
นูร์อยัน.ี..
เสียงทุ้มต�่ำทรงอ�ำนำจที่ดังชิดใบหูบีบรัดหัวใจของลักษิกำจนปวด

แปลบไปทั้งช่องอก หญิงสำวรู้สึกคล้ำยร่ำงกำยก�ำลังทิ้งดิ่งลงสู่ห้วงน�้ำอัน 

มดืด�ำรำวรำตรกีำล เธอพยำยำมขยบัตวั แต่ทกุรยำงคก์ลบัหนกัอึ้ง ไมอ่ำจ

กระดกิได้แม้แต่ปลำยนิ้วเสยีด้วยซ�้ำ

นูร์อยัน.ี..มานี่...ที่ที่เจ้าควรอยู่...คอืตรงนี้...

ลกัษกิำสะท้ำนเยอืกยำมรูส้กึได้ถงึไอร้อนปำนลำวำเดอืดๆ โอบลอ้ม

รอบกำยเอำไว้แนบแน่นจนเธออึดอัด ไม่ว่ำจะพยำยำมดิ้นรนอย่ำงไรก ็

ไม่อำจหลุดจำกพันธนำกำรอันแข็งแกร่งนี้ได้เลย ตรงกันข้ำม ยิ่งดิ้นก็ยิ่ง 

ถูกรดัแน่นขึ้นทุกท ี

ปล่อย...หำยใจไม่ออก...ปล่อย...

หญงิสำวร้องประท้วง มอืไม้ปัดป่ำยผลกัไสสุดก�ำลงั ทั้งจกิ ทั้งทึ้ง 

แต่สิ่งที่โอบรดัเธอไว้กลบัทรงพลงัเกนิกว่ำจะต้ำนทำนได้

นูร์อยัน.ี..
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ไม่! นั่นไม่ใช่ชื่อของฉนั...อย่ำเรยีกฉนัแบบนั้น...

นูร์อยันขีองข้า...

เจ้ำของเสียงแสดงควำมเป็นเจ้ำของให้หนักแน่นขึ้นด้วยกำรแนบ 

รมิฝีปำกจุมพติหญงิสำวอย่ำงนุ่มนวล อ่อนหวำน ทว่ำเรยีกร้องเสยีจนเธอ

แทบหลอมละลำยเป็นขี้ผึ้งต้องไฟ แม้หัวใจจะร้องว่ำไม่ แต่ทุกอณูในกำย

กลบัตอบรบัจูบนั้นอย่ำงเตม็ใจรำวเคยคุ้นมำนำนแรมปี

ตื่นเถิด... เสียงนั้นกระซิบ ...เจ้านอนหลับมานานเกินไปแล้ว แม ่

เดก็น้อย...ตื่นขึ้นมามองหน้าข้า...

นูร์อยัน!ี



ตื่นส ินูร์อยัน!ี
เฮอืก!

ลกัษกิำผวำเฮอืก เปลอืกตำหนกัอึ้งค่อยๆ เปิดปรอืขึ้นเมื่อได้ยนิเสยีง

ร้องสั่งอันทรงอ�ำนำจเฉียบขำดนั้นดังชิดริมหูอีกครั้ง ถึงกระนั้นดวงตำที่ 

พร่ำเลือนไปด้วยหยำดน�้ำตำก็บดบังทุกสิ่งเอำไว้จนเห็นเป็นเพียงเงำรำงๆ  

ในควำมมืดหญิงสำวกระพือแพขนตำงอนหนำสองสำมครั้งเพื่อขับไล่ 

ควำมง่วงงุน แต่สิ่งที่ไหลออกจำกหำงตำกลับมีเพียงหยดน�้ำใสๆ เท่ำนั้น  

ส่วนควำมงุนงงและสบัสนชนดิจบัต้นชนปลำยไม่ถกูยงัคงอยูค่รบถ้วนอย่ำง

น่ำขนั

ที่นี่...ที่ไหน...

สมองของลกัษกิำขำวโพลนประหนึ่งไม่เคยมคีวำมทรงจ�ำใดๆ สถติ

อยู่ภำยในมำก่อน เธอต้องใช้เวลำรำวนำทีเศษเพื่อนึกชื่อและนำมสกุลของ

ตนเอง ก่อนจะต้องสะดุ้งเฮอืกเมื่อมปีลำยนิ้วอุ่นๆ ยื่นมำปำดครำบน�้ำตำให้

อย่ำงนุม่นวลและอ่อนโยนอย่ำงที่สดุ...เป็นสมัผสัอนัแสนคุน้เคยและชวนให้
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โหยหำจนอยำกร้องไห้

“ใคร...นั่นใคร...”

หญงิสำวครำงเสยีงแหบโหยออกมำสั้นๆ ดวงหน้ำซดีเผอืดไร้สเีลอืด

พยำยำมผินกลับมำหำเจ้ำของสัมผัสทว่ำกลับกลำยเป็นกำรเปิดโอกำสให้ 

‘เขำ’ กดจบูข้ำงมมุปำกของเธอได้ถนดัถนี่ เธอได้กลิ่นหอมหวำนของดอกไม้

ผสมกลิ่นก�ำยำนกรุ่นอวลมำจำกลมหำยใจของคนที่โน้มศรีษะอยู่เหนอืกำย

เธอเคย...ได้กลิ่นนี้มำก่อน แต่...จำกที่ไหนกนัเล่ำ...

ดวงตำกลมโตช้อนขึ้นมองคนที่ค่อยๆ ถอนจุมพติออกอย่ำงอ้อยอิ่ง

ด้วยควำมรู้สึกหลำกหลำยระคนกัน ทั้งประหลำดใจ หวำดกลัว และ... 

ตื่นตะลงึ กเ็ขำ ‘งำม’ เสยีจนลกัษกิำคดิว่ำตนยงัคงวนเวยีนอยู่ในห้วงภวงัค์

ฝันอนัเพ้อเจ้อ อำจดูตลกอยู่สกัหน่อยที่เลอืกใช้ค�ำว่ำงำมกบัเพศชำย ทว่ำ

รูปโฉมของคนตรงหน้ำนี้มอิำจใช้ค�ำอื่นใดอรรถำธบิำยได้ดกีว่ำนี้เป็นแน่ 

‘เขำ’ ที่แสงไฟสลัวรำงจำกทำงเหนือศีรษะส่องให้เธอเห็นขณะนี้มี 

โครงหน้ำโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์อย่ำงยิ่ง ดวงตำคมหวำนใต้ปีกคิ้วเข้มที่พำด

เฉียงขึ้นท�ำให้เขำดูติดจะยโสอยู่นิดๆ ทว่ำประกำยระยิบระยับรำวท้องฟ้ำ

ในคืนพร่ำงดำวกลับท�ำให้ส่วนอื่นๆ ของใบหน้ำดูนุ่มนวลลงอย่ำงน่ำมอง  

ยิ่งมเีรอืนผมยำวด�ำขลบัรำวม่ำนไหมสนีลิทิ้งตวัลงมำระแก้มเธอเช่นนี้ กย็ิ่ง

รู้สึกเหมือนอยู่ในห้วงนิรมิตที่ไม่มีวันเป็นจริง เหมือน...ถูกบังคับไม่ให ้

ละสำยตำไปจำกควำมงำมตรงหน้ำได้

“คุณ...เป็น...ใคร...” 

ลักษิกำพยำยำมเปล่งเสียงแหบพร่ำให้ผ่ำนพ้นล�ำคอออกมำอย่ำง 

ยำกเย็น แต่ดูเหมือนจะท�ำให้คนฟังไม่พอใจ แววตำของเขำแข็งกร้ำวขึ้น 

อย่ำงเห็นได้ชัด ริมฝีปำกหยักสวยได้รูปเม้มเข้ำหำกันอย่ำงขุ่นเคืองก่อน 

ที่เขำจะผละออกห่ำงจำกเธอช้ำๆ ควำมนุ่มนวลที่สัมผัสได้ในครำแรกถูก

แทนที่ด้วยพำยุอำรมณ์บำงอย่ำงที่เธอเองก็ไม่เข้ำใจว่ำคืออะไร รู้เพียง... 

เมื่อเขำขยับตัวหนี ไออุ่นที่เคยโอบล้อมกำยพลันจำงหำย เหลือแต่ควำม 
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หนำวเหนบ็และหวำดหวั่น

เขำโกรธ?

“เดี๋ยว...อย่ำเพิ่งไป คุณเป็นใคร”

มอืเลก็พยำยำมไขว่คว้ำร่ำงสงูใหญ่ในชดุกำลำเบยำสดี�ำที่ค่อยๆ ถอย

ออกไปยนืกอดอกพงิผนงัด้วยกริยิำประหนึ่งเดก็น้อยก�ำลงัร้องหำอ้อมกอด

“น้องดรมี!” 

เสียงตะโกนด้วยควำมยินดีที่ดังมำจำกอีกด้ำนดึงควำมสนใจของ 

ลกัษกิำไปจำกชำยหนุ่มลกึลบัในบดัดล 

“คุณป้ำจนัทร์ครบั น้องดรมีฟื้นแล้ว!”

ฟ้ืน? หญงิสำวกะพรบิตำปรบิๆ อย่ำงงนุงง หมำยควำมว่ำยงัไงที่ว่ำ...

ฟื้น?

“ยำยดรมี โถ...ยำยดรมีของป้ำ”

เสียงอุทำนด้วยควำมยินดีดังขึ้นพร้อมๆ กับแสงจำกหลอดไฟบน

เพดำนขับไล่ควำมมืดสลัวไปจนสิ้น แสงนั้นเป็นสีขำวและเจิดจ้ำเสียจน 

ลกัษกิำต้องหยตีำด้วยไม่อำจปรบัสมดุลของสำยตำได้ทนั

“คณุป้ำ...พี่ธำม...” หญงิสำวต้องใช้เวลำรำวสำมสบิวนิำทกีวำ่จะมอง

เหน็หน้ำสองคนที่ยนืเกำะรำวเหลก็กั้นเตยีงชดัๆ “นี่...ทุกคนมำท�ำอะไรกนั

คะ แล้วนี่ดรมี...ดรมีอยู่ที่ไหน...”

“ดรีมอยู่ที่ไคโรจ้ะ” ธำมคว้ำมือของลักษิกำมำกุมเอำไว้แน่นอย่ำง 

ตื่นเต้นดใีจ “ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะ โรงพยำบำลนี้ดทีี่สุดในไคโรแล้ว”

“ไคโร? โรงพยำบำล?” 

ลกัษกิำมองหน้ำจนัทรำผูเ้ป็นป้ำสลบักบัชำยหนุม่อย่ำงงนุงง ก่อนจะ

เหลือบไปเห็นสำยน�้ำเกลือที่ห้อยระโยงระยำงมำเสียบอยู่บนหลังมือของ

ตนเอง จู่ๆ ภำพควำมทรงจ�ำอนัไม่ค่อยปะตดิปะต่อกผ็ุดวำบขึ้นมำในห้วง

ควำมคดิ ตำมมำด้วยเสยีงกรดีร้องขอควำมช่วยเหลอืที่ดงัก้องในโสตประสำท 

หญิงสำวหลับตำทันควัน ควำมเจ็บปวดแล่นปรำดจำกท้ำยทอยส่งผ่ำนไป
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ทั่วตวัเป็นริ้วๆ จนสั่นสะท้ำนไปหมด

“ยำยดรีม! เป็นอะไรไปลูก!” จันทรำร้องเสียงหลง ปรำดเข้ำไป

ประคองใบหน้ำที่บดันี้มเีหงื่อเมด็เลก็ๆ ผุดพรำวเตม็หน้ำผำก “ตำธำม รบี

ไปเรยีกพยำบำลมำเรว็!”

แม้จะรูด้ว่ีำกดปุม่ฉกุเฉนิเรยีกพยำบำลให้เข้ำมำในห้องพกัผูป่้วยเป็น

เรื่องง่ำยกว่ำ แต่ด้วยอำรำมตกใจ ธำมจงึพลอยบ้ำจี้วิ่งออกจำกห้องไปตำม

ค�ำขอร้องแกมสั่งของผู้สูงวยักว่ำโดยไม่หยุดคดิแม้แต่วนิำทเีดยีว

“ดรีมไม่เป็นอะไรค่ะ แค่...แค่ปวดหัว...” ลักษิกำครำงเสียงแผ่ว  

เธอเหลอืบมองไปทำงผนงัห้อง 

ผู้ชำยคนนั้นยังยืนกอดอกอยู่ที่เดิม เมื่อแสงในห้องสว่ำงจ้ำเช่นนี้  

เธอจงึเหน็รำยละเอยีดต่ำงๆ ของเขำชดัเจนขึ้น ทั้งร่ำงกำยสงูใหญ่ผดิธรรมดำ 

ผวิสแีทนคมเข้มที่เกอืบจะเรยีกได้ว่ำเป็นสทีองสวยดจุหล่อจำกโลหะจ�ำพวก

ส�ำริด เรือนผมของเขำยำวจดบั้นเอวและปล่อยสยำยรุ่ยร่ำยเต็มหลังและ

ไหล ่เสรมิให้วงหน้ำคมคำยนั้นดสููงศกัดิ์และเป่ียมมนตร์ขลงัอย่ำงนำ่พศิวง

“ไม่เป็นอะไรได้ยังไงเล่ำลูก หนูนอนไม่รู้สึกตัวตั้งเกือบอำทิตย์ ป้ำ

เป็นห่วงหนูแทบบ้ำ” จันทรำช้อนดวงหน้ำซีดเซียวของหลำนสำวหัวแก้วหัว

แหวนไว้ด้วยมอืทั้งสองข้ำงอย่ำงทะนุถนอมเช่นที่ท�ำมำตลอดชวีติ “ป้ำไม่น่ำ 

ยอมปลอ่ยให้หนไูปเรยีนไอ้ศลิปะบ้ำๆ ที่ปำรสีคนเดยีวเลย แลว้ดซู ิไอฝ้รั่ง

พวกนั้นกพ็ำหลำนป้ำมำตกระก�ำล�ำบำกที่อยีปิต์จนเกดิเรื่องจนได้”

“เกิดเรื่อง? เกิดเรื่องอะไรคะ” สมองของลักษิกำเต็มไปด้วยควำม

สบัสนมำกขึ้นทุกท ี“คุณป้ำพูดเรื่องอะไร หนู...หนูไม่...เข้ำใจ...”

“นี่หนู...จ�ำอะไรไม่ได้เลยเหรอลูกว่ำเกิดอะไรขึ้น” จันทรำนิ่งอึ้งไป 

ครู่หนึ่ง ดวงตำยำวเรียวกวำดมองหลำนสำวที่นอนเหยียดยำวอยู่บนเตียง

คนไข้ด้วยควำมรู้สกึกงัวลอยู่ลกึๆ ในใจ

“หนู...จ�ำอะไรไม่ได้เลยค่ะ...” ลักษิกำส่ำยหน้ำช้ำๆ...เธอน่ะหรือ 

ไม่รู้สกึตวัเกอืบอำทติย์ เป็นไปไม่ได้ “หนูนกึอะไรไม่ออกเลย”
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ภำพควำมทรงจ�ำอันไม่ปะติดปะต่อผุดขึ้นมำในห้วงควำมคิดเป็น

ระยะ แต่เลอืนรำงเสยีจนสมองของเธอไม่อำจเรยีบเรยีงเป็นเรื่องเป็นรำวได้ 

ยิ่งพยำยำมบงัคบัให้มนัประมวลผลเท่ำใดกย็ิ่งไร้ประโยชน์ 

“เอำเถอะ นกึไม่ออกกอ็ย่ำเพิ่งไปนกึนะลูก นอนพกัก่อน”

มือของคนเป็นป้ำท�ำให้หญิงสำวรู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่สัมผัสแก้มเธอ

แผ่วๆ เช่นนี้ เพยีงแต่สิ่งเดยีวที่ช่วยให้เธอรู้สกึคลำยควำมเจบ็ปวดลงกลบั

เป็นกลิ่นหอมอนัเป็นเอกลกัษณ์ที่ลอยกรุน่มำจำกคนที่ยงัคงกอดอกพงิผนงั

ห้องรำวไร้ตวัตนคนนั้นต่ำงหำก...กลิ่นหอมหวำนชวนให้หลงใหลและมนึเมำ

ในครำเดยีวกนั

“คุณป้ำคะ...” ลักษิกำไม่อำจละสำยตำไปจำกใบหน้ำบึ้งตึงของ 

ชำยหนุ่มได้ “เขำเป็นใครเหรอคะ”

“เขำ? เขำไหนจ๊ะลูก” จนัทรำมองไปรอบๆ อย่ำงประหลำดใจ

“ก.็..เขำ...” หญงิสำวชี้ไปยงัคนที่เอยีงคอมองตอบกลบัมำด้วยแววตำ

ดุกร้ำว “คนชุดด�ำที่ยนือยู่ตรงนั้นไงคะ ผู้ชำยผมยำวๆ คนนั้น”

“ผู้ชำยที่ไหนกันเล่ำลูก” จันทรำมองตำมมือของลักษิกำไปแล้วกลืน

น�้ำลำยเหนยีวๆ ลงคออย่ำงหวำดๆ “ตอนนี้ในห้องนี้มแีค่ป้ำกบัดรมีสองคน

เท่ำนั้นนะลูก”

“เอ๊ะ...แต่เขำ...เขำอยู่ตรงนั้นจรงิๆ นะคะ...” 

เสียงของลักษิกำกลืนหำยไปในล�ำคอทันทีที่เห็นว่ำบนข้อมือของตน 

มกี�ำไลสทีองหม่นกว้ำงรำวหนึ่งนิ้วสวมอยู่ กึ่งกลำงประดบัด้วยหนิสเีหลอืง

โปร่งแสง แกะสลกัเป็นแมลงสกำรบัขนำดไม่เกนินิ้วโป้ง ส่วนปีกที่กำงออก

ตำมแบบฉบับศิลปะแบบอียิปต์โบรำณนั้นฝังด้วยเทอร์คอยส์สลับกับ

ปะกำรังแดงอย่ำงวิจิตรบรรจงเป็นที่สุด เพียงเห็นแค่แวบแรก...เธอก็

ตกหลุมรกัก�ำไลวงนี้จนหมดใจ 

ก�ำไลวงนี้...เธอได้มำจำกผูช้ำยหน้ำสวยที่ท�ำงำนอยูท่ี่ร้ำนขำยของเก่ำ

ในปำรสี เขำชื่ออะไรนะ อำ ใช่แล้ว...อองเซล หลง
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“ดรมี เป็นอะไรหรอืเปล่ำลูก”

“ไม่เป็นไรค่ะ...” 

ลักษิกำเสียงสั่น เหมือน...จะนึกอะไรออก แต่ก็ไม่ออก เมื่อหันไป

มองที่ผนังห้องอีกครั้งก็พบว่ำชำยหนุ่มรูปงำมผู้นั้นอันตรธำนไปเสียแล้ว  

ดั่งไม่เคยมตีวัตน!

“สมองได้รบักำรกระทบกระเทอืนเหรอครบั”
ธำมขมวดคิ้วอย่ำงเคร่งเครยีด สหีน้ำของเขำเตม็ไปด้วยควำมกงัวล

จนนริสสำที่ยืนอยู่ข้ำงๆ ต้องแตะไหล่เป็นเชิงปลอบ หญิงสำวอยู่ในชุด 

ค่อนข้ำงล�ำลองเนื่องจำกถูกชำยหนุ่มโทรศัพท์ปลุกขึ้นมำกลำงดึก จึงต้อง

รบีบึ่งจำกที่พกัย่ำนดอ็กกตีรงมำโรงพยำบำลโดยด่วนที่สุด

ไม่ด่วนได้อย่ำงไรเล่ำ ในเมื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องระดบัชำต.ิ..ไม่ส ิระดบั

โลกกว็่ำได้!

“ครบั” บำซลี เอล มำห์ด ีนำยแพทย์ชำวอยีปิต์ประจ�ำโรงพยำบำล

ดำร์อลัฟอุ๊ำด (Dar Al Fouad) เอ่ยด้วยสหีน้ำเคร่งขรมึไม่แพ้กนั “เบื้องต้น

เรำรู้ว่ำศีรษะของคนไข้กระแทกกับของแข็งบำงอย่ำงจนหมดสติ ถึงท�ำ 

ซทีสีแกนแล้วจะไม่พบว่ำกะโหลกศรีษะร้ำวหรอืมเีลอืดออกในสมอง แต่ก็

น่ำจะได้รบัควำมกระทบกระเทอืนไม่น้อย ซึ่งเรำคงต้องรอดูอำกำรไปก่อน 

ผมว่ำยงัไม่เหมำะที่ส่งตวัคนไข้กลบัประเทศไทยตอนนี้นะครบั”

“เรื่องนั้นผมเห็นด้วย” ธำมพยักหน้ำพลำงเหลือบมองไปทำงประตู

ห้องคนป่วยด้วยแววตำเปี่ยมไปด้วยควำมห่วงใยล้นปรี่ “แต่ไม่ว่ำยังไงผม 

กอ็ยำกพำตวัคนไข้กลบัไปไทยให้เรว็ที่สุด”

แม้โรงพยำบำลแห่งนี้จะมีบุคลำกรแพทย์ผู้ช�ำนำญกำร รวมไปถึง

เครื่องไม้เครื่องมอืครบครนัสมกบัเป็นโรงพยำบำลแถวหน้ำของอยีปิต์ แต่

ธำมกย็งัรู้สกึว่ำไม่ทนัสมยัเทยีบเท่ำกบัโรงพยำบำลในประเทศไทยอยู่ดี

“ผมเข้ำใจควำมรู้สึกของคุณทุกคนนะครับ” นำยแพทย์วัยสี่สิบปี



ช ญ ำ น์ พิ ม พ์  l  19

ระบำยลมหำยใจยำว เส้นผมหยกิขอดบนศรีษะของเขำเป็นสดีอกเลำ แต่

ใบหน้ำกลบัดูอ่อนกว่ำวยัอยู่มำก “แต่คนไข้เพิ่งได้สต ิ อำกำรยงัไม่คงที่นกั 

ผมอยำกให้พวกคุณใจเย็นๆ กันสักนิด ให้ทำงเรำได้เช็กอำกำรของคนไข้

โดยละเอยีดก่อนจะดกีว่ำ”

“หมำยควำมว่ำที่หลำนฉันจ�ำเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยก็เพรำะสมอง 

ได้รบัควำมกระทบกระเทอืนอะไรนี่ใช่ไหมคะ”

จนัทรำพดูภำษำองักฤษไม่คล่องปรื๋อเท่ำธำมหรอืนรสิสำ แต่มทีกัษะ

กำรฟังยอดเยี่ยมจงึเข้ำใจบทสนทนำอย่ำงกระจ่ำงแจ้ง ประกอบกบัแพทย์

เจ้ำของไข้พยำยำมสื่อสำรด้วยกำรใช้ค�ำศพัท์ง่ำยๆ จงึไม่เหน็อปุสรรคมำกนกั

“ถอืเป็นผลข้ำงเคยีงอย่ำงหนึ่งครบั คลื่นไส้ อำเจยีน เซื่องซมึ หรอื

มคีวำมคดิสบัสน พดูจำไม่รูเ้รื่องกด้็วย” บำซลีละรำยละเอยีดเรื่องที่พยำบำล

รำยงำนเขำว่ำลักษิกำเห็นภำพหลอนเอำไว้ในฐำนที่เข้ำใจ ด้วยไม่อยำกให้

ญำตแิละครอบครวัของหญงิสำวต้องกงัวลมำกไปกว่ำนี้ “ท�ำใจให้สบำยเถอะ

ครับ อำกำรพวกนี้เป็นเรื่องปกติที่อำจเกิดขึ้นได้ เป็นแค่อำกำรชั่วครำว 

อย่ำงที่ผมบอกนั่นละครับว่ำถ้ำไม่มีอำกำรเลือดคั่งในสมองร่วมด้วยก็ไม่มี

อะไรน่ำเป็นห่วงนกั ว่ำกนัตำมจรงิ นี่ถอืว่ำคนไข้ฟื้นตวัเรว็มำกอย่ำงเหลอื

เชื่อแล้วนะครบั”

“ข้อนั้นพวกผมเข้ำใจครบั” แม้จะพยกัหน้ำเข้ำใจ แต่สหีน้ำของชำยหนุม่

ยังฉำบไปด้วยควำมกังวลและควำมรู้สึกกังขำมำกมำย “เอ่อ...คุณหมอ 

ครบั ถ้ำเป็นไปได้ ผมต้องขอควำมกรณุำทำงโรงพยำบำลอย่ำเพิ่งแพร่งพรำย

เรื่องที่คนไข้รู้สึกตัวแล้วให้นักข่ำวทรำบนะครับ ผมไม่อยำกให้กลำยเป็น

เรื่องวุ่นวำยมำกไปกว่ำนี้”

“เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงไปครับ ทำงโรงพยำบำลเองก็ระมัดระวัง 

อยู่เช่นกัน เรื่องใหญ่ขนำดนี้...ผมเองก็เพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรก...” บำซีล

ชะงกัไปครู่หนึ่ง เมื่อรู้สกึว่ำตนเองพูดมำกเกนิควำมจ�ำเป็นไปแล้ว “ถ้ำไม่มี

อะไรแล้ว ผมขอตวัก่อนนะครบั”
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นำยแพทย์ชำวอยีปิต์หนัมำสบตำกบันรสิสำเหมอืนมบีำงอย่ำงจะพดู 

แต่แล้วกเ็ปลี่ยนใจเป็นค้อมศรีษะให้ทกุคนก่อนจะเดนิจำกไปเงยีบๆ หญงิสำว

ไม่แปลกใจนกัหรอกที่ บำซลี เอล มำห์ด ีมที่ำทำงเช่นนั้น เป็นใครเจอเรื่อง

แบบนี้กค็งมคี�ำถำมล้ำนแปดอดัแน่นอยู่ในใจกนัทุกคน เธอเองกบ็อกไม่ถูก

เช่นกันว่ำรู้สึกอย่ำงไรกับเหตุกำรณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ถึงจะเคยมีประสบ- 

กำรณ์กำรรบัมอืกบัเรื่องพลิกึพลิั่นสำรพดัสำรพนัในอยีปิต์มำบ้ำง แต่เรื่อง

นี้เรยีกได้ว่ำพสิดำรเสยีจนไม่รู้จะตั้งหลกัอย่ำงไรดี

“ไม่ต้องกงัวลเรื่องนกัข่ำวนะคะคณุธำม คณุป้ำจนัทรำ ทำงสถำนทตู

เองได้ขอควำมร่วมมือกับทำงโรงพยำบำลไปแล้วว่ำให้งดกำรให้ข่ำวเรื่อง 

คุณดรมีในทุกกรณ”ี

นริสสำพยำยำมปลอบใจชำยหนุ่มและผู้ปกครองของลักษิกำอย่ำง

นุม่นวลที่สดุ เธอเข้ำใจควำมรูส้กึของทั้งคูเ่ป็นอย่ำงดด้ีวยปีที่แลว้กเ็พิ่งผ่ำน

เหตุกำรณ์วุ่นวำยที่ต้องผจญกับบรรดำนักข่ำวที่พยำยำมเค้นคอให้ตอบ

ค�ำถำมเรื่องคดีฆำตกรรมศำสตรำจำรย์ดูวำลที่รำวินทรำ รุ่นน้องของเธอ

โชคร้ำยเข้ำไปมีส่วนพัวพันมำแล้วเช่นกัน กว่ำจะจบเรื่องเล่นเอำผมแทบ

หงอก แต่กไ็ด้คนรกัประหลำดๆ อย่ำงวรำทติย์มำหนึ่งคนละนะ...

“แต่เรำกห้็ำมพวกนกัข่ำวเรื่องกระพอืข่ำวลอืบ้ำๆ ไม่ได้อยูด่นีะหนสูำ” 

จันทรำระบำยลมหำยใจยำว “นี่ก็ลือกันไปไกลถึงเรื่องค�ำสำปฟำโรห์อะไร

กันก็ไม่รู้ พวกนักข่ำวที่ไทยก็เหมือนกัน ใส่สีตีไข่เสียจนกลำยเป็นเรื่อง 

ผีๆ  สำงๆ กนัไปหมดแล้ว เพื่อนๆ ป้ำกพ็ลอยบ้ำจี้โทรศพัท์มำถำมข่ำวกนั

ว่ำยำยดรมีถูกสำปจรงิไหม จนป้ำต้องปิดมอืถอืหน ีไม่กล้ำเปิดจนทุกวนันี้

เลย”

ปำกพูดต่อว่ำต่อขำนไป แต่ในใจลกึๆ แล้ว จนัทรำกห็วำดหวั่นกบั

เรื่องค�ำสำปที่ว่ำไม่น้อย

“โธ่ คุณป้ำคะ ปำกคนยำวกว่ำปำกกำ อยำกพูดอะไรกพ็ูด อย่ำไป

ใส่ใจเลยค่ะ” นรสิสำหวัเรำะเสยีงแห้ง “ค�ำสำปฟำโรห์ที่ว่ำไม่ได้มจีรงิหรอกค่ะ 
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เพรำะถ้ำมีจริง คนแรกที่น่ำจะโดนสำปให้ตำยแล้วตำยอีกก็น่ำจะเป็น 

ดอกเตอร์ซำฮ ีฮำวำสส์ ที่เปิดสุสำนมมัมี่มำเป็นร้อยมำกกว่ำ”

เธอจ�ำค�ำพูดกึ่งเลกเชอร์วิชำประวัติศำสตร์ของ แอรอน วินสตัน  

คนรกัของรำวนิทรำมำอกีท ีสำรภำพว่ำตอนฟังแอบหำวจะหลบัมหิลบัแหล่

อยู่หลำยครั้ง ไม่นึกเหมือนกันว่ำจะมีประโยชน์ในวันนี้...อย่ำงน้อยก็พอ

ปลอบใจคนแก่ได้บ้ำงละน่ำ

“ซำ...ซำฮ.ี..ที่ว่ำนี่เป็นใครเหรอจ๊ะหนูสำ”

จนัทรำท�ำหน้ำงง เธอไม่เคยรูอ้ะไรเกี่ยวกบัประเทศอยีปิต์เลยแม้แต่

น้อย และเป็นประเทศที่เธอไม่คิดว่ำในชีวิตนี้จะได้มำเหยียบเสียด้วยซ�้ำไป

หำกหลำนสำวสุดที่รกัไม่เกดิเรื่องใหญ่โตเช่นนี้

“เขำเป็นนักอียิปต์วิทยำชื่อดังระดับโลกครับคุณป้ำ ฉำยำ อินเดีย- 

นำ โจนส์ ของอยีปิต์ บำงคนกเ็รยีกเขำว่ำมำเฟียมมัมี่ เขำมอีทิธพิลในแวดวง

โบรำณคดทีี่นี่พอดู” ธำมชงิตอบด้วยน�้ำเสยีงเนอืยๆ “ผมได้ข่ำวว่ำเขำอยำก

พบน้องดรมีน่ำดู หลงัจำกเหน็ภำพพวกนั้น...”

จู่ๆ เสยีงของชำยหนุ่มกข็ำดหำยไปเสยีเฉยๆ ใบหน้ำขำวสะอำดแบบ

คนมเีชื้อสำยจนีของเขำดูซดีเซยีวอย่ำงน่ำสงสำร 

นริสสำมองเขำแล้วก็ได้แต่ส่งยิ้มเจื่อนๆ ไปให้ ที่เรื่องมันวุ่นวำย 

ถึงเพียงนี้ก็เพรำะ ‘ภำพพวกนั้น’ ที่เขำเอ่ยถึงนั่นละ อย่ำว่ำแต่ดอกเตอร ์

ซำฮ ีฮำวำสส์ เลย ตอนนี้คนทั้งกระทรวงโบรำณคดแีละบรรดำนกัอยีปิต์

วทิยำทั่วโลกต่ำงกอ็ยำกพบหน้ำหญงิสำวที่ชื่อลกัษกิำกนัทั้งนั้น!

ท�ำไมน่ะหรือ...ค�ำตอบง่ำยดำยมำก ใครเห็นภำพสำวสวยนอน

สลบไสลไร้สตกิลำงทะเลทรำยอนัเวิ้งว้ำง โดยสวมเสื้อผ้ำและเครื่องประดบั

โบรำณล�้ำค่ำทั้งตัวประหนึ่งเพิ่งผุดขึ้นมำจำกสุสำนฟำโรห์เช่นนั้น แล้ว 

ไม่อยำกรู้ที่มำที่ไปบ้ำงเล่ำ!

คดิถงึตรงนี้ ดวงตำเจ้ำกรรมของนรสิสำกไ็พล่มองไปยงัประตูห้อง

ที่หญิงสำวเจ้ำของชื่อนอนอยู่โดยอัตโนมัติ...เด็กคนนั้นหำยตัวไปในทะเล-
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ทรำยอย่ำงไร้ร่องรอยหนึ่งอำทติย์เตม็ๆ ไม่ว่ำทำงสถำนทูตจะประสำนงำน

กับทำงรัฐบำลอียิปต์ให้ส่งทีมออกช่วยค้นหำอย่ำงไรก็ไม่พบ จนเธอเอง

พลอยถอดใจ แอบคิดในแง่ร้ำยว่ำเจ้ำตัวอำจเสียชีวิตไปแล้วเสียด้วยซ�้ำ  

แต่จู่ๆ กลบัมำปรำกฏตวัในสภำพที่...หำกไม่นบัอำกำรบำดเจบ็จำกกำรตก

จำกที่สูงแล้ว ก็เรียกได้ว่ำสมบูรณ์แบบเหลือเชื่อ จนไม่น่ำจะเป็นคนที่ถูก

กลุ่มโจรไล่ล่ำจนหลงทำงรอนแรมกลำงทะเลทรำยมำเป็นอำทิตย์ได้เลย 

สกันดิ!

วินำทีแรกที่เห็นสำวน้อยวัยยี่สิบสองปีผู้กลำยเป็นข่ำวดังไปทั่วโลก 

นริสสำตกใจจนพูดอะไรไม่ออก ไม่ใช่เพรำะผิวพรรณของเธอเปล่งปลั่ง 

ดั่งทองทำ และอ่อนนุ่มรำวได้รับกำรปรนนิบัตินวดเฟ้นด้วยน�้ำมันหอม 

ชั้นเลิศมำเป็นอย่ำงดี หรือเพรำะผ้ำไหมโปร่งบำงซึ่งถักทอด้วยกรรมวิธี

โบรำณและประดบัด้วยอญัมณนี�้ำงำมอย่ำงวจิติรบรรจง แต่เป็นเพรำะก�ำไล

สทีองหม่นที่อยู่บนข้อมอืของเดก็คนนั้นต่ำงหำก

ก�ำไลอำร์สิโนเอ...ต้นเหตุที่พำรำวินทรำไปผจญกับเรื่องเสี่ยงตำย 

เมื่อปีก่อน! 

ตอนแรกนริสสำนึกว่ำตำฝำดไป แต่เมื่อลอบมองชัดๆ หลำยครั้ง 

จึงแน่ใจว่ำเหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยน ค�ำถำมคือ...ท�ำไมก�ำไลที่แอรอนกับ 

รำวินทรำบอกเธอว่ำหำยสำบสูญไปในทะเลทรำยพร้อมกับพวกฌอง-ลุค

แล้ว ถึงมำอยู่ที่ลักษิกำได้กันเล่ำ บอกตรงๆ เธอเห็นมันแล้วขนลุกพิกล 

สงัหรณ์ใจว่ำจะต้องเกดิเรื่องวุ่นวำยใหญ่โตเพรำะมนัอกีอย่ำงไรกไ็ม่รู้

“พูดถึงรูปพวกนั้นแล้วป้ำโกรธทุกที พวกที่เมืองไทยบำงคนบอกว่ำ

ยำยดรมีอยำกดงักเ็ลยร่วมมอืกบัอำจำรย์ฝรั่งจดัฉำกขึ้นมำ เอำอะไรมำพดู 

ใครจะเอำชวีติมำเสี่ยงท�ำเรื่องบ้ำๆ แบบนี้”

ดวงตำของหญิงสูงวัยเอ่อคลอไปด้วยหยำดน�้ำตำ ดวงหน้ำซูบซีด 

กว่ำครั้งแรกที่นรสิสำเหน็ที่สนำมบนิมำก 

ตอนที่ได้รับโทรศัพท์สำยตรงจำกผู้ใหญ่ในกระทรวงต่ำงประเทศ  
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ให้ช่วยดแูลอ�ำนวยควำมสะดวกให้เศรษฐนิแีถวหน้ำของเมอืงไทยกบัลกูชำย

หัวแก้วหัวแหวนของอดีตนักกำรเมืองชื่อดัง หญิงสำวได้แต่ลอบถอนใจ 

ด้วยควำมเบื่อหน่ำย เพรำะเคยเจอฤทธิ์เดชของพวก ‘อภสิทิธิ์ชน’ ที่ผู้ใหญ่

ฝำกฝังมำมำก คนพวกนี้หำกไม่ท�ำตัวกร่ำงคับไคโรก็มักจิกหัวใช้เจ้ำหน้ำที่

ชั้นผู้น้อยประหนึ่งทำสในเรอืนเบี้ย 

แต่จนัทรำกบัธำมไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยแม้แต่น้อย พวกเขำทั้งสองคน

ทั้งน่ำรกั สภุำพ อกีทั้งยงัให้เกยีรตแิละรูจ้กัเกรงใจคนรอบข้ำงทั้งที่พวกตน

ทุกข์ใจอย่ำงแสนสำหัสต่อกำรหำยตัวไปของลักษิกำ นริสสำ และเหล่ำ 

เจ้ำหน้ำที่ในสถำนเอกอัครรำชทูตไทยประจ�ำกรุงไคโรจึงเห็นใจพวกเขำ 

อย่ำงจรงิใจ และพร้อมให้ควำมช่วยเหลอืทุกเรื่องอย่ำงเตม็ก�ำลงั

“ศำสตรำจำรย์อองตวน ลำมำร์ เป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรอนุรักษ ์

ศลิปวตัถุอนัดบัต้นๆ ของฝรั่งเศส ไม่ส.ิ..ของโลกนะครบั ไม่มคีวำมจ�ำเป็น

ต้องเอำชื่อเสยีงของตวัเองมำเสี่ยงกบัเรื่องจดัฉำกแบบนี้เลย แล้วน้องดรมี 

กเ็ป็นศษิย์เอกของเขำ มอีนำคตสดใสรออยู่ ไม่มทีำงคดิอะไรสั้นๆ แบบนี้

แน่” น�้ำเสยีงของธำมเข้มขึ้นด้วยแรงอำรมณ์ที่สะสมมำนำนหลำยวนั ใช่ว่ำ

เขำไม่โกรธข่ำวลือไร้สำระที่สำดโคลนใส่ลักษิกำในโลกโซเชียล แต่เป็น 

เพรำะเขำห่วงอำกำรบำดเจบ็ของเธอมำกกว่ำ จงึพยำยำมข่มใจไม่เกบ็มำเป็น

อำรมณ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ท�ำได้ยำกยิ่ง “น้องดรีมมีโลกส่วนตัวสูงแค่ไหน  

พวกเรำทุกคนก็รู้กันดี วันๆ เอำแต่เก็บเนื้อเก็บตัววำดภำพ อ่ำนหนังสือ  

ไม่สุงสงิกบัใครนอกจำกครอบครวักบัเพื่อนฝูง น้องไม่เคยอยำกเด่นอยำก

ดงัเลยสกันดิ”

“คนพวกนั้นก็เป็นแค่นักเลงคีย์บอร์ดช่ำงมโนเท่ำนั้นละค่ะคุณธำม 

อย่ำไปใส่ใจเลย พวกเรำปิดข่ำวเงียบเชียบกันขนำดนี้ก็คงพยำยำมกระทุ้ง 

ให้เรำออกมำโต้ข่ำว ถ้ำเรำนิ่งเสยี กท็�ำอะไรไม่ได้ทั้งนั้น” 

นรสิสำส่ำยหน้ำอย่ำงระอำใจ ตอนนี้ถงึลกัษกิำไม่อยำกดงักก็ลำยเป็น

ที่รูจ้กัไปทั่วโลกเสยีแล้ว ประวตัคิวำมเป็นมำ ตั้งแต่เรื่องครอบครวั กำรศกึษำ 
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ตลอดจนถึงชีวิตส่วนตัวจึงถูกขุดคุ้ยขึ้นมำเผยแพร่บนโลกอินเทอร์เน็ต 

ในชั่วระยะเวลำข้ำมคนื มทีั้งจรงิบ้ำงไม่จรงิบ้ำง ใส่สตีไีข่จนเป็นนยิำยน�้ำเน่ำ

บ้ำง ช่ำงน่ำเหนื่อยใจแทนเสยีจรงิๆ

“ที่จริง...เรื่องที่ผมกังวลมำกกว่ำเรื่องข่ำวก็คือเรื่องของคนจำก

กระทรวงโบรำณคดี ดูจำกรูปกำรณ์แล้ว ทำงรัฐบำลอียิปต์คงไม่ยอมให้

นอ้งดรมีกลบัไปรกัษำตวัที่เมอืงไทยง่ำยๆ จนกว่ำจะไดค้�ำตอบเรื่องเครื่อง-

ประดบัพวกนั้นใช่ไหมครบั”

ชำยหนุ่มกดนิ้วโป้งคลึงหัวคิ้วอย่ำงอ่อนล้ำ ตลอดระยะเวลำเกือบ 

หนึ่งอำทติย์มำนี้เขำนอนน้อยมำกจรงิๆ ไม่นกึเลยว่ำจะเกดิเรื่องบ้ำๆ แบบนี้

กบันำงในฝันของเขำได้ 

“เรื่องนั้นไม่ต้องกังวลนะคะ ทำงสถำนทูตพร้อมให้ควำมช่วยเหลือ

เต็มที่ ไม่มีอะไรน่ำกลัวหรอกค่ะ ทำงกระทรวงโบรำณคดีก็คงอยำกรู้ว่ำ 

ของพวกนั้นมำจำกไหน จะได้ไปขดุค้นต่อเท่ำนั้นมั้งคะ รู้ๆ  กนัอยูว่่ำทำงกำร

อยีปิต์เหน็ควำมส�ำคญัของเรื่องพวกนี้มำก” นรสิสำมองสหีน้ำเปี่ยมไปด้วย

ควำมกงัวลใจของทั้งธำมและจนัทรำแล้วเอ่ยไม่เตม็เสยีงนกั 

ที่จรงิแล้ว ทที่ำของกระทรวงโบรำณคดทีี่มตี่อเรื่องนี้กน็่ำเป็นกงัวล

ดังที่ชำยหนุ่มคำดไว้จริงๆ นั่นละ หำกพิสูจน์ได้ว่ำเครื่องประดับที่อยู่บน 

ตวัของลกัษกิำเป็นของโบรำณอำยุนบัพนัปีจรงิ มูลค่ำของพวกมนันั้นเรยีก

ได้ว่ำประเมนิค่ำมไิด้ทเีดยีว ทำงกระทรวงคำดหวงัว่ำจะมสีมบตัค่ิำควรเมอืง

เช่นนี้ซุกซ่อนอยู่ในที่ใดที่หนึ่งในทะเลทรำยอกี และหำกหญงิสำวสำมำรถชี้

จุดได้ว่ำน�ำมำจำกตรงไหน และยงัม ี ‘ขุมทรพัย์’ อยู่อกีกจ็ะถอืว่ำเป็นกำร

ค้นพบอันยิ่งใหญ่หลังจำกกำรค้นพบสุสำนที่เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติของ

ฟำโรห์ตุตันคำมุนเมื่อปี ๑๙๒๒ เลยทีเดียว ซึ่งหมำยควำมว่ำกำรค้นพบ

ครั้งนี้จะดงึดดูนกัท่องเที่ยวทั่วโลกให้หลั่งไหลกลบัมำอยีปิต์อกีครั้งกเ็ป็นได้ 

ฉะนั้นรฐับำลอยีปิต์ไม่มทีำงปล่อยตวัลกัษกิำกลบัเมอืงไทยง่ำยๆ แน่

“ปัญหำคือยำยดรีมจ�ำอะไรไม่ได้เลยน่ะสิหนูสำ จ�ำไม่ได้ด้วยซ�้ำว่ำ 
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ตวัเองกบัเพื่อนๆ ถกูไอ้พวกโจรเรยีกค่ำไถ่ไล่ต้อนในทะเลทรำยจนเป็นเรื่อง 

ถ้ำตอบไม่ได้ เขำจะไม่กกัตวัยำยดรมีไว้ที่อยีปิต์นี่ตลอดชวีติเลยเหรอ”

“โธ่...คุณป้ำ อย่ำเพิ่งคิดมำกสิคะ” นริสสำเอื้อมมือไปกุมมือของ 

หญิงชรำไว้เบำๆ อย่ำงให้ก�ำลังใจ “จ�ำที่คุณหมอบอกได้ใช่ไหมคะว่ำเรื่อง

ควำมทรงจ�ำที่หำยไปของคุณดรมีเป็นแค่อำกำรชั่วครำว คุณดรมีเองกเ็พิ่ง

รู้สกึตวั คงต้องใช้เวลำฟื้นตวัสกัหน่อย ไม่แน่ว่ำควำมทรงจ�ำอำจจะกลบัมำ

เรว็กว่ำที่คดิกไ็ด้นะคะ”

“ป้ำก็หวังว่ำอย่ำงนั้น” จันทรำบีบมือตอบด้วยควำมรู้สึกซำบซึ้งใจ  

“ใจหนึ่ง...ป้ำกภ็ำวนำให้ยำยดรมีจ�ำได้ แต่อกีใจ...ป้ำกไ็ม่รู้ว่ำอยำกให้หลำน

จ�ำได้ไหม”

“ท�ำไมล่ะคะ”

“ก็...” จันทรำข่มก้อนสะอื้นเอำไว้ในอก “เรำไม่รู้เลยว่ำตลอดเวลำ 

ที่หำยตัวไป ยำยดรีมเจอกับเรื่องเลวร้ำยอะไรมำบ้ำง บำงที...ถ้ำจ�ำไม่ได้ 

จะดกีว่ำหรอืเปล่ำ...”

“หมอตรวจไม่พบอะไรนอกจำกบำดแผลที่ศีรษะกับรอยแผลเล็กๆ 

น้อยๆ และรอยฟกช�้ำตำมเนื้อตวันะครบัคณุป้ำ ไม่มเีรื่องไม่ดไีม่งำมเกดิขึ้น

กบัน้องแน่ๆ ครบั น้องแค่โชคร้ำยไปเจอกบัโจรเข้ำกเ็ท่ำนั้น” 

ชำยหนุ่มรู้ดีว่ำจันทรำก�ำลังพูดถึงเรื่องกำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศ  

ซึ่งน่ำยินดีที่ในรำยงำนของแพทย์ไม่มีเรื่องนี้อยู่ด้วย แต่ไม่ว่ำจะเกิดเรื่อง 

เลวร้ำยแบบใดกบัลกัษกิำ เขำกพ็ร้อมที่จะอยู่เคยีงข้ำงเธอ ไมค่ดิทอดทิ้งไป

ไหนทั้งสิ้น 

“จ้ะลูก” จนัทรำพยกัหน้ำ น�้ำตำซมึ หลำยวนัมำนี้พลงัใจถดถอยจน

พลอยท�ำให้ร่ำงกำยเกือบทรุดมำหลำยครั้ง ดีที่ได้ก�ำลังใจจำกทั้งธำมและ

นรสิสำช่วยประคบัประคองให้ผ่ำนช่วงเวลำยำกล�ำบำกมำได้

“เข้มแขง็ไว้นะคะคุณป้ำ อย่ำงน้อยตอนนี้คุณดรมีกร็ู้สกึตวัแล้ว ถงึ

จะยังพูดไม่รู้เรื่อง แต่ก็สบำยใจไปได้เปลำะหนึ่ง พักฟื้นอีกหน่อยอำกำร 
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ต้องดขีึ้นเรื่อยๆ แน่ๆ ค่ะ ฉะนั้นคุณป้ำต้องรกัษำสุขภำพให้แขง็แรงเข้ำไว้

นะคะ ห้ำมป่วยเดด็ขำด ไม่อย่ำงนั้นใครจะดูแลคุณดรมีล่ะคะ”

“นั่นสินะหนูสำ ป้ำจะต้องดูแลตัวเองให้ดีเพื่อยำยดรีม” จันทรำ 

ฝืนยิ้ม “ป้ำต้องขอโทษธำมกบัหนูสำด้วยนะจ๊ะที่ท�ำให้ไม่สบำยใจ”

“พดูอะไรอย่ำงนั้นล่ะครบัคณุป้ำ เรำไม่ใช่คนอื่นคนไกลกนัเสยีหน่อย 

เรื่องของน้องดรีมกับคุณป้ำ ผมถือว่ำเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเสมอ 

นะครบั อกีอย่ำงผมเองกเ็ป็นห่วงน้องดรมีมำกเหมอืนกนั”

ธำมแตะบ่ำผู้สูงวัยกว่ำอย่ำงสนิทสนมแต่ยังคงควำมสุภำพเอำไว้อยู่

ในที...เรื่องที่เขำตกหลุมรักลักษิกำไม่ใช่ควำมลับของจักรวำลแต่อย่ำงใด 

ขนำดคนนอกอย่ำงนรสิสำยงัมองออกตั้งแต่วนัแรกๆ และดูเหมอืนจนัทรำ

เองกร็กัใคร่เอน็ดูชำยหนุ่มผู้นี้ไม่น้อย

“คุณดรีมนี่โชคดีมำกเลยนะคะมีคุณป้ำที่รักเธอมำก แล้วก็มีแฟน 

ที่คอยเป็นห่วงเป็นใยอย่ำงคุณธำม โอ๊ย!”

นรสิสำสะดุง้โหยง หน้ำแหงนเรดิในขณะที่ร่ำงกำยเซไปทำงดำ้นหลงั 

ธำมรบีปรำดเข้ำไปประคองเอำไว้ก่อนที่เธอจะเสยีกำรทรงตวัล้มลงกระแทก

พื้น

“เป็นอะไรไปครบัคุณสำ”

“ฉะ...ฉัน...ฉันรู้สึกเหมือนมีใครกระตุกผมน่ะค่ะ แต่คงคิดไปเอง

มำกกว่ำ บำงทฉีนัอำจจะนอนน้อยเกนิไปมั้งคะ” นรสิสำยิ้มแหยพลำงมอง

ไปรอบๆ อย่ำงหวำดระแวง รู้ว่ำนอกจำกพวกตนเองและพยำบำลที่นำนๆ 

จะเดนิผ่ำนมำสกัคนหรอืสองคนแล้ว ไม่มคีนอื่นอกีเลย จงึเป็นไปไม่ได้ที่จะ

มีใครมือบอนแกล้งมำกระชำกผมหำงม้ำของเธอได้ เว้นแต่...ใครคนนั้น 

จะล่องหนได้!

หรอืไม่กพ็ูดอะไรไม่เข้ำหูผสีำงเทวดำที่อยู่แถวๆ นี้เลยโดนแกล้ง

บ้ำแล้ว...คดิเหลวไหลอะไรกนัเนี่ย...

หญิงสำวส่ำยหน้ำให้แก่ควำมคิดเลื่อนเปื ้อนไร้สำระของตนเอง  
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ก่อนจะต้องยนืตวัแขง็ทื่อเมื่อได้ยนิเสยีงกระซบิต�่ำลกึดงัแว่วลอยลมมำ

นางเป็นของข้าต่างหาก...

“เอ๊ะ? เมื่อกี้คุณธำมว่ำอะไรนะคะ” 

เธอขมวดคิ้ว แล้วเงยหน้ำขึ้นมองชำยหนุม่ที่ส่ำยศรีษะปฏเิสธทนัควนั

“เปล่ำนี่ครับ ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลย” ธำมคลำยมือที่ประคอง 

นริสสำอย่ำงนุ่มนวล “นี่พวกผมรบกวนเวลำพักผ่อนของคุณสำมำกไป 

หรอืเปล่ำครบั เลย...ท�ำให้คุณเหนื่อย...”

“โอ๊ย ไม่เลยสักนิดค่ะ ฉันเต็มใจให้ควำมช่วยเหลือเต็มที่อยู่แล้ว  

ฉนัคง...หูฝำดไปเองน่ะค่ะ”

หญงิสำวโกหกค�ำโต เมื่อครู่เธอได้ยนิเสยีงพูดจรงิๆ แม้ไม่แน่ใจนกั

ว่ำเป็นภำษำอะไร แต่มั่นใจว่ำเข้ำใจควำมหมำยของมันทุกค�ำ...มั่นใจจน

ขนลุก ตั้งแต่พบตวัลกัษกิำกม็เีหตุกำรณ์หรอืเรื่องรำวแปลกๆ ที่ไม่รู้จะหำ

ค�ำอธิบำยได้รอบตัวสำวน้อยคนนี้ตลอด...นริสสำมองไปยังประตูห้องพัก 

ผู้ป่วยที่ลกัษกิำนอนอยู่อกีครั้ง แล้วรู้สกึหนำวเยอืกขึ้นมำเสยีเฉยๆ

ขอให้เมื่อครู่เธอหูฝำดไปจรงิๆ ทเีถอะ...



“ลกัษกิำ อำทติยำพรรณ...ชื่อออกเสยีงยำกเสยีจรงิ” 
ดอกเตอร์ฟำดลิ ซไูลมำน หยบิภำพถ่ำยของหญงิสำวที่นอนทอดกำย

ยำวอยู่บนผนืทรำยขึ้นมำมองอย่ำงพนิจิพเิครำะห์ ชุดยำวที่เธอสวมอยู่นั้น

ตดัเยบ็จำกผ้ำสม่ีวงเนื้อโปร่งซึ่งบำงเบำเสยีจนมองเหน็เรอืนร่ำงงำมระหงกึ่ง

เปลอืยเปล่ำอยูร่�ำไร ตำมชำยผ้ำมกีำรประดบัประดำด้วยดิ้นทองและอญัมณี

ที่สะท้อนแสงแดดเป็นประกำยวบิวบั มองเผนิๆ อำจคดิว่ำเธอคงหลุดออก

มำจำกงำนเลี้ยงแฟนซทีี่ไหนสกัแห่ง แต่เมื่อมองให้ดีๆ  จะเหน็ว่ำทั้งเนื้อผ้ำ

ของชุดที่เธอสวมใส่ และเครื่องประดับอันวิจิตรบรรจงที่อยู่บนร่ำงไม่ว่ำ 

จะเป็นทบัทรวง แหวน ตุ้มหู และก�ำไล หรอืแม้แต่ปลอกทองค�ำเลก็ๆ ที่

ประดบัอยูบ่นเรอืนผมสดี�ำขลบั ล้วนแล้วแต่สงูค่ำเกนิกว่ำจะเป็นชุดคอสตูม

ส�ำหรบัเช่ำรำคำถูกที่มไีว้ส�ำหรบังำนปำร์ตไีด้

“คนไทยใช่ไหม”

เขำเคำะนิ้วผอมเกร็งจนเห็นข้อกระดูกปูดโปนบนใบหน้ำงำมแฉล้ม

ของสำวน้อยในภำพแล้วท�ำเสียงจึ๊กจั๊กในล�ำคออย่ำงไม่ชอบใจเท่ำใดนัก  
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ใครจะไปชอบกันเล่ำ...ครั้งก่อนที่เกิดเรื่องใหญ่โตจนเกือบเอำชีวิตไม่รอด 

ก็เพรำะแม่สำวไทยที่ชื่อรำวินทรำ พอต้องมำพัวพันกับผู้หญิงไทยอีกก็ให้

รู้สกึสงัหรณ์ใจตงดิๆ อย่ำงไรพกิล

“โชคร้ำยที่ต้องบอกว่ำใช่ครบัดอกเตอร์” กำบำลยื่นแฟ้มรำยงำนให้

เจ้ำนำย ใบหน้ำของเขำยังคงนิ่งสนิทเช่นทุกครั้ง แต่กลับดูถมึงทึงกว่ำเคย

เพรำะรอยแผลเป็นที่ฌอง-ลุคเรนิเยร์กับพวกฝำกไว้เมื่อปีก่อน พำดจำก 

คิ้วซ้ำยลงมำยงัหำงตำ “จำกรำยงำนกำรตรวจสอบเบื้องต้น ชุดที่เดก็คนนี้

สวมใช้กรรมวธิยี้อมสแีบบโบรำณอย่ำงที่ท่ำนคำดเอำไว้จรงิๆ ด้วยครบั”

“อำ...สมี่วงไทเรยีนสนิะ หรูหรำน่ำดู” 

ฟำดลิเดำะลิ้น ดวงตำฉำยแววเจ้ำเล่ห์ขณะเปิดแฟ้มแล้วกวำดสำยตำ

มองตวัอกัษรบนกระดำษคร่ำวๆ...สม่ีวงไทเรยีนหรอืที่เรยีกกนัว่ำสม่ีวงแห่ง

ไทร์นั้น มีประวัติควำมเป็นมำยำวนำนนับพันปี ชำวฟินิเชียเป็นผู้คิดค้น

กรรมวิธีสกัดสีชนิดนี้จำกต่อมของหอยมูเร็กซ์หรือหอยทำกทะเลที่มีขนำด 

ตัวกระจ้อยร่อย ซึ่งหมำยควำมว่ำต้องใช้หอยจ�ำนวนนับหมื่นตัวกว่ำจะได้ 

สย้ีอมน�้ำหนกัหนึ่งกรมั อกีทั้งยงัมกีรรมวธิแีละกระบวนกำรค่อนข้ำงยุง่ยำก 

ต้องใช้เวลำสิบวันเป็นอย่ำงต�่ำกว่ำจะได้ผ้ำแต่ละชิ้น จึงท�ำให้ในยุคโบรำณ 

ผ้ำสีม่วงจัดเป็นของรำคำแพงระยับและจ�ำกัดไว้ส�ำหรับกษัตริย์ ชนชั้นสูง 

หรอืนกับวชเท่ำนั้น ควำมพเิศษของผ้ำที่ย้อมด้วยสม่ีวงไทเรยีนคอืยิ่งซกัตำก

แดดยิ่งมสีสีนัสดใสคงทนอย่ำงเหลอืเชื่อ

ปัจจุบันมีสีสังเครำะห์ซึ่งหำง่ำยและสะดวกสบำยกว่ำมำกมำแทนที่ 

กรรมวธิยี้อมผ้ำด้วยสจีำกหอยมูเรก็ซ์นี้จงึค่อยๆ เลอืนหำยไป เหลอืเพยีง

กำรทดลองท�ำซ�้ำเพื่อกำรศกึษำทำงวชิำกำรเลก็ๆ นอ้ยๆ หรอืกำรแสดงโชว์

ย้อมสอีวดนกัท่องเที่ยวบ้ำงเท่ำนั้น ดงันั้นจงึแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่เดก็ที่ชื่อ

ลกัษกิำจะสวมผ้ำที่ถกัทอและย้อมด้วยสม่ีวงแห่งไทร์ในยคุนี้ได้...แต่ถงึเรื่อง

ผ้ำไหมหรหูรำค่ำควรเมอืงจะน่ำสนใจแค่ไหนกไ็ม่เท่ำกบัเรื่องเครื่องประดบั

ทองค�ำแท้ที่อยู่บนตัวแม่เด็กนั่นหรอก โดยเฉพำะก�ำไลวงนั้น...ก�ำไลอำร์- 
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สโินเอที่เขำคดิว่ำหำยสำบสูญไปพร้อมกบัฌอง-ลุคเมื่อหนึ่งปีก่อน!

“สำยของเรำรำยงำนว่ำเดก็นั่นฟ้ืนแล้วนะครบัดอกเตอร์ แต่ทำงญำติ

ขอร้องให้ปิดข่ำวเอำไว้ก่อนเพรำะกลัวจะวุ่นวำย” กำบำลรำยงำนต่อด้วย 

น�้ำเสยีงรำบเรยีบ

“ก็น่ำจะเป็นอย่ำงนั้นอยู่แล้ว ข่ำวดังขนำดนี้ ไม่วุ่นวำยสิแปลก”  

ฟำดลิปิดแฟ้มโยนไว้บนโต๊ะท�ำงำนไม้มะฮอกกำน ีแล้วเอนกำยพงิพนกัเก้ำอี้

หนังพร้อมประสำนมือไว้บนตักหลวมๆ “ได้ข่ำวว่ำพวกนักโบรำณคดีใน

กระทรวงอยำกเจอแม่เด็กนี่จนเนื้อเต้นกันทุกคนเลยนี่ พวกเรำคงต้องรีบ

ชงิลงมอืก่อนที่จะมใีครระแคะระคำยเรื่องอำร์สโินเอ”

“มนัไม่น่ำจะง่ำยแบบนั้นน่ะสคิรบัดอกเตอร์ เพรำะคนที่สถำนทตูไทย

ส่งมำดูแลเดก็ลกัษกิำคอืมสินรสิสำ”

“มสินรสิสำ?” ฟำดลิขมวดคิ้ว “มนัยงัอยูอ่กีเหรอ นกึว่ำย้ำยกลบัไทย

ไปแล้วเสยีอกี”

เขำยงัจ�ำหญงิสำวหน้ำตำคมข�ำคนนั้นได้อย่ำงแม่นย�ำ เจ้ำหล่อนตหีน้ำ

ใสซื่อว่ำไม่รูเ้หน็เรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกบั แอรอน วนิสตนั ศตัรูคูอ่ำฆำตของเขำ

ทั้งสิ้น แต่กลบัตลบหลงัเขำด้วยกำรลอบไปแจ้งทำงกระทรวงโบรำณคดวี่ำ

เขำมสี่วนเกี่ยวข้องกบัคดฆีำตกรรมศำสตรำจำรย์มเิชล ดูวำล ที่ ฌอง-ลุค 

เรนเิยร์ ก่อ จนต้องหนอีอกนอกประเทศไปตั้งหลกัที่อเมรกิำเกอืบหกเดอืน 

โชคยังดีที่ได้ ‘ผู้สนับสนุน’ รำยใหม่ที่เงินหนำและทรงอิทธิพลพอสมควร 

ไม่อย่ำงนั้นคงไม่ได้กลบัมำเหยยีบอยีปิต์อกีตลอดชวีติแน่ คดิแล้ว...ยงัแค้น

ไม่หำย ทั้งแม่นั่นแล้วกไ็อ้วรำทติย์ คู่รกัของหล่อนด้วย!

“เท่ำที่รูก้น่็ำจะยงัอยูป่ระจ�ำกำรที่นี่อกีสกัปีสองปีกระมงัครบั เธอรูจ้กั

พวกเรำเป็นอย่ำงด ีแล้วกเ็คยเหน็ก�ำไลอำร์สโินเอมำก่อน เธอไม่น่ำจะยอม

ให้พวกเรำเข้ำใกล้เดก็คนนั้นแน่”

“จะไปยำกอะไร ใช้คนของเรำให้เป็นประโยชน์สิ” ฟำดิลแสยะยิ้ม

เหี้ยมเกรียม “ท�ำอะไรก็ได้ให้มันยุ่งหัวหมุนจนไม่มีเวลำมำที่โรงพยำบำล 
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สกัพกั จะเอำให้เจบ็นดิๆ หน่อยๆ กด็ ีจะได้ลดควำมอวดดลีงบ้ำง แต่อย่ำ

ให้โฉ่งฉ่ำงนกักแ็ล้วกนั เพรำะทำงกระทรวงกย็งัจบัตำมองพวกเรำอยู่”

หลังจำกฌอง-ลุคเสียชีวิต บรรดำนักกำรเมืองและคนใหญ่คนโต 

ในกระทรวงต่ำงกว็ิ่งเต้นกนัจ้ำละหวั่น แต่ละคนล้วนมชีนกัตดิหลงักนัทั้งนั้น 

เขำเองกถู็กเชื่อมโยงเข้ำกบัคดลีกัลอบค้ำวตัถโุบรำณที่เจ้ำพ่อตลำดมดืเคยมี

เอี่ยวหลำยคดีจนกลำยเป็นข่ำวอื้อฉำวในแวดวงโบรำณคดี โชคดีที่ต�ำรวจ

ไม่พบหลกัฐำนกำรเงนิที่น่ำสงสยัในบญัชขีองเขำจงึท�ำให้ข้อกล่ำวหำอ่อนเกนิ

กว่ำจะด�ำเนินคดีใดๆ ได้ แต่ถึงกระนั้นชื่อเสียงจอมปลอมที่สั่งสมมำนำน

นับสิบปีก็ป่นปี้จนไม่เหลือชิ้นดี ท�ำให้ไม่อำจกลับไปรับต�ำแหน่งส�ำคัญใดๆ 

ในกระทรวงได้อีก และถูกย้ำยมำแขวนไว้ในหน่วยงำนที่มีแต่ชื่อลอยๆ 

ปรำศจำกบทบำทใดๆ ในกระทรวงทั้งสิ้น เพื่อรอวนัเกษยีณอำยอุย่ำงน่ำสมเพช 

ที่สุด

“ผมจะระวงัให้มำกครบัท่ำน” กำบำลค้อมศรีษะน้อมรบัค�ำสั่ง

“แล้วข้อมูลของเป้ำหมำยที่ให้แกไปสบืเพิ่มเตมิมำ ได้อะไรบ้ำงไหม”

“เด็กคนนั้นอำยุเพิ่งยี่สิบสอง แต่เป็นศิษย์เอกที่ศำสตรำจำรย์ออง- 

ตวน ลำมำร์ หมำยมั่นปั้นมือจะให้สืบทอดงำนที่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ต่อจำก 

ตวัเองเลยครบั”

“อองตวน ลำมำร์?” ฟำดลิเลกิคิ้วขึ้นนดิๆ อย่ำงประหลำดใจ “นกั-

อนุรักษ์ศิลปะและโบรำณวัตถุชื่อดังคนนั้นน่ะเหรอ ได้ยินว่ำเขี้ยวมำก  

ไม่รบัฝึกใครเป็นกำรส่วนตวัไม่ใช่เหรอ”

“ดเูหมอืนเดก็ที่ชื่อลกัษกิำจะมพีรสวรรค์มำกครบั ถงึขนำดที่ศำสตรำ- 

จำรย์ลำมำร์ยอมรับและให้ไปช่วยงำนซ่อมแซมภำพวำดที่ลูฟวร์มำตั้งแต ่

ปีก่อน แถมยังพำมำร่วมงำนในโพรเจกต์พิเศษที่ทำงรัฐบำลอียิปต์ขอตัว 

ผู้เชี่ยวชำญจำกฝรั่งเศสมำช่วยด้วย”

“โพรเจกต์วหิำรแห่งสำยลมน่ะเหรอ” 

ดอกเตอร์คนดังเคำะนิ้วบนหลังมือของตนด้วยควำมรู้สึกหงุดหงิด 
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นดิๆ 

ปีก่อน หลังจำก ฌอง-ลุค เรนิเยร์ และลูกน้องหำยตัวไปอย่ำง 

ไร้ร่องรอย ชำวเบดอูนิได้แจ้งกบัทำงกำรว่ำพบซำกปรกัหกัพงัของวหิำรใกล้

กบับรเิวณที่โอเอซสิถล่มยบุหำยลงไปใต้ผนืทรำย ในตอนแรกทำงกระทรวง

มองเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ โอเอซิสที่ไหนจะถล่มหำยไปได้อย่ำงไร้ร่องรอยดัง 

ค�ำเล่ำขำน จึงไม่ได้ใส่ใจนัก แต่เมื่อได้เห็นหลักฐำนเป็นโบรำณวัตถุงำมๆ 

สองหรือสำมชิ้นจึงเร่งส่งทีมส�ำรวจพร้อมทหำรลงพื้นที่ ก่อนจะค้นพบ 

ทำงเข้ำของวิหำรขนำดใหญ่ที่จมอยู่ใต้ทรำยหนำเป็นเมตร กำรขุดค้นและ

บูรณะจงึเริ่มขึ้นอย่ำงเร่งด่วน ซึ่งถ้ำหำกเขำยงัอยู่ในต�ำแหน่งละกค็งได้เป็น

ผู้คุมโพรเจกต์นี้ด้วยตนเองเป็นแน่

เจบ็ใจนกั!

“ใช่ครบั” กำบำลเดนิตรงเข้ำไปชดิโต๊ะท�ำงำนแล้วโน้มตวัลงเปิดแฟ้ม

ให้เจ้ำนำยดู “ปีที่แล้ว ทำงกระทรวงออกมำแถลงข่ำวเรื่องกำรค้นพบซำก

ทำงเข้ำวหิำร จำกนั้นกห็ำยเงยีบไป ไม่มกีำรพูดถงึอกี ดูเหมอืนว่ำภำพวำด

ในวิหำรจ�ำเป็นต้องบูรณะซ่อมแซมด่วน ทำงฝรั่งเศสเองก็สนใจเรื่องกำร 

ค้นพบครั้งนี้อยู่พอดีก็เลยเสนอให้ทุนและส่งผู้เชี่ยวชำญมำช่วย แลกกับ

กำรน�ำโบรำณวัตถุที่ขุดพบไปแสดงที่ฝรั่งเศสก่อนเป็นที่แรก แต่ก็อย่ำง 

ที่เรำรู้นั่นละครบัว่ำ ‘ยมื’ แล้วอำจ ‘ยดึ’ ไม่คนืกไ็ด้ อย่ำงที่พวกฝรั่งมงัค่ำ

ชอบท�ำกับสมบัติของชำติเรำ ลักษิกำก็เลยติดสอยห้อยตำมศำสตรำจำรย์

ลำมำร์มำที่อยีปิต์ด้วยเมื่อหกเดอืนที่แล้ว”

“เดก็นั่นอยูท่ี่ไซต์ขดุค้นในทะเลทรำยมำหกเดอืนแล้วเหรอ เหน็ท่ำทำง

บอบบำงแบบนั้น อดึใช่ย่อยนี่” 

ฟำดิลหลุบตำมองหนึ่งในรูปที่กลำยเป็นกระแสพูดถึงกันมำกที่สุด 

ในโลกโซเชยีล เป็นภำพที่ลกัษกิำก�ำลงัแนบใบหน้ำเข้ำไปจนชดิภำพวำดเทพี

ฮำธอร์บนผนังวิหำรซึ่งมีขนำดใหญ่เท่ำคนจริง และมองดูคล้ำยเธอมำก 

เหลือเชื่อ ทั้งที่ศิลปะสองมิติแบบอียิปต์โบรำณนั้น ภำพคนจะมีใบหน้ำ
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คล้ำยคลงึกนัไปหมด แต่ภำพนี้มองอย่ำงไรกเ็หมอืนลกัษกิำไม่มผีดิเพี้ยน! 

“แม่เด็กนี่เป็นมำกกว่ำลูกศิษย์หรือเปล่ำ ลำมำร์ถึงได้หนีบมำด้วย  

ไม่ให้ห่ำงตวัขนำดนี้”

“ผมคิดว่ำไม่น่ำใช่ครับ สำยของเรำที่โรงพยำบำลรำยงำนว่ำคนรัก

ของเธอมำเฝ้ำไข้แทบตลอดเวลำ แถมยังพยำยำมใช้เส้นสำยของพ่อที่เป็น

อดีตนักกำรเมืองพำตัวเธอกลับประเทศไทยด้วย ตัวเธอเองก็ไม่มีประวัติ

ด่ำงพร้อยเรื่องชู้สำวนะครับ เรื่องเดียวที่น่ำสนใจในประวัติของเธอคือ  

เธอเคยเข้ำรบักำรบ�ำบดัทำงจติตอนอำยุสกัเก้ำหรอืสบิขวบครบั”

“หอื?”

ประโยคท้ำยเรยีกควำมสนใจจำกฟำดลิให้เอื้อมมอืไปพลกิหน้ำกระดำษ 

ในแฟ้มอ่ำนอกีครั้งทนัที

“ดูเหมือนเธอจะเห็นภำพหลอนครับ” กำบำลยังคงสรุปรำยงำนให ้

เจ้ำนำยฟังต่อไปเช่นที่เคยท�ำมำโดยตลอดโดยไม่จ�ำเป็นต้องอ่ำนเอกสำรใดๆ 

“เป็นเรื่องธรรมดำที่เดก็ๆ มกัมเีพื่อนในจนิตนำกำร แต่ในกรณขีองลกัษกิำ

มันเลยเถิดไปจนเป็นอันตรำยกับตัวเอง อย่ำงเช่นจะกระโดดตำมเพื่อน

ล่องหนลงจำกระเบียงชั้นสองบ้ำง หรือว่ำยไปหำเพื่อนที่ไม่มีตัวตนในสระ

น�้ำจนเกอืบจมน�้ำตำยบ้ำง พ่อแม่ของเธอเลยต้องพำไปพบจติแพทย์”

“เป็นคนมจีนิตนำกำรสูงว่ำอย่ำงนั้นเถอะ” ฟำดลิแบะปำก

“แต่หลังจำกพ่อกับแม่ของเธอเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงรถยนต์  

ป้ำแท้ๆ ของเธอก็รับเลี้ยงเธอเอำไว้และพำไปบ�ำบัดต่อจนถึงอำยุประมำณ

สบิสำมปี แล้วกเ็ลกิไป คำดว่ำน่ำจะหำยแล้วนะครบั เพรำะหลงัจำกนั้นเธอ

กใ็ช้ชวีติเป็นปกตดิ”ี

“ผู้ปกครองของยำยเดก็นี่รวยอู้ฟู่ไม่เลว เป็นหุ้นส่วนของห้ำงสรรพ-

สินค้ำชื่อดังในไทยเสียด้วย อ้อ...ร�่ำรวยจำกกำรค้ำขำยที่ดิน ท�ำโครงกำร

บ้ำนจดัสรรสนิะ” มอืผอมเกรง็พลกิหน้ำเอกสำรเรว็ๆ ไปยงัประวตักิำรศกึษำ

ของหญงิสำว นบัว่ำกำบำลท�ำงำนได้ไม่เลวจรงิๆ ข้อมูลแต่ละอย่ำงละเอยีด
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ยิบ และแยกเป็นหัวข้อให้อ่ำนเข้ำใจง่ำย “เด็กคนนี้ไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศส 

ตอนอำยุสิบแปด เท่ำกับอยู่ที่ปำรีสมำแล้วสี่ปี...ฉันสังหรณ์ใจว่ำเด็กนี่ต้อง

รู้จกักบัพวกของไอ้แอรอนแน่ๆ ไม่อย่ำงนั้นจะมกี�ำไลวงนั้นได้ยงัไงกนัเล่ำ”

เท่ำที่รู้...แอรอนยงัลกัลอบเข้ำๆ ออกๆ ฝรั่งเศสโดยใช้ตวัตนปลอม

อยู่ ไอ้หมอนี่ฉลำดเป็นกรด ซ่อนตวัด�ำดนิเก่งอย่ำงกบัอะไร ขนำดต�ำรวจ

สำกลยงัตำมรอยมนัไม่เจอ!

“แต่เรำก็ยังไม่รู้ว่ำก�ำไลวงนั้นเป็นของจริงหรือแค่ของเลียนแบบ 

นะครับดอกเตอร์” กำบำลท้วง ตอนที่เห็นก�ำไลอำร์สิโนเอในข่ำวบนหน้ำ

หนงัสอืพมิพ์ เขำเองกป็ระหลำดใจไม่น้อย “แล้วต่อให้เป็นของจรงิ แอรอน 

วนิสตนั กบัพวกกไ็ม่น่ำยกให้คนอื่นง่ำยๆ หรอกครบั”

“อย่ำลมืสวิำ่ไอ้แอรอนมนัเจ้ำเล่ห์แค่ไหน บำงทมีนัอำจก�ำลงัวำงแผน

อะไรอยู่กไ็ด้ มนัดื้ออย่ำงกบัลำ ไม่มทีำงยอมตดัใจจำกกำรค้นหำขุมทรพัย์

ง่ำยๆ หรอก” ฟำดลิเดำะลิ้น ดวงตำวบัวำวไปด้วยควำมชงิชงัคนที่ตนก�ำลงั

พูดถงึ “ทำงเดยีวที่จะรู้ได้กค็อื เรำต้องไปพบเดก็นั่นแบบ ‘ตวัต่อตวั’ ไม่มี

ใครรบกวน”

“ดอกเตอร์จะไปเมื่อไหร่ครบั ผมจะได้ให้คนเตรยีมกำร”

“พรุ่งนี้” ฟำดิลเสือกแฟ้มไถลไปด้ำนหน้ำ รอยยิ้มชั่วร้ำยผุดพรำย

ขึ้นบนรมิฝีปำกสคีล�้ำเข้ม “แกเตรยีมกำรให้ดกีแ็ล้วกนั อย่ำให้ใครมำกวน

ตอนที่ฉนัเค้นควำมลบัจำกเดก็นั่นเป็นอนัขำด!”

ของเหลวเย็นเฉียบที่ไหลผ่ำนเข้ำมำในปำกเรียกให้ลักษิกำต้องลืมตำ
ขึ้นมองช้ำๆ รสชำตขิองมนัเจอืรสขมนดิๆ ทว่ำหวำนซ่ำนลิ้นยิ่งนกั หญงิสำว

กะพริบตำถี่ๆ เพื่อปรับโฟกัสภำพให้ชัดขึ้น ก่อนจะพบว่ำตนเองถูกโอบ

ประคองอยู่ในอ้อมแขนของใครบำงคน มือข้ำงหนึ่งของใครคนนั้นช้อนใต้

ท้ำยทอยของเธอไว้ ส่วนอกีมอืป้อนน�้ำจำกจอกทองค�ำประดบัอญัมณใีห้เธอ

ดื่มอย่ำงใจเยน็
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“ชอบไหม”

เสียงพูดนั้นแผ่วเบำ แต่ทรงอ�ำนำจอยู่ในที ยังไม่ทันที่ลักษิกำจะ 

เงยหน้ำขึ้นมองเจ้ำของเสยีง รมิฝีปำกร้อนผ่ำวกก็ดแนบลงบนขมบัของเธอ

อย่ำงถอืสทิธิ์

“ไม่...” หญงิสำวดนัทั้งจอกและรมิฝีปำกจำบจ้วงออกในครำเดยีวกนั 

แต่เมื่อเห็นชัดถนัดตำว่ำเป็นใคร หัวใจของเธอก็เต้นรัวแรงโดยไม่มีสำเหตุ 

“คุณ...คุณนั่นเอง...”

ชำยหนุ่มที่โอบประคองเธอไว้ในยำมนี้คือชำยหนุ่มรูปงำมที่ปรำกฏ

กำยให้เธอเหน็เพยีงคนเดยีว เดี๋ยวก่อน...มบีำงอย่ำงแปลกไป เขำที่เธอเหน็

ตอนนี้...เวลำนี้...มสีหีน้ำอ่อนโยนกว่ำที่เหน็ในวนันั้นมำก ดวงตำของเขำยำม

ทอดมองเธอไม่ปรำกฏแววโกรธเกรี้ยวเช่นที่เห็นในตอนนั้นเลย มิหน�ำซ�้ำ

รอยยิ้มที่ผุดพรำยบนรมิฝีปำกหยกังำมของเขำยงัดูเปี่ยมเสน่ห์อย่ำงที่สุด

“กข็้ำน่ะส ิจะใครเล่ำ” ชำยหนุ่มเลกิคิ้วเข้มดุจเขยีนด้วยถ่ำนขึ้นนดิๆ 

อย่ำงขบขนั 

ลักษิกำมองแพขนตำงอนหนำชนิดผู้หญิงยังอำยของเขำอย่ำงเคลิบ 

เคลิ้มอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะตั้งสตไิด้แล้วรบีดนัตวัออกห่ำงจำกเขำให้เรว็ที่สุด 

เธอเพิ่งรู้เดี๋ยวนั้นเองว่ำตนเองนั่งอยู่บนแท่นสูงที่ปูลำดด้วยพรมขนสัตว ์

หนำนุ่มและเต็มไปด้วยหมอนที่ตัดเย็บด้วยผ้ำไหมขนำดใหญ่วำงเรียงรำย

อยู่โดยรอบ แต่ละใบมสีสีนัสดใสสวยงำมทั้งฟ้ำ ม่วง ทอง และชมพู แต่

กลบัดไูม่ฉดูฉำดบำดตำเท่ำร่ำงใหญ่โตที่เอกเขนกกึ่งนั่งกึ่งนอนอยูท่่ำมกลำง

พวกมนั

หัวใจของลักษิกำแทบโลดออกมำนอกอกเมื่อเห็นว่ำคนตรงหน้ำ 

มีเพียงผ้ำลินินสีขำวเนื้อบำงพันกำยท่อนล่ำงเอำไว้ ส่วนท่อนบนปล่อยให้

เปลือยเปล่ำอวดเนื้อตัวสีแทนอันงดงำมรำวสลักเสลำ เรือนผมสีด�ำขลับ 

ที่ทิ้งตัวระไหล่กว้ำงลงมำยังหมอนผ้ำไหมคือเครื่องประดับที่สวยงำมที่สุด

บนเรอืนกำยของเขำ งำม...ชนดิข่มให้ตุม้หทูองค�ำที่ขึ้นรปูเป็นนกแร้งประดบั
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หนิสูงค่ำอย่ำงลำพสิ ลำซูลแีละเทอร์คอยส์ที่เขำใส่อยู่ดูด้อยค่ำไปในบดัดล

“คุณ...เป็นใคร แล้วที่นี่คอืที่ไหน”

หญงิสำวเสหลุบตำลง ไม่กล้ำมองเขำตรงๆ แก้มทั้งสองข้ำงแดงปลั่ง

อย่ำงเคอะเขนิ

“ที่ที่เจ้ำควรอยู”่ ค�ำตอบของเขำง่ำย สั้น ทว่ำท�ำให้คนฟังรูส้กึว้ำวุน่ใจ

อย่ำงประหลำด “เป็นอะไรไป อยูด้่วยกนัมำหลำยทวิำรำตรแีล้ว เพิ่งมำถำม

อะไรเอำตอนนี้ หรือไม่พอใจนำงระบ�ำพวกนั้น ถ้ำไม่ชอบก็บอกสิ จะได ้

ลำกไปกุดหวัทิ้งให้หมด”

เขำชี้นิ้วที่สวมแหวนทองค�ำประดบัด้วยหนิสเีหลอืงโปร่งแสงแกะสลกั

เป็นแมลงสกำรับไปยังกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวอยู่กลำงลำนกว้ำง เสียงพูด 

ของเขำดังกังวำนไปทั่วบริเวณและท�ำให้นักดนตรีและนำงระบ�ำพำกันหยุด

นิ่งแล้วหนักลบัมำมองลกัษกิำด้วยแววตำตื่นตระหนก หญงิสำวเองกต็กใจ

ไม่แพ้กนั ทั้งตกใจเรื่องที่เขำพดูและตกใจกบัภำพตรงหน้ำ แม้จะมม่ีำนโปร่ง

บำงกำงกั้นอยู่ แต่เธอกเ็หน็ชดัเจนว่ำตนเองอยู่ในห้องโถงขนำดมหมึำ บน

ผนังและเสำรอบด้ำนมีกำรฉำบทำด้วยสีสันสวยงำมเป็นลวดลำยเฉพำะตัว

ตำมแบบฉบับอียิปต์โบรำณ ส่วนมำกลงสีทองเป็นลวดลำยของกอปำปีรุส

และดอกบวั กลำงห้องมสีระน�้ำขนำดย่อมที่เตม็ไปด้วยดอกบวัสนี�้ำเงนิบำน

สะพรั่งและส่งกลิ่นหอมคล้ำยอนัแสนคุน้เคย...กลิ่นเดยีวกบัเครื่องดื่มที่เธอ

เพิ่งดื่มเข้ำไปเมื่อครู่

“ตกลงว่ำไม่ชอบ ด ีถ้ำอย่ำงนั้นกล็ำกไปกุดหวั”

“อย่ำ! อย่ำค่ะ ฉนั...ฉนัไม่ได้ไม่ชอบ...” 

ลักษิกำรีบโผเข้ำไปเกำะแขนของชำยหนุ่มเอำไว้อย่ำงลืมตัว เธอหัน

ไปมองเหล่ำนักแสดงด้วยแววตำสับสน พวกเขำทุกคนแต่งกำยแปลก

ประหลำดยิ่งนัก โดยเฉพำะนำงระบ�ำที่ยืนรอฟังค�ำพิพำกษำอยู่กลำงลำน

กว้ำงที่ปูด้วยหินสีชมพู หญิงสำวที่นับคร่ำวๆ ได้รำวสี่ถึงห้ำคนนั้นอยู่ใน

สภำพกึ่งเปลือย สวมเพียงแถบผ้ำประดับลูกปัดปิดท่อนล่ำงเอำไว้ ส่วน 
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ท่อนบนเปิดให้เห็นทรวงอกได้รูป พวกเธอสวมวิกผมที่ถักเป็นเปียเล็กๆ  

และประดบัปลำยผมที่ยำวประบ่ำด้วยลกูปัดหลำกสที�ำให้มองดคูล้ำยกนัไป

หมด อกีทั้งยงัเขยีนขอบตำหนำเป็นสดี�ำสนทิและลำกหำงยำวไปจนเกอืบจด

ขมับกันทุกคน จึงเป็นกำรยำกที่จะแยกว่ำใครเป็นใคร เหล่ำนักดนตรีเอง 

กแ็ต่งกำยไม่ต่ำงกนั ดหีน่อยตรงที่มผี้ำสขีำวโปร่งบำงปกปิดร่ำงกำยเอำไว้

อย่ำงหมิ่นเหม่

คุณพระคุณเจ้ำ! ทุกคนแต่งกำยคล้ำยหลุดออกมำจำกภำพวำดบน

ฝำผนงัที่เธอเคยเหน็ที่สุสำนในหุบผำกษตัรยิ์!

ชำยหนุ่มหันไปมองกลุ่มนำงระบ�ำด้วยแววตำคมกริบเพียงครู่ก่อน

จะโบกมอื พรบิตำเดยีวทกุคนกพ็ำกนัค้อมค�ำนบัอย่ำงลนลำน แล้วถอยกรดู

ออกไปจำกห้องจนหมด

“มีอะไรที่ไม่ชอบอีกไหม” เขำเชยคำงของหญิงสำวขึ้นสบตำ พลำง 

กดจมูกเคล้ำคลอไปบนพวงแก้มนุ่มนิ่มแผ่วๆ “บอกมำส ิเดก็น้อย”

“ไม่...ไม่ชอบแบบนี้...แบบที่คุณท�ำอยู่...” ลักษิกำเสียงสั่น แม้ปำก 

จะร้องห้ำม แต่ร่ำงกำยของเธอกลบัตอบรบัสมัผสัของเขำรำวกบัคุ้นเคยกนั

มำนำน คุ้น...กระทั่งลมหำยใจเจอืกลิ่นหอมอ่อนๆ ที่เป่ำรดแก้ม 

“ไม่ชอบ? ถึงข้ำจะชอบเจ้ำมำกแค่ไหน ก็คงไม่กุดหัวตัวเองเพียง

เพรำะเจ้ำไม่ชอบหรอกนะ” เขำหวัเรำะ แต่ไม่รู้ท�ำไมเธอถงึรู้สกึว่ำฟังคล้ำย

ก�ำลงัถูกคุกคำมอยู่ในท ี“แล้วท�ำแบบไหนถงึจะชอบล่ะเจ้ำ หรอืว่ำแบบนี้”

‘แบบนี้’ ของเขำคือกำรแนบริมฝีปำกเคล้ำคลอกับกลีบปำกของ 

หญิงสำวอย่ำงยั่วเย้ำ ปลำยลิ้นร้อนระอุที่แทรกเข้ำมำในปำกเจือรสหวำน 

ปนขมนิดๆ ของเครื่องดื่มที่เธอได้ลิ้มรสก่อนหน้ำนี้...รสที่ท�ำให้เธอมึนเมำ

จนไม่อำจรวบรวมสตแิละแรงกำยต่อต้ำนเขำได้เลย

“ไม่ได้ คุณท�ำแบบนี้ไม่ได้ เรำ...เรำไม่ได้เป็นอะไรกัน นี่...นี่มัน 

ไม่ถูกต้อง...”

ลักษิกำประท้วงเสียงอู้อี้ มือน้อยก�ำเป็นหมัดแล้วทุบไปบนบ่ำกว้ำง 



38  l  เ จ้ ำ ส ำ ว ข อ ง อ ำ น ูบิ ส

แต่นอกจำกเขำจะไม่สะทกสะท้ำนสกันดิแล้ว ยงับดจุมพติลงมำซ�้ำๆ จนเธอ

อ่อนระทวยไปหมด

“น่ำข�ำนกั สิ่งที่ข้ำท�ำถกูต้องที่สดุแล้ว แม่เดก็โง่ เจ้ำเป็นเจ้ำสำวของข้ำ 

ท�ำไมข้ำจะร่วมเรยีงเคยีงหมอนกบัเจ้ำสำวของตวัเองไม่ได้”

เขำกระซบิชดิรมิฝีปำกบวมเจ่อของหญงิสำว

“ระ...ร่วม...เรียง...คะ...คะ...เคียงหมอน” ดวงตำกลมโตเบิกกว้ำง

อย่ำงตกตะลงึ เธอเพิ่งสงัเกตในตอนนั้นเองว่ำเขำพดูกบัเธอเป็นภำษำองักฤษ

ส�ำเนยีงแปร่งๆ และใช้ศพัท์แสงโบรำณเสยีจนเธอไม่แน่ใจว่ำจะเข้ำใจทั้งหมด

ทุกค�ำในประโยคหรอืไม่ “พูด...พูดเรื่องอะไรของคุณ นี่ต้องเป็นเรื่องเข้ำใจ

ผิดแน่ๆ ฉัน...ฉันไม่ใช่เจ้ำสำวของคุณ...เรำไม่เคยรู้จักกันมำก่อน แล้ว...

แล้วฉนัจะแต่งงำนกบัคุณได้ยงัไงกนั...”

นี่เรำ...ต้องฝันไปแน่ๆ เรื่องบ้ำๆ นี้ต้องไม่ได้เกดิขึ้นจรงิ!

“เจ้ำนี่น่ำจะไปเป็นตลกหลวงนะ พดูจำน่ำขนั” เขำกดจบูบนปลำยจมูก

เล็กโด่งอย่ำงมันเขี้ยว “ข้ำเก็บเจ้ำได้ในอำณำเขตของข้ำ อะไรที่อยู่ใน

อำณำเขตนี้ถอืเป็นสมบตัขิองข้ำทั้งสิ้น นั่นคอืกฎ”

“คุณนั่นละ พูดจำน่ำขัน ตัวฉันย่อมเป็นของฉัน ไม่ใช่ของใครอื่น 

อย่ำพูดเองเออเองสิ” หญิงสำวตัวสั่นเมื่อเห็นแววตำวับวำวไปด้วยแรง

อำรมณ์บำงอย่ำงของเขำ “คนเรำจะแต่งงำนกนัได้กต็้องรู้จกักนัก่อน ไม่ใช่

เจอหน้ำกนักแ็ต่งกนัปุบปับแล้วร่วม...ร่วม...”

“ร่วมเรียงเคียงหมอน” ชำยหนุ่มต่อประโยคให้เสร็จสรรพด้วย 

น�้ำเสยีงคล้ำยผู้ใหญ่สอนเดก็ แต่ไม่ว่ำจะมองอย่ำงไร เขำกน็่ำจะแก่กว่ำเธอ

ไม่มำก อย่ำงดกีไ็ม่น่ำเกนิสองหรอืสำมปีหรอก “แล้วเจ้ำคดิว่ำหญงิชำยต้อง

รู้จกักนันำนเท่ำใดเล่ำถงึจะแต่งงำนได้”

“ก็...ก็ต้องสักปี ไม่สิ...ดูใจกันสักสองสำมปีน่ำจะเหมำะ” หญิงสำว

โพล่งเสียงดังพลำงเหลือบตำมองไปรอบๆ อย่ำงพยำยำมหำทำงรอด จน

สำยตำไปสะดุดกับแจกันทองค�ำที่ปักดอกบัวสีน�้ำเงินเอำไว้จนเต็มตั้งอยู ่
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ข้ำงแท่นนอน 

ถ้ำเพยีงแต่เรำเอื้อมมอืไปหยบิมนัได้...

“สองสำมปีหรอื ได้...ไม่ใช่เรื่องยำกอะไรนี่” 

ชำยหนุ่มเลกิคิ้วซ้ำยขึ้นนดิๆ อย่ำงยยีวน ก่อนจะโบกมอืด้วยกริยิำ

เดยีวกนักบัที่โบกไล่นำงระบ�ำเมื่อครู่ก่อนนี้ จู่ๆ แสงสว่ำงของดวงอำทติย์ที่

ลอดผ่ำนหน้ำต่ำงห้องเข้ำมำกด็บัมดืลง จำกนั้นกส็ว่ำงขึ้นในชั่วพรบิตำ สลบั

กันอย่ำงรวดเร็วจนหญิงสำวปรับตัวไม่ทัน เธอมองออกไปด้ำนนอกก็เห็น

ดวงอำทติย์ขึ้นและตกสลบักบัดวงจนัทร์ด้วยควำมเรว็เหลอืเชื่อ ต้นไมท้ี่อยู่

ริมหน้ำต่ำงพลันค่อยๆ เจริญเติบโตขึ้นในชั่วเสี้ยววินำทีในขณะที่ดอกบัว 

ในแจกนัทองกลบัเหี่ยวเฉำลงด้วยอตัรำควำมเรว็เทยีมกนั เหตกุำรณ์ด�ำเนนิ

ไปเช่นนี้อยู่สกัห้ำนำทไีด้ ก่อนที่ทุกอย่ำงจะกลบัสู่ปกติ

“พระอำทิตย์ขึ้นและตกครบหนึ่งพันเก้ำสิบห้ำทิวำแล้ว เท่ำกับเจ้ำ

กับข้ำ ‘ดูใจ’ กันครบก�ำหนดที่เจ้ำบอกพอดี เป็นอันว่ำแต่งงำนกันได้แล้ว 

ใช่ไหม”

ชำยหนุ่มพูดหน้ำตำย ส่วนลกัษกิำได้แต่อ้ำปำกค้ำง ท�ำอะไรไม่ถูก

หนึ่งพันเก้ำสิบห้ำวัน...นั่นเท่ำกับสำมปีพอดิบพอดี ผู้ชำยคนนี้คิด

ค�ำนวณไวเหลอืเชื่อ!

เอ๊ะ? เดี๋ยวก่อน นี่เขำบ้ำหรอืเปล่ำ แค่นั่งดูหน้ำกนัเฉยๆ จะเรยีกว่ำ

ดูใจได้อย่ำงไรกนัเล่ำ!

“นี่...นี่คณุเล่นกลอะไรของคณุ เป็นไปไม่ได้ นี่มนั...ไม่ใช่เรื่องจรงิ...”

“ในอำณำเขตนี้ ไม่มอีะไรที่ข้ำท�ำไม่ได้” สหีน้ำและน�้ำเสยีงอวดดขีอง

เขำน่ำหมั่นไส้เสยีจนหญงิสำวต้องจนิตนำกำรว่ำตนเองก�ำลงัข่วนหน้ำเขำซ�้ำๆ 

“อย่ำบดิพลิ้วอกีเลย เจ้ำเป็นของข้ำตั้งแต่วนัที่ข้ำเกบ็เจ้ำได้แล้ว เจ้ำเองกร็ู้ดี

อยู่แก่ใจ”

ไม่พูดเปล่ำ ชำยหนุ่มยงัรวบกำยบอบบำงไว้ด้วยแขนเพยีงข้ำงเดยีว 

แลว้ประทบัจบูไปบนลำดไหล่ขำวผ่องที่โผล่พ้นผ้ำลนินิบำงเบำที่แทบปกปิด
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อะไรไม่มดิ 

“ฉนั...ฉนัไม่ใช่สิ่งของนะ แล้วกไ็ม่ใช่ของคณุด้วย คุณ...คณุจะบงัคบั

ฉนัไม่ได้”

ลักษิกำดิ้นขลุกขลัก แต่ยิ่งดิ้น วงแขนนั้นก็ยิ่งรัดแน่นรำวงูพิษรัด

เหยื่อก่อนจะกลนืกนิ

“บงัคบั? พูดจำน่ำขนัอกีแล้วนะเจ้ำ คนอย่ำงข้ำไม่เคยบงัคบัสตรใีด 

มแีต่ยนิยอมพร้อมใจเป็นของข้ำทั้งสิ้น เจ้ำเองกไ็ม่ใช่ข้อยกเว้น” 

“อย่ำ...อย่ำหลงตวัเองไปหน่อยเลย ฉนัไม่มวีนัยนิยอมพร้อมใจอะไร

ทั้งนั้น” ดวงหน้ำเล็กเรียวแดงจัด ไม่นึกไม่ฝันว่ำผู้ชำยที่มีใบหน้ำงดงำม 

รำวเทพจ�ำแลงผู้นี้จะพูดเรื่องไร้ยำงอำยได้หน้ำตำเฉย

“อย่ำเพิ่งแน่ใจนกั”

เขำหัวเรำะแล้วหันไปรินเครื่องดื่มใส่จอกทองค�ำจนเต็มเปี่ยม จำก

นั้นจึงยกขึ้นดื่มก่อนจะก้มลงป้อนหญิงสำวด้วยปำก เธอพยำยำมดิ้นรน 

เอำตวัรอดในสองสำมวนิำทแีรก แต่เมื่อเครื่องดื่มเลศิรสนั้นไหลผ่ำนล�ำคอ

ไปเพียงครู่เนื้อตัวของเธอก็อ่อนปวกเปียกรำวขี้ผึ้งต้องไฟ ดูเหมือน...จะมี

เหล้ำผสมอยู่ในนั้นด้วยเธอจึงรู้สึกร้อนวูบวำบไปหมด ให้ตำยเถอะ ก่อน

หน้ำนี้เธอดื่มมันเข้ำไปในปริมำณเท่ำใดก็จ�ำไม่ได้ แต่...เอำเข้ำจริงเธอแทบ

ไม่รู้แล้วว่ำก�ำลงัมวัเมำสิ่งใดมำกกว่ำกนัระหว่ำงเครื่องดื่มที่ว่ำนั้นกบัจุมพติ

เร่ำร้อนของเขำ

“เจ้ำเป็นของข้ำ ทั้งตวัเจ้ำและแสงสว่ำงของเจ้ำ”

“ไม่...ใช่...”

แสงสว่ำง? แสงสว่ำงอะไร

สมองของลักษิกำเต็มไปด้วยควำมสับสน มือไม้ของเธอพยำยำม

ผลกัไสเขำให้ออกห่ำง แต่ร่ำงกำยกลบัโอนอ่อนผ่อนตำม ยอมให้เขำประคอง

ลงนอนรำบไปกับพรมขนสัตว์หนำนุ่มรำวกับมันไม่ใช่ของเธออีกต่อไป  

เธอจมจ่อมลงสู่ภวังค์หวำมไหวด้วยจุมพิตอันมอมเมำของเขำ กลีบปำก
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บอบบำงถูกขบเม้มและเคล้ำคลึงซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำจนชำหนึบและบวมช�้ำ ทว่ำ 

ดูเหมือนเขำจะพอใจยิ่งนักที่ได้เห็นสีแดงระเรื่อบนริมฝีปำกและพวงแก้ม

ของเธอ

“อย่ำ...ได้โปรด...” 

หญงิสำวสั่นสะท้ำนด้วยควำมหวำดหวั่นระคนอบัอำยเมื่อปมผ้ำที่ห่ม

กำยอยู่ถูกกระตุกและดึงรูดออกทำงปลำยเท้ำ เผยให้เห็นผิวขำวผุดผำด

ปำนน�้ำนม ควำมรูส้กึผดิชอบชั่วดทีี่ถกูรมิฝีปำกของเขำล่อลวงให้หลงลมืไป

ชั่วครำวเริ่มกลบัมำสถติในสมองอกีครั้ง มอืเลก็พยำยำมไขว่คว้ำดงึผ้ำกลบั

มำปกปิดกำย แต่กลบัถูกชำยหนุ่มโยนทิ้งไปกองบนขั้นบนัไดหน้ำแท่นนอน

อย่ำงไม่ไยดี เธอจึงได้แต่คู้ตัวกอดตัวเองไว้ ดวงตำทั้งสองข้ำงเอ่อคลอไป

ด้วยหยำดน�้ำตำ

“ไม่ต้องกลวันะ เดก็ด ีข้ำจะทะนุถนอมเจ้ำ” 

เจ้ำของร่ำงใหญ่โตผิดธรรมดำทิ้งตัวลงนอนกอดซ้อนหญิงสำวจำก

ด้ำนหลังแล้วจูบพรมไปทั่วแผ่นหลังเนียนนุ่มประหนึ่งไหมเนื้อดีอย่ำง

หลงใหล ตวัของเขำร้อนระอุดุจสุมเพลงิ ไม่ว่ำมอืและรมิฝีปำกของเขำแตะ

ไปที่ใด ลกัษกิำกร็ู้สกึเหมอืนตนเองเป็นกระดำษปำปีรุสแห้งๆ ที่ถูกไฟแผด

เผำจนมอดไหม้เป็นจุณ

“คุณ...ไม่ฟังฉันเลย” หญิงสำวครำงสะอื้น หำยใจหอบ “คนหน้ำ 

ไม่อำย นี่...นี่มนักลำงวนัแสกๆ ท�ำอย่ำงนี้ได้ยงัไง”

“เรื่องแบบนี้จะท�ำเวลำไหนก็ไม่ต่ำงกันหรอกเจ้ำ แต่ถ้ำเจ้ำไม่ชอบ  

ข้ำกไ็ม่ฝืนใจ”

ลกัษกิำลอบถอนใจอย่ำงโล่งอกเมื่ออกีฝ่ำยผละออกห่ำง ก่อนจะต้อง

อ้ำปำกค้ำงอีกค�ำรบในนำทีถัดมำเมื่อชำยหนุ่มดีดนิ้วดังเป๊ำะ ดวงอำทิตย์ก็

ทิ้งตัวลงจำกฟำกฟ้ำ ปล่อยให้จันทรำขึ้นมำส่องแสงนวลตำบนท้องฟ้ำยำม

รำตรแีทนที่

“คุณ...คุณท�ำได้ยงัไง...”
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“ค�ำถำมโง่เง่ำ เจ้ำน่ำจะรู้ค�ำตอบอยู่แล้วว่ำข้ำท�ำได้อย่ำงไร” เขำพลกิ

ตัวหญิงสำวให้หันกลับมำประจันหน้ำกันจำกนั้นจึงทำบกำยลงกักกันเธอไว้

ข้ำงใต้อย่ำงรวดเรว็จนตั้งตวัไม่ทนั “ทนีี้หมดข้ออ้ำงเสยีทนีะ แม่เดก็มำกเรื่อง 

อย่ำคดิถ่วงเวลำเลย ไม่มปีระโยชน์หรอก ข้ำรอมำหลำยทวิำแล้ว และจะ

ไม่รออกีต่อไป”

“หลำยทวิำ? ฉนัเพิ่งพบหน้ำคุณวนันี้เอง...อื๊อ...”

เสียงที่เหลือถูกจูบของเขำกลืนหำยไปจนสิ้นอีกครำ ครั้งนี้ยำวนำน

และดดูดื่มกว่ำครั้งก่อนมำกนกั ลกัษกิำพยำยำมเบอืนหน้ำหน ีแต่กถ็กูช้อน

ท้ำยทอยให้กลบัมำรบัรสจุมพติหวำนปมขมของเขำซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำ เธอสู้แรง

เขำไม่ได้ ไม่ส.ิ..เธอไม่คดิแม้แต่จะสู้จรงิจงัสกันดิ ยิ่งเขำบดเบยีดกำยเข้ำหำ

มำกเท่ำใด เรี่ยวแรงที่เคยมีก็ยิ่งหดหำยไปเท่ำนั้น ท้ำยที่สุดก็พ่ำยแพ้ให้ 

แก่อำรมณ์พศิวำสที่ถูกปลุกปั่นให้รู้จกัเป็นครั้งแรกในชวีติอย่ำงน่ำละอำย

“เจ้ำหอมหวำนยิ่งกว่ำเหล้ำดอกบวัเป็นพนัเท่ำ” 

“อย่ำ...อย่ำ...ไม่...” 

เสียงร้องห้ำมของเธอกลำยเป็นเสียงครำงผะแผ่ว กำยสำวบิดเร่ำ 

เมื่อปำกร้อนจดัครอบครองยอดทรวงสหีวำนเอำไว้ แผ่นหลงับอบบำงแอน่

โค้งขึ้นในขณะที่ปลำยเล็บจิกบนบ่ำกว้ำงเพื่อระบำยควำมรู้สึกอัดอั้นที่ไม่รู้

จะหำค�ำใดมำอธบิำยได้ เหมอืน...ถูกไฟลำมเลยีไปทั่วผวิกำย เหมอืน...ถูก

พำยุอันรุนแรงพัดหอบขึ้นสู่เบื้องบนก่อนจะถูกกระชำกให้ร่วงหล่นลงมำ

พร้อมกบัควำมเจบ็ปวดรำวร่ำงกำยถูกฉกีทึ้งให้แยกออกจำกกนั

“คน...คนโกหก...ไหนว่ำจะทะ...”

ลกัษกิำพูดแทบไม่เป็นค�ำ เหงื่อเมด็เลก็ผุดพรำวตำมกรอบหน้ำและ

ไรผม หูอื้อตำลำยเหมอืนจะเป็นลมไปเสยีเดี๋ยวนั้น

“นี่กท็ะนุถนอมที่สุดแล้วแม่คุณ” 

ชำยหนุม่ค�ำรำมอยูใ่นอก ดวงตำคโุชนไปด้วยเพลงิเสน่หำจนมองเหน็

ได้ชดัแม้อยู่ในควำมมดื ไม่ส.ิ..ดวงตำของเขำเหมอืนจะ...เรอืงแสงได้! 
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“นี่คุณ...”

เอ่ยได้เพยีงเท่ำนั้น สตสิตงัที่เหลอืกก็ระเจดิกระเจงิเมื่อกำยใหญ่เริ่ม

ขยบัไหวตำมแรงอำรมณ์ เนบิช้ำและนุ่มนวลก่อนจะร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ ผวิ

กำยที่เสยีดสกีนั จมุพติปลอบขวญัที่จบูซบัน�้ำตำจำกหำงตำอย่ำงออ่นหวำน 

ทุกสัมผัสแนบสนิทเสน่หำท�ำให้หญิงสำวรู้สึกเหมือนตนเองก�ำลังมอดไหม้

อยู่ในกองกูณฑ์อนัไม่มวีนัดบั

“เจ้ำเป็นของข้ำ” 

ริมฝีปำกหยักลึกขบเม้มใบหูเล็ก ลักษิกำป่ำยมือสะเปะสะปะไปบน

แผงอกหนำหนั่นที่พรำวไปด้วยเมด็เหงื่อ เธอได้ยนิเสยีงครำงต�่ำลกึของเขำ

ดงัอยู่เป็นระยะ เธอ...เป็นของเขำจรงิๆ นั่นละ เธอกลำยเป็นสมบตัขิองผูช้ำย

ที่เธอไม่รู้แม้แต่ชื่อ...

“นูร์อยัน ีแสงสว่ำงแห่งดวงตำข้ำ...”

ทุกควำมคดิสะดุดลงทนัททีี่ได้ยนิค�ำเรยีกขำนนั้น 

“นูร์...” สมองของหญิงสำวขำวโพลนขณะพยำยำมเอ่ยทวนค�ำที่เขำ

พูด ปลำยเท้ำจิกเกร็งเมื่อเห็นปลำยรุ้งอยู่ร�ำไร เธอผวำเข้ำกอดกำยแกร่ง

เอำไว้แน่น “นูร์...”

“ใช่...นั่นคือชื่อที่เจ้ำต้องจดจ�ำไปจนชั่วชีวิต ข้ำเป็นเจ้ำของเจ้ำ ข้อนี้

อย่ำได้หลงลมืเป็นอนัขำด นูร์อยัน!ี”

ลกัษกิำแทบไม่ได้ยนิสิ่งที่เขำพดูอกีแล้ว เธอรู้สกึเหมอืนทุกอย่ำงรอบ

กำยแตกพร่ำงเป็นประกำยระยิบระยับประหนึ่งลอยคว้ำงอยู่ท่ำมกลำง 

หมู่ดำวนบัล้ำนดวง 

นูร์อยัน.ี..นูร์อยันขีองข้ำ...


