
บทน�ำ

‘We malo law leila tohna baeed...

แล้วไงล่ะ...ถ้าเราจะหนไีปไหนไกลๆ สกัคนื

We sebna kol el nas?

และทิ้งทุกคนไว้ข้างหลงั?

Ana, ya habibi, hassis be hob gideed.

ยอดรกั...ฉนัรู้สกึได้ถงึรกัครั้งใหม่ที่ก่อตวัขึ้น

Malini dah el ihsas.

คุณเตมิเตม็ความรู้สกึ

We ana hinna ganbi aghla el nas.

ฉนัได้อยู่ข้างๆ คนที่มคี่ามากที่สุด

Ana ganbi ahla el nas...’

และสวยมากที่สุด

กามาล อลัฟัฎล บนิ มซูา อรัรอชดี บนิ ฮาซนั บนิ ยซูปุ อลัซาดตั

หรอื เคมลั อลัฟัฎล อลัซาดตั ในชื่อฝรั่ง อคัรราชทตูที่ปรกึษาอยีปิต์ หรอื 
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อทป. อยีปิต์ เจ้าของความสูงเกอืบหนึ่งร้อยเก้าสบิเซนตเิมตร ชะงกัเท้าใน

ทนัททีี่ได้ยนิเสยีงหวานใสก�าลงัครวญเพลงอยีปิต์ “We malo” อยู่ภายใน

ร้านอาหารไทยกึ่งผับสไตล์อาหรับ เสียงร้องของเธอชวนฟังพอๆ กับ

เวอร์ชนัต้นฉบบัของ อมัร์ อบัดุลบาซติ อบัดุลอาซสิ ดยิาบ นกัร้องหนุ่ม

ชาวอยีปิต์เจ้าของรางวลัเวลิด์มวิสกิอะวอร์ดส์ อาจเพราะรู้และเข้าใจภาษา

อาหรบัเป็นอย่างด ีจงึถ่ายทอดอารมณ์และความหมายของบทเพลงได้อย่าง

น่าฟัง ยิ่งคนร้องมเีสยีงหวานใส นุ่มนวลราวฟองเบยีร์เหนอืเหยอืกแก้ว ก็

ยิ่งชวนให้เคลบิเคลิ้ม โดยเฉพาะท่อนออดอ้อนคนรกัที่ว่า 

‘ยอดรกั...คนืนี้เรามาลมือดตีกนัเถอะ

มาผ่อนคลายในอ้อมแขนฉนั ราตรนีี้ช่างมคี่า

ไม่มใีครอกีแล้วที่จะมคีวามหมายเท่ากบัคุณ

ขาดคุณ...ฉนักไ็ม่มเีหตุผลที่จะมชีวีติอยู่ต่อไป’

เคมัลจะไม่ประหลาดใจเลยถ้าจะมีใครสักคนมาบอกว่าคนที่ก�าลัง

ร้องเพลง “We malo” เป็นชาวอยีปิต์ สาบานเลยว่าเขาพร้อมจะพลคี�่าคนื

นี้ให้ถ้าหากว่าคนที่เธอก�าลงัออดอ้อนคอืเขา

เคมลัเดนิไปตามเสยีงร้องราวกบัถูกสะกด ด้วยวา่อยากเหน็หนา้คน

ร้องชดัๆ เสี้ยววนิาททีี่ฝ่ายนั้นเบอืนหน้ามาอย่างบงัเอญิ เคมลักห็ยดุยนืตวั

แขง็ทื่อ ความรู้สกึไม่ต่างจากถูกสายฟ้าฟาด

เจ้าของใบหน้าสวยราวกับเทพีวีนัสนั่นคือคนคนเดียวกับที่เขาออก

ตามหามาทั่วเชียงรายตลอดสองวันที่ผ่านมา ที่แท้มาอยู่ปลายจมูกนี่เอง 

นกัการทตูหนุม่นกึอย่างยนิดแีกมประหลาดใจ แต่ไม่ทนัก้าวเข้าไปทกั เสยีง

ร้องตะโกนเรยีกจากอกีฟากของห้องกด็งัขึ้นเสยีก่อน

“เคมลัทางนี้”

มาวนิตะโกนออกมาสดุเสยีง ท�าให้โต๊ะข้างๆ เหลยีวมามองอย่างสนใจ 

ก่อนพากนัจ้องเคมลัราวกบัตกอยูใ่นภวงัค์ แล้วจากนั้นสาวๆ กไ็ม่อาจถอน

สายตาจากเคมัลได้อีกเลย หนุ่มอียิปต์เหมือนไม่รับรู้ว่าตนเองตกเป็นเป้า
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สายตาของใครต่อใคร ความสนใจของเขาพุ่งไปที่หนุ่มหล่อชาวไทยเจ้าของ

ร้านเพชรชื่อดงัระดบัโลก

ไม่ได้มีแค่มาวินที่มาตามนัด แต่ยังมีใครอีกหลายคนที่เขาไม่รู้จัก 

เคมลัเหลยีวกลบัไปมองบนเวทอีย่างอาลยัอาวรณ์ ปลอบใจตวัเองว่าเพื่อน

ร่วมโปโลคลับคงคุยไม่นาน เสร็จธุระแล้วเขาจะรีบไปหาเธอ เขาจะรีบไป

ดกัรอก่อนที่ ‘เจ้าหญงินกัการทูต’ จะลงจากเวท ีหมายมั่นปั้นมอือย่างนั้น

แล้วเคมัลก็เดินแทรกคู่รักหนุ่มสาวที่ก�าลังเต้นร�าอยู่กลางฟลอร์ไปยังโต๊ะ

หลังผับ แล้วภาพเจ้าหญิงนักการทูตที่เขาออกตามหาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา 

กฉ็ายชดัในความทรงจ�า 

ชดัเจนราวกบัเพิ่งเกดิขึ้นสดๆ ร้อนๆ เมื่อวนัวาน...

บ้านหย่องข่า เมอืงสาด รฐัฉาน สหภาพเมยีนมา 
‘โครงการพฒันาทางเลอืกเพื่อชวีติความเป็นอยูท่ี่ยั่งยนืไทย-เมยีนมา 

เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเมียนมากับไทย เพื่อพัฒนาชีวิตความ 

เป็นอยู่ของชาวหย่องข่าทกุด้าน โดยได้ส่งเสรมิทางเลอืกในการด�ารงชพีแบบ

ยั่งยืน เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องพึ่งพากิจกรรมผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

ยาเสพตดิ หรอืย้ายถิ่นผดิกฎหมาย...’

เสียงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

หรอื ป.ป.ส. เกริ่นน�าถงึความเป็นมาของโครงการพฒันาทางการเลอืกฯ ให้

ผู้แทนจากนานาประเทศ องค์การระหว่างประเทศ กลุ่มประเทศที่ประสบ

ปัญหาการลกัลอบปลูกพชืเสพตดิ ตลอดจนกลุ่มประเทศที่สนใจกจิกรรม

ด้านการพัฒนาทางเลือก ฯลฯ ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและ

นิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วย

การพฒันาทางเลอืกสู่การปฏบิตั ิหรอื ไอแคดสอง (ICAD2) ได้รบัฟังนั้น 

ไม่ได้เข้าโสตประสาทรบัรู้ของเคมลัเลย ด้วยว่าความสนใจของเขาก�าลงัพุ่ง

ไปที่เจ้าหญิงนักการทูตผู้ที่ก�าลังเดินเคียงข้างผู้บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงใน
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พระบรมราชูปถมัภ์ 

ความสนใจอยู่ที่เธอนับแต่วันแรกที่ได้รู้จักกันในพิธีเปิดการประชุม

ไอแคดสองที่อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  

และจากนั้นสายตาของเขากไ็ม่อาจคลาดคลาจากเธอได้อกีเลย

พาขวัญ จีระนันท์ เป็นเจ้าของใบหน้าสวยหวานแต่นัยน์ตาคมซึ้ง  

รปูร่างสูงโปร่ง อรชร ผวิขาวเนยีนจนเหน็เลอืดฝาด เธอตามตดิผู้บรหิาร 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ไม่ห่าง คอยตอบข้อซักถามของ 

แขกบ้านแขกเมืองถึงที่มาที่ไปของโครงการพัฒนาทางเลือกที่ไทยผลักดัน

โดยตอบได้อย่างฉะฉาน ละเอยีดลกึซึ้ง สะท้อนว่าท�าการบ้านมาอย่างด ีอย่าง

เมื่อวานที่นักข่าวท้องถิ่นถามไถ่ถึงความเป็นมาว่าท�าไมไทยถึงได้รับการ

ยอมรบัในเวทโีลกในเรื่องการพฒันาทางเลอืก เขายงัจ�าค�าตอบได้ดี

‘ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี

ท�าให้ในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาต ิ 

หรือ CND ที่กรุงเวียนนาเมื่อปี ๒๕๔๖ ไทยได้รับเชิญให้ไปจัดแสดง

นิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาทางเลือกในฐานะที่ได้รับการยกย่อง 

ให้เป็นแม่แบบในการด�าเนนิโครงการพฒันาทางเลอืกจนประสบความส�าเรจ็

อย่างดใีนการลดพื้นที่ปลกูฝ่ินในดอยตงุ เลขาธกิารมูลนธิแิม่ฟ้าหลวงฯ ได้

รบัโล่เกยีรตคิณุจากส�านกังานยาเสพตดิและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาต ิ

ในฐานะผู้อุทศิตนปฏบิตังิานสานแนวพระราชด�ารขิองสมเดจ็พระศรนีครนิ-

ทราบรมราชชนนี ในการด�าเนินโครงการพัฒนาดอยตุง ซึ่งเป็นโครงการ

พัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืนเพื่อก�าจัดการปลูกฝิ่นและยกระดับชีวิตความ

เป็นอยู่ของชุมชนในบรเิวณสามเหลี่ยมทองค�า...’

เธอฉลาด รอบรู ้ เขายอมรับ ทว่าน่าแปลก สิ่งที่สร้างความ 

ประทบัใจให้แก่เขามากกว่าความฉลาด นั่นคอืความงามต่างหาก เป็นความ

งามที่ชวนให้ตกตะลงึ 

เคมลัยอมรบัว่าเขาไม่ต่างจากผูช้ายอกีหลายสบิลา้นคนในโลกใบนี้ที่
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ชอบผู้หญงิฉลาด แต่ถ้ามคีวามงามแถมมาด้วยกถ็อืเป็นของก�านลัอนัล�้าค่า

จากพระอัลเลาะห์ ที่ผ่านมาเขาเจอผู้หญิงสวยแต่ไม่ฉลาด หรือถ้าฉลาดก็

ไม่ชวนมอง แต่กับรายนี้ ทั้งสวยทั้งฉลาด ขึ้นท�าเนียบสาวฮอตได้อย่าง

สบายๆ แล้วเขามันประเภท ‘ผู้ชายที่แพ้ผู้หญิงฮอต’ ซะด้วย เห็นผู้หญิง

สวยหุ่นดทีไีร เลอืดลมในกายพลุ่งพล่านทุกท ี

นกัการทูตหนุ่มนกึพลางส�ารวจพาขวญัเงยีบๆ เธออยู่ในชุดเชิ้ตขาว 

กางเกงยนีสดี�าอวดช่วงขาเรยีวยาว วงหน้าเรยีวรปูไข่ลอ้มรอบดว้ยผมยาว

สลวยสีด�ารวบเป็นมวยเหนือศีรษะ เก็บไรผมเรียบร้อย เครื่องหน้า

กระจุ๋มกระจิ๋มประกอบด้วยคิ้วเรียวรูปคันศรพาดเหนือดวงตาคมซึ้งสีนิล 

จมกูโด่งปลายงอนรบักบัรมิฝีปากบางแต่อิ่ม รมิฝีปากล่างมรีอยหยกัเลก็ๆ 

มลีกัยิ้มน่ารกัสองข้าง ปลายคางมรีอยบุ๋มเพิ่มความเซก็ซี่ชวนมอง

ใช่...เซ็กซี่โดยไม่ต้องอาศัยการแต่งกายชวนวาบหวิว แค่เดินเหิน 

พดูคยุ กช็วนให้เซก็ซี่อย่างมาก

พาขวัญวางตัวนิ่งๆ ราวกับเจ้าหญิง สมกับฉายาที่สื่อไทยตั้งให้  

‘เจ้าหญงิแห่งวงการทูต’ เธอไม่ยี่หระต่อเพศตรงข้ามที่เพยีรส่งสายตาหวาน

ซึ้งมาให้ ไม่แยแสทั้งหนุม่ชาวไทยและชาวต่างชาตทิี่เยนิยอความสวย ความ

สามารถและความอ่อนน้อมถ่อมตน เคมลันกึชมภูมติ้านทาน อย่างวนัวาน

ที่เขาเข้าไปแนะน�าตวั เธอรบัรู้ด้วยอาการเฉยเมย ไม่ยนิดยีนิร้าย ต่างจาก

สาวๆ ที่ยนืห่างออกไปไม่ไกลมากนกั พอได้ยนิว่าเขาคอื ‘กามาล อลัฟัฎล 

บนิ มูซา อรัรอชดี บนิ ฮาซนั บนิ ยูซุป อลัซาดตั  อคัรราชทูตที่ปรกึษา

อียิปต์’ ก็ส่งเสียงกรี๊ดกร๊าดดีใจ เข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังพูดคุยท�าความ

รู้จกั บางคนถงึกบัแอบให้เบอร์โทรศพัท์ และบางคนแอบยดักระดาษทชิชู

ที่เขยีนหมายเลขห้องพกัในโรงแรมใส่มอืเขา

สกุล ‘อลัซาดตั’ เป็นสกุลเก่าแก่ ต้นตระกูลมสีายสมัพนัธ์แนบแน่น

กบัชนชั้นปกครองในอยีปิต์ แถมเป็นเจ้าของธรุกจิบ่อน�้ามนั บรษิทัอลัซาดตั 

กรุ ๊ปถือหุ ้นสัดส่วนมากสุดในบริษัทอาหรับปิโตรเลียมซึ่งเป็นบริษัท 
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เจ้าของท่อส่งน�้ามนัดบิสเุมด แม้อยีปิต์ไม่ได้เป็นผูผ้ลติน�้ามนัล�าดบัต้นๆ ของ

โลก แต่มีคลองสุเอซซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อในการล�าเลียงน�้ามันและก๊าซ-

ธรรมชาติไปยังสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย โดยมีท่อส่งน�้ามันสุเมด

เชื่อมต่อทะเลแดงและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ท�าให้ตระกูลเขาร�่ารวยอย่าง

มาก

ความจรงิไม่ต้องพดูถงึฐานะชาตติระกลูของเคมลั แค่รูปร่างหน้าตา

กก็นิขาด สามารถผูกใจสาวๆ ให้อยู่หมดั ร้อยทั้งร้อยเหน็แล้วแทบอยาก

โผเข้าใส่ สื่อต่างชาตลิงความเหน็ว่าเขาหล่อและฮอตที่สดุใน พ.ศ. นี้ ด้วยว่า

เป็นนักการทูตไฟแรง วัยแค่สามสิบเก้า แต่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานเร็ว 

เคมัลเป็นอดีตนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติอียิปต์ จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย

ชั้นน�าในองักฤษ  งานอดเิรกนอกจากชอบขี่ม้าเป็นชวีติจติใจแล้ว ยงัชอบ

ร่วมงานการกุศล โดยเฉพาะการประมูลภาพวาด 

เรยีกว่าโพรไฟล์ของเขาเข้าตาและเป็นที่คลั่งไคล้ของสาวๆ ทั่วโลก ถงึ

กบัได้รบัการโหวตจากนติยสารเซก็ซี่ชั้นน�าในอเมรกิาให้ขึ้นท�าเนยีบหนุม่น่าฟัด 

นา่หลงใหลและน่าใช้เวลายามค�่าคนือยู่ด้วยมากที่สุด ดว้ยเหตนุี้จงึค่อนข้าง

มั่นใจในเสน่ห์และหน้าตาของตัวเองพอสมควร พอมาเจอสาวไทยอย่าง 

พาขวญัเมนิใส่ ไม่อยากสานสมัพนัธ์ด้วย จงึท�าให้เขาเกดิอาการจกุพดูไม่ออก

อยู่ในตอนนี้

พาขวญัต่างจากผู้หญงิทุกคนในชวีติ สวย มเีสน่ห์ แต่ต่อมทางเพศ

ไม่รู้รส แถมยงัเยน็ชาราวกบัน�้าแขง็ขั้วโลก เคมลันกึค่อนขอดในใจ พลาง

มองข้ามถนนไปยังร่างสูงโปร่งที่ก�าลังหยุดดูแปลงผักสาธิตของชาวบ้าน 

หลงัทตูประเทศหนึ่งชี้ชวนให้ด ู ฝ่ายนั้นเดนิตามพาขวญัต้อยๆ คอยผูกขาด 

บทสนทนา ปล่อยให้หนุม่ๆ อย่างเขาซึ่งเดนิตามอยูข้่างหลงัห่างๆ เหี่ยวแห้ง

ช่างเนื้อหอมจริงๆ แม่นางฟ้านักการทูต ให้ตายเถอะ เคมัลนึก

เหนบ็แนมอยู่ในใจ



ค ณิ ต ย า l  13

‘นายดูท่าจะสนใจเจ้าหญิงนักการทูตมากกว่าโครงการพัฒนาทาง
เลอืกฯ ที่เลขาฯ ป.ป.ส. กบัผู้บรหิารของเมยีนมาพยายามพรเีซนต์อยู่ซะ 

อกี ดงึสมาธกิลบัมาหน่อยเพื่อน อย่าลมืว่านี่คอืหวัใจหลกัของการลงพื้นที่

ในครั้งนี้’

เสียงพูนธรรมนักข่าวหัวสีฉบับหนึ่งของประเทศไทยเอ่ยกระเซ้าขึ้น

เป็นภาษาองักฤษ ผูบ้รหิารเมยีนมาที่ฝ่ายนั้นพูดถงึ คอืผูบ้รหิารกรมความ

ก้าวหน้าพื้นที่ชายแดนและชาตพินัธุ์ของเมยีนมา

เคมัลเหลียวมองเพื่อนพบว่าก�าลังจ้องเขม็งมองมาอยู่ เขารู้สึกเก้อ

หน่อยๆ เมื่อถูกจบัไต๋ได้ 

‘นายพดูเรื่องอะไร เจ้ายงเจ้าหญงิอะไรกนั’ เคมลัแก้เก้อด้วยการท�า

ตมีนึ เขารู้ว่าพูนธรรมหมายถงึพาขวญั แต่วนิาทนีั้นไม่อยากยอมรบัง่ายๆ 

ให้เสยีเชงิ จงึเฉไฉออกนอกเรื่อง

‘ไม่ต้องมาเสกลบเกลื่อน นายรูว่้าฉนัหมายถงึคณุพาขวญั นายก�าลงั

สนใจเธออยู่ไม่ใช่หรอื’ พนูธรรมโต้ ภาพเคมลัจ้องพาขวญัอยู่ในสายตาเขา

ตลอด เพื่อนเอาแต่จ้องพาขวัญไม่วางตาจนไม่สนใจการบรรยายของ

วทิยากร

พาขวัญเป็นนักการทูตต�าแหน่งเลขานุการเอก เป็นเพื่อนสนิทของ

น้องสาวของเขา หนุ่มๆ ในทรปินี้ก�าลงัหมายปองรวมถงึเคมลัด้วย ซึ่งไม่

แปลกหรอกในเมื่อเธอสวย ความสามารถโดดเด่น เพยีงแต่ที่เขาก�าลงักงัวล

อยูใ่นขณะนี้ เพราะเคมลัได้ชื่อว่าเจ้าชูเ้งยีบ ฉะนั้นจะชอบพาขวญัจรงิจงัหรอื

จะชอบนานแค่ไหนยงัน่าสงสยั อย่างดกีน็่าจะแค่ชั่วประเดี๋ยวประด๋าว พอ

เบื่อกท็ิ้งขว้าง ไม่ต่างจากเลกิเห่อของเล่นชิ้นใหม่

‘คดิอะไร’

พูนธรรมขยับตัวเมื่อถูกเอ่ยปากทัก ‘ฉันต่างหากควรถามว่ามอง

อะไร’

‘นายแหละเอาแต่จ้องฉนัก่อน จ้องฉนัไปกค็ดิเหม่อไป’ เคมลัโต้
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‘มองคนหล่อมั้ง’ พูนธรรมแสร้งตอบกวนๆ เขารู้ว่าเพื่อนหล่อ คม

เข้มปานเทพบุตร วงหน้าเรียวหากแกร่งสมชายชาตรี ประกอบด้วยคิ้ว 

หนาได้รูปสวยพาดเหนือม่านตาสีสนิมที่คมดุจเหยี่ยว ไม่ต้องมองตรงๆ  

แต่สามารถเกบ็รายละเอยีดได้หมด จมกูโด่งสวยรบักบัรมิฝีปากบางแต่อิ่ม

ได้รปูอย่างกบัรมิฝีปากอสิตร ีผวิขาวจดัเมื่อมหีนวดและเคราบางๆ ประดบั

บนใบหน้า ยิ่งเสรมิให้สะดดุตาชวนมองมากขึ้น ยามโพกผ้ากฟัฟียะห์เคมลั

เหมือนหนุ ่มอาหรับผู ้สูงศักดิ์ แต่เมื่อไม่มีกัฟฟียะห์อย่างตอนนี้ก็ไม่ 

ต่างจากหนุ่มยุโรปคนหนึ่ง เพียงแต่หน้ากระเดียดออกไปทางแขกขาวมาก

อยู่สกัหน่อย 

เคมลัเป็นชาวอยีปิต์โดยก�าเนดิ มพี่อเป็นอดตีทูตชื่อว่า อาบู กามาล 

อลัฟัฎล มซูา อรัรอชดี บนิ ฮาซนั บนิ ยซูปุ อลัซาดตั หรอื มซูา อรัรอชดี 

อลัซาดตั มตี้นตระกูลเป็นเจ้าของบ่อน�้ามนั ภรรยาคนที่สามซึ่งเป็นแม่ของ

เคมัลเสียชีวิตไปนานแล้ว ทิ้งมรดกให้เคมัลครอบครองมากมาย เรียกว่า

ซื้อเกาะเลก็ๆ เกาะหนึ่งได้สบาย ครบสูตรรปูหล่อ พ่อรวย การศกึษาและ

การงานเยี่ยม ด้วยเหตุนี้จงึเอื้อให้เขาเปลี่ยนคู่ควงไม่ซ�้าหน้า หลายคนบอก

ว่าบทบาททางการทูตท�าให้ต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบต่อภาพลักษณ์ของ

ตัวเองและของประเทศ แต่ส�าหรับเคมัล พูนธรรมคิดว่าการใช้ชีวิตของ

เพื่อนหนุม่ไม่ได้เป็นอปุสรรคใดๆ เพราะเคมลัก้าวสูต่�าแหน่ง อทป. ด้วยวยั

แค่สามสบิแปด ซึ่งคนส่วนใหญ่ยงัอยู่ในต�าแหน่งที่ปรกึษาด้วยซ�้า นกึๆ แล้ว

อดนกึถงึอดตีนายกรฐัมนตรขีองไทยคนหนึ่งไม่ได้ เขาได้รบัแต่งตั้งให้ด�ารง

ต�าแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจ�าสหประชาชาติและเอกอัครราชทูต 

ประจ�าประเทศแคนาดาด้วยวยัเพยีงสามสบิห้าปี บทบาททางการทตูโดดเด่น

จนได้รบัการจารกึในอกัขรานกุรมชวีประวตั ิThe International Who's 

Who แถมยงัได้รบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์แห่งจกัรวรรดอิงักฤษเทยีบเท่า

ต�าแหน่ง ‘เซอร์’ ด้วย

ไม่ต่างจากเคมลัที่ได้รบัมอบหมายให้ดแูลงานส�าคญัๆ ของกระทรวง
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การต่างประเทศของอียิปต์หลายงานด้วยกัน งานทูตโดดเด่นและเป็นที่

ยอมรับจนได้รับการบันทึกในอักขรานุกรมชีวประวัติเช่นกัน และได้รับ

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์แห่งจกัรวรรดอิงักฤษด้วย

เรยีกว่าคุณสมบตัเิพยีบพร้อมซะขนาดนี้ ถ้าสาวๆ ไม่เหลยีวแล ไม่

เสนอตวัให้ถงึที่ กแ็ปลกไปละ

แล้วพูนธรรมก็นึกย้อนไปถึงวันแรกที่ได้รู้จักเคมัล ตอนไปท�าข่าว

งานแสดงผ้าไหมระดับประเทศหรือซิลก์ซูโจว ที่ประเทศจีน เคมัลไปเป็น 

ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศอียิปต์อยู่ที่นั่น ไทยไปออกบูทไทย 

พาวลิเลยีนจดันทิรรศการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรม-

ราชนินีาถ ในฐานะ ‘พระมารดาแห่งผ้าไหมไทย’ รวมถงึไปเผยแพร่ความรู้

เรื่องผ้าไหมไทยและออกบูทผู้ประกอบการ ปรากฏว่าเคมัลให้ความสนใจ

แฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทย สั่งซื้อไปหลายผืนจนเขาต้องเข้าไปสัมภาษณ์ท�าข่าว 

เลยได้รู้ว่าเคมัลผูกพันกับประเทศไทยเพราะมูซา อัรรอชีด อัลซาดัต 

ผู้เป็นพ่อเคยเป็นทูตอยู่ที่ไทย แถมเคมัลยังเป็นเพื่อนซี้ของมาวินผู้เป็น

เจ้าของร้านเพชรใหญ่ระดบัโลก ‘มาวนิเจมส์’  มสีาขาย่อยอยูท่ี่ยโุรปและ

ตะวนัออกกลาง นัยว่าตอนมาวินจัดแสดงเครื่องเพชรชุด ‘จันทร์กระจ่าง 

ฟ้า’ โดยมแีฟนสาวเป็นนางแบบเดนิโชว์เครื่องเพชรนั้น เคมลัยงัไปร่วมงาน

และอุดหนุนเครื่องเพชรไปหลายล้านดอลลาร์ จนถึงตอนนี้เขายังไม่ได ้

ค�าตอบจากเคมลัว่าสั่งซื้อเครื่องเพชรมากมายไปให้สาวคนไหน 

เขายงัได้เจอเคมลัอกีหลายครั้งทั้งในไทยและต่างประเทศ จนกลาย

มาเป็นเพื่อนที่ดต่ีอกนั ถ้าไปประเทศที่เคมลัอยู่และบงัเอญิฝ่ายนั้นรูข่้าวเข้า 

เป็นต้องโทร. มาชวนไปนั่งfiดริงก์หรือไม่ก็ชวนค้างที่บ้านพัก เขาประทับใจ 

เคมลัหลายเรื่องด้วยกนั ไม่ใช่แค่เรื่องหล่อเกนิมนษุย์มนา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ มี

น�้าใจกับเพื่อนฝูง แต่เพราะฝ่ายนั้นฉลาด เก่ง สุขุม ความคิดความ 

อ่านแยบยลด้วย ดเูป็นคู่ต่อกรที่สมน�้าสมเนื้อกบัพาขวญัถ้าหาก...นกึมาถงึ

ตรงนี้พูนธรรมกช็ะงกั เพราะถ้าพาขวญัเป็นน้องเป็นนุ่ง เขาจะพาหนไีปให้
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ไกลแสนไกล ไม่ให้เฉยีดเข้าใกล้เคมลัสกันดิ เพราะรายนี้เป็นตวัอนัตราย 

แต่อกีนั่นแหละ พาขวญัจะเชื่อเขาแค่ไหน ในเมื่อหญงิสาวเชื่อมั่นว่า

จะเอาตัวรอดได้ในเกมวัดดวงคราวนี้ นึกๆ แล้วพูนธรรมก็ได้แต่ถอน

หายใจยาวเหยยีด

เคมลัตวดัสายตามองเพื่อนเมื่อได้ยนิเสยีงถอนหายใจ 
‘เป็นไร ถอนใจเฮอืกๆ’

‘หนักใจเรื่องนายสนใจคุณพาขวัญมั้ง’ ตอบกระแทกเสียง ทีเล่น

มากกว่าทจีรงิ

‘เหลวไหลน่า เธอสงูค่าอย่างกบัเจ้าหญงิอย่างนั้น ใครจะไปกล้าแหยม็’

‘นายไง’ พูนธรรมสวนหน้าตาเฉย ‘นายจ้องตาเป็นมนัออกอย่างงั้น 

ถ้าเป็นปลากดั คงออกลูกไปแล้ว’

‘เว่อร์แล้ว’ เคมลัค้อนปะหลบัปะเหลอืกไม่จรงิจงันกั ‘ท�ามาเป็นแขวะ 

ถามหน่อย ของสวยๆ งามๆ ไม่ชอบมองรไึง’

‘ชอบ แต่คงไม่อาจเอื้อมเหมอืนนาย’

เคมัลขมวดคิ้ว ‘เธอไม่ใช่เจ้าหญิงจริงๆ สักหน่อย ก็แค่ค�าเปรียบ

เปรยไม่ใช่เหรอ’ เขารู้ว่าสื่อไทยตั้งฉายาให้ว่าเจ้าหญิงแห่งวงการทูต และ

กร่อนสั้นๆ เหลือแค่ ‘เจ้าหญิงนักการทูต’ ด้วยว่าเธอวางตัวสมฐานะชาติ

ตระกูลอนัสูงส่ง แต่นั่นแหละเธอกไ็ม่ใช่เจ้าหญงิจรงิๆ ที่ใครๆ จะจบีไม่ได้

‘ไม่ใช่กเ็หมอืนใช่นั่นแหละ เธอเป็นหลานของท่านผู้หญงิคคนางค์ ซึ่ง

เคยเป็นหม่อมเจ้าหญงิมาก่อน คณุพาเป็นลกูสาวของศาสตราจารย์ ดอกเตอร์

คณุหญงิพานดิา  อดตีปลดักระทรวงศกึษาธกิาร กบัศาสตราจารย์ นายแพทย์

เกษมสานติ์ อดตีผู้อ�านวยการโรงพยาบาล’ พนูธรรมเอ่ยชื่อโรงพยาบาลรฐั

แห่งหนึ่ง ก่อนกล่าวต่อ ‘ท่านผูห้ญงิคคนางค์เป็นยายของเธอ เป็นเจ้าของวงั

วงศ์วรสิ’

เคมลัไม่มคีวามรูเ้รื่องการจดัล�าดบัสาแหรกไทย โดยเฉพาะล�าดบัชั้น
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เชื้อพระวงศ์ด้วยแล้ว แต่เขาพอเดาได้จากน�้าเสียงของพูนธรรมว่า

ท่านผู้หญงิคคนางค์คงไม่ใช่คนธรรมดาๆ 

‘ฟังดู เหมอืนเป็นคนส�าคญัของประเทศ’

‘ไม่ใช่ก็เหมือนใช่ เพราะอย่างที่บอกท่านเคยเป็นหม่อมเจ้าหญิง 

มาก่อน แล้วสามขีองท่านผูห้ญงิคคนางค์เคยเป็นเอกอคัรราชทตูที่มบีทบาท

โดดเด่นในเวทโีลก’ แล้วพนูธรรมกร่็ายยาวถงึความสามารถของทูตวฒุสิาร 

อคัรวรกุล

เคมัลรู้สึกคุ้นๆ เหมือนเคยได้ยินชื่อนี้ แต่นึกไม่ออกว่าเคยได้ยิน 

จากไหนมาก่อน ยามนั้นเคมลันกึไม่ออกว่าสมยัเดก็ๆ ผู้เป็นพ่อเคยพูดถงึ

ชื่อนี้อยู่บ่อยๆ แล้วเขากเ็ลี่ยงไปถามถงึพาขวญั 

‘แล้วคุณพาขวญัล่ะเป็นไงบ้าง ได้ข่าวว่าเธอเก่งมาก พูดภาษายูเอน็

ได้สี่ภาษาใช่ไหม’

พูนธรรมพยักหน้า ‘คุณพาเรียนเก่งตั้งแต่สมัยเด็กๆ สอบชิงทุน

กระทรวงการต่างประเทศไปเรียนต่อตรีโทที่กรุงเวียนนา กลับมาก็บรรจุ

เข้ารับราชการเป็นนักการทูตต�าแหน่งเลขานุการตรี ไต่เต้ามาเรื่อยจนถึง

ต�าแหน่งเลขานุการเอก ฉลาด คล่องแคล่ว ไหวพริบดี พูดภาษาอาหรับ 

ฝรั่งเศส องักฤษ จนี ได้ด ีแล้วกแ็ถมด้วยภาษาเยอรมนั เพราะเธอเรยีนที่

เวยีนนาอยู่หลายปี’

บุคลิกอีกอย่างของพาขวัญคือพูดจานุ่มนวลอ่อนหวาน ใครเห็น 

ใครรกั ใครเหน็ใครหลง สมยักลบัจากนอกใหม่ๆ ถูกยมืตวัไปเป็นล่ามให้

แก่หน่วยงานราชการอื่นๆ อยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะเวลาไปประเทศแถบ

อาหรับ ความสามารถที่โดดเด่น บวกกับทักษะทางภาษาที่ยอดเยี่ยม จึง

เป็นที่โปรดปรานของผู้หลกัผู้ใหญ่ในกระทรวง หลงัท�างานครบตามเกณฑ์

ที่ก�าหนดว่าเมื่อแรกบรรจจุะต้องอยูป่ระจ�าการที่ไทยไม่น้อยกว่าสี่ปีจงึจะได้

ออกไปประจ�าการต่างประเทศได้ ในส่วนของพาขวัญเมื่อครบตามเกณฑ์ 

เธอได้รบัคดัเลอืกให้ไปประจ�าการแรกที่กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี ใน
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ทนัท ีซึ่งถอืเป็นกรณพีเิศษ เพราะโดยปกตปิระจ�าการแรกของผูท้ี่เพิ่งท�างาน

ครบสี่ปี มกัเป็นประเทศก�าลงัพฒันา 

‘เธอเก่งจรงิๆ’ 

เคมัลกล่าวแล้วเหลียวไปมองพาขวัญซึ่งก�าลังหยิบผลไม้พื้นเมือง 

ของชาวหย่องข่ามาชั่งกโิล เดาว่าคงอยากอุดหนนุชาวบ้านเหมอืนกบันกัการ

ทูตคนอื่นๆ ที่ก�าลงัเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ของชาวบ้านอยู่ในขณะนี้ เป้าหมาย

อกีอย่างของการจดังานไอแคดสองในครั้งนี้กค็อืหาตลาดรองรบัผลติภณัฑ์

จากโครงการพฒันาทางเลอืก

เคมัลคลี่ยิ้ม ดวงตาฉายแววพอใจโดยไม่รู้ตัว เลือดลมในกาย 

พลุ่งพล่าน จนอยากหาอะไรเยน็ๆ มาดบั 

พนูธรรมเหน็สายตาร้อนแรงของนกัการทตูอยีปิต์พอด ีเขาชะงกั นกึ

ห่วงหญงิสาวผู้มพีระคุณ

‘รายนี้ฉนัขอได้ไหม’ พูนธรรมเอ่ยปากตรงๆ ‘นายจะไปโปรยเสน่ห์

แก่สาวคนไหนฉนัไม่ว่า แต่กบัรายนี้เธอเป็นเดก็ด ีอย่าไปยุ่งเลย’

เคมัลชะงัก ‘นายชอบเธอรึ’ ถามตรงๆ ไม่อ้อมค้อมพอกัน แล้ว 

จ้องหน้า 

พูนธรรมอยู่ในวัยสามสิบต้นๆ หล่อเข้มแบบชายไทย สูงกว่าหนึ่ง

ร้อยเจด็สบิเซนตเิมตร การศกึษาและการงานไม่ด้อยกว่าใคร เคยท�างานให้

แก่สหประชาชาตทิี่กรงุเทพฯ ตามมาด้วยส�านกัข่าวต่างประเทศก่อนจะย้าย

มาท�าหนงัสอืพมิพ์หวัสทีี่ไทยเพื่อดูแลมารดา

‘ไม่ใช่อย่างที่นายคิดหรอก คุณพาไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยเรื่อง

ผู้ชาย ฉนัไม่อยากให้เธอมาเสยีประวตัเิพราะนาย’

เคมลัสะอกึ 

พูนธรรมไม่สนใจ พูดต่อว่า ‘แล้วเธอกไ็ม่ใช่ถ้วยโปโลให้นายตามล่า

มาประดบัตู้โชว์ เพราะงั้นอย่าท�าให้เธอแปดเปื้อนดกีว่าถ้าไม่คดิจรงิจงั’

ถ้วยโปโลที่พูนธรรมพูดถึง เขาหมายถึงถ้วยรางวัลการแข่งขันขี่ม้า
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โปโล ที่เคมัลเป็นสมาชิกอยู่สนามเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในอังกฤษ  

ที่เคมลัได้คว้าถ้วยรางวลัมาแล้ว ซึ่งส�าหรบันกัขี่ม้าจะถอืเป็นถ้วยเกยีรตยิศ

สูงสุด

เคมลัหนวดกระตุก ‘ถ้าคบกบัฉนัคุณพาจะแปดเปื้อนยงัไง นายพูด

แรงเกนิไปแล้ว’

‘พูดอย่างกบัไม่รู้ว่าตวัเองเป็นตวัอนัตรายส�าหรบัสาวๆ  พ่อแม่ฝ่าย

หญงิเหน็นายที่ไหนแทบจะต้องพาไปแอบไว้หลงับ้านอยู่แล้ว’

นกัการทูตหนุ่มตวดัตาค้อน ‘เว่อร์ไปแล้ว’

‘ก็นายเป็นตัวอันตรายระยะร้อยเมตร นายไม่อยากฉุดสาวๆ แต่

สาวๆ เห็นนายแล้วแทบอยากจะลากขึ้นเตียงทุกราย เพราะฉะนั้นพาลูก

หลานออกห่างนายปลอดภยัที่สุด’

พูนธรรมย�้า ขนาดเคมัลไม่ท�าอะไร แค่ยืนเฉยๆ สาวๆ ยังแทบ 

จะกระโจนเข้าใส่อยู่รอมร่อ ดูอย่างรายนักข่าวอเมริกันที่ก�าลังยืนพูดคุย 

อยู ่กับผู้อ�านวยการส�านักงาน UNODC ประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวัน- 

ออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ยังแอบชม้ายตามองมาที่เคมัลบ่อยครั้ง ท�าตา

หวานหยาดเยิ้มเชญิชวน  เพราะฉะนั้นขนืเคมลัโปรยเสน่ห์เตม็ที่กบัพาขวญั 

เขาเชื่อขนมกนิได้เลยว่าหญงิสาวต้องตดิเบด็ คดิๆ แล้วกใ็ห้นกึห่วงว่าพาขวญั

ก�าลังเล่นกับไฟ สุดท้ายจะหลงไปกับบ่วงเสน่ห์ของเคมัลจนถอนตัวไม่ 

ขึ้น แม้เธอจะได้ชื่อว่าฉลาดเป็นกรดในเรื่องเรยีน แต่เรื่องเพื่อนต่างเพศ เขา

เชื่อมั่นว่าพาขวญัไม่ทนัเล่ห์เหลี่ยมผูช้ายที่มากด้วยประสบการณ์อย่างเคมลั

แน่

‘ภูมิต้านทานเธอแกร่งซะขนาดนั้น เธอไม่เพลี่ยงพล�้าง่ายๆ หรอก 

ยกเว้นเสยีแต่เธออยากเล่นกบัไฟ อยากลองหาประสบการณ์ใหม่ๆ กว็่าไป

อย่าง’ ประโยคท้ายเคมัลพูดแล้วยักคิ้วหลิ่วตาให้รู้ว่าพูดเล่น แต่เมื่อเห็น

เพื่อนไม่เล่นด้วย เอาแต่ตีหน้าบึ้ง เคมลักก็ลบัมาท�าหน้าจรงิจงั 

‘นายก็เห็นอยู่ว่าคุณพาแทบไม่อยากมองหน้าฉันด้วยซ�้า แล้วฉันก็
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ไม่ใช่ซาตานล่าพรหมจรรย์สาวที่ไหนด้วย เพราะฉะนั้นหายห่วง ฉนัไม่ฉุด

เธอมาท�าปู้ยี่ปู้ย�าหรอก’

สหีน้าพนูธรรมยงัคงเคร่ง เมื่อโต้ว่า ‘สญัญาสว่ิาจะไม่หลอกล่อ แล้ว

ฉนัจะเชื่อว่าเรื่องพวกนั้นจะไม่เกดิขึ้นแน่’

เคมัลไม่ตอบในทันที แต่เหลียวไปมองพาขวัญ ‘เรื่องของหัวใจ  

บางทีไม่ต้องหลอกล่อ ก็พร้อมจะกระโจนไปถึงไหนต่อไหนแล้ว ถ้าลงว่า 

มใีจให้’

พูนธรรมขมวดคิ้วกบัค�าพูดทิ้งท้ายของเพื่อน 

‘นายพูดเป็นปรศินา’

เคมลัหนัมายิ้ม เพิ่มความเยาว์วยัให้ใบหน้าคมสนั 

‘ถามจรงิท�าไมห่วงเธอนกั’

คนถูกถามเสหลบสายตา ‘ไม่มอีะไรหรอก ถ้านายรูจ้กัเธอด ีนายจะ

อยากปกป้องเหมอืนที่ฉนัก�าลงัท�าอยู่’

‘นายนี่สมควรได้โล่องครกัษ์พทิกัษ์เจ้าหญงิจรงิๆ แต่อย่าลมืว่านาย

จะปกป้องเธอไปตลอดชวีติไม่ได้ สกัวนัเธอกต็้องมคีวามรกั มผีู้ชายเข้ามา

ในชีวิต ถามหน่อยเมื่อถึงเวลานั้นนายจะท�ายังไง จะตามไปปกป้องถึง

ประเทศนั้นประเทศนี้ที่เธอไปประจ�าการเลยเหรอ’

พนูธรรมผ่อนลมหายใจ ‘กถ็กูของนาย เอาไว้ในวนัที่ฉนัไม่มแีรงแล้ว 

ค่อยมาคดิอ่านว่าจะท�ายงัไง แต่ในวนันี้ ในเมื่อฉนัยงัมแีรง ฉนักจ็ะท�าในสิ่ง

ที่คดิว่าถูกต้องอย่างนี้ก่อนแล้วกนั’

เคมัลขมวดคิ้ว เมื่อรู้สึกว่าพูนธรรมต่างหากที่พูดอะไรเป็นปริศนา 

ไม่ใช่เขา แต่วนิาทนีั้นไม่มโีอกาสซกัไซ้ไล่เลยีง เมื่อทมีไอแคดสองก�าลงัเดนิ

ตรงมายงับรเิวณที่พวกเขายนือยู่

‘ขอโทษครบัไม่ทราบว่าคนืนี้จะให้เกยีรตมิาร่วมงานเลี้ยงของสถานทตู

อียิปต์ได้ไหมครับ’ เคมัลทักขึ้นเมื่อพาขวัญเดินผ่าน จงใจสื่อสารเป็น 

ภาษาอาหรบัเพื่อให้เธอเข้าใจคนเดยีว
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‘ขอโทษค่ะ ดฉินัมนีดักบัครอบครวัแล้ว เอาไว้โอกาสหน้านะคะ’

พาขวญัตอบกลบัมาด้วยภาษาองักฤษชดัถ้อยชดัค�า พนูธรรมอ้าปาก

ค้าง เหลยีวมองเพื่อนซึ่งยงัคงท�าหน้าไม่รูไ้ม่ชี้กบัความกวนของตวัเอง เคมลั

จงใจยั่วประสาทเขาด้วยการแกล้งชวนพาขวญัซึ่งๆ หน้า โชคดกีแ็ต่พาขวญั

ปฏเิสธ

พูนธรรมตีหน้ายักษ์ใส่เพื่อน แต่เคมัลไหวไหล่อย่างไม่แคร์ เขา

เหลยีวมองตามหลงัพาขวญัด้วยแววตามุ่งมาด 

และนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้คุยกบัเธอ หลงัจากนั้นเคมลัจ�าได้ว่า

ไม่มโีอกาสเจอพาขวญัอกีเลยจวบจนค�่าคนืนี้ที่กรุงเทพฯ 



“ขอโทษที่มาเลต ไม่รูว่้านายจะนดัคนอื่นมาด้วย ไม่งั้นจะเผื่อเวลา
ส�าหรบัรถตดิให้มากกว่านี้ สวสัดคีรบัคุณพมิพ์จนัทร์ไม่ได้เจอกนันานเลย 

สบายดนีะครบั”

ประโยคหลงัหนัไปทกัพมิพ์จนัทร์เมื่อเหน็ว่าฝ่ายนั้นตดิตามมาวนิผูเ้ป็น

สามีมาด้วย พิมพ์จันทร์เป็นอดีตดาราดังและปัจจุบันเป็นนางแบบของ 

บริษัทมาวินเจมส์ เขาเจอพิมพ์จันทร์ครั้งสุดท้ายในงานแสดงเครื่องเพชร 

ชดุ ‘จนัทร์กระจ่างฟ้า’ จากนั้นไม่ได้เจออกีเลย มารูข่้าวอกีทกีต็อนที่ทั้งคูส่่ง

การด์เชญิมาร่วมงานแต่งงานเมื่อต้นปี เขาไม่สามารถมาร่วมงานได ้เพราะ

ตดิภารกจิราชการ ได้แต่ส่งของขวญัมาร่วมแสดงความยนิดแีทน เขารู้ว่า

มาวนิรกัภรรยาสาวนยัน์ตาหวานคนนี้มาก ไปไหนหอบหิ้วไปดว้ยกนัดจุเงา

ตามตวัตลอด 

ก็อย่างว่า ทั้งสาวทั้งสวย ไม่รักไม่หลงก็ผิดปกติไปละ เคมัลนึก 

พลางพนิจิพมิพ์จนัทร์ตรงๆ หญงิสาวอยูใ่นวยัยี่สบิปลายๆ รูปร่างสงูโปร่ง

แต่เฟิร์มอย่างสปอร์ตเกร์ิล แววตาคมกล้าไม่กลวัใคร ผดิจากสามปีก่อนที่

๑
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เจอกนัครั้งแรก ครั้งนั้นเจอืรอยเศร้าราวกบัคนอมทุกข์

“ดฉินัสบายดค่ีะ ดใีจที่ได้เจอคณุเคมลัอกีครั้ง วนันี้เป็นวนัรวมญาต ิ

นานๆ ครั้งจะได้ฉลองการกลับมาบ้านของคุณพา ดิฉันก็เลยมาร่วมแจม 

ด้วย” พมิพ์จนัทร์ตอบกลบัเป็นภาษาเดยีวกนัด้วยน�้าเสยีงฉะฉาน ความที่

ร้านเพชรมาวินเจมส์ต้องพบปะติดต่อลูกค้าชาวต่างชาติบ่อยๆ ท�าให้เธอ 

ตอ้งขวนขวายเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ จนสามารถพดูไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่ 

“ผมเพิ่งรูว้นิมน้ีองสาว นายมน้ีองด้วยเหรอ” ประโยคหลงัหนัไปถาม

เพื่อนซี้ต่างวยั

มาวนิเป็นเพื่อนรุน่น้อง จบมหาวทิยาลยัออกซ์ฟอร์ดและเป็นสมาชกิ

โปโลคลับเหมือนกัน สนิทกันเพราะช่วงที่มาวินไปเรียนปริญญาตรีที่มหา-

วทิยาลยัออกซ์ฟอร์ด เขาก�าลงัเรยีนปรญิญาเอกพอด ีมเีวลาเจอหน้ากนัใน

มหาวทิยาลยัอยูส่องปี ก่อนที่เขาจะเรยีนจบและกลบัไปประจ�าการที่ประเทศ

บ้านเกดิ

มาวนิหวัเราะ “ไม่ใช่น้องกเ็หมอืนน้อง เพราะฉนัรกัไม่ต่างจากน้อง

แท้ๆ สามหนุ่มนี่กเ็หมอืนกนั ไม่ใช่พี่น้องแท้ๆ หรอก แต่ฉนัรกัไม่ต่างจาก

สายเลอืดเดยีวกนั” 

แล้วมาวนิกห็นัไปแนะน�าทลีะคน “นี่พนัต�ารวจตรเีศรษฐวฒัน์ เป็น 

พี่ชายของฉนั พี่วฒัน์เป็นต�ารวจปราบปรามยาเสพตดิ ส่วนนี่ร้อยเอกเวหา 

มศีกัดิ์เป็นพี่ชาย เป็นทหารที่โคตรเทพ แล้วนี่กป็ุษยะ เป็นน้องที่อ่อนกว่า

ไม่กี่เดือน ปุษเป็นพนักงานคุมประพฤติ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ส่วน 

สาวสวยที่นั่งข้างๆ นั่นก็ภรรยาปุษชื่อเมทินี เป็นพนักงานฝ่ายออกแบบ 

จวิเอลรมีอืเอกของร้านเพชรฉนั  พวกหนุม่ๆ ที่อยูใ่นนี้เป็นลกูอปุถมัภ์ของ

แม่ฟ้าทั้งหมด ฉนัหมายถงึท่านผู้หญงิคคนางค์ อคัรวรกุล” 

แล้วมาวนิกห็นัไปมองรอบวง ก่อนแนะน�าว่า “ส่วนนี่เคมลั อลัฟัฎล 

อลัซาดตั อคัรราชทูตที่ปรกึษาอยีปิต์ ความจรงิชื่ออาหรบัของเขายาวเป็น

รถไฟข้ามทวปี ผมจ�าไม่ได้ เพราะงั้นเรยีกสั้นๆ ว่าเคมลักแ็ล้วกนั ง่ายด”ี 
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ตบท้ายง่ายๆ ตามประสาหนุ่มขี้เล่น อารมณ์ดี

ตลอดเวลาที่มาวินแนะน�า เคมัลมองตามทีละคน เศรษฐวัฒน์เป็น

หนุม่รปูร่างสงูใหญ่ไล่เลี่ยกบัเวหา แต่น้องชายก�าย�าและผวิคล�้าแดดมากกว่า 

มาดนิ่ง ไม่ค่อยพูดพอๆ กนั แต่ดญูาตดิกีว่าเวหาเพราะฝ่ายหลงัท�าหน้านิ่งๆ 

เดาอารมณ์ยาก ส่วนปุษยะดูเป็นมติรกว่าทุกคน ยิ้มง่าย ดูสบายๆ  

มาวินแนะน�าจบก็ยิ้มกริ่ม พวกเขาสี่หนุ่มมาจากต่างสายเลือด แต่

สามารถหลอมรวมเป็นเลือดสีเดียวกันได้ด้วยความเมตตาของท่านผู้หญิง

คคนางค์ ภายหลังทูตวุฒิสารเสียชีวิตด้วยโรคประจ�าตัว ช่วงนั้นลูกสาว 

คนเดยีวยงัเรยีนอยู่องักฤษ ความเหงาท�าให้ท่านผู้หญงิคคนางค์รบัลูกของ

คนรับใช้ในบ้านซึ่งเสียชีวิตหลังคลอดได้ไม่นานมาเลี้ยงเป็นลูก และตั้งชื่อ

ให้ว่าเศรษฐวัฒน์ สี่ปีต่อมาท่านผู้หญิงคคนางค์ก็ไปเยี่ยมผู้อ�านวยการ 

โรงพยาบาลผู้เพื่อน เลยได้รูว่้านายแพทย์เกษมสานติ์ซึ่งเป็นแฟนของลกูสาว

ก�าลังรักษาทารกที่เป็นข่าวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ว่าถูกแม่ใจยักษ์น�า

มาทิ้งถงัขยะ วนัที่แม่ฟ้าไปโรงพยาบาลเลยถอืโอกาสไปเยี่ยมเดก็ทารกโดย

พาเศรษฐวฒัน์ไปด้วย เศรษฐวฒัน์เหน็น้องแล้วสงสาร กเ็ลยรบเร้าให้แม่ฟ้า

พากลับมาด้วย แม่ฟ้าจึงรับเลี้ยงทารกชายเพิ่มมาอีกคนโดยตั้งชื่อให้ว่า 

เวหา

ส่วนที่มาของปุษยะและตวัเขานั้น เข้ามาอยู่ในวงัวงศ์วรสิในห้าปีต่อ

มา ครอบครวัของเขามคีฤหาสน์ตดิกบัวงัวงศ์วรสิ ตอนเขาอายุหกขวบถูก

จับกุมตัวไป ปุษยะซึ่งเป็นเด็กเร่ร่อนอยู่ในวัยเดียวกันบังเอิญผ่านไป 

เหน็เหตุการณ์เข้าพอดเีลยพลอยตดิร่างแหถูกจบัไปด้วย แต่ดวงดหีนรีอด

ออกมาได้ มาแจ้งครอบครัวของท่านผู้หญิงคคนางค์ให้ไปช่วย จับพลัด 

จบัผลูท่านผู้หญงิไปเจอปุษยะที่โรงพยาบาล พอรู้ว่าก�าพร้าพ่อ แม่กด็นัมา

ตดิคุก จงึสงสาร รบัมาอปุการะเลี้ยงดู ส่งเสยีเรยีนหนงัสอืจนจบปรญิญาโท

จติวทิยาอาชญากรที่องักฤษ ส�าหรบัตวัเขานั้น ในตอนแรกมารสิาผู้เป็นแม่

ไม่เหน็ด้วยกบัการที่เขาไปมาหาสู่บ้านแม่ฟ้า แต่เพราะอาการป่วยของเขาที่
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เป็นผลกระทบข้างเคียงจากการถูกท�าร้ายอย่างหนักในครั้งนั้น จ�าต้องพึ่ง

พาปุษยะในการเยยีวยา มารสิาจงึจ�าใจยอม แต่กระนั้นมารสิากย็งัรู้สกึว่า

ถกูแม่ฟ้าแย่งความรกัไปอยู่ด ีจนกระทั่งเมื่อสองปีก่อน มารสิาประสบเหตุ

ร้ายกบัตวัเอง ท�าให้มองเหน็โลกในมุมใหม่ เข้าใจในความรกัของแม่ฟ้าที่มี

ต่อเขา  สุดท้ายกเ็ลกิตั้งแง่ และเคารพนบัถอืแม่ฟ้าด้วยใจจรงิ

เคมัลส่งรอยยิ้มให้ทุกคนรอบวง ท�าให้ใบหน้าคมคายสว่างไสว ดู 

ไม่ต่างจากหนุ่มน้อย เขาเอ่ยแนะน�าตวั 

“ชื่ออาหรบัผม คอื กามาล อลัฟัฎล บนิ มูซา อรัรอชดี บนิ ฮาซนั 

บนิ ยูซุป อลัซาดตั ชื่อยาวอย่างที่วนิว่าจรงิๆ เพราะฉะนั้นเรยีกสั้นๆ ว่า

เคมัลพอครับ ว่าแต่พวกคุณเป็นลูกอุปถัมภ์ของท่านผู้หญิงคคนางค์หรือ

ครบั” ประโยคหลงัทวนค�าอย่างไม่แน่ใจเพราะแค่สองวนัเขาได้ยนิชื่อนี้ตดิๆ 

กนัถงึสองครั้งสองคราว

พันต�ารวจตรีเศรษฐวัฒน์ พี่ใหญ่สุดในก๊วน ตอบกลับเป็นภาษา

องักฤษว่า “พวกเราเป็นเดก็ที่แม่ฟ้าเกบ็มาเลี้ยงครบั  ยกเว้นมาวนิคนเดยีว

ที่เป็นเดก็ข้างบ้าน แต่เพราะเข้าออกบ้านแม่ฟ้าตั้งแต่เดก็ รกัและผูกพนักนั

มา กเ็ลยเปรยีบเหมอืนลูกของแม่ฟ้าอกีคน”

“ผมไม่ได้สงสัยแง่นั้น ผมแค่ก�าลังคิดว่าท่านผู้หญิงคคนางค์ จะใช่

คนเดยีวกนักบัที่เป็นคุณยายของคุณพาขวญั จรีะนนัท์ หรอืเปล่าครบั” 

เคมลัแก้ความเข้าใจของเศรษฐวฒัน์ ชื่อไทยที่ออกจากปากเขาแปร่ง

อย่างคนที่ไม่ถนัดภาษาไทยเอามากๆ เจ้าตัวนึกเสียดายที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้

เรยีนภาษาไทยจรงิจงัทั้งที่ผู้เป็นพ่อเคี่ยวเขญ็ สมยัรุ่นๆ เคมลัไม่ได้เอะใจ

ว่าท�าไมพ่อถงึต้องการให้เรยีนรูข้นบธรรมเนยีมประเพณไีทยนกั คดิแคว่า่

เพราะมูซาเคยเป็นทูตอยู่ที่ไทย เลยผูกพนักบัวถิชีวีติแบบไทยๆ

หนุ่มๆ รอบวงสนทนาอึ้ง ปุษยะถามอย่างสนใจว่า “ครับ คน

เดยีวกนั ว่าแต่คุณรู้ได้ไง” 

ไม่ใช่แค่ปุษยะที่มองเคมลัอย่างสงสยั เวหาที่นั่งนิ่งมาตลอดกส็ะดดุหู 
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ก่อนหน้าเคมลัมา มาวนิบรรยายสรรพคุณให้ฟังหมดแล้วว่าเคมลัเป็นใคร 

มาจากไหน แต่เวหาไม่นกึว่าเคมลัจะรูจ้กัพาขวญัด้วย และการถามถงึหญงิ

สาวก็แสดงว่ามีความสนใจ ผู้ชายด้วยกันมองปราดเดียวก็รู้ จากที่มอง

เคมลัผ่านๆ เวหากลบัต้องมองซ�้าอกีครั้งอย่างพจิารณา

“พูนธรรมบอกครับ ผมหมายถึงนักข่าวหนังสือพิมพ์...” เมื่อเห็น

หลายคนพยักหน้าอย่างรู้จัก เคมัลจึงเล่าต่อ “เมื่อวานซืนเราเจอกันที่บ้าน

หย่องข่า คุณพาขวัญตามคณะไอแคดสองลงพื้นที่ไปดูงานที่เมียนมา เธอ

ช่วยเป็นวทิยากรให้ความรูแ้ก่ทตูประเทศต่างๆ พนูเล่าว่าฉายาเจ้าหญงิแห่ง

วงการทูต ได้มาจากการที่เธอวางตวัราวกบัเจ้าหญงิ แถมเธอยงัเป็นหลาน

ของท่านผู้หญงิคคนางค์ด้วย”

“พูนช่างจ้อจรงิๆ” มาวนิเปรยอย่างไม่จรงิจงันกั เขารูจ้กักบัพนูธรรม

มานานหลายปีแล้ว นอกจากเจอตามงานอเีวนต์ต่างๆ แล้ว สมยัหนึ่งเขาเคย

เกือบจะได้ขึ้นเตียงกับพุทธรักษาเจ้าของร้านดอกไม้ผู้เป็นน้องสาวของพูน-

ธรรมด้วย ดทีี่รู้จากพาขวญัก่อนว่าเป็นเพื่อนสนทิของเธอและเป็นน้องสาว

ของพูนธรรม เขาจงึหลบฉากได้ก่อน 

“พนูไม่ได้พูดอะไรถงึคณุพาที่ไม่ดหีรอก ว่าแต่ท�าไมนายท�าท่าเหมอืน

ผดิหวงั” เคมลัถามเพื่อนตรงๆ 

พมิพ์จนัทร์เสรมิว่า “นั่นส ิคุณวนิท�าท่าเหมอืนผดิหวงั สงสยัตั้งใจ

เซอร์ไพรส์อะไรคุณเคมลัแน่ๆ”

“เซอร์ไพรส์อะไรครบั” เคมลัหนัไปถามภรรยาคนสวยของเพื่อน

“คงต้องถามเจ้าตวัแล้วละค่ะ” พมิพ์จนัทร์โยนให้สามี

“ว่าไงวนิ”

มาวนิเสหวัเราะ เมื่อเคมลัมองมาอย่างคาดคั้น “ไม่มอีะไร” เจ้าของ

ร้านเพชรชื่อดงั ย�้าเสยีงหนกัแน่น

เคมลัขมวดคิ้ว ไม่ทนัเอ่ยปากซกั เมื่อวนิาทนีั้นเจ้าของเสยีงหวานใส

ที่ร้องเพลงอยู่บนเวทกี่อนหน้านี้เดนิมาหยุดยนืที่โต๊ะ 
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นกัการทูตหนุม่ชะงกั ในจงัหวะเดยีวกบัที่พาขวญัเบกิตาโตอย่างคาด

ไม่ถงึแกมตกใจ เคมลัลกุยนืต้อนรบัอย่างมมีารยาทอนัด ีพลอยท�าให้หนุม่ๆ 

รอบวงลุกตาม 

เสียงเพลง “We malo” จบไปเมื่อไรไม่รู้ ดูเหมือนเขาเองก็ไม่ทัน

สงัเกต 

“มาท�าอะไรที่นี่คะ”
พาขวญัอทุานเป็นภาษาอาหรบั แล้วรบีปรบัท่าทเีมื่อรู้สกึว่าก�าลงัเสยี

มารยาทกบัแขกของพี่ชาย เธอเพิ่งรู้ว่าเคมลัรู้จกักบัมาวนิก็ตอนนี้ วานซนื

ระหว่างลงพื้นที่ที่บ้านหย่องข่า เธอได้รบัโทรศพัท์จากมาวนิ โทร. มานดัแนะ

ให้มางานเลี้ยงต้อนรบัการกลบัมาของเธอตามประสาพี่ๆ  น้องๆ ที่ผบัแห่ง

นี้ ยงัแอบคดิว่าเป็นการจดัเลี้ยงภายในครอบครวั ไม่คดิว่าจะชวนคนนอก

มาด้วย

“คุณคงแปลกใจที่เจอผมที่นี่” เคมัลทักตอบแล้วจงใจยื่นมือออกไป

ให้สมัผสัตามวฒันธรรมตะวนัตก 

พาขวญัเลี่ยงด้วยการยกมอืไหว้แทน 

“นดิหน่อยค่ะ ขออนญุาตทกัทายแบบไทยๆ นะคะ นานๆ ครั้งจะมี

โอกาส” ตอบแค่นั้นแล้วไม่ขยายความว่าในโอกาสอะไร เลื่อนตวัไปทรดุนั่ง

ข้างเมทนิภีรรยาสาวคนสวยของน้าชาย ด้วยว่าที่นั่งของตวัเองถูกเคมลัยดึ

ครองไปแล้ว

มาวนิกระแอมแล้วกล่าวว่า “พี่เพิ่งรู้ว่าหนูพารู้จกักบัคุณเคมลัด้วย”

“เพิ่งรู้จักในงานไอแคดสองค่ะ คุณเคมัลมาสังเกตการณ์เรื่องเอดี” 

เธอหมายถงึการพฒันาทางเลอืก 

อดปลอบใจตวัเองไม่ได้ว่าไม่ได้โกหกมาวนิ เพราะเธอรูจ้กักบัเขาครั้ง

แรกในงานไอแคดสองเพยีงแต่ไม่ใช่การเจอกนัครั้งแรกเท่านั้น เพราะครั้ง

แรกที่เจอเขา คือที่สแปนิช ไรดิง สกูล หรือโรงเรียนสอนขี่ม้าสเปนแห่ง
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เวียนนา ปุษยะพาภรรยาไปเยี่ยมคุณตาซึ่งป่วยหนักที่เยอรมันแล้วแวะ

มาฮันนีมูนที่เวียนนา เธอเลยพาทั้งคู่ทัวร์เวียนนาและเลยไปดูศิลปะการ

บังคับม้าลิปิซานซึ่งเป็นศิลปะการบังคับม้าชั้นสูงที่มีมาแต่ยุคโบราณ ตอน

นั้นเคมลัไปดูกบัเพื่อนๆ ด้วย เวลานั้นเธอกบัเคมลัยงัไม่รู้จกักนั เพยีงแต่

เธอสะดุดตาเขา อาจเพราะเขามีอะไรบางอย่างที่โดดเด่น เคมัลมาในชุด

อาหรับเต็มยศ มีกัฟฟียะห์โพกศีรษะ สาวๆ ห้อมล้อมไม่ต่างจากชีค 

น่าแปลกนบัแต่นั้นข่าวคราวเกี่ยวกบัเขากถ็าโถมเข้าใส่เธอราวกบัคลื่นซดัสาด 

กไ็ม่ปาน

ความจรงิเป็นตรรกะง่ายๆ เมื่อเรารูจ้กัหรอืสะดดุตาใครแล้ว เวลามี

ข่าวอะไรผ่านตา ย่อมหยุดอ่าน หยุดให้ความสนใจ เช่นเดียวกับพาขวัญ 

หลงัเหตกุารณ์เจอเขาครั้งแรก เมื่อมภีาพข่าวของเขาผ่านตาทางหนงัสอืพมิพ์

แทบลอยด์ซึ่งเธอไปเจออย่างบังเอิญ เธอจึงหยุดอ่าน เลยได้รู้ว่าเขาคือ 

ใคร มาจากไหน และก�าลงัจะมาท�าอะไรที่เวยีนนา 

เคมลัเสรมิว่า “ในเวทโีลกพดูถงึความส�าเรจ็ของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดนิไทย

กับการแก้ไขปัญหาพืชเสพติดอย่างยั่งยืนมากมาย โดยเฉพาะความส�าเร็จ

ของโครงการบ้านหย่องข่า ดอยตุง และอีกหลายโครงการในพื้นที่ 

ภาคเหนอืของไทย ผมสนใจ เลยอยากมาดดู้วยตวัเอง” เคมลัให้เหตผุลถงึที่

มาที่เขาแจ้งลงทะเบยีนขอเข้าสงัเกตการณ์การประชุมไอแคดสอง

“นายมาถูกที่ถูกเวลาแล้วเพื่อน เพราะน้องสาวฉันเวิร์กเรื่องเอดีมา

หลายปีแล้ว” มาวนิท�าเสยีงโอ่เลก็ๆ 

“ขอทราบรายละเอยีดได้ไหมครบั คณุศกึษาเรื่องเอดยีงัไงบ้างครบั” 

ประโยคหลงัหนัไปถามพาขวญัอย่างสนใจ

“เอาไว้คยุนอกรอบดไีหมคะ คยุวชิาการหนกัๆ บนโต๊ะอาหาร เกรง

จะท�าให้คนอื่นทานอาหารไม่อร่อย” 

ทุกคนชะงัก เพราะไม่บ่อยครั้งนักที่พาขวัญจะหักหน้าใคร โดย

เฉพาะกลางที่สาธารณะกบัคนแปลกหน้า นั่นแสดงว่าเคมลัพเิศษอย่างมาก 
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หรอืไม่กด็วงกุดเตม็ท ีประโยคหลังมาวนินกึเย้าเพื่อนในใจ 

“งั้นเรื่องนี้ล่ะครับ ผมเพิ่งทราบว่าคุณพาร้องเพลงอาหรับได้เพราะ

มาก ขออนุญาตเรยีกคุณพาเหมอืนพีๆ่  ของคุณนะครบั” เคมลัไม่ละความ

พยายาม

พาขวญัยิ้มมุมปาก ไม่ตอบรบัหรอืปฏเิสธ ตอบไปอกีเรื่องว่า

“ดฉินัชอบเพลงอาหรบั โดยเฉพาะเพลงของอมัร์ ดยิาบ ความหมาย

ด ีลกึซึ้ง”

“ดูท่าคุณเป็นผู้หญงิโรแมนตกิมาก”

“ถ้าชอบเพลงของอมัร์ ดยิาบ แล้วจะกลายเป็นสาวโรแมนตกิ งั้นทั้ง

บ้านทั้งเมืองคงเต็มไปด้วยสาวช่างฝันแล้วละค่ะ” กระเซ้ากลับด้วยน�้าเสียง

นุ่มนวล

ทุกคนมองหน้าพาขวัญสลับกับเคมัลไม่ต่างจากลูกบอลที่ถูกโยนไป

มา ด้วยว่าไม่บ่อยครั้งอกีเหมอืนกนัที่พาขวญัจะต่อล้อต่อเถยีงกบัชายแปลก

หน้า

“คุณร้องเพลงของอัมร์ ดิยาบ ได้ชัดเจนจริงๆ แถมไพเราะน่าฟัง 

ขอโทษคุณเรียนภาษาอาหรับจากที่ไหนครับ ถึงออกเสียงได้คล่อง ถูก

อกัขระ”

“คุณยอดฉินัเกนิไปแล้ว แค่พอไปวดัไปวาแค่นั้นแหละค่ะ”

“ผมพูดจรงิ คุณถ่อมตวัเกนิไปแล้ว”

“ถ้างั้นคงต้องขอบคุณคุณยาย ตอนเด็กๆ ดิฉันเรียนภาษาอาหรับ

จากคุณยายค่ะ คุณตาเป็นทูตแถบประเทศอาหรับ มีเพื่อนฝูงชาวอาหรับ

มากมาย คณุยายเลยมคีวามรูภ้าษาอาหรบัไปด้วย พอโตมาอกีหน่อย คณุ

แม่จ้างครูชาวอาหรบัมาสอนที่บ้านค่ะ”

“ท�าไมถงึให้ความส�าคญักบัภาษานี้นกัล่ะครบั” เคมลัถามอย่างอยากรู้

“ดิฉันวางแผนมาตั้งแต่เล็กๆ ว่าจะเจริญรอยตามคุณตาในการเป็น

ทูต คุณยายเล่าว่าคุณตาย�้าให้ฟังอยู่เสมอถึงความส�าคัญของภาษาอาหรับ
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อย่างน้อยกห็้าเรื่อง ภาษาอาหรบัใช้กนัมากเป็นอนัดบัห้า เรยีกว่าเป็นภาษา

ราชการของประเทศต่างๆ กว่ายี่สิบประเทศ มีคนใช้เป็นภาษาประจ�าชาติ

กว่าสามร้อยล้านคน แถมเป็นภาษาทางการของยูเอน็ ในโลกตะวนัตก คน

ที่พดูภาษาอาหรบัได้เป็นที่ต้องการสงูมาก เพราะน้อยคนนกัที่จะถนดัภาษา

นี้ และที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคอื ในจ�านวนสายลบัเอฟบไีอหนึ่งหมื่นสองพนั

คนของสหรัฐอเมริกา มีเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ไม่รู้ภาษาอาหรับ 

นั่นแสดงว่าสหรัฐฯ เองยังเห็นความส�าคัญของภาษานี้มาก” ประโยคหลัง  

พาขวญักล่าวเป็นภาษาอาหรบั

เคมลัอทุานอย่างคาดไม่ถงึ มองเจ้าของใบหนา้สวยหวานอย่างทึ่งจดั 

“ไม่แปลกใจแล้วว่าท�าไมคุณถึงสนใจภาษานี้ แถมท�าได้ดีด้วย คุณ

ออกเสียงไม่ต่างจากเจ้าของภาษาเลยทีเดียว ผมชอบฟังเวลาคุณพูดภาษา

อาหรบั” เคมลัชมจากใจจรงิ 

“ขอบคุณค่ะ” พาขวญัตอบรบัอย่างสุภาพ

มาวนิกล่าวขึ้นหลงัฟังบทสนทนาตรงหน้าเงยีบๆ มาพกัหนึ่ง 

“เพิ่งได้ยนิหนูพาพดูภาษาอาหรบักว็นันี้ หนพูาท�าได้เยี่ยมมาก ขนาด

เจ้าของภาษาอย่างเคมลัยงัเอ่ยปากชมแบบนี้ แสดงว่าไม่ธรรมดาจรงิๆ” ชม

น้องสาวต่างสายเลอืดจากใจจรงิ

“ขอบคุณค่ะพี่วนิ”

ความจรงิไม่เพยีงแต่มาวนิและเคมลัที่ทึ่งจดั ทุกคนในที่นั้นกด็้วย

“น้องนายไม่ธรรมดานกัหรอก” เคมลัส�าทบั

“ถ้านายได้เจอแม่ฟ้า จะยิ่งทึ่งกว่านี้” มาวนิพูดต่อ 

“แม่ฟ้าเก่งไม่น้อยกว่าคุณพาเหรอ”

“เก่งกว่าค่ะ” พาขวญัรบีตอบ

มาวนิเสรมิว่า “เก่งกว่าหรอืไม่กว่าไม่รู ้ แต่ที่แน่ๆ พดูภาษาองักฤษ

คล่องปรื๋อ แถมอายุปูนนี้แล้วยงัแขง็แรง เดนิเหนิคล่องแคล่ว ไปเจอแล้ว

นายจะเข้าใจส�านวนไทยลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นน่ะเป็นยงัไง”
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“เป็นยงัไง” เคมลัถามต่อ

“ต้องไปเจอ”

ได้ยนิค�าตอบของพี่ชายแล้วพาขวญักส็ะดุ้ง ลุ้นให้เคมลัปฏเิสธด้วย

ว่าท่านผู้หญงิคคนางค์ก�าลงัไม่สบาย เหตุผลที่เธอบนิกลบัมาอยู่ที่เมอืงไทย

ค่อนข้างยาวในรอบนี้ นอกจากเพื่อร่วมการประชุมไอแคดสองแล้ว กเ็พื่อ

อยูก่บัครอบครวัด้วย แม่บอกว่าปีนี้สขุภาพคณุยายไม่ด ีเจบ็ออดๆ แอดๆ 

เธอเลยลาอยู่ต่ออกีระยะเพื่อดูแลท่าน

เคมลัตอบ “อยากไปเหมอืนกนั แต่พรุง่นี้ต้องเตรยีมประชมุผูบ้รหิาร

ระดบัสูงไอแคด เอาไว้รอบหน้าแล้วกนั จะพาคุณพ่อมาท�าความรู้จกัด้วย 

รายนั้นก็ชอบประเทศไทยเป็นชีวิตจิตใจ ไม่รู้ท�าไมถึงชอบนักหนา จนฉัน

อดคดิไม่ได้ว่าถ้ามเีมยีเป็นคนไทยได้ คุณพ่อคงไม่ลงัเลไปแล้ว”

มาวินสะดุ้งกับมุกของเพื่อน เวหาเห็นปฏิกิริยานั้นก็ขมวดคิ้วด้วย

ความสงสัย แต่วิสัยไม่ช่างพูด ท�าให้เก็บข้อมูลเงียบๆ ขณะที่พาขวัญฟัง 

ค�าตอบแล้ว มีอาการโล่งใจอย่างเห็นได้ชัด แต่สบายใจได้ไม่นาน ก็ต้อง

สะดุ้งเฮอืกเมื่อได้ยนิประโยคต่อมาของเคมลั

“นี่พอคุณพ่อรู้ว่าฉันมาเมืองไทย ก็ฝากให้ฉันช่วยซื้อระนาดไปฝาก 

ไม่รู้ท�าไมถงึชอบเครื่องดนตรไีทยนกั”

“ต้องหนูพาเลย รายนี้ถนดัเรื่องเครื่องดนตร”ี มาวนิรบีตอบ “แถม

เก่งเรื่องฟ้อนๆ ร�าๆ สมยัเดก็ๆ คุณยายจบัฟ้อนเลบ็ แสดงโขนอยู่บ่อยๆ”

พาขวัญแย้งด้วยสีหน้าใสซื่อ “ซื้อที่แคนาดาไม่ดีกว่าหรือคะ ไม่ยุ่ง

ยากในการขนย้าย แถมไม่ต้องเสยีเวลาขนส่งทางเรอื ดฉินัเคยได้ยนิว่าที่นั่น

มรี้านเครื่องดนตรไีทยจ�าหน่ายด้วย” 

“ซื้อที่แคนาดาก็ต้องขนย้ายเหมือนกันแหละครับ เพราะผมต้องส่ง

ต่อไปยงัอยีปิต์” เคมลัโต้เสยีงเรยีบๆ รู้ว่าพาขวญัเลี่ยงโต้งๆ

มาวนิแนะ “งั้นเอางี้ ซื้อที่เมอืงไทย เดี๋ยวฉนัลากหนูพาให้ไปช่วยเลอืก

ซื้อให้แล้วกนั” 
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ทุกคนจ้องมาวินอย่างสงสัย โดยเฉพาะปุษยะ เขาจับสังเกตได้ถึง

ความผดิปกตมิาได้พกัใหญ่ๆ แล้ว มาวนิมเีป้าหมายอะไรบางอย่างในการ

จดังานเลี้ยงต้อนรบัพาขวญัในครั้งนี้ และเป้าหมายที่ว่า เขานกึห่วงใยความ

รู้สึกของเวหา ปุษยะนึกพลางมองไปทางพี่ชายต่างสายเลือดด้วยความ

ห่วงใย คงมเีพยีงเขาที่รูว่้าเวหาคดิอะไรกบัพาขวญั ส่วนเขาถงึจะเคยคดิ แต่

ได้ข้ามผ่านจุดนั้นและสมหวังในรักแท้กับเมทินีไปเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ได้

เจบ็ปวดอะไรอกีกบัภาพที่มาวนิพยายามจบัคู่พาขวญัให้แก่เคมลั

พาขวัญตัดสินใจเอ่ยปฏิเสธตรงๆ “แต่ตารางเวลาของพาแน่น 

เอี้ยด คงแทรกเรื่องอื่นไม่ได้”

เคมลัขมวดคิ้วมุ่นเมื่อถูกตคี่าเป็น ‘เรื่องอื่น’ ไปแล้ว

“ออกไปช่วยเพื่อนพี่เลือกสักชั่วโมงสองชั่วโมงไม่เปลืองเวลามาก

หรอกหนูพา น่านะ”

โดนขอร้องแกมบังคับอย่างนี้ พาขวัญก็พูดอะไรไม่ออก เคมัลเห็น

สหีน้าอดึอดัใจของหญงิสาว เลยตดับท  

“คณุพาอาจไม่มเีวลาจรงิๆ ไม่เป็นไร ฉนัไปหาซื้อที่ต่างประเทศกไ็ด้”

“แบบนั้นก็ได้ เอางี้ นายแวะไปซื้อที่เวียนนา ที่นั่นเป็นเมืองแห่ง 

ดนตร ียงัไงกต้็องมร้ีานเครื่องดนตรขีาย นายให้หนพูาช่วยเลอืกให้เลย ยงั

ไงพอกลบัเวยีนนา หนูพาต้องมเีวลามากกว่าอยู่ที่นี่แน่”

เหตุผลไม่เป็นเหตุเป็นผลนกั พาขวญัย่นจมูกใส่พี่ชาย เวยีนนาเป็น

เมอืงแห่งดนตรคีลาสสกิกจ็รงิ ด้วยว่าเตม็ไปด้วยคตีกวมีากมาย โดยเฉพาะ

วอล์ฟกงั อามาเดอสุ โมซาร์ต หรอื โมซาร์ต นกัประพนัธ์เพลงคลาสสกิชื่อ 

ก้องโลก แต่ความเป็นเมืองแห่งดนตรี นั่นไม่ได้หมายความว่าจะท�าให้มี

เครื่องดนตรีครบทุกประเทศ ยังไม่ทันคิดอ่านเอาตัวรอด เจ้าของร้านเข้า

มาโค้งค�านบัก่อน

“สวัสดีครับเฮียมาวิน ขาดเหลืออะไรบอกได้นะครับ ทางเรายินดี

บรกิาร” เจ้าของร้านหน้าตาออกไปทางครึ่งจนีครึ่งแขกเดนิเข้ามาทกัทายมาวนิ
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ด้วยภาษาไทยส�าเนียงจีนอย่างนอบน้อมเช่นคนคุ้นเคย สะท้อนว่ามาวิน 

เป็นแขกวไีอพหีรอืไม่กล็ูกค้าขาประจ�าประเภทที่ทปิหนกั

เจ้าของร้านพูดต่อว่า “และสุภาพบุรุษท่านใดต้องการอะไรเพิ่มเติม 

ก็บอกผมได้ตลอด เมื่อกี้สุภาพสตรีคนสวยท่านนี้ร้องเพลง “We malo” 

เพราะมาก ลูกค้าชมเปาะ มแีต่คนถามว่าเป็นใครมาจากไหน เอาแต่รเีควสต์

ขอให้ร้องซ�้า” เจ้าของร้านเล่าอย่างคนมอีธัยาศยัอนัดี

“เธอเป็นน้องสาวผมเองครบั” มาวนิยดือกอย่างภาคภูมใิจ “เธอพูด

ภาษาอาหรบัได้คล่องปรื๋อ ขนาดเพื่อนผมเจ้าของภาษา เป็นคนอยีปิต์โดย

ก�าเนดิยงัชมเหมอืนกนั อ้อ...เพื่อนผมกร้็องเพลงเพราะครบั” ประโยคท้าย

หนัไปแนะน�าเคมลั

เจ้าของร้านเบกิตาโต มองเคมลัอย่างทึ่ง 

“ร้องให้ลูกค้าร้านผมฟังเป็นบุญหูสกัเพลงได้ไหมครบั” เจ้าของร้าน

พดูอาหรบัด้วยส�าเนยีงจนี น�้าเสยีงชื่นชมฟังดพูอเหมาะพอด ีไม่สอพลอจน

เกนิงาม

เคมัลยิ้ม ท�าให้ใบหน้าที่ประดับด้วยหนวดและเคราจางๆ คลาย

ความดุดนัลง 

“ระวงันะครบั แทนที่จะเรยีกแขกอย่างคณุพา จะกลายเป็นวา่ผมไล่

แขกของคุณ”

“ไม่เลยครับ ผมยินดีเสี่ยง” เจ้าของร้านตอบกลับอย่างคนขี้เล่น

พอกนั

มาวนิโต้ว่า “ไม่ต้องถ่อมตวัเลยเพื่อน นายมขีองดกีต็้องโชว์หน่อย”

เคมลัลูบท้ายทอยแก้เขนิ มาวนิยิ้ม ไม่บ่อยนกัที่เพื่อนจะเขนิจรงิจงั 

“เอางี้ไหม ให้หนูพาขึ้นไปร้องเป็นเพื่อน นายจะได้ไม่เขนิ นะหนูพา

ช่วยเพื่อนพี่หน่อย ไม่งั้นเจ้าของร้านกบัพี่ไม่มบีญุหไูด้ฟงัแน่” ประโยคหลงั

หันไปกล่าวเป็นภาษาอังกฤษกับน้องสาว พลางพยักพเยิด หวังให้เพื่อน 

เข้าใจภาษาด้วย
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พาขวญัมองพี่ชายตาปรบิๆ พยายามอ่านใจว่ามาวนิมาไม้ไหน เพราะ

ปกตพิี่ชายเธอเลน่บทหวงน้องสาวตลอด คอยกนัหนุม่ๆ ไมใ่ห้เข้าใกล ้ มา

วันนี้กลับพลิกบทบาท อยากเล่นบทพ่อสื่อซะงั้น  แต่จะว่าพ่อสื่อก็พูดได้ 

ไม่ถนัดปากนัก พาขวัญนึกแก้ความคิดของตัวเอง เพราะท่าทีของมาวินดู 

ไม่ชดั จงึอาจจะเรว็เกนิไปถ้าจะสรุปไปในทางนั้น

ไม่ต่างจากเคมลั เขาชะงกั มองหน้าเพื่อนอย่างพนิจิ พยายามอ่านใจ 

แต่ไม่มเีวลาหาค�าตอบนานกว่านั้นเมื่อเพื่อนกระทุ้งศอก

“รบีไปโค้งหนูพาส ิมวัรออะไร”

เคมลัไม่เสยีเวลาตดัสนิใจซ�้าสอง เขาเดนิไปโค้งค�านบั

“ให้เกยีรตริ้องเพลงคู่กบัผมสกัเพลงนะครบั”



“วนันี้ปุษไม่ลงมาใส่บาตรเหรอ แปลกจรงิ” 
ท่านผู ้หญิงคคนางค์เปรยขึ้นเบาๆ ขณะเดินกลับเข้าไปภายใน

อาณาเขตวัง โดยมีหลานสาวคนสวยช่วยพยุง ปล่อยให้เด็กรับใช้เก็บ

อปุกรณ์ข้าวของต่างๆ ที่ใส่บาตรเสรจ็แล้วเดนิตามหลงัเข้าไปเกบ็ในครวั ใน

วัยเจ็ดสิบกว่าๆ ท่านผู้หญิงคคนางค์ยังคงแข็งแรง เดินเหินคล่องแคล่ว

กระฉับกระเฉงไม่ต่างจากหญิงวัยหกสิบ แต่ด้วยช่วงนี้ท่านผู้หญิงไม่ค่อย

สบาย เธอเลยต้องเป็นหูเป็นตา กนัหกล้ม

ลกึๆ พาขวญัแอบนกึสงสยัว่าท่านผูห้ญงิป่วยจรงิหรอืไม่ แม่บอกว่า

คุณยายป่วยด้วยโรคคนแก่ เลยอยากให้เธอบินกลับมาเยี่ยม แต่พอกลับ

มาอยู่ด้วยจริง กลับพบว่าเดินเหินเป็นปกติ แค่บ่นปวดหัวเล็กๆ น้อยๆ 

เท่านั้น พอเปรยๆ เรื่องนี้ แม่กบ็อกว่าคณุยายได้ก�าลงัใจดจีากเธอ เลยหาย

ป่วยเป็นปลดิทิ้ง

“นั่นสคิะ ปกตนิ้าปุษตื่นมาใส่บาตรทุกเช้าไม่ได้ขาด เช้านี้แปลกจรงิ

ตื่นไม่ทนั” พาขวญัตอบรบั

๒
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เธอนึกชื่นชมน้าบุญธรรมที่เธอรักไม่ต่างจากญาติแท้ๆ ด้วยว่าเป็น

กิจวัตรประจ�าวันมากว่าสิบปีแล้วที่ปุษยะจะตื่นมาใส่บาตรร่วมกับเธอและ

คุณยายทุกเช้า จนเมื่อเธอเดินทางไปเรียนต่อปริญญาตรีและโทที่เวียนนา 

และฝ่ายนั้นเดินทางไปเรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษตามหลังมาวินไปไม่กี่ปี 

เลยไม่มีโอกาสได้ใส่บาตรด้วยกันอีก แต่เธอเชื่อว่าแม้น้าชายจะไปเรียน 

เมอืงนอก กย็งัคงหาเวลาไปวดัไปวาเพื่อท�าบญุ เพราะฝ่ายนั้นชอบการท�าบุญ

ใส่บาตรมาจากคุณยายจนตดิเป็นนสิยัแล้ว

“คงมธีรุะมั้ง เช้านี้หนพูากม็งีานเช้าด้วยเหมอืนกนัไม่ใช่เหรอ” หนัมา 

ถามเสียงอ่อน เธอเป็นคนสั่งให้ลูกสาวโทร. ตามหลานสาวกลับมาอยู่บ้าน 

กด้็วยเหตผุลบางประการ โดยอาศยัช่วงที่หลานสาวต้องบนิกลบัมาร่วมงาน

ประชุมไอแคดสองที่เมอืงไทยอยู่แล้ว

“ใช่ค่ะ หนูพาต้องไปประชุมผู้บริหารระดับสูงไอแคดที่โรงแรม...” 

เอ่ยชื่อโรงแรมหรูใจกลางกรุงแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่จดังาน ก่อนกล่าวต่อ 

“คุณยายมอีะไรให้หนูพารบัใช้หรอืคะ” 

“ไม่มอีะไรหรอกจ้ะ แค่ถามดู”

“งั้นเยน็นี้เราเจอกนัค่ะ หนพูาจะรบีกลบั คณุยายจะได้ไม่เหงา ดไีหม

คะ”

“ดหีลาน ยายจะเตรยีมกบัข้าวอร่อยๆ ไว้รอดมีั้ย”

“ดค่ีะ แต่เอ...หนุม่ๆ อยูบ้่านครบเซตแบบนี้ คณุยายคงไม่เหงามั้งคะ” 

ทั้งสองต่างพูดคุยตามประสายายๆ หลานๆ ที่นานครั้งจะได้เจอ 

กัน พาขวัญจูงแขนประมุขของวังวงศ์วริสจากประตูรั้วไปยังในวัง ตลอด

ทางเดนิทอดยาวเกอืบสามร้อยเมตรนั้นปดู้วยอฐิตวัหนอนวางเรยีงรายเป็น

รูปดอกไม้สวยงาม สองข้างทางคือสนามหญ้าญี่ปุ่นเขียวขจีขนาดกว้าง 

ใหญ่ที่ขณะนี้คนสวนก�าลังปรับหัวสปริงเกอร์เพื่อให้แรงดันพ่นน�้าไปทั่ว

สารทศิ ตดิกบัวงัวงศ์วรสิ คอืคฤหาสน์ของลูกสาว โดยมสีระน�้าคั่นกลาง 

ซึ่งเป็นสถานที่พบปะสงัสรรค์ระหว่างน้าๆ หลานๆ อยู่เป็นประจ�า จวบจน
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แต่ละคนเติบใหญ่มีวิถีชีวิตของตัวเอง จึงไม่ได้มาสังสรรค์ริมสระครบทีม

เหมือนสมัยเด็กๆ อีก หลานสาวเธอชอบกุหลาบเป็นพิเศษ เธอจึงสั่งให้

คนสวนปลูกรอบรั้ว บดันี้มนัออกดอกชูช่อบานสะพรั่ง  มองไปทางไหนก็

เตม็ไปด้วยกุหลาบหลากสสีวยงาม

“เหมอืนกนัที่ไหน ถ้าหลานและหนุ่มๆ มาอยู่พร้อมหน้ากนัได้ ยาย

จะมคีวามสขุมาก แล้วยิ่งถ้าหลานจะมเีจ้าตวัเลก็ให้ยายด้วยแล้ว  ยายจะยิ่งมี

ความสุขมากที่สุด” ท่านผู้หญงิตอบหลานสาวคนโปรด

แก้มนวลเนียนขาวอมเลือดฝาดเป็นสีชมพูระเรื่อทันตา “คงอีกนาน

แหละค่ะ”  ตอบอุบอบิในล�าคอ

เป็นเวลาเกอืบสามสบิปีมาแล้วที่พวกน้าๆ ช่วยให้คณุยายคลายเหงา 

คุณยายเคยเล่าให้ฟังว่าช่วงที่คุณตาเสียใหม่ๆ ช่วงนั้นแม่ยังเรียนอยู่เมือง

นอก คณุยายเหงาจดั ต้องรบัพวกน้าๆ มาอปุการะเป็นลกู เธอนกึขอบคณุ

พวกน้าๆ มาถงึทุกวนันี้ที่ช่วยให้คุณยายผ่านช่วงล�าบากมาได้ จนถงึตอนนี้

แม้ปุษยะจะแต่งงานไปแล้ว แต่ก็ยังอยู่ในบ้านหลังนี้และพาเมทินีเข้ามาอยู่

ด้วย ส่วนเศรษฐวฒัน์กบัเวหา ถงึจะยงัไม่แต่งงาน แต่เธอเชื่อว่าคงมแีฟน

สาวซุกอยู่ที่ไหนสกัแห่ง เพราะสองหนุม่หล่อเหลา เท่ระเบดิ สาวๆ คงตดิตรมึ 

ส่วนมาวิน ถึงไม่ได้มาค้างที่บ้านอีกหลังสละโสด แต่ก็ยังแวะเวียนไป 

มาหาสู่ที่บ้านไม่ได้ขาด

“หลานยี่สบิแปดปีแล้ว สมยัยายแต่งตั้งแต่ยี่สบิเอด็”

“แค่ยี่สบิแปดต่างหากค่ะ” พาขวญัแย้งเสยีงอ่อน “อกีอย่างสมยัคุณ

ยายกับสมัยนี้ต่างกันออกค่ะ สมัยคุณยาย ผู้หญิงต้องรีบแต่งงานเพราะ

สภาพสงัคม เศรษฐกจิ และปัจจยัอะไรอกีหลายๆ อย่างเอื้อให้รบีแต่ง แต่

สมัยนี้ผู้หญิงชอบพึ่งตัวเอง เลยแต่งช้า แถมบางคนก็อยากอยู่เป็นโสดไป

ตลอดชวีติ”

“หลานอยากอยู่ในกลุ่มหลงัใช่ไหมล่ะ” ท่านผู้หญงิดกัคออย่างรู้ทนั

พาขวญัยิ้ม “กอ็ยากอยูอ้่อนคุณยายแบบนี้ไปนานๆ ไงคะ ไม่ดเีหรอ” 
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คนเป็นยายตวดัตาค้อน  ไม่จรงิจงันกั “ดมีนักด็หีรอกนะ แต่แต่ง

แล้วกอ็้อนได้”

“แต่งแล้วอาจต้องย้ายออก ไม่กลวัหรอืคะ หนูพาอาจต้องย้ายออก

หลงัสละโสดกไ็ด้”

“แน่ะ มขีู่กลบัด้วย”

“เปล่าขู่สกัหน่อย”

“ให้แต่งจรงิๆ เถอะ ถงึตอนนั้นยายอาจยอมให้หลานย้ายออก หรอื

ไม่อกีท ีอาจกล่อมให้หลานเขยเป็นฝ่ายย้ายเข้า ไม่สิๆ  วงันี้ยงัมพีื้นที่เหลอื

อกีมาก ให้ปลกูเรอืนหออกีสกัหลงั กย็งัเอาอยู”่ ท่านผู้หญงิแกล้งขู่ไปอย่าง

นั้น รู้ว่าพื้นที่วงัเหลอืกจ็รงิ แต่พอส�าหรบัปลูกบ้านหลงัเลก็ๆ เท่านั้น ไม่

สามารถปลูกคฤหาสน์หลังใหญ่ได้ ซึ่งระดับหลานเธอ จะให้อยู่บ้านหลัง

เลก็ๆ เธอกย็อมไม่ได้เหมอืนกนั

พาขวญัยิ้มเหยเก “ไม่ดมีั้งคะ” โอดครวญเมื่อถูกขู่กลบัหนกักว่า 

ท่านผูห้ญงิตะล่อมด้วยน�้าเสยีงอ่อนๆ “ความจรงิ ไม่วา่ยคุไหนสมยั

ไหน ถ้าแต่งช้า มีลูกช้า ไม่ดีต่อสุขภาพเด็กกันทั้งนั้น หลานถึงวัยจะมี

ครอบครวัได้แล้ว ยายอยากอุ้มเหลนไวๆ”

“รอจากน้าปุษ จากพี่วนิง่ายกว่า อย่ารอจากหนูพาเลย” 

ท่านผู้หญงิขมวดคิ้วเมื่อหลานสาวปฏเิสธอย่างไร้เยื่อใย “เอาอย่างนี้

ดมีั้ย ภายในหนึ่งถงึสองปีนี้ ถ้าหลานยงัหาหนุ่มโชคดมีาแต่งงานด้วยไม่ได้ 

ยายจะหาอศัวนิขี่ม้าขาวให้เอง” 

คนฟังยิ้มเจื่อนๆ “ไม่ดหีรอกมั้งคะมดัมอืชกแบบนี้” ท้วงเสยีงอ่อยๆ 

“คนที่หนูพาจะแต่งงานด้วย ต้องเก่งชนดิที่ท�าให้หนูพายอมรบัได้ ต้องเป็น

คนดี ใจบุญสุนทานเหมือนคุณยาย ต้องไม่เจ้าชู้ ไม่เจ้าเล่ห์เพทุบายอย่าง 

พี่วนิ ต้องโรแมนตกิอย่างน้าปุษ ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่  ไม่เที่ยวกลางคนื

อย่างน้าวฒัน์ ต้องปกป้องคุม้ครองเราได้อย่างน้าเวย์ รกัครอบครวัและเข้า

กบัครอบครวัเราได้ และที่ส�าคญัจะต้องท�างานบ้านเก่ง ท�ากบัข้าวอร่อยเท่า
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คุณยาย ยอมเป็นช้างเท้าหลังเมื่อคราวจ�าเป็น จะต้องฟังภรรยา ไม่

เผดจ็การทางความคดิ คณุสมบตัเิลศิเลอซะอย่างนี้ คุณยายคดิว่าหนูจะหา

ได้ง่ายๆ หรอืคะ ใช่ว่าจะเดนิเกลื่อนกลาดตามท้องถนนนา”

“นั่นส ิจะให้ไปหาตามวดัวา กเ็กรงว่าหนูพาจะผดิพระสงฆ์องคเจ้า”

คนฟังกะพรบิตาปรบิๆ “นี่คุณยายจะให้หนูสกึพระหรอืคะ”

ท่านผู้หญงิหวัเราะ “หลานกล็ดเกรดเจ้าบ่าวหน่อยส ิ เอาแค่คนเดนิ

ดินธรรมดาๆ คุณสมบัติเลิศเลอวิลิศมาหรายาวเป็นหางว่าวอย่างนั้น ทั้ง

ชาตหิลานกห็าไม่ได้หรอก”

พาขวญัย่นจมูก กแ็สร้งตั้งข้อแม้ไม่อยากแต่งนี่นะ

เหน็หลานสาวคนสวยยงัเงยีบ ท่านผู้หญงิกย็ื่นข้อเสนอใหม่ “ถ้าหาไม่

ได้ ตกลงให้ยายหาให้เอาไหม” ค่อยๆ ใช้น�้าเยน็เข้าลบู ตะล่อมไปสูจ่ดุหมาย

พาขวญัส่ายหน้า “หมดสมยัคลุมถุงชนแล้วนะคุณยาย”

“กใ็นเมื่อหลานรกัเลอืกนกั ยายกลวัว่าจะได้แร่ กเ็ลยต้องช่วยร่อน

หาให้” 

“คุณยายมวี่าที่หลานเขยในใจแล้วหรอืคะ” ถามอย่างระวงั

“ยังหรอก แต่คิดว่าหาได้ไม่ยากนัก” ท่านผู้หญิงตอบหน้าตาเฉย 

ทั้งที่ขดักบัความจรงิ

“หนูพามขี้อแม้มากนะ คุณยายจะหาได้ถูกใจเหรอ”

“ถูกใจไม่ถูกใจไม่รู้ แต่ที่รู้แน่ๆ ถ้าหลานยังเลือกนัก ยายจะจับคู่

ตุนาหงนัให้จรงิๆ”

พาขวญัจ๋อย ย่นจมูก “วนันี้คุณยายหนูพาแก่ขู่จรงิ”

“ไม่ได้ขู่ เอาจรงิ” 

“แน่ะ...” พาขวญัหวัเราะ เปลี่ยนท่าทใีหม่ เริ่มต่อรองยกสอง “เอางี้

ดีไหมคะ ให้หนูพาลองหาก่อน ถ้าหาไม่ได้จริงๆ จะมากระซิบให้คุณยาย

ช่วยหา ดไีหมคะ” 

“ตกลง ให้เวลาสองปี”
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“ห้าปีดกีว่ามั้ยคะ” 

คนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าหลายสิบปีส่ายหน้า “อย่ามาต่อ

รอง สองปีก�าลงัสวย หนูพาจะยี่สบิเก้าในปีหน้าอยู่แล้ว แต่งเรว็ มเีจ้าตวั

เลก็ตอนยี่สบิเก้าสามสบิ ยายว่าก�าลงัสวย”

คนฟังย่นจมูก “ไม่สวยส�าหรบัหนูพาหรอกค่ะ” 

ท่านผู้หญงิปลอบเสยีงอ่อนๆ “ความรกัเป็นสิ่งสวยงาม บางครั้งเป็น

ก�าลงัใจให้หลานได้ดใีนยามท้อแท้”

“หนูพามคีวามรกั มกี�าลงัใจจากคุณยาย คุณแม่ น้าๆ แล้วกพ็ี่วนิ 

แค่นี้กพ็อแล้ว”

“เหมอืนกนัที่ไหน ก�าลงัใจจากคนรกัให้พลงัทางใจที่ยิ่งใหญ่กว่า”  

“จากคุณยาย จากทุกคนในบ้านหลงันี้ กพ็อแล้ว หนูพาไม่ต้องการ

จากที่อื่น” ยงัคงยนืกรานค�าตอบเดมิ

“ยงัไม่เจอกพ็ูดได้ ลองเจอ ขี้คร้านหลานยายจะเปลี่ยนค�าพูด”

“ไม่มีทางหรอกค่ะ” ปฏิเสธเสียงอ่อน “ถึงหนูพาจะมีความรัก 

ครอบครวักย็งัเป็นที่หนึ่งส�าหรบัหนูพา”

“ปากหวาน ช่างอ้อนจรงิ”

“เปล่าสกัหน่อย หนูพาพูดจรงิ”

“หลานพูดได้ เพราะยงัไม่เจอใครคนนั้น”

“กใ็ช่ แล้วใช่ว่าจะได้ง่ายๆ นี่คะ เพราะอย่างนี้อย่าเร่งรดัหนูพาเลย 

ค่ะ เกดิจบัพลดัจบัผลูได้คนไม่ดมีาเป็นหลานเขย หลานสาวคนนี้ไม่ชชี�้าไป

ตลอดชวีติหรอืคะ คุณยายเองกค็งรู้สกึผดิ เผลอๆ อาจรู้สกึเป็นตราบาป

ไปตลอดชวีติค่าที่ท�าให้หลานรกัรบีแต่งจนต้องคว้าคนเลวมาเป็นสาม ีแถม

ยังต้องล�าบากใจมาปลอบโยนหนูพาไปตลอดชีวิตอีก แล้วไหนจะพวกน้าๆ 

ที่ต้องคอยมาระทมทุกข์ไปกบัความทุกข์ใจของหนูพาที่...” 

“พอๆ ไม่ต้องชกัแม่น�้าทั้งห้ามากดดนัยาย รอบนี้ยายไม่หลงกลง่ายๆ 

หรอก ถามหน่อยลูกไม้เล่ห์เหลี่ยมแพรวพราวซะอย่างนี้ กลัวจะหลงกล
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หนุ่มคนไหนอกี ไหนบอกมาซ”ิ

พาขวัญย่นจมูก ปรับท่าทีใหม่ให้ดูน่าสงสารกว่าเก่า “หนุ่มรอบจัด 

ไงคะ มีถมเถไป หนูพาพูดจริงนะคะ คุณยายลองนึกภาพตามนะคะ  

เกิดหนูพาเลือกผิดคนมาเข้าพิธีเพราะรีบเลือกอันเนื่องจากกลัวคุณยายจับ

คลมุถงุชน แล้วทนีี้หนุม่คนนั้นเกดิซาดสิม์ บงัเอญิชอบเลี้ยงเมยีด้วยล�าแข้ง

ทุกเช้าค�่า ร�่าสุราทุกเช้าเยน็ เที่ยวกลางคนืทุก...”

“พอๆ เจ้าพา ขี้เล่นเกนิไปแล้ว เราละทะเล้นเป็นที่หนึ่ง” ท่านผูห้ญงิ

ตวดัตาค้อน เธอต้องรบีตดับทก่อนจะเสยีรูฟั้งหลานพร�่ายาวเป็นน�้าท่วมทุง่

หาสาระไม่ได้ “ตกลงตามนี้แล้วกัน ยายให้เวลาหลานสองปี เกิดหาไม่ได้

จรงิๆ หรอืมวัแต่ตกุตกิลลีาจดั ยายจะหาให้เอง แลว้ถ้าหนพูายงัเหน็ว่าคน

ที่ยายหาให้ไม่ใช่ เราค่อยมาว่ากนัด้วยเหตุผลว่าเพราะอะไรถงึไม่เหน็ด้วย”  

พาขวญัหน้ามุ่ย เมื่อสมัผสัได้ว่าท่านผู้หญงิเอาจรงิในรอบนี้ 

“คณุยายสรปุมาอย่างนั้นแล้ว หนพูาจะว่าอย่างอื่นได้ไงล่ะคะ” ตอบรบั

เสยีงอ่อยๆ ท่านผู้หญงิเหล่มอง ไม่มั่นใจว่าถูกประชดเข้าให้หรอืไม่ ความ

จริงพาขวัญฉลาด รู้เอาตัวรอด เมื่อรู้ว่าท่านผู้หญิงแข็ง เธอก็เรียนรู้ที่ 

จะถอย

“ท�าไมมองหนพูาแบบนั้นล่ะคะ” ถามเสยีงอ้อนๆ ลดศรีษะกอดแขน 

แนบแก้มกบัต้นแขนอวบหากเหี่ยวย่นของผูเ้ป็นยายอย่างเอาใจ ท่านผู้หญงิ

มองกิริยาประจบที่ไม่ต่างจากแมวขี้อ้อนอย่างหมั่นไส้ หากแต่แววตากลับ

ฉายรอยอ่อนโยน สะท้อนถงึความรกัความเอน็ดูระคนปรานชีดัเจน 

“ไม่รู้ว่าจะถูกหลานคนสวยประชดเข้าให้หรอืเปล่าน่ะส”ิ

“แหม มองหลานคนนี้แง่ร้ายไปได้” ตบท้ายด้วยเสยีงหวัเราะ

“ไม่ได้มองแง่ร้าย แต่เราน่ะเจ้าเล่ห์ เล่ห์เหลี่ยมแพรวพราวนกั”

“อูย วนันี้คุณยายแจกขนมยอถี่ๆ ”

ท่านผู้หญงิตวดัตาค้อนกบัความล้นของหลานรกั 

“มองหลานแง่ร้าย รอบนี้หนูพาว่าตามคุณยายจรงิๆ ไม่ได้ประชด” 
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ท่านผู้หญิงตวัดตาค้อนอีกค�ารบ เพราะเท่ากับรอบอื่นๆ ที่ผ่านมา

เธอถกูประชดโดยไม่รูต้วั แต่ท�าหน้าดไุด้เพยีงครู่เดยีวกต้็องคลี่ยิ้มอย่างอด

ไมไ่ด้ กจ็ะไม่ให้อารมณ์ดยีงัไงไหว ในเมื่อมองใบหน้าเรยีวรปูไข่คราวใด ก็

พบแต่ความสดใส ไร้เดียงสา ชวนให้เจริญหูเจริญตา เรียวหน้างามดุจ

เทพธิดานั้นไร้ซึ่งไฝฝ้าราคีใดๆ สวยตามธรรมชาติ ผิวขาวนวลเนียนอม

เลือดฝาดไม่ได้พึ่งเครื่องส�าอางหรือมีดหมออย่างที่เด็กสาวสมัยนี้นิยมกัน 

หลานสาวเธองามทุกสดัส่วน งามทุกมุมมอง ไม่ว่ามองพศิหรอืมองผาด

แถมตลอดยี่สิบแปดปีที่ผ่านมาพาขวัญไม่เคยสร้างความหนักอก

หนกัใจให้พ่อแม่ ตรงข้าม อยู่ในกรอบศลีธรรมดงีาม มุ่งเรยีน ไม่สนใจ

เพศตรงข้าม รักการท�ากิจกรรมและชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ ช่วงปิด

เทอมซมัเมอร์มกัขอพ่อแม่ไปช่วยองค์กรระหว่างประเทศ อาท ิยนูเิซฟ เป็น

ครูอาสาสอนหนงัสอืให้แก่เดก็ด้อยโอกาสตามประเทศกนัดารต่างๆ นกึมา

ถึงตรงนี้ ดวงตาของผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายปีฉายแววอบอุ่นแกม

ภาคภูมใิจ 

“เชื่อแล้วว่าหลานยายพูดจริง ไม่ได้ประชด ยายโชคดีที่มีลูกหลาน

น่ารกั เชื่อฟังทุกคน นี่ถ้าคุณตายงัอยู่ คงภูมใิจในตวัหลานสาวคนนี้มาก”

“ภูมใิจเพราะเชื่อฟังเหรอคะ”

“ช่างย้อนจรงิ ภมูใิจทกุๆ เรื่องแหละ กไ็ม่น่าภูมใิจหรอกเหรอ หลาน

ได้รับเกียรติให้เป็นล่ามแปลสามภาษา อังกฤษ อาหรับ จีน ในงานการ

ประชมุระดบัโลกอย่างไอแคด แถมหลานยายยงัมจีรยิวตัรที่งดงาม ไม่เคย

ท�าเรื่องเสื่อมเสยีให้พ่อแม่หนกัใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรยีน เรื่องคบเพื่อนหรอื

เรื่องเที่ยวกลางคนื แต่ไหนแต่ไรมา มุง่เรยีนเรื่องเดยีว ไมเ่หมอืนลกูหลาน

ของเพื่อนๆ ยาย แต่ละคนน่าหนกัอกหนกัใจทั้งนั้น ไม่ท้องก่อนจบ กท็�างาน

ไม่เป็นโล้เป็นพาย ประเภทหยบิโหย่ง เหยยีบขี้ไก่ไม่ฝ่อ”

พาขวญัคลี่ยิ้ม “กห็นูพามคีณุตาคณุยาย คณุพ่อคณุแม่และน้าๆ เป็น

แบบอย่างที่ดนีี่คะ” ตอบเสยีงอ่อนโยน
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ท่านผูห้ญงิคคนางค์ยื่นมอืข้างที่ว่างมาโคลงศรีษะทยุ แววตาเจอืรอย

ปรานแีกมเอน็ดู

“นบัวนัช่างประจบ ช่างออดอ้อนฉอเลาะเก่งอย่างนี้นี่เล่า ใครๆ ถงึ

รกั ใครๆ ถงึหลง”

“ไม่ดหีรอืคะ จะได้มแีต่คนรกัคนหลงหลานของยาย ไม่มคีนเกลยีด”

“น้อยไปส ิทั้งรกัทั้งหลงกลวัแต่จะมแีต่พวกหนุ่มๆ น่ะส ิส่วนสาวๆ 

คงหมั่นไส้หลานพลิกึละ”

“อ้าว...ท�าไมเป็นงั้นล่ะคะ” ส่งเสยีงประท้วงแกมโอดครวญ แต่ไม่ทนั

ได้ค�าตอบ กม็เีสยีงเข้มงวดอย่างคนมอี�านาจดงัจากประตูเสยีก่อน

“คุยกะหนุงกะหนงิอะไรกนั” พานดิาร้องทกัขึ้น

“คุณยายก�าลงัแจกลูกยอให้หนูพาอยู่ค่ะ วนันี้แจกเหลอืเกนิ ทั้งชม

ว่าขี้อ้อนน่ารักคนทั้งโลกรุมรักแน่ ทั้งชมว่าความสามารถเป็นเลิศในสาม

โลก...”

ท่านผูห้ญงิตวดัตาค้อนอกีครา ไม่มั่นใจว่าถกูหลานสาวตวัดปีระชด

เข้าให้อกีหรอืไม่ ส่วนพานดิากะพรบิตาปรบิๆ  ไม่แน่ใจว่าลูกสาวพูดจรงิ

เพราะรายนี้ขึ้นชื่อในหมู่เครือญาติในเรื่องความขี้เล่นไม่เป็นสองรองใคร  

แต่ถ้าอยู่กบัคนแปลกหน้า ผดิกนัเป็นคนละคน 

“ยายพาล้นอีกแล้วใช่ไหมคะคุณแม่” ประโยคหลังพานิดาหันไปหา

คนเป็นแม่ ท่านผู้หญงิโบกมอืราวกบัไล่มดไล่ยุงอย่างไม่ถอืสานกั พาขวญั

อมยิ้มเมื่อเหน็กริยิานั้น เธอหนัไปทางมารดา ยิ้มประจบ

“นี่พวกน้าๆ ไปไหนกนัหมดคะ หรอืยงัไม่ตื่น” ถามพลางเหลยีวมอง

รอบตัว เธอไม่ได้นอนที่เรือนใหญ่มานานหลายปีแล้ว เลยไม่รู ้ความ

เคลื่อนไหวของพวกน้าๆ นกั สมยัเดก็ๆ ยงัค้างที่วงัวงศ์วรสิอยูบ้่าง แต่พอ

โตมาหน่อย แม่สั่งห้ามเดด็ขาด เธอเลยต้องกลบัไปอยูบ้่านตวัเอง ความจรงิ

ไม่ได้คดิอะไรนกักบัพวกหนุ่มๆ มองว่ากพ็ี่ๆ  น้าๆ ของเธอทั้งนั้น แต่ด้วย

เข้าใจความปรารถนาดขีองคุณแม่ เลยไม่ขดั
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“ได้ยนิเสยีงรถออกจากบ้านตั้งแต่เช้าหลายคนัแล้วละ สงสยัออกจาก

บ้านไปหมดแล้วมั้ง” ตอบอย่างขอไปท ี

พานิดายอมรับว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นดีเห็นงามด้วยนักกับการที่

มารดาเกบ็พวกหนุม่ๆ มาอุ้มชเูลี้ยงดไูม่ต่างจากลูกหลานตวัเอง กลวัจะเข้า

ต�าราเอาลูกเขามาเลี้ยง เอาเมี่ยงเขามาอม แล้วพาขวญักโ็ตเป็นสาวสะพรั่ง 

หน้าตาสะสวย เกดิพวกเสอืโหยพวกนี้หน้ามดืตามวักลดัมนัขึ้นมา ลูกสาว

เธอจะซวยเอา เหตุผลที่ตดัสนิใจขอเออลรีไีทร์มาอยู่ดูแลบ้าน ส่วนหนึ่งก็

เพราะเรื่องนี้ด้วย เธออยากมาจับผิดหนุ่มๆ ไม่ให้ท�าเรื่องอื้อฉาวงามหน้า 

โชคดหีน่อยกต็รงที่ปษุยะแต่งงานแล้ว แม้จะขดัหขูดัตาอยูบ้่างตรงที่ยงัไม่ย้าย

ออก แต่เมื่อคดิว่ามเีมทนิคีอยคมุอยู ่กไ็ม่น่าจะกระไร  ส่วนเวหา เป็นทหาร

ประจ�าการที่เชยีงใหม่เป็นส่วนใหญ่ จงึไม่ค่อยมเีวลาอยู่ตดิบ้านนกั อาศยั

เสาร์อาทติย์กลบับ้านนานๆ ท ีเหลอืกแ็ต่เศรษฐวฒัน์ ที่ยงัอยู่ให้เหน็ต�าตา

ต�าใจ แต่เธอก็หวังว่าอีกไม่นานคงจะแต่งงานออกเรือนไป เบาใจอยู่ 

หน่อยกต็รงที่ไม่ค่อยสุงสงิกบัพาขวญันกั ผดิกบัปษุยะกบัเวหาที่มกัไปไหน

มาไหนกบัลูกสาวเธอตามล�าพงัมากกว่า  

พานดิาไม่รูเ้ลยว่าที่พาขวญัต้องไปไหนมาไหนกบัปุษยะหรอืเวหาตาม

ล�าพงันั้น ส่วนหนึ่งมาจากตวัเองเป็นต้นเหตุ ด้วยว่าที่ผ่านมามกัไหว้วานให้

มาวนิไปรบัไปส่งพาขวญัแทนเพราะไม่ไว้ใจคนอื่น ผลปรากฏว่าฝ่ายนั้นเบื่อ

เลยโยนหน้าที่ดแูลน้องไปให้ปษุยะหรอืไม่กเ็วหาแทนแล้วแต่ใครจะว่าง เว้น

เศรษฐวฒัน์ ด้วยมาวนิเกรงใจเพราะเป็นพี่ใหญ่กว่าหลายปี

“อ้อค่ะ เสยีดายเลยไม่ได้อยู่กนิข้าวเช้าด้วยกนัเลย” พาขวญัพมึพ�า

อย่างเสยีดาย

นบัแต่ปุษยะแต่งงาน เหมอืนมเีส้นกั้นบางๆ ระหว่างเธอกบัเขา ถ้า

เป็นสมัยก่อน เขาตื่นลงมาใส่บาตรช้า เธอเป็นต้องขึ้นไปตามถึงห้องนอน

แล้ว แต่ตอนนี้เหมอืนมรีะยะห่างระหว่างกนั อาจด้วยเกรงใจเขาที่แต่งงาน

มีเมทินีแล้ว ขืนยังท�าตัวสนิทสนมเหมือนเดิม จะท�าให้น้าสะใภ้ไม่สบายใจ



ค ณิ ต ย า l  45

เอาง่ายๆ 

“แล้วคุณพ่อล่ะคะ” พาขวญัถามต่อ 

“มผี่าตดัเช้า เลยออกจากบ้านตั้งแต่ไก่โห่แล้วละ”

“งั้นเช้านี้ เรากก็นิข้าวกนัสามคนสคิะ” พาขวญัถาม

“น่าจะอย่างงั้นนะ” พานดิาตอบรบั

“งั้นเรียกเด็กตั้งส�ารับเลยดีมั้ย หนูพาเองก็ต้องออกจากบ้านเช้า

เหมือนกัน” ท่านผู้หญิงหารือ แต่ไม่รอค�าตอบ เธอเดินน�าตรงไปยังห้อง 

รบัประทานอาหารโดยมหีลานสาวช่วยจงู พานดิาเดนิตาม รอจนทกุคนทรดุตวั

นั่งเรยีบร้อยแล้ว จงึหนัไปพยกัพเยดิให้พลอยเงนิ

“ยกส�ารบัมาตั้งโต๊ะเลยพลอย” เธอสั่งเดก็รบัใช้

“จะให้หนขูึ้นไปตามคณุเวย์ด้วยไหมคะ” พลอยเงนิถามเป็นภาษาไทย 

ส�าเนยีงแปร่งๆ ด้วยเป็นชาวพม่าที่มาอยู่ไทยได้ไม่นานจงึยงัพูดไม่ชดั  

“อ้าว เวย์ยังไม่ออกไปเหรอ” ท่านผู้หญิงอุทานอย่างประหลาดใจ  

หนัไปทางลกูสาวอย่างรอค�าตอบเงยีบๆ เสาร์อาทติย์นี้เวหาลงมาอยูบ้่านตาม

ค�าขอของเธอ

แต่คนที่ตอบคอืพลอยเงนิ “ยงัค่ะ หนูยงัไม่เหน็คุณเวย์ลงมาเลยค่ะ 

ส่วนคณุปุษไปส่งคณุเมย์ตั้งแต่เช้า ออกไล่ๆ กบัคณุวฒัน์เลยค่ะ นยัว่ามงีาน

ต่างจังหวัดเลยต้องรีบไปส่งคุณเมย์ก่อน” พลอยเงินรายงานอย่างพาซื่อ 

สาธยายจ้อยๆ เป็นต่อยหอย พูดได้ไม่ชัดนักแต่อยากฝึกพูดเพราะตอนนี้

โลกก้าวสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ไทยเมียนมาก้าวสู่เออีซี จึงอยากพูดภาษาต่าง 

ประเทศเก่งๆ ได้สกัสองภาษา อย่างน้อยภาษาองักฤษ ภาษาไทย เลยลงทุน

เรยีน กศน. เพื่อจะได้เก่งภาษามากขึ้น 

พานดิาขยบัตวัเมื่อรู้สกึได้ถงึสายตาเข้มงวดของมารดา ตวดัสายตา

ไปทางเด็กรับใช้แวบหนึ่งราวกับจะฝากไว้ แล้วจึงหันมาตอบด้วยน�้าเสียง

อ่อนหวาน

“นิดเข้ามาตอนได้ยินเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มอยู่ที่โรงจอดรถแล้ว 
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ละค่ะ ไม่ได้โผล่หน้าไปด ูเลยไม่รูว่้ารถใครต่อรถใครบ้าง แต่พูดกพ็ดูเถอะ 

เวย์เองกไ็ม่ควรนอนตื่นสาย อะไร นานๆ ทกีลบัมาบ้าน แทนที่จะรบีตื่นลง

มาให้คณุแม่เหน็หน้าค่าตาเผื่อจะเรยีกใช้อะไรบ้าง กลบัมานอนอตุจุนตะวนั

เลยีก้น”

“คณุแม่พดูอย่างนั้นกไ็ม่ถกูนะคะ” ค้านเสยีงอ่อยๆ ไม่ให้ฟังว่าก้าวร้าว

ต่อบุพการ ี “นี่เพิ่งหกโมงเช้าเองค่ะ น้าเวย์ไม่ได้ตื่นสายสกัหน่อย พวกเรา

ต่างหากที่เป็นฝ่ายร่นเวลาอาหารเช้าให้เรว็ขึ้น เพราะงั้นไม่มใีครรู้ได้หรอก

นะคะถ้าไม่ไปบอกล่วงหน้า พลอย...” ประโยคหลงัหนัไปหาพลอยเงนิ “ขึ้น

ไปตามคุณเวย์เถอะ บอกว่าแม่ฟ้ารอทานข้าวเช้าอยู่ แต่ถ้ายังไม่ได้อาบน�้า  

กบ็อกว่าไม่ต้องรบีหรอก”

พานดิาฟังค�าลูกสาวแล้วหน้าตงึ ขณะที่ท่านผู้หญงิก�าชบัเดก็รบัใช้ 

“บอกคุณเวย์ไปว่า ฉันอยากให้ลงมากินข้าวเช้าด้วยกันก่อนที่หนูพา

จะออกไปท�างาน”

“ได้เจ้าค่ะ” พลอยเงนิรบัค�าอย่างกระตอืรอืร้นแล้วกระวกีระวาดไป

ท�าตามหน้าที่

ท่านผู้หญงิรอจนเดก็รบัใช้เดนิลบัสายตาแล้วจงึหนัมามองลกูสาว ให้

เวลาผ่านไปนานแค่ไหนกไ็ม่อาจลดทฐิทิี่อยู่ในใจของพานดิาได้

“ลูกควรลดท่าททีี่มตี่อเดก็ๆ” เธอหมายถงึหนุ่มๆ ทั้งสามคน “เกดิ

เดก็รบัใช้เอาไปพูดต่อ จะเสยีหายมาถงึทุกคนโดยเฉพาะตวัลูกเอง”

“ถ้าเลี้ยงเสยีข้าวสุกแบบนั้น กไ็ล่ออกดกีว่าค่ะ” พานดิาโต้เยน็ๆ

พาขวัญฟังแล้วสะอึก ขณะที่ท่านผู้หญิงคอแข็ง “แม่จะถือว่าแม ่

ไม่ได้ยนิที่นดิพูดเมื่อกี้” ย้อนกลบัเสยีงเยน็พอๆ กนั

พาขวญัเสยีวสนัหลงัวาบแทนมารดา เพราะไม่บ่อยครั้งนกัที่จะได้ยนิ

ผู้เป็นยายท�าเสียงเย็นชา ด้วยความใกล้ชิดกันมานานรู้ว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่

ที่ท่านผู้หญิงเรียกมารดาด้วยชื่อเล่นด้วยน�้าเสียงนี้ นั่นหมายถึงท่านโกรธ

ถงึขดีสุด 
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พานิดาเม้มริมฝีปากจนเกือบเป็นเส้นตรง พาขวัญลอบผ่อนลม

หายใจ เธอไม่อยากให้เกิดบรรยากาศตึงเครียดอย่างนี้เลย ชะรอยค�า

อธิษฐานของเธอจะได้ยินไปถึงเวหา เพราะเมื่อเงยหน้า ก็เห็นร่างสูงใหญ่

ก�าย�ายนือยู่ที่ประตูอยู่แล้ว

เวหาเข้ามาเมื่อไหร่ไม่รู้ เธอไม่ทันสังเกต ได้แต่ภาวนาว่าเขาคง 

ไม่ได้ยนิบทสนทนาของแม่เธอก่อนหน้านี้




