
ป้ายขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่หน้าพื้นที่ปิดล้อม บนนั้นมี 
คำเตือน ‘ห้ามเข้า’ ทั้งภาษาอิตาลีและภาษาอังกฤษตัวสีแดงเด่นชัด 

จนกระตุ้นต่อมอยากรู้อยากเห็นของนักข่าวหัวเห็ดอย่างเปโดรขึ้นอีกเป็น 

เท่าตัว

มีการค้นพบอะไรในพื้นที่นั้น?... 

ทำไมทางราชการจึงต้องทำลับๆ ล่อๆ ลงพื้นที่สำรวจขุดค้นมาตั้ง 

หลายวันแล้ว แต่ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดออกมาให้สัมภาษณ์หรือปริปาก 

เล่าความคืบหน้าของโครงการขุดค้นทางโบราณคดีอันเป็นที่จับตามองของ 

ประชาชนทั้งประเทศ รวมถึงประชาคมโลก... 

พอนักข่าวเข้าไปถาม กลับพยายามบ่ายเบี่ยงตอบเพียงว่าการขุดค้น 

อยู่ในขั้นเริ่มต้น ยังไม่พบสิ่งใดน่าสนใจ... 

เปโดรไม่เชื่อหรอก เขามั่นใจว่าใต้ผืนดินของเมืองโบราณแห่งนี้... 

ทุกตารางนิ้วต้องมีอะไรที่ไม่ธรรมดา! 

ขุดกันมาตั้งหลายวันแล้วคงต้องเจออะไรดีๆ บ้างสิ...และเขาก็จะ 

ต้องเป็นนักข่าวที่ได้ภาพเด็ดๆ ของ ‘อะไรดีๆ’ ที่ว่านั่นเป็นรายแรกให้ได้

บทนำ
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ด้วยความตั้งมั่น นักข่าววัยย่างสี่สิบแต่ยังลุยงานเหมือนเด็กหนุ่ม 

ไฟแรง แอบเดินเลาะเลียบขนานแนวรั้วกั้นพื้นที่หวงห้าม สอดส่ายสายตา 

ดูลู่ทางเพื่อลัดเลาะเข้าไปด้านใน ซุ่มรอจนกระทั่งทางสะดวกปลอดจาก 

การ์ดซึ่งเดินไปตรวจตราทางทิศอื่น ร่างสันทัดสะพายกล้องถ่ายรูปคู่ใจ 

จึงรีบกระโดดข้ามรั้วกั้นเข้าไปยังพื้นที่ขุดค้นทันที

เต็นท์ที่พักของพวกทีมงานตั้งอยู่ถัดไปทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ 

ห่างจากจุดนี้พอสมควร เปโดรคิดว่าเขาน่าจะมีโอกาสสำรวจบริเวณนี้ได้ 

โดยที่ไม่มีใครทันสังเกตเห็น

บรรยากาศในคืนเดือนมืด ช่วงเวลาพ้นเที่ยงคืนมาแล้วเช่นนี้เป็นใจ 

ให้เขาดีนักแหละ อาศัยแสงไฟริบหรี่สาดส่องมาจากทางเต็นท์ที่พักของ 

พวกนักโบราณคดีซึ่งเห็นเป็นเงารางๆ ห่างออกไป เปโดรสังเกตพบว่าพื้นที ่

การขุดค้นถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ ร่องรอยการขุดเป็นไปอย่างมีแบบแผน  

แสดงว่ามีการวางแผนการทำงานมาอย่างเป็นระบบระเบียบ 

เขาย่อตัวลงดูหลุมสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลุมหนึ่งที่ดูเหมือนขุดค้างไว้  

เป็นหลักฐานยืนยันว่าพวกนักโบราณคดีไม่ได้โกหก การขุดค้นยังไปไม่ถึง 

ไหนจริงๆ ทั้งที่ผ่านมาตั้งหลายวันแล้ว ผิวดินกลับถูกขุดลงไปแค่เพียง 

ตื้นๆ น่าสงสัยว่าพวกนักโบราณคดีคงจะขุดกันวันละไม่เกินสิบเซนติเมตร

แน่ๆ

เวรกรรม! แล้วเมื่อไหร่จะได้พบอะไรที่มันน่าอัศจรรย์กันล่ะ?

เขาส่ายหัวอย่างเซ็งๆ คิดว่าวันนี้คงมาเสียเที่ยว แต่อย่างน้อยก็ 

คงจะต้องขอเก็บรูปความคืบหน้าของโครงการขุดค้นไว้เสียหน่อย ถึงรู้ว่า 

จะนำไปใช้ตีพิมพ์ไม่ได้เพราะเป็นภาพที่ได้มาโดยวิธีการไม่ถูกต้อง แต่ถ่าย 

เก็บไว้ก็คงไม่เสียหาย เผื่อวันหน้ามีประเด็นร้อนแรงขึ้นมา เช่นมีการทุจริต 

เงินงบประมาณในการขุดค้น เขาอาจมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากภาพถ่าย 

เหล่านี้ในการตีข่าวให้เข้มข้นขึ้น

หมายมั่นปั้นมือไว้แล้วเปโดรก็กระหยิ่มยิ้มย่อง คว้ากล้องถ่ายรูป 
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ที่คล้องคออยู่ขึ้นมาปรับโหมดถ่ายภาพกลางคืน แล้วเดินย่องเก็บภาพ 

ตามมุมต่างๆ อย่างตั้งใจ

อุปสรรคทั้งเรื่องแสงสว่างซึ่งมีน้อยนิด ประกอบกับความไม่คุ้นชิน

พื้นที่เนื่องจากไม่เคยได้รับอนุญาตให้เข้ามาเหยียบย่างบริเวณนี้เลยตั้งแต่ 

เริ่มมีการขึงรั้วกั้นล้อมพื้นที่ขุดค้น สภาพพื้นดินไม่ราบเรียบทำให้เขาก้าว 

พลาดอยู่หลายหน ต้องประคองทั้งตัวและกล้องอย่างทุลักทุเล ไหนจะต้อง 

คอยระวังไม่ให้การ์ดเห็นเข้าอีก การถ่ายภาพซึ่งปกติเป็นงาน ‘หมูๆ’ จึง 

กลายเป็นงาน ‘ช้าง’ ขึ้นมาทันที

ครืน...ครืน...

เอ๊ะ! ฟ้าร้องได้อย่างไรกัน?

นักข่าวหนุ่มเงยหน้ามองท้องฟ้าซึ่งแต่เดิมมืดสนิทอยู่แล้ว บัดนี้ 

มีกลุ่มเมฆดำทะมึนลอยอยู่ทั่ว ไม่รู้ว่าอุปาทานไปหรือไม่ เปโดรรู้สึก 

ราววา่พืน้ดนิทีเ่ขายนือยูไ่หวสะเทอืนนอ้ยๆ ขณะทอ้งฟา้สง่เสยีงรอ้งครนืใหญ่ 

อีกครั้ง

นี่มันหน้าร้อนมิใช่หรือ...ที่สำคัญเมื่อเช้าเขาดูพยากรณ์อากาศก็ 

ไม่เห็นสถานีไหนเอ่ยถึงเรื่องฝนตกฟ้าร้องในเมืองปอมเปอีเลย

เปโดรสบถด้วยความหงุดหงิด การหาทางลอบเข้ามาที่นี่ไม่ใช่เรื่อง 

ง่าย แต่นอกจากสถานการณ์จะส่อเค้าว่าคืนนี้เขาคงต้องคว้า ‘น้ำเหลว’  

แล้ว เขายังจะได้ ‘น้ำฝน’ เปียกโชกติดตัวกลับที่พักไปด้วย

ให้มันได้อย่างนี้สิ!

ยืนหัวเสียได้ไม่นานเปโดรก็รีบเก็บกล้องราคาแพงลิ่วซุกเข้าในคอ 

เสื้อยืด พอดีกับจังหวะที่ฝนเม็ดแรกโปรยลงกระทบหน้าผากและไม่ทิ้ง 

ช่วงให้ตั้งตัวเลย เม็ดฝนกระหน่ำลงมาจากฟากฟ้าเป็นม่านหนาทึบในเวลา 

อันรวดเร็ว ...จะเรียกว่าฝนตกอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยก็คงได้

เปโดรไม่อยู่รอท้าทายเทพเจ้าแห่งสายฝนผู้ไม่เป็นใจให้เขาในวันนี้  

พยายามจะวิ่งย้อนกลับไปยังทางเดิม แต่อาการวิ่งก็ต้องแปรเปลี่ยนเป็น 
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การเดิน และเกือบจะกลายเป็นการคลานในตอนหลัง เพราะนอกจาก 

ความมืดกับเส้นทางไม่คุ้นชินแล้วขณะนี้ยังเพิ่มม่านฝนเป็นตัวบดบัง 

ทัศนวิสัยเบื้องหน้าอีกด้วย

เปรี้ยง! สายฟ้าแลบแปลบปลาบทำให้ชายผู้ยืนอยู่กลางสายฝน 

ต้องก้มตัวลงต่ำโดยสัญชาตญาณ ตอนนี้เขาแทบมองอะไรไม่เห็นแล้ว  

อย่าว่าแต่ทางออก มีอะไรอยู่รอบตัวในรัศมีหนึ่งเมตรเปโดรก็ไม่อาจรู้ 

ได้เลย ถ้าหากเดินสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไปเจอการ์ดคุมพื้นที่ เห็นทีจะยุ่ง 

“มาตกอะไรตอนนี้วะ!” เขาสบถลั่นแข่งกับเสียงคำรามจากเบื้องบน 

ฟ้าคำรามขึ้นอีกครืนใหญ่คล้ายจะร้อง ‘สมน้ำหน้า’ เขาโดยเฉพาะ 

เปโดรกอดกล้องในเสื้อยืดเปียกซกของเขา พยายามเพ่งมองหาทางออก 

อย่างเต็มที่ และเมื่อพอจะคลำทางได้เขาก็ตัดสินใจออกวิ่ง แต่เพียงแค่ 

สองสามก้าวแรกก็ต้องชะงัก เมื่อปรากฏสายฟ้าฟาดผ่าขวางทางตรงหน้า 

พอดี ใจร่วงหล่นไปอยู่ตาตุ่ม หากเมื่อครู่เขาวิ่งเร็วกว่านี้ก็คงจะอยู่ตรง 

จุดที่ฟ้าผ่าพอดิบพอดี

ยังไม่ทันจะเรียกสติกลับคืนมาได้ เปโดรก็ได้ยินเสียงอื้ออึงเหนือ 

ศีรษะอย่างน่าขนลุก เขามองขึ้นไปบนท้องฟ้า ทันใดนั้นดวงตาก็เบิกโพลง 

ด้วยความตื่นตระหนกสุดขีด! อะไรบางอย่างหมุนวนอยู่เหนือศีรษะ หมุน 

ด้วยความเร็วสูงมาก และมันก็กำลังเคลื่อนต่ำลงมาครอบตัวเขา

วิ่ง! สมองสั่งการเช่นนั้นแต่ร่างกายปฏิบัติตามไม่ทันแล้ว เพราะ 

เพียงขยับตัวนิดเดียวร่างก็ลอยหมุนเคว้งไปกับกลุ่มพายุหมุนกำลังแรง 

มหาศาล แม้แต่เสียงกรีดร้องโหยหวนก็ถูกกลืนหายไปด้วย

ไม่มีใคร...ไม่มีแม้สักคนเดียวที่ได้ยินเสียงร้องของเขา

ทันทีที่ร่างเปโดรหายลับไป มีบางสิ่งบางอย่างตกลงมาจากท้องฟ้า  

ร่วงลงตรงตำแหน่งที่เปโดรยืนอยู่เมื่อครู่... ‘มัน’ ไม่ขยับเขยื้อน ไม่ส่งเสียง 

ไม่มีอาการใดๆ ที่แสดงว่าเป็นสิ่งมีชีวิต แต่การปรากฏตัวของ ‘มัน’ กำลัง 

จะทำให้โลกของใครบางคนเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล!



เกิดอะไรขึ้นกับฉัน?
เปโดรมีโอกาสได้ตั้งคำถามกับตัวเองเป็นครั้งแรก หลังจากอาการ 

ปวดร้าวทั่วร่างกายค่อยทุเลาลง แม้ยังรู้สึกว่าศีรษะหนักอึ้งราวกับมีใคร 

ยัดหินหนักถ่วงเข้าไปในสมองของเขา 

ร่างของเขานอนราบอยู่บนพื้นผิวสาก สัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือน 

อย่างรุนแรงจากใต้ผืนดิน เสียงอื้ออึงดังทั่วบริเวณ และเสียงตูมตามคล้าย 

ระเบิดดังก้องอยู่เป็นระยะ... ที่นี่คือที่ไหนกัน มันไม่เหมือนกับเขตขุดค้น 

ที่เขาลักลอบเข้าไปเลย

เปโดรกะพริบตาถี่ๆ แล้วค่อยๆ ลุกขึ้น แต่เพียงแค่ผงกศีรษะขึ้น 

ก็ถูกของแข็งหล่นทับลงตรงกลางกระหม่อม ต้องนอนราบกับพื้นไปอีกครั้ง

เสียงครางฮือลอดริมฝีปากออกมา เลือดไหลเป็นทางจากกระ-

หมอ่มอาบซกีหนา้ดา้นซา้ย เปโดรคอ่ยๆ ยกมอืขึน้คลำบาดแผลแลว้นิว่หนา้ 

เจ็บเหลือเกิน ปวดร้าวไปทั้งตัวจนแทบขยับไม่ได้

เขาเหลือกตามองสิ่งของที่หล่นลงมาทับหัวเมื่อครู่ มันคือเศษวัสด ุ

๑
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บางอย่าง อาจเคยเป็นส่วนหนึ่งของหลังคาบ้าน และยังมีก้อนหินหลาย 

ก้อนกลิ้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน เป็นก้อนหินที่มีรูพรุนคล้ายฟองน้ำแต่แข็ง 

เป็นหินขนาดสองถึงสามกำปั้น... มันหล่นมาจากที่ไหนกัน?

เมื่อค่อยๆ แหงนหน้าขึ้นมอง ดวงตาก็ต้องเบิกโพลงด้วยความ 

ตื่นตระหนก ก้อนหินที่หล่นลงมาไม่ได้มีแค่ก้อนเดียว แต่มีจำนวน 

มหาศาลและมันกำลังร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าราวห่าฝน!

หัวใจเขาแทบหยุดเต้น เดินทางตะลอนไปรอบโลกไม่เคยเจอ ‘ฝน 

ก้อนหิน’ ห่าใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้าในลักษณะนี้เลย...มันคือปรากฏ- 

การณ์อะไรกันแน่?

ต้องหนี!... เปโดรคิดได้แค่นั้น ขืนนอนอยู่ตรงพื้นที่โล่งแจ้งแบบนี ้

คงถูกก้อนหินเหล่านั้นทับตาย 

เขาพยายามลุกขึ้น ครั้งนี้ประสบความสำเร็จเพราะมุ่งมั่นที่จะ 

หาทางเอาชีวิตรอด เมื่อทรงตัวได้ก็รีบเดินให้พ้นรัศมีฝนก้อนหินห่าใหญ่  

เปโดรกวาดตามองโดยรอบแล้วก็ต้องงุนงงอย่างมาก เพราะที่นี่ไม่ใช่เขต 

ขุดค้นที่เขาลักลอบเข้าไปเก็บภาพ ทุกอย่างแปลกตาไปหมด มันเป็น 

สถานที่ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน

เขาเดินวนอย่างคนหลงทางจนสะดุดอะไรบางอย่างล้มลง เปโดร 

ร้องครางด้วยความเจ็บปวด เมื่อเงยหน้ามองสิ่งที่ขวางทางเดินอยู่เขา 

ก็ต้องอ้าปากค้าง เพราะใต้เศษซากวัสดุล้มระเนระนาดซึ่งน่าจะเป็นหลังคา 

และเสาบ้านถล่มลงมาเพราะรับน้ำหนักก้อนหินที่ตกลงมาจากท้องฟ้า 

อย่างบ้าคลั่งไม่ไหว มีร่างชายค่อนข้างมีอายุคนหนึ่งถูกทับอยู่ 

เปโดรขยับเข้าไปโกยกองหินบางส่วนให้พ้นทาง เมื่ออยู่ในระยะ 

เอื้อมมือถึงเขาจึงลองอังจมูกชายผู้นั้น แต่ไม่อาจสัมผัสได้ถึงลมหายใจ 

อันเป็นสัญญาณของการมีชีวิต 

ผู้ชายคนนี้ตายแล้ว! ...นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่

นักข่าวหนุ่มพิจารณาผู้ตายอย่างละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้ง เท่าที่เห็น 
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จากช่องว่างระหว่างเศษซากปรักหักพัง ชายผู้นี้แต่งกายแปลกตา...แลดู 

เหมือน...เครื่องแต่งกายของชาวโรมันในสมัยโบราณ!

ผู้ชายคนนี้เป็นใครกันนะ และทำไมจึงมานอนตายอยู่ที่นี่โดยไม่ม ี

ใครเหลียวแลเลย

เปโดรสลัดศีรษะ ตั้งสติพยายามนึกถึงครั้งสุดท้ายที่ตนยังมีสติ 

สัมปชัญญะครบถ้วน เขาบุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้ามของทีมขุดค้น 

โบราณคดีที่เมืองปอมเปอี ระหว่างเก็บภาพมีพายุฝน เขาพยายามจะหาทาง 

กลับที่พักแต่ก็กลับไม่ได้ จำได้ว่าเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนตัวมาใกล้  

คล้ายพายุหมุนลูกใหญ่ ฝุ่นตลบฟุ้งไปหมด มันมีแรงดึงดูดมหาศาลดึงร่าง

ของเขาเข้าไปหามัน แล้วจากนั้นเขาก็มาโผล่ที่นี่

ที่นี่คือที่ไหน?...และกำลังเกิดอะไรขึ้น เหตุใดจึงมีก้อนหินมากมาย 

ตกลงมาจากท้องฟ้า และผู้ชายคนนี้เป็นใคร ทำไมเขาจึงแต่งตัวประหลาด 

และนอนตายอยู่ตรงนี้โดยไม่มีใครเข้ามาช่วยเลย

เปโดรมองไปรอบๆ อีกครั้ง ที่นี่เป็นบ้านแน่...บ้านแบบสมัยโรมัน 

โบราณ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะในเมืองปอมเปอี สถานที่ที่เขามาทำข่าว

การขุดค้นทางโบราณคดีก็เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างยุคโบราณอยู่แล้ว

เปโดรได้ยินเสียงอึกทึกครึกโครมดังมาจากด้านนอกจึงตัดสินใจ 

หาทางออกจากบ้านหลังนี้ พยุงตัวไปจนถึงประตู ก้าวแรกที่เหยียบย่าง 

ออกไปยังท้องถนนด้านนอกเขาก็ต้องพบเจอกับสิ่งไม่คาดฝัน

ฝุ่นควันลอยฟุ้งเต็มไปหมด สภาพชุลมุนวุ่นวาย ผู้คนต่างวิ่งไป 

ในทิศทางเดียวกันคล้ายหนีอะไรบางอย่างมาจากอีกทิศทางหนึ่ง เสียงร้อง 

อื้ออึงฟังไม่ได้ศัพท์ แต่ละคนสวมเครื่องแต่งกายชุดโรมันแบบโบราณ 

อย่างที่เขาเห็นศพชายในบ้านสวม 

คนพวกนี้เป็นใคร หรือจะมีการจำลองบรรยากาศสมัยโรมันขึ้นมา 

ที่นี่!

เปโดรไอโขลกเพราะสำลักฝุ่นลอยฟุ้ง พื้นดินที่ยืนอยู่ไหวโคลงจน 
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น่าตกใจ เขาพยายามรั้งตัวคนที่วิ่งผ่านหน้าสอบถามว่า

“คุณครับ นี่มันเกิดอะไรขึ้น ทำไมทุกคนต้องวิ่งวุ่นวายกันขนาดนี้”

ชายที่เขาจับตัวไว้ได้ไม่ยอมตอบคำถามนั้น แต่มองหน้าเปโดร 

เหมือนตัวประหลาดก่อนจะพูดรัวเป็นภาษาไม่คุ้นหู ซึ่งทำให้เปโดรต้อง 

นิ่วหน้าเพราะฟังไม่รู้เรื่อง แล้วชายผู้นั้นก็สะบัดตัววิ่งตัวปลิวหายไปในม่าน 

ฝุ่นควัน 

“นี่มันอะไรกันวะ!” นักข่าวหนุ่มใหญ่สบถอย่างหัวเสีย เพราะไม่มี 

ใครหยุดอธิบายเหตุการณ์ชุลมุนที่กำลังเกิดขึ้นให้เขาฟังเลย ทุกคนเอา 

แต่วิ่งหนีอะไรก็ไม่รู้...

เขาตัดสินใจก้าวออกมากลางถนน ท่ามกลางผู้คนที่ตั้งหน้าตั้งตา

วิ่งมาจนแทบจะเหยียบกันตาย เปโดรหยุดยืนนิ่งเพราะไม่รู้จะวิ่งหนีอะไร  

และเมื่อหมุนตัวย้อนกลับไปยังทิศทางที่ทุกคนวิ่งผ่านมา ดวงตาของเขา 

ก็ต้องเบิกค้างอีกครั้ง

พระเจ้า!...นั่นคืออะไรกัน? 

เปโดรตื่นตะลึงยืนมองตาค้าง ภูเขาขนาดมหึมาที่อยู่เบื้องหน้า 

ช่างคุ้นตานัก เพราะมันตั้งตระหง่านเป็นฉากหลังอันงดงามราวภาพวาด 

ในฝันให้แก่เมืองปอมเปอีมาไม่รู้กี่หมื่นปีแล้ว

ภูเขาไฟเวสซูเวียส!...แต่มันไม่ใช่ภูเขาไฟสงบนิ่งอย่างที่เขาเคยเห็น

เวลานีม้นักำลงัปะท ุพน่กลุม่ควนัหนาทบึปกคลมุผนืฟา้ไปทัว่ แตแ่รก 

เปโดรคิดว่านี่คือกลางคืน แต่ไม่ใช่ ดวงอาทิตย์ทอแสงลอดผ่านกลุ่มควัน 

ลงมาได้แวบหนึ่งแล้วก็หายวับไป ซึ่งหากเป็นเวลากลางคืนก็คงไม่อาจ 

มีปรากฏการณ์เช่นนี้ เป็นเพราะควันหนาทึบที่ถูกปลดปล่อยออกมาจาก 

ปากปล่องภูเขาไฟได้ลอยขึ้นไปบดบังดวงอาทิตย์จนแปรเปลี่ยนกลางวัน 

กลายเป็นกลางคืน

เปโดรขนลุกชัน มองภาพนั้นด้วยอาการลืมหายใจ จำได้ว่าเคยอ่าน 

หนังสือเกี่ยวกับการระเบิดครั้งใหญ่ของภูเขาไฟเวสซูเวียส เมื่อปี ค.ศ. ๗๙ 
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การระเบิดครั้งนั้นทำให้เมืองปอมเปอีจมอยู่ใต้ลาวานานนับพันๆ ปี จน 

เมื่อไม่นานมานี้คนรุ่นหลังได้ทำการขุดค้นพบซากเมืองโบราณนี้

แต่ตอนนี้ ภูเขาไฟเวสซูเวียสกำลังระเบิดอีกครั้ง ...นี่หมายความว่า 

มันกำลังจะทำลายเมืองโบราณนี้ซ้ำอีกครั้งหรือ?

...เปโดรรู้สึกหนาวเยือกขึ้นมาจับใจ มองไปยังผู้คนที่กำลังวิ่งหนี 

เอาชีวิตรอด สภาพบรรยากาศรอบตัวทำเอาขนลุกเกรียวไปทั้งตัวเพราะ 

มันช่างเหมือนกับเหตุการณ์ในบันทึกประวัติศาสตร์ที่เคยอ่าน

...ลาวาพวยพุ่งจากปล่องภูเขาไฟ พ่นก๊าซร้อนจัด แมกมา และ 

เถ้าถ่านออกมาสู่ชั้นบรรยากาศ บดบังแสงอาทิตย์จนทิวากลายเป็นราตรี  

ปอมเปอีตกอยู่ในความมืดมิด และเมื่อมวลสารในชั้นบรรยากาศเย็นลง 

จึงกลายเป็นหินภูเขาไฟตกลงมาสู่พื้นโลกด้วยความเร็วสูง จนกลายเป็น 

ห่าฝนหินตกกระหน่ำไปทั่วพื้นที่ ทับถมผู้คนและตัวเมืองไว้ใต้กองขี้เถ้า 

หนาหลายเมตร กลบฝังเมืองปอมเปอีไว้เป็นนครใต้ลาวา ลบเลือนไปจาก 

ประวัติศาสตร์ของชาวโลกนานนับพันปี!

พระเจ้าช่วย! เหตุการณ์ในตอนนี้มันช่างเหมือนเหตุการณ์ภูเขาไฟ 

ระเบิดในปี ค.ศ. ๗๙ ที่นักประวัติศาสตร์บรรยายไว้ไม่มีผิด

แล้วดูผู้คนที่วิ่งวุ่นอยู่บนถนนสิ ล้วนแต่งกายด้วยชุดโรมันโบราณ 

พูดภาษารัวเร็วที่เขาฟังไม่ออก แต่เมื่อตั้งใจจับใจความดีๆ แล้วช่างรู้สึก 

คุ้นหู ราวกับว่าเคยได้ยินมาจากที่ไหน มันคล้ายกับ...ภาษาละติน!

ใช่แล้ว! มันคือภาษาละตินที่เขาเคยเรียนในสมัยมหาวิทยาลัย 

แบบงูๆ ปลาๆ นี่เอง

เปโดรรู้สึกสับสน นี่มันเกิดอะไรขึ้น ทำไมผู้คนรอบกายเขาจึง 

แต่งกายด้วยชุดสมัยโบราณ และพูดภาษาละตินที่ไม่มีใครใช้กันในสมัยนี้

แล้ว

สถานการณ์ทั้งหมดนี้มันช่างเหมือนฉากหนึ่งในภาพยนตร์ที่  

ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับหายนะของเมืองปอมเปอีในวันที่ภูเขาไฟระเบิด 
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เมื่อสองพันปีก่อน

แต่ว่านี่คงไม่ใช่กองถ่ายภาพยนตร์ เช่นนั้นมันคืออะไรกัน ทำไม 

จึงดูราวกับเขายืนอยู่ท่ามกลางชาวโรมันในสมัยโบราณ...วันที่เวสซูเวียส 

ระเบิดในปี ค.ศ. ๗๙!

เขามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร?

บานกระจกใสด้านนอกที่เผชิญพายุฝนมีหยดน้ำไหลรินเป็นทาง 
ไม่ขาดสาย แลคล้ายม่านมู่ลี่เคลื่อนไหวได้

หญิงสาวรูปร่างระหงยืนมองสายฝนโปรยด้วยอาการเหม่อลอย  

กระทัง่ไดย้นิเสยีงฝเีทา้คนเดนิเขา้มาในหอ้ง หลอ่นจงึละสายตาจากทวิทศัน์

ด้านนอกหันมามองชายหนุ่มผู้เข้ามาใหม่ด้วยสีหน้าวิตกกังวล

“อย่างนี้ไซต์งานเราไม่พังหมดหรือคะพอล” หล่อนถามขณะที่เขา 

เดินมาหยุดตรงหน้ากระจก มองบรรยากาศอึมครึมด้านนอกไปด้วย

“ผมก็ไม่รู้ พรุ่งนี้เราก็คงจะต้องตรวจดูความเสียหาย ที่แน่ๆ  

คงต้องมีการสูบน้ำออกจากหลุมที่เราขุดไว้” ดอกเตอร์ปรัชญา ธีระโรจน์ 

ตอบด้วยอาการกังวลดุจกัน

“ไม่รู้ตกได้ยังไง ไม่มีวี่แววเลยสักนิด” หล่อนบ่นพึมพำ 

“ถ้าทราบก่อน ท่านศาสตราจารย์ก็คงจะสั่งเรื่องทำหลังคาผ้าใบ 

ป้องกัน แต่ถ้าลงหนักขนาดนี้ ถึงมีผ้าใบก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยู่รึเปล่า” 

“ฉันว่าคงไม่อยู่หรอก ขนาดเต็นท์พวกเรายังล้มไม่เป็นท่า” 

ปรัชญาค่อนข้างจะเห็นด้วยกับสมมุติฐานของหญิงสาว ตอนที่ 

ฝนเทลงมาราวกับฟ้ารั่วคณะของเขากำลังหลับสบายอยู่ในเต็นท์ ทุกคน 

ตื่นขึ้นด้วยความตกใจ วิ่งวุ่นกันเก็บข้าวของมีค่า เพราะท่านศาสตราจารย ์

หัวหน้าทีมแจ้งว่าต้องอพยพไปอยู่ที่บ้านของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคนหนึ่ง 

ก่อน เนื่องด้วยฝนลงแรงมากจนเต็นท์ของสมาชิกในทีมบางคนล้ม 

ระเนนระนาดไม่เป็นท่า พวกเขาจึงต้องตัดใจทิ้งพื้นที่ขุดค้นไว้เบื้องหลัง 



ลั ล ล์ ล ลิ ล       17

และหนีพายุมาพักอยู่ที่นี่

ปรัชญาหมุนตัวกลับไปที่โต๊ะทรงกลมเล็กกลางห้อง ห้องนี้มีสภาพ 

กึ่งๆ ห้องครัว อาจไม่ได้ใช้ประกอบอาหารเสียทีเดียวเพราะไม่เห็นมีเตา 

หรือตู้อบ มีเพียงตู้เย็น และเคาน์เตอร์วางเครื่องใช้ไฟฟ้าจำพวกกาน้ำร้อน  

หม้อต้มกาแฟ เครื่องปิ้งขนมปัง เหนือขึ้นไปมีตู้ติดผนังบรรจุอาหาร 

กระป๋อง ขนมกินเล่น เครื่องแก้ว และจานชาม

เขาสำรวจสิ่งของคร่าวๆ จึงเริ่มเสียบปลั๊กกาน้ำร้อน เตรียมชง 

เครื่องดื่มร้อนๆ ดื่มแก้หนาว เขาเลือกโกโก้ร้อน ส่วนของหญิงสาวเขารู ้

อยู่แก่ใจว่าสาวชาวอังกฤษอย่างหล่อนต้องเลือกชา 

เจนนิเฟอร์เดินไปนั่งรอที่โต๊ะปล่อยให้ปรัชญาบริการเครื่องดื่มให้  

ระหว่างนั้นหล่อนลอบสำรวจเขาไปด้วย เป็นครั้งแรกที่ได้หยุดมองเขา 

นิ่งๆ...เนิ่นนานหลังจากไม่ได้พบกันเกือบปี

มองจากด้านหลัง แผ่นหลังของเขากว้างแลดูมั่นคง แม้เป็นคน 

เอเชียแต่สูงใหญ่ไม่ต่างจากชาวยุโรป เขาผอมลงกว่าสมัยที่รู้จักกันใหม่ๆ 

เล็กน้อยแต่ก็ยังดูสง่าภูมิฐาน ใบหน้าเขา...หล่อนหลับตานึกภาพออกโดย 

ไม่ต้องรอเขาหันกลับมา

ปรัชญาเป็นชายหนุ่มหน้าคมเข้มอย่างชายไทยแท้ คิ้วเข้มหนาพาด 

ตรงเหนือดวงตาเรียวซึ่งมีประกายคมกริบจากนัยน์ตาสีนิล...ลึกลับ 

น่าค้นหา จมูกโด่งเป็นสัน ริมฝีปากบางเฉียบเป็นเส้นตรงเพราะเขาเป็น 

คนยิ้มยาก ปลายคางมีรอยบุ๋มนิดๆ เขาคิดว่าเป็นจุดบกพร่องบนใบหน้า 

แต่หล่อนกลับเห็นว่าเป็นจุดเด่นมีเสน่ห์ชวนมอง

“ถ้างานขุดต้องหยุดชะงัก คุณจะพักเที่ยวก็ได้นะ” 

หญิงสาวสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อเขาเหลียวกลับมากะทันหัน หล่อน 

เสมองไปทางอื่นแก้เก้อ เขาเดินกลับมามือเปล่าเพราะน้ำยังไม่เดือด

“คุณจะเป็นไกด์ให้ฉันรึเปล่าล่ะ” หล่อนถามยิ้มๆ น้ำเสียงเย้าหยอก 

ทำให้มุมปากของคนยิ้มยากยกขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับยิ้ม
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“ด้วยความเต็มใจอยู่แล้ว”

“ฉันไม่อยากเที่ยวหรอกค่ะ มาคราวนี้ก็เพื่อทำงานโดยเฉพาะ”  

หล่อนตอบพร้อมรอยยิ้มประดับใบหน้าเช่นเดิม หากแววตาสีน้ำทะเลหม่น 

เศร้าจนคนมองจับสังเกตได้ 

ปรัชญามองหล่อนตรงๆ เว้นแต่แววเศร้าหมองในดวงตาแล้ว 

เจนนิเฟอร์ก็ยังเหมือนเดิม ไม่ต่างจากตอนที่รู้จักหล่อนใหม่ๆ เมื่อ 

สิบกว่าปีก่อน

หล่อนเป็นผู้หญิงมาดมั่น บุคลิกเฉิดฉายชนิดเดินเข้าไปในห้อง 

ประชุมทุกคนเป็นต้องเหลียวมอง เพราะรูปร่างระหงโดดเด่นประกอบกับ 

การแต่งกายอย่างมีสไตล์ 

เช่นเวลานี้แม้สวมใส่ชุดธรรมดาก็ยังเปล่งรัศมีเจิดจรัส เส้นผม 

สีบลอนด์ดัดเป็นลอนหลวมๆ ไม่ได้เกล้ารวบตึงหรือจัดทรงพิถีพิถัน 

แต่ปล่อยสยายลงมาเคลียหลังอย่างสบายๆ ปอยผมเคลียนวลแก้มเนียน 

ละเอียดทำให้หล่อนดูอ่อนเยาว์กว่าอายุจริงมาก

“ขอบคุณมากนะที่คุณตอบรับเข้าร่วมทีมกับผม ทั้งที่มันคงจะเป็น 

เรื่องลำบากใจสำหรับคุณน่าดู” เขาเอ่ยด้วยความเห็นใจ รู้ดีว่าการตัดสินใจ 

เข้าร่วมทีมขุดค้นในครั้งนี้หล่อนคงต้องใช้เวลาขบคิดอยู่มาก เพราะสถานที่ 

ทำงานในครั้งนี้คือเมืองปอมเปอี เมืองที่หล่อนมีอดีตฝังลึกอยู่ในใจ 

“บางที ฉันก็มีความหวังนะคะพอล” เจนนิเฟอร์พึมพำพลางเหม่อ  

มองไปนอกหน้าต่างอีกครั้ง “ฉันหวังว่าตอนที่เดินเตร่อยู่ที่นี่ ฉันอาจจะ 

ได้เห็นพ่อกับแม่เดินอยู่บนถนน แล้วก็วิ่งเข้ามากอดฉัน” 

“ถ้าการมาเยือนที่นี่ทำให้คุณต้องทุกข์ใจ ผมขอโทษ คุณสามารถ 

ถอนตัวได้ตลอดเวลาถ้าคุณต้องการ”

หล่อนฝืนยิ้มแล้วหันกลับมาสบตา

“คณุไมจ่ำเปน็ตอ้งขอโทษอะไรทัง้นัน้คะ่ และฉนักจ็ะไมม่ทีางถอนตวั 

จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ ข้อเสนอของคุณ เป็นโอกาสดีที่หาไม่ได้ง่ายๆ  
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ฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณที่คุณหยิบยื่นโอกาสนี้ให้ ทำให้ฉันได้มีส่วนร่วม 

กับการขุดค้นครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์” หล่อนกล่าวอย่างจริงใจ 

งานครั้งนี้ท้าทายและน่าสนใจ แม้จะใช้เวลาขบคิดข้อเสนอนาน 

สักหน่อย แต่พอตัดสินใจได้หล่อนก็เก็บกระเป๋าบินตรงจากอังกฤษมา 

อิตาลีทันที ในฐานะนักโบราณคดี เจนนิเฟอร์เคยศึกษาเรื่องราวของเมือง 

ปอมเปอี อดีตเมืองอาณานิคมแห่งอาณาจักร โรมันซึ่งได้รับการรับรองจาก 

องค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก เมืองโบราณแห่งนี้ประสบภัยพิบัติ 

ภูเขาไฟระเบิดจนถูกฝังอยู่ใต้ลาวาเป็นเวลาเกือบสองพันปีกว่าคนรุ่นหลัง 

จะรู้ว่าพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตมาก่อน

อันที่จริงการขุดค้นเมืองปอมเปอีเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว  

แต่เพิ่งจะมีการศึกษาอย่างจริงจังในยุคหลัง โดยมีคณะนักโบราณคดี 

ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาจัดการพื้นที่ และต่อมาก็ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

ดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้หลงใหลในประวัติศาสตร์อันเป็นภูมิหลังของเมืองนี้ 

เข้ามาท่องเที่ยวเนืองแน่นตลอดปี

ปัจจุบันการขุดค้นทางโบราณคดียังดำเนินต่อเนื่องมาโดยตลอด  

เพราะแผ่นดินในแถบนี้ยังมีอะไรให้ผู้คนได้เรียนรู้ศึกษาอีกมาก ปรัชญา 

บอกว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นค้นพบพื้นที่น่าสนใจ และมีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะ 

มีหลักฐานทางโบราณคดีอันมีค่า โครงการนี้จึงก่อตัวขึ้นโดยการผลักดัน 

ของศาสตราจารย์จอร์จิโอ อัลบาโน ผู้เป็นหัวหน้าทีม

“ที่ฉันตัดสินใจรับงานนี้ก็เพราะคิดถึงคุณด้วยนะคะพอล ตั้งแต่ 

คณุเขา้สอนทีม่หาวทิยาลยั เราเจอกนัแทบนบัครัง้ได”้ คราวนีห้ลอ่นยิม้กวา้ง 

นัยน์ตาฉายประกายสดใสตามไปด้วย

“หลังจากนี้คุณคงเจอหน้าผมจนเบื่อ” ปรัชญาตอบเสียงนุ่มลึก  

เรียกเสียงหัวเราะแจ่มใสจากอีกฝ่าย

“ฉันไม่เคยเบื่อคุณหรอกค่ะ คุณก็รู้” 

เสียงกระแอมไอดังมาจากประตูแทรกเสียงหัวเราะของหล่อน หนุ่ม 
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สาวทั้งสองหันไปมองแล้วก็พบกับสมาชิกในทีมขุดค้นอีกคนยืนปั้นหน้า 

เรียบเฉยอยู่ตรงประตู 

“ขอโทษที ฉันมาขัดจังหวะอะไรรึเปล่า” ดอกเตอร์อิสซาเบลล่า  

มาริโน่ ถามด้วยน้ำเสียงค่อนข้างเรียบ นัยน์ตาสีน้ำตาลเข้มเพ่งมองกิริยา 

สนิทสนมของคนทั้งคู่อย่างจับสังเกต

โดยมารยาทอิสซาเบลล่าควรจะพูดภาษาอังกฤษเพราะเจนนิเฟอร์ 

ไม่สันทัดภาษาอิตาลี ขณะที่ถ้าพูดคุยกับปรัชญาโดยลำพังหล่อนก็คงใช้ 

ภาษาอิตาลีอย่างที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อันที่จริง เฉพาะเรื่องภาษาอิสซา- 

เบลล่ามองว่าเจนนิเฟอร์เป็นตัวปัญหาเพราะเป็นคนเดียวในทีมที่พูดอิตาลี 

ไม่ได้ จึงต้องลำบากปรัชญาคอยทำหน้าที่ล่ามแปลภาษาอยู่ตลอดเวลา 

...แต่กระนั้นเขาก็ยังชักชวน ‘ตัวปัญหา’ เข้ามาถ่วงทีม หล่อนเองก็ไม่เข้าใจ 

ว่าเขาคิดอะไรอยู่

“ไม่หรอกเบลล่า เรากำลังจะดื่มเครื่องดื่มร้อนๆ กัน คุณจะเอาด้วย 

ไหม” ชายหนุ่มเอ่ยชวนเป็นภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษาที่ทุกคนในที่นี้ 

ใช้สื่อสารกันได้ 

“ถ้าไม่เป็นการรบกวนก็ดีค่ะ” หญิงสาวผู้มาใหม่ก้าวเข้ามาร่วมวง 

กลายเป็นสมาชิกคนที่สามบนโต๊ะ ปรัชญาจึงลุกขึ้นทำหน้าที่บริการ 

สุภาพสตรี

“คุณจะรับอะไรดี” 

“เหมือนคุณแล้วกันค่ะ” หล่อนตอบง่ายๆ พลางปรายตามอง 

หญิงสาวที่นั่งอยู่ตรงหน้า

เจนนิเฟอร์ยิ้มให้เล็กน้อยตามมารยาท หล่อนไม่รู้จักดอกเตอร์ 

อิสซาเบลล่า มาริโน่ เป็นการส่วนตัวมาก่อน เคยได้ยินมาว่าเธอเป็น 

นักมานุษยวิทยากายภาพผู้เชี่ยวชาญด้านโครงกระดูกที่เก่งหาตัวจับยาก 

คนหนึ่งในวงการ แต่ก็เพิ่งจะเคยมีโอกาสร่วมงานกันเป็นครั้งแรกใน 

คราวนี้
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ตั้งแต่ปรัชญาแนะนำให้รู้จักกันเป็นครั้งแรกในวันประชุมทีมขุดค้น 

ที่กรุงโรม เจนนิเฟอร์พยายามจะผูกมิตรกับเพื่อนร่วมงานใหม่ แต่ 

ดูเหมือนหญิงสาวชาวอิตาลีผู้นี้คงไม่ค่อยอยากเป็นเพื่อนกับหล่อนนัก  

เจนนิเฟอร์เองก็ไม่ใช่คนที่ชอบวิ่งตามใคร หล่อนจึงปล่อยให้ทุกอย่างเป็น 

ไปตามธรรมชาติ เมื่ออีกฝ่ายไม่โอภาปราศรัยหล่อนจึงทำเฉย จะพูดคุย 

กันก็แต่เรื่องงานขุดค้นเท่านั้น

“เอ๊ะ รู้สึกฝนจะเริ่มซาแล้วนะคะ” อิสซาเบลล่าเอ่ยขึ้นขณะมอง 

ม่านฝนด้านนอก 

ปรัชญายกเครื่องดื่มทั้งสามแก้วมาเสิร์ฟที่โต๊ะแล้วเสมองไปทาง 

กระจกบานใหญ่บ้าง

“นี่เรานั่งกันมานานเท่าไหร่เชียว”

“ไมถ่งึยีส่บินาท ีแสดงวา่มาเรว็ไปเรว็” เจนนเิฟอรเ์ปน็คนตอบคำถาม 

ของชายหนุ่ม

“แปลกจริง นึกจะตกก็ลงมาอย่างกับฟ้ารั่ว แป๊บๆ ก็หยุด ทำเอา 

ปั่นป่วนกันไปหมด” อิสซาเบลล่าบ่น น้ำเสียงค่อนข้างหงุดหงิดเพราะต้อง 

ย้ายที่หลับที่นอนกันตอนกลางดึกทุลักทุเลพอสมควร

“เราเอาอะไรแน่กับฟ้าฝนไม่ได้หรอกค่ะดอกเตอร์มาริโน่ นี่แหละ  

คือความอัศจรรย์และน่าพิศวงในขณะเดียวกันของธรรมชาติ” เจนนิเฟอร ์

พูดยิ้มๆ 

ดวงตาคมหวานของอิสซาเบลล่าตวัดมองมาทางคนพูดทันที ด้วย 

สัญชาตญาณเพศหญิงที่สัมผัสเรื่องพรรค์นี้ได้ไว เจนนิเฟอร์รู้สึกว่ามี 

ไอร้อนระอุก่อตัวขึ้นระหว่างหล่อนกับหญิงสาวเจ้าถิ่น

“ฉันทราบค่ะดอกเตอร์อัลลิสัน แต่ก็อดหงุดหงิดไม่ได้ เพราะ  

‘อะไร’ ที่ชอบโผล่มาอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย บางทีก็ก่อความรำคาญให้เราได ้

ไม่น้อยเหมือนกัน”

เจนนิเฟอร์เลิกคิ้ว มุมปากยกขึ้นเล็กน้อย พอจะรู้ว่าคำพูดของ 
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อีกฝ่ายมีนัยบางอย่างที่เจ้าตัวต้องการสื่อ และอาจเป็นผู้หญิงด้วยกัน 

เท่านั้นที่ฟังรู้ เพราะปรัชญายังคงเหม่อมองออกไปข้างนอก ไม่รับรู้ถึง 

สงครามเล็กๆ ที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างสองสาว

เจนนิเฟอร์กับอิสซาเบลล่าอาจจะประสานสายตากันเนิ่นนานกว่านี้ 

หากไม่มีเสียงหัวหน้าทีมขุดค้นดังแทรกขึ้นมา ทุกคนหันไปมองหน้าประตู

ที่มาของต้นเสียงทันที

“พอล ผมจะเข้าไปดูที่ไซต์งาน คุณจะไปด้วยรึเปล่า” ศาสตราจารย์ 

จอร์จิโอ อัลบาโน รีบเดินเข้ามาบอกปรัชญา

“จะไปเดี๋ยวนี้เลยหรือคะศาสตราจารย์” อิสซาเบลล่าถาม ท่าทาง 

เป็นห่วงเพราะยังเป็นเวลาค่ำมืดน่าอันตราย

“ใช่ ผมอยากรู้ว่ามีความเสียหายมากแค่ไหน”

“งั้นให้ฉันไปด้วยนะคะ” เจนนิเฟอร์อาสา เผื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้าง 

แต่จอร์จิโอปฏิเสธอย่างสุภาพว่า

“สุภาพสตรีพักผ่อนเอาแรงอยู่ที่นี่เถอะ พรุ่งนี้เช้าเรามีงานต้องทำ 

อีกเยอะ”

หญิงสาวชาวอังกฤษพยักหน้าเข้าใจ ลอบเห็นอิสซาเบลล่ายิ้มเยาะ 

หล่อนด้วย เจนนิเฟอร์ไม่ทราบว่าทำไมอิสซาเบลล่าต้องทำเช่นนั้น เพราะ 

หล่อนไม่ได้รู้สึกเสียหน้ากับการถูกปฏิเสธเลยแม้แต่น้อย

“งั้นขอผมเตรียมตัวสองนาทีครับศาสตราจารย์” ปรัชญากระตือ- 

รือร้นลุกขึ้น เขาเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าไซต์งานขุดค้นประสบ 

ความเสียหายมากแค่ไหน

“ผมจะไปรอคุณที่รถ” จอร์จิโอบอกสั้นๆ แล้วเดินนำไปก่อน 

ปรัชญาบอกราตรีสวัสดิ์พวกสาวๆ แล้วจึงเดินกลับไปที่ห้อง เตรียมไฟฉาย

กับเสื้อกันฝนเผื่อว่าจะมีพายุระลอกสองตามมาอีก 
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สองหนุ่มต่างวัยเดินย่ำพื้นดินซึ่งกลายเป็นโคลนเหลวหลังผ่านพ้น 
พายุฝนเข้าไปยังเขตพื้นที่ขุดค้นทางโบราณคดี ศาสตราจารย์จอร์จิโอ 

ส่องไฟฉายกระบอกใหญ่ไปเบื้องหน้า ลำแสงทอดยาวไปได้ไกลพอจะเห็น 

ร่องรอยความเสียหายได้รางๆ

ปรัชญา อดีตลูกศิษย์ของเขาเดินตามมาติดๆ ลำแสงจากไฟฉาย 

สองอันช่วยทำให้บริเวณโดยรอบสว่างขึ้นทันตา เมื่อเห็นชัดแล้วทั้งสองก็ 

ถอนใจออกมาพร้อมกัน เพราะหลุมที่ขุดไว้ทุกหลุมต่างมีน้ำโคลนสีขุ่น 

คลั่กขังอยู่ บดบังร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่พวกเขากำลังจะขุดค้น 

ลึกลงสู่ใต้ดิน

“หวังว่าคงจะไม่มีเซอร์ไพรส์แบบนี้บ่อยๆ นะ ไม่อย่างนั้นงานของ 

เราคงล่าช้าไปอีกมาก” หัวหน้าทีมวัยห้าสิบเอ่ยขึ้นแต่กระแสเสียงไม่มี 

ความทดท้อแฝงอยู่ แสดงว่าอุปสรรคเพียงแค่นี้ไม่อาจทำให้เขาย่อท้อได้

“ศาสตราจารย์ว่าเราสร้างหลังคาครอบพื้นที่ไว้เสียเลยดีไหมครับ” 

ปรัชญาหารือ 

“การก่อสร้างคงจะทำให้งานของเราชะงัก และไปได้ช้าลงกว่าเดิม  

ผมคิดว่าพายุอย่างคืนนี้คงจะไม่ได้มีบ่อยๆ นักหรอก หรือคุณว่ายังไง”

“ครับ เราคงจะโชคร้ายจริงๆ” ชายหนุ่มเลือกโทษโชคชะตาก่อน 

จะยกไฟฉายสาดส่องสำรวจความเสียหายไปทั่ว ส่วนจอร์จิโอก็หมุนตัวไป 

อีกทาง สักพัก เขาส่งเสียงประหลาดใจออกมา 

“เอ๊ะ! นั่นอะไร”

ปรัชญาเหลียวกลับไปมองผู้ เป็นอาจารย์กำลังเพ่งมองบางสิ่ง 

บางอย่างซึ่งอยู่ในโฟกัสของแสงไฟ เขาเดินเข้าไปสมทบ หรี่ตามองตาม 

แล้วก็เห็นอะไรบางอย่างกองอยู่ตรงแถวๆ หลุมขุดค้นหลุมหนึ่ง

“ดูเหมือนคนนะครับศาสตราจารย์” คนหนุ่มสายตาดีกว่าชักจะ 

มั่นใจว่าสิ่งนั้นคือมนุษย์

จอร์จิโอเดินนำทางไป ยิ่งเข้าใกล้ยิ่งเห็นชัดว่ามีคนนอนฟุบอยู่ตรง 
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หลุมขุดค้นจริงๆ

“คนจริงๆ ด้วย! ผู้หญิงน่ะพอล” จอร์จิโอจี้ไฟฉายเข้าที่ซีกหน้าของ 

หญิงสาวซึ่งนอนแน่นิ่ง

ปรัชญาย่อตัวลง เอื้อมมือแตะที่ท่อนแขนเปียกชื้นของหญิงสาว 

เขย่าเบาๆ พร้อมร้องเรียก

“คุณ...คุณครับ เป็นอะไรรึเปล่า”

ไม่มีเสียงตอบรับจากหญิงสาวนิรนามเลย ปรัชญาเรียกอีกหลายที 

แต่หล่อนก็ไม่ขยับ ระหว่างนั้นจอร์จิโอกราดแสงไฟไปทั่วร่างแบบบาง  

หัวคิ้วของเขาขมวดยุ่งยามเห็นเครื่องแต่งกายบนเรือนร่างของหญิงสาว

“นั่นเธอแต่งชุดอะไร” 

ปรัชญาเองก็เพิ่งสังเกตเมื่อผู้เป็นอาจารย์ทัก เขาหยิบไฟฉายขึ้นมา 

ส่องดูชัดๆ รู้สึกประหลาดใจไม่น้อยเช่นกัน

“ดูเหมือนชุดสมัยโบราณนะครับ”

“อาจจะเป็นคนพื้นที่แถวนี้ แต่น่าแปลก มาหลงอยู่ในเขตเราได้ยังไง 

กัน” จอร์จิโอสงสัย พื้นที่ตรงนี้เป็นเขตหวงห้าม มีแนวรั้วกั้นอาณาเขต 

ชัดเจน จึงไม่น่าจะมีใครเดินหลงเข้ามาได้

หรือพายุจะหอบเอาหล่อนมาจากที่อื่น?.. แต่จะเป็นไปได้หรือ

“คุณ ตื่นเถอะ” ปรัชญาลองเรียกอีกที แต่ร่างนั้นก็ยังไม่ไหวติง 

เช่นเดิม

“ดูเหมือนจะสลบนะพอล” จอร์จิโอแสดงความเห็น เพราะเรียกกัน 

ถึงเนื้อถึงตัวขนาดนี้ยังไม่ตื่น ก็ไม่น่าจะใช่คนนอนหลับธรรมดาแล้ว

“เอายังไงดีครับศาสตราจารย์” 

“พาเธอกลับไปที่พักของเราก่อนดีกว่า”



เช้าวันรุ่งขึ้น ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ปุยเมฆสีขาวลอยล่องทอดตัว 
เป็นริ้วบางๆ ระบายเวิ้งฟ้ากว้างให้ดูมีสีสัน คณะทีมขุดค้นตื่นแต่รุ่งสาง 

เพื่อเตรียมตัวอพยพกลับไปยังฐานที่พักของตนเอง

จอร์จิโอทำหน้าที่กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเมืองปอมเปอี 

ซึ่งคอยประสานงานให้ความสะดวกตั้งแต่ก้าวแรกที่พวกเขาเหยียบย่าง 

เข้ามาในเมืองแห่งนี้

สมาชิกในทีมออกมายืนรอที่บริเวณหน้าบ้านพร้อมเกือบหมดแล้ว  

เหลือเพียงคนเดียวคือดอกเตอร์ปรัชญา อิสซาเบลล่าอาสาจะเข้าไป 

ตามแต่จอร์จิโอบอกว่าไม่เป็นไรเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าปรัชญามี ‘สัมภาระ’ 

มากกว่าคนอื่นๆ จึงต้องให้เวลามากเป็นพิเศษ

คนที่ทุกคนรอคอยปรากฏตัวในที่สุด ปรัชญาเดินออกมาจากบ้าน 

โดยอุ้มหญิงสาวคนหนึ่งไว้ ตามมาด้วยภรรยาเจ้าของบ้าน

สมาชิกในทีมมองเขาเป็นตาเดียว ทุกคนต่างสงสัยว่าดอกเตอร์หนุ่ม 

อุ้มใครออกมาจากในบ้าน 

๒
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“เธอยังไม่ฟื้นอีกหรือพอล” จอร์จิโอเข้าไปถามพลางมองหญิงสาว 

ในอ้อมแขนของชายหนุ่มไปด้วย เขาเป็นคนเดียวที่ไม่มีอาการตื่นตระหนก 

เพราะรู้ที่มาที่ไปดีอยู่แล้ว

“ยังเลยครับ”

“งั้นก็คงจะต้องรบกวนคุณกระเตงเธอไปที่ค่ายเราด้วย จะทิ้งไว้ที่นี่ 

ผมก็เกรงใจเจ้าของบ้าน เรารบกวนพวกเขามาทั้งคืนแล้ว” 

“ครับ” ปรัชญาตอบรับ ก้มมองใบหน้าซีดขาวของคนในอ้อมแขน 

ด้วยแววตาครุ่นคิด หากถึงช่วงเที่ยงหล่อนยังไม่ฟื้นคืนสติก็อาจจะต้อง 

ส่งโรงพยาบาล โดยส่วนตัวเขากับศาสตราจารย์จอร์จิโอยังไม่อยากให้เป็น

เรื่องเอิกเกริก เพราะไม่รู้แน่ว่าหญิงสาวปริศนาผู้นี้หลงเข้ามาอยู่ในบริเวณ 

เขตขุดค้นได้อย่างไร

“นี่ใครหรือคะพอล” อิสซาเบลล่าก้าวเข้ามาถาม สมาชิกในทีม 

หลายๆ คนก็ยื่นหน้าเข้ามาดูหญิงสาวในอ้อมแขนของเขาด้วยความสนใจ 

“ผมก็ไม่ทราบ”

“อ้าว แล้วคุณไปอุ้มเธอมาจากที่ไหนคะ” หญิงสาวอิตาลีทำสุ้มเสียง 

ตกใจ

“ผมกับศาสตราจารย์พบเธอนอนสลบอยู่ที่ไซต์งานของเราเมื่อ 

คืน ผมเลยพาเธอกลับมาด้วย ป่านนี้ยังไม่ฟื้น ก็คงจะต้องพากลับไปที่ค่าย 

ก่อน” เขาอธิบาย 

สมาชิกในคณะพยักหน้าเข้าใจ เว้นแต่เจนนิเฟอร์ที่ต้องขอให้เพื่อน 

ร่วมคณะช่วยแปลคำพูดเขาเป็นภาษาอังกฤษ

“ตายจริง เป็นใครมาจากไหน แล้วนั่น เธอใส่ชุดอะไรคะ” อิสซา- 

เบลล่าอุทาน เขม้นมองหญิงสาวนิรนามด้วยท่าทางไม่ไว้ใจ

ปรัชญาเองก็มีข้อสงสัยตรงจุดนี้อยู่เหมือนกัน ตอนที่เขาพบหล่อน 

นอนสลบอยู่ หล่อนสวมใส่ชุดทูนิกยาวกรอมเท้าอย่างหญิงสาวโรมันสมัย 

โบราณซึ่งเปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝน เมื่อพากลับมาบ้านพัก เขาจึงร้องขอให้ 
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ภรรยาเจ้าของบ้านช่วยหาเสื้อผ้าเปลี่ยนให้ ภรรยาเจ้าบ้านนำชุดเดิมไปซัก 

และทำให้แห้งได้อย่างรวดเร็ว ทันเปลี่ยนกลับคืนเจ้าของเดิมในเช้าวันนี้ 

“ดูเหมือนชุดสมัยโรมัน” ดอกเตอร์สเตลล่า กาลันเต้ สมาชิก 

คนหนึ่งในทีมแสดงความเห็น ผู้คนจึงพากันวิพากษ์วิจารณ์ เพราะไม่ใช่ 

เรื่องปกตินักที่คนในสมัยนี้จะแต่งกายชุดโรมันโบราณเดินไปไหนมาไหน 

ตามท้องถนน

“ใช่ แต่ทำไมเธอถึงใส่ชุดแบบนี้ผมก็ไม่ทราบ เราคงต้องรอถาม 

ตอนเธอฟืน้เทา่นัน้” ปรชัญาเอย่พมึพำ หวงัใจวา่การปรากฏตวัของหญงิสาว 

ปริศนาผู้นี้จะไม่นำปัญหามาสู่โครงการขุดค้นของพวกเขา

ศาสตราจารย์จอร์จิโอ อัลบาโน เรียกคณะทีมขุดค้นประชุมเร่งด่วน 
ที่เต็นท์อำนวยการ หลังจากให้เวลาทุกคนได้แยกย้ายกันสำรวจความ 

เสียหายเต็นท์ที่พักของตนเป็นเวลาสิบนาที 

เหล่านักโบราณคดีและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ ระดับ 

แถวหน้าของโลกมารวมตัวกันโดยพร้อมเพรียงเพื่อรับฟังสภาพความ 

เสียหายและแนวทางแก้ไข 

จากรายงานการสำรวจในเบื้องต้น พบว่าพื้นที่การขุดค้นมีร่องรอย 

ความเสียหายไม่มาก สิ่งที่ต้องเร่งจัดการเป็นอันดับแรกก็คือการสูบน้ำ 

ขังออกจากหลุมขุดค้น ซึ่งในการนี้จอร์จิโอต้องร้องขอเครื่องสูบน้ำหลายตัว 

มาจากศูนย์ราชการในท้องที่

จอร์จิโอแบ่งหน้าที่มอบหมายให้ลูกทีมแต่ละคนคอยควบคุมการ 

ดำเนินการสูบน้ำในแต่ละหลุมโดยต้องระวังไม่ให้กระทบกระเทือนต่อ 

หลักฐานทางโบราณคดี

การทำงานจะเริ่มต้นในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้า ระหว่างนี้ยังต้อง 

รอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ส่วนพวกทีมขุดค้นก็ไปรวมตัว 

ที่เต็นท์อเนกประสงค์ซึ่งเป็นที่กินอาหารของสมาชิกในทีม
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ปรัชญาขอแยกตัวกลับเต็นท์ก่อนเพื่อจะกลับไปดูอาการของ 

หญิงสาวนิรนาม เมื่อก้าวเข้ามาในเต็นท์เขาพบว่าหล่อนยังนอนแน่นิ่ง 

อยู่บนเตียงเช่นเดิม ดอกเตอร์หนุ่มก้าวเข้าไปใกล้ ย่อตัวนั่งลงข้างเตียง 

จดจ้องมองหญิงสาวอย่างพิจารณา

หล่อนเป็นคนผิวสีน้ำผึ้ง ผิวเนียนละเอียดราวกับผิวทารกแรกเกิด 

ก็ไม่ปาน ใบหน้าเรียวล้อมกรอบด้วยเส้นผมสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ จาก 

คิ้วโก่งเรียวโค้งจดสันจมูกได้รูป ริมฝีปากอิ่มแลดูเย้ายวน พิจารณาจาก 

เครื่องหน้าทุกส่วนต้องเรียกว่าเฉียบคมไร้ที่ติคล้ายสรรค์สร้างมาด้วยมือ 

เทพเจ้า หากในความ ‘คม’ นั้นยังมีความ ‘หวาน’ สมเป็นใบหน้าของ 

อิสตรี 

พิศมองนานเข้าก็ชักสงสัย เพราะผิวของหล่อนนวลเนียนเหลือเกิน 

จนเขาไม่แน่ใจว่าหล่อนมีรูขุมขนอย่างคนปกติหรือไม่ จึงยื่นหน้าเข้าไปใกล้  

ทันใดนั้นเองที่ดวงตาปิดสนิทของหล่อนเริ่มขยับ!

ปรัชญาตกใจรีบผงะถอยออกมา หล่อนกะพริบตาสะลึมสะลือ 

ค่อยๆ ลืมตาขึ้นช้าๆ เขาเพิ่งเห็นดวงตาของหล่อนในตอนนี้ มันเป็นสีคล้าย 

เม็ดอัลมอนด์ แวววาวกลมโต และกำลังเพ่งมองมาที่เขาด้วยแววมึนงง  

สำนกึตวัในตอนนัน้วา่เผลอมองเหมอ่นานไปแลว้ เขาจงึรบีปราดเขา้ไปนัง่ลง 

ข้างเตียงและถามหล่อนว่า 

“คุณ ฟื้นแล้วหรือ”

หล่อนทำตาปริบหันมามองเขาด้วยท่าทางงุนงง ปรัชญาเองก็เพิ่ง

คิดได้ว่าคำถามของตนช่างไร้สาระเหลือเกิน ก็เห็นอยู่ว่าหล่อนฟื้นแล้ว 

เขากระแอมแล้วเปลี่ยนคำถามใหม่

“คุณรู้สึกยังไงบ้าง” 

คราวนี้หล่อนยังคงทำตาปริบเหมือนเดิม นัยน์ตาที่มองมาเต็มไป 

ด้วยความสับสนงุนงง ราวกับว่าหล่อนไม่เข้าใจคำถามของเขา 

ปรัชญามุ่นคิ้ว เขาเลือกใช้ภาษาอิตาลีเพราะเห็นว่าหล่อนอยู่ใน 
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ประเทศนี้ และเค้าโครงหน้าก็ดูเหมือนจะเป็นคนอิตาลี แต่หล่อนกลับ 

ทำท่าไม่เข้าใจ...บางที อาจเป็นคนต่างชาติ

“คุณพูดอิตาลีได้รึเปล่า” เขาถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง

หล่อนตีหน้ายุ่ง มองมาทางเขาแล้วก็มองไปรอบๆ เต็นท์ที่พักด้วย 

สีหน้าฉงนงงงวย ปรัชญาจึงแปลความหมายเอาว่าหล่อนไม่เข้าใจภาษา 

อิตาลี

“แล้วอังกฤษล่ะ” เขาลองถามด้วยภาษาสากลบ้าง น่าจะมีความหวัง 

ที่สุด หากหญิงสาวนิรนามก็ยังไม่มีท่าทีตอบสนอง

เขาพูดได้แค่สามภาษา คืออังกฤษ อิตาลี และไทยซึ่งเป็นภาษาแม่ 

ส่วนฝรั่งเศส สเปนก็พอรู้งูๆ ปลาๆ เช่นคำทักทายหรือประโยคเบื้องต้น  

เขาจึงงัดออกมาลองใช้ทุกภาษา

“ฝรั่งเศส?...สเปน?” เขาลองพูดออกไป ๕ ภาษา แต่ไม่ได้ผลเลย 

หล่อนไม่ตอบ ไม่พูดออกมาสักคำ!

ปรัชญานิ่วหน้าชักเห็นเค้าความยุ่งยากที่กำลังก่อตัวขึ้น พูดจากัน 

ไม่รู้เรื่องแบบนี้แล้วเขาจะสอบสวนเรื่องที่หล่อนรุกล้ำเข้ามาในเขตหวงห้าม

ได้อย่างไร

ชายหนุ่มลุกขึ้น อาจเป็นการลุกพรวดพราดไปสักหน่อย จึงทำให้ 

คนบนเตียงสะดุ้งเฮือก กระถดตัวหนี เหลือกตามองเขาอย่างหวาดระแวง 

“ใจเย็นๆ นะครับ ผมไม่ทำอันตรายคุณหรอก” เขาบอกด้วยเสียง 

อ่อนโยน แม้หล่อนไม่เข้าใจแต่หวังว่าอาจพอรับรู้จากน้ำเสียงได้ว่าเขา 

ไม่เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของหล่อนแน่ 

“ผมเจอคุณเมื่อคืน คุณนอนสลบอยู่ในเขตขุดค้นของรัฐบาล 

คุณจำได้รึเปล่า” เขาเลือกใช้ภาษาอังกฤษพูดไปเรื่อยๆ เผื่อว่าหล่อนจะ 

พอเข้าใจคำไหนบ้าง

หญิงสาวนิรนามโกยผ้าห่มขึ้นคลุมตัวมิดชิดแล้วขยับหนีเขาท่าเดียว  

ดวงตาเบิกโพลงคู่นั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวราวกับเห็นมัจจุราช 
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เอื้อมมือหมายจะกระชากวิญญาณของหล่อนออกจากร่าง อาการนั้นทำให้ 

ปรัชญารู้สึกว่าหล่อนมีพิรุธ เพราะเขาไม่ได้มีหน้าตาบุคลิกอย่างมหาโจร 

ที่จะทำให้ใครหวาดกลัวจนเนื้อตัวสั่นเทาได้ขนาดนั้นเสียหน่อย

หรือว่าหล่อนจะมีชนักติดหลัง?...เรื่องนี้คงไม่ปกติเสียแล้ว เขาคง 

ต้องทำอะไรบางอย่าง ปรัชญาเดินออกไปที่หน้าเต็นท์ เห็นหลังลูกศิษย์ 

ที่เขาชวนมาร่วมทีมอยู่ไวๆ จึงร้องเรียกไว้ให้มาช่วยกัน 

“มาร์โก”

หนุ่มอิตาลีวัยยี่สิบสี่ชะงัก เหลียวมองไปทางเต็นท์ที่พักของผู้เป็น 

อาจารย์ เห็นปรัชญายืนหน้าเคร่งรออยู่จึงรีบวิ่งเข้าไปหา

“ครับอาจารย์”

“ช่วยเฝ้าเธอคนนี้ไว้ที ผมจะไปเชิญศาสตราจารย์” 

“ครับ” มาร์โกรับคำพลางชะเง้อมองภายในเต็นท์ด้วยความสนใจ  

เขาได้เห็นหญิงสาวนิรนามเช่นเดียวกับสมาชิกในทีมคนอื่น รู้ว่าปรัชญา 

พากลับมาพักที่ค่ายขุดค้น แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนและหลงเข้ามา 

ในเขตหวงห้ามได้อย่างไร

“อ้อ เฝ้าแค่ข้างหน้าพอนะ เธอค่อนข้างตื่นคน แต่ถ้าออกมาก็กันไว้ 

อย่าให้ไปไหนเด็ดขาด” ปรัชญากำชับอีกรอบ เมื่อลูกศิษย์รับคำเขาจึงเดิน 

ตรงไปยังเต็นท์ที่พักส่วนตัวของหัวหน้าทีมขุดค้นด้วยความร้อนใจ

จอร์จิโอเดินวนไปวนมาอยู่หน้าเต็นท์ของปรัชญา ครุ่นคิดเรื่อง 
หญิงสาวปริศนาที่ปรากฏตัวอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยกลางค่ายขุดค้น หล่อนเป็น 

ใครกันแน่?

เขาคิดในทางร้ายที่สุด ก็น่าจะเป็นพวกโจรกรรมวัตถุโบราณ รอง 

ลงมาอาจจะเป็นคนที่พวกกลุ่มคัดค้านโครงการนี้ส่งเข้ามาสอดแนม  

หรือไม่ก็อาจเป็นนักข่าวที่อยากได้ข่าวไปขายจนอดใจรอแถลงการณ์อย่าง 

เป็นทางการจากทีมขุดค้นไม่ไหว แต่ทำไมหล่อนจึงต้องแต่งกายด้วยชุด 
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โรมันโบราณล่ะ? จอร์จิโอยังตีโจทย์ข้อนี้ไม่แตก

เขาตัดสินใจพักเรื่องนี้ไว้ก่อนเมื่อเห็นปรัชญาเดินออกมาจากเต็นท ์

พร้อมกับอิสซาเบลล่า สเตลล่า และเจนนิเฟอร์ สีหน้าเคร่งเครียดไม่ต่าง 

จากตอนเข้าไปเขาจึงเดาว่า

“ไม่ตอบอะไรเลยหรือ”

“ไม่เลยครับ เราลองภาษาหลักๆ ในโลกนี้จนเกือบหมดแล้ว หน้าตา 

เธอก็ดูเหมือนคนยุโรป ไม่น่าจะพูดภาษาทางเอเชียนะครับ” ปรัชญาตอบ  

ท่าทางหมดหวัง เพราะครั้งนี้เขาอุตส่าห์พาล่ามหลากหลายภาษาเข้าไป 

เจรจากับหญิงสาวนิรนาม ทั้งอิสซาเบลล่าซึ่งพูดได้ถึงสี่ภาษาคืออิตาลี  

อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน สเตลล่าซึ่งพูดเยอรมันได้คล่อง และคนอื่นในค่าย 

ขุดค้นที่พูดภาษาดัตช์ ภาษาเปอร์เซีย ภาษารัสเซียได้ ปรัชญาเรียกตัวให้ 

มาลองเป็นล่ามกันหมด แต่ก็ไม่มีใครสื่อสารกับหญิงสาวนิรนามได้เลย

“เธอไม่มีบัตรอะไรติดตัวเลย อย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นใคร 

มาจากไหน ฉันว่าเราพาเธอส่งตำรวจดีกว่าค่ะ คงเกินความสามารถของ 

เราแล้ว” อิสซาเบลล่าออกความเห็น ค่อนข้างหงุดหงิดที่คณะของหล่อน 

ต้องเสียเวลามาวุ่นวายกับหญิงสาวเพียงคนเดียว ทั้งที่นั่นไม่ใช่ส่วนหนึ่ง 

ในภารกิจเลย

“แต่ผมยังสงสัยว่าเธอเข้ามาทำอะไรในเขตขุดค้นของเรา ผมอยาก 

สอบสวนให้กระจ่างก่อนที่จะดึงคนอื่นเข้ามายุ่ง” จอร์จิโอเอ่ย สีหน้ากังวล 

ซึ่งปรัชญาเองก็มีความคิดไปในทางเดียวกัน

“ผมก็สงสัยครับศาสตราจารย์ ท่าทางเธอแปลกมากจริงๆ”

“หรือว่าเธอจะเป็นใบ้คะ” ดอกเตอร์สเตลล่าตั้งข้อสันนิษฐาน 

หลายๆ คนทำท่าสนใจ มีความเป็นไปได้เนื่องจากตั้งแต่ฟื้นขึ้นมา 

ไม่มีใครได้ยินเสียงของหญิงสาวนิรนามแม้แต่แอะเดียว

“หรือไม่ก็หูหนวกด้วย” จอร์จิโอพึมพำครุ่นคิด

“จริงด้วย” ปรัชญาพยักหน้าชักคล้อยตาม คิดว่านี่อาจเป็นสาเหต ุ



32   โ ร ม  ณ  ที่ นี้ มี รั ก

ที่หล่อนไม่ตอบสนองคำถามของใครเลย นั่นเป็นเพราะหล่อนไม่ได้ยิน  

และพูดตอบไม่ได้นี่เอง!

“ที่นี่มีใครรู้ภาษามือบ้าง” จอร์จิโอกวาดตาถามสมาชิกในทีม หวัง 

จะลองอีกสักภาษาเผื่อว่าอาจได้ผล

“คุณเคยเรียนไม่ใช่หรือเจน” ปรัชญาหันไปถามเจนนิเฟอร์

คำถามนั้นทำให้อิสซาเบลล่าชักสีหน้าบึ้งตึงขึ้นเล็กน้อย เพราะการ 

ที่ปรัชญารู้เรื่องของหญิงสาวเมืองผู้ดีลึกถึงขนาดนี้ย่อมหมายถึงเขากับ 

เจนนิเฟอร์ต้องมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดา

“ค่ะ ฉันเคยอาสาดูแลเด็กหูหนวก พอรู้ภาษามือในเบื้องต้นอยู่บ้าง

ค่ะ” 

เมื่อเจ้าตัวยืนยัน อิสซาเบลล่าก็ยิ่งหมั่นไส้ นึก ‘ชื่นชม’ ในใจว่า 

แม่สาวผู้ดีคนนี้ช่างรอบรู้อะไรไปเสียหมด

“ถ้างั้นดีเลย รบกวนคุณลองสื่อสารกับเธอที เผื่อว่าเธอจะตอบ 

สนองเราบ้าง” จอร์จิโอไหว้วาน 

ทกุคนในทีน่ัน้ยกเวน้อสิซาเบลลา่ตา่งมองมาทีเ่จนนเิฟอรด์ว้ยแววตา 

แห่งความหวัง

เจนนิเฟอร์กลับเข้าไปในเต็นท์พร้อมปรัชญาอีกครั้ง เมื่อคราวแรก  
หล่อนไม่ได้ทำหน้าที่ล่ามอย่างคนอื่นๆ เพราะหล่อนพูดได้แค่สองภาษา 

คืออังกฤษกับฝรั่งเศส ซึ่งก็เป็นสองในสี่ภาษาที่อิสซาเบลล่าคล่องมากอยู่ 

แล้ว หล่อนจึงได้แต่ยืนเฉย ฟังคนอื่นๆ พยายามสื่อสารกับหญิงสาว 

นิรนาม แต่ก็ไม่มีใครทำสำเร็จ

ครั้งนี้ศาสตราจารย์จอร์จิโอบอกให้หล่อนลอง ‘ภาษามือ’ เจนนิเฟอร์

ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือไม่ แต่หญิงสาวนิรนามคนนี้ก็เหมือนคนหูหนวกเป็นใบ้ 

จริงๆ เพราะไม่ตอบสนองต่อภาษาใดๆ เลย 

เมื่อมีคนเข้ามาในเต็นท์ หญิงสาวนิรนามก็ขดตัวหนีไปจนสุดมุม 



ลั ล ล์ ล ลิ ล       33

เตียง จ้องมองคนแปลกหน้าด้วยแววตาพรั่นพรึง ซ้ำเรือนกายยังสั่นเทิ้ม 

ราวกับเผชิญอากาศหนาวจัดทั้งที่อากาศในเต็นท์นี้ค่อนข้างอบอุ่น

“ท่าทางเธอกลัวเรามากเลยนะคะ” เจนนิเฟอร์เอ่ยกับเจ้าของเต็นท์

ปรัชญาพยักหน้า นัยน์ตาฉายประกายกังวลลึกมองไปที่หญิงสาว 

นิรนามเช่นกัน หล่อนเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ฟื้น แสดงอาการหวาดกลัวคน 

รอบตัว...มากจนผิดปกติ

เจนนิเฟอร์ค่อยๆ ก้าวเข้าไปใกล้ หญิงสาวบนเตียงสะดุ้งทุกครั้ง 

ที่ระยะห่างระหว่างตัวหล่อนกับคนแปลกหน้าย่นสั้นลงเรื่อยๆ เจนนิเฟอร ์

พยายามยิ้มสู้ เดินเข้าหาอย่างใจเย็น และเมื่ออยู่ในระยะใกล้พอเอื้อมมือ 

ถึง หล่อนจึงเริ่มทำท่าภาษามือเป็นคำถามว่า ‘คุณเข้าใจภาษามือไหมคะ’

ปรัชญาลุ้นให้หญิงสาวนิรนามทำมือตอบคำถามของเจนนิเฟอร์  

แต่หล่อนก็ยังนั่งนิ่งเฉย ทำตาปริบมองเจนนิเฟอร์วาดมือเป็นท่าต่างๆ 

นัยน์ตายังฉายแววงุนงงเช่นเดิม

“เธอไม่น่าจะเข้าใจนะคะ” ล่ามจำเป็นหันมาบอกชายหนุ่มหลังจาก 

ลองทำภาษามือหลายประโยคจนเกือบเมื่อยแล้ว หญิงสาวนิรนามก็ยัง 

ไม่แสดงปฏิกิริยาตอบรับ

“นั่นสิ” ปรัชญาเห็นด้วย และตั้งข้อสังเกตต่อว่า “จะเป็นไปได้ไหมว่า

เธอหูหนวกเป็นใบ้ แต่ไม่รู้ภาษามือ”

เจนนิเฟอร์ถอยออกห่างจากเตียง ทำให้หญิงสาวนิรนามผ่อน 

ลมหายใจออกมาคล้ายโล่งอก แต่ก็ยังจับสายตามองสองหนุ่มสาวซึ่งยังคง 

ยืนหารือกันอยู่ในเต็นท์อย่างระแวดระวัง

“ฉันเคยเจออยู่เคสหนึ่งค่ะ แต่เป็นเด็กเอเชียนะ อยู่แถวๆ ประเทศ 

ของคุณนั่นแหละมั้ง หูหนวกตั้งแต่กำเนิด พ่อแม่เลี้ยงให้อยู่แต่ในบ้าน 

ไม่รู้ภาษามือทั่วไป จะรู้แต่ภาษามือที่คนในครอบครัวใช้สื่อสารเท่านั้น” 

“ถ้างั้นเราคงต้องส่งตำรวจ” 

“แต่ศาสตราจารย์อยากคุยกับเธอให้รู้เรื่องก่อนไม่ใช่หรือคะ” 



34   โ ร ม  ณ  ที่ นี้ มี รั ก

“เป็นเสียแบบนี้ แล้วจะคุยยังไง” เขาถอนใจ เดินไปคุกเข่าลงข้าง 

เตียง ถามหล่อนด้วยเสียงนุ่มนวลและเป็นมิตรอีกครั้งว่า

“คุณครับ คุณพอจะพูดอะไรได้ไหม พูดอะไรก็ได้ ลองพูด 

ออกมาให้ผมได้ยินหน่อยเถอะ”

หญิงสาวนิรนามไม่ตอบ ได้แต่เอียงคอมองเขา...มองราวปรัชญา 

เป็นตัวประหลาด

เจนนิเฟอร์จับสังเกตอากัปกิริยาของหญิงสาวบนเตียงอยู่ตลอด  

หล่อนเองก็เห็นด้วยว่าผู้หญิงคนนี้ท่าทางมีพิรุธ ไม่เหมือนคนหูหนวก 

เป็นใบ้ แต่ทำไมถึงไม่พูดไม่ตอบคำใดๆ

ระหว่างที่ปรัชญากำลังพยายามสื่อสารกับหญิงสาวคนนั้นเป็นเฮือก 

สุดท้าย เจนนิเฟอร์เหลือบไปเห็นกระติกน้ำร้อนในเต็นท์ของเขาจึงเดินไป 

รินน้ำใส่แก้ว ใช้นิ้วจุ่มวัดอุณหภูมิแล้วยิ้มพอใจ หันกลับมาอีกทีก็เห็น 

หญิงสาวนิรนามกำลังขยับหนีมือของปรัชญา ซึ่งพยายามพูดปลอบ 

ประโลมให้หล่อนใจเย็นๆ แต่ดูเหมือนหญิงสาวผู้นั้นจะไม่ไว้วางใจใครเลย

เจนนิเฟอร์ตัดสินใจฉวยจังหวะชุลมุน สาดน้ำอุ่นเกือบร้อนไปที่ร่าง

ของหญิงสาวผู้นั้น

หญิงสาวนิรนามอุทานขึ้นด้วยความตกใจ สถานการณ์ในเต็นท์ 

หยุดชะงัก ปรัชญาเองก็ตกใจ หันมามองหน้าเพื่อนร่วมงานด้วยสายตา 

ฉงนงงงวย

“คุณทำอะไรน่ะเจน” 

เจนนิเฟอร์ยักไหล่ วางแก้วลงบนโต๊ะเล็กข้างเตียง ปรัชญายังคง 

จ้องมองแน่วนิ่งรอคอยคำตอบ หล่อนจึงพเยิดหน้าให้เขามองไปที่หญิงสาว 

นิรนาม

ปรัชญาหันไปตามสายตาพบว่าหญิงสาวนิรนามกำลังลูบท่อนแขน 

ที่ถูกน้ำร้อนสาด ปากขยับขมุบขมิบพึมพำอะไรบางอย่าง แต่ไม่มีเสียง 

เล็ดลอดออกมา
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เอ๊ะ! นึกย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อครู่ มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆ เกิดขึ้น 

อย่างไม่ทันตั้งตัว ตอนที่เจนนิเฟอร์สาดน้ำใส่ หญิงสาวนิรนามส่งเสียง 

อุทานออกมาเป็นคำพูดนี่นา

นั่นหมายความว่า...หล่อนพูดได้! 

“เธอพูดได้นี่” เขาเอ่ยออกมาอย่างตื่นเต้น หันมองเจนนิเฟอร์คน 

เจ้าแผนการซึ่งยืนกอดอกนิ่งกำลังมองหญิงสาวนิรนามด้วยแววตาสังเกต 

การณ์เช่นกัน

ปรัชญารีบหันไปหาหญิงสาวนิรนามเค้นถามหล่อนว่า 

“เมื่อกี้คุณพูดว่ายังไง พูดอีกทีซิ”

คราวนี้เขาปราดเข้าถึงตัว ไม่สนแล้วว่าหล่อนจะมีอาการตัวสั่นเทา 

อย่างไร เขาต้องรู้ให้ได้ว่าหล่อนเป็นใครมาจากไหนแน่ แต่หล่อนก็ยัง 

ทำหน้ามึนงงไม่ยอมตอบเขาเหมือนเดิม เขาจึงหันมาถามเจนนิเฟอร์แทน

“คุณฟังทันรึเปล่าว่าเธอพูดภาษาอะไร”

เจนนิเฟอร์ส่ายหน้า 

“ไม่ทันค่ะ ดูเหมือนเป็นคำอุทาน สั้นและเร็วมาก ฉันจับคำไม่ได้ 

ด้วยซ้ำ แต่ก็น่าจะเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งบนโลกนี้นั่นแหละค่ะ บางทีอาจ 

เป็นภาษาที่เราไม่รู้จัก แต่ที่แน่ๆ เธอพูดได้ และคงได้ยินเสียงของพวกเรา 

ด้วย”

ปรัชญาครุ่นคิดตาม เมื่อครู่เขามัวแต่ตกใจที่เจนนิเฟอร์สาดน้ำใส่ 

หญิงสาวนิรนามจึงไม่ทันจับคำพูดของหล่อนได้ชัด แต่จำได้ว่าหล่อน 

เปล่งเสียงออกมาเป็นคำแน่ๆ

“อาจารย์ครับ เครื่องสูบน้ำมาถึงแล้วนะครับ” 

ความคิดของปรัชญาสะดุดลงเมื่อได้ยินเสียงลูกศิษย์บอกข่าวมา 

จากหน้าเต็นท์ เขากับเจนนิเฟอร์ขยับตัว ยื่นหน้าออกไปด้านนอกพบว่า 

มาร์โกยืนรอรายงานข่าวอยู่

“ท่านศาสตราจารย์ให้ผมมาเรียนอาจารย์ว่าเครื่องสูบน้ำมาแล้ว 
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ครับ”

“ขอบใจมากมาร์โก เดี๋ยวพวกเราจะตามไป” เขาบอกลูกศิษย์แล้ว 

จึงผลุบหายเข้าไปในเต็นท์พร้อมกับเจนนิเฟอร์อีกครั้ง

คนทั้งสองนิ่วหน้ามองไปทางร่างสั่นเทาของหญิงสาวนิรนาม ถอนใจ 

ออกมาไล่เลี่ยกัน และเป็นเจนนิเฟอร์ที่เอ่ยถามความเห็นขึ้นมาก่อน

“จะเอายังไงกับเธอดีคะ”

“ผมว่าเราเอาเรื่องงานก่อนดีกว่า คุณออกไปที่เขตขุดค้นก่อนแล้ว 

กัน เดี๋ยวผมจะไปเอาอาหารมาให้เธอ ตั้งแต่ฟื้นเธอยังไม่ได้กินอะไรเลย” 

“จริงด้วยค่ะ ไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เมื่อคืน คงหิวแย่” 

“บางทีถ้าได้กินอะไรแล้วเธออาจจะพูดออกมาก็ได้นะ” ปรัชญา 

พูดคล้ายติดตลก แต่ใบหน้าของเขาเรียบเฉย น้ำเสียงก็ราบเรียบ จนกลาย 

เป็น ‘ตลกหน้าตาย’ ที่ทำให้เจนนิเฟอร์ยิ้มออกมาได้ไม่ยาก 

“คุณคิดว่าเธอโมโหหิวเลยประท้วงไม่ยอมพูดงั้นหรือคะ” หล่อน 

ทำเสียงหยอกเย้า นัยน์ตาเปล่งประกายขำขันมองไปทางหญิงสาวที่ถูก 

กล่าวหาว่าโมโหหิวจนกลายเป็นใบ้

“ผมก็ไม่รู้หรอก แต่คนเรา เวลาโมโหหิวอาจจะทำอะไรแปลกๆ 

ก็ได้นะ อย่างนิทานที่ผมเคยได้ยิน มีคนโมโหหิวถึงขนาดฆ่าแม่ตัวเอง 

ตาย” เขานึกถึงตำนานเรื่อง ‘ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่’ ซึ่งเจนนิเฟอร์คงจะ 

ไม่รู้จัก หล่อนจึงถามเขาต่อว่า

“พอฆ่าแม่แล้ว กินแม่ด้วยรึเปล่าคะ” 

“เปล่า” 

“ถ้างั้นก็ยังไม่ถือว่าโหดร้ายมากนัก” หล่อนเอ่ยพึมพำ สีหน้าเรียบ 

เฉยไม่สะทกสะท้านกับเรื่องลูกฆ่าแม่เท่าไหร่นัก เพราะผ่านการศึกษา 

วิถีชีวิตผู้คนทั้งในปัจจุบันและอดีตกาลมาหลายรูปแบบ เรื่องสยดสยอง 

ของชนเผ่ามนุษย์กินคนที่กินเนื้อของเครือญาติตนเองได้หล่อนก็เคยศึกษา 

มาแล้ว นิทานของปรัชญาจึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับหล่อนไปเลย...
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บนถาดอาหารเช้ามีถ้วยโอ๊ตมีล กาแฟเอสเพรสโซ คอร์นเนตโต้  
(ลักษณะคล้ายขนมปังครัวซองต์ของฝรั่งเศส) และผลไม้วางเรียงเต็มถาด 

กลิ่นกาแฟหอมฉุยคงจะลอยไปปะทะจมูกของหญิงสาว หล่อนจึงหันมา 

มองเขาด้วยท่าทางตื่นๆ ปรัชญาเห็นว่าหล่อนลุกเดินแล้ว ดูเหมือนกำลัง 

สำรวจที่พักของเขาอยู่ ข้าวของบางอย่างอยู่ผิดที่ผิดทางไป บางทีหล่อน 

อาจรื้อสมบัติส่วนตัวของเขาดูด้วย ปรัชญาชักไม่ชอบใจ ยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกว่า 

ผู้หญิงคนนี้มีพิรุธมากเหลือเกิน

“ผมเอาอาหารเช้ามาให้ คุณคงหิวแย่แล้ว” เขาวางถาดไว้ตรง 

ปลายเตียง

ต่างคนต่างมอง วัดใจกันอยู่ชั่วขณะ เมื่อหล่อนไม่ยอมก้าวเข้ามา 

แตะถาดอาหารเลยเขาจึงถามต่อว่า

“ไม่หิวงั้นหรือ” เขาเลิกคิ้วมองหล่อนไม่วางตา เชื่อว่าเห็นหล่อน 

ลอบกลนืนำ้ลายขณะมองมาทีถ่าดอาหารแตก่ไ็มย่อมกา้วมาแตะตอ้ง ไมรู่ว้า่ 

กลัวเขาจะวางยาพิษหรืออย่างไร...

“ถ้างั้น คุณอยากจะออกไปข้างนอกไหม เผื่อว่าคุณจะจำได้ว่า 

เมื่อคืนคุณมาทำอะไรที่นี่” เขาก้าวเข้าไปใกล้ เอื้อมมือออกไปหมายจะพา 

หล่อนออกไปข้างนอก ทว่าหล่อนกลับชักมือหนี มองเขาด้วยสายตา 

หวาดระแวง เขาจึงต้องล่าถอย ยกมือขึ้นในท่าผู้ร้ายยกธงขาวให้ตำรวจ

“โอเค ผมไม่แตะต้องคุณ คุณตามผมมานะ” เขาใช้ภาษามือชี้นำให้ 

หล่อนเข้าใจว่าเขาต้องการอะไร

น่าแปลกที่ครั้งนี้หญิงสาวว่าง่าย เดินตามเขาต้อยๆ เหมือนลูกหมา 

หลงทางทีเดียว ปรัชญานำหล่อนออกมาจากเต็นท์ หล่อนหยีตาทันทีที่ 

เจอแสงตะวันเจิดจ้า จากนั้นใบหน้าก็ซีดเผือดอย่างรวดเร็วเมื่อเงยหน้า 

มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นลำดับแรก...มองอยู่นาน เหมือนคนไม่เคยเห็น 

ท้องฟ้า 

ปรัชญาจับสังเกตอากัปกิริยาของหล่อนอยู่ตลอด ตอนแรกเขา 
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ระแวงว่าหล่อนจะมีจุดประสงค์ร้าย แต่ตอนนี้ชักไม่แน่ใจ เพราะหล่อน 

ดูป้ำๆ เป๋อๆ เหมือนคนสติไม่เต็มเสียมากกว่า

“พอจะจำอะไรได้บ้างไหม เมื่อคืนคุณนอนสลบอยู่ตรงนู้น ฝนตก 

หนักมาก คุณมาทำอะไรที่นี่” เขาชี้ไปทางเขตขุดค้นซึ่งเห็นสมาชิกในทีม 

กำลังก้มๆ เงยๆ ทำงานของตนอยู่ลิบๆ 

หญิงสาวทำตาปริบมองตามมือเขา คงไม่เข้าใจที่เขาพูด แล้วหล่อน 

ก็เลิกสนใจ หันกลับไปมองด้านทิศทางตรงข้าม ตอนนั้นเองที่หล่อนยืน 

นิ่งเหมือนโดนสาปให้กลายเป็นหินไปเลย 

“เวสซูเวียส!”

ปรัชญาหูผึ่งทันทีเมื่อได้ยินหล่อนพูด เป็นคำที่เขารู้จักเสียด้วย! 

หล่อนพูดชื่อภูเขาไฟออกมา แสดงว่าหล่อนต้องรู้จัก 

เขามองไปทางภูเขาไฟสูงตระหง่านเสียดฟ้า มีปุยเมฆขาวลอยล่อง 

ที่ปลายยอดเขา มันคือภูเขาไฟเวสซูเวียส ภูเขาไฟที่ครอบครองพื้นที่นี้ 

มาเนิ่นนานก่อนที่เมืองปอมเปอีจะก่อร่างสร้างขึ้นด้วยซ้ำ

“ท่านพ่อ ท่านพ่อ...” 

ปรัชญาตั้งใจฟัง ดูเหมือนหล่อนกำลังเรียกหาบิดา แล้วหล่อนก็หัน 

กลับมาจับตัวเขาละล่ำละลักร้องบอกว่า

“หนี หนีเร็วเข้า มันกำลังระเบิด มันกำลังจะฆ่าพวกเราทุกคน!”

ปรัชญาตะลึงงัน เพราะตอนนี้เขาฟังหล่อนรู้เรื่อง! เขายังไม่ทัน 

อ้าปากพูดต่อหล่อนก็ทำท่าจะวิ่งหนี เขาจึงต้องคว้าตัวหล่อนไว้ ยึดไหล่บาง 

ไว้แน่น

“เดี๋ยวก่อนคุณ อะไรระเบิดนะ” เขาถามรัวเป็นภาษาอิตาลีโดย 

ลืมไปว่าหล่อนไม่เข้าใจภาษานี้ 

หญิงสาวนิรนามกรีดร้องพยายามสลัดตัว 

“ปล่อยข้า ข้าต้องไปช่วยท่านพ่อ” หล่อนร่ำร้องออกมาเป็นภาษา 

อื่นที่ปรัชญาเข้าใจ แต่อารามตกใจจึงยังนึกไม่ออกว่ามันคือภาษาอะไรแน่
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“ปล่อยข้า!” 

ปรัชญาไม่ยอมปล่อยง่ายๆ จนกว่าเขาจะเข้าใจว่าหล่อนพร่ำพูด 

เรื่องอะไรอยู่ 

หล่อนดิ้นสุดชีวิต ปรัชญาต้องโอบรัดร่างบางไว้แนบอก กดให้ 

หล่อนอยู่นิ่ง ทว่าหล่อนยิ่งดิ้นเหมือนสัตว์ติดบ่วงแร้วพร้อมกับกรีดร้อง 

เสียงบาดหู พอร้องจนสุดเสียงหล่อนก็หมดสติทรุดฮวบลงในอ้อมกอด 

ของเขา

“คุณ!” ปรัชญารับร่างบางไว้ด้วยความตกใจ เขย่าตัวหล่อนหลาย 

ครั้งแต่ไร้การตอบสนอง หล่อนไม่ไหวติงเลยแม้แต่น้อย

เขาตัดสินใจช้อนร่างหล่อนขึ้นอุ้มพากลับเข้าไปในเต็นท์ ระหว่าง

นั้นจึงเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าภาษาที่หล่อนพูดออกมาและเขาก็ฟังรู้เรื่องนั้น 

คือภาษาอะไร!



“เธอพูดภาษาละตินงั้นหรือ” สุ้มเสียงของผู้ถามเต็มไปด้วยความ 
ประหลาดใจอย่างยิ่งยวด

ปรัชญาเองก็ตกอยู่ในสภาพไม่ต่างกันมาแล้ว เขาขบคิดเรื่องนี้อยู ่

ตลอดวัน เพราะมีแต่อะไรแปลกๆ ชวนให้เกิดข้อสงสัย ผู้หญิงคนนั้น 

ปรากฏตัวขึ้นกลางค่ายขุดค้นทางโบราณคดี แต่งกายอย่างหญิงโรมัน 

ในสมัยโบราณ และยังพูดภาษาละตินได้คล่องปรื๋อราวกับเป็นภาษาแม่... 

ยิ่งคิดก็ยิ่งพบพิรุธน่าสงสัยเหลือเกิน

“คุณคิดว่าเธอบ้ารึเปล่า” เจนนิเฟอร์ถามความเห็นหลังจากฟัง 

ปรัชญาเล่าเรื่องให้ฟัง

เขาเล่าว่าหญิงสาวผู้นั้นเกิดปฏิกิริยาผิดปกติเมื่อเห็นภูเขาไฟ 

เวสซูเวียส และร่ำร้องหาบิดาเป็นภาษาละติน จากนั้นก็กรีดร้องคลุ้มคลั่ง 

จนสลบไป ป่านนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะฟื้นขึ้นมา

ก่อนหน้านี้พวกนักโบราณคดีในทีมเข้าไปทำหน้าที่ล่าม ลองใช้ภาษา 

หลักๆ ของโลกแทบทุกภาษาแล้วไม่ได้ผล แต่ไม่มีใครนึกถึงภาษาที่ตาย 

๓
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ไปแล้วอย่างภาษาละตินเลย หล่อนเองก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าสมัยนี้ยัง 

จะมีคนใช้ภาษาละตินเป็นภาษาพูดในชีวิตประจำวันอยู่

“คนบ้าพูดภาษาละตินน่ะหรือ ผมว่ามันแปลกๆ ชอบกล” เขานิ่ว 

หน้า ครุ่นคิดตลอดทางเดินกลับมายังเต็นท์ที่พัก เมื่อตะวันบ่ายคล้อย 

ใกล้ลับขอบฟ้าเต็มทีงานกอบกู้พื้นที่ขุดค้นจึงต้องหยุดชะงักลงไปด้วย  

แต่สำหรับวันนี้งานคืบหน้าไปมาก หลุมขุดค้นแต่ละจุดไม่มีน้ำขังอีกแล้ว  

รอให้พรุ่งนี้แดดออกจัดๆ จนดินแห้งสนิท เขากับทีมงานก็คงลงมือทำงาน 

กันต่อได้

“เธอพูดคล่องมากเลยหรือคะ” เจนนิเฟอร์เดินเคียงมาข้างเขา 

ถามต่อด้วยความสนใจ 

“เธอพูดไม่กี่ประโยค ผมสรุปไม่ได้หรอก แต่เวลาที่เธอพูดภาษานั้น 

ออกมา เธอพูดได้เหมือนกับว่านั่นคือภาษาแม่ของเธอเอง” เขานึกย้อนไป 

ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเอ่ยต่อว่า “ผมว่าผู้หญิงคนนี้แปลก การปรากฏ 

ตัวของเธอต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่แน่ๆ”

“คุณคิดว่าเธอจะมีอันตรายอะไรงั้นหรือ” เจนนิเฟอร์ทำหน้าสงสัย  

เพราะเห็นศาสตราจารย์จอร์จิโอกับปรัชญาวุ่นวายใจเรื่องหญิงสาวปริศนา 

ผู้นี้มาตั้งแต่เช้าแล้ว ดูเหมือนคนทั้งสองกำลังกลัวอะไรบางอย่าง ซึ่งหล่อน 

ก็ไม่เห็นว่าหญิงสาวร่างบอบบางคนนั้นจะมีอะไรพอให้ผู้ชายสองคน 

หวาดกลัวได้

“โครงการขุดค้นครั้งนี้มีปัญหามาตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งเรื่องการเมือง 

ระดับประเทศ และสงครามภายในระหว่างพวกนักโบราณคดีด้วยกันเอง  

จะถือว่าเรามีศึกรอบด้านก็คงได้... เพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรแปลกๆ เข้ามา 

ภายในค่ายของเรา ผมคิดว่าเราคงจะต้องระวังไว้ก่อน”

คำอธิบายของเขาทำให้เจนนิเฟอร์เข้าใจอะไรชัดขึ้น ไม่แปลกที่ 

โครงการขุดค้นในแหล่งโบราณคดีซึ่งเป็นสมบัติของชาติจะมีปัญหา  

‘การเมือง’ ในลักษณะนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย หล่อนได้ยินมาว่าการที่ 
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ศาสตราจารย์จอร์จิโอได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลให้เป็นหัวหน้าทีมขุดค้น 

ในครัง้นี ้กเ็ปน็การขา้มหนา้ขา้มตาศาสตราจารยค์นอืน่ๆ ในสายงานโบราณ-

คดีซึ่งมีความอาวุโสไล่เลี่ยกันอยู่หลายคน

“เธออาจจะเป็นสายของใครบางคนที่ไม่สนับสนุนโครงการนี้หรือ”  

หล่อนตั้งข้อสังเกตซึ่งปรัชญาก็ยังไม่อยากฟันธง 

“ผมก็ไม่รู้ แต่ที่แน่ๆ คือผมไม่ไว้ใจผู้หญิงคนนี้” เขาพึมพำครุ่นคิด 

ก่อนบอกต่อว่า “เดี๋ยวคุณไปที่เต็นท์อเนกประสงค์ก่อนเลยก็ได้ ผมจะแวะ 

ไปดูว่าเธอฟื้นรึยัง”

“ได้ค่ะ แล้วเจอกัน” เจนนิเฟอร์บอกแล้วแยกไปอีกทาง ส่วนปรัชญา 

มุ่งหน้าไปทางเต็นท์ที่พักของตน

ทันทีที่ก้าวเข้ามาในเต็นท์ ปรัชญาก็ได้ยินเสียงหญิงสาวบนเตียง 
พึมพำอะไรบางอย่างออกมา เขาก้าวเข้าไปดูใกล้ๆ พบว่าหล่อนยังหลับตา 

พริ้ม แต่ศีรษะส่ายไปมาบนหมอน และมือเอื้อมไขว่คว้าอากาศอย่าง 

ไม่รู้สึกตัว

เขาควา้มอืหลอ่นไว ้พยายามเงีย่หจูบัใจความสิง่ทีห่ลอ่นกำลงัละเมอ

งึมงำออกมา แม้ในยามหลับหล่อนยังพูดภาษาละติน แสดงว่าต้องใช้ภาษา

นี้ในชีวิตประจำวันจนฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกทีเดียว 

“ท่านพ่อ...ท่านพ่อ ท่านต้องไม่เป็นอะไร ข้าจะไปตามคนมาช่วย”

ปรัชญาได้ยินแว่วๆ ว่าหล่อนเอ่ยถึงพ่อเหมือนก่อนหน้าที่จะหมด 

สติไป หล่อนก็พร่ำร้องหาบิดาอยู่ตลอด ...พ่อของหล่อนเป็นใคร และอยู ่

ที่ไหนกันนะ 

“ท่านพ่อ!” เสียงของหล่อนดังขึ้น คิ้วโก่งงามขมวดแน่น สีหน้าแลดู 

ตึงเครียดมาก แม้ว่าดวงตายังปิดสนิท หล่อนอาจจะฝันร้าย... 

“คุณ” เขาตัดสินใจเรียกเพราะดูท่าทางหล่อนคงหลับไม่สบายแล้ว 

เหงื่อโซมหน้าผากเชียว เขาหาผ้าสะอาดช่วยเช็ดให้ และสัมผัสนั้นก็ทำให้ 
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หล่อนลืมตาโพลง

ปรัชญารีบชักมือกลับทันที เขามองหล่อนตาไม่กะพริบ รอดูว่าฟื้น 

ขึ้นมาแล้วหล่อนจะแสดงท่าทีอย่างไร

หญิงสาวกะพริบตาปริบ ค่อยๆ กวาดตามองรอบกายจนกระทั่ง 

หันมาเห็นเขาที่ข้างเตียง หล่อนเบิกตากว้างพร้อมกับผงะถอยทันที

“ท่าน!”

“คุณ...” ปรัชญาขยับเข้าไปใกล้ และเพิ่งนึกได้ว่าหลุดพูดภาษา 

อิตาลีออกไปจึงเปลี่ยนมาเป็นภาษาละตินแทน 

“เอ่อ เจ้า...เป็นอย่างไรบ้าง”

หล่อนทำท่าเข้าใจแต่ไม่ตอบคำถามของเขา หันไปมองรอบเต็นท์ 

ด้วยแววตาตื่นกลัวแล้วก็รีบลุกพรวดพราดวิ่งไปยังทางออก ไปหยุดอยู่ 

ตรงหน้าเต็นท์ หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สะกดสายตาหยุดนิ่ง

ที่ภูเขาไฟเวสซูเวียส 

“เวสซูเวียส!”

หล่อนเอ่ยชื่อภูเขาไฟนี้ซ้ำอีกแล้ว ปรัชญาไม่ทราบว่าเวสซูเวียส 

มีความสำคัญต่อหล่อนอย่างไร แต่เห็นหล่อนจ้องเอาๆ ราวกับมันเป็นสิ่ง 

มหัศจรรย์ของโลก

“ที่นี่ที่ไหน ข้าอยู่ที่ไหนกัน” เป็นครั้งแรกที่หล่อนหันมาพูดกับเขา 

เป็นเรื่องเป็นราว

ปรัชญาเข้าใจที่หล่อนพูด แต่ตอนจะตอบก็ต้องฟื้นความจำอยู่ 

พอสมควรเพราะเคยเรียนภาษาละตินมาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัย

“เจ้าอยู่ที่เมืองปอมเปอี” เขาค่อยๆ เรียบเรียงประโยค เมื่อตอบ 

ออกไปแล้วหล่อนนิ่วหน้าสวนกลับมาว่า

“ไม่ ที่นี่ไม่ใช่ปอมเปอี”

“จะไม่ใช่ได้อย่างไร ในเมื่อเวสซูเวียสที่เจ้าร้องหาก็อยู่เบื้องหน้านั่นไง 

เลา่” เขาชีไ้ปยงัภเูขาไฟสงูตระหงา่นทีห่า่งออกไปหลายกโิลเมตร เปน็ภเูขาไฟ 
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เรืองนามซึ่งใครๆ ก็รู้ว่าอยู่คู่เมืองปอมเปอีมานานหลายชั่วอายุคน

ในเมื่อหล่อนทราบว่านั่นคือภูเขาไฟเวสซูเวียสแล้วทำไมถึงได้ปฏิเสธ

ว่าที่นี่ไม่ใช่เมืองปอมเปอีก็ไม่รู้ ปรัชญาไม่เข้าใจเลย

“ไม่ใช่ นี่ไม่ใช่ปอมเปอี ข้าอยู่ที่ไหนกัน” หล่อนยังยืนยันหนักแน่น  

กวาดตามองรอบค่ายที่พักของทีมขุดค้น นัยน์ตาปรากฏแววพรั่นพรึง  

เรือนกายสั่นเทิ้มขึ้นมาอีกแล้ว

“เจ้าเป็นคนปอมเปอีหรือ” 

หญิงสาวหันมาสบตาผู้ถาม เรียวคิ้วยังคงขมวดมุ่น

“หาใช่ไม่ ข้าเป็นชาวโรม”

“โรมหรือ” ดอกเตอร์หนุ่มเลิกคิ้วด้วยความสนใจ

หล่อนเป็นชาวโรม แล้วมาทำอะไรที่นี่?

“ข้าต้องรีบตามคนไปช่วยท่านพ่อ ท่านพ่อของข้ากำลังแย่ ท่านช่วย 

พ่อข้าด้วยเถิด” หล่อนขยับเข้ามาบีบแขนเขาแน่น แววตาแสดงความ 

กระวนกระวายร้องขอ 

“พ่อของเจ้าเป็นอะไร” 

“หลังคาและเสาปูนปั้นถล่มลงมาทับร่างของพ่อข้า ท่านพ่อกำลัง 

ทรมาน โปรดช่วยพ่อของข้าด้วย” หล่อนเอ่ยละล่ำละลัก น้ำตาเอ่อคลอ

ปรัชญานิ่วหน้ามองหล่อนเล่าเรื่องเป็นตุเป็นตะ ถ้าผู้หญิงคนนี้สติ 

ไม่เต็มบาทก็แสดงว่าหล่อนเพ้อพกไปเอง แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงล่ะ...นั่น 

หมายถึง ณ เวลานี้ พ่อของหล่อนอาจกำลังตกที่นั่งลำบากจริงๆ

แต่ถ้าหล่อนเป็นสายเข้ามาสอดแนมในพื้นที่หวงห้าม หล่อนก็อาจ 

จงใจทำตัวประหลาดๆ เพื่อให้พวกเขาไขว้เขวจับทางไม่ถูก สรุปแล้วหล่อน

เป็นใครมาจากไหนกันแน่นะ

“นั่นเสียงอะไรกัน” หญิงสาวนิรนามทำหน้าตื่นเมื่อได้ยินเสียง 

ประหลาดดังขึ้นมาจากตัวชายหนุ่มร่างสูง หล่อนขยับห่างจากเขาด้วย 

ความระแวง มองเขาหัวจดเท้าด้วยสีหน้างุนงง
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ปรัชญาเพิ่งรู้สึกว่าเสียงโทรศัพท์มือถือของเขาดัง เขาบอกหล่อนว่า  

“รอข้าสักครู่” แล้วล้วงเอามือถือจากกระเป๋ากางเกงขึ้นมากดรับ เห็นแวบๆ  

ว่าเป็นเบอร์โทร. ลูกศิษย์คนโปรดของเขาซึ่งเพิ่งจะเรียนจบปริญญาโท 

ไปไม่นานนั่นเอง

“สวัสดีครับ”

“สวัสดีครับอาจารย์” ลูกศิษย์หนุ่มส่งเสียงทักทายมาตามสาย เสียง

แจ่มใสเป็นพิเศษซึ่งคงเป็นปกติของคนใกล้จะแต่งงาน 

“ว่าไงลีโอ จะมาช่วยผมเมื่อไหร่” ปรัชญาแกล้งทวงถามตามสัญญา 

คนปลายสายส่งเสียงโอดโอย

“โธ่ อาจารย์ครับ ตอนนี้ผมกำลังวุ่นเลยทีเดียว ใกล้ถึงงานแต่ง 

เต็มที ผมจะโทร. มาสอบถามว่าอาจารย์จะเดินทางมางานของผมยังไงครับ  

เผื่อผมจะอำนวยความสะดวกอะไรให้ได้บ้าง”

ปรัชญาคุยโทรศัพท์พลางมองหญิงสาวไปด้วย ดวงตาสีอัลมอนด์ 

ของหล่อนจ้องเป๋งมาที่มือถือซึ่งเขาถืออยู่แนบหู... หล่อนอาจจะไม่พอใจ 

ที่เขารับโทรศัพท์ทั้งที่ยังคุยกันไม่รู้เรื่องกระมัง

“ก็คงจะเป็นรถไฟน่ะ แต่นี่ผมชักเลือนๆ ว่าวันที่เท่าไหร่”

“อีกสามวันเท่านั้นครับอาจารย์ ผมอยากให้อาจารย์มาให้ได้”

“ผมเองก็อยากไป อยากจะเจอเจ้าสาวคนไทยของคุณ อยากรู้นัก

ว่าสาวไทยแบบไหนถึงพิชิตใจคุณได้” เขาทำเสียงหยอกเย้า กิริยากระเซ้า 

อย่างกันเองแบบนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก เพราะปกติปรัชญาได้ชื่อว่าเป็น 

อาจารย์ที่วางมาดเคร่งขรึมเป็นการเป็นงานแทบจะตลอดเวลา ยามยืนอยู ่

หน้านักศึกษาในห้องเล็กเชอร์ เขาอาจมีมุกตลกสอดแทรกบ้างระหว่าง 

การสอน แต่ก็มักเป็นตลกหน้าตายซึ่งทำให้นักศึกษาต้องลอบอมยิ้มกัน 

มากกว่าจะกล้าหัวเราะออกมาตรงๆ

“แล้วผมจะส่งคนไปรับที่สถานีรถไฟนะครับ เอาไว้วันเดินทางผม 

จะโทร. ถามเวลานัดหมายอีกที” 
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“ได้ ขอบใจมากลีโอ ผมต้องวางก่อนนะ กำลังยุ่งอยู่พอดี” เขาบอก 

แล้วเหลือบตามองหญิงสาวตรงหน้า หล่อนจ้องเขาเขม็งเชียว คงจะเบื่อ 

การรอคอยเต็มที เขาจึงรีบบอกลาลีโอก่อนหันมาให้ความสนใจหล่อนต่อ

“เอาละ กลับมาที่เรื่องของคุณต่อ” ดอกเตอร์หนุ่มบอกพลางเก็บ 

มือถือเข้ากระเป๋ากางเกง เมื่อเงยหน้าขึ้นจึงเห็นหล่อนทำตาปริบ ยังคงจ้อง 

มองที่กระเป๋ากางเกงเขาอย่างเอาเป็นเอาตาย 

ปรัชญาเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเขาเผลอพูดภาษาอิตาลีกับหล่อนอีกแล้ว  

เมื่อครู่หล่อนคงฟังไม่รู้ เรื่องถึงยังตีหน้ายุ่ง เขากระแอมกระไอ นึก 

เรียบเรียงประโยคละตินในสมองไปด้วยก่อนจะเอ่ยว่า

“เอ่อ...กลับมาที่เรื่องของเจ้าต่อ”

หล่อนเลื่อนสายตาจากกระเป๋ากางเกงของเขาขึ้นมามองหน้า ถาม 

เขาด้วยท่าทางหวาดระแวงว่า

“เมื่อครู่ท่านคุยกับใคร”

“ลูกศิษย์ของข้าเอง” ยิ่งใช้ภาษาละตินคุยกับหล่อนนานเท่าไร 

ปรัชญาก็ยิ่งขนลุก เพราะตัวหล่อนสวมเสื้อผ้าสมัยโบราณอยู่ด้วย ทำให้ 

เขารู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในสมัยอดีต นึกแล้วก็น่าตลกสิ้นดี  

ตั้งแต่เรียนภาษาละตินมาเขาไม่เคยได้ใช้พูดเป็นจริงเป็นจังถึงขนาดนี้เลย

“ข้าไม่เห็นมีใครในที่นี้ นอกจากท่านกับข้า เมื่อครู่ท่านพูดคนเดียว 

ท่านปกติดีหรือไม่” หล่อนสวนกลับมา มองเขาหัวจดเท้าอีกครั้ง

ปรัชญาแทบอยากจะระเบิดหัวเราะ เพราะหล่อนมองเหมือนเขาเป็น 

คนไร้สติ ...เขานึกอยากหากระจกมาให้หล่อนส่องดูตัวเองนัก!

“ข้าปกติดี เจ้าต่างหากที่น่าจะไม่ปกติ” น้ำเสียงกลั้วหัวเราะ คน 

เขาว่า ‘อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา’ เขาบอกตัวเองว่าจะพยายามไม่ถือสา 

หล่อน แต่ถ้าไม่ได้บ้าจริงละก็เป็นเจอดีแน่...

“ข้าไม่ควรเสียเวลาถกเถียงเรื่องไร้สาระกับท่าน ข้าจำต้องเร่งหาทาง 

ช่วยท่านพ่อ ท่านเองก็ควรหาทางหนีเสีย ปอมเปอีไม่ปลอดภัยสำหรับ 
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พวกเราอีกต่อไปแล้ว” หล่อนบอกจริงจังท่าทางขึงขัง

คนฟังหรี่ตามอง พิจารณาสีหน้าแววตาหล่อนอย่างละเอียดเพื่อ 

จับพิรุธ ถ้าหล่อนไม่ได้บ้าจริงก็ต้องถือว่าเล่นละครได้แนบเนียนเหลือเกิน 

ไหนๆ ก็มาถึงขั้นนี้แล้ว ลองเล่นตามน้ำไปหน่อยเป็นไร

“เหตุใดปอมเปอีจึงไม่ปลอดภัย” เขาแกล้งถามต่อ ดูทีว่าหล่อน 

จะเล่นไปได้ถึงไหน 

หญิงสาวชี้ไปทางภูเขาไฟเวสซูเวียสอีกครั้ง บอกอย่างร้อนรนว่า  

“ก็ภูเขานั่น กำลังพิโรธจนแผ่นดินไหวสะเทือน มีก้อนหินตกลงมาจาก 

ฟากฟ้า ทิวากลายเป็นราตรี ท่านมิเห็นหรือ”

ปรัชญาขมวดคิ้ว สิ่งที่หล่อนบรรยายออกมาช่างละม้ายคล้ายคลึง 

กับเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิด แต่หล่อนหมายถึงการระเบิดครั้งไหนกันล่ะ  

เพราะในประวัติศาสตร์ภูเขาไฟลูกนี้แสดงแสนยานุภาพแห่งการทำลายล้าง

มาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้ว 

ถ้าวิเคราะห์จากที่หล่อนบรรยาย นับว่าเป็นเหตุการณ์คล้ายคลึงกับ 

การระเบิดครั้งยิ่งใหญ่และโด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ การระเบิดในปี  

ค.ศ. ๗๙ ที่ทำให้เมืองปอมเปอีถูกกลบฝังอยู่ใต้เถ้าลาวานานนับพันปี แต่ 

ทำไมหล่อนจึงพูดคล้ายว่าเวสซูเวียสกำลังระเบิดอยู่ในเวลานี้ เขาเงยหน้า 

มองไปบนภูเขาไฟ เห็นว่ามันก็อยู่อย่างสงบนิ่งเป็นปกติดีนี่นา

เฮ้อ...คุยกับคนบ้าชักเวียนหัวขึ้นทุกที

“ข้าเห็นแต่ภูเขาไฟที่ตั้งตระหง่านอย่างนิ่งสงบเป็นฉากหลังอัน 

สวยงามให้แก่เมืองปอมเปอี สิ่งที่เจ้าว่านั่นคือเรื่องที่ผ่านมาแล้วตั้งสองพัน

ปีมิใช่หรือ” 

“สองพันปี? ท่านพูดเรื่องอะไรกัน” หล่อนผงะมองราวเขาเป็น 

คนโง่งม

ปรัชญาทอดถอนใจ กำลังจะอธิบายต่อแต่หล่อนไม่อยู่ฟังเสียแล้ว  

หล่อนหมุนวนไปมาเอาแต่พูดพึมพำกับตัวเอง 
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“ข้าจะต้องรีบตามหาคนมาช่วยท่านพ่อ ต้องเป็นชายหนุ่มแข็งแรง 

สักสองสามคน ข้าต้องรีบไปเดี๋ยวนี้”

“เดี๋ยว!” ปรัชญาตกใจ เมื่อหล่อนยกชายกระโปรงยาวกรอมเท้า 

ออกวิ่งไปทางเขตขุดค้น 

กว่าจะได้สติหล่อนก็ออกนำเขาไปหลายก้าวแล้ว ชายหนุ่มเร่งฝีเท้า 

วิ่งติดตามไป ไม่กี่ก้าวก็ทันกัน หล่อนเหยียบย่างเข้ามาในพื้นที่แล้วแต่ 

ยังทิ้งระยะห่างจากพวกทีมขุดค้นเล็กน้อย ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาทำงาน 

จึงไม่มีใครหันมาสนใจ

ปรัชญารีบคว้าตัวหล่อนไว้ เห็นบอบบางแบบนี้แต่วิ่งฉิวราวปลิว 

ตามลม ดูท่าหล่อนคงอยากจะเข้ามาในพื้นที่ขุดค้นมาก เขาชักไม่ไว้ใจ 

หล่อนขึ้นมาอีกแล้ว ดูสิ กวาดตามองสำรวจเสียทั่วราวกับจะหาอะไร 

บางอย่าง

หล่อนเป็นพวกไหนกันแน่?

“เจ้าวิ่งทะเล่อทะล่าเข้ามาในนี้ไม่ได้ ที่นี่เป็นเขตหวงห้าม” เขากด 

เสียงต่ำหน้าตาเคร่งขรึม ต้องการบอกให้รู้ว่าเขาไม่ใช่ใครที่หล่อนจะปั่นหัว 

เล่นได้ง่ายๆ

“บ้านเรือนหายไปไหนหมด” หล่อนไม่แม้แต่จะชายตามองมาที่เขา 

ด้วยซ้ำ ยังคงสอดส่ายสายตามองไปทั่วบริเวณขุดค้นด้วยสีหน้าครุ่นคิด

“บ้านใคร” เขาซักเสียงเข้ม 

ทว่าหล่อนยังทำหน้าใสซื่อ เงยหน้าถามเขาเป็นจริงเป็นจังว่า 

“บ้านผู้คน”

ปรัชญาหรี่ตามองอย่างระแวง หล่อนถามหาบ้านผู้คนในละแวกนี้ 

ทำราวกับไม่รู้ว่าบริเวณนี้เป็นสถานที่ขุดค้นทางโบราณคดี ไม่มีทางมีบ้าน 

เรือนผู้คนไปได้ ...หล่อนไม่รู้จริงๆ หรือว่าเล่นละคร?

“นั่น ภูเขาเวสซูเวียสจริงหรือ” หล่อนชี้ไปทางภูเขาอีก ดูเหมือนจะ 

ติดอกติดใจภูเขาลูกนี้เหลือเกิน เพราะไม่ว่าจะพูดอะไรก็วนเวียนอยู่กับ 
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เวสซูเวียส

ปรัชญาถอนใจแล้วพยักหน้ารับ 

“ใช่ นั่นคือเวสซูเวียส”

เมื่อได้รับคำยืนยัน หล่อนทำหน้าครุ่นคิด 

“เหตุใดจึงมีรูปร่างผิดแปลกไป” หล่อนพึมพำกับตัวเองแล้วหมุน 

ตัวไปรอบทิศทางสามร้อยหกสิบองศาก่อนชี้ไปยังทิศทางหนึ่ง

“หากนั่นคือเวสซูเวียสจริง เช่นนั้นก็ต้องมีบ้านเรือนผู้คนอยู่ใน 

ละแวกนี้ มันหายไปไหนหมด”

ปรัชญาเริ่มเวียนหัวเข้าจริงๆ ตอนแรกหล่อนร้องหาพ่อ ต่อมา 

เอาแต่ถามถึงภู เขา ตอนนี้ เริ่มจะร้องหาบ้านผู้คนอีกแล้ว สรุปว่า 

จุดประสงค์ของหล่อนคืออะไรกันแน่

“มีอะไรรึเปล่าพอล” เสียงเอ่ยถามดังมาจากเบื้องหลัง ปรัชญาจำ 

ได้ว่าเป็นเสียงศาสตราจารย์จอร์จิโอ เขาเหลียวกลับไปทั้งที่มือยังจับข้อมือ 

หญิงสาวไว้แน่น เพราะเขาจะไม่ยอมกลายเป็นตัวตลกเล่นเกมวิ่งไล่จับ 

กับหล่อนต่อหน้าผู้คนมากมายแน่ๆ

“ผมสื่อสารกับเธอได้แล้วครับศาสตราจารย์ แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจ 

ตรงกันนัก ขอเวลาสอบสวนสักครู่นะครับ”

จอร์จิโอมีสีหน้ายินดีที่ปรัชญาจัดการเจรจาได้สำเร็จ ในมือของเขา 

ถือแผนที่พะรุงพะรัง เขาเอ่ยขอตัวไปสั่งการลูกทีมต่อ 

“เดี๋ยวผมขอไปดูหลุมนั้นแป๊บเดียว เสร็จแล้วจะรีบตามไป คุณพา 

เธอกลับไปที่เต็นท์ก่อนเถอะ ผมไม่อยากให้วุ่นวาย” 

ปรัชญาผงกศีรษะรับคำสั่ง พอคล้อยหลังหัวหน้าทีมแล้วเขาก็รีบ 

ฉุดลากหญิงสาวกลับไปยังทางเดิม เที่ยวขากลับเป็นการเดินอย่างยาก 

ลำบากเพราะหญิงสาวไม่เต็มใจ เขาจึงต้องลากถูลู่ถูกังหล่อนมาตลอดทาง

“ปล่อยข้านะ!” หล่อนร้องขออิสระ พยายามบิดข้อมือให้หลุดจาก 

อุ้งมือแข็งปานคีมเหล็กของเขา แต่ไม่สำเร็จผล ยิ่งฝืนยิ่งกลายเป็นทำร้าย 
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ร่างกายตัวเองเสียเปล่า

ปรัชญาลากหล่อนกลับมาถึงหน้าเต็นท์ แทบจะโยนโครมกลับเข้าไป 

ข้างใน หญิงสาวหัวซุกหัวซุนกระเด็นกระดอนกลับไปที่เตียงก่อนจะสะบัด 

หน้ากลับมามองเขาด้วยแววตาโกรธเกรี้ยว

“เอาละคุณ เลิกเล่นตลกได้แล้ว พูดดีๆ กับผมเถอะ คุณมาทำอะไร 

ที่นี่ แล้วทำไมต้องทำเป็นพูดภาษาละตินด้วย มีจุดประสงค์อะไร” เขาคิด 

ว่าหมดเวลาเล่นเกมแล้วจึงต้องเริ่มสอบสวนจริงจัง หวังจะเค้นความจริง 

จากหล่อนให้จงได้ เขาเลือกพูดภาษาอิตาลีเพราะปักใจเชื่อว่าหล่อนต้อง 

เป็นคนอิตาลีและเข้าใจภาษานี้ แต่ที่แกล้งทำเป็นพูดภาษาละตินเพื่อปั่นหัว

พวกเขาให้ไขว้เขวเท่านั้น 

“ผมรูน้ะวา่คณุตอ้งไมธ่รรมดา ไมอ่ยา่งนัน้คงไมม่ปีญัญาเรยีนละตนิ

จนพูดได้คล่องขนาดนี้หรอก”

หล่อนตีหน้าขึ้งเคียด ประสานสายตากับเขาไม่ลดละเช่นกัน แต่ก็ 

ไม่ยอมปริปากสารภาพอะไรออกมาสักคำ ปรัชญาขบกรามแน่น แก้มแทบ 

กระตุก ตั้งแต่เกิดมาเขายังไม่เคยเจอใครเล่นละครได้หน้าตายขนาดนี้ 

เลย!

“นี่จะไม่สารภาพจริงๆ ใช่ไหม คุณทำงานให้ใครกันแน่ มีคนส่งคุณ 

มาใช่รึเปล่า”

“ท่านพูดอะไรข้าไม่เข้าใจ ข้าจะตามหาคนมาช่วยท่านพ่อ หลีกทาง 

ให้ข้าด้วย” หล่อนเชิดหน้าขึ้นอย่างถือดี ท่วงท่ายโสโอหังไม่น้อย และยัง 

คงรักษาคอนเซปต์โต้ตอบกลับมาด้วยภาษาโบราณไม่มีหลุดบทบาทแม้แต่ 

นิด ปรัชญานึกอยากมีรางวัลออสการ์ประเคนให้หล่อนเสียตรงนี้เลย 

จริงๆ!

เขายืนขวางไว้เมื่อหล่อนทำท่าจะก้าวออกจากเต็นท์ พอหล่อน 

ขยับจะเดินไปทางอื่นเขาก็ขยับไปปิดทาง หญิงสาวแทบจะแยกเขี้ยวใส่เขา 

คนหนึ่งหลบหลีก คนหนึ่งติดตาม หล่อนกับเขาจึงกลายเป็นคู่ปาท่องโก๋ 
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ตัวติดกันชั่วคราว จนกระทั่งมีบุคคลที่สามก้าวเข้ามาในเต็นท์ สงคราม 

ประสาทย่อมๆ จึงค่อยคลายตัวลง

“เป็นยังไงบ้างพอล ตกลงว่าเธอเป็นใครมาจากไหน” จอร์จิโอถาม 

พลางมองหญิงสาวนิรนามด้วยแววตาพิจารณา

ปรัชญาหันไปตอบ

“ยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยครับ”

“อ้าว เมื่อกี้เห็นคุณคุยกับเธออยู่ไม่ใช่หรือ” เขาหมายถึงตอนที่ 

ปรัชญากับหญิงสาวนิรนามวิ่งไล่จับกันไปจนถึงบริเวณขุดค้น

“ครับ ผมคุยกับเธอได้แล้ว” ปรัชญายอมรับด้วยสีหน้าหนักใจ

“ตกลงเธอพูดภาษาอะไร”

“ละตินครับ”

“ละติน!” จอร์จิโอทำท่าตกตะลึง 

หญิงสาวนิรนามพลอยสะดุ้งตามเสียงของชายที่เพิ่งเข้ามาใหม่ไป 

ด้วย หล่อนมองหน้าชายต่างวัยทั้งสองสลับไปมา มองด้วยความหวาด 

ระแวงอยู่เหมือนเดิม

จอร์จิโอมองหล่อนอย่างคลางแคลง หัวคิ้วของเขาขยับเข้ามาเกือบ 

ชนกันก่อนจะตัดสินใจพูดกับหญิงสาวด้วยภาษาที่ปรัชญาบอกว่าใช้สื่อสาร 

กับหล่อนได้

“เจ้าพูดภาษาละตินหรือ” 

หญิงสาวนิรนามทำตาโตก่อนคลี่ยิ้มยินดีแล้วขยับเข้ามาเอ่ยรัวว่า 

“ท่านพูดภาษาของข้าได้ ดีเหลือเกิน ท่านอา ท่านช่วยพาข้ากลับ 

ปอมเปอีได้หรือไม่ ที่นี่ที่ใดกัน ข้าคงหลงทางเข้าเสียแล้ว”

“ก็ที่นี่นั่นแหละคือปอมเปอี” จอร์จิโอพูดกับหล่อนด้วยภาษาละติน

ต่อ

ปรัชญาทำหน้าพิพักพิพ่วน เพราะบทสนทนาระหว่างจอร์จิโอกับ 

หญิงสาวกำลังวนเวียนกลับมายังจุดเดิมอย่างที่เขาประสบมาก่อนหน้าแล้ว
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“ไม่ใช่ ที่นี่หาใช่ปอมเปอี มีภูเขาคล้ายเวสซูเวียสแต่ก็มิใช่ รูปร่าง 

คล้ายคลึงแต่มีจุดแตกต่าง และบัดนี้ เวสซูเวียสกำลังพิโรธ พ่นเถ้าถ่าน 

มหาศาลคลี่คลุมผืนฟ้ายามบ่ายจนกลายเป็นผืนฟ้าสีดำมืดคล้ายราตรีกาล” 

จอร์จิโอเลิกคิ้ว ฟังหล่อนพูดน้ำไหลไฟดับ ซ้ำยังทำท่าตื่นตระหนก 

ประกอบคำพูดได้สมจริง ราวกับว่าขณะนี้กำลังเกิดเหตุการณ์อย่างที่หล่อน

บรรยายอยู่จริงๆ เขาหันไปสบตาปรัชญาคล้ายหารือ

ปรัชญาทำหน้าปั้นยาก บอกกับผู้เป็นอาจารย์ว่า 

“ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับศาสตราจารย์”

จอร์จิโอตีหน้ายุ่ง ส่วนหญิงสาวนิรนามยังพูดจ้อยๆ แน่นอนว่า 

หล่อนยังใช้ภาษาละติน และพูดถึงเหตุการณ์ที่ฟังดูคล้ายภัยพิบัติภูเขาไฟ 

ระเบิด ซึ่งมีสถานการณ์คล้ายคลึงกับตอนที่เวสซูเวียสระเบิดจนเป็น 

เหตุให้เมืองปอมเปอีทั้งเมืองถูกกลบทับอยู่ใต้เถ้าถ่านและลาวานานนับ 

พันปี และขณะนี้ คณะของเขาก็กำลังดำเนินโครงการขุดค้นทางโบราณคดี

ในพื้นที่เมืองโบราณนี้ เรื่องนี้จะมีความเชื่อมโยงกันรึเปล่า จอร์จิโอไม่แน่ใจ 

เขามองหญิงสาวตรงหน้า อยากรู้นักว่าใครเล่นตลกกับคณะขุดค้นของเขา

เป็นเวลาเกือบสามทุ่มแล้วกว่าปรัชญาจะทำให้หญิงสาวนิรนามสงบ 
ลงได้ ตอนนี้สมาชิกในทีมขุดค้นส่วนใหญ่รวมตัวกันอยู่ที่เต็นท์อเนก- 

ประสงค์ทำกิจกรรมต่างๆ ปรัชญาเดินตรงไปที่เต็นท์อำนวยการแทนที่จะ 

เข้าไปหาเพื่อนร่วมทีมเพราะรู้ว่าจอร์จิโอคงรอหารือกับเขาอยู่ที่นั่น

ตอนที่เขาไปถึง จอร์จิโอเพิ่งวางสายจากใครคนหนึ่ง เขาเห็นริ้วรอย 

อ่อนล้าในดวงตาของหัวหน้าทีม รู้ว่าช่วงนี้มีปัญหารุมเร้าเข้ามามาก หลักๆ 

ก็คงจะเป็นสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าทำให้แผนการ

ต้องคลาดเคลื่อนไปจากที่วางไว้

“เธอเป็นยังไงบ้าง” จอร์จิโอหันมาถามชายหนุ่มพร้อมกับทิ้งตัวลง 

นั่งบนโต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวยาวซึ่งใช้เป็นที่ประชุมงานของทีมขุดค้นด้วย
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ปรัชญาทรุดตัวนั่งตามก่อนตอบ 

“หลับไปแล้วครับ”

“คงพูดจนเหนื่อย” เขานึกถึงสิ่งที่หญิงสาวนิรนามพูด หล่อนพูด 

อะไรมากมาย ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วดูเหมือนเรื่อง 

ไร้สาระเลื่อนลอย ไม่รู้ว่าหล่อนแกล้งทำเป็นพูดไม่รู้เรื่องเพื่อกลบเกลื่อน 

ความจริงอะไรบางอย่างหรือไม่

“ท่านศาสตราจารย์จะเอายังไงกับเธอต่อครับ” 

สีหน้าจอร์จิโอเคร่งขึ้นก่อนเอ่ยเสียงเครียด

“ตอนนี้คงไม่ใช่การตัดสินใจของผมคนเดียวแล้ว”

ปรัชญานิ่วหน้าไม่เข้าใจ 

“หมายความว่ายังไงครับ”

“ท่านรัฐมนตรีเบนิโตเพิ่งโทร. หาผมเมื่อสักครู่ ท่านรู้เรื่องผู้หญิง 

คนนั้นแล้ว”

“รู้ได้ยังไงครับ” 

“คุณคิดว่าไงล่ะ”

ปรัชญาครุ่นคิด นึกถึงรัฐมนตรีเบนิโต เจ้ากระทรวงมรดกวัฒน- 

ธรรม ผู้เป็นโต้โผใหญ่ในการผลักดันโครงการขุดค้นครั้งนี้ให้เป็นรูป 

เป็นร่างขึ้นมา

“แอนโตนีโอ” ปรัชญาครางชื่อนั้นออกมา เชื่อมั่นว่าการที่รัฐมนตร ี

เบนิโตทราบความเคลื่อนไหวภายในค่ายขุดค้นได้อย่างรวดเร็ว ผู้ส่งสาร 

คงจะเป็นชายหนุ่มที่ชื่อแอนโตนีโอ ข้าราชการที่ทางกระทรวงส่งมาร่วม 

ทำงานกับคณะนักโบราณคดี และมอบหมายให้เป็นผู้ทำรายงานความ 

คืบหน้าส่งให้ทางกระทรวงเป็นระยะ

จอร์จิโอผงกศีรษะเป็นเชิงตอบรับว่าปรัชญาเดาได้ถูกต้องแล้ว 

ปรัชญาจึงถามต่อว่า “แล้วท่านรัฐมนตรีว่ายังไงบ้างครับ”

“ท่านบอกให้เราสอบสวนจริงจัง ถ้ายังไม่รู้แน่ชัดว่าเธอเป็นใครมา 
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จากไหนอย่าปล่อยเธอไปเด็ดขาด อ้อ คงต้องรบกวนคุณช่วยถ่ายรูปเธอ 

ให้ด้วย”

“ถ่ายทำไมครับ”

“ท่านขอรูปเธอไปสืบค้นประวัติ ด้วยตำแหน่งของท่าน คงหาชื่อ 

เธอได้ไม่ยากหรอก”

ชายหนุ่มพยักหน้าเข้าใจ มีท่านรัฐมนตรีเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าหญิง 

สาวคนนี้เข้ามาในเขตขุดค้นด้วยวัตถุประสงค์ร้ายจริงๆ เห็นทีหล่อนคงจะ 

รอดยาก 

“แสดงว่าท่านรัฐมนตรีก็ระแวงว่าเธอจะไม่ใช่ประชาชนธรรมดา 

ที่เดินพลัดหลงเข้ามาในค่ายของเราเหมือนกัน”

“ใช่ ก็อย่างที่เรารู้กันน่ะพอล กว่าโครงการนี้จะผ่านการอนุมัติ 

เราต้องผ่านอะไรมาบ้าง ผมว่า คลื่นใต้น้ำบางลูกก็เหมือนภูเขาไฟที่รอวัน 

ปะทุ ถ้าระเบิดเมื่อไหร่ก็น่ากลัว เราต้องระมัดระวังทุกย่างก้าวให้ดี”

“ครับ ผมเข้าใจ” 

“ท่านรัฐมนตรีจะช่วยเราอีกทาง คงจะรู้ความจริงในเร็ววันนี้ ระหว่าง

นี้ผมฝากคุณจับตาดูเธอไปก่อนก็แล้วกัน”

“ครับ ผมกำชับพวกการ์ดแล้วว่าไม่ให้เธอออกนอกพื้นที่ของเรา 

เด็ดขาด”

“เดี๋ยวผมจะสั่งตั้งเต็นท์เพิ่มให้” 

“ไม่เป็นไรหรอกครับศาสตราจารย์ ผมเชื่อว่าเธอคงอยู่กับเราไม่นาน 

ให้เธอนอนเต็นท์ผมไปก่อนก็ได้ ผมจะไปนอนกับมาร์โก” 

“เอาอย่างนั้นก็ได้” จอร์จิโอพยักหน้าเห็นด้วย ทำแบบนี้ก็ดีเพราะ 

เขาไม่ต้องการให้เรื่องของหญิงสาวนิรนามเป็นที่เอิกเกริกจนอาจทำให้ 

ลูกทีมเสียสมาธิในการทำงาน

ระหวา่งทีส่องหนุม่ตา่งวยักำลงัหารอืกนัอยา่งเครง่เครยีด มเีจา้หนา้ที ่

ฝ่ายความปลอดภัยเข้ามาที่เต็นท์อำนวยการ รายงานจอร์จิโอว่า
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“ท่านศาสตราจารย์ครับ เจ้าหน้าที่มาสซิโมมาขอพบครับ”

จอร์จิโอหันมาสบตากับปรัชญา มีเค้าความกังวลเพราะการที่มี 

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประจำเมืองปอมเปอีมาพบเขาในยามวิกาลเช่นนี้ แสดงว่า 

ต้องมีเรื่องไม่ธรรมดา

“เชิญเข้ามาเลย” เขาบอกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำค่าย

ขุดค้น

ผู้มารายงานหายออกไปเชิญแขก พักหนึ่งมาสซิโมก็เดินเข้ามา 

ที่เต็นท์พร้อมกับเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งนาย

“ขออภัยที่ต้องรบกวนในเวลาแบบนี้ครับศาสตราจารย์” มาสซิโม 

บอกด้วยความเกรงใจ

จอร์จิโอลุกขึ้นต้อนรับ รีบสอบถามธุระเร่งด่วน “มีเรื่องด่วนอะไร 

หรือครับ”

“ผมได้รับแจ้งว่ามีนักข่าวรายหนึ่งหายไปจากโรงแรมครับ”

“นักข่าวหรือครับ”

“ครับ เป็นนักข่าวที่มารอทำข่าวเรื่องโครงการขุดค้นของท่าน 

ศาสตราจารย์ เขาชื่อเปโดร ท่านพอจะคุ้นหน้าบ้างไหมครับ เพื่อนของเขา 

บอกว่า เขาแวะมาวนเวียนหาข่าวแถวนี้บ่อยๆ”

จอร์จิโอนิ่วหน้า มองรูปถ่ายที่มาสซิโมยื่นให้ ปรัชญายื่นหน้าเข้ามา 

ดูด้วยและเขาก็เอ่ยขึ้นมาว่า

“ผมพอจะคุ้นครับ เมื่อวานผมเห็นเขามาที่นี่ เขามาสอบถามว่าจะ 

เข้าไปทำข่าวในเขตขุดค้นได้เมื่อไหร่ ผมเป็นคนบอกเขาเองว่าขณะนี้ทาง 

เจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ”

พวกเจ้าหน้าที่หันไปฟังปรัชญาด้วยความสนใจ

“แปลว่า เมื่อวานเปโดรมาที่นี่”

“มาครับ แต่เป็นช่วงกลางวันนะครับ” ปรัชญายืนยัน เขาจำได้ว่า 

เห็นนักข่าวคนนี้เข้ามาป้วนเปี้ยนแถวๆ บริเวณขุดค้นอยู่หลายวันแล้ว
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“เพื่อนของเขาบอกว่า เปโดรกลับเข้าโรงแรมเมื่อตอนหกโมงเย็น  

จากนั้นสองทุ่มก็บอกว่าจะออกมาเดินเล่น แล้วก็ไม่กลับไปอีกเลย เขาก็ 

เลยมาแจ้งความ” มาสซิโมอธิบายสถานการณ์ 

“เอ...จะเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะเจอพายุเมื่อคืนนี้” จอร์จิโอตั้งข้อ 

สันนิษฐาน แต่ช่วงเวลาที่เกิดพายุเป็นช่วงเที่ยงคืน นั่นแสดงว่านายเปโดร 

ต้องออกมาเตร็ดเตร่นอกโรงแรมอยู่หลายชั่วโมงทีเดียว

“พวกเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันครับ ผมสั่งให้เจ้าหน้าที่เริ่มค้นหา 

แล้วแต่ยังไม่มีวี่แวว ก็เลยอยากจะมาขอความร่วมมือท่านศาสตราจารย์  

ขอให้เจ้าหน้าที่ของผมเข้าค้นหาในเขตพื้นที่หวงห้ามด้วย”

จอร์จิโอนิ่วหน้า คิดหนักด้วยเหตุผลหลายประการ ถ้าเป็นไปได้ 

เขาก็ไม่อยากจะให้คนนอกเข้ามาวุ่นวายกับพื้นที่ขุดค้นมากนัก 

“ผมเกรงว่าจะทำให้หลักฐานทางโบราณคดีเสียหายน่ะสิครับ 

เอาอย่างนี้ได้ไหมครับ ผมจะให้คนของผมช่วยค้นหาให้เอง คนของผม 

รู้ดีว่าจะค้นหาอย่างไรไม่ให้กระทบกระเทือนต่อพื้นที่ขุดค้น” เขาเสนอทาง 

เลือกซึ่งน่าจะเป็นผลดีแก่ทุกฝ่าย ซึ่งมาสซิโมก็แสดงความพอใจและกล่าว

ขอบคุณ

จอร์จิโอจึงร้องขอให้ปรัชญาช่วยไปเรียกเพื่อนร่วมทีมทุกคนมา 

ประชุมกันที่เต็นท์อำนวยการ



ลำแสงจากไฟฉายหลายกระบอกสาดสอ่งพืน้ทีข่ดุคน้แทบทกุซอก 
ทุกมุม ร่วมครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่มีใครเห็นแม้แต่เงาของบุรุษที่ชื่อเปโดร 

มาสซิโมขอบคุณศาสตราจารย์จอร์จิโอและขอลากลับโดยลงบันทึก 

ว่าไม่พบนักข่าวเปโดรในบริเวณพื้นที่ขุดค้น จอร์จิโอจึงบอกว่าจะคอย 

เป็นหูเป็นตาให้ หากลูกทีมคนใดของเขาพบเห็นเปโดรก็จะรีบรายงานให้ 

ทราบทันที

สมาชิกในทีมต่างแยกย้ายกลับเข้าที่พักของตนหลังกลับจากการ 

ค้นหา ปรัชญาเดินไปบอกมาร์โกว่าขออาศัยนอนเต็นท์มาร์โกสักระยะจน 

กว่าเรื่องของหญิงสาวนิรนามคนนั้นจะคลี่คลาย มาร์โกตอบรับด้วยความ 

ยินดีแล้วขอตัวเข้าไปจัดที่จัดทางให้ผู้เป็นอาจารย์ในเต็นท์ ปรัชญาจึง 

เดินกลับเต็นท์ตนเองเพื่อเก็บสัมภาระจำเป็นสำหรับคืนนี้

ระหว่างทางปรัชญาล้วงมือถือออกมาจากกระเป๋ากางเกง จำได้ว่าเขา 

ยังมีภารกิจอีกหนึ่งอย่างที่ได้รับมอบหมายมา คือการถ่ายรูปหญิงสาว 

ส่งให้ศาสตราจารย์จอร์จิโอ เขาตั้งใจว่าจะแอบถ่ายหล่อนยามหลับไว้สัก 

๔
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รูปสองรูป หากพรุ่งนี้หล่อนตื่นแล้ว และมีโอกาสเขาก็จะหาทางถ่ายรูป 

ชัดๆ ให้ได้

เขาก้าวเข้าไปในเต็นท์โดยไม่ส่งเสียงบอกคนข้างในก่อนเพราะเชื่อว่า

หล่อนคงหลับสนิทอยู่เหมือนตอนที่เขาจากไป 

ทว่า...สิ่งที่เขาได้พบกลับมีแต่ความว่างเปล่า บนเตียงนอนมีรอย 

ยับย่น ผ้าห่มม้วนเป็นก้อนอยู่ตรงปลายเตียง แต่คนที่เคยนอนอยู่ตรงนี ้

อันตรธานไปไหนแล้วก็ไม่รู้ เขากัดฟันกรอด หุนหันออกจากเต็นท์เตรียม 

จะแจ้งข่าวให้จอร์จิโอทราบ แต่ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำ 

ค่ายขุดค้นเดินเข้ามาขวางเสียก่อน

เจ้าหน้าที่ไม่ได้มาเพียงคนเดียว แต่ ‘หิ้ว’ หญิงสาวร่างปวกเปียก 

กลับมาด้วย!

“ดอกเตอร์ครับ ผมจับตัวผู้หญิงคนนี้ได้ เธอกำลังจะหลบหนีออก 

จากค่ายของเราครับ” เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรายงาน 

ปรัชญาปรายตาดุดันไปทางหญิงสาวนิรนามพร้อมเอื้อมมือไป 

ประคองหล่อน

“ขอบใจมาก”

“ปล่อยข้านะ” หล่อนร้องประท้วงเมื่อถูกถ่ายโอนกลับมาเป็นนักโทษ

ของบุรุษหน้าเดิม

ปรัชญาถอนใจแรง บอกให้การ์ดกลับไปยืนเวรตามหน้าที่ ส่วนตัว 

เขาลากหญิงสาวกลับเข้าไปในเต็นท์ ไม่ได้อ่อนโยนกับหล่อนนักหรอก

“เมื่อครู่ เจ้าแกล้งทำเป็นหลับสินะ” เขาถามด้วยเสียงลอดไรฟัน  

ใบหน้าถมึงทึงเพราะไม่ชอบที่ถูกปั่นหัวเล่นจนเหมือนคนโง่งม หล่อน 

เสแสร้งเล่นละครเก่งแบบนี้ แล้วจะให้เขาเชื่อได้อย่างไรว่าหล่อนบังเอิญ 

หลงเข้ามาที่นี่โดยไม่มีจุดประสงค์แอบแฝง

“ได้โปรดปล่อยข้าไปเถอะ ข้าต้องไปช่วยท่านพ่อ” หล่อนเว้าวอน  

ครั้งนี้ใช้แผนเรียกร้องความสงสาร
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ฮึ! น้ำตาปริ่มๆ คลอหน่วยสมบทบาทเสียด้วย

“ไปช่วยท่านพ่อหรือคิดจะหนีความผิด” เขากดเสียงต่ำถามคาดคั้น

“ความผิดอันใด” 

“ความผิดที่เจ้าลักลอบเข้ามาในสถานที่แห่งนี้”

หล่อนส่ายหน้าจนเส้นผมสีน้ำตาลเข้มลอนสลวยปลิวไสว

“ข้าไม่ได้ลักลอบเข้ามา อันที่จริงข้ายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสถานที่แห่งนี ้

คือที่ใดกัน” หล่อนเอ่ยเสียงเครือตามด้วยเสียงสะอึกสะอื้นจนคนมอง 

ชักใจไม่ดี

“ได้โปรดเถอะ ข้าขอร้อง ได้โปรดปล่อยข้าไป” 

คราวนี้ทำนบน้ำตาของหล่อนแตกร้าว นวลแก้มเนียนละเอียด 

กลายเป็นทางผ่านของหยดน้ำใสรินไหลจากนัยน์ตาหม่นเศร้า

ปรัชญาใจอ่อนยวบ นัยน์ตาฉายแววสิ้นหวังของหล่อนในตอนนี้ 

ไม่เหมือนเล่นละครเลย เขาถอนใจแรงแล้วทรุดตัวนั่งตาม เพราะหล่อน 

ทิ้งตัวลงนั่งร้องไห้บนพื้นไปแล้ว

“เจ้ามีชื่อหรือไม่” คำถามนี้เขาใช้น้ำเสียงอ่อนโยนขึ้น

หญิงสาวเงยหน้าเปื้อนน้ำตาขึ้นมองเขา ท่าทางงุนงง ไม่รู้ว่างงกับ 

คำถามหรืองงกับท่าทีที่อ่อนลงของเขา 

“ชื่อ?”

เขาพยักหน้า คิดว่าหล่อนคงตั้งตัวไม่ทันว่าเขาจะถามชื่อ หรือถ้า 

หล่อนเป็นพวกสายลับก็อาจกำลังคิดหาชื่อปลอมขึ้นมาโกหกเขาอยู่ก็ได้

“ผู้คนเรียกขานเจ้าว่าอย่างไร”

หล่อนยกมือขึ้นป้ายน้ำตา ตอบเขาด้วยเสียงสะอึกสะอื้นว่า 

“โรซาเลีย”

ปรัชญาทวนชื่อนั้นในใจ ใจหนึ่งคิดว่าไพเราะรื่นหูดีแต่อีกใจก็นึก 

สงสัยว่าเป็นชื่อหล่อนจริงหรือ

“เอาละโรซาเลีย เรามาคุยกันดีๆ เจ้ากลัวอะไรหรือ ทำไมต้อง 
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ร้องไห้” 

คำถามของเขากระตุ้นต่อมน้ำตาของหล่อน โรซาเลียปล่อยโฮอีกชุด 

ใหญ่พร้อมกับพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจเป็นประโยคกระท่อนกระแท่น 

เพราะสะอื้นไปพูดไป

“ข้ากลัวภูเขานั่น มันกำลังจะทำลายล้างปอมเปอี ข้าต้องรีบไปช่วย 

ท่านพ่อ ท่านเองก็ควรอพยพไปให้ไกล ไปให้เร็วที่สุด เวลาไม่คอยท่าแล้ว 

นะท่าน”

“จะให้ข้าอพยพไปที่ใด”

“ที่ใดก็ได้ ขอให้ห่างไกลเวสซูเวียสเข้าไว้ แต่อย่าหนีขึ้นเรือเชียวนะ  

ข้าได้ยินมาว่าท้องทะเลกำลังปั่นป่วน น้ำเดือดพล่านราวมีใครตั้งเตาถ่าน 

ยักษ์ไว้ใต้ทะเลลึก” 

ดอกเตอร์หนุ่มจ้องลึกลงไปในดวงตาของคนพูด คนว่าดวงตาคือ 

หน้าต่างของดวงใจ และนัยน์ตาฉายแววตื่นตระหนกของหล่อนนั้นก็กำลัง 

ทำให้เขาเชื่อว่าลึกลงไปในใจหล่อนกำลังกลัวเวสซูเวียสจริงๆ เป็นความ 

กลัวชนิดจับจิตจับใจ กลัวอย่างที่ไม่น่าจะเสแสร้งแกล้งทำ

“เจ้าได้ยินมาจากใครรึ”

“ทาสในบ้านของข้า เขาได้ยินมาจากฝูงชนตามท้องถนน ทุกคน 

กำลังวุ่นวายหาทางหนี หากไม่อยากตาย ท่านก็ต้องเร่งหาทางเอาชีวิตรอด” 

หล่อนเอ่ยละล่ำละลัก แววตาเปล่งประกายแห่งความหวังดีคล้ายมาจาก 

เนื้อแท้ของจิตใจ

หล่อนหวังดีกับเขา ไม่อยากให้เขาตาย ตอนนี้ปรัชญาเชื่อตามที่ 

หล่อนพูดจริงๆ ไม่รู้ว่าหล่อนร่ายมนตร์กลใดใส่เขากันแน่

“หากสิ่งที่เจ้าพูดเป็นความจริง แล้วเหตุใดเวสซูเวียสที่อยู่ด้านนอก 

นั่นกลับนิ่งสงบราวกับเป็นภูเขาในภาพวาด ไม่เห็นมีเหตุการณ์ใดคล้าย 

กับที่เจ้ากำลังอธิบาย” 

โรซาเลียนึกถึงภูเขาที่เขาพาออกไปดูเมื่อตอนกลางวันแล้วส่ายหน้า  
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รีบค้านว่า 

“นั่นเป็นเพราะภูเขานั่นไม่ใช่เวสซูเวียส มีลักษณะคล้ายคลึง 

แต่ก็ไม่เหมือนเสียทีเดียว”

“ใช่สิ นั่นคือเวสซูเวียส” 

“หาใช่ไม่” โรซาเลียเถียงหัวชนฝา 

ปรัชญาจนใจจะเถียงต่อเพราะหล่อนดื้อดึงเหลือเกิน เขาตัดสินใจ 

ลุกไปหยิบดินสอกับกระดาษที่โต๊ะ เดินกลับมาส่งของให้หล่อนแล้วบอกว่า

“เช่นนั้น ไหนเจ้าลองวาดให้ข้าดูทีว่า เวสซูเวียสของเจ้าจะต้องมี 

หน้าตาเป็นอย่างไร”

โรซาเลียทำตาปริบ น้ำตาแห้งเหือดไปแล้วแต่ยังทิ้งคราบไว้บน 

พวงแก้ม 

“นี่คืออะไร” หล่อนจ้องมองของในมือเขาอย่างงุนงง

ปรัชญาแทบจะล้มตึงกับคำถามนั้น เขาก้มลงมองกระดาษกับดินสอ 

ในมือ สลับกับมองสีหน้าใสซื่อของหญิงสาว ทำไมหล่อนถึงทำราวกับ 

ไม่เคยเห็นของพวกนี้

“เจ้าไม่รู้จักของพวกนี้รึ”

โรซาเลียยื่นหน้าเข้ามาดูใกล้ๆ หัวคิ้วขมวดเป็นปม 

“นี่คือกระดาษใช่หรือไม่ แต่ไม่เหมือนปาปิรุส” หล่อนเอื้อมมือ 

มาจับกระดาษเอสี่สีขาวก่อนเลื่อนไปสนใจดินสอคว้ามาพินิจ สีหน้าฉงน 

สนเท่ห์ “แล้วนี่คืออะไร”

ปรัชญานิ่วหน้าอย่างไม่เข้าใจ เพราะดูเหมือนหญิงสาวคนนี้จะไม่ได ้

ทำตัวเป็นคนสมัยโบราณเฉพาะเรื่องเสื้อผ้ากับภาษา แต่ทุกอย่างในตัว 

หล่อนล้วนถอดแบบมาจากคนสมัยโบราณทั้งหมด

ทุกคำพูดทุกกิริยา หล่อนไม่หลุดบทบาทของตัวเองเลยแม้แต่ 

นิดเดียว!

“ท่าน นี่คืออะไรหรือ” หล่อนถามอีกครั้งเมื่อเห็นเขาเงียบไปดื้อๆ
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ปรัชญาทอดถอนใจ จำเป็นต้องเล่นตามน้ำไปกับหล่อนด้วย

“ก็คล้ายๆ สไตลัสกระมัง” เขาหมายถึงเครื่องมือสำหรับเขียนบน 

กระดานขี้ผึ้งของคนสมัยโรมันโบราณ คิดว่าคงพอจะแทนปากกาดินสอ 

ในสมัยนี้ได้

“สไตลัสแบบนี้มีด้วยหรือ” หล่อนยังสงสัย

ปรัชญาพยักหน้าแบบขอไปทีก่อนวางกระดาษลง กระตุ้นให้หล่อน 

ลงมือวาดภาพอธิบายเสียที 

“ไหนลองวาดใหข้า้ดทู ีวา่เวสซเูวยีสในเมอืงปอมเปอขีองเจา้มลีกัษณะ 

เป็นอย่างไร”

โรซาเลียตีหน้ายุ่งทำท่าเก้ๆ กังๆ กับอุปกรณ์การเขียนของเขาอยู่ 

พักหนึ่ง เมื่อเขาลงมือทำเป็นแบบอย่างให้ก่อน หล่อนจึงเริ่มทำตามบ้าง

ปรัชญามองหล่อนลากลายเส้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเรื่อยๆ ในตอนนี้ 

บรรยากาศเงียบงันเพราะหล่อนตั้งใจวาดภาพมาก ไม่พูดไม่จาอีกเลย เขา 

มองหล่อนอย่างพิจารณาอีกครั้ง ในมุมนี้หล่อนเหมือนเด็กนักเรียนที่กำลัง 

ตั้งใจทำการบ้านส่งคุณครู แววตามุ่งมั่นแน่วแน่ ริมฝีปากอิ่มเอิบเม้ม 

เข้าออกหลายครั้งตอนเอียงคอมองผลงานของตัวเอง

เขาอยากรู้นักว่าหล่อนอายุเท่าไร ผู้หญิงชาวยุโรปจะดูเป็นสาวเร็ว 

กว่าหญิงชาวเอเชีย เขาจึงมักไม่ค่อยมั่นใจในการคาดคะเนอายุของ 

พวกฝรั่ง แต่ถ้าให้ประเมินก็น่าจะอยู่ราวยี่สิบต้นๆ เท่านั้น 

“เสร็จแล้ว” เสียงร้องยินดีนั้นปลุกเขาออกจากภวังค์ ปรัชญาหยิบ 

กระดาษขึ้นมาดู ภาพวาดภูเขาไฟเวสซูเวียสในจินตนาการของหล่อน 

ปรากฏอยู่บนนั้น และหล่อนยังวาดบ้านเรือนสองสามหลังคาตรงตีน 

เนินเขาแถมมาให้อีกด้วย

“นี่น่ะหรือเวสซูเวียสของเจ้า” 

“ถูกแล้ว” หล่อนพยักหน้าหงึกๆ

ดอกเตอร์หนุ่มก้มลงพิจารณาภาพวาดนี้อีกครั้ง เวสซูเวียสในความ 
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คิดของโรซาเลียไม่เหมือนกับเวสซูเวียสในปัจจุบัน แต่มีอะไรบางอย่างที่ 

คุ้นตา...คุ้นมากราวกับเคยเห็นมาก่อน เขาวางกระดาษแล้วลุกขึ้นไป 

เปิดลิ้นชักโต๊ะ ค้นของขลุกขลัก หญิงสาวชะเง้อคอมองตามจนกระทั่ง 

เขาเดินกลับมาพร้อมหนังสือเล่มหนึ่ง 

ปรัชญาพลิกหาหน้าที่ต้องการอย่างรวดเร็ว ตัวชาวาบเมื่อยกภาพ 

ที่หล่อนวาดขึ้นมาเทียบพบว่าคล้ายคลึงกับภาพในหน้านั้นเหลือเกิน

“เวสซูเวียสของเจ้าเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่” เขาเลื่อนหนังสือให้หล่อนดู 

ภาพนี้เป็นภาพจำลองการระเบิดของภูเขาไฟเวสซูเวียสเมื่อสองพันปี

ก่อน ลักษณะและรูปร่างของภูเขาคล้ายคลึงกับภาพที่โรซาเลียวาดออกมา 

มาก

“ใช่ ท่านมีภาพวาดเวสซูเวียสกำลังพิโรธได้อย่างไร” โรซาเลียขึงตา 

โตมองภาพของเขาแล้วร้องออกมาอย่างตื่นเต้น

“ข้ายังมีอีกหลายรูป” ปรัชญาเปิดหนังสือประวัติศาสตร์ให้หล่อนดู 

มีภาพตอนที่เวสซูเวียสกำลังสงบ และตอนที่กำลังพ่นเถ้าถ่าน 

มหาศาลกระจายเต็มท้องฟ้า บางหน้ามีภาพจำลองเมืองปอมเปอีในอดีต 

ด้วย ทุกภาพล้วนเป็นภาพจำลองในอดีตกาลเมื่อสองพันปีก่อน

เวสซูเวียสในอดีตมีรูปร่างแตกต่างจากปัจจุบัน เพราะกาลเวลา 

ที่ยาวนานประกอบกับมีการระเบิดหลายครั้งทำให้รูปร่างของภูเขาไฟ 

แปรเปลี่ยนไป นี่กระมังจึงเป็นสาเหตุที่หล่อนกล่าวว่าเวสซูเวียสที่เห็นอยู่ 

ในตอนนี้ไม่ใช่ของจริง เพราะในความคิดของหล่อน ภูเขาไฟลูกนี้ต้องมี 

รูปร่างลักษณะเหมือนเมื่อสองพันปีก่อน

แต่ทำไมหล่อนถึงคิดเช่นนั้น? เป็นคำถามที่ปรัชญาหาคำตอบไม่ได้

“ภยันตรายมาถึงตัวแล้วท่านยังมีอารมณ์สุนทรีย์ตวัดปลายพู่กัน 

วาดภาพอยู่อีกหรือ เพลานี้ผู้คนพากันวิ่งหนีออกห่างเวสซูเวียส แต่ท่าน

กลับหันหน้าเผชิญใช้มันเป็นแบบร่างภาพ ข้าว่าท่านนิ่งนอนใจเกินไปแล้ว 

โปรดเชื่อข้าเถอะ ปอมเปอีไม่ปลอดภัยอีกต่อไป จงรีบหนีก่อนที่ภัยจะมา 
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ถึงตัว”

ปรัชญาสบตาคนพูดแน่วนิ่ง เห็นแต่ความห่วงใยอย่างจริงใจใน

ดวงตาคู่สวย ดูเหมือนหล่อนเป็นห่วงและหวังดีกับเขาจริงๆ...วูบหนึ่ง 

ปรัชญารู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูก สิ่งที่หล่อนบรรยายให้เขาฟังดูคล้าย 

จะกลายเป็นความจริงขึ้นมาชั่วขณะ เขาต้องรีบสะบัดศีรษะสลัดความคิด 

ชั่ววูบในสมอง ตั้งสติแล้วบอกหล่อนอย่างจริงจังว่า 

“โรซาเลีย ข้าไม่รู้หรอกนะว่าเจ้าเจออะไรมาบ้าง แต่ ณ เวลานี้ 

ปอมเปอีปลอดภัยดี ไม่มีเหตุการณ์อย่างที่เจ้าว่าเกิดขึ้นในขณะนี้” 

“ท่านรู้ได้อย่างไรว่าไม่มีเหตุการณ์อย่างที่ข้าว่า ในเมื่อตอนนี้ท่าน 

มิได้อยู่ในปอมเปอี” หล่อนมองเขาด้วยแววตาตัดพ้อ น้อยใจที่เขาไม่ฟัง 

คำเตือนของหล่อนเลย

“ก็แผ่นดินที่เจ้ากับข้าเหยียบยืนอยู่นี่อย่างไรเล่า คือผืนดินปอมเปอี” 

โรซาเลียน้ำตาเอ่อคลอส่ายหน้าอย่างผิดหวัง 

“ข้าเหนื่อยจะคุยกับท่านแล้ว” หล่อนเมินหน้าหนีไปทางอื่น “หาก 

ท่านไม่ปล่อยข้าไป ก็ฆ่าข้าเสียให้ตายเถิด”

“ข้าจะฆ่าเจ้าเพื่ออะไร” ปรัชญานิ่วหน้าอย่างไม่เข้าใจ และรู้สึกว้าวุ่น 

กว่าเดิมเพราะหล่อนร้องไห้อีกแล้ว ครั้งนี้ไม่มีเสียงสะอึกสะอื้นมีแต่น้ำตา 

ไหลพรากแสดงถึงความอัดอั้นใจสุดแสน

“เพื่อให้ข้าได้ไถ่โทษแก่ท่านพ่อ ลูกอกตัญญูผู้นี้มิอาจช่วยท่านได้ 

ข้าสมควรตายอย่างยิ่งแล้ว”

วันนี้ทั้งวันงานของคณะขุดค้นคืบหน้าไปมาก หลังจากพายุฝน 
กระหน่ำเมื่อสองวันก่อนท้องฟ้าเหนือเมืองปอมเปอีก็กลับมาปลอดโปร่ง 

แจ่มใส แสงแดดอุ่นสาดส่องทั่วทำให้ผืนดินแห้งสนิทเหมาะแก่การออก 

ภาคสนาม เมื่อไม่มีอุปสรรครบกวนการทำงานจอร์จิโอจึงสั่งการเดินหน้า 

เต็มกำลัง เหล่านักโบราณคดีเร่งลงพื้นที่ขุดค้นตามแผนงานตั้งแต่เช้า  
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พักช่วงมื้อเที่ยงแล้วก็ลงมือทำงานกันต่อจนถึงเย็น

หลังมื้อค่ำหลายคนขอตัวเข้านอนเร็วกว่าปกติเพราะเหน็ดเหนื่อย 

มาตลอดวัน ยกเว้นปรัชญา เขายืมรถของทีมงานเข้าไปรับเสื้อผ้าที่สั่งไว ้

จากร้านขายของที่ระลึกในตัวเมือง กว่าจะกลับถึงค่ายขุดค้นก็เกือบสาม 

ทุ่ม เขาหอบเสื้อผ้าลงจากรถเดินกลับเข้าไปในค่ายที่พัก แวะที่เต็นท์อเนก 

ประสงค์ก่อนด้วยอยากจิบเครื่องดื่มร้อนๆ ก่อนเข้านอน ที่นั่นเขาพบ 

จอร์จิโอนั่งอ่านเอกสารอยู่จึงทรุดตัวนั่งร่วมโต๊ะ

“นั่นชุดใครกันพอล” จอร์จิโอขยับแว่นมองดูชุดทหาร โรมันสมัย 

โบราณบนไม้แขวนที่ปรัชญาถือเข้ามา

“ชุดของผมเองครับ”

“เดี๋ยวนี้หนุ่มสาวเขาฮิตแฟชั่นเสื้อผ้าโบราณกันหรือไง” เขาเอ่ยล้อ  

นึกถึงหญิงสาวที่ชื่อโรซาเลียไปด้วย

ก่อนหน้านี้ปรัชญาเที่ยวขอยืมชุดพวกสาวๆ ในทีมมาให้โรซาเลีย 

เปลี่ยน แต่หล่อนไม่ยอมใส่ท่าเดียวซ้ำมองราวเป็นของประหลาด เขาจึง 

ต้องออกไปหาซื้อเสื้อผ้าสตรีสมัยโบราณมาให้หล่อนเปลี่ยน จอร์จิโอเพียง 

นึกสงสัยว่าเหตุใดจึงมีชุดทหาร โรมันติดมือเขากลับมาด้วย

“พอดี ผมจะไปงานแต่งงานของลูกศิษย์ครับ ธีมงานเป็นแบบโรมัน 

โบราณ” 

“อ้อ ที่คุณว่าจะขอลาใช่ไหม”

“ครับ”

“คุณจะไปสักกี่วันล่ะ”

“คงประมาณสองสามวันครับ”

จอร์จิโอพับเก็บเอกสาร ถอดแว่นวางบนโต๊ะ สีหน้าของเขาเคร่งขึ้น 

เล็กน้อยยามเอ่ยต่อว่า

“พรุ่งนี้ ท่านรัฐมนตรีเบนิโตจะเดินทางมาที่นี่ เสียดายที่คุณไม่ได้ 

อยู่ด้วย”
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“ถึงขนาดมาด้วยตนเองเลยหรือครับ” 

“ใช่ เราต้องยอมรับนะว่าเรื่องนี้มีพิรุธ แม่สาวโรมันคนนั้นไม่มี 

ชื่ออยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ชื่อที่คุณสอบสวนจากเธอมาได้ท่านค้น 

แล้วไม่พบใครหน้าตาเหมือน เธอลึกลับอย่างกับพวกสายลับ น่าระแวง 

ไม่ใช่น้อยเลย ตอนนี้ท่านกำลังเร่งหาประวัติของเธอเต็มที่ ขอความร่วมมือ 

จากกระทรวงการต่างประเทศด้วย เพราะบางทีเธออาจเป็นคนต่างชาติ  

ไหนจะเรื่องนักข่าวที่หายตัวไปนั่นอีกมาเกี่ยวพันกับโครงการขุดค้นของ 

เราเสียด้วย ช่วงนี้มีเรื่องวุ่นเยอะจริง” แววตาเจนโลกของจอร์จิโอปรากฏ 

รอยกังวลลึก 

ปรัชญากลอกตาคิดตาม ถึงขนาดรัฐมนตรีกระทรวงมรดกและ 

วัฒนธรรมลงมาดูเองแบบนี้ เขาชักจะเป็นห่วงโรซาเลียขึ้นมาแล้ว ถ้าหล่อน 

มีจุดประสงค์ร้ายจริงก็ว่าไป แต่ถ้าไม่ใช่หล่อนก็น่าสงสารไม่น้อยเลย 

ทีเดียว 

ตั้งแต่คืนวานหล่อนเงียบงันไปอย่างผิดปกติ ไม่พูดถึงภูเขาไฟ 

เวสซูเวียสกับเรื่องช่วยเหลือพ่ออีกแล้ว ทั้งวันหล่อนเอาแต่นั่งเงียบ เขา 

ปลีกตัวจากงานแวะเข้าไปดูหล่อนเป็นระยะ เห็นหล่อนเอาแต่นั่งเหม่อลอย 

อยู่บนเตียง ไม่พูดไม่จาถ้าเขาไม่เป็นฝ่ายถามก่อน และก็ไม่ยอมแตะต้อง 

อาหารที่เขายกเข้าไปให้เมื่อตอนกลางวันด้วย ก่อนจะเข้าไปตัวเมืองเขา 

ฝากฝังให้เจนนิเฟอร์ยกมื้อเย็นไปให้ ไม่รู้ว่าหล่อนยอมกินบ้างหรือยัง

“หลังจากท่านรัฐมนตรีมาสอบสวนเธอด้วยตนเองแล้ว จะเกิดอะไร

ขึ้นกับเธอต่อจากนี้หรือครับ”

“ผมเองก็ไม่รู้ ท่านคงยังไม่ลงมือทำอะไรจนกว่าจะแน่ใจว่าเธอเป็น 

ใครกันแน่ ยังไงคุณก็อย่าไปนานแล้วกัน เพราะดูเหมือนคุณจะเป็นคน 

ที่เธอยอมพูดด้วยมากที่สุด”

ปรัชญาพยักหน้า จอร์จิโอพูดอย่างนี้เขายิ่งมีห่วง ตั้งใจว่าคงจะต้อง 

รีบไปรีบกลับ หลังจากคุยเรื่องแผนงานต่ออีกสักพักเขาก็เอ่ยขอตัวเพราะ 
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พรุ่งนี้ต้องออกเดินทางแต่เช้า ก่อนจะเข้าเต็นท์ที่พักของมาร์โกเขาแวะไป 

ที่เต็นท์ตัวเองก่อนเพื่อเอาเสื้อผ้าไปให้โรซาเลียด้วย

เมื่อก้าวเข้ามาในเต็นท์ โรซาเลียกำลังเปิดหนังสืออ่านอยู่บนเตียง  

เขาเดินเข้าไปใกล้จึงเห็นว่าเป็นหนังสือเล่มที่เขาเอามาเปิดให้หล่อนดูภาพ 

จำลองภูเขาไฟเวสซูเวียสในอดีต 

“เจ้ายังไม่กินอะไรเลยหรือ” เขามองเลยไปเห็นถาดอาหารที่โต๊ะ 

หัวเตียง อาหารทุกอย่างยังอยู่ครบ แสดงว่าหล่อนไม่แตะต้องเลยแม้แต่ 

น้อย มีเพียงน้ำในขวดเท่านั้นที่พร่องไปเล็กน้อย

โรซาเลียช้อนตาเศร้าๆ ขึ้นมองเขา ส่ายหน้าแทนคำตอบแล้วมองไป

ยังถาดอาหารด้วยอาการหมดอาลัยตายอยาก 

ปรัชญาถอนใจ รู้ว่าหล่อนไม่อยากถูกขังอยู่ที่นี่ แต่ในเมื่อหล่อน 

ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ 

หล่อนก็คงจะยังไปไหนไม่ได้

“ข้ามีธุระจะต้องออกนอกเมืองปอมเปอีสักสองสามวัน เจ้าอยู่ที่นี่ 

ทำตัวให้เรียบร้อย เข้าใจหรือไม่”

ดวงตาหล่อนลุกวาวเมื่อได้ยินเขาสั่งเสีย

“ไม่เข้าใจ ที่นี่ไม่ใช่ปอมเปอี ข้าบอกว่าไม่ใช่ เหตุใดท่านยังพูดย้ำว่า

ที่นี่คือปอมเปอีอีก”

ปรัชญาตีหน้ายุ่งกับน้ำเสียงกราดเกรี้ยว ไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหน 

หล่อนก็ยังคงสวมบทบาทเป็นหญิงสาวชาวโรมันจากยุคอดีตกาลอยู่ 

เหมือนเดิม หล่อนเล่นได้แนบเนียนจนเขาอยากจะประชดชีวิตเชื่อตาม 

คำพูดหล่อนไปเสียเลย

“เอาเถอะ ข้าไม่เถียงกับเจ้าแล้ว ช่วงเวลาที่ข้าไม่อยู่ อาจมีคนเข้ามา 

พูดคุยกับเจ้า จงพูดกับเขาให้ดี เพราะเขาจะเป็นคนตัดสินชะตาชีวิตเจ้า”

“ใคร” 

“ผู้มีอำนาจรัฐอยู่ในมือ” เขาตอบกว้างๆ แต่แค่นั้นก็ทำให้นัยน์ตา 



68   โ ร ม  ณ  ที่ นี้ มี รั ก

ของหล่อนเป็นประกาย...คล้ายประกายแห่งความหวัง

“มาจากโรมหรือ” หล่อนถามต่อ ท่าทางกระตือรือร้นผิดกับก่อน 

หน้านี้ลิบลับ

“ใช่”

“เขาจะมาคุยกับข้าทำไม” โรซาเลียนิ่วหน้าครุ่นคิดก่อนที่ริมฝีปาก 

ของหล่อนจะคลี่ยิ้มยินดี “หรือว่า เป็นท่านเดซิมุส”

“ใครคือเดซิมุส” ปรัชญางุนงง มองสีหน้าและอารมณ์ของหล่อน 

เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วราวปรอทที่ถูกจุ่มน้ำร้อนสลับน้ำเย็น หล่อนดีใจ 

อะไรนักหนา

“เขาเป็นวุฒิสมาชิกแห่งโรม เดซิมุส คามิลลุส โพลิตุส ข้ารู้จักเขา 

เขาจะมาช่วยข้าใช่หรือไม่” โรซาเลียลุกจากเตียง โผเข้ามาจับแขนเขาไว้ 

ด้วยท่าทางมีหวัง

ปรัชญาได้แต่ยืนเป็นเบื้อใบ้ไม่รู้จะตอบว่าอย่างไร สงสัยนัก ‘เดซิมุส  

คามิลลุส โพลิตุส’ เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงหรือไม่ หรือเป็นแค่ตัวละคร 

ในจินตนาการเลื่อนลอยของแม่สาวชาวโรมเท่านั้น

บรรยากาศสองข้างทางของเส้นทางสายรถไฟมุ่งตรงสู่แคว้น 
ตอสกานามีทิวทัศน์หลากหลาย บางช่วงเป็นชุมชนมีบ้านเรือนผู้คนให้ 

นักท่องเที่ยวได้มองเพลินๆ บางช่วงก็เป็นทุ่งกว้างได้กลิ่นอายของ 

ธรรมชาติ 

สิ่งเหล่านั้นดึงดูดความสนใจของผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวให้ 

เกาะติดมองกระจกอยู่ตลอด ยกเว้นปรัชญา เขาไม่ได้เหลือบแลสายตา 

มองทิวทัศน์ข้างทางเลย การใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาหลายปีทำให้เขาคุ้นเคยกับ 

บรรยากาศแบบนี้ดีอยู่แล้ว 

ปรัชญาก้มหน้าก้มตาจมอยู่กับกองตำราวิชาการที่คว้าติดขึ้นมา 

อ่านฆ่าเวลาบนรถไฟ อันที่จริงจะว่าฆ่าเวลาก็คงไม่เชิงเสียทีเดียวเพราะ 
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เขาตั้งใจจะหาข้อมูลอะไรบางอย่างเพื่อตอบข้อสงสัยของตนเอง

หนังสือประวัติศาสตร์หลายเล่มที่เขาหยิบมานั้นบันทึกเรื่องราวของ 

จักรวรรดิโรมันไว้มากมาย ปรัชญาเลือกเปิดหาช่วงเวลาในปีคริสต์ศักราช 

๗๙ และอ่านย้อนหลังจากนั้นไปประมาณสิบกว่าปี เจาะจงค้นหาเกี่ยวกับ 

เรื่องของวุฒิสมาชิกแห่งสภากรุงโรมโดยเฉพาะ

ชื่อของวุฒิสมาชิกหลายคนเป็นชื่อที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะมี 

บทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ เขาอ่านข้ามๆ กวาดตามองหาชื่อที่ 

โรซาเลียเอ่ยออกมาเมื่อคืน จนแล้วจนรอดก็ยังไม่พบ จนเขาเกือบจะปลง 

ใจเชื่อว่าคนชื่อนี้คงมีอยู่แต่ในจินตนาการของโรซาเลียเท่านั้น แต่แล้ว 

ปลายนิ้วของเขาก็มาสะดุดอยู่ตรงบรรทัดหนึ่งของหนังสือ!

ดวงตาคู่คมเบิกกว้าง เพ่งมองตัวหนังสืออย่างไม่แน่ใจว่าตนตาฝาด 

ไปเองหรือไม่ เจอแล้ว! ‘เดซิมุส คามิลลุส โพลิตุส’ 

มีสมาชิกวุฒิสภาชื่อนี้อยู่ในประวัติศาสตร์กรุงโรมจริงๆ ด้วย นั่น 

หมายความว่าโรซาเลียไม่ได้เพ้อพกไปเอง!

หัวใจเขาเต้นรัวแทบจับจังหวะไม่ได้ รีบกวาดตาอ่านเรื่องราวที่เกี่ยว 

ข้องกับวุฒิสมาชิกคนนี้ ประวัติของชายผู้นี้มีอยู่น้อยมาก ถูกกล่าวถึง 

ในบันทึกทางประวัติศาสตร์ไม่กี่บรรทัดเท่านั้น

เขาอ่านโดยละเอียด สรุปได้ความว่า เดซิมุส คามิลลุส โพลิตุส  

เป็นวุฒิสมาชิกของสภากรุงโรมในช่วงรัชสมัยจักรพรรดิเวสเปเซียน 

จนถึงช่วงต้นสมัยของจักรพรรดิโดมิเชียน คือช่วงราวๆ คริสต์ศักราชที่  

๖๙-๘๕ เขามีผลงานโดดเด่นในเรื่องการผลักดันร่างกฎหมายจำกัด 

ความสูงของการก่อสร้างอาคารในกรุงโรม ซึ่งทำร่วมกับศาสนาจารย์ 

เปโตรนิอุส ที่ปรึกษาแห่งองค์จักรพรรดิไททัส ในหนังสือไม่ได้บอกว่า 

ร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านการเห็นชอบจากสภาหรือไม่ และมีการกล่าวถึง 

วุฒิสมาชิกผู้นี้ไว้เพียงเท่านั้นจริงๆ

ดอกเตอร์หนุ่มย้อนกลับไปวิเคราะห์ที่ช่วงเวลาอีกครั้ง ถ้าวุฒิ- 
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สมาชิกคนนี้มีชีวิตอยู่ในช่วงคริสต์ศักราช ๖๙-๘๕ นั่นแสดงว่าเขาต้อง 

ดำรงตำแหน่งนี้อยู่ในช่วงที่ภูเขาไฟระเบิดในเมืองปอมเปอีเมื่อปีคริสต์- 

ศักราช ๗๙ ด้วย

โรซาเลียชอบเอ่ยถึงภูเขาไฟระเบิด ราวกับจินตนาการของหล่อน 

หลงวนอยู่ในยุคสมัยนี้ และวุฒิสมาชิกคนนี้ก็มีตัวตนอยู่จริงในสมัยเดียว 

กันอีก...เป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่เขาไม่แน่ใจ

ถ้าโรซาเลียไม่ใช่นักศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ หล่อน 

ก็ไม่น่าจะเคยรู้จักวุฒิสมาชิกคนนี้ ขนาดตัวเขาเองศึกษาประวัติศาสตร์ 

สมัยโรมันมามากก็ยังจำชื่อวุฒิสมาชิกคนนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำ เนื่องจากเดซิมุส 

ไม่ได้มีบทบาทโดดเด่นในหน้าประวัติศาสตร์ และเขาก็เชื่อว่าชื่อเดซิมุส 

คงไมไ่ดป้รากฏอยูใ่นหนงัสอืหลายเลม่นกั ดไีมด่นีีอ่าจเปน็หนงัสอืเลม่เดยีว 

ที่เขียนเรื่องราวของเขาไว้ก็ได้

ปรชัญาพลกิดหูนา้ปกหนงัสอือกีครัง้ หนงัสอืเลม่นีเ้ปน็ตำราประวตั-ิ 

ศาสตร์ เขียนเป็นภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาค่อนข้างละเอียดและลึก เหมาะกับ 

ผู้ศึกษาสาขาวิชานี้โดยเฉพาะมากกว่าที่จะเป็นหนังสืออ่านเล่นของคนทั่วไป  

เป็นไปได้ยากเหลือเกินที่โรซาเลียจะเคยอ่านหนังสือเล่มนี้ ถ้าอย่างนั้น 

หล่อนรู้จักชายผู้นี้ได้อย่างไร

จะว่าหล่อนกุชื่อนี้ขึ้นมาเอง ก็ไม่น่าเป็นไปได้ ชื่อคนโรมันมีทั้งชื่อต้น  

ชื่อตระกูล และนามสกุล ไม่มีทางที่หล่อนจะเดาขึ้นมามั่วๆ ได้ตรงเผง 

ขนาดนี้

เขานึกถึงตอนที่เข้าไปในเต็นท์ เห็นหล่อนกำลังหลับและละเมอ 

ออกมาเป็นภาษาละติน ในยามตื่นหล่อนพูดละตินได้คล่องมาก แม้ยาม 

หลับก็ยังละเมอออกมาเป็นภาษานี้ ราวกับเป็นภาษาแม่ที่ฝังอยู่ใต้จิตสำนึก 

ของหล่อนเอง ทั้งที่ในปัจจุบันนี้ไม่มีใครพูดภาษาละตินเป็นภาษาหลักแล้ว 

วูบหนึ่งมีความคิดประหลาดบางอย่างผุดวาบขึ้นมาในสมอง เขา 

ต้องรีบสลัดมันทิ้งไป เพราะมันไม่น่าเป็นไปได้...ไม่น่าเป็นไปได้เลยจริงๆ!
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รถยุโรปคันหรูเคลื่อนผ่านรั้วอิฐทรงสูงเข้ามาภายในอาณาเขต 
ฟาร์มเฮาส์ของตระกูลริซโซ่ วิ่งไปตามถนนคดเคี้ยวซึ่งมีต้นสนไซเพรส 

ขึ้นเรียงขนานไปตามทาง ผ่านไร่องุ่นกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาที่ขนาบอยู่สอง 

ข้าง เถาองุ่นเลื้อยขึ้นไปตามค้างไม้ซึ่งปลูกสร้างอย่างเป็นระเบียบ ห่มคลุม

พื้นที่ด้วยพวงย้อยระย้าสีม่วงบ้างสีเขียวบ้าง

ถัดไปไกลลิบเห็นเนินเขาเขียวชอุ่มทอดตัวเป็นลูกคลื่นสลับซับซ้อน 

บรรยากาศสวยงามราวภาพฝัน เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้มาเยือนจนไม่อาจ

ละสายตาไปจากกระจกได้เลย

“ยินดีต้อนรับสู่ฟาร์มเฮาส์ของเราครับท่าน” คนขับรถเอ่ยต้อนรับ 

อย่างเป็นทางการ

ปรัชญามองไปข้างหน้า สบตากับคนขับซึ่งมองผ่านกระจกหลังมา  

เขาจึงส่งยิ้มให้แล้วหันกลับไปชื่นชมธรรมชาติในแบบชนบทของอิตาลี 

อีกครั้ง

รถยนต์เคลื่อนมาหยุดที่บ้านหลังหนึ่ง เป็นบ้านที่สร้างในแบบ 

สถาปัตยกรรมเมืองตอสกานาโดยแท้ ตัวบ้านเป็นสีเอิร์ทโทนให้ความรู้สึก 

อบอุ่น เน้นวัสดุธรรมชาติเช่นอิฐและหินในการตกแต่ง ด้านหน้ามีสวน  

ประดับด้วยไม้กระถางและต้นไม้สูงยืนอวดโฉมโดดเด่นรับแสงแดดอุ่น 

ห่างออกไปไม่ไกลจากบ้านหลังนี้ยังมีบ้านรูปทรงคล้ายคลึงกันอีก 

หลายหลังตั้งกระจัดกระจายตามจุดต่างๆ ทั่วพื้นที่ เขาถามคนขับรถได้ 

ความว่าแขกที่มางานแต่งงานจะถูกจัดให้พักตามเรือนรับรองต่างๆ แต่ก็ 

ยังไม่พอ แขกบางส่วนจึงต้องไปพักที่โรงแรมซึ่งอยู่ถัดไปไม่ไกลจากที่นี่

“คุณลีโอจัดให้ดอกเตอร์พักที่นี่ครับ พรุ่งนี้จะมีรถมารับหนึ่งชั่วโมง 

กอ่นเวลาเริม่งานชว่งเชา้ สว่นงานเลีย้งตอนเยน็ รถจะมารอรบัยีส่บินาทกีอ่น 

เวลาเริ่มงานครับ” คนขับรถรายงานขณะเปิดประตูเชิญเขาลงจากรถ

ปรัชญาได้รับการปฏิบัติราวกับเป็นแขกคนสำคัญซึ่งเขาเชื่อว่าคง 

เป็นมาตรฐานในการต้อนรับแขกของคนตระกูลนี้อยู่แล้ว เขาสอบถาม 
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ข้อมูลเกี่ยวกับตารางจัดงานในวันพรุ่งนี้อีกเล็กน้อย เมื่อเข้าใจแล้วเขาจึง 

เดินเข้าบ้าน มีคนยกกระเป๋าเขาเข้าไปไว้ในห้องที่จัดไว้ก่อนตัวเขาจะไปถึง

ด้วยซ้ำ

ปรัชญาเดินสำรวจทั่วบ้านอยู่พักเดียวก็พบว่าบ้านหลังนี้รับรอง 

แขกหลายรายด้วยกัน มีพ่อบ้านคอยทำหน้าที่คนกลางแนะนำแขกให้ 

รู้จักกัน ส่วนใหญ่จะเป็นแขกของพ่อเจ้าสาว เขาทักทายตามมารยาท 

สักพักก็ขอตัวแยกเข้าห้องเพื่อพักผ่อน

ทันทีที่เข้ามาในห้องเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น คนที่โทร. มาคือคนคน 

เดียวที่เขารู้จักในฟาร์มเฮาส์นี้

“สวัสดีครับอาจารย์”

“สวัสดีลีโอ”

“ถึงที่หมายปลอดภัยดีแล้วนะครับ ผมต้องขอโทษด้วยที่ยังปลีก 

ตัวไปต้อนรับอาจารย์ไม่ได้ อีกสักชั่วโมงผมจะไปพบอาจารย์ที่บ้านนะ 

ครับ” น้ำเสียงของลีโอค่อนข้างหอบ ปรัชญาเดาว่าว่าที่เจ้าบ่าวคงจะวิ่งวุ่น 

ต้อนรับแขกน่าดู

“โอเค แล้วผมจะรอ แต่ถ้าคุณยุ่งมากก็ไม่ต้องห่วงผมนะ ผม 

เข้าใจ” 

“ขอบคุณครับอาจารย์ แล้วพบกันครับ” ลีโอบอกรีบๆ แล้วก็วาง 

สายไป

ระหว่างนี้ปรัชญาต่อสายถึงศาสตราจารย์จอร์จิโอเพราะรู้สึกเป็นห่วง

เรื่องทางนู้น ป่านนี้รัฐมนตรีเบนิโตคงจะไปถึงค่ายขุดค้นแล้ว 

“สวัสดีครับศาสตราจารย์” 

“ว่ายังไงพอล ถึงที่หมายแล้วหรือ” 

“เรียบร้อยครับ ทางนู้นเป็นยังไงบ้างครับ”

“ท่านรัฐมนตรีเพิ่งกลับไปสักครู่นี้เอง เห็นว่าพรุ่งนี้มีงานแต่งหลาน

สาว” 
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“ใช่ครับ งานเดียวกับผมนี่แหละ”

“อ้าวจริงหรือ ผมไม่ทราบเลย ไม่อย่างนั้นคงบอกท่านแล้ว”  

ศาสตราจารย์ใหญ่ทำสุ้มเสียงประหลาดใจ เขารู้เพียงว่าปรัชญาเดินทาง 

ไปร่วมงานแต่งงานของลูกศิษย์ ไม่รู้เลยว่าเจ้าสาวของงานก็คือหลานสาว 

ของรัฐมนตรีเบนิโต โลกช่างกลมดีแท้

“ไม่เป็นไรหรอกครับ เดี๋ยวคงได้เจอกัน แล้วเรื่องหญิงสาวคนนั้น 

ท่านว่ายังไงบ้างครับ” ปรัชญาเข้าเรื่องที่เขากำลังกังวล

จอร์จิโอถอนใจเฮือกก่อนเล่าว่า 

“เรื่องแม่สาวโรมันของคุณกลายเป็นเรื่องเล็กไปเสียแล้ว เพราะ 

ตอนนี้ท่านเบนิโตเป็นกังวลเรื่องนักข่าวที่หายตัวไปมากกว่า เริ่มมีพวก 

นักข่าวให้ความสนใจเรื่องนี้กันมาก มาออทำข่าวกันที่รั้วกั้นของเราเต็ม 

ไปหมด มีคนตีประเด็นว่าการหายตัวไปของเปโดรอาจเกี่ยวพันกับโครงการ 

ของเราด้วย เพราะนักข่าวคนนั้นเดินทางมาปอมเปอีเพื่อทำข่าวโครงการ 

ของเราโดยตรง”

“แล้วท่านรัฐมนตรีจะทำยังไงต่อหรือครับ”

“ตอนนี้ท่านเร่งรัดเรื่องตามหาตัวเปโดรก่อน ส่วนเรื่องหญิงสาว 

คนนั้นท่านมอบหมายให้เราคุมตัวไว้ก่อนจนกว่าท่านจะสืบหาประวัติที่ 

แท้จริงของเธอได้”

ปรัชญารับฟังอย่างตั้งใจและใช้ความคิดไปด้วย ...ถ้าหากว่า 

หญิงสาวคนนั้นไม่มีตัวตนอยู่ในทะเบียนประวัติของประเทศไหนในโลก 

จะเกิดอะไรขึ้นกับหล่อนต่อไป?

“อ้อ วันนี้หลุมที่สองกับหลุมที่ห้ามีความคืบหน้าไปมากเลยนะพอล 

ผมคิดว่าเราน่าจะพบโครงกระดูก” 

ความคืบหน้าเรื่องงานเรียกสติคืน เขารีบถามด้วยน้ำเสียงตื่นเต้น 

“เป็นไปได้ยังไงครับ เราเพิ่งจะขุดลึกลงไปไม่เท่าไหร่” เขานึกสงสัย  

ถ้าจะนับว่าเป็นผลพลอยได้จากพายุฝนเมื่อหลายวันก่อนที่อาจช่วยชะ 
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หน้าดินไปได้บ้างก็ไม่น่าจะลึกถึงขนาดช่วยให้ค้นพบวัตถุโบราณเร็วขึ้น 

“คงจะถูกดันขึ้นมาเพราะมวลความหนืดน่ะ มีความเป็นไปได้ แต่ 

ก็คงต้องดูอีกทีว่าเป็นโครงกระดูกในสมัยไหนกันแน่ อ้อ วันนี้สองสาวของ 

เรางัดข้อกันเสียด้วย คุณรีบกลับมาช่วยผมทำหน้าที่สงบศึกหน่อยก็ดี”

“สองสาว? ใครครับ” 

“ก็เจนนิเฟอร์กับอิสซาเบลล่าน่ะสิ เถียงกันเอาเป็นเอาตายทีเดียว”

“คงไม่มีอะไรรุนแรงใช่ไหมครับ” เขาตีหน้ายุ่ง ไม่ค่อยสบายใจนัก  

เจนนิเฟอร์เป็นบุคคลที่เขาชวนเข้ามาร่วมทีม หากมีปัญหาอะไรเขาก็ต้อง 

เป็นผู้รับผิดชอบ แต่เขาไม่เคยเห็นหล่อนมีปัญหากับผู้ร่วมงานมาก่อนเลย  

ในสายตาเขาทั้งเจนนิเฟอร์และอิสซาเบลล่าถือเป็นมืออาชีพทั้งคู่

“ไม่หรอก แต่ยังไงผมก็อยากให้คุณมาช่วยเป็นกรรมการ ผมมัน 

แก่แล้ว ตามพวกสาวๆ ไม่ค่อยจะทันหรอก” จอร์จิโอเอ่ยเสียงกลั้วหัวเราะ 

ปรัชญาค่อยสบายใจ คิดว่าปัญหาข้อพิพาทระหว่างสองสาวคงไม่ได้ร้าย 

แรงมาก

“ครับศาสตราจารย์ เสร็จงานเมื่อไหร่ผมจะรีบจับรถไฟกลับทันที 

ครับ”



งานเลี้ยงฉลองพิธีสมรสระหว่างโรสลาริน หลานสาวรัฐมนตรี 
เบนิโต กับลีโอ ลูกศิษย์ของปรัชญา อบอวลไปด้วยบรรยากาศแบบโรมัน

โบราณ แขกเหรื่อสวมใส่เครื่องแต่งกายย้อนยุคตามธีมงานที่เจ้าภาพแจ้ง 

ไว้ล่วงหน้า 

ปรัชญาเดินเข้างานมาในชุดทหารโรมัน ด้านในเป็นเสื้อทูนิก ความ 

ยาวเท่าเข่าทับด้วยแผ่นเกราะปิดอก มีดาบสั้นห้อยที่เข็มขัดหนัง ความจริง 

ชุดที่เขาซื้อมามีหมวกเหล็กเข้าชุดกันด้วย เขาลองใส่แล้วรู้สึกขัดเขินอย่าง 

บอกไม่ถูกเพราะเป็นชุดเต็มยศเกินไป เขาจึงทิ้งหมวกเกราะไว้ในห้อง 

เมื่อเข้ามาในงานจึงพบว่าแขกคนอื่นๆ สวมใส่ชุดเต็มยศและ 

อลังการกว่าเขามาก ผู้คนเดินขวักไขว่จนเกือบเผลอนึกไปว่าตนเองหลง 

ยุคหลงสมัยเข้ามาอยู่ในอดีตจริงๆ 

พิธีการดำเนินไปตามขั้นตอน จนกระทั่งถึงช่วงที่พิธีกรกล่าวเชิญ 

คู่บ่าวสาวเปิดฟลอร์เต้นรำ ปรัชญานั่งอยู่ที่โต๊ะถือแก้วไวน์พร้อมทอด 

สายตาชื่นชมไปกลางฟลอร์ 

๕
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วันนี้เขามีโอกาสได้พบเจ้าสาวของลีโอเป็นครั้งแรก รู้มานานแล้วว่า 

หล่อนเป็นคนไทยชาติเดียวกันกับเขาแต่ไม่มีจังหวะได้พบตัวจริงเสียที  

พิธีการช่วงเช้าเขาพบหล่อนที่โบสถ์แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยเป็นการ 

ส่วนตัว หลังจบเพลงที่สาม ลีโอออกจากฟลอร์เดินเข้ามาคุยกับเขา ปล่อย 

ให้เจ้าสาวเต้นรำกับผู้เป็นลุงซึ่งก็คือรัฐมนตรีเบนิโตนั่นเอง

“ไม่ออกไปเต้นรำสักเพลงหรือครับอาจารย์” ลูกศิษย์ทักทายอาจารย์ 

ด้วยสีหน้าชื่นมื่นก่อนทรุดตัวนั่งลงตรงเก้าอี้ข้างๆ ซึ่งเจ้าของที่นั่งเดิม 

ออกไปเต้นรำ

“ไม่ละ ผมไม่ถนัดนัก” 

“ขอบคุณที่มาร่วมงานนะครับอาจารย์ ผมดีใจมาก”

“ผมก็ดีใจที่มีโอกาสได้มา ยินดีด้วยจริงๆ นะลีโอ” ปรัชญาบอก 

อย่างจริงจังก่อนหันไปหยิบแก้วไวน์ขึ้นชู

“ผมขอดื่มให้กับคุณและคุณโรสลาริน”

ลีโอยิ้มแก้มปริ เรียกบริกรขอเครื่องดื่มมาร่วมดื่มรับคำอวยพร 

จากผู้เป็นอาจารย์ หลังจากชนแก้วกันแล้วลีโอก็เอ่ยต่อว่า

“ผมยังไม่มีโอกาสได้แนะนำให้อาจารย์รู้จักกับคุณโรสเลย เดี๋ยว 

เธอว่างจากฟลอร์เมื่อไหร่ ผมจะพามาพบอาจารย์นะครับ”

“เกรงว่าผมคงจะมีโอกาสได้ทำความรู้จักเธอเดี๋ยวนี้แหละ” ปรัชญา 

มองไปทางฟลอร์เต้นรำ

ลีโอมองตามแล้วเห็นเจ้าสาวของเขาเดินควงคู่รัฐมนตรีเบนิโตออก 

จากฟลอร์มาแล้ว และทั้งสองก็กำลังมุ่งตรงมาทางนี้ โดยที่เบนิโตมีสีหน้า 

ท่าทางกระตือรือร้นมาก

“ดอกเตอร์ปรัชญา คุณก็มาด้วยเหรอ” เบนิโตทักทายก่อนใคร 

หลานสาวกับหลานเขยมีสีหน้างุนงง

“ท่านรู้จักอาจารย์ของผมด้วยหรือครับ” ลีโอถามแล้วมองหน้า 

ปรัชญากับเบนิโตสลับกัน
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“ดอกเตอร์ปรัชญาเป็นอาจารย์ของคุณเหรอ” เบนิโตเองก็ประหลาด

ใจมากเหมือนกัน

ลีโอพยักหน้าก่อนหันไปแนะนำอาจารย์ผู้สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัย 

ของเขาให้ภรรยาได้รู้จัก

“คุณโรสครับ อาจารย์ปรัชญาที่ผมเคยเล่าให้คุณฟังไงครับ”

“อ้อ จำได้ค่ะ” โรสลารินยิ้มให้ปรัชญาอย่างเป็นมิตร ค่อนข้าง 

ประหลาดใจเล็กน้อยเพราะจินตนาการไว้ว่าอาจารย์ของลีโอน่าจะอายุ 

มากกว่านี้ แต่ตัวจริงเขายังดูหนุ่มแน่น 

“สวัสดีค่ะอาจารย์ ลีโอเล่าเรื่องอาจารย์ให้ฟังเสมอ ดีใจที่ได้พบ 

ตัวจริงในวันนี้นะคะ” 

“เช่นกันครับ” ปรัชญายิ้มตอบลอบสำรวจหญิงสาวลูกครึ่งไทย 

อิตาลีคนนี้ไปด้วย สมแล้วที่มัดใจลูกศิษย์ของเขาไว้ได้อยู่หมัด โรสลาริน 

เป็นหญิงสาวสวยรูปร่างเพรียวระหง โครงหน้ารับเอาความโดดเด่นของ 

สองเชื้อชาติมาผสมกันไว้อย่างลงตัว ที่สำคัญหล่อนมีรอยยิ้มสดใส 

ประกายตาแวววาว ใครอยู่ใกล้ก็คงมีความสุข

“โรสไม่รู้จะภูมิใจแทนคนไทยยังไง ที่มีคนเก่งๆ อย่างอาจารย์มา 

สร้างชื่อเสียงให้ประเทศเราที่นี่”

“ผมก็ไม่ได้สร้างชื่อเสียงอะไรหรอกครับ เป็นแค่อาจารย์มหา- 

วิทยาลัยเท่านั้น” เขาถ่อมตัว 

“ว่าแต่ ลุงรู้จักกับอาจารย์ปรัชญาได้ยังไงคะ” 

“ลุงเพิ่งจะได้ทำงานร่วมกับดอกเตอร์ปรัชญา ก็งานด่วนที่ทำให้มา 

งานของหนูช้าไปสองชั่วโมงนั่นแหละ” เบนิโตอธิบายคร่าวๆ ไม่ได้เจาะลึก 

ในรายละเอียด

ปรัชญาเองก็เพิ่งรู้ว่าสาเหตุที่เบนิโตมาช้าเป็นเพราะเรื่องโครงการ 

ขุดค้น แต่จอร์จิโอบอกว่าเบนิโตกลับเข้าโรมตั้งแต่เมื่อวานแล้ว แสดงว่า 

เบนิโตคงจะเข้าไปหารือกับพวกลูกน้องที่กระทรวงในวันนี้ต่อ 
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“อ้อ งานขุดค้นที่เมืองปอมเปอี ที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังใช่ไหมครับ” 

ลีโอปะติดปะต่อเรื่องราว 

ปรัชญาพยักหน้าแล้วหันไปยิ้มให้เบนิโตด้วย

“โลกกลมจังเลยนะคะ” โรสลารินเปรยยิ้มๆ ที่แท้ก็คนกันเองทั้งนั้น

“หนกูบัลโีอไปรบัแขกเถอะ ลงุไดเ้พือ่นคยุแลว้” เบนโิตบอกหลานสาว 

โรสลารินจึงชวนเจ้าบ่าวออกเดินพูดคุยและขอบคุณแขกเหรื่อ 

บนโต๊ะจึงเหลือเพียงรัฐมนตรีเบนิโตกับปรัชญาซึ่งเริ่มคุยกันอย่าง 

ออกรสตามประสาคนทำงานในสายเดียวกัน

ณ มุมหนึ่งของงาน ปลอดผู้คนพลุกพล่านเพราะทุกคนเข้าไปร่วม 
สนุกเต้นรำกันกลางงาน สองหนุ่มต่างวัยแยกตัวออกมายืนคุยกันด้วย 

สีหน้าเคร่งเครียดตรงมุมระเบียงด้านหนึ่ง

เบนิโตเล่าให้ปรัชญาฟังว่าการหายตัวไปของนักข่าวที่ชื่อเปโดร 

อาจมีเงื่อนงำเพราะเป็นการหายตัวไปอย่างลึกลับ และนักข่าวคนนี้ก็เป็น 

นักข่าวที่ขึ้นชื่อเรื่องการขุดคุ้ยข้อเท็จจริงได้อย่างถึงพริกถึงขิงด้วย เบนิโต 

สันนิษฐานว่าเปโดรอาจไปล้ำเส้นใครเข้า แต่ที่แย่ก็คือเปโดรหายตัวไปใน 

ช่วงที่มาทำข่าวการขุดค้นในเมืองปอมเปอี ทำให้คนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

นี้พลอยถูกสงสัยไปด้วย

“ท่านรัฐมนตรีคิดว่านักข่าวคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมครับ”

“ตอบยาก เพราะไม่มีร่องรอยอะไรให้วิเคราะห์เลย แต่ผมก็หวังว่า 

เขาจะยังมีชีวิตอยู่ ผมไม่อยากให้โครงการของเรามีข่าวไม่ดีออกไป”

ปรัชญาพยักหน้าเข้าใจ เขาเองก็ไม่กล้าฟันธงว่าการหายตัวไปของ 

นักข่าวคนนี้จะเกี่ยวข้องกับโครงการขุดค้นหรือไม่ แต่ก็ต้องยอมรับว่า 

มีหลายฝ่ายจ้องจะหาโอกาสเล่นงานคณะของเขาอยู่ 

“ตกลง ทีมงานของคุณได้ข้อสรุปเรื่องผู้หญิงคนนั้นหรือยัง” เบนิโต 

ไม่ลืมถามถึงปัญหาอีกเรื่องซึ่งทำให้เขาร้อนใจไม่แพ้กัน
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ปรัชญาถอนใจยกแก้วไวน์ขึ้นดื่ม ความคิดหลายอย่างพลุ่งพล่าน 

ในสมอง เขายังไม่ได้หารือกับใครเพราะเกรงจะถูกหาว่าบ้า แต่อาการมึน 

ฤทธิ์ไวน์ในตอนนี้อาจทำให้เขาโพล่งความคิดทั้งหมดออกมาให้ใครสักคน

ฟัง

“ข้อสรุปอย่างเป็นทางการยังไม่มีครับ มีแต่ที่ผมตั้งข้อสงสัยไว้ 

แต่ยังไม่มีหลักฐานอะไรยืนยัน” 

“คุณคิดว่าเธอเป็นใคร มาจากไหน” เบนิโตอยากฟังความคิดเห็น 

ของปรัชญาผู้พบเจอหญิงสาวเป็นคนแรก

ปรัชญาสูดลมหายใจเข้าลึก นิ่งไปเนิ่นนานก่อนจะตัดสินใจเอ่ย 

ออกมาว่า 

“ผมคิดว่าเธอมาจากอดีตครับ”

เบนิโตเบิกตาโพลงกับคำกล่าวนั้น แน่นอนว่ามันเป็นคำตอบที่เขา 

ไม่เคยคาดไว้

“หมายความว่ายังไงดอกเตอร์”

ปรัชญาถอนหายใจ ใช่!...เขาคงบ้าไปแล้ว แต่ความคิดนี้ผุดขึ้น 

ในสมองจริงๆ ตอนที่เขาอ่านเจอชื่อของวุฒิสมาชิกกรุงโรมในตำราวิชา 

ประวัติศาสตร์ เขาเผลอเชื่อตามหล่อนจริงๆ ว่าหล่อนรู้จักวุฒิสมาชิกคนนี้

หญิงสาวผู้นี้นำความพิศวงมาให้เขา เมื่อหาคำตอบที่มีเหตุผลมา 

อธิบายไม่ได้เขาจึงเริ่มคิดนอกกรอบจนไม่แน่ใจว่าความคิดตัวเองหลุดโลก

เกินไปแล้วหรือเปล่า

“ผมคดิวา่คงมอีะไรสกัอยา่งเกดิขึน้ทำใหห้ญงิสาวจากยุคสมยัโบราณ 

ข้ามกาลเวลามาถึงสมัยของเรา” เขาลองเปรยความคิดตัวเองให้คนอื่นฟัง  

ลองหยั่งเชิงดูว่าจะถูกหาว่าเสียสติหรือไม่

“พูดเป็นเล่น!” เบนิโตร้องคราง ทำสีหน้าไม่เชื่อ คิดในใจว่าปรัชญา 

คงจะเมาไวน์เสียแล้ว 

“เป็นเพียงแค่ข้อสงสัยครับ ผมยังไม่ได้บอกใคร”
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“ถ้าเป็นเรื่องจริงคงวุ่น” เบนิโตเอ่ยน้ำเสียงกลั้วหัวเราะ

สีหน้าปรัชญานิ่งขรึมราวตกอยู่ในภวังค์ความคิดของตนเอง จาก 

นั้นเขาก็เปรยเสียงเรียบๆ

“ผมขอเวลาคุยกับเธออีกสักพัก” 

เบนิโตพยักหน้าแล้วสันนิษฐานต่อ 

“เธออาจเป็นคนบ้า” 

“ก็อาจเป็นไปได้ครับ เรื่องนี้ผมต้องพิสูจน์แน่ ว่าเธอบ้า หรือว่า 

เดินทางมาจากอดีตจริงๆ” 

เบนิโตชะงักมองสีหน้าจริงจังของคนหนุ่มอย่างวิเคราะห์ ดูท่าเรื่อง 

หลุดมาจากอดีตนั้นปรัชญาคงไม่ได้พูดเล่นๆ เสียแล้ว ยังไงก็ตามเรื่องนี้ 

ไม่มีทางเป็นไปได้ เขาคิดว่าชายหนุ่มคงเมาไวน์จนครองสติไม่อยู่แล้ว 

มากกว่า เบนิโตสรุปเองในใจแล้วเปลี่ยนเป็นชวนคุยเรื่องอื่น 

ทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าระหว่างที่สนทนากันอยู่มีใครอีกคนเดินผ่านมาโดย 

บังเอิญ และได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดทั้งหมด!

ณ ฟลอร์เต้นรำใจกลางงาน โรสลารินถกชายกระโปรงขึ้นเพื่อความ 
คลอ่งตวัขณะวิง่เขา้ไปหาเจา้บา่วซึง่กำลงัเตน้รำกบัโซเฟยี แมเ่ลีย้งของหลอ่น 

อย่างสนุกสนาน

“เอ่อ...ขอตัวเจ้าบ่าวสักครู่นะคะโซเฟีย” สีหน้าหล่อนจืดเจื่อนเมื่อ 

จำต้องขัดจังหวะการเต้นรำอย่างเสียมารยาท

“ตามสบายจ้ะ” โซเฟียมอบตัวเจ้าบ่าวคืนง่ายๆ โรสลารินจึงรีบลาก 

เขาออกจากกลุ่มผู้คนออกไปหามุมเงียบปลอดคน

ลีโอได้แต่ประหลาดใจ ตลอดทางเอาแต่ถามว่าเกิดอะไรขึ้น 

แต่หญิงสาวก็ปิดปากเงียบ กระทั่งหามุมส่วนตัวได้

“มีอะไรรึคุณโรส ลากผมออกมาทำไม” 

“ฉันได้ยินลุงเบนิโตคุยกับอาจารย์ของนาย” หล่อนเริ่มเรื่อง
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“แล้วไง”

โรสลารินเหงื่อแตกพลั่ก เหลียวซ้ายขวาดูความปลอดภัยก่อน 

เขย่งปลายเท้าขึ้นกระซิบเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ได้ยินมา สีหน้าลีโอเคร่ง 

ขรึมขึ้นเรื่อยๆ หลังจากฟังหล่อนเล่าจบก็ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้น

“นายว่า มันจะเป็นไปได้ไหม” โรสลารินถามด้วยสีหน้าไม่สู้ดี

ลีโอมีสีหน้าครุ่นคิดหนัก ทบทวนสิ่งที่หล่อนเล่ามา โรสลารินได้ยิน 

อาจารย์ของเขากับเบนิโตพูดถึงหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอาจารย์เขาสันนิษฐาน

ว่า ‘เธอมาจากอดีต’... สำหรับคนอื่นประโยคนี้อาจไม่มีความหมาย แต ่

สำหรับเขากับโรสลารินมันทำให้หัวใจกระตุกวูบได้เลยทีเดียว เพราะหล่อน

กับเขาเคยสัมผัสประสบการณ์เหลือเชื่อทำนองนี้มาแล้ว

“ก็เป็นไปได้ ในเมื่อพวกเรายังข้ามกาลเวลาย้อนกลับไปได้ แล้ว 

ทำไมคนทางนู้นจะย้อนมาถึงสมัยเราบ้างไม่ได้”

“ฉันกลัวว่าจะเป็นมุก มุกอาจจะโดนนายมาร์คัสทิ้ง ก็เลยค้นหา 

ประตูกาลเวลาเดินทางกลับมาที่นี่” หล่อนบอกความกังวลลึกๆ ของตัวเอง

ชายหนุ่มหวนนึกถึงมุกอันดา หญิงสาวอีกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ 

สำคัญในชีวิตพวกเขาในครั้งนั้น ทั้งเขา โรสลาริน และมุกอันดาผ่านเรื่อง 

ราวด้วยกันมามากมาย มุกอันดาอาจตายไปแล้วสำหรับคนที่นี่ มีแต่เขา 

กับโรสลารินเท่านั้นที่รู้ว่ามุกอันดายังไม่ตาย แต่เวลานี้ หล่อนอยู่ในโลก 

อดีต อดีตกาลที่ห่างไกลจากจุดนี้ไปถึงสองพันปี! 

“คุณคิดมากไปรึเปล่า”

โรสลารินส่ายหน้าแรงๆ 

“มันอาจจะใช่ก็ได้นะ นายไปถามอาจารย์ของนายให้ฉันหน่อยสิ” 

“คุณถามลุงเบนิโตไม่ดีกว่าเหรอ” 

“ฉันไม่กล้า ถ้าเกิดลุงสงสัยว่าฉันอยากรู้ไปทำไมไม่แย่เหรอ แต่ถ้า 

นายไปถามอาจารย์ปรัชญา มันไม่ใช่เรื่องแปลกที่นายจะสนใจเรื่องขุด 

เมืองอะไรนั่น” 
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ลีโอนิ่งคิดชั่วขณะ เขาเองก็เห็นว่าเรื่องนี้แปลก และข้อกังวลของ 

ภรรยาก็มีความเป็นไปได้จึงพยักหน้าตกลง 

“โอเค เดี๋ยวผมจะไปถามให้”

ลีโอรอจังหวะเหมาะคอยจับตามองอาจารย์อยู่ทุกระยะ กระทั่ง 
เห็นปรัชญาถือเครื่องดื่มเดินเลี่ยงออกไปนอกระเบียงคนเดียวเขาจึงรีบเดิน

ตามไปโดยระวังไม่ให้ใครสังเกตเห็น

“จะกลับแล้วเหรอครับอาจารย์” ลีโอวิ่งตามจนทัน ปรัชญาหันมา 

คลี่ยิ้มบางๆ ให้เจ้าบ่าว 

“ยงัหรอก ออกมารบัลมนะ่ ไรอ่งุน่ทีน่ีส่วยมากนะ ผมเคยฝนัวา่อยาก 

จะมีฟาร์มเฮาส์อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างนี้ แต่คงต้องเล็กกว่านี้หลาย 

ร้อยเท่า” ท้ายประโยคกลั้วเสียงหัวเราะเล็กน้อย

“เรื่องงานขุดค้นไปถึงไหนแล้วครับ” ลีโอชวนคุยและลอบสังเกต 

ปฏิกิริยาไปด้วย

“มีปัญหาให้แก้ไขทุกวัน แต่นั่นแหละคือความท้าทาย” เขาจิบ 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตบท้ายประโยคบอกเล่า

“คุณกลับจากฮันนีมูนเมื่อไหร่อย่าลืมไปช่วยผมด้วย ผมคิดว่าความ 

สามารถของคุณจะช่วยทีมของเราได้อีกมาก” ปรัชญาย้ำเรื่องงาน ดวงตา 

ฉายแววชื่นชมลูกศิษย์คนโปรด

ลโีอไดเ้ปรยีบตรงทีเ่ปน็คนอติาลแีท้ๆ  และตัง้ใจศกึษาประวตัศิาสตร์ 

ของชาติอย่างทะลุปรุโปร่ง บางเรื่องเขารู้ลึกรู้จริง บางทีฟังลูกศิษย์พูด  

ปรัชญายังรู้สึกว่าตัวเองได้ย้อนเวลากลับไปเห็นโรมในสมัยโบราณจริงๆ

“ผมไปช่วยอาจารย์แน่ครับ งานแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ ผมไม่พลาด 

แน่ เอ่อ...ว่าแต่ ผมมีเรื่องจะถามอาจารย์ครับ”

ปรัชญาเลิกคิ้วรอฟังคำถามของลูกศิษย์

“ขอโทษที่ละลาบละล้วง แต่ผมบังเอิญได้ยินอาจารย์คุยกับท่าน 
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รัฐมนตรีเบนิโต”

ฝ่ายอาจารย์นิ่งอึ้งไปนิด เขาไม่คาดคิดว่าจะมีใครได้ยิน แต่เมื่อ 

เห็นว่าเป็นลูกศิษย์ที่เขาคิดจะดึงตัวไปช่วยงานกันอยู่แล้วจึงเห็นว่าไม่มี 

เหตุผลต้องปิดบัง

“ผู้หญิงที่อาจารย์พูดถึงเป็นใครเหรอครับ” 

ปรัชญาเลิกคิ้วเล็กน้อย ไม่นึกว่าลีโอจะติดใจประเด็นนี้เพราะ 

เรื่องที่เขาคุยกับท่านรัฐมนตรีก็มีหลายเรื่อง

“เราพบเธอระหว่างการขุดค้น ตอนที่เราไปเจอเธอนอนสลบอยู่ 

เธอสวมชุดโรมันโบราณ พอเรียกจนได้สติเธอก็มีท่าทีแปลกๆ ไม่พูด 

ภาษาของเรา เราลองพูดภาษาอื่นๆ ดูบ้าง เธอก็ไม่ตอบ ทำท่าไม่เข้าใจ 

ลองเรียกผู้เชี่ยวชาญหลายๆ ภาษามาลองคุยก็ไม่ได้เรื่อง สุดท้ายตอน 

เข้าไปคุยกันตามลำพัง เธอพูดภาษาละตินกับผม พูดคล่องมากราวกับ 

เป็นภาษาแม่ของเธอ” ปรัชญาเล่า ดวงตาเหม่อลอยมองไกลออกไป 

“เธอบอกผมว่ากำลังเกิดภูเขาไฟระเบิด เตือนผมให้รีบหนีไปให้เร็ว 

ที่สุด พูดวนเวียนอยู่แต่เรื่องนี้ ผมถามอย่างอื่นเธอก็ไม่ตอบสนอง”

ลีโอฟังแล้วพยายามประมวลผลทั้งหมด แต่ก็ยังไม่มีอะไรยืนยันว่า

จะเป็นมุกอันดาหรือไม่

“ผมได้ยินอาจารย์บอกท่านเบนิโตว่า เธออาจมาจากอดีต”

อาจารย์หนุ่มพยักหน้า มุมปากยกยิ้มเหมือนจะเยาะตัวเอง 

“คุณคงคิดว่าผมบ้า แต่ผมสงสัยจริงๆ”

“ไม่เลยครับ ผมไม่คิดว่าอาจารย์บ้า ผมเชื่อเรื่องพวกนี้ มันมีอยู่จริง 

ครับ” ลีโอรีบส่ายหน้าเอ่ยรัวเร็ว 

ปรัชญาหันมามองอย่างประหลาดใจ อาการกระตือรือร้นเห็นด้วย 

ของลีโอทำให้เขาเกิดความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองอย่างไม่น่าเชื่อ 

แต่มาคิดอีกที ลีโออาจจะ ‘เมา’ ไวน์เหมือนเขาก็เป็นได้

“อาจารย์พอจะบอกผมได้ไหมครับ ว่ารูปร่างหน้าตาเธอเป็นยังไง 
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แล้วเธอบอกชื่อรึเปล่าครับ” 

อาจารย์หนุ่มทำท่าคิด พยายามรำลึกถึงใบหน้าของหญิงสาวผู้นั้น 

ก่อนจะอธิบายออกมาว่า “หน้าตาก็เหมือนคนอิตาลีทั่วไปนั่นแหละ  

แต่แต่งกายและทำผมอย่างคนโบราณ ส่วนชื่อ ถ้าจำไม่ผิด น่าจะเป็น 

โรซาเลีย”

“โรซาเลีย!” ลีโอร้องครางด้วยความคาดไม่ถึง

เขาเคยได้ยินชื่อนี้เมื่อตอนที่พลัดหลงกลับไปในยุคอดีต มีผู้หญิง 

คนหนึ่งชื่อโรซาเลีย ลีโอไม่แน่ใจว่าคือคนเดียวกันหรือไม่...หรือจะบังเอิญ 

เป็นแค่คนชื่อซ้ำ? แต่เรื่องภูเขาไฟระเบิดนั่นช่างเหมาะเจาะเข้าล็อกเหลือ 

เกิน!

“แล้วเธอก็เตือนอาจารย์ว่าจะมีภูเขาไฟระเบิดเหรอครับ” ลีโอถามย้ำ 

อีกทีเพื่อรวบรวมข้อมูล

“ใช ่เธอบอกใหร้บีหน ีผมไมก่ลา้บอกใคร กลวัพวกลกูทมีจะแตกตืน่ 

หนีงานกันหมด” ปรัชญาบอกเสียงเพลียๆ ก่อนตบไหล่ลูกศิษย์คนโปรด 

หนักๆ “เอาไว้คุณไปทำงานกับผมคงได้เจอเธอ ตอนนี้เธอพักอยู่ที่ค่าย 

ของพวกเรา ภาษาละตินของคุณดีกว่าผม คุณอาจคุยกับเธอได้เรื่อง 

มากกว่า”

งานเลี้ยงฉลองสมรสที่ฟาร์มเฮาส์ของตระกูลริซโซ่จบลงอย่าง 
สวยงามและประทับใจแขกเหรื่อผู้มาร่วมงาน เจ้าภาพเอ่ยชวนให้แขกเหรื่อ 

อยู่เที่ยวต่อ หลายคนตอบตกลงเพราะติดใจในบรรยากาศแบบชนบท 

ของที่นี่ 

ปรชัญาเองกไ็ดร้บัเชญิใหอ้ยูพ่กัผอ่นทีฟ่ารม์เฮาสไ์ดอ้ยา่งไมม่กีำหนด  

ทว่าเขาจำต้องเอ่ยปฏิเสธเพราะต้องกลับไปทำงานต่อ และลีโอเองก็จะต้อง 

เดินทางไปฮันนีมูนที่ฝรั่งเศสต่อในวันรุ่งขึ้น ในฟาร์มเฮาส์แห่งนี้จึงไม่มี 

บุคคลที่เขารู้จักสนิทสนมเหลืออยู่อีกแล้ว
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ปรัชญาเดินทางออกจากแคว้นตอสกานาในเช้าวันรุ่งขึ้น จับรถไฟ 

มุ่งหน้ากลับไปยังเมืองปอมเปอี ช่วงบ่ายเขาก็กลับมาถึงค่ายขุดค้น 

ชายหนุ่มร่างสูงหิ้วกระเป๋าเดินทางผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความ 

ปลอดภัยเข้าไปด้านใน บริเวณเต็นท์ที่พักเงียบเชียบแสดงว่าสมาชิกในทีม 

คงจะขลุกกันอยู่ที่ไซต์งาน

“อ้าวพอล กลับมาแล้วหรือคะ” เสียงคุ้นหูทักทายมาจากเบื้องหลัง

ปรัชญาเหลียวกลับไปพบว่าเจนนิเฟอร์กำลังเดินออกมาจากเต็นท ์

ของหล่อน 

“ทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะเจน ผมนึกว่าคุณอยู่ที่ไซต์งาน”

“เราเพิ่งกินมื้อเที่ยงกันเสร็จค่ะ ทุกคนล่วงหน้าไปก่อนแล้ว พอดี 

ฉันเข้าไปทาครีมกันแดดในเต็นท์ เดี๋ยวก็จะตามไปค่ะ ตกลงหลุมที่สอง 

เราพบโครงกระดูกแน่นะคะ อีกไม่กี่วันคงจะได้เห็นเต็มตัว” หล่อนรายงาน 

ด้วยท่าทางตื่นเต้น

ปรัชญาพอจะรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วจึงไม่มีท่าทางตื่นเต้นมากนัก 

เขากลับถามว่า 

“แล้วโรซาเลียเป็นยังไงบ้าง”

“เธอค่อนข้างจะหงุดหงิดตั้งแต่คุณไปค่ะ เคยแอบหนีครั้งหนึ่งแต่ 

พวกการ์ดจับตัวไว้ได้ นอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ” 

“คิดหนีอีกแล้วหรือ” 

สาวชาวอังกฤษพยักหน้า จับตามองท่าทางหน้านิ่วคิ้วขมวดของเขา 

ไปด้วย ก่อนเดินทางเขาฝากฝังให้หล่อนช่วยจับตามองโรซาเลียแทนเขา  

ดูเหมือนเขาจะเป็นกังวลเรื่องผู้หญิงคนนี้มากจริงๆ

“ฉันว่า เธอไม่ใช่คนร้ายหรอกค่ะ” หล่อนเปรยขึ้น 

“ทำไมคุณถึงมั่นใจ” เขาเลิกคิ้ว นัยน์ตาฉายแววสนใจ

“ฉันว่า เธอเหมือนคนบ้ามากกว่าคนร้าย ป้ำๆ เป๋อๆ จะตายไป  

เราส่งเธอให้จิตแพทย์คงจะเหมาะสมกว่าส่งให้ตำรวจนะคะ” หล่อนแสดง 
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ความเห็นหลังจากรับหน้าที่ควบคุมหญิงสาวแทนเขามาเป็นเวลาสองวัน

โรซาเลียมีปัญหากับเรื่องง่ายๆ แทบทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นอาหาร 

การเข้าห้องน้ำ การเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย เธอสู้อุตส่าห์หวังดีเอาเสื้อยืด 

กับกางเกงขาสั้นไปให้สวมใส่แทนชุดโบราณเพราะเห็นว่าอากาศช่วงนี้ 

ค่อนข้างอบอ้าว แต่โรซาเลียก็ไม่ยอมเปลี่ยน สรุปแล้วไม่ว่าจะพูดจาหรือ 

ทำอะไรดูเหมือนผู้หญิงคนนี้จะหลงยุคหลงสมัย คิดว่าตัวเองอยู่ในสมัย 

โบราณ ทุกอย่างจึงกลายเป็นปัญหาไปหมด

ปรัชญาเองก็อยากจะคิดง่ายๆ แบบนั้น แต่อะไรหลายอย่างทำให้ 

เขาไม่อยากปักใจเชื่อเลยว่าหล่อนเป็นคนบ้า...คนบ้าที่ไหนกันจะพูดภาษา 

ละติน ซ้ำยังเอ่ยถึงบุคคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ซึ่งไม่ได้มีชื่อเสียง 

โด่งดังได้ราวกับรู้จักมักจี่เป็นอย่างดี

“เรื่องนี้คงไม่ใช่การตัดสินใจของผม” เขาเอ่ยเสียงเครียด มองไป

ทางเต็นท์ของตนด้วยสีหน้าหนักใจ “เดี๋ยวผมจะไปดูเธอหน่อยก็แล้วกัน 

แล้วจะรีบตามไปที่ไซต์งาน”

เจนนิเฟอร์พยักหน้ามองตามชายหนุ่มซึ่งหิ้วกระเป๋าเดินตรงไป 

ทางเต็นท์ทันที หล่อนคิดว่าเขากับศาสตราจารย์จอร์จิโอหวาดระแวงเกินไป  

เพราะสำหรับหล่อนแล้วโรซาเลียก็เป็นเพียงแค่ผู้หญิงสติล้นเกินคนหนึ่ง 

เท่านั้นเอง

มีใครมาอีกแล้วก็ไม่รู้ หญิงสาวทอดถอนใจ ปั้นหน้าหงิกงอรอ 
ต้อนรับเจ้าของเสียงฝีเท้าที่กำลังใกล้เข้ามาทุกที

โรซาเลียเหลียวมองไปยังทางเข้า คิดว่าอาจเป็นหญิงสาวผมทองซึ่ง 

คอยแวะเวียนมาตลอดสองวันก่อน แต่เมื่อพบหน้าผู้มาเยือนนัยน์ตาหล่อน

ก็ฉายประกายตื่นเต้นทันที...ชายหนุ่มผู้นั้นกลับมาแล้ว เขาคือชายคนแรก 

ที่หล่อนลืมตาตื่นขึ้นมาพบ 

“ท่าน! กลับมาแล้วหรือ” หล่อนก้าวเข้าไปหาเขาด้วยท่าทางยินดี 
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มุมปากปรัชญาขยับเล็กน้อย เหมือนจะเป็นรอยยิ้มแต่ก็ไม่เชิง 

“มคีนรายงานวา่ระหวา่งทีข่า้ไมอ่ยูเ่จา้กอ่ความวุน่วายไวม้ากแคไ่หน” 

เขาเปรยเสียงเรียบพลางวางกระเป๋าลง

รอยยิ้มของหล่อนหุบฉับเมื่อได้รับสายตาตำหนิ และไม่ปล่อยให้ 

เขากล่าวหาฝ่ายเดียว หล่อนเองก็เพิ่งนึกได้ว่ามีเรื่องต้องชำระความกับเขา

อยู่เช่นกัน

“ท่านหลอกข้า ไหนว่าท่านเดซิมุสจะมาช่วยข้าอย่างไรเล่า ข้าไม่เห็น 

แม้แต่เงาของเขา มีแต่ผู้คนแปลกหน้าเดินเข้าออกที่นี่ ไม่มีใครที่ข้ารู้จัก 

เลย” 

ปรัชญามองสีหน้าเอาเรื่องของคนพูด ไม่ได้พบกันสองวันแต่หล่อน 

ก็ยังคงหมกมุ่นอยู่กับเรื่องวุฒิสมาชิกคนนี้เหมือนเดิม

“ข้าไม่ได้พูดสักคำว่าจะมีคนชื่อเดซิมุสมาช่วยเจ้า”

“แต่ท่านว่าผู้มีอำนาจรัฐอยู่ในมือจะมาหาข้า เช่นนั้นเป็นใครกัน 

ข้าไม่รู้จักผู้มีอำนาจคนใดอีก นอกจากท่านเดซิมุส”

เขาหรีต่ามอง พยายามจบัพริธุแตก่ไ็มไ่ดอ้ะไรเหมอืนเคยจงึตดัสนิใจ 

ถามต่อว่า

“เดซิมุสผู้นี้มีอำนาจมากหรือ” 

“เขาเป็นวุฒิสมาชิกแห่งโรม ย่อมมีอำนาจมากกว่าผู้คนธรรมดา”

ชายหนุ่มพยักหน้าครุ่นคิดถึงข้อมูลที่ตนค้นเจอจากตำราประวัติ-

ศาสตร์มาด้วย

“เขาเป็นอะไรกับเจ้า เหตุใดเจ้าจึงหวังพึ่งความช่วยเหลือจากเขา”

“เขาเป็นบิดาของมาร์คัส” 

เอาละสิ! มีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นอีกตัว และปรัชญาก็ไม่รู้ด้วยว่า  

เดซิมุสที่ปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์มีบุตรชายชื่อมาร์คัสจริงหรือไม่ 

“มาร์คัสคือผู้ใด” เขาลองถามต่อ และคำตอบที่ได้รับนั้นเกิน 

คาดหมาย
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“เขาเป็นคู่หมั้นของข้า”

ปรัชญาเบิกตาโพลง ถ้าหญิงสาวผู้นี้มาจากอดีตอย่างที่เขาสงสัยจริง 

หล่อนก็ต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่

“คู่หมั้นของเจ้าเป็นถึงบุตรชายของวุฒิสมาชิกแห่งโรมเชียวหรือ” 

เขาทวนความเข้าใจอีกครั้ง

โรซาเลียพยักหน้า แววตาของหล่อนหม่นเศร้ามองเขาราวที่พึ่ง 

สุดท้าย 

ปรัชญาเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง อยู่ในภาวะสับสนจนคิดอะไรไม่ออกเสีย 

มากกว่า เขาเดินไปค้นกระเป๋าหยิบตำราวิชาการที่เคยเปิดเจอชื่อเดซิมุส 

ขึ้นมาดูอีกครั้ง คราวนี้ตั้งใจหาประวัติครอบครัว เผื่อว่าครั้งแรกเขาอาจ 

จะอ่านตกหล่นไป

โรซาเลียทำตาปริบมองเขาก้มหน้าคร่ำเคร่งอ่านหนังสือ หล่อนอดใจ

ไม่ไหวต้องยื่นหน้าเข้าไปมอง 

“ท่านอ่านอะไรอยู่หรือ” 

“ประวัติของ เดซิมุส คามิลลุส โพลิตุส”

“ท่านมีประวัติของท่านเดซิมุสด้วยหรือ”

ปรัชญาเงยหน้าขึ้นจากหนังสือ ตัดสินใจพลิกหน้าที่มีเรื่องราวของ 

วุฒิสมาชิกคนนี้ซึ่งสั้นเพียงสี่บรรทัดให้โรซาเลียดู 

“เจ้าเคยอ่านหนังสือเล่มนี้หรือไม่”

หล่อนก้มลงมองแล้วนิ่วหน้า แม้มีตัวอักษรคุ้นตาแต่ไม่อาจเข้าใจ 

ข้อความเหล่านั้น

“ไม่ ข้าอ่านไม่ออกเลย นี่คือภาษาอะไรกัน”

“เช่นนั้น เจ้ารู้หรือไม่ว่าเดซิมุสผู้นี้มีบทบาทใดในสภากรุงโรมบ้าง”  

เขาหวังทดสอบว่าหล่อนจะตอบได้ตรงกับข้อมูลในหนังสือหรือไม่ แต่ 

โรซาเลียกลับส่ายหน้า

“ข้าไม่รู้เรื่องการเมืองหรอกท่าน และข้าก็ไม่สนด้วย ตอนนี้ข้า 
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อยากรู้แต่ว่าข้าจะกลับปอมเปอีได้เมื่อไหร่ เหตุใดท่านต้องกักขังข้าไว้”

สีหน้าเศร้าหมองของหล่อนทำให้ปรัชญาหนักใจ เรื่องกลับปอมเปอี 

นั้นไม่ยาก เพราะอันที่จริงตอนนี้หล่อนก็ยืนอยู่บนผืนดินปอมเปอีอยู่แล้ว  

แต่ที่เขากลัวคือ ปอมเปอีที่หล่อนต้องการกลับไปจะไม่ใช่ปอมเปอีในปี 

คริสต์ศักราชนี้น่ะสิ!

“อาจารย์ครับ ขออนุญาตครับ” 

บทสนทนาชะงักลงเท่านั้น ปรัชญามองไปทางหน้าเต็นท์เห็นเงา 

ตะคุ่มๆ เคลื่อนไหว เดาได้ว่าเป็นเสียงลูกศิษย์เขาเอง

“เชิญ มาร์โก” 

มาร์โกผลุบกายเข้ามาด้านใน เนื้อตัวมีฝุ่นเกาะเพราะลุยงานกลางดิน 

มาทั้งวัน แต่ยังยิ้มแป้นได้เพราะการขุดค้นวันนี้มีความคืบหน้าไปมาก

“ดอกเตอร์อัลลิสันบอกท่านศาสตราจารย์ว่าอาจารย์กลับมาแล้ว  

ท่านศาสตราจารย์อยากให้อาจารย์ไปดูที่หลุมสองเดี๋ยวนี้ครับ” เขาทำหน้าที่ 

ส่งข้อความจากจอร์จิโอ ได้ฟังแล้วปรัชญาคิดว่าน่าจะมีอะไรบางอย่าง 

ไม่ธรรมดาเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน หัวหน้าทีมจึงต้องให้เด็กมาตามเขา 

ไปดูเดี๋ยวนี้

“มีอะไรรึเปล่า”

“เราค้นพบหีบไม้ขนาดกลางอยู่ข้างๆ โครงกระดูกครับอาจารย์ 

สภาพสมบูรณ์มากทีเดียว” มาร์โกทำเสียงตื่นเต้น 

ปรัชญารีบวางของแล้วเอ่ย

“งั้นก็รีบไปกันเถอะ” ก่อนออกไปเขาเหลือบมองโรซาเลียเล็กน้อย  

เห็นหล่อนทำตาปริบมองเขาคุยกับมาร์โกแต่คงไม่เข้าใจ และเขาก็ไม่มี 

เวลาอธิบาย เพราะอยากเห็นหีบไม้ที่ว่านั่นโดยเร็วเหมือนกัน เขาจึง 

ตัดสินใจออกมากับมาร์โก ตั้งใจว่าตอนเย็นค่อยกลับมาสอบสวนเรื่อง 

วุฒิสมาชิกคนนั้นต่อ

ปรัชญากับมาร์โกมุ่งตรงไปที่ไซต์งาน ใจเต้นรัวไปตลอดทางเพราะ 
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การค้นพบครั้งนี้อาจเป็นหลักฐานชิ้นแรกที่จะบอกได้ว่าพื้นที่บริเวณนี้เคย 

เป็นอะไรมาก่อนในสมัยที่เมืองปอมเปอียังรุ่งเรืองในอดีต 

ชายทั้งสองไม่รู้เลยว่ามีหญิงสาวอีกคนหนึ่งที่อยากรู้อยากเห็น 

ไม่แพ้กันกำลังเดินตามติดพวกเขาไม่ห่าง โรซาเลียเห็นคนทั้งคู่ทำท่า 

รีบร้อนกรูกันออกไป จึงใคร่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น โชคดีที่ช่วงกลางวันพวก 

เวรยามจะไม่เข้ามายืนเวรคุมใกล้ที่พักเหมือนตอนกลางคืน หญิงสาวจึง 

แอบย่องตามมาได้โดยพวกเขาไม่รู้ตัว

“มาแล้วหรือพอล มาดูนี่สิ ผมว่าเราพบของดีเข้าให้แล้ว” จอร์จิโอ 
ส่งเสียงทักทายขึ้นมาจากก้นหลุม พวกนักโบราณคดีในทีมส่วนใหญ่ก็ 

ลงไปด้วย แต่ละคนถือเกรียงอยู่ในมือ ก้มๆ เงยๆ ขุดทีละนิด เนื้อตัว 

ขะมุกขะมอมไปด้วยคราบฝุ่นและดิน 

หลายคนเงยหน้าขึ้นมาทักทายปรัชญาซึ่งยืนอยู่ตรงปากหลุม  

ตอนนั้นเองที่ทุกคนได้เห็นว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเดินตามหลังปรัชญากับ 

มาร์โกมาด้วย

“เอ๊ะ! เด็กคนนี้ออกมาเดินเพ่นพ่านได้ยังไงคะ ไหนว่าห้ามเธอ 

เข้ามาในเขตขุดค้น” อิสซาเบลล่าเพ่งมองหญิงสาวซึ่งยืนหลบอยู่เบื้องหลัง 

ปรัชญาด้วยแววตาขุ่นคลั่ก

ทั้งปรัชญากับมาร์โกสะดุ้งเฮือก หันไปมองข้างหลังพร้อมกันจึงพบ 

ว่าโรซาเลียเดินตามพวกเขามาจริงๆ

“เจ้าตามข้ามาทำไม”

“ข้าอยากรู้ว่ามีเรื่องอะไรกัน เหตุใดพวกท่านจึงวิ่งหุนหันออกมา”  

หล่อนตอบตาใสซื่อแล้วมองลงไปในหลุมขุดค้นด้วยแววตาสนใจใคร่รู้ 

พวกนักโบราณคดีมองหล่อนอย่างไม่ไว้ใจ ปรัชญาจึงต้องรีบกัน 

หล่อนออกห่างแล้วสั่งลูกศิษย์ว่า

“มาร์โก พาตัวเธอกลับไปที่เต็นท์ที”
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มาร์โกจับแขนโรซาเลียไว้ แต่หล่อนยังหาจังหวะชะเง้อมองลงไป 

ในหลุม ดวงตาของหล่อนเบิกกว้างและขัดขืนแรงของมาร์โกทันทีที่เห็น 

อะไรบางอย่างในมือศาสตราจารย์จอร์จิโอ!

“นั่นมันหีบของพ่อข้านี่” โรซาเลียร้องออกมาเสียงหลง และความ 

ตื่นเต้นนั้นเองที่ก่อให้เกิดเรี่ยวแรงมหาศาล

มาร์โกกำลังตกใจจึงเผลอผ่อนแรงทำให้หล่อนสะบัดตัวหลุดพ้น 

กระโดดผลุงลงไปในหลุมโดยที่ไม่มีใครจับตัวไว้ได้ทัน

พวกนักโบราณคดีในหลุมส่งเสียงฮือ แต่ยังไม่มีใครปล่อยเครื่องมือ 

ต่างยืนนิ่งตะลึงงันอยู่กับที่ เนื่องด้วยหลุมขุดค้นหลุมนี้กินบริเวณกว้าง  

และการเดินเหยียบย่ำพื้นดินในชั้นนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย 

แก่หลักฐานทางโบราณคดีได้

ทุกคนยืนขาแข็งได้แต่มองโรซาเลียวิ่งปรี่เข้าไปหาจอร์จิโอ

“โรซาเลีย!” ปรัชญารีบไต่ตามลงไป พยายามระมัดระวังไม่ให้เกิด 

ความเสียหายต่อพื้นที่ขุดค้น เขาเห็นหล่อนวิ่งเข้าหาจอร์จิโอและพยายาม 

เข้าไปยื้อแย่งหีบไม้ แต่จอร์จิโอเบี่ยงตัวหนี รักษาวัตถุโบราณยิ่งชีวิต

“ท่านเอาหีบใบนี้มาจากที่ไหน บอกข้ามาเดี๋ยวนี้นะ” โรซาเลีย 

พยายามตะกุยตัวจอร์จิโอหวังจะแย่งหีบมาให้ได้

ปรัชญาเข้าถึงตัวหล่อนพอดีจึงรีบดึงหล่อนออกห่างหัวหน้าทีม

“โรซาเลีย หยุดนะ!” เขาตวาดลั่นหวังปรามให้หล่อนสงบสติ 

อารมณ์ 

โรซาเลียตัวสั่นเทิ้ม ปากสั่นระริกมองหีบใบนั้นด้วยนัยน์ตารื้นน้ำตา 

“เจ้ารู้จักหีบใบนี้หรือ” จอร์จิโอเป็นฝ่ายถามเมื่อเห็นว่าหล่อนสงบลง

บ้างหรือเพราะขืนสู้แรงของปรัชญาไม่ได้ก็ไม่รู้

“นี่เป็นหีบของพ่อข้า” หล่อนกล่าวออกมาทั้งน้ำตา

คณะนักโบราณคดีที่ยืนอยู่ในหลุมส่วนใหญ่พอรู้ภาษาละตินจึง 

พอเข้าใจสิ่งที่โรซาเลียพูด ทุกคนหันมามองหน้ากันเลิ่กลั่ก บางคนก็รู้สึก 
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ว่าหญิงสาวผู้นี้มีพิรุธตั้งแต่การปรากฏตัวอย่างน่าสงสัยไปจนถึงกิริยา 

แปลกๆ ซ้ำวันนี้ยังแสดงอาการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของหลักฐานทางโบราณคด ี

อันเป็นสมบัติของชาติด้วย

“ผมขอโทษด้วยครับศาสตราจารย์ จะรีบพาเธอกลับเต็นท์เดี๋ยวนี้” 

ปรัชญาเอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งเครียด แนวกรามของเขาแทบกระตุกเลย 

ทีเดียวตอนที่ออกแรงลากหล่อนกลับขึ้นไปบนปากหลุม 

“ระวังอย่าให้เธอเหยียบโครงกระดูกนะคะพอล” อิสซาเบลล่า 

ส่งเสียงเตือน ในฐานะนักมานุษยวิทยากายภาพเพียงคนเดียวในคณะ 

ผู้รับผิดชอบเรื่องโครงกระดูกทั้งหมดในโครงการขุดค้น หล่อนจึงออก 

อาการเต้นยิ่งกว่าใครตอนที่เห็นโรซาเลียกระโดดย่ำลงมาในพื้นที่ขุดค้น

ปรัชญาก้มลงมองพื้นดินเห็นร่องรอยการขุดที่มีโครงกระดูกส่วน 

ข้อมือโผล่พ้นออกมาให้เห็น โรซาเลียเห็นเขาชะงักจึงก้มลงมองตาม และ 

หล่อนก็ได้เห็นสิ่งของคุ้นตาอีกชิ้นหนึ่งที่กระดูกข้อมือนั้น

หล่อนทำท่าจะพุ่งตรงไปที่โครงกระดูกแต่ถูกปรัชญารั้งไว้ เขา 

กระตุกแขนหล่อนให้ออกเดินจนหล่อนเกือบหน้าคะมำ

มาร์โกยืนอยู่ที่ปากหลุมช่วยดึงร่างโรซาเลียขึ้นไปอย่างทุลักทุเล  

โดยมปีรชัญาคอยผลกัคอยดนัอยูข่า้งลา่งเพราะหญงิสาวไมใ่หค้วามรว่มมอื 

หล่อนยังคงเหลียวไปมองพื้นที่บริเวณก้นหลุมด้วยความสับสนในใจ 

เหตุใดสิ่งของพวกนั้นจึงมาอยู่ที่นี่ได้? โรซาเลียคิดจนสมองแทบ 

ระเบิดก็ยังหาคำตอบไม่ได้


