
ชิ้นส่วนเรื่องเล่าที่กลั่นกรองมาจากยุคสมัยที่มันถือกำเนิด
ได้กลายเป็นตัวหนังสือและเล่าขานเรื่องราว

— sing N song

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ
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‘ยูจุงฮยอก’  มาปรากฏตัวยังโลกปีศาจที่ 73 สองคู่หู (?) กำลังจะได้กลับ 

มาเจอกันอีกครั้ง พ่วงด้วยอัครทูตสวรรค์ที่ช่างไม่เข้ากับโลกแห่งปีศาจและ 

สิ่งโสมมนี้เอาเสียเลย

ตอนนี้ตัวละครชุดแรกค่อย  ๆ  ทยอยกันมาหาคิมดกจาแล้ว แต่จะให้ 

ฟูลทีมคงต้องรอไปอีกหน่อย ถึงอย่างนั้นก็มีเหล่ากลุ่มดาวทั้งหน้าใหม่หน้าเก่า 

เข้ามาสู่ช่องที่ก็เพิ่งเปิดใหม่เช่นกัน ทำให้โลกปีศาจที่ 73 คึกคักขึ้น เหรียญ 

ปลิวกันให้ว่อน พอดีกับที่ซีนาริโอเกมนักปฏิวัติเองก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเช่นกัน 

ศึกนี้จะมันแค่ไหน เชิญรับชมไปพร้อม ๆ กับเหล่ากลุ่มดาวได้เลย!

คำนำสำนักพิมพ์
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ฟักไข่
(3)

40

ร่างสัญลักษณ์  ของอูรีเอลที่มีลักษณะเป็นตุ๊กตาทำให้รอยย่นกลางหน้าผาก 

ของยูจุงฮยอกกดลึกกว่าเดิม

“...ไม่มีช่องแล้วส่งข้อความทางอ้อมได้ยังไง”

[กลุ่มดาว ‘ผู้พิพากษาเปลวเพลิงดุจปีศาจ’ กล่าวว่า ถ้าร่างสัญลักษณ์สัมผัส 

กับอวตารย่อมสามารถทำได้]

ร่างสัญลักษณ์ตุ๊กตาของอูรีเอลเกาะหนึบอยู่บนไหล่ของยูจุงฮยอก ยูจุงฮยอก 

ถามพลางใช้นิ้วดันร่างสัญลักษณ์นั่นเบา ๆ  

“ทำเรื่องแบบนี้จะไม่เป็นอะไรหรือไง”

[กลุม่ดาว ‘ผูพ้พิากษาเปลวเพลงิดจุปศีาจ’ กลา่ววา่ ขอเพยีงแคไ่มโ่ดนโทแกบ ี

จับได้ก็ไม่เป็นอะไร]

“ไม่ใช่โทแกบ ี พวกนั้นต่างหากล่ะ”

อูรีเอลดูเหมือนจะไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไร ยูจุงฮยอกจึงชี้ไปข้างกาย 

ตุ๊กตาโดยไม่พูดอะไร

พรึ่บ

ตุ๊กตาเอียงศีรษะจิ๋วเล็กน้อย ก่อนจะยกมือทั้งสองข้างขึ้นปิดปากตัวเอง 

แน่น เบิกตากว้างด้วยความตกใจ

[กลุ่มดาว  ‘ผู้พิพากษาเปลวเพลิงดุจปีศาจ’  รู้สึกซาบซึ้งใจอย่างใหญ่หลวง 

ในความใส่ใจของอวตาร ‘ยูจุงฮยอก’]
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[กลุ่มดาว  ‘ผู้พิพากษาเปลวเพลิงดุจปีศาจ’  กล่าวว่า อันที่จริงก็ทรมาน 

นิดหน่อย]

ร่างสัญลักษณ์ของอูรีเอลปรากฏกระแสไฟฟ้าเบาบางแล่นวาบมาตั้งแต่ 

เมื่อครู่นี้แล้ว นั่นเป็นเพราะอย่างไรที่นี่ก็เป็นอาณาเขตของเหล่าราชาปีศาจซึ่งเป็น 

พื้นที่ต้องห้ามสำหรับหญิงสาวผู้เป็นอัครทูตสวรรค์

อูรีเอลจึงต้องแบกรับภาระความเป็นไปได้มากเท่ากับที่แบกรับอันตรายของ 

การมาอยู่ในเขตแดนศัตรู ยูจุงฮยอกแกะตัวอูรีเอลที่ขยับลงมาเกาะหนึบอยู่บน 

แขนพลางเอ่ยถาม

“ทำไมเธอถึงได้พยายามตามหาคิมดกจาขนาดนี้”

[กลุ่มดาว ‘ผู้พิพากษาเปลวเพลิงดุจปีศาจ’ ถามว่า เจ้าเองก็เหมือนกันไม่ใช่ 

เหรอไง]

“ดูเหมือนจะเข้าใจอะไรผิดไปนะ ฉัน...”

เดิมที ‘โลกปีศาจ’ เป็นสถานที่ที่เขาไม่มีวันมาเยือน ณ เวลานี้อย่างเด็ดขาด 

เพราะซีนาริโอของที่นี่มีระดับความยากชนิดที่ว่าซีนาริโออื่นในระดับเดียวกัน 

เทียบไม่ติด

สิ่งเดียวที่พอจะช่วยให้รู้สึกสบายใจได้บ้างคงเป็นเรื่องที่อย่างน้อยมันก็ 

ไม่ใช่โลกปีศาจเต็มตัว แต่เป็นโลกปีศาจที่ 73 ซึ่งเพิ่งจะถือกำเนิด ผืนดินที่ไร้ซึ่ง 

ราชาปีศาจ พวกผู้ปกครองทั้งหลายในโลกปีศาจแห่งนี้สูงสุดก็คงจะเป็นระดับดยุก 

ถ้าแค่นี้ก็พอจะลองลุ้นได้บ้าง เหนืออื่นใดคือเขาแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าตัวเองใน 

ช่วงเวลาเดียวกันของการย้อนกลับรอบที่ผ่าน ๆ มา

“ฉันก็แค่ไม่ชอบที่มีใครมาอ้างตัวว่าเป็นฉันเท่านั้น ไม่สำคัญว่าคนคนนั้น 

จะเป็นคิมดกจาหรือไม่”

[กลุ่มดาว ‘ผู้พิพากษาเปลวเพลิงดุจปีศาจ’ ยิ้มกว้าง]

“และโลกปีศาจก็มีไอเท็มที่พอใช้งานได้อยู่มาก...” 

[กลุ่มดาว ‘ผู้พิพากษาเปลวเพลิงดุจปีศาจ’ ยิ้มกว้างจนเห็นฟัน]

“ถ้ายังยิ้มอีก ฉันจะฉีกร่างเธอเป็นชิ้น ๆ”

อูรีเอลหุบปากทันที ยูจุงฮยอกจึงเบือนหน้ากลับไปมองโลกปีศาจอัน 

กว้างใหญ่ที่มีเส้นขอบฟ้าแห่งเรื่องราวทอดยาวอยู่ตรงหน้า บางทีเจ้านั่นอาจจะอยู่ 
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ที่ไหนสักแห่งในโลกอันแสนอ้างว้างแห่งนี้ ยูจุงฮยอกลูบฝักดาบของตนอยู่ครู่ใหญ่ 

ราวกับพร้อมจะฟาดฟันทัศนียภาพตรงหน้าให้ขาดวิ่น ก่อนที่ในที่สุดจะเริ่มขยับขา 

ก้าวเดิน

ณ โรงงานประจำเซสวิตซ์

หอ้งทำงานของดยกุปกคลมุไปดว้ยบรรยากาศเยน็ยะเยอืกกวา่ปกติ เคานต ์

ซีล็อคเหงื่อไหลท่วม กำลังรายงานสถานการณ์ให้ดยุกทราบ

“...เพราะเหตุนั้นข้าจึงวางแผนไว้ว่าจะห้ามเข้าออกนิคมอุตสาหกรรม 

สักระยะเนื่องจากการปฏิวัติขอรับ”

ซีล็อคใจร่วงหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มหลายต่อหลายครั้งเมื่อได้เห็นใบหน้าของ 

ผู้แทนจากกิลโลบาร์ธบิดเบี้ยว จริงอยู่ว่าอีกฝ่ายเป็นแค่ผู้แทนจากกิลโลบาร์ธ แต่ 

ปีศาจตรงหน้าเขานี้ไม่ได้เป็นแค่ระดับหัวหน้าคณะผู้แทนธรรมดาทั่วไป 

ระเบิดออมโบรส

มาร์ควิสแห่งนิคมอุตสาหกรรมกิลโลบาร์ธ หนึ่งในผู้สมัครท้าชิงตำแหน่ง 

ดยุกของนิคมอุตสาหกรรมรุ่นถัดไปที่ทรงอำนาจและแข็งแกร่งในโลกปีศาจที่ 73  

แห่งนี้ ซีล็อคหอบหายใจด้วยความอึดอัดเมื่อสัมผัสได้ถึงเพลิงปีศาจที่ลุกโชน 

อยู่ในดวงตาของออมโบรส หากไม่มีดยุกเซสวิตซ์ซึ่งยืนอยู่ริมหน้าต่างห้องทำงาน 

และกำลังมองออกไปด้านนอกอย่างผ่อนคลายแล้วละก็ บางทีลำคอของซีล็อค 

อาจจะหลุดจากบ่าขาดกระเด็นไปนานแล้วก็เป็นได้

“ดังนั้นข้าจึงหวังว่าท่านคณะผู้แทนจากกิลโลบาร์ธจะพำนักอยู่ที่นี่ไปอีก 

สักระยะหนึ่งขอรับ”

“พูดจบหรือยัง”

“ขะ...ขอรับ! ชะ...เช่นนั้นข้าขอตัว...”

หลังจากที่ซีล็อคเปิดประตูห้องทำงานวิ่งหนีออกไปอย่างร้อนรน มาร์ควิส 

ออมโบรสก็พ่นลมหายใจฟืดฟาดสะกดกลั้นอารมณ์ขุ่นเคือง แต่เขาไม่อาจแสดง 

สีหน้าอะไรไปมากกว่านั้นเพราะปีศาจที่ยืนอยู่ริมหน้าต่าง 

ดยุกเซสวิตซ์ผู้ซึ่งเอาแต่มองออกไปนอกหน้าต่างอยู่ครู่ใหญ่แสยะยิ้ม 

เจ้าเล่ห์ ก่อนจะเปิดปากพูดขึ้น
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“ได้ยินแล้วใช่มั้ย กลายเป็นแบบนี้จนได้สินะ”

“จะทำยังไงกันดีเล่าขอรับ”

“พวกเจ้าคงออกไปจากที่นี่ไม่ได้เสียแล้วละ อย่างไรก็พักอยู่ในเซสวิตซ์ 

เฝ้าดูสถานการณ์ไปสักระยะก็แล้วกัน”

คำพูดประโยคนั้นทำให้สุดท้ายออมโบรสก็คุมสติตัวเองไว้ไม่อยู่

“แม้ว่าคำสั่งที่กล่าวมานั่นจะก่อให้เกิดปัญหาด้านการทูตงั้นหรือขอรับ”

“เจ้าช่างอ่อนไหวง่ายเสียจริง นี่เป็นเพียงมาตรการคุ้มครองคณะผู้แทนจาก 

นิคมอุตสาหกรรมพันธมิตรเท่านั้น”

“แค่เพราะนักปฏิวัติคนเดียวเนี่ยนะขอรับ”

“เพชฌฆาตตายไปเจ็ด ส่วนมาร์ควิสตายไปสอง ข้าว่านี่มันเกินกว่าจะ 

บอกว่า ‘แค่’ แล้วนะ” 

‘ซีนาริโอนักปฏิวัติ’  จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายทันทีที่เพชฌฆาตทั้งหมดในนิคม 

เสียชีวิต เพราะฉะนั้นหากพูดให้ชัด  ๆ  ก็คือ ตอนนี้ดยุกเซสวิตซ์กำลังตกอยู่ใน 

สภาวะวิกฤต แต่มาร์ควิสออมโบรสไม่อาจรู้สึกได้ถึงวิกฤตที่ว่านั่นจากสีหน้าของ 

ดยุกเซสวิตซ์เลย ออมโบรสบ่นออกไปเพราะไม่พอใจความย้อนแย้งนั้น

“ช่วงเวลาแบบนี้กลับมีนักปฏิวัติปรากฏตัวขึ้นพอดี...คงเสียหน้าน่าดูนะ 

ขอรับ ท่านดยุก”

“ไม่รู้สิ ข้ากลับคิดว่ามันน่าสนุกเสียมากกว่า นักปฏิวัติปรากฏตัวขึ้นใน 

เซสวิตซ์เป็นครั้งแรกในรอบสามสิบปี หากไม่มีอีเวนต์อะไรแบบนี้บ้าง ชีวิตก็ขาด 

สีสันกันพอดี”

“พูดอย่างกับเป็นพวกกลุ่มดาวเลยนะขอรับ”

“แล้วไม่ได้หรือไงกัน ‘เร่ืองเล่า’ มิใช่ของพวกกลุ่มดาวอย่างเดียวเสียหน่อย”

คำพูดนั้นหากออกมาจากปากอวตาร ออมโบรสคงหัวเราะขึ้นจมูกเสียง 

ดังหึไปแล้ว ทว่าดยุกเซสวิตซ์มีคุณสมบัติมากพอ อาจจะเทียบไม่ได้กับ ‘กลุ่มดาว 

ระดับเรื่องเล่า’ บนท้องฟ้าสูง แต่เซสวิตซ์เป็นปีศาจที่สั่งสมเรื่องเล่าอยู่ในโลกปีศาจ 

ที ่ 73 แห่งนี้มาเป็นเวลากว่าสี่ร้อยปี

“สั่งสมเรื่องเล่าให้ได้มากที่สุดก่อนศึกเลือกราชาปีศาจจะเริ่มต้นขึ้นย่อม 

เป็นการดี ยิ่งนักปฏิวัติที่แข็งแกร่งปรากฏตัว ยิ่งถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับข้า”
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ดูเหมือนจะไม่ได้คิดเลยแม้แต่น้อยว่าตนอาจจะเป็นฝ่ายโดน  ‘ปฏิวัติ’  ก็ 

เป็นได้

“แล้วเหตุใดท่านที่มั่นใจถึงขนาดนี้จึงขวางไม่ให้ข้าออกไปล่ะขอรับ”

“คิดว่าเพราะอะไรล่ะ”

นัยน์ตามีเลศนัยคู่นั้นทำให้ออมโบรสนิ่งเงียบ เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วว่า 

ต้องการจะสื่ออะไร เซสวิตซ์สูญเสียมาร์ควิสไปถึงสองคนจากเหตุการณ์ครั้งนี้

“ข้าไม่มีความคิดที่จะทรยศ ‘กิลโลบาร์ธ’ ขอรับ”

“ฮ่า ๆ แล้วใครสั่งอะไรแบบนั้นกันล่ะ”

“ข้ากล่าวเช่นนี้ก็เพราะเป็นห่วงแทนท่าน”

“เช่นนั้นข้าขอแนะนำอะไรสักอย่างเพราะห่วงเจ้าบ้างก็แล้วกัน เจ้าคิดจริง 

หรือว่าดยุกกิลโลบาร์ธจะสามารถเป็น ‘ราชาปีศาจ’ ได้”

คำถามแทงใจดำทำให้ออมโบรสตื่นตระหนกไปเล็กน้อย เซสวิตซ์กล่าวต่อ 

โดยไม่เว้นช่วงให้อีกฝ่ายได้หยุดคิด

“หรือคิดว่าไม่เมลเลดอนก็เบอร์คันจะได้เป็นราชาปีศาจตนใหม่?”

“นั่นเป็นคำถามที่ข้าไม่อาจตอบได้ขอรับ”

“ไม่ เจ้าตอบมันได้ เพราะในบรรดาดยุกทั้งสี่แห่งโลกปีศาจที่  73 ผู้ใด 

แข็งแกร่งที่สุดผู้คนต่างก็รู้กันดี”

ออมโบรสกลนืนำ้ลายหนดืลงคอ เปน็ครัง้แรกจรงิ ๆ ทีเ่ขารูส้กึวา่คำประกาศ 

อย่างหนักแน่นนั่นฟังดูน่ากลัวถึงเพียงนี้ นึกแล้วเชียวว่าจะดูถูกประสบการณ์อัน 

โชกโชนของ ‘ดยุกผู้ปกครองมานานที่สุด’ ของโลกปีศาจที่ 73 ไม่ได้เลย

“มันคงไม่ง่ายนักหรอกนะขอรับ ข้าทราบมาว่า  ‘เมลเลดอน’  ร่วมมือกับ  

<เวด้า> แล้ว”

“คนที่ยืมพลังจากกลุ่มดาวไม่ได้มีแค่ฝ่ายนั้นฝ่ายเดียวหรอก”

“ที่กล่าวมานั่นหรือว่า...”

ดยุกเซสวิตซ์หันไปมองนอกหน้าต่างพลางเอ่ยถามขึ้นอีกครั้งแทนการตอบ

“พวกโทแกบีใกล้จะมากันแล้ว เช่นนั้นจะมีอะไรตามมาอีกล่ะ”

ท้องฟ้ายามค่ำคืนยังคงถูกย้อมไปด้วยสีดำมืด ทว่าอีกไม่นานดวงดาว 

จำนวนมากมายจะหลั่งไหลเข้ามาให้ความสว่างเหนือท้องฟ้ายามค่ำคืนนั้น และ 
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เหลา่ราชาปศีาจทัง้หลายจากโลกปศีาจอืน่กจ็ะมปีฏกิริยิาตอบสนองตอ่การปรากฏตวั 

ของพวกกลุ่มดาวจนยอมเผยโฉมออกมาให้ได้ยลกัน

กระทั่งมาร์ควิสออมโบรสยังรู้สึกได้เลยว่าหัวใจของตนสั่นไหวแค่ไหน

ในที่สุด  ‘โลกปีศาจที่ 73’  ก็จะได้กลายเป็นสนามรบของซีนาริโออย่างเต็ม 

รูปแบบเสียที

“...ติดต่อเรื่องช่องแล้วหรือขอรับ”

“ส่งข่าวไปยังสำนักงานแล้ว”

วินาทีนั้นออมโบรสพลันตระหนักถึงสาเหตุที่ เซสวิตซ์ไม่เคยมองหา 

ผู้สนับสนุน หากพวกโทแกบีปรากฏตัวขึ้นและซีนาริโอเริ่มขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ 

เมื่อไหร ่ พวกกลุ่มดาวก็จะมารวมตัวกันยังฝั่งที่มีเหตุการณ์ใหญ่กว่าระเบิดออก 

ความคิดบางอย่างพลันแล่นวาบเข้ามาในหัว

“สร้างความบันเทิงเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ก่อนที่  ‘ศึกเลือกราชาปีศาจ’  จะเริ่มต้นขึ้น 

ก็ไม่เลว พวกกลุ่มดาวเองก็ชื่นชอบการสังหารหมู่กันอยู่แล้ว”

“เพราะเหตุนี้ถึงได้จงใจปล่อย ‘การปฏิวัติ’ เอาไว้อย่างนั้นหรือขอรับ”

เซสวิตซ์คลี่ยิ้ม ก่อนจะพ่นควันยาสูบ ออมโบรสถอนหายใจเบา ๆ 

“ท่านเกิดมาเพื่อเป็นปีศาจอย่างแท้จริง”

ในโลกใบนี้ทุกอุปสรรคและความขัดแย้งนับเป็นสินค้าอย่างหนึ่ง ตอนนี้ 

เซสวิตซ์กำลังขายชีวิตของพลเมืองจำนวนมากในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อซื้อความ 

สนใจจากพวกกลุ่มดาว

“ขอบใจที่ชม”

ออมโบรสส่ายหน้าด้วยความหวาดกลัว หากถึงกับวางแผนแสดงโชว์ได้ 

ถึงขนาดนี้ ดยุกเซสวิตซ์จะต้องเตรียมการชักนำที่น่าทึ่งเอาไว้อย่างแน่นอน และ 

การจะคาดเดาว่ามันคืออะไรในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยสักนิด 

“คงได้เห็น ‘โรงงาน’ ของท่านดยุกเคลื่อนไหวกันสักทีนะขอรับ”

‘โรงงาน’  อาวุธเรื่องเล่าที่แข็งแกร่งที่สุดในการครอบครองของเหล่าดยุก  

ดยุกเซสวิตซ์พยักหน้า

“ข้าได้สั่งมาตรการพร้อมรบลงไปแล้ว อีกไม่นานคงได้เห็นกัน”

นัยน์ตาของออมโบรสแฝงไปด้วยความลุ้นระทึก เรื่องเล่าของผู้ที่แข็งแกร่ง 
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ที่สุดในโลกปีศาจที่ 73 เชียวนะ โอกาสที่จะได้เห็นไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ  

ทว่าตอนนั้นเอง

[ช่อง #BI-90594 ถูกสร้างขึ้นในเขต ‘นิคมอุตสาหกรรมเซสวิตซ์’]

เสียงข้อความที่ดังขึ้นทำให้ออมโบรสสะดุ้งตกใจ ผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้

“เรียกพวกโทแกบีมาแล้วหรือขอรับ”

ทว่าทันทีที่ได้เห็นสีหน้าของดยุกเซสวิตซ์ ออมโบรสก็ตระหนักว่านี่ไม่ใช่ 

แผนการของดยุก ขณะเดียวกันประตูห้องทำงานก็ถูกเปิดออกพรวด ใครบางคน 

วิ่งเข้ามาด้วยความร้อนรน

“ท่านดยุก! ขออภัยขอรับ มีรายงานด่วน —”

เคานต์ซีล็อคที่รีบร้อนปลีกตัวออกไปจากห้องเมื่อครู่นี้วิ่งเข้ามาอีกครั้ง  

เซสวิตซ์ปรับสีหน้าอย่างรวดเร็วก่อนจะตอบกลับไป

“ว่ามา”

โผล่มาในจังหวะแบบนี้ รายงานของเจ้านี่น่าจะเกี่ยวข้องกับการปรากฏตัว 

ของช่องใหม่ แต่สิ่งที่ดังออกมาจากปากของซีล็อคกลับอยู่เหนือความคาดหมาย 

ของดยุกอย่างสิ้นเชิง

“พลังขับเคลื่อนโรงงานไม่พอขอรับ”

สีหน้าของดยุกเซสวิตซ์แปรเปลี่ยนเป็นความอับอายระคนสับสน

“หมายความว่ายังไงกัน ข้าสั่งไว้แล้วมิใช่หรือไงว่าให้จัดหาพลังขับเคลื่อน 

สำรองเอาไว้”

“คะ...คือว่า...ดูเหมือนว่าพวกพลเมืองที่มาใช้แรงงานจะแอบขโมยเศษ 

ชิ้นส่วนเรื่องเล่าไปขอรับ”

ออมโบรสจับสังเกตได้ทันทีว่าสถานการณ์กลายเป็นแบบนี้ได้ยังไง

“ช่างเป็นนักปฏิวัติที่ฉลาดพอควรเลยนะขอรับ หรือว่าที่พวกโทแกบีชิง 

ลงมือกันก่อนก็เป็นเพราะคนผู้นี้...”

“เป็นไปไม่ได ้ ทางสำนักงานยังตกลงกับพวกฮกพูรีไม่เสร็จ”

ดยุกเซสวิตซ์ขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อสถานการณ์พลิกผันไปจากที่วางเอาไว ้ 

เขาออกคำสั่งทันที

“ส่งผู้คุมกับพวกแรงงานไปเส้นขอบฟ้าซะ แค่รวบรวมชิ้นส่วนเรื่องเล่า 
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มาใหม่ก็หมดเรื่อง”

“ข้าส่งไปแล้วขอรับ แต่ว่า...”

เคานต์ซีล็อคผวาเฮือกจนไหล่สั่นเทา ด้วยหวาดกลัวคำสั่งของดยุกที่จะ 

ตามมาหลังจากเขารายงานเรื่องพวกนี้ออกไป 

“ผู้คุมที่ออกไปเก็บเกี่ยวขาดการติดต่อไปแล้วขอรับ”

ณ เส้นขอบฟ้าในละแวกนิคมอุตสาหกรรมเซสวิตซ์ จางฮายองเอ่ยพลางใช้เท้า 

เขี่ยศพของผู้คุมที่ตายไปแล้ว

“ดูเหมือนว่าดยุกจะเตรียมการใหญ่อยู่สินะ การเก็บเกี่ยวระดับนี้ฉันเอง 

ก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก”

การเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ที่ต้องเรียกรวมพล ‘ทาสเก็บเกี่ยว’ นับพัน

เรื่องคลี่คลายลงด้วยดี แต่ถ้าประเมินสถานการณ์ช้ากว่านี้แค่นิดเดียว  

พวกเราคงได้ตกอยู่ในอันตรายกันไปแล้ว

ในสถานการณ์ที่ร่างอวตารของผมยังฟื้นตัวได้ไม่สมบูรณ์  พวกเราจะ 

เปิดศึกกับดยุกอย่างเต็มตัวไม่ได้เด็ดขาด ถ้าหากปล่อยให้เก็บเกี่ยวของพวกนี้ 

เข้าสู่โรงงานได้สำเร็จละก็ เรื่องจะดำเนินไปในทิศทางที่เลวร้ายที่สุด

“ดีแล้วละครับ”

ผมเอ่ยพลางเหลือบมองไปทางฮันมยองโอ ผมรู้อยู่แล้วว่าดยุกจะต้อง 

ลงมือเคลื่อนไหวด้วยวิธีการนี้ แต่ถ้าไม่มีสปายอย่างฮันมยองโออยู่ด้วยละก็ ผม 

คงไม่สามารถคาดคะเนได้เลยว่าดยุกจะเริ่มแผนการที่ว่านั่นตอนไหนกันแน ่ ฮัน- 

มยองโอฉีกยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ

“ฮึ่ม คิดว่าฉันเป็นใครกัน เห็นแบบนี้ฉันก็เป็น  ‘มันสมองของมิโนซอฟต์’  

เชียวนะ”

“งั้นต่อไปพอได้เป็นกลุ่มดาวก็ใช้นิยามนั่นก็แล้วกันนะครับ”

ตอนแรกผมก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่หรอกที่ต้องมาอยู่ฝ่ายเดียวกับคนแบบนี ้ 

แต่สถานการณ์ก็กลายเป็นแบบนี้ไปแล้ว และจะว่าไปมันก็ไม่ใช่การตัดสินใจที่ 

เลวร้ายอะไร

“พาพวกทาสมาทางนี้เลยค่ะ! ฉันจะเริ่มซ่อมแซมคนที่สติยังเป็นปกติ 
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ดีก่อน”

ผมรู้สึกได้ถึงความกล้าหาญจากสีหน้าของชาวเมืองกับไอเลน ช่างต่างจาก 

ก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิง พวกเขาคงจะเข้าใจแล้วว่าศึกของจริงจะเริ่มต้นตั้งแต่นี้ไป 

ผมมองพวกเขาแล้วก็ตั้งใจแน่วแน่ขึ้นมาเช่นกัน โทแกบีน้อยบียูที่นั่งอยู่บนไหล่ 

ของผมเหมือนสายไหมฟูฟ่องส่งเสียงออกมาบ้าง

“บ๊า!”

ความทรงจำยังไม่ฟื้นกลับคืนมา แต่ก็มีสัญชาตญาณของนักเล่าเรื่องอย่าง 

ที่พวกโทแกบีทุกตนต้องมี ซึ่งนั่นคือการเปิดซีนาริโอขึ้นในสถานที่ที่ควรมีเรื่องราว

[ซีนาริโอย่อยใหม่มาถึงแล้ว!]

[ซีนาริโอย่อย — ‘ปลดปล่อยแรงงานทาส’ เริ่มขึ้นแล้ว]

“ขอบใจนะ”

พอผมลูบหัวเธอเบา ๆ บียูก็ชูมือเล็กทั้งสองข้างขึ้นสูงพร้อมกับร้องตะโกน

“ด๊า!”

ถึงแม้จะยังเข้าสู่ ‘ซีนาริโอหลัก’ ในทันทีไม่ได้ แต่แค่มีความช่วยเหลือจาก 

บียู ผมก็สามารถรับ  ‘ซีนาริโอย่อย’  ทุกครั้งที่มีโอกาส แม้จะเป็นแค่วิธีชั่วคราว  

แต่ถ้าผมสั่งสมซีนาริโอย่อยต่อไปเรื่อย  ๆ ด้วยวิธีนี้ ผมก็จะฟื้นฟูร่างอวตารได้ใน 

ระดับที่มากพอก่อนจะต้องปะทะกับดยุก 

 คิมดกจาครุ่นคิด ไม่จำเป็นต้องรีบร้อน ยังไงเวลาก็อยู่ฝ่ายพวกเรา เพื่อ 

ทีจ่ะผา่นซนีารโิอโลกปศีาจไปไดอ้ยา่งปลอดภยั ตัง้แตน่ีเ้ปน็ตน้ไปฉนัจะตอ้งวางแผน 

ให้รอบคอบ 

ผมคิดแบบนั้นจริง ๆ จนกระทั่งได้ยินเสียงข้อความที่ไม่คาดคิด

[กลุ่มดาวกลุ่มใหม่เข้าสู่ช่อง #BI-90594]
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ฟักไข่
(4)

40

...กลุ่มดาวกลุ่มใหม่? มากันแล้วอย่างน้ันเหรอ ไทม์ม่ิงเร็วกว่าท่ีผมคาดการณ์ 

เอาไว้ นึกว่ากว่าจะมีใครมากดติดตามช่องก็น่าจะหลังจากนี้ไปอีกสักพักแท้  ๆ...

[กลุ่มดาวไม่เปิดเผยนิยามเฝ้ามองเหล่าอวตาร]

ดูท่าจะไม่ใช่กลุ่มดาวที่ผมเคยพบ น่าเสียดายจัง อุตส่าห์คาดหวังไว้ว่าจะ 

เป็น ‘จอมวางแผนลับ’ หรือ ‘มังกรทมิฬแห่งนรกอเวจี’ 

“ดะ...ได้ยินข้อความเมื่อกี้มั้ย”

“ข้อความอะไร”

“ฉันได้ยินข้อความทางอ้อม!”

คงเป็นกลุ่มดาวที่มีเหรียญเยอะพอควร ถึงได้ส่งข้อความทางอ้อมตั้งแต่ 

เริ่มเข้ามาใหม่เลย บียูที่อยู่ข้างกายผมส่งเสียงบ๊าเบา ๆ บียูเองก็คงได้รับเหรียญ 

เหมือนกันสินะ น่าทึ่งดี ผมเพิ่งรู้ว่าพวกโทแกบีหาเหรียญกันด้วยวิธีนี้

 คิมดกจาครุ่นคิด ขอละ ขอให้เป็นกลุ่มดาวที่ไม่เลว 

แนวโน้มของพวกผู้ติดตามคนแรก ๆ จะเป็นตัวตัดสินคาแร็กเตอร์ของช่อง

ตั้งแต่เรื่องที่ว่าช่องจะเน้นไปที ่ ‘หาอวตาร’ หรือ ‘หาความบันเทิง’ จนถึงระดับ 

ความยากและการกระตุ้นซีนาริโอย่อย รายละเอียดต่าง  ๆ  ที่โทแกบีจะตัดสินใจ 

สุดท้ายแล้วก็เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองกิเลสความต้องการของพวกผู้ติดตามช่อง 

ทั้งสิ้น อันที่จริงเรื่องที่ผมเป็นกังวลมากที่สุดก็คือเรื่องนี้นี่แหละ

ชินยูซึงจากรอบที่ 41 ได้รับบาดแผลจำนวนนับไม่ถ้วนจากเล่ห์เหลี่ยมของ 
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พวกโทแกบีมาแล้ว เพื่อที่จะดำเนินซีนาริโอต่อไป วันข้างหน้าบียูจะต้องเผชิญกับ 

กิเลสของพวกกลุ่มดาวอย่างไม่ขาดสาย

“บ๊า?”

ผมวางมือลงบนหัวของบียู

[กลุ่มดาวไม่เปิดเผยนิยามได้ทำการเปิดเผยนิยามของตน]

[กลุ่มดาว ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ ไม่พอใจอวตารที่นี่]

ข้อความที่ดังตามมาหลังจากนั้นทำให้ผมนิ่วหน้า...เริ่มได้ไม่สวยเอาซะเลย

‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ ที่ว่านั่น ผมจำได้ว่าเคยอ่านเจอใน ‘สามวิธีรอด’

[กลุ่มดาว ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ เบื่อหน่ายองค์ประกอบซีนาริโอ]

[กลุ่มดาว ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ ตำหนิการวางพล็อตซื่อบื้อของโทแกบี]

‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ กลุ่มดาวผู้ชื่นชอบการเข้าไปป่วนช่องที่มีแต่กลุ่มดาวเหรียญ 

น้อยและอ่อนแอกว่าตัวเอง แล้วจัดการพังซีนาริโอในช่องนั้นทิ้ง

[กลุ่มดาว ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ ต้องการการกระตุ้น]

ใน  ‘สามวิธีรอด’  อธิบายเอาไว้ว่า มีหลายช่องที่พังไปเนื่องจากจำนวน 

ผู้ติดตามลดลงอย่างฉับพลัน เจ้านั่นเป็นกลุ่มดาวที่ถูกอ้างถึงแบบแค่ผ่านมาแล้ว 

ก็ผ่านไป ไม่นึกเลยว่าจะได้มาเผชิญหน้ากันที่นี่

[กลุ่มดาว ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ ไม่ต้องการให้พวก ‘ทาสเก็บเกี่ยว’ มีชีวิตอยู่!]

[กลุ่มดาว ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ กล่าวว่าทุกคนท่ีร่วมมือกับศัตรูสมควรตายท้ังหมด!]

[กลุ่มดาว ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ ประกาศว่าจะสนับสนุนเหรียญแก่พลเมืองที่สังหาร  

‘ทาสเก็บเกี่ยว’ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม]

ข้อความที่ดังขึ้นมาทำให้ชาวเมืองเริ่มหันไปมองรอบ ๆ  

บางคนมสีหีนา้สงสยัวา่นัน่หมายความวา่ยงัไง บางคนมสีหีนา้ลงัเล บางคน 

ตกอยู่ในอาการแพนิกเพราะดันนึกถึงบาดแผลในใจที่ไม่ค่อยดีนัก ทว่าหลายคน 

ในนั้นเหลือบมองคนอื่น  ๆ  แล้วแอบเอื้อมมือไปหยิบอาวุธที่เอวขึ้นมาถือไว้ จาง- 

ฮายองร้องตะโกนเมื่อสังเกตเห็นแล้วว่าพวกเขาจะทำอะไร

“หยุดนะ! ตรงนั้นทำอะไรกันน่ะ”

แต่ห้ามช้าไปก้าวหนึ่ง เมื่อมีคนเริ่ม ชาวเมืองที่เหลือก็เคลื่อนไหวเร็วขึ้น 

กว่าเดิม หนึ่ง สอง สาม จำนวนอาวุธเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  
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“เฮ้ เอาจริงดิ? แบบนี้มันไม่ใช่แล้ว!”

มาร์กรั้งชาวเมืองที่เดินเข้าไปใกล้ทาสทั้งหลายด้วยความบ้าคลั่ง

“ไม่ใช่ว่ากลายเป็นทาสเก็บเกี่ยวแล้วทุกคนจะสูญเสียสติปัญญาไปทั้งหมด 

หรอกนะ ก็เห็น ๆ กันอยู่ว่าบางคนยังมีสติดี!”

“พวกนี้ขายวิญญาณให้ดยุกไปแล้ว!”

“ไม่ใช่ทั้งหมดสักหน่อย! นายเองก็รู้มิใช่หรือ”

“ยังไงพวกมันก็เหมือนตายไปแล้วไม่ใช่เหรอไง ปล่อยข้า!”

ชาวเมืองผู้หูตามืดบอดเพราะเหรียญผลักมาร์กกระเด็น แล้วชักมีดขึ้นมา

[กลุ่มดาว ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ ตื่นเต้นกับความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้น]

[กลุ่มดาว ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ ประกาศว่าจะมอบเงินสามพันเหรียญให้แก่อวตาร 

ที่ฆ่า ‘ทาสเก็บเกี่ยว’ ได้มากที่สุด]

สามพันเหรียญ จำนวนเงินที่จะทำให้สามารถดื่มด่ำกับความหรูหราใน 

นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ที่ซึ่งเหรียญเป็นสิ่งล้ำค่ามากได้ไปอีกพักใหญ่

“กะ...ก็แค่ฆ่า ๆ ไปเถอะ พวกเราก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อเหมือนกัน...!”

“ถูกต้อง! ประธาน ก็แค่ฆ่าทิ้งให้หมดแล้วกลับไปกันเถอะครับ!”

สมดุลของเสียงร้องตะโกนเอนเอียงไปทางฝั่งหนึ่งอย่างฉับพลัน จำนวน 

ของชาวเมืองที่ชักอาวุธขึ้นมาถือไว้เองก็เพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ มาร์กตะโกนโต้ตอบฝูงชน 

ที่ตกอยู่ในความละโมบ

“พวกเขาเคยเป็นพลเมือง!  ทำแบบนี้พวกนายจะไปต่างอะไรกับพวก 

ขุนนาง!”

“หลีกไปเจ้าของร้าน! ถ้าไม่หลีกไปละก็ —”

[กลุ่มดาว ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ สนุกกับความขัดแย้งของชาวเมือง]

พอดีกับที่มาร์กล้มจนบั้นท้ายกระแทกพื้นเพราะโดนชาวเมืองคนหนึ่งผลัก 

กระเด็น ข้อความใหม่ก็ดังขึ้น

[กลุ่มดาว ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ ประกาศว่าจะสนับสนุนเงินจำนวนสามร้อยเหรียญ 

ต่อหัวให้แก่อวตารที่ลงมือสังหาร ‘พลเมือง’ ด้วยกัน]

ชาวเมืองต่างก็มีสีหน้าตกตะลึงไปชั่วเสี้ยววินาที หลังจากนั้นผู้คนที่หันหน้า 

ไปมองกันและกันก็รีบก้าวถอยเว้นระยะห่างออกมาด้วยความร้อนรน 
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“อึก...”

“ดะ...เดี๋ยว!”

พอจะรู้แล้วว่าพวกเขาคิดอะไรกันอยู่

 ใช่แล้ว เดิมทีซีนาริโอก็เป็นแบบนี้ 

เมื่อนานมาแล้วพลเมืองของที่นี่ก็เคยดำเนิน  ‘ซีนาริโอแรก’  เช่นกัน ชี้มีด 

ใส่กัน ฆ่าฟันคนอื่นเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอด

“อะ...อือ...”

ชาวเมืองที่ถืออาวุธกันคนละมือต่างก็มองหน้ากันด้วยความลังเล

เพยีงแคค่ำพดูไมก่ีป่ระโยคของกลุม่ดาวกลบัทำใหส้ายสมัพนัธข์องชาวเมอืง 

ที่มารวมตัวกันภายใต้นาม ‘ปฏิวัติ’ เบาบางลงไปทีละน้อย

[กลุ่มดาว ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ สนุกกับปฏิกิริยาของเหล่าอวตาร]

เมื่อก่อนผมเองก็อาจจะเป็นเหมือนกับชาวเมืองพวกนี้

สุขและทุกข์เพราะเหรียญแค่ไม่กี่เหรียญ ปรับสไตล์ให้เข้ากับเรื่องราวที่ 

กลุ่มดาวต้องการ ทั้ง  ๆ  ที่รู้ว่าเป็นแค่การหลอกตัวเอง แต่ก็ยังยุ่งกับการกล่อม 

ตัวเองว่ามันเป็น ‘เรื่องที่ช่วยไม่ได้’

 คิมดกจาครุ่นคิด 

มันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้

 ไม่มีเรื่องใดช่วยไม่ได้ 

เสียงโครมดังขึ้น พื้นยุบตัวตามเท้าที่กระทืบลงไป ผมถีบตัวพุ่งไปตาม 

ช่องว่างระหว่างฝูงชน และจัดการคว้าคอเสื้อของชาวเมืองคนที่ผลักมาร์กอย่าง 

รุนแรง

“คะ...ค็อก!”

“ร่างกายนี่ขายได้สามร้อยเหรียญ”

“อึก...ทะ...ท่านนักปฏิวัติ?”

“เหรียญมันดีใช่มั้ยล่ะ แต่ไม่คิดหรือไงว่านั่นเป็นแค่เศษเงินไปหน่อย” 

ชาวเมืองคนที่โดนคว้าคอเสื้อเอาไว้พยายามขัดขืน แต่ผมเลื่อนมือไปบีบ 

หลอดลมของเขาแทนที่จะคลายมือออก เมื่อสีหน้าของชายคนนั้นซีดเขียวและ 

ปล่อยอาวุธตกลงบนพื้น ชาวเมืองรอบ ๆ ก็ส่งเสียงหวีดร้องเบา ๆ  
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พอนัยน์ตาเหลือกขึ้นกว่าครึ่งและเริ่มหายใจไม่ออก ผมก็จัดการเหวี่ยงเขา 

ลงบนพื้นอย่างรุนแรง รู้สึกได้ว่านัยน์ตาหลายคู่ต่างก็มองมาที่ผมด้วยความหวาด- 

กลัว

“คนละสามร้อยเหรียญ...ถ้าฆ่าคนที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดจะได้เหรียญสักเท่าไหร่ 

กัน”

“อะ...อือ...”

“ถ้าลงมือสังหารทาสเก็บเกี่ยวพวกนั้นด้วยก็จะได้อีกสามพันเหรียญใช่มั้ย  

รวม ๆ กันแล้วน่าจะสักหนึ่งหมื่นสามพันเหรียญ...ก็จริง เงินตั้งเท่านั้นคงยากที่จะ 

เมินเฉย”

หนึ่งหมื่นสามพันเหรียญ เงินก้อนใหญ่ที่พลเมืองในที่แห่งนี้ต่างก็ไม่เคย 

ได้สัมผัสมาก่อน

“แต่พวกนายคงไม่รู้ละสิ หนึ่งหมื่นสามพันเหรียญจะเอาไปทำอะไรได้  

เงินแค่นั้นก็ได้แค่ซื้อสกิลห่วย ๆ ไม่กี่สกิล ซื้ออาวุธระดับกลาง ๆ ไม่กี่อันก็หมด”

นัยน์ตาของผู้คนสั่นไหว 

พวกเขาไม่เคยใช้  ‘กระเป๋าสินค้าโทแกบี’  เลยสักครั้ง ดังนั้นจึงไม่รู้หรอกว่า 

เงินจำนวนหนึ่งหมื่นสามพันเหรียญเป็นแค่เศษเงินสำหรับกลุ่มดาวผู้สูงส่งพวกนั้น

ในโลกใบนี้ เรื่องที่สามารถทำได้ด้วยเงินจำนวนเท่านั้นเป็นเรื่องกระจอก 

ขนาดไหน 

ผมหลุบตามองชาวเมืองที่ทรุดอยู่บนพื้น

“แล้วหลังจากนั้นจะทำยังไงต่อล่ะ”

“คะ...ครับ?”

“ฉันถามว่าฆ่าทุกคนให้ตาย รับเงินหนึ่งหมื่นสามพันเหรียญไปแล้วจะทำ 

อะไรต่อ”

สีหน้าของผู้คนค่อย ๆ ถูกย้อมไปด้วยความรู้สึกบางอย่าง ความหวาดกลัว 

ความตกตะลึง และ...

“ขะ...ข้า...”

ชาวเมืองคนนั้นเอ่ยด้วยน้ำเสียงราวกับร่วงตกลงไปในขุมนรก 

“ไม่...”
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ผมมองชาวเมืองที่เอาแต่พึมพำอยู่ซ้ำ ๆ ด้วยสีหน้ากระวนกระวายใจ

ความจริงแล้วผมเองก็รู้ดีว่าคนพวกนี้ลงมือทำเรื่องแบบนี้ลงไปโดยที่ไม่ได้ 

มีเป้าหมายอะไรชัดเจนเลยสักอย่าง เผลอ  ๆ  พวกเขายังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าจะ 

รวบรวมเงินไปเพื่ออะไร

บบีตวัเองใหเ้ลน่ไปตามทว่งทำนองทีพ่วกกลุม่ดาวตอ้งการเพือ่ความอยูร่อด  

และต้องรวบรวมเหรียญให้มากกว่าอวตารคนอื่น ๆ  

ซีนาริโอได้สร้างอวตารให้กลายเป็นทาสของเรื่องราว

ทา่มกลางความเงยีบอนัหนกัอึง้ทีไ่มม่ใีครกลา้เปดิปาก เพยีงไมน่านชาวเมอืง 

คนนั้นก็ระเบิดเสียงร้องห่มร้องไห้เมื่อตระหนักได้ว่าตัวเองทำอะไรลงไป

“ทะ...ท่านนักปฏิวัต ิ ข้า...”

ผมเมินเฉยสายตาของชาวเมืองคนนั้น ก่อนจะกล่าวต่อเสียงเรียบ

“ช่องเปิดแล้ว ต่อไปพวกกลุ่มดาวจะเข้ามาในช่องกันอีกมาก”

นยันต์าของชาวเมอืงทัง้หลายทีม่องตรงมายงัผมกำลงัสัน่ไหวและทอประกาย 

ด้วยความรู้สึกอื่น

“อยา่ขายเรือ่งราวของตวัเองเพือ่เหรยีญแคไ่มก่ีเ่หรยีญ ถา้อยากจะขายจรงิ ๆ  

ก็ควรจะเรียกราคาให้มันสูงหน่อย”

ผมไม่อาจรู้ได้ว่าคำพูดของผมสื่อออกไปถึงพวกชาวเมืองมากแค่ไหน  

เพราะผมก็ไม่ใช่พวกพูดจาสวยหรูอะไร แต่ถึงอย่างนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผม 

สามารถถ่ายทอดออกไปได้

ผู้คนกัดริมฝีปากแน่นด้วยใบหน้าเศร้าหมอง เพียงไม่นานก็เริ่มเก็บอาวุธ 

ในมือทีละคนสองคนราวกับตั้งใจแน่วแน่แล้ว ไม่มีใครเปิดปากพูดอะไร แต่ 

สำหรับผมแล้วภาพภาพนั้นถือเป็นคำตอบ

ทว่าไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับคำพูดของผม

[กลุ่มดาว ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ จ้องคุณเขม็ง]

[กลุ่มดาว ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ ปลดปล่อยโทสะรุนแรงใส่คุณ]

[กลุ่มดาว ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ เรียกร้องให้เปิด ‘ซีนาริโอล่ารางวัล’!]

ซนีารโิอลา่รางวลั ใช ่ ยงัมมีนัอยูน่ีน่ะ เพยีงแคก่ลุม่ดาวเรยีกรอ้งกส็ามารถ 

เปิดขึ้นได้ ไอ้ซีนาริโอบัดซบนั่น
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“...ท่านนักปฏิวัติ?”

ชาวเมืองต่างก็ตกใจหันมามองผมด้วยสีหน้าหวาดกลัว 

ถ้า  ‘ซีนาริโอล่ารางวัล’  เกิดขึ้นตอนนี้ละก็ มันก็เห็นกันได้อย่างชัดเจน 

อยู่แล้วว่าเป้าหมายจะเป็นใคร ตอนนั้นเองบียูที่นั่งอยู่บนหัวของผมก็ลอยตัวขึ้น 

กลางอากาศ 

[บ๊า]

ถ้าเป็นโทแกบีตนอื่นคงยอมให้เกิด  ‘ซีนาริโอล่ารางวัล’ ด้วยความยินดี แต่ 

บียูไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นอยู่แล้ว บียูพองตัวราวกับต้องการปฏิเสธข้อเรียกร้อง 

นั่น

[...บ๊ะ?]

แต่กลับเกิดกระแสไฟฟ้าแล่นวาบขึ้นเหนือร่างเล็กของบียู

[บ๊ะ บ๊า บ๊าาาา...!]

ผมตระหนักในทันทีว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้น

[กลุ่มดาว ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ เรียกร้องให้เปิด ‘ซีนาริโอล่ารางวัล’!]

[กลุ่มดาว ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ เรียกร้องให้เปิด ‘ซีนาริโอล่ารางวัล’!]

ตอนนี้บียูกำลังต่อสู้กับสัญชาตญาณของตัวเองอยู่

 ต่างจากความเข้าใจแบบผิด ๆ ที่จริงแล้วเหล่าโทแกบีไม่ได้ตั้งใจจะชักนำ 

ให้เกิดซีนาริโอรุนแรง 

สัญชาตญาณที่อยากจะตอบรับข้อเรียกร้องของกลุ่มดาวผู้ติดตามช่อง

 ยิ่งเป็นนักเล่าเรื่องตั้งแต่เกิด สัญชาตญาณจะยิ่งรุนแรง สัญชาตญาณ 

ที่อยากจะสร้างซีนาริโอที่ผู้คนมากมายต้องการ เหล่าโทแกบีต่างก็ใช้ชีวิตด้วย 

สัญชาตญาณพวกนั้น 

บียูยังเป็นแค่โทแกบีเด็กน้อย ดังนั้นจึงยิ่งยากที่จะเอาชนะสัญชาตญาณ 

พวกนั้น ผมยื่นมือออกไปคว้าบียูเอาไว้อย่างอ่อนโยน

“ไม่เป็นไร”

พรึ่บบบบ!

“เพราะผู้ติดตามช่องนี้ไม่ได้มีแค่ ‘คนเดียว’ ”

[กลุ่มดาว ‘ราชาปีศาจแห่งการช่วยให้รอด’ ไม่เห็นด้วยกับการเปิด ‘ซีนาริโอ 
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ล่ารางวัล’]

กระแสไฟฟ้าที่แล่นวาบอยู่กลางอากาศแตกกระเจิงทันทีที่สัมผัสกับปลาย 

นิ้วของผม 

[การเรียกร้องให้เปิด ‘ซีนาริโอล่ารางวัล’ ถูกปฏิเสธ]

[กลุ่มดาว ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ ตกตะลึง]

ผมเงยหน้าขึ้นมองอากาศว่างเปล่าตรงหน้า

“ไอ้หัวงู ที่นี่ไม่มี ‘เรื่องราว’ ที่นายต้องการ”

ผมกลา่วดว้ยนำ้เสยีงเฉยเมยพลางจอ้งไปยงักลุม่ดาวทีส่อ่งแสงสลวัอยูเ่หนอื 

ท้องฟ้ายามราตรีอันมืดมิด

“ฉันกำลังยุ่งอยู่ เพราะฉะนั้นไสหัวไปซะ”
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นักปฏิวัติตัวจริง
(1)

41

ตอนนั้นผมเองก็คิดอยู่เหมือนกันว่า  ทำอะไรเว่อร์เกินไปหน่อย 

หรือเปล่า ผมอาจจะเคยทำเรื่องคล้ายคลึงกันมาบ้าง แต่ไม่เคยปลุกปั่นผู้คนใน 

ระดับนี้มาก่อน 

บางทีคงเป็นเพราะคุ้นชินกับการต้องเล่นละครสร้างความสดชื่นให้พวก 

กลุ่มดาวมากเกินไปก็ได้ ช่างเป็นบทบาทที่น่าขัน ผมไม่ใช่ยูจุงฮยอกสักหน่อย  

และที่นี่ก็ไม่มีกลุ่มดาวที่จะมอบเหรียญให้ด้วย

“เมื่อกี้ได้ยินมั้ย ราชาปีศาจแห่งการช่วยให้รอด!”

จางฮายองกระโดดไปมาพร้อมกับพูดพล่ามอยู่ข้าง ๆ 

“กลุ่มดาวที่เคยอยู่ที่โลกมนุษย์มาช่องของพวกเราแล้ว!”

ผมกำลังจะบอกออกไปว่าผมนี่แหละคือ  ‘ราชาปีศาจแห่งการช่วยให้รอด’  

คนนั้น แต่แล้วจู ่ๆ ก็ดันนึกถึงความทรงจำหนึ่งขึ้นมาได้

- อ๊า มีแฟนหรือยังเนี่ย 

...คงบอกไม่ได้แล้วละ

ผมเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่ส่องประกายสว่างไสวตั้งแต่เมื่อครู่นี้แล้ว

[กลุ่มดาว ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ กระโดดไปมา]

ดูท่ามันจะโมโห แต่ต่อให้เดือดพล่านยังไง กลุ่มดาวระดับล่างอย่าง ‘ผู้ดี 

ใหม่หัวงู’ ก็ไม่ได้มีความเป็นไปได้มากพอที่จะแบกรับเรื่องพวกนี้ แม้ว่ามันจะกล้า 

เสนอหน้ามาโลกปีศาจก็เถอะ 
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[กลุ่มดาว  ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’  โมโหเดือดว่ากับอีแค่อวตาร กล้าดียังไงมาดูหมิ่น 

ตน!]

จะว่าไปในนิยายใครเป็นคนฆ่าเจ้านี่นะ เหมือนว่าจะไม่ใช่ยูจุงฮยอก...

[กลุ่มดาว  ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’  กราดเกรี้ยวกับการที่กลุ่มดาวซึ่งตนไม่เคยได้ยิน 

ได้พบเห็นกล้าคัดค้านความตั้งใจของตน!]

[กลุ่มดาว  ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’  หันรีหันขวางมองหา  ‘ราชาปีศาจแห่งการช่วยให้ 

รอด’]

แย่ไปกว่านั้นคือมันไม่สังเกตเห็นด้วยซ้ำว่าผมกับ ‘ราชาปีศาจแห่งการช่วย 

ให้รอด’  เป็นคนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม แค่มันสนใจ  ‘ราชาปีศาจแห่งการช่วยให้ 

รอด’ ก็ถือว่าผมบรรลุเป้าหมายไปกว่าครึ่งแล้ว

 คิมดกจาครุ่นคิด ได้เวลาเรียกพวกกลุ่มดาวเข้ามารวมกันในช่องแล้ว  

ต้องทำแบบนั้นจึงจะมีอำนาจเหนือกว่าคนอื่นใน  ‘ศึกเลือกราชาปีศาจ’  ที่จะเกิดขึ้น 

ต่อจาก ‘ซีนาริโอนักปฏิวัติ’ 

การที่ผมตั้งใจเปิดเผยนิยามก็เพราะจำเป็นต้องหาคนไปปล่อยข่าวลือ 

เกี่ยวกับช่อง แต่สุ่มสี่สุ่มห้าเรียกกลุ่มดาวเข้ามาแบบสุ่มมันอันตรายเกินไป หาก 

พวกกลุ่มดาวที่แข็งแกร่งมากพากันแห่เข้ามาตั้งแต่ต้น บียูก็คงจะเหนื่อย และ 

ผมเองก็จะยิ่งยุ่งยากใจไปอีก 

แต่แล้ว ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ ก็โผล่เข้ามาในช่องได้จังหวะเหมาะพอดี

[กลุ่มดาว  ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’  เริ่มถามข่าวเกี่ยวกับ  ‘ราชาปีศาจแห่งการช่วยให้ 

รอด’ กับเหล่ากลุ่มดาวในละแวกใกล้เคียง]

[กลุ่มดาว  ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’  ได้ฟังข่าวลือเกี่ยวกับ  ‘ราชาปีศาจแห่งการช่วยให้ 

รอด’ แล้วก็สะดุ้งตกใจ]

ในบรรดากลุ่มดาวระดับผู้ยิ่งใหญ่จากโลกอื่น เจ้านี่ก็เป็นแค่กลุ่มดาวระดับ 

ล่าง แถมยังกระจอกมาก

[กลุ่มดาว  ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’  ยืนกรานว่าตนได้เจอกับ  ‘ราชาปีศาจแห่งการช่วย 

ให้รอด’]

[กลุ่มดาว  ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’  รู้สึกคับแค้นใจกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของเหล่า 

กลุ่มดาวที่ถาโถมเข้าใส่]
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[กลุ่มดาว  ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’  ยืนกรานว่าตนได้เจอกับ  ‘ราชาปีศาจแห่งการช่วย 

ให้รอด’ จริง ๆ!]

พวกกลุ่มดาวระดับเรื่องเล่าผู้แสนเย่อหยิ่งจึงไม่ เชื่อคำพูดของมัน  

กลุ่มดาวที่มันพอจะมีสายสัมพันธ์ด้วยก็มีแค่พวกกลุ่มดาวระดับล่างด้วยกันเท่านั้น  

อีกนัยหนึ่งย่อมหมายความว่า  ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’  เหมาะสมมากกับการเรียกกลุ่มดาว 

ระดับล่างให้มารวมตัวกัน

[กลุ่มดาว ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ เรียกชาวแก๊งมารวมตัวกัน]

เป็นไปอย่างที่ผมคาดการณ์ไว้ไม่มีผิด

[เหล่ากลุ่มดาวกลุ่มใหม่เข้าสู่ช่อง #BI-90594]

น่าเสียดาย หากในช่องมีกลุ่มดาวอย่าง  ‘จอมวางแผนลับ’  อยู่ด้วย คงจะ 

มีข้อความอย่างชื่นชมแผนการของคุณอะไรทำนองนั้นถูกส่งมาแล้ว 

[เหล่ากลุ่มดาวผู้เข้ามาใหม่เปิดเผยนิยามของตน]

[กลุ่มดาว ‘หนูกินเล็บ’1 มองหาเล็บของเหล่าอวตารที่ร่วงอยู่บนพื้น]

[กลุ่มดาว ‘สุนัขผู้โยนร่างตัวเองลงกองเพลิง’2 รู้สึกสนอกสนใจเหล่าอวตาร 

ในช่อง]

ดูจากการที่นิยามเป็นสัตว์กันหมด แสดงว่าคงจะเป็นเพื่อนที่เจ้านี่เรียกมา

‘หนูกินเล็บ’ กับ ‘สุนัขผู้โยนร่างตัวเองลงกองเพลิง’ งั้นเหรอ...ไม่ต้องอ้างอิง  

‘สามวิธีรอด’ ใคร  ๆ  ก็คงจะรู้ว่านิยามพวกนี้หมายถึงใคร เจ้าพวกนี้กลายเป็น 

กลุ่มดาวกับเขาได้ด้วยสินะ 

[กลุ่มดาว ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ เตือน ‘ราชาปีศาจแห่งการช่วยให้รอด’]

[กลุ่มดาว  ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’  ประกาศว่าช่องดังกล่าวได้ถูกเนบิวลาสิบสอง 

นักษัตรยึดครองแล้ว]

...โฮ่?

 1 จากนิทานพื้นบ้านเกาหลีเรื่อง Nail-Eating Rat (손톱 먹는 쥐) เกี่ยวกับหนูที่แอบมากินเล็บ 

ของเจ้าของบ้าน แล้วกลายร่างเป็นมนุษย์หน้าตาเหมือนเจ้าของบ้าน ก่อนจะแย่งเอาตัวตนไป

 2 จากนิทานพื้นบ้านเกาหลีเรื่อง Golden Dog Tale (황금 개  이야기) เกี่ยวกับชายคนหนึ่ง 

ที่ผล็อยหลับไประหว่างหาทางกลับบ้าน ทันใดนั้นก็เกิดไฟป่าขึ้น สุนัขของเขาวิ่งมาปลุก แต่ชายคนนั้น 

ก็ไม่ตื่น สุนัขจึงวิ่งลงไปในแม่น้ำให้ตัวเปียกแล้วมาช่วยดับไฟ
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ถ้าหมายถึงสิบสองนักษัตร ผมว่าผมเคยเห็นผ่าน ๆ ในสามวิธีรอด ถึงจะ 

อ้างชื่อของเนบิวลา แต่ไม่ได้สามัคคีอะไรกันเลยสักนิด แถมสมาชิกส่วนใหญ่ก็มี 

แต่พวกกลุ่มดาวระดับล่าง ดังนั้นต่อให้พวกเขาคิดทำตัวเป็นปรปักษ์ก็คงไม่มี 

ปัญหาอะไร

 คิมดกจาครุ่นคิด เอาเป็นว่าจำนวนผู้ติดตามช่องเพิ่มขึ้นแล้ว ต่อไปก็ 

ต้องจัดประเภทให้ด ี

หากช่องใหญ่ขึ้นปลามีกูราจี3 ที่จะกวนน้ำให้ขุ่นก็จะเพิ่มตามไปด้วย

ผมในตอนนี้ไม่สามารถใช้ระดับชั้นได้อย่างอิสระ ดังนั้นจำเป็นต้องหา 

กลุ่มดาวที่จะมารับหน้าที่จัดการควบคุมคุณภาพน้ำของช่องแทนผม

กลุ่มดาวที่ว่าจะต้องมีอำนาจน่าเกรงขาม แต่ก็ประพฤติตัวเหมาะสม และ 

เป็นกลุ่มดาวที่สามารถจัดการบดขยี้พวกนั้นได้...จะไปหากลุ่มดาวแบบนั้นมา 

จากไหนดีล่ะ 

ความจริงผมรู้คำตอบดีอยู่แล้ว

“จางฮายอง ทำอะไรอยู่”

จางฮายองที่เอาแต่พิมพ์อะไรอย่างขยันขันแข็งกลางอากาศสะดุ้งโหยง  

หันขวับมามองผม

[‘กำแพงนิรนาม’ สะดุ้งโหยง]

เจ้าพวกนี้ กระทั่งนิสัยยังเริ่มจะเหมือนกันขึ้นเรื่อย  ๆ  แล้ว ผมหรี่ตาจ้อง 

หน้าเขา

“ถ้านายกล้าเล่าเรื่อง ‘ราชาปีศาจแห่งการช่วยให้รอด’  ให้กลุ่มดาวกลุ่มอื่น ๆ 

ฟัง นายตายแน่”

“ก็แค่อวดนิดหน่อยเองว่าได้ยินข้อความ...”

“ทำแบบนั้นนายจะโดนสวรรค์ลงทัณฑ์ ‘ราชาปีศาจแห่งการช่วยให้รอด’  

เป็นคนที่น่ากลัวสุด ๆ”

ไมรู่ว้า่ตคีวามหมายคำพดูของผมไปในทางไหนกนัแน ่ จางฮายองถงึไดส้ะดุง้ 

 3 ปลามีกูราจี (미꾸라지) ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง คล้ายกับปลาไหลหรือปลาดุกของไทย ลำตัว 

ยาวเรียวสีดำ มีขนาดเล็ก ตัวลื่นมาก และมีหนวดยาว 
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เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้า หมอนี่คงจะคิดว่าบางที  ‘ราชาปีศาจแห่งการช่วยให้รอด’  

อาจจะกำลังมองลงมาจากที่ไหนสักแห่งอยู่ก็ได้

โลง่อกทีใ่นชอ่งของบยีไูมไ่ดม้กีารเคลือ่นไหวอะไรอืน่ จางฮายองคงยงัไมไ่ด ้

พล่ามอะไรออกไป เขาเหลือบมองผมก่อนจะเอ่ยถาม

“นายรู้เรื่องเกี่ยวกับ ‘ราชาปีศาจแห่งการช่วยให้รอด’ ดีเหรอ”

“ก็รู้นิดหน่อย”

“สนิทกัน?”

ต้องบอกว่าสนิทหรือไม่สนิทดีล่ะเนี่ย...

“ก็น่าจะสนิทในระดับที่หากนายทำอะไรไม่คิด ฉันจะแอบเอาไปฟ้อง”

“...จะฟ้องเหรอ”

“ดูพฤติกรรมนายก่อน”

ไหน ๆ ก็พูดออกไปแล้ว ดีเหมือนกัน ยังไงซะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปผมก็ต้อง 

ใช้พลังของหมอนี่อยู่แล้ว

[กลุ่มดาว ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ มองหาที่ระบายโทสะ]

[กลุ่มดาว ‘หนูกินเล็บ’ รู้สึกสนใจในตัวคุณ]

ข้อความทางอ้อมดังขึ้นอย่างต่อเนื่องกลางอากาศ ดยุกเซสวิตซ์ไม่ได้ยิน 

ข้อความแบบนี้มานานมากแล้ว จึงขมวดคิ้วแน่นนิ่งฟังข้อความเหล่านั้น ก่อนจะ 

เปิดปากพูด 

“ถึงยามรัตติกาลเมื่อไหร่ เรียกรวมพลขุนนางทั้งหมด”

“ขอรับ? แต่...ขะ...เข้าใจแล้วขอรับ!”

หลังจากเจ้าหน้าที่รีบวิ่งออกไปนอกห้องทำงานเพราะหวาดกลัวสีหน้าของ 

ดยุก ดยุกเซสวิตซ์ก็หยิบเอามวนยาสูบเส้นใหม่ขึ้นมาคาบไว้ในปาก 

‘...ช่องเปิดขึ้นอย่างกะทันหัน’

ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของโทแกบีตนไหน แต่จะปล่อยโอกาสนี้ไปเฉย  ๆ  ไม่ได้  

ไม่ว่าช่องนั่นจะเปิดขึ้นเพื่อจุดประสงค์อะไรก็ตาม ขอแค่ดึงสถานการณ์นี้มาใช้  

เขาก็จะได้เปรียบที่สุดในศึกเลือกราชาปีศาจของ  ‘โลกปีศาจที่  73’ เนื่องจาก 

พวกดยุกคนอื่น ๆ ยังไม่มีช่องใช้ออกอากาศระหว่างดวงดาวเพราะยังต่อรองใต้โต๊ะ 
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อย่างลับ ๆ ไม่เสร็จ

[กลุ่มดาว ‘หนูกินเล็บ’ สงสัยว่าคุณแข็งแกร่งขนาดไหน]

รู้สึกตงิดใจไอ้นิยามพวกงูพวกหนูอะไรนั่นอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ถือว่าเป็น 

กลุ่มดาวอยู่ดี แม้จะไม่รู้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นก็เถอะ แต่สถานการณ์นี้ 

กล่าวได้ว่าเป็นโอกาสทองเพื่อให้เขาได้ขึ้นเป็น ‘ราชาปีศาจ’ ชัด ๆ 

มาร์ควิสออมโบรสซึ่งเฝ้ามองอยู่เงียบ ๆ เอ่ยถามขึ้น

“คิดจะสู้กับ ‘นักปฏิวัติ’ ทั้ง ๆ ที ่ ‘โรงงาน’ ยังใช้งานไม่ได้หรือขอรับ”

“...”

“ถ้าเพชฌฆาตที่เหลือตายกันหมด นักปฏิวัติจะได้รับพลังที่จะสังหารท่าน 

นะขอรับ”

นักเผด็จการที่สูญเสียผู้ติดตามทั้งหมดไปจะกลายเป็นผู้รอการประหาร 

ในการปฏิวัติ นั่นคือองค์ประกอบที่ถูกกำหนดเอาไว้ใน  ‘ซีนาริโอนักปฏิวัติ’  นี้  

แต่ดยุกเซสวิตซ์ไม่แม้แต่จะกะพริบตา

“แน่นอนว่าคงจะเป็นเช่นนั้น ถ้าหากคนที่ปรากฏตัวขึ้นเป็น  ‘นักปฏิวัติ 

ตัวจริง’ ”

“หมายความว่ายังไง...”

“เรื่องนั้นช่างเถอะ เจ้าตัดสินใจได้หรือยังว่าจะอยู่ฝ่ายใด”

“ขอรับ?”

ออมโบรสกะพริบตาปริบ ๆ ด้วยความตกใจ

“ข้าเป็นมาร์ควิสของกิลโลบาร์ธ...”

ออมโบรสมองดยุกเซสวิตซ์ที่เอาแต่ยกยิ้มแล้วก็ตระหนักถึงความหมาย 

ที่แท้จริงของคำว่า ‘ฝ่าย’ ที่ว่านั่น

“เลือกได้แล้ว?”

เหงื่อเย็นเยียบไหลอาบท่วมแผ่นหลังของออมโบรส ความขัดแย้งเล็ก  ๆ   

พาดผ่านเข้ามาในหัวสมอง ในสงครามนี้ดยุกที่ได้รับ  ‘ช่อง’ ก่อนผู้ใดจะได้เปรียบ 

เป็นอย่างมากในศึกเลือกราชาปีศาจ กลุ่มดาวมากมายจะพากันหลั่งไหลเข้ามาใน 

ช่องนี้ อีกอย่าง เซสวิตซ์ก็ครอบครองเรื่องเล่าที่ทรงพลังที่สุดในโลกปีศาจที่ 73  

อยู่ด้วย...
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ความลังเลของออมโบรสกินเวลาไม่นาน

“ถวายบังคมราชาปีศาจองค์ใหม่แห่งโลกปีศาจพ่ะย่ะค่ะ”

ช่างเป็นการตัดสินใจที่สมกับเป็น  ‘เผ่าพันธุ์ปีศาจ’  ยิ่งนัก ดยุกเซสวิตซ์ 

พยักหน้ามองออมโบรสที่คุกเข่าลงบนพื้นอย่างช้า ๆ  

หลังจากฝากให้ไอเลนกับมาร์กจัดการเรื่องทาสเก็บเกี่ยว ผมก็สั่งให้บียูสร้างคลื่น 

แทรกการออกอากาศของช่องไปสักพัก เพื่อจะได้เตรียมรับมือเผื่อมีปัญหาอะไร 

เกิดขึ้นทีหลัง เพราะเรื่องที่จะคุยกันตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไม่ควรจะให้พวกเพื่อนสัตว ์

ทั้งหลายนั่นได้ยิน

“จางฮายอง ตอนนี้นายคุยอยู่กับกี่คน”

จางฮายองเหลือบมองผมก่อนจะเอ่ยตอบ

“สามมั้ง”

“หนึ่งคงเป็นมังกรทมิฬ ที่เหลืออีกสองเป็นใคร”

“อืม...ที่จริงแล้วน่าจะประมาณห้านะ”

“ห้าคน?”

“พูดให้ถูกคือประมาณเก้า...”

“...เก้าคน?”

“ถ้ารวมพวกที่ตอบช้านิดหน่อยก็น่าจะสักสิบห้าได้ละมั้ง...”

‘กำแพงนรินาม’ มฟีงักช์นัพเิศษอยูห่ลายอยา่ง และหนึง่ในนัน้กค็อืหอ้งแชต 

เปิดหนึ่งต่อหนึ่งที่จางฮายองใช้แชตมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้

ความสามารถอันยิ่งใหญ่ที่จะส่งข้อความหาใครก็ได้ขอแค่อีกฝ่ายครอบ- 

ครองนิยามในซีนาริโอของ  ‘สตาร์สตรีม’ แต่ต่อให้มีความสามารถแบบนั้นก็ไม่ใช่ 

ว่าทุกคนจะทำได้เหมือนจางฮายอง

“ระยะเวลาสั้น ๆ แค่นั้นคุยไปสิบห้าคนเลย?”

“อืม ก็ไม่ได้ยากอะไรนี่นา”

ช่วงเวลาแค่สั้น  ๆ  กลับมีกลุ่มดาวและผู้ข้ามผ่านตนคุยกับหมอนี่ถึงสิบห้า 

คน ไอ้พวกเย่อหยิ่งในศักดิ์ศรีพวกนั้น...สำหรับผมแค่คุยกับคนเดียวยังยากเลย  

ช่างเป็นคนที่มีความสามารถในการทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันจริง ๆ  
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ผมละสงสัยว่าทำได้ยังไง แต่ไม่ว่าอย่างไรนี่ก็เป็นความสามารถที่แท้จริง 

ของจางฮายอง เพราะมีความสามารถนี้ จางฮายองในอนาคตข้างหน้าถึงรวบรวม 

กองกำลังที่แข็งแกร่งของเหล่าผู้ข้ามผ่านตนมาไว้ด้วยกันได้

จางฮายองมองสำรวจใบหน้าของผมก่อนจะเอ่ยถามขึ้น 

“ว่าแต่ทำไมเหรอ”

การเลือกครั้งนี้สำคัญมาก ถ้าหากผมตัดสินใจผิด ช่องที่คว้ามาได้อย่าง 

ยากลำบากอาจจะพังไปในพริบตาเลยก็เป็นได้

ผมครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะเปิดปากพูดขึ้นช้า ๆ  

“อยากให้ช่วยเรียกใครบางคนมาหน่อยน่ะ”

“อื้อ? ใครล่ะ”

แต่ครั้นจะต้องพูดออกไปจริง ๆ  ผมกลับยิ่งลังเลกว่าเดิม ชั่วขณะนั้นผม 

ไม่มั่นใจเลยว่าการเลือกครั้งนี้ของผมจะถูกต้องหรือเปล่า

 คมิดกจาครุน่คดิ กลุม่ดาวทีฉ่นัจะเรยีกมาเปน็พวกทีพ่ลงัของฉนัในตอนนี ้

ไม่อาจควบคุมได้ 

กว่าจะมาถึงจุดนี้มันช่างยากลำบากมากจริง ๆ 

ซีนาริโอบัดซบอย่างไรก็เป็นซีนาริโอ ความจริงแล้วสิ่งที่ทรมานผมมาก 

ที่สุดคือพวกกลุ่มดาว พวกกลุ่มดาวที่เปิด  ‘ซีนาริโอล่ารางวัล’  ได้อย่างง่ายดายน่ะ 

ไม่เท่าไหร่หรอก แต่พอลองคิดดูแล้วการที่ผมต้องมาโลกปีศาจในตอนนี้ก็เป็น 

เพราะ [โชคชะตา] ที่พวกมันทำนายให้ผมด้วยไม่ใช่หรือไง นึกถึงเรื่องตอนนั้น 

ขึ้นมาทีไรผมก็โมโหจนตัวสั่นและพานทำเอานอนไม่หลับ 

หลังจากพยายามอย่างหนักหน่วง สุดท้ายผมก็มาถึงเวทีใหม่อันไกลโพ้น 

แห่งนี้แล้วสร้างช่องใหม่ขึ้นมาได้สำเร็จ แล้วทำไมตอนนี้ผมถึงได้คิดที่จะเรียก 

หนึ่งในพวกมันมาที่นี่กันล่ะ... 

“...ทำไมเงียบไป”

โลกใบนี้ยังมีกลุ่มดาวที่ดีอยู่อย่างแน่นอน

กลุ่มดาวทั้งหลายที่ผมได้เห็นและได้อ่านผ่าน  ‘สามวิธีรอด’ กลุ่มดาวที่ผม 

ต้องประเมินพวกเขาใหม่หลังจาก  ‘สามวิธีรอด’ ได้กลายเป็นเรื่องจริง แต่ไม่ว่าผม 

จะมองพวกเขาแบบไหน สันดานที่แท้จริงก็ยังคงเป็น ‘กลุ่มดาว’ ไม่เปลี่ยนแปลง
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จางฮายองดูจะเป็นกังวล ไม่รู้ว่าเขาเห็นสีหน้าอะไรจากใบหน้าผม

“ฉันทำอะไรผิดไปหรือเปล่า”

“ไม ่ ไม่ใช่แบบนั้น”

“งั้นกังวลอะไรอยู่หรือเปล่า”

ผมส่ายหน้าเบา  ๆ เพราะมันน่าอึดอัดและกระอักกระอ่วนเกินกว่าจะพูด 

ออกไป แต่จางฮายองกลับมองสบตาผมแล้วเอ่ยขึ้น

“ฉันชอบฟังนะ”

คำพดูทีคุ่้นเคยเหลอืเกินนัน่ทำใหผ้มหลดุยิม้ออกมา ผมมองสำรวจใบหน้า 

ของจางฮายองอย่างพิจารณาใหม่อีกครั้ง ผิวขาวเนียน จมูกโด่ง คิ้วโค้งสวย  

นัยน์ตากระจ่างใส...

ความรู้สึกผิดตกตะกอนอยู่ในหัวใจ

- เป็นคนที่ชอบเรื่องราวก็ดีนะครับ

- ยูจุงฮยอกเป็นคนที่เทพมาก งั้นเด็กคนนี้ก็ให้เป็นคนที่เคยลิ้มรสชาติ 

ขมขื่นของความเป็นจริงประมาณหนึ่ง... 

- ยูจุงฮยอกเป็นพวกไม่ฟังใครเท่าไหร่ ถ้าเด็กคนนี้เป็นคนที่ชอบฟังเรื่อง 

ของคนอื่นล่ะ ดีมั้ยครับ

ผลลัพธ์ของคอมเมนต์ทั้งหมดที่ผมพิมพ์ออกไปได้ปรากฏอยู่ตรงหน้าผม 

แล้ว ผู้ที่ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับนัยน์ตาที่สามารถมองเห็นดวงดาวในโลกกว้าง  

และหูที่รับฟังเรื่องราวของพวกเขา 

อาจจะเป็นเพราะความรู้สึกผิด ผมถึงได้เผลอพูดประโยคแรกออกไป 

โดยไม่รู้ตัว 

“มีพวกคนที่ฉันเคยคิดว่าเป็นคนชั่วอยู่”

“คน?”

“พวกนั้นเป็นคนเลว ไม่กลั่นแกล้งคนอื่นก็ชอบนินทาชาวบ้าน แย่ไป 

กว่านั้นคือบางคนกระทำเรื่องที่เลวทรามมากจริง ๆ”

จางฮายองนิ่งฟังผมเล่าอยู่เงียบ ๆ ก่อนจะถาม

“ฟังจากที่พูดมา ดูเหมือนว่านายจะเกลียดพวกนั้นมากพอควร?”

“...ฉันเคยคิดว่างั้น แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจ”
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บางทีนั่นอาจจะเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของผมก็ได้

“บางคนดีกว่าที่ฉันคิด บางคนก็ทำตัวต่างไปจากที่ฉันรู้มา”

บทบรรยายของ ‘สามวธิรีอด’ จำนวนนบัไมถ่ว้นทีผ่มเคยอา่นตลอดระยะเวลา 

ที่ผ่านมาวาบขึ้นในหัวอย่างไม่ตั้งใจ

“แบบไหนถงึจะเปน็ตวัตนทีแ่ทจ้รงิของพวกเขา ฝัง่ไหนคอืความจรงิ ฝัง่ไหน 

คือเรื่องหลอกลวง กลายเป็นว่าฉันไม่อาจรู้ได้เลย”

แม้ว่าผมจะดูสับสนและพูดออกไปอย่างไม่แน่ใจ แต่จางฮายองก็ยังรับฟัง 

ผ่านไปได้สักระยะ จางฮายองที่ครุ่นคิดอะไรบางอย่างก็ถามผมขึ้นมา

“ฉันไม่ค่อยเข้าใจว่านายกังวลเรื่องอะไรกันแน่ แต่...เพราะอย่างนั้นนายถึง 

ได้อยากจะรู้จักคนพวกนั้นให้มากกว่านี้ใช่มั้ยล่ะ”

“หืม?”

“คนทีด่เูหมอืนจะรา้ยบางทอีาจจะเปน็คนด ี นายกำลงัคาดหวงัอะไรแบบนัน้ 

อยู่ไม่ใช่หรือไง”

ที่ผมเล่าไปนั่นฟังดูโรแมนติกแบบนั้นเหรอเนี่ย ผมยิ้มขมขื่นพร้อมกับ 

ยกมือขึ้นวางบนหน้าผาก บางทีที่จางฮายองพูดมาอาจจะถูกต้องก็ได้ ดูรวบรัด 

ไปหน่อย แต่นั่นเป็นคำที่ใช้บรรยายความกังวลของผมได้อย่างแม่นยำ

จางฮายองพยักหน้าพลางเอ่ยต่อไป

“เวลาแบบนี้ก็ต้องลองคุยกันนั่นแหละ ลองคุยกับพวกเขาดูสิ ถ้าคุยกัน 

แล้วอาจจะรู้ก็ได้ว่าเป็นคนดีหรือไม่ดี”

“ต่อให้คุยไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก”

“ทำไม”

ต่อหน้าจางฮายองผู้ใสซื่อบริสุทธิ์เหมือนเด็ก ผมลังเลอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะ 

หลุดพูดอะไรแปลก ๆ ออกไป

“ก็แค่...เพราะฉันคิดว่ามีกำแพงใหญ่ขวางกั้นทุกคนเอาไว้”

ผมตกใจกับตัวเอง แต่ถึงอย่างไรก็เป็นสายน้ำที่ไหลออกไปแล้ว ไม่อาจ 

ย้อนคืนกลับมาได้ กำแพงใหญ่งั้นเหรอ นั่นเป็นอะไรที่คิมดกจาในวัยสิบห้าปี 

ผู้อ่าน ‘สามวิธีรอด’ อย่างขยันขันแข็งจะพูด ทว่าสิ่งที่ผมมองข้ามไปคือ...

“กำแพง?”



28

มุมมองนักอ่านพระเจ้า 10

เด็กหนุ่มที่กำลังรับฟังเรื่องของผมคนนี้มีใบหน้าของคนอายุสิบห้าปี 

“ฟังดูน่าสนใจดีนี่ เล่าต่อสิ”

ผมถอนหายใจเฮือกใหญ่ ตดัสนิใจวา่จะลองทำตวัเปน็มงักรทมฬิอายสุบิหา้ 

ดูบ้าง

“ฉันกับนายอาจจะกำลังคุยกันอยู่แบบนี้ก็จริง...แต่นายเองก็รู้ไม่ใช่เหรอ  

เรื่องราวที่สามารถแบ่งปันกันได้มันเป็นเพียงแค่ส่วนน้อย”

อันที่จริงผมพูดออกไปแบบนั้นเพราะไม่อยากพูดเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มดาว 

ไปมากกว่านี้แล้ว แต่ก็ไม่ใช่การพูดออกไปแบบส่ง ๆ เช่นกัน

[‘กำแพงที่สี่’ เฝ้ามองคุณ]

 คิมดกจาครุ่นคิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือนิยาย ทุกคนอาจจะเป็น 

เหมือนกันหมดก็ได้ 

 สิ่งที่เขาไม่อาจเข้าใจได้อยู่ดีแม้จะอ่านมานานถึงเพียงนั้น 

 บางทีอาจจะไม่มีวันเข้าใจได้ตลอดกาล 

รูส้กึราวกบัทศันยีภาพรอบกายเริม่หา่งออกไปทลีะนดิ ภาพของเหลา่อวตาร 

ที่กำลังพูดคุยกัน ข้อความทางอ้อมไม่สลักสำคัญที่บินว่อนกลางอากาศ ผมเกิด 

ภาพหลอนขึ้นชั่วขณะ รู้สึกราวกับทุกสิ่งรอบด้านบิดเบี้ยวก่อนแปรเปลี่ยนเป็น 

ตัวอักษร หรือนี่จะเป็นภาพที่ [กำแพงที่สี่] ให้ผมดูกันนะ

ตัวอักษรจำนวนนับไม่ถ้วนไหลผ่าน ถ้อยคำทั้งหลายกระทบเข้ากับกำแพง 

จนสูญเสียพลังและกลิ้งตกลงบนพื้น ถ้อยคำมากมายที่ไม่อาจกลายเป็นเรื่องเล่า  

ตอนนั้นเองผมถึงตระหนักได้ว่าริมฝีปากเล็กตรงหน้ากำลังพูดอะไรบางอย่างอย่าง 

แข็งขัน

“...ถ้าไม่มีของอย่างกำแพงอยู่ด้วย มนุษย์เราก็คงไม่อาจทนรับได้ไหว”

“ว่าไงนะ”

“หากพูดทุกอย่างออกไปแล้วไม่มีใครเข้าใจ มันจะเจ็บปวดมาก ๆ ยังไงล่ะ 

ไม่ว่าใครต่างก็มีกำแพง การที่ไม่อาจสื่อสารกันเข้าใจ...ก็เป็นเรื่องที่เห็นกันชัด  ๆ   

อยู่แล้ว”

นัยน์ตาของจางฮายองมองค้างอยู่กลางอากาศ ผมไม่รู้ว่าเขากำลังมองไป 

ที่ใด แต่เพราะอะไรนะ ผมจึงรู้สึกราวกับรู้ถึงภาพที่เด็กหนุ่มกำลังมองดูอยู่เลย
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[‘กำแพงนิรนาม’ เหลือบมอง ‘กำแพงที่สี่’]

จางฮายองยิ้มก่อนจะเอ่ยต่อ

“แตถ่งึอยา่งนัน้กต็อ้งลองคยุกนัดู ยงัไงขา้งหลงักำแพงนัน่กย็งัมใีครอกีคน 

อยู่ไม่ใช่เหรอ”

“มีกำแพงอยู่แล้วจะคุยยังไง”

“ก็แค่เขียนมันลงบนกำแพง”

คำพูดตรงไปตรงมานั่นทำให้ผมรู้สึกหมดแรงเล็กน้อย

“ไม่ว่าจะป้ายขี้หรือฉี่รด ลองปล่อยทิ้งไว้ที่กำแพงดูสิ ให้อีกฝ่ายรับรู้ 

ถึงมัน”

ผมอดกลั้นเอาไว้แม้จะอยากถามว่าไอ้ป้ายขี้กับฉี่รดที่ว่านั่นจะไม่ยิ่งทำให้ 

ความสัมพันธ์แย่ลงหรือไง ก่อนจะเอ่ยถาม 

“มันจะไปมีความหมายอะไร”

“ก็ไม่มีความหมายอะไร”

“แล้ว?”

“มันสำคัญที่ว่านายได้ทิ้งมันไว้แล้ว”

“ทั้ง ๆ ที่อีกฝ่ายก็คงไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นอีกฟากของกำแพงน่ะนะ”

“อย่างน้อยกำแพงก็เปลี่ยนไปไม่ใช่เหรอ”

ผมพูดอะไรไม่ออกไปครู่หนึ่ง จางฮายองเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงหนักแน่น 

ทว่าอบอุ่น

“ถ้าทำแบบนั้น สักวันอาจจะมีใครได้อ่านมันก็ได้”

ผมเหม่อมองหน้าจางฮายองนิ่ง 

จางฮายองผูถ้อืกำเนดิขึน้บนโลกใบนีจ้ากความละโมบของผม แมจ้ะเกดิมา 

ด้วยฝีมือของผม แต่เขาก็ใช้ชีวิตที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมเลย

และตอนนี้เขาก็ได้มานั่งสบตาพูดคุยอยู่กับผม

ผมรู้สึกตื้นตันใจ แต่ก็พยายามเก็บซ่อนความรู้สึกไว้ในขณะที่พูดออกไป  

หลังจากนั้นผมใช้เวลาสั้น ๆ ครุ่นคิดเกี่ยวกับกำแพงที่จางฮายองเอ่ยถึง

“ฉันสงสัยอยู่เรื่อง”

“...อื้อ?”
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“นายให้คำปรึกษาแบบนี้กับพวกกลุ่มดาวด้วยหรือเปล่า”

“อ่า เรื่องนั้น...”

ดูจากที่พูดตะกุกตะกักแบบนั้นแล้วแสดงว่าผมทายถูกสินะ พอจะเข้าใจ 

ความรู้สึกของพวกกลุ่มดาวที่เปิดใจให้จางฮายองขึ้นมาบ้างแล้วสิ

ตัวตนผู้สูงส่งที่สุดในเอกภพ ทว่าในขณะเดียวกันก็โดดเดี่ยวยิ่งกว่าผู้ใด

เหล่านักเขียนผู้มีเรื่องราวที่อยากจะเอื้อนเอ่ยมากพอ  ๆ  กับที่เคยได้เห็น 

เรื่องราวมา

จางฮายองรับฟังพวกเขาเช่นเดียวกับที่ทำกับผม

[กลุ่มดาว ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ หันรีหันขวางมองหาอวตารผู้ทำตัวโอหัง!]

ผมกับจางฮายองเงยหน้าขึ้นมองอากาศตรงหน้าพร้อมกัน

เพราะคลื่นแทรกในช่องของบียูจึงทำให้  ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’  ไม่สามารถมองหา 

สถานที่ที่ผมอยู่ได้ไประยะหนึ่ง แน่นอนว่ามันคงอยู่ในสภาพนี้ได้ไม่นานนัก

จางฮายองถามด้วยน้ำเสียงไม่สบายใจเท่าไหร่

“...มันคิดจะอยู่ที่นี่ต่อไปเหรอ”

“น่าจะ”

ในเม่ือโดนทำให้อับอายในช่องน้ี เจ้าน่ันก็คงจะยึดติดอยู่กับช่องน้ีไปอีกนาน 

ผมลังเลอยู่สักพักก่อนจะตัดสินใจได้ในที่สุด จางฮายองกล่าวถูกต้องแล้ว 

ถา้มกีำแพง กแ็คเ่ขยีนอะไรบางอยา่งทิง้ไวก้ห็มดเรือ่ง ตอ่ใหม้นัจะไปเปลีย่นบางสิง่ 

ที่เคยถูกเขียนไว้บนนั้นก็เถอะ...

ตอนนี้ผมไม่อยากจะเป็นคนที่ทำได้แค่อ่านอีกต่อไปแล้ว

“จางฮายอง นายช่วยลองติดต่อคนคนนี้ให้หน่อยได้หรือเปล่า”

คิด ๆ ดูแล้วจนถึงตอนนี้ผมเองก็ทำเช่นนั้นมาโดยตลอด ผมได้ลงมือสร้าง 

เรื่องราวเรื่องใหม่ขึ้นมาเพื่อจะได้เห็นฉากจบที่ผมต้องการ สุดท้ายมันก็เหมือนกับ 

ว่าผมได้ลงมือขีดเขียนอะไรลงไปอย่างตื่นเต้นแล้วนั่นแหละ

แม้จะยังไม่รู้ก็ตามว่าใครจะได้อ่านมัน

“ใครล่ะ”

ผมไม่รู้ว่ากลุ่มดาวกลุ่มนี้จะยอมตอบรับข้อเสนอของผมหรือเปล่า  แต่ 

ตอนนี้ผมต้องเปิดช่องแล้ว...ขอแค่เขายอมช่วย ‘ซีนาริโอนักปฏิวัติ’  ที่เหลือก็จะ 
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จบลงได้อย่างราบรื่น

แต่แล้วจู ่ๆ กลับมีข้อความหนึ่งดังขึ้นกลางอากาศ

[‘รัตติกาลที่ห้า’ มาเยือน]

เสียงปี่แห่งลางร้ายดังขึ้นอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว ผมหันไปมองนิคมอุตสาห- 

กรรม ผู้คนกำลังส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนอยู่ท่ามกลางเพลิงปีศาจที่ลุกโชน ผม 

พูดกับไอเลนและมาร์กที่อยู่ไม่ไกลด้วยใบหน้าจริงจัง

“เรียกรวมตัวพลเมืองทั้งหมด”

ดยุกถูกไล่ต้อนจนจนมุม ดูจากที่ยอมปล่อย  ‘รัตติกาล’  ที่สี่ไปเฉย  ๆ  ก็มั่นใจได้ 

แล้ว 

หลงัจากแยง่ตวัทาสเกบ็เกีย่ว ตดัพลงังานของโรงงานไปเรยีบรอ้ย ตราบใด 

ที่ไม่หุนหันพลันแล่นออกนอกแผนการ ต่อให้เป็นดยุกก็ไม่สามารถบุ่มบ่ามทำ 

อะไรโดยไม่คิดได้ไปอีกสักระยะ

แต่ดยุกกลับรวมพลพวกขุนนางและปล่อย ‘รัตติกาล’ ออกมา

 คิมดกจาครุ่นคิด มีแผนอะไรซ่อนอยู่กันแน่ 

ในสถานการณ์ที่มีตัวแปรเป็นพวกกลุ่มดาวกลุ่มใหม่เข้ามาแทรกแซงแบบนี้ 

ผมรู้สึกว้าวุ่นใจขึ้นมาเล็กน้อย แถมตอนนี้ยังไม่อาจเรียกพวกกลุ่มดาวที่จะ 

เข้าข้างผมมาเข้าช่องได้อีกด้วย

 ช่างเถอะ คิดซะว่านี่ดีแล้วก็ได้ อาจเป็นโอกาสที่จะได้กำจัดมัน 

ใช่ ผมไม่จำเป็นต้องขลาดกลัว ผมเองก็เป็นกลุ่มดาวเต็มตัวเหมือนกัน  

จนถึงตอนนี้ผมจัดการทุกอย่างได้ดีเสมอมา มันจะต้องไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น

“จางฮายอง! นายจัดการพวกเพชฌฆาต! อย่าไปยุ่งกับพวกขุนนางคน 

อื่น ๆ เด็ดขาด!”

“ได้!”

ผมใช้ [เส้นทางแห่งสายลม] พุ่งทะยานไปกลางอากาศ วิ่งไปจนถึงถนน 

เส้นที่เปลวไฟลุกไหม้หนักที่สุด สายตามองไปเห็นปีศาจตนหนึ่งยืนอยู่เหนือยอด 

หอคอยที่ใกล้จะพังอยู่รอมร่อ ปีศาจตนนั้นเองก็สังเกตเห็นผมแล้วเช่นเดียวกัน

“เจ้าคือนักปฏิวัติ?”
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เผ่าพันธุ์ปีศาจผมยาวล้อมไปด้วยเปลวเพลิง ความร้อนที่แผ่ออกมาจาก 

ทั่วร่างของเขาทำให้ใบหน้าของผมร้อนผ่าว

คลื่นความร้อนสูงก่อตัวเป็นรูปร่างของเปลวเพลิงสีเหลืองส้ม ผมเข้าใจ 

ทันทีว่าพลังนี้คืออะไร มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ใช้เรื่องเล่าประเภทนี้ในโลก 

ปีศาจที่ 73

“มาร์ควิสออมโบโรส”

ปีศาจที่แข็งแกร่งรองลงมาจากเหล่าดยุกทั้งหลายในโลกปีศาจที่ 73

หากเป็นก่อนหน้าที่ผมจะกลายเป็นกลุ่มดาวละก ็ ผมคงลังเลที่จะปะทะกับ 

เขา แต่สีหน้าของออมโบโรสกลับดูแปลกพิลึก

“ไม่ใช่ออมโบโรส แต่เป็นออมโบรส”

อาฮะ สงสัยจะจำชื่อผิดไปหน่อย ต่อให้ผมเป็นนักอ่านคิมก็เถอะ แต่ใคร 

มันจะไปนั่งจำกระทั่งชื่อตัวประกอบได้ทั้งหมดกันล่ะ ออมโบโรสคงจะเสียศักดิ์ศรี 

อยู่มาก ถึงได้เอาแต่พึมพำไม่หยุด

“ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าข้าเป็นใคร แต่กลับไม่คิดหนี นึกว่าเจ้าจะมีอายุยืนยาวกว่านี้ 

เสียอีก ท่าจะโชคร้ายกว่าที่คิด”

“ถ้าคิดว่าจะแพ้ก็คงจะหนีไปแล้วแหละ ออมโบโพโรส”

“ข้าชื่อออมโบรส...!”

ผมเค้นพลังเวทออกมาจากร่างแทนคำตอบ

คราวที่แล้วผมใช้ระดับกลุ่มดาวในการต่อสู้ แต่พวกนั้นกระจอก ระดับ 

ออมโบโพโรสคนนี้ไม่อาจสร้างช่องโจมตีได้ด้วยการปลดปล่อยระดับชั้นเพียง 

อย่างเดียว 

ดังนั้นครั้งนี้ผมต้องเปิดศึกอย่างเต็มรูปแบบ

[บุ๊กมาร์กหมายเลข 5 ‘คีรีออส ร็อดไกร์ม’ ถูกเปิดใช้งาน!]

[สกิลเฉพาะตัว ‘หดขนาดร่าง Lv.3’ ถูกเปิดใช้งาน!]

[สกิลเฉพาะตัว ‘กลายร่างมนุษย์อัสนี Lv.11 (+1)’ ถูกเปิดใช้งาน]

คลื่นความร้อนสีเหลืองทองระเบิดออกจากหมัดที่กำแน่นของออมโบโพโรส

ระเบิดพรายแสง 

เรื่องเล่าอันเป็นเอกลักษณ์พิเศษของคนผู้นี้ พลังสายระเบิดที่หาได้ยาก 
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ในโลกปีศาจที่ 73 ประสิทธิภาพในการทำลายล้างถือว่าทรงพลัง แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะ 

หลบพ้นยากอะไรขนาดนั้น เพราะยิ่งรัศมีแรงระเบิดกินวงกว้างเท่าไหร ่ การโจมตี 

ก็จะเปิดช่องโหว่มากขึ้นเท่านั้น

“ไอ้หนูสกปรก...!”

[กลุ่มดาว ‘หนูกินเล็บ’ เกลียดชังคำกล่าวของปีศาจออมโบรส]

ออมโบโพโรสคงจะตระหนักว่าการใช้ระเบิดพรายแสงเพียงอย่างเดียวมาสู ้

กับผมที่หดขนาดร่างนั้นยากเกินไป จึงตัดสินใจเปลี่ยนกลยุทธ์ คลื่นความร้อน 

ที่ลุกโชนออกมาจากมือทั้งสองข้างของเขาหดขนาดลงอย่างฉับพลัน เพียงไม่นาน 

ก็แปรเปลี่ยนเป็นลูกบอลขนาดเล็ก คงคิดจะหดขนาดขอบเขตโจมตีแล้วใช้พลัง 

นั่นไล่ต้อนผมสินะ...

เป็นกลยุทธ์ที่ดี แต่ครั้งนี้มันเลือกคู่ต่อสู้ผิดไปหน่อย ของแบบนั้นมีไว้ใช้ 

กับอวตารทั่วไปต่างหากล่ะ

“ตายซะ!” 

ผมมองระเบิดพรายแสงของอีกฝ่ายที่พุ่งเข้ามาใกล้ราวกับลูกกระสุนปืน  

ขณะเดียวกันก็กระแทกหมัดสวนออกไปอย่างไม่ลังเล

หมัดพลังดวงดาราบริสุทธิ์ที่เปี่ยมด้วยคลื่นพลังเวทพุ่งทะลุใจกลางระเบิด 

พรายแสง หูของผมอื้ออึงไปชั่วขณะ เศษซากอาคารปลิวกระเด็นไปทั่วเพราะ 

แรงระเบิด เกิดเป็นภาพน่าตกตะลึง

ตูมมมม!

เพลิงปีศาจที่ลุกโชนปกคลุมพื้นที่โดยรอบถูกพัดออกไป เปลวเพลิงมอด 

ดับลง สิ่งที่เข้าปกคลุมไปทั่วทุกสารทิศมีเพียงแค่สายฟ้าพลังบริสุทธิ์เท่านั้น รู้สึก 

เหมือนได้ยินเสียงวูมมมมดังขึ้น ทัศนวิสัยพลันขาวโพลนไปหมด

[กลุ่มดาว ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ ตกตะลึงในพลังของคุณ]

มองไปยังบริเวณที่ถูกสายฟ้าพลังบริสุทธิ์กลืนกินก็ไม่เห็นออมโบโพโรส 

แล้ว อาจจะถูกซัดจนลอยกระเด็นไปไกล...หรือไม่ก็อาจจะตายไปแล้วก็ได้

ทัศนียภาพของนิคมอุตสาหกรรมที่พังราบเป็นหน้ากลองค่อย ๆ ปรากฏขึ้น 

ชาวเมอืงหลายคนประจกัษแ์จง้ในพลงัของผม พวกเขาทรดุเขา่ลงบนพืน้ดว้ยความ 

หวาดกลัว
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“พระเจ้า...”

กระทั่งผมเองยังไม่แน่ใจเลยว่าสามารถต่อสู้ได้ถึงระดับไหนกันแน่ ถ้า 

กลับคืนสู่ซีนาริโอได้ละก็ ผมจะเอาชนะการต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งกับพวกกลุ่มดาว 

ระดับเดียวกันได้หรือเปล่านะ

[ร่างอวตารได้ใช้พลังในระดับที่ไม่อาจแบกรับได้ไหว]

[ร่างอวตารของคุณได้รับความเสียหายมากพอควร!]

...ให้ตายเถอะ เอาอีกแล้ว

แต่ไม่เป็นไร อีกไม่นานผมก็จะเลิกใช้ชีวิตด้วยซากร่างอวตารแบบนี้แล้ว

“โว้วววว!”

ชาวเมืองเริ่มมีกำลังใจและอินไปกับสถานการณ ์ พวกเขาเริ่มลุกขึ้นจากพื้น 

ทีละคนสองคนแล้วส่งเสียงร้องเชียร์อย่างพร้อมเพรียง

“นักปฏิวัติ! นักปฏิวัติ!”

[เหล่ากลุ่มดาวกลุ่มใหม่เข้าสู่ช่อง!]

เสียงแจ้งเตือนการเพิ่มขึ้นของจำนวนกลุ่มดาวในช่อง ความรู้สึกต่างจาก 

ตอนขยายช่องของบีฮยองให้ใหญ่ขึ้นเลย คงเป็นเพราะผมคิดว่านี่คือ  ‘ช่องของ 

ผม’ สินะ

ผมพุ่งตัวออกไปด้วยความเร็วดุจสายฟ้า จัดการฟาดฟันพวกขุนนางที่บุก 

เข้ามาหาผม

“วู้วววว!” 

โผล่หัวออกมาทั้ง ๆ ที่ไม่มี ‘โรงงาน’ แบบนี้ไม่ต่างอะไรกับการที่ดยุกก้าวขา 

เขา้สูจ่ดุจบของซนีารโิอดว้ยตวัเองเลยสกันดิ กองกำลงัของเหลา่ขนุนางเริม่แตกพา่ย 

ไปทีละน้อยท่ามกลางคลื่นปวงชนที่กำลังโกรธแค้น

ผ่านไประยะหนึ่ง ในที่สุดก็เริ่มมองเห็นประตูของโรงงานแล้ว ชาวเมือง 

ที่เป็นแกนนำตะโกนปลุกใจ

“การปฏิวัติอยู่ใกล้แค่เอื้อม! ไปต่ออีกนิด...!”

ทว่าวินาทีต่อมาพลันเกิดแผ่นดินไหวสะเทือนจากใต้ธรณี  ชาวเมือง 

ทั้งหลายทรุดตัวล้มลงบนพื้น พวกเขาส่งเสียงร้องระงมด้วยความตื่นตระหนก  

มองตรงไปเห็นอะไรบางอย่างผุดขึ้นเบื้องหน้า อาคารขนาดใหญ่ที่เคยหลับใหล 
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ดุจสัตว์ป่าชรากำลังหยัดกายลุกขึ้นยืน

ปรู้นนนน!

เสียงพลังงานขับเคลื่อนชวนให้นึกถึงเครื่องจักรไอน้ำ ไอเสียสีดำลอยคลุ้ง 

ไปทั่วท้องนภา เสียงแตรดังเสียดแทงแก้วหู หัวใจของผมร่วงหล่นลงไปอยู่ที่ 

ตาตุ่ม

...โรงงานขับเคลื่อนอย่างนั้นหรือ ได้ยังไงกัน

แต่ไม่มีเวลาให้มานั่งคิดอะไรอีกแล้ว อะไรบางอย่างคล้ายกำปั้นยักษ์ 

ต่อยมาที่ผมอย่างไม่มีจังหวะให้ทันได้ตั้งตัว ผมลอยกระเด็นทะลุตึกหลายตึก 

จนไปติดอยู่กับโครงเหล็กที่พังครืนลงมา สติดับวูบไปชั่วขณะก่อนจะฟื้นกลับ 

ขึ้นมาอีกครั้ง

[เรื่องเล่าของร่างอวตารได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง!]

[กรุณาดูดซับเรื่องเล่าใหม่หรือเข้าสู่ซีนาริโอหลัก!]

เลือดไหลกระฉูดออกมาจากร่างอวตาร เรื่องเล่าทั่วร่างสั่นคลอนอย่าง 

ไร้สมดุล

ใหต้ายเถอะ ผมมวัแตค่ดิเรือ่งอืน่จนเผลอประมาท ทำเรือ่งผดิพลาดแบบนี ้

ลงไปได้ยังไง...แต่ไม่ว่าจะคิดยังไงผมก็ไม่เข้าใจเลยสักนิด เพราะอะไร ‘โรงงาน’  

ถึงขับเคลื่อนได้กันแน่

[กลุ่มดาว ‘ผู้ดีใหม่หัวงู’ รู้สึกสนุกที่ได้เห็นสภาพเช่นนี้ของคุณ]

[กลุ่มดาว ‘หนูกินเล็บ’ สนุกกับความยากลำบากของคุณ]

[กลุ่มดาวจำนวนน้อยต้องการให้คุณดีดดิ้นด้วยความเจ็บปวดทรมาน 

ยิ่งกว่านี้] 

บัดซบ อุตส่าห์เปิดช่องขึ้นมาได้อย่างยากลำบาก แต่กลับไม่มีกลุ่มดาว 

กลุ่มไหนอยู่ข้างผมเลย แต่แล้ววินาทีที่ผมกัดฟันกรอดหยัดกายลุกขึ้นยืน ชื่อที่ 

คุ้นเคยก็พลันดังเข้ามาในหู

[กลุ่มดาว ‘นักโทษรัดเกล้าทองคำ’ ดึงขนบนหัวในขณะที่มองคุณอย่างพินิจ 

พิจารณา]


