉันไม่มีคว�มกล้�พอที่จะเดินเข้�ไปลึกกว่�

นี้โดยไม่มีแสงไฟนำ�ท�งหรอก “ 

ล�นี่ตัดสินใจกับตัวเองว่� ฉันจะค้�งคืน

ใกล้ๆ ป�กถ้ำ�นี่แหละ ฉันจะได้แน่ใจว่�ไม่ได้

หลงท�งอยู่ภ�ยในถ้ำ�นี้

* * *



 เธอจัดเตรียมสร้�งที่พักอีกครั้งหนึ่ง ซุกตัวในผ้�ห่มที่ยังมีกลิ่นของที่บ้�นหลงเหลือ

อยู่ เวล�ผ่�นไปได้สักพัก เธอรู้สึกหลับๆ ตื่นๆ ตลอดเวล� บ�งครั้งดูเหมือนว่�เธอจะฝัน

ไป แต่ที่จริงมันผสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเธอในเวล�นั้น เธอยังฝันถึงภ�พภูมิประเทศ

ที่เต็มไปด้วยหิมะอยู่ในขณะที่เธอนอนอยู่ข้�งๆกับถ่�นสีทองที่ยังคุกรุ่นอยู่ สภ�พพื้น

ดินแข็งๆ และหน�วเย็นที่เธอนอนอยู่นี้ ช่�งเทียบอะไรไม่ได้กับคว�มทรงจำ�ที่เธอเคย

นอนบนที่นอนของเธอที่ปูด้วยฟ�งในกระท่อม ไม่ใช่ว่�เธอกำ�ลังคิดถึงมันหรอกนะ มัน

เป็นเพียงแค่คว�มรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยกับก�รที่ต้องอยู่ต�มลำ�พังคนเดียวต่�งห�ก และใน

ระหว่�งที่เธอกำ�ลังสะลึมสะลือใกล้จะหลับนั่นเอง ก็มีเสียงเหมือนใครเดินล�กเท้�ไปม�

บนพื้น ล�นี่สะดุ้งสุดตัว แล้วหันขวับไปฟังเสียงนั้น ที่นั่นมีร่�งสูงใหญ่ ดำ�ทะมึน ตัวล่ำ�

หน�ที่กำ�ลังเดินเข้�ม�จ�กป�กถ้ำ�เข้�ม�ใกล้กับที่ที่เธอกำ�ลังนอนอยู่ ร่�งนั้นยืดสองแขน

ออกม� เผยให้เห็นกล้�มเนื้อมัดหน�ที่เต็มไปด้วยขน ลำ�แขนนั้นใกล้จะคว้�ตัวล�นี่ได้

แล้ว



ล�นี่กรีดร้อง

* * *

“ได้โปรดเถอะ อย่�กลัวฉันเลย ฉันขอโทษ !!”

เธอห�ยใจถี่ด้วยคว�มตื่นตระหนกในสิ่งที่เธอ

เห็นซึ่งมีขน�ดใหญ่กว่�เธอกว่�สองเท่�

“เธอเป็นใครน่ะ?” 

ล�นี่ตะโกนดังลั่น และพย�ย�มอย่�งยิ่งที่จะ

ไม่ทำ�ตัวเหมือนกับสัตว์ที่กำ�ลังตื่นตกใจ

“ ฉันชื่อ เบ็นจ�มิน” 

เสียงที่ตอบเธอนั้นกลับเป็นเสียงเล็กๆ 

ช่�งน่�ประหล�ดใจนัก

ล�นี่ขมวดคิ้ว สัญช�ตญ�ณของเธอบอกเธอ

ว่� ไม่มีอะไรน่�กลัว  แต่ส�มัญสำ�นึกของเธอ

ก็สั่งให้เธอตะโกนออกไปอีก 

“แล้วเธอเป็นใครล่ะ” 

เธอย้ำ�ถ�มอีกครั้งหนึ่ง คร�วนี้ด้วยเสียงที่ตื่น

ตกใจน้อยลงแต่ระแวดระวังม�กขึ้น



“ฉัน....” เสียงนั้นข�ดห�ยไป

 ในตอนนี้ล�นี่เร่งสำ�รวจร�ยละเอียด

ตรงหน้�ทุกอย่�งเท่�ที่จะทำ�ได้ ร่�งนั้นสูง

ใหญ่อย่�งไม่ต้องสงสัย บ�งทีอ�จจะสูง

ใหญ่กว่�คุณต�ของเธอเมื่อครั้นยังมีชีวิตอยู่

ด้วยซ้ำ�ไป ช่วงไหล่มีขน�ดกว้�งมีลำ�ตัวอวบ

ที่เต็มไปด้วยกล้�มเนื้อ รวมทั้งมีขนดกย�ว

ปกคลุมไปทั้งร่�ง

 เธอปะติดปะต่อข้อมูลต่�งๆ แล้วก็

สรุปเอ�ดื้อๆ ว่� “เธอก็คือผู้ช่วยของแม่มด

ข�วนั่นเอง เธอ คือ เจ้�ยักษ์ต�เดียวนั่น

แหละ” เธออ้�ป�กค้�ง

ร่�งนั้นยังคงยืนนิ่ง ไม่ไหวติงแต่อย่�งใด

 ล�น่ีรู้สึกได้ถึงหัวใจที่เต้นระรัวอย่�ง

ลนล�นอยู่ใต้หน้�อกของเธอ และก็สงสัยว่�

ยักษ์ต�เดียวจะรู้สึกเช่นเดียวกับเธอบ้�งไหม 

คว�มเงียบสงัดเข้�ครอบคลุมไปทั่วบริเวณ 

ทำ�ให้เกิดคว�มตึงเครียด ไม่มีเสียงใดๆ จ�ก

นอกถ้ำ�เข้�ม�ให้ได้ยิน ไม่มีแม้แต่เสียงหวีด

หวิวเบ�ๆ จ�กพ�ยุ เวล�นี้ถ้ำ�ทั้งถ้ำ�ตกอยู่ใน

สภ�พว่�งเปล่�



ในที่สุด ร่�งนั้นก็ถอนห�ยใจทำ�ท่�คอตก และพึมพำ� 

“ได้โปรด อย่�กลัวฉันเลย ฉันไม่ได้เป็นอย่�งที่คนเข�พูดกันหรอก”

 ล�นี่รู้สึกปั่นป่วนในท้อง เธอเพิ่งออกจ�กบ้�นม�ได้เพียงวันเดียว แต่ได้พบเจอทั้ง

แม่มดข�ว และขณะนี้เธอก็กำ�ลังเผชิญหน้�อยู่กับอะไรก็ต�มที่ช�วบ้�นล่ำ�ลือกันว่�เป็นผู่

ช่วยของแม่มดข�วที่น่�กลัวนัก

* * *

 แต่ทั้งนั้น เธอรู้สึกว่�บ�งอย่�งมันก็ดูไม่มีเหตุผลเอ�เสียเลย ต�มเรื่องร�วที่บอกเล่�

สืบต่อกันม� ทำ�ให้มันกล�ยเป็นสิ่งชั่วร้�ยบ�งอย่�ง เป็นผู้ช่วยที่คุ้มคลั่งและวิกลจริต ใน

คว�มคิดของเธอเข�น่�จะเป็นอะไรที่ดูใหญ่กว่�นี้ น่�กลัวกว่�นี้ และมีเสียงที่ห้�ว ดุดัน

ม�กกว่�นี้

และยิ่งเมื่อต�ของเธอเริ่มปรับก�รมองเห็นได้ดีขึ้นในคว�มมืด เธอยิ่งสังเกตร�ยละเอียด

ได้ม�กขึ้นว่�เข�เป็นเพียงแค่คนที่ตัวใหญ่เอ�ม�กๆ แค่นั้นเอง แต่เข�ไม่ใช่ยักษ์อย่�ง

แน่นอน

ในชั้นแรก ล�นี่สรุปกับตัวเองว่� สิ่งที่อยู่ตรงหน้�เธอนั้น เป็นเพียงช�ยหนุ่มวัยรุ่นที่สูง

ใหญ่ มีไหล่กว้�ง และเต็มไปด้วยมัดกล้�มเท่�นั้น

แล้วทำ�ไมคนอื่นๆ ถึงเรียกเข�ว่� ยักษ์ต�เดียวล่ะ?

“พวกเข�เรียกฉันว่�ยักษ์ต�เดียวเพร�ะว่�ดวงต�ของฉันน่ะสิ” ช�ยหนุ่มแปลกหน้�รีบพูด

ขึ้นอย่�งรวดเร็ว ดูเหมือนว่�เข�อย�กจะเล่�ให้เธอฟังเสียเหลือเกิน เข�ชี้นิ้วสั้นๆ ที่มีขน

เต็มไปหมดไปที่ใบหน้�ซีกขว� ซึ่งถูกปกคลุมด้วยผมย�วรุงรัง สกปรก และเป็นสังกะตัง

เสียเป็นส่วนใหญ่ “ฉันไม่ใช่ยักษ์ต�เดียวหรอกนะ ฉันเป็นแค่เด็กผู้ช�ยที่มีดวงต�บอด

ข้�งหนึ่งเท่�นั้นเอง” เข�เล่�ต่อไป เสียงของเข�ฟังดูเหมือนเสียงกระซิบที่อ่อนโยน ห�ก

แต่เศร้�สร้อย 



 เพียงแค่เพร�ะเข�มีคว�มพิก�รท�งส�ยต�แค่นั้นเองหรือ ที่ทำ�ให้คนทั้งหมู่บ้�นถึง

กับเชื่อว่�เข�ถูกส�ปให้กล�ยเป็นยักษ์ต�เดียวที่ชั่วร้�ย ? ล�นี่ตั้งคำ�ถ�มกับตัวเอง คว�ม

รู้สึกผิด และคว�มสงส�รก่อตัวขึ้นในใจของเธอทันที อย่�งไรก็ต�ม ล�นี่ก็ได้เตือนตัวเอง

ว่� ก�รที่เข�ไม่ใช่ยักษ์ต�เดียวนั้นไม่ได้หม�ยคว�มว่�เข�จะไม่ใช่ผู้ช่วยของแม่มดข�ว ก็

เพร�ะแม่มดข�วตะโกนไล่หลังเธอม�ก่อนหน้�นี้ว่� เธอจะห�ล�นี่ให้เจอจนได้....... อือม์ 

เป็นไปได้นะ ที่เข�จะเอ�ตัวฉันไปให้แม่มดข�วต�มคำ�สั่งนั่นเอง

“เธอ” ในที่สุด ล�นี่ก็พูดออกม�ด้วยเสียงที่ต่ำ�กว่�ปกติ แล้วก็ต้องหยุดกระแอมครั้งหนึ่ง

“เธอพูดว่�เธอไม่ใช่อย่�งที่คนอื่นเค้�พูดกันว่�เธอเป็น แล้วเธอ.....” เด็กส�วเลิกคิ้ว

“เธอคือผู้ช่วยของแม่มดข�วใช่ไม้”

“ไม่ใช่นะ” เด็กช�ยตกใจอ้�ป�กค้�ง “ทำ�ไมฉันจะต้องช่วยคนที่ทำ�ร้�ยฉันด้วยล่ะ” ล�นี่

เห็นเข�ส่�ยหัวไปม�ช้�ๆ ในคว�มมืด “แม่มดข�วทำ�ให่ฉันต�บอด ทำ�ร้�ยฉันจนฉันต้อง

วิ่งหนีอย่�งไม่คิดชีวิต นั่นไง ฉันถึงได้ห�ยตัวไปเลย เพร�ะทุกคนในหมู่บ้�นเชื่อว่�ฉันคือ

สิ่งชั่วร้�ยที่แม่มดข�วเสกขึ้นม� แม้กระทั่งพ่อแม่ของฉันก็เชื่ออย่�งนั้นเหมือนกัน”

ล�นี่รู้สึกว่�ตัวเองปั่นป่วนไปด้วยคว�มรู้สึกที่หล�กหล�ยผสมผส�นกันเหมือนกับส่วน

ผสมในเครื่องดื่มของแม่มด ส่วนหนึ่งของเธอรู้สึกโกรธแค้น ผิดหวังกับคนในหมู่บ้�น และ

ในตัวเธอเองด้วยที่เชื่อในเรื่องที่ไร้ส�ระงมง�ย ที่ว่� เด็กผู้ช�ยถูกส�ปให้เป็นผู้ช่วยของ

แม่มดข�วที่ชั่วร้�ย แต่อีกส่วนหนึ่งของเธอกลับรู้สึกโล่งอก และดีใจที่คว�มรู้สึกหว�ด

กลัวของเธอตั้งแต่แรกที่เจอเข�ได้ห�ยไปเป็นปลิดทิ้งไปทั้งหมดแล้ว

เหตุผลที่เด็กช�ยคนนี้ต้องหนีออกจ�กหมู่บ้�นก็เพร�ะคว�มเข้�ใจผิดนั่นเอง เมือ่ไรที่เธอ

กลับบ้�นแล้วละก็ เธอจะพ�เข�กลับไปด้วยแล้วอธิบ�ยให้ทุกคนฟัง รับรองว่�ทุกอย่�ง

จะต้องเรียบร้อยอย่�งแน่นอน



 อย่�งไรก็ต�ม ในตอนนี้เธอยังกลับไป

ไม่ได้หรอก ไม่มีท�งที่เธอจะกลับไปหลังจ�ก

ที่ได้ฝ่�ฟันอุปสรรคม�จนขน�ดนี้ และแม้ว่�

เธอจะไม่รู้หรอกว่� จริงๆ แล้วเธอกำ�ลัง

ค้นห�อะไรอยู่ แต่เธอก็รู้ดีว่� เธอจะพบเจอ

กับอะไรบ�งอย่�งบนพ้ืนดินอันกว้�งใหญ่

ที่อยู่รอบๆ ตัวเธอ เธอรู้ว่�ในใจของเธอยัง

ต้องก�รอะไรม�กกว่�นี้ และเธอจะไม่ถอย

หลังกลับจนกว่�เธอจะได้เจอกับสิ่งนั้น

* * *

 ล�นี่บอกกับตัวเองว่� วันใดก็ต�ม 

ที่เธอพร้อมที่จะกลับไปยังหมู่บ้�นที่เธอจ�ก

ม� เธอจะต้องพ�เด็กผู้ช�ยคนนี้กลับไปด้วย

กับเธออย่�งแน่นอน และด้วยคว�มหวัง

ทุกๆ ประก�รที่ตั้งไว้ เธอยื่นมือออกไข้�ง

หน้�ให้เด็กหนุ่มได้สัมผัส “ฉันชื่อล�นี่” และ

เธอก็รู้สึกได้ถึงมืออันแสนอบอุ่นที่ยื่นม�บีบ

มือเธออย่�งนุ่มนวล “ฉันชื่อเบ็นจ�มิน” เด็ก

ช�ยตอบ เธอแทบจะรู้สึกได้ถึงรอยยิ้มในน้ำ�

เสียงนั้น



 ตลอดคืนนั้น ล�นี่เล่�ให้เบ็นจ�มินฟัง

ถึงก�รเดินท�งของเธอ สำ�หรับนักเดินท�ง

หรือใครก็ต�มที่ชื่นชอบก�รเดินท�งม�ก

กว่�คนทั่วไปแล้ว คงจะไม่ตื่นเต้นกับเรื่อง

ร�วของเธอสักเท่�ไร แต่สำ�หรับล�นี่แล้วนั้น

มันเป็นอะไรที่ ไกลเกินกว่�ที่ เธอได้ เคย

จินตน�ก�รเอ�ไว้ เธอได้ผจญภัยม�ยังดิน

แดนที่คนในหมู่บ้�นได้แต่เพียงแค่เอ่ยป�ก

ถึง และมีเพียงแค่คำ�ร่ำ�ลือที่ว่� บรรพบุรุษ

ผู้ห�ญกล้�เท่�นั้นที่ส�ม�รถฝ่�ฟันอุปสรรค

ทั้งปวงเพื่อม�ถึงยังพื้นที่แห่งนี้ได้

เบ็นจ�มินนั่งฟังอย่�งตั้งอกตั้งใจ และด้วย

คว�มพิศวง เข�รู้สึกสนใจอย่�งจริงจัง 

แต่ในขณะเดียวกัน เข�ก็รู้สึกโดดเดี่ยว และ

สิ้นหวังท้อแท้เมื่อล�นี่กล่�วถึงอะไรก็ต�ม

ที่พ�ดพิงไปถึงหมู่บ้�น เมื่อล�นี่เล่�ให้เข�

ฟังถึงก�รเผชิญหน้�กับแม่มดข�ว แม้ทั้งคู่

จะอยู่ท่�มกล�งคว�มมืด เธอก็สังเกตได้ว่�

เด็กช�ยมีคว�มรู้สึกแปลกออกไป แทนที่จะ

เป็นคว�มโกรธที่แม่มดข�วทำ�ให้เข�ต�บอด

ไปข้�งหนึ่ง เบนจ�มินกลับดูเจ็บปวด และ

สับสนไปพร้อมๆ กัน ประหนึ่งว่� เข�ไม่

เข้�ใจเลยด้วยซ้ำ�ว่� ทำ�ไมแม่มดข�วถึงต้อง

ม�ทำ�ร้�ยเข�ด้วย



 และแล้วคว�มมืดก็เข้�ม�ปกคลุม มันมืดเสียจนล�นี่มองฝ่�มือตัวเองแทบไม่เห็น

เลยทีเดียว เด็กหญิงชักชวนให้เบ็นจ�มินออกเดินท�งผจญภัยไปกับเธอด้วย และหลัง

จ�กที่เข�ตอบตกลงเนื่องจ�กไม่มีอะไรที่จะทำ�ในระหว่�งที่ต้องคอยหลบซ่อนตัวอยู่แต่

ในป่�แถบภูเข�นี้ ล�นี่ก็ล้มตัวลงนอนหลับเป็นต�ย

* * *

“เร�เริ่มออกเดินท�งกันเถอะ” ล�นี่สะพ�ยกระเป๋�ไว้บนไหล่ มองกลับไปยังเบ็นจ�มินที่

กำ�ลังมองม�ที่เธอ แล้วส่งยิ้มให้

 วันนั้นทั้งวัน ทั้งคู่เดินท�งกันตลอดเวล� ปีนป่�ยภูเข�แล้วมุ่งไปยังจุดต่ำ�สุดเพื่อที่

จะเดินข้�มไปให้ได้ และแล้วโชคก็เข้�ข้�งเด็กทั้งสอง เนื่องจ�กเบนจ�มินคุ้นเคยกับพื้นที่

แถบนั้นดีอยู่ก่อน เข�จึงรู้ว่�ควรจะเลือกเส้นท�งไหน และในย�มที่ล�นี่ต้องก�รคว�ม

ช่วยเหลือในก�รปีนป่�ยก้อนหึนก้อนมหึม� หรือข้�มลำ�ธ�รที่ลึกม�กๆ ที่ขว�งหน้� เธอ

ก็จะอ�ศัยนั่งบนไหล่กว้�งของเข� พ�ข้�มไปอย่�งง่�ยด�ย

 ในเวล�กล�งวัน ล�นี่ส�ม�รถสำ�รวจเพื่อนใหม่ของเธอได้ม�กขึ้น ผมที่ดูเหมือน

หย�บกระด้�ง และยุ่งเหยิงของเข� แท้ที่จริงแล้วมันคือผมสีน้ำ�ต�ลเข้มสลวย ดวงต�

ข้�งที่ยังคงมองเห็นก็เป็นสีน้ำ�ต�ลเข้มยิ่งกว่� เข�มีรูปร่�งค่อนข้�งท้วม ปล�ยจมูกกลม

เหมือนผลมันฝรั่ง แม้ว่�จะมีค�งสี่เหลี่ยมก็ต�ม เด็กช�ยแต่งก�ยเรียบง่�ย มีเพียงสีเนื้อ



และสีน้ำ�ต�ลเท่�นั้น บ�งที่เข�อ�จจะเย็บมันขึ้นม�เองก็เป็นได้

เบ็นจ�มินเรียนรู้ทุกอย่�งที่สำ�คัญที่จะทำ�ให้เข�ส�ม�รถเอ�ตัวรอดท่�มกล�งก�รใช้ชีวิต

ในป่�โดยลำ�พังได้ เข�รู้ว่�พืชที่มีเส้นใยชนิดใดที่จะใช้ห่อหุ้มร่�งก�ยทำ�ให้เข�อบอุ่นจ�ก

คว�มหน�วเย็นได้ เข�รู้ว่�จะใช้เปลือกต้นเบิร์ช ติดไฟได้อย่�งไร รู้ว่�จะทำ�น้ำ�หว�นจ�ก

ผลลินคอนเบอรรี่ได้อย่�งไร และเห็ดชนิดใดกินได้ไม่มีพิษ เมื่อล�นี่ลื่นหกล้มแล้วโดนหิน

บ�ด เบ็นก็รู้ว่� จะต้องใช้หญ้�มอสแทนย�ฆ่�เชื้อเพื่อทำ�คว�มสะอ�ดบ�ดแผล และปิด

แผลให้เธอ

ระหว่�งก�รเดินท�ง ทั้งคู่ก็แลกเปลี่ยนเรื่องร�วระหว่�งกัน เบ็นจ�มินจะตั้งใจฟังตลอด

เวล� พย�ย�มซึมซับทุกสิ่งที่ล�นี่เล่�ให้เข�ฟังเกี่ยวกับชีวิตเธอในวัยเด็ก เรื่องที่เธอคิดว่�

น่�เบื่อที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตเธอหลังจ�กที่เบ็นจ�มินออกจ�กหมู่บ้�นไปแล้ว ซึ่งก็คือเมื่อ

เธออ�ยุประม�ณ 6 ขวบ กล�ยเป็นเรื่องที่เข�ชื่นชอบม�กที่สุด

ทีละน้อย ทีละน้อย เด็กช�ยเริ่มเปิดเผยตัวเองม�กขึ้น เข�เล่�ให้เธอฟังถึงครั้งที่เข�ถูกไล่

ออกม�จ�กหมู่บ้�นม�อ�ศัยอยู่ในป่� เข�ต้องพึ่งตัวเองเพื่อให้มีชีวิตรอด ขณะนั้น เข�

มีอ�ยุเท่�ๆ กับเธอในตอนนี้ และล�นี่ก็ต้องทึ่งเมื่อเข�เล่�ให้ฟังว่� เข�ต้องเรียนรู้อะไร

บ้�งเพื่อที่จะอยู่รอดได้ด้วยตนเองในป่�อันโหดร้�ยนี้ เข�จะดูว่� อะไรปลอดภัยสำ�หรับ

ก�รกินหรือไม่โดยศึกษ�จ�กพฤติกรรมของสัตว์ พืชชนิดต่�งๆ ที่นก หนอน และกระรอก

กินได้ก็หม�ยคว�มว่�น่�จะปลอดภัยที่เข�จะกินเช่นกัน แต่ก็มีบ�งครั้งที่เข�ตัดสินใจผิด

พล�ด ซึ่งแน่นอนว่�มันก็ส่งผลให้เข�เจ็บป่วยอย่�งส�หัส อย่�งไรก็ต�ม เข�ก็เอ�ตัวรอด

ม�ได้จนถึงทุกวันนี้ และล�นี่ก็จะไม่แปลกใจเลยว่� เบ็นจ�มินจะส�ม�รถมีชีวิตอยู่แล้ว

ช่วยเหลือตัวเองได้ตลอดรอดฝั่ง เว้นแต่เข�จะอยู่อย่�งโดดเดี่ยวเดียวด�ยเท่�นั้นเอง

ในขณะที่เข� และเธอเดินท�งข้�มภูเข�ม�จนถึงยอดเข�อีกลูกหนึ่งในช่วงบ่�ยของวัน 

ล�นี่อดถอนใจเฮือกไม่ได้ ตลอดแนวเข�ฟ�กนี้ไม่มีหมอกควันเลยสักนิด และเธอก็มอง

เห็นภูมิประเทศที่สวยง�มตรงเบื้องหน้�ของเธอไกลๆ ข้�งหน้�ของเธอเพียงไม่กี่ก้�ว 

หิมะก็ดูเหมือนจะเหลืออยู่เพียงไม่ม�กนัก และตั้งแต่ตีนเข�เป็นต้นไป ภูมิประเทศก็เต็ม

ไปด้วยมอสสีเขียวขจี ปกคลุมพื้นดินดูเหมือนพรมหน�นุ่มทั่วพื้นดินทุกส่วนไปจนถึง



แม่น้ำ�ใหญ่ที่คดเคี้ยวไปม�อยู่ในหุบเข� และเลยแม่น้ำ�ออกไปก็เป็นท้องทุ่งหญ้�สีเขียว

ขจีไม่แพ้กัน ดูมีชีวิตชีว�ย�มต้องแสงอ�ทิตย์อันอบอุ่นย�มอัสดง มีเพียงแสงทองของ

ดวงอ�ทิตย์สอดส่องลอดลงม�เป็นภ�พที่สวยง�มน่�ประทับใจยิ่งนัก

สิ่งที่เธอกำ�ละงมองอยู่นี้ มันไม่ใช่ทะเลมรกตแต่อย่�งใด แต่มันคือทั่งหญ้� และเนินเข�

สีเขียวสูงๆ ต่ำ�ๆ สลับกันไปกว้�งสุดลูกหูลูกต� ดูไม่มีที่สิ้นสุด ที่ๆ ครั้งหนึ่งเธอเคยคิด

ว่�เป็นทะเลมรกตนั่นเอง หรือว่�บ�งทีทะเลมรกตอ�จจะอยู่ไกลออกไปกว่�นั้น ไกลเกิน

กว่�ที่เธอจะมองเห็นได้จ�กตรงนี้ เธอรู้ว่�เธอจะต้องห�ท�งข้�มแม่น้ำ�ข้�งหน้�นั้นให้ได้ 

เพื่อที่จะไปให้ถึงอีกฟ�กหนึ่งของแม่น้ำ�ให้สำ�เร็จ

เบ็นจ�มินสังเกตเห็นคว�มกระห�ยในดวงต�ของล�นี่ เข�เอ่ยออกม�ว่� “ มันจะใช้เวล�

วันสองวันเลยนะที่จะข้�มไปอีกฝั่งของแม่น้ำ�” พวกเข�ค้�งคืนกันโดยตั้งแค้มป์ริมหน้�ผ�

ที่มีซอกเล็กๆ พอเหม�ะที่จะกันลมได้ โดยมีลูกแมชเบอรรี่ และชีสนมแพะกับขนมปัง

เป็นอ�ห�รค่ำ� เธอคงจะเชื่อแน่ห�กมีใครบอกเธอว่� เครื่องแบ่งเขตที่วิเศษที่สุดที่แบ่ง

ระหว่�งเขตหิมะอันหน�วเหน็บด้�นหลังของเธอกับเขตที่เต็มไปด้วยสีสันของชีวิตด้�น

หน้�ของเธอ นั่นก็คือเทือกเข�ที่เธอยืนอยู่นั่นเอง

เบ็นจ�มินหันม�ท�งล�นี่ 

“เธอคิดว่�ยังไง?” เข�ถ�ม หน้�ต�เต็มไปด้วยคว�มอย�กรู้

ล�นี่เพียงแต่ยิ้มให้ เธอยังคงจ้องมองภ�พที่ดุจดั่งพรมวิเศษสีเขียวนั้นอย่�งไม่ว�งต�

“เร�ม�พักกันก่อนเถอะนะ สองวันข้�งหน้�นี้ต้องเป็นช่วงเวล�ที่ย�วน�นแน่”

เธอรอดเงื้อมมือม�จ�กแม่มดข�ว รอดชีวิตม�จ�กป่�ที่หน�วสุดขั้ว ข้�มเทือกเข�ท�ง

ใต้ได้สำ�เร็จ ต้องค้�งคืนกล�งป่�ในถ้ำ�และกล�งแจ้งกว่�จะม�ถึงจุดนี้ แต่อย่�งเดียวที่จะ

เป็นอุปสรรคต่อเเธอก็คือ แม่น้ำ�ที่เชี่ยวกร�กส�ยมหึม�ที่เต็มไปด้วยโขดหิน ก่อให้เกิด

คลื่นสีข�วลูกโตนี่เอง ข�วเสียจนทำ�ให้เธอนึกถึงแม่มดข�วเสียจริงๆ



 ทั้งคู่เริ่มตระหนักว่� แม่น้ำ�ส�ยนี้ลึก

เกินกว่�ที่เดินข้�มได้ แม้แต่เบ็นจ�มินเองก็

ยังต้องยอมแพ้ ทุกครั้งที่เข�พย�ย�ม กระแส

น้ำ�ที่ไหลอย่�งบ้�คลั่งก็เหมือนกับว่�จะล�ก

เข�ลงไปในน้ำ�เลยทีเดียว ไม่ต้องสงสัยเลย

ว่� แม่น้ำ�จะต้องมีคว�มลึกม�กกว่�ล�นี่และ

เบ็นจ�มินยืนต่อกันด้วยซ้ำ�

“เธอจะทำ�ยังไงต่อล่ะทีนี้” 

เข�ถ�มขึ้น “เธออย�กกลับบ้�นไหม?”

ล�นี่ส่�ยหน้� 

“ไม่....ไม่มีท�ง” 

“เร�ม�ได้ไกลขน�ดนี้แล้วนะ เร�จะหันหลัง

กลับไม่ได้”

เธอพย�ย�มที่จะเก็บคว�มกระวนกระว�ย

และคว�มเศร้�โศกเสียใจไว้ไม่ให้ออกม�

ท�งน้ำ�เสียง เธอเบือนหน้�หลบส�ยต�ของ

เบ็นจ�มิน แล้วเริ่มเดินช้�ๆไปต�มตลิ่ง ได้

แต่จ้องมองเท้�ตัวเองทุกครั้งที่ก้�วเดิน 

หญ้�รกสูง และพืชน้ำ�ที่ขึ้นอยู่แถวนั้น ถูไป

ม�กับข�ของเธอ บ�งต้นก็ติดเข้�กับเสื้อผ้�

จนทำ�ให้เธอรู้สึกเหมือนมันกำ�ลังฉุดกระช�ก

ล�กถูเธอให้ถอยหลังกลับ ถอยไปเพื่อติด

กับดัก แสงอ�ทิตย์ในตอนนี้ก็ช่�งส่องสว่�ง

เจิดจ้�เสียเหลือเกิน มันแผดเผ�ผมสีเข้ม

ของเธอจนทำ�ให้เธอคลื่นไส้ไปหมด 



บ�งทีฉันน่�จะหยุดเดินแล้วลองคิดที่จะ

ว่�ยข้�มแม่น้ำ�นี้ไปเลยนะ ฉันทนกับสภ�พ

ที่ตัวเองติดแหง็กอยู่อย่�งนี้ไม่ได้น�น

หรอก

“หนูไม่ต้องติดแหง็กอยู่ตรงนี้หรอก”

 ล�นี่ชะงักขณะก้�วเดิน นั่นมันไม่

เหมือนเสียงของเบ็นจ�มินเลยนี่น� เธอ

กลั้นห�ยใจ แล้วเหลือบต�ขึ้นมอง

 ช�ยชร�ท่�ท�งอ่อนเปลี้ยยืนอยู่ตรง

หน้�เธอ เธอหันมองไปรอบๆ สงสัยว่�เข�

ม�ปร�กฏตัวได้อย่�งไร แถวนี้ไม่มีก้อนหิน

ใหญ่ ไม่มีถ้ำ� ไม่มีต้นไม้ให้ซ่อนตัว ที่ซ่อน

ตัวใกล้ที่สุดก็ต้องเดินกว่�ครึ่งวัน เสื้อผ้�

ของเข�ไม่เปียกน้ำ� และไม่มีท�งที่เข�จะ

ปีนขึ้นม�จ�กแม่น้ำ�ได้แน่ๆ

ผมสีดอกเล�ของเข�เลื้อยย�วม�ถึงช่วง

เอวช่�งเข้�กันได้ดีกับเคร�สีข�วย�วๆ รวม

ทั้งเสื้อผ้�ที่เข�สวมใส่อยู่ ซึ่งดูแล้วเหมือน

เอ�ผ้�ข้ีริ้วม�ปะชุนเข้�ด้วยกันคล้�ยผ้�

คลุมเพื่อห่อหุ้มร่�งบอบบ�งของเข� ช�ย

ชร�ยิ้มให้เธอ เผยให้เห็นฟันเกสีดำ�ปี๋ นอก

เหนือไปจ�กภ�พที่ปร�กฎต่อหน้�เธอแล้ว 

ดวงต�ของเข�กลับมีแววแห่งคว�มเป็น

มิตรที่ทำ�ให้ล�น่ีคิดถึงคุณต�ของเธอขึ้นม�

จับใจ



ล�นี่เริ่มสังเกตเข�ทีละน้อยๆ และก็พบว่� เข�ไม่ได้สูงไปกว่�เธอเท่�ไรเลย ไม้เท้�สี

น้ำ�ต�ลที่เข�ถืออยู่ก็ดูจะเปร�ะ และหักง่�ยเหมือนตัวเข�ยังไงยังงั้น

“หนูคงไม่มีอ�ห�รเหลือแล้วใช่ไหมล่ะ” เข�ถ�ม

“อืม....จริงๆ แล้วเร�ยังพอมีอยู่บ้�งค่ะ” ล�นี่พูดตะกุกตะกัก เอื้อมมือลงไปในกระเป๋� 

แล้วหยิบขนมปังกับชีสที่ห่อด้วยผ้�ออกม�

“ขอบใจนะแม่หนู” ช�ยชร�กล่�วตอบ แล้วยิ้มให้เธออีกครั้งหนึ่ง

สัญช�ตญ�ณเอ�ตัวรอดตะโกนบอกเธอว่�ให้วิ่งหนี และทั้งๆ ที่เข�ทำ�ให้เธอตื่นตกใจ 

ล�นี่กลับรู้สึกว่�มีอะไรบ�งอย่�งในตัวเธอเหนี่ยวรั้งเธอเอ�ไว้ไม่ให้เธอขยับเขยื้อน

* * *

ล�นี่บอกกับตัวเองว่� บ�งทีเข�อ�จจะไม่มีพิษมีภัย และอ�จต้องก�รคว�มช่วยเหลือก็

เป็นได้ เธอชำ�เลืองมองเบ็นจ�มินซึ่งยืนอยู่ข้�งหลังเธอเหมือนกำ�ลังขอคว�มเห็นจ�กเข� 

เข�ยักไหล่คล้�ยกับว่�เห็นด้วยกับเธอ

“เอ่อ...” เธอกระแอมเบ�ๆ 

“คุณกำ�ลังจะเดินท�งไปไหนเหรอคะ?”

“อ๋อ ไม่ได้ไปไหนหรอก” ช�ยชร�ตอบ 

ดูท่�ทีเลื่อนลอย ง่วนอยู่กับก�รเอ�เศษอ�ห�รใส่ในกระเป๋�เสื้อคลุมสีเท�ของเข� ใน

ขณะที่เข�ขยับตัว เธอได้ยินเสียงเหมือนอะไรกระทบกัน เสียงเหมือนก้อนหินเล็กๆกลิ้ง

กระทบกันไปม�ในกระเป๋�



“ฉันแค่ม�เดินเล่นเท่�นั้นเอง”

ล�นี่พย�ย�มไม่เลิกคิ้วแสดงคว�มแปลกใจ

“แล้วเธอสองคนล่ะ?”

“เร�อย�กจะข้�มแม่น้ำ�นี้กันครับ” เบ็นจ�มินกล่�ว “คุณทร�บไหมครับว่�แถวนี้มีสะพ�น

ใกล้ๆบ้�งไหม?”

ช�ยชร�หัวเร�ะเบ�ๆ และก็มีเสียงแหบห้�วหลุดออกม�จ�กป�กแห้งๆ ของเข� 

“ไม่มี ! ไม่มีสะพ�นไหนที่แข็งแรงพอที่จะทอดข้�มแม่น้ำ�นี้ได้หรอก”

เบ็นจ�มินห่อป�ก “ไม่มีเลยหรือ ?” 

“แล้วมีส่วนไหนของแม่น้ำ�ที่ตื้นที่สุด ให้เร�ส�ม�รถพอจะข้�มไปไดบ้�งล่ะครับ”

“นั่นก็ไม่มีเหมือนกัน” ช�ยชร�หัวเร�ะเบ�ๆ “แม่น้ำ�ส�ยนี้คือ อสรพิษสีข�วอันชั่วร้�ย 

คว�มบ้�คลั่งของมันไม่เคยปร�นีใคร ยกเว้นในฤดูหน�วที่มันกล�ยเป็นน้ำ�แข็งเท่�นั้น”

ล�นี่ทำ�หน้�ผ�กย่น เสียงดังโครมคร�มของแม่น้ำ�ช่�งแตกต่�งอย่�งสิ้นเชิงกับสมญ�น�ม

อสรพิษที่น่�จะเลื้อยไปม�อย่�งเงียบเชียบเท่�นั้น. 

“แถวนี้มีหิมะตกด้วยหรือคะ?”

“แน่ละสิ” ช�ยแปลกหน้�ทำ�เสียงเย้ยหยัน ร�วกับว่�เด็กทั้งสองช่�งโง่เง่�เสียเหลือเกิน

“แต่มันจะหน�วจัดเพียงแค่เดือน หรือเดือนกว่�เท่�นั้น ช่วงที่เข�เชื่อกันว่�เป็นช่วงวัน

เกิดของแม่มดข�วแม่น้ำ�ส�ยนี้ก็จะกล�ยเป็นน้ำ�แข็งไปหมด”



“แล้วนั่นมันเมื่อไหร่ล่ะคะ?”

 “อืม.....ช่วงเวล�ที่หน�วที่สุดของปี 

ก็เพิ่งผ่�นพ้นไปสักเดือนหนึ่งเห็นจะได้” 

ช�ยชร�ม้วนเคร�เล่น ท่�ท�งครุ่นคิด “แต่

ถ้�เจ้�ส�ม�รถข้�มแม่น้ำ�นี้ไปได้ เจ้�จะพบ

แต่คว�มเขียวขจีตลอดทั้งปีในอีกฟ�กหนึ่ง

ของแม่น้ำ�เลยทีเดียว”

ล�นี่กัดกระพุ้งแก้ม พย�ย�มกลั้นน้ำ�ต�ไว้ไม่

ให้ไหลออกม� โดยแสร้งทำ�เป็นจ้องเท้�ทั้ง

สองข้�งของตัวเอง เธอม�ได้ไกลถึงเพียงนี้

แล้ว และจะต้องกลับไปเพียงเพร�ะส�ยน้ำ�

ที่บ้�คลั่งเพียงเท่�นั้นหรือ ห�กว่�สิ่งที่ช�ย

ชร�พูดเป็นคว�มจริง เธอคงจะต้องรอจนถึง

ปีหน้�เพื่อให้แม่น้ำ�กล�ยเป็นน้ำ�แข็งเสีย

ก่อนที่เธอจะข้�มไปได้อย่�งปลอดภัย หรือ

ไม่เธอก็ต้องเดินย้อนกลับไปท�งต้นแม่น้ำ�

โดยไม่รู้ว่�อีกไกลแค่ไหนกว่�เธอจะพบเส้น

ท�งอื่น เธออยู่ใก้แค่เอื้อมแต่มันดูเหมือน

ห่�งไกลเสียเหลือเกิน

“หนูเกลียดข�ของหนูจริงๆ” ล�นี่พูดขึ้น

ช�ยชร�ที่กำ�ลังเหม่อลอย 

หันขวับม�ในทันที 

“อะไรนะ?”



 ล�นี่ไม่สนใจเข� แต่หันไปพูดกับเบ็นจ�มินแทน “ฉันขอโทษนะเบ็น เป็นคว�มผิด

ของฉันเองที่ไม่รู้ม�ก่อนว่�เร�จะม�เจอกับอะไร บ�งทีถ้�ฉันมีข�ที่แข็งแรงกว่�นี้ ย�วกว่�

นี้ ฉันคงจะข้�มแม่น้ำ�ส�ยนี้ไปได้ หรือไม่ก็..... เดินบนแม่น้ำ�ได้เลย หรือไม่ก็ ....” เสียง

ของเธอพลันข�ดห�ยไป “ฉันยังข้�มลำ�ธ�รเล็กๆ ด้วยตัวฉันเองไม่ได้เลย เธอต้องอุ้มฉัน

ด้วยซ้ำ�” ล�นี่ร้องไห้ เบ็นจ�มินมีสีหน้�เจ็บปวด “ไม่เป็นไรหรอก” “มันไม่ใข่คว�มผิดของ

เธอ” เข�ปลอบใจ “มันเป็นคว�มผิดของฉันคนเดียว” ล�นี่ตะโกนด้วยเสียงสั่นเครือ เธอ

เกลียดเวล�ที่ตัวเองเป็นแบบนี้ แบบที่ใกล้จะเสียสติ และเธอเกลียดตัวเองม�กกว่�ที่เป็น

คนไร้คว�มส�ม�รถ ไม่อ�จจะไปยังที่ๆเธออย�กจะไป เธอติดอยู่กับที่เหมือนติดกับ เธอ

พย�ย�มอย่�งยิ่งที่จะห�หนท�งที่เป็นไปได้ แต่มันย�กแสนย�กไม่ใช่เพียงแค่งมเข็มใน

มห�สมุทรเท่�นั้น แต่มันคือก�รงมเข็มที่ไม่มีอยู่จริงตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ� ช�ยชร�เดินล�ก

เท้�เข้�ไปห�ล�นี่ และอย่�งช้�ๆ เข�ยื่นมือม�ห�เธอแล้วค่อยๆ แบมือออก

 ล�นี่หยุดร้องไห้แล้ว ส่วนหนึ่งคงเป็นเพร�ะว่�เธอหว�ดกลัวช�ยผู้นั้น อีกส่วนหนึ่ง

คงเป็นเพร�ะวิธีที่เข�มองเธอ จ้องลึกลงไปในต�ของเธอเหมือนต้องก�รค้นห�คว�มรู้สึก

ภ�ยใน

“แล้วหนูต้องก�รอะไรล่ะ?”

ล�นี่ขมวดคิ้ว จ้องมองดูก้อนหินสีข�วก้อนเล็กที่อยู่ในอุ้งมืออันเหี่ยวย่นของช�ยชร�ด้วย

คว�มพิศวง ก้อนหินมีสีข�วขุ่น ผิวเรียบ กลมมนได้รูป เธอกำ�ลังครุ่นคิดว่�เข�เอ�มันม�

จ�กไหน “หนูอย�กมีข�วิเศษ มันจะได้พ�หนูไปได้ทุกๆ ที่ๆ หนูต้องก�ร” เธอพูด ทั้งๆ 

ที่ต�ยังคงจับจ้องอยู่ที่ก้อนหินเล็กๆ นั้น



“และเธอก็ได้สิ่งนั้นในบัดดล”

เธอเงยหน้�ขึ้นจ้องช�ยชร�ด้วยสีหน้�ประหล�ดใจ

“มีเพียงสิ่งเดียวเท่�นั้นที่ฉันจะขอ” 

ช�ยแปลกหน้�พูดด้วยน้ำ�เสียงต่ำ�ๆ “สัญญ�กับฉันสิว่� วันใดที่เธอค้นพบว่�เธอต้องก�ร

อะไรที่แท้จริงในชีวิตต�มที่ใจเธอปร�รถน� ต�มที่จิตวิญญ�ณของเธอค้นห� เมื่อใดที่

เธอรู้แล้วว่�มันคืออะไร ขอให้เธอกลับม�ห�ฉันและส่งคืนหินก้อนนี้” เข�ยื่นมือเข้�ม�จน

ชิดมือของเธอแล้วง�นก้อนหินลงบนอุ้งมือเล็กๆ ของเธอ น่�แปลกนักที่มันแสนจะหนัก 

“ฉันจะอยู่แถวๆ ริมแม่น้ำ� ห�กว่�เธอไม่เห็นฉันก็รอตนกระทั่งฉันกลับม� สัญญ�สิ”

“หนูไม่เข้�ใจเลย”

“สัญญ�สิ”

ล�นี่ถอนห�ยใจ สิ่งที่ช�ยชร�กล่�วม�ทั้งหมดนั้นเป็นไปไม่ได้ เข�พูดเป็นปริศน�เกินไป 

แล้วถ้�ฉันตอบตกลงมันก็ไม่เห็นจะเสียห�ยตรงไหนนี่

“หนูสัญญ�” เธอตอบ

“ดีม�ก”

“แต่หนูไม่เข้�ใจ”

“แล้วเธอจะเข้�ใจเอง”



 พร้อมกันนั้น ข�ยชร�ก็ยกไม้เท้�ขึ้น

แล้วทิ่มลงบนพื้นดินอย่�งแรง ทันใดนั้นก็มี

แสงสีข�วสว่�งวูบไปทั่วทั้งหุบเข�นั้น

* * *

 ล�นี่ลืมต�ขึ้น พระอ�ทิตย์ยังคงส�ด

แสงแรงกล้� มันดูเหมือนเวล�ผ่�นไปเพียง

แค่ชั่วครู่เดียวหลังจ�กที่ช�ยชร�ใช้ไม้เท้�ทิ่ม

ลงบนพื้นดิน เธอแบมือออก และพบว่�ก้อน

หินสีข�วยังคงอยู่ในมือของเธอ

ล�นี่มองไปรอบๆ ไม่เหลือร่องรอยของช�ย

ผู้นั่นให้เห็นอีกแล้ว แต่เธอเห็นเพื่อนรักยืน

ห่�งออกไปเพียงไม่กี่ก้�ว

“เบ็น” เธอร้องเรียก

“ล�นี่” เธอเห็นเข�ทำ�ป�กขมุบขมิบ แต่ไม่มี

เสียงใดๆ ลอดออกม� เธอหูหนวกไปแล้ว

หรือนี่?

ไม่นี่น� ฉันยังได้ยินเสียงลมพัดหวีดหวิวใน

พงหญ้� เสียงคลื่นในแม่น้ำ�ซัดตลิ่ง

ดังโครมๆ

ล�นี่ขมวดคิ้ว เสียงคลื่นที่เธอได้ยินกลับม�

จ�กเสียงจ�กข้�งใต้ของเธอต่�งห�กเธอก้ม

ลงมอง แล้วอ้�ป�กค้�ง



 แทนที่จะยืนอยู่บนพื้นดินแข็งๆ เท้�

ของเธอกลับลอยอยู่ในอ�ก�ศพ�เธอล่อง

ลอยไปม�อยู่เหนือส�ยน้ำ�อันเชี่ยวกร�ก

ด้�นล่�ง ละอองน้ำ�กระเด็นโดนข�ของเธอ 

แต่ก็เพียงแค่ไม่กี่หยดเท่�นั้น เป็นไปไม่ได้ 

แต่มันก็เป็นไปแล้ว เธอกำ�ลังเห�ะอยู่

 ล�นี่ลองก้�วไปข้�งหน้� ทั้งแปลกใจ

ทั้งตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้น เธอเข้�ใจว่�ในท�ง

ทฤษฎีแล้ว เธอไม่ได้กำ�ลังบินอยู่ แต่เธอ

กำ�ลังเห�ะอยู่เหนือน้ำ� เธอสงสัยว่�มันจะ

เหมือนกันไหมห�กเธอเห�ะเหนือพื้นดิน ?

ครู่ต่อม� หลังจ�กที่เธอได้ทดลองใช้ข�วิเศษ

คู่ใหม่ของเธอแล้ว เธอก็รู้ว่�มันส�ม�รถ

พ�เธอเห�ะไปได้ทั้งเหนือน้ำ�และเหนือพื้น

ดิน และเธอก็ส�ม�รถร่อนลงสัมผัสพื้นดิน

ได้ย�มที่เธอต้องก�ร โดยใช้วิธีเดียวกันกับ

เวล�ที่เธอเดินลงบันไดนั่นเอง ทุกครั้งที่เธอ

กระโดด ข�ของเธอจะส่งให้เธอบินสูงขึ้นไป

ในอ�ก�ศ และในเวล�ที่เธอวิ่ง มันจะเพิ่ม

คว�มเร็วในก�รเคลื่อนที่ให้ม�กยิ่งขึ้น ดังนั้น 

เธอจึงส�ม�รถวิ่งได้เร็วดุจดังส�ยลมพัดเลย

ทีเดียว



“เบ็น” เธอร้องเรียก 

“ดูข�คู่ใหม่ของฉันสิ”

“ไม่น่�เชื่อเลย” เบ็นตะโกนตอบ ต�ข้�งเดียวของเข�ฉ�ยแววประหล�ดใจสุดขีด 

“ข�วิเศษ”

“ต่อไปนี้ ฉันจะไปไหนไหนก็ได้ ฉันส�ม�รถท่องโลกได้ ฉันส�ม�รถข้�มทุ่งหญ้�นี้ได้

ภ�ยในพริบต� ฉันส�ม�รถ.....” เธอหยุดพูดกล�งคัน “ โอ้....เบ็น ฉันขอโทษนะ”

“ไม่เป็นไรหรอก” เบ็นตอบ ริมฝีป�กกระตุกเล็กน้อย

ล�นี่รู้สึกว่�คว�มเจ็บปวดได้แล่นเข้�สู่หัวใจเธออย่�งแรง “ฉันอย�กให้เข�มอบข�วิเศษนี้

ให้กับเธอด้วย” เธอบอกในขณะที่กำ�ลังค่อยๆ ร่อนลงม�ยืนบนพื้นหญ้�ตรงหน้�เข� “ถ้�

เข�ยังอยู่ตรงนี้ ฉันจะขอร้องเข� เร�จะได้เห�ะไปด้วยกัน”

“ไม่เป็นไรหรอกน่�” เข�ย้ำ� พย�ย�มฝืนยิ้ม “ไปเถอะ” เข�เร่ง “ขอให้สนุกไปกับอิสรภ�พ

ที่เธอได้รับนะ” “ เธอสมควรได้รับมันจริงๆ”

“แต่....”

“ไปสิ” เบ็นจ�มินออกป�กไล่เธออย่�งสุภ�พ



 ล�นี่เองก็ทีคว�มรู้สึกหล�กหล�ยในขณะนี้ ทั้งตื่นเต้น กลัว เหง� มีคว�มสุข และ

เศร้�หมองคละเคล้�กันไปหมดจนทำ�ให้เธอรู้สึกท้องไส้ปั่นป่วนไปหมด แต่เธอก็รู้ดีว่�เธอ

ต้องทำ�อะไร และเบ็นจ�มินเองก็เข้�ใจเธอดี มันเป็นสิ่งที่เธอเฝ้�รอม�ตลอดชีวิต ตั้งแต่

พ่อของเธอจ�กไปพร้อมกับเรื่องร�วต่�งๆ คว�มปร�รถน�อย่�งแรงกล้�ที่จะได้ผจญภัย

แทรกซึมอยู่ในส�ยเลือดของเธอจนเป็นส่วนที่สำ�คัญส่วนหนึ่งของชีวิต

* * *

“สักวันหนึ่ง ฉันจะกลับม� “ เธอให้สัญญ�กับเข� “เร็วๆ นี้แหละ”

“ฉันรู้”

“ฉันจะไปพบเธอที่เดิมนะ”

“ได้เลย”

ล�นี่อ้�ป�กจะพูด แต่กลับไม่มีเสียงเล็ดลอดออกม� แม้ว่�ทั้งสองจะเพิ่งรู้จักกันไม่น�น 

แต่เธอกลับรู้สึกผูกพันกับเข�ม�กเหลือเกิน และเธอก็ติดหนี้เข�บ�งอย่�งด้วย 

“พอฉันกลับม�” เธอย้ำ� “เร�จะกลับไปหมู่บ้�นด้วยกันนะ ฉันสัญญ�ว่� ฉันจะแก้คว�ม

เข้�ใจผิดที่ช�วบ้�นมีต่อเธอให้ถูกต้อง และทำ�ให้พวกเข�รู้ว่�เธอไม่ใช่คนที่พวกเข�คิดว่�

เธอเป็น....”

“ล�นี่ ฉันรู้น่�” เบ็นจ�มินถอนใจย�ว 

“คร�วนี้ไปได้แล้วนะ”

เธอกัดริมฝีป�ก แล้วกระโดดกอดร่�งล่ำ�หน�ของเพื่อนรัก “ฉันจะกลับม�ให้เร็วที่สุดนะ” 

เธอกระซิบอยู่ตรงอกเข� และแล้ว เธอก็หันเดินออกไปท�งแม่น้ำ� ข�ของเธอพ�เธอเห�ะ

เหนือพื้นน้ำ�เหมือนมีมนต์วิเศษ และป้องกันไม่ให้น้ำ�กระจ�ยเปียกข�อีกด้วย



ล�นี่ไม่กล้�มองกลับม� เธอรู้ดีว่� ห�กเธอเห็นสีหน้�อันเศร้�สร้อยของเข�แล้วละก็ เธอ

จะไม่มีท�งจ�กไปได้แน่นอน

* * *

 หมู่เมฆลอยฟูฟ่องเต็มท้องฟ้� ดูเหมือนปุยสำ�ลีสีข�วที่คอยปกคลุมอยู่เหนือลำ�ธ�ร

ที่มีส�ยน้ำ�สีฟ้�ใสอยู่เบื้องล่�ง และแม้ว่�ในแผ่นดินใกล้ๆ ท�งเหนือของเทือกเข�ด้�นใต้

จะเพิ่งผ่�นพ้นฤดูหน�ว มันก็ไม่ได้บ่งบอกเลยว่�ฤดูหน�วได้เคยกร้ำ�กร�ยม�เยือน ที่นี่....

ที่ซึ่งฤดูร้อนไม่เคยสิ้นสุด พงหญ้�เขียวขจีที่ครั้งหนึ่งล�นี่เคยคิดว่� มันคือ ทะเลมรกต 

ขณะนี้เต็มได้วยดอกไม้หล�กสี มองดูเหมือนพรมผืนง�มทอดย�วสุดลูกหูลูกต�

นอกจ�กข�วิเศษจะทำ�ให้ล�นี่เห�ะได้เร็วอย่�งที่ใจต้องก�รแล้ว เธอยังบังคับมันให้เลี้ยว

ซ้�ยเลี้ยวขว�ได้อย่�งน่�ทึ่งอีกด้วย ในขณะที่ส�ยลมเย็นๆ ปะทะกับหน้�ของเธอ ผม

ย�วสลวยสีเข้มก็ปลิวสย�ยแลดูคล้�ยเกลียวผ้�ผืนบ�ง แก้มของเธอเป็นสีชมพูเรื่อดุจดั่ง

กลีบกุหล�บแรกแย้ม เธอมีคว�มสุขกับเสียงลมที่พัดผ่�นหูของเธอ

เธอยังคงเห�ะต่อไป ผ่�นอุปสรรค และสิ่งกีดขว�งต่�งๆ ม�กม�ย เห�ะไปเหนือยอดเข�

แล้วลงม�เหนือลำ�ธ�ร เธอค่อยๆ ลดคว�มเร็วลงผ่�นพื้นน้ำ� ผ่�นเทือกเข� และสุดท้�ย

คือ เห�ะข้�มทะเล เธอเดินท�งต�มลำ�พัง จะพักเหนื่อยย�มที่เธอต้องก�ร ค้นห�พืชผัก

ผลไม้จ�กธรรมช�ติประทังชีวิตย�มหิว เธอได้เรียนรู้สิ่งต่�งๆ ม�กม�ยขณะที่ใช้เวล�อยู่

กับเบ็นจ�มิน แม้ว่�เธอจะไม่ชำ�น�ญเท่�เข�ก็ต�ม แต่เธอก็พอที่จะจับปล�ม�ทำ�เป็น

อ�ห�รได้ และเธอก็รู้ว่� พืช และผลไม้ชนิดไหนปลอดภัย กินได้ เธอเดินท�งต่อไปข้�ม

หุบเข� แล้วก็ต้องหยุดก�รเดินท�งเมื่อดวงอ�ทิตย์เริ่มลับขอบฟ้�

* * *

คืนนั้นเอง ล�นี่สร้�งที่พักง่�ยๆ ระหว่�งโขดหินก้อนใหญ่ 2 ก้อน ที่ส�ม�รถจะปกป้อง

เธอน�กลมพ�ยุ และสัตว์ร้�ย ตกกล�งคืนอุณหภูมิลดต่ำ� อ�ก�ศแห้ง และเย็นยะเยือก 

เธอนั่งมองไอเย็นจ�กลมห�ยใจของตัวเองขณะที่พ่นลมออกม�เป็นรูปร่�งแปลกต� กอง

ไฟที่อยู่ตรงหน้�ส่งเสียงดังเปรี๊ยะ แล้วก็เริ่มมอดลง ทิ้งไว้แต่เพียงเศษถ่�นสีส้มเพียงน้อย

นิดเท่�นั้น เธอจ้องมองมันแล้วนั่งนิ่งไม่ไหวติง



ฉันม�ทำ�อะไรอยู่ตรงนี้ ?

เสียงในตัวเธอกระซิบถ�มเบ�ๆ 

ฉันม�ทำ�อะไรอยู่ที่นี่?

 เธอม�ต�มล่�คว�มฝันของเธอไงล่ะ 

ก็นี่ไม่ใช่หรือคือสิ่งที่เธอใฝ่ห� เธอได้ม�ทำ�

ต�มที่หัวใจของเธอเรียกร้อง ได้ผจญภัย ได้

เดินท�งไปในที่ๆเธออย�กไป เธอมีอิสรภ�พ 

ได้เรียนรู้ในก�รเอ�ตัวรอดเม่ือต้องอยู่ต�ม

ลำ�พัง และเธอก็ยังได้รับข�วิเศษอีกด้วย

แต่นอกจ�กนี้แล้ว นอกเหนือไปจ�กทิวทัศน์

ที่สวยง�มเหมือนต้องมนต์สะกด 

และภูมิประเทศที่สงบเงียบแล้ว ยังมีบ�งสิ่ง

บ�งอย่�งที่ข�ดห�ยไปจ�กใจเธอ บ�งสิ่งที่

เคยมีอยู่ บ�งสิ่งที่เธออ�จไม่เคยเห็นคุณค่�

ของมันจนเมื่อเธอไม่มีมันหรือเม่ือมันจ�ก

ไป เธอไม่ชินกับก�รที่ไม่มีมันอยู่ด้วย หรือนี่

จะเป็นวิธีที่ธรรมช�ติสอนให้เธอรู้จักโตเป็น

ผู้ใหญ่กันแน่นะ

ปัญห�ก็คือ เวล�นี้เธอยังไม่พร้อมที่จะโต

เป็นผู้ใหญ่ซะทีเดียวหรอก



 เธอได้ประสบก�รณ์ที่เธอต้องก�รแล้ว แต่เธอไม่ได้หวนคิดสักนิดเลยว่� เธอคิดถึง

บ้�นม�กน้อยเพียงใด และก็....ใช้คำ�ว่�อะไรดีนะ ? อ๋อ...ใช่แล้ว “เหง�” เธอไม่รู้ตัวเลยว่� 

เธอเหง�ม�กแค่ไหน ก�รเดินท�งท่องโลก ท่องไปในจักรว�ล มันไม่มีคว�มหม�ยอะไร

ห�กเร�ข�ดคนร่วมท�ง เธอคิดถึงคุณย�ย เธอคิดถึงเพื่อนๆ คิดถึงหมู่บ้�นของเธอ และ

เธอคิดถึงเบ็นจ�มิน

ล�นี่สัมผัสได้ถึงน้ำ�ต�อุ่นๆ ที่ค่อยไหลออกม� เธอพย�ย�มหลับต�ลงเพื่อผ่อนคล�ย 

“บ�งทีมันอ�จจะเป็นเพียงเพร�ะอ�ก�ศแห้งเกินไปหรือแสงจ�กกองไฟ” เธอบอกกับตัว

เองเธอพย�ย�มหลอกใครอยู่น่ะ แสงจ�กกองไฟหรือ มันเป็นเพียงแค่กองขี้เถ้�ที่มอด

ไหม้ไปหมดแล้วต่�งห�ก

ล�นี่เอ�มือลูบข�ตัวเอง ย�มนี้เธอรู้สึกว่�มันเป็นสิ่งแปลกปลอมไปเสียแล้ว แม้ว่�มันจะ

เป็นของขวัญที่แสนวิเศษ ห�กไม่มีมันแล้ว เธอคงไม่มีโอก�สได้เห็นอะไรม�กม�ยในช่วง

เวล�สั้นๆ ที่ผ่�นม�นี้ เธอคงไม่มีโอก�สได้เห็นโลกใบนี้เป็นแน่

แต่ว่�ฉันต้องก�รข�วิเศษนี้จริงๆ หรือ?

เธอครุ่นคิดแล้วกัดฟันดังกรอด เม้มริมฝีป�กจนเป็นเส้นตรง เธอล้วงเข้�ไปในกระเป๋�เสื้อ 

หยิบก้อนหินสีข�วที่ช�ยชร�มอบให้ออกม� จ้องมองมันแล้วว�งลงบนฝ่�มือ มันเบ�ขึ้น

กว่�เดิมม�กทีเดียว

ล�นี่เงยหน้�ขึ้นแล้วมองไปท�งหุบเข�ที่อยู่แสนไกลบนเส้นขอบฟ้�สีเข้มตรงหน้�เธอ

ดวงด�วนับล้�นระยิบระยับอยู่ในคว�มมืดดูน่�อัศจรรย์เสียเหลือเกิน

* * *



 ล�นี่เห�ะกลับไปยังริมฝั่งแม่น้ำ� ภ�พงูใหญ่สีข�วที่กำ�ลังเลื้อยไปม�ปร�กฏอยู่เบื้อง

หน้�  ดูเหมือนว่� ครั้งนี้มันจะดูน่�กลัวน้อยกว่�ครั้งแรกที่เธอเคยเห็น บ�งทีก�รที่เธอมี

ประสบก�รณ์ม�กขึ้นอ�จทำ�ให้ก�รมองสิ่งต่�งๆ เปลี่ยนไปเช่นกัน

เธอรอคอยอยู่ริมแม่น้ำ� ต�มที่ให้สัญญ�กับช�ยชร� เธอมั่นใจว่�เข�จะโผล่ม�ในไม่ช้�

และเธอก็จะบอกกับเข�ทุกสิ่งทุกอย่�ง ในขณะนี้ ที่เธอทำ�ได้ก็คือ รอ เพียงเท่�นั้นเอง

  หล�ยวันผ่�นไป ล�นี่ยังคงอ�ศัยอยู่ในที่พักที่สร้�งขึ้นริมฝั่งแม่น้ำ�เธอไม่ได้

รู้สึกกระสับกระส่�ยในก�รรอคอยแต่อย่�งใด แต่กำ�ลังหมกมุ่นอยู่กับคว�มคิดของตัว

เอง เธอจะพย�ย�มอธิบ�ยสิ่งที่เธอได้เห็นและได้เรียนรู้ เธออย�กส่งผ่�นสิ่งที่เธอเรียก

ว่� ประสบก�รณ์ที่สุดวิเศษที่เกิดขึ้นกับเธอให้กับคนในหมู่บ้�นได้รับรู้ แต่เธอจะบอกพวก

เข�อย่�งไรดี เธอจะใช้คำ�พูดอย่�งไร และอธิบ�ยคว�มรู้สึกที่แท้จริงของเธอตลอดก�ร

เดินท�งนี้ได้อย่�งไร



 เธอนอนเล่นอยู่บนพื้นหญ้� มองดูท้องฟ้�ที่สวยง�มเหมือนกับมีใครเอ�พู่กันม�

ระบ�ยสีสันอันสดใส เธอจำ�ได้ว่�เธอเคยรู้สึกเหมือนตัวเองกำ�ลังติดกับดักด้วยข้อจำ�กัด

ท�งร่�งก�ย แล้วทันใดนั้น เธอก็ได้ยินเสียงที่คุ้นหูพูดขึ้น 

“หนูไม่ต้องติดแหง็กอยู่ตรงนี้หรอกนะ”

ล�นี่เผลอยิ้มออกม�กว้�งที่สุดเท่�ที่เคยยิ้ม เธอละส�ยต�จ�กท้องฟ้� ลุกขึ้นยืนแล้วพูด

ว่� “หนูทร�บแล้วค่ะ”

ช�ยชร�คืนข�คู่เดิมให้กับล�นี่ ยักคิ้วให้เธอ เข�ยังคงสวมเสื้อผ้�เก่�ๆ ข�ดๆ ชุดเดิม 

ล�นี่รู้ตัวดีว่� เธอไม่ได้กลัวเข�อีกต่อไปแล้ว เธอทำ�หน้�ย่นแล้วถ�มว่� 

“กี่วันม�แล้วคะนี่”

ช�ยชร�ยักไหล่” 

นั่นมันไม่สำ�คัญหรอก สิ่งสำ�คัญคือหนูกลับม�แล้ว หนูจำ�สัญญ�ที่ให้ไว้กับฉันได้ใช่ไหม?”

“จำ�ได้แน่นอนค่ะ”

เข�เลิกคิ้ว ดวงต�สุกสว่�งเป็นประก�ยเหมือนขบขันอะไรบ�งอย่�ง 

“ไหนลองเล่�ให้ฉันฟังซิ” เข�พึมพำ� ใช้ไม้เท้�ค้ำ�ม�ข้�งหน้�เพื่อพยุงร่�ง 

“หนูได้ค้นพบอะไรบ้�ง?”

ล�นี่มองไปยังภูมิประเทศรอบๆ เธอสูดลมห�ยใจลึกจนได้กลิ่นของต้นหญ้� ส�ยแม่น้ำ�

และธรรมช�ติ เธอรู้สึกถึงลมที่พัดผ่�นร่�งก�ยของเธอ และทำ�ให้ชุดของเธอปลิวเบ�ๆ

“ค้นพบตัวเองค่ะ”



“หนูคงต้องอธิบ�ยให้ม�กกว่�นี้หน่อย

มังจ๊ะ”

 เธอยิ้มนิดๆ บอกกับตัวเองว่� พลังของ

ฉันก็คือ คว�มตั้งใจอันมุ่งมั่น ฉันส�ม�รถจะ

เดินท�งไปไหนต่อไหนได้โดยปร�ศจ�กข�

วิเศษนี้ และห�กฉันมีคว�มอดทนม�กพอ 

ฉันก็จะต้องค้นพบเส้นท�งที่จะข้�มแม่น้ำ�ได้

เป็นแน่ แต่เป็นเพร�ะฉันไม่มีคว�มอดทน 

คืนนั้นที่ฉันนอนอยู่กล�งทุ่ง ฉันเข้�ใจได้

อย่�งทะลุปรุโปร่งว่� พลังของฉันไม่ได้ม�

จ�กข�วิเศษ ฉันไม่ได้ต้องก�รมันเพื่อที่จะ

ทำ�ให้คว�มฝันของฉันเป็นจริงได้ แต่ฉัน

ส�ม�รถทำ�คว�มฝันให้สำ�เร็จได้ 

ห�กฉันมีคว�มอดทน และคว�มตั้งใจมุ่งมั่น

ไม่ท้อถอย

* * *

แทนที่จะพูดให้ช�ยชร�ได้รับรู้คว�มคิดของ

เธอ ล�นี่เพียงแต่ตอบว่� 

“หนูคิดว่�หนูไม่ต้องก�รข�วิเศษคู่นี้อีก

ต่อไปแล้วค่ะ”

ช�ยชร�หลับต�ลงพร้อมผงกศีรษะอย่�ง

ช้�ๆ เหมือนแสดงคว�มเข้�ใจ ไม่น�นนัก

เข�ก็ลืมต�ขึ้นแล้วจ้องมองเธอ 



“ขอก้อนหินคืนให้ฉันได้ไหม”

ล�นี่พยักหน้� เธอไม่เข้�ใจ แต่ก็รู้ดีว่�ไม่ควรจะถ�มอะไรในตอนนี้

ช�ยชร�รับก้อนหินม�จ�กเธอ ว�งมันลงบนฝ่�มือของเข�แล้วพูดว่� 

“มันเบ�ลงม�กทีเดียวนะ” เข�พึมพำ� “ดีม�ก”

ล�นี่อดไม่ได้ที่จะถ�ม 

“คุณหม�ยคว�มว่�อะไรคะ?”

ช�ยแปลกหน้�ได้แต้จ้องหน้�เธอ

“นั่นก็เหมือนกับหัวใจของเธอนั่นแหละ” 

แล้วเข�ก็ยื่นก้อนหินก้อนเดิมม�ให้เธอ 

“รับเอ�ไว้สิ”

ดูท่�ว่�เข�จะอ่�นคว�มคิดของเธอออก 

“มันจะช่วยเตือนให้เธอระลึกถึงสิ่งที่เธอได้เรียนรู้” 

 ในขณะที่เข�ยื่นแขนออกม�เพื่อยื่นก้อนหินให้กับเธอ แขนเสื้อของเข�ก็เลิกขึ้น ข้�ง

ในนั้น ล�นี่ส�บ�นได้ว่� เธอเห็นถุงต�ข่�ยที่บรรจุก้อนหินแบบเดียวกันนี้กว่�โหลหนึ่ง

เลยทีเดียว



 ล�นี่สัมผัสได้ว่�ก้อนหินอยู่ในอุ้งมือเธอแล้ว มันเย็น และกลมมน เธอเงยหน้�ขึ้น

แล้วกล่�วคำ�ว่� 

“ขอบคุณค่ะ”

แต่ช�ยชร�ห�ยตัวไปเสียแล้ว

* * *

 เธอพบกับเบ็นจ�มินอีกครั้งในถ้ำ�เดิมที่เธอเคยม�พักในวันแรกๆ ของก�รเดินท�ง 

เข�ร้องเสียงดังลั่นด้วยคว�มดีใจ และสวมกอดรัดเธอจนแน่นจนกระดูกเธอแทบแหลก

 ล�นี่เล่�เรื่องร�วที่เกิดขึ้นให้เข�ฟังว่�เธอได้ทำ�อะไรไปบ้�ง โดยเน้นไปที่ก�รผจญ

ภัยของเธอ เมื่อถูกถ�มว่�ทำ�ไมเธอจึงกลีบม� เธอก็ตอบเพียงสั้นๆ ว่�เธอคิดถึงบ้�น 

และคิดถึงเข� ซึ่งก็ดูเหมือนเข�จะพอใจในคำ�ตอบนั้นแล้ว

ล�นี่เก็บก้อนหินไว้ในกระเป๋�อกเสื้อ เพื่อที่มันจะได้อยู่ใกล้กับหัวใจของเธอตลอดเวล� 

เธอไม่ได้เล่�อะไรเกี่ยวกับมันให้เพื่อนของเธอฟัง ไม่ใช่ว่�เธอจะไม่ไว้ใจเข� เพียงแต่เธอ

หวังว่�สักวันหนึ่งเข�จะค้นพบก้อนหินแบบนี้ได้ด้วยตัวของเข�เอง หรือบ�งทีเข�อ�จจะ

เป็นเจ้�ของมันแล้วด้วยซ้ำ�

 ทั้งสองเริ่มออกเดินท�งกลับบ้�น น่�แปลกใจที่เธอรู้สึกตื่นเต้น และมีคว�มสุขที่ได้

เห็นภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยหิมะอีกครั้งหนึ่ง ล�นี่ให้สัญญ�กับเพื่อนของเธอว่� เธอจะ

อธิบ�ยทุกสิ่งทุกอย่�งให้กับคนในหมู่บ้�นได้รับรู้ว่� มันไม่ใช่คว�มผิดของเบ็นจ�มินเลย 

และมันเป็นแค่คว�มเข้�ใจผิดที่น่�เศร้�เท่�นั้น ในเมื่อไม่มีท�งเลือกอื่นที่ดีกว่�นี้ เบ็นจึง

ตอบตกลงแต่ไม่เต็มใจนัก แต่ล�นี่ก็สังเกตว่�ในส�ยต�ของเข�ยังมีคว�มหว�ดกลัวซ่อน

อยู่ลึกๆ



 คู่หูทั้งสองเดินท�งม�จนใกล้จะถึงผืนป่�ท�งทิศใต้ของหมู่บ้�นเข้�ทุกขณะ เมื่อล�

นี่รู้สึกถึงอุณหภูมิที่ลดต่ำ�ลงเรื่อยๆ เธอยืนตัวแข็งทื่อ รู้สึกเหมือนว่�คว�มหน�วเย็นจ�ก

มือจองเธอได้พุ่งตรงเข้�สู่ขั้วหัวใจ เธอรู้ได้ในทันที

“แม่มดข�ว”

* * *

“ล�นี่.....วิ่ง” 

เบ็นจ�มินกระซิบทันควัน

 “วิ่ง”

 ล�นี่ส่�ยศีรษะ เธอรู้ว่�แม่มดข�วทำ�ให้เพื่อนรักของเธอกลัวม�กขน�ดไหน และเธอ

ก็รู้ดีว่�เข�ต้องใช้คว�มกล้�ม�กขน�ดไหนที่จะเอ่ยคำ�นั้นออกม� “ฉันจะไม่ทิ้งเธออยู่ที่นี่

คนเดียว เธอได้เคยเผชิญหน้�กับแม่มดข�วม�แล้วต�มลำ�พังครั้งหนึ่ง และฉันจะไม่ยอม

ให้ประวัติศ�สตร์ต้องซ้ำ�รอยอีกแน่”

“แต่ฉันปกป้องเธอจ�กแม่มดข�วไม่ได้นะ” เข�ตอบ ดวงต�เข�ดูตื่นตระหนก เหมือน

กว�งที่กำ�ลังถูกน�ยพร�นล่� 

“ฉันปกป้องเธอไม่ได้”

ล�นี่คลำ�ก้อนหินในกระเป๋�เสื้อ เพื่อให้กำ�ลังใจตัวเอง มันช่วยให้เธอจดจำ�ในสิ่งที่เธอได้

เรียนรู้ม� ทำ�ให้เธอมีพลังที่จะสู้ต่อไป

เธอหันกลับม�เผชิญหน้�กับแม่มดข�ว ซึ่งกำ�ลังเห�ะอยู่ตรงหน้� ล�นี่โคลงหัวเบ�ๆ

แล้วกระซิบบอกกับเบ็นก่อนที่จะก้�วออกไปว่� 



“เธอไม่ต้องปกป้องฉันหรอก”

“ล�นี่” เบ็นจ�มินตะโกนไล่หลังเธอ 

“เธอจะทำ�อะไรน่ะ เสียสติไปแล้วรึ 

แม่มดข�วจะฆ่�เธอนะ”

“ถอยไปเบ็น” 

เธอตะโกนตอบกลับม� แม้เธอจะรู้ว่�เป็น

ก�รย�กที่จะให้เข�ถอยไปเพร�ะขณะนี้เข�

ตกตะลึงจนก้�วข�ไม่ออก แต่คว�มกล้�บ้�

บิ่นอ�จทำ�ให้เข�ทำ�บ�งสิ่งบ�งอย่�งที่โง่เง่�

ออกม� เช่น อ�จจะกระโจนม�ข้�งหน้�เธอ

เพื่อพย�ย�มปกป้องเธอจ�กปีศ�จที่อยู่ตรง

หน้�พวกเข�ทั้งคู่

ล�นี่ก้�วเดินต่อไปจนเกือบจะถึงตัวแม่มด

ข�วที่กำ�ลังลอยไปม�อยู่ในอ�ก�ศอย่�งเด่น

ชัด เธอจ้องมองดูภ�พข้�งหน้�ที่ดูสูงย�ว 

หลังค่อมของมันอย่�งเต็มต� ยิ่งมองดูใกล้ๆ

ล�นี่ยิ่งเห็นคว�มน่�กลัวได้อย่�งชัดเจน มัน

อยู่ในชุดเสื้อคลุมสีข�วบริสุทธิ์ล�กย�วคลุม

พื้นในขณะที่มันลอยอยู่เพียงไม่กี่นิ้วเหนือ

พื้นดินที่เต็มไปด้วยหิมะ ส่วนผ้�คลุมที่ดู

เหมือนหมวกก็ย�วคลุมเกือบทั้งหน้� 

และมีรอยปักสีแดงรูปเครื่องหม�ยก�ช�ด



อยู่บริเวณหน้�ผ�ก ที่เลวร้�ยที่สุดที่ล�นี่มองเห็นได้ก็คือ ดวงต�เรียวย�วลึกสีเข้มที่แล

ดูเหมือนหลุมในนรกยังไงยังงั้น แต่ล�นี่ไม่มีวันที่จะถอย ไม่ใช่ว่�เธอหมดคว�มกลัวไป

แล้วหรอก มันคงไม่ฉล�ดเลยถ้�เธอจะพูดเช่นนั้น แต่คว�มกลัวทำ�ให้เธอเข้มแข็งม�กขึ้น 

คว�มกลัวทำ�ให้เธอแข็งแกร่ง ห�กไม่มีคว�มกลัวก็จะไม่มีคว�มกล้� “จะมีคว�มกล้�ได้ก็

ต้องยืนสู้ไม่ถอยแม้ว่�จะมีคว�มน่�กลัวอยู่ตรงหน้�ก็ต�ม” และในขณะนี้ ก็คือสิ่งที่เธอ

กำ�ลังกระทำ�อยู่

“แกจะทำ�ร้�ยเข�ทำ�ไม?” 

เธอตะโกนใส่แม่มดข�ว ชี้นิ้วไปท�งเบ็นจ�มิน 

“เข�ไม่ได้ทำ�อะไรให้เกิดให้แกโกรธ ไม่ได้ทำ�อะไรผิด ทำ�ไมแกต้องทำ�ร้�ยเข�เหมือนที่แก

ทำ�ร้�ยคนอื่นๆ ด้วย?”

แม่มดข�วมีท่�ทีเปลี่ยนไป ดูคล้�ยๆ กับว่�มันจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ ล�นี่จ้องมอง พูดอะไร

ไม่ออกเมื่อสังเกตว่�แม่

มดข�วกระพริบต�ถี่ๆ ด้วยคว�มงุนงง แม่มดข�วค่อยๆ ใช้มือสองข้�งที่สวมถุงมือสีข�ว

บ�งๆ จับปล�ยค�งของใบหน้�ตัวเองแล้วดึงผิวหนังสีเข้มย้อนกลับขึ้นท�งหน้�ผ�กจน

หลุดออกจ�กศีรษะ

ล�นี่จำ�ได้ว่�ตนเองเริ่มกรีดร้อง และทันใดนั้นก็หยุดกึกทันทีเช่นกัน เธอไม่รู้ว่�มันเกิด

อะไรขึ้น แต่มันต้องไม่ใช่สิ่งที่เธอเห็นเมื่อครู่นี้แน่

ผู้หญิงสวยคนหนึ่งยืนอยู่ต่อหน้�เธอ เธอมีผมสีทองอ่อนๆ ย�วสลวยกระจ�ยอยู่รอบ

ศีรษะ ริมฝีป�กของเธออวบอิ่มเป็นสีแดง ค�งเล็กเรียว ดวงต�สีเข้มมีรูปร่�งสวยซึ้ง แต่ก็

มีบ�งอย่�งที่ทำ�ให้ดวงต�คู่นั้นดูเศร้�สร้อย จนเกือบบดบังคว�มง�มของต�คู่นั้นไปจน

หมด แม้ว่�อ�ยุจะทำ�ให้เธอมีริ้วรอยบนใบหน้�ก็ต�ม แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่� เธอจะต้อง

เป็นหญิงส�วที่สวยห�ที่ติไม่ได้ ในสมัยที่เธอยังส�วอย่�งแน่นอน



 และแล้ว ล�นี่ก็ค้นพบว่� สิ่งที่

แม่มดข�วดึงลอกออกม�จ�กใบหน้�ของ

เธอนั้นมันไม่ใช่ผิวหนังแต่อย่�งใด แต่เป็น

เพียงหน้�ก�กซึ่งถูกผูกติดกับหมวกของเธอ

ต่�งห�ก รอยกรีดย�วๆ ที่เธอคิดว่�มันคือ

นัยน์ต�ของแม่มดข�วก็เป็นเพียงรอยเจ�ะ

ที่อยู่บนหน้�ก�กสีเข้มเพื่อให้มองเห็นได้

เท่�นั้น

“ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำ�ร้�ยเข�หรอก” 

หญิงคนนั้นตอบคำ�ถ�มของล�นี่ เสียงของ

เธอเปลี่ยนจ�กเสียงแหลมแสบแก้วหู 

เป็นเสียงทุ้มนุ่มน่�ฟัง

“แล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะ” 

ล�นี่แปลกใจในคว�มสงบเยือกเย็นของเธอ

เสียเหลือเกิน แม่มดข�วยิ้มจนเห็นฟันข�ว

เรียบเป็นระเบียบอยู่ใต้ริมฝีป�กสีทับทิม

แดงของเธอ

“เธอช่�งกล้�ห�ญม�กนะ ส�วน้อย “ 

เธอชมล�นี่ด้วยน้ำ�เสียงอันอ่อนโยน 

เสียงของเธอนุ่มนวลเหมือนแพรไหม 



“หนูทำ�ให้ฉันนึกถึงคนคู่หนึ่งที่ฉันเคยเจอ

เมื่อหล�ยปีก่อน พวกเข�มีคว�มกล้�เหมือน

พวกเธอ มีไฟในตัวเปี่ยมล้น แต่ไฟนั้นเป็น

ได้ทั้งคำ�อวยพรและคำ�ส�ป มันส�ม�รถจะ

พ�เธอไปยังคว�มอบอุ่น ไปยังสถ�นที่ที่น่�

อัศจรรย์ได้ แต่ขณะเดียวกันมันก็ส�ม�รถ

แผดเผ�เธอให้ถึงต�ยได้เช่นกัน

ล�นี่ได้แต่ฟัง นิ่งเงียบ เธอไม่อย�กรู้ในร�ย

ละเอียด ว่�เกิดอะไรขึ้นกับ “คนคู่นั้น” มัน

ย�กเกินกว่�ที่เธอจะรับได้

“แต่ฉันชื่นชมพลังแบบนี้นะ และก็เพร�ะ

พวกเธอมี่มีพลังที่ว่�นี้ ฉันจะเล่�อะไรให้ฟัง 

เธออย�กฟังไหมล่ะ ?” แม่มดข�วจ้องม�ที่

เด็กหญิง และโดยไม่รอคำ�ตอบ เธอก็เริ่มเล่�

เรื่องในขณะที่ส�ยต�มองออกไปอย่�งไร้จุด

หม�ย

“เด็กผู้ช�ยคนนั้น” 

เธอเริ่มต้น และพยักเพยิดไปท�งเบ็นจ�มิน

ซึ่งยืนอยู่ไกลๆ “ตอนนั้นเข�ยังเด็กนัก และ

ไม่เฉลียวฉล�ดเลย เข�เดินเล่นอยู่ในป่�

เพียงลำ�พัง ขณะนั้นเป็นฤดูหน�วที่หน�วที่

สุดตั้งแต่เคยมีม� หม�ป่�ทั้งหล�ยล้วนหิวโซ

มันจึงพย�ย�มล่�เข�เป็นเหยื่อ” เธอพูด

อย่�งเสียดสี 



“ เข�ทั้งโง่ และซุ่มซ่�ม ในขณะที่เข�วิ่งหนี เข�ก็ล้มลงหน้�ฟ�ดไปกับพุ่มไม้ที่มีหน�ม

แหลมเป็นพิษ ใบหน้�ถูกขีดข่วนเต็มไปหมด ฉันต�มไปเห็นหม�ป่�ทั้งฝูงกำ�ลังจะขย้ำ�เข� 

ฉันจึงต่อสู้และไล่หม�ป่�ไป”

“คุณไล่หม�ป่�ไปเหรอคะ?” 

ล�นี่พูดต�มอย่�งไม่เชื่อหูตัวเอง และเปลี่ยนสรรพน�มที่เรียกแม่มดข�วทันที

แม่มดข�วยังคงจ้องอยู่ที่เดิม

“ใช่” 

เธอตอบแบบไร้คว�มรู้สึก 

“ฉันไล่พวกมันไป”

“ทำ�ไมล่ะคะ” 

ล�นี่หลุดป�กถ�ม

“ก็เพร�ะพวกมันกำ�ลังจะรุมกินเข�น่ะสิ” 

เป็นคำ�ตอบที่แสนจะธรรมด�

“แต่....” 

เสียงของล�นี่ค่อยๆ เบ�ลง เรื่องที่เธอเคยได้ยินม� และเรื่องที่คนในหมู่บ้�นเชื่อกัน มัน

เป็นคนละเรื่องกับเรื่องที่เธอกำ�ลังฟังอยู่ในขณะนี้



“แต่อะไรหรือ?” 

แต่ฉันคือ แม่มดข�วที่ชั่วร้�ยผิดมนุษย์ซึ่งกินเด็กเป็นอ�ห�ร อย่�งนั้นใช่ไหม ?”

ว่�แล้วเธอก็ระเบิดเสียงหัวเร�ะออกม�เต็มที่ 

“รู้ไหมว่�หน�มแหลมมีพิษของพุ่มไม้นั้นได้ทิ่มเข้�ไปในต�ข้�งขว�ของเข� และพิษของ

มันจะแพร่กระจ�ยไปทั่วทั้งร่�ง ดังนั้น ฉันจึงต้องทำ�ล�ยมันเสียก่อน”

“ดวงต� หรือคะ ?”

“ข้�งที่บอดไง”

ล�นี่แทบไม่เชื่อหูตัวเอง “ถ้�ยังงั้น คุณก็ช่วยชีวิตเข�ไว้สิคะ”

“ไม่ใช่หรอก” 

แม่มดข�วสั่นหัว 

“เข�เหมือนถูกฉันส�ปให้ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวเดียวด�ยต�มลำ�พังชั่วนิรันดร์ต่�งห�ก จริงๆ

แล้วเข�พย�ย�มกลับม�ที่หมู่บ้�น แต่ถูกไล่ออกม�เพร�ะเข�เสียโฉมไปแล้ว แม้กระทั่ง

พ่อแม่ของเข�ก็ยังไม่อย�กมองหน้�เข�อีกเลย ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะส�ปเข�หรอกนะ แต่สิ้ง

ที่ฉันทำ�ลงไปมันทำ�ให้เข�เหมือนกับโดนคำ�ส�ปอยู่ดี”

ล�นี่สั่นหัวคลอนไปม�ช้�ๆ 



“คุณเป็นใครกันแน่คะ?”

 ในขณะที่แม่มดข�วจ้องมองม�ที่ล�นี่นั้น ล�นี่รู้สึกเหมือนคว�มกลัวของเธอได้

อันตรธ�นห�ยไปจนหมด หน้�ต�แม่มดข�วที่ล�นี่เคยคิดว่�แปลกประหล�ดนัก ก็กล�ย

เป็นเหมือนหน้�ต�คนทั่วๆไปนี่เอง

“เธออย�กรู้จริงๆ หรือ?”

* * *

“เธอเป็นยังไงบ้�ง?” 

เบ็นจ�มินจับไหล่ของล�นี่เขย่�แรงๆ 

“เกิดอะไรขึ้นน่ะ ?”

“ไม่มีอะไรหรอก” 

เธอบอกกับเข� 

“ทุกอย่�งเรียบร้อยดี”

“เธอพูดกับแม่มดได้ด้วยหรือ ?” 

เข�ถ�มอย่�งพิศวง

“ใช่”

ต�ของเบ็นจ�มินเบิกกว้�งเท่�ไข่ห่�น 



“เธอ คุย กับ แม่ มด ข�ว !!” 

เข�พูดช้�ๆ เน้นคำ�แต่ละคำ�ให้ชัดเจน เหมือนกับว่�เข�จะเสียสติไปแล้ว

ล�นี่ยักไหล่ 

“ฉันจะขอบใจเธอม�ก ถ้�เธอไม่เอ�เรื่องนี้ไปเล่�ให้ใครฟัง พวกเข�อ�จจะเริ่มเรียกฉันว่� 

“พร�ยกระซิบของแม่มดข�ว” ก็เป็นได้

“เกิดอะไรขึ้นน่ะ”

“ฉันจะเล่�ให้เธอฟังระหว่�งท�งแล้วกันนะ” ล�นี่ตอบ ว�งมือบนบ่�ของเข�แล้วดันให้

เข�เริ่มออกเดินท�งต่อ เธอรู้ดีว่�สิ่งที่เธอพูดนั้นไม่ใช่คว�มจริงทั้งหมดซึ่งเธอก็รู้สึกผิด

อย่�งม�กที่ไม่ส�ม�รถเล่�คว�มจริงทุกอย่�งให้เพื่อนรักของเธอได้รับรู้ ก้อนหินที่อยู่ใน

กระเป๋�เสื้อของเธอเริ่มที่จะหนักขึ้นเรื่อยๆ แล้ว

“กลับบ้�นกันดีกว่�นะ” ล�นี่ตัดบท

* * *

 ล�นี่สั่นหัว แทบไม่อย�กจะเชื่อ เธอว�งป�กก�ขนนกลงแล้วลองอ่�นแต่ละประโยค

ในสองส�มบรรทัดสุดท้�ยที่อยู่ตรงหน้�เธอ แล้วจึงพลิกกลับไปย้อนอ่�นในหน้�แรกๆ  

เพื่อที่จะอ่�นบทเริ่มต้นอีกครั้ง : มันเป็นคืนที่เย็นยะเยือก และมืดสนิท พ�ยุที่หน�วเหน็บ

พัดกระหน่ำ�อย่�งบ้�คลั่งเข้�สู่พื้นที่รกร้�งว่�งเปล่� และแห้งแล้ง กำ�เนิดเสียงที่โหยหวน

ตลอดท�ง



 ในที่สุด ล�นี่ก็ว�งป�กก�ลงจ�กนิท�น

เรื่องแรกที่เธอตั้งใจเขียนอย่�งเต็มที่จ�ก

บันทึกของก�รเดินท�ง และประสบก�รณ์ที่

เธอได้เรียนรู้จ�กมันนั้น เธอยังคงไม่รู้ว่�ลง

ตอนจบจะลงเอยอย่�งไรดี เธอรู้เพียงอย่�ง

เดียวว่�เธอจะเปิดเผยเรื่องจริงทั้งหมดมิได้

เพร�ะเธอคิดว่�มันไม่สมควร ดังนั้นเธอจึง

เลือกที่จะจบตอนสุดท้�ยของเรื่องให้ง่�ย

ที่สุดด้วยก�รว�งเนื้อเรื่องให้เป็นเรื่องร�ว

ของก�รผจญภัยที่แทรกหลักปรัชญ�สักเล็ก

น้อย ถ่�ยทอดช่วงเวล�ที่เธอรอดเงื้อม

มือแม่มดข�วม�ได้ด้วยก�รเบี่ยงเบนคว�ม

สนใจแม่มดให้พ้นไปจ�กเธอข�วไปยังสิ่งอื่น

แทนทั้งนี้ด้วยคว�มช่วยเหลือจ�กเพื่อนช�ย

ที่ชื่อเบ็นจ�มิน (ซึ่งในที่สุด เข�ก็ได้กลับไป

อยู่กับครอบครัวอีกครั้งและพย�ย�มใช้เวล�

ด้วยกันให้ม�กที่สุดทดแทนเวล�ที่ห�ยไป)



 แต่ล�น่ีก็รู้ว่�เธอจะไม่ส�ม�รถเก็บ

คว�มจริงทั้งหมดนี้ไว้กับตัวได้ตลอดชีวิต 

เพร�ะในแต่ละครั้งที่เธอเก็บเรื่องอะไรก็ต�ม

ไว้เป็นคว�มลับ หรือมีภ�ระที่ต้องรับผิด

ชอบแล้วละก็ ก้อนหินที่เธอเก็บไว้ในกระเป๋�

เสื้อก็จะหนักขึ้นๆ และหลังจ�กที่แม่มดข�ว

ได้เปิดเผยเรื่องร�วที่แท้จริงให้เธอฟังแล้ว 

ล�นี่ย่ิงรู้สึกถึงน้ำ�หนักของก้อนหินที่เพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ ได้อย่�งชัดเจน ในท�งกลับกันก้อน

หินที่อยู่กับแม่มดข�วดูเหมือนจะค่อยๆ 

เบ�ขึ้นๆ จนเหมือนกับจะไร้น้ำ�หนักในที่สุด

ล�นี่ยิ้มอย่�งเศร้�สร้อยเมื่อหวนระลึกถึง

ช่วงเวล�ที่เธอและแม่มดข�วต้องแยกท�ง

จ�กกัน เมื่อแม่มดข�วได้ดึงหมวก และหน้�

ก�กขึ้นปิดบังใบหน้� มีบ�งสิ่งหล่นม�จ�ก

เสื้อผ้�ของแม่มดข�วและร่วงสู่กระเป๋�เสื้อที่

แม่มดข�วสวมอยู่ มันคือก้อนหินสีข�วขุ่น

ที่ห้อยอยู่กับสร้อยคอ นอกจ�กขน�ดของ

ก้อนหินที่เล็กจิ๋วแล้ว ล�นี่ยังสังเกตเห็นได้

อีกว่�สร้อยคอเส้นนั้นสั้น และตึงม�ก ที่

สำ�คัญอีกอย่�งก็คือก้อนหินข�วขุ่นก้อนนั้น

ดูหนักอึ้งเลยทีเดียว

เด็กหญิงหยิบกระด�ษเปล่�ขึ้นม�อีกแผ่น

หนึ่งแล้วเริ่มแต่งกลอนพรรณ�เรื่องร�วของ

หมู่บ้�นที่อยู่ท่�มกล�งพ�ยุหิมะรวมทั้งเรื่อง

ร�วอันโศกเศร้�ของหญิงส�วคนหนึ่ง 



คนซึ่งยอมสละคว�มสุขส่วนตัวเพื่อคว�ม

สงบสุขของส่วนรวมโดยที่เธอต้องอดทนต่อ

ก�รถูกคนทั้งหมู่บ้�นเกลียดชัง และหว�ด

กลัวยอมรับสภ�พที่ต้องกล�ยเป็นร่�งที่

มีแต่คว�มน่�เกลียดเพียงเพร�ะอย�กจะ

คุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัย เธอจะตรวจตร�

รอบๆ หมู่บ้�นในเวล�กล�งคืนในย�มที่ทุก

คนอยู่แต่ในที่พัก ก�รที่ช�วบ้�นหว�ดกลัว

เธอนั้นแล้วไม่กล้�ออกม�ภ�ยนอกนั้นกลับ

กล�ยเป็นผลดีที่ทำ�ให้พวกเข�ปลอดภัยจ�ก

ภยันตร�ยที่อยู่รอบนอก

เมื่อล�นี่เขียนนิท�นจนจบหน้�สุดท้�ยของ

กระด�ษ เธอก็ม้วนมันแล้วซ่อนไว้ในชั้นว�ง

ของในบ้�นของเธอ บ�งทีอ�จมีสักวันหนึ่ง 

วันที่ช�วบ้�นทุกคนส�ม�รถดูแลกันเอง และ

ไม่ต้องก�รก�รปกป้องหรือคุ้มครองให้พ้น

จ�กสิ่งชั่วร้�ย หรือจ�กฝูงหม�ป่�แล้วก็ต�ม 

วันนั้นพวกเข�คงพร้อมที่จะรับฟังเรื่องจริงที่

เกิดขึ้นแล้วก็อ�จเป็นได้

เรื่องที่เธอเขียนขึ้นนั้น บ�งส่วนเป็นเรื่องที่

เกิดขึ้นจริง แต่มีบ�งส่วนที่ถูกแต่งเติมขึ้น

เพื่อคว�มสุขของคนที่ได้อ่�น



เม ื ่ อดวงจ ันทร ์อ ั นล ึกล ับฉายแสงเต ็มดวงอย ู ่ บนท ้องฟ ้ า

เม ื ่ อนภาดาษด ื ่ นๆ� ไปด ้วยดวงดาวท ี ่ ส ่ องแสงประกายจ ้ า

เม ื ่ อดวงอาท ิตย ์อ ั น เจ ิดจ ้ าหลบหน ้ าหายไปด ั ่ งกล ่ าวค ำ าอ ำ าลา

จงหน ี ให ้ ไกล�หลบให ้พ ้ น�ซ ่อนตนจากสายตา

หญ ิงสาวแสนสวย�ผมยาวสลวยส ีทองส ุกปล ั ่ ง

ช ่ าง ไม ่ ร ู ้ ว ่ าความโศกเศร ้ าก ำ าล ั งจะถ ูก เป ิด เผย

ไฉนเลยเร ื ่ องจ ึ งแสนน ่ ากล ัว�น ่ า เศร ้ า�และอย ุต ิธรรม

ก ่อ ให ้ เก ิด โศกนาฏกรรมท ี ่ ท ำ า ให ้ท ุ กคนร ้อง ไห ้ เม ื ่ อ ได ้ฟ ั ง

พ ่อ�และคนร ักของเธอเข ้ าป ่ าล ่ าส ัตว ์ ใ นคราหน ึ ่ ง

พ ึ งประสงค ์ เพ ียงอาหารเพ ื ่ อ เล ี ้ ยงผ ู ้ คน ในหม ู ่ บ ้ าน

กาลเวลา ได ้ล ่ วง เลยไปโดยไม ่ ร ู ้ ภ ั ย

ในท ี ่ ส ุ ดก ็ตกเป ็ น เหย ื ่ อของส ัตว ์ ร ้ าย โดยพล ัน

ม ั น เป ็ นค ื นแห ่ งความตายอ ันม ืดม ิด�และหนาวจนชา

หมาป ่ าห ิว โซ�ออกล ่ าหา เหย ื ่ อ

เม ื ่ อ เห ็ นก ็ว ิ ่ ง ไล ่ � ไม ่ กล ัวม ีด เล ่ม โตท ี ่ ต ่ อส ู ้

ข ้ าจะล ่ าจนกว ่ า เหย ื ่ อจะ ไม ่ ไหวต ิ ง



คนร ักของเธอถ ูกหมาป ่ าฆ ่ าตายในป ่ า

ฆ ่ าแล ้วร ุมท ึ ้ งก ิ นจน ไม ่ เหล ือซาก

หากแต ่พ ่อหน ี ไป ได ้ ไกลกว ่ า

มาถ ึ งย ั งแม ่น ้ ำ าอสรพ ิษส ีขาว

ว ัน เวลาผ ่ าน ไปหมาป ่ าก ็ย ั งตามล ่ า

หา เหย ื ่ อถ ึ งแม ่น ้ ำ าอสรพ ิษ ใหญ ่

ไม ่ ม ี น ้ ำ า ให ้ เห ็ น ในฤด ูหนาว

ถ ึ งคราวเป ็นน ้ ำ าแข ็ งตลอดท ั ้ งสาย

หมาป ่ าอย ู ่ ด ้ านหน ึ ่ ง �อ ีกด ้ านค ือสายน ำ าน ้ ำ า

การณ ์น ี ้ �ประหน ึ ่ งว ่ า เขาต ิดก ับด ักอย ู ่ ตรงกลาง

พลางค ิด�“แม ่น ้ ำ าน ่ าจะแข ็ งหมดแล ้ว”

แน ่วแน ่ �กระโดดลงไป

ไกลออกไป� ไกลออกไป� เขาพยายามหน ี

ร ี ่ เ ข ้ ามาพวกหมาป ่ า�ท ั ้ งฝ ู งหน ัก เหล ือหลาย

กลายเป ็นจมน ้ ำ าท ั ้ งคนท ั ้ งหมาป ่ า

คร ่ าช ี ว ิตจบลงในแม ่น ้ ำ าส ีด ำ า



ท ุกว ั น� เม ื ่ อ ใดท ี ่ ดวงจ ันทร ์ เต ็ มดวงสาดส ่องท ุ ่ งหญ ้ า

หร ือมา เย ี ่ ยม เย ือน เป ็ น เส ี ้ ยวแล ้ว เล ี ้ ยว เข ้ ากล ีบ เมฆ

หร ือดวงอาท ิตย ์ออกมาฉายแสงเจ ิดจ ้ า

หร ือลาล ับ ไปพร ้อมก ับความม ืดม ิด

ไม ่ ว ่ าอากาศเป ็นอย ่ าง ไร�และใน เวลา ใด

หากใครเด ิ นผ ่ านมาย ั งแม ่น ้ ำ าสายอ ันตรายน ี ้

ชายชราจะคอยช ่วยน ำ าทาง ให ้ปลอดภ ัย

ใจก ็ค ิดถ ึ งแต ่ล ูกสาวท ี ่ คอยปกป ้องภ ัย ให ้หม ู ่ บ ้ าน

หล ั งจากความตายของพ ่อ�และคนร ัก

หญ ิงสาวผ ู ้ น ี ้ ไ ด ้ อ ุ ท ิ ศตน

ด ูแลคนในหม ู ่ บ ้ านจากอ ันตรายภายนอกท ุกแห ่ งหน

จนกว ่ าลมหายใจเฮ ือกส ุดท ้ ายของเธอ



“เลยเวล�เข้�นอนแล้วนะ” 

“แต่หนูยังไม่รู้สึกง่วงเลยนี่คะ”

น�งพย�บ�ลขมวดคิ้วทำ�หน้�บึ้ง จัดทรงหมวกบนศีรษะให้เข้�ที่ เครื่องหม�ยก�ช�ด

สีแดงสดที่ปักบนผ้�พื้นสีข�วดูเหมือนสีของเลือดไม่มีผิด 

“นอนได้แล้ว” 

เธอออกคำ�สั่งเสียงเข้ม

ล�นี่บอกได้เลยว่�น�งพย�บ�ลคนนี้ในอดีตต้องเป็นผู้หญิงส�วที่สวยม�ก แต่ด้วยอ�ชีพ

และคว�มรับผิดชอบของเธอในปัจจุบันทำ�ให้เธอต้องแบกรับภ�ระสำ�คัญอันหนักอึ้ง

ทำ�ให้เธอกล�ยเป็นผู้หญิงที่มีคิ้วที่ขมวดตลอดเวล�

 ล�นี่ทำ�ป�กยื่นก่อนที่จะล้มตัวลงนอนในขณะที่น�งพย�บ�ลกำ�ลังช่วยถอดข�เหล็ก

ให้เธอ  เถอะน่� ยังไงๆ ฉันก็จะต้องห�ท�งแอบออกไปข้�งนอกให้ได้อยู่ดี เธอสัญญ�กับ

ตัวเอง เบ็นจ�มินกำ�ลังรอให้ฉันออกไปเล่นด้วย หลังจ�กที่ดวงต�ของเข�ห�ยเจ็บ และ

พย�บ�ลเอ�ผ้�พันแผลออกแล้ว เร�จะได้เล่นเกมผจญภัยกันต่อ ฉันหวังว่�ไม้ค้ำ�ที่ช่วย

พยุงข�ของฉันคงจะไม่ทำ�ให้ฉันเชื่องช้�ลงไปม�กนัก เมื่อไรที่ฉันผ่�ตัดเรียบร้อยแล้วละก็ 

ข�ของฉันน่�จะดีได้เหมือนข�ใหม่เลย เอ่อ....ไม่ใช่ซิ มันจะต้องดีกว่�เดิม มันจะต้องเป็น

เหมือนข�วิเศษ  ล�นี่พย�ย�มว�งแผนให้รอบคอบ พรุ่งนี้ฉันและเบ็นจะไปเยี่ยมช�ยชร�

ที่อยู่ในห้องพักไกลๆ กันอีก เข�มักมีนิท�นแสนสนุกเล่�ให้พวกเร�ฟัง และอนุญ�ตให้

เร�เล่นแข่งโยนก้อนหินลงในน้ำ�พุอีกด้วย



 ล�นี่ได้ยินเสียงปิดประตู เธอนอนลืมต�มองตรงไปยังเพด�นที่ประดับด้วยดวงด�ว

ห้อยระโยงระย�งสะท้อนแสงไปทั่วห้อง เครื่องปรับอ�ก�ศส่งเสียงดังหึ่งๆ ในขณะที่

ปล่อยคว�มเย็นลอยม�กระทบกับแก้มของเธอทั้งสองข้�ง จนเย็นเฉียบ ภ�ยนอกห้องสี

ข�วที่เธอนอนอยู่ในโรงพย�บ�ลหลังนี้คงเหลือไว้แต่เสียงกระทบพื้นจ�กส้นรองเท้�ของ

น�งพย�บ�ลในชุดข�วที่เข้�เวรเดินตรวจคว�มเรียบร้อย ดังสะท้อนไปจนสุดท�งเดิน

ล�นี่ค่อยๆ หลับต�ลง และเธอก็ผล็อยหลับไปในที่สุด

“มันเป็นคืนที่เย็นยะเยือกและมืดสนิท พ�ยุที่หน�วเหน็บพัดกระหน่ำ�อย่�งบ้�คลั่งเข้�

สู่พื้นที่รกร้�งว่�งเปล่� และแห้งแล้ง กำ�เนิดเสียงที่โหยหวนตลอดท�ง”

* * * * *






