


บทนำ�

ณ ท่าอากาศยานนานาชาตปิระเทศอยีปิต์ ท่ามกลางผูค้นหลากหลาย
เชื้อชาติ สองนักท่องเที่ยวสาวชาวไทยเดินออกมาจากทางออกผู้โดยสาร 

ขาเข้า 

คนหนึ่งแต่งตัวเรียบร้อย แลดูบอบบางอ่อนหวาน อีกคนหนึ่ง 

สวมใส่เสื้อผ้าแนวทะมัดทะแมงแลดูแข็งแกร่งห้าวหาญ หญิงสาวสองคน

เดนิถอืกระเป๋าขนาดย่อมคนละใบ สอดส่ายสายตาหาคนที่ทางโรงแรมส่งมา

รับเพื่อพาไปพักยังโรงแรมเกรนดา โรงแรมขนาดใหญ่ใจกลางเมืองระดับ 

ห้าดาว ตามที่สองสาวชาวไทยได้จองที่พกัไว้ก่อนหน้า

“พี่จี้ ไม่เหน็มคีนมารบัเลย”

กนัยา หญงิสาวอายุยี่สบิสองปี รูปร่างสูงโปร่ง ผวิขาวเนยีน ดวงตา

กลมโต จมูกโด่งเป็นสนัรบักบัใบหน้ารูปไข่ แลดูอ่อนหวานน่ารกั บอบบาง

น่าทะนุถนอม เอ่ยถามหญิงสาวอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเล่นว่า จี้ หรือ กุมภา  

หญิงสาวอายุยี่สิบสามปี รูปร่างสูงโปร่ง ผิวขาวละเอียด ดวงตาเรียวเล็ก 

ตัดผมซอยสั้นท่าทางทะมัดทะแมง หน้าตาแลน่ารักเรียบๆ ไม่มีอะไร 
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โดดเด่นซึ่งเป็นพี่สาวของเธอ

“รอเดี๋ยวสิ เดี๋ยวก็มา ใจร้อนไปได้” กุมภาตอบน้องสาวคนสวย 

พร้อมกบัมองไปรอบๆ บรเิวณ “นั่นไง โน่น...ป้ายชื่อเราสองคน” 

กุมภาชี้ไปทางขวามือ และโบกมือให้คนที่มารับเธอสองคน “ทางนี้

ค่ะ”

“ขอโทษครบัที่มาช้า” ชายวยักลางคนกล่าว จากนั้นกเ็อื้อมมอืไปหยบิ

กระเป๋าเดนิทางจากมอืสองสาวไปถอืไว้

“ไม่เป็นไรค่ะ ดกีว่าไม่มา” กุมภายิ้ม เอ่ยตอบชายที่มารบั

“ครบั เราไปที่โรงแรมกนัเลยนะครบัคุณผู้หญงิ”

“ค่ะ” สองพี่น้องรบีตอบพร้อมกนั เพราะตอนนี้ใจของทั้งสองคนไป

ถงึโรงแรมเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว

ภายในโรงแรมเกรนดา ห้องพกัหมายเลขห้าศูนย์สี่ หลงัจากสองสาว
มาถงึห้องพกัและจดัเก็บข้าวของเสรจ็เรยีบร้อย กนัยากเ็อ่ยปากถามพี่สาว

ด้วยความกระตอืรอืร้น

“พี่จี้ เดี๋ยวเราจะไปเดนิเล่นกนัเลยหรอืเปล่าคะ”

“ไปสิ จะพลาดได้ไง เดี๋ยวไม่คุ้ม มาทั้งทีจะอยู่แต่ในโรงแรมก ็

เสยีหายหมด วนันี้เราไปเดนิเล่นแถวๆ นี้ก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเอาจรงิ 

เสรจ็หรอืยงัล่ะ จะได้ไปกนัเลย”

“เรยีบร้อยแล้วค่ะ ไปกนัได้เลย”

กุมภายิ้ม มองน้องสาวด้วยแววตารักใคร่ จากนั้นจึงพร้อมใจกัน 

ออกจากห้องเพื่อไปเดนิเล่นตามที่ได้ตั้งใจไว้

สองสาวเดินไปเรื่อยๆ ตลอดทางมีสายตาของคนที่เดินผ่านไปผ่าน

มาจบัจ้องอยูเ่สมอ กุมภาสงัเกตเหน็ได้โดยตลอด ประสบการณห์ลายอย่าง

ในชีวิตท�าให้เธอต้องดูแลทั้งตัวเองและน้องสาว การสังเกตหรือการ

ระมัดระวังตัวจึงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของกุมภา และเธอก็รู้ดีว่าท�าไมใครๆ 
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จงึชอบมองมาทางเธอทั้งสองนกั

แต่ถ้าจะให้ถูก น่าจะมองมาที่น้องสาวของเธอคนเดยีวมากกวา่ สว่น

ตัวเธอน่ะหรือ ถ้ามาคนเดียวรับรองได้เลย ไม่มีใครมามองให้เสียสายตา

หรอกหน้าแนวบ้านๆ ขนาดนั้น แต่จะท�าอย่างไรได้ การมนี้องสาวที่ทั้งสวย

และแสนเรยีบร้อย แถมยงัเรยีนเก่งอย่างนี้ กค็งต้องท�าใจละ

และด้วยหน้าที่ของพี่สาวผู้อุทิศตนเพื่อน้อง เธอจึงต้องท�าหน้าที่นี้ 

ให้สุดความสามารถด้วยการเป็นผู้พทิกัษ์น้องสาวคนสวย จนเพื่อนๆ ต่าง

พากนัล้อว่าหวงน้องสาวจนเกนิเหตุ ระวงัจะขึ้นคาน กุมภาเองกย็งัสงสยัว่า

มนัจะเกี่ยวกนัไหม ระหว่างหวงน้องกบัขึ้นคาน

“ยา เป็นยังไงมาอียิปต์แล้ว เหมือนในฝันไหม” กุมภาหันไปถาม 

น้องสาวหลงัจากที่เดนิกนัมาได้สกัพกั

“พี่จี้ ที่ยาฝันมนับอกไม่ถูกหรอกค่ะ บ้านเมอืงมนัแปลกๆ ยงัไงไม่รู”้

กนัยาตอบพี่สาวพร้อมกบัคดิถงึเรื่องความฝันที่ตดิตวัมาตั้งแต่เดก็ๆ 

ทุกครั้งเวลาที่ไม่สบาย กันยามักจะฝันถึงเรื่องราวแปลกๆ ซ�้าไปซ�้ามา 

เกี่ยวกบับ้านเมอืงโบราณ สมยัไหนเธอกไ็ม่รูแ้น่ชดั แต่จะมทีะเลทรายเวิ้งว้าง

และพรีะมดิขนาดใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทุกครั้ง

“คราวนี้ถ้ายาได้เหน็ทะเลทรายของจรงิ พี่รบัรองได้เลยว่ายาต้องเลกิ

ฝันแน่”

กุมภาบอกน้อง ครั้งนี้ที่ตั้งใจมาที่นี่กเ็พื่อจะได้ลบความฝันของกนัยา

ออกเสยีท ีฝันมาได้ตั้งแต่เดก็ๆ เรื่องทะเลทราย พรีะมดิ กมุภาสงสยัว่าน้อง

เธอต้องอนิกบัหนงัสอืการ์ตูนมากไปตั้งแต่เดก็ๆ ไม่สบายทไีรฝันทุกท ีเหน็

แล้วปวดหวั เธอจงึคดิว่าพามาให้เหน็กบัตาเลยดกีว่า จะได้รู้ว่าของจรงิเป็น

อย่างไร ด้วยเหตุนี้หลังจากที่เธอและน้องเรียนจบพร้อมกัน กุมภาจึงให ้

ของขวัญแก่ทั้งตัวเองและน้องสาวด้วยการมาเที่ยวที่อียิปต์สองสัปดาห์  

แล้วจงึค่อยกลบัไปหางานท�า

“ตอนนี้เย็นมากแล้ว หาอะไรกินกันก่อนดีกว่ายา แล้วค่อยกลับ



8  l  ท ร า ย รั ก ร อ ย ป า ฏิ ห า ริ ย์

โรงแรม เอาร้านนูน้ไหม ท่าทางน่าอร่อย คนเยอะด”ี กมุภาพดู และชี้ไปทาง

ร้านที่อยู่ตดิหวัมุมถนน 

“ค่ะ พี่จี้ ยงัไงกไ็ด้”

“โอเค งั้นไปกินร้านนู้นแหละ เสร็จแล้วค่อยกลับโรงแรม” พูดจบ

กุมภากพ็าน้องสาวเดนิไปยงัร้านอาหารที่ตนเองหมายตาไว้ 

หลงัจากจดัการกบัอาหารหน้าตาแปลกๆ สองสามอย่าง กุมภากพ็ูด

อย่างมคีวามสุข

“อร่อยดเีนอะ” 

“พี่จี้ คุณยายคนนั้นเขามองมาทางเราตลอดเลย”

“พี่เหน็แล้ว ถ้ายายแกไม่เดนิมาหาเรื่อง เรากอ็ยู่เฉยๆ เถอะ”

“ค่ะพี่ พี่จี้ พี่จี้ เขาเดนิมาทางนี้” กนัยารบีกระซบิบอกพี่สาว

“ไม่ต้องกลัว เดี๋ยวพี่จัดการเอง” กุมภาบอก พร้อมหันหน้าไปทาง

หญงิชราที่ก�าลงัเดนิเข้ามา

หญงิชราเดนิตรงมาที่โต๊ะของสองพี่น้อง เมื่อเดนิมาถงึ หญงิชราหยุด

ยนืแล้วมองหน้ากนัยาด้วยแววตาเคร่งเครยีด จากนั้นกเ็อ่ยประโยคที่ท�าให้

สองสาวถงึกบัอึ้งไปอดึใจ

“เจ้า...ไม่มอีนาคตในโลกปัจจุบนั!”

“อ้าวๆ หมายความว่าไง พูดให้มนัดีๆ  นะคุณยาย อยากหาเรื่องหรอื

คุณทวด” กุมภาพูด มองหน้าหญงิชราอย่างไม่ชอบใจ

“มันเป็นไปตามพรหมลิขิต นังหนู ไม่มีใครฝืนลิขิตชะตาชีวิตได้”  

พูดจบหญิงชราก็หันมามองหน้ากุมภาช้าๆ ก่อนจะออกอาการตกใจจน

ตาเหลอืก 

“ตวัแถมหรอืเนี่ย โอ้ ไม่...ไม่นะ” 

หญิงชรารีบหันหลังให้พี่น้องสองสาวทันทีที่พูดจบ แล้วเดินเหมือน

วิ่งจากไปอย่างรวดเร็ว ทิ้งให้คนถูกกล่าวถึงนั่งหน้าบอกบุญไม่รับ หน้า 

หงกิงอด้วยความงุนงงและไม่ชอบใจอย่างยิ่ง
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“พี่จี้ อย่าโกรธยายคนนั้นเลยนะคะ แกคงพูดเพ้อเจ้อเท่านั้นเอง  

อย่าไปสนใจแกเลยค่ะ” 

กันยาเอ่ยปลอบพี่สาวที่ก�าลังโมโหกับค�าว่า ‘ตัวแถม’ ของหญิงชรา 

แต่ลกึๆ ภายในใจกเ็ริ่มคดิถงึสิ่งที่อกีฝ่ายบอกด้วยความสบัสนวุ่นวาย

“จะไม่ให้พี่โมโหได้ยงัไง พูดมาได้...ตวัแถม”

กุมภาพูดไปพลางโมโหไปพลาง ยายทวดนั่นต้องเสียสติแน่ๆ เธอ 

นี่นะ...ตัวแถม นักกีฬายูโดสายด�า ติดทีมชาติมาตั้งแต่อายุสิบสี่ เพิ่งเลิก 

เล่นทมีชาตใิห้รุน่น้องได้เกดิบ้าง มดีกีรเีหรยีญทองทั้งซเีกมส์ เอเชยีนเกมส์ 

แล้วยงัโอลมิปิกอกี เทควนัโดกท็มีชาตเิหมอืนกนั เหรยีญเพยีบ ยงัมยีงิปืน 

ยิงธนู โอ๊ย...กีฬาเยอะแยะตาลาย จนเธอได้ฉายาว่าสุดยอดนักกีฬา 

หลากหลายยอดเยี่ยม แล้วจะมาเป็นตวัแถมนี่นะ เซง็จติจรงิๆ เลย 

“โธ่ พี่จี้ พี่จะมาเป็นตวัแถมได้ยงัไง พี่สาวของยาเก่งออก” กนัยารู้

จุดอ่อนของพี่สาวตนเองดี ถ้าโดนใครชมเรื่องความเก่งจะอารมณ์ดีขึ้นมา

ทนัที

“ขอบใจที่ชมพี่ ยายทวดนั่นสงสัยจะสติไม่เต็ม ยาก็อย่าไปใส่ใจ 

ค�าพูดของแกเรื่องยาด้วยล่ะ” กุมภาเริ่มคลายโมโหเรื่องตัวแถม แต่ถึง

อย่างไรก็ยังหงุดหงิดอีกนิดหน่อยถึงเรื่องที่หญิงชราคนนั้นพูดถึงกันยา 

เพราะเกรงว่าน้องสาวของเธอจะคดิมาก “งั้นกลบัโรงแรมไปนอนพกัผ่อนกนั

ดกีว่า พรุ่งนี้ค่อยมาตะลุยให้ทั่วอยีปิต์”

“ค่ะ พี่จี้” กนัยายิ้มให้พี่สาว แล้วทั้งสองคนกเ็ดนิกลบัโรงแรม เพื่อ

เตรยีมพร้อมส�าหรบัการตะลุยอยีปิต์ในวนัพรุ่งนี้ 

เช้าวนัใหม่ กมุภาและกนัยาออกท่องเที่ยวไปตามสถานที่ส�าคญัต่างๆ 
ตามคู่มือท่องเที่ยวอียิปต์ที่ซื้อมาจากเมืองไทย รวมทั้งค�าบอกเล่าของ

พนกังานโรงแรมว่ามสีถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างที่น่าสนใจ

“พี่จี้ เดี๋ยวเราไปต่อกนัที่พรีะมดิรารอสนะคะ ยาอยากดู เขาเล่ากนั
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ว่าฟาโรห์รารอสเป็นกษตัรยิ์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะ เก่งไปหมดทุกด้าน”

“เอาส ิไปพรีะมดิรารอสกไ็ด้ แต่ที่สุดท้ายแล้วนะ ร้อนชะมดั” กุมภา

ตอบน้องสาว พร้อมทั้งโบกกระดาษไปมาเพื่อพดัคลายร้อนหลงัจากไปโน่น

มานี่เกอืบทั้งวนั เธอเองไม่คดิว่ากนัยาจะตื่นตาตื่นใจกบัสถานที่ส�าคญัต่างๆ 

ของประเทศอียิปต์ได้ขนาดนี้ โดยเฉพาะพีระมิดนั่น กันยาพูดถึงทั้งวัน 

ท�าเอาตัวเธอต้องตามใจน้องสาวตามค�าเรียกร้อง เพราะรู้ว่าถ้าไม่ไปวันนี้

กนัยาต้องงอนแน่ๆ 

เมื่อมาถงึพรีะมดิรารอส กุมภามองพรีะมดิที่ยิ่งใหญ่เป็นอนัดบัหนึ่ง

ของอยีปิต์แล้วส่ายศรีษะ ก่อนจะสงัเกตเหน็ว่าน้องสาวของเธอช่างให้ความ

สนใจแก่สถานที่นี้เหลอืเกนิ ซึ่งผดิกบัเธอลบิลบั

‘ไม่เหน็มอีะไร มแีต่มมัมี่แล้วกม็มัมี่ ของเก่าๆ ประวตัฟิาโรห์แก่ๆ 

รูปปั้นหล่อเหมือนฟาโรห์ที่ใครๆ กรี๊ดว่าหล่อนักหล่อหนา ดูไปก็งั้นๆ  

ไม่เหน็จะหล่งจะหล่อตรงไหน ตารกึโ็ตเกนิเหตุ จมูกโด่งเป็นสนัใหญ่ซะนก

มาท�ารงัได้ทั้งรงั ตวักใ็หญ่เทอะทะเกนิผู้คน ปากงี้หนาเตอะ โธ่! ความหล่อ

ที่ว่าเหลอือยู่ตรงไหนเนี่ย’ กุมภาคดิในใจ

“พี่จี้ ดูสคิะ น่าสนใจทั้งนั้นเลย ตามประวตับิอกว่าฟาโรห์พระองค์นี้

ทรงเป็นนกัปกครองที่ยิ่งใหญ่มาก เก่งไปหมดทุกด้าน มพีระสริโิฉมงดงาม 

มสีนมตั้งห้าพนัคน แต่มรีาชนิอีงค์เดยีว ในประวตัศิาสตร์ยงัจารกึไว้ด้วยว่า

พระราชินีมีพระสิริโฉมงดงามมากเหมือนกัน และทรงเป็นหญิงที่เปี่ยมไป

ด้วยความกล้าหาญ ทรงรกัราชนิมีากประดจุดวงใจของพระองค์เองเลยด้วย 

ที่ส�าคญันะคะ พระราชนิยีงัให้ก�าเนดิพระโอรสทั้งเก้าที่มส่ีวนช่วยท�าให้อยีปิต์

กลายเป็นอาณาจกัรที่มแีต่ความมั่นคงยิ่งใหญ่สบืต่อมาอกีด้วย”

“โธ่! ยา อย่าไปเชื่อประวตัศิาสตร์มากนกัเลย คดิดูนะ แค่บอกว่ารกั

ราชนิมีากเนี่ยกเ็ชื่อยากแล้ว คนอาไร้! มสีนมตั้งห้าพนัคน คดิแล้วขนลุก 

ห้าพนัหารสามร้อยหกสบิห้าวนั ได้สบิสามกว่าๆ ใช่ไหม อู้ย! น่ากลวัชะมดั 

สบิสามปีกว่าๆ ถงึจะนอนกบัสนมครบทกุคน อย่างนี้เนี่ยนะ บอกว่ารกัราชนิี
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มาก เลี่ยนจรงิๆ” กุมภาส่ายหน้า แล้วพูดต่อด้วยความมนั

“แล้วที่ราชนิมีพีระโอรสตั้งเก้าคน วนัๆ พี่ว่าคงไม่ต้องท�าอะไรละมั้ง 

นอนรออย่างเดยีว เดี๋ยวท้องเดี๋ยวท้อง อะไรจะขยนัปานนั้น เขยีนไว้เว่อร์

ละไม่ว่า คนนะไม่ใช่หมู จะได้มลีูกดกพึ่บพั่บขนาดนั้น”

“พี่จี้คดิได้ไงเนี่ยเรื่องนี้” กนัยาพูดพร้อมกบัหน้าแดง ไม่รู้พี่สาวเธอ

คดิเรื่องพวกนี้ได้อย่างไร มนัดูตลกๆ ชอบกล

“และเรื่องที่เก่งไปหมดทุกด้านน่ะ พี่ขอเถียงใจจะขาด คนอะไรจะ

เก่งไปหมดทุกด้าน ไม่มีทาง ไม่ได้เป็นตัวฮีโรในการ์ตูนนะยาจะได้เก่งไป

หมด มันต้องมีคนคอยช่วยแนะน�า พี่ว่าก็คงเป็นพวกอ�ามาตย์ อุปราช 

ท�านองนี้แหละ แล้วในจารกึเขากต้็องใส่แต่สิ่งดีๆ  เลศิๆ ไว้ก่อน จะได้ยิ่งใหญ่

เกรยีงไกรไง แผนการตลาดตื้นๆ แค่นี้พี่เรยีนมานะ หลอกพี่ไม่ได้หรอก”

กุมภาไม่รู้เป็นอย่างไร ตั้งแต่เธอเดินเข้ามาในพีระมิดรารอสแห่งนี้ 

เธอก็รู้สึกหมั่นไส้แบบไม่มีสาเหตุ ไล่ตั้งแต่ตัวฟาโรห์ ประวัติที่เขียนถึง  

ไปจนถงึข้าวของเครื่องใช้ 

‘อะไรมนัจะเว่อร์ขนาดนั้น’

“ยา...ยา ดูอะไรอยู่”

“คอื...ยาดูรูปปั้นท่านแม่ทพัคู่ใจขององค์ฟาโรห์อยู่ค่ะ”

“ไหนๆ อืม หน้าตาไม่เลว ดูๆ แล้วไม่มู่ทู่เหมือนฟาโรห์ รายนั้น

หน้าตาค่อนไปทางไม่ได้เรื่อง”

กนัยาหวัเราะเบาๆ พี่สาวเธอบอกว่าฟาโรห์หน้าตาไม่ได้เรื่อง ทั้งๆ ที่

ในประวตัศิาสตร์จารกึไว้ว่าองค์ฟาโรห์รารอสหน้าตาหล่อมาก ไม่มหีญงิสาว

คนไหนที่พบเห็นแล้วจะไม่หลงรักท่าน เธอรู้ดีว่าท�าไมพี่สาวเธอจึงบอก 

แบบนั้น เพราะองค์ฟาโรห์ไม่ใช่ประเภทสูง ขาว ตี๋ พี่จี้มองอย่างไรกไ็ม่เคย

หล่อ อย่างมากกแ็ค่หน้าตาไม่เลว เหมอืนท่านขุนพล

“ไปกนัหรอืยงั พี่หวิข้าวแล้วนะ”

“พี่จี้ พรุ่งนี้ก่อนกลบัโรงแรมเราแวะมาดูที่นี่กนัอกีนะคะ”
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“มาอกี? มาท�าไม ไม่เหน็จะมอีะไรดูเลย เราดูกนัไปหมดแล้ว”

“ยาชอบ ยาอยากมาดูอกี นะคะ นะคะ”

“ตามใจ จะมาดูทุกวนักไ็ด้ตามสบาย หรอืจะเรยีกให้บรรดาฟาโรห์

หรอืขุนพลคนืชพีมานั่งคุยด้วยกไ็ด้นะ พี่ไม่ว่าหรอก” กุมภาพูดประชดจบ

กส็่ายหน้าและมองค้อนน้องสาว

“พี่จี้ใจดจีรงิๆ เลยค่ะ ยารกัพี่จี้ที่สุดเลย” กนัยาพดูพร้อมยิ้มประจบ 

และกมุภากต้็องตามใจน้องสาวเหมอืนเช่นทกุครั้งที่ได้เหน็รอยยิ้มช่างประจบ

นั้น

ตลอดหกวันที่ผ่านมา ทุกเย็นก่อนกลับที่พัก กันยาจะชวนพี่สาว 
ที่แสนดีแวะไปที่พีระมิดรารอส และกันยาจะเดินส�ารวจพีระมิดไปรอบๆ  

ทุกวนั แต่จะหยุดยนืมองรูปปั้นทั้งขององค์ฟาโรห์รารอส ขุนพล และเหล่า

คนสนทิทั้งหลายของฟาโรห์อยู่นานพอสมควร

ส่วนกุมภานั่งคอยน้องสาวอยู่หน้าทางเข้าพีระมิด โดยให้เหตุผลว่า

เบื่อแล้ว นั่งคอยแก้เซง็ดกีว่า หรอืไม่บางทกีแ็อบเดนิตามเข้ามาดูว่ากนัยา

ท�าอะไร พร้อมทั้งวจิารณ์แกมเหนบ็แนมเหมอืนเช่นวนันี้

“ยาไม่แปลกใจเหรอว่าท�าไมพีระมิดที่อื่นไม่เห็นมีรูปปั้นของคนอื่น

เลยนอกจากฟาโรห์เจ้าของพรีะมดิ แต่พรีะมดิที่นี่ถงึมรูีปป้ันคนอื่นมากมาย

เป็นสิบขนาดนี้ พี่ว่า...ฟาโรห์องค์นี้ต้องขี้เหงาแน่ๆ สงสัยจะอยู่คนเดียว 

ไม่ได้ แต่กแ็ปลกเหมอืนกนันะ ไหนบอกว่ารกัราชนิีนกัหนา ไม่เหน็มรีูปปั้น

องค์ราชนิเีลย”

“จรงิด้วย ยากแ็ปลกใจ ไม่เหน็มรีปูป้ันองค์ราชนิเีหมอืนพรีะมดิอื่นๆ 

เลย”

“พี่ว่า สงสยั...” ยงัพูดไม่จบกุมภากห็วัเราะคกิคกัเบาๆ

“อะไรคะพี่จี้ พูดแล้วหยุดหวัเราะอย่างนี้ยาสงสยันะ”

“พี่ว่าฟาโรห์นี่ อาจเป็น กอ เอ เกย์ กไ็ด้นะ” พูดจบกุมภากห็วัเราะ
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ต่อ

“ไม่มั้งคะพี่ พระองค์ทรงรกัราชนิมีาก คงไม่ได้เป็นอย่างนั้นมั้ง”

“มนัต้องใช่แน่ๆ” กุมภาพูดต่อด้วยสหีน้าจรงิจงั “พี่มาคดิๆ ดูแล้ว 

ที่บอกว่ารกัมากน่ะ คงต้องการกลบเกลื่อนเรื่องนี้ต่างหาก แล้วที่บอกว่ามี

สนมห้าพนัคนมนักย็ิ่งน่าสงสยันะ พี่คดิว่าน่าจะเป็นการป่ันตวัเลขให้เยอะๆ 

เข้าไว้ จะได้ดูเป็นนกัรกัที่ยิ่งใหญ่ แผนตื้นๆ อย่างนี้ปิดพี่ไม่ได้หรอก อนัที่

จรงิรปูป้ันพวกที่เหลอืน่ะสงสยัคูร่กัละมั้งนั่น ดแูต่ละคนส ิบกึบนึซะ” กมุภา

พูดพลางมองหน้ารูปปั้นคู่รกัแต่ละคนขององค์ฟาโรห์

“พี่จี้คดิอย่างนี้ ถ้าองค์ฟาโรห์รู้เข้ามหีวงัโมโหตายเลย”

กมุภาเดนิมาหยุดหน้ารปูป้ันฟาโรห์รารอส พร้อมพดูเสยีงดงัต่อหนา้

รูปปั้น

“ฟาโรห์รารอส ตกลงท่านเป็นเกย์ใช่ไหม” กมุภาเอยีงหเูข้าไปใกล้หน้า

องค์ฟาโรห์ “อ๋อๆ อะไรนะ! เป็นเหรอ”

“พี่จี้...อะไรน่ะ”

“อ๋อ ตกลงฟาโรห์เขายอมรับแล้วว่าตัวเองเป็นเกย์” พูดจบกุมภาก็

หวัเราะร่วน

“พี่จี้เนี่ยจรงิๆ เลย” กนัยาส่ายหน้า ก่อนที่สองสาวจะหวัเราะออกมา

พร้อมกนัอย่างมคีวามสุขที่ได้มาเที่ยวในดนิแดนแห่งนี้

เช้าวันที่แปดของการมาเที่ยวอียิปต์ สองพี่น้องตื่นขึ้นมาด้วยความ
สดชื่น พร้อมออกเดินทางไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของอียิปต์ตามแผน 

ที่วางไว้ หลงัจากนั้นตอนบ่าย กนัยากเ็อ่ยปากชวนพี่สาวเหมอืนเคย

“ตอนบ่ายไปพรีะมดิรารอสนะคะพี่จี้”

“จ้ะ พี่อยากไปทกุวนัเลย วนัไหนไม่ไปพี่คงนอนไม่หลบัแน่ๆ” กมุภา

ตอบประชดน้อง

‘ดนีะที่พรีะมดิอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมเท่าไร ท�าให้ไม่เหนื่อยมาก ไม่
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อย่างนั้นฉนัคงบ้าตายไปก่อน ให้ตายเถอะ! ที่นั่นมอีะไรดนีกัหนา น้องสาว

ฉนัถงึไปได้ทุกวนัไม่ยอมเบื่อซะท ี เดนิจนจะจ�าทางได้หมดแล้ว’ กุมภาคดิ

ต่อเซง็ๆ

เมื่อทั้งสองมาถึงพีระมิดรารอสในตอนบ่าย กุมภาขอรอน้องสาวอยู่

ด้านนอกเหมือนเดิม วันนี้เธอไม่มีกะจิตกะใจเดินดูอะไรทั้งนั้น รู ้สึก

บรรยากาศมนัวงัเวงชวนหดหู่อย่างไรชอบกล

กมุภานั่งรอกนัยาบนม้าหนิตดิทางเข้าพรีะมดิ และมองไปรอบตวัด้วย

แววตาเบื่อหน่าย ก่อนได้ยนิเสยีงโหวกเหวกโวยวายจากบรรดาคนพื้นเมอืง

ที่ชี้ไปยงัดวงอาทติย์

กุมภาเงยหน้าขึ้นไปมองตามสัญชาตญาณ เห็นดวงอาทิตย์เปล่ง

ประกายแสงสีรุ้งทอดลงมายังกลางยอดพีระมิด ท�าให้พีระมิดสวยงามขึ้น

อย่างที่กุมภาไม่เคยเหน็มาก่อน

“ไปเรยีกยาออกมาดดูกีว่า แปลกด”ี กมุภาพดูเบาๆ กบัตวัเอง จากนั้น

ก็รีบลุกขึ้นเดินเข้าไปในพีระมิดอย่างรวดเร็วและตรงไปยังห้องที่มีรูปปั้น 

ทั้งหลายที่น้องสาวเธอชอบไปยนืดูอยู่คนเดยีว

ทนัททีี่กุมภาเดนิเข้าไปในห้องเกบ็รูปปั้น กเ็หน็แสงเหล่านั้นสาดส่อง

ลอดเข้ามาด้านในพีระมิดจนเธอเห็นแสงสีรุ ้งต่างๆ ได้ชัดเจน กุมภา

ประหลาดใจในสิ่งที่เหน็ ก่อนดวงตาจะเบกิกว้างอย่างตกใจ เมื่อเหน็ว่าแสง

เหล่านั้นรายล้อมอยู่รอบตวักนัยา

“ยา ออกมานี่ก่อน” กุมภาตะโกนเรียกน้องสาวที่ก�าลังหน้าตื่นด้วย

ความตระหนกสุดขดี

“พี่จี้ ยาขยบัขาไม่ได้”

“บ้าเอ๊ย!” 

กุมภาก�าลังจะตรงเข้าไปช่วยฉุดน้องสาวออกมา แต่แล้วสิ่งที่ไม่ 

คาดฝันกท็�าเอากุมภาถงึกบัใจหาย ขาของน้องสาวเธอก�าลงัลอยขึ้นจากพื้น 

และร่างกายเหมอืนจะจางลงเรื่อยๆ กุมภารบีวิ่งฝ่าเข้าไปในวงล้อมของแสง
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โดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้น

กนัยาหน้าซดีเผอืดเมื่อเหน็ว่าตวัเองลอยอยู่ ร่างกายเจบ็ร้าวไปทั่ว 

“พะ...พี่จี้ ช่วยยาด้วย”

ร่างของกนัยาลอยสงูขึ้น ทั้งยงัค่อยๆ จางจนแทบไม่เป็นรปูร่าง กมุภา

วิ่งเข้าไปในวงแสงได้พอดี พร้อมกระโดดสุดแรงคว้าข้อเท้าของน้องสาวที่

ลอยอยูส่งูเกนิกว่าจะกระโดดจบัถงึส่วนอื่นได้ กมุภาพยายามใช้แรงทั้งหมด

ดงึกระชากขาของกนัยาไว้ไม่ให้ลอยขึ้นไปอกี

“ไอ้บ้าเอ๊ย! แกจะเอาน้องสาวฉนัไปไม่ได้นะ ฉนัไม่ยอม แน่จรงิอย่า

เล่นของสวิะ” กุมภาสบถด่า ออกแรงแขง็ขนืสุดฤทธิ์ เธอจะไม่ยอมปล่อย

มอืออกจากข้อเท้าของน้องเดด็ขาด

ด้วยความมุ่งมั่น กุมภายื้อยุดฉุดข้อเท้ากนัยาเอาไว้เตม็แรง จนเธอ

รู้สกึได้ว่าร่างของกนัยาไม่ได้ลอยขึ้นอกีต่อไปแล้ว 

กุมภายิ้มโล่งอก นกึว่าตวัเองเป็นผู้ชนะในเกมยื้อยุดครั้งนี้ ก่อนจะ

ต้องร้องออกมาสุดเสียง เมื่อก้มลงไปมองพื้น แล้วเห็นขาตนเองเพียงเงา

จางๆ

“เฮ้ย! เวรแล้ว” 

พริบตาต่อจากนั้น ร่างของสองพี่น้องก็อันตรธานไป ทิ้งไว้แต่เสียง

ร้องตกใจของคนเป็นพี่สาวเอาไว้เบื้องหลงั ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลบัมา

เป็นปกตเิหมอืนเดมิ 

หลงัจากนั้น ข่าวนกัท่องเที่ยวสาวชาวไทยสองพี่น้องหายตวัลกึลบัไป

ในดนิแดนทะเลทรายอนัเวิ้งว้างกต็ามมา!



๑

ท่ามกลางแสงแดดเจิดจ้ากลางทะเลทรายอันร้อนระอุ หญิงสาว 
สองคนนอนสลบไม่ได้สติอยู่บนพื้นทราย และแม้แต่ตอนที่ทั้งคู่สลบไร้ซึ่ง

สต ิมอืของร่างหนึ่งกย็งัจบัข้อเท้าของหญงิสาวอกีคนเอาไว้อย่างเหนยีวแน่น 

ไม่มทีที่าว่าจะปล่อยมอืสกันดิ 

เวลาผ่านพ้นจนตะวนัเริ่มคล้อยต�่า กลุม่ชาวไบน่า ชนพื้นเมอืงเร่ร่อน

ที่มแีต่หญงิสาวนบัร้อยชวีติ กผ่็านมาเหน็ร่างสองร่างนอนแน่นิ่งบนพื้นทราย

“เนดา ท�าไมผู้หญงิสองคนนั้นถงึมานอนอยู่กลางทะเลทรายล่ะ ดูสิ

แต่งตวัแปลกชอบกล เราจะปล่อยไว้หรอืช่วยพวกนางด”ี

หญิงสาวนามเนดาผู้มีนัยน์ตาสีด�าสนิทจ้องมองร่างบางทั้งสองร่าง

ด้วยความใคร่รู้...ผู้หญงิสองคนนี้ช่างแปลกนกั ทั้งการแต่งกาย ทั้งรูปร่างที่

บอบบางอ้อนแอ้น รวมทั้งสผีวิที่ขาวชวนมอง ดแูล้วช่างแตกต่างจากผูห้ญงิ

ที่นี่ โดยเฉพาะนางคนหนึ่ง ขนาดไม่ได้สตยิงังดงามหาที่ตไิม่ได้

เนดา หวัหน้าชนเผ่าไบน่าพยกัหน้าเรยีกหญงิสาวคนอื่นให้เข้ามาช่วย

ประคองทั้งสองคนกลบัไปพกัที่กระโจมซึ่งตั้งอยูไ่ม่ห่างจากบรเิวณนี้มากนกั
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“ช่วยพวกนางก่อน เราชาวไบน่าไม่แล้งน�้าใจขนาดเห็นคนตายไป 

ต่อหน้าต่อตาโดยไม่ยื่นมอืเข้าช่วย” เนดากล่าวกบัพวกพ้องที่เหลอื

“แต่ถ้าพวกนางเป็นคนของอาโมส พวกเราจะแย่นะ ที่พวกเรารอด

มาได้จนถงึทุกวนันี้ เพราะพวกเราไม่เคยประมาท แต่ว่าถ้าพวกนาง...”

“หยุดเถอะ มิรันดา สองคนนี้ใกล้จะตายอยู่แล้ว ถ้าเราไม่ช่วย  

พวกนางคงไม่รอดคืนนี้แน่ และข้าดูจากลักษณะของพวกนางคงไม่ใช่คน

ของอาโมสใจโฉดหรอก ไอ้อาโมสคงไม่ปล่อยให้ผู้หญงิสวยขนาดนี้มาตาย 

กลางทะเลทรายโดยที่ตัวมันเองนอนสบายอยู่ในบ้านของมัน” เนดาพูด 

เพื่อให้คนที่เหลอืคล้อยตาม ไม่นานนกัทุกคนกพ็ยกัหน้าเหน็ด้วย

หลังจากจัดการแบกทั้งสองร่างขึ้นหลังอูฐไปได้เรียบร้อย เนดาจึง 

หนัมาสั่งการคนของตนเองด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบ 

“รบีกลบักนัเถอะ ป่านนี้ทุกคนคงเป็นห่วงแย่แล้ว”

แสงแดดยามเช้าสาดส่องเข้ามาในกระโจมหลงัเลก็ แต่สองพี่น้องยงั
คงนอนหลบัใหลไม่ได้สต ิกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านไปจนตะวนัเริ่มคล้อยต�่า 

หนึ่งในสองสาวกเ็ริ่มรูส้กึตวัลมืตาตื่นด้วยความงวัเงยี ก่อนเจ้าตวัจะกวาดตา

มองไปรอบๆ อย่างแปลกใจ

“ยา...ยา ตื่นเถอะ” กุมภาปลุกน้องสาวที่เพิ่งรู้สกึตวั

“พี่จี้ ที่นี่ที่ไหนคะ” กนัยามองพี่สาวด้วยแววตาที่เตม็ไปด้วยค�าถาม

“เหมอืนอยู่ในกระโจม แต่ว่าเป็นที่ไหนพี่กไ็ม่รู้เหมอืนกนั” 

สองสาวนั่งนิ่งมองหน้ากนัด้วยความสบัสน ค�าถามหนึ่งผุดขึ้นในใจ 

พวกเธอมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร

“ยา พี่ว่าครั้งสุดท้ายที่พี่จ�าได้ เราอยู่ที่พรีะมดิไม่ใช่เหรอ”

“ค่ะ เราสองคนอยู่ที่พีระมิด” กันยาตอบพี่สาว ความทรงจ�าเริ่ม 

หลั่งไหลเข้ามาจนหน้าเริ่มซดี “พี่จี้ ยากลวั มนัเหมอืนในนยิายที่ยาเคยอ่าน

เลย”
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กุมภาหัวเราะพรืดออกมาอย่างยั้งไม่อยู่ “ยา อ่านนิยายมากไป 

แล้ว คนบ้าที่ไหนจะข้ามภพข้ามชาตมิาเป็นพนัๆ ปีได้ อูย๊...เราไม่ได้เล่นโดด

หนังยางกันนะจ๊ะ จะได้กระโดดข้ามไปข้ามมา ตลกชะมัด แล้วถ้าข้ามได้

จรงิ เพี้ยง! อทิธฤิทธิ์ช่างเหลอืคณานบัเกนิจะเอ่ยจรงิๆ เลย” กุมภาหวัเราะ

ก๊ากอย่างขบขนั

เนดาเดนิเข้ามาหลงัจากได้ยนิเสยีงคนคยุกนัลอดออกมาจากกระโจม

“พวกเจ้าตื่นแล้วหรอื”

สองพี่น้องหนัมาตามเสยีง แล้วท�าหน้าแปลกใจเมื่อเหน็ผู้หญงิที่เดนิ

เข้ามา

“คุณเป็นใคร” กุมภาเอ่ยถามอกีฝ่าย

“ข้าชื่อเนดา เป็นหวัหน้าของที่นี่ แล้วพวกเจ้าล่ะเป็นใคร ท�าไมถงึไป

นอนสลบอยู่กลางพื้นทรายได้” เนดายิ้มให้สองสาว

“ฉนัชื่อกมุภา แล้วนี่น้องสาวของฉนัชื่อกนัยา” กมุภาเป็นคนตอบแทน

กนัยาที่นั่งหน้าซดีเหมอืนหวาดกลวัอะไรสกัอย่าง

กนัยากระซบิบอกพี่สาวเสยีงสั่น

“พี่จี้ พี่พูดภาษาอะไร มนัไม่ใช่ภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษนะคะ”

กุมภาอึ้ง...นั่นสิ ท�าไมเธอถึงโต้ตอบกับผู้หญิงคนนี้ได้ทั้งๆ ที่ไม่ได้

พูดภาษาสากล เธอเข้าใจที่ผู้หญงิคนนี้พูด เธอตอบเป็นภาษาไทย แต่ท�าไม

เสยีงที่เปล่งออกมากลายเป็นภาษาอะไรกไ็ม่รู้

“ยา ไหนลองพูดกบัผู้หญงิคนนี้หน่อยซ”ิ

กนัยาพยกัหน้า หนัไปพูดกบัเนดา “ฉนัชื่อกนัยา เป็นน้องสาวค่ะ”

สองพี่น้องถงึกบัอึ้ง มองหน้ากนั จากนั้นกุมภากส็บถด่าออกมา 

“อะไรวะเนี่ย ต้องมีใครเล่นตลกกับเราแน่ ให้ตายเถอะ เจ้าพ่อ 

เจ้าแม่ไหนเนี่ย บ้าชะมดั”

กนัยาหนัมาถามเนดาเบาๆ “คุณเนดาคะ ที่นี่ที่ไหนหรอืคะ”

“อ้าว...พวกเจ้าสองคนไม่รู้หรือ ที่นี่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพ 
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ตอนนี้เราอยู่ในทะเลทรายสะฮารา ทะเลทรายที่เป็นหวัใจแห่งมหานคร”

กุมภาเริ่มปวดหวั อะไรกนัเนี่ย ดนิแดนศกัดิ์สทิธิ์แห่งเทพ ทะเลทราย

สะฮารา หวัใจแห่งมหานคร ยิ่งคดิกุมภายิ่งส่ายหวั ไอ้ที่พูดมามนัมอียู่ใน

สารบญัหนงัสอืท่องเที่ยวไหมหว่า

“พวกเจ้าไม่รู้จกัหรอื” เนดาถามด้วยน�้าเสยีงแปลกใจ

“ไม่เชงิค่ะ” กนัยาตอบด้วยความลงัเล

“ถ้าอย่างนั้นเจ้ารู้จกัอยีปิต์หรอืไม่” 

สองสาวพยกัหน้าเริ่มยิ้มออก เมื่อเนดาพูดถงึประเทศอยีปิต์

“เราอยู่ในอยีปิต์หรอืเปล่าคะ คุณเนดา” กนัยาถามต่ออย่างใคร่รู้

“ใช่ ที่นี่คอือยีปิต์”

“โธ่! หลงกลวัแทบแย่ ที่แท้กอ็ยูอ่ยีปิต์ เฮ้อ! นกึว่าจะมเีจ้าพ่อเจ้าแม่

ที่ไหนมาเล่นตลกให้ดูซะแล้ว” กุมภาหวัเราะหึๆ

“เจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรกนั ข้าไม่เหน็รู้จกั” เนดาถาม สหีน้าเตม็ไปด้วย

ความสงสยั

“อ๋อ ไม่มอีะไรหรอก แค่เรื่องหลอกเดก็ ฮ่าๆๆ” กุมภาหวัเราะด้วย

ความขบขันในเรื่องที่เกิดขึ้น เธอกับน้องสาวคงสลบไปจนมีคนพามาพักที่

กระโจมหลงันี้ แล้วเธอกด็นัหลงคดิตามน้องสาวผู้เพ้อฝัน ท�าเอาเธอเสยีว

วาบไปเลย

กุมภาเริ่มคดิอย่างอารมณ์ดี

“ถึงยังไงพวกเราสองพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณคุณเนดาด้วยนะ ที่ 

พาเรามาพักที่นี่ เออ...แล้วจากที่นี่ไปโรงแรมเกรนดาไกลไหม เราสองคน

กลับกันเองได้ แค่คุณเนดาบอกทางมา ไม่ต้องไปส่งเราหรอก” กุมภา 

ถามหญิงสาวนามว่าเนดาซึ่งตอนนี้ยืนท�าหน้างงเหมือนไม่เข้าใจสิ่งที่กุมภา 

เอ่ยถาม

“ข้าไม่รู้จกั อะไรคอืโรงแรมเกรนดา ท�าไมพวกเจ้าพูดอะไรแปลกๆ”

“อ้าว โรงแรมในอยีปิต์ไง” 
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กุมภาเหน็เนดายงัคงส่ายหน้า ไม่เข้าใจสิ่งที่เธอพูด

“งั้นคณุพาเราไปส่งที่พรีะมดิรารอสกไ็ด้ คณุเนดารู้จกัใช่ไหม พรีะมดิ

รารอส”

เนดาพยักหน้าเป็นเชิงว่ารู้จัก ท�าให้กุมภาเริ่มยิ้มออก...สงสัยสาว 

ชนเผ่าในทะเลทราย ถ้าพูดถงึโรงแรมคงไม่รู้จกั

“แต่ว่าพวกเจ้าจะไปท�าไมที่พรีะมดิ มนัเป็นเขตต้องห้าม มแีต่บรรดา

เชื้อพระวงศ์และผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นถงึจะเข้าไปได้ มนัเป็นสถานที่ศกัดิ์สทิธิ์ 

คนอย่างเราเข้าไปไม่ได้หรอก”

“อะไร ห้ามเข้าเหรอ ฉนัเดนิจนทะลุจ�าทางได้หมดแล้วนะ” กุมภาชกั

มนึ ตกลงว่าเธอหรอืเนดากนัแน่ที่พูดไม่รู้เรื่อง

เนดาหนัมามองกุมภาด้วยแววตาขบขนั

“เจ้านี่นะเดนิจนจ�าทางได้”

“ใช่สิ ตั้งแต่มาอียิปต์เดินเข้าเดินออกเหมือนบ้านหลังที่สองเลยละ” 

กุมภาเหลือบมองน้องสาวที่ท�าหน้ายุ่งเหมือนว่าตัวเองเป็นคนท�าให้พี่สาว 

เดนิเข้าเดนิออกทุกวนั 

“เจ้าจะเข้าไปเดินได้ยังไง ในเมื่อตอนนี้มันยังไม่ได้สร้างเป็นรูปเป็น

ร่างอะไรสกัอย่าง แค่กั้นอาณาเขตไม่ให้ใครเข้าไปได้เท่านั้นเอง” เนดาหวัเราะ

หลงัจากพูดจบเพราะข�าสองพี่น้อง

กุมภาและกนัยาหนัขวบัไปมองเนดา ดวงตาเบกิค้างอย่างตกตะลงึ

“อะไรนะ!” กุมภาร้องดงัลั่น 

“ท�าไมล่ะ หรือว่าเจ้าไม่เชื่อ” เนดายังอมยิ้มให้สองพี่น้องที่ตอนนี้

ใบหน้าเริ่มซดีเผอืด

“เนดา ล้อเราสองคนเล่นใช่ไหม” กุมภาเริ่มเอ่ยเสยีงสั่น กนัยารบีจบั

มอืพี่สาวเอาไว้แน่น

“ข้าไม่เหน็จ�าเป็นต้องล้อเล่นกบัเจ้า” เนดาหน้าเครยีดเมื่อเหน็ปฏกิริยิา

ของสองพี่น้อง
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“ที่นี่มปีระธานาธบิดไีหม เอ่อ...คอื ผู้น�าน่ะ”

“ถ้าเจ้าหมายถึงผู้ปกครองแผ่นดิน องค์ฟาโรห์รารอสเป็นเจ้าของ 

แผ่นดนิทั่วทั้งอยีปิต์เหนอืจดใต้ พระองค์ทรงเป็นเทพจุตลิงมา” เนดาตอบ

คนเป็นพี่ซึ่งพดูโต้ตอบกบัตนเองเพยีงคนเดยีว ส่วนคนน้อง เนดาเหน็เพยีง

แววตาหวาดกลวัและอาการตวัสั่นเท่านั้น

กุมภาถอนใจเสยีงดงั เริ่มปลงตกกบัเรื่องที่เกดิขึ้น

“พี่จี้ เราจะท�ายงัไงดคีะ”

“โธ่! มาถงึป่านนี้จะให้ท�ายงัไงได้ ท�าใจซะเถอะยา อยู่มนัที่นี่แหละ 

อยากให้มานกักอ็ยู่ๆ มนัไป นกึหรอืว่าคนอย่างกุมภาจะกลวั ฮ.ึ..ไม่มทีาง

อยู่แล้วที่คนอย่างกุมภาจะมานั่งคร�่าครวญร้องไห้อยากกลบับ้าน ฝันไปได้

เลย” กมุภาเริ่มกดัฟันกรอดๆ เจบ็ใจตวัเองที่ตกเป็นเหยื่อให้สิ่งที่มองไม่เหน็

เล่นตลกได้

“ยากลวั” กนัยามองพี่สาว เริ่มตาแดงน�้าตาคลอ

“พี่อยู่ทั้งคนไม่ต้องกลวัหรอกน่า ถ้าใครมนักล้าแหยม็กบัเราสองคน 

พี่จะทุ่มมนัให้หลงัหกัเลย” กุมภาสญัญากบัน้อง พร้อมกบัปลุกปลอบใจให้

เข้มแขง็ไว้

เนดามองสองพี่น้องที่ก�าลงัคยุกนัอย่างไม่ค่อยเข้าใจนกั ก่อนจะได้ยนิ

เสียงเอะอะโวยวายดังขึ้นหน้ากระโจม แล้วมิรันดา น้องสาวคนเดียวของ 

เนดากเ็ดนิเข้ามาอย่างร้อนรน

“เนดา แย่แล้ว พวกไอ้อาโมสมนัจบัคนของเราไปอกีแล้ว”

เนดามองหน้ามรินัดา พดูเสยีงเครยีด “บอกพวกเราให้เตรยีมพร้อม 

เราจะตามไปชงิตวักลบัมา”

มิรันดาหันหลังเดินกลับออกไปอย่างรวดเร็ว กุมภาจะอ้าปากถาม 

เนดา แต่หญงิสาวชาวไบน่าชงิตอบเสยีก่อน

“ไอ้อาโมสคนชั่วมนัชอบจบัผูห้ญงิไปขาย คนของข้าถกูมนัจบัไปเกอืบ

ทุกวนั”
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“มีอะไรให้ฉันช่วยไหม” เลือดผู ้ผดุงความยุติธรรมของกุมภา 

พุ่งพรวด เธอเป็นคนรกัความถกูต้อง ย่อมทนเหน็ลกูผูห้ญงิด้วยกนัถกูรงัแก

ไม่ได้

“เจ้าขี่ม้า ฟันดาบ เป็นหรอืเปล่า”

กมุภาส่ายหน้า เคยแต่ขี่ไอ้แก่มอเตอร์ไซค์รุน่ทวด ขี่ม้ามนัแพง อย่าง

เธอคงไม่มีปัญญาหรอก นึกแล้วก็เจ็บใจนิดๆ รู้อย่างนี้เล่นกีฬาฟันดาบ 

อีกอย่างก็ดี อย่างน้อยจะได้เป็นบ้าง การตอบว่า ‘ไม่เป็น’ ช่างเป็นการ 

เสยีหน้าส�าหรบัสุดยอดเจ้าแม่นกักฬีาหลากหลายยอดเยี่ยมเช่นเธอจรงิๆ

“ไม่เป็น” กุมภาตอบเสยีงอ่อย หน้าเจื่อน

“งั้นพวกเจ้ากค็อยอยู่ที่นี่แหละ” พูดจบเนดากห็นัหลงัรบีเดนิออกไป

อย่างรวดเรว็

กุมภาถอนใจเฮอืกใหญ่ เธอรู้แล้วว่าควรเริ่มท�าอะไรก่อนเป็นอนัดบั

แรกกับการที่ตัวเธอต้องทนติดอยู่ในอดีตยุคดึกด�าบรรพ์แบบนี้ กุมภาหัน

มาบอกน้องสาวด้วยน�้าเสยีงเดด็เดี่ยวมุ่งมั่น

“พรุง่นี้พี่จะหดัขี่ม้า หดัฟันดาบ เพื่อการด�ารงชพีในยุคมดืสลวัแห่งนี้”

เช้าตรูว่นัรุง่ขึ้น หลงัจากกมุภาและกนัยาเปลี่ยนชดุที่เนดาสั่งคนจดัหา
ให้แล้ว ทั้งสองคนกอ็อกมายนืรบัหวัหน้าชนเผ่าไบน่าอยู่หน้ากระโจมพร้อม

กบัคนอื่นๆ 

เนดาพาคนจ�านวนหนึ่งกลบัเข้ามาในเขตที่พกัด้วยสหีนา้เคร่งเครยีด

“เนดา ว่ายงัไงบ้าง” หญงิสาวที่ยนือยูไ่ม่ห่างจากกุมภารบีเอ่ยปากถาม

เนดาส่ายศรีษะเป็นค�าตอบ ผู้หญงิคนอื่นๆ ที่ยนือยู่รายรอบและรอ

คอยการกลบัมาของกลุม่คนที่ออกไปตดิตามต่างส่งเสยีงอื้อองึรุมด่าคนโฉด

อาโมส

“ข้าขอโทษ ข้าตามพวกมนัไม่ทนัจรงิๆ”

เสียงแม่เฒ่าคนหนึ่งดังโหยหวนออกมาจากกลุ่มคน “ช่วยหลานข้า
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ด้วย ได้โปรด เนดา นางยงัเดก็ อายุแค่สบิสี่ ช่วยนางด้วย”

“แม่เฒ่า ข้าขอโทษ ถ้าพวกเราออกไปนอกพื้นที่มนัอนัตรายเกนิไป 

ข้าไม่อยากให้คนอื่นต้องเสี่ยงชีวิตอีก” เนดาตัดบท เธอต้องเข้มแข็ง ไม่

ใจอ่อน

“พวกเราเกบ็สมัภาระเตรยีมย้ายที่”

แม่เฒ่ายังคงร�่าร้องคร�่าครวญอย่างน่าสงสาร กุมภามองเหตุการณ์

พร้อมกดัฟันกรอด ทนไม่ได้ต้องตะโกนเสยีงกร้าวออกมา

“ฉนัจะไปช่วยเอง”

ชาวไบน่าทุกคนรวมทั้งเนดาต่างหนัมามองหน้าคนพูด

“ข้าคดิว่าเจ้าคงพูดเล่นใช่ไหม”

“ไม่! ฉนัจะไปช่วย เดก็คนนั้นอายุแค่สบิสี่ ควรจะมอีนาคตที่สดใส 

ไม่ใช่ถูกจบัไปขายเป็นทาสอย่างนี้”

“เจ้าขี่ม้าก็ไม่เป็น ฟันดาบก็ไม่ได้ แล้วเจ้าจะเอาอะไรไปช่วย คน 

พวกนั้นโหดเหี้ยม เจ้าไม่รู้จกัพวกมนัดพีอเท่าข้าและคนของที่นี่”

สิ้นเสียงเนดา เสียงฝีเท้าม้าหลายสิบตัวก็มุ่งตรงมายังที่ตั้งชนเผ่า 

ไบน่า ชายฉกรรจ์ไม่ต�่ากว่าสามสิบคนบนหลังม้าส่งเสียงโห่ร้องเหมือน

ประกาศชยัชนะดงัก้องทั่วผนืทราย

เนดาและคนที่เหลือเริ่มแตกตื่น เนดาสั่งการเสียงกร้าว ประกาศสู้ 

ไม่ถอย

“พวกเราไปเตรยีมหาอาวธุลกุขึ้นสู ้วนันี้ข้าเนดาจะขอสูต้าย ไม่ปล่อย

ให้พวกมนัมารงัแกพวกเราได้อกีแล้ว”

เนดายดัดาบใส่มอืกุมภา

“ถ้าวนันี้พวกเรารอดไปได้ ข้ากบัเจ้าจะเป็นพี่น้องกนัไปตลอดชวีติ”

กุมภาพยกัหน้า “รอดส ิพวกมนันั่นแหละจะแหลก”

เนดาหนัมายิ้มให้กุมภา “น้องแห่งข้า ข้าชอบค�าพูดเจ้า”

“พี่แห่งข้า” กุมภายนืยนัด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั เธอชกัเริ่มชอบนสิยัของ
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เนดาเข้าแล้ว ถ้าไม่ติดว่าเกิดกันผิดยุค เธอกับเนดาคงเป็นพี่น้องหรือ 

เพื่อนสนทิกนัได้

กุมภามองเนดาที่วิ่งออกไปเป็นทพัหน้าด้วยความชื่นชม ก่อนจะหนั

มามองกนัยาที่ยนือยู่ข้างๆ 

“ยา ไม่ต้องกลวั พวกมนัท�าอะไรเราไม่ได้หรอก อยู่ข้างหลงัพี่ไว้ ที่

เหลอืพี่จดัการเอง”

กุมภาเอาดาบมาแกว่งซ้ายแกว่งขวาสลับกันไป ลองแทงตรงดูบ้าง 

เต้นฟตุเวร์ิกดบู้าง ด้วยดกีรนีกัเทควนัโดกบักฬีาหลากหลายที่เธอถนดัผสม

กบัดาบที่ฟาดฟันในมอื บวกกบัความมุ่งมั่นในใจเตม็ร้อย รบัรองเถอะน่า! 

ไม่คณามือชั้นนี้หรอก ไอ้พวกชั่วคิดจับผู้หญิงไปขาย พวกดูถูกเพศแม่  

วนันี้พวกมนัได้มาเจอกุมภากถ็อืว่าความซวยมาเยอืนพวกมนัแล้วกนั

“จบัพวกมนั เลอืกเอาคนสวยๆ นงัพวกนี้ขายได้ราคาด”ี

ชายร่างอ้วนนามว่าอาโมสตะโกนสั่งให้ลกูน้องเริ่มควานหาตวัสาวสวย 

ท�าให้เกิดความชุลมุนวุ่นวายขึ้นในทันที ชายฉกรรจ์ใบหน้าโหดเหี้ยม 

ทั้งหลายรีบกระโดดลงจากหลังม้าเข้ากอดรัดฉุดลากร่างผู้หญิงที่ต่างวิ่งหนี

เอาตวัรอดจนอลวนสบัสนกนัไปหมด หญงิสาวบางคนกล็ุกขึ้นมาต่อสู้ แต่

ผลที่ได้รบัคอืการทบุตเีตะต่อย เสยีงกรดีร้องของผูห้ญงิผสมกบัเสยีงหวัเราะ

ชอบใจของผู้ชายดงักลบเสยีงอื่นจนสิ้น 

ภาพที่เห็นท�าเอาสองสาวชาวไทยถึงกับพูดไม่ออก กุมภาไม่คิดว่า 

ตวัเองจะต้องมาเจอสภาพแบบนี้ มนัป่าเถื่อนเกนิไป

ชายร่างอ้วนหันมามองสองสาวที่ยืนนิ่งอยู่หน้ากระโจม จากนั้นก็

กระตกุยิ้มมมุปากอย่างนกึไม่ถงึว่าวนันี้จะได้ของดตีดิตวักลบัไป อาโมสหนั

มาสั่งลกูน้องพลางชี้ไปที่สองสาว กมุภาจบัตามองความเคลื่อนไหวทกุฝีก้าว 

ถ้าไม่ตดิว่าต้องดูแลน้อง เธออยากเข้าไปแลกกบัพวกเลวๆ นี่เหลอืเกนิ

“พี่จี้ พวกนั้นเดนิมาทางนี้แล้ว”

“ไม่ต้องกลวั อยู่ข้างหลงัพี่เอาไว้”
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ผู้ชายสี่ห้าคนรวมทั้งตวัหวัหน้าเดนิตรงมายงัสองพี่น้อง อาโมสมอง

กนัยาตาวาวและพูดด้วยน�้าเสยีงกรุ้มกริ่ม

“ถ้าไม่อยากเจบ็ตวั ยอมไปกบัข้าซะดีๆ  นงัคนสวย”

“ไม่ไปโว้ย ไอ้หมูอ้วน” กุมภาตะโกนด่าเสยีงดงั

“แก! นงัสารเลว ข้าพดูกบันงัคนสวย ไม่ใช่แก พวกเราจดัการนงัคนนี้

ก่อน แล้วเอาตวันงัคนสวยมาให้ข้า” อาโมสโมโหจนหน้าด�าหน้าแดงเมื่อถูก

ผู้หญงิด่า

ชายร่างยักษ์เดินย่างสามขุมเข้าไปหากุมภา กุมภาเตรียมตัวตั้งรับ

อย่างดี รวบรวมสมาธิเหมือนเช่นทุกครั้งที่ลงแข่งขัน แต่ครั้งนี้เดิมพัน 

สูงกว่ามากนัก เพราะถ้าผิดพลาดย่อมหมายถึงชีวิตตัวเธอและน้องสาว 

กมุภาตั้งใจเตม็ที่ ใบหน้าที่เคยระบายไปด้วยรอยยิ้มตลอดเวลาเรยีบเฉยจน

น่าใจหาย

เนดาเห็นเหตุการณ์ที่อาโมสตั้งใจเล่นงานสองพี่น้องแล้วไม่รู ้สึก 

แปลกใจแม้แต่น้อย เพราะน้องสาวของกมุภาเป็นผูห้ญงิที่สวยมาก ไอ้อาโมส 

มนัคงคดิจะเอาตวักลบัไปด้วยแน่ และแม้ว่าใจอยากจะรบีผละออกมาช่วย

สองสาว แต่คนของอาโมสที่ก�าลงัรุกไล่เข้าจบัตวัหญงิสาวในเผ่า ท�าให้เนดา

ไม่มโีอกาสผละออกมาช่วยเหลอื ได้แต่ช�าเลอืงมองอย่างเป็นห่วง 

“กุมภา ระวงัตวัด้วย หลบดาบมนัให้ด ีดูจงัหวะการลงดาบ” เนดา

ตะโกนบอกด้วยความเป็นห่วง เธอรู้สึกเอ็นดูสองพี่น้อง แม้ว่าเพิ่งจะ 

พบกันเพียงแค่วันเดียว แต่กุมภาได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญที่ 

ผูห้ญงิน้อยคนนกัจะม ีนั่นท�าให้เธอรูส้กึเลื่อมใสและไม่ต้องการให้สองคนนี้ 

เป็นอะไรไป

กุมภาหรี่ตา คดิตามค�าพดูของเนดา เธอต้องจบัจงัหวะการลงดาบให้

ได้

ชายร่างยักษ์ใช้ดาบฟันเข้าใส่กุมภาเป็นครั้งแรกทางด้านขวา กุมภา

หลบได้อย่างหวุดหวดิ 
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‘ไม่ยากเท่าไรแฮะ’ กุมภาคิดในใจ ก่อนจะหลบหลีกครั้งต่อๆ ไป 

ได้อย่างไม่ยากเยน็นกั

เนดาช�าเลืองมองการหลบดาบของกุมภา แม้ว่าครั้งแรกจะเกือบไป 

แต่ครั้งต่อๆ มานบัว่าใช้ได้ดทีเีดยีว เนดาจงึตะโกนบอกต่อ

“กุมภา หาจงัหวะสวนกลบั ตวดัดาบเรว็ๆ แรงๆ แล้วถอยออก”

กุมภาพยกัหน้า เริ่มคดิหาทางล้มอกีฝ่าย เธอต้องสวนกลบั ไม่อย่าง

นั้นไม่มีทางชนะ ดังนั้นเมื่อชายร่างใหญ่ยักษ์ตวัดดาบลงมาอีกครั้ง กุมภา

ซึ่งหลบได้ก่อนจงึรบีตวดัดาบฟันสวนเข้าไปกลางล�าตวั และโดนชายร่างยกัษ์

อย่างจงัจนอกีฝ่ายทรุดลงขาดใจตายทนัที

“เฮ้ย! ตายเลยเหรอ ฉนัไม่ได้ตั้งใจนะ เวรกรรมแล้วฉนั”

กุมภามองดาบเปื้อนเลอืดในมอือย่างรงัเกยีจ “อี๋...”

อาโมสเริ่มโมโหหนกั “พวกแกเรว็ส ิจดัการนงันี่ซะ เข้าไปพร้อมกนั

เลย ฤทธิ์มากนกั”

“สามรุมหนึ่ง ไม่คดิอายเลยใช่มั้ย เป็นผู้ชายซะเปล่ารุมผู้หญงิ กลบั

บ้านไปซุกอยู่ในโอ่งไป๊” กุมภาด่าก่อนลงมอืสู้ 

ชายสามคนชะงกัเลก็น้อย และหนัมามองหน้ากนั 

“ชกัช้าท�าไม ลงมอืได้แล้ว แล้วแกไปเอาตวันงัคนสวยมา” 

เสยีงตะโกนของอาโมสท�าให้ชายทั้งสามคนเดนิตรงเข้าหากมุภาอย่าง

ไม่ลงัเลอกี เสยีงดาบฟาดฟันกนัเริ่มขึ้น กมุภาเริ่มรูเ้ชงิ การหลบหลกีส�าหรบั

ตวัเธอไม่เป็นปัญหา ก่อนสายตาจะเหลอืบไปเหน็กนัยาโดนชายคนหนึ่งฉุด

กระชาก

“พี่จี้ ช่วยยาด้วย”

“แก ไอ้พวกสารเลว ปล่อยน้องฉนันะโว้ย” กุมภาตวดัดาบฟันใส่ทั้ง

สามคนไม่ยั้ง แต่ไม่ทัน เมื่อกันยาถูกลากตัวไปหาอาโมสใจโฉดที่ส่งเสียง

หวัเราะดงัเข้ามาบาดใจผู้เป็นพี่สาว

“ไอ้ชั่ว! ปล่อยน้องฉนั!” กุมภาตะโกนเสยีงดงัลั่น 
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ชายทั้งสามคนรามือจากกุมภา หันหลังผละกลับไปสมทบเจ้านายที่

เตรยีมจากไป หลงัจากได้ตวัสาวสวยและหญงิสาวชาวไบน่าจ�านวนหนึ่งที่จะ

สร้างเมด็เงนิมูลค่ามหาศาลให้แก่ตวัเอง

กุมภาวิ่งตามหวงัเข้าไปช่วยน้อง แต่ชายฉกรรจ์ทั้งหมดต่างชกัม้าวิ่ง

กลบัไป ท่ามกลางเสยีงหวัเราะชอบใจของอาโมสที่ยงัคงดงัแว่วเข้ามา กมุภา

ร้องตะโกนอย่างบ้าคลั่ง มองร่างน้องสาวเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความรู้สกึผดิ 

ก่อนทั้งหมดจะหายไปจากสายตา

“ฉนัจะไปช่วยน้อง!” กุมภาร้องตะโกนก้องกลางผนืทรายและวิ่งตาม 

พวกนั้น จนเนดาต้องปราดเข้ามาขวางไว้

“กุมภา ใจเยน็ก่อน”

“ฉนัเยน็ไม่ไหวแล้ว นั่นน้องสาวคนเดยีวของฉนั เรามกีนัอยู่แค่สอง

คน ไม่ว่ายงัไงฉนักต็้องไปช่วยน้อง” กุมภาพูดเสยีงกร้าว ต่อให้ตวัเธอต้อง

ตาย เธอกต็้องช่วยกนัยาออกมาให้ได้

เนดาพยกัหน้า มองหน้ากุมภา

“ข้าจะช่วยเจ้าอกีแรง แต่เจ้าต้องใจเยน็”

กุมภาหายใจแรงด้วยความโกรธ แต่กพ็ยกัหน้ารบั เธอต้องไม่วู่วาม 

กุมภารีบปาดน�้าตาตัวเองทิ้งก่อนที่มันจะไหลออกมา เธอต้องเข้มแข็ง ไม่

อ่อนแอเดด็ขาด

กุมภาเงยหน้า มองตรงไปยงัขอบฟ้าพลางสาบาน 

‘ถ้าไอ้อาโมสมันแตะต้องกันยาแม้เพียงปลายเล็บ มันจะต้องได้รับ 

บทเรยีนอย่างเจบ็แสบที่สุด’

“นาย เราจะท�ายงัไงกบัผู้หญงิที่จบัมาได้”
อาโมสกวาดตามองหญงิสาวนบัสบิ แล้วยิ้มมุมปากอย่างชอบใจ

“ประกาศไปให้ทั่ว อีกสามวันข้าจะจัดประมูลดอกไม้หอมแห่ง 

สะฮารา ส่งข่าวตามสายออกไป นอกจากสาวงามจากเผ่าไบน่าแล้ว ยงัมสีาว
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สวยหวานงามปานเทพธดิาพรหมจรรย์อนัเป็นที่สุดของการประมูลครั้งนี้”

กันยากอดเข่านั่งร้องไห้อยู่ภายในกระโจมหลังใหญ่พร้อมหญิงสาว

ชาวไบน่าส่วนหนึ่งที่โดนจบัตวัมาพร้อมกนั อาโมสเดนิตรงเข้ามาหาหญงิสาว 

มองด้วยความพงึพอใจ

“นงัคนสวย เจ้าชื่ออะไร”

กนัยาเม้มปากแน่นไม่ยอมตอบ อาโมสจงึดงึร่างบางเข้าหาตวั และ

มองด้วยสายตาโลมเลยีมวาววบัไปทั่วทั้งตวั

“นายข้าถามเจ้า ท�าไมไม่ตอบ อยากเจ็บตัวใช่ไหม” ชายร่างด�า 

คนติดตามอาโมสขู่ค�ารามใส่กันยา ตรงเข้าจะตบตีหญิงสาวที่กล้าขัดค�าสั่ง 

เจ้านาย

“อย่า! เดี๋ยวสนิค้าของข้าจะเสยีหาย นงันี่มนัจะต้องเป็นตวัท�าเงนิท�า

ทองให้เรา” อาโมสหวัเราะดงัก้อง แววตาส่อความละโมบ เมื่อคดิว่าสาวสวย

อย่างนี้คงท�าเงินให้มหาศาล ชายอ้วนมองหน้ากันยาแล้วยิ้มเย็น ใช้มืออูม

ใหญ่ลบูไล้ใบหน้าสวยหวานด้วยความพงึพอใจ กนัยารบีสะบดัหน้าหนด้ีวย

ความรงัเกยีจ

“ไม่ต้องห่วงนังคนสวย ข้าไม่ท�าอะไรเจ้าหรอก เจ้าเป็นสินค้าชั้นดี

ขนาดนี้ ข้าไม่อยากให้มตี�าหน”ิ

อาโมสหวัเราะชอบใจ ก่อนหนัไปสั่งลูกน้องเสยีงดงั

“พวกแกเฝ้าสนิค้าข้าไว้ให้ด ีอย่าให้นงัพวกนี้มนัหนไีปได้ โดยเฉพาะ 

นงัคนสวย จ�าไว้ว่างานนี้จะท�าให้พวกเราสบายไปได้หลายปี”

ท่ามกลางแสงแดดเจิดจ้ากลางทะเลทรายสะฮารา กลุ่มชายฉกรรจ ์
ชุดด�าไม่ต�่ากว่าสามสิบคนควบม้าผ่านด้วยความเร็ว ทิ้งเพียงฝุ่นทรายฟุ้ง

กระจายไว้เบื้องหลงั

ม้าฝีเท้าชั้นยอดเหล่านั้นพาชายชุดด�าทั้งหมดตรงเข้าหยุดพกับรเิวณ

โอเอซิสขนาดใหญ่ อันเป็นจุดพักของชาวทะเลทรายที่จ�าเป็นต้องอาศัย 



ร พั ด  l  29

ผ่านทางในดนิแดนแห่งนี้

“เกก ิท�าไมวนันี้ที่นี่ผู้คนถงึได้ดูหนาตานกั มอีะไรหรอืไม่” ชายหนุ่ม

รูปร่างสูงใหญ่หน้าตาคมคาย ดวงตากลมโตฉายแววแห่งอ�านาจ จมูกโด่ง

เป็นสันใหญ่รับกับใบหน้า คิ้วเข้มดกหนางดงามราวประติมากรรมชั้นเลิศ 

หนัมาถามคนสนทิทนัททีี่เดนิทางมาถงึโอเอซสิ

“ท่านรารอส คนืนี้จะมกีารประมลูดอกไม้หอมแห่งสะฮารา ผู้คนที่ได้

ข่าวต่างมาร่วมชมการประมลู เหน็ว่าครั้งนี้มสีาวงามประดจุเทพธดิาถกูร่วม

ประมูลด้วยขอรบั”

ชายหนุม่รารอสพยกัหน้ารบัรู ้มน่ิาวนันี้ผูค้นถงึหนาตามากเป็นพเิศษ

“บอกพวกเราด้วย ข้าจะพกัที่นี่คนืนี้ ข้าเองกอ็ยากรู้เหมอืนกนั สาว

สวยที่งามดงัเทพธดิาจะสวยสมหรอืเป็นเพยีงค�าเล่าลอื”

เกกพิยกัหน้ารบั เพราะรู้ดวี่าท่านรารอสไม่เคยพลาดเรื่องสาวงาม

“ขอรบั นายท่าน”

“พี่เนดา ได้ข่าวอะไรมาบ้างไหม” กุมภาร้อนใจถามหญงิสาวที่ออกไป
สบืข่าว คนืนี้จะมกีารประมลูดอกไม้หอมแห่งสะฮารา แลว้น้องสาวเธอกถ็กู

จบัตวัไปร่วมประมูลด้วย

“พวกมันจับน้องเจ้าและคนของข้าขังรวมกันไว้ที่กระโจมหลังใหญ่

ใกล้เวทปีระมลูนั่นแหละ ตอนนี้น้องสาวเจ้าสบายด ีพวกมนัยงัไม่ได้ท�าอะไร

นาง” เนดาเอ่ยเสยีงเครยีด

“ฉนัจะไปช่วยน้อง” กุมภาลุกขึ้น แต่เนดาหนัมาปรามไว้

“ยงัไม่ถงึเวลา ตอนนี้มนัให้คนเฝ้ากระโจมไว้แน่นหนามาก พวกเรา

คงเข้าไปไม่ถงึตวัน้องเจ้าแน่”

กุมภาฮดึฮดั “พี่เนดา ฉนัรอไม่ไหวแล้ว ต้องให้รอไปจนถงึเมื่อไร”

เสยีงหนกัแน่นตอบกลบัมา แววตายนืยนัตามค�าพูดนั้น 

“คนืนี้...”
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ทั่วบริเวณรอบเวทีประมูล คนมากหน้าหลายตาต่างเข้าร่วมการ 
ประมูลในค�่าคนืนี้ อาโมสยนืยิ้มพอใจในความส�าเรจ็ เงนิมากมายก�าลงัรอ

เข้ากระเป๋าอยู่ไม่ไกล

เสยีงตะโกนแข่งขนัให้ราคาประมลูผูห้ญงิคนแล้วคนเล่าดงัขึ้นไม่ขาด

ระยะ หญงิสาวชาวไบน่านบัสบิยนืเรยีงรายอยูห่ลงัเวท ีรอถูกประมลูตวัด้วย

ความหวาดกลวั กนัยานั่งหน้าซดีอยูใ่นกระโจมคนเดยีว เธอเป็นคนสดุท้าย

ที่ต้องออกไป หญงิสาวเริ่มร้องไห้เมื่อนกึถงึพี่สาว ถ้าเธอไม่ขอพี่จี้มาเที่ยว

อยีปิต์กค็งไม่เกดิเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

“อย่าร้อง” เสยีงหนึ่งดงัขึ้นมาจากคนที่เพิ่งเดนิเข้ามาใหม่

“ชู่...เงยีบนะ” กุมภาในชุดเสื้อผ้าผู้ชายบอกน้องสาว ตอนนี้คนของ

อาโมสส่วนมากไปร่วมชมการประมูลหรอืไม่กว็ุ่นวายอยู่หน้าเวท ี ท�าให้เธอ

มโีอกาสแฝงกายเข้ามาได้ง่าย ซ�้าคนเฝ้ากระโจมเหลอืเพยีงสองคน เธอและ

เนดาได้จดัการไปเรยีบร้อยแล้ว ตอนนี้เนดาก�าลงัยนืรออยู่หน้ากระโจม

“เปลี่ยนเสื้อมาใส่ชุดนี้” กุมภายื่นเสื้อผ้าให้กนัยา

กันยาพยักหน้า รับเสื้อผ้ามาเปลี่ยนด้วยความรวดเร็ว เธอเองก็ 

ไม่อยากใส่เสื้อผ้านางระบ�าที่มเีพยีงแค่ผนืผ้าน้อยชิ้นแบบนี้นกั

“พี่จี้ แล้วเราจะหนอีอกไปได้ยงัไงคะ”

“ยา ฟังพี่นะ พี่เนดารออยู่หน้ากระโจม ยาออกไปพร้อมพี่เนดา หนี

ไปก่อน พี่ต้องช่วยคนที่เหลอื”

“แต่ว่า...” กนัยาเริ่มหน้าเสยี

“ไม่มแีต่ ยาไปก่อน พี่จะถ่วงเวลาไว้เอง” กมุภาหยบิชุดนางระบ�าจาก

น้องสาวมาถอื กนัยาเริ่มใจไม่ดี

“พี่จี้ จะท�าอะไร”

“ในเมื่อไอ้อาโมสมันอยากให้สาวสวยขึ้นเวทีประมูลนัก เดี๋ยวพี่ 

จดัให้มนัเอง” พดูจบกมุภากด็นัหลงัให้น้องสาวรบีออกไปก่อนที่จะมใีครเข้า

มาเหน็
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เปรี้ยง! 

จู่ๆ เสียงฟ้าผ่าก็ดังกึกก้องกัมปนาทไปทั่วบริเวณผืนทรายแห่งนั้น

หนึ่งครั้ง สัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงสลับดวงชะตาระหว่างสองพี่น้อง

ก�าลังเริ่มต้นขึ้น คล้ายเป็นลางบอกเหตุว่าต่อจากนี้ไป ชีวิตของทั้งสองจะ

ไม่มวีนักลบัไปเป็นดงัเดมิ...


