
ต้ังแต่จ�าความได้ ฉันคือกระรอกตัวผู้ มีขนสีคล้ายแสงรอบดวงไฟ 
บนท้องฟ้าเวลาจวนจะลับขอบฟ้ายามเย็น ขนหางฟูเป็นพวงสีเดียวกัน ยกเว้น

ตรงโคนหางจะมีสีเข้มกว่าเล็กน้อย  ฉันอยู่กับน้องตัวเมียที่ขนสีคล้ายกัน แต่ของ

น้องสีเข้มกว่า โคนหางย่ิงเข้มมาก  มนุษย์เลี้ยงเราไว้ในกรงตั้งแต่ยังเล็กๆ ตั้งชื่อ

ให้ฉันว่ามะพร้าว น้องของฉันชื่อมะม่วง  ฉันเชื่อว่าตัวเองเป็นพี่ เพราะตัวโตกว่า

มะม่วง  แม้ฉันกับน้องจะอ่ิมไม่เคยอด แต่เราไม่ได้มีความสุขอย่างที่ต้องการเลย 

เพราะอยากออกไปวิ่งเล่น ปีนต้นไม้ ไต่ทางมะพร้าวและกิ่งมะม่วง แล้วกระโดด

ไปยังต้นขนุนในสวนที่อยู่ไม่ห่างจากตัวบ้านของมนุษย์ที่เล้ียงเรามากนัก  ฉันกับ

น้องอยากไปแทะกินผลไม้เอง ไม่ต้องให้มนุษย์มาเลี้ยง อยากอยู่บนต้นไม้สูงๆ

มากกว่าในกรงแคบๆ

เราเคยพยายามหาโอกาสมุดออกประตูกรงเวลามนุษย์ย่ืนมือเข้ามาวาง

ผลไม้ให้ แต่ก็ออกไม่ได้เพราะเขาจะคอยกันไม่ให้เราออก  อีกอย่างหนึ่งขณะนั้น

เราก�าลังหิว จึงสนใจผลไม้ท่ีอยากกินมากกว่า  หลังกินอ่ิมแล้วบางคร้ังเราจะหลับ

พักผ่อน บางคร้ังก็พยายามหาช่องที่พอจะลอดออกไปนอกกรงได้ แต่ไม่มีช่อง

กว้างพอเลย  ฉันเคยบอกน้องว่า

1�
ของขวัญวันเกิด
..............................



“พี่อยากมีฟันแข็งแรงมากๆ จะได้กัดแทะกรงให้ขาด แล้วเราจะได้ออกไป

อยู่ในสวนกว้าง”

“ฉันก็อยากมีฟันแข็งแรง จะได้ช่วยพี่กัดกรง เราจะออกไปตามหาพ่อกับ

แม่ให้เจอ”

กรงของเราถูกแขวนไว้ข้างบ้าน  ฉันมักจะเฝ้ามองกระรอกหลายตัวที่มี

สีขนเหมือนฉันกับน้อง วิ่งและกระโดดไปตามกิ่งมะม่วงบ้าง ก่ิงขนุนบ้าง แล้ว

ไต่ทางมะพร้าวไปแทะเปลือกมะพร้าวอ่อนเพื่อกินเนื้อหอมหวานข้างใน แต่ถูก

มนุษย์ไล่เกือบทุกคร้ัง  ฉันเคยคิดว่าเม่ือโตเท่ากระรอกท่ีเห็นในสวน ฟันจะแข็งแรง

จนแทะกะลามะพร้าวได้ ก็คงแทะกรงให้โหว่ได้ แล้วฉันกับน้องจะรีบหนีออกไป

อยู่ในสวนทันที  แต่พอโตแล้วฉันเคยลองดู ซ่ีกรงแข็งมาก ถ้าขืนกัดแทะสุดแรง

ฟันต้องหักแน่ๆ

แทบทุกวันเมื่อฉันกับน้องมองไปในสวน เราต่างมีค�าถามตรงกันว่า

“ตัวไหนเป็นแม่ของเรานะ”

แต่ฉันก็ไม่เคยรู้ความจริงจนบัดนี้  ถึงจะรู้หรือไม่รู้ฉันกับน้องก็อยากออก

ไปมีชีวิตอิสระเหมือนกระรอกเหล่านั้น  ถ้ารู้ว่าตัวไหนเป็นแม่ฉันก็อยากถามว่า

เรามาอยู่กับมนุษย์ได้อย่างไร  ท�าไมถึงไม่เล้ียงลูกเองแต่กลับให้มนุษย์เล้ียงเรา

ตั้งแต่ยังเล็ก  หรือว่าแม่ตายไปนานแล้ว มนุษย์จึงช่วยเลี้ยงแทน  แต่สิ่งที่เรา

ต้องการมากกว่าได้รู้จักแม่คือออกไปใช้ชีวิตในสวนกว้างที่มองเห็นผ่านกรงกั้น

อิสรภาพของเรา

วันหน่ึงมีมนุษย์ผู้ชายแปลกหน้าขับรถท่ีมีกระบะข้างท้ายเข้ามาจอด
ในเขตบ้านที่เราอยู่  เขาทักทายเจ้าของบ้านและพูดคุยกันหลายค�า และแล้วชาย

แปลกหน้าก็จ้องมาที่ฉันกับน้อง พูดด้วยเสียงค่อนข้างดังกว่าเจ้าของบ้าน

“กระรอกสวยดี พี่เลี้ยงไว้ขายหรือ”

“เปล่า รังมันหล่น เจ้าสองตัวนี้ยังเล็กมาก แต่ลืมตาแล้วพี่เลยเลี้ยงไว้”

“สวย สวย  แบ่งให้ผมตัวหนึ่งได้ไหม”  เขาพูดและมองฉันกับน้องด้วย

สายตาไม่น่าไว้วางใจเลย
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“อยากให้มันอยู่ด้วยกัน  อยู่ตัวเดียวคงเหงาแย่”

“ผมชอบจังกระรอกสีนี้  ตัวผู้หรือเมียครับ”

“ตัวผู้สีส้มอมแดง ตัวเมียสีส้มอมน้�าตาล”

“ถ้าอย่างนั้นผมขอซ้ือทั้งคู่ได้ไหม จะเอาไปเป็นของขวัญวันเกิดให้

ลูกสาว  แกชอบกระรอกมาก”

“ลูกอายุเท่าไร”

“ห้าขวบครับ”

“เด็กเล็กขนาดนั้นเล้ียงไม่เป็นหรอก  ระวังจะโดนกัดหรือท�ากระรอก

หลุดกรง”

“ผมจะเลี้ยงเอง  ถ้าไม่ว่างปู่กับย่าของแกช่วยเลี้ยงได้  คนโตแปดขวบ

ก็ฝึกให้เลี้ยงได้”

หลังจากนั้นทั้งสองคนโต้ตอบกันไปมาหลายค�า ฉันจ�าไม่ได้ทั้งหมด 

จ�าแต่ที่มีค�าว่า

“ได้ไหม”

“ไม่ได้”

“เท่านี้แล้วกัน”

“ราคานี้ไม่มีใครเขาขายหรอก”

“ขอพิเศษให้ผมเถอะ เราคนกันเองน่า”

ที่จริงแล้วฉันไม่เข้าใจค�าพูดเหล่านั้นเลยตั้งแต่แรกที่เขาคุยกัน  จน

กระทั่งวันรุ่งข้ึนฉันเห็นสายตาแปลกๆ จากมนุษย์เจ้าของบ้าน  เราสองพี่น้อง

ได้กินมะพร้าวอ่อนอ่ิมเป็นพิเศษ จนกระทั่งมนุษย์ผู้ชายแปลกหน้าเม่ือวาน

มาที่บ้านนี้อีกคร้ัง  เขาย่ืนกระดาษสีแปลกตาให้เจ้าของบ้าน  สีคล้ายอะไร 

สักอย่างท่ีฉันเคยเห็น เคยแทะแล้วคายท้ิง  อ้อ...นึกออกแล้ว  สีคล้ายข้างใน

ของเมล็ดมะปราง เคยได้ยินเจ้าของบ้านเรียกว่าสีม่วง  ฉันเห็นไม่ถนัดว่าเขา 

ให้ไปก่ีใบ  พอเจ้าของบ้านยกกรงเราให้มนุษย์แปลกหน้า ฉันจึงเข้าใจท่ีเขาพูด

กันเม่ือวานนี้  ฉันกับน้องไม่คาดคิดเลย ไม่คิดว่าเราจะถูกแลกเปล่ียนกับ

กระดาษที่คงมีค่ามากส�าหรับมนุษย์  ฉันไม่รู้ว่ามนุษย์แลกเปล่ียนอาหารหรือ
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เสื้อผ้ากับกระดาษแบบนี้ด้วยหรือเปล่า

ฉันกับน้องวิ่งพล่านในกรงเม่ือถูกมนุษย์แปลกหน้าห้ิวข้ึนไปวางไว้ที่

กระบะท้ายรถ  ทันใดนั้นเจ้าของบ้านพูดขึ้นว่า

“เอาผ้านี่คลุมกรงไว้ด้วย มันจะได้ไม่ตื่นกลัว”  เขาพูดพลางย่ืนผ้าเช็ดตัว

เก่าผืนหนึ่งให้

เม่ือถูกปิดไม่ให้มองเห็นภาพนอกกรง เราก็ยังกลัวแต่รู้สึกงงจึงวิ่งพล่าน

น้อยลง  เสียงรถดังน่ากลัว  ฉันกับน้องต่างมองกันด้วยความระทึกหวาดหวั่น 

ไม่รู้ว่าเราจะต้องอยู่บนรถนานเท่าไร ถูกพาไปที่ไหน พาไปท�าอะไร มนุษย์ที่พาไป 

จะให้กินอ่ิมเหมือนเจ้าของเดิมเราไหม  เวลาผ่านไปครู่ใหญ่ฉันตกใจมากย่ิงข้ึน

เม่ือได้ยินเสียงรถหลายคันดังลั่น รู้สึกได้ว่ามีทั้งเสียงดังมากแล้วเบาลง แต่บางที

เสียงเบาแล้วกลับดังมากข้ึน  ต่อมารถคันที่พาฉันกับน้องไปชะลอความเร็วแล้ว

หยุด เม่ือไม่มีเสียงรถคันอ่ืนดังมากจึงเคล่ือนที่ต่อ  ฉันรู้สึกได้ว่ารถเลี้ยวซ้าย 

แล้วแล่นตรงไปเพียงครู่เดียวก็เล้ียวขวาแล้วหยุดอีกคร้ัง  ทันใดนั้นฉันกับน้อง

ต้องตกใจกลัวเมื่อมีเสียงดังขึ้นใกล้ๆ เรา

“หวานหวาน มาดูอะไรนี่สิลูก”

มีเสียงเหมือนมนุษย์วิ่งมาใกล้ แล้วเสียงเล็กๆ จึงดังขึ้น

“อะไรคะพ่อ”

ฉันรู้สึกกลัวจับใจเม่ือกรงถูกยกข้ึน และผ้าที่คลุมถูกดึงออก  ทันใดนั้นฉัน

กับน้องถึงกับสะดุ้งสุดตัวเม่ือมีเสียงร้องแหลมๆ ดังข้ึน  เจ้าของเสียงย้ิมกว้างและ

กระโดดขึ้นๆ ลงๆ

“กระรอกสวยจังเลยพ่อ”

“หนูชอบมากใช่ไหม”

“ชอบมากค่ะ”

“พ่อรู้ว่าหนูต้องชอบ  พ่อให้เป็นของขวัญวันเกิดหนูนะ”

มนุษย์เด็กผู้หญิงเอามือสองข้างประกบกัน พร้อมย่อตัวและพูดว่า 

“ขอบคุณค่ะ”  ผู้เป็นพ่อห้ิวกรงด้วยมือขวา จูงลูกสาวด้วยมือซ้าย  ฉันไม่เข้าใจว่า

เขาพูดอะไรกัน แต่สิ่งที่ฉันกับน้องสนใจตอนนั้นคือบ้านสองชั้นที่เราก�าลังถูกพา
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เข้าไป รอบบ้านมีต้นมะพร้าวและมะม่วงอยู่หลายต้น  มีมะละกอลูกดกทั้งที่สีเร่ิม

เหลืองและยังเขียวอยู่หนึ่งต้น  ส่วนต้นไม้อ่ืนๆ มีไม่มากนัก  อย่างน้อยฉันก็รู้ว่า

คงไม่อดตายแน่เพราะมีผลไม้รอบบ้านอย่างนี้

ฉันกับน้องต้องสะดุ้งตกใจอีกคร้ังเมื่อได้ยินเสียงหมาเห่า  เราหันขวับไป

มองจึงเห็นมันจ้องตาวาวน่ากลัว  พอเจ้าของหันไปดุมันจึงเงียบและกระดิกหาง 

แต่ยังคงจ้องฉันกับน้องไม่วางตา  แล้วมันก็เห่าเราอีก คร้ังนี้เสียงเบาลง และตา

ไม่วาวน่ากลัวเหมือนคร้ังแรก ต่างกับหมาท่ีบ้านเดิมเลย ตัวน้ันท�าเฉยกับเรามาก

เมื่อถูกพาเข้าไปในบ้าน มีมนุษย์ผู้ชายผมด�าแซมขาวมองเราพร้อมกับ

พูดว่า

“ไปเอากระรอกมาจากไหน”

“ซื้อมาจากคนรู้จักกันครับ”

“พ่อให้เป็นของขวัญวันเกิดหนูค่ะปู่”

มนุษย์เด็กผู้หญิงหน้ากลมแก้มป่องบอกด้วยความดีใจ  ฉันรู้เพราะเห็น

เธอยิ้ม  ฉันพอจะรู้ว่าเวลามนุษย์ยิ้มแสดงว่าดีใจหรือมีความสุข

“แล้วใครจะเป็นคนเลี้ยง”  มนุษย์ผมด�าแซมขาวส่งเสียงขึ้น

“ผมกับลูกไงครับ”

“แกไปท�างานแต่เช้า ลูกก็ไปโรงเรียน  มีหวังไม่พ้นภาระพ่อกับแม่ที่อยู่

บ้านนี่แหละ”

“ผมจะเอาผลไม้กับน้�าไว้ให้มันกินได้ทั้งวัน”

“หวังว่าแกคงกลับมาเก็บเศษผลไม้ ล้างถาดรองที่กระรอกมันถ่ายออก

มานะ”

“แน่นอนครับพ่อ”

“เฮ้อ...หาเรื่องเพิ่มภาระตัวเอง  อย่าลืมฝึกให้ลูกช่วยเลี้ยงด้วยก็แล้วกัน”

“ครับ”

“หนูจะเลี้ยงกระรอกกับพ่อค่ะปู่”  มนุษย์เด็กแก้มป่องพูดขึ้น

“หวานหวานรับปากกับปู่แล้ว อย่าขี้เกียจนะ”

“หนูจะไม่ขี้เกียจค่ะ”
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อ้อ...มนุษย์เด็กผู้หญิงคนนั้นชื่อหวานหวาน  เมื่อฉันมองเต็มตาจึงเห็น

ความน่ารัก เพราะตัวค่อนข้างกลม ผมยาว ผิวขาว แก้มป่องเหมือนตอนที่

มะม่วงน้องของฉันแย่งเมล็ดถั่วลิสงต้มแล้วอมไว้ในปากสองข้างแก้มหลายเมล็ด 

เพราะฉันรักน้องจึงยอมสละให้เธอได้อิ่มเต็มที่

หลังจากมนุษย์หลายคนดูฉันกับน้องจนพอใจแล้ว พ่อของมนุษย์เด็ก 

ผู้หญิงจึงห้ิวกรงเราออกมาข้างนอก แล้วแขวนไว้ใต้ชายคาตรงที่ฉันได้ยินเขา

เรียกว่าศาลานั่งเล่น แขวนเสร็จจึงไปสอยมะพร้าวอ่อนที่ต้นหลังบ้าน  ขณะฉัน

ก�าลังมองตามไปก็ต้องสะดุ้งอีกคร้ังเพราะเสียงหมาเห่าใต้กรง  เจ้าของหันมาเอ็ด

มัน แต่หมาด�ายังดื้อแหงนมองฉันกับน้องและส่งเสียงครางฮื่อๆ อยู่  จนกระทั่ง

เจ้าของเดินมาไล่ มันจึงไปนอนหมอบห่างๆ แต่แหงนมองเราตลอดเวลา  มนุษย์

เด็กผู้หญิงเดินออกมาจากบ้านแล้วหยุดยืนแหงนมองเราด้วย  ต่อจากนี้ไปฉันจะ

เรียกมนุษย์เด็กผู้หญิงบ้านนี้ว่าเด็กหญิงแก้มป่อง เพราะเป็นสิ่งเด่นที่สุดเม่ือเห็น

หน้ากลมๆ นั้น

พ่อของเด็กหญิงแก้มป่องสอยมะพร้าวอ่อนลงมาสามลูกแล้วน�ามาที่

ศาลา ใช้มีดปาดเปลือกด้านหนึ่งออกก่อนเฉาะ แล้วถามลูกสาวว่า

“กินน้�ามะพร้าวอ่อนไหมหวานหวาน”

“ไม่ค่ะ”  เธอตอบพร้อมส่ายหน้าช้าๆ

เขาจึงยกมะพร้าวขึ้นแล้วแหงนหน้าดื่มน้�าของมัน

ฉันแปลกใจที่มนุษย์มีเคร่ืองมือเฉาะมะพร้าว ท�าให้คิดถึงกระรอกแดง 

ในสวนหลังบ้านที่เพิ่งจากมา  แต่ละตัวแทะเปลือกมะพร้าวด้วยฟันที่แข็งแรง 

ฟันของมนุษย์คงจะไม่แข็งแรงเหมือนพวกเราสินะ จึงใช้เจาะมะพร้าวไม่ได้  แต่

มนุษย์ก็ฉลาด มีเครื่องมือปาดและเฉาะมะพร้าวได้เร็วกว่ากระรอกกัดแทะเสียอีก

เด็กหญิงแก้มป่องวิ่งเข้าบ้านไปเอาช้อนมาให้พ่อ  เขาใช้ช้อนตักเนื้อ

มะพร้าวแล้วป้อนให้ลูก  ฉันนึกถึงความหอมหวานของเนื้อมะพร้าวอ่อนทันที 

พลางคิดว่ามนุษย์บ้านนี้คงจะเก็บไว้กินเอง ไม่แบ่งให้ฉันกับน้องกระมัง  แต่ก็

อดหวังไม่ได้ว่าวันพรุ่งนี้พวกเขาคงจะแบ่งให้เราสองพี่น้องกินบ้าง  เด็กหญิง 

แก้มป่องกินเนื้อมะพร้าวอ่อนไปสองสามชิ้นก็หยุดกินแล้วถามพ่อว่า
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“กระรอกชอบกินมะพร้าวไหมคะพ่อ”

“ชอบมากเลยละ”

“หนูไม่กินแล้ว  พ่อเอาให้กระรอกดีกว่า มันคงหิว”

“หนูกินให้อิ่มเลย  พ่อสอยมาตั้งสามลูกแน่ะ”

“หนูอิ่มแล้วค่ะ”

ผู้เป็นพ่อหยิบเนื้อมะพร้าวอ่อนที่ดูน่ากินมาจากช้อน ส่งลอดซ่ีกรงเข้ามา 

สองชิ้นพร้อมบอกว่า

“เอ้า...เอาของโปรดไปกิน”

ฉันกับน้องขยับหนีไปจนชิดมุมกรงและเบียดกันอยู่

“ท�าไมมันไม่กินล่ะพ่อ  มันอายเหรอ”

พ่อของเด็กหญิงแก้มป่องหัวเราะเบาๆ แล้วบอกว่า

“ไม่ได้อายหรอก มันเพิ่งมา คงยังไม่กล้ากิน  พอเราไปแล้วเดี๋ยวมันก็กิน”

ฉันกับน้องมองเนื้อมะพร้าวขาว หอม และมีรสหวานมันน่ากินมาก แต่

เราไม่กินเพราะไม่หิว แถมยังตื่นเต้นและไม่ไว้ใจสองพ่อลูกด้วย  อ้อ...หมาด�า 

อีกตัวหนึ่งที่คอยจ้องอยู่ไม่ไกลนัก  ฉันไม่รู้ว่ามันชอบกินมะพร้าวอ่อนด้วยหรือไม่ 

ถ้ามันชอบแล้วเห็นเรากินคงจะเห่าด้วยความอิจฉา  ไม่รู้ว่าถ้าฉันกับน้องออก

จากกรงไปได้มันจะไล่กัดเราจนตายหรือเปล่า  หลังจากน้ันครู่ใหญ่พ่อของเด็กหญิง

แก้มป่องจึงน�าผ้ามาคลุมกรงเราไว้
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เวลาผ่านไปจนกระท่ังเย็น เราสองพ่ีน้องเร่ิมหิวจึงมองเน้ือมะพร้าว
อ่อนด้วยความอยากกิน แต่ก็ยังไม่กล้ากิน  เสียงมนุษย์หลายคนพูดคุยกันดังข้ึน 

มีทั้งเสียงหัวเราะและพูดโต้ตอบ  แล้วเราก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อผ้าคลุมกรงถูกเปิด

ออก

“นี่แหละพี่กล้ากล้า กระรอกของขวัญวันเกิดหนู พ่อซื้อให้”

มนุษย์เด็กผู้ชายตัวโตกว่าเด็กหญิงแก้มป่องคนนี้เองที่เป็นคนเปิดผ้าคลุม

กรงของเรา  ฉันกับน้องต้องเบียดชิดกันที่มุมกรงอีกครั้งเพราะความกลัว

“สวยจัง”  ผู้เป็นพี่บอก

“สวยสิ”  เธอบอกพร้อมกับยิ้มจนแก้มที่ป่องนั้นป่องออกไปมากขึ้น

ทันใดนั้นมีเสียงเรียกจากในบ้าน สองพี่น้องจึงเดินกลับเข้าไป  ครู่หนึ่งพ่อ

ของเด็กหญิงแก้มป่องน�าโต๊ะมาวางในศาลา หลายคนทยอยน�าของมาวางบนโต๊ะ 

เสียงพูดคุยและเสียงแปลกๆ ดังขึ้น ฉันไม่รู้ว่ามันคือเสียงอะไร  แล้วพวกเขาก็เริ่ม

กินของบนโต๊ะกัน  บางคนพูดถึงฉันกับน้อง ที่รู้เพราะเขาพูดพลางมองมาที่เรา

ด้วย  ครู่หนึ่งแสงไฟสว่างข้ึนที่ศาลา เพราะดวงไฟบนท้องฟ้าลับไปพักใหญ่แล้ว 

แสงที่ยังเหลือของมันน้อยลงทุกที

2�
เหตุการณ์หลังวันเกิด

..............................



มนุษย์บ้านนี้ช่างกินเยอะจริงๆ  เจ้าหมาสีด�าตอนนี้มันไม่เห่าฉันกับน้อง

แล้ว คงก�าลังอร่อยกับกระดูกไก่ที่เขาโยนลงพื้นให้  ฉันรู้สึกเหม็นกล่ินอาหาร

ของมนุษย์เหลือเกิน แต่ก็ต้องทนสูดดมไปเร่ือยๆ  พ่อของเด็กหญิงแก้มป่องเปิด

กล่องกระดาษสี่เหลี่ยม ปักแท่งอะไรไม่รู้ลงไป มีตั้งหลายสี แล้วจุดไฟจ่อที่ปลาย

แท่งเหล่านั้น  มนุษย์ผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นว่า

“กล้ากล้าหรี่เสียงเพลงหน่อยลูก”

เสียงท่ีดังมาจากกล่องส่ีเหล่ียมสองกล่องเบาลง  ฉันมองด้วยความแปลกใจ 

มันมีเสียงดังและเบาได้อย่างไร  กล่องน้ันเล็กกว่ากรงเรามาก วางอยู่บนม้าน่ังยาว 

ของศาลา พอเสียงเบาลงพ่อของเด็กหญิงแก้มป่องย่ืนกล่องกระดาษไปวางตรงหน้า 

ลูกสาว  เสียงมนุษย์หลายคนดังข้ึนพร้อมกัน เป็นภาษาแปลกๆ ท่ีฉันไม่เคยได้ยิน

มาก่อน  เขาร้องว่าอะไรฉันจ�าได้ไม่หมด จ�าได้แต่ขึ้นต้นกับลงท้ายว่า

“แฮปปี้...ทูยู”

พวกเขาร้องซ้�าๆ กันหลายคร้ัง  เด็กหญิงแก้มป่องเป่าไฟบนแท่งหลากสี

ให้ดับ แล้วทุกคนจึงปรบมือพร้อมกัน  ของในกล่องถูกตัดแบ่งเป็นชิ้นๆ แม่ของ

เด็กหญิงแก้มป่องเป็นคนตักใส่จานให้มนุษย์ผมสีด�าแซมขาวทั้งชายและหญิง 

จากนั้นจึงตักแบ่งให้ลูกสาว ส่วนคนอ่ืนๆ ไปตักใส่จานกันเองคนละชิ้น  ฉันได้ยิน

ใครคนหนึ่งเรียกของในจานนั้นว่าเค้ก

หลังจากกินไปเพียงสองสามค�า มนุษย์ผมสีด�าแซมขาวสองคนพูดกับ 

เด็กหญิงแก้มป่องว่า

“ขอให้มีความสุข โตไวๆ เรียนเก่งๆ นะหลานย่า”

“โตไวๆ อย่าได้มีโรคภัยเบียดเบียน เรียนให้เก่งท่ีสุดนะหวานหวานหลานปู่”

ผู้เป็นพ่อพูดขึ้นบ้างว่า

“หวานหวาน ขอบคุณย่ากับปู่ด้วย”

เด็กหญิงแก้มป่องจึงใช้มือทั้งสองประกบกัน ก้มหัวพูดว่า “ขอบคุณค่ะ” 

หลังจากน้ันพ่อ แม่ และพี่ชายต่างพูดกับเด็กหญิงทุกคน  หลายคนยังกินเค้ก

กันต่อ ไม่อ่ิมก็ตักเพิ่มจากกล่อง แต่บางคนหยุดกินแล้ว  เสียงเด็กหญิงแก้มป่อง 

ดังขึ้น ท�าให้ทุกคนหันมาสนใจฉันกับน้อง

 กระรอกแดงแห่งสวนกว้าง 15



“พ่อ กระรอกกินเค้กไหม  แบ่งให้มันกินบ้างสิคะ”

“กลางคืนกระรอกไม่กินอะไรหรอกลูก”

“เอาไว้ให้พรุ่งนี้ก็ได้”  เด็กหญิงแก้มป่องบอก

“อย่าเอาของแปลกผิดธรรมชาติไปให้มันกินเลยหวานหวาน เดี๋ยวมันจะ

ไม่สบาย”  มนุษย์ผู้เป็นย่าพูด

“เชื่อที่ย่าว่านะลูก  ถ้ามันไม่สบายมากๆ ต่อไปมันก็จะตาย”  ผู้เป็นแม่

บอกบ้าง

เด็กหญิงแก้มป่องแหงนมองมาที่ฉันกับน้อง แล้วพูดขึ้นว่า

“พี่กินเผื่อน้องกระรอกทั้งสองตัวแล้วกันนะ”

ฉันไม่รู้ความหมายหรอก แต่รู้สึกว่าสายตาท่าทางของเด็กหญิงแก้มป่อง

เป็นมิตร ไว้วางใจได้  หลังจากนั้นมนุษย์หลายคนช่วยกันเก็บของเข้าบ้าน  ฉัน

แปลกใจว่าท�าไมมนุษย์บ้านนี้ต้องกินอะไรๆ หลังจากดวงไฟบนท้องฟ้าดับแล้ว 

ต้องมาท�าไฟให้สว่างเพื่อกินและท�าอะไรอีกหลายอย่างในเวลามืดค่�า ทั้งที่เป็น

เวลานอนของมนุษย์ ของกระรอก และสัตว์อีกหลายชนิด  ฉันเคยเห็นแต่พวก

นกเค้าและนกตบยุงที่ออกหากินเวลากลางคืน  อ้อ...เคยได้ยินนกตัวใหญ่ร้อง

เสียงแหลมดังก้องตอนกลางคืนสองสามคร้ัง  มนุษย์ที่เคยเลี้ยงฉันกับน้องพูด

กับคนในบ้านของเขาว่านั่นคือเสียงนกแสก  คร้ังหนึ่งฉันเห็นภาพน่ากลัวมาก

เม่ือมันบินโฉบลงมาใช้กรงเล็บจับหนูไปกิน เพราะหนูก็ออกหากินเวลากลางคืน

เหมือนกัน  ฉันจ�าได้ว่าเจ้าหนูตัวนั้นและเพื่อนของมันเคยมาป้วนเปี้ยนแถวกรง

ของฉัน หวังจะมาแทะกินเศษผลไม้ในกรงแต่เข้าไม่ได้  บางทีมันก็กัดแทะข้าวของ

บางอย่างเสียหายจนเจ้าของบ้านบ่น

ขณะก�าลังคิดถึงเจ้าหนูผู้โชคร้าย ฉันก็ได้ยินเสียงเด็กหญิงแก้มป่องพูด 

ขึ้นว่า

“พ่อ กระรอกสองตัวนี้ชื่ออะไรคะ”

“พ่อไม่ได้ถามเจ้าของเดิมเขา  เราตั้งชื่อใหม่ก็ได้”

“ชื่ออะไรดีคะ”

“ขอพ่อคิดแป๊บนะ  อ้อ...ชื่อ ‘ของขวัญ’ กับ ‘วันเกิด’ ไหม  ชื่อนี้เพราะดี 
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