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๑ 

ภายนอกบานกระจกใสสูงจากพื้นจดเพดานคือทิวเขาแลสลับซับซอนราวกับฉากละคร...ภูผาสี
เขียวเขมอมครามบางตอนซุกซอนตัวเองอยูในไอสีขาวของละอองหมอก เชนเดียวกับที่เมฆบางกอนก็
คลายจะทิ้งตัวแนบซบลงกับยอดที่แหลมชัน 

ผูท่ีน่ังทอดอารมณอยูบนเกาอ้ีตวัใหญ หนานุม และอบอุนดวยมีผากํามะหยีส่ีนํ้าเงินเขมบลุาดไวตลอดน้ันเปน
หญิงวัยกลางรางบาง...บางจนแทบจะจมลงกับความหนาของนวมเกาอ้ี 

ดวงตาดําขลบัในกรอบตารูปยาวรีเหมอมองออกไปอยางใจลอย...ความครุนคิดและความโศกเศราเรนลึกจาก
ดวงตาคูน้ันแตะแตมทุกยอดของภูสูง อาบไลประกายสีฟาสดของแผนฟาเบื้องบน แลวดิ่งลึกลงสูความเยือกเย็นสีเงินยวง
ของผืนนํ้านิ่งสนิทในทะเลสาบท่ีทิวเขาท้ังหมดโอบอุมไว 

เวลาของเธอเหลือนอยอยางนาใจหาย...อีกไมนาน เธอก็จะตองลาจากโลกท่ีแสนงดงามใบนี้...ลาจากเดลีรัต...ลา
จากทุกคนอันเปนท่ีรัก... 

มัจจุราชมายืนรออยูที่หนาประตแูลว...โดยที่เธอมิไดรูตัวเลย 

ประตหูองถูกเคาะหนักๆ เพยีงสองคร้ัง คนเคาะทอดเวลาอีกอึดใจกอนผลักเขามา...ริมฝปากบางคลีย่ิ้มรับเมือ่
เบือนหนาไปเอยทัก 

“คีริศ...มาแลวรึ เร็วดีจริง” 

“ประชุมเสร็จผมก็รีบมา...ขับรถแคชั่วโมงเดยีวเทาน้ันครับ” ผูท่ีกาวยาวๆ ตรงเขามาหาเปนชายหนุมรางสูง ล่าํ
สันอยางคนท่ีเลนกีฬาอยูเสมอ หากวิธีการทรุดตัวลงหนาเกาอ้ี กุมมือผูสูงวัยกวาไวกลับทําไดอยางนุมนวลนาพิศวง 

“ไมสบายหรือเปลา...” ปลายเสียงน้ันมีแตความเปนหวงเปนใย มอืใหญยังคงกุมมือบางไวมั่นเมื่อถามย้ํา 

“สทาบอกวาคุณอาไปหาหมอ...หมอวาอะไรหรือครับ” 

“ฉันเพิ่งรูวาตัวเองมคีนขับรถปากโปง...น่ีสทาดักรายงานเธอหรือคีริศวาอาไปไหนมา” มัทนาสายหนาออนใจ 
กอนออกคําสั่งอยางเอ็นด ู

“น่ี! น่ังเสยีบนเกาอีเ้ถอะ...อยามานั่งเฝายดึมือไว ทําทาเหมือนกับวาอาจะหายตัวไปไดตอหนาตอตาแบบนี้เลย” 

คีริศหัวเราะ ถอยกลับไปน่ังบนเกาอีต้ัวเตี้ยสําหรับวางเทาที่อยูตรงหนาอยางวางาย ดวงตาสีนํ้าตาลใสในกรอบ
ตากวางและลึกจับจองมองรางบางอยางพินจิพิจารณา 

...เขาตาฝาดหรือเปลานะ...หรือวาเปนแสงสะทอนจากภายนอกขับดวยสีเขมขรึมจัดของกํามะหยีท่ี่หุมเบาะ...
ผิวพรรณ ของมทันาวันนีดู้เหมือนซีดเซียวลงกวาท่ีเคย ดเูหลืองนวลจนราวกับงาชางท่ีไรชีวิต 

จริงอยู...ตามธรรมดาผิวของเธอจะออกเหลืองมากกวาชาว เดลยีาผูมักจะมีผิวขาวจัด หากความเหลืองน้ันจะ
เปนความเหลือง ท่ีผองใสนวลเนียน...ไมใชแบบน้ี... 

“สทาไมไดดักรายงานผมหรอกครับ...” ชายหนุมหยุดถอยคําซักถามของตนเองไวท่ีปลายลิ้น เขารูดวีามัทนาไมมี
วันเปนฝายตอบคําถาม...เธอจะบอกก็ตอเมื่อตองการบอกเทาน้ัน 
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“ผมรูวาคุณอาเขาคะเดลีวันน้ี แตกลบัไมรออยูท่ีบานแลวออกมาท่ีน่ีดวยกันเย็นวันศุกรเหมือนที่เคย...ผมเลย
ถามสทาวาพาคุณอาไปไหนมาเทาน้ัน” 

“แลวสทาก็เลยรายงานเสียหมดไสหมดพุง” เธอดักคอใชเสยีงหัวเราะก่ึงขบขันกึ่งออนใจของตนเองกลบเกลือ่น
การครุนคิดหนักหนวงวกวน...เมือ่มองพินิจดวงหนาคมคายของชายหนุมคนที่น่ังอยูตรงหนา 

...คีริศก็ยังคงเปนคีริศคนเดมิ...สุภาพ ออนโยน แตก็ยืนหยัดมัน่คงกับความคิดความเห็นของตัว ชายหนุมจะไม
หักหาญความตองการของใคร เทาๆ กับท่ีจะไมมวีันละทิ้งความตองการของตนเอง 

เขาจะไมคาดค้ันซักไซ ไมบีบบังคับหลอกลอใหเธอเปดปาก หากก็จะไมยอมปลอยวางมองขามความสงสยัผิด
สังเกตที่เกิดขึ้น ในใจเชนกัน 

นอกจากวัยท่ีเตบิกลา หนาท่ีการงานอันสลักสาํคัญถึงขั้นมือขวาของชายผูเปนประมุขของประเทศเล็กๆ น้ี ใน
สายตาของมัทนา เขาแทบจะไมเปลีย่นแปลงไปจากเด็กชายวัยรุนคนท่ีเธอไดใกลชดิกลอมเกลามาตั้งแตวินาทีแรกท่ีเหยยีบ
แผนดินเดลีรัตเมื่อกวาสบิหาปกอนโนน... 

...เขารูจักเธอ เธอรูจักเขา เขารักเธอ และเธอก็รักเขา...มิหนําซํ้าท้ังสองคนยังรักและบูชาชายผูเดียวกัน! 

เมื่อใกลชดิและรูใจกันเชนนีแ้ลว มหีรือท่ีคีริศจะมองไมเห็น ความผิดปกตใินใจเธอ ไมใชเพียงแคเพราะสาเหตทุี่
เธอไมปฏิบตัิ ตามกิจวัตรซ่ึงเคยทํามาเปนเวลาหลายปเทาน้ัน 

...น่ีเธอจะเร่ิมเร่ือง...บอกเขาไดดวยประโยคไหนด ี

“ทําไมคีริศไมคิดแควาอาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองบาง... อาอาจจะเบือ่ท่ีจะตองเขาไปคางท่ีคะเดลทีุกวันพุธ 
แลวรอกลบัออกมาท่ีนี่พรอมกบัเธอกับคุณลุงตอนค่ําวันศุกร...เธอก็รูวาอารักที่น่ีมากกวาบานที่คะเดลี รักความสงบของชนบท
มากกวาความวุนวายของเมืองหลวง...” 

ในท่ีสดุมัทนาก็เปนฝายยอนถามยิ้มๆ และดวงตาสีนํ้าตาล ใสเปนประกายระยับท่ีจองกลับมาดวยพรายของ
ความรูเทาทันก็ทําใหเธอรูดีวาการพยายามเบ่ียงเบนนั้นไมเปนผล 

รางบางขยับลุก เดินไปชิดบานกระจกใส เมื่อถอนใจยาวแลวเร่ิมเร่ืองข้ึนเรียบๆ วา 

“อารูสึกไมคอยดีมาหลายวัน แตก็ผัดวันประกันพรุงมาเร่ือย...เธอก็รู...วาอาไมคอยอยากไปไหนมาไหนในคะเด
ลี” 

หญิงตางชาตผิูแยกทางจากสามเีดิมมา ‘รับใช’ ทานอัสมา ประธานของประเทศเล็กๆ น้ี เคยถูกจับตามองสํารวจ
ดวยความระแวงแกมรังเกียจ ในเมื่อฝายชายมีวัยสูงกวาเกือบสามสบิป มิหนําซ้ํายังมีสตรีชาวเดลยีาครอบครองตําแหนง
ทานผูหญิงอยูกอนแลว 

ผูมาใหมตองพิสจูนดวยการ ‘กด’ และ ‘เก็บ’ ตนเองอยางหนักหนวงในทุกดาน ไมมีการเรียกรอง ไมมกีารแสดง
ตัวทวงสิทธ์ิ ไมมกีารพบปะผูคนภายนอกไมวากรณีใดๆ มีแตการกมหนา ‘รับใช’ อยางซ่ือสตัยภักดี 

สาวสวยชาวไทยวัยเพียงยีส่ิบแปดปหยุดชีวิตของตนเองไวที่บานหลังเล็กกลางหุบเขาชานกรุงคะเดลี เมอืง
หลวงของเดลีรัต...มัทนาตัดและปดกั้นทุกสิ่งทุกอยาง ไมวาจะเปนโลกสังคม อดีต หรือแมกระท่ังผูคนในอดีตของเธอ 

นานนับสิบปที่เธอมเีพียงตนเองกับชายผูเปนสุดรักสุดบูชา... ยังโชคดอียูบางท่ีมีหลานวัยรุนของอัสมามาใหดูแล
ใกลชดิ ทําใหวันเวลาในชวงปแรกๆ ของเธอไมวางเปลาเดยีวดายจนเกินไป 
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หลายปทีเดยีวกวาผูคนจะเร่ิมสงัเกตเห็น แลวขาวก็คอยขยาย...ชายสูงวัยผูเปนประดุจนายทายกําหนดทิศทาง
และประคับประคองนาวาลําท่ีชือ่วาเดลีรัตใหลอยลองอยูในมหาสมุทร โลก จะมีรอยยิม้ประดบัริมฝปาก มคีวามผอนคลาย
ประดบัดวงตาได กเ็พียงเพราะและเพ่ือหญิงตางชาตคินนี้คนเดียวเทาน้ัน... 

บทพสิูจนมาถึงอีกคร้ังเมื่อสามปที่แลว...ปท่ีอัสมามอีายุได หกสิบเจ็ดปเตม็... 

ทานผูหญิงของเขาลาโลก...ชาวเดลยีาสวนใหญคงยอมรับหากมทันาจะกาวข้ึนแทนที่ ทวาเธอกลับทําใหชาวเดลี
ยาทุกคน ยอมรับไดมากกวาดวยการเก็บตัวอยูอยางเงียบเชียบในสถานะเดิม 

การ ‘ไมคอยอยากไปไหนมาไหนในคะเดลี’ เปนความจริงใจของเธอ...เปนสิ่งท่ีทุกคนรูและยอมรับกันมานานนัก
แลว... 

ราวกับมบีางส่ิงบางอยางเลื่อนข้ึนมาจุกลําคอ...มัทนาระบายมันออกไปพรอมกับลมหายใจยาว 

...เธอตองบอกเขา...เพราะเธอตองพึ่งเขา... 

“หมอบอกวาอามเีวลาเหลืออยูอีกอยางมาก...หกเดือน...” 

คนฟงลุกพรวดขึ้นจากเกาอ้ี ดวงหนาขาวคมสนัเผือดสไีปในวินาทีนั้น ความสลดใจและตกใจเขาจูโจมจนคีริศไม
สามารถทําอะไรไดมากกวาการกาวเขาไปชิด กมุมือของเธอไวมั่นทั้งสองมือ 

ดวงตาของเขาคงบอกอะไรเธอหลายอยาง มัทนาสายหนาชาๆ เมื่อยิ้ม 

“อยาเสียใจเพื่ออา...แตจงทําสิ่งท่ีอาตองการเพื่ออาจะดกีวา” 

ทาทีและถอยคําของคนท่ีอยูตรงหนายิ่งราวกับจะบิดหัวใจของชายหนุมใหเปนเกลียว...เธอเพิ่งมคีวามปลอด
โปรงใจควบคูไปกับความสุขอยางแทจริงไดไมนาน...อายุของเธอเพียงแคสีส่ิบสามป ยังนอยเกินไปที่จะ... 

“ผมไมเชื่อ!...หมอจะมาขีดเสนกะเกณฑกันอยางนี้ไมได” คีริศอุทานออกมา ท้ังพลุงพลานและรอนใจเมื่อแยง 

“คุณอาตองไปหาหมอคนอื่น หาอีกหลายๆ คน...ตองมทีางรักษา หมอที่น่ีทําไมไดก็ไปเมืองไทย ไปอังกฤษ ไป
นิวยอรกก็ได ผมจะพาคุณอาไปเอง...” 

มือบางและเย็นเฉยีบเปนฝายพลิกกลับมากุมมือเขาไวมั่น บบีหนักหนวงเหมือนเตือนสตกิอนจูงไปน่ังท่ีเกาอ้ียาว
หนาเตาผิง มัทนาบอกดวยสุมเสียงหนักแนนมัน่คง 

“น่ีไมใชแคความเห็นของหมอเพียงคนเดียว...และเร่ืองการเดนิทางออกจากเดลีรัตเพื่อไปรักษาตัวที่อ่ืนน้ัน...คีริ
ศก็รูดีวาอาจะไมมีวันไปไหน เหมือนกับท่ีอาก็รูดีวา ถึงจะไป มันก็ไมมีประโยชนอะไร...” 

คนฟงถอนใจเฮอืก ซบหนาลงกับฝามือของตนเอง ขอบตา ของเขาปวดราวและรอนผาว หากก็แหงผาก...ความ
รักความผูกพันที่เขามใีหกับหญิงผูน้ีมากมายกวาท่ีมีใหญาติแทๆ  เสียดวยซํ้า 

เปนความรักความผูกพันท่ีเกิดขึน้จากความเขาใจ ความเคารพ และความเห็นใจอยางแทจริง...เขาใจ ถึงความ
รักความบูชาอันยิ่งใหญ มั่นคง ท่ีเธอมีใหกับลุงของเขา...เคารพ เมื่อได ประจักษในนํ้าใจอันเดด็เดี่ยว ซ่ือตรง 

และเห็นใจ เมือ่ไดพบไดเห็นมากขึ้นทุกวัน ทุกเวลา ทุกวินาทีวา เพื่อความรักความบูชาน้ี มัทนาตองอาศัยความ
เสียสละและอดทนมากมายจนแทบไรขอบเขต 

...ดินฟาใหเวลาเธอดื่มกินความสุขไดเพียงไมกี่อึกเลย... 

ฝามือนุมและเย็นลูบไลแผวเบาที่ศีรษะ ไมผิดเพี้ยนจากท่ีเธอเคยทําเมื่อสบิกวาปกอนโนน...คีริศเงยหนา...
ดวงตาดําขลบัที่มองสบมีแตความออนโยนและเขาอกเขาใจ รอยยิม้ปลอบ ประโลมแตะแตมบนริมฝปากบาง 
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“ตอนท่ีรับโทรศัพท คุณอาบอกวาวันน้ีคุณอาจะไมคางท่ีบานในคะเดลี...จะกลบัออกมาท่ีนี่เลย ไมใหผมบอกใคร
และใหรีบตามออกมาพบทันทีท่ีเสร็จงาน ผมก็คิดอยูแลววาไมนาจะใชเร่ืองดี...” คีริศพูดเหมือนกลาวโทษ เขาคงโทษอะไรไม
ไดจริงๆ นอกจากโชคชะตา 

“แตก็ไมเคยคิดสักนิดวามันจะเปนเร่ืองรายกาจถึงขนาดนี้” 

“อาไมอยากเห็นคีริศตองพลอยโศกเศราเจ็บปวดเลย” ทาท ี ของอีกฝายทําใหมัทนาตองบอกซํ้าดวยเสียงออน
เบา 

“อาคงจะไมบอกเธอ ถาอาไมคิดพึ่งเธอ มหีลายเร่ืองท่ีอา ทําเองไมไดและตองการใหคีริศชวย” 

“ผมจะทําทุกอยางเพื่อคุณอา จะทําใหสําเร็จ จะเอาทุกสิ่ง ท่ีคุณอาตองการมาใหคุณอาใหได” 

เหมือนเปนคําสญัญา...จริงแลว...น่ีคงเปนสิ่งท่ีดท่ีีสุดเทาท่ีเขาจะสามารถทําเพื่อเธอได...ชวยใหความตองการทุก
เร่ืองของเธอ สัมฤทธิผล 

“ขอใหบอกเทาน้ัน” 

มัทนายิ้ม ขยบัหยัดตัวตรง พดูอยางจริงจังเปนการเปนงานราวกบัเร่ืองท่ีพูดน้ีมิใชเร่ืองของตนเอง 

“อยางแรก...อาปฏิเสธการรักษา...รูดีวามันไมมปีระโยชน สายเกินไปแลว...และอาไมอยากใหเวลาท่ีเหลืออยูนี้
สูญเปลาไปบนความทุกขรอนวุนวายและความหวังลมๆ แลงๆ...อาตองการ ใหเวลาชวงท่ีเหลอืคือความราบร่ืน คือความสุข
ความสบายใจของทุกคน รวมทั้งตัวอาเองดวย” 

มือบางเลื่อนมากุมมือของคีริศไวอีกคร้ังเมื่อบอกตอ 

“แตอาการถัดจากนี้ไปจะเปนอยางไรก็ยากจะเดา...บางคน ทรุดแลวรวงไปงายๆ เหมอืนใบไมหลุดจากขั้ว ใช
เวลาในโรงพยาบาลแคไมก่ีวัน แตบางคนก็ปวดราวทรมาน...ที่อาตองการก็คือ หากโชคราย อาเปนอยางหลัง คีริศอยา
ทรมานไปพรอมๆกับอา แตใหชวยกลบเกลื่อนใหอาดวย” 

“หมายความวาอยางไรครับ” ชายหนุมถามเสียงแหงแมวาจะพอเขาใจความหมายของผูแกวัยกวา...มัทนา
ตองการใหความปวยไขของเธอเปนความลบั ไมตองการใหผูคนรอบขางตองทุกขรอนโกลาหล 

และเขาคือบุคคลท่ีมัทนาเลือกใหรับรูและยืนหยัดเคียงขาง... ใหเขาชวยเธอรักษาความราบเรียบของผิวนํ้าบน
ปากบอ 

“หมายความวาถาเปนอยางน้ัน อาอาจตองพบหมอ ตองใชยาเพื่อระงับอาการ...เธอตองชวยกลบเกลื่อน ชวย
สนับสนุนเหตุผลที่อาจะใชแกตวัใชอธิบายกับใครๆ” เธอยิ้มเมือ่บอกตอดวยเสียงหัวเราะ 

“ชวยอาโกหกน่ันแหละ...ไมเหมอืนกับท่ีอาเคยสอนเธอไวเมื่อตอนเด็กๆ เลยใชไหม แตมันก็จําเปน...” ริมฝปาก
หยักเต็ม สสีดของคนฟงพลอยแยมไปดวย แมวาในใจของเขาจะไมมรีอยยิ้มเลยก็ตาม 

“...และถาหากอาตองไปพบหมอเพื่อระงับอาการ อาอยากใหคีริศไปกับอา...พึ่งเธอคงดกีวาพึ่งคนท่ีอารูเสียแลว
วาชางรายงานอยางสทา...” มัทนายังเสริมอยางมอีารมณขัน กอนจะใหคําอธิบายอยางจริงจัง 

“ท่ีสําคัญ ระหวางการพบหมอ อาอาจตองการความชวยเหลอื...” 

น่ันคงคือการยืนกุมมือเธอไว ทนดเูธอตอสูกับความเจ็บปวดเพยีงลําพัง...ภาพในจินตนาการเร่ิมโบยตคีีริศ...ภาพ
ของหญิงวัยกลางรางบางคนน้ีมหียาดเหง่ือเปยกโซมดวงหนาที่เผือดขาวเมื่อขบฟนยอมรับยาทุกประเภทซ่ึงใชระงับอาการ 
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...ยาท่ีจะทําใหเธอสามารถแสดงตัวอยางคนปกตติอไปไดนานที่สุดเทาท่ีจะกลบเกลื่อนได...ชายหนุมอุทานออก
มาดังๆอีกคร้ัง 

“คุณอาไมตองการใหใครรู...คุณอาตองการตอสูตามลําพัง... มนัจะยุติธรรมหรือครับ คนท่ีรักคุณอาทุกคนลวน
อยากยืนอยูเคียงขางคุณอา...อยางคุณลุง ทานก็คง...” 

มือของเธอเลื่อนข้ึนมาปดปากเขาไวกอนจะไดจบประโยค...คร้ังน้ีดวงตาของเธอแข็งกราวจริงจังเมื่อย้ําเหมือน
เปนคําสั่ง 

“น่ีคืออีกอยางหน่ึงท่ีอาตองการ...อยาบอกใครท้ังน้ัน คีริศ ตองชวยอา ชวยดวยการรักษามันไวเปนความลบั” 
มัทนาระบายลมหายใจยาว 

“ลุงของคีริศอายุถึงเจ็ดสิบแลว แลวยังท้ังหนักท้ังเหน็ดเหน่ือยดวยการแบกรับเดลีรัตไวทั้งประเทศ...อยาให
ความเจ็บปวด ของอาทรมานเขาเพิ่มเขาไปอีก ทุกแงทุกมุมท่ีเก่ียวกับอาจะเปนเร่ืองท่ีทําใหเขามีความสุขเทาน้ัน...เธอเขาใจ
ไหม คีริศ รับปากสิ! รับปากวาเธอจะชวยอาดวยการปดเร่ืองน้ีไว” 

เมื่อมคีวามยอมจํานนปรากฏในดวงตาของอีกฝาย มัทนาจึงยอมปลอยมอื เธอเงียบงันไปอีกครู กอนจะพูดข้ึน
เบาๆเหมือนรําพึง 

“เร่ืองสุดทายก็คือ อาอยากพบลูก...อาอยากพบเดือน...” 
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๒ 

“เธอตองมาพบคุณอาแนนอน...ผมบอกแลววา อะไรก็ตามที่คุณอาตองการ ผมจะหามาใหให
ได” คีริศบอกอยางหนักแนน 

แนละ เขารูดีวามิใชเร่ืองงาย...ลูกสาวคนเดียวผูเกิดจากสามีเดิมของมัทนาดูเหมือนตอตานแมของตนเองอยาง
หนัก... เธอปฏิเสธเลยไปถึงเดลรัีตและทุกคนบนแผนดินน้ีดวย 

...นานถึงสิบหาปท่ีมัทนาใชชีวิตอยูท่ีน่ี มนทกานติล์ูกสาวของเธอเคยเดินทางมาเพียงคร้ังเดยีว...แมจะอยูนาน
มิใชนอยในครั้งนั้น หากก็ยอมพบหนาอัสมาลงุของเขาเพียงไมก่ีอึดใจและเธอก็มิไดเคยกลับมาพบหนามารดาของตนอีกเลย 

เทาท่ีรู ดูเหมอืนวาจะไมเคยสงมาแมแตขาวคราวสักคําเสียดวยซํ้า! 

แตน่ีคือคร้ังสุดทาย...ชายหนุมคิดอยางหมายมั่น...ใหมันรูไปสวิา เด็กคนน้ันจะใจดําพอท่ีจะปฏิเสธแมของตนเอง 
โดยเฉพาะเมื่อน่ีคือโอกาสเดียวท่ีเหลอือยู... 

“แคพยายามเทานั้นแหละ คีริศ” ราวกับอานความในใจของเขาได มัทนาบอกดวยเสียงออนเบา 

“ถาเดือนไมมาก็แลวแตใจของเขา...อาเขาใจ...” 

...เขาใจวาไดฝากรอยแผลลึกล้ําไวในใจของลูกสาวผูมวีัยไมถึงสิบขวบดวยการเดินออกจากบาน จากครอบครัว
เล็กๆ ทีม่ีภาพอันอบอุนนารักเมือ่สิบหาปท่ีแลว...ท้ิงคําถามมากมายหลายประการไวในใจเด็กหญิงนอยผูน้ัน 

คําถามที่เธอเองก็ไมอาจใหคําตอบได! 

“ยอมรับการตดัสินใจของเขานะ...อาเพียงอยากใหเขามา อยากอยูกับเขา อยากเห็นหนาเขาในชวงสุดทายของ
ชีวิต มันอาจชวยใหเขาเขาใจอา เขาใจชีวิต เขาใจโลกและความรักมากขึ้น” คนพูดถอนใจยาว...มีหรือที่เธอจะไมรูวาลูกสาว
คนเดียว เติบโตขึ้นมาเปนผูหญิงแบบไหน 

...‘เดือนใจแข็งเหลือเกินพีม่ัทนา’ เสียงของมาลัยนองสาวคนเดียว ผูซ่ึงคือคนเดียวท่ียังคงติดตอกับเธออยู
อยางสมํ่าเสมอยังดังกองอยูริมหู 

‘กลบัมาจากคะเดล ีแกก็ยืนยันกับฉันวาจะไมมวีันกลบัไปอีก และแกก็ไมยอมไปอยูกับพอเหมอืนกัน แกบอกวา
แกเกลยีดการเปนบุคคลท่ีสาม...ฉันจะไปพูดจาหวานลอมอะไรกับแกได ไดแตเสนอใหอยูดวย เสนองานเล็กๆ นอยๆ ในราน
ใหทํา...อยูกับฉัน ทํางานกับฉัน ก็ยังดีกวาไปอยูไปทํางานกับคนอื่น จริงไหมพี่’... 

“แตถาเดือนไมมาก็คือไมมา...อาจะถือเสียวาดินฟาใหโอกาส อาเพียงแคนี้” ดวงตาดําขลับจองตรงมา กึ่ง
คาดคั้นก่ึงออนวอน 

“อยาบอกเดือนนะคีริศ วาอาเปนอะไร...อยาใชความปวยไข ของอาเปนเคร่ืองมือบีบบังคบัเดือน” 

ในท่ีสดุอีกฝายก็ตองรับคํา ริมฝปากบางพร้ิมของมัทนาแยมออกทันใด...เธอขยับลุกขึ้นอยางขมขีมัน เดินตรงไป
ยังตูสูงชิดริมผนัง...อีกไมถึงอึดใจเธอก็ถือกลองไมใบยอมกลบัมาพรอมดวยเสียงเจรจาอยางราเริง 

“นาเสียดายที่คีริศไมเคยพบกับเดือน...เดือนเคยมาอยูกับอา มาเรียนหนังสืออยูท่ีน่ีเกือบป แตก็บังเอิญเปนปที่
เธอไปเรียนตอท่ีอเมริกาพอดี...” 
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มัทนาไมเลาตอวา ปน้ันก็คือปเดียวกบัท่ีบดิาของสาวนอย ผูน้ันสมรสใหม...มเิชนน้ันคําชักชวนแกมออนวอนของ
เธอท่ีวา... ‘มาอยูกับแมบางนะเดือน แมคิดถึงลูกเหลือเกิน’...คงไมมวัีนสัมฤทธิผล 

“น่ีไงเดือน...” มือเรียวเหลอืงนวลเปดฝากลองลงรักปดทอง เปนลวดลายกระหนกเปลวผูกกันอยางออนชอย
งดงามขึ้น 

มัทนาหยิบภาพถายหลายภาพออกมาวางเรียงบนโตะกระจก ขางตัว และภาพแรกที่หยิบออกมาวางก็ทําใหคนที่
กําลังจับตามองตามถึงกับตองขมวดค้ิวจองมองอยางตื่นใจ กอนละสายตา กลับมายังวงหนาบอบบางของคนท่ีน่ังอยูเคียง
ขาง 

“เหมือนอามากใชไหม” ทาทขีองเขาทําใหอีกฝายหัวเราะกวาง สงภาพถายคร่ึงตัวของหญิงสาววัยประมาณย่ีสิบ
ตนๆใหดู...ดวงหนาเรียวและผิวเหลืองละมุนน้ันคือดวงหนาของมัทนาแทๆ ไมวาจะเปนสันจมูกสวย หรือคิ้วคมเรียวราวกับ
วาด 

...ตองใชความสงัเกตอีกนิด คีริศจึงไดเห็นความแตกตาง ไมเคยมรีองรอยของการเมมริมฝปากบางพร้ิมอยาง
หยิ่งๆ กบัประกายจาเกือบกลาแข็งและเย็นชาบนดวงหนาของหญิงคนท่ีน่ังอยูตรงหนาเขาคนนี้ 

ขณะท่ีดูเหมือนวามันจะมปีรากฏบนริมฝปากและดวงตาของสาวนอยในภาพถายอยูเปนนิตยทีเดียว! 

“เดือนเหมือนอา...” คนถามถามแลวก็เปนฝายตอบเสียเอง...ความเปนแมท่ีเอาใจใสและเปนหวงเปนใยลูกเสมอ 
แมกระท่ังในเร่ืองเล็กๆ และดไูรสาระดวยไมมเีหตุผลที่นาเชือ่ถือมารองรับ แสดงออกอยางชดัเจนเมื่อเธอออกปากบนตอ
อยางเปนทุกขเปนรอน 

“...แตน่ันกลับทําใหอาไมคอยสบายใจหรอกนะ...คีริศคงยังไมเคยรู...คนไทยเราเชื่อวา ลูกผูหญิงตองหนาเหมือน
พอลูกผูชายตองหนาเหมือนแม ไมงั้นจะอาภัพ...อาภาวนาอยาใหความเชื่อโบรํ่าโบราณน้ันเปนจริงมากไปกวาน้ี...” 

ประโยคทายของเธอแทบเปนเสียงกระซิบ เมือ่นึกข้ึนมาไดวา ความ ‘อาภพั’ ของมนทกานติ์น้ัน ความจริงไดเกิด
ข้ึนแลว...เกิดขึ้นดวยนํ้ามือของเธอเอง...เกิดขึ้นเมื่อเธอกาวเดินออกจากบาน 

การตัดขาดของเธอสงผลใหบดิาของแกตองแตงงานใหมในหกปถัดมา ผลักใหแกตองกาวออกมายืนอยางโดด
เดี่ยว ราวกับคนสิ้นไรเมื่อมีวัยเพียงแคสบิหกป 

...เธอรูและเขาใจในทุกความรูสกึของลูกสาวคนเดียว แนละ เพราะหากเปนเธอ เธอก็คงจะรูสึกไมตางไปจากนี้... 

รูสึกชิงชังการกระทําของแม การกระทําท่ีราวกับไรความคิด ไรหัวใจ...รูสึกแคนเคืองชายผูกาวเขามาเปนบุคคล
ท่ีสาม แมจะเปนชายผูแสนประเสริฐอยางอัสมา...รูสึกรังเกียจทุกสิ่งทุกอยางในดินแดนท่ีพรากตัวแมของแกมา แมวามันจะ
เปนดินแดนอันแสนงามของเดลีรัต 

เดือนยังเด็กเกินกวาจะเขาใจเหตุผลอันสลบัซับซอนของผูใหญ หากบดันี้โอกาสสุดทายของเธอมาถึงแลว...มัท
นาพรํ่าภาวนาอยูในใจ...แมวาเธอจะไมมวีันใชความปวยไขของเธอบบีบังคับเดือน หากเธอก็ยินดคีุกเขาขอตอดนิฟา 

...ขอโอกาสใหเธอไดพบหนาลูกอีกคร้ัง...ขอใหหัวใจของแก เปดกวางและนุมนวลข้ึนสักนิด ขอใหแกไดเขาใจ
บาง...อาจไมท้ังหมด...แคใหเขาใจวาแมรักแกก็พอแลว... 

รีบปลุกตัวเองขึน้จากความคิดจมด่ิงวกวนอยางรีบดวน...เธอหยบิรูปถายที่เรียงรายนั้นสงใหคีริศดทีูละใบพรอม
กับคําอธิบาย 
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“รูปน้ีเปนรูปถายจากงานวันเกิดสิบขวบของเดอืน หลังจาก ท่ีอาเดินทางมาที่น่ีไดไมก่ีเดือน...” เด็กหญิงในรูป
แขนขายาวเกงกาง บอบบาง แกกําลังหัวเราะขันอะไรบางอยาง หากดวงตาดําขลบัในกรอบตารูปยาวรีนั้นมคีวามหมองเศรา
อางวางอยูรางเลือน 

“น่ีเปนรูปเมื่อสองปท่ีแลว วันรับปริญญาของเดือนท่ีเชียงใหม และรูปน้ีเพิ่งถายเมื่อไมนาน หนารานขายของเกา
และของท่ีระลึก...เดือนสอบไดเรียนปริญญาโทที่กรุงเทพฯ นาของเดือนเลยมอบหมายใหเปนคนดแูลรานสาขาของเขา...ราน
น้ีแหละ...อยูท่ีริเวอรเพลสโฮเตล็ในกรุงเทพฯ...” 

รูปพวกน้ันราวกับวาแมลูกไดติดตอสงขาวถึงกันอยางใกลชดิ...มทันาเก็บความจริงท่ีแสนยอกแสยงไวในใจ...
เปนมาลัยตางหากทีอุ่ตสาหสงขาวสงรูปเทาท่ีจะมเีวลาวางทําใหได ในเมื่อตัวคนเปนขาวเปนเจาของรูปทําเมินเฉยเสยีทุกคร้ัง
ท่ีถูกกระตุน 

แมบัตรอวยพรปใหมสิบหาใบเทาจํานวนปท่ีเธอจากมาจะมี ลายมอืของมนทกานติจ์าหนาซอง มลีายเซ็นของมน
ทกานติ์ลงชื่อไว หากเธอก็รูดวีาเปนมาลัยอีกเชนกันท่ีซื้อหามายัดเยียด ใสมือ แลวบบีบังคับใหหลานสาวเขียน 

...เชื่อวามาลัยเปนคนถือเอามาสงไปรษณยีใหดวยตัวเองเสียดวยซํ้า! 

หากจะอยางไรเธอก็เห็นใจและเขาใจความรูสึกของลูกเสมอ...มทันากล้าํกลืนความรูสึกโศกเศราลึกซ้ึงเมื่อหยิบ
รูปท่ีเหลือขึ้นมอง แลวสงรูปท่ีแสนพิเศษรูปหน่ึงใหชายหนุมผูมาเยือนด ู

“อากับเดือนไมคอยจะมีโอกาสถายรูปดวยกัน...มอียูรูปเดียว รูปน้ีแหละ...อาไปรับเขาที่สนามบนิคะเดล ีตอนน้ัน
เดือนอายสุิบหก...เขามาเรียนหนังสือ มาอยูกับอาที่น่ีหลายเดือน เกือบป ทีเดยีว” 

ผูหญิงตางวัยสองคนมีเคาหนาเหมือนกันอยางยิ่ง...ผูแกวัยกวามทีาทางตื่นเตนดีใจอยางเปดเผย ดวยรอยยิม้
ออนหวานสดใสระบายอยูเต็มดวงหนา แขนของเธอโอบเอวคนท่ียืนอยูเคียงขางไวมั่น 

ความหมองเศราอางวางที่เคยมอียูในดวงตาเมือ่ยามเยาวไมมอียูในดวงตาของมนทกานติอ์ีกแลว...เวลา รวมกับ
ความเด็ดเดีย่วในใจหลอหลอมบางสิ่งบางอยางขึ้นมาแทนที่... 

แมรูปน้ีเจาตัวจะยังอยูในวัยตน ยงัมเีคาของความเปนเด็ก ปรากฏอยูในดวงหนาอิ่มเอิบ หากวิธีการวางหนาเฉย
เมยดวยดวงตาจองตรงอยางเอาเร่ืองกับริมฝปากบางเมมนิดๆ นั้น ก็สอเคาถึงความมุงมั่น เอาจริงเอาจัง และชางคิดเกินวัย 

“เดือนเรียนเกง...เขาจบตรีที่มหาวิทยาลยัในเชยีงใหม เรียนหนังสือไปดวยทํางานไปดวยตอนน้ัน ตองดูแล
รับผิดชอบรานมาลยัวรรณสาขาสอง ไมไกลจากมหาวิทยาลยัท่ีเขาเรียนนัก” 

คนพูดดูเหมอืนจะไมเคยเบื่อหนายเลยเมื่อมโีอกาสไดเอยถึง...อันท่ีจริงเทาท่ีไดใกลชิดกันมานานอยางอาหลาน
แทๆ ถึงสิบหาปน้ัน คีริศไดฟงเร่ืองของมนทกานตินั์บคร้ังได และแตละคร้ังน้ันก็เปนเพียงการเอยถึงสั้นๆ 

แมแตรูปถายพวกนี้เจาตัวก็เก็บเงียบ ไมมกีารใสกรอบวางประดับท่ีใดๆ...เก็บเอาไวพินิจพิศดูเพียงลําพงั เธอคง
คิดสงวนมันไวเปนเร่ืองเฉพาะตัว 

มัทนาซุกซอนความรักความคิดถึงของเธอไวลึกล้ํา...ไมเคย ยอมใหใครไดรับรูวาเธอกําลังทนทรมานดวย
ความรูสึกน้ัน และอาจรวมท้ังมคีวามรูสึกผิด ความคิดจนหนทางปนอยูดวย... 

ราวกับอานความคิดของเขาได เธอหัวเราะเกอๆ กอนออกตัว 

“อาคิดถึงลูกนะคีริศ...ชวงท่ีมาใหมๆ ถาไมมเีธอมาใหอาสอนภาษาไทยให แลวยังมาเปนเพื่อนคุย มาชวยเปน
บอดี้การด พาไปโนนมาน่ีละก็ อาคงจะแยเหมือนกัน” 
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“ผมเขาใจครับ ผมเช่ือวาเธอจะมา...” 

“อาก็หวังอยางน้ัน” ดวงหนาเรียวของผูแกวัยกวาหมองลงทันที ราวกับความคิดของเธอไปสะดุดอะไรบางอยาง
เขาโครม ใหญ...สะดดุความจริงท่ีวา...ยากนักหนาท่ีมนทกานติ์จะมา... 

...ชางเถอะ!...คนเราอยูไดก็ดวยความหวังและความฝนนี่นะ...เดือนกําลังจะเรียนจบ กําลังจะไดเปนมหาบณัฑิต
...เดือนอาจตองการเวลาสักชวงหนึ่งเพื่อครุนคิดเลือกทางใหแกตนเอง... จะเขาทํางานในองคกรใหญ หรือชวยนาสาวคน
เดียวดูแลรานอยางเต็มตัว 

ชวงเวลาของการเลือกเสนทางอยางน้ีแหละท่ีเดอืนอาจเห็นดวยกับคําชักชวน...มาพักผอนท่ีเดลีรัตสักระยะ มา
อยูกับแม มาอยูกับตัวเองสักพัก... 

ใชความหวังและความฝนน้ันหลอเลีย้งจนสามารถเติมความสดใสกระตือรือรนลงในนํ้าเสยีงของตนเองได มัท
นาบอกแกมหัวเราะ 

“พอจะจําหนาแกไดหรือยังคีริศ อยาไปพาใครผิดตัวมาให อานะ” 

“ขอสักสองรูปไปทําสําเนาไวเสยีหนอยก็ดคีรับคุณอา...กันพลาด...” ริมฝปากหยักเต็มสสีดแยมออกรับอารมณ
ขันของอีกฝาย 

แมจะแนใจวาตนเองไมมวัีนจําผิดคน...ดวงตาท่ีแสนพิเศษบนใบหนาทีแ่สนจะคุนตาอยางน้ีไมมวีันถูกลืมเลือน...
ชายหนุมมั่นใจวา แมเธอเดินอยูในกลุมคนท่ีผานสวนไปมาอยางพลุกพลานบนทองถนน เขาก็จะมองเห็นและจดจําไดอยาง
แนนอน! 

ทวาความรูสึกที่ลึกล้ํายากอธิบายจูๆ ก็เกิดขึ้น...ความรูสึก น้ันกําหนดใหคีริศเลือกถือภาพถายสองภาพไวในมอื
เมื่อบอก 

“ขอยืมสองรูปน้ีไปอัดขยายนะครับ ผมจะเอามาคืนแลวหาเวลาไปกรุงเทพฯเร็วที่สุด...” 

ท้ังมัทนาและตัวเขาเองไมทันไดสังเกต...สองรูปท่ีเลือกออกมาน้ันไมนาจะใชรูปท่ีชวยใหคีริศคุนเคยและจดจํา
มนทกานติ์ ไดสกันิด ในเมื่อมิใชรูปถายเฉพาะใบหนาอยางรูปวันรับปริญญา 

...รูปหน่ึงกลับเปนรูปถายเตม็ตวัของเธอยืนอยูริมหนาตางท่ีภายนอกมเีงาเลอืนรางของตนหางนกยูงซึ่งกําลัง
ออกดอกสสีมสดสะพร่ัง 

ประกายตาวาวจาและเสนสายบนใบหนาของหญิงสาวคลาย ถูกกลอมเกลาใหนุมละมุนลงดวยความงามของ
ธรรมชาตภิายนอก...สวนภาพถายอีกภาพหนึ่งก็คือภาพถายในงานวันเกิดครบสิบขวบ ภาพน้ัน! 

ทองฟามืดสนิทเม่ือคีริศจอดรถลงที่หนาบานพักเกาแกกลางกรุงคะเดลี...นอกร้ัวคือถนนสายที่
เงียบสงบ ฟากตรงขามมักเปนบานหลังใหญที่ตกทอดมานานพอๆ กัน หรือมิฉะน้ันก็เปนสถานทูต 

ดูเหมอืนวาบานของเขาจะเปนอาคารหลังเดยีวในละแวกน้ีท่ีปลกูสรางในรูปแบบดั้งเดิมของชาวเดลยีา นั่นคือ
เปนบานสองชั้นเตี้ยๆ มขุกลางท่ียื่นออกมาตกแตงดวยโดมทรงกลมประดบักระจกเล็กๆ เปนลวดลายแปลกตา 

บานที่เปนสมบตัติกทอดมาจากบรรพบุรุษหลังน้ี หากมอง จากภายนอกจะดูเหมือนเล็ก เพราะแนวทางการปลูก
สรางแบบพื้นเมืองน้ันยึดมั่นอยูกับธรรมชาติ ความเรียบงายและเจียมตน ปกตึกท้ังสองดานโอบไปดานหลงั มสีระนํ้าค่ัน
กลาง 
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เมื่อคร้ังท่ีทานผูหญิงอุษณิ ปาสะใภของเขายังมีชีวิตอยูน้ัน ทานเคยคิดจะทุบบานเดิมทิ้งเพื่อสรางคฤหาสนทรง
วิกตอเรีย หรือทิวดอร ท่ีอยูในความนิยมของเหลาผูดมีีเงินตามแบบบานแทบท้ังหมดบนถนนสายน้ีเสียหลายคร้ัง 

หากก็โชคดท่ีีอัสมา ลุงของเขาไมเคยเห็นดวย...รองรอยการอยูภายใตการปกครองของอังกฤษนานนับศตวรรษ
จึงไมมโีอกาสไดฝากไวท่ีนี่... 

ชายหนุมกาวยาวๆ ข้ึนบันไดมขุหนา ผูดแูลบานจัดการเปดไฟตลอดทั้งแนวระเบียงและหองน่ังเลนไวใหแลว 
หองแรกซ่ึงเปนหองโถงเล็กๆ สวนที่อยูใตโดมจึงเกิดลําแสงสีชมพู ฟาและเหลืองทอง แตะแตมลงมาตามลวดลายของ
กระจกสีท่ีติดประดับอยูเบื้องบน 

ทุกหองทางปกตึกดานซายเงียบและมืดสนิท แสดงวาลุงของเขาคงยังน่ังทํางานตดิพันอยูในทําเนียบ...ดูเหมอืน
สามส่ีเดือน ใหหลังน้ี ทานจะมีความหนักใจบางอยางซุกซอนอยู...เปนเร่ืองท่ีทานยังไมยอมปริปากบอกกลาวแกใครท้ังน้ัน 
แมกระท่ังเขาผูเปนท้ังหลานชายแทๆ และทั้งผูชวยของทาน 

คีริศกําลังจะเดนิข้ึนไปยังหองชดุดานหนาซ่ึงเปนท่ีพักของเขา เสียงกร่ิงและไฟกะพริบท่ีบอกวาเปนสายตรงจาก
ทําเนียบก็ดังข้ึนเสียกอน...เสียงของอัสมาดังมาตามสาย 

“มัทนาอยูหรือเปลา...” 

“วันน้ีคุณอาไมคางท่ีนี่ครับ เธอกลบับานที่วิธุไวรัลย” ชายหนุมจําเปนตองเร่ิมตน ‘ชวยโกหกใหอา’ ตามสัญญา 

“เธอวาหลังคาระเบียงดานทะเลสาบร่ัว เธอจะอยูคุมชางท่ีมาซอมพรุงน้ี” 

“ก็ดี...” หางเสียงที่ตอบกลับมามรีองรอยเกือบโลงใจ 

“ถามัทนาอยูที่น่ีคงอึดอัดแย...ลงุตองกลับดึกทั้งสองวันและตองการตัวเธอไวชวยงานดวย...คีริศ ยอนกลบัมาหา
ลุงท่ีทําเนียบเดีย๋วน้ีเลยนะ มขีาวแนนอนแลววาโชษะมแีผนจะกลบัมา ตอนนี้เขาพักรอจังหวะหรือสัญญาณอะไรบางอยาง
อยูในประเทศไทย” มคีวามหนักใจอยางมากมายอยูในทุกถอยคําของบุรุษผูเปนหลักแหงเดลีรัต 

“ถาเขากลบัมาตอนน้ีเร่ืองคงยุง ลุงตองพึ่งเธอแลวละคีริศ เร่ืองน้ีเธอเปนคนเดียวท่ีลุงไวใจ...” 
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๓ 

ทางเดินทอดยาวตลอดแนวอาคารน้ันวางเปลาดวยยังเปนเวลาเชาตรู รานคาซึ่งเรียงรายอยู
ทั้งสองฟากก็ปดเงียบ ไฟฟาที่เปดสวางไวตลอดคืนสองใหเห็นสินคาสารพัดชนิดหลังบานกระจก...สวน
ใหญจะเปนผาไหมไทยกับของท่ีระลึก 

หญิงสาวผูหนึ่งกาวฉับๆ ออกมาจากสุดทางเดินดานที่เปนชองสะพานเชื่อมตอกับตัวอาคารของโรงแรมริมน้ํา 
เสียงรองเทา กระทบพื้นหินดังกอง ดวยวามันเปนเสียงเพียงเสียงเดยีวในตัวอาคารท่ียังปดทึบ 

รางสูงโปรงหยุดที่หนารานซ่ึงอยูเกือบกึ่งกลางแนวทางเดิน ใชเวลาเพียงไมกี่อึดใจไขกุญแจที่ประตกูระจกกอน
ผลักเขาไป 

ปายเหนือประตรูะบุชื่อ ‘มาลยัวรรณ’ ...ตลอดแนวกระจกดานหนาตั้งโตะสูงบางต่ําบางเปนกลุมอยางมีศิลปะ 
บางตอนก็ตกแตงดวยไหมไทยคล่ีคลุมแลวจับเปนจีบอวดความมันวาวนาดขูองเน้ือไหม 

สินคาที่จัดวางไวเปนหมวดหมูมตีั้งแตเคร่ืองเรือน เคร่ืองใช ชิ้นเล็กชิ้นนอยประเภทกระจก ตลบัแปง ขวดแกว
เจียระไน ตุกตากระเบ้ือง...ลึกสุดมุมหองเปนตูไมขนาดใหญ รูปทรงบอบบางงดงามดวยลวดลายเครือเถาแกะสลักออนชอยที่
บานประต ู

ตูใบนั้นวางเปลา หากภายในปผูากํามะหยีส่ีน้ําเงิน บางตอนก็จัดวางหีบใบเลก็รูปรางแปลกๆ มีท้ังหีบไม หบีถม
ทอง หีบเงิน และหีบหนังท่ีเปดอาวางเปลา แสดงวาคงเปนที่ท่ีจัดเตรียมไวสําหรับวางเคร่ืองประดบั 

ผูท่ีเพ่ิงผลักประตกูระจกเขามากาวปราดๆ ตรงไปยังโตะทํางานแบบเกาท่ีตั้งอยูชิดตูใบน้ัน กอนน่ังลงพลิกแฟม
คนหาเอกสารท่ีตองการอยางรอนใจ 

...ไมนาเลย...เพราะความเผอเรอแทๆ ทีทํ่าใหสอดเอกสารท่ีจะใชในการรายงานตัวเขารับปริญญาไวท่ีน่ี ทําให
ตองรีบยอนกลบัมาตั้งแตเชาตรู...ไมอยางนั้นปานนีก้็คงขับรถตรงไปเกือบถึง มหาวิทยาลยัแลว... 

หญิงสาวบนตนเอง หากก็ระบายลมหายใจอยางโลงอกเมื่อพบเอกสารท่ีตองการ...มือเรียวเหลืองนวล
เคลื่อนไหวรวดเร็ว ชะงักเมื่อเสียงกระดิ่งเหนือบานประตูกังวานใส เปนเคร่ืองหมายวามผูีมาเยือน เธอเงยหนามองอยาง
ประหลาดใจ 

แสงภายนอกสวางจาขณะทีแ่สงสวางภายในรานสลวัเลือนดวยเธอมิไดกดเปดไฟโคมและไฟเพดาน ภาพของผู
ท่ียืนอยูตรงหนาประตจึูงเปนเพยีงเคาโครงของชายรางสูง แตงกายสุภาพแบบอนุรักษนิยมดวยกางเกงสเีขมกับเชิ้ตสอีอน 

ผิวขาวจัดกับโครงรางสูงใหญทําใหหญิงสาวอยากจะแนใจ วาไมใชคนไทย...หากเมื่อไมไดยนิเสียงพูดก็ยากจะ
เดาเชนกันวาเปนชนชาตใิด... 

ราวกับรูถึงขอสงสัยของเธอ ผูท่ียืนน่ิงกวาดตามองเหมือนลังเล เหมือนกําลังพยายามสํารวจเพื่อจดจําทุกสิ่งทุก
อยาง เอยปากเปนภาษาอังกฤษชัดเจน 

“คุณเปดราน...ผมอยากจะชมสนิคาสักนิด” 

“รานยังไมเปดหรอกคะ ขอโทษท่ีทําใหคุณเขาใจผิด” มนทกานติบ์อก แมถอยคําของเธอจะมีนัยของการปฏิเสธ 
หาก ก็มีความออนหวานและแจมใสอยูในกระแสเสียงอยางนักขายชั้นด ี
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“รานเปดเกาโมงครึ่งคะ...ถาคุณจะกรุณากลับมาอีกคร้ัง...นี่ฉันแคแวะมาเอาเอกสาร แลวก็จะตองรีบไปแลวคะ” 

“ผมเดินผานมาตั้งแตเมื่อคืนวันวาน สนใจของชิน้หน่ึงในรานของคุณ พอเช็คอินที่โรงแรมเสร็จ กลับลงมารานก็
ปดเสยีแลว” คนพูดถอนใจ จงใจแสดงความเสียดายและออนใจของตนเองอยางไมปดบัง 

“รอถึงวันน้ี ผมก็มาถึงเอาตอนที่รานยังไมเปดเสียอีก... เฮอ!” 

คงเปนเพราะถอยคําและการแสดงออกอยางสุภาพของเขา น่ันเองท่ีทําใหหญิงสาวเหลือบดนูาฬิกา กอน
ตัดสินใจโอนออนอยางท่ีนอยครั้งนักจะยอมโอนออนใหใคร 

“ถาอยางนั้นก็เชิญคะ...ดิฉันมเีวลาใหไดยี่สบินาที...แตตอง เตือนลวงหนา ถาคุณถูกใจละก็ พยายามซื้อดวย
เครดิตการด หรือไมก็เงินสดตรงตามจํานวนนะคะ ไมอยางน้ันคุณอาจเสียเปรียบ เพราะดิฉันไมมีเงินทอน...ไมไดเอากุญแจตู
เซฟมาคะ” เธอบอก ดวยเสยีงหัวเราะ กอนกดสวิตชเปดไฟทุกดวง 

ผูมาเยือนกาวเขามาสูแสงสวาง ริมฝปากหยักงามสีจัดน้ันแยมยิม้อยางขบขันกับถอยคําของเธอ หากวิธีการมอง
...เกือบจองนิ่งดวยดวงตาสีนํ้าตาลพราวระยับมีเคาคลายกําลังคาดเดาอยู เงยีบๆ ขณะทีม่นทกานติใ์หคําอธิบายเพิ่มเตมิ 

“...ลอเลนนะคะ คุณคงไมถือ...แตความจริงท่ีรานเราก็รับบัตรเครดิตนะคะ...เชิญคุณตามสบาย...” 

รางสูงเดินชาๆ ตามคําเชิญไปรอบหอง...ดูเหมอืนเขาจะมิไดใหความสนใจกับสิง่ใดเปนพเิศษ เมื่อมาหยุดตรงจุด
ท่ีตั้งแผง ขายโปสตการดรูปวัดวาอารามและสถานที่ทองเท่ียวของไทย กับตั้งกระบะหวายใสของกระจุกกระจิกประเภทพวง
กุญแจ ปากกา ท่ีเปดซองจดหมาย เขาก็เอยอยางแปลกใจ 

“ผมนึกวาที่น่ีขายแตของเกา” 

“ของท่ีระลึกและของทําเลยีนแบบของเกาดวยคะ” หญิงสาวเดินเขามาชิด ชีใ้หเขาดเูคร่ืองถวยชามเบญจรงคที่
จัดไวเปนกลุม 

“ดานซายเปนลายกานขดซ่ึงเปนลวดลายแบบไทยโบราณ สวนดานขวาอยูในกลุมเคร่ืองเบญจรงคพิเศษท่ีเรา
เรียกกันวาเคร่ืองแรทอง...ท้ังหมดน้ีเปนของใหมทําเลยีนแบบของเกา แตฝมอืประณีตและเลือกใชเฉพาะวัสดเุกรดเอนะคะ
...” 

“แปลวาถึงไมใชของเกา แตผมอาจตองจายในราคาสูงไมแพของเกา” ผูที่แสดงตัวในฐานะลูกคาแกลงดักคอ
อยางรูทัน หากรอยยิม้และประกายตาของเขาก็มทีั้งความทึ่งและชื่นชม 

“แปลวาคุณจะไดของคุณภาพด ี มคีา นาเก็บรักษา...และจะยิ่งเพิ่มคาในตัวของมันเองเม่ือเวลาผานไปตางหาก
ละคะ” มนทกานติแ์ยงทันควัน 

คราวนี้ดวงตาสนํ้ีาตาลคมฉาบน้ันยิ่งประกาศความพอใจอยางเปดเผย...เกือบๆ จะมีรองรอยของความเอ็นดู
ทีเดยีวยามเมื่อ เหลยีวมองผิวแกมผองบางใส แนวสันจมูกสวย กับปลายคางแหลมเรียวของหญิงสาวคนที่ยนือยูเคียงขาง 

หากเม่ืออีกฝายเหลยีวกลับมา เขากลับเบือนหนากาวตรงไปยังตูใบท่ีวางเปลาสดุมุมหอง 

“เมื่อวานผมเห็นเข็มกลดัรูปพระอาทิตยในตูน้ี” 

“ของท่ีคุณอยากไดหรือคะ” หญิงสาวถาม ตามมายืนอยู ตรงโตะทํางานซึ่งตั้งอยูชิดกัน กอนใหคําอธิบายอยาง
ระมัดระวัง 

“เสียใจจริงๆ คะ ของท่ีอยูในตูเปนของแทและราคาคอนขาง สูง...เราจะเก็บไวในเซฟ และอยางท่ีบอกคุณไป
แลว ดฉิันไมไดเอากุญแจเซฟมา” 
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แมจะมองประเมินแลววาอีกฝาย ‘ดูดี’ ท้ังบุคลกิ รูปรางหนาตา และวิธีการใชภาษาจนไมนาจะเปนมิจฉาชีพ ท้ัง
ถึงแมเธอจะมั่นใจวา หากเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ขึ้นมา เจาบาเร็ตตากระบอกจ๋ิวก็จะเขามาอยูในมือไดทันการก็ตามที...หากมนท
กานต์ิ กคิ็ดวาไมควรประมาท และนี่ก็สมควรแกเวลาแลว 

“คุณคงตองกลับมาดูอีกคร้ังตอนรานเปดแลวละคะ” 

“ออ!” ผูมาเยือนยกนาฬิกาขอมือขึ้นดเูวลา 

“หมดเวลาท่ีคุณใหไวพอดี” 

เขากาวออกจากรานอยางวางาย ทวาก็ยังคงยืนรออยูตรง ทางเดินเหมือนมีอะไรท่ีอยากจะบอกคางคาอยูในใจ...
อาจเปนแคการรอเพื่อกลาวคําขอบคณุ หรืออาจเปนการยืนรอเปนเพื่อน อยางคนที่คุนเคยกับมารยาทแบบตะวันตกมักทํา...
มนทกานติคิ์ดเมือ่กดลอ็กที่ประตรูาน และในวูบน้ันเองท่ีเธอคิดกังขา 

...ชายหนุมคนนี้เปนชาวตางประเทศอยางแนนอน หากประเทศอะไรละ...ไมใชอเมริกันหรือยูโรเปยน เพราะแม
จะคอนขางขาวจัด แตก็เปนผิวพรรณแบบเอเชยี ไมใชแบบฝร่ังและก็ไมใชพวกแขกขาว ในเมือ่โครงหนาของเขาไมมีเหลีย่ม
มุม ท่ีกระดาง คมจัดจนเกือบดดุันเหมือนคนพวกนั้น... 

เปนรูปลักษณท่ีอยูกลางๆ ระหวางสองกลุมน้ี เปนรูปลักษณ ของชนชาตใินประเทศเล็กๆ ทีส่งบและปดเงียบ
ประเทศหน่ึง... มนทกานติหั์นขวับพรอมกับท่ีอีกฝายเอยคําเปนภาษาที่ทําใหเธอตองชาวาบไปท้ังตัว 

...ภาษาเดลยีา!... 

“ขอบคุณท่ีใหชมราน” 

ราวกับสายฟาแหงความทรงจําพาดผาน ภาพหลายภาพในอดีตถูกพากลับมาเพราะชายผูนี้ 

...ความเจ็บช้าํวาเหวในวัยเด็ก การตองดิ้นรนยืนหยดัเพื่อตวัเองท้ังๆ ท่ีมีวัยเพียงนอยนิด รวมทั้งศักดิ์ศรีและ
ความหยิ่ง ทะนงท่ีถูกเหยียบย่ําจนแทบไมเหลือชิ้นดีในดินแดนแหงน้ัน... หญิงสาวรูสึกราวกับวารอนไปทัง้รางแมกระทั่ง
ปลายน้ิว 

มนทกานติย์ืนน่ิง ไมอาจหามไมใหดวงตาของตนเองเย็นชาและศีรษะเชิดสูงได หากเธอก็สามารถปนรอยยิ้ม
เยียบเย็นข้ึนบน ริมฝปาก สามารถบังคับใหเปลงวาจาโตตอบออกไปอยางสุภาพ 

“ขอโทษคะ ดฉินัไมเขาใจภาษาของคุณ...เอาเปนวาเชิญคุณกลบัมาอีกคร้ังเมื่อรานเปดแลวจะดกีวานะคะ” 

กมศรีษะนิดๆ เปนเชิงอําลา กอนผละจากไปดวยดวงหนารอนผาวและดวงตาแหงผาก...หญิงสาวไมทราบหรอก
วามีคนจับตามองตามจนลับตา 

...เปนการจับตามองตามอยางจับใจและหนักใจ!... 

ใชเวลาท่ีสํานักงานกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการกับเอกสารสารพัดชนิดตามระเบียบของ
สถานศึกษา เพียงไมนานนักมนทกานต์ิก็ซอยเทาลงบันไดหนาตึก หากเสียงเรียกแจวๆ ก็ทําใหเธอตองหัน
กลับไปมอง 

“เดือน...รอดวย” 
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ผูท่ีสงเสียงเรียกแลวว่ิงแลนตามลงมาตดิๆ น้ันเปนหญิงสาว ในวัยเดียวกัน ความอวบทวมของเจาหลอน ทําให
ดขูัดตาชอบกลกับวิธีการกาวเทาถ่ี กระฉับกระเฉงวองไว 

“เดี๋ยวไดตกบันได” คนท่ียืนรอบน มองวิธีการโดดลงทีละสองขั้นของอีกฝายอยางหวาดเสยีวแทน 

“เรียกแลว กย็ืนรอแลว จะรีบรอนไปถึงไหน...ตกบันไดลงมาหนาแตก หมอไมรับเย็บนะนิด” 

เสาวณิตหัวเราะอยางไมทุกขรอน เมื่อปราดมายืนอยูตรงหนาเพื่อนสาวไดก็ลอวา 

“เปนหวงฉันหรือเปนหวงตึกจะทรุด บันไดจะหักกันแนเดือน” 

ดวงหนากลมผองใสของอีกฝายทําใหตะกอนบางอยางที่ถูกกวนใหขุนขนเมื่อตอนเชาตรู แลวยังคางคาใจอยู
จนถึงอึดใจท่ีแลวจางหายไปชั่วคราว มนทกานติย์ิ้มขัน ทําหนาเหมือนคิดหนักอยูอึดใจหน่ึงกอนตอบ 

“อุตสาหไมพูดตรงๆ แลวนะ ยังรูทันกันอีกหรือน่ี” 

“คบกันมาหกป รูไมทันก็แยแลว...” คนทีเ่พิ่งวิ่งมาถึงบอกเสียงใส คลองแขนปอมๆ ของตนเองเขากับแขนของ
เพื่อนสาวแลวพาลงบันไดมาดวยกัน 

ถอยคําศอกกลับของเสาวณติเมื่อครูอันท่ีจริงเปนความจริง เพียงคร่ึงเดียว...สวนที่จริงน้ันคือสวนที่วาคบหากัน
มานานถึงหกป 

...เธอไดพบกับสาวนอยท่ีมคีวามงามจับตาราวกับแสงเย็นของดวงเดือนตรงตามความหมายในช่ือของเจาตัว 
เมื่อวันลงทะเบยีนเขาเรียนชั้นปท่ีหน่ึงเมื่อหกปท่ีแลวจริงๆ...หากถอยคําอวดโอท่ีมนัียวา ‘รูทนั’ เสมอนั้น...ไมจริงเลย! 

เสาวณิตอาจ ‘รู’ วามนทกานติก์ําลังโกรธ กําลงัเศราโศก กําลงัพอใจ หรือกําลังสนุกสนานขบขัน...หากจะใหรู
ลึกซ้ึงไปกวาน้ัน เธอไมเคยไดรู...เทาท่ีเธอรับรูไดก็แคสิ่งท่ีมนทกานติย์อมใหรูเทาน้ัน... 

สาวนอยท้ังคูไดเขาเรียนหองเดยีวกลุมเดยีวกันมาตลอด... ความเอ้ือเฟอของมนทกานติใ์นฐานะ ‘เจาถ่ิน’ 
เนื่องจากมบีานอยูไมหางจากมหาวิทยาลยันัก ทําใหเสาวณิตผูตองเดินทางไกล มาจากบานในกรุงเทพฯหายเหงาในเวลาอัน
รวดเร็ว แลวก็เลิกลม ความคดิวาจะสอบคัดเลอืกเพ่ือเขาเรียนในมหาวิทยาลยัใหมปหนา ลงไดภายในเวลาไมถึงเทอม 

คร้ันเมื่อมนทกานติเ์ลอืกลงมาเรียนตอในกรุงเทพฯ หญิงสาว กย็ังอุตสาหดิ้นรนสอบตามจนไดมาเรียนที่เดียวกัน
อีกคร้ัง 

ตลอดเวลาที่ผานมา เสาวณติไดไปคางคืนกับเพื่อนรักท่ีบานของฝายนั้นหลายตอหลายคร้ัง ท้ังบานท่ีเชยีงใหม
และที่กรุงเทพฯ...เชนเดยีวกับท่ีเคยไปชวยกันขายของท่ีรานคาของเกาของ ‘นามาลัย’ บอยๆ ตอนเลิกเรียน บอยคร้ังก็อยู
จนกระท่ังปดราน 

เธอไดรับรูวาพอแมของมนทกานติแ์ยกทางกันเดินเมื่อลูกสาวอายยุังไมเตม็สิบขวบ ไดรูวาทั้งคูตางแตงงานใหม 
ไดรูวาเพ่ือนของเธอเลือกอยูกับนาสาวคนเดียว 

หากเสาวณิตก็ไมเคยไดรูวา เพราะเหตใุดมนทกานติ์จึงเลือกอยูกับนาสาว เหตุใดจึงตองทํางานรับผิดชอบราน
จนเตม็กําลังไปพรอมกับการเรียนดวย ท้ังๆ ท่ีนาสาวของเธอไมเคยเรียกรองใหตองทําถึงข้ันน้ัน... 

...และเธอไมเคยไดยินมนทกานติป์ริปากเลาถึงบิดามารดาของตนเอง...ไมเคยไดยินเร่ืองราวใดๆ ไมเคยไดยนิ
แมแตชื่อ... และยิ่งไมเคยไดรับรูวา ลึกๆ แลวเพื่อนรักของเธอมีความรูสึกอยางไรกับชีวิตและครอบครัวของตนเอง แมวาจะ
เปนเพื่อนรักและใกลชิดกันมานานถึงหกป! 
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ทวาทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เสาวณิตไมคิดใสใจเชนกนั...ก็เพื่อนสาวของเธอนารัก มีอารมณขันท่ีสอดคลอง เอ้ือเฟอ 
ซ่ือตรงจริงใจแลวยังมีคําแนะนําดีๆ ใหเสมอ...แคน้ันก็เพียงพอแลวสําหรับความเปนเพือ่นสนิท 

หญิงสาวคลองแขนก่ึงดึงเพื่อนตรงไปยังรานกาแฟเล็กๆใตรมไม เมื่อนั่งลงบนเกาอ้ีชุดสขีาวก็จัดการส่ังอาหาร
ใหโดยไมถาม 

“เธอจะทําใหฉนัตองงดขาวกลางวัน” มนทกานติบ์น 

“แคเนี้ยนะอิ่ม!” อีกฝายทําตาพองคอนควักแบบเกินจริง “แคขนมปงปงสองแผนกับกาแฟ” 

“ก็กอนออกจากบาน กินขาวตมของนามาลัยมาถวยนึงแลว น่ีนา” หญิงสาวแกตัว ตอรองวา “กินแตกาแฟได
ไหมละขนมปงปงทาเนยโรยนํ้าตาลแผนเกือบเทาหนังสือพิมพน่ัน ฉันยกใหนิด” 

“วางยากันน่ี...ฉันลดนํ้าหนักไมเคยลงก็เพราะเดือนน่ีเอง” เสาวณิตโวยวาย หากก็ไมมคํีาปฏิเสธ 

...น่ังอยูดวยกันเหมือนทุกเชาที่มเีรียนรวมกันมากวาหกป... มนทกานติม์องเพือ่นผานมานควันท่ีลอยกรุนข้ึนมา
จากขอบถวยกระเบื้องอยางใจลอย...กอนที่อารมณของเธอจะจมกลับลงไปสูปลกัตมในใจทีเ่ธอเชื่อวาตนเองไมมวีันกลบมันให
เต็มได เสียงสดใสและกระตือรือรนของคนที่น่ังอยูตรงหนาก็ดึงใหคืนกลบัมาดวยคําถาม 

“แลวเดือนจะทําอะไรตอไป” 

“ยงัไมรูเลย...อาจจะกลับบาน หรือไมก็ไปท่ีราน...ความจริง ท่ีรานตอนนีก็้ไมมีอะไร ไมมขีองตองรับหรือสง คน
ขายก็อยูกันครบท้ังสองคน” 

“มายชายยย...” คนที่กําลังโรมรันพันตกูับ ‘ขนมปงแผนเกือบเทาหนังสือพิมพ’ ลากเสยีงยาวเหยียด 

“ฉันหมายความวาเรียนโทจบแลว เดือนจะทําอะไร... เรียนตอ หรือทํางาน...ท่ีไหน เมือ่ไหร ยงัไง...” 
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๔ 

คาํถามยาวเหยียดกับการคอนควักอยางฉุนๆ ของเสาวณิตทําใหมนทกานติ์ตองหัวเราะอยาง
ขบขันกอนตอบ 

“ขอโทษทีจะ...ก็คุยกันเร่ืองผอมเร่ืองอวนอยูดีๆ ฉันเลยนึกไมถึงวาจูๆ นิดจะถามเร่ืองแผนการอนาคตขึ้นมา” 

“นึกไมถึงวาจะคุยเร่ืองเปนงานเปนการเปนหรือไง” อีกฝาย แกลงถลึงตามองอยางพาลๆ...หากคนที่ยังคงแยม
ริมฝปากดวงตาดํามันเปนประกายพราวระยับดวยอารมณร่ืนก็รูจักเพื่อนสาวดพีอท่ีจะย่ัวตอ 

“พูดเองอีกแลวนะนิด” 

รอยยิม้ยังคงคางคาอยูอีกครูใหญ กวาคําถามน้ันจะกลบัมา สูใจ...จริงสิ! เมื่อประสบความสําเร็จไปอีกขั้น เตมิ
กิจกรรมของชีวิตใหเตม็ไปไดอีกชวงหน่ึงแลว...ชีวิตและเวลาตอจากนี้เลา เธอจะไขวควาหาส่ิงใดมาดบัความรอน...แลง 
ระโหยประหลาดท่ีไมเคยเลือนไปจากใจของเธอได... 

คําถามที่แสนจะสามัญของเพ่ือนสาว... ‘แลวเดือนจะทําอะไรตอไป’ กลายเปนคําถามที่ตอบยากและลึกซึ้งเกิน
กวาท่ีมนทกานติ์จะจินตนาการไปถึง... 

“ยังไมรูเลย...ฉนัเองก็กําลังคิดกําลังตดัสินใจ...ถามทําไมหรือ” ในท่ีสดุหญิงสาวก็ใหคําตอบ 

“จะไดตามไง...ไปไหนไปกัน เรียนอะไรเรียนดวยกันอยูแลวไมใชหรือเรา” อีกฝายหัวเราะหนาเปนตามเคย กอน
จะกลาวแกอยางคนท่ีไมเห็นสิ่งใด รวมท้ังความเหลวไหลไมไดเร่ืองของตนเองเปนเร่ืองผิด 

“ออ! ไมใชเราหรอกแฮะ แตเปนฉันเองคนเดียวตะหากท่ีไมเคยมีจุดยืน ไมเคยมจุีดอยากกับใครเขาเลยในเร่ือง
การเรียน...มีแตเดือนที่เรียนอยางรูใจรูความตองการของตัวเอง...ฉันนะตามเดอืนลูกเดียว” คนพูดเคาะขมบัตนเองดวย
ทาทางโอๆ กอนคุยวา 

“น่ีดนีะท่ีหัวดี...เรียนอะไรก็เรียนได สอบเขาก็สอบเขาตามเดือนไดทุกที!” 

“ฉันคงไมใหนิดตองฝกสมองลองปญญาอีกแลวละ” มนทกานติย์ิ้มขันกอนตอบ 

“ถึงจะยังไมไดตดัสินใจ ยังไมไดคิดเปนเร่ืองเปนราวอะไร...แตก็รูสึกวาใจจะคอนไปทางทํางานเสยีแลวละ...ยิ่ง
เรียนสูงขึ้นไป มนัยิ่งเปนเร่ืองการวิเคราะหวิจัยเฉพาะดานเฉพาะทาง ซึ่งฉันไมคอยจะชอบเอาเสียเลย” 

“จะทํางาน ?” เสาวณิตถาม... ‘ขนมปงแผนเกอืบเทาหนังสือพมิพ’ แผนที่สองซ่ึงเปนสวนของเพื่อนสาวเหลือ
ชิ้นสุดทายพอด ีหญิงสาวถือมันไวในมือเมื่อซัก 

“ทําท่ีไหนกับใครละเดือน...กับคุณพัทธนายเกาของนามาลัยหรือเปลา...เครือขายของเคาใหญเบอเร่ิมเท่ิม มี
บริษัทลูก เยอะแยะตาแปะไก คงมสีักแหงท่ีเดอืนทําได” 

“ทําไม จะตามไปสมัครงานดวยคนอีกหรือไง” มนทกานติ์ ลอกอนสายหนา 

“คงไมละ ฉันไมอยากทํางานในองคกรใหญอยางน้ัน...และก็ไมอยากอยูกรุงเทพฯดวย...คงจะตองปรึกษานา
มาลัยดอูีกที... ฉนัอยากจะกลบัไปอยูเชยีงใหม ไปชวยดูแลราน...ชวยทํางาน... ใหนามาลยัเลี้ยงมานานพอแลว” 
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“อูย! คิดมาก!...เปนนาก็ตองเลีย้งหลาน เหมือนกับเปนพอเปนแมก็ตองเล้ียงลกูอยูแลวละ...นามาลยัแกจะยอม
ใหเดือนไปจมอยูกับรานเรอ...อุตสาหเรียนมาเสียตั้งมากมาย แลวถาคิดจะชวยนามาลยัขายของแตแรกนะ ทําไมไมเลือก
เรียนตอโทโบราณคดี หรือไมก็การขายโดยตรงไปเลย” คนชางซักขัดคอโดยไมทันสังเกตสีหนาของเพื่อนสาว 

...ริมฝปากบางพร้ิมขยบัเมมใหกับประโยคแรกของอีกฝาย หากมนทกานติก็์เก็บความรูสึกอางวางรวดราวอันลกึ
ล้ําไวในใจไดอยางแนบเนียนตามเคย เทาๆ กับที่เสาวณิตเองก็ไมเคยมีความละเอียดออนพอท่ีจะรูสึกวา คนท่ีนั่งอยูตรงหนา
เลือกตอคําเพยีงแคกับสองคําถามหลังของเธอ 

“ถาฉันจะอยากอยูเงียบๆ ชวยทํางานท่ีราน นามาลยัก็ไม วาหรอก...เรียนหนังสือเอาไวเยอะๆ ก็แคใหมีความรู
ประดบัตัว ...รูไวใชวา ใสบาแบกหาม ไมใชหรือนิด...” 

...และเรียนเพื่อไมใหชีวติวางเปลา...เพื่อใหเวลาทุกวินาทีผานไปอยางมจุีดหมายปลายทาง ไมเควงควาง
ลองลอยจนความเคียดแคนขมข่ืนเขามาครองไดโดยงาย... 

“...และฉันก็ไมตองเรียนการขายกับโทโบราณคดหีรอก... ฉันชวยนามาลัยขายของเกา ดขูองเกา คัดของเกามา
ตั้งแตสิบกวาขวบ...รูมากกวาพวกที่เรียนจากตําราหลายเทา” 

“ดูทาวาเดือนจะตัดสินใจไปแลวคร่ึงนึง” คนพูดผลักจานทีว่างเปลาออกไปใหพนหนา...ถอนใจเฮือกเมื่อบน 

“แลวอยางนี้จะทําอะไรดีละเรา...ไปขอตังคแมมาเปดราน ขายของที่เชยีงใหมใกลๆ รานของเดือนซะดีไหม” 

“ดี” มนทกานติรั์บคําหนักแนน แลวก็กลบัเปนฝายหัวเราะขันตนเองเมื่อรีบปราม 

“อยาเชียวนานิด อยามาหลงเช่ือฉัน แลวก็อยาคิดทําอะไรท่ีตัวเองไมไดรัก ไมไดอยากทําจริงๆ” 

“ก็พูดเร่ือยเปอยไปอยางน้ันเองแหละ...ฉันรู วามันถึงเวลาที่ตองคิดจัดการกับชีวิตของตัวเองซะที...เพียงแตยัง
นึกไมออกวาชอบอะไร อยากทําอะไรเทาน้ันแหละ...เห็นจะตองไปอยูกับพอกับแมสักพัก ตั้งหลักตั้งตัว แลวคอยๆ คิด” 

บิดาของเสาวณิตรับราชการอยูในกระทรวงการตางประเทศ การโยกยายสลบัสับเปลีย่นเปนเร่ืองบอยคร้ังบอย
หนเสียจนลูกสาว ครานจะเก็บขาวเก็บของเดินทางตาม...ประกอบกับหญิงสาวมคีรอบครัวใหญที่อบอุน การตองอยูกับยา กับ
พี่ ปา ลุง อาที่กรุงเทพฯจึงไมเคยกลายเปนเร่ืองวาเหวทุกขรอน 

เชนเดียวกบัท่ีการเดินทางไปหาบิดามารดาในชวงปดเทอม และชวงท่ีมวีันหยดุติดตอกันหลายๆ วันก็เปนกิจวัตร
ท่ีแสนคุน 

“ดีแลวละนิด...คุณพอคุณแมเธอคงคิดถึง...ตอนปใหมท่ีหยุดหลายวันน่ัน เธอไมไดไปไมใชหรือ” 

“ไปจะ ไปมาสามวัน...นั่งเครื่องแคไมถึงสามชั่วโมง...แตไปอีกก็ดี ไดยินวาคุณพอจะยายกลับปลายป...หาเร่ืองไป
เที่ยวซะอีกคร้ัง ท่ีโนนสวย สงบ แลวอากาศกด็ี...เผ่ือมันจะชวยใหฉันคิดอะไรออกบาง” 

มนทกานติห์ัวเราะ ไมออกปากถามวา ‘ท่ีโนน’ ของฝายน้ันคือท่ีไหน คาท่ีชื่อประเทศเปลี่ยนไปแทบจะทุกคร้ังที่
ถาม จนหญิงสาวไมใสใจจะรับรู และอาการเทาคางทําตาลอยใจลอยของเสาวณิตก็ทําใหเธอนึกขันจนไมคิดจะใสใจเร่ืองอ่ืน 

“อะไรนา...ท่ีอยากได อยากทําจริงๆ” เมื่อแรกก็ดูเหมอืน วาเจาตัวจะพยายามครุนคิดอยูบาง ทวาเพียงวูบเดยีว
ท่ีดวงตาของเสาวณิตแลปราดขามไหลเพื่อนไปดวยความบังเอิญ วูบน้ันเองก็สงรอยหัวเราะใหปรากฏขึ้นมาเต็มหนา 

หญิงสาวย่ิงทําทาระทดระทวยตาลอยควางหนักจนเกินจริง เมื่อรําพึงรําพันตอ 
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“รูแลวละ! อยากจะเจอผูชายสักคน...คนดีด๊ี คนท่ีจะเอาใจ ฉัน ไมเคยขัดคอขัดใจ คนทีอ่ดทนยอมทุกอยางเพียง
เพื่อใหคําเยสหลุดออกจากปากเวลาเขาคุกเขาขอแตงงาน แต...เฮอ! ฉันคงไมไดอยางท่ีอยากไดหรอก เพราะวาฉันไมใช
เดือน” 

ประโยคกลั้วหัวเราะประโยคสุดทายทําใหมนทกานติผู์กําลัง มอง ‘ลลีา’ ของเพือ่นเพลินอยูเกือบสะดุง หญิงสาว
เหลยีวมองไปดานหลังแวบหนึ่งแลวหันขวับกลับมาอยางรวดเร็ว กอนขมวดคิว้แลวพูดเสยีงเบา 

“อยาพูดไปนะนิด ฉันเคยบอกแลววาเปนไปไมได” 

“โธ!...ทําไมละเดือน เขาคลั่งเธอจะแยอยูแลว...แลวจุนก็เปนคนดี นารักออกจะตาย” คนถูกดุไมสลดเลยสักนิด 
ยังคงยืนยันดวยรอยย้ิม...ดอียูบางก็ตรงที่รูจักลดเสียงใหไดยนิกันเพียง สองคน 

“เขาตามเดือนมาสองปแลวนะ ใจคอเธอจะไมออนลงบางเลยหรือ” 

“ไม...เธอก็รูวาทําไม...” 

ท่ีดานหลังของมนทกานติ์...อีกฟากหนึ่งของสนามหญาเขียวขจี...รางสูงโปรงของหนุมนอยคนที่เพิ่งลงจากรถ
แท็กซ่ียกมือข้ึนโบกเปนเชิงบอกวากําลังจะไปหา กอนกมตัวลงจายเงินใหคนขับ 

ผูท่ีพยักหนาเปนการรับคําก็มีเพียงเสาวณิต ในเมื่อคนที่เปนเปาหมายแทจริงกลบัทําทีเหมือนยังไมรูตัว น่ังหัน
หลังใหเสยีอยางน้ัน 

...คงเปนเพราะเอ็นดใูนความใสซื่อกับความมนํ้ีาใจของเพื่อนหนุม ปนกับความเวทนาที่ฝายน้ันเฝาตดิตามเอาอก
เอาใจมนทกานติ์อยางออนหวานและไมมวีันยอทอมาเปนเวลานาน...นานชนิดท่ีหากเปนชายอ่ืนคงเก็บฉากเลกิราไปหลาย
เดือนแลว 

เหตุผลเหลาน้ีทําใหเสาวณติไมเคยกีดกัน บางคร้ังออกจะคอนไปในทางสงเสริมนิดๆ เสียดวยซํ้า 

“ไม...เพียงเพราะเขาเปนคนตางชาตเิทาน้ันนะหรือเดือน... โธเอย! กฎเหล็กขอน้ีของเธอมันลาสมัยเกินไป
สําหรับโลกยุคโลกาภิวัตนแลวนะ” 

“มันเปนความจริง...ความจริงท่ีแกนของมันไมเคยเปลีย่นแปลง...ถึงแมวารายละเอียดปลีกยอยจะเปลี่ยนไป 
และโลกจะหมุนวนไปถึงไหนก็ตาม...” 

การยืนยันของมนทกานติเ์กือบแข็งกราวเทากับท่ีเคยยืนยันไวในหองเรียนนานเกือบปมาแลว...เมื่อมกีารพูดคุย
ถกเถียง กันในเรื่องของความสัมพันธขามวัฒนธรรม ซ่ึงมผีูหยบิเอามาเปนหัวขอยอยในการศึกษาเร่ืองสังคมวิทยา 

‘...ฉันไมเชื่อถือ ไมศรัทธา ไมเห็นดวยกับความสัมพันธขามวัฒนธรรม มันตองใชความรักมากเกินไป เรียกรอง
มากเกินไป และตองมีคนใดคนหน่ึงเสียสละมากเกินไป...’ 

คร้ังนั้นคือหน่ึงในไมก่ีคร้ังที่เสาวณิตไดเห็นอารมณอันรุนแรง ของเพื่อนสาวที่เธอรักและสนิทสนมท่ีสุด...หาก
เสาวณิตก็ไมเคยทราบวามอีีกมากมายนักท่ีมนทกานติ์เก็บงาํไวอยางลึกล้ําในใจ 

...ไมเคยทราบ ในเมื่ออีกฝายไมปริปากพูดถึงความรูสึกท่ีกําลังบีบรัดในยามที่ตองคิดวิเคราะหถึงหัวขอท่ีกําลังถก
เถียง... ไมพูดถึงชีวิตในอดีตท่ีเปลี่ยนแปลงไปเปนวางเปลาอยางทันทีทันใดของเธอ 

ความเปลี่ยนแปลงท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางไมมวีันหวนคืน เมือ่ใครคนหนึ่งเกิดความรักมากมาย ตอบรับการ
เรียกรอง และยินดเีสียสละถึงข้ันกาวเดินออกจากทุกอยางท่ีเปนอยู ละท้ิงทุกสิง่ รวมทั้งทุกชีวติไวเบื้องหลังอยางไมไยด ี

อยาวาแตการละท้ิงโลกและวัฒนธรรมเกาเพื่อกาวเขาสูโลก และวัฒนธรรมใหมเลย! 
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มนทกานติส์าบาน...เธอจะไมมวัีนทํา...อยางที่คนคนน้ันเคยทํา... 

อึดใจนั้นเองที่คนท่ีเพิ่งลงจากรถรับจางเดินออมสนามตัดตรงมา ดวงหนาดแูจมใสออนเยาวดวยรอยยิม้
กวางขวาง และดวงตาที่มองจับตรงมาท่ีเธอก็ประกาศความในใจอยางไมปดบังเหมือนทุกคร้ังทุกคราท่ีไดพบ เขาเอยคํา
ทักทายกอนลงน่ังรวมวง โดยไมมีใครเชิญ 

“กําลังคุยอะไรกันอยูนะ...ทาทางเครงเครียด” จุนเอยทักดวยเสียงแปรงๆ หากก็ดมีากแลวสาํหรับชายหนุมผู
เพิ่งมาเร่ิมครํ่าเครงเรียน ท้ังอาน เขียน และพูดภาษาไทยแคเมื่อสองป ท่ีแลว 

บิดาของจุนเปนผูบริหารระดับสงูอยูในบริษัทรถยนตที่ขยายเครือขายจากญ่ีปุนมาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย 

ชวงสี่ปแรก มสิเตอรมาซาโตชิ นางาตะ อาศัยอยูอยางโดดเดีย่วในคอนโดกวางขวางชานเมือง จนกระท่ังปท่ีหา 
ภรรยาผูเดินทางไปๆ มาๆ ระหวางกรุงเทพฯกับจังหวัดไซตามะใกลโตเกยีว สังเกตเห็นรองรอยท่ีนาสงสยับางอยางในท่ีพัก
ของสาม ีเธอจึงยายมาอยูในประเทศไทยอยางถาวร 

โนบูโกะ นางาตะ ทําตัวเปนภรรยาที่ดีดวยการดูแลใกลชิด ถี่ถวนจนนายมาซาโตชิไมสามารถกระดิกตัวไปสราง 
‘รองรอย’ แบบที่เคยสรางไดอีก และในปที่หก จุนผูเปนลูกชายคนโตของคนท้ังคูก็เดินทางเขามาทองเท่ียว พรอมท้ังเยี่ยม
เยียนบดิามารดาผูตองติดอยูกับงานในประเทศไทย 

ขณะน้ันจุนเพิ่งจบปริญญาตรีดวยคะแนนสูงจากมหาวิทยาลยั เซกะในเกียวโต...เขาลมเลิกแผนการเดิมท่ีวาจะ
เดินทางไปเรียนตอ ท่ีสหรัฐอเมริกาเสียงายๆ หากก็เดด็ขาดชนิดไมมีใครสามารถเปลี่ยนใจได แคในวินาทีแรกท่ีมผีูแนะนําให
เขารูจักกับสาวนอยชาวไทยคนที่มีชื่อวามนทกานติ ์

ชายหนุมเลือกเขาเรียนตอในสถาบันท่ีมชีื่อเสยีงทางดานวิศวกรรมอยูไมนอยในซีกโลกแถบนี้...หากถึงกระน้ัน
มารดาของเขาก็ยังไมคอยจะพอใจนัก เมื่อในสายตาของเธอ จะอยางไรมันก็เทียบไมไดกับสถาบันในประเทศท่ีเจริญและ
ยิ่งใหญพอจะเคียงคูกับประเทศของเธอไดอยางสหรัฐอเมริกา 

หากเหตุผลท่ีทําใหโนบูโกะไมคัดคานลูกชายรุนแรงจริงจังนักก็เพราะความเขาใจวา จุนอยากจะอยูที่น่ีเพื่อ
ใกลชดิ เรียนรู งาน และแบงเบาภาระของผูเปนบิดา 

และความเขาใจขอน้ีอีกเชนกันท่ีทําใหในระยะสองปหลังเธอกลบัไปใชชีวิตท่ีไซตามะ...อยูในสภาพแวดลอมและ
สังคมท่ีคุนเคยนานและบอยกวาเดมิ...หญิงชาวญ่ีปุนไมคุนและไมคิดจะรับวัฒนธรรมใดๆ ของผูคนท่ีเธอคิดวาดอยกวาอยาง
ผูคนท่ีน่ี 

เธอจึงไมเคยรูวาจุนอยูอาศัยอยางใกลชดิในคอนโดมิเนียมหนวยเดียวกับบิดาของเขาก็จริง หากเวลาสวนใหญ
ของชายหนุม กลับหมดไปดวยการเรียนรูวิถีชีวิตและภาษาไทย...เขาศึกษาอยางครํ่าเครงจริงจังทีเดยีว 

...ศึกษาเพราะและเพ่ือสาวนอยคนท่ีกุมหัวใจเขาไวไดเพียงในคร้ังแรกท่ีสบตา...สาวนอยคนที่เขาทุมเทเวลาวาง
ทุกวินาที ใหจนหมดสิ้นตลอดระยะเวลารวมสองป... 

ดวงหนาเรียวประกอบดวยสันจมูกสวย ค้ิวคมเรียวราวกับวาด ริมฝปากบางพร้ิม กับประกายจาในดวงตาดําขลับ
ท่ีลึกล้ํานาคนหายังคงกมนิดๆ คลายไมใสใจกับการปรากฏตัวและคําถามของเขาจนจุนตองถามซํ้าอีก 

“วาไงละ...คุยอะไรกันอยู ซีเรียสอยางน้ีหวังวาคงไมเก่ียวกบัผมหรอกนะ” 

ความทุกขรอนจริงใจในน้ําเสยีงของอีกฝายทําใหมนทกานติ ์ ใจออนไดเหมือนทุกคร้ัง...เธอเงยหนาขึ้นย้ิม
ออนโยนราวกับแสงเย็นของดวงเดือนเม่ือตัดบทวา 

“ไมเก่ียวกับเธอหรอกนะ จุน” 
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“กําลังคุยกันเร่ืองแผนการ...เร่ืองวาเรียนจบแลวจะทําอะไร ตอไปดี” เสาวณิตใหคําตอบเพิ่มเติม 

“เอ! ถาอยางน้ันมผีมอยูในแผนการของเดือนดวยนาจะดนีะ” ชายหนุมพูดอยางมคีวามหวัง และคนท่ีเพิ่งให
คําตอบก็หัวเราะขันเมื่อรอง 

“รายไมเบาเหมอืนกันนะจุน รูจักพูดจาลดเลีย้ว...ถาอยากอยูในแผนการของเดอืน เธอก็ออนวอนขอรองเอาเอง
ก็แลวกัน” 

เมื่อรูสึกวามีคนถือหาง จุนก็กลาพอท่ีจะลองเสีย่ง...อันที่จริง นี่คือเวลาที่ตองเสี่ยงแลว เวลาท่ีตางคนตางจบการ
ศึกษาและกําลังจะแยกยายกันไป...ชายหนุมตัดสินใจตอบโตอยางเปดเผย 

“ความรายท่ีวาน่ันเปนความรายแบบที่ผูชายทุกคนควรจะมี...เพื่อผูหญิงท่ีตัวเองรั...” 

เขายังไมทันไดจบประโยคของตัวเอง มนทกานติก็์ขัดข้ึนเสยีกอน ขัดขึ้นดวยดวงตาเปนประกายจัด พรอมกับ
รอยย้ิมที่จางหายไปจากริมฝปาก และรอยเมมอยางหย่ิงๆ กึ่งเครงเครียดจริงจังก็เขามาแทนท่ี 

“ฉันคุยกันแควาวันน้ีจะทําอะไรตอดีเทานั้น ถาเธอพูดจาและทําตัวเหลวไหล ฉนัก็จะไมใหรวมวงดวยนะ จุน!” 
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๕ 

คาํพูดและทาทีของหญิงสาวทําเอาคนฟงทั้งคูเงียบไปได และความเงียบทั้งดวยความออน
ระอาใจจากเสาวณิต ทั้งดวยความเกอเขินก่ึงสํานึกผิดจากจุนก็ทําใหมนทกานต์ิรูตัว... 

เธอกําลังทําลายบรรยากาศดีๆ ระหวางเพื่อนดวยบาดแผลเกาเก็บในใจตน...หญิงสาวขยบัตัว เติมความราเริง
แจมใสลงในนํ้าเสียงเมื่อถาม 

“วาไงละ ตกลงบายวันนี้จะทําอะไรกัน...สิบโมงเชาฉันตองเอาเอกสารไปคืนหองสมดุตั้งใหญ มเีร่ืองตองเคลียร
กับบรรณารักษหลายเร่ือง เสร็จแลวก็จะหาอะไรกินเร็วๆ แถวน้ันกอนไปพบอาจารย...” เธอเอยชื่อผูท่ีทําหนาทีเ่ปนท่ีปรึกษา
กันมาตลอดเวลาสองปเต็ม 

“...หลงัจากน้ันก็วางตลอด พวกเธออยากไปไหน ดหูนังไหม หรือจุนวาไง” 

คนถูกถามหนาชื่นข้ึนทันควัน...รูทันทีวาไดรับการยอมรับใหอยูใน ‘แผนการ’ ของอีกฝายแลว...เอาเถอะ! ถึงจะ
เปนแผนการ ในชวงเวลาเพียงสั้นๆ แคบายเดียว แตจุนก็หมายใจวาจะใชโอกาสนี้ขยายให ‘แผนการ’ ท่ีวาน้ันยดืยาวตอเน่ือง
ไปจนชั่วชีวติ! 

“ไปดูหนังก็ดี เดือน...และถาเดอืนไมขัดของ ผมก็อยากจะเปนเจามือมื้อเย็นนี้ฉลองความสําเร็จของพวกเราสาม
คนไงละ” ชายหนุมบอกอยางออนโยน ดวงตาในกรอบตารูปเรียวเปยมไปดวยความหวัง 

“ฉันละจุน...ทําไมเธอถึงพูดแควา ถาเดือนไมขดัของ... แลวฉนัละ เธอไมคิดหวงวาฉันจะขัดของบางหรือไง” 
เสาวณิตสะกิด แกลงทําหนาง้ําเขาใส หากคนถูกยั่วก็ซื่อพอทีจ่ะพูดตรงๆ 

“ไมหรอก...ผมรูวาเดือนไปไหน นิดไปดวย แลวงานฉลองดวยของอรอยแบบน้ี นิดคงไมยอมพลาด” 

“เฮอ! อีตาน่ี ฉนัควรจะขําหรือโกรธเธอดีนะ...เธอคงพูดจาออนหวานเอาใจไดแตกับเดือนเทานัน้ใชไหม ผูหญงิ
คนอ่ืนอยาไดหวัง” 

ริมฝปากสสีดแยมยิ้มกวางขวาง ท้ังเปดเผยและออนเยาว... หากเขาก็ยังไมทันจะฉกฉวยโอกาสท่ีเสาวณิตหยิบ
ยื่นใหดวยการ ตอบรับและใหเหตุผลวา ‘ใชสิ เพราะผมรักแตเดือน...ไมเคยรักผูหญิงคนอื่น...’ มนทกานติก์็ลุกข้ึนยืนอยาง
กะทันหัน 

หญิงสาวสรุปเร่ืองดวยคําพูดสัน้ๆ วา 

“เปนอันวาตกลงนะ เราไปดหูนังกัน แลวจุนก็จะเปนเจามือเลี้ยงมื้อเย็น...บายสองโมงมาเจอกันท่ีนี่ ถาติดขัด
อะไรฉันจะโทร.เขามือถือของนิด” 

“คุณกําลังทําใหอาตกใจ คีริศ” 
คนพูดเอนหลังลงพิงพนักสูงของเกาอ้ีไมสลักเสลาเปนลวดลายเรียบงายโปรงตา...ดวงหนาของเธอเผือดสี เมื่อ

กลับชะโงกตัวมาเอยถามอยางเอาจริงเอาจัง 
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“ชวยบอกรายละเอียดใหมากกวาน้ีอีกหนอยไดไหม...ใหอาไดเขาใจเหตุผลของพี่มัทนาบาง ใหอาไดรูวาพี่สาวคน
เดียวของอากําลังมีเร่ืองเดือดรอนอะไรหรือเปลา...” 

“ผมไมไดรับอนุญาตใหพูดอะไรท้ังน้ัน” มุมปากหยักงามสีสดนั้นยกข้ึนเปนรองรอยของการปลอบใจ หากดวงตา
ก็ยังคงขรึมเขมและเดด็เดีย่วมัน่คง...ดวงหนาคมสันแลละมุนออนโยนแมวาในดวงตาจะยังไมมีรองรอยของความรื่นรมย 

“ผมขัดคําสั่งเธอไมไดหรอกครับ คุณมาลยั...แตถาจะถาม วาเธอกําลังมีเร่ืองเดือดรอนเพราะใครหรือเปลาละก็ 
ผมสามารถตอบและยืนยันไดวาไมมแีนนอน” 

ดวงหนาของมาลัยคลายอาการเครียดเครงเปนหวงเปนใยไปไดนิดหน่ึง...เปนอันวาพี่สาวคนเดยีวยังคงมีความ
สุขอยูกับเสนทางที่เธอเลือกเอง...เลือกดวยเหตผุลท่ียากจะอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจไดงายๆ 

แมจะเปนพี่นองกันแทๆ หากมาลัยก็รักและเคารพมัทนาไมตางจากแมบังเกิดเกลาที่ตายจากเม่ือเธอมีอายุได
เพียงสบิขวบ... เปนความรักและเชื่อฟง รวมท้ังทะนุถนอมเชิดชยูิ่งนัก 

...แตไหนแตไรมา สองพี่นองมคีวามแตกตางกันมากจนทุกคนออกปาก... 

มาลัยเหมือนพอ รางใหญ ผิวสองสี ดวงตาเขมรับกับคางเหลี่ยม มิหนําซํ้ายังซุกซนโลดโผนจนเกือบกระดาง 
ขณะที่ มัทนาเหมือนแม ผิวเหลอืงนวล สะสวย ออนโยน รักสงบและอยูแตในกรอบ 

เร่ืองท่ีเกิดขึ้นจึงกลายเปนเร่ืองเหนือความคาดหมายกลายเปนเร่ืองท่ียากจะไดรับการยอมรับจากใครท้ังน้ัน เมือ่
จูๆคนทีเ่คยอยูแตในกรอบ โอนออนตามความตองการของผูอื่น เสมอมา กลบัลุกข้ึนละทิ้งครอบครัว ละท้ิงผูคนและความ
เคยชิน เกาๆ เพื่อชายชราตางชาติตางภาษาคนหน่ึง 

มีแตเพียงมาลัยผูเดียวเทานั้นท่ียังคงติดตอใหการชวยเหลอื ...พยายามเขาใจ ปกปอง ตอสู และเก็บงําความลับ
บางประการ เพือ่พี่สาวตลอดมา 

บริกรเดินมาเก็บจานอาหารท่ีรับประทานเรียบรอยแลวออกไปจากโตะเบื้องหนาคนทั้งสอง กอนเสิรฟชารอน
สองกา หญิงรางใหญถอนใจเฮอืกเมื่อบน 

“ขอบใจนะคีริศ ที่พูดเร่ืองนี้ข้ึนมาหลังจากท่ีอาทานกลางวันเสร็จแลว...ไมอยางน้ันเห็นจะกลืนไมลงคอ...” 

คนไดรับคําชมเชยย้ิมขัน...วาจากึ่งประชดของมาลัยคงทําใหเขาขบขันไดจริงๆ ดวงตาสีนํ้าตาลใสจึงเปนประกาย
พราว ระยบั และมาลยัก็ยังไมยอมวางมอืจากการคาดค้ัน 

“...ถาคุณไมยอมบอกอะไรใหมากไปกวานี้ละก็ อาคงทาน อะไรไมลงไปอีกหลายวัน...บอกไมไดตรงๆ กใ็บสักนิด
ไมไดหรือไง” 

“ผมบอกไมไดและใบก็ไมไดจริงๆ ครับ...แตผมเช่ือวา เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม คุณอามัทนาตองบอกคุณมาลยั
อยางแนนอน” 

คนฟงเกือบคอน หากความที่ไมเคยชินกับกิริยาแบบนั้นทําใหมาลยัทําไดแคถอนใจอีกเฮือก 

“คุณน่ีรายจริงๆ คีริศ...เอาเถอะ อาจะพยายามมองอีกมุม มองใหเปนในแงดวีาคุณเชื่อฟงพ่ีสาวของอาอยางไม
มขีอแม... อาควรจะวางใจวา อยางนอยพี่มัทนาก็มคุีณอยูใกลๆ ไมวาจะเกิดอะไรข้ึน คุณตองอยูขางเดียวกับเธอ...ตองชวย
เธอ” 
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มาลัยเตมินํ้าตาลเพียงแคชอนเดียวลงในถวยแลวคนชาๆ ขณะท่ีอีกฝายเตมินํ้าตาลและครีมตามวิธีการดื่มชา
แบบดั้งเดมิของอังกฤษ...เธอยกมือท่ีประดบัดวยแหวนและกําไลเงินรูปทรงแปลกตาข้ึนเสยผม เมือ่พูดเหมือนออกคําสั่งกับ
ตัวเองวา 

“และฉันตองไวใจพี่มัทนา ยอมรับการตัดสินใจของเธอเหมือนอยางท่ียอมรับตลอดมา...” 

“ดีครับ...ผมเห็นดวย” 

อีกคร้ังหน่ึงท่ีมาลัยอยากจะคอน หากก็คอนไมลง ในเมื่อรอยยิ้มและดวงตาของผูออนวัยกวาจับตายิ่งนัก อีกท้ัง
เธอเองก็รู แกใจดีถึงความรัก ความนับถืออยางจริงใจท่ีชายหนุมผูน้ีมใีหกับพี่สาวของเธอ 

ไมใชเร่ืองแปลกท่ีเธอจะไดรับโทรศัพทจากคีริศ...ดวยเธอและเขาติดตอกันเปนประจําอยูแลว บางครั้งเขาก็เปน
ฝายนําขาวคราวของมัทนามาใหเธอ บางคร้ังเธอก็เปนฝายติดตอไปเพื่อสงขาวผานถึงพี่สาวคนเดียว... 

...น่ีไมรวมหลายหนท่ีเธอไปเยี่ยมมัทนาถึงเดลีรัต แลวผูที่มาดูแลอํานวยความสะดวกใหทุกอยางคือคีริศ 

ทวาการติดตอถึงเธอของชายหนุมคร้ังน้ีดแูปลกประหลาด ...ประหลาดต้ังแตกระแสเสียงท่ีปกปดความเครียด 
ความระมัดระวงัเอาไวไมมดิ...ประหลาดตรงท่ีคีริศนัดพบเธอหลงัการพูดคุยกันทางโทรศัพทไมกี่ชั่วโมง...ตามธรรมดาเขาไม
เคยทําอะไรรีบรอนฉุกละหุกถึงปานนี ้

สถานท่ีนัดพบเปนรานอาหารในศูนยการคาซ่ึงเปนสวนหน่ึง ของโรงแรมขนาดใหญกลางกรุง...ภายในรานเงียบ
สงบและดเูปน สวนตวัดวยการจัดวางฉากและตนไมท่ีใชบังตาอยางฉลาด หากเพียงกาวแรกท่ีมาลัยกาวล้ําเขามา รางสูงของ
คนท่ีรออยูแลวก็ลุกขึ้นยืนเปนการตอนรับ 

ระหวางการรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน ทาทีของคีริศดเูปนปกตจินเธอแทบวางใจเมือ่เขาพูดคุยถึงเร่ือง
ท่ัวๆ ไป ซึ่งโดยมากจะเปนเร่ืองของอากาศท่ีเร่ิมหนาวในเดลีรัต และความวุนวายจากการตกแตงซอมแซมบานพักที่วิธุไวรัลย
ของมัทนา 

มาลัยเกือบจะคิดวาการมาคร้ังน้ีของเขาก็เพื่อใหเธอเลือกซ้ือขาวของแตงบานใหผูเปนพ่ีสาว หากทันทีที่มาลยั
รวบชอนสอม เขากลับโยนโจทยขอท่ียากยิ่งกวายากมาใหเธอทํา 

‘คุณอามัทนาอยากพบคุณมนทกานติ์...เธอบอกวาใหเราสองคน...หมายถึงผมกับคุณมาลัยชวยกันเกลีย้กลอมให
เธอไปอยูกับคุณอาที่เดลีรัตสักระยะ’ 

‘พีม่ัทนาสั่งอยางน้ันหรือ’ คนฟงแทบอาปากคางทีเดยีว 

‘เธอก็รูแลวน่ีนาวาน่ีเปนเร่ืองเปนไปไมได...เธอก็รูวาเดือนจะไมไป และเธอก็ยอมรับเหตุผล ยอมรับความรูสกึ
ของเดือนดวยการไมเคยชวน...แลวคร้ังน้ีทําไม...’ 

ความสังหรณบางอยางแลนขึ้นมากดดันอยูเต็มอก...มาลยัรูสึกเหมือนกําลังสําลกัลมหายใจตนเองเมื่อ
ละล่ําละลักถาม 

‘ทําไมละคริีศ...ทําไมจูๆ พี่มัทนาถึงอยากพบเดอืน เธอเปน อะไรไป หรือกําลังมเีร่ืองอะไรกัน’ 

‘ผมบอกไมได’ เขาไมยอมเอยปากวา ‘ไมรู’ ...มาลยัมองเห็นความจริงขอน้ีอยางชัดแจงทีเดยีว และประโยคถัด
มาของเขา คือประโยคทีทํ่าใหเธอตองออกปากวา...เขากําลังทําใหเธอตกใจ 
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‘คุณอามัทนามเีหตุผลของเธอ...คิดเสียวาเธอคงเห็นวาคุณ มนทกานติ์เพิ่งเรียนสําเร็จ เลยอยากใหไปพักผอนที่
โนนสักพักก็แลวกัน...อันท่ีจริงผมไมอยากใหคุณมาลัยคิดสงสยัวาทําไม รูเพียงแควา น่ีเปนเร่ืองสําคัญสําหรับเธอ และเรา
สองคนมีหนาท่ีทําใหเธอสมหวงัก็พอแลว...’ 

เมื่อมาคิดทบทวนอีกคร้ัง มาลยัก็พบวาบทสรุปตอนทายของคีริศคือความจริง...ใชสิ! ถาน่ีคือเร่ืองสําคัญ...คือ
เร่ืองท่ีมคีวามหมายอยางย่ิงในใจพี่สาวคนเดียว เธอก็สมควรทําใหมัทนาไดสมหวังโดยไมตองมีคําถามใดๆ 

หญิงวัยกลางรางใหญขบริมฝปาก...เธอกําลังมองหาชองทาง อยางถ่ีถวนรอบคอบทีเดยีว 

“ถาบอกวาใหไปอยูกับแมสักพัก...เดือนคงไมยอมไป” มาลยัพูดชาๆ ตริตรอง...และดวงตาวาวจาเกือบกลาแขง็
และเย็นชาบนดวงหนาเรียวท่ีมริีมฝปากบางพร้ิมก็รบกวนจิตใจของคีริศอยาง ประหลาด 

ชายหนุมหลดุปากโพลงออกไป...เกือบรอนรุมฉนุเฉียวอยางท่ีเขาไมเคยเปน 

“ก็บอกเธอสคิรับ...บอกวาคุณอามัทนารักเธอ คิดถึงเธอและอยากใหเธอไปอยูดวยสักพัก...บอกดวยวา ไมมเีวลา
ไหนเหมาะสมเทากับเวลาท่ีเธอเพิ่งเรียนจบ ยังไมไดเร่ิมทํางานหรือคิดจะเรียนตอแบบน้ี” 

“ไม ไม ไม” คําแนะนําของเขาทําเอาผูแกวยักวาโบกมือ วุนวายไปทีเดยีว...มาลัยยังไมทันไดสังเกตอารมณที่
พลุงพลานอยูในถอยคําของอีกฝาย เธอจึงตอบออกไปตรงๆ อยางท่ีใจคิด 

“ถาขืนบอกแบบนั้น เดือนก็คงยอนเอาวา ถารัก ถาคิดถึง ทาํไมตองไปอยูไกลถึงเดลีรัต และถาอยากอยูดวยกัน
ก็ทําไมไมเปนฝายกลับมา” ไมรูวากําลังทําใหเลือดในกายของคนฟงฉดีแรงจนรอนไปทั้งตัว เธอย้าํอีกวา 

“และถาบอกวาเวลานี้เหมาะสมละก็ เดือนคงบอกวาถาไมอยากไป ก็ไมมเีวลาไหนเหมาะสมท้ังน้ัน” 

...เด็กคนน้ันจะโหดรายใจดํากับคุณอามัทนาของเขา...ไมใชสิ! กับแมของตนเองไดถึงเพียงน้ีเชียวหรือ...คีริศได
แตตะโกนกึกกองอยูในใจ และเขาก็สิ้นคําจะเอ้ือนเอยเมื่อนึกทบทวนถึงทาทีของสาวนอยคนท่ีไดพบเมื่อตอนเชาตรู 

ดวงตาเย็นชา ศีรษะเชิดสูง กับรอยยิ้มเยยีบเย็นทีป่นขึ้นมาบนริมฝปาก ทันทีที่เขาทดสอบเธอดวยคําขอบคุณ
เปนภาษา ของเขา...ท้ังหมดน้ันเปนคําประกาศที่ชัดเจนย่ิงกวาถอยคําใดๆ...มนทกานติค์นน้ีไมมีวนัเดินทางไปเดลีรัต!... 

“เดี๋ยวกอนนะ...ใหอาคอยๆ คดิ” เสียงของมาลยัดึงเขากลบัข้ึนมาจากความคิดหมกมุน...ชายหนุมรีบกลบเกลือ่น
สีหนาของตนเองอยางรีบดวน 

หลังจากเงียบไปครูใหญๆ  ผูแกวัยกวาก็อุทาน 

“ยากแฮะ...คีริศ...มันตองมีอะไรสักอยางท่ีผลักไสใหเดือนตองไป ลําพังพีม่ัทนาดึงดดูเดือนไมไดหรอก” 

เมื่อเห็นวาอีกฝายขยบัตัวทําทาเหมือนจะใหคําแนะนําสาวใหญก็โบกมือ 

“อาจะจัดการเอง...ไมมใีครรูจักเดือนดีเทาอา...ถึงตอนนีจ้ะยังคิดอะไรไมออก แตอาสัญญาวาอาจะจัดการให
เดือนเดินทางไปคะเดลพีรอมๆ กับคุณไดแนนอน...” 

“ถาใหผมชวยพดูอีกคน...” ชายหนุมเสนอตัว...เขาอยากมสีวนชวย อยากทําทุกวิถีทางเพื่อมัทนา 

“อยาดีกวา” ผูแกวัยกวายักไหลบอกตรงๆ ตามนิสัย 

“เดือนไมมีวันคลอยตามคนเดลยีาคนไหน...คุณจะทําใหเดือนยิง่ตอตาน” 

เธอจับตามองความทุกขรอนกังวลบนใบหนาของอีกฝายอยางเขาอกเขาใจ แลวยํ้าอีกคร้ังกอนจากกัน 

“วางใจเถอะ คีริศ...อามั่นใจวาอาทําตามสัญญาท่ีใหกับคุณได” 
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ชายหนุมเดินออกไปสงมาลัยจนถึงรถซึ่งจอดอยูท่ีลานจอดรถดานหนาอาคาร...เขาเฝามองหญิงรางใหญผูมี
ความคมเขมท่ีสหีนาและแววตา ความโดดเดนแปลกตาดวยวิธีการแตงตัวท่ีใชผาทอมือมัดพันประดบัดวยเคร่ืองเงินชิ้น
ใหญๆกาวข้ึนนั่งหลังพวงมาลยัรถคันเล็กแลวขับจากไป 

คีริศรูสึกถึงความหนักใจท่ีอีกฝายท้ิงไว...เขาไมมีความมั่นใจเลยวามันจะสําเร็จตามตองการ...และชายหนุมรูดี 
เขากําลังจะตองกาวเขาไปพบกับความหนักใจอีกแบบหนึ่งในอีกไมกี่ชั่วโมงขางหนา 

...เร่ืองน้ีเขาก็ไมมีความมั่นใจวาจะสําเร็จเชนกัน!... 

นานเกือบช่ัวโมงเต็มๆ ที่คีริศนั่งรออยูในหองโถงหนาของหองชุดโออาชานเมือง...หองนั้นเปน
หองที่จัดตกแตงไวเรียบงายดวยเกาอี้ชุดเล็กๆ หนึ่งชุด ตูใสของติดผนังที่มีบานประตูปดทึบอวดลายไม กับ
ตูเต้ียอีกใบที่วางไวใตภาพเขียนทิวทัศนสงบงามของศิลปน จอหนคอนสเตเบิล๑ ที่ชื่อทิวทัศนแหงซอลส
เบอรี 

คีริศอาศัยภาพวาดน้ันเปนที่พักสายตา สลบักับการเดินไปยืนตรงชองกระจกใสแคบๆ ยาวจดพื้น ท่ีใชเปนชอง
แสงและสรางความโปรงตาใหกับหองน้ัน 

เมื่อมองลงไปขางลาง เขาก็เห็นสวนสวยท่ีจัดแตงไฟประดบั เอาไวตามพุมไมแลระยิบระยับ กับแนวถนน
คอนกรีตทอดโคงทามกลางไฟโคมสวางเรือง 

...ตึกสูงหลังน้ีดเูปนที่พักระดับดทีีเดยีว และจากคําบอกเลา ของผูที่สงขาว ชายหนุมก็ไดทราบวา ผูคนท่ีพัก
อาศัยอยูในอาคารสวนใหญเปนชาวตางชาตซิึ่งเปนผูบริหารระดับสูงของบริษัทท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทย 

ขณะท่ีคีริศกําลงัเร่ิมคิดกึ่งขบขนัก่ึงรําคาญใจวา...การประวิง เวลาใหตองรอคอยเนิ่นนานขนาดน้ีคงเปนหลักการ
ทางจิตวิทยาเพื่อเนนความสําคญัในตนเองของผูท่ีเขามาขอพบน่ันเอง...ชายวัยกลางผูหน่ึงในเสื้อกางเกงสีเทาลักษณะคลาย
เคร่ืองแบบก็เดนิออกมาจากหองดานใน 

“เชิญครับ...ทานกําลังรอพบคุณอยู” 
๑ John Constable › “View of Salisbury” 
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