
I love thee, I love but thee,

With a love that shall not die

Till the sun grows cold,

And the stars are old,

And the leaves of the Judgement Book unfold!

VI. Lovers

Bedouin Love-Song

Bayard Taylor (1825 - 1878)

ข้ารกัเจ้า รกั...แต่เพยีงเจ้า

ด้วยความรกัอนัไม่มวีนัมลาย

รกั...ตราบสุรยี์สิ้นแสงฉาย

รกั...ตราบดาราหยุดพร่างพราย

จวบวนัชพีวายรบัค�าพพิากษาสุดท้ายจากเบื้องบน

ล�าน�ารกัเบดูอนิ

เบยาร์ด เทย์เลอร์ (๑๘๒๕ - ๑๘๗๘)



“ปล้นรถขนโบราณวตัถุเหรอคะ”
ราวินทราเงยหน้าขึ้นจากหน้าจอโทรศัพท์ เรียวคิ้วโก่งงามตาม

ธรรมชาติเลิกขึ้นน้อยๆ อย่างประหลาดใจ ดวงตาสีน�้าตาลใสแจ๋วมอง 

คูส่นทนาที่บงัคบัพวงมาลยัรถด้วยท่าทางสบายๆ ทั้งที่จรงิๆ แล้วเจ้าตวัก�าลงั

พารถปาดซ้ายป่ายขวาฝ่าการจราจรอนัตดิขดัของกรงุไคโรไปเบื้องหน้าโดย

ไม่สนใจว่าจะเฉี่ยวชนหรอืเบยีดเข้ากบัรถคนัอื่นสกันดิ มหิน�าซ�้ายงัท�าเหมอืน

เส้นแบ่งเลนไม่มคีวามหมายอกีต่างหาก

“ใช่จ้ะ เมื่อวันสองวันก่อน ที่อะเล็กซานเดรีย” นริสสายักไหล่ 

“คนร้ายบกุปลน้พวกสมบตัทิี่ค้นพบเพิ่มเตมิจากเฮราคลอีอนอะไรสกัอย่าง

ที่ลูกตาลบอกพี่ว่าอยากเหน็นั่นละจ้ะ”

“เฮราคลีออน?” ดวงหน้าเรียวรีรูปไข่สว่างวาบขึ้นทันตา ดวงตาที่

ล้อมกรอบด้วยแพขนตางอนหนาทอประกายวบิวบัอย่างตื่นเต้นราวเดก็น้อย

ที่ได้ฟังนิทานถูกใจ “นครที่จมอยู่ใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาพันกว่าปี 

ใช่ไหมคะ”
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“แหม รายละเอยีดเป๊ะๆ ขนาดนั้น พี่คงจ�าไม่แม่นเท่าลูกตาลหรอก

จ้ะ” นรสิสากระเซ้าสาวรุน่น้อง เรยีวปากบางเฉยีบคลี่ออกเป็นรอยยิ้มสดใส 

เธอเป็นคนยิ้มสวยมาก เมื่อประกอบเข้ากบัดวงหน้าคมข�ากย็ิ่งส่งให้ชวนมอง

เป็นอย่างยิ่ง “นี่คงท่องต�าราท่องเที่ยวอยีปิต์มาทั้งเล่มเลยใช่ไหมเนี่ย”

“แหม...พี่สาก.็..ไม่ขนาดนั้นเสยีหน่อยค่ะ” ราวนิทราท�าปากยื่นอย่าง

แสนงอน “ตาลกต็้องเตรยีมตวับ้างสคิะ นี่เป็นครั้งแรกในชวีติที่ตาลได้รบั

อนุญาตให้มาเที่ยวต่างประเทศคนเดยีวเลยนะคะ”

“นี่ขนาดอนุญาตแล้วนะ พี่ชายเรายงัคอยโทร. เชก็แทบจะทุกชั่วโมง 

ถ้าสิงลูกตาลแล้วมาอียิปต์ด้วยกันได้ คงท�าไปแล้วมั้ง” หญิงสาวพูดเสียง 

ขึ้นจมูก ภาพของคนที่ชอบตหีน้ายกัษ์ลอยแวบเข้ามาในสมอง 

หากบอกว่าเอกตะวันและรวิกานต์เป็นพ่อแม่ผู้ห่วงและหวงลูกสาว 

ยิ่งชพีแล้วละก ็ความห่วงใยของวราทติย์ที่มต่ีอน้องสาวนั้นกเ็รยีกได้ว่าเกนิ

กว่าเหตุไปมากโข เขาอายุมากกว่าราวนิทราเพยีงสี่ปี แต่ชอบท�าราวกบัแก่

กว่าสกัครึ่งศตวรรษได้ แถมยงัคอยประคบประหงมเธอประหนึ่งไข่ในหนิ 

ท�าให้รุ่นน้องของนริสสาคนนี้แทบไม่มีโอกาสได้เที่ยวเตร่อย่างอิสรเสรี

เหมอืนเพื่อนในรุน่เดยีวกนัสกัเท่าใดนกั นานๆ ครั้งจงึจะยอมปล่อยนกน้อย

ออกจากกรงมาเผชิญโลกเช่นนี้สักหน แต่ก็นับเป็นการปล่อยที่เหมือนติด 

จพีเีอสตดิตามตวัอยู่ดี

จะว่าไปนริสสาก็พอเข้าใจอยู่เหมือนกันนั่นละว่าท�าไมถึงได้ห่วง 

น้องสาวเป็นนักหนา...หญิงสาวลอบมองคนที่นั่งบนเบาะข้างกายอยู่ครู่หนึ่ง

ก่อนจะลอบระบายลมหายใจยาว ราวนิทราเป็นคนสวยสะดุดตา นอกจาก

จะมีดวงตากลมโตและริมฝีปากแดงอวบอิ่มแล้ว เธอยังมีผิวขาวจัดและ

เนยีนละเอยีดมากจนใครๆ กต็ั้งฉายาให้ว่า ‘ตุ๊กตากระเบื้องเคลอืบ’ แต่ถ้า

รู้จักนิสัยที่แท้จริงของแม่เจ้าประคุณแล้ว ก็แทบจะเปลี่ยนฉายาให้เป็น 

‘ตุก๊ตาเสยีกบาล’ ทกุรายไป ท�าไมน่ะหรอื กเ็พราะความห้าวหาญผดิมนษุย์-

มนาของเจ้าตัวที่ท�าให้คนรอบข้างต้องทึ้งศีรษะด้วยความเป็นห่วงได้ตลอด
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เวลานั่นละ 

นริสสายังจ�าวีรกรรมของแม่ดาวคณะที่ปีนขึ้นต้นจามจุรีสูงเกือบ 

ห้าเมตรเพื่อช่วยลูกแมวได้ตดิตา บรรดาเพื่อนร่วมคณะ คณาจารย์ และ

รปภ. พากันกรีดร้องด้วยความตกใจ มีแต่ราวินทรานั่นละที่ยังหัวเราะร่า

เหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้นสกันดิ ขนาดถกูอาจารย์เอด็เสยีงดงัสะเทอืนเลื่อนลั่น

ไปสามโลกยงัไม่มอีาการสลดแม้แต่น้อย หากเป็นสมยัโบราณคงถูกไม้ก้าน

มะยมหวดขาลายกนับ้างเป็นแน่ หลงัจากเหตกุารณว์ุน่วายวนันั้นเจ้าเหมยีว

ตัวต้นเรื่องก็ได้ไปเป็นสมาชิกของบ้านวายุระกุลและเป็นสัตว์เลี้ยงตัวโปรด

ของราวนิทราไปโดยปรยิาย

“พี่ต้นชอบเห็นตาลเป็นเด็กอ่อนแบบนี้ทั้งปี ทั้งที่ตาลก็อายุปาเข้าไป

ยี่สบิสองแล้วแท้ๆ คอยดนูะ ตาลจะแกล้งไม่รบัสายดูบ้าง” ราวนิทราถอนใจ 

...รู้ว่าวราทิตย์รักเธอมาก แต่บางครั้งก็อยากมีอิสระและคิดท�าอะไรเอง 

โดยไม่ต้องมเีขาคอยก�ากบัทุกฝีก้าวดูบ้าง 

“อย่าเชียว” นริสสาท�าท่าขนลุก “เดี๋ยวพี่ต้นของลูกตาลได้โทร. มา

โวยวายใส่พี่ว่าพาน้องสาวสุดที่รกัเสยีคนแน่ๆ พี่ยงัจ�าตอนที่เราแอบไปกนิ

ไอศกรีมที่สยามกันได้นะ วันนั้นพี่ชายเรามองพี่ตาขวางเลย หาว่าพี่พา 

ลูกตาลออกนอกลู่นอกทาง”

สมยันั้นเธอเป็นนสิติชั้นปีที่สามและราวนิทราเป็นเฟรชชปีีหนึ่ง เธอ

เพยีงอยากพาหลานรหสัไปเลี้ยงขนมเพื่อพูดคุยประสารุ่นพี่รุ่นน้องที่สนทิ-

สนมกนัธรรมดา แต่กลบักลายเป็นว่าท�าให้ ‘ยกัษ์’ โกรธจนควนัออกหูที่พา

น้องสาวของตนไปเที่ยวย่านวัยรุ่นอย่างสยามสแควร์โดยไม่ได้รับอนุญาต 

คนประสาท! ท�าอย่างกบัไปเดนิเที่ยวเดี๋ยวเดยีวจะมหีมโีผล่มากดัคอราวนิทรา 

กลางห้างอย่างนั้นละ น้องสาวออกจะน่ารักขนาดนี้ ท�าไมพี่ชายถึงได้งี่เง่า

ขนาดนั้นไปได้กไ็ม่รู้!

“โอ้โห พี่สายงัจ�าได้อกีเหรอคะ แค้นฝังหุน่นะเนี่ย” ราวนิทราหวัเราะ

เสียงใส นริสสาเป็นคนเดียวที่กล้าเถียงพี่ต้นของเธอฉอดๆ และท�าให้เขา 
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จนด้วยค�าพูดได้

“จ�าไม่ได้ก็แปลกละ ถลึงตาใส่พี่แทบถลนออกมานอกเบ้าขนาดนั้น 

เล่นเอาฝันร้ายไปตั้งหลายคืน” ไม่พูดเปล่า นริสสายังท�าตาพองล้อเลียน 

วราทติย์ได้เหมอืนชนดิถอดแบบกนัมาไม่มผีดิ

“แหม...พี่สาเก็บเอาพี่ต้นไปฝันด้วยเหรอคะ” หญิงสาวหรี่ตามอง 

รุน่พี่พลางท�าเสยีงเลก็เสยีงน้อย ถ้าไม่นบัเรื่องที่พี่ชายของเธอเป็นคนช่างบ่น

และเจ้าระเบยีบอยูส่กัหน่อยละก ็เขาถอืเป็นหนุม่รปูหล่อเจ้าเสน่ห์อยู่ไม่น้อย

เชยีวละ

“โอ๊ย ไม่เอาละจ้ะ พี่ไม่อยากฝันร้าย...” 

พูดยังไม่ทันจบประโยค นริสสาก็หันไปกดแตรรัวใส่รถคันหน้า 

ที่ปาดแทรกเข้ามาในเลนโดยไม่สนใจว่าจะเฉี่ยวชนคนัอื่นหรอืไม่ และท�าให้

หญงิสาวต้องเหยยีบเบรกจนตวัโก่ง รถที่ขบัอยูด้่านหลงัพากนับบีแตรเสยีง

ดงัอื้อองึ

“คนที่นี่ขบัรถกนัน่าหวาดเสยีวนะคะพี่สา”

ราวินทรากวาดตามองไปยังรถราที่ออกันอยู่รอบด้านอย่างหวาดๆ 

เธอเพิ่งมาถึงอียิปต์เมื่อวานเย็น ตอนออกจากสนามบินได้เห็นการจราจร

ของกรงุไคโรแล้วถงึกบัพดูไม่ออกบอกไม่ถกูกนัเลยเชยีว หากเทยีบกนัแล้ว

รถตดิที่ไคโรยงัไม่ตดิวนิาศสนัตะโรยาวสามสี่ชั่วโมงเหมอืนที่กรงุเทพมหานคร

หรอก เพียงแต่การขับรถของผู้ใช้รถใช้ถนนที่อียิปต์ท�าเอาเธอต้องตะลึง 

พรงึเพรดิอย่างที่สุด

นี่มันแข่งแรลลีปารีส์-ดาการ์ข้ามทะเลทรายเหรอยะ ถึงได้ขับกัน

ฉวดัเฉวยีนเวยีนหวัขนาดนี้!

วินาทีแรกที่อาลี คนขับรถที่นริสสาส่งไปรับเธอที่สนามบินพาเธอ 

ออกสู่ถนนอนัจ้อกแจ้กจอแจของกรุงไคโร เธอกเ็หน็รถบนท้องถนนพากนั

ขบัปาดซ้ายป่ายขวากนัประหนึ่งกฎจราจรไร้ซึ่งความหมาย รถจากเลนขวา

สุดหักข้ามมายังเลนซ้ายสุดได้โดยไม่สะทกสะท้านต่อเสียงบีบแตรและ 
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เสียงตะโกนต่อว่าไล่หลังเลยสักนิด จึงไม่น่าแปลกใจที่ราวินทราจะเห็น

อุบตัเิหตุรถชนเกดิขึ้นตลอดเส้นทาง อาลอีธบิายให้เธอฟังว่า ส่วนมากหาก

เฉี่ยวชนกันนิดๆ หน่อยๆ ชาวอียิปต์มักไม่ค่อยเสียเวลาลงมาเจรจาเรื่อง 

ค่าเสยีหายให้มากความ เพราะถงึอย่างไรกไ็ด้ไม่คุม้เสยีอยู่แล้ว ดงันั้นรถรา 

ที่เห็นในไคโรจึงเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนจากการเฉี่ยวชน บางคันประดับ 

ด้วยรอยบุบสองสามรอยแบบเดียวกับรถซีโทรแอนสีฟ้าของนริสสาที่เธอ

นั่งอยู่ตอนนี้ไม่มีผิด เรื่องซ่อมเคาะปะผุน่ะหรือ...ลืมไปได้เลย ซ่อมเดี๋ยว

เดยีวกถ็ูกเฉี่ยวอกีแล้ว ต่อให้จอดไว้เฉยๆ กอ็าจมคีนถอยมาชนแล้วหนไีด้ 

คนอยีปิต์ส่วนใหญ่จงึปล่อยผ่าน ไม่ค่อยซ่อมรถกนัเท่าใดนกั

“ปกตกิข็บักนัแบบนี้ละจ้ะ ชนกนัขึ้นมาไม่ค่อยมใีครถอืโทษโกรธกนั

จรงิจงัหรอก เอาน่า อยู่ๆ ไปสกัเดอืนเดี๋ยวกช็นิไปเอง อุ๊ย! เจอที่จอดแล้ว”

พดูจบนรสิสากห็มนุพวงมาลยัหกัเลี้ยวปักหวัรถเข้าที่จอดรมิทางเท้า

ด้วยลีลาสวิงสวายเสียจนราวินทราเผลอจิกมือลงไปบนเบาะนั่งอย่างหวาด

ผวา รุ่นพี่ของเธอมาประจ�าการที่สถานทูตไทย ณ กรุงไคโรได้เพยีงปีเดยีว

แท้ๆ แต่ดูเหมอืนจะตดินสิยัขบัรถแบบคนอยีปิต์ไปเสยีแล้ว

“ท่าจะชนิยากอยู่นะคะ”

ราวนิทราหวัเราะเสยีงแห้ง ในขณะที่สารถฉีกียิ้มกว้าง

“อย่าท�าหน้าอย่างนั้นน่า เรามาถึงตลาดข่านกันแล้ว ไปชอปปิงให ้

สนุกกนัเถอะจ้ะ ไหนว่าอยากมาดูบรรยากาศตลาดตอนกลางคนืไงจ๊ะ” 

นริสสาดับเครื่องพลางปลดเข็มขัดนิรภัยออกจากตัวอย่างร่าเริง  

แต่ยงัไม่ทนัจะเปิดประตลูงจากรถกม็ชีายหนุม่ชาวอยีปิต์อายรุาวยี่สบิต้นๆ 

วิ่งมาเคาะกระจกเสียก่อน หญิงสาวกดกระจกลงแล้วหยิบธนบัตรใบละ 

สบิปอนด์ส่งให้โดยไม่พูดอะไรสกัค�า 

“เจ้าถิ่นน่ะ มาเกบ็ค่าที่จอดรถ นี่ดนีะที่เราได้ที่จอดก่อน ไม่อย่างนั้น

ต้องทิ้งกุญแจไว้ที่เขาให้คอยเลื่อนรถให้” นรสิสาหนักลบัมาบอกราวนิทรา

ที่มองมาด้วยแววตาเตม็ไปด้วยค�าถาม 
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“ทิ้งกุญแจ? แล้วไว้ใจได้เหรอคะพี่สา”

ราวินทราก้าวลงจากรถ พลางมองตามร่างสูงในชุดเสื้อแจ็กเกต 

กนัหนาวและกางเกงยนีไปอย่างไม่ค่อยไว้ใจนกั ยิ่งเหน็เขาเดนิไปเกบ็เงนิจาก

รถคันอื่นๆ ที่พากันมาจอดข้างถนนด้วยแล้ว ก็ยิ่งรู ้สึกว่าเขาอาจเป็น

มจิฉาชพีที่คอยหาประโยชน์จากคนแถวนี้ไปกนัใหญ่

“ไว้ใจได้จ้ะ พี่ฝากกบัเขาประจ�านั่นละ แต่ที่พี่ไม่อยากฝากกุญแจรถ

ไว้กบัเขากเ็พราะกลวัเขาถอยไปชนคนัอื่นมากกว่า แค่นี้รถพี่กม็รีอยรอบคนั

แล้ว คนอยีปิต์ขบัรถกนัแบบไหนลูกตาลกน็่าจะเหน็แล้วนี่จ๊ะ”

“นั่นสิคะ” ราวินทราหวัเราะก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าขมุกขมัว 

สายลมเยน็ยะเยอืกท�าให้สองมอืต้องกระชบัผ้าพนัคอขนแกะแน่นเข้า “เพิ่ง

ห้าโมงเยน็เอง แต่มดืตึ๊ดตื๋อเหมอืนสกัทุ่มสองทุ่มเลย”

แม้จะเพิ่งอยูใ่นช่วงต้นเดอืนธนัวาคม แต่อณุหภมูใินช่วงพระอาทติย์

ตกดินก็ลดฮวบลงเหลือเพียงสิบสามหรือสิบสี่องศาเซลเซียสอย่างรวดเร็ว 

และอาจลดเหลอืเพยีงเก้าหรอืสบิองศาช่วงกลางดกึ นรสิสาจงึย�้านกัย�้าหนา

ให้ราวินทราพกเสื้อกันหนาวหรือผ้าพันคอมาจากเมืองไทยด้วย ร่างกาย 

จะได้อบอุ่นและไม่ล้มป่วยไปเสยีก่อนได้เที่ยวทั่วอยีปิต์ดงัที่ตั้งใจไว้

“ก�าลงัจะเข้าหน้าหนาวแล้วนี่นา กม็ดืเรว็แบบนี้นี่แหละ”

นริสสากดรีโมตล็อกรถแล้วขึ้นไปยืนบนทางเท้า เบื้องหน้าของ 

หญิงสาวทั้งคู่คือประตูป้อมปราการขนาดมหึมาซึ่งล้อมรอบด้วยคูเมือง

โบราณที่แห้ง ปราศจากน�้า

“นี่ยงัไม่เข้าหน้าหนาวอกีเหรอคะ ทั้งที่หนาวขนาดนี้เนี่ยนะ”

ราวนิทราท�าตาโตอย่างน่ารกั จนสาวรุน่พี่อดส่ายหน้าด้วยความเอน็ดู

ไม่ได้

“นี่เรยีกว่าอากาศก�าลงัสบายต่างหากเล่าลกูตาล ถ้าเข้าเดอืนมกราคม

จะหนาวกว่านี้อกีนะ เผลอๆ อาจจะได้เหน็หมิะตกในไคโรด้วย จ�าได้ไหม

เมื่อปี ๒๐๑๓ หมิะตกที่นี่เสยีจนเป็นข่าวดงัไปทั่วโลกเชยีวละ”
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“แหม นั่นมนัเป็นเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในรอบ ๑๑๒ ปีเลยนะคะพี่สา 

คงไม่ตกง่ายๆ อกีแน่ๆ” หญงิสาวยงัจ�าพรีะมดิและทะเลทรายที่ปกคลุมไป

ด้วยหมิะสขีาวโพลนในภาพข่าวได้อย่างแม่นย�า หมิะตกกลางทะเลทรายครั้ง

นั้นนบัเป็นเรื่องฮอืฮาไปทั่วโลก แต่ในขณะเดยีวกนักย็�้าเตอืนสภาพภมูอิากาศ

ที่เปลี่ยนแปลงเพราะมลภาวะต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นอกีด้วย “โอกาสที่หมิะ

จะตกซ�้าอกีคงน้อยพอๆ กบัที่ตาลจะมโีอกาสมแีฟนนั่นละค่ะ”

“แค่บอกพี่ต้นของตาลให้เลกิหวงน้องสาวกพ็อจ้ะ เดี๋ยวเดยีวได้มแีฟน

แน่”

“โห เรื่องนั้นยากกว่ารอให้หมิะตกกลางทะเลทรายอกีค่ะ” ราวนิทรา

พูดติดตลกพลางก้าวขาเดินตามนริสสาไปอย่างรื่นเริง “นอกจากผ่านด่าน 

พี่ต้นแล้ว ยงัต้องผ่านด่านคุณพ่อคุณแม่อกีต่างหาก”

“เออ ยากจริงๆ แฮะ สงสัยตาลคงต้องขึ้นคานกึ่งถาวรเหมือนพี่ 

แล้วละ” 

นริสสาส่ายศีรษะ นึกอึดอัดแทนราวินทราอยู่เหมือนกันที่คนใน

ครอบครวัมกัปฏบิตัต่ิอเธอเหมอืนนกน้อยในกรงทอง ไม่อาจไปไหนมาไหน

ได้อย่างอสิระดงัใจนกึ ขนาดเธอออกปากจะช่วยดแูลเป็นอย่างดตีลอดระยะ

เวลาที่อยู่ที่อียิปต์ พ่อแม่และพี่ชายขี้หวงของหญิงสาวยังส่ายหน้าไม่ยอม

อนุญาตท่าเดียว นี่ถ้าราวินทราไม่ลงทุนใช้ลูกอ้อนเอ่ยปากขอมาเที่ยวตาม

ล�าพงัเป็นของขวญัที่เพิ่งเรยีนจบด้วยเกยีรตนิยิมหมาดๆ ละก ็อย่าได้หวงั

เลย แต่ถึงกระนั้นอีตาพี่ชายใจโหดก็ยังคอยเช็กทุกระยะเหมือนผีติดหลัง

ไม่มผีดิ!

“กึ่งถาวร? ฮั่นแน่ แสดงว่ามีหนุ่มอียิปต์มาจีบพี่สาใช่ไหมเนี่ย”  

หญงิสาวโผเข้าไปกอดแขนรุ่นพี่ “หล่อไหมคะ นสิยัดหีรอืเปล่า”

“ก.็..ดมีั้ง...” นรสิสาตอบอ้อมแอ้มไม่เตม็เสยีง เธอรบีชี้ขึ้นไปบนคาน

ประตูขนาดมหมึา “ตลาดข่านมปีระตูทางเข้าหลกัๆ อยู่สองทางนะจ๊ะ ทาง

ที่เราก�าลังเดินเข้ามา เชื่อกันว่าสมัยโบราณเวลารบชนะ นายทัพนายกอง 
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จะเดนิเข้าประตูนี้กนั จะมผีู้คนคอยโห่ร้องต้อนรบัด้วยความยนิดดี้วย”

“แต่ตอนนี้เงยีบมากเลยค่ะ” 

ราวินทราหัวเราะคิกคักเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายเปลี่ยนเรื่องพูดหน้าตาเฉย  

แต่ถึงนริสสาไม่พูด เธอก็รู้อยู่ดีว่าคนน่ารักนิสัยดีอย่างรุ่นพี่ของเธอคนนี้ 

มหีนุ่มๆ มาขายขนมจบีไม่เคยว่างเว้นแน่ๆ หากวราทติย์ยงัท�าเป็นปากแขง็ 

ชอบท�าฮึ่มๆ แฮ่ๆ ใส่สาวที่ตนแอบชอบไปเรื่อยๆ เช่นนี้ หนุ่มไทยจะต้อง

เสยีดุลให้หนุ่มต่างชาตลิ้านเปอร์เซน็ต์ 

“รอให้ลกูตาลรบชนะพี่ต้นก่อนส ิพี่จะปีนขึ้นไปบนหอคอยตรงจตัรุสั

แล้วโปรยดอกไม้ลงมาแสดงความยนิดเีลย”

หลงัจากเดนิฝ่าฝงูชนเข้ามาด้านในซึ่งคลาคล�่าไปด้วยผูค้นแล้ว นรสิสา 

กพ็ยกัพเยดิไปยงัหอคอยที่ตั้งตระหง่านอยู่ ณ ลานเบื้องหน้า หอคอยนั้น

เป็นทรงสี่เหลี่ยมสูงประมาณตึกสามชั้น ด้านหน้าเจาะเป็นประตูทรงโค้ง 

มกีระจกใสและครอบด้วยโครงเหลก็ดดัทรงโบราณ เป็นศลิปะแบบอสิลาม

ที่ดูอ่อนช้อยทว่าแข็งแกร่งอยู่ในที ตัวก�าแพงด้านนอกก่อด้วยหินก้อน

สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ค่อนข้างขรขุระ และเตม็ไปด้วยร่องรอยกระด�ากระด่าง

บ่งชัดว่าผ่านกาลเวลามายาวนานนับร้อยปีไม่แพ้ตลาดแห่งนี้ น่าแปลกนัก 

ที่ร่องรอยเหล่านั้นเพิ่มความสวยงามเข้มขลังให้หอคอยแห่งนี้มากกว่าจะ

ท�าให้ดูด้อยค่าลง

“คงต้องรอจนชาตหิน้าตอนบ่ายๆ นั่นละค่ะพี่สา พี่ต้นโหดจะตาย” 

ราวนิทราล้วงกล้องดจิทิลัจากกระเป๋าสะพายออกมาถ่ายภาพหอคอย

ที่ด้านในเปิดไฟสม่ีวงอ่อนดสูวยงามเอาไว้พลางกวาดตามองไปรอบๆ อย่าง

ตื่นเต้น แม้จะเคยอ่านจากหนังสือน�าเที่ยวมาบ้างแล้วว่าตลาดข่านหรือที่มี

ชื่อเตม็ๆ ว่า Khan El-Kalili แห่งนี้จะคกึคกัเป็นพเิศษในยามราตร ี แต ่

เมื่อได้มาเหน็ด้วยสองตาเช่นนี้กอ็ดรูส้กึรื่นเรงิเหมอืนเดก็น้อยที่ได้วิ่งเล่นอยู่

ในร้านขายขนมหวานไม่ได้ ภาพร้านรวงที่เปิดไฟสว่างไสวสองข้างทางนั้น

ช่างน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก แต่ละร้านฝังตัวอยู่ในอาคารทรงโบราณที่ตั้ง 
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เรยีงรายอยูบ่นถนนที่ปดู้วยหนิ นอกจากจะมเีหล่าผูค้นที่ออกมาเดนิจบัจ่าย

ใช้สอยกนัแล้ว ยงัมเีดก็วยัรุ่นชาวอยีปิต์ที่ออกมารวมตวักนันั่งเล่นอยู่ตาม

ขั้นบนัไดมสัยดิหรอืยนืจบักลุ่มพูดคุยกนัอย่างออกรส กลางถนนมรีถเขน็

ขายพวกข้าวโพดย่างหรอืมนัอบกลิ่นหอมชวนน�้าลายสอ

นี่กระมงั...ที่นรสิสาบอกเธอว่าคนที่นี่ใช้ชวีติกนัแบบ ‘อาหรบัราตร’ี 

กิน เที่ยว สังสรรค์กันหลังพระอาทิตย์ตกดินไปจนถึงตีสองตีสามของ 

วนัใหม่ ชาวอยีปิต์ส่วนมากจงึตื่นค่อนข้างสาย บางครั้งพวกเขาอาจเริ่มต้น

อาหารเช้ากันราวสิบเอ็ดนาฬิกา เลื่อนเวลาอาหารเที่ยงไปเป็นช่วงสามหรือ 

สี่โมงเย็น และจบมื้อเย็นกันที่เที่ยงคืนหรือตีหนึ่ง เรียกว่ากินแล้วก็นอน  

ไม่รอให้อาหารเรยีงตวัลงกระเพาะเสยีด้วยซ�้า แถมสดัส่วนของอาหารแต่ละ

มื้อที่นรสิสาเรยีกว่า อจีปิเชยีน พอร์ชนัส์ (Egyptian Portions) นั้นยงั

มากกว่าปริมาณที่คนไทยรับประทานกันหลายเท่า จนราวินทราได้แต่นั่ง

มองอย่างไม่เชื่อสายตาว่าผู้หญงิอยีปิต์ตวัเลก็ๆ จะสั่งพซิซาถาดใหญ่กนัมา

คนละถาด และสามารถกวาดลงท้องหมดภายในเวลาชั่วพรบิตา

ก่อนมาถึงอียิปต์ ราวินทราจินตนาการถึงประเทศแห่งนี้ไว้อีกแบบ 

ภาพจากสารคดแีละหนงัสอืท่องเที่ยวท�าให้เธอเข้าใจผดิไปไกลว่าผนืแผ่นดนิ

ของที่นี่คงแห้งแล้ง ถูกปกคลุมอยู่ใต้ผืนทราย ผู้คนคงสวมชุดกาลาเบยา

หรือชุดคลุมยาวเดินกันขวักไขว่เหมือนในภาพยนตร์ แต่เมื่อออกมาจาก

สนามบินแล้วได้เห็นไคโรเต็มๆ ตา จึงรู้ว่าเมืองหลวงแห่งนี้เจริญมาก  

ไม่ต่างอะไรกบักรุงเทพมหานครเลยแม้แต่นดิ หากไม่ใช่พวกพ่อค้าแม่ขาย

หรือคนจูงอูฐตามโบราณสถานแล้ว ชาวอียิปต์กว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ 

แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทนัสมยัแบบเดยีวกบัชาวยุโรป ทั้งแจก็เกต กางเกงยนี 

และรองเท้าบูต ยิ่งเป็นช่วงย่างเข้าฤดูหนาวเช่นนี้ยิ่งแต่งกายกันอย่างเต็มที่ 

จนเธอเผลอนึกไปว่าก�าลังเดินอยู่บนถนนสายแฟชั่นแถบยุโรปหรือมิลาน 

เสยีอกี

นริสสาไม่ยอมให้ราวินทราซื้อของจากบรรดาพ่อค้าที่พยายาม 
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เชิญชวนอย่างกระตือรือร้น แต่กลับพาเดินผ่านตลาดขายเครื่องหนังแล้ว

เลี้ยวขึ้นบนัไดอาคารในตรอกที่ทั้งมดืและแคบไปยงัชั้นสอง

“จ�าไว้เลยนะจ๊ะ เวลามาตลาดข่าน ให้มาซื้อของที่ร้านจอร์ดีก่อน  

ร้านนี้เป็นร้านเดียวที่ขายของด้วยราคาจริง ไม่ได้บอกผ่าน ไม่จ�าเป็นต้อง

ต่อเลย เผลอๆ ได้ของแถมด้วยนะ ส่วนมากเวลามีแขกมาจากเมืองไทย 

พี่กจ็ะส่งให้มาซื้อของที่ร้านนี้แหละ ถูกด ีแถมเวลาถอืถงุร้านนี้ลงไปข้างล่าง 

พวกพ่อค้าคนอื่นๆ เหน็จะไม่กล้าขายของแพงมาก เพราะคดิว่าเรารูร้าคาจรงิ

อยู่แล้ว”

นกัการทูตสาวพูดเจื้อยแจ้วประสาคนช่างอธบิาย

“ข้างบนนี้วงัเวงพกิลนะคะพี่สา” 

ราวนิทรามองไปรอบๆ อย่างประหลาดใจ เมื่อเหน็วา่บนชั้นสองของ

อาคารเก่าแก่แห่งนี้เป็นระเบียงทางเดินทรงสี่เหลี่ยมที่มีร้านค้าตั้งเรียงราย

อยูโ่ดยรอบ บางร้านเป็นร้านขายเฟอร์นเิจอร์เก่า บางร้านกข็ายพวกน�้าหอม 

ขวดแก้ว ผ้าคลุมสวยๆ และของที่ระลึก ไม่ต่างจากร้านนับร้อยด้านล่าง

มากนัก จะต่างก็ตรงที่ด้านบนนี้ดูซอมซ่อกว่า และผู้คนที่คาดเดาว่าน่าจะ

เป็นเจ้าของร้านกอ็อกมานั่งสูบชชิาหรอืดื่มชารบัลมหนาว พลางสนทนากนั

อย่างออกรสมากกว่าจะคดิขายสนิค้าของตนอย่างจรงิจงั

“ถ้าเป็นเมื่อก่อนกค็งคนแน่นกว่านี้เยอะจ้ะ แต่อย่างที่รู้กนันั่นแหละ 

สถานการณ์ในอยีปิต์ยงัไม่ค่อยสงบ เดี๋ยวกม็รีะเบดิ เดี๋ยวกม็พีวกบ้าๆ ยงิ

กราดใส่นกัท่องเที่ยว พวกฝรั่งทางฝ่ังยโุรปที่เคยเป็นขาประจ�ากเ็ลยไม่ค่อย

กล้ามากนั ฝรั่งเซนซทิฟิเรื่องความปลอดภยักนัจะตายไป ตอนนี้เศรษฐกจิ

อยีปิต์กเ็ลยย�่าแย่ ค่าเงนิตกต�่ามาก จากเมื่อก่อนอจีปิเชยีนปอนด์ละเจด็บาท 

ทุกวนันี้เหลอืแค่ปอนด์ละสองบาทเอง”

“ตาลเกอืบไม่ได้มาหาพี่สาเพราะเรื่องระเบดิเหมอืนกนัค่ะ แต่ตาลก็

บอกคุณพ่อกับพี่ต้นตามที่พี่สาบอกมานั่นละค่ะว่า ถ้าตรงไหนระเบิดแล้ว

มกัไม่ค่อยระเบดิซ�้าที่เดมิอกี ใกล้ๆ บ้านพี่สาระเบดิไปแล้วครั้งหนึ่ง กว่าจะ
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วนมาตูมอกีทคีงอกีนาน”

หญิงสาวหัวเราะเสียงสดใสเมื่อนึกถึงสีหน้าพูดไม่ออกบอกไม่ถูก 

ของบดิาและพี่ชาย เธอเข้าใจดวี่าทุกคนเป็นห่วงเพราะภาพความรุนแรงใน

อียิปต์ที่สื่อต่างๆ น�าเสนอให้เห็นอยู่เนืองๆ นั้นดูน่ากลัวกว่าความเป็นจริง 

ที่เกดิขึ้นหลายเท่า เรยีกว่าถูกใส่สตีไีข่จนเกนิเลยไปมาก จนก่อให้เกดิความ

หวาดกลัวในใจของผู้คน ทั้งที่สถานการณ์ในปัจจุบันค่อนข้างสงบพอที่จะ

ท่องเที่ยวในประเทศได้แล้วด้วยซ�้า

“แหม ถ้าสถานการณ์ไม่น่าไว้ใจจริงๆ พี่ก็ไม่ชวนลูกตาลมาหรอก  

พี่ท�างานสถานทูตนะจ๊ะ มอีะไรกต็้องรู้ก่อนอยู่แล้ว...”

“Va te faire foutre, putain de connard!” 

(ไปลงนรกเถอะวะ ไอ้ระย�าหมา!)

เสยีงตะโกนเป็นภาษาฝรั่งเศสอย่างกราดเกรี้ยวที่ดงัออกมาจากร้าน

ขายของเก่าที่อยูท่างซ้ายมอื ท�าเอาสองสาวที่ก�าลงัจะเดนิผ่านไปยงัร้านที่อยู่

ตดิกนัสะดุง้โหยง ราวนิทราเป็นคนแรกที่ถอยกรดูในขณะที่ร่างสงูใหญ่ชนดิ

เกอืบชนคานประตูโผล่พรวดออกมา แวบแรกที่เหน็ เขามผีมสนี�้าตาลเข้ม

จนเกอืบด�า และมผีวิสแีทนคล้ามแดดจนหญงิสาวนกึว่าเขาเป็นชาวอาหรบั 

แต่เมื่อได้เห็นดวงตาสีฟ้าอมเขียวราวท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเต็มตาจึง 

รู้ว่าเขาเป็นฝรั่ง 

เสยีดาย...ที่เป็นท้องทะเลแสนงามยามมพีายุทอร์นาโด!

ชายหนุ่มตรงหน้ายังคงพูดรัวเร็วเป็นชุดอีกหลายประโยค ความรู้

ภาษาฝรั่งเศสของราวินทราอยู่ในระดับงูๆ ปลาๆ เธอจึงฟังเขาไม่เข้าใจ  

แต่พอเดาได้จากท่าทางโกรธเกรี้ยวจนควันออกหูของชายชาวอียิปต์ที่เดิน

ตามเขาออกมาจากร้านได้ว่าน่าจะเป็นค�าสบถด่าที่หยาบคายเอาเรื่อง

“มาทางนี้เถอะลูกตาล ไม่ต้องไปสนใจหรอก พ่อค้ากบัลูกค้าฝรั่งคง

ทะเลาะกนัน่ะ” นรสิสาตรงเข้ามาคว้าข้อมอืของรุ่นน้องเอาไว้ แล้วรบีลาก

เข้าไปในร้านจอร์ดทีี่อยู่ข้างๆ “คนอะไรกไ็ม่รู้ หน้าตาหล่อลากดนิแท้ๆ แต่
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พูดออกมาแต่ละค�าหยาบจนฟังแทบไม่ได้เลย”

“หยาบคายมากเลยเหรอคะ”

ราวนิทราหนักลบัไปมองชายหนุม่อกีครั้งด้วยความอยากรู้อยากเหน็ 

เธอเห็นด้วยกับนริสสาเรื่องที่เขา ‘หล่อลากดิน’ โครงหน้าของเขาโดดเด่น

ชนิดหาตัวจับยาก โดยเฉพาะโหนกแก้มและแนวกรามสวยได้รูปราวสลัก

เสลา แต่พายุอารมณ์ที่ฉายชัดอยู่ในแววตาท�าให้เขาดูดุดันน่ากลัวเหมือน 

รปูจ�าหลกัเทพเจ้ายามพโิรธไปอย่างน่าเสยีดาย ขนาดสวมแจก็เกตหนงัทรง

นกับนิสนี�้าตาลที่เก่าจนสบีรเิวณตะเขบ็และข้อศอกถลอกจนเป็นสคีรมีแลว้ 

เขากย็งัดูดปีระหนึ่งหลุดออกมาจากนติยสารแฟชั่นไม่มผีดิ

เขาท�าให้นกึถงึ อนิเดยีนา โจนส์ ขึ้นมานดิๆ แฮะ...

“แปลให้ฟังแล้วจะหนาว ฝรั่งพวกนี้นสิยัไม่ด ีได้ทเีป็นโวยวายเสยีง

ดังตลอด เพราะรู้ว่าคนที่นี่ไม่ค่อยลงไม้ลงมือกันถึงขั้นเลือดตกยางออก 

เพราะถ้าถึงต�ารวจมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่” หญิงสาวท�าหน้าเบ้ “อย่าไป

สนใจเลยลูกตาล ไปซื้อของเถอะ เดี๋ยวกม็คีนมาห้ามเองนั่นละ”

ยามมีคนทะเลาะเบาะแว้งกัน เหล่าอียิปต์มุงที่เห็นเหตุการณ์มักจะ 

ไม่ยนืดอูยู่เฉยๆ แต่ชอบเข้าไปมส่ีวนร่วมห้ามปรามประหนึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง

เสยีเอง ประเดี๋ยวเดยีวกไ็กล่เกลี่ยกนัจนจบไปเองก่อนจะแยกย้ายทางใคร

ทางมัน นริสสาอยู่ที่นี่มานานพอที่จะรู้ว่าเหตุกระทบกระทั่งกันเช่นนี้ใน

อยีปิต์นั้นไม่ใช่เรื่องร้ายแรงแต่อย่างใด แทบไม่จ�าเป็นต้องใส่ใจเลยสกันดิ 

ราวินทราเหลือบมองชายหนุ่มอารมณ์ร้อนคนนั้นเป็นครั้งสุดท้าย 

แล้วเดนิเข้าไปเลอืกซื้อของในร้านตามค�าชวนของเพื่อนรุน่พี่โดยไม่สนใจเขา

อกี

“พี่สา ตาลล้มละลายแล้ว”
ราวินทราโอดครวญขณะเดินไปตามถนน สองมือหอบถุงข้าวของ

พะรุงพะรัง ไม่น่าเชื่อว่าในระยะเวลาเพียงชั่วโมงเศษเธอจะละลายทรัพย์ 
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ในกระเป๋าได้รวดเรว็อย่างน่าใจหาย แต่ถงึกระนั้นเจ้าตวักย็งัสอดส่ายสายตา

มองสนิค้าในร้านรวงสองข้างทางไม่ยอมเลกิ 

“ซื้อเยอะขนาดนี้ ไม่ล้มละลายสแิปลก ถ้าบ่จี๊กบ็อกพี่ได้ เดี๋ยวพี่จะ

ให้กู้ คิดดอกไม่แพง” นริสสาหัวเราะ “ว่าแต่ลูกตาลจะจ�าได้ไหมเนี่ยว่า 

ซื้ออะไรมาบ้าง เล่นกวาดมาทุกสิ่งอย่างแบบนี้”

“แหม กต็าลมคีนที่ต้องซื้อของไปฝากเยอะนี่คะ ทั้งคนที่บ้านแล้วไหน

จะเพื่อนๆ อกี ทุกคนขู่กนัทั้งนั้นเลยว่าถ้าไม่ซื้อของกลบัไปฝากละกจ็ะงอน 

ตาลกต้็องสนองนโยบาย” ราวนิทราท�าปากยื่น “เดี๋ยวคนืนี้ตาลจะไปรื้อดูค่ะ

ว่าซื้ออะไรมาบ้าง แล้วจดโน้ตเลยว่าชิ้นไหนซื้อฝากใคร ถ้าโทร. ไปไถเงิน 

พี่ต้นเพิ่มแล้วพี่ต้นไม่ให้ ตาลค่อยกู้พี่สานะคะ”

“กูพ้ี่ท่าจะง่ายที่สดุแล้วละจ้ะ พี่ต้นของลกูตาลน่าจะหาทางตดัค่าขนม

มากกว่า ลูกตาลหมดตวัจะได้รบีกลบัไวๆ ไง”

พื้นเพดั้งเดิมของครอบครัววายุระกุลอาจไม่ใช่ผู้ลากมากดี แต่ก ็

เป็นที่นบัหน้าถอืตาในวงสงัคมอยู่ไม่น้อย ด้วยธุรกจิรสีอร์ตทั้งในประเทศ

และแถบประเทศเพื่อนบ้านประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก เรื่องฐานะ

ทางการเงนิจงึเรยีกได้ว่าสมบูรณ์พร้อมอย่างน่าอจิฉาทเีดยีว สิ่งที่น่าชื่นชม

อย่างยิ่งคอืเอกตะวนัและรวกิานต์ไม่เคยตามใจลูกๆ จนเสยีคน ทั้งคู่พร�่า

สอนลูกชายลูกสาวให้จับจ่ายใช้สอยเท่าที่จ�าเป็นและรู้จักประหยัดอดออม 

หากอยากได้อะไรนอกเหนือจากที่พ่อแม่จัดหาให้ต้องไปช่วยงานที่รีสอร์ต

เพื่อหารายได้พเิศษเอาเอง ราวนิทราจงึเป็นลกูคณุหนทูี่ตดิดนิที่สดุที่นรสิสา

เคยรู้จกัมา และเป็นสาเหตุที่ท�าให้เธอเอน็ดูรุ่นน้องคนนี้ยิ่งนกั

“ถ้าอย่างนั้นตาลคงต้องฝากท้องไว้กบัพี่สาทุกมื้อแล้วละค่ะ”

ไม่พดูเปล่าหญงิสาวยงัเอยีงศรีษะซบไหล่ของรุ่นพี่อย่างประจบประแจง  

ดงัเช่นที่เคยท�ามาตลอดครั้งยงัเรยีนมหาวทิยาลยัด้วยกนั

“ไม่ต้องขอพี่กเ็ลี้ยงทกุมื้ออยูแ่ล้วน่า ว่าแต่ของเยอะขนาดนี้ให้พี่ช่วย

ถอืบ้างดไีหม จะได้เดนิสบายขึ้น”
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“ไม่เป็นไรค่ะพี่สา ตาลฟิตจะตาย” ราวนิทราชูถุงในมอืขึ้น ท�าท่าทาง

เลยีนแบบนกักฬีายกน�้าหนกัแล้วยิ้มกว้าง “มแีต่ของเบาๆ ทั้งนั้นเลย ต่อให้

เดนิชอปทั้งคนืกไ็หว...”

ปัง!

ราวินทราและนริสสาสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด 

ผูค้นบนถนนในตลาดพากนัหยดุยนืนิ่ง คล้ายยงัไม่แน่ใจว่าเสยีงที่ได้ยนิเป็น

เสยีงอะไรกนัแน่ แต่เมื่อเสยีงแบบเดมิดงัขึ้นตดิๆ กนัอกีสามครั้ง ฝูงชนที่

เดนิอยูบ่นท้องถนนกพ็ากนักรดีร้องแล้ววิ่งแตกฮอืเหมอืนนกแตกรงั ก่อให้

เกดิคลื่นมนุษย์อนับ้าคลั่งที่พดัพาสองสาวให้ไหลแยกจากกนัไปคนละทศิ

“ลูกตาล!” นริสสายื่นมือออกไปหมายคว้าตัวราวินทราเอาไว้ แต่ 

หญิงสาวถูกคลื่นมนุษย์ดันไปในทิศตรงข้ามอย่างรวดเร็ว “หาที่หลบก่อน 

แล้วโทร. หาพี่ ได้ยนิไหมลูกตาล โทร. หาพี่ แล้วพี่จะไปรบั!”

“พี่...พี่สา!”

ราวินทราพยายามทรงตัวไม่ให้ถูกคนชนล้มขณะไหลไปตามฝูงชน 

เธอรีบตั้งสติอย่างรวดเร็วพลางเงี่ยหูฟังว่าเสียงปืนดังขึ้นอีกหรือไม่และมา

จากทางไหนเพื่อจะแทรกผู้คนหนีไปทางอื่น แต่เสียงกรีดร้องและตะโกน

โหวกเหวกของคนรอบด้านกด็งัอื้อองึจนไม่อาจจบัเสยีงอื่นใดได้ จะกระโดด

เข้าไปซ่อนตวัในร้านค้าที่อยู่ใกล้ๆ กม็คีนคดิแบบเดยีวกนันบัสบิชวีติกรูกนั

เข้าไปอดักนัจนแน่นร้านหมดแล้ว เธอจงึจ�าใจต้องสาวเท้ากึ่งเดนิกึ่งวิ่งตรง

ไปเบื้องหน้าอย่างไร้ทางเลอืก

“ระวงั!”

เสยีงตะโกนเป็นภาษาองักฤษดงัขึ้นในวนิาทเีดยีวกนักบัปลายเท้าของ

ราวินทราลอยหวือขึ้นจากพื้น ดวงตาคู่งามเบิกกว้างเมื่อเห็นมอเตอร์ไซค์ 

ส่งของพุ่งผ่านหน้าไปด้วยความเร็วสูง เหมือนไม่สนใจว่าจะเฉี่ยวชนผู้คน 

ที่ก�าลงัวิ่งด้วยความสบัสนอลหม่านบนท้องถนนเลยสกันดิ หากเมื่อครู่เธอ

ยงัยนือยู่ตรงนั้นละก ็เธอกค็ง...
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“คุณไม่เป็นไรใช่ไหม”

เสยีงทุม้ต�่าตดิจะกระด้างนดิๆ ดงัขึ้นอกีครั้ง คราวนี้ดงัชดิหูเสยีจน 

หญิงสาวต้องผินหน้ากลับไปหาต้นเสียง และพบว่าสิ่งที่ ‘ชิด’ กับเธอนั้น 

ไม่ใช่แค่เสยีง แต่เป็นลมหายใจและกายสงูใหญ่ราวยกัษ์ปักหลั่นที่แนบสนทิ

อยู่กับแผ่นหลังของเธอ โดยมีวงแขนแข็งแรงโอบกระชับรอบเอวบอบบาง

ไว้แน่น และนั่นคือสาเหตุที่ปลายเท้าของเธอไม่ติดพื้น...เขาอุ้มเธอเอาไว ้

ด้วยแขนข้างเดยีว!

ผู้ชายคนนี้...คอืคนเดยีวกบัที่สบถเสยีงดงัแถวๆ หน้าร้านจอร์ด!ี

หัวใจของราวินทราเต้นรัวยามเห็นใบหน้าเจ้าของวงแขนชัดถนัดตา 

เธอเคยเห็นฝรั่งตาสีฟ้ามามาก แต่ไม่เคยเห็นเฉดสีฟ้างดงามแปลกตา 

แบบนี้มาก่อน...เหมอืนสอีมเขยีวของท้องทะเลที่สะท้อนภาพผนืฟ้าปราศจาก

เมฆของอียิปต์เอาไว้ ทว่าเมื่อต้องแสงจากโคมไฟสีส้มนวลตานับร้อยดวง

จากร้านค้าทางด้านหลังกลับปรากฏสีเหลือบม่วงจางๆ ผสมอยู่ประหนึ่ง 

สขีองพลอยอะเลกซานไดรต์

สวย...

“เฮ้ คุณได้ยนิผมไหม หรอืว่า...เป็นใบ้?”

ค�าพดูซึ่งล่วงพ้นรมิฝีปากหยกัลกึออกมานั้นท�าเอาคนฟังต้องกะพรบิ

ตาปริบๆ สติสตังที่หลุดลอยหายไปในตอนแรกกลับคืนเข้าร่างในจังหวะ

เดยีวกนักบัชายหนุ่มปล่อยเธอลงยนืบนขั้นบนัได หญงิสาวเพิ่งรู้ในตอนนั้น

เองว่าเขาคว้าตัวเธอเข้ามาหลบใต้โค้งประตูใหญ่โตที่เชื่อมระหว่างถนนสอง

ด้านของตลาดเข้าด้วยกัน ตรงกลางเป็นเวิ้งขนาดย่อมที่มีร้านขายโคมไฟ

แบบอาหรบัและของที่ระลกึสองร้านตั้งอยูด้่านใน แสงจากโคมแก้วหลากส ี

สะท้อนกับก�าแพงหินและโค้งเพดานปลายแหลมตามแบบฉบับของศิลปะ

อสิลามก่อให้เกดิแสงเงางดงามแปลกตา

“น้อยๆ หน่อยคุณ ฉนั...ฉนัไม่ได้เป็นใบ้”

“หลบมาทางนี้ก่อน”
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เขาคว้าข้อมือของราวินทราแล้วดึงให้เข้าไปในร้านโคมไฟ เหมือน 

ไม่ใส่ใจฟังสกันดิว่าเธอก�าลงัจะพูดอะไร พอเธออ้าปากจะท้วง เขากย็กนิ้วชี้

ขึ้นจดรมิฝีปากเป็นเชงิบอกให้เงยีบ เสยีงของความโกลาหลบนถนนด้านนอก

ยังคงดังอยู่เป็นระยะ หญิงสาวโล่งใจไปเปลาะหนึ่งที่ไม่ได้ยินเสียงปืนแล้ว 

แต่ในขณะเดียวกันกลับรู้สึกอึดอัดเมื่อได้ยินเสียงหัวใจใต้แผงอกกว้างของ

คนที่ยนืชดิกนัในระยะเกนิค�าว่าพอด.ี..ชดิจนได้กลิ่นใบยาสบูเจอืกลิ่นหวาน 

อ่อนๆ ของยางไม้หอมลอยกรุ่นมาจากกายเขา น่าแปลกที่บุคลิกดิบห่าม 

ของเขากลบัไม่ขดักบักลิ่นหอมนุ่มนวลนั้นแม้แต่นดิเดยีว

“ฉนั...ฉนัต้องโทรศพัท์บอกเพื่อน...”

ราวินทราถอยหลังจากชายหนุ่มไปสองสามก้าว จนเกือบชนกับ

เจ้าของร้านชาวอียิปต์ที่ชะโงกหน้าออกมาดูเหตุการณ์อยู่ทางด้านหลัง เธอ

หนัไปผงกศรีษะขอโทษเขาด้วยท่าทางเก้ๆ กงัๆ ก่อนจะรบีควานหาโทรศพัท์

มอืถอืในกระเป๋าอย่างทุลกัทุเลเพราะถุงข้าวของที่อยู่ในมอื

“มา ผมช่วย”

ชายหนุม่เจ้าของดวงตาสแีปลกถอืวสิาสะดงึถงุบรรจสุนิค้าที่ระลกึไป

จากมือของราวินทราโดยไม่รอค�าอนุญาตจากนั้นก็เดินถอยหลังกลับเข้าไป

ยนืในมมุอบัของร้านโคมไฟเสยีดื้อๆ หญงิสาวขมวดคิ้วนดิหนึ่งอย่างไม่ค่อย

พอใจนกั แต่เมื่อนกึได้ว่าเขาเป็นคนช่วยเหลอืเธอเมื่อครู่ ความขุ่นเคอืงใจ

บางเบาจงึจางหายไปอย่างรวดเรว็ราวลมพดั

“ฉนั...” ราวนิทราเหลอืบมองคนตวัสูงที่ยนืขมวดคิ้วพงิผนงัร้านครู่

หนึ่ง ก่อนจะพูดอ้อมแอ้มไม่เตม็เสยีง “ฉนัยงัไม่ได้ขอบคุณที่คุณช่วยฉนัไว้

เลย คุณ...”

“แอรอน” ชายหนุ่มตอบด้วยน�้าเสยีงห้วนสั้น ดวงตาของเขามองไป

รอบๆ อย่างระแวดระวงั “ผมชื่อแอรอน”

“ฉนัชื่อราวนิทราค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วย...”

“เรื่องเล็กน้อย เรเวน” แอรอนยักไหล่ เขาไม่สนใจที่จะฟังเธอพูด 
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จนจบประโยคเสยีด้วยซ�้า “คุณจะโทรศพัท์กร็บีโทร. ส”ิ

“เรเวน? ฉนัชื่อราวนิทรา ไม่ใช่เรเวน”

ราวนิทราขงึตาใส่ชายหนุม่ นกึฉนุขึ้นมาตดิหมดัเมื่อถูกเรยีกว่าเรเวน 

นกสีด�าตัวโตในตระกูลอีกา ถึงจะจัดว่าเป็นหนึ่งในนกที่ฉลาดที่สุดในโลก 

แต่กเ็กกมะเหรกเกเรสร้างความเดอืดร้อนตดิอนัดบัต้นๆ เช่นกนั!

“กช็ื่อคุณออกเสยีงยาก มชีื่อเล่นที่เรยีกง่ายกว่านี้ไหมเล่า”

ออกเสยีงไม่ได้กเ็ลยตั้งชื่อใหม่ให้เสยีเลยอย่างนั้นเรอะ! บ้าหรอืเปล่า!

“ลูกตาล”

“ลูกทนั...ลูกทาน...ถนั?” 

ชายหนุ่มขมวดคิ้วขณะพยายามออกเสียงเพี้ยนสุดกู่จนคนฟังต้อง

กลอกตามองเพดาน...อยากจะบ้าตาย ถนัมนัแปลว่าเต้านมต่างหากเล่า! 

“ถ้ามนัล�าบากนกั กล็มืๆ มนัไปเถอะค่ะ” หญงิสาวไม่อยากได้ยนิชื่อ

ของตนในเวอร์ชนัพสิดารมากไปกว่านั้นจงึรบีตดับททนัท ีอกีประการหนึ่ง...

หลังจากคืนนี้ เธอคงไม่ได้พบหน้าเขาอีกแล้ว และคงไม่มีวันสนิทสนม 

ถึงขนาดยอมให้เขาเรียกชื่อเล่นของเธอด้วย! “เอาเป็นว่าฉันขอบคุณเรื่อง 

เมื่อครู่มากนะคะ แล้วกต็้องขอโทษด้วยที่รบกวนคุณ”

เธอเดนิตรงไปคว้าถุงคนืจากคนตวัสูงกว่า แต่เขากลบัไม่ยอมปล่อย 

ดวงตาคมกล้าหลบุมองถุงพลาสตกิที่บรรจขุองที่ระลกึเหล่านั้นครู่หนึ่งคล้าย

ลังเล ก่อนจะยอมคลายมืออย่างเสียไม่ได้ ราวินทราสะดุดใจกับท่าทาง

แปลกๆ ของเขาอยูบ้่าง แต่อคตทิี่เริ่มก่อตวัขึ้นในใจท�าให้เธอไม่อยากสนทนา

พาทกีบัคนตรงหน้าอกีต่อไป...คุยกนัไม่กี่ค�ากร็ู้แล้วว่ากวนประสาท!

“บอกแล้วว่าแค่เรื่องเล็กน้อย ไม่จ�าเป็นต้องขอบคุณก็ได้ ใครอยู่ 

ตรงนั้นก็ต้องท�าแบบผมทั้งนั้น” แอรอนมองออกไปนอกร้านด้วยแววตา

ครุ่นคิด “คุณว่าจะโทรศัพท์หาเพื่อนไม่ใช่เหรอ ผมว่ารีบโทร. เถอะ ที่นี่ 

ไม่ค่อยปลอดภยัเท่าไหร่ คุณควรรบีกลบัที่พกัให้เรว็ที่สุด หรอื...จะให้ผม

ไปส่งคุณกบัเพื่อนกไ็ด้นะ ผมจะได้สบายใจด้วยว่าคุณปลอดภยัแล้วจรงิๆ”
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“หา?” ราวนิทราปรบัอารมณ์ไม่ถกูเมื่อจู่ๆ  คนที่แสดงท่าทไีม่เป็นมติร

นักในคราแรกเสนอตัวเป็นบอดีการ์ดให้โดยไม่มีปี่มีขลุ่ย “คุณมีน�้าใจมาก 

แต่ไม่เป็นไรค่ะ เพื่อนฉันขับรถมา พวกเรากลับกันเองได้ ที่จริง...คิด... 

คดิอกีท ีฉนัเดนิไปรอที่รถเลยดกีว่า แล้วค่อยโทร. บอกเพื่อนระหว่างทาง

เอากไ็ด้”

ตอนแรกหญงิสาวไม่ค่อยชอบหน้าเขา แต่ตอนนี้เริ่มรูส้กึวา่เขาไมน่่า

ไว้ใจขึ้นมาตงดิๆ ยิ่งเหน็สายตายามเขามองถุงในมอืของเธอด้วยแล้ว เธอก็

เผลอหนบีกระเป๋าแน่นเข้าโดยอตัโนมตั ิ คดิๆ ดูแล้วเธอแทบไม่รู้จกัผู้ชาย

คนนี้เลยสักนิด การที่เขาช่วยเธอไว้ไม่ได้หมายความว่าจะไว้ใจเขาได้ร้อย

เปอร์เซน็ต์เสยีเมื่อไหร่กนัเล่า บางท.ี..เขาอาจจะเป็นโจรกไ็ด้!

“ถ้าคุณสบายใจจะท�าอย่างนั้นผมกไ็ม่ขดั แต่อย่างน้อยให้ผมเดนิไป

ส่งคุณที่รถเถอะ ผมจะได้หมดห่วง” 

ปากเอ่ยว่าห่วง แต่แววตาของเขากลับชืดชา เหมือนพูดส่งๆ ไป 

อย่างนั้นเอง 

เดี๋ยวนะ...ห่วง? ท�าไมเขาต้องเป็นห่วงเธอด้วยเล่า...

“ไม่เป็นไรค่ะ ฉันไม่รบกวนคุณจะดีกว่า ฉันเกรงใจ” ราวินทรา 

ส่ายหน้ารวั แล้วรบีเดนิจ�้าพรวดออกจากร้านโคมไฟ ในขณะที่อกีฝ่ายก้าว

ตามมาประชดิอย่างรวดเรว็

“ไม่รบกวนหรอกน่า ผมว่าง...”

“ลูกตาล!” 

เสยีงตะโกนเรยีกนั้นเปรยีบเสมอืนระฆงัช่วยส�าหรบัราวนิทรา 

“พี่สา!” เธอหนัไปเหน็สาวรุน่พี่ยนือยูใ่ต้ซุม้ประตูโค้ง จงึรบีปรี่เข้าไป

กอดแขนอย่างยนิด ี

“พี่ตามหาลูกตาลเสียทั่วเลย ท�าไมไม่โทร. หาพี่ รู้ไหมว่าพี่เป็นห่วง

เราแทบแย่”

“ตาลขอโทษค่ะพี่สา แต่ตอนนี้เรารบีกลบักนัก่อนเถอะค่ะ มอีะไรไว้
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คุยกนัทหีลงั” ราวนิทราฉุดนรสิสาให้ออกเดนิอย่างเร่งร้อน

“เอ๊ะ? เกดิอะไรขึ้นเหรอจ๊ะ” นรสิสาหนัไปมองชายหนุ่มชาวต่างชาติ

ที่มองตรงมายงัพวกตนแล้วเลกิคิ้วนดิๆ อย่างประหลาดใจ “นั่นมนั...ผูช้าย

ฝรั่งเศสที่เราเจอหน้าร้านจอร์ดนีี่นา เขามาจบีลูกตาลเหรอ”

“จีบอะไรกันล่ะคะ ท่าทางเหมือนอยากจะฆ่าหั่นศพตาลละไม่ว่า”  

ราวนิทราท�าหน้าป้ันยาก เธอไม่แน่ใจนกัว่าผูช้ายที่ชื่อแอรอนเป็นคนฝรั่งเศส

จริงๆ หรือแค่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ เพราะภาษาอังกฤษที่เขาใช้สนทนากับ

เธอนั้นไม่ตดิส�าเนยีงฝรั่งเศสเลยแม้แต่น้อย ออกจะเป็นส�าเนยีงแบบบรติชิ

จ๋าเสยีด้วยซ�้า หากบอกว่าเขามาจากสหราชอาณาจกัรเธอกเ็ชื่อ

“หา?” 

นรสิสากะพรบิตาปรบิๆ อย่างงุนงง แต่สาวรุ่นน้องกลบัไม่ยอมพูด

อะไรอกี เอาแต่ลากเธอให้เดนิไปตามถนนทั้งที่ตนเองไม่รู้จกัเส้นทางสกันดิ 

ดวงตาคมกริบของแอรอนมองตามร่างของหญิงสาวทั้งสองไปอย่าง

เงียบเชียบ พลางถอดเสื้อแจ็กเกตตัวนอกออกมาพาดไว้บนท่อนแขน  

หลงัจากนบัหนึ่งถงึสบิในใจ เขากเ็ดนิตามพวกเธอไปโดยไม่ลมืทิ้งระยะห่าง

เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยนัก ฝูงชนที่ยังวิ่งวุ่นกันอย่างสับสนอลหม่านถือเป็น 

โล่ก�าบงัชั้นดทีี่จะช่วยพาเขาออกจากที่นี่ได้โดยเรว็ที่สุด 

“ฉิบหายแล้ว!” แอรอนสบถอย่างหัวเสียเมื่อเดินตามหญิงสาว 

ชาวเอเชียทั้งสองออกมาถึงรถแล้วเห็นสีเขียวบนป้ายทะเบียน นั่นมัน...รถ

สถานทูต! ยุ่งแล้วไหมเล่า! 

ไวเท่าความคดิ ชายหนุ่มรบีหยบิโทรศพัท์มอืถอืออกมาซูมถ่ายภาพ

ทะเบยีนจากระยะไกล แล้วกดส่งข้อความอย่างคลอ่งแคลว่ จากนั้นต่อสาย

หาคนที่ตนเพิ่งส่งข้อความให้หมาดๆ 

“ยงัไม่ตายอกีเหรอวะ”

ประโยคแรกที่คนปลายสายเอ่ยทักได้รับการตอบรับเป็นเสียงสบถ

ยาวนบัสบิค�า
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“นั่นปากเรอะไอ้เวร” แอรอนแยกเขี้ยว เขาหลบเข้าไปอยู่ในหลบืข้าง

ก�าแพงทนัททีี่เหน็กลุม่คนกรกูนัออกมาจากประตทูางเข้าตลาด “เชก็ทะเบยีน

รถให้ฉนัหน่อย อเลก็ซ์ ฉนัส่งรูปไปให้แล้วเมื่อกี้”

“เออ เดี๋ยวท�าให้” อเลก็ซ์หวัเราะร่วน “เหน็หายไปเป็นเดอืนไมต่ดิต่อ

มา กน็กึว่าถูกไอ้ฌอง-ลุคยงิเจาะกะโหลกตายไปแล้ว”

“ฉนัยงัอยู่ดนี่า ส่วน ‘ของ’ ก ็‘ฝาก’ เอาไว้ในที่ปลอดภยั ไอ้สารเลว

ฌอง-ลุคไม่มวีนัหาเจอแน่”

“หอื? ของไม่ได้อยู่กบัแกเหรอวะ แสดงว่าการเจรจาล้มเหลวสทิ่า”

“แค่ผิดแผนนิดหน่อยน่า แต่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ฉันยังควบคุม

สถานการณ์ได้” แอรอนท�าเสยีงฮึ่มๆ แฮ่ๆ อยู่ในล�าคอ “ถ้าแกรบีย้ายก้น

ไปเช็กทะเบียนรถให้ฉันว่าใครเป็นเจ้าของ ไม่เกินพรุ่งนี้ฉันก็กลับอะเล็ก- 

ซานเดรยีไปจบิไวน์กบัแกแล้ว!”

“ง่ายขนาดนั้นเชยีว”

เจ้าของเสยีงแหบต�่าปลายสายกระเซ้าอย่างอารมณ์ด ีแต่คนฟังกลบั

ยิ่งอารมณ์บูด

“มนัจะไปยากอะไร แค่เดก็ผู้หญงิเอเชยีไร้พษิสงคนเดยีว ฉนัรบัมอื

ได้สบายอยู่แล้ว เปิดไวน์ขวดที่แพงที่สุดของไอ้อองเซลรอไว้เลย”

“แกรอดจากไคโร แต่จะมาตายที่อะเล็กซานเดรียก็เพราะไปยุ่งกับ

ไวน์ของมนันี่ละ” อเลก็ซ์ท�าเสยีงจึ๊กจั๊กอยู่ในล�าคอ “ระวงัตวัหน่อยนะโว้ย 

ไอ้ฌอง-ลุคกับไอ้มิเชล ดูวาล อาจารย์เก่าของแกมันร้ายไม่ใช่เล่น งาน 

รับทรัพย์อื้อแบบนี้เสียด้วย พวกมันไล่ฟัดแกไม่ปล่อยแน่ จนว่าจะได้  

‘อาร์สโินเอ’ ของแก”

“อาร์สิโนเอเป็นของพ่อฉัน” ดวงตาของแอรอนลุกวาบตามแรง

อารมณ์ที่เริ่มคุกรุ่น “ฉันไม่มีวันให้สองคนนั้นชุบมือเปิบไปได้เป็นอันขาด 

โดยเฉพาะไอ้มเิชล ดูวาล!”


