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พฤษภาคม ค.ศ. 1453 ความตายของนักมายากล
จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 11 ทรงหยุดครุ่นคิดชั่วคราวแล้วผลักกอง
แผนที่ป้องกันเมืองเบื้องหน้าพระพักตร์ออกไป ทรงกระชับฉลองพระองค์แล้ว
รอคอยอย่างเงียบๆ ความรู้สึกต่อเวลาของพระองค์แม่นย�ำจริงๆ แรงสั่นสะเทือน
มาตามก�ำหนด ราวกับออกจากส่วนลึกของหัวใจ หนักแน่นและรุนแรง เชิงเทียน
ท�ำด้วยเงินส่งเสียงกุกกัก ฝุ่นละอองร่วงลงมาจากเพดาน ฝุ่นเหล่านี้อาจจะจับ
บนเพดานวังอะเดียโนเปิลนานนับพันปีแล้ว ฝุน่ ทีร่ ว่ งลงบนเปลวเทียนเกิดประกายไฟ
ขึ้น แรงสั่นสะเทือนนี้เกิดจากลูกปืนใหญ่ท�ำจากหินหนัก 1,200 ปอนด์ กระแทก
ใส่กำ� แพงเมืองแต่ละครัง้ เว้นระยะ 3 ชัว่ โมงอันเป็นเวลาทีท่ หารช่างออร์บานแห่ง
ออตโตมานใช้ในการเตรียมยิงปืนใหญ่ ลูกปืนยักษ์ยิงถูกก�ำแพงเมืองซึ่งมั่นคง
แข็งแรงทีส่ ดุ ในโลก สร้างโดยพระเจ้าธีโอโดซีอสุ ทีส่ องในคริสต์ศตวรรษที่ 5 ต่อมา
มีการขยายและเสริมความแข็งแรงอย่างต่อเนือ่ ง เป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ราชส�ำนัก
เรืองชัย รักศรีอักษร : แปล
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ไบแซนไทน์ยงั อยูร่ อดยามเผชิญกับข้าศึกทีเ่ ข้มแข็ง แต่กระสุนก็ทำ� ให้เกิดช่องโหว่
ขนาดใหญ่ที่ก�ำแพงเมืองทุกครั้งราวกับถูกยักษ์ที่ไร้ตัวตนกัดแหว่ง องค์จักรพรรดิ
ทรงจินตนาการถึงภาพเหตุการณ์นั้นได้ เศษหินในอากาศยังไม่ทันร่วงลงมา
ทหารและชาวเมืองก็กรูกนั ไปทีช่ อ่ งโหว่ทา่ มกลางฝุน่ ทีค่ ละคลุง้ ไปทัว่ ราวกับฝูงมด
ที่ห้าวหาญ แต่ละคนเอาทุกอย่างมาอุดช่องโหว่ทั้งกระเบื้องและไม้ที่รื้อออกมา
จากสิง่ ปลูกสร้างในเมือง กระสอบป่านบรรจุทรายรวมทัง้ พรมอาหรับราคาแพงลิว่ ...
พระองค์ยงั ทรงจินตนาการถึงฝุน่ อาบแสงสายัณห์ฟงุ้ กระจายไปทัว่ เมือง คล้ายกับ
ผ้าห่อศพสีทองที่ค่อยๆ คลุมนครคอนสแตนติโนเปิล
ในช่วง 5 สัปดาห์ทเี่ มืองถูกล้อมโจมตี แรงสัน่ สะเทือนนีเ้ กิดขึน้ วันละ 7 ครัง้
โดยทิ้งระยะห่างค่อนข้างสม�่ำเสมอราวกับมีนาฬิกาเรือนยักษ์สูงเทียมฟ้าตีบอก
เวลา นี่เป็นเวลาของอีกโลกหนึ่ง เวลาของพวกนอกรีตเมื่อเทียบกันแล้ว เสียง
ของนาฬิกาสัมฤทธิ์หัวอินทรีคู่อันเป็นสัญลักษณ์ของคริสต์ศาสนาซึ่งตั้งอยู่ที่มุม
ก�ำแพงเมือง ฟังดูแล้วช่างอ่อนแอขาดพลังเหลือเกิน
หลังจากแรงสั่นสะเทือนสงบลงครู่หนึ่ง จักรพรรดิคอนสแตนตินจึงทรงดึง
ความนึกคิดกลับคืนสู่โลกแห่งความจริงอย่างยากเย็น แล้วทรงส่งสัญญาณให้
ทหารองครักษ์หน้าประตูปล่อยผูค้ นทีร่ ออยูข่ า้ งนอกเข้ามาได้ เสนาบดีใหญ่ฟรานซ์
เดินน�ำหญิงสาวร่างบอบบางเข้ามา
“ฝ่าพระบาท นางคือเฮเลนาพ่ะย่ะค่ะ” เสนาบดีใหญ่ชไี้ ปทีห่ ญิงสาวข้างหลัง
พร้อมกับกราบทูลแล้วหันไปท�ำท่าบอกให้หญิงที่หลบอยู่ด้านหลังตนเดินมาอยู่
ด้านหน้า
จักรพรรดิทอดพระเนตรเพียงแวบเดียวก็ทรงรู้ฐานะของหญิงสาว ใน
ไบแซนไทน์ เ สื้อผ้า อาภรณ์ข องชนชั้นสูง แตกต่างจากสามัญชนอย่างชัดเจน
หญิงชั้นสูงจะสวมชุดที่ประดับประดาอย่างวิจิตรบรรจง ส่วนหญิงสามัญชนจะ
ใส่กระโปรงสีขาวตัวหลวมและเสื้อแขนยาวรัดรูป แต่ชุดที่เฮเลนาสวมอยู่ก�้ำกึ่ง
ระหว่างความหรูหราของชนชัน้ สูงกับความคร�ำ่ ครึของสามัญชน นางใส่เสือ้ มีแขน
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ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก

สีขาวสวมทับด้วยเสือ้ คลุมหรูหรา ปกติเสือ้ คลุมแบบนีค้ วรสวมทับเสือ้ ขลิบดิน้ ทอง
และนางไม่กล้าใช้สีม่วง สีแดง อันเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นสูง เสื้อคลุมตัวนั้น
สีเหลือง ใบหน้านางมีเสน่ห์ยั่วยวนท�ำให้นึกถึงดอกไม้ที่ยอมเน่าอย่างสวยงาม
ดีกว่าเหี่ยวเฉาอย่างเงียบๆ เป็นโสเภณีประเภทที่หากินได้ไม่เลว นางหลุบตาลง
ตัวสั่นเทา แต่จักรพรรดิคอนสแตนตินทรงสังเกตเห็นว่าดวงตาของนางเจิดจ้า
ราวกับคนมีไข้ เผยความตืน่ เต้นและความปรารถนาซึง่ พบเห็นได้ยากในคนชนชัน้ นี้
“เจ้ามีเวทมนตร์หรือ” จักรพรรดิตรัสถามเฮเลนา
พระองค์เพียงแต่ทรงอยากให้เรื่องนี้จบเร็วๆ ฟรานซ์เป็นคนรอบคอบ ใน
บรรดาทหารแปดพันนายที่รักษาเมืองเวลานี้ นอกจากทหารประจ�ำการจ�ำนวน
ไม่มากและทหารรับจ้างชาวเจนัวสองพันนายแล้ว ก�ำลังทหารส่วนใหญ่ที่เขาเป็น
คนบัญชาระดมมาจากชาวเมืองทีละน้อย ดูเหมือนองค์จักรพรรดิจะไม่ใส่พระทัย
ต่อเหตุการณ์เบื้องหน้านัก แต่ก็ต้องรักษาหน้าของเสนาบดีใหญ่บ้าง
“เพคะ พระจักรพรรดิ หม่อมฉันสังหารสุลต่านได้เพคะ” เฮเลนาคุกเข่า
พลางทูลตอบด้วยเสียงที่สั่นเครือบอบบางราวกับใยไหม
เมื่อ 5 วันก่อนที่เฮเลนาจะขอเฝ้าจักรพรรดิที่หน้าประตูวังต่อหน้าทหาร
ที่ขวางอยู่ จู่ๆ นางได้ล้วงของสิ่งหนึ่งจากอกเสื้อขึ้นมาชู เหล่าทหารตะลึงเพราะ
ไม่รู้ว่าของสิ่งนั้นเป็นอะไรมาจากไหน แต่แน่ใจว่าไม่ใช่ของธรรมดา เฮเลนาไม่ได้
เข้าเฝ้าองค์จักรพรรดิ แต่ถูกจับตัวไปให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ถูก
ไต่สวนว่าขโมยของสิ่งนั้นมาจากไหน นางยอมสารภาพ เมื่อพิสูจน์แน่ชัดแล้วจึง
ส่งตัวนางมาให้เสนาบดีฟรานซ์
ฟรานซ์เปิดถุงผ้าที่บรรจุของสิ่งนั้นแล้วหยิบออกมาวางบนโต๊ะขององค์
จักรพรรดิอย่างระมัดระวัง สายพระเนตรของจักรพรรดิคอนสแตนตินเปลี่ยนไป
ทันที กลายเป็นเหมือนทหารยามตอนที่เห็นของสิ่งนี้เมื่อ 5 วันก่อน แต่ต่างจาก
บรรดาทหารเพราะพระองค์ทรงรู้ว่าของสิ่งนี้เป็นอะไร นี่คือจอกศักดิ์สิทธิ์ที่ท�ำ
จากทองค�ำบริสุทธิ์ ประดับด้วยอัญมณีโดยรอบ เปล่งแสงเรืองแวววาวท่ามกลาง
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แสงสีทองดึงดูดใจคนยิง่ นัก จอกศักดิส์ ทิ ธิน์ ที้ ำ� ขึน้ ในรัชสมัยของจักรพรรดิยสุ ตินอิ าอุส
เมื่อ 916 ปีก่อน มีสองใบซึ่งลักษณะเหมือนกันแทบทุกประการยกเว้นรูปทรง
และการจัดเรียงของอัญมณี ใบหนึ่งจักรพรรดิเก็บรักษาไว้และสืบทอดจนถึง
เวลานี้ อีกใบหนึ่งตอนที่สร้างวิหารฮาเกียโซเฟียในปี ค.ศ. 537 ถูกเก็บไว้ใน
ห้องลับเล็กๆ ซึง่ อยูล่ กึ ใต้ฐานของวิหารพร้อมกับของศักดิส์ ทิ ธิอ์ นื่ ๆ จอกทีป่ รากฏ
เบื้องหน้าคงเป็นใบที่สอง เพราะใบแรกหมองคล�้ำด้วยร่องรอยของกาลเวลา
แน่นอนว่าต้องน�ำไปเทียบกันจึงจะดูออก จอกศักดิ์สิทธิ์ใบนี้ใหม่เอี่ยมราวกับเพิ่ง
หล่อเสร็จเมื่อวาน
เดิมทีไม่มีใครเชื่อค�ำพูดของเฮเลนา ทุกคนคิดว่านางคงขโมยจากลูกค้า
เศรษฐี เรื่องเกี่ยวกับห้องลับใต้วิหารใหญ่ แม้มีคนจ�ำนวนมากรู้แต่คนที่รู้ต�ำแหน่ง
ชัดเจนมีไม่มาก ช่องระหว่างศิลาขนาดใหญ่ที่ฐานลึกลงไปในห้องลับไม่มีประตู
ไม่มีแม้แต่ช่องที่จะเข้าไป ถ้าไม่ขุดรื้ออย่างขนานใหญ่ย่อมเข้าไปไม่ได้ 4 วันก่อน
องค์จักรพรรดิทรงค�ำนึงถึงสถานการณ์อันตรายของเมือง จึงมีพระบัญชาให้น�ำ
เอกสารส�ำคัญและของล�้ำค่ามาห่อเพื่อสะดวกในการขนย้ายยามฉุกเฉิน แม้
พระองค์ทรงตระหนักดีวา่ เส้นทางบกและทางทะเลถูกตัดขาดแล้ว ถ้าหากเมืองแตก
ก็ไม่มีทางหนีรอด คนงาน 30 คนใช้เวลาถึง 3 วันเต็มจึงเข้าไปในห้องลับได้
พวกเขาพบว่าศิลาแต่ละก้อนรอบห้องลับมีขนาดใหญ่เท่ากับที่ศิลาที่พีระมิดแห่ง
คีออปส์ ของศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดถูกเก็บไว้ในโลงศิลาหนักอึ้งใบหนึ่ง โลงศิลาปิดตาย
ด้วยเหล็กเส้นขนาดใหญ่สิบสองเส้นสานกัน จึงต้องใช้เวลากว่าครึ่งวันในการเปิด
โลงศิลา หลังจากเลื่อยเหล็กทุกเส้นขาด คนงานห้าคนก็เลื่อนฝาโลงซึ่งท�ำด้วยหิน
หนักอึ้งอย่างยากเย็นภายใต้การควบคุมของทหาร สิ่งที่ปรากฏโดดเด่นเบื้องหน้า
สายตาทุกคนไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์และของล�้ำค่าซึ่งเก็บไว้นับพันปีแต่เป็นองุ่น
ค่อนข้างสดวางอยู่บนสุด! เฮเลนาบอกว่านางวางองุ่นไว้เมื่อ 5 วันก่อนและเป็น
อย่างทีน่ างบอก นางกินไปครึง่ หนึง่ องุน่ พวงนัน้ เหลือเพียง 7 ผล เมือ่ ตรวจสอบกับ
ใบรายการบนแผ่นสัมฤทธิท์ มี่ รี ปู สลักตัวประหลาดบนฝาโลง ก็พบว่ามีของศักดิส์ ทิ ธิ์
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หายไปเพียงชิ้นเดียวคือจอกใบนั้น ถ้าไม่ใช่เพราะได้จอกศักดิ์สิทธิ์จากตัวเฮเลนา
พร้อมกับค�ำยืนยันของนาง ต่อให้ทุกคนในที่นั้นพิสูจน์ได้ว่าห้องลับและโลงศิลา
อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก่อนถูกเปิด ยังไงก็ต้องมีคนถูกประหาร
“เจ้าเอาจอกออกมาได้อย่างไร” จักรพรรดิตรัสถามพร้อมกับชี้ไปที่จอก
ร่างเฮเลนาสั่นสะท้านอย่างเห็นได้ชัด ต่อให้นางมีเวทมนตร์จริงก็ยังรู้สึก
ว่าทีน่ ไี่ ม่ปลอดภัย นางมองจักรพรรดิอย่างหวาดหวัน่ ครูห่ นึง่ จึงทูลตอบ “สถานที่
เช่นนั้นส�ำหรับหม่อมฉันแล้ว...” นางคิดค�ำทูลอย่างยากเย็น “หม่อมฉันเปิดได้”
“งั้นเจ้าท�ำให้เราดูที่นี่ได้ไหม หยิบของข้างในออกมาโดยไม่เปิดภาชนะ
บรรจุ”
เฮเลนาสั่นหัว นางพูดอะไรไม่ออกแล้วหันไปมองเสนาบดีใหญ่เหมือนขอ
ความช่วยเหลือ
ฟรานซ์ตอบแทนนาง “นางบอกว่าต้องอยู่ในสถานที่บางแห่งจึงจะใช้
เวทมนตร์ได้ นางทูลบอกสถานที่นั้นไม่ได้ คนอื่นก็ตามนางไปไม่ได้ เพราะจะ
ท�ำให้เวทมนตร์เสื่อม เสื่อมตลอดกาล”
เฮเลนาหันไปพยักหน้ากับองค์จักรพรรดิ
จักรพรรดิทรงร้องหึออกมา “คนอย่างนาง ในยุโรปถูกเผาไปหมดแล้ว”
เฮเลนาทรุดนั่งลงกับพื้น ร่างที่ผอมบางขดเป็นก้อนเหมือนเด็กตัวเล็กๆ
“เจ้าฆ่าคนได้ไหม” จักรพรรดิตรัสถามนาง
เฮเลนานั่งตัวสั่นอยู่บนพื้น พอเสนาบดีใหญ่เตือน นางจึงพยักหน้า
“ดีมาก” จักรพรรดิคอนสแตนตินตรัสกับฟรานซ์ “ลองดูก่อน”
ฟรานซ์เดินน�ำเฮเลนาลงไปตามบันไดยาวมีคบไฟบนผนังเป็นระยะ ส่องแสง
สลัวเป็นทอดๆ ท่ามกลางความมืดใต้คบไฟแต่ละดวง มีทหารติดอาวุธหนึ่งหรือ
สองนาย เกราะของทหารสะท้อนแสงกลายเป็นเงาแสงโลดเต้นบนผนังอันมืดมิด
ในที่สุดทั้งสองก็มาถึงห้องใต้ดิน เฮเลนากระชับเสื้อคลุมด้วยความหนาว ที่นี่เคย
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เป็นที่เก็บน�้ำแข็งในหน้าร้อนส�ำหรับวังหลวง เวลานี้ห้องใต้ดินไม่มีน�้ำแข็ง มี
คนคนหนึ่งนั่งฟุบอยู่ใต้คบไฟที่มุมห้อง เขาเป็นเชลยศึก ดูจากชุดที่ขาดวิ่นคงเป็น
นายทหารในทัพหลักอนาโตเลียของออตโตมาน ท่าทางแข็งแรงมาก เขาจ้องมอง
ผูม้ าเยือนด้วยแววตาอ�ำมหิต ฟรานซ์และเฮเลนาหยุดอยูท่ หี่ น้าประตูเหล็กทีป่ ดิ สนิท
เสนาบดีใหญ่ชี้ไปที่เชลย “เห็นแล้วใช่ไหม”
เฮเลนาพยักหน้า
ฟรานซ์ยื่น ถุง หนัง แพะให้นางแล้วชี้ขึ้นข้างบน “ไปเถอะก่อนฟ้าสาง
เอาศีรษะของคนผู้นี้มาให้ข้า”
เฮเลนาล้วงถุงหนังแพะหยิบดาบโค้งแบบเติร์กออกมา ดาบนี้เหมือน
จันทร์เสีย้ วทีส่ อ่ งแสงเยือกเย็นในความมืด นางยืน่ ดาบให้เสนาบดีใหญ่ “นายท่าน
ข้าไม่จ�ำเป็นต้องใช้สิ่งนี้” จากนั้นก็ยกคอเสื้อด้านหน้าของเสื้อคลุมขึ้นบังใบหน้า
หันหลังกลับเดินขึน้ ไปบนบันได ก้าวขึน้ ไปอย่างไร้สมุ้ เสียง รูปลักษณ์ของนางราวกับ
แปรเปลีย่ นไปมาท่ามกลางแสงสว่างและความมืดระหว่างคบไฟสองดวง บางครัง้
คล้ายคนบางครั้งคล้ายแมว จนค่อยๆ หายลับไปในความมืด
ฟรานซ์มองตามเฮเลนาจนนางหายลับไปจากสายตา แล้วจึงพูดกับทหาร
องครักษ์คนหนึ่งที่อยู่ข้างๆ “ต้องเฝ้าดูอย่างเข้มงวด” เขาชี้ไปที่เชลยข้างใน
“ต้องตรวจตราตลอดเวลา”
หลังจากนายทหารจากไปแล้ว ฟรานซ์ก็กวักมือ มีคนคนหนึ่งเดินออกมา
จากความมืด เขาคลุมตัวด้วยผ้าสีเข้มแบบนักบวช กลมกลืนกับความมืด
“อยู่ห่างเข้าไว้ ตามไม่ทันก็ไม่เป็นไร แต่อย่าให้นางรู้ตัว” ฟรานซ์กระซิบ
กับคนคนนั้น ผู้สะกดรอยพยักหน้า ก้าวออกไปอย่างไร้สุ้มเสียงเช่นกัน
คืนนี้ก็เช่นเดียวกับทุกคืนตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้น จักรพรรดิคอนสแตนติน
ที่ 11 ไม่ อาจบรรทมหลับ สนิท ลูก ปืนใหญ่ข องศัตรูที่ยิงใส่ก�ำแพงเมืองจน
สะเทือนท�ำให้พระองค์ทรงสะดุ้งตื่น พอจะบรรทมหลับอีกครั้งก็เกิดแรงสะเทือน
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ขึ้นอีก ฟ้ายังไม่ทันสางพระองค์ก็ทรงคลุมฉลองพระองค์แล้วเสด็จไปยังห้อง
ทรงอักษร และทรงพบว่าฟรานซ์กำ� ลังรอเข้าเฝ้าอยู่ พระองค์ทรงลืมเรือ่ งราวของ
แม่มดคนนั้นไปหมดสิ้น พระองค์แตกต่างจากมานูเอลที่ 2 พระบิดาและจอห์น
ที่ 8 พระเชษฐา ตรงที่ว่าพระองค์ทรงยึดถือในความจริงมากกว่า ทรงรู้ว่าถ้า
มอบความหวังทั้งหมดให้กับคนประหลาด สุดท้ายแล้วมักจะตายอย่างไร้ที่ฝังร่าง
ฟรานซ์โบกมือไปทางประตู เฮเลนาเดินเข้ามาอย่างไร้สุ้มเสียง ท่าทาง
นางไม่ต่างจากครั้งแรกที่มา ยังคงตกอยู่ในอาการหวาดกลัวจนตัวสั่น มือยังคง
ถือถุงหนังแพะใบนั้น พอจักรพรรดิทอดพระเนตรเห็นถุงก็ทรงรู้ว่าพระองค์
เสียเวลาเปล่า ถุงนั้นแฟบ ไม่มีรอยเลือดซึมออกมา ในนั้นคงไม่มีหัวคนแน่ แต่
ฟรานซ์ไม่ได้แสดงสีหน้าของผูแ้ พ้ แววตาของเขาเหม่อลอยเล็กน้อย ราวกับละเมอ
“นางไม่ได้น�ำของที่ควรจะเอามาใช่ไหม” พระจักรพรรดิตรัส
ฟรานซ์รับถุงหนังแพะจากมือของเฮเลนามาวางบนโต๊ะแล้วเปิดออกมา
สายตาจ้องมองพระจักรพรรดิเขม็ง ราวกับมองวิญญาณ “ฝ่าพระบาท นางน�ำมา
แล้วพ่ะย่ะค่ะ”
พระจักรพรรดิทอดพระเนตรในถุงเห็นในนั้นมีของสีเทาก้อนหนึ่ง นุ่มนิ่ม
เหมือนไขมันแพะที่ทิ้งไว้นาน ฟรานซ์เลื่อนเชิงเทียนเข้ามา จักรพรรดิทรงดูออก
ทันที
“มันสมองของชาวอนาโตเลียคนนั้น”
“นางเปิดกะโหลกของเขารึ” จักรพรรดิคอนสแตนตินทรงจ้องนาง นาง
ตัวสั่นอยู่ในเสื้อคลุมราวกับหนูที่ก�ำลังตื่นตระหนก
“ไม่ใช่พ่ะย่ะค่ะ ศพของชาวอนาโตเลียคนนี้ศีรษะยังอยู่ ร่างกายทุกส่วน
ยังอยู่ครบถ้วน กระหม่อมให้คน 20 คนไปเฝ้าเขา เข้าเวรผลัดละ 5 คน จ้องเขา
ตามมุมต่างๆ การรักษาการณ์ในห้องใต้ดินก็ท�ำอย่างเข้มงวด แม้แต่ยุงสักตัวก็
บินเข้าไปไม่ได้...” ฟรานซ์พูดแล้วชะงัก ราวกับว่าก�ำลังตกตะลึงกับภาพที่ตน
หวนนึกถึง จักรพรรดิตรัสบอกให้เขาพูดต่อ “หลังจากที่นางไปไม่ถึง 2 ชั่วโมง จู่ๆ
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ชาวอนาโตเลียก็ชักตาตั้ง แล้วแน่นิ่งตายทันที ในบรรดาผู้จับตาดูมีคนหนึ่งเป็น
หมอชาวกรีกผู้เชี่ยวชาญ และทหารเก่าที่สู้รบมาตลอดชีวิต ทุกคนบอกว่าไม่เคย
เห็นการตายอย่างนี้มาก่อน เวลาผ่านไปชั่วโมงกว่านางก็กลับมาพร้อมกับของนั่น
พอถึงตอนนีห้ มอจึงนึกขึน้ ได้รบี เปิดกะโหลกผูต้ ายทันที ในนัน้ ว่างเปล่าไม่มสี มอง”
จักรพรรดิทรงพิจารณาสมองในถุง เห็นสภาพสมบูรณ์ครบถ้วนไม่มสี ว่ นไหน
เสียหาย นี่เป็นส่วนที่บอบบางที่สุดของร่างกาย สภาพสมบูรณ์แบบนี้คงต้องเอา
ออกมาอย่างระมัดระวัง จักรพรรดิทอดพระเนตรมือข้างทีเ่ ผยออกมานอกเสือ้ คลุม
ของเฮเลนา เห็นนิ้วมือของนางเรียวยาว พระองค์ทรงจินตนาการถึงตอนที่นาง
เอาสมองออกมาอย่างระมัดระวัง เหมือนเด็ดเห็ดในกอหญ้า เด็ดดอกไม้จาก
ปลายกิ่ง...
จักรพรรดิทรงเบนสายพระเนตรจากสมองทอดไกลผ่านก�ำแพงออกไป
ราวกับทรงเห็นอะไรบางอย่างขนาดใหญ่ก�ำลังลอยสูงขึ้นมาจากขอบฟ้า แล้วแรง
สะเทือนจากลูกปืนขนาดยักษ์ก็ปรากฏขึ้นอีก ครั้งนี้พระองค์ไม่รู้สึก
ถ้าปฏิหาริย์มีจริง ก็เกิดขึ้นในเวลานี้เอง
เมืองคอนสแตนติโนเปิลตกอยู่ในสภาพเกือบสิ้นหนทาง แต่ก็ยังไม่สิ้นหวัง
ทีเดียว การต่อสู้อย่างดุเดือดเป็นเวลากว่า 5 สัปดาห์ ศัตรูก็สูญเสียอย่างหนัก
เช่นกัน บางแห่งศพของชาวเติร์กกองสุมกันสูงพอๆ กับก�ำแพงเมือง ทั้งสองฝ่าย
ต่างอ่อนล้าหมดเรี่ยวแรง เมื่อไม่กี่วันก่อน กองทหารเรือหาญกล้าจากเจนัวได้
ทะลวงแนวปิดกัน้ บอสฟอรัสเข้ามาถึงโกลเดน ฮอร์น พร้อมกับก�ำลังทหารกองหนุน
และเสบียงอันมีคา่ ทุกคนเชือ่ มัน่ ว่านีเ่ ป็นการหนุนช่วยจากกองหน้าของคริสเทนดอม
ความคิดเบือ่ สงครามเริม่ เกิดขึน้ และกระจายไปทัว่ ค่ายทหารออตโตมาน นายทหาร
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรตกลงรับข้อเสนอสุดท้ายของไบแซนไทน์แล้วถอยทัพ
กองทัพออตโตมานยังไม่ถอย เพียงเพราะคนคนนั้น
คนคนนั้นช�่ำชองภาษาละติน ช�่ำชองศิลปะวิทยาการ มีความรู้กว้างขวาง
ถึงกับก�ำจัดน้องชายแท้ๆ ซึ่งเป็นภัยแฝงเร้น ด้วยการกดให้จมในอ่างอาบน�้ำ ทั้งๆ
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ทีต่ นเองมัน่ ใจว่าจะได้ครองบัลลังก์แน่นอน คนคนนัน้ ตัดศีรษะทาสสาวสวยนางหนึง่
ต่อหน้าทหารทั้งกองทัพ เพราะต้องการแสดงตนว่าไม่มัวเมาในกาม...สุลต่าน
เมห์เหม็ดที่ 2 เป็นเหมือนเพลาของรถศึกออตโตมานที่ใหญ่โตแข็งแกร่ง หาก
เพลานี้หัก รถศึกก็จะพังพาบทันที
ปาฏิหาริย์อาจจะเกิดขึ้นจริง
“ท�ำไมเจ้าต้องการรับภารกิจนี้” จักรพรรดิตรัสถาม สายพระเนตรยังคง
ทอดขึ้นไปข้างบน
“ข้าอยากเป็นนักบุญ” เฮเลนาตอบทันที ดูเหมือนนางรอคอยค�ำถามนี้มา
นานแล้ว
จักรพรรดิพยักพระพักตร์เล็กน้อย เหตุผลนี้น่าเชื่อถือ ทรัพย์สินเงินทอง
ส�ำหรับนางเวลานี้ไม่มีความหมาย เงินทองทั่วโลกนางสามารถหยิบฉวยมาได้ แต่
โสเภณีนางนี้ช่างห่างไกลกับนักบุญเหลือเกิน เกียรตินี้ดึงดูดนางที่สุด
“เจ้าเป็นทายาทของกองทัพครูเสดใช่หรือไม่”
“ใช่เพคะ ฝ่าพระบาท บรรพบุรษุ ของข้าเคยเข้าร่วมการเดินทัพครัง้ สุดท้าย
ไปดินแดนตะวันออก” ครูห่ นึง่ เฮเลนาทูลเสริมขึน้ อย่างระมัดระวัง “ไม่ใช่ครัง้ ที่ 4
นะเพคะ” (ปี ค.ศ. 1204 กองทั พ ครู เ สดเคยยึ ด ครองและปล้ น สะดมเมื อ ง
คอนสแตนติโนเปิลในการเดินทัพทางไกลครั้งที่ 4)
จักรพรรดิทรงวางพระหัตถ์ลงบนศีรษะของเฮเลนา นางอ่อนระทวย
คุกเข่าลง
“ไปเถอะ แม่หนู ไปสังหารเมห์เหม็ดที่ 2 กอบกู้เมืองศักดิ์สิทธิ์ แล้วเจ้าจะ
ได้เป็นนักบุญที่คนทั้งปวงบูชา”
พอฟ้ามืด ฟรานซ์พาเฮเลนาขึ้นไปบนก�ำแพงเมืองนอกเมืองเซนต์โรมานุส
ทอดสายตามองออกไปเห็นสนามรบทัง้ หมด ใกล้เข้ามาใต้กำ� แพงเมืองบนพืน้ ทราย
ซึ่งถูกย้อมด้วยเลือดจนเป็นสีน�้ำตาลด�ำ ซากศพเกลื่อนพื้น ราวกับเพิ่งมีฝนตกลง
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มาเป็นซากศพ ห่างออกไปไม่ไกลควันไฟสีขาวซึง่ เกิดจากการระดมยิงของปืนใหญ่
คละคลุง้ ไปทัว่ สนามรบ กลายเป็นสิง่ เดียวทีเ่ บาบางในนี้ มองไกลออกไปใต้มา่ นฟ้า
สี ต ะกั่ ว กระโจมทหารออตโตมานยั ง คงกระจั ด กระจายไปทั่ ว จนสุ ด สายตา
ธงจันทร์เสีย้ วจ�ำนวนมากโบกพลิว้ ท่ามกลางสายลมชืน้ จากทะเล ช่องแคบบอสฟอรัส
ซึ่งอยู่อีกทิศทางหนึ่ง เรือรบออตโตมานกระจายทั่วท้องทะเล มองห่างๆ เหมือน
ตะปูสีด�ำตรึงทะเลสีน�้ำเงินไว้แน่นจนไม่อาจขึ้นลงตามแรงลมได้
เฮเลนามองดูทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหลับตาลงอย่างดื่มด�่ำ นี่คือสนามรบของ
นาง นี่คือการต่อสู้ของนาง ต�ำนานบรรพชนที่บิดาเคยเล่าให้ฟังตอนเด็กครั้งแล้ว
ครัง้ เล่าผุดขึน้ มาในสมอง ยุโรปซึง่ อยูอ่ กี ฟากหนึง่ ของช่องแคบ ในหมูบ่ า้ นแห่งหนึง่
ที่บอสฟอรัส วันหนึ่งมีเมฆประหลาดตกลงมาจากฟากฟ้า พอเมฆคลี่ออกมาก็
เห็นกองทัพเด็ก บนเสือ้ เกราะน่าเกรงขามของทหารเด็กมีไม้กางเขนส่องประกาย
สีแดง มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งน�ำทาง บรรพชนของนางก็เข้าร่วมด้วยเมื่อถูกชักชวน
กองทัพนีเ้ ดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมายังสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ ต่อสูเ้ พือ่ พระเจ้า
บรรพชนของนางได้เติบโตท่ามกลางสงครามศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นอัศวินเทมปรา
ต่ อ มาได้ พ บกั บ อั ศ วิ น หญิ ง สาวสวยที่ เ มื อ งคอนสแตนติ โ นเปิ ล ทั้ ง สองต่ า ง
ตกหลุมรักกัน จากนั้นจึงได้ให้ก�ำเนิดตระกูลยิ่งใหญ่นี้...
พอโตขึ้นเฮเลนาจึงค่อยๆ รู้ความจริง เค้าโครงเรื่องถูกต้องแล้ว บรรพชน
ของนางเคยเข้าร่วมกองทัพเด็กจริง เวลานั้นคริสเทนดอมเพิ่งผ่านพ้นการระบาด
ของกาฬโรค ท้องนารกร้าง เพื่อหาข้าวกินไม่ให้อดตายเท่านั้น บรรพชนไม่เคย
เข้าร่วมการสู้รบในสงครามศักดิ์สิทธิ์ใดๆ พอขึ้นจากเรือจึงรู้ว่าอยู่ที่อียิปต์ เขากับ
เด็กอีกหมื่นกว่าคนถูกล่ามโซ่ขายเป็นทาส หลายปีต่อมาเคราะห์ดีที่หนีไปได้
และร่อนเร่ไปถึงเมืองคอนสแตนติโนเปิล ที่นั่นเขาพบทหารหญิงคนหนึ่งซึ่งอายุ
มากกว่าอยู่ในกองทหารม้าหญิงจริงๆ แต่ชะตาของนางเหล่านี้ไม่แข็งเท่าเขา
ครั้งนั้นชาวไบแซนไทน์รอคอยทหารฝีมือดีจากคริสเทนดอมมาจัดการกับพวก
นอกรีต แต่กลับพบว่ามีแต่เด็กผู้หญิงเหมือนขอทานไร้เรี่ยวแรง ด้วยความโกรธ
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จึงตัดเสบียงทั้งหมดที่เคยช่วย ผลคือทหารหญิงเหล่านี้ต้องไปเป็นโสเภณี และ
หนึ่งในนั้นต่อมาคือย่าทวดของเฮเลนา...
ร้อยกว่าปีผ่านไป บรรพชนอันมีเกียรติของเฮเลนาไม่เคยได้กินอิ่มท้อง
รุน่ พ่อของนางยากจนข้นแค้น ความหิวท�ำให้เฮเลนาสมัครใจท�ำงานแบบเดียวกับ
ย่าทวด พอพ่อรู้เข้าก็ตบตีนาง บอกว่าถ้าเห็นนางท�ำอย่างนี้จะสังหารนาง เว้นแต่
ว่า...เว้นแต่ว่านางจะพาแขกไปที่บ้าน แล้วให้พ่อเป็นคนตั้งราคาและเก็บเงินจาก
แขกเอง เฮเลนาจึงหนีออกจากบ้าน เริ่มต้นชีวิตตกต�่ำของตัวเอง นอกจากที่เมือง
คอนสแตนติโนเปิล นางยังไปที่เมืองเยรูซาเล็มและทรับซอน เคยโดยสารเรือไปที่
เมืองเวนิส นางไม่อดอยากแล้ว และยังมีเสื้อผ้าดีๆ แต่นางรู้ตัวว่าเป็นเหมือน
ต้นหญ้าเล็กๆ ทีจ่ มอยูใ่ นปลัก ถูกผูค้ นทีผ่ า่ นไปมาเหยียบย�ำ่ จนแหลกเหลวเหมือนโคลน
จนกระทั่งเมื่อเกิดปาฏิหาริย์ขึ้น หรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อนางพบ
ปาฏิหาริย์
เรื่องของนักบุญโจน ออฟ อาร์คที่ปรากฏในสงครามยุโรปเมื่อ 20 กว่าปี
ก่อน เฮเลนาไม่ได้ใส่ใจ โจน ออฟ อาร์คแค่ได้รบั กระบีท่ หี่ ล่นจากฟ้าลงมา แต่สงิ่ ที่
พระเจ้าทรงประทานให้เฮเลนาจะท�ำให้นางกลายเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่รองจาก
พระแม่มารีอา
“เห็นไหม นั่นคือค่ายของอัลฟาติห์ ผู้รุกราน” (อัลฟาติห์เป็นฉายาของ
สุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 แห่งจักรวรรดิออตโตมาน หมายถึงผู้พิชิต) ฟรานซ์ชี้จาก
ประตูนักบุญโรมานุส
เฮเลนามองตามพลางพยักหน้า
ฟรานซ์มอบถุงหนังแพะให้นาง “ในนี้มีภาพวาดของเขาสามแผ่น ในมุม
ต่างกัน ในชุดต่างกัน และยังมีมีด เจ้าเอาติดตัวไปด้วย ครั้งนี้ไม่ใช่เอาแค่สมอง
แต่เอาทั้งศีรษะ ทางที่ดีเจ้าควรเข้าไปในค่ายตอนกลางคืน กลางวันส่วนใหญ่เขา
ไม่อยู่ที่นั่น”
เฮเลนารับถุงหนังแพะไว้ “นายท่านโปรดจ�ำค�ำข้าด้วย”
เรืองชัย รักศรีอักษร : แปล

25

“แน่นอน วางใจเถอะ”
เฮเลนาหมายถึงค�ำเตือนของนางทีว่ า่ อย่าติดตามนาง อย่าเข้าไปในสถานที่
ที่นางไป ไม่เช่นนั้นเวทมนตร์จะเสื่อมตลอดกาล
ครั้งก่อนผู้สะกดรอยบอกฟรานซ์ว่าหลังจากเฮเลนาออกจากเมืองแล้วเขา
ก็ตามไปห่างๆ นางระวังตัวมาก เดินเลี้ยวออกไป สุดท้ายจึงไปยังชั้นในของเขต
บลาเชอนา ทางทิศเหนือของก�ำแพงเมือง พอฟรานซ์ได้ยินเช่นนั้นเขารู้สึก
ประหลาดใจมาก บริเวณนั้นเป็นเขตที่ถูกปืนใหญ่ของศัตรูถล่มรุนแรงที่สุด ไม่มี
ใครกล้าไปที่นั่นยกเว้นทหารที่สู้รบ ในที่สุดผู้สะกดรอยก็เห็นนางเข้าไปในป้อม
ซึง่ พังไปครึง่ หนึง่ ป้อมนีเ้ คยเป็นส่วนหนึง่ ของสุเหร่า ตอนทีจ่ กั รพรรดิคอนสแตนติน
มีพระบัญชาให้รอื้ สุเหร่าในเมืองก็เหลือแต่หอคอยนี้ เพราะตอนทีก่ าฬโรคระบาด
คราวก่อน มีคนป่วยหลายคนเข้าไปตายข้างในจึงไม่มีใครกล้าเข้าไป พอเกิด
สงครามไม่รู้ว่าถูกลูกปืนใหญ่ยิงเข้าใส่จนพังไปครึ่งหนึ่งตั้งแต่เมื่อไร ผู้สะกดรอย
ท�ำตามค�ำสั่งของฟรานซ์ เขาไม่ได้เข้าไปในป้อม แต่สอบถามทหารสองนายที่เคย
เข้าไป รู้ว่าที่นั่นก่อนที่ป้อมจะพัง พวกเขาเคยคิดว่าจะจัดวางก�ำลังบนนั้นเพื่อ
เฝ้าดู แต่เห็นว่าความสูงไม่พอจึงล้มเลิก ทั้งสองบอกว่าที่นั่นไม่มีอะไรนอกจาก
ซากศพที่เหลือแต่โครงกระดูก
คราวนี้ฟรานซ์ไม่ได้ส่งผู้สะกดรอยไป เขามองตามหลังเฮเลนา เริ่มแรก
นางเดินไปท่ามกลางทหารบนก�ำแพงเมือง ท่ามกลางเสื้อเกราะของทหารซึ่ง
เปื้อนฝุ่นและคราบเลือด เสื้อคลุมของนางดูสะดุดตา แต่บรรดาทหารซึ่งสู้รบ
อย่างดุเดือดต่อเนื่องมาหลายวันไม่ได้สังเกต นางลงจากก�ำแพงเมืองผ่านประตู
เมืองอีกแห่งหนึ่ง ครั้งนี้นางไม่พยายามหนีการติดตามที่อาจจะมี แต่เดินตรงไป
ยังเขตบลาเชอนาชั้นในของเมือง หายลับไปในความมืดยามค�่ำคืนที่เพิ่งมาถึง
จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 11 ทอดพระเนตรคราบน�้ำบนพื้นซึ่งก�ำลังแห้ง
ราวกับเผชิญหน้ากับความหวังที่เลือนหายไป คราบน�้ำนี้เกิดจากทหารเรือผู้กล้า
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12 นายที่เพิ่งจากไป เมื่อวันจันทร์ก่อนพวกเขาสวมชุดทหารสีแดงคล�้ำของ
จักรวรรดิออตโตมาน โพกผ้าแบบมุสลิม นั่งเรือเล็กทะลวงผ่านแนวปิดล้อมที่
แน่นหนาของศัตรู ไปต้อนรับกองทัพเรือยุโรปที่มาหนุนช่วยและรายงานสภาพ
ข้าศึก แต่สิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือทะเลอีเจียนที่ว่างเปล่าไม่มีแม้แต่เงาของกองเรือ
ยุ โรปตะวัน ตกในต�ำนาน บรรดาทหารซึ่ง ท้อแท้ยังคงปฏิบัติภารกิจของตน
ทะลวงผ่านแนวปิดล้อมมาทูลรายงานข่าวร้ายให้องค์จักรพรรดิ เวลานี้ในที่สุด
จักรพรรดิคอนสแตนตินก็ทรงยอมรับว่าการหนุนช่วยจากยุโรปเป็นเพียงความฝัน
คริสตจักรทอดทิ้งไบแซนไทน์อย่างโหดร้าย คงอยากเห็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอด
มานับพันปีแห่งนี้ตกอยู่ในเงื้อมมือของศัตรู
ข้างนอกมีเสียงสับสนอลหม่าน ทหารองครักษ์ทลู รายงานว่าเกิดจันทรคราส
เป็นลางร้ายอย่างชัดแจ้ง เพราะท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นตลอดพันปีมานี้ มี
ค�ำกล่าวว่า ขอแต่มีแสงจันทร์กระจ่าง คอนสแตนติโนเปิลไม่มีวันล่มสลาย ผ่าน
หน้าต่างสูง จักรพรรดิทอดพระเนตรเห็นดวงจันทร์กลายเป็นโพรงมืด นั่นคือ
สุสานบนท้องฟ้า พระองค์ทรงสังหรณ์ว่าเฮเลนาคงไม่กลับมา พระองค์คงไม่ได้
ศีรษะนั่น
เป็นเช่นนัน้ เวลาผ่านไปหนึง่ วันกับหนึง่ คืน เป็นเวลากลางวันของอีกวันหนึง่
ก็ยังไม่มีข่าวจากเฮเลนา
ฟรานซ์พร้อมผู้ติดตามหน่วยหนึ่งขี่ม้ามาถึงป้อมเขตบลาเชอนาชั้นในของ
เมือง พอเห็นป้อมทุกคนก็ตกตะลึง ใต้แสงจันทร์กระจ่างที่เพิ่งขึ้นมาจากขอบฟ้า
ป้อมยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ หลังคายอดแหลมชูขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค�่ำคืนซึ่ง
เต็มไปด้วยดวงดาว ผู้สะกดรอยซึ่งน�ำทางมาสาบานว่าครั้งก่อนที่มาเขาเห็น
ป้อมพังลงครึ่งหนึ่ง คนที่มากับมหาอ�ำมาตย์ยังมีนายทหารกับทหารหลายคนที่
เคยสูร้ บในเขตนีม้ าก่อน ทุกคนสนับสนุนค�ำพูดของผู้สะกดรอย มหาอ�ำมาตย์มอง
ผู ้ ส ะกดรอยแวบหนึ่ ง อย่ า งเหี้ ย มเกรี ย ม ไม่ ว ่ า จะมี ค นยื น ยั น กี่ ค น ก็ ยั ง เป็ น
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ค�ำโกหกอยู่ดี เพราะป้อมที่สมบูรณ์ครบถ้วนเป็นหลักฐานแน่ชัดกว่าทุกอย่าง
แต่เวลานี้ฟรานซ์ไม่มีกะจิตกะใจจะนึกถึงการลงโทษใคร วันสุดท้ายของเมือง
ก�ำลังจะมาถึง ไม่มีใครรอดพ้นการลงทัณฑ์จากผู้พิชิตได้
ขณะเดียวกันทหารนายหนึ่งซึ่งอยู่ข้างๆ ก็มีเรื่องจะบอกแต่ไม่กล้าพูด เขา
รู้ว่าครึ่งหนึ่งของป้อมปราการที่หายไปไม่ใช่เพราะถูกปืนใหญ่ท�ำลาย คืนหนึ่ง
เมื่อสองสัปดาห์ก่อน ไม่มีการยิงปืนใหญ่เข้ามา แต่พอตอนเช้ายอดแหลมของ
ป้อมก็หายไป ตอนนัน้ เขาสังเกตเห็นว่าพืน้ ดินรอบป้อมไม่มอี ฐิ หักแม้แต่กอ้ นเดียว
ก�ำแพงเมืองที่นี่เป็นเป้าส�ำคัญของการโจมตี ลูกหินขนาดยักษ์อาจจะทะลวง
ก�ำแพงเมืองเข้ามาตกถึงนี่ได้ทุกเมื่อ มีครั้งหนึ่งได้สังหารทหารสิบกว่าคน ป้อมที่
เหลือเพียงครึ่งเดียวถูกยิงทะลวงเป็นหลุมไปทั่ว อาจถูกท�ำลายลงเมื่อไรก็ได้ จึง
ไม่มีใครเข้าไปในป้อมอีก ทหารอีกสองคนที่เป็นพยานในเรื่องนี้ก็ตายในสงคราม
แล้ว เขาเองก็ไม่อยากยืนยัน เพราะพูดออกมาก็คงไม่มีใครเชื่อ
ฟรานซ์กับผู้ติดตามเดินเข้าไปที่ชั้นล่างสุดของป้อม เห็นโครงกระดูกของ
คนตายด้วยกาฬโรค ถูกหมาป่าทึ้งกระจัดกระจาย ไม่มีคนอยู่เลย ทั้งหมดจึงเดิน
ขึ้นบันไดเวียนซึ่งอยู่ติดก�ำแพงไปยังชั้นสอง ใต้แสงคบไฟมองไปก็เห็นเฮเลนา
ก�ำลังนอนขดตัวอยู่ใต้หน้าต่าง นางหลับอยู่ แต่ดวงตาที่เผยออยู่สะท้อนแสงจาก
คบไฟ เสื้อผ้าของนางฉีกขาด เต็มไปด้วยฝุ่น ผมยุ่งเป็นกระเซิง ใบหน้ามีรอยแดง
สองสามแนวเหมือนข่วนตัวเอง มหาอ�ำมาตย์มองไปรอบๆ ที่นี่เป็นชั้นบนสุดของ
ป้อม พื้นที่รูปกรวย ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย เขาสังเกตเห็นฝุ่นหนาที่เกาะอยู่
ทุกซอกทุกมุม พอแตะก็จะทิ้งรอยไว้ แต่รอบข้างแทบไม่มีร่องรอยเลย ราวกับว่า
เฮเลนามาที่นี่เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกับพวกตน นางตื่นทันทีเมื่อถูกปลุก สองมือ
ตะกุยก�ำแพงพยุงตัวลุกขึ้น ครู่ใหญ่จึงได้สติกลับมาสู่โลกความจริง จากนั้นจู่ๆ
นางก็ปิดเปลือกตาลงเล็กน้อยหวนร�ำลึก เหมือนอาลัยอาวรณ์ความฝันที่เพิ่งผ่าน
พ้นไป
“เจ้ามาท�ำอะไรที่นี่” ฟรานซ์ถามเสียงกร้าว
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“นายท่าน ข้า...ข้าไปที่นั่นไม่ได้”
“ที่ไหน”
เฮเลนายังคงปิดเปลือกตาครึ่งหนึ่งและกลับเข้าสู่ภวังค์อีกครั้ง เหมือน
เด็กน้อยที่ดิ้นรนไม่ยอมให้ผู้ใหญ่พรากของเล่นโปรดไปจากอ้อมแขน “ที่นั่น
กว้างขวางดีจริงๆ น่าอยู่มาก ที่นี่...” จู่ๆ นางก็ลืมตาขึ้นพร้อมกับมองไปรอบๆ
อย่างหวาดกลัว “ที่นี่คับแคบเหมือนโลงศพ ข้างนอก...ก็แคบเหมือนโลงศพ ข้า
อยากไปที่นั่น”
“แล้วภารกิจของเจ้าล่ะ” มหาอ�ำมาตย์พูดขึ้น
“นายท่าน รอสักครู่” เฮเลนาวาดรูปไม้กางเขนเบื้องหน้าอย่างสุดแรง
“รอเดี๋ยว”
ฟรานซ์ชี้ไปนอกหน้าต่าง “ตอนนี้ยังจะรออะไรอีก”
มีเสียงอึงอลดังเข้ามา พอเงี่ยหูฟัง เป็นสองเสียงที่ไม่มีวันประสานกันได้
เสียงส่วนหนึ่งดังมาจากนอกเมือง สุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 ตัดสินใจโจมตี
เมืองคอนสแตนติโนเปิลครั้งใหญ่พรุ่งนี้ พอถึงตอนนี้สุลต่านหนุ่มก็ขี่ม้าไปทั่วค่าย
ทหารออตโตมาน ให้สญ
ั ญากับบรรดาทหารว่าข้าต้องการเมืองคอนสแตนติโนเปิล
เท่านั้น ส่วนของมีค่าและผู้หญิงในเมืองเป็นของพวกเจ้า หลังจากเมืองแตกแล้ว
จะให้ปล้นสะดมตามอ�ำเภอใจ 3 วัน ทุกคนโห่ร้องขานรับค�ำสัญญาของสุลต่าน
ท่ามกลางเสียงโห่ร้องยังมีเสียงแตรและเสียงปรบมือดังเป็นระยะ กระแสเสียงนี้
ปะทุข้ึนไปบนฟ้าพร้อมกับควันและประกายไฟจากกองไฟนับไม่ถ้วน ในค่าย
กลายเป็นบรรยากาศกระหายเลือดครอบง�ำท้องฟ้าของเมือง
เสียงที่มาจากในก�ำแพงเมืองคอนสแตนติโนเปิลกลับเต็มไปด้วยความ
เศร้าสร้อยอึดอัด ชาวเมืองพากันเดินทางตระเวนไปทั่วเมืองภายใต้การน�ำของ
สังฆราช บัดนี้ทั้งหมดได้มารวมกันที่โบสถ์ฮาเกียโซเฟีย เพื่อเข้าพิธีเรียกขวัญ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์คริสตจักร และคง
ไม่มีอีกแล้ว ท่ามกลางเสียงเพลงสรรเสริญพระเจ้า ใต้แสงตะเกียงขมุกขมัว
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จักรพรรดิไบแซนไทน์และพระสังฆราช ชาวออโธดอกซ์จากตะวันออกและชาว
คาทอลิกจากอิตาลี ทหารรักษาเมืองในชุดเกราะ พ่อค้าและกะลาสีเรือจากเวนิส
และเจนัว และชาวเมืองจ�ำนวนมาก มารวมตัวกันเบือ้ งหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า
เตรียมอุทิศชีวิตให้กับการต่อสู้ละเลงเลือดครั้งสุดท้าย
ฟรานซ์รู้ดีว่าจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ บางทีเฮเลนาอาจจะเป็น
เพียงจอมหลอกลวง นางไม่ได้มีเวทมนตร์จริงๆ นี่เป็นเรื่องดี แต่ขณะเดียวกันเขา
ก็ต้องเผชิญกับภัยอันใหญ่หลวง ถ้านางมีเวทมนตร์จริงและได้ไปหาศัตรูแล้ว
และรับค�ำสั่งจากพวกออตโตมานมาอีกที ไบแซนไทน์ซึ่งก�ำลังจะถึงกาลอวสาน
คงไม่สามารถสนองอะไรให้นาง ความปรารถนาทีจ่ ะเป็นนักบุญคงไม่อาจเป็นจริง
คริสตจักรออโธดอกซ์และคาทอลิกคงไม่ยอมให้โสเภณีและแม่มดเป็นนักบุญแน่
เป้าหมายของนางที่กลับมาอาจจะอยู่ที่จักรพรรดิหรือตัวเขาเอง ออร์บานเป็น
ตัวอย่างให้เห็นแล้ว (ออร์บานเป็นวิศวกรชาวฮังการี เคยสร้างปืนใหญ่ให้เมือง
คอนสแตนติโนเปิล แต่การคลังของรัฐบาลไบแซนไทน์เวลานั้นว่างเปล่า ไม่
สามารถจ่ายค่าจ้างอันน้อยนิดให้เขา เขาจึงไปสวามิภักดิ์ต่อสุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2
สร้างปืนใหญ่ขนาดมหึมาขนาดความยาว 8 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 75 เซนติเมตร
สามารถยิงลูกปืนขนาด 500 กิโลกรัม ได้ไกลถึง 1 ไมล์ ประวัตศิ าสตร์เรียกปืนใหญ่
ออร์บาน มีบทบาทมากในการโจมตีเมืองคอนสแตนติโนเปิล เป็นอาวุธเดียวที่
ท�ำลายก�ำแพงเมืองอันแข็งแกร่งได้)
ผู้สะกดรอยท�ำตามที่มหาอ�ำมาตย์สั่ง โดยชักดาบออกมาแทงเฮเลนา ดาบ
ทะลุอกอันอ่อนนุ่มของนางออกไปถูกร่องอิฐด้านหลัง ผู้สะกดรอยจะถอนดาบ
ออกแต่ถอนไม่ได้ มือของเฮเลนาจับที่ด้ามดาบไว้ เขาไม่อยากแตะถูกมือนางจึง
ปล่อยมือออกจากดาบ รีบหนีตามฟรานซ์และผู้ติดตามออกไป ตลอดเวลานั้น
เฮเลนาไม่ได้ส่งเสียงออกมา ศีรษะของนางค่อยๆ พับลง หมอกสีเงินค่อยๆ
เคลื่อนจากแสงจันทร์เข้าสู่ที่มืด ป้อมมืดสนิททันที ในบริเวณแคบๆ ที่แสงจันทร์
สีขาวซีดส่องถึงนั้น เลือดเป็นสายเล็กๆ ไหลลดเลี้ยวราวกับงูสีด�ำ
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ตอนที่ฟรานซ์เดินออกจากป้อมนั้น เสียงทั้งในและนอกเมืองเงียบไปแล้ว
ความเงียบเบื้องหน้าสงครามครอบง�ำผืนดินและท้องทะเลเขตรอยต่อยุโรป
เอเชีย จักรวรรดิโรมันตะวันออกรับการมาของรุ่งอรุณเป็นครั้งสุดท้าย
บนชั้นสองของป้อม นักมายากลหญิงที่ถูกดาบปักตรึงกับก�ำแพงตายแล้ว
นางอาจจะเป็นนักมายากลที่แท้จริงคนเดียวในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ก่อน
หน้านี้ประมาณ 10 ชั่วโมง ยุคมายากลอันแสนสั้นก็ยุติลง ยุคมายากลได้เริ่มขึ้น
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1453 เวลานั้นมีวัตถุขนาดใหญ่เข้า
มาสัมผัสพื้นโลก และยุติลงเมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1453
พอถึงตอนนี้วัตถุนั้นได้ออกไปจากโลกแล้ว กินเวลา 25 วัน 5 ชั่วโมง หลังจากนั้น
โลกก็กลับคืนสู่วงโคจรปกติ
พลบค�่ำวันที่ 29 เมืองคอนสแตนติโนเปิลล่มสลาย
ขณะทีก่ ารต่อสูก้ ำ� ลังด�ำเนินไปอย่างดุเดือดจนใกล้จะถึงจุดจบนัน้ จักรพรรดิ
คอนสแตนตินที่ 11 ได้เผชิญหน้ากับกองทัพออตโตมานที่กรูเข้ามา พระองค์ทรง
ร้องตะโกนขึ้น “ไม่มีชาวคริสต์หน้าไหนมาบั่นหัวข้าสักคนเลยหรือ” จากนั้นทรง
ถอดฉลองพระองค์ชั้นนอกสีม่วงออก แล้วทรงชักดาบพุ่งเข้าใส่ข้าศึก เสื้อเกราะ
สีเงินของพระองค์ส่องประกายวิบวับราวกับแผ่นดีบุกที่ถูกโยนลงไปในน�้ำกรด
ก�ำมะถันสีแดงคล�้ำแล้วระเหยไปทันทีอย่างไร้ร่องรอย
ความหมายด้านประวัติศาสตร์แห่งการล่มสลายของคอนสแตนติโนเปิล
ปรากฏให้เห็นหลังจากผ่านไปนาน เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนอื่นสิ่งที่ผู้คนคิดก็คือ
ในที่สุดอาณาจักรโรมันก็ล่มสลายลงอย่างสิ้นเชิง ไบแซนไทน์คือรอยล้อรถของ
โรมันโบราณที่ลากยาวถึงพันปี แม้จะเคยรุ่งโรจน์ แต่สุดท้ายก็เหมือนหยดน�้ำที่
ระเหยท่ามกลางแดดกล้า เวลานั้นชาวโรมันผิวปากในโรงอาบน�้ำสวยหรู คิดว่า
จักรวรรดิของตนก็ไม่ตา่ งจากสระน�ำ้ ทีร่ องรับร่าง และตัง้ อยูบ่ นหินแกรนิตก้อนใหญ่
ซึ่งจะคงอยู่ชั่วนิรันดร์
เวลานี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าไม่มีงานเลี้ยงที่ไม่เลิกรา ทุกสิ่งทุกอย่างมีจุดจบ
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ปีที่ 1 ยุควิกฤต ทางเลือกของชีวิต
หยางตงอยากเอาชีวิตรอด แต่เธอรู้ว่าแทบไม่มีความหวัง
เธอยืนอยูบ่ นดาดฟ้าชัน้ บนสุดของศูนย์ควบคุม ก้มลงมองเครือ่ งเร่งอนุภาค
ที่หยุดท�ำงานแล้ว เครื่องนี้ยาว 20 กิโลเมตร มองจากมุมสูงจึงจะเห็นครบถ้วน
เครื่องไม่ได้สร้างในอุโมงค์ใต้ดินเหมือนที่เคยท�ำ แต่ตั้งอยู่บนท่อดินบนพื้น มองดู
คล้ายกับจุดจบประโยคขนาดใหญ่กลางแสงสายัณห์
เป็นจุดจบของอะไร หวังว่าคงเป็นแค่เรื่องฟิสิกส์
เมือ่ ก่อนหยางตงมีความคิดพืน้ ฐานอย่างหนึง่ ว่า แม้ชวี ติ และโลกไม่สวยงาม
นัก แต่มองภาพรวมระดับไมโครและมาโครยังเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ โลกใน
ชีวิตประจ�ำวันเป็นเหมือนฟองที่ลอยอยู่เหนือผิวน�้ำมหาสมุทรอันงดงาม เวลานี้
ดูแล้วโลกชีวิตประจ�ำวันกลายเป็นเปลือกแสนสวยระดับไมโครภายในและระดับ
มาโครภายนอกช่างสับสนน่าเกลียดน่ากลัวจริงๆ
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ความจริงแล้วเธอไม่คิดเรื่องนี้ก็ได้ ไม่มีฟิสิกส์เธอก็สามารถมีชีวิตต่อไป
เธออาจจะเลือกอาชีพทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับทฤษฎีฟสิ กิ ส์ แต่งงานมีลกู ใช้ชวี ติ อย่างสงบ
ไปตลอดเหมือนผูห้ ญิงคนหนึง่ แน่นอนว่าส�ำหรับเธอแล้วนีเ่ ป็นชีวติ เพียงครึง่ เดียว
อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของแม่ หยางตงบังเอิญพบว่าข้อมูลในคอมพิวเตอร์
ของแม่มีการใส่รหัสซับซ้อนระดับสูง ท�ำให้เธอยิ่งอยากรู้ หลังจากถอดรหัสแล้ว
เธอก็เห็นข้อมูลทีแ่ ม่เพียงแต่ลบทิง้ โดยไม่ได้ใช้โปรแกรมลบไฟล์ถาวร แม่กเ็ หมือน
ผู้สูงอายุที่ไม่คุ้นกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ไม่รู้ว่าสามารถกู้ข้อมูล
ในฮาร์ดดิสได้อย่างง่ายดาย หยางตงท�ำเรื่องที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อแม่เป็นครั้งแรกนับ
ตั้งแต่เกิด คือกู้ข้อมูลที่ถูกลบ ข้อมูลมีขนาดใหญ่มาก เธอใช้เวลาอ่านหลายวัน
ได้รู้ความลับของแม่กับโลกซานถี่
หยางตงตกใจแทบล้มทั้งยืน แม่ที่เธอผูกพันมาตลอดความจริงเป็นอีกคน
หนึ่ง และเป็นคนจ�ำพวกที่เมื่อก่อนเธอไม่กล้าคิดว่าจะมีอยู่ในโลก เธอไม่กล้าถาม
แม่ ไม่มีวัน เพราะถ้าถามแม่ก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งตลอดกาล แต่ถ้าให้แม่
รักษาความลับของแม่ไว้ โดยหยางตงแสร้งท�ำเป็นว่าแม่ยังคงเป็นแม่คนเดิม ชีวิต
ก็จะด�ำเนินต่อไป แน่นอนว่าส�ำหรับหยางตงแล้วชีวิตเช่นนี้เป็นเพียงครึ่งเดียว
การมีชวี ติ เพียงครึง่ เดียวความจริงก็ไม่มอี ะไร เท่าทีเ่ ธอสังเกต คนรอบข้าง
ส่วนหนึ่งก็มีชีวิตเพียงครึ่งเดียว แค่รู้จักลืมและปรับตัว ชีวิตครึ่งเดียวก็ยังอยู่ได้
อย่างสงบหรือมีความสุขมาก
แต่เมื่อสองเรื่องมารวมกันหมายถึงหนึ่งชีวิต
หยางตงจับลูกกรงบนดาดฟ้า มองลึกลงไปใต้ตึก ด้วยความรู้สึกกลัวระคน
ท้าทาย เธอสัมผัสได้ว่าลูกกรงที่รับน�้ำหนักเธอสั่นกะทันหัน จึงผละออกเหมือน
ถูกไฟช็อต เธอไม่กล้าอยู่ที่นี่ต่อ จึงหันหลังเดินเข้าไปในห้องโถงด้านในสุด
ที่ นี่ มี เ ครื่ อ งเทอมิ นั ล ของซู เ ปอร์ ค อมพิ ว เตอร์ ห ลายเครื่ อ ง ซู เ ปอร์
คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องเร่งอนุภาค ใช้ส�ำหรับวิเคราะห์
ข้อมูล เมือ่ หลายวันก่อนเครือ่ งเทอมินลั ทัง้ หมดปิดการท�ำงาน ตอนนีม้ บี างเครือ่ ง
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เริม่ เปิดใช้ ท�ำให้หยางตงรูส้ กึ สบายใจขึน้ แต่เธอรูว้ า่ เวลานีเ้ ครือ่ งเทอมินลั ของทีน่ ี่
ไม่เกีย่ วข้องกับเครือ่ งเร่งอนุภาค ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ถกู น�ำไปใช้กบั การทดลองอืน่
ห้องโถงมีเพียงเด็กหนุ่มคนหนึ่ง พอเขาเห็นหยางตงก็รีบลุกขึ้นยืน เขา
สวมแว่นตาขอบกว้างสีเขียวสดดูแปลกตา หยางตงบอกว่าเธอมาเอาของบางอย่าง
ที่นี่ พอเขารู้ว่าเธอเป็นใครแว่นตาสีเขียวก็กระตือรือร้นขึ้นมา บอกเธอเรื่อง
โครงการที่ก�ำลังด�ำเนินงานในซูเปอร์คอมพิวเตอร์
นี่คือโมเดลคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ใช้แสดงการ
เปลี่ยนแปลงของผิวโลกในอดีตและอนาคต แตกต่างจากโครงการที่เคยท�ำ โดย
เป็นโมเดลที่รวบรวมทั้งชีววิทยา ธรณีวิทยา บรรยากาศศาสตร์ สมุทรศาสตร์
และงานศึกษาด้านอื่น แว่นตาสีเขียวยังเปิดอีกหลายจอให้หยางตงดู ท�ำให้เธอ
เห็นตารางและกราฟซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อน ทั้งหมดเป็นภาพสีสดใส เหมือน
พื้นดินและมหาสมุทรที่มองในมุมสูง
แว่นตาสีเขียวขยับเมาส์อย่างคล่องแคล่วดึงภาพเข้ามาใกล้ ปรับความคมชัด
จนเห็นเป็นป่าหรือแม่น�้ำ หยางตงสัมผัสถึงธรรมชาติที่เข้ามาแทนข้อมูลตัวเลข
และหลักทฤษฎีซึ่งเคยยึดครองอย่างสมบูรณ์ ท�ำให้เธอรู้สึกเหมือนหลุดออกจาก
ที่คุมขัง
พอฟังแว่นตาสีเขียวแนะน�ำเสร็จหยางตงก็หยิบของแล้วบอกลาเตรียม
ออกไป ขณะทีเ่ ธอหันหลังจากเดินออกประตูกร็ สู้ กึ ว่าแว่นตาสีเขียวยังจ้องเธออยู่
เธอคุ้นเคยกับสายตาแบบนี้ของผู้ชายและไม่รู้สึกรังเกียจ แต่รู้สึกสบายเหมือนได้
รับแสงแดด จู่ๆ เธอก็อยากพูดคุยกับเขาจึงหยุดเดินแล้วหันไปหา
“คุณเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่”
พอพูดออกมาแล้วหยางตงเองก็ประหลาดใจ แต่เมื่อนึกถึงว่าในนี้ก�ำลัง
สร้างโมเดลอยู่ ค�ำถามนี้ไม่ถือว่าแปลก เธอจึงสบายใจขึ้น
แว่นตาสีเขียวก็ตกใจกับค�ำถามนี้ เขาอ้าปากค้างอยู่ครู่ใหญ่แล้วจึงถาม
อย่างระแวดระวัง “พระเจ้าแบบไหนหรือ”
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“ก็ พ ระเจ้ า นั่ น แหละ” หยางตงพู ด ง่ า ยๆ ความรู ้ สึ ก เหนื่ อ ยล้ า ซึ่ ง กด
ทุกอย่างลงเริ่มปรากฏขึ้นอีก เธอไม่มีกะจิตกะใจจะอธิบายเพิ่ม
“ผมไม่เชื่อ”
“แต่” หยางตงชีไ้ ปทีภ่ าพของพืน้ ดินและมหาสมุทรบนจอ “สภาพแวดล้อม
ที่สิ่งมีชีวิตด�ำรงอยู่ได้ ต้องมีค่าตัวเลขที่เข้มงวดมาก อย่างเช่นน�้ำในสถานะ
ของเหลว ขอบเขตของอุณหภูมิจ�ำกัดมาก ในแง่ของจักรวาลวิทยาก็เหมือนกัน
ถ้าค่าตัวเลขของบิ๊กแบงเบี่ยงเบนไปเพียงเล็กน้อยก็ไม่เกิดโลหะหนัก และไม่เกิด
สิ่งมีชีวิต แสดงถึงการออกแบบอย่างชาญฉลาดไม่ใช่หรือ”
แว่นตาสีเขียวสั่นหัว “เรื่องบิ๊กแบงผมไม่เข้าใจ แต่เรื่องสภาพแวดล้อม
ของสิ่งมีชีวิตในโลก ไม่ใช่อย่างนี้แน่ โลกให้ก�ำเนิดชีวิต ชีวิตเปลี่ยนแปลงโลก
เวลานี้สภาพแวดล้อมของโลกความจริงแล้วเป็นผลจากการกระท�ำต่อกันของ
โลกกับชีวติ ” แว่นตาสีเขียวครุน่ คิดแล้วคลิกเมาส์ “ผมจะลองสร้างแบบจ�ำลองดู”
เขาเลือกเพจหนึ่งออกมาจากหน้าจอ เป็นหน้าต่างซึ่งเต็มไปด้วยตัวเลขอ้างอิง
น่าปวดเศียรเวียนเกล้า แต่พอเขาลบข้อความบนสุดออก หน้าต่างก็ว่างเปล่า
“ผมจะเอาสิ่ ง มี ชี วิ ต ออกไปก่ อ น ดู ซิ ว ่ า โลกในสภาวะที่ ไ ร้ ชี วิ ต พอถึ ง ตอนนี้
จะเป็นอย่างไร ดูภาพหยาบๆ จะได้ไม่เสียเวลามากเกินไป”
หยางตงมองผ่านจอเครือ่ งเทอมินลั เห็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์เริม่ ประมวลผล
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่นี้เปลืองไฟมาก ใช้ไฟฟ้าพอๆ กับอ�ำเภอขนาดเล็ก แต่
เธอไม่ได้ห้ามแว่นตาสีเขียว
บนจอปรากฏภาพดาวเคราะห์ ที่ เ พิ่ ง ถื อ ก� ำ เนิ ด เปลื อ กนอกร้ อ นแดง
เหมือนถ่านทีเ่ พิง่ ออกจากเตา เวลาผ่านไปตามยุคทางธรณีวทิ ยา และดาวเคราะห์
ค่อยๆ เย็นลง สีสันลวดลายของเปลือกนอกเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ต่อเนื่อง
เหมือนถูกสะกดจิต ผ่านไปสองสามนาทีจึงมีดาวเคราะห์สีเหลืองส้มปรากฏ
บนจอแสดงว่าแบบจ�ำลองสร้างเสร็จแล้ว
“นี่ เ ป็ น การค� ำ นวณคร่ า วๆ ถ้ า จะให้ ล ะเอี ย ดต้ อ งใช้ เ วลา 1 เดื อ น”
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แว่นตาสีเขียวบอกพร้อมกับเลือ่ นเคอเซอร์เมาส์จากท้องฟ้ามาทีพ่ นื้ ผิวของดาวเคราะห์
จากทะเลทรายเวิ้งว้างมายังกลุ่มยอดเขาสูงรูปร่างประหลาดเหมือนเสายักษ์
จากนั้นก็เลื่อนผ่านเหวลึกและแอ่งรูปกระทะที่เกิดจากอุกกาบาต
“นี่เป็นที่ไหน” หยางตงถามอย่างงุนงง
“โลกไง ถ้าไม่มีสิ่งมีชีวิต พอถึงตอนนี้โลกจะเปลี่ยนไปจนมีพื้นผิวอย่างนี้”
“แล้ว...ทะเลล่ะ”
“ไม่มีทะเล ไม่มีแม่น�้ำ แห้งหมด”
“หมายความว่าถ้าไม่มีสิ่งมีชีวิต โลกก็ไม่มีน�้ำในสถานะของเหลวงั้นหรือ”
“สภาพที่เป็นจริงอาจจะน่ากลัวกว่านี้ นี่เป็นเพียงแบบจ�ำลองคร่าวๆ แค่
ให้คุณเห็นว่าสิ่งมีชีวิตมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากแค่ไหน”
“แต่ว่า...”
“คุณคิดว่าสิ่งมีชีวิตเป็นเพียงสิ่งเปราะบางอ่อนนิ่มกระจัดกระจายบน
ผิวโลกเป็นชั้นเล็กๆ ใช่ไหม”
“ก็ใช่นะสิ”
“แสดงว่าคุณมองข้ามพลังของเวลา มดฝูงหนึ่งขนทรายขนาดเท่าเม็ด
ข้าวสาร ถ้าใช้เวลาพันล้านปี มันสามารถย้ายภูเขาได้ ขอแต่ให้มีเวลา สิ่งมีชีวิต
แข็งแกร่งกว่าหินและโลหะ มีพลังกว่าพายุและภูเขาไฟ”
“แต่ภูเขาเกิดขึ้นเพราะพลังทางธรณีวิทยาไม่ใช่หรือ”
“ไม่แน่ สิ่งมีชีวิตอาจจะสร้างภูเขาไม่ได้ แต่สามารถเปลี่ยนทิศทางของ
ภูเขาได้ ตัวอย่างเช่นมีภูเขาสามลูก สองลูกแรกมีต้นไม้ อีกลูกหนึ่งที่ไม่มีต้นไม้ก็
ถูกลมกัดกร่อนจนราบเรียบอย่างรวดเร็ว รวดเร็วนี่หมายถึงประมาณสิบล้านปี
แต่ในทางธรณีวิทยาไม่ถือว่านาน”
“ถ้างั้นทะเลหายไปได้ยังไง”
“เรื่องนี้ต้องดูบันทึกกระบวนการสร้างแบบจ�ำลองยุ่งยากมาก แต่พอจะ
คาดเดาได้ พืช สัตว์และแบคทีเรีย ล้วนมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างบรรยากาศ
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ทุกวันนี้ ถ้าไม่มีสิ่งมีชีวิต ชั้นบรรยากาศเวลานี้จะมีส่วนประกอบต่างออกไป คง
ไม่สามารถกั้นแสงอัลตราไวโอเลตและลมสุริยะ น�้ำทะเลจะระเหย ชั้นบรรยากาศ
โลกจะล้อมรอบด้วยไอน�้ำเหมือนดาวศุกร์ น�้ำจะระเหยจากชั้นเหนือสุดของ
บรรยากาศไปสู่อวกาศ ผ่านไปหลายพันล้านปีโลกก็จะแห้งเหือด”
หยางตงไม่กล้าพูดต่อ ได้แต่มองดูโลกสีเหลืองส้มแห้งแล้ง
“ถ้างั้นโลกเวลานี้อาศัยสิ่งมีชีวิตสร้างความสมบูรณ์ให้ตัวเอง ไม่เกี่ยวข้อง
อะไรกับพระเจ้า” แว่นตาสีเขียวท�ำท่ากอดจอภาพ แสดงความพอใจในฝีปาก
ของตนเองเมื่อครู่
สภาพจิตใจของหยางตง เดิมทีเธอไม่มีใจจะพูดคุยหรือมองเรื่องนี้ แต่พอ
แว่นตาสีเขียวเลือกโหมดเอาสิ่งมีชีวิตออกจากแบบจ�ำลอง จู่ๆ เธอก็เกิดความคิด
อย่างหนึ่ง ในที่สุดเธอก็ถามค�ำถามที่น่ากลัวออกมา
“แล้วจักรวาลล่ะ”
“จักรวาลหรือ จักรวาลท�ำไมหรือ” แว่นตาสีเขียวซึ่งก�ำลังปิดแบบจ�ำลอง
ถามอย่างงุนงง
“ถ้ามีแบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ส�ำหรับจักรวาล แล้วท�ำเหมือนเมื่อกี้
คือเลือกโหมดเอาสิ่งมีชีวิตออก จักรวาลจะเป็นยังไง”
“แน่นอนก็ยังเป็นอย่างที่เป็นอยู่ ถ้าผลถูกต้องนะ เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่า
ชี วิ ต เปลี่ ย นแปลงโลกจ� ำ กั ด เฉพาะกั บ โลกเท่ า นั้ น ส่ ว นจั ก รวาลถึ ง จะได้ รั บ
ผลกระทบแต่ก็น้อยมาก ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแทบไม่ต้องนึกถึงเลย”
หยางตงอยากพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่ได้พูด เธอบอกลาแว่นตาสีเขียว
อีกครั้ง พยายามยิ้มขอบคุณเขา เธอมาที่นอกตึก แหงนหน้ามองดูท้องฟ้าซึ่งเริ่ม
ปรากฏดาว
จากข้อมูลของแม่ท�ำให้รู้ว่าจักรวาลมีสิ่งมีชีวิตอยู่ไม่น้อย จักรวาลแออัด
เหลือเกิน
ถ้าเช่นนั้นเวลานี้จักรวาลถูกสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไปมากเท่าไร เปลี่ยนแปลงไป
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ถึงขั้นไหน
ค�ำถามหลังท�ำให้หยางตงหวาดกลัว
เธอรูต้ วั ว่าเธอไม่อาจช่วยชีวติ ตนเองได้ จึงหยุดคิด พยายามเปลีย่ นความคิด
ให้กลายเป็นพื้นที่ว่างสีด�ำ แต่ก็ยังคงมีค�ำถามสุดท้ายที่ยังค้างคาอยู่ในจิตส�ำนึก
อย่างดึงดัน
ธรรมชาติเป็นธรรมชาติจริงหรือ
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ปีที่ 4 ยุควิกฤต อวิ๋นเทียนหมิง
วันนีห้ มอจางมาตรวจทีห่ อ้ งผูป้ ว่ ย ตอนออกไปได้ทงิ้ หนังสือพิมพ์ฉบับหนึง่
ไว้ให้อวิ๋นเทียนหมิง บอกว่าอยู่โรงพยาบาลมานาน ควรจะรับรู้เรื่องภายนอกบ้าง
อวิ๋นเทียนหมิงประหลาดใจเล็กน้อย เพราะในโรงพยาบาลมีโทรทัศน์ เขารู้สึก
ลึกๆ ว่าหมอจางท�ำอย่างนี้คงมีจุดหมายอื่น
สิ่งแรกที่อวิ๋นเทียนหมิงรู้จากหนังสือพิมพ์ก็คือ เรื่องราวเกี่ยวกับซานถี่
และองค์กรซานถี่โลกไม่ได้โจษจันกันทั่วไปเหมือนก่อนที่เขาเข้าโรงพยาบาล
ในทีส่ ดุ ก็มขี า่ วเรือ่ งทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับวิกฤตบ้าง สัญชาตญาณของมนุษย์ทมี่ กั จะลืม
เมือ่ เหตุการณ์ผา่ นไปเริม่ จะเป็นจริง เหตุการณ์ทผี่ า่ นพ้นไปสีศ่ ตวรรษเริม่ หลีกทาง
ให้กับชีวิตใหม่ยุคนี้ ไม่ใช่เรื่องแปลก เขานึกถึงว่าเมื่อสี่ศตวรรษก่อนเป็นช่วงที่จีน
อยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์หมิง ดูเหมือนตอนนั้นหนูเอ๋อฮาชื่อเพิ่งก่อตั้ง
จักรวรรดิจินยุคหลัง ในตะวันตกยุคมืดเพิ่งสิ้นสุด เครื่องจักรไอน�้ำต้องรออีก
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ร้อยกว่าปีจึงถือก�ำเนิด อยากใช้ไฟฟ้ายังต้องรออีก 300 ปี เวลานั้นถ้ามีคน
วิตกกับเรื่องอนาคตอีก 400 ปีข้างหน้า ก็เป็นเรื่องตลกท�ำนองเดียวกับการวิตก
แทนคนโบราณ
ส่วนตัวเขานั้น ถ้าดูจากอาการของโรคที่ทรุดลงเรื่อยๆ เขาไม่ต้องวิตก
เรื่องของปีหน้าแล้ว
มีข่าวหนึ่งที่เขาสนใจ แม้ไม่ได้พาดหัวตัวใหญ่ แต่ก็สะดุดตา
การประชุมวิสามัญคณะกรรมการสภาประชาชนครัง้ ที่ 3 ผ่านมติกฎหมาย
การุณยฆาต
เรือ่ งนีม้ อี ะไรแปลกๆ การประชุมวิสามัญครัง้ นีด้ ำ� เนินการเพือ่ ร่างกฎหมาย
เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ซานถี่ และเรื่องนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับวิกฤต
หมอจางอยากให้เขาอ่านข่าวนี้หรือ
อาการไออย่างรุนแรงท�ำให้เขาวางหนังสือพิมพ์ลง แล้วเริม่ หลับอย่างยากเย็น
วันรุ่งขึ้นมีรายงานข่าวโทรทัศน์เกี่ยวกับกฎหมายการุณยฆาตและการ
สัมภาษณ์ แต่ไม่มีอะไรน่าสนใจ คนทั่วไปไม่ค่อยใส่ใจ
คืนนี้อาการไอและหายใจล�ำบาก รวมทั้งคลื่นไส้อ่อนเพลียจากการท�ำเคมี
บ�ำบัด ท�ำให้อวิน๋ เทียนหมิงนอนไม่หลับ เหล่าหลีผ่ ปู้ ว่ ยซึง่ อยูเ่ ตียงข้างๆ ถือโอกาส
มานั่งที่ขอบเตียงเขาขณะช่วยหยิบท่อออกซิเจน พอมั่นใจว่าผู้ป่วยอีกสองคน
ในห้องเดียวกันหลับไปแล้ว เหล่าหลี่ก็กระซิบถามอวิ๋นเทียนหมิง “เสี่ยวอวิ๋น ผม
อยากจะไปก่อน”
“ออกโรงพยาบาลหรือ”
“เปล่า การุณย์”
หลังจากนั้นเวลาใครพูดถึงเรื่องนี้ก็จะตัดพยางค์สุดท้ายออก
“ท�ำไมคิดอย่างนี้ ลูกๆ ก็ดูแลคุณดี...” อวิ๋นเทียนหมิงนั่งตัวตรงแล้วพูด
“เพราะอย่างนี้แหละถึงได้คิด ขืนยื้อไปอีก ลูกๆ คงต้องขายบ้าน สุดท้าย
ก็รักษาไม่ได้อยู่ดี ผมว่ายังไงก็ต้องรับผิดชอบลูกหลาน”
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ดูเหมือนว่าเหล่าหลี่จะรู้ตัวว่าเอาเรื่องนี้มาพูดกับอวิ๋นเทียนหมิงไม่ค่อย
เหมาะ จึงบีบแขนเขาอย่างเงียบๆ แล้วกลับไปที่เตียงของตนเอง
อวิ๋นเทียนหมิงมองดูเงาต้นไม้จากโคมไฟริมทางที่พลิ้วไหวบนม่าน แล้ว
ค่อยๆ หลับไป นี่เป็นครั้งแรกหลังจากป่วยที่เขาได้หลับอย่างสงบ ในฝันเขานั่ง
บนเรือเล็กไม่มีพาย เรือพับจากกระดาษสีขาว ลอยบนผิวน�้ำที่เรียบสงบ ท้องฟ้า
เป็นสีเทาเข้มมัวซัว ฝนตกโปรยปรายเย็นฉ�่ำ ดูเหมือนว่าฝนไม่ได้ตกลงบนผิวน�้ำ
น�้ำยังคงเรียบเหมือนกระจกไร้ริ้วคลื่น ผิวน�้ำโดยรอบถูกกลืนเข้าไปในสีเทา มอง
ไม่เห็นฝัง่ มองไม่เห็นรอยต่อระหว่างฟ้ากับน�ำ้ ...ตืน่ ขึน้ มาตอนเช้าพอนึกถึงความฝัน
อวิ๋นเทียนหมิงก็รู้สึกประหลาดใจ ในฝันเขามั่นใจว่าที่นั่นมีฝนตกโปรยปราย
ตลอดกาล ทีน่ นั่ ผิวน�ำ้ ไม่มรี วิ้ คลืน่ ตลอดกาล ทีน่ นั่ ท้องฟ้าเป็นสีเทาเข้มตลอดกาล
การุณย์ของเหล่าหลีก่ ำ� ลังด�ำเนินการอยู่ ค�ำว่า ‘ด�ำเนินการ’ ทีเ่ ขียนในข่าวนี้
เป็นศัพท์ที่ผ่านการเลือกเฟ้นแล้ว จะใช้ ‘ปฏิบัติการ’ ก็ไม่ถูก จะใช้ ‘ลงมือ’ ก็
ไม่ใช่ จะใช้ ‘ส�ำเร็จ’ ก็จะมีความหมายว่าต้องตายแน่ๆ แต่ไม่ค่อยถูกต้องนัก
ส�ำหรับขั้นตอนการการุณย์
หมอจางมาหาอวิ๋นเทียนเหวิน ถามเขาว่าถ้าสภาพร่างกายยังพอไหว จะ
ไปร่วมพิธกี ารุณย์ของเหล่าหลีไ่ ด้หรือไม่ หมอจางรีบอธิบายเพิม่ ว่านีเ่ ป็นการการุณย์
ครั้งแรกของเมือง มีตัวแทนฝ่ายต่างๆ เข้าร่วม ในจ�ำนวนนี้ต้องมีตัวแทนผู้ป่วย
ด้วย ไม่ได้คดิ เป็นอย่างอืน่ แต่อวิน๋ เทียนหมิงกลับรูส้ กึ ว่าค�ำขอร้องนีม้ คี วามหมายอืน่
เนื่องจากหมอจางดูแลเอาใจใส่ตัวเขามาตลอด เขาจึงรับปาก จากนั้นจู่ๆ เขาก็
รูส้ กึ ว่าคุน้ หน้าคุน้ ตากับหมอจาง ชือ่ ก็คนุ้ แต่นกึ ไม่ออก เมือ่ ก่อนไม่ได้รสู้ กึ อย่างนี้
ก็เพราะเวลาพูดคุยกันมักจะเป็นเรื่องของอาการป่วยกับการรักษา การพูดคุย
ของหมอเวลาตรวจรักษากับเวลาอื่นไม่ค่อยเหมือนกัน
ตอนที่เหล่าหลี่ท�ำการุณย์นั้นไม่มีญาติมาร่วมพิธีแม้แต่คนเดียว เขาปกปิด
ญาติๆ รอให้เรียบร้อยก่อนค่อยให้ฝ่ายปกครองของเมือง (ไม่ใช่โรงพยาบาล)
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แจ้ง กฎหมายอนุญาตให้ท�ำการุณยฆาตได้ ผู้สื่อข่าวหลายคนมาสัมภาษณ์ แต่
ส่วนใหญ่ถกู กันไว้ขา้ งนอก การการุณยฆาตด�ำเนินการทีห่ อ้ งไอซียขู องโรงพยาบาล
ทีน่ มี่ กี ระจกเงาด้านเดียวตัง้ พืน้ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องสามารถมองเห็นได้จากด้านหนึง่
แต่ตัวผู้ป่วยมองไม่เห็น
หลังจากอวิ๋นเทียนหมิงเข้าไปในห้อง เขาก็เบียดบรรดาบุคคลฝ่ายต่างๆ
ไปยืนที่หน้ากระจกเงาด้านเดียว ทันทีที่อวิ๋นเทียนหมิงเห็นห้องการุณยฆาต
ความรู้สึกหวาดกลัวและคลื่นไส้ก็เกิดขึ้นคละเคล้ากันจนเกือบอาเจียน ทาง
โรงพยาบาลมีเจตนาดี เพื่อมนุษยธรรมจึงตกแต่งห้องไอซียูใหม่ เปลี่ยนม่าน
หน้าต่างให้สวยขึ้น เอาดอกไม้สดมาตั้งและที่ผนังเต็มไปด้วยภาพรูปหัวใจสีชมพู
แต่กลับให้ผลตรงกันข้าม เหมือนแต่งหลุมศพให้เป็นห้องหอ ยิ่งท�ำให้เกิดความ
รู้สึกประหลาดนอกเหนือจากความรู้สึกกลัวความตาย
เหล่าหลี่นอนอยู่บนเตียงตรงกลาง ท่าทางสงบ อวิ๋นเทียนหมิงนึกถึงว่า
เขากับเหล่าหลีย่ งั ไม่ได้รำ�่ ลากัน ในใจเขารูส้ กึ เศร้า เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยกฎหมายสองคน
เข้าไปด�ำเนินการด้านเอกสาร เหล่าหลีเ่ ซ็นชือ่ ในเอกสาร พอเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยกฎหมาย
ออกมาก็มอี กี คนหนึง่ เข้าไปอธิบายขัน้ ตอนการท�ำท้ายสุด คนนีส้ วมเสือ้ กาวน์สขี าว
ไม่รู้ว่าเป็นหมอหรือไม่ ขั้นแรกเขาชี้ไปที่จอข้างเตียงแล้วถามเหล่าหลี่ว่าเห็น
ตัวหนังสือบนจอชัดเจนหรือไม่ พอเหล่าหลี่ตอบว่าเห็น เขาก็ให้เหล่าหลี่ลองดูว่า
ใช้มือขวาคลิกเมาส์ข้างเตียงเพื่อกดปุ่มบนจอได้หรือไม่ และยังก�ำชับว่าถ้าคลิก
ไม่ถนัดก็สามารถใช้วิธีอื่น เหล่าหลี่ทดลองดูก็ใช้ได้ พอถึงตอนนี้อวิ๋นเทียนหมิงจึง
นึกออกว่าเหล่าหลี่เคยบอกว่าไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์ เวลาเบิกเงินจึงต้องไปยืนรอ
คิวที่ธนาคาร นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เหล่าหลี่ใช้เมาส์ จากนั้นคนสวมเสื้อกาวน์ก็
บอกเหล่าหลี่ว่าบนจอมีค�ำถาม และจะปรากฏซ�้ำ 5 ครั้ง ใต้ค�ำถามมีค�ำตอบให้
เลือก 6 ข้อ ตั้งแต่ 0-5 แต่ละครั้งถ้าเหล่าหลี่มั่นใจก็ตอบโดยเลื่อนเคอเซอร์เมาส์
ไปที่เลขตัวใดตัวหนึ่งในจ�ำนวน 1-5 การท�ำอย่างนี้โดยไม่ใช้วิธีปุ่ม ‘ใช่’ หรือ
‘ไม่ใช่’ ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งซ�้ำในขณะที่ไม่รู้ตัว ถ้าปฏิเสธก็
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ให้กดที่ 0 แล้วการด�ำเนินการการุณยฆาตจะยุติทันที พยาบาลคนหนึ่งถือเข็ม
ฉีดยาเดินเข้ามาฉีดที่แขนซ้ายของเหล่าหลี่ เข็มนี้ต่อเข้ากับสายยางและเครื่อง
ฉีดยาอัตโนมัตขิ นาดเท่าโน้ตบุก๊ ก่อนหน้านีผ้ ดู้ ำ� เนินการหยิบของอย่างหนึง่ ออกมา
เปิดทีละชัน้ เป็นหลอดแก้วเล็กๆ ในนัน้ มีของเหลวสีเหลืองอ่อน เขาเอาหลอดแก้ว
ใส่ไว้ในเครื่องฉีดยา จากนั้นก็เดินออกไปกับพยาบาล ในห้องการุณยฆาตจึง
เหลือแต่เหล่าหลี่คนเดียว การการุณยฆาตเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว บนจอ
ปรากฏค�ำถามขึ้น พร้อมกับเสียงอ่านอ่อนหวาน
คุณต้องการยุติชีวิตของตนเองใช่หรือไม่ ถ้าใช่กรุณากด 3 ถ้าไม่ใช่
กรุณากด 0
เหล่าหลี่กด 3
คุณต้องการยุติชีวิตของตนเองใช่หรือไม่ ถ้าใช่กรุณากด 5 ถ้าไม่ใช่
กรุณากด 0
เหล่าหลี่กด 5
จากนัน้ ค�ำถามก็ปรากฏซ�ำ้ อีก 2 ครัง้ ครัง้ แรกกด 1 ครัง้ ต่อมากด 2 เหล่าหลี่
ก็กดตามนั้น
คุณต้องการยุติชีวิตของตนเองใช่หรือไม่ นี่เป็นการถามครั้งสุดท้าย
ถ้าใช่กรุณากด 4 ถ้าไม่ใช่กรุณากด 0
จู่ๆ ความรู้สึกเศร้าก็เข้ามาเกาะกุมความคิดของอวิ๋นเทียนหมิง จนเขา
เกือบเป็นลม ตอนที่แม่ของเขาเสียชีวิต เขาไม่รู้สึกเศร้าสุดขีดเหมือนเวลานี้ เขา
อยากตะโกนบอกให้เหล่าหลี่กด 0 อยากทุบกระจก อยากฆ่าผู้หญิงเจ้าของ
เสียงหวานนั่น
แต่เหล่าหลี่กด 4
เครือ่ งฉีดยาปฏิบตั กิ ารอย่างไร้สมุ้ เสียง อวิน๋ เทียนหมิงเห็นของเหลวสีเหลืองอ่อน
ในหลอดแก้วลดลงอย่างรวดเร็วแล้วหมดไปในที่สุด ตลอดเวลานี้เหล่าหลี่ไม่ได้
ขยับตัว เขาปิดเปลือกตาเหมือนหลับอย่างสงบ
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คนรอบข้างแยกย้ายกันไป อวิน๋ เทียนหมิงยังคงยืนเกาะกระจกไม่ขยับเขยือ้ น
เขาไม่ได้มองร่างที่ไร้ชีวิต แต่เบิ่งตากว้างมองไม่เห็นอะไรเลย
“ไม่เจ็บปวดสักนิด” หมอจางพูดขึน้ เบาๆ เหมือนยุงบินข้างหู อวิน๋ เทียนหมิง
ยังรูส้ กึ ว่ามีมอื หนึง่ จับทีไ่ หล่ซา้ ยของเขา “ยาทีใ่ ช้ฉดี มีบาร์บทิ เู รท ยาคลายกล้ามเนือ้
และแคลเซียมคลอไรด์เข้มข้นปริมาณมาก บาร์บทิ เู รทจะออกฤทธิก์ อ่ น ท�ำให้ผปู้ ว่ ย
หลับลึก ยาคลายกล้ามเนือ้ ท�ำให้หยุดหายใจ แคลเซียมคลอไรด์ทำ� ให้หวั ใจหยุดเต้น
ทั้งหมดนี้ใช้เวลา 20 กว่าวินาที”
หมอจางเอามือวางบนไหล่ของอวิ๋นเทียนหมิงครู่หนึ่ง จากนั้นก็ได้ยินเสียง
ฝีเท้าก้าวออกไปเบาๆ อวิน๋ เทียนหมิงไม่ได้หนั ไปมอง แต่นกึ ถึงใบหน้าของหมอจาง
จู่ๆ เขาก็จ�ำได้ว่าเป็นใคร
“หมอจาง” อวิ๋นเทียนหมิงร้องออกมาเบาๆ เจ้าของฝีเท้านั้นชะงักแต่ไม่
ได้หันมา “คุณรู้จักพี่สาวผมไหม”
ครู่หนึ่งจึงมีค�ำตอบ “อ้อ รู้จัก เป็นเพื่อนนักเรียนมัธยมปลาย ตอนคุณ
เป็นเด็กผมเคยเจอคุณสองครั้ง”
อวิน๋ เทียนหมิงเดินออกจากตึกใหญ่ของโรงพยาบาลเหมือนหุน่ ยนต์ ตอนนี้
เขารูแ้ ล้วว่าหมอจางท�ำเพือ่ พีส่ าว พีส่ าวอยากให้ผมตาย เฮ้อ อยากให้ผมท�ำการุณย์
อวิ๋นเทียนหมิงมักจะหวนนึกถึงตอนเป็นเด็ก นึกถึงช่วงเวลาสนุกสนาน
ตอนเล่นกับพีส่ าว แต่พอโตขึน้ ความสัมพันธ์ระหว่างพีส่ าวน้องชายก็คอ่ ยๆ ห่างไป
ทั้งสองไม่เคยขัดแย้งอะไรกัน ไม่เคยท�ำร้ายกัน แต่ก็ห่างกันอย่างเลี่ยงไม่ได้
ต่างก็รู้สึกว่าอีกฝ่ายแตกต่างจากตน รู้สึกว่าอีกฝ่ายดูถูกตน พี่สาวเป็นคนซื่อแต่
ไม่ฉลาด ได้สามีเป็นคนซื่อแต่ไม่ฉลาดแบบเดียวกัน จึงใช้ชีวิตแบบลุ่มๆ ดอนๆ
ลูกๆ โตแล้วก็ยังไม่มีเงินซื้อบ้าน ครอบครัวสามีก็ไม่มีที่อยู่เหมือนกัน เลยต้องไป
อยู่ที่บ้านพ่อ ส่วนอวิ๋นเทียนหมิงก็เป็นคนแยกตัวโดดเดี่ยว การงานและชีวิตก็ไม่
ส� ำ เร็ จ พอๆ กั บ พี่ ส าว อยู ่ ห อพั ก ของบริ ษั ท ตลอด ผลั ก ภาระการดู แ ลพ่ อ ซึ่ ง
สุขภาพไม่ดีไปให้พี่สาว
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จู่ๆ เขาก็เข้าใจความคิดของพี่สาว หลังจากที่เขาป่วย เงินประกันสุขภาพ
จ�ำนวนเล็กน้อยไม่พอใช้ และโรคนีต้ อ้ งใช้เงินมากขึน้ เรือ่ ยๆ พ่อต้องเอาเงินสะสม
มาใช้ ตอนที่ครอบครัวพี่สาวซื้อบ้านพ่อไม่เคยช่วย ท�ำอย่างนี้ล�ำเอียงเกินไป
ตอนนี้ส�ำหรับพี่สาวแล้วเงินที่พ่อใช้จ่ายก็คือเงินของพี่สาว และเป็นการจ่ายเพื่อ
รักษาอย่างไร้ความหวัง ถ้าอวิ๋นเทียนหมิงท�ำการุณย์ พี่สาวก็จะมีเงินเก็บ เขาเอง
ก็ไม่ต้องทรมานต่อ
ท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆสีเทา เป็นท้องฟ้าแบบเดียวกับทีเ่ ขาฝัน อวิน๋ เทียนหมิง
ถอนหายใจยาวให้กับสีเทาไร้ขอบเขต
เอาละ พี่อยากให้ผมตาย ผมก็จะตาย
พอถึงตอนนีอ้ วิน๋ เทียนหมิงนึกถึงนิยายเรือ่ ง ‘ค�ำพิพากษา’ ของฟรานซ์ คาฟคา
ตัวเอกทะเลาะกับพ่อ พ่อโพล่งออกมาว่าไปตายซะ ลูกชายตอบทันทีว่าก็ได้ ผม
จะไปตาย พูดอย่างรวดเร็วเหมือนกับบอกว่าก็ได้ผมจะไปทิ้งขยะ หรือก็ได้ผมจะ
ไปปิดประตู จากนั้นลูกชายก็วิ่งออกจากบ้าน ข้ามถนน ขึ้นไปบนสะพาน แล้ว
กระโดดลงมาตาย ต่อมาคาฟคาได้หวนร�ำลึกว่าตอนทีเ่ ขาเขียนถึงตรงนีม้ คี วามรูส้ กึ
‘เหมือนส�ำเร็จความใคร่’ เวลานี้อวิ๋นเทียนหมิงเข้าใจคาฟคาแล้วว่าชายคนที่
สวมหมวกถือกระเป๋าเอกสาร เดินบนถนนมืดสลัวในกรุงปรากอย่างเงียบๆ เมื่อ
ร้อยกว่าปีก่อน ช่างโดดเดี่ยวเหมือนตัวเขาเหลือเกิน
พอกลับไปทีห่ อ้ งผูป้ ว่ ยอวิน๋ เทียนหมิงเห็นคนมารอ หูเหวินเพือ่ นสมัยเรียน
มหาวิทยาลัยนั่นเอง ตอนเรียนมหาวิทยาลัยอวิ๋นเทียนหมิงไม่มีเพื่อน หูเหวิน
เป็นคนที่ใกล้ชิดเขาที่สุด แต่ไม่ใช่เพราะทั้งสองมีมิตรภาพต่อกัน หูเหวินนิสัย
ตรงกันข้ามกับอวิ๋นเทียนหมิง เขาเป็นคนประเภทที่คุ้นเคยกับใครไปทั่ว คบคน
กว้างขวาง แน่นอนว่าอวิ๋นเทียนหมิงย่อมเป็นคนที่อยู่ขอบนอกสุดในแวดวงของ
เขา หลังส�ำเร็จการศึกษาทั้งสองไม่ได้ติดต่อกัน หูเหวินไม่ได้เอาดอกไม้หรืออะไร
ท�ำนองนี้มาด้วย แต่เอาของมากล่องหนึ่งคล้ายเครื่องดื่ม
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หลังจากทักทายกันสัน้ ๆ จูๆ่ หูเหวินก็ถามขึน้ ด้วยค�ำถามทีท่ ำ� ให้อวิน๋ เทียนหมิง
ประหลาดใจ “จ�ำตอนทีไ่ ปเทีย่ วชานเมืองตอนอยูป่ ี 1 ได้ไหม ตอนนัน้ เป็นครัง้ แรก
ที่พวกเราไปเที่ยวด้วยกัน”
อวิ๋นเทียนหมิงจ�ำได้แม่น ตอนนั้นเฉิงซินนั่งข้างเขาเป็นครั้งแรก คุยกับเขา
เป็นครัง้ แรก ความจริงแล้วถ้าหลังจากนัน้ เฉิงซินไม่สนใจเขาเลยตลอด 4 ปีทเี่ รียน
มหาวิทยาลัย เขาคงไม่กล้าเริม่ ต้นคุยกับเธอ เวลานัน้ เขานัง่ อยูค่ นเดียวมองดูผนื น�ำ้
กว้างใหญ่ของอ่างเก็บน�ำ้ มีอ่ วิน๋ เธอเข้ามานัง่ ด้วยแล้วถามเขาว่าปกติชอบอะไรบ้าง
จากนั้นทั้งสองก็คุยกัน พร้อมกับโยนกรวดลงในน�้ำตลอดเวลา คุยเรื่องทั่วไปแบบ
เพื่อนนักศึกษาที่เพิ่งรู้จักกัน แต่จนถึงเดี๋ยวนี้อวิ๋นเทียนหมิงยังคงจ�ำค�ำพูดของ
เธอได้อย่างชัดเจน ต่อมาเฉิงซินได้พับกระดาษเป็นเรือเล็กลอยในน�้ำ แล้วลมที่
พัดโชยก็พาเรือกระดาษสีขาวค่อยๆ เคลือ่ นห่างออกไป ในทีส่ ดุ ก็เห็นเป็นจุดสีขาว...
นั่นเป็นวันที่สดชื่นแจ่มใสที่สุดในชีวิตมหาวิทยาลัยของเขา ความจริงแล้ววันนั้น
อากาศไม่ค่อยดีนัก ฝนตกพร�ำๆ ผิวน�้ำมีริ้วคลื่นจากฝน กรวดที่เขาและเธอโยน
ออกไปเปียกแฉะ ตั้งแต่วันนั้นมาอวิ๋นเทียนหมิงก็ชอบฝนพร�ำ ชอบพื้นเปียกแฉะ
และชอบกรวดโชกน�้ำ เขามักจะพับกระดาษเป็นรูปเรือวางบนโต๊ะ
จูๆ่ เขาก็นกึ ขึน้ ได้ โลกริมฝัง่ ท่ามกลางสายฝนโปรยปรายในความฝันคืนนัน้
มาจากการหวนร�ำลึกนี้ใช่หรือไม่
เหตุการณ์หลังจากนั้นอวิ๋นเทียนหมิงจ�ำไม่ค่อยได้แล้ว แต่พอหูเหวินพูด
ขึน้ มาเขาจึงนึกขึน้ ได้ ต่อมามีเด็กสาวสองสามคนชวนเฉิงซินไป หูเหวินเข้ามานัง่ แทน
แล้วพูดกับเขาว่าอย่าคิดมาก เธอดีกบั ทุกคน แน่นอนอวิน๋ เทียนหมิงรูอ้ ยูแ่ ล้ว
ทัง้ สองไม่ได้คยุ เรือ่ งนีต้ อ่ จูๆ่ หูเหวินก็ชไี้ ปทีข่ วดน�ำ้ แร่ในมือของอวิน๋ เทียนหมิง
ด้วยความประหลาดใจแล้วถามว่าดื่มอะไรอยู่ น�้ำในขวดเป็นสีเขียว ในนั้นมีอะไร
เต็มไปหมด อวิ๋นเทียนหมิงบอกว่าเป็นสมุนไพรปั่น เป็นเครื่องดื่มธรรมชาติ ด้วย
ความดีใจวันนัน้ อวิน๋ เทียนหมิงจึงพูดมากเป็นพิเศษ เขาบอกว่าถ้าอนาคตมีโอกาส
เขาจะเปิดบริษัทผลิตเครื่องดื่มนี้ ต้องขายดีแน่ หูเหวินบอกว่าโลกนี้คงไม่มีอะไร
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ที่ไม่น่าดื่มกว่านี้อีกแล้ว อวิ๋นเทียนหมิงถามกลับว่างั้นเหล้าน่าดื่มหรือ บุหรี่น่าสูบ
หรือ แม้แต่โคคาโคลาเวลาดื่มครั้งแรกก็ไม่อร่อย ของที่ท�ำให้คนติดมักจะเป็น
อย่างนี้
“เทียนหมิง ครัง้ นัน้ คุณท�ำให้ชวี ติ ผมเปลีย่ นไป” หูเหวินตบไหล่อวิน๋ เทียนหมิง
ด้วยความตืน่ เต้น จากนัน้ ก็เปิดกล่องกระดาษ หยิบเครือ่ งดืม่ ออกมากระป๋องหนึง่
บรรจุภณ
ั ฑ์เป็นสีเขียวล้วน วาดเป็นภาพทุง่ หญ้ากว้าง ชือ่ ยีห่ อ้ ‘พายุสเี ขียว’ หูเหวิน
เปิดกระป๋อง อวิ๋นเทียนหมิงจิบทีหนึ่ง รสขมฝาดมีกลิ่นหอมท�ำให้เขาติดใจทันที
เขาหลับตาลงราวกับหวนกลับไปทีร่ มิ ทะเลสาบท่ามกลางสายฝนอีกครัง้ มีเฉิงซิน
นั่งอยู่ข้างๆ...
“นี่เป็นรุ่นพิเศษ ส่วนที่วางขายตามท้องตลาดเติมรสหวาน” หูเหวินบอก
“อ้อ ขายดีไหม”
“ขายดีมาก ปัญหาตอนนี้คือเรื่องต้นทุน อย่าคิดว่าหญ้าราคาถูก ตอนที่
ยังไม่ได้ท�ำเป็นธุรกิจใหญ่ หญ้าแพงกว่าท้อและผลไม้ทุกชนิด และมีส่วนประกอบ
ทีเ่ ป็นอันตราย ขัน้ ตอนการแปรรูปก็ซบั ซ้อน แต่อนาคตดีมาก มีนกั ลงทุนหลายคน
สนใจ บางรายคิดจะซื้อบริษัทผม โธ่เอ๊ย”
อวิ๋นเทียนหมิงมองหูเหวินไม่พูดไม่จา เจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มที่ส�ำเร็จการ
ศึกษาวิศวกรรมเครื่องยนต์อวกาศ เป็นนักกิจกรรม เป็นคนขยัน ชีวิตเป็นของคน
แบบนี้ ส่วนคนแบบเขาได้แต่ถูกชีวิตทอดทิ้ง
“เทียนหมิง ผมเป็นหนี้คุณ” หูเหวินพูดพลางยัดบัตรเครดิตและกระดาษ
แผ่นหนึ่งใส่มืออวิ๋นเทียนหมิง มองไปรอบๆ แล้วกระซิบบอกว่า “ในนั้นมีเงิน
3 ล้าน รหัสเขียนไว้ที่กระดาษ”
“ผมไม่ได้จดลิขสิทธิ์” อวิ๋นเทียนเหวินพูดอย่างราบเรียบ
“แต่คณ
ุ เป็นคนต้นคิด ถ้าไม่มคี ณ
ุ ก็ไม่มพี ายุสเี ขียว ถ้าเห็นด้วย เงินนีท้ ำ� ให้
เราสองคนไม่ติดค้างกันในแง่กฎหมาย แต่ในแง่น�้ำใจ ผมยังติดหนี้คุณเสมอ”
“ในแง่กฎหมายคุณไม่ได้ติดหนี้ผม”
เรืองชัย รักศรีอักษร : แปล
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“รับไว้เถอะ ตอนนี้คุณจ�ำเป็นต้องใช้เงิน”
อวิ๋นเทียนหมิงไม่ได้ปฏิเสธ เขารับเงินซึ่งเป็นก้อนใหญ่ส�ำหรับเขา แต่ไม่
ตืน่ เต้นนัก เพราะรูด้ วี า่ เวลานีเ้ งินไม่สามารถช่วยชีวติ เขาได้ แต่กย็ งั มีความหวังอยู่
หลังจากหูเหวินไปแล้วเขาก็รีบไปสอบถาม แต่ไม่พบหมอจาง เขาต้องใช้ความ
พยายามอย่างมากจึงได้เข้าพบรองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้องอกระดับประเทศ แล้วถามตรงๆ ว่าถ้ามีเงินพอ อาการป่วยของเขาจะ
รักษาให้หายได้หรือไม่ หลังจากดูประวัติอาการป่วยของอวิ๋นเทียนหมิงจาก
คอมพิวเตอร์แล้ว หมอสูงอายุก็ส่ายหน้าเบาๆ บอกว่าเซลล์มะเร็งกระจายจาก
ปอดไปทั่วตัวแล้ว ไม่สามารถผ่าตัดได้ มีแต่รักษาด้วยเคมีบ�ำบัดและฉายรังสี
ไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงิน
“พ่อหนุ่ม หมอรักษาได้เฉพาะโรคที่รักษาได้เท่านั้น พระพุทธเจ้าช่วยได้
เฉพาะคนที่มีบุญ”
อวิ๋นเทียนหมิงใจหายวาบจากนั้นก็สงบลง บ่ายวันนั้นเขาจึงยื่นค�ำร้อง
ขอรับการการุณยฆาต ค�ำร้องส่งให้หมอจางซึ่งรับผิดชอบเขาโดยตรง หมอจาง
ท�ำท่าเหมือนรู้สึกผิด ไม่กล้าสบตาเขา ได้แต่บอกว่าถ้างั้นก็งดการท�ำเคมีบ�ำบัด
ไม่จ�ำเป็นต้องทรมานอีก
ตอนนี้มีเรื่องค้างคาอยู่เรื่องเดียวคือจะเอาเงินก้อนนี้ไปท�ำอะไร ตามหลัก
แล้วเขาควรให้พอ่ แล้วพ่อแบ่งให้ญาติทสี่ มควรได้รบั ซึง่ เท่ากับให้พสี่ าว อวิน๋ เทียนหมิง
ไม่อยากท�ำอย่างนี้ เขายอมตายตามความต้องการของพี่สาวแล้ว รู้สึกว่าตนไม่ได้
ติดหนี้พี่สาว
ถ้างั้นก็คิดดูก่อนว่าเขาฝันอยากท�ำอะไร นั่งเรือหรูอย่างเรืออลิซาเบธ
ท่องรอบโลกก็ไม่เลว เงินนีน้ า่ จะพอ แต่สภาพร่างกายไม่อำ� นวย เขาคงไม่มเี วลาพอ
น่าเสียดายจริงๆ ถ้าไปได้เขาคงนอนบนดาดฟ้าเรือใต้แสงแดด มองดูทะเลแล้ว
หวนร�ำลึกถึงชีวิตตัวเอง หรือขึ้นฝั่งประเทศที่ไม่เคยไปในวันฝนตกโปรยปราย นั่ง
ที่ริมทะเลสาบ โยนกรวดเปียกโชกลงบนผิวน�้ำที่เต็มไปด้วยริ้วคลื่นจากฝน...
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