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ค�าน�าส�านักพิมพ์

เม่ือเอ่ยถึงอียิปต์โบราณ หลายคนคงนึกถึงพีระมิด สฟิงซ์ สิ่ง

ปลูกสร้างขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นมหาวิหารหรือสุสาน อักษรโบราณ 

กระดาษปาปิรุส และท่ีขาดไม่ได้คือมัมมี่ เชื่อแน่ว่าหลายคนคงนึก

ภาพสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆ เมื่อเอ่ยถึง “อียิปต์โบราณ” 

อารยธรรมเก่าแก่ที่ดูมีมนต์ขลังและเสน่ห์พิเศษบางอย่างส�าหรับผู้คน

ในโลกสมัยใหม่ 

เม่ือเอ่ยถึงวิถีชีวิตของผู ้คนในสังคมอียิปต์โบราณ จากเศษ 

ชิ้นส่วนหลักฐานท่ีหลงเหลืออยู่มากพอให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมนี้ใน

แง่มุมต่างๆ ท้ังจากบรรดาจดหมายส่วนตัว ต�าราทางการแพทย์ การ

วาดและแกะสลักภาพวิถีชีวิตประจ�าวันในสุสานชนชั้นสูง ธรรมเนียม

การบรรจุอาหาร เสื้อผ้า เครื่องประดับ และของที่จ�าเป็นอื่นๆ ในสุสาน  

นอกจากนี้การขุดค้นที่หมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้างจ�านวนหนึ่ง ก็ท�าให้เราได้

ท�าความเข้าใจวิถีชีวิตของชาวอียิปต์โบราณ และได้รู้ว่าหมู่บ้านเหล่า

นี้เกิดขึ้นมาเพ่ือเอื้อต่อโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ อย่างเช่น การ

ก่อสร้างพีระมิด หรือสุสานหลวง 

ในหนังสือ ‘24 ชั่วโมงในอียิปต์โบราณ: ชีวิตในหนึ่งวันของผู้คน

ที่นั่น’ เล่มนี้ ‘โดนัลด์ พี. ไรอัน’ ผู้เขียนพาเราย้อนเวลาไปในอียิปต์

โบราณ เพื่อท่ีเราจะได้เห็นว่าหน่ึงวันในชีวิตของชาวอียิปต์โบราณเป็น
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อย่างไร แต่ละชั่วโมงเราจะได้พบกับชาวอียิปต์ ตั้งแต่ชาวนา ช่างปั้น 

ช่างทอผ้า และทหารผู้ผ่านศึกสงครามมาอย่างโชกโชน ไปจนถึงฟาโรห์

สมมติเทพผู้ปกครองอียิปต์ องค์ราชินีและเหล่าข้าราชบริพารทั้งหลาย 

แม้ตัวละครและเหตุการณ์ส่วนใหญ่ในแต่ละบทเป็นเรื่องที่สมมติขึ้นมา 

แต่ก็ตั้งอยู่บนความรู้ความเข้าใจในอียิปต์โบราณ ทั้งนี้เพ่ือท�าให้ผู้อ่าน

ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวอียิปต์โบราณอย่างสมจริง ได้มองดูอารยธรรม

ที่เลือนหายผ่านสายตาและประสบการณ์ในหนึ่งวันของผู้คนที่อาศัย

อยู่ในยุคนั้น  แต่ก็ยังมีหลายคนท่ีมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ อย่าง

เช่น กษัตริย์แอเมนโฮเทปท่ี 2 เธียอาผู้เป็นราชินี และมหาเสนาบด ี

อเมเนโมเพต

ขอเชญิท่านผูอ่้านย้อนเวลากลบัไปในอยีปิต์โบราณ ณ เมอืงธบีส์  

อันเป็นศนูย์กลางการปกครองและศาสนา ในรชัสมยัของอาเอเคเปอร์รเูร  

แอเมนโฮเทป (แอเมนโฮเทปที่ 2) ปีที่สิบสอง ซึ่งเป็นช่วงราชวงศ์

ที่สิบแปดของยุคอาณาจักรใหม่ที่เจริญรุ่งเรือง ยุคที่ แอเมนโฮเทป 

ที่ 2 น�าพากองทัพเข้าสู่สมรภูมิด้วยรถศึกที่ลากด้วยม้าก�าย�าสุดผยอง 

และเป็นผู้ที่สร้างวิหาร พระราชวัง และอนุสาวรีย์มากมายให้กับตัวเอง  

บนผืนแผ่นดินที่ชาวอียิปต์เรียกว่า “เคเมต” แผ่นดินสีด�าที่อุดม

สมบูรณ์ตามแนวริมฝั่งแม่น�้าสายหลักแห่งยุคอาณาจักรใหม่ เราจะใช้

เวลา ‘24 ชั่วโมงในอียิปต์โบราณ’ กับ ‘ชีวิตในหนึ่งวันของผู้คนที่นั่น’ 

เที่ยวอียิปต์โบราณให้สนุกนะครับ

ส�านักพิมพ์ยิปซี
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ค�าน�าผู ้แปล

ในบทชั่วโมงท่ี 1 ยามกลางคืน ผู้เขียนได้อธิบายถึงปัจจัยต่างๆ 

ที่ท�าให้สิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่จากยุคอียิปต์โบราณไม่เหลือรอดมา

ถึงปัจจุบัน พร้อมกับเตือนผู้อ่านให้ระวัง ไม่รีบด่วนสรุปว่าคนอียิปต์

โบราณมีความคลั่งไคล้ในเรื่องความตายและศาสนา เพียงเพราะสิ่ง

ปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่หลงเหลือคือวิหารหรือสุสาน ผมเลยตระหนัก

ขึ้นได้ว่า สฟิงซ์ พีระมิดและมัมมี่ สิ่งเหล่านี้คือภาพที่ตัวผมเองจะ

นึกถึงเป็นอันดับแรกๆ เมื่อเอ่ยถึงอียิปต์โบราณ และหลายๆ คนก็คง

เป็นเหมือนกัน พวกเรามักเผลอปล่อยให้สิ่งที่หลงเหลืออยู่พูดแทนอดีต

ทั้งหมด เผลอมองข้ามการมีอยู่ของแง่มุมอื่นๆ ไป ความพยายามของ 

ผู้เขียนก็คือการท�าให้เราตระหนักถึงแง่มุมที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงเหล่านั้น  

อย่างเช่น ท�าไมคนอียิปต์โบราณถึงมีสูตรยาส�าหรับอาการผมร่วง 

ทั้งๆ ที่เรามักเข้าใจว่าพวกเขานิยมโกนผมใส่วิก หรือเรื่องความส�าคัญ

ของการอ่านออกเขียนได้ และคนท่ีมีความสามารถดังกล่าวจะเอารัด 

เอาเปรียบผู้อื่นอย่างไรได้บ้าง

จริงอยู่ที่เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงสถานการณ์สมมติ ที่

ผู้เขียนใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นพื้นฐานในการสร้างฉากหลัง 

แล้วจึงประดิษฐ์ตัวละครมนุษย์ให้ลงไปโลดแล่น แต่ตัวละครเหล่านี้

อาจช่วยเป็นสะพานให้เราข้ามช่องว่างความแตกต่างของสถานที่และ
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เวลา และเราอาจได้ยินเสียงจากอดีตที่ดังมาจากใต้เงามหาพีระมิด 

เสียงของการด�าเนินชีวิต การต่อสู้ดิ้นรน เป้าหมายและอุปสรรค เสียง

ที่อาจไม่ได้แปลกหูอย่างท่ีเราคิดเอาไว้

ณัฐ อมรบวรวงศ์
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แด่ โดโรธี “ดอตตี้” เชลตัน

ผู้ใช้ชีวิตด้วยความสุขสันต์และโอบอ้อมอารี
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บทน�า 

ในบรรดาอารยธรรมเก่าแก่ทั้งหลาย อียิปต์โบราณดูเหมือนมี

เสน่ห์พิเศษบางอย่างส�าหรับโลกสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ผุพัง

ที่เต็มไปด้วยตัวอักษรชวนท่ึง มหาวิหารและพีระมิดขนาดมหึมา หรือ

การค้นพบทางโบราณคดีที่น่าตะลึง ทั้งหมดล้วนเพิ่มมนต์ขลังให้กับ

สังคมมนุษย์กลุ่มนี้ สังคมท่ีเก่าแก่และแทบจะเลือนหายไป

เมื่อเปรียบเทียบกับอารยธรรมยุคโบราณที่ยิ่งใหญ่อย่างกรีก

และโรมันโบราณ อียิปต์เหลือท้ิงตัวบทให้เราน้อยและไม่หลากหลาย

เท่าไรนัก ท�าให้เราไม่สามารถเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่เราสนใจได้อย่างถ่องแท้  

ชาวอียปิต์โบราณโดยท่ัวไปอ่านไม่ออกเขยีนไม่ได้ และตัวบทเอกสารส่วน

ใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องในราชส�านัก ศาสนา และพิธีศพ แต่ถึงกระนั้น

ก็ยังมีเศษชิ้นส่วนหลักฐานหลงเหลืออยู่มากพอให้ผู ้เชี่ยวชาญด้าน

โบราณวตัถอุยีปิต์สามารถอธบิายวฒันธรรมนีใ้นแง่มมุต่างๆ จากบรรดา

จดหมายส่วนตัว หรือจากต�าราทางการแพทย์ การวาดและแกะสลัก 

ภาพวิถีชีวิตประจ�าวันในสุสานชนชั้นสูง (โลกหลังความตายของชาว

อยีปิต์คอืโลกในอดุมคตทิีค่ล้ายกบัโลกทีพ่วกเขาเคยมชีวีติอยู)่ ล้วนเป็น

ประโยชน์อย่างมากต่อนักวชิาการ เช่นเดียวกนักบัธรรมเนยีมการบรรจุ

อาหาร เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และของที่จ�าเป็นอื่นๆ ในสุสาน 

หมู่บ้านท่ีถูกท้ิงร้างจ�านวนหน่ึงยังคงหลงเหลืออยู่เช่นกัน แม้

หมู่บ้านเหล่าน้ีเกิดข้ึนมาเพื่อเอื้ออ�านวยความสะดวกให้กับโครงการ
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ก่อสร้างขนาดใหญ่ อย่างเช่น การก่อสร้างพีระมิด หรือสุสานหลวง 

แต่เพราะพวกมันตั้งอยู่ในบริเวณท่ีแห้งแล้ง ไกลจากริมฝั่งแม่น�้าไนล์ 

ท�าให้หมู่บ้านเหล่านี้รอดพ้นจากการถูกท�าลายโดยน�้าท่วมซึ่งเกิดขึ้น

ตามฤดูกาล การขุดค้นท่ีหมู่บ้านเหล่าน้ีท�าให้เราได้ค�าใบ้อันทรงคุณค่า 

เพ่ือท�าความเข้าใจวิถีชีวิตของชาวอียิปต์โบราณ

หนึ่งวันของชาวอียิปต์โบราณเริ่มนับจากดวงอาทิตย์ตก ไป

จนถึงดวงอาทิตย์ตกครั้งถัดไป เวลาหนึ่งวันแบ่งเป็นสิบสองชั่วโมง

กลางวัน และสิบสองชั่วโมงกลางคืน (เพื่อความสะดวกของผู้อ่าน 

หนังสือเล่มน้ีจะใช้การนับวันใหม่ตอนเท่ียงคืน ตามขนบสมัยใหม่) ใน

หนังสือเล่มน้ี เราจะได้เห็นว่าหน่ึงวันในชีวิตของชาวอียิปต์โบราณเป็น

อย่างไร ได้มองดูอารยธรรมท่ีเลือนหายผ่านสายตาและประสบการณ์

ในหนึ่งวันของผู้ท่ีอาศัยอยู่ในยุคนั้น ตั้งแต่บรรดาชาวนา ช่างปั้น ช่าง

ทอผ้า และทหารผู้ล�าบากตรากตร�า ไปจนถึงสมมติเทพผู้ปกครอง

อียิปต์ และเหล่าข้าราชบริพารท่ีเต็มไปด้วยความซับซ้อน แต่ละชั่วโมง 

เราจะได้ไปพบกับชาวอียิปต์คนใหม่ๆ ชีวิตของพวกเขา การต่อสู้ดิ้นรน

และความส�าเร็จของพวกเขา ล้วนเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ไม่ใช่เพียง

เพราะมันช่วยให้เราเข้าใจชีวิตประจ�าวันของพวกเขา แต่มันยังบอก

เล่าสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับอียิปต์อีกด้วย ตัวละครและเหตุการณ์ส่วนใหญ่

ในแต่ละบทเป็นเรื่องสมมติ แต่ตั้งอยู่บนความรู้ความเข้าใจในอียิปต์

โบราณ จุดประสงค์ก็เพื่อท�าให้เห็นเสี้ยวชีวิตชาวอียิปต์โบราณอย่าง

สมจริง พร้อมทั้งหวังว่าจะให้ความบันเทิงไปด้วยกัน แต่ก็ยังมีหลายคน 

ที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ อย่างเช่น กษัตริย์แอเมนโฮเทปที่ 2  

เธียอา ผู้เป็นราชินี และมหาเสนาบดีอเมเนโมเพต

 ชาวอียิปต์ส่วนใหญ่มีชีวิตท่ีเรียบง่าย พวกเขารักผืนแผ่นดิน

24 ชั่วโมงในอียิปต์โบราณ
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ของพวกเขา และเชื่อว่าตัวเองอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ดีที่สุดในโลก ชาว

อียิปต์เรียกแผ่นดินนั้นว่า “เคเมต” (Kemet) แผ่นดินสีด�า หมายถึง 

ดินสีด�าท่ีอุดมสมบูรณ์ตามแนวริมฝั่งแม่น�้าสายหลัก ที่ไหลเลี้ยวเลาะ

มาจากดินแดนอันห่างไกลทางตอนเหนือ ลงไปทางใต้ และท้าย

ที่สุดก็ไหลออกสู่ทะเล หุบเขาไนล์ท่ีทรหดทางตอนใต้ และเดลตา 

(Delta) ที่กว้างใหญ่ทางตอนเหนือเป็นเส้นแบ่งตามธรรมชาติของ 

เคเมต แยกอียิปต์ออกเป็นตอนบนและตอนล่าง เพราะทั้งสองแตกต่าง 

กันอย่างเห็นได้ชัด ณ จุดหน่ึง แผ่นดินทั้งสองมีการปกครองที่แยกขาด

จากกัน แต่การรวมตัวกันของทั้งสองเพื่ออยู่ใต้ผู้ปกครองเพียงคนเดียว 

ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมอียิปต์ และผู้ปกครองคนดังกล่าว

ก็ถือว่าเป็นกษัตริย์ของท้ังอียิปต์ตอนบนและล่าง

ค�าว่า “Egypt” ในภาษาอังกฤษมาจาก “Aigyptos” (ไอกึป

ตอส) ในภาษากรีก ซึ่งดูเหมือนมีที่มาจากค�าภาษาอียิปต์ที่ว่า “Hut-

ka-Ptah” (ฮิ-คุ-ปตาห์) แปลว่า บ้านของวิญญาณเทพพทาห์ ผู้ซึ่งได้รับ

การเคารพบูชาอย่างแพร่หลาย เทพพทาห์มีความเกี่ยวข้องกับเมมฟิส 

ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่า และยังเป็นเทพผู้อุปถัมภ์เหล่าช่างฝีมือทั้งหลาย

 แม่น�้าไนล์คือหัวใจส�าคัญในการด�ารงอยู่ของอียิปต์ น�้าท่วม

ที่เกิดขึ้นประจ�าทุกปีท�าให้มีดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์ และช่วยฟื้นฟู

สภาพไร่นาของเกษตรกร แม่น�้าไนล์เป็นทั้งเส้นทางคมนาคมส�าคัญ

จากเหนือถึงใต้ เป็นแหล่งอาหารท่ีมีปลามากมาย เป็นแหล่งน�้า

บทน�ำ
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ส�าหรับการชลประทาน และยังมีโคลนเหลือเฟือส�าหรับท�าก้อนอิฐ 

ไกลจากแม่น�้าไนล์ออกไป คือดินแดนสีแดง (Red Land) ดินแดงแห่ง 

ทะเลทรายและภูเขาที่แห้งแล้ง ดินแดนที่เต็มไปด้วยทรายและก้อนหิน  

ดินแดนที่มีเหมืองทองและโอเอซิสบ้างประปราย

นอกจากแม่น�้าไนล์แล้ว อีกสิ่งท่ีมีบทบาทส�าคัญที่สุดในโลก

อียิปต์โบราณก็คือดวงอาทิตย์ ลูกกลมสีส้มที่มอบความร้อนและแสง

สว่าง ดวงไฟที่ตกลงทางทิศตะวันตกทุกยามเย็น เพื่อที่จะถือก�าเนิด

ใหม่ทุกเช้าตามที่พวกเขาเชื่อ ส�าหรับชาวอียิปต์โบราณ ดวงอาทิตย์

คือเทพเจ้าเร (Re หรือ รา (Ra) ก็เรียก-บก.) ผู้เดินทางข้ามขอบฟ้า

ด้วยเรือที่เต็มไปด้วยเทพเจ้าองค์อื่นๆ หรือไม่ดวงอาทิตย์ก็ถูกผลักดัน

ด้วยด้วงมูลสัตว์ขนาดยักษ์ หรือไม่ดวงอาทิตย์ก็บินอย่างเชื่องช้าด้วย

ปีกที่มองไม่เห็นของนกเหยี่ยวศักดิ์สิทธิ์ ในความคิดของชาวอียิปต์นั้น 

ความเชื่อเหล่านี้สามารถเป็นความจริงได้พร้อมๆ กัน

 แม้ดวงอาทิตย์จะมีบทบาทส�าคัญในโลกที่จับต้องได้ ชาว

อียิปต์โบราณก็รับรู้ถึงการมีอยู่ของเทพเจ้าในทุกๆ ที่ และเทพเจ้า

เหล่านี้เป็นตัวแทนท้ังสิ่งท่ีเป็นกายภาพและนามธรรม ชาวอียิปต์มี

เทพเจ้ามากมายหลายร้อยองค์ พวกเขามีวิหารและเทวสถานขนาด

ต่างๆ กระจายอยู่ท่ัวท้ังดินแดน แต่เทพเจ้าเหล่านี้มีมานานก่อนที่

อารยธรรมอียิปต์จะริเริ่มขึ้น ตั้งแต่เมื่อครั้งอาตุม (Atum) ผู้เป็น

เทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ ถือก�าเนิดจากกองโคลนที่โผล่ขึ้นมาเหนือ

น�้าของเทพเจ้านุน (Nun) อาตุมได้สร้างเทพเจ้าองค์อื่นๆ ทั้งเพศชาย

และหญิง เทพเหล่าน้ีมีบทบาทส�าคัญในการสร้างและท�านุบ�ารุงโลกใบ

ใหม่ เกบ (Geb) และนุท (Nut) คือแผ่นดินและท้องฟ้า ชู (Shu) และ

เทฟนุท (Tefnut) คืออากาศและละอองความชื้น เมื่อรวมกันเทพเหล่า

24 ชั่วโมงในอียิปต์โบราณ
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นี้เป็นองค์ประกอบขั้นพื้นฐานของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส�าหรับ

การด�ารงชีวิต แต่เทพท่ีมีความส�าคัญสูงสุดในช่วงระยะเวลาที่หนังสือ

เล่มนี้กล่าวถึงก็คือ เทพเจ้าอามุนเร (Amun-Re) ผู้ที่มีวิหารมากมาย

กระจายอยู่ตามริมฝั่งตะวันออกของแม่น�้าไนล์ เทพที่ได้รับความดี

ความชอบว่าอยู่เบื้องหลังความส�าเร็จต่างๆ นานาของเคเมต

เร่ืองราวท้ังยีส่บิสีเ่ร่ืองในหนังสอืเล่มนีจ้ะเกดิขึน้ในธบีส์ (Thebes)  

เมืองศูนย์กลางการปกครองและศาสนา ในรัชสมัยของอาเอเคเปอร์รูเร  

แอเมนโฮเทป (แอเมนโฮเทปท่ี 2) ปีท่ีสิบสอง หรือประมาณ 1,414 ปี 

ก่อนคริสตกาล ซ่ึงเป็นช่วงราชวงศ์ท่ีสิบแปดของยุคสมัยที่นักวิชาการ

ตั้งชื่อว่า ยุคอาณาจักรใหม่ (New Kingdom) หรือประมาณ 1,550-

1,069 ปีก่อนคริสตกาล ยุคอาณาจักรใหม่เป็นช่วงเวลาที่อียิปต์ก่อ

ร่างสร้างตัวข้ึนเป็นจักรวรรดิ ด้วยอิทธิพลที่ขยายไปไกลถึงสุดขอบ 

เมโสโปเตเมียทางตะวันออก และแผ่อ�านาจเข้าไปลึกในภูมิภาคนูเบีย

ทางตอนใต้ นี่คือยุคของความเจริญรุ่งเรือง ยุคที่ผู้ปกครองของอียิปต์

สั่งให้มีการยกทัพท�าสงครามและเดินทางไปค้าขายกับต่างแดนใน

ขนาดที่น่าตื่นตะลึง แอเมนโฮเทปที่ 2 ป่าวประกาศความสามารถ

ของตนในการกีฬาและการต่อสู้ น�าพากองทัพเข้าสู่สมรภูมิด้วยรถศึก 

ที่ลากด้วยม้าก�าย�าสุดผยอง เมื่อกลับไปที่อียิปต์ เขายังเป็นสุดยอด 

นักสร้าง ผู้ที่สร้างวิหาร พระราชวัง และอนุสาวรีย์มากมายให้กับตัวเอง  

ยุคอาณาจักรใหม่เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจไม่น้อยในประวัติศาสตร์ของ 

มนุษยชาติ ถือได้ว่าเป็นจุดสูงสุดของอารยธรรมอียิปต์โบราณ และ

อย่างที่จะได้เห็นในบทต่อๆ ไป น่ีคือยุคที่เหมาะที่สุดส�าหรับการ

ท�าความรู้จักวัฒนธรรมอียิปต์โบราณ ตอนนี้เราจะย้อนเวลากลับไป

ยังเคเมต และใช้เวลาหนึ่งวันกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดน

บทน�ำ
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ช่ัวโมงที่ 7 ยามกลางคืน
(00.00-01.00)

หมอต�าแยท�าคลอด 

จงตายไป บุรุษผู้ออกมาจากความมืด ผู้คืบคลานเข้ามาโดยที่

จมูกอยู่ด้านหลัง และใบหน้าที่หันหนี (เพื่อไม่ให้ใครได้เห็น) ขอให้เขา

จงล้มเหลว จงตายไป สตรีผู้ออกมาจากความมืด ผู้คืบคลานเข้ามา

โดยทีจ่มูกอยูด้่านหลงั และใบหน้าท่ีหนัหน ี(เพือ่ไม่ให้ใครได้เหน็) ขอให้

นางจงล้มเหลว พวกเจ้ามาเพื่อจูบเด็กคนนี้หรือ ข้าจะไม่ยอมให้ได้จูบ!  

พวกเจ้ามาเพ่ืออุดปากเขาหรือ ข้าจะไม่ยอมให้ได้อุด! พวกเจ้ามาเพื่อ

ท�าร้ายเขาหรือ ข้าจะไม่ยอมให้ได้ท�า! พวกเจ้ามาเพื่อเอาตัวเขาไปหรือ 

ข้าจะไม่ยอมให้เอาตัวเขาไป! ข้าได้ร่ายมนตร์ปกป้องเขาจากพวกเจ้า 

-คาถาป้องกันภัยอันตรายส�าหรับทารก
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เด็กพร้อมจะคลอดได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน 

เวเรตบอกเมริตอย่างนี้อยู่หลายครั้ง เมริตเริ่มมีอาการเจ็บครรภ์ต้ังแต่

ช่วงกลางวัน และตอนนี้ดวงอาทิตย์ก็ตกมาหลายชั่วโมงแล้ว วินาที

ที่ต้องท�าคลอดจึงใกล้เข้ามาทุกขณะ เวเรตผู้เป็นป้าและผู้เป็นหมอ

ต�าแยในการท�าคลอดครั้งนี้ เธอตั้งอกตั้งใจบอกขั้นตอนให้กับคนท้อง

ของเธอ พร้อมกับท่องมนตร์คาถาต่างๆ ในขณะที่เมริตนั่งยองๆ บน 

ก้อนอิฐที่เรียงเป็นชั้น ในห้องท่ีมีแสงสว่างจากตะเกียงน�้ามันแค่ 

สามดวง

นอกจากค�าแนะน�าและมนตร์คาถาแล้ว แม่หมอต�าแยยังพก

รูปปั้นขนาดเล็กสององค์ติดตัวมาด้วย และคงไม่มีใครพูดได้ว่ารูปปั้น

ทั้งสองดูเจริญหูเจริญตา รูปปั้นเทพเบส (Bes) ดูน่าขยะแขยงอย่าง

ไม่ต้องสงสัย แต่อย่างไรก็ตาม เขามาเพื่อช่วยในการท�าคลอด เบส

มีลักษณะเป็นคนแคระอ้วนม่อต้อ หน้าตาอัปลักษณ์ แลบลิ้นยื่นยาว 

และท่ายืนไร้ยางอาย คนอียิปต์เชื่อกันว่าเขาสามารถช่วยปัดเป่าส่ิง 

ชั่วร้ายในระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร รูปปั้นอีกองค์เป็น

ของเทพีแห่งความเจริญพันธุ์ เฮเคต (Heqet) ผู้มีรูปลักษณ์เป็นกบ กับ

พลังที่คล้ายคลึงกับเบส ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอพอใจกับการท�าคลอด

คร้ังนี้ เม่ือตอนท่ีเมริตต้องการมีลูกอีกครั้ง รูปปั้นของเฮเคตก็ถูกเอา

มาตั้งหราอยู่ในบ้าน การที่มีเฮเคตอยู่ด้วยถือว่ามีความสมเหตุสมผล

ในหลายๆ ด้าน เพราะกบวางไข่จ�านวนมาก แถมพวกมันยังไม่กรน  

ไม่เหมือนมานู สามีของเมริต ผู้ที่ก�าลังนอนกรนอยู่ห้องข้างๆ หลังจาก

ท่ีเหนื่อยหาปลามาท้ังวัน
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