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ค�ำน�ำ

ในเล่มท่ีแล้ว โรแลนด์ได้มอบหมายให้เหล่าองครกัษ์ออกเฟ้นหาของและ

คนจากดินแดนต่างๆ แขกท่ีได้รับเชิญบางส่วนจึงเริ่มทยอยกันเดินทางมายัง

เมืองชายแดน กับเรื่องน้ันโรแลนด์ก็รู้สึกยินดีอยู่หรอก ทว่าดันมีแขกที่ไม่ได ้

รับเชิญโผล่มาด้วยนี่สิ เล่นเอาพวกเขาเตรียมการต้อนรับขับสู้กันแทบไม่ทัน 

ทีเดียว หน่ึงในผู้มาเยือนกลุ่มหลังยังเป็นถึงคณะทูตของศาสนจักร ไม่ต้อง 

ถามหาเป้าหมายที่แน่ชัดก็มั่นใจได้แล้วว่าไม่ใช่เรื่องดี ขอเพียงผ่านประตูเมือง 

มาได้ ความวุ่นวายย่อมแผ่กระจายเป็นวงกว้างอย่างแน่นอน

เหล่าแม่มดในปราสาทเองก็ก�าลังวุ่นกันอย่างหนัก หลังพวกเธอเห็นว่า

อันนาสามารถพัฒนาพลังได้ ก็รีบขวนขวายหาทางให้ตัวเองได้รับพลังใหม่ 

กับเขาบ้าง แต่จะมีสักก่ีคนที่ท�าได้ดังใจหวัง และพลังที่พัฒนาขึ้นน้ีจะช่วย 

เบกิทางสูอ่ตุสาหกรรมแขนงใดบ้าง คงต้องขอให้ร่วมกันหาค�าตอบในเล่มท่ีสาม 

นี้แล้ว

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์



นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เนื้อหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง ฆาตกรรม
โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน



ประวัตินักเขียน

เอ้อร์มู่ ชื่อจริงคือเฉิน รุ่ย เกิดเมื่อปี 1985 ที่มณฑลหูหนาน จบการศึกษา

จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา อาชีพหลักคือวิศวกรโยธา 

อาชพีรองคอืการเป็นนกัเขยีน เขาชืน่ชอบงานเขยีนประเภทวิทยาศาสตร์-แฟนตาซี  

และยังสนใจประวัติศาสตร์พัฒนาการด้านอุตสาหกรรมอีกด้วย

งานเขียนแรกสุดของเอ้อร์มู่เริ่มต้นขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ JJWXC 

เมื่อปี 2005 แต่เรื่องแรกของเขาเนื้อหาค่อนข้างสั้น ต่อมาเขาได้เข้ามาเป็น 

นักเขียนนิยายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในเครือ Yuewen Group ก่อนจะ 

เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศจีนในปี 2018 จึงถือได้ว่า 

เป็นผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ในด้านการเขียนมาสิบกว่าปี

'ปล่อยแม่มดคนน้ันซะ' ผลงานจากปี 2016 ของเขา เหมาะสมอย่างย่ิง

กบัคณุลกัษณะส�าหรบังานเขยีนยคุใหม่ทีว่่า 'ยิง่ยาวยิง่สนกุ' และถงึแมจ้ะเป็น

เช่นนี้ เขาก็ยังคงไม่ทิ้งอาชีพเดิม

เอ้อร์มู ่ไม่ได้แยกตัวตนของการเป็นนักเขียนและวิศวกรออกจากกัน 

แต่อย่างใด ตรงกันข้ามเขากลับรู้สึกว่าเน้ือหาของการท�างานคือส่วนหนึ่งของ

ประสบการณ์ในชีวิตคนเรา และยังช่วยในเรื่องของจินตนาการและการเขียน

ได้อีกด้วย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเขาจะใช้มันในการวางพล็อตเรื่องแบบละเอียด 

จากน้ันจึงค่อยเริ่มลงมือเขียน

เอ้อร์มู่



"เจ้าคงเป็นทูตที่น้องสาวข้าส่งมากระมัง"
"ไม่ใช่เพคะ หม่อมฉันตัดสินใจมาที่นี่เอง"

"แต่ก็มาในฐานะทูตเหมือนกัน ถูกหรือไม่เล่า"
แอชเชสขมวดคิ้ว จะมามัวเน้นค�าว่าทูตให้ได้ประโยชน์อะไร 

แต่เธอไม่อยากเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องพวกนี้ 
"จะทรงคิดเช่นนั้นก็ได้เพคะ"

"ดีมาก ทูตแอชเชส" เขาผุดรอยยิ้มลึกลับออกมา 
"ได้ยินว่าเจ้าจะพาแม่มดของข้าไปจากที่นี่หรือ"
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'พวกปีศาจเพ่ิมจ�านวนมากขึน้ทกุวัน ในขณะท่ีพวกเราเหลือน้อยลง 

ทกุที เมอืงศกัดิส์ทิธ์ิทาคลิาถูกตแีตกแล้ว พวกเราหนีกนักระจดักระจาย  

ข้ามภูเขาใหญ่ ข้ามสายน�้าเชี่ยว จงหนีจากประตูนรกให้ไกลมากท่ีสุด

เท่าที่จะมากได้ แต่ว่าครั้งหน้าเล่า พวกเรายังจะหนีไปไหนได้อีก'

ในห้องท�างานโรแลนด์ปิดหนังสือมหัศจรรย์ก่อนจะเอ่ยถามบุ๊ก 

"เจ้าคิดว่าอย่างไร"

"หากอัศวินคนน้ันจ�าไม่ผิด น่ีก็เป็นเรื่องบังเอิญอย่างย่ิงเพคะ"  

บุ๊กพึมพ�า "รายละเอียดในแผนท่ีขุมทรัพย์สอดคล้องกับเนื้อหาใน 

คมัภร์ีโบราณ ซึง่อาจพอพิสจูน์ได้ว่าศาสนจกัรเคยสร้างเมอืงไว้รับมอืกับ

ปีศาจในดินแดนร้างจริงๆ ต�าแหน่งที่ท�าเครื่องหมายนี่อาจจะเป็น 

หอป้องกัน ป้อมรักษาการณ์ โกดัง หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ที่พวกเขา 

สร้างขึ้นก็ได้เพคะ"

"เจ้าหมายความว่า...มันไม่ใช่แผนที่ขุมทรัพย์จริงๆ ใช่หรือไม่"

"เพคะ ศาสนจักรไม่ใช่โจรป่าหรือโจรสลัดนี่เพคะ พวกเขาจะซ่อน

ตอนท่ี 135

เร่ิมจากพ้ืนฐาน
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สมบัติไว้ท�าไม มิหน�าซ�้ายังทิ้งแผนที่ไว้บอกทางคนอื่นอีก"

โรแลนด์พยักหน้า "ก็จริงของเจ้า เช่นนั้น...มันคงเป็นแผนท่ี 

ธรรมดาๆ กระมัง"

"ก็เป็นไปได้เพคะ ถึงจะไม่ค่อยเข้าใจว่าไยศาสนจักรจึงไม่บันทึก

ประวัติศาสตร์ช่วงนี้เอาไว้ แต่หม่อมฉันคิดว่าน่าจะมีโบราณสถาน 

แห่งอื่นนอกเหนือจากในป่าทางดินแดนตะวันออกเพคะ" บุก๊วิเคราะห์ 

"หากต�าแหน่งทีท่�าเครือ่งหมายนีเ่ป็นสิง่ก่อสร้างบนดินล่ะก็ หลายร้อยปีมานี ้

คงไม่เหลืออะไรแล้วเพคะ แต่หากเป็นห้องเก็บสมบัติใต้ดิน มันก็น่าจะ

กลายเป็นโบราณสถานอีกแห่ง บางทีพวกเราอาจพบเบาะแสเพ่ิมเติม

ก็ได้เพคะ"

"เบาะแสอะไร"

"เบาะแสว่าเหตุใดศาสนจักรถึงได้ปกปิดเรื่องปีศาจเพคะ เหตุใด

พวกเขาถึงปิดบังเรื่องที่เคยสู้กับปีศาจมาก่อน" เธอหยุดไปเล็กน้อย  

น�้าเสียงเริ่มจริงจังข้ึน "แล้วก็...เหตุใดพวกเขาถึงต้องล่าแม่มดประหนึ่ง

พวกเราเป็นปีศาจเพคะ"

โรแลนด์ไม่รูจ้ะปลอบเธออย่างไร จงึเงยีบไปพักใหญ่ก่อนจะเอ่ยขึน้ 

ช้าๆ "พวกเรากไ็ม่รูเ้สยีด้วยว่าเขาวาดแผนทีถู่กหรอืไม่ เห็นบอกว่าแผนที่

ฉบับจริงละเอียดมาก คล้ายกับไม่ใช่คนวาด"

"หรือจะลองให้ไนติงเกลไปดูที่บ้านอัศวินสักรอบเพคะ"

"ไม่ดีหรอก" โรแลนด์ปฏิเสธ "ตระกูลที่เก็บรักษาแผนที่ขุมทรัพย ์

มาได้หลายร้อยปีคงมศีลิาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าและกับดกักลไกซ่อนใน

คฤหาสน์ไม่น้อย เรือ่งนีไ้ว้ค่อยว่ากันดีกว่า" เขาใช้น้ิววดัขนาดสามเหล่ียม 

"อย่างไรเสียตอนนี้พวกเราก็ไปท่ีนั่นไม่ได้อยู่แล้ว หากเนินเขาทิศเหนือ

ตรงนี้เป็นเขตเหมือง ต�าแหน่งของดาวหกแฉกก็จะอยู่ห่างจากพวกเรา

ประมาณหนึง่แสนหกหมืน่ฟุต พอๆ กับระยะทางจากเมอืงชายแดนไปยัง 
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ป้อมปราการลองซอง นอกจากไลต์นิ่งที่บินไปถึงได้ภายในหน่ึงวันแล้ว 

คนอื่นๆ ก็ต้องเดินเท้านานสองถึงสามวัน ระหว่างนั้นหากเจอกับปีศาจ

จะท�าอย่างไร...ข้าไม่อยากให้พวกเจ้าเป็นอันตราย"

"เช่นน้ันฝ่าบาททรงให้ไลต์น่ิงบินส�ารวจป่าตรงนี้ดีหรือไม่เพคะ  

ไม่แน่ว่านางอาจจะพบอะไรก็ได้" บุ๊กเสนอ

"เรื่องนี้ไม่มีปัญหา" โรแลนด์ลุกข้ึน "ประเดี๋ยวนางกลับมา ข้าจะ 

พูดกับนางเอง ตอนน้ีข้าต้องไปเหมืองแล้ว เจ้าอยู่ท่ีน่ีก็เตรียมต�ารา 

ท่ีจะใช้สอนไปก่อน หากต้องท�าส�าเนาก็ไปหาโซโรยา คืนนี้ข้ายังต้อง 

สอนหนังสือพวกนางอีก"

โรแลนด์น�าระบบการศึกษาท่ีตัวเองเคยสัมผัสในสมัยประถมมา

ผสมผสานกับการเรียนการสอนในวังของเจ้าชาย แล้วถ่ายทอดให้บุ๊ก 

จนหมด รวมถึงการแยกข้ันตอนการจ�า การเขียนอ่านสัทอักษร และ 

การท่องกลุ่มวลีด้วย เมื่อมีความรู้พวกน้ีติดตัว เขาก็มั่นใจว่าอีกฝ่าย 

จะเป็นครูที่ดีได้

"เพคะ ฝ่าบาท" บุ๊กท�าความเคารพ

เวลานี้สวนด้านหลังห้องเผาในเขตเหมืองมีพ้ืนท่ีใหญ่กว่าเดิม 

ถึงสองเท่า บนพ้ืนขุดหลุมไว้สองหลุมใช้ส�าหรับหล่อปืนใหญ่ขนาด 

สิบสองปอนด์

ตอนท่ีโรแลนด์มาถึงสวนน้ัน อันนาก�าลังฝึกพลังใหม่ของเธออยู่ 

บนโต๊ะมีสิ่งของหน้าตาเหมือนท่อเหล็กวางไว้สองชิ้น

เขาหยิบขึน้มาด ู เห็นท่อเหลก็กลมกลวงได้สดัส่วน ผิวท่อเรียบเนียน 

เกลี้ยงเกลาไร้ฟองอากาศ รูตรงกลางกลมเหมือนผนังด้านนอก ส่องกับ 

แสงอาทิตย์แล้วเห็นล�าแสงลอดผ่านเป็นเส้นตรง โรแลนด์ใช้เล็บวัด 

ความหนาของผนังท่อที่ปลายทั้งสองด้านก็พบว่าเท่ากัน
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โรแลนด์เอ่ยปากชม "เจ้าท�าได้อย่างไร"

"ทอดพระเนตรนะเพคะ" อันนาวางแท่งเหล็กท่ีเพ่ิงตัดลงบนมือ  

โรแลนด์เหน็เส้นสดี�าเลก็ๆ แทงทะลตุัง้แต่ส่วนบนของแท่งเหล็กลงไปจน 

สดุแท่ง หลงัหมนุวนรอบจดุศนูย์กลางหนึง่รอบ การเจาะรก็ูเป็นอนัเสรจ็

นี่มันสุดยอดพลัง เขาคิด ใช้ไฟเวทมนตร์เส้นเล็กๆ ตัดวัตถุ ซ�้ายัง

ควบคมุความแม่นย�าของไฟได้ด้วย แค่อันนาคนเดยีวก็ยกระดบัคณุภาพ

ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมของเมอืงชายแดนได้อย่างมหาศาลแล้ว เขาสะกด 

ความตื่นเต้นพลางพูดกับอีกฝ่าย "พวกเรามาท�าการทดสอบขั้นพื้นฐาน

กันเถอะ"

การทดสอบขั้นพ้ืนฐานคือการทดสอบอาณาเขต ความแข็งแกร่ง 

และระยะเวลาที่พลังออกฤทธิ์

ไนตงิเกลปรากฏตวัออกมาจากหมอกมายา เธอมหีน้าท่ีสงัเกตพลงั

ที่เคลื่อนไหวในตัวอันนา

ผลการทดสอบพบว่าพลงัของอันนาแขง็แกร่งและออกฤทธ์ิได้นาน

ขึ้นมาก ทว่าขอบเขตการใช้พลังยังอยู่ในระยะห้าเมตรเหมือนเดิม และ

ขอบเขตที่เธอสามารถควบคุมความแม่นย�าได้ก็แค่สามเมตรเท่านั้น

นอกจากน้ีพลังของเธอยังอยู่ในประเภทเรียกใช้เหมือนเดิม ศิลา 

ลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าสามารถท�าลายเปลวไฟสีด�าได้ดังคาด หรือหาก 

อันนาสั่งให้เปลวไฟสีด�าว่ิงเข้าไปในอาณาเขตของศิลาลงทัณฑ์แห่ง

พระเจ้า ไฟก็จะหายวับไปทันที

ตราบใดทียั่งใช้พลงัวิเศษโดยตรงไม่ได้ เขาก็ฝ่าด่านนีไ้ปไม่ได้สักที  

โรแลนด์คิด

แต่ว่าพลังใหม่ของอันนาก็ยังทรงคุณค่ามหาศาล หากใช้เปลวไฟ

สีด�าของเธอมาผลิตเครื่องมือกลแล้วค่อยผลิตเครื่องกลึงประเภทต่างๆ 

ตามมา เทคโนโลยีการแปรรูปเครื่องจักรก็จะพัฒนาได้เร็วขึ้นมาก
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ทว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมอนัย่ิงใหญ่นีไ้ม่สามารถอาศยัคนเพียง

คนเดียวได้ อย่างเตาที่ให้คาร์ลสร้างไว้ใกล้ๆ เนินเขาทิศเหนือ แม้จะ 

สร้างแล้วเสรจ็ไปหนึง่เตา แต่เม่ือทดลองปรากฏว่าใช้เผาได้แค่อฐิเท่านัน้ 

อณุหภมูภิายในยังไม่สงูพอจะเผาซเีมนต์ได้ จนถึงตอนนีง้านผลิตซเีมนต์

ของเมอืงชายแดนก็ยังต้องพ่ึงอนันาอยู่ด.ี..โชคดทีีห่ลงัจากบรรลนิุตภิาวะ

แล้วเธอสามารถเผาซเีมนต์ได้โดยไม่ต้องเข้าไปในห้องทีเ่ต็มไปด้วยฝุน่ผง

จรงิอยู่ทีโ่รแลนด์รูวิ้ธีแก้ปัญหายุง่ยากอย่างเรือ่งอณุหภูมไิม่ถึงเกณฑ์  

เพียงใช้เครื่องจักรไอน�้ามาเป่าลมให้อุณหภูมิในเตาเพ่ิมข้ึน แล้วติดตั้ง

ระบบหมุนเวียนไอเสียเพ่ือใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนท่ีเสียไป

ก็เป็นอันจบ แต่การผลิตเครื่องจักรไอน�้าก็ยังต้องอาศัยอันนาอยู่ดี  

นับตัง้แต่การหล่อไปจนถึงการเชือ่มชิน้ส่วนหลกั ทุกอย่างต้องผ่านมอืเธอ 

ทั้งนั้น

หรืออาจเรียกได้ว่างานอุตสาหกรรมทั้งหมดของเมืองชายแดน 

ในเวลานี้เป็นรูปเป็นร่างได้ด้วยพลังของอันนา หากไม่มีเธอสิ่งที่เรียกว่า 

การพัฒนาอุตสาหกรรมก็เป็นได้แค่ความฝัน

ระหว่างช่วงเดอืนแห่งปีศาจ โรแลนด์ต้องท�าทกุอย่างเพ่ือรบัมอืกับ

สถานการณ์ฉกุเฉนิทีอ่าจเกิดในอนาคต แต่ตอนนีไ้ม่มสีตัว์อสูรมาคกุคาม  

ทัง้เขายังได้ทัง้คนและเงนิจากป้อมปราการลองซองมาแล้วก็ควรแก่เวลา

ที่เขาจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ความเป็นอยู่ในปัจจุบันเสียที

...'เริ่มจากเรื่องพื้นฐานที่สุด'

เขาให้อันนาตัดแผ่นเหล็กกว้างสองน้ิวมือ โดยมีความหนาหน่ึง

มิลลิเมตร แล้วใช้แท่งเหล็กขนาดหนึ่งเซนติเมตรที่เคยท�าก่อนหน้านี ้

มาวัดระยะห่างระหว่างเส้นไฟสีด�า ท�าซ�้าต่อกันตามความยาวไปเรื่อยๆ 

จนกระทัง่เส้นสดี�าสบิเส้นมรีะยะห่างใกล้เคยีงกับสบิเซนตเิมตร จากน้ัน

จึงให้เส้นสีด�าว่ิงข้ึนไปบนแผ่นเหล็กแล้วกัดให้เป็นร่องแนวตั้ง ภายใต้
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การควบคุมอย่างแม่นย�า แต่ละร่องจึงมีระยะห่างแทบจะเท่ากันพอดี

โรแลนด์ตัดสินใจว่าจะท�าตัวอย่างเครื่องมือวัดชนิดต่างๆ ออกมา 

โดยเร่ิมจากไม้บรรทัดเป็นอันดับแรก ขณะเดียวกันก็จะสร้างมาตรฐาน

การวัดขึ้นใหม่ด้วย หน่วยวัดพวกน้ีจะกลายเป็นบรรทัดฐานและคู่มือ  

ซึ่งจะถูกบรรจุลงในแผนกระจายการศึกษาที่ก�าลังจะเริ่มขึ้นเร็วๆ นี้
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ครึง่เดอืนมานีท่้าเรอืเคลยีร์รเิวอร์ราวกับอยู่ในช่วงเทศกาลเฉลมิฉลอง  

บรรยากาศคึกคักแผ่กระจายไปทั่วเมือง กระทั่งฟาเรียนที่ยืนอยู่บน

ระเบียงหอคอยของผู้ปกครองยังสัมผัสถึงมันได้

ข้าวของและผู้คนท่ีฉกชิงมาจากเมืองอีเกิลกลายเป็นก�าลังเสริม

ส�าคัญของเมืองท่า บรรดานักปล้นฉวยทรัพย์มาได้มหาศาล ตลาดทาส

จึงพลอยคึกคักไปด้วย กองเรือแบล็กเซลส์ซึ่งผ่านสงครามมาหลายครั้ง

หลายคราแทบไม่สญูเสยีอะไรเลย มหิน�าซ�า้ยังได้ทาสจ�านวนมากมาเป็น

ลูกเรืออีก ตอนน้ีพวกเขาก�าลังฝึกอย่างแข็งขันอยู่ที่ท่า อีกไม่ก่ีวันก็จะ 

มุ่งหน้าไปทางฟยอร์ดเพื่อเริ่มการปล้นรอบแรกของปี

ด้านราชนิก็ีออกประกาศเอาใจเหล่าทาสได้ถูกเวลา ในระหว่างการ

ปล้นเรอืหากทาสจากเมอืงอเีกิลคนใดสามารถจบัคนมาแทนทีต่วัเองได้ 

ทาสคนนัน้ก็จะถูกเลือ่นสถานะขึน้เป็นประชาชนของท่าเรอืเคลยีร์รเิวอร์ 

คาดว่าเมื่อได้ยินเงื่อนไขย่ัวใจเช่นน้ีแล้ว ชาวเมืองอีเกิลท่ีถูกจับมาเป็น

ทาสจะต้องสู้สุดก�าลังแน่นอน

เวลานีท้อว์ฟิคยกทัพกลบัไปพร้อมความพ่ายแพ้ ไม่มใีครในอาณาจกัร 

ตอนท่ี 136

ตกท่ีน่ังล�าบาก
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เกรย์คาสเซิลต้านทานราชินีเคลียร์ริเวอร์ได้อีกต่อไป ในไม่ช้าก็เร็ว  

การ์เซยี วิมเบลิดนัย่อมได้เป็นผูป้กครองเกรย์คาสเซลิอย่างไม่ต้องสงสยั

ฟาเรียนเองก็คิดเช่นนั้น ทว่าเหตุใดใบหน้าของราชินีกลับไร้ซึ่ง

ความยินดี ซ�้ายังดูเคร่งเครียดกว่าปกติ

"ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ผู้น�ากลุ่มแซนด์สโตนกับแบล็กโบน 

มาขอเข้าเฝ้าพ่ะย่ะค่ะ" เสียงขององครักษ์ดังมาจากนอกประตู

ฟาเรียนมองราชินีแวบหนึ่ง เมื่อเห็นอีกฝ่ายไม่แสดงท่าทีใดๆ จึง

ตะโกนตอบไปว่า "พาพวกเขาเข้ามา"

ราชินีมักใช้ยอดหอคอยแห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อน ประชุม และ

รับแขกอยู่บ่อยครั้ง หากวันใดอากาศดี เธอก็จะออกไปน่ังที่ระเบียง 

เป็นส่วนใหญ่ คนส่วนมากไม่ชินกับการพูดคุยธุระกลางแจ้ง หรือรับลม

คลุ้งกลิ่นทะเลเช่นนี้ ชาวทะเลทรายเองก็เช่นกัน

ผูน้�ากลุม่แซนด์สโตนเป็นหญิงร่างเลก็ ท้ังยังมศัีกดิเ์ป็นเทพีของกลุ่ม  

ครั้งแรกที่ฟาเรียนได้ยินอีกฝ่ายแนะน�าตัวก็แอบยิ้มเยาะในใจ

เทพีอะไรกัน ก็แค่แม่มดใฝ่ต�่าเท่านั้นล่ะ

ส่วนผู้น�ากลุ่มแบล็กโบนเป็นชายร่างสูงใหญ่ ใบหน้าเต็มไปด้วย

รอยแผลเป็น แขนแต่ละข้างมขีนาดใหญ่เท่าต้นขาของคนทัว่ไป ทุกครัง้

ที่เขาเข้าเฝ้าพวกองครักษ์จะคอยยืนล้อมเอาไว้ เผ่ือเขาคิดประทุษร้าย

ราชินีขึ้นมาจะได้รับมือทัน

ทันทีที่ก้าวเข้ามาในระเบียงผู้น�ากลุ่มทั้งสองก็ขมวดคิ้วพร้อมกัน

โดยไม่ได้นัดหมาย ทว่าเพียงพริบตาก็เก็บสีหน้ากลับไป ก่อนจะคุกเข่า

ให้ราชินีเคลียร์ริเวอร์อย่างนอบน้อม "ขอพระองค์ทรงมีอนาคตอันสดใส 

ขอให้หมู่ดาวบนฟ้าฉายทางสว่างแก่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท"

"ลกุข้ึนเถิด" การ์เซยีนัง่หนัหลงัให้รัว้ระเบยีง "เป็นอย่างไร พอใจกับ

ที่อยู่ใหม่หรือไม่"
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"ทุกอย่างราบรื่นดีเพคะ" เทพีคาบาราชิงพูดก่อน "ตรงน้ันมีท้ังป่า

และแหล่งน�้า ดีกว่าเมืองไอรอนแซนด์ที่มีแต่ทรายกับพายุมากเพคะ"

"เช่นนั้นก็ดี แล้วพวกเจ้ามาถึงนี่มีธุระอะไร"

"ครั้งก่อนใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรง..."

ผู ้น�ากลุ่มแบล็กโบนเพ่ิงจะเปิดปากก็ถูกคาบาราแทรกขึ้นมา  

"คืออย่างนี้เพคะ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท หลังจากสงครามครั้งก่อน 

นักรบจ�านวนมากก็อ่อนแรงและซึมเซา อาการจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อได้รับยา

ตามเวลาเท่านั้น แต่ยาของพวกหม่อมฉันเหลือไม่มากแล้ว หม่อมฉัน 

มาที่นี่ก็เพื่อขอยาจากใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเพคะ"

ผู้น�ากลุ่มแบล็กโบนถลึงตาใส่เทพี ก่อนจะพูดด้วยน�้าเสียงจริงจัง 

"กระหม่อมก็มาด้วยเรื่องนี้เช่นกันพ่ะย่ะค่ะ"

"วัตถุดบิทีใ่ช้ผลติยาชนิดนีค่้อนข้างซบัซ้อน ข้าเองก็เหลอืยาไม่มาก

เช่นกัน แต่วางใจเถอะ ประเดี๋ยวยาชุดใหม่ผลิตออกมาเมื่อไร ข้าจะรีบ

แจกจ่ายให้พวกเจ้าทนัที แต่อย่าลมืเตรยีมเงนิไว้ด้วยเล่า หากเงนิไม่พอ

จะใช้น�้าสีด�าจ่ายแทนก็ได้"

"ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท โปรดประทานอภัยที่หม่อมฉันละลาบ

ละล้วง" คาบาราลังเลอยู่สักครู่ "ไม่ทราบว่ายาชุดต่อไปจะผลิตได้เมื่อไร

เพคะ"

"ข้อนี้ข้าไม่สามารถตอบเจ้าได้" การ์เซียลูบผมที่ถูกลมทะเลพัด 

จนยุ่ง "ทุกเรื่องเกี่ยวกับยาล้วนถูกเก็บเป็นความลับ ข้าว่าเจ้ากลับไปรอ

อยู่เฉยๆ ดีกว่า นักรบพวกนั้นแค่ซึมเซาไม่ใช่หรือ พักผ่อนให้มากหน่อย

ก็หายแล้ว"

องครักษ์ได้รับสัญญาณลับจากฟาเรียนจึงเดินเข้ามาล้อมชาว 

ทะเลทราย แล้ว 'พา' คาบารากับผูน้�ากลุม่แบลก็โบนทียั่งท�าท่าจะถามต่อ 

ออกไป



16 ปล่อยแม่มดคนนั้นซะ 3

หลังประตูระเบียงปิดลงแล้ว การ์เซียก็ถอนใจออกมาเบาๆ

ฟาเรยีนไม่ค่อยได้ยินราชนีิถอนใจบ่อยนัก จงึถามข้ึน "ใต้ฝ่าละออง

ธุลีพระบาท ทรงรู้สึกว่าการแบ่งพ้ืนท่ีชายแดนของดินแดนใต้ให้ชาว 

ทะเลทรายตัง้รกรากเป็นเรือ่งไม่เหมาะสมหรอืพ่ะย่ะค่ะ สมมตว่ิาวันหนึง่

พวกเขาเกิดแข็งข้อขึ้นมา..."

"ไม่ ฟาเรยีน" การ์เซยีส่ายหน้า "ข้าไม่เคยกังวลเรือ่งชาวทะเลทราย

เลย พวกเขาท�าอะไรท่าเรือเคลียร์ริเวอร์ไม่ได้หรอก อย่างไรเสียพวกเขา

ก็ต้องใช้น�า้จากทะเลสาบซึง่อยูต่รงกลางระหว่างสองกลุ่ม ต้นน�า้สายน้ัน

ไหลผ่านท่าเรือเคลียร์ริเวอร์ ขอเพียงข้าอุดทางน�้าไว้ครึ่งหนึ่ง น�้าใน

ทะเลสาบกจ็ะลดลง คราวนีพ้วกเขาได้สูกั้นเองแน่นอน นีล่่ะเหตผุลทีข้่า

เลอืกกลุม่แซนด์สโตนกับแบลก็โบน...เพราะพวกเขาไม่ถูกกันมานานแล้ว"

"เช่นนั้นใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงกังวลเรื่องยาหรือพ่ะย่ะค่ะ"

การ์เซียไม่ตอบ ทันใดนั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกครั้ง

"ใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท บาทหลวงเดการ์ตมาขอเข้าเฝ้าพ่ะย่ะค่ะ"

"พาเขาเข้ามา" ราชินีลุกขึ้นยืน สีหน้าบูดบึ้งยิ่งกว่าเดิม

"ราชินีการ์เซีย วิมเบิลดัน กระหม่อมเป็นตัวแทนเมืองศักดิ์สิทธ์ิ 

มาถวายบังคมพ่ะย่ะค่ะ" บาทหลวงเดินเข้ามาโค้งตัวที่ระเบียง

"ยาเล่า เหตุใดชุดก่อนยังส่งตรงเวลา แต่ชุดหลังๆ มานี่ชักช้านัก" 

การ์เซียถามเสียงเย็น

"ใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท อย่าเพ่ิงกริว้ไป กระหม่อมก็มาด้วยเร่ืองนี ้

นี่ล่ะพ่ะย่ะค่ะ" เดการ์ตปาดเหงื่อท่ีหน้าผาก "ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ทรงสั่งยาไปห้าพันเม็ด ถือว่าเป็นจ�านวนที่ค่อนข้างมาก ต่อให้เฮอร์มีส

เร่งสุดก�าลังก็ไม่สามารถผลิตได้ทันภายในระยะเวลาอันสั้น รอบนี้

กระหม่อมจึงน�ามาส่งก่อนหนึ่งชุด..."

"กี่เม็ด" การ์เซียขัด



Er Mu 17

"หน่ึงพันเมด็พ่ะย่ะค่ะ" เดการ์ตลบูอก "ท่ีเหลอืจะทยอยส่งให้ภายหลงั 

พ่ะย่ะค่ะ"

"แล้วก่อนหน้าน้ีพวกเจ้าบอกกับข้าว่าอย่างไร" สีหน้าเธอดีขึ้น 

เล็กน้อย "ข้าอยากได้เท่าไรก็มีให้ไม่ใช่หรือ แล้วไหนล่ะยา ข้าจะให้คน

ไปเอาเดี๋ยวนี้"

"อยู่ในโบสถ์พ่ะย่ะค่ะ ไม่ทราบว่าเงินค่า..."

"รับรองว่าไม่ขาดแม้แต่เหรียญเดียว" การ์เซียเดินไปกระซิบข้างหู

เดการ์ต "แต่หากยาชุดต่อไปมาช้าอีก ข้าก็รับรองเช่นกันว่าหัวของเจ้า 

จะถูกแขวนไว้หน้าแบลก็เซลส์ อคัรมขุนายกคงไม่หล่ังน�า้ตาให้เจ้าหรอก

กระมัง"

หลังจากบาทหลวงเดินหน้าซีดออกไปแล้ว เธอก็กลับมายืนที่ 

รั้วระเบียงมองดูเส้นขอบฟ้าไกลสุดลูกตา ลมทะเลพัดผมยาวสีเทาให้

ปลิวไสวดูราวกับผืนธงที่โบกพลิ้วบนเสาเรือ

"เจ้าพูดถูกแล้ว ข้าก�าลังกังวลเรื่องยาอยู่จริงๆ" เสียงของการ์เซีย

คล้ายลอยมาจากทีห่่างไกล "หากทอว์ฟิคมาช้ากว่าน้ีสกัสองเดอืน ข้าคง

เตรียมการได้พร้อมสรรพ ต่อให้ไม่ใช้ยาข้าก็ยังบดขย้ีกองอัศวินจาก 

เมืองหลวงได้ แต่น่าเสียดาย เขามาเร็วไปจริงๆ"

"ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงท�าดีที่สุดแล้วพ่ะย่ะค่ะ" ฟาเรียน 

คิดต่อในใจ ยังจะมีใครท�าได้ดีกว่านี้อีกหรือ

ทนัทีท่ียึดเมอืงอเีกิลได้ เธอก็รบีเตรยีมการรบัมอืล่วงหน้า โดยส่ังให้ 

ขนย้ายทรัพย์สินและชาวเมืองออกไป ขณะเดียวกันก็ส่ังให้ขุดร่องตาม 

ทีต่่างๆ ในเมอืงแล้วเทน�า้สดี�าลงไป เธอรูว่้าเธอมกี�าลงัคนไม่พอ จงึยอม

สละพ้ืนที่กันดารบางส่วนของดินแดนใต้แลกกับความช่วยเหลือจาก 

ชาวทะเลทราย ท้ังยังให้นักรบชาวทะเลทรายกินยาของศาสนจักรก่อน

ตีขนาบกองอัศวิน ทหารที่จงรักภักดีของเธอก็กินยาชนิดนี้เพื่อต้านทาน



18 ปล่อยแม่มดคนนั้นซะ 3

การโจมตีขั้นเด็ดขาดของทอว์ฟิคด้วยเช่นกัน

"ยาลับของศาสนจักรไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่ข้าพูด คนที่กินจะต้อง

ได้รับยาอย่างต่อเนื่อง มิฉะนั้นจะมีอาการคลุ้มคลั่ง กระวนกระวาย 

ร่างกายไร้เรีย่วแรง อวัยวะลบีฝ่อ แล้วสดุท้ายก็ตายลงด้วยความทรมาน 

พวกชาวทะเลทรายน่ะจะเป็นตายอย่างไรข้าไม่สน แต่ชาวเมอืงท่ีรบัใช้ข้า 

จะต้องได้รับการตอบแทนอย่างดีท่ีสุด" เธอหยุดไปสักครู่ "ฟาเรียน  

เจ้าพาคนไปเอายามาแจกให้นักรบผู้กล้าเหล่าน้ัน บอกให้พวกเขา 

แบ่งครึ่งกินกันไปก่อน น่าจะพอยืดเวลาได้บ้าง"

"น้อมรับพระบัญชาพ่ะย่ะค่ะ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท"

ทว่าในจงัหวะทีฟ่าเรยีนก�าลงัจะเดนิออกไป เสยีงองครกัษ์ก็ดงัขึน้

จากนอกประตูเป็นครั้งที่สาม "ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท มีจดหมายลับ

ส่งมาจากเมืองหลวงพ่ะย่ะค่ะ"

"เจ้าอยู่อ่านจดหมายก่อนเถอะ" เธอพูด

"พ่ะย่ะค่ะ" ฟาเรียนถือจดหมายลับกลับมา ตัดครั่งออกอย่าง

คล่องแคล่วแล้วหยิบกระดาษข้างในขึ้นอ่าน

จดหมายลบัประเภทนีม้กัเป็นข่าวกรองทีส่่งมาจากสายสบืท่ีแฝงตวั 

อยู่ตามเมืองต่างๆ ไม่มีการระบุชื่อผู้ส่งและผู้รับ บอกกล่าวเนื้อหา 

ตรงประเด็นและเรียบง่ายอย่างยิ่ง

ทว่าเมือ่เหน็เน้ือความประโยคแรก ร่างกายก็พลนัแข็งชะงกัในทนัใด

'วันท่ีย่ีสิบสองของฤดูใบไม้ผลิ ศาสนจักรอ้างว่าราชินีโจลีนา 

แห่งอีเทอร์นัลวินเตอร์แอบซุกซ่อนแม่มดมานานปี จึงเข้ายึดเมืองหลวง 

และประกาศอ�านาจการปกครองเหนืออาณาจักร'
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เมื่อผลักประตูไม้หนักอึ้งเข้าไปในห้องประชุมลับ กลิ่นหอมอ่อนๆ 

ของหญ้าก็ลอยมาปะทะจมูก อัครมุขนายกเมนชอบเทียนผสมกลิ่น

สมุนไพรและเครื่องหอมเช่นน้ีมาก โดยเฉพาะเวลาอยู่ในห้องปิด 

กลิ่นของมันท�าให้เขารู้สึกสงบใจ

ห้องลบัแห่งนีม้ขีนาดไม่ใหญ่นัก ข้างในมเีพียงโต๊ะกลมกับเก้าอีสี้ต่วั  

อคัรมขุนายกท่ีเหลอือกีสองคนนัง่ประจ�าท่ีเรยีบร้อยแล้ว ทว่าทีน่ั่งประธาน 

ซึ่งหันหน้าเข้าหาประตูยังคงว่างเปล่า

สุขภาพของพระสันตะปาปาเสื่อมโทรมลงทุกวัน เขาไม่ได้ออกไป

พบปะผูค้นมาเกือบครึง่ปีแล้ว เมนจะเข้าไปหาพระสนัตะปาปาทีเ่ขตลบั

ของสภาเฮอร์มีสก็ต่อเมื่อเจอปัญหาที่แก้ไม่ตกจริงๆ เท่านั้น

"ในเมือ่มากันครบแล้ว พวกเราก็เริม่เลยแล้วกัน" เมนลงกลอนประตู  

แล้วน่ังลงระหว่างคนทัง้สอง "เทรวอน สถานการณ์ในอาณาจกัรอีเทอร์นัล 

วินเตอร์เป็นอย่างไร"

"นอกจากพวกขนุนางในเมอืงหลวงแล้วทีอ่ืน่ๆ ก็มผีูต่้อต้านไม่มากนกั  

พวกชาวบ้านออกจะยินดีด้วยซ�้าที่พวกเราเข้าปกครองอาณาจักรแทน" 

ตอนท่ี 137

ประชุมลับ



20 ปล่อยแม่มดคนนั้นซะ 3

เทรวอนลบูหนวด "แน่นอนว่าพวกขนุนางหวัรัน้ท่ียงัยึดตดิกับอดตีพวกนัน้ 

จะต้องถูกก�าจัดทีละคน"

"วิเศษ" เฮเธอร์เลียริมฝีปาก "หากส่งมาให้ข้าพิพากษาล่ะก็  

พวกชาวบ้านจะย่ิงได้เห็นความสกปรกโสมมของพวกเขามากขึน้ เสียดาย 

ที่ข้าติดงานอยู่ที่นี่ เลยไปอีเทอร์นัลวินเตอร์ไม่ได้"

เมนท�าเป็นไม่ได้ยินทีเ่ธอพูด เขาหนัไปบอกเทรวอนว่า "เอาคนของ

พวกเราไปเสียบต�าแหน่งที่ว่างลง ศาสนจักรเลี้ยงคนเก่งๆ ไว้มากมาย 

จะได้ใช้งานก็คราวนี ้อเีทอร์นลัวินเตอร์เป็นอาณาจกัรทีไ่ด้รบัอทิธิพลจาก

ศาสนจักรมากที่สุด ย่ิงคนต่อต้านน้อยเท่าไร พวกเราก็ย่ิงเบนเข็มไปที่

วูล์ฟฮาร์ตและดอว์นได้เร็วขึ้นเท่านั้น"

"ถูกต้องที่สุด"

"แล้วพวกนกสองหัวท่ีมาขอพ่ึงศาสนจักรพวกน้ัน...ข้าหมายถึง

พวกขุนนางน่ะ จะท�าอย่างไร" เฮเธอร์ถาม "ที่ศาสนจักรดึงดูดสาวกดีๆ 

มาได้มากก็เพราะพวกเราดคูนท่ีความสามารถไม่ใช่ชาตกิ�าเนิด ขืนหลบัหู 

หลบัตารบัพวกหน้าโง่นัน่เข้ามา ศาสนจกัรจะวุ่นวายเสียเปล่า ข้าแนะน�า 

ให้..." เธอท�าท่าปาดคอ

"เรื่องนั้นอย่าเพ่ิงดีกว่า ไว้สถานการณ์ในอาณาจักรมั่นคงเมื่อไร 

พวกเราค่อยพูดกับพวกเขาอีกที เช่นนี้จะช่วยลดแรงต้านได้บ้าง" เรื่องนี้

เมนเคยขอค�าแนะน�าจากพระสันตะปาปาแล้ว "ศาสนจักรจะให้อ�านาจ

พวกเขาตามบรรดาศักดิ์ แต่อ�านาจนี้ไม่สามารถส่งต่อไปยังรุ่นลูกได้ 

สุดท้ายแล้วอ�านาจฝ่ายอาณาจักรย่อมถูกพวกเราท�าลายอยู่ดี ไม่ต้อง 

รีบร้อนไปหรอก เฮเธอร์"

เฮเธอร์เกิดมาพร้อมความยากจน ก่อนท่ีศาสนจกัรจะรับเข้ามาเล้ียง  

เธอเคยเป็นเด็กเร่ร่อนและอดอยาก แต่เพราะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด

และสายตาเฉียบแหลม เธอจึงก้าวขึ้นมาถึงต�าแหน่งปัจจุบันได้
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เมนรู้ดีว่าเธอเกลียดขุนนางเพียงใด เพียงแต่ตอนนี้เขายังต้องยึด

เรื่องงานเป็นหลัก

"แล้วสถานการณ์ที่เกรย์คาสเซิลเป็นอย่างไรบ้าง"

"ข่าวกรองบอกว่าหลงัจากแพ้สงคราม พระราชาทอว์ฟิคไม่ได้เสดจ็

กลับเมืองหลวง แต่เสด็จไปดินแดนตะวันออกแทน" เทรวอนตอบ

"ฉลาดนี่" เฮเธอร์ดีดนิ้ว "ทรงลากดยุกฟอร์ลันไปสู้กับราชินีเคลียร์

ริเวอร์ พอดยุกตายก็เสด็จไปดินแดนตะวันออก แบ่งท่ีดินของดยุกให้

ทหารเป็นการปลอบขวัญ ขณะเดียวกันนัน้ก็ไม่ลมืชกัชวนขุนนางคนอืน่ๆ 

มาเป็นพวก จุๆๆ...ใช่ว่าเชื้อพระวงศ์จะโง่กันทุกคนเสียเมื่อไร"

"เช่นนี้พวกเราก็สบายขึ้นมาก ส่งปุโรหิตไปหาพระองค์ตอนนี้นี่ล่ะ 

พระองค์ก�าลังล�าบากคงไม่ปฏิเสธเหย่ือล่อของศาสนจักรแน่ แล้วยาที่

ส่งให้ท่าเรอืเคลยีร์รเิวอร์ก็ลดปรมิาณลงอกีร้อยละสามสบิ ก�าลงัคนของ

สองฝ่ายจะได้สมดลุกัน เรือ่งนีฝ้ากเจ้าจดัการด้วย เทรวอน" เมนวางแผน 

"อกีเพียงสองปีอาณาจกัรเกรย์คาสเซลิก็จะไม่เหลอืทหารไว้ใช้งานแล้ว"

"เรือ่งน้ีวางใจได้" เทรวอนพยกัหน้า "แต่ว่า...ดเูหมอืนป้อมปราการ

ลองซองที่อยู่ทางตะวันตกของเกรย์คาสเซิลจะมีปัญหาเล็กน้อย"

"ปัญหาอะไร"

"เจ้าชายโรแลนด์เสด็จกลบัเมอืงชายแดนหลงัจากรบชนะดยกุไรอนั  

ทาโรเสนอค�าเชิญชวนไปก็ไม่ทรงตอบรับ หรือพระองค์จะไม่ประสงค์ 

ราชบัลลังก์จริงๆ"

"อืม...เจ้ามีความเห็นอย่างไร" เมนมองเฮเธอร์

ฝ่ายหลังยักไหล่ "ข้าจะมีความเห็นอย่างไรได้...ข่าวลือเก่ียวกับ

พระองค์มีอะไรบ้างเล่า โง่เขลาเบาปัญญา ชั่วช้าสามานย์ ไม่เอาการ

เอางาน ละโมบโลภมาก คนเช่นนี้น่ะหรือจะยึดป้อมปราการลองซองได้ 

ดังน้ันค�าตอบง่ายมาก พระองค์ทรงตบตาทุกคน ทั้งพวกขุนนางและ 
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พวกเรา"

"เจ้าหมายความว่า..." เมนขมวดคิ้ว

"พวกเราเลือกข้างผิดเสียแล้ว ท่านเมน" เธอหัวเราะเสียงเย็น  

"คนที่พวกเราควรเลือกคือเจ้าชายโรแลนด์ ไม่ใช่เจ้าหญิงการ์เซีย"

"เจ้าชายทรงรบชนะดยุกได้ก็แปลว่าทรงพระปรชีาจริงๆ แต่คนหนึง่คน 

ต่อให้เก่งกาจเพียงใด หากไม่มทีรพัยากรให้ใช้ก็ไร้ความหมาย" เทรวอน

ส่ายหน้า "ในเมือ่เจ้าชายทรงเลอืกเสดจ็กลบัเมอืงกันดารก็แปลว่าพระองค์ 

ไม่สนพระทัยสถานการณ์ภายในเกรย์คาสเซิลแล้ว ย่อมไม่ส่งผลอะไร

ต่อแผนการของพวกเรา"

"ถูกต้อง ตามหลักก็ควรเป็นเช่นนั้น แต่พอมีข่าวกรองนี่เข้ามา  

ข้าว่าเรื่องน้ีชักจะไม่ธรรมดาเสียแล้ว" เฮเธอร์โยนกระดาษแผ่นเล็กลง 

บนโต๊ะ "ข่าวกรองจากสายลับของข้า"

เมนคลีก่ระดาษออก กวาดตาอ่านเนือ้หาอย่างรวดเรว็ "แม่มดหรอื"

"ใช่ กลุ่มแม่มดที่เรียกตัวเองว่าสมาคมอ้างว่าพวกนางตั้งรกราก 

อยู่ท่ีเมอืงชายแดน ทัง้ยังเรยีกพ่ีน้องคนอืน่ๆ ให้มาอยู่ด้วยอกี แม้จะเป็น 

ข่าวเลก็ๆ ทีฟั่งดเูกินจรงิ และไม่มค่ีาพอจะหยิบยกมาพูดทีนี่ ่แต่พวกเรา

ก็รู้กันดีว่าสมาคมนี้มีอยู่จริง

หลังจากถูกทหารพิพากษาล้อมฆ่าในป่าดินแดนตะวันออกเมื่อ

คราวน้ัน พวกนางก็มุง่หน้ามาทางตะวันตกเรือ่ยๆ พบร่องรอยครัง้สดุท้าย

บริเวณทิศตะวันตกของป้อมปราการลองซอง ในขณะที่เมืองชายแดนก ็

บงัเอญิอยู่ใกล้กับเทอืกเขาสิน้วิถี นอกดินแดนตะวันตกของเกรย์คาสเซลิ

พอดี พวกท่านคิดว่าเรื่องนี้บังเอิญเกินไปหน่อยหรือไม่เล่า"

สมาคมแม่มด...เมนจ�าชื่อนี้ได้ดี พวกเธอถูกทหารพิพากษาไล่ล่า

ตลอดทาง สญูเสยีพีน้่องไปตัง้มากมาย ทว่าก็ยังยืนหยัดจะเดนิทางไปยัง 

เทือกเขาสิ้นวิถี
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พวกเขาจบัแม่มดมาทรมานจนยอมสารภาพว่าพวกเธอจะไปตามหา 

ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิที่ดินแดนร้าง เมนรู้ว่านั่นไม่ต่างจากการรนหาที่ตายจึง 

ไม่ได้สนใจเรื่องนี้อีก ที่วูล์ฟฮาร์ตและดอว์นก็มีกลุ่มแม่มดประเภทนี้

เหมอืนกัน อย่างไรก็ตามพวกท่ีซุม่อยู่ในเมอืงกอ็นัตรายกว่าพวกทีมุ่ง่หน้า

ไปหาความตายที่ดินแดนร้างมากนัก

"เจ้าก�าลังจะบอกว่าเจ้าชายร่วมมือกับพวกแม่มดอย่างน้ันหรือ"  

เทรวอนหน้าขรึมลงหลังจากอ่านกระดาษแผ่นนั้นจบ

"ก็อาจจะใช่ หรืออาจจะไม่ใช่" เฮเธอร์ยกมุมปาก "ข้าก็แค่ลอง

สนันษิฐานด ูแม่มดกลวัอะไรมากทีส่ดุเล่า 'การถูกเปิดเผยตวัตน' ใช่หรอืไม่  

แล้วเหตุใดพวกนางจึงใช้ชื่อสมาคมในการกระจายข่าว ทั้งๆ ที่รู้ว่าชื่อนี้

ตกเป็นเป้าสายตาของศาสนจักรมาโดยตลอด"

"เพราะส�าหรับพวกเราแล้วนี่เป็นชื่อท่ีคุ้นเคย" เมนตอบอย่างสงบ 

"แม่มดคนอื่นๆ เองก็รู้สึกเช่นเดียวกัน"

"ถูกต้อง!" เฮเธอร์ปรบมือ "วิธีน้ีช่วยให้แม่มดคนอื่นๆ คลาย 

ความหวาดระแวงลง ไม่แน่ว่าตอนน้ีอาจมีคนเตรียมตัวเดินทางไปยัง

เมืองชายแดนตามข่าวนี้แล้วก็ได้ หากไม่มีคนคอยคุ้มครอง พวกนาง 

จะกล้าท�าเช่นนี้เชียวหรือ พวกเรามักพูดเสมอว่าหากเหลือทางเลือก 

ทีเ่ลวร้ายอยู่สองทางก็จงเลอืกทางท่ีเลวร้ายน้อยกว่า เหน็ได้ชดัว่าอกีฝ่าย

คิดว่าการเรียกแม่มดมาไม่ได้น้ันเลวร้ายกว่าการถูกเปิดเผยตัวตน..."  

พอพูดถึงตรงนี้เสียงของเธอก็เข้มขึ้น "ข้ารู้สึกว่าพวกเราก�าลังโดนดูถูก"

"นี่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องโดนดูถูกหรือไม่" เทรวอนพูดอย่างโมโห "หาก

แม่มดตัง้รกรากได้เมือ่ไร พวกนางก็จะใช้พลงัได้อย่างสบายใจ อาจค้นพบ 

ด้วยว่าตัวเองสามารถหลบเลี่ยงสิ่งที่เรียกว่าปีศาจกัดกินร่างได้ น่ีคือ

เหตผุลท่ีพวกเราต้องล่าแม่มดท่ีมท่ีีอยู่เป็นหลกัแหล่งอย่างไรเล่า วธีิเดียว

ที่จะเก็บความลับนี้ไว้ได้ก็คือต้องท�าให้พวกนางอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ 
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และเร่ร่อนอย่างไม่มีวันจบสิ้นเท่านั้น"

เมนรูว่้าอกีฝ่ายพูดถูก แม่มดคนเดยีวท�าอะไรศาสนจกัรไม่ได้ก็จริง 

แต่หากเป็นแม่มดหลายคนก็ไม่แน่ พวกเธอหลดุจากสถานะ 'สิง่ชัว่ร้าย' 

ได้เมื่อไร ย่อมส่งผลร้ายต่อการเผยแผ่ค�าสอนของศาสนจักรอย่าง 

ใหญ่หลวง หรืออาจถึงขั้นสั่นคลอนฐานอ�านาจของศาสนจักรเลยก็ได้

เขาพบว่าตวัเองก�าลงัตกอยู่ในสถานการณ์กลนืไม่เข้าคายไม่ออก 

ตามหลกัแล้วเมือ่เจอเหตกุารณ์เช่นนีเ้ขาควรส่งทหารพิพากษากองใหญ่

ไปจัดการ ทว่าเมืองชายแดนอยู่ไกลจากเฮอร์มีสมากนัก

นอกจากน้ีกองทัพของศาสนจักรก็ก�าลังเคลื่อนพลเข้าโจมต ี

อาณาจักรวูล์ฟฮาร์ตแล้ว คงแบ่งคนไปบดขย้ีเมืองเล็กๆ อันไกลโพ้น 

แห่งนั้นไม่ได้

ที่ส�าคัญคือการส่งกองทัพขนาดใหญ่เข้าไปในเกรย์คาสเซิล  

อาจท�าให้เกรย์คาสเซิลและอีกสองอาณาจักรเกิดความระแวง นั่นย่อม

ไม่เป็นผลดีต่อแผนการรวมแผ่นดินในภายภาคหน้า

หลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เขาก็ตัดสินใจได้ในที่สุด

"ข้าจะส่งคณะทูตพร้อมทหารพิพากษาสิบนาย และศาสนบริก 

รอีกหนึ่งคนไปที่เมืองชายแดน พร้อมกันน้ันจะให้ปุโรหิตทาโรช่วยสืบ

เรือ่งนีอ้กีแรง หากพฤติกรรมของสมาคมแม่มดไม่เก่ียวข้องกับผูป้กครอง 

ทูตคณะนี้ก็จะล่าแม่มดกันเอง"

"แล้วหากเกี่ยวข้องกับผู้ปกครองเล่า" เฮเธอร์ถาม

คนท่ีสามารถน�ากองก�าลังลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าได้มีเพียงเขาและ

คนที่ไว้ใจได้แค่ไม่ก่ีคนเท่าน้ัน พระสันตะปาปาเป็นคนก�าหนดกฎน้ี 

ข้ึนมาเอง พอคิดถึงตรงน้ีเมนก็พูดเน้นทีละค�า "ก็ส่งข่าวกลับมาที ่

เมอืงศกัดิส์ทิธ์ิ ข้าจะเป็นผูบ้ญัชาการกองก�าลงัลงทณัฑ์แห่งพระเจ้าเอง"
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ป่าทางใต้ของแม่น�้าเรดริเวอร์ค่อยๆ ถูกถางออกจนใกล้เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว วันไถนาเองก็ยิ่งใกล้เข้ามาทุกที

โรแลนด์ให้คนสร้างสะพานลอยน�้ายาวประมาณหน่ึงร้อยเมตร 

เพื่อให้คนข้ามแม่น�้าได้สะดวก ส่วนพื้นของสะพานเป็นแพหลายสิบแพ

มัดติดกันด้วยเชือกหนา เขายังก�าชับให้ช่างไม้ท�าปลายแพท้ังสองด้าน

เป็นมมุแหลมเพ่ือลดแรงต้านน�า้อกีด้วย ปลายเชอืกทัง้สองข้างพันตดิกับ 

เสาไม้ทั้งสี่บนฝั่งท�าให้ต�าแหน่งแพมั่นคง บนแพปูแผ่นไม้สี่แผ่นเป็นผิว

สะพานกว้างประมาณสองเมตร พอให้คนสี่คนเดินเรียงกันได้

สะพานลอยน�้าแบบแพสร้างไม่ยาก อายุการใช้งานก็นาน หาก 

น�้าในแม่น�้าไม่ขึ้นพรวดหรือลดฮวบจนเชือกขาดก็ใช้ได้สองสามปีเป็น

อย่างต�่า...ในป่าเร้นลับมีแต่ไม้เนื้อดี พื้นและเสาใต้สะพานของท่าเรือก็

สร้างจากไม้ชิน้ใหญ่ในป่าทัง้น้ัน อายุของมนัคงพอๆ กับเมอืงชายแดนได้  

แม้เวลาเดินจะมีเสียงเอี๊ยดอ๊าดบ้าง แต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะพังลงมา

พ้ืนทีแ่ห่งแรกทีโ่รแลนด์บกุเบกิอยู่รมิฝ่ังตะวันตกของสะพานลอยน�า้  

เขายกให้เป็นแปลงนาทดลองของลีฟ รอบด้านมีแผ่นไม้ปิดล้อมอย่าง

ตอนท่ี 138

ต้ังกองการเกษตร
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แน่นหนา และมทีหารของกองทพัทีห่น่ึงคอยเฝ้าทางเข้าออก ลฟีมกัขลกุ

อยู่ที่นี่ตลอดทั้งวันเว้นก็แต่เวลากินข้าว เข้าเรียน และเข้านอนเท่านั้น

โรแลนด์มองเห็นพ้ืนท่ีในก�าแพงไม้ได้จากหน้าต่างห้องท�างาน 

ชัน้สาม...ข้าวสาลท่ีีน่ันเจรญิงอกงามอย่างรวดเรว็ ตอนเช้ายังเป็นนาข้าว

สีเขียวแท้ๆ พอตกบ่ายกลับกลายเป็นทะเลสีเหลืองทองไปแล้ว

ทองค�าหมายเลขหนึ่งซึ่งหล่อเลี้ยงด้วยพลังวิเศษให้เมล็ดพันธุ์ได้

ภายในหนึ่งวัน หากคนนอกมาเห็นเข้าคงคุกเข่ากรีดร้องไปแล้ว

เมือ่เหน็ว่าตอนน้ีมท่ีีดนิ คนงาน และเมลด็พันธ์ุพร้อมแล้ว โรแลนด์

ก็ตัดสินใจเพิ่มปัจจัยสุดท้ายลงไป นั่นคือคนคุมงาน

เขาเรียกผู้ช่วยเจ้ากรมคลังบารอฟที่ระยะนี้ยุ่งจนหัวหมุนเข้ามา

"ลูกศิษย์ของเจ้าน่าจะพอคุมงานได้แล้วกระมัง" โรแลนด์ถาม  

"ข้าจะตั้งหน่วยงานในที่ว่าการเมืองเพิ่มสักสองหน่วย"

"ฝ่าบาท เอ่อ...คนไม่พอพ่ะย่ะค่ะ" บารอฟตอบอย่างล�าบากใจ

ทเีม่ือก่อนเจ้ายังรบัปากก่อนคยุรายละเอยีดได้ เดีย๋วนีห้ดัแย้งก่อน

เสียแล้ว โรแลนด์บ่นในใจ ทว่าใบหน้ายังคงไม่แสดงอารมณ์ใดๆ "จะไม่

พอได้อย่างไร ข้าเพิ่งส่งอัศวินให้เจ้าไปกลุ่มใหญ่ไม่ใช่หรือ"

โรแลนด์คัดอัศวินที่รู ้หนังสือและมีคุณสมบัติตามที่ต้องการได ้

ห้าสิบกว่าคน แต่งานสอนไม่จ�าเป็นต้องใช้คนเยอะถึงเพียงน้ัน เขาจึง 

คัดหัวกะทิอีกรอบจนได้อัศวินเก้าคนมาท�าหน้าท่ีอาจารย์ระดับพ้ืนฐาน 

ส่วนอัศวินที่เหลือก็ส่งไปเป็นลูกศิษย์บารอฟที่ที่ว่าการเมือง

"ฝ่าบาท คนพวกนั้นทั้งเฉื่อยชาและเกียจคร้าน จะท�าอะไรทีก็

อดือาดยืดยาด ขนาดแค่ลอกเอกสารยังลอกผดิต้ังหลายจดุเลยพ่ะย่ะค่ะ 

กระหม่อมให้ผ่านเกณฑ์ไม่ได้จริงๆ"

"น่ันเป็นหน้าทีข่องเจ้าทีต้่องสอนพวกเขา" โรแลนด์เคาะโต๊ะ "คนใด 

ไม่เชื่อฟังก็จับส่งไปเหมืองเนินเขาทิศเหนือแล้วกัน แต่อย่างไรข้าก็ต้อง
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ตั้งหน่วยงานที่ว่านี้"

"พ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาท ตามแต่พระบัญชา" บารอฟรับค�าอย่างจ�าใจ

โรแลนด์พูดอีก "หน่วยงานแรกคือกองการเกษตร มีหน้าที่ดูแล 

การเพาะปลูกและควบคุมพืชผลทางการเกษตรในดินแดนของข้า"

บารอฟตะลึง เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าท่ีว่าการเมืองต้องดูแล 

แม้กระทัง่เรือ่งปลกูผกั "ฝ่าบาท เรือ่งพวกนีเ้ป็นหน้าท่ีของทาสไม่ใช่หรอื 

พ่ะย่ะค่ะ พวกเขาจะปลูกอย่างไร เก็บเกี่ยวอย่างไรก็ไม่เกี่ยวกับพวกเรา

เสียหน่อย พวกเราแค่เก็บภาษีให้ได้ครบตามต้องการก็พอ"

"เพราะอย่างนัน้พวกเจ้า...ไม่ส ิข้าหมายถึงผลผลติทางการเกษตร

ถึงไม่มีประสิทธิภาพอย่างไรเล่า" โรแลนด์ยกแก้วน�้าขึ้นจิบ กลบเกลื่อน

ค�าพูดตัวเอง "ที่ว่าการเมืองที่ดีจะต้องดูแลไปถึงเรื่องกินดื่มและขับถ่าย

ของประชาชน"

"กินดื่มและขับถ่าย...ฝ่าบาททรงล้อกระหม่อมเล่นหรือพ่ะย่ะค่ะ"

"เปล่าเลย เรื่องกินดื่มส�าคัญเพียงใด ข้าไม่บอกเจ้าก็คงรู้อยู่แล้ว 

หากท�าให้ประชาชนอิ่มท้องไม่ได้ก็ถือว่าท่ีว่าการเมืองและข้าบกพร่อง

ต่อหน้าที่ ส่วนเรื่องขับถ่าย ข้าได้สร้างห้องน�้าสาธารณะไว้แล้ว"

เขาเลกิใช้น�า้เสยีงผ่อนคลาย แล้วหันมาพูดกับบารอฟอย่างจรงิจงั 

"ข้าไม่รู ้ว่าท่ีว่าการเมืองท่ีเมืองหลวงท�างานกันอย่างไร พวกเขาอาจ 

ไม่สนใจความเป็นอยู่ของประชาชนมากนัก แต่ที่เมืองชายแดนแห่งน้ี 

ข้าต้องการให้มอีงค์กรปกครองแบบครบวงจร องค์กรทีว่่านีจ้ะต้องเข้าใจ

ประชาชนและโครงสร้างเมอืงเป็นอย่างด ีเช่นนีป้ระชาชนจงึจะสนับสนนุ

พวกเราจากใจจริง ต่อไปพวกเราก็จะท�างานได้ง่ายข้ึน ข้าจะอธิบาย

โครงสร้างของหน่วยงานและหน้าที่ในความรับผิดชอบให้เจ้าฟังเดี๋ยวน้ี 

เตรียมจดให้ดีล่ะ"

"พ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาท" บารอฟปาดเหงื่อที่หน้าผาก
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"เจ้าไปที่หอทะเบียน ค้นประวัติชาวเมืองท่ีเคยเพาะปลูกสัก 

สามสี่คนมาเข้ากองการเกษตร แล้วย้ายลูกศิษย์สองคนไปจดข้อมูล 

ท�าสถิติ ข้าว่าหกคนก็น่าจะพอแล้ว"

"ช้าก่อนพ่ะย่ะค่ะ...ฝ่าบาทจะให้พวกชาวเมืองมาเป็นขุนนางใน 

ที่ว่าการเมืองหรือพ่ะย่ะค่ะ" บารอฟถามหน้าตื่น

"พวกเขาทัง้ว่านอนสอนง่ายและกระตอืรอืร้น เหตใุดจะเป็นขุนนาง

ไม่ได้ ขุนนางไม่ได้จ�ากัดเฉพาะชนชั้นสูง นอกจากนี้กองการเกษตร 

ก็ต้องการคนที่มีความรู้เฉพาะทางมาแนะแนวเรื่องการเพาะปลูกด้วย"

"แต่พวกเขาส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือ..."

"ดังน้ันถึงต้องให้เจ้าส่งลูกศิษย์สองคนไปช่วยงานเอกสารก่อน

อย่างไรเล่า" โรแลนด์ขัด "แค่ช่วงแรกๆ เท่าน้ันล่ะ ข้าจะเริม่แผนกระจาย 

การศึกษาให้เร็วที่สุด ทุกคนจะอ่านออกเขียนได้ ถึงตอนนั้นเจ้าก็ไม่ต้อง

กังวลเรื่องคนไม่พอแล้ว"

เห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้ท�าให้บารอฟตกตะลึงเสียย่ิงกว่าเรื่องที่จะให้

ชาวเมืองท�างานในที่ว่าการเมือง เขาขยับปากอยู่หลายครั้ง ทว่าจนแล้ว

จนรอดก็ไม่ได้พูดอะไรออกมา

โรแลนด์พูดต่อโดยไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะรับได้หรือไม่ "กลับมาท่ี

เรื่องกองการเกษตรดีกว่า ข้าคิดว่าเวลาพวกทาสปลูกพืชในที่ดินตัวเอง 

แต่ละคนคงมือหนักมือเบาไม่เท่ากัน เช่นว่าบางคนอาจจะพรวนดินลึก 

หรือบางคนอาจจะหว่านเมล็ดพันธุ์ถี่ นี่ล่ะโอกาสเก็บข้อมูลอย่างดี

คนท้ังหกของกองการเกษตรจะต้องเขียนเลขก�ากับที่นาแต่ละผืน 

แล้วบันทึกการเพาะปลูกของทาสทุกข้ันตอน อย่างพรวนดินลึกเท่าไร 

หว่านเมล็ดพันธุ์ถ่ีหรือห่างเพียงใด เรื่องพวกน้ีต้องมีข้อมูลอ้างอิง 

อย่างละเอียด ข้าจะแจกเครื่องมือวัดให้พวกเขา แล้วจะสอนพวกเขา 

ใช้งานด้วย"
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"ฝ่าบาททรงหมายถึง...น�าข้อมูลมาเปรียบเทียบหรือพ่ะย่ะค่ะ"  

บารอฟอาจจะหัวล้าหลงัในบางเรือ่ง ทว่าสมองยังประมวลผลได้รวดเรว็

"ถูกต้อง การปลูกรอบแรกยังไม่ต้องสนใจปริมาณผลผลิตมากนัก 

เสบียงที่น�าเข้าอยู่แล้วก็น�าเข้าต่อไป แล้วก็...ลองใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวสาลี

ชนิดใหม่ดู เช่นน้ีทุกคนจะมีกินอ่ิมท้องแน่นอน ข้าอยากหาวิธีปลูกข้าว

สาลีท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด จะได้บันทึกไว้เป็นคู่มือ ต่อไปเมื่อถึงเวลา

ปลกูข้าวสาลก็ีแค่ท�าตามคู่มอื กองการเกษตรจะท�าหน้าทีเ่ผยแพร่ ชีแ้นะ 

และควบคุมเรื่องนี้โดยตรง"

โรแลนด์ไม่มีความรู้เรื่องเกษตรกรรมมากนัก แต่เขาสามารถ 

ใช้วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์มาหาแนวทางที่ดีที่สุดได้ เมื่อรู้แนวทางแล้ว

ต่อไปไม่ว่าจะขยายพ้ืนที่เพาะปลูก หรือเพ่ิมเกษตรกรหน้าใหม่เข้ามา 

เขาก็ยังรักษาประสิทธิภาพการผลิตไว้ในระดับสูงได้เหมือนเดิม

บารอฟพยักหน้าก่อนจะถามด้วยความลังเล "ฝ่าบาท กระหม่อม

มีเรื่องไม่เข้าใจพ่ะย่ะค่ะ หลังจากทาสเลื่อนชนชั้นเป็นสามัญชนแล้ว  

เหตุใดฝ่าบาทจึงทรงเก็บค่าภาษีท่ีดินพวกเขาเพียงร้อยละย่ีสิบของ

ผลผลิตพ่ะย่ะค่ะ ต่อให้ฝ่าบาททรงเก็บร้อยละห้าสิบ เหลือให้พวกเขา

ร้อยละห้าสิบก็ยังถือว่าทรงเมตตาอยู่ดี"

"เพราะการกองเงินไว้ในห้องใต้ดินไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อนัใดน่ะส"ิ  

โรแลนด์อธิบาย "หลงัจากทีพ่วกเขาจ่ายภาษใีห้ข้าร้อยละย่ีสบิแล้ว ข้าก็ 

จะรบัซือ้เสบยีงทีเ่หลอืของพวกเขาด้วยราคาท่ีตายตวั...ในเมอืงชายแดน 

แห่งน้ีลอร์ดมสีทิธ์ิขายเสบยีงแต่เพียงผูเ้ดียว เช่นนีป้ราสาทกจ็ะได้เสบยีง 

พวกเขาก็จะได้เงิน

พอสะสมเงินได้จ�านวนหนึ่ง พวกเขาย่อมอยากซื้อของเพ่ิม... 

อย่างเช่นวัวส�าหรับไถนา อุปกรณ์การเกษตรที่ท�าจากเหล็ก เนื้อวัว  

เสื้อผ้าสวยๆ ตลอดจนบ้านที่สร้างจากอิฐ ซึ่งของพวกน้ีมีแต่ข้าเท่าน้ัน 
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ที่ให้พวกเขาได้ หรือหากพวกเขาอยากซื้อเสบียงก็ต้องมาซื้อท่ีปราสาท

เช่นกัน ดงันัน้สดุท้ายแล้วเงนิก็ยังจะไหลมาเข้ากระเป๋าข้าอยู่ด ีเพียงแต่

ข้ันตอนที่ว่ามานี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทุกคนได้ ข้าพูดเช่นนี้

เจ้าเข้าใจหรือไม่"

บารอฟขมวดคิว้ ไม่ได้ขานตอบอะไร เห็นได้ชดัว่าก�าลังใช้ความคดิ 

อย่างหนัก

โรแลนด์ส่ายหน้ายิ้มๆ "ถ้ายังไม่เข้าใจก็เก็บกลับไปคิดทีหลังเถอะ 

ตอนนี้ท�าตามที่ข้าบอกก่อนแล้วกัน"

ผู้ช่วยเจ้ากรมคลังลุกขึ้นอย่างใจลอย พอเดินไปถึงหน้าประตูก็ 

หันกลับมา "จริงสิพ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาท เมื่อครู่นี้ฝ่าบาทตรัสว่าจะทรงต้ัง

หน่วยงานขึ้นสองหน่วย แล้วอีกหน่วยงานคืออะไรหรือพ่ะย่ะค่ะ"

"กองการศึกษา" โรแลนด์ตอบ "หน่วยงานนี้ข้าจะเป็นคนดูแลเอง"
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บารอฟกลบัมาถึงห้องท�างานท่ีท่ีว่าการเมอืงแล้วรบีปิดประตทูนัที

สวรรค์ เขาลบูศลิาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าทีห่น้าอก เจ้าชายถูกปีศาจ

สิงร่างจริงด้วย ก่อนหน้าน้ีก็พอจะเดาได้อยู่หรอก แต่ตอนน้ีเรียกว่า 

มัน่ใจเลยดกีว่า คนทีเ่พ่ิงคุยกับเขาเมือ่ครูไ่ม่ใช่เจ้าชายล�าดบัทีส่ีแ่น่นอน

หากเจ้าชายแค่เปลีย่นนิสยัหรอืท�าอะไรประหลาดๆ ก็ยังพอเข้าใจได้  

แต่เจ้าชายจะเชีย่วชาญเรือ่งทีไ่ม่เคยท�าและเข้าใจเรือ่งทีไ่ม่เคยรู้มาก่อน

ได้อย่างไร เร่ืองเช่นน้ีมีแต่ในนิทานเท่านั้น ต่อให้เป็นนิทานก็เถอะ เขา

เคยได้ยินแต่เทพเจ้ามาสงิร่างเพ่ือช่วยมนุษย์ให้หลดุพ้นจากความล�าบาก  

ไม่เคยได้ยินว่าปีศาจจะท�าเรื่องเช่นนี้สักครั้ง

และหากโรแลนด์ วมิเบลิดนัปกครองเมอืงชายแดนตามแบบแผน

ของระบบการปกครองในเมืองหลวง (แม้ว่าจะเป็นไปได้ยากก็ตามที)  

บารอฟคงไม่รูส้กึแปลกใจอะไร ถึงใครต่อใครจะบอกว่าเจ้าชายล�าดบัท่ีสี่ 

เป็นคนเกียจคร้าน แต่เรื่องนิสัยนั้นตบตากันได้ บางทีอาจเคยมีคนสอน

วิธีบริหารบ้านเมืองหรือกระทั่งบริหารทั้งอาณาจักรให้แก่เขา

ทว่าแนวคิดด้านการปกครองทีเ่จ้าชายม ีผูช่้วยเจ้ากรมคลงัไม่เคย

ตอนท่ี 139

อ�านาจปีศาจ
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ได้ยินจากทีใ่ดมาก่อน เขาเป็นผูใ้ต้บงัคบับญัชาของเจ้ากรมคลงั ท�างาน

ในที่ว่าการเมืองของเมืองหลวงมาย่ีสิบปีย่อมรู้ซึ้งถึงโครงสร้างภายใน

และวิธีการท�างานของคนเหล่าน้ันดี พวกขนุนางใหญ่ๆ จะท�าแค่ส่วนของ 

ตวัเอง หากไม่มเีรือ่งผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้องก็ไม่มทีางเข้าไปก้าวก่าย 

งานในส่วนของผู้อื่น

เวลาพระราชาสั่งงานอะไรลงมา พวกเจ้ากรมก็จะส่ังให้ผู ้ใต ้

บังคบับญัชาไปจดัการต่ออกีทอด เจ้ากรมแต่ละคนมอี�านาจและวิธีการ

ท�างานที่แตกต่างกันไป

อย่างเช่นอศัวินใจเหลก็ผูท้�าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัในเมอืงหลวง  

เขามีกองลาดตระเวนและทหารรับจ้างหลายร้อยนายอยู่ในมือเป็นที่

คร้ามเกรงของขบวนการใต้ดินอย่างมาก เวลาท�างานมักใช้ก�าลังคน 

เข้าปะทะอย่างเปิดเผย อาชญากรใดถูกเขาหมายหวัต่อให้เป็นชนชัน้สงู

ก็ใช่ว่าจะหลุดรอดไปได้ หากไม่รีบย้ายออกจากเมืองหลวงย่อมถูกจับ 

ขังคุกสถานเดียว

ไม่ใช่เฉพาะเมืองหลวงที่เป็นเช่นนี้ เมืองอื่นๆ เองก็เช่นกัน

ดงัน้ันคนท่ีจะข้ึนเป็นคนสนิทของพระราชาหรอืผูป้กครองได้จะต้อง

เป็นขุนนางจากตระกูลดีมีฐานะเท่านั้น

เพราะคนทีไ่ม่มเีงินจ้างบรวิารย่อมแบกรบัภาระงานทุกอย่างเองไม่ไหว  

ย่ิงมีบริวารในมือเยอะ เบื้องบนก็ย่ิงเห็นความส�าคัญ...พรรคพวกมาก 

จะท�าอะไรก็ไม่ยาก เรื่องนี้ใครๆ ก็รู้

แต่แนวคิดของเจ้าชายกลับล้มล้างความเชื่อของบารอฟจน 

หมดสิ้น เจ้ากรมก็ดี บริวารของเจ้ากรมก็ดี ทุกคนล้วนได้รับค่าจ้างจาก 

ที่ว่าการเมืองทั้งนั้น หรือพูดอีกอย่างก็คือต่อให้เจ้ากรมคนใดคนหนึ่ง 

ออกไป แค่หาคนใหม่มาแทนก็สิ้นเรื่อง หรือจะเลื่อนผู้ใต้บังคับบัญชา 

ขึ้นมาแทนก็ยังได้
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นี่คือระบบแบบใหม่ บารอฟมั่นใจว่าสิ่งที่เจ้าชายก�าลังปลุกปั้นนี้

จะต่างจากระบบการปกครองโดยขุนนางของเกรย์คาสเซิลอย่างสิ้นเชิง

บางคนอาจมองว่าเรือ่งพวกนีเ้ป็นเพียงความคดิเพ้อฝันของโรแลนด์  

หรอืไม่ก็การอวดฉลาดของคนนอกสายงาน แต่ผูช่้วยเจ้ากรมคลงัไม่คดิ

เช่นนั้น เขาสะบัดปลายพู่กันจดค�าสั่งของโรแลนด์ลงกระดาษทีละข้อ

ดแูผนงานพวกน้ีส ิแต่ละหัวข้อเชือ่มโยงกันหมดแสดงถึงความใส่ใจ 

ทุกรายละเอียด

ข้อแรกคือเรื่องกินดื่มและขับถ่าย

บารอฟรู้ว่าย่ิงควบคุมประชากรเข้มงวดเท่าไร แผนงานข้อน้ีก็จะ

ย่ิงบรรลุไวขึ้นเท่าน้ัน แต่การจะท�าเช่นนั้นได้ต้องใช้คนช่วยคุมงาน 

จ�านวนมาก ปัญหาข้อแรกคอืจะไปหาคนทีรู่ห้นังสอืมากมายถึงเพียงน้ัน

มาจากท่ีใด และปัญหาข้อสองท่ีตามมาคือเมื่อหาคนได้แล้ว ค่าจ้าง 

ที่ต้องจ่ายย่อมเป็นภาระอันหนักหน่วง ไม่มีใครยอมเข้าเนื้อเพราะเรื่อง

เช่นนี้หรอก

แล้วมาดูอีกสองข้อท่ีเหลอื รบัชาวเมอืงเข้าท�างานในทีว่่าการเมอืง 

และให้การศึกษาแก่ชาวเมืองทุกคน

ตอนที่เลื่อนน้ิวผ่านตัวอักษรสองบรรทัดนี้ ในใจของเขาก็รู ้สึก 

สั่นสะท้านอย่างไม่อาจควบคุม

หากเจ้าชายท�าสองข้อน้ีให้เป็นจรงิได้ล่ะก็ เมอืงชายแดนจะเปลีย่นไป 

มากเพียงใดกัน

เมือ่ชาวเมอืงทกุคนสามารถอ่านออกเขยีนได้ ต่อไปหากท่ีว่าการเมอืง 

ต้องการขยายหน่วยงานก็สามารถเรยีกคนทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมมารับ

ต�าแหน่งได้ทันที

นีถื่อเป็นการผลกัดันการศึกษาไปในตัว...แค่มกีารศกึษาก็มโีอกาส

ท�างานในทีว่่าการเมอืง นอกจากจะได้งานทีจ่่ายค่าจ้างสงูๆ แล้ว ยังช่วย
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ยกระดับฐานะทางสังคมได้อีกต่างหาก ภายในปีสองปีนี้ทุกคนจะต้อง

กระเสือกกระสนมาเรียนหนังสือแน่นอน ต่อให้เรียนเองไม่ไหวก็ต้องส่ง

ลูกหลานมาเรียนแทน

นอกจากนีค่้าใช้จ่ายทัง้หมดก็เบกิเอาจากทีว่่าการเมอืง...หรอืก็คอื

เงนิส่วนตวัของโรแลนด์ ชาวเมอืงไม่จ�าเป็นต้องจ่ายค่าเล่าเรยีนสกัเหรยีญ  

เท่ากับว่าในอนาคตอันใกล้น้ีคนที่สามารถเป็นขุนนางในที่ว่าการเมือง 

ไม่ได้จ�ากัดไว้แค่เหล่าชนชั้นสูงอีกต่อไป

ไม่ต้องสงสยัแล้ว มเีพียงปีศาจเท่านัน้ทีจ่ะคิดค้นระบบบรหิารงาน

ผ่าเหล่าผ่ากอเช่นนี้ได้

บารอฟสดูหายใจเข้าลกึ มอืยังกุมศลิาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าท่ีหน้าอก 

ไว้แน่น ตอนน้ีเหลอืแค่ค�าถามเดยีวเท่าน้ัน ปีศาจท่ีจติใจดมีอียู่จรงิหรอืไม่

หากมใีครบอกว่าเจ้าชายโรแลนด์เป็นคนชัว่ร้าย เขาคงลกุข้ึนค้าน

เป็นคนแรก

ในสายตาของบารอฟ เจ้าชายท�าทุกอย่างเฉกเช่นพระราชาผู้ทรง

คุณธรรม แม้แต่ในหนังสือประวัติศาสตร์ที่บันทึกเรื่องราวของราชวงศ์ 

ก็ยังไม่เคยปรากฏพระนามของพระราชาองค์ใดที่ใส่ใจประชาชนได้

เท่ากับเจ้าชายโรแลนด์

เจ้าชายร่วมรบกับประชาชน จ่ายเงินก้อนใหญ่เพ่ือซื้อเสบียงให้

ประชาชน จนทุกคนผ่านพ้นเดือนแห่งปีศาจมาได้อย่างปลอดภัย แล้ว

ไหนจะน�าวิทยาการและอาวุธมหศัจรรย์มาช่วยพัฒนาเมอืงชายแดนอกี 

แม้แต่สมุนปีศาจอย่างแม่มดก็ยังใช้พลังวิเศษของตนช่วยพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชาวเมืองเลย

บารอฟพลนัรูส้กึว่าหากโรแลนด์ได้เป็นพระราชาแห่งเกรย์คาสเซลิ

จริงก็คงไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไร

เขานึกถึงค�าที่พ่อของเขาพร�่าสอน เรื่องใดไม่ควรพูดก็อย่าพูด  
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เรื่องใดไม่ควรถามก็อย่าถาม ดังนั้นจึงตัดสินใจเก็บความลับที่ค้นพบไว้

ในใจ ในเมื่อเจ้าชายเป็นปีศาจสักวันย่อมต้องประกาศสงครามกับ

ศาสนจักรแน่นอน หากเริ่มเห็นท่าไม่ดีเขาก็ยังผันตัวมาเป็นผู้เปิดโปง 

หรือสายลับที่ซุ่มตัวอยู่ในรังปีศาจได้

บารอฟสัน่กระดิง่เรยีกตวัเซนจ์ ดาลทีีเ่พ่ิงเข้าท�างานในท่ีว่าการเมอืง

เด็กหนุ่มจากตระกูลวูล์ฟคนนี้ได้เรื่องได้ราวกว่าอัศวินท่ีโง่เขลา

และจองหองคนอื่นมาก แม้จะยังมีนิสัยเย่อหยิ่งอย่างอัศวินอยู่บ้าง แต่

อย่างน้อยก็ยอมฟังค�าชี้แนะจากเขา

"อาจารย์ มีเรื่องอะไรหรือ" เขาเดินเข้าประตูมาท�าความเคารพ 

บารอฟ

"เจ้าชายมพีระด�ารจิะต้ังหน่วยงานเพ่ิม ดูแลเรือ่งการเพาะปลกูและ 

ควบคุมพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะ ข้าเลยต้องส่งลูกศิษย์สองคน

ไปช่วยบนัทกึข้อมลู" บารอฟอธิบายความต้องการของโรแลนด์ให้อกีฝ่ายฟัง  

"ยังมีอีกเรื่อง เจ้าไปค้นประวัติคนที่มีคุณสมบัติตามนี้จากหอทะเบียน 

มาสักสิบคน แล้วค่อยมาคัดกันอีกที แม้จะเป็นสามัญชนเจ้าชายก็ทรง 

ยืนกรานว่าจะให้พวกเขาท�างานนี้ หากคนใดมีผลงานดีบางทีอาจได ้

เป็นหัวหน้ากองการเกษตรเลยก็ได้ เฮ้อ...เจ้าไปช่วยบันทึกข้อมูลกับ 

พวกเขาก่อน ประเด๋ียวหมดรอบเพาะปลูกฤดูใบไม้ผลิแล้ว ข้าค่อย 

ย้ายเจ้ากลับมา"

"อาจารย์ เลือกแค่สองคนก็เพียงพอแล้ว" เขายืดอก "เรื่องน้ีน่ะ 

ข้าถนัดนัก"

"เจ้าน่ะหรือ" บารอฟอึ้ง

"ใช่แล้ว! ก่อนจะเป็นอัศวิน ข้าเคยช่วยท่านพ่อท�านามาก่อน  

รู้วิธีปลูกข้าวสาลีดี" เซนจ์หยุดไปเล็กน้อย "แต่ตอนที่เจ้าชายทรงถามว่า 

ถนัดด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่ ข้าไม่ได้พูดไป...เพราะกลัวพระองค์จะ 
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ส่งข้าไปท�านาเหมือนพวกทาส"

บารอฟดใีจมาก อกีฝ่ายมท้ัีงการศกึษาและความรู้ด้านเกษตรกรรม  

เช่นนี้ต่อให้รับสามัญชนเข้ามาในกองการเกษตร เซนจ์ก็ยังมีคุณสมบัติ

เหมาะจะเป็นหัวหน้ากองที่สุดอยู่ดี ตอนนี้เซนจ์อยู่ใต้การดูแลของเขา 

หากอีกฝ่ายได้เป็นหัวหน้ากองจริงๆ เขาก็จะพลอยมีอ�านาจเหนือ 

กองการเกษตรไปด้วย

"ดมีาก" เขากลัน่ความคิดออกมาเป็นค�าพูดท่ีเอือ้ประโยชน์แก่ตวัเอง  

"ท�าให้ดเีล่า ไม่แน่ว่าเจ้าอาจจะได้เลือ่นไปกินต�าแหน่งทีส่งูกว่าเดิมก็ได้"

เซนจ์ออกไปแล้ว บารอฟเอนหลังพิงพนักเก้าอี้แล้วถอนหายใจ

ออกมาแผ่วเบา

ในเมือ่รูแ้ล้วว่าเจ้าชายเป็นปีศาจ เขาย่ิงต้องกุมอ�านาจในมอืให้มัน่ 

ปีศาจมักชอบคนทะเยอทะยานเป็นพิเศษ เรื่องน้ีเขาอ่านเจอในต�านาน

โบราณบ่อยๆ และส�าหรับเขาแล้วไม่ว่าจะเป็นอ�านาจที่พระราชาหรือ

ปีศาจมอบให้ก็ล้วนหอมหวานเย้ายวนไม่ต่างกัน
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