ปฐมบท

หนาที่และคนมีเคราะห
ร่ างสูงใหญแบบลูกผสมหลายสัญชาติในชุดกาวนสีขาวเดินออก

จากหองตรวจ ใบหนาหลอเหลาเปนที่สะดุดตาตอผูพบเห็น และนี่เปนเรื่อง
ปกติหลังเจาตัวเขามาทําในงานโรงพยาบาลของตระกูลเต็มตัว ตอนนี้มี
ขยายสาขาไปหลายประเทศ เขาคือหมอศัลยกรรมกระดูก รับภาระหนาที่
ตอจากผูเปนบิดา มีญาติผูพี่ลูกของคุณลุงดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
โรงพยาบาล เพราะรุนคุณพอวางมือหมดแลว ใหพวกทานไดพักผอน
หมอบาเรน อัลราฟาล คือชื่อของเขา ใบหนาถอดแบบมาจากบิดา
ผสมมารดา แตคอ นไปทางบิดาเสียมากกวา ใบหนาหลอเหลาของเขาไมเพียง
มีความดึงดูดตอเพศตรงขาม แมกับคนไขบางคนบาเรนเองก็ยังหนักใจ
เขาถึงชอบสวมหนากากอนามัยเวลาทํางาน
ดวงตาสีมรกตของเขาเหมือนทางคุณทวด เห็นพอบอกวาอยางนั้น
มันเปนเอกลักษณของเขาที่มีติดตัวมาตั้งแตเกิด หากเปนสมัยกอนคงยาก
จะยอมรับ แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ประเทศเปดกวาง จึงไมใชเรื่องใหญ
เขาสงยิ้มใหเจาหนาที่ที่ยืนยิ้มหวานสงใหอยางเชื้อเชิญ
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นายแพทยหนุมเดินเลยมาเขาลิฟตเพื่อกลับหองพักของเขา วันนี้
ลงเวรแลวเขาวาจะกลับบานเลย บานหลังเล็กๆ สวนตัวที่เขาซื้อไวและ
เพิ่งเสร็จเมื่อตนปอยูหางจากโรงพยาบาลไมมากนัก แมในโรงพยาบาลจะมี
หองพักให เรียกไดวาหรูหราไมตางจากโรงแรมหาดาว แตนิสัยของบาเรน
คือชอบความสงบ เขามักใชเวลาไปกับการอานหนังสือเพื่อเพิ่มพูนความรู
ใหมๆ ใหตัวเองอยูเสมอจนติดเปนนิสัย
“คุณบาเรนจะกลับเลยไหมครับ”
“อืม เดี๋ยวฉันขับรถกลับเอง”
อามัทคือคนสนิทคอยติดตามบาเรนมาตัง้ แตเด็ก เปนลูกชายมือขวา
ของบิดา เติบโตและเรียนมาดวยกัน จะตางตรงที่อามัทเลือกเรียนศิลปะ
การตอสู ไมไดเรียนหมอ ตระกูลของอามัททํางานใหกับตระกูลของเขามา
ตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ ยาวนานมาจนถึงตอนนี้
“ผมขับใหดีกวาไหมครับ”
“ไมตอง ฉันไหว วันนี้มีเคสผาตัดเคสเดียว ไมลาอะไร”
วั น นี้ มี ผ  า ตั ด คนไข แ ค ค นเดี ย วตอนเช า ช ว งบ า ยเข า เวร ตอนนี้
บ า ยสี่ โ มงจึ ง อยากพั ก ผ อ น แม จ ะอายุ เ พี ย งสามสิ บ สอง แต บ าเรนมี
ประสบการณอัดแนน อาจดวยเขาเปนคนหัวดีจึงเรียนไว บิดาสงเขาไป
เรียนโรงเรียนประจํายังประเทศอังกฤษ เขาจึงตองแข็งแกรงทุกเรื่อง พอ
จบมัธยมก็เขาเรียนมหาวิทยาลัยชื่อดัง สะสมประสบการณการทํางานกับ
โรงพยาบาลในอังกฤษถึงหาปกอ นกลับมาทํางานทีป่ ระเทศบาซาร สวนเรือ่ ง
ศิลปะการตอสูไมตองพูดถึง เขาถูกฝกมาตั้งแตเด็ก
“ใหผมขับใหดีกวานะครับ”
“แกนีน่ ะ เอาเวลามาดูฉนั จนไมมเี มีย” และแนนอนโสดทัง้ หมอบาเรน
และอามัท มันก็นาขําดีเหมือนกัน พวกเขาผานการมีคนรักสมัยเรียน แต
พอกลับมาอยูบาซารกลับไมถูกใจสตรีสักคน ยังไมมีใครทําใหรูสึกอยาก
เปนเจาขาวเจาของจนอยากยกขึน้ มาเปนภรรยาคูช วี ติ ซึง่ สองเจานายลูกนอง
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ก็ไมเดือดรอน
“คงเหมือนคุณบาเรนละครับ”
อามัทเปนคนเดียวที่ไมเรียกบาเรนวาหมอ แตเลือกเรียกชื่อแทน
เปนแบบนีม้ าตัง้ แตเด็ก แมจะไดรบั ความเมตตาจากอีกฝายประหนึง่ พีน่ อ ง
แตอามัทก็ไมเคยตีตัวเสมอคนเปนเจานาย เขาเวนระยะหางเพียงเล็กนอย
ของสถานะเพื่อไมใหคนภายนอกมองไมดี
“อืม งั้นไปเตรียมรถ เดี๋ยวฉันลงไป”
หมอบาเรนถอดเสื้อกาวนแขวนไวบนไมแขวนเสื้อ ซึ่งจะมีเจาหนาที่
นํ า ไปซั ก ทุ ก วั น พรุ  ง นี้ เ ป น วั น หยุ ด เขาตั้ ง ใจจะแวะไปหาแม สั ก หน อ ย
สัปดาหกอนแวะไปรับประทานอาหารดวย แตไมไดพัก แมคงคิดถึงเขา
ใชแลว แมพริก แมผูแสนใจดีที่สั่งสอนอบรมใหเขาเปนคนดี
“นายหญิงคงคิดถึงคุณบาเรนมากนะครับ”
“แมฉันนารักเสมอ”
“อนาคตคนรักของคุณบาเรนคงเหมือนนายหญิงใชไหมครับ” อามัท
หัวเราะเบาๆ เขาทําหนาที่ขับรถดวย เพราะคนที่บาเรนไวใจที่สุดก็คือ
อามัท แมจะมีคนติดสอยหอยตามมากมาย แตเขาก็ชอบความเปนสวนตัว
โลกมาไกลแลว เขาไมใชมาเฟยหรือผูยิ่งใหญที่จะตองมีคนมาคอยตามติด
เปนโขยง
“คนไมใช ยังไงก็ไมใช”
อามัทมันรูวาทานพอกับทานแมของเขาพยายามนัดดูตัวลูกทาน
หลานเธอ ทั้งเพื่อนในประเทศและตางประเทศ หวังใหบาเรนทําความรูจัก
สนิทสนมเพือ่ พัฒนาเปนคูช วี ติ แต...ไมมใี ครสักคนทีช่ ายหนุม อยากใชชวี ติ
ดวย หลายครั้งบาเรนพยายามทําความรูจักเธอเหลานั้น แตเพียงเริ่มเขาก็
รูสึกแลววาไมใช เมื่อไมใชก็ไมอยากยื้อ มันฝนความรูสึก นานไปจะทําให
ฝายหญิงเสียหายดูไมดี
“ถามฉันแลวแกละอามัท”
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“ผมไมมีเวลาครับ”
“แกแกลงไมมีเวลามากกวา แกไมจําเปนตองตัวติดกับฉันก็ได หา
เวลาใหตัวเองบาง ฉันโสดไมไดแปลวาแกตองมาโสดเลียนแบบ”
คุ ณ หมอหนุ  ม เงยหน า จากแล็ ป ท็ อ ปสบตากั บ คนสนิ ท ผ า นทาง
กระจกมองหลัง เขาเลือกใหคนขับรถตัวเองกลับ สวนเขามากับอามัท เขา
หัวเราะเบาๆ ซึ่งปกติมาดของคุณหมอหนุมคือความเรียบนิ่งสมกับอาชีพ
นอยนักจะเห็นมุมสนุกสนานหัวเราะในแบบที่อามัทไดเห็น
“ทําใหคุณบาเรนหัวเราะได ผมก็ยินดีครับ”
“ไอนี่”
“วาแต เห็นวาจะมีแขกมาที่บานใหญนะครับ”
“ไมพนเรื่องเดิมๆ” คุณหมอหนุมถอนหายใจ เขาเปนลูกคนโต ตอง
สืบทอดธุรกิจของครอบครัว ทีต่ อนนีไ้ มใชแคโรงพยาบาล แตรวมถึงโรงแรม
หลายแหงที่เปนหุนสวน และในความเปนพี่ทําใหเขาถูกจับตามอง ลูกของ
คุณลุงแตงงานมีครอบครัวกันหมด เหลือแตฝงลูกของคุณพอ เขากับนอง
ยังโสดดวยกันทั้งคู
“แตสุดทายก็อยูที่คุณบาเรนนะครับ”
“ฉันเขาใจทานพอทานแม”
“ลองเปดใจสิครับ”
“แกก็รวู า ฉันลองและพยายามแลว แตมนั ไปไมรอด งานทีท่ าํ ก็รดั ตัว
มาก ถาจะมีใครสักคนเขามาในชีวิต นอกจากเขาจะรับในสิ่งที่ฉันเปน
ไดแลว เขาตองรักฉัน และฉันตองรักเขา”
และปญหามันติดตรงที่วาเขาไมรูสึกรักใคร อยาวาแตรักเลย หัวใจ
เตนแรงก็ไมเคย พอเคยหยอกเยาเขาวาเขาเปนหมอที่ไรหัวใจ
อืม...บางทีอดเอาคําพูดของพอมาคิดไมไดจริงๆ วาตัวเองเปน
แบบนั้น
“อยาเพิ่งกลับบาน”
กานตมณี
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“อาว ทําไมละครับ”
“แวะหาง อยากซื้ออะไรไปฝากทานแม”
“ได ค รั บ ” อามั ท หั ก พวงมาลั ย เข า ถนนอี ก เส น เพื่ อ ลั ด ไปยั ง
ห า งสรรพสิ น ค า ชื่ อ ดั ง แน น อนว า ห า งแห ง นี้ ก็ มี ต ระกู ล อั ล ราฟาลเป น
หุนสวนใหญดวย

ร่างบอบบางดิ้นกระสับกระสาย หัวคิ้วเรียวผูกเขาหากัน มือบางกํา

ขยุม ผาหมในมือแนน เม็ดเหงือ่ ผุดพรายเต็มหนาและลามมาถึงเนือ้ ตัวทัง้ ที่
ในหองเปดแอรคอนดิชั่นเย็นฉํ่า ปากอิ่มเผยอสงเสียงเรียกใครสักคนหนึ่ง
ใครก็ไมรู เปนชื่อแปลกๆ ที่ไมเคยเห็น เหมือนเธอกําลังอยูที่ไหนสักแหง
ที่ไหนก็ไมรู
“บาเรน บาเรน!”
เฮือก!
“ฝนอีกแลวเหรอ ฝนบาอะไรวะเนี่ย”
คนบนเตียงสะดุงตื่นพึมพํากับตัวเอง วาแตเสียงที่เปลงเรียกชื่อนั้น
มันคืออะไร เปนอยางนี้มาตั้งแตเธออายุเขาสิบหา ไมไดฝนทุกคืน แตฝน
บอยๆ ไมเห็นหนาตาคนในฝน มันเลือนรางมองไมชัด แตเธอกลับเลือก
เปลงชื่อนั้น มีคําถามผุดพรายมากมายในหัวของเธอซึ่งยังหาคําตอบไมได
บุษราคัม วงศอญ
ั มณี คือชือ่ ของเธอ หรือทีใ่ ครๆ เรียกเสมอวาชีตา ร
ชือ่ เลนทีพ่ อ เปนคนตัง้ ให ความฝนนีไ้ มอาจมีใครตอบไดนอกจากตัวเธอเอง
มือบางสองขางยกขึ้นลูบหนาเบาๆ ตีสี่แลว จะขมตานอนใหหลับมันก็ใชที่
ตัดสินใจลุกจากเตียงเดินออกจากหองนอนไปยังหองครัว เปดตูเย็นหยิบ
นํ้าขวดมาเปดดื่ม
วิถีชีวิตของเธอไมมีอะไรซับซอน เปนครูสอนภาษา ทํางานใหกับ
โรงเรียนสอนภาษาชื่อดังในกรุงเทพฯ เธอพูดไดถึงสี่ภาษา ซึ่งก็ถือเปน
ความสามารถ เธอทํางานเปนฟรีแลนซ ไหนจะเปนครูสอนเปยโนใหกับ
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โรงเรียนที่มีเพื่อนเปนเจาของ ที่เลือกทํางานแบบนี้เพราะบุษราคัมชอบ
ทองเที่ยว หนึ่งปเธอจะตองแพ็กกระเปาไปเที่ยวตางประเทศอยางนอย
ครึ่งเดือน
เปนความชอบสวนตัว ไมตองแปลกใจวาอายุจะยี่สิบหาแลวแต
บุษราคัมก็ยังไมมีแฟน แนนอนวาเพื่อนสนิทของเธออยางนอยหนาก็ไมมี
แฟนเชนกัน โสดและชอบเที่ยวจนกลายเปนนิสัย เคยมีคนมาจีบ แตลอง
คบหาพอไมใชก็ไมอยากยื้อจึงตัดสัมพันธ
“เฮอ ตื่นตอนนี้จะหลับไหมเนี่ย ยังไมเชาเลย” สาวเจาพึมพํากับ
ตัวเอง ยกนํ้าขึ้นดื่มกอนเดินมาทิ้งตัวลงนอนบนเตียง หอยขาระเทากับพื้น
มองเพดานหองในความมืด มือบางยกขึ้นทําทาจะเอื้อมควาดาว เพราะเธอ
ติดดาวกับดวงจันทรเรืองแสงไวบนเพดานหอง
“อยากเห็นดาวเยอะๆ แบบนีจ้ งั ” ในกรุงเทพฯ เมืองศิวไิ ลซ แสงดาว
สวยๆ ถู ก บดบั ง ด ว ยแสงสี ข องตึ ก สู ง ไปหมด เป น อี ก เหตุ ผ ลว า ทํ า ไม
บุ ษ ราคั ม เลื อ กที่ จ ะออกเที่ ย วต า งจั ง หวั ด และสถานที่ ที่ มี แ ต ค วามเป น
ธรรมชาติ เพราะมันเหมือนรางกายไดรับการชารจแบต
“เฮอ คิดถึงพอกับแม”
พอกับแมทํางานเปนนักโบราณคดี พอของเธอเปนลูกครึ่งญี่ปุน
สวนแมเปนคนไทย ตอนนี้พวกทานอยูเชียงราย ซื้อบานริมนํ้าและปลูกผัก
เลีย้ งสัตวเล็กๆ ใชชวี ติ บัน้ ปลายอยางมีความสุข นานๆ ไปเทีย่ วตางประเทศ
และบานเกิดของพอที่ญี่ปุน ในจํานวนประเทศที่บุษราคัมไปเที่ยวบอยสุด
ก็คงเปนประเทศญี่ปุน เพราะไปมาตั้งแตจําความได
“เอ หรือเราจะไปหาพอกับแมดี”
ปกติวางก็จะบินไปบอยๆ ชวงนี้งานรัดตัวเพราะเด็กปดเทอมจึงมา
ลงเรียนกันเยอะ แตกระนั้นบุษราคัมก็ยังดูแลตัวเองเสมอ เธอยังไปฝก
ยิงปน เทควันโด ตอยมวย และฝกยิงธนู แนละ เพราะเธอเปนอดีตนักกีฬา
เยาวชนไปไดเหรียญทองตอนสมัยเรียนดวย คือความภาคภูมใิ จ แมทุกวันนี้
กานตมณี 11

ไมไดเปนนักกีฬา แตเธอก็ฝกปรืออยูเสมอจนเปนนิสัย
“เฮอ วาแตทําไมเราตองฝนประหลาดๆ แบบนี้ดวยเนี่ย หาคําตอบ
ไมไดสักที” สาวเจานอนกลิ้งไปกลิ้งมา พยายามขมตาใหหลับ จนแลว
จนรอดเวลาลวงเลยเกือบหกโมงเชา เสียงนาฬกาปลุกดังขึ้น
“ไปวิ่งสวนลุมดีกวา”
เชาๆ แบบนีอ้ ามาอากงเยอะแยะไมตอ งกลัวจะเหงา แถมวันนีว้ นั หยุด
ดวย เธอนัดนอยหนาไวตอนสิบเอ็ดโมงที่หางสรรพสินคา มีเวลาถมเถ
ผูหญิงยุคใหมตองรักสุขภาพ วาแลวก็เดินไปเปลี่ยนชุดเปนกางเกงขา
สามสวนกับเสื้อยืดสําหรับออกกําลังกาย ผมยาวถูกรวบมัดยกสูง พรอม
นาฬกาจับเวลา และมือถือพกไปเรียบรอย แลวจึงออกจากหอง วิ่งชาๆ ไป
ยังสวนลุมพินีซึ่งอยูไมไกลจากคอนโดฯ เทาใดนัก

น้อยหนาหรือปาจารียเปนลูกสาวของเจาของโรงเรียนสอนพิเศษ

พอของเธอเปนผูอํานวยการของโรงเรียนมัธยมชื่อดัง นอยหนากับเธอ
มีความเหมือนกันในหลายเรื่อง เวนก็แตบุษราคัมอารมณรอนกวา แต
ไมนาเชื่อนะ บอกเลยวาใจรอนแบบนี้ แตถาเปนเรื่องเย็บปกถักรอย
บุษราคัมมีฝมือมาก
สองสาวนัดไปดูหนังเพิ่งเขาใหม หนังมีรอบบาย พวกเธอจองบัตร
มากอนแลว มาถึงหนังเขาฉายพอดี ไมลืมซื้อนํ้ากับปอปคอรนเขาไปขางใน
ดวย สองชั่วโมงกวาหนังก็จบ นอยหนาจึงชวนเพื่อนไปบานสวนของยาย
ซึ่งอยูฝงธนบุรี บุษราคัมไมปฏิเสธเพราะเคยไปหลายครั้งแลว
“ชีตาร แกวางแผนไวยังวาจะไปเที่ยวไหน”
“วาจะไปประเทศทะเลทราย”
“เฮย เอาจริงดิ”
“เอา ก็พูดจริง เรายังไมเคยไปแถวตะวันออกกลางเลย ญี่ปุนก็ไป
จนเบือ่ เกาหลีกไ็ ปหาครัง้ แลว แถวเอเชียไมมอี ะไรแลวนะฉันวา ลองเปลี่ยน
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บรรยากาศบางเหอะ ปท่ีแลวก็ไปยุโรป” บุษราคัมรีบดักไวกอน เพราะ
นอยหนาชอบยุโรป โดยเฉพาะสวิตเซอรแลนด แตก็เพิ่งไปมาเมื่อปที่แลว
ยี่สิบวัน เลนเอากลับมากรอบเลยทีเดียว เพราะแบกแพ็กไปกันสองคน ใช
วีซาเชงเกนเสียคุมคา
รถยนตของบุษราคัมแลนตัดเขาถนนสายรอง กอนจะมุงหนาไปยัง
หมูบานริมคลอง ซึ่งเปนบานสวนคุณยายของนอยหนา เสนทางแคบลง
วันนี้สองสาวจึงตั้งใจจะมานอนสักคืน สวนสัปดาหหนาบุษราคัมวาจะบิน
ไปเชียงรายหาพอกับแมแลวก็พี่ๆ คิดถึงหลานๆ ดวย
สองสาวหอบหิ้วกระเชาของฝากลงจากรถ คุณยายในวัยเจ็ดสิบแต
ก็ยงั ดูแข็งแรงนัง่ ตะบันหมากเคีย้ วหยับๆ สงยิม้ หราอวดฟนดําๆ ใหสองสาว
เจาตัวขยับลุกเพือ่ จะเดินมาหา แตสองสาวรองหามไวเสียกอน รีบเดินเร็วๆ
เขาไปในบานทรงไทยแบบทรงสูง เปนบานเกาแบบโบราณ มีใตถุนสูงไว
รับลมเย็นๆ
“สวัสดีจะยาย”
“เออๆ ไหวพระเถอะนังหนู เอ็งมาดวยรึนังเสือ”
“ชีตารจะยาย” นอยหนาแอบสงคอนใหคนเปนยาย ทานหัวเราะไป
เช็ดนํา้ หมากไป สองสาวเขาไปจับแขนพาไปนัง่ ทีเ่ ดิม เด็กรับใชทแี่ มเธอจาง
มาอยูดวยรีบรินนํ้าใสแกวแลวนํามาเสิรฟ ยายอยูกับลุง แตตอนนี้ลุงกับ
เมียไปดูสวนยางที่ภาคใต อีกสามสี่วันถึงจะกลับ นอยหนาจึงชวนชีตาร
มาดวย
“ก็ยายพอใจจะเรียกแบบนี้”
“เอาที่ ย ายจ า สบายใจเลยจ ะ ” บุ ษ ราคั ม ยิ้ ม อวดฟ น ขาว ใบหน า
เรียวสวยมีแกมยิ้มจนแกมจะแตก คนเปนยายก็มองสองสาวดวยความ
เอ็นดู
“เห็นไหม เพื่อนเอ็งยังไมเดือดรอนเลยนอยหนา แลวเอ็งจะมาวา
ยายทําไม”
กานตมณี 13

“ไมไดวา แตหนาอยากใหยายเรียกใหถูกเฉยๆ หรอก”
“เหอะ ชีตารก็เสือไหมละ แกๆ บานๆ เคี้ยวหมากอยางนี้ แตยายก็รู
ความหมายภาษาปะกิตนะเวย” คนเปนยายยืดตัวเล็กนอยชอบอกชอบใจ
“ภาษาอังกฤษจะยาย” นอยหนาสายหนาเอือมๆ พูดไมถูกแตยายก็
ยังอยากพูด นี่คงฟงใครพูดมาอีกทอดเปนแน
“แลวนี่มาบอกพอแมกันหรือยัง”
“บอกแลวจะยาย ชีตารจะขอมานอนที่นี่กับนอยหนาดวย”
“ไดๆ หองที่เคยนอนกันนั่นละ ใหคนทําความสะอาดทุกวัน คงนอน
กันไดใชไหม นึกวาจะมีฟงมีแฟนจนลืมคนแกเสียแลว” มีความตัดพอ
เล็กนอย ดวยครึ่งปมานี้พวกเธอแวะมาหาแคครั้งเดียวก็ไมไดแวะมาอีก
“ยายจา ชีตารกับนอยหนาคงจะกอดคอกันขึ้นคานแลวละจะ”
คุณยายของนอยหนาเปนคนสมัยเกา แตทานก็เขาใจวัยรุนนะ มาทีไรก็
ถามเรื่องนี้ประจํา คงแปลกใจวาหลานสาวกับเพื่อนก็ไมไดขี้ริ้วขี้เหร แต
ทําไมยังไมมีแฟนกับเขา
“ตายๆ ยายจะไดเห็นเหลนไหมเนี่ย”
“ยายก็เห็นของพวกพี่ๆ ไปแลวนี่” นอยหนาแอบทําปากยื่น
“อยากเห็นลูกๆ ของเอ็งสองคนไง วาแตอายุเทาไรกันแลวละ”
“อีกไมกเี่ ดือนก็เบญจเพสแลวจะ” นอยหนาเปนคนตอบยาย ผูส งู วัย
ชะงักปากที่กําลังเคี้ยวหมาก ทานยกมือแลวเหมือนกําลังใชนิ้วนับอะไร
สักอยางพึมพําเบาๆ กอนหันมาจองหนาหลานสาว และโดยเฉพาะเพื่อน
หลานสาว จองเขม็งคลายมีเรือ่ งอะไรในใจ ทําเอาบุษราคัมใจคอไมดี สีหนา
ขี้เลนสนุกสนานของยายเปลี่ยนไป
“มีอะไรหรือเปลาจะยาย จองชีตารแปลกๆ” หญิงสาวเอียงคอมอง
ทานจองเขม็งนับมืออีกแลว กอนจะผอนลมหายใจคลายโลงอกอะไรสักอยาง
“เอ็งมีเคราะหนะนังเสือนอย” ทานชี้นิ้วมายังบุษราคัม ทําเอาเจาตัว
หนาเหวอ หันมองเพื่อนสลับมองหนายายที่ไมยายสายตาไปทางอื่นแบบนี้
14 จุมพิตทะเลทรายเถื่อน

ก็ยิ้มไมออกเหมือนกันนะ
“ยายก็ พูดเปนเลนไป เคราะหเคอะอะไรเลา” นอยหนาพยายามพา
เปลี่ยนบรรยากาศ
“บะ นางหลานคนนี้ อยามาเถียงยาย ยายอาบนํ้ารอนมากอน ไหนๆ
เอ็งลองบอกวันเดือนปเกิดมาซิ” คราวนี้ยายสีหนาจริงจังกวาเดิม สองสาว
ที่พยายามจะคิดวาเปนเรื่องตลกเริ่มยิ้มไมออก สวนนอยหนานั้นรูดีวายาย
มีวิชาเกี่ยวกับดูดวงพวกนี้
บุษราคัมบอกวันเดือนปเกิดใหยาย คนแกนับมือนับไมพึมพําแลว
หลับตา กอนลืมตาขึ้นมาใหม สีหนาทานก็ดีขึ้น ไมไดแลดูนากลัวตกใจ
เหมือนตอนแรก สองสาวจองเขม็งอยางรอคอยวายายจะพูดอะไร ยิ่งยาย
นิ่งมากเทาไรก็ยิ่งความสงสัยเพิ่มพูนแกสองสาว
“อาว ยายอยาเงียบสิ”
“ใชๆ จะยาย ชีตารอยากรูจะแยแลว” บุษราคัมเสริมคําพูดเพื่อน
“เหมือนเดิม เอ็งมีเคราะห” คนแกยืนยันคําเดิม
“เคราะหอะไรยาย พูดใหเคลียร แบบนี้หนากับชีตารจะนอนหลับ
ไหมเนี่ย เลนมาทิ้งปริศนาอะไรเอยไวแบบนี้” ประชดประชันในตอนทาย
ไปอีก นอยหนาจึงไดมะเหงกจากผูสูงวัย
“ยาย หนาเจ็บนะ” เอยพลางยกมือคลําหัวตัวเองปอยๆ
“ใจร อ นกั น จริ ง วุ  ย เด็ ก พวกนี้ เคราะห ที่ ว  า มี ทั้ ง เคราะห ดี แ ละ
เคราะหราย พวกเอ็งสองคนตองเดินทางไกล แตนังเสือมันจะไปกอน
เคราะหมันหนักเลยเชียว” นํ้าเสียงหนักแนนพรอมสีหนาจริงจังของยาย
ทําเอาใบหนาเนียนเหวอหนัก บุษราคัมเปนเด็กรุนใหม แตเธอก็ไมคิดจะ
ลบหลูคําพูดของผูสูงวัย อยางนอยก็ฟงไว
“เอ็งไมเชื่อยายรึ”
“เปลาจะ ชีตารเชื่อ แตก็...”
“อยากังวล มันเปนเคราะหรายที่อยูในเคราะหดี ก็คือมีทั้งเรื่องราย
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เรือ่ งดีในเวลาเดียวกัน จะเปลีย่ นชีวติ เอ็งไปตลอดกาลนังเสือ หึๆ เตรียมใจ
ตั้งรับไว” คนถูกเรียกนังเสือถอนหายใจ แลวอะไรคือยายหัวเราะชอบใจ
เคราะหแบบไหนทําใหยายหัวเราะได เอิ่ม สองสาวชักงงเสียแลวสิ
“ยาย เอาใหเคลียร” นอยหนามองหนายาย คือก็ยังไมคอยเขาใจ
อยูด ี ยายเหมือนจะรูแ ตกไ็ มยอมพูดมาใหหมด ปลอยพวกเธอไวกลางทาง
คางคาเรื่องที่พูดในหัว อยากเอาใหกระจางเขาใจไปเลยตามนิสัยวัยรุน
ที่ชอบอะไรชัดเจน
“อยาคิดมาก ไมมีใครหนีความจริงหรือหนีพรหมลิขิตได ปลอยให
มันเปนไปตามทางของมัน” ผูเปนยายเคี้ยวหมากตอ มองสองสาวสลับ
ไปมา มีสีหนาครุนคิดตอคําเตือนของทาน
“ที่บอกก็เพื่อจะเตือนวาใหใชชีวิตกันอยางมีสติ หากไมประมาท
ทุกอยางจะดีเอง อาจมีเลือดตกยางออกก็อยาไดกังวล ทุกอยางถูกลิขิต
ไวแลว” ตนพูดไดเทานี้ เพราะวันเดือนปของเพื่อนหลานสาวมันชัดเจนวา
ตองเดินทาง ซึ่งการเดินทางนั้นจะนําความโชคดีในความโชครายมาให
ทานมองไมเห็นแตพูดไปตามตํารา สวนหลานสาวตัวเองไมมีเคราะหใด
แตเรื่องเดินทางมีแนนอน
“ยายพูดเสียขนลุกเลยจะ”
บุษราคัมไมไดพูดเกินจริง แตเธอรูสึกแบบนั้น เหมือนมีลมเย็นๆ
พัดผาน เหมือนมีเสียงเรียกอะไรไมรูแววๆ ในหู ออย นี่คงไมเกี่ยวกับ
เคราะหหรอกใชไหม ขอใหเปนแคอาการหูแววหรือเรียกวาหูหาเรื่องไปเอง
สาวเจายกมือกอดอกลูบแขนตัวเองเบาๆ
“แลวเชื่อไหมละ”
“เออ...” สองสาวหันมองหนากัน กอนจะยิ้มแหงๆ ใหผูสูงวัย จะวา
ไมเชื่อก็ไมเชิง แตจะวาเชื่อมันก็ไมเต็มใจเสียทีเดียว
“ยายเขาใจ แตทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ตองพึงระลึกไวเสมอคือความมีสติ
ใครครวญไตรตรองใหรอบคอบไมวา จะอยูใ นสถานการณแบบใด โดยเฉพาะ
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ยามคับขัน” นํ้าเสียงของทานเปนงานเปนการจนสองสาวใจหาย แตกระนั้น
ก็ยังฉีกยิ้มกวางพยักหนารับอยางเขาใจ
“ชีตารจะจําไวคะ”
“หนาก็เหมือนกันคะ”
“วาแต สองเราคนมีโปรแกรมเดินทางไปไหนอีกไหมละ”
“ก็วาจะไปเที่ยวคะ แตยังไมไดขอวีซา นาจะอีกสองสัปดาห กลับ
จากบานยายก็วาจะไปขอวีซาเลย” บุษราคัมเปนคนตอบ ดวยเธอตั้งใจแลว
วาจะไปตะวันออกกลาง สวนเพื่อนรักนั้นจะไปดวยหรือไมแลวแตเจาตัว
ของแบบนี้บังคับไมได
“ยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆ อยางที่ยายเตือน”
“คะยาย” สองสาวตอบพรอมกัน
“มาๆ เดินทางมาเหนื่อยๆ พักผอนกันกอนไหม หรือจะเขาสวน
ยายจะไดไปดวย เก็บผักมาทํากับขาวกินเย็นนี้” เจาบานชวนเปลี่ยนเรื่อง
กอนสองสาวจะคิดมากไปกวานี้
“ไดจะยาย ชีตารพรอมมาก”
“หนาก็พรอมจะ” ทั้งหมดจึงพากันเขาไปในสวนหลังบาน ซึ่งมีเนื้อที่
กวาสองไรปลูกผัก กลวย มะมวง สมโอ และมะพราวนํ้าหอม สองสาวแวะ
มาบานสวนทีไรก็ไมพนเรื่องกิน

สองสาวนอนบนเตียงกวางมีมุงสีขาวกางครอบเตียงไว ตางคนตาง

ไมหลับ และตกอยูในภวังคความคิดตามคําพูดของยายเมื่อตอนบาย ปกติ
พวกเธอไมใชคนคิดมากหรอก หากนํา้ เสียงจริงจังของยายตางหาก พวกเธอ
จึงไมสามารถปดความรูสึกออกจากหัว พลางถอนหายใจพรอมกัน
“ยังไมหลับเหรอชีตาร”
“อืม สงสัยผิดที่” งึมงําตอบเพื่อน แลวถอนหายใจอีกเรื่อง เธอไมใช
คนขี้ขลาดตาขาว แตไอคําวาเคราะหดีและเคราะหรายในเวลาเดียวกัน
กานตมณี 17

แถมบอกวาจะเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลนี่มันคืออะไร เรื่องหมอดูหมอเดา
ชีวิตนี้ไมเคยสนใจไยดี แตมันคงไมมีอะไรหรอก
“ไมใชคิดเรื่องที่ยายของฉันบอกหรอกใชไหม แตปกติเธอไมคอย
สนใจเรื่องแบบนี้นี่นา”
“ก็ใช แตยายจริงจังมากตอนพูด”
“เฮย เราลิขิตอะไรไมไดหรอก อะไรจะเกิดมันก็ตองเกิด คงไมใช
เรื่องคอขาดบาดตาย เอ...หรือเพื่อความสบายใจพรุงนี้กอนกลับเราไป
ทําบุญกันไหม ชวนยายไปดวย” นอยหนาเสนอ บุษราคัมเห็นดวย อยางนอย
ก็เพื่อความสบายใจของตัวเอง เคราะหหนักจะไดกลายเปนเบา
“โอเค”
“งัน้ ก็นอน” สองสาวพยักหนาใหกนั หลับตาลง ตองใชวธิ กี ารนับแกะ
เขาชวย และดวยความออนเพลียพวกเธอจึงเขาสูหวงนิทราในที่สุด

ถามวาอาชีพหมอนาเบื่อหรือเปลา บาเรนตอบไดเลยวาไมเบื่อ เขา

มีความสุขกับการไดพูดคุยกับคนไข ไดถามไถสารทุกขสุกดิบ เพราะถา
ไมชอบเขาคงไมเรียนดานนี้ตั้งแตแรก ทานพอทานแมไมเคยบังคับเขากับ
นองชาย บางอยางมันอยูใ นสายเลือดไมเคยเจือจาง เขาซึมซับความเปนหมอ
จากทานพอมาตั้งแตเด็ก โรงพยาบาลแหงนี้เขาเคยวิ่งเลนเขานอกออกใน
ตั้งแตจําความได จนเหมือนกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตของบาเรนไปแลว
แมมีธุรกิจอื่นเพิ่มเติมเขามา หากเขาก็ยังใหความสําคัญกับที่นี่เปน
อันดับหนึ่ง เชนเดียวกับนองชายของเขา สวนธุรกิจอื่นครอบครัวเขาเพียง
ถือหุนแลวใหลูกชายของคุณลุงราชีฟบริหาร ตระกูลอัลราฟาลรํ่ารวยติด
อันดับตนๆ รองจากผูนําประเทศ ซึ่งก็เปนเครือญาติฝายทางบิดา พวกเขา
จึงกอตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อชวยเหลือผูยากไร
“บาเรนตื่นแลวหรือลูก”
“ครับแมพริก” ชายหนุมชอบเรียกแมวาแมพริกเวลาอยูดวยกัน
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เหมือนที่ทานพอชอบเรียก แมพริกของเขาสวยนารัก เปนผูหญิงในแบบที่
เขาชอบ เรือ่ งราวความรักของพอกับแมถกู เลาใหฟง ตัง้ แตเขาอยูช นั้ ประถม
แมบอกวาแมเปนฝายรุกจีบทานพอกอน และพอบอกวาพอก็ประทับใจ
ที่แมมีความกลา จนบางทีบาเรนอดคิดไมไดวาวันหนึ่งถามีผูหญิงมาเปน
ฝายรุกแลวเขาจะเปนอยางไร
“วันนี้วันหยุด ลูกจะออกไปไหนหรือเปลา”
“ไมครับ”
“งั้นอยูชวยแมชิมขนมหนอยนะลูก”
“หมายถึง...”
“แมจะทําเคกจะ เปนเคกแยมและเคกมะพราว ใกลวันเกิดทานพอ
แลว แมวาจะทําเอง วันนี้ทานพอออกไปหาเพื่อน ลูกชวยเปนคนชิมใหแม
หนอยนะจะ” รอยยิ้มของแมยังสวยแมผานกาลเวลา ทานไมไดอวนแต
เรียกวามีนํ้ามีนวลดีกวา เขานะเห็นทานพอกอดหอมแมจนชินแลว
“เปนแผนของแมพริกหรือเปลาครับ”
“ลูกชายแมเนี่ยรูใจจริงๆ” พรีมรตายิ้มกวาง แนละเธอแกลงบอก
เพื่อนของเขาใหโทร.ชวนออกไปไดรฟกอลฟ เพื่อวาวันนี้เธอจะไดมีเวลา
ทดลองทําเคกสูตรใหมไวเอาใจสามี ความทีห่ มอรามานรวยอยูแ ลว ไมจาํ เปน
ตองซือ้ ของให ฉะนัน้ การทําขนมเคกมอบใหดว ยใจนาจะมีความหมายทีส่ ดุ
“แมพริกของผมเจาเลหที่สุดแลวครับ”
“พอของลูกมากกวาที่เจาเลห แมเชื่อวาพอตองรูทัน แตแกลงทําเปน
ไมร”ู ผูเ ปนแมหวั เราะเบาๆ จับมือลูกชายคนโตใหเดินไปหองครัวขนาดใหญ
ทานเตรียมเครื่องปรุงไวหมดแลว เหลือแตลงมือทํา บาเรนเห็นเปนหมอ
แบบนี้ แตบอกเลยเขามีฝมือทําอาหารมาก
“เคกแยมของแมจะมีเนือ้ ผลไม ขางในไสฟก ทอง พอของลูกคงชอบ”
“แคคดิ ก็อยากกินแลวครับ” ไมไดพดู เกินจริง แตฝม อื ทําอาหารของ
แมเขาอรอยถูกปากทั้งกับขาวและขนม
กานตมณี 19

“งั้นมาเปนลูกมือใหแมนะลูก”
“ครับผม” โมเมนตยิ้มกวางแบบนี้บอกเลยนอยคนจะไดเห็น เพราะ
มาดของคุณหมอเวลาอยูโรงพยาบาลจะนิ่งมาก แตในความนิ่งก็มีความ
ออนโยนแฝงอยู การวางตัวของเขาก็เหมาะสมกับอาชีพที่เขาทํา
“เสียดายนองไมอยู”
“ปลอยไอหมอนั่นไปเถอะครับ คงยังอยากบุกปาฝาดง” ไมพูดเปลา
ยังหัวเราะนองชายของตน ที่ตอนนี้ขอไปประจําโรงพยาบาลชายแดน เปน
หมอทหารประจําการที่นั่น
“ฟงพูดเขา ไมหว งนองหรือไง” ถามทัง้ ทีร่ ดู วี า พีน่ อ งคูน เี้ ขารักกันมาก
แคไหน บาเรนหวงใย ถึงตัวไกลก็โทร.หาตลอด แตบาฮาสตางหากที่ชอบ
เงียบหายเขากลีบเมฆ ทําตัวเปนสายลับทั้งที่ตัวเองคือหมอ แลวตอนนี้ก็
กลายเปนหมอทหารเต็มตัวหลังเขารับราชการเมื่อสองปกอน
“โทร.ไปแตเลขาฯ หมอนั่นรับแทนครับ ไปกับกองลาดตระเวน เห็น
วาจะขามไปฝงโนนดวย”
“แมคงหามไมได”
“เกินเยียวยาครับ” บาเรนหัวเราะในลําคอ คนเปนแมไดแตสายหนา
ในความบาระหํ่าของบุตรชายคนเล็ก แตจะวาไป ไอนิสัยแบบนี้เหมือนเธอ
ตอนสาวๆ ไมมีผิด

หลังกลับจากบานสวนของเพื่อน ตอนนี้บุษราคัมกําลังนั่งรถยนต

แลวรองเพลงเสียงดัง จนคนขับไดแตสายหนา หันมองแลวมองอีก สวน
สาวเจาถามวารูตัวไหม บอกไดเลยวารูตัว แตใครสนกันละ พี่ชายของเธอ
นะฟงเธอรองเพลงมาตั้งแตเด็ก ก็ควรตองฟงตอไป
“มองเพราะนองสวยใชไหมละพี่เพชร” ใชแลว เขาคือพี่ชายคนรอง
ของเธอชื่อพี่เพชร สวนพี่ชายคนโตชื่อไพฑูรย สวนเธอก็บุษราคัม อัญมณี
ลํ้าคาทั้งนั้นลูกบานนี้
20 จุมพิตทะเลทรายเถื่อน

“นี่คือสวยแลว? มั่นหนาไปอีก”
“ออย ก็สวยจริงๆ สวยทุกมุมเลย” เธอยื่นหนาเขาไปใกล คนเปนพี่
ยกมือดันหัวนองสาวออกหาง
“เหม็นขี้ฟน” คนเปนนองทําหนายูใส มีอยางที่ไหนมาวาบุษราคัมวา
เหม็นขี้ฟน ปากแบบนี้ไงถึงโหนคานมาจนอายุสามสิบสอง ชิ วาแลวก็
สะบัดหนามองวิวทิวทัศนสองขางทาง
“ปากไมดี ไมรักแลว”
“ไมเอานา รักกันๆ” พอเธอทําทางอนพี่เพชรก็ยื่นนิ้วกอยมา แบบนี้
ประจําตัง้ แตเด็กจนโต คนงอนจึงงอนไดไมนานก็ยอมใจงายเกีย่ วกอยดีดว ย
มันทําใหบุษราคัมอดนึกถึงเรื่องตอนเด็กๆ ไมได พวกเรามีกัน
สามพี่นอง พอแมสอนใหรักเปนหวงเปนใย ยิ่งเธอเปนนองเล็กดวยแลว
นอกจากความรักทีไ่ ดรบั ทุกคนก็พลอยเอาใจจนเกือบเสียนิสยั โดยเฉพาะ
ไอนิสัยเอาแตใจไมยอมคนเนี่ย บอกเลยติดตัวมาตั้งแตเกิด
“แมทํากับขาวไวรอเราเยอะมากไอนองรัก”
“จะกินใหพุงกางเลยคอยดู วาแตทานอัยการมาไหมคะเย็นนี้”
“มาสิ ยกครอบครัวมาเลย” เพชรหันมาบอกนองสาว ไพฑูรยพี่ชาย
คนโตเปนอัยการ แตงงานมีครอบครัวแลว มีลกู สองคน สวนเขายังไมมใี คร
เปนตัวเปนตน นอกจากทําไรทาํ สวน เพราะตอนนีเ้ ขาดูแลไรชาของตระกูล
อยูอีกอําเภอหนึ่ง ไมไดอยูในตัวเมืองเหมือนพอกับแม แตถานองสาวมา
ทานจะโทร.หาเขาใหคอยมารับ จะไดพรอมหนาพรอมตา
“ดีจังจะไดเจอหลาน”
“เห็นพอบอกวาเราจะไปเที่ยวอีกแลว”
“ใชคะ ไปประเทศแถวๆ ตะวันออกกลาง” คําพูดของนองทําเอา
คนเปนพี่ตองละสายตาจากถนนหันมามองดวยความตกใจ
“เฮย นีเ่ ราคิดดีแลวใชไหมชีตา ร ไปทําไม แถวๆ นัน้ ยิง่ สูร บกับอยาง
กับสนามประลองอาวุธสงคราม คิดผิดคิดใหมเปลี่ยนใจยังทันนองรัก”
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ไมพูดเปลายังเอามือมาลูบศีรษะของเธอเบาๆ
“ไมไดรบกันทุกประเทศนะคะ แลวประเทศที่ชีตารจะไปก็อยูโซนๆ
ดูไบคะ เปนประเทศกลางๆ ไมใหญและไมเล็ก สถานทีท่ อ งเทีย่ วตามทีเ่ สิรช
ดูก็โอเคอยู เขาเปดประเทศรับนักทองเที่ยว ขนบธรรมเนียมไมไดเครงจน
นากลัว” จะเดินทางไปประเทศไหนบุษราคัมตองหาขอมูลกอนเสมอ เธอ
ไมชอบไปตายเอาดาบหนา ทุกการเดินทางมีความเสีย่ ง แตเธอตองเสีย่ งให
นอยที่สุด อยางนอยเราก็ควรเตรียมพรอมเรื่องขอมูล
“มองโลกในแงดีเกินไป”
“พี่เพชรตางหากที่คิดเยอะคิดมากเปนตาแก”
“วาพี่แก? เดี๋ยวเถอะ เชื่อไหมวาพอกับแมตองหามเราแนๆ ไมใหไป
หรอก มันเสี่ยง” คนหวงนองหันมาพูด แลวจึงหันไปมองการจราจรบน
ทองถนนตอ
“มันไมไดนากลัวขนาดนั้น พอกับแมตองเขาใจ พอกับแมเคย
เดินทางไปทะเลทรายมาแลวนะ” แตไมรูประเทศไหนเพราะแมไมไดบอก
พวกทานก็เปนขาเที่ยวตัวยงเหมือนกัน จึงถายทอดทางสายเลือดมาสูเธอ
ยิ่งพวกทานเปนนักโบราณคดีมากอนดวยแลว โคตรจะสมบุกสมบัน
“เหมือนกันที่ไหน ยังไงพี่ก็ไมเห็นดวย”
“แลวพีเ่ พชรเคยหามชีตา รไดเหรอคะ” เจาตัวยิม้ แปนแลน ยักคิว้ เมือ่
พี่เหลือบตามามองสงเสียงฮึดฮัดขัดใจ เปนจังหวะรถเลี้ยวเขาเขตรั้วบาน
พอดี
บานของเธอชั้นบนทําดวยไมอยางดี ชั้นลางเปนปูน อยูในเขตพื้นที่
กวาสามไรเศษ มรดกตกทอดจากคุณตา เมื่อกอนพอกับแมก็อยูกรุงเทพฯ
แตสดุ ทายทานก็ยา ยมาอยูท นี่ ี่ เมือ่ อายุมากจึงมาอยูใ นทีอ่ ากาศดีๆ เย็นสบาย
ปลูกผักทําไรนาสวนผสมขายบางกินบางมีความสุข
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1

การเดินทาง
เสียงลูกสาวดังมาแตไกล คนเปนพอกับแมยิ้มกวาง เดินออกมา

ตอนรับ เจาตัวพอลงจากรถของพีช่ ายมาไดกว็ งิ่ มากอดหอมแกมหลายฟอด
กับพอก็ไมนอยหนา หอมแกมแลวกอด กอนพากันเดินเขามาในบานยัง
หองรับแขก มีเพชรถือกระเปาเดินทางของนองตามเขามาทีหลัง
“สวัสดีคะพอ สวัสดีคะแม”
“จะ เปนไงบาง เดินทางมาเหนื่อยไหม”
“ไมเลยคะ สบายมาก ชีตารก็เดินทางแบบนี้ประจํานี่คะ” บอกยิ้มๆ
ยังกอดแมเหมือนเด็กนอยครั้งวันวานทั้งที่อายุอานามก็ยี่สิบสี่จะยี่สิบหา
อยูแลว
“ทําตัวเปนเด็กติดแม จะประจบอะไร” คุณนภาเอยอยางรูทัน พลาง
หันไปทางคุณเคน ซึง่ สามีมองลูกสาวแลวสายหนายิม้ ๆ รูห รอกวาคงมีอะไร
จะพูดแนๆ เลี้ยงมากับมือมีหรือจะอานไมออก
“วาไงเสือชีตาร บอกแมสิลูก”
“ก็...ไมมีอะไรมากคะ ชีตารแคมาบอกวาจะไปเที่ยวครึ่งเดือนคะ
กานตมณี 23

เลยแวะมาหาพอกับแมแลวก็พี่ๆ กอน” ทําตาปริบๆ ยังไมไดเอยวาจะไป
ประเทศไหน แตพอเหลือบมองพี่ชายก็ตองยนจมูก คนอยางบุษราคัมไมมี
ทางเด็ดขาดที่จะยอมใหฝนพัง ยังไงทริปนี้ตองสําเร็จ
“เปดประสบการณอีกแลวสิตัวแสบของพอ”
“ก็คงเหมือนคุณพอแหละคะ นะๆ ใหชีตารไปนะคะ”
“ทุกครัง้ ไมเคยออน ปกติบางทีบนิ ไปแลวเพิง่ บอกก็มี ครัง้ นีม้ าแปลก”
คุณนภาหรี่ตามองอยางจับผิด บุษราคัมกลืนนํ้าลายเหนียวๆ ลงคอ เกรง
เหลือเกินวาพอกับแมจะไมอนุญาต ถึงโตแลวแตเวลาเดินทางไปไหนมาไหน
เธอจะบอกพอกับแมเสมอ ทานทั้งสองจะไดไมเปนหวง
“พอชักสงสัย หรือวาไงเจาเพชร” พอหันไปเลิกคิว้ ถามพีช่ ายทีต่ อนนี้
กอดอกจองเขม็งมองเธอประหนึ่งเปนพอคนที่สอง
“ถามเจาตัวสิครับ วาจะไปที่ไหน”
“นั่นสิ ลูกไปที่ไหนเหรอชีตาร” คุณนภาหันมาถามคนในออมแขน
ที่มีความกระอึกกระอัก
ทุกคนมุงสายตามายังบุษราคัมอยางรอคอยคําตอบ มันคงไมยาก
หากประเทศที่จะไปไมใชประเทศทะเลทรายแถวตะวันออกกลาง เอาวะ
พูดเปนพูด ความจริงก็คือความจริง ไปเที่ยวนะไมไดไปรบ จะตองกลัว
อะไร ไมอยากกังวลจนเกิดเหตุ สาวเจาสูดลมหายใจลึกๆ
“แถวตะวันออกกลางคะ”
“ตะวันออกกลางเหรอลูก” พอกับแมหนั มองหนากัน สายตาของทาน
เต็มไปดวยความกังวล พอเหลือบไปมองพี่ชายฝายนั้นก็ยิ้ม คงสะใจสิ พอ
กับแมตองคานแนๆ หัวใจของเธอตกไปอยูที่ตาตุม แตแอบภาวนาลึกๆ
ขอใหไดไป ในเมื่อประเทศที่ไปไมไดมีการสูรบ แถมยังอยูทางตอนใตของ
ตะวันออกกลาง
“คะ ชีตารจะไปประเทศบาซาร” ชื่อประเทศที่หลุดจากปากของ
ลูกสาวทําเอาสีหนาของเคนเปนกังวลมากขึน้ ใบหนายิม้ แยมเปลีย่ นชัดเจน
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นภาเมมปากไมกลาพูดอะไรออกมา ทําเอาบุษราคัมใจคอไมดีหันมองพอ
กับแมสลับกัน พวกทานเหมือนมีอะไรจะพูด
“ทําไมตองเปนทีน่ นั่ ” คุณนภาเอยออกมาในทีส่ ดุ แตนาํ้ เสียงแผวเบา
มาก คนเปนสามีขยับมานั่งขางๆ จับมือภรรยามาบีบเบาๆ อยางใหกําลังใจ
“ก็...ประเทศนี้เขาเปดประเทศคะ แลวก็นาไปเที่ยวมากๆ ดวยคะ
เปนประเทศเล็กๆ” หญิงสาวยังเลาตอ เผื่อพอกับแมจะหายตกใจ
“อะไรทําใหตัวแสบของพออยากไป”
“ก็...ไมรูสิคะ”
“ทุกอยางคงถูกลิขิตไวแลว” เคนพึมพําหันมาทางภรรยา ไมวาอะไร
จะเกิดขึ้น เขาก็เชื่อวามันตองเปนเรื่องดี ในเมื่อคนจากอีกภพเคยบอกเขา
วามันจะเปนเรื่องดี ทานไมเคยเลาอะไรใหลูกสาวฟง แตเจาตัวก็อยากไป
ที่นั่น เขาทํางานดานนี้มานาน พบเจอสิ่งลี้ลับมาไมใชนอย
“พอพูดอะไรนะคะ”
“ลูกจะไปใหไดใชไหม ถาพอกับแมหามละ” เคนหยั่งเชิง ลูกสาว
หนานิ่วคิ้วขมวดทันที เจาตัวเปนคนที่กลาไดกลาเสียไมเกรงกลัวอะไร เขา
ไมอยากเชื่อ แตในเมื่อครั้งหนึ่งตัวเองเคยหลงเขาไปเชนกัน เขาก็เชื่อวา
จะตองมีบางอยางนําพาใหลูกสาวของเขาไปที่นั่น
“ชีตารอยากไปคะ ขอไปนะคะ สัญญาวาจะติดตอหาตลอด”
“แตพี่ไมอยากใหเราไป” เพชรเอยขึ้น ดวงตาจิกเขมบอกความ
ไมพอใจ จา...นี่พอคนที่สองจริงๆ บุษราคัมกลอกตามองบน เชื่อวาสักวัน
พี่ชายมีลูกคงจะหวงมาก
“พี่เพชรใจรายอะ ใครๆ เขาก็ไปเที่ยวกัน ไมใชมีแคนองสักหนอย”
“ยังไงเราก็เปนผูหญิง” ความหวงใยนี้เพชรก็ไมรูจะหามอยางไร รู
แตไมอยากใหไอตัวแสบไป เขาตงิดๆ ในความรูสึก กลัวนองเปนอันตราย
ถาเปนแบบนั้นเขาจะชวยอะไรได แลวก็ถอนหายใจเมื่อหันไปทางบิดา
ที่ดูเหมือนวาอยากอนุญาต สวนแมสีหนากังวลเห็นชัดมาก
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“นองเคยไปเทีย่ วมาหลายประเทศแลว อายุยสี่ บิ สีจ่ ะยีส่ บิ หาไมกเี่ ดือน
ไมใชเด็กนอยวัยใส พีเ่ พชรหวงเวอรไป” คนเปนพีล่ กุ มานัง่ บนพนักวางแขน
แลวยกมือเขกหัวเหมงนองสาว
“พี่เพชร นองเจ็บนะ”
“หามเพราะรักหรอก ถาแกไมใชนองสาวพี่จะหวงทํากระบืออะไร
คิดใหมนั เยอะๆ อยาเอาแตใจใหมนั มากนัก เดีย๋ วจะเขกหัวใหแตก” วาแลว
มีการยกมะเหงกขึ้นอีก สาวเจาเลยหลบ
“นภา คุณวาไงที่รัก”
“ก็...คงแลวแตลูก อยางที่คุณบอกนะคะ วาบางทีทุกอยางอาจถูก
กําหนดไวแลว”
เอิ่ม พอกับแมพูดอะไรชวยอธิบายใหลูกสองคนฟงหนอยไดไหม
งึมงําจับใจความไมได เหมือนไมอยากใหไปแตก็ใหไปงั้นเหรอ บุษราคัม
หันมองหนาพี่ชายที่แบมือไหวไหล
“พออนุญาต” คําตอบของพอทําเอาเพชรถึงกับขมวดคิว้ พอก็นา จะรู
พอๆ กับเขาวาประเทศแถวๆ นั้นมีการสูรบบอยๆ มีบุคคลหลายกลุมตอสู
แบงฝกแบงฝายเต็มไปดวยอันตราย ใหตายเหอะ เขาไมอยากใหนองสาว
คนเดียวเอาชีวิตไปเสี่ยง
“คุณพอ ผมไมอยากใหนองไป”
“แกคิ ด ว า จะห า มตั ว แสบได ห รื อ ยื่ น เรื่ อ งขอวี ซ  า ไปแล ว แบบนี้
ตั๋วเครื่องบินก็คงซื้อแลว”
เพชรถอนหายใจยกแขนพาดคอนองนอยที่ตอนนี้เอียงหนายักคิ้ว
ใหแบบเปนตอ ประมาณวายกนี้นองชนะไดไปตอ
“นองเราไมเปนไรหรอก พอเชื่ออยางนั้น” เคนหันมาทางภรรยา
ที่พยักหนาตอบไมพูดอะไร ดวยรูดีถึงความลี้ลับบางอยางตั้งแตลูกสาว
เกิดมา เจาตัวมีปานสีแดงรูปหยดนํ้าอยูตรงบาดานซาย เปนปานที่ไมใหญ
แตสวยเหมือนทับทิม ทับทิมสีเลือดที่มีคนใหสามีมา ตอนนี้ทับทิมเม็ดนั้น
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ถูกทําเปนล็อกเกตกับสรอยเงิน
“ตามพอมาลูก”
“มี อ ะไรหรื อ เปล า คะ” บุ ษ ราคั ม หั น มาทางมารดาเหมื อ นจะขอ
ความเห็น จูๆ บิดาก็บอกใหตามไป
“ตามไปเถอะจะ” คุณนภาบอกลูก เมื่อสามีลุกขึ้น ลูกสาวจึงลุกเดิน
ตามไปแบบงงๆ
“มีอะไรที่ผมไมรูหรือเปลาครับแม” เพชรเห็นสายตาของพอกับแม
ก็พอดูออก พวกทานกังวลแตก็ยังใหไป มันตองมีอะไรมากกวานั้น
“นองคือคนที่ถูกเลือก พอของลูกเคยบอกแมแบบนั้น”
“แมกําลังหมายถึงอะไรครับ ผมงงไปหมดแลว”
“ไวใหพอเปนคนเลาดีกวา แตเราเปลี่ยนอะไรไมได ลูกก็รูวาพอ
กับแมทํางานดานโบราณคดี พอของลูกพบเจอกับสิ่งที่วิทยาศาสตรอธิบาย
ไมไดมาเกินครึ่งชีวิต แมรูวาเพชรเปนคนรุนใหม แตเพชรตองรูนะลูกวา
บางอยางไมเชื่อก็อยาลบหลู นองของลูกยังไงก็ตองไปประเทศบาซาร”
คําพูดของแมชวนสงสัยใครรูไปอีก แตดูเหมือนทานไมอยากเลา
เทาไร คนที่จะใหคําตอบไดนาจะเปนพอ แตตอนนี้พอกับนองหายขึ้นไป
ชั้นบนดวยกัน ในฐานะพี่เขาไมอยากใหนองไปอยูดี สายใยความผูกพัน
ของสายเลือดมันบอกวาที่นั่นอันตราย หรือเปนเพราะเขาเสพขาวเกี่ยวกับ
การกอการรายมากไป เลยเอามาปะปน ไมๆ เจาตัวสะบัดหัวไปมา
“อยาคิดมาก นองเราเกงจะตาย เที่ยวมาตั้งแตเรียนแลว”
“ก็หวังใหเปนแบบนั้นนะครับแม”

บุ ษราคัมเดินตามบิดาเขามาในหองนอน ทานเดินไปยังโตะตัวใหญ

หยิบกุญแจมาไขเปดกลองไมสักอยางดี พอเปดออกมาก็มีกลองไมอีกใบ
ซอนอยู ทานเปดออกเบาๆ เปนล็อกเกตสีเงินไมใหญไมเล็กกําลังพอเหมาะ
สวยงาม คงสั่งทําเปนพิเศษ สรอยสีเงินคงทําจาทองคําขาว
กานตมณี 27

“สรอยอะไรคะพอ”
“สรอยเสนนี้พอทําไวนานแลว ตั้งแตลูกยังไมเกิดดวยซํ้า พอเคย
คิดวามันเปนเรือ่ งงมงาย แตพอ ก็อยากทําไวใหลกู สาวของพอสวมติดตัวไว”
ทานพูดเพียงแคนั้นกอนจัดการสวมสรอยเสนนั้นใหเธอ มันสวยมาก สวย
แบบเกๆ
“ในล็อกเกตนี้มีอะไรคะ รูปพอกับแมเหรอ” อดถามไมได ใชมือจับ
ตัวล็อกเก็ตที่เปนแบบฝาเปดดวยความสนใจ พลิกไปพลิกมา
“ไวถึงเวลาลูกจะรูเอง แตหามเปดเด็ดขาด เพราะของขางในมันมี
มูลคาสูงในแบบที่เงินมากมายก็เทียบคาไมได รับปากพอไดไหมวาจะสวม
ติดตัวไว”
“พอทําหนาจริงจัง ชีตารกลัวนะคะเนี่ย” เจาตัวบอกวากลัวแตยิ้ม
ทะเลน ไมคิดอะไรมากนอกจากเชื่อวาขางในนี้คงเปนพระเครื่องสักรุน
เพื่อใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปองเธอขณะเดินทาง
“พอก็ไมรูวามีอะไรรออยู แตพอคิดวาเพื่อความสบายใจ อยากให
ลูกติดตัวไว”
“ไดคะ จะสวมติดตัวตลอดไมถอดออก ไมเปดดวย” พอสั่งสอน
อะไรบุษราคัมพรอมทําตาม แมจะสงสัยอยากรูก็เถอะ
“ลูกตองเดินทางไกล พอจึงอยากใหส่ิงนี้ สัญญานะวาไปเที่ยวตอง
ดูแลตัวเองดีๆ และมีสติอยูเสมอ” คําตักเตือนของพอเหมือนคําพูดของ
ยายเพื่อน บังเอิญเกินไปหรือเปลา
เอ...หรือเปนเราที่คิดมากเกินเหตุ เพราะคําพูดแปลกๆ ของยายยัง
วนเวียนในหัว พอเลือนรางไปก็เจอคําพูดแปลกๆ ของพออีกแลว
“พอมีอะไรจะบอกชีตารหรือเปลา แบบวา อธิบายเพิ่มเติมไรเงี้ย”
คนเปนลูกทําตาปริบๆ เขามาสวมกอดแขน เคนยกมือลูบศีรษะลูกสาว
เบาๆ ดวยความเอ็นดู ตอนแรกเขาก็ไมเชื่อ จนวันที่ลูกสาวของเขาเกิด
และในคืนเดียวกันจูๆ เขาก็ฝนถึงเรื่องราวในอดีตตอนถูกดึงใหยอนเขาไป
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ยังนครโบราณ เมืองนั้นที่เคยมั่งคั่งเจริญรุงเรืองอยูในยุคหนึ่ง
พอลูกสาวของเขาอายุไดประมาณสักสี่ขวบ ตอนกลางคืนชีตารจะ
พึมพําอะไรสักอยางบอยๆ โตมาก็เหมือนจะหายไปบาง แตเขาไมรวู า ตอนนี้
เจาตัวยังละเมอหรือฝนแบบนั้นอยูไหม
“ชีตาร ลูกฝนบางไหมชวงนี้”
“เออ ฝนประหลาดเหรอคะ ก็มีเมื่อหลายวันกอนคะ”
“เอาเถอะ จะอยางไรก็แลวแต ไมวาเกิดอะไรขึ้น ลูกสาวพอตองเอา
ตัวใหรอด เขาใจหรือเปลา” มาพูดจาชวนคิดเยอะอีกแลว พอนะพอ
“เขาใจครับผม!” ไมพูดเปลายังทําทาตะเบะเหมือนตํารวจทหาร
นี่แหละลูกสาวของเคน ขี้เลนเสมอไมวาสถานการณไหน เขาก็ไดแตหวังวา
จะมีแตเรื่องดีๆ ตามมา
“ออ พอมีเพื่อนรูจักอยูที่โนน ถาลูกจะไปบาซาร พอฝากของไปให
เขาหนอยไดไหม” หัวคิ้วเรียวขมวดเขาหากัน
“หรือวาประเทศทะเลทรายที่พอเคยเลาใหชีตารฟงตอนเด็กคือ
ประเทศบาซารคะ”
ทานไมตอบ แตพยักหนายิ้มๆ
“วาว เซอรไพรสมาก”
ใบหนาเนียนออนใสเหมือนเด็กยิ้มกวาง ยิ้มทีโลกหมนๆ สดใสขึ้น
ทันตา เคนมองลูกสาวยิ้มๆ เจาตัวโตแลว ทานหวงมากและรักมาก แต...
เมือ่ พรหมลิขติ ขีดเสนเอาไว เขาก็อยากจะพิสจู นเหมือนกันวาความลีล้ บั นัน้
จะนํามาซึ่งสิ่งใด มันอาจจะดูแปลกทั้งที่เปนพอ แตเขากลับผลักไสไมหาม
ลูก นั่นก็เพราะเขาเชื่อในเรื่องของศรัทธา เขาเชื่อในความดีของลูกสาว วา
จะตองกระทําการบางอยางใหลุลวง
“ลงไปขางลางกันดีกวาลูก พอไดยนิ เสียง เจาใหญคงมาแลว” เจาใหญ
ของพอก็คอื พีฑ่ รู ย พีช่ ายคนโต พอเดินลงบันไดก็ไดยนิ เสียงเจือ้ ยแจวของ
หลานๆ แววเขามา
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ร่ างใหญกํามือแนน เขาดิ้นรนและยกมือขึ้นเหมือนตองการควา

อะไรสักอยาง หากก็ควาไดเพียงอากาศ ภาพผูหญิงในความมืดนั้นเขา
ไมอาจมองเห็นวาหนาตาของเธอเปนเชนไร มันเลือนรางไปหมด หมอบาเรน
พยายามหาม แตเจาตัวก็กลับถอยไปดานหลังเรื่อยๆ จังหวะที่เธอเกือบจะ
หายไป เขาก็พุงตัวเขาไปกอดเธอไว
เฮือก!
บาเรนสะดุงสุดตัว เม็ดเหงื่อโซมกายเลยคราวนี้ จะนอนหลับตอ
ก็คงไมได เปนเวลาตีหาเศษใกลเชา ปกติเขาจะตื่นประมาณหกโมงกวาๆ
เขายกสองมือลูบหนาเบาๆ กอนหันออกไปมองทางกระจกซึ่งตอนนี้มี
แสงจันทรสาดสองเขามา มันเปนคืนขางขึ้น ดวงจันทรสวยมาก แตกลับ
ไมอยากชื่นชมดวงใจ มีความลับบางอยางที่ติดตัวเขามาตั้งแตเกิด ก็คือ
เขามักจะฝนถึงเด็กผูหญิงคนหนึ่ง ไมเคยเห็นหนา แลวพอโตขึ้นเขาก็ฝน
ถึงผูหญิง ไมรูวาเปนคนเดียวกันหรือเปลา เขาเห็นเพียงรางๆ เลือนๆ
เทานั้น
“บาจริง ฝนอีกแลว”
เขารีบลุกจากเตียงเดินออกไปยังระเบียงหอง วันนี้เขานอนบานใหญ
ไมไดกลับบานพัก ปกติวันหยุดเขามักกลับมาบาน หากไมไดมีตารางงาน
ตองเดินทางไปอบรมที่ไหน
“ทําไมตองฝนถึงคนแปลกหนา เธอคือใครกันแน”
มือหนาเสยผมทีป่ รกดานหนาไปดานหลัง เผยใบหนาหลอเหลาแบบ
ลูกผสม เขาไมไดเปนตะวันออกกลางแท เพราะคุณยาของเขาเปนฝรั่ง พอ
ไดเชือ้ มาจากยาเต็มๆ พอมาผสมกับแมทเี่ ปนคนไทย เขาจึงเหมือนลูกครึง่
มากกวา ใบหนาของเขาก็ขาวแบบสุขภาพดี บาเรนชอบออกกําลังกาย เขา
ชอบวิ่งมากๆ อยางเมื่อวานเขาก็เพิ่งเลนฟตเนสในบาน ใหรางกายแข็งแรง
อยูเสมอ เปนหมอก็ตองหมั่นดูแลตัวเองใหดี
เมื่อนอนไมหลับจึงตัดสินใจเดินเขาหองนํ้าเพื่ออาบนํ้า หองนํ้าแยก
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เปนโซนสําหรับไวอาบนํ้า อางจากุซซีขนาดใหญ มีตูเฟอรนิเจอรไมสําหรับ
เก็บผาขนหนูท่ีแมบานนํามาเติมทุกวัน แมไมไดอยูประจํา แตหองนอน
ของเขาก็ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยูตลอดเวลา
“ทําไมเราตองฝนแบบนี้” เขาแคอยากเห็นผูหญิงคนนั้น หลอน
เหมือนจะชวนเขาไปไหนสักแหง เสียงของเธอเอยเรียกชื่อเขาทุกครั้งที่ฝน
ถึง จนอยากนึกรูวาหากมีตัวตนจริงๆ หนาตาเธอจะเปนอยางไร
กอนจะสลัดภาพผูหญิงในฝนออก แชนํ้าอุนสักพักก็ขึ้น แตงตัวลง
มาดานลาง วันนี้เขาเลือกสวมเสื้อเชิ้ตสีครีมกับกางเกงสีดํายี่หอดัง เวลา
ทํางานเขาแตงตัวใหเกียรติสถานที่เสมอ แตเมื่อเปนเวลาสวนตัว บาเรน
ก็เหมือนผูชายแบดๆ คนหนึ่ง ชอบเที่ยวและแขงรถเปนชีวิตจิตใจ
“อาว ลงมาแลวหรือลูก”
“ครับแม”
“พอมีเรื่องวานใหลูกชวยหนอย” เสียงของหมอรามานดังมาจาก
ดานหลัง ทานเพิ่งเดินลงบันไดมาเหมือนกัน โอบบาบุตรชายไปนั่งยัง
หองนั่งเลน เพราะยังไมไดเวลาอาหารเชา
“มีอะไรครับทานพอ”
“คือลูกของเพื่อนพอที่ไมไดเจอกันนานจะเดินทางมาเที่ยวประเทศ
ของเรา พออยากใหลกู ชวยดูแล พรุง นีถ้ า ไปรับดวยตัวเองไมได ก็ใหอามัท
ไปรับแทน” เพราะลูกของเพือ่ นก็เปรียบเสมือนลูกสาวของรามาน เขาไดรบั
การติดตอมาเมื่อคืน เขากับเคนไมไดเจอกันนาน ครั้งลาสุดก็นาจะตอนที่
บาเรนสิบขวบไดกระมัง พวกเขานัดไปเจอกันที่ญี่ปุน ถือโอกาสพักผอนไป
ในตัว แลวก็มาเจอตอนทั้งคูมาเที่ยวที่นี่กอนเดินทางไปยุโรป ซึ่งมันก็ผาน
มาเกือบหกปแลว
“ไดครับ วาแตมาไฟลตกี่โมงครับ”
“นาจะมาถึงตอนบายนะลูก” ปุบปบมากๆ แตตอนนี้ทานก็สั่งเด็กให
เตรียมหองพักสําหรับลูกสาวเพื่อนเรียบรอยแลว
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“ไดครับ แลวมากี่คนครับ”
“มาคนเดียว ลูกคงจํานองได” คําพูดของพอทําเอาบาเรนตองหันไป
มองทานดวยสายตาเปนคําถาม คําวาจํานองไดนี่คืออยางไร หมออยางเขา
ตองจําอะไรไดเหรอนอกจากรายชื่อคนไขในชารต พยายามครุนคิดและ
แววตาของคนเปนพอเริ่มไมนาไวใจ พอหันมาทางแม ทานก็อมยิ้ม
ไมปกติ ใช บรรยากาศไมปกติ
“นองไหน ผมมีบาฮาสเปนนองคนเดียวนะครับพอ”
“คงลืมไปแลวสินะ จะวาไปก็นาลืมหรอก ผานมายี่สิบกวาปไมเจอ
กันเลย”
“แลวลูกชายเราจะจําไดเหรอคะ” พรีมรตาเอยยิ้มๆ ความจริงเธอ
ไมไดคิดอะไรมากมาย แตสามีของเธอสิพูดขึ้นเมื่อคืน บอกวาบางทีนี่อาจ
เปนพรหมลิขิตก็ได ความจริงถาสาวนอยไมกระตือรือรนอยากมาเที่ยว
ประเทศบาซาร สองคนนั้นก็คงจะไมมีโอกาสเจอกัน
“นัน่ สิครับทานพอ นองทีไ่ หน” สมองของเขานอกจากรายงานอาการ
คนไขเขาก็แทบจําอะไรไมได เพื่อนฝูงมีมากมาย ญาติก็มีเยอะ
“หนูชีตารไง ลูกจําไดไหม”
ชีตารงั้นเหรอ คุนๆ เหมือนเคยไดยินที่ไหนแตก็ไกลมาก เหมือนจะ
เลือนราง ใครกันชื่อชีตาร พยายามนึกระลึกชาติถึงคนชื่อนี้ สมองกําลัง
ประมวลผล
“นองตัวแสบไงจะ ตอนครอบครัวเราไปเที่ยวญี่ปุน” คําบอกเลาของ
มารดาเรียกใหหัวคิ้วคุณหมอหนุมตองขมวดเขาหากัน
“ตัวแสบเหรอครับแม ผม...”
พลันนัน้ หมอบาเรนก็ตอ งครางในลําคอ เขาจําไดแลว เด็กแสบผมสัน้
หนามาตาโตคนนั้น แสบสันถึงทรวง ยายเด็กนั่นแยงหุนยนตของเขาไป
ทั้งหมด เขาจะไมใหก็เอาแตรองงอแงเขาดรามาเพื่อเรียกรองความสนใจ
จนเขาตองยอมใหหนุ ยนตในทีส่ ดุ เขาลืมไปแลว ลืมไปนานมาก ไมไดสําคัญ
32 จุมพิตทะเลทรายเถื่อน

จนตองจดจํา
“นึกออกแลวใชไหมลูก”
“ครับแมพริก ผมนึกออกแลว” นึกออกเปนฉากๆ เลยดวย ยายเด็ก
เอาแตใจ เขาไมชอบคนเอาแตใจ เขาไมชอบคนไรเหตุผล เพียงรูวาตองไป
รับเด็กคนนั้นหมอบาเรนก็ตองถอนหายใจ ไมไดรังเกียจหรอกนะ แต
เซนสมันบอกวาชีวิตของเขากําลังจะวุนวาย
ซึ่งอาการถอนหายใจของบุตรชายทําเอาพรีมรตาตองอมยิ้ม ลูกชาย
ของเธอคงจําวีรกรรมของเด็กนอยในตอนนั้นไดดี มันอดทําใหพรีมรตา
มองยอนกลับมาเรื่องตัวเองไมได สาวนอยชีตารแกนแกวนารักพูดจา
ฉะฉาน จนพี่บาเรนตองยอมใจในความพูดมากยกตุกตาตัวโปรดให
“คุณหมอบาเรนของแมจะไปรับนองดวยตัวเองใชไหมจะ”
“แมพริกพูดขนาดนี้ผมคงตองไปรับเอง”
“เดี๋ยวแมเอารูปใหดูลูก” ทานกุลีกุจอหยิบมือถือ แตคุณหมอหนุม
หามไว เอาตรงๆ คือไมอยากเห็นหรอกวาเด็กนั่นจะเปนอยางไร แคทํา
หนาที่ตัวเองใหดี ไปรับใหจบๆ ไปก็คงพอ ไมมีความจําเปนอะไรตองรูจัก
มักจีก่ บั ยายเด็กดือ้ แสนแสบ วีรกรรมของเธอนะเขาจําไมลมื ขนาดไปเทีย่ ว
ไดเจอหนากันเพียงสิบวันเขายังรูส กึ รําคาญ ไมรจู ะตามติดอะไรเขานักหนา
หวังวามาเที่ยวที่บาซารจะไมเอานิสัยมาใชที่นี่
“ไมตองครับแม”
“อาว สนามบินใหญโต ลูกจะรูเหรอวานองคนไหน นองโตขึ้นมาก
นะลูก สวยดวย”
“จะสวยสักแคไหนกันครับ” ไมไดดูถูก แตเขานึกหนายายเด็กเผือก
นั่นไมออกจริงๆ ผิวขาวจัด ตาโตๆ หนามาเตอๆ เหอะ ไมอยากนึกเลย
พับผา
“คุณหมอบาเรนของแมพูดจาไมนารักเลย”
“ผมจําไดครับ” ชายหนุมยังมั่นอกมั่นใจ วาอยางไรซะตอนโตกับ
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ตอนเด็กก็คงไมตางกันมากนักหรอก
“แนใจนะลูกพอ วาจํานองได” หมอรามานหัวเราะเบาๆ จองบุตรชาย
เขาไมอยากพูดหรอกวาไออาการแบบนีเ้ ขาก็เคยเปนมากอน ทําเปนไมสนใจ
แลวไงละ กลายเปนรักหมดหัวใจจนถึงทุกวันนี้
“ครับทานพอ ไมนามีอะไรเปลี่ยนแปลง” บาเรนยังมั่นใจ เจาของ
ดวงตาสีมรกตไมแสดงอาการใดๆ ออกมา ความจริงแลวเขาไมอยากไปรับ
เด็กคนนั้น ไมอยากเจอ ไมอยากเสวนา แตพอทานพอบอกใหเขาชวยดูแล
คือแบบ เขาไมใชคนชอบผลักภาระไง แตก็จะดูแลเทาที่ดูแลได
“ยังไงพอกับแมฝากนองดวยนะลูก พรุงนี้พอไปรับก็พามาที่บานเรา
เลย”
“แมจะเขาครัวทําอาหารไทยไวตอนรับนอง” พอกับแมเห็นดีเห็นงาม
ยังจําตอนนั้นได เด็กชีตารไดรับการเอาอกเอาใจจากพอกับแมของเขา
ที่อยากมีลูกสาวแตไมมี หึ ยังไมทันเดินทางมาถึงเลยก็เรียกความสนใจ
จากทุกคน
“ลูกไมมีเคสผาตัดอะไรใชไหมชวงนี้”
“มีวันละเคสครับทานพอ ไมยุงยากอะไร ผมเขาผาตัดรวมกับ
อาจารยหมอ” หมอรามานพยักหนา ลูกชายของเขาเกงทั้งคู เรียกไดวามี
ความเกงสมกับเกิดมาเปนลูกหมอ ทุกอยางอยูในสายเลือดจริงๆ
“พอภูมิใจในตัวลูกนะบาเรน”
“ขอบคุณครับ”
“แมก็ภูมิใจในตัวลูก ยังไงพรุงนี้ตองไปรับนองใหไดนะลูก แม
ไมอยากใหคนอื่นไป คนกันเอง เขาฝากฝงใหดูแลลูกสาว แมกับพอก็
อยากดูแลใหดีที่สุด”
นํ้าเสียงออนโยนของแมทําเอาเขาพูดอะไรไมออก นี่ตองลางานพา
ขีอ่ ฐู ชมทะเลทรายเลยไหม คุณหมอหนุม คิดอยางเบือ่ หนาย แตกน็ นั่ แหละ
เขาจะพูดอะไรออกไปได ก็ลกู เพือ่ นสนิท พอบอกวาพอกับพอของเด็กชีตาร
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เคยรวมผจญภัยกันมา จึงสาบานเปนเพื่อนกันนับจากนั้น

สนามบินคลาคลํ่าไปดวยผูคน รางบอบบางสูงเพรียวในชุดกางเกง

ยี น ส สี ซี ด กั บ เสื้ อ กล า มตั ว ในสี ดํ า และสวมเสื้ อ เชิ้ ต สี ข าวพั บ แขนมาถึ ง
ขอศอก สวมแวนตากันแดด ผมยาวเคลียไหลตรงปลายงุม กรอบใบหนา
เรียวสวยมีแกมปองๆ สีระเรื่อ ใบหนาปราศจากเครื่องสําอาง ทาเพียง
แปงพัฟฟเล็กนอยและทาลิปกลอส เจาตัวสะพายเปไวบนหลัง และลาก
กระเปาเดินทางขนาดยี่สิบเกานิ้วออกมาจากชองผูโดยสารขาออกชั้นหนึ่ง
ดวงตากลมโตสอดสายหาคนมารับ พอบอกวาคุณลุงหมอสั่งคนให
มารับเธอ หึ แตเรื่องอะไรจะไปดวย ถาไปดวยก็ไมมีความเปนสวนตัวสิ
สาวเจายิม้ กริม่ รีบเดินแยกไปอีกดานทีม่ คี นเยอะแยะมากมายกําลังเดินออก
แลวดวงตาก็หันไปเห็นบุรุษสูงใหญหนาตาอาหรับแทยืนถือปายโดยเขียน
เปนภาษาอังกฤษวายินดีตอนรับชีตาร
“บาเปลาเนี่ย ตองเอิกเกริกขนาดนี้หรือไง ไมไปดวยหรอก” วาแลว
ก็สาวเทาเร็วๆ เดินออกไปดานนอก
ระหวางหันรีหันขวางมองหาแท็กซี่ รางเล็กก็ชนเขาใหกับรางใหญโต
ของผูชายคนหนึ่ง เซจนเกือบลมและคิดวากนตองจํ้าเบาใหอายชาวบาน
แนๆ แตจูๆ ก็มีออมแขนแกรงรัดเอวของเธอไว
“อุย คุณ...”
“เปนอะไรหรือเปลาครับ”
เสียงหาวทุมถามเปนภาษาอังกฤษ ทําเอาคนที่เผลอจับปกเสื้อสูท
ของอีกฝายตองรีบเงยหนามอง เสียงยังเพราะขนาดนี้ ไมตอ งพูดถึงหนาตา
เลยวา...
นิยามคําวาเทพบุตรเปนอยางไร ตอนนี้ในความคิดของบุษราคัมก็
รูส กึ แบบนัน้ เขาเปนผูช ายดูดี สงา หลอมาก หลอออราในแบบทีเ่ รียกไดวา
ตายแลวเกิดใหมไมใชจะเห็นไดงายๆ ไมรูสิ ไมเคยมีผูชายคนไหนที่ทําให
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เธอลมหายใจสะดุดและหัวใจเตนแรงเทาผูชายคนนี้ โคตรหลอเลย
“แมเจา พอของลูก” เจอแลวจา บุษราคัมเจอพอของลูกแลว เขา
เปนใคร เขาคือใคร ทําไมมายืนหลอตรงนี้เพียงลําพัง ดวงตากลมโตยัง
เบิกกวาง ปากอาเหวอตะลึงไมหาย อีกนิดเดียวนํ้าลายคงหยด พอรูสึกตัว
ก็รีบขยับออกจากออมแขน ไมไดๆ เดี๋ยวเขาจะมองวาเราใจงาย
เจาของรางสูงใหญยนคิ้วเขาหากันเล็กนอย มองหญิงสาวตรงหนา
ที่ตอนนี้ถอดแวนตาออกแลวจองเขาเขม็ง เปนการจองแบบตาไมกะพริบ
คือบาเรนผานผูหญิงมาไมใชนอย ในที่นี้ไมไดเหมารวมเรื่องแบบนั้น แต
หมายถึงพบปะผูคนมาเยอะ ผูหญิงมากมายมองเขาดวยสายตาเชิญชวน
ชืน่ ชม แตกบั เจาของรางเล็กตรงหนามันบอกไมถกู วาเธอมองเขาดวยสายตา
แบบไหน แตมันเปนสายตาที่เรียกไดวาแปลกไมเหมือนใคร เธอมอง มอง
เหมือนเขาเปนอาหาร มองเหมือนเจอของถูกใจ
“คุณ”
“อะ เออ คะ?” นาขายหนาชะมัดเลย ใบหนาเนียนแดงระเรื่อทันตา
ยายชีตารนี่หลอนทําเรื่องบาอะไรอยู กลาดีอยางไรมายืนจองผูชายตางชาติ
ในระยะเผาขน ปกติเธอเปนคนไมชอบใหเพศตรงขามถูกเนื้อตองตัว
เชนเดียวกับที่เธอก็ไมอยากแตะตองตัวใคร
ทวา...กลามอกแนนๆ ที่สัมผัสไดเมื่อครูมันโคตรชวนใจสั่น ถา
นอยหนารูจะตองหาวาเธอโรคจิตหื่นกามแนๆ รีบยกมือบางวางตบตรง
จุดเตนของหัวใจ ปรามใหมันเตนเบาๆ เตนแรงกวานี้เกรงจะทะลุออกมา
กองนอกอกแทบเทาผูชายหลอสมารทตรงหนา เขาตองเปนลูกผสมแนๆ
กลิ่นกายงี้หอมสุดๆ
“คุณครับ”
“มีอะไรคะ จะขอ...”
“แวนคุณหลุดมือครับ” หนาแตกไปจะ นึกวาเขาจะขอเบอรขอไลน
ผิดคาด เอาหนาไปไวตรงไหนดี เขากมเก็บแวนตาแลวสงคืน เธอรีบรับมา
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เสียบในกระเปาเสื้อเชิ้ต
“ขอบคุณคะ ฉันขอตัวกอนนะคะ”
“เชิญครับ” บาเรนผายมือใหหญิงสาว เจาตัวเดินจากไป แตไมวาย
หันมามองเขาอีก เขาก็ยืนลวงกระเปากางเกงอยูจุดเดิม ไมละสายตาไป
จากผูห ญิงประหลาดเชนกัน จนกระทัง่ เธอกาวขึน้ รถแท็กซี่ เขาจึงละสายตา
เมื่อเห็นคนของตัวเองวิ่งกระหืดกระหอบมาหา
“วาไง ไหนละชีตาร”
“เออ ไมพบคุณชีตารครับ ไมมีใครมาแสดงตัวดวย ผมไปสอบถาม
เจาหนาที่ก็บอกวาไฟลตที่มาผูโดยสารออกมาหมดแลวครับ”
การดรายงาน และนั่นทําใหคุณหมอหนุมรูสึกโมโห หากก็ยังคง
ใบหนาเรียบเฉยไว มีเพียงอาการกํามือและสันกรามที่ขบเขาหากันแนน
ไหนทานพอทานแมบอกวาเด็กนัน่ จะมาเทีย่ ว พอแมของเธอฝากฝงใหชว ย
ดูแล พวกทานจะรูบางไหมวาลูกสาวแสบขนาดไหน มันนาจับมาหักคอ
เสียนัก บาเรนคิดดวยความโมโห
“ลองไปถามอีกที ใหคนประกาศหาชื่อเลย เราจะรออีกแคยี่สิบนาที”
ถายังไมออกมาเขาจะกลับ เขามีงานตองทํา ไมมีเวลามาทําเรื่องไรสาระกับ
เด็กไมมีความรับผิดชอบ
“ครับ”
คนของเขาแยกตัวออกไปทําตามคําสั่ง วันนี้อามัทไมไดมาดวย
พอดีหมอนั่นไปทําธุระใหเขา แมเบื้องหนาเขาจะเปนหมอที่ใจดี แตเพราะ
สายเลือดอันเขมขนเขาก็ทาํ ธุรกิจอืน่ ดวย โดยใหมอื ขวาทีไ่ วใจไดคอยดูแล
เปนหูเปนตา เขายกนาฬกาขอมือเรือนหรูขนึ้ ดู เริม่ นับถอยหลัง
“วันแรกก็กอเรื่องเลยนะเด็กแสบ”
ครบยี่สิบนาทีคนของเขาก็กลับมา พอไดรับคํารายงานวาเด็กคนนั้น
ไมมาตามที่ประกาศ เขาจึงไมรีรออะไรอีก กาวขึ้นสปอรตคันหรูแลวกลับ
โรงพยาบาลทันที โดยไมลืมโทร.หามารดา ปานนี้คงรอคอยการไปถึงของ
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เด็กแสบ หึ ขยันสรางความวุนวายดีเหลือเกิน
“อาว คุณบาเรนทําไมกลับไวครับ” ทันทีที่เจานายกาวลงจากรถ
ก็เปนจังหวะที่อามัทลงจากรถตัวเองพอดี หลังไปเขาประชุมแทนเจานาย
ยังโรงแรมในเครือ
“ไมเจอตัว”
“หมายถึงคุณหนูชีตารหรือครับ”
“เหมือนหนีไป ชางเถอะ ไมตอ งสน” ปากบอกไมสนแตรสู กึ หงุดหงิด
มาก เขาตองโทร.ไปบอกแมเดี๋ยวนี้แลว หยิบโทรศัพทออกจากกระเปาเสื้อ
ระหวางเดินไปเขาลิฟตผูบริหาร ตอนนี้เปนเวลาเกือบบายสอง ถาทุกอยาง
เปนไปตามกําหนดการเขาคงพาเด็กแสบไปสงบาน แต...
“วาไงลูก”
“ตัวแสบของแมพริกหนีไปครับ”
“วาไงนะลูก”
“ดูเหมือนเธอไมอยากมาอยูใ นความดูแลของผม ไมรหู นีไปตอนไหน”
“ตายจริง แลวทานพอของลูกจะบอกเพื่อนวาอยางไร ไมไดนะ
บาเรน ลูกตองไปตามนองกลับมา ถึงบานเมืองเราจะปลอดภัยก็เถอะ แต
แมไมอยากใหทา นพอผิดคําพูดทีว่ า จะดูแลลูกสาวของคุณเคนใหด”ี นํา้ เสียง
รอนอกรอนใจของทาน บาเรนอยากใหเด็กแสบมาไดยินจริงๆ คราวหลัง
จะไดมสี มองหัดคิดไดบา งวาไมควรกอเรือ่ งทําใหผใู หญตอ งพลอยเดือดรอน
มาเปนหวงเปนใย
“เขาไมอยากอยู ทําไมตองสนใจครับ” ปากก็รายไปงั้น ความจริง
รูสึกไมตางจากมารดา เด็กก็คือเด็ก ไมเคยคิดอะไรใหมันถี่ถวนรอบคอบ
เอาแตใจตัวเองเปนใหญ
“บาเรน ทําไมพูดแบบนีล้ ะ ลูก ไมนา รักเลย” เขาควรโมโหยายเด็กแสบ
ดีไหมที่บังอาจทําใหคุณหมองานยุงรัดตัวอยางเขาโดนทานแมดุ
“ผมพูดความจริงครับ เขาโตแลว อยากมีอิสระในการทองเที่ยวเรา
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ไมควรบังคับ”
“แตทานพอของลูกรับปากไวแลว”
“เอาเปนวาผมจะไปตามเด็กไรสมองกลับมาใหทันอาหารมื้อคํ่า”
หึ เจอตัวเมือ่ ไรไดเห็นดีกนั แน เด็กแสบ วาแตเขาก็ยนื อยูต รงทางออกแทๆ
ทําไมเขากลับไมเห็นใครที่จะมีรูปรางหนาตาคลายเด็กแสบผมสั้นมาเตอ
สักคน หรือพอโตขึ้นเด็กคนนั้นเปลี่ยนไป
“นารักมากจะ ตองแบบนี้สิ พานองมาใหไดนะลูก แมสงรูปนองไป
ใหทางไลนแลวกัน”
“ครับแมพริก วาแตตัวแสบละครับ”
“บาฮาสเหรอลูก โทร.มาหาบอกวาเย็นนี้จะแวะมาจะ เพราะพรุงนี้
เดินทางไปซอมรบที่อเมริกา”
“ครับ ผมอยากเจอนองอยูพอดี”
“จะ เย็นนี้พบกัน”
บาเรนกดวางสายจากมารดา แลวจึงกดเขาโปรแกรมยอดฮิตของ
โซเชียลที่ไมอาจปฏิเสธไดวากําลังเปนที่นิยม ซึ่งในตอนแรกเขาไมสนใจ
จะเลนหรืออะไร แตบางทีมันก็นํามาใชในกระบวนการทํางานได อะไร
ก็ตามถาเราดึงมาใชประโยชนมนั ก็จะเปนประโยชน มือหนากดไปทีข่ อ ความ
ลาสุดซึ่งสงตรงจากมารดา พอคลิกขยายรูปเทานั้นละ หัวใจของคุณหมอ
ก็แทบหยุดเตนเลยทีเดียว
คุณหมอหนุมถึงกับนิ่งเมื่อเห็นภาพชัดๆ ภาพผูหญิงสวมชุดทํางาน
แบบทะมัดทะแมง รอยยิ้มกวางเหมือนทําใหโลกสดใสสวางไสวขึ้น และ
มันจะไมทาํ ใหเขาตกใจไดเลยหากผูห ญิงในภาพจะไมใชคนเดียวกับผูห ญิง
ประหลาดทีจ่ อ งมองเขาเขม็งเหมือนจะมองใหทะลุผา นรางกายเมือ่ ตอนบาย
อา...ใหตายดับ ทุกอยางเปลีย่ นไปตามกาลเวลา แตมนั ไมนา เปลีย่ น
ไดขนาดนี้ มีเพียงสิ่งเดียวที่เขาคิดวาเหมือนเดิม นั่นคือดวงตากลมโต
ที่แฝงเรนความขี้เลนอยูในตัว สายตาที่เธอมองมาจองเขม็งก็จริง แตไมได
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ทอดสะพานเชิญชวน แตบอกถึงความพอใจในตัวเขา บาเรนไมไดหลงตัวเอง
แตเขาเห็นแววตาของเธอเปนแบบนั้น
“ใหตาย”
“อะไรหรือครับ”
“เด็กนี่เปลี่ยนจนแทบจําไมได” วาแลวก็ยื่นโทรศัพทใหมือขวาดู แต
สีหนาของอามัทไมไดตกใจสักเล็กนอย มันเพียงยิ้มบางๆ
“ไมแปลกใจ?” เพราะอามัทตอนนั้นก็ไปเที่ยวกับเขาที่ญี่ปุนดวย
“ไมครับ ผมเห็นแลว” อามัทตอบตามตรง และแอบเห็นสีหนาของ
ผูเปนนายที่เคยราบเรียบตอนนี้มีแววไมสบอารมณ เขาเขาใจแลวละวา
อาการแบบนี้คืออะไร แตตองรอใหชัดเจนกวานี้กอน
“จากที่ไหน”
“นายหญิงสงใหดตู งั้ แตเมือ่ วานแลวครับ” บาเรนหรีต่ า รูส กึ หงุดหงิด
ที่ตัวเองเพิ่งเห็นทีหลัง หากเขารูมากอนก็คงไมพลาดลากยายเด็กแสบนั่น
มาดวยอยางแนนอน
“นายหญิงจะสงใหคุณบาเรนดู แตคุณไมอยากดู”
“พอๆ ไมตองยํ้า ไปสืบมาวาเด็กแสบพักที่ไหน ภายในหนึ่งชั่วโมง
ฉันตองรูทุกอยาง” พูดเพียงนั้นก็เดินไปนั่งเกาอี้แลวเปดคอมพิวเตอรเพื่อ
ทํางานตอ เขาตองศึกษารายละเอียดตางๆ รวมถึงชารตคนไขเคสยากๆ
เพื่อประชุมกับทีมอาจารยหมอสรุปการเตรียมผาตัด

เตียงนอนโคตรนุม นุมมากจริงๆ ตอนนี้ที่บานคงคํ่าแลว เพราะ

ประเทศบาซารชากวาประเทศไทยหลายชั่วโมง ที่นี่บายสองเกือบบายสาม
ที่บานนาจะทุมเศษๆ เธอตัดสินใจสงขอความไปหามารดาบอกวาถึงแลว
โดยสวัสดิภาพ พรุงนี้เชาไวโทร.หา ขอนอนพักเอาแรงกอน แมตอบกลับ
มาวาขอใหเที่ยวใหสนุก
“เฮอ ทะเลทรายสมัยใหมแลวสินะ มีตึกเยอะเชียว สวยเหมือน
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ในภาพ”
บุษราคัมพึมพํากับตัวเอง กอนดีดกายมองผานหนาตางกระจกของ
ทางโรงแรม มองทิวทัศนทเี่ ต็มไปดวยตึกและสวนขนาดใหญ นาจะเปนการ
จัดสวนขึ้นมาใหม เพราะเทาที่รูแถบนี้สมัยกอนก็เปนทะเลทราย วันเวลา
เปลี่ยน เทคโนโลยีกาวไกล ก็ตองบริหารจัดการประเทศเพื่อสรางจุดขาย
และอํานวยความสะดวกใหนกั ทองเทีย่ วมากทีส่ ดุ มือบางจับบนสรอยทีส่ วม
อยู ยิ้มบางๆ นึกถึงคําพูดของพอ พอใหเครื่องรางของขลังราวกับวาเธอจะ
ออกไปรบกูชาติที่ไหนกระนั้นแหละ
ไลน...
ไดยินเสียงไลนแจงเตือนก็รีบควาขึ้นมาดู จะมีใครอีกละที่ไลนมาหา
เธอ นอกจากนอยหนาเพื่อนรัก ถามวาถึงหรือยัง ถาถึงแลวตอบดวย
บุษราคัมอมยิ้มรีบตอบไลนเพื่อนรักกลับทันที แลวเจาตัวก็วิดีโอคอลผาน
โปรแกรมไลน
“วาไงจะคุณเพื่อน”
“ถึงแลวเหรอ”
“อืม ถึงแลว สักพัก”
“เปนไงบาง โอเคไหม เจอเพื่อนของพอเธอหรือยัง” เจออะไรละ
ก็หนีอยูเนี่ย ไมอยากรบกวน ตอนรับปากพอก็แคอยากใหทานสบายใจ
พอมาอยูต รงนีเ้ ธออยากมีอสิ ระในการทองเทีย่ ว ไมอยากใหใครคอยเปนหวง
เปนใย ปานนี้คนพวกนั้นคงรูแลววาเธอออกมาจากสนามบิน
“ไมอะ ฉันมาพักโรงแรม” โรงแรมสบายใจดี จะออกเดินทางไปไหน
ไมตองเจอเจาของบาน ขืนพักกับเพื่อนพอมีหวังกดดัน เกรงใจไง ถึงจะ
เคยเจอ แตมันก็นานเปนชาติแลว เพราะเจอกันครั้งนั้นเธอแคสี่ขวบ ใคร
จะไปจําอะไรได หากแตชั่วแวบในสมองเหมือนจะลืม แตมันก็เหมือนจะ
นึกออก แตไมทั้งหมด มีเด็กผูชายมาเลนกับเธอดวยแหละ ชื่ออะไรไมรู
จําไมไดแลว
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“แกนี่นะ มีที่กินฟรีอยูฟรีไมชอบ อยากเสียเงินหรือไงชีตาร”
“มันคนละฟลไงแก”
“เออๆ เอาที่เพื่อนสบายใจเลยจะ วาแตพรุงนี้ไปไหนบาง”
“คงเริ่มแถวๆ พิพิธภัณฑ วันอื่นคอยซื้อทัวรแบบวันเดยทริป แลวก็
วาจะไปนครโบราณที่เขาขึ้นเปนมรดกโลก”
“ออ อืม เขาใจแลว ติดตอมาดวย อยาเงียบหาย เสียดายทริปนี้ไป
ไมได” นอยหนาไมไดมาดวยเพราะติดตองไปงานแตงของญาติ
“ตามมาก็ไดนะ”
“คิดดูกอน”
“ไมบังคับ ถาอยากมาก็มา เรามาอยูตั้งครึ่งเดือน” ยังไงงานนี้ตองได
ขีอ่ ฐู ชมทะเลทราย เพราะนัน่ นะทริปในฝนเลยละ มาก็ขมี่ าแลว ควายก็เคยขี่
ชางก็เคย ขอขีอ่ ฐู หนอยเถอะ จะไดมาไมเสียเทีย่ ว ในหัวสมองของบุษราคัม
ตอนนี้อัดแนนไปดวยโปรแกรมเที่ยว
“งัน้ แคนนี้ ะ ไวคยุ กันใหม” พอวางสายสาวเจาก็เดินมาลมตัวลงนอน
บนเตียง กลิ้งไปกลิ้งมาเปลือกตาก็เริ่มจะหรี่ลงและปดในที่สุด ขาวของเอา
ไวเก็บทีหลัง ขอนอนพักเอาแรงหนอยเถอะ ถึงจะขึ้นเครื่องนั่งชั้นธุรกิจมา
แตมันก็ยังรูสึกเพลียๆ เย็นนี้คอยออกไปหาอะไรกิน
กอกๆ กอกๆ
เสียงเคาะหนาประตูหอ งทําเอาคนทีก่ าํ ลังเขาสูห ว งนิทราตองสะดุง ตืน่
หงุดหงิดขึ้นมาทันที ใครบังอาจมารบกวนเวลานอนของเธอ ไมรูหรือไงวา
มันนาโมโห แตก็ลุกทั้งสภาพผมเผายุงเหยิง ใบหนาหงิกงอไปกระชาก
ประตูออก แลวก็ตองตะลึงเมื่อเห็นวาใครคือคนเคาะหอง
“คุณ!”
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พี่หมอหนานิ่งกับนองแสนแสบ
หัวใจโคตรเตนแรงจนแทบทะลุอกออกมา กลืนนํ้าลายเหนียวๆ

ลงคอ ผูช ายหนาหลอเหลาเหมือนเทพบุตรมาปรากฏตัวอยูต รงหนา สาวเจา
หลับตาแลวลืมขึน้ มาใหมเพือ่ ใหแนใจวาไมไดเจอภาพหลอน บางทีเธออาจ
งวงจนภาพเบลอ แตพอลืมตาอีกครั้งก็มั่นใจวาเจาของรางสูงตรงหนาคือ
ตัวเปนๆ คนที่เผลอชนตอนอยูสนามบิน
“โลกกลม” สาวเจาพูดเปนภาษาไทย
“ไปเก็บของ”
ใบหนาสวยงงเขาไปใหญ อะไรคือมายืนทําหนาหลอนิ่งๆ แลวบอก
ใหไปเก็บของ ไมบอกที่มาที่ไปสักหนอยหรือคะคนหลอ เธอไมใชผูหญิง
ใจงายที่ใครมาบอกใหเก็บของก็จะรีบทําตามเลย ตายๆ หรือวาเขาปงเรา
เขาแลวเลยตามมาถึงโรงแรม สาวเจากมหนายิ้มแกมจะแตก แอบบิดตัว
เล็กนอย
ยายเด็กแสบทําใหเขาตองเสียเวลา ดีที่วันนี้ไมมีคนไขตรวจแลว
มีพรุงนี้แคผาตัดเชา เขาไมควรเสียเวลาเดินทางไปมาดวยซํ้า และทันทีที่รู
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ที่ซุกหัวนอนของยายเด็กชีตาร เขาก็ไมลังเลที่จะมาตาม เพราะรับปาก
มารดาเอาไวแลว ดีหนอยที่โรงแรมนี้เปนโรงแรมในเครือของเขาพอดี
“แหม ติดใจฉันเหรอคะ”
“บอกใหไปเก็บของ”
“ถึงฉันจะถูกใจคุณ แตฉันไมใชคนใจงายนะคะ มาชวนกันงายๆ
แบบนี้มัน...”
“แกสองคนไปเก็บของทั้งหมดของผูหญิงคนนี้เอาไปใสรถ” ปากอิ่ม
อาหวอ อะไรจะเผด็จการขนาดนั้น นี่เขาอดใจไมไหวจะเอาเธอไปเลยเหรอ
ไมไดนะ แบบนี้ไมดีแน ผูชายรางสูงเดินผานเธอเขาไปราวกับเธอไมใช
เจาของหอง นี่มันบุกรุกชัดๆ
แตเดีย๋ วกอน...หนาตาผูช ายสวมสูทรางใหญพวกนีค้ นุ ๆ ใชๆ เหมือน
เธอเห็นตอนอยูในสนามบิน ดวงตากลมโตเบิกกวางเมื่อนึกออก คนพวกนี้
เปนคนของเพื่อนพองั้นเหรอ
“กอเรื่องนักนะ ตัวแคนี้มาถึงก็หาเรื่องเลย”
“อะไรกั น คุ ณ มาต อ ว า ฉั น แบบนี้ ไ ด ยั ง ไง แล ว มี สิ ท ธิ์ อ ะไรมาใช
คนพวกนี้ขนของของฉันเลา” หลอแลวไง มาทํากรางจะฉุดเธอไปอยูดวย
มันใชเหรอ เออ...แตยงั ไมเคลียรเลยนะ เขาไมพดู ไมบอกอะไรสักคํา มาถึง
ก็ออกคําสั่ง และคงจะออกคําสั่งแบบนี้จนเคยตัว
“เดี๋ยวไปเลาในรถ”
“ไมไป ฉันจะนอนที่นี่ ปลอยเลย ปลอย เฮย เอาของไปทําไม”
สาวเจาโวยวายเมื่อคนของเขาเอากระเปาเดินทางและกระเปาเปของเธอ
ออกจากหอง คนตัวเล็กจึงวิ่งกลับเขาไปดานใน เรียกไดวาไมยอม ยืน
ประจันหนากัน โดยหมอบาเรนเขามาในหองดวย ไมลมื พยักหนาใหคนของ
ตัวเองออกไปใหหมด
“ดื้อ”
“ไมไป ยังไงก็ไมไป อยาคิดวาหลอแลวจะทําอะไรคนอยางชีตารได”
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สาวเจายกแขนสองขางตั้งการดพรอมสูสุดฤทธิ์ หากก็ไมวายเหลือบมอง
ใบหนาหลอเหลาทีน่ งิ่ มาก มีเพียงดวงตาของเขาเทานัน้ ทีบ่ อกวาไมสบอารมณ
ราวกับวาเธอคือผูหญิงที่นาเบื่อหนายนารําคาญ
“อยาทําใหทุกคนตองวุนวายเพราะเธอยายเสือชีตาร” คนถูกเรียก
เสือชีตารอาปากหวอ เขารูจักชื่อเลนของเราดวย เครื่องหมายคําถามลอย
มาเต็มหัว ถาเพียงแตอธิบายเรื่องของการบุกรุกนี้บุษราคัมก็คงอยากคุย
แตเขาดูคุกคามทําหนานิ่งดุๆ สงให
“คุณรูจักฉัน?”
“ไมอยากรูจักก็ตองรูจัก แสบเหมือนเดิม ทั้งตอนเด็กและตอนนี้
ฉันตองเสียเวลาอันมีคาเพื่อไปรับเธอที่สนามบิน”
คนฟงกะพริบตาปริบๆ แขนที่ตั้งการดอยูลดระดับลงเมื่อจับตน
ชนปลายไดแลว แตลักษณะของเขาแลดูไมเหมือนคนงานในบานเลย มี
ลูกนองตามติดขนาดนี้
“คุณเปนคนของลุงหมอรามานเหรอ”
“ใช ทีนี้รูความจริงแลวก็ไปดวยกัน อยาเรื่องมาก ฉันไมใชคนใจดี
นักหรอกนะ อยากบอกใหรู” นี่คือการเตือนใชไหม หัวใจของคนไมเคย
ยอมใครเตนรัว อยากโมโหอยากวากใส แตก็นะ ทําไมเขาตองหลอลากดิน
ลากทรายขนาดนี้ดวย อันตรายตอหัวใจของเสือนอยเหลือเกิน
เกิดมาไมเคยถูกจริตกับเพศตรงขาม ออกจะตอตานดวยซํ้าเพราะ
คิดเสมอวาสามารถอยูค นเดียวได แตอะไรคือเห็นผูช ายคนนีต้ งั้ แตสนามบิน
หัวใจมันก็เหมือนจะไมใชของตัวเองอีกตอไป เหมือนทิ้งไวที่สนามบิน แลว
เขาก็มาปรากฏตัวตรงหนาเวลานี้ ในสภาพที่เธอไมโอเคเลย ผมเผามันคง
ยุงเหยิง หนายับๆ ไรสีสัน มือบางรีบยกขึ้นโอบแกมปองๆ ของตัวเองเมื่อ
นึกขึ้นได
“คุณออกไปกอนไดไหม”
“เสียเวลา ไปดวยกัน” ไมพูดเปลา แตถือวิสาสะจับแขนของเธอ
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แลวดึง บุษราคัมขืนตัวไว อยากผัดแปงทาลิปสักหนอย ไมใชอะไรหรอก
ลงไปเจอหนาผูคนพรอมๆ ผูชายที่มีพลังทําลายลางสูงแบบนี้ ไมอยากไป
แบบหนาสด
“เดี๋ยวกอน”
“อะไรอีก”
“กะ ก็ ขอเขาหองนํ้าแปบ”
“ใหสิบนาที” หมอบาเรนปลอยมือแลวเดินไปนั่งรอปลายเตียงนอน
สาวเจารีบควากระเปาใบเล็กเดินเขาหองนํ้าทันที ยกมือวางทาบบนหัวใจ
มันเตนรัวเร็วมาก ไมเคยคิดวาชาตินี้จะไดเจอผูชายในฝน ทําไมความรูสึก
ลึกๆ มันยํ้าเตือนวาเธอกับเขาเคยเจอกันมาแลว และเหมือนกับวาเขา
วนเวียนอยูใกลๆ
“เราคงคิดมากไปเอง แต แมเจา ทําไมเขาตองหลอกระแทกตา
กระแทกใจขนาดนี้” หลอนิ่งมีความนาคนหา กราวใจยายชีตารสุดๆ ถา
ไมใชเนื้อคูเธอก็จะทําใหเปนเนื้อคูใหได เกิดมาไมเคยมีแฟน ไมเคยอยาก
จีบใคร แตนาทีนี้อยากไดเขาอะ อยากไดมาเปนพอของลูกๆ ทําหนาตา
เคลิ้มฝนไปอีก
สติ สติ และสติ รีบเปดกระเปาใบเล็กหยิบแปงพัฟฟขึ้นมาแตะตาม
ใบหนา ตามดวยลิปกลอสสีนูด จากนั้นก็หวีผม ยิ้มกับตัวเอง งานนี้จะได
ลงจากคานหรือไมมนั คงอยูท เี่ ธอแลวใชไหม แตผชู ายหนาหลอดานนอกนัน้
ก็เหลือเกิน ไมยมิ้ ใหกนั สักนิดเดียว นอกจากหนานิง่ กับหนาดุเขาก็ไมแสดง
ความรูสึกอะไรออกมา
“เอ...หรือวาเราขี้เหรไมนาสนใจ” ครุนคิดไปสิ
กอกๆ
“ยั ง หายใจอยู  ไ หม หรื อ ตายอยู  ใ นนั้ น ไปแล ว ” นี่ คื อ วิ ธี ก ารของ
คนหนาหลอใชไหม อารมณสุนทรียหายหมดเลย บุษราคัมเปดประตู
ออกมายิ้มกวางมาก
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“ยิ้มอะไรนัก เปนบา?”
ปกติบาเรนสุภาพ แตก็นั่นแหละ เหรียญมีสองดานเสมอ และเขา
ไมตกหลุมพรางใครงายๆ กับผูหญิงตรงหนาคนที่เคยมีอดีตดวยกัน
ชายหนุมรูสึกหงุดหงิดที่เจาตัวเอาแตมองเขา มองจนแทบจะเขามาสิงราง
กันอยูแลว แถมยิ้มกวางแบบนี้ มันทําใหเขาหงุดหงิด
“คะ เปนบา กําลังจะตกหลุมรักวาที่สามี” ยิ้มกวางเหมือนเดิม ถาม
วาอายหรือเปลาที่พูดไปแบบนั้น บอกไดเลยวาโคตรจะอาย ถาไปบอก
นอยหนาเพื่อนรักตองไมเชื่อแนๆ วาคนอยางเธอที่ไมเคยชายตาแลผูชาย
คนไหนเลย กลาที่จะพูดอะไรหามๆ เรียกวาเกี้ยวผูชายจะถูกไหมนะ
“พูดอะไรออกมา”
“ตามนั้นคะ ชัดเจน” ยิ้มเขาไว ยิ้มละลายหัวใจ สวนเขาจะหนาบึ้ง
หรือเลนตัวก็สุดแทแต ทําไมละ มาทําใหตกหลุมรักก็ตองตั้งรับใหไดดวย
“เสร็จแลวใชไหม จะไดไปกันเลย”
“แลวแตคุณหนาหลอเลยคะ” ก็เขาไมแนะนําตัวเอง เธอก็ไมอยาก
ถาม เดี๋ยวถึงบานเพื่อนของพอก็คงรูเองแหละวาเทพบุตรสุดหลอตรงหนา
ชื่ออะไร
เขาไมพูดอะไร แคทําเสียงในลําคอ จับมือบางเดินออกจากหอง
ตรงไปยังลิฟตวีไอพี ยิ่งนําความสงสัยมาสูบุษราคัม เขาใชลิฟตวีไอพีคง
ไมธรรมดา อาจมีตาํ แหนงหนาทีส่ าํ คัญทํางานใหตระกูลอัลราฟาล สายมโน
ก็มโนตอไป แลวพอออกจากประตูโรงแรมก็ตอ งเบิกตากวางไปอีก ลัมโบรกนิ ี
สีเหลืองจอดเทียบตรงหนา มีคนของเขาเปดประตูไวรออีกดวย ไมรวยซื้อ
ไมไดนะ บอกเลย
หลอกระแทกตา รถพี่กระแทกใจ นี่มันอะไรกัน เขาคือใครกันแน
เสือนอยชักสงสัย แลวเขาก็ไมคิดจะอธิบายอะไรเพิ่มเติมใหเธอฟง พอกาว
เขาไปในรถก็คาดเข็มขัดนิรภัย คนตัวใหญออกรถทันที เธอหันมองจองหนา
เขา รถคันนี้แรงมาก แตเขาขับนิ่มไมเรงรีบ
กานตมณี 47

“มองอะไร” เขาถามทั้งที่ยังไมไดละสายตาจากทองถนน เอิ่ม ก็จอง
จริงๆ แหละ จองมองในความหลอของเขาไง กลัวพรุงนี้จะไมไดเจอ ตอง
ซึมซับไวเยอะๆ
“มองคนหลอคะ” ตอบแบบไมตองเสียเวลาคิด เพราะตอนนี้ในหัว
ของบุษราคัมแทบไมเหลือคําวาสติเลย ทั้งที่พอกับยายของนอยหนาก็
ยํ้ า เตื อ นมาแล ว แต ค วามหล อ เหลาของเขามั น โดนใจจริ ง ๆ นะ ว า จะ
ไมออกตัวแรง แตความปลื้มมันลนอกจริงๆ หัวใจเตนตึ้กตั้กแรงมาก
“ปากดี”
“ใช ค  ะ ปากดี ม ากๆ นุ  ม ด ว ย” โฆษณาชวนเชื่ อ ไปอี ก คื อ จริ ง ๆ
บุษราคัมไมไดคิดอะไรมากกับคําตอบของตัวเองหรอก แคอยากหาเรื่อง
คุยกับคนหนานิ่ง
หมอบาเรนถอนหายใจออกมาแรงๆ ยายเด็กแสบเปนเอามาก ยิ้ม
และมองเขาอยูได ไมตองหันมองก็รู เพราะเธอนั่งเอียงขางตั้งอกตั้งใจจอง
เขาอยางเอาเปนเอาตาย
“จองฉันมากๆ รูไหมวาอันตราย”
“ทราบคะ” ถามวากลัวไหม คนอยางเสือนอยกลัวอะไรดวยเหรอ
มันอาจเสี่ยงหนอย แตก็อยากเสี่ยง ไมคิดวาการเดินทางครั้งนี้จะทําใหเธอ
ยิ้มกวางไดขนาดนี้
“หันกลับไป มีอะไรนาสนใจ”
“ก็หนาหลอๆ ของคุณไงคะ”
“เปนเด็กเปนเล็ก พูดจา...” บาเรนไมไดตอวาอีกก็เปนจังหวะที่
รถยนตแลนเขามาจอดหนาตึกสูง บานหรือจะเรียกวาคฤหาสนก็คงไมผิด
กอสรางแบบสถาปตยกรรมผสมผสาน ใหญโตมาก ทาดวยสีขาวครีม
เปนหลัก รั้วบานก็อลังการมีกลองวงจรปด และมีปอมยามดานหนา เพราะ
มัวแตจองคนหลอเลยไมไดสังเกตตอนรถขับเขามา
แลวอะไรคือมีสาวใชแตงชุดพืน้ เมืองยืนเรียงกันกวาสิบชีวติ มีผูชาย
48 จุมพิตทะเลทรายเถื่อน

ในชุดสีนํ้าตาลเขมยืนเรียงอีกแถวเชนกัน พอเธอกับคนหนาหลอลงจากรถ
เดินผาน ทุกคนก็โคงคํานับศีรษะ บุษราคัมจึงคอมศีรษะเปนการตอบ แลว
สงยิ้มใหและโบกมือทักทาย
“คิดวากําลังประกวดมิสยูนิเวิรสอยูหรือไง” คนขางๆ พูดขึ้นเมื่อเดิน
ผานมาแลว
“อาว เขายิ้มใหเราก็ตองยิ้มตอบไมใชเหรอคะ ตองรูจักผูกมิตรไมตรี
ยิ่งอยูตางบานตางเมืองแบบนี้ดวยแลวตองยิ่งถอมตน” สาวเจาตอบแบบ
ไมตองคิด
“รูจักพูดอะไรแบบนี้ดวย แลวทําไมหนีจากสนามบิน”
“ก็...ไมอยากรบกวนไงคะ แตตอนนี้คงไมหนีแลว ไมอยากใหผูชาย
ไปฉุดมาจากโรงแรมบอยๆ ไมดีคะ ฉุดครั้งเดียวก็พอเนอะ” มานงมาเนอะ
อะไรยายเด็กแสบ ไมรูสึกผิดอะไรสักนิด จะขอโทษสักคําก็ไมมีที่บังอาจ
ทําใหเขาตองวุนวายเดือดรอนกับความคิดนอยของเธอ
“มากันแลวหรือคะคุณบาเรน”
“ครับปารายา”
“เออ สวัสดีคะคุณปา” บุษราคัมยกมือไหวสวยงาม ทานก็รับไหว
เชนกัน ออ ลืมไป พอบอกวาภรรยาของเพื่อนพอเปนคนไทย พวกเขาคง
ซึมซับวัฒนธรรมไทยพอสมควร
“สวัสดีคะคุณหนู เชิญขางในเลยคะ นายทานทั้งสองรออยูแลว”
ปาผายมือเดินนํา
บาเรนกับชีตารจึงเดินตาม หญิงสาวสอดสายสายตามองไปรอบๆ
อยางสังเกต บานหลังใหญมาก เพื่อนพอชางแลดูมีฐานะ พอไมพูดอะไร
เลยนอกจากบอกวาติดตอเพื่อนแลว เขาจะคอยดูแลและอํานวยความ
สะดวกในชวงที่เธออยูที่นี่ พอบอกแคนั้นจริงๆ แลวสิ่งที่เจอตอนนี้คือ
เอาตรงๆ รวยเขาขั้นมหาเศรษฐีไดเลย
รางสูงใหญเดินนํามากอน ดานหลังเปนหญิงสาวหนาตานารักมาก
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พรีมรตาทนนั่งตอไมไหว รีบลุกเดินเขาไปหา จับมือบางของเด็กสาว ยิ้ม
ออนโยนสงใหแลวดึงใหมานั่งขางๆ กัน หมอรามานก็ยิ้มกวางไมตางกัน
ลูกสาวของเพื่อนตัวจริงสะสวยนารักกวาในรูปเปนไหนๆ
“สวัสดีคะคุณลุง คุณปา”
“ไหวพระจะ ปาดีใจนะที่หนูยอมมากับพี่เขา”
วะ วาไงนะ พี่เขา? หมายความวาผูชายหนาหลอเหมือนเทพบุตร
นั่นคือลูกชายของคุณลุงหมอเหรอ เธอยิ้มแหงๆ คือแบบ ตาไมถึงจริงๆ
พอไดสังเกตก็เห็นความเหมือนมาก หลอไดพอนี่เอง คุณลุงตอนหนุมๆ
ตองหลอมากแนๆ ขนาดมีอายุยังดูหลอใจดีเลย
“ขอโทษนะคะที่ชีตารกอเรื่อง เกรงใจเลยไมอยากรบกวนนะคะ”
สาวเจานอบนอมตอบเสียงเบาอยางรูสึกผิด แตเดี๋ยวกอน เมื่อกี้ไดยินใคร
สงเสียงในลําคอเหมือนไมพอใจ
“ทําใหคนอื่นเดือดรอนวุนวาย”
“ไมเอาสิบาเรน ไมวา นอง ก็นอ งบอกไปแลววาเกรงใจไงลูก” พรีมรตา
เขาขางแขกสาว พลางสงสายตาปรามบุตรชายที่ออกอาการไมพอใจ แต
เชื่อไหม ปกติบาเรนนารักสุขุมเสมอเวลาอยูในบาน ออนโยนก็ที่หนึ่ง
มากกวาลูกชายคนเล็ก แตตอนนี้แลดูเจาตัวหงุดหงิดแปลกๆ
“ผมขอขึ้นไปอาบนํ้าสักครูนะครับ รูสึกเหนียวเนื้อเหนียวตัว”
“จะลูก ไดเวลากินขาวแมจะใหคนไปตาม” จบคําพูดมารดา คนตัว
สูงใหญก็ลุกขึ้นเดินออกจากหองนั่งเลน จึงเหลือเพียงแขกสาวกับเจาบาน
ทั้งสองคน
ดวงตาของหมอรามานสบกับภรรยา ความจริงเขาไมเคยสนใจหรือ
คิดจับคูใหใคร ภรรยาเขาตางหากที่คิดเรื่องนี้ ถาไดเปนทองแผนเดียวกัน
ก็คงดี บาเรนก็ไมมีใคร แตทั้งนี้ทั้งนั้นคงตองแลวแตบุพเพสันนิวาสของ
เด็กๆ มากกวา เขาไมอยากมัดมือชก เรื่องแบบนี้อยูที่ใจลวนๆ
“หนูชีตารพักกับปานะลูก”
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“ชีตารวาจะพักสักสองสามวันแลวก็ไปพักที่อื่นนะคะ อยากเปลี่ยน
สถานที่ อยากไปเที่ยวกลางทะเลทรายดวย” บอกไปตามจริง เกรงใจ
พวกทานที่ตองมาคอยดูแล
“งั้นปาจะใหพี่หมอเขาพาไปเที่ยวนะลูก แตตองถามกอนวาพี่เขาจะ
มีวันหยุดวันไหน ติดเคสคนไขบางหรือเปลา” อา...พี่หมอบาเรนงั้นเหรอ
บาเรน! ชื่อนี้ติดอยูที่ปาก และเปนชื่อที่เธอฝนถึง บาจริง เปนเขา
งั้นเหรอ อะไรจะบังเอิญขนาดนั้น สาวเจาหัวคิ้วขมวดมุนเขาหากัน
“มีอะไรหรือลูก ทําหนาเครียดเชียว”
“ปะ เปลาคะคุณปา เพียงแตหนูแอบเกรงใจ กลัวพีเ่ ขาไมวา ง” เนียนๆ
ไปจา งานนี้มีพี่เพิ่ม แตเอาจริงๆ คือไมอยากเปนนองหรอก อยากขามขั้น
ไปเปนอยางอื่นเลย ตายๆ ทําไมเราถึงแรงขนาดนี้นะยายชีตาร ผูชายเขาจะ
สนใจหรือเปลาก็ไมรู เพราะตลอดเวลานัง่ รถมาดวยกันเขาทําเหมือนรําคาญ
“พี่ เ ขาต อ งว า งอยู  แ ล ว แขกกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ข องบ า นมาขนาดนี้ ”
หมอรามานหัวเราะเบาๆ ลูกเขาก็ปากแข็งพอๆ กับเขานั่นแหละ เรื่องใน
อดีตมีไมกี่คนหรอกที่รู แตเด็กสาวตรงหนาตอนนั้นสี่ขวบ บางทีอาจลืม
ไปแลวก็เปนได แตอดีตไมสําคัญเทาปจจุบัน
“ไมถึงขนาดนั้นหรอกคะลุงหมอ”
“เหนือ่ ยไหมลูก เดินทางมาไกลหลายชัว่ โมงเลย” ถามพลางลูบศีรษะ
ดวยความเอ็นดู ตอนไปเที่ยวเมืองไทยครั้งลาสุดเธอกับสามีก็ติดตอไปหา
พอแมของสาวนอย และแวะไปหาที่เชียงราย แตไมเจอสาวนอย เห็นแตรูป
ตัวจริงบอกเลยนารักกวาในรูปมากมาย
“นิดหนอยคะคุณปา”
“เดี๋ยวปาพาขึ้นไปพักผอน จะไดนอนสักงีบเอาแรง หลังมื้อเย็น
เราคอยมาคุยกันเรื่องโปรแกรมเที่ยวของหนู” อา...สายตาของผูใหญ
ทั้งสองเอ็นดูและใจดีมาก บุษราคัมแอบประหมาเหมือนกัน เกรงทําอะไร
ไมเหมาะสม ดวยตัวเธอเองก็ไมใชคนเรียบรอยเหมือนผาพับไว แมบาซาร
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จะเปดประเทศ แตเธอก็ยังแอบหวั่นๆ เรื่องขนบประเพณี ไมกลาทําอะไร
ที่มันขัดตอธรรมเนียมของที่นี่
“เกรงใจจังคะ”
“ไมตองเกรงใจ ถือซะวาที่นี่คือบานของหนู ขัดสนอะไรก็บอกได
ตลอด”
หมอรามานบอกดวยความเอ็นดู พอเขาใจวาลูกสาวเพือ่ นรูส กึ อยางไร
เขาเปนประมุขของบานก็ตองพูดใหเจาตัวสบายใจ ภรรยาสุดที่รักของเขา
ดูเหมือนจะชอบหนูชีตารเอามากๆ
“ขอบคุณคุณลุงกับคุณปานะคะ ที่ไมรังเกียจชีตาร”
“ปาดีใจดวยซํ้า อยากมีลูกสาวเพิ่ม” ตายๆ แบบนี้เรียกเขาทาง
เสือนอยไดไหมเนี่ย เพราะตอนนี้เสือนอยอยางเธอก็อยากจะเกี่ยวดองกับ
คุณลุงหมอและคุณปาพริกแลวละ ตอนพอบอกวาทั้งสองใจดีก็ยังไมแนใจ
หรอก พอเจอตัวจริงบอกเลยวาเหนือความคาดหมาย ลุงหมอหลอมาก
เผลอๆ หลอกวาพอเธออีกแนะ ปาพริกก็สวยนารัก แตเชื่อวาตอนสาวๆ
ปาคงเอาเรื่องนาดู เพราะดวงตาของทานบอกแบบนั้น
“ขอบคุณนะคะที่เอ็นดู”
“ไปลูกไป ขึ้นไปพักผอน”
“คะ” ตอบเสียงเบา กระเปาใบใหญดูเหมือนจะมีคนหิวขึ้นไปใหแลว
“รายา เดี๋ยวใหเด็กเอานํ้ากับขนมและของวางขึ้นไปเสิรฟบนหอง
ของหนูชีตารดวย”
“คะนายหญิง”
ทานจับมือเธอเดินขึ้นไปชั้นบน ถาตาไมฝาดเห็นวามีลิฟตดวย แต
คิดวาขึ้นไปชั้นบนคงดีกวา บันไดโคงวนสวยมาก ราวบันไดฝงเม็ดคริสตัล
ระยิบระยับสวยหรูดูแพง รับกับโคมไฟแชนเดอเลียรชอใหญหอยอยูบน
เพดานยาวมายังโถงของบันได หรูกวานี้ไมมีอีกแลว อยางกับพระราชวัง
“หนูพักหองปกซาย ปกขวาเปนหองของหนุมๆ สวนปากับลุงอยู
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ชั้นสาม” ลิฟตนั่นคงเปนลิฟตสําหรับคุณลุงคุณปา เพราะอีกหนอยทานก็
จะอายุมากขึ้น บุษราคัมเดาเอานะ
พรีมรตาพาแขกสาวนอยเขาไปในหอง ซึง่ ทําความสะอาดไวรอตัง้ แต
รูวาเจาตัวจะเดินทางมาที่นี่ หองพักกวางมาก ตกแตงดวยโทนสีเย็นตา
ผามานเปนลูกไมสชี มพู มีระเบียงหองสวนตัว หองนํา้ กวางขวางมีอา งจากุซซี
ความหรูหราบอกเลยยิ่งกวาโรงแรมหาดาวบางแหงเสียอีก
“ถูกใจไหมลูก”
“มากๆ คะคุณปา”
“ปาดีใจที่หนูชอบ ขาดเหลืออะไร ตองการเพิ่มเติม กดปุมตรงนี้นะ
ลูก จะดังไปขางลาง สาวใชจะไมขึ้นมาวุนวายยกเวนเจานายเรียก และ
เวลาทําความสะอาด” ทุกอยางเปนระเบียบเพือ่ ความเปนสวนตัวของทุกคน
ในครอบครัว แลวถาเจานายอยูใ นหองจะไมมใี ครมารบกวน ยกเวนปารายา
ที่ขึ้นมาตรวจตราความเรียบรอยไดคนเดียว
“คะ”
“งั้นพักผอนนะจะ ปาไมรบกวนแลว”
“ขอบคุณนะคะ”
“หามเกรงใจ ลูกสาวเพื่อนก็เหมือนลูกสาวปา”
ทานกอดเธออีกครั้งกอนปลอยแลวเดินออกจากหอง ตอนนี้จึงเปน
เวลาพักผอนของบุษราคัมโดยแท แตขอกินของวางกอนเถอะ ขนมเคก
ผลไม นํ้าผลไม ตายๆ เห็นแกกินกอนแลวคอยนอนก็ยังไมสายใชไหม วา
แลวก็ควาชอนมาตักเคกเขาปาก อรอยฟนคนเดียวไป

บาเรนงีบไปสักพักชายหนุมก็ลุกมาลางหนาลางตา รางใหญเดิน

ออกจากหองแลวตรงไปยังหองหนังสือ เขานอนไปแคชวั่ โมงเศษ จะนอนตอ
ก็คงไมไหว ออกมานั่งอานในหนังในหองสมุดของบานดีกวา มีหนังสือ
หลายเลมที่เขาซื้อมาใสไวในชั้นแตยังไมไดอาน
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แตแลวเสียงกุกๆ กักๆ ก็ดังขึ้นในหอง เขารีบเปดประตูเขาไป เห็น
รางเล็กในชุดทะมัดทะแมงชุดเดิมกําลังปนชั้นหนังสือเพื่อจะหยิบหนังสือ
ในชอง ชาติกอนเปนลิงหรือไงถึงกลาปนขึ้นไป ใหตายดับ ขัดลูกหูลูกตา
เสียจริง ชายหนุมกอดอกจองเขม็ง ดูเหมือนเธอจะยังไมรูตัว
“ปนขึ้นไปทําไม”
“อะ วาย!”
สาวเจาเตรียมรับความเจ็บ ตกใจกับเสียงดังจากเบื้องหลัง พอ
เอี้ยวตัวจะหันไป เทาที่เหยียบขอบชั้นไมมันก็เกิดลื่น บุษราคัมหลับตา
แนน แตแลวก็ผิดคาด รางกายของเธอไมไดหลนลงพื้น แตมีใครบางคน
มารับไว แตคงเพราะแรงโนมถวงมีมาก รางใหญจึงเซไปชนขอบเกาอี้แลว
ลมลงโดยมีเธอลมทับอยูดานบนอีกที
ดวงตากลมโตสบกับดวงตาสีมรกตในระยะใกล ปลายจมูกชนกัน
สวนปากหางเพียงนิด รับรูถึงลมหายใจรอนๆ ติดๆ ขัดๆ ของกันและกัน
อาการหัวใจเตนเร็วเกินปกติเกิดขึ้นกับบุษราคัม ใหตายเถอะ เขาหลอ
อยูแลว พอมาอยูใกลชิดแบบนี้บอกเลยวาหลอจนแทบละลาย
“คุณหมอบาเรน”
“รูจักชื่อฉันแลว?” เลิกคิ้วนอยๆ
“ก็ตอนคุยกันขางลางไงคะ แหม คนอะไรเลนตัวหวงแมกระทั่งชื่อ”
“ลุกไดแลว กินอะไรเขาไปนักหนา หนักชะมัด” คนตัวใหญตอวา
เสียงเรียบ แตมันทําเอาเสือนอยตองเมมปาก แตเพียงครูเดียวก็ยิ้มกวาง
ออกมา เขาจะดาก็เรื่องของเขาสิ เอาความมั่นหนาเขาสูก็ได
“เขินละสิคะ เขินที่ถูกชีตารทับใชไหมละ” ถามเสียงระรื่น บาเรน
เปลี่ยนสีหนารวดเร็ว ดวงตาดุดันไมพอใจ ขยับตัวลุกนั่งโดยมีบุษราคัม
นั่งบนตักไมยอมขยับไปไหน
“นี่คือออย?” เขาเลิกคิ้วถาม เขาไมชอบผูหญิงที่พุงเขาหาผูชาย
มันดูไรคานารําคาญ เขาไมเคยขาดในเรื่องแบบนี้ แตเขาไมเคยอยากมี
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เปนตัวเปนตน ยกเวนคนที่เขาจะสามารถรักไดมากกวาตัวเอง
“เปลาเลย ชีตารไมไดทําแบบนั้น”
“การกระทํามันฟอง ถางั้นก็ลุก ฉันไมใชเกาอี้” จา คนหลอไมปลื้ม
ใชไหมแบบนี้ แตบุษราคัมสนไหม ก็ไม ยิ่งยากก็ยิ่งอยากเอาชนะ อยากรู
นักวาเขาจะเลนตัวไปถึงไหน รอยยิ้มของเธอสดใสขนาดนี้ ที่ผานมาไมมี
แฟนเพราะไมอยากมี แตตอนนี้อยากมีแลวจา
รางเล็กขยับลุก อีกฝายจึงเดินไปหยิบหนังสือเลมหนึ่งที่เปนภาษา
อังกฤษทั้งเลม แลวเดินไปทิ้งตัวนั่งบนโซฟาตัวยาว บุษราคัมเดินไปนั่ง
ขางๆ แสรงทําเปนเปดหนังสือในมืออาน เธอหลับไปไดแปบเดียวก็ตื่น คง
เพราะรางกายยังปรับเวลาไมได จึงเลือกเดินเขามาในหองนี้ เห็นมีหนังสือ
เยอะแยะจึงจะเขามาอาน ไมคิดวาจะเจอชายในฝน
“ที่ตั้งกวางจะมาเบียดทําไมชีตาร”
“ตรงนี้นานั่งนี่คะ นั่งใกลหมออุนใจดวย” หันมาตอบยิ้มๆ เหลือบ
มองหนังสือของเขาซึ่งเปนหนังสือวิชาการเกี่ยวกับการแพทย ก็เขาเปน
หมอนี่เนอะ ตองอานหนังสือแบบนี้ประดับความรูอยูแลว
“ชีตาร”
“ขา...พี่หมอ” ลากเสียงยาวกอกวนคนตัวใหญไปอีก อยากจะขําให
ฟนหัก ดูสิจองเธอเขม็งราวกับเธอไปทําความผิดรายแรงกระนั้นแหละ
“อยามาเรียกฉันแบบนี้”
“ชีตา รอยากเรียก และพอใจจะเรียกดวยคะ ถาไปบอกคุณลุงคุณปา
ทานคงเห็นดวย” เพราะดูทาพอแมของเขาตองเปนแนวรวมของเธอแนๆ
เธออาจจะแกแดดไปบาง แตอายุยี่สิบสี่แลว อยากลองทําอะไรตามใจบาง
โดยเฉพาะเรื่องหัวใจที่ไมเคยตองลงทุนแบบนี้ การรุกเขาจะเปนคนแรก
และคนเดียว สมหวังหรือไมก็ขอใหไดรุกเถอะ ดูแลวหมอแบบเขานาจะยัง
ครองสถานะความโสดอยู
“เด็กคนนี้ ฉันใชเพื่อนเลนเธอหรือเปลา”
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“ไมใชคะ เพราะไมใชเพื่อนเลน ชีตารถึงเรียกวาพี่หมอ เปนพี่ชาย
ไปกอนนะคะ สวนสถานะอื่นตองคอยเปนคอยไป” เกิดมาก็เพิ่งจะเคย
เกี้ยวพาผูชาย ชีตารเอย นี่ถาไปบอกใครจะมีคนเชื่อหรือเปลา แคเพียง
เจอหนาวันแรกเธอก็รุกเขาหนักจนเขาแสดงอาการไมพอใจ มองแรงมาก
“ถอนหายใจทําไมคะ”
“มีตัวกอกวน”
“ชีวติ พีห่ มอจะไดไมราบเรียบเกินไป มีชตี า รเขามา รับรองมีความสุข
คะ เผลอๆ ยิ้มทั้งวัน” วาแลวสาวเจาก็หัวเราะ พอถูกจองมากๆ ก็รีบกลับ
มาสํารวมแทบไมทัน ดวงตาสีมรกตคูนี้บอกตรงๆ วาทําเธอใจสั่น ไมได
กลัวหรอก แตมันเหมือนมีมนตรสะกดใหเธอตองมอง
“ถามจริง มีความสุขมากไหมที่กอกวนฉัน”
“ค ะ มี ค วามสุ ข มาก ไม รู  สิ ชี ต  า ร ช อบเวลาได ม องหน า พี่ ห มอ”
หมอรามานถอนหายใจอีกหลายครั้ง ยายเด็กแสบกําลังทําใหเขาหงุดหงิด
พานอานหนังสือไมรูเรื่อง ไมเคยมีใครมาตอปากตอคําแบบนี้ เด็กคนนี้
ทํา ถึงจะอายุมากตามเวลา แตนิสัยเจาหลอนยังเหมือนเดิม
“พี่หมอมีแฟนหรือยังคะ”
“ยุง ไมใชเรื่องของเด็ก”
“โตแลวคะ ใกลเบญจเพสแลวดวย” ตอบหนาตาย ยิ้มจนตาจะปด
ขยับนั่งหันขางเพื่อจะไดมองอีกฝายใหเต็มตา เขาหลอมากจริงๆ อยูรอด
ปลอดภัยรอดมือผูหญิงมาไดอยางไรกัน หรือเขาจะรอเธอกันนะ
“เรื่องความรักเปนเรื่องสวนตัว ฉันไมจําเปนตองปาวประกาศบอก
ใครวาโสดหรือไมโสด”
“สําคัญคะ เพราะถาพี่หมอยังโสด เสือตัวนอยๆ คนนี้ก็มีสิทธิ์จีบ
พี่หมอ” อายนะ อายมาก อยากแทรกแผนดินหนี แตเรื่องหัวใจมันตอง
ลองดูสกั ตัง้ ขอเทหมดหนาตักรุกคืบเดินหนาเพือ่ หัวใจตัวเอง เวลาครึง่ เดือน
นับจากนี้บอกเลยวาเธอพรอมมากๆ ดูสิเขาจะเอาหัวใจไปไหนได
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“เด็กคนนี้ พูดอะไรออกมารูตัวไหม”
“ทราบคะ”
“เธอเปนผูหญิงนะชีตาร”
“ก็เพราะเปนผูหญิง ถาเกิดมัวอยูเฉยๆ พี่หมอตกเปนของคนอื่น
พอดี ไมยอมหรอก ยังไงชีตารก็จะขอจีบพี่หมอคะ” ดวงตากลมโตมุงมั่น
แนวแน ก็ไมรูเหมือนกันวาเอาลูกบามั่นหนามาจากไหน เขาคงมองวาเธอ
เปนผูหญิงประหลาด วาแลวก็ขยับใบหนาเขาไปใกล หมอบาเรนหรี่ตา ยัง
นิ่งเหมือนเดิม แตจองใบหนาเนียนไมวางตา
“คิดจะทําอะไร มันไมใชเรื่องสนุกหรอกนะเด็กนอย ถาฉันใจออน
ชอบใครงายๆ ฉันคงไมอยูเ ปนโสดมาจนทุกวันนี้ อยาทําอะไรทีม่ นั เกินตัว
ดีกวา”
“ชีตารชอบความทาทายคะ”
“แตฉันไมชอบ ถอยไป”
“ไมถอยคะ ทําไมคะ อายเหรอ หรือวา...แทจริงแลวพี่หมอเปน
เกย!”
คําวาเกยทําเอาคุณหมอมาดนิ่งที่ควบคุมอารมณตัวเองไดมาตลอด
หั ว คิ้ ว ชนกั น กรามสองขบเข า หากั น แน น เขาไม ช อบถู ก สบประมาท
โดยเฉพาะเรื่องความชอบ การที่เขาไมไดคบหาใครจริงจังหรือครองตัว
เปนโสด มันไมไดหมายความวาเขาเปนพวกรักรวมเพศ เขาไมไดรังเกียจ
หรือมีอคติ ในยุโรปตอนเขาเรียนอยูเขามีเพื่อนมากมาย เรื่องนี้ถือเปนการ
ยอมรับ แตในประเทศทะเลทรายยังไมเปนที่ยอมรับนัก แตสําคัญกวานั้น
คือเขาไมไดเปนแบบที่ยายตัวแสบกลาวหา
“ชีตาร”
“ขา...ตองเรียกดังทําไมเนี่ย อยูใกลๆ ตรงนี้เอง” ยิ้มหนาเปนทะเลน
ไปอีก สวนคนตัวใหญทําทาจะลุก เธอจึงดึงแขนเอาไวกอน
“จะไปไหนคะ อานหนังสือตอสิคะ สาบานวาชีตารไมกวนพี่หมอ
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แนๆ คะ พี่หมอไมใชทุเรียน ไมใชกลวย ไมจําเปนตองกวน” ยิงมุกไปอีก
แตถามวาคนตัวใหญขําดวยหรือเปลา บอกไดเลยวาไม และเขาโคตรจะ
โมโหยายเด็กสาวที่ยิ้มมาก ยิ้มกวางจนอยากจะหาอะไรปดปาก
ความจริงเขินตัวเองมาก คะ ขา เนี่ยปกติกับเพศตรงขามไมเคยใช
เลย มันขนลุกพิลึก เฮอ ทําไงไดละตอนนี้ตกหลุมรักโครมเบอเรอขนาดนี้
หัวใจมันก็เตนแรงมากๆ พอดึงแขนเขาไว อีกฝายก็หรี่ดึงแขนออก ตัวทํา
ดวยทองหรือไง แตะนิดแตะหนอยก็ทําเปนรังเกียจ
“ใกลเวลาอาหารเย็นแลว”
“หิวนีเ่ อง นัน่ แน กลบเกลือ่ นหรือเปลา สีหนาพีห่ มอไมไดบอกวาหิว
สักนิด”
“พูดมาก เกิดมาไมเคยพูดหรือ นารําคาญ” ปากบอกวารําคาญ แต
แปลกที่ ส  ว นลึ ก ในอกค า นขึ้ น มาว า บาเรนไม ไ ด รู  สึ ก ตามที่ พู ด ออกไป
บาชะมัด เขาจําเปนตองสนใจยายตัวแสบดวยหรือ ตอนเด็กชอบวุนวาย
อยางไร ตอนนี้ก็ยังเปนแบบนั้น ถาตองเปนแบบนี้ตลอดเวลาที่ไปไหน
ดวยกัน เขาคง...
“พี่หมอใจรายจัง”
“ลุ ก ได แ ล ว ลงไปข า งล า ง ไม จํ า เป น ต อ งรอให ใ ครมาตาม ที่ นี่
รับประทานอาหารเย็นตอนหกโมงครึ่ง” คนฟงพยักหนาหงึกๆ เปนอีกเรื่อง
ที่เธอตองรูสินะ แตคืนนี้เธอจะตองสืบคนประวัติพี่หมอสักหนอย วาชอบ
หรือไมชอบอะไร เขาเปนถึงหมอนี่เนอะ ตองเปนขวัญใจสาวๆ แนนอน
“รับทราบ งั้นลงไปกันคะ” ถือวิสาสะจับแขนอีกฝายแลวเดินออกไป
ดวยกัน งานนี้ไมรุกก็อาจขึ้นคาน ตอนนี้ชีตารอยากลงจากคานแลวจา
ทั้ ง สองเดิ น ลงมาจากชั้ น สองเข า มาในห อ งรั บ ประทานอาหาร
คุณแมบานรายากําลังจะไปตามพอดี จึงหยุดยืนแลวผายมือใหเธอกับเขา
เขาไปขางใน แนนอนคุณลุงคุณปาประจําที่ และนั่นผูชายหลอจัดอีกคน
นั่งอยู สีหนาไมไดดูแปลกใจ กอนเจาตัวจะลุกขึ้นยืนแลวเดินตรงมาหา
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แลวจับมือเธอที่จับมือหมอบาเรนอยู
“ตัวแสบ”
“คะ อะ เออ คุณคือ...”
“พี่ไง บาฮาส” เอาตรงๆ เลยไหม อยากบอกวาเธอจําใครไมได มัน
เหมือนจะจําได แตก็แคคลายๆ เธอจองคนหลอตรงหนาดวยความตกใจ
ยิ้มแหงๆ ใหคุณลุงคุณปาที่อมยิ้มสงมาให ตั้งรับไมทัน ผูชายตรงหนา
หลอมาก แตไมไดมีสีหนาเรียบนิ่งเหมือนหมอบาเรน
“บาฮาส ลูกอยาทําใหนองตกใจสิ หนูชีตารไมตองตกใจ นี่พี่บาฮาส
หรือเรียกวาหมอบาฮาสก็ได ลูกชายคนเล็กของปากับลุงจะ” คนตัวเล็ก
ถึงบางออ ยิ้มกวางสงใหพี่หมอบาฮาส คงอายุมากกวาเธอละ แตดูพี่แก
สีผิวจะคลํ้ากวาหมอบาเรนเล็กนอย แอบดูเถื่อนๆ ดวย
“นองโตขึ้นเยอะเลยครับ ไมอยากเชื่อวานองหนามาจะเปลี่ยนไป
มากขนาดนี้” เออ อะไรคือมาวิจารณอดีตกันหนาตาเฉย
“พอกอนไวคอยคุย มากินขาวไดแลว” เปนเสียงประมุขของบานยุติ
ทุกอยาง บาฮาสจึงดึงแขนเล็กๆ ใหหญิงสาวมานั่งเกาอี้ขางตัวเอง
“วันนี้แมพริกทําอาหารไทย ผมตองเจริญอาหารแนๆ ครับ” บาฮาส
เอยอยางเอาใจ ความจริงคือเขาเองก็ชอบอาหารไทยมาก ฝมือแมอรอย
ที่สุดในสามโลกก็วาได แมเคยเลาใหฟงวาแมก็ทําไมเกง แตอาศัยฝกฝน
และคุณยายชวยสอน ตอนนี้ฝมือเทียบเทาระดับเชฟทีเดียว
“กินใหหมดเถอะ นานๆ เจอกัน นีก่ จ็ ะหายไปอีกแลวละสิ” คนเปนแม
สงคอนใหบตุ รชาย ทีม่ าไดเพราะเตรียมตัวหายเขากลีบเมฆเหมือนทีช่ อบทํา
สมกับทําตัวเปนแพทยทหาร จนตอนนีท้ า นก็เริม่ ชินชาเสียแลว พรอมๆ กับ
ทําใจไวเผื่อบางกับนิสัยชอบหายเงียบไมติดตอทางบานของลูกชายคนเล็ก
“แมพริกรูใจผมที่สุด”
“ก็แมเปนแม ออ พอเขาก็รูใจลูกนะ รูวาลูกนะชอบทําตัวลึกลับ”
“แตผมไมใชสายลับนะครับพอ” หันมาพูดกับบิดาที่นั่งหัวโตะ เริ่ม
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ลงมือรับประทานอาหาร แลวก็เหมือนเดิมคือพอชอบตักกับขาวใหแม เปน
ภาพทีส่ องพีน่ อ งเห็นจนชินตามาตัง้ แตจาํ ความได เห็นพอบุคลิกนิง่ ๆ แบบนี้
บอกเลยเวลาหวานก็หวานไมแครสื่อ ไมวาจะยามอยูในบานหรือนอกบาน
พอก็เสมอตนเสมอปลายกับแมพริกของเขาสองคนเสมอ
“อยาลืมวาแกเปนหมอนะบาฮาส หัดทําตัวนิ่งใหเหมือนพี่แกบาง”
คนเปนพอหัวเราะในลําคอเมื่อพาดพิงถึงลูกชายคนโตที่ไมออกความเห็น
อะไร กินเงียบๆ เหลือบตามองการสนทนาบางเล็กนอย
“พี่บาเรนเขาเก็บอาการครับพอ”
“พูดมาก” คนเปนพีเ่ งยหนาสบตานองชายแลวสายหนา เขากับบาฮาส
ตางกันตรงนิสยั เขานิง่ ๆ แตบาฮาสจะกวนๆ ไมรหู มอนีเ่ รียนหมอไดอยางไร
แตก็นั่นแหละ นิสัยบางอยางก็ยังเหมือนกันบาง โดยเฉพาะเรื่องความเปน
ผูนําเขากับนองจะคลายกันในสวนนี้
“ผมพูดจริง อะ พี่ตักให” ประโยคทายหันมาทางแขกสาว
“ขอบคุ ณ ค ะ ” บุ ษ ราคั ม ขอบคุ ณ พลางค อ มศี ร ษะเล็ ก น อ ย เมื่ อ
พี่บาฮาสตักกับขาวมาใสจานเธอถึงสามอยางจนเต็มจานแลวตอนนี้
“เขาใจเอาใจนองนะเรา”
“เดีย๋ วนองจะไมประทับใจครับ จําพีไ่ ปนานๆ นะนองชีตา ร” คนบานนี้
พูดเหมือนรูจักเธอดี ทั้งที่เธอเองกลับไมรูจักใครเลย คือมันจําไมไดแหละ
ตอนนั้นคงยังเด็กมาก
“จําคะ ไมลืมหรอก”
“แตเหมือนจะลืมใครบางคน ใชไหม” บาฮาสมีความขี้เลน เลิกคิ้ว
ใหบุษราคัม เธอมองหนาอีกฝายงงๆ ไมรูวาหมายความถึงอะไร แตก็
ชางเหอะ คิดแลวปวดสมอง วาแตมาโฟกัสที่พี่หมอบาเรนดีกวา ทําไมตอง
ทําหนาดุใสเธอดวย รังสีอํามหิตออรามาพรอมความหลอเลยทีเดียว
“กินไดแลวลูก เดีย๋ วคอยไปคุยหองทีน่ งั่ เลน” พรีมรตายุตบิ ทสนทนา
เพราะจะไดยายไปนั่งคุยกันอีกหอง ดวยตอนนี้เปนเวลาอาหารเย็นแลว
60 จุมพิตทะเลทรายเถื่อน

ขืนมัวแตคุยกับขาวรอนๆ จะเย็นเสียหมด
“หนูชีตารกินเยอะๆ นะลูก”
“จัดใหคะคุณปา”
“ตะกละ” จูๆ เสียงของคนนั่งฝงตรงขามก็เอยขึ้น สาวเจาเมมปาก
แนน
“บาเรนทําไมพูดกับนองแบบนี้ละ ไมนารักเลย” คนเปนแมปราม
บุตรชาย เจาตัวเพียงเงยหนาสบดวงตาของเธอ ชีตารก็เลยแอบแลบลิ้น
ใหหนึ่งที สมนํ้าหนา ฮาๆ อยากมาวาคนสวยอยางเราดีนัก เดี๋ยวเถอะจะ
ออนคุณปาคนสวยเยอะๆ จนเขาโดนตอวาไมหยุดเลยละ
“ผมพูดไปตามจริงครับ ไมเหมือนพวกลิงหลอกเจา”
“ลิงที่ไหนจะสวยนารักแบบนี้ละคะ” คําพูดของเธอทําเอาคนขางๆ
หัวเราะขึ้นมาอยางหามไมอยู บาฮาสยักคิ้วใหพี่ชายอยางอดไมได
“ไงครับพีบ่ าเรนของผม เจอคนจริงเขาให” สีหนาอมยิม้ ของพีบ่ าฮาส
มันแปลกๆ ชวนสงสัย เมื่อวัยเด็กมีอะไรกันหรือเปลา ทุกคนดูจะดีใจกับ
การมาของเธอ ยกเวนคนเดียวที่ทําหนานิ่ง แตความหลอไมเคยลดลง
ไรเคราบางๆ นั้นไมไดดกมาก แตพอประดับบนใบหนาของเขา บอกเลยวา
มันเสริมใหความหลอของเขายิ่งกระแทกตากระแทกใจ วันนี้ตั้งแตเจอเขา
เธอไมอาจปดภาพเขาออกจากสมองไดเลย
“พูดมาก เขากันดีเหลือเกิน”
“ก็นองสาวคนนี้นารัก หรือพี่วาไมจริง” การไดกวนประสาทพี่ชาย
เปนเรื่องถนัดของบาฮาส ไมรูสิ ไอสีหนานิ่งๆ แบบนี้บอกเลยซอนความ
รายกาจเอาไวไมใชนอย เปนหมอก็ใชวาจะตองนิ่งเปนนํ้าแข็งเสมอไป
ความรายของพี่ชายถูกปกปดเอาไว ไมจําเปนก็ไมเคยเผยแสดงออกมา
“ถาปากวางก็ตักขาวเขาปากเสียนองพี่” บาเรนเลือกจะพูดแคน้ัน
เขาจุ ด รอยยิ้ ม เล็ ก น อ ยบนมุ ม ปาก แต ค นมองอย า งบุ ษ ราคั ม เห็ น แล ว
บอกเลยเปนยิ้มที่ดูแฝงบางอยาง เอาเถอะ ความสงสัยคงกระจางในสักวัน
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เพราะตอนนี้รางกายตองการพลังงาน เรื่องกินจึงตองมากอน
“พี่ชายผมโหมดดุ”
“หึ” เจาตัวแคทําเสียงในลําคอแลวก็กมหนากมตากินตอ
“ตักอันไหนไมถึงบอกไดนะหนูชีตาร” ประมุขของบานเอยนํ้าเสียง
เอ็นดู
“พี่ตักให”
บุษราคัมไมตอ งตักกับขาวเอง เพราะพีบ่ าฮาสตักใสจานเอาอกเอาใจ
ตลอด คุณปาเองก็ตักใหดวย และทุกการกระทําของคนในครอบครัวดีกับ
เธอหมด ยิ้มแยมแจมใส พูดคุยเปนระยะ ไมใหบรรยากาศบนโตะอาหาร
เงียบเหงา ซึ่งคนที่พูดนอยสุดหนีไมพนพี่หมอบาเรน คนอะไรขนาดนิ่งๆ
ก็ยังมีแรงดึงดูดชวนมอง เธอเหลือบตามองเขาเปนระยะ เจาตัวเหมือนรู
จึงเงยหนาสบตามองมาดุๆ คลายไมพอใจ
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3

ตะลุยทะเลทราย
ไ ดเวลาบุษ ราคัมก็กลับขึ้นชั้นบน เรื่องโปรแกรมเที่ยวเธอบอก

คุณปาวาพรุงนี้จะไปพิพิธภัณฑ คือเริ่มเที่ยวในเมืองหลวงกอน คิดวาเที่ยว
สักสองวันก็นาจะโอเค สวนเรื่องไปนครโบราณ คุณลุงกับคุณปาเห็นพอง
ตองกันวาจะใหหมอบาเรนเปนคนพาเธอไป แตเจาตัวดูเหมือนจะไมอยาก
เปนไกดสวนตัวสักเทาไร อยากจะงอนอยูหรอก คนอะไรไมเก็บอาการบาง
เลย มาทํ า รั ง เกี ย จชั ด ๆ แบบนี้ มั น ก็ มี แ อบน อ ยใจว า ที่ ส ามี ใ นอนาคต
เหมือนกัน
กอก กอก
“ใครมาเคาะประตูเนี่ย”
กอก กอก
เสียงเคาะหองดังขึ้นอีกครั้ง เจาตัวจึงลุกจากเตียงที่เพิ่งลมตัวลง
นอนแผหลาตีพุงเลน
“อาว คุณปา มีอะไรเหรอคะ”
“ปาเอานมอุน ๆ มาให เผือ่ จะสบายทอง ในหองมีตเู ย็นเล็กมีนาํ้ ผลไม
กานตมณี 63

และนมกล อ ง แต ป  า ว า ดื่ ม นมอุ  น ๆ ดี ก ว า จ ะ ป า รู  ว  า ร า งกายหนู กํ า ลั ง
ปรับสภาพตามเวลาของที่นี่” ทานยิ้มอบอุนสงใหบุษราคัม เด็กสาวโต
เปนสาวแลว ดูทา จะแกนเซีย้ วพอตัวถึงกลาตอปากตอคํากับลูกชายหนานิง่
ของเธอ อดนึกถึงเสนทางความรักของตัวเองกับสามีไมได ภาพของเด็กสาว
สะทอนตัวตนของพรีมรตาในวันวานไดชัดเจน
“ขอบคุณคุณปานะคะ”
“ปาเต็มใจ ปาอยากมีลูกสาว หนูมาเที่ยวหาแบบนี้ปาดีใจ วาแตเรื่อง
ไปเที่ยวทะเลทรายกับไปนครโบราณ ปาคุยกับพี่เขาแลว พี่เขารับปาก แต
ขอเคลียรงานกอน เพราะตองไปหลายวัน คงไปสัปดาหหนา หนูโอเคไหม
ลูก”
“ไมมปี ญ
 หาคะ แลวแตพหี่ มอสะดวกเลยคะ” อยากกรีด๊ ใหบา นแตก
ตองกลัน้ ยิม้ ไว กลัวแสดงความดีใจออกนอกหนามากเกินไป อยางไรก็เปน
ผูห ญิง ตองสํารวมกาย แตมนั จะทันไหม เพราะสีหนาเอ็นดูของคุณปาทําเอา
เธอเขินอายหนาแดง ไมอยากมองกระจกหรอก คงแดงทั้งหนาแลว
“จะ แลวปาจะบอกพี่เขาให แตกลางทะเลทรายมันจะรอนหนอยนะ
ลูก”
“เรื่องนั้นไมใชปญหาคะ” นักกีฬาระดับเหรียญทองอยางเธอถึกทน
จะตาย ออกกําลังกายก็บอย เรื่องเดินทางเหน็ดเหนื่อยอาจมีบาง แตเธอ
เชื่อเสมอวา ณ ปลายทางมันคุมคา
“หลานปานารักเสียจริง วาแตหนูไมมีแฟนใชไหมลูก”
“ไมคะ ไมมี” จะมีก็เพราะลูกชายคนโตของปาละคะ บุษราคัมตอบ
ประโยคนี้ในใจ รูสึกวาตั้งแตเจอกันที่สนามบิน เธอก็ดูกากั่นจนตัวเองยัง
ตกใจกับความคิดโลดโผนเกินหญิง นี่ถาแมกับพี่เพชรรูนะ มีหวังโดนบิด
เนื้อเขียวแนๆ เฮอ ก็ใครใชใหพี่หมอบาเรนหลอปรอทแตกละ
“เอ...แบบนี้ลูกชายปาจะพอมีลุนไหมนา”
“คุณปา...” เขินหนาแดงบิดตัวไปมาสิคะ ถึงจะกลาแบบบาๆ แต
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ความอายก็ยงั มีอยู ตอนนีแ้ กมเธอคงแดงปลัง่ เหมือนลูกมะเขือเทศสุกแลว
กระมัง
“ปาหยอกเลน เรื่องแบบนี้บังคับกันไมได แตถาเปนจริงก็ดีจะ”
พรีมรตายิ้มบางๆ ชอบอกชอบใจ หัวใจเบิกบานดวย ดูทีทาแลวสาวนอย
ก็คงจะชอบพอลูกชายหนานิ่งของเธอไมนอย สวนบาฮาสนะเหรอ คนนั้น
ไมตอ งหวัง เพราะหลังกินขาวก็กลับไปทันที ไมคดิ จะนอนทีน่ ี่ แวบไปแวบมา
เหมือนพวกนินจา
“งั้นปาไปนะจะ”
“ขอบคุณอีกครั้งนะคะ”
“พักผอนใหเต็มที่ พรุงนี้ปาจะใหคนขับรถกับสาวใชหนึ่งคนไปดวย
พาหนูไปเที่ยว แตไมตองหวงเรื่องความเปนสวนตัว คนของปากับลุงจะ
ไมทําใหหนูอึดอัดลําบากใจ เพียงแตชวยขับรถและนั่งไปเปนเพื่อนเทานั้น”
หญิงสาวพยักหนาแลวเดินไปสงทานหนาประตู พอทานเดินหาง
ออกไปและขึ้นชั้นบน ดวงตากลมโตก็มองไปยังประตูหอง ไมเห็นหนาเห็น
ประตูหองก็ยังดี คืนนี้คงนอนหลับฝนดี

พ รีมรตาขึน้ มาชัน้ สามซึง่ เปนหองพักของเธอกับหมอรามาน วันเวลา

หมุนผานจากบานเล็กก็สรางบานหลังใหญ เพราะตองการพืน้ ทีใ่ หลกู วิง่ เลน
จนตอนนี้สองหนุมโตกันหมดแลว สิ่งที่เธอกับหมอรามานคิดไวก็คืออยาก
ไดหลานมาสงเสียงเจี๊ยวจาววิ่งเลนรอบบานหลังใหญ แตจนแลวจนรอด
ดูเอาเถอะ ลูกชายทั้งสองไมไดดั่งใจสักคน โดยเฉพาะคนเล็กที่บางาน
เอาแตหายเขากลีบเมฆบอยๆ
หมอรามานที่ เ พิ่ ง เดิ น ออกจากห อ งแต ง ตั ว เห็ น สี ห น า ยิ้ ม แย ม มี
ความสุขของภรรยาก็อดยิ้มไมได รางใหญกาวขึ้นเตียง ตบมือลงขางๆ ตัว
พรีมรตาก็กาวขึ้นไปหา เขาอาแขนรับรางเล็ก ภรรยาคนสวยยิ้มหวาน
จรดปากบนแนวคางสากๆ ที่ประดับไรเคราแลวสวมกอดอีกฝายเชนกัน
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เวลาผานมานานแคไหนแตรักเราไมเคยเกาเลย
“หอมจัง”
“หมอละก็”
“ยิ้มมีความสุขมากเลยรูไหมวันนี้”
“จริงๆ พริกก็มีความสุขทุกวันคะ เพียงแตวาดีใจที่ไดเจอหนูชีตาร
ตอนเด็กๆ ก็วานารัก โตมาก็สวยนารักไปอีกแบบ”
“หึๆ อยาคิดนะวาฉันไมรวู า พริกคิดอะไร” เพราะสิง่ ทีค่ นในออมแขน
คิด รามานก็คิดเหมือนกัน จนอยากใหเปนจริง แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยูกับ
คนสองคนวามีหัวใจตรงกันหรือเปลา เรื่องหัวใจบังคับกะเกณฑไมได
เรื่องคูครองคูชีวิตตองใหเต็มใจดวยกันทั้งสองฝาย
“แลวคิดวาพริกคิดอะไรละ” เธอตอบยิ้มๆ สามีหนุมแนบหนาผากก
วางกับหนาผากของเธอ ภรรยาของเขายังสวยนารักเสมอ ตอใหโลกนี้มี
ผูห ญิงสวยใสมากกวาเธอ คนทีส่ วยทีส่ ดุ สําหรับเขาก็ยงั เปนพริกแสบ เพราะ
เธอคือคนเดียวที่เขารัก คือคนเดียวที่อยูในหัวใจ
“รูวาพริกอยากมีลูกสาว”
“แตถามีหลานคงดีกวานะคะ” นึกภาพตอนมีเด็กๆ มาวิ่งเลนแลวก็
ยิ้มกวาง แตปญหาอยูที่ลูกๆ ของเธอยังไมมีคนรักเปนตัวเปนตนสักคน
แลวจะเอาหลานๆ ที่ไหนมาวิ่งเลนรอบบาน
“อยากจับคูใหเด็กๆ สินะ”
“ทําแบบนั้นไมไดหรอกคะ มันไมแฟร ทุกอยางตองอยูที่พวกเขา”
“ฉันก็คิดแบบนั้น แตรูไหมตอนนี้ฉันคิดอะไร” รามานเอียงหนาจอง
ตาภรรยาคนสวย
วั น คื น หมุ น ผ า นไปอย า งช า ๆ วั น แล ว วั น เล า เรื่ อ งราวบางอย า ง
เหนือความคาดเดา มันลี้ลับจับตองไมได แตมันก็ยังอยูในซอกหลืบแหง
ความทรงจําไมไดเลือนหายไปตามกาลเวลา เรื่องในอดีตเหมือนจะถูก
ปดตายจนคิดวาจะไมเกิดอะไร แตเมื่อสาวนอยลูกสาวของเพื่อนเดินทาง
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มาที่นี่ จูๆ รามานก็รูสึกวาบางอยางกําลังจะเปนดังคําบอกเลาของคนในอีก
มิติที่ครั้งหนึ่งเขาเคยหลุดเขาไปในชวงเวลานั้น
“หมอคะ หรือวา...”
“เรือ่ งราวอันนาอัศจรรย อดคิดไมไดจริงๆ วามันจะเกิดขึน้ จริงๆ ไหม
ลูกชายสองคนของเรา แต...”
“แตอะไรคะ”
“เมื่อกอนตอนลูกเด็กๆ ฉันคิดวาลูกชายสองคนของเราหรือเปลา
ที่จะยอนกลับไป แตมาคิดอีกที บาฮาสมีความเปนไปไดนอยมาก”
หัวคิว้ เขมขมวดเขาหากัน แตกลับมีรอยยิม้ บนมุมปากคลายวามัน่ ใจ
ตออะไรบางอยาง ซึ่งเธอไมอาจคาดเดา ตองรอเจาตัวพูดออกมาเอง
“หมอคิดอะไรอยูคะ”
“ก็คิดวาบางทีอาจเปนบาเรน เพราะหนาตาของบาเรนเหมือนใคร
คนนั้นมาก”
“ใครคนนั้น? ใครเหรอคะ”
คนถูกถามคลีย่ มิ้ บางๆ ลูบไลฝา มือบนแผนหลังเนียน ดวงตาสีมรกต
ทอประกายแวววาวออนโยน
“เจาชายบาซาร”
“ชื่อนี้คุนๆ นะคะ เหมือนเคยอานเจอในประวัติการกอตั้งประเทศ
บาซาร”
“เจาชายบาซารคือคนที่ฉันเคยเจอในยุคอดีต ก็อยางที่บอกวามัน
เหลือเชื่อ แตฉันก็ไมรูจะพูดอยางไร แตบาเรนของเราหนาตาพิมพเดียวกับ
เจาชายบาซาร” เปนสิ่งที่เขาไมไดบอกใคร เฝามองดูการเติบโตของลูกชาย
คนโตอยางเงียบๆ จนวันนี้รามานยิ่งมั่นใจกับสิ่งที่ตัวเองคิด
“ไมนาเชื่อ”
“แตมันเปนเรื่องจริง ไมใชเรื่องเลน ฉันเคยสงรูปบาเรนใหเคนดู
หมอนั่นยังตกใจ เพราะในอดีตมีแคฉันกับหมอนั่นที่หลงเขาไป ตอนนี้
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ทุกอยางมันกําลังเดินไปในแบบที่มันจะเปน”
“แลว...ถาบาเรนยอนไปในอดีตจริงๆ ลูกจะไดกลับมาหรือเปลาคะ”
จูๆ คนเปนแมก็เกิดความกังวล เรื่องลี้ลับนี้เธอเองก็เจอมากับตัวตอนไป
นครโบราณ
“อยาคิดมากอยากังวล อะไรจะเกิดก็ตองเกิด แตฉันเชื่อนะ ถาหาก
บาเรนยอนไปในอดีต เขาก็ตองกลับมาได เหมือนฉัน” เขายิ้มบางๆ ให
ภรรยาที่เริ่มมีสีหนาเปนกังวล
“เราไมใหลูกกับหนูชีตารไปนครโบราณดีไหมคะ”
“ฉันรูว า พริกหวงลูก แตเชือ่ สิ มันไมแยหรอก แมเฒาก็เคยบอกแลว
เราฝนชะตาไมได”
“หมอจะบอกเรื่องนี้กับลูกของเราไหมคะ”
“เมื่อถึงเวลาเขาจะรูดวยตัวเอง แตกอนเดินทางพี่มีของจะใหลูก นั่น
ก็คือสรอยเขี้ยวเสือ” สรอยที่แมเฒาเคยใหเขาไวติดตัว และไมนานเขาก็
ถูกดึงเขาไปในอดีต เขาไปรูเห็นการสูรบ การแกงแยง ความเห็นแกตัวและ
ความโลภไมวายุคสมัยไหนมันก็นํามาซึ่งความพังพินาศยอยยับเสมอ
“พริกตองทําใจใชไหมคะ”
“อยาคิดมาก ลูกเราเปนคนดี คนดีแมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไมเห็น
ก็ตองปกปองคุมครอง”
“คะ” พรีมรตาพยักหนากับอกกวาง ไมมีใครลวงรูอนาคต แตใน
ฐานะแม หากเลือกไดก็ไมอยากใหลูกตัวเองเดินทางไปยังดินแดนแหงนั้น
กลัววามนตรขลังของนครโบราณจะนําพาลูกยอนกลับเขาไป

ส องวันแลวกับการไดมาทองเที่ยวยังพิพิธภัณฑหลายแหงใน

เมื อ งหลวงของประเทศบาซาร โดยมี ค นขั บ รถให และสาวใช ติ ด สอย
หอยตามมาดวยทุกการเดินทาง ตอนแรกก็คิดวาจะอึดอัด แตทั้งสองคน
ใหความเปนอิสระเต็มที่ ใหเธอไดใชเวลาอยางคุมคาโดยทั้งสองคนจะรอ
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อยูบนรถ
“เปนไงบางลูก ไปเที่ยวมาวันนี้”
“คะสนุกมาก วาแตคุณปาอยูบานคนเดียวเหรอคะ”
“คุณลุงก็อยูจะ แตคุยกับพี่บาเรนอยูในสวน” คนฟงครางเบาๆ
พยักหนารับ ตั้งแตวันแรกจนวันนี้เธอยังไมเห็นหนาพี่หมอสุดหลอเลย
เหมือนเขาจงใจหลบหนาหลบตา
“ทําไมสองสามวันมานี้ไมเห็นพี่บาเรนเลยคะ”
“ตอนนี้ที่โรงพยาบาลคอนขางยุง พี่เขาตองปดเคสคนไขดวนเลย
นอนที่นั่น แลวก็กําลังเคลียรงานดวย คงมะรืนนะจะถึงจะไดออกเดินทาง
ทองเที่ยวทะเลทราย” คําพูดของคุณปาทําเอาบุษราคัมตื่นเตน ความจริง
เธอเคยเที่ยวทะเลทรายมากอน แตเปนที่เวียดนาม อยากรูวามันจะให
ความรูสึกเดียวกันหรือเปลา
“ขอบคุณคุณปานะคะที่เปนธุระจัดการให”
“หลานปามาทัง้ ที ปาก็ตอ งใหหลานเทีย่ วใหสนุกสิจะ ” พรีมรตารูส กึ
วาตัวเองมีความสุขที่ไดจัดเตรียมโตะอาหารไวตอนรับลูกสาวเพื่อน นารัก
เสียจนอยากไดมาเปนลูกของตัวเอง
“งัน้ ชีตา รขอขึน้ ไปอาบนํา้ กอนนะคะ เหงือ่ ไคลเต็มเลย เดีย๋ วจะเหม็น”
วาแลวก็เดินแกมวิง่ ขึน้ ชัน้ บน เปนจังหวะทีส่ องพอลูกเดินเขามาในบานพอดี
“นั่นคนหรือลิง ทโมนดีเหลือเกิน” หมอบาเรนเอยอยางเสียไมได
เห็นหลังไวๆ ของเจาตัววิ่งขึ้นบันไดไป ไมมีความสํารวมสักนิด
“อยาวานอง เมื่อกอนแมก็เหมือนนองนี่แหละ”
“อืม ขอนี้พอยืนยันได”
พรี ม รตาส ง ค อ นให ส ามี แต ก็ ย อมรั บ หรอกนะว า เธอไม ใ ช ส าว
เรียบรอย วันเวลาหมุนผานจึงคอยๆ เรียนรูและปรับตัวใหเขากับยุคสมัย
ดวยวัยที่มากขึ้น
“ไมเกี่ยวกับเด็กคนนั้น”
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“นองไมเด็กแลวนะลูก หรือคุณหมอบาเรนลูกแมทํางานหนักจน
หูตาฝาฟางมองวาสาวนอยนารักสวยขนาดนัน้ วายังเปนเด็ก” เอยยิม้ ๆ มอง
ลูกชายที่สายหนาเบื่อหนาย แตแปลกไหมที่ดวงตากลับมองขึ้นไปชั้นบน
หึ ลูกชายของเธอเนี่ยผูรายปากแข็งเหมือนพอไมมีผิด
“เด็กครับแม อยางนอยก็ความเอาแตใจ”
“ไดเจอนองแควันเดียวก็เหมาวานองเหมือนเดิม บาเรน ลูกโตแลว
นองก็โตแลวเหมือนกัน ไมคดิ จะมองนองในสถานะอืน่ บางหรือลูก” ใบหนา
หลอเหลานิ่งสงบหันมาทางมารดา สีหนาของทานเหมือนจับผิดเชนเดียว
กับบิดาที่เอาแตอมยิ้มไมออกความเห็น ใหตาย พวกทานกําลังคิดจะจับคู
ใหเขากับยายเด็กแสบ
“ไมครับ ไมมีสถานะ ไมเปลี่ยนอะไรทั้งนั้น”
“รูไหมวาคนที่ปากแข็งอยางลูก ตอนนี้คือสามีของแม”
“ใช พอกลืนนํ้าลายตัวเอง” รามานยืดอกรับอยางลูกผูชาย นิสัยของ
ลูกถอดแบบเขามาเสียขนาดนี้ แลวไงละ ตอนนี้รักเมียหลงเมียหัวปกหัวปา
ทุกลมหายใจมีแตเธอ ในความกากั่น ในความแสบสัน เขาเชื่อวาสาวนอย
ลูกสาวของเพื่อนตองมีความพิเศษบางอยางในตัว
“ผมไมใชคนแบบนั้นครับ เธอเด็กเกินไป” อันที่จริงคือกลบเกลื่อน
ไมอยากใหพอกับแมมาพูดจายัดเยียดเด็กแสบใหตัวเองมากกวา
“ถานองไมเด็กแสดงวาลูกก็จะสนใจนองงั้นหรือ”
“แมพริก”
ไมรจู ะตอบมารดาอยางไรก็ไดแตเรียกชือ่ ทาน ใหตายเถอะ ดีทตี่ รงนี้
ไมมีบาฮาสนองชายตัวรายอยูดวย ไมอยางนั้นทุกคนคงรุมทึ้งเขาคนเดียว
เปนแน วาแลวคุณหมอหนานิ่งก็เดินขึ้นชั้นบน เขาเองก็เพิ่งกลับจากทํางาน
อยากอาบนํ้าอาบทาสักหนอย
“เขินหรือลูก” สิ่งที่บงบอกไดดีวาลูกชายหนานิ่งสุดที่รักของเธอเขิน
ก็คอื อาการหูแดงเล็กๆ มันคงเปนสัญชาตญาณของเจาตัว ไมรสู ิ ตอนนีเ้ ธอ
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กําลังมองเห็นภาพความรักของตัวเองที่เคยมีตอหมอรามานตอนวัยรุน
อีกคนปากแข็งคอยแตไล แตอีกคนก็ใจเด็ดไมยอมไปไหน ถาเธอไมรุก
ในวันนั้นก็คงไมไดเขามาเปนพอของลูกหรอก ขอบคุณแลวกันที่สุดทาย
ความพยายามของเธอก็สัมฤทธิผล
“ผมขึ้นไปอาบนํ้าดีกวา ตรงนี้มีแตแนวรวมของเด็กแสบ”
“ระวังเด็กแสบจะเขาไปอยูในหัวใจไมรูตัว” ประโยคนี้ประมุขของ
บานเอยไลหลัง เจาตัวรีบจํ้าอาวขึ้นบันไดทันที งานนี้มีแววจะไดลูกสะใภ
“หมอคิดแบบพริกไหมคะ”
“คิดสิ เขาเหมือนจะเกิดมาคูกัน”
“ไมรูทั้งสองคนยังจําคําพูดสมัยเด็กไดไหม”
“พี่วาบาเรนจําได แตหนูชีตารสิ ตอนนั้นยังเด็กมาก แคสี่ขวบเศษ
จะจําไดหรือเปลาวาตัวเองพูดอะไรไวบาง” เปนอีกครั้งที่หมอรามานตอง
หัวเราะกับทาทีของบุตรชาย อะไรก็ตามหากไมชอบไมพอใจ แตนี่เจาตัว
กลับพยายามกลบเกลื่อนปกปดความรูสึก หึ จะรักษามาดไปไหน

คนตัวเล็กอาบนํา้ ชําระรางกายเรียบรอยแลวก็ลงมาดานลาง ซึง่ ใกล

เวลาอาหารเย็นพอดี แตกลับไรเงาคุณหมอรูปหลอ เขายังไมลงมาแลว
ไมเห็นมีใครไปตาม ทําไมจูๆ ก็รูสึกเปนหวงอีกฝายขึ้นมา หรือวาเขาจะ
ทํางานหนักจนเผลออาบนํ้าแลวนอนหลับไป อาการชะเงอคอมองไปทาง
ประตูเรียกสายตาของผูใหญทั้งสองไดเปนอยางดี
“ขึ้นไปตามพี่เขาสิลูก”
“ชีตารไปตามไดหรือคะ พี่หมอจะไมไลออกมาเหรอคะ” ถึงจะชอบ
เขา อยากเอาชนะใจมากแคไหน แตหอ งนอนคือหองสวนตัว ไมกลาละลาบ
ละลวงหรอก
“ไดสิ พี่เขาไมทําอะไรหรอกลูก จวนไดเวลารับประทานอาหารเย็น
แลวดวย” พรีมรตาเปดทาง อยากใหเด็กทัง้ คูไ ดศกึ ษาดูใจกัน ระยะสัน้ หรือ
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ระยะยาวไมไดเปนตัวแปลวาทั้งคูจะรักกัน แตเธอก็อยากใหโอกาสเด็ก
ทั้งสอง โดยเฉพาะเจาของรางเล็กที่ดูจะปลื้มลูกชายตนไมนอย
“งั้นชีตารไปตามพี่หมอใหนะคะ” ดีใจออกนอกหนามากจนยิ้มกวาง
ลุกเดินตัวจะปลิวออกหองไป
“เราไปรอในหองรับประทานอาหารเถอะคะ”
“หวังวาเจาลูกชายของเราจะไมหัวรอน”
“ถาเปนแบบนัน้ ก็เพราะติดนิสยั จากคนเปนพอละคะ” เธอยกความผิด
ใหเปนของสามี เพราะนิสัยลูกคนโตถอดแบบมาจากเขาเรียกไดวาสําเนา
ถูกตอง

ก๊อก กอก

มือบางยกขึ้นเคาะเบาๆ แตขางในหองเงียบมาก เงียบเปนปาชาเลย
เชียว เอ...หรือวาหมอบาเรนจะหลับจริงๆ แตนพี่ ระอาทิตยจะตกดินอยูแ ลว
ใชเวลานอนหลับที่ไหน มือบางจับลูกบิดขยับ ปรากฏวามันไมไดล็อก จึง
ผลักประตูเบาๆ ขางในหองไมไดมืดนัก มีแสงสวางลอดผานเขามา ดวงตา
กลมโตกวาดมองหองพักใหญหรูหรา ซึ่งแบงเปนสัดสวน เปดเขามาเจอ
เตียงกอนเลย แลวมีแยกซอยหองเหมือนเปนหองไวสําหรับดูหนัง
“พี่หมอบาเรน พี่หมอคะ”
สงเสียงเรียกเบาๆ ไมกลาตะโกนดัง เกิดเจาตัวอยูแถวนี้ แตแลว
ดวงตาก็แอบเห็นปลายเทาของเจาของหอง จึงสาวเทาเขาไปในหองนั้น
ก็เห็นวาเขานอนหลับตาบนโซฟาเบดตัวยาว เหมือนเจาตัวคงจะเพลียมาก
จึงหลับไปกอน
“หลับอยูนี่เอง” วาแลวก็สาวเทาเขาไปใกล คอยๆ โนมตัวลงคุกเขา
นั่งมองใบหนาหลอเหลาคมดุ ขนาดนอนหลับยังหลอมาก ไรเคราขาง
แกมสากถึงจะยาว แตมันก็ทําใหเขายิ่งหลอไปอีก จมูกโดง คิ้วคมเขม
อา...นาจะเปนหมอที่หลอที่สุดในสามโลกเลยกระมัง
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“ขี้เซาจริงๆ วาที่สามีของชีตาร”
อะไรสบายใจก็ขอมโนไปพลาง ดวงตากลมโตสุกใสยิ้มกวางมาก
เพียงแคไดมองใบหนาของผูชายในอุดมคติ มันนาแปลกที่โสดมานาน แต
ตอนนี้หัวใจกลับมาเตนแรง เขาดูดีไปเสียหมด ดูดีจนนึกหึงหวงผูหญิง
หลายคนทีม่ โี อกาสไดเขาใกลหมอบาเรนกอนเธอ ดูสเิ นีย่ ยังไมไดเปนแฟน
ก็มีความหึงหวงแลว
มือบางยื่นแตะแกมสากไลเบาๆ เกรงวาทําแรงแลวอีกฝายจะตื่น
เขาดูไรพิษสง แกมนิ่มเหมือนกัน แตสวนที่มีไรเครามันก็สากแหละ เครา
ของเขาจักจี้มือชะมัด แลวเขาสวมเสื้อเชิ้ตติดกระดุมแบบลวกๆ เลยโชว
ไรขนออนๆ ของแผงอก ตายๆ นํ้าลายของเสือชีตารจะหกแลว ประหนึ่ง
ไดเจออาหารอันโอชะ เสืออยากกินหมอทําไงดีคะ
“บา เราคิดอะไรอยูเนี่ย สมงสมอง”
“ใช เธอคิดอะไรอยูยายเด็กแสบ” เสียงหาวทุมเอยขึ้นพรอมๆ กับ
เปลือกตาทีเ่ ปดขึน้ รางเล็กสะดุง ดวยความตกใจ ไมคดิ วาอีกฝายจะรูส กึ ตัว
แบบนีอ้ ะไรทีพ่ รํา่ เพอไปกอนหนา หมอบาเรนก็ไดยนิ นะสิ แมเจา อายโคตรๆ
อยากแทรกแผนดินหนี และการเขามาในหองผูชายและจองแบบนี้มัน
เหมือนใหทาไมมีผิด เอิ่ม...มันก็ใกลเคียงอยูนะ
“มะ หมอ พี่หมอไมไดหลับเหรอคะ”
“แลวใครบอกฉันหลับ ฉันแคพักสายตา” บาเรนตอบหนาตายพลาง
ขยับลุก สาวเจาทีน่ งั่ คุกเขาอยูถ อยใบหนาออกหางแทบไมทนั จนทําเอาเกือบ
หงายหลัง แตมือหนาของคุณหมอหนุมจับแขนไวแลวออกแรงดึงใหมานั่ง
บนโซฟา ทําใหตอนนี้ใบหนาของเขาและเธออยูใกลกัน
“ตกใจอะไร”
“กะ ก็ เออ ชีตารคิดวาพี่หมอหลับอยู”
“คิดจะลักหลับฉันหรือไงยายเด็กแสบ” เจาของดวงตาสีมรกตสง
สายตาดุๆ มาให ประดุจผูใหญดุเด็ก แตถามวาเด็กกลัวไหม ก็กลัวแหละ
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แตทําใจดีสูเสือ เมื่อเธอเปนเสือ พออยูกันตามลําพัง สิ่งที่มักทําเสมอคือ
การมองใบหนาหลอเหลา มองแบบเอาเปนเอาตาย
“มาทําไม แลวไมมีใครบอกหรือวาไมควรเขาหองผูชาย” นํ้าเสียง
เหมือนพอดุลูก แตเธอไมใชลูก ไมจําเปนตองกลัว มาทําหนาเขมใสแบบนี้
ยิ่งอยากเอาชนะ ทะลุทะลวงเพื่อไปนั่งในหัวใจของคุณหมอหนานิ่ง
“มีคะ แตคุณปาอนุญาตชีตารแลว เลยเขามาได” ลอยหนาลอยตา
ตอบ สีหนาของเขาดูขัดใจแปลกๆ
“ไดยินเสียงอะไรไหมคะพี่หมอ”
“เสียงอะไรของเธอ”
“ก็เสียงหัวใจของพี่หมอไงคะ เตนแรงเหมือนชีตารเลย หรือวา...
พี่หมอกําลังปงเสือนอยคนนี้อยู นั่นแน ชอบเขาละสิ” มั่นหนาเขาไวคะ
อยางไรซะเขาไมหนีไปไหนแนนอน มีกองหนุน
“เด็กบา”
“อยามาพูดแบบนี้หนอยเลย ระวังตองกลืนนํ้าลายตัวเอง” บุษราคัม
หัวเราะเบาๆ ไมไดอินังขังขอบกับการไดใกลชิดกับหมอบาเรน
ตางจากคนตัวใหญที่บอกเลยรูสึกหงุดหงิดมาก เห็นหนายิ้มๆ ของ
เด็กแสบทีไรเขาจะหงุดหงิดยกกําลังสอง ไอหัวใจของเขาก็ดวย ทําไมมัน
ตองเตนแรงจนถูกจับพิรธุ ได ใหตายดับ มันเกิดอะไรขึน้ กับเขากันแน ไมนกึ
อยากหาเหตุผลมาหักลาง แตเพราะเขาเปนหมอ เคยเรียนวิทยาศาสตร
ทุกอยางควรมีเหตุมีผล แนนอนวาสาเหตุที่ทําใหจังหวะหัวใจเตนแรงมัน
อาจมาจากเด็กตรงหนา
“ลงไปกินขาวกันคะ”
“คราวหลังไมตองขึ้นมาตาม” ถามารดาไมบอกวาใหเขามานอนดวย
เขาคงไมมา คงเลือกนอนพักบานใหญ แตเมื่อทานโทร.ไปชวนก็ไมอยาก
ปฏิเสธใหทานเสียนํ้าใจเพราะลงมือเขาครัวเอง
“อยากมาตามคะ”
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“เด็กคนนี้”
จุบ!
รวดเร็วเกินตั้งตัวทัน คนมาตามแนบปากกับปากของหมอบาเรน
แลวรีบลุกวิ่งออกจากหองทันที ไปยืนหัวใจเตนโครมครามอยูหนาประตู
กอนลงบันไดยิม้ จนแกมจะแตกกับความบาบอของตัวเอง ไมรวู า คิดอะไรอยู
แตแคอยากปดปากเขาที่เอาแตทําเสียงดุ จูบซะเลย

คนเปนฝายจุบวิ่งหนีมาทําหนาไมรูไมชี้ ตักกับขาวกินดวยทาทาง

เอร็ดอรอยชวนฟนสุดๆ ตางจากคนถูกปลนจูบ ถึงมันจะแคปากแตะปาก
ก็เถอะ เพราะเอาตรงๆ ถึงจะเคยมีเซ็กสกบั สตรีมากหนาหลายตา แตบาเรน
ไมเคยจูบกับใคร ไมใหใครสัมผัสปากของเขา ไมไดรังเกียจ แตเขาตองการ
เก็บจูบแรกไวใหเจาสาวในอนาคต อยางนอยเขาเก็บความซิงไวใหเธอไมได
แตเขาก็เก็บจูบไวใหเธอครอบครอง
แลวอะไรคือยายเด็กแสบมาขโมยจุบปากของเขาหนาตาเฉย หมอ
อยางเขาไมควรซีเรียสใชไหม แตมันโมโหไง โมโหยกกําลังสองดวยเพราะ
ตัวตนเหตุดูราเริงมาก ไมไดรูสึกรูสาวาสิ่งที่ทําลงไปนั้นมันไมเหมาะไมควร
ทําเปนทองไมรูรอน อืม นาจะไปเปนนักแสดงไดเลยนะ
“อรอยไหมลูก”
“มากๆ เลยค ะ ” ยิ้ ม หน า ระรื่ น เหมื อ นเคย พลางเงยหน า สบตา
คนรวมโตะที่นั่งอยูฝงตรงกันขาม บอกตรงๆ วาเธอเห็นหนาเขาแลวอยาก
จะขํานัก เขินที่ใชความกลาบาบิ่นจูบกอน แตตอนนั้นมันคิดอะไรไมออก
จริงๆ มาทําเสียงดุกันอยูนั่น เลยตองจัดการปดปากคุณหมอหนานิ่ง ซึ่ง
ก็ไดผล ตอนนี้สายตาพิฆาตแอบสงมาใหเปนระยะโดยที่คุณลุงคุณปาไมรู
“งั้นก็กินเยอะๆ นะจะ บาเรนดวยนะลูก นั่งเงียบนี่มีอะไรหรือเปลา
หรือคิดเรื่องงาน” อยากบอกแมพริกเหลือเกินวาคนที่ทําใหเขาหงุดหงิด
ก็นั่งอยูขางๆ ทานนั่นละ
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“เปลาครับ”
“วันนี้เงียบนะเรา” คราวนี้หมอรามานหันมาทางบุตรชาย ตั้งแตลง
จากหองก็นั่งกินนิ่งๆ ไมคอยเปดปาก แตเขาแอบเห็นวาลูกชายเหลือบมอง
สาวที่นั่งฝงตรงกันขาม
“ผมไมรูจะพูดอะไรครับ เพลียๆ ดวย พรุงนี้มีผาตัดสองเคส ยากๆ
ทั้งนั้น ผมคงไมกลับมานอนที่นี่นะครับ คงจะไปนอนที่บาน” หมายถึงบาน
หลังเล็กของเขาที่อยูไมหางจากโรงพยาบาลมากนัก
“จ ะ ถ า ไงกิ น ข า วแล ว ก็ ขึ้ น ไปนอนได เ ลยนะลู ก ร า งกายจะได
ไมออนเพลีย” พรีมรตามองลูกสายตาออนโยน เขาใจวาอาชีพนี้มันเหนื่อย
แคไหน ไหนจะธุรกิจอื่นของตระกูลอีก ไมแปลกที่บุตรชายจะเหนื่อย
“ครับแม”
ยิม้ ใหคนเปนแม แตพอหันมาทางบุษราคัม รอยยิม้ ก็หายไปกลายเปน
สีหนาเรียบนิ่งแกมดุ ดูสิเนี่ยพี่หมอสองมาตรฐาน สาวเจาแอบกมหนา
ยนจมูกสงคอนใหจานขาว จะยิม้ ใหเราสักหนอยก็ไมได ตัง้ หนาตัง้ ตาเตรียม
ยิ้มตอบเลยอดยิ้มเลย สาวเจาบนในใจไมเปนไปตามแผนเอาเสียเลย
เอ...หรือพีห่ มอบาเรนจะโกรธทีเ่ ธอจูบ ออย ทําไมไมเหมือนในนิยาย
เนีย่ พอนางเอกจูบพระเอกก็ประทับใจในความไมประสา เขาจะรูต วั บางไหม
วาความบาระหํ่าแบบนั้นมันเพื่อเขาคนเดียว
วาแลวก็ถอนหายใจหลายครั้ง กลิ้งไปกลิ้งมาบนเตียง นอนไมหลับ
หรอก สุดทายลุกขึ้นนั่งเดินไปเปดประตู เห็นประตูหองนอนอีกฝงปดสนิท
จึงเดินลงไปในหองครัวดานลาง สาวใชถามวาเธอตองการอะไร บุษราคัม
จึงตอบไปวาตองการนมอุนๆ สักแกว สาวใชก็กุลีกุจอจัดการให ตอนนี้เธอ
ถือถาดเล็กๆ มีแกวนมวางอยู ไมไดเอามาดื่มเองหรอก แตจะเอามาให
คุณหมอตางหาก ไมรูหลับไปหรือยัง เพราะตอนนี้ก็เพิ่งจะสามทุม
กอก กอก
“พีห่ มอบาเรนคะ” นาทีนตี้ อ งทําเสียงออนเสียงหวาน ผลักประตูเขาไป
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เลยดีไหมนะ อา...ประตูไมไดลอ็ กอีกแลว เธอยิม้ ลืมไปเสียสนิทวาอีกฝาย
เคยเตือนวาหามเขาหองผูชาย
“พี่มะ หมอ...”
เกิดอะไรขึ้น ตอนนี้สาวเจายืนชะงักเทาอยูตรงประตู ไมมีแรงจะ
ขยับเขยื้อนตัวเองไปมากกวานั้น ภาพตรงหนาชวนเลือดกําเดาไหลสุดๆ
เลยคะทานผูช ม ใครก็ไดชว ยบอกเสือนอยทีวา คุณหมอทําบุญมาดวยอะไร
ถึงหลอเหลาขนาดนี้ รางกายอุดมดวยมัดกลาม หยดนํ้าเกาะพราวบน
กลามอกกลามทองแนนๆ แถมยังมีผาขนหนูสีขาวพันเอวสอบไวหมิ่นเหม
คือแบบถากระตุกเบาๆ ทีเดียวก็เหลือแตเนื้อในแลวอะ
“เขามาทําไม” เสียงหาวทุมดุอีกแลว จะดุอะไรนักหนาเนี่ย คนหวังดี
เห็นเหนื่อยเห็นเพลียก็เลยเปนหวงไง เลยเอานมอุนมาให
“เอานมอุนๆ มาใหพี่หมอคะ” ตั้งใจเอามาใหเลยแหละ เขาจะอยาก
ดื่มหรือเปลาไมรู แตบุษราคัมอยากเอามาให คืนนี้เขาจะไดนอนหลับสบาย
“ฉันบอกเหรอวาอยากดื่มนม”
เลิกคิ้วนิดๆ แตไมคิดจะเดินไปสวมเสื้อผา กลับเดินโทงๆ เขามาหา
บุษราคัมทําเอาใจสาวสั่นไหว เพราะเอาแตจองซิกซแพ็กชวนใจละลาย
ไหนจะกลามอกแนนๆ มีไรขนสีออนเรียงตัวสวยเปนทิวยาวจนถึงสะดือ
แลวหายเขาไปในปมของผาขนหนู ใครก็ไดเอายาดมมาที จะเปนลมกับบอดี้
สุดฮ็อตของหมอบาเรนแลว ไมคิดจริงๆ วามาทองทะเลทรายคราวนี้จะเจอ
ผูชายอันตรายตอหัวใจ
“แนใจนะวาแคเอานมมาให”
“คะ แคนั้นคะ เดี๋ยววางไวที่โตะใหนะคะ” บอกเสียงตะกุกตะกัก
ความเกงหายไปไหนไมรู เมือ่ ถูกดวงตาสีมรกตคมกลาจองมองนิง่ ๆ แกมดุ
สงมาให โดยเฉพาะเขาอยูในสภาพลอแหลมชวนหัวใจวาย ตายๆ หมอคะ
อยามาออยกันไดไหม แคนี้หัวใจของเสือนอยก็เตนรัวเปนกลองเพล
แลวเนี่ย
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มือบางรีบวางแกวนมไวบนโตะในหองนอนของเขา พอหมุนตัวจะกลับ
ก็ตองตกใจตาเบิกกวาง เขาไมเคยแสดงกิริยาแบบนี้กับเธอ สองแขนรวบ
เอวบางไวแลวรัดแนนกดเขาหาแผงอกแกรง ดวงตาคูค มยังจองมองใบหนา
เนียนที่ตอนนี้เอาแตหลุบตํ่ามองเพียงแผงอกของเขา
“พี่หมอจะทําอะไร”
“แลวคิดวาฉันจะทําอะไร” คนตัวใหญเลิกคิ้วถาม หรี่ตาจองมอง
ใบหนาเนียนใสที่มีโอกาสไดสํารวจแบบระยะใกล มองกลีบปากอิ่มที่เจาตัว
เผลอแลบลิ้นเลียปากที่แหงผาก ใหตายดับ แลวทําไมเขาตองรูสึกเหมือน
รางกายกําลังเลือดลมสูบฉีด
“ไมสนุกนะคะ จะกลับไปนอนแลว งวงงวง” พยายามฝนยิ้ม คือ
ตอนนี้ยิ้มจะไมออกแลวสิ เขาโนมใบหนามาใกลมาก เขากําลังเอาคืน
หรือเปลา ไมดีตอใจเลย
“งวงนอนอะไร ตาใสขนาดนี้ อยามาโกหก ที่เขามาเพราะอยากขโมย
จูบฉันอีกหรือไงยายเด็กแสบ”
“บาเหรอ ไมไดคิดแบบนั้นเลย”
ไมไดคดิ จริงๆ ตอนนัน้ อารมณหมัน่ ไสลว นๆ ก็เหมือนนิยายไง เวลา
พระเอกโมโหตอนนางเอกเถียงพระเอกก็เลยจูบ แตกลับกันตอนเธอคือ
ฝายหญิงเปนคนเริ่มเทานั้นเอง
“แนใจ?”
แลวทําไมพี่หมอรูปหลอตองเลิกคิ้วถามยํ้าแบบนี้ดวย ใจไมดีเลย
แบบนี้ ใจไมดีเพราะไมถามเปลา แตระยะหางระหวางใบหนามันไมถึงคืบ
รับรูถึงลมหายใจรอนๆ ที่ปะทะผิวหนาจนตองถอยหลังหนี หากก็ไปไมได
ไกลนักดวยติดออมแขนของเขาทีร่ ดั รอบเอวของบุษราคัมอยู พีห่ มอบาเรน
ตองการอะไรคะ อยามาทําใหตื่นเตนไดไหม บุษราคัมเกงก็จริง แตกับ
คนที่ตกหลุมรักมันก็ยากจะตานทานนะเออ
“คะ แนใจ ปลอยไดยังคะ จะกลับไปนอนแลว”
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“โกหก ตั้งใจมาออยก็ยอมรับมา”
“อยามาวานะ อะ เออ ยอมรับก็ไดวา มาออย แตกไ็ มไดหมายความวา
พี่หมอจะมาทําแบบนี้กับชีตารนะคะ”
“รูอะไรไหม”
รูอ ะไรละ มาถามแลวทิง้ ชองวางแบบนีเ้ ธอจะรูเ รือ่ งไหม ดวงตาสองคู
สบกัน พอเธอถอยหนามากเขาเขาก็เอนตามมาอยางจงใจ ใช เหมือนวาเขา
ตองการแกลงเธอ แตจะแกลงทําไม การเอานมมาใหเขาเปนความหวังดี
จากเธอลวนๆ อีกฝายควรขอบใจมากกวา ไมใชแสดงอาการคุกคาม
“ระ รูอะไร”
“พูดกับผูใหญตองมีหางเสียง”
“พี่หมอก็ถอยไปสิ มากอดทําไม หึ อยากกอดเขาก็ยอมรับมาเถอะ”
“ใช ฉันอยากกอดเธอยายเด็กแสบ กลามากรูไ หมทีบ่ งั อาจมาจูบฉัน”
ดวงตาคูคมหรี่ลง ถึงจะไมเคยจูบใคร แตจุบแบบเด็กๆ นั่นมันโคตรจะ
อนุบาล งานนี้บอกเลยวาตองเทาเทียม ถึงจะเปนหมอ แตคนอยางบาเรน
ก็ไมชอบถูกเอาเปรียบ โดยเฉพาะกับเด็กแสบในออมแขน
“มะ หมายความวาไงคะ” ติดอางเลยจา จะไมติดไดไง หมอบาเรน
โนมใบหนาลงมาอีกแลว หลังเธอจะหักแลวนะ ถอยมากกวานี้คงเสียการ
ทรงตัวทรุดลงกองกับพื้นแนๆ แตเขากอดอยูนี่หวา
“หึ” นีค่ อื เสียงในลําคอ แลวอะไรคือดวงตาคูค มกวาดมองทัว่ ใบหนา
ของเธอ กอนจะมาหยุดนิ่งยังริมฝปาก จึงเผลอเมมแนนราวกับกลัวจะเกิด
อะไรขึ้น
“เมมปากทําไม”
“ก็พี่หมอมองปากชีตารทําไมละคะ” ตอบเสียงรัวเร็ว คําวาพี่หายไป
ดวยสะดุดลมหายใจตัวเอง เริ่มหายใจไมทั่วทอง อาการแบบนี้เพิ่งเคยเปน
ตองทําแบบไหน ตองจัดการอยางไรกับสถานการณบาๆ ถาเปนคนอื่นเธอ
คงวีนแตก แตเขาใจไหมวาเขาคือคนที่เธอตกหลุมรัก มันเลยงงๆ สับสน
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“รูไหมวาการจูบฉัน มันจะเกิดอะไรตามมา”
“มะ ไมรูคะ” ตอบเสียงติดๆ ขัดๆ เบือนหนาหนีสายตาคูคม เธอ
ไมเคยมีแฟนมากอน หัวใจก็เตนโครมครามยากจะบังคับ
“อยาหลับตา”
“หามไดเหรอคะ”
“ถาหลับจะโดนไมใชนอย ฉันจะฟาดกนเธอ”
“หมออยามาดุชตี า รนะ ไมกลัวหรอก” ความจริงคือตอนนีเ้ กงแตปาก
เธอสูคนนะ แตไมอยากผลักไมอยากทุบตี หรืออีกทีความบาระหํ่ามัน
เหมือนรางกายกําลังรอคอยบางอยาง
“ถาหลับตาเธอจะโดนไมใชนอยยายเด็กแสบ ในเมื่อเธอกลาจูบฉัน
ฉันก็จะจูบเธอคืน” คําพูดในตอนทายทําเอาบุษราคัมหันขวับมามองดวย
ความตกใจ หมอบาเรนจะจูบเธอเหรอ จะจูบจริงๆ ใชไหม ควรทําไง เปด
ปากรอ หรือยื่นปากใหดีละ โอย เสือนอยตื่นเตน
“วะ วาไงนะคะ อื้อ...”
โดนจูบจา โดนจูบเต็มๆ พีห่ มอบาเรนจูบเสือนอยแลว ดวงตากลมโต
เบิกกวาง ปากอิม่ ทีเ่ มมถูกเขาพยายามแทรกลิน้ เขามา พอเธอตอตานมือหนา
จึงเลือ่ นมาบีบปลายคางของเธอ ซึง่ ไดผล เมือ่ เธออาปากลิน้ รอนๆ ก็ชอนไช
เขามาราวกับเธอคืออาหารอันโอชะ ตวัดไลตอนลิ้นเล็กๆ ของบุษราคัม
เธอหนีไมพน พยายามหนีเขาก็ยิ่งตาม มือบางวางทาบบนไหลกวาง จิกเล็บ
เขาหา จะถอยหนีเขาก็ตามติดประชิด
เหมือนจะหายใจไมออก เขาก็ถอยฉากออกไปและเล็มขบกัดกลีบปาก
บนและลาง กอนทาบปากลงมาใหมจูบหวานลํ้าจนเธอแทบละลาย มือบาง
จิกเล็บลงบนผิวเนื้อของเขามากขึ้น ลมหายใจสะดุดมากกวาเดิม ราวกับมี
ผีเสื้อมากมายมาบินลอมรอบ เหมือนรางกายจะละลายลอยไดก็ไมปาน
“อื้อ ยะ หยุด”
“อืม...”
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บาเรนไมคิดวาการไดจูบใครสักคนมันจะทําใหเขารูสึกสั่นสะทาน
ใจเตนรัวขนาดนี้ ความจริงหัวใจเขาครอมจังหวะตั้งแตเจอยายเด็กแสบ
จุบเมื่อกอนอาหารเย็นแลว ทวาตอนนี้กระแสความรูสึกมันมากขึ้นกวาเดิม
แลวตอนนีค้ ลายๆ รางกายของเขาจะชาวาบ ภาพในความฝนทีฝ่ น ถึงบอยๆ
ทาบทับเขามาในสมอง ผูหญิงคนนั้นที่เขาไมเคยเห็นหนา ทําไมจึงคอยๆ
เดนชัด หมอกจางๆ เหมือนจะหายไป แลวเขาก็ถอนจูบออก จองใบหนา
เนียนแดงกํ่า และดวงตาเยายวนอันเปนผลมาจากฤทธิ์จุมพิต
“ปะ ปลอย”
“เธอ ใชเธอเหรอ” จูๆ อีกฝายก็พึมพําอะไรไมรู ฟงดูงงๆ เหมือน
ถามเองตอบเอง แลดูสับสนแปลกๆ ไมไดๆ ตองรีบออกจากหองนี้
“จะไปไหนเด็กแสบ”
“กลับหองคะ” ออมแอมตอบไมเต็มเสียงนัก ยังตกใจกับการถูก
ปลนจูบครั้งแรกแบบจูบจริงๆ ไมใชจูบอนุบาลแบบที่เธอทํากับเขา
“กลัวหรือไง ไหนวาจะรุก”
“ชีตารก็แคจะกลับไปตั้งหลักเทานั้นเอง ไมไดกลัว” ความจริงคือ
ตื่นเตน จูบเมื่อครูทําเอาเคลิ้ม แตทําไมกันนะ ตอนที่เขาจูบรางกายของเธอ
เหมือนเย็นวาบ เหมือนมีลมเย็นๆ โบกสะบัดพัดจนเกือบปลิว ซํา้ รายกวานั้น
ภาพในความฝน ผูช ายแปลกหนาคนนัน้ แนนอนวาภาพไมชดั เจน แตชอื่ ละ
ชื่อบาเรน
แต...ก็เหมือนมีภาพอีกคนทับซอนขึ้นมาเหมือนกัน มันคืออะไร
กันแน
“ถอยตอนนี้ก็ยังทัน”
“จางใหก็ไมถอยหรอก อยาคิดจะมาขูกันเสียใหยาก”
“ไมไดขู คิดวารับไดเหรอ ฉันเปนหมอ เวลาวางก็แทบไมคอยมี
แล ว ฉั น ก็ รั ก ใครไม เ ป น ” ปากบอกไปแบบนั้ น แต หั ว ใจโคตรเต น แรง
คุณหมอหนุมตองแสรงตีหนาขรึมไมอยากใหเด็กเมื่อวานซืนมาลวงรู
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ปฏิกิริยาของตัวเอง สมองของเขากําลังสับสน
“จูบเขาแลวตองรับผิดชอบไปตลอดชีวิต” ถามวาอายหรือเปลาที่พูด
ออกไปแบบนี้ บุษราคัมอายคะ แตตองมั่นหนากลาเขาไว เพื่ออนาคตจะได
ลงจากคาน
“เด็กบา พูดอะไรออกมา”
“ไมสิคะ นํ้าหยดลงหินทุกวันหินมันยังกรอน อยาคิดวามาจูบกัน
แลวชีตารจะกลัว พรอมทําตัวเปนนํ้าหยดลงบนหัวใจกอนหินของพี่หมอ
เลยคะ” สาวเจายิ้มทะเลนยื่นหนายื่นตาเมื่ออีกฝายยอมปลอยใหเปนอิสระ
“เด็กแสบ”
“อยากเรียกยังไงก็เชิญ แตมีสิ่งหนึ่งที่พี่หมอตองรูไวคือ พี่หมอตอง
เปนของชีตา ร” วาแลวก็วงิ่ ออกจากหอง กอนทีก่ อ นเนือ้ ดานซายมันจะทะลุอก
ออกมา
“พี่บาเรนขา พี่บาเรนตองเปนของชีตารนะ”
“เด็กแสบอยางเธอใครจะไปชอบ”
“ไมรูแหละ ไมชอบก็ตองชอบ พี่บาเรนมาจุบๆ ตรงนี้ของชีตารแลว
ตองรับผิดชอบ เพราะมันแสดงวาพี่บาเรนรักนองสาวคนนี้ โตไปเราจะ
แตงงานกันนะ ชีตารจะเปนเจาสาวของพี่”
“เด็กแกแดด”
“หามวานะ ตองแตงกับนองดวย ไมงั้นจะโกรธไมรักแลว”
“แลวงอใหมารักหรือไง” บาเรนในตอนนั้นตอบโตกลับไป
“ไมรูแหละ พี่บาเรนตองรักนองสาวคนนี้คนเดียว หามรักคนอื่น
เขาใจไหมคะ จุบๆ” แลวเด็กนอยที่ขี่อยูบนหลังของเขาก็ขยับโนมใบหนามา
จุบแกมของพี่ชายสองครั้ง ทําเอาคนถูกจุบหูแดงไปหมด
ผานมาเกือบยี่สิบปแลวสินะ ตอนนั้นเด็กแสบสี่ขวบเศษ ตอนนี้
ยี่สิบสี่ยางยี่สิบหา ชีตารยังเด็กคงจําไมได แตเขานี่สิจําไดแมนยํา แตพอ
เวลาหมุนผานมันก็เกือบจะลืมไปแลว มาตอนนี้ภาพในอดีตมันก็ยอน
82 จุมพิตทะเลทรายเถื่อน

กลั บ มา และโดยเฉพาะภาพความฝ น ที่ จู  ๆ ก็ ชั ด เจนผ า นเข า มาในหั ว
วาผูหญิงที่เขาฝนถึงบอยๆ คือยายเสือนอยชีตาร!
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