Ambergris
อํ า พั น ท ะ เ ล

เวอร์จิเนียวอเตอร์

เซอร์รีย์
ประเทศอังกฤษ
ท่ามกลางพายุฝนกระหน�่ำในคืนมืดมิด แมนชันสีเทาอ่อนรูปแบบ
สถาปัตยกรรมจอร์เจียนถูกถาโถมด้วยลมฝนกระโชก แม้เป็นอาคารทีส่ ร้าง
ขึ้นใหม่ แต่ก็ยังให้ความรู้สึกอึมครึมและแสนโดดเดี่ยวจากสรรพสิ่ง
ทั้งหลาย หน้าต่างสูงทางปีกซ้ายชั้นบนสุดยังมีแสงสีนวลปรากฏร�ำไร ใคร
คนหนึง่ เคลือ่ นไหวอยูห่ ลังม่าน เขานัง่ อยูบ่ นเก้าอีไ้ ม้วอลนัตสีขาวบุหนัง ก้ม
หน้าจดจ้องขวดแก้วต่างขนาดกว่ายี่สิบใบบนโต๊ะ โดยมีอีกนับพันใบอยู่บน
ชั้นรายล้อมรอบตัว ก่อนจะเงยหน้าขึ้นเมื่อมีเสียงเคาะประตู
“เชิญ”
“นายท่านขอรับ” เสียงทุม้ ต�ำ่ ดังตามมา ถ้อยค�ำนัน้ สุภาพ เป็นส�ำเนียง
ภาษาอังกฤษแบบชนชั้นสูง
ชายหนุ่มผิวขาวใบหน้าคมสันขยับแว่นตา นัยน์ตาสีน�้ำตาลมีแวว
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แปลกใจ หันไปมองนาฬิกาแขวนผนังที่บอกเวลาตีสองเศษ
“มีอะไรเหรอดาเนียล ท�ำไมถึงยังไม่นอน” เขาถามเสียงเรียบ
“คุณวิลสันโทร. มาจากอเมริกา ต้องการเรียนสายนายท่านขอรับ”
ชายชรารูปร่างผอมสูงตอบพร้อมกับส่งโทรศัพท์ไร้สายมาให้
ชายหนุ่มพยักหน้านิดหนึ่งแล้วรับโทรศัพท์มาคุย “ว่ามา”
“ว่ายังไงขอรับ คุณอิสรา” น�ำ้ เสียงนัน้ ล้อเลียน “ยากเย็นเหลือเกินนะ
กว่าจะได้คุยกันแต่ละครั้ง”
“ก็ได้คุยแล้วนี่ไง ว่าไง มีเรื่องอะไร” เขาเอ่ยอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาว
“วันนี้ฉันเพิ่ง...” คนปลายสายเว้นช่วงไป “เอ่อ...จะพูดยังไงดี...”
“คิดออกแล้วค่อยโทร. มาใหม่ไหม”
“เฮ้ เดี๋ยวสิวะ”
“ก็ว่ามาสิ”
“เอ่อ...คืออย่างนี้นะ...”
อิสราจับน�้ำเสียงอึกอักราวกับก�ำลังครุ่นคิดหาค�ำพูดของอีกฝ่ายได้
“มีอะไร โรเจอร์”
“นายฟังให้จบก่อนนะ โอเคไหม แล้วค่อยให้คำ� ตอบ” โรเจอร์บอก
แต่อิสราไม่ได้ตอบ ฝ่ายนั้นจึงเริ่มเล่า “คืออย่างนี้ มิสซิสพอร์ตแลนด์รู้ว่า
สัญญาของนายกับแอลวีเอ็มเอชก�ำลังจะสิ้นสุดปลายเดือนนี้ เธอเลยมาคุย
กับฉัน อยากให้นายเข้าไปคุยด้วยหน่อย...”
“อยากให้ฉันไปท�ำงานด้วยอีกคนแล้วใช่ไหม”
“เดี๋ยวสิเว้ย” โรเจอร์โวย “บอกว่าฟังให้จบก่อน”
อิสราหันไปบอกดาเนียลแบบไร้เสียงว่าให้ไปนอน ขณะฟังโรเจอร์พดู
ต่อ
“มิสซิสพอร์ตแลนด์ไม่ได้อยากให้นายไปท�ำงานด้วยในฐานะลูกจ้าง
เธอต้องการเป็นนายทุนให้นายท�ำแบรนด์ของตัวเองขึน้ มาใหม่ นายสามารถ
บริหารทุกอย่างเองได้ เป็นนายตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์”
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อิสราตั้งใจฟัง สีหน้าเรียบเฉย
“นายคิดดูสิ นายไม่ต้องควักเงินตัวเองลงทุน ไม่ต้องแบกรับความ
เสี่ยง น่าสนใจนะ”
“ถ้าอย่างนั้นเธอต้องการอะไรจากฉัน”
“ไม่ตอ้ งการอะไรเลย” โรเจอร์ตอบไว “เธอแค่อยากเห็นนายกลับมา
อยู่แถวหน้าอีกครั้ง”
อิสรายิ้มมุมปาก หัวเราะหึ “นายเป็นทนายความประสาอะไรวะ
โรเจอร์ โลกนี้มีของฟรีด้วยเหรอ นายก็รู้...หรือไม่รู้”
“รู้” โรเจอร์ตอบ
“แล้ว?”
“โธ่ อิส เราเป็นเพือ่ นกันมาสิบกว่าปี นายคิดว่าฉันจะโกงนายหรือไง”
“แล้วฉันพูดตอนไหนว่านายจะโกง” อิสราตอบสบายๆ พลางหยิบ
ขวดแก้วสีชาขนาดครึ่งคืบใกล้มือขึ้นไปวางบนชั้น บนขวดนั้นมีตัวหนังสือ
สีทองแวววาวพิมพ์ว่า ‘Damask Rose Otto’
“โอเคๆ ยอมแล้ว พูดกันตรงๆ เลยนะ นายก็รวู้ า่ มิสซิสพอร์ตแลนด์
คิดยังไงกับนาย แล้วเธอก็รำ�่ รวยขนาดไหน ไม่แปลกหรอกนะที่เธออยาก
ยื่นมือเข้าช่วยนายแลกกับการได้ใกล้ชิด”
“อ๋อ...จะขายเพื่อนกิน”
“โวะ!” โรเจอร์ร้อง “มองให้มันเป็นธุรกิจสิ นายหายไปจากวงการ
ห้าปีเต็มหลังจากขายแบรนด์ให้แอลวีเอ็มเอช ถึงนายจะได้เงินมากมายให้
มีกินไปทั้งชาติ แต่นายไม่คิดถึงชีวิตแบบเก่าๆ บ้างเหรอ ชื่อเสียง เงินทอง
ฉันเห็นนะว่านายยังคิดสูตรน�ำ้ หอมใหม่ๆ อยู่ตลอด ฉันรู้ว่าสัญญาเก็บตัว
ระหว่างนายกับแอลวีเอ็มเอชไม่ได้ท�ำให้นายเลิกหลงใหลในกลิน่ หอมหรอก
ใช่ไหม”
“ก็ทำ� นองนัน้ ” อิสราตอบเสียงเรียบ “แต่ใครบอกนายว่าฉันชอบชีวติ
แบบเก่า”
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“โวะ!” โรเจอร์สบถอีก
“ปฏิเสธเธอให้ฉันด้วยแล้วกัน ให้เหตุผลดีๆ ไป นายท�ำได้อยู่แล้ว
ใช่ไหม”
“ไม่ลองเก็บไปคิดดูหน่อยเหรออิส เธอรอนายได้นะ ฉันอยากให้นาย
ไตร่ตรองให้ดี”
“ขอบคุณนะ แต่ฉันคงไม่เปลี่ยนใจ”
“แล้วนายจะท�ำยังไงหลังจากนี้ จะรับจ้างท�ำน�้ำหอมเป็นชิ้นๆ ไปน่ะ
เหรอ”
“คงงั้น”
“ฉันไม่เข้าใจนายเลยให้ตายสิอสิ ” โรเจอร์ดหู วั เสีย “นายอายุสามสิบ
สองแล้ว มีพร้อมทุกอย่าง ผู้หญิงสาว ทั้งสวย รวย เก่ง เป็นแม่ม่ายทรง
เครือ่ งขนาดนีม้ าหลงรัก หยิบยืน่ โอกาสให้ นายกลับไม่สนใจ ฉันรูว้ า่ ทีผ่ า่ น
มานายท�ำทุกอย่างก็เพื่อแม่ ทั้งที่เป็น...แบบนี้ แต่ก็ประสบความส�ำเร็จ
มีทุกสิ่งทุกอย่างให้แม่ได้อยู่สบายจนวาระสุดท้าย แต่ท่านก็จากไปตั้งนาน
แล้ว นายคิดว่าพ่อแม่ทอี่ ยูบ่ นสวรรค์กบั พระเจ้ามองลงมาจะภูมใิ จในตัวนาย
หรือไง”
“เก็บค�ำพูดคมๆ ของนายไว้ใช้ในศาลดีกว่านะ” อิสราตอบเรียบๆ
“ฉันรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร ไม่ต้องการอะไร แค่นี้ใช่ไหมธุระของนาย”
โรเจอร์รีบพูดดัก “หรือนายรอคอยรักแท้ ถึงไม่ยอมโอเคกับใคร
เสียที”
“เพ้อเจ้อ แค่นี้นะ ฉันจะนอนแล้ว”
อิสราวางสายแล้ววางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะ สูดหายใจรับกลิน่ หอมจาก
น�ำ้ มันสกัดธรรมชาติทฟี่ งุ้ ก�ำจายอบอวลไปทัว่ ห้อง เขาถอดแว่นตา ประสาน
นิว้ มือวางบนตักพลางเอนศีรษะลงบนขอบพนักเก้าอี้ สายตาจับทีร่ ปู ถ่ายใบ
ใหญ่ในกรอบไม้บนผนัง ภาพชายหนุ่มชาวอังกฤษนัยน์ตาสีน�้ำตาลยืนยิ้ม
อย่างเป็นสุข บนเก้าอีไ้ ม้เก่าๆ ข้างกายเขามีหญิงสาวผมด�ำยาว ใบหน้าสวย
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ผุดผาดซึ่งเป็นใบหน้าของคนเอเชียระบายยิ้มอ่อนโยนนั่งอยู่ ในอ้อมกอด
ของเธอมีเด็กชายตัวน้อย นัยน์ตาสีนำ�้ ตาลอ่อนเป็นประกายสดใสหลังกรอบ
แว่นสายตา เหนือศีรษะพวกเขาเป็นซุ้มวิสทีเรียดอกสีม่วงบานสะพรั่ง
รับน�้ำฝนเย็นฉ�่ำกลางฤดูใบไม้ผลิ
ความอบอุ่นที่เหลือไว้เพียงความทรงจ�ำ...

Osmanthus
ห อ ม ห มื่ น ลี้

ทองหล่อ

กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย
“เซ็กซี่กว่านี้ได้ไหม ขอตาเซ็กซี่กว่านี้อีกนิดหนึ่ง”
เสียงทุม้ ต�ำ่ ดูขงึ ขังของช่างภาพดังสลับกับเสียงชัตเตอร์ แสงแฟลชจ้า
สาดทาบแสงไฟในสตูดโิ อสีขาวโพลน ตรงหน้าฉาก หญิงสาวรูปร่างสูงระหง
อ้อนแอ้นดูอ่อนหวานในชุดชั้นในลูกไม้สีโคบอลต์ก�ำลังวาดลวดลายอวด
เรือนร่างโค้งเว้าสะกดทุกสายตาของทีมงาน
“ดี สวยมาก ขอแววตาเซ็กซี่กว่านั้น ดี...”
“เซ็กซีก่ ว่านีก้ แ็ ก้ผา้ แล้วมัง้ คะพีเ่ จษ” เสียงแหลมสูงดังมาจากด้านหลัง
ช่างภาพ ชายหนุม่ ร่างอ้อนแอ้นเดินฉับๆ ตัดหน้ากล้อง ปรีเ่ ข้าไปหานางแบบ
“ขอพักสักสิบนาทีได้ไหมคะ นางแบบถ่ายติดต่อกันมาหกเซตแล้ว
นะคะ คนนะ ไม่ใช่เครื่องผลิตแอดโฆษณา”
“เอ้า! พักก็พัก พูดดีๆ ก็ได้นี่หนู” ตากล้องหนุ่มใหญ่ร้องหน้าเบ้
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ละสายตาจากช่องมองภาพไปยังช่างไฟ “เซตต่อไปสีมาเจนตา ดรอปแอลอีดี
ทั้งสามหลอดลงหน่อยนะ...”
“เพ็ญ ไหวไหม” ชายหนุ่มใจหญิงเอ่ยเสียงอ่อน เอามืออังหน้าผาก
หญิงสาว “คุณแม่ละกลัวไข้ลูกสาวกลับมาซะจริงๆ บอกให้ยกเลิกงานนี้ไป
ก่อนก็ไม่เชื่อกันเลย รู้ก็รู้อีตาพี่เจษท�ำงานยังกะใช้แรงงานทาส ดูซิเนี่ย ตัว
ยังรุมๆ อยู่เลย สตูก็เย็นยังกะตู้แช่ปลา”
หญิงสาวหัวเราะ รับเสื้อคลุมผ้าไหมซาตินจากผู้จัดการส่วนตัวมา
สวม
“คุยงานกันมาตัง้ หลายรอบ จะให้ยกเลิกเอาวันถ่าย เสียชือ่ พีห่ นูแย่”
“พีย่ อมเสียชือ่ ค่ะ แต่พจี่ ะไม่ยอมเสียเพ็ญของพีเ่ ด็ดขาด” พีห่ นูบอก
บุ้ยใบ้ไปทางช่างภาพที่ก�ำลังยืนหันหลังดื่มน�้ำจากขวด “พี่ละเกลียดสายตา
ชีกอของอีตาพีเ่ จษนีจ่ ริงๆ เพ็ญนะเพ็ญ ไม่น่าหลวมตัวรับงานนีเ้ ลย ได้เงิน
ก็ไม่เยอะ เปลืองตัวทางสายตาเปล่าๆ”
“แต่งานนี้ส�ำคัญมากนะพี่หนู...”
“เพราะมันจะได้ลงแอดในโว้กอิตาลี” อีกฝ่ายพูดแซงขึ้น “พี่รู้แล้ว
เพ็ญพูดแบบนี้เป็นสิบครั้งได้แล้วมั้ง ท�ำไมเหรอ ท�ำไมการโกยุโรปมันถึง
ส�ำคัญส�ำหรับเพ็ญนัก ไหนบอกพี่ซิ”
“ใครๆ ก็อยากโกอินเตอร์กันทั้งนั้น ไม่เห็นแปลกเลยนี่นา”
“แปลก” พีห่ นูเท้าสะเอว “เพราะพีร่ ้วู ่าเพ็ญไม่ได้อยากโกทุกประเทศ
เพ็ญมีเป้าหมายในใจ”
หญิงสาวเพียงระบายยิม้ รองเท้าส้นเข็มสีไข่ไก่กระทบพืน้ เป็นจังหวะ
ก้าวเดินมาจนถึงห้องแต่งตัว
“พี่ พู ด จริ ง นะเพ็ ญ พี่ อ ยากให้ เพ็ ญ คี ป ลุ ค คุ ณ หนู นั ก เรี ย นนอก
ประวัติขาวสะอาดแบบที่เป็นอยู่นี้มากกว่ามาถ่ายรูปโชว์เนื้อตัว คุณสมบัติ
อย่างเพ็ญไปได้ไกลกว่านี้แน่ๆ ท�ำไมถึงรีบร้อนนักฮึ”
พีห่ นูเดินมายืนกอดอกมองหญิงสาวทีน่ งั่ ลงหน้ากระจกให้ช่างท�ำผม
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เปลี่ยนทรงจากลอนคลื่นใหญ่เป็นทรงตรงสยาย
“พี่ก�ำลังพูดกับเพ็ญอยู่นะ”
“พีห่ นู ขอทีใ่ ห้เอสท�ำผมน้องก่อนได้ไหมคะ” สไตลิสต์สาวท�ำหน้ายุง่
“ไว้เราค่อยคุยเรื่องนี้กันวันหลังเนอะพี่หนู” หญิงสาวบอกยิ้มแย้ม
พี่หนูกลอกตา ถอนหายใจ
“ฮึ่ย! มันน่าหยิกให้เนื้อเขียวนักเชียว แม่ลูกสาวคนนี้!”
พี่หนูสะบัดหน้า ผละไปหยิบขวดน�้ำดื่มมาให้หญิงสาว มองเธอใช้
นิ้วโป้งเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์มือถืออ่านข่าววงการแฟชั่นและความงามทาง
ฝั่งยุโรป
เฉพาะยุโรปเท่านั้น
ท�ำไม...

Oud
ไ ม้ ก ฤ ษ ณ า

เช้าวันใหม่ที่ท้องฟ้าเป็นสีขาว

ในความสงบเงียบของเมืองเซอร์รยี ์ รถโรลส์-รอยซ์แฟนทอมสีเขียว
ใบแคเคลื่อนตัวเข้าไปในเขตรั้วอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ หน้าตัวอาคาร
เต็มไปด้วยผู้คน ผู้ปกครองนักเรียนและเด็กเล็กวัยประถมนับร้อย
ทันทีที่รถยนต์จอดสนิท เจ้าหน้าที่ต้อนรับก็ค้อมตัว เปิดประตูส่วน
เบาะหลัง
“สิบเอ็ดโมงนะ ดาเนียล” อิสราบอก
“ขอรับ นายท่าน”
“ขอบคุณมาก”
ชายหนุ่มพยักหน้าน้อยๆ ให้คนของเขา จากนั้นก็ก้าวลงรถ
วันนีอ้ สิ ราสวมสูทปกเล็กสีกากีทบั เสือ้ กัก๊ สีเทาเข้ม มีกลิน่ น�ำ้ หอมจาก
ใบยาสูบผสมผสานกลิน่ วานิลลาหอมอบอุ่นอยู่รอบตัว ให้ความรู้สกึ นุ่มลึก
มีเสน่ห์น่าค้นหา เขาขยับแว่นตาเล็กน้อยก่อนจับมือทักทายผู้มารอต้อนรับ
“มูนฮอลล์คอลเลจยินดีต้อนรับอีกครั้งค่ะ” หญิงสาวชาวอังกฤษใน
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ชุดจัมป์สูทเอ่ยทักทาย
อิสรายิ้มสุภาพ “อรุณสวัสดิ์ครับ คุณครูเจน”
เขาเดินเคียงคู่หญิงสาวเข้าไปในโถงกลาง ผ่านความคึกคักของผู้คน
ที่ยืนพูดคุยกันอย่างมีชีวิตชีวาสู่ห้องรับรอง
“ปีนเี้ รามีนกั เรียนเพิม่ ขึน้ อีกตัง้ ยีส่ บิ สีค่ นแน่ะค่ะ” คุณครูเจนยิม้ แย้ม
บอก
ชายหนุ่มไม่ได้ตอบอะไร เพียงมองไปรอบๆ
“แต่กไ็ ม่รเู้ หมือนกันนะคะว่าเป็นเรือ่ งดีไหม ถ้าอังกฤษจะมีเด็กทีเ่ กิด
มาเป็นดิสเล็กเซียเพิ่มขึ้นทุกปี”
“อังกฤษไม่ได้มีเด็กทีเ่ ป็นดิสเล็กเซียเพิ่มขึน้ หรอก เรามีผ้ปู กครองที่
ให้ความส�ำคัญเรือ่ งการศึกษาของลูกเพิม่ ขึน้ มากกว่า ถือเป็นเรือ่ งดีนะครับ”
“ก็จริงของคุณค่ะ” คุณครูสาวยิม้ ปลืม้ “แล้วเราก็ดใี จมากทีค่ ณ
ุ สละ
เวลาอันมีค่ามาร่วมงานปฐมนิเทศวันนี้”
อิสรายิ้มแล้วส่ายหน้า “ผมก็ดีใจที่ได้มาครับ”
อาคารอนุรกั ษ์ซงึ่ เป็นทีต่ งั้ ของมูนฮอลล์คอลเลจมีอายุกว่าสองร้อยปี
เคยเป็นโรงเรียนประจ�ำส�ำหรับเด็กชายช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ต่อมาถูกปรับเปลีย่ นเป็นสถานศึกษาพิเศษส�ำหรับนักเรียนทีม่ คี วามบกพร่อง
ทางการอ่านและเขียน
แปดโมงครึ่ง ห้องประชุมใหญ่เต็มไปด้วยผู้ปกครองและเด็กเล็ก
จ�ำนวนกว่าสามร้อยคน อิสรานั่งอยู่บนเก้าอี้รับรองแถวหน้า ครูใหญ่ขึ้น
กล่าวต้อนรับ
“อรุณสวัสดิค์ รับ มูนฮอลล์คอลเลจมีความยินดีทไี่ ด้ตอ้ นรับทุกท่าน
ในเช้าวันนี้”
สีหน้ายิ้มแย้มของชายชราร่างท้วมท�ำให้บรรยากาศดูผ่อนคลาย
“หลักสูตรการเรียนการสอนของที่นี่อาจจะต่างไปจากโรงเรียน
ส�ำหรับเด็กดิสเล็กเซียที่อื่นนิดหน่อย เราจะไม่ปฏิบัติต่อเด็กๆ ทุกคนแบบ
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เฉพาะเจาะจง แต่จะใช้หลักสูตรพิเศษท�ำให้พวกเขาเรียนร่วมกันได้อย่าง
เสมอภาค โดยจะวัดจากความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก ดังนัน้ ช่วง
อายุจะไม่มผี ลต่อการจัดชัน้ เรียน นัน่ ก็หมายความว่า เด็กคนหนึง่ อาจมีอายุ
น้อยกว่าเด็กอีกคน แต่ถ้าความสามารถในการอ่านเขียนของเขาเท่ากัน เขา
อาจจะได้นั่งอยู่ข้างกันในห้องเรียน
“แต่ทสี่ ำ� คัญกว่านัน้ คือ ผมอยากให้ผ้ปู กครองทุกท่านหยุดความคิด
ด้านลบทุกอย่างที่บอกว่า ‘เด็กๆ ของเราสมองไม่ดี’ จริงอยู่ ดิสเล็กเซีย
อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนให้ทนั ‘เด็กปกติ’ แต่อย่าลืมว่า พาโบล ปิกสั โซ
วูดโรว์ วิลสัน จอห์น เลนนอน บิล เกตส์ ทอม ครูส หรือแม้แต่
อกาธา คริสตี นักเขียนนวนิยายสืบสวนสอบสวนผู้โด่งดังก็เป็นดิสเล็กเซีย
สิ่งที่เด็กๆ ของเราต้องการคือโอกาส และพลังใจจากพ่อแม่ มันคือพลังที่
ยิ่งใหญ่ที่สุด
“และในวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักปรุงน�้ำหอมมือหนึ่งของอังกฤษ
หรืออาจจะพูดได้วา่ ชือ่ เสียงของเขานัน้ ระดับโลก มากล่าวต้อนรับผูป้ กครอง
และนักเรียนของมูนฮอลล์คอลเลจทุกท่าน ขอเสียงปรบมือต้อนรับมิสเตอร์
อิสรา เจมส์ สเปนเซอร์ เอ็มบีอี!”
เสียงปรบมือดังกึกก้องห้องประชุมเก่าแก่ ครูใหญ่ผายมือเชิญ
ชายหนุม่ ร่างสูงโปร่งให้ลกุ จากทีน่ งั่ เขาติดกระดุมเสือ้ สูท ดันแว่นตาเล็กน้อย
แล้วก้าวขึ้นเวที
“อรุณสวัสดิ์ครับ” อิสราประสานมือวางบนแท่นวางไมโครโฟน
นัยน์ตาสีน�้ำตาลกวาดมองไปรอบๆ ท่วงท่าและน�้ำเสียงเต็มไปด้วยความ
มั่นใจ “วันนั้นเมื่อยี่สิบห้าปีก่อน ตอนที่ผมอายุแค่เจ็ดขวบ ชีวิตของผม
เปลี่ยนไปตลอดกาลตอนที่แม่ถูกเรียกตัวด่วนจากที่ท�ำงานเพื่อมาหาผมที่
โรงเรียน เพื่อจะต้องมาได้ยินว่าผม...แตกต่างจากเพื่อนคนอื่น”
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แคนเทอร์เบอรี

เคนต์
ประเทศอังกฤษ
เสียงฟ้าร้องดังครืนครั่นอยู่นอกห้องท�ำงานทึมทึบ อากาศชื้น กลิ่น
หนังสือเก่าอบอวลให้ความรู้สึกอึดอัดไปทุกหนทุกแห่ง ในที่สุดเสียงเคาะ
ประตูกด็ งั ขึน้ หลังจากการรอคอยอันยาวนาน เจ้าของห้องขานรับ หญิงสาว
ร่างบางตัวเปียกปอนปรากฏขึน้ หน้าประตู แล้วรีบผลุนผลันเข้ามาด้วยสีหน้า
ตื่นตระหนก
“แม่!” เด็กชายตัวน้อยในชุดนักเรียนกระโดดผลุงลงจากเก้าอี้ ดัน
แว่นสายตา วิ่งไปหาหญิงสาว
“โอม โอมลูกแม่” เธอก้าวไวๆ เข้าไปกอดลูกชายที่กำ� ลังยกมือไหว้
เอ่ยกับอาจารย์ใหญ่วยั ชราทีน่ งั่ อยู่หลังโต๊ะท�ำงาน “ต้องขอโทษด้วยนะคะที่
ดิฉันมาช้า”
ภาษาอังกฤษของหญิงสาวฟังรื่นหู
“ไม่เป็นไรครับ ทางเราก็ตอ้ งขอโทษเหมือนกันทีเ่ รียกคุณมากะทันหัน
เชิญนั่งก่อน”
“ขอบคุณค่ะ ลูกชายของดิฉันก่อเรื่องอะไรหรือเปล่าคะ” เธอถาม
“เปล่าครับ เปล่าเลย เขาเป็นเด็กดี” อาจารย์ใหญ่ยิ้มอาทร “คุณ...
รสริน ใช่ไหม ขอโทษนะถ้าผมออกเสียงไม่ถูก”
“ใช่ค่ะ รสรินค่ะ”
“คุณรสริน ผมมีเรือ่ งส�ำคัญต้องแจ้งให้คณ
ุ ทราบเกีย่ วกับลูกชายของ
คุณ”
“ค่ะ”
“แต่กอ่ นอืน่ ผมอยากรูว้ า่ ทีบ่ า้ นของคุณ ใครคือแกนหลักทีด่ แู ลเรือ่ ง
การเรียนของอิสรา คุณหรือสามี”
“เราสองคนช่วยกันค่ะ”
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“ถ้าอย่างนั้นคุณเห็นความผิดปกติอะไรบ้างไหม”
“ความผิดปกติ? เช่นอะไรคะ” หญิงสาวโอบกระชับลูกชาย แววตา
มุ่งมั่นตั้งใจฟัง
“เช่น...ตอนท�ำการบ้าน เขาท�ำเองไหม ตอนสะกดค�ำ เขาท�ำได้ถกู ต้อง
ตามแบบฝึกหัดหรือเปล่า เขาเคยอ่านออกเสียงให้คุณฟังบ้างไหม”
หญิงสาวครุ่นคิด แววตาดูกังวล
“เอาอย่างนีน้ ะ ครอบครัวของคุณหรือสามีคณ
ุ มีใครมีความผิดปกติ
ทางการอ่านเขียนบ้างไหม”
“อะไรนะคะ ผิดปกติ?” เธอร้อง
“ครับ” อาจารย์ใหญ่พยักหน้า หันไปมองเด็กชายที่นั่งกะพริบตาฟัง
ทว่าแววตาดูไม่เข้าใจ “เราก�ำลังพูดถึงดิสเล็กเซีย”
“ดิสเล็กเซีย? ดิสเล็กเซียคืออะไรคะ” หญิงสาวหน้าซีดเผือด เขม้น
มองลูกชายด้วยความตกใจ
“ดิสเล็กเซียคือความบกพร่องทางการเรียนรู้ประเภทหนึ่งครับ เด็ก
ทีเ่ ป็นดิสเล็กเซียจะมีปญ
ั หาด้านการอ่าน การเขียน ถ้าได้รบั การเลีย้ งดูทไี่ ม่
เหมาะสมจะน�ำไปสู่ความบกพร่องทางอารมณ์ เพราะเด็กจะรู้สึกมีปมด้อย
เก็บตัว ขาดความมั่นใจ และอาจต่อต้านการเข้าสังคมทุกรูปแบบ”
แววตาหญิงสาวแข็งขืน ดูไม่เชื่อ
“เป็นไปได้ไหมคะว่าเพราะเขาเป็นเด็กสองภาษา ดิฉันเคยได้ยินว่า
เด็กสองภาษามักจะมีพัฒนาการทางการพูดและเขียนช้ากว่าเด็กทั่วไป เขา
อาจจะเป็นกรณีนั้นหรือเปล่าคะ”
อาจารย์ใหญ่ส่ายศีรษะยิ้มเศร้า
“อิสราเรียนไม่ทันเพื่อนครับ เขาไม่เข้าใจสิ่งที่อ่าน และมีปัญหาการ
อ่านออกเสียง ยิ่งไปกว่านั้น เขากลัวการพูดต่อหน้าคนในระดับมากกว่า
ปกติ อย่างการพูดหน้าห้อง เขาปฏิเสธการพูดหน้าห้องทุกกรณี”
น�้ำตาเม็ดเล็กร่วงเผาะจากดวงตาหญิงสาว เธอกอดลูกชายไว้แน่น
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หลับตาลงช้าๆ
“เราจึงจ�ำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบ เรื่องการพักการเรียนของอิสรา
ไว้เพียงเท่านี้”
“พักการเรียน?” เธอร้อง “หมายถึงออกจากโรงเรียนหรือคะ”
“ครับ ผมเสียใจ แต่โรงเรียนเราไม่มเี ครือ่ งมือและบุคลากรทีเ่ หมาะ
สมกับการเรียนรูข้ องอิสรา เรากังวลว่าถ้าเขายังเรียนอยูท่ นี่ ี่ จะเป็นผลร้าย
ต่อตัวเขามากกว่าผลดี เพราะเขาจะต้องรู้สึกเป็นปมด้อย แล้วเราก็ไม่
สามารถควบคุมเด็กทุกคนให้พูดหรือปฏิบัติต่อเขาอย่างเหมาะสมได้ หวัง
ว่าคุณคงเข้าใจ”

เขายังจ�ำได้ น�ำ้ ตาของแม่ไหลไม่หยุด แม่ไม่กล้าตัดสินใจจนกว่าจะได้

คุยกับพ่อ พวกท่านท�ำอะไรไม่ได้มากกว่าการยอมรับความจริง ในทีส่ ดุ เขา
ก็ต้องออกจากโรงเรียน
“ตัง้ แต่วนั นัน้ แม่ลาออกจากงานประจ�ำเพือ่ มาดูแลผมอย่างเต็มความ
สามารถ แม่อ่อนโยนและใจเย็นมาก ผมรับรู้ได้ว่าแม่รักผมมากกว่าอะไร
ทั้งหมด พ่อก็เหมือนกัน พ่อต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในครอบครัว
คนเดียว
“ยี่สิบกว่าปีที่แล้วดิสเล็กเซียยังเป็นเรื่องแปลกประหลาด แม่กับพ่อ
ไม่ได้มคี วามรูเ้ รือ่ งนีโ้ ดยเฉพาะ เราต้องใช้เงินมาก พ่อต้องท�ำงานหลายอย่าง
ตอนดึกผมมักจะเห็นแม่หลบมาร้องไห้กับพ่อเงียบๆ นอกจากที่โรงเรียน
วันนั้น แม่ไม่เคยร้องไห้ต่อหน้าผมอีกเลย”
อิสราหยุดเว้นไปครู่หนึ่ง ดวงตาคมทอดมองความว่างเปล่าคล้าย
ก�ำลังนึกถึงเรื่องราวบางอย่างในความทรงจ�ำ แต่ไม่ได้พูดออกมา
“ในที่สุดเราก็เจอโรงเรียนส�ำหรับผมที่สวิตเซอร์แลนด์ แม่ยืนยัน
จะส่งผมไปเรียนที่นั่น พ่อตัดสินใจขายบ้าน ขายรถ แล้วย้ายไปอยู่แฟลต
แชร์กับคนอื่น ความเสียสละของพ่อกับแม่ยิ่งใหญ่ที่สุดเสมอมา...”
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ชายหนุ่มขยับแว่นตา คลายมือที่ประสานกันสอดลงในกระเป๋า
กางเกง ท่วงท่ามั่นใจยิ่งกว่าเดิม
“ในฐานะคนท�ำน�้ำหอม ผมมีเรือ่ งไม้ชนิดหนึง่ อยากเล่าให้คณ
ุ ฟัง ใน
วงการน�้ำหอมไม่มีใครไม่รู้จักไม้ชนิดนี้ มันมีชื่อว่าไม้กฤษณา คุณรู้ไหมว่า
ไม้กฤษณาซึ่งถือว่าเป็นเครื่องหอมที่มีราคาแพงที่สุดชนิดหนึ่งของโลกเกิด
มาจากอะไร
“กฤษณา เกิดจากการที่ไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมีสีขาว ‘ได้รับบาดเจ็บ’ หรือ
‘ติดเชื้อ’ จากเชื้อราบางชนิด จากนั้นต้นไม้จะหลั่งสารชนิดหนึ่งออกมา
เคลือบเนื้อไม้ คล้ายเป็นการเยียวยารักษาตัวเอง พอไม้ได้รับสารชนิดนี้
ก็จะกลายเป็นสีด�ำและมีกลิ่นหอม จากต้นไม้ธรรมดาที่ไม่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจกลายเป็นไม้กฤษณา ราคาของมันต่อหนึ่งกิโลกรัม เทียบเท่าได้
กับราคาทองค�ำสองกิโลกรัม และถึงจะได้ไม้กฤษณามาทัง้ หนึง่ กิโลกรัม แต่
ไม่รวู้ ธิ นี ำ� มาใช้ให้เต็มคุณค่า มันก็จะไม่ตา่ งจากไม้ทำ� เขียง หรือไม้หมอนราง
รถไฟแค่ท่อนเดียว ดังนั้นผมขอให้คุณใช้หัวใจมองเด็กๆ ของคุณ สังเกต
ว่าเขาชอบอะไรหรือท�ำอะไรได้ดี ให้เขาหาตัวเองให้พบ เขาอาจจะกลายเป็น
ศิลปินเอกหรืออัจฉริยะของโลกแบบที่เคยมีมานับไม่ถ้วนแล้วก็ได้ ผมขอ
ให้คุณทุกคนโชคดีนะครับ”

Frangipani
ลั่ น ท ม

เที่ยงสี่สิบนาที แสงแดดอบอุ่น

รถโรลส์-รอยซ์แฟนทอมสีเขียวใบแคค่อยๆ ถอยเข้าจอดเทียบ
บาทวิถีหน้าตึกแถวเก่าแก่ย่านไนต์สบริดจ์
อิสราถอดแว่นตาเก็บลงกล่องแล้วหยิบแว่นกันแดดขึ้นมาสวมแทน
เขาติดกระดุมเสื้อสูทก้าวลงรถ แล้วรับกระเป๋าเหล็กทรงกล่องบุด้วยหนัง
จากดาเนียลมาถือ เดินผ่านประตูกระจกใสที่มีคนเปิดรอเข้าไปในตึก
ตัวอาคารห้าชัน้ ในย่านนีม้ อี ายุรว่ มสองร้อยปี แต่ภายในปรับเปลีย่ น
ตกแต่งให้เข้ากับยุคสมัยและรสนิยมเจ้าของรุ่นต่อรุ่น ชั้นล่างซึ่งเป็นห้อง
กระจกผนังสีขาวคือห้องโถงเปล่า สว่างไสว โปร่งโล่ง ประดับด้วยแชนเดอเลียร์คริสตัลกลางเพดานดูวจิ ติ รหรูหรา อิสราส่งกระเป๋าให้คนมารอรับ มือ
อีกข้างล้วงกระเป๋ากางเกงขณะก้าวยาวๆ ไปยังลิฟต์โดยสารด้านในอย่าง
คุ้นเคย
“คุณอิสรา คุณเดวิดมารออยู่แล้วครับ”
“ขอบคุณมาก”
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ชายหนุ่มเดินเข้าลิฟต์น�ำหน้าคนทีเ่ ดินถือกระเป๋าตามมา ขึน้ ไปยังชัน้
ห้าซึ่งเป็นห้องสวีตส�ำหรับรับรองแขก ผนังชั้นนี้ติดวอลล์เปเปอร์ลวดลาย
เถาวัลย์สีเขียวไข่กาบนพื้นสีงาช้าง ชุดโซฟาหนังกลับสีน�้ำตาลตั้งอยู่บนพื้น
ไม้ ข้างเตาผิง ชายชาวอังกฤษร่างใหญ่ก�ำลังยืนพิจารณาภาพเขียนแนว
อิมเพรสชันนิสม์บนผนังอย่างเอาจริงเอาจัง เขาอายุราวสามสิบกลาง หนวด
เคราขึ้นครึ้ม สวมเสื้อโปโลสีเลือดนกกับกางเกงขายาวสีดำ� พออิสราเดิน
มาถึง เขาจึงหันมา
“สวัสดีครับ คุณเจ้านายที่เคารพรัก” น�ำ้ เสียงนั้นดูล้อเลียนบ่งบอก
ความสนิทชิดเชื้อ
“อืม กลับมาตั้งแต่เมื่อไร” อิสราเอ่ย
“เมื่อคืน กลับมาถึงก็มาท�ำงานเลยเห็นไหม”
“แล้วเป็นไง คงสนุกมากสิท่า หายไปเป็นเดือน”
“ผมไปท�ำงานนะครับ จะสนุกได้ไง มีเจ้านายเขีย้ วลากดินยังกับยักษ์
กับมาร”
“เจ้านายทีว่ า่ นัน่ ไม่ใช่ฉนั ใช่ไหม” อิสรายิม้ มุมปาก นัง่ ลงไขว่หา้ งบน
โซฟาพลางปลดกระดุมเสื้อสูท อิริยาบถผ่อนคลาย “เพราะถ้าหมายถึงฉัน
คงได้พิจารณาเลิกจ้างกันสักที”
“เหม่...” หนุม่ อังกฤษมุน่ คิว้ แล้วยักไหล่ “ขอไม่พดู ต่อแล้วกัน ไม่อยาก
ตกงาน”
อิสราส่ายศีรษะ หัวเราะสบายๆ
“ใครจะกล้าแตะต้องนาย ฮึ เดวิด ประเทศนี้มีใครบุกป่าฝ่าดง
หาหัวน�้ำหอมได้พิลึกพิลั่นเท่านายอีกบ้าง”
“หึ” เดวิดยืดตัว เชิดหน้าขึน้ “เห็นประโยชน์ของฉันขึน้ มาบ้างแล้วสิ”
“เห็นตลอดแหละน่า”
เดวิดหัวเราะ ทิ้งร่างใหญ่ลงบนอาร์มแชร์ตรงมุมห้อง “แล้วเป็นไง
ไปท�ำงานการกุศลมา สนุกไหม”
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อิสราไม่ได้ตอบ ทว่าใช้ปลายนิ้วเคาะเบาะโซฟาอย่างอารมณ์ดี
“เป็นคนดีของสังคมให้สมกับ ‘เอ็มบีอี’ ที่ได้รับพระราชทานจาก
สมเด็จพระราชินีนาถ ว่างั้น”
“นีใ่ ห้ฉนั เข้ามาเพือ่ จะเหน็บเล่นแค่นนั้ ใช่ไหม” เขาลุกพรวดทันที “งัน้
ฉันกลับละ”
“เฮ้ย! เดี๋ยวสิวะ” เดวิดร้องเหวอ หันไปพยักพเยิดบอกชายหนุ่ม
ผู้ติดตามที่ยืนรวบมืออยู่ข้างประตูให้ออกไปก่อน ครั้นอยู่กันแค่สองคน
เขาจึงเริ่มพูด
“Isara Spencer เปิดตัวน�้ำหอมใหม่พร้อมกันทีเดียวสามตัวภายใต้
ชื่อคอลเล็กชัน ‘London’s Lover’ แรงบันดาลใจมาจากสวนอังกฤษหลัง
ฝนตกเหมือนมายเบอร์เบอร์รี นักวิจารณ์ดา่ กันให้ยบั นายเห็นข่าวหรือยัง”
“เห็น” อิสราตอบเรียบๆ
เดวิดมองจ้องเขาเหมือนกับจะรอให้เขาพูดต่อ แต่เขาไม่ได้พูดอะไร
อีก
“จะเอาไงดี”
“ไม่เอาไง”
“เฮ้ย ถามจริง” เดวิดเลิกคิ้ว สีหน้าร้อนรน “นายจะไม่ทำ� อะไรสัก
หน่อยเหรอ อิส”
“แล้วนายจะให้ฉนั ท�ำอะไร” อิสราถอดแว่นกันแดดพร้อมกับเอนหลัง
พิงพนักโซฟา กอดอก “ฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอิสรา สเปนเซอร์ มาจะห้าปี
แล้ว นายลืมไปแล้วเหรอว่าฉันขายชื่อให้เขาไปแล้ว เขาจะท�ำอะไรกับมันก็
เป็นเรื่องของเขา”
“แต่มันเป็นชื่อนายนะ เขาใช้ชื่อนายท�ำมาหากินอยู่”
“ก็แค่ชื่อ ฉันเป็นคนคิดน�้ำหอมนั่นซะเมื่อไร จะเดือดร้อนท�ำไม”
“แต่มันเป็นชื่อนาย!” เดวิดเสียงหลง
“งั้นฉันเปลี่ยนชื่อตัวเองดีไหม” อิสราถามหน้าตาเฉย “เอาน่ะ ฉันรู้
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ว่านายเป็นห่วง ขอบคุณนะ แต่นายเองก็อยูใ่ นวงการนีม้ าสิบกว่าปีแล้วพอๆ
กับฉัน พวกค�ำวิจารณ์น่ะมันเรื่องปกติ น�้ำหอมมันเป็นเรื่องของรสนิยม
นายเคยเห็นน�้ำหอมรุ่นไหนออกมาไม่มีคนด่าไหม เชื่อสิ ยิ่งคนด่าเยอะยิ่ง
ขายดี แอลวีเอ็มเอชเตรียมตัวนอนนับเงินอีกหลายร้อยล้านยูเอสได้เลย”
เดวิดถอนหายใจเฮือก หลังค่อมลง “นายถือว่าตัวเองเป็นเบอร์หนึ่ง
ไม่สนใจเรื่องพวกนี้แล้วสินะ”
“ช่างเขาเถอะน่า ท�ำงานของเราไปดีกว่า มัวแต่ยดึ ติดกับอดีต ไม่ตอ้ ง
มีอนาคตกันพอดี แล้วนี่ของที่ฉันให้นายไปหาเรียบร้อยไหม” อิสราตัดบท
เปลี่ยนเรื่อง
“อ้อใช่ เรียบร้อยดี ตัวอย่างน�้ำมันสกัดอยู่ในถุงนี่” นึกขึ้นได้ เดวิด
ก็ลว้ งถุงผ้าก�ำมะหยีส่ ขี าวจากกระเป๋าเสือ้ ส่งให้อสิ รา “ฉันเอาตัวอย่างสามสิบ
มิลมาให้นายเลือกก่อน จะใช้อันไหนบ้างค่อยว่ากันอีกที”
“ขอบคุณมาก”
“ก่อนกลับจากอินโดนีเซีย ฉันแวะเทีย่ วทะเลทีป่ ระเทศไทย คุณภาพ
ลีลาวดีที่ไทยไม่เลวเลยนะ ฉันเลยสกัดมาเป็นตัวอย่างให้นายด้วย นายเอา
ไปดูเองแล้วกัน”
“ประเทศไทยเหรอ” อิสราเอ่ยเสียงเรียบ สีหน้าเฉยเมย เขารับถุง
ก�ำมะหยีม่ ารูดเปิด ภายในถุงมีขวดแก้วใบเล็กสีเขียวหม่นบรรจุน�้ำมันสกัด
ธรรมชาติขนาดสามสิบมิลลิลติ รจ�ำนวนสามขวด เขาวางเรียงทัง้ หมดลงบน
โต๊ะ แต่ละใบมีฉลากก�ำกับ
Frangipani – Indonesia
Frangipani – Malaysia
Frangipani – Thailand
อิสราไล่สายตามองขวดแก้วทีละใบเงียบๆ เขาใช้ปลายนิ้วตวัดขวด
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แก้วน�ำ้ มันสกัดดอกลั่นทมจากประเทศไทยขึ้นมา แล้วโยนคืนให้เดวิดที่รีบ
เอามือประคองรับหน้าตื่น
“แค่นี้ก็พอแล้ว” อิสราบอก
“พอ? หมายความว่ายังไงที่ว่าพอ” เดวิดเลิกคิ้วจนหน้าผากย่น
อิสราไม่ตอบ เขาเก็บขวดแก้วสองใบที่เหลือลงถุง ส่งสายตาไปยัง
กระเป๋าทรงกล่องที่อยู่บนโต๊ะ
“เจ็ดกลิน่ ใหม่อยูใ่ นกล่อง เอาไปจัดการให้ดว้ ยนะ ขอบคุณมาก” พูด
แล้วเขาก็ลกุ ขึน้ ยืน “ไปละ ท�ำงานให้คมุ้ ค่าจ้างด้วย ไว้รอโรเจอร์กลับมาจาก
อเมริกา จะยกลังบลูเลเบิลเลี้ยงยันเช้าเลย ตามนี้นะ”
“เออ เอ๊ย! ขอรับ เจ้านาย เอาไงก็เอาวะ” เดวิดร้องตามหลัง
อิสราหันมายิ้มมุมปากทิ้งท้าย สวมแว่นตากันแดดแล้วก้าวออกจาก
ห้อง ลงไปยังชั้นล่างซึ่งดาเนียลรออยู่
“นายท่านจะไปไหนต่อไหมขอรับ”
“ไม่ละ กลับบ้านกันเถอะ”
“ขอรับ”

Peony
โ บ ตั๋ น

‘แม่ แม่คะ น้าเอียดคะ รินขอโทษ รินผิดไปแล้ว แม่ น้าเอียด

ช่วยลูกชายของรินด้วยนะคะ...แม่ น้าเอียดคะ ช่วยเขาด้วย...’
ดวงตาคู่เล็กเบิกโพลงขึ้นในความมืดสลัวกลางดึก ดวงหน้าซึ่งมี
ริว้ รอยของความร่วงโรยเผือดซีด เม็ดเหงือ่ ผุดพราว หญิงชราร่างเล็กควาน
หาสวิตช์โคมไฟหัวเตียง แสงสีนวลสว่างจ้าขึ้นทันใด
ฝันอีกแล้วหรือ...
ทันใดนั้นเสียงเคาะประตูห้องก็ดังขึ้น
“ย่าเอียด ย่าเอียดคะ! ย่าเอียด!” เสียงเรียกที่อยู่อีกฟากของประตู
ดูร้อนใจ
หญิงชราค่อยๆ ขยับลงจากเตียง หยิบเสื้อคลุมสีชมพูดอกโบตั๋นมา
สวมทับชุดนอน เดินไปที่ประตู
“เพ็ญ...”
“ย่าเอียดคะ” หญิงสาวในชุดนอนโผเข้ามาบีบมือหญิงชรา “ฝันร้าย
อีกแล้วหรือคะ เพ็ญก�ำลังจะนอน ได้ยินเสียงร้องไห้”
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หญิงชราทอดถอนใจ “ใช่จ้ะ คงเหนื่อยแล้วก็เครียดไปหน่อย”
“นั่นสิคะ ตั้งแต่ย่าเล็กล้มป่วย เพ็ญเห็นย่าเอียดนอนฝันร้ายแทบ
ทุกคืนเลย” เธอเอ่ยขณะช่วยประคองหญิงชราเข้าไปในห้อง พามานั่งบน
เตียง “ให้เพ็ญเข้ามานอนเป็นเพื่อนย่าเอียดในห้องนะคะ”
“อย่าเลยลูก หนูท�ำงานมาเหนื่อยๆ นอนพักผ่อนให้สบายเถอะ”
“นอนกับย่าเอียดก็ไม่ได้ล�ำบากเลยนี่คะ เพ็ญก็นอนกับย่าเอียดมา
ตั้งแต่เล็กจนโต เพ็ญโตมาได้ก็เพราะนิทานของย่าเอียดแท้ๆ”
หญิงชราลูบเรือนผมด�ำขลับของหญิงสาว ทอดตามองด้วยความ
เอ็นดู “โธ่เอ๋ย เพ็ญภพ ลูกหลานบ้านนีก้ ม็ ตี งั้ หลายคน ไม่มใี ครสนใจคนแก่
มีแต่ตัวอย่างย่าสักคน”
“ไม่จริงเสียหน่อย เราทุกคนรักย่าเอียดนะคะ”
หญิงชราส่ายหน้า “ย่ารู้หรอกน่ะ”
“ไม่เอาแล้ว เราไม่พดู เรือ่ งนีก้ นั ดีกว่า ย่าเอียดนอนนะคะ เพ็ญจะห่ม
ผ้าให้” เพ็ญภพพยายามตัดบท ประคองหญิงชรานอนลงบนเตียง ห่มผ้าให้
จากนั้นเดินไปปิดประตูห้องแล้วเดินอ้อมเตียงมาซุกตัวนอนข้างๆ เจ้าของ
ห้อง
“ขอบใจมากนะลูก”
“เพ็ญดีใจที่ได้อยู่กับย่าเอียดค่ะ” เธอตอบ “เพ็ญปิดไฟนะคะ”
แสงไฟทีห่ วั เตียงดับลง หญิงสาวและหญิงชรานอนอยูด่ ว้ ยกันเงียบๆ
เมือ่ ไร้ความเคลือ่ นไหว ก็ได้ยนิ เสียงจักจัน่ และแมลงกลางคืนต่างๆ ชัดเจน
“ป่านนี้ยายรินกับหลานจะเป็นยังไงบ้างนะ จะตกระก�ำล�ำบากขนาด
ไหนก็ไม่รู้” หญิงชราร�ำพึงร�ำพัน ลมหายใจของเพ็ญภพหนักยาวขึ้น นอน
ไม่ขยับตัว “ย่าไม่เคยลืมเหตุการณ์วันนั้นได้เลย พี่เล็กใจแข็งมาก ทิฐิแรง
เหลือเกิน ไม่ยอมอภัยให้ยายรินที่เห็นผู้ชายดีกว่าแม่ ส่งเสียให้ไปเรียน
เมืองนอกตั้งแต่เล็ก จะได้เป็นหน้าเป็นตาให้วงศ์ตระกูล พี่เล็กแกอะไรก็
เสียได้ แต่เสียหน้าไม่ได้ ไม่รู้จะเอาหน้าไว้ที่ไหน อุตส่าห์ตั้งใจหาผู้ชายดีๆ

มาภา

l

29

ที่หมายมั่นจะให้ลูกได้ลงเอย ยายรินกลับไปรักกับไอ้หนุ่มตาน�ำ้ ข้าวที่ไหน
ไม่รู้ ความหวังของคนเป็นแม่อยากให้ลูกได้ดีพังทลายหมด”
“เพ็ญคิดว่าเพ็ญเข้าใจคุณรินนะคะ” เพ็ญภพเอ่ยเนิบช้า “คนหนึ่งก็
แม่ อีกคนหนึง่ ก็สามี...พ่อของลูกในท้อง...” หญิงสาวซุกตัวกอดร่างเล็กของ
หญิงชรา “ถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเพ็ญเอง เพ็ญก็คงเลือกแบบคุณริน”
“ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปมีความสุขอย่างนั้นน่ะเหรอ”
เพ็ญภพเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะตอบ
“มีความสุขไหมเพ็ญไม่รู้ แต่คุณรินมีครอบครัวต้องรับผิดชอบ
เหมือนกัน มีสามี มีพี่โอม ทิ้งไม่ได้นะคะ”
“ต่างคนต่างความคิด ยุคสมัยมันคงเปลี่ยนไปแล้ว” ย่าเอียดถอน
หายใจอีก “ย่าคนไม่เคยมีครอบครัว ไม่รู้หรอกว่าคนมีครอบครัวเขาคิด
กันยังไง ย่าเล็กแกคิดยังไงย่าก็สุดจะรู้”
“ค่ะ”
“เอ้อใช่ ตอนเพ็ญไปเรียนโทที่อังกฤษ เคยได้ข่าวพวกเขาบ้างไหม”
เพ็ญภพนิ่งงันไป
“ยายรินคงต้องเหนื่อยมาก เลี้ยงดูลูกชายพิการ...”
“ดิสเล็กเซียไม่ใช่ความพิการนะคะ” หญิงสาวเอ่ยแซงขึ้น “แค่ความ
สามารถทางการอ่านการเขียน...น้อย...กว่าคนทั่วไปนิดหน่อย”
“มันก็คือความบกพร่องเหมือนคนพิการนั่นแหละ จะมากจะน้อยก็
เป็นอีกเรื่อง”
ท่ามกลางความเงียบเมื่อย่าเอียดไม่ได้พูดอะไรออกมาอีก เพ็ญภพ
คลายกอดหญิงชรา แล้วพลิกตัวตะแคงไปอีกด้าน
“เมือ่ กีย้ า่ เอียดถามเพ็ญว่าเพ็ญได้ขา่ วพวกเขาบ้างไหมใช่ไหมคะ เพ็ญ
ได้ข่าวค่ะ คุณริน...เสียไปเมื่อสี่ปีที่แล้วแล้วค่ะ”

Vetiver
ห ญ้ า แ ฝ ก

เพ็ญภพปิดประตูบานสีขาวของห้องนอนแล้วทิง้ ตัวลงพิงเต็มแผ่น

หลัง หลับตานิ่ง กลิ่นดอกซ่อนกลิ่นลอยเบาบางอยู่ทั่วห้อง เธอสูดหายใจ
เข้าลึก นึกถึงเรื่องราวในห้องนอนย่าเอียด
‘ยายริน...โธ่ ยายริน...’ หญิงชราสะอึกสะอื้นเสียงสั่นเครือ ‘แล้วย่า
จะบอกกับย่าเล็กยังไง’
เพ็ญภพไม่เข้าใจ ความทรงจ�ำของเธอทีม่ ตี อ่ คุณรสรินและย่าเล็กเต็ม
ไปด้วยร่องรอยของเศษแก้วแตกละเอียด ไม่มที างประสาน คนหนึง่ เดินทาง
กลับบ้านเกิดเพื่ออ้อนวอนขอร้องแม่บังเกิดเกล้าให้ช่วยลูกชายของตน แต่
คนทีอ่ ยูท่ นี่ ี่ ร�ำ่ รวยมหาศาล กลับไม่ยอมแม้แต่จะมองหน้า เหตุผลทัง้ หมด
คงเพราะความโกรธและความผิดหวังทีล่ กู สาวผูเ้ ป็นแก้วตาดวงใจเลือกสามี
ไม่เลือกแม่ ในวันที่คุณรสรินจบการศึกษากลับมาพร้อมลูกในท้อง ย่าเล็ก
ยืน่ ข้อเสนอให้คณ
ุ รสรินตัดขาดจากสามีชาวอังกฤษ ส่วนลูกทีเ่ กิดมา ย่าเล็ก
จะรับเป็นบุตรบุญธรรมเสียเอง เพื่อให้คุณรสรินได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ตามที่
ย่าเล็กคาดหวังไว้ แต่เธอไม่ยอม แล้วเดินจากไปท่ามกลางความโกรธของ
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ย่าเล็ก จนถึงกับประกาศตัดแม่ตัดลูก
เรือ่ งทีค่ ณ
ุ รสรินอุม้ ท้องกลับมาขอขมาย่าเล็กนัน้ เป็นเรือ่ งทีค่ นในบ้าน
พูดต่อกันมา มันดูรนุ แรง ขณะเดียวกันก็แสนเปราะบาง ย่าเล็กจะยังนึกถึง
ลูกสาวคนเดียวคนนี้ของท่านจริงๆ หรือ...
‘ท�ำไมเพ็ญรู้แล้วไม่บอกย่า เรื่องยายริน’
‘เพ็ญไม่รู้...จริงๆ’ เธอตอบ ‘ว่าจะมีใครอยากรู้หรือเปล่า’
‘ท�ำไมใครจะไม่อยากรู้ คนเป็นแม่ ยังไงก็ตดั ลูกตัวเองไม่ขาดหรอก’
ย่าเอียดร้องไห้จนหมดแรงหลับไปในที่สุด
เพ็ญภพพูดไม่ออก เท่าทีเ่ ธอรับรูม้ าตลอด ย่าเล็กหรือแม้แต่ยา่ เอียด
เองไม่เคยปริปากพูดถึงคุณรสรินหรือลูกชายของคุณรสรินเลยสักครัง้ ท่าน
ไม่เคยติดตามถามข่าว ไม่เคยแสดงความไยดี พวกท่านไม่รู้ด้วยซ�้ ำว่า
ลูกชายของคุณรสรินมีชอื่ เสียงเรียงนามว่าอะไร เคยมีหลายครัง้ ทีค่ นพูดถึง
คุณรสรินให้ได้ยิน ย่าเล็กก็จะดุเป็นการใหญ่
หญิงสาวสูดหายใจเข้าลึก มองห้องนอนสีขาวแสนสวยของตัวเอง
บ้านไม้สองชั้นหลังนี้เป็นที่พักพิงของเธอมาตั้งแต่แม่แต่งงานกับคุณ
รวิชญ์ รณรต ลูกชายคนโตของมหาเศรษฐีเจ้าของเครือห้างสรรพสินค้า
รายใหญ่ของประเทศ เธอกับพีช่ ายได้รบั เมตตาให้มาร่วมใช้นามสกุลเก่าแก่
ได้รับการอบรมบ่มนิสัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดี เพ็ญภพรู้สึกว่า
ตัวเองเป็นลูกเลี้ยงที่โชคดีที่สุด ขณะเดียวกันก็อดรู้สึกผิดไม่ได้เมื่อนึกถึง
‘หลานชายแท้ๆ’ ของย่าเล็ก เขาควรได้มีชีวิตที่ดีแบบเธอ
ท่ามกลางความเงียบทีร่ ายล้อมบ้านสวนยามรุง่ สาง เสียงนาฬิกาปลุก
จากโทรศัพท์มอื ถือดังขึน้ หญิงสาวสะดุ้งน้อยๆ เดินไปหยิบมันขึน้ มา ตีห้า
พอดิบพอดี
Supreme Cloudway by Beewax
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เพ็ญภพรูส้ กึ หม่นหมองอย่างไม่รสู้ าเหตุ วันนีเ้ ธอไม่พร้อมท�ำงานเลย

แต่เธอมีเป้าหมาย มีความฝัน เธอจะท�ำเพื่อความฝัน...
ร่างระหงในชุดนอนหยัดตัวตรง ผมเส้นเล็กด�ำสยายทิง้ ตัวเคลียแผ่น
หลัง เพ็ญภพกดปิดการตั้งเตือนก่อนจะไปอาบน�ำ้ เลือกสวมเสื้อกล้ามกับ
กางเกงยีนเข้ารูปสีด�ำ หญิงสาวบรรจงทาครีมบ�ำรุงผิว แต่งหน้า แต้ม
ลิปสติกสีนดู้ ชมพูหม่น จากนัน้ หยิบขวดแก้วทีม่ นี �้ำใสๆ ขึน้ มาฉีดทีซ่ อกคอ
และข้อมือด้านในทั้งสองข้าง
กลิ่นหอมนวลแน่นของดอกซ่อนกลิ่นฟุ้งก�ำจายในอากาศยามเช้า
ผสานกลิ่นหอมโปร่งให้ความสดชื่นของใบมะกรูด ดอกส้ม และส่วนผสม
อีกหลายชนิด ที่ขวดมีตัวหนังสือสีกรมท่าสลักบนพื้นสีครีมดูเรียบโก้ กับ
สัญลักษณ์ ‘IS’
ISARA SPENCER
LONDON
Tuberose of the Childhood
Cologne
เพ็ญภพหยิบกระเป๋าหนังสีด�ำขึ้นมาคล้องไหล่ เดินออกจากห้องลง
มาชั้นล่าง เห็นเด็กรับใช้กำ� ลังจะเริ่มท�ำงาน จึงไหว้วานให้คอยดูแลย่าเอียด
เป็นพิเศษ วันนี้ท่านคงจะไปเยี่ยมย่าเล็กที่โรงพยาบาลอีก จากนั้นเธอก็นั่ง
ดื่มกาแฟ อ่านข่าว รอเวลาพี่หนูมารับ

“อ่านข่าวแฟชั่นเมืองนอกอีกละ”

พี่หนูเยี่ยมหน้ามามองหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเธอ หลังจากช่าง
แต่งหน้าเพิง่ เสร็จงานแล้วย้ายไปแต่งหน้าเพือ่ นนางแบบทีเ่ พิง่ เข้ามาหลังจาก
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ซ้อมเดินรอบสุดท้าย
เพ็ญภพเงยหน้าขึ้นยิ้ม แล้วก้มกลับมาเลื่อนดูหน้าจอต่อ
“ตามข่าวอะไรอยู่ ให้พี่ช่วยสืบไหม”
“ไม่ได้ตามอะไรเป็นพิเศษค่ะ อ่านไปเรื่อยๆ” เพ็ญภพเงยหน้าตอบ
“พี่หนูมีอะไรหรือเปล่า”
“อ้อ คุณผึ้งอยากคุยกับเพ็ญหน่อยน่ะ เรื่องฟินาเล แกรออยู่หน้า
รันเวย์”
“อ๋อ...ค่ะ ขอบคุณค่ะ”
เพ็ญภพลุกจากเก้าอี้เหล็กเสียงดังครูดพื้น รองเท้าส้นสูงสี่นิ้วท�ำให้
พี่หนูสูงเพียงระดับไหล่ หญิงสาวสอดโทรศัพท์มือถือลงกระเป๋าหลัง สวม
แว่นกันแดดขณะเดินออกมาพบดีไซเนอร์เจ้าของงาน
ชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งดูสมาร์ตยืนกอดอกรออยู่ที่ลานน�้ำพุปลาย
รันเวย์ แสงแดดยามสายสาดกระทบใบหน้าหล่อเหลามีเคราขึน้ ครึม้ ดวงตา
ซ่อนอยู่หลังแว่นกันแดดทรงเฉี่ยว
“คุณผึง้ ” เพ็ญภพยกมือไหว้ “พีห่ นูบอกว่าคุณผึง้ ต้องการคุยกับเพ็ญ
เหรอคะ”
“อ้อ ใช่จ้ะ” ดีไซเนอร์หนุ่มรับไหว้แล้วบอกความต้องการของตัวเอง
“พี่เพิ่งเห็นคลิปงานถ่ายแบบเชือกของน้องเพ็ญ รู้มาว่าน้องเพ็ญเป็นบัลเลต์
ก็เลยอยากรื้อโครีโอกราฟตอนฟินาเลใหม่ ขอโทษนะที่ต้องมาเปลี่ยนเอา
หน้างาน”
“ค่ะ ได้ค่ะคุณผึ้ง”
หญิงสาวตั้งใจฟังดีไซเนอร์กับนักออกแบบท่าเต้นผู้ออกแบบการ
แสดงปิด ที่ต้องการให้เธอเคลื่อนไหวแบบนักบัลเลต์เพื่อเล่นกับความอ่อน
พลิว้ ของเส้นใยพิเศษเน้นเรือนร่าง เธอใช้เวลาเกือบหนึง่ ชัว่ โมงเพือ่ ซ้อมเดีย่ ว
ก่อนจะซ้อมรวมกับนางแบบอีกครัง้ อากาศร้อนอบอ้าว กลิน่ น�ำ้ หอมบนผิว
เมื่อได้รับความร้อนจากร่างกายก็ยิ่งลอยอวลอ่อนโยนรอบตัวเธอ
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“น�้ำหอมอะไร หอมจังเลยน้องเพนนี่”
เสียงใสๆ ดังขึ้นขณะเพ็ญภพลงจากรันเวย์ ก�ำลังจะกลับคอนเทนเนอร์แต่งตัว หญิงสาวหันกลับไป พอเห็นอีกฝ่ายก็ยกมือไหว้
“สวัสดีค่ะคุณเก๋”
หญิงสาวร่างเล็กรับไหว้ เธอสวมเสื้อแขนกุดผ้าลินินสีชมพูหม่นกับ
กางเกงทรงฮาเร็มสีกรมท่า ประดับสร้อยหินยาวระย้า ดูคล่องแคล่ว ช่างภาพ
แฟชั่นชื่อดังผู้นี้คือภรรยาดีไซเนอร์เจ้าของงาน
“พีไ่ ด้กลิน่ ตัง้ แต่นอ้ งเพนนีอ่ ยูบ่ นรันเวย์แล้ว ชอบจัง น�ำ้ หอมของบ้าน
ไหนเนี่ย”
“ของอิสรา สเปนเซอร์ ค่ะ” เพ็ญภพตอบยิม้ แย้ม เธอได้กลิน่ น�ำ้ หอม
โทนเปลือกไม้แน่นหนักจากอีกฝ่ายเหมือนกัน
“อ๋อ อิสรา สเปนเซอร์ มิน่าล่ะ กลิ่นคลาสซี่มากๆ พี่ก็มีของบ้านนี้
หลายกลิ่นนะ ของน้องเพนนี่กลิ่นไหนคะ”
“Tuberose of the Childhood ค่ะ”
“อ้อ กลิ่นแรกของบ้านนี้เลยนี่ ใช่ไหม เสียดายนะที่เลอเน๑ไม่ใช่
มิสเตอร์สเปนเซอร์แล้ว ยุคหลังๆ ของบ้านนี้เหมือนจะเน้นตามตลาดใหญ่
จนกลืนหายไปทุกทีๆ ไม่เหมือนตอนที่มิสเตอร์สเปนเซอร์ยังอยู่ พี่ชอบเขา
มากเลยนะ ตัวตนเขาชัดดี”
“คุณเก๋รู้จัก...เขาเหรอคะ” หญิงสาวขยับไปฟังอีกฝ่ายใกล้ขึ้น
“พีเ่ หรอ ไม่รจู้ กั หรอกค่ะ เคยอ่านคอลัมน์เกีย่ วกับเขาน่ะ เห็นว่าเป็น
ผู้ชายโพรไฟล์น้อยสุดๆ ไม่เคยให้สัมภาษณ์ที่ไหนเลย แต่เหมือนจะเคย
ได้ยินว่าอายุยังไม่มาก ถ้าจ�ำไม่ผิดน่าจะเป็นลูกครึ่งเอเชียนะ ไม่รู้อินเดีย
ไหม ชื่ออิสราหรืออิสระนี่แหละ อาจจะเป็นลูกครึ่งไทยก็ได้มั้ง” ช่างภาพ
๑ Le nez เป็นภาษาฝรัง่ เศส แปลว่า จมูก เป็นสแลงทีใ่ ช้เรียกนักปรุงน�ำ้ หอม เพราะจมูก
เป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งในสายอาชีพนี้
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สาวหัวเราะ เอื้อมมือมาแตะแขนเธอ “ยังไงวันนี้พี่ฝากรันเวย์ด้วยนะคะ พี่
เป็นคนเลือกน้องให้มาเดินฟินาเลด้วยตัวเองเลย อย่าท�ำให้พี่ผึ้งผิดหวังนะ
โอเคไหม”
“ค่ะ คุณเก๋” หญิงสาวยกมือไหว้ “ขอบพระคุณส�ำหรับโอกาสค่ะ”
“เราให้โอกาสกันและกันมากกว่า พี่ผึ้งรักคอลเล็กชันนี้มาก พี่อยาก
เห็นพี่ผึ้งมีความสุข”
เพ็ญภพอมยิม้ รออีกฝ่ายเดินน�ำไปก่อนแล้วค่อยแยกมาทีค่ อนเทนเนอร์แต่งตัว เห็นพี่หนูเพิ่งวางสายจึงเข้าไปหา
“ยิ้มอะไรนักหนาน่ะฮึ แม่ลูกสาว” พี่หนูทัก
หญิงสาวหัวเราะ “ไม่มีอะไร เขินคนรักกัน”
“ใคร”
“คุณผึ้งกับคุณเก๋ไง”
“อ๋อ...” แล้วพี่หนูก็หัวเราะตาม “คู่นี้น่ารักมากจริง ริษยาเขาเหรอ”
เพ็ญภพสั่นศีรษะ “เปล่าซะหน่อย เพ็ญชอบดูคนรักกัน”
“ว้าย! ลามก”
“เอ๊ย! ไม่ใช่อย่างนั้น” หญิงสาวร้อง
พีห่ นูหวั เราะเอิก๊ อ๊าก รุนหลังเธอให้ไปเติมหน้า เปลีย่ นเสือ้ ผ้า เตรียม
ตัว
งานแฟชั่นโชว์จบลงอย่างสวยงาม โชคดีที่ท้องฟ้าเป็นใจ เมฆฝน
ค่อยๆ คืบคลานมาเข้าปกคลุมทั่วบริเวณตั้งแต่ช่วงเที่ยง ไม่มีแสงแดด แต่
ก็ไม่มีฝน ตรงตามคอนเซปต์สีสันท่ามกลางฤดูที่เปลี่ยนแปลงพอดี
เพ็ญภพเดินลงจากรันเวย์หลังถ่ายภาพร่วมกับดีไซเนอร์และสปอนเซอร์ พี่หนูเตรียมบะหมี่เป็ดย่างหอมกรุ่นไว้รอ หญิงสาวเปลี่ยนเสื้อผ้า
หยิบกระเป๋าลงมานั่งมองพี่หนูเดินไปเดินมา รู้สึกดีที่งานออกมาดี รู้สึกดี
กับดีไซเนอร์เจ้าของงาน เธอใช้สอ้ มพลาสติกม้วนเส้นเข้าปาก ล้วงโทรศัพท์
มือถือออกมาเปิดอ่านข่าวที่ค้างไว้ตั้งแต่ช่วงสาย
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ข่าวแฟชั่นที่อังกฤษดูหลากหลายและจับต้องได้กว่าเมืองไทย สินค้า
แบรนด์เนมเป็นเรื่องที่ทุกคนในประเทศเข้าถึงได้ เธอจ�ำได้ว่าน�้ำหอมขวด
แรกของอิสรา สเปนเซอร์ ขนาดห้าสิบมิลลิลิตรราคาหนึ่งร้อยสี่สิบปอนด์
ประมาณเจ็ดพันบาทในเวลานั้น เทียบเท่ากับเงินค่าแรงเสิร์ฟอาหารในร้าน
อาหารจีนที่โซโหสองวันเท่านั้นเอง
“เพ็ญ กินเสร็จหรือยัง” พี่หนูเดินอาดๆ มาส่อง “ยังเหรอ พี่ขอสิบ
นาทีได้ไหม รถตู้มารอแล้ว”
“ค่า...”
เพ็ญภพก�ำลังจะวางโทรศัพท์ หน้าจอที่โหลดค้างไว้ก็ปรากฏขึ้น
This winter, be ready to witness the enchantingly seven
brand new scents under the fragrance collection ‘World Artists’
by the renowned British perfumer, Isara Spencer. It’s high
time for him to re-shine after long fifoive years of hibernation.
(หนาวนี้ เตรี ย มตั ว โดนสะกดด้ ว ยเจ็ ด กลิ่ น ใหม่ ล ่ า สุ ด ภายใต้
คอลเล็กชัน ‘ศิลปินเอกของโลก’ เพือ่ ต้อนรับการกลับมาของสุคนธกรชือ่ ดัง
อิสรา สเปนเซอร์ หลังจากห้าปีแห่งการเก็บตัวอันยาวนาน)
นาน...นานมากเหลือเกินจริงๆ
ริมฝีปากสีสม้ อิฐแย้มยิม้ อ่อนหวาน รอบตัวเธอเคลือ่ นไหวช้าลงทีละ
น้อย ดูซดี จางและห่างไกลออกไปทุกที ปรากฏสวนดอกไม้ขนึ้ ในหัวใจ หอม
ละมุน หวานฉ�่ำ แสนอบอุ่น

Orris
เ ห ง้ า ไ อ ริ ส

“นายท่านขอรับ คุณวิลสันมารอพบขอรับ” เสียงทุม้ ๆ ของดาเนียล

ดังขึ้นหน้าประตู ชายชรายืนรวบมือ ท่าทางส�ำรวม
“ไวจริงๆ” อิสรายิม้ มุมปากพร้อมกับวางหนังสือลงบนตัก หมุนเก้าอี้
มาทางพ่อบ้านคู่ใจ “แล้วตอนนี้เขาอยู่ไหน”
“รับชาอยู่ในสวนขอรับ”
ชายหนุ่มพยักหน้าแล้วลุกยืน
“นายท่านจะรับชาด้วยไหมขอรับ”
“ไม่เป็นไร ขอบคุณมาก”
อิสราออกจากห้องหนังสือลงไปหน้าตึก อากาศเย็นจัด เขาเดินตัด
สวนอังกฤษซึ่งใบไม้เปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาลไปมากแล้ว ข้ามสะพานไปยัง
กระท่อมน�้ำชาด้านทิศตะวันตกของอาณาเขตแมนชัน
“เซอร์ไพรส์หัวทิ่มหัวต�ำเลยว่ะ มาให้เตะทีนึงซิ”
โรเจอร์เป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงผอม ผมหยักศก ใบหน้าหมดจด
สะอาดสะอ้าน เขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกเนกไท สวมกางเกงขายาวสีด�ำกับ
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รองเท้าหนังค่อนข้างเป็นทางการ แต่ท่าทางผ่อนคลาย อารมณ์ดี
อิสราเบี่ยงตัวหลบปลายรองเท้าของโรเจอร์ สองมือล้วงกระเป๋า
กางเกง
“ทนายประสาอะไร ชอบท�ำร้ายคน”
“ฉันจะเตะก็นายคนเดียวนี่แหละ อะไรวะ จ้างฉันเป็นทนายให้ แต่
ไม่บอกอะไรกันสักค�ำ”
“ถ้าบอกง่ายๆ นายจะรีบบินกลับมาอย่างนีเ้ หรอ” เขาเอามือออกจาก
กระเป๋ามาจับพนัก ลากเก้าอี้ออกมาแล้วนั่งลง “เดวิดกลับมาแล้วนะ”
“รู้แล้ว ฉันนัดนายนั่นเรียบร้อยแล้วด้วย สักพักคงตามมา วันนี้จะ
เป็นวันรียเู นียนเพือ่ นผูก้ ลายเป็นทาสรับใช้มสิ เตอร์เพอร์ฟวิ เมอร์คนดัง ต้อง
ฉลองกันหน่อย”
“เว่อร์ซะให้พอ” อิสราท�ำหน้าเบ้ มองโรเจอร์ทยี่ งั คงหัวเราะขณะหยิบ
ถ้วยชาขึ้นจิบ “แล้วท�ำไมวันนี้เอาใจออกหากอู่หลงได้ล่ะ”
“รู้อีก เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชาตั้งแต่เมื่อไร”
“ก็ได้กลิ่นกุหลาบขาววินเชสเตอร์คาทีดรัล ชากุหลาบตูม”
“เหมาะแล้ว เหมาะแล้วจริงๆ” โรเจอร์วางถ้วยชา ท�ำเป็นปรบมือด้วย
ท่าทางล้อเลียน “สมแล้วทีเ่ ป็นเจ้าชายแห่งวงการน�ำ้ หอมของอังกฤษ งัน้ นาย
ช่วยบอกให้ฉันชื่นใจหน่อยซิว่า ฉันใช้นำ�้ ยาซักกางเกงในกลิ่นอะไร”
อิสราหยิบบิสกิตในจานปาใส่โรเจอร์ “กลิ่นไข่เน่ามั้ง”
โรเจอร์ร้องสบถเสียงดัง ท�ำหน้ายุ่ง “ไข่ทองค�ำต่างหาก นายท�ำเสื้อ
ฉันเปื้อนหมดแล้วนะเห็นไหม”
อิสรายักไหล่ มองโรเจอร์ที่ก�ำลังใช้กระดาษเช็ดมือปัดเศษบิสกิต
ออกจากเสื้อเป็นระวิง
“แล้วนี่นายท�ำอะไรอยู่” โรเจอร์ถาม
“อ่านหนังสือไปเรื่อยๆ น่ะ”
“อ่านอะไร”
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“ประวัติศาสตร์ทั่วไป”
“หนังสือประวัติศาสตร์ก็สร้างไอเดียได้ด้วยเหรอ”
“ไม่ได้หรอก เพราะคนสร้างคือฉัน”
“เหม่...กวนตีน!” โรเจอร์กลับมาจิบชา “ฉันช่วยอ่านให้นายฟังไหม”
อิสราส่ายหน้า “ไม่ต้องหรอก ฉันไม่รีบ”
โรเจอร์หัวเราะ สายตาชื่นชม แต่ก็ไม่วายกวนกลับ
“นายแน่ใจเหรอว่าจะอ่านถูก”
“ไม่แน่ใจ แต่ไม่เป็นไรนี่ ทีผ่ า่ นมาก็ไม่รเู้ ข้าใจผิดเพีย้ นไปเท่าไรแล้ว”
อิสราหัวเราะ มองโรเจอร์ส่ายหัว
“ตลกชะมัด ถ้าคนในวงการรู้ว่านักปรุงน�ำ้ หอมจอมหยิ่งที่ชื่อ อิสรา
สเปนเซอร์ จริงๆ แล้วเป็นคนแบบนี้ เขาจะเขียนข่าวยังไงกัน”
“แล้วท�ำไมนายไม่ชิงเขียนไปขายก่อนเลยล่ะ” อิสราลุกยืน เขาเดิน
ออกมาสูดอากาศหนาวต้นเดือนพฤศจิกายนเมื่อมีสายเรียกเข้ามาคุยเรื่อง
งานกับโรเจอร์ น�้ำเสียงฝ่ายนั้นสุภาพนิ่งขรึมขึ้นทันที
เขา เดวิด และโรเจอร์ เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เรียนอยู่ที่ยูซีแอล
อิสราเลือกมหาวิทยาลัยแห่งนีเ้ ป็นทีแ่ รกเพือ่ ศึกษาเล่าเรียนวิชาเคมี ยูนเิ วอร์ซิตีคอลเลจลอนดอนเป็นมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งที่มีระบบรองรับการเรียน
การสอนส�ำหรับเด็กทีเ่ ป็นดิสเล็กเซียอย่างเขา ชายหนุม่ จบปริญญาตรีมาได้
แบบพอเอาตัวรอด ก่อนจะเอาเงินเก็บทั้งหมดจากงานพาร์ตไทม์ตลอด
สามปีในมหาวิทยาลัยพาตัวเองไปสู่สถาบันสอนปรุงน�้ำหอมแห่งเมืองกราส
ประเทศฝรั่งเศส
ช่วงแรกที่เขากลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเรียนร่วมกับคนปกติ
อิสรามีโรเจอร์ซึ่งแบ่งเช่าแฟลตร่วมกับเขา พ่อและแม่คอยช่วยเหลือ ส่วน
เดวิดเป็นเพื่อนร่วมชั้นปีกับโรเจอร์ แต่รายนั้นไม่อยากเอาดีด้านกฎหมาย
ชอบท่องเที่ยวผจญภัยมากกว่า
“ยินดีด้วยนะอิส ไม่คิดเลยว่านายจะมาได้ไกลขนาดนี้” โรเจอร์ซึ่ง

40

l

ด อ ก ห ญ้ า ใ น ข ว ด แ ก้ ว T h e P r i v a t e B l e n d

เพิ่งวางสายเดินออกมาจับบ่าเขา
อิสรายิ้ม เงยหน้ามองท้องฟ้าเหนือแมนชัน
“นายไม่คิด แต่ฉันคิดมาตลอดว่าวันหนึ่งจะต้องมาไกลขนาดนี้ให้
ได้...เพื่อพ่อกับแม่”
“นายเจ๋งว่ะ เสียดาย พวกท่านไม่น่าจากนายไปเร็วแบบนี้เลย”
“แม่คงทนคิดถึงพ่อไม่ไหว”
แววตาของอิสราดูหม่นเศร้า เขาไม่พูดอะไรอีก
“นายมีฉนั นะ ฉันให้นายยืมพ่อกับแม่เป็นบางวันก็ได้” โรเจอร์เหมือน
จะพยายามปลอบ
“อย่าเลย เดีย๋ วท่านจะเห็นความแตกต่างของการมีคนอืน่ เป็นลูก ฉัน
ไม่อยากเห็นนายเป็นหมาหัวเน่าว่ะ” อิสราหันมายักไหล่ เดินล้วงกระเป๋าออก
จากศาลา “อากาศเย็นแล้ว เข้าบ้านเถอะ เดี๋ยวฉันจะไปบอกดาเนียลให้
เตรียมเหล้าไว้รอเดวิด”
ในห้องรับแขกปูพรมนุ่ม กรุผนังไม้อบอุ่น เดวิดมาสมทบกับอิสรา
และโรเจอร์ตอนเกือบบ่ายสอง วันนีเ้ ขาดูสะอาดสะอ้าน หนวดเครารกครึม้
ถูกโกนเกลี้ยง สวมเสื้อไหมพรมตัวบางๆ สีเทากับกางเกงขายาวสีนำ�้ ตาล
อ่อน พอมาถึงก็ทิ้งตัวลงบนโซฟา ถามหาเหล้าที่อิสราสัญญาไว้
อิสราโยนขวดเหล้าให้เดวิดรับ ส่วนตัวเขาดืม่ เพียงกาแฟนมถ้วยเดียว
เขาเคยบอกเพือ่ นว่าทุกวันนีส้ มองของเขาบกพร่องพอแล้ว ไม่มคี วาม
จ�ำเป็นต้องใช้เหล้าท�ำลายเซลส์สมองมากไปกว่านี้อีก
เดวิดรินจอห์นนี่ วอล์กเกอร์ บลูเลเบิล ลงในแก้วทรงเพชร ขาซ้าย
ก่ายขาขวาพลางแกว่งแก้วเหล้า พูดกับอิสรากวนๆ
“เหล้าไม่กนิ บุหรีไ่ ม่สบู หน้าตาก็หล่อขนาดนี้ แล้วยังมีแมนชันราคา
เป็นสามสิบล้าน คนสมบูรณ์แบบอย่างนายนี่อายุมักจะไม่ยืนนะ”
“นายน่ะสิ อายุจะไม่ยืน” อิสราซึ่งยืนพิงเคาน์เตอร์บาร์ยกแขนขึ้น
กอดอก มองเดวิดด้วยสายตาเอาเรือ่ ง “ให้เอาน�ำ้ หอมไปเทสต์กลิน่ ไม่ได้ให้
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เอาไปป่าวประกาศ”
“อ้าว เหรอวะ” โรเจอร์เลิกคิว้ สูง “ฉันก็นกึ ว่าพวกนายวางแผนจะท�ำ
อะไรกัน”
“สัญญาเก็บตัวยังไม่หมด จะให้ทำ� อะไรล่ะ” อิสราหันไปตอบ
“ไม่หมดก็เหมือนหมดนั่นแหละ” เดวิดแย้ง “อีกไม่กี่วันเอง ปล่อย
ข่าวไปก่อน ไม่ได้ขาย ไม่ถือว่าผิดสัญญา”
“งัน้ สรุปหลังหมดสัญญานายจะท�ำอะไร มีนายทุนเสนอตัวมาให้เลือก
ตั้งมากมาย ไหนจะลูกค้าแบรนด์ใหญ่ๆ อีก นายก็ปฏิเสธไปหมด จะท�ำ
แบรนด์ใหม่หรือจะขายสูตรกินไปวันๆ ช่วยบอกฝ่ายกฎหมายหน่อยเถอะ
วะ ฉันจะได้เตรียมตัวเตรียมเอกสารถูก” โรเจอร์บน่ ยืดยาวขณะนอนหนุน
มืออยู่บนเดย์เบดริมหน้าต่าง
“ฉันยังไม่แน่ใจ” อิสราตอบสั้นๆ
“นีไ่ ง เพราะนายยังไม่แน่ใจ ฉันถึงต้องชิงลงมือให้ดว้ ยการปล่อยข่าว
นายไปก่อน จะได้ประเมินกระแส แล้วรูไ้ หม เมือ่ วานนักข่าวแฟชัน่ กระหน�ำ่
โทร. มาหาฉันกันกี่คน”
อิสรายักไหล่ ขณะทีโ่ รเจอร์ลกุ จากเดย์เบดมาเติมเหล้าจากขวดหน้า
เดวิด แล้วหย่อนตัวลงนั่งข้างๆ ฝ่ายนั้น
“ฉันไม่เชือ่ หรอกว่านายไม่มแี ผนในหัว ไม่งนั้ นายจะเตรียมบูตกิ ชอป
ที่ไนต์สบริดจ์ไว้ท�ำไม” โรเจอร์บอก
“นั่นไง” เดวิดหันนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เป็นท่าปืนไปทางโรเจอร์ “นายก็คิด
แบบนั้นใช่ไหม”
“แน่นอน”
“แล้วฉันก็คิดว่าอิสมันคิดการใหญ่ด้วย ไม่งั้นจะเลือกไนต์สบริดจ์
ที่มีแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินกันให้ควั่กท�ำไม”
“เออๆ พอเลยทั้งคู่” อิสราถอนหายใจ แล้วเดินมานั่งกับวงเหล้า
“เล่ามา” เดวิดเอ่ย กระดกเหล้าลงคอ

42

l

ด อ ก ห ญ้ า ใ น ข ว ด แ ก้ ว T h e P r i v a t e B l e n d

“ฉันจะเปิดบูติกน�้ำหอมใหม่ ใช้ชื่อ ‘Is Spencer’ ขายน�ำ้ หอมที่ชั้น
หนึ่ง แล้วชั้นสองสามสี่ก็เป็นออฟฟิศ ส่วนชั้นห้า ฉันจะย้ายเพอร์ฟูม
ออร์แกนมาที่นี่ ส�ำหรับไลน์บีสโปก ฉันจะท�ำด้วยตัวเอง”
“ฮะ!” โรเจอร์กบั เดวิดโพล่งออกมาพร้อมกัน “นายจะท�ำด้วยตัวเอง?”
“อืม“
“ฮะ!” ทั้งสองคนร้องอีก หันมามองกันด้วยสายตางุนงง
“ตกใจอะไรนักหนา” อิสราถาม
“ก็ต้องตกใจสิวะที่คนเก็บตัวอย่างนายจะยอมให้คนเข้าถึงตัวง่ายๆ
แบบนี้” โรเจอร์ตอบ
“นัน่ สิ จะดีเหรออิส นายมันมนุษย์เพอร์เฟกชันนิสต์ ไม่ใช่คนคิดงาน
ลวกๆ รีบๆ ที่จะคิดน�ำ้ หอมเฉพาะตัวให้ลูกค้าที่เดินหน้าเข้ามาทุกวันๆ ได้
นายจะเสียเกรดนะ”
“ฉันมีมาตรฐานการท�ำงานของตัวเองแล้วกันน่ะ”
“เช่น?” โรเจอร์หยัดตัวขึ้นจากพนัก
“ตัง้ ราคาให้สงู รับท�ำทีละคน มีเวลาคุยกับลูกค้าแต่ละคนด้วยตัวเอง
...อย่างน้อยสามครั้ง”
“โอ้โห...” โรเจอร์ร้อง
“เพือ่ อะไรวะ” เดวิดถาม “ฉันหมายถึง นายจะท�ำแบบนีไ้ ปเพือ่ อะไร”
“อยากเจอคนบ้างมัง้ ห้าปีมานีฉ้ นั เจอแต่นายสองคน เบือ่ ขีห้ น้าจะตาย
แล้ว”
“ใช่เวลาพูดเล่นไหม” เดวิดเอ่ยเสียงเข้ม
อิสราลุกยืนหนีสายตาเพือ่ นทัง้ สองคนแล้วเดินไปทีห่ น้าต่าง ทอดตา
มองสวนอังกฤษภายนอก
“เมือ่ ก่อนฉันไม่ปฏิเสธเลยว่าฉันอยากท�ำทุกอย่างให้แม่ แต่แค่ปเี ดียว
หลังจากขายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นโลกของฉันเพื่อจะใช้เวลากับแม่ แม่ก็ไป
จากฉัน ตอนนัน้ ฉันยอมรับว่าไม่รจู้ ะท�ำยังไงกับชีวติ ต่อไป ฉันใช้เวลาสามปี
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คิด ว่าอยากอยูแ่ บบคนไม่ทำ� อะไรอย่างนีไ้ ปตลอดชีวติ ได้จริงเหรอ สุดท้าย
ฉันก็ได้รวู้ า่ ถึงฉันไม่ตอ้ งไขว่คว้าท�ำอะไรเพือ่ ใคร ฉันยังคงต้องท�ำเพือ่ ตัวเอง
เพื่อให้ฉันยังมีประโยชน์ ยังมีงานท�ำ มันเท่ากับยังมีชีวิตอยู่”
เดวิดวางแก้วเหล้า ลุกขึ้นเดินมาจับไหล่อิสราแล้วกอดคอ
“นายน่ะ สุดยอดจริงๆ ว่ะ”
“งั้นฉันจะเดินเอกสารให้นายเลยนะ” โรเจอร์ยิ้มกว้างอย่างมีแรงใจ
“ขอบคุณนายสองคนมากนะ”
อิสราใช้เวลาอยู่กับเดวิดและโรเจอร์ตลอดบ่าย ตอนเย็นเขาลงครัว
ท�ำไก่อบไวน์ขาวกับมันบดและสลัดให้ตัวเองและเพื่อนทั้งสอง โรเจอร์บอก
ลาบลูเลเบิล มาดื่มกาแบร์เนโซวีญง เดวิดเริ่มตาเยิ้ม เอ่ยขณะดาเนียล
ทยอยเก็บจาน
“ฉันชอบน�้ำหอมคอลเล็กชันใหม่ของนายนะ มันนุ่มนวลแล้วก็ลึก
โดยเฉพาะตัวที่ตอนดรายดาวน์เป็นกลิ่นธูปหอมเคียร่า มันสงบเหมือนนั่ง
อยู่ใต้ต้นไม้ ข้างหน้าเป็นน�้ำนิ่ง ท�ำให้มองลงไปเห็นตัวตนชัดดี”
“จินตนาการมาเต็ม พูดตรงๆ ฉันคิดอะไรไม่ได้ขนาดนี้หรอก รู้แค่
ว่าอันนี้หอม อันนี้ไม่หอม ไม่ถูกรสนิยมแค่นั้น” โรเจอร์บอก
“ที่ฉันพูดไปน่ะไม่ได้ครึ่งหนึ่งของคนคิดหรอก ไอ้ศิลปินตัวจริงมัน
นั่งเงียบๆ อยู่หัวโต๊ะนู่น”
“ฉันก็อาจไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้นะ” อิสราเอ่ย รับถ้วยกาแฟจาก
ดาเนียล “ขอบคุณมาก”
“ฉันไม่เชื่อหรอก ทุกหยดน�้ำหอม ทุกขั้นตอนของนายไม่ใช่เรื่อง
ฟลุกๆ”
อิสราไม่ตอบอะไร
“ดาเนียล มีน�้ำแข็งไหม” เดวิดหันไปถาม
“มีขอรับ สักครู่ขอรับ”
เดวิดหันกลับมาพูดต่อ “นายไม่เล่าหน่อยเหรอว่าแต่ละกลิ่นมีที่มา
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ที่ไปยังไง”
“ไม่อะ”
“ท�ำไมวะ”
“ไม่มีอะไรจะเล่า” อิสราปฏิเสธ มือหมุนปากถ้วยกาแฟไปด้วย
“ก็คิดหน่อยสิวะ สมัยนี้ของจะขายได้มันต้องมีสตอรี มีเรื่องราว
ที่มาที่ไปทั้งนั้น”
“กลิ่น...ก็เป็นเรื่องเล่าในตัวมันเองแล้วไง ฉันท�ำน�้ำหอมมาเป็นสิบปี
เมื่อก่อนยังขายได้โดยที่ไม่มีเรื่องเล่าอะไรที่นายว่านั่นเลย”
“โลกสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว” เดวิดแย้ง โรเจอร์ก็เหมือนจะเออออ
เห็นด้วย “นายห่างหายจากวงการไปนาน แม้แต่ขา่ วก็แทบไม่สนใจตาม นาย
ไม่รู้หรอกว่าการตลาดสมัยนี้มันไปไกลแค่ไหนแล้ว”
“แล้วแค่ไหน”
เดวิดสบถเสียงดัง “โวะ!”
“ฉันว่ามีหน่อยก็ดนี ะอิส” โรเจอร์เสริม “ถ้านายไม่สะดวก เล่าให้ฉนั
ฟังก็ได้ แล้วฉันจะเอาไปเรียบเรียงให้”
“ไม่อะ” อิสราตอบ ยกถ้วยกาแฟดื่มอย่างไม่สนใจ
“งั้นฉันท�ำเอง” เดวิดโพล่ง “แล้วอย่าหาว่าฉันไม่เตือนนายนะถ้าเกิด
เขียนอะไรที่มันอภินิหารเกินนายรับได้ อย่างชื่อคอลเล็กชันศิลปินของโลก
อะไรนั่นที่นายโทร. มาด่าหาว่าเสี่ยวๆ ทีนี้จะมาว่าฉันไม่ได้นะ”
“ไอ้เดวิด!”
“จะท�ำหรือไม่ท�ำ”
“ไม่ท�ำ!” เขายืนกราน
“เข้าเมืองตาหลิ่วมันต้องหลิ่วตาตาม เขาถึงจะเรียกว่าคนที่มีความ
สามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคม ฉันไม่ได้หมายความว่าให้นายเลิกมี
จุดยืนเป็นของตัวเอง แค่นายเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับน�้ำหอมของนาย แรง
บันดาลใจ จุดเริ่มต้น อะไรก็ได้ ฉันว่านะ ในเมื่อคิดจะท�ำอะไรแล้วก็น่าจะ
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ท�ำให้ถงึ ทีส่ ดุ ไปเลย ยังไงเรือ่ งราวจากคนปรุงน�ำ้ หอมมันก็ตอ้ งดีและน่าอ่าน
กว่าเรื่องราวที่สร้างขึ้นจากการตลาดอยู่แล้ว” โรเจอร์พูด
“ถูกต้อง” เดวิดส�ำทับ
“นี่ใครเป็นเจ้าของกันแน่วะ”
อิสราเบี่ยงเบนประเด็นไปคุยเรื่องอื่น อย่างเรื่องที่วันนี้เดวิดแต่งตัว
ดีกว่าปกติเพราะต้องไปกินอาหารเที่ยงกับยาย และเรื่องงานที่อเมริกาของ
โรเจอร์ รวมถึงสาวอเมริกนั ทีโ่ รเจอร์พบรัก ส่วนเรือ่ งทีเ่ พือ่ นสองคนพยายาม
เกลี้ยกล่อมให้เขาท�ำนั้น อิสราเพียงไม่ต้องการเผยความคิดความรู้สึกของ
เขาให้ใครรู้ ที่ผ่านมา ‘กลิ่น’ และสิ่งที่ประจักษ์ เป็นเรื่องราวในตัวมันเอง
แล้ว เขาไม่มนั่ ใจว่าถ้าเขาแบสิง่ ทีอ่ ยูข่ า้ งในออกมาหมด จะมีใครหัวเราะเยาะ
เขาหรือเปล่า เขารูส้ กึ ประหม่าทุกครัง้ ทีต่ อ้ งแสดงตัวตนออกมาโดยปราศจาก
ตัวกลาง...อย่างน�้ำหอม
สามทุ่มเศษ เดวิดกับโรเจอร์แทบสลบไสลไม่ได้สติ ทั้งสองไปนอน
ในห้องรับรองซึ่งดาเนียลจัดไว้รอเหมือนทุกๆ ครั้ง อิสราลุกออกจากห้อง
รับประทานอาหารไปยังห้องหนังสือ เขานั่งลงบนอาร์มแชร์ตัวเดิมที่นั่งเมื่อ
เช้า ความเงียบท�ำให้ใจเขาปั่นป่วน เป็นความปั่นป่วนที่อยากเอาชนะตัวเอง
ให้ได้
หลังจากพยายามอ่านหนังสือทีไ่ ม่เข้าหัวแม้แต่นอ้ ย ชายหนุม่ ก็ลม้ เลิก
แล้วเดินไปนั่งที่โต๊ะท�ำงาน เขาหยิบดินสอกับกระดาษขึ้นมา เริ่มต้นเขียน
กลิ่น...ส�ำหรับผม คือศิลปะที่เป็นนามมรรธที่สุด
ไม่ใช่...
‘นามธรรม’ ต่างหาก
อิสราใช้ยางลบลบค�ำที่เขียนผิด แล้วเขียนใหม่
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กลิน่ ...ส�ำหรับผม คือศิลปะทีเ่ ป็นนามธรรมทีส่ ดุ เราจับต้องมันไม่ได้
มองไม่เห็น ไม่ได้ยิน กลิ่นสามารถสร้างเรื่องราวให้เกิดขึ้นในห้วงความคิด
เมื่อโน้ตกลิ่นแต่ละตัวเปิดออก การผจญภัยสู่ดินแดนลี้ลับก็เริ่มต้นขึ้น
เราไม่มีทางรู้ว่าสุดท้าย เมื่อ ‘ดรายดาวน์’ เรื่องราวเหล่านั้นจะจบลงในคน
แต่ละคนอย่างไร
น�้ำหอมมีมิติซับซ้อน มันไม่เคยปฏิบัติต่อคนทุกคนอย่างเสมอภาค
น�้ำหอมซ่อนความลับไว้ในร่างกายคนทุกคน ความมหัศจรรย์ทางเคมีนี้เอง
ท�ำให้เราแตกต่างกันไป ไม่มีใครเหมือนใครได้ บ่อยครั้งน�้ำหอมท�ำหน้าที่
คล้ายภาพถ่าย เมื่อเราได้กลิ่นซึ่งเชื่อมโยงกับเรื่องราวในความทรงจ�ำ ภาพ
เก่าๆ นั้นก็มักจะย้อนคืนกลับมา
และครั้งนี้ ผมขอใช้ภาพเขียนอิมเพรสชันนิสม์เชื่อมโยงน�้ำหอมกับ
ความประทับใจในความงามของธรรมชาติ
อิ ม เพรสชั น นิ ส ม์ เ ป็ น ยุ ค ศิ ล ปะแห่ ง การเริ่ ม ค้ น หาความจริ ง จาก
ธรรมชาติ ผมได้หยิบเอาผลงานชิ้นโปรดจากศิลปินอิมเพรสชันนิสม์เจ็ด
ท่านมาสรรค์สร้างน�้ำหอมเจ็ดกลิ่นใหม่ โดยจะใช้ ‘หลอดสี’ เป็นต้นแบบ
ขวดน�้ำหอมของคอลเล็กชันนี้ เนื่องจากหลอดสีคือสัญลักษณ์ของการเปิด
โลกใหม่ทางศิลปะ เพราะก่อนหน้านั้นสีน�้ำมันที่ใช้วาดภาพจะเก็บไว้ใน
กระเพาะปัสสาวะหมู เมื่อจะใช้ต้องเจาะด้วยเข็ม ท�ำให้สีแห้งง่าย ศิลปินจึง
เขียนงานได้เฉพาะในสตูดโิ อเท่านัน้ จนกระทัง่ มีการประดิษฐ์หลอดสีขนึ้ มา
ท�ำให้สามารถน�ำสีออกไปข้างนอก เราจึงได้เห็นภาพท้องนา ทุง่ หญ้า ท้องฟ้า
ทะเล และสถานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆ นับแต่นั้นมา
ภาพแรกที่ผมจะขอกล่าวถึงคือ...

Tuberose
ซ่ อ น ก ลิ่ น

“ตามสัญญา อาทิตย์นพี้ กั ผ่อนให้เต็มทีน่ ะจ๊ะ พีเ่ คลียร์ควิ ให้หมด

แล้ว” พีห่ นูยมิ้ ร่า โบกมือโบกไม้พร้อมกับย�้ำเรือ่ งงานเมือ่ รถตูม้ าส่งเพ็ญภพ
ถึงหน้าบ้านในเวลาหัวค�่ำ คนรักของพี่หนูจะพาพี่หนูไปเที่ยวภูฏาน จึงเป็น
ช่วงเวลาอันดีที่หญิงสาวจะได้ว่างอยู่เป็นเพื่อนย่าเอียดเฝ้าย่าเล็กที่บ้าน
“เที่ยวเผื่อเพ็ญด้วยนะพี่หนู”
“ด้ายยย...จะเที่ยวเผื่อ กินเผื่อ นอนเผื่อ แล้วก็สวีตเผื่อคนไม่เคยมี
แฟนด้วย โฮะๆ” พี่หนูหัวเราะชอบใจพลางยกมือปิดปาก
“ใช่ซี่ ใครจะไปเนื้อหอมแบบพี่หนูล่ะ”
“อย่ามาพูดจาสร้างความร้าวฉาน ฉันไม่ได้เนือ้ หงเนือ้ หอมอะไร ฉัน
รักเดียวใจเดียว มีสามีเป็นตัวเป็นตนมาสิบห้าปีแล้วย่ะ”
“เอ๊...แล้วพี่สิงห์ล่ะน้า เขารักเดียวใจเดียวแบบพี่หนูหรือเปล่าน้อ”
พี่หนูกรีดร้อง “เดี๋ยวแม่ขว้างด้วยบูตพอล สมิธ เบอร์สี่สิบสองนี่
เลย”
“กลัวแล้วค่ะ กลัวแล้ว” เพ็ญภพท�ำเป็นยกสองแขนขึ้นบังตัวพลาง
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หัวเราะ แต่ยังไม่ทันที่ใครจะพูดอะไรต่อ เด็กรับใช้ในบ้านก็แทรกตัวผ่าน
ประตูรั้วที่เปิดแง้มออกมา สีหน้าท่าทางกระวนกระวาย
“คุณเพ็ญคะ ตอนนี้คุณเอียดอยู่โรงพยาบาล บอกว่าถ้าคุณเพ็ญ
กลับมาแล้วให้รีบตามไปที่นั่นทันทีค่ะ”
“ย่าเอียดเป็นอะไร” เพ็ญภพร้องตกใจ
“ไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่คุณเอียดค่ะ...”
“ย่าเล็กเหรอ”
“อาการติดเชื้อในกระแสเลือดของคุณหญิงเทวีแย่ลง ตอนนี้อยู่
ไอซียูค่ะ”
เพ็ญภพหันกลับไปไหว้ลาพี่หนู รีบขอตัว พี่หนูร้อง
“ขึ้นมา เดี๋ยวพี่ไปส่ง”
“ไม่เป็นไร เดี๋ยวเพ็ญขับรถไปเองดีกว่าค่ะ พี่หนูเที่ยวให้สนุกนะคะ
สวัสดีค่ะ”
“เอางั้นเหรอ ก็ได้ มีอะไรให้ช่วยก็บอกนะ” พี่หนูตะโกนตามหลัง
หญิงสาวที่หันหลังก้าวเข้าบ้านไปแล้ว
เพ็ญภพเปลีย่ นมาสวมเสือ้ คอปีนสีฟา้ อ่อนแทนสีดำ� มัดผมหางม้าต�ำ่
อย่างรีบๆ แล้วรีบฝ่ารถติดมาถึงโรงพยาบาลบนถนนสุขุมวิทเกือบสองทุ่ม
หน้าหอผู้ป่วยวิกฤต พ่อเลี้ยงของเธอ แม่ และพี่ชายยืนคุยกัน สีหน้า
คร�่ำเครียด
“คุณพ่อ แม่ สวัสดีค่ะ”
“เพ็ญ!” พรพรรณร้องเรียก “มาแล้วเหรอ รีบเข้าไปหาย่าเล็กเถอะ
จะหมดเวลาเยี่ยมแล้ว”
“ย่าเอียดอยู่ข้างใน” คุณรวิชญ์พยักพเยิดบอก
เพ็ญภพเข้ามาถึงเตียงคนไข้ที่มีหญิงชราร่างซูบผอมนอนครางงึมง�ำ
ผ่านหน้ากากออกซิเจน
“ย่าเอียดคะ” เธอยกมือไหว้หญิงชราร่างเล็กที่นั่งอยู่ข้างเตียง
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“เพ็ญ...” ย่าเอียดเงยหน้ามามอง ดวงตาแดงช�้ำทุกข์โศก “คุณหมอ
เพิ่งให้ยาแก้ปวดกับยานอนหลับย่าเล็กไป อีกไม่นานคงหลับแล้วละ”
เพ็ญภพขยับไปยืนข้างเตียง ไม่รวู้ า่ ควรท�ำอะไร จึงได้แต่กมุ มือผอม
ซูบแล้วกระซิบบอก
“ย่าเล็กคะ ถ้าย่าเล็กอยากได้อะไรหรืออยากกินอะไร บอกเพ็ญนะ
คะ”
“อื้ออื่อ...” เสียงเบา ฮืดฮาด ดังผ่านหน้ากากออกซิเจน
“ย่าเล็กพูดว่าอะไรนะคะ” เธอได้ยินไม่ถนัด
“อื่ออื้ออื่อ...”
เพ็ญภพเงยหน้าสบตาย่าเอียด คิ้วขมวดมุ่น
“ดอกซ่อนกลิ่น...” ย่าเล็กพยายามเปล่งเสียง “ดอกซ่อนกลิ่นใช่ไหม
ฉันได้กลิ่นดอกซ่อนกลิ่น”
“พี่เล็ก พี่เล็กได้ยินเอียดไหม”
“ดอกซ่อนกลิ่นของยายรินที่สวนหลังบ้านใช่ไหม”
“ใช่แล้วพีเ่ ล็ก ดอกซ่อนกลิน่ ของยายริน” ย่าเอียดตอบเสียงสัน่ เครือ
เธอเห็นน�้ำตารินอาบแก้มย่าเอียด
“ยายรินมาเหรอ”
ย่าเอียดช้อนตาขึ้นมองเธอ แววตาไหววูบเหมือนต้องการสื่อสาร
บางอย่าง
“ยายรินมาใช่ไหม”
“ใช่จ้ะพี่เล็ก ยายรินมาหา ก�ำลังกุมมือพี่เล็กอยู่นี่ไง” ย่าเอียด
พยักพเยิดส่งสายตาให้เธอ
“ริน...แม่คิดถึงริน...ไม่มีวันไหนเลยที่แม่ไม่คิดถึงริน...กลับมาอยู่
บ้านเรานะ พาครอบครัวของรินมาอยู่ด้วยกันที่นี่...”
เพ็ญภพกลั้นน�้ำตาไม่อยู่ ได้แต่ปล่อยให้มันไหลออกมา มือสั่นเทา
ของย่าเล็กค่อยๆ วางลงบนมือเธออย่างไร้เรีย่ วแรง หญิงสาวตัง้ ใจฟังย่าเล็ก
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พู ด งึ ม ง� ำ จั บ ใจความไม่ ได้ ก่ อ นที่ ท ่ า นจะค่ อ ยๆ หมดสติ สั ม ปชั ญ ญะ
ประจวบกับหมดเวลาเยี่ยม จึงประคองย่าเอียดออกมาจากห้อง หญิงชรา
เช็ดน�้ำตา เสียงยังสั่นเครือ
“แปลกมาก ตัง้ แต่พเี่ ล็กป่วยเป็นโรคพาร์กนิ สัน แกก็ไม่ได้กลิน่ อะไร
อีกเลย หรือไม่ก็จะได้กลิ่นเพี้ยนๆ แต่วันนี้กลับได้กลิ่นน�้ำหอมของเพ็ญ
มันคงไปเชื่อมโยงกับยายรินเข้าพอดี”
“คุณริน...เกี่ยวอะไรคะ” เพ็ญภพประหลาดใจ
“ก็ดอกซ่อนกลิ่นน่ะ เป็นดอกไม้ที่ยายรินชอบตัดไปปักแจกันห้อง
ท�ำงานพี่เล็ก ตั้งแต่ยายรินออกจากบ้าน พี่เล็กก็สั่งรื้อแปลงซ่อนกลิ่นที่เคย
ปลูกไว้ทั้งหมดออก ไม่เหลือเลย ดอกไม้มันไม่ได้ผิดอะไรด้วย ย่าเลยเก็บ
เอามาเพาะต่อ ก็ไอ้ที่ปลูกไว้ที่บ้านเรานั่นแหละ”
“ย่าเอียด...” เพ็ญภพอึกอัก “บอกย่าเล็กเรื่องคุณรินแล้วเหรอคะ”
ย่าเอียดส่ายหน้า “ยังเลย แต่ถงึ จะบอก พีเ่ ล็กก็ไม่รบั รูอ้ ะไรแล้วละ”
เพ็ญภพออกจากหอผูป้ ว่ ยวิกฤตมาเจอแม่นงั่ เพียงล�ำพัง พ่อเลีย้ งกับ
พี่ชายของเธอต้องรีบออกไปรับรองลูกค้า หญิงสาวขับรถไปส่งแม่ที่บ้าน
ใหญ่ แล้วพาย่าเอียดกลับมาเก็บของ เตรียมไปเฝ้าย่าเล็กด้วยกัน แต่ยัง
ไม่ทันออกจากบ้านเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น เด็กรับใช้วิ่งกระหืดกระหอบมา
ยื่นโทรศัพท์ไร้สายให้ย่าเอียด
“คุณรวิชญ์โทร. มาค่ะ”
เมื่อเอาโทรศัพท์แนบหู มีเวลาให้คนปลายสายพูดอะไรบางอย่างแค่
ประโยคเดียว ย่าเอียดก็ร้องไห้โฮ

ศาลาสวดพระอภิธรรมคืนแรกเต็มไปด้วยแขกผูใ้ หญ่ นักธุรกิจ และ

ญาติมิตร
หลังการเสียชีวติ ของคุณหญิงเทวี รณรต ด้วยภาวะหลอดลมอุดตัน
เฉียบพลัน คุณรวิชญ์โทรศัพท์เรียกตัวลูกชายคนเดียวกลับจากอังกฤษ แต่
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เพราะเป็นช่วงการสอบส�ำคัญ ท�ำให้น้องชายต่างพ่อของเพ็ญภพยังกลับมา
ไม่ได้ คุณรวิชญ์จึงก�ำหนดตั้งสวดเจ็ดวัน หลังจากนั้นจะตั้งสวดสัปดาห์ละ
หนึ่งวันจนครบหนึ่งเดือน
‘น้าเอียดพูดอะไรกับแม่ก่อนที่แม่จะเสีย’
เพ็ญภพยังจ�ำความไม่พอใจของคุณรวิชญ์ในคืนนั้นได้
‘จะให้น้าพูดอะไรกับแก แกไม่รู้เรื่องแล้ว วิชก็รู้’
‘แล้วท�ำไมแม่ถึงเป็นแบบนั้นได้ ตอนหัวค�ำ่ อาการยังทรงตัวอยู่เลย’
‘งั้นวิชคิดว่าน้าจะท�ำอะไรเหรอ’
นอกจากย่าเอียดจะเสียใจจนล้มเจ็บที่พี่สาวผู้เป็นที่รักมาจากไป ยัง
ต้องเสียใจกับค�ำพูดของหลานชายทีม่ องตัวเองในแง่รา้ ย เพ็ญภพได้แต่เงียบ
แล้วโทรศัพท์บอกพี่หนูเรื่องขอยกเลิกคิวไปจนกว่าจะเสร็จพิธีเผา
พิชญะเดินทางมาถึงเมืองไทยทันพิธีสวดคืนที่เจ็ด เด็กหนุ่มอายุ
สิบเก้าปี สวมสูทสีด�ำ กิริยาสุภาพ นั่งประจ�ำหน้าศพ คอยจุดธูปให้แขก
เพ็ญภพประคองย่าเอียดมานัง่ ตรงทีน่ งั่ ประธาน อาสาเปลีย่ นมือกับน้องชาย
แต่เขาปฏิเสธ
“ผมไม่ได้อยู่เลย ขอให้ผมได้ทำ� เพื่อคุณย่าเถอะครับพี่เพ็ญ”
เพ็ญภพพยักหน้า “ค่ะ ถ้าพีทเมื่อยเมื่อไร เรียกพี่นะ”
“ครับ”
หญิงสาวตั้งใจจะไปช่วยบริการน�้ำแทน แต่พอหันหลัง เห็นสายตา
ย่าเอียดที่มองพิชญะอย่างเศร้าสร้อย เธอเลยคลานเข้าไปหา
“น้องไม่ยอมเปลี่ยนเหรอ”
“ค่ะ ย่าเอียด”
“อืม...” หญิงชราน�้ำตาคลอ “บ้านเรายังมีหลานชายอีกคนหนึ่งนะ”
“ค่ะ” เพ็ญภพพยักหน้า ลดสายตาลงมองต�ำ่
“เพ็ญ...”
“คะ ย่าเอียด”
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“เพ็ญว่าจะเป็นไปได้ไหม ถ้าเราจะหาตาโอมให้เจอก่อนถึงวันเผาพี่
เล็ก” แววตาหญิงชราล่องลอย “ให้เขากับพ่อมากราบศพพีเ่ ล็กสักครัง้ ยังไง
พีเ่ ล็กก็เป็นยาย เวลาผ่านมานานขนาดนีแ้ ล้ว สามียายรินคงไม่ถอื หรอกมัง้ ”
“ย่าเอียดคะ...คุณพ่อของพีโ่ อมก็เสียแล้วค่ะ เสียก่อนคุณรินหลายปี
เหมือนกัน”
“เพ็ญรู้เหรอลูก” ย่าเอียดร้องตกใจ
“ค่ะ ตอนที่เพ็ญเรียนอยู่ที่อังกฤษ เพ็ญ...บังเอิญได้ข่าวพี่โอมค่ะ”
ย่าเอียดมองจ้องเธอ แววตามีประกายความหวัง
“เหรอลูก ไม่ยอมบอกย่าอีกแล้วนะ”
เพ็ญภพหลบตา “แต่เพ็ญไม่รู้จริงๆ ค่ะว่า...พี่โอม...จะมาได้หรือ
เปล่า”
“เราคงไม่รู้จนกว่าจะได้ลอง เพ็ญเป็นธุระให้ย่าได้ไหม”
เพ็ญภพพูดอะไรไม่ออก เธอไม่ได้พูดความจริง เพราะความจริงก็
คือ...เธอไม่ได้บังเอิญพบเขา

