บทนํา

อาการประหลาด
“อ้วก!”

เสียงอาเจียนอยางหนักที่ดังเล็ดลอดออกมาจากหองนํ้าเปนระยะ
สรางความกังวลใจแกผมู าเยือนยิง่ นัก พอกลับจากการพาภรรยาไปฮันนีมนู
แลวไดขาววาพี่ชายปวย ซึ่งอาการคอนขางนาเปนหวง เนื่องจากแพทย
หาสาเหตุไมพบ อดิล บิน ฟาอัส ผูเปนนองชายจึงรีบเดินทางมาเยี่ยม
เพื่อใหเห็นกับตาตัวเอง และเสียงที่ไดยินก็พิสูจนไดวาคํารายงานที่ไดฟง
มาจากคนสนิทนั้นไมไดพูดเกินความจริงแตอยางใด
ผานไปนานหลายนาที ชีคอัสมาน บิน ฟาอัส บุรุษหนุมวัยสามสิบ
สองปผูดํารงตําแหนงผูนําสูงสุดแหงประเทศซาลิฮาน เจาของเสียงอาเจียน
เมือ่ สักครูถ งึ ไดหอบเอารางกายกํายําทีส่ งู ถึงหนึง่ รอยแปดสิบเกาเซนติเมตร
ออกมาดานนอกอยางคนหมดสภาพ หลังจากทีเ่ กิดความผิดปกติกบั รางกาย
ตอเนื่องมาหลายวัน ใบหนาหลอคมที่เคยสดใสเปลงปลั่งบัดนี้จึงซีดเซียว
ลงจนเห็นไดชัด
“พระเจา! พี่ดูแยกวาที่ผมคิดไวตั้งเยอะ”
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สภาพอันยํ่าแยไปกวาที่ตนเองจินตนาการเอาไวของพี่ชายทําใหอดิล
เอยทักทวงดวยความเปนหวง อีกฝายไมโตตอบเพราะกําลังไรซึ่งเรี่ยวแรง
ไดแตหยิบผาเย็นที่คนสนิทเตรียมไวใหขึ้นโปะที่ใบหนาและลําคอเพื่อเรียก
ความสดชื่นใหกับรางกาย
เมื่อเห็นวาพี่ชายเอาแตนิ่งเงียบ คนที่มีนิสัยใจรอนเปนเอกลักษณ
จึงเปนฝายพูดขึ้นอีกรอบ
“ผมวา...พีค่ วรจะพักงานอยางจริงจังเพือ่ ไปตรวจรางกายใหละเอียด
ดีกวา”
“เทาที่จําได สองสัปดาหที่ผานมาฉันตรวจไปหารอบแลวอดิล แต
ทุกครั้งแพทยก็ยังยืนยันคําเดิมคือรางกายของฉันปกติดีทุกอยาง”
ไมวา จะเปนรางกายภายนอกหรือภายในก็ถกู ทีมแพทยฝม อื ดีทาํ การ
ตรวจเช็กอยางละเอียดแลวทั้งหมด ผลการตรวจที่ออกจากหองแล็บนั้น
ยืนยันไดเปนอยางดีวารางกายของเขาปกติ ทั้งๆ ที่เจาตัวรูสึกคลื่นไส
อาเจียนตอเนื่องกันมาเปนเวลากวาสองสัปดาหเต็ม หนักสุดเห็นจะเปน
เมื่อวานนี้ ที่คลื่นไสอาเจียนอยางรุนแรงจนถึงขั้นตองระงับการประชุม
ที่สําคัญแบบกลางคัน
“ถาอยางนัน้ ก็ไปตรวจทีอ่ เมริกากันเลย ทีน่ นั่ เทคโนโลยีทางการแพทย
ทันสมัยกวาประเทศเรามาก ตองรักษาอาการของพี่ไดแนๆ”
“ฉันไมไดปวยถึงขั้นจะเปนจะตายขนาดนั้นอดิล มันแคพอรําคาญ
โดยเฉพาะในตอนเชาๆ แบบนี้”
ผูเปนพี่ชายบอกดวยความหมั่นไสเมื่อเห็นอาการกระวนกระวายใจ
จนเกินพอดีของนองชาย
“งั้ น หรอกหรื อ ว า แต . ..นอกจากคลื่ น ไส อ าเจี ย นแล ว พี่ มี อ าการ
อยางอื่นรวมอีกหรือเปลา”
อดิลหรี่ตาถามดวยความประหลาดใจ เพราะฟงจากที่พี่ชายพูดแลว
ทําใหนึกถึงใครบางคนที่อยูในคฤหาสนหลังเดียวกับตน ใครบางคนที่...
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แพทองอยางรุนแรง
“อาการอยางอื่นหรือ ก็...มีงวงนอนบอย ตั้งแตเริ่มมีอาการคลื่นไสนี่
หลังอาหารมื้อเที่ยงฉันจําไดวาตัวเองนอนแทบทุกวัน แถมยังรูสึกวานอน
เทาไรก็ไมรูจักอิ่ม ซึ่งปกตินายก็รูวาฉันเคยนอนตอนกลางวันเสียที่ไหน”
ชัดมาก ชัดเลย อาการเหมือนสาวใชที่คฤหาสนไมมีผิด พออดิล
กลับจากฮันนีมูนก็ไดรับขาวดีจากบอดี้การดคนสนิทวาภรรยาตัวนอยของ
อีธานตั้งครรภไดหกสัปดาหแลว แตปญหาคือเธอกําลังแพทองอยางหนัก
เนื่องจากมีครรภแฝด และอาการทั้งหมดที่พี่ชายเลามาก็เหมือนกับราญา
ภรรยาของลูกนองคนสนิททุกประการ
“รูไหม ถาพี่มีเมียเปนตัวเปนตน ผมคงเดาอาการของพี่ไดไมยาก
แตวาตอนนี้พี่กลับไมมีใคร ผมเลยเดาไมถูก”
ผูเปนนองชายบอกพลางใชมือลูบคางอยางใชความคิด แมจะรู
ระแคะระคายเรื่องระหวางพี่ชายกับพี่สาวของภรรยาตัวเองอยูไมนอย แต
อดิลก็ไมอาจหยั่งรูไดถึงความสัมพันธของคนทั้งสองวาลึกซึ้งกันถึงขั้นไหน
“แลวอาการของฉันมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องมีเมียหรือไมมีไมทราบ!”
ผูเปนพี่ชายถามเสียงขุน คนยิ่งเวียนหัวยังมาพูดอะไรที่วกวนกวน
ประสาทมากกวาเดิม
“ก็ถาพี่มีเมีย ผมก็จะฟนธงใหวาอาการที่พี่กําลังเปนมันคืออาการ
แพทองแทนเมียนะสิ ถามได”
“นายเชื่อเรื่องประโลมโลกพรรคนี้ไดยังไงกัน อีกอยางฉันยังไมมี
เมียเปนตัวเปนตนแลวจะใหฉันแพทองแทนใคร ใหตายเหอะ!”
คนฟงรายยาวกอนจะปดทายดวยการสบถอยางหัวเสีย เพราะ
ชายหนุมมองวามันเปนเรื่องเหนือธรรมชาติที่ยากจะทําใจใหเชื่อได
แมวาในใจจะตอตานไมยอมรับในสิ่งที่นองชายพูดไปเมื่อสักครู แต
สมองกลับอดคิดถึงใครบางคนไมได ใครบางคนทีจ่ ากไปแลวเปนเวลาเกือบ
สองเดือน เปนไปไดไหมวาเธอกําลังตัง้ ครรภ แตแลวกลับตองสลัดความคิด
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นั้นทิ้งไป เมื่อรูอยูแกใจวาหลังจากที่มีความสัมพันธอันลึกซึ้ง หญิงสาว
ใจจดใจจอแคไหนกับการกินยาคุมฉุกเฉิน
คิดถึงเรื่องนี้ทีไรก็รูสึกหงุดหงิดใจโดยไมทราบสาเหตุ อันที่จริงแลว
เขาควรยินดีที่เธอยินยอมกินไอยาบาๆ นั่นมันถึงจะถูก จะไดไมเกิดปญหา
ตามมาในภายหลัง เพราะเขาตัง้ ปณิธานเอาไวแลววาชาตินจี้ ะไมมคี รอบครัว
เขาจะไมยอมใหเด็กเกิดมาเพื่อมีชีวิตที่โหยหาแตความรักความอบอุนจาก
บิดาเหมือนกับตัวเองเปนอันขาด ตลอดชวงเวลาที่บิดาอุทิศกายใหกับ
ประเทศซาลิฮาน อัสมานยังจําความรูสึกโหยหาและวาเหวในวัยเยาวไดดี
ยิง่ ถึงคราทีบ่ ดิ าตองจากไปอยางไมมวี นั หวนกลับเพราะถูกลอบสังหารขณะที่
เดินทางออกเยีย่ มประชาชนในถิน่ ทุรกันดารนัน้ ชายหนุม ยิง่ ทรมานกับการ
ทีต่ อ งแบกรับความเจ็บปวดจากการสูญเสียอยางหนักหนวง ถึงตอนนีท้ ตี่ อง
ดํารงตําแหนงเดียวกันกับบิดา เขาจึงไมอยากใหใครก็ตามทีอ่ าจเกิดมาตอง
แบกรับความทรมานเหมือนกับที่ตัวเองเคยไดรับ แตลึกๆ แลว...ทําไม
ใจหนึ่งถึงไดรูสึกผิดยิ่งนัก เมื่อคิดวาตนเองคือผูที่มีสวนรวมในการทําลาย
ชีวติ นอยๆ ทีอ่ าจกอกําเนิดขึน้ โดยธรรมชาติ เรือ่ งนีช้ า งสรางความทรมานใจ
ใหกับอัสมานไมจบไมสิ้นตราบเทาทุกวันนี้
“พีจ่ ะคิดยังไงมันก็เรือ่ งของพี่ แตสาํ หรับผม ผมไมเคยมองวาเรือ่ งนี้
เปนเรื่องประโลมโลก เพราะทานแมเคยเลาใหฟงวา ทานพอของเราก็เคยมี
อาการแบบนีม้ าแลวเมือ่ ครัง้ ทีท่ า นแมอมุ ทองพี่ เวนเสียแตวา ...พีจ่ ะแกลงลืม”
เห็นพีช่ ายนิง่ เงียบไปนานหลายนาที อดิลจึงเอยทําลายความเงียบขึน้
และการทบทวนความทรงจําในเรือ่ งนีน้ เี่ องทีต่ อกยํา้ อาการทีเ่ ปนอยูจ นทําให
ผูเปนพี่ชายถึงกับหนาซีดเผือดมากขึ้นกวาเดิมหลายเทา
“นํ้าขิงอุนๆ มาแลวครับ”
จังหวะนัน้ เอง คนสนิทอยางอีวานก็นาํ เครือ่ งดืม่ ทีก่ ลายเปนเครือ่ งดื่ม
ประจําในทุกเชาของทานชีคเขามาเสิรฟพอดี
“สวนนี่ กาแฟของนายนอยครับ”
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“ขอบใจ เจานายของนายนี่ดื้อชะมัด หนาซีดยิ่งกวาไกตมยังบอก
ไมเปนอะไรมากอีก”
อดิลรับถวยกาแฟจากอีวาน แตไมลืมที่จะแขวะพี่ชายเพื่อใหเลขาฯ
คนสนิทไดชวยเคี่ยวเข็ญอีกแรง
“อันทีจ่ ริงทานชีคนาจะไปตรวจทีต่ า งประเทศใหแนชดั ตามทีน่ ายนอย
แนะนํานะครับ ทุกคนจะไดเบาใจ”
จากที่ยืนฟงการสนทนาระหวางพี่นองอยูไมหาง ทําใหอีวานไดยิน
ทุกประโยคอยางชัดเจน และชายหนุมก็เห็นดวยกับคําแนะนําของอดิลเปน
อยางยิ่ง
“ฉันบอกแลววาไมไดเปนอะไรมาก ทําไมทุกคนชอบทําใหเรื่องเล็ก
กลายเปนเรื่องใหญนัก”
รางใหญที่กลืนนํ้าขิงลงทองไปแลวกวาครึ่งแกวพูดเสียงติดรําคาญ
ยิ่งเห็นสายตาที่มองมาแบบไมแตกตางกันของนองชายกับคนสนิทยิ่งรูสึก
หงุดหงิดเขาไปใหญ เพราะสายของคนทั้งคูนั้นมันแสดงออกถึงวาเขากําลัง
ทําตัวเหมือนเด็กดื้อไมมีผิด!
“ก็ได ๆ เอาเปนวาภายในหนึ่งสัปดาหหลังจากนี้ถาอาการไมดีขึ้น
ฉันจะยอมไปตรวจที่อเมริกาตามที่นายเสนอแนะ โอเค”
ในที่สุดคนที่ทนตอแรงกดดันทางสายตาไมไหวจึงเอยตัดรําคาญ
อยางจําใจ ทําใหนองชายและคนสนิทเผยยิ้มกวางดวยความโลงใจกันทั้งคู
“ไดยนิ แบบนัน้ ผมคอยสบายใจ พักผอนเยอะๆ นะครับพีช่ าย จะได
หายเร็วๆ”
“อืม ขอบใจที่มาเยี่ยม ออ! ไดยินขาววากอนจะกลับมาที่นี่นายแวะ
ไปเมืองไทยมาไมใชหรือ ครอบครัวของคุณณดาดาวเปนยังไงบาง พวกเขา
สบายดีไหม”
ใจจริงอัสมานก็อยากจะถามถึงพีส่ าวของณดาดาวโดยตรง แตเพราะ
ความทามากเลยเอาชื่อภรรยาของนองชายมาอางแทน และคําตอบที่ไดยิน
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ก็ทาํ ใหเจาของคําถามตองเกิดอาการวูบไหวผานมานดวงตา แตกเ็ พียงชัว่ ครู
เทานัน้ กอนทีจ่ ะรีบปรับสีหนาใหเรียบนิง่ ดังเดิมเพือ่ ไมใหนอ งชายสังเกตเห็น
ถึงความผิดปกติ
“คุณดาราทานสบายดีครับ สวนพี่สาวของนิ่ม ไดยินวาเธออาสาไป
สอนหนังสือเด็กๆ ในถิ่นทุรกันดารทางภาคเหนือของประเทศไทย แตดวย
เหตุผลอะไรนั้น...ผมไมทราบ”
อดิลเลาถึงมารดาของเมียรัก และชื่อเรียกงายๆ ก็ทําใหคนฟงเขาใจ
อยูในทีวาเขาหมายถึงณดาดาว ขณะที่เลาก็แอบสังเกตปฏิกิริยาของพี่ชาย
ไปดวย แตเมื่อเห็นเพียงความนิ่งและสายตาอันวางเปลาจึงไมคิดจะเซาซี้
อีกตอไป
“ผมไปละ พักนี้นายคงตองเหนื่อยหนอยนะอีวาน”
บอกลาพี่ชาย ประโยคทายหันไปใหกําลังใจคนสนิทที่ติดตามรับใช
พี่ชายมานาน
“ไมเปนไรครับ ผมยินดี”
ใหหลังนองชายที่เดินออกจากหองไป รางใหญจึงหันมาสบตากับ
เลขาฯ ดวยใบหนาเรียบนิ่งแบบเดาไมออกวากําลังอยูในอารมณแบบใด
เห็นอยางนั้นอีวานเลยลองเสี่ยงที่จะเอยถามในสิ่งที่คั่งคางอยูในใจออกไป
ดวยอาการวูบไหวในดวงตาของเจานายหนุม เมือ่ ไมกนี่ าทีกอ นหนานี้ไมอาจ
รอดพนสายตาของบอดี้การดผูภักดีไปไดนั่นเอง
“เออ...เรื่องที่นายนอยพูดเมื่อครู ชีคคิดวาเปนเรื่องไรสาระจริงๆ
เหรอครับ”
ดวงตาคมสีเทาที่ตวัดกลับมามองลูกนองคนสนิทมีสีเขมขึ้นทันตา
เมื่อไดยินคําถามกวนใจ ดวยรูดีวาอีวานหมายถึงเรื่องใด
เจานายหนุมไมยอมตอบคําถาม แตเลือกที่จะถามกลับเสียงหวน
“นายเองก็เชื่อเรื่องเหลวไหลพรรคนี้ดวยหรืออีวาน”
“ก็ไมเชิงครับ”
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อัสมานไมไดแปลกใจที่ไดยินคําตอบ เพราะอีวานก็คงเปนอีกคนที่
โดนปลูกฝงเรื่องไรสาระนี้ไวในสมอง...แพทองแทนเมีย
ซึ่งแมวาคําพูดที่ถามจะออกไปในทํานองหยัน แตลึกๆ แลวอัสมาน
ก็ไมอาจปฏิเสธไดแบบเต็มปากเต็มคําวามันเปนไปไมได แนนอนวาเรื่องนี้
สรางความกังวลขึ้นในใจอยางทวมทน
“ฉันจะนอนพักสักงีบ ถาไมมเี รือ่ งดวนก็หา มใหใครรบกวนเด็ดขาด”
หลังจากนิ่งเงียบไปครูใหญ เจานายหนุมก็เลือกที่จะเปลี่ยนเรื่อง
เพื่ อ ตั ด บทแบบไม มี ป   ไ ม มี ข ลุ  ย ถึ ง อย า งนั้ น คนสติ ดี อ ย า งอี ว านก็ ยั ง
เรียบเรียงคําพูดของผูเปนนายไดทัน
“แตวา...ชีคยังไมไดรับมื้อเชาเลยนะครับ”
“วันนี้ฉันของดก็แลวกัน”
“ครับชีค”
เมื่อเห็นใบหนาที่บงบอกวากลืนอะไรไมลง อีวานจึงรับคําสั่งแลวได
แตมองตามหลังเจานายที่เดินหายเขาไปยังหองนอนของตนเองดวยความ
เปนหวง กอนที่รางใหญของบอดี้การดมือหนึ่งที่พวงดวยตําแหนงเลขาฯ
จะถอนหายใจยาวแลวพูดกับตนเองเพียงลําพัง กอนทีจ่ ะถอนหายใจอีกครัง้
อยางกลัดกลุมเปนการตบทาย
“ทั้งๆ ที่ลืมเขาไมได แลวทําไมยอมปลอยใหเขาหลุดออกไปจากกรง
อยางงายดายแบบนั้น เฮอ...”

ร่ างสูงใหญที่สวมเพียงกางเกงนอนตัวเดียวเอนกายลงบนที่นอน

นุมอยางคนที่เมื่อยลาสุดกําลัง ทั้งๆ ที่พยายามสั่งตัวเองใหลืมเรื่องราว
ทีผ่ า นมาใหหมด แตหวั ใจกลับไมเชือ่ ฟง มันเอาแตดอื้ รัน้ คิดถึงอยูท กุ คํา่ เชา
ยิ่งไดยินนองชายบอกวาตอนนี้หญิงสาวที่ไมเคยหางหายไปจากหวงคํานึง
ไปอยูในถิ่นทุรกันดาร หัวใจที่คิดวามันดานชาไปแลวถึงกับกระตุกอยาง
รุนแรง
12 ราคีจอมทมิฬ

“เธอทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรกัน”
อัสมานถามตัวเองดวยความสับสน ดวยรูดีวาผูหญิงคนนั้นใหความ
สําคัญกับเรื่องเงินทองพอสมควร จากที่เคยสั่งใหคนของตัวเองสืบประวัติ
ทําใหรูวาเธอพยายามทํางานอยางเต็มความสามารถเพื่อที่จะถีบตัวเองให
ขึน้ มายืนระดับชํานาญการ แนนอนวาเปาหมายสูงสุดคือคาตอบแทนกอนโต
นัน่ เอง ซึง่ การทํางานดานอาสานัน้ มันมีคา ตอบแทนเพียงนอยนิด หรือบางที
อาจไมไดเลยดวยซํา้ ฟงแลวชางขัดกับความมุง มัน่ ตัง้ ใจของเธออยางสิน้ เชิง
“หรือวาหาอะไรทําเพื่อใหลืมเรื่องของเรา”
อัสมานเดาเหตุผลเสียงขื่น ชางนาสมเพชสิ้นดี ที่ผูชายเพียบพรอม
อยางเขาโดนผูหญิงตัวเล็กๆ ตีจาก เจาหลอนจากไปพรอมกับคาเสียหาย
อันแพงลิ่วที่เธอเรียกรองจนพอใจ โดยปฏิเสธความรับผิดชอบทางกาย
และใจจากเขาแบบไมไยดี!
ชายหนุมไมเคยเจอผูหญิงคนไหนใจเด็ดถึงเพียงนี้ ที่ยอมแลก
สิ่งสําคัญเพื่อนองสาวอันเปนที่รัก ตั้งแตแรกเห็นอัสมานก็คิดวาความสวย
อย า งเป น ธรรมชาติ ข องผู  ห ญิ ง คนนั้ น เป น สิ่ ง อั น ตรายต อ หั ว ใจ เขาจึ ง
ตัดปญหาดวยการยอมจายเงินชดเชยกอนโตเพื่อใหเธอถอดใจยอมสละ
ตํ า แหน ง ใหม แ ล ว กลั บ ไปทํ า งานที่ เ ดิ ม อี ก อย า ง เพราะไม ต  อ งการให
นักปโตรเคมีทเี่ ปนผูห ญิงมาทํางานทามกลางทะเลทรายอันรอนระอุ หากทวา
เธอกลับดื้อรั้นเพราะเหตุผลบางประการ ทําใหเขานึกอยากเลนเกมเอาเถิด
เจาลอกับเธอ ไมคิดเลยวาเธอจะใจกลาบาบิ่นรับขอเสนอของเขาอยาง
งายดาย
อัสมานเลือกที่จะโยนความผิดทั้งหมดใหกับผูหญิงตัวเล็กๆ เพียง
คนเดียว เพราะความสวยสดงดงามของเธอ เพราะแววตาเด็ดเดีย่ วทีด่ ดู ื้อรั้น
ของเธอ และทาทางอวดดีไมเหมือนใครของเธอนั่นเอง ที่ทําใหเขานึกอยาก
กําราบ อยากเอาชนะ สุดทายเขาเลยตองกลายเปนคนบาที่กระโจนลงไปใน
เหวลึกแลวหาทางขึ้นไมไดจนถึงทุกวันนี้
กลิกา 13

รางหนานอนพลิกไปมาอยางกระสับกระสาย บอกคนสนิทไปอยางนัน้
เองวาจะนอนพักผอน แทจริงแลวแคตอ งการความเปนสวนตัวเพือ่ ทบทวน
เรื่องราวที่ผานมา วาทําไมถึงลืมผูหญิงจอมอวดดีคนนั้นไมไดสักที ยิ่งคิด
หาเหตุผลมารองรับไมไดยิ่งเกิดความสับสนจนเริ่มปวดขมับ หนักเขาจึง
สงขอความหาคนสนิทเพื่อขอยาคลายประสาทสักเม็ดหวังดับความฟุงซาน
ที่กําลังเกิดขึ้นในใจ
“ไหนละ ยาที่ฉันสั่ง”
ถามดวยความแปลกใจเมื่อเห็นอีวานเขามามือเปลา
“ชีคพึง่ ยานอนหลับถีเ่ กินไปแลวนะครับ ผมเกรงวารางกายอาจไดรับ
ผลขางเคียง”
“ฉันไมเคยกินเกินขนาดนา...แคตามที่แพทยสั่ง”
“แตเมื่อกอนชีคไมเคยตองพึ่งยาพวกนี้เลยนะครับ”
อีวานแยง ตั้งแตผูหญิงคนนั้นจากไปนี่เองที่ทําใหทานชีคหันมาพึ่ง
ยาประเภทนี้ แรกๆ ยังหางสองสามวันที แตระยะหลังมานี่กินทุกวันก็วาได
“อยาเรื่องมากเลยอีวาน ไปเอามา ตอนนี้ฉันอยากพักจริงๆ”
“ผมจะเอามาใหครับ ถาทานชีคยอมรับปากวาจะใชมนั เปนครัง้ สุดทาย”
แมรูดีวาตนไมไดมีอํานาจเพียงพอในการตอรองกับคนที่กุมอํานาจ
สูงสุดอยางทานผูนํา แตความเปนหวงจากใจที่มีมากลนก็ทําใหอีวานกลา
ที่จะเสี่ยง
“ตกลง ฉันรับปากก็ได ทีนี้ก็ไปเอามาเสียที ขอยาแกปวดดวยนะ”
คนที่อยากพักสมองเต็มทีตัดความรําคาญ เพราะตอนนี้เริ่มปวดหัว
ตุบๆ จนแทบระเบิด
ครูเ ดียวคนสนิทก็กลับเขามาพรอมกับยาทีต่ อ งการและแกวนํา้ ในมือ
กรอกเม็ดยาที่อยูในถวยใบเล็กลงคอไดจึงดื่มนํ้าตามเขาไปหลายอึก เสร็จ
เรียบรอยจึงสงภาชนะในมือคืนใหพรอมกับคําขอบคุณ
“ขอบใจ”
14 ราคีจอมทมิฬ

“ผมอยูหนาหองนะครับ ทานชีคตองการอะไรก็เรียกไดตลอด”
“อืม นายออกไปไดแลว”
สิ้นคําสั่งอีวานก็โคงกายใหอยางนอบนอม กอนจะเดินออกจากหอง
ไปดวยฝเทาอันเงียบกริบ ปลอยใหเจานายไดพกั ผอนตามทีต่ อ งการ ไมนาน
รางใหญที่ทอดกายลงบนที่นอนก็ผล็อยหลับไปดวยฤทธิ์ยา

“หนุมนอย เธอขึ้นไปนั่งทําอะไรอยูบนนั้น มันอันตรายนะ”

เสีย้ วหนาคมเงยขึน้ ถามเจาตัวปอมทีน่ งั่ หอยขาอยูบ นกิง่ ไมขนาดเล็ก
ที่ไหวเอนเนิบนาบจนนากลัววาจะตกลงมายามที่เจาตัวแกวงขาเลน
“หนูมารอพอกลับบานฮะ”
“เห็นมารออยางนี้ทุกวัน พอหนูทํางานอยูแถวนี้หรือ”
เทาที่สังเกต เห็นทีไรเจาตัวปอมก็นั่งอยูตรงนี้ทุกที
“ใชฮะ พอหนูทํางานอยูแถวนี้ งานอะไรก็ไมรู บางวันก็ทําจนเชา
ไมยอมหลับยอมนอน”
“มั่วแลวเจาหนู ประเทศของฉันไมเคยใชแรงงานคนเกินที่กฎหมาย
กําหนด จะมีงานอยางที่เธอวาไดยังไงกันฮึ”
ชายรางใหญรีบแยง เพราะประเทศที่ตนปกครองคอนขางเขมงวด
ในเรื่องนี้ แตหนูนอยกลับยืนกรานคําเดิม
“หนูไมไดมั่วฮะ พอหนูทํางานหนักทุกวันจริงๆ”
ใบหนาหลอเหลาทําสีหนาครุนคิด เด็กคนนี้ดูอยางไรก็ไมนาจะเกิน
หาขวบ แตกลับมีคําพูดคําจาเปนผูใหญเกินวัย สุดทายจึงลองถามขอมูล
สวนตัวเด็กนอยดวยความใครรู
“ไหนบอกมาซิ วาพอของเธอชื่ออะไร”
“ชื่ออัสมานฮะ”
ชือ่ ทีไ่ ดยนิ ทําเอารางใหญถงึ กับผงะไปเล็กนอย ดวยรูส กึ ประหลาดใจ
ในความบังเอิญ ไมนาเชื่อวาพอของหนูนอยจะมีชื่อเหมือนกับตนเองได
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“แลวแมของเธอละ ชื่ออะไร”
“แมชื่อแมนุม”
“เหลวไหล! มันจะเปนไปไดยังไงกัน เปนเด็กเปนเล็กหัดพูดจา
โกหก แลวเธอรูหรือเปลาวากําลังพูดอยูกับใคร”
อัสมานตะคอกกลับอยางเกรี้ยวกราดจนลืมนึกไปวาหนูนอยเปน
เพียงแคเด็กตัวเล็กๆ เทานั้น ถึงอยางนั้นเจาหนูกลับไมมีทีทาของการ
หวาดกลัวใหเห็นเลยสักนิด เห็นก็แตดวงตากลมโตสีเทาเขมไมตางจาก
ตนเอง ทีก่ าํ ลังแสดงออกถึงการตัดพอแกมตอวาอยางเปดเผย
“หนูไมไดโกหก แมนุมสอนวาการโกหกเปนเรื่องที่ไมดี”
ดวงตาคมดุมองเด็กชายตัวนอยอยางชัง่ ใจ ยอมรับวาทุกคําทีเ่ ด็กนอย
พูดมานั้นกระแทกอกขางซายจนสั่นสะเทือน แตก็ไมอาจยอมรับเรื่องที่
เจาตัวปอมกุขึ้นมาได เพราะความจริงมันยํ้าชัดวาตัวเองยังไมเคยมีลูก
แมแตคนเดียว แลวเด็กนี่จะมาแอบอางไดอยางไรกัน แตยังไมทันไดพูด
อะไรตอ รางปอมก็กระโดดลงมาสูพื้นแลววิ่งหนีไปอยางรวดเร็ว
“เดี๋ยวกอนสิเจาหนู จะรีบไปไหน เดี๋ยว!”
เสียงเรียกตะโกนกองที่แผดขึ้นดังลั่นทําใหรางใหญที่กําลังหลับใหล
สะดุง ตืน่ ทันควัน ไมกนี่ าทีคนสนิททีย่ นื อยูห นาหองก็เปดประตูพรวดพราด
เขามา
“เกิดอะไรขึ้นครับชีค”
อีวานรองถามดวยความตกอกตกใจ เมื่อสักครูเสียงของทานชีค
ดังลอดออกไปถึงดานนอก ขนาดวาหองนี้สามารถเก็บเสียงไดดียังไดยิน
นี่แสดงวาเจานายรองดังเอาการ
“ไมมีอะไร แคความฝนนะ”
“ฝนรายหรือครับ”
“เปลา”
“อาว! แลวทําไมถึงรองเสียงดังเชียวครับ”
16 ราคีจอมทมิฬ

คนถูกถามทําสีหนาลําบากใจดวยไมรูจะเริ่มเลาอยางไรดี อันที่จริง
นีไ่ มใชครัง้ แรกทีฝ่ น เห็นเด็กคนนี้ ตลอดสองสัปดาหมานีส่ หี่ า รอบเห็นจะได
“เอาไวฉันจะเลาใหฟงทีหลัง นายชวยไปบอกแมบานวาฉันตองการ
กาแฟกับขนมปง อาบนํา้ เสร็จเดีย๋ วฉันจะออกไป วันนีไ้ มมเี รือ่ งดวนใชไหม”
“ไมมีครับ”
“ไมมีก็ดีแลว ฉันวาจะไปพบทานแมสักหนอย”
บอกเสร็จก็สะบัดผาหมผืนบางออกจากกายแลวมุงตรงไปยังหองนํ้า
ปลอยใหคนสนิทยืนควางอยูเพียงลําพังดวยอาการงวยงงไมหาย
“แปลก! ไมไดฝนรายแลวทําไมรองซะดัง!”
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เรื่องประโลมโลก
“ลูกรัก แมทําขนมหวานเสร็จพอดี วาจะเอาไปใหลูกชิมที่ตึกโนน”

ทานหญิงซาเมียรเอยทักลูกชายคนโต เมื่อสักครูลูกชายคนรองก็พึ่ง
จะลํา่ ลากลับเหมืองไป พอรางสูงใหญเดินเขามาใกลๆ นางจึงไดเห็นวาวันนี้
ใบหนาหลอเหลาซีดลงกวาทุกวัน
“อัสมาน พักนี้ลูกดูซูบไปมากเลยนะ”
สองมือที่ผิวเริ่มเหี่ยวยนไปตามกาลเวลาลูบสองแกมสากดวยความ
อาทร
“ท า นแม อ ย า ห ว งไปเลยครั บ ผมรั บ ปากกั บ อดิ ล แล ว ว า ภายใน
สัปดาหนี้ ถาอาการไมดีขึ้นจะยอมไปตรวจที่อเมริกา”
“ดีจะ แมจะไดคลายใจเสียที ลูกมาก็ดีแลว จะไดชิมขนมที่แมทํา
ไปนั่งรอสักครูนะจะ”
“เออ...”
จะปฏิเสธกับมารดาวาตนเองไมเคยชอบของหวาน แตก็ไมทันเมื่อ
มารดาเดินหายเขาไปในสวนของหองทําครัวแลวอยางรวดเร็ว อยาวาแตให
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กินเองเลย แคเห็นคนอืน่ กินยังรูส กึ เลีย่ นในลําคอแทน พูดถึงเรือ่ งของหวาน
ก็พานใหนึกไปถึงผูหญิงคนนั้นอีกจนได รายนั้นชอบเปนชีวิตจิตใจ แถม
ยังเจาะจงเปนพวกขนมไทยที่หวานเลี่ยนจบแสบคออีกตางหาก ไมรูวากิน
เขาไปไดอยางไร
“อัสมาน”
รางใหญที่นั่งคิดอะไรเพลินๆ จนไมรูตัววามารดามายืนใกลๆ ได
สักพักแลวถึงกับสะดุงนิดๆ
“ครับ ทานแม”
“คิดอะไรอยูจะ ปกติแมไมเคยเห็นลูกนั่งเหมอลอยแบบนี้”
ถามพรอมกับวางจานขนมลงตรงหนา
“ไมมีอะไรครับ แคคิดไปเรื่อยเปอย วาแต...นี่ขนมอะไรครับ ทําไม
ผมไมเคยเห็นมากอน”
“เรียกวาทองหยอดจะ เปนขนมหวานตํารับไทยที่นองสะใภของลูก
เคยสอนแมเอาไว ลองชิมดูสิจะ”
ทานหญิงซาเมียรพูดถึงณดาดาวพรอมกับหยิบสอมคันเล็กที่วางอยู
ดานขางจิ้มขนมขึ้นมาจอตรงริมฝปากของลูกชาย
แปลก...นั่ น คื อ ความรู  สึ ก แรกของอั ส มาน ปกติ แ ค ไ ด ยิ น ชื่ อ ว า
ขนมหวานก็รูสึกเลี่ยนในลําคอ แตนี่กลิ่นหอมแบบประหลาดของเจาขนม
สีเหลืองทองกลับทําใหรูสึกนํ้าลายสอเสียอยางนั้น
อรอย...นั่นคือความรูสึกตอมาเมื่อไดลิ้มลองรสชาติของมัน อรอย
จนตองชิมอีกชิน้ แลวชิน้ เลาถึงขัน้ วา หากมารดาไมหา มปรามอาจจะหมดจาน
ในไมชา
“อุย! พอกอนดีไหมจะ นี่มันของหวาน กินเยอะเกินไปคงไมดี”
เสียงของมารดาทําใหมอื หนาทีท่ าํ ทาวาจะจิม้ อีกชิน้ หยุดชะงัก กอนจะ
ตัดใจวางสอมลงทั้งที่ยังนึกเสียดาย
“ขนมนี่มีเยอะไหมครับ”
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หลังจากวางแกวนํ้าลง อัสมานจึงเอยถามมารดาถึงขนมรสเลิศที่
เพิ่งกินเขาไป ซึ่งกินแลวทําใหรางกายรูสึกสดชื่นแบบแปลกๆ แตในเมื่อ
กินเยอะไมไดก็ขอกินวันละนิดก็ยังดี
“มีเยอะเลยจะ พอรูวาอดิลจะมาเยี่ยมลูก แมเลยทําไวเผื่อราญา
เห็นบอกวารายนั้นกําลังแพทองหนักมาก เอาแตบนวาอยากกินขนมหวาน
ถาลูกชอบแมจะบอกใหแมบานแบงให”
“ทานแมวาอะไรนะครับ ราญาทองอยางนั้นหรือ”
ชือ่ สตรีทตี่ นเองรูจ กั เปนอยางดีวา เธอคือภรรยาคนสนิทของนองชาย
ทําใหคนฟงถึงกับหูผึ่ง
“ใชจะ ไมใชทองธรรมดา ราญากําลังตั้งครรภแฝด”
“ไมเห็นมีใครบอกขาวดีนี้กับผมเลยครับ”
นํา้ เสียงหาวทุม เอยพอนิดๆ ทําใหผเู ปนมารดาตองเผยยิม้ ดวยความ
เอ็นดู
“ทุกคนเพิง่ ทราบเมือ่ วานนีเ้ องจะลูกรัก ราญาเพิง่ จะยอมใหหมอตรวจ
ลูกก็รูวารายนั้นกลัวหมอจะเปนจะตาย”
ทานหญิงซาเมียรพดู ถึงอดีตสาวใชกลัว้ เสียงหัวเราะพรอมกับแววตา
ทีแ่ ฝงไปดวยความยินดี
“ทีน่ า หวงก็คอื หมอบอกวาราญาตองรับมือกับอาการแพใหได เพราะ
ครรภแฝดจะทําใหอาการแพทองเพิ่มขึ้นเปนสองเทาทีเดียว เปนไปได เพื่อ
ความปลอดภัยของราญากับเด็กๆ แทนที่จะอยูในเหมืองกับอดิล แมอยาก
ใหอีธานพาราญามาอยูในวังจนกวาจะคลอดจังเลย”
อัสมานฟงแลวคิดตามทุกคําพูด ราญาเปนแคผูหญิงตัวเล็กๆ ให
อุมครรภแฝดแบบนั้นคงเหนื่อยนาดู คิดแลวก็นาเห็นใจเพศหญิง หากเปน
ไปไดนาจะใหเพศที่แข็งแรงกวาอยางผูชายอุมทองแทน
“นาจะใหอีธานอุมทองแทนราญาไดนะครับ”
เมื่อครุนคิดจึงเผลอพูดในสิ่งที่คิดออกมา สงผลใหมารดาหัวเราะ
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ดวยความขบขัน
“ลูกก็รูวามันเปนไปไมได แตถาใหแพทองแทนอาจจะพอไดอยู”
คําพูดของมารดาประโยคทายสะกิดใจคนฟงเขาอยางจัง เมื่อเชา
นองชายก็พูดถึงเรื่องนี้ไปหนหนึ่งแลว
“เออ...เรื่องแพทองแทนเมียมันมีจริงๆ หรือครับทานแม”
จากที่ไมเคยเชื่อกลับเริ่มรูสึกเชื่อครึ่งไมเชื่อครึ่งแลวตอนนี้ และ
คําตอบอยางจริงจังที่ไดยินก็ทําเอารางใหญหนาถอดสีอยางเห็นไดชัด
“จริงสิจะ ตอนที่แมอุมทองลูก ทานพอแพทองแทนแทบตาย แต
ตัวแมเองกลับไมแพอะไรเลยสักอยาง กินไดมากจนบวมฉุ”
ยามทีไ่ ดเลาถึงความทรงจําดีๆ ทีผ่ า นมาในอดีต ใบหนาของทานหญิง
ซาเมียรจะเจือไปดวยรอยยิ้มแหงความสุขอยางนี้ทุกที
“วาแต...ลูกถามทําไมจะ จําไดวาแมเคยเลาใหฟงอยูบอยๆ ตอนที่
ลูกกับนองยังเด็กไมใชหรือ”
“เออ...คือวา...”
พูดไมออกบอกไมถูก ตอนนั้นยังเด็กก็เลยคิดวาเปนแคเรื่องเลา
หลอกเด็ก แตตอนนี้โตแลว แถมยังโตจนเปนพอคนได คงไมสามารถ
หลอกตัวเองไดอีกตอไปวามันคือเรื่องประโลมโลกที่ไรความจริง
เมื่อเห็นวาลูกชายนิ่งไปพรอมกับสีหนาไมสูดี ทานหญิงซาเมียรจึง
แนะนําดวยความเปนหวง
“แมวาลูกกลับไปพักผอนดีกวา สีหนาลูกดูไมคอยดีเลย”
จะกลาบอกมารดาไดอยางไรวาสีหนาที่เปลี่ยนไปแบบกะทันหันนั้น
มันไมเกี่ยวกับอาการปวยแบบไมทราบสาเหตุแตอยางใด แตมันเปลี่ยนไป
เพราะรูสึกกังวลใจแบบเฉียบพลันกับเรื่องที่ไดยินนั่นตางหาก เหตุผล
ที่แทจริงที่มาพบมารดาในวันนี้ก็คือเรื่องนี้ เรื่องที่นองชายทิ้งประเด็นเอาไว
ใหรสู กึ คางคาใจ ซึง่ ตอนนีไ้ ดคาํ ตอบทีแ่ นชดั แลววามันคือเรือ่ งทีเ่ คยเกิดขึ้น
จริง
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และเมื่อมารดาเปดทางออกใหอยางนั้น คนที่กําลังอึดอัดใจอยูแลว
เปนทุนจึงรีบตามนํ้าในทันที
“ครับ กลับไปพักก็ดีเหมือนกัน ทานแมก็รักษาสุขภาพดวยนะครับ”
“จะลูกรัก แมจะอยูจนกวาจะไดอุมหลานจากลูกชายทั้งสองคน
โนนแหละ ไมตองเปนหวง”
“ครับ”
อัสมานยิม้ เจือ่ น ลุกขึน้ สวมกอดมารดาพรอมกับหอมแกมทัง้ ซายขวา
แบบที่เคยทําเปนประจําเมื่อมีโอกาสพบหนาและลํ่าลา กอนออกจากหอง
ไมลืมที่จะทวงถามขนมหวานจากมารดา
“ขอขนมดวยนะครับ”
“รอเดี๋ยวนะจะ แมจะใหแมบานไปหยิบมาให”
ครูเดียวแมบานที่รับคําสั่งก็เดินกลับออกมาพรอมกับหอขนมหวาน
ในมือ เดินตามรางใหญของทานผูนําที่เปดประตูออกไปจึงพบกับผูติดตาม
แมบานจึงยื่นของฝากที่อยูในมือใหกับอีวาน
“อะไรหรือครับคุณแมบาน”
อีวานเอยถามดวยความสงสัย เห็นหนาตาของทีอ่ ยูใ นมือแลวไมรูสึก
คุนตาเลยสักนิด
“ขนมหวานตํารับไทยคะ ทานชีคอยากได”
“ขนมหวาน?”
บอดี้การดรางใหญทวนคําพูดของแมบานดวยความประหลาดใจ
แตยังไมทันไดพูดอะไรตอก็ตองรีบจํ้าอาวตามผูเปนนายเมื่อเห็นวาทานชีค
เดินนําทิ้งชวงไปมาก
ขณะที่กาวเทาก็ยังไมวายเกิดคําถามในใจที่ทําใหรูสึกงวยงงเปน
รอบที่สองของวัน
‘ทานชีคเคยชอบขนมหวานซะที่ไหน!’
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เดินถึงตัวตึกซึ่งเปนที่พํานักในสวนของตนเองได รางสูงใหญจึง

ตัดสินใจเลี่ยงไปยังลานนํ้าตกจําลองที่สรางขึ้นเลียนแบบของจริงราวกับ
ยกธรรมชาติมาไวทามกลางเมืองหลวง เพราะไมมีเวลาออกไปทองเที่ยว
เหมือนคนอื่นทั่วไป อัสมานจึงอาศัยสถานที่แหงนี้ในการพักผอนหยอนใจ
ในยามที่รางกายเมื่อยลาจากงาน
“ตอสายถึงอีธานใหฉันที”
ยังไมทนั ไดถามในสิง่ ทีค่ า งคาใจ อีวานก็ไดรบั คําสัง่ ใหมจากทานผูนํา
ในเวลาตอมา
“อีธานอยูในสายแลวครับ”
แมจะนึกแปลกใจ แตผูติดตามคนสนิทก็ยังปฏิบัติตามคําสั่งอยาง
ไมมีขอแม
“ขอบใจ”
คําขอบคุณมาพรอมกับมือใหญทรี่ บั เอาโทรศัพทเครือ่ งบางขึน้ ไปแนบ
ใบหูเพื่อสนทนากับปลายสาย
“ฉันเพิ่งทราบเรื่องราญาตั้งครรภ เลยอยากแสดงความยินดี”
นํา้ เสียงแหงความยินดีทกี่ รอกลงไปในสายสงผลใหอดีตลูกนองหนุม
ถึงกับยิ้มกวางดวยความตื้นตันใจ ไมคิดวาทานชีคจะใหความสําคัญกับ
เรื่องเล็กนอยเชนนี้
“ขอบคุณในความกรุณาครับ”
การพูดคุยถามไถดําเนินไปเรื่อยกินเวลาหลายนาที แตสิ่งที่ทําให
คนสนิทที่ยืนฟงอยูหางๆ รูสึกสะดุดหูก็คือคําถามในชวงทายนี่เอง
“ราญามีอาการแพทองอยางไรบาง”
“ราญามีอาการแพทองอยางไรบาง” อีวานทวนคําถามของเจานาย
อยูใ นใจดวยความงุนงงวาทําไมทานชีคจึงใสใจเรือ่ งนีเ้ ปนพิเศษ ดูจากสีหนา
ยามที่รับฟงนั้นก็ตั้งอกตั้งใจอยางจริงจังเหลือเกิน
“มีอาเจียนเปนหลักครับ แลวก็...”
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สิ้นเสียงบอกเลาอันยืดยาวจากอีธาน อัสมานก็เผลอตัดสายแบบ
ไมมีปมีขลุย ทําใหอีวานเอยถามดวยความเปนหวง เมื่อเห็นวาหลังจาก
วางสายสีหนาของทานชีคดูเครียดขรึมขึ้นจนเห็นไดชัด
“เออ...มีเรื่องอะไรไมสบายใจหรือครับ”
“ไมมีอะไร”
ผูเปนนายสงโทรศัพทใหแลวเลือกที่จะตอบแบบบายเบี่ยง ทั้งๆ ที่
ภายในใจกําลังเกิดความกังวลสารพัด ยิ่งนําเรื่องอาการปวยของตนเอง
ที่คลายคลึงกับอาการแพทองของราญามาผนวกกับเรื่องแพทองแทนเมีย
ที่มารดายืนยันวาเคยเกิดขึ้นจริง ความกังวลที่มียิ่งเพิ่มขึ้นอีกเปนเทาทวี
ถึงแมวาความเปนไปไดจะคอนขางตํ่า แตอัสมานก็ยังหามความคิดเรื่อง
ตั้งครรภของใครบางคนไมไดอยูดี
ติ๊ด ติ๊ด ติ๊ด
เสียงเรียกเขาที่ดังขึ้นจากโทรศัพทเรียกใหทั้งเจานายและลูกนองที่
กําลังจมจอมอยูกับความคิดของตัวเองหลุดจากภวังค และชื่อที่ปรากฏอยู
บนหนาจอก็ทําใหอีวานรีบกดรับอยางไมรีรอ
“วายังไงการิม”
เอยทักคนที่อยูในสาย หลายวันแลวที่อีกฝายไมไดติดตอกลับมา
การิมถือเปนหนึ่งในนักแกะรอยฝมือดีที่ยังมีชนักติดหลัง ดวยยัง
มีโทษที่เคยปลนชิงทรัพย ชีคอัสมานจึงเสนองานใหทําโดยการพรางตัว
เขาไปสืบหาคนรายภายในประเทศเพือ่ นบานอยางคาซัส เพือ่ เปนการไถโทษ
จากความผิดทีเ่ คยกอเอาไว แลวก็ไมผดิ หวัง เมือ่ ชายหนุม สามารถแกะรอย
คนรายหมายเลขหนึง่ ทีท่ า นชีคตองการตัวไดเปนผลสําเร็จภายในเวลาเพียง
ไมกี่วัน
“ดูเหมือนวามีคนที่นี่คอยใหความชวยเหลือนายพลดาเบียนครับ
ที่สําคัญ นาจะเปนคนที่ใหญโตพอสมควรซะดวย ขืนปลอยเอาไวแบบนี้
คาดวาอีกไมนานเราอาจจะโดนคนของรัฐบาลคาซัสจับไดเปนแน”
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การิมคาดเดา จากการตามแกะรอยนายพลดาเบียนที่หลบหนีเขาไป
ลี้ภัยในประเทศคาซัสเปนแรมเดือนนั้น หลายครั้งหลายคราที่กลุมของตน
พยายามทีจ่ ะเขารวบตัวเปาหมาย แตนายพลกลับไหวตัวทันหนีรอดทุกครัง้
ราวกับนกรู
“บอกคนของนายอยาเพิง่ เคลือ่ นไหว ใหฉนั ปรึกษาเรือ่ งนีก้ บั ทานชีค
กอนแลวคอยรอฟงคําสั่งอีกที”
“รับทราบครับ”
สิน้ เสียงสัญญาณทีต่ ดั ไป อีวานจึงหันไปสบตากับทานผูน าํ ดวยสีหนา
หนักใจ
“ไปคุยเรื่องนี้ที่หองทํางาน”
เห็นสีหนาของคนสนิท อัสมานก็พอเดาไดวาตองมีบางอยางเริ่ม
ไมเปนไปอยางที่คิด บอกเสร็จก็มุงหนาไปยังหองทํางานใหญที่อยูภายใน
ตัวตึกเดียวกันกับทีพ่ าํ นักสวนตัวดวยใบหนาเครงขรึม เรือ่ งทีร่ บกวนจิตใจ
เมื่อตอนกอนหนาเปนอันตองพับเก็บเอาไวกอนชั่วคราว
ถึงหองทํางานใหญซงึ่ เปนทีร่ โหฐาน เหมาะแกการปรึกษาเรือ่ งสําคัญ
ที่กระทบตอความมั่นคงของประเทศ อีวานจึงรายงานปญหาที่เพิ่งทราบ
จากการิม
“คนของเราสงสัยวา อาจมีคนในคาซัสคอยชวยเหลือนายพลดาเบียน
ครับ”
อัสมานประมวลคําพูดของอีวานอยางละเอียด จากการสงการิมและ
ลูกนองเขาไปแกะรอยนายพลดาเบียนในคาซัส ทําใหไดรับรายงานอยูเปน
ระยะวาการจับกุมหลายครั้งเกิดความลมเหลวเนื่องจากนายพลไหวตัวทัน
ซึ่งเปนไปไดวาอาจมีคนคอยใหความชวยเหลืออยางที่คนของตนเองสงสัย
“เปนไปไดไหมที่...นายพลดาเบียนจะติดตอกับคนที่คาซัสมานาน
แลว”
“ผมคิดวาอาจเปนไปไดครับ ไมอยางนั้นนายพลดาเบียนคงไมเลือก
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ที่จะหนีไปหลบลี้ภัยที่นั่น”
อีวานพูดไปตามการคาดเดา หากไมมั่นใจวาตนเองจะปลอดภัย คง
ไมมีใครที่คิดสั้นหนีไปหลบภัยในประเทศใกลเคียงเชนนั้น
“สั่งคนไปสืบมาใหเร็วที่สุดวากอนหนานั้นนายพลเคยติดตอกับใคร
ในคาซัสเปนการสวนตัวบาง”
“ครับชีค”
อีวานรับคําแลวโคงกาย กอนที่จะปลีกตัวไปจัดการตามที่เจานายสั่ง
แตแลวกลับตองชะงักฝเทาแบบฉับพลันเมือ่ คําสัง่ อีกอยางดังไลหลังตามมา
“สั่งแมบานจัดขนมที่นายถืออยูไปไวที่หองนั่งเลนดวย”
อยากจะหันกลับไปถามเรื่องของหวาน แตเรื่องดวนที่ตองรีบไปสั่ง
การทําใหตองตัดใจเรื่องอื่นไปเสีย
“ครับชีค”
หันมารับคําสั่งใหมเสร็จ ขายาวๆ จึงจํ้าอาวออกจากหองไป ตั้งใจวา
หลังจากทําธุระที่เจานายสั่งเรียบรอย คงตองโทร.หาใครบางคนที่ตนเอง
เคยสั่งใหไปทําภารกิจพิเศษสักหนอย อยากรูขาวคราววาคนทางโนนเปน
อยางไร มีพฤติกรรมแปลกประหลาดเหมือนคนทางนี้บางไหม เห็นเจานาย
ใชชวี ติ ทํางานแบบหามรุง หามคํา่ มานานแรมเดือน บอกเลยวาคนสนิทอยาง
อีวานเปนหวงมากจนรูสึกไมสบายใจ เพราะฉะนั้นบอกเลยวาตอจากนี้ไป
เขาจะไมทน!

ร่างเล็กทีด่ อู วบอิม่ มีนาํ้ มีนวลมากขึน้ กวาเมือ่ กอนนัง่ มองเด็กตัวนอย

กวาสิบชีวิตที่กําลังระบายสีภาพวาดของใครของมันอยางตั้งอกตั้งใจดวย
รอยยิม้ ตลอดระยะเวลาสีส่ ปั ดาหทไี่ ดใชชวี ติ รวมกับเด็กๆ และชาวบานทีน่ ี่
การไดสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม สงบ และเรียบงาย พรอมกับเรียนรู
วัฒนธรรมใหมๆ ถึงแมวาจะไมสามารถลืมใบหนาอันหลอเหลาของใคร
บางคนไดอยางที่หวัง แตมันก็ทําใหจิตใจอันวาวุนผอนคลายลงไดไมนอย
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ทีเดียว
ใชวาอันธิดาอยากจะละทิ้งการงานที่เธอรัก หญิงสาวแคอยากรอดู
กอนวาหลังจากนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับรางกายตัวเองหรือไม
ถึงเวลานั้นคอยกลับไปสานตออาชีพที่เคยทําก็ยังไมสาย
“เสร็จแลวคา คุณครู”
เสียงหนูนอยตัวอวนกลมในชุดชาวเขาวัยหาขวบดังขึ้นตรงหนา
พรอมกับมือเล็กปอมที่ถือแผนกระดาษผลงานของตนเองขึ้นอวดหรา
ทําใหคุณครูรางเล็กตองตื่นจากภวังคแลวหันมาใหความสนใจ
“ไหนดูซิ มีใครบางเอย”
คุณครูอาสารับแผนกระดาษขึ้นมาดูแลวอมยิ้มกับจินตนาการของ
เด็กนอย ภายใตหัวขอ ‘ครอบครัวของฉัน’ ที่ดูอยางไรก็ดูไมออกวาใคร
เปนใคร แตนนั่ ไมใชสาระสําคัญทีห่ ญิงสาวตัง้ ใจใหเด็กๆ เรียนรู จินตนาการ
ตางหากที่เธอตองการใสเขาไป
“เกงมากเลยจะ”
ไดยนิ เสียงคําชมเชยจากคุณครู หนูนอ ยคนอืน่ ๆ กวาสิบชีวติ ก็พากัน
กรูเขามามุงดวยความสนใจ ตางคนตางอวดผลงานของตนเพื่อตองการ
คําชมจากครูคนสวยบาง ทําใหคนที่โดนลอมหนาลอมหลังตองรีบรับ
แผนกระดาษในมือจากบรรดานักเรียนตัวนอยมาดูแลวเอยคําชมเชยแบบ
เหมารวม เพื่อใหหองเรียนกลับมาอยูในความสงบอีกครั้ง
“เกงทุกคนเลยจา”
หลังจากความชุลมุนเล็กๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในหองเรียนแบบเปดโลงรอบดาน
สงบลง พลันสายตาของครูสาวก็สบเขากับใครบางคนที่ยืนทําหนาบูดบึ้ง
อยูทางดานหลังตั้งแตเมื่อไรไมทราบได กอนที่หญิงสาวจะรองทักขึ้นดวย
นํ้าเสียงแหงความยินดี
“ซันไชน!”
“ยะ! ฉันเอง”
กลิกา 27

เพื่อนชายหัวใจหญิงที่ยืนเหงื่อซกตอบรับดวยนํ้าเสียงสะบัด กวาจะ
ลากสังขารพรอมกระเปาสะพายหลังใบใหญขึ้นมาถึงบนดอยนี้ตามโลเกชัน
ทีเ่ พือ่ นรักสงไปใหไดกเ็ ลนเอาลมแทบจับ แนนอนวาตลอดเสนทางเจาหลอน
บนไปหลายกระบุงโกย หากไมติดวาเปนหวงอยากเห็นความเปนอยูของ
เพื่อนรักละก็ บอกเลยวาคนเจาสําอางอยางซันไชนจะไมยอมมาทําอะไร
ที่ลําบากตรากตรําแบบนี้เปนอันขาด!
“วาดรูปไปกอนนะจะเด็กๆ”
บอกบรรดานักเรียนตัวนอยแลวเดินปรี่ไปจับจูงเพื่อนรัก เพื่อเลี่ยง
ไปคุยกันยังมานั่งใตตนไมใหญที่อยูหางออกไปไมไกลนัก
“ฉันดีใจมากเลยนะที่แกมาเยี่ยม”
นั่งลงได คนที่คิดถึงเพื่อนรักจับใจก็เปดประโยคแรกดวยรอยยิ้ม
หวาน
“แตฉันไมปลื้มสักนิด ถามจริงๆ เถอะยะ อะไรเขาฝนแกไมทราบ
ถึงดั้นดนมาอยูในที่กันดารขนาดนี้เนี่ยฮะ!”
ถามเสียงสะบัด นึกถึงระยะทางที่ตองเดินเขามาเกือบกิโลยังขยาด
ไมหาย และคําถามในตอนทายก็ทาํ ใหคนฟงตองยกมือปองปากหัวเราะดวย
ความขบขัน ดวยรูดีวาเพื่อนรักอยางซันไชนนั้นไมเคยชอบสถานที่ที่ขาด
ความศิวิไลซ
“เอานา...ไหนๆ ก็มาถึงแลว อยูกับฉันสักอาทิตยนะ”
“วาย! แคชั่วโมงเดียวฉันก็จะอกแตกตายแลวยะ ทางที่ดีแกควรจะ
กลับบานกับฉันดีกวานะยายนุม อยูเขาไปไดยังไงหางไกลความเจริญ
ขนาดนี้”
ปฏิเสธแบบกลายๆ อยางทันทวงที เห็นสถานที่ที่เพื่อนรักมาพักพิง
กายและหัวใจก็ใหนึกเปนหวงขึ้นมาครามครัน
“ฉันชอบทีน่ ี่ มันเงียบสงบแถมยังแวดลอมไปดวยธรรมชาติท่งี ดงาม”
“แตแกเปนผูหญิงตัวคนเดียวนะ เกิดเจ็บปวยขึ้นมาใครจะดูแล”
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ซันไชนยกเอาเรือ่ งสุขภาพขึน้ มาโตแยง หวังใหเพือ่ นรักเปลีย่ นความ
ตั้งใจในการใชชีวิตอยูที่นี่
“อยาหวงไปเลย ฉันแข็งแรงดีไมเปนอะไรงายๆ หรอกนา...”
“วาไดหรือ อาทิตยที่แลวยังสามวันดีสี่วันไขอยูเลย”
เพือ่ นรักทวงติง เพราะกอนทีอ่ นั ธิดาจะเดินทางมาทีน่ ่ี หลอนก็เห็นวา
เพื่อนสาวมีอาการวิงเวียนอยูบางเปนครั้งคราว
เรื่องที่เพื่อนรักทักทวงสงผลใหอันธิดาเงียบนิ่งไปชั่วขณะ เพราะ
อาการวิงเวียนเหลานัน้ หายไปทําใหเธอลืมในสิง่ ทีต่ งั้ ใจเอาไวเสียสนิท นีเ่ วลา
ก็ลวงเลยมาเกือบสองเดือนแลวที่รอบเดือนของเธอขาดไป สิ่งที่หญิงสาว
เปนกังวลจะเกิดขึ้นจริงหรือไม อีกไมเกินสามวันคงไดรูกัน ซึ่งไมวาผลจะ
ออกมาเปนอยางไร อันธิดาก็เตรียมตัวเตรียมใจไวแลวที่จะยอมรับมัน
“แกมาก็ดีเหมือนกัน วันเสารฉันวาจะเขาเมือง แกชวยไปเปนเพื่อน
ฉันหนอยนะ”
“หา! แกวายังไงนะ จะใหฉันเดินไปเดินกลับแบบเมื่อกี้นะเหรอ
ตายๆ ฉันตองตายแนๆ”
รางบางดังอิสตรีโอดครวญอยางมีจริต แคเดินขึน้ มาขาเดียวก็ทาํ เอา
ขาทั้งสองขางเมื่อยลาไปหมด แตพอเห็นสายตาวิงวอนของเพื่อนรักเลย
ตองยอมพยักหนาหงึกๆ ดวยความจําใจ
“ก็ไดๆ แกนะแก สงสัยกลับไปเรียวขาสวยๆ ของฉันคงเต็มไปดวย
เสนเลือดขอดแนๆ เลยเนี่ย”
คนรักสวยรักงามดานเรือนรางยิ่งกวาสตรีบนกระปอดกระแปด
ตามประสา แต อั น ธิ ด าก็ ห าได ใ ส ใ จ เพราะรู  ดี ว  า ถ า เพื่ อ นรั ก กลั ว เปน
เสนเลือดขอดอยางที่พูดจริงๆ คงไมดั้นดนเดินทางมาถึงที่นี่
“นี่ใกลจะเที่ยงแลว เราไปกินมื้อกลางวันกับพวกเด็กๆ กันดีกวา”
วาเสร็จจึงฉุดแขนเพื่อนรักใหลุกตามโดยไมรอฟงเสียงคัดคานใดๆ
แถมตลอดชวงบายซันไชนยังตองทําหนาที่พี่เลี้ยงจําเปนดวยการแสดงทา
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เตนประกอบเพลงใหนักเรียนตัวนอยดู เพราะทนแรงออนตอสายตาของ
บรรดาเหลาเด็กตาดําๆ ไมไหว ทําใหบรรยากาศในหองเรียนวันนีด้ คู รึกครืน้
กวาทุกวัน
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ความฝนที่กลายเปนจริง
หลังจากภารกิจที่ไดรับมอบหมายเสร็จสิ้น

อีวานจึงกลับเขามา
ภายในหองทํางานสวนตัวของเจานายอีกครั้ง เมื่อเห็นวาขนมหวานในจาน
ที่วางอยูดานขางพรองไปแลวกวาครึ่ง เลยอดไมไดที่จะถามในสิ่งที่รูสึก
คางคาใจ
“ชีคนึกยังไงถึงอยากกินขนมหวานขึ้นมาครับ”
เมื่อกอนเห็นเจานายเกลียดของหวานอยางกับอะไร แตเดียวนี้
กลับรับประทานไดหนาตาเฉย แถมยังทําทาวามีความสุขนักหนายามที่ได
ลิม้ ชิมรสอีกตางหาก
“ฉันก็ไมรูเหมือนกัน รูแตวาไดกลิ่นแลวรูสึกดี แถมอาการคลื่นไส
ก็ลดลงอีกดวย”
เสี้ยวหนาคมที่จดจองอยูกับตารางงานที่วางแผนเอาไวลวงหนา
เงยขึ้นตอบคนสนิท เขาเองก็นึกแปลกใจในพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของ
ตนเองไมนอยเหมือนกัน
“อยางนั้นหรือครับ ถาชีคเปนผูหญิงผมคงคิดวาชีคกําลังแพทอง
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อยูแนๆ เพราะตอนที่รานีอุมทองเอลาก็มีอาการแปลกประหลาดคลายๆ
กับชีคนี่แหละครับ”
อีวานวาไปตามประสบการณทเี่ คยพานพบมา และการพูดถึงหนูนอ ย
เอลา พยานรักของคนสนิทกับภรรยานี่เองที่ทําใหอัสมานนึกถึงความฝน
อันประหลาดที่เกิดขึ้นกับตนเองในหลายคํ่าคืนที่ผานมา
“พูดถึงเรื่องเด็ก นายรูไหมวา...ฉันฝนประหลาดเรื่องเดิมๆ มา
หลายครั้งแลว”
“รวมถึงเมื่อเชานี้ดวยรึเปลาครับ”
“อืม...ไมรูความฝนอะไรเหมือนความจริงเปนบา!...”
ตอบรับแลวเวนจังหวะนิ่งเงียบไปพรอมกับถอนหายใจดังๆ บงบอก
วาเรื่องที่เจานายกําลังจะเลาคงเปนเรื่องที่ทําใหรูสึกหนักใจไมมากก็นอย
และอาการเงียบนิ่งที่นานเกินไปก็ทําใหคนที่อยากฟงเต็มกลืนอดรน
ทนไมไหว
“ฝนวายังไงบางครับ”
คําถามจากอีวานสงผลใหคนที่กําลังอยูในภวังคตองหันกลับมามอง
คูสนทนาอีกครั้ง
“ฉันฝนวามีเด็กผูชายคนหนึ่งมานั่งรอพอทุกวัน ซํ้ารายกวานั้นคือ
เมื่อเชานี้เด็กคนนั้นแอบอางวาตัวเองเปนลูกของฉันกับ...อันธิดา”
แมจะพยายามหลีกเลี่ยงไมยอมพูดถึง แตดูเหมือนวาหลายสิ่ง
หลายอยางกลับไมเปนใจ นี่หรือเปลาที่เคยไดยินวา...ยิ่งหนีเทาไรมันยิ่ง
ไลตาม
“เออ...เปนไปไดไหมครับวา คุณผูหญิงอาจจะ...ตั้งครรภ”
นีเ่ ปนคําถามเดียวกันกับทีอ่ สั มานถามตนเองในใจไปเมือ่ เชา ถึงอีวาน
จะเปนคนนํายาคุมฉุกเฉินมาใหเจานายดวยตนเอง แตชายหนุมก็ยังแอบ
มีความหวังเล็กๆ วาอยากใหความผิดพลาดเกิดขึ้น เนื่องจากอีวานพอจะ
ดูออกวาเจานายเหนือหัวใหความสนใจคุณอันธิดามากกวาผูหญิงทุกคน
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ที่เคยมีความสัมพันธ
“ฉันไมสามารถใหคําตอบในเรื่องนี้ไดหรอกนะอีวาน เพราะฉันไมใช
คนควบคุม”
สําหรับสตรีรายอื่นที่เคยมีความสัมพันธ อัสมานจะเปนคนควบคุม
เรื่องนี้อยางเขมงวด แตสําหรับอันธิดามันกลับตาลปตรอยางที่ไมเคยเปน
คงมีแตเจาตัวเทานั้นที่จะบอกไดวาเพราะสาเหตุใด
“แลวถาทุกอยางไมไดเปนไปอยางที่เราคิดละครับ”
“นายพูดแบบนี้หมายความวายังไง”
อี ว านไม ต อบคํ า ถาม แต ว างบางอย า งที่ ซ  อ นไว ด  า นหลั ง ลงบน
โตะทํางานใหเจานายแทนคําตอบ
“นี่อะไร”
อั ส มานมองซองสี นํ้ า ตาลขนาดย อ มบนโต ะ ทํ า งานด ว ยความ
ประหลาดใจ ดูจากขนาดแลว สิง่ ทีอ่ ยูด า นในนาจะเปนรูปถายอะไรสักอยาง
“เปดดูสิครับ”
เสี ย งแนะนํ า บวกอาการกระตื อ รื อ ร น จนผิ ด วิ สั ย ของคนสนิ ท ยิ่ ง
ทําใหผูเปนนายรูสึกประหลาดใจเพิ่มขึ้นอีกเทาตัว ชักสงสัยวาของที่อยู
ขางในคืออะไร ทําไมคนสนิทถึงไดมีอาการแปลกประหลาดอยางที่เห็น
หลังจากโทร.หาลูกนองที่อยูตางแดนเรียบรอย อีวานจึงตัดสินใจ
ที่จะทําเชนนี้ ชายหนุมทนไมไดอีกตอไปที่ตองเห็นเจานายใชชีวิตแบบ
ไรวิญญาณ
“เดี๋ยวนี้นายกลาทํางานนอกเหนือคําสั่งหรืออีวาน”
เพียงแคแงมปากซองแลวเห็นสิ่งที่บรรจุอยูดานใน อัสมานก็รีบวาง
ลงราวกับตองของรอน
“ตองขออภัยครับทีท่ าํ เกินหนาที่ หากภาพเหลานีส้ รางความขุน เคืองใจ
แกทานชีคและมีประสงคจะลงโทษ กระผมก็ยินดีรับผิดครับ”
บอดี้การดรางใหญที่พวงดวยตําแหนงเลขาฯ ยืนคอมศีรษะรอฟง
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อาญาอยางที่ลูกผูชายอกสามศอกพึงกระทํา แตใบหนาคมสันที่ไมได
แสดงออกถึงอาการสลดใหเห็นเลยสักนิดนั่นตางหากที่ทําใหผูเปนนายมี
อารมณขุนมัว
“นายใหคนติดตามเธอนานแคไหนแลว”
“ตั้งแตคุณอันธิดากลับเมืองไทยครับ”
“อยาบอกนะวางานนี้ทั้งเอ็นโซและโอซีลมีเอี่ยวดวย”
อัสมานถามถึงบอดี้การดทั้งสอง ที่เพิ่งไดรับการแตงตั้งใหเปน
ผูติดตามคนสนิทเมื่อสองเดือนกอน ซึ่งอีวานบอกวามารดาของสองพี่นอง
นีป่ ว ย จึงขอใหเอ็นโซไปดูแล และเมือ่ สัปดาหทแี่ ลวอีวานก็รายงานวาอาการ
ของนางไมดีขึ้น จึงขออนุญาตใหนองชายอยางโอซีลไปชวยดูแลอีกคน
แทจริงแลวคงเปนเพราะสาเหตุนี้ตางหาก
คนถูกถามไมตอบ มีเพียงรอยยิม้ กริม่ บริเวณมุมปากเทานัน้ ทีย่ ืนยัน
คําตอบไดเปนอยางดีวาเจานายหนุมเดาไดถูกตอง
“เรียกตัวพวกนั้นกลับมาดวนเลย สัปดาหหนาเรามีภารกิจสําคัญ
รออยู หวังวานายคงไมลืม”
อัสมานออกคําสั่งกลบเกลื่อนความรูสึกบางอยางที่กําลังตีตื้นขึ้นมา
ตองยอมรับวาแคเห็นเสีย้ วหนาหวานๆ ในรูปถายเพียงแวบแรก มันก็ทําให
หัวใจอันแข็งกระดางเตนไมเปนสํ่าเลยทีเดียว ถึงแมวาจะเอยเชิงตําหนิใน
ทีแรก แตลึกๆ แลวอัสมานกลับนึกขอบคุณบอดี้การดคนสนิทอยูในใจ
ที่บังอาจทํางานนอกเหนือคําสั่งของตนเอง
“สองคนนั้นกลับมาทันเวลาอยางแนนอนครับ ชีคอยาไดเปนกังวล”
ดวยทราบดีถึงภารกิจสําคัญที่อยูในแผนแลวลวงหนาไมตํ่ากวา
หนึ่งเดือน เรื่องการเดินทางกลับของบอดี้การดทั้งคูจึงไมใชปญหา สําหรับ
การทําหนาที่อารักขาทานผูนําประเทศระหวางการออกเยี่ยมราษฎรใน
ถิ่นทุรกันดารรวมกับทีมแพทยอาสา โดยงานนี้มีหมอเคลวิน คารล เปน
หัวหนาทีมแพทย
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อัสมานจะใชโอกาสนี้ตรวจดูความเปนอยูและใหความชวยเหลือ
ประชาชนผูยากไรตามแนวตะเข็บชายแดนไปในตัว ที่สําคัญ ภายใตการ
เดินทางในครั้งนี้มีแผนการบางอยางแอบแฝงอยู มีเพียงคนสนิททั้งสาม
เทานั้นที่รูดีวามันคืออะไร
“เออ...ถาวันนีไ้ มมงี านอะไรแลว ผมขอตัวไปชวยรานีดแู ลเอลากอน
นะครับ เห็นบอกวาไปฉีดวัคซีนมาแลวตัวรุมๆ เหมือนจะมีไข”
“มันใชหนาที่ของนายดวยหรือ”
อัสมานเขาใจวาการดูแลในเรื่องละเอียดออนเชนนั้นนาจะเปนหนาที่
ของผูหญิงมากกวาผูชาย
“ดูแลเอลาไมใชหนาที่ครับ แตผมเต็มใจที่จะทํา เพราะมันทําใหผม
มีความสุข”
เจานายหนุมมองหนาคนสนิทที่เปอนรอยยิ้มตลอดเวลายามที่พูด
ถึงลูกสาวตัวนอยดวยความรูสึกหลากหลาย กอนที่จะอนุญาตใหอีวาน
ออกไปตามคําขอ
“ออ! มีอีกเรื่องที่ผมจําเปนตองรายงานใหทราบครับ เงินยี่สิบลาน
ที่ทานชีคสั่งใหโอนเขาบัญชีของคุณอันธิดายังไมมีความเคลื่อนไหวแต
อยางใด และ...อยาลืมดูรูปถายพวกนั้นดวยนะครับ เผื่อวาทานชีคจะ
เปลี่ยนใจไมใหสองคนนั้นกลับมากอนเวลาอันควร”
เลขาฯ หนุมกลาวทิ้งทายแลวเผนออกจากหองไปอยางรวดเร็ว ดวย
เกรงวาขืนชักชาอาจโดนระเบิดลูกใหญจากผูเปนนายก็เปนได
ใหหลังคนสนิททีเ่ ดินจากไป อัสมานมีเวลาใชความคิดอยูเ พียงลําพัง
มือใหญหยิบซองสีนํ้าตาลที่เคยเปดดูแลวแวบหนึ่งเมื่อกอนหนาขึ้นมา
อีกครั้ง รูปถายหลายใบถูกพิจารณาอยางถี่ถวน รางเล็กที่เคยบอบบาง
บัดนีด้ มู นี าํ้ มีนวลชวนหลงใหลมากขึน้ กวาเดิมหลายเทา ผิวทีเ่ คยเปนสีแทน
บัดนี้กลายสีขาวนวลอมชมพูนาทะนุถนอม หลายครั้งที่ชายหนุมเผลอยิ้ม
ตามคนในภาพโดยไมรูตัว อยูๆ ก็เกิดความรูสึกประหลาดขึ้นในใจอยางที่
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ไมเคยเปนมากอน บอกเลยวาตั้งแตเล็กจนโต อัสมานไมเคยมีความรูสึก
แบบนี้อยูในหัวสมองเลยแมแตครั้งเดียว...อิจฉา
อิจฉาทีเ่ ห็นสีหนาอันบงบอกวากําลังมีความสุขของเธอ ผิดกับตนเอง
ที่ทุกขทั้งกายทุกขทั้งใจ คนที่มีบุคลิกเย็นชาและเงียบขรึมอยากจะสารภาพ
อยางไมตองหวงทาทีเหลือเกินวา ตั้งแตวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ผูหญิงคนนั้น
จากไป ก็ไมมวี นั ใดทีเ่ ขานอนหลับไดสนิท แมจะพยายามทํางานแบบหามรุง
หามคํา่ เพือ่ ใหสมองโฟกัสอยูก บั เรือ่ งงานแคไหน แตกย็ งั ไมสามารถลบภาพ
ของผูหญิงอวดดีออกไปจากใจไดเลย ซึ่งมันเปนอะไรที่ทรมานสิ้นดี!
“บางที...นีอ่ าจเปนเวรกรรมทีเ่ ราทําลายความเชือ่ ใจของผูห ญิงทีแ่ สน
บริสุทธิ์ดวยการหลอกลวงกระมัง”
ชายหนุมไดแตบอกตัวเองเสียงขื่นทามกลางความเงียบงันภายใน
หองทํางานสวนตัว
‘คนลวงโลก’ คือตราบาปที่อันธิดาฝากเอาไวในใจของเขาตลอดมา
และตอนนี้ที่กําลังเกิดความสับสนขึ้นในใจอีกอยางก็คือ...เจาหลอนเรียก
รองคาเสียหายไปตั้งมากมาย แตเหตุใดเธอถึงไมยอมใชมันเลยสักบาท!
นานทีเดียวที่อัสมานเอาแตนั่งจมจอมเพื่อคิดหาเหตุผลมารองรับ
เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

“เบื่อเต็มทนแลวโวย!!!”

รางทวมที่เดินวนไปมาภายในหองพักเล็กๆ สบถอยางหัวเสีย ระยะ
เวลาเกือบสองเดือนแลวที่นายพลดาเบียนตองใชชีวิตแบบหลบๆ ซอนๆ
อยูใ นประเทศเพือ่ นบานอยางคาซัส แถมบางครัง้ ยังตองหลบหนีแบบหัวซุก
หัวซุนเพื่อเอาตัวรอดจากกลุมผูติดตามโดยไมทราบฝาย เนื่องจากยามนี้
ไมสามารถไวใจใครไดแบบเต็มรอยทั้งสิ้น จึงไมแนใจวาพวกที่ติดตาม
เปนคนของซาลิฮานหรือพวกไหนกันแน
“ใจเย็นๆ ครับนายทาน พันธมิตรของเราในคาซัสติดตอขอความ
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ชวยเหลือจากทานรัฐมนตรีไดแลว อีกไมนานพวกที่ตามจับเราคงโดน
กวาดไมเหลือซาก”
ลูกนองผูจงรักภักดีเอยใหกําลังใจผูเปนนาย หลายปที่รวมเคียงบา
เคียงไหลทําใหไมอาจปลอยผูที่เคยมีบุญคุณหนีตายเพียงลําพัง
“ขอบใจแกมาก ที่ไมทิ้งฉันไปไหน”
“อย า ห ว งเลยครั บ ผมไม มี ท างทํ า แบบนั้ น แน ผมเชื่ อ ว า สั ก วั น
ทานนายพลตองกลับมายิ่งใหญอีกครั้ง”
“ฉันก็หวังอยางนั้น หึ! มันสองคนพี่นองตองไดรับความสูญเสีย
มากกวาฉันเปนรอยเทาพันเทา!”
แทนที่จะโทษตนเองที่ทําความผิดบาปอยางไรสํานึก ชีวิตอันสุข
สบายถึงไดพังลงอยางไมเปนทาแบบนี้ กลับเอาแตโยนความผิดใหกับ
ผูนําประเทศและนองชายดวยความเคียดแคนและชิงชัง
“นายทานคิดจะทําอะไรครับ”
“พวกมันจะไดรู วาคนอยางนายพลดาเบียนยังมีเขีย้ วเล็บทีแ่ หลมคม
รอใหถงึ วันของเรากอนเถอะ ฉันจะขยีย้ อดดวงใจของพวกมันใหเละ เอาให
สองพี่นองนั่นหัวใจแตกสลายเลยคอยดู”
คนที่กลายเปนผูรายหมายเลขหนึ่งแหงซาลิฮานแอบมาดรายไปถึง
นองสาวอันเปนที่รักยิ่งของตระกูลฟาอัสอยางเคียดแคน
“เออ...ทานนายพลหมายถึง...”
คนสนิทกําลังเดาสุมถึงยอดดวงใจของชีคอัสมาน ดวยไมแนใจวา
เจานายจะหมายหัวผูใดกันแน
“มีโอกาสเมื่อไร สงคนไปจับตัวคุณหนูไอรดามาใหฉันใหได!”
นายพลหนายักษออกคําเสียงเสียงกราว ทําใหผูติดตามตองรีบ
โคงกายรับคําบัญชาดวยความหวัน่ เกรง แมนในใจจะรูด วี า โอกาสทีเ่ จานาย
พูดถึงนั้นคงมีอยูเพียงนอยนิดก็ตามที
“รับทราบครับนายพล”
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สามวันผานไปอาการคลื่นไสอาเจียนของอัสมานก็ดีขึ้นตามลําดับ

ถึงจะหลงเหลืออยูบาง แตก็ยังถือวาเล็กนอยเมื่อเทียบกับสองสัปดาห
ทีผ่ า นมา ทีเ่ คยรับปากนองชายกับคนสนิทวาจะไปตรวจทีอ่ เมริกาจึงเปนอัน
ลมเลิกไป ภารกิจออกเยี่ยมราษฎรที่วางแผนมาลวงหนากวาหนึ่งเดือนจึง
เปนไปตามกําหนดเดิมไมเปลี่ยนแปลง
หลังจากจัดเตรียมสิ่งของสวนตัวเล็กๆ นอยๆ ใสในกระเปาเดินทาง
เสร็จ รางใหญจึงหยิบแผนที่ที่ตนเองลงเครื่องหมายเสนทางเอาไวออกมา
ตรวจดูอีกครั้งสําหรับการเดินทางที่จะเริ่มตนขึ้นในวันพรุงนี้
“ขออนุญาตครับ ผมมีเรื่องดวนตองแจงใหทราบ”
ทาทางเรงรีบบวกกับนํา้ เสียงรอนรนของคนสนิท สงผลใหคนทีก่ าํ ลัง
ครํ่าเครงอยูกับแผนที่ตองเงยหนาขึ้นมองดวยความกังขา เพราะไมวา
สถานการณจะเลวรายเพียงใด อีวานก็ไมเคยแสดงอาการตื่นเตนตกใจจน
เหงื่อผุดอยางเชนเวลานี้
“มีอะไรก็วามา”
“คือวา...คุณอันธิดา”
“หยุด!”
นํ้าเสียงทรงพลังที่สั่งหามกลางคันทําใหคําพูดของลูกนองคนสนิท
สะดุดอยูเพียงเทานั้น ดวยอัสมานตั้งใจแลววาจะลืมผูหญิงอวดดีคนนี้
ใหได ในเมื่อเธอมีความสุขดีเขาก็ไมตองเปนหวงอะไรอีกตอไป เวลานี้เขา
ควรจะมุงความสนใจไปที่เรื่องความมั่นคงของประเทศเปนหลัก
“แตมันสําคัญมากนะครับ”
“มีเรื่องไหนสําคัญกวาความเปนอยูของประชาชนอีกหรืออีวาน”
“ผมคิดวาสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาเรื่องนั้นครับ”
“พอๆ ออกไปไดแลว สิง่ ทีน่ ายควรทําในเวลานีค้ อื ทําหนาทีข่ องตัวเอง
ใหดีที่สุด อยามัววอกแวกกับเรื่องไรสาระ ทุกนาทีมีคา ฉันไมตองการให
ความผิดพลาดเกิดขึ้นกับแผนการในครั้งนี้”
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เตือนสติคนสนิทเสร็จก็กมหนากมตาดูแผนที่ตามเดิมเพื่อเปนการ
ตัดบท โดยไมสนใจบอดี้การดรางใหญที่ยืนอยูตรงหนา แมจะชําเลืองเห็น
ทางหางตาวาอีกฝายออกอาการกระสับกระสายเพียงใด
อีวานยืนลังเลอยูค รูใ หญ ระหวางนัน้ ก็พยายามควบคุมอัตราการเตน
ของหัวใจใหเบาลง กอนหนานั้นประมาณสิบนาที ชายหนุมทั้งตกใจและ
ดีใจในคราวเดียวกัน หลังจากทีไ่ ดรบั การรายงานจากบอดีก้ ารดรุน นองอยาง
เอ็นโซ
“คุณอันธิดาเปนลมหมดสติไปครับ แพทยวินิจฉัยวาอาจเกิดจาก
การตื่นเตนตกใจมากเกินไปจนตั้งตัวไมทัน หลังจากที่เธอไดรูผลการตรวจ
วาตัวเองกําลังตั้งครรภ”
ดวยสาเหตุน้ีเองที่ทําใหอีวานมีอาการตื่นเตนจนเหงื่อผุด พอเริ่ม
ควบคุมรางกายใหเขาสูสภาวะปกติได รางสูงใหญจึงสูดลมหายใจเขาปอด
ลึกๆ หนึ่งทีเพื่อเรียกความกลาใหกับตนเอง ดวยตัดสินใจอยางแนวแน
แลววา ไมวาทานชีคจะอยากฟงหรือไม เขาก็จะพูดมันออกไป เรื่องสําคัญ
ขนาดนี้ เขาจะไมยอมรับรูเพียงคนเดียวเปนอันขาด!
“คุณอันธิดาตั้งครรภครับ”
บอกเสียงดังฟงชัดเสร็จจึงโคงคํานับแลวหันหลังเพื่อกาวขาออกจาก
หองทํางานของเจานาย แตเดินไดไมกี่กาวก็ตองเบรกอยางกะทันหัน เมื่อ
ผูเปนนายถามไลหลังดวยนํ้าเสียงอันดัง
“นายวาไงนะ!”
ใชวา ไดยนิ ประโยคทีอ่ วี านพูดเมือ่ สักครูไ มชดั เจน แตเพราะเปนเรื่อง
ที่ไมคาดฝนวาจะไดยินมากกวาที่ทําใหอัสมานคิดวาตนเองอาจจะหูฝาด
“ผมบอกวาคุณอันธิดาตั้งครรภครับ”
อัสมานมีความรูส กึ ราวกับวาโลกใบนีก้ าํ ลังหยุดหมุน หลังจากทีอ่ วี าน
หันกลับมาแลวพูดแบบชาๆ ชัดๆ สมองของชายหนุมที่เคยทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพตอนนี้กลับตื้อตันจนคิดอะไรไมออก รางใหญนิ่งงันไปนาน
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หลายนาทีทีเดียว
‘ตั้งครรภ’ คําคํานี้ชางมีอานุภาพรายแรง มันทําใหความอดทน
อดกลั้นทั้งหมดทั้งมวลที่อัสมานสั่งสมไวพังทลายลงจนราบเปนหนากลอง
จากที่ตั้งใจวาจะลืมผูหญิงอวดดีคนนั้นใหได แตตอนนี้กลับกลายเปนวา
ภาพแหงชวงเวลาทีเ่ คยใกลชดิ กันกลับมาวิง่ วนอยูใ นสมองจนมันไมสามารถ
สั่งการรางกายใหทําอยางอื่นได และจากการที่ไดพูดคุยกับคนสนิทเมื่อ
ไมกวี่ นั ทีแ่ ลวทําใหรวู า นอกจากเพือ่ นชายหัวใจหญิงคนนัน้ แลวเธอก็ไมเคย
ใกลชิดกับชายใด อัสมานจึงมั่นใจเกินรอยวา เด็กที่อยูในครรภของอันธิดา
ตองเกิดจากเขากับหญิงสาวอยางแนนอน
เห็นเจานายนิ่งเงียบไปนาน อีวานจึงเอยเรียกเบาๆ เพื่อดึงสติ
“ชีคครับ”
“นายรูตั้งแตเมื่อไร”
พอตั้งสติได อัสมานจึงเอยถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับอันธิดา
“เพิ่งทราบครับ เอ็นโซโทร.มารายงานเมื่อไมกี่นาทีที่แลว แตวา
ตอนนี้...”
“นายจะอํา้ อึง้ หาพระแสงอะไรไมทราบอีวาน มีอะไรทีฉ่ นั ยังไมรอู กี บาง
รายงานมาใหหมด!”
โดนตอวาประโยคนี้เขาไป อีวานถึงกับหนาเหวอ กอนหนานั้นผูเปน
นายยังหามเขาพูด แตเวลานี้กลับอยากรูจนตัวสั่น ถาไมติดวาอีกฝายเปน
เจานายเหนือหัวอันเปนที่รักและเคารพยิ่งละก็ เขาคงจะแกลงยักทาเสีย
ใหเข็ด!
“คุณอันธิดาเปนลมหมดสติอยูที่โรงพยาบาล ตอนนี้แพทยกําลัง
เฝาดูอาการอยางใกลชิดครับ”
“ใหตาย! เกิดเรื่องแบบนี้ไดยังไงกัน ตอสายหาเอ็นโซดวนเลย”
สิน้ คําสัง่ สายฟาแลบ อีวานก็รบี ลวงโทรศัพทเครือ่ งบางออกมากดเบอร
เพื่อติดตอเพื่อนรวมสายงานรุนนองที่ทําหนาที่ภาคพิเศษอยูประเทศไทย
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อยางทันทวงที
“เอ็นโซอยูในสายแลวครับ”
“ฟงฉันใหดีนะเอ็นโซ...”
รับโทรศัพทมาได อัสมานก็จัดการกรอกเสียงอันทรงพลังลงไปแบบ
เนิบชาแตหนักแนนอยูในที
“ภายในสิบสองชั่วโมงนับจากนี้ ฉันตองไดเห็นอันธิดาตัวเปนๆ ที่นี่
กอนที่การเดินทางจะเริ่มตนขึ้นในวันพรุงนี้”
“เออ...ทานชีคตองการใหผมอุมคุณผูหญิงหรือครับ แตวา...ที่นี่
ประเทศไทยนะครับไมใชซาลิฮาน”
ปลายสายทําเสียงอึกอักลําบากใจ การทําอุกอาจในตางแดนไมใช
เรื่องที่สมควรนัก
“ฉันไมสนวานายจะทํายังไง แตถานายไมสามารถทําตามที่สั่งได
ฉันคงตองพิจารณาตําแหนงของนายกับนองชายใหมแลวละ เอ็นโซ”
โดนเจานายยกตําแหนงหนาทีอ่ นั ภาคภูมใิ จมากดดัน ไมใชแตเอ็นโซ
ที่พูดไมออก อีวานที่ยืนฟงอยูไมหางยังแทบไมอยากจะเชื่อหู วาทานผูนํา
ประเทศที่ประชาชนสวนใหญตางเคารพรักและเกรงขามจะมีคําสั่งแบบ
บาอํานาจถึงเพียงนี้ มีอยางทีไ่ หน สัง่ ลูกนองใหอมุ ผูห ญิงทัง้ ๆ ทีป่ ระเทศนั้น
ไมไดอยูในความปกครองของตัวเอง!
“ผมจะพยายามจนสุดความสามารถครับ”
“สิ่งที่ฉันอยากไดยินจากนายไมใชคําวาพยายาม แตคือคําวาภารกิจ
สําเร็จ”
“ครับชีค”
ปลายสายรับคําอยางขันแข็ง จากคําบอกเลาของบอดีก้ ารดรุน พีอ่ ยาง
อีวานวาสตรีผนู มี้ คี วามสําคัญตอทานชีค สองพีน่ อ งก็ไมลงั เลเลยทีจ่ ะทํางาน
ชิน้ นี้ หากวามันสามารถสรางความสุขใหเจานายเหนือหัวได แคนยี้ งั นอยไป
หากเทียบกับการที่เห็นทานผูนําทนทํางานอยางหนักเพื่อความเปนอยูที่ดี
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ของประชาชนชาวซาลิฮานมาตลอดระยะเวลาหลายป
“นายยิ้มอะไรนักหนาอีวาน จะไปไหนก็ไป”
หลังจากวางสายกับเอ็นโซ อัสมานจึงหันมาเอ็ดคนสนิทที่ยืนยิ้ม
ยียวนเสียงเขียว
“ครับ ไปเดี๋ยวนี้ครับ”
อีวานโคงกายแลวออกจากหองไปอยางรวดเร็ว ดวยรูใ จผูเ ปนนายดี
วาเวลานี้ตองการความเปนสวนตัว
ใหหลังคนสนิทที่เดินจากไป ผูเปนนายจึงมีเวลาขบคิดถึงเรื่องราว
ที่ไดรับรูแบบไมทันตั้งตัวเพียงลําพัง แมวาความรูสึกผิดบาปที่เคยกัดกิน
หัวใจนัน้ จะมลายหายไป แตอสั มานกลับยังไมรสู กึ ถึงความโลงใจแตอยางใด
เนื่องจากวาชายหนุมไมสามารถหาเหตุผลมารองรับการกระทําของอันธิดา
ได เวลานี้ สิ่งที่รูแจงแกใจอยางชัดเจนก็คือ เขาโดนแมผูหญิงจอมอวดดี
ตบตาเรื่องยาคุมฉุกเฉินเขาแลวอยางจัง! ซํ้าเจาหลอนยังคิดจะหอบเอา
เลื อ ดเนื้ อ เชื้ อ ไขของเขาไปตกระกํ า ลํ า บากในถิ่ น ทุ ร กั น ดารอี ก ต า งหาก
พอคิดถึงเรื่องตั้งครรภพลันเรื่องความฝนประหลาดก็แวบเขามาในหัว
อัสมานแทบไมอยากจะเชื่อเลยวาความฝนประหลาดที่เขาเคยบอกตัวเอง
วาเปนไปไมไดนั้นจะกลายเปนความจริง!
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โลกหมุนกลับ
เครื่องบินเจ็ตขนาดหาสิบกวาที่นั่งของบริษัทเอกชนถูกเชาเหมาลํา

จากสนามบินจังหวัดเชียงรายในราคาที่แพงกวาปกติถึงสองเทา เนื่องจาก
วาเปนกรณีฉุกเฉิน กวาทุกอยางจะลงตัวภายในหองพักผูโดยสารบน
เครือ่ งบินลําเขือ่ งได ก็ทาํ เอาเอ็นโซและนองชายถึงกับเหงือ่ ซึมไปตามๆ กัน
เนื่องจากปญหาใหญไมไดอยูที่คนหมดสติ แตอยูที่เพื่อนรักตางเพศของ
คุณผูหญิงอยางซันไชนที่เหวี่ยงวีนไมยอมฟงเหตุผลจนพวกเขาทั้งสอง
ตองตัดสินใจจับมัดมือมัดปากแลวอุมขึ้นเครื่องอยางทุลักทุเล ไหนจะตอง
หาลามในการสือ่ สารกับผูน าํ หมูบ า น เพือ่ ปรับความเขาใจเรือ่ งทีอ่ นั ธิดาตอง
เลิกทําหนาที่เปนครูอาสาสอนเด็กอยางกะทันหันนั่นอีก
การปฐมพยาบาลในเบื้องตนตามคําแนะนําของแพทยกอนหนานั้น
ถูกนํามาใชอยางไมขาดตกบกพรอง เพราะแพทยเจาของไขรับรองวาเปน
เพียงอาการหนามืดเปนลมธรรมดา ทัง้ สองหนุม จึงไดคลายกังวลเรือ่ งความ
ปลอดภัยดานสุขภาพของวาที่คุณแมอยางอันธิดา
เวลาผานไปกวาครึ่งชั่วโมงเห็นจะไดที่ซันไชนพยายามแกะเชือกที่
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มัดมือออกแตไมเปนผลสําเร็จ สุดทายเลยถอดใจแลวหันมานัง่ สังเกตการณ
หนุมหลอทั้งสองแทนวาปฏิบัติตัวกับเพื่อนรักของเธออยางไรบางขณะอยู
บนเครือ่ งบิน เมือ่ เห็นวาบุคคลตองสงสัยไมมที า ทีคกุ คามแตอยางใด ซันไชน
จึงเริ่มเชื่อใจวาบุรุษรูปหลอทั้งสองเปนคนของชีคอัสมานอยางที่กลาวอาง
จริงๆ ครูตอมาเลยลองเอยปากขอรองดวยภาษาอังกฤษสําเนียงแปรงๆ
“นี่ พอรูปหลอ ไหนๆ ก็แกผาปดปากใหแลว ชวยแกมัดที่มือให
หนอยไดไหม เมื่อยจะตายอยูแลวเนี่ย”
“ไดครับ ถาคุณผูชาย...”
“อาย! ฉันเปนผูหญิงเต็มรอยยะ”
ยังไมทนั ไดพดู ใหจบประโยค เอ็นโซก็ตอ งรีบเอามืออุดหูเพือ่ ปองกัน
เสียงกรีดรองแหลมๆ เสี้ยววินาทีถัดมาจึงเปลี่ยนการเรียกขานอีกฝายตาม
ทีเ่ จาตัวบอก ดวยเกรงวาแกวหูของตนจะแตกออกเปนเสีย่ งๆ เสียกอนทีจ่ ะ
เดินทางกลับถึงซาลิฮาน
“ครับ คุณผูหญิงก็คุณผูหญิง ถาคุณรับปากวาจะอยูบนเครื่องบิน
ลํานี้ดวยความสงบ ไมหวีดรองโวยวาย ผมก็จะชวยแกมัดให ตกลงไหม
ครับ”
พอหนุมรางใหญยอมรับปากอยางวางาย แถมยังพูดจาดวยทาทาง
สุภาพนอบนอม ซันไชนจึงยอมพยักหนาแตโดยดี เครื่องบินกําลังลอยตัว
สูงละลิ่วอยูบนทองฟาแบบนี้ เรื่องอะไรหลอนจะเอาชีวิตไปเสี่ยง เกิดสราง
ความรําคาญใจจนพอรูปหลอโมโหแลวจับเธอโยนลงไปคงเละเปนโจกกัน
พอดี
เมื่อตกลงกันได ผาเนื้อนิ่มที่พันธนาการตรงขอมือจึงถูกคลายออก
โดยฝมือของเอ็นโซในเวลาตอมา
“ขอบคุณ”
“นั่งตามสบายครับ ตองการเครื่องดื่มอะไรก็สั่งพนักงานไดเลย”
เมือ่ อีกฝายยอมทําตามขอตกลง เอ็นโซจึงเสนอแนะอยางมีมติ รไมตรี
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กอนที่จะปลีกตัวไปดูโอซีลที่เฝาดูอาการของคุณผูหญิงอยางใกลชิดตั้งแต
ตอนขึ้นเครื่อง

ร่ างใหญที่นั่งเฝาอันธิดาตลอดชวงเวลาสองชั่วโมงเต็มแอบอมยิ้ม

นอยๆ ระยะเวลาเกือบสองเดือนที่ไดรับคําสั่งจากอีวานใหไปปฏิบัติภารกิจ
พิเศษที่ประเทศไทย โอซีลมีโอกาสไดเห็นใบหนาของอันธิดาในระยะใกล
แบบนีเ้ ปนครัง้ แรก บอกเลยวาถาไมทราบอายุมากอนชายหนุม คงเดาไมถกู
ยิ่งวันนี้หญิงสาวแตงกายดวยชุดเอี๊ยมยีนสขาสั้น ยิ่งทําใหมองดูเหมือน
เด็กสาววัยรุนเขาไปใหญ ไหนจะใบหนานวลที่ดูสวยใสแมไรการแตงแตม
นั่นอีกที่มองอยางไรก็ไมรูสึกเบื่อ ไมแปลกใจเลยวาเหตุใดหญิงสาวจึงเปน
ที่ถูกตาตองใจของทานผูนําแหงประเทศซาลิฮานมากกวาหญิงใด
“คุณผูหญิงยังไมรูสึกตัวอีกหรือ”
เอ็นโซเอยถามนองชายเมื่อรูสึกวาสมควรแกเวลาตามที่คุณหมอ
เจาของไขคาดเดาเอาไวแลววาไมเกินสองชั่วโมงคุณอันธิดานาจะรูสึกตัว
“เมื่อสักครูเริ่มขยับตัวบางแลว”
จังหวะเดียวกันก็เห็นวาเปลือกตาบางเริ่มขยับยุกยิก ซันไชนเห็น
อยางนั้นจึงรีบปรี่เขามาหาบาง
“พวกคุณหลบไปกอน ฉันขอดูแลเพื่อนเอง”
เอ็นโซพยักหนาใหนองชายเพื่อถอยหาง อยางนอยการที่คุณผูหญิง
ตื่นมาแลวเห็นหนาเพื่อนรักเปนคนแรกก็นาจะชวยใหสถานการณเปนไป
ในทางบวกมากกวาทางลบ
อั น ธิ ด าเป ด เปลื อ กตาขึ้ น แล ว รี บ หลั บ ลงอี ก ครั้ ง เมื่ อ รู  สึ ก แสบตา
กอนที่จะคอยๆ ลืมตาขึ้นอีกครั้งเพื่อปรับใหชินกับระดับแสงสวางภายใน
หองพักขนาดเล็กบนเครื่องบิน
“ซันไชน ที่นี่ที่ไหนกัน”
นั่นคือคําถามแรกหลังจากที่กลอกตาไปรอบเพดานหองแลวรูสึกวา
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สถานที่แหงนี้ไมใชหองพยาบาลที่เธอเขาไปตรวจรางกายเมื่อไมกี่ชั่วโมง
ที่ผานมา
“เราโดนจับตัวมา ตอนนี้พวกเราอยูบนเครื่องบิน”
คําตอบทีไ่ ดทาํ ใหรา งเล็กทีน่ อนหลับไปกวาสองชัว่ โมงเศษทะลึง่ พรวด
ขึ้นในทานั่งทันที จังหวะนั้นสายตาก็ปะทะเขากับบุรุษรางใหญสองคนที่นั่ง
อยูฝงตรงขามพอดี
“แลวคนพวกนี้เปนใคร”
ไมรอใหซันไชนตอบคําถาม ทั้งเอ็นโซและโอซีลพากันลุกขึ้นยืน
คอมคํานับอยางนอบนอม กอนที่จะแนะนําตัวเองดวยสําเนียงอังกฤษแบบ
ชัดแจวเปนรายบุคคล
“ผมเอ็นโซครับ”
“ผมชื่อโอซีลครับ”
“แลวพวกคุณจับฉันกับเพื่อนมาทําไมไมทราบ”
“เปนคําสั่งของชีคอัสมานครับ”
ไดฟงคําตอบที่บอดี้การดทั้งสองพูดขึ้นอยางพรอมเพรียงแลวอยาก
จะบาตาย อันธิดาไมเขาใจวาเธอมีเวรมีกรรมอะไรนักหนา ชีวิตถึงตอง
กลับมาวนเวียนกับเจาของชื่อนี้อีกครั้ง
“พวกคุณไมรูหรือไงวาทําแบบนี้มันผิดกฎหมาย”
“รูครับ แตมันเปนคําสั่ง”
เอ็นโซตอบพลางใหเหตุผล และเพือ่ เจานายเหนือหัวทีเ่ คารพยิ่งแลว
ถึงแมจะรูอยูแกใจวามันไมถูกตอง เขากับนองชายก็ยังยืนยันที่จะทําตาม
คําสั่งอยูดี
“หึ! คําสั่งของคนบาอํานาจนะสิ แลวนี่จะพาฉันไปไหน”
ตนประโยคตอวาผูเ ปนเจานายและทายประโยคหันกลับมาถามผูเ ปน
ลูกนอง
“ซาลิฮานครับ”
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“เยี่ยมซะไมมี ฉันเปนมนุษย ไมใชส่ิงของที่พวกคุณอยากจะจับ
ไปไหนก็ไดโดยไมถามความสมัครใจสักนิดวาฉันอยากไปหรือเปลา”
เปนคําแดกดันแกมตัดพอที่เอ็นโซและนองชายพูดไมออก คิดแลว
ก็นาเห็นใจ แตทําอยางไรไดในเมื่อมันคือคําสั่ง พักใหญพอเห็นวาอารมณ
ของหญิงสาวเริ่มเย็นลง โอซีลจึงเอยขออภัยจากใจจริง
“พวกเราตองขออภัยครับ”
“เอาเถอะ ฉันรูวาพวกคุณทําไปเพราะหนาที่”
“ขอบคุณที่เขาใจครับ”
ทั้งสองหนุมหันไปสบตากันแลวหลุดยิ้ม นึกโลงใจที่สตรีผูนี้รูจัก
แยกแยะ ไมไดตงั้ แงกบั พวกเขาในทางลบจนเกินไป อีกอยางการทีห่ ญิงสาว
เปนคนมีเหตุผลก็ชวยลดความอึดอัดในการเดินทางรวมกันครั้งนี้ไดเปน
อยางดี
“ถ า เข า ใจกั น แล ว ก็ ข อเชิ ญ พวกคุ ณ ออกไปด า นนอกก อ นนะคะ
เพราะฉันมีเรื่องที่จะตองสะสางกับเพื่อนรักเปนการสวนตัว ซึ่งมันนาจะ
ยาว!”
หลังจากที่นั่งนิ่งฟงอยูนาน ซันไชนจึงพูดแทรกขึ้นเสียงหนัก พอได
รับรูว า เพือ่ นรักตัง้ ครรภ ยังไมทนั ไดถามความเปนมาก็เกิดเรือ่ งราวโกลาหล
ขึ้นเสียกอน
“ตามสบายครับ ผมจะสั่งใหพนักงานนําเครื่องดื่มมาเสิรฟ คุณหมอ
กําชับวาหลังจากคุณผูหญิงรูสึกตัวควรจิบเครื่องดื่มอุนๆ”
เอ็นโซชี้แจงดวยความหวังดี พออันธิดาพยักหนาเปนเชิงวารับรู ทั้ง
สองหนุมจึงโคงกายแลวเดินออกจากหองพักไป

“เอาละ ทีนี้ก็เลามาใหหมดวาเรื่องราวมันเปนมายังไง”

หลังจากพนักงานที่นําเครื่องดื่มเขามาเสิรฟ ปดประตูลง ซันไชน
ก็หันมาเปดฉากกับเพื่อนรักทันที
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“แกโกรธฉันเหรอ”
“ตอนนี้ยัง แตถาแกโยกโยไมยอมพูดความจริงเกี่ยวกับเรื่องที่แก
ทองละก็ ฉันโกรธแกจริงๆ แน”
ปากบอกวายัง แตกลับแสดงออกอยางมีแงงอน คนทีแ่ อบมีความลับ
กับเพื่อนจึงทําหนาเจื่อนอยางคนที่กําลังสํานึกผิด
“ฉันขอโทษ...อันทีจ่ ริงฉันก็ตงั้ ใจวาจะเลาใหแกฟงหลังจากทีร่ ผู ลตรวจ
นี่แหละ”
“หมายความวายังไง นี่แกกําลังจะบอกวาตัวเองตั้งใจใหเรื่องแบบนี้
เกิดขึ้นอยางนั้นเหรอ”
“คือ...แกฟงฉันกอนสิ ฉันมีเหตุผลอยูนะ”
“พูดมา ฉันรอฟง”
สะบัดหนาออกดานขางอยางกระฟดกระเฟยดแลวกอดอกรอฟง
คําอธิบาย อยากจะโกรธแตก็โกรธไมลง ดวยวาเปนเพื่อนรักเคยรวมทุกข
รวมสุขกันมานาน เห็นอยางนั้นอันธิดาจึงเริ่มถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
การตั้งครรภไปเรื่อยๆ โดยมีซันไชนคอยสอดแทรกอยูเปนระยะ
“หา...ซิงเกิลมัม! แกเอาสวนไหนของรางกายคิดฮะ!”
“ก็เอาสมองคิดนั่นแหละ”
อันธิดาบอก เธอใครครวญเรือ่ งนีอ้ ยางถีถ่ ว นแลววา มันไมใชปญ
 หา
ใหญโตหากเธอจะใหกาํ เนิดเด็กสักคนโดยไมมพี อ เธอมัน่ ใจวาดวยศักยภาพ
ของตนเองสามารถดูแลเด็กใหเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพไดเพียงลําพัง
เรื่องนี้เจาตัวคิดมานานแลว พอดีไดจังหวะเมื่อตองยอมแลกพรหมจรรย
กับขอตกลงบางอยางกับใครบางคน เธอจึงฉวยโอกาสอันนีใ้ หเปนประโยชน
แมวามันอาจจะผิดพลาดจากที่คาดเอาไวมากไปหนอยก็ตามที
“ฉันรูวาแกฉลาดปราดเปรื่อง แตเรื่องนี้มันเปนเรื่องละเอียดออน
เด็กควรเกิดมาทามกลางความรักความอบอุนจากพอและแม”
“ฉันไมเห็นความจําเปนวาเด็กจะตองมีพอ ในเมื่อฉันเองก็ไมมีพอ
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แมคนเดียวก็สามารถใหความรักและความอบอุนแกฉันได”
อันธิดาโตกลับอยางฉะฉาน การที่พอของเธอคิดนอกใจแมไปมี
ภรรยาคนใหม ทําใหหญิงสาวรูส กึ มีอคติตอ เพศตรงขามเรือ่ ยมา ดวยเหตุนี้
เองที่ทําใหเธอมีความคิดแปลกประหลาดในสมอง อยากมีลูกแตไมอยาก
มีสามี ทีผูชายยังจางผูหญิงมาเปนแมบุญอุมแลวจายเงินเอาแตลูกไวได
ฉะนั้นผูหญิงก็ตองทําไดเชนกัน ถึงกรณีอาจแตกตางกันไปบางก็เถอะ
“นุม แกคิดวาฉันดูไมออกเหรอ วาจริงๆ แลวแกก็รสู กึ โหยหาความรัก
ความอบอุนจากพอเหมือนกัน”
คนฟงถึงกับนิง่ งัน เมือ่ สิง่ ทีซ่ นั ไชนพดู มานัน้ มันแทงใจดําเขาอยางจัง
ใชแลว หลายครั้งที่เธอแอบอิจฉายามเห็นลูกคนอื่นไดรับความรักจากพอ
แตอันธิดาไมเคยแสดงความรูสึกเหลานั้นออกมาใหใครรับรู ยิ่งเมื่อกลาย
เปนเสาหลักของครอบครัว เธอยิ่งตองเผยแตความเขมแข็งเทานั้นเพื่อให
นองสาวกับแมสบายใจ
นํ้าใสๆ ที่ไหลอาบลงสองแกมเนียนทําใหซันไชนตองรีบผวาเขาไป
กอดปลอบเพื่อนสาว
“ฉันขอโทษ”
ซันไชนบอกพรอมกับลูบหลังเพื่อนรักเพื่อปลอบประโลม นอยนัก
ที่จะเห็นนํ้าตาจากผูหญิงแกรงที่ชื่ออันธิดา เพราะถาหากมันไหลออกมา
นั่นหมายความวามีเรื่องกระทบจิตใจอยางรุนแรงนั่นเอง
รางเล็กกลั้นสะอื้นจนตัวสั่นเทา อันธิดาไมเขาใจตัวเองเหมือนกันวา
พักนี้ทําไมหัวใจจึงออนแอนัก เพียงแคโดนสะกิดนิดหนอยนํ้าตาก็พาน
จะไหล ปกติแลวเธอเปนคนเขมแข็งจะตาย ถาไมใชเรื่องเกี่ยวกับคนที่รัก
ที่แครก็อยาหวังวาจะไดเห็นนํ้าตา
“รองไหเสียบางก็ดีนะแก รองใหพอ บางทีนํ้าตาก็ชวยบรรเทาความ
ทุกขที่อยูในใจไดเหมือนกันนะ”
ได ยิ น อย า งนั้ น คนที่ กํ า ลั ง สั บ สนมื ด แปดด า นเลยปล อ ยโฮโดย
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ไมคิดจะกักเก็บอีกตอไป
“ฉันกลัวจังเลยแก กลัววาจะตองเสียลูกไป ฮึก!”
อันธิดาเอยสิ่งที่ตนเองเปนกังวลปนเสียงสะอื้น ยอมรับวาทีแรก
หลังจากที่รูวาตัวเองโดนอัสมานหลอก เธอเคยคิดวาจะเอาเด็กออกหากวา
ตั้งทองขึ้นมาจริงๆ เพราะไมอยากใหเลือดเนื้อเชื้อไขของคนใจรายลืมตา
ดูโลก แตพอไดสติ อันธิดาก็รูจักแยกแยะวาเด็กคือผูบริสุทธิ์ เขาจะเติบโต
มาเปนอยางไรก็อยูที่การเลี้ยงดูเปนสําคัญ ดวยเหตุผลนี้นี่เองที่ทําใหเธอ
ละทิ้งความคิดเรื่องการเอาเด็กออกแลวรอคอยอยางมีความหวัง แตแลว
วันที่เธอสมหวังกลับมีอุปสรรคเกิดขึ้นเสียอยางนั้น
“อยาเพิ่งตีตนไปกอนไขสิ บางทีมันอาจไมเปนอยางที่เราคิดก็ได
ทานชีคอาจจะเลี้ยงดูทั้งแกทั้งลูกก็ไดนี่นา”
“ฉันไมตอ งการใหใครมาเลีย้ งดู ลูกคนเดียวฉันเลีย้ งได อีกอยางคือ
ฉันไมอยากเปนนางบําเรอของคนไรหัวใจ แกรูไหมวาเขามีผูหญิงในฮาเร็ม
เปนรอย แตกลับไมคิดจะรักใครอยางจริงจังเลยสักคน”
“ไมแนนะยะ แกอาจจะเปนรักแรกของทานชีคก็ได ใครจะไปรู”
“สมชาย!”
เมื่อรูสึกวาเพื่อนรักพูดสอไปในทางลอเลน อันธิดาจึงเรียกชื่อจริง
ที่นอยคนนักจะรูดวยเสียงอันดัง ทําเอาเจาของชื่อถึงกับหวีดรองเสียงหลง
ทีเดียว
“วาย! หยาบคาย แกมาเรียกชื่อตองหามไดยังไงกันยะ!”
“ก็ใครใชใหแกพูดแบบนั้นกันละ คนยิ่งกําลังซีเรียสอยูนะ”
“ก็เพราะเห็นแกซีเรียสเกินไปนี่ยังไง ฉันกลัววาหลานฉันจะออกมา
หนาตาเหมือนแกในตอนนี้ ก็เลยพูดใหแกเลิกคิดมากไงยะ”
ซันไชนแวดกลับเสียงแหลม เห็นเพื่อนเปนทุกขมากเกินไปเลยเกรง
วาจะกระทบกระเทือนตอเด็กทีอ่ ยูใ นทอง ถึงจะเปนผูช าย แตเรือ่ งออนไหว
พรรค นี้ เ จ า หล อ นเคยศึ ก ษามาก อ น ด ว ยเคยคิ ด อยากจะมี ลู ก กั บ เขา
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เหมือนกัน เพียงแตมันเปนไปไมได
“ขอบใจนะ ที่เปนหวง”
“ย ะ กว า จะถึ ง ซาลิ ฮ านน า จะอี ก หลายชั่ ว โมง ที นี้ ก็ กิ น นมแล ว
พั ก ผ อ นก อ นเถอะ หลานฉั น จะได แ ข็ ง แรง ส ว นเรื่ อ งอื่ น อะไรจะเกิ ด
มันก็ตองเกิด อยาเพิ่งไปคิดมาก มีซันไชนคอยปกปองอยูทั้งคนแลวแกจะ
ตองกลัวอะไร”
อันธิดามองเพื่อนรักที่ชูแขนแบบไรกลามแลวยิ้มฝด รูดีวาเพื่อนรัก
แคตองการใหตนอารมณดี เพราะถาซันไชนชวยปกปองอยางที่พูดไดจริง
เธอคงไมไดมานั่งชมวิวที่ประดับไปดวยกอนเมฆหลากลวดลายอยูบน
เครื่องบินแบบนี้
“ยังไงก็ขอบใจแกมากนะ”
“ฮื่อ จะขอบใจอะไรกันนักกันหนา ก็เราเปนเพื่อนกันนี่นา”
อันธิดาสวมกอดเพื่อนรักดวยความซึ้งใจ ขณะเดียวกันก็พยายาม
นึกหาทางออกวาจะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นอยางไรดี
“โทรศัพทพวกเราโดนยึดไปหมดอยางนี้จะทําอะไรได”
เมือ่ นึกไปถึงนองสาวทีพ่ าํ นักอยูใ นประเทศซาลิฮานในฐานะนองสะใภ
ของชีคอัสมาน วาที่คุณแมก็พึมพําอยางคนหมดหวัง เพราะถาหากเธอมี
เครื่องมีสื่อสารในตอนนี้ก็อาจมีทางรอดจากเงื้อมมือคนใจรายไปได
“แกอยาเพิ่งคิดอะไรตอนนี้เลย ดื่มนมนี่แลวนอนพักซะ”
ถอยคําที่เต็มไปดวยความหวังดีทําใหอันธิดายอมรับแกวนมที่ยัง
อุน อยูน ดิ หนอยจากมือของซันไชนมาดืม่ อยางวางาย กอนจะดืม่ นํา้ ลางปาก
ตามแล ว นอนพั ก ตามคํ า แนะนํ า ของเพื่ อ นรั ก แต โ ดยดี ในเมื่ อ ตอนนี้
ไมสามารถทําอะไรได ก็ตองยอมรับชะตากรรมที่กําลังจะเกิดดวยความ
จําใจ แตเหนือสิ่งอื่นใด อันธิดาก็ตั้งใจอยางแนวแน ไมวาจะเกิดอะไรขึ้น
ก็ตาม เธอจะปกปองเจาตัวนอยที่อยูในครรภจนสุดชีวิต!
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“นายคิดวาเกมนี้ใครจะเปนผูชนะ”

โอซีลถามพี่ชายหลังจากที่มีโอกาสคุยกันตามลําพัง และคนฟงก็
เขาใจอยูในทีวาอีกฝายหมายถึงเรื่องใด
“คุณอันธิดา”
“อะไรทําใหนายตอบแบบมั่นใจขนาดนั้น”
โอซีลถามตอดวยความสงสัย เมื่อเห็นผูเปนพี่ชายตอบแบบมั่นใจ
แถมยังไมเสียเวลาคิดแมแตวินาทีเดียว
“ก็เห็นๆ กันอยูวาใครที่ถือไพเหนือกวา”
“นายจะพูดอะไรที่มันเขาใจงายกวานี้หนอยไมไดหรือยังไง”
โอซีลวาอยางหงุดหงิด การแปลความหมายคําพูดแฝงนัยที่มันสลับ
ซับซอนไมใชเรื่องที่ชายหนุมถนัดสักนิด ผิดกับเรื่องตอสูที่ไมเคยเปนสอง
รองใคร
“พูดไปนายก็ไมเห็นภาพ เอาไวคอยดูกันไปเรื่อยๆ เดี๋ยวนายก็จะ
เขาใจ ทางที่ดีไปพักผอนเอาแรงกันดีกวา เพราะเราอาจตองเดินทางตอ
ทันทีหลังจากที่เดินทางถึงซาลิฮาน”
เอ็นโซบอกแลวแยกตัวออกไป ทิ้งคําพูดปริศนาไวใหนองชายได
ขบคิดอยางที่ชอบทํา แมวาอีกฝายจะพูดแบบนี้เปนประจํา แตโอซีลกลับ
ไมชินสักที แถมคราวนี้ยิ่งนาคิดเพราะมันเปนเรื่องเกี่ยวของกับคนสําคัญ
ระดับประเทศ
รางสูงใหญเดินรั้งทายพี่ชายเพื่อเขาประจําที่นั่ง โดยที่ในใจยังคิดถึง
เรื่องที่อีกฝายพูดไปเมื่อสักครูไมเลิก ที่โอซีลไมกลาทวงติงมากนักเพราะ
ไดประจักษกับตามาหลายครั้งแลววา สวนใหญเรื่องที่เอ็นโซคาดเดามัน
มักจะถูกตองนั่นเอง

“จัดการแปลจดหมายฉบับนี้เปนภาษาไทย แลวสงไปใหคุณดารา

ที่ประเทศไทยโดยดวน”
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อัสมานยื่นกระดาษแผนเล็กที่ตนเองเขียนขึ้นใหแกลูกนองคนสนิท
คําสั่งการที่ถายทอดไปยังเอ็นโซและโอซีลถือเปนการกระทําที่เรียกไดวา
ลวงเกิน เพราะฉะนัน้ เพือ่ เปนการแสดงออกถึงความรับผิดชอบและสํานึกผิด
ชายหนุมจึงคิดวาควรแจงไปยังมารดาของอันธิดาใหรับทราบ ไมเชนนั้น
นางคงตกอกตกใจเหมือนคราวที่ลูกสาวคนเล็กหายตัวไปเปนแน
“ถาไมมีอะไรคลาดเคลื่อน อีกไมเกินครึ่งชั่วโมง เครื่องบินที่สองคน
นั้นเชามานาจะลงจอดที่สนามบินซาลิฮานครับ”
อีวานรับจดหมายมาแลวรายงานตามที่ไดรับขอมูลมาจากหนวยรับ
สัญญาณภาคพื้นดินของสนามบินสวนตัวที่สรางขึ้นเพื่อรองรับการใชงาน
เฉพาะบุคคลในตระกูลฟาอัสเทานั้น
“อืม ทีมแพทยพรอมไหม”
“พรอมครับ”
ที่ตองถามกําชับเพราะเรื่องนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากแผนเดิม
นิดหนอย จากทีแรกทีต่ อ งการเฉพาะแพทยทเี่ ชีย่ วชาญดานรักษาโรคทัว่ ไป
กับทันตแพทย เลยตองขอแพทยผูเชี่ยวชาญดานสูตินรีเวชเพิ่มอีกหนึ่งคน
เนื่องจากวามีหญิงตั้งครรภรวมเดินทางดวย เผื่อมีเหตุฉุกเฉินระหวางทาง
จะไดชวยแกปญหาไดทัน แตทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัย หากยังไมถึง
เวลาอันควร อัสมานจะไมเปดเผยเรื่องทายาทที่อยูในครรภของอันธิดา
ใหคนอื่นๆ รับรูเปนอันขาด!
“ดี ถาอยางนั้นก็ดําเนินการทุกอยางไปตามแผนไดเลย”
“ครับชีค”
อีวานรับคําแลวโคงกายเพือ่ ปลีกตัวไปทําหนาทีต่ ามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
นึกเสียดายที่ตนเองไมไดรวมเดินทางในครั้งนี้ เพราะมีหนาที่สําคัญตอง
รักษาการแทนในระหวางทีท่ า นผูน าํ ไมอยู ดวยชายหนุม เปนคนทีช่ คี อัสมาน
ไววางใจมากกวาผูใด
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เคลวิน คารล หัวหนาทีมแพทยอาสาในภารกิจพิเศษมองหญิงเหล็กที่

แบกเปสะพายหลังใบใหญมาแตไกลดวยความประหลาดใจ ถาเดาไมผดิ เธอ
นาจะมุงตรงมายังคาราวานรถลุยทรายที่พวกตนกําลังจัดเตรียมเครื่องมือ
แพทย เนื่องจากวันพรุงนี้ตองออกเดินทางตั้งแตเชามืด วันนี้จึงตองจัด
เตรี ย มอุ ป กรณ ร วมทั้ ง สั ม ภาระทุ ก อย า งขึ้ น รถให เ รี ย บร อ ยก อ นตะวั น
ตกดิน
กอนหนานั้นหมอเคลวินประจําการอยูที่เหมืองอัญมณีของเพื่อนรัก
อยาง อดิล บิน ฟาอัส แตที่ขอยายมาประจําการอยูที่ศูนยแพทยฉุกเฉิน
ซึ่งอยูไมหางจากแทนขุดนํ้ามันแหงใหมลาสุดนั้น เหตุผลสําคัญก็มีเพียง
อยางเดียวคือติดตาตองใจบอดี้การดสาวหาวที่กําลังเดินมุงหนามาทางนี้
นี่แหละ
เมื่อเจาหลอนเดินเขามาใกลแลวโยนกระเปาใบใหญใสรถ เคลวินจึง
เอยทักขึ้น
“ไมยักรูวาคุณรวมเดินทางในครั้งนี้ดวย”
“ก็รูซะสิ”
ถาไมยียวนกวนประสาทก็คงไมใชโซเนีย ขอนั้นหมอเคลวินประสบ
มาแลวจนชิน ตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ตามจีบสาวหาวนี่ คําพูดกวน
โทสะมากกวานี้เขาก็เคยไดยินมาแลวนับไมถวน ถึงอยางนั้นคุณหมอหนุม
ก็ยังไมนึกถอดใจแตอยางใด แตที่อาสาเดินทางไกลรวมภารกิจออกเยี่ยม
ราษฎรกับทานชีคก็แคตอ งการทดสอบหัวใจตัวเอง วาถาอยูห า งกันแลวเขา
จะคิดถึงเจาหลอนมากแคไหนก็เทานั้น
“จะมีสักวันบางไหมที่พูดกับผมดีๆ”
เคลวินถามพรอมกับสายหนาอยางระอา
“คุณก็ถอดใจเลิกจีบฉันเสียทีสิ แลวฉันจะพูดดีดวย”
เคลวินสังเกตวากอนหนานั้นโซเนียก็ไมเคยพูดกับเขาดีๆ อยูแลว
พอเขาแสดงออกอยางเปดเผยวาจีบเทานั้นแหละ เจาหลอนยิ่งออกอาการ
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ตอตานมากขึ้นอีกหลายเทา ไมรูวาเธอมีอคติอะไรกับเขานักหนา
“คงไมมีวันนั้นหรอกครับคนสวย เพราะผมเปนคนมีอุดมการณ
ตราบใดที่ยังไมบรรลุสูเปาหมาย ผมไมมีทางถอดใจเด็ดขาด”
“หมอโรคจิต”
“ใชที่ไหน ผมเชี่ยวชาญดานโรคทั่วไปครับ”
แมจะรูว า สาวหาวหมายถึงเรือ่ งใด แตเคลวินกลับไมใสใจ พูดไปอีก
คนละเรื่องหนาตาเฉย หลายคนเคยพูดวาเขาชอบของแปลก ชายหนุม
ไมเถียง เพราะโซเนียเปนคนแปลกจริงๆ เกิดมาเขาพึ่งเคยพบเคยเห็น
นี่แหละ ผูหญิงอะไรทั้งกวนประสาท ทั้งหาว แถมยังพลังเยอะอยางกับ
ผูชาย ถึงอยางนั้นคุณหมอหนุมกลับรูสึกถูกอกถูกใจตั้งแตแรกพบใน
ภารกิจลับเมื่อสองเดือนกอน ชายหนุมไดเห็นมากับตาตัวเองแลววา โซเนีย
แตงตัวดวยชุดพื้นเมืองแลวทั้งสวยและเซ็กซี่ขนาดไหน นั่นจึงเปนสาเหตุ
วาทําไมเขาถึงตองตาตองใจจนตองเดินหนาจีบเธอแบบจริงจัง
“อีตาบา!”
วาแลวจึงเดินหนีเสีย เคยแตยียวนกวนคนอื่น โดนยียวนกลับบาง
จึงเริ่มอารมณเสีย นับวันคุณหมอหนุมยิ่งรูทันเธอมากขึ้น ถายังไมอยาก
เสียหัวใจ เห็นทีวาตองอยูใหหางไกลจากตาหมอจอมกวนนี่เขาไว
“ถึงจะบาแตก็บารักนะคราบ...”
ยอมเลิกรางายๆ คงไมใชหมอเคลวินผูอารมณขัน และประโยค
หวานซึ้งที่แฝงไปดวยความยียวนก็เรียกเสียงหวีดรองจากหนุมๆ รอบขาง
ที่กําลังจัดเตรียมสัมภาระไดเปนอยางดี
คนที่กําลังกาวทาวชะงักกึกแลวหันไปกวาดมองดวยสายตาอันนา
สะพรึ ง กลั ว แบบเรี ย งคน เสี ย งโห ร  อ งเมื่ อ สั ก ครู  จึ ง เงี ย บลงราวกั บ ป ด
สวิตช ดวยหนุมๆ หลายคนยังไมอยากเอาชีวิตไปเสี่ยงสักเทาไร เพราะ
ทุกคนในหนวยรบตางก็รูกิตติศัพทของโซเนียดีวาเธออยูในขายสายโหด
เพราะฉะนั้นถายังอยากใหชีวิตอยูรอดปลอดภัย ควรรีบสงบปากเอาไวจะ
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ดีที่สุด!
เคลวินมองตามหลังสาวหาวดวยความชอบใจ ไมรมู ากอนวาหญิงสาว
จะรวมเดินทางในครั้งนี้ เพราะไมมีรายชื่อเธออยูในวาระการประชุมเมื่อ
สองวันกอน ชายหนุมเดาวาอาจมีเหตุฉุกเฉินบางประการที่ทําใหเธอตอง
เขารวมภารกิจแบบกะทันหัน อยางไรก็ตาม บางทีนี่อาจเปนโชคชะตา
ที่ไมยอมใหเธอกับเขาหางกันก็เปนได หมอหนุมรางใหญคิดแลวอมยิ้มอยู
ในหนาเพียงลําพัง

เครื่องบินเจ็ตลําใหญแตะรันเวยบนสนามบินซาลิฮานในเวลาเกือบ

สามทุม ลงจากเครื่องมาอันธิดาก็พบวามีรถลีมูซีนคันหรูมาจอดรออยูแลว
กอนหนา พรอมกับบุรษุ วัยฉกรรจอกี สามสีน่ าย เดาวานาจะเปนทีมอารักขา
ของชีคอัสมานนั่นเอง
โอซีลเดินไปเปดประตูรถใหหญิงสาวและเพื่อนรักอยางเรงรีบ ดวย
ถูกกําชับจากอีวานเปนอยางดีวาการปรากฏตัวของคุณอันธิดาในครั้งนี้จะ
ตองมีคนรูเห็นนอยที่สุดเทาที่จะเปนได เนื่องจากตองการใหเกิดความ
ปลอดภัยจากคนที่จองจะทําราย หากพวกมันรูวาหญิงสาวคือคนสําคัญ
ของชีคอัสมานคงไมใชเรื่องที่ดี
“เราจะไปไหนกันคะ”
พอรถเคลื่อนตัวออกไปไดสักพัก อันธิดาจึงเอยถามโอซีลที่นั่งอยู
ฝงตรงขาม
“วังซาลิฮานครับ ทานชีคกําลังรอคุณผูหญิงอยูที่นั่น”
คําตอบที่ไดฟงไมไดทําใหรูสึกประทับใจเลยสักนิด หันไปสบตา
กับซันไชนที่นั่งอยูขางๆ จึงไดรับการบีบกระชับอุงมือจากเพื่อนรักเพื่อสง
กําลังใจ
ใชเวลาไมถงึ สิบหานาที ลีมซู นี คันใหญสดี าํ มันปลาบก็วงิ่ เขาสูป ระตูรวั้
วังซาลิฮาน ดวยผามานสีทึบที่ปดรอบดานหองโดยสารภายในรถ อันธิดา
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จึงไมสามารถมองเห็นไดวาตอนนี้ตนเองอยูที่ใด จนกระทั่งรถจอดสนิท
แลวลงมาสาวเจาก็ยังไมรูสึกคุนตา เพราะตอนมารวมงานแตงงานของ
นองสาวเมื่อสองเดือนกอนเธอไมเคยยางกรายมาที่ตึกนี้เลย
“เชิญทางนี้ครับคุณผูหญิง”
เอ็นโซผายมือดวยกิริยานอบนอม เมื่อเห็นวาเพื่อนรักของหญิงสาว
ทําทาจะเดินไปดวยกัน ผูเปนนองชายจึงรีบเอยบอก
“หองรับรองของคุณซันไชนอยูทางดานนี้ครับ”
“เออ...ฉันกับเพื่อนขอพักหองเดียวกันนะคะ”
อันธิดารีบออกตัวแทนเพื่อนเมื่อเห็นทาไมดีวาซันไชนจะโดนกันตัว
ออกหาง
“เรื่องนั้นคงตองคุยกับทานชีคนะครับ ถาทานชีคอนุญาตแลวคอย
วากันอีกทีครับ”
บุคคลทีถ่ กู กลาวถึงซํา้ แลวซํา้ เลาสรางความขัดใจใหกบั อันธิดายิง่ นัก
อะไรๆ ก็ตองขึ้นอยูกับคนคนเดียว ทําอยางกับวาตัวเองเปนเจาชีวิตของ
ทุกคนอยางนั้นแหละ
“ก็ไดคะ ไมตองเปนหวงนะซันไชน ตราบใดที่เด็กอยูในทองของฉัน
คนบาอํานาจนั่นคงไมกลาทําอะไรรุนแรง”
ตอบบอดี้การดหนุมอยางกระแทกกระทั้น กอนที่จะหันไปบอกให
เพื่อนรักคลายความกังวล ซึ่งแทจริงแลวอีกฝายไมไดรูสึกเปนกังวลเลย
หลังจากที่เห็นวาทุกคนที่นี่ปฏิบัติตัวกับเพื่อนสาวอยางใหเกียรติ
“จะ ดูแลตัวเองดีๆ นะ คอยพูดคอยจากัน นึกถึงเด็กที่กําลังจะ
เกิดมาเขาไว”
เด็กที่อยูในทองเพื่อนรักนั่นตางหากที่ซันไชนนึกเปนหวง ไมอยาก
ใหไดรบั การกระทบกระเทือนจากสภาวะจิตใจอันยํา่ แยของวาทีค่ ณ
ุ แมที่อาจ
ถายทอดไปถึงทารกที่อยูในครรภ
ตกลงกันไดตางฝายจึงตางแยกยายไปคนละทาง ทุกยางกาวที่เดิน
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ลึกเขาไปในตัวตึก อันธิดาก็เริ่มรูสึกวามันเย็นยะเยือก อาจเปนเพราะวา
เธอกําลังรูสึกหวั่นใจที่ตองพบหนากับใครบางคนที่จากกันไปถึงสองเดือน
กระมัง
พออันธิดากาวผานประตูหองของเจานาย เอ็นโซซึ่งทําหนาที่นําทาง
จึงโคงกายคํานับเพื่อขอตัว
อันธิดารูสึกโลงใจเล็กนอยเมื่อไรเงาของคนที่กําลังหวั่นใจวาจะตอง
เจอ มีเพียงนางกํานัลสองนางที่ยืนยิ้มหวานรอตอนรับอยูภายในหอง
“หนู ชื่ อ มี น าค ะ ส ว นนี่ บ าดี พวกเราได รั บ คํ า สั่ ง ให ม าทํ า หน า ที่
ปรนนิบัติรับใชคุณผูหญิงคะ”
“ขอบใจจะ แตฉันดูแลตัวเองได พวกเธอกลับไปพักผอนเถอะ”
อันธิดาบอกอยางเอือมๆ เธอแข็งแรงดี ไมไดเปนงอยสักหนอย
ที่จะตองคอยใหคนปรนนิบัติดูแล
“หามิไดคะ มันคือหนาที่ คุณผูหญิงเดินทางมาเหนื่อยๆ ไปอาบนํ้า
ใหสบายตัวดีกวานะคะ หนูเตรียมนํ้าอุนไวใหแลวคะ”
ขอเสนอนีอ้ นั ธิดายอมพยักหนารับแตโดยดี เดินทางมายาวไกลรูส กึ
เหนอะหนะตามเนื้อตัวเต็มที แตพอสาวใชเดินนําไปยังหองนํ้าแลวไมมี
ทีทาวาจะกลับออกไป ความวุนวายเล็กๆ จึงเกิดขึ้น เมื่ออันธิดายืนยันวา
จะอาบนํ้าเองโดยไมตองมีใครคอยชวยเหลือ
หนักเขาเมื่อเสียงเอะอะโวยวายดังลั่นไปถึงดานนอก เจาของหอง
ที่แทจริงจึงตองเดินมาดูดวยตนเอง อัสมานมองรางเล็กในชุดเอี๊ยมยีนส
ขาสั้นที่ยืนจังกาอยูกลางหองนํ้าทางดานหลังดวยสายตาที่ยากจะคาดเดา
เห็นทาวางานนี้นางกํานัลคงจะรับมือกับความพยศของสาวเจาไมไหว
เลยสงสายตาคมดุใหทั้งสองนางออกไปจากหองนํ้านี้เสีย
อันธิดาเห็นอยางนั้นจึงถอนหายใจดวยความโลงอก แตรูสึกโลงได
ไมถึงนาที อาการจุกตรงลิ้นปก็เขามาแทนที่ ตามมาดวยอาการหายใจ
ไมทั่วทอง เมื่อหันไปเห็นตัวตนเหตุที่ทําใหสาวใชยอมออกจากหองนํ้าไป
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แตโดยดี
ราวกับวาโลกใบนีห้ มุนวนยอนกลับมาทีเ่ ดิม เมือ่ ตากลมโตสบเขากับ
ดวงตาคูคมที่ดุกราวเหมือนคราวที่เจอกันครั้งแรกไมมีผิด!
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