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บทน�ำ

“นายน้อย” 

เสียงใสดังขึ้นท่ามกลางความเงียบงันยามค�่าคืน พระจันทร ์

เต็มดวงในคืนวันเพ็ญสาดแสงมายังพื้นโลกท�าให้มองเห็นว่าในความ

มืดยังมีเด็กหนุ่มวัยสิบหกปีรูปร่างผอมกะหร่องนั่งอยู่บนม้านั่งกลาง

ลานสนตามล�าพงั  

พิวาหันไปมองต้นเสียงอย่างไม่ใส่ใจ พบว่าเป็นใครบางคนซึ่ง

โดยปกตเิขาไม่อยากสนทนาด้วยเท่าใดนกั  

เดก็หญงิตวัเลก็ ใบหน้ากลม ดวงตาบ้องแบ๊ว เดนิมาหยดุตรง

หน้าเขาแล้วเบี่ยงตวัหย่อนกายลงนั่งบนเก้าอี้ไม้ตวัเดยีวกนั

“มานั่งท�าอะไรมดืๆ คนเดยีว”  

“เรานั่นแหละ ดกึดื่นป่านนี้ท�าไมยงัไม่นอน” 

พวิาถามกลบั เขาเป็นบตุรชายคนเดยีวของเขตพนา พ่อเลี้ยง 

ผู้ครอบครองอาณาจกัรอนักว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ ฉะนั้นสถานะของ

เขาจึงเปรียบเสมือนเจ้านายอีกคนของที่นี่ ทุกคนเรียกเขาว่า ‘นาย

น้อย’ แม้แต่เดก็หญงิที่เกดิทหีลงัเขาถงึเจด็ปีคนนี้กด็้วย 

แต่สถานภาพนี้จะคงอยู่เพยีงเวลานี้เท่านั้น พรุง่นี้เช้าไร่เสมอืน-

จนัทร์กจ็ะไม่ม ี‘นายน้อย’ อกีต่อไป 



6  พิวาอธิษฐาน

“วนันี้พ่อยุง่มาก เลยให้รกัษ์นอนกบัยายจนัทร์ แต่ยายหลบัแล้ว

รกัษ์กเ็ลยย่องออกมา” 

“เราเป็นเดก็ผู้หญงิ ท�าแบบนี้ไม่ได้ มนัอนัตราย” 

“พ่อบอกว่าที่ไร่เสมอืนจนัทร์ไม่มคี�าว่าอนัตราย” เดก็น้อยเถยีง

ทนัควนั 

พิวาได้แต่ถอนหายใจ เขารู้อยู่แล้วว่ารักษ์นาราต้องหาเหตุผล

มาโต้แย้งได้ทุกเรื่อง เธอถูกเลี้ยงดูโดยสาวแก่แม่ม่ายในไร่ คนโน้น 

อุ้มไปท ีคนนี้อุ้มมาทตีั้งแต่ตนีเท่าฝาหอย มารดาของเขาบอกว่ารกัษ์-

นาราช่างพูดเพราะได้ฟังค�าพูดของบรรดาป้าๆ ยายๆ ที่ต่างแวะเวยีน

มาดูแล เนื่องจากธรรมสรณ์เป็นพ่อม่ายต้องท�างานหนักจนไม่มีเวลา 

เป็นเหตุให้เธอเป็นเด็กรู้มาก จนบางครั้งเขาก็คิดว่าเธอรู้มากเกินไป

ด้วยซ�้า   

“ไปนอนได้แล้ว” เขาบอกอย่างร�าคาญ  

“ไม่เอาหรอกนาย รกัษ์จะอยู่เป็นเพื่อนนาย นายวางใจได้ว่าถ้า

รกัษ์อยูจ่ะไม่มใีครมาท�าร้ายนายได้แน่นอน” รกัษ์นาราไม่พดูเปล่า แต่

ยกมอืขึ้นกอดอก ยดืตวัจนหลงัตรงแน่วแสดงความมั่นใจ  

พิวามองและหัวเราะเฝื่อนๆ “ตัวกะเปี๊ยกเดียวจะมาปกป้อง

อะไรฉนัได้” 

“ได้สนิาย” รกัษ์นาราท�าหน้าง�้า แต่มองแล้วตวัเองในวยัเก้าขวบ

ก็ดูตัวเล็กกว่าผู้เป็นนายซึ่งอายุสิบหกปีเต็มจริงๆ “ถึงรักษ์จะตัวเล็ก 

แต่ก็เสียงดีมาก พ่อบอกว่าถ้าเกิดอันตราย มีรักษ์ไปด้วยรับรองว่า

ต�ารวจหน้าอ�าเภอต้องตามไปช่วยได้ทนัแน่ เพราะว่ารกัษ์จะร้องเสยีง

ดงัมากๆ จนคนได้ยนิทั้งอ�าเภอ” 

“พ่อบอก...อีกแล้วเหรอ” พิวาอดไม่ได้จึงเอื้อมมือไปยีศีรษะ 

เดก็น้อย ข้อนี้เขาเหน็ด้วยกบัที่ธรรมสรณ์พดู เสยีงมาก่อนตวันั่นแหละ

รกัษ์นาราตวัจรงิ “เฮอะ! แต่ถ้าร้องเสยีงดงัได้ขนาดนั้นจรงิ ฉนัจะพา
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ไปออกงานวดั รบัรองรวย”

“ไม่ใช่แบบนั้นเสียหน่อย แล้วรักษ์ก็ไม่อยากไปออกงานวัดให้

คนอื่นมามงุดูด้วย” 

รกัษ์นาราท�าหน้าง�้า เธอเคยไปเที่ยวงานวดัอยูค่รั้งเดยีวเมื่อต้นปี

ที่ผ่านมา เธอชอบม้าหมุนที่สุด แต่ไม่ชอบดูเด็กประหลาดที่มีแต่หัว 

พูดได้ ครั้งแรกที่เห็นเธอตกใจมาก คิดว่าผีแน่ๆ จนเมื่อบิดาอธิบาย

อย่างใจเยน็ว่าเป็นแค่การแสดงมายากลเท่านั้น เธอจงึได้สบายใจ    

“ไม่ดเีหรอ ได้เงนิด้วยนะ” 

“เอาเงนิไปท�าอะไร” 

“กเ็อาไปซื้อของที่อยากได้ ซื้ออะไรที่อยากกนิ” 

รักษ์นารานิ่งคิดตาม โดยปกติหากว่าเธออยากได้สิ่งใด เธอก็

แค่เดนิไปบอกบดิาซึ่งบางครั้งกไ็ด้ บางครั้งกไ็ม่ได้ ตามเหตผุลสมควร

และจ�าเป็น ส่วนของกนิยิ่งไม่ต้องใช้เงนิไปใหญ่ เพราะเธอเดนิเข้าบ้าน

โน้นออกบ้านนี้ เดี๋ยวเดียวท้องที่ว่างก็ถูกเติมเต็มโดยไม่ต้องควักเงิน

แม้แต่บาทเดยีว 

“กไ็ด้ รกัษ์จะเอาเงนิมาซื้อของที่นายอยากได้ เอามั้ย” 

พวิานิ่งเงยีบไป นยัน์ตาสกุใสของเดก็น้อยเตม็ไปด้วยประกาย

แห่งความจรงิใจไร้สิ่งเคลอืบแฝง เธอยงัเดก็ และเขากย็งัไม่ใช่ผู้ใหญ่ 

แต่ต่างฝ่ายต่างกร็ูว่้าความไว้วางใจนั้นเกดิขึ้นภายในใจของกนัและกนั

อย่างเงยีบงนั 

“ขอบใจนะ” เขาวางมอืลงบนศรีษะของเดก็หญงิ “นี่เราเรยีน

อยู่ชั้นอะไรแล้วนะ” 

“ป. สาม” เดก็หญงิตอบพลางเอามอืปัดผมหน้าม้าที่ยาวลงมา

ปิดตา “แล้วนายน้อยล่ะ” 

พวิาคดิอยูแ่ล้วว่าต้องถกูถามกลบั เพราะถ้าเขาถามเธอว่า ‘กนิ

ข้าวหรอืยงั’ ยายเดก็แก่แดดกจ็ะตอบและถามกลบัด้วยค�าถามเดยีวกนั 
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วันพรุ่งนี้เขาต้องไปจากไร่เสมือนจันทร์แล้ว และอาจไม่ได้กลับมาอีก 

รกัษ์นาราคงเป็นคนหนึ่งที่เขาจะคดิถงึ

“ม. สี่” 

“ม. สี่?” รกัษ์นาราทวนค�าท�าตาโต 

“ใช่ ม. สี่” 

“ม. สี่คอือะไรอะนาย” 

“เอ้า!” พิวาเซ็งตัวเองที่บ้าบอไปคุยกับเด็กประถมสามเสีย 

เป็นเรื่องเป็นราว    

“อกีกี่ปีรกัษ์ถงึจะได้เรยีน ม. สี่ล่ะนาย” 

พวิาไม่ตอบ เขาทอดสายตามองไปยงัท้องฟ้าเวิ้งว้างเตม็ไปด้วย

หมู่ดาว เป็นเดก็กด็ตีรงนี้ วนัๆ คดิแค่ว่าพรุ่งนี้จะท�าอะไร เรยีนอะไร 

เพื่อนจะเป็นอย่างไร ครูจะใจดไีหม เจบ็สดุกแ็ค่หกล้ม ไม่ต้องรบัฟัง

ปัญหาของผู้ใหญ่ แม้เขาเองเพิ่งจะพ้นวยัเดก็ชายมาได้ไม่กี่เดอืน แต่

กโ็ตพอจะรู้เรื่องต่างๆ ได้มากแล้ว 

โตมากพอที่ผูใ้หญ่จะถ่ายทอดความเป็นจรงิให้ฟังมากกว่าโกหก

ว่าครอบครวัต้องประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก 

“ไม่ต้องไปนบัมนัหรอก เดี๋ยวถงึเวลากร็ู้เอง” 

“ถ้ารกัษ์เรยีนจบ รกัษ์จะท�างานกบันายน้อยนะจ๊ะ เหมอืนที่พ่อ

ท�างานให้พ่อเลี้ยงเขต” 

รกัษ์นารายิ้มตาหย ีบดิาบอกกบัเธอเสมอว่าพ่อเลี้ยงเขต แม่เลี้ยง 

และนายน้อยคอืสามคนที่เธอจะต้องจงรกัภกัดไีปจนวนัตาย 

ในสายตาคนอื่น ความภักดีของเด็กเก้าขวบอาจเป็นเพียงวลี

หนึ่ง แต่ในหวัใจของเธอนั้นคอื ‘ค�ามั่น’ 

เดก็หนุ่มก้มมองคนพูด ในหวัใจโหวงเหมอืนกล่องเปล่า 

“ขอบใจเธอมากนะ แต่คงไม่มวีนันั้นอกีแล้วละ”  
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รกัษ์นาราไม่รูเ้ลยว่าทีน่ายน้อยพดูหมายถงึส่ิงใด...กระทัง่

เมื่อรุ่งเช้ามาถงึ

ธรรมสรณ์ปลกุเธอตั้งแต่แสงแรกยงัไม่ปรากฏ เดก็น้อยล้างหน้า

แปรงฟันเสร็จก็ถูกจูงมาขึ้นรถ อาการสะลึมสะลือหายไปทันควันเมื่อ

เหน็เจ้านายหนุ่มนั่งรออยู่ก่อนแล้ว 

“ไปส่งนายหญิงกับนายน้อยกันนะไอ้หนู” ธรรมสรณ์บอกกับ

ลูกสาว ดนัร่างเลก็ให้ขึ้นไปนั่งคู่กบัพวิาตรงด้านหลงัคนขบั  

“นายหญงิกบันายน้อยจะไปไหนอะพ่อ” 

“ไปกรงุเทพฯ” 

“ไปท�าไม ไปนานมั้ย กลบัเมื่อไหร่” 

“ถามทลีะค�าถามสวิะ ใครจะไปตอบทนั” 

ธรรมสรณ์มีสีหน้าเครียดจัด ไม่ใช่เพราะลูกสาวถามมาก แต่

เป็นเพราะไม่รู้จะตอบค�าถามนั้นอย่างไรมากกว่า ครั้นหนัไปมองหน้า

ณดาวรรณกเ็หน็ร่องรอยของคนที่เพิ่งผ่านการร้องไห้มาอย่างหนกั

“กลบัเมื่อไหร่” รกัษ์นาราถามสิ่งที่ต้องการรูม้ากที่สดุ แต่ไม่ทนั

ที่บดิาจะได้ตอบ เธอกลบัถกูมอืของคนข้างกายดงึให้นั่งดีๆ  เพราะร่าง

ป้อมของเดก็น้อยชะโงกหน้าไปหาบดิาซึ่งท�าหน้าที่พลขบัอยู่ 

“นั่งดีๆ  สริกัษ์ เดี๋ยวหน้ากค็ว�่าไปหรอก” พวิาบอก ภายในใจ

ระส�่าเพราะความกลวั...เขากลวัการจากลาไม่แพ้กนั  

รักษ์นาราท�าตาใสเพราะไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้ด้วยซ�้าว่านายหญิง

ที่นั่งอยู่ข้างหน้าเริ่มตาแดง 

“นายน้อยไปนานมั้ย” รกัษ์นาราหนัมาถามเจ้านายแทนเมื่อเหน็

ว่าบดิายงัเงยีบไม่ให้ค�าตอบ แต่กระนั้นพวิากน็ิ่งไปเหมอืนกนั “ว่าไง

จ๊ะนาย กลบัเมื่อไหร่” 

“นานอยู่นะรกัษ์ เราอยู่ที่ไร่ ดูแลให้ด้วยกแ็ล้วกนั” เดก็หนุ่มวยั

สบิหกตดัสนิใจตอบ 
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“กี่วนัล่ะนาย” 

“หลายวนั” 

พอได้ค�าตอบแบบนี้เดก็น้อยกห็น้าหมองลง ก้มหน้าจนคางชดิ

อก “นายจะกลบัมาใช่มั้ย” 

ค�าถามนั้นท�าให้ทกุอย่างยิ่งเงยีบงนั ไม่กี่วนิาทกีม็เีสยีงสะอื้นไห้

ดงัขึ้น รกัษ์นาราหนัไปมองบดิากเ็หน็ว่าท่านยงัเงยีบ ไม่คดิถามไถ่นาย

ผู้หญงิว่าร้องไห้ด้วยเรื่องอะไร ขณะที่พวิากย็ิ่งเงยีบมากกว่า สดุท้าย

คนเป็นเดก็กจ็�าต้องปิดปากเงยีบไม่พูดอะไรอกี  

เธอเป็นเดก็ ไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่เกดิขึ้นได้ แต่เธอก็

รู้ว่าทกุอย่างดูเศร้าเป็นอย่างมาก 

ราวหน่ึงชั่วโมงในการเดินทางจากไร่เสมือนจันทร์มาถึง

สนามบนิ รถกระบะสี่ประตกูจ็อดในพื้นที่ด้านหน้า ไม่นานณดาวรรณ

กับพิวาก็ยืนอยู่กับกองกระเป๋าสัมภาระใบมหึมาถึงสามใบ และยังมี

เป้ขนาดใหญ่ที่พวิาสะพายไว้บนหลงั  

ธรรมสรณ์จบัมอืลูกสาวไว้แล้วกล่าวค�าลาสั้นๆ กบันายผู้หญงิ

และนายน้อย 

“โชคดคีรบัแม่เลี้ยง โชคดนีะครบันายน้อย” กล่าวจบกก็ระตกุ

มอืลูกสาวให้พูดบ้าง  

“สวสัดจ้ีะนายหญงิ สวสัดจ้ีะนายน้อย” เดก็หญงิยกมอืไหว้นาย

ทั้งสองตามค�าสั่งของบดิา ก่อนจะก้าวไปดงึมอืพวิาจนเดก็หนุ่มตวัสูง

ต้องย่อเข่าลงนั่งเพื่อให้สายตาอยู่ในระดบัเดยีวกนั  

“ว่าไง ลูกสมุนเบอร์หนึ่ง” คนที่เสียงเริ่มแตกหนุ่มถามด้วย 

รอยยิ้มจางๆ  

“นายน้อยรบีกลบัมานะจ๊ะ รกัษ์จะบอกให้ยายจนัทร์ท�าลกูตาล

ลอยแก้วไว้รอ” 
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“นั่นมนัของโปรดตวัเองไม่ใช่เหรอ” 

“ใช่แล้ว ถ้าเป็นคนอื่น รกัษ์จะเกบ็ไว้กนิคนเดยีว แต่ถ้าเป็นนาย

น้อย รกัษ์จะแบ่งให้สองถ้วยเลย” 

“ขอบใจมากนะ” พวิาบอกเสยีงเบา เขาก้มหน้าลงด้วยความ

สะท้อนใจเมื่อได้รู้ความคิดของรักษ์นารา ถึงแม้จะเป็นเด็ก แต่เธอก็

ควรได้รับรู้ความจริง “แต่ว่า...ฉันคงไม่ได้กลับมากินลูกตาลลอยแก้ว

ฝีมอืยายจนัทร์อกีแล้วละ เราอยู่ที่ไร่กเ็ป็นเดก็ดลี่ะ ตั้งใจเรยีน อย่าดื้อ

กบัพ่อ” 

“ท�าไมล่ะนาย นายจะไม่กลบัมาเหรอ” 

“คงไม่แล้ว” 

“พ่อ นายน้อยพูดอะไร” รกัษ์นาราใจหายไปจากอก เดก็น้อย

เลื่อนสายตาจากใบหน้าหล่อเหลาของเจ้านายไปมองบดิาอย่างค้นคว้า

ค�าตอบ แต่กไ็ม่ได้รบัถ้อยค�าใด “นายน้อยจะไปไหน ไม่กลบัมาแล้ว

เหรอ”

พวิาไม่อยากพดูอะไรมากไปกว่านี้ เพราะคดิว่ายิ่งพดูกร็งัแต่จะ

ท�าให้รักษ์นาราต้องร้องไห้ ที่นี่ไม่มีอะไรมีความหมายส�าหรับเขาอีก

แล้ว สิ่งที่เขาควรจะคิดถึงคือที่ซึ่งก�าลังจะไปถึงต่างหาก ที่ซึ่งเป็น

อนาคตของเขากบัมารดา ไม่ใช่บ้านของผู้ชายมกัง่ายคนนั้น   

“อื้อ คงไม่ได้กลบัมาแล้ว ไปละนะ” 

พวิาบอกเพยีงเท่านั้นกล็กุขึ้นยนื หนัไปคว้ากระเป๋าแล้วเดนิจาก

ไปพร้อมกบัมารดา 

รกัษ์นารามองตามแผ่นหลงัของเจ้านายหนุม่ด้วยหวัใจของเดก็

ที่ยังไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกอย่างไร แต่อยู่ๆ น�้าตาก็ไหลออกมาพร้อมกับ

ถ้อยค�าที่หลุดออกจากปากเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะไม่ได้พูดกับเขา 

อกีเลย  

“นาย...” 
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1
ไกล

“กลับเช้าอีกแล้วนะวา” 

ร่างในชุดสีกรมท่าก�าลังเอื้อมมือหากล่องซีเรียลบนชั้นเก็บของ

เหนอืศรีษะ และชะงกัก่อนหนัมายกัคิ้วให้ผู้เป็นมารดา “ครบั...แม่” 

“แม่ก�าลงัต�าหนเิราอยู่นะ ยงัจะมารบัหน้าตาเฉยอกี” 

พวิาเพยีงแค่หวัเราะน้อยๆ ก่อนจะถอืแก้วกาแฟกบักล่องซเีรยีล 

เดินผ่านผู้เป็นมารดาไปอย่างไม่อนาทรกับการถูกต�าหนิ ณดาวรรณ 

ได้แต่ส่ายหน้าระอาใจ 

ลูกชายของนางอายุยี่สิบเก้าปีเต็ม รูปร่างสูงใหญ่เหมือนฝรั่ง 

ทั้งที่มสีายเลอืดไทยแท้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากอาหารการกนิของที่นี่ซึ่ง

ท�าให้พวิาสูงขึ้นๆ จนตอนนี้ตวัใหญ่เหมอืนยกัษ์... 

แถมยงัรูปหล่อเอามากๆ หล่อจนแหม่มในไมอามพีากนัหลงใหล

แวะเวียนเข้ามาหาไม่ขาดสาย ณดาวรรณอยู่ที่นี่มาสิบสามปีและไม่

แน่ใจด้วยว่าจะต้องอยู่ตลอดไปหรอืไม่ แต่ลกึๆ แล้วนางกห็วงัว่าหาก

เป็นไปได้นางอยากได้สะใภ้เป็นคนไทยมากกว่าแหม่มตาน�้าข้าวที่มเีสรี

ทางเพศมากจนเกนิไป 

“มโีทรศพัท์มาจากประเทศไทย” 

พิวานอนพิงพนักโซฟา พาดเท้ากับเก้าอี้ตัวเล็กอีกตัวอย่าง
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สบายใจ เขาเพยีงแค่เหลอืบมองผู้เป็นมารดา หลงัจากท่านตดัสนิใจ

หย่ากบับดิาของเขาเพราะทนพฤตกิรรมเจ้าชูไ้ม่ไหว ท่านกพ็าเขาย้าย

มาอยู่กบัน้าสาวที่ไมอาม ีจนวนันี้กส็บิสามปีแล้ว นอกจากตากบัยาย

ก็ไม่เคยมีใครที่ประเทศไทยโทรศัพท์ติดต่อมาอีกเลย แม้แต่บิดาของ

เขา 

“ตากบัยายเหรอครบั” 

“ไม่ใช่” ณดาวรรณนั่งลงบนโซฟาฝั่งตรงข้าม “คนที่ไร่เสมอืน-

จนัทร์” 

หวัใจชายหนุ่มกระตกุวูบหนึ่ง ก่อนความรู้สกึนั้นจะจางหายไป 

“เรื่องอะไรครบั” 

ณดาวรรณไม่ตอบทนัท ี แต่ทอดถอนใจ สหีน้าสลดลงบ่งบอก

ว่าเป็นเรื่องไม่ด ีขณะที่พวิาเงยีบรอฟัง 

“ทนายวีระโทร. มาบอกว่าอยากให้ลูกไปจัดการงานศพให้พ่อ

ของลูก เขาตายแล้วละ” 

พิวานิ่งอึ้งไป บอกไม่ถูกว่ารู้สึกอย่างไร สายใยพ่อลูกตัดกัน 

ไม่ขาด ทว่ากเ็จอืจางบางลงจนแทบมองไม่เหน็ด้วยตาเปล่า พ่อท�าร้าย

จติใจเขากบัแม่อย่างร้ายกาจด้วยการคบผูห้ญงิไม่เลอืกหน้า เขาโกรธ...

อาจจะเรียกว่าเกลียดก็ได้ ทุกวันนี้เขาไม่เคยคิดถึงพ่ออีกเลย...คิดว่า

ตายกค็งไม่ได้ไปเผาผ ี

แต่เมื่อรูว่้าเขตพนาเสยีชวีติ ความรูส้กึที่เกดิขึ้นกลบัไม่เป็นอย่าง

ที่คดิไว้ ใจหนึ่งกว็ูบไหว...อกีใจกด็้านชา 

“เขาตายเพราะอะไรครบั” 

“ตรวจพบมะเร็งเมื่อสองเดือนก่อน ระยะสุดท้าย หมดทาง

รกัษา”

วินาทีหนึ่งที่พิวาหน้าเผือดสีไป แต่เพียงแค่หนึ่งวินาทีเท่านั้น 

เพราะไม่ทนัที่ณดาวรรณจะสงัเกตเหน็สหีน้าของเขากก็ลบัมาราบเรยีบ
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เช่นเดมิ  

“ท�าไมไม่ให้เมยีๆ เขาจดังานให้ล่ะครบั” ถงึไม่ได้ตดิต่อกนั แต่

เขากร็ู้ว่าเขตพนาเลี้ยงดูผู้หญงิไว้มากมาย

“เราเป็นลูกชายคนเดียวของเขา ส่วนเมียคนอื่นๆ ไม่มีใครได้

จดทะเบียนเป็นเมียถูกต้องตามกฎหมาย พ่อเราเขามีมรดกมาก ไป

จดัการเสยีให้เรยีบร้อยแม่ว่ากด็นีะ”

พวิาเหลอืบมองมารดาอกีครั้งอย่างค้นคว้า แต่ไหนแต่ไรมาท่าน

ไม่เคยอยากได้ของของใคร แม้แต่สินสมรสที่ได้หลังจากหย่าร้าง ได้

มาเท่าไรก็เท่านั้น ไม่เคยเรียกร้องเพิ่มเติม จริงอยู่ว่าเป็นเงินจ�านวน

มาก แต่ถ้าเทียบกับสมบัติของเขตพนา มันเป็นแค่เพียงเศษเสี้ยว

เท่านั้น ท่านจะฟ้องร้องให้ผู้ชายคนนั้นหมดตวักย็งัได้ แต่ว่าไม่คดิจะ

ท�าเพราะต้องการเดนิออกมาอย่างมศีกัดิ์ศร ี

ดังนั้นเขาจึงมั่นใจมากว่ามารดาไม่ได้ผลักไสเขากลับไปเพราะ

หวงัมรดกจากคนตาย นอกจากต้องการให้เขากลบัไปท�าหน้าที่ลูกเป็น

ครั้งสดุท้ายเพื่อตอบแทนคณุ

“ไปเถอะวา ไปท�าหน้าที่ลูกเป็นครั้งสดุท้าย ส่วนสมบตัขิองพ่อ

เขา ลูกอยากได้หรอืไม่อยากได้กค็ดิเอง ตดัสนิใจเอาเองกแ็ล้วกนั” 

“ผมไม่ได้หยิ่งถงึขนาดไม่แตะสมบตัพ่ิอหรอกนะครบั แต่เขาจะ

ยกอะไรให้เราสกัเท่าไหร่กนัแม่ ร้อยวนัพนัปีไม่เหน็มาดูด�าดูด”ี 

“พ่อเขาก็ถามไถ่ข่าวคราวของลูกเรื่อยๆ นั่นแหละ แต่เราเอง

ต่างหากที่ไม่ยอมคยุด้วย” 

พิวาไม่ตอบ ไม่อยากชี้แจงว่าที่ตัวเองไม่สนทนากับบิดาเป็น

เพราะเรื่องอะไร ไม่ต้องเดาก็น่าจะรู้ดี ไม่มีลูกคนไหนพอใจกับการที่

บิดามีผู้หญิงคนอื่นทั้งที่มารดาตัวเองยังนั่งหัวโด่อยู่ในบ้านได้ ผู้ชาย

แบบนั้นเขาไม่อยากเรยีกว่าพ่อเสยีด้วยซ�้า เรื่องนี้พดูไปกไ็ม่ช่วยให้อะไร

ดขีึ้นมา และถงึแม้ก่อนจากมาเขาจะอาลยัอาวรณ์ไร่เสมอืนจนัทร์สกั
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เพยีงใด แต่การได้มาใช้ชวีติที่อเมรกิากไ็ม่ใช่เรื่องเลวร้าย เขาคดิว่าจะ

อยู่ไปตลอดชวีติด้วยซ�้า  

“ถ้าไปจดังานศพให้พ่อเขาแล้วอยูร่อถงึวนัเปิดพนิยักรรม เสรจ็

ธรุะแล้วค่อยกลบัมา ที่ท�างานของลูกเขาจะว่ายงัไง” 

ณดาวรรณพูดคล้ายถามความเห็นระคนสั่งกลายๆ ลูกชาย

ท�างานประจ�าอยู่ที่บรษิทัเอกชนแห่งหนึ่ง เป็นระดบัผูจ้ดัการ เงนิเดอืน

สูงเลยทเีดยีว แต่การลาไปท�าธรุะนานๆ ไม่แน่ใจว่าจะสามารถท�าได้

สกัเพยีงไหน 

...แต่ถงึอย่างไรกต็้องไป 

“คงไม่เกินสิบห้าวันหรอกมั้งครับแม่” พิวาเลี่ยงไม่ได้ “เรื่อง

มรดกก็คงไม่มีปัญหาอะไร เปิดพินัยกรรมเสร็จ ให้ทนายจัดการโอน

ทรพัยส์นิให้ สว่นผม...ครบสบิห้าวนักก็ลบัตามก�าหนด เขาคงไม่ได้ให้

อะไรเรามากนกัหรอกครบั เมยีๆ เขากอ็อกจะเยอะแยะ” เขาคาดการณ์

เสรจ็สรรพ  

“แล้วถ้าพ่อเขายกไร่เสมอืนจนัทร์ให้ล่ะ...เราจะท�ายงัไง” 

พวิานิ่งไปหลายวนิาท ีภาพความทรงจ�าตั้งแต่เกดิจนเตบิใหญ่

ถึงอายุสิบหกปีแจ่มชัด บ้านไม้หลังงามตั้งตระหง่านกลางเนินหญ้า

เขียวขจี ต้นสนปลูกเรียงรายเป็นหน้ากระดาน ถัดไปห้าร้อยเมตรคือ

สวนส้มนับพันไร่มองไกลสุดลูกหูลูกตา แผ่นดินไร่เสมือนจันทร์กว้าง

ใหญ่แต่เขากเ็ดนิส�ารวจจนทั่วทกุตารางเมตร ไกลจนเลยออกไปถงึรมิ

ล�าธารเล็กๆ สุดเขตแดน และชายหนุ่มยังเคยแอบไปเล่นน�้าจนถูก

มารดาตอียู่เป็นประจ�า 

ความสขุในวยัเยาว์หวนกลบัมาในความทรงจ�าอกีครั้ง  

...แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาคดิจะหวนกลบัไปที่นั่นอกี 

“มนัเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว” 

“กค็ดิเผื่อไว้ ถ้าเขายกให้ลูก ลูกจะท�ายงัไง” 
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ใบหน้าหล่อเหลานิ่งสนทิไม่บ่งบอกความรู้สกึ เขาตกัซเีรยีลกนิ

เงยีบๆ  

“ขายมั้งครบั...ไม่รู้จะเกบ็เอาไว้ท�าไม” 

ไร่เสมือนจันทร์ถูกปกคลุมไปด้วยความเศร้าโศกของ

บรรดาลกูจ้างคนงาน หลงัจากเขตพนาเสยีชวีติ ทกุอย่างเหมอืนตกอยู่

ในความมดื ระส�่าระสายกนัถ้วนหน้า เพราะไม่รู้ว่าอนาคตไร่เสมอืน-

จนัทร์จะเป็นอย่างไร นอกจากความเศร้าที่ผูเ้ป็นนายจากไปกค็อืความ

หวาดกลวันั่นเอง 

“ผู้จดัการคะ พ่อเลี้ยงมาตายจากไปอย่างนี้ ไร่เสมอืนจนัทร์จะ

เป็นยงัไงต่อไป” 

บวัตอง คนงานสาวใหญ่วยัสี่สบิเอด็ปีถามขึ้นหลงัพธิรีดน�้าศพ

เสรจ็สิ้นลง ท�าให้คนอื่นๆ หนัมาฟังอย่างสนใจใคร่รู้ด้วย 

“นั่นสิผู้จัดการ ใครจะรับช่วงดูแลที่นี่ต่อไป” สินทวี หัวหน้า 

คนงานถามด้วยความเป็นกงัวล  

ธรรมสรณ์มีสีหน้าล�าบากใจ เพราะเรื่องนี้เขาเองก็ให้ค�าตอบ 

ไม่ได้เหมอืนกนั สิ้นเขตพนากไ็ม่เหน็เลยว่าใครจะมาสานต่องานในไร่

ได้ ชายสูงวยัมญีาตพิี่น้องแต่กเ็หมอืนไม่ม ีเป็นที่ทราบกนัโดยทั่วไปว่า

เขตพนามีพี่สาวที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันหนึ่งคนชื่อโขมพัสตร์ แต่ไม่

กนิเส้นกนัเป็นอย่างมาก 

น่าเป็นกังวลถึงอนาคตของไร่แห่งนี้ มากไปกว่านั้นคือคนงาน

หลายร้อยคนจะอยูอ่ย่างไรเมื่อขาดหวัเรอืใหญ่ที่คอยช่วยเหลอืให้พวก

เขาอยู่สขุสบายมาตลอดหลายสบิปี บางคนเกดิและเตบิโตที่นี่ด้วยซ�้า

ไป  

“เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงไปหรอก ลืมแล้วเหรอว่าพ่อเลี้ยงยังมีลูก 

อกีหนึ่งคน” รกัษ์นาราในวยัยี่สบิสองปีเอ่ยขึ้นอย่างมั่นใจ ท่ามกลาง
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ความวติกกงัวลของทกุคน เธอกลบัมแีววตาเปล่งประกายความหวงั 

“นายน้อยน่ะเหรอ” 

บวัตองท�าสหีน้าไม่เชื่อ ในวงสนทนามแีต่คนเก่าคนแก่ ทกุคน

ต่างรู้จักพิวาดี แต่นายน้อยจากไปนานเกินกว่าที่ทุกคนจะถวิลหาอีก

ต่อไปแล้ว 

“ใช่! นายน้อยจะต้องกลบัมา”   

“เอง็จะมั่นใจได้ยงัไงไอ้รกัษ์ นายน้อยไปอยู่ต่างประเทศตั้งสบิ

กว่าปี คงไม่อยากกลบัมาเป็นชาวไร่ชาวสวนให้ล�าบากหรอก” 

“น้าบวัอย่าพูดแบบนั้นนะ นายน้อยไม่ใช่คนแบบนั้น”

“ใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้ แต่งานศพพ่อตัวยังไม่กลับมา เอ็งก็น่าจะรู้

แล้วนะว่านายของเอง็เขาไม่ได้สนใจไยดทีี่นี่แล้ว” 

“ไม่จรงิ! อเมรกิาอยู่ไกลจากที่นี่ตั้งเยอะ นายน้อยอาจจะก�าลงั

เดนิทางอยู่กไ็ด้ ใช่มั้ยพ่อ” รกัษ์นาราหนัไปถามธรรมสรณ์ แต่ใบหน้า

หวานแดงเรื่อตามธรรมชาติกลับต้องเผือดไปเมื่อเห็นสีหน้าไม่มั่นใจ

ของผู้เป็นบดิา “พ่อ...” 

“ไม่ต้องพูดอะไรแล้ว รบีไปช่วยเขาเกบ็ของเลย” 

“พ่อ...” 

“เอ็งเป็นเด็ก ไม่ต้องรู้เรื่องของผู้ใหญ่หรอก” ธรรมสรณ์เตือน

ลูกสาว ก่อนจะหนัไปบอกคนงานคนอื่นๆ “อย่าเพิ่งคดิมากไปเลย เอา

ไว้เสรจ็งานศพพ่อเลี้ยง เราค่อยคยุเรื่องนี้กนัอกีท”ี  

“พ่อกไ็ม่เชื่อว่านายจะกลบัมา” เสยีงนั้นอ่อยลง ดวงตาที่เจดิจ้า

ในคราแรกกอ็่อนแสง

“เอาเวลาหวงัลมๆ แล้งๆ ไปหางานใหม่ท�าดกีว่าโว้ย” 

สิ้นค�าพูดของบวัตองกม็เีสยีงของบรรดาคนงานดงัเซง็แซ่ รกัษ์-

นาราอายยุี่สบิสองปี แม้บรรลนุติภิาวะแล้ว แต่อปุนสิยักย็งัเดก็อยูม่าก 

พดูอะไรกย็ากที่จะมคีนฟัง อกีทั้งค�าพดูของเธอยงัดเูลื่อนลอยจนไม่น่า
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เชื่อถอื 

พวิาจากไปไม่เคยกลบัมาที่ไร่อกีเลย แล้วใครจะไปหวงัอะไรได้ 

ทว่าถึงแม้จะเป็นเพียงแสงเล็กๆ ที่ปลายอุโมงค์ แต่ก็ยังดีกว่า

มืดมิดไปทุกทางไม่ใช่หรือ หรือจะมีแค่รักษ์นาราที่เห็นแสงนั้นเพียง 

คนเดยีว

พิธีศพจัดขึ้นอย่างสมเกียรติ ในฐานะลูกน้องคนสนิทที ่

ล่มหัวจมท้ายกันมาหลายสิบปี ธรรมสรณ์คงท�าให้ได้อย่างเต็มที่เป็น

ครั้งสดุท้าย 

ศพของเจ้านายผูเ้ป็นเสาหลกัของคนในไร่นบัร้อยชวีติตั้งบ�าเพญ็

กศุลที่ไร่เสมอืนจนัทร์เป็นคนืสดุท้าย แขกผูใ้หญ่ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ต่าง

ทยอยมาถงึตั้งแต่หวัค�่า หน้าศพมหีญงิสาววยัสามสบิปีเศษนั่งร้องไห้

อยู่พักหนึ่งแล้ว มือก็สาละวนจุดธูปให้คนที่มาไหว้ศพประหนึ่งเป็น 

เจ้าภาพ  

“พ่อ!” 

เสียงเรียกอย่างปัจจุบันทันด่วนท�าเอาคนก�าลังมองความ

เรยีบร้อยของงานสะดุง้โหยง ธรรมสรณ์หนัไปเอด็ลกูสาวคนเดยีวข้อหา

ท�าให้ตกใจ 

“อะไรวะ เรยีกซะตกอกตกใจ” 

“คณุกิ่งเธอร้องไห้อะไรขนาดนั้น” 

“เขาเป็นเมยีพ่อเลี้ยง จะไม่ให้ร้องไห้ได้ไง” 

“เพิ่งเป็นก่อนพ่อเลี้ยงป่วยได้สองอาทิตย์เนี่ยนะ” รักษ์นารา 

ตั้งข้อสงัเกต เพราะภาพที่เหน็ไม่เหมอืนคนก�าลงัเสยีใจจรงิๆ เลย แต่

เหมอืนคนแกล้งเสยีใจมากกว่า 

“ไม่ต้องพูดแล้ว พระจะสวดอยู่แล้ว นั่งเงยีบๆ” 

“พ่อ” 



อุณหภูมิปกติ  19   

“อะไรวะ” ธรรมสรณ์หงดุหงดิจนอยากจะเขกหวัลกูสาวโชว์แขก 

ถ้าไม่เกรงใจเขาก็เชื่อว่ามะเหงกน่าจะลงกลางกบาลคนช่างสงสัยไป

แล้ว 

“เมยีของพ่อเลี้ยงผดุมาจากไหนอกีไม่รู้โน่น” 

รกัษ์นาราไม่สนใจเสยีงด ุพยกัพเยดิไปทางกลุม่แขกในงาน เหน็

หญิงสาวสองสามคนนั่งร้องไห้เป็นวรรคเป็นเวร ท�าเอาคนในงานพา

กนัมองเป็นตาเดยีว 

ธรรมสรณ์รูจ้กับ้าง ไม่รูจ้กับ้าง แต่เลอืกที่จะท�าเป็นไม่เหน็เพราะ

ไม่อยากยุ่งยากใจ พ่อเลี้ยงเขตพนาเป็นคนรูปหล่อ ฐานะร�่ารวยมาก 

เป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของจังหวัด ทั้งยังเจ้าชู้ช่างโปรยเสน่ห์ท�าให้ม ี

ผู้หญงิวิ่งเข้าหาจนนบัไม่ถูก บางคนคบนานเป็นปี แต่บางคนแค่ไม่กี่

เดอืนกม็อีนัต้องเลกิรากนัไป  

ไม่แปลกที่บรรดาเมยีๆ ของเจ้านายจะแห่มารวมตวักนัวนันี้ ถงึ

ไม่รู้กพ็อจะคาดเดาออกว่าการมาของพวกหล่อนมสีาเหตอุนัใด 

“รกัษ์ขอออกไปนั่งข้างนอกนะพ่อ อยู่ในนี้แล้วจติใจไม่เป็นสขุ” 

รกัษ์นาราพดูจบกป็ระนมมอืจดนิ้วโป้งที่หว่างคิ้ว ไหว้พระแบบถกูต้อง

ตามขนบ ก่อนจะถอยออกไปโดยไม่รอให้ผู้เป็นบดิาถามอะไรสกัค�า 

หญงิสาวที่สวมชดุกางเกงเข้ารูปกบัเสื้อยดืสดี�าท่าทางห้าวหาญ

เดนิออกมาโดยไม่มใีครสงัเกต ทกุคนก�าลงัมุง่ความสนใจไปยงับรรดา

เมยีของพ่อเลี้ยงที่แข่งกนัร้องห่มร้องไห้ราวกบัจะชงิรางวลัชนะเลศิ  

เอาจรงิๆ เธอเองกอ็ยากจะร้องไห้เหมอืนกนั แต่กลวัจะถกูเหมา

ว่าเป็นเมยีพ่อเลี้ยงไปอกีคน หลบออกมานั่งท�าใจเงยีบๆ คงดกีว่า 

รักษ์นาราอยู่ที่ไร่เสมือนจันทร์มาตั้งแต่เกิด เธอลืมตาขึ้นมาก็

เห็นทิวเขางดงามของที่นี่เป็นสิ่งแรกในความทรงจ�า ก่อนนี้บิดาและ

มารดาของเธอท�างานที่นี่ทั้งสองคน แต่มารดาป่วยหนกัเสยีชวีติไปตอน

ที่เธออายไุม่ถงึสามขวบ แม้ว่าการขาดมารดาจะท�าให้โลกของเธอเว้า
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แหว่งไปบ้าง แต่ความรกัความอบอุน่ของบดิาและคนในไร่เสมอืนจนัทร์

กเ็ตมิเตม็โลกของเธอได้เป็นอย่างด ี

เพราะอยู่มานานขนาดนี้ เธอจึงไม่คิดเตรียมใจไว้เลยว่าหาก 

วันหนึ่งมีเหตุที่ท�าให้เธอต้องไปจากที่นี่ ชีวิตเธอจะเป็นอย่างไร ลึกๆ 

แล้วเธอกลวัมากไม่แพ้คนอื่นๆ ในไร่เลย 

ความหวังสุดท้ายที่เคยเรืองรองก็ค่อยๆ ริบหรี่ลง ถึงเวลานี้ 

รักษ์นาราไม่แน่ใจแล้วว่าจะหวังได้อีกต่อไปหรือไม่ พรุ่งนี้ก็ถึงวัน

ฌาปนกจิแล้ว แต่ไร่เสมอืนจนัทร์ยงัไม่ได้รบัข่าวคราวจากอกีฟากหนึ่ง

ของโลกเลย  

เสียงรถยนต์ที่ก�าลังเคลื่อนเข้ามาจอดหน้าลานกว้างดึงความ

สนใจจากรักษ์นารา เธอมองแต่ไม่ได้ใคร่รู้ว่าเป็นรถใคร พิธีศพของ 

พ่อเลี้ยงเขตพนามแีขกมากทกุวนัอยูแ่ล้ว คนแปลกหน้าเดนิกนัให้ควั่ก 

จะแปลกใจกเ็พยีงแค่ว่าเหตใุดถงึมางานศพเอาป่านนี้  

เครื่องยนต์ดบัลงไม่กี่วนิาทปีระตูฝั่งคนขบักเ็ปิดออก คนร่างสูง

ราวหกฟุตก้าวออกมา นัยน์ตาสีน�้าตาลเข้มมองกวาดไปรอบๆ โดย 

ไม่สนใจมนษุย์ที่ยนืมองเขาตาไม่กะพรบิ

“น้อง พี่มางานศพพ่อเลี้ยงเขตพนา” 

พิวาถามโดยไม่ทันได้มองหน้าอีกฝ่ายเพราะมัวแต่สนใจ

บรรยากาศโดยรอบ เขาเช่ารถขบัมาเองจากสนามบนิโดยอาศยัจพีเีอส 

น�าทาง คราแรกคดิว่าอะไรๆ จะเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่ไม่เลย ไร่ที่

เขาจากไปสบิสามปี...ไม่เปลี่ยนไปจากเดมิเลยสกันดิ  

“เดนิขึ้นเรอืนไปเลยค่ะ” 

เสียงหวานท�าให้พิวาหันมอง เจ้าของใบหน้ารูปไข่ ผมยาวถูก

รวบไว้กลางศรีษะเป็นทรงหางม้า เงยหน้ามองเขาด้วยแววตาที่แสดง

ชดัถงึความรู้สกึบางอย่าง แต่พวิาไม่ทนัสงัเกตเหน็  

“อ้าว! ขอโทษนะ คดิว่าเดก็ผู้ชาย” พวิาตกใจนดิๆ เพราะการ



อุณหภูมิปกติ  21   

แต่งกายของหญงิสาวเหมอืนเดก็ผู้ชาย ท�าให้เขาไม่ทนัสงัเกตเหน็ผม

ยาวของเธอที่ถูกรวบไว้ 

รักษ์นาราไม่ตอบอะไรเพราะก�าลังตกตะลึง เธอมองเขาด้วย

ดวงตาที่เบกิกว้าง จนคนถกูมองขมวดคิ้วเข้าหากนัด้วยความไม่เข้าใจ 

หญงิสาวถามตวัเองว่าภาพตรงหน้าเป็นภาพจากความฝันหรอื

ไม่ เพราะหากจะบอกว่าเป็นภาพจรงิกเ็กนิกว่าจะเชื่อได้ คิ้วเรยีวได้รปู

ขยบัเข้าหากนั ตาจบัจ้องใบหน้าคล้ามคมไม่วาง  

สบิสามปีแล้ว อะไรๆ กเ็ปลี่ยนแปลงไปทกุอย่าง แม้แต่รูปร่าง

หน้าตากไ็ม่เหมอืนเดมิจนอาจลมืเลอืนกนัได้ 

เขาสูงขึ้นกว่าเดิมมาก บ่ากว้างขึ้นสามนิ้วเห็นจะได้ ผิวที่เคย

ขาวซีดบัดนี้เข้มขึ้นจนเดาได้ว่าเขาคงจะชอบท�ากิจกรรมกลางแจ้ง 

ใบหน้าอ่อนเยาว์เมื่อสิบสามปีก่อนเหลือเค้ารางๆ และกลายเป็นเข้ม

คมขึ้นตามวยั คงมเีพยีงแค่สิ่งเดยีวที่บ่งบอกว่าเป็นเขา นั่นคอืดวงตา

พราวระยบั เป็นสิ่งเดยีวที่ท�าให้เธอมั่นใจว่า...ไม่ใช่เพราะแสงไฟสสี้ม

นวลจากเสาไฟรมิทางหลอกตา

“นายน้อย”

พิวาขมวดคิ้วเข้มขึ้นอีกเมื่ออีกฝ่ายเรียกชื่อที่ไม่มีใครเรียกมา

นานแล้ว ทั้งดวงตาระยบิระยบับ่งบอกว่าดใีจนั่นกช็วนให้เขายิ่งงนุงง 

ไม่ทนัได้ถามอะไรคนแปลกหน้ากโ็ผเข้ากอดเขาอย่างรวดเรว็ ร่างนุม่นิ่ม

ภายใต้ชดุเสื้อยดืกางเกงเข้ารูปตอกย�้าว่าเธอเป็นผู้หญงิ 

...เป็นผู้หญงิเตม็ตวัเสยีด้วย 

“นาย นายมาจรงิๆ นกึแล้วว่านายต้องกลบัมา” 

รกัษ์นารากอดรดัเจ้าของร่างสูงไว้แน่น ลมืสิ้นว่าเขาเป็นผู้ชาย

ทั้งแท่ง ขณะที่เธออยู่ในวัยแตกเนื้อสาว ด้วยความสูงของเขาท�าให้

ศรีษะเธอวางแหมะอยู่ตรงกลางอกกว้างพอด ี

พิวายังงุนงงจึงได้แต่ยืนนิ่งเป็นหิน เขาจากไร่นี้ไปนาน แต่ก ็
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ไม่ถึงกับเลอะเลือนจ�าอะไรไม่ได้ก็จริง ทว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า

หน้าตาแบบนี้...เขาไม่เคยพบมาก่อนแน่ๆ 

“ขอโทษนะ” พวิาดนัร่างเลก็ที่กอดเขาแน่นหนบึออกอย่างยาก

ล�าบาก พินิจใบหน้าของหญิงสาวอีกครั้งให้แน่ใจ แต่ก็ไม่ช่วยให้เขา

จ�าได้ขึ้นมาเลย “เรารู้จกักนัด้วยหรอื” 

รักษ์นารานิ่งไปเมื่ออีกฝ่ายจ�าเธอไม่ได้ วูบหนึ่งเกิดความขุ่น

เคอืงขึ้นอย่างห้ามไม่อยู่ ทว่าสดุท้ายเธอกค็่อยๆ คลายความไม่พอใจ

ลงในที่สดุ 

สิบสามปีก่อนเธอเป็นเด็กอายุเก้าขวบ ตัวกลมบ๊อก ผมบ๊อบ

ความยาวพอดกีบัติ่งห ูเธอในตอนนั้นกบัตอนนี้ต่างกนัชนดิที่ต่อให้นั่ง

จ้องสกัชั่วโมงกอ็าจจะจ�าไม่ได้ว่าเป็นคนเดยีวกนั 

“รู้จักหรือเปล่าไม่ส�าคัญหรอกนาย นายกลับมาที่นี่แล้ว...นี่ 

ต่างหากที่ส�าคญั” ประโยคหลงัรกัษ์นาราคล้ายพูดกบัตวัเองมากกว่า 

เพราะเสยีงนั้นเบาลงจนอกีฝ่ายนิ่วหน้า 

“ว่าไงนะ” 

“นาย...” รกัษ์นาราเรยีกด้วยเสยีงทอดยาวเลก็น้อย ดวงตากลม

โตเปล่งประกาย 

พวิานิ่งรอฟังราวกบัถูกสะกด 

“ยนิดตี้อนรบักลบับ้านนะ” 
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2
กลับบ้าน

เสียงสวดพระอภิธรรมสิ้นสุดลง แขกเหรื่อในงานอยู่รับ-

ประทานของว่างพลางพูดคุยกันจนเสียงดังจอแจ บนชานเรือนที่เคย

โล่งกว้างดูแคบไปถนดัตา 

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนพื้นที่นี้ หากเป็นการตายด้วยโรค

ทั่วไป ไม่ใช่อุบัติเหตุ ศพจะถูกตั้งไว้ที่บ้าน จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลให้

เรยีบร้อย ครบก�าหนดจงึเคลื่อนย้ายไปเผาที่วดั 

เขตพนาเป็นคนมชีื่อเสยีง มหีน้ามตีาในท้องที่ ศพของเขาจงึมี

ก�าหนดสวดพระอภธิรรมถงึเจด็วนัเจด็คนืเพื่อให้คนได้มาร่วมงานอย่าง

ทั่วถงึ และถอืเป็นกศุลแก่คนตายตามก�าลงัทรพัย์ที่ม ี

ขณะที่บรรยากาศงานสวดศพคนืสดุท้ายเป็นไปโดยราบรื่นตาม

ปกติ การปรากฏตัวของใครคนหนึ่งก็ท�าให้ทุกคนหันไปมองเป็นตา

เดยีว 

ร่างสูงใหญ่ในชุดสีด�าทั้งชุดดูโดดเด่นจนไม่มีใครละสายตาได้ 

ธรรมสรณ์ซึ่งนั่งอยูบ่นเก้าอี้ด้านหน้าสดุถงึกบัสวมแว่นสายตามองเพื่อ

ให้แน่ใจว่าภาพที่เหน็เป็นความจรงิ ไม่ใช่ภาพลวงตา 

พิวารับรู้ถึงสายตาทุกคู่ที่มองมา แต่เขาก็รักษาอากัปกิริยานิ่ง

เฉยได้อย่างด ีเขาเดนิตามร่างเลก็ของหญงิสาวแปลกหน้ามาจนกระทั่ง
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รู้ตัวอีกทีภาพเบื้องหน้าก็เป็นโลงศพที่ประดับด้วยดอกไม้สีขาววิจิตร

บรรจง ถดัไปอกีนดิคอืรูปหน้าตรง มขี้อความใต้ภาพบอกวนั ‘ชาตะ’ 

และ ‘มรณะ’ 

คนในรูปใบหน้าละม้ายกบัเขา โดยเฉพาะดวงตาคู่นั้นที่ยนืยนั

การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมได้ด ีเขาได้รบัดเีอน็เอของชายผู้นี้

มาเตม็ๆ 

จติใจพวิาด้านชา แต่กไ็ม่ใช่ว่าไม่รู้สกึเสยีทเีดยีว เขาปวดหนบึ

กลางอกเพราะไม่คดิว่าตวัเองจะได้พบบดิาอกีครั้งในสภาพแบบนี้ หลงั

จากไม่ได้พบกนัสบิสามปี...ได้พบหน้าเพยีงแค่ในรูปตั้งหน้าศพ    

“นาย...”

เสียงเรียกแผ่วเบาปลุกเขาจากภวังค์ความเศร้า ชายหนุ่ม

กะพรบิตาไล่ความรู้สกึแล้วหนัไปมอง เหน็ว่าหญงิสาวยื่นธปูหนึ่งดอก

ที่จดุไฟแล้วมาให้ 

เขารับมาถือแล้วพนมมือ ครึ่งนาทีจึงปักธูปลงที่กระถางแล้ว 

กราบหนึ่งครั้ง เมื่อเคารพศพเรยีบร้อยจงึหนักลบัมาพบกบัตาหลายสบิ

คู่ที่ยงัมองมาไม่เลกิ ที่ต่างจากเมื่อครู่คอืจ�านวนคนที่มากขึ้น พวกเขา

มายนืออกนัเตม็พื้นที่   

“นายน้อย” ธรรมสรณ์ลุกขึ้นจากเก้าอี้ มองผู้เพิ่งมาถึงด้วย

ความดใีจจนพูดไม่ออก  

พวิายงัคงไม่พดูอะไร อนัที่จรงิเขาไม่ได้จนิตนาการไว้เลยว่าการ

กลบัมาครั้งนี้จะเป็นอย่างไร แต่เมื่อได้เหน็ปฏกิริยิาของทกุคนที่นี่กเ็กดิ

ความอุ่นวาบขึ้นในอก ขณะที่บ่าทั้งสองข้างของเขากลับรู้สึกหนักอึ้ง

อย่างไรไม่ทราบ เป็นความรูส้กึขดัแย้งกนัโดยไม่สามารถอธบิายได้เลย   

“นายจ�าไม่ได้เหรอ นั่นผู้จดัการธรรมสรณ์ไง” 

“สวสัดคีรบั น้าธรรม” ท�าไมเขาจะจ�าไม่ได้...ชายผู้เป็นมอืขวา

ของบดิา  
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“นายน้อย นายกลับมาจริงๆ” ธรรมสรณ์ลงมานั่งบนพรมผืน

ใหญ่ตรงหน้าพวิาซึ่งเวลานี้ชายหนุ่มนั่งขดัสมาธทิ่าทางผ่อนคลาย  

“พ่อตายทั้งคน ไม่กลบัมาได้ยงัไงล่ะครบั” 

ธรรมสรณ์เอื้อมมือไปแตะบ่าของลูกชายผู้เป็นนาย มองไปทั่ว

ร่างอกีฝ่ายอย่างส�ารวจตรวจตรา 

“นายน้อยของผมโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว สูงใหญ่ขึ้นมากอย่างกับ 

ฝรั่งมงัค่า” พูดพลางหวัเราะในล�าคอ ทั้งยนิดแีละตื้นตนั 

พวิายิ้มน้อยๆ พลางกวาดตามองไปรอบๆ เวลาผ่านไปนานมาก

จนแทบจ�าใครไม่ได้ แต่ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้หายไปจากความทรงจ�า

ของทุกคนเลย นานมากแล้วที่เขาไม่ได้รับความสนใจแบบนี้จากใคร 

แม้ว่าตอนเรยีนไฮสกูลจนถงึช่วงมหาวทิยาลยัเขาจะได้รบัความสนใจ

อยู่บ้างในฐานะหนุม่เอเชยีหน้าตาด ีแต่ไม่ใช่ความสนใจในแบบที่เป็น

อยู่นี้ 

สิ่งนี้เองที่ท�าให้ไทยต่างจากอเมรกิา... 

“นายน้อยของยาย จ�ายายได้ไหมคะ” จนัทร์พาร่างชราเดนิมา

หาชายหนุ่มที่นางเลี้ยงมาตั้งแต่อ้อนแต่ออก ทรดุกายลงนั่งเชื่องช้า 

พวิายิ้มน้อยๆ บอกกบัหญงิชรา “ยายจนัทร์ จ�าได้สคิรบั” 

ค�าตอบของพวิาท�าให้หญงิชราน�้าตาคลอ “โถ พ่อคณุของยาย 

กลับมาบ้านเสียทีนะคะ ไประหกระเหินอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเสียตั้ง

นาน” 

“ฉนับอกแล้วไงยาย ว่านายต้องกลบัมา” รกัษ์นาราชะโงกหน้า

เข้ามาร่วมวงสนทนาด้วย ก่อนหันไปบอกทุกคนด้วยเสียงอันดังว่า 

“พวกเรา นี่คุณพิวา ลูกชายคนเดียวของพ่อเลี้ยงเขตพนา นายของ

พวกเรากลบัมาแล้วจ้า” 

สิ้นเสียงเจื้อยแจ้วก็ตามมาด้วยเสียงปรบมือเกรียวกราว พิวา

หันไปมองอย่างไม่ค่อยพอใจคนตัวเล็กที่เอาแต่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นัก 
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เพราะเธอท�าให้เขากลายเป็นจดุสนใจได้ขนาดนี้ 

รู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรือก็ไม่ แต่ท�าเหมือนกับว่าสนิทสนม

กนัมายี่สบิปี 

ทว่าแม้ในใจจะรู้สึกเช่นนั้น สุดท้ายเขาก็หันไปส่งยิ้มให้ทุกคน

อยู่ด ี   

“ห้องนอนของนายยงัเหมอืนเดมิเลยนะ เราดแูลปัดกวาด

เช็ดถูทุกสามวัน ข้าวของก็ถูกเก็บรักษาไว้เหมือนใหม่อยู่ตลอดเวลา

เลย” รกัษ์นาราบอกขณะที่เดนิน�าพวิาเข้ามายงัส่วนของห้องนอน ใน

บ้านหลงังามซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยได้พกัอาศยัยาวนานถงึสบิหกปี 

พวิามองไปรอบๆ ข้าวของทกุอย่างยงัวางอยูท่ี่เดมิราวกบัว่ากาล

เวลาหยุดเคลื่อนไหว สิบสามปีชีวิตเขาเปลี่ยนไปมากเหมือนหน้ามือ

เป็นหลงัมอื แต่ที่นี่...เหมอืนไม่มอีะไรเปลี่ยนไปเลย   

ห้องนอนเลก็มเีตยีงนอนขนาดห้าฟตุวางอยู่กลางห้อง ถดัไปที่

ริมหน้าต่างเป็นโต๊ะหนังสือ บนชั้นวางเหนือศีรษะเป็นหนังสือการ์ตูน

ที่วยัรุน่ยคุนั้นต้องม ีตดิกนันั้นเป็นตูก้ระจกวางโมเดลตวัการ์ตนูจ�านวน

เกอืบร้อยตวั เขาซื้อตามเพื่อนอกีเหมอืนกนั สะสมจนครบชดุ แต่ตอน

ไปอเมริกามารดาไม่ให้น�าไปด้วยเพราะแค่ข้าวของที่จ�าเป็นก็มากจน

ต้องทิ้งไปก็มี เขาไม่ได้ใส่ใจอาลัยอาวรณ์พวกมันและตัดใจทิ้งอย่าง

ง่ายดาย 

พ่อแม่แยกทางกนั คงไม่มแีก่ใจไปคดิเสยีดายของอะไรพวกนี้ 

“นายนอนห้องเดมิไปก่อนนะ พ่อบอกว่าพรุ่งนี้จะให้คนจดัห้อง

ใหญ่ให้ นายจะได้อยู่สบายขึ้นไง” 

สาวน้อยคนเดิมยังพูดเจื้อยแจ้ว พิวาชักร�าคาญจนอยากหา

อะไรมาอดุปากเธอ ทว่านาทนีี้เธอเป็นคนเดยีวที่เขาสามารถพึ่งพาได้ 

ดงันั้นจงึคดิว่าอดทนเอาไว้ก่อนดกีว่า 
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“ขอบใจเธอมากนะ” 

“ไม่เป็นไรค่ะ” รกัษ์นารายิ้มแป้น “เอ้อ! นาย แล้วข้าวของนาย

ล่ะ” 

“กน็ี่ไง” เจ้าของร่างสูงยกกระเป๋าเดนิทางใบเลก็ขึ้น 

รักษ์นาราขมวดคิ้ว มองกระเป๋าขนาดยี่สิบนิ้วเหมือนเห็นสิ่ง

แปลกประหลาด “เอาของมาแค่นี้เองเหรอนาย” 

“ออื” 

ค�าตอบของเจ้านายท�าให้ลูกน้องผู้ภักดีชะงักไป ท�าไมของที่ 

พวิาน�าตดิตวัมาถงึมน้ีอยนดิราวกบัว่าจะมาอยูแ่ค่ไม่นาน วบูหนึ่งจติใจ

เธออ่อนไหวหวั่นกลวั แต่เพราะเป็นคนมองโลกในแง่ด ีความคดิด้าน

ลบจงึถูกสลดัออกไปอย่างรวดเรว็ 

“จริงด้วย จะเอาของมามากมายท�าไมเนอะ เพราะข้าวของ 

ของนายที่บ้านนี้ก็มีตั้งเยอะตั้งแยะอยู่แล้ว ขาดเหลืออะไรก็ไปซื้อเอา

ใหม่ได้ ไม่ต้องขนไปขนมาให้ยุ่งยาก” 

พิวามองเธอโดยไม่พูดอะไร เขาฉลาดพอที่จะเดาสถานการณ์

ทุกอย่างออก ท่าทีของเธอและคนงานทุกคนในวันนี้ท�าให้รู้ว่าการมา

ของเขาไม่ต่างจากการจดุเทยีนที่ใกล้มอดให้สว่างไสวขึ้นอกีครั้ง 

ก่อนมาถงึเขาได้คยุกบัทนายวรีะผู้ดแูลพนิยักรรมของบดิา รูม้า

ว่าไร่เสมือนจันทร์ระส�่าระสายมากเมื่อหัวเรือใหญ่สิ้นลง ไร้ผู้สืบทอด 

คนงานหลายคนอยู่มานานจนไร่เสมือนจันทร์แทบจะเป็นบ้านของ 

ตวัเอง สามภีรรยาท�างานในไร่ มลีูกมหีลานออกไปเรยีนหนงัสอื จบก็

กลับมาท�างานที่ไร่แห่งนี้อีกเช่นกัน หากไม่มีไร่เสมือนจันทร์แล้วก็คง

ท�าให้ทกุคนล�าบากไม่น้อย 

พวิารบัรูโ้ดยไม่แสดงความคดิเหน็ใดๆ ต่อให้ใครจะเป็นจะตาย

เขากแ็น่ใจว่าตวัเองจะอยู่ที่นี่แค่สบิห้าวนัเท่านั้น 

“ขอบใจเธอมากนะ ว่าแต่...ฉนัยงัไม่รู้จกัเธอเลย” 
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“อ้าว! นาย” รกัษ์นาราท�าหน้ายู่เพราะคดิว่าพวิาน่าจะจ�าเธอ

ได้แล้ว กล้าลืมลูกน้องผู้เทิดทูนนายแทบถวายหัวได้อย่างไร น่า

หงดุหงดิชะมดั 

รกัษ์นาราอยากจะงอนให้หนกั แต่เมื่อเหน็ใบหน้าหล่อเหลายงั

มแีววฉงนสนเท่ห์ หญงิสาวจงึได้แต่พ่นลมหายใจออกมาอย่างปลงๆ 

เธอเป็นแค่ลกูสาวของผูจ้ดัการไร่ที่แสนธรรมดา ขนืไปงอนนาย

มหีวงัโดนไล่ตะเพดิเท่านั้นแหละ  

“นายจ�ารกัษ์ไม่ได้ทั้งที่เราเป็นเพื่อนเล่นกนัมาตั้งแต่เดก็ แต่นาย

เป็นนาย รกัษ์จะไม่ถอืสากไ็ด้” 

“ฉนักบัเธอเนี่ยนะ เป็นเพื่อนเล่นกนัมาตั้งแต่เดก็ เท่าที่จ�าได้...

ฉนัไม่ค่อยเล่นกบัเดก็ผู้หญงิ” 

“นาย!” รกัษ์นาราเรยีกเจ้านายเสยีงสงูขึ้นเมื่อถกูจี้ปม นายน้อย

ไม่ค่อยชอบเล่นกับเธอจริงๆ คอยหนีตลอด เธอเป็นเด็กตามนายทัน

บ้าง ไม่ทนับ้าง แต่กย็งัชอบเล่นกบันายน้อยมากอยู่ด ีนั่นเป็นแผลใน

ใจของเธอ แต่พวิากลบัพูดออกมาเหมอืนไม่เหน็ถงึความเจบ็ปวดเลย

สกันดิ “ช่างเถอะ รกัษ์ชื่อรกัษ์นารา เป็นลูกสาวของพ่อธรรม ผูจ้ดัการ

ไร่ไงคะ ก่อนที่นายจะไปรกัษ์ยงัไปส่งนายที่สนามบนิ แค่นี้กจ็�าไม่ได้” 

พิวาจ�าธรรมสรณ์และใครหลายคนได้โดยไม่ต้องเสียเวลานึก 

แต่หญิงสาวตรงหน้ากลับเหมือนไม่เคยอยู่ในความทรงจ�าเขามาก่อน

จนกระทั่งเธอแนะน�าตวั...ภาพเดก็หญงิตวัอ้วนกลม ตาขุน่คลั่กเอาเรื่อง

กบัรมิฝีปากคว�่าวางท่าเป็นนายของทกุคนราวกบัเดก็แก่แดดกฉ็ายชดั

ขึ้นมาทนัท ี

ชายหนุ่มถอยออกมาหนึ่งก้าว หรี่ตามองร่างบอบบางตรงหน้า

อย่างครุ่นคดิ “นี่เธอเองเหรอ ยายหนูรกัษ์ตวัอ้วน จอมพูดมาก” 

“นาย...” อยากจะดีใจหรอกนะที่เจ้านายจ�าเธอได้เสียที แต่ที่

ยิ้มไม่ออกกต็รงสิ่งที่เขาจดจ�าได้นี่แหละ
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ในสายตาของเขา...เธอเป็นยงัไงกนัแน่

“ออื! ยงัพดูมากเหมอืนเดมิ” เขาบอกยิ้มๆ พลางยกกระเป๋าขึ้น

วางบนเตยีงนอน ไม่สนใจใบหน้างอง�้าของรกัษ์นารา 

คนถูกกล่าวหาว่าพูดมากเม้มปากแน่น มองคนตัวโตเปิด

กระเป๋าตวัเองหยบิโน่นหยบินี่ออกมาวาง ชายหนุม่รบัรูถ้งึสายตาที่มอง

มาตลอดเวลา แต่กท็�าเป็นไม่สนใจ รกัษ์นาราในวยัเดก็เป็นอย่างไร โต

เป็นสาวแล้วกย็งัเหมอืนเดมิไม่เปลี่ยน ไม่ว่าเขาจะท�าอะไรหญงิสาวก็

คอยมองคอยสนใจอยู่เสมอ 

“จะมองอกีนานมั้ย” สดุท้ายกเ็ป็นเขาเองที่ทนไม่ไหว 

“นาน” รกัษ์นาราตอบทนัทโีดยไม่ต้องคดิ ท�าให้คนที่ก�าลงัจดั

ข้าวของถงึกับหนัมามองด้วยแววตาเหลอืเชื่อ ทว่าหญงิสาวคนเดมิก็

ยงัท�าตาใสไม่รู้สกึรู้สา 

“ได้ อยากมองกม็องไป อเมรกิาเป็นประเทศเสร ีฉนัแก้ผ้าเดนิ

ชายหาดจนชนิแล้ว” พวิาบอกพลางแกะกระดมุเสื้อเชิ้ตสดี�าช้าๆ 

รักษ์นารายังไม่เข้าใจการกระท�าของเขา จนกระทั่งเสื้อของ 

เจ้านายหนุ่มถูกถอดไปกองอยู่ที่พื้น เผยให้เหน็ผวิเนื้อเนยีนกบักล้าม

หน้าท้องเป็นลอน แต่แทนที่จะเบือนหน้าหนี เธอกลับมองจ้องตาไม่

กะพรบิ ร่างกายเกดิความรูส้กึวูบวาบไปหมด เลอืดสบูฉดีอย่างรวดเรว็

จากปลายเท้าสู่ใบหน้าจนร้อนไปหมด 

“นาย...ท�าไร” 

“จะอาบน�้า” 

“เอ้า!” อยู่ๆ คดิจะอาบกอ็าบ

“เอ้าอะไร สรปุว่ายงัจะมองอยู่ใช่มั้ย” 

รกัษ์นารากลนืน�้าลาย เหน็สายตาล้อเลยีนของคนที่เปลอืยท่อน

บนถงึได้รู้ว่าโดนแกล้ง ขณะที่พวิาท�าท่าจะถอดกางเกง คนร่างเลก็ก็

รบีวิ่งปรู๊ดออกจากห้องไปอย่างรวดเรว็ 
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เสียงหัวเราะไล่หลังมา รักษ์นาราใจสั่นระรัวไปหมด เธอหยุด

อยูห่น้าห้อง หนัไปมองบานประตทูี่ตวัเองเพิ่งปิดกบัมอืราวจะสาปแช่ง

คนข้างใน

“นายบ้า แกล้งกนัชดัๆ” 

“ไอ้รกัษ์!” 

เสียงเรียกแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยท�าให้คนก�าลังขวัญกระเจิงกับเนื้อ

หนงัผู้ชายตวัเป็นๆ ถงึกบัสะดุ้งโหยง  

“พ่อ อยู่แค่นี้เรยีกซะดงัเลย” 

“กข็้าตกใจ เอง็มาท�าอะไรหน้าห้องนายเขา” 

“ก.็..” ใบหน้าหวานเลิ่กลั่ก “มารบัใช้นายไง เผื่อนายมอีะไรจะ

เรยีกใช้รกัษ์” 

“เขาจะเรยีกใช้อะไรเอง็กลางค�่ากลางคนืวะ เอง็เป็นผูห้ญงิ เข้า

ห้องผู้ชายดกึๆ ดื่นๆ มนัไม่งาม แล้วนี่เป็นอะไร ฮะ” ธรรมสรณ์ยกมอื

องับนหน้าผากของลูกสาว “ไม่สบายหรอืเปล่า” 

“ไม่สบายอะไรพ่อ” รกัษ์นาราปัดมอืบดิาออกอย่างงงๆ 

“กห็น้าแดงเถอืกขนาดนี้” 

ดวงตากลมหลุบลงหนีสายตาช่างสงสัยของผู้เป็นบิดา เธอ

ยกมอืลบูหน้าแล้วรบีโบกไม้โบกมอื “สงสยัโดนน�้าค้าง รกัษ์ไปอาบน�้า

ก่อนดกีว่า จะได้กนิยานอน” 

ไม่รอให้ธรรมสรณ์พดูอะไรอกี หญงิสาวก้มหน้างดุเดนิผ่านหน้า

บดิาลงบนัไดไป แต่กม็วิายได้ยนิเสยีงแว่วตามหลงัมา

“ไม่สบายกเ็ชด็ตวัพอ พรุ่งนี้วนัเผา ห้ามป่วยนะโว้ย!” 
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3
ที่เดิม

เพราะคิดว่าตัวเองป่วยจริงๆ รักษ์นาราจึงกินยาไปสอง

เมด็ และคดิว่าอาการร้อนๆ หนาวๆ ในร่างกายทเุลาลงเพราะฤทธิ์ยา 

แต่พอเธอนกึถงึร่างกายก�าย�าของพวิา อาการที่ว่ากก็ลบัมาอกี หญงิ

สาวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลื่อนอ่านข่าวสารบนทวิตเตอร์ไปเรื่อยจนยา

ออกฤทธิ์จรงิๆ ท�าให้หลบัลงในที่สดุ 

แต่ฤทธิ์คงจะมากเกินไป กว่าเธอจะตื่นประตูห้องก็ถูกทุบจาก

ด้านนอกหลายครั้ง

“รกัษ์ ตื่นได้แล้ว วนันี้ต้องเคลื่อนศพไปที่วดันะ ตื่นสายเดี๋ยวก็

ท�าอะไรไม่ทนัพอด”ี 

รักษ์นาราสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ตกใจเมื่อนาฬิกาบนหัวเตียงบอก

เวลาหกโมงเช้า โดยปกติเธอต้องตื่นตีสี่เพื่อออกไปช่วยดูแลเรื่องข้าว

ปลาอาหารส�าหรบัเลี้ยงพระและแขกในตอนเช้า 

หญิงสาวตะโกนบอกบิดาไปว่าขอเวลาสิบห้านาที ก่อนรีบลง

จากเตยีงจดัการอาบน�้าด้วยความร้อนรน

พอออกจากห้องก็รีบวิ่งไปที่เรือนหลังใหญ่ ชะโงกหน้าไปดูใน

ครัวก็เห็นว่าอาหารหลายอย่างท�าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือแค่จัด 

ขนมหวานใส่จาน หญงิสาวจงึรบีวิ่งขึ้นบนัไดไปท�าหน้าที่ลูกน้องที่ด ี
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“นาย!” รกัษ์นาราเคาะประตเูรยีกผูเ้ป็นนาย ไม่นานร่างสงูเกอืบ

ชนคานประตูกเ็ปิดผลวัะออกมา 

รกัษ์นาราก�าลงัจะเอ่ยปากบอกให้เจ้านายรบีแต่งตวั แต่ค�าพูด

ทกุค�ากถ็กูกลนืหายไปเมื่อแผ่นอกแขง็แกร่งเปลอืยเปล่าปรากฏขึ้นตรง

หน้า 

อาการร้อนๆ หนาวๆ แบบเมื่อวานกลบัมาอย่างรวดเรว็คล้าย

ว่าเธอจบัไข้เอาให้ได้ 

“นาย ถอดเสื้อท�าไมเนี่ย” พอรู้สกึตวัหญงิสาวกร็บีหนัหลงัให้ 

พวิาอยู่ในชดุกางเกงนอน ไม่ใส่เสื้อ เขาก้มลงมองตวัเองสลบั

กบัคนตรงหน้าอย่างงนุงง แค่ถอดเสื้อ...ไม่ได้อนาจารเสยีเมื่อไร 

“กม็นัร้อน” 

“ร้อนกต็้องใส่เสื้อ” 

“ใส่แล้วมนันอนไม่หลบั ให้ท�าไงล่ะ แอร์กเ็สยี” ท้ายประโยคมี

เสียงพ่นลมหายใจออกมา กลับมาประเทศไทยวันแรกเขายังปรับตัว

ไม่ได้ ทั้งเรื่องสภาพอากาศและเวลานอนที่ไม่คุ้นเคย 

รกัษ์นาราค่อยๆ สงบจติสงบใจหนักลบัมามองคนที่ยนืท�าหน้า

เมื่อย ข่มความรู้สึกประหลาดที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนในชีวิตจน

สามารถวางสหีน้าเรยีบเฉยได้มากพอ 

“วนันี้นายย้ายไปนอนห้องใหญ่ได้เลยค่ะ เหน็เมื่อเช้ากานดารบี

เข้าไปจดัห้องให้นายแล้ว” 

“ออื ขอบใจนะ แล้ววนันี้ฉนัต้องท�าอะไรบ้าง” 

ในช่วงบ่าย ศพถูกเคลื่อนไปวัดที่คนในไร่มักไปท�าบุญกัน

อยู่เสมอ ซึ่งอยู่ห่างจากไร่เสมือนจันทร์เพียงแค่สามกิโลเมตรเท่านั้น

เอง 

พวิาเป็นทายาทคนเดยีว ปรากฏตวัขึ้นในวนัสดุท้ายของงานศพ



อุณหภูมิปกติ  33   

พ่อเลี้ยงเขตพนา ท�าให้เขาเป็นที่สนใจของคนที่มาร่วมพิธีฌาปนกิจ

อย่างมาก สงัเกตได้จากสายตาทกุคู่ที่มองมายงัเขาเป็นจดุเดยีว ชาย

หนุม่รบัรู้แต่ยงัท�านิ่งเฉย เขาแค่ท�าหน้าที่ลกูเป็นครั้งสดุท้าย อกีไม่นาน

กต็้องไป จงึไม่คดิสนใจสายตาหรอืความคดิของใครทั้งนั้น 

“สวัสดีครับท่านผู้ว่าฯ” ธรรมสรณ์กล่าวทักทายชายร่างท้วม

ท่าทางภูมฐิานอย่างนอบน้อม 

พิวาซึ่งนั่งอยู่ข้างๆ ต้องหันไปตามมารยาท ชายคนดังกล่าว 

ไม่ได้มาล�าพงั แต่มหีญงิสาวรูปร่างบอบบางเดนิตามมาด้วย 

“สวสัดผีูจ้ดัการ วนันี้คนเยอะเลยนะ กว่าผมจะหาที่จอดรถได้” 

ณรงค์ ผูว่้าราชการจงัหวดักล่าวยิ้มๆ ก่อนช�าเลอืงมองชายหนุม่รปูร่าง

สูงโปร่งที่ยืนเคียงข้างผู้จัดการไร่เสมือนจันทร์ “นี่คงจะเป็นลูกชาย 

คนเดยีวของพ่อเลี้ยงสนิะ สูงหล่อได้พ่อจรงิๆ” 

“ครับ ส�าเนาถูกต้องเป๊ะเลย” ธรรมสรณ์พูดแล้วหัวเราะร่วน 

ก่อนหนัไปกล่าวกบัเจ้านายด้วยรอยยิ้ม “นายครบั นี่ท่านผูว่้าฯ ณรงค์ 

กบัลูกสาว คณุนาถลดา” 

“สวสัดคีรบั” พวิายกมอืไหว้อย่างนอบน้อม ก่อนหนัไปยิ้มอย่าง

เป็นมติรให้หญงิสาวนามว่านาถลดาที่ดูน่าจะเดก็กว่าเขาหลายปี 

“ลูกชายของพ่อเลี้ยงชื่อคณุพวิาครบั ไปอยู่อเมรกิาตั้งสบิสาม

ปี ท่านผู้ว่าฯ คงไม่เคยเหน็”     

“เคยเหน็แล้ว ในรูป พ่อเลี้ยงเขตพนาเขาเคยเอาให้ดูครั้งนงึ” 

พิวาปั้นยิ้มอย่างไม่รู้ว่าจะพูดอะไรมากไปกว่านั้น ณรงค์ชวน 

เขาคยุเรื่อยเปื่อยตามประสาผู้ใหญ่ช่างพูด พวิาสนทนาตามมารยาท 

จนกระทั่งร่างเลก็ในชดุเสื้อเชิ้ตสดี�ากบักางเกงขายาวเดนิปรี่เข้ามาเกาะ

แขนนาถลดาอย่างสนทิสนม 

“นาถ มาถงึแล้วท�าไมไม่โทร. หารกัษ์ล่ะ” 

“กน็าถกลวัว่ารกัจะยุง่อยูน่่ะส”ิ นาถลดาออกอาการดใีจเมื่อได้
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เจอเพื่อน 

รักษ์นารากับนาถลดาเป็นเพื่อนรักกัน เรียนห้องเดียวกันหกปี

ตอนอยู่ชั้นมัธยม เพิ่งจะแยกกันช่วงเข้ามหาวิทยาลัย นาถลดาสอบ

ติดมหาวิทยาลัยมีชื่อในกรุงเทพฯ ส่วนรักษ์นารานั้นเลือกเรียน

มหาวทิยาลยัในตวัจงัหวดัเพราะไม่อยากห่างบดิา แต่ทั้งคู่กย็งัตดิต่อ

กนัไม่ขาด ไปมาหาสู่กนัอยู่เสมอทกุปิดเทอม แต่ปิดเทอมนี้มเีรื่องเสยี

ก่อน รกัษ์นารายุง่กบัการช่วยบดิาจดังานศพของเขตพนาจนไม่ได้ออก

จากไร่ไปไหนเลย 

“ออื กย็ุง่จรงิๆ นั่นแหละ แต่ว่าถ้าเป็นนาถ รกัษ์กม็เีวลาให้เสมอ

แหละ” รักษ์นาราบอกด้วยรอยยิ้ม ก่อนหันไปไหว้บิดาของเพื่อน 

“สวสัดคี่ะท่านผู้ว่าฯ” 

“สวสัดหีนูรกัษ์ หนูมอีะไรต้องท�าอกีมั้ยล่ะ พายายนาถไปด้วย 

จะได้ช่วยกนั” 

“ค่ะ คณุพ่อ” นาถลดายิ้มดใีจ หนัไปจงูมอืเพื่อน ทว่าต้องชะงกั

เมื่อเสยีงหนึ่งดงัขึ้นเสยีก่อน 

“รกัษ์” 

“หอื?” รกัษ์นาราหนัไปมองคนเรยีก “ว่าไงนาย” 

“ก่อนออกมา เดนิไปหยบิแว่นกนัแดดที่รถให้หน่อยส ิฉนัลมื” 

“เจ้าค่ะ เจ้านาย” รกัษ์นาราท�าท่าตะเบ๊ะแล้วรบีจูงมอืเพื่อนรกั

ออกไป โดยไม่รูเ้ลยว่าผูเ้ป็นนายยงัมองตามจนเธอกบัเพื่อนลบัหายไป

ด้านหลงัส่วนที่เป็นโรงครวั 

“มองอะไรหรอืครบันาย” ธรรมสรณ์ถามยิ้มๆ เข้าใจว่าเจ้านาย

หนุ่มมองนาถลดา ผู้ชายทั้งจงัหวดันี้ไม่มใีครเมนิเฉยนาถลดาได้ เธอ

เป็นหญงิสาวที่ก�าลงัสวยสะพรั่ง ซ�้ายงัรั้งต�าแหน่งลูกสาวผู้ว่าราชการ

จงัหวดั ไม่แปลกเลยหากว่าหญงิสาวจะถกูตาต้องใจพวิาเข้าเหมอืนกนั 

ณรงค์เองกเ็ริ่มชนิเสยีแล้วเรื่องที่มชีายหนุม่มาสนใจลกูสาวของ
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ตน อีกอย่างพิวาไม่ได้มีทีท่าคุกคามอะไร เขาจึงเพียงแค่ยิ้มบางๆ 

เท่านั้น 

“มองรักษ์น่ะครับ ดูยังไงก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเพื่อนกับลูกสาว

ท่านผู้ว่าฯ ถ้าบอกว่าเดก็กว่าถงึจะน่าเชื่อ” 

“โธ่นาย นึกว่าอะไร ไอ้รักษ์มนัก็เป็นของมนัแบบนี้ ไม่รู้จักโต 

ไปเทยีบกบัคณุนาถเธอไม่ได้หรอก ลกูสาวท่านผูว่้าฯ เธอนิ่งกว่า ดเูป็น

ผู้ใหญ่สมวยั เรยีนมหาวทิยาลยัปีสดุท้ายแล้ว ไอ้รกัษ์มนัยงัท�าตวัเป็น

เด็กทโมนอยู่เลย ต้องถามท่านผู้ว่าฯ บ้างแล้วครับ ว่าเลี้ยงคุณหนู 

นาถลดายงัไงถงึได้มกีริยิาเรยีบร้อยน่ารกั” 

“คนเราจะให้ไปเหมอืนกนัหมดกค็งไม่ได้หรอกผูจ้ดัการ หนรูกัษ์

แกก็น่ารักในแบบของแก อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลย ผมเป็นพ่อ ใจ

จรงิกไ็ม่อยากเหน็ลูกสาวโตเรว็สกัเท่าไหร่นกัหรอก”  

บทสนทนาระหว่างคนเป็นพ่อยงัคงด�าเนนิต่อไป พวิาหยดุความ

สนใจลงเพียงเท่านั้น เขาเลื่อนสายตามองออกไปยังด้านนอกศาลา 

เห็นเมรุถูกประดับประดาสวยงาม ภายในใจชายหนุ่มก็นิ่งงันยากจะ

คาดเดาความรู้สกึ    

ควันสีเทาพวยพุ่งออกจากปากปล่องเมรุไม่ขาดสาย 

พิวาสวมแว่นตาสีด�ายืนสงบนิ่งอยู่ด้านหน้าเมรุที่ประดับอย่าง

งดงาม เขาไม่ได้ร้องไห้ แต่ยอมรบัว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการให้เกดิขึ้น 

แม้ว่าการจากเป็นเมื่อสบิสามปีก่อนจะเป็นการจากกนัอย่างถาวร ไม่

คดิหวนกลบัมาพบหน้ากนัอกี แต่กด็กีว่าต้องจากตาย 

คนที่ร้องไห้ไม่หยดุกลบัเป็นรกัษ์นารา เขาส่งผ้าเชด็หน้าให้เธอ 

หญงิสาวรบัมาโดยไม่เกี่ยงงอน แต่มวิายรู้สกึส�านกึผดิขึ้นมา

“เวลาแบบนี้รกัษ์ควรจะปลอบนายส ิไม่ใช่ให้นายมาปลอบ” 

พวิาท�าหน้าเมื่อย เขากบัรกัษ์นาราห่างกนัไปสบิสามปี แต่ช่อง
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ว่างระหว่างความสนิทสนมกลับไม่ห่างไปด้วย เพราะแค่ระยะเวลา 

ไม่ถงึสองวนัที่พบกนัอกีครั้งหลงัจากกนัไปนาน เขากก็ล้าวางมอืลงบน

บ่าเธอโดยไม่ต้องกลวัว่าจะเป็นการเสยีมารยาท 

“รู้สกึผดิไปกไ็ม่ทนัแล้วมั้ง อยากร้องไห้กร็้องไปเถอะ” 

เขามั่นใจว่าแค่พูดประชด แต่พอพูดจบคนเจ้าน�้าตากป็ล่อยโฮ

อีกระลอก ซ�้ายังใช้ผ้าเช็ดหน้าราคาสองร้อยยี่สิบเหรียญของเขาเช็ด

น�้าหูน�้าตาอย่างไม่คดิเกรงอกเกรงใจ 

แต่ใครจะไปถือสาเด็กบ้านนอกอย่างรักษ์นาราได้ สุดท้ายจึง 

ได้แต่ปล่อยให้เธอร้องไห้จนหยดุไปเอง 

พธิเีผาเสร็จสิน้ลงแล้ว แขกทยอยกลบักนัเกอืบหมด เหลือ

ก็แค่คนในไร่ที่ช่วยกันเก็บข้าวของอย่างขะมักเขม้น ทุกอย่างเหมือน

ก�าลงัจะเข้าสู่ภาวะปกต ิ เว้นเสยีแต่เสยีงร้องไห้ระงมบนศาลาวดัที่ยงั

ดงัไม่ขาดสาย  

“บรรดาเมยีของพ่อเลี้ยงน่ะครบั” ธรรมสรณ์ท�าหน้าเบื่อหน่าย

ไม่แพ้ลูกสาวที่นั่งอยู่ข้างๆ 

“พวกเธอต้องการอะไรครบัน้าธรรม” พวิาถามธรรมสรณ์ตรงๆ 

ไม่อ้อมค้อม ท่าทางจะเป็นจะตายของผูห้ญงิ เชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างว่าที่

ร้องไห้นั้นเสยีใจจรงิๆ 

“คงต้องถามเอาเองนะครบั” 

พวิาเดนิไปนั่งบนเก้าอี้ตวัยาว ปล่อยให้พวกเธอร้องไห้จนพอใจ 

ไม่นานหญิงสาววัยสามสิบเศษชื่อกิ่งกาญจน์ก็เดินเข้ามาหาเขาก่อน 

แล้วบรรดาเมยีอกีสามคนของบดิากต็ามมา 

“ผมไม่ทราบหรอกนะครบั ว่าก่อนหน้านี้พ่อผมท่านดูแลทกุคน

อย่างไรบ้าง แต่กเ็ชื่อว่าท่านคงดแูลอย่างด ีไม่ท�าให้ทกุคนต้องล�าบาก 

ตอนนี้พ่อท่านสิ้นแล้ว ทกุคนมสีทิธิ์ร่วมฟังการเปิดพนิยักรรมได้อย่าง
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เท่าเทยีมกนั” 

เขายังพูดไม่จบ ใบหน้าเลอะคราบน�้าตาของทั้งสี่สาวก็เปื้อน

รอยยิ้มอย่างเกบ็ไม่มดิ 

“แต่งานศพเพิ่งเสรจ็สิ้นไป เราคงไม่มแีก่ใจมานั่งฟังพนิยักรรม

กนัวนัสองวนันี้ ทกุคนทิ้งเบอร์ตดิต่อเอาไว้แล้วผมจะให้คนโทร. ไปแจ้ง

หากมกี�าหนดเปิดพนิยักรรมที่แน่ชดัแล้ว” 

“แต่กิ่งขออยู่ที่ไร่ไปก่อนได้มั้ยคะคณุพวิา” กิ่งกาญจน์กล่าวขึ้น

อย่างร้อนรน ท�าให้ทกุคนหนัมามองเป็นตาเดยีว 

กิ่งกาญจน์เป็นภรรยาคนสดุท้ายที่พ่อเลี้ยงเขตพนาเลี้ยงดอูย่าง

เปิดเผย เข้านอกออกในที่ไร่จนเป็นที่ชนิตา แม้ไม่ได้พกัเป็นการถาวร 

แต่ก็มีข้าวของอยู่ที่ไร่ประหนึ่งว่าเป็นบ้านของตัว ฉะนั้นหญิงสาวจึง 

ไม่กระดากอายเมื่อต้องขออยู่ที่ไร่ต่อไป 

“ผมคงไม่ขัดหรอกนะครับ ถ้าคุณเคยอยู่ที่นี่มาก่อน ส่วน 

คนอื่นๆ ค่อยมาวนัเปิดพนิยักรรมกแ็ล้วกนันะครบั” 

พวิาพดูน�้าเสยีงราบเรยีบ ไม่ได้วางอ�านาจแต่อย่างใด ทว่ากลบั

ท�าให้ทกุคนรบัฟังโดยไม่มข้ีอโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าลกึๆ จะไม่พอใจ 

แต่กจ็�าต้องสงบค�าอย่างช่วยไม่ได้ ไม่แน่ใจว่ารงัสบีางอย่างที่แผ่ออก

มาจากร่างสูงใหญ่หรือว่าดวงตาของเขากันแน่ที่ท�าให้ทุกคนได้แต่ 

พยกัหน้าท�าตามที่ชายหนุ่มบอก 

พอจดัการปัญหาจบไปแล้ว ชายหนุ่มกต็้องหนกัใจ เพราะเขา

โกหกพวกเธอ เรื่องที่ทนายวรีะเข้ามาคยุกบัเขาก่อนหน้านี้ไม่ถงึชั่วโมง

จรงิๆ คอื...  

‘พนิยักรรมระบไุว้ชดัเจนว่าจะเปิดได้หลงัจากที่งานศพเสรจ็สิ้น

ไปแล้วหนึ่งเดอืน’ 

‘นานขนาดนั้นเลยหรอืครบั’ 

‘ครับ เป็นความประสงค์ของพ่อเลี้ยง ไม่ทราบว่าเพราะอะไร
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เหมอืนกนั’

‘แต่ผมลางานมาแค่สิบห้าวัน ถ้าขืนนานกว่านั้นผมอาจจะ

ต้องหางานใหม่’ 

‘ขอโทษจริงๆ นะครับที่คุณพิวาต้องล�าบาก แต่ผมเป็นทนาย 

มหีน้าที่ท�าตามความต้องการของผู้ตาย คณุพวิาลองคดิดูว่าจะมทีาง

แก้อะไรได้บ้าง’ 

‘ถ้าผมกลบัอเมรกิาไปก่อนแล้วทางนี้กเ็ปิดพนิยักรรมไปล่ะครบั’ 

‘ยิ่งไม่ได้ไปใหญ่ครบั พนิยักรรมต้องเปิดต่อหน้าทายาทเท่านั้น’ 

พิวาย้ายมาอยู่ในห้องนอนใหม่ซึ่งกว้างขวางกว่าเดิมมาก 

หน้าห้องมรีะเบยีงที่เชื่อมต่อกบัระเบยีงทกุห้อง ซึ่งถดัจากระเบยีงกค็อื

ชานโลง่กว้างบนเรอืน เขาจ�าได้ว่าหอ้งนี้เป็นห้องส�าหรบัใช้รบัแขก แต่

ดูเหมือนว่าที่นี่คงไม่ได้ต้อนรับแขกสักเท่าใดนัก เว้นแต่บรรดาเมียๆ 

ของเขตพนาที่ถงึมากไ็ม่จ�าเป็นต้องจดัห้องรบัแขกให้ เพราะมห้ีองนอน

พ่อเลี้ยงคอยเปิดต้อนรบัอยู่ตลอดเวลา 

“ชาร้อนค่ะ” 

“เฮ้ย!” คนที่ก�าลงัยนืทอดสายตาอยู่บนระเบยีงสะดุ้งโหยงเมื่อ

จู่ๆ กม็คีนเดนิมาหา “รกัษ์ มาได้ไงเนี่ย” 

“ก็เดินมาไง” รักษ์นาราท�าตาใสซื่อ ท�าให้นิ้วเรียวที่ไม่เคย

ท�าร้ายผูห้ญงิมาก่อนของพวิาจิ้มไปที่หน้าผากเธอจนหน้าหงาย โชคดี

ที่เธอมีสติประคองถ้วยชาไว้ได้ น�้าชาจึงไม่กระฉอกเลอะเทอะให้เสีย

ของ “นาย! ชาเกอืบหกแล้วนะเหน็มั้ย” 

“พดูมาได้หน้าตาเฉยเลยนะ ถามจรงิเถอะ เธอเป็นเจ้าของบ้าน

นี้หรือไงนะ ถึงได้เข้านอกออกในได้ทุกซอกทุกมุมโดยไม่ต้องขอ

อนญุาตใคร”

รกัษ์นาราท�าหน้ายู่เช่นทกุครั้งที่ไม่สบอารมณ์ แต่ค�าว่า ‘นาย’ 
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มนัค�้าคอ หญงิสาวจงึได้แต่วางถ้วยชาลงบนโต๊ะเลก็ใกล้ระเบยีง สะบดั

มอืเบาๆ เพราะเกรง็จนปวดนิ้วไปหมด 

“รกัษ์ขอโทษค่ะ ลมืคดิไปว่านายต้องมพีื้นที่ส่วนตวั คราวหลงั

จะขออนญุาตนะคะ” หญงิสาวบอกแล้วตั้งท่าจะหนัหลงักลบั แต่เสยีง

เรยีกกท็�าให้เท้าที่ก�าลงัจะก้าวเดนิต้องชะงกั

“เดี๋ยวส ิชงชามาให้แล้ว นั่งเป็นเพื่อนหน่อยกไ็ด้” 

“ได้เลยนาย” ใบหน้างอง�้าในคราแรกเปลี่ยนเป็นยิ้มร่า พลาง

ทรดุกายลงนั่งบนเก้าอี้ตวัยาวข้างเจ้านาย 

พิวาเห็นท่าทางกระดี๊กระด๊าของเธอแล้วถึงกับย่นคิ้ว ก่อนจะ

หวัเราะออกมาเบาๆ เพราะขบขนัท่าทางของเธอ 

“นายยิ้มแล้ว” 

“อะไร” พิวาถามอย่างไม่ใส่ใจนัก ชายหนุ่มยกถ้วยชาขึ้นจิบ 

มองไปยงัทวิทศัน์เบื้องหน้าที่เวลานี้เหน็เพยีงเงาของยอดต้นส้มกระทบ

แสงจนัทร์ 

“กต็ั้งแต่นายมาถงึที่นี่ ไม่ค่อยเหน็ยิ้มเลย นายคงเสยีใจเรื่องพ่อ

ใช่มั้ย” 

พวิาไม่ตอบ เขาบอกไม่ถูกเหมอืนกนัว่ารู้สกึอย่างไร เขาไม่ได้

ดใีจ แต่กไ็ม่เสยีใจ แค่รู้สกึอดึอดัในใจอย่างบอกไม่ถูก 

“พ่อเลี้ยงไปสบายแล้ว นายอย่าเสยีใจไปเลยนะคะ” 

“ขอบใจเธอมากนะ ถงึแม้ว่าจะเป็นค�าปลอบใจที่พื้นๆ ไปหน่อย

กเ็ถอะ” 

“นาย!” รกัษ์นาราเพิ่งรูต้วัว่าเผลอเรยีกพวิาด้วยน�้าเสยีงแบบนี้

บ่อยครั้งเมื่อเขาพูดจาขดัใจ “รกัษ์กอ็ยากจะปลอบให้ดกีว่านี้นะ แต่

ไม่รู้จะพูดยงัไง นี่กจ็�าคนอื่นเขามา” 

“กถ็งึได้ขอบใจนี่ไง” 

รกัษ์นาราท�าหน้ากึ่งบึ้งกึ่งยิ้ม เธอยงัคงดใีจที่พวิากลบัมา และ
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นี่กเ็ป็นครั้งแรกที่เธอยิ้มได้กว้างที่สดุตั้งแต่พ่อเลี้ยงเขตพนาเสยีชวีติไป 

ดใีจทั้งที่ไม่รู้เลยด้วยซ�้าว่าพวิาจะท�าอย่างไรกบัไร่นี้ต่อไป

เธออยากรู้...แต่ไม่อยากถาม เพราะกลัวว่าค�าตอบจะท�าลาย

ความหวงัทั้งหมดที่มจีนสิ้นซาก ตราบใดที่พวิายงัอยู ่กเ็ท่ากบัว่าไร่แห่ง

นี้ยงัคงอยู่เช่นเดยีวกนั   

“พรุ่งนี้นายอยากได้คนพาทวัร์ไร่มั้ย” 

“ไม่อยาก” 

“รักษ์จะพานายทัวร์ตั้งแต่หน้าไร่ยันล�าธารบนเขาลูกโน้นเลย 

เอามั้ย” รักษ์นาราไม่สนใจค�าปฏิเสธของเจ้านาย เธอชี้นิ้วไปที่ภูเขา

เบื้องหน้า รอยยิ้มกระจ่างใส 

“ฟังกนับ้างมั้ยเนี่ย” พวิาบ่นลอยๆ แต่รูว่้ารกัษ์นาราคงไม่สนใจ 

“ฉนัรู้จกัไร่นี้ด ีไปมาจนทะลปุรโุปร่งแล้ว” 

“นั่นสนิะ นายเกดิที่ไร่นี้ อยู่จนโต ย่อมต้องรู้จกัทกุซอกทกุมมุ

ของไร่นี้เป็นอย่างด”ี รกัษ์นาราท�าหน้าเมื่อย ก่อนพูดว่า “แต่จากไป

นานหลายปี กค็ดิว่าจะคดิถงึ” 

ค�าพูดตัดพ้อของหญิงสาวท�าให้พิวาเผลอยิ้มโดยไม่รู้ตัว ชาย

หนุ่มจิบชาไปเรื่อยๆ เสียงเจื้อยแจ้วหยุดลงท�าให้บรรยากาศรอบข้าง

พลอยเงยีบไปด้วย 

“พรุ่งนี้ฉนัจะไปที่ส�านกังาน น้าธรรมบอกว่าตั้งแต่พ่อเสยี งาน

กค็้างอยู่มากเลยไม่ใช่เหรอ” 

รกัษ์นารามองพวิาด้วยดวงตาเป็นประกายสว่างเจดิจ้า 

“งั้นพรุ่งนี้รกัษ์พานายไปเองนะ” 

“กต็้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว” 

“เย้!” รักษ์นาราดีใจจนออกนอกหน้า ยิ้มจนหน้าบานยิ่งกว่า

กระด้ง “งั้นนายนอนพักผ่อนให้สบายเลยนะ เปิดแอร์ให้เย็นฉ�่า ท�า

สมองให้โล่ง รกัษ์ไม่กวนแล้ว”  
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พิวาไม่เคยเจอหญิงสาวที่ไหนเป็นอย่างรักษ์นารามาก่อน พอ

เหน็ใบหน้าเกลี้ยงเกลา ท่าทางห้าวหาญออกอาการดใีจอย่างเปิดเผย 

กอ็ดนิ่งมองไม่ได้

หญงิสาววยัยี่สบิสองปีซึ่งดเูดก็กว่าอายไุม่เคยได้รบัสายตาแบบ

นี้จากเพศตรงข้าม ฉะนั้นเมื่อดวงตาสีน�้าตาลเข้มจ้องมองมา ความ

รู้สกึเป็นตวัของตวัเองกห็ายไปทนัใด 

“มองอะไรนาย” 

“เปล่า ฉนัแค่ไม่เคยเหน็ใครดูประหลาดเท่าเธอมาก่อน” 

“นาย!” ความวาบหวามหายไปอย่างรวดเรว็ กลายเป็นความ

ขุน่เคอืงในใจ รกัษ์นาราเหน็ว่าเขาเป็นเจ้านาย เธอจงึจ�ายอมอย่างไม่มี

ข้อโต้แย้ง หากว่าไม่ใช่พิวาแล้ว ลองใครมาว่าเธอแบบนี้คงได้มีเรื่อง

กนับ้างละ 

รักษ์นารากลับบ้านพักของตัวเองเมื่อพิวาดื่มชาหมดใน

เวลาใกล้สามทุม่ ชายหนุม่ยนืรบัลมอยู่ด้านนอกเพราะยงันอนไม่หลบั 

ความสงบของไร่ส้มในชนบทห่างไกลความเจรญิไม่ใช่ภาพใหม่ส�าหรบั

เขา ทว่าเขากห่็างหายไปนานจนเกอืบลมืไปแล้วว่าตนได้รบัความรูส้กึ

นี้ครั้งสดุท้ายคอืเมื่อไร 

เสียงกุกกักจากในบ้านท�าให้เขารู้ว่ามีบุคคลที่สองก�าลังเดิน

มายงัทศิทางนี้ ชายหนุม่หนัไปมองกพ็บกบัร่างในชดุนอนสขีาวบางเบา

ของกิ่งกาญจน์ 

“คณุพวิายงัไม่นอนอกีเหรอคะ” 

พิวาขยับตัวเล็กน้อยเมื่อหญิงสาวเดินเข้ามาใกล้ ชายหนุ่มได้

กลิ่นน�้าหอมจากเรอืนร่างของเธอลอยมาเตะจมูกจนฉนุกึ้ก  

“ครบั ผมยงัไม่ง่วง” 

กิ่งกาญจน์ยิ้มหวานหยดเมื่อได้เหน็ใบหน้าหล่อเหลาใกล้ๆ พวิา
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เป็นหนุม่รูปหล่อชนดิที่เธอไม่เคยได้สมัผสัผูช้ายสมบรูณ์แบบเช่นนี้มา

ก่อน รูปร่างสูงใหญ่ ใบหน้าคมคาย คิ้วเข้ม จมูกโด่งเป็นสนั นยัน์ตา

สนี�้าตาลชวนฝัน แม้แต่เธอที่ไม่เคยมองผูช้ายที่หน้าตามาก่อนกย็งัอด

หลงใหลไม่ได้ 

กิ่งกาญจน์เป็นหญงิสาวหน้าตาด ีแต่เกดิในครอบครวัที่มฐีานะ

ค่อนข้างยากจน การที่เธอยอมเป็นภรรยาของพ่อเลี้ยงเขตพนาก็เพื่อ

หวังความสุขสบายโดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยท�างานให้ล�าบาก แต่อยู่ 

ด้วยกันมาไม่ถึงปีเขตพนาก็ล้มป่วย เธอต้องกลับมาล�าบากอีกครั้ง 

เมื่อไม่สามารถขอเงนิชายสงูวยัได้ดงัเมื่อก่อน แต่เธอกท็นอยูจ่นกระทั่ง

เขาเสียชีวิต และมีความหวังว่าในเมื่อเธอเป็นภรรยาคนสุดท้ายที่อยู่

กบัชายสูงวยั เขาน่าจะยกมรดกอะไรให้เธอบ้าง 

ทว่าทันทีที่ได้พบหน้าลูกชายของเขตพนา ความคิดหวังแค่

มรดกกก็ลบักลายเป็นความหวงัใหม่เรอืงรองขึ้นมาแทน 

“กิ่งรบกวนคณุหรอืเปล่าคะ” 

“คุณมีอะไรจะคุยกับผมเหรอครับ” พิวาเลี่ยงการตอบค�าถาม

นั้นด้วยการถามกลบั 

หญงิสาวยกมอืทดัผมยาวกบัใบหู ยิ้มบาง “กิ่งกแ็ค่เหงาน่ะค่ะ 

ตั้งแต่พ่อเลี้ยงสิ้นไป กิ่งกร็ูส้กึอ้างว้าง” เธอช้อนตาขึ้นมองคนตวัสงูกว่า 

“เวลานอนคนเดยีว มนัเหงามากเลยว่ามั้ยคะ” 

พวิาโตพอจะรู้ความหมายโดยนยัจากภรรยาสาวของบดิา เขา

เมินหน้าหนีสายตาเว้าวอนนั้น ไม่ใช่เพราะต้องข่มอารมณ์ปรารถนา

อย่างที่ชายหนุม่มต่ีอหญงิสาว แต่ต้องข่มอารมณ์เบื่อหน่ายที่เจ้าหล่อน

มาท�าลายบรรยากาศอนัเงยีบสงบมากกว่า 

“ถ้าคุณเหงา คุณกลับไปอยู ่ที่บ้านคุณก่อนก็ได้ วันเปิด

พนิยักรรมมาถงึเมื่อไหร่ ผมจะให้น้าธรรมโทร. ไปบอกคณุ” 

“คะ?” กิ่งกาญจน์เข้าใจว่าตวัเองหูฝาด แต่เมื่อเหน็ท่าทนีิ่งเฉย
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ของพิวาก็แน่ใจว่าเขาหมายความตามที่พูด และเธอไม่อยากระเห็จ

ออกจากบ้านหลงันี้ในตอนนี้ ฉะนั้นแผนการ ‘จบั’ จงึจ�าต้องยตุลิงอย่าง

ช่วยไม่ได้ 

“ถ้าคุณจะกลับ คืนนี้ก็เก็บของได้เลยนะครับ พรุ่งนี้ผมจะให้ 

คนขบัรถไปส่งแต่เช้า” 

“อ้อ! คอืว่า...” กิ่งกาญจน์พูดไม่ออก ไม่คดิว่าพวิาจะบบีเธอ

เช่นนี้ “คอืว่า...” 

“ถ้ายงัไงคณุกิ่งค่อยบอกผมอกีทกีไ็ด้ครบั พรุง่นี้มงีาน ผมขอตวั

ไปนอนก่อนนะครบั” 

พูดจบคนร่างสูงก็หมุนตัวกลับเข้าบ้านไป กิ่งกาญจน์ยังยืนอึ้ง

กิมกี่ เหมือนกับว่าเธอก�าลังตักชิ้นปลามันเข้าปาก แต่เนื้อปลาดัน

กระเดน็หลดุจากช้อนไปดื้อๆ 

ผู้ชายคนนี้...ไม่ง่ายเลย 
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4
ลูกน้องคนสนิท

พิวาวางสายทางไกลจากมารดาหลังเล่าเหตุการณ์ที่เกิด

ขึ้นและบอกความจ�าเป็นที่เขาจะต้องอยู่ที่นี่อกีราวหนึ่งเดอืน ก่อนจะ

ต่อสายถงึฝ่ายบคุคลที่บรษิทัที่เขาท�างานเพื่อลากจิต่อ ซึ่งเขาสามารถ

ท�าได้ในกรณทีี่ไม่ขอรบัเงนิเดอืนในช่วงที่ลากจินี้ 

เมื่อเขาจดัการเรื่องส่วนตวัเรยีบร้อยแล้ว ใบหน้ากลมแป้นของ

รกัษ์นารากโ็ผล่ออกมาจากฉากกั้น 

“พร้อมแล้วจ้านายจ๋า” 

พิวาพ่นลมหายใจให้ความเริงร่าเกินมนุษย์มนาของหญิงสาว 

ก่อนเดนิมานั่งที่โต๊ะรบัประทานอาหาร 

“ฉนัยงัไม่ได้กนิอะไรเลย” 

“ได้จ้า รกัษ์รอข้างนอกนะ” รกัษ์นารายงัยิ้มกว้างจนตากลมโต

ยบิหย ี

“ไม่ต้อง!” พวิาหนัไปบอกคนก�าลงัจะก้าวเท้าไปด้านนอก 

หญิงสาวชะงักทันควัน มองคนออกค�าสั่งด้วยความตกใจใน 

น�้าเสยีงเข้มงวดนั้น 

“คะ?” 

“มานั่งกนิข้าวเป็นเพื่อนหน่อย” 
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“โอ๊ย! นาย กนิเถอะ รกัษ์กนิแล้ว” 

“กนิแล้วกก็นิอกีได้” 

“แต่ว่า...นายเป็นนาย รกัษ์เป็นลูกจ้าง ไม่เหมาะหรอกค่ะ” 

“นี่มนัยคุเลกิทาสแล้ว” พวิาลกุขึ้นมาลากแขนเลก็ของรกัษ์นารา

แล้วดนัหญงิสาวให้นั่งลงบนเก้าอี้ข้างๆ “ตองนวลเพิ่มส�ารบัอาหารอกี

ชดุนงึ” 

รักษ์นารามองหน้าตองนวลแล้วรู้สึกไม่ดี อีกฝ่ายอายุมากกว่า

เธอสามปี เธอนบัถอืเป็นพี่จงึรูส้กึเกรงใจเป็นอย่างมากหากว่าหญงิสาว

ต้องมาบรกิารเธอซึ่งมสีถานะเป็นลูกจ้างเหมอืนกนั 

“ไม่เป็นไรนาย เดี๋ยวรกัษ์ขอไปหยบิเองดกีว่า” ไม่รอให้เจ้านาย

อนญุาต รกัษ์นารากล็กุพรวด วิ่งปรู๊ดลงบนัไดไปยงัห้องครวั  ไม่นาน

เธอกก็ลบัมาพร้อมกบัอาหารเช้าส�าหรบัตวัเอง 

รกัษ์นาราวางจานแล้วหย่อนกายลงนั่ง ตองนวลถอยฉากออก

ไปหลงัจากนั้น และส่งสายตาบอกรกัษ์นาราเป็นนยัๆ ว่าตนไม่ได้ถอืสา 

จากนั้นโต๊ะอาหารกต็กอยู่ในความเงยีบ 

หญิงสาววัยยี่สิบสองปีลอบมองใบหน้าคล้ามคมของเจ้านาย

อย่างลืมตัว เจ้านายเธอเป็นคนรูปหล่อ รูปหล่อเหมือนบิดาของเขา 

เขตพนานั้นแม้จะอายุมาก แต่รูปลักษณ์ก็ยังดึงดูดสาวๆ ให้เข้ามา 

ไม่ว่างเว้น แม้ว่าแท้จรงิแล้วเรื่องเงนิจะเป็นเหตผุลส�าคญั แต่กป็ฏเิสธ

ไม่ได้ว่าหญิงสาวหลายคนหลงใหลในความหนุ่มแน่นผิดกับอายุของ

เจ้าตวัด้วย

พิวาได้ความหล่อเหลาจากบิดา และดวงตาเป็นประกาย

แวววาวจากมารดา รวมแล้วพอเหมาะพอดอีย่างน่าอจิฉา รกัษ์นารา

แอบภาวนาในใจว่า... 

‘ขอให้เหมอืนแค่หน้าตา อย่าให้นายน้อยมนีสิยัเจ้าชู้เหมอืนพ่อ

ไปด้วยเลย’
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“มองจนหน้าฉันจืดหมดแล้ว” พิวาอดรนทนไม่ไหวจึงหันไป 

พูดตรงๆ 

รักษ์นาราใจกระตุกวูบเมื่อดวงตาสีเข้มจับจ้องเธอคล้ายต�าหน ิ

แต่ความรูส้กึในใจนั้นไม่ใช่ความกลวัอย่างที่ควรจะเป็นเลย...เพราะเธอ

รู้สกึ...วาบหววิมากกว่า 

“ก.็..” กอ็ะไรด ี

หญิงสาวเสมองจานอาหารแล้วตักรับประทาน ท�าราวกับว่า 

ไม่ได้รู้สกึอะไร ทั้งที่ใจเต้นโครมครามจนมอืไม้สั่น 

“กอ็ะไร” 

“กน็ายน้อยเหมอืนพ่อเลี้ยงมาก ตามนักเ็ลยอดมองไม่ได้” 

“คดิถงึพ่อฉนัเหรอ” 

“คดิถงึสนิาย พ่อเลี้ยงกเ็หมอืนพ่อของพวกเราทกุคน ขาดท่าน

ไปก็เหมือนขาดพ่อ” เมื่อคิดถึงร่มโพธิ์ต้นเดียวของไร่เสมือนจันทร์ 

หวัใจที่วาบหวามจากแววตาของพวิากจ็างหายไป กลายเป็นความเศร้า

มาแทนที่ “ร่มไม้ร่มเดียวที่เพิ่งตายไป ย่อมท�าให้หัวใจคนยังอยู่แห้ง

แล้ง” 

“เธอใช้ค�าพูดเหมอืนก�าลงัท่องบทกวอีะไรสกัอย่าง” 

พวิาไม่ได้ซาบซึ้งไปด้วย หากเขตพนาเป็นร่มไม้ กิ่งใบของร่มไม้

นี้ก็ไม่เคยแผ่มาถึงเขาเลยสักนิด ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่หรือตาย ต้นไม้ก็

ไม่มคีวามส�าคญัอะไรกบัเขา 

“อาจจะฟังดูน�้าเน่านะนาย แต่รักษ์รู้สึกแบบนั้นจริงๆ ตอนนี้

เสยีใจ แต่ไม่ได้เศร้าอย่างแต่ก่อนแล้ว เพราะถงึแม้ว่าร่มเงาของต้นไม้

ใหญ่จะตายไปแล้ว แต่ไร่เสมือนจันทร์ก็ยังมีต้นกล้าอย่างนายที่จะ

เตบิโตขึ้นสกัวนั พวกเราทกุคนจะต้องร่มเยน็กนัอกีครั้ง” 

ถ้อยค�าเหมอืนฝากความหวงันั้นท�าให้คนฟังนิ่งไป พวิาจะบอก

หญิงสาวอย่างไรดี เขาไม่ใช่ต้นกล้า ไม่มีวันเติบโตเป็นร่มเงาให้คน 
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ที่นี่ แต่จะเป็นพายุที่พัดพาทุกชีวิตในดินแดนแห่งนี้กระจายไปคนละ

ทศิละทางต่างหาก 

“กนิข้าวเถอะ จะได้รบีไปกนั” 

ผลประกอบการของไร่เสมอืนจนัทร์ตกต�า่ลงอย่างรวดเร็ว

เมื่อขาดหัวเรือใหญ่ไป คนบางพวกเมื่อขาดผู้ควบคุมก็แสดงสันดาน

เดมิออกมา สนัดานอนัอยู่ในตวัของมนษุย์ที่รกัความสบาย  

“คนงานมาท�างานสายแบบนี้ทกุวนัหรอืครบั” พวิาเรยีกธรรม-

สรณ์และหวัหน้าฝ่ายบคุคลเข้ามาคยุก่อนเป็นอนัดบัแรก หลงัจากเหน็

ยอดขายที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

เขาท�างานให้บริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกา เป็นบริษัทที่สร้าง

เวบ็ไซต์หนึ่งซึ่งใช้กนัอย่างแพร่หลายในระดบัโลก การบรหิารงานเป็น

มาตรฐานสากล ผ่านการคดิและวจิยัอย่างรอบคอบทกุด้าน เขาและ

ใครๆ ในบริษัททราบดีว่าสิ่งที่ท�าให้องค์กรเจริญก้าวหน้าได้นั้นขึ้นอยู่

กบัทรพัยากรบคุคลเป็นส�าคญั

เห็นได้ชัดว่าไร่เสมือนจันทร์อ่อนด้อยในเรื่องนี้ เพราะในด้าน

อื่นๆ นั้นเพยีบพร้อมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กว้างขวาง ทรพัยากร 

ความอดุมสมบูรณ์ และความไว้วางใจจากลูกค้าที่มมีายาวนาน 

“คนงานเราก็เป็นแบบนี้ละครับนายน้อย บางคนสายเกือบ

ชั่วโมงกม็ ีเรยีกมาเตอืนกม็ขี้ออ้างเป็นประจ�า ลูกป่วย เมยีป่วย กิ่งไม้

หล่นทบัหลงัคา หมาตาย สารพดัอย่าง” ธรรมสรณ์บอกอย่างเหนื่อย

ใจ คนที่นี่อยู่อย่างสบายมานานจนเคยชนิ เรื่องผดิๆ กก็ลายเป็นเรื่อง

ถูกไปเสยีแล้ว 

“เรามปีระชมุประจ�าเดอืนกนับ้างหรอืเปล่าครบั” 

“ประชุมประจ�าเดือนเหรอครับ” ธรรมสรณ์ทวนค�าถามอย่าง

ครุน่คดิ “ปกตเิราประชมุกนัเฉพาะฝ่ายบรหิาร กบัพนกังานในออฟฟิศ
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น่ะครบั” 

“ไม่เคยประชมุคนงานทั้งหมดหรอืครบั” 

“เท่าที่จ�าได้ ครั้งสุดท้ายเมื่อสามปีที่แล้วมั้งครับ” ผู้จัดการไร่

คดิถงึความทรงจ�าซึ่งเลอืนรางเตม็ท ี

พวิายกมอืกมุขมบั รู้สกึเส้นเลอืดในสมองตงึขึ้นในทนัใด ชาย

หนุม่ถอนหายใจ ก่อนบนัทกึข้อมลูที่ได้ลงในไอแพดด้วยสหีน้าหนกัใจ

“ถ้ายงัไงผมขอประชมุทกุคนวนัพรุ่งนี้บ่ายสามโมงนะครบั”   

“แต่ว่าคนงานไม่ต้องท�างานเหรอครบั” ธรรมสรณ์ท�างานในไร่

มานาน ไม่เหน็ความจ�าเป็นว่าการท�างานไร่งานสวนอาศยัแรงงานจะ

ต้องประชมุอะไรกบัเขาด้วย 

“ท�าครบั การประชมุกน็บัเป็นการท�างานอย่างหนึ่ง” 

“เป็นไงบ้างนาย” 

พอถงึเวลาเที่ยง คนที่สถาปนาตวัเองเป็น ‘ลูกน้องคนสนทิ’ ก็

โผล่หน้ามาตรงเวลาพอดบิพอด ี 

พวิานั่งอ่านเอกสารบนโต๊ะอย่างตั้งอกตั้งใจจนลมืเวลา เขาเงย

หน้ามองหญงิสาวเลก็น้อย ทว่ายงัมสีมาธอิยู่กบัเอกสารที่อ่านไม่จบ 

รักษ์นาราเห็นว่าเจ้านายไม่พูดอะไร หญิงสาวจึงเดินมานั่งบน

เก้าอี้ตรงหน้าเขาและเงยีบ ไม่ปรปิากสกัค�า ก่อนหน้านี้เธอคดิว่าพวิา

อยากจะเที่ยวชมพื้นที่อันกว้างใหญ่ของไร่เสมือนจันทร์ให้หายคิดถึง 

แต่ชายหนุ่มกลับตรงมาที่ออฟฟิศและขลุกอยู่ที่นี่ตั้งแต่เช้า เธอถูกสั่ง

ให้รอด้านนอก ขณะที่เขาเรยีกคนโน้นคนนี้เข้าไปถามข้อมลูอะไรต่อมิ

อะไรไม่ขาดช่วง กระทั่งหญงิสาวเหน็ว่าบดิาของตวัเองเดนิออกมาเป็น

คนสดุท้ายตอนสบิเอด็โมงครึ่ง 

‘พ่อ นายน้อยท�าอะไรอยู่’ 

‘ไม่ใช่เรื่องของเดก็’ ธรรมสรณ์บอกแค่นั้น แต่ลกูสาวเจ้าปัญหา
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กไ็ม่ได้ส�านกึว่าตวัเองควรสงบปากสงบค�า หญงิสาวท�าหน้ายูบ่อกบดิา

ไปอย่างงอนๆ 

‘เดก็อะไรกนัพ่อ รกัษ์โตเป็นสาวแล้วนะ’ 

‘โตอะไร แกมนัยงัเดก็ ไปวิ่งเล่นไหนกไ็ปเถอะ’ 

‘รกัษ์ไม่ไป รกัษ์จะอยู่ช่วยงานนาย’ 

‘ถ้าจะช่วยกไ็ปถอนหญ้าที่ไร่ไป’ 

‘พ่อ’ 

‘ไม่ต้องมาเรียกเลย เรียนหนังสือก็ยังไม่จบ จะช่วยอะไรนาย

น้อยได้ ช่วยท�าให้ยุ่งละไม่ว่า’ 

รกัษ์นาราคร้านจะเถยีงกบับดิา ถงึเธอยงัเรยีนหนงัสอืไม่จบ แต่

กร็ูด้ว่ีาสถานการณ์ในไร่เสมอืนจนัทร์ตอนนี้เป็นอย่างไร ทกุอย่างย�่าแย่

ลงตั้งแต่พ่อเลี้ยงเขตพนาป่วย ก�าไรที่เคยได้หมนุเวยีนในไร่กลายเป็น

หนี้สนิเข้ามาแทนที่ หากว่าพวิาจะเข้ามาบรหิารงานต่อกค็งต้องเหนื่อย

อกีมาก   

นกึไปแล้วรกัษ์นารากส็งสารเขาอย่างบอกไม่ถูก ยิ่งเหน็แววตา

ตึงเครียด ไหล่หนาเกร็งอย่างคนใช้ความคิดของชายหนุ่ม ก็ยิ่งเกิด

ความเป็นห่วงขึ้นจบัใจ 

ความกังวลของหญิงสาวชัดเจนมากพอให้คนซึ่งนั่งหน้านิ่ว 

คิ้วขมวดอ่านเอกสารต้องเงยหน้าขึ้นมองอกีครั้ง 

“มอีะไร ท�าไมไม่พูด” 

รักษ์นารากลอกตาขับไล่ความรู้สึกของตัวเอง ก่อนรอยยิ้ม

กระจ่างใสจะปรากฏชดัอย่างที่เธอเป็นเสมอ 

“เที่ยงกว่าแล้ว นายไม่หวิเหรอ” 

“จรงิด้วย” พวิายกข้อมอืขึ้นดนูาฬิกา เขม็ชี้เวลาบอกว่าเลยมื้อ

อาหารกลางวันมาพักใหญ่แล้ว แต่เพราะงานตรงหน้าท�าให้เขาลืม

ความหวิไปโดยไม่รูต้วั “ฉนัยงัอยากท�างานต่อ เธอไปหาอะไรกนิเถอะ 
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ไม่ต้องมานั่งเฝ้าฉนัหรอก” 

“ไม่ได้หรอกนาย ถงึเวลากนิกต็้องกนิส ิพกัแค่ห้านาทสีบินาที

แล้วค่อยท�าต่อกไ็ด้นี่นาย” 

“ฉนัก�าลงัมสีมาธน่ิะ ถ้าหากว่าต้องหยดุพกัตอนนี้จะเสยีเวลา”

“อ้อ! ค่ะ” 

รกัษ์นาราฟังเจ้านายพูดแล้วพยกัหน้าช้าๆ เป็นเชงิเข้าใจ เขต-

พนาเป็นแบบนี้ประจ�ายามมงีานเร่งเข้ามา ใช่! ท�าแบบนี้ประจ�าจนเกดิ

โรคกระเพาะเรื้อรงั ท�าให้เป็นเนื้อร้ายและกลายเป็นมะเรง็ในที่สดุ  

“ไม่ได้นะนาย!” 

เสยีงที่ดงัขึ้นอย่างไม่มป่ีีมขีลุย่ท�าให้คนก�าลงัมสีมาธสิะดุง้ พวิา 

กลอกตาเป็นเลขแปด ก่อนดวงตาคมเข้มจะหยดุมองใบหน้าอ่อนเยาว์

ของหญงิสาวตรงหน้าซึ่งขณะนี้เธอมสีหีน้าตกใจสดุขดี 

“อะไรอกี” 

“นายจะท�างานจนเลยเวลาอาหารไม่ได้” รกัษ์นาราถอืวสิาสะ

โน้มตัวไปปิดแฟ้มเอกสารในมือของเจ้านาย จากนั้นก็คว้าแขนก�าย�า

ของเขา ดงึให้ลกุขึ้นยนื “ไปค่ะ ที่ครวัคนงานน่าจะยงัมอีะไรเหลอือยู่

บ้าง รบีไปก่อนที่ป้านวลจะเทของเหลอืให้หมากนิ” 

“ให้ฉนัไปกนิของเหลอืคนงานเนี่ยนะ” พวิาถามเมื่อได้ยนิค�าพดู

ของเธอ ของเหลือไม่พอ ยังเป็นของที่ก�าลังจะกลายเป็นของสุนัขอีก

ด้วย โดยปกติเขาไม่ใช่คนถือยศถือศักดิ์แต่อย่างใด แต่ขณะนี้เขาได้

ชื่อว่าเป็นเจ้าของไร่ ไม่คดิจะดูแลกนัดีๆ  หน่อยหรอือย่างไร 

“ของเหลอื แต่อร่อยนะนาย ไปเถอะ อย่าคดิมากเลย” 

รกัษ์นาราไม่สนใจว่าพวิาจะไม่พอใจหรอืไม่ เธอดงึจนคนตวัโต 

กว่าถลามาตามแรง พิวาได้แต่หันไปมองแฟ้มเอกสารที่อ่านค้างอยู่

อย่างตดัใจ 

ท�าไมนะ...ท�าไมเขาถงึได้ถูกยายเดก็นี่ควบคมุอยู่ร�่าไป 
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โรงครวัไร่เสมอืนจนัทร์ตัง้อยูท่ีจ่ดุกึง่กลางของพืน้ที ่สิบกว่า

ปีก่อนพวิาจ�าได้ว่าที่ตรงนี้เป็นแค่ลานโล่งกว้าง เขาเคยวิ่งเล่นพกัผ่อน

ใต้ต้นไม้ใกล้ๆ อยู่เป็นประจ�า กาลเวลาผ่านไป บิดาของเขาได้ปรับ

พื้นที่ให้เป็นโรงอาหารขนาดมาตรฐาน จากการคาดคะเนด้วยสายตา 

โดมแห่งนี้ใหญ่เพียงพอส�าหรับคนงานสามร้อยกว่าชีวิต ทว่าดูไม่ถูก

สขุลกัษณะสกัเท่าใดนกั

“ป้านวลจ๋า” 

รักษ์นาราหยุดยืนตรงหน้าแม่ครัวร่างอวบซึ่งก�าลังสาละวนอยู่

กบัหม้ออาหาร หญงิวยัห้าสบิเศษเงยหน้าขึ้นมาเหน็ว่าเป็นใครกย็ิ้มจน

แทบเหน็ฟันครบทกุซี่ 

“อ้าว! รกัษ์เอ้ย พานายน้อยมาด้วยเรอะ” 

“ใช่จ้ะป้า นายน้อยบ่นอยากกนิฝีมอืป้านวลน่ะ” 

“โอ๊ย! แล้วท�าไมไม่บอกตั้งแต่สายๆ ป้าจะได้แยกส�ารบัไว้ให้ นี่

ตักให้คนงานจนเหลือแกงแค่ก้นหม้อ” นางนวลท�าสีหน้าไม่สบายใจ 

ขณะที่พวิาพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ช�าเลอืงมองอาหารในหม้อ ซึ่งเหน็

แล้วว่าเหลอืแค่ก้นหม้อจรงิๆ 

“ไม่เป็นไรหรอกป้า นายน้อยกนิง่ายอยู่ง่าย ป้าตกัราดข้าวมา 

สองจานเลยจ้ะ” รกัษ์นาราชี้มอืชี้ไม้พลางยิ้มแป้นให้แม่ครวั “รกัษ์ขอ

กบัเยอะๆ นะ ส่วนของนาย...” 

หญงิสาวหยดุครูห่นึ่งแล้วหนัมาถามชายซึ่งยนืซ้อนอยูด้่านหลงั

ของตน “นายเอาข้าวเยอะมั้ย” 

“เอาแค่พอด”ี พวิาตอบด้วยสหีน้าเรยีบเฉยตดิเซง็ๆ แต่กระนั้น

คนช่างเจ้ากี้เจ้าการกไ็ม่ได้รูอ้ารมณ์ของเขาเลยสกันดิ หญงิสาวยงัหนั

ไปบอกนางนวลด้วยค�าที่เขาเพิ่งพูดกบัเธอ 

“เอาแค่พอดนีะป้า” 
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เพราะเป็นช่วงเวลาเลยพักเที่ยงมากว่าส่ีสิบนาทีแล้ว 

ท�าให้ในโรงอาหารมีคนค่อนข้างบางตา เหลือก็แต่คนงานผู้หญิงบาง

ส่วนที่รบัประทานอาหารเสรจ็แลว้ยงันั่งพกัผ่อนกนัเพื่อรอเวลาท�างาน

ต่อ หากเป็นยามปกตเิสยีงพูดคยุคงจอแจจนฟังไม่ได้ศพัท์ แต่เพราะ

วนันี้ไม่เหมอืนทกุวนั ทั้งโดมจงึเงยีบสนทิเป็นป่าช้า 

พวิาไม่อยากอาหารอยูเ่ป็นทนุเดมิ พอต้องมานั่งเป็นเป้าสายตา

ให้คนอื่นจบัจ้อง ชายหนุ่มกย็ิ่งกลนือะไรไม่ลงเข้าไปใหญ่ 

“อร่อยมั้ยนาย” คนเสยีงหวานถามอย่างเอาใจ 

พวิาอยากถามเธออยูเ่หมอืนกนัว่าต่อมรบัสมัผสัของเธอพงัหรอื

อย่างไร ถงึไม่รู้เลยว่าเวลานี้เขาอยู่ในอารมณ์ไหน ดูเหมอืนไม่ว่าเขา

จะแสดงสหีน้าอย่างไร รกัษ์นารากไ็ม่อนิงัขงัขอบ เธอยงัคงท�าในสิ่งที่

ตวัเองคดิว่าดตี่อไปอย่างไม่ลดละ 

“พอได้” 

“พูดแบบนี้ป้านวลได้ยนิกเ็สยีใจแย่” 

“ฉนัพูดกบัเธอสองคน ป้านวลจะได้ยนิได้ยงัไง” 

“ถงึไม่ได้ยนิ แต่กน็่าจะถนอมน�้าใจสกันดิ นายไปอยู่เมอืงนอก

นานจนลมืธรรมเนยีมไทยไปแล้วละส ิคนไทยไม่พดูทกุสิ่งที่คดิ แต่ต้อง

คดิทกุสิ่งที่พดู” รกัษ์นาราบอกด้วยเสยีงกระซบิ กลวัว่าคนอื่นจะได้ยนิ

บทสนทนานี้ 

“ฟังๆ ไปแล้วฉนัรู้สกึเหมอืนก�าลงัถูกสั่งสอนยงัไงไม่รู้นะ ตกลง

ว่าใครเป็นเจ้านาย ใครเป็นลูกน้องกนัแน่” 

พอพวิาพูดแบบนั้น คนที่ตั้งตวัเป็นนกัปราชญ์กห็น้าเจื่อน เธอ

ส่งสายตาขอลแุก่โทษแล้วยกมอืไหว้ “ขอโทษนะนาย รกัษ์ลมืตวัน่ะ” 

ถงึแม้ว่ารกัษ์นาราจะดรููส้กึผดิเอามากๆ แต่พวิารูส้กึได้ด้วยอะไร

บางอย่างว่าหญิงสาวคงไม่สามารถเลิกพฤติกรรมนี้ได้ เขาดูออกว่า

หญิงสาวพยายามท�าให้เขากลมกลืนกับที่นี่ ให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของ 
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ไร่เสมอืนจนัทร์ให้รวดเรว็ที่สดุ 

คงมีเพียงเขาเท่านั้นที่รู ้ดีแก่ใจว่าไม่มีวันอยู่ที่นี่ได้ ชีวิตเขา 

เริ่มต้นใหม่แล้วที่อเมรกิา และเขาไม่มวีนัเดนิกลบัหลงั 

“นายครบั” 

คนงานชายคนหนึ่งตรงเข้ามายังโต๊ะของพิวาและรักษ์นารา 

ขณะที่พิวาท�าหน้างง รักษ์นาราก็เอ่ยถามชายวัยกลางคนผู้นั้นด้วย

ท่าทสีนทิสนม 

“อ้าว! น้าเสอื มอีะไรหรอืเปล่าคะ” 

“ผู้จดัการให้มาเรยีนว่ามแีขกมารอพบนายครบั” 

รกัษ์นาราหนัไปมองพวิา เหน็สหีน้าของเขากร็ูว่้าชายหนุม่เองก็

ไม่รู้ว่าคนที่มารอพบเป็นใคร เธอจึงตัดสินใจถามเพื่อความกระจ่าง 

“ใครกนัเหรอน้า” 

“คณุโขมพสัตร์น่ะ” 

พอเอ่ยชื่อคนฟังต่างก็นิ่งไปตามๆ กัน ไม่ต้องเดาก็รู้ว่าการที่

หญิงสองพันปีผู้นี้โผล่มาต้องเป็นเรื่องไม่ดีแน่ รักษ์นารากลืนน�้าลาย

ขณะที่คิ้วเข้มของพวิาขมวดจนเป็นรอยย่นระหว่างคิ้ว 
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5
ที่ดินของพ่อ

ภาพจ�าของโขมพัสตร์ส�าหรับพิวานั้นไม่เคยเลือนรางไป

เลย แม้ว่าเขาจะไม่ได้พบกบัผูเ้ป็นป้านานยิ่งกว่าระยะเวลาที่เขาไม่ได้

พบบดิาเสยีอกี แต่เขากจ็�าได้แม่นแม้กระทั่งเหน็แค่แผ่นหลงักจ็�าได้ใน

ทนัท ี

“สวสัดคีรบั คณุป้า” พวิากล่าวทกัทาย ท�าให้คนซึ่งยนืรออยูใ่น

ห้องหนัมาช้าๆ  

ใบหน้าของอีกฝ่ายปรากฏรอยยิ้มน้อยๆ ใบหน้านั้นยังคงเค้า

ความงามแม้อายจุะย่างเข้าหกสบิห้าปีแล้ว 

“หลานป้า โตเป็นหนุ่มจนแทบจ�าไม่ได้” 

“งั้นเหรอครบั แต่ว่าคณุป้าดูไม่เปลี่ยนไปเลยนะครบั” พวิาปั้น

ยิ้มตอบกลบัไป เขาคดิแบบนั้นจรงิๆ โขมพสัตร์ยงัดสูวยมาก แม้ว่าจะ

ดูสูงอายขุึ้น แต่กเ็ป็นคนมอีายทุี่ใครๆ กด็ูออกว่าคงจะดูแลตวัเองเป็น

อย่างด ียิ่งในยคุสมยัที่วทิยาการทางการแพทย์ด้านศลัยกรรมก้าวหน้า 

การชะลออายผุวิของผู้หญงิยิ่งท�าได้อย่างง่ายดาย 

นอกจากลกัษณะที่มองเหน็ด้วยตาแล้ว น�้าเสยีงและแววตาของ

นางกย็งัคงความเป็นโขมพสัตร์คนเดมิ หญงิซึ่งแฝงอะไรบางอย่างอยู่

ในทกุถ้อยค�า 
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“นอกจากเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้ว ยังปากหวานอีกด้วยนะ นี่เรา

กลายเป็นคนช่างพูดไปตั้งแต่เมื่อไหร่กนั” 

“ผมพูดไปตามที่คิดครับ” ชายหนุ่มยืนยันกลับไปด้วยท่าทีนิ่ง

สงบ เขาเดนิอ้อมมานั่งบนเก้าอี้ของตวัเอง “คณุป้ามาถงึนี่ มธีรุะอะไร

เหรอครบั” 

“ถามแปลก” หญงิสูงวยัเปลี่ยนสหีน้าให้เศร้าหมองลงทนัควนั 

ก่อนทรุดกายลงนั่งบนเก้าอี้ตรงหน้าหลานชาย “น้องชายของป้าเสีย

ชวีติไปทั้งคน ป้าจะไม่มาได้ยงัไง” 

“อ้อ! ผมต้องขอโทษด้วยครับที่ถามแบบนั้น เพราะว่าพิธีเผา

ศพพ่อเสรจ็ไปตั้งแต่เมื่อวาน ผมเลยไม่คดิว่าคณุป้าจะมาเพื่อไว้อาลยั

พ่อ”

โขมพัสตร์หน้าตึง นางช�าเลืองมองหลานชายเล็กน้อย เห็น

นัยน์ตาคมเข้มไร้ร่องรอยความประหม่านางก็รับรู้ได้ว่าหลานชายโต

เป็นผูใ้หญ่เกนิกว่าที่ตนจะมานั่งท�าการแสดงได้แล้ว นางรูว่้าพวิาเข้าใจ

สถานการณ์ทกุอย่างด ีเข้าใจอย่างถ่องแท้เลยทเีดยีว  

โขมพัสตร์กับเขตพนาเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกัน เกิดใน

ตระกูลร�่ารวย บิดาเป็นคนใหญ่คนโตในจังหวัดเชียงราย มารดาเสีย

ชวีติตั้งแต่นางกบัน้องยงัอยู่ในวยัเรยีน กระนั้นชวีติของโขมพสัตร์และ

เขตพนากเ็ป็นอยู่อย่างสขุสบาย บดิามมีรดกกว่าร้อยล้าน และแม้ว่า

ทั้งสองจะเป็นพี่น้องที่ไม่ได้รกักนัมากนกั แต่กไ็ม่เคยทะเลาะเบาะแว้ง

กันอย่างพี่น้องคู่อื่นที่มักจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างในวัยเด็ก  

ทั้งสองเตบิโตมาด้วยกนัอย่างราบรื่น จนกระทั่งวนัที่บดิาเสยีชวีติด้วย

โรคเส้นเลอืดในสมองแตก  

มรดกร้อยล้านไม่ได้ถกูแบ่งสนัปันส่วนไว้อย่างที่ควรจะเป็น ไม่มี

พินัยกรรมระบุชัดเจนว่ายกอะไรให้ใครบ้าง ด้วยเหตุนี้พี่น้องที่ไม่เคย

กระทบกระทั่งกนัจงึเกดิความบาดหมาง เกดิการแย่งชงิมรดกจนกลาย
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เป็นศกึสายเลอืด ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกนัอยูเ่กอืบสองปีกว่าคดจีะสิ้นสดุ 

และแม้ว่าศาลจะตัดสินอย่างยุติธรรม จัดการแบ่งมรดกได้อย่างเท่า

เทยีม แต่ความเป็นพี่น้องกไ็ม่สามารถกลบัคนืมาได้อกีต่อไป นบัตั้งแต่

นั้นโขมพสัตร์และเขตพนาต่างกก็ลายเป็นคนแปลกหน้าของกนัและกนั 

เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นตอนที่พิวายังเด็ก แต่ชายหนุ่มและใครต่อใคร

ทราบสถานการณ์ของคนทั้งคูเ่ป็นอย่างดว่ีาต่างคอืศตัรูของกนัและกนั 

“ป้าจะไม่พูดอ้อมค้อมกแ็ล้วกนันะ” 

“ครบั ผมกค็ดิว่าไม่ควรอ้อมค้อมอกีต่อไป” 

โขมพัสตร์กระตุกมุมปากเล็กน้อยอย่างขัดใจ นิสัยเขาโขกพ่อ

ออกมาไม่มผีดิ ไม่เคยยอมลงให้นางเลยไม่ว่าครั้งไหน   

“เราไปอยู่เมืองนอกเสียนาน ป้าได้ข่าวว่าเรียนจบ ได้งานท�า

มั่นคงแล้วไม่ใช่เหรอ” 

“ครบั” 

“แล้วเราคดิว่าจะท�ายงัไงกบัไร่เสมอืนจนัทร์ต่อล่ะ” 

“ยงัไม่ได้คดิครบั” 

“ยังไม่ได้คิดเหรอ” คิ้วซึ่งถูกเขียนจนโก่งราวคันศรขยับเข้าหา

กนัจนเป็นปม “ท�าไม” 

“แล้วท�าไมต้องคดิล่ะครบั” พวิาไม่ได้ตั้งใจยยีวน เพยีงแต่เขา

ต้องการให้โขมพัสตร์เปิดเผยมากกว่านี้ ด้วยไม่อยากกลายเป็นฝ่าย 

จนมมุเสยีเอง ป้าของเขามากไปด้วยเขี้ยวเลบ็ เจ้าเล่ห์ มากแผนการ 

เขากลัวว่าค�าพูดใดๆ ของตนจะกลายเป็นเครื่องมือให้นางได้ในสิ่งที่

ต้องการ และกลายเป็นเขาที่เป็นฝ่ายต้องเสยีเปรยีบ  

“ต้องคดิส ิ ไร่นี้เป็นมรดกที่พ่อยกให้เธอ เธอจะท�ายงัไง จะอยู่

ดูแลต่อไปอย่างนั้นหรอื” 

“พนิยักรรมยงัไม่เปิดนะครบั พ่ออาจไม่ได้ยกไร่นี้ให้ผม” 

“เราเป็นลูกชายคนเดยีว เขาไม่ยกให้เรา เขาจะยกให้ใคร” 
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“คุณป้าอย่าลืมสิครับว่าพ่อผมมีเมียตั้งหลายคน แล้วจะรู้ได้ 

ยงัไงว่าพ่อไม่ไปมลีูกที่ไหนอกี อกีอย่าง ผมกบัพ่อกไ็ม่ได้เจอกนันาน

มากแล้ว บางทพี่ออาจไม่ได้ยกอะไรให้ผมเลยกไ็ด้” 

“เรารูจ้กัพ่อเราน้อยเกนิไปน่ะส”ิ โขมพสัตร์กล่าวอย่างมั่นใจว่า

ตัวเองรู้จักน้องชายดีที่สุด เขตพนาอาจมีความรักปลอมๆ ให้ผู้หญิง

นบัไม่ถ้วน แต่รกัหนึ่งเดยีวที่ไม่มวีนัเปลี่ยนแปลงคอืลูกชายอย่างพวิา

“คณุป้าต้องการอะไรกบ็อกมาตามตรงเลยดกีว่านะครบั” พวิา

ถามออกไปในที่สดุ เขาเบื่อการสนทนาวกไปวนมาเตม็ท ี

อกีครั้งที่โขมพสัตร์หน้าตงึอย่างขดัใจ นางยกมอืกอดอกแล้วนิ่ง

ไปครู่หนึ่งก่อนตัดสินใจพูดออกมาในที่สุด “ป้ารู้มาว่าพักหลังนี้ไร่

เสมอืนจนัทร์กไ็ม่ได้มกี�ารี้ก�าไรอะไรมากมาย ตั้งแต่พ่อเราป่วยงานใน

ไร่ก็ชะงักไปหมด เราเองอยู่เมืองนอกก็คงจะมีชีวิตสุขสบายจนท�าไร่

อะไรกบัเขาไม่เป็น ในเมื่อพ่อเราไม่อยู่เสยีแล้ว ป้ากค็ดิว่าเกบ็ไร่นี้ไว้ก็

รงัแต่จะขาดทนุ” 

“คณุป้าจะให้ผมขายที่นี่งั้นสนิะครบั” พวิาสรปุให้อย่างรวดเรว็ 

จนใบหน้าที่เคลอืบด้วยรองพื้นราคาแพงมรีอยยบั กระนั้นหญงิสูงวยั

กท็�าเป็นไม่สนใจปฏกิริยิาแขง็กระด้างของหลานชาย 

“ใช่ มนีายทนุรายหนึ่งต้องการที่ดนิผนืนี้มาก เขาเคยตดิต่อขอ

ซื้อกับพ่อเราหนหนึ่ง แต่พ่อเราปฏิเสธ ป้าเห็นว่าราคาที่ได้ค่อนข้าง 

สูงมาก ถ้าตัดสินใจขายช้า แล้วเขาไปได้ของคนอื่นก่อน ป้าว่าน่า

เสยีดายนะ” 

“มคีนอยากซื้อไร่นี้ท�าไมครบั” 

“กท็�าธรุกจิรสีอร์ตน่ะส”ิ ไม่มปีระโยชน์จะต้องปิดบงั โขมพสัตร์

จงึตอบออกไปตรงๆ 

“งั้นเหรอครบั” ไม่ผดิจากที่คดิไว้นกั ที่ดนิแห่งนี้งดงามมากเกนิ

กว่าจะเป็นแค่ไร่ส้มธรรมดา หากได้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวต้อง
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กอบโกยรายได้มหาศาล พวิาคดิอยูเ่สมอว่าหากเขาตดัสนิใจขายที่ดนิ

ผืนนี้ จะมีนายทุนรีบแย่งกันซื้ออย่างรวดเร็วโดยที่เขาอาจไม่ต้องเสีย

เวลารอเลย

ทว่าแม้ใจหนึ่งคดิเช่นนั้น แต่อกีใจกลบัเหมอืนว่ามบีางอย่างตดิ

ค้างอยู ่ภาพใบหน้าที่เตม็ไปด้วยความวติกกงัวลของบรรดาคนงานซึ่ง

เขาเหน็ในวนัแรกตรงหน้าโลงศพของบดิาปรากฏขึ้น โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งใบหน้าของรกัษ์นารา  

“เราคิดว่ายังไงล่ะ สนใจหรือเปล่า ถ้าสนใจป้าจะเดินเรื่องให้ 

เราไม่ต้องท�าอะไร รอเซน็เอกสารอย่างเดยีวกพ็อ” หญงิสงูวยัสรปุทนัท ี

ในใจของนางเชื่อว่าหลานชายคงไม่อยากเกบ็ที่นี่ไว้เท่าใดนกั หากเป็น

นาง เมื่อได้ไปมีชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศนานนับสิบปีก็คงไม่คิดจะกลับ

มาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยอีกแล้ว ยิ่งต้องมาเป็นชาวไร่ชาวสวนด้วย

แล้วยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่ 

โขมพัสตร์แน่ใจว่าพิวาไม่โง่เหมือนพ่อของเขาที่ปฏิเสธเงินกว่า

ร้อยล้านเพื่อรกัษาไร่ส้มธรรมดาๆ นี้ไว้ 

“ผมเรยีนคณุป้าไปแล้วนี่ครบั ว่าพนิยักรรมยงัไม่เปิด ผมคงตอบ

ไม่ได้ว่าจะขายหรอืไม่ขาย” 

“แล้วถ้าตาเขตยกไร่นี้ให้หลานล่ะ หลานจะว่ายงัไง” 

พวิาไม่ตอบในทนัท ี แน่นอนว่าเขาตดัสนิใจเรื่องนี้ไว้แล้ว และ

นับเป็นเรื่องดีมากด้วยซ�้าถ้าเขาสามารถขายไร่นี้ได้ทันทีเมื่อทุกอย่าง

เป็นไปอย่างที่คิด เขาต้องการจบเรื่องที่นี่แล้วกลับไปใช้ชีวิตตามเดิม

ให้เรว็ที่สดุ ทว่าเมื่อคนที่ช่วยให้ทกุอย่างง่ายขึ้นคอืโขมพสัตร์ เขากลบั

ไม่อยากตดัสนิใจทกุอย่างเรว็เกนิไป   

“เอาไว้ถงึวนันั้นก่อนกแ็ล้วกนันะครบั วนันี้ผมคงให้ค�าตอบคณุ

ป้าไม่ได้” 
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“คุณโขมพัสตร์มาที่นี่ท�าไมเหรอนาย” 

รกัษ์นาราเกบ็ความสงสยัไว้ไม่ได้อกีต่อไป หลงัจากเจ้านายหาย

เข้าไปคุยกับโขมพัสตร์ในห้องท�างานอยู่นานสองนาน รักษ์นาราก็ถูก

ธรรมสรณ์ใช้ให้ไปที่ไร่เพื่อจดัการเรื่องเลก็ๆ น้อยๆ บางอย่าง เธอรู้ดี

ว่าบดิาแค่ต้องการให้เธอหยดุสนใจเรื่องของเจ้านาย แต่ช่วยไม่ได้ที่เธอ

ไม่อาจเมินเฉยต่อการมาถึงของคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นศัตรูของพ่อเลี้ยง 

เขตพนาได้ พอตกเยน็เธอจงึตรงมายงัเรอืนใหญ่แล้วหาจงัหวะถามพวิา

จนได้ 

“ไม่ใช่เรื่องของเดก็” 

“เดก็อกีแล้ว รกัษ์คดิว่าบนโลกนี้จะมแีค่พ่อที่พูดค�านี้กบัรกัษ์” 

รักษ์นาราท�าหน้ามุ่ย ดูเหมือนไม่ว่านานเท่าไรเธอก็ไม่มีวันโตเป็น

ผู้ใหญ่ได้เลย  

พวิาเหน็ใบหน้าเกลี้ยงเกลายบักเ็ผยรอยยิ้ม อะไรที่ท�าให้ผู้หญงิ

คนหนึ่งคอยตามสนใจเรื่องของเขาได้ขนาดนี้กนันะ 

“กเ็ธอเป็นเดก็ เรยีนหนงัสอืยงัไม่จบไม่ใช่เหรอเราน่ะ” 

“กใ็ช่ รกัษ์ยงัเรยีนไม่จบ แต่กไ็ม่ได้หมายความว่าไม่รูอ้ะไรเลย” 

“แล้วเธอรู้อะไร” 

“รู้ว่าป้าของนายมาตดิต่อซื้อที่ดนิใช่มั้ยล่ะ” 

รอยยิ้มบางๆ บนใบหน้าหล่อเหลาจางลง กลายเป็นความแปลก

ใจที่รักษ์นาราเข้าใจถูกเผงราวกับว่าเธอถอดวิญญาณไปนั่งฟังเขา

สนทนากบัโขมพสัตร์อย่างไรอย่างนั้น แต่วนิาทตี่อมา ความแปลกใจ

กแ็ปรเปลี่ยนเป็นความเข้าใจ ถ้ารกัษ์นาราไม่รูเ้รื่องนี้สน่ิาแปลกกว่า ก็

ในเมื่อเธอสนใจทุกความเป็นไปของไร่เสมือนจันทร์ประหนึ่งว่าขาย

วญิญาณให้ไร่แห่งนี้ไปแล้ว  

“เธอนี่รู้ทกุอย่างเลยงั้นเหรอ”  

“มนัไม่ส�าคญัหรอกค่ะ” คนขายวญิญาณให้ไร่เสมอืนจนัทร์นั่ง
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ลงบนเก้าอี้ตรงข้ามกับนายน้อย เหลือบมองถ้วยชาตรงหน้าเขาเล็ก

น้อย ก่อนจะถามในสิ่งที่ตดิค้างอยู่ในใจมาทั้งบ่าย “แล้วนายคดิยงัไง

คะ นายจะขายไร่มั้ย” 

พิวายกถ้วยชาขึ้นจิบช้าๆ ราวกับว่าสิ่งที่รักษ์นาราอยากรู้ไม่มี

ความสลกัส�าคญัอะไร แต่จรงิๆ แล้วค�าตอบมนัแน่ชดัในใจของเขาอยู่

แล้ว ทว่าค�าตอบนี้อาจเป็นสิ่งที่รกัษ์นาราไม่อยากได้ยนิ 

“ฉนัไม่มคี�าตอบอะไรให้เธอหรอกนะ เพราะว่าไร่นี้ไม่ใช่ของฉนั” 

“ถ้าไม่ใช่ของนายแล้วจะเป็นของใครไปได้ พ่อเลี้ยงมนีายเป็น

ลูกแค่คนเดยีว” 

“เธอแน่ใจได้ยงัไงว่าฉนัเป็นลูกแค่คนเดยีว” 

พิวาถามกลับทันควัน นัยน์ตาวาวระยับคล้ายขบขัน เหตุใด 

ทุกคนถึงมั่นใจนักว่าบิดาผู้ไม่เคยมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวจะ 

ยกสมบัติมหาศาลนี้ให้ลูกชาย ถ้าเขตพนารักเขามากขนาดนั้นจริง  

ทกุอย่างคงไม่เดนิมาถงึจดุนี้   

“แน่ยิ่งกว่าแน่อีกนาย ถ้าพ่อเลี้ยงมีลูกคนอื่น เราก็ต้องรู้ต้อง

เหน็บ้างส”ิ 

“แล้วถ้าฉนัเป็นลูกคนเดยีวของพ่อเลี้ยงจรงิๆ แต่พ่อเลี้ยงไม่ได้

ยกอะไรให้ฉนัเลยล่ะ เขามเีมยีตั้งเยอะตั้งแยะ อาจจะยกให้เมยีคนไหน

กไ็ด้ เธอกเ็หน็นี่ว่าที่งานศพมคีนมารอรบัมรดกตั้งกี่คน”  

“แต่ว่านาย...” 

“เอาละ พอได้แล้ว ถ้าเธอจะพูดเรื่องนี้กบัฉนัอกี ฉนัจะไม่พูด

ด้วยนะ” 

ชายหนุ่มยื่นค�าขาด สหีน้าบ่งบอกว่าจรงิจงัเอามากๆ ลูกน้อง 

ผู้สถาปนาตนเป็นลูกน้องคนสนทิจงึต้องปิดปากเงยีบกรบิ ถงึอย่างไร 

พวิากเ็ป็นเจ้านาย นายว่าอย่างไร เธอกว็่าอย่างนั้น 

“ไม่พูดกไ็ด้” 
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พวิาพยกัหน้าพอใจ ก่อนยกถ้วยชาขึ้นจบิอกีครั้งพลางลอบมอง

ใบหน้าอ่อนเยาว์ของคนตรงหน้าซึ่งบัดนี้มีแต่ร่องรอยความกังวลใจ 

หญงิสาวเสมองออกไปด้านนอกจงึไม่รู้เลยว่าก�าลงัถูกจบัตามอง 

“นาย” เธอเรยีกเขาทั้งที่ดวงตาจบัจ้องดาวบนท้องฟ้า 

“อะไรอกี” 

“พรุ่งนี้นายให้รักษ์มาท�างานด้วยอีกนะ” รักษ์นาราบอกด้วย 

น�้าเสยีงที่ปกปิดความกงัวลใจไว้ไม่มดิ “รกัษ์อยากช่วยนาย” 

พวิาวางถ้วยชาที่เหลอืแค่ก้นถ้วยลงบนโต๊ะไม้ เอนหลงัพงิพนกั

เก้าอี้แล้วทอดสายตาออกไปไกล รกัษ์นาราเหน็ว่าเจ้านายเงยีบไปเธอ

จงึจ้องดวงหน้าหล่อเหลา 

“นะ...นายน้อย ให้รกัษ์มาช่วยนายท�างานนะ” เธอขอร้องด้วย

สีหน้าเปี่ยมไปด้วยความหวัง ก่อนใบหน้าจะปรากฏรอยยิ้มกระจ่าง

เมื่อพวิาให้ค�าตอบแก่เธอ 

“เรื่องนั้นมนัแน่อยู่แล้ว ฉนัมอีะไรให้เธอช่วยเยอะเลย”  


