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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

ขึน้ชือ่วา่ทะเลทรายอนักว้างใหญ่และเตม็ไปดว้ยเร่ืองลกึลบันานปัการแลว้ 

ไม่ว่าสิ่งใดก็อาจเกิดขึ้นได้เสมอ  ทั้งเร่ืองราวของชายหนุ่มบุตรสุลต่านผู้มี  

”ดวงตาปีศาจ„  ท่ีผู้คนหวาดเกรง  หญิงสาวลึกลับผู้ออกเดินทางเพื่อต่อต้าน

ชะตาชวีติทีถ่กูผู้อืน่กำาหนดไว้ให ้ชมุโจรกลางทะเลทรายซึง่มหีวัหนา้เปน็ราชนิโีจร

รูปงาม ดินแดนลับแลใต้ภูเขา  หรือแม้กระทั่งอำานาจเร้นลับดำามืดที่ไม่อาจมอง

เห็นได้ด้วยตา...

พระจันทร์ทะเลทราย คือหนึ่งในผลงานชั้นเยี่ยมของ ประภัสสร เสวิกุล 

ศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์  ซ่ึงตีพิมพ์มาแล้วหลายคร้ัง  และนานมีบุ๊คส์ได้

รับเกียรติให้นำามาตีพิมพ์ใหม่  ถึงแม้เรื่องราวการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ดุจตำานาน

ของยาคุปและไนล์ในหนังสือเล่มนี้จะเต็มไปด้วยความผาดโผนพิสดารอย่าง

เหลือเชื่อ  แต่แก่นแท้ของความถูกต้อง  ความเชื่อ  ความรัก  และศรัทธาที่แฝง

อยู่ในเนื้อเรื่องก็คือความจริงของชีวิตที่พบเจอได้ในทุกวัน

หากมวีนัใดทีท่อ้แทจ้นถงึขดีสดุ  รู้สกึเหมอืนตกอยูท่า่มกลางความมดืมดิ

จนมองไม่เห็นแสงใด  เหน็ดเหน่ือยราวกับเดินไปในทะเลทรายกว้างไกลสุดสายตา

โดยไมรู้่วา่เมือ่ไรจะถงึจุดหมาย พระจนัทร์ทะเลทราย จะชว่ยให้ไดค้ดิวา่ขอเพยีง

มจิีตใจทีม่ัน่คงตอ่เป้าหมาย ยดึมัน่ในคณุงามความด ีความถกูตอ้ง และความรัก 

เมื่อนั้นความมุ่งมั่นก็จะนำาเราไปในหนทางท่ีถูกต้อง  เช่นเดียวกับพระจันทร์ที่

ทอแสงนำาทางให้ทุกชีวิตกลางผืนทรายได้ไปถึงเป้าหมายในที่สุด

นานมีบุ๊คส์
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ทะเลทราย  ไม่ว่าจะดูยามใดก็รู้สึกได้ถึงความมีเสน่ห์สวยงาม  ชวน

หลงใหล แต่ในความเปน็จริง ยงัมสีิง่อืน่ซ่อนเร้นอยูม่ากมาย ทัง้ในความจริงและ

เหนือจินตนาการ

ชีวิตของคนเราก็เฉกเช่นเดียวกัน  ย่อมต้องเผชิญกับทั้งความผิดหวัง 

ทกุขท์อ้ และคบัแคน้ ประดจุการเดนิทางกลางทะเลทรายทีแ่ห้งแลง้และร้อนระอ ุ

แต่ทุกคร้ังที่สิ้นหวังและรันทดท้อ  เมื่อเงยหน้าขึ้นมองบนท้องฟ้า  เราจะเห็น

ดวงจันทร์เป็นดังโคมทองที่คอยส่องทางทดแทนความหวังและกำาลังใจ  ให้ก้าว

เดินต่อไปข้างหน้า

ชีวิตของยาคุป  เด็กหนุ่มรูปงามผู้มีดวงตาสีฟ้าและชะตากรรมอันลึกลับ

แปลกประหลาด และไนล์  เด็กสาวปราดเปรียวผู้รักอิสรภาพเหนือสิ่งอื่นใด แต่

ยอมท่ีจะถูกสักหน้าผากด้วยรูปพระจันทร์เพื่อปกป้องชายที่หล่อนศรัทธา  ร่วม

ผจญกับเร่ืองราวร้ายแรงนานัปการ  ถือเป็นตำานานอีกบทหนึ่งของการไม่ระย่อ

ต่ออุปสรรค และแสดงออกถึงความรักอันมั่นคง



ขณะทีเ่ขาเป็นเหมอืนทะเลทรายอนักว้างใหญ ่ลกึลบั และทรงพลานภุาพ 

เธอก็เป็นเสมือนพระจันทร์ท่ีทอแสงสุกใส  ให้ความหวังและกำาลังใจ  ชั่วนิจ

นิรันดร์

ด้วยความปรารถนาดี

24 พฤศจิกายน 2547 ดอนเมือง, กรุงเทพฯ
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พระจันทร์คืนเพ็ญลอยดวงแจ่มกระจ่างอยู่กลางท้องฟ้า  ราว
โคมทองที่ทอแสงส่องทางให้อูฐสองตัวที่ควบแข่งกันมาแต่ไกล

”เร็วเข้า„  เด็กหนุ่มอายุประมาณ  1415  ปี  ในชุดเสื้อคลุมตัวยาวสีขาว

สะอาดที่ร้ังท้าย  รวบสายบังเหียนไว้ในมือซ้าย  และเอี้ยวตัวหวดเชือกหนังท่ีถัก

เป็นเกลยีวเปียในมอืขวากบัสะโพกของสตัวพ์าหนะ  ”ถา้วนันีข้า้เอาชนะพีช่ายขา้

ได้  เจ้าจะได้กินอินทผลัมจนพุงกาง„

คนที่นำาหน้าซ่ึงอยู่ในเคร่ืองแต่งกายเช่นเดียวกันแต่สูงวัยกว่าเล็กน้อย 

คล้ายจะคาดเดาใจอีกฝ่ายหนึ่งออก จึงชะลอฝีเท้าอูฐลงและหันมาร้องบอกด้วย

เสยีงดงั  ”ถา้วนันีเ้จ้าเอาชนะพีไ่ด ้นอกจากจะไดร้างวัลตามแต่ใจเจ้าต้องการแลว้ 

พี่ยังจะแถมอินทผลัมให้อูฐของเจ้าอีกเท่าตัว„

”ได้ยินมั้ยไอ้จอมตะกละ„  ผู้อ่อนวัยกว่าสำาทับ  ”ขอเพียงให้เจ้าพาข้า

ขึ้นไปถึงเนินทรายนั่นเป็นคนแรกเท่านั้น  เจ้าก็จะได้กินของโปรดของเจ้าจนถ่าย

ออกมาเป็นอินทผลัมทีเดียว„

”แต่เจ้าคงจะรู้นะ  น้องชายที่รักของพี่„  คนพูดพูดพลางกระตุ้นอูฐ

ใหว้ิง่ต่อไปขา้งหนา้  ”รางวลัอะไรกต็ามหาใชจ่ะไดม้าโดยง่ายดาย และยิง่เปน็การ
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เอาชนะการแขง่อฐูกบัพีแ่ลว้ มนัยิง่เปน็เร่ืองทีย่ากเยน็ขึน้ไปอกีหลายเท่าทเีดยีว„

”เดี๋ยวพ่ีก็คงจะได้เห็นเองว่าใครคือผู้ชนะในวันนี้„  น้องชายตะโกนตอบ

พร้อมกับหวดเปียหนังแรงขึ้น

”มาเลย„  พี่ชายหัวเราะอย่างเริงร่ืนและแหงนหน้าขึ้นมองเดือนดวงงาม  

”พี่คิดว่าพระจันทร์ก็คงจะอยากรู้ผลการแข่งขันอยู่เหมือนกัน„

เสยีงเปยีหนงักระทบสะโพกอฐูทีเ่ตน้ระริก  เสียงแผดร้องและหอบหายใจ

ของสัตว์ที่ได้ชื่อว่าเป็นนาวาแห่งทะเลทราย  ระคนเสียงเร่งร้องเพื่อเพรียกหา

ชัยชนะและเสียงหัวเราะอย่างลำาพองใจของผู้ที่ไม่เคยพ่ายแพ้  สอดประสานกับ

เสียงลมที่พัดอู้...สายลมพัดพาผิวทรายพลิ้วไหวเป็นระลอกโลดไล่ราวรวงคลื่น 

และฟุง้กระจายไปในอากาศประดจุมา่นแพรสทีองท่ีกางกัน้ทะเลทรายชว่งนัน้จาก

ความมืดของรัตติกาล  ก่อนที่อูฐทั้งสองตัวจะพุ่งผ่านม่านทรายอย่างรวดเร็ว

ออกไปสู่ความมืดท่ีกว้างใหญ่และทะเลทรายอันไพศาล  ท่ีมีพระจันทร์เต็มดวง

ลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้าซึ่งครอบคลุมทั้งความมืดและทะเลทราย

อฐูทีว่ิง่นำาถกูร้ังบังเหียนจนหนา้แหงนเมือ่โผนขึน้ไปถงึยอดเนนิ  เจ้าของอฐูปลด

ผ้าที่ปิดหน้าเพื่อกันฝุ่นทรายลง ดวงตาสีฟ้ากระจ่างผิดแผกจากชาวอาหรับโดย

ทัว่ไปเปลง่ประกายเจิดจ้า  ขณะแผดเสยีงสำาแดงชยัชนะดงักอ้งราวราชสหีท่ี์เปลง่

สุรสีหนาท  โดยผู้ปราชัยที่เพิ่งตามมาถึงชะงักสัตว์พาหนะของตนอยู่ห่าง ๆ  

ผู้ชนะยืดอกขึ้นและเพ่งมองดวงจันทร์ท่ีลอยอยู่เหนือศีรษะด้วยสายตา

แสดงความชื่นชมโสมนัส ก่อนจะเหลียวไปทางน้องชายที่ยืนอูฐอยู่อีกทางหนึ่ง

”ยงัมวีนัเพญ็อืน่อกีทีเ่จา้สามารถแขง่ขนักบัพีไ่ด„้  นำา้เสยีงแมจ้ะราบเรียบ 

แต่ก็แฝงไว้ด้วยความรู้สึกเหนือกว่าอยู่ในที

”แนน่อน„  นอ้งชายรับคำาอยา่งหนกัแนน่  ”และขา้มัน่ใจวา่จะต้องมวีนัท่ี

ข้าจะเอาชนะพี่ได้„

”พี่จะรอวันนั้น„  เจ้าของดวงตาสีฟ้าเห็นเป็นเร่ืองที่ไม่จริงจังนัก  ”แต่
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ตอนนี้เราพักกันก่อนดีกว่า„

ผูอ้อ่นวยักวา่พยกัหนา้อยา่งเหน็ดว้ย พลางหยบิอะไรบางอยา่งจากถงุผา้

ที่วางพาดบนหลังอูฐขึ้นมาอวด

”ดนูี ่ ขา้แอบขโมยเหลา้องุ่นอยา่งดทีีพ่อ่หวงยิง่กวา่นางใดในฮาเร็มมาดว้ย 

และเหล้าองุ่นวิเศษกว่าผู้หญิงก็ตรงที่ยิ่งอายุมากเท่าไรก็ยิ่งมีค่ามากขึ้นเท่านั้น„

”ถา้พอ่รู้คงจะสง่ทหารสกักองร้อยออกมาตามเหลา้คนืแน„่  พีช่ายหวัเราะ

เสียงดัง

”ข้าเสี่ยงภัยก็เพราะคาดหวังว่าคืนนี้ข้าจะได้ดื่มเหล้าขวดนี้ฉลองชัยชนะ„ 

สีหน้าของผู้พูดเจือด้วยความรู้สึกที่อยู่ภายในใจ

”เจ้าก็ฉลองให้พี่แทนแล้วกัน„  อีกฝ่ายกล่าวพลางบังคับอูฐให้ย่อขาหน้า

ลง

”มนัคงไมห่อมหวานเหมอืนรสชาตแิหง่ชยัชนะหรอก„  นอ้งชายบอกและ

ย่ออูฐลงตาม

”แต่เจ้าคงเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่า  จุมพิตของสตรีนั้นหอมหวานกว่า

เหล้าองุ่น„  พี่ชายดึงผ้าท่ีปูหลังสัตว์พาหนะมาลาดลงกับพื้นทรายเหนือเนินสูง 

แล้วเอนตัวลงนอนใต้แสงจันทร์  สอดแขนทั้งสองข้างหนุนศีรษะ

”พี่พูดเหมือนเคยลิ้มรสจุมพิตแล้ว„  ผู้อ่อนวัยกว่านั่งลงชันเข่าอยู่ข้าง ๆ  

”ยงัเลย„  เขาสัน่ศรีษะ แตด่วงตาสฟีา้คลา้ยจะเคลบิเคลิม้กบัสิง่ทีพ่ดูถงึ

”ฟาติมะล่ะ„  น้องชายถามขึ้นลอย ๆ  

”เจ้าเอ่ยถึงนางทำาไม„  เด็กหนุ่มเหลือบตามามอง

”วันก่อนข้าเห็นนางพูดคุยกับพี่อยู่เป็นนาน„

”ก็แค่พูดคุยถึงเรื่องอาฮัสซัน„

”แต่ข้าว่าอาฮัสซันคงจะพอใจ ถ้าพี่จะชอบพอกับฟาติมะอย่างจริงจัง„

”แล้วเจ้าคิดว่ารสจุมพิตของนางจะหวานกว่าเหล้าองุ่นหรือไม่„  พี่ชาย

ย้อนถาม
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”ทีข่า้รู้คอืริมฝปีากนางเหมอืนผลมะเดือ่สกุ„  นอ้งชายทำาริมฝีปากลา่งยืน่

อย่างล้อเลียน

”เอาเหล้าองุ่นมากินกันดีกว่า„  พ่ีชายตัดบทและฉวยขวดเหล้าในมือ

น้องชาย

”ก็ได้„  อีกฝ่ายพยักหน้า  ”แต่ต้องไม่ใช่การเลี้ยงฉลองให้พี่นะ„

”เหล้าก็คือเหล้า  ไม่ว่าเจ้าจะเรียกการดื่มมันว่าอะไรก็ตาม„  ผู้สูงวัยกว่า

ไม่ปรารมภ์

”ข้าลืมเอาที่เปิดจุกขวดมา„  อีกฝ่ายบอกอย่างนึกขึ้นมาได้

”ใช้สันมีดกระเหม็ดของเจ้าเคาะคอขวดสิ„  เขาแนะ

”ถา้มนัไมแ่ตกแคค่อ แตร้่าวไปทัง้ขวดละ่„  นอ้งชายมองดขูวดเหลา้อยา่ง

กังวล

”เรือ่งนัน้ขึน้อยูก่บัจติใจของเจ้าเอง  มร์ูฝ้าบอกกบัพีเ่สมอวา่ใจคนนัน้แขง็

ยิง่กวา่หนิและคมยิง่กวา่ดาบ ถา้สามารถควบคมุจติใจไดก้ส็ามารถงอเหลก็ดว้ย

มือเปล่า หรือใช้ชายผ้าแพรฟาดฟันต่างอาวุธได้„

”พี่ไปเชื่อวาจาคนค่อมแคระได้ยังไง„

”แต่คนค่อมแคระนั้นคือครูของเรานะ„  พี่ชายเตือนสติ

”ขา้ไมเ่คยยอมรับนบัถอืหรือแมแ้ต่คดิวา่มร์ูฝา้เป็นครูขา้„  เดก็หนุม่แสดง

ท่ารังเกียจ  ”หากพี่จะนับถือก็เชิญนับถือไปคนเดียว„

”ถงึเวลาทีจ่ะกนิเหลา้กนัไดห้รือยงั„  ผู้เปน็พ่ีถามอยา่งคร้านจะพดูถงึเร่ือง

ครูของตนกับน้องชาย

”พี่เคาะเองก็แล้วกัน„  เขาปฏิเสธหน้าที่ที่ได้รับมอบ

”กไ็ด„้  พีช่ายยนัร่างขึน้นัง่ มอืซ้ายจับขวดไว้มัน่  ขณะเลือ่นมอืขวาไปกมุ

ด้ามมีดสั้นที่เหน็บไว้ท่ีเอวและกระชากมีดตวัดคมโค้งกับคอขวดอย่างรวดเร็ว 

ก่อนยกขวดเทเหล้าใส่ปากแล้วส่งต่อให้น้องชาย

ผู้อ่อนวัยยกมือขึ้นลูบคอขวดเหมือนไม่เชื่อสิ่งท่ีเกิดขึ้น  ร่องรอย
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ราบเรียบนั้นราวถูกตัดด้วยกากเพชรหรือจักรที่คมกริบ

”ดื่มสิ„  พี่ชายเตือน  ขณะที่เช็ดมีดกับชายเสื้อคลุมตัวยาว  ”หรือถ้าเจ้า

รังเกียจ จะยกให้พี่ดื่มคนเดียวก็ได้„

”พี่บอกให้ข้าใช้สันมีด„  น้องชายทวนคำา

”มูร์ฝ้าเคยบอกพี่อย่างนั้น„  เขาเสียบมีดคืนฝัก  ”แต่เมื่อครู่เจ้าเป็นคน

บอกพี่เองไม่ให้เชื่อถือวาจาคนค่อมแคระ พี่ก็เลยทำาสิ่งตรงข้ามกับที่มูร์ฝ้าบอก„

”พี่อยากรู้หรือไม่ว่ามูร์ฝ้าเคยบอกอะไรเกี่ยวกับพี่แก่ข้าบ้าง„  ผู้อ่อนวัย

กว่าหลุดคำาถามออกมาเบา ๆ  

”พี่ไม่อยากรู้„  เด็กหนุ่มสั่นศีรษะ  ”แต่ถ้าเจ้าอยากจะบอก พี่ก็จะฟัง„

”มูร์ฝ้าบอกข้าว่า  พี่มีดวงตาของปีศาจ  ดวงตาท่ีจะทำาอันตรายแก่คนที่

อยู่ใกล้ชิด„

”แล้วเจ้าเชื่อคำาพูดเช่นนั้นหรือ„

”ข้าไม่อยากจะเชื่อ„  น้องชายหลบสายตาท่ีจ้องมอง  ”แต่ก็มีบางสิ่ง

บางอย่างที่ทำาให้ข้าต้องเชื่อ„

”เจ้าหมายถึง...„  เสียงของเด็กหนุ่มปวดร้าว

”ถูกต้อง„  อีกฝ่ายพยักหน้า  ”ข้าหมายถึงแม่ของเรา„

”แต่เรื่องที่เกิดขึ้นกับแม่ไม่ใช่เพราะดวงตาของพี่„  เขาส่งเสียงดังขึ้น

”หากพี่ไม่เกิดมามีดวงตาสีฟ้าซ่ึงไม่เหมือนคนทั้งอัลยาซูลาห์  แม่ก็คง

ไม่ถูกปู่ควักนัยน์ตาทั้งสองข้าง„

”ทำาไมเจ้าไม่คิดว่าคนที่ทำาให้แม่ต้องตาบอดคือปู่  ไม่ใช่พี่„

”ถ้าอย่างนั้น พี่จะกล่าวโทษใครในการที่พ่อลอบฆ่าปู่„

”เรื่องนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพี่อีกเหมือนกัน„  เด็กหนุ่มปฏิเสธเสียงแข็ง  

”และมันก็อาจจะไม่เกี่ยวกับการท่ีปู่ควักตาแม่ด้วยซำ้า  เพราะถึงยังไงพ่อก็คง

ไม่ยอมให้ปู่ยกบัลลังก์ให้ลุงอัลวาร์อยู่ดี„

”ตกลงว่าพี่จะไม่ยอมเชื่อเรื่องดวงตาปีศาจเลยใช่ไหม„
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”แล้วเจ้าล่ะ„  เขาย้อนถาม  ”เจ้าเชื่อเรื่องเหลวไหลนี้ด้วยหรือเปล่า„

ผู้อ่อนวัยกว่านิ่งแทนคำาตอบรับหรือปฏิเสธ

”ชา่งเถอะ„  เดก็หนุม่ถอนใจ  ”ถา้เจ้าไมต่อบกไ็มเ่ปน็ไร แตส่ำาหรับเหลา้

ในมือ ถ้าเจ้าไม่กิน พี่ก็จะดื่มมันไม่ให้เหลือแม้แต่หยดเดียว„

น้องชายปัดมือที่ยื่นมา  และยกขวดเหล้าองุ่นขึ้นดื่มอั้ก ๆ  

”เจ้าทำาให้พ่ีนึกถึงสมัยท่ีเรายังเล็ก ๆ „  พี่ชายพึมพำา  ”ดูเหมือนว่าเจ้าจะ

ไมม่คีวามสขุเอาเสยีเลยถา้ไมไ่ดแ้ยง่ชงิของเลน่จากพี ่ ทัง้ ๆ  ทีข่องเลน่ทีพ่อ่ซ้ือให้

เราก็เหมือน ๆ  กัน„

”อาจจะเพราะความรู้สึกของข้าในตอนนั้น  เห็นว่าของเล่นของพี่ใหญ่โต 

กว่าของข้าหรือดีกว่าของข้าก็เป็นได้„  น้องชายส่งขวดให้พี่

”ความคิดของเด็ก ๆ  เป็นเรื่องน่าขบขัน„  เด็กหนุ่มยกขวดเหล้าขึ้นดื่ม

”แต่บางคร้ังขา้กน็กึถงึตอนทีเ่ราสองคนยงัเป็นเดก็„  นอ้งชายทอดสายตา

ไปในความมดืของทะเลทราย  ”ไมรู้่เหมอืนกนัว่าทำาไมขา้ถงึไดน้กึถงึมนั ทัง้ ๆ  ที่

ความจริงก็ไม่มีอะไรให้น่านึกถึงมากนัก„

”พี่เองก็เหมือนกัน„  พี่ชายสารภาพ  ”มันเหมือนกับความฝันที่ไม่เต็ม 

และเราพยายามที่จะหาอะไรมาเติมมันอยู่ตลอดเวลา„

”ทำาไมความฝันของเราถึงไม่เต็มเหมือนคนอื่น ๆ „  น้องชายถามเบา ๆ  

”พี่ไม่รู้  แต่ถ้าความฝันเป็นนำ้า  บางทีสิ่งที่ใส่ความฝันของเราอยู่อาจมีรูรั่ว 

หรือไม่ก็มีใครแอบมาขโมยตักความฝันไปในตอนที่เราหลับ„

”ถ้ายังง้ันเราคงไม่ต้องหลับต้องนอน และคอยตั้งตาเฝ้าความฝันของเรา

ไว้ให้ดี„  น้องชายทำาท่าทางแข็งขัน

”แล้วเราก็คงจะหมดแรงตายไปพร้อมกับความฝันที่ไม่มีวันเต็ม„  พี่ชาย

สรุป

”นั่นสินะ„  น้องชายถอนใจตาม

”เงียบก่อน„  ผู้เป็นพี่ยกนิ้วชี้ขึ้นจรดริมฝีปาก  ”ข้าได้ยินเสียงฝีเท้าอูฐ„
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”อาจเป็นกองทหารทีพ่อ่สง่มาตามหาเหลา้องุ่นท่ีหายไปกไ็ด„้  อกีฝา่ยพดู

ทีเล่นทีจริง

”มีอูฐเพียงตัวเดียว และวิ่งเร็วราวกับมีเรื่องเร่งร้อน„  พี่ชายเงี่ยหูฟัง

”มคีนเดยีวเทา่นัน้ในอลัยาซูลาห์ท่ีควบอฐูรวดเรว็ขนาดนีใ้นเวลากลางคนื

ได้„  น้องชายพูดอย่างมั่นใจ

”โยคาน„  ผู้สูงวัยกว่าพึมพำา

”โยคาน„  นอ้งชายพยกัหนา้  ”ขา้วา่มนัตอ้งมุง่มาหาเราแนน่อน แต่มเีร่ือง

อะไรร้อนรนในเวลาดึก ๆ  ดื่น ๆ  อย่างนี้„



2

”ยาคุป อาฟซาน„
ชายที่อยู่บนหลังอูฐที่ห้อตะบึงมาร้องเรียกแต่ไกล

”เราสองคนอยูน่ี„่  เดก็หนุม่ผูม้อีายมุากกวา่โบกมอืตอบ  ”เจา้มธีรุะร้อน

อันใด„

”สลุตา่น„  ผูม้าใหมร่ายงานขณะเลือ่นตัวลงจากหลงัอฐูอยา่งคลอ่งแคลว่ 

และหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าสองพี่น้องที่ยังคงเอกเขนกอยู่บนพื้นทราย

”ถ้าพ่อให้มาตามเอาเหล้าองุ่นคืน  เจ้าก็กลับไปรายงานได้เลยว่าข้ากับ

น้องชายกินเกลี้ยงไปแล้ว„

”ไมใ่ชเ่ร่ืองทีท่่านพูดถงึ„  ชายร่างผอมสงูจนแลดเูกง้กา้งกระเดาะปากเปน็

เชิงปฏิเสธ

”ถ้าเช่นนั้นเรื่องอะไร„  อาฟซานถามประสาคนใจร้อน

”สุลต่าน...สุลต่านสิ้นพระชนม์แล้ว„

”เจ้าพูดว่ากระไรนะ„  ยาคุปทะลึ่งกายขึ้นนั่ง  ดวงตาสีฟ้าเป็นประกายจ้า

ขึ้น

”สุลต่านสิ้นพระชนม์แล้ว„
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”มันเกิดขึ้นได้ยังไง„  เด็กหนุ่มผู้น้องถามด้วยนำ้าเสียงเคร่งเครียด

”ข้าไม่รู้รายละเอียด„  ผู้ส่งข่าวสั่นศีรษะ  ”แต่เจ้าชายฮัสซันเร่งให้ข้ามา

ตามท่านทั้งสอง„

”เราจะไปกันเดี๋ยวนี้„  ยาคุปลุกขึ้นยืนและก้าวพรวดไปยังอูฐที่คู้เข่าอยู่

”โยคาน„  เด็กหนุ่มร้องสั่งขณะขึ้นบนหลังและบังคับอูฐให้ยันร่างขึ้น  

”เจ้าดูแลน้องชายของข้าด้วย„

ขาดคำากพ็าอูฐตวักลัน่พุง่ทะยานผ่านทอ้งทะเลทรายไปในความมดืรวดเร็ว

ราวสายลม

เสียงรำ่าไห้ที่ดังระงมและผู้คนท่ีเศร้าสร้อยเซ่ืองซึมทำาให้บรรยากาศภายใน

พระราชวังอันโอ่อ่าหดหู่หม่นหมองบอกไม่ถูก

”ยาคุป„  เด็กสาวซ่ึงรอคอยการมาของเขาอย่างกระวนกระวายโผเข้ามา

หาทันทีที่เด็กหนุ่มก้าวผ่านประตูชั้นในเข้ามา

”ฟาติมะ พ่อข้าเป็นอะไรตาย„  เขาจับบ่าหล่อนไว้

”ข้าไม่รู้„  เด็กสาวสั่นศีรษะแรง ๆ  และสะอื้นไห้ฮัก ๆ  

”โยคานก็ไม่รู้  เจ้าก็ไม่รู้  ถ้าเช่นนั้นมีผู้ใดรู้บ้าง„  เขากระชากเสียงถาม

”อารู้„  เสยีงขานรับดงัขึน้พร้อมกบัร่างอว้นใหญ่  ไวห้นวดเคราดกดำา  ใน

ชุดเสื้อคลุมยาวสีขาวสะอาดของเจ้าของเสียงที่ปรากฏตัวขึ้น

”ทา่นอาฮสัซัน„  ยาคปุกา้วไปหา  เดก็หนุม่ยอ่ตัวลงลบูมอืของผูส้งูวยัแลว้

ยกมือนั้นขึ้นแตะที่หน้าผากของตน

”เจ้าอยากรู้เรื่องพ่อของเจ้าหรือ„  ชายร่างอ้วนใหญ่ถาม

”ไม่มีเร่ืองใดที่ข้าอยากรู้มากไปกว่านี้„  หลานชายตอบด้วยสีหน้า

เคร่งเครียด

”ถ้าอย่างนั้น  ตามอาไปที่ห้องสมุด„  ผู้พูดพูดพร้อมกับออกเดินนำาหน้า 

ยาคุปหันไปมองเด็กสาวที่ยังยืนอยู่ที่เดิม
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”ไปเถอะ„  ฟาติมะพยักหน้า  ”ข้าจะรอที่ห้องโถง„

เด็กหนุ่มพยักหน้าและเดินตามผู้เป็นอาไปเงียบ ๆ  

”นั่งก่อนสิ„

ฮัสซันที่ทรุดตัวลงบนเก้าอี้นวมมุมห้องชี้มือไปที่เก้าอี้อีกตัวหนึ่ง

”ปู่ของเจ้าเคยพูดว่า  ท่ีนี่เป็นที่ที่ดีที่สุดในพระราชวังแห่งนี้„  ผู้สูงวัยกว่า

มองไปรอบ ๆ  ห้องท่ีผนังทั้งสี่ด้านเรียงรายด้วยตู้ไม้วอลนัตสูงท่วมหัว  แต่ละตู้

บรรจุหนังสือต่าง ๆ  ไว้แน่นขนัด  ”แต่น่าเสียดายที่หลังจากปู่ของเจ้าตายไปแล้ว

ก็ไม่มีใครใช้ห้องนี้อีก„

”ทา่นอาวา่จะบอกเร่ืองการตายของพอ่ขา้„  เดก็หนุม่ไมอ่ยูใ่นอารมณ์ท่ีจะ

ฟังเรื่องอื่น

”พอ่เจ้าตายไปแลว้„  ผูเ้ปน็อาเบนสายตากลบัมา  ”จะบอกเลา่ชา้หรือเร็ว

ก็ไม่ได้ทำาให้เขาฟื้นคืนชีวิตขึ้นมา„

”ปู่ก็ตายไปแล้วเหมือนกัน„  ยาคุปโพล่งขึ้น  ”ถึงท่านอาจะเล่ายังไงก็

ไม่ทำาให้ปู่ฟื้นขึ้นมาเหมือนกัน„

”เจ้าใจร้อนไม่ผิดพ่อของเจ้าเลย„  ฮัสซันส่ายหน้า  ”และความใจร้อน

ก็ไม่เคยเป็นผลดีแก่ใครทั้งสิ้น„

”พ่อข้าเป็นอะไรตาย„  เด็กหนุ่มถามซำ้า

”หัวใจวาย„  ฮัสซันวางแขนทั้งสองข้างลงกับเท้าแขนเก้าอี ้ ”พ่อของเจ้า

กับอากำาลังคุยกันอยู่ในห้องโถง  จู่ ๆ เขาก็เงียบไปเฉย ๆ  อาให้ทหารไปตาม

หมอหลวง แต่ก็ไม่ทันกาล...„

ชายร่างอ้วนใหญ่ถอนใจลึก ๆ  

”อาเสียใจด้วยนะ ยาคุป„

เด็กหนุ่มเงียบไปครู่หนึ่ง  ดวงตาสีฟ้าหม่นมัวลง

”ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนพระประสงค์ของอัลเลาะห์ได้„ 
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ฮัสซันเอ่ยขึ้นเบา ๆ   ”และการตายก็หาใช่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวแม้แต่น้อย„

”ข้าจะไปดูพ่อ„  ยาคุปผุดลุกขึ้น

”อาจัดการให้เรียบร้อยแล้ว„  ผู้เป็นอาบอกด้วยนำ้าเสียงเรียบ ๆ   ”พรุ่งนี้

จะมีพิธีฝังแต่เช้า„

”คืนน้ีข้าจะอยู่กับพ่อท้ังคืน„  เด็กหนุ่มพูดโดยไม่ได้มองคู่สนทนา  ”ท่านอา

ช่วยห้ามใครเข้ามารบกวนข้าด้วย„

”ได้„  ฮัสซันพยักหน้า  ”อาจะจัดการตามที่เจ้าต้องการ„

ทันทีที่ประตูไม้บานใหญ่ของห้องโถงชั้นล่างถูกเปิดออก  เด็กสาวท่ีนั่งรออยู่บน

เก้าอี้ไม้ที่โต๊ะตัวยาวก็ลุกขึ้นเดินมาหา

”พ่อข้าว่าอย่างไรบ้าง„

”ท่านอาบอกว่าพ่อข้าหัวใจวาย„

”ตอนหัวคำ่าท่านลุงยังพูดคุยกับข้าอยู่เลย„  ฟาติมะยกมือขึ้นปาดนำ้าตา

”พ่อพูดอะไรกับเจ้าบ้าง„  เด็กหนุ่มซัก  ”บอกข้ามาทุกคำา„

”เจ้าต้องการจะได้ยินได้ฟังอะไร„  เด็กสาวถามด้วยความแปลกใจ

”ข้าต้องการได้ฟังทุก ๆ  คำาท่ีพ่อพูดจากปากเจ้า...คำาพูดท่ีข้าไม่มีโอกาสที่

จะได้ฟังด้วยหูของตนเอง„

”ข้าจะเล่าให้เจ้าฟัง„  หล่อนบอก  ”เล่าให้เจ้าฟังจนหมดสิ้น„

”เจ้ารอขา้อยูท่ีน่ีส่กัครู„่  ยาคปุมองไปทางฉากไมท้ีก่ัน้ศพบดิา  ”ขา้ขอไป

เคารพศพพ่อก่อน„

ฟาติมะมองตามร่างของเด็กหนุ่มที่ก้าวช้า ๆ  อย่างเซ่ืองซึมผ่านหล่อนไป 

ก่อนเดินกลับมานั่งที่เดิม

อาฟซานนั่งจมอยู่บนพรมผืนใหญ่กลางมัสยิดเก่าแก่ของอัลยาซูลาห์  แสงแดด

ยามเชา้ทอดทอจากชอ่งกระจกใตโ้ดมลงมาจับทีร่่างซ่ึงชนัเขา่ห่อไหลค่อ้มคูเ้หมอืน
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ประติมากรรมที่ชำารุด

”เจ้าอยูท่ีน่ีเ่อง„  พีช่ายทีเ่พิง่กา้วเขา้มาในมสัยดิเอย่ทักและเดนิมาทรุดตัว

ลงนั่งข้าง ๆ   ”ทุกคนล้วนถามถึงเจ้า„

”ข้าอยากอยู่เงียบ ๆ „  น้องชายพึมพำา

”พ่ีก็อยากอยู่เงียบ ๆ  เช่นเดียวกับเจ้า„  ยาคุปถอนใจลึก ๆ   ”เร่ืองราวที่

เกิดขึ้นมันรวดเร็วจนเราติดตามไม่ทัน  และคงทำาได้เพียงหยุดนิ่ง ๆ อยู่กับที่

สักพักเพื่อทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมด„

”พระผู้เป็นเจ้าให้เวลาพ่ออยู่กับเราน้อยเหลือเกิน„  อาฟซานเงยหน้าขึ้น

ช้า ๆ  

”ทกุอยา่งเป็นไปตามหลกัแหง่ความเท่ียงธรรม„  เดก็หนุม่กลำา้กลนืความ

รู้สกึเศร้าโศกของตนเอง  ”บางท ี เราตา่งหากทีเ่ปน็ฝ่ายอยูก่บัพอ่นอ้ยเกนิไป และ

ไม่ได้ให้เวลาหรือโอกาสพ่อในช่วงเวลาที่ผ่านมา„

”เราพอจะคุน้กบัการเป็นลกูไมม่แีม„่  อาฟซานรำาพงึ  ”แตข่า้ยงันกึไมอ่อก

เลยว่า  การเป็นลูกที่ไม่มีทั้งพ่อและแม่นั้นเป็นยังไง„

”ลาที่บรรทุกหินก้อนใหญ่ไว้ในถุงข้างหนึ่ง  อาจจะไม่รู้สึกอะไรมากนัก

กับการที่จะต้องบรรทุกหินอีกก้อนไว้ในถุงอีกข้าง„  เด็กหนุ่มวางมือบนบ่า

น้องชาย  ”ความทุกข์ยากต่าง ๆ  ก็เหมือนกับช็อกโกแลตในกล่องเดียวกัน  ท่ีถึง

แม้จะมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันไปบ้าง  แต่ก็มีรสชาติคล้าย ๆ  กัน„

”อะไรต่อมิอะไรช่างเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเหลือเกิน„  น้องชายเบน

สายตากลับมา  ”เมื่อคืนเราสองพี่น้องยังหัวเราะเบิกบานอย่างมีความสุข  แต่

ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับตรงกันข้ามหมด„

”ชีวิตก็เป็นเช่นนี้„  ยาคุปฝืนยิ้ม  ”ไม่มีวันไหนที่เราจะไม่ทุกข์ไม่สุข 

ไม่ร้อนไม่หนาว  ไม่มืดหรือไม่สว่าง  ทุกอย่างล้วนหมุนเวียนเปลี่ยนไปเหมือน

สายลมในทะเลทราย„

”ข้าอยากจะเข้มแข็งเหมือนพี่„  อาฟซานกล่าวอย่างคนโหยหาท่ีพึ่งพิง  
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”อยากยืนหยัดอยู่ได้ในความทุกข์หรือสุข  ร้อนหรือหนาว และไม่ว่าในความมืด

หรือสว่าง„

”เจ้าสามารถยืนหยัดได้แน่„  พี่ชายยืนยัน  ”ขอแต่เพียงให้เจ้าเชื่อมั่นว่า

เจ้าจะต้องทำาได้เท่านั้น„

”ข้าจะทำาตามที่พี่บอก„  เด็กหนุ่มรับคำา  ”แต่นี่คงไม่ใช่เร่ืองที่ง่ายดาย

แม้แต่น้อย„

”ชวีติไมเ่คยมเีร่ืองใดง่ายดาย„  ยาคปุบอกกลา่ว  ”และเจา้กส็มควรท่ีจะ

เริ่มแสดงความเข้มแข็งด้วยการลุกเดินออกจากมัสยิดไปพบกับผู้คนข้างนอก„

”พ่ียาคุป„  น้องชายร้ังแขนเขาไว้  ”วันนี้จะมีการประกาศแต่งต้ังสุลต่าน

องค์ใหม่เลยหรือเปล่า„

”ข้าไม่รู้„  พี่ชายสั่นศีรษะ  ”เป็นเร่ืองของพระราชวงศ์ผู้ใหญ่กับเหล่า

ขุนนางหารือกัน„

”แต่พี่ก็มีสิทธิ์ได้ขึ้นครองบัลลังก์„

”เราอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องนี้กันเลย„  ยาคุปตัดบท

”ถ้าคนเหล่านั้นยกผู้อื่นขึ้นเป็นสุลต่านแทนท่านพ่อ พี่จะทำาประการใด„ 

น้องชายไม่คลายกังวล

”พีย่งัไมรู้่เหมอืนกนั„  เดก็หนุม่เงียบไปนดิหนึง่  ”ทกุอยา่งยอ่มขึน้อยูก่บั

พระประสงค์ของอัลเลาะห์„

”แตห่ากมใีครเสนอคนอืน่ขึน้มาแขง่ขนักบัพี ่ ขา้จะไมย่นิยอมเปน็อนัขาด„ 

อาฟซานกล่าวด้วยท่าทางเอาเรื่อง

ชายวยักลางคนร่างกายคอ่มแคระ  ซ่ึงนัง่จิบกาแฟตรุกอียูบ่นพืน้ในหอ้งแคบ ๆ  ที่

รอบห้องเต็มไปด้วยหนังสือภาษาอารบิก  ด้วยท่าทางที่เหมือนจะรอคอยอะไร

บางอย่าง  เงยหน้าขึ้นช้า ๆ  เมื่อผ้าม่านที่กั้นห้องถูกแหวกออก  และร่างของชาย

ฉกรรจ์ในเสื้อคลุมยาวสีดำาคลุมศีรษะด้วยผ้าสีเดียวกัน  และใช้ชายผ้าปิดบัง
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ใบหน้าของตน ก้าวเข้ามาข้างในห้อง

”ข้านึกแล้วว่าท่านจะต้องมาหาข้า„  เจ้าของบ้านทักทายด้วยนำ้าเสียงที่

ปราศจากความรู้สึกใด ๆ  

”ถ้าเช่นนั้นเจ้าย่อมจะรู้ว่าที่ข้ามาวันนี้เพราะเหตุใด„

ชายร่างค่อมแคระพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้

”แต่เจ้าจะไม่นั่งลงก่อนหรือ„

”ข้ามีเวลาไม่มาก„  ผู้ที่ปกปิดใบหน้าตอบห้วน ๆ  

”อย่างเจ้าแล้ว  การสังหารคนคนหนึ่งย่อมไม่ต้องใช้เวลามากมายเท่าไร

หรอก„  ถ้อยคำานั้นทั้งยกย่องและประชดประชันอยู่ในที

”มูร์ฝ้า  เจ้าก็รู้ว่าจริง ๆ  แล้วข้ามิได้ต้องการทำาอะไรเจ้าเลยแม้แต่น้อย„

”แต่เจ้ากก็ำาลงัจะลงมอืกบัขา้ในอกีไมก่ีล่มหายใจขา้งหนา้แลว้„  มร์ูฝา้คลงึ

ถ้วยกาแฟใบเล็กในมือ

”ข้าทำาตามหน้าที่„  ชายในชุดดำาลดมือลงกุมด้ามมีดพกท่ีเหน็บไว้ที่

เอว  ”เจ้าก็รู้ว่าลูกผู้ชายไม่มีอะไรสำาคัญเท่ากับหน้าที่„

”ข้าเข้าใจ„  อีกฝ่ายผงกศีรษะ  ”ถ้าเช่นนั้นก็ลงมือทำาหน้าที่ของเจ้าเถิด„

ก่อนที่มีดเล่มนั้นจะถูกกระชากออกจากฝัก  เด็กหนุ่มคนหนึ่งก็พรวด 

พราดเข้ามา

”อาจารย์รีบหนีไป„  เด็กหนุ่มออกคำาสั่งพร้อมกับโถมเข้ากอดรัดชายใน

ชุดดำาไว้

”ยาคุป„  มูร์ฝ้าอุทานอย่างคาดไม่ถึงและร้องบอกศิษย์  ”เจ้าต่างหากที่

สมควรจะต้องรีบหนีไป„

”ข้าจะจัดการไอ้วายร้ายนี่เอง„  ยาคุปพูดพร้อมกับพยายามกดร่างของ

คู่ต่อสู้ลงกับพื้นด้วยวิชามวยปลำ้า

”เจ้าไม่มีทางต่อสู้กับมันได้หรอก„  ชายร่างค่อมแคระซ่ึงแต่แรกยอม

จำานนต่อความตาย  เผน่ผลงุขึน้ไปควา้แจกนัทองเหลืองใบใหญแ่ละกรากเขา้ฟาด
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ลงบนศีรษะของชายในชุดดำาโดยแรง ยังผลให้ชายผู้นั้นหน้าคะมำาลงกับพื้น

”เราต้องไปจากที่นี่กันเดี๋ยวนี้„  มูร์ฝ้าฉุดข้อมือเด็กหนุ่ม

”เราจะไปไหนกัน„  ยาคุปถามอย่างงุนงง

”ไปใหไ้กลทีส่ดุทีจ่ะไกลได„้  ชายร่างคอ่มแคระพดูอยา่งร้อนรน  ”ไปให้

พ้นจากอัลยาซูลาห์„


