
บทน�ำ
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	 ในแววตำของดวงตำเพียงข้ำงเดียวท่ีเหลืออยู่นั้น	 อัดแน่นไป
ด้วยความเจ็บปวดทุกข์เทวษเกินจะเปรียบประมาณ มันเบิกกว้างและ
จดจ้องมองดวงตาหนึ่งคู่ท่ีอยู่ตรงหน้า ความรู้สึกอันสาหัสจากก้นบ้ึง
ในชะตากรรมอันโหดร้ายส่งผ่านดวงตาใสเศร้าเพียงข้างเดียวดวงนี้ 
 แสงคบเพลิงท่ีส่องน�าทางนั้น แผ่รังสีความสว่างให้ผู้มาเยือน  
มองเห็นสภาพอันสยดสยองและชวนคลื่นเหียนสะอิดสะเอียน ภายใน
อุโมงค์ถ�้าอันมืดด�าดุจขุมนรกอเวจีซ่ึงเขามองดูมันจนชินตาเสียแล้ว    
สตรีอีกสิบเอ็ดคนนั่งกอดเข่าอยู่ชิดผนังถ�้า จุดที่แสงสว่างสาดถึงเพียง
เลือนราง มีกองกระดูกของทารกและเศษข้าวปลาอาหารจากการเหลือ
กินวางระเกะระกะอยู่เบ้ืองหน้าของพวกนาง กลิ่นคาวและเหม็นสาบ
อบอวลอยู่ในทุกอณูของถ�้ามืด 
 “หลานข้า...เจ้าจะไปแล้วหรือ ? รีบไป...รีบไปเอาดวงตามา  
ให้ป้า” 
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 “ดวงตา...ไปเอาดวงตาพวกเราคืนมา ไปเอามาให้ได้นะ”
 “เราจะกลับไปมองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งใช่มั้ย ถ้ามีดวงตา...”  
 เสียงร้องอันอ้ืออึงของสตรีท้ังสิบเอ็ดคนท่ีเรียกหาดวงตา         
ซึ่งถูกควักออกไปนั้น ท�าให้ชายหนุ่มเพียงหนึ่งเดียวภายในถ�้าต้องเม้ม 
ริมฝีปากแน่นด้วยความกดดันอัดอั้น 
 มอืเยน็เฉียบของผูเ้ป็นมารดาดงึให้ใบหน้าคมสนัสส้ีมนวลเม่ือ
ต้องแสงไฟ หันมามองดวงตาท่ีเหลอืเพยีงข้างเดยีวของนาง ไม่ให้สนใจ
บรรดาสตรีท่ีปราศจากดวงตาซ่ึงมีรูปลักษณ์ไม่ต่างกับภูตผีปีศาจใน
ขุมนรกที่ซุกร่างอยู่ในซอกหลืบของถ�้ามืดแห่งนี้
 “กุตารนครไม่ใช่ดินแดนของอสุรา หากว่าท้าวรณสิทธิราช   
ทราบว่าเจ้าคือใคร แม้นอุบายมนต์ด�าของนางอมนุษย์นั่นจะร้ายกาจ   
เพียงใด มันก็มิอาจสั่นคลอนความรักท่ีมีเย่ือใยผูกมัดทางสายเลือด
ระหว่างพ่อลูกได้ ชาวกุตารนครและท้าวรณสิทธิราชจะปกป้องเจ้า                                    
แม่เช่ือว่านางยงัไม่ท�าลายดวงตาของพวกเราท้ังหมดท่ีถกูควกัออกไป”
 “แล้วจะท�าเช่นไรข้าถงึจะพบดวงตาเหล่านัน้ ? หากว่ามันไม่ได้                                        
ถูกซุกซ่อนเก็บไว้ในเมืองกุตารนครแห่งนี้แล้ว”
 “ความพยาบาทและอาฆาตแค้นของนางอมนุษย์นั่น จะเป็น                                                                                                             
ตวัชักน�าเจ้าไปพบกบัดวงตาท้ังสบิเอ็ดคูข่องป้าเจ้าและดวงตาอีกหนึง่ข้าง
ของแม่” 
 “แม่...” มืออันหยาบกร้านจากการกร�างานหนักของชายหนุ่ม   
จับสองแขนของมารดาด้วยความไม่แน่ใจในโชคชะตาหากเขาก้าวขา
พ้นออกไปจากถ�้ามืดแห่งนี้ 
 สตรีผู้เหลือดวงตาเพียงข้างเดียวจ้องตาเขาไม่กะพริบ ความ   
เด็ดเดี่ยวตั้งมั่นตรงแน่วในแววตาอันปวดร้าว ระเรื่อรางด้วยความหวัง
เฮือกสุดท้ายท่ีฝากไว้กับบุตรชาย นางอยากส่งทอดพลังนี้ให้แก่เขา                  
ให้เขาน�าสิ่งที่นางและบรรดาพี่สาวต้องการกลับมาให้จงได้
 เวลาพ้นผ่านไปราวหน่ึงช่ัวยามท่ีสองแม่ลูกร�าพันทดท้อถึง  



9

ความโหดร้ายของโชคชะตา ก่อนท่ีวาระของการลาจากจะมาถงึ นางเภา                                                                             
ก�าชับบุตรชายเสยีงมาดม่ันในถ้อยค�าสดุท้าย หยดน�า้ตาหลัง่รนิออกมา
จากดวงตาที่เหลือเพียงข้างเดียวประดุจน�้าที่ผุดขึ้นจากพื้นธรณี
 “รบีไป แม่จะรอคอยเจ้าอยู่ในถ�า้นี ้จะรอจนกว่าเจ้าจะน�าดวงตา
กลับมา” 



ตอนที่	๑
เมษรำศี
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 กำรสนทนำทำงโทรศัพท์กับเพ่ือนสนิทในคืนสุดท้ำยของกำรพัก
รักษาตวัอยู่ท่ีโรงพยาบาล พอจะท�าให้คนท่ีเหมือนถกูตดัขาดจากสงัคม
ภายนอกมาหลายเดือนอย่าง เนตรอัปสร ได้กลับมารู้สึกมีชีวิตชีวา
ขึ้นอีกครั้ง หากงานเลี้ยงต้อนรับ เจ้าดิษยฐาน เพื่อนชายสมัยประถม
เลือ่นไปจดัในอกีสปัดาห์ถดัจากนี ้เธอกค็งจะได้เดนิทางไปร่วมงานเลีย้ง
ที่ ‘ภูแดนดาว’ เมืองเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ชายขอบเหนือสุดของประเทศไทย 
แวดล้อมด้วยทิวเขาน้อยใหญ่ และถกูหล่อหลอมด้วยขนบจารีตล้านนา
อันงดงาม 
   “ฉันเพิง่มารูที้หลงัว่า การแสดงละครเร่ืองนางสบิสองในงานเลีย้ง
ต้อนรับเจ้าดิษยฐานเป็นเรื่องเล่าเก่าแก่ของที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นงานรื่นเริง
อะไรก็แล้วแต่ จะต้องมีการจัดแสดงละครเร่ืองนี้ทุกคร้ังไป แต่ไม่ได้
แสดงไปถึงตอนพระรถ-เมรีนะ เร่ืองมาจบก็ตอนท่ีพระรถเอาดวงตา   
กลับมาใส่ให้นางสิบสองแค่นั้น แถมยังมีเรื่องเล่าแปลก ๆ อีกว่า                                                                               
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แม้พระรถเสนจะน�าดวงตาท้ังหมดมาให้บรรดาเหล่านางสิบสองได้
แล้วก็ตาม แต่นางยักษ์สนธมารก็ตามมาควักดวงตาพวกนางอีกครั้ง                    
แปลกใช่ม้ัยล่ะยายเนตร ฉันอยากให้เธอมางานนี้มาก ถ้าเธอมาท่ี                            
ภแูดนดาวนะ จะต้องหลงรักที่นี่จนถอนตัวไม่ขึ้นแน่” 
 “เธอกรู้็ว่าฉันต้องพักฟ้ืนหลงัผ่าตดั ไว้ให้ฉันหายดก่ีอนแล้วกนั 
จะรีบไปฝากเนื้อฝากตัวกับเจ้าดิษยฐานเลย เจ้ายังไม่มีแฟนใช่มั้ย เล่า
บรรยากาศในงานให้ฟังอีกสวิยา” หลงัต่อปากต่อค�ากบั เศวยา เพ่ือนรัก                                                                         
เนตรอัปสรกน่ั็งอายม้วนอยู่เพยีงล�าพงัในห้องพักผูป่้วย เมือ่เธอเอ่ยถาม                                                                                    
ไปถึงเพ่ือนชายร่วมช้ันเรียนสมัยประถม ซ่ึงไม่ได้พบหน้ากันนาน
เกือบย่ีสิบปี หากว่าไม่มีเหตุการณ์อุบัติเหตุในคืนนั้น ท่ีท�าให้เธอ
ต้องบาดเจ็บสาหัสจนถึงข้ันดวงตาข้างซ้ายบอด ตอนนี้เธอก็คงก�าลัง
ดื่มด�่าบรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับเจ้าดิษยฐานในปราสาทหลังงาม                       
ณ ภูแดนดาวพร้อมกับเศวยาและ ดารัณ อย่างมีความสุข
 เศวยาหัวเราะอย่างชอบอกชอบใจเมื่อได้ยินค�าถามนั้น 
 “มีแล้วจ้ะ รูปหล่อแถมชาติตระกูลดีอย่างเจ้าดิษยฐานแห่ง     
ภูแดนดาว มีหรือท่ีจะครองตัวเป็นโสดได้ แฟนของเจ้าก็สวยไม่เบา      
ทีเดียว ได้ยินว่าพบรักกันท่ีอังกฤษ เธอเป็นลูกสาวเศรษฐีตกยาก          
คนหนึ่ง ฉันได้คุยแค่ไม่กี่ค�าหรอกนะตอนท่ีเจ้าดิษพามาแนะน�าตัว 
อายุอ่อนกว่าเจ้าสองปี เธอชื่อ เมนิลา ตอนนี้เห็นว่าเป็นนักเขียนนิยาย                                                                
แนวรักโรแมนตกิ แต่ใช้นามปากกาว่าอะไรฉันก็ไม่ได้ถามเหมือนกนันะ 
ไม่แน่ว่านิยายรักที่เธอเคยอ่าน อาจเป็นผลงานของเมนิลาก็ได้”
 พอเศวยาพูดจบ คนฟังก็ถึงกับเบ้ปากบูดบ้ึงก่อนถอนหายใจ
ยาว ค่อย ๆ เดินเนิบนาบมาท่ีหน้าต่างห้องพัก ทอดสายตาที่มองเห็น
เพยีงข้างเดยีวออกไปมองหยาดฝนซ่ึงซัดกระเซ็นมาถกูกระจกและไหล
ลู่ตามกันลงมา
 “ถ้าอย่างนัน้ฉันจะเลกิอ่านนิยายรกัตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไปแล้วละ 
เล่าบรรยากาศในงานต่ออีกสิ ฉันอยากฟัง ท้ังตัวปราสาทดาราจันทร์                                                                                     
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แขกท่ีมาร่วมงาน ไหนจะเช้ือเครือของเจ้าดิษยฐานอีก แล้วยายดารัณ                                                                                         
นอนหลบัแล้วเหรอ ?” ท้ายประโยคของเนตรอปัสรนัน้เอ่ยถามถงึดารณั                                                                                  
เพ่ือนรกัอีกคนท่ีเดนิทางไปร่วมงานเลีย้งคร้ังนีพ้ร้อมกบัเศวยา ปลายสาย                                                           
หัวเราะเบา ๆ  ตอบกลบัมา ก่อนท่ีเธอจะได้ยินเสยีงคล้ายอะไรบางอย่าง
กระแทกลงพื้นแทรกผ่านเข้ามาในสายโทรศัพท์
 “เสยีงอะไรน่ะวยา...?” เนตรอัปสรหรีต่า ได้ยินเสยีงหอบหายใจ
เบา ๆ ของเศวยาดังตอบกลับมา
 “โอ๊ย...กย็ายดารัณน่ะส ิละเมอจนตกเตยีง ด ีปล่อยไว้อย่างนีแ้หละ                                                                                
ตวัหนกัอย่างกบัฮิปโป ฉันแบกข้ึนเตยีงไม่ไหวหรอก จะบอกให้นะเนตร                                                                                             
ยายดารณัซัดไวน์ไปหลายแก้วเชียวละ ห้ามกไ็ม่ฟัง สงสยัพรุง่นีเ้ท่ียงตรง                                                                                            
ถงึจะตืน่ ยายนีพ่อเร่ิมงานกเ็ข้าไปตสีนทิกะกลุม่เพ่ือน ๆ  ของ เจ้าไตษา                                                                                                   
ราวกบัว่ารู้จกักนัมาตัง้แต่ชาตปิางก่อน กลุม่นัน้กท่็าทางเป็นสาวนกัเท่ียว                                                                                                           
เอาการ ดื่มหนักแทบทุกคน” 
 จบค�าของเศวยา เนตรอัปสรกหั็วเราะร่าเม่ือนกึไปถงึเพือ่นสาว
ร่างท้วม ใบหน้ากลมแป้นนามว่าดารัณ 
 เศวยาพกัหายใจหายคอครู่หนึง่แล้วจึงเล่าต่อด้วยน�า้เสยีงตืน่เต้น
 “เมือ่กีเ้ธอถามว่าบรรยากาศในงานวันนีเ้ป็นยังไงน่ะเหรอเนตร ?                                                                                                     
หืม...ฉันถึงพูดไงว่าอยากให้เธอมา พอก้าวขาเข้ามาในห้องโถงใหญ่
ของปราสาทดาราจันทร์เท่านั้นแหละ ฉันนึกว่าตัวเองหลงเข้ามาใน
ปราสาทยุคศตวรรษที่ 19 เธอรู้จักปราสาท Belcourt ที่อังกฤษมั้ย ? 
ท่ีนีก่ส็ร้างได้คล้ายคลงึกนัมากทีเดยีว แต่มีการตกแต่งภายในให้เข้ากบั
ยุคสมยับ้าง อย่างเช่นห้องรับแขก กต็ดิกระจกแบบสมยัใหม่และมปีระตู
กระจกบานเลื่อน ตัวปราสาทเองก็มีราวสามชั้น ชั้นที่สองมีอยู่ทั้งหมด
หกห้อง ช้ันท่ีสามฉันไม่แน่ใจนะว่ามีห้องหับกี่ห้องบ้าง พวกแขกท่ี                                                                               
เดนิทางมาร่วมงานเลีย้งกเ็ข้าพักบนช้ันสองของปราสาททุกคน ฉันกบั
ยายดารัณนอนอยู่ฝั่งปีกขวา อยู่ติดห้องของคุณเมนิลากับ เจ้าแว่นฟ้า 
ถัดไปก็เป็นเพื่อนของเจ้าไตษาสามคน ชื่อ เมษราศ ีชโลทร และ ไรยา 
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ฝั่งซ้ายเป็นที่พักของผู้ชายทั้งหมด”
 “ท�าไมมีตัวละครเยอะแยะเต็มไปหมดเลยวยา แล้วเจ้าไตษา
กับเจ้าแว่นฟ้านี่ใคร ท�าไมฉันไม่เคยได้ยินชื่อเลย เป็นญาติของเจ้าดิษ
เหรอ ?” เนตรอัปสรหรี่ตา พลิกตัวหันหลังให้กระจกและเอามือซ้าย                
กอดท้องน้อยไว้
 “เธอกพ็ดูอย่างกบันิยายนะยายเนตร เจ้าแว่นฟ้าเป็นญาตห่ิาง ๆ                                                                                     
ของเจ้าดิษ ได้ยินว่าสมัยก่อนเชื้อเครือของท้ังสองฝ่ายได้หมั้นหมาย 
ท้ังคูไ่ว้ตัง้แต่ยงัไม่เกดิ แต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรอืเท็จนะ เพราะคนท่ีเล่าให้ฟัง                                             
ก็เป็นพวกเพ่ือน ๆ ของเจ้าไตษา ฉันไม่รู้ว่าเธอโกหกรึเปล่า แต่เท่าท่ี                                                                                                         
ฉันสังเกตดู เจ้าแว่นฟ้าท่าทีก็ไม่เบาทีเดียว เธอดูจะสนใจเจ้าดิษอยู่                            
ไม่น้อย และจะว่าไปรปูร่างหน้าตาของเธอกง็ดงามดมีูสง่าราศนีางพญา                                                                                      
สมกับเป็นราชนิกุลภูแดนดาวเชียวละ ไม่ว่าจะมองยังไงก็ดูเป็นผู้ดีทุก
กระเบียดน้ิว เวลาเดิน นั่ง หรือแม้แต่พูดคุยกับผู้คน รังสีนางพญานี่                                                                                               
แผ่ออกมาจนกลบรัศมีผูห้ญิงท่ีอยูข้่าง ๆ  จนหมองหมดเลย เธอลองคดิดู                                                                                            
ผู้หญิงสองคนที่รักผู้ชายคนเดียวกัน ดันถูกจัดให้นอนห้องเดียวกันอีก 
ฉันว่าดีไม่ดีอาจลุกมาตบกันก็ได้” เศวยาหัวเราะคิกคักเมื่อพูดติดตลก 
ก่อนที่เนตรอัปสรจะกระแอมเบา ๆ
 “เธอก็พูดเกินไป จินตนาการเป็นตุเป็นตะ แต่ถ้าหากว่า         
คนอื่น ๆ รู้ว่าท้ังสองคนรักเจ้าดิษยฐาน แล้วท�าไมถึงยังจัดให้พัก                  
ห้องเดียวกันอีกล่ะ ?” ค�าถามของเนตรอัปสรท�าให้คนฟังปลายสาย                
จุดยิ้มเจ้าเล่ห์
 “ก็เจ้าไตษาท่ีฉันเอ่ยช่ือให้ฟังเม่ือกี้ไง เร่ืองนี้ฉันเพิ่งมารู้ตอน
เดนิทางจากสนามบินเชียงใหม่แล้วนัง่รถต่อมายังภูแดนดาวน่ะ พ่อบ้าน                          
ชื่อ ไวทิน เป็นคนเล่าให้ฉันกับดารัณฟัง เจ้าดิษยฐานเป็นเหลนย่า                                                                           
เจ้าจิลลา เจ้าของปราสาทดาราจันทร์ผู ้ปกครองภูแดนดาว ซ่ึง
ต้องเผชิญชะตากรรมอันแสนโหดร้ายในช่วงสงครามโลกครั้งท่ีสอง                               
เจ้าจิลลามีโอรสองค์เดียวคือ เจ้านพรุจ ท่ีเพ่ิงสิ้นไปได้เมื่อปีกลาย                                                                             
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เจ้านพรุจนั้นมีโอรสหนึ่งองค์คือ เจ้าโศธิน เจ้าพ่อของเจ้าดิษยฐาน 
และมีธิดาหนึ่งองค์คือ เจ้าแสงโสม แต่เจ้าโศธินเสียชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่ม 
ปราสาทดาราจันทร์ท่ีฉันคดิว่าน่าจะสร้างในสมยัราว ๆ  ปลายรัชกาลท่ี ๕                                                                              
และวังภูแดนดาวจึงตกอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าแสงโสมในฐานะ               
น้องสาว ส่วนเจ้าดษิยฐานพกัอยู่แถบชานเมอืง ภายในวังเลก็ ๆ  ท่ีเจ้าพ่อ                                                                                 
สร้างข้ึนใหม่ นานทีปีหนหรือว่ามีงานส�าคญัจึงจะเข้ามาท่ีนี ่ส่วนเจ้าไตษา                                                     
เธอก็คือธิดาของเจ้าแสงโสมกับ เจ้าสุริยะ ยังไงล่ะ อายุอานามน่าจะ                                                                                          
ราว ๆ  สกัย่ีสบิห้าปี รูปร่างดเูพรยีวลมสมส่วน แต่ฉันไม่เห็นใบหน้าเธอ                                                                                
ชัด ๆ นะ เพราะว่าเธอใส่หน้ากากขนนกสีด�าปิดหน้าไว้ตั้งแต่เหนือคิ้ว                                                                                  
ถึงจมูก ก็ธีมของงานนี้เป็นแนวแฟนตาซี แต่ละคนเลยจัดเต็มกันมา                                     
สุดฤทธิ์ ส่วนเร่ืองห้องพักท่ีพูดค้างไว้น่ะ พ่อบ้านท่ีช่ือไวทินบอกว่า                                                                                         
คนท่ีดูแลเรื่องอาหารการกิน ดอกไม้ เวที การแสดง ห้องพัก และ
เป็นแม่งานควบคุมทุกอย่างในงานเลี้ยงคืนนี้ก็คือเจ้าไตษา ธิดาของ             
เจ้าแสงโสมคนนี้นี่แหละ”
  “เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดงานให้กับลูกพี่ลูกน้อง...ฉันชักอยาก
จะเห็นหน้าเจ้าไตษาท่ีเธอว่าเสียแล้วสิ...พรุ่งน้ีเธอไปขอถ่ายรูปกับเขา
นะ แล้วส่งมาให้ฉันดบู้าง” ค�าสัง่ของเนตรอัปสรถงึกบัท�าให้อกีฝ่ายแอบ
ระบายลมหายใจใส่
 “ฉันว่ายาก ดูแม่นางท�าตัวสูงส่งราวกับนางฟ้านางสวรรค์                   
ดูไว้ตวัมากกว่าเจ้าแว่นฟ้าเสยีอีก เจ้าแว่นฟ้ายังมาเทียวเดนิคยุกบัคนโน้น                                                                            
คนนี้อย่างไม่ถือตัว แต่เจ้าไตษานี่ท�าตัวนิ่ง ๆ นั่งชมบรรยากาศในงาน
เงียบ ๆ อย่างกับหุ่นกระบอก ไม่พูดคุยหรือสุงสิงกับใคร นอกจาก                   
เจ้าแสงโสมกบัคนรับใช้ท่ีคอยมารายงานความเรยีบร้อยในงาน แม้แต่กบั
เพ่ือนตัวเองท่ีเชิญมาร่วมงานยังพูดด้วยแค่ไม่กี่ค�า จากนั้นก็ไปนั่งร่วม                                                                                              
สนทนากบัแขกคนส�าคญั ๆ  เท่านัน้ ไม่แปลกใจเลยว่าท�าไมพวกเพ่ือน ๆ                                                            
เธอถึงแอบเอาเร่ืองของเธอมานินทาให้ฉันกับยายดารัณฟัง” น�า้เสียง                                              
ท่ีพูดอย่างออกรสชาติของเศวยาน้ันท�าให้เนตรอัปสรเริ่มใจเต้นแรง                                                                                                          
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พร้อมกบัเสยีงฟ้าร้องท่ีกระห่ึมก้องราวกบัระเบิดดงัครืนครามสน่ันหว่ันไหว                                                                                
อยู่ภายนอกห้อง
 “นินทาว่ายังไงเหรอ ?” เนตรอัปสรอดถามไม่ได้ กระแสความ
อยากรู้มันเต็มตื่นขึ้นมาในอก
 เศวยานิ่งไปพักหนึ่ง ก่อนหันไปทักเพ่ือนร่วมห้องท่ีรู้สึกตัวตื่น                                                                      
และเดินไปเข้าห้องน�้า แล้วจึงกลับมาสนทนากับเนตรอัปสรต่อด้วย                  
น�้าเสียงเร่งเร้า 
 “แม่สาวคนหนึง่ในกลุม่นัน้ท่ีช่ือเมษราศบีอกว่า ท่ีเจ้าไตษาต้อง
ใส่หน้ากากปิดหน้าตวัเองไว้ กเ็พราะว่าตาของเธอก�าลงัจะบอด เป็นผล
มาจากค�าสาปท่ีชาติก่อนเจ้าแสงโสมเกิดเป็นนางยักษ์สนธมาร ควัก
ดวงตาเหล่านางสิบสอง พอมาชาตินี้กรรมเลยมาตกที่เจ้าไตษาลูกสาว
ของเธอ”
 เนตรอัปสรเบิกตาโพลงเมื่อเศวยาพูดจบ ไอเย็นไม่ทราบที่มา
ห่อหุ้มรอบกายหญิงสาวจนขนลกุซู่ไปช่ัวขณะ ก่อนท่ีเศวยาจะรบีเล่าต่อ
ด้วยน�้าเสียงตื่นเต้น
 “ฉันฟังทีแรกยังหัวเราะเลย แต่เหมอืนคนท่ีนีเ่ขาจะเช่ือต�านาน
เร่ืองเล่านี้เป็นตุเป็นตะทีเดียว แม้แต่ปราสาทดาราจันทร์เองก็ยังมี                  
เรื่องเล่าโยงใยเกี่ยวพันกับเรื่องต�านานของนางสิบสอง ค�าว่า ‘ดารา’ ก็
คอืดวงดาว เปรยีบเหมือนนางท้ังสบิสองท่ีเป็นเพยีงแค่ดวงดาวส่องแสง
ระยิบระยับ ส่วน ‘จันทร์’ เปรียบดังนางสนธมารที่มีอ�านาจบารมีสูงกว่า 
เพราะรัศมีของพระจันทร์ย่อมจะสว่างกว่าดวงดาวเป็นร้อยเป็นพันเท่า 
เมษราศีบอกว่าท่ีตั้งช่ือนี้ก็เพราะวันหนึ่งบรรดาเหล่านางสิบสองและ
นางสนธมารจะกลับมาพบกันที่นี่อีกครั้งยังไงล่ะ”
 “ฟังดูเหมือนนิยายจังเลยนะ แต่นางยักษ์สนธมารก็ได้มาพบ
กับเหล่านางสิบสองในงานเลี้ยงคืนนี้แล้วไม่ใช่เหรอ ตามการแสดง                         
ท่ีเธอเล่าให้ฉันฟังไง” เนตรอัปสรพูดติดตลกเพื่อกลบเกลื่อนความ      
หวาดกลัวปริศนาที่จู่ ๆ ก็ถาโถมเข้ามาในใจ ก่อนที่เศวยาจะรีบเล่าต่อ  
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 “เธอก็ช่างคิดได้นะยายเนตร แต่ก็เห็นจะจริงอย่างท่ีเธอว่า...                                                                                                              
อ้อ แล้วไรยา ผู้หญิงในกลุ่มนั้นอีกคนยังเล่าอีกว่า บนภูเขาไม่ไกล                                                                                                
จากปราสาท มีถ�้าลึกลับแห่งหนึ่งท่ีเช่ือกันว่าในอดีตเคยเป็นท่ีกุมขัง
เหล่านางสิบสองไว้ ถึงแม้มันจะเป็นต�านานปรัมปราก็เถอะ แต่ดูจาก
ท่าทางแล้วเมษราศี ชโลทร และไรยา คงจะอิจฉาริษยาและเกลียดชัง                                                                                  
เจ้าไตษาอยู่ลกึ ๆ  ไม่แปลกท่ีจะโยงเร่ืองพวกนีม้าถงึตวัคนท่ีตวัเองเกลยีด                                                                                       
เพื่อให้สาแก่ใจเพียงเท่านั้น”
 “ฉันชักอยากจะเข้าไปในถ�้าน้ันเสียแล้วสิ คงจะตื่นเต้นน่าดู”    
เนตรอัปสรตอบกลับอย่างสนอกสนใจ
  “ฉันว่าน่ากลัวออกยายเนตร ในถ�้าจะมีผีสางรึเปล่าก็ไม่รู้...
อ้อ ช่วงท่ีการแสดงละครเรื่องนางสิบสองใกล้จะจบ ฉันแวบมาคุยกับ
สารวตัรหนุม่รูปหล่อช่ือ ปรวร์ี ท่ีมาร่วมงานตามค�าเชิญของเจ้าแสงโสม                                                                       
เขาบอกว่าบนภูเขามีถ�้าแห่งหน่ึง ซ่ึงสมัยก่อนใช้เป็นท่ีหลบภัยของ                      
ชาวภูแดนดาวและเหล่าเจ้านายสมัยสงครามโลกคร้ังท่ีสอง เล่ากันว่า     
เจ้าจิลลาหายสาบสูญไปในถ�้านั้นนั่นแหละ...เขาเรียกว่า ‘ถ�า้นางพญา’                                                                                                      
ในบางคนืท่ีพระจันทร์สว่างมาก ๆ  จะปรากฏวิญญาณของเจ้าจิลลาท่ียัง                                                                                   
คงสงิสถติอยู่ในถ�า้ กลายร่างเป็นสางออกมาหากนิ จนพวกชาวบ้านแถบนี้                                  
พากันโยกย้ายถิ่นฐานออกไปอาศัยที่อื่นจนหมด ก็เหลือเพียงแต่วังเก่า
ของภูแดนดาวที่อยู่ห่างจากปราสาทนี้ไปเกือบสองกิโลเมตรเท่านั้น”
 “เธอเล่าซะฉันขนลกุข้ึนมาเลยนะเวยา” น�า้เสยีงของเนตรอัปสร
เบาลง ได้ยินเสียงลมหายใจของเศวยาแรงขึ้น
 “จะว่าไปท่ีนีก่ด็นู่ากลวัใช่ย่อยเลยละ นีถ้่าหากว่าห้องนอนไม่มี
ห้องน�า้ในตวั ฉันขอยอมฉ่ีรดท่ีนอนดกีว่าต้องผลกัประตอูอกไปจากห้อง
ตอนดกึ ๆ  แบบนีน้ะ ตอนเดนิข้ึนมาบนห้องพกัหลงังานเลีย้งจบยังรูส้กึ
เสียวสันหลังเลย ผนังก็เป็นหินเก่า ทั้งเครื่องไม้ เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่าง
มันขลังไปหมด...เออ ฉันลืมเล่าให้เธอฟังว่าในงานนี้มีกิจกรรมพิเศษ
ด้วยนะ”
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 “กิจกรรมพิเศษอะไรเหรอ ? จับคู่เต้นร�า หรือว่าเล่นเกมเก้าอี้
ดนตรีล่ะ ?” เนตรอัปสรเปลี่ยนเป็นท�าเสียงล้อเลียน 
 “ยิง่กว่านัน้อกีจ้ะ ตอนก่อนจะเข้าไปในปราสาท คนท่ีประจ�าอยู่
หน้าประตูบอกให้แขกทุกคนลงทะเบียนก่อนเข้างาน โดยต้องกรอกชื่อ
และวันเดือนปีเกิด เพราะว่าในตอนท้ายของงานเลี้ยงจะมีการจับฉลาก 
เลือกผู้โชคดีหนึ่งคนท่ีจะได้รับการท�านายดวงชะตาจากหมอดูคนสนิท      
ของเจ้าแสงโสม พอฉันรู้อย่างนั้นก็เลยหันไปขอความเห็นยายดารัณ          
แม่นัน่เลยอตุริคดิเจ้าเล่ห์สบัขาหลอก นางกรอกวนัเดอืนปีเกดิฉันลงไป
แทน ส่วนฉันกก็รอกวนัเดอืนปีเกดินางเพราะกลวัว่าจะน้อยหน้า หากว่า
ระหว่างเราสองคนเกิดมีใครเป็นผู้โชคดีได้รับการดูดวงฟรีข้ึนมาน่ะสิ   
คิดแล้วก็ยังข�าไม่หายเลยนะ แต่สุดท้ายฉันกับยายดารัณก็ชวดด้วยกัน
ทั้งคู่ เพราะคนที่เป็นผู้โชคดีคือลูกน้องของสารวัตรปรวีร์ ชื่อ โมลี เห็น
ว่าถูกเชิญให้เข้าไปในห้องรับแขกเพ่ือรับฟังค�าท�านายเป็นการส่วนตัว
ด้วย งานมาเลิกก็ตอนห้าทุ่ม กว่าแขกจะทยอยกันกลับก็เกือบเที่ยงคืน 
ส่วนใหญ่กขั็บรถยนต์กนัมาเองบ้าง มีคนขับรถขับมาให้บ้างตามประสา
กลุม่คนช้ันสงู พรุ่งนีเ้ช้าเจ้าดษิจะพาข้ึนไปบนภเูขาของภแูดนดาวด้วย
นะ เธอว่าวิวตรงนั้นสวย มีหน้าผาเล็ก ๆ ให้เรานั่งจิบชาชมวิวกัน ฉัน
กะว่าจะขอเจ้าดิษค้างอยู่ท่ีภูแดนดาวสักหนึ่งสัปดาห์ แต่คงไม่ค้างท่ี
ปราสาทดาราจันทร์หรือวังเก่าภูแดนดาวหรอก...ไปค้างท่ีบ้านของ                                                                                  
เจ้าดษิยฐานแทน” คร้ันเศวยาพูดจบ คนฟังกหั็วเราะเบา ๆ  ตอบกลบัมา
 “แล้วท�าไมเธอไม่ลองขอเจ้าไตษาหรือเจ้าแสงโสมดูล่ะ เผื่อว่า                                                                                                 
เขาอาจจะอนุญาตให้เธอพักที่ปราสาทดาราจันทร์ต่อก็ได้.. ไม่ลองไม่รู้          
นะวยา เป็นแขกของหลานชายอย่างเจ้าดิษยฐานซะอย่าง” เนตรอัปสร
ท�าเสียงประชด
 “ถ้านางพญาสองคนนั้นอนุญาต แต่ไม่มีเจ้าดิษยฐานหรือ     
คนอื่น ๆ นอกจากยายดารัณ ฉันก็ไม่อยู่หรอกจ้ะ...ปราสาทอายุเกือบ
ร้อยปี ใหญ่โตโอ่อ่าแลดลูกึลบัน่ากลวัยังไงชอบกล ผูค้นเองก็ไม่รู้จะไว้ใจ                      
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กันได้มากน้อยแค่ไหน ไม่รู้สิเนตร ถึงแม้บรรยากาศงานเลี้ยงคืนนี้จะ
สนุกสนานมาก แต่ฉันกลับสังหรณ์ใจแปลก ๆ มันรู้สึกอึดอัดยังไงไม่รู้ 
ราวกบัว่าก�าลงัจะเกดิเร่ืองร้ายข้ึนอย่างนัน้แหละ...โอ๊ะ ยายดา มีอะไร ?” 
 เสียงลมหายใจหอบของเศวยาดังผ่านสายโทรศัพท์ ฉุดให้
อารมณ์ตืน่รูข้องเนตรอปัสรพุง่ทวี เธอก�าลงัจะเอ่ยถาม แต่ก็ได้ยินเสยีง
สนทนาระหว่างเศวยาและดารัณแทรกเข้ามา จึงได้แต่ตั้งใจฟัง
 “เมื่อกี้ที่ฉันเข้าห้องน�้า ฉันมองผ่านกระจกข้างห้องน�้าออกไป
ข้างนอก เห็นตัวอะไรไม่รู้อยู่ด้านหลังปราสาท...”
 เสียงนั้นเป็นของดารัณ ก่อนท่ีเนตรอัปสรจะได้ยินเศวยาสั่ง
เสียงสั่น
 “ปิดโคมไฟก่อน...” 
 มือของเนตรอัปสรยังถอืโทรศพัท์ไว้แนบหู ได้ยินเสยีงฝีเท้าเดนิ
ตึงตังของทั้งคู่ ก่อนที่เสียงลมหายใจของเศวยาจะดังออกมาพรืดใหญ่
 “นั่นไงวยา...ฉันเห็นมันออกมาจากเงาไม้ในป่าตรงตีนเขา       
ทีแรกฉันนึกว่าม้า แต่พอมันเดินมาสักพักกลับลุกยืนสองขาเหมือน
คน มันมาหยุดอยู่ตรงรั้วไม้ที่กั้นแนวเขตสวนหลังปราสาทตรงนั้นแล้ว
มองขึ้นมา ฉันตกใจเลยวิ่งออกมาจากห้องน�้า นั่นไง...มันย่อตัวลงไป
คลานสี่ขาเหมือนเดิมแล้ว”
 “เนตร...แค่นี้ก่อนนะ” 
 น�า้เสยีงสัน่เครือของเศวยาท�าให้คนปลายสายท่ีได้ยินทุกอย่าง
แทบหัวใจหยุดเต้น ก่อนท่ีสายจะถูกตัดไปในท่ีสุด พร้อมกับเร่ืองราว
ทั้งหมดในคืนนั้นที่เกิดขึ้น ณ ภูแดนดาว

 หลังจากแวะเข้าไปสั่งงานท่ีบริษัทตั้งแต่เช้า นางนิภา จึงได้           
เดินทางกลับมาหาผู้เป็นลูกสาวซ่ึงยังคงพักรักษาตัวอยู่ท่ีโรงพยาบาล
เหมือนอย่างเคย 
 “เม่ือคืนนอนดึกเหรอเนตร แม่เห็นยืนคุยโทรศัพท์ตั้งนาน               
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สองนาน คยุกบัวยารเึปล่า ?” เสยีงอ่อนโยนของหญิงวัยกลางคน ดงัข้ึน                                                                          
ท่ีริมหน้าต่างของห้องพักผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใจกลาง
กรุงเทพฯ ขณะก�าลังรูดเปิดผ้าม่านให้แสงอาทิตย์ยามเช้าสาดเข้ามา
ภายในห้อง 
 เนตรอัปสรท่ีเพิ่งอาบน�้าล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ ออกมาจาก
ห้องน�า้พร้อมกบัส่งย้ิมทักทายมารดาในเวลาสบิโมงเช้า ในตอนเยน็ของ
วันนี้เธอก็จะได้กลับบ้านเสียที แต่พอคิดไปถึงการสนทนากับเพื่อนรัก
เมื่อคืน เนตรอัปสรก็พลันขมวดคิ้วมุ่นด้วยความกังวลใจ
 “ใช่ค่ะแม่ เนตรคยุกบัวยา กเ็ร่ืองงานเลีย้งต้อนรับเจ้าดษิยฐาน
ที่ภูแดนดาวนั่นไงคะ คุยกันอยู่ดี ๆ  แม่นั่นก็มาตัดสายไปเสียดื้อ ๆ  พอ
โทรไปก็ปิดเครื่องอีก ทิ้งให้เราต้องเป็นห่วง”
 “จรงิเหรอลกู แล้วนีล่องโทรกลบัไปหาวยาอกีครัง้รึยงั ? เม่ือกีน้ี้                                                                                             
ตอนท่ีแม่แวะซ้ือของท่ีซูเปอร์ฯ ได้ฟังข่าวคนตายท่ีภูแดนดาวด้วยนะ 
รู้สกึว่าจะเป็นการรายงานสถานการณ์สดด้วย แต่เนือ้ข่าวไม่ได้บอกอะไร
มาก ลูกลองเปิดทีวีดูสิเนตร” 
 “จริงเหรอคะแม่!” เนตรอัปสรอุทานด้วยความตกใจ รีบลุกขึ้น
ไปหยิบรีโมตโทรทัศน์และกดเปิดทันที เลื่อนหาช่องรายการข่าว ทว่า
กลบัไม่มกีารรายงานเรือ่งคนตายท่ีภูแดนดาวตามท่ีมารดาเล่า เธอกลบั
มาน่ังบนโซฟาอีกคร้ังด้วยความร้อนใจ หยิบโทรศพัท์มอืถอืข้ึนมาพิมพ์
ค้นหาข่าวคนตายท่ีภแูดนดาว ก่อนจะได้พบกบัเพจข่าวของท่ีนัน่เขียน
อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าตรู่ของวันนี้ไว้ว่า
	 ‘พบศพหญิงสาวอายุราวยี่สิบห้าปีถูกฆ่าเสียชีวิตอยู ่กลาง						
ทุ่งหญ้าซ่ึงกินพ้ืนท่ีหลายสิบไร่ตรงเขตรอยต่อระหว่างหมู่บ้านร้าง
กับตัวเมืองภูแดนดาว	 สภาพศพตั้งแต่ศีรษะจนถึงหน้าอกถูกเผาจน										
ไหม้เกรียม	ยังมิอาจระบุจากใบหน้าได้ว่าเป็นใคร	ทิ้งหลักฐานเพียงแค่
ชุดเดรสสีแดงท่ีสวมใส่	 ซ่ึงยังไม่ถูกความร้อนเผาไหม้ในช่วงล่างของ		
ล�าตัว	และรองเท้าส้นสูงสีเดียวกัน	บริเวณโดยรอบไม่พบหลักฐานหรือ
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ร่องรอยการต่อสู้	คาดว่าน่าจะเสียชีวิตช่วงกลางดึกของเมื่อคืนนี้’
 เนตรอัปสรสูดหายใจแรงขึ้น และเลื่อนหาข่าวจากแหล่งอื่น ๆ 
ก่อนที่จะมีสายโทรเข้ามา จ�าได้ว่าเป็นเบอร์ของเศวยา เธอจึงรีบกดรับ
ในทันที
 “เนตร นี่ฉันเองนะ” 
 พอรู้ว่าคนท่ีโทรเข้ามาเป็นเศวยา เนตรอัปสรก็ถึงกับถอน
หายใจยาวอย่างโล่งอก
 “เมือ่คนืท�าไมเธอวางสายฉันไปดือ้ ๆ  ล่ะ พอโทรไปกปิ็ดเครือ่ง
อีก แล้วนี่มันเกิดเรื่องขึ้นที่ภูแดนดาวเหรอ ? มีข่าวคนถูกฆาตกรรม
ด้วย” เนตรอัปสรร่ายยาวอย่างเป็นห่วง ปลายสายนิ่งไปสักพัก ได้ยิน
เสียงผู ้คนพูดเสียงดังจอแจแทรกเข้ามาขณะท่ีเศวยาก�าลังจะเร่ิม                   
บทสนทนา
 “ฉันยังกลวัไม่หายเลย เมือ่คนืยายดารัณลากไปดตูวัอะไรไม่รูท่ี้
ริมหน้าต่าง แล้วพอฉันวางสายจากเธอ โทรศพัท์กต็กลงพ้ืน เปิดเครือ่ง
ไม่ติด เพ่ิงซ้ือเครื่องใหม่เมื่อกี้น้ีเอง โทรศัพท์ของยายดารัณก็ไม่รู้ไป                                                                             
ท�าหายไว้ท่ีไหน สงสัยคงจะเผลอท�าหล่นช่วงงานเลี้ยงเม่ือวาน ส่วน
เร่ืองคนถกูฆาตกรรมน่ะ พวกฉันนีแ่หละท่ีเป็นคนไปพบศพ” เศวยาเล่า
ด้วยน�้าเสียงตื่นเต้น 
 เนตรอปัสรลกุจากโซฟา ขณะท่ีมารดาหันมามองสหีน้าท่าทาง
บุตรสาวท่ีดูร้อนรนด้วยความสนใจ หญิงสาวเปิดประตูออกมาจาก                    
ห้องพักพิเศษ และเดนิตรงปร่ีมาท่ีโถงทางเดนิซ่ึงยังปลอดคนและมีพืน้ท่ี
กว้างขวางกว่าภายในห้องพกั เธอละท้ิงความสงสยัในเรือ่งเม่ือคนืนีข้อง
เศวยาไว้ก่อน แล้วเอ่ยถามย�้าเรื่องการฆาตกรรมแทน 
 “เรื่องราวมันเป็นยังไงวยา แล้วเธอไปพบศพเขาได้ยังไงกัน ?”
 “ก็เมื่อเช้านี้ฉันกับดารัณ คุณเมนิลาและเจ้าแว่นฟ้า ก�าลัง
เตรียมตัวจะข้ึนไปดื่มชากันบนภูเขาตามท่ีฉันบอกเธอไปเม่ือคืนไง                 
บนนั้นมีบ้านพักหลังเล็ก ๆ ที่เจ้าโศธินสร้างไว้เวลาขึ้นไปพักผ่อน เรา
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เดนิทางกนัตัง้แต่เจ็ดโมงเช้า พอรถยนต์วิง่ไปถงึกลางทางเท่านัน้แหละ   
คุณเมนิลาเธอเหลือบไปเห็นควันลอยข้ึนมาจากกลางทุ่งหญ้า เธอ
เลยบอกให้เจ้าดิษยฐานหยุดรถเพื่อจะลงไปดู เพราะกลัวว่าไฟจะลาม      
ทุ่งหญ้าท่ีก�าลังแห้งแล้วอาจจะกลายเป็นไฟไหม้ป่าได้ เจ้าดิษจอดรถ
ไว้ข้างทาง เราทั้งหมดเลยได้เดินลงไปพร้อมกัน ทีแรกมองอยู่ไกล ๆ                
ฉันก็คิดว่าคงมีคนเอาขยะไปเผา แต่ก็เอะใจว่าท�าไมต้องเอาไปเผา                                                             
กลางทุ่งเสียขนาดนั้น แต่พอเดินเข้าไปใกล้ ๆ ภาพทุกอย่างถึงชัดขึ้น 
เศษผ้าสแีดงท่ีฉันคดิว่าเป็นขยะ กลบักลายเป็นชายกระโปรงของผูห้ญิง
ท่ีนอนตายอยู่ ส่วนหัวจนกระท่ังถึงหน้าอกมีควันลอยออกมาคล้ายว่า   
ไฟเพิ่งจะมอดไปได้ไม่นาน ภาพนั้นยังติดตาฉันอยู่เลยนะเนตร มัน                                  
น่ากลัวมาก ฉันไม่เคยเห็นศพที่ถูกไฟไหม้เกรียมเต็มสองตาแบบนี้มา
ก่อนเลย จนถึงตอนนี้ใจฉันยังสั่นไม่หาย ใครกันท่ีมีจิตใจโหดเห้ียม
ป่าเถื่อนได้ถึงขนาดนี้” เศวยาพูดจบด้วยเสียงเครือน้อย ๆ แล้วสูดลม
หายใจอย่างฝืดเคืองเพราะเพิ่งร้องไห้ด้วยความหวาดกลัว
 “อะไรนะวยา เธอไปเจอศพคนตายสยองขนาดนั้นเลยเหรอ ?” 
เนตรอัปสรอุทานด้วยความตกใจ ก่อนที่เศวยาจะเล่าต่อเสียงสั่น 
 “ก็ใช่น่ะสิยายเนตร พอเห็นศพเท่านั้นแหละ พวกผู้หญิงแทบ
ท้ังหมดก็กร๊ีดลั่น ว่ิงหนีกันกระเจิดกระเจิง ยายดารัณว่ิงจนหัวคะม�า      
กว่าจะตั้งสติได้ก็วิ่งกลับมาถึงรถพอดี เหลือแต่เจ้าดิษกับคุณเมนิลาท่ี
ยืนมองดูศพอยู่เงียบ ๆ สงสัยคงจะตกใจจนก้าวขาไม่ออก เจ้าแว่นฟ้า
ท่ีวิ่งมาถึงรถคนแรกรีบโทรเรียกต�ารวจ กว่าสารวัตรปรวีร์กับลูกน้องจะ                                                                                 
มาถึงท่ีเกิดเหตุก็เกือบครึ่งช่ัวโมง พวกฉันท้ังหมดได้แต่ยืนมองศพ
ท่ีนอนแอ้งแม้งอยู่แบบนัน้เพราะท�าอะไรไม่ได้” เศวยาพูดรวัเรว็จนแทบ
จะลืมหายใจไปชั่วขณะ
 “สรุปว่าคนตายเป็นใครกนัเหรอ แล้วพอจะมเีบาะแสจบัฆาตกร 
ได้มั้ย ?” ค�าถามของเนตรอัปสรท�าให้อีกฝ่ายถอนหายใจเฮือกใหญ่
 “เป็นคนท่ีฉันเล่าให้ฟังเม่ือคืนนั่นแหละเนตร เพ่ือนของ       
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เจ้าไตษาที่ชื่อเมษราศี”
 “อะไรนะ...?”
 “ส่วนเร่ืองเบาะแสอะไรนัน่ ฉันก็ไม่รูว่้าคบืหน้ารึเปล่า ปล่อยให้
เป็นหน้าท่ีของต�ารวจ ตอนนีฉั้นอยูท่ี่สถานตี�ารวจก�าลงัจะกลบัปราสาท
ดาราจันทร์ ถ้าถึงท่ีนั่นแล้วฉันว่าจะรีบเก็บกระเป๋าเดินทางกลับเลย         
มีคนถูกฆ่าตายโหดเห้ียมเสียขนาดนี้ ถ้าให้นอนต่ออีกคืนฉันคงนอน
ไม่หลับหรอก ส่วนเร่ืองไอ้ตัวประหลาดเมื่อคืนท่ีฉันกับยายดารัณเห็น 
ไว้ถึงกรุงเทพฯ จะเล่าให้ฟัง แค่นี้ก่อนนะ” 
 เศวยากดวางสายไปด้วยน�า้เสยีงขุ่นมวั และนัน่เป็นเสยีงสดุท้าย
ของเพื่อนรักที่เนตรอัปสรได้ยิน

........................................
 ภายในถ�้าแห่งนั้นยังคงเหม็นอับด้วยกลิ่นสาบสางอันชวน
คลื่นเหียนเวียนไส้เม่ือได้สูดดม ชายรูปร่างก�าย�าล�่าสันคนหนึ่ง ถือ
คบเพลิงเดินเข้ามาในช่องทางอันเล็กแคบท่ีมุ่งเข้าสู่ห้องลึกลับอย่าง    
เงียบ ๆ เม็ดเหงื่อผุดพราวบนใบหน้าและตามล�าตัว มือขวาก�าห่อผ้าที่
เปรอะเปื้อนด้วยคราบเลือดไว้แน่น 
  เสียงฝีเท้าและไออุ่นจากแสงไฟนั้นท�าให้สตรีท่ีนอนแออัดกัน
อยู่ท่ีมุมถ�้าเร่ิมขยับตัว นางผู้เหลือดวงตาเพียงหนึ่งข้างเหลียวมอง                         
บุตรชายพร้อมกบัรอยย้ิม เอาสองมือยันพืน้หินและดนัร่างอันผ่ายผอม
ให้ลุกขึ้นยืน
 “ได้มาหรือไม่ ?” เสียงแหบแห้งของนางเอ่ยถามด้วยความ
กระหายอิสระ 
 ใบหน้าคมสนัท่ีเป้ือนด้วยหยาดเหงือ่และคาวเลอืดนัน้พยักหน้า
เบา ๆ ก่อนจะหันไปมองสตรีอีกสิบเอ็ดคนที่ค่อย ๆ ลุกขึ้นนั่งและเอา
สองมอืไขว่คว้าอากาศ แสงคบเพลงิสาดใส่ร่างเหล่านัน้ ทอดเงาสงูยาว                                                                                
และบิดเบ้ียวไปตามพื้นผนังถ�้าอันวิจิตรพิสดารจากการรังสรรค์ของ
ธรรมชาติ
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 หญิงผูเ้หลอืดวงตาเพียงหนึง่ข้างเดนิตรงแน่วเข้าไปหาสตรีใน
กลุม่นัน้ ดงึแขนคนท่ีเร่ิมมีผมขาวและดชูรามากท่ีสดุออกมาจากในกลุม่ 
พาตรงมาหาบุตรชายท่ียืนถอืคบเพลงิอยูก่ลางถ�า้ นางหันไปกระซิบบอก
ข้างหูหญิงผู้ซึ่งยืนอยู่ข้างกายด้วยน�้าเสียงโศกสะอื้น
 “หลานชายได้น�าดวงตาของพี่กลับมาให้แล้ว...”


