


1

บทนำ

ท้องฟ้าหลังตะวันรอน  ไม่มีสีสันอย่างที่ควรจะเป็น  

แสงสีแดงเจือส้มพาดผ่านอยู่ตรงขอบฟ้าบ่งบอกว่าอีกไม่นานคงจะเกิดพายุใหญ่  

นัยน์ตาเฉียบคมของชายร่างสูงจับจ้องท้องฟ้าที่อยู่ห่างออกไป ก่อนจะปิดเปลือกตา 

ลงแล้วสูดเอาสายลมเย็นเข้าไปจนเต็มปอด

น่าแปลก...เขาไม่รู้สึกถึงกลิ่นอายความรุนแรงเลย บางทีพายุอาจตั้งเค้า 

ห่างออกไปไกลกว่าที่เห็นก็เป็นได้

“เจ้าแน่ใจแล้วหรือที่จะนำเรือออกจากฝั่งตอนนี้” สหายรักซึ่งยืนเท้าเอว 

อยู่ข้าง  ๆ  เอ่ยถาม

“ข้าคิดดีแล้ว” คลีออนตอบพลางยกมือแตะถุงผ้าสีเข้มที่ห้อยอยู่กับเชือก 

คาดเอว

“แต่ว่าช่วงนี้นักบวชกำลังประกอบพิธีกรรม ข้าว่าเราออกเรือวันหลังน่าจะ 

ดีกว่านะ”

เสียงบทสวดบูชาทวยเทพของนักบวชดังก้องกังวานมาจากยอดเขาซึ่งตั้ง 

ตระหง่านอยู่ใจกลางผืนแผ่นดินใหญ่เสมือนช่วยสนับสนุนคำพูดของไลคัสอีกแรง 

พิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยขึ้นอยู่กับอิทธิพลของเทหวัตถ ุ

บนฟากฟ้า มีเรื่องเล่าต่อ  ๆ  กันมาว่า ในคืนจันทรานิรมิต...หรือคืนที่ดวงจันทร์ 

ทอประกายสีน้ำเงินเรืองรองแทนสีทองแจ่มกระจ่าง น้ำในมหาสมุทรอาจเกิดการ 

ปั่นป่วนได้ไม่ว่าจะเป็นยามทิวาหรือราตรี ดังนั้นชาวบ้านและนักเดินเรือทั้งหลาย 

จึงมักคร้ามเกรงไม่กล้านำเรือออกจากฝั่ง หรือถ้าจะให้มั่นใจมากกว่านั้น พวกเขา 
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ก็จะรอคอยจนผ่านพ้นช่วงเวลาดังกล่าวไปก่อน

แต่เนื่องจากไม่มีใครเคยเห็นปรากฏการณ์นี้มาก่อน จึงทำให้ชายหนุ่ม 

อดคิดไม่ได้ว่าคงเป็นเพียงเรื่องเล่าปรัมปราที่ทำให้ผู้คนหวาดผวาเท่านั้นเอง

“เจ้าก็รู้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของข้าและลูกเรืออีกหลายคน ถ้าไปวันอื่น 

มันจะมีความหมายได้อย่างไร” คลีออนบอกความตั้งใจ สิ่งที่เขาทำติดต่อกัน 

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา แม้ว่าปีนี้จะเวียนมาบรรจบตรงกับช่วงพิธีอันศักดิ์สิทธิ์  

กลับไม่ได้ทำให้ความมุ่งมั่นของเขาลดน้อยลงไปกว่าเดิม

“ข้าเข้าใจว่ามันสำคัญกับเจ้ามากเพียงใด แต่ข้าแค่เกรงว่า...”

“ข้าตัดสินใจแล้ว” ชายหนุ่มเดินลิ่วข้ามสะพานไม้ แล้วไต่บันไดเชือก 

ขึ้นเรือลำใหญ่ที่ถูกเตรียมพร้อมเอาไว้

ไลคัสมองตามด้วยความกลัดกลุ้มใจ ก่อนจะปีนบันไดเชือกตามขึ้นไป  

ไม่นานก็กางใบเรือแล้วโลดแล่นสู่ห้วงมหรรณพอันกว้างใหญ่เบื้องหน้าทันที

เรือไม้แล่นฝ่าคลื่นลมหลายชั่วยามจนถึงจุดหมายปลายทาง คลีออนมอง 

ผ่านบรรยากาศมืดสลัวไปยังท้องทะเลเวิ้งว้างอยู่ตรงหัวเรือ พลางหวนนึกถึง 

เหตุการณ์เมื่อห้าปีก่อน...

เสียงฟ้าร้องก้องกัมปนาท ลมกระโชกแรงส่งเสียงหวีดหวิวราวกับเสียง 

โหยหวนของปีศาจ เสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือ รวมถึงเสียงตะโกนที่เต็มไป 

ด้วยความโศกาอาดูรในวันนั้น ยังคงหลอกหลอนเขาไม่เสื่อมคลาย...เป็นคืนที่ 

เปลี่ยนจากความสุขเป็นความทุกข์ใจอย่างสิ้นเชิง

ชายหนุ่มมองระลอกคลื่นกระเพื่อมไหว สูดลมหายใจ ก่อนปลดถุงจาก 

ข้างเอวมาถือไว้ เช่นเดียวกับลูกเรืออีกหลายคน

เสียงสวดอวยพรดวงวิญญาณดังขึ้นพร้อมกับการโปรยปรายกลีบดอกไม้ 

สีขาวและทรายสะอาดลงสู่ท้องทะเล เขาคงทำได้เพียงเท่านี้...ทำได้เพียงแค่คิดถึง 

อดีตกับความว่างเปล่า เพราะแม้แต่ร่างที่จมหายไปกับสายน้ำ เขายังไม่มีปัญญา 

งมขึ้นมาเพื่อนำกลับไปฝังยังแผ่นดินใหญ่เลย

คลีออนทอดถอนใจ ดวงตาคมกล้ามองกลีบดอกไม้บางส่วนที่ยังลอยคว้าง 

อยู่กลางอากาศ ดูเหมือนสายลมที่พัดเอื่อยมาตลอดเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นจน 
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กลีบผกาปลิวกระจายไปคนละทิศละทาง ก่อนจะทิ้งตัวบนผิวน้ำสีครามที่กระเพื่อม 

ไหว เริ่มเกิดระลอกคลื่นมากมายจนดูผิดปกติ

เขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้า  มวลเมฆสีดำเคลื่อนตัวมารวมกันเป็น 

กลุ่มใหญ่ลอยละล่องลงต่ำ แม้แต่จันทรายังหายลับเข้ากลีบเมฆ บรรยากาศ 

ที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ชายหนุ่มแปลกใจไม่น้อย

โดยเฉพาะบริเวณที่ก้อนเมฆบดบังดวงจันทร์...ท่ามกลางความมืดสลัว 

กลับมีประกายสีน้ำเงินพร่างพราวแผ่กระจายออกมา

ฤๅอิทธิพลของจันทรากำลังสำแดงฤทธิ์เดชอย่างที่ชาวบ้านว่าไว้จริง  ๆ

ใบเรือที่กางเหนือศีรษะส่งเสียงดังพึ่บพั่บต้านแรงลมฟังดูคล้ายเสียงก่นร้อง 

ของปีศาจ ฟ้าร้องคำรามครืนครั่น คลื่นน้อยใหญ่โหมกระหน่ำใส่ไม่ยั้งจนเรือ 

ทั้งลำโคลงเคลงไปมา มือกอบกุมเชือกเส้นหนาเข้าหากันแน่น สายตามองกลีบ 

ดอกไม้สีขาวที่ม้วนตัวตามเกลียวคลื่นไปไกล เท้าทั้งสองข้างตรึงแน่นอยู่กับที่ 

เมื่อคลื่นลูกใหญ่สาดเข้ามาทางหัวเรือ ไล่มาถึงกลางลำ ก่อนจะปล่อยให้ท้องเรือ 

กระแทกกับผืนน้ำอย่างแรง เมื่อเป็นเช่นนี้เขาคงทำอะไรต่อไปไม่ได้ นอกจาก 

ถอยหลังกลับเข้าฝั่งให้ไวที่สุด

“แย่แล้ว! เกิดเรื่องใหญ่แล้ว!” ต้นหนตะโกนด้วยน้ำเสียงตระหนกจาก 

ยอดเสากระโดง “มีน้ำวนตรงท้ายเรือขอรับ ใหญ่เสียด้วย”

คลีออนรู้สึกเย็นวาบไปทั่วแผ่นหลังเมื่อไปถึงท้ายเรือ ภาพที่เห็นคือฟองน้ำ 

สีขาวพรายก่อตัวขึ้นทีละน้อย ค่อย  ๆ  หมุนวนเป็นก้นหอยและขยายวงกว้าง 

มากขึ้นทุกขณะ ใจกลางน้ำวนปรากฏเป็นโพรงสีดำประหนึ่งพายุหมุนที่สามารถ 

กวาดทุกสิ่งอย่างให้จมลงสู่เบื้องล่างได้อย่างง่ายดาย

ชายหนุ่มซ่อนความประหวั่นพรั่นพรึงภายใต้ใบหน้าเครียดขรึม แม้ว่าการ 

เกิดน้ำวนในทะเลจะเป็นเรื่องปกติ แต่ขนาดใหญ่แบบนี้เขาก็เพิ่งได้เห็นกับตา 

ตัวเองเหมือนกัน ทว่าก่อนที่เขาจะคิดอะไรได้ไกลกว่านั้น แรงบางอย่างก็ขยับ 

เรือเข้าใกล้ห้วงน้ำวนทุกที...ทุกที

“รีบถอนสมอเร็วเข้า!”

คลีออนเดินตรงไปที่หัวเรือพลางตะโกนบอกลูกเรือให้รีบทำตาม ดวงตา 
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ของเขาจ้องเขม็งไปยังท้องน้ำที่ปั่นป่วนด้วยคลื่นน้อยใหญ่

จากประสบการณ์การออกทะเลมาหลายปีสอนให้เขารู้ว่า หากหลบหนี 

คลื่น...เรือจะถูกซัดตามแรงคลื่นจนทำให้พลิกคว่ำได้ง่าย ในเมื่อตอนนี้ถอยหลัง 

กลับมิได้แล้ว ตัวเลือกจึงเหลืออยู่ทางเดียว คือต้องหันหัวเรือสู้คลื่น เข้าสู่พายุ 

ที่เริ่มก่อตัว!
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๑

คริสต์ศักราช ๒๐๑๕ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

มิลลาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของสมาคมซีแคลน ซึ่งเป็นสถานที ่

ที่รวบรวมสิ่งของและโบราณวัตถุหายากไว้มากที่สุดในสหราชอาณาจักร

ห้องทำงานประจำของเธอมีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป โต๊ะตัวยาว 

ตั้งอยู่กลางห้อง ตู้เก็บเอกสารสูงเพียงเอววางเรียงอย่างเป็นระเบียบชิดผนังทั้ง 

สามด้าน ถัดขึ้นไปทางด้านบนของตู้เหล่านั้นเป็นกรอบกระจกขนาดต่าง  ๆ  ยึดติด 

กับผนัง ภายในมีกระดาษสีเหลืองอมน้ำตาลกางอยู่ บางแผ่นมีขนาดเล็กกว่า 

ฝ่ามือ บางแผ่นมีความกว้างกว่าสองเมตร แต่ที่เหมือนกันเห็นจะเป็นเรื่องความ 

ไม่สมบูรณ์ของกระดาษเหล่านั้น โดยเฉพาะส่วนล่างที่ขาดวิ่นคล้ายโดนไฟไหม้  

หรือเคยถูกทำลายด้วยอะไรบางอย่าง  อาจเป็นแมลงหรืออิทธิพลของการ 

เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ไม่ต่างไปจากกระดาษอีกแผ่นที่วางแผ่อยู่บนโต๊ะยาว 

กลางห้องสักกระผีกเดียว

ท่ามกลางแสงไฟสว่างเจิดจ้าเหนือศีรษะ มิลลาก้ม ๆ เงย ๆ อยู่กับแว่นขยาย 

ในมือที่สวมถุงมือยาง ส่องไล่ตามตัวอักษรโบราณบนกระดาษเก่าคร่ำคร่าที่รอง 

ด้วยผ้านุ่มสะอาดสะอ้านจากขวาไปซ้ายทีละตัวอย่างตั้งใจ

แม้ปัจจุบันนี้นักประดิษฐ์จะสามารถผลิตเครื่องมือเพื่อช่วยถอดอักษร 

โบราณขึ้นมามากมาย แต่ในทางปฏิบัติ อุปกรณ์ดังกล่าวใช่ว่าจะช่วยอำนวย 

ความสะดวกไปเสียทุกอย่าง บางครั้งมันอาจสร้างความเสียหายให้แก่โบราณวัตถุ 

ได้โดยไม่คาดคิด ดังนั้นมิลลาจำต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนว่า เครื่องมือประเภทไหน 
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เหมาะสมกับการทำงานของโบราณวัตถุชิ้นใด

ยิ่งกว่านั้น การถอดอักษรจำเป็นต้องพิจารณาถึงหลายสิ่งหลายอย่าง ไม่ใช ่

แปลตามตัวอักษรโต้ง ๆ หรือจินตนาการเอาเองโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะ 

ตามมา หญิงสาวจึงต้องค้นคว้าอย่างหนักในการทำงานแต่ละชิ้น เสียงเคาะประตู 

ปลุกมิลลาให้เงยหน้าขึ้นจากแว่นขยาย ก็เห็นผู้ชายสองคนเดินเข้ามาในห้อง  

หนึ่งในนั้นคือศาสตราจารย์แบรดฟอร์ด วิลสัน อดีตอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 

ในระดับปริญญาโทของเธอเอง เขาเป็นชายสูงวัย ร่างสูงใหญ่ สวมแว่นสายตา  

ผมสีขาวตัดรองทรงเรียบร้อย มีรอยยิ้มประดับบนใบหน้า เขาสวมเสื้อเชิ้ต 

แขนยาวทับด้วยเสื้อกั๊กไหมพรมสีเลือดหมูกับกางเกงผ้าสีดำ สามารถอำพราง 

หน้าท้องที่ยื่นออกมาข้างหน้าได้เป็นอย่างดี

ชายอีกคนซึ่งยืนเยื้องอยู่ทางด้านหลังแบรดฟอร์ดคือดอกเตอร์อัลเบิร์ต  

บราวน์  นักธรณีวิทยาทางโบราณคดีชาวอเมริกัน  ที่บินตรงมาจากมูลนิธิ 

โบราณคดีและการพัฒนาของสหรัฐอเมริกา เพื่อมาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่อง 

ธรณีสัณฐานและการวิเคราะห์สัณฐานของชั้นดินที่ขุดพบโบราณวัตถุโดยเฉพาะ

มิลลาไม่แน่ใจว่าเขาอายุเท่าไร แต่เธอคะเนว่าฝ่ายนั้นคงอายุสี่สิบตอนปลาย  

อาจจะแก่หรืออ่อนกว่านั้นนิดหน่อย ผมสีดำมีสีเทาแซมประปราย รูปร่างท้วม 

เล็กน้อย แม้จะมีโอกาสพูดคุยกันเพียงไม่กี่ครั้งนับตั้งแต่เขามาเยือน  แต่ก็ 

พบว่าชายผู้นี้เป็นคนใจเย็นและละเอียดรอบคอบไม่ต่างไปจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

ของเธอเลย 

“คุณอยู่นี่จริง  ๆ  ด้วย” แบรดฟอร์ดทัก

“ค่ะศาสตราจารย์  ฉันกำลังแกะตัวอักษรในคัมภีร์ม้วนนี้อยู่ค่ะ  แต่ 

ดูเหมือนว่ามีบางคำที่เลือน  ๆ  ไป เลยยังแกะไม่ได้เสียที” มิลลาวางมือจากการ 

ทำงาน แล้วหยิบกระจกใสมาครอบกระดาษโบราณเพื่อป้องกันความเสียหายอย่าง 

ระมัดระวัง “พวกคุณทั้งสองมีธุระอะไรกับฉันหรือเปล่าคะ”

“ผมกับอัลเบิร์ตจะไปดูของชิ้นนั้นเลยแวะมาชวนคุณ อยากจะไปดูด้วยกัน 

อีกไหม”

ได้ฟังเช่นนั้นดวงตาของมิลลาก็เบิกกว้าง ก่อนจะตอบรับทันใจ
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“ไปสิคะศาสตราจารย์ เรื่องแบบนี้ฉันไม่พลาดอยู่แล้ว”

แผ่นดินรูปวงกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราวหกนิ้วดึงความสนใจของมิลลา 

นับตั้งแต่มีโอกาสเห็นเป็นครั้งแรก มีคนคาดคะเนว่าวัตถุโบราณชิ้นนี้อาจตกทอด 

มาหลายพันปีก่อนประวัติศาสตร์ อย่างน้อยน่าจะไม่ต่ำกว่าสี่หรือห้าพันปีเลย 

ด้วยซ้ำ มีบ้างที่เล่าลือว่าอาจมีอายุถึงหมื่นปี แต่นั่นแหละ จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ 

สามารถหาหลักฐานมายืนยันอายุของวัตถุชิ้นนี้ได้

แม้ป้ายด้านหน้าจะเขียนไว้ว่าเป็นแผ่นดินเหนียวก็จริง ทว่าลักษณะ 

ของมันไม่เหมือนสิ่งที่ทำมาจากวัสดุดังกล่าวเลยสักนิด พื้นผิวเป็นสีน้ำตาล  

แข็ง และแวววาวราวกับถูกลงแวกซ์เอาไว้ พื้นที่หน้าตัดเต็มไปด้วยตัวอักษร 

หรือสัญลักษณ์อะไรบางอย่างดูยึกยือ บางส่วนเป็นลายเส้นโค้งเหวี่ยงซ้ายป่ายขวา  

แต่พบว่าสัญลักษณ์เหล่านั้นมักวิ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางและเชื่อมต่อกันเป็นเส้นเดียว

คำอธิบายของเอกสารตรงหน้าบอกว่า ปัจจุบันยังไม่มีนักโบราณคดีหรือ 

นักวิเคราะห์อักษรโบราณคนใดสามารถแกะตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ในแผ่น 

ดินเหนียวนี้ได้เลย แม้ว่าจะพยายามใช้เทคนิคการเข้ารหัสคอมพิวเตอร์เพื่อ 

เทียบเคียงกับภาษาต่าง  ๆ  แล้วก็ตาม

มิลลาก็เหมือนใครอีกหลายคนที่พยายามตีความสัญลักษณ์ปริศนาว่า 

หมายความว่าอย่างไร และถูกสร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์ใด ดังประโยคที่เคยมีคน 

กล่าวไว้ว่า ‘เราจะเข้าใจสิ่งที่ไม่เห็นได้จากสิ่งที่เห็น’ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าแผ่น 

ดินเหนียวที่เธอเห็นในตอนนี้อาจมีเรื่องราวในอดีตที่เธอมองไม่เห็นซ่อนเอาไว้  

วัตถุชิ้นนี้จึงเป็นหนึ่งในวัตถุโบราณลำดับต้น  ๆ  ที่เธออยากถอดอักษรให้ได้ แม้จะ 

มีความเป็นไปได้น้อยก็ตาม

“คุณคิดว่าไง อัลเบิร์ต”

“น่าสนใจมาก จะว่าไปผมว่ามันคล้ายกับแผ่นไฟตอสที่มีคนเคยขุดพบ 

ที่เกาะครีตเลยนะ” ดอกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธรณีวิทยากล่าว แผ่นไฟตอส 

ที่ว่านั้นคือจานดินเผาขนาดเล็กที่ถูกค้นพบในพระราชวังไมนวน ทางตอนใต้ของ 

เกาะครีต ประเทศกรีซ
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“แต่การบันทึกเรื่องราวต่าง  ๆ  ลงบนแผ่นดินเหนียว ชาวสุเมเรียนก็เคยทำ 

กันมาเหมือนกันนะ” แบรดฟอร์ดเอ่ยบ้าง ในยุคโบราณชาวสุเมเรียนรู้จักบันทึก 

เรื่องราวต่าง  ๆ  เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของตนลงบนแผ่นดินเหนียว ส่วนใหญ่มัก 

เกี่ยวกับวรรณกรรม ศาสนา และการสงคราม

“แต่แผ่นดินเหนียวของชาวสุเมเรียนที่ฉันเคยเห็นส่วนใหญ่เป็นทรง 

สี่เหลี่ยมนะคะ ไม่ใช่แผ่นกลม  ๆ  แบบนี้ แล้วที่แน่  ๆ  ตัวอักษรที่จารึกเอาไว้ไม่น่า 

จะใช่ตัวอักษรคูนิฟอร์มของชาวสุเมเรียน แล้วก็ไม่น่าจะใช่ตัวอักษรไลเนียร์เอ 

หรือไลเนียร์บีแบบที่ เราเคยเจอบนแผ่นดินเหนียวประเภทอื่นด้วย ดูสิคะ  

มันเป็นลายเส้นแปลก  ๆ  ยังไงพิกล” มิลลาแสดงความเห็น พลางชี้นิ้วซึ่งสวม 

ถุงมือยางรอบโบราณวัตถุชิ้นนั้น

“นั่นสินะ น่าแปลกและน่าสนใจมากจริง  ๆ” ศาสตราจารย์แบรดฟอร์ด 

ซึ่งยืนกอดอกอยู่พยักหน้าเห็นด้วย เพราะถ้าหากดินเหนียวแผ่นนี้ถูกจารึกด้วย 

อักษรที่มิลลาว่าจริง เขาน่าจะคุ้นตาบ้าง ไม่ใช่รู้สึกว่าสมองว่างเปล่าเช่นที่เป็นอยู ่

ตอนนี้

ทั้งหมดถกเถียงถึงรายละเอียดอยู่นาน ยิ่งพูดคุย ความสนุกและความ 

น่าสนใจเกี่ยวกับปริศนาที่ตีไม่ออกก็มากขึ้น จนอัลเบิร์ตถึงกับบ่นออกมาด้วย 

ความเสียดาย

“น่าเสียดายจริง  ๆ นี่ถ้าผมไม่ติดงานด่วนจนต้องบินกลับในวันสองวันนี้  

ผมคงขออยู่ศึกษาของชิ้นนี้กับพวกคุณต่อแน่”

งานด่วนที่ว่านี้เกี่ยวข้องกับการค้นพบซากเรือโบราณแถบชายฝั่งฟลอริดา  

ทางมูลนิธิจึงโทรศัพท์มาตามตัวเขาให้กลับไปตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่คนอื่น  ๆ  

อย่างเร่งด่วน

“นั่นน่ะสิ ผมก็เสียดายแทนคุณเหมือนกัน ยังไงผมฝากความคิดถึงไปให ้

จอห์นสันด้วยแล้วกันนะ ไว้มีโอกาสเราคงได้เจอกันเร็ว ๆ นี้” แบรดฟอร์ดหมายถึง 

นักโบราณคดีชาวอเมริกันผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการที่เขาเคยร่วมงานเมื่อ 

ในอดีต

“ได้เลย” อัลเบิร์ตรับปาก
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ทั้งสามปรึกษาหารืออีกพักใหญ่  ๆ จนเห็นสมควรว่าถึงเวลาแยกย้ายกลับ  

มิลลาจึงเอื้อมมือไปกดปุ่มปิดแผ่นกระจกเพื่อล็อกตู้ ทว่าเสี้ยววินาทีที่ปลายนิ้ว 

สัมผัสแผ่นดินโบราณนั้น พลังที่เต็มไปด้วยคลื่นอารมณ์บางอย่างซัดสาดทั่ว 

ทั้งร่างแล้วพุ่งตรงไปยังหัวใจ

หญิงสาวตะลึงงัน ร่างกระตุก เมื่อความหนักหน่วงของคลื่นอารมณ์ 

โอบล้อมเธอไว้ ภาพเบื้องหน้าเริ่มพร่าเลือน ก่อนจะแทนที่ด้วยบรรยากาศ 

สุดแสนขมุกขมัว

หนาวเหลือเกิน...

หญิงสาวยกมือขึ้นกอดอกเมื่อพบว่าตัวเองยืนอยู่บนชายหาดร้างผู้คน  

หยาดฝนกระหน่ำลงมากระทบเม็ดทรายเสียงดัง บนผืนฟ้าปรากฏแสงสว่างวาบ 

เป็นแนวยาว ยิ่งทำให้ร่างใต้เสื้อผ้าเปียกชื้นสั่นสะท้านอย่างห้ามไม่อยู่

ใครบางคนร้องเรียกมาจากที่ไกล  ๆ

มิลลามองฝ่าสายฝนออกไป  จนกระทั่ง.. .อยู่นั่นไง  ใครคนนั้นเดิน 

ท่ามกลางสายฝนที่เทกระหน่ำเป็นเงาเลือนรางมาหาเธอ

เขาเป็นใครกัน เธอมองเห็นหน้าไม่ชัดเลย

ชายปริศนายังคงตะโกนออกมาเหมือนต้องการโต้ตอบกับเธอ  ทว่า 

หญิงสาวไม่เข้าใจ ด้วยความที่เขาเป็นคนแปลกหน้าบวกกับบรรยากาศที่สุ่มเสี่ยง 

เกิดภัยอันตราย มิลลาจึงตัดสินใจก้าวถอยหลังเตรียมจะวิ่งหนี ทว่าเท้ากลับ 

ชะงักเมื่อใครคนนั้นร้องเรียกเธอด้วยน้ำเสียงราวกับจะขาดใจ เธอจึงตะโกนฝ่า 

สายฝน

“คุณเป็นใคร คุณต้องการอะไร”

ชั่วแวบหนึ่งในเงามืดนั้น  เธอมองเห็นดวงตาของเขาแจ่มจรัสไปด้วย 

ความรักและความกลัว

กลัวอะไร...

ชายหนุ่มที่ยังคงเดินเข้ามาหา แต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรบางอย่าง แสงสีเงิน 

ก็สว่างวาบอย่างฉับพลัน แล้วสติสัมปชัญญะของหญิงสาวก็ดับวูบไปในบัดดล
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“มิลลา คุณเป็นยังไงบ้าง”

“ยังไม่ฟื้นเลยหรือ แบรดฟอร์ด”

มิลลาได้ยินเสียงพูดคุยดังมาจากที่ไกล  ๆ ครั้นลืมตาขึ้นมาได้ก็พบว่า 

ตัวเองนอนอยู่บนเตียงผ้าใบชั่วคราวในห้องเก็บวัตถุโบราณแล้ว

“ใจเย็น  ๆ อย่าเพิ่งรีบลุก”

หญิงสาวถูกประคองลงบนเตียงผ้าใบอีกครั้ง อะไรบางอย่างเย็น  ๆ  สัมผัส 

ผิวหน้าเธอ

“มิลลา คุณเป็นอะไร อยู่ ๆ คุณก็เป็นลมล้มลงไป ผมตกใจแทบแย่ ดีนะ 

ที่หัวคุณไม่ฟาดอะไรเข้า” แบรดฟอร์ดมีสีหน้าเป็นห่วงและกังวล

“ฉัน...” มิลลาปิดเปลือกตาลงอีกครั้ง ยกมือนวดขมับที่มีผ้าขนหนูชุบ 

น้ำเย็นวางอยู่ หญิงสาวไร้เรี่ยวแรง ความรู้สึกรุนแรงนั้นยังตกค้างอยู่ในหัวใจ  

“ช่วงนี้ฉันคงพักผ่อนไม่พอมั้งคะ”

“คุณไม่ควรหักโหมมากนะ งานน่ะ ถ้าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอะไรค่อย ๆ ทำไป 

ก็ได้”

“ค่ะศาสตราจารย์”

ชายทั้งสองให้หญิงสาวนอนพักต่ออีกครู่ใหญ่ก่อนตัดสินใจเดินมาส่งเธอ 

ที่รถยนต์ แต่ก่อนที่มิลลาจะก้าวเท้าออกจากห้อง ก็อดเหลือบมองแผ่นดินเหนียว 

ในตู้กระจกอีกครั้งไม่ได้ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อครู่คืออะไร

ยิ่งกว่านั้น...ชายในภาพฝัน...เขาคือใครกัน
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แสงแดดยามรุ่งอรุณ  สาดส่องผ่านม่านหมอกบางเบา 

ลงสู่พื้นพสุธา ฝูงนกตัวน้อยโผออกจากรังเพื่อหาอาหาร ไม่ต่างจากผู้คนที่ลุก 

จากเตียงนอนอันอบอุ่น เตรียมตัวออกจากบ้านไปใช้ชีวิตประจำวัน

มิลลารูดผ้าม่านเนื้อหนาหนักจนสุดกรอบหน้าต่าง เหลือเพียงผ้าสีขาว 

โปร่งบางพอให้แสงสว่างลอดผ่านเข้ามาได้ บานหน้าต่างยังคงปิดสนิทป้องกัน 

ความหนาวเย็นจากอากาศภายนอก เครื่องทำความร้อนยังคงทำหน้าที่ของมัน 

เป็นอย่างดี

หญิงสาวเดินออกจากห้องโถงที่ตกแต่งอย่างเรียบง่ายไปยังห้องครัว หย่อน 

ขนมปังลงในเครื่องปิ้งก่อนจะกดให้เครื่องทำงาน ตอนนั้นเองที่เสียงโทรศัพท์ 

ดังขึ้น เธอมองหน้าจอเล็กน้อย เมื่อเห็นว่าเป็นใครจึงกดรับสายทันที

“ว่าไงคะแม่ โทร.หาแต่เช้าเชียวนะคะ”

“มิลลายุ่งอยู่หรือเปล่าลูก” ประภัสสรเอ่ยถาม

“เปล่าค่ะ คุยได้ค่ะแม่ แม่มีอะไรหรือเปล่าคะ” หญิงสาวใช้บ่าข้างหนึ่ง 

หนีบโทรศัพท์ไว้ มืออีกข้างคว้าถุงกาแฟบดมาตักใส่หม้อต้ม

“เรื่องไมค์น่ะลูก เห็นเงียบหายไปเลย ไม่รู้ว่ากลับมาจากอเมริกาแล้ว 

หรือยัง ไม่ยอมโทร.หาแม่ พอแม่โทร.ไปก็ไม่มีคนรับ” 

“เอ...ตอนนี้เปิดเทอมแล้วนะคะ ไมค์อาจกลับไปที่หอพักแล้วก็ได้”

“แต่แม่ยังไม่เห็นน้องกลับมาเอาอุปกรณ์การเรียนที่ทิ้งไว้ที่บ้านเลยนะลูก”

มิลลายืนพิงเคาน์เตอร์ครัว ไมเคิลกับเพื่อนสนิทสี่คนออกเดินทางไปเที่ยว 

๒
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อเมริกาเป็นเวลาสองสัปดาห์ อีเมลฉบับล่าสุด น้องชายบอกว่าการเดินทาง 

เป็นไปอย่างราบรื่นและสนุกสนาน แถมยังบ่นว่าเสียดายที่ต้องกลับเสียแล้ว  

เขาบอกเธอว่าไม่ต้องไปรับที่สนามบินอย่างตอนขาไป เพราะจะนั่งแท็กซี่กลับมา 

กับเพื่อน  ๆ  เอง เธอจึงไม่นึกห่วงอะไร จนกระทั่งตอนนี้

“เอางี้ค่ะ หนูมีเบอร์ติดต่อแอนดี้ เดี๋ยวหนูจะลองโทร.ถามให้นะคะว่า 

พวกเขาอยู่ด้วยกันหรือเปล่า”

มิลลาหมายถึงเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มของน้องชายที่เดินทางไปด้วยกัน และ 

เธอรู้จักเป็นอย่างดี หญิงสาวกดเบอร์โทรศัพท์ ทว่าสัญญาณกลับถูกตัดเข้าสู่ 

บริการรับฝากข้อความอัตโนมัติ เธอตัดสินใจฝากข้อความให้โทร.กลับ ก่อนจะ 

โทรศัพท์หามารดาอีกครั้งเพื่อแจ้งความคืบหน้า

“ว่าไงลูก”

“หนูติดต่อแอนดี้ไม่ได้ค่ะ แต่แม่อย่าเพิ่งคิดมากเลยนะคะ วันนี้วันหยุด 

ด้วย เมื่อคืนพวกเขาอาจไปปาร์ตี้กันแล้วยังนอนไม่ตื่นก็ได้  แต่ยังไงหนูจะ 

พยายามติดต่อพวกเขาให้อีกทีค่ะ”

เกือบหนึ่งชั่วโมงต่อจากนั้น มิลลาขับรถจากห้องพักมาถึงตัวเมืองเพื่อแวะซื้อ 

ของใช้ส่วนตัว ก่อนกลับบ้านไปหาครอบครัว ช่วงสายของวันหยุดสุดสัปดาห์  

ในตัวเมืองมักคลาคล่ำไปด้วยผู้คนมากหน้าหลายตาที่ออกมาพักผ่อนหย่อนใจ 

ตามสถานที่ต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะ แหล่งช็อปปิ้ง ไม่เว้นแม้กระทั่ง 

โรงภาพยนตร์

ตอนหญิงสาวเก็บของที่หลังรถและเตรียมปิดฝากระโปรงลงนั้น พลัน 

ดวงตาก็เหลือบเห็นกลุ่มเพื่อนของน้องชายเดินออกมาจากโรงภาพยนตร์พอดี  

เธอถึงกับนิ่งงัน ก่อนจะตัดสินใจเดินข้ามถนนตรงไปหาวัยรุ่นกลุ่มนั้นทันที

“เฮ้! แอนดี้” หญิงสาวร้องทัก ทำให้กลุ่มชายหญิงหันมามองเธอเป็น 

ตาเดียว

“อ้าว! มิลลา เป็นยังไงบ้าง” แอนดี้ทักตอบแล้วดึงโทรศัพท์ที่แนบหูอยู่ลง

“สบายดี”
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“ฉันเพิ่งฟังข้อความของเธอเมื่อกี้นี้เอง เผอิญเพิ่งออกมาจากโรงหนังน่ะ  

ว่าจะโทร.กลับอยู่เหมือนกัน แต่เจอกันตอนนี้ก็ดีแล้วละ ว่าแต่เธอมีอะไรด่วน 

หรือเปล่า”

“ฉันโทร.มาถามพวกเธอเรื่องที่ไปเที่ยวกันมานี่แหละว่าเป็นยังไงบ้าง”

“อ๋อ สนุกสุด ๆ ไปเลย เสียดายที่พวกเรามีเวลาเที่ยวน้อยไปหน่อย อิจฉา 

ก็แต่ไมค์กับลีโอนาที่อยู่เที่ยวต่ออีกตั้งสองสามวัน” แอนดี้แจงรายละเอียดก่อน 

พยักพเยิดไปยังหญิงสาวอีกคน

ลีโอนาคือแฟนสาวของไมเคิล ทั้งสองมีปัญหารัก  ๆ  เลิก  ๆ  ยืดเยื้อมานาน  

น้องชายเคยพาแฟนสาวมาพบครอบครัวหลายครั้ง ทว่าแต่ละครั้งที่เจอกัน มิลลา 

ไม่ประทับใจท่าทีของหญิงสาวรุ่นน้องที่แสดงออกต่อเธอและครอบครัวเลย

เธอทราบมาเหมือนกันว่าลีโอนาติดตามไมเคิลและกลุ่มเพื่อนของเขาไป 

เที่ยวด้วย แต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือทั้งสองหนีเรียนเพื่ออยู่เที่ยวต่อด้วยกันนี่แหละ... 

คงต้องชำระความกับน้องชายทีหลัง เพราะความฉงนบางอย่างเกิดขึ้นในใจของ 

มิลลาตอนนั้นเอง

“ฉันไม่เข้าใจ ถ้าลีโอนากลับมาแล้ว แล้วไมค์ล่ะ เขายังไม่ได้กลับบ้าน 

เลยนะ”

“ใจเย็น  ๆ  ก่อนมิลลา ฉันงงไปหมดแล้ว” เคทถามขึ้น

“ก็อย่างที่ฉันบอกไปนั่นแหละ ไมค์ยังไม่ได้กลับบ้าน แล้วฉันกับแม่ก็ 

ติดต่อเขาไม่ได้ ฉันถึงได้โทรศัพท์หาพวกเธอนี่ไง ฉันนึกว่าเขายังอยู่กับพวกเธอ 

เสียอีก”

“เปล่านี่” แอนดี้ปฏิเสธก่อนเบนสายตาไปยังหญิงสาวอีกคน “เขาไม่ได้ 

กลับมาพร้อมเธอหรือ ลีโอนา พวกเธอสองคนแยกไปเที่ยวฟลอริดาต่อนี่นา  

แล้วหลังจากนั้นล่ะ”

คราวนี้ทุกคนต่างพุ่งความสนใจไปยังหญิงสาวร่างเพรียวในชุดกระโปรง 

สีเหลืองสั้นจนเห็นต้นขา ลีโอนายักไหล่ มองตอบอย่างไม่สะทกสะท้าน

“ก็ใช่ พวกเราไปเที่ยวต่อ แต่หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับ”

“หมายความว่าไง ที่ว่าแยกย้ายกันกลับ พวกเธอสองคนไม่ได้กลับมา 
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พร้อมกันอย่างนั้นหรือ ไหนเธอบอกว่ากลับมาด้วยกันเมื่อวันก่อนไง ตอนฉัน 

บอกให้ชวนเขามาดูหนังด้วย เธอก็บอกว่าเขาไม่ว่างเพราะต้องกลับไปนอนที่บ้าน 

สุดสัปดาห์นี้ แล้วสรุปเรื่องเป็นยังไงกันแน่เนี่ย” คริสเป็นผู้ถามแทรก

คราวนี้สาวเจ้ากลับอิดออด

“จริง  ๆ  แล้ว...ฉันกับเขาทะเลาะกันนิดหน่อยตอนที่ไปถึง ฉันเลยเลื่อน 

ไฟลท์กลับก่อนกำหนดเพื่อประชดเขาเท่านั้นเอง”

“เท่านั้นเองงั้นหรือ เธอทำแบบนี้ได้ยังไงลีโอนา ทิ้งไมค์ไว้ที่นู่นแล้ว 

หนีกลับมาคนเดียวเนี่ยนะ แถมยังโกหกพวกเราอีก ให้ตายเถอะ!”

มิลลาเหลือบมองเคทซึ่งพูดประโยคที่เธอต้องการจะโพล่งออกไปพอดี

“ก็...” ลีโอนามีสีหน้าอึดอัด แต่ประโยคต่อจากนั้นกลับสร้างความอึดอัด 

ให้ผู้อื่นยิ่งกว่า “ก็แล้วไงล่ะ ฉันกลับก่อนกำหนดแค่วันสองวันเองนี่นา ไม่เห็น 

จะเป็นอะไร เขาอยากทำตัวงี่เง่ากับฉันก่อนทำไมล่ะ”

“ใครกันแน่ที่งี่เง่า” เคทถึงกับกลอกตาพร้อมกับส่ายหน้าด้วยความอิดหนา- 

ระอาใจ “ทำไมถึงชอบทำตัวเป็นเด็ก ๆ ไปได้ กี่ครั้งแล้วนะลีโอนา ที่พวกเธอโกรธ 

กันไปทะเลาะกันมาแบบนี้ แล้วที่เธอหนีกลับมาก่อนเนี่ย ไมค์รู้หรือเปล่าก็ไม่รู้  

เผลอ  ๆ  เขาอาจกำลังตามหาเธออยู่ก็ได้”

“บ้า! เธอก็พูดเกินไป เขาคงไม่โง่พอจะอยู่ที่นั่นต่อทั้งที่ไม่เห็นใครแล้ว 

หรอกน่า” ลีโอนาแก้ต่างด้วยไม่ต้องการให้ตัวเองเป็นฝ่ายผิด

มิลลาฉุนกึกขึ้นมาทันทีที่ได้ยินคำกล่าวนั้น ผู้หญิงคนนี้เคยคิดว่าตัวเอง 

ทำอะไรผิดบ้างหรือเปล่านะ

“ไมค์ไม่ได้ติดต่อมาเลยหรือมิลลา” แอนดี้หันมาถาม สีหน้าเครียดขรึม

มิลลาส่ายศีรษะ “ไม่เลย เขาไม่ได้กลับไปที่บ้านด้วยซ้ำ พอฉันโทร.ไปหา 

ก็โทร.ไม่ติด นี่ฉันกำลังคิดอยู่ว่าจะลองไปที่หอพัก อย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจ 

ของแม่”

“โทร.ไม่ติดจริง  ๆ  ด้วย” คริสบอกหลังจากทดลองโทรศัพท์หาไมเคิล

“เอางี้สิ” ชายหนุ่มหันไปถามแฟนสาวของไมเคิล “เธอมีเบอร์โทรศัพท์ 

ของโรงแรมที่พักล่าสุดติดตัวมาด้วยหรือเปล่า โรงแรมที่ฟลอริดาน่ะ”
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“รู้แล้ว! ฉันรู้หรอกน่าว่าที่ไหน ไม่ต้องย้ำนักหรอก!” ลีโอนากระแทกเสียง  

ใบหน้างอง้ำ นึกหงุดหงิดใจกับแววตาที่ทุกคนมองเธอ

“งั้นก็รีบหาเร็ว  ๆ  เข้าสิ” 

คราวนี้เคทเป็นผู้เร่งเร้าทั้งคำพูดและแววตา มีผลให้ลีโอนายิ่งมีท่าทีฮึดฮัด 

ขณะคว้าสมาร์ทโฟนขึ้นมาเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ไม่นานหญิงสาว 

ก็บอกเบอร์โทรศัพท์และหมายเลขห้องพักแก่พี่สาวของไมเคิล

สัญญาณดังอยู่ไม่กี่ครั้ง เสียงหวานสำเนียงอเมริกันก็เอ่ยทักทายผ่าน 

โทรศัพท์ มิลลาไม่รอช้าแสดงเจตจำนงทันที

“สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อมิลลา แอนเดอร์สัน ดิฉันโทร.มาสอบถามเกี่ยวกับ 

แขกที่เข้าพักในโรงแรมของคุณค่ะ เขาเป็นน้องชายของดิฉันเอง ชื่อไมเคิล  

แอนเดอร์สัน ค่ะ ใช่ค่ะ เขาเข้าพักตั้งแต่วันที่...” มิลลาหันไปมองลีโอนาซึ่ง 

ขยับปากบอกวันที่เข้าพักแต่โดยดี

อีกฝ่ายถามข้อมูลส่วนตัวของน้องชายเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ 

แขกผู้เข้าพัก ก่อนบอกให้เธอถือสายรอ หญิงสาวแทบกลั้นหายใจขณะฟังเสียง 

เคาะคีย์บอร์ดที่ดังเข้ามาทางโทรศัพท์

“คุณแอนเดอร์สันคะ เรากำลังตามหาแขกที่พักห้องห้าศูนย์หกพอดี 

เลยค่ะ”

“เกิดอะไรขึ้นคะ”

“คือมีแขกสองท่านมาเปิดห้องพักสองคืน แล้วต้องเช็กเอาต์ออกตั้งแต่ 

เที่ยงวานนี้ แต่จนถึงตอนนี้เรายังติดต่อแขกทั้งสองท่านไม่ได้เลยค่ะ”

มิลลาไม่แปลกใจเท่าใดนักที่ได้ยินประโยคนี้ ด้วยแขกอีกคนที่หายตัวไป 

ยืนอยู่ใกล้  ๆ  เธอนี่เอง ทว่าหญิงสาวต้องตกใจแทบช็อกเมื่อได้ยินคำพูดต่อมา 

ของพนักงาน

“แต่แขกทิ้งกระเป๋าและของใช้บางส่วนไว้ในห้องนะคะ ตอนนี้ทางโรงแรม 

ให้ดิวตี้เมเนเจอร์จัดการเรื่องนี้เรียบร้อยแล้ว เพราะเราต้องการเคลียร์ห้องพักให้ 

แขกท่านอื่น ส่วนกระเป๋าเราฝากไว้ที่แผนกรับแจ้งของหายแล้วค่ะ ถ้ายังไงคุณ 

ช่วยติดต่อน้องชายของคุณให้มารับกระเป๋าคืนด้วยนะคะ”
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“อะไรนะคะ” เธอต้องหูฝาดไปแน่  ๆ

“ดิฉันบอกว่ากระเป๋าและข้าวของเครื่องใช้ในห้องที่แขกทิ้งไว้ ทางเราเอาไป 

ฝากไว้ที่แผนกรับแจ้งของหายแล้วค่ะ” พนักงานที่เข้าใจไปอีกทางเอ่ยซ้ำ

มันหมายความว่ายังไงที่พนักงานโรงแรมพบเพียงกระเป๋าเสื้อผ้าและข้าวของ 

เครื่องใช้ส่วนตัวของน้องชาย แต่เจ้าตัวไม่กลับไปที่โรงแรมอีกเลย

“คุณจะมารับกระเป๋าเมื่อไรคะ ถ้าหากมิสเตอร์แอนเดอร์สันไม่สะดวก  

คุณสามารถมารับแทนได้ แต่ต้องมีใบยินยอมติดตัวมาด้วยนะคะ”

“ตอนนี้ฉันอยู่ต่างประเทศ ยังไม่สะดวกไปเอาตอนนี้” มิลลาบอกก่อนจะ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อได้คำตอบเธอจึงบอกลาแล้วตัดสายทิ้ง

“พวกเขาบอกว่าไมค์ไม่ได้กลับไปที่ห้อง ไม่ได้เช็กเอาต์ แถมกระเป๋าเสื้อผ้า 

ของเขายังถูกทิ้งไว้ที่นั่นด้วย”

“ว่าไงนะ!” ทุกคนร้องขึ้นด้วยสีหน้าตระหนกตกใจไม่แพ้กัน

“ฉันไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น” อาการโหวงเหวงเกิดขึ้นในอกมิลลา

“นี่ ลีโอนา บอกความจริงกับพวกเราทีสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไมเคิล 

กันแน่ ก่อนที่เธอจะกลับมาน่ะ” เคทหันมาซักลีโอนาเสียงเข้ม

หยาดน้ำใสคลอหน่วยตาของผู้ถูกถามคำถามเมื่อคิดว่าไม่ใช่เรื่องเล่น  ๆ  

อีกต่อไป มิลลาอยากแสดงความเห็นใจลีโอนาเช่นกัน ถ้าหากผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ 

น้องชายของเธอ

“ฉันสาบาน” ลีโอนายืนยันเสียงแข็ง “เราสองคนแค่ทะเลาะกันธรรมดา  

แต่ฉันโมโหเขามาก ฉันเลยขึ้นห้องมาก่อน แต่เขาก็ไม่ตามขึ้นมาง้อ ฉันเลย 

ตัดสินใจโทร.ไปเลื่อนไฟลท์กลับ แล้วโชคดีที่ได้ตั๋วกลับในวันนั้นเลย แต่ก่อน 

จะออกมาฉันทิ้งโน้ตสั้น  ๆ  ไว้ให้เขาด้วยนะ ฉันไม่นึกว่าเขาจะไม่เห็นมันด้วยซ้ำ  

เพราะถ้าเขาเห็นโน้ต เขาอาจจะรีบบินตามกลับมาก็ได้”

“โอ๊ย! จะบ้าตาย” เคทร้องลั่นด้วยรู้สึกโกรธแทนมิลลา และอดประชด- 

ประชันไม่ได้ “นั่นมันอเมริกากับอังกฤษนะที่รัก ไม่ใช่ถนนคนละบล็อก หรือ 

ที่อยู่คนละโซนอย่างที่เธอทำบ่อย  ๆ”

“แล้วนี่พวกเราจะทำยังไงดี เขาหายตัวไปอย่างนี้ จะเป็นตายร้ายดียังไง 
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ก็ไม่รู้” คริสเอ่ย

มิลลาคิดเช่นเดียวกัน  และสิ่งนั้นทำให้นึกถึงมารดาซึ่งรออยู่ที่บ้าน  

ประภัสสรคงกินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายวันแล้ว หากต้องมาทราบข่าวแบบนี้ 

อีกคงยากจะทำใจได้ เธอจึงบอกเพื่อนของน้องชายว่าต้องแจ้งเรื่องนี้ให้ครอบครัว 

ทราบก่อน จากนั้นจึงค่อยตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไป ก่อนจะปลีกตัวออกมา

และแล้วสิ่งที่หญิงสาวกังวลก็เป็นจริง มารดาของเธอนั่งอยู่บนโซฟาบุผ้าลาย 

กุหลาบ ทอดสายตาไปยังนอกหน้าต่างอย่างไร้จุดหมายปลายทาง ไม่ได้ยิน 

แม้กระทั่งเสียงเปิดประตูยามที่มิลลาเดินเข้ามา บ้านทั้งหลังตกอยู่ในความมืดสลัว 

นานแล้ว มีเพียงแสงขมุกขมัวจากหน้าต่างเท่านั้น

หญิงสาวกดสวิตช์ไฟ โต๊ะลายกุหลาบตรงหน้ามารดามีถ้วยชากับขนมที่ 

ไม่ได้ถูกแตะต้องแม้แต่นิดเดียววางไว้ เธอถอนใจก่อนจะเดินเข้าไปใกล้ ๆ บุพการี

“แม่คะ” มิลลาทาบมือเรียวสวยของตนลงบนหลังมือมารดา ประภัสสร 

สะดุ้งเล็กน้อยเหมือนเพิ่งหลุดจากภวังค์ส่วนตัว ดวงตาแห้งผากไร้ชีวิตชีวาหันมา 

มองเธอ

“มิลลา” ผู้เป็นมารดาพูดได้แค่นั้นก็หลบตา รู้ตัวดีว่ากำลังทำให้บุตรสาว 

เป็นห่วง จึงเสพูดคุยเรื่องอื่น “กลับมาเหนื่อย  ๆ ดื่มชาสักถ้วยกับแม่ไหมลูก  

เดี๋ยวแม่ไปชงชาให้”

“ไม่เป็นไรค่ะแม่” หญิงสาวทรุดตัวนั่งลงฝั่งตรงกันข้าม “คือหนูมีเรื่อง 

มาบอกแม่น่ะค่ะ เรื่องเกี่ยวกับ...ไมค์”

ครั้นได้ยินเช่นนั้นประภัสสรจึงเอ่ยถามอย่างมีความหวัง 

“ลูกติดต่อน้องได้แล้วใช่ไหมลูก ตอนนี้ไมค์อยู่ที่ไหน สรุปว่าน้องกลับไป 

เรียนแล้วใช่ไหม แม่จะได้สบายใจหายห่วงได้เสียที”

“หนูติดต่อพวกแอนดี้ได้ค่ะ แต่หลังจากที่หนูคุยกับพวกเขา หนูคิดว่า 

ไมค์อาจยังอยู่ที่อเมริกา”

“อ้าว ทำไมยังอยู่ที่อเมริกาล่ะลูก คนอื่นเขาเปิดเทอมกันแล้วไม่ใช่เหรอ  

หรือว่าตารางเรียนถูกเลื่อนออกไป ดูสิ ถ้าจะเที่ยวที่นู่นต่อก็น่าจะโทรศัพท์มาบอก 
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แม่สักหน่อยก็ยังดี เฮ้อ! ไม่ไหวเลยลูกคนนี้ แล้วนี่อยู่ที่นู่นกันทุกคนเลย 

หรือเปล่าจ๊ะ”

คำกล่าวนั้นทำให้มิลลาหนักใจที่มารดาเข้าใจผิดถนัด

“ไม่ใช่ค่ะ ทุกคนกลับมาหมดแล้ว เหลือแค่ไมค์เพียงคนเดียวที่ไม่รู้ว่า 

หายตัวไปไหน”

ประภัสสรยกมือทาบอก สีหน้าบ่งบอกถึงความตกใจ

“มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้อย่างไร ไปด้วยกันทำไมถึงไม่กลับมาด้วยกัน”

นั่นสินะ มิลลาถอนใจอย่างไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไป ก่อนจะตัดสินใจ 

เล่าเรื่องทั้งหมดให้มารดาฟัง ประภัสสรน้ำตาคลอเบ้า ใบหน้าซีดขาวเมื่อรับรู้ 

เรื่องราวมากขึ้น

“แม่ไม่ต้องห่วงนะคะ หนูเองก็ห่วงไมค์มากเหมือนกัน ยังไงเรื่องนี้หนูจะ 

เป็นคนจัดการเองค่ะ” 

“ลูกจะทำยังไง” ความกังวลใจ ทุกข์ใจ และสะเทือนใจที่ประดังเข้ามา 

ทำให้ผู้เป็นมารดาจับต้นชนปลายไม่ถูก

“ก็ถ้าไมค์ยังอยู่ที่อเมริกา แล้วมันมีทางเลือกอื่นด้วยหรือคะแม่” มิลลา 

บอกยิ้ม  ๆ เธอรู้...รู้ดีเชียวละว่าไมเคิลโตพอที่จะสามารถเอาตัวรอดในต่างแดน 

ได้ แต่ในสถานการณ์ผิดปกติเช่นนี้ ทำให้เธออดคิดไม่ได้ว่าเขาอาจจะได้รับ 

อันตรายจากใคร หรือมีสิ่งใดเกิดขึ้นหรือเปล่า

อย่างน้อย...ถ้าหากน้องชายติดขัดเรื่องเงินทองจริง  ๆ เขาก็น่าจะติดต่อมา 

หาเธอนานแล้ว ยิ่งกว่านั้นมิลลายังรู้สึกผิดในใจลึก  ๆ  ที่ก่อนหน้านั้นเธอเป็นคน 

รับรองกับบิดามารดาว่าไมเคิลสามารถเดินทางไปอเมริกาได้ ดังนั้นสิ่งที่ตัดสินใจ 

ต่อไปจากนี้จึงถือว่าดีที่สุด เพราะความคล่องแคล่วทั้งในเรื่องการเดินทางและ 

การประสานงาน เธอน่าจะทำได้ดีกว่าใครทั้งหมดในครอบครัว

“มิลลา ลูกคงไม่ได้หมายความว่า...”

“ค่ะ หนูตัดสินใจแล้วว่าจะออกไปตามหาไมค์ด้วยตัวเอง” มิลลาตอบ 

อย่างมุ่งมั่น
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“อย่างนั้นรึ”

“เจ้าค่ะ” มิลลายืนยันอีกครั้ง คำตอบนั้นทำให้คนฟังรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจ 

อย่างบอกไม่ถูก

“เจ้าคงคิดถึงบ้านเกิดของเจ้ามากสินะ”

“เจ้าค่ะ ข้าคิดถึงครอบครัวของข้ามาก ไม่รู้ว่าพวกเขาจะเป็นอย่างไรบ้าง”  

เพียงแค่คิด กระบอกตาของหญิงสาวก็ร้อนผ่าวจนต้องยกมือขึ้นมาแตะล็อกเกต 

ที่ซ่อนอยู่ในชุด หมายให้กำลังใจตัวเอง

“ถ้าอย่างนั้นข้าขอเวลาศึกษาเส้นทางเดินเรือจนแน่ใจตำแหน่งที่ตั้ ง 

บ้านเกิดของเจ้าเสียก่อน ถ้าข้าเจอเมื่อไร ข้าจะพาเจ้ากับชายแก่...เอ่อ เพื่อน 

ของเจ้า กลับไปส่งที่นั่นด้วยตัวของข้าเองให้จงได้”

หัวใจของมิลลาพองตัวทันทีที่เขาบอกเช่นนั้น แต่ก็แฟบลงในวินาทีต่อมา 

เมื่อคิดว่า ถึงแม้เขาจะพาเธอกลับไปส่งที่อังกฤษได้จริง แต่ก็คงไม่ใช่อังกฤษ 

ในยุคที่เธอจากมาอยู่ดี

“ไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะ เพราะข้าอาจจะไม่เจอผู้ใดก็ได้”

ชายหนุ่มขมวดคิ้วมองหญิงสาวอย่างแปลกใจ

“ทำไมเล่า เจ้าชอบพูดจาวกวนจนข้ามึนงงไปหมดแล้ว ครอบครัวของเจ้า 

ไม่ได้อยู่ที่นั่นหรือ เจ้าถึงไม่อยากกลับไป”

“อยู่เจ้าค่ะ แต่...” มิลลาอึกอัก คิดหาเหตุผลมาอธิบายให้เขาเข้าใจ 

ไม่ออก “ข้าไม่รู้จะบอกท่านอย่างไรดี”

“ทำไม มันยากเกินการอธิบาย หรือเจ้าไม่ไว้ใจข้ากันแน่”

“ไม่ใช่ว่าข้าไม่ไว้ใจท่าน” แต่ถึงบอกไป...ใครจะเชื่อ

“เอาเถอะ ถ้าเจ้ายังไม่อยากบอกก็ไม่เป็นไร ข้าคงบังคับใจให้เจ้าพูดไม่ได้ 

เช่นกัน

คลีออนบอกก่อนจะเดินเข้าห้อง  ปล่อยให้มิลลามองตามด้วยความ 

ลำบากใจ หญิงสาวถอนใจ ดับไฟในเตาผิง ก่อนจะคว้าแผ่นหนังจารึกนิทาน 

พื้นเมืองเข้าห้องไปอีกคน

มิลลานอนลืมตาในความมืดพลางใคร่ครวญว่า มีทางใดบ้างที่จะพาเธอ 
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กลับไปในยุคที่จากมาได้ แล้วถ้าหากกลับไม่ได้เธอจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้หรือเปล่า  

คำถามหลายข้อผุดขึ้นในใจซ้ำแล้วซ้ำเล่า  และก่อนหลับผล็อยไปในคืนนั้น  

หญิงสาวก็ได้ยินเสียงน้ำตาจากฟากฟ้าเทกระหน่ำลงมาอย่างที่คลีออนคาดว่าจะมี 

พายุเกิดขึ้นจริง  ๆ


