
“มมัมี่?” 
เรียวคิ้วโก่งได้รูปของเจกิตาน์เลิกขึ้นนิดๆ ด้วยความประหลาดใจ 

ดวงตาคมซึ้งที่ล้อมกรอบด้วยแพขนตางอนหนาราวปีกผีเสื้อราตรีฉายแวว

ฉงน

“อะ...เอ่อ...” คนมองต้องพยายามตั้งสติอย่างหนักเพื่อไม่ให้ตกอยู่

ใต้เสน่ห์ของดวงตาสนี�้าตาลอ่อนจนมองดูคล้ายอ�าพนัคู่นี้ “คอื...เป็นมมัมี่ที่

ไม่ได้อยูใ่นลสิต์โบราณวตัถุจากคอลเลก็ชนัของดอกเตอร์รูเพร์ิต โจนส์ ครบั”

“หือ? ในลิสต์ของจากคุณพ่อไม่มีมัมมี่นี่” เจกิตาน์ดึงแฟ้มจากมือ

ของเจ้าหน้าที่มาเปิด แล้วกวาดตามองรายชื่อที่พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษก�ากบั

ด้วยภาษาจนีเรว็ๆ “ไม่มจีรงิๆ ด้วย แล้ว...ตอนนี้มมัมี่ที่ว่านั่นอยู่ที่ไหนคะ”

น�้าเสยีงของเธอใสกงัวานน่าฟัง ทว่าทรงอ�านาจอยู่ในทจีนอกีฝ่ายรู้สกึ

กริ่งเกรงอยู่ลกึๆ โดยไม่รู้สาเหตุ

“อยู่ที่ห้องด้านหลงัครบั มสิเจ”

เจ้าหน้าที่หนุม่ผายมอืเป็นเชงิเชื้อเชญิ เท้าเลก็ในรองเท้าส้นเขม็สแีดง-
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เพลงิสูงสี่นิ้วจงึก้าวฉบัๆ ตรงไปยงัห้องด้านหลงัอย่างมาดมั่น ท่วงท่าเยื้อง

ย่างราวนางสงิห์ออกจากถ�้าเพื่อตรวจตราอาณาเขตนั้นกลายเป็นจดุสนใจของ

สายตาทุกคู่ในพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ทนัที

“คนนั้นใครน่ะ ท�าไมหวัหน้าหลี่ถงึต้องพนิอบพเิทาขนาดนั้นด้วย” 

ฉงิซู เจ้าหน้าที่ประชาสมัพนัธ์สาวกระซบิถามเพื่อนร่วมงานที่ยนืค้อม

ศีรษะแสดงความเคารพ ตอนที่สาวสวยในชุดสูทกางเกงสีด�าเดินผ่านหน้า

พวกตนไป ผู้หญงิที่เธอได้ยนิใครต่อใครเรยีกว่ามสิเจนั้นมรีูปร่างสูงเพรยีว

เหมอืนนางแบบ ในโลกที่ผูช้ายนยิมผูห้ญงิตวัเลก็น่าทะนถุนอมแบบตุก๊ตา-

แก้วและชอบให้เธอเหล่านั้นท�าตวัน่ารกัน่าเอน็ด ูเจ้าหล่อนกลบัเพิ่มความสงู

ให้ตนเองด้วยรองเท้าสูงปรี๊ดจนข่มให้ผู้ชายรอบข้างดูด้อยไปถนัดใจ แถม

ยงัสวมเสื้อสูทของบุรุษได้เท่กว่าผู้ชายแท้ๆ เสยีอกี ผมหางม้ายาวระบั้นเอว

ที่กวัดไกวไปตามจังหวะการเดินของเธอคล้ายก�าลังประกาศว่าเธอไม่สนใจ

ว่าใครจะคดิอย่างไรทั้งนั้น

“แหม ไปมุดอยู่ที่ไหนมายะถงึไม่รู้จกั เจกติาน์ โจนส์ ลูกบุญธรรม

ของหม่าหลนิ” เสวี่ยถงิ หญงิสาวตวัเลก็น่ารกัแบบพมิพ์นยิมป้องปากกระซบิ

ตอบ “นั่นน่ะ สปอนเซอร์ใหญ่ของงานนี้เลยนะ รู้หรอืเปล่า”

“หม่าหลนิ?” ฉงิซูท�าตาโต “เจ้าพ่อกาสโินที่รวยๆ น่ะเหรอ”

ภาพชายเจ้าของผมสดีอกเลาผูน้ยิมสวมชดุถงัจวงหรอืชดุจนีแขนยาว

แบบคอตั้งผุดขึ้นมาในห้วงความทรงจ�า เขามใีบหน้าเปื้อนยิ้มอยู่เสมอ แต่

ทกุคนในฮ่องกงรูก้นัดว่ีาเจ้าพ่อคนดงัผูค้รอบครองกจิการกาสโินและโรงแรม

หลายแห่งในมาเก๊านั้นเหี้ยมโหดจนขึ้นชื่อลอืชา กว่าจะไต่เต้าขึ้นมาจนถงึจดุ

นี้ได้ ต้องเหยียบย�่าผู้คนและขับเคี่ยวกับคู่แข่งธุรกิจมาแทบจะทุกรูปแบบ 

แน่นอนว่าคงไม่ใช่ด้วยวธิขีาวสะอาดเท่าใดนกัด้วย

“คนนั้นละ” เสวี่ยถงิลดเสยีงลงจนเบาเสยียิ่งกวา่เสยีงกระซบิ “รูไ้หม 

คนเขาลอืกนัให้แซ่ดว่าหม่าหลนิรกัลกูเลี้ยงคนนี้มากกว่าลกูแท้ๆ ของตวัเอง

เสียอีก ขนาดงานนี้ยังให้มิสเจมาคุมทุกอย่างคนเดียว ไม่ให้หม่าหยางจิน
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ลูกชายมายุ่งเสยีด้วยซ�้า”

“แหม...นั่นกอ็อกจะเกนิจรงิไปเสยีหน่อย” 

เสียงพูดกลั้วหัวเราะของชายหนุ่มร่างสูงโปร่งดังขึ้น เขายืนโน้มตัว 

เท้าคางกบัเคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ด้วยท่าทางสบายๆ คล้ายฟังบทสนทนา

ของหญงิสาวทั้งสองคนมาสกัพกัหนึ่งแล้ว 

“จรงิๆ แล้วที่หม่าหลนิให้มสิเจคมุงานทั้งหมด เพราะดอกเตอร์รเูพร์ิต 

โจนส์ เป็นพ่อแท้ๆ ของเธอต่างหาก ของชิ้นเด่นๆ ในงานนี้ก็มาจากเขา 

ทั้งนั้น ถ้าไม่ให้ลกูสาวของเขามาดเูอง จะให้ใครหน้าไหนมาดเูล่า จรงิไหม”

พูดจบชายหนุม่เจ้าของผวิขาวจดัราวหยกเนื้อดกีเ็ดนิจากไปเสยีเฉยๆ 

เหมือนตอนที่เขาปรากฏตัวขึ้นมา ท�าเอาฉิงซูกับเสวี่ยถิงได้แต่มองตากัน

ปรบิๆ ด้วยความงนุงง พวกเธอมองตามร่างในชดุสทูสเีทาเดนิตามไปสมทบ

กบัหวัหน้าหลี่และเจกติาน์อย่างไม่เข้าใจสถานการณ์นกั

“ประชาสัมพันธ์ของคุณนินทาน้องสาวผมนะคุณหลี่ ผมว่าคุณควร

จดัการอะไรสกัหน่อยกด็ ีอย่าง...หกัเงนิ เป็นต้น”

หยางจินพูดยานคางคล้ายคนเกียจคร้าน ทว่าดวงตายาวเรียวทอ

ประกายวับวาวดูน่าสะพรึงเสียจนหลี่ฮุ่ยอิงหน้าซีด...ใครๆ ก็รู้กันทั้งนั้นว่า

หม่าหยางจินสืบทอดดีเอ็นเอจากหม่าหลินผู ้เป็นบิดามาชนิดครบถ้วน

กระบวนความ ทั้งรูปร่างหน้าตาและความเหี้ยมโหดด้วย!

“ผมต้องขอโทษด้วยครบัคุณหม่า เดี๋ยวผมจะอบรมลูกน้องให้ดกีว่า

นี้”

“ไม่ต้องท�าอะไรทั้งนั้นละค่ะ ฉันไม่ได้ยินก็ถือเสียว่ามันไม่เคยเกิด

ขึ้น” เจกิตาน์ระบายลมหายใจหนักหน่วงพลางตวัดตามองพี่ชายบุญธรรม

อย่างระอาใจ เขากเ็ป็นเสยีอย่างนี้ ชอบปกป้องเธอเกนิเหตอุยูเ่รื่อย ทั้งที่เธอ

เคยบอกไม่รูก้ี่ครั้งต่อกี่ครั้งว่าเธอชนิเสยีแล้ว...นบัตั้งแต่วนัที่มารดาของเธอ

แต่งงานกับหม่าหลินตอนเธออายุได้เพียงสองขวบ เธอก็ได้ยินเสียงซุบซิบ

นนิทาท�านองนี้มาโดยตลอด ส่วนมากกเ็ป็นเพยีงค�าพดูจากการคาดเดา บวก
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กับแต่งเติมสีสันให้เรื่องราวจนฟังดูเหลือเชื่อ ซึ่งเธอไม่เคยเก็บมาใส่ใจแต่

อย่างใดด้วยมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระ “พี่ไม่มีอะไรท�าหรือไงหยางจิน ถึงได้

ตามมาป่วนฉนัถงึที่นี่” 

“อย่าเยน็ชากบัพี่ชายของตวัเองนกัสเิจเจ” หยางจนิโอบคอหญงิสาว

แลว้กดจบูบนขมบัของเธออย่างยั่วเย้า “พี่อุตส่าห์มาช่วยท�างานทั้งท ีไมด่ใีจ

หรอืไง”

“ไม่เลยสักนิด” เจกิตาน์กลอกตามองเพดาน เธอหยิกหลังมือของ 

พี่เทยีมแล้วบดิเบาๆ เพื่อให้เขาคลายวงแขน “พี่หาเรื่องเกงานมากกว่ามั้ง”

“รู้ทนัอกีแล้ว เป็นผู้หญงิหดัโง่บ้างกด็นีะ ฉลาดมากผู้ชายไม่ชอบ” 

หยางจินยิ้มกว้าง ใบหน้าของเขาหล่อเหลาชวนมองที่สุดก็ตอนยิ้ม

นี่เอง และดูเหมอืนเขาจะรู้ดเีสยีด้วยจงึชอบใช้รอยยิ้มชนดินี้หว่านเสน่ห์ใส่

สาวๆ ไปทั่ว คนเดยีวที่ไม่เคยหลงกลเลยแม้แต่ครั้งเดยีวกค็งมแีต่แม่น้อง

น้อยของเขานี่ละ ผู้หญงิอะไร เคี้ยวยากเป็นบ้า แม่คุณคงได้ค้างเติ่งอยู่บน

ยอดไม้ ไม่มใีครสอยลงมาเคยีงคู่ไปทั้งชาตนิี่ละ ซึ่ง...กด็ ี เธอจะได้อยู่กบั

พ่อและเขาไปตลอดชวีติ

“ถ้าจะให้ฉนัท�าตวัปัญญาอ่อนเหมอืนพวกสาวๆ ของพี่ ฉนัตายดกีว่า” 

ประโยคนี้เจกติาน์เอ่ยเป็นภาษาไทยด้วยไม่อยากให้หลี่ฮุย่องิหรอืคน

ที่อยู่รอบด้านเข้าใจ ถึงเธอจะหยอกล้อกับพี่ชายอย่างไรก็ไม่ควรให้เขาดู 

ไม่ดีในสายตาคนนอก...และนั่นท�าให้หยางจินอดอมยิ้มไม่ได้ เจเจของเขา

มกัคดิถงึคนอื่นก่อนตนเองเสมอ และเพราะแบบนี้นี่ละ...เขาถงึรกัเธอ...

หลี่ฮุ่ยอิงเดินตัวเกร็งน�าหน้าสองพี่น้องไปด้วยใจตุ๊มๆ ต้อมๆ...ใน

ฮ่องกงนี้มอียูส่องตระกลูที่มนษุย์ทกุผูท้กุนามควรหลกีเลี่ยงไม่เผชญิหน้าใน

ฐานะศตัรู หนึ่งคอืตระกูลหวงัแห่งแก๊งฮวงหลง มาเฟียชื่อกระฉ่อนที่แม้แต่

อนิเตอร์โพลยงัไม่กล้าแตะตรงๆ จงึต้องดงึมาเป็นพนัธมติรด้วย และสอง

คือตระกูลหม่า ซึ่งอาจไม่ขึ้นชื่อลือชาด้านความเหี้ยมโหดเท่าตระกูลแรก  

แต่มีข่าวลือหนาหูว่าคนที่กล้าตั้งตนเป็นอริกับพวกเขามักหายตัวไปอย่างไร ้
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ร่องรอย หากไม่อยากลงไปนอนคุยกับปลาในอ่าว เขาก็ควรเตือนตนเอง 

และพนกังานของพพิธิภณัฑ์ทุกคนให้รู้จกัสงบปากสงบค�ามากกว่านี้!

“มมัมี่อยู่ตรงนั้นครบั”

ชายหนุม่เปิดประตหู้อง ‘ด้านหลงั’ ที่ว่า แล้วปาดเหงื่อกาฬที่ผุดพราย

ขึ้นมาจนชุ่มหน้าผากทั้งที่เครื่องปรบัอากาศในห้องนั้นเยน็แสนเยน็ 

เจกิตาน์มองไปบนแท่นซึ่งมีโลงไม้ที่ขุดจากต้นสนซีดาร์ทั้งต้นตั้งอยู่ 

สขีองเนื้อไม้โดยรอบเป็นสนี�้าตาลเข้มจนเกอืบด�า ไม่มลีวดลาย มบีางจุดที่

ดูกระด�ากระด่าง กวาดตามองปราดเดียวโดยไม่จ�าเป็นต้องมีความรู้ด้าน

อยีปิต์วทิยากพ็อดอูอกว่าเจ้าของโลงนั้นไม่ใช่ทั้งเชื้อพระวงศ์ ขนุนาง เศรษฐี

หรอืเป็นบุคคลผู้มคีวามสลกัส�าคญัใดๆ ทั้งสิ้น โลงจงึไม่ได้รบัการตกแต่ง

ประดบัประดาเช่นนี้

โถ...มมัมี่อนาถานี่เอง...

หญงิสาวก้าวฉบัๆ ตรงเข้าไปใกล้โลงที่ถกูตกแต่งรปูทรงภายนอกให้

มีลักษณะคล้ายตัวคน คือมีส่วนคอดแสดงว่าเป็นศีรษะและต่อลงมาเป็น 

ล�าตวั ดูจากขนาดแล้ว สมยัที่ยงัมชีวีติอยู่คงเป็นคนที่ตวัใหญ่เอาเรื่อง โลง

ถงึได้มขีนาดมโหฬารเช่นนี้ 

“น่าขนลุกเป็นบ้า” หยางจนิท�าหน้าเบ้ขณะเดนิเข้าไปมอง ‘สิ่ง’ ที่อยู่

ในโลงระยะประชิด “พ่อเธอชอบอะไรเหี่ยวๆ แห้งๆ แบบนี้เข้าไปได้ยังไง 

กนัฮเึจเจ แค่เหน็กก็นิอะไรไม่ลงแล้ว”

“ดูๆ ไปก็หุ่นไม่ต่างจากพวกนางแบบที่พี่ควงเท่าไหร่นี่ ผอมแห้ง 

แบบนี้เปี๊ยบ” 

เจกติาน์พูดหน้าตาย เธอยงัไม่ได้เหน็มมัมี่ในโลงชดัถนดัตานกั แต่

กพ็อเดาได้ว่าคงเหมอืนๆ กนัหมดนั่นละ แห้งกรงัเหมอืนต้นไม้ที่ตายเพราะ

ขาดน�้า ถ้าไม่ได้พนัไว้ด้วยผ้าลนินิสตีุน่ๆ กจ็ะเผยให้เหน็ผวิหนงัสนี�้าตาลอม

เทาดูแล้วหม่นหมองพกิล

“ปากร้ายนะเรา” หยางจินท�าเสียงฮึอยู่ในล�าคอ “หวงพี่ชายขึ้นมา 
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หรอืไง”

“เปล่าเลย จะยนิดมีากหากมผีู้หญงิดวงซวยมารบัช่วงพี่ไปเสยีท.ี..”

เสยีงกงัวานเสนาะหมู้วนหายกลบัลงไปในล�าคอแทบจะในวนิาททีี่เหน็

มัมมี่ในโลงเต็มสองตา เจกิตาน์รู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นไปเสียเดี๋ยวนั้น

ขณะกวาดตาไปบนโครงร่างใหญ่มหึมาผิดธรรมดาที่นอนเหยียดยาวอยู่

กึ่งกลางด้านในโลงซึ่งมสีอี่อนกว่าเนื้อไม้ด้านนอกมาก ร่างนั้นแห้งสนทิและ

เป็นสีน�้าตาลแดงเหมือนผืนแผ่นดินหน้าแล้ง มือและเท้าทั้งสองข้างถูกมัด

ไว้ด้วยเชอืก ในขณะที่ใบหน้าบดิเบี้ยวด้วยความทุกข์ทรมาน รมิฝีปากเปิด

อ้าออกคล้ายก�าลงัส่งเสยีงกรดีร้องด้วยความเจบ็ปวดอย่างสดุแสน ผดิจาก

มมัมี่ทั่วไปที่มกัมสีหีน้าสงบพร้อมไปพบเทพโอซริสิในแดนปรภพ เหน็ได้ชดั

ว่าต้องถูกท�าร้ายหรอืทรมานก่อนตาย

กส็าสมแล้วนี่!

หญงิสาวรบียกมอืขึ้นปิดปากตนเองอย่างตื่นตระหนกก่อนที่วลนีั้นจะ

หลุดรอดริมฝีปากออกไป นี่เธอคิดอะไรบ้าๆ อย่างนั้นได้อย่างไรกันเล่า 

เหมือนรู้อย่างนั้นละว่ามัมมี่ที่อยู่ตรงหน้านี้เป็นใครมาจากไหน และรู้ว่าเขา

เคยท�าเรื่องเฮงซวยอะไรมา! 

เดี๋ยวนะ...‘เขา’ อย่างนั้นหรอื เธอรู้ได้อย่างไรกนัเล่าว่าร่างตรงหน้านี้

เป็นเพศชาย...

“เจเจ เป็นอะไรหรอืเปล่า”

หยางจินรีบโอบแขนรอบไหล่บอบบางของน้องสาวนอกไส้ เป็น 

ครั้งแรกในชวีติที่เขามโีอกาสได้เหน็ เจกติาน์ โจนส์ ผูไ้ม่เคยกลวัฟ้าเกรงดนิ

หน้าซดีเป็นไก่ต้ม 

“มะ...ไม่” เจกติาน์รบีปรบัสหีน้าให้เป็นปกตอิย่างรวดเรว็ “แค.่..รูส้กึ

ว่ากลิ่นมนัอบัๆ ชอบกล”

เธอโกหกค�าโต ที่จรงิกลิ่นไม้สนผสมกบักลิ่นดอกไม้แปลกๆ ที่ลอย

อวลอยู่ในบรรยากาศนี้หอมและคุ้นเคยอย่างน่าประหลาด เป็นกลิ่นที่เธอ 
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น่าจะ...เคยชอบ...ค�าถามคือ เธอเคยได้กลิ่นนี้จากที่ใดกันเล่า ท�าไมจึงได้

กล้าคดิว่า ‘เคยชอบ’ ได้

“มัมมี่ร่างนี้เป็นของใครเหรอคะคุณหลี่ ฉันหมายถึง...ในเอกสาร 

ได้บอกไว้หรอืเปล่าว่าเขาเป็นใคร”

เมื่อตั้งสติได้เธอจึงหันไปหาหลี่ฮุ่ยอิงที่มองซ้ายมองขวาเลิ่กลั่ก ใน

ห้องนั้นมเีจ้าหน้าที่ยนือยูด้่วยสองสามคน แต่ดเูหมอืนแต่ละคนไม่รูด้้วยซ�้า

ไปว่าก�าลงัยนืมอง ‘อะไร’ อยู่ 

“เออ่...อย่างที่ผมบอกแต่แรกนั่นละครบัมสิเจ มมัมี่ร่างนี้ไม่ได้อยู่ใน

ลสิต์โบราณวตัถขุองดอกเตอร์โจนส์ กเ็ลยไม่มรีายละเอยีดอะไรเลยสกัอย่าง 

ในส่วนของฝาโลงที่อยู่ตรงนั้น เจ้าหน้าที่ของเราไม่ได้เปิดนะครับ มันแง้ม

อยู่ก่อนแล้ว เรากเ็ลยขยบัฝาโลงดูว่าด้านในมอีะไรเสยีหายหรอืเปล่า แต่...

แต่ทุกขั้นตอนเราสวมถุงมอืนะครบั ไม่ได้จบัโบราณวตัถุโดยตรงเลย” เขา

รู้ว่าไม่ควรแตะต้องโลงอายุนับพันปีนี้โดยพลการ ทว่าการตรวจสอบและ

เตรยีมความพร้อมทกุอย่างกเ็ป็นหน้าที่ของเขากบัพนกังานคนอื่นๆ เช่นกนั 

เจกติานห์นัไปมองฝาโลงซึ่งแกะสลกัอยา่งง่ายๆ ใหเ้ป็นโครงรา่งของ

มนุษย์ที่นอนไขว้มือเป็นรูปกากบาท มือทั้งสองข้างก�าไว้หลวมๆ ไม่มี

สญัลกัษณ์หรอือกัษรไฮโรกลฟิบ่งบอกถงึยศศกัดิ์ กระทั่งใบหน้าบนโลงยงั

เลอืนเสยีจนมองไม่ออกว่าเคยมสีสีนัแต่งแต้มอยู่บนเนื้อไม้หรอืไม่

“แล้วมสิเตอร์เจนกนิส์อยู่ที่ไหนคะ เขาควรจะต้องอยู่คุมทุกขั้นตอน

นี่”

ดวงตาคมกรบิกวาดไปทั่วห้องเพื่อมองหา เอยีน เจนกนิส์ ผู้ช่วยวยั 

๓๕ ปีของบิดา เขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลโบราณวัตถุที่น�ามาจาก

องักฤษและต้องช่วยเธอควบคมุการจดัตั้งและขนย้ายอย่างใกล้ชดิเพื่อไม่ให้

เกดิความเสยีหายต่อสิ่งล�้าค่าที่ยมืมา ยิ่งเป็นมมัมี่ด้วยแล้ว ยิ่งต้องดูแลเป็น

พิเศษ ทั้งอุณหภูมิและความชื้นอาจมีผลต่อการเสื่อมสลายของมัมมี่จาก

บรรพกาลได้ทั้งสิ้น นี่คือเหตุผลที่มัมมี่ทุกร่างจ�าเป็นต้องอยู่ในโลงแก้วที่



16  l  เ จ้ า บ่ า ว ข อ ง เ ซ็ ค เ ม็ ต

ควบคุมอุณหภูมไิด้อย่างเหมาะสมที่สุดเพื่อรกัษาร่างไว้

“เมื่อครู่ยงัช่วยเราเปิดโลงอยู่เลยค่ะ แต่อยู่ๆ กบ็อกว่ารู้สกึไม่ค่อยดี

กเ็ลยขอออกไปสูดอากาศข้างนอก”

เจ้าหน้าที่หญงิคนหนึ่งเอ่ยขึ้นอย่างกล้าๆ กลวัๆ  ต่อให้เจกติาน์ไม่ใช่

ลูกบุญธรรมของหม่าหลนิกม็รีศัมบีางอย่างที่ท�าให้เธอรู้สกึหวั่นเกรงอยู่ดี

“เอาอย่างนี้ เธอโทร. หาดอกเตอร์โจนส์แล้วกนั เดี๋ยวพี่ไปดูเจนกนิส์

ให้เอง” หยางจนิตบบ่าเจกติาน์เบาๆ “ลองถามดูว่าท�าไมมมัมี่ตวันี้ไม่อยู่ใน

ลสิต์ แล้วจะให้ท�ายงัไงกบัมนัด”ี

เจกติาน์พยกัหน้ารบั เธอเหลอืบมองมมัมี่ปรศินาอกีครั้ง รูส้กึสงัหรณ์

อยู่ลกึๆ ว่าอกีไม่ช้ากเ็รว็เธอจะต้องเดอืดร้อนเพราะมนัอย่างไรชอบกล

“นี่มนับ้าชดัๆ เจเจ ถ้าป๊ารู้ ป๊าต้องไม่ยอมแน่ แม่กด็้วย รู้เข้ามหีวงั
ชอ็กตาตั้ง”

หยางจินถอดสูทโยนลงบนโซฟา ปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตสองเม็ดบน

อย่างหวัเสยี ดวงตายาวเรยีวชั้นเดยีวมองตรงไปยงักลุ่มคนที่ก�าลงัช่วยกนั

ขนโลงศพไม้ซีดาร์อายุหลายพันปีลงบันไดไปยังห้องเก็บไวน์ด้วยความ

ระมัดระวังอย่างยิ่งยวด...เขารู้ว่าแม่น้องสาวตัวดีเป็นคนบ้าบิ่น คิดอะไร 

ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่อง แต่ถึงขนาดขนโลงพร้อมมัมมี่เข้ามานอน

แอ้งแม้งอยู่ด้วยกนัในบ้านนี่กบ็้าเกนิคนไปหน่อยแล้ว!

“กอ็ย่าให้ป๊ากบัแม่รูส้ ิง่ายจะตายไป พี่ไม่ปากโป้งแล้วใครจะรู้กนัเล่า” 

เจกิตาน์ยักไหล่อย่างไม่ยี่หระ เธอถอดเสื้อสูทออกจนเหลือแต่ 

เกาะอกสดี�ากบักางเกง ผวิเธอเป็นสนี�้าผึ้งเนยีนสวยเสรมิให้รูปร่างอ้อนแอ้น

ทว่ากลมกลึงของเธอมีเสน่ห์ชวนมองมากขึ้นไปอีก หยางจินเองก็ไม่เคย 

ละสายตาไปจากเธอได้เลย

“ง่ายกบัผนี่ะส ินี่มนัอปัมงคลนะเจเจ เอาศพเข้าบ้านได้ยงัไง สตยิงั

ดอียู่หรอืเปล่า” 
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“อปัมงคล? อย่าพูดให้ข�าหน่อยเลย พี่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอ 

ปกติเห็นท�าบาปกับสาวๆ ไม่เว้นแต่ละวัน ไม่เลือกเวลา สถานที่ นั่นน่ะ

อัปมงคลกว่าอีก” หญิงสาวเดินตรงไปยังเคาน์เตอร์บาร์แล้วรินไวน์ใส่แก้ว

ส่งให้ชายหนุม่ ส่วนตนเองกระดกดื่มจากขวดหน้าตาเฉย “อกีอย่าง พี่จะให้

ฉนัทิ้งของล�้าค่าของพ่อเอาไว้ที่พพิธิภณัฑ์โดยไม่มคีนดแูลได้ยงัไง มสิเตอร์

เจนกนิส์กเ็ข้าโรงพยาบาลไปแล้ว แถมตอนนี้พ่อเองกอ็ยูท่ี่อยีปิต์ ยงัมาทนัที

ไม่ได้จนกว่าจะเสรจ็ธรุะ พ่ออตุส่าห์ขอร้องฉนัทั้งทนีะ ฉนัจะปฏเิสธได้ลงคอ

เชยีวเหรอ”

เจกติาน์ถอนใจ ใครจะคาดคดิกนัเล่าว่า เอยีน เจนกนิส์ จะป่วยหนกั

ถึงขนาดอาเจียนเป็นเลือด เดือดร้อนหยางจินต้องให้ลูกน้องพาไปส่งโรง-

พยาบาลโดยเร็วที่สุด ดูเหมือนเขาจะโหมงานหนักมาหลายเดือนแทบไม่มี

เวลาพกัผ่อน ถงึขั้นเป็นแผลในกระเพาะอย่างรุนแรง 

นกึๆ แล้วกข็�านกั ถงึแพทย์จะวนิจิฉยัโรคชดัเจนขนาดนี้แล้ว แต่ยงั

อุตส่าห์มเีจ้าหน้าที่ของพพิธิภณัฑ์ช่างจนิตนาการสองสามคนที่คดิว่าเขาป่วย

เพราะค�าสาปของมมัมี่ปรศินา 

เพ้อเจ้อไปกนัใหญ่...

“บอกตรงๆ นะ พี่ไม่เข้าใจดอกเตอร์โจนสเ์ลยจรงิๆ พอ่ประเภทไหน

ที่กล้าขอให้ลูกเอาซากนั่นมาเกบ็ไว้ที่บ้านกนั” 

“กป็ระเภทที่พ่อของฉนัเป็นนี่ละ พี่กร็ู้ว่าพ่อไว้ใจฉนัที่สุด” 

หญงิสาวหวัเราะเสยีงแผ่ว ว่ากนัตามจรงิแล้ว ก่อนหน้าอายุ ๑๕ ปี

เธอแทบไม่รูอ้ะไรเกี่ยวกบัพ่อเลย นอกจากค�าบอกเล่าของคนรอบข้างถงึเรื่อง

ชวีติแต่งงานของเจตปรยีา มารดาของเธอ กบัดอกเตอร์รูเพร์ิต โจนส์ ที่ต้อง

ล่มสลายลงเพราะความเจ้าชูห้ลายใจของเขา จนต้องหอบลกูสาวคนเดยีวซึ่ง

เพิ่งอายุยังไม่ครบขวบปีดีหนีกลับมารักษาแผลใจที่เมืองไทยจนได้พบกับ

หม่าหลนิ สามคีนปัจจุบนัที่มอบความรกัให้ทั้งเจตปรยีาและลูกอย่างจรงิใจ

เจกติาน์ไม่เคยเกลยีดพ่อแท้ๆ และเจตปรยีาเองกไ็ม่เคยพดูจาใส่ร้าย
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หรอืสอนให้เธอเกลยีดท่าน ไม่เคยแม้แต่กดีกนัไม่ให้พอ่ลกูพบหนา้กนัดว้ย

ซ�้า แม่ของเธอเพยีงแค่ปล่อยให้เธอค่อยๆ ท�าความรู้จกักบัพ่อตามล�าพงัโดย

ไม่ยอมพบหน้าอดตีสามอีกีกเ็ท่านั้น เมื่อได้รูจ้กัตวัตนของดอกเตอร์รเูพร์ิต 

โจนส์ เจกติาน์กลบัรู้สกึว่าชู้รกัที่ท�าให้แม่หงึหวงน่าจะเป็นมมัมี่เสยีมากกว่า 

ไม่รู้ว่าผู้ชายที่บ้าคลั่งมัมมี่คนนี้มีดีอะไรนักหนาสิน่า ผู้หญิงทั้งหลายถึงได้

หลงใหลใฝ่ฝันถงึเขาเสยีเหลอืเกนิ

ใช่แล้ว...ดอกเตอร์รูเพริ์ต โจนส์ หลงรกัอยีปิต์วทิยาเข้าขั้นคลั่งไคล้ 

เขาเชื่อว่าการที่บรรพบุรุษชาวอังกฤษได้แต่งงานกับหญิงสาวชาวอียิปต์นั้น

คอืพรหมลขิติของชวีติเขาโดยแท้จรงิ ในคฤหาสน์หลงังามของตระกลูโจนส์

เต็มไปด้วยโบราณวัตถุล�้าค่าจากดินแดนไอยคุปต์ที่สั่งสมมาหลายชั่วอายุ 

คน รูเพริ์ตที่คลุกคลกีบัโบราณวตัถุเหล่านี้ตั้งแต่เกดิจงึได้รบัแรงบนัดาลใจ

มหาศาลให้ศึกษาด้านอียิปต์วิทยาโดยตรง จนกลายมาเป็นหนึ่งในนัก- 

อยีปิต์วทิยาชั้นแนวหน้าดงัทุกวนันี้

“ไว้ใจก็เรื่องหนึ่ง แต่ยัดเยียดปัญหาให้ก็เป็นอีกเรื่อง” หยางจิน 

ถอนใจพลางดึงขวดไวน์จากมือของหญิงสาว “ดื่มเยอะไปแล้วยายขี้เมา  

แล้วดูซ ิเป็นสาวเป็นนางกระดกขวดดื่มแบบนี้ได้ยงัไง เสยีกริยิาหมด”

ชายหนุ่มรู้ดวี่าเจกติาน์คอแขง็ระดบัทองแดงฉาบแพลทนิมั แถมยงั

รู้จกัขดีจ�ากดัของตนเองดวี่าดื่มได้แค่ไหน แต่ไม่ว่าอย่างไร การดื่มมากจน

เกนิพอดอีย่างที่เจ้าตวัชอบท�าบ่อยๆ กไ็ม่ดตี่อสุขภาพอยู่ดี

“เอาคนืมาน่า ต่อหน้าพี่ ฉนัไม่จ�าเป็นต้องรกัษากริยิาอะไรนี่” หญงิ

สาวคว้าขวดคืนมาดื่มต่ออย่างไม่ใส่ใจค�าเตือนของพี่ชาย “แล้วก็นะ...ฉัน 

ไม่คิดว่าเรื่องมัมมี่อะไรนี่จะเป็นปัญหาตรงไหน ก็แค่เก็บเอาไว้จนกว่าพ่อ 

จะปลกีตวัมารบัคนืได้”

“แล้วเมื่อไหร่ถงึจะมาได้กนัเล่า”

หยางจนิท�าหน้าเมื่อย รูเพริ์ตคอืพ่อผู้ไม่เคยรกัษาสญัญาใดๆ ที่ให้

ไว้แก่ลูกสาวทั้งสิ้น หลายต่อหลายครั้งที่ผู้ชายคนนี้ปล่อยให้เจกิตาน์คอย
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เก้อ ตลอดระยะเวลายี่สบิปีที่ผ่านมา เขาให้ค�าสญัญาต่างๆ แก่เธอมากมาย 

ทั้งบอกว่าจะบินมาร่วมงานเลี้ยงวันเกิด งานฉลองวันจบการศึกษา หรือ

แม้แต่ฉลองวนัครสิต์มาสด้วยกนัประสาพ่อลูก แต่เอาเข้าจรงิท�าได้ตามที่พดู

เพียงครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นเอง บอกตรงๆ...หยางจินไม่อยากจะพูดให ้

เจเจของเขาต้องเสียใจเลยจริงๆ ว่ารูเพิร์ตลืมวันส�าคัญของลูกสาวเพราะ 

มวัแต่ขลุกอยู่กบับรรดาสาวสวยอายุรุ่นราวคราวเดยีวกบัลูกตวัเองนั่นละ 

ให้ตายเถอะวะ...เขาไม่เคยชอบหน้ารูเพริ์ตเลย 

จรงิอยูว่่าตั้งแต่เลก็จนโต เขาได้ยนิพ่อกบัเจตปรยีาพดูถงึพฤตกิรรม

ไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยของรูเพิร์ตบ่อยๆ แต่ก็ไม่เคยตัดสินดอกเตอร์ 

คนดงัจากค�าพดูที่อาจมาจากความบาดหมางที่ตกตะกอนหนาแน่นอยูใ่นใจ

ของเจตปรียา...ทว่าเมื่อได้สัมผัสตัวตนที่แท้จริงของฝ่ายนั้นบ่อยครั้ง จึง 

เหน็ว่าท�าไมมารดาเลี้ยงของตนเองถงึได้เลกิรากบัรูเพริ์ต ไม่ใช่เพยีงเพราะ

ความเจ้าชู้ประตูดินชนิดที่เพลย์บอยอย่างเขายังอายอย่างเดียว แต่เพราะ 

รูเพิร์ตไม่ค่อยใส่ใจความรู้สึกของคนใกล้ตัวอีกด้วย หยางจินพอดูออกว่า

เขารกัลูกสาวมาก เพยีงแต่ไม่มากเท่าที่รกัตนเอง ดงันั้นจงึไม่ใช่เรื่องแปลก

แต่อย่างใดที่นักอียิปต์วิทยาชาวอังกฤษผู้นี้จะคิดถึงความสุขส่วนตนก่อน

เป็นอนัดบัแรก

คนอะไรเหน็แก่ตวัเป็นบ้า!

“เมื่อไหร่กเ็มื่อนั้น” เจกติาน์ยกัไหล่ “แล้วท�าไมพี่ต้องเป็นเดอืดเป็น

ร้อนด้วยล่ะหยางจนิ นี่บ้านฉนันะ พี่ไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยเสยีหน่อย”

“กเ็พราะไม่ได้อยู่ด้วยนี่ละถงึเป็นห่วง”

หยางจินยกแก้วไวน์ขึ้นจิบ แล้วกวาดตามองไปรอบห้องที่ตกแต่ง

อย่างเรยีบง่ายด้วยโทนสขีาวด�าช้าๆ...บ้านหรหูลงันี้เดมิเป็นทาวน์เฮาส์สามสี่

ล็อกเรียงกันเป็นทิวแถวอยู่บนเขา หม่าหลินชอบใจที่มองลงไปแล้วเห็น

ทวิทศัน์อนัสวยงามของอ่าวรพีลัส์เบย์ชดัถนดัตา จงึทุ่มเงนิซื้อด้วยราคาสูง

ลิบลิ่ว จากนั้นจึงรีโนเวตใหม่ทั้งหมด อีกทั้งยังทุบผนังของทาวน์เฮาส์ 
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ทั้งหมดให้ทะลุถงึกนั ท�าให้มพีื้นที่ใช้สอยกว้างขวางและโอ่อ่าเหลอืเชื่อ เมื่อ

ล้อมรั้ว ปลกูต้นไม้นานาพรรณและแต่งสวนตามแบบฉบบัองักฤษ บ้านหลงั

งามจึงร่มรื่นและเป็นส่วนตัวจากโลกภายนอกชนิดเหมือนอยู่กันคนละโลก

ทเีดยีว 

เมื่อเจกิตาน์เรียนจบและเปรยกับมารดาว่าอยากแยกออกมาอยู่เป็น

เอกเทศ หม่าหลนิจงึยกบ้านหลงันี้ให้เป็นของขวญัวนัเกดิของลูกเลี้ยงที่เขา

รกัเสมอืนลกูในไส้ และยกบ้านในย่านพอลลอ็กส์พาท หรอืเดอะพกี ซึ่งเป็น

ย่านที่ที่ดินมีราคาแพงระยับติดอันดับต้นๆ ของโลกให้แก่หยางจิน เพื่อ

ป้องกันไม่ให้พวกปากหอยปากปูในวงสังคมนินทาลับหลังได้ว่าเขารักลูก 

ไม่เท่ากนั

“ถ้าพี่มาอยู่ด้วยน่าห่วงมากกว่าอกี แค่คดิกป็วดหวัแล้ว” 

เผลอเดี๋ยวเดียวหญิงสาวดื่มไวน์ไปกว่าครึ่งขวดแล้ว และครั้งนี้ 

หยางจนิเริ่มทนไม่ไหวขึ้นมาจรงิๆ จงึคว้าขวดไวน์มากระดกดื่มน�้าสทีบัทมิ

ที่เหลือจนหมดเพื่อไม่ให้เธอมีโอกาสดื่มต่ออีก...เจกิตาน์เป็นนักดื่มตัวยง 

แม้เธอจะคอแขง็และรู้จกัขอบเขตของตนเองดวี่าดื่มได้แค่ไหน แต่บางครา

ที่ตดิลมแลว้ดื่มหนกัมากจนเมาหลบัคาโซฟากม็ ีเวลาแอลกอฮอลอ์อกฤทธิ์

ในกระแสเลอืด แม่น้องน้อยผู้มกัแสดงท่าทางว่าเข้มแขง็อยู่เสมอจะร้องไห้ 

แล้วพมึพ�าบางสิ่งบางอย่างที่ฟังไม่ได้ศพัท์ ต่อให้เงี่ยหูฟังกไ็ม่เข้าใจว่าพดูสิ่ง

ใด เธอดูเปราะบางและโศกเศร้าในแบบที่หยางจนิไม่ชอบเอาเสยีเลย

เขาไม่ชอบเหน็น�้าตาของเจกติาน์...

“ถ้าไม่มพีี่แล้ว ใครจะอุ้มขี้เมาอย่างเราขึ้นไปนอนบนห้องฮ ึหดัส�านกึ

บุญคุณเสยีบ้าง” 

หยางจินใช้นิ้วชี้ดีดหน้าผากน้องสาวดังเผียะ แต่แทนที่เธอจะโกรธ 

กลับหัวเราะร่วนอย่างไม่ถือสา อาจเพราะเล่นกันแรงๆ แบบนี้มาตั้งแต่ยัง

เดก็กระมงั...คนตรงหน้าคอืพี่ชายคนเดยีวของเธอมาตั้งแต่อายุได้สองขวบ 

และเป็นพี่ชายคนเดียวที่เธอมี ถึงเขาจะแก่กว่าเพียงแค่สองปีจนดูเหมือน



ช ญ า น์ พิ ม พ์  l  21

เป็นเพื่อนกนัเสยีมากกว่า ทว่าเธอกเ็คารพเขาในฐานะพี่ชายกึ่งคูก่ดัอยูเ่สมอ

“พูดถึงเรื่องนี้แล้วนึกขึ้นมาได้ คืนคีย์การ์ดเข้าประตูบ้านกับกุญแจ

ห้องนอนของฉนัมาเลย พี่ชอบเปิดเข้ามาในบ้านฉนัตามใจชอบอยู่เรื่อย” 

เจกิตาน์แสร้งท�าเป็นแบมือ ส่วนพี่ชายยักไหล่แล้วโน้มตัวข้าม

เคาน์เตอร์ไปจุมพติขมบัของเธอเบาๆ ตามความเคยชนิ

“เรื่องอะไรจะคนื เผื่อวนัไหนเราขดัค�าสั่งป๊าแอบพาผู้ชายเข้าบ้านขึ้น

มา พี่จะได้จบัได้คาหนงัคาเขายงัไงเล่า”

ดวงตาสนีลิค่อยๆ มองไล่จากหน้าผากกลมมนลงมาตามจมกูเลก็โด่ง 

และหยดุอ้อยอิ่งอยู่ที่กลบีปากอิ่มเตม็น่าจบู...รูว้า่ควรหกัห้ามใจ รูว้า่ไมค่วร

มองเธอด้วยแววตาแบบนี้ แต่เพยีงคดิว่าวนัหนึ่งอาจมผีู้ชายคนอื่นเป็นคน

บดขยี้ริมฝีปากของเธอ ไม่ใช่เขา หัวใจก็เหมือนถูกไฟแผดเผาแทบมอด 

ไหม้เป็นจุณ

‘เจเป็นน้องสาวของแกนะ หยางจนิ ดูแลน้องให้ด.ี..’

เสยีงของบดิาดงัก้องอยูใ่นสมองทกุครั้งที่เขาคดิ ‘ออกนอกลูน่อกทาง’ 

ดเูหมอืนบดิาจะล่วงรู ้‘ความในใจ’ อนัซ่อนเร้นของเขา จงึได้เอ่ยเตอืนกลายๆ 

เช่นนั้นเมื่อหลายปีก่อน เป็นประโยคศักดิ์สิทธิ์ที่ท�าให้เขาไม่กล้าท�าอะไรๆ 

เกนิเลยกบัเธอ และจ�าต้องวางตวัเป็นพี่ชายผูแ้สนดต่ีอไปอย่างที่เคยเป็นมา

ตั้งแต่อายุสี่ขวบ

“พูดอะไรบ้าๆ ผู้ชายคนเดียวที่เข้านอกออกในบ้านฉันก็มีแต่พี่นี่ละ 

น่าเบื่อมาก”

เจกิตาน์แบะปาก...ทั้งป๊า ทั้งหยางจินขี้หวงพอกัน ตั้งแต่เกิดมาจน

อายุครบ ๒๕ ปีบรบิูรณ์เมื่ออาทติย์ที่แล้ว เธอยงัไม่เคยมคีนรกัเป็นตวัเป็น

ตนเลยสกัคน เมื่อรู้ว่าเธอเป็นลูกเลี้ยงของหม่าหลนิ ผู้ชายทั่วไปกเ็ผ่นหาย

เข้ากลีบเมฆไปแทบทุกราย รายไหนที่ใจกล้าหน่อยก็มักถูกหยางจินหา

สารพดัวธิมีาขู่ไล่จนต้องยอมถอยไปทลีะคนสองคน แต่อย่างว่า...ถงึผู้ชาย

สองคนในครอบครวัของเธอไม่ตั้งป้อมใส่หนุ่มๆ ทุกคนที่มาเจ๊าะแจ๊ะ เธอก็
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คงไม่สนใจใครอยู่ด.ี..ไม่ส ิต้องเรยีกว่าไม่เคยชายตาแลผูช้ายหน้าไหน โดย

ไม่มสีาเหตชุดัเจน บางทอีาจเพราะเธอรูส้กึว่าตนเองก�าลงัรอคอยใครสกัคน

อยู่ ใครที่จะท�าให้หวัใจของเธอสั่นไหวเพราะสิ่งที่เรยีกว่า...ความรกั

“ใครว่ากนัเล่า ตอนนี้พี่ไม่ใช่ผูช้ายคนเดยีวที่สงิอยูใ่นบ้านเธอแล้วนะ

เจเจ ไอ้มมัมี่นั่นถอืเป็นผู้ชายคนที่สอง”

หยางจนิมองเจ้าหน้าที่เดนิเข้าออกกนัวุน่วายอย่างไม่ค่อยพอใจเท่าใด

นกั พวกเขาต้องใช้เวลาตดิตั้งโลงปรบัอณุหภมูเิพื่อ ‘ซาก’ นั่นอกีนานโขเชยีว

ละ

“ตลกแล้ว พี่รู้ได้ยงัไงว่ามมัมี่นั่นเป็นผู้ชาย อาจเป็นผู้หญงิกไ็ด้”

“ไม่มีทาง สัญชาตญาณของพี่มันบอกว่าซากนั่นน่ะ เป็นผู้ชาย

แน่นอน!”

กลิ่นคาวเลือดที่ลอยคละคลุ้งอยู่ในบรรยากาศบังคับให้เจกิตาน์ต้อง
ลมืตาตื่นขึ้นจากห้วงนทิรา น่าแปลกที่ร่างกายของเธอหนกัอึ้งและไม่อาจขยบั

ได้ดังใจ เมื่อมองไปรอบๆ ก็พบแต่ความมืดและอึดอัดจนหายใจไม่ออก 

หญงิสาวหายใจหอบ พยายามร้องขอความช่วยเหลอื แต่ไม่อาจเปล่งเสยีง

ใดๆ ให้ล่วงพ้นล�าคอออกมาได้ เธอดิ้นรน กรดีร้องในความเงยีบงนันั้นอย่าง

บ้าคลั่ง หยาดน�้าตาหยดจากหางตาลงอาบแก้ม

แค้นนกั...

ความรูส้กึเกลยีดชงัอนัไร้ที่มาพวยพุง่ขึ้นมาจากกลางอก เจกติาน์ทั้ง

ตกใจและประหลาดใจที่เพิ่งรบัรูว่้าภายในส่วนลกึมคีวามรูส้กึชนดินี้อดัแน่น

อยู่และก�าลงัปะทุออกมาอย่างรุนแรง 

ไม่มวีนั...ไม่มวีนัให้อภยัเป็นอนัขาด!

ต่อให้ผ่านไปอกีกี่พนัปี อกีกี่ภพชาต ิกไ็ม่มวีนัให้อภยั!

กริ๊ง...

เจกิตาน์สะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์บ้านดังเข้ามาในโสต
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ประสาท ดวงตาคมซึ้งเบิกโพลงในขณะที่ร่างกายเริ่มรับรู้ได้ถึงความแข็ง

กระด้างและเยน็เฉยีบใต้แผ่นหลงั หญงิสาวกะพรบิตาถีๆ่  คล้ายเรยีกสตอิยู่

ครู่หนึ่ง ก่อนที่จะอาศัยแสงสีส้มสลัวจากไฟหลุมบนเพดานมองไปรอบๆ 

เพยีงเพื่อจะพบว่าตนเองนอนอยูบ่นพื้นห้องเกบ็ไวน์ และนอนอยูข้่างๆ ฐาน

ไม้วางโลงปรบัอุณหภูมสิ�าหรบั...มมัมี่!

กริ๊ง...

เสยีงโทรศพัท์ที่เงยีบไปแล้วดงัขึ้นอกีค�ารบ เจกติาน์พยายามขยบัลกุ

ขึ้นนั่งอย่างล�าบากยากเย็น ปลายมือและปลายเท้าชาดิกแทบไร้ความรู้สึก 

แต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังพอรับรู้ได้ว่าในมือของเธอก�าบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ 

และเมื่อก้มลงมองกต็้องนิ่งงนัไปชั่วขณะ

นี่มนั...มดี!  

ใบมดีท�าครวัสเีงนิวาววบัขนาดยาว ๘ นิ้วสะท้อนแสงไฟเป็นประกาย

แปลบปลาบที่อยู่ในมือยังไม่น่าตกใจเท่ารอยขูดขีดที่อยู่บนกระจกเนื้อใส

แจ๋วของโลงแก้วปรบัอุณหภูม ิ

เจกิตาน์ทิ้งมีด ดวงตาของเธอเต้นระริกขณะกระโจนขึ้นเกาะโลง 

ปลายนิ้วเรียวขาวราวล�าเทียนแตะบนรอยกรีดยาวเหล่านั้นอย่างตกตะลึง 

รอยเหล่านั้นมทีั้งลกึและตื้น บ้างกก็ะเทาะเนื้อกระจกออกบางส่วนราวกบัท�า

เพราะความแค้นสดุขั้วหรอืไม่กค็ลุม้คลั่งสดุขดี ซึ่งหากไม่ใช่กระจกแบบหนา

พเิศษแล้วละกโ็ลงคงแตกยบัเยนิไปแล้ว

ไม่จรงิ...อย่าบอกนะว่าเธอเป็นคนท�า...

เจกติาน์สบัสนจนจบัต้นชนปลายไม่ถกู แค่คดิให้ออกว่าตนเองลงมา

อยู่ในห้องเกบ็ไวน์นี้ได้อย่างไรกม็ดืแปดด้านแล้ว ไหนจะมดีกบัรอยพวกนี้

อกี เธอหลบุตามองร่างแห้งเหี่ยวที่นอนสงบนิ่งอยูใ่นโลงผ่านกระจกแก้วด้วย

ความรูส้กึหลากใจแกมหวาดหวั่น เธอไม่กลวัซากที่อยูเ่บื้องหน้านี้เลยแม้แต่

น้อย...แต่กลวัอารมณ์เผด็ร้อนบางอย่างที่ค่อยๆ แผ่ซ่านมาจากกลางอกและ

พุ่งขึ้นสู่ดวงตาทั้งสองข้าง



24  l  เ จ้ า บ่ า ว ข อ ง เ ซ็ ค เ ม็ ต

โกรธเกรี้ยว เคยีดแค้น ชงิชงั และโศกเศร้า...

สี่อารมณ์ที่ท�าให้สมองซึ่งเคยประมวลผลได้อย่างยอดเยี่ยมรวนอย่าง

ไม่อาจหาสาเหตไุด้...ไม่ส ิจรงิๆ เธอรูส้าเหตอุยู่แลว้ กร่็างมมัมี่อายนุบัพนัปี

นี้อย่างไรเล่า ทว่าสิ่งที่เธอไม่รูก้ค็อื ท�าไมเธอถงึได้รูส้กึเช่นนี้ต่อซากศพที่เพิ่ง

พบเหน็เป็นครั้งแรกได้กนัหนอ...ท�าไมเธอถงึเกลยีดมนักนัเล่า

กริ๊ง...

เสยีงโทรศพัท์ดงัขึ้นเป็นครั้งที่สามคล้ายปลายสายยงัไม่ล้มเลกิความ

พยายาม เจกิตาน์เงยหน้าขึ้นมองนาฬิกาบนผนังห้องที่บอกเวลาตีสามเศษ

แล้วระบายลมหายใจยาว คนเดียวที่ตะบี้ตะบันโทรศัพท์จนกว่าเธอจะ 

รบัสายชนดิไม่สนใจว่ารบกวนการพกัผ่อน ในโลกนี้กม็อียูค่นเดยีวนั่นละ...

หยางจนิ! และถ้าเธอไม่รบีไปรบัละก ็ อกีไม่เกนิหนึ่งชั่วโมงเขากจ็ะบุกมาที่

บ้านเพราะคิดว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นกับเธอ แล้วก็จะอยู่ยาวไปจนถึงเช้าซึ่งเป็น

สิ่งสุดท้ายที่เธออยากจะให้เกดิขึ้น!

หญิงสาวในชุดนอนผ้าซาตินเนื้อบางเดินโผเผขึ้นบันไดกลับไปยัง 

ห้องนั่งเล่น เจกติาน์พยายามสลดัภาพสิ่งที่เพิ่งเกดิขึ้นออกจากสมอง แล้ว

ตรงไปรับโทรศัพท์ที่ดังไม่หยุดด้วยท่าทางเป็นปกติที่สุด แม้ปลายสายจะ

ไม่มทีางเหน็สหีน้าซดีเผอืดของเธอในยามนี้กต็าม

“ฮลัโหล...” หญงิสาวกรอกเสยีงแหบแห้งลงไปในโทรศพัท์บ้านแบบ

ไร้สาย แม้จะพยายามตั้งสติอย่างสุดความสามารถแล้ว เสียงของเธอก็ยัง

สั่นนดิๆ อยู่ดี

“เจย์เบริ์ด?” 

เจ้าของเสียงทุ้มนุ่มชวนฟังนั้นเรียกขานเธอด้วยชื่อเล่นที่มีเพียง 

เจ้าตวัเท่านั้นที่เรยีก เขาเคยบอกว่าเจย์เบร์ิด หรอืนกบลเูจย์ นกขาบสนี�้าเงนิ

สดใสเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุข และเธอก็คือความสุขของเขา...ช่างเป็น

ค�าโกหกที่แสนอ่อนหวานเสยีจรงิๆ 

“นั่นเจย์เบริ์ดใช่ไหม”
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“ค่ะ คณุพ่อ” เจกติาน์ตอบกลบัเป็นภาษาองักฤษด้วยน�้าเสยีงนุ่มนวล

ขึ้น “แหม...หนูนกึว่าพี่หยางจนิเสยีอกี”

“ถ้าเป็นไอ้หมอนั่นมันคงพุ่งไปหาตั้งแต่โทร. ไม่ติดครั้งแรกแล้วละ 

มั้ง มนัหวงเจย์เบร์ิดของพ่ออย่างกบัอะไรด”ี  น�้าเสยีงของรเูพร์ิตตดิจะเยาะ

หยนัอยู่ในท ี

หญิงสาวถอนใจ ฟังก็รู้ว่าคนเป็นพ่อไม่ชอบหน้าหยางจินเหมือนที่ 

พี่ชายของเธอไม่ชอบท่านนั่นละ สองคนนี้ไม่รู้เป็นอย่างไรสนิ่า เจอหน้ากนั

ทไีร เป็นได้ทะเลาะกนัทุกทไีป

“คุณพ่อมอีะไรหรอืเปล่าคะ ถงึได้โทร. หาหนูดกึขนาดนี้”

เจกติาน์เปลี่ยนหวัข้อสนทนานิ่มนวล เธอไม่อยากให้บดิาพดูถงึหยาง-

จนิในแง่ไม่ด ีเพราะถงึอย่างไรหยางจนิกเ็ป็นเหมอืนพี่ชายแท้ๆ 

“โอ พ่อขอโทษด้วยนะเจย์เบิร์ด ลืมไปว่าที่นั่นคงจะตีสามกว่าแล้ว 

แต่ที่ลอนดอนนี่เพิ่งทุ่มเศษๆ เท่านั้นเอง คอื...พ่อเป็นห่วงเรานั่นละ” 

“เป็นห่วงหนูหรอืว่าเป็นห่วงมมัมี่กนัแน่คะ” 

หญิงสาวหัวเราะเสียงพลิ้วทั้งที่ไม่ข�าเลยสักนิด...ที่จริงถ้าพ่อรู้ว่าเธอ 

‘เกอืบ’ ท�าอะไรกบัมมัมี่ร่างนั้นไปบ้าง คงรบีบนิตรงดิ่งอย่างไม่คดิชวีติมารบั

คนืไปเชยีวละ 

“พูดอะไรอย่างนั้นเล่า พ่อบอกไปแล้วนี่ว่าห่วงเราต่างหาก” รูเพิร์ต

หวัเราะตอบ “ทุกอย่างเรยีบร้อยดใีช่ไหมเจย์เบริ์ด พ่อหมายถงึ...ไม่มอีะไร

แปลกๆ เกดิขึ้นใช่ไหม”

ค�าถามนั้นท�าเอาคนฟังนิ่งไปครูใ่หญ่ก่อนจะแสร้งประดษิฐ์เสยีงขบขนั

“แหม ไม่มหีรอกค่ะ เอ๊ะ เดี๋ยวก่อนนะ ไหนคุณพ่อว่าอยู่ไคโรไงคะ 

ท�าไมตอนนี้ถงึไปอยู่ที่ลอนดอนได้”

เมื่อตั้งสติได้ สมองที่เคยเฉียบคมก็เริ่มกลับมาประมวลผลได้อีก

ครั้ง...คนปลายสายถอนใจแรงจนคนฟังรบัรูไ้ด้ถงึความรู้สกึล�าบากใจระคน

กดดนั
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“เรื่องมนัยาว เอาไว้พ่อจะเล่าให้ฟัง ตอนที่เจอหน้ากนั” รูเพริ์ตเอ่ย

เสยีงเบา “พ่อรกัลูกนะเจย์เบริ์ด รกัมาก เท่าชวีติของพ่อ”

ค�าทิ้งท้ายก่อนวางสายถ่วงหัวใจของเจกิตาน์ให้รู้สึกหนักอึ้งอย่าง

ประหลาด เธอไม่เคยคาดคิดเลยว่านั่น...จะเป็นประโยคสุดท้ายที่ได้ยิน 

ก่อนที่จะเกดิเรื่องใหญ่ตามมาในอกีไม่กี่วนัให้หลงั



“ตดิต่อคุณพ่อไม่ได้?” 
เจกิตาน์ขมวดคิ้ว ดวงตาสีอ่อนราวอ�าพันมองใบหน้าขาวซีดของ 

เอยีน เจนกนิส์ อย่างไม่เข้าใจ “แต่ฉนัเพิ่งคยุกบัคณุพ่อเมื่อต้นอาทติย์นี่เอง

นะคะ คุณพ่อยงับอกฉนัว่าจะมารบัมมัมี่กลบัด้วยตวัเองด้วยซ�้า”

“ผมพยายามติดต่อดอกเตอร์โจนส์หลายหน แต่ท่านไม่รับสายผม

เลย คนรบัใช้บอกว่าท่านรบีร้อนออกจากบ้านไปพร้อมกระเป๋าเดนิทางเมื่อ

สองวันที่แล้ว คุณก็รู้ว่าดอกเตอร์โจนส์ชอบไปไหนมาไหนตามใจตัวเอง  

ไม่เคยแจ้งใครล่วงหน้าอยู่แล้ว ก็เลยไม่มีใครสนใจถามไถ่ แต่ครั้งนี้มัน 

ผดิปกตมิากนะครบั”

“ผดิปกตยิงัไงเหรอคะ”

คนรอบตวั รูเพริ์ต โจนส์ รู้กนัดวี่าเขาชอบท�าตวัผลุบๆ โผล่ๆ วนันี้

อยู่ลอนดอน แต่อีกวันสองวันก็อาจไปโผล่ที่ไคโรหรืออัสวานเสียเฉยๆ  

บางครั้งอาจไปอยูท่ี่ประเทศไทยหรอืไม่กเ็ปรตูามแต่อารมณ์จะพาไป เขามกั

ส่งข่าวว่าอยู่ที่ใดก็ต่อเมื่อถงึจุดหมายปลายทางที่ตนเองต้องการแล้วเท่านั้น 
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ทุกคนเองกช็นิกบันสิยัชอบผลุบๆ โผล่ๆ เช่นนี้ของเขาเสยีแล้ว

“ช่วงนี้ดอกเตอร์ก�าลงัเกบ็ตวัท�างานวจิยัชิ้นใหม่อยู่ ตลอดสี่ห้าเดอืน

มานี้ผมเลยเป็นคนจดัการธุระส่วนใหญ่แทนท่านทั้งหมด แล้วกร็ายงานให้ 

ท่านทราบทางอเีมล ปกตแิล้วต่อให้ยุ่งแค่ไหน ท่านกจ็ะตอบอเีมลของผม

วันละครั้งเสมอ แล้วก็จะสั่งงานใหม่ผ่านอีเมลทันที แต่นี่ท่านไม่ตอบเลย 

มนัแปลกเกนิไป”

สีหน้าของเอียนดูกังวลมากอย่างที่เจกิตาน์ไม่เคยเห็นมาก่อน หาก

คนที่เฉยเมยกบัทุกเรื่องในโลกหล้าอย่างเขายงัเป็นห่วงบดิาของเธอจนออก

นอกหน้าเช่นนี้แล้วละกแ็สดงว่าต้องไม่ใช่เรื่องปกตธิรรมดาแน่

“งานวิจัยชิ้นใหม่? เกี่ยวกับอะไรคะ ท�าไมฉันไม่เคยได้ยินคุณพ่อ 

พูดถงึเลย” 

ที่จรงิกไ็ม่น่าแปลกใจที่เธอจะไม่รู้ ตามปกตแิล้วบดิาแทบไม่เคยเล่า

เรื่องงานของท่านให้ฟังเลย เว้นแต่เธอจะเป็นฝ่ายเอ่ยถามก่อน หรอืไม่กเ็หน็

ตอนที่งานเสร็จเป็นชิ้นเป็นอัน ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือรวมเล่ม 

จดัจ�าหน่ายตามร้านหนงัสอืชั้นน�าแล้วเท่านั้น

“ดอกเตอร์อยากเก็บงานวิจัยชิ้นนี้เป็นความลับน่ะครับ ผมเองก็ 

ไม่ทราบรายละเอยีดมากนกั ท่านแค่บอกผมว่านี่อาจจะเป็นการค้นพบครั้ง

ยิ่งใหญ่ของวงการอยีปิต์วทิยาเลยนะครบั” 

เอยีนอกึอกั เขาโกหกได้ไม่แนบเนยีนเสยีจนเจกติาน์นกึขนั มหีรอืที่

ผูช่้วยคนส�าคญัของบดิาจะไม่รูว่้าเจ้านายก�าลงัคร�่าเคร่งกบังานวจิยัชิ้นใดอยู่ 

แต่ในเมื่อเขาไม่เล่า บดิาไม่เคยเอ่ยถงึ เธอกไ็ม่เซ้าซี้ให้มากความ อกีประการ

หนึ่ง เรื่องที่น่าห่วงที่สุดตอนนี้คอืสวสัดภิาพของท่านต่างหากเล่า

“การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่เลยเหรอ โม้มากไปหน่อยมั้ง” หยางจินยื่น

หน้าเข้ามาในห้องรบัรอง ดวงตาคมกรบิตวดัมองไปทางเอยีนอย่างไม่ค่อย

สบอารมณ์ ท�าเอาคนถูกมองได้แต่ยิ้มเจื่อนสู้สถานการณ์ 

ยิ่งเห็นสายตาของเอียนจับจ้องใบหน้างดงามของเจกิตาน์ ชายหนุ่ม
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ก็ยิ่งอารมณ์เสีย เขาไม่ชอบให้เธออยู่ในที่ลับตากับผู้ชายอื่นสองต่อสอง

นอกจากเขาเลย ให้ตายเถอะ! 

“ป๊าให้มาดูว่าเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จหรือยัง งานจะเริ่มในอีกครึ่ง

ชั่วโมงนี้แล้วนะเจเจ”

“หยางจนิ” หญงิสาวเรยีกชื่อพี่ชายต่างมารดาด้วยน�้าเสยีงเข้มจดัเมื่อ

เห็นว่าเจ้าตัวยังส่งสายตาข่มขู่เอียนไม่เลิก “เราคงต้องไปดูความเรียบร้อย

ของงานกันก่อนแล้วละค่ะ เดี๋ยวจบงานแล้วฉันจะลองโทรศัพท์หาคุณพ่อ

อีกครั้งก็แล้วกัน คุณก็อย่าเพิ่งกังวลมากไปนักเลยค่ะคุณเจนกินส์ บางที

คุณพ่ออาจจะอยู่ในที่อับสัญญาณหรือไม่ก็อาจจะก�าลังเขียนงานติดพันอยู่

เลยยงัไม่มโีอกาสตดิต่อคุณกไ็ด้ คุณกร็ู้ว่าท่านเอาแน่เอานอนไม่ได้”

ท้ายประโยคเธอล้อค�าพูดของเอียนในตอนแรกเพื่อช่วยให้เขาคลาย

กังวล แล้วเดินไปหยิบกระเป๋าคลัตช์สีทองอร่ามที่ขึ้นรูปเป็นแมลงสการับ

และประดับด้วยคริสตัลหลากสีเลียนแบบสการับบนเครื่องประดับของ

ฟาโรห์ตุตนัคามุน คลตัช์ใบนี้เธอออกแบบและควบคุมการผลติเองทั้งหมด 

ด้วยตั้งใจว่าจะท�าเป็นสนิค้าใหม่ออกวางขายในซซีนัหน้า

“ดอกเตอร์โจนส์ผดิสญัญาอกีแล้วสทิ่า”

หยางจนิมองน้องสาวต่างสายเลอืดที่เดนิออกมาจากห้องรบัรองด้วย

แววตาชื่นชม ค�่านี้เจกติาน์ดูงดงามสะดุดตาในแมก็ซเีดรสสดี�าของลอ็งแวง็ 

ชุดช่วงบนตัดเย็บเป็นเสื้อคอปีนแขนกุดทรงหลวม อวดเรียวแขนงามราว

สลักเสลา ชุดช่วงล่างยาวกรอมเท้าและผ่าด้านข้างเผยให้เห็นท่อนขาเล็ก

เพรยีวและเป็นสนี�้าผึ้งเนยีนสวยตดักบัสขีองชุดอย่างน่ามองที่สุด 

เจกิตาน์ไม่เหมือนสาวสังคมทั่วไปที่ยามออกงานต้องสวมใส่เสื้อผ้า

แบรนด์หรคูอลเลก็ชนัล่าสดุเพื่อมาประชนัขนัแข่งกนั แต่เธอมกัเลอืกสวมชดุ

จากแบรนด์ดงัจากคอลเลก็ชนัใดๆ กไ็ด้ที่เหมาะสมกบัตนเองที่สดุ บางครั้ง

เธอจะเลอืกชดุในคอลเลก็ชนัเก่าระดบัวนิเทจแลว้น�ามาปรบัแต่งให้ทนัสมยั

จนได้รบัค�ายกย่องจากนกัข่าวอยูบ่่อยครั้งว่าลกูสาวของหม่าหลนิคอืหนึ่งใน
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ผู้น�าแฟชั่นแห่งยุค

“พ่อคงตดิธุระนั่นละ” 

เจกติาน์ยกัไหล่อย่างไม่ใส่ใจนกั แล้วก้าวฉบัๆ ไปตามทางเดนิอย่าง

มั่นคง แผ่นหลงัและศรีษะของเธอตั้งตรงในขณะที่หางม้าที่รวบและจดัทรง

ไว้อย่างประณตีกวดัไกวตามจงัหวะการเคลื่อนไหวราวมชีวีติ

“กเ็หน็ตดิธุระทั้งปี” 

หยางจนิแค่นยิ้ม เขาสาวเท้าเรว็ๆ ขึ้นมาเดนิเคยีงข้างหญงิสาว เป็น

ภาพที่เอยีนเหน็แล้วอดมองด้วยความชื่นชมไม่ได้...กจ็ะมผีูช้ายในโลกนี้สกั

กี่คนกนัเล่าที่เดนิเคยีงคู่กบันางสงิห์อย่าง เจกติาน์ โจนส์ แล้วไม่ถูกรศัมี

ของเธอข่มจนเป็นเพยีงไม้ประดบั และหยางจนิคอืหนึ่งในไม่กี่คนนั้น จรงิ

อยู่ว่าเขาเป็นผู้ชายร่างสูงโปร่งและมีโครงหน้าอ่อนละมุนคล้ายสตรี อีกทั้ง

ยงัมบีุคลกิเนบินาบเหมอืนน�้าใสไหลเยน็ ดูไม่เคยอนาทรร้อนใจต่อสิ่งใดใน

โลกหล้า แต่กลิ่นอายอันตรายที่ไหลเวียนรอบกายท�าให้เขาดูเหมือนพญา

เสือร้ายที่ก�าลังรอจังหวะขย�้าเหยื่อที่กล้าล่วงล�้าเข้ามาในอาณาเขต ดังนั้น 

ต่อให้เขาสวมเบลเซอร์สีขาวและกางเกงสีเดียวกันเช่นนี้ ก็ไม่ได้ช่วยเสริม

ภาพลกัษณ์ให้เขาดูงดงามประหนึ่งเทพเซยีนแต่อย่างใด ตรงกนัข้าม กลบั

ยิ่งท�าให้เขาดูน่าเกรงขามอย่างน่าประหลาด

หากเจกติาน์คอืหยนิ หยางจนิกค็อืหยาง...

สองความต่างที่ลงตัว ทว่าส่งเสริมกันและกัน เป็นสมดุลของ

สองพี่น้องตระกูลหม่าที่แข็งแกร่งและไม่มีวันพังทลาย เช่นเดียวกับ

อาณาจกัรอนัยิ่งใหญ่ของหม่าหลนินั่นละ เอยีนเคยได้ยนิผู้คนแอบกระซบิ

กันว่าหากวันหนึ่งวันใดทั้งคู่เกิดตกลงปลงใจเป็นคู่รักกันขึ้นมา อาณาจักร

ของตระกูลหม่าคงเกรยีงไกรค�้าฟ้าเชยีวละ ซึ่งเขาเองกเ็หน็ด้วย ทั้งเจกติาน์

และหยางจินดูเหมาะสมกันอย่างที่สุดในแบบที่พวกคนจีนชอบพูดกันว่า 

สมกันดังกิ่งทองใบหยก ติดอยู่เพียงว่าแม่นกเจย์เบิร์ดของศาสตราจารย ์

รูเพิร์ตดูท่าจะไม่สนใจผู้ชายเสียละกระมัง ที่จริงเขาไม่เคยได้ยินข่าวคราว 
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ว่าเธอเคยคบหากับเพื่อนต่างเพศเลยด้วยซ�้า สงสัยจะชอบผู้หญิงด้วยกัน

เสยีกไ็ม่รู้

ทั้งสามคนเดินเข้าไปในห้องจัดงานผ่านทางประตูทางเข้าด้านหลัง

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ บรรยากาศภายในห้องค่อนข้างสลัวเพื่อขับเน้นให้บรรดา

โบราณวัตถุที่จัดวางไว้ดูโดดเด่นและเข้มขลังสมกับต�านานอายุหลายพันปี

ของพวกมนั บรเิวณใดที่ดมูดืเกนิไป เจกติาน์ได้สั่งให้คนตดิไฟเพิ่ม แต่ต้อง

ยงัคงบรรยากาศที่ตรงกบัคอนเซปต์โดยรวมไว้ให้ได้มากที่สดุ แต่หยางจนิมี

ความเหน็ตรงกนัข้าม เขาอยากให้เปิดไฟสว่างโล่งให้หมดด้วยเหตุที่ว่า...

“เหมอืนบ้านผสีงิไม่มผีดิ”

“ยงัไม่จบอกี” เจกติาน์ส่ายหน้าอย่างระอาใจ “เราสรุปคอนเซปต์งาน

จบไปเป็นเดือนแล้ว พี่ยังจะโวยวายเรื่องนี้ไม่เลิกอีกเหรอหยางจิน นี่เป็น

ความประสงค์ของคุณพ่อ ท่านอยากให้คอลเล็กชันของท่านจัดแสดงใน

บรรยากาศแบบนี้”

“พ่อเธอ ไม่ใช่พ่อของพี่นี่” หยางจนิยกัไหล่ยยีวน “พี่ต้องสนด้วยเรอะ”

“รังแกอะไรน้องอีกฮึ หยางจิน ป๊าบอกแกแล้วใช่ไหมว่าให้มาดูแล

น้อง ไม่ใช่มาคอยแหย่น้อง” 

น�้าเสยีงทรงอ�านาจที่ดงัขึ้นพร้อมกบัการปรากฏตวัของชายเจ้าของร่าง

สงูใหญ่ในชดุถงัจวงสดี�าขลบิทองอนัเป็นเอกลกัษณ์และเหล่าผูต้ดิตามท�าเอา

เอียนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนยืนนิ่งแทบไม่กล้าหายใจ ใบหน้าของ

เขาแต้มด้วยรอยยิ้ม ประพิมพ์ประพายคล้ายผู้เป็นลูกชายยิ่งนัก ทว่า 

แววตากลบัคมกล้าและทรงอ�านาจในแบบที่หยางจนิยงัไม่อาจเทยีบชั้นได้

แน่ละ...ใครจะเทยีบชั้นกบัระดบัเจ้าพ่อผู้เหี้ยมหาญ ‘หม่าหลนิ’ ได้

ง่ายๆ กนัเล่า!

“หยางจนิไม่ได้รงัแกหนูหรอกค่ะป๊า เขาแค่ท�าตวัน่าร�าคาญ”

เจกิตาน์โผเข้าไปกอดหม่าหลินไว้อย่างสนิทสนมท่ามกลางสายตา

แสดงความหวาดผวาหลายสิบคู่ที่จ้องมองมา น้อยครั้งนักที่คนนอกจะมี
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โอกาสได้เหน็คนอย่างหม่าหลนิในอากปักริยิาสบายๆ เป็นกนัเองเช่นนี้ ตาม

ปกติแล้วเขามักดูน่าเกรงขามเสียจนอย่าว่าแต่เดินเฉียดใกล้เลย ขนาดจะ

หายใจแรงๆ ให้ได้ยนิยงัไม่กล้า!

“พดูจากบัพี่กบัเชื้อให้มนัน่ารกัหน่อยเจเจ” หยางจนิแยกเขี้ยวแล้วโผ

เข้าไปกอดบดิาเมื่อหญงิสาวผละถอยออกมา “ผมไม่ได้รงัแกน้องนะป๊า แค่

บอกให้เปลี่ยนมาใช้ไฟสว่างหน่อยจะได้ไม่ดูเหมอืนบ้านผสีงิแบบนี้”

“ดอกเตอร์โจนส์อยากให้บรรยากาศเหมือนก�าลังเดินดูสมบัติอยู่ใน

สสุานใต้พรีะมดิ กเ็อาเถอะน่า ตามใจหน่อย เขาอตุส่าห์ให้ยมืข้าวของมาจดั

แสดงตั้งเยอะ” หม่าหลินตบบ่าของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเบาๆ อย่างรัก

ใคร่

“สมบตัขิองเขาคนเดยีวที่ไหนกนัป๊า คนอื่นกใ็ห้ยมืมา ไม่เหน็มใีคร

เรื่องมากขนาดนี้สกัคน โอ๊ย!”

หยางจนิสะดุ้งเมื่อบดิาดดีหน้าผากของเขาดงัเผยีะ

“พูดอะไรคดิถงึใจน้องบ้าง อย่าให้น้องล�าบากใจสวิะ ไอ้ลูกเวร” เขา

รู้ว่าหยางจนิไม่ชอบขี้หน้ารูเพริ์ตเอาเสยีเลย แต่บางครั้งกแ็สดงออกมากจน

เกนิไปและอาจท�าให้เจกติาน์ไม่สบายใจได้

“ดดีให้แรงๆ เลยค่ะป๊า เอาอกีหลายๆ ทเีลยกไ็ด้ หนูเบื่อจะแย่แล้ว 

เขาชอบมาป่วนหนูเวลาท�างานอยู่เรื่อย” 

หญงิสาวพดูกลั้วหวัเราะ เธอไม่ถามถงึมารดาด้วยรู้ดว่ีาท่านไม่มทีาง

เฉียดกรายมาใกล้โบราณวัตถุอันเป็นที่รักยิ่งของรูเพิร์ตเป็นแน่ ต่อให้ผ่าน

ไปกี่ปี ความขุ่นเคอืงใจกไ็ม่เคยจางหายไปจากใจของแม่เลย

“กเ็อาซี้ ป๊าดดีพี่สบิท ีพี่จะหยกิเธอคนืร้อยท”ี 

หรอืไม่ก.็..จูบ...จนกว่าจะขาดใจตายกนัไปข้าง!

“เอาละๆ โตๆ กันแล้วยังทะเลาะกันเป็นเด็กๆ อยู่ได้” หม่าหลิน

หัวเราะตอบพลางกวาดตามองไปรอบๆ “ทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมเจ มี

อะไรตดิขดัตรงไหนไหม”



ช ญ า น์ พิ ม พ์  l  33

“ไม่มีค่ะป๊า เท่าที่เห็นก็เรียบร้อยดี แต่เดี๋ยวหนูจะเดินตรวจอีกสัก

รอบ เรายงัพอมเีวลาอกีหน่อย” 

เจกิตาน์ก้มลงมองนาฬิกาข้อมือผู้ชายซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจาก 

รูเพริ์ต นาฬิกาแสนเชยเรอืนนี้เก่ามากแล้วแถมยงัมรีอยจางๆ บนหน้าปัด

จากการใช้งานสมบกุสมบนั ทั้งสายหนงัยงัมรีอยถลอกเลก็ๆ แต่หญงิสาวก็

ไม่ยอมเปลี่ยน เธอพยายามทะนุถนอมและรกัษามนัไว้ในสภาพเดมิให้มาก

ที่สดุ เพราะนาฬิกาเรอืนนี้คอืเรอืนที่บดิาใช้บกุตะลยุไปทั่วอยีปิต์เมื่อครั้งยงั

หนุม่ มนัจงึเตม็ไปด้วยความทรงจ�ามากมายที่ท่านอยากส่งต่อให้ ดงันั้นเธอ

จึงสวมมันในวันนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน แต่ท่านกลับไม่ปรากฏตัวตาม

สญัญา

“เก่งสมเป็นลูกสาวป๊าจรงิๆ” 

หม่าหลนิลูบศรีษะของลูกบุญธรรมอย่างรกัใคร่ เขาอ่านประกายวูบ

ไหวที่ปรากฏชั่ววูบก่อนจางหายไปในดวงตาของเธอออก และรบัรู้ได้ว่าเธอ

ผิดหวังเรื่องที่รูเพิร์ตไม่มาร่วมงานตามสัญญา แต่ไม่มากมายพอที่จะ

แสดงออกทางสีหน้า...ที่จริงเจกิตาน์เก็บอารมณ์เก่งแทบทุกเรื่องนั่นละ  

บางครั้งกเ็ก่งเกนิไปจนน่าเป็นห่วง

“แน่นอนอยู่แล้วค่ะ ลูกป๊าเสยีอย่าง ถ้าอย่างนั้นหนูขอตวัไปดูความ

เรยีบร้อยของงานก่อนนะคะ” เจกติาน์ยิ้มกว้าง เธอจมุพติแก้มบดิาบญุธรรม

แล้วถอยออกมานดิหนึ่ง “หยางจนิ พี่พาป๊าไปที่ห้องรบัรองข้างเวทกี่อนได้

เลยนะ เดี๋ยวฉนัตามไป”

“เฮ้...เดี๋ยวส”ิ 

หยางจินชี้นิ้วไปที่แก้มของตนเองคล้ายบอกเป็นนัยๆ ว่าอยากได้

จุมพติจากเธอเช่นกนั แต่เธอกลบัท�าเมนิเฉยแล้วเดนิก้าวฉบัๆ จากไปเสยี

ดื้อๆ ท�าเอาเขาอารมณ์เสีย หม่าหลินมองลูกชายแล้วได้แต่ส่ายหน้าอย่าง

ขบขนัแกมระอาใจ 

หยางจนิเอ๊ย...หยางจนิ เมื่อไหร่จะรูต้วัเสยีทว่ีาเรื่องบางเรื่องกเ็ป็นไป
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ไม่ได้...

เจกติาน์เดนิตรวจตราความเรยีบร้อยตามจดุต่างๆ อย่างรวดเรว็และ
มีประสิทธิภาพ เธอมีดวงตาเฉียบคมและความจ�าดีเยี่ยม เธอจ�าได้เกือบ

หมดว่าจุดใดที่เคยสั่งให้ติดตั้งไฟเพิ่ม หรือบริเวณใดควรจัดเวรยามเพื่อ

รกัษาความปลอดภยัเป็นพเิศษ มเีพยีงห้องจดัแสดง ‘เทวรูป’ เท่านั้นที่เธอ

ไม่ค่อยได้เข้าไปดแูลมากนกั ด้วยเป็นส่วนที่หยบิยมืโบราณวตัถมุาจากที่อื่น

แทบทั้งหมด เว้นก็แต่คันฉ่องโลหะที่ด้ามจับเป็นรูปเทพีฮาธอร์ เทพีแห่ง

ความงามและความรกัในห้องนั้นเท่านั้นที่เป็นของรกัของหวงอกีชิ้นของบดิา

หญิงสาวเลี้ยวขวาตรงไปยังห้องเทวรูปเพื่อดูว่าหลี่ฮุ่ยอิงเปลี่ยนที่ตั้ง

กระจกตามที่เธอขอหรอืไม่ ดวงตาสนี�้าตาลอ่อนราวอ�าพนักวาดมองไปรอบๆ 

อย่างละเอยีด ก่อนที่จะสะดุดเข้ากบับางสิ่งที่ตั้งอยู่กลางห้องจดัแสดง

นั่นอะไร...รูปปั้น?

เจกติาน์ตวัสั่น ดวงตากลมโตเต้นระรกิขณะสองเท้าขยบัก้าวไปเบื้อง

หน้าราวถูก ‘สิ่ง’ ที่ตั้งอยู่บนแท่นจัดแสดงดึงดูดให้ตรงไปหาโดยไม่อาจ

บดิพลิ้วได้ ความรู้สกึหวาดหวั่นระคนเสยีใจแล่นปราดเข้าจบัขั้วหวัใจ

เศร้า...แค้น...โกรธเกรี้ยว...และโหยหา...

ความรูส้กึหลากหลายเกดิขึ้นตามมาเป็นระลอก ดจุเกลยีวคลื่นที่โหม

เข้าซดัสาดชายฝ่ังอย่างบ้าคลั่งจนหญงิสาวต้องยกมอืข้างหนึ่งขึ้นขยุม้อกเสื้อ

ของตนเองเอาไว้แน่น อดึอดั หายใจไม่ออก เหมอืนก�าลงัจะขาดใจตาย...

เธอช้อนตาขึ้นมองรูปปั้นอายุนับพันปีอีกครั้งด้วยความรู้สึกประหนึ่งก�าลัง

มองเพื่อนเก่าที่รู้จักกันมาเนิ่นนาน รู้จัก...แต่น่าแปลกตรงที่ไม่อยากจดจ�า

ถงึความสมัพนัธ์ครั้งเก่าระหว่างกนัเอาเสยีเลย...

รูปปั้นนั้นแตกหักเสียหายไปบ้างตามกาลเวลาที่ผันผ่าน ทว่ายัง

สมบรูณ์พร้อม คงเป็นเทพเีซค็เมต็ ผูม้เีศยีรเป็นสงิโตเพศเมยีและมร่ีางแบบ

มนุษย์ที่งดงามชนดิหาใดเปรยีบ หวัใจของเจกติาน์เต้นรวัแรงยามกวาดตา
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มองไปยงัดวงตาดดุนัและปากอ้าค�ารามอวดคมเขี้ยวประหนึ่งพร้อมขย�้าคอ

ของเหล่าไพร ีด้วยความรู้สกึเหมอืนก�าลงัยนือยู่เบื้องหน้าเทพที่มเีลอืดเนื้อ

จรงิๆ อย่างไรอย่างนั้น 

เทพีเซ็คเม็ตเบื้องหน้านี้สูงราวสองเมตรเห็นจะได้ เป็นไม้พอกด้วย

ปนูและลงสอีย่างวจิติรบรรจง แม้จะถกูกระแสแห่งวนัเวลาท�าให้สสีนัซดีจาง 

ลอกลอ่นและท�าให้แตกหกัเสยีหายไปบ้าง ทั้งแผ่นทรงกลมของดวงอาทติย์

ที่ประดับบนเศียรหักไปจนเหลือเพียงครึ่งเดียว ทั้งส่วนฐานที่ป่นไปจนรูป

ปั้นไม่อาจตั้งได้จนต้องอาศัยขาตั้งเหล็กกล้ายึดไว้เพื่อให้ตั้งตรงอยู่ได้ ถึง

กระนั้นก็ไม่อาจลดทอนความงามสง่าน่าเกรงขามของรูปเคารพจากบรรพ-

กาลนี้ได้เลย มหิน�าซ�้ากลบัยงัเพิ่มความเข้มขลงัอนัน่าพศิวงให้อกีด้วย

“น่าจะปั้นให้หน้าอกโตกว่านี้อกีหน่อยนะ ว่าไหม”

น�้าเสยีงราบเรยีบไร้อารมณ์ดงึเจกติาน์ออกจากห้วงภวงัค์ความคดิอนั

สบัสนวุ่นวาย เธอปรายตามองไปยงัที่มาของเสยีงข้างกายก่อนจะสะดุดตา

กับสิ่งแรกที่เห็น...รองเท้าส้นเข็มสูงปรี๊ดสีแดงสดสะดุดตาชนิดที่ความมืด

สลัวของห้องจัดแสดงมัมมี่และโบราณวัตถุจากอียิปต์อันมืดสลัวก็ไม่อาจ

บดบงัเอาไว้ได้ แถมยงัเพิ่มความเปรี้ยวเขด็ฟันด้วยการเตมิลกูเล่นเป็นหนาม

เลก็ๆ สเีดยีวกนักบัรองเท้าเตม็พื้นผวิ ทรงแบบนี้...สแีบบนี้...

นี่มนั...ครสิเตยีง ลูบูแตง็ รุ่นปิกาลล์ สไปค์ เป็นรุ่นเก่า แต่ราคาชวน

สะพรงึนี่...

“อก...อกโต?”

เจกิตาน์เงยหน้าขึ้นมองเจ้าของประโยคภาษาอังกฤษอันมีเนื้อหา

พลิกึพลิั่นแล้วนิ่งอึ้งไปครูห่นึ่ง ช่างเป็นผูห้ญงิที่สวยจดัจ้านเสยีนี่กระไร เหน็

เพยีงเสี้ยวหน้าด้านข้างเท่านี้ยงัรูส้กึเหมอืนถกูความงามของเจ้าหล่อนข่มจน

ด้อยไปในพริบตา แนวโค้งของหน้าผากและจมูกโด่งงามรับกันเป็นอย่างดี

กับริมฝีปากอิ่มเต็มที่เคลือบด้วยลิปสติกเนื้อแมตต์สีแดงเบอร์กันดี เรือน

ผมสีด�าขลับเป็นลอนปล่อยสยายเสริมให้ดวงหน้าคมข�าแบบสาวอาหรับดู
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โดดเด่นสะดุดตาชนดิที่ใครๆ กต็้องเหลยีวมองซ�้าแล้วซ�้าเล่า

แต่...ให้ตาย...เธอไม่ถกูชะตากบัผูห้ญงิที่สวมแบรนด์เนมตั้งแต่ศรีษะ

จดปลายเท้าแบบนี้เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกที่ใส่จริต ประดิษฐ์กิริยา

อย่างคนที่ไม่รูม้ายนือยูข้่างๆ กนัตั้งแต่เมื่อใดแบบนี้ด้วยแล้ว เธอยิ่งหมั่นไส้

เป็นพเิศษ! ดูเอาเถอะ กอดอก ทิ้งสะโพก คล้องกระเป๋าไว้กบัแขนเหมอืน

พวกคุณหญงิคุณนายมาชมตลาดอย่างไรอย่างนั้น!

“เดี๋ยวก่อน...คุณเข้ามาได้ยังไงคะ เรายังไม่ได้เปิดให้คนนอกเข้ามา

เลย”

เธอเหลียวซ้ายแลขวาเพื่อมองหาเจ้าหน้าที่ แต่อีกฝ่ายกลับท�าเป็น 

หูทวนลมไม่ใส่ใจเสยีนี่

“โตๆ ย่อมดกีว่าแบนๆ อยู่แล้วไม่ใช่หรอื”

เจกติาน์สะดุ้งโหยงเมื่ออกีฝ่ายหนักลบัมามองเธอตรงๆ ดวงตาสฟี้า

ใสแจ๋วที่ลอ้มกรอบด้วยแพขนตางอนหนานั้นงามซึ้งทวา่ฉายแววเยน็ชาและ

กร้าวกระด้างเสียจนไม่น่าจะเป็นดวงตาของสตรีได้เลย...เมื่อคิดถึงตรงนี้

ภาพที่เหน็ตรงหน้ากพ็รา่มวัไปชั่วขณะคลา้ยถกูปกคลุมด้วยเมฆหมอก เธอ

ต้องกะพรบิตาถีๆ่  หลายครั้งอยูร่าวสบิวนิาท ีม่านหมอกสเีทาหม่นจงึจางลง

ทลีะน้อย เผยให้เหน็ว่าร่างที่ยนือยู่ข้างตนมรีูปลกัษณ์ผดิแผกไปจากที่เหน็

ในคราแรกมาก...มาก...ชนดิกลายเป็นคนละคน และ...คนละเพศด้วย! 

ผู้หญงิคนนี้...มอีกีร่างที่เป็น...ผู้ชาย!

ใบหน้าสวยหยาดเยิ้มดุจเทพธดิาค่อยๆ ซ้อนทบักบัใบหน้าของบุรุษ

ผู้มีความงามเป็นเลิศ โครงหน้าของเขาคมหวานในแบบที่เจกิตาน์เห็นแล้ว

อดใจเต้นแรงไม่ได้ โหนกแก้มและแนวกรามของเขาชดัได้รูปรบักบัคิ้วเข้ม

และรมิฝีปากหยกัลกึดงัคนัศรได้เป็นอย่างด ีเธอเดาไม่ออกว่าเขาเป็นคนเชื้อ

ชาตใิด ผวิของเขาเข้มคล้ามแดด ทว่ากลบัมดีวงตาสฟี้าใสกระจ่างเหมอืน

ธารน�้าแขง็ปราศจากมลทนิเสยีนี่

ดวงหน้านี้...แววตาแบบนี้...เธอเคยรู้จกัมานานแสนนาน...
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ทั้งรกั...ทั้งแค้น...

“เพน...ทาวเีร!” 

ผู้ชายที่เธอควรจบัตอน ช�าระแค้น!

ชื่อที่เพิ่งหลดุรอดพ้นรมิฝีปากออกไปก่อให้เกดิความรู้สกึร้อนดุจถกู

สุมด้วยเพลิงกาฬบนมือทั้งสองข้าง ก่อนที่ดาบรูปทรงคล้ายเคียวจะแหวก

เนื้อหนังบนฝ่ามือแต่ละข้างของเจกิตาน์ให้เปิดออกแล้วดันตัวออกมาช้าๆ 

เธอมองใบมดีขนาดยาวเกอืบสองฟุตที่ผดุขึ้นด้วยดวงตาเต้นระรกิแล้วปล่อย

กระเป๋าคลตัช์ให้ร่วงหล่นลงพื้นไป

นี่มนัอะไรกนั...เป็นไปไม่ได้...

“ดาบโคเพช? แหม...ช่างเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นเสียจริง” สาวงาม

ตรงหน้ามองเจกิตาน์ด้วยแววตาไร้อารมณ์ความรู้สึกขณะที่ดึงเอียร์คัฟฟ์งู 

สทีองจากใบหแูล้วโยนลงบนพื้น มนัขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นงูเห่าตวัเขื่องแผ่

แม่เบี้ยขู่ฟ่อด้วยท่าทคีุกคามเป็นที่สุด “เราไม่เคยรู้จกัหรอืมเีรื่องบาดหมาง

กนัมาก่อน ข้าแค่มาเอาของ ไม่ได้อยากมเีรื่อง”

แม้เจกติาน์จะรู้สกึสบัสนจนจบัต้นชนปลายไม่ถูก แต่มอืทั้งสองข้าง

กลบักระชบัด้ามดาบเอาไว้แน่น มนัทั้งเหมาะมอืและคุ้นเคยอย่างเหลอืเชื่อ 

“แต่ฉนั...อยากมเีรื่อง!” 

หญงิสาวไม่รูว่้าตนเองพูดออกไปแบบนั้นได้อย่างไร แต่ยิ่งมองใบหน้า

ที่เปลี่ยนสลับไปสลับมาเดี๋ยวชายเดี๋ยวหญิงที่ลอยยั่วอารมณ์นี้แล้วก็ยิ่ง

โกรธ...โกรธจนอยากจะบ้า!

“จดัให้ตามค�าขอ เจบ็ตวัขึ้นมาอย่าหาว่าผู้ใหญ่รงัแกเดก็กแ็ล้วกนั”

สาวงามผู้มีความสูงผิดมนุษย์มนาดีดนิ้วดังเป๊าะ งูเห่าสีทองอร่ามก็

ดดีตวัพุ่งเข้าใส่เจกติาน์ทนัทดี้วยความเรว็ระดบัสายตามนุษย์ไม่น่ามองทนั 

แต่น่าแปลกที่เธอเห็นทุกการเคลื่อนไหวของมันอย่างชัดเจนราวภาพสโลว์- 

โมชนั จู่ๆ ร่างกายของเธอกเ็ริ่มขยบัเองโดยอตัโนมตั ิขาข้างหนึ่งก้าวเท้าไป

เบื้องหน้าอย่างมั่นคง จากนั้นมือขวาจึงตวัดดาบตัดร่างของงูจนขาดเป็น 
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สองท่อนในคราเดยีว 

“ดาบตดังูเวทได้? ไม่เบานี่” ดวงตาสฟี้าชดืชาหลุบมองงูสทีองที่คนื

สภาพกลายเป็นเอยีร์คฟัฟ์ขาดครึ่งตกอยู่บนพื้น ประหลาดใจไม่น้อยที่เนื้อ

หนังดุจเหล็กกล้าของงูซึ่งสร้างขึ้นจากเวทแก่กล้าถูกดาบตัดขาดอย่าง

ง่ายดายราวกรดีมดีผ่านขนมอุมอาลเีนื้อนุม่ “เจ้าไม่มเีวทมนตร์ แต่ท�าไมถงึ

ท�าได้ เจ้าเป็นใครกนัแน่”

เจกติาน์ตอบค�าถามด้วยการเหวี่ยงดาบใส่คนตรงหน้าที่กระโดดถอย

หลงัหลบอย่างว่องไว เธอไม่รู้ว่าเกดิอะไรขึ้นกบัตนเองกนัแน่ ไม่รู้ด้วยซ�้าว่า

ความรู้สกึเคยีดแค้นอดัแน่นสุมทรวงนี้มาจากไหน รู้เพยีง...หากวนันี้ไม่ได้

ตดัคอคนสารเลวคนนี้ เธอคงไม่มวีนัตายตาหลบั!

“อย่าอยู่เลย เพนทาวเีร!”

หญงิสาวค�ารามฮึ่มฮั่มอยูใ่นล�าคอ ในสมองมแีต่เสยีงตะโกนกรดีร้อง

แสดงความชิงชังดังก้องไปหมด ดวงตาของเธอพร่ามัวทว่าร่างกายกลับ 

กวดัแกว่งอาวธุได้อย่างคล่องแคล่วทั้งที่เธอมั่นใจว่าเพิ่งเคยเหน็ดาบในมอืนี้

เป็นครั้งแรก

“ผู้ใดคอืเพนทาวเีร จ�าคนผดิแล้วกระมงั”

ร่างในชดุสแีดงเพลงิยงัคงหลบซ้ายหลบขวาอย่างคล่องแคล่วในขณะ

ที่แขนข้างหนึ่งกอดอกไว้ส่วนอีกข้างเท้าคางด้วยท่าทางคล้ายก�าลังครุ่นคิด 

เจกติาน์เหน็แล้วยิ่งโกรธ ประกบดาบซ้อนกนัเป็นกากบาทหมายจะใช้ส่วนที่

โค้งเป็นเคียวตวัดตัดศีรษะของอีกฝ่ายในดาบเดียว แต่กลับช้ากว่าผู้หญิง

ตัวใหญ่ยักษ์ที่ขยับเท้าหมุนตัวไปยืนซ้อนข้างหลังเธอด้วยลีลาราวกับก�าลัง

เริงระบ�า แล้วคว้าข้อมือทั้งสองข้างของเธอไว้แน่นด้วยมือที่แข็งราวปลอก

เหลก็ เรี่ยวแรงมหาศาลแบบนี้ หากไม่เหน็ว่าเจ้าตวัทาเลบ็สแีดงแปร๊ด เธอ

คงคดิว่าเป็นผู้ชายแน่แล้ว!

“แก!”

เจกติาน์เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน เธอพยายามดิ้นรนอย่างสดุความสามารถ 
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แต่ไม่ว่าจะพยายามเพยีงไหนกไ็ม่อาจสู้แรงคนที่อยู่เบื้องหลงัได้เลย

“เป็นมนุษย์ธรรมดา ไร้มนตรา แต่เหตุใดจึงแข็งแกร่งเพียงนี้ได้” 

เสยีงพดูนั้นยงัคงราบเรยีบ ปราศจากความรูส้กึใดๆ ทว่ามกีระแสแห่งความ

ฉงนสงสยัปะปนบางเบา “ตอบมา เจ้าเป็นใคร”

“เป็นใครงั้นเหรอ” เจกติาน์โกรธจนตาพร่า ไม่รู้ว่าโกรธอะไรเหมอืน

กนั รูแ้ต่ว่าโกรธ...มากเสยีด้วย! “ฉนักเ็ป็นคนที่จะท�าให้แกไม่มวีนัลมือกีไป

จนตลอดชวีติไงเล่า!”

พูดจบหญงิสาวกถ็บีตวักระโดดขึ้นแล้วกระแทกศรีษะใส่คนที่อยูด้่าน

หลังทันทีจนใบหน้าซีกซ้ายอันงดงามนั้น ‘ยุบ’ หายเข้าไปในส่วนกะโหลก

อย่างง่ายดายประหนึ่งว่าเนื้อหนงัปั้นมาจากวสัดุเนื้อนิ่มอย่าง...ขี้ผึ้ง!

“เจ้าท�าให้ข้าต้องเสยีเวลาซ่อมหน้าใหม่อกีแล้ว นงัหน”ู ถงึถกูกระแทก

แรงจนหน้าบุบ เจ้าของมอืยงัยดึข้อมอืของเจกติาน์ไว้แน่นเหมอืนไม่สะทก-

สะท้านสกันดิ “แต่เหน็แก่ที่เจ้าเป็นมนษุย์ที่น่าสนใจ ครั้งนี้จะรงัแกให้ช�้าน้อย

หน่อยกแ็ล้วกนันะจ๊ะ”

เสยีงกระซบิกระซาบกลั้วหวัเราะนั้นมาพร้อมกบัสนัมอืที่กระแทกลง

บนท้ายทอยเต็มแรงจนหญิงสาวทรุดลงไปนอนกองกับพื้น ดาบโคเพชทั้ง

สองเล่มหล่นกระทบกบัพื้นกระเบื้องสดี�าเงาวบัดงัเคร้ง ภาพรอบกายเริ่มวบู

ไหวและถูกความมืดเข้าครอบง�าทีละนิด แต่เธอก็ยังฝืนทนจิกเล็บลงบน

ฝ่ามอืเพื่อใช้ความเจบ็ปวดดงึสตสิมัปชญัญะเอาไว้อย่างสุดความสามารถ

“ข้าแค่มารบัของ ไม่อยากท�าให้เป็นเรื่องใหญ่”

เท้าใหญ่โตผดิมนษุย์มนาในรองเท้าครสิเตยีง ลบูแูตง็ก้าวข้ามร่างของ

เจกิตาน์ไปยังตู้กระจกที่ตั้งอยู่อีกด้านด้วยจังหวะการสับขาประหนึ่งก�าลัง

เดินแฟชั่นอยู่บนรันเวย์ระดับโลก มือขาวเนียนที่ทาเล็บสีแดงสดยื่นผ่าน

กระจกกนักระสุนอย่างง่ายดายราวกบัยื่นมอืผ่านม่านน�้าเข้าไปหยบิคนัฉ่อง

โลหะกระด�ากระด่างที่มีด้ามจับเป็นส่วนศีรษะของเทพีฮาธอร์ออกมาโดยที่

สญัญาณกนัขโมยที่ตดิตั้งไว้ไม่ส่งเสยีงร้อง
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“นั่น...เป็นของคุณพ่อ...แกอย่าได้หวงั!”

เจกติาน์รวบรวมเรี่ยวแรงที่เหลอือยูใ่นช่วงเวลาก่อนที่สตสิมัปชญัญะ

จะดับวูบหยิบดาบทรงเคียวขว้างใส่สาวงามชุดแดง น่าประหลาดนักที่คม

ดาบตดัข้อมอืข้างที่ถอืคนัฉ่องอย่างแม่นย�าในฉบัเดยีว มอืข้างนั้นจงึหล่นลง

บนพื้นพร้อมกบักระจก...แต่ไม่มเีลอืดสกัหยด!

“เจเจ!”

หยางจินวิ่งหน้าตื่นเข้ามาในห้องจัดแสดงเทวรูปพร้อมกับเจ้าหน้าที่

ของพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์กลุ่มใหญ่ เมื่อเหน็ร่างบางระหงของเจกติาน์นอน

คว�่าอยู่กบัพื้น หวัใจของชายหนุ่มกห็ล่นวูบ เขารบีปราดเข้าไปประคองเธอ

ไว้ในอ้อมแขน

“หยางจิน...” เจกิตาน์ปรือตามองพี่ชายต่างสายเลือด เธอชี้นิ้วสั่น

ระรกิไปยงัตู้จดัแสดงโบราณวตัถุ “คนัฉ่อง...คนัฉ่องของคุณพ่อ...”

“คนัฉ่อง?” 

หยางจินขมวดคิ้วแล้วมองตามนิ้วมือของหญิงสาวไปก่อนจะต้อง 

อ้าปากค้าง บนพื้นเบื้องหน้ามคีนัฉ่องอยู่จรงิๆ เพยีงแต่มมีอืที่ทาเลบ็สแีดง

ก�าด้ามจบัของมนัอยู่ด้วย!

มเีพยีงมอืข้างเดยีว ไม่ปรากฏแม้แต่เงาของเจ้าของ!



หญิงสาวในชุดแม็กซีเดรสเกาะอกของชาเนลเดินนวยนาดเข้ามา
ในร้าน ‘เมซง เดอ รต’ี ลวดลายสามเหลี่ยมสนี�้าเงนิ แดง ฟ้า และขาวที่

เรียงตัวกันเลียนแบบเกลียวคลื่นในแนวนอนพลิ้วไหวตามจังหวะการก้าว

เดนิที่ใส่จรติจะก้านเกนิสตรเีพศ เรอืนผมสดี�าหยกัศกรวบไว้เป็นมวยต�่าเผย

ให้เหน็ใบหน้าที่สวมแว่นตากนัแดดอนัเขื่องปกปิดใบหน้าเอาไว้ แต่ถงึกระนั้น

กย็งัมองเหน็ได้ชดัว่าใบหน้าซกีซ้ายย่นยู่และยุบเข้าไปในกะโหลก 

“ใครอนุญาตให้แกเข้ามา ราชดิา”

เจ้าของน�้าเสยีงห้วนสั้นนั้นนั่งอยูบ่นโซฟา ดวงตาสเีขยีวเข้มราวใบไม้

กลางป่าในฤดูร้อนตวัดมองผู้มาเยือนอย่างไม่สบอารมณ์นัก ใบหน้าบึ้งตึง

ของเขางามเลอเลิศดุจหลุดออกมาจากภาพวาดเทพยดาฝรั่งที่ประดับตาม

วิหาร เรือนผมสีด�าตัดสั้นอย่างประณีตขับเน้นให้ผิวขาวจัดของเขายิ่งดู

กระจ่างใสประหนึ่งมแีสงสทีองเรอืงรองห่อหุม้เอาไว ้เขาสวมเสื้อผ้าเรยีบหรู

เพยีงเสื้อเชิ้ตผ้าไหมสขีาวที่ปลดกระดมุจนเกอืบหมดเผยให้เหน็แผงอกกว้าง

และกางเกงผ้าสีด�า เครื่องประดับเดียวที่เขามีคือหญิงสาวหน้าตาจิ้มลิ้มที่
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เอนกายหลับพริ้มอยู่บนตัก ศีรษะเล็กที่ปกคลุมด้วยเรือนผมสีน�้าตาลเข้ม

ซบอยู่กบับ่าของเขาอย่างไว้เนื้อเชื่อใจที่สุด...

ทั้งที่ไม่ควรไว้ใจเลยสกันดิ...

“ขอโทษที่มาขัดความส�าราญเจ้าค่ะ มิสเตอร์เจย์ แต่บ่าวมีเรื่อง 

เดอืดร้อนมาขอให้ช่วย”

ราชดิาลอบมองมอืเรยีวยาวดงัล�าเทยีนลูบอยูบ่นต้นขาขาวเนยีนที่โผล่

พ้นมนิเิดรสสฟ้ีาอ่อนของหญงิสาวบนตกัของชายหนุม่และรมิฝีปากบวมเจ่อ

นิดๆ เพราะจุมพิตของเธอ แล้วลอบกลอกตาอย่างระอาใจ นึกถึงอาการ

คลอเคลยีตดิเมยีไม่ยอมห่างของนูร์ผู้เป็นนายเหนอืหวัขึ้นมาตงดิๆ แหม...

น่าร�าคาญจรงิๆ ทั้ง ‘เทพผ่าน’ ผู้ใช้ชวีติอยู่ในทะเลทราย กบั ‘เทพแท้ๆ’ ที่

ใช้ชวีติปะปนอยูก่บัมนษุย์ ทั้งรกัทั้งหลงเมยีหวัปักหวัป�าเหมอืนกนัไม่มผีดิ!

“เดอืดร้อน? แล้วจ�าเป็นต้องสนไหม” 

เจย์ใช้ค�าพูดแบบสมยัใหม่ตามความเคยชนิ เขาโอบอุ้มร่างนุ่มนิ่มไว้

ในอ้อมแขนแน่นเข้าแล้วลุกขึ้นพาเธอไปไว้ในห้องพักด้านข้างเพื่อซ่อนจาก

สายตาสอดรูส้อดเหน็ของอกีฝ่าย...ถงึจะสวยหยาดฟ้ามาดนิอย่างไร เนื้อแท้

ข้างในก็เป็นผู้ชายอยู่ดี ฉะนั้นห้ามมองมัทนาของเขานานๆ เป็นอันขาด  

เขาหวง!

“เดือดร้อนหนักเลยนะเจ้าคะ” ราชิดาท�าเสียงสะดีดสะดิ้งออดอ้อน 

แต่ใบหน้ายงัคงไร้อารมณ์ 

เจย์เดนิออกมาจากห้องแล้วปิดประตูลงกลอนจากด้านนอก ดวงตา

คมกล้ามองตรงไปยงัร่างใหญ่โตผดิธรรมดาของสตรโีฉมสะคราญเบื้องหน้า

ครู่หนึ่ง ก่อนจะกระตุกยิ้มแปลกๆ ชวนให้คนถูกมองรู้สึกหนาวๆ ร้อนๆ 

พกิล

ทุกคนที่นายท่านคบหาเป็น ‘มิตรสหาย’ ช่างน่ากลัวเหมือนกันทุก

กระเบยีด!

“บอกไว้ก่อนนะว่าของฟรีไม่มีในโลก ชาวับตี ทุกอย่างย่อมมีราคา 
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ค่างวดของมนั”

“เรื่องนั้นบ่าวทราบดี” ราชิดาค้อมศีรษะอย่างนอบน้อม ด้วยรู้ดีว่า

หากพดูผดิพลาดไปแม้แต่ค�าเดยีวอาจถกู ‘หนาม’ ตวดัร่างขาดเป็นสองท่อน

ได้ กว่าจะต่อคนืดงัเดมิต้องใช้เวลามากโข และเธอไม่มเีวลามากถงึเพยีงนั้น 

“ให้บ่าวจ่ายเท่าใดกย็อมจ่าย บ่าวจดัการเรื่องนี้เองไม่ได้จรงิๆ เจ้าค่ะ”

ราชิดาใช้มือข้างที่ถือสายกระเป๋าคล้องข้อมือทรงพีระมิดสีทองถอด

แว่นตาออก เผยให้เหน็ใบหน้าด้านที่เสยีหายชดัเจน จากนั้นกช็ูแขนขวาซึ่ง

ปราศจากมอืขึ้น 

“ความเสียหายเหล่านี้ซ่อมไม่ได้เจ้าค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด

เหมอืนกนั นายท่านกอ็ยู่ไกลตั้งอยีปิต์ เลยต้องบากหน้ามาที่นี่แทน หวงัว่า

มสิเตอร์เจย์คงเมตตาข้ารบัใช้ตวัน้อยๆ เช่นบ่าว”

ชาวบัตขีี้ผึ้งระวงัที่จะไม่เอ่ย ‘นามจรงิ’ ของเทพเจ้าออกไป ด้วยรู้ว่า

เขาชอบให้เรยีกด้วยชื่อของ ‘โลกฝั่งนี้’ มากกว่า

“ข้ารบัใช้ตวัน้อยๆ? พูดผดิพูดใหม่ แกสูงสองเมตรนะชาวบัต”ี เจย์

แบะปากพลางสาวเท้าเดนิตรงเข้าไปดรู่องรอยความเสยีหายใกล้ๆ  “ฉนัจะดู

ให้กไ็ด้ แต่แกต้องเลกิท�าเสยีงดดัจรติเหมอืนแกเป็นสาวนอ้ยตวัเลก็น่ารกัที่

ต้องการความช่วยเหลือเสียที ฉันขนลุก เป็นผู้ชายก็พูดให้เหมือนผู้ชาย

หน่อย”

เหน็ท่าทางประดษิฐ์เกนิหญงิของทาสรบัใช้ตนนี้แลว้ เขาเข้าใจหวัอก

ของนร์ูเป็นอย่างดว่ีาท�าไมถงึได้หมั่นไส้มนันกัหนา ถงึขนาดแกล้งร่ายเวทให้

อยู่ในร่างสตรีเพศที่งามเลิศล�้าทว่าตัวใหญ่จนน่ากลัวเช่นนี้มาหลายร้อยปี 

แต่ก็สมควรอยู่ละ ราชิดากวนประสาทใช่ย่อยเสียเมื่อไหร่ เรื่องลอยหน้า

ลอยตายั่วอารมณ์เจ้านายละถนดันกั!

“หอื?” เจย์ดดีนิ้วเบาๆ หน้ากากทองค�าแท้ที่เป็นโฉมหน้าอนัแท้จรงิ

ของชาวับตีก็ปรากฏขึ้นครอบใบหน้าของราชิดาไว้ หน้ากากฝั่งขวาบุบจน

ดวงตาที่ท�าจากพลอยสฟี้าใสแจ๋วเกอืบหลุดออกมาจากเบ้า “ทองค�าของนูร์
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มเีวทแก่กลา้ปกปักรกัษา ไม่น่าจะมอีะไรในโลกนี้ท�าให้มนัอยูใ่นสภาพนี้ได้”

นูร์แข็งแกร่งมาก เวทมนตร์ของเขาก็เช่นกัน สมัยยังมีร่างกายของ

มนุษย์ เจ้าชายคาเอมวาเส็ตคือจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของอียิปต์ เมื่อ

เปลี่ยนมาเป็นเทพผ่านผู้พิทักษ์ขุมทรัพย์เทวะ พลังก็ยิ่งเข้มขลัง ดังนั้น 

ทุกสิ่งที่เขาสร้างจงึอยู่ในสภาวะที่เรยีกว่าอมตะ ไม่อาจถูกท�าลายได้เหมอืน

ตวัตนของเขานั่นละ

“มคีนท�าได้แล้ว เป็นมนุษย์เสยีด้วย”

“มนุษย์?” เจย์เลกิคิ้วนดิๆ อย่างประหลาดใจ เขาหลุบตามองรอย

ตัดเรียบกริบบนข้อมือขวาของชาวับตีอยู่ครู่ใหญ่ “มนุษย์ประเภทไหนกัน 

ถงึได้มคีวามอาฆาตรุนแรงขนาดนี้ ขนาดรอยตดันี่ยงัมกีลิ่นของความแค้น

ชดัเจนเลยนะ”

ชายหนุ่มท�าจมูกฟุดฟิดพร้อมกับแตะปลายนิ้วชี้บนรอยตัดนั้นก่อน

จะดงึนิ้วออก กลุ่มไอแค้นสดี�าลอยตามปลายนิ้วออกมาอย่างเชื่องช้า ทว่า

เป่ียมไปด้วยจติมุง่ร้าย เขาเดนิน�ากลุม่ไอทมฬินั้นตรงไปยงัตู้ไม้แบบวนิเทจ

ที่มีขวดบรรจุวัตถุดิบส�าหรับผลิตน�้าหอมวางเรียงรายนับร้อยขวด จากนั้น

จงึหยบิขวดเปล่าออกมาหนึ่งขวด แล้วสะบดัปลายนิ้วบรรจกุระไอชั่วร้ายนั้น

ลงไปในขวดก่อนจะปิดฝาจนสนทิ

“มนุษย์ผู้หญงิ” ราชดิาตอบพลางมองดูมอืขี้ผึ้งที่เริ่มงอกคนืทลีะนดิ

หลงัจากถกูขจดัพลงัมดืมนออกไป “ไม่รูจ้กักนัมาก่อน จ�าไม่ได้ว่าเคยมคีวาม

แค้นอนัใดต่อกนั”

“มนษุย์ผูห้ญงิ?” เจย์ทวนค�าด้วยนกึว่าหฝูาดไป เขาเขยีนค�าว่า ‘ความ

แค้น’ บนฉลากหน้าขวดด้วยลายมือบรรจงสวยงามดุจงานศิลป์ “อย่า 

ล้อเล่นน่า มนุษย์ผู้หญงิที่ไหนจะมไีอสงัหารรุนแรงขนาดนี้กนัเล่า”

“นางเรยีกดาบโคเพชออกมาจากมอืทั้งสองข้างได้” ราชดิาลบูรอยต่อ

ของขี้ผึ้งแล้วคลึงให้เข้าที่พร้อมกับลองขยับมือที่งอกใหม่ไปมา “นางเรียก

บ่าวว่าเพนทาวเีร แล้วกต็วดัดาบฟันบ่าวเสยียบั”



ช ญ า น์ พิ ม พ์  l  45

“หอื?” คราวนี้เจย์ลากเสยีงยาวแล้วคลี่ยิ้มหวานชวนขนลุกเป็นที่สุด 

ดวงตาคูง่ามปรายมองใบหน้าบบุบูบ้ี้ของอกีฝ่ายครู่สั้นๆ ก่อนจะหวัเราะเสยีง

ต�่าอยู่ในล�าคอ ดเูหมอืนมารร้ายมากกว่าเทพเจ้าผูม้กีายเนื้อเป็นทองค�า “อา...

เป็นอย่างนี้นี่เอง นูร์ถงึได้ส่งเจ้ามาที่ฮ่องกงสนิะ”

“ท่านหมายความว่าอย่างไรกันเจ้าคะ ท่านรู้อะไรที่บ่าวไม่รู้อย่างนั้น

หรอื”

“ฉนักบันูร์รู้ทุกอย่างที่ไอ้หน้าโง่อย่างแกไม่รู้นั่นละ” เจย์ยกัคิ้วยยีวน

แล้วกระดกินิ้วเรยีกให้ราชดิาเดนิมาที่หน้าเคาน์เตอร์ 

“ทุกอย่างที่รู้นั่น...พอจะแจกแจงให้เป็นวทิยาทานแก่บ่าวได้หรอืไม่” 

ชาวบัตผีู้เหนื่อยหน่ายกบัการถูกปั่นหวัเดนิตรงไปหาเจย์อย่างว่าง่าย 

เพราะรู้ดีว่าการขัดค�าสั่งเขาก็เท่ากับหาเหาใส่หัวไม่แพ้กับการขัดค�าสั่งนูร์ 

ผู้เป็นนายเหนอืหวัเลย

“ได้น่ะได้อยูห่รอก แต่ถ้าไม่บอกแล้วปล่อยให้แกไปเผชญิชะตากรรม

เองจะสนกุกว่า” เจย์เคาะนิ้วชี้ลงบนเคาน์เตอร์ดงัก๊อกๆ ราชดิาถอดหน้ากาก

วางตรงหน้าเขา “ว่าแต่...นูร์บอกแกว่ายงัไง ตอนที่ส่งแกมาที่นี่”

“นายท่านถามบ่าวว่าอยากได้ร่างบรุษุคนืหรอืไม่ พอบ่าวตอบว่าอยาก

ได้ นายท่านกบ็อกให้บ่าวมาเอา ‘โฉม’ ในกระจกคนืก่อน แล้วท่านจะปั้น

หน้าเดิมจากโฉมนั้นให้ บ่าวก็นึกว่าจะปูนบ�าเหน็จที่บ่าวคอยดูแลท่านโฮริ

เป็นอย่างด ีที่ไหนได้ หาเรื่องรงัแกบ่าวเสยีนี่”

“ปูนบ�าเหน็จ? กลัวได้แกเป็นลูกสะใภ้จนต้องรีบคืนร่างให้ละไม่ว่า” 

เจย์เทยางที่สกดัจากสนทามารสิก์ลงบนหน้ากากด้านที่บุบ กลิ่นหอมหวาน

ของยางสนลอยกรุน่อยูค่รูห่นึ่ง ก่อนที่จะมต้ีนอ่อนเลก็ๆ งอกขึ้นบนหน้ากาก

ทองค�า รากฝอยเล็กๆ แผ่สาขาจนปกคลุมพื้นที่ทั้งหมด ต้นสนจิ๋วค่อยๆ 

เหยยีดล�าต้นสงูขึ้นราวห้านิ้วก่อนจะออกดอกสชีมพเูลก็ๆ บานสะพรั่ง “ครั้ง

หนึ่ง เทพโอซริสิถูกเทพเซธหลอกให้ลงไปนอนในหบีที่ประดบัด้วยอญัมณี

งามล�้าเลศิ จากนั้นกน็�าไปโยนทิ้งลงแม่น�้าไนล์ หบีลอยไปตดิอยูใ่นโพรงของ
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ต้นสนทามารสิก์พอด ีท�าให้สนหอมสชีมพนูี้มพีลงัในการเยยีวยารกัษาอย่าง

เอกอุ”

“มิสเตอร์เจย์กล่อมนายหญิงมัทนาให้นอนด้วยต�านานอียิปต์ ๑๐๑ 

เป็นประจ�าแบบนี้ทุกวันสินะเจ้าคะ มิน่าเล่า นายหญิงมัทนานอนหลับปุ๋ย 

ไม่รู้สกึตวัว่าบ่าวเข้ามาในนี้สกันดิ”

แม้ตอนนี้บนใบหน้าของราชิดาจะมีเพียงพลอยสีฟ้าใสแจ๋วฝังอยู่ใน

ต�าแหน่งของดวงตา ไม่มจีมกูหรอืปาก แต่คนฟังรู้แจ้งแก่ใจดว่ีาเจ้าตวัก�าลงั

ลอยหน้าลอยตาประชดประชนัอยู่

“ฉนัไม่ใช่นูร์นะ ชาวบัต ีไม่มนี�้าอดน�้าทนกบันสิยักวนตนีของแกแน่” 

เจย์หรี่ตามองทาสไร้หน้าอย่างไม่ค่อยสบอารมณ์นกั “แต่ช่างเถอะ วนันี้ฉนั

อารมณ์ดีที่ได้เห็นความหายนะแบบซวยฉิบหายวายวอดของแก จะยกให้ 

สกัวนักไ็ด้”

“แหม...บ่าวรู้สกึซาบซึ้งใจจรงิจริ๊ง” 

ราชดิายกมอืขึ้นทาบอกด้วยท่าทางที่เจย์มองแล้วรู้สกึว่ากระแดะเสยี

จนร�่าร�่าอยากจะกระชากต้นสนทามาริสก์ออกจากหน้ากากก่อนที่จะซ่อม

เสรจ็...ขนาดมแีต่ผวิหน้าขี้ผึ้งเหนยีวๆ ยงักวนโอ๊ยขนาดนี้ ถ้ามใีบหน้าครบ

จะน่าถบีขนาดไหน!

“ปากดไีปเถอะ แกน่ะโดนเทพแีห่งสงครามหมายหวัเข้าแล้ว ยงัไม่รู้

ตัวอีก” เจย์ดีดนิ้วเบาๆ ดวงตาที่เหลื่อมไม่เข้าที่ของชาวับตีปากเปราะก็

เคลื่อนกลับเข้าสู่ต�าแหน่งเดิม “ดูท่าจะดวงกุดก่อนได้ร่างผู้ชายคืนเสียละ

กระมงั”

“เทพแีห่งสงคราม? หมายถงึเทพเีซค็เมต็หรอืเจ้าคะ”

‘เอ...หรือองค์เทพีจะโกรธเพราะเราพูดว่ารูปปั้นนั้น ‘อกแบน’ กัน

หนอ...ไม่น่าเป็นไปได้ เทพสตรีผู้มีเศียรเป็นสิงโตผู้รักการดื่มเลือดมนุษย์

และร�่าสุราเป็นชีวิตจิตใจนางนั้นห้าวหาญเกินกว่าจะใส่ใจเรื่องเล็กน้อย

หยุมหยมิแบบผู้หญงิ ที่จรงิ...ตอนที่นางกบัเทพฮีาธอร์เสดจ็มาประทานพร
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ให้ท่านโฮรติอนถอืก�าเนดินั้น นางรกัมุกตลกใต้สะดอืของเราเสยีด้วยซ�้าไป’

“เทพแีห่งสงครามอกีคนต่างหาก คนที่เปน็มนษุย์ แต่วญิญาณไดร้บั

พรจากเทพ”

เจย์เป่าดอกสชีมพูของต้นสนขนาดจิ๋วเบาๆ กลบีดอกเลก็ๆ ลอยฟุ้ง

ในอากาศส่งกลิ่นหอมจรุงใจ ก่อนที่กิ่งก้านใบและล�าต้นจะสลายหายไป 

เหลอืเพยีงหน้ากากทองค�าสทีองสุกปลั่งที่คนืสภาพงดงามเหมอืนใหม่

“ได้รบัพรจากเทพ? ท่านหมายถงึการที่สตรนีางนั้นเรยีกดาบออกมา

จากมอืได้ เป็นเพราะเทพเีซค็เมต็ให้พรนางหรอื”

ภาพตอนที่ดาบโคเพชทรงโค้งสองเล่มผุดขึ้นมาจากฝ่ามือขาวเนียน

ยงัคงประทบัแน่นอยูใ่นห้วงจติ ร่างของหุน่ขี้ผึ้งไม่มสีมอง ไม่มอีวยัวะภายใน 

วิญญาณจึงเป็นดังฮาร์ดดิสก์ที่ท�าหน้าที่บันทึกความทรงจ�าไว้ ราชิดาจึง 

ไม่เคยลมืเลอืนสิ่งใดเลยนบัตั้งแต่สถติอยูใ่นร่างที่นูร์สร้างให้ แต่ก่อนหน้านี้ 

ตนเป็นอะไร ก่อก�าเนดิขึ้นมาจากเวทมนตร์บทไหนของเจ้านายกไ็ม่เคยคดิ

ใส่ใจจะค้นหา เพราะถงึอย่างไรกต้็องคอยรบัใช้องค์เทพผ่านไปจนชั่วนรินัดร์

อยู่แล้ว

“เปล่าเลย นั่นไม่ใช่พรที่นางได้รบั แต่เป็นความเคยีดแค้นชงิชงัที่มี

ต่อความชั่วช้าของเจ้าต่างหากเล่า เพนทาวเีร”

เจย์ส่งหน้ากากให้ราชดิาแล้วหวัเราะอย่างมเีลศนยั 

เป็นอกีครั้งที่ชื่อ ‘เพนทาวเีร’ ที่ได้ยนิก่อให้เกดิความรูส้กึเคลอืบแคลง

อย่างประหลาด

“บ่าวไม่เข้าใจที่ท่านพูดเลยสกันดิ มสิเตอร์เจย์”

หน้ากากสีทองที่ครอบลงบนหน้าถูกดูดกลืนหายไปใต้พื้นผิวขี้ผึ้ง

อย่างรวดเรว็ เพยีงครูก่ป็รากฏใบหน้างามล�้าดจุเทพป้ันแต่งขึ้นมาแทนที่ เป็น

ใบหน้าเดมิที่เจย์คุ้นเคยมาแต่แรก 

“บางเรื่องต้องรอให้ถงึเวลาก่อน แล้วแกจะเข้าใจเอง” 

เขาหยบิกระจกที่ด้ามจบัท�าจากเงนิแท้สลกัลายเถากหุลาบจากลิ้นชกั
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ส่งให้ราชดิาส�ารวจความเรยีบร้อย ซึ่งชาวบัตไีม่รอช้า ควกัลปิสตกิมาเอส-

โตรของอาร์มานนีมัเบอร์ ๔๐๐ สแีดงสดซึ่งเป็นสซีกิเนเจอร์ของแบรนด์ดงั

ขึ้นมาทาบนรมิฝีปากอวบอิ่มอย่างคล่องแคล่วจนคนมองขนลุก

“แกเป็นผู้ชายแท้ๆ ไม่รู้สกึแปลกๆ บ้างหรอืไงวะที่ต้องมาแต่งหน้า

ทาปาก แต่งตวัเป็นผู้หญงิอยู่เป็นร้อยๆ ปีแบบนี้”

แถมยงัทาเก่งกว่ามทันาของเขาอกี รายนั้นทาแต่ลปิมนักบัลปิกลอส

สีอ่อนๆ และแทบไม่แต่งหน้าเลยด้วยซ�้า มิน่าเล่า...นูร์ถึงได้กังวลใจว่า

ลูกชายตวัน้อยจะหลงผดิ คดิรกัไอ้ชาวบัตผีดิเพศตวันี้เป็นจรงิเป็นจงั

“แรกๆ กห็งุดหงดิเจ้าค่ะ แต่พอนานๆ ไปกเ็ริ่มชนิ” ราชดิาเม้มปาก

เกลี่ยเนื้อลปิสตกิให้เสมอกนั จรติจะก้านเหลอืกนิจนเจย์ต้องกลอกตาอย่าง

ระอาใจ “อกีอย่าง ได้ผลาญทรพัย์สมบตัขิองเจ้านายซื้อของแบรนด์เนมแบบ

นี้กส็นุกด”ี

“ขนหน้าแข้งนูร์ไม่ร่วงหรอกน่า ทรพัย์สมบตัมิหาศาลขนาดนั้น แก

ผลาญอกีหมื่นปีกย็งัไม่ถงึเสี้ยวของที่มนัครอบครองไว้เลยด้วยซ�้า” มนุษย์

อาจไม่เคยล่วงรู้เลยว่าจอมขมงัเวทแห่งทะเลทรายผู้นั้นซุกซ่อนขุมทรพัย์ไว้

ในเมืองมายามากมายเพียงใด หากรู้...รับรองว่าคงได้ตามหากันพลิกผืน

ทรายแน่ “สรุปแล้ว เดี๋ยวนี้แกพศิวาสผู้ชายหรอืผู้หญงิกนัแน่วะ”

“บ่าวยังคงชมชอบสตรี เพียงแต่ตอนที่นายท่านน�าจิตของบ่าวมาใส่

ไว้ในร่างนี้ นายท่านไม่ได้มอบอารมณ์ความรู้สกึมาให้ด้วย”

เป็นการลงโทษ...ที่ใช้ร่างของชาวบัตชีายฟาดหญงิรบัใช้ในวหิารแทบ

เรยีบวุธ!

“อา...ดดัสนัดานเก่าที่ตดิตวัมาตอนยงัเป็นมนุษย์สนิะ”

“เป็นมนุษย์? บ่าวไม่เคยเป็นมนุษย์ เป็นเพียงทาสรับใช้ที่นายท่าน

สร้างขึ้นมาด้วยเวทมนตร์เท่านั้น” ราชิดาประหลาดใจ “นายท่านปั้นบ่าว 

ขึ้นมากบัมอื บ่าวจ�าได้แม่นว่าลมืตาขึ้นมากเ็ป็นทาสของท่านนูร์แล้ว”

“แกว่าฉนักบันูร์ใครอยู่มานานกว่ากนั ฮ ึชาวบัต”ี
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เจย์กอดอก พงิสะโพกกบัขอบตูไ้ม้ตวัเตี้ยทางด้านหลงั ท่วงท่างดงาม

สูงศกัดิ์เกนิกว่ามนุษย์ทั่วไปจะหาญอาจเอื้อม

“ย่อมเป็นท่าน”

ภายใต้เนื้อหนงัของมสิเตอร์เจย์คอืเทพบรรพกาลผู้คงอยู่มาก่อนวนั

ก�าเนดิโลกเสยีอกี

“ก็ใช่ไง ฉันอยู่มานานกว่าเจ้านายของแกมาก ย่อมรู้เห็นอะไรต่อมิ

อะไรมากกว่าและฉลาดกว่าด้วย” 

ท่าทางเชดิหน้าอย่างยโสโอหงัน่าหมั่นไส้นั้น ท�าให้ราชดิาจนิตนาการ

ในใจว่าตนได้บบีคอท่านเทพรูปงามไปแล้วสามพนัครั้ง 

“ฉันเห็นแกมาตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์ และแกก็ชั่วช้ามาแต่ไหนแต่ไร 

ไม่เคยเปลี่ยน สนัดานโคตรเสยี”

“บ่าวจ�าไม่ได้จรงิๆ ว่าเคยเป็นมนุษย์”

ข้อนี้ราชดิามั่นใจเตม็ร้อยว่าเกดิเป็นชาวบัต ีหากจะสลายหายไปกย็งั

เป็นเพยีงหุ่นรบัใช้ที่เจ้านายปั้นจากขี้ผึ้งแก้เบื่ออย่างแน่นอน

“จ�าไม่ได้กไ็ม่ใช่ว่าไม่เคยเป็นนี่” เจย์ยกัไหล่ “ไม่มสีมองมานานเกนิ

ไปก็เลยโง่สินะ ถ้าไม่เคยเป็นมนุษย์จริงๆ แล้วท�าไมนูร์ถึงได้ให้แกมารับ 

‘โฉม’ ในกระจก ‘คืน’ เล่า จะเอาคืนได้ย่อมหมายถึงต้องเคย ‘ฝาก’ ไว้  

ถูกไหม เอาง่ายๆ แกรู้หรอืเปล่าว่า ‘โฉม’ ที่นูร์ให้มารบัคนืเป็นแบบไหน”

ราชิดาส่ายหน้าแทนค�าตอบ ดวงตาจ้องมองไปยังเงาสะท้อนของ

ตนเองในกระจกอย่างไม่เข้าใจ โฉมที่เคยเหน็มเีพยีงสามแบบ แบบแรกคอื

หน้ากากทองค�าที่เจ้านายมอบให้ โฉมที่สองคือชายหนุ่มที่มีใบหน้าแทบจะ

เป็นพิมพ์เดียวกันกับโฉมที่สามซึ่งเป็นโฉมปัจจุบันนี้ แค่คมเข้มและมีผิว 

สแีทนคล้ามแดดเท่านั้น

“ชาวบัตเีอ๋ยชาวบัต ีแกนี่มนัซื่อบื้อกว่าที่ฉนัคดิจรงิๆ” 

เจย์หยบิกล่องไม้ที่บรรจ ุ‘มดยอบ’ ยางไม้ล�้าค่าลงมาจากชั้นวาง แล้ว

หยบิก้อนสเีหลอืงทองที่มขีนาดเท่านิ้วหวัแม่โป้งออกมาหนึ่งก้อน ก่อนจะขยี้
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ด้วยฝ่ามอืทั้งสองข้างจนแหลกเป็นผงด้วยเรี่ยวแรงเหนอืธรรมชาต ิแลว้เป่า

ฝุน่ผงนั้นใส่ใบหน้าของราชดิา กลิ่นหอมหวานเหมอืนถกูความร้อนระอแุผด

เผานั้นก�าซาบซ่านเข้าไปถงึดวงจติที่สถติอยู่ในกายไร้ชวีติ

มดยอบ...ศักดิ์สิทธิ์สูงค่าเสมอทองค�ามาแต่ยุคโบราณ เป็นทั้ง

สมุนไพรช่วยกระตุ้นเลือดลม ฆ่าเชื้อ และผสมกับเครื่องหอมต่างๆ เพื่อ

รกัษาสภาพของ...มมัมี่

“เครื่องหอมของฉนัจะช่วยเสรมิพลงัมนตร์เดมิที่นูร์ร่ายไว้ให้แก่กล้า

ขึ้น และแกกจ็ะสามารถแสดงสหีน้าได้เหมอืนมนุษย์มากขึ้นด้วย”

เจย์รูว่้านร์ูร�าคาญทาสรบัใช้นสิยัเสยี จงึแกล้งไม่ให้แสดงอารมณ์ทาง

สหีน้าได้มานานเป็นร้อยๆ ปี แต่ไหนๆ กถ็งึ ‘เวลา’ ของมนัแล้ว เขากน็่าจะ

แหย่นูร์ให้เสยีเส้นแก้เซง็สกัหน่อย ไม่ว่าอย่างไรราชดิากต็้องกลบัสู่ร่างเดมิ 

พร้อมเผชญิชะตากรรมที่รอมาเป็นพนัปีอยู่ดี

“แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้...” ราชิดามองสีหน้าประหลาดใจของ

ตนเองในกระจกเงา เป็นครั้งแรกที่ใบหน้านี้แสดงอารมณ์ได้อย่างเป็น

ธรรมชาตขินาดนี้ แถมผวิหน้ายงัมคีวามรูส้กึด้วย! “มสิเตอร์เจย์...ท่านท�าได้

ถงึขนาดนี้เชยีว”

นานแล้วที่ผวิหนงัไม่เคยรบัรู้ถงึผสัสะต่างๆ...นาน...จนลมื...

“แกคดิว่าฉนัเป็นใครกนัเล่า ชาวบัต”ี ประกายระยบิระยบัในดวงตา

สเีขยีวเข้มหมนุวนราวพายสุรุยิะก่อให้เกดิภาพของจกัรวาลเลก็ๆ บนพื้นผวิ

อนังดงามดุจอญัมณลี�้าค่า “เอาละ เสรจ็ธุระแล้วกร็บีไสหวัไปจดัการธุระให้

เรยีบร้อยได้แล้ว อ้อ แล้วกลบัมาจ่ายค่าตอบแทนให้ฉนัด้วยนะ อย่าลมื”

“ท่านอยากได้สิ่งใด วานบอก ข้าจะน�ามามอบให้ทุกสิ่ง”

“เอาไว้ให้แกได้โฉมคนืมาก่อนแล้วฉนัจะบอก” เจย์แสยะยิ้มเจ้าเล่ห์ 

“ทุกมนตรามรีาคาค่างวด ชาวบัต ีรบัรองว่าฉนัเอาคนืคุ้มแน่”
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เจกติาน์ลมืตาขึ้นช้าๆ สมองหนกัอึ้งเหมอืนถกูถ่วงถมด้วยหนินบัร้อย
ตัน ความรู้สึกเจ็บปวดแล่นปราดจากท้ายทอยจนเธอต้องยกมือขึ้นกุมเอา

ไว้ ภาพความทรงจ�าแปลกๆ ลอยแวบไปแวบมาอยู่ในห้วงความคดิจนเธอ

ต้องหลบัตาลงเพื่อตั้งสติ

‘ใช่แล้ว...เราถูกท�าร้าย...’

“รู้สกึตวัแล้วเหรอเจเจ”

เสยีงของหยางจนิเรยีกหญงิสาวให้ลมืตาขึ้นอกีครั้ง เธอผนิหน้ากลบั

ไปมองร่างสูงที่หย่อนตัวลงนั่งบนขอบฟูกจากนั้นจึงขยับกายขึ้นนั่งพิง 

หวัเตยีงอย่างอ่อนระโหยโรยแรง

“นี่...กี่โมงแล้ว” เจกิตาน์พูดเสียงโหย “แล้ว...ท�าไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่

ได้...”

“เที่ยงคืน” หยางจินระบายลมหายใจยาวพลางเอื้อมมือไปทัดเรือน

ผมยาวสยายไว้หลงัใบหูของน้องสาวต่างสายเลอืดอย่างนุ่มนวล “พี่อุ้มเธอ

กลับมาเองหลังป๊าขึ้นไปพูดเปิดงานแล้ว ออกทางประตูหลัง ไม่มีใครเห็น 

ไม่เป็นข่าวแน่ ไม่ต้องเป็นห่วง”

“งาน...เป็นยงัไงบ้าง”

เจกติาน์ดนัมอืของพี่ชายออกห่าง แล้วช้อนตาขึ้นมองใบหน้างดงาม

ราวอิสตรีของเขานิ่งอย่างรอคอยค�าตอบ เขาชอบเป็นห่วงเธอเกินเหตุจึง 

ไม่ค่อยยอมพดูความจรงิเวลาเกดิปัญหาเท่าใดนกั เธอถงึต้องคอยเขม้นมอง

เพื่อจบัโกหกเช่นนี้เสมอ

“ห่วงตวัเองก่อนห่วงงานดไีหม แม่ตวัยุ่ง” ชายหนุม่ระบายลมหายใจ

ยาว เขาเสยผมไปด้านหลงัเรว็ๆ อย่างยุ่งยากใจ “พธิเีปิดเรยีบร้อยด ีเธอก็

รู้ว่าป๊าเก่ง พอมีคนถามถึงเธอ ก็บอกว่าเธอหักโหมกับการเตรียมงานมาก

เกินไปเลยไม่ค่อยสบาย ป๊าเลยสั่งให้ไปพักผ่อนแล้วค่อยมาดูแลความ

เรยีบร้อยของงานวนัหลงั”

ระดับหม่าหลินออกปากเองแบบนี้ จะมีใครกล้าถามซอกแซก 
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ต่อความยาวสาวความยดืกนัเล่า

“ป๊าเพิ่งกลับไปตอนสี่ทุ่มนี่เอง บอกด้วยว่าถ้าเธอรู้สึกตัวแล้วก็ให ้

แม่ครวัท�าอะไรให้กนิด้วย”

“แม่ครวั? นี่ป๊าส่งแม่ครวัที่บ้านมาเหรอ” เจกติาน์ถอนใจ เธอตลบ

ผ้าห่มออกจากตวัแล้วค่อยๆ หย่อนขาลงจากเตยีง

“ใช่ แล้วกส็่งแม่บ้านมาด้วยอกีสองคน จะได้คอยดูแลเธอจนกว่าจะ

โอเคไง นี่เธอคงไม่คดิว่าพี่เป็นคนเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เธอใช่ไหม”

หญิงสาวก้มมองชุดนอนกระโปรงสีขาวติดระบายลูกไม้แล้วลอบ

กลอกตา...โอเค หยางจนิอาจไม่ได้จบัเธอแก้ผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้า แต่ไอ้ชุดนอน

น่ารกัหวานแหววเหมอืนเจ้าหญงิดสินย์ีจากนรกนี่เป็นของเขาแนน่อน จ�าได้

ว่าเขาเคยซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดปีไหนสักปีนี่ละ เธอเห็นแล้วขนหัวลุก

เลยน�าไปซ่อนไว้ด้านในสุดของตู้เสื้อผ้า ไม่เคยหยิบมาสวมเลยแม้แต่ครั้ง

เดยีว ไม่นกึเลยว่าพี่ชายผู้มรีสนยิมพลิกึของเธอจะขุดมาให้ใส่ตอนไม่รู้สกึ

ตวัเสยีนี่!

“บอกคนพวกนั้นให้กลบัไปให้หมด ฉนัดูแลตวัเองได้” 

เจกติาน์พยายามหยดักายขึ้นยนื แต่มนึศรีษะจนเกอืบล้ม หยางจนิ 

รบีคว้าตวัเธอไว้แล้วตวดัขึ้นอุ้มแนบอก

“ท�าเป็นปากเก่ง แรงจะยืนยังไม่มีเลย ฮึ” ชายหนุ่มส่ายหน้าอย่าง

ระอาใจ เจกิตาน์ไม่ใช่ผู้หญิงประเภทตัวเล็กน่ารัก แต่ใช่ว่าจะไม่น่าถนอม 

เขาเคยอุม้เธอเมื่อตอนยงัเดก็ด้วยความอ่อนโยนเพยีงใด เดี๋ยวนี้เขากย็งัโอบ

อุม้เธอแบบนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลง “พี่ให้แม่ครวัเคี่ยวโจ๊กไว้ตั้งแต่หวัค�่า เธอ

เพิ่งฟื้น ควรกนิอาหารอ่อนๆ แล้วกอ็ย่าเพิ่งดื่มเหล้า เข้าใจไหมแม่คนขี้เมา”

เขาดงึแขนของหญงิสาวให้โอบรอบคอของตนไว้แล้วพาเธอออกจาก

ห้อง ก้าวลงบนัไดไปชั้นล่างอย่างคล่องแคล่ว ดวงหน้าปราศจากเครื่องส�าอาง

ที่ล้อมกรอบด้วยเรือนผมยาวสยายดูอ่อนเยาว์กว่ายามปกติราวสองสามปี 

หากหยางจนิท�าได้ เขากอ็ยากสตฟัฟ์แม่น้องน้อยเอาไว้ที่อายสุบิสามเสยีจรงิ 
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ตอนนั้นเธอยงัไร้เดยีงสา เป็นเดก็น้อยที่คอยวิ่งตามเขาต้อยๆ ไม่รู้ว่าท�าไม

โตขึ้นมาถงึได้กลายร่างเป็นนางสงิห์ร้ายแบบนี้ไปได้

“จดัอาหารให้คุณเจเจด้วย”

หยางจนิเอ่ยกบัแม่บ้านที่นั่งรอรบัค�าสั่งอยูใ่นห้องนั่งเล่นขณะเดนิผ่าน

ไปยังห้องรับประทานอาหารโดยไม่แม้แต่จะปรายตามอง แน่ละว่าแม่บ้าน

ทั้งสองคนก็ไม่กล้าเงยหน้ามองเจ้านายหนุ่มเช่นเดียวกัน...การท�างานให้

ตระกลูหม่าซึ่งมค่ีาตอบแทนงามนั้นจะต้องจ�าไวส้องสิ่งนั่นคอื หนึ่ง ปิดปาก

ให้สนิท ไม่แพร่งพรายเรื่องภายใน สอง หลับตาไม่สอดรู้สอดเห็นเรื่อง 

ส่วนตวัใดๆ ของเจ้านายทั้งสิ้น หากท�าได้ตามนี้ นอกจากจะมงีานการที่มั่นคง

แล้ว ยงัจะรกัษาชวีติของตนไว้ได้ด้วย

“พี่ชอบท�าเหมือนฉันเป็นเด็กอยู่เรื่อย ฉันโตแล้วนะ” เจกิตาน์ยิ้ม

เนอืยๆ ยามพี่ชายวางเธอลงบนเก้าอี้อย่างเบามอื

“โตให้มนัจรงิทเีถอะ” เขาชะงกันดิหนึ่งเมื่อเหน็หญงิสาวมองไปยงัทศิ

ของห้องเก็บไวน์ มือเรียวขาวราวมือของสตรีสางเรือนผมยุ่งเหยิงของเธอ

เบาๆ แล้วใช้หนังยางรัดผมสีด�าที่คล้องอยู่บนข้อมือมัดรวบให้ลวกๆ...สิ่ง

หนึ่งที่คนภายนอกไม่เคยรู้คือ เขาติดนิสัยพกยางรัดผมติดตัวมาแต่ไหน 

แต่ไร เพราะตอนเดก็ๆ เจกติาน์เป็นเดก็น้อยที่ซุกซนเอาเรื่อง ชอบวิ่งเล่น

จนผมเผ้ายุง่เหยงิดไูม่ได้ บ่อยครั้งที่ถกูกิ่งไม้เกี่ยวจนร้องไห้จ้า เขาต้องคอย

หาหนังยางมารัดผมให้อยู่เรื่อย จากที่มัดไม่เป็นก็กลายเป็นว่าเขาสามารถ

ถกัสารพดัเปียได้อย่างสวยงามชนดิที่ผูห้ญงิยงัอายเชยีวละ “ไม่ต้องห่วงเรื่อง 

‘ของ’ ที่อยู่ในห้องเก็บไวน์หรอก ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ลงไปวุ่นวาย 

ข้างล่าง”

ว่ากว็่าเถอะ ซากมมัมี่เหี่ยวๆ นั่นน่าดูตรงไหน!

“ป๊า...ยังไม่รู้ใช่ไหม” สีหน้าของเจกิตาน์ยังคงมีร่องรอยของความ

กงัวลอยู่นดิๆ 

หม่าหลินปล่อยให้เธอใช้ชีวิตอิสระเสมอมา แต่ไม่ได้หมายความว่า
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เธอจะอิสระไปเสียทุกเรื่องจริงๆ เมื่อไหร่กันเล่า หากมีเรื่องใดที่เกินเลย

ขอบเขตของความพอดไีป เธอกอ็าจถูกเรยีกไปอบรมยาวเหยยีดเป็นชั่วโมง

ได้ และแน่นอนว่ามารดาจะไม่มวีนัเข้าข้างเดก็เกเรอย่างเธอเป็นอนัขาด

“ยงั กว็่าจะบอกอยู่เหมอืนกนั อยากเหน็เธอโดนป๊าเฉ่ง น่าจะสนุก” 

หยางจนิยกัคิ้วยยีวนแล้วนั่งเก้าอี้ตวัที่อยู่ข้างๆ หญงิสาว “ความเดอืดร้อน

ของเธอคอืความสุขของพี่อยู่แล้ว เธอกร็ู้นี่”

“นสิยัไม่ด”ี เจกติาน์ยน่จมกูใส ่แต่สุดท้ายกเ็ผยรอยยิ้มนุ่มนวลออก

มาได้...ถึงหยางจินจะกวนประสาท แต่เขาก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ท�าให้เธอ

หวัเราะได้ในยามตกอยู่ในภาวะตงึเครยีด “พี่ชอบหาเรื่องรงัแกฉนัอยู่เรื่อย”

“แน่ละ พี่มนัขี้อจิฉา กเ็ธอมนัลูกรกัของป๊านี่” หยางจนิโล่งอกที่เหน็

หญงิสาวยิ้มออก เขาเอื้อมมอืไปกุมมอืของเธอเอาไว้หลวมๆ แล้วบบีเบาๆ 

“รู้ใช่ไหมว่าทุกคนเป็นห่วงมากแค่ไหน โดยเฉพาะป๊า”

“รู”้ เจกติาน์บบีมอืเขาตอบ “แล้ว...ป๊าได้บอกแม่หรอืเปล่าว่าเกดิอะไร

ขึ้น”

“ถ้าบอก ป่านนี้แม่ก็วิ่งโร่มาแล้วสิ อีกอย่าง...ป๊าเองก็ยังไม่รู้ว่าเกิด

อะไรขึ้นในห้องจดัแสดงเทวรูปกนัแน่”

หยางจินหยุดพูดเมื่อแม่บ้านน�าโจ๊กร้อนๆ ในชามกระเบื้องเคลือบ 

สีขาวสะอาดตามาวางเสิร์ฟบนโต๊ะหินอ่อนสีขาวลายสีฟ้าอมเทาจากเมือง 

การ์เรรา โต๊ะที่หม่าหลนิสั่งท�าเพื่อลกูสาวคนโปรดโดยไม่สนว่าสนนราคาของ

การเฟ้นหาแผ่นหนิอ่อนชั้นดจีากประเทศอติาลนีี้จะสูงเพยีงใด

“ฉนักอ็ยากรูเ้หมอืนกนั” เมื่อนกึถงึเหตกุารณ์พสิดารที่เกดิขึ้นในห้อง

นั้นท�าให้กลิ่นหอมกรุน่ของโจ๊กหมขูองโปรดที่ควรจะช่วยกระตุ้นความอยาก

อาหารหมดมนตร์ขลงัไปกว่าครึ่ง แต่ถงึกระนั้นหญงิสาวกย็งัฝืนตกัเข้าปาก

เพื่อให้พี่ชายสบายใจ “ป๊ากบัพี่...ได้ดูกล้องวงจรปิดหรอืเปล่า”

ดวงตาคู่งามหลุบมองมือของตนเองด้วยความรู้สึกแปลกประหลาด

ยากจะบรรยายเป็นค�าพูดได้ ตอนนั้น...เธอแทบไม่เป็นตัวของตัวเองเลย 
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เธอไม่รู้ด้วยซ�้าว่าความรู้สกึบ้าคลั่งที่ท่วมท้นอยู่ในอกเกดิขึ้นจากอะไร หูอื้อ 

ตาลาย ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกดิขึ้นทั้งหมดเป็นความจรงิหรอืเป็นฝันเลื่อนเปื้อน

ไร้แก่นสาร...ไม่รู้ว่าดาบรูปทรงประหลาดได้โผล่ออกมาจากมือทั้งสองข้าง

จรงิๆ หรอืไม่ แล้วผู้หญงิร่างยกัษ์คนนั้นเป็นใคร...

เป็น...มนุษย์หรอืว่าภูตผ.ี..

“กล้องวงจรปิดไม่ได้บนัทกึภาพอะไรไว้เลย” หยางจนิถอนใจ “ไม่รู้

ว่าท�าไมกล้องถงึหยุดท�างานไปเสยีเฉยๆ ทั้งที่ไม่ได้เสยีอะไรด้วยนะ ตอนนี้

กใ็ช้งานได้ปกตแิล้ว”

“หมายความว่ายงัไง” มอืที่ก�าลงัคนโจ๊กเนื้อเนยีนในชามชะงกั “กล้อง

ไม่เสยี แต่ไม่บนัทกึภาพอะไรเลยเหรอ”

“ถ้าจะพดูให้ถกูกค็อื มนัไม่บนัทกึภาพเฉพาะช่วงเวลาที่เธออยูใ่นห้อง

นั้น” ชายหนุ่มจ้องหน้าน้องสาวนิ่งอย่างไม่ปิดบงัความสงสยัใคร่รู้อกีต่อไป 

“ตกลงมนัเกดิอะไรขึ้นกนัแน่ฮ ึเจเจ”

“ฉนัไม่รู้ว่าจะอธบิายยงัไงด ีมนัสบัสนไปหมด หยางจนิ บางอย่าง...

ถ้าพูดไป...พี่อาจจะคดิว่าฉนัโกหก”

หญิงสาวหลุบตามองมือทั้งสองข้างด้วยความรู้สึกพูดไม่ออกบอก 

ไม่ถูก เธอจะบอกพี่ชายได้อย่างไรว่ามดีาบผดุขึ้นมาจากมอืของเธอ แล้วเธอ

กใ็ช้มนัต่อสู้กบัผู้หญงิประหลาด คนกไ็ม่ใช่ ผกีไ็ม่เชงินั่น...

“เฮ้!” 

เสียงดีดนิ้วของหยางจินดึงเจกิตาน์ออกจากห้วงภวังค์อันสับสน

วุ่นวาย เมื่อเงยหน้าขึ้นมา เธอกพ็บกบัแววตาจรงิจงัของเขา 

“มองหน้าพี่ เจเจ คดิว่าพี่เฮงซวยขนาดจะไม่เชื่อสิ่งที่น้องของตวัเอง

พูดเลยหรอืไง”

“ไม่ใช่อย่างนั้น” เจกติาน์สูดลมหายใจเข้าลกึๆ เพื่อตั้งสต ิ“ฉนัก.็..จ�า

ได้บ้างไม่ได้บ้าง บางช่วงบางตอนมนัเหมอืน...เป็นความฝันยงัไงกไ็ม่รู้”

พูดถึงตรงนี้ความรู้สึกเจ็บแปลบก็แล่นปราดจากท้ายทอยขึ้นมายัง
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กลางกระหม่อม แต่แรงกระแทกนั้นไม่ได้มากพอที่จะท�าให้เธอความจ�าเสื่อม

ได้เลย ตรงกนัข้าม มนัยิ่งย�้าเตอืนให้เธอจดจ�าได้ทกุช่วงทกุตอนว่าเกดิอะไร

ขึ้นบ้าง เพยีงแต่...มนัเหลอืเชื่อเกนิกว่าจะท�าใจยอมรบัได้จรงิๆ

“เรื่องที่เธอถูกท�าร้ายไม่ใช่ความฝันแน่” ดวงตาของหยางจินลุกวาบ

ยามนึกถึงร่องรอยการต่อสู้ที่เหลืออยู่ในห้องจัดแสดงเทวรูป ตอนที่เขาไป

ถึงก็พบเพียงเจกิตาน์นอนหมอบอยู่กับพื้นตามล�าพัง ไม่ปรากฏแม้แต่เงา

ของคนที่ท�าร้ายเธอหรืออาวุธที่ใช้ มีเพียงรอยของมีคมที่ครูดไปกับพื้น

กระเบื้องเป็นรอยบิ่นเท่านั้น ซึ่งน่าประหลาดมาก “แต่เราไม่รูว่้าเป็นฝีมอืใคร 

มจีุดประสงค์อะไร”

“จดุประสงค์คอืคนัฉ่องของคณุพ่อ” เธอจบัช้อนแน่นเข้าจนเหน็ปลาย

นิ้วเป็นสขีาว เป็นอนัรู้กนัระหว่างเธอกบัหยางจนิว่าหากเธอพูดถงึ ‘คุณพ่อ’ 

นั้นหมายถงึ รูเพริ์ต โจนส์ ไม่ใช่หม่าหลนิ “ผู้หญงิแปลกๆ คนนั้น...บอกว่า

จะมารับคันฉ่องของคุณพ่อไป เออ...จริงด้วย แล้วคันฉ่องของคุณพ่อล่ะ

หยางจนิ คนัฉ่องของคุณพ่อยงัอยู่ดไีหม”

“ยงัอยู่ด ี เท่าที่ให้ เอยีน เจนกนิส์ ตรวจดูกไ็ม่ได้แตกหกัเสยีหาย

อะไร” หยางจนินิ่งไปครูห่นึ่งก่อนจะลกุขึ้นเดนิตรงไปหยบิกล่องไม้แกะสลกั

ลวดลายสวยงามที่วางอยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์มาวางบนโต๊ะ “ค�าถามคือมัน

ออกจากตู้โชว์มาอยู่ข้างนอกได้ยงัไงโดยที่สญัญาณเตอืนภยัไม่ดงั”

ที่จริงไม่มีร่องรอยของการงัดแงะหรือการไขเปิดตู้เสียด้วยซ�้า งาน

นิทรรศการครั้งนี้มีการติดตั้งระบบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและรัดกุม

อย่างที่สุด จึงไม่น่าเป็นไปได้ที่สมบัติล�้าค่าชิ้นนี้จะออกมานอนแอ้งแม้งอยู่

บนพื้นโดยที่ไม่มใีครรู้ได้

“ฉันก็...ไม่แน่ใจ ตอนที่เดินเข้าไปในห้องก็เห็นผู้หญิงคนนั้นถือมัน

ไว้อยู่แล้ว” เจกติาน์โกหกค�าโต เธอกลวัจะถูกหยางจนิจบัส่งจติแพทย์หาก

พูดออกไปตรงๆ ว่าเธอเห็นผู้หญิงตัวโตนั่นล้วงมือเข้าไปหยิบคันฉ่องผ่าน

กระจกนิรภัยออกมาได้ราวมีเวทมนตร์ “แล้วนี่...ท�าไมมันถึงมาอยู่ที่นี่ได้ 
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หยางจนิ”

หญิงสาวเปิดกล่องไม้ แล้วต้องประหลาดใจเมื่อเห็นคันฉ่องโบราณ

ต้นเรื่องนอนสงบนิ่งอยู่ด้านใน มันยังคงงดงามแม้ลวดลายและสีสันเริ่ม

เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาที่ผนัผ่านมานานนบัพนัปี ตวัด้ามจบัขนาดเหมาะ

มอืนั้นด้านบนเป็นใบหน้าของเทพฮีาธอร์ซึ่งมใีบหน้าเป็นมนุษย์ มใีบหูแบบ

ววัและมเีขายาวโค้งลงทั้งสองด้านอย่างอ่อนช้อยงดงาม เหนอืศรีษะคอืแผ่น

โลหะทรงกลมแทนสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกขัดจนเงา

วบัเพื่อใช้ส่องหน้า ทว่า ณ บดันี้กลบัถูกวนัเวลาท�าลายจนเหลอืเพยีงโลหะ

ที่พื้นผวิถูกกดักร่อนจนกระด�ากระด่าง ไม่อาจสะท้อนภาพของสิ่งใดได้อกี

ต่อไป

“มนัเป็นของรกัของหวงเรานี่ จะให้พี่ปล่อยทิ้งไว้ที่นั่นไม่ได้หรอก การ

ดูแลรกัษาความปลอดภยัหละหลวมขนาดนั้น เอามาดูแลเองจะดกีว่า”

เจกติาน์แทบไม่ต้องเดาเลยว่าเวลานี้รอบบ้านคงเตม็ไปด้วยบอดกีาร์ด

ของตระกูลหม่าที่หยางจนิกบัหม่าหลนิส่งมาแน่ๆ 

“พี่กบัป๊าคดิตรงกนัว่าเราควรปิดห้องแสดงเทวรปูไวช้ั่วคราว จนกวา่

จะเคลยีร์อะไรๆ ให้เรยีบร้อยก่อน นี่เป็นนทิรรศการระยะยาวอยู่แล้ว พอ

เราจะเปิดส่วนนั้นให้คนเข้าชมค่อยท�าประชาสัมพันธ์อีกที แล้วลดราคาค่า

บตัรช่วงอาทติย์แรกเป็นการชดเชย คนคงไม่โวยวายกนัมากนกั”

‘เคลียร์อะไรๆ’ ที่ว่าของหยางจินนั้นหมายถึงจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น

ตามวิธีของตระกูลหม่าโดยไม่จ�าเป็นต้องพึ่งพาต�ารวจ เพื่อเก็บเรื่องราว

ทั้งหมดเป็นความลบั

“ออื เอาตามที่พี่กบัป๊าเหน็ควรกแ็ล้วกนั” หญงิสาวลบูส่วนที่เป็นแผ่น

โลหะขรุขระและเยน็เฉยีบด้วยความรู้สกึสบัสนวุ่นวายใจอยู่ลกึๆ “แล้ว...มี

ของอื่นๆ อีกไหม ฉันหมายถึง...มีอะไรที่ถูกเอาออกมาจากตู้จัดแสดงอีก

หรอืเปล่า อย่างพวกเครื่องประดบั หรอืพวก...ดาบโบราณ...”

“หือ? ดาบโบราณ? ไม่มีนะ” หยางจินส่ายหน้า “จะมีก็แต่ของ
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ประหลาดสองชิ้นที่ไม่มอียู่ในรายการของโบราณวตัถุ ที่จรงิกไ็ม่น่าจะมอียู่

ในรายการได้หรอก มนั...เหมอืนขยะมากกว่า”

“ขยะเหรอ” 

เจกติาน์เลกิคิ้วนดิๆ ขณะมองคนเป็นพี่หยบิโทรศพัท์มอืถอืออกมา

สไลด์เปิดหน้าจอแล้วหันมาให้เธอดู ภาพมือเรียวงามที่ถูกตัดตรงข้อมือ

ปรากฏขึ้นต่อสายตา รอยตัดนั้นเรียบเนียนไม่มีร่องรอยของคราบโลหิต 

กล้ามเนื้อ หรอืกระดูกแบบในภาพยนตร์สยองขวญั บ่งชดัว่าไม่ใช่มอืของ

มนุษย์จริงๆ เป็นเพียงของเลียนแบบที่เสมือนจริงมากจนน่าขนลุก ข้างๆ 

กนันั้นมเีอยีร์คฟัฟ์รูปงูสทีองอร่ามถูกตดัครึ่งเป็นสองส่วนตกอยู่

“นี่...” ดวงตาของหญงิสาวเต้นระรกิ ภาพความทรงจ�าตอนที่เธอตวดั

ดาบตดัเอยีร์คฟัฟ์และมอืจนขาดกระเดน็ลอยกลบัเข้ามาในสมอง

“มอืปลอมน่ะ ปั้นจากขี้ผึ้ง เดาะทาสเีลบ็ซะด้วย เป็นมอืที่ดูดดัจรติ

ยงัไงกไ็ม่รู ้ไม่มรีสนยิมเอาซะเลย เอยีร์คฟัฟ์นั่นกป็ระหลาดสิ้นด ีใครจะบ้า

ทิ้งของพวกนี้ไว้ในที่เกดิเหตุกนับ้าง” หยางจนิท�าหน้าเบ้ “จรงิส ิเธอบอกว่า

คนร้ายเป็นผู้หญงิใช่ไหม เธอจ�าหน้าตามนัได้หรอืเปล่าว่าเป็นแบบไหน”

“ฉนั...” จ�าได้ส ิจ�าได้...ไม่มวีนัลมืเป็นอนัขาด ไม่ว่าชาตไิหนๆ “ฉนั

ไม่รู้ว่าเขา...เป็นผู้หญงิจรงิๆ ไหม...”

“หา?” หยางจนิท�าหน้างง “จะบอกว่าเป็นกะเทยหรอืผู้ชายปลอมตวั

มางั้นเหรอ”

“ฉนั...ไม่รู้...”

ท่าทางของเจกติาน์แปลกไปจนหยางจนิอดกงัวลไม่ได้ ตามธรรมดา

แล้ว เธอเป็นคนใจเย็นและมีสติมากที่สุดคนหนึ่งที่เขาเคยรู้จัก แต่วันนี้ 

เธอดูสับสนวุ่นวายใจจนไม่อาจเก็บความรู้สึกไว้ใต้สีหน้ายิ้มแย้มอันเป็น

เอกลกัษณ์ได้อกีต่อไป

“เจเจ เป็นอะไรไป ปวดหวัเหรอ” ชายหนุ่มเชยดวงหน้าซดีขาวของ

หญงิสาวขึ้นมองอย่างห่วงใย “ไหวไหม ให้พี่พาไปนอนก่อนดกีว่า”
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“ไม่...” เจกติาน์ส่ายหน้าแล้วดงึมอืของเขาออกจากหน้า “พาฉนัไปที่

พพิธิภณัฑ์ท ีหยางจนิ”

“หา? ไปที่นั่นตอนจะตหีนึ่งเนี่ยนะ ไปท�าไม” หยางจนิมองเธออย่าง

ไม่เข้าใจ “เจเจ พี่ว่าไปนอนพกัดกีว่า ตอนเช้าค่อยว่ากนัอกีท”ี

“ไม่ได้ ต้องไปเดี๋ยวนี้” เจกติาน์ยนืยนัเสยีงหนกัแน่น “ฉนัต้องไปดู

รูปปั้นเซค็เมต็นั่นอกีครั้งให้ได้”


