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เส้นเลือดข้างขมับของ สิขเรศ สิงควรรณ เต้นตุบๆ ด้วย

ความเครียด เขากับผองเพื่อนรวมสี่คนตกอยู่ในวงล้อมของชาวบ้าน

จ�านวนมากที่ไม่ฟังอร้ีาคา่อรีมอะไรเลย ลกุฮอืจะรมุกนิโต๊ะพวกเขาซึ่ง

เป็นคนต่างถิ่นให้เลอืดตกยางออกกนัท่าเดยีว อตุส่าห์ขบัรถขบัเคลื่อน

สี่ล้อบุกน�้าลุยโคลนมาจนถึงดินแดนทุรกันดารสุดแสนห่างไกลความ

เจริญก็เพื่อบริจาคเงินและอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กๆ ยากไร้ด้อย

โอกาส แต่ผลตอบแทนที่ได้รับคือข้อหาอุกฉกรรจ์ประหนึ่งว่าเขาเป็น

ชายโฉดจติใจชั่วร้ายต�่าทราม ล่วงละเมดิเด็กสาวพรหมจรรย์ผู้หนึ่งให้

ต้องหมองมวัเปื้อนมลทนิ

“ฟังกันบ้างสิ ผมอธิบายจนปากจะฉีกถึงหูอยู่แล้ว เมื่อวานที่

ล�าห้วยผมกบัเพื่อนๆ เจอเดก็คนนั้นโดนน�้าป่าซดัไปตดิอยู่กบัซอกหนิ

กช็่วยกนัใช้เชอืกคล้องตวัดงึขึ้นมา เดก็หมดสต ิ ลมหายใจแผ่วเตม็ท ี

ผมจ�าเป็นต้องเป่าปากเพื่อช่วยปฐมพยาบาล ไม่ได้คิดอกุศล ไม่เคย

คดิ! ตอนที่ช่วยเข้าใจว่าเป็นเดก็ผู้ชายด้วยซ�้า” 

“ข้าเหน็มนัจบันมไอ้บวักบัตา ทั้งจบันมทั้งดูดปาก ดูดแล้วดูด

อีกไม่รู้กี่จ๊วบต่อกี่จ๊วบ” ไอ้หนุ่มหุ่นผอมแห้งรีบลอยหน้าลอยตาฟ้อง

พ่อเฒ่าทองเอี่ยมซึ่งเป็นผู้น�าชมุชน

1
ท�าคุณบูชาโทษ
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“ใช่ๆ ข้ากเ็หน็ ไม่ได้จบัเฉยๆ นะ นวดๆ คลงึๆ อกีแน่ะ” 

หญิงหม้ายผมหงอกหมดหัวร่วมผสมโรงด้วยอีกคน เสียงแปด

หลอดของนางดังก้องรอบทิศโดยไม่ต้องพึ่งพาโทรโข่งหรือไมโครโฟน

เป็นตวัช่วยขยาย

“ปัดโธ่โว้ย!” คนโดนกล่าวหาอยากแจกก�าปั้นให้พวกกะลา-

แลนด์ฟันกรามร่วงกราว ด้อยความรูแ้ต่จนิตนาการแง่ลบบรรเจดิเพรศิ

แพร้วยิ่งนกั ปากสว่างโพนทะนาเป็นตเุป็นตะกระทั่งเขาตกที่นั่งล�าบาก 

“ใจเยน็ อย่าเพิ่งมทุะล”ุ สงิหราช สงิหคณุาวฒัน์ ดนัแผ่นอก

สะท้อนขึ้นสะท้อนลงของเพื่อนรกัเอาไว้ป้องกนัสถานการณ์ลกุลาม กะ

ด้วยตาคร่าวๆ ชายหญงิหน้าตาถมงึทงึที่กลุม้รมุพวกเขาอยูน่่าจะเกอืบ

ครึ่งร้อย แต่ละคนล้วนเตรียมพร้อมจะกรูเข้าประทุษร้าย บ้างถือไม้ 

บ้างถอืมดี บางคนยนืจงัก้าก�าด้ามจอบเอาไว้มั่น

“ครูสมบูรณ์ คณุช่วยแก้ต่างให้เพื่อนผมท ีไอ้เสอืมนัท�าซพีอีาร์

ช่วยเด็กให้รอดชีวิต ไม่เจตนาแต๊ะอั๋งลวนลามอะไรทั้งนั้น ที่เป่าปาก

กบัป๊ัมหวัใจกเ็พื่อกระตุน้การไหลเวยีนเลอืดให้ออกซเิจนไปเลี้ยงสมอง 

ชาวบ้านก�าลงัเข้าใจผดิ”  

“ครบั ได้ครบั” 

ยังดีที่ครูอาสาอยู่ในที่เกิดเหตุและเป็นที่รักใคร่ชอบพอของ

ราษฎรบ้านโป่งชะง่อน ได้คนกลางที่มคีณุวฒุช่ิวยสื่อสารเจรจาสี่หนุม่

ค่อยรู้สกึใจชื้น ถ้ารูล่้วงหน้าว่าการช่วยเหลอืเดก็เพิ่งโตคนหนึ่งขึ้นจาก

น�้าจะน�าพาปัญหาและความยุ่งยากมาให้ พวกเขาคงเผ่นแน่บกลับ

ภูมิล�าเนาตั้งแต่เมื่อวานตอนค�่า แต่เพราะบริสุทธิ์ใจคิดดีท�าดี หลัง

บริจาคสิ่งของเสร็จยังปักหลักกางเต็นท์นอนหน้าเสาธงโรงเรียน ตั้ง

แคมป์รอบกองไฟสัมผัสบรรยากาศแถบชนบทติดชายป่ากันอย่าง 

สนุทรยี์

เสือ สิขเรศ เจ้าของไร่พันดาวกับ สิงห์ สิงหราช เจ้าของไร ่
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เรอืงสงิห์สนทิสนมกนัมาแต่เดก็ ต่างคนต่างหลงใหลในอาชพีเกษตร-

กรรม มีอาณาจักรหลายร้อยไร่เป็นของตนเอง โดยใช้ความรู้ระดับ

บัณฑิตเกียรตินิยมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาปรับปรุงให้ได้

ผลผลติด ีอกีทั้งยงัเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตรประจ�าจงัหวดั ผูท้ี่มา

เยี่ยมชมมักตื่นตาตื่นใจกับความล�้าหน้าทันสมัยจนนิยมบอกต่อกัน

ปากต่อปาก

วศิรตุ หนุ่มแบงก์ กบัต้นนท ีนกัออกแบบผลติภณัฑ์ฝีมอืฉกาจ 

เพิ่งเคยออกทริปแนวจิตสาธารณะเป็นครั้งแรก เจอผู้คนในชนบท 

รวมตัวกันใช้กฎหมู่เข้ากดดันโอบล้อมก็ใจหายใจคว�่า หน้าถอดสีกัน

ทั้งสองคน  

“เอาละๆ เงยีบๆ กนัหน่อย” พ่อเฒ่าทองเอี่ยมกระแทกปลาย

ไม้เท้าลงบนผนืดนิ หนวดยาวๆ กบัเคราดกๆ เพิ่มความน่าย�าเกรงให้

แก่เจ้าของได้มากโข ถงึอยู่ในวยัชรา แต่ดวงตาคู่ดขุองแกยงัคมปลาบ 

ถ้าใครกล้าหอืบงัอาจลองดอีาจจะโดนแพ่นกบาลหวัร้างข้างแตก 

“ข้าเข้าใจเอง็ แต่เอง็กต็้องเหน็ใจไอ้บวัมนับ้าง มนัเสยีนวลให้

เอง็แล้ว ถ้าเอง็ไม่รบัผดิชอบต่อไปมนัจะมองหน้าใครตดิ ใครจะอยาก

สู่ขอผู้หญิงผิดจารีตเอาไปท�าเมีย หนุ่มสาวบ้านโป่งชะง่อนแค่จับมือ

ถือแขนกันก็ถือเป็นการผิดผี ต้องท�าพิธีกราบไหว้ขอขมาผีเจ้าที่กับผี

บรรพบรุษุอย่างเอกิเกรกิ ไม่อย่างนั้นจะมผีู้คนล้มเจบ็ ไม่กเ็กดิอาเพศ

หรอืภยัพบิตัร้ิายแรง คนเมอืงอย่างเอง็ไม่เชื่อกไ็ม่แปลก แต่พวกข้าเชื่อ 

และจะไม่ยอมนิ่งดูดายให้ประเพณีเก่าแก่ถูกลบหลู่ดูหมิ่น เอ็งร�่ารวย

ใหญ่โตมาจากไหนข้าไม่รู้หรอก แต่ถ้าเอ็งหยามน�้าใจลูกหลานบ้าน 

โป่งชะง่อนแล้วเปิดตดูหนลีะก ็ต้องได้เหน็ดกีนัแน่” น�้าเสยีงแขง็กร้าวนี้ 

ส่งตรงถงึสขิเรศโดยเฉพาะ

“รบัผดิชอบ! จะให้ผมรบัผดิชอบยงัไงไม่ทราบ” 

หนุม่ร่างสูงโต้สวนทนัควนั เดอืดดาลปดุๆ กระทั่งเหน็ช้างตวัเท่า
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หมู ความผิดของเขาไม่มีแม้เพียงกระผีกริ้น พวกหูหนาตาเถื่อนจะ

พิพากษาโทษเอาแต่ใจถ่ายเดียว บ้านเมืองมีขื่อมีแป ถึงแม้สถานที่

แห่งนี้จะขาดแสงสซีวิไิลซ์ ไฟฟ้าประปายงัเข้าไม่ถงึ

“ไอ้บัวมันเป็นหลานสาวพรานบุญ พรานบุญเป็นมิ่งขวัญ 

ก�าลงัใจของคนโป่งชะง่อนมาช้านาน คนที่นี่เคารพนบัถอืแกทั้งนั้น”

“ผมถามว่าจะให้ผมรับผิดชอบเด็กที่ชื่อบัวยังไง” สิขเรศเค้น

เสยีงลอดไรฟัน หน้านิ่วคิ้วขมวดแทบจะผูกเป็นโบ 

ผูเ้ฒ่าหน้าขรมึจ้องตาบรุษุรุน่ลกู นกัเลงเก่าอย่างแกเปล่งวาจา

หนกัแน่นชดัเจนทกุวลี

“ตอนนี้พรานบญุป่วยหนกันอนแบบ็อยูแ่ต่กบัแคร่ไม้ไผ่ เอง็ต้อง

ไปท�าพธิเีสยีผทีี่กระท่อมไอ้บวั เพื่อนๆ เอง็กต้็องไปด้วย อย่าคดิบดิพลิ้ว

เป็นอนัขาด”

“ได้! จะเสยีกี่หมื่นกี่แสนผมจะให้ ถอืเสยีว่าให้เดก็กนิขนม”

“เอง็หมายถงึอะไร เงนิงั้นเรอะ”

“กร็ไึม่ใช่”

“หึๆ ” ผู้เฒ่าสูงวยัแสยะยิ้มชวนฉงน แกหรี่ตาจ้องจ�าเลยให้ลุ้น

ระทกึตวัโก่ง

“คนอย่างพรานบุญคงไม่เรียกสินสอดทองหมั้นเป็นค่าเลี้ยงดู

หรอก สกัแดงเอง็กค็งไม่ต้องจ่าย ส่วนพธิตีบแต่งพวกข้าจะจดัการให้

เอง จดัให้ฟร”ี  

“พธิตีบแต่ง!” สขิเรศหน้าเหลอ รูส้กึเหมอืนโดนรถสบิล้อพุง่เข้า

ชนสบิคนัรวด

“กเ็ออน่ะสวิะ ถ้าไม่อยากโดนรมุกระทบืจนช�้าในตาย เอง็ต้อง

แต่งงานกบัไอ้บวั แต่งให้เรว็ที่สดุ”

“จะแต่งเข้าไปได้ยงัไง ผมอายสุามสบิเอด็ เดก็คนนั้นหวัเพิ่งเท่า

ก�าปั้น” ชายหนุ่มทกัท้วงด้วยเสยีงตะโกน หน้าด�าคร�่าเครยีดอยู่กลาง
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แสงแดด

“สาวๆ หมู่บ้านนี้สบิห้าสบิหกมผีวักนัถมไป”

“ผมไม่อยากมเีมยี ไม่เคยคดิอยากจะม”ี

“อวุะ! จะอยากมหีรอืไม่อยากมเีอง็กล็่วงล�้าก�้าเกนิไอ้บวัมนัไป

แล้ว ล้างกี่น�้ามนักล็้างไม่ออก”

“ห่าเอ๊ย!”

“เอง็จะเอายงัไงวะ!” พ่อเฒ่าทองเอี่ยมตะคอกกลบั ถลงึตาโปน

ดูดดุนัน่ากลวั

“เอายงัไงกเ็อา แต่ผมไม่แต่ง ไม่มวีนัแต่ง!”

“เล่นมนัเลยไหมพ่อเฒ่า เก่งนกั โดนมอืโดนตนีจะได้หายเก่ง” 

ชาวบ้านเงี่ยหูฟังบทสนทนากันอย่างตั้งใจ พอไม่ถูกใจก็ส่งเสียงยุยง

องึมี่  

“ตายโหง!” ต้นนทลีมืตวัเผลอสบถ 

“พี่เสือ พี่เสือครับ อย่าใจร้อนนะครับ ลูกผมยังไม่ทันจะครบ

ขวบ เมยีผมกท็ั้งสาวทั้งสวย ถ้าผมตายมนัต้องมผีวัใหม่แน่ ผมยงัไม่

อยากตาย ป๊ากบัม้ากเ็ป็นโรคหวัใจ ผมอยากกลบับ้าน อยากกลบัไป

ดูแลป๊ากบัม้า” วศิรตุหน้าซดีหดเหลอืสองนิ้ว 

เขาอ้วนและใจเสาะกว่าใครเพื่อน รู้นสิยัสขิเรศกบัสงิหราชดวี่า

พร้อมรบพร้อมชน ต่างคนต่างเกลียดพันธะผูกมัดกันทั้งคู่ ค�าว่าเมีย

ไม่มอียู่ในพจนานกุรมของสองหนุ่มสดุหล่อเสน่ห์แรง

เจ้าของไร่พันดาวมองหน้าสหายร่วมทริปทีละคนจนครบ 

สงิหราชเขาไม่ห่วง กอดคอกนับกุป่าฝ่าดงมานกัต่อนกั ต้นนทกีพ็อไหว 

ถ้าหลงัชนฝาคงสู้ยบิตา มกีแ็ต่วศิรตุที่ใกล้สตแิตก เหงื่อเมด็เลก็ๆ ผดุ

พราวเตม็หน้าผาก ลกุลี้ลกุลนยิ่งกว่าเขาซึ่งตกเป็นจ�าเลยข้อหากระท�า

รุ่มร่ามอนาจารต่อผู้เยาว์ซึ่งเขาจ�าหน้ามนัไม่ได้ด้วยซ�้า

แต่งงาน! แค่คดิกส็ยองจนต้องสะบดัศรีษะแรงๆ ขบัไล่อารมณ์



12  เจ้าสาวแรกผลิ

หงุดหงิด เจ้าสาววัยกระเตาะที่พวกชาวบ้านพยายามยัดเยียดให้เขา

รับผิดชอบเป็นเมียคือไอ้บัว มันเป็นตัวซวย เพิ่งเจอกันเมื่อวานแค่

ประเดี๋ยวเดียวยังดิ้นไม่หลุดจากข้อกล่าวหาบ้าบอคอแตก ขืนตก 

กระไดพลอยโจนตกล่องปล่องชิ้นกันจริงๆ เขามีหวังต้องย้ายที่พักไป

อยู่ในโรงพยาบาลศรธีญัญา 

เดก็บ้า! พอไม่ตายกห็ายหวัไปจ้อย ไม่มาช่วยแก้ต่างให้เขาเลย

สกัค�า ท�าคณุบูชาโทษ โปรดสตัว์ได้บาปโดยแท้

อธิบายก็แล้ว ตะเบ็งเสียงเถียงจนคอแหบคอแห้งก็แล้ว 

แต่ในท้ายที่สดุสขิเรศกต้็องมายนืก�าหมดัแน่นอยูห่น้ากระท่อมไม้ไผ่มงุ

หลงัคาด้วยตบัใบจากพอกนัแดดกนัฝน 

ครูสมบูรณ์เพิ่งเล่าให้ฟังคร่าวๆ ว่าพรานบญุเป็นหมอสมนุไพร

ที่รกัษาโรคร้ายให้แก่ชาวบ้านได้สารพดัโรค ใครปวดหวัตวัร้อนเป็นต้อง

วิ่งมาหาแก ซึ่งกห็ายเจบ็ป่วยกนัเป็นส่วนใหญ่ 

หรือแม้แต่จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนายังต้องมาขอฤกษ์

ยามเหมาะสม สมยัที่ยงัแขง็แรงแกเข้าป่าล่าสตัว์และขายของป่าเป็น

อาชพี ล�่าลอืกนัหนาหูว่าพรานเฒ่ามคีาถาอาคมเก่งกล้าไว้ป้องกนัตวั 

ยงิไม่เข้า แทงไม่ตาย ปราบภูตผปีีศาจได้อกีด้วย

ในบั้นปลายชีวิตพรานบุญก็เหมือนคนแก่คนอื่นๆ ที่หนีสังขาร

ไม่พ้น หยูกยาต�ารับไหนก็ไม่อาจยับยั้งโรคชรา แกเดินไม่คล่อง 

เรี่ยวแรงถดถอยจนต้องนั่งๆ นอนๆ อยู่แต่บนแคร่ ดทีี่ยงัมหีลานสาว

ดูแลปรนนบิตัอิย่างใกล้ชดิ

“เอง็ตามข้ามา คนเดยีวเท่านั้นนะ ที่เหลอืรออยู่นอกกระท่อม” 

พ่อเฒ่าทองเอี่ยมออกค�าสั่งเสยีงเข้ม

สิขเรศขบกรามจนขึ้นสันนูน จะฟาดงวงฟาดงาอาละวาดก็ท�า

ไม่ได้ดังใจ สวัสดิภาพของเพื่อนๆ สามคนอยู่ในก�ามือของชาวบ้าน
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ชมุชนโป่งชะง่อน 

วิศรุตก�าลังจิตตก โดนควบคุมตัวคล้ายเป็นนักโทษก็หน้าเหย 

เหงื่อกาฬแตกพลั่กชุ่มแผ่นหลงั กระทั่งเสื้อยดืคอกลมเปียกเหงื่อแทบ

จะบดิน�้าออกได้

พรานบุญร่วงโรยก็แค่ร่างกาย ดวงตาของแกลึกล�้าทรงพลัง

อย่างผู้ที่ผ่านโลกกว้างมาแล้วร้อยเอด็เจด็ย่านน�้า

“อกีหกวนัข้ากต็ายแล้ว ให้นงับวัมนัแต่งงานเยน็นี้เลย ข้าจะได้

หมดห่วง” 

“เฮ้ย!” คนหนุ่มสะดุ้งโหยง อยากจะข�า แต่ข�าไม่ออก ปาหี่

หลอกเด็กยังน่าเชื่อถือกว่าลมปากมนุษย์ชราที่โอ้อวดตนเองว่าล่วงรู้

อนาคต รู้กระทั่งก�าหนดวนัตายได้ว่าจะตายวนัไหน

“อมื...ฉกุละหกุไปหน่อย แต่ไม่เป็นไร ข้าจะเกณฑ์ชาวบ้านให้

ช่วยกันเก็บดอกไม้ใบหญ้ามาตกแต่งกระท่อมของพี่บุญให้สวยงาม

เหมาะจะเป็นห้องหอ เหล้ายาปลาปิ้ง ข้ากบัเมยีจะรบัเป็นธรุะจดัหา

ให้ทั้งหมด”

“ไม่ต้องเคร่งครดัมากพธิกีารนกัหรอก แค่บอกกล่าวผสีางเทวดา

กพ็อแล้ว”

“นั่นก็ถูก แต่ผูกข้อมือเสียหน่อยถึงจะดี ผู้เฒ่าผู้แก่ต้องให้พร

บ่าวสาวด้วย จะได้เป็นสริมิงคล”

“ขอบใจเอง็มาก”

“ไม่ต้องเกรงใจ พี่บญุเป็นคนด ีท�าคณุงามความดเีอาไว้นบัไม่

ถ้วน”

สิขเรศนับหนึ่งถึงร้อยจนหมดสิ้นความอดทน เขายืนหัวโด่อยู่

แท้ๆ แต่ไม่มใีครไถ่ถามความสมคัรใจ มดัมอืชกกนัหน้าตาเฉย

“ผมไม่ได้ท�าอะไรผดิ เอะอะจะสนตะพายตะพดึตะพอื สมยันี้

เขาส่งยานอวกาศไปนอกโลกกนัแล้ว จะงมงายอยูก่บัความเชื่อล้าหลงั
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กเ็อาเลย เอาที่สบายใจ แต่อย่าลากผมให้มเีอี่ยวกบัประเพณโีบราณ

คร�่าคร ึชอบกไ็ม่ได้ชอบ รกักไ็ม่ได้รกั ขนืล่มหวัจมท้ายกนักม็แีต่พงักบั

พงั พงัมหาวนิาศสนัตะโร!” เจ้าของไร่พนัดาวยนืจงัก้าขงึขงั ดวงตา

คมกรบิของเขาบดันี้วาววบัไปด้วยอารมณ์โกรธ

“โบราณคร�่าครงึั้นร”ึ พ่อเฒ่าทองเอี่ยมกระชากเสยีงห้วน

“พูดหมาๆ แบบนี้อยากเละคาตีนใช่ไหมไอ้หนุ่ม ประเพณี

โบราณคร�่าครึนี่แหละที่ช่วยปกป้องสาวๆ โป่งชะง่อนให้รอดพ้นจาก

น�้ามอืตวัผู้ที่ใจระย�า ปากว่ามอืถงึ เหน็ผู้หญงิเป็นดอกไม้รมิทาง นกึ

จะเดด็กเ็ดด็ ที่นี่ไม่เคยเกดิคดฆี่าข่มขนื ไม่มใีครคบชู้สู่ชาย ผวัเดยีว

เมยีเดยีวกนัจนแก่เฒ่า เอง็นกึถงึใจไอบ้วัมนับ้าง หลานสาวพรานบญุ

เชยีวนะโว้ย ถ้าเอง็จะหยามมนัเอง็ต้องข้ามศพข้าไปก่อน” 

“เอาส!ิ จะฆ่าจะแกงผมพร้อมแล้ว อย่างมากกแ็ค่ตาย ถงึจะ

ตายด้วยข้อหาที่พลิกึพลิั่นที่สดุในโลกกเ็หอะ”

“หึ เอ็งไม่กลัวตาย แล้วไอ้อ้วนเพื่อนเอ็งมันอาจหาญชาญชัย

ด้วยหรอืเปล่าวะ ข้าเหน็มนัยนืขาสั่นพั่บๆ เป็นเจ้าเข้า หน้างี้ซดีอย่าง

กบัไก่ต้ม ถ้าเก่งฉกาจนกัละก ็ข้าจะจบัไอ้สามคนข้างนอกท�าเป้านิ่งให้

หนุ่มๆ ในหมู่บ้านฝึกยงิหน้าไม้”

บรุษุต่างถิ่นขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน แต่กท็�าได้แค่นั้น คนแก่สารพดัพษิ 

ดกัทาง ต้อนหน้าต้อนหลงัเอาเขาเข้ามมุ

“เฒ่าเอี่ยม” พรานบญุรวบรวมเรี่ยวแรงลกุขึ้นนั่งขดัสมาธ ิแก

โบกมอืห้ามทพัเมื่อเสอืสองตวัมโีอกาสพะบู๊กนัเลอืดสาด เสอืหนุ่มวยั

ก�าลงัห้าวกบัเสอืเก่ารุ่นลายครามไม่มใีครไม่มเีขี้ยวเลบ็

“ข้าอยากคยุกบัหลานเขยของข้าตามล�าพงั แค่ประเดี๋ยวเดยีว

เท่านั้นแหละ”

“ก็ได้ คุยให้จบๆ ว่าจะเอายังไง นี่ก็สายมากแล้ว จะได้รีบ 

ตระเตรยีมข้าวของท�าพธิ”ี 
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ออกจากกระท่อมไปหนึ่งคน เหลืออีกสองคนจ้องประสาน

สายตา 

หลานเขย...ค�าที่ไม่ชอบ ได้ยนิเบาๆ กข็ดัเคอืงใจ

“ยื่นแขนมาสิ” คนแก่ออกค�าสั่ง น�้าเสียงเนิบเนือยนั้นสะกด

ดวงใจรุ่มร้อนให้ค่อยเยน็ลงอย่างประหลาด

สิขเรศนิ่วหน้าเมื่ออุ้งมือหยาบกร้านสัมผัสท่อนแขนคล้ามแดด 

ผวิเนื้อส่วนที่โดนจบัอุน่วาบขึ้นทนัตาเหน็ ไม้ใกล้ฝ่ังผมหงอกขาวโพลน

ทั้งศรีษะคนนี้จะเล่นตกุตกิไม้ไหนอกี หลานสาวยงัเดก็อยู่แท้ๆ แทนที่

จะหาทางให้หล่อนได้เรียนหนังสือมีวิชาความรู้เอาไว้เลี้ยงชีพ กลับ

เหน็ดเีหน็งามกบัพ่อเฒ่าทองเอี่ยมจะให้ดรณุวียัแรกแย้มรบีมผีวั เดก็

นั่นปากยงัไม่ทนัจะสิ้นกลิ่นน�้านม

ผู้สูงวยัหลบัตา รมิฝีปากแห้งและซดีขยบัขมบุขมบิในลกัษณะ

บรกิรรมคาถา เรอืนร่างผ่ายผอมสั่นเทิ้มเป็นเจ้าเข้าอยู่ราวๆ สองนาที

กห็ยดุสงบ ดวงตาเจนโลกที่ลมืขึ้นฉายแววพงึพอใจ

“เอง็เป็นคนด ีเทอืกเถาเหล่ากอด ีนสิยัใจคอใช้ได้เลยทเีดยีว” 

“ห”ึ ชายหนุ่มแค่นยิ้มหยนั เป็นคนดมีาทั้งชวีติ ถ้าอยู่ๆ ต้อง

แต่งงานมเีมยีเป็นสาวบ้านป่านุง่กางเกงครึ่งแข้งลายผ้าถงุ เขาอาจจะ

เป็นบ้า บีบคอแม่สาวน้อยชนบทตายแหงแก๋คามือตั้งแต่คืนแรกของ

การร่วมห้องหอ ถงึตอนนั้นใครต่อใครคงรมุประณามว่าเขาชั่วโฉด เป็น

ฆาตกรใจเหี้ยมกระท�าการต�่าช้าต่อเพศหญงิซึ่งเป็นเพศแม่

“นงับวัมนัเป็นคูแ่ท้ของเอง็ หนกีนัไม่พ้นหรอกไอ้หนุม่ ถ้าไม่เอา

มนัท�าเมยีเสยีวนันี้ วนัหน้าเอง็จะเสยีใจ หนทางที่เคยราบรื่นมนัอาจ

จะเกดิอปุสรรค”

“คู่แท้! ขอโทษนะครบั บงัเอญิว่าผมไม่พศิวาสคู่แท้ของผมเลย 

ไม่อยากใกล้ชดิ ไม่อยากท�าความรู้จกั จะคณุไสยหรอืเสน่ห์ยาแฝดก็

มดัใจผมไม่ได้ ผมอยากไปให้พ้นๆ จากโป่งชะง่อน พาเพื่อนอกีสาม



16  เจ้าสาวแรกผลิ

คนกลบับ้านอย่างปลอดภยั”   

พรานบญุหวัเราะหึๆ  อยูใ่นคอ ครูต่่อมากช็ี้นิ้วไปที่หน้าต่างบาน

กระทุ้ง

“นังบัวมันซ้อมปามีดสั้นอยู่ใต้ต้นคอแลน ต้นที่มีลูกเล็กๆ สี

แดงๆ ออกเป็นพวงอยู่เตม็ต้น ถ้ามนัพูดค�าเดยีวว่ายงัไม่อยากเอาผวั 

ข้าจะตามใจมนั”

“ได้!” สขิเรศถอนฉนุ เคยขดีชะตาชวีติให้ตวัเองเสมอมา บดันี้

หญ้าอ่อนหัวเท่าก�าปั้นมีอ�านาจตัดสินใจราวกับเป็นเจ้ากรรมนายเวร

ของเขากม็ปิาน 

เอาเถอะ เหน็แก่สงิหราช วศิรตุ และต้นนท ีจะยอมหกัไม่ยอม

งอเหมอืนทกุคราวย่อมไม่ได้

เมื่อร่างสูงปีนหน้าต่างออกไปพ้นกระท่อม ชายชราก็ทอดกาย

ลงนอนหงาย เกดิแก่เจบ็ตายเป็นสจัธรรมที่แสนธรรมดา พรานบญุไม่

กลัวความตาย ห่วงก็แต่หลานรักที่ยังเยาว์วัยด้อยคุณวุฒิ โลกใบนี้

กว้างใหญ่ไพศาลนัก หล่อนยังต้องเรียนรู้อีกมาก ล้มลุกคลุกคลาน 

และเสียน�้าตาก่อนจะยืนหยัดแข็งแกร่ง อสรพิษในผืนป่าว่าร้ายแล้ว 

มารยาสาไถยของผู้คนเมอืงเจรญิชวนสะพรงึเสยียิ่งกว่า

มดีสัน้โบราณขนาดเหมาะมือพุ่งฉวิเฉยีดหน้าคนตวัสูงไป

แค่เส้นยาแดงผ่าแปด แหวกอากาศจนเกิดเสียงลมหวีดหวิวตามแรง

ขว้างอนัคล่องแคล่วแม่นย�าของสาวน้อยวยัแค่สบิหก ปักฉกึเข้ากลาง

ล�าต้นของไม้ผลออกลูกดกซึ่งถูกหมายใจเอาไว้แต่แรกให้เป็นเป้านิ่ง 

มันเป็นการทักทายกึ่งหยอกล้อที่น่าหวาดเสียว พลาดเพียงนิดหน้า

หล่อๆ จะเกดิแผลเหวอะหวะจากคมอาวธุ 

เดก็พเิรนทร์! เป็นลูกเป็นหลานพ่อจะหวดก้นเสยีให้เนื้อช�้า

“นาย” ไอ้บวัยิ้มแฉ่ง ผู้ชายที่ช่วยชวีติมนัไว้ มนัย่อมจ�าได้แม่น
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“เฮ้ย! อย่าเข้ามา!” สขิเรศร้องห้ามเสยีงหลง 

แต่ถึงกระนั้นเด็กสาวก็ปราดมาเกาะแขนท�าตัวเป็นตุ๊กแก ยิ้ม

แป้นแล้นหน้าระรื่นให้เขาโมโหตงดิๆ 

“ท�าแบบนี้มนัผดิผไีม่ใช่เรอะ”  

“เมื่อวานผดิ แต่วนันี้ไม่ผดิ ข้าเสยีนวลให้นายแล้ว เสยีตั้งแต่

เมื่อวาน”

“เมื่อวานฉันแค่ช่วยเธอ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกระตุ้นการ 

ไหลเวยีนเลอืดไม่ให้สมองขาดออกซเิจน” เขาเบื่อที่ต้องจาระไนซ�้าซาก 

อธบิายไปกใ็ช่จะหลดุพ้นจากความซวย สซีอให้ควายฟังยงัง่ายเสยีกว่า  

“จะยังไงก็ช่าง ข้าถือว่าข้าเป็นผู้หญิงของนาย นายเป็นผัวข้า 

ข้าจะกอดจะจูบนายกย็งัได้”

“ฮะ!” สขิเรศหน้าเหลอ ทั้งอึ้งทั้งมนึกบัความซื่ออนัสดุโต่ง ได้สติ

กร็บีขยบัหน ีแต่ไม่วายถกูเดก็เปรตตามตดิตอแย เนื้อตวัขะมกุขะมอม

เอย กลิ่นสาบผสมกลิ่นเหงื่อเอย เสื้อผ้าเผ้าผมไม่รู้ท�าความสะอาด 

ปีละกี่ครั้ง

“นายรู้ไหม ข้าว่ายน�้าเก่งอย่างกบัปลา ที่เมื่อวานโดนน�้าป่าซดั

เกอืบตายต้องเป็นเพราะเจ้าป่าเจ้าเขาดลบนัดาลให้พบเนื้อคู่ เมื่อคนื

ข้านอนคดิไตร่ตรองจนรอบคอบ เราสองคนมวีาสนาต่อกนั ที่จะต้อง

ตบแต่งนายไม่ต้องกงัวล ข้าเตม็ใจ” 

“จะบ้ารไึงฮะ! เตม็ใจกะผนี่ะส ิเธอเตม็ใจแต่ฉนัไม่เตม็ใจ”

“ท�าไมล่ะนาย ผูช้ายชอบมเีมยีเดก็กนันี่นา ข้าเพิ่งแตกเนื้อสาว 

ยงัไม่เคยเกี้ยวพาราสกีบัไอ้หนุม่บ้านไหนเลยสกัคน ยงับรสิทุธิ์ผดุผ่อง

อยู่นะ” เจ้าหล่อนลอยหน้าลอยตาบอก ไม่สะเทิ้นเขนิอายเลยสกันดิ 

เศรษฐชีาวไร่หน้าร้อน คณุพระคณุเจ้าช่วย ที่ส่งเสยีงเจื้อยแจ้ว

จ�านรรจาอยู่ตอนนี้เป็นสาวน้อยจากพงไพรหรือลิงทโมนกันแน่ วาจา

ดบิๆ ไร้จรติมารยาของมนัท�าเขามวนท้อง กระอกักระอ่วนไปต่อแทบ
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ไม่เป็น ด้วยรูปร่างหน้าตาและฐานะย่อมเคยโดนอ่อยและออดอ้อน

ออเซาะจากสาวแก่แม่หม้ายทั่วสารทศิ แต่ไม่มใีครเหมอืนไอ้บวั ไอ้เดก็

แก่แดดเนื้อตวักระด�ากระด่างผู้มดีวงตาสกุสกาวคล้ายดวงดาว 

ตามนัสวย...สวยมาก โดดเด่นด�าขลบักว่าดวงตาคู่ไหนๆ ที่เขา

เคยเหน็

 “ฟังฉนันะ” เขาจ�าใจจบับ่าบอบบางทั้งสองข้างให้อยู่ในอุ้งมอื 

ไม่อยากสมัผสักต็้องสมัผสั 

“ปีนี้ฉันอายุสามสิบเอ็ด เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้ว ส่วนเธอยังโต 

ไม่เตม็ที่เลยด้วยซ�้า เราสองคนไม่เหมาะจะเป็นผวัเมยีกนั เป็นอาเป็น

น้าน่ะพอได้ ฉนัเจตนาด ีแต่กท็�าให้เธอเสื่อมเสยี ผดิจารตีประเพณขีอง

ท้องถิ่น ฉนัยอมรบัผดิในข้อนี้ เอาแบบนี้กแ็ล้วกนั ฉนัมทีี่ทางอยู่เยอะ 

จะยกแปลงเลก็ๆ ให้สกัแปลง ปลกูบ้านให้อยูอ่กีหลงัเลยกไ็ด้ ที่นั่นใกล้

หมอใกล้โรงพยาบาลกว่าโป่งชะง่อน ปู่ของเธอจะได้รับการรักษา

พยาบาลที่ถูกต้อง พ้นจากที่นี่กห็มดคนรู้จกั ไม่มใีครนนิทาเธอแล้ว”

ไอ้บัวนิ่วหน้า นายรูปหล่อเห็นมันเซ่อเซอะ เป็นตัวตุ่นที่อาศัย

อยู่ในรู

“อยากเรียนหนังสือไหม ฉันส่งให้เรียนได้นะ สาวในเมืองเขา

แต่งตวักนัสวยๆ มโีรงหนงั มสีวนสนกุ มรี้านรวงขายข้าวของกระจกุ-

กระจกิ ถ้าอยากท�างานกท็�ากบัฉนั ฉนัเป็นเจ้าของไร่ชื่อไร่พนัดาว เป็น

สถานที่ท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีง มอีะไรต่อมอิะไรตื่นตาตื่นใจไม่ยิ่งหย่อน

ไปกว่าที่นี่”

“นาย” มนัช้อนตาขึ้นมอง ดวงตาใสแจ๋วแตกต่างจากชดุเก่าๆ 

สหีม่นมวั

“ทกุอย่างที่นายว่ามามนัต้องมขี้อแลกเปลี่ยนใช่ไหมล่ะ”

“กใ็ช่”

“ข้าไม่เอาหรอก ข้าอยากเป็นเมยีนาย”
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สขิเรศข่มใจแล้วข่มใจอกี ถ้าไม่ห่วงความปลอดภยัของเพื่อนๆ 

ไอ้เด็กร้ายกาจจะโดนเขย่าตัวหัวสั่นหัวคลอน ดูเผินๆ มันบ้องแบ๊ว 

ไร้เดยีงสา แต่แท้ที่จรงิหวัหมอใช่ย่อย 

“ท�าไมถงึอยากเป็น” 

“ข้าเสยีจูบให้นายแล้ว ไม่แต่งกบันายกเ็สยีฟรนี่ะส”ิ

“นั่นไม่ใช่จบู มนัเป็นการช่วยเหลอื ฉนัช่วยเธอไม่ให้เธอตาย ถ้า

ไม่ช่วยเธอก็ตายไปแล้ว” เสียงอธิบายเข้มข้นขึ้นตามอารมณ์ขุ่นมัว  

ไอ้บวัมนักวนประสาทเก่งหรอืมนัไม่รู้ประสาจรงิๆ เขาไม่แน่ใจนกั 

“ข้าตกหลุมรักนาย เห็นหน้าปุ๊บตกหลุมรักปั๊บ” สาวบ้านป่า

อมยิ้มแก้มตุ่ย รู้ว่ายั่วขึ้นกย็ิ่งจดุไฟสมุควนัเพิ่มกระพอื

“นายหล่อจะตาย ตวัซู้งสูง จมูกกโ็ด่ง มลีูกกบันายลูกของข้า

จะได้น่ารกั”

ชายหนุม่กดัฟันกรอด หวัหมนุเพราะโดนป่ันหวั เดก็เมื่อวานซนื

เหน็เขาเป็นลูกเจี๊ยบ จะบบีกต็ายจะคลายกร็อด

“ไม่อยากจะทวงบญุคณุหรอกนะ แต่มนัจ�าเป็น ฉนัช่วยเธอขึ้น

จากน�้า ต่อลมหายใจให้เธอได้อยูด่แูลปูข่องเธอต่อ เธอควรจะตอบแทน

บุญคุณของฉันบ้าง ไม่ได้ล�าบากยากเย็นอะไรเลย แค่บอกตาเฒ่า 

หน้าโหดกบัปูข่องเธอว่าเธอไม่อยากแต่งงานกบัฉนั ไอ้ที่ชาวบ้านเหน็ว่า

ฉนัจูบเธอมนัเป็นการเข้าใจผดิ ฉนัไม่ได้จูบ จูบกบัเป่าลมเข้าปากมนั 

ไม่เหมอืนกนั”

“ไม่เหมอืนกนัหรอืนาย” นยัน์ตาซกุซนเต้นระรกิ

“ไม่เหมือน ที่เอาปากประกบปาก ฉันแค่ผายปอดให้เธอก็

เท่านั้น” 

“ไม่รูส้ ิข้าคนบ้านนอก วนัๆ เจอแต่ต้นไม้ใบหญ้า โทรทศัน์ไม่มี

ดู หนังสือไม่มีอ่าน ผู้ชายผู้หญิงเอาปากชนกันข้าก็เรียกจูบหมด 

นั่นแหละ”
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“ฮึ้ย!” หน้าหล่อๆ บดันี้บูดบึ้ง งอหงกิเป็นจวกั

“เอางี้กแ็ล้วกนั เหน็แก่หนี้บญุคณุที่นายช่วยชวีติข้าไว้ นายจูบ

ข้าส”ิ

“อะไรนะ!” เสยีงถามดงักว่าเสยีงตะโกน

“ข้าแยกแยะไม่ออกจริงๆ ว่าจูบกับเป่าลมเข้าปากมันต่างกัน 

ยงัไง นายลองจบูข้าด ูถ้าจบูของนายวนันี้ไม่เหมอืนกบัเมื่อวาน ข้าจะ

เชื่อนายแล้วไปบอกปู่ บอกพ่อเฒ่าทองเอี่ยมว่าข้ายังบริสุทธิ์สะอาด

เป็นไอ้บวัคนเดมิ ไม่มรีาคแีปดเปื้อน ให้ปล่อยตวันายกบัเพื่อนๆ ของ

นายออกจากหมู่บ้านไป”

บุรุษหุ่นสมาร์ตยืนนิ่งขึง เบื้องหน้าเขาคือสาวน้อยตัวเล็กนิด

เดยีว คนสวยระดบันางแบบ น่ามองระดบันางงาม ขาวจั๊วะเย้ายวน

เป็นไข่ปอก เขายงัไม่อยากแลกลิ้นแลกน�้าลายด้วยสกัคน ประสบการณ์

ทางเพศไม่ใช่ไม่ม ีเซก็ซ์ไม่ผกูมดัเขาเองกช็อบ ภารกจิบนเตยีงระหว่าง

เขากับผู้หญิงที่ผ่านมาผ่านไปเหมือนสายลมถึงพริกถึงขิงอยู่ไม่น้อย 

แต่เขาไม่จูบปากใคร ไม่จูบ ไม่เคยคดิอยากจูบ  

“เรว็ๆ สนิาย ชกัช้าเดี๋ยวข้าเปลี่ยนใจนะ”

“เอ่อ...” เท้าหนาถอยหลงัหนอีตัโนมตั ิ

อพิโธ่พิถัง...เกิดเป็นชายชาญอกสามศอกต้องมาตกม้าตาย

เพราะเดก็บ้านป่าเมอืงเถื่อนเพยีงคนเดยีว รู้ถงึไหนอายถงึนั่น

“หนึ่ง! สอง! สาม!” มนันบัเรว็จี๋ เรว็ชนดิที่สขิเรศยงังงงวยว่า

จะเกดิอะไรขึ้น

นับครบสามไอ้บัวก็ไม่รอช้า มันโถมตัวเข้าใส่เรือนร่างสง่างาม 

ท�าชายหนุม่เซแซ่ดๆ อย่างคนไม่ทนัตั้งหลกั ด้วยความสงูที่ห่างกนัเยอะ 

เดก็สาวต้องเขย่งปลายเท้าจงึไต่แขนโอบรอบคอเขาได้

“ปากข้าไม่เหมน็หรอกน่า ข้าเพิ่งเคี้ยวใบฝรั่งมา เมื่อเช้ากเ็อา

กิ่งข่อยกบัเกลอืถูฟันแล้วด้วย” 
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ตาคมหลุบมองดวงหน้าที่ลอยอยู่เกือบชิด ต�่ากว่าดวงหน้าคือ

ล�าคอที่มคีราบขี้ไคลฝังแน่นอยู่เป็นปื้นด�า 

โอพระเจ้า! ขนแขนทกุเส้นของเขาลกุเกรยีว

“ฉนั...”

“ถ้านายไม่จูบข้าไปแล้วนะ จะไปต้มน�้าสมนุไพรให้ปู่กนิ”

“เดี๋ยวก่อน เดี๋ยว อย่าเพิ่งไป”

เอาวะ ยอมเสยีส่วนน้อยเพื่อรกัษาส่วนใหญ่ หลบัหหูลบัตามอบ

จมุพติให้แก่ไอ้ตวัแสบ คราวนี้ทมีนักต็้องตามใจมนั พ้นไปจากชมุชน

โป่งชะง่อนเขากับมันก็ไม่ต้องเจอกันแล้ว แต่ไม่แน่มันอาจจะตามไป

หลอกหลอนเขาในฝันร้ายกเ็ป็นได้

สิขเรศกลั้นหายใจเมื่อแนบหน้าเข้าหาเด็กสาววัยเยาว์ ดวงตา

สองข้างหลบัปี๋ ไม่อยากรบัรู้ว่าก�าลงัจูบใคร เมื่อรมิฝีปากกบัรมิฝีปาก

พบเจอกนั เขากร็บีบดๆ เคล้าๆ พอเป็นพธิใีห้เสรจ็สิ้นโดยเรว็ ในยาม

ถอนปากออกห่างรู้สกึเหมอืนขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้า โล่งอกสดุขดี ยงัดทีี่ไม่

ขาดใจตายระหว่างจูบ

“อ๋อ...อ...” ไอ้บวัลากเสยีงยาวเฟ้ือย มนัถอยสองก้าวมายนืเอยีง

คอมองคนเสยีรู้ยิ้มๆ

“จูบเป็นแบบนี้นี่เอง”

“ไง ไม่เหมอืนเมื่อวานใช่ไหม”

“ไม่เหมอืน”

“ดแีล้ว งั้นช่วยฉนัหน่อย ช่วยไปพดูกบัชาวบ้านให้ปล่อยฉนักบั

เพื่อนๆ ของฉนัไป”

“คงไม่ได้แล้วละนาย”

เจ้าของไร่พนัดาวหรี่ตา สหีน้ายิ้มกริ่มแฝงเลศนยัของคูก่รณฟ้ีอง

ชดัว่าเขาก�าลงัจะโดนโกง 

“เมื่อวานนายไม่ได้จูบข้า แต่เมื่อกี้นายจูบ รอยจูบของนายยงั
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ร้อนผ่าวๆ อยู่เลย”

“ไอ้...ไอ้บวั!”

สาวน้อยคลี่ยิ้มหวานเจี๊ยบในแบบของมนั กวนโมโหคนที่ก�าลงั

เขม้นมองถมงึทงึ อกีหน่อยปู่จะจากไปแล้ว ปู่บอกว่ามนัยงัเดก็นกั จะ

ต้องมคีนดีๆ  คอยดูแลจนกว่าจะเตบิโตเป็นสาวเตม็ตวั 

สิขเรศเป็นใครมาจากไหนไม่ส�าคัญ ปู่บอกว่าเขาเป็นเนื้อคู่มี 

ดวงสมพงศ์ ไอ้บวัเชื่อฟังปู่มาแต่ไหนแต่ไร ถ้าปู่ว่าดมีนักว็่าด ีอย่าว่า

แต่แต่งงานก่อนวยัอนัควร แม้ต้องไปตาย ถ้าปู่บอกให้ไปมนักจ็ะไป
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2
ตกกระไดพลอยโจน

ตลอดทัง้วนักระท่อมไม้ไผ่ของพรานบญุคกึคกัไปด้วยผูค้น 

ชาวบ้านทยอยกนัมาไม่ขาดสาย ช่วยกนัคนละไม้คนละมอืกระทั่งที่อยู่

ซอมซ่อประดับประดาไปด้วยดอกไม้และคบไฟเหมาะจะเป็นสถานที่

ส่งตวับ่าวสาวเข้าห้องหอ ใครใคร่กนิเหล้ากห็าที่ร่มปูเสื่อแล้วตั้งวง ใคร

ใคร่กนิข้าวกห็งุหากนัควนัฉยุ ยกครวัมาไว้ตรงลานดนิเพื่อความสะดวก

ในการปรงุและเกบ็ล้าง

พ่อเฒ่าทองเอี่ยมใจป�า้ไม่เบา ทั้งไก่ ทั้งข้าวสาร พรกิแห้ง เกลอื 

หอม กระเทยีม หรอืแม้แต่เหล้าป่า แกใช้เมยีกบัลูกขนมาให้บ้านงาน

เป็นเข่งๆ

กว่าสามหนุม่จะเข้าถงึตวัสขิเรศกพ็ลบค�่า พธิกีารต่างๆ ที่ส�าคญั

ชายหนุม่โดนมดัมอืชกไปหมดแล้ว ยงัเหลอืกแ็ค่ท�าหน้าที่ผวัของไอ้บวั

อย่างสมบรูณ์ ซึ่งแน่ละ หวัเดด็ตนีขาดนายเสอืแห่งไร่พนัดาวจะไม่ยอม

หลบันอนกบัเดก็ตวัเท่าเมี่ยง 

มนัยิ้มแฉ่งหน้าบานเป็นจานเชงิ กระตอืรอืร้นสดชื่น ในขณะที่

เขาขุ่นเครียดจนปวดหัว อยากตบบ้องหูหลานรักของพรานบุญสักที

สองที เอาเสียให้หัวทิ่ม โทษฐานกล้าลูบคมเขา จนเขาพลาดพลั้ง 

เสยีเหลี่ยมตกกระไดพลอยโจน
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“ไม่ต้องกลวันะ พรุ่งนี้นายต้องได้กลบับ้าน” เจ้าบ่าวหน้าขรมึ

ตบบ่าวศิรตุอย่างหนกัแน่น รูว่้าเพื่อนรุน่น้องยงัเสยีขวญั จติตกไปต่างๆ 

นานา

“น�้าผึ้งหยดเดยีวแท้ๆ บานปลายใหญ่โตจนเลยเถดิ นายจะเอา

ยงัไงกว็่ามา ฉนัเอาด้วย ถ้าจะหนกีต็้องหาทางหนคีนืนี้เลย” สงิหราช

ขมวดคิ้ว เพื่อนรกัไม่สบายใจ ตวัเขาเองกห็มดความสขุ

“ไม่หน ีกอ็ย่างที่นายว่า มนัเลยเถดิมาไกลแล้ว”

“พี่เสอืจะยอมรบัเดก็ที่ชื่อบวัเป็นเมยีจรงิๆ หรอืครบั” ต้นนทกี็

ใจเสยี ถ้าเจ้าสาวสวยน่ารกั เป็นช้างเผอืกซ่อนตวัอยูใ่นป่ายงัพอท�าเนา 

แต่นี่...ไม่เหมาะสมกนัด้วยประการทั้งปวง

“ไม่รบั”

“อ้าว!”

“เพื่อความปลอดภยัของพวกเรา พี่จ�าเป็นต้องขายผ้าเอาหน้า

รอด ออกจากโป่งชะง่อนให้ได้ก่อน เรื่องอื่นเอาไว้ค่อยคิด ไอ้บัวมัน

แสบนกั แก่นแก้วก๋ากั่นเป็นลงิเป็นค่าง แต่ถ้าพ้นจากที่นี่ไปมนักแ็ค่เดก็ 

ไม่มชีาวบ้านคอยถอืหางมนัจะท�าอะไรได้ ถงึตอนนั้นจะปราบให้เชื่อง

เลยเชยีว” นกึถงึรสจูบแล้วยงัขยกัขย้อนไม่หาย จูบเดยีวท�าเขาบ้อท่า

เสยีรู้ ต้องตกเป็นหลานเขยพรานบญุแบบสายฟ้าแลบ 

“ไม่หนกีด็ ี นายกบัเดก็บวัท�าพธิตีามความเชื่อไปแล้ว ถ้าพวก

เราหนไีปเดก็บวัจะตกที่นั่งล�าบาก จะอยู่ยงัไงในสงัคมที่เคร่งครดัเรื่อง

รกันวลสงวนตวั เอามนัไปอยู่ไร่พนัดาว หางานในไร่ให้ท�าหรอืส่งเสยี

ให้เรยีนหนงัสอืจะเข้าทกีว่า” สงิหราชออกความเหน็

“กว็่าอย่างนั้นแหละ” สขิเรศยกมอืกมุขมบั บพุเพอาละวาดคง

ไม่ใช่ น่าจะเวรกรรมแต่ชาติปางก่อนตามเล่นงานเขาทัน บางครั้ง 

เจ้ากรรมนายเวรกม็าในรูปแบบดรณุนี้อยวยัขบเผาะ

“ถ้านายไม่สะดวกใจ ฉันรับอุปการะเด็กบัวเองก็ได้ พาไปอยู ่
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ไร่เรอืงสงิห์ทั้งหลานทั้งปู ่คนแก่กบัเดก็จะสิ้นเปลอืงกค็งไม่กี่มากน้อย” 

“ไม่ชอบเดก็ผู้หญงิไม่ใช่รไึง” 

“ฮื่อ” นายสงิห์แห่งไร่เรอืงสงิห์ส่งเสยีงแค่ในล�าคอ เดก็ผู้หญงิ

แก่แดดเป็นสาวเกนิตวั ชอบชม้ายชายตาให้ท่าเขาไม่ชอบ แต่เดก็ผูห้ญงิ

กตัญญูบุคลิกปราดเปรียวอย่างไอ้บัว เขารู้สึกถูกชะตา ท่าทางมัน

ฉลาด กริยิากระโดกกระเดกโผงผางนั้นให้คณุนายสร้อยระย้าผูเ้ป็นย่า

ขดัเกลาเสยีหน่อย ขี้คร้านจะสงบส�ารวมจนใครต่อใครพากนัทึ่ง

“ขอบใจสงิห์ ไอ้บวัมนัเป็นปัญหาของฉนั ฉนัไม่ผลกัภาระเอา

ไปให้นายหรอกนะ คนืนี้พวกนายนอนที่ไหนกนั” 

“บ้านพ่อเฒ่าทองเอี่ยม”

“แล้วพี่เสอืล่ะครบั คนืนี้พี่เสอืต้อง...เอ่อ...ต้อง...” วศิรตุยิ้มแหย 

เหลือบตาไปทางเจ้าสาวที่นั่งขยับตัวหยุกหยิกอยู่กลางวงล้อมของ 

ผู้ชรา มันทัดดอกไม้แดงดอกใหญ่เกือบเท่าฝ่ามือเอาไว้เหนือใบหู 

นอกจากตัวเล็กเด็กบัวยังผอมกะหร่อง ไม่มีน�้ามีนวล หน้าอกยังเล็ก 

สะโพกยงัไม่ค่อยผาย ห่างไกลจากนยิามสวยเซก็ซี่หลายโยชน์

“อย่าห่วงเลยรุต นั่นน่ะเด็ก พี่เป็นคนปกติ ไม่ใช่พวกวิตถาร 

เหน็เดก็จะได้เกดิอารมณ์ทางเพศ ต่อให้มนัแก้ผ้าล่อนจ้อนจากหวัจด

เท้าพี่กไ็ม่รู้สกึอะไร”

“โธ่...พี่เสอืครบั ผมไม่ได้ห่วงว่าพี่เสอืจะกนิเดก็ ผมกลวัใจเดก็

บวัต่างหาก กลวัมนัไล่ตะครบุพี่เสอืงาบลงท้อง”

“รตุ!” สงิหราชปรามเสยีงหนกั จะดจีะร้ายหลานสาวพรานบญุ

กเ็ป็นผู้หญงิ

“ขอโทษครบัพี่สงิห์ ผมสตแิตกจนปากเสยี” 

หนุม่อ้วนส่งเสยีงอ่อย ไม่แปลกที่คนรกัความยตุธิรรมจะออกโรง

ปกป้องคูก่รณขีองเพื่อนซี้ เขาเป็นสภุาพบรุษุ ถกูเลี้ยงดใูห้รูจ้กัให้เกยีรติ

เพศตรงข้าม 
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“พี่เสอืครบั พ่อเฒ่าทองเอี่ยมกวกัมอืเรยีกให้ไปทางโน้นครบั ได้

เวลาส่งตวัเข้าห้องหอแล้วมงัครบั”

ต้นนทีลอบมองเสี้ยวหน้าคมคาย เขารู้เต็มอกว่าเพื่อนรุ่นพี่

อหิลกัอเิหลื่อเตม็กลนื แต่อย่างเก่งกท็�าได้แค่เอาใจช่วย เจ้าบ่าวรปูงาม

ปานเทพบตุร เจ้าสาวรูปลกัษณ์ดูไม่จดื ผดิฝาผดิตวักนัอย่างแรง คนื

นี้คงเป็นคนืที่ยาวนานส�าหรบัสขิเรศ กว่าจะเช้ามสีทิธิ์ปวดกบาลเพราะ

เดก็บวัอกีหลายยก

เจ้าของแววตาครุน่คดิคร้านจะถ่วงเวลา ผู้น�าเคราดกบอกให้ท�า

อะไรเขากท็�า ตงึเครยีดจนอ่อนเพลยี อยากจะล้มตวันอนพกัแล้วหลบั

เป็นตายแบบปิดสวติช์ รวบรวมเรี่ยวแรงเอาไว้ต่อสู้กบัวนัใหม่ วนัที่มี

หญ้าอ่อนเป็นห่วงผูกคออนัหนกัอึ้ง

สิขเรศยอมท�าตวัเป็นหุน่ยนต์อยูเ่กอืบสองช่ัวโมง ในทีสุ่ด

ภายในห้องไม้ไผ่ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยแค่แมวดิ้นตายก็เหลือเพียงบ่าวสาว

อยู่ด้วยกนัตามล�าพงั

“นายจ๋า” มนัเรยีกผวัป้ายแดงเสยีงอ่อนเสยีงหวาน

“ไปไกลๆ เลยไป ฉนัจะนอน” 

“ไม่อาบน�้าก่อนหรอืนาย”

“อาบตรงไหน”

“เดนิไปอาบตรงล�าธาร”

“งั้นไม่อาบ เหนื่อยจะตายอยู่แล้ว” 

ชายหนุ่มมองแคร่โรยกลีบดอกไม้แล้วเมิน กระเป๋าเสื้อผ้า 

แบรนด์ดงัวางอยู่ตรงมมุห้อง ระหว่างที่เขายุ่งๆ สงิหราชคงไปเอาจาก

รถมาให้ ห่วงเพื่อนรกักลวัไม่มชีดุสะอาดเอาไว้ผลดัเปลี่ยน

เด็กสาวหัวเราะคิก ผู้ชายหน้ายักษ์ขึงตาเข้าใส่ ท�าท่าว่ากลัว

โดนปล�้า  
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“นายไม่อาบข้ากไ็ม่อาบ ขี้เกยีจอาบ” 

“ไม่ต้องบอกกร็ู้ ขี้ไคลเกาะเป็นคราบด�าเมี่ยมขนาดนี้” กไ็ด้แต่

บ่นพมึพ�างมึง�า ในยามหงดุหงดิไอ้บวัยนืเฉยๆ กด็ูขวางหูขวางตา

เดก็สาวฉกียิ้มกว้างขวางจนตาหย ีคนืนี้มนัไม่ต้องดแูลปรนนบิตัิ

ปู่ เพื่อนบ้านใจดีที่สนิทกันรับอาสาท�าหน้าที่แทน เห็นผู้ชายรูปงาม

แสดงอาการหวาดระแวงกน็กึมนัเขี้ยว ไอ้บวัไม่ใช่เสอืสางนางไม้ มนั

เป็นผู้หญิง ถ้ายึดประเพณีท้องถิ่นของชุมชนโป่งชะง่อน มันเป็นเมีย

ของนายเสอืคนหล่อแล้วด้วย

“นาย” มอืเลก็ดงึดอกไม้แดงออกจากเรอืนผมสงักะตงั เอามา

หมนุก้านดอกเล่น

“อะไร” เขาเดนิดุม่ๆ ผ่านหน้าเจ้าสาวไปหยบิกระเป๋าเอามาท�า

หมอน นอนบนพื้นกระท่อมคงปลอดภยักว่านอนบนแคร่ 

“ข้าร้อน” มันปาดอกไม้ผลุงลงพื้น จับชายเสื้อพื้นเมืองใน

ลกัษณะจะถอด

“อย่า!” ชายหนุ่มร้องห้ามเสียงหลง อากาศกลางคืนไม่ร้อน 

ออกจะหนาวเยน็ด้วยซ�้า 

“ท�าไมล่ะนาย ไม่ให้ข้าแก้ผ้า แล้วนายจะเอาข้าท�าเมยีได้ยงัไง”

“โว้ย!” เศรษฐชีาวไร่โวยเสยีงแห้ง 

เดก็บ้า! เดก็ห่าม! เดก็พลิกึกกึกอื! เกดิมาไม่เคยพบเคยเหน็

“อ๋อ รู้แล้ว นายไม่ให้ข้าถอด กะจะถอดให้ข้าเองใช่ไหมล่ะ  

ทลีะชิ้นๆ”

“ไอ้บวั!” สขิเรศขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน อยากจบัร่างเลก็หกักลางให้

ขาดออกเป็นสองท่อน

“จ๋า ผัวจ๋าของไอ้บัว” มันช่างสรรหาถ้อยค�ามาเย้าหยอก ท�า 

ตาเลก็ตาน้อยอนิโนเซนต์ ทั้งที่เหน็ว่ามคีนโกรธควนัแทบจะออกหู

“ขอร้องละ อย่าเรยีกผวัจ๋าได้ไหม มนัน่าเกลยีด”
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“อ้าว จะให้เรยีกว่าอะไรล่ะ ทูนหวัของไอ้บวักแ็ล้วกนั ข้าเคย

ได้ยนิจากวทิย”ุ

“ไม่เอา ไม่ชอบ ไม่อยากได้ยนิ!”

“ที่รกัจ๋า สดุที่รกัของไอ้บวั”

“จะนอนแล้ว” เขาตดับท ยิ่งคยุยิ่งสมุความเครยีด

“นายยงันอนไม่ได้”

“ท�าไม”

“ยังจะถาม ก่อนเข้านอนผัวเมียเขาต้องท�าอะไรกันก่อนเล่า” 

ฝ่ายหญงิเดนิทื่อเข้าหา 

ฝ่ายชายถอยกรูดกระทั่งแผ่นหลงัชนข้างฝา

“อย่าท�าอะไรบ้าๆ นะไอ้บวั ถ้าห้ามแล้วไม่ฟังจะถบีให้กระเดน็”

สาวน้อยยิ้มเผล่ ดวงตาของมนัทอประกายอภริมย์มองเหน็ชดั 

สกุใสสวยกระจ่าง ขนาดสขิเรศก�าลงัฉนุยงัต้องอึ้ง เขาเตอืนตวัเองว่า

ต่อไปอย่ารมิองตาหลานสาวพรานบญุอกี มนัเหมอืนมมีนตร์สะกดให้

ใจดวงแกร่งยวบอ่อน เวทมนตร์แห่งป่าดงพงไพรที่เขาไม่เคยเชื่อว่ามี

“กลวัข้าหรอืนาย” 

“หึ” ตัวเท่ามดง่าม แต่อวดก�าแหง ถ้าไม่ถือคติที่ว่าลูกผู้ชาย

ต้องไม่ท�าร้ายเดก็ ผู้หญงิ สตรมีคีรรภ์ และคนชรา เอวบางร่างจ้อย

อย่างไอ้บวัเอานิ้วชี้จิ้มๆ กเ็ละเป็นโจ๊กคามอืแล้ว

“ข้าแค่กระเซ้านายเล่น เมื่อตอนหัวค�่าผู้เฒ่าผู้แก่สอนข้าว่า 

ผวัเมยีกนัต้องหมั่นหยอกเอนิกนัจะได้ลูกดก”

เจ้าของสีหน้าอิดหนาระอาใจโคลงศีรษะ นึกภาพเด็กสิบหก 

ตั้งครรภ์เดินท้องโย้แล้วอยากถอนหงอกผู้สูงวัยเหล่านั้น ไอ้บัวยังเด็ก

นกั ไม่ควรยยุงส่งเสรมิให้รบีผลติทายาท วยัของมนัเหมาะสมจะเรยีน

หนงัสอื 

“มลีูกคน จนไปเจด็ปี ไม่เคยได้ยนิบ้างหรอืไง” 
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“เคยได้ยนิ บ่อยด้วย แต่ข้ามนีายเป็นผวัแล้วนี่ คนอย่างนาย

คงไม่ปล่อยให้เมยีกบัลูกอดตาย”  

“เธอไม่รู้ด้วยซ�้าว่าคนอย่างฉนัเป็นคนแบบไหน เราเพิ่งเจอกนั”

“ข้ารู ้ว่านายเป็นคนแบบไหน คนที่เสี่ยงชีวิตช่วยเหลือคน 

แปลกหน้าในยามคับขันมีไม่กี่คนหรอกนาย ภัยถึงตัวพี่น้องท้อง

เดยีวกนัยงัทอดทิ้งกนัเอาตวัรอด นายเป็นคนด ีเพื่อนๆ ของนายกเ็ป็น

คนด”ี

“สู่รู้”   

“ข้าชอบคนนั้น คนที่ตวัสูงๆ คิ้วเข้มๆ รูปหล่อสูสกีบันาย”

“เธอหมายถงึใคร” สขิเรศหรี่ตา

“นายสงิห์” 

“อย่ายุ่งกบัเพื่อนฉนั! ห้ามไปเกาะแกะวอแวเป็นอนัขาด” เขก

กะโหลกให้หัวบวมท่าจะดี เผลอแผล็บแป๊บเดียวไอ้บัวตัวร้ายรู้ยัน 

ชื่อเสยีงเรยีงนามของสงิหราช 

“หงึ?” นยัน์ตาพร่างพรายเต้นระรกิ

“จะบ้าเรอะ หน้าอย่างเธอใครจะหงึ”

“เมียตัวเองไม่หึง เอ๊ะ! หรือว่านาย...นายหึงนายสิงห์ ชอบ 

ไม้ป่าเดียวกันก็ไม่บอก มิน่าเล่า คืนแต่งงานแท้ๆ ไม่ยอมเล่นจ�้าจี้

มะเขอืเปราะกบัข้า”

“ไอ้บวั!” เป็นอกีครั้งที่ชายหนุ่มต้องเค้นเสยีงลอดไรฟัน อยาก

หวดก้นสั่งสอนสกัสามสี่ป้าบเผื่อจะหายทะเล้น เขาเกดิก่อนตั้งสบิห้าปี 

ตัวโตกว่า แข็งแรงบึกบึนกว่า มันไว้หน้าย�าเกรงเสียที่ไหน กระโดด 

ขี่คอเขาได้มนัคงขี่ไปแล้ว

“ฉันกับนายสิงห์ซี้ย�่าปึ้กกันตั้งแต่เธอยังไม่เกิด เขาไม่ชอบคน

เจ๊าะแจ๊ะ ต่อยหอยจนน�้าไหลไฟดบักไ็ม่ชอบ ไปกวนใจเขามากๆ เขา

จะร�าคาญ”
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“นายสงิห์ไม่ร�าคาญข้าหรอก นายสงิห์เอน็ดูข้า” 

“เฮ้อ...พดูกบัเธอพดูเท่าไรกเ็ปลอืงน�้าลาย ฉนันอนละ” เขาเลอืก

นอนตรงกลางห้อง รบีหนัหลงัตะแคงข้างให้แคร่ไม้ไผ่ 

“ขึ้นมานอนบนแคร่สนิาย นอนเบยีดกนัอุน่ดนีะ” เจ้าสาววยัรุน่

สู้อตุส่าห์มนี�้าใจ 

สิขเรศเกร็งตัวรอรับสถานการณ์ หายใจไม่ทั่วท้อง จนกระทั่ง

แสงสว่างจากตะเกยีงดบัวบูลง ได้ยนิเสยีงเคลื่อนไหวค่อนข้างเบาจาก

คนตวัเลก็ ไม่นานหลงัจากนั้นห้องทั้งห้องกต็กอยู่ในความเงยีบ 

โล่งอก...ไอ้บวัมนันอนบนแคร่ ไม่อตุรบิกุโรมรนัพนัตจูะให้ได้เสยี 

แท้จรงิแล้วมนัคดิอะไรอยู่ อยากเป็นเมยีเขาจรงิๆ หรอืทดลองกระตกุ

หนวดเสอืเล่นเป็นการบรหิารสตปิัญญาและไหวพรบิ
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3
ทอดทิ้ง

เหนื่อย...เพลียเต็มที แต่กว่าจะข่มตาหลับสิขเรศต้องนับ

ทั้งแกะทั้งแพะ นบัถงึร้อยวนไปวนมาอยู่หลายรอบ พกัผ่อนยงัไม่ทนั

เต็มอิ่มก็พลันรู้สึกตัวตื่น แขนซ้ายเป็นเหน็บชาหมดทั้งแถบ สืบเนื่อง 

จากถูกของหนกับางสิ่งกดทบัเป็นเวลานาน

“เฮ้ย!” ร่างสูงทะลึ่งขึ้นนั่ง พร้อมๆ กับที่มีคนเผยอเปลือกตา

งวัเงยี เช้าตรู่แล้ว พอจะมองเหน็กนัและกนัเป็นเงาตะคุ่ม

“อะไรหรอืนาย”

“มานอนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไร กล้าดยีงัไงมานอนเบยีดฉนั”

“ไม่ได้นอนเบยีดเสยีหน่อย ข้านอนบนตวันายเลย เอาขาก่าย

เอาไว้” มนันั่งบ้าง เกาแขน เกาขา เกาคอ เกาดะไปทั่ว ออกอาการ

ชดัว่ายงัไม่หายง่วง

“ไอ้บวั!”

“กด็กึๆ มนัหนาว ข้ากลวันายหนาว ผ้าห่มมผีนืเดยีวกต้็องแบ่งๆ 

กนัห่ม”

“ไปเลยนะ ไปอยู่ไกลๆ ตนี ถ้าไม่อยากเจบ็ตวั กลบัไปนอนบน

แคร่ไม้ไผ่ของเธอโน่น ห้ามตขีลมุย่องมาท�ามดิมีร้ิายฉนัอกี ดื้อด้านนกั

ประเดี๋ยวเหอะ ได้เลอืดตกยางออกกนัมั่ง”
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“นายหนอนาย เหน็ข้าซื่อบื้อเป็นควายเขาโง้งอยู่เรื่อย นายไม่

กล้าตบตีข้าหรอก ถ้านายจะท�านายท�าตั้งแต่เมื่อวานแล้ว” อย่าง

คล่องแคล่วว่องไว ร่างเลก็ยนืขึ้นก่อนจะบดิขี้เกยีจ 

“นายนอนต่อให้สบายใจเถอะ ข้าจะไปล�าธารตักน�้าเอามาใส่

ตุ่ม ที่ตกัๆ เอาไว้พวกชาวบ้านที่มาช่วยงานใช้ไปหมดแล้ว จะหาเกบ็

พรกิขดุข่าเอามาท�ากบัข้าวให้นายกบัปู่กนิด้วย”

“ยงัมดือยู่เลยนะ ฟ้ายงัไม่ทนัจะแจ้ง”

“นายห่วงข้าร”ึ

“ไม่ห่วงสกันดิ โดนเสอืคาบไปฉกีกนิในป่ายิ่งด”ี

เดก็สาวหวัเราะสดใส ปะทะคารมกบัหนุ่มหล่อรบัอรณุ จากที่

ง่วงมนัหายง่วงเป็นปลดิทิ้ง 

“นายน่ะปากร้ายใจด ี เดี๋ยวดเุดี๋ยวตวาด จรงิๆ ลกึๆ กห็่วงใย

ข้า ก็อย่างว่าแหละ ข้ามันคนน่ารักเจ้าเสน่ห์ ระวังนะนาย ระวังจะ

ตกหลมุรกัไอ้บวัจนนายโงหวัไม่ขึ้น”

สิขเรศสะบัดหน้าพรืด ถ้าทุกเช้าต้องตื่นมาเจอไอ้บัวนอนอยู่

ข้างๆ ต่อล้อต่อเถยีงกนัด้วยเรื่องสพัเพเหระตั้งแต่ยงัไม่ทนัได้แปรงฟัน 

ชวีติจะเป็นอย่างไร อเนจอนาถสดุขดี หรอืจะเตม็ไปด้วยสสีนับรรเจดิ

ที่เขาไม่เคยพบพานมาก่อน

“ข้ารูจ้กัระมดัระวงัตวัหรอกน่า ไม่ไปเหยยีบงเูงี้ยวเขี้ยวขอให้มนั

ฉกกัดเอาได้ ปู่ของข้าเคยเป็นพรานป่า ข้าตามปู่เข้าป่าตั้งแต่ยังเด็ก 

อสรพิษตัวไหนมันร้ายกาจนัก ข้าจะจับมันหักคอถลกหนังเอามาย่าง

ไฟกนิ” 

“ห!ึ เก่งเหลอืเกนิแม่คณุ เก่งจนตกน�้าตกท่าเป็นลกูหมาตกน�้า”

“ใช่ ข้าเก่ง ตกน�้าแทนที่จะตายกลบัได้ผวัหล่อ สาวๆ โป่งชะง่อน

อจิฉาข้ากนัทั้งนั้น” ตอบโต้เสรจ็มนักไ็ป ทิ้งผู้ชายตวัโตไว้กบัอารมณ์

พลุ่งพล่าน



มิลัน  33   

สขิเรศล้มตวันอนหงายยกแขนก่ายหน้าผาก จะทนไม่ไหวแล้ว 

จะทนไม่ไหวแล้วโว้ย! พบัผ่าสิ

นอนต่อกน็อนไม่หลบั จะเลกินอนกไ็ม่มกีจิกรรมอะไรให้ท�า จงึ

จ�าต้องนอนพลิกตัวกระสับกระส่ายอยู่นานกว่าแสงสว่างยามเช้าจะ

สาดกระจายเข้ามาในห้อง 

อาบน�้าและท�าธุระส่วนตัวเสร็จชายหนุ่มก็ไม่รีรอชักช้า  

วนันี้เขาจะกลบัไร่ พาเพื่อนๆ อกีสามคนออกไปจากชมุชนโป่งชะง่อน

ให้จงได้ ยอมเออออห่อหมกเข้าพธิแีต่งงานกบัเดก็สาวแปลกหน้ากเ็พื่อ

การนี้ ถ้าชาวบ้านจะกกัขงัหน่วงเหนี่ยวเขาไว้อกีกต้็องเอาช้างร้อยเชอืก

มาฉดุ ณ ตอนนี้กใ็กล้แล้ว ใกล้จะเป็นบ้า

“นายกนิข้าว ข้าตั้งส�ารบัเอาไว้ตรงชานกระท่อม” 

“ฉนัจะคยุกบัปู่ของเธอ มเีรื่องส�าคญัต้องคยุ” 

“เอาไว้อิ่มหน�าแล้วนายค่อยชวนปู่คุย ปู่สวดมนต์อยู่ อีกนาน

แหละกว่าจะเสรจ็”

“ปู่ของเธอล่ะ ไม่กนิพร้อมกนัหรอืไง”

“ปู่กนิแล้ว กนิบนแคร่ตอนที่นายไปอาบน�้า” 

“ฉนั...เอ่อ...ฉนัไม่ค่อยหวิ” เขาบ่ายเบี่ยง ห่วงกงัวลเรื่องความ

สะอาด กบัข้าวที่ไอ้บวัท�าไม่น่าจะถูกสขุลกัษณะ

“หวิไม่หวิกต็้องกนิ ละแวกนี้ไม่มรี้านขายข้าวแกงให้นายวิ่งไป

ซื้อหรอกนะ ฝีมือต้มผัดแกงทอดของข้าไม่เป็นสองรองใคร ลือกัน 

สามบ้านแปดบ้านว่าอร่อยเหาะ”

“กนิกก็นิ” สขิเรศเบื่อจะฟัง 

ไอ้เดก็ขี้โม้! คยุโวโอ้อวดไปเสยีทกุเรื่อง

ที่ว่าไม่หิวไม่ใช่ความจริง ท้องร้องจ๊อกๆ คร�่าครวญตั้งแต่ 

เมื่อวาน นอกเหนอืจากมื้อเช้าที่เขากบัพลพรรคประกอบอาหารง่ายๆ 
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กนิร่วมกนัตรงจดุกางเตน็ท์ เขากล้าหยบิเข้าปากกเ็ฉพาะส้มสูกลูกไม้ 

ขนาดดื่มน�้าฝนจากขนัอะลูมเินยีมยงัรู้สกึตะขดิตะขวงใจ

กบัข้าวที่ไอ้บวัภาคภูมใิจน�าเสนอคอื น�้าพรกิข่า ผกัสด ผกัต้ม 

ผดัเผด็เนื้อสตัว์สบัละเอยีดอกีหนึ่งจาน

“จานนี้อะไร” สขิเรศพนิจิแล้วพนิจิอกี 

“นาย นายเคยกนินกกระทาไหม”

“ไม่เคย แต่กนิได้” ที่กนิไม่ได้คอืเนื้องู เนื้อสนุขั เนื้อสตัว์แปลก

ประหลาดที่มนษุย์ทั่วไปไม่นยิมบรโิภค

“กนิเยอะๆ นะนาย เพื่อนายข้าทุ่มเทสดุฝีมอื นายจะได้ตดิใจ

เสน่ห์ปลายจวกัไปไหนไม่รอด” คะยั้นคะยอไม่พอ มนัยงัตกัผดัเผด็โรย

ใบมะกรูดฉกีใส่จานให้ด้วย 

ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อ แม่ครัวตัวจ้อยมีรสมือที่เด็ดดวงเอาเรื่อง 

เศรษฐีหนุ่มกินไปเผ็ดไป ลืมตัวไปกับความหิวและความอร่อยอัน 

เลศิล�้า ยอมวางช้อนกต่็อเมื่ออิ่มเกอืบจกุ ข้าวสวยหงุนุม่สองจานพนูๆ 

กบัน�้าอกีครึ่งขนัเป็นอะไรที่เกนิความคาดหมายของเขาไปมาก กะจะ

กนิรองท้องแค่พอมแีรงขบัรถกลบัไร่พนัดาวไหว

“อร่อยไหมนาย”

“งั้นๆ กพ็อกล้อมแกล้มกนิได้”

“กบัข้าวถูกปากนายข้ากช็ื่นใจ กนิง่ายอยู่ง่ายแบบนี้ข้ารกัตาย

เลย ได้ยนิมาว่าคนในเมอืงเรื่องมากดดัจรติ โน่นไม่เอานี่ไม่เอา สรรหา

แต่ความฟุม่เฟือยอวดมั่งม”ี มนัชวนคยุพลางรวบรวมจานช้อนใส่ถาด 

จะยกไปเกบ็ 

“นายนอนกบัพื้นกระท่อมได้ อาบน�้าตามล�าธารกไ็ด้ กนิผดัเผด็

คางคกได้อกี เก่งจรงิๆ สมแล้วที่เป็นผวัไอ้บวั”

“ผดัเผด็คางคก!” ร่างสูงลกุพรวดขึ้นยนืประดจุโดนไฟฟ้าชอร์ต

หมื่นโวลต์ สองหูอื้ออึง ภาพผิวหนังตะปุ่มตะป�่าผุดพรายเต็มหัว 
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คางคกเป็นสตัว์มพีษิ อนัตรายของมนัอยู่ที่ต่อมน�้าเมอืกใกล้หู 

“นายเป็นอะไร” สาวน้อยเงยหน้าขึ้นถาม ดวงตาบ้องแบ๊วช่าง

ดูใสซื่อ

“กับข้าวจานนั้น ผัดเผ็ดที่เธอผัดให้ฉันกิน เอาตัวอะไรมาท�า” 

สขิเรศถามช้าและชดั หายใจเข้าออกแรงจนอกกระเพื่อมด้วยโมโห 

กรมควบคมุโรคกระทรวงสาธารณสขุเตอืนแล้วเตอืนอกีว่าห้าม

รบัประทานคางคก หรอืแม้แต่ไข่ของมนั สารพษิบูฟากนิ บูโฟทอ็กซนิ 

และบโูฟเทนนนิ มฤีทธิ์ต่อระบบประสาท มผีลต่อระบบทางเดนิอาหาร 

ถงึขั้นเสยีชวีติได้

“ก็คางคกไง ตัวคล้ายๆ กบแต่คนละสี กบสีเขียว คางคกสี

น�้าตาล ไม่รู้จกัหรอืนาย”

“ไอ้บวั!” มอืหนาเอื้อมไปกระชากคอเสื้อพื้นเมอืงสซีดี ดงึร่าง

น้อยให้ยนืขึ้นประจนัหน้า

“ฉันถามเธอแล้วนะ ถามว่าจานนั้นเนื้ออะไร เธอบอกว่า 

นกกระทา ฉนัถงึกนิ”

“ข้าไม่ได้ตอบ”

“อย่ามาไขสอืนะ”

“ไขสอืแปลว่าอะไร”

“โว้ย!” ชายหนุ่มหัวฟัดหัวเหวี่ยง ง้างก�าปั้นค้างกลางอากาศ 

ถ้าไม่ตดิว่าเป็นผู้หญงิจะต่อยเตม็หมดั เอาให้เบ้าตาแตก

ไอ้บวัไม่ยกักลวั มนัยิ้มระรื่นชื่นบานเหมอืนอย่างเคย

“ข้าแค่ถามนายว่านายเคยกินนกกระทาไหม นายก็ว่านายไม่

เคยกนิ ที่นายถามข้าว่าจานนี้อะไร ข้ายงัไม่ได้ตอบ”

หนุ ่มหน้าเข้มกลืนน�้าลายเหนียวหนืดลงคอ พะอืดพะอม

ขยกัขย้อน ท้องไส้ปั่นป่วนยิ่งกว่าเมาเหล้า

“หน้าบูดเป็นตูดเป็ดอีกแล้วนาย จะอะไรนักหนา กินก็กินไป
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แล้ว รงัเกยีจนกั ข้าจะล้วงคอให้ นายจะได้อ้วก”

“เออ! ทีเอ็งข้าไม่ว่า ทีข้าเอ็งอย่าโวยก็แล้วกัน” เขาผลักสาว

น้อยจอมเล่นลิ้นจนเซหัวทิ่ม เดือดดาลแค่ไหนก็ต้องระงับ กฎของ 

ลูกผู้ชายคอืไม่รงัแกผู้หญงิ แม้ผู้หญงิบางคนจะน่ากระทบื

“ข่าวออกโครมๆ ว่ากนิคางคกแล้วตาย อะไรที่ควรรู้หดัรู้ซะมั่ง 

เรื่องไม่ควรรู้กลบัสู่รู้” เช่นเรื่องของนายสงิห์แห่งไร่เรอืงสงิห์เป็นต้น

“กนิคางคกฝีมอืคนอื่นอาจจะตาย แต่กนิคางคกฝีมอืไอ้บวั กนิ

อกีร้อยหนกไ็ม่ตาย ข้ากบัปู่กนิมานกัต่อนกัแล้ว” มนัถลามายนืเถยีง 

ถึงแม้ความสูงไม่สมดุล ต้องแหงนหน้าจนเมื่อยคอก็ไม่ยอมลดรา 

วาศอก 

“ข้าจะเตอืนนายเอาไว้นะ อย่าคดิว่าข้าตวัเลก็กว่าแล้วจะหงอ 

นึกอยากดุก็ดุ นึกอยากข่มก็ข่ม หนุ่มๆ โป่งชะง่อนคนไหนปากเสีย 

กล้าแซว กล้าดหูมิ่นเหยยีดหยามข้า ข้าเตะร่วงผลอ็ยมาหลายคนแล้ว 

คนอย่างไอ้บวัถงึสู้ไม่ได้กจ็ะสู้ ต่อให้นายเป็นผวั ถ้านายย�่ายนี�้าใจข้า 

นายกบัข้าจะเหน็ดกีนั”

“ฉันไม่ใช่หนุ่มๆ โป่งชะง่อน ไม่ใช่ไอ้ขี้แพ้ที่จะกลัวเสียงตวาด 

แว้ดๆ ของเธอ” รวดเรว็เท่าความคดิ สขิเรศจิ้มหน้าผากโหนกนูนด้วย

ปลายนิ้วชี้ ออกแรงสั่งสอนมากหน่อย กระทั่งดวงหน้าเล็กเรียวผงะ

หงาย 

ไอ้บัวกัดริมฝีปากล่าง เพิ่งเตือนนายรูปหล่อไปหยกๆ ว่าอย่า

บงัอาจคดิรงัแก นายไม่ฟัง ถงึฟังกเ็ข้าหูซ้ายทะลหุูขวา 

“โอ๊ย!” 

แค่พรบิตาเดยีวสถานการณ์กพ็ลกิ จากผูก้ระท�าเป็นผูถ้กูกระท�า 

ท่อนแขนแข็งแรงโดนมือบางจับบิดเต็มรัก ความรู้สึกเจ็บแปลบแล่น

เป็นริ้วจากข้อมอืจดหวัไหล่ เรี่ยวแรงของสาวสบิหกมมีากเกนิตวั

“เก่งน่ะเก่ง แต่เก่งแล้วเหลงิไม่คณนามอืฉนัหรอกนะ” สขิเรศ
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ไม่ยอมพ่ายแพ้งา่ยๆ ตอบโตแ้กเ้กมกระทั่งแขนขาพวัพนักนัอตุลดุ ขนื

ยกธงขาวให้เดก็เพิ่งเกดิ ต่อไปมนัจะยิ่งได้ใจ

ต่างคนต่างมุง่มั่นจะเอาชนะ ฝ่ายชายเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบเพราะ

กลัวไอ้บัวเจ็บ ต้องออมแรงคอยระมัดระวังไม่ให้พลั้งมือ ดื้อด้าน 

แก่นกะโหลกแค่ไหนมนักเ็ป็นผู้หญงิ เป็นเพศที่อ่อนแอกว่า

“อะแฮ่ม!” เสียงกระแอมของพ่อเฒ่าทองเอี่ยมช่วยแยกมวย 

คู่เอกให้ผละออกจากกนั

“ผัวหนุ่มเมียสาวพลอดรักกะหนุงกะหนิงกันแต่เช้า เมื่อคืนคง

ชื่นมื่นน่าดู” 

ไอ้บวัยิ้มแหย เสไปเกบ็ส�ารบักบัข้าวต่อ

“พ่อเฒ่ามากด็แีล้ว ผมมเีรื่องจะคยุด้วย คยุต่อหน้าพรานบญุ” 

ชายชราผู้ถอืไม้เท้าอนัใหญ่หวัเราะหึๆ  อารมณ์ด ี

“เอ็งอยากจะไปจากโป่งชะง่อนใจจะขาดแล้วสินะ เอ้า! คุยก็

คุย แต่ข้าจะเข้าไปทักทายพรานบุญก่อน อีกสักเดี๋ยวเอ็งค่อยตาม

เข้าไป” 

ไม่ต้องมีใครเชื้อเชิญ ผู้น�าชุมชนเดินผ่านเข้าประตูกระท่อมไป

อย่างคุ้นเคย

“นาย” 

สิขเรศมองดวงหน้ารูปไข่ที่ก้มงุดคางเกือบชิดอก แม่เสือสาวที่

เขาสูร้บตบมอืด้วยอนัตรธานไปแล้ว เหลอือยูต่อนนี้คอืดรณุน้ีอยที่ดไูร้

พษิสง จอมแสบจะมาไม้ไหนอกี ตวักระจ้อยร่อย แต่ลกูล่อลกูชนหลาย

ร้อยเล่มเกวยีน

“อะไร”

“จะทิ้งข้าหรอืนาย”

ก็ไม่รู้ท�าไมต้องใจแกว่ง สะดุดหูกับเสียงขึ้นจมูกอย่างคนจะ

ร้องไห้



38  เจ้าสาวแรกผลิ

“ข้าไม่มพ่ีอแม่ ไม่มพีี่ป้าน้าอาเหมอืนคนอื่นๆ ปูบ่อกข้าเมื่อเช้า

ว่าปู่ก�าลงัจะตาย จะอยู่กบัข้าอกีแค่ห้าวนัเท่านั้น นายรู้ไหม ที่ข้ายิ้ม 

ที่ข้าหัวเราะ ในอกของข้ามีแต่น�้าตา นายอยากกลับบ้านข้ารู้ แต่ใน

ยามที่ข้าอ่อนแอ ข้าอยากให้นายอยูด้่วย สองหวัยงัไงกด็กีว่าหวัเดยีว”

ร่างสูงยนืทื่อเป็นหนิ หนกัหน่วงในหวัใจชอบกล รู้สกึขมในคอ

จนต้องเบอืนหน้าไปมองกิ่งไม้ข้างกระท่อม

“บ้าน่า! เชื่อเป็นตเุป็นตะไปได้ ปู่ของเธอยงัดแูขง็แรงอยูเ่ลย ลกุ

ได้นั่งได้ ข้าวปลาอาหารกก็นิเป็นปกต ิยงัไม่ตายง่ายๆ หรอกนะ คน

จะตายป่านนี้พร�่าเพ้อพูดจาไม่รู้เรื่องแล้ว”

“ปู่ของข้าท�านายอนาคตแม่นย�านกั ไม่เคยทายพลาด”

“ปู่ของเธอแก่มากแล้ว ความจ�าอาจจะเลอะเลอืน วชิาความรู้

อาจจะถดถอย ไอ้ที่เคยแม่นวันนี้อาจจะไม่แม่น” สิขเรศถนอมน�้าใจ 

ผู้ฟังจนสดุความสามารถ 

เขาไม่เชื่ออย่างที่ไอ้บัวเชื่อ เห็นเป็นเรื่องงมงายหาสาระไม่ได้ 

ถ้าพรานบญุล่วงรูอ้นาคตโดยไม่แหกตาชาวบ้าน คงไม่ท�านายว่าหลาน

สาวของแกคอืคูแ่ท้ของเขา หนกีนัไม่พ้น น�้ากบัน�้ามนัไม่มทีางผสมรวม

เป็นหนึ่งเดยีว

“คยุกนัแบบเปิดอกเลยนะ ฉนัมโีลกของฉนั มภีาระหน้าที่ต้อง

รับผิดชอบ ต้องดูแลเกื้อกูลคนงานในไร่พันดาวนับร้อยชีวิต จะอยู ่

เรื่อยเปื่อยกบัเธอไปวนัๆ ที่โป่งชะง่อนไม่ได้” 

“ข้ารู้” เสยีงมนัอ่อย หน้ามนัหมอง

สงิหราชพดูถกู สงัคมชนบทแห่งนี้เคร่งครดัเรื่องรกันวลสงวนตวั 

แต่งกันแล้วตามประเพณีของท้องถิ่น ถ้าอยู่ๆ เขาหายตัวไปเด็กสาว

จะตกที่นั่งล�าบาก พาไปอยู่ไร่พันดาวด้วยกัน หางานให้ท�าหรือไม่ก ็

ส่งเสยีให้เรยีนหนงัสอืน่าจะเป็นทางออกที่ด ี

“ไปอยู่กบัฉนัไหม ไปวนันี้เลย พาปู่ของเธอไปด้วย” 
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รูว่้าเป็นเหาแล้วคนัหวั เขายงับ้าจบัเหาใส่หวัตวัเอง จะปัดภาระ

ได้อย่างไรในเมื่อใครต่อใครในชมุชนโป่งชะง่อนเข้าใจว่าไอ้บวัมผีวัแล้ว 

ไม่บรสิทุธิ์ผดุผ่องเป็นสาวพรหมจรรย์

สาวน้อยส่ายหน้าหวอื แววตามุ่งมั่นเดด็เดี่ยวเตม็ไปด้วยความ

รกัและความเทดิทูน

“ปู่จะตายที่นี่ สั่งเสยีไว้หมดแล้วว่าข้าต้องท�าอะไรบ้าง ถ้านาย

อยู่ไม่ได้ นายกไ็ปเถอะ เมื่อข้าเหลอืตวัคนเดยีวแล้วข้าจะไปหานาย”

“หาทางส่งข่าวไปกไ็ด้ ฉนัจะส่งคนมารบั”

ไอ้บวัจ้องมองผูช้ายที่ปูบ่อกให้มนัฝากชวีติให้เขาดแูล นายมรีถ

คนัโก้ ขบักข็บัเป็น แต่นายจะให้คนอื่นมารบั ไม่อยู่เคยีงข้างในยามที่ 

มนัต้องการก�าลงัใจ ปล่อยให้มนัเผชญิความเศร้าอนัเกดิจากการสูญ

เสยีพลดัพรากเพยีงล�าพงั 

วนันี้มนัเชื่อปู ่เหน็ใจสขิเรศว่าเพิ่งถกูมดัมอืชก แต่วนัหน้ามนัจะ

พสิจูน์หวัใจนายเสอืแห่งไร่พนัดาวให้ถ่องแท้ ถ้าค้นพบแล้วว่าหวัใจของ

เขาเป็นหัวใจทอง มันจึงจะยอมละทิ้งพยศเป็นเมียที่ดี ท�าตัวน่ารัก  

น่าทะนถุนอมชดิเชย เฉกเช่นผู้หญงิอ่อนหวานคนอื่นๆ 

ใกล้เทีย่งกระบะโฟร์วลีสีป่ระตขูบัตามหลงักนัสองคนัออก

จากชมุชนโป่งชะง่อน คนัหน้าผู้เดนิทางคอืสขิเรศกบัสงิหราช คนัหลงั

ต้นนทีรับหน้าที่เป็นสารถีให้วิศรุตนั่งโดยสารอยู่บนเบาะข้างคนขับใน

ลกัษณะคอพบัคออ่อน เส้นทางขรขุระทรุกนัดาร เตม็ไปด้วยหลมุบ่อ

และดินโคลนเฉอะแฉะในหลายต่อหลายจุด แต่หนุ่มร่างอ้วนทั้งหลับ

ทั้งกรนเสียงดังสนั่นรถ เนื่องด้วยร่างกายอุดมไขมันอ่อนระโหยจนไม่

อาจฝืนลมืตาขึ้นได้

สิงหราชนั่งเงียบเพราะรู้ว่าสิขเรศต้องใช้สมาธิกับเส้นทางที่ 

ค่อนข้างวบิาก จนกระทั่งพ้นจากถนนดนิด�าเข้าสูถ่นนลาดยางมะตอย
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บทสนทนาจงึเริ่มต้นขึ้น

“แปลก”

“ยงัไง”

“แค่นายผายปอดช่วยเหลอืเดก็บวั พ่อเฒ่าทองเอี่ยมกบัชาวบ้าน

ถงึขั้นบบีบงัคบัให้นายแสดงความรบัผดิชอบ ต้องแต่งกบัเดก็บวัเพราะ

ถอืเป็นการผดิผ ีถ้าไม่แต่งเดก็บวัจะเสยีหาย มมีลทนิตดิตวัไปตลอด

ชวีติ แต่นี่ตบแต่งกนัตามประเพณแีล้ว ถงึไม่มอีะไรกนัเดก็นั่นกข็ึ้นชื่อ

ว่าเป็นเมยีนายแล้ว รู้กนัทั้งต�าบล”

“ออืฮ”ึ

“ถ้านายกลับไร่แล้วไม่ย้อนกลับมารับเด็กบัวจะเสียหายหนัก

กว่าเดิม บ่าวสาวเข้าหอกันชาวบ้านก็ต้องเข้าใจว่าเด็กบัวเสียตัวให้

นายแล้ว หนกัข้อกว่าเสยีจูบเสยีอกี” 

“อมื”  

“นายกบัเดก็บวัเพิ่งจะแต่งงานกนัเมื่อวาน แต่งอย่างฉกุละหกุ 

วนันี้พรานบญุกบัพ่อเฒา่ทองเอี่ยมยอมปลอ่ยพวกเราใหเ้ดนิทางออก

จากโป่งชะง่อนได้โดยสวัสดิภาพ ทั้งๆ ที่ไม่มีหลักประกันอะไรเลย  

นอกเหนอืไปจากค�าสาบาน”

สิขเรศขมวดคิ้วหน้ายุ่ง ใช่ หลังมื้อเช้าเขาเปิดอกคุยกับพราน

บญุประสาลูกผูช้าย คยุต่อหน้าพ่อเฒ่าทองเอี่ยม ชี้แจงกบัปูข่องไอ้บวั

ว่ามคีวามจ�าเป็นต้องกลบัไร่ หน้าที่การงานรอเขาอยู่ที่นั่น เพื่อนๆ อกี

สามคนกอ็ยากกลบับ้าน 

ชายชราท�าทว่ีาเข้าใจ ไม่เหนี่ยวรั้ง ไม่เรยีกร้องทรพัย์สนิเงนิทอง

เอาไว้ใช้สอยแม้แต่บาทเดยีว แกว่าแกใกล้ตายแล้วจงึปฏเิสธที่จะย้าย

ถิ่นฐานไปอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคย และไม่ปรารถนาการดูแลรักษาจาก 

สถานพยาบาล แต่ประสงค์จะสิ้นลมหายใจอย่างสงบ ไอ้บัวก็จะอยู่

ดูใจปู่ของมนั ท�าหน้าที่หลานกตญัญูจวบจนวนิาทสีดุท้าย
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ประการเดียวที่เขาต้องท�าเพื่อแลกอิสรภาพ คือต้องกล่าวค�า

สาบานกับคนแก่ใกล้ตายว่าจะดูแลไอ้บัวไปตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเกิด

อะไรขึ้นกจ็ะไม่ทิ้งขว้างเดด็ขาด 

“นายจะบอกอะไรฉนั”

“คนแก่สองคนให้ความส�าคัญกับค�าสาบานของนายมาก ด ู

เชื่อมั่นไว้วางใจ ไม่บงัคบัให้ท�าสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร เหมอืนว่า

ถ้านายกล่าวค�าสาบานต่อหน้าพรานบญุแล้วจะไม่มทีางบดิพลิ้วได้เลย”

“ไม่มอีะไรหรอกสงิห์ ความเชื่องมงายกบัสงัคมที่ความเจรญิยงั

เข้าไม่ถึงมันเป็นของคู่กัน อีกอย่างแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ คนเดียว 

ฉันเป็นที่พึ่งให้มันได้แน่ ก็อย่างที่นายว่า เลี้ยงมันไว้เอาบุญ จะสิ้น

เปลอืงกไ็ม่กี่มากน้อย”

“ตลอดชวีตินะเสอื ตลอดชวีติมนัยาวนานไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปี อะไร

ที่นายไม่คาดคดิกอ็าจจะเกดิขึ้นได้”

“นายกร็ู้จกัฉนัด ี สาบานไปกเ็ท่านั้น ฉนัไม่เชื่อไม่ศรทัธา เหน็

แก่มนษุยธรรม ฉนัจะอปุการะไอ้บวัไม่ให้มนัตกระก�าล�าบาก ถ้าปู่มนั

ตาย ฉนัจะเป็นผู้ปกครองให้มนัเอง”

สงิหราชพยกัหน้าช้าๆ ความเชื่อของเขากบัความเชื่อของสขิเรศ

คล้อยตามกันอยู่เสมอ ซ�้าอุปนิสัยใกล้เคียงกันจึงคบกันเป็นเพื่อนรัก 

สนิทสนมไปมาหาสู่กันตั้งแต่ยังเยาว์ แต่หนนี้กลับรู้สึกกังขาอยู่ในใจ

ชอบกล 

ปู่ของเด็กบัวต้องการค�าสาบาน และสิขเรศก็สาบานไปแล้ว 

ส�าหรับเขาถ้าจะดูแลผู้หญิงสักคนไปตลอดชีวิต ผู้หญิงคนนั้นต้อง 

สลกัส�าคญัอย่างมาก เป็นเมยี เป็นแม่ของลกู ไม่ใช่เดก็สาววยักระเตาะ

ที่เพื่อนเกลอออกปากว่าน่าร�าคาญยิ่งกว่าแมลงหวี่ แต่ละวรีกรรมของ

เดก็บวัชวนปวดเศยีรเวยีนเกล้าเป็นที่สดุ

คุยบ้างเงียบบ้าง กระทั่งรถยนต์เลี้ยวเข้าสู่อาณาบริเวณส่วน
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บคุคล กว้างสดุลูกหูลูกตาคอืไร่อนัอดุมสมบูรณ์ ไร่พนัดาวเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชงิเกษตรประจ�าจงัหวดั ปลกูผกัผลไม้หลากหลายสายพนัธุ์

โดยมุ่งเน้นว่าต้องปลอดสารพิษ ไม่ใช้สารเคมีในการก�าจัดศัตรูพืช 

ผลผลติหนึ่งในสามส่วนส่งขายต่างประเทศ อาท ิสงิคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุน่ 

จีน มาเลเซีย ที่เหลือส่งตรงให้ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เกต โรงงาน

อตุสาหกรรม และเปิดร้านออร์แกนกิไว้ภายในไร่เพื่อจ�าหน่ายพชืผลให้

แก่นกัท่องเที่ยว ที่ปัจจบุนัตื่นตวัและหนัมาใส่ใจสขุภาพกนัมาก

“ขึ้นบ้านไปนอนพกัสกังบีก่อนส ิเยน็ๆ ค่อยกลบัไร่เรอืงสงิห์”

“เอาไว้วันหน้าดีกว่า ทิ้งงานมาหลายวันแล้ว คิดถึงย่าด้วย  

ไม่ได้ยนิเสยีงบ่นจกุจกิจู้จี้กเ็หมอืนชวีติขาดอะไรไปอย่าง” 

ผู้ฟังหัวเราะ ผู้พูดพลอยหัวเราะตาม คุณนายสร้อยระย้ารัก

หลานโทนยิ่งกว่าแก้วตาดวงใจ นางเลี้ยงดูอุ้มชูของนางมาตั้งแต่เขา

ยงัเป็นเดก็น้อย ขนาดว่ารกัมากกย็งัไม่วายงดัข้อกนัอยู่เนอืงๆ

“นั่นสนิะ หลานชายไม่อยู่ ป่านนี้ย่าสร้อยคงเฉาแย่”

สงิหราชจอดรถสปอร์ตอเนกประสงค์เอาไว้ที่ไร่พนัดาว ขนถ่าย

สมัภาระขึ้นรถของตวัเองเสรจ็ ชายหนุ่มกส็นทนากบัเพื่อนรกัอกีเพยีง 

เลก็น้อยแล้วเอ่ยปากขอตวั 

คนหนึ่งเดนิขึ้นบ้านทรงไทยประยกุต์ใต้ถนุโปร่ง อกีคนเปิดประตู

พาหนะคนัโปรด ก�าลงัจะก้าวขึ้นไปนั่ง 

“พี่สงิห์ กลบัมาแล้วหรอืคะ” 

เจ้าของชื่อหันหน้ามาเจอหญิงสาวโฉมสะคราญถึงสองคน  

แก้วกดุั่นเป็นลูกพี่ลูกน้องกบัสขิเรศ เมื่อบดิามารดาของหล่อนประสบ

อุบัติเหตุเสียชีวิต แม่เลี้ยงศรีดาราก็รับหลานก�าพร้าเอามาดูแล เธอ 

รกัใคร่เอน็ดูบตุรขีองน้องชายเสมอืนลูก 

พิริตาเป็นเพื่อนค่อนข้างสนิทของแก้วกุดั่น เคยเรียนมหา-

วทิยาลยัเดยีวกนั จบคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชเีหมอืนกนั
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“เมื่อวานยายกวางแกงยอดมะพร้าวอ่อนใส่ไก่สุดฝีมือเลยค่ะ 

อร่อยมาก แกงรอพี่สงิห์กบัพี่เสอืกลบัมากนิแต่กร็อเก้อ” พริติาส่งเสยีง

เจื้อยแจ้วท�าตวัเป็นแม่สื่อ 

ในขณะที่แก้วกดุั่นก้มหน้างดุ พวงแก้มสองข้างแดงระเรื่อ หล่อน

ขี้อาย อกีทั้งยงัไม่ใช่คนกล้าแสดงออก

“ธรุะตดิพนันดิหน่อยน่ะครบั จ�าเป็นต้องค้างคนืต่อกนัอกีคนื”

“เจอพี่สิงห์ก็ดีแล้ว พี่สิงห์ขา ตาลกับกวางชอบปั่นจักรยาน 

กินลมชมวิวกันค่ะ ปั่นรอบไร่พันดาวมาเป็นเดือนก็เริ่มเบื่อ อยาก

เปลี่ยนบรรยากาศไปปั่นที่ไร่เรอืงสงิห์บ้าง จะได้ไหมคะ”

“ยนิดคีรบั”

“แต่ว่า...ผู้หญงิสองคนป่ันกนัตามล�าพงัคงเด๋อๆ ด๋าๆ น่าด ูไม่รู้

ตรงไหนมีอะไรน่าเที่ยวบ้าง ถ้าพี่สิงห์สละเวลาปั่นเป็นเพื่อนละก็ จะ

รบีไปปั่นพรุ่งนี้เลยค่ะ” 

“พี่ขอดูหน้างานก่อนนะครับ ถ้างานไม่ยุ่งมากนักก็พาน้องๆ 

เที่ยวได้”

“เย้! เห็นไหมยายกวาง พี่สิงห์ของเธอใจดีจะตาย” พิริตา 

ยิ้มแฉ่ง ยดัเยยีดสงิหราชให้เป็นพี่สงิห์ของแก้วกดุั่นหน้าตาเฉย

“ขอบคณุค่ะพี่สงิห์” สาวเรยีบร้อยยกมอืกระพุ่มไหว้ หวัใจเต้น

แรงระรวัอย่างผู้หญงิที่ก�าลงัตกหลมุรกั 

“พี่ไปนะครบั ฝากสวสัดคีณุป้าดาราด้วย”

สิงหราชขึ้นรถและขับออกไป เหลือสองสาวยืนอยู่ด้วยกันใต้ 

ต้นปีบ

“ผดิค�าฉนัพูดเสยีที่ไหน ด้านได้อายอด นี่กร็ดุหน้าไปก้าวหนึ่ง

แล้ว อยากเป็นหลานสะใภ้คณุนายสร้อยระย้าเธอต้องกล้ามากกว่านี้ 

อย่ามวัแต่เหนยีม เลกิกระมดิกระเมี้ยนสนมิสร้อยได้แล้ว ถ้าพี่สงิห์มา

ปั่นจักรยานด้วยก็ต้องแกล้งรถล้มข้อเท้าแพลงเดินไม่ไหว ให้เขาช่วย
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อุ้ม หรอือย่างน้อยที่สดุกช็่วยประคอง”

แก้วกดุั่นยิ้มแหย เกดิเป็นหญงิแท้จรงิแสนล�าบาก โจ่งแจ้งนกัก็

ดูไม่งาม ซกุซ่อนเอาไว้เป็นความลบักอ็ดัอั้นตนัใจ

“ฉนัช่วยเธอแล้ว เธอกต้็องช่วยฉนับ้าง คนืวนัเสาร์ไปนั่งฟังเพลง

ชลิๆ ในตวัจงัหวดักนั ชวนพี่เสอืไปด้วยนะ บอกเขาว่าไปกนัแต่ผู้หญงิ

กลัวจะโดนพวกขี้เมาลวนลาม หรือจะหาข้ออ้างอื่นก็ได้ เอาที่เข้าท่า

หน่อย”

“จะดหีรอืตาล”

“ดีสิ ต้องดีอยู่แล้ว ฉันเป็นเพื่อนเธอนะกวาง เหมาะจะเป็น 

พี่สะใภ้เธอมากกว่าผูห้ญงิคนอื่นๆ เป็นเพื่อนกนัด้วย เป็นญาตกินัด้วย 

เราสองคนจะได้เกี่ยวดองกันสองชั้น” ดวงตาคมเฉี่ยวทอประกาย 

วาดฝัน

ลูกสาวเพียงคนเดียวของเสี่ยโรงงานน�้าตาลอยากได้อะไรก็แค่

ออดอ้อนออเซาะ บิดามารดาจะรีบสรรหาเอามาปรนเปรอ ขนาดว่า

เรียนจบปริญญาตรีเป็นบัณฑิตแล้วยังไม่ต้องประกอบสัมมาอาชีพ 

วนัๆ ลอยชายไปมาสบายใจเฉบิ

แก้วกุดั่นสงบปากสงบค�า สิขเรศกับหล่อนไม่ได้คลานตามกัน

ออกมาก็จริง แต่เขาก็เป็นพี่ชาย นายเสือแห่งไร่พันดาวเสน่ห์แรง  

เป็นที่หมายปองของสาวๆ ทั่วจังหวัดตาก ที่มีอายุหน่อยก็สนใจใน

คุณสมบัติอันเพียบพร้อมไปด้วยความรู้และทรัพย์ศฤงคาร อยากอ้า

แขนรับเป็นลูกเขยเข้าร่วมวงศ์ตระกูล ถ้าเขาจะปักใจรักใครตัวเลือก

ย่อมมมีากมายหลายทาง 

พริติาสะสวย แต่งตวัเก่ง พรมน�้าหอมกลิ่นจรงุเย้ายวนอยูเ่สมอ 

แต่สวยจับจดเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ แม่เลี้ยงศรีดาราไม่ปลื้มอยู่แล้ว ตัว

สิขเรศเองยิ่งแล้วใหญ่ เขาไม่ชอบด้วยซ�้าที่หล่อนคบหาสมาคมกับ 

พริติา โดนเพื่อนจูงจมูกและกดให้เป็นลูกไล่ ถงึไม่เคยออกปากต�าหน ิ
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แต่พี่น้องกนัแค่มองตากอ็่านใจออก

อย่าว่าแต่ลูกสาวเสี่ยโรงงานน�้าตาลจะหมดสิทธิ์สมหวัง แก้ว-

กดุั่นกร็ูต้วัด ีสงิหราชจะไม่มวีนัคดิเกนิเลยกบัหล่อนฉนัชู้สาว เขาเอน็ดู

เพราะเห็นว่าเป็นน้องเพื่อน คุ้นเคยกันมาช้านาน ถ้าไม่ถูกยุยงเป่าหู

อยู่ทกุวนัหล่อนกแ็ค่อยากเหน็หน้าเขาบ้าง รบัรูค้วามเป็นไป ได้ละเมอ

เพ้อฝันด้วยจติปรารถนาดแีค่เพยีงเท่านี้กช็ื่นใจแล้ว
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4
สมาชิกใหม่

กลับจากทริปบริจาคเงินและอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็ก

ยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดาร สิขเรศก็หมกมุ ่นหาความรู้เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีปศุสัตว์อย่างละเอียด เพื่อพัฒนาไร่พันดาวให้สมเป็นไร่

ตวัอย่าง เป็นแหล่งเกษตรครบวงจรของภาคเหนอืตอนล่าง ปลกูไม้ผล

และผกัปลอดสารพษิส่งออกประสบผลส�าเรจ็ดแีล้วกอ็ยากทดลองเลี้ยง

สตัว์ขนาดเลก็เพื่อการค้าดูบ้าง ที่เขามองๆ และก�าลงัชั่งใจคอื ไก่ไข่ 

ไก่เนื้อ และไก่พนัธุ์สวยงามจากต่างประเทศ

เดือนทั้งเดือนเช้าจดเย็นมัวแต่ยุ่งเรื่องงาน เรื่องราวเกี่ยวกับ 

ไอ้บวัตวัแสบจงึไม่ค่อยใส่ใจนกั อกีอย่างพรานบญุกน็่าจะอายยุนืเกนิ

ห้าวนั เผลอๆ อยู่เป็นขวญัก�าลงัใจให้หลานสาวได้อกีหลายปี กใ็นเมื่อ

ยังพูดจารู้เรื่อง ชัดถ้อยชัดค�า นัยน์ตากร้านโลกคู่นั้นยังฉายแววน่า 

เกรงขามเสยีด้วยซ�้า

“นาย! นายคร้าบ!” ค�ามลู คนงานท�างานบ้านที่แม่เลี้ยงศรดีารา

ไว้วางใจมากเป็นพิเศษ จอดมอเตอร์ไซค์ได้ก็วิ่งชายเสื้อปลิวสะบัด 

ฝ่าเปลวแดดเข้าหาร่างสูงที่ยนืส่องกล้องส่องทางไกลอยูบ่นเนนิดนิใกล้

ต้นกระบก

“อะไรฮ ึแตกตื่นเป็นเจ๊กตื่นไฟ”
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“แม่เลี้ยงให้มาตามนายกลบับ้าน ก�าชบัว่าต้องกลบัเดี๋ยวนี้ กลบั

ด่วน” 

“แม่เลี้ยงเป็นอะไร”

“เปล่าครบั แม่เลี้ยงไม่ได้เป็นอะไร แต่ว่า...นายเสอือาจจะเป็น”

“จะเล่ากไ็ม่เล่ารวดเดยีวจบ เล่นลิ้นขยกัขย่อน ประเดี๋ยวพ่อตดั

เงนิเดอืนเสยีให้เขด็”

“โธ่นาย!” ไอ้หนุ่มเคราแพะโอดครวญเสยีงหลง คนก�าลงัเกบ็

หอมรอมริบ จะหอบเงินแสนไปสู่ขอลูกสาวแม่ค้าขายส้มต�าในตลาด

หน้าอ�าเภอท�าเมยี เอาไว้นอนกอดอุ่นๆ ให้เพื่อนฝูงที่ยงัไร้คู่อจิฉาเล่น

“เงินเดือนของกระผมน้อยนิดแค่พอยาไส้เดือนชนเดือน อย่า

เสยีเวลาหกัเลยนะนาย”

“ค�ามูล!”

“ครบั! ครบั! คอืงี้ครบั ที่แม่เลี้ยงให้กระผมมาตามนายกลบับ้าน

ด่วนกเ็พราะมเีดก็ชาวป่าหน้าตามอมแมม ผมเผ้ายุ่งกระเซงิ หลงมา

จากยอดดอยยอดไหนกไ็ม่รู ้มาแอบอ้างว่านาย...เอ่อ...นายเสอืเป็นผวั

ของมนั มนัจะตามมาอยู่ด้วย”

“ไอ้บวั!” งานเข้าเขาอกีแล้ว เผลอๆ อาจจะเป็นงานช้าง

“ใช่ครบันาย มนับอกแม่เลี้ยงว่ามนัชื่อบวั ตวัเท่าลูกหมารอิ่าน

โกหก จะบกุล้วงคองูเห่าถงึถิ่น”

สิขเรศถอนหายใจหนักหน่วง ก่อนควักกระดาษสีขาวพับสาม

ทบออกจากกระเป๋าเสื้อ ยดัใส่มอืให้แก่ค�ามูล

“ไปตามหาหัวหน้าคนงานนะ คุณนิมิตหรือคุณสมชาติก็ได้  

ให้เข้าไปตรวจอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์แทนฉันหน่อย ฉันนัดคุณ 

สุพรรณิการ์หัวหน้าอาคารเอาไว้ตอนบ่ายสอง ให้สุ่มตรวจตามหัวข้อ

ที่ฉนัจดโน้ตเอาไว้ เน้นความสะอาดเป็นหลกั”

สั่งงานเสรจ็ชายหนุม่กข็บัรถยนต์ตรงดิ่งกลบับ้าน เขากบัมารดา
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กันพื้นที่ส่วนตัวเอาไว้สิบสองไร่ ปลูกบ้านทรงไทยประยุกต์หลังใหญ่

สวยงามอยู่กลางสวนผลไม้พื้นเมอืงอนัร่มรื่น ล้อมรั้วคอนกรตีสูงสาม

เมตรเอาไว้แน่นหนา ป้องกนันกัท่องเที่ยวขาจรเข้าใจผดิจะเข้ามาเยี่ยม

ชม จะเข้าจะออกต้องผ่านป้อมยามก่อน ส่วนที่เหลอืรวมเบด็เสรจ็เกอืบ

หนึ่งพนัห้าร้อยไร่ เป็นส่วนที่ท�าการเกษตรทฤษฎใีหม่ ลดปุ๋ยเคม ี ให้

ความส�าคญัแก่การฟื้นฟูคณุภาพดนิ 

ภายในไร่มรี้านอาหารเพื่อสขุภาพปรงุสดใหม่จานต่อจาน ร้าน

ขายของฝากของที่ระลึก รีสอร์ต จุดกางเต็นท์ จุดถ่ายรูป จุดชมวิว 

สามร้อยหกสบิองศา รวมถงึอาคารแปรรูปผลติภณัฑ์เพื่อส่งขาย และ

บรกิารนวดแผนไทยที่นกัท่องเที่ยวต่างชาตชิื่นชอบมากเป็นพเิศษ

คนงานส่วนใหญ่ของไร่พนัดาวเป็นคนในพื้นที่ ท�างานกนัแบบ

เช้าไปเย็นกลับ มีรถสองแถวหกล้อบริการรับส่งฟรีจนถึงหน้าบ้าน มี

เพยีงส่วนน้อยที่เป็นคนต่างจงัหวดั ซึ่งกม็เีรอืนพกัคนงานเป็นสวสัดกิาร

ให้พัก แยกเป็นสัดส่วนสามคนต่อหนึ่งห้อง แต่ละห้องมีส่วนท�าครัว

ขนาดเลก็ ส่วนซกัล้าง ค่าน�้าค่าไฟไม่ต้องเสยี แต่ต้องประหยดั ใช้เท่า

ที่จ�าเป็น

“ยังไงฮึ เกิดเรื่องใหญ่ท�าไมถึงอุบเงียบ เห็นแม่เป็นหัวหลัก 

หวัตอแล้วร”ึ แม่เลี้ยงศรดีาราซกัฟอกลกูชายทนัททีี่เหน็หน้า เธอนั่งอยู่

ในห้องโถงเพยีงล�าพงั ไร้เงาของเดก็สาวจากโป่งชะง่อน

“ผมไม่อยากให้แม่ไม่สบายใจ”

“อ้อ! แล้วที่โผล่พรวดพราดมาแสดงตวัว่าเป็นเมยีเดก็ของเสอื 

แม่ไม่ตกใจเลยงั้นส ิหวัใจเกอืบวายแน่ะ”

“มนัไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครบั ผมอธบิายได้”

คนเป็นแม่โบกมอืพร้อมๆ กบัส่งค้อนวงเบ้อเริ่ม 

“เดก็มนัเล่าให้แม่ฟังหมดแล้ว กด็ูซื่อๆ ด ีดูไม่มพีษิภยั”

“ห!ึ” ใต้ความซื่อคอืความป่วน ท�าเขาเสยีศนูย์จนต้องเกี่ยวดอง
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ข้องเกี่ยวกนั มนับอกใครต่อใครเตม็ปากว่าเขาเป็นผวั ตามมาทวงสทิธิ์

ที่ไม่พงึมถีงึอาณาจกัรที่เขาภาคภูมใิจ รบัมอืเดก็อายสุบิหกไม่น่ายาก 

แต่กลบักลายเป็นเรื่องไม่หมูไปเสยีได้ 

ไอ้บวัมนัเก่งหรอืเขาใจอ่อนไปกบัดวงตาบ้องแบ๊วคู่นั้น 

“แล้วนี่เดก็บวัไปไหนล่ะครบั”

“แม่ให้ยายกวางพาไปเข้าห้องน�้า บ่นว่าปวดฉี่ ฉี่จะราดอยูแ่ล้ว 

โธ่เอ๋ย ท�าสุ้มท�าเสยีงน่าเอน็ดู แม่กอ็ดเอน็ดูไม่ได้” แม่เลี้ยงวยัห้าสบิ

เจด็เป็นคนจติใจด ีชอบท�าบญุทั้งกบัวดัและกบัคน

“ยายกวางอยู่บ้าน?”

“น้องลมืของ กลบัมาเอาของพอด”ี

หลงัเรยีนจบแก้วกดุั่นไม่ต้องออกไปสมคัรงาน หล่อนท�างานอยู่

ในไร่พันดาว เป็นพนักงานบัญชีที่เจ้าของไร่สามารถไว้ใจเรื่องเงินๆ 

ทองๆ ได้เตม็ร้อย ในฐานะที่เป็นลูกคนเดยีว เมื่อบดิามารดาสิ้นบญุ

ทรพัย์สนิของพวกท่านและเงนิประกนัชวีติจงึตกเป็นของหล่อนทั้งหมด 

“เท่าที่ฟังเรื่องราวกช็ลุมนุเอาเรื่องอยู่ เสอืคดิรยึงัลูก ว่าจะเอา

ยงัไงต่อไป”

“มนัมาคนเดยีวหรอืเปล่าครบั”

“จ้ะ มาแค่คนเดยีว อาศยัโบกรถมาเรื่อยๆ”

“แม่ครับ ให้ไอ้บัวอยู่ที่นี่กับเราได้ไหมครับ ผมจะเลี้ยงมันเอง 

อย่างน้องอย่างหลานกไ็ด้”

“โถลูก จะถามแม่ท�าไมเล่า บ้านช่องเรือกสวนแม่ก็ยกให้เสือ

แล้วทั้งหมด อะไรเหน็สมควรเสอืตดัสนิใจได้เลย วนัๆ แม่กเ็ข้าแต่วดั 

เดนิสายท�าบญุมั่ง ปฏบิตัธิรรมมั่ง ทั้งบ้านทั้งไร่เสอืเป็นคนดแูลอยูแ่ล้ว”

“ผมกลวัว่าแม่จะปวดหวั ไอ้บวัมนั...มนัแก่นแก้วกระโดกกระเดก 

พูดจาโผงผาง ยงัไม่ค่อยรู้กาลเทศะ”

คนเป็นแม่หวัเราะเสยีงนุ่ม นกึย้อนไปถงึเรื่องราวแต่หนหลงั
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“ตอนที่เสอืเป็นวยัรุน่ทั้งเฮี้ยวทั้งห่าม ดื้อกด็ื้อ หวัรั้นไม่มใีครเกนิ 

แม่ยงัเลี้ยงเสอืได้ นบัประสาอะไรกบัเดก็ผูห้ญงิตาด�าๆ แค่คนเดยีว ถ้า

เสอืตดัสนิใจแน่วแน่ว่าจะเลี้ยงดู แม่จะอบรมกริยิามารยาทให้เอง”

แม่เลี้ยงศรดีาราไม่ได้คดิลกึ แต่ค�าว่าเลี้ยงดดูนัสะกดิใจลกูชาย

หวัแก้วหวัแหวนให้เผลอย่นหวัคิ้วเข้าหากนั เหมอืนว่าเขาจะเลี้ยงต้อย

ไอ้บวัเอาไว้รอมนัโต 

บ้าน่า! เขาเจตนาด ีต่อให้มนัสาวขึ้น สวยขึ้นผดิหูผดิตา นาย

เสือแห่งไร่พันดาวก็ไม่อดอยากปากแห้งถึงปานนั้น เด็กในบ้านอยู่ใน

ปกครอง ขืนวอแวฉันชู้สาวก็มีแต่เสียกับเสีย สมภารกินไก่วัดเขาไม่

นยิม สาวนอกบ้านที่รูปโฉมเตะตาเดนิขวกัไขว่อยู่เกลื่อนถนน

“ผมจะวานยายกวางให้ช่วยขัดเกลาไอ้บัวอีกแรง แม่จะได ้

ไม่เหนื่อย”

“น้องไม่ค่อยว่างหรอกมั้ง เหน็หนตูาลลากไปโน่นมานี่ไม่เว้นวนั 

ดูท่าเสี่ยโต้งจะรกัลูกสาวคนนี้มาก งานการไม่ยอมให้แตะ เรยีนจบก็

ตั้งหลายปีแล้ว”

สขิเรศยงัไม่ทนัจะออกความคดิเหน็กต้็องมอีนัสะดุง้ เสยีงเรยีก

ดงัลั่นมาพร้อมร่างเลก็ๆ ที่โถมเข้าหา 

“นาย! ในที่สดุข้ากห็านายเจอ”

แก้วกดุั่นมองพี่ชายที่ก�าลงัถอยร่นไม่เป็นกระบวน เดก็บวักต็าม

ติดเกาะแขนแจ มันแหงนหน้ามองเขาด้วยแววตาน่าสงสาร มีน�้าตา

เอ่อขงัอยู่คลอคลอง 

ชายหนุม่ท�าท่าจะผลกัเดก็สาวแต่งกายมอมแมมออกพ้นตวั แต่

ค�าพดูของมนัสะกดใจดวงใหญ่ให้โอนอ่อนได้ราวกบัเสกคาถานะจงังงั

“ปู่ตายแล้ว ข้าไม่เหลอืใครแล้ว เหลอืแค่นายคนเดยีว”

“กแ็ล้วท�าไมไม่ส่งข่าวมา”

“จะส่งยงัไงล่ะนาย สู้มาเองยงัง่ายเสยีกว่า”
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“ไปนั่งตรงโน้นไป ใกล้ๆ แม่เลี้ยงโน่น”

“ไม่เอา ข้าอยากอยู่ใกล้ๆ นาย คดิถงึ”

“เป็นเด็กเป็นเล็กอย่าพูดจาน่าเกลียด ฉันเป็นผู้ชาย เธอเป็น 

ผู้หญงิ ยนืเบยีดกระแซะกนัต่อหน้าแม่เลี้ยง ต่อหน้าคณุกวาง มนัไม่

สมควร”

“อ๋อ เข้าใจละ จะกอดนาย จะหอมนาย ต้องรอให้อยู่กนัสอง

ต่อสองก่อน”

“เฮ้ย!”

แม่เลี้ยงศรดีาราเกอืบส�าลกั ในขณะที่หลานสาวของเธอยนืแก้ม

แดงอ้าปากค้าง มคีนเดยีวที่ฮดึฮดัคอืชายหนุ่มบคุลกิดทีี่โดนสาวน้อย

อ่อนวยัต้อนหน้าต้อนหลงัจนดวงตาคู่คมเริ่มจะขุ่นเขยีว

“จะต่อหน้าหรือลับหลังคนอื่นก็ห้ามจู่โจมถึงเนื้อถึงตัวฉันอีก  

มนัไม่เหมาะ หดัสงวนกริยิาบ้างส ิ เดนิเบาๆ พูดเบาๆ ท�าตวัแก่แดด

ไม่น่ารกัเลยสกันดิ”  

“ไม่น่ารกัยงัไง กน็ายเป็นผวัข้า เราเป็นผวัเมยีกนั แต่งกแ็ต่งกนั

แล้ว เหลอืกแ็ค่ยงัไม่ได้เอากนั” มนัตะเบง็เสยีงด้วยภาษาบ้านๆ ภาษา

ที่ท�าคนสามคนอยากยกมอืขึ้นกมุขมบั 

“วะ!”

“เอาละๆ” แม่เลี้ยงศรีดาราลุกขึ้นจากเก้าอี้ไม้สักทองเพื่อท�า

หน้าที่สงบศึก น้อยครั้งนักที่จะเห็นบุตรชายโทนมีคนอาจหาญต่อกร 

เขาโกรธ ดกูร็ู ้หน้าบึ้ง ปากเม้ม ดวงตาวาววบัอย่างเสอืด ุแต่สาวน้อย 

ใจกล้ากลบัไม่กลวัเกรง

“กวาง หนูกลบัไปท�างานต่อเถอะลูก”

“ค่ะ คุณป้า” แก้วกุดั่นว่านอนสอนง่ายเหมือนอย่างเคย ถึง

อยากรู้ที่มาที่ไปของเด็กสาวชื่อบัวก็ต้องเดินลงเรือนไปแบบเงียบๆ 

ปล่อยให้สองแม่ลูกเจรจากบัผู้มาเยอืนตามสะดวก



52  เจ้าสาวแรกผลิ

“เสือจะเอายังไงแบบไหนก็พูดคุยกันดีๆ ใช้เหตุผล อย่าใช้

อารมณ์ แม่หนจูะได้กระจ่าง ตกลงกนัได้ จะได้ไม่ต้องถกเถยีงกนัเสยีง

ดงั หมอเปรมศกัดิ์ที่แม่นดัท�าฟันด้วยบ่อยๆ จะเปิดคลนิกิเพิ่มอกีสาขา

นงึแล้ว เปิดแถวๆ ถนนจอมพล แม่จะจดักระเช้าผลไม้ไปแสดงความ

ยนิดกีบัเขาหน่อย อยู่กนัสองคนไม่มกีรรมการคอยจบัแยก อย่าฆ่ากนั

ตายเสยีล่ะ” ประโยคสดุท้ายเธอสพัยอกเล่น  

เมื่อมารดาคล้อยหลงั สขิเรศกจ็บับ่าบอบบางของไอ้บวั จะให้

มนัตั้งใจฟังเขาพูด ทว่ามอืหนาโดนปัดอย่างแรง 

“กไ็หนว่าถงึเนื้อถงึตวักนัไม่ด ีพูดเองลมืเองหรอืนาย ว่าคนอื่น

ว่าได้ว่าเอา!” มนัยอกย้อนเล่นเอาเขาสะอกึ

“ฟังฉนันะ”

“แค่นายอ้าปากข้ากเ็หน็ลิ้นไก่นายแล้ว นายจะเบี้ยวข้า เบี้ยว

ค�าสญัญาที่ให้ไว้กบัปู่ สบัปลบักลบักลอก”

“ถ้าฉนัสบัปลบักลบักลอกจรงิ ป่านนี้ฉนัไล่ตะเพดิเธอออกจาก

ไร่ไปแล้ว ไม่มายืนหัวโด่ให้เด็กเมื่อวานซืนถอนหงอกออกเป็นก�าๆ 

หรอกนะ เธออยูท่ี่นี่ได้ ฉนัจะเป็นผูป้กครองดแูลทกุข์สขุของเธอเอง แต่

เราต้องไม่ใช่ผวัเมยีกนั จากนี้ไปฉนัจะถอืว่าเธอเป็นญาต ิ เรยีกฉนัว่า

คณุอากไ็ด้ จะเรยีกอาเฉยๆ หรอืจะเรยีกอาเสอืกส็ดุแท้แต่ใจ”

“ไม่เรยีก!” ดรณุแีรกแย้มมองหนุ่มฉกรรจ์ตาคว�่า

“ข้าจะไม่เรยีกผู้ชายที่ข้าเคยนอนเบยีดตวักลมดิ๊กว่าอา”

“มีเหตุผลหน่อยสิ ที่ของฉัน กฎของฉัน ไร่พันดาวไม่ใช่โป่ง-

ชะง่อนที่ยังเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อน เปลี่ยนที่อยู่ใหม่ก็ต้องปรับตัวใหม่ 

หดัเรยีนรู้วถิชีวีติของท้องถิ่นที่ความเจรญิเข้าถงึแล้ว หรอืว่า...” ชาย

หนุ่มหรี่ตา คดิออกว่าต้องใช้ไม้ไหนกบัเดก็หวัแขง็

“อยากเป็นไอ้บัวขี้แพ้ เจอกฎกติกามารยาทเข้าหน่อยก็ร้องไห้

โวยวายขี้มูกโป่ง ปากพร�่าอวดเก่งไปอย่างนั้น แต่แท้ที่จรงิใจเสาะยิ่ง
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กว่าลูกหมา” 

“อย่าดูถูกข้านะ ใจข้าไม่ได้เสาะ” เด็กสิบหกก็ยังเป็นเด็กอยู่ 

วนัยงัค�่า เจอกลยทุธ์ล่อหลอกกห็ลงกล

“ไม่ดูถูกยงัไงไหว แค่จะอยู่ไร่พนัดาวโดยไม่อาศยัต�าแหน่งเมยี

เจ้าของไร่เป็นเกราะคุม้กะลาหวักไ็ม่กล้าเสยีแล้ว ขี้ขลาดตาขาวสิ้นด”ี

“ข้าอยู่ได้” 

“อยู่ได้ก็ดีแล้ว ฉันจะสั่งคนงานให้จัดห้องให้พัก เอาห้องที่ติด

กับคุณกวางก็แล้วกัน ห้องนั้นกว้างขวาง มีห้องน�้าในตัว มีหน้าต่าง

บานเปิดหลายบาน อากาศถ่ายเทด ีเธอน่าจะชอบ”

“ข้ายงัพูดไม่จบ” ร่างน้อยขยบัมายนืเกอืบชดิ

“คนอย่างไอ้บัวอยู่ไหนก็อยู่ได้ถ้าใจของข้าอยากอยู่ แต่ถ้าวัน

ไหนใจดวงนี้ถูกเหยียบย�่าท�าร้ายจนอ่อนแอแล้วละก็ นายไม่ต้อง

ออกปากไล่ให้เสยีเวลา ข้าจะไปเอง ไปให้ไกลพ้นหูพ้นตา”

สขิเรศหลบุตามองดวงหน้ารปูไข่ แปลกพกิล รูส้กึหน่วงๆ ในอก

อีกแล้ว สบตากับสาวเยาว์วัยแต่ละครั้ง เขาคอยแต่จะแพ้ทางมันอยู่

เรื่อย ดวงตาคู่สวยที่แสนด�าขลบั แววตากึ่งเศร้ากึ่งถอืดขีองคนหวัรั้น

ที่ยนือยู่ตรงหน้าช่างทรงอทิธพิล จะเกลยีดกเ็กลยีดไม่ลง จะร�าคาญก็

ร�าคาญไม่เตม็ที่ ออกจะสงสารเอน็ดูเสยีด้วยซ�้า   

“ไม่เรยีกฉนัว่าอากไ็ม่เป็นไร แต่อย่าแทนตวัเองว่าข้าเลยนะ ใคร

ฟังกส็ะดดุหู จะต้องตอบค�าถามเรื่องพื้นเพจนเธอเบื่อจะตอบ” 

“ห ึที่ของนาย กฎของนาย ถ้าไม่เชื่อฟังนายอย่างหนูกลวัแมว

กต็้องระเหจ็ไปอยู่ที่อื่น”

“ฮื้อ!” หนุ่มมาดเข้มยกมอืเสยผมแรงๆ อตุส่าห์เอาน�้าเยน็เข้า

ลูบยงัไม่วายโดนแขวะ

“เปลี่ยนจากข้าเป็นหนู เปลี่ยนได้ไหม”

“ไม่!”
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“งั้นกบ็วั แทนตวัเองว่าบวั” 

ไอ้บวัยนืเงยีบ เมื่อมนัเงยีบกเ็ท่ากบัยอมตกลง

“มีชื่อจริงหรือเปล่า หรือว่าชื่อจริงชื่อเล่นชื่อเดียวกัน ใบเกิด 

บตัรประชาชน ทะเบยีนบ้าน มอีะไรตดิตวัมาบ้าง”

เด็กสาวจับจ้องดวงหน้าหล่อคมด้วยสายตาอ่านยาก และยืน

หลงัตรง คางมนเชดิขึ้นน้อยๆ

“ข้าไม่ได้เรยีนหนงัสอื แต่ข้าอ่านออกเขยีนคล่อง บวกลบเลขก็

เป็น ปู่สอนข้า ชมเปาะว่าข้าความจ�าดแีถมยงัหวัไว ที่นายถามหาข้า

พกใส่ย่ามมาด้วยทั้งหมด ชื่อจรงิกม็ ีนายอยากรู้ไหมล่ะ”

“ชื่ออะไร”

“สโรชา นางสาวสโรชา ไพรขวญั สโรชาแปลว่าดอกบวั พ่อเฒ่า

ทองเอี่ยมกบัปู่ช่วยกนัตั้งให้”

“สโรชา” ชายหนุ่มนึกภาพดอกบัวดอกสวยบานอยู่กลางสระ 

บวัชมพูคลี่กลบีแยกแย้มเชญิชวนภมร ส่งกลิ่นรวยระรนิเคล้าสายลม

ที่พดัผ่านผวิน�้า หอมเยน็ๆ หอมอ่อนๆ กลิ่นรญัจวนน่าอภริมย์ในแบบ

ที่เขาชอบ

ถ้าไอ้บัวเป็นดอกบัวมันก็ยังไม่บาน เพิ่งโผล่พ้นโคลนตม เป็น

เพยีงดอกตมูดอกเลก็ๆ ไม่ค่อยสดสวยต้องตาต้องใจเพศตรงข้าม เมื่อ

ปวารณาตนเป็นผู้ปกครอง เขาก็มีหน้าที่ดูแลฟูมฟักดอกไม้แรกผลิ 

ดอกนี้ให้แบ่งบานสวยสะพรั่ง งดงามขึ้นด้วยวิชาความรู้ที่อนาคตจะ

ได้ร�่าเรยีนจากครูอาจารย์หลายท่าน

ชายหนุ่มรู้ว่าไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง แต่เขาไม่คดิ

ว่าหลานสาวพรานบุญจะเติบโตขึ้นเป็นสาวสวยชนิดหาตัวจับยาก ก็

ในเมื่อเรือนร่างผอมกะหร่องของมันยังขาดส่วนเว้าส่วนโค้งชวนมอง  

ขี้ไคลเกาะซอกคออยู่เป็นคราบด�า จริตจะก้านปรุงแต่งยังไม่มีติดตัว

เลยแม้แต่น้อย
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ตกเย็นหลังเลิกงาน แก้วกุดั่นนั่งพับใบเตยให้เป็นดอก

กุหลาบอยู่ในศาลาไม้ทรงโดมข้างบ่อเลี้ยงปลาสวยงามอันร่มรื่น ถ้า

วนัไหนอยูบ้่านไม่ไปไหน แม่เลี้ยงศรดีาราจะต้องสวดมนต์ไหว้พระก่อน

นอนทกุคนื

พิริตาเดินกระแทกเท้าวนเวียนเป็นหนูติดจั่น เรื่องราวของเด็ก

บวัท�าหวัใจรุ่มร้อน ไม่อาจจะข่มให้สงบ

“ทรปิบรจิาคสิ่งของทรปินั้นพี่รตุกไ็ปด้วย ฉนัจะโทร. หาพี่รตุ จะ

เค้นความจริงให้ละเอียดว่าท�าไมอีนังเด็กแม้วมันกล้าลงดอยมาตาม

ตอแยพี่เสอื” วศิรตุเป็นเครอืญาตขิองเสี่ยโรงงานน�้าตาล

นกับญัชสีาวเงยหน้ามองเพื่อนที่ก�าลงัหยบิมอืถอืราคาแพงออก

จากกระเป๋าสะพาย เป็นไปตามคาด มคีนเต้นแร้งเต้นกาแสดงอารมณ์

หงึหวงทั้งๆ ที่ไม่มสีทิธิ์ ไม่อยากเล่า แต่จ�าเป็นต้องเล่า ถ้าพริติารู้เอง

ในภายหลงัหล่อนจะโดนบ่นเป็นหมกีนิผึ้งว่าไม่ช่วยเป็นหูเป็นตาให้

สาวเปรี้ยววางสายเมื่อเค้นแล้วเค้นอกีจนญาตผิูพ้ี่เกบ็ความลบั

ไม่อยู่ เล่าหมดเปลือกถึงความสัมพันธ์ฉุกละหุกระหว่างสิขเรศกับ 

สาวน้อยเป็นก�าพร้า

“อีนังบ้านนอกมันอยากมีผัวจนตัวสั่น จะจับพี่เสือท�าผัวให้ได้ 

ชาวบ้านที่นั่นก็หูหนาตาเถื่อนกันทั้งต�าบล รู้เห็นเป็นใจกับมัน คงจะ

กลัวปู่ของมันเสกตะปูเข้าท้อง ขนาดพี่เสือหนีกลับมาไร่ได้แล้วมันยัง

ตามมาเจ๋อ หน้าไม่อาย ไม่ดสูารรูปตวัเองเลยว่าทเุรศนยัน์ตาแค่ไหน” 

พริติาเล่าต่อเป็นฉากๆ ประดจุว่าร่วมอยู่ในเหตกุารณ์ด้วยอกีคน

“แต่คุณป้าบอกฉันว่าพี่เสือจะรับอุปการะเด็กบัวให้เป็นเด็กใน

ปกครอง ส่งเสยีให้เรยีนหนงัสอื นี่กจ็ดัห้องพกัให้พกัแล้ว ห้องตดิกบั

ฉนันี่แหละ”    

“แหม ก็แน่ละ หล่อลากไส้อย่างพี่เสือเขาไม่มีทางยกนังเด็ก 

หยอ็งกรอดขึ้นเป็นเมยีอยู่แล้ว แต่ฉนัหมั่นไส้มนั ไม่ไว้ใจมนั ปู่ของมนั
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เป็นจอมขมงัเวทนะกวาง มนัอาจจะรู้คาถาอาคม ท�าเสน่ห์ยาแฝดให้

พี่เสอืหน้ามดืตกเป็นของมนั เธอไม่ห่วงพี่ชายเธอบ้างหรอืไงฮะ นั่งพบั

ดอกไม้ใจเยน็อยู่ได้”

“โธ่ตาล เด็กบัวยังเด็กมากเลยนะ เด็กกว่าพวกเราเป็นสิบปี 

หน้าตาท่าทางกด็ูซื่อๆ คงไม่รู้จกัมนตร์ด�าอวชิาจ�าพวกนั้นหรอก”

“น้อยไปส ิเดก็สมยันี้แก่แดดจะตายไป ใส่ชดุคอซองนั่งกอดจูบ

ลูบคล�ากนัดาษดื่น มนัดั้นด้นมาหาพี่เสอืถงึไร่พนัดาว มนัต้องหวงัสูง

อยู่แล้ว ถ้าเธอรกัพี่เสอื ห่วงใยเขาเหมอืนที่ฉนัห่วง กต้็องหาทางก�าจดั

มนัออกไป”

“ฉนั...ฉนัท�าไม่ได้ ฉนัรูจ้ากคณุป้าว่าพี่เสอืจะไหว้วานฉนัให้ช่วย

อบรมมารยาทให้เดก็บวั”

“โอ๊ย! นั่นกไ็ม่ได้ นี่กไ็ม่ได้ เธอท�าอะไรได้ส�าเรจ็บ้างกวาง ไป

ปั่นจกัรยานไร่เรอืงสงิห์เป็นเดอืนๆ กก็นิแต่แห้ว ฉนัแนะน�าให้หดัอ่อย

หัดทอดสะพานเธอก็มัวแต่ขวยเขินสะทกสะเทิ้น ท�าตัวเป็นนางอาย

สมัยพระเจ้าเหา จนตอนนี้พี่สิงห์งานยุ่งไม่มีเวลาเป็นไกด์ให้พวกเรา

แล้ว ฉันอุตส่าห์พาเทียวไล้เทียวขื่อ เสียเวลาเปล่าปลี้งั้นสิ” หล่อน

กระแทกเสยีงขุ่น หงดุหงดิแล้วพาลใส่เพื่อนเหมอืนอย่างเคย

“ฉนัขอโทษ อย่าอารมณ์เสยีเลยนะ” คนไม่ผดิเป็นฝ่ายยอมผดิ

อกีจนได้

“เรื่องพี่เสอืกเ็หมอืนกนั ฉนัขอร้องเธอให้เธอชวนเขาไปดื่ม ไป

นั่งฟังเพลง จนป่านนี้ฉนัยงัไม่เคยได้ควงพี่เสอืเลยสกัครั้ง”

แก้วกดุั่นวางกหุลาบใบเตยลงบนถาด ถงึคราวอบัจนค�าพูดจะ

ตอบโต้ 

“อุ๊ย! นั่นรถพี่สงิห์นี่ พี่สงิห์มา” พริติาวี้ดว้ายเสรจ็กร็บีจบัแขน

เพื่อน ดงึเรอืนร่างสมส่วนให้ลกุขึ้นยนื

“ไปเรว็ รบีไปต้อนรบัส ิมวันั่งเอ้อระเหยอยู่ได้”
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“พี่สงิห์มาหาพี่เสอื ไม่กม็าหาคณุป้า เขาไม่ได้มาหาฉนั”

“จะมาหาใครกช็่าง เธอต้องรบีฉวยโอกาสท�าคะแนน พวกเรา

อายยุี่สบิเจด็ย่างยี่สบิแปดแล้วนะ เผลอแป๊บๆ กส็ามสบิแล้ว ไม่อยาก

ขึ้นคานเป็นสาวเทื้อกอ็ย่าเหนยีมให้มากนกั”

ด้วยนสิยัไม่ชอบขดัใจใคร สาวเรยีบร้อยจงึเดนิเข้าหารถสปอร์ต

อเนกประสงค์เพื่อตดัร�าคาญ พริติาขนาบข้างท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอย

ยุยงเสี้ยมสอนไม่หยุดหย่อน อีกหลายก้าวกว่าจะถึงตัวสิงหราชที่เพิ่ง

จอดรถเสรจ็

“นายสงิห์” เสยีงเลก็ๆ ใสๆ ดงัลั่นไปทั่วลานดนิหน้าบ้าน บ่ง

บอกความตื่นเต้น

ชายหนุ่มหุ่นสมาร์ตหันขวับไปหาต้นเสียง เจอไอ้บัวของเพื่อน

เกลอวิ่งตื๋อเข้ามายนืยิ้มแฉ่งอยู่ตรงหน้าเขากย็ิ้มตอบ

แก้วกดุั่นชะงกัเท้าบางโดยอตัโนมตั ิหล่อนไม่รู้ว่าสองคนต่างวยั

คุยอะไรกัน ที่เห็นคือใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มอารีของบุรุษที่มักเคร่งขรึม

อยู่เป็นนติย์ 

เด็กสิบหกตัวจ้อยก็ร่าเริงสดใสอย่างกับเป็นผีเสื้อ มันแทบจะ

เต้นหย็อยไปรอบตัวสิงหราชขณะชวนเขาคุย สนทนาโต้ตอบกันอยู ่

ชั่วครู่ เดก็เพิ่งโตกบัหนุม่ฉกรรจ์กเ็ดนิตามหลงักนัต้อยๆ ขึ้นไปบนเรอืน

“เห็นไหม เธอเห็นอย่างที่ฉันเห็นไหม นังเด็กอุบาทว์มันท�าตัว

ระรกิระรี้น่าเกลยีด จะจบัพี่เสอื จะงาบพี่สงิห์ โอ๊ย! ไม่ไหวแล้วยาย

กวาง ฉนัเกลยีดมนั ชงัน�้าหน้ามนั ไม่ถูกชะตาอย่างแรง”

“ไม่มอีะไรหรอกมั้ง เขากแ็ค่...แค่ทกัทายกนั”   

“ย่ะ! ใจเย็นเป็นน�้าเข้าไปเถอะ ถ้าพี่เสือไม่หลงกลหรือโดน 

คณุไสยมนักต้็องหาที่เกาะใหม่ ร้อยนงึเอาบาทเดยีวมนัโผไปหาพี่สงิห์

แน่ ถงึตอนนั้นเธอจะเสยีใจที่ไม่ร่วมมอืกบัฉนัตดัไฟแต่ต้นลม”

แก้วกดุั่นหน้าเสยี รอยยิ้มอ่อนโยนของชายในฝันใครจะไม่อยาก
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ได้ เด็กบัวท�าให้เขายิ้ม แววตาที่มองดวงหน้าอ่อนเยาว์เป็นแววตา

อบอุ่นและใจด ี

หล่อนไม่อยากอจิฉาเดก็ โดยเฉพาะเดก็บ้านป่าแต่งตวัสกปรก 

ก็แล้วถ้าคุณป้าดาราจับสโรชาแปลงโฉมเป็นสาววัยรุ่นเนื้อตัวเอี่ยม

สะอาด สวมเสื้อผ้าชดุใหม่สสีนัอ่อนหวานเข้ารปูทรง มนัจะสวยขึ้นไหม 

ถ้าสวยขึ้นหวัใจของนายสงิห์แห่งไร่เรอืงสงิห์จะหวั่นไหวไปกบัเสน่ห์แรก

แย้มหรอืเปล่า


