บทน�ำ

‘We malo law leila tohna baeed...
แล้วไงล่ะ...ถ้าเราจะหนีไปไหนไกลๆ สักคืน
We sebna kol el nas?
และทิ้งทุกคนไว้ข้างหลัง?
Ana, ya habibi, hassis be hob gideed.
ยอดรัก...ฉันรู้สึกได้ถึงรักครั้งใหม่ที่ก่อตัวขึ้น
Malini dah el ihsas.
คุณเติมเต็มความรู้สึก
We ana hinna ganbi aghla el nas.
ฉันได้อยู่ข้างๆ คนที่มีค่ามากที่สุด
Ana ganbi ahla el nas...’
และสวยมากที่สุด
กามาล อัลฟัฎล บิน มูซา อัรรอชีด บิน ฮาซัน บิน ยูซปุ อัลซาดัต
หรือ เคมัล อัลฟัฎล อัลซาดัต ในชือ่ ฝรัง่ อัครราชทูตทีป่ รึกษาอียปิ ต์ หรือ
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อทป. อียิปต์ เจ้าของความสูงเกือบหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตร ชะงักเท้าใน
ทันทีที่ได้ยินเสียงหวานใสก�ำลังครวญเพลงอียิปต์ “We malo” อยู่ภายใน
ร้านอาหารไทยกึ่งผับสไตล์อาหรับ เสียงร้องของเธอชวนฟังพอๆ กับ
เวอร์ชันต้นฉบับของ อัมร์ อับดุลบาซิต อับดุลอาซิส ดิยาบ นักร้องหนุ่ม
ชาวอียปิ ต์เจ้าของรางวัลเวิลด์มิวสิกอะวอร์ดส์ อาจเพราะรู้และเข้าใจภาษา
อาหรับเป็นอย่างดี จึงถ่ายทอดอารมณ์และความหมายของบทเพลงได้อย่าง
น่าฟัง ยิ่งคนร้องมีเสียงหวานใส นุ่มนวลราวฟองเบียร์เหนือเหยือกแก้ว ก็
ยิ่งชวนให้เคลิบเคลิ้ม โดยเฉพาะท่อนออดอ้อนคนรักที่ว่า
‘ยอดรัก...คืนนี้เรามาลืมอดีตกันเถอะ
มาผ่อนคลายในอ้อมแขนฉัน ราตรีนี้ช่างมีค่า
ไม่มีใครอีกแล้วที่จะมีความหมายเท่ากับคุณ
ขาดคุณ...ฉันก็ไม่มีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป’
เคมัลจะไม่ประหลาดใจเลยถ้าจะมีใครสักคนมาบอกว่าคนที่ก�ำลัง
ร้องเพลง “We malo” เป็นชาวอียิปต์ สาบานเลยว่าเขาพร้อมจะพลีคำ�่ คืน
นี้ให้ถ้าหากว่าคนที่เธอก�ำลังออดอ้อนคือเขา
เคมัลเดินไปตามเสียงร้องราวกับถูกสะกด ด้วยว่าอยากเห็นหน้าคน
ร้องชัดๆ เสีย้ ววินาทีทฝี่ ่ายนัน้ เบือนหน้ามาอย่างบังเอิญ เคมัลก็หยุดยืนตัว
แข็งทื่อ ความรู้สึกไม่ต่างจากถูกสายฟ้าฟาด
เจ้าของใบหน้าสวยราวกับเทพีวีนัสนั่นคือคนคนเดียวกับที่เขาออก
ตามหามาทั่วเชียงรายตลอดสองวันที่ผ่านมา ที่แท้มาอยู่ปลายจมูกนี่เอง
นักการทูตหนุม่ นึกอย่างยินดีแกมประหลาดใจ แต่ไม่ทนั ก้าวเข้าไปทัก เสียง
ร้องตะโกนเรียกจากอีกฟากของห้องก็ดังขึ้นเสียก่อน
“เคมัลทางนี้”
มาวินตะโกนออกมาสุดเสียง ท�ำให้โต๊ะข้างๆ เหลียวมามองอย่างสนใจ
ก่อนพากันจ้องเคมัลราวกับตกอยูใ่ นภวังค์ แล้วจากนัน้ สาวๆ ก็ไม่อาจถอน
สายตาจากเคมัลได้อีกเลย หนุ่มอียิปต์เหมือนไม่รับรู้ว่าตนเองตกเป็นเป้า
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สายตาของใครต่อใคร ความสนใจของเขาพุ่งไปที่หนุ่มหล่อชาวไทยเจ้าของ
ร้านเพชรชื่อดังระดับโลก
ไม่ได้มีแค่มาวินที่มาตามนัด แต่ยังมีใครอีกหลายคนที่เขาไม่รู้จัก
เคมัลเหลียวกลับไปมองบนเวทีอย่างอาลัยอาวรณ์ ปลอบใจตัวเองว่าเพื่อน
ร่วมโปโลคลับคงคุยไม่นาน เสร็จธุระแล้วเขาจะรีบไปหาเธอ เขาจะรีบไป
ดักรอก่อนที่ ‘เจ้าหญิงนักการทูต’ จะลงจากเวที หมายมั่นปั้นมืออย่างนั้น
แล้วเคมัลก็เดินแทรกคู่รักหนุ่มสาวที่ก�ำลังเต้นร�ำอยู่กลางฟลอร์ไปยังโต๊ะ
หลังผับ แล้วภาพเจ้าหญิงนักการทูตที่เขาออกตามหาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
ก็ฉายชัดในความทรงจ�ำ
ชัดเจนราวกับเพิ่งเกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ เมื่อวันวาน...

บ้านหย่องข่า เมืองสาด รัฐฉาน สหภาพเมียนมา

‘โครงการพัฒนาทางเลือกเพือ่ ชีวติ ความเป็นอยูท่ ยี่ งั่ ยืนไทย-เมียนมา
เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเมียนมากับไทย เพื่อพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยูข่ องชาวหย่องข่าทุกด้าน โดยได้สง่ เสริมทางเลือกในการด�ำรงชีพแบบ
ยั่งยืน เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องพึ่งพากิจกรรมผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด หรือย้ายถิ่นผิดกฎหมาย...’
เสียงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
หรือ ป.ป.ส. เกริน่ น�ำถึงความเป็นมาของโครงการพัฒนาทางการเลือกฯ ให้
ผู้แทนจากนานาประเทศ องค์การระหว่างประเทศ กลุ่มประเทศที่ประสบ
ปัญหาการลักลอบปลูกพืชเสพติด ตลอดจนกลุ่มประเทศที่สนใจกิจกรรม
ด้านการพัฒนาทางเลือก ฯลฯ ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและ
นิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วย
การพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ หรือ ไอแคดสอง (ICAD2) ได้รับฟังนั้น
ไม่ได้เข้าโสตประสาทรับรู้ของเคมัลเลย ด้วยว่าความสนใจของเขาก�ำลังพุ่ง
ไปที่เจ้าหญิงนักการทูตผู้ที่กำ� ลังเดินเคียงข้างผู้บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงใน
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พระบรมราชูปถัมภ์
ความสนใจอยู่ที่เธอนับแต่วันแรกที่ได้รู้จักกันในพิธีเปิดการประชุม
ไอแคดสองที่ อุ ท ยานศิ ล ปะวั ฒ นธรรมแม่ ฟ ้ า หลวง จั ง หวั ด เชี ย งราย
และจากนั้นสายตาของเขาก็ไม่อาจคลาดคลาจากเธอได้อีกเลย
พาขวัญ จีระนันท์ เป็นเจ้าของใบหน้าสวยหวานแต่นัยน์ตาคมซึ้ง
รูปร่างสูงโปร่ง อรชร ผิวขาวเนียนจนเห็นเลือดฝาด เธอตามติดผู้บริหาร
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ไม่ห่าง คอยตอบข้อซักถามของ
แขกบ้านแขกเมืองถึงที่มาที่ไปของโครงการพัฒนาทางเลือกที่ไทยผลักดัน
โดยตอบได้อย่างฉะฉาน ละเอียดลึกซึง้ สะท้อนว่าท�ำการบ้านมาอย่างดี อย่าง
เมื่อวานที่นักข่าวท้องถิ่นถามไถ่ถึงความเป็นมาว่าท�ำไมไทยถึงได้รับการ
ยอมรับในเวทีโลกในเรื่องการพัฒนาทางเลือก เขายังจ�ำค�ำตอบได้ดี
‘ด้วยสายพระเนตรทีย่ าวไกลของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ท� ำ ให้ ใ นการประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารยาเสพติ ด แห่ ง สหประชาชาติ
หรือ CND ที่กรุงเวียนนาเมื่อปี ๒๕๔๖ ไทยได้รับเชิญให้ไปจัดแสดง
นิ ท รรศการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาทางเลื อ กในฐานะที่ ได้ รั บ การยกย่ อ ง
ให้เป็นแม่แบบในการด�ำเนินโครงการพัฒนาทางเลือกจนประสบความส�ำเร็จ
อย่างดีในการลดพืน้ ทีป่ ลูกฝิน่ ในดอยตุง เลขาธิการมูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวงฯ ได้
รับโล่เกียรติคณ
ุ จากส�ำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
ในฐานะผูอ้ ทุ ศิ ตนปฏิบตั งิ านสานแนวพระราชด�ำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการด�ำเนินโครงการพัฒนาดอยตุง ซึ่งเป็นโครงการ
พัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืนเพื่อก�ำจัดการปลูกฝิ่นและยกระดับชีวิตความ
เป็นอยู่ของชุมชนในบริเวณสามเหลี่ยมทองค�ำ...’
เธอฉลาด รอบรู ้ เขายอมรั บ ทว่ า น่ า แปลก สิ่ ง ที่ ส ร้ า งความ
ประทับใจให้แก่เขามากกว่าความฉลาด นัน่ คือความงามต่างหาก เป็นความ
งามที่ชวนให้ตกตะลึง
เคมัลยอมรับว่าเขาไม่ต่างจากผู้ชายอีกหลายสิบล้านคนในโลกใบนีท้ ี่
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ชอบผู้หญิงฉลาด แต่ถ้ามีความงามแถมมาด้วยก็ถือเป็นของก�ำนัลอันล�้ำค่า
จากพระอัลเลาะห์ ที่ผ่านมาเขาเจอผู้หญิงสวยแต่ไม่ฉลาด หรือถ้าฉลาดก็
ไม่ชวนมอง แต่กับรายนี้ ทั้งสวยทั้งฉลาด ขึ้นท�ำเนียบสาวฮอตได้อย่าง
สบายๆ แล้วเขามันประเภท ‘ผู้ชายที่แพ้ผู้หญิงฮอต’ ซะด้วย เห็นผู้หญิง
สวยหุ่นดีทีไร เลือดลมในกายพลุ่งพล่านทุกที
นักการทูตหนุ่มนึกพลางส�ำรวจพาขวัญเงียบๆ เธออยู่ในชุดเชิ้ตขาว
กางเกงยีนสีด�ำอวดช่วงขาเรียวยาว วงหน้าเรียวรูปไข่ล้อมรอบด้วยผมยาว
สลวยสีด�ำรวบเป็นมวยเหนือศีรษะ เก็บไรผมเรียบร้อย เครื่องหน้า
กระจุ๋มกระจิ๋มประกอบด้วยคิ้วเรียวรูปคันศรพาดเหนือดวงตาคมซึ้งสีนิล
จมูกโด่งปลายงอนรับกับริมฝีปากบางแต่อมิ่ ริมฝีปากล่างมีรอยหยักเล็กๆ
มีลักยิ้มน่ารักสองข้าง ปลายคางมีรอยบุ๋มเพิ่มความเซ็กซี่ชวนมอง
ใช่...เซ็กซี่โดยไม่ต้องอาศัยการแต่งกายชวนวาบหวิว แค่เดินเหิน
พูดคุย ก็ชวนให้เซ็กซี่อย่างมาก
พาขวัญวางตัวนิ่งๆ ราวกับเจ้าหญิง สมกับฉายาที่สื่อไทยตั้งให้
‘เจ้าหญิงแห่งวงการทูต’ เธอไม่ยหี่ ระต่อเพศตรงข้ามทีเ่ พียรส่งสายตาหวาน
ซึง้ มาให้ ไม่แยแสทัง้ หนุม่ ชาวไทยและชาวต่างชาติทเี่ ยินยอความสวย ความ
สามารถและความอ่อนน้อมถ่อมตน เคมัลนึกชมภูมิต้านทาน อย่างวันวาน
ที่เขาเข้าไปแนะน�ำตัว เธอรับรู้ด้วยอาการเฉยเมย ไม่ยินดียินร้าย ต่างจาก
สาวๆ ที่ยืนห่างออกไปไม่ไกลมากนัก พอได้ยินว่าเขาคือ ‘กามาล อัลฟัฎล
บิน มูซา อัรรอชีด บิน ฮาซัน บิน ยูซุป อัลซาดัต อัครราชทูตที่ปรึกษา
อียิปต์’ ก็ส่งเสียงกรี๊ดกร๊าดดีใจ เข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังพูดคุยท�ำความ
รู้จัก บางคนถึงกับแอบให้เบอร์โทรศัพท์ และบางคนแอบยัดกระดาษทิชชู
ที่เขียนหมายเลขห้องพักในโรงแรมใส่มือเขา
สกุล ‘อัลซาดัต’ เป็นสกุลเก่าแก่ ต้นตระกูลมีสายสัมพันธ์แนบแน่น
กับชนชัน้ ปกครองในอียปิ ต์ แถมเป็นเจ้าของธุรกิจบ่อน�ำ้ มัน บริษทั อัลซาดัต
กรุ ๊ ป ถื อ หุ ้ น สั ด ส่ ว นมากสุ ด ในบริ ษั ท อาหรั บ ปิ โตรเลี ย มซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท
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เจ้าของท่อส่งน�ำ้ มันดิบสุเมด แม้อยี ปิ ต์ไม่ได้เป็นผูผ้ ลิตน�ำ้ มันล�ำดับต้นๆ ของ
โลก แต่มีคลองสุเอซซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อในการล�ำเลียงน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติไปยังสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย โดยมีท่อส่งน�้ำมันสุเมด
เชื่อมต่อทะเลแดงและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ท�ำให้ตระกูลเขาร�่ำรวยอย่าง
มาก
ความจริงไม่ตอ้ งพูดถึงฐานะชาติตระกูลของเคมัล แค่รปู ร่างหน้าตา
ก็กินขาด สามารถผูกใจสาวๆ ให้อยู่หมัด ร้อยทั้งร้อยเห็นแล้วแทบอยาก
โผเข้าใส่ สือ่ ต่างชาติลงความเห็นว่าเขาหล่อและฮอตทีส่ ดุ ใน พ.ศ. นี้ ด้วยว่า
เป็นนักการทูตไฟแรง วัยแค่สามสิบเก้า แต่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานเร็ว
เคมัลเป็นอดีตนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติอียิปต์ จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย
ชั้นน�ำในอังกฤษ งานอดิเรกนอกจากชอบขี่ม้าเป็นชีวิตจิตใจแล้ว ยังชอบ
ร่วมงานการกุศล โดยเฉพาะการประมูลภาพวาด
เรียกว่าโพรไฟล์ของเขาเข้าตาและเป็นทีค่ ลัง่ ไคล้ของสาวๆ ทัว่ โลก ถึง
กับได้รบั การโหวตจากนิตยสารเซ็กซีช่ นั้ น�ำในอเมริกาให้ขนึ้ ท�ำเนียบหนุม่ น่าฟัด
น่าหลงใหลและน่าใช้เวลายามค�ำ่ คืนอยู่ด้วยมากทีส่ ดุ ด้วยเหตุนจี้ งึ ค่อนข้าง
มั่นใจในเสน่ห์และหน้าตาของตัวเองพอสมควร พอมาเจอสาวไทยอย่าง
พาขวัญเมินใส่ ไม่อยากสานสัมพันธ์ดว้ ย จึงท�ำให้เขาเกิดอาการจุกพูดไม่ออก
อยู่ในตอนนี้
พาขวัญต่างจากผู้หญิงทุกคนในชีวิต สวย มีเสน่ห์ แต่ต่อมทางเพศ
ไม่รู้รส แถมยังเย็นชาราวกับน�ำ้ แข็งขั้วโลก เคมัลนึกค่อนขอดในใจ พลาง
มองข้ามถนนไปยังร่างสูงโปร่งที่ก�ำลังหยุดดูแปลงผักสาธิตของชาวบ้าน
หลังทูตประเทศหนึง่ ชีช้ วนให้ดู ฝ่ายนัน้ เดินตามพาขวัญต้อยๆ คอยผูกขาด
บทสนทนา ปล่อยให้หนุม่ ๆ อย่างเขาซึง่ เดินตามอยูข่ า้ งหลังห่างๆ เหีย่ วแห้ง
ช่างเนื้อหอมจริงๆ แม่นางฟ้านักการทูต ให้ตายเถอะ เคมัลนึก
เหน็บแนมอยู่ในใจ
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‘นายดูท่าจะสนใจเจ้าหญิงนักการทูตมากกว่าโครงการพัฒนาทาง

เลือกฯ ที่เลขาฯ ป.ป.ส. กับผู้บริหารของเมียนมาพยายามพรีเซนต์อยู่ซะ
อีก ดึงสมาธิกลับมาหน่อยเพื่อน อย่าลืมว่านี่คือหัวใจหลักของการลงพื้นที่
ในครั้งนี้’
เสียงพูนธรรมนักข่าวหัวสีฉบับหนึ่งของประเทศไทยเอ่ยกระเซ้าขึ้น
เป็นภาษาอังกฤษ ผูบ้ ริหารเมียนมาทีฝ่ า่ ยนัน้ พูดถึง คือผูบ้ ริหารกรมความ
ก้าวหน้าพื้นที่ชายแดนและชาติพันธุ์ของเมียนมา
เคมัลเหลียวมองเพื่อนพบว่าก�ำลังจ้องเขม็งมองมาอยู่ เขารู้สึกเก้อ
หน่อยๆ เมื่อถูกจับไต๋ได้
‘นายพูดเรือ่ งอะไร เจ้ายงเจ้าหญิงอะไรกัน’ เคมัลแก้เก้อด้วยการท�ำ
ตีมึน เขารู้ว่าพูนธรรมหมายถึงพาขวัญ แต่วินาทีนั้นไม่อยากยอมรับง่ายๆ
ให้เสียเชิง จึงเฉไฉออกนอกเรื่อง
‘ไม่ตอ้ งมาเสกลบเกลือ่ น นายรูว้ า่ ฉันหมายถึงคุณพาขวัญ นายก�ำลัง
สนใจเธออยู่ไม่ใช่หรือ’ พูนธรรมโต้ ภาพเคมัลจ้องพาขวัญอยู่ในสายตาเขา
ตลอด เพื่อนเอาแต่จ้องพาขวัญไม่วางตาจนไม่สนใจการบรรยายของ
วิทยากร
พาขวัญเป็นนักการทูตต�ำแหน่งเลขานุการเอก เป็นเพื่อนสนิทของ
น้องสาวของเขา หนุ่มๆ ในทริปนี้กำ� ลังหมายปองรวมถึงเคมัลด้วย ซึ่งไม่
แปลกหรอกในเมือ่ เธอสวย ความสามารถโดดเด่น เพียงแต่ทเี่ ขาก�ำลังกังวล
อยูใ่ นขณะนี้ เพราะเคมัลได้ชอื่ ว่าเจ้าชูเ้ งียบ ฉะนัน้ จะชอบพาขวัญจริงจังหรือ
จะชอบนานแค่ไหนยังน่าสงสัย อย่างดีก็น่าจะแค่ชั่วประเดี๋ยวประด๋าว พอ
เบื่อก็ทิ้งขว้าง ไม่ต่างจากเลิกเห่อของเล่นชิ้นใหม่
‘คิดอะไร’
พูนธรรมขยับตัวเมื่อถูกเอ่ยปากทัก ‘ฉันต่างหากควรถามว่ามอง
อะไร’
‘นายแหละเอาแต่จ้องฉันก่อน จ้องฉันไปก็คิดเหม่อไป’ เคมัลโต้
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‘มองคนหล่อมั้ง’ พูนธรรมแสร้งตอบกวนๆ เขารู้ว่าเพื่อนหล่อ คม
เข้มปานเทพบุตร วงหน้าเรียวหากแกร่งสมชายชาตรี ประกอบด้วยคิ้ว
หนาได้รูปสวยพาดเหนือม่านตาสีสนิมที่คมดุจเหยี่ยว ไม่ต้องมองตรงๆ
แต่สามารถเก็บรายละเอียดได้หมด จมูกโด่งสวยรับกับริมฝีปากบางแต่อมิ่
ได้รปู อย่างกับริมฝีปากอิสตรี ผิวขาวจัดเมือ่ มีหนวดและเคราบางๆ ประดับ
บนใบหน้า ยิง่ เสริมให้สะดุดตาชวนมองมากขึน้ ยามโพกผ้ากัฟฟียะห์เคมัล
เหมื อ นหนุ ่ ม อาหรั บ ผู ้ สู ง ศั ก ดิ์ แต่ เมื่ อ ไม่ มี กั ฟ ฟี ย ะห์ อ ย่ า งตอนนี้ ก็ ไม่
ต่างจากหนุ่มยุโรปคนหนึ่ง เพียงแต่หน้ากระเดียดออกไปทางแขกขาวมาก
อยู่สักหน่อย
เคมัลเป็นชาวอียิปต์โดยก�ำเนิด มีพ่อเป็นอดีตทูตชื่อว่า อาบู กามาล
อัลฟัฎล มูซา อัรรอชีด บิน ฮาซัน บิน ยูซปุ อัลซาดัต หรือ มูซา อัรรอชีด
อัลซาดัต มีต้นตระกูลเป็นเจ้าของบ่อน�ำ้ มัน ภรรยาคนที่สามซึ่งเป็นแม่ของ
เคมัลเสียชีวิตไปนานแล้ว ทิ้งมรดกให้เคมัลครอบครองมากมาย เรียกว่า
ซือ้ เกาะเล็กๆ เกาะหนึง่ ได้สบาย ครบสูตรรูปหล่อ พ่อรวย การศึกษาและ
การงานเยี่ยม ด้วยเหตุนจี้ ึงเอือ้ ให้เขาเปลี่ยนคู่ควงไม่ซำ�้ หน้า หลายคนบอก
ว่าบทบาททางการทูตท�ำให้ต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบต่อภาพลักษณ์ของ
ตัวเองและของประเทศ แต่ส�ำหรับเคมัล พูนธรรมคิดว่าการใช้ชีวิตของ
เพือ่ นหนุม่ ไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆ เพราะเคมัลก้าวสูต่ ำ� แหน่ง อทป. ด้วยวัย
แค่สามสิบแปด ซึง่ คนส่วนใหญ่ยงั อยูใ่ นต�ำแหน่งทีป่ รึกษาด้วยซ�ำ้ นึกๆ แล้ว
อดนึกถึงอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคนหนึง่ ไม่ได้ เขาได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รง
ต�ำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจ� ำสหประชาชาติและเอกอัครราชทูต
ประจ�ำประเทศแคนาดาด้วยวัยเพียงสามสิบห้าปี บทบาททางการทูตโดดเด่น
จนได้รบั การจารึกในอักขรานุกรมชีวประวัติ The International Who's
Who แถมยังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งจักรวรรดิอังกฤษเทียบเท่า
ต�ำแหน่ง ‘เซอร์’ ด้วย
ไม่ตา่ งจากเคมัลทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ดแู ลงานส�ำคัญๆ ของกระทรวง
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การต่างประเทศของอียิปต์หลายงานด้วยกัน งานทูตโดดเด่นและเป็นที่
ยอมรับจนได้รับการบันทึกในอักขรานุกรมชีวประวัติเช่นกัน และได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งจักรวรรดิอังกฤษด้วย
เรียกว่าคุณสมบัติเพียบพร้อมซะขนาดนี้ ถ้าสาวๆ ไม่เหลียวแล ไม่
เสนอตัวให้ถึงที่ ก็แปลกไปละ
แล้วพูนธรรมก็นึกย้อนไปถึงวันแรกที่ได้รู้จักเคมัล ตอนไปท�ำข่าว
งานแสดงผ้าไหมระดับประเทศหรือซิลก์ซูโจว ที่ประเทศจีน เคมัลไปเป็น
ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศอียิปต์อยู่ที่นั่น ไทยไปออกบูทไทย
พาวิลเลียนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ในฐานะ ‘พระมารดาแห่งผ้าไหมไทย’ รวมถึงไปเผยแพร่ความรู้
เรื่องผ้าไหมไทยและออกบูทผู้ประกอบการ ปรากฏว่าเคมัลให้ความสนใจ
แฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทย สั่งซื้อไปหลายผืนจนเขาต้องเข้าไปสัมภาษณ์ทำ� ข่าว
เลยได้รู้ว่าเคมัลผูกพันกับประเทศไทยเพราะมูซา อัรรอชีด อัลซาดัต
ผู้เป็นพ่อเคยเป็นทูตอยู่ที่ไทย แถมเคมัลยังเป็นเพื่อนซี้ของมาวินผู้เป็น
เจ้าของร้านเพชรใหญ่ระดับโลก ‘มาวินเจมส์’ มีสาขาย่อยอยูท่ ยี่ โุ รปและ
ตะวันออกกลาง นัยว่าตอนมาวินจัดแสดงเครื่องเพชรชุด ‘จันทร์กระจ่าง
ฟ้า’ โดยมีแฟนสาวเป็นนางแบบเดินโชว์เครือ่ งเพชรนัน้ เคมัลยังไปร่วมงาน
และอุดหนุนเครื่องเพชรไปหลายล้านดอลลาร์ จนถึงตอนนี้เขายังไม่ได้
ค�ำตอบจากเคมัลว่าสั่งซื้อเครื่องเพชรมากมายไปให้สาวคนไหน
เขายังได้เจอเคมัลอีกหลายครั้งทั้งในไทยและต่างประเทศ จนกลาย
มาเป็นเพือ่ นทีด่ ตี ่อกัน ถ้าไปประเทศทีเ่ คมัลอยู่และบังเอิญฝ่ายนัน้ รู้ข่าวเข้า
เป็นต้องโทร. มาชวนไปนั่งfiดริงก์หรือไม่ก็ชวนค้างที่บ้านพัก เขาประทับใจ
เคมัลหลายเรือ่ งด้วยกัน ไม่ใช่แค่เรือ่ งหล่อเกินมนุษย์มนา เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ มี
น�้ำใจกับเพื่อนฝูง แต่เพราะฝ่ายนั้นฉลาด เก่ง สุขุม ความคิดความ
อ่านแยบยลด้วย ดูเป็นคู่ต่อกรทีส่ มน�้ำสมเนือ้ กับพาขวัญถ้าหาก...นึกมาถึง
ตรงนี้พูนธรรมก็ชะงัก เพราะถ้าพาขวัญเป็นน้องเป็นนุ่ง เขาจะพาหนีไปให้
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ไกลแสนไกล ไม่ให้เฉียดเข้าใกล้เคมัลสักนิด เพราะรายนี้เป็นตัวอันตราย
แต่อีกนั่นแหละ พาขวัญจะเชื่อเขาแค่ไหน ในเมื่อหญิงสาวเชื่อมั่นว่า
จะเอาตัวรอดได้ในเกมวัดดวงคราวนี้ นึกๆ แล้วพูนธรรมก็ได้แต่ถอน
หายใจยาวเหยียด

เคมัลตวัดสายตามองเพื่อนเมื่อได้ยินเสียงถอนหายใจ

‘เป็นไร ถอนใจเฮือกๆ’
‘หนักใจเรื่องนายสนใจคุณพาขวัญมั้ง’ ตอบกระแทกเสียง ทีเล่น
มากกว่าทีจริง
‘เหลวไหลน่า เธอสูงค่าอย่างกับเจ้าหญิงอย่างนัน้ ใครจะไปกล้าแหย็ม’
‘นายไง’ พูนธรรมสวนหน้าตาเฉย ‘นายจ้องตาเป็นมันออกอย่างงั้น
ถ้าเป็นปลากัด คงออกลูกไปแล้ว’
‘เว่อร์แล้ว’ เคมัลค้อนปะหลับปะเหลือกไม่จริงจังนัก ‘ท�ำมาเป็นแขวะ
ถามหน่อย ของสวยๆ งามๆ ไม่ชอบมองรึไง’
‘ชอบ แต่คงไม่อาจเอื้อมเหมือนนาย’
เคมัลขมวดคิ้ว ‘เธอไม่ใช่เจ้าหญิงจริงๆ สักหน่อย ก็แค่ค�ำเปรียบ
เปรยไม่ใช่เหรอ’ เขารู้ว่าสื่อไทยตั้งฉายาให้ว่าเจ้าหญิงแห่งวงการทูต และ
กร่อนสั้นๆ เหลือแค่ ‘เจ้าหญิงนักการทูต’ ด้วยว่าเธอวางตัวสมฐานะชาติ
ตระกูลอันสูงส่ง แต่นนั่ แหละเธอก็ไม่ใช่เจ้าหญิงจริงๆ ทีใ่ ครๆ จะจีบไม่ได้
‘ไม่ใช่กเ็ หมือนใช่นนั่ แหละ เธอเป็นหลานของท่านผูห้ ญิงคคนางค์ ซึง่
เคยเป็นหม่อมเจ้าหญิงมาก่อน คุณพาเป็นลูกสาวของศาสตราจารย์ ดอกเตอร์
คุณหญิงพานิดา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กับศาสตราจารย์ นายแพทย์
เกษมสานติ์ อดีตผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล’ พูนธรรมเอ่ยชือ่ โรงพยาบาลรัฐ
แห่งหนึง่ ก่อนกล่าวต่อ ‘ท่านผูห้ ญิงคคนางค์เป็นยายของเธอ เป็นเจ้าของวัง
วงศ์วริส’
เคมัลไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งการจัดล�ำดับสาแหรกไทย โดยเฉพาะล�ำดับชัน้
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เชื้ อ พระวงศ์ ด ้ ว ยแล้ ว แต่ เขาพอเดาได้ จ ากน�้ำ เสี ย งของพู นธรรมว่ า
ท่านผู้หญิงคคนางค์คงไม่ใช่คนธรรมดาๆ
‘ฟังดู เหมือนเป็นคนส�ำคัญของประเทศ’
‘ไม่ใช่ก็เหมือนใช่ เพราะอย่างที่บอกท่านเคยเป็นหม่อมเจ้าหญิง
มาก่อน แล้วสามีของท่านผูห้ ญิงคคนางค์เคยเป็นเอกอัครราชทูตทีม่ บี ทบาท
โดดเด่นในเวทีโลก’ แล้วพูนธรรมก็รา่ ยยาวถึงความสามารถของทูตวุฒสิ าร
อัครวรกุล
เคมัลรู้สึกคุ้นๆ เหมือนเคยได้ยินชื่อนี้ แต่นึกไม่ออกว่าเคยได้ยิน
จากไหนมาก่อน ยามนั้นเคมัลนึกไม่ออกว่าสมัยเด็กๆ ผู้เป็นพ่อเคยพูดถึง
ชื่อนี้อยู่บ่อยๆ แล้วเขาก็เลี่ยงไปถามถึงพาขวัญ
‘แล้วคุณพาขวัญล่ะเป็นไงบ้าง ได้ข่าวว่าเธอเก่งมาก พูดภาษายูเอ็น
ได้สี่ภาษาใช่ไหม’
พูนธรรมพยักหน้า ‘คุณพาเรียนเก่งตั้งแต่สมัยเด็กๆ สอบชิงทุน
กระทรวงการต่างประเทศไปเรียนต่อตรีโทที่กรุงเวียนนา กลับมาก็บรรจุ
เข้ารับราชการเป็นนักการทูตต�ำแหน่งเลขานุการตรี ไต่เต้ามาเรื่อยจนถึง
ต�ำแหน่งเลขานุการเอก ฉลาด คล่องแคล่ว ไหวพริบดี พูดภาษาอาหรับ
ฝรัง่ เศส อังกฤษ จีน ได้ดี แล้วก็แถมด้วยภาษาเยอรมัน เพราะเธอเรียนที่
เวียนนาอยู่หลายปี’
บุคลิกอีกอย่างของพาขวัญคือพูดจานุ่มนวลอ่อนหวาน ใครเห็น
ใครรัก ใครเห็นใครหลง สมัยกลับจากนอกใหม่ๆ ถูกยืมตัวไปเป็นล่ามให้
แก่หน่วยงานราชการอื่นๆ อยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะเวลาไปประเทศแถบ
อาหรับ ความสามารถที่โดดเด่น บวกกับทักษะทางภาษาที่ยอดเยี่ยม จึง
เป็นที่โปรดปรานของผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวง หลังท�ำงานครบตามเกณฑ์
ทีก่ ำ� หนดว่าเมือ่ แรกบรรจุจะต้องอยูป่ ระจ�ำการทีไ่ ทยไม่นอ้ ยกว่าสีป่ จี งึ จะได้
ออกไปประจ�ำการต่างประเทศได้ ในส่วนของพาขวัญเมื่อครบตามเกณฑ์
เธอได้รบั คัดเลือกให้ไปประจ�ำการแรกทีก่ รุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ใน
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ทันที ซึง่ ถือเป็นกรณีพเิ ศษ เพราะโดยปกติประจ�ำการแรกของผูท้ เี่ พิง่ ท�ำงาน
ครบสี่ปี มักเป็นประเทศก�ำลังพัฒนา
‘เธอเก่งจริงๆ’
เคมัลกล่าวแล้วเหลียวไปมองพาขวัญซึ่งก�ำลังหยิบผลไม้พื้นเมือง
ของชาวหย่องข่ามาชัง่ กิโล เดาว่าคงอยากอุดหนุนชาวบ้านเหมือนกับนักการ
ทูตคนอื่นๆ ที่ก�ำลังเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านอยู่ในขณะนี้ เป้าหมาย
อีกอย่างของการจัดงานไอแคดสองในครัง้ นีก้ ค็ อื หาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์
จากโครงการพัฒนาทางเลือก
เคมัลคลี่ยิ้ม ดวงตาฉายแววพอใจโดยไม่รู้ตัว เลือดลมในกาย
พลุ่งพล่าน จนอยากหาอะไรเย็นๆ มาดับ
พูนธรรมเห็นสายตาร้อนแรงของนักการทูตอียปิ ต์พอดี เขาชะงัก นึก
ห่วงหญิงสาวผู้มีพระคุณ
‘รายนี้ฉันขอได้ไหม’ พูนธรรมเอ่ยปากตรงๆ ‘นายจะไปโปรยเสน่ห์
แก่สาวคนไหนฉันไม่ว่า แต่กับรายนี้เธอเป็นเด็กดี อย่าไปยุ่งเลย’
เคมัลชะงัก ‘นายชอบเธอรึ’ ถามตรงๆ ไม่อ้อมค้อมพอกัน แล้ว
จ้องหน้า
พูนธรรมอยู่ในวัยสามสิบต้นๆ หล่อเข้มแบบชายไทย สูงกว่าหนึ่ง
ร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตร การศึกษาและการงานไม่ดอ้ ยกว่าใคร เคยท�ำงานให้
แก่สหประชาชาติทกี่ รุงเทพฯ ตามมาด้วยส�ำนักข่าวต่างประเทศก่อนจะย้าย
มาท�ำหนังสือพิมพ์หัวสีที่ไทยเพื่อดูแลมารดา
‘ไม่ใช่อย่างที่นายคิดหรอก คุณพาไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยเรื่อง
ผู้ชาย ฉันไม่อยากให้เธอมาเสียประวัติเพราะนาย’
เคมัลสะอึก
พูนธรรมไม่สนใจ พูดต่อว่า ‘แล้วเธอก็ไม่ใช่ถ้วยโปโลให้นายตามล่า
มาประดับตู้โชว์ เพราะงั้นอย่าท�ำให้เธอแปดเปื้อนดีกว่าถ้าไม่คิดจริงจัง’
ถ้วยโปโลที่พูนธรรมพูดถึง เขาหมายถึงถ้วยรางวัลการแข่งขันขี่ม้า
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โปโล ที่เคมัลเป็นสมาชิกอยู่สนามเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในอังกฤษ
ทีเ่ คมัลได้คว้าถ้วยรางวัลมาแล้ว ซึง่ ส�ำหรับนักขีม่ า้ จะถือเป็นถ้วยเกียรติยศ
สูงสุด
เคมัลหนวดกระตุก ‘ถ้าคบกับฉันคุณพาจะแปดเปื้อนยังไง นายพูด
แรงเกินไปแล้ว’
‘พูดอย่างกับไม่รู้ว่าตัวเองเป็นตัวอันตรายส�ำหรับสาวๆ พ่อแม่ฝ่าย
หญิงเห็นนายที่ไหนแทบจะต้องพาไปแอบไว้หลังบ้านอยู่แล้ว’
นักการทูตหนุ่มตวัดตาค้อน ‘เว่อร์ไปแล้ว’
‘ก็นายเป็นตัวอันตรายระยะร้อยเมตร นายไม่อยากฉุดสาวๆ แต่
สาวๆ เห็นนายแล้วแทบอยากจะลากขึ้นเตียงทุกราย เพราะฉะนั้นพาลูก
หลานออกห่างนายปลอดภัยที่สุด’
พูนธรรมย�้ำ ขนาดเคมัลไม่ท�ำอะไร แค่ยืนเฉยๆ สาวๆ ยังแทบ
จะกระโจนเข้าใส่อยู่รอมร่อ ดูอย่างรายนักข่าวอเมริกันที่ก�ำลังยืนพูดคุย
อยู่กับผู้อ� ำนวยการส� ำนักงาน UNODC ประจ� ำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ยังแอบชม้ายตามองมาที่เคมัลบ่อยครั้ง ท�ำตา
หวานหยาดเยิม้ เชิญชวน เพราะฉะนัน้ ขืนเคมัลโปรยเสน่หเ์ ต็มทีก่ บั พาขวัญ
เขาเชือ่ ขนมกินได้เลยว่าหญิงสาวต้องติดเบ็ด คิดๆ แล้วก็ให้นกึ ห่วงว่าพาขวัญ
ก�ำลังเล่นกับไฟ สุดท้ายจะหลงไปกับบ่วงเสน่ห์ของเคมัลจนถอนตัวไม่
ขึน้ แม้เธอจะได้ชอื่ ว่าฉลาดเป็นกรดในเรือ่ งเรียน แต่เรือ่ งเพือ่ นต่างเพศ เขา
เชือ่ มัน่ ว่าพาขวัญไม่ทนั เล่หเ์ หลีย่ มผูช้ ายทีม่ ากด้วยประสบการณ์อย่างเคมัล
แน่
‘ภูมิต้านทานเธอแกร่งซะขนาดนั้น เธอไม่เพลี่ยงพล�้ำง่ายๆ หรอก
ยกเว้นเสียแต่เธออยากเล่นกับไฟ อยากลองหาประสบการณ์ใหม่ๆ ก็ว่าไป
อย่าง’ ประโยคท้ายเคมัลพูดแล้วยักคิ้วหลิ่วตาให้รู้ว่าพูดเล่น แต่เมื่อเห็น
เพื่อนไม่เล่นด้วย เอาแต่ตีหน้าบึ้ง เคมัลก็กลับมาท�ำหน้าจริงจัง
‘นายก็เห็นอยู่ว่าคุณพาแทบไม่อยากมองหน้าฉันด้วยซ�้ำ แล้วฉันก็
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ไม่ใช่ซาตานล่าพรหมจรรย์สาวที่ไหนด้วย เพราะฉะนั้นหายห่วง ฉันไม่ฉุด
เธอมาท�ำปู้ยี่ปู้ย�ำหรอก’
สีหน้าพูนธรรมยังคงเคร่ง เมือ่ โต้วา่ ‘สัญญาสิวา่ จะไม่หลอกล่อ แล้ว
ฉันจะเชื่อว่าเรื่องพวกนั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่’
เคมัลไม่ตอบในทันที แต่เหลียวไปมองพาขวัญ ‘เรื่องของหัวใจ
บางทีไม่ต้องหลอกล่อ ก็พร้อมจะกระโจนไปถึงไหนต่อไหนแล้ว ถ้าลงว่า
มีใจให้’
พูนธรรมขมวดคิ้วกับค�ำพูดทิ้งท้ายของเพื่อน
‘นายพูดเป็นปริศนา’
เคมัลหันมายิ้ม เพิ่มความเยาว์วัยให้ใบหน้าคมสัน
‘ถามจริงท�ำไมห่วงเธอนัก’
คนถูกถามเสหลบสายตา ‘ไม่มอี ะไรหรอก ถ้านายรูจ้ กั เธอดี นายจะ
อยากปกป้องเหมือนที่ฉันก�ำลังท�ำอยู่’
‘นายนี่สมควรได้โล่องครักษ์พิทักษ์เจ้าหญิงจริงๆ แต่อย่าลืมว่านาย
จะปกป้องเธอไปตลอดชีวติ ไม่ได้ สักวันเธอก็ต้องมีความรัก มีผู้ชายเข้ามา
ในชีวิต ถามหน่อยเมื่อถึงเวลานั้นนายจะท�ำยังไง จะตามไปปกป้องถึง
ประเทศนั้นประเทศนี้ที่เธอไปประจ�ำการเลยเหรอ’
พูนธรรมผ่อนลมหายใจ ‘ก็ถกู ของนาย เอาไว้ในวันทีฉ่ นั ไม่มแี รงแล้ว
ค่อยมาคิดอ่านว่าจะท�ำยังไง แต่ในวันนี้ ในเมือ่ ฉันยังมีแรง ฉันก็จะท�ำในสิง่
ที่คิดว่าถูกต้องอย่างนี้ก่อนแล้วกัน’
เคมัลขมวดคิ้ว เมื่อรู้สึกว่าพูนธรรมต่างหากที่พูดอะไรเป็นปริศนา
ไม่ใช่เขา แต่วนิ าทีนนั้ ไม่มโี อกาสซักไซ้ไล่เลียง เมือ่ ทีมไอแคดสองก�ำลังเดิน
ตรงมายังบริเวณที่พวกเขายืนอยู่
‘ขอโทษครับไม่ทราบว่าคืนนีจ้ ะให้เกียรติมาร่วมงานเลีย้ งของสถานทูต
อียิปต์ได้ไหมครับ’ เคมัลทักขึ้นเมื่อพาขวัญเดินผ่าน จงใจสื่อสารเป็น
ภาษาอาหรับเพื่อให้เธอเข้าใจคนเดียว
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‘ขอโทษค่ะ ดิฉันมีนัดกับครอบครัวแล้ว เอาไว้โอกาสหน้านะคะ’
พาขวัญตอบกลับมาด้วยภาษาอังกฤษชัดถ้อยชัดค�ำ พูนธรรมอ้าปาก
ค้าง เหลียวมองเพือ่ นซึง่ ยังคงท�ำหน้าไม่รไู้ ม่ชกี้ บั ความกวนของตัวเอง เคมัล
จงใจยัว่ ประสาทเขาด้วยการแกล้งชวนพาขวัญซึง่ ๆ หน้า โชคดีกแ็ ต่พาขวัญ
ปฏิเสธ
พูนธรรมตีหน้ายักษ์ใส่เพื่อน แต่เคมัลไหวไหล่อย่างไม่แคร์ เขา
เหลียวมองตามหลังพาขวัญด้วยแววตามุ่งมาด
และนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้คุยกับเธอ หลังจากนั้นเคมัลจ�ำได้ว่า
ไม่มีโอกาสเจอพาขวัญอีกเลยจวบจนค�่ำคืนนี้ที่กรุงเทพฯ

๑
“ขอโทษทีม่ าเลต ไม่รวู้ า่ นายจะนัดคนอืน่ มาด้วย ไม่งนั้ จะเผือ่ เวลา

ส�ำหรับรถติดให้มากกว่านี้ สวัสดีครับคุณพิมพ์จันทร์ไม่ได้เจอกันนานเลย
สบายดีนะครับ”
ประโยคหลังหันไปทักพิมพ์จนั ทร์เมือ่ เห็นว่าฝ่ายนัน้ ติดตามมาวินผูเ้ ป็น
สามีมาด้วย พิมพ์จันทร์เป็นอดีตดาราดังและปัจจุบันเป็นนางแบบของ
บริษัทมาวินเจมส์ เขาเจอพิมพ์จันทร์ครั้งสุดท้ายในงานแสดงเครื่องเพชร
ชุด ‘จันทร์กระจ่างฟ้า’ จากนัน้ ไม่ได้เจออีกเลย มารูข้ า่ วอีกทีกต็ อนทีท่ งั้ คูส่ ง่
การ์ดเชิญมาร่วมงานแต่งงานเมือ่ ต้นปี เขาไม่สามารถมาร่วมงานได้ เพราะ
ติดภารกิจราชการ ได้แต่ส่งของขวัญมาร่วมแสดงความยินดีแทน เขารู้ว่า
มาวินรักภรรยาสาวนัยน์ตาหวานคนนีม้ าก ไปไหนหอบหิว้ ไปด้วยกันดุจเงา
ตามตัวตลอด
ก็อย่างว่า ทั้งสาวทั้งสวย ไม่รักไม่หลงก็ผิดปกติไปละ เคมัลนึก
พลางพินจิ พิมพ์จนั ทร์ตรงๆ หญิงสาวอยูใ่ นวัยยีส่ บิ ปลายๆ รูปร่างสูงโปร่ง
แต่เฟิร์มอย่างสปอร์ตเกิร์ล แววตาคมกล้าไม่กลัวใคร ผิดจากสามปีก่อนที่
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เจอกันครั้งแรก ครั้งนั้นเจือรอยเศร้าราวกับคนอมทุกข์
“ดิฉนั สบายดีคะ่ ดีใจทีไ่ ด้เจอคุณเคมัลอีกครัง้ วันนีเ้ ป็นวันรวมญาติ
นานๆ ครั้งจะได้ฉลองการกลับมาบ้านของคุณพา ดิฉันก็เลยมาร่วมแจม
ด้วย” พิมพ์จันทร์ตอบกลับเป็นภาษาเดียวกันด้วยน�ำ้ เสียงฉะฉาน ความที่
ร้านเพชรมาวินเจมส์ต้องพบปะติดต่อลูกค้าชาวต่างชาติบ่อยๆ ท�ำให้เธอ
ต้องขวนขวายเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จนสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
“ผมเพิง่ รูว้ นิ มีนอ้ งสาว นายมีนอ้ งด้วยเหรอ” ประโยคหลังหันไปถาม
เพื่อนซี้ต่างวัย
มาวินเป็นเพือ่ นรุน่ น้อง จบมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดและเป็นสมาชิก
โปโลคลับเหมือนกัน สนิทกันเพราะช่วงที่มาวินไปเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เขาก�ำลังเรียนปริญญาเอกพอดี มีเวลาเจอหน้ากันใน
มหาวิทยาลัยอยูส่ องปี ก่อนทีเ่ ขาจะเรียนจบและกลับไปประจ�ำการทีป่ ระเทศ
บ้านเกิด
มาวินหัวเราะ “ไม่ใช่น้องก็เหมือนน้อง เพราะฉันรักไม่ต่างจากน้อง
แท้ๆ สามหนุ่มนี่กเ็ หมือนกัน ไม่ใช่พี่น้องแท้ๆ หรอก แต่ฉันรักไม่ต่างจาก
สายเลือดเดียวกัน”
แล้วมาวินก็หนั ไปแนะน�ำทีละคน “นีพ่ นั ต�ำรวจตรีเศรษฐวัฒน์ เป็น
พีช่ ายของฉัน พี่วัฒน์เป็นต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด ส่วนนี่ร้อยเอกเวหา
มีศักดิ์เป็นพี่ชาย เป็นทหารที่โคตรเทพ แล้วนี่ก็ปุษยะ เป็นน้องที่อ่อนกว่า
ไม่กี่เดือน ปุษเป็นพนักงานคุมประพฤติ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ส่วน
สาวสวยที่นั่งข้างๆ นั่นก็ภรรยาปุษชื่อเมทินี เป็นพนักงานฝ่ายออกแบบ
จิวเอลรีมอื เอกของร้านเพชรฉัน พวกหนุม่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นนีเ้ ป็นลูกอุปถัมภ์ของ
แม่ฟ้าทั้งหมด ฉันหมายถึงท่านผู้หญิงคคนางค์ อัครวรกุล”
แล้วมาวินก็หันไปมองรอบวง ก่อนแนะน�ำว่า “ส่วนนี่เคมัล อัลฟัฎล
อัลซาดัต อัครราชทูตที่ปรึกษาอียิปต์ ความจริงชื่ออาหรับของเขายาวเป็น
รถไฟข้ามทวีป ผมจ�ำไม่ได้ เพราะงั้นเรียกสั้นๆ ว่าเคมัลก็แล้วกัน ง่ายดี”
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ตบท้ายง่ายๆ ตามประสาหนุ่มขี้เล่น อารมณ์ดี
ตลอดเวลาที่มาวินแนะน�ำ เคมัลมองตามทีละคน เศรษฐวัฒน์เป็น
หนุม่ รูปร่างสูงใหญ่ไล่เลีย่ กับเวหา แต่นอ้ งชายก�ำย�ำและผิวคล�ำ้ แดดมากกว่า
มาดนิง่ ไม่คอ่ ยพูดพอๆ กัน แต่ดญ
ู าติดกี ว่าเวหาเพราะฝ่ายหลังท�ำหน้านิง่ ๆ
เดาอารมณ์ยาก ส่วนปุษยะดูเป็นมิตรกว่าทุกคน ยิ้มง่าย ดูสบายๆ
มาวินแนะน�ำจบก็ยิ้มกริ่ม พวกเขาสี่หนุ่มมาจากต่างสายเลือด แต่
สามารถหลอมรวมเป็นเลือดสีเดียวกันได้ด้วยความเมตตาของท่านผู้หญิง
คคนางค์ ภายหลังทูตวุฒิสารเสียชีวิตด้วยโรคประจ�ำตัว ช่วงนั้นลูกสาว
คนเดียวยังเรียนอยู่อังกฤษ ความเหงาท�ำให้ท่านผู้หญิงคคนางค์รับลูกของ
คนรับใช้ในบ้านซึ่งเสียชีวิตหลังคลอดได้ไม่นานมาเลี้ยงเป็นลูก และตั้งชื่อ
ให้ว่าเศรษฐวัฒน์ สี่ปีต่อมาท่านผู้หญิงคคนางค์ก็ไปเยี่ยมผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลผูเ้ พือ่ น เลยได้รวู้ า่ นายแพทย์เกษมสานติซ์ งึ่ เป็นแฟนของลูกสาว
ก�ำลังรักษาทารกที่เป็นข่าวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ว่าถูกแม่ใจยักษ์น�ำ
มาทิง้ ถังขยะ วันทีแ่ ม่ฟ้าไปโรงพยาบาลเลยถือโอกาสไปเยีย่ มเด็กทารกโดย
พาเศรษฐวัฒน์ไปด้วย เศรษฐวัฒน์เห็นน้องแล้วสงสาร ก็เลยรบเร้าให้แม่ฟา้
พากลับมาด้วย แม่ฟ้าจึงรับเลี้ยงทารกชายเพิ่มมาอีกคนโดยตั้งชื่อให้ว่า
เวหา
ส่วนที่มาของปุษยะและตัวเขานั้น เข้ามาอยู่ในวังวงศ์วริสในห้าปีต่อ
มา ครอบครัวของเขามีคฤหาสน์ติดกับวังวงศ์วริส ตอนเขาอายุหกขวบถูก
จับกุมตัวไป ปุษยะซึ่งเป็นเด็กเร่ร่อนอยู่ในวัยเดียวกันบังเอิญผ่านไป
เห็นเหตุการณ์เข้าพอดีเลยพลอยติดร่างแหถูกจับไปด้วย แต่ดวงดีหนีรอด
ออกมาได้ มาแจ้งครอบครัวของท่านผู้หญิงคคนางค์ให้ไปช่วย จับพลัด
จับผลูท่านผู้หญิงไปเจอปุษยะที่โรงพยาบาล พอรู้ว่าก�ำพร้าพ่อ แม่ก็ดันมา
ติดคุก จึงสงสาร รับมาอุปการะเลีย้ งดู ส่งเสียเรียนหนังสือจนจบปริญญาโท
จิตวิทยาอาชญากรทีอ่ งั กฤษ ส�ำหรับตัวเขานัน้ ในตอนแรกมาริสาผูเ้ ป็นแม่
ไม่เห็นด้วยกับการที่เขาไปมาหาสู่บ้านแม่ฟ้า แต่เพราะอาการป่วยของเขาที่
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เป็นผลกระทบข้างเคียงจากการถูกท�ำร้ายอย่างหนักในครั้งนั้น จ�ำต้องพึ่ง
พาปุษยะในการเยียวยา มาริสาจึงจ�ำใจยอม แต่กระนั้นมาริสาก็ยังรู้สึกว่า
ถูกแม่ฟ้าแย่งความรักไปอยู่ดี จนกระทัง่ เมือ่ สองปีก่อน มาริสาประสบเหตุ
ร้ายกับตัวเอง ท�ำให้มองเห็นโลกในมุมใหม่ เข้าใจในความรักของแม่ฟ้าที่มี
ต่อเขา สุดท้ายก็เลิกตั้งแง่ และเคารพนับถือแม่ฟ้าด้วยใจจริง
เคมัลส่งรอยยิ้มให้ทุกคนรอบวง ท�ำให้ใบหน้าคมคายสว่างไสว ดู
ไม่ต่างจากหนุ่มน้อย เขาเอ่ยแนะน�ำตัว
“ชื่ออาหรับผม คือ กามาล อัลฟัฎล บิน มูซา อัรรอชีด บิน ฮาซัน
บิน ยูซุป อัลซาดัต ชื่อยาวอย่างที่วินว่าจริงๆ เพราะฉะนั้นเรียกสั้นๆ ว่า
เคมัลพอครับ ว่าแต่พวกคุณเป็นลูกอุปถัมภ์ของท่านผู้หญิงคคนางค์หรือ
ครับ” ประโยคหลังทวนค�ำอย่างไม่แน่ใจเพราะแค่สองวันเขาได้ยนิ ชือ่ นีต้ ดิ ๆ
กันถึงสองครั้งสองคราว
พันต�ำรวจตรีเศรษฐวัฒน์ พี่ใหญ่สุดในก๊วน ตอบกลับเป็นภาษา
อังกฤษว่า “พวกเราเป็นเด็กทีแ่ ม่ฟา้ เก็บมาเลีย้ งครับ ยกเว้นมาวินคนเดียว
ที่เป็นเด็กข้างบ้าน แต่เพราะเข้าออกบ้านแม่ฟ้าตั้งแต่เด็ก รักและผูกพันกัน
มา ก็เลยเปรียบเหมือนลูกของแม่ฟ้าอีกคน”
“ผมไม่ได้สงสัยแง่นั้น ผมแค่ก�ำลังคิดว่าท่านผู้หญิงคคนางค์ จะใช่
คนเดียวกันกับที่เป็นคุณยายของคุณพาขวัญ จีระนันท์ หรือเปล่าครับ”
เคมัลแก้ความเข้าใจของเศรษฐวัฒน์ ชือ่ ไทยทีอ่ อกจากปากเขาแปร่ง
อย่างคนที่ไม่ถนัดภาษาไทยเอามากๆ เจ้าตัวนึกเสียดายที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้
เรียนภาษาไทยจริงจังทั้งที่ผู้เป็นพ่อเคี่ยวเข็ญ สมัยรุ่นๆ เคมัลไม่ได้เอะใจ
ว่าท�ำไมพ่อถึงต้องการให้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนัก คิดแค่ว่า
เพราะมูซาเคยเป็นทูตอยู่ที่ไทย เลยผูกพันกับวิถีชีวติ แบบไทยๆ
หนุ่มๆ รอบวงสนทนาอึ้ง ปุษยะถามอย่างสนใจว่า “ครับ คน
เดียวกัน ว่าแต่คุณรู้ได้ไง”
ไม่ใช่แค่ปษุ ยะทีม่ องเคมัลอย่างสงสัย เวหาทีน่ ง่ั นิง่ มาตลอดก็สะดุดหู
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ก่อนหน้าเคมัลมา มาวินบรรยายสรรพคุณให้ฟังหมดแล้วว่าเคมัลเป็นใคร
มาจากไหน แต่เวหาไม่นกึ ว่าเคมัลจะรูจ้ กั พาขวัญด้วย และการถามถึงหญิง
สาวก็แสดงว่ามีความสนใจ ผู้ชายด้วยกันมองปราดเดียวก็รู้ จากที่มอง
เคมัลผ่านๆ เวหากลับต้องมองซ�ำ้ อีกครั้งอย่างพิจารณา
“พูนธรรมบอกครับ ผมหมายถึงนักข่าวหนังสือพิมพ์...” เมื่อเห็น
หลายคนพยักหน้าอย่างรู้จัก เคมัลจึงเล่าต่อ “เมื่อวานซืนเราเจอกันที่บ้าน
หย่องข่า คุณพาขวัญตามคณะไอแคดสองลงพื้นที่ไปดูงานที่เมียนมา เธอ
ช่วยเป็นวิทยากรให้ความรูแ้ ก่ทตู ประเทศต่างๆ พูนเล่าว่าฉายาเจ้าหญิงแห่ง
วงการทูต ได้มาจากการที่เธอวางตัวราวกับเจ้าหญิง แถมเธอยังเป็นหลาน
ของท่านผู้หญิงคคนางค์ด้วย”
“พูนช่างจ้อจริงๆ” มาวินเปรยอย่างไม่จริงจังนัก เขารูจ้ กั กับพูนธรรม
มานานหลายปีแล้ว นอกจากเจอตามงานอีเวนต์ตา่ งๆ แล้ว สมัยหนึง่ เขาเคย
เกือบจะได้ขึ้นเตียงกับพุทธรักษาเจ้าของร้านดอกไม้ผู้เป็นน้องสาวของพูนธรรมด้วย ดีที่รู้จากพาขวัญก่อนว่าเป็นเพื่อนสนิทของเธอและเป็นน้องสาว
ของพูนธรรม เขาจึงหลบฉากได้ก่อน
“พูนไม่ได้พดู อะไรถึงคุณพาทีไ่ ม่ดหี รอก ว่าแต่ทำ� ไมนายท�ำท่าเหมือน
ผิดหวัง” เคมัลถามเพื่อนตรงๆ
พิมพ์จันทร์เสริมว่า “นั่นสิ คุณวินท�ำท่าเหมือนผิดหวัง สงสัยตั้งใจ
เซอร์ไพรส์อะไรคุณเคมัลแน่ๆ”
“เซอร์ไพรส์อะไรครับ” เคมัลหันไปถามภรรยาคนสวยของเพื่อน
“คงต้องถามเจ้าตัวแล้วละค่ะ” พิมพ์จันทร์โยนให้สามี
“ว่าไงวิน”
มาวินเสหัวเราะ เมื่อเคมัลมองมาอย่างคาดคั้น “ไม่มีอะไร” เจ้าของ
ร้านเพชรชื่อดัง ย�้ำเสียงหนักแน่น
เคมัลขมวดคิ้ว ไม่ทันเอ่ยปากซัก เมื่อวินาทีนั้นเจ้าของเสียงหวานใส
ที่ร้องเพลงอยู่บนเวทีก่อนหน้านี้เดินมาหยุดยืนที่โต๊ะ
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นักการทูตหนุม่ ชะงัก ในจังหวะเดียวกับทีพ่ าขวัญเบิกตาโตอย่างคาด
ไม่ถงึ แกมตกใจ เคมัลลุกยืนต้อนรับอย่างมีมารยาทอันดี พลอยท�ำให้หนุม่ ๆ
รอบวงลุกตาม
เสียงเพลง “We malo” จบไปเมื่อไรไม่รู้ ดูเหมือนเขาเองก็ไม่ทัน
สังเกต

“มาท�ำอะไรที่นี่คะ”

พาขวัญอุทานเป็นภาษาอาหรับ แล้วรีบปรับท่าทีเมือ่ รูส้ กึ ว่าก�ำลังเสีย
มารยาทกับแขกของพี่ชาย เธอเพิ่งรู้ว่าเคมัลรู้จักกับมาวินก็ตอนนี้ วานซืน
ระหว่างลงพืน้ ทีท่ บี่ า้ นหย่องข่า เธอได้รบั โทรศัพท์จากมาวิน โทร. มานัดแนะ
ให้มางานเลี้ยงต้อนรับการกลับมาของเธอตามประสาพี่ๆ น้องๆ ที่ผับแห่ง
นี้ ยังแอบคิดว่าเป็นการจัดเลี้ยงภายในครอบครัว ไม่คิดว่าจะชวนคนนอก
มาด้วย
“คุณคงแปลกใจที่เจอผมที่นี่” เคมัลทักตอบแล้วจงใจยื่นมือออกไป
ให้สัมผัสตามวัฒนธรรมตะวันตก
พาขวัญเลี่ยงด้วยการยกมือไหว้แทน
“นิดหน่อยค่ะ ขออนุญาตทักทายแบบไทยๆ นะคะ นานๆ ครัง้ จะมี
โอกาส” ตอบแค่นนั้ แล้วไม่ขยายความว่าในโอกาสอะไร เลือ่ นตัวไปทรุดนัง่
ข้างเมทินีภรรยาสาวคนสวยของน้าชาย ด้วยว่าที่นั่งของตัวเองถูกเคมัลยึด
ครองไปแล้ว
มาวินกระแอมแล้วกล่าวว่า “พี่เพิ่งรู้ว่าหนูพารู้จักกับคุณเคมัลด้วย”
“เพิ่งรู้จักในงานไอแคดสองค่ะ คุณเคมัลมาสังเกตการณ์เรื่องเอดี”
เธอหมายถึงการพัฒนาทางเลือก
อดปลอบใจตัวเองไม่ได้วา่ ไม่ได้โกหกมาวิน เพราะเธอรูจ้ กั กับเขาครัง้
แรกในงานไอแคดสองเพียงแต่ไม่ใช่การเจอกันครั้งแรกเท่านั้น เพราะครั้ง
แรกที่เจอเขา คือที่สแปนิช ไรดิง สกูล หรือโรงเรียนสอนขี่ม้าสเปนแห่ง
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เวียนนา ปุษยะพาภรรยาไปเยี่ยมคุณตาซึ่งป่วยหนักที่เยอรมันแล้วแวะ
มาฮันนีมูนที่เวียนนา เธอเลยพาทั้งคู่ทัวร์เวียนนาและเลยไปดูศิลปะการ
บังคับม้าลิปิซานซึ่งเป็นศิลปะการบังคับม้าชั้นสูงที่มีมาแต่ยุคโบราณ ตอน
นั้นเคมัลไปดูกับเพื่อนๆ ด้วย เวลานั้นเธอกับเคมัลยังไม่รู้จักกัน เพียงแต่
เธอสะดุดตาเขา อาจเพราะเขามีอะไรบางอย่างที่โดดเด่น เคมัลมาในชุด
อาหรับเต็มยศ มีกัฟฟียะห์โพกศีรษะ สาวๆ ห้อมล้อมไม่ต่างจากชีค
น่าแปลกนับแต่นนั้ ข่าวคราวเกีย่ วกับเขาก็ถาโถมเข้าใส่เธอราวกับคลืน่ ซัดสาด
ก็ไม่ปาน
ความจริงเป็นตรรกะง่ายๆ เมือ่ เรารูจ้ กั หรือสะดุดตาใครแล้ว เวลามี
ข่าวอะไรผ่านตา ย่อมหยุดอ่าน หยุดให้ความสนใจ เช่นเดียวกับพาขวัญ
หลังเหตุการณ์เจอเขาครัง้ แรก เมือ่ มีภาพข่าวของเขาผ่านตาทางหนังสือพิมพ์
แทบลอยด์ซึ่งเธอไปเจออย่างบังเอิญ เธอจึงหยุดอ่าน เลยได้รู้ว่าเขาคือ
ใคร มาจากไหน และก�ำลังจะมาท�ำอะไรที่เวียนนา
เคมัลเสริมว่า “ในเวทีโลกพูดถึงความส�ำเร็จของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไทย
กับการแก้ไขปัญหาพืชเสพติดอย่างยั่งยืนมากมาย โดยเฉพาะความส�ำเร็จ
ของโครงการบ้ า นหย่ อ งข่ า ดอยตุ ง และอี ก หลายโครงการในพื้ นที่
ภาคเหนือของไทย ผมสนใจ เลยอยากมาดูดว้ ยตัวเอง” เคมัลให้เหตุผลถึงที่
มาที่เขาแจ้งลงทะเบียนขอเข้าสังเกตการณ์การประชุมไอแคดสอง
“นายมาถูกที่ถูกเวลาแล้วเพื่อน เพราะน้องสาวฉันเวิร์กเรื่องเอดีมา
หลายปีแล้ว” มาวินท�ำเสียงโอ่เล็กๆ
“ขอทราบรายละเอียดได้ไหมครับ คุณศึกษาเรือ่ งเอดียงั ไงบ้างครับ”
ประโยคหลังหันไปถามพาขวัญอย่างสนใจ
“เอาไว้คยุ นอกรอบดีไหมคะ คุยวิชาการหนักๆ บนโต๊ะอาหาร เกรง
จะท�ำให้คนอื่นทานอาหารไม่อร่อย”
ทุกคนชะงัก เพราะไม่บ่อยครั้งนักที่พาขวัญจะหักหน้าใคร โดย
เฉพาะกลางที่สาธารณะกับคนแปลกหน้า นั่นแสดงว่าเคมัลพิเศษอย่างมาก
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หรือไม่ก็ดวงกุดเต็มที ประโยคหลังมาวินนึกเย้าเพื่อนในใจ
“งั้นเรื่องนี้ล่ะครับ ผมเพิ่งทราบว่าคุณพาร้องเพลงอาหรับได้เพราะ
มาก ขออนุญาตเรียกคุณพาเหมือนพีๆ่ ของคุณนะครับ” เคมัลไม่ละความ
พยายาม
พาขวัญยิ้มมุมปาก ไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ ตอบไปอีกเรื่องว่า
“ดิฉนั ชอบเพลงอาหรับ โดยเฉพาะเพลงของอัมร์ ดิยาบ ความหมาย
ดี ลึกซึ้ง”
“ดูท่าคุณเป็นผู้หญิงโรแมนติกมาก”
“ถ้าชอบเพลงของอัมร์ ดิยาบ แล้วจะกลายเป็นสาวโรแมนติก งัน้ ทัง้
บ้านทั้งเมืองคงเต็มไปด้วยสาวช่างฝันแล้วละค่ะ” กระเซ้ากลับด้วยน�้ำเสียง
นุ่มนวล
ทุกคนมองหน้าพาขวัญสลับกับเคมัลไม่ต่างจากลูกบอลที่ถูกโยนไป
มา ด้วยว่าไม่บอ่ ยครัง้ อีกเหมือนกันทีพ่ าขวัญจะต่อล้อต่อเถียงกับชายแปลก
หน้า
“คุณร้องเพลงของอัมร์ ดิยาบ ได้ชัดเจนจริงๆ แถมไพเราะน่าฟัง
ขอโทษคุณเรียนภาษาอาหรับจากที่ไหนครับ ถึงออกเสียงได้คล่อง ถูก
อักขระ”
“คุณยอดิฉันเกินไปแล้ว แค่พอไปวัดไปวาแค่นั้นแหละค่ะ”
“ผมพูดจริง คุณถ่อมตัวเกินไปแล้ว”
“ถ้างั้นคงต้องขอบคุณคุณยาย ตอนเด็กๆ ดิฉันเรียนภาษาอาหรับ
จากคุณยายค่ะ คุณตาเป็นทูตแถบประเทศอาหรับ มีเพื่อนฝูงชาวอาหรับ
มากมาย คุณยายเลยมีความรู้ภาษาอาหรับไปด้วย พอโตมาอีกหน่อย คุณ
แม่จ้างครูชาวอาหรับมาสอนที่บ้านค่ะ”
“ท�ำไมถึงให้ความส�ำคัญกับภาษานีน้ กั ล่ะครับ” เคมัลถามอย่างอยากรู้
“ดิฉันวางแผนมาตั้งแต่เล็กๆ ว่าจะเจริญรอยตามคุณตาในการเป็น
ทูต คุณยายเล่าว่าคุณตาย�ำ้ ให้ฟังอยู่เสมอถึงความส�ำคัญของภาษาอาหรับ
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อย่างน้อยก็ห้าเรือ่ ง ภาษาอาหรับใช้กนั มากเป็นอันดับห้า เรียกว่าเป็นภาษา
ราชการของประเทศต่างๆ กว่ายี่สิบประเทศ มีคนใช้เป็นภาษาประจ�ำชาติ
กว่าสามร้อยล้านคน แถมเป็นภาษาทางการของยูเอ็น ในโลกตะวันตก คน
ทีพ่ ดู ภาษาอาหรับได้เป็นทีต่ อ้ งการสูงมาก เพราะน้อยคนนักทีจ่ ะถนัดภาษา
นี้ และที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ ในจ�ำนวนสายลับเอฟบีไอหนึ่งหมื่นสองพัน
คนของสหรัฐอเมริกา มีเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ไม่รู้ภาษาอาหรับ
นั่นแสดงว่าสหรัฐฯ เองยังเห็นความส�ำคัญของภาษานี้มาก” ประโยคหลัง
พาขวัญกล่าวเป็นภาษาอาหรับ
เคมัลอุทานอย่างคาดไม่ถงึ มองเจ้าของใบหน้าสวยหวานอย่างทึง่ จัด
“ไม่แปลกใจแล้วว่าท�ำไมคุณถึงสนใจภาษานี้ แถมท�ำได้ดีด้วย คุณ
ออกเสียงไม่ต่างจากเจ้าของภาษาเลยทีเดียว ผมชอบฟังเวลาคุณพูดภาษา
อาหรับ” เคมัลชมจากใจจริง
“ขอบคุณค่ะ” พาขวัญตอบรับอย่างสุภาพ
มาวินกล่าวขึ้นหลังฟังบทสนทนาตรงหน้าเงียบๆ มาพักหนึ่ง
“เพิง่ ได้ยนิ หนูพาพูดภาษาอาหรับก็วนั นี้ หนูพาท�ำได้เยีย่ มมาก ขนาด
เจ้าของภาษาอย่างเคมัลยังเอ่ยปากชมแบบนี้ แสดงว่าไม่ธรรมดาจริงๆ” ชม
น้องสาวต่างสายเลือดจากใจจริง
“ขอบคุณค่ะพี่วิน”
ความจริงไม่เพียงแต่มาวินและเคมัลที่ทึ่งจัด ทุกคนในที่นั้นก็ด้วย
“น้องนายไม่ธรรมดานักหรอก” เคมัลส�ำทับ
“ถ้านายได้เจอแม่ฟ้า จะยิ่งทึ่งกว่านี้” มาวินพูดต่อ
“แม่ฟ้าเก่งไม่น้อยกว่าคุณพาเหรอ”
“เก่งกว่าค่ะ” พาขวัญรีบตอบ
มาวินเสริมว่า “เก่งกว่าหรือไม่กว่าไม่รู้ แต่ทแี่ น่ๆ พูดภาษาอังกฤษ
คล่องปรื๋อ แถมอายุปูนนี้แล้วยังแข็งแรง เดินเหินคล่องแคล่ว ไปเจอแล้ว
นายจะเข้าใจส�ำนวนไทยลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นน่ะเป็นยังไง”
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“เป็นยังไง” เคมัลถามต่อ
“ต้องไปเจอ”
ได้ยินค�ำตอบของพี่ชายแล้วพาขวัญก็สะดุ้ง ลุ้นให้เคมัลปฏิเสธด้วย
ว่าท่านผู้หญิงคคนางค์กำ� ลังไม่สบาย เหตุผลทีเ่ ธอบินกลับมาอยู่ทเี่ มืองไทย
ค่อนข้างยาวในรอบนี้ นอกจากเพื่อร่วมการประชุมไอแคดสองแล้ว ก็เพื่อ
อยู่กบั ครอบครัวด้วย แม่บอกว่าปีนสี้ ขุ ภาพคุณยายไม่ดี เจ็บออดๆ แอดๆ
เธอเลยลาอยู่ต่ออีกระยะเพื่อดูแลท่าน
เคมัลตอบ “อยากไปเหมือนกัน แต่พรุง่ นีต้ อ้ งเตรียมประชุมผูบ้ ริหาร
ระดับสูงไอแคด เอาไว้รอบหน้าแล้วกัน จะพาคุณพ่อมาท�ำความรู้จักด้วย
รายนั้นก็ชอบประเทศไทยเป็นชีวิตจิตใจ ไม่รู้ทำ� ไมถึงชอบนักหนา จนฉัน
อดคิดไม่ได้ว่าถ้ามีเมียเป็นคนไทยได้ คุณพ่อคงไม่ลังเลไปแล้ว”
มาวินสะดุ้งกับมุกของเพื่อน เวหาเห็นปฏิกิริยานั้นก็ขมวดคิ้วด้วย
ความสงสัย แต่วิสัยไม่ช่างพูด ท�ำให้เก็บข้อมูลเงียบๆ ขณะที่พาขวัญฟัง
ค�ำตอบแล้ว มีอาการโล่งใจอย่างเห็นได้ชัด แต่สบายใจได้ไม่นาน ก็ต้อง
สะดุ้งเฮือกเมื่อได้ยินประโยคต่อมาของเคมัล
“นี่พอคุณพ่อรู้ว่าฉันมาเมืองไทย ก็ฝากให้ฉันช่วยซื้อระนาดไปฝาก
ไม่รู้ท�ำไมถึงชอบเครื่องดนตรีไทยนัก”
“ต้องหนูพาเลย รายนี้ถนัดเรื่องเครื่องดนตรี” มาวินรีบตอบ “แถม
เก่งเรื่องฟ้อนๆ ร�ำๆ สมัยเด็กๆ คุณยายจับฟ้อนเล็บ แสดงโขนอยู่บ่อยๆ”
พาขวัญแย้งด้วยสีหน้าใสซื่อ “ซื้อที่แคนาดาไม่ดีกว่าหรือคะ ไม่ยุ่ง
ยากในการขนย้าย แถมไม่ตอ้ งเสียเวลาขนส่งทางเรือ ดิฉนั เคยได้ยนิ ว่าทีน่ นั่
มีร้านเครื่องดนตรีไทยจ�ำหน่ายด้วย”
“ซื้อที่แคนาดาก็ต้องขนย้ายเหมือนกันแหละครับ เพราะผมต้องส่ง
ต่อไปยังอียิปต์” เคมัลโต้เสียงเรียบๆ รู้ว่าพาขวัญเลี่ยงโต้งๆ
มาวินแนะ “งัน้ เอางี้ ซือ้ ทีเ่ มืองไทย เดีย๋ วฉันลากหนูพาให้ไปช่วยเลือก
ซื้อให้แล้วกัน”

32

l

ฟ้ า ล้ อ ม ท ร า ย

ทุกคนจ้องมาวินอย่างสงสัย โดยเฉพาะปุษยะ เขาจับสังเกตได้ถึง
ความผิดปกติมาได้พักใหญ่ๆ แล้ว มาวินมีเป้าหมายอะไรบางอย่างในการ
จัดงานเลีย้ งต้อนรับพาขวัญในครัง้ นี้ และเป้าหมายทีว่ า่ เขานึกห่วงใยความ
รู้สึกของเวหา ปุษยะนึกพลางมองไปทางพี่ชายต่างสายเลือดด้วยความ
ห่วงใย คงมีเพียงเขาทีร่ วู้ า่ เวหาคิดอะไรกับพาขวัญ ส่วนเขาถึงจะเคยคิด แต่
ได้ข้ามผ่านจุดนั้นและสมหวังในรักแท้กับเมทินีไปเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ได้
เจ็บปวดอะไรอีกกับภาพที่มาวินพยายามจับคู่พาขวัญให้แก่เคมัล
พาขวัญ ตัด สิน ใจเอ่ ย ปฏิเ สธตรงๆ “แต่ ต ารางเวลาของพาแน่ น
เอี้ยด คงแทรกเรื่องอื่นไม่ได้”
เคมัลขมวดคิ้วมุ่นเมื่อถูกตีค่าเป็น ‘เรื่องอื่น’ ไปแล้ว
“ออกไปช่วยเพื่อนพี่เลือกสักชั่วโมงสองชั่วโมงไม่เปลืองเวลามาก
หรอกหนูพา น่านะ”
โดนขอร้องแกมบังคับอย่างนี้ พาขวัญก็พูดอะไรไม่ออก เคมัลเห็น
สีหน้าอึดอัดใจของหญิงสาว เลยตัดบท
“คุณพาอาจไม่มเี วลาจริงๆ ไม่เป็นไร ฉันไปหาซือ้ ทีต่ า่ งประเทศก็ได้”
“แบบนั้นก็ได้ เอางี้ นายแวะไปซื้อที่เวียนนา ที่นั่นเป็นเมืองแห่ง
ดนตรี ยังไงก็ตอ้ งมีรา้ นเครือ่ งดนตรีขาย นายให้หนูพาช่วยเลือกให้เลย ยัง
ไงพอกลับเวียนนา หนูพาต้องมีเวลามากกว่าอยู่ที่นี่แน่”
เหตุผลไม่เป็นเหตุเป็นผลนัก พาขวัญย่นจมูกใส่พี่ชาย เวียนนาเป็น
เมืองแห่งดนตรีคลาสสิกก็จริง ด้วยว่าเต็มไปด้วยคีตกวีมากมาย โดยเฉพาะ
วอล์ฟกัง อามาเดอุส โมซาร์ต หรือ โมซาร์ต นักประพันธ์เพลงคลาสสิกชือ่
ก้องโลก แต่ความเป็นเมืองแห่งดนตรี นั่นไม่ได้หมายความว่าจะท�ำให้มี
เครื่องดนตรีครบทุกประเทศ ยังไม่ทันคิดอ่านเอาตัวรอด เจ้าของร้านเข้า
มาโค้งค�ำนับก่อน
“สวัสดีครับเฮียมาวิน ขาดเหลืออะไรบอกได้นะครับ ทางเรายินดี
บริการ” เจ้าของร้านหน้าตาออกไปทางครึง่ จีนครึง่ แขกเดินเข้ามาทักทายมาวิน
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ด้วยภาษาไทยส�ำเนียงจีนอย่างนอบน้อมเช่นคนคุ้นเคย สะท้อนว่ามาวิน
เป็นแขกวีไอพีหรือไม่ก็ลูกค้าขาประจ�ำประเภทที่ทิปหนัก
เจ้าของร้านพูดต่อว่า “และสุภาพบุรุษท่านใดต้องการอะไรเพิ่มเติม
ก็บอกผมได้ตลอด เมื่อกี้สุภาพสตรีคนสวยท่านนี้ร้องเพลง “We malo”
เพราะมาก ลูกค้าชมเปาะ มีแต่คนถามว่าเป็นใครมาจากไหน เอาแต่รเี ควสต์
ขอให้ร้องซ�้ำ” เจ้าของร้านเล่าอย่างคนมีอธั ยาศัยอันดี
“เธอเป็นน้องสาวผมเองครับ” มาวินยืดอกอย่างภาคภูมิใจ “เธอพูด
ภาษาอาหรับได้คล่องปรื๋อ ขนาดเพื่อนผมเจ้าของภาษา เป็นคนอียิปต์โดย
ก�ำเนิดยังชมเหมือนกัน อ้อ...เพือ่ นผมก็ร้องเพลงเพราะครับ” ประโยคท้าย
หันไปแนะน�ำเคมัล
เจ้าของร้านเบิกตาโต มองเคมัลอย่างทึ่ง
“ร้องให้ลูกค้าร้านผมฟังเป็นบุญหูสักเพลงได้ไหมครับ” เจ้าของร้าน
พูดอาหรับด้วยส�ำเนียงจีน น�ำ้ เสียงชืน่ ชมฟังดูพอเหมาะพอดี ไม่สอพลอจน
เกินงาม
เคมัลยิ้ม ท�ำให้ใบหน้าที่ประดับด้วยหนวดและเคราจางๆ คลาย
ความดุดันลง
“ระวังนะครับ แทนทีจ่ ะเรียกแขกอย่างคุณพา จะกลายเป็นว่าผมไล่
แขกของคุณ”
“ไม่เลยครับ ผมยินดีเสี่ยง” เจ้าของร้านตอบกลับอย่างคนขี้เล่น
พอกัน
มาวินโต้ว่า “ไม่ต้องถ่อมตัวเลยเพื่อน นายมีของดีก็ต้องโชว์หน่อย”
เคมัลลูบท้ายทอยแก้เขิน มาวินยิ้ม ไม่บ่อยนักที่เพื่อนจะเขินจริงจัง
“เอางี้ไหม ให้หนูพาขึ้นไปร้องเป็นเพื่อน นายจะได้ไม่เขิน นะหนูพา
ช่วยเพือ่ นพีห่ น่อย ไม่งนั้ เจ้าของร้านกับพีไ่ ม่มบี ญ
ุ หูได้ฟังแน่” ประโยคหลัง
หันไปกล่าวเป็นภาษาอังกฤษกับน้องสาว พลางพยักพเยิด หวังให้เพื่อน
เข้าใจภาษาด้วย
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พาขวัญมองพีช่ ายตาปริบๆ พยายามอ่านใจว่ามาวินมาไม้ไหน เพราะ
ปกติพชี่ ายเธอเล่นบทหวงน้องสาวตลอด คอยกันหนุ่มๆ ไม่ให้เข้าใกล้ มา
วันนี้กลับพลิกบทบาท อยากเล่นบทพ่อสื่อซะงั้น แต่จะว่าพ่อสื่อก็พูดได้
ไม่ถนัดปากนัก พาขวัญนึกแก้ความคิดของตัวเอง เพราะท่าทีของมาวินดู
ไม่ชัด จึงอาจจะเร็วเกินไปถ้าจะสรุปไปในทางนั้น
ไม่ตา่ งจากเคมัล เขาชะงัก มองหน้าเพือ่ นอย่างพินจิ พยายามอ่านใจ
แต่ไม่มีเวลาหาค�ำตอบนานกว่านั้นเมื่อเพื่อนกระทุ้งศอก
“รีบไปโค้งหนูพาสิ มัวรออะไร”
เคมัลไม่เสียเวลาตัดสินใจซ�้ำสอง เขาเดินไปโค้งค�ำนับ
“ให้เกียรติร้องเพลงคู่กับผมสักเพลงนะครับ”

๒
“วันนี้ปุษไม่ลงมาใส่บาตรเหรอ แปลกจริง”

ท่ า นผู ้ ห ญิ ง คคนางค์ เปรยขึ้ น เบาๆ ขณะเดิ นกลั บ เข้ า ไปภายใน
อาณาเขตวัง โดยมีหลานสาวคนสวยช่วยพยุง ปล่อยให้เด็กรับใช้เก็บ
อุปกรณ์ขา้ วของต่างๆ ทีใ่ ส่บาตรเสร็จแล้วเดินตามหลังเข้าไปเก็บในครัว ใน
วัยเจ็ดสิบกว่าๆ ท่านผู้หญิงคคนางค์ยังคงแข็งแรง เดินเหินคล่องแคล่ว
กระฉับกระเฉงไม่ต่างจากหญิงวัยหกสิบ แต่ด้วยช่วงนี้ท่านผู้หญิงไม่ค่อย
สบาย เธอเลยต้องเป็นหูเป็นตา กันหกล้ม
ลึกๆ พาขวัญแอบนึกสงสัยว่าท่านผูห้ ญิงป่วยจริงหรือไม่ แม่บอกว่า
คุณยายป่วยด้วยโรคคนแก่ เลยอยากให้เธอบินกลับมาเยี่ยม แต่พอกลับ
มาอยู่ด้วยจริง กลับพบว่าเดินเหินเป็นปกติ แค่บ่นปวดหัวเล็กๆ น้อยๆ
เท่านัน้ พอเปรยๆ เรือ่ งนี้ แม่กบ็ อกว่าคุณยายได้กำ� ลังใจดีจากเธอ เลยหาย
ป่วยเป็นปลิดทิ้ง
“นั่นสิคะ ปกติน้าปุษตื่นมาใส่บาตรทุกเช้าไม่ได้ขาด เช้านี้แปลกจริง
ตื่นไม่ทัน” พาขวัญตอบรับ
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เธอนึกชื่นชมน้าบุญธรรมที่เธอรักไม่ต่างจากญาติแท้ๆ ด้วยว่าเป็น
กิจวัตรประจ�ำวันมากว่าสิบปีแล้วที่ปุษยะจะตื่นมาใส่บาตรร่วมกับเธอและ
คุณยายทุกเช้า จนเมื่อเธอเดินทางไปเรียนต่อปริญญาตรีและโทที่เวียนนา
และฝ่ายนั้นเดินทางไปเรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษตามหลังมาวินไปไม่กี่ปี
เลยไม่มีโอกาสได้ใส่บาตรด้วยกันอีก แต่เธอเชื่อว่าแม้น้าชายจะไปเรียน
เมืองนอก ก็ยงั คงหาเวลาไปวัดไปวาเพือ่ ท�ำบุญ เพราะฝ่ายนัน้ ชอบการท�ำบุญ
ใส่บาตรมาจากคุณยายจนติดเป็นนิสัยแล้ว
“คงมีธรุ ะมัง้ เช้านีห้ นูพาก็มงี านเช้าด้วยเหมือนกันไม่ใช่เหรอ” หันมา
ถามเสียงอ่อน เธอเป็นคนสั่งให้ลูกสาวโทร. ตามหลานสาวกลับมาอยู่บ้าน
ก็ดว้ ยเหตุผลบางประการ โดยอาศัยช่วงทีห่ ลานสาวต้องบินกลับมาร่วมงาน
ประชุมไอแคดสองที่เมืองไทยอยู่แล้ว
“ใช่ค่ะ หนูพาต้องไปประชุมผู้บริหารระดับสูงไอแคดที่โรงแรม...”
เอ่ยชื่อโรงแรมหรูใจกลางกรุงแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน ก่อนกล่าวต่อ
“คุณยายมีอะไรให้หนูพารับใช้หรือคะ”
“ไม่มีอะไรหรอกจ้ะ แค่ถามดู”
“งัน้ เย็นนีเ้ ราเจอกันค่ะ หนูพาจะรีบกลับ คุณยายจะได้ไม่เหงา ดีไหม
คะ”
“ดีหลาน ยายจะเตรียมกับข้าวอร่อยๆ ไว้รอดีมั้ย”
“ดีคะ่ แต่เอ...หนุม่ ๆ อยูบ่ า้ นครบเซตแบบนี้ คุณยายคงไม่เหงามัง้ คะ”
ทั้งสองต่างพูดคุยตามประสายายๆ หลานๆ ที่นานครั้งจะได้เจอ
กัน พาขวัญจูงแขนประมุขของวังวงศ์วริสจากประตูรั้วไปยังในวัง ตลอด
ทางเดินทอดยาวเกือบสามร้อยเมตรนัน้ ปูดว้ ยอิฐตัวหนอนวางเรียงรายเป็น
รูปดอกไม้สวยงาม สองข้างทางคือสนามหญ้าญี่ปุ่นเขียวขจีขนาดกว้าง
ใหญ่ที่ขณะนี้คนสวนก�ำลังปรับหัวสปริงเกอร์เพื่อให้แรงดันพ่นน�้ำไปทั่ว
สารทิศ ติดกับวังวงศ์วริส คือคฤหาสน์ของลูกสาว โดยมีสระน�ำ้ คั่นกลาง
ซึ่งเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ระหว่างน้าๆ หลานๆ อยู่เป็นประจ�ำ จวบจน
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แต่ละคนเติบใหญ่มีวิถีชีวิตของตัวเอง จึงไม่ได้มาสังสรรค์ริมสระครบทีม
เหมือนสมัยเด็กๆ อีก หลานสาวเธอชอบกุหลาบเป็นพิเศษ เธอจึงสั่งให้
คนสวนปลูกรอบรั้ว บัดนี้มันออกดอกชูช่อบานสะพรั่ง มองไปทางไหนก็
เต็มไปด้วยกุหลาบหลากสีสวยงาม
“เหมือนกันที่ไหน ถ้าหลานและหนุ่มๆ มาอยู่พร้อมหน้ากันได้ ยาย
จะมีความสุขมาก แล้วยิง่ ถ้าหลานจะมีเจ้าตัวเล็กให้ยายด้วยแล้ว ยายจะยิง่ มี
ความสุขมากที่สุด” ท่านผู้หญิงตอบหลานสาวคนโปรด
แก้มนวลเนียนขาวอมเลือดฝาดเป็นสีชมพูระเรื่อทันตา “คงอีกนาน
แหละค่ะ” ตอบอุบอิบในล�ำคอ
เป็นเวลาเกือบสามสิบปีมาแล้วทีพ่ วกน้าๆ ช่วยให้คณ
ุ ยายคลายเหงา
คุณยายเคยเล่าให้ฟังว่าช่วงที่คุณตาเสียใหม่ๆ ช่วงนั้นแม่ยังเรียนอยู่เมือง
นอก คุณยายเหงาจัด ต้องรับพวกน้าๆ มาอุปการะเป็นลูก เธอนึกขอบคุณ
พวกน้าๆ มาถึงทุกวันนี้ที่ช่วยให้คุณยายผ่านช่วงล�ำบากมาได้ จนถึงตอนนี้
แม้ปุษยะจะแต่งงานไปแล้ว แต่ก็ยังอยู่ในบ้านหลังนี้และพาเมทินีเข้ามาอยู่
ด้วย ส่วนเศรษฐวัฒน์กับเวหา ถึงจะยังไม่แต่งงาน แต่เธอเชื่อว่าคงมีแฟน
สาวซุกอยูท่ ไี่ หนสักแห่ง เพราะสองหนุม่ หล่อเหลา เท่ระเบิด สาวๆ คงติดตรึม
ส่วนมาวิน ถึงไม่ได้มาค้างที่บ้านอีกหลังสละโสด แต่ก็ยังแวะเวียนไป
มาหาสู่ที่บ้านไม่ได้ขาด
“หลานยี่สิบแปดปีแล้ว สมัยยายแต่งตั้งแต่ยี่สิบเอ็ด”
“แค่ยสี่ บิ แปดต่างหากค่ะ” พาขวัญแย้งเสียงอ่อน “อีกอย่างสมัยคุณ
ยายกับสมัยนี้ต่างกันออกค่ะ สมัยคุณยาย ผู้หญิงต้องรีบแต่งงานเพราะ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ และปัจจัยอะไรอีกหลายๆ อย่างเอือ้ ให้รบี แต่ง แต่
สมัยนี้ผู้หญิงชอบพึ่งตัวเอง เลยแต่งช้า แถมบางคนก็อยากอยู่เป็นโสดไป
ตลอดชีวิต”
“หลานอยากอยู่ในกลุ่มหลังใช่ไหมล่ะ” ท่านผู้หญิงดักคออย่างรู้ทัน
พาขวัญยิม้ “ก็อยากอยูอ่ อ้ นคุณยายแบบนีไ้ ปนานๆ ไงคะ ไม่ดเี หรอ”
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คนเป็นยายตวัดตาค้อน ไม่จริงจังนัก “ดีมันก็ดีหรอกนะ แต่แต่ง
แล้วก็อ้อนได้”
“แต่งแล้วอาจต้องย้ายออก ไม่กลัวหรือคะ หนูพาอาจต้องย้ายออก
หลังสละโสดก็ได้”
“แน่ะ มีขู่กลับด้วย”
“เปล่าขู่สักหน่อย”
“ให้แต่งจริงๆ เถอะ ถึงตอนนัน้ ยายอาจยอมให้หลานย้ายออก หรือ
ไม่อีกที อาจกล่อมให้หลานเขยเป็นฝ่ายย้ายเข้า ไม่สิๆ วังนี้ยังมีพื้นที่เหลือ
อีกมาก ให้ปลูกเรือนหออีกสักหลัง ก็ยงั เอาอยู”่ ท่านผูห้ ญิงแกล้งขูไ่ ปอย่าง
นั้น รู้ว่าพื้นที่วังเหลือก็จริง แต่พอส�ำหรับปลูกบ้านหลังเล็กๆ เท่านั้น ไม่
สามารถปลูกคฤหาสน์หลังใหญ่ได้ ซึ่งระดับหลานเธอ จะให้อยู่บ้านหลัง
เล็กๆ เธอก็ยอมไม่ได้เหมือนกัน
พาขวัญยิ้มเหยเก “ไม่ดีมั้งคะ” โอดครวญเมื่อถูกขู่กลับหนักกว่า
ท่านผู้หญิงตะล่อมด้วยน�ำ้ เสียงอ่อนๆ “ความจริง ไม่ว่ายุคไหนสมัย
ไหน ถ้าแต่งช้า มีลูกช้า ไม่ดีต่อสุขภาพเด็กกันทั้งนั้น หลานถึงวัยจะมี
ครอบครัวได้แล้ว ยายอยากอุ้มเหลนไวๆ”
“รอจากน้าปุษ จากพี่วินง่ายกว่า อย่ารอจากหนูพาเลย”
ท่านผู้หญิงขมวดคิ้วเมื่อหลานสาวปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใย “เอาอย่างนี้
ดีมั้ย ภายในหนึ่งถึงสองปีนี้ ถ้าหลานยังหาหนุ่มโชคดีมาแต่งงานด้วยไม่ได้
ยายจะหาอัศวินขี่ม้าขาวให้เอง”
คนฟังยิม้ เจือ่ นๆ “ไม่ดหี รอกมัง้ คะมัดมือชกแบบนี”้ ท้วงเสียงอ่อยๆ
“คนที่หนูพาจะแต่งงานด้วย ต้องเก่งชนิดที่ทำ� ให้หนูพายอมรับได้ ต้องเป็น
คนดี ใจบุญสุนทานเหมือนคุณยาย ต้องไม่เจ้าชู้ ไม่เจ้าเล่ห์เพทุบายอย่าง
พี่วิน ต้องโรแมนติกอย่างน้าปุษ ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่เที่ยวกลางคืน
อย่างน้าวัฒน์ ต้องปกป้องคุม้ ครองเราได้อย่างน้าเวย์ รักครอบครัวและเข้า
กับครอบครัวเราได้ และทีส่ ำ� คัญจะต้องท�ำงานบ้านเก่ง ท�ำกับข้าวอร่อยเท่า
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คุณยาย ยอมเป็นช้างเท้าหลังเมื่อคราวจ�ำเป็น จะต้องฟังภรรยา ไม่
เผด็จการทางความคิด คุณสมบัตเิ ลิศเลอซะอย่างนี้ คุณยายคิดว่าหนูจะหา
ได้ง่ายๆ หรือคะ ใช่ว่าจะเดินเกลื่อนกลาดตามท้องถนนนา”
“นั่นสิ จะให้ไปหาตามวัดวา ก็เกรงว่าหนูพาจะผิดพระสงฆ์องคเจ้า”
คนฟังกะพริบตาปริบๆ “นี่คุณยายจะให้หนูสึกพระหรือคะ”
ท่านผู้หญิงหัวเราะ “หลานก็ลดเกรดเจ้าบ่าวหน่อยสิ เอาแค่คนเดิน
ดินธรรมดาๆ คุณสมบัติเลิศเลอวิลิศมาหรายาวเป็นหางว่าวอย่างนั้น ทั้ง
ชาติหลานก็หาไม่ได้หรอก”
พาขวัญย่นจมูก ก็แสร้งตั้งข้อแม้ไม่อยากแต่งนี่นะ
เห็นหลานสาวคนสวยยังเงียบ ท่านผูห้ ญิงก็ยนื่ ข้อเสนอใหม่ “ถ้าหาไม่
ได้ ตกลงให้ยายหาให้เอาไหม” ค่อยๆ ใช้นำ�้ เย็นเข้าลูบ ตะล่อมไปสูจ่ ดุ หมาย
พาขวัญส่ายหน้า “หมดสมัยคลุมถุงชนแล้วนะคุณยาย”
“ก็ในเมื่อหลานรักเลือกนัก ยายกลัวว่าจะได้แร่ ก็เลยต้องช่วยร่อน
หาให้”
“คุณยายมีว่าที่หลานเขยในใจแล้วหรือคะ” ถามอย่างระวัง
“ยังหรอก แต่คิดว่าหาได้ไม่ยากนัก” ท่านผู้หญิงตอบหน้าตาเฉย
ทั้งที่ขัดกับความจริง
“หนูพามีข้อแม้มากนะ คุณยายจะหาได้ถูกใจเหรอ”
“ถูกใจไม่ถูกใจไม่รู้ แต่ที่รู้แน่ๆ ถ้าหลานยังเลือกนัก ยายจะจับคู่
ตุนาหงันให้จริงๆ”
พาขวัญจ๋อย ย่นจมูก “วันนี้คุณยายหนูพาแก่ขู่จริง”
“ไม่ได้ขู่ เอาจริง”
“แน่ะ...” พาขวัญหัวเราะ เปลี่ยนท่าทีใหม่ เริ่มต่อรองยกสอง “เอางี้
ดีไหมคะ ให้หนูพาลองหาก่อน ถ้าหาไม่ได้จริงๆ จะมากระซิบให้คุณยาย
ช่วยหา ดีไหมคะ”
“ตกลง ให้เวลาสองปี”
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“ห้าปีดีกว่ามั้ยคะ”
คนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าหลายสิบปีส่ายหน้า “อย่ามาต่อ
รอง สองปีกำ� ลังสวย หนูพาจะยี่สิบเก้าในปีหน้าอยู่แล้ว แต่งเร็ว มีเจ้าตัว
เล็กตอนยี่สิบเก้าสามสิบ ยายว่าก�ำลังสวย”
คนฟังย่นจมูก “ไม่สวยส�ำหรับหนูพาหรอกค่ะ”
ท่านผูห้ ญิงปลอบเสียงอ่อนๆ “ความรักเป็นสิง่ สวยงาม บางครัง้ เป็น
ก�ำลังใจให้หลานได้ดีในยามท้อแท้”
“หนูพามีความรัก มีก�ำลังใจจากคุณยาย คุณแม่ น้าๆ แล้วก็พี่วิน
แค่นี้ก็พอแล้ว”
“เหมือนกันที่ไหน ก�ำลังใจจากคนรักให้พลังทางใจที่ยิ่งใหญ่กว่า”
“จากคุณยาย จากทุกคนในบ้านหลังนี้ ก็พอแล้ว หนูพาไม่ต้องการ
จากที่อื่น” ยังคงยืนกรานค�ำตอบเดิม
“ยังไม่เจอก็พูดได้ ลองเจอ ขี้คร้านหลานยายจะเปลี่ยนค�ำพูด”
“ไม่มีทางหรอกค่ะ” ปฏิเสธเสียงอ่อน “ถึงหนูพาจะมีความรัก
ครอบครัวก็ยังเป็นที่หนึ่งส�ำหรับหนูพา”
“ปากหวาน ช่างอ้อนจริง”
“เปล่าสักหน่อย หนูพาพูดจริง”
“หลานพูดได้ เพราะยังไม่เจอใครคนนั้น”
“ก็ใช่ แล้วใช่ว่าจะได้ง่ายๆ นี่คะ เพราะอย่างนี้อย่าเร่งรัดหนูพาเลย
ค่ะ เกิดจับพลัดจับผลูได้คนไม่ดีมาเป็นหลานเขย หลานสาวคนนี้ไม่ชีชำ�้ ไป
ตลอดชีวิตหรือคะ คุณยายเองก็คงรู้สึกผิด เผลอๆ อาจรู้สึกเป็นตราบาป
ไปตลอดชีวติ ค่าทีท่ ำ� ให้หลานรักรีบแต่งจนต้องคว้าคนเลวมาเป็นสามี แถม
ยังต้องล�ำบากใจมาปลอบโยนหนูพาไปตลอดชีวิตอีก แล้วไหนจะพวกน้าๆ
ที่ต้องคอยมาระทมทุกข์ไปกับความทุกข์ใจของหนูพาที่...”
“พอๆ ไม่ตอ้ งชักแม่นำ�้ ทัง้ ห้ามากดดันยาย รอบนีย้ ายไม่หลงกลง่ายๆ
หรอก ถามหน่อยลูกไม้เล่ห์เหลี่ยมแพรวพราวซะอย่างนี้ กลัวจะหลงกล
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หนุ่มคนไหนอีก ไหนบอกมาซิ”
พาขวัญย่นจมูก ปรับท่าทีใหม่ให้ดูน่าสงสารกว่าเก่า “หนุ่มรอบจัด
ไงคะ มีถมเถไป หนูพาพูดจริงนะคะ คุณยายลองนึกภาพตามนะคะ
เกิดหนูพาเลือกผิดคนมาเข้าพิธีเพราะรีบเลือกอันเนื่องจากกลัวคุณยายจับ
คลุมถุงชน แล้วทีนหี้ นุม่ คนนัน้ เกิดซาดิสม์ บังเอิญชอบเลีย้ งเมียด้วยล�ำแข้ง
ทุกเช้าค�่ำ ร�่ำสุราทุกเช้าเย็น เที่ยวกลางคืนทุก...”
“พอๆ เจ้าพา ขีเ้ ล่นเกินไปแล้ว เราละทะเล้นเป็นทีห่ นึง่ ” ท่านผู้หญิง
ตวัดตาค้อน เธอต้องรีบตัดบทก่อนจะเสียรูฟ้ งั หลานพร�่ำยาวเป็นน�ำ้ ท่วมทุง่
หาสาระไม่ได้ “ตกลงตามนี้แล้วกัน ยายให้เวลาหลานสองปี เกิดหาไม่ได้
จริงๆ หรือมัวแต่ตกุ ติกลีลาจัด ยายจะหาให้เอง แล้วถ้าหนูพายังเห็นว่าคน
ที่ยายหาให้ไม่ใช่ เราค่อยมาว่ากันด้วยเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงไม่เห็นด้วย”
พาขวัญหน้ามุ่ย เมื่อสัมผัสได้ว่าท่านผู้หญิงเอาจริงในรอบนี้
“คุณยายสรุปมาอย่างนัน้ แล้ว หนูพาจะว่าอย่างอืน่ ได้ไงล่ะคะ” ตอบรับ
เสียงอ่อยๆ ท่านผู้หญิงเหล่มอง ไม่มั่นใจว่าถูกประชดเข้าให้หรือไม่ ความ
จริงพาขวัญฉลาด รู้เอาตัวรอด เมื่อรู้ว่าท่านผู้หญิงแข็ง เธอก็เรียนรู้ที่
จะถอย
“ท�ำไมมองหนูพาแบบนัน้ ล่ะคะ” ถามเสียงอ้อนๆ ลดศีรษะกอดแขน
แนบแก้มกับต้นแขนอวบหากเหีย่ วย่นของผูเ้ ป็นยายอย่างเอาใจ ท่านผูห้ ญิง
มองกิริยาประจบที่ไม่ต่างจากแมวขี้อ้อนอย่างหมั่นไส้ หากแต่แววตากลับ
ฉายรอยอ่อนโยน สะท้อนถึงความรักความเอ็นดูระคนปรานีชัดเจน
“ไม่รู้ว่าจะถูกหลานคนสวยประชดเข้าให้หรือเปล่าน่ะสิ”
“แหม มองหลานคนนี้แง่ร้ายไปได้” ตบท้ายด้วยเสียงหัวเราะ
“ไม่ได้มองแง่ร้าย แต่เราน่ะเจ้าเล่ห์ เล่ห์เหลี่ยมแพรวพราวนัก”
“อูย วันนี้คุณยายแจกขนมยอถี่ๆ”
ท่านผู้หญิงตวัดตาค้อนกับความล้นของหลานรัก
“มองหลานแง่ร้าย รอบนี้หนูพาว่าตามคุณยายจริงๆ ไม่ได้ประชด”
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ท่านผู้หญิงตวัดตาค้อนอีกค�ำรบ เพราะเท่ากับรอบอื่นๆ ที่ผ่านมา
เธอถูกประชดโดยไม่รตู้ วั แต่ทำ� หน้าดุได้เพียงครูเ่ ดียวก็ตอ้ งคลีย่ มิ้ อย่างอด
ไม่ได้ ก็จะไม่ให้อารมณ์ดยี งั ไงไหว ในเมือ่ มองใบหน้าเรียวรูปไข่คราวใด ก็
พบแต่ความสดใส ไร้เดียงสา ชวนให้เจริญหูเจริญตา เรียวหน้างามดุจ
เทพธิดานั้นไร้ซึ่งไฝฝ้าราคีใดๆ สวยตามธรรมชาติ ผิวขาวนวลเนียนอม
เลือดฝาดไม่ได้พึ่งเครื่องส�ำอางหรือมีดหมออย่างที่เด็กสาวสมัยนี้นิยมกัน
หลานสาวเธองามทุกสัดส่วน งามทุกมุมมอง ไม่ว่ามองพิศหรือมองผาด
แถมตลอดยี่สิบแปดปีที่ผ่านมาพาขวัญไม่เคยสร้างความหนักอก
หนักใจให้พ่อแม่ ตรงข้าม อยู่ในกรอบศีลธรรมดีงาม มุ่งเรียน ไม่สนใจ
เพศตรงข้าม รักการท�ำกิจกรรมและชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ ช่วงปิด
เทอมซัมเมอร์มกั ขอพ่อแม่ไปช่วยองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ ยูนเิ ซฟ เป็น
ครูอาสาสอนหนังสือให้แก่เด็กด้อยโอกาสตามประเทศกันดารต่างๆ นึกมา
ถึงตรงนี้ ดวงตาของผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายปีฉายแววอบอุ่นแกม
ภาคภูมิใจ
“เชื่อแล้วว่าหลานยายพูดจริง ไม่ได้ประชด ยายโชคดีที่มีลูกหลาน
น่ารัก เชื่อฟังทุกคน นี่ถ้าคุณตายังอยู่ คงภูมิใจในตัวหลานสาวคนนี้มาก”
“ภูมิใจเพราะเชื่อฟังเหรอคะ”
“ช่างย้อนจริง ภูมใิ จทุกๆ เรือ่ งแหละ ก็ไม่นา่ ภูมใิ จหรอกเหรอ หลาน
ได้รับเกียรติให้เป็นล่ามแปลสามภาษา อังกฤษ อาหรับ จีน ในงานการ
ประชุมระดับโลกอย่างไอแคด แถมหลานยายยังมีจริยวัตรทีง่ ดงาม ไม่เคย
ท�ำเรือ่ งเสือ่ มเสียให้พอ่ แม่หนักใจ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งเรียน เรือ่ งคบเพือ่ นหรือ
เรือ่ งเทีย่ วกลางคืน แต่ไหนแต่ไรมา มุ่งเรียนเรือ่ งเดียว ไม่เหมือนลูกหลาน
ของเพือ่ นๆ ยาย แต่ละคนน่าหนักอกหนักใจทัง้ นัน้ ไม่ทอ้ งก่อนจบ ก็ทำ� งาน
ไม่เป็นโล้เป็นพาย ประเภทหยิบโหย่ง เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ”
พาขวัญคลีย่ มิ้ “ก็หนูพามีคณ
ุ ตาคุณยาย คุณพ่อคุณแม่และน้าๆ เป็น
แบบอย่างที่ดีนี่คะ” ตอบเสียงอ่อนโยน
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ท่านผูห้ ญิงคคนางค์ยนื่ มือข้างทีว่ า่ งมาโคลงศีรษะทุย แววตาเจือรอย
ปรานีแกมเอ็นดู
“นับวันช่างประจบ ช่างออดอ้อนฉอเลาะเก่งอย่างนี้นี่เล่า ใครๆ ถึง
รัก ใครๆ ถึงหลง”
“ไม่ดหี รือคะ จะได้มแี ต่คนรักคนหลงหลานของยาย ไม่มคี นเกลียด”
“น้อยไปสิ ทั้งรักทั้งหลงกลัวแต่จะมีแต่พวกหนุ่มๆ น่ะสิ ส่วนสาวๆ
คงหมั่นไส้หลานพิลึกละ”
“อ้าว...ท�ำไมเป็นงัน้ ล่ะคะ” ส่งเสียงประท้วงแกมโอดครวญ แต่ไม่ทนั
ได้ค�ำตอบ ก็มีเสียงเข้มงวดอย่างคนมีอำ� นาจดังจากประตูเสียก่อน
“คุยกะหนุงกะหนิงอะไรกัน” พานิดาร้องทักขึ้น
“คุณยายก�ำลังแจกลูกยอให้หนูพาอยู่ค่ะ วันนี้แจกเหลือเกิน ทั้งชม
ว่าขี้อ้อนน่ารักคนทั้งโลกรุมรักแน่ ทั้งชมว่าความสามารถเป็นเลิศในสาม
โลก...”
ท่านผูห้ ญิงตวัดตาค้อนอีกครา ไม่มนั่ ใจว่าถูกหลานสาวตัวดีประชด
เข้าให้อกี หรือไม่ ส่วนพานิดากะพริบตาปริบๆ ไม่แน่ใจว่าลูกสาวพูดจริง
เพราะรายนี้ขึ้นชื่อในหมู่เครือญาติในเรื่องความขี้เล่นไม่เป็นสองรองใคร
แต่ถ้าอยู่กับคนแปลกหน้า ผิดกันเป็นคนละคน
“ยายพาล้นอีกแล้วใช่ไหมคะคุณแม่” ประโยคหลังพานิดาหันไปหา
คนเป็นแม่ ท่านผู้หญิงโบกมือราวกับไล่มดไล่ยุงอย่างไม่ถือสานัก พาขวัญ
อมยิ้มเมื่อเห็นกิริยานั้น เธอหันไปทางมารดา ยิ้มประจบ
“นีพ่ วกน้าๆ ไปไหนกันหมดคะ หรือยังไม่ตนื่ ” ถามพลางเหลียวมอง
รอบตัว เธอไม่ได้นอนที่เรือนใหญ่มานานหลายปีแล้ว เลยไม่รู้ความ
เคลือ่ นไหวของพวกน้าๆ นัก สมัยเด็กๆ ยังค้างทีว่ งั วงศ์วริสอยูบ่ า้ ง แต่พอ
โตมาหน่อย แม่สงั่ ห้ามเด็ดขาด เธอเลยต้องกลับไปอยูบ่ า้ นตัวเอง ความจริง
ไม่ได้คิดอะไรนักกับพวกหนุ่มๆ มองว่าก็พี่ๆ น้าๆ ของเธอทั้งนั้น แต่ด้วย
เข้าใจความปรารถนาดีของคุณแม่ เลยไม่ขัด
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“ได้ยนิ เสียงรถออกจากบ้านตัง้ แต่เช้าหลายคันแล้วละ สงสัยออกจาก
บ้านไปหมดแล้วมั้ง” ตอบอย่างขอไปที
พานิดายอมรับว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นดีเห็นงามด้วยนักกับการที่
มารดาเก็บพวกหนุ่มๆ มาอุ้มชูเลีย้ งดูไม่ต่างจากลูกหลานตัวเอง กลัวจะเข้า
ต�ำราเอาลูกเขามาเลี้ยง เอาเมี่ยงเขามาอม แล้วพาขวัญก็โตเป็นสาวสะพรั่ง
หน้าตาสะสวย เกิดพวกเสือโหยพวกนี้หน้ามืดตามัวกลัดมันขึ้นมา ลูกสาว
เธอจะซวยเอา เหตุผลที่ตัดสินใจขอเออลีรีไทร์มาอยู่ดูแลบ้าน ส่วนหนึ่งก็
เพราะเรื่องนี้ด้วย เธออยากมาจับผิดหนุ่มๆ ไม่ให้ท�ำเรื่องอื้อฉาวงามหน้า
โชคดีหน่อยก็ตรงทีป่ ษุ ยะแต่งงานแล้ว แม้จะขัดหูขดั ตาอยูบ่ า้ งตรงทีย่ งั ไม่ยา้ ย
ออก แต่เมือ่ คิดว่ามีเมทินคี อยคุมอยู่ ก็ไม่นา่ จะกระไร ส่วนเวหา เป็นทหาร
ประจ�ำการที่เชียงใหม่เป็นส่วนใหญ่ จึงไม่ค่อยมีเวลาอยู่ติดบ้านนัก อาศัย
เสาร์อาทิตย์กลับบ้านนานๆ ที เหลือก็แต่เศรษฐวัฒน์ ที่ยังอยู่ให้เห็นต�ำตา
ต�ำใจ แต่เธอก็หวังว่าอีกไม่นานคงจะแต่งงานออกเรือนไป เบาใจอยู่
หน่อยก็ตรงทีไ่ ม่ค่อยสุงสิงกับพาขวัญนัก ผิดกับปุษยะกับเวหาทีม่ กั ไปไหน
มาไหนกับลูกสาวเธอตามล�ำพังมากกว่า
พานิดาไม่รเู้ ลยว่าทีพ่ าขวัญต้องไปไหนมาไหนกับปุษยะหรือเวหาตาม
ล�ำพังนั้น ส่วนหนึ่งมาจากตัวเองเป็นต้นเหตุ ด้วยว่าที่ผ่านมามักไหว้วานให้
มาวินไปรับไปส่งพาขวัญแทนเพราะไม่ไว้ใจคนอืน่ ผลปรากฏว่าฝ่ายนัน้ เบือ่
เลยโยนหน้าทีด่ แู ลน้องไปให้ปษุ ยะหรือไม่กเ็ วหาแทนแล้วแต่ใครจะว่าง เว้น
เศรษฐวัฒน์ ด้วยมาวินเกรงใจเพราะเป็นพี่ใหญ่กว่าหลายปี
“อ้อค่ะ เสียดายเลยไม่ได้อยู่กินข้าวเช้าด้วยกันเลย” พาขวัญพึมพ�ำ
อย่างเสียดาย
นับแต่ปุษยะแต่งงาน เหมือนมีเส้นกั้นบางๆ ระหว่างเธอกับเขา ถ้า
เป็นสมัยก่อน เขาตื่นลงมาใส่บาตรช้า เธอเป็นต้องขึ้นไปตามถึงห้องนอน
แล้ว แต่ตอนนีเ้ หมือนมีระยะห่างระหว่างกัน อาจด้วยเกรงใจเขาทีแ่ ต่งงาน
มีเมทินีแล้ว ขืนยังท�ำตัวสนิทสนมเหมือนเดิม จะท�ำให้น้าสะใภ้ไม่สบายใจ
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เอาง่ายๆ
“แล้วคุณพ่อล่ะคะ” พาขวัญถามต่อ
“มีผ่าตัดเช้า เลยออกจากบ้านตั้งแต่ไก่โห่แล้วละ”
“งั้นเช้านี้ เราก็กินข้าวกันสามคนสิคะ” พาขวัญถาม
“น่าจะอย่างงั้นนะ” พานิดาตอบรับ
“งั้นเรียกเด็กตั้งส�ำรับเลยดีม้ัย หนูพาเองก็ต้องออกจากบ้านเช้า
เหมือนกัน” ท่านผู้หญิงหารือ แต่ไม่รอค�ำตอบ เธอเดินน�ำตรงไปยังห้อง
รับประทานอาหารโดยมีหลานสาวช่วยจูง พานิดาเดินตาม รอจนทุกคนทรุดตัว
นั่งเรียบร้อยแล้ว จึงหันไปพยักพเยิดให้พลอยเงิน
“ยกส�ำรับมาตั้งโต๊ะเลยพลอย” เธอสั่งเด็กรับใช้
“จะให้หนูขนึ้ ไปตามคุณเวย์ดว้ ยไหมคะ” พลอยเงินถามเป็นภาษาไทย
ส�ำเนียงแปร่งๆ ด้วยเป็นชาวพม่าที่มาอยู่ไทยได้ไม่นานจึงยังพูดไม่ชัด
“อ้าว เวย์ยังไม่ออกไปเหรอ” ท่านผู้หญิงอุทานอย่างประหลาดใจ
หันไปทางลูกสาวอย่างรอค�ำตอบเงียบๆ เสาร์อาทิตย์นเี้ วหาลงมาอยูบ่ า้ นตาม
ค�ำขอของเธอ
แต่คนที่ตอบคือพลอยเงิน “ยังค่ะ หนูยังไม่เห็นคุณเวย์ลงมาเลยค่ะ
ส่วนคุณปุษไปส่งคุณเมย์ตงั้ แต่เช้า ออกไล่ๆ กับคุณวัฒน์เลยค่ะ นัยว่ามีงาน
ต่างจังหวัดเลยต้องรีบไปส่งคุณเมย์ก่อน” พลอยเงินรายงานอย่างพาซื่อ
สาธยายจ้อยๆ เป็นต่อยหอย พูดได้ไม่ชัดนักแต่อยากฝึกพูดเพราะตอนนี้
โลกก้าวสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ไทยเมียนมาก้าวสู่เออีซี จึงอยากพูดภาษาต่าง
ประเทศเก่งๆ ได้สกั สองภาษา อย่างน้อยภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เลยลงทุน
เรียน กศน. เพื่อจะได้เก่งภาษามากขึ้น
พานิดาขยับตัวเมื่อรู้สึกได้ถึงสายตาเข้มงวดของมารดา ตวัดสายตา
ไปทางเด็กรับใช้แวบหนึ่งราวกับจะฝากไว้ แล้วจึงหันมาตอบด้วยน�้ำเสียง
อ่อนหวาน
“นิดเข้ามาตอนได้ยินเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มอยู่ที่โรงจอดรถแล้ว
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ละค่ะ ไม่ได้โผล่หน้าไปดู เลยไม่รวู้ า่ รถใครต่อรถใครบ้าง แต่พดู ก็พดู เถอะ
เวย์เองก็ไม่ควรนอนตืน่ สาย อะไร นานๆ ทีกลับมาบ้าน แทนทีจ่ ะรีบตืน่ ลง
มาให้คณ
ุ แม่เห็นหน้าค่าตาเผือ่ จะเรียกใช้อะไรบ้าง กลับมานอนอุตจุ นตะวัน
เลียก้น”
“คุณแม่พดู อย่างนัน้ ก็ไม่ถกู นะคะ” ค้านเสียงอ่อยๆ ไม่ให้ฟงั ว่าก้าวร้าว
ต่อบุพการี “นี่เพิ่งหกโมงเช้าเองค่ะ น้าเวย์ไม่ได้ตื่นสายสักหน่อย พวกเรา
ต่างหากที่เป็นฝ่ายร่นเวลาอาหารเช้าให้เร็วขึ้น เพราะงั้นไม่มีใครรู้ได้หรอก
นะคะถ้าไม่ไปบอกล่วงหน้า พลอย...” ประโยคหลังหันไปหาพลอยเงิน “ขึน้
ไปตามคุณเวย์เถอะ บอกว่าแม่ฟ้ารอทานข้าวเช้าอยู่ แต่ถ้ายังไม่ได้อาบน�ำ้
ก็บอกว่าไม่ต้องรีบหรอก”
พานิดาฟังค�ำลูกสาวแล้วหน้าตึง ขณะที่ท่านผู้หญิงก�ำชับเด็กรับใช้
“บอกคุณเวย์ไปว่า ฉันอยากให้ลงมากินข้าวเช้าด้วยกันก่อนที่หนูพา
จะออกไปท�ำงาน”
“ได้เจ้าค่ะ” พลอยเงินรับค�ำอย่างกระตือรือร้นแล้วกระวีกระวาดไป
ท�ำตามหน้าที่
ท่านผูห้ ญิงรอจนเด็กรับใช้เดินลับสายตาแล้วจึงหันมามองลูกสาว ให้
เวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่อาจลดทิฐิที่อยู่ในใจของพานิดาได้
“ลูกควรลดท่าทีที่มีต่อเด็กๆ” เธอหมายถึงหนุ่มๆ ทั้งสามคน “เกิด
เด็กรับใช้เอาไปพูดต่อ จะเสียหายมาถึงทุกคนโดยเฉพาะตัวลูกเอง”
“ถ้าเลี้ยงเสียข้าวสุกแบบนั้น ก็ไล่ออกดีกว่าค่ะ” พานิดาโต้เย็นๆ
พาขวัญฟังแล้วสะอึก ขณะที่ท่านผู้หญิงคอแข็ง “แม่จะถือว่าแม่
ไม่ได้ยินที่นิดพูดเมื่อกี้” ย้อนกลับเสียงเย็นพอๆ กัน
พาขวัญเสียวสันหลังวาบแทนมารดา เพราะไม่บอ่ ยครัง้ นักทีจ่ ะได้ยนิ
ผู้เป็นยายท�ำเสียงเย็นชา ด้วยความใกล้ชิดกันมานานรู้ว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่
ที่ท่านผู้หญิงเรียกมารดาด้วยชื่อเล่นด้วยน�ำ้ เสียงนี้ นั่นหมายถึงท่านโกรธ
ถึงขีดสุด
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พานิดาเม้มริมฝีปากจนเกือบเป็นเส้นตรง พาขวัญลอบผ่อนลม
หายใจ เธอไม่อยากให้เกิดบรรยากาศตึงเครียดอย่างนี้เลย ชะรอยค�ำ
อธิษฐานของเธอจะได้ยินไปถึงเวหา เพราะเมื่อเงยหน้า ก็เห็นร่างสูงใหญ่
ก�ำย�ำยืนอยู่ที่ประตูอยู่แล้ว
เวหาเข้ามาเมื่อไหร่ไม่รู้ เธอไม่ทันสังเกต ได้แต่ภาวนาว่าเขาคง
ไม่ได้ยินบทสนทนาของแม่เธอก่อนหน้านี้

