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หนเีรยีน หนเีพื่อน หนรีกั

สอบตก อกหกั รกัคดุ ตุ๊ดเมนิ

ไปย้อมใจกบัเราได้ที่บ้านมะปิน!

โครงการค่ายอาสาระยะยาว ชวนคุณมาท�าดี ซ่อมโรงเรียน  

ทาสผีนงั สร้างสวนหย่อม ท�าแปลงผกั และกจิกรรมอื่นๆ อกีมากมาย 

พร้อมทั้งได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ สนใจ

สมคัรเลย

รบัจ�านวนจ�ากดั 30 คนเท่านั้น กดเลย!

ดวงตากลมโตล้อมกรอบด้วยแพขนตายาวสดี�าสนทิของร่างบาง

ในชุดเสื้อยืดกับกางเกงยีนดูทะมัดทะแมง จ้องข้อความเชิญชวนที่ 

ขึ้นหราอยู่บนหน้าจอคอมพวิเตอร์เครื่องใหญ่บนโต๊ะอย่างชั่งใจ ขณะ

มอืเรยีววางแปะอยูบ่นเมาส์ตวัเลก็ที่นอนนิ่ง ราวกบัรอคอยการตดัสนิ-

ใจของคนเป็นเจ้าของ

‘สอบตก อกหกั รกัคดุ ตุ๊ดเมนิ

‘ไปย้อมใจกบัเราได้ที่บ้านมะปิน!’

หญิงสาวกวาดตาอ่านข้อความกระแทกใจซ�้าอีกครั้ง พลัน

บทน�ำ
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ใบหน้าคมสันของชายหนุ่มที่เธอคุ้นเคยมาตลอดหลายปีก็เข้ามาใน

ความคดิ... 

เขาผู้เป็นคนรกัคนแรกและคนเดยีวของเธอ 

เป็นทั้งพี่ชายที่คอยอยู่เคยีงข้างในวนัอ่อนล้า 

เป็นทั้งเพื่อนที่คอยรบัฟังปัญหาทกุอย่าง 

เป็นคนดพีร้อมที่เธอคดิฝากชวีติ...และเป็นคนเดยีวกนัที่หกัหลงั 

ความจงรกัภกัดทีี่เธอมใีห้อย่างเลอืดเยน็

มนีมนีาหลบัตาลงอย่างอ่อนล้า พลนัภาพเหตกุารณ์บาดหวัใจ

กไ็หลวนเข้ามาในหวั

สามวนัก่อนหน้านี้ มนีมนีากลบัมาจากการท�างานที่ชลบรุพีร้อม

ด้วยของฝาก เป็นอาหารทะเล ขนมขบเคี้ยว และชฟิฟอนเจ้าดงั เธอ

ตั้งใจซื้อมาฝากคนรกัโดยเฉพาะ จงึขบัรถมุ่งหน้าสู่คอนโดมเินยีม ซึ่ง

เป็นที่พักของทศเทพแทนการขับรถกลับที่พักของตัวเองเหมือนเช่น 

ทกุครั้งทนัท ีเพราะอยากให้คนรกัได้กนิชฟิฟอนที่เพิ่งท�าสดใหม่ และ

นั่นท�าให้เธอได้ล่วงรู้ความลบัที่เขาอตุส่าห์เกบ็ง�ามานานหลายปี 

มีนมีนาถือวิสาสะเปิดประตูห้องพักเข้าไปด้วยคีย์การ์ดส�ารอง 

ที่ทศเทพเคยให้ไว้เพื่อเซอร์ไพรส์คนรกั แต่กลบัเจอเรื่องน่าประหลาดใจ 

เสียเอง เมื่อพบว่าเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยมัธยมปลายอย่างอนามิกา

ก�าลงัยนืกอดทศเทพกลมดกิอยู่ที่รมิระเบยีง 

แต่นั่นกลับไม่น่าตกใจเท่าความจริงที่ได้ยินจากปากของคนที่ 

เธอรกัและไว้ใจมาตลอดทั้งสองคน

‘พี่ทศจะให้แอ้มอยู่แบบหลบๆ ซ่อนๆ แบบนี้ไปอีกถึงเมื่อไหร ่

กนัคะ ทั้งที่แอ้มมาก่อนยายมนีแท้ๆ’

‘พี่ขอเวลาหน่อย’ ทศเทพที่ยนืหนัหลงัให้อนามกิากกกอดตอบ

เสียงเรียบ ยืนยันว่าค�าพูดพวกนั้นเป็นเรื่องจริง ท�าเอาใจคนแอบฟัง

หล่นตุบ้ไปกองที่ปลายเท้าด้วยความรู้สกึคล้ายโดนต่อยนอ็กอย่างแรง
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จนมนึงงไปหมด

‘สิบเอ็ดปีที่ผ่านมายังไม่พออีกหรือคะ พี่ทศจะแบกความรู้สึก

สงสารไว้อกีนานแค่ไหนกนั ตอนนี้มนีกส็ามารถดแูลตวัเองได้แล้ว พี่ทศ 

ไม่จ�าเป็นต้องเป็นที่พึ่งให้ยายมนีอกี’ เสยีงอนามกิาที่กลั่นออกมาเตม็

ไปด้วยความรู้สึกตัดพ้อและแสนแง่งอน นั่นท�าให้มีนมีนาแทบล้ม 

ทั้งยนื 

สองคนนี้มคีวามสมัพนัธ์ลกึซึ้งกนัตั้งแต่เมื่อไร!

‘แอ้มไม่อยากเป็นตวัส�ารองอกีต่อไปแล้วนะ คนที่จะพดูเรื่องงาน

แต่งงานของเรา ควรเป็นแอ้มไม่ใช่ยายมนี!’ 

มีนมีนากัดริมฝีปากจนเจ็บ มองอนามิการ�่าไห้ซบกับแผ่นหลัง

กว้างของทศเทพด้วยความรู้สกึปวดใจ รสชาตขิองการถูกหกัหลงัเป็น

อย่างนี้เองสนิะ

‘พี่ทศรู้ไหมคะว่าแอ้มเสยีใจแค่ไหนที่ได้ยนิยายมนีพดูเรื่องแพลน 

แต่งงานกบัพี่’

‘พี่...’ 

‘พี่ทศต้องเลือกแล้วค่ะ แอ้มจะไม่ยอมอีกต่อไปแล้ว พี่ทศเลิก

เหน็ยายมนีส�าคญักว่าแอ้มสกัท’ี

‘แต่ป้ามิ้งฝากมนีไว้กบัพี่ พี่ต้องดแูลมนี’ ทศเทพเค้นเสยีงอย่าง

ยากล�าบาก ยามอ้างถงึชื่อมารดาของเธอ ท�าเอามนีมนีากรดีร้องในใจ

อย่างบ้าคลั่ง เพราะสิ่งที่เขาเอ่ยออกมาหมายความว่า ทกุอย่างที่ผ่าน

มาเป็นเพยีงแค่ภาพลวงตา ทศเทพไม่เคยรกัเธอจรงิ ขณะที่ทกุอย่าง

ส�าหรบัเธอเป็นเรื่องจรงิมาโดยตลอด

‘แต่แอ้มเป็นเมยีพี่นะ แอ้มยอมให้ยายมนีมามากพอแล้ว แอ้ม

จะไม่ยอมอกีต่อไป’

‘แอ้ม...’ 

มนีมนีาขยบัตวัเข้าหลบมมุ ยามที่ทศเทพหนักลบัมายนืเผชญิ
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หน้ากับอนามิกาที่ก�าลังร�่าไห้เหมือนกันกับเธอ แต่คงต่างกันที่ความ

รู้สึก อนามิการ้องไห้ตัดพ้อทศเทพ แต่เธอร้องไห้ เพราะรู้สึกผิดหวัง

และเสยีใจ เมื่อคนรกัและเพื่อนสนทิร่วมกนัสร้างบาดแผลลงบนหวัใจ

ของเธอได้อย่างเจบ็แสบที่สดุ

‘พี่สงสารมนี มนีไม่มใีคร’ 

‘แล้วแอ้มล่ะคะ จะให้แอ้มกนิน�้าใต้ศอกไปถงึเมื่อไหร่’

‘พี่...’

‘เลกิสงสารยายมนี แล้วคบแอ้มแบบเปิดเผยสกัทเีถอะค่ะ แอ้ม

ไม่อยากเป็นตวัส�ารองอกีต่อไปแล้ว ทั้งที่แอ้มเป็นตวัจรงิของพี่ทศแท้ๆ’ 

อนามกิาหมายความว่าอย่างไร สองคนนั้นคบกนัก่อนที่ทศเทพ

จะคบกับเธองั้นหรือ มีนมีนากลืนน�้าลายอย่างยากล�าบาก ก่อนจะ

สะบดัหน้าหนภีาพตรงหน้ายามที่เพื่อนสนทิหยดัตวัขึ้นจบูปิดปากร่าง

สูง ซึ่งได้ชื่อว่าคนรกัของเธออย่างลกึซึ้ง ก่อนเธอจะใช้โอกาสในช่วงที่

สองคนนั้นก�าลงัจมุพติกนัอย่างดดูดื่มราวกบัจะให้รสจูบนั้นปรบัความ

เข้าใจซึ่งกนัและกนั หมนุตวัเดนิออกมาพร้อมกบัข้าวของในมอื 

พอกนัท!ี

ครดื

มนีมนีาสะดุ้งหลดุจากภวงัค์ความคดิ ยามที่โทรศพัท์มอืถอืซึ่ง

วางอยู่บนโต๊ะสั่นครดืขึ้นมา พร้อมกบัแสดงชื่อสายเรยีกเข้าหรา

พี่ทศ

หญิงสาวนั่งมองมันนิ่งๆ อยู่อย่างนั้น ด้วยความรู้สึกปวดใจที่ 

เบาบางลงกว่าวนัก่อนตอนได้รบัรูค้วามจรงิ เธอร้องไห้ให้เรื่องพรรค์นั้น

แค่วนัเดยีวกเ็กนิพอแล้ว!

ยี่สบิสายที่ไม่ได้รบั

มีนมีนากวาดตาอ่านข้อความที่เด้งแจ้งเตือนด้วยความรู้สึก 

เยน็ชา ก่อนจะขยบันิ้วกดสมคัรเข้าร่วมค่ายอาสาที่กนิเวลาร่วมสองเดอืน
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อย่างไม่ลงัเลอกีต่อไป

เพราะแม้จะบอกว่าไม่ร้องไห้แล้ว แต่กโ็กหกไม่ได้ว่าไม่รูส้กึเจบ็ 

ความผูกพนัยาวนานที่ผ่านมาระหว่างเธอกบัทศเทพมนัแน่นแฟ้นเกนิ

กว่าจะเลกิปวดใจได้ภายในวนัเดยีว เพราะเธอยกให้เขาเป็นว่าที่คูช่วีติ

ที่เธอพร้อมจะยอมฝากทั้งกายและใจไว้ชั่วนิรันดร์ แต่สิ่งที่ทศเทพ 

ลอบกระท�าลบัหลงัเธอมนัเจบ็แสบเหลอืเกนิ

มนีมนีารวันิ้วกรอกรายละเอยีดลงในเวบ็ไซต์ โดยใส่เหตผุลของ

การไปค่ายว่า ‘หนรีกั’ ตามค�าเชญิชวนในป้ายประกาศที่กระแทกความ

รู้สกึเข้าอย่างจงั เสรจ็แล้วหญงิสาวจงึกดส่งข้อมลูและโอนเงนิเข้าร่วม

กจิกรรมอย่างรวดเรว็ ก่อนลกุขึ้นเดนิดุม่ผ่านคอกท�างานของเพื่อนร่วม

งาน ตรงไปยงัแผนกบคุคลที่อยู่ถดัลงไปชั้นล่าง เพื่อขอเอกสารส�าคญั 

ท�าเอารุ่นน้องประจ�าแผนกบุคคลซึ่งรู้จักมักคุ้นกันดีถึงกับตกใจ แต่

กระนั้นมนีมนีากไ็ม่ได้อธบิายอะไร เพราะคดิว่าสิ่งที่เธอร้องขอชดัเจน

ในตวัเองอยู่แล้ว

ลาออก!

สถาปนกิสาวเดนิกลบัมาที่โต๊ะท�างาน แล้วลงมอืเขยีนเอกสาร

ตรงหน้าอย่างไม่รอช้า ทศเทพท�างานอยู่ที่นี่ การเห็นหน้าเขาทุกวัน

คงจะท�าให้เธอท�าใจได้ยาก ดังนั้นการไม่เห็นหน้ากันน่าจะดีซะกว่า 

เธอคงท�าใจลมืเขาได้ง่ายกว่าด้วย

นิ้วเรียวจับปากกาเขียนรายละเอียดทุกอย่างด้วยความรวดเร็ว 

ก่อนพับมันเป็นสามส่วนเพื่อสอดใส่ซองกระดาษสีขาว เตรียมยื่นต่อ

เจ้านายโดยตรง เป็นจงัหวะเดยีวกนักบัที่ร่างสูง เจ้าของใบหน้าขาวตี๋

ตามสมยันยิมในชดุท�างานเชิ้ตสอี่อนกบักางเกงสแลก็เนื้อด ีห้อยป้าย

แสดงชื่อและต�าแหน่งเดินเข้ามาหยุดอยู่หน้าพาร์ทิชันของเธอด้วย

ใบหน้ายบัยุ่งกึ่งดทุี่เคยท�าให้มนีมนีานกึเกรง เพราะรู้ว่าท�าให้เขาต้อง

เป็นห่วง แต่ไม่ใช่ในเวลานี้ที่เธอมองอากัปกิริยาของเขาด้วยแววตา
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เรยีบเฉย

“ท�าไมมนีไม่รบัสายพี่ รู้ไหมว่าพี่เป็นห่วง” 

โกหก! เสยีงเลก็ๆ ในใจของมนีมนีาตะโกนก้อง พลนัรูส้กึเสยีใจ

ที่ในอดีตเธอเคยซาบซึ้งกับค�าพูดของเขาจนหมดใจ แต่ความรู้สึก 

พวกนั้นทศเทพกลบัเสแสร้งแกล้งท�าต่อเธอมาโดยตลอด

หญงิสาวสบตาอดตีคนรกัที่ฉายแววเป็นห่วงเป็นใยด้วยแววตา

เรยีบเฉย ไร้ความรูส้กึ จนต้องชมตวัเองในใจว่าเก่ง เพราะอย่างน้อยๆ 

เธอกไ็ม่หวั่นไหวกบัความรู้สกึจอมปลอมของคนตรงหน้าอกีต่อไปแล้ว

“ท�าไมมีนมองพี่แบบนั้น” และเป็นคู่สนทนาอย่างทศเทพที่

สังเกตเห็นความผิดปกติในดวงตาของคนรักจนต้องเอ่ยถามอย่าง 

ไม่เข้าใจ

“มนีว่าเราควรพูดกนัตรงๆ เถอะค่ะ”

“มีนพูดเรื่องอะไร พี่แค่จะมาชวนมีนออกไปกินข้าวกลางวัน 

ด้วยกันก็เท่านั้นเอง” คนเอ่ยชวนออกจะงงเมื่อถูกคนรักตีรวนชวน

ทะเลาะ ก่อนจะรู้สกึเหมอืนถูกนอ็กด้วยค้อนปอนด์เมื่อได้ยนิประโยค

ถดัมา

“ไปชวนแอ้มไม่ดกีว่าหรอืคะ”

“มีน...” ทศเทพหน้าเสียไปเล็กน้อยยามได้ยินมีนมีนาเอ่ยชื่อ

บุคคลที่สาม ผู้ที่เขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วยยิ่งกว่าคนรักตัวจริง 

เสยีอกี “มนีจะพูดถงึคนอื่นท�าไม”

“พี่ทศแน่ใจหรือว่าแอ้มเป็นแค่คนอื่น” มีนมีนาย้อนถามเสียง

เรยีบ แต่ท�าเอาทศเทพถงึกบัยนืนิ่งไปอย่างตะลงึงนั สญัชาตญาณของ

ผู้ชายบอกเขาว่า หญงิสาวรู้ความลบัที่เขาซ่อนไว้เสยีแล้ว

“มนีพูดเรื่องอะไร”

“มนีรู้ความจรงิหมดแล้วค่ะ”

“ความจรงิอะไร นี่มนีท�าพี่งงไปหมดแล้วนะ” แม้จะหน้าเผอืดส ี
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แต่ทศเทพกย็งัคงตมีนึ ท�าเป็นไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอพูด ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจ 

“ความจรงิเรื่องแอ้มไงคะ มนีรูห้มดแล้ว แล้วพี่ทศกเ็ลกิท�าดกีบั

มนีซะทเีถอะค่ะ ไม่ต้องฝืนท�าเป็นรกัมนี ทั้งที่ไม่ได้รกักนัหรอกค่ะ”

“มีน...” สีหน้าชายหนุ่มตกใจสุดขีดยามเรียกชื่อคนรักเสียง

ระโหย แววตามั่นคงเมื่อครู่ไหววูบ เมื่อค�าบอกเล่าจากมีนมีนาบอก 

ทุกอย่างที่สงสัยจนสิ้น หญิงสาวได้ยินบทสนทนาระหว่างเขากับ

อนามกิาหมดแล้ว

“มนีไปที่ห้องมาหรอื”

“ค่ะ” มนีมนีาเชดิหน้าตอบอย่างเดด็เดี่ยว “มนีกลบัจากชลบรุ ี

กะว่าจะเอาของฝากไปให้ แต่ดนัเจอแจก็พอตเข้าเสยีก่อน”

“มนี พี่อธบิายได้” ทศเทพบอกด้วยท่าทรี้อนรน ยิ่งเหน็มนีมนีา

เฉยชา ตวัเขากร็้อนราวถูกไฟสมุ

“มนีขอให้พี่ทศมคีวามสขุกบัทางที่จะเลอืก อย่ามาท�าตวัคารา- 

คาซงัแบบนี้อกีเลย แค่นี้ยายแอ้มกเ็กลยีดมนีจะตายอยู่แล้ว”

“มนี...” ทศเทพใจหาย พลางมองหน้าคนรกัตรงหน้าอย่างแสน

เสยีดาย อยากจะยับยั้งค�าพูดที่มีนมีนาเตรียมจะเอ่ย แต่ความผิดที่

เขากระท�ากใ็หญ่เกนิกว่าที่จะกล้าเอ่ยปากร้องขอได้ และแม้จะเตรยีม

ใจไว้แล้ว แต่ทนัททีี่มนีมนีาเอ่ยตดัสมัพนัธ์ด้วยท่าทเีดด็เดี่ยว เขากรู้็สกึ

ราวกบัฟ้าถล่มลงมาตรงหน้า

“เราเลกิกนัเถอะนะคะ”
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มีนมีนาย่ืนใบลาออกจากบริษัทท่ีท�างานเป็นสถาปนิก 

อยู่ได้สามวันแล้ว แม้ว่าทางหัวหน้าทีมจะไม่เห็นด้วยจนต้องยื่นเรื่อง

เพื่อชะลอการอนมุตัลิาออกกบัประธานบรษิทัเอาไว้ โดยจะถอืว่าเวลา

สองเดอืนที่เธอหายหน้าจากบรษิทัไปเป็นการลาพกัร้อนพเิศษ เพราะ

ต้องการจะทอดระยะเวลาในการตัดสินใจของมีนมีนาให้ยืดออกไป 

โดยไม่มข้ีอแม้ใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งที่จ�านวนวนัในการลาของเธอจะยาวนาน

และผิดกฎระเบียบของบริษัทในทุกกรณีก็ตาม เพราะทางหัวหน้าทีม

ยังคงวาดหวังว่าความคิดของเธอในอีกสองเดือนข้างหน้าอาจจะ

เปลี่ยนไป แต่มนีมนีาไม่สนใจ เพราะไม่ว่าอย่างไรเธอกต็ั้งใจไว้แต่แรก

แล้วว่าจะลาออก

มีนมีนาใช้เวลาว่างที่เหลือจัดเก็บห้องพักบนคอนโดมิเนียม

ใจกลางเมือง ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยมาตั้งแต่เธอสิ้นเสาหลักในชีวิต 

ทั้งสองคนไป หากนบัจรงิจงั เธอกอ็ยูเ่พยีงล�าพงัมาเกอืบหกปีแล้ว บดิา

ของมีนมีนาเป็นข้าราชการทหารเรือชั้นสัญญาบัตรยศพลโท ส่วน

มารดาเป็นข้าราชการครู เมื่อทั้งคู่เสียชีวิตลงพร้อมกันด้วยอุบัติเหตุ

ทางรถยนต์ ทรัพย์สินทั้งหมดที่ทั้งบิดาและมารดาเก็บสะสมไว้ทั้งใน

รปูแบบของเงนิฝากและอสงัหารมิทรพัย์อกีสามแห่งจงึตกสูท่ายาทโดย

1
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ชอบธรรมอย่างมนีมนีา ซึ่งมูลค่าของทรพัย์สนิมากมายพวกนั้นท�าให้

เธอใช้ชวีติได้สบายๆ แม้จะไม่ต้องกระดกิตวัท�างานอะไรเลยกต็าม 

แต่กระนั้นมนีมนีากช็อบความท้าทายมากกว่า หญงิสาวจงึใช้

ความรู้ความสามารถที่ร�่าเรียนมา สมัครเข้าท�างานในบริษัทอสังหา- 

ริมทรัพย์ครบวงจรอย่างเมธตระกูลทวีกรุ๊ปในต�าแหน่งสถาปนิก และ

ด้วยฝีมอืการออกแบบที่ทั้งเนี้ยบและทนัสมยั ส่งผลให้การท�างานของ

มีนมีนาเป็นที่ยอมรับของทุกคน จนกลายเป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียง 

จนใครๆ กเ็อ่ยถงึในเรื่องความสมบูรณ์แบบของงาน

และถึงแม้ว่ามีนมีนาจะมีชื่อเสียงอยู่ในแวดวงอาชีพสถาปนิก

อยู่ไม่น้อย แต่หญิงสาวกลับไม่ลังเลที่จะลาออกเลยสักนิด เหตุผลที่

ท�าให้ตัดสินใจเด็ดขาดไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของทศเทพ แต่เป็นเพราะ 

มนีมนีาเริ่มรูส้กึอิ่มตวักบังานที่ต้องตอกบตัรเข้าบรษิทัเช้า-เยน็เสยีแล้ว 

บางทเีธออาจจะเหมาะกบัการเป็นสถาปนกิฟรแีลนซ์มากกว่า

“พี่คะ” เสยีงเรยีกแผ่วเบาราวเสยีงกระซบิดงัขึ้นข้างตวั ดั่งลอย

มาจากที่ไกลๆ ปลกุร่างบางที่นอนหลบัคอพบัคออ่อนมาตั้งแต่ตอนที่

รถบสัคนัใหญ่ออกจากสถานขีนส่งผู้โดยสารกรงุเทพฯ (หมอชติ) เมื่อ

ช่วงตอนดกึที่ผ่านมาขยบัตวัเลก็น้อยเพราะถูกรบกวน

“พี่คะ” เสยีงเรยีกดงัขึ้นอกีครั้ง และคราวนี้มาพร้อมแรงสะกดิ

เบาๆ ตรงแขน แต่นั่นกไ็ม่ได้ท�าให้คนถกูเรยีกลมืตาตื่นขึ้นได้ จนกระทั่ง

คนข้างตวัตดัสนิใจจบัแขนเลก็เขย่าเบาๆ นั่นแหละ คนที่หลงใหลอยู่

ในนทิราถงึได้สะดุ้งตื่น

มนีมนีาขยบัตวัลมืตา หญงิสาวหยตีาสูแ้สงแดดในยามเช้า ก่อน

หนัไปเลกิคิ้วสูงมองคนข้างตวัเป็นเชงิถาม เหน็หญงิสาวหน้าใสจ้องเธอ

ตาแป๋ว ในดวงตากลมของอกีฝ่ายมรี่องรอยต�าหนอิยู่เลก็น้อย

“น้อง...มอีะไรหรอืเปล่า”

“โทรศพัท์พี่ดงัหลายครั้งแล้วค่ะ คนโทร. มาน่าจะมธีรุะด่วน หนู
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เรยีกพี่หลายครั้งแล้ว” ผู้หวงัดบีอกหน้ายุ่ง ขณะที่มนีมนีายงังนุงง จน

กระทั่งเสียงโทรศัพท์มือถือในกระเป๋าสะพายใบเล็กของตัวเองดังขึ้น 

อกีครั้งประกอบค�าบอกเล่า นั่นแหละ หญงิสาวถงึได้ฤกษ์หยบิโทรศพัท์

มอืถอืของตวัเองขึ้นมาเปิดดู 

มนีมนีาต้องตกใจและนกึขอโทษคนข้างตวัไปพร้อมๆ กนั เมื่อ

พบสายเรียกเข้าจากเพื่อนสนิทนับยี่สิบสาย ไม่แปลกที่คนข้างตัวจะ

สะกิดเรียกเธอยิกๆ เพราะมีนมีนาไม่ได้ปิดเสียงมือถือ และคงจะดัง

รบกวนคนอื่นๆ อยู่นานแล้ว 

นี่เธอหลบัลกึขนาดไม่ได้ยนิเสยีงอะไรเลยหรอืเนี่ย

มนีมนีาก่นด่าตวัเองในใจ ก่อนค้อมศรีษะให้ผูร่้วมเดนิทางอย่าง

ลแุก่โทษ แล้วรบีกดรบัสายเพื่อนและกรอกเสยีงลงไปอย่างรวดเรว็

“ฮัลโหล ว่าไงแพง” มีนมีนาเอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสียงติดจะงัวเงีย  

แต่กลบัไร้เสยีงตอบรบัจากปลายสาย

“พะแพง” มนีมนีาเรยีกเพื่อนซ�้า ก่อนจะดงึมอืถอืออกดหูน้าจอ 

เมื่อปลายสายเงียบเสียจนเธอคิดว่าสายหลุดไปแล้ว แต่กลับพบว่า

ตวัเลขแสดงเวลาบนหน้าจอยงัคงวิ่งไปเรื่อยๆ บ่งบอกว่าสายยงัไม่หลดุ 

มนีมนีาจงึลองกรอกเสยีงลงไปอกีครั้ง

“พะแพง แกอยู่ไหมเนี่ย”

“ไอ้มีนบ้า! ฉันโทร. หาแกไม่รู้กี่สายตั้งแต่ตีห้า แต่แกเพิ่งมา 

รับสายฉันตอนเจ็ดโมงเช้าเนี่ยนะ แกท�าให้ฉันเป็นห่วงมากแค่ไหน 

รูห้รอืเปล่า นกึว่าร้องไห้ตาบวมตายไปแล้ว ฉนัให้พี่บาสขบัรถไปหาแก

ที่คอนโด แต่ลงุตี๋บอกว่าแกไม่อยู ่ออกไปข้างนอก แกจะไปไหนมาไหน

ท�าไมไม่บอกฉันบ้าง แล้วเรื่องพี่ทศอีก ท�าไมแกไม่บอกฉันว่าเลิกกับ 

พี่ทศแล้ว นี่ถ้าพี่ทศไม่โทร. มาบอกฉันว่าติดต่อแกไม่ได้ ฉันก็คงไม่รู้ 

ใช่ไหม ไอ้บ้า!” 

มนีมนีานั่งอึ้ง ยามได้ยนิค�าบรภิาษยดืยาวที่เตม็ไปด้วยอารมณ์
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กรุ่นโกรธของเพื่อน จนไม่มโีอกาสให้เธอได้พูดแทรกหรอือธบิายอะไร

สกันดิ

“ฉนัโกรธแก” พะแพงบอก

“ไม่ต้องบอกกร็ู้มะ เสยีงเขยีวขนาดนี้”

“นี่แกยงัไม่ส�านกึอกีเหรอ! พี่บาสดูไอ้มนีส”ิ 

มีนมีนาได้ยินเสียงเพื่อนหันไปฟ้องคนรัก คาดว่าทั้งสองคน 

น่าจะอยู่ที่คอนโดมิเนียมของเธอ พะแพงเป็นเพื่อนสนิทที่คบกับเธอ 

มาเนิ่นนานจนรู้ใจกันทุกอย่าง ถึงขั้นที่อีกฝ่ายสถาปนาตัวเองขึ้นเป็น 

ผู้ปกครองของเธอเลยทีเดียว เห็นได้จากประโยคบ่นยืดยาวนั่น ที่ 

ดูเหมอืนแม่บ่นลูกสาวช่างดื้อไม่มผีดิ

“นี่แกอยู่ที่คอนโดฉนัเหรอ”

“ใช่น่ะส ิรอแกกลบัมาอยู่นี่”

“ไม่ต้องรอ ฉนัยงัไม่กลบัไปเรว็ๆ นี้” มนีมนีาบอกปัดเสยีงเนอืย 

ท�าเอาปลายสายอทุานอย่างไม่เข้าใจ

“แกหมายความว่ายงัไง!”

“ฉนัขึ้นเหนอืน่ะ จะไปค่ายอาสาสกัสองเดอืน”

“อะไรนะ!” พะแพงอทุานลั่น คราวนี้นอกจากความตกใจแล้ว 

น�้าเสยีงยงัแฝงด้วยความไม่พอใจอกีด้วย

“แกจะท�าอะไร ท�าไมไม่คดิจะบอกหรอืปรกึษาฉนับ้างฮะ! แล้ว 

ไปค่ายอาสาอะไรตั้งเดอืนสองเดอืน แกจะบ้าหรอืไง”

“เอาน่า ฉนัขอโทษละกนั”

“ขอโทษแล้วกร็บีกลบัมาเลย เดี๋ยวนี้ด้วย!” พะแพงออกค�าสั่ง

มาตามสาย ขณะที่มีนมีนาหันมองออกไปนอกหน้าต่างรถ เห็นป้าย

บอกทางแล้วจงึบอกเพื่อนว่า

“ฉนัถงึพะเยาแล้ว กลบัไปไม่ได้หรอก”

“ไอ้มนี” ปลายสายเรยีกเธอเสยีงเขยีว บ่งบอกถงึแรงอารมณ์ที่
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จรงิจงัขึ้นอกีนดิ

มนีมนีาทอดถอนหายใจเลก็น้อย ก่อนบอกเพื่อนอย่างพยายาม

ไม่ใส่ใจ

“แกไม่ต้องห่วงหรอกน่า ฉนัโอเค”

“พูดแบบนี้ แปลว่า แกตกลงจะเลกิกบัพี่ทศจรงิๆ ใช่ไหม”

“กไ็ม่มเีหตผุลที่จะต้องยื้อไว้นี่นา”

“แกทะเลาะกบัพี่ทศเรื่องอะไรหรอืมนี ร้ายแรงเลยหรอื นี่พี่ทศ

กโ็ทร. หาฉนั บอกให้ฉนัช่วยคยุกบัแกให้หน่อย” พะแพงถามต่ออย่าง 

ไม่เข้าใจ ยามที่ได้ยนิค�าพูดตดัสมัพนัธ์ของเพื่อน 

มนีมนีานิ่งไปครู่หนึ่ง แล้วยอมเอ่ยปากบอกอกีฝ่ายอย่างไม่คดิ

ปิดบงั

“แกรู้หรอืเปล่าว่าพี่ทศคบกบัแอ้ม”

“อะไรนะ!” พะแพงอทุานเสยีงดงัอย่างตกใจ แบบที่มนีมนีาเดา

ได้ว่าตากลมๆ ของเพื่อนคงจะเบกิโตคล้ายตาปลาทองอยู่แน่ๆ เพราะ

ใครจะไปคิดว่าเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนอย่างอนามิกา 

จะท�าแบบนี้กบัเธอที่คบกนัมาร่วมสบิปีได้

“พี่ทศคบกบัแอ้มงั้นหรอื เป็นไปได้ยงัไง ยายแอ้มเนี่ยนะ!”

“อือ เขาคบกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จนฉันไม่รู้เลยว่า 

ตวัเองมาก่อนหรอืหลงัแอ้มด้วยซ�้า” มนีมนีาตอบเสยีงเนอืย บอกไม่ถกู 

เหมอืนกนัว่ารู้สกึอย่างไร เจบ็ เสยีใจ หรอืผดิหวงั เพราะทกุความรู้สกึ

ปะปนกนัไปหมด

“นี่แปลว่าพี่ทศคบแอ้มซ้อนกบัคบแกงั้นหรอื”

“เขาอาจจะคบฉนัซ้อนกบัคบแอ้มกไ็ด้” มนีมนีาคาดเดา เพราะ

ยงัจดจ�าค�าพูดของอดตีเพื่อนสนทิที่เธอเพิ่งตดัออกจากวงโคจรได้ขึ้นใจ

“แกหมายความว่ายงัไง”

“ฉนัเหน็เขาจบูกนั แถมแอ้มยงับอกให้พี่ทศเลกิคบกบัฉนัเพราะ
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ความสงสารสกัท”ี

“มนี...” คนปลายสายเรยีกชื่อเธอเสยีงแผ่วอย่างเหน็อกเหน็ใจ 

“เขาท�าแบบนี้กบัแกได้ยงัไง”

มีนมีนาไม่อยากให้เพื่อนต้องมากังวลกับเรื่องของเธอ จึงบอก 

ปัดอย่างไม่ใส่ใจ

“ช่างเถอะ”

“แกช่างลงหรือ เวลาที่แกคบกับพี่ทศมันไม่ใช่แค่วันสองวัน  

ถงึจะลมืกนัได้ง่ายๆ นะ”

“แต่มนักด็กีว่าการที่นกึถงึแล้วเจบ็ไม่ใช่เหรอ ยงัไงฉนักต้็องลมื

พี่ทศให้ได้” มนีมนีาย�้าอย่างมาดมั่น และหวงัว่าเวลาสองเดอืนที่เธอ

หนีจากกรุงเทพฯ มาในครั้งนี้ จะช่วยบรรเทาความเสียใจของเธอให้

เบาบางลงจนถงึขั้นมลายหายไปได้ เพราะเธอไม่อยากจมอยูก่บัความ

รู้สกึที่ไม่ก่อให้เกดิประโยชน์แก่ตวัเองอกีต่อไปแล้ว

“แกเอาจรงิใช่ไหมเนี่ย”

“ออื ฉนัคงกลบัไปคบกบัเขาไม่ได้หรอกแพง ความรูส้กึที่มใีห้กนั

มนัไม่เหมอืนเดมิอกีต่อไปแล้ว”

“แล้วแกจะไปค่ายอาสาคนเดยีวทั้งที่รู้สกึไม่โอเคแบบนี้น่ะหรอื 

ให้ฉนัตามไปด้วยไหม” เพื่อนสนทิเสนอ 

มนีมนีารบีปฏเิสธทนัควนั

“ไม่ต้องมาเลย ฉันบอกแล้วว่าโอเค อย่างน้อยก็โอเคกว่าการ

ต้องเจอหน้าพี่ทศละนะ”

“จะไม่ให้ฉนัตามไปจรงิๆ เหรอ”

“ไม่เอา ไม่ต้องมา อยู่สวตีกบัพี่บาสเถอะย่ะ ฉนัขอเวลาอยู่กบั

ตัวเองสักพักแล้วจะกลับไป” มีนมีนาบอกส�าทับอย่างเข้มแข็งที่สุด  

แต่พะแพงกไ็ม่วายส่งเสยีงแง้วๆ ลอดโทรศพัท์มา

“ฉนัเป็นห่วงนะ จะไม่ให้ฉนัไปอยู่เป็นเพื่อนจรงิๆ น่ะหรอื”
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“ฉนัขอบใจแกมากนะแพง แต่ฉนัโอเคมากๆ เลย”

“กไ็ด้ๆ แต่แกอย่าเงยีบไปนะ โทร. มาหาฉนับ่อยๆ ด้วย”

“ได้ แต่ไม่รับปากนะว่าจะโทร. ได้บ่อยแค่ไหน คงต้องดูก่อน

แหละว่าที่นั่นมสีญัญาณไหม” มนีมนีาบอกอย่างไม่แน่ใจ เพราะไม่รู้

สภาพหมู่บ้านที่จะไปนกั จากการหาข้อมลูเธอรูเ้พยีงว่าที่นั่นเป็นหมู่บ้าน 

ที่ก�าลงัพฒันาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิอนรุกัษ์

“ไปที่กนัดารหรอืไง”

“กไ็ม่กนัดารหรอก หมู่บ้านมะปินน่ะ ฉนัลองเซริ์ชดูแล้ว เป็น

หมู่บ้านที่ก�าลงัพฒันาด้วย”

“เดี๋ยวนะ นั่นมนัหมู่บ้านตดิชายแดนนี่”

“ออื”

“แกรู้ แต่กย็งัจะไปอกีเหรอ!”

“กแ็ค่ตดิชายแดนไหม ไม่มอีะไรหรอกน่า”

“ไม่มอีะไรได้ยงัไง ภาคเหนอืแถบนั้นเคยเป็นพื้นที่สแีดงทั้งนั้น

เลยนะ” พะแพงยงัไม่วายทกัท้วงด้วยความเป็นห่วง เนื่องจากพอรู้จกั

หมู่บ้านมะปินอยู่บ้างจากแฟนเพจแนะน�าการท่องเที่ยวเพจหนึ่ง จึง 

รู้ถึงประวัติความเป็นมาของที่นั่นว่า ในอดีตเคยเป็นเส้นทางล�าเลียง

ของของขบวนการค้ายาเสพตดิข้ามชาติ

“เอาน่า ฉนัจะดแูลตวัเองอย่างด”ี มนีมนีาตดับท ด้วยไม่อยาก

ให้เพื่อนต้องเป็นห่วงมากไปกว่านี้

“งั้นแค่นี้ก่อนนะแพง ขอบใจแกมากที่เป็นห่วง เดี๋ยวถ้าฉัน 

ถงึแล้ว จะโทร. บอกนะ”

“รบีตดับทเชยีวนะยะ” 

มนีมนีาหลดุหวัเราะเมื่อเพื่อนส่งเสยีงค่อนแคะมาตามสายอย่าง

รู้ทนั

“กแ็กขี้บ่น น่าร�าคาญ”
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“ย่ะ” พะแพงกระแทกเสยีงใส่ ท�าเอามนีมนีาหวัเราะเบาๆ และ

ถึงแม้เพื่อนจะพูดแบบนั้น แต่ก็ไม่วายส�าทับว่า “ดูแลตัวเองดีๆ ล่ะ  

ฉนัจะโทร. หาบ่อยๆ”

“จ้าแม่”

“ไม่ต้องมาทะเล้นเลย ถ้าฉนัเป็นแม่แกจรงิๆ คงได้ตแีกตาย”

มีนมีนาหัวเราะคิก ก่อนจะคุยกับเพื่อนอีกสองสามค�าแล้ว 

วางสายตอนที่พระอาทิตย์ดวงโตส่องแสงเจิดจ้ากว่าเดิม มีนมีนาตื่น

เต็มตา แล้วรอยยิ้มบางก็จุดขึ้นบนริมฝีปากของหญิงสาว ยามเห็น 

ทวิเขาสเีขยีวขจนี้อยใหญ่ตดักบัผนืฟ้ากว้างที่ชวนให้รู้สกึผ่อนคลาย

นี่สนิะที่เขาเรยีกว่าธรรมชาตบิ�าบดั

“พี่คะ...” 

มนีมนีาหนัไปมองตามเสยีงเรยีกจากคนข้างตวัอกีครั้ง เหน็อกี

ฝ่ายมองมาตาแป๋ว แต่ดวงตาคู่นั้นไม่ได้มรี่องรอยต�าหนอิกีต่อไป

“มอีะไรหรอืเปล่าคะ”

“พี่จะไปบ้านมะปินหรอืคะ” เธอถาม

มนีมนีาเลกิคิ้วอย่างแปลกใจ ขณะที่หญงิสาวอกีคนรบีออกตวั

“เอ่อ...พอดหีนูได้ยนิพี่พูดเมื่อกี้น่ะค่ะ แต่หนูไม่ได้ตั้งใจจะแอบ

ฟังนะ”

“ไม่เป็นไรจ้ะ น้องมอีะไรหรอืเปล่า”

“หนูชื่อน�้าฝนนะคะ หนูก�าลังจะไปค่ายอาสาที่บ้านมะปิน

เหมอืนกนั”

“อ้าว จรงิเหรอ” มนีมนีาอทุานอย่างประหลาดใจแกมดใีจอยู่

ลกึๆ

“ใช่แล้วค่ะ หนูดใีจมากเลยที่ได้ยนิว่าพี่กไ็ปเหมอืนกนั”

“พี่ก็เหมือนกัน ดีใจที่มีเพื่อนร่วมทางไปด้วยกันนะนี่ ว่าแต่... 

เราไปคนเดยีวเหรอ”
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“ฝนไปกบัเพื่อนอกีสองคนค่ะ นั่งอยูด้่านหลงั” น�้าฝนพยกัพเยดิ

ไปทางด้านหลัง มีนมีนาเลยชะเง้อคอมองตาม เห็นเพื่อนอีกสองคน

ของน�้าฝนที่แต่งตวัลกัษณะเดยีวกนัคอื ใส่เสื้อยดื นุ่งกางเกงยนี นั่ง

อยู่ตรงนั้น

“พี่ชื่อมีนจ้ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะน้องน�้าฝน” มีนมีนาแนะน�าตัว 

ขณะที่หญงิสาวรุ่นน้องยิ้มรบัไมตรเีสยีจนตาหยี

“แล้วนี่พี่มนีมาคนเดยีวหรอืคะ”

“ออื อย่างที่น�้าฝนได้ยนิแหละ พี่น่ะอกหกัรกัคดุเลยหนรีกัมา”  

มนีมนีาพูดตดิตลก เพราะรูว่้าน�้าฝนคงได้ยนิสิ่งที่เธอพดูกบัพะแพงไป

หมดแล้ว “แล้วน�้าฝนล่ะ”

“ฝนกบัเพื่อนเพิ่งเรยีนจบน่ะค่ะ เลยอยากมาค่ายอาสาด้วยกนั

ก่อนจะแยกย้ายกนัหางานท�า”

“ดเีลย พี่จะได้มเีพื่อนอยู่ที่ค่ายนี่ยาวๆ”

“แล้วพี่มนีล่ะคะ ท�างานอะไร”

“พี่เป็นสถาปนกิที่เมธตระกูลทวนี่ะ”

“โห เท่จงั” คนฟังตาวาว ท�าเอามนีมนีาหลดุยิ้มบางๆ “บรษิทั

นั้นดงัมากเลยนะคะ พี่ชายของเพื่อนฝนกท็�าที่นั่น”

“เป็นแค่อดตีน่ะ พี่เพิ่งลาออกมา”

“อ้าว ท�าไมล่ะคะ”

“ไม่อยากเจอหน้าคนคนหนึ่ง” มนีมนีาให้เหตผุล คนฟังกพ็ยกั

หน้าหงกึๆ อย่างเข้าใจ ก่อนทั้งคู่จะชวนกนัคยุเรื่องอื่นๆ อย่างถูกคอ 

ผลดักนัเล่าเรื่องราวของกนัและกนัไปตลอดทาง ท�าให้ระยะเวลาในการ 

เดนิทางที่เหลอือยู่ไม่เงยีบเหงา 

มนีมนีาได้รู้ว่าน�้าฝนและเพื่อนอกีสองคนคอื เจี๊ยบและต้นเรยีน

จบจากรั้วมหาวทิยาลยัมาหมาดๆ อยู่ในช่วงหวัเลี้ยวหวัต่อในการเลอืก

ใช้ชีวิต จึงตัดสินใจใช้เวลาขณะรอรับปริญญาบัตรมาเข้าค่ายอาสา 
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หาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตไปพลางๆ การพูดคุยกับรุ่นน้องท�าให้

มนีมนีารูเ้พิ่มเตมิว่า หมูบ้่านมะปินค่อนข้างมชีื่อเสยีงในหมู่นกัท่องเที่ยว

ที่ชื่นชอบธรรมชาต ิเนื่องจากตั้งอยูก่ลางหบุเขา แวดล้อมด้วยธรรมชาติ

เขียวขจี และเพราะก�าลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบเต็มตัว  

มนีมนีาจงึมั่นใจว่าที่นั่นคงไม่กนัดารเกนิไปอย่างที่พะแพงกงัวลแน่นอน

รถบัสโดยสารมาถึงสถานีขนส่งปลายทางในตอนสิบนาฬิกา 

เพื่อนๆ ของน�้าฝนช่วยขนกระเป๋าของมีนมีนาและสัมภาระลงจากรถ 

ไปสมทบกบัสมาชกิค่ายอาสาคนอื่นที่มารอตรงจดุนดัพบอยูก่่อนแล้ว

ร่วมสิบคน ก่อนทั้งหมดจะขอตัวไปหาอาหารรับประทาน โดยฝาก

กระเป๋าไว้กบัเพื่อนๆ และประธานค่ายร่างใหญ่นามว่าดนิ

มีนมีนาและน้องๆ เลือกกินข้าวราดแกงง่ายๆ เพราะมีเวลา

จ�ากัด หญิงสาวเลือกกินข้าวราดแกงฮังเล ซึ่งเป็นเมนูพื้นเมืองของ

จงัหวดัโดยเฉพาะ

“พี่มีน เป็นรุ่นพี่ของพวกเราจริงหรือพี่” ต้นเอ่ยถามขึ้นตอนที่

ทกุคนก้มหน้าก้มตกัข้าวเข้าปาก 

มนีมนีาชะงกัมอื แล้วเงยหน้าเลก็น้อยเพื่อมองคนถาม

“ท�าไมแกถามพี่มนีแบบนั้นล่ะ” น�้าฝนถาม

“ก.็..พี่มนียงัดูเดก็ๆ อยู่เลย บอกว่ารุ่นเดยีวกนั ผมยงัเชื่อเลย

นะ” ต้นบอกขณะมองหน้ารุ่นพี่ที่เพิ่งรู้จกัอย่างสนใจ

“พี่จะสามสิบแล้ว” มีนมีนาเอ่ยกลั้วหัวเราะ ท�าเอาคนฟัง 

เบกิตาโต

“จรงิหรอืคะ! ฝนนกึว่ายี่สบิสี่ ยี่สบิห้าซะอกี” 

“นั่นสคิะ หน้าเดก็มากเลย” เจี๊ยบเอ่ยขึ้นอย่างตกใจไม่แพ้กนั 

เพราะคดิเหมอืนต้นว่ามนีมนีาหน้ายงัเดก็อยู่มาก 

คนถูกชมหวัเราะเบาๆ อย่างขดัเขนิ

“ขอบใจมากจ้ะ แต่ชมกนัตรงๆ แบบนี้เล่นเอาพี่เขนิเลยนะเนี่ย” 
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มนีมนีาเอ่ยยิ้มๆ ท�าเอาทั้งสามหลดุหวัเราะเบาๆ กอ่นแต่ละคนจะเริ่ม

ลงมอืกนิข้าวราดแกงในจานของตวัเองอย่างจรงิจงั เนื่องจากจ�านวน

สมาชิกค่ายอาสาตรงบริเวณจุดนัดพบ ซึ่งสามารถมองเห็นได้จาก 

ร้านข้าวแกงเริ่มมากขึ้น จนกลายเป็นกลุ่มใหญ่ๆ แล้ว

ทั้งสี่รวบช้อนส้อมจบมื้ออาหารตอนที่ประธานค่ายยกโทรโข่ง 

อนัเลก็ในมอืขึ้นมากระจายเสยีง ทั้งหมดจงึลกุขึ้นไปจ่ายเงนิกบัแม่ค้า

วยักลางคนและเดนิกลบัไปสมทบกบัคนอื่นๆ ทนัเชก็ชื่อพอดี

“เจี๊ยบ”

“มาค่ะ” เจี๊ยบรบียกมอืขึ้นสูงยามถูกขานชื่อ

“ต้น”

“มาครบั”

“น�้าฝน”

“มาค่ะ/มาจ้า” น�้าฝนที่ยกมือรีบหันไปมองอีกฝั่งทันทีเมื่อม ี

เสยีงดงัขึ้นซ้อน พบว่าหญงิสาวอกีคนก�าลงัส่งยิ้มขบขนัมาให้

“ปรากฏว่ามีสองน�้าฝนนะ ใครจะเป็นน�้าฝนหนึ่ง ใครจะเป็น 

น�้าฝนสอง” ดนิถาม พลางหนัมองหน้าทั้งสองน�้าฝน และเป็นน�้าฝน

ตรงหน้ามนีมนีาที่ยกมอืเสนอขึ้น

“หนูเป็นน�้าฝนสองกไ็ด้ พี่เขาน่าจะอายมุากกว่า”

“โอเค” ดนิรบัค�าง่ายๆ ก่อนจดปากกาติ๊กชื่อสมาชกิ

“มนี”

“มาจ้ะ” มนีมนีายกมอื รบัค�าขานเรยีกชื่อตวัเอง ขณะที่คนเรยีก

ก้มมองกระดาษในมือสลับกับมองหน้ามีนมีนาถึงสองครั้ง ท�าเอาคน

ถูกมองหลุดหัวเราะข�าอย่างพอรู้สาเหตุ เธอคงจะเป็นคนที่อายุมาก

ที่สดุในค่ายสนิะ

“เรยีกพี่มนีกไ็ด้”

“ครับ” ประธานค่ายพยักหน้ารับค�าพร้อมกับติ๊กชื่อมีนมีนา 
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ในกระดาษ แล้วหันไปขานเรียกชื่อสมาชิกคนอื่นต่อจนครบ ก่อน 

หญงิสาวร่างเลก็ ผมยาวประบ่า จะเดนิแจกป้ายกระดาษให้ทกุคนเขยีน 

ชื่อส�าหรับคล้องคอ แล้วทยอยขึ้นรถโดยสารสีแดงขนาดเล็กที่จอด 

เป็นแถวรออยู่ พร้อมด้วยสัมภาระมากมาย เพื่อเดินทางต่อไปยัง 

หมู่บ้านมะปิน ซึ่งใช้เวลาอกีราวหนึ่งชั่วโมง

มนีมนีาที่ใช้ชวีติส่วนใหญ่อยูท่่ามกลางตกึสงูเสยีดฟ้า ค่อนข้าง

ชอบใจกับภาพทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางที่รถเมล์คันเล็กเคลื่อนผ่าน 

ยามที่ขบวนรถโดยสารแล่นขึ้นไปตามทางลาดชัน ข้ามภูเขาสูงใหญ่

หลายลูก หญงิสาวหนัหน้ามองออกไปนอกรถด้วยสหีน้าสดใส ผดิกบั 

รุ่นน้องบางคนที่โก่งคออาเจียนเพราะเกิดอาการเมารถไปตลอดทาง 

เดอืดร้อนต้องหายาแก้แพ้รบัประทานกนัเสยียกใหญ่ จนผลอ็ยหลบัไป

ตามๆ กัน เหลือเพียงมีนมีนาที่ยังคงนั่งดื่มด�่ากับธรรมชาติอยู่เพียง

ล�าพงั

เธอชอบภาพปยุเมฆสขีาวลอยระยอดเขาที่สดุ

หลงัใช้เวลาร่วมหนึ่งชั่วโมงครึ่ง รถโดยสารคนัเลก็กจ็อดที่หมู่บ้าน 

มะปินที่มีบรรดาชาวบ้านมายืนรออยู่ก่อนแล้ว ท�าเอาประธานค่าย

อย่างดินต้องรีบขอโทษขอโพยทุกคนยกใหญ่ เพราะตัวเองและคณะ

มาสายไปครึ่งชั่วโมง หลงัรถหลายคนัต้องแวะจอดข้างทาง เนื่องจาก

บรรดาสมาชกิค่ายอาสาส่วนใหญ่ซึ่งเป็นหนุ่มสาวเมอืงกรงุ ไม่คุ้นชนิ

กบัเส้นทางที่แสนคดเคี้ยวและลาดชนันกั แต่ทนัททีี่ถงึจดุหมาย และ

ได้เห็นทิวทัศน์หลักล้านทุกคนก็แทบจะหายจากอาการสะโหลสะเหล

เป็นปลดิทิ้ง ต่างรูส้กึคุม้ค่ากบัการเดนิทางแสนทรหด ยามได้สดูอากาศ

บรสิทุธิ์เข้าปอดเฮอืกใหญ่

มะปินตรงหน้าแตกต่างจากที่มีนมีนาคิดไว้ เพราะที่นี่ไม่ได้

กันดารเหมือนอย่างที่พะแพงกลัว บ้านส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้สลับกับ

บ้านปูนยกพื้นสูง บางหลังก็เป็นบ้านปูนแบบสองชั้นที่ส่วนใหญ่ปลูก
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แบบเรยีบง่าย เป็นปูนเปลอืย ไม่มสี ีบ้านเหล่านั้นตั้งเรยีงรายอยู่ตดิๆ 

กัน แต่บางหลังก็ตั้งอยู่สูงติดเนินเขา ตั้งสลับลดหลั่นกันไป มีต้นไม้

เขยีวขจเีตม็ไปหมด แถมตรงลานดนิที่เธอและเพื่อนๆ ยนือยูก่ม็องเหน็

ทวิทศัน์ด้านล่างได้เตม็ตา

“วิวดีสุดๆ ไปเลยเนอะคะพี่มีน” น�้าฝนที่ก้าวลงมายืนข้าง 

มนีมนีาเอ่ยขึ้น ขณะทอดตามองท้องฟ้าสคีรามเหนอืยอดเขาเขยีวขจี

น้อยใหญ่

“อือ วิวสวยมาก แค่ได้เห็นก็คุ้มแล้ว” มีนมีนาพูดยิ้มๆ ก่อน 

บทสนทนาของสองสาวจะถกูขดัด้วยเสยีงใหญ่ๆ ของดนิที่ตะโกนแจ้วๆ 

แจ้งให้ทกุคนขนสมัภาระไปรวมกนัที่ลานกลางหมู่บ้าน

มนีมนีาและน�้าฝนจงึผละจากการชมววิ เดนิเข้าไปสมทบกบัคน

อื่นๆ เพื่อทยอยยกของ ทั้งของใช้ส่วนตวัและของค่ายไปวางรวมกนัที่

ลานรวมพล ซึ่งมีชาวบ้านหลายคนยืนอยู่ รวมไปถึงร่างสูงใหญ่ของ

ชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งที่ดึงดูดสายตาของบรรดารุ่นน้องสาวๆ ให้เหลียว

มองตามตาปรอย พร้อมกบัยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อย่างสนอกสนใจ แต่ไม่ใช่

กบัคนที่เพิ่งผ่านความผดิหวงัมาหมาดๆ อย่างมนีมนีาแน่นอน

“ยายฝน แกดูผู้ชายกลุ่มนั้นซี ยืนรวมกันอย่างกับบอยแบนด์

แน่ะ” เจี๊ยบเอ่ยเสยีงสดใสพร้อมกบัชี้ชวนให้น�้าฝนมองตาม

“จรงิด้วย หนุ่มเหนอืนี่งานดชีะมดัเลยแฮะ แดดกแ็รง แต่ท�าไม

ผวิยงัขาวผ่องเชยีว”

“ใช่ๆ ขาวจั๊วะ น่าเจี๊ยะ” 

มีนมีนาหลุดหัวเราะเบาๆ ยามได้ยินค�าพูดกลั้วเสียงหัวเราะ 

คิกคักของสองสาวข้างๆ พร้อมกับมองตามสายตาของรุ่นน้องสาว 

ไปยงักลุ่มชายหนุ่มที่อยู่ห่างออกไปด้วยแววตาเรยีบเฉย

“คนที่สูงที่สดุ หล่อที่สดุ”

มนีมนีาเหน็ชายหนุม่ตวัสงูชะลดูยนืพดูคยุกบัพวกชาวบ้านด้วย
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สหีน้าราบเรยีบ ก่อนหญงิสาวจะชะงกัไปเลก็น้อย เมื่อคนที่ถูกพูดถงึ

หันขวับมาในวินาทีที่เธอจ้องมองเขาพอดิบพอดี ดวงตาคมประดุจ 

ตาเหยี่ยวของเขาจึงสบเข้ากับดวงตาของเธออย่างจัง มีนมีนาค้อม

ศีรษะให้อีกฝ่ายเล็กน้อยเป็นเชิงขอโทษ ก่อนดึงสายตาหลบอย่าง

รวดเรว็ เมื่อคดิว่าการกระท�าของตวัเองเป็นการเสยีมารยาท

“อ๊าย! เขามองมาที่ฉนัด้วยเว้ย” เจี๊ยบเอ่ยขึ้นอย่างกระดี๊กระด๊า 

ชวนให้คู่สนทนาหนัไปมอง

“เฮ้ย! จรงิด้วย แกว่าเขามองใครอ้ะ มองฉนัหรอืมองแก” น�้าฝน 

กระซบิกบัเพื่อนยิ้มๆ อย่างสนกุสนาน 

มีนมีนาขอตัวเดินออกมาก่อนอย่างไม่ใคร่จะสนใจในตัวชาย

หนุ่มที่ถูกเอ่ยถึงนัก หญิงสาวสาวเท้ากลับไปยังกองสัมภาระเพื่อหิ้ว 

ข้าวของที่เหลือ มือเล็กหยิบกระเป๋ากล้องขึ้นสะพาย พลันเหลือบไป

เห็นร่างเล็กของเด็กหญิงในชุดกระโปรงสีชมพูนั่งหันหลังคุดคู้อยู่ใต้

ต้นไม้ใหญ่ มนีมนีาย่นคิ้วหน้ายุ่ง พลางมองภาพนั้นอย่างแปลกใจ

เดก็หญงิไปนั่งท�าอะไรตรงนั้น

“พี่มนี พี่ดนิเรยีกรวมแล้วค่ะ” น�้าฝนที่เดนิตามหลงัมาเรยีกเสยีง

ดงัเจื้อยแจ้ว มนีมนีาจงึขานรบั แต่ยงัไม่ยอมขยบัตวั เอาแต่เพ่งสายตา

มองร่างเล็กที่หันเสี้ยวหน้าบิดเบ้เปรอะน�้าตามองด้านหลังเลิ่กลั่ก 

ราวกบัต้องการความช่วยเหลอื ท�าเอาคนมองหายใจสะดดุเมื่อเหน็ว่า

อกีฝ่ายก�าลงัร้องไห้ และสาเหตคุงมาจากเจ้าลูกแมวตวัเลก็มอมแมม

ที่นอนแบบ็อยู่ในอ้อมแขนเลก็นั้น

“พี่มนีขา...”

“น�้าฝนไปก่อนเลย เดี๋ยวพี่ตามไปจ้ะ” มีนมีนาตะโกนบอกรุ่น

น้องสาวเป็นการตดับทเมื่อถูกเรยีกอกีครั้ง ก่อนจะรบีสาวเท้าตรงเข้า 

ไปหาเดก็หญงิอย่างไม่ลงัเล
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“หนู” มีนมีนาส่งเสียงเรียกเข้าไปก่อนตัว ยามเดินดุ่ม 

เข้าไปหาร่างเลก็ที่นั่งเพยีบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่

“มานั่งท�าอะไรตรงนี้คะ” หญงิสาวถามพร้อมกบัเดนิเข้าไปใกล้ 

คราวนี้คู่สนทนาหันมามองเธอก่อนจะร้องไห้โฮ ท�าเอามีนมีนาถึงกับ

ตกใจยามเหน็น�้าตาเมด็โตร่วงเผาะๆ ออกมาจากดวงตากลม

“ฮกึ พี่ขา ช่วยเจ้าเหมยีวด้วยค่ะ เจ้าเหมยีวมนั...ฮกึ” เดก็หญงิ

สะอื้นพลางเบี่ยงตวัให้มนีมนีาเหน็แมวตวัน้อยสส้ีมที่นอนแนบใบหน้า

เข้ากบัซอกแขนของคนตวัเลก็นิ่ง

มนีมนีาผวาเข้าไปใกล้เดก็หญงิอย่างรวดเรว็ “มนัเป็นอะไรจ๊ะ” 

มอืเลก็ของเดก็หญงิยกขึ้นปาดน�้าตาป้อยๆ แล้วตอบเสยีงสะอื้น

“มันหนีแม่แมวเกเรขึ้นไปบนต้นไม้ แต่พลาดตกลงมาค่ะ มัน

ร้องใหญ่เลย”

“ตกต้นไม้หรือจ๊ะ” มีนมีนาทวนถามเพื่อให้มั่นใจ เนื่องจาก 

คนตวัเลก็พดูภาษาเหนอืเรว็ปรื๋อ หญงิสาวจงึต้องพยายามเงี่ยหฟัูงเพื่อ

จบัใจความส�าคญั

“ค่ะ มนัตกต้นไม้”

“ไหน พี่ขอดูหน่อยสิ” มีนมีนาบอกพร้อมกับเอื้อมไปสัมผัส 

2
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แมวน้อยที่นอนนิ่งเชื่องอยู่ในอ้อมแขนของคนตัวเล็ก มันครางยามที่

หญงิสาวจบัเนื้อตวันุม่นิ่มเพื่อส�ารวจ ท�าเอาเดก็หญงิหน้าเบ้ไปกนัใหญ่ 

เลยท�าให้มนีมนีาผู้สวมบทสตัวแพทย์จ�าเป็นต้องรบีวนิจิฉยัอาการ

“พี่ว่ามนัน่าจะเจบ็ขานะ แต่ไม่แน่ใจว่าขาหกัหรอืเปล่า”

“ฮอื ขาหกัเลยหรอืค้า” 

มนีมนีาระบายยิ้มเอน็ด ูเมื่อเดก็หญงิตวัน้อยร้องไห้โฮราวกบัว่า

เป็นคนเจบ็เสยีเอง

“พี่แค่สันนิษฐานน่ะจ้ะ มันอาจจะหักหรือไม่หักก็ได้ หรือแค ่

อาจจะแพลง แต่ต้องรอดูอาการก่อน”

“มันจะไม่ตายใช่ไหมคะ” เด็กหญิงเงยหน้าถามเสียงสะอื้น 

หยาดน�้าในดวงตากลมกระทบแสงแดดดูแวววาวชวนเอน็ดู

“ไม่หรอกจ้ะ มนัไม่ได้เป็นอะไรมาก ไหน พี่ขอดูอกีทสีวิ่ามแีผล

หรือเปล่า” หญิงสาวยื่นมือออกไปพลิกตัวแมวหาบาดแผลอีกรอบ

อย่างละเอยีด

“มไีหมคะ มแีผลไหมคะ”

“มีแผลถลอกและเลือดซึมนิดหน่อยจ้ะ” มีนมีนาบอกหลังพบ

บาดแผลและรอยเลอืดบรเิวณขาเลก็

“แล้วๆ จะท�ายงัไงดคีะ คณุหมออยู่ไกล”

“เดี๋ยวพี่ช่วยท�าแผลให้ก็แล้วกันจ้ะ หนูรออยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่ง 

นะจ๊ะ” มนีมนีาบอก ก่อนจะเดนิกลบัไปที่กระเป๋าสมัภาระใบสดุท้าย

ของตวัเองที่วางโดดเด่นอยูเ่พยีงล�าพงั เพื่อค้นหาเครื่องมอืปฐมพยาบาล 

แล้วเดนิกลบัไปหาเดก็หญงิอกีครั้ง เธอลงมอืท�าแผลให้เจ้าแมวตวัน้อย

อย่างคล่องแคล่ว เนื่องจากมนัมที่าทเีชื่องอย่างเหน็ได้ชดั

“ว่าแต่เจ้าเหมียวนี่ชื่ออะไรหรือจ๊ะ” มีนมีนาชวนเด็กหญิงคุย 

ขณะเจ้าตวัก้มมองการท�าแผลของเธออย่างตั้งอกตั้งใจ ก่อนเดก็หญงิ

จะตอบ โดยไม่ละสายตาไปจากมอืของเธอที่ถอืส�าลี
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“ไม่รู้เหมือนกันค่ะ หนูก็เพิ่งได้เจอมันที่โรงเรียนเมื่อสามสี่วัน

ก่อนนี้เอง แต่หนจูะเลี้ยงมนัต่อค่ะ หนรูกัมนั” คนตวัเลก็บอกพร้อมกบั

ลูบมอืเลก็ไปมาบนหวัของเจ้าเหมยีวที่ส่งเสยีงร้องรบัเบาๆ คล้ายรบัรู้

ความรู้สกึที่เดก็หญงิมอบให้

“งั้นหนูกต็้องตั้งชื่อให้มนั”

“ชื่อไทเกอร์ดไีหมคะ” คนถามตาวาวอย่างตื่นเต้น

มนีมนีายิ้มเจื่อนๆ ก่อนบอก

“พี่ก็ว่าดีนะ แต่มันจะดูแปลกๆ ไหม เพราะเจ้าเหมียวนี่เป็น 

เพศเมยี”

“อ้าว งั้นเปลี่ยนกไ็ด้ค่ะ” เดก็หญงิรบีบอก ชวนให้คนมองยิ้ม

เอน็ดูอย่างถูกชะตา “ชื่อคติตี้ดไีหมคะ ตรงหูมนัมรีูปโบเลก็ๆ ด้วย” 

มีนมีนามองตามนิ้วป้อมๆ ที่จิ้มลงบนหูของเจ้าเหมียว ก่อน 

พยกัหน้า

“กด็นีะ เจ้าคติตี้”

“หนูชอบชื่อนี้” คนตัวเล็กบอกแล้วโอบกอดเจ้าแมวน้อยด้วย

ท่าทรีกัใคร่ ท�าเอามนีมนีาหลดุยิ้มบางๆ กบัภาพตรงหน้า นกึชอบใจ

ทั้งแมวน้อยและคนเป็นเจ้าของหมาดๆ ของมนั

“มะปินเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาเกือบหกสิบปี จาก 

การรเิริ่มของนายขิ่น ซึ่งเป็นชาวพม่าที่สมรสกบันางม ีภรรยาชาวไทย 

ก่อนจะตั้งรกรากขึ้นที่เมืองไทย ที่นี่เราท�าอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก  

ภายใต้การน�าของทายาทตระกลูปถครี ีเราปลกูผกั ปลูกชา ปลูกกาแฟ 

ปลกูมะตมู และมโีรงงานแปรรปูผลติภณัฑ์เพื่อจดัจ�าหน่ายและส่งออก

ต่างประเทศ 

“และที่นี่ก�าลังพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เล็กๆ 

ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่รักในธรรมชาติโดยเฉพาะ ตลอดระยะเวลา 
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สองเดอืนต่อจากนี้ น้องๆ จะได้เหน็ที่นี่เตบิโตขึ้น เพราะเราก�าลงัจะ

สร้างร้านกาแฟเลก็ๆ แถบชายเขา ตรงที่สามารถมองเหน็ววิหลกัล้าน

ได้ เราก�าลงัจะสร้างลานกางเตน็ท์และปรบัปรงุบ้านที่เข้าร่วมโครงการ

โฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐาน...”

ดิน ประธานค่ายร่างใหญ่ที่ยืนอยู่ด้านหน้าสมาชิกค่ายอาสา

ตรงลานรวมพลส่งเสยีงเจื้อยแจ้วผ่านโทรโข่งอนัเลก็ เขาบรรยายความ

เป็นมาของหมู่บ้านมะปินอย่างคล่องแคล่ว และเต็มไปด้วยความ 

ภาคภูมใิจที่ได้เหน็บ้านเกดิของตวัเองเตบิโต ให้ความรู้สกึเหมอืนไกด์ 

น�าเที่ยวกไ็ม่ปาน ข้างกนัมชีาวบ้านหลายคนนั่งฟังอยู่บนขอนไม้ใหญ่

ที่ประยกุต์เป็นเก้าอี้ 

ร่างสูงใหญ่ที่เป็นจดุสนใจของบรรดาหญงิสาวยนือยู่อกีฝั่งของ

ขอนไม้นั้น ท่าทีน่าเกรงขามของเขาท�าให้ชาวค่ายอาสารู้ว่า เขาคง 

ไม่ได้เป็นเพียงคนธรรมดาเฉกเช่นคนอื่น เห็นได้จากการที่ชาวบ้าน

หลายคนเดินเข้าไปคุยกับเขาด้วยท่าทางนอบน้อม นั่นยิ่งท�าให้เขาดู

ดงึดดูสายตากว่าเดมิ อาจเป็นเพราะรศัมคีวามเป็นผูน้�าที่อยูใ่นตวัของ 

ศขิรนิทร์ ปถครี ีกเ็ป็นได้

“มองหาใครวะ” ร่างสูงในชุดล�าลองของร้อยต�ารวจโทอคิน 

หัวหน้าต�ารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ขยับเข้าไปกระซิบถามเพื่อน

สนทิที่ตวัสงูมากไม่แพ้กนัอย่างสงสยั เมื่อยนืสงัเกตการณ์มาได้สกัพกั 

แล้วพบว่าเพื่อนก�าลงัมองหาใครบางคน

“เดก็นั่นไม่ได้อยู่ตรงนี้” ศขิรนิทร์กระซบิตอบเพื่อนเสยีงเข้ม มี

ร่องรอยกงัวลอยู่ในน�้าเสยีงเด่นชดั หลงักวาดตามองสมาชกิชาวค่าย

อาสาแล้วพบว่ามีใครคนหนึ่งหายไป ซึ่งเป็นคนเดียวกันกับคนที่แอบ

มองเขาอยู่เมื่อครู่

“เด็กคนไหนวะ ที่มาทั้งหมดนี่ก็เด็กกว่าพวกเราทั้งนั้น” อคิน

ถามต่อ พลางกวาดตามองไปรอบๆ อย่างส�ารวจ ก่อนศิขรินทร์จะ
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พยกัพเยดิไปยงัร่างแบบบางในชดุเสื้อยดืกบักางเกงยนีดทูะมดัทะแมง 

ที่ก้าวเรว็ๆ เข้ามาในระยะสายตา 

“เดก็นั่นไง” เขาตอบพร้อมกบัเพ่งสายตามองตรงไปที่หญงิสาว

อย่างไม่ปิดบงั ท�าเอาคนที่รบีร้อนเดนิกลบัมาถงึกบัชะงกัไป เมื่อเงย

หน้าขึ้นแล้วพบว่าถูกเขามองอย่างต�าหนิ ก่อนจะค้อมศีรษะเล็กน้อย

เป็นเชิงขอลุแก่โทษ แล้วทรุดนั่งลงบนพื้นดินร่วมกับคนอื่นๆ อย่าง 

ไม่มพีธิรีตีอง

“พี่มนี คนอะไรชื่อพี่มนี” ร้อยต�ารวจโทอคนิอ่านป้ายชื่อตรงอก

หญงิสาว แล้วเอ่ยขึ้นอย่างแปลกใจ “หรอืว่าน้องเขาจะแก่กว่าคนอื่น”

“ถ้าเป็นอย่างที่แกว่าจริง เขาก็ควรมีความรับผิดชอบมากกว่า

นี้” ศขิรนิทร์ต�าหน ิ เพราะหญงิสาวมาเข้าร่วมประชมุเพื่อฟังค�าชี้แจง

ต่างๆ สายร่วมยี่สบินาทเีหน็จะได้ ไม่รู้ว่าไปเดนิยุ่งแถวไหนมา

“เอาน่า แกอย่าเขี้ยวนกัเลย น้องเขาอาจไปเดนิชมววิมากไ็ด้”

“ถ้าเดนิชมแถวๆ นี้ ฉนัจะไม่ว่าอะไรเลย” เจ้าของเสยีงห้าวเอ่ย

ขึ้นด้วยน�้าเสียงเจือแววกังวลเล็กน้อย ด้วยกลัวว่าหญิงสาวจะเผลอ

เดนิเข้าไปในเขตพื้นที่ต้องห้าม ซึ่งเป็นอดตีพื้นที่สแีดง ตดิกบัชายแดน

ประเทศเพื่อนบ้าน

“แกอย่าคิดมากน่า มะปินไม่ได้อันตรายเหมือนเมื่อก่อนเสีย

หน่อย อกีอย่าง น้องเขากไ็ม่รูท้าง คงไม่เดนิไปในที่อนัตรายหรอกน่า”

“ยิ่งไม่รู้ทาง เขากย็ิ่งไม่ควรเดนิไปไหนสะเปะสะปะ” ศขิรนิทร์

ยงัต�าหนไิม่เลกิ ไม่พอใจอกีฝ่ายอยู่ลกึๆ ที่ท�าอะไรตามอ�าเภอใจ ทั้งที่

เพิ่งมาถงึแท้ๆ

“เอาน่า น้องเขาไม่รู”้ อคนิบอกเพื่อนที่ยงัคงมองหญงิสาวคนเดมิ

ไม่วางตา “แกกแ็จ้งคนอื่นๆ ไว้ก่อนเลยดกีว่า กนัไว้ดกีว่าแก้”

“มนักต็้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วละ เกดิผดิพลาดอะไรขึ้นมา จะ

รบัผดิชอบไม่ไหวเอา”



ลานีน  33

“เออ เดี๋ยวยังไงฉันกับพวกจะแวะมาลาดตระเวนให้บ่อยๆ  

ละกนั” 

“ขอบใจแกมาก” ร่างสูงบอกพร้อมกับเพ่งสายตาไปยังตัว 

ต้นเหตทุี่ท�าให้เขาวุ่นวายใจแต่หวัวนั

ศิขรินทร์ ปถคีรี เป็นทายาทสืบทอดตระกูลของผู้น�าหมู่บ้าน 

มะปินรุ่นปัจจุบัน หลังบิดาในวัยหกสิบแปดปีเสียชีวิตลงจากพิษของ

ไข้ป่า ท�าให้เขาในตอนนั้นที่ศึกษาต่ออยู่ในระดับปริญญาเอกของ

มหาวทิยาลยัแห่งหนึ่งในรฐัเวอร์จเินยี ควบกบัการท�างานเป็นอาจารย์

ประจ�าคณะต้องหยดุทกุอย่าง และกลบัมารบัต�าแหน่งที่หมูบ้่านมะปิน 

ท่ามกลางการรอคอยของชาวบ้าน เพราะที่นี่เขาคือความหวังของ 

ทกุคน เพื่อการสบืทอดสายเลอืด และคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนยีมประเพณี 

ที่ปฏบิตัสิบืต่อกนัมาอย่างยาวนาน

ศขิรนิทร์ยนิด ีและพร้อมจะน�าความรู้ที่ตวัเองร�่าเรยีนมาพฒันา

หมู่บ้านมะปิน เขาจงึทุม่เททกุอย่างเพื่อท�าให้ความเป็นอยูข่องชาวบ้าน

ดีขึ้น แต่มันกลับมาน�ามาซึ่งความร้าวฉานของชีวิตคู่ เมื่อหญิงสาว 

ที่เขาเลอืกเป็นภรรยาไม่ยนิดกีบัการใช้ชวีติที่มะปินนกั

‘เราเลกิกนัเถอะค่ะคาม โรสทนอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้อกีแล้ว’

‘คณุหมายความว่ายงัไง...’

‘โรสขอหย่า โรสไม่อยากเดินเหยียบดินที่นี่อีกต่อไป กันดาร 

สิ้นด ีไม่มอีะไรเจรญิหูเจรญิตาสกัอย่าง คามห้ามรั้งโรสด้วย’

‘แล้วหนูด.ี..’

‘โรสยกลูกให้คามค่ะ แกยงัเดก็ ยงัจ�าหน้าโรสไม่ได้หรอก’

ศิขรินทร์จ�าได้ว่าตัวเองตอบรับไปอย่างงุนงง ยามที่ภรรยา 

คนสวยเอ่ยตดัความสมัพนัธ์ยาวนานนบัสี่ปีอย่างไร้เยื่อใย เพยีงเพราะ

ทนใช้ชวีติท่ามกลางหบุเขาต่อไปไม่ได้อกี ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเธอบอกว่า

พร้อมจะเผชิญหน้ากับทุกอย่าง ขอเพียงแค่มีเขาเคียงข้าง แต่พอ 
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วนัเวลาผนัผ่าน ค�าพดูที่เป็นดงัค�ามั่นสญัญากลบัเลอืนหาย กลายเป็น

ลมปากที่ไม่มคีวามหมายใดๆ

เขาจงึไม่รู้ว่าจะรั้งคนที่หมดใจต่อไปอกีท�าไมกนั

“ที่นี่มีประชากรราวหนึ่งร้อยสามสิบสองครัวเรือน จ�านวน 

สามร้อยหกสบิเจด็คน มโีรงเรยีนขนาดเลก็ และสถานอีนามยั ซึ่งจะมี

แพทย์จากในเมอืงมาประจ�าทกุเสาร์-อาทติย์ และส�าหรบัที่พกั เราจะ

จับสลากเลือกที่พักคนละหลัง เราจะใช้ชีวิตแบบโฮมสเตย์เพื่อเรียนรู้

วถิชีวีติกบัพวกชาวบ้าน กนินอน ท�าอาหารร่วมกนั” 

เกดิเสยีงฮอืฮาดงัขึ้นเบาๆ อย่างตื่นเต้น ยามได้ฟังค�าชี้แจงจาก

ประธานค่ายร่างใหญ่ 

“ถึงแม้ที่นี่จะดูพร้อม แต่เรายังมีอีกหลายสิ่งที่ขาด และรอให้

พวกเรามาร่วมลงมอืพฒันาที่นี่ด้วยกนั ตลอดระยะเวลาสองเดอืนต่อ

จากนี้ พี่หวงัว่าที่นี่จะท�าให้พวกเรารกัไม่ต่างจากชาวบ้านทกุคนที่นี่”

เสยีงปรบมอืดงักกึก้องเมื่อดนิพดูจบการน�าเสนอได้อย่างสวยงาม 

ก่อนชายหนุ่มจะคลายท่าทีเป็นทางการลงเล็กน้อย เพื่อแนะน�าคน

ส�าคญัของหมู่บ้าน

“พี่มีน...” มีนมีนาละสายตาจากกลุ่มคนตรงหน้าหันไปมอง 

น�้าฝนที่ยื่นหน้ามาเรยีก “พี่มนีหายไปไหนมาคะ”

“พี่เดนิไปดูอะไรมานดิหน่อยน่ะ” หญงิสาวตอบเบาๆ ก่อนจะ

ขยับนั่งตัวตรง เมื่อดินหันไปแนะน�ากลุ่มชายหนุ่มที่ยืนอยู่ด้านหน้า  

คนแรกเป็นผู้ช่วยผู้น�าหมู่บ้านนามว่า พล เขาเอ่ยทักทายทุกคนด้วย

ท่าทีเป็นกันเองบวกกับรอยยิ้มสดใส เรียกคะแนนนิยมจากสาวๆ  

ต่างถิ่นได้เป็นอย่างด ี

ต่อมาเป็นร้อยต�ารวจโทอคิน ต�ารวจหนุ่มผู้ดูแลพื้นที่ในแถบ

หมูบ้่านตดิชายแดน นั่นรวมไปถงึหมูบ้่านมะปินด้วย อคนิมท่ีาทขีี้เล่น

ไม่แพ้พล ท�าให้เขาได้รับความนิยมจากสาวๆ ไม่ต่างกัน และคน
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สดุท้ายคอืชายหนุ่มหน้าตาด ีผู้มใีบหน้าหล่อเหลา แต่ตดิจะเรยีบเฉย 

จนท�าให้ความน่ามองลงลดกว่าครึ่ง เขาก้าวออกมายนืด้านหน้า ขณะ

ที่ชาวบ้านทกุคนพร้อมใจกนันั่งเงยีบ

“นี่นายคาม นายบ้าน ผู้น�าของหมู่บ้านมะปินครับ” ดินเอ่ย

แนะน�าอกีฝ่ายด้วยท่าทนีอบน้อม ก่อให้เกดิเสยีงฮอืฮา เพราะสิ่งที่เพิ่ง

รู้ไม่ผดิไปจากที่ใครหลายคนคาดคดิไว้นกั เขาเป็นทายาทของตระกูล

ปถครีผีู้ก่อตั้งหมู่บ้านมะปินขึ้นมา 

“นายบ้าน ภาษาเหนือของเราแปลว่า ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น�า

หมู่บ้านครบั แต่ที่มะปินเรามลีงุค�าปันเป็นนายบ้านตวัจรงิอยู่แล้ว เรา

เลยเรยีกนายคามว่านาย เพราะนายคามเป็นผูน้�าของเรา” ดนิอธบิาย

เพิ่มเตมิ ด้วยกลวัว่ารุ่นน้องจะสบัสนในค�าเรยีกขานของชาวบ้านที่นี่

“มะปินมข้ีอปฏบิตัทิี่ค่อนข้างเคร่งครดั นั่นคอืการเคารพเทดิทนู

ผู้น�า หากใครเหน็พี่หรอืพวกชาวบ้านนอบน้อมต่อนายคามมาก กไ็ม่

ต้องแปลกใจไปนะครับ นี่เป็นขนบธรรมเนียมของพวกเรา” ดินบอก 

ก่อนจะผายมือเชิญร่างสูงใหญ่ให้ก้าวไปยืนต่อหน้าบรรดาชาวค่ายที่

เงียบเสียงพูดคุยลงโดยอัตโนมัติ รวมไปถึงมีนมีนาที่นั่งนิ่งตัวแข็งทื่อ

ด้วย แต่เธอแค่ไม่ชอบแววตาต�าหนแิบบผู้ใหญ่ดเุดก็จากเขากเ็ท่านั้น

“สวสัดคีรบั ยนิดตี้อนรบัทกุคนสู่บ้านมะปิน” ศขิรนิทร์เอ่ยขึ้น 

ก่อนสมาชกิชาวค่ายจะพนมมอืขึ้นไหว้ พร้อมกบัส่งเสยีงกล่าวทกัทาย

สวสัดคีรบัและสวสัดค่ีะอย่างพร้อมเพรยีงกนั ขณะที่มนีมนีาซึ่งห่างจาก 

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมานานหลายปียกมือขึ้นไหว้ท�าความเคารพ

ตามรุ่นน้องอย่างเก้กงัเลก็น้อย 

“ในฐานะที่ผมเป็นคนดูแลที่นี่ และต้องรับผิดชอบชีวิตของ 

พวกคุณทุกคนตลอดระยะเวลาของการอยู่ค่ายอาสาที่บ้านมะปิน  

ผมอยากจะขอชี้แจงเกี่ยวกับข้อปฏิบัติสักเล็กน้อย” ชายหนุ่มเอ่ยขึ้น 

โดยมบีรรดาชาวค่ายนั่งฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ
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“มะปินเป็นหมู่บ้านติดชายแดน อดีตเคยเป็นพื้นที่สีแดงอย่าง

ที่หลายๆ คนทราบและพอรู้มาบ้าง ดังนั้นที่นี่จะมีต�ารวจตระเวน-

ชายแดนเข้าออกเสมอเพื่อลาดตระเวน ผมเลยแจ้งไว้ก่อน ทกุคนจะได้ 

ไม่ตกใจ แต่อีกเรื่องที่อยากขอความร่วมมือ นั่นคือการขอให้ทุกคน 

ไม่เดนิไปไหนมาไหนตามล�าพงั” 

มีนมีนานั่งนิ่ง เมื่อรู้สึกว่าร่างสูงที่ก�าลังกล่าวค�าชี้แจงนั้นจงใจ

ปรายตามองเธอแวบหนึ่ง นี่เขาคดิว่าเธอหนไีปเดนิเล่นมาหรอือย่างไร

“ที่นี่มีแหล่งธรรมชาติเยอะ ทั้งน�้าตกและหน้าผาสูงชัน มีจุด 

ชมววิและล�าธารเลก็ๆ หากพวกคณุคนไหนอยากไปเยี่ยมชม ให้แจ้ง

กบัพลโดยตรง หรอืดนิกไ็ด้ พวกเขาจะเป็นคนพาพวกคณุไปเอง แต่

ไม่ควรถือวิสาสะเดินไปไหนมาไหนตามล�าพัง ควรถามพวกชาวบ้าน

ก่อน ว่าทางที่จะไปเดนิไปได้ตามล�าพงัไหม แต่ผมแนะน�าให้ไปเป็นคู่

หรอืกลุม่มากกว่า เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่นี่เป็นป่า หากหลงไป อาจ

จะไปโผล่ประเทศเพื่อนบ้านได้” เขาเอ่ยเสียงฉะฉาน แต่เข้มงวดอยู่ 

ในท ีสมาชกิชาวค่ายจงึนั่งรบัฟังอยู่เงยีบๆ ไม่มขี้อโต้แย้งอะไร 

“อกีเรื่องหนึ่ง คอื ถ้าใครมปีัญหาอะไร ตดิขดัตรงไหน สามารถ

แจ้งกับผมได้โดยตรง หรือที่ทั้งพลและดินก็ได้” เขาเว้นวรรคครู่หนึ่ง 

พร้อมกบักวาดตามองสมาชกิชาวค่ายแล้วเอ่ยอกีครั้ง

“มใีครมคี�าถามไหมครบั”

คนถูกถามหนัมองหน้ากนัเลิ่กลั่ก ก่อนจะตอบปฏเิสธเป็นเสยีง

เดยีวกนั ศขิรนิทร์จงึขยบัตวัเป็นอนัจบการชี้แจง

“งั้นฝากไว้แค่นี้ครบั อย่าไปดื้อไปซนกนักพ็อ”

“ไม่ดื้อค่า” เสียงขานรับจากบรรดาชาวค่ายซึ่งส่วนใหญ่เป็น

สาวๆ ดงัก้อง ตามมาด้วยเสยีงหวัเราะคกิคกัอย่างชอบใจ แต่ไม่ใช่กบั

มีนมีนาที่นั่งนิ่งอย่างนึกสงสัย ว่าท�าไมดวงตาคมดุคู่นั้นถึงได้วกมา 

ที่เธออยู่เรื่อยเลย นี่เขาคงไม่ได้กล่าวหาว่าเธอดื้อ เธอซนหรอกนะ
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หลงัจากจบการชี้แจงจากศขิรนิทร์ ชายหนุม่กม็อบหน้าที่ให้ดนิ

กบัพลจดัสรรที่พกัให้ชาวค่ายแต่ละคน โดยมบีรรดาชาวบ้านที่เข้าร่วม

กิจกรรมมายืนรอรับสมาชิกใหม่ ท�าเอาทุกคนลุ้นกันตัวโก่ง ด้วยไม่รู้

ว่าตัวเองจะได้ไปพักที่บ้านหลังไหน และที่บ้านหลังนั้นจะมีลักษณะ

เป็นอย่างไร

ดินขานชื่อสมาชิกค่ายคนแรก ก่อนสาวร่างเล็กในชุดเสื้อยืด 

กางเกงยนีทะมดัทะแมงจะเดนิไปจบัสลากในกล่องกระดาษสสีนัสดใส

ที่พลถอือยู่ แล้วส่งให้ดนิเปิดอ่าน

“บ้านแม่เอื้องจนั” ประธานค่ายร่างใหญ่ขานเสยีงดงัเป็นภาษา

เหนือชัดแจ๋ว ก่อนหญิงวัยกลางคนจะก้าวออกมาต้อนรับหญิงสาว 

เรยีกเสยีงเฮดงัลั่น ประหนึ่งเชยีร์มวยกไ็ม่ปาน ท�าเอาคนยนืสงัเกตการณ์ 

เผยยิ้มบางๆ ยามมองเหตกุารณ์สนกุสนานตรงหน้า

“เด็กพวกนี้ดูท่าจะคึกคักกันน่าดูเลยแฮะ” ร้อยต�ารวจโทอคิน

เอ่ยกลั้วหวัเราะ ขณะมองบรรดาชาวค่ายอาสาส่งเสยีงเย้วๆ เชยีร์เพื่อน

ที่ลกุขึ้นไปจบัสลากทลีะคน

“คกึคกับ้างกด็ ีเป็นสสีนั” ศขิรนิทร์เอ่ย

“แต่พี่มนีดูจะไม่คกึคกัเท่าไหร่” 

ศิขรินทร์ชะงักไปเล็กน้อยยามเพื่อนเอ่ยชื่อหญิงสาวคนนั้น 

ขึ้นมา พลนัเขากม็องไปยงัจดุที่ร่างบางนั่งอยู่ เป็นจงัหวะเดยีวกนักบั

ที่ดนิขานชื่อ หญงิสาวจงึลกุขึ้นยนืพอดี

“น้องเขาดูน่าสนใจดเีนอะ” 

ศิขรินทร์เงียบ ไม่ได้ตอบค�าถามนั้น ด้วยเพราะรู้แกวว่าเพื่อน

ก�าลงัจบัสงัเกตตวัเอง

หมอนี่คดิว่าเขาสนใจเดก็นั่นงั้นหรอื

“แกว่าไหมคาม น้องพี่มนีน่าสนใจด”ี

“หยดุความคดิของแกเดี๋ยวนี้เลย”
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“แกรู้เหรอว่าฉนัคดิอะไร”

คนถกูถามตสีหีน้าเรยีบเฉยเสยีจนนายต�ารวจหนุม่ต้องยอมแพ้

“โอเคๆ ฉันไม่พูดแล้วก็ได้” ร้อยโทอคินสงบปากสงบค�า แต่

ใบหน้ากลบัแต้มด้วยรอยยิ้มอารมณ์ดทีี่กวนอารมณ์เพื่อนให้ขุ่นมวัได้ 

ถ้าศิขรินทร์มีปฏิกิริยาแบบนี้แล้วละก็ สิ่งที่เขาคิดคงจะไม่พลาดแน่ 

และถงึแม้อคนิเพิ่งเอ่ยปากว่าจะไม่พูด แต่กอ็ดไม่ได้เมื่อเหลอืบไปเหน็

ชาวบ้านคนหนึ่งก้าวออกมา

“เฮ้ย! นั่นมนัป้าค�าจนันี่” ร้อยต�ารวจโทอคนิเอ่ยอย่างแปลกใจ 

แล้วหันไปเอ่ยถามเพื่อน “แกยอมให้ป้าค�าจันเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย 

หรอืวะคาม”

“อือ” ศิขรินทร์ขานรับอย่างเสียไม่ได้ เพราะเขารู้ถึงสาเหตุ 

ที่เพื่อนเอ่ยท้วงได้ดี ลูกชายป้าค�าจันติดยาเสพติดและเป็นหนึ่งใน

สมาชกิขบวนการค้ายาแถบตะเขบ็ชายแดน “เขามาหาฉนัที่บ้าน และ

เสนอตวัเข้าร่วมกจิกรรม ฉนัจะปฏเิสธกไ็ม่ได้ เพราะป้าค�าจนัไม่ได้ท�า

อะไรผดิ” 

“มันก็จริงอย่างที่แกว่า แต่มันจะอันตรายตรงที่ไม่รู้ว่า ไอ้จอง

มนัจะย้อนกลบัมาเมื่อไหร่นี่ส”ิ ร้อยต�ารวจโทอคนิหมายถงึลกูชายของ

ป้าค�าจนัที่หลบหนกีารจบักมุของเจ้าหน้าที่ไปได้แรมปี และในขณะนี้

ยงัไม่สามารถจบักมุตวัได้

“นั่นแหละที่น่าเป็นห่วง”

“แล้วแกจะยอมให้น้องคนนั้นไปพกัที่บ้านป้าค�าจนัจรงิๆ น่ะหรอื 

ขนืไอ้จองมนัย้อนกลบัมาล่ะ”

“มนัคงยงัไม่กล้าย้อนกลบัมาตอนนี้หรอก”

“แกจะมั่นใจได้ยงัไง” 

ศิขรินทร์เงียบลงอย่างไปไม่เป็น เมื่อถูกเพื่อนย้อนถามตรง

ประเด็น ด้วยไม่มีอะไรมายืนยันได้ว่านายจองจะไม่ย้อนกลับมาที่ 
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มะปินอกี

“งั้นเห็นทีคงต้องจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย คอยผลัด

เปลี่ยนกันมาดูแลความเรียบร้อยของหมู่บ้านในช่วงสองเดือนนี้เป็น

พเิศษ” ศขิรนิทร์เอ่ยขึ้น หลงัจากหยดุคดิชั่วครู่ ก่อนสรปุว่าการป้องกนั

ย่อมดกีว่าการแก้ไขเสมอ

“งั้นฉันจะจัดเวรให้พวกลูกน้องมาช่วยอีกแรงก็แล้วกัน ถ้ามัน

เห็นพวกต�ารวจเดินป้วนเปี้ยน มันคงจะไม่กล้ากลับมาตอนนี้หรอก” 

ร้อยต�ารวจโทอคนิบอกส�าทบั 

ศขิรนิทร์พยกัหน้ารบัอย่างเหน็ด้วย ก่อนทั้งคู่จะยตุบิทสนทนา

ลง แล้วเพ่งสายตาไปยงัร่างบางของคนต้นเหตทุี่เดนิแยกออกไปยนืคู่

กบัป้าค�าจนั 

หญงิสาวยนืรอและร่วมเชยีร์บรรดาสมาชกิชาวค่ายคนอื่นๆ จน

จบัสลากกนัครบทกุคนแล้ว แล้วประธานค่ายอย่างดนิจงึขยบัก้าวออก

มาชี้แจงก�าหนดการคร่าวๆ ของกจิกรรมในช่วงค�่า ก่อนจะอนญุาตให้

ทุกคนแยกย้ายออกจากลานรวมพลเพื่อไปยังที่พักของแต่ละคนที่

กระจายกนัออกไป เจ้าของบ้านแต่ละหลงักลุกีจุอช่วยหอบหิ้วข้าวของ

และสมัภาระกนัดูวุ่นวาย แต่ใบหน้าของทกุคนกลบัเจอืรอยยิ้มละไม

มีนมีนาหิ้วกระเป๋าเดินทางที่บรรจุเสื้อผ้าและของใช้ที่จ�าเป็น 

รวมไปถึงสิ่งของจ�าพวกหนังสือ ของกระจุกกระจิกที่อดีตคนรักอย่าง

ทศเทพเคยมอบให้ ซึ่งหญงิสาวขนมาบรจิาคจนหมดแบบไม่คดิอาลยั

อาวรณ์ หญิงสาวเดินตามป้าค�าจัน เจ้าของบ้านร่างผอมบางไปยัง

ที่พกั ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากลานรวมพลราวห้าร้อยเมตร

“เหนื่อยไหมจ๊ะ” 

มีนมีนาเงยหน้าขึ้นยิ้มแหยๆ ยามที่ป้าค�าจันถามด้วยภาษา

เหนอืชดัเจน ก่อนตอบด้วยน�้าเสยีงตดิจะหอบ

“นดิหน่อยค่ะ ว่าแต่...อกีไกลไหมคะ”
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“อกีนดิเดยีวกจ็ะถงึแล้วจ้ะ บ้านป้าอยู่ตรงนู้น” 

มีนมีนามองตามนิ้วของป้าค�าจัน เห็นบ้านไม้แบบยกใต้ถุนสูง

ตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้า เคียงข้างด้วยบ้านลักษณะเดียวกัน และ 

บ้านปนูชั้นเดยีวแบบมใีต้ถนุอกีหลายหลงั หญงิสาวเหน็เพื่อนชาวค่าย 

คนหนึ่งก�าลังหิ้วกระเป๋าเดินขึ้นไปบนบันไดที่ท�าจากไม้แต่ไม่มีราวจับ 

ท่าทางทุลักทุเลดูน่าขัน พอคิดดังนั้นก็หลุดยิ้ม เพราะคิดว่าตัวเองก ็

น่าจะมที่าทางไม่ต่างกนั

“บ้านป้าค�าจนัอยูก่นักี่คนหรอืคะ” มนีมนีาถามกลบความเงยีบ 

เพราะเท่าที่สังเกตดูป้าค�าจันไม่ใช่คนพูดเก่ง เหมือนกับป้าเอื้องค�า 

เจ้าของบ้านที่รบัดูแลน�้าฝน เจ้านั้นพูดเป็นต่อยหอย แบบที่น�้าฝนพูด

ไม่ทนัเลยทเีดยีว และมนีมนีายงัจ�ารอยยิ้มแหยๆ ของรุ่นน้องได้ดี

“สอง ลงุกบัป้า รวมหนูด้วยกเ็ป็นสาม” ป้าค�าจนัตอบสั้นๆ 

มนีมนีาพยกัหน้ารบัน้อยๆ “แล้วป้าค�าจนัไม่มลีูกหรอืคะ”

“มจี้ะ แต่มนัไม่อยู่”

“งั้นมนีขอฝากตวัเป็นลูกสาวสกัสองเดอืนนะคะ”

“จ้า” 

มนีมนีาฉกียิ้มกว้างจนตาหย ีแล้วกึ่งลากกึ่งหิ้วกระเป๋าไปยงับ้าน

พกัเป้าหมายอย่างรวดเรว็

บ้านของป้าค�าจันเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวที่ยกพื้นสูงจากพื้นดิน  

มีบันไดไม้กว่าสิบขั้นทอดสูงสู่ระเบียงบ้านที่ยื่นออกไปแถบเชิงเขา  

ด้านในโล่งกว้าง มห้ีองครวัและห้องนอนอกีสองห้อง ตรงโถงกลางบ้าน 

มโีทรทศัน์ตั้งอยู่

“พออยู่ได้ไหม” เจ้าบ้านถาม ขณะที่มีนมีนากวาดตามองไป

รอบบ้าน ก่อนจะพยกัหน้ารบัอย่างไม่เรื่องมาก ดกีว่าเพงินอนตอนเธอ

ไปค่ายอาสาสมยัมหาวทิยาลยัตั้งเยอะ

“อยู่ได้ค่ะ สบายมาก”
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“ป้าเตรยีมห้องนอนไว้ให้หนูแล้ว หวงัว่าจะพออยู่ได้นะ” หญงิ

วยักลางคนบอก แล้วเดนิไปผลกับานประตทูี่ท�าจากซี่ไม้ไผ่ให้เปิดออก 

เผยให้เหน็ห้องขนาดเลก็ โล่ง เนื่องจากไม่มเีครื่องเรอืนสกัชิ้น มเีพยีง

เสื่อและเครื่องนอนกองไว้ตรงมมุหนึ่ง

“ห้องนอนเก่าลูกป้าเอง แต่มนัไม่อยู่แล้ว ป้าเลยปัดกวาดเชด็ถู

ให้ใหม่” 

มนีมนีาก้าวเข้าไปในห้องพร้อมกบักลอกตามองส�ารวจไปรอบๆ 

ขณะที่เจ้าของบ้านเดนิไปเปิดหน้าต่างที่ปิดไว้ จนลมเยน็ๆ โชยเข้ามา

ปะทะใบหน้า

“ตรงห้องนี้จะมองเหน็ววิไร่ชา ป้าคดิว่าหนูน่าจะชอบ”

มนีมนีาขยบัเข้าไปดู กเ็หน็ไร่ชากว้างขวางอยู่ด้านล่าง

“ชอบค่ะ สวยมากเลย” หญิงสาวยิ้มกว้าง มองไร่ชาสีเขียว

ละลานตาอย่างชอบใจ

“งั้นหนูพักผ่อนเถอะ เก็บข้าวของให้เรียบร้อย เดี๋ยวป้าจะไป

ช่วยเขาเตรียมอาหารเย็น วันนี้นายคามจัดงานต้อนรับ เราจะไปกิน

รวมกนัที่ลานดนิกลางหมู่บ้าน”

“ลานดนิที่เราเพิ่งจากมาน่ะหรอืคะ”

“จ้ะ ที่นั่นแหละ”

“งั้นมนีขอจดัของสกัพกัแล้วจะตามไปนะคะ”

“จ้ะ ตามสบายเลย”

“ขอบคณุป้าค�าจนัมากนะคะ” มนีมนีากระพุม่มอืไหว้ผูส้งูวยักว่า 

ที่ฉกียิ้มกว้างรบัค�าอย่างยนิดี

“ป้ายนิดจี้ะ ยงัไงกท็�าตวัสบายนะ ขาดเหลอือะไรกบ็อกป้าได้”

“ค่ะ” มนีมนีายิ้มรบับางๆ ก่อนป้าค�าจนัจะผละออกไป 

หญงิสาวยนืมองทวิทศัน์ที่เหน็ได้จากหน้าต่างอกีชั่วครู ่แล้วผละ

ไปรื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จ�าเป็นบางส่วนออกมาวางเรยีง ก่อนจะล้มตวั
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ลงกึ่งนั่งกึ่งนอนทบัฟูกนอนที่ดูกลางเก่ากลางใหม่ที่กองอยู่ พร้อมกบั

เอื้อมไปหยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมาเปิดดเูป็นอนัดบัแรก พบเป็นข้อความ

จากพะแพงที่ส่งมาส�าทบัว่า อย่าลมืโทร. รายงานเมื่อถงึหมู่บ้านมะปิน 

แต่เมื่อมนีมนีาเหลอืบมองขดีสญัญาณตรงมมุขวาบนของหน้าจอแล้ว

ก็ได้แต่เฉย ก่อนวางโทรศัพท์มือถือลงแล้วหลับตา สูดเอาอากาศ

บรสิทุธิ์ที่แสนเยน็สบายเข้าปอดเฮอืกใหญ่

ของบีหลบัสกัสบินาท ีแล้วค่อยเดนิหาจดุที่มสีญัญาณโทร. กลบั

ละกนั
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มีนมีนาสะดุ้งตื่นหลังจากงีบหลับไปร่วมยี่สิบนาที เมื่อ

ได้ยินเสียงกลองพร้อมกับเสียงร้องเพลงดังลั่นมาจากลานดินกลาง

หมู่บ้านที่คาดว่า บรรดาชาวค่ายคงทยอยไปชมุนมุกนัอยู่ตรงนั้นแล้ว

หญิงสาวพลิกนาฬิกาตรงข้อมือเล็กขึ้นดูเวลาอย่างแปลกใจ 

เนื่องจากพระอาทิตย์ดวงโตยังไม่ลาลับเหลี่ยมเขา มันยังคงส่องแสง

สว่างขดักบัเขม็นาฬิกาที่บ่งบอกเวลาสบิแปดนาฬิกาสามสบินาทมีาก

นกั ก่อนร่างบางจะผดุลกุขึ้นยนืบดิขี้เกยีจเลก็น้อย แล้วเดนิลงจากเรอืน 

จุดหมายคือลานดินกลางหมู่บ้านที่มีเสียงร้องเพลงเฮฮาดังแว่วมา  

แต่ในระหว่างทางเสยีงข้อความจากโทรศพัท์มอืถอืกด็งัขึ้นรวัๆ บ่งบอก

ว่ามสีญัญาณโทรศพัท์

มีนมีนาชะงัก ควักโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดดูอย่างแปลกใจ  

เธอเหน็ขดีสญัญาณเลก็ๆ แสดงอยู่เพยีงขดีเดยีว และตดิๆ หายๆ อยู่ 

อย่างนั้น หญิงสาวจึงสอดส่ายสายตามองหาชาวบ้านเพื่อขอความ 

ช่วยเหลือ จนไปสบตาเข้ากับร่างสูงของชายหนุ่มที่เธอจ�าได้ว่า เป็น 

ผู้ช่วยของผู้น�าหมู่บ้านชื่อว่าพลเดนิผ่านมา

“เอ่อ ขอโทษนะคะ” หญงิสาวส่งเสยีงร้องเรยีก ฝ่ายนั้นจงึหยดุ

เดนิแล้วหนัมามอง

3
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“ครบั”

“คือ...ฉันจะใช้โทรศัพท์น่ะค่ะ ไม่ทราบว่ามีจุดรับสัญญาณ 

ไหมคะ” มนีมนีาถามพร้อมกบัชโูทรศพัท์มอืถอืขึ้น แล้วเดนิเข้าไปใกล้ 

ฝ่ายนั้นอกีนดิตามมารยาท

“มคีรบั จดุรบัสญัญาณอยูต่รงนูน้” พลบอกพร้อมกบัชี้นิ้วไปยงั

ฝั่งตรงข้ามกบัลานดนิกลางหมู่บ้าน 

มนีมนีามองตามหญงิสาวกะระยะทางจากสายตาคร่าวๆ ได้ราว

แปดร้อยเมตร

“ม.ี..ที่เดยีวหรอืคะ”

“ครับ” พลพยักหน้ายิ้มๆ อย่างพอเดาออกว่าคู่สนทนารู้สึก

อย่างไร กจ็ดุรบัสญัญาณตรงนั้นออกจะอยู่ไกลเหลอืเกนิ แถมยงัต้อง

เดนิเท้าขึ้นไปบนเนนิเขาด้วย

“ขอบคณุนะคะ”

“ครบั มอีะไรกส็อบถามได้” 

มนีมนีายิ้มรบัแหยๆ ก่อนพลจะผละออกไป หญงิสาวจงึเริ่มเดนิ

ไปคนละทางกับพล แม้จะเหนื่อยจนขาลากและปวดเมื่อยไปทั้งเนื้อ 

ทั้งตวั แต่มนีมนีากท็นให้เพื่อนเป็นห่วงอยู่แบบนี้ไม่ได้ เธอต้องโทร. ไป

รายงานพะแพงให้เรยีบร้อยก่อน ส่วนอกีสองเบอร์ที่โชว์ค้างไว้กป็ล่อย

ทิ้งไว้แบบนั้น เธอจะไม่ขอรบัฟังอะไรแล้วเกบ็มาเป็นอารมณ์อกี ปล่อย

ให้ทกุอย่างจบลงและเป็นไปแบบนี้น่ะดแีล้ว

ร่างบางเดินกลับมาที่ลานดินกลางหมู ่บ้าน หลังจาก

โทรศัพท์รายงานความเป็นอยู่กับพะแพงเรียบร้อยแล้ว ทุกคนก�าลัง

วุ่นวายอยู่กับการจัดเตรียมงานต้อนรับในค�่าคืนนี้ หญิงสาวจึงขยับ

เข้าไปช่วยน�้าฝน เจี๊ยบ และต้นที่ก่อกองไฟขนาดใหญ่ตรงกลาง 

ลานดนิ โดยไปช่วยหอบท่อนไม้และกิ่งไม้แห้งจากใต้ถนุบ้านหลงัหนึ่ง
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มาสมุรวมไว้เป็นกองใหญ่ ขณะที่ชาวบ้านช่วยกนักลิ้งขอนไม้ขนาดใหญ่ 

มาตั้งเรียงต่างเก้าอี้ ท่ามกลางบรรยากาศยามพลบค�่าที่แสงตะวัน 

เริ่มจางไป เปิดโอกาสให้ดวงไฟสส้ีมขนาดน้อยใหญ่ที่ห้อยระย้าตกแต่ง

อยู่รอบบรเิวณได้ส่องแสงวบัวาม

“เอ้ามาๆ มากนิข้าวกนัเรว็” หญงิวยักลางคนในชดุเสื้อคอกลม

แขนยาวและผ้าซิ่นสีน�้าตาลกวักมือเรียกบรรดาชาวค่ายที่ง่วนอยู่กับ

งานในหน้าที่ของตัวเอง ให้มารับประทานอาหารเย็นร่วมกัน โดยจัด

วางลงบนเสื่อ ซึ่งปูต่อกนัเป็นวงกลมขนาดใหญ่สามวง 

แต่กระนั้นชาวค่ายอาสาก็ยังไม่กระดิกตัว เพราะได้ยินบ้าง  

ไม่ได้ยินบ้าง บางคนได้แต่หันมองงงๆ ร้อนถึงประธานค่ายร่างใหญ่

อย่างดินต้องส่งเสียงชี้แจงอีกรอบ ทุกคนจึงรีบวางมือจากงาน แล้ว

ขยับมานั่งล้อมวงบนเสื่อที่ถูกปูไว้อย่างพร้อมเพรียงกัน ท่ามกลาง

สภาพอากาศที่เริ่มเยน็ลงเรื่อยๆ

“พี่มนี ไปนั่งด้วยกนัสคิะ” น�้าฝนเอ่ยขึ้นพร้อมกบัจบัจูงแขนเลก็

ของมีนมีนาให้ไปนั่งด้วยกัน แบบที่คนมาล�าพังไม่อิดออด ยอมเดิน

ตามไปอย่างง่ายดาย

“พวกเราขอนั่งด้วยนะ” และเป็นน�้าฝนที่เอ่ยขึ้นเสียงใส เรียก

ให้สมาชกิในวงข้าววงหนึ่งที่มทีั้งเพื่อนร่วมค่ายและชาวบ้านหนัมามอง 

ก่อนทั้งหมดจะกระวกีระวาดขยบัที่นั่งให้อย่างยนิดี

“ได้ส ินั่งเลยๆ” หญงิสาวผมสั้นร่างเลก็คนหนึ่งบอก พร้อมกบั

หันไปบอกเพื่อนที่นั่งข้างหม้อข้าวสวยให้ตักข้าวใส่จานเพิ่ม ขณะที่ 

มนีมนีาและพวกทรดุนั่งขดัสมาธติรงที่ว่างอย่างง่ายๆ 

“นี่ของ...พี่มนีครบั”

มีนมีนามองข้าวสวยในจานสังกะสีที่ถูกมือใหญ่หยิบยื่นมาให้

เป็นคนแรกอย่างแปลกใจ ทั้งที่มนัควรจะเป็นของต้นที่นั่งอยูต่ดิกนัก่อน

มากกว่า แต่กระนั้นมนีมนีากย็ื่นมอืออกไปรบัพร้อมกบัร้องถาม
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“ของพี่เหรอ”

“ครบั ของพี่มนี”

“แหมติว สายตามองเห็นแต่พี่มีนหรือไงจ๊ะ นายต้นนั่งหัวโด ่

คั่นอยู่นั่น” เจี๊ยบส่งเสยีงแซว ท�าเอาเจ้าตวัยิ้มเขนิ

“กเ็ลดี้เฟิสต์ไง ต้นรอได้”

“แต่เรากบัเจี๊ยบกเ็ลดี้นะ ท�าไมพี่มนีได้ก่อน”

“เอาแล้วๆๆ” ชาวค่ายคนอื่นส่งเสยีงแซวอย่างนกึสนกุ ท�าเอา

คนเป็นสุภาพบุรุษยิ้มเขิน ขณะที่มีนมีนาเพียงยิ้มบางๆ ไม่ได้เอ่ย

โต้ตอบอะไร ชายหนุม่รุน่น้องคนเดมิจงึหนัไปตกัข้าวใส่จานให้คนอื่นๆ 

จนครบทกุคน ก่อนมื้ออาหารยามเยน็จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นกนัเอง 

“เมื่อก่อนมะปินล�าบากและกนัดารกว่านี้มาก” ลงุค�าปันผูอ้าวโุส 

ที่สดุในวงข้าวเอ่ยขึ้น ดงึทกุคนให้หนัไปมองอย่างสนใจ “แต่หลงัจาก

ที่นายคามกลบัมา ที่นี่กพ็ฒันากว่าแต่ก่อนมาก มโีรงเรยีน มคีณุครู 

เดก็ๆ ได้เรยีนหนงัสอื ชาวบ้านมงีานท�า ท�าให้ชวีติความเป็นอยู่ดกีว่า

แต่ก่อนมากนกั”

“โดยมนีายคามเป็นผู้น�าหรอืครบั”

“ใช่ ได้นายคามนี่แหละ”

“แล้วท�าไมเขาถงึได้เป็นผู้น�าล่ะคะ ทั้งที่เขาอายนุ้อยกว่าผู้เฒ่า

ผู้แก่ของที่นี่ตั้งเยอะ” หญงิสาวคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นอย่างสงสยั แบบที่

เพื่อนคนอื่นก็พยักหน้าตามอย่างเห็นด้วย เพราะคิดตรงกันว่าผู้น�า

หมู่บ้านควรเป็นคนที่มอีายมุากๆ หน่อย

“เพราะนายคามเป็นผู้สืบทอดสายเลือดโดยตรงของผู้ก่อตั้ง 

มะปินน่ะสิ ที่นี่เรานับถือความเป็นผู้น�าอย่างที่สุด หากสิ้นสายเลือด

แล้ว เราถงึคดัเลอืก แต่ที่จรงิกเ็กอืบต้องคดัเลอืกละนะ หากนายคาม

ไม่กลบัมา” 

มีนมีนาที่นั่งรับประทานอาหารอยู่เงียบๆ ไม่ได้ซักถามเหมือน
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กบัคนอื่นๆ ได้แต่นั่งเงี่ยหูฟัง ซมึซบัเอาข้อมูลเข้าหวัไปพลางๆ อย่าง

เสยีไม่ได้

“อ้าว แล้วท�าไมนายคามถงึเกอืบจะไม่กลบัมาล่ะคะลงุ”

“ไปเรยีนต่อน่ะส ิเหน็ว่าไปเป็นอาจงอาจารย์อยูท่ี่นั่น ที่อะไรนะ 

ค�าแปง เวอๆ อะไรนั่น” ลงุค�าปันหนัไปถามชายหนุ่มผวิขาวอกีคนที่

นั่งร่วมวงอยู่ด้วย 

เขาละมอืจากการตกักบัข้าวแล้วตอบ “เวอร์จเินยีครบั สหรฐั-

อเมรกิา”

“ใช่ๆ ที่นั่นแหละ” สิ้นค�ายืนยันของลุงค�าปันก็เกิดเสียงฮือฮา

ขึ้นอย่างประหลาดใจ บางคนถงึกบัเอี้ยวตวัหนัไปลอบมองหน้าชายหนุม่ 

ผู้เป็นผู้น�าหมู่บ้านที่นั่งอยู่อกีวงกนัเลยทเีดยีว 

“แบบนี้ครอบครวันายคามคงรวยมากเลยสนิะครบั ถงึสามารถ

ส่งนายคามไปเรยีนต่อต่างประเทศได้”

“ตอนนั้นการส่งออกชาและกาแฟก�าลงับูมครบั พ่อของนายจงึ

ส่งนายไปเรยีนต่อต่างประเทศ แต่เหน็ว่านายคามกท็�างานพเิศษควบคู่

กนัไปด้วยอกีทางหนึ่ง พอเรยีนจบกไ็ด้ท�างานเป็นอาจารย์อยูท่ี่นั่นเลย 

แต่พอพ่อนายคามเสยี นายคามเลยต้องกลบัมารบัต�าแหน่ง ทั้งที่ก�าลงั

เรยีนต่อปรญิญาเอก”

“โห!” เสยีงอทุานดงัขึ้นเป็นค�ารบที่สองอย่างประหลาดใจ ขณะ

ที่มนีมนีาเลกิคิ้ว ประวตัสิ่วนตวัของผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาเลยทเีดยีว

“ทั้งหล่อ ทั้งเก่งแบบนี้ แล้วนายคามมแีฟนหรอืยงัคะนี่” เจ้าของ

เสยีงเลก็ๆ เอ่ยถามขึ้น เรยีกเสยีงหวัเราะคกิคกัจากบรรดาสาวๆ ได้

เป็นอย่างด ีเมื่อเพื่อนเอ่ยค�าถามได้ตรงใจ

“มแีล้ว แต่กเ็ลกิแล้วครบั”

“คะ?” คนถามท�าน�้าเสยีงแปลกใจ แต่ค�าแปงไม่ได้ขยายความ

เพิ่มเตมิ เขาก้มหน้าลงรบัประทานอาหารต่อเป็นการตดับท ทิ้งประเดน็
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ให้สาวๆ แคลงใจกันเป็นแถว รวมทั้งน�้าฝนและเจี๊ยบที่นั่งอยู่ข้างๆ 

มนีมนีาด้วย

“ที่คณุค�าแปงพูด หมายความว่ายงัไงอ้ะ มแีล้วเลกิแล้ว แฟน

หรอืเมยี?” เจี๊ยบแต่งประเดน็

“คนหนุ่มวัยนี้จะคบเล่นๆ แบบแฟนหรือ ฉันว่าเมียชัวร์ๆ”  

น�้าฝนฟันธง ท�าเอาคนถามหน้างอ เพราะสนใจในตัวผู้น�าหมู่บ้าน 

รูปหล่อไม่ต่างจากสาวๆ คนอื่น

“มัวแต่คุยเรื่องผู้ชายอยู่นั่น กินๆ เข้าไป” เสียงต้นดังขัดขึ้น 

พร้อมกบัตกักะหล�่าปลทีอดน�้าปลาใส่จานข้าวของเจี๊ยบ ท�าเอาเจ้าของ

จานหน้าหงกิ

“ไอ้ต้น ฉนัไม่กนิผกั”

“กนิยากแบบนี้ไง ถงึหาผวัไม่ได้”

“ไอ้เพื่อนเวร!” 

มนีมนีาหลดุหวัเราะ เมื่อรุน่น้องสองคนที่นั่งขนาบข้างเธอท�าท่า

จะวางมวยใส่กัน แต่คนก่อกวนอย่างต้นหาได้สลดไม่ กลับหัวเราะ

ชอบใจเสยีอย่างนั้น แต่กแ็ค่ครูเ่ดยีวเท่านั้น ก่อนทั้งคูจ่ะหนัไปให้ความ

สนใจกับการตักกับข้าวใส่จานเพื่อเติมพลังให้ตัวเอง หลังจากเหน็ด-

เหนื่อยมาตลอดทั้งวนั 

กับข้าวมื้อแรกที่หมู่บ้านมะปิน เป็นเมนูแสนง่ายที่สามารถหา

รับประทานได้ทุกภาคของประเทศไทยอย่างไข่เจียว กะหล�่าปลีทอด 

น�้าปลา ต้มกระดูกหมูกบัผกักาดดอง กนิกบัข้าวสวยร้อนๆ หอมกลิ่น

ควนัไฟจากการหงุด้วยเตาถ่าน เป็นเมนูที่ท�าให้คนซึ่งจากบ้านมาไกล

กนิง่าย และไม่รู้ว่าเป็นเพราะกรรมวธิกีารหงุที่ต่างออกไปจากความคุน้

ชนิหรอืเปล่าที่ท�าให้สมาชกิชาวค่ายอาสาหลายคนเจรญิอาหาร จดัการ

เตมิข้าวถงึสองสามรอบ แถมกบัข้าวกลางวงกค่็อยๆ พร่องไปทลีะนดิๆ 

และหมดเกลี้ยงลงในตอนที่ทกุคนอิ่มแปล้
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“อิ่มหรอืเปล่า เตมิข้าว เตมิกบักนัอกีไหม” ลงุค�าปันเอ่ยถาม

อย่างใจดี ยามเห็นหลายคนวางช้อน ท�าเอาสมาชิกในวงส่ายหน้า

ปฏเิสธกนัเป็นพลัวนั หลงัฟาดข้าวกนัไปคนละจานสองจาน

“พอแล้วครับลุง แค่นี้ก็อิ่มจะแย่” เจ้าของร่างสูงที่มีป้ายชื่อ 

ห้อยคอว่า ตวิ ซึ่งเป็นคนเดยีวกนักบัคนที่ถกูเพื่อนๆ แซวเมื่อครูร่บีบอก

พร้อมกบัยิ้มแหยๆ ก่อนจะกระวกีระวาดหนัไปตกัน�้าในกระตกิใบใหญ่

ยื่นให้ทกุคน รวมทั้งมนีมนีาด้วย

“น�้าครบัพี่มนี” 

คนถูกเรยีกหลบุตามองแก้วน�้าที่ถูกยื่นมาตรงหน้า ก่อนฉกียิ้ม

บางๆ 

“ขอบใจจ้ะ”

“ครับ” ติวขานรับเสียงสุภาพพร้อมกับรีบหลุบตาหลบตา 

ของมีนมีนา ท�าเอาชาวค่ายคนอื่นๆ ที่นั่งล้อมวงอยู่เห็นท่าทีนั้นของ

ชายหนุ่มกันถ้วนหน้า พากันส่งเสียงแซวเกรียวกราวอย่างสนุกสนาน 

จนน�้าฝนที่นั่งอยู่ข้างมีนมีนาออกอาการไม่สบายใจ ด้วยเธอล่วงรู้

สถานการณ์ของมนีมนีาดี

“พี่มนีคะ”

“หือ” มีนมีนาเลิกคิ้วน้อยๆ มองร่างเล็กของรุ่นน้องที่เขยิบ 

เข้ามากระซบิกระซาบใกล้ๆ อย่างแปลกใจ “มอีะไรหรอืน�้าฝน”

“พี่มนีโอเคไหมคะ”

“โอเค?” หญงิสาวทวนถามเสยีงสูงอย่างไม่เข้าใจ “โอเคเรื่อง

อะไรเหรอ”

“ก็เรื่องที่เพื่อนๆ แซวกันไงคะ ถ้าพี่มีนไม่โอเค น�้าฝนจัดการ 

ให้ได้นะคะ” น�้าฝนอาสาอย่างห่วงใยในความรู้สึกของมีนมีนา แต ่

หญงิสาวกลบัระบายยิ้มน้อยๆ อย่างไม่ใส่ใจ

“ช่างเถอะ พี่โอเค”
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“ไม่ถอืสาตวิใช่ไหมคะ”

“ไม่หรอก ดซีะอกี อย่างน้อยเรื่องตวิกท็�าให้พี่ลมืคนที่อยากจะ

ลมืได้บ้าง” 

น�้าฝนพยกัหน้าเหน็ใจ หลงัรบัรู้ปัญหาความรกัของรุ่นพี่เพราะ

นั่งข้างกนัมาก่อนตลอดการเดนิทาง

“ลมืคนคนนั้นให้ได้ แล้วกลบัมาเข้มแขง็เรว็ๆ นะคะ ไม่แน่นะ 

ที่นี่อาจท�าให้พี่มนีเจอคนใหม่ที่ไฉไลกว่าเดมิกไ็ด้”

“มนัจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ”

“ไม่แน่หรอกค่ะ ความรักชอบเล่นตลกจะตาย” น�้าฝนบอก

พร้อมกับท�าปากยื่นด้วยท่าทางน่าเอ็นดู ท�าเอามีนมีนาหลุดหัวเราะ

และฉกุคดิได้ในเสี้ยววนิาทว่ีา หากความรกัมมีนตร์วเิศษอย่างที่น�้าฝน

พูดจริง ก็ช่วยเสกให้เธอลืมเรื่องทศเทพได้ในเร็ววันด้วยเถิด เพราะ 

การเจบ็จากความรกัไม่ได้น่าอภริมย์สกัเท่าไร

วงสนทนาหลงัมื้ออาหารเยน็ด�าเนนิไปต่ออกีชั่วครู่ ก่อนที่ทกุคน

จะช่วยกนัเกบ็ข้าวของบนเสื่อกลบัเข้าโรงครวัที่เป็นเพงิไม้ไผ่อย่างง่ายๆ 

จนเสร็จเรียบร้อย ก่อนจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคณะแม่ครัวแห่ง 

หมูบ้่านมะปิน แล้วพากนัทยอยไปจบัจองที่นั่งรอบกองไฟ เพื่อเข้าร่วม

กจิกรรมชมุชนสมัพนัธ์ในค�่าคนืที่หนึ่ง ซึ่งถกูจดัขึ้นกลางลานดนิประจ�า

หมูบ้่าน ท่ามกลางสายลมเยน็จดัที่พดัโชย ใต้ผนืฟ้าสดี�าสนทิที่เตม็ไป

ด้วยดวงดาวตระการตา

มีนมีนายังคงนั่งจับกลุ่มรวมอยู่กับน�้าฝนและพวกบนขอนไม้

ใหญ่ขอนหนึ่ง ข้างกันเป็นกลุ่มของติวและเพื่อน ถัดไปเป็นบรรดา 

สมาชกิชาวค่ายคนอื่น และชาวมะปินที่มาเข้าร่วมกจิกรรมเป็นจ�านวน

มาก

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ในคืนแรกนั้นจัดขึ้นเพื่อบอกเล่าประวัติ

ของหมูบ้่าน รวมไปถงึกฎระเบยีบและข้อปฏบิตัต่ิางๆ ในการอยูร่่วมกนั 
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ตลอดสองเดือนอย่างละเอียด โดยมีประธานค่ายอย่างดินเป็นคน

ด�าเนินกิจกรรม และผู้ช่วยอย่างร้อยต�ารวจโทอคินและพลคอยผลัด

เปลี่ยนกนัมาเล่าเรื่องต่างๆ พร้อมตอบข้อซกัถามของสมาชกิชาวค่าย

อย่างแขง็ขนั 

จากการซกัถามอย่างอยากรู้อยากเหน็ของหลายๆ คน ท�าให้รู้

ว่าบ้านหลายหลังในชุมชนยังไม่มีห้องน�้าส�าหรับใช้ส่วนตัว บางบ้าน

ยงัคงต้องไปอาบน�้าที่ล�าธาร ท่ามกลางอณุหภมูยิามค�่าคนืที่อาจลดลง 

แตะสบิแปดองศาเซลเซยีส ทั้งที่ไม่ใช่ฤดูหนาว ท�าเอาหลายคนอทุาน

เบาๆ อย่างแปลกใจ 

แต่ดินซึ่งเปรียบเป็นตัวแทนของชาวบ้านก็ย�้าให้สมาชิกค่าย

อาสาทกุคนวางใจ เพราะทางหมูบ้่านได้สร้างห้องน�้าชั่วคราวไว้อ�านวย

ความสะดวกให้แล้ว แถมปัญหาการขาดแคลนห้องน�้ายงัถกูยกขึ้นเป็น

วาระพิเศษประจ�าหมู่บ้าน ที่จะต้องเตรียมก่อสร้างให้แล้วเสร็จอย่าง

รวดเรว็ด้วย

ยิ่งดกึ ชาวค่ายหลายคนกแ็ปลงกายเป็นเจ้าหนจู�าไม ถามนูน่นี่

นั่นเสยีละเอยีดยบิ เพิ่มความรูใ้ห้เพื่อนหลายคนที่สนใจหมู่บ้านมะปิน

เป็นพิเศษ ทั้งเรื่องการใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ การเป็นแหล่ง 

ส่งออกชาขนาดใหญ่ และอื่นๆ อกีมากมาย มบีางคนที่ไม่ใคร่จะตั้งใจ

ฟังนักก็เอาแต่ถามค�าถามเดิมๆ ท�าเอาเพื่อนๆ ระอา แต่แทนที่กลุ่ม

ตัวแทนของบ้านมะปินจะเบื่อหน่าย พวกเขากลับตอบอย่างใจเย็น 

แม้ว่าจะถูกถามถึงเรื่องพื้นที่ส�าหรับใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือถึงห้า

รอบแล้วกต็าม จนหลายคนภาวนาให้ใครซกัถามเรื่องอื่นเสยีที 

กจิกรรมชมุชนสมัพนัธ์ในช่วงถามตอบด�าเนนิไปร่วมสองชั่วโมง

กว่าจะเสรจ็สิ้นลง จากนั้นจงึเป็นช่วงพกัผ่อน ชาวค่ายหลายคนแยก

ตวัไปเตรยีมอาบน�้า แต่งตวั เพื่อเตรยีมเข้านอน ส่วนบางคนยงัคงนั่ง

จับกลุ่มพูดคุยกันรอบกองไฟ นั่นรวมถึงมีนมีนาด้วย หญิงสาวยังคง
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นั่งนิ่งอยู่บนขอนไม้ใหญ่ที่เดิม ข้างกันเป็นต้นที่อาสานั่งอยู่เป็นเพื่อน 

หลงัน�้าฝนและเจี้ยบขอตวัไปอาบน�้า

ร่างแบบบางนั่งพดูคยุกบับรรดารุน่น้องอย่างสนกุสนาน มองวง

สนทนาที่กระชบัพื้นที่เข้ามาชดิ ก่อนกตีาร์โปร่งกลางเก่ากลางใหม่ของ

ใครสกัคนจะถกูส่งเข้ามาในวง พร้อมด้วยขวดเหล้าหมกัสขีุน่ห้าขวดที่

ชาวบ้านคนหนึ่งหอบหิ้วมาฝาก ท�าเอาบรรดาคอเหล้าเฮลั่นอย่าง 

ถูกอกถูกใจ ต่างกระวกีระวาดหาแก้วพลาสตกิมาใส่เหล้ากนัยกใหญ่

“ใครเล่นกตีาร์ได้บ้าง ขอเพลงเพราะๆ สกัเพลงสคิร้าบ” เสยีง

ใครคนหนึ่งเอ่ยขึ้นกลางวง แต่กไ็ม่มใีครขานรบัสกัคน เพราะมวัแต่นั่ง

จบิเหล้าหมกัร่วมกบัชาวบ้านอย่างตดิอกตดิใจ

“ไม่มใีครเล่นได้เลยเหรอ”

“กูเล่นเป็น แต่ขี้เกยีจ”

“งั้นเดี๋ยวพี่เล่นให้ก็ได้” มีนมีนาอาสา เรียกให้บรรดารุ่นน้อง 

หันขวับมามองพร้อมกันเป็นตาเดียว ท�าเอาหญิงสาวถึงกับประหม่า 

“อ้าว ท�าไมมองพี่แบบนั้นล่ะ”

“กพ็ี่มนีเล่นกตีาร์ได้”

“แปลกเหรอ” มนีมนีาย้อนถาม ก่อนหนัไปคว้ากตีาร์โปร่งที่ถูก

วางพิงขอนไม้อย่างไร้ความหมายมากอด มือหนึ่งจับคอกีตาร์ ส่วน 

อกีมอืเกาลงไปบนเส้นคอร์ดจนเกดิเป็นเสยีงดนตรเีบาๆ ขึ้นมา

“เฮ้ย พี่เล่นได้จรงิด”ิ 

หญิงสาวหัวเราะเบาๆ ก่อนพยักหน้า ไม่คิดว่าความสามารถ

ของตวัเองจะท�าให้พวกรุ่นน้องผู้ชายประหลาดใจได้มากขนาดนี้

“พี่มนีเล่นเพลงอะไรได้บ้างอ้ะ”

“กห็ลายเพลงนะ ลองขอมาส”ิ มนีมนีาตอบแบ่งรบัแบ่งสู้ ด้วย

ไม่ค่อยได้เล่นนานแล้ว ดวงตากลมจ้องมองบรรดารุ่นน้องที่สุมหัว  

ช่วยกันคิดหาเพลงให้วุ่นวายอย่างนึกตลก รู้สึกดีที่การอยู่ท่ามกลาง
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คนมากมายแบบนี้ ท�าให้เธอไม่ต้องคดิถงึเรื่องของทศเทพนกั 

“พี่มนีเล่นเพลง “ค�ายนิด”ี ของวงเคลยีร์ได้ไหมพี่” 

หญงิสาวชะงกัไปเลก็น้อย ยามได้ยนิชื่อเพลงที่รุ่นน้องคนหนึ่ง

ร้องขอ หญงิสาวก้มหน้าลองเส้นคอร์ด เพื่อซ่อนแววตาไหววบูแวบหนึ่ง 

เมื่อเพลงนั้นช่างเข้ากับสถานะตอนนี้ของเธอเหลือเกิน แต่ถึงกระนั้น

หญงิสาวกย็งัเงยหน้าขึ้นมาบอก

“ได้ส ิใครจะร้องล่ะ”

“ไอ้ตวิไง มงึไปร้องเลย”

“เฮ้ย!” ตวิอทุานเมื่อถูกเพื่อนทั้งผลกัทั้งดนั ขณะที่มนีมนีานั่ง

เฉย ดูออกว่าบรรดารุ่นน้องสนบัสนนุให้ตวิจบีเธอ

“เฮ้ยอะไรเล่า มงึเป็นนกัร้องประจ�าคณะนะ”

“แต่” ติวลังเล เขาหันมามองเธอแวบหนึ่งด้วยท่าทีเกรงใจ  

แต่มนีมนีาไม่ได้คดิอะไร จงึพยกัหน้าให้เป็นเชงิอนญุาต

“มานั่งร้องด้วยกนัส”ิ

“ไปสมิงึ” 

คนที่ถูกเพื่อนถบีหวัส่งอดิออดอยู่ชั่วครู่ ก่อนผดุลกุขึ้นแล้วขยบั

มานั่งข้างมีนมีนาบนขอนไม้ใหญ่ หญิงสาวหันไปมองหน้ารุ่นน้อง 

แวบหนึ่ง เหน็ใบหน้าหล่อใสแดงระเรื่อแล้วกน็กึข�า 

นี่ตวิเขนิเธอจรงิๆ ใช่ไหม

“เริ่มละนะ”

“ครบั” เขาขานรบั มนีมนีาจงึกรดีนิ้วเรยีวลงไปบนคอร์ดกตีาร์

อย่างจริงจัง ก่อให้เกิดท่วงท�านองคุ้นหูขึ้นกลางลานดินประสานกับ

เสียงร้องทุ้มนุ่มของติว ท่ามกลางบรรยากาศหนาวเย็นจากลมแรงที่

พดัโชย

หญิงสาวก้มลงมองมือที่ดีดอยู่บนเส้นคอร์ดกีตาร์นิ่ง เพื่อซ่อน

ความรู้สึกหลากหลายจากสายตาของผู้คน ปล่อยให้อารมณ์ผิดหวัง
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ด�าดิ่งไปกบัเนื้อเพลงบาดใจ

“ฉนัมายนิดใีห้กบัรกัที่สดใส ยนิดทีี่เธอได้พบเจอ คนที่ด ีคนที่

ควรคู่รกัของเธอ คนที่เข้ากนัมากกว่าฉนั”

มนีมนีากะพรบิตาถี่รวั ไล่หยดน�้าตาที่เอ่อคลอ ทั้งที่คดิว่าจะไม่

ร้องไห้เพราะทศเทพอกีแล้วเชยีว แต่พอนกึถงึเรื่องราวดีๆ  ระหว่างกนั

ทไีร กอ็ดเสยีใจไม่ได้

‘อย่านอนดกึนะมนี พรุ่งนี้งานเยอะ’

‘พี่ซื้อของที่มนีชอบมาฝาก กนิเยอะๆ นะ’

‘พี่บอกแล้วว่าให้พกร่มตดิรถไว้ เหน็ไหม เป็นหวดัจนได้’

มีนมีนาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะรู้สึกอินกับเพลงนี้ได้มากเท่านี้ 

มาก่อนเลย 

“ขอให้ความรักมีแต่ความสุขใจ ไม่ว่าสิ่งไหนเข้ากันหมดทุก

อย่าง ขอให้ความรกัเขาและเธอไม่มจีดืจาง มเีขาเคยีงข้าง ไม่มคีวาม

ทกุข์ใด”

แผลสด...กเ็จบ็ดเีหมอืนกนั

ดวงตาคมปลาบของร่างสงูใหญ่ทีน่ัง่อยู่ฝ่ังตรงข้ามจบัจ้อง

อยูท่ี่ร่างบาง ซึ่งผนัตวัจากการเป็นมอืกตีาร์ลงไปนั่งขดัสมาธร่ิวมวงกบั

บรรดาชายหนุ่มหลายคน เพื่อดื่มเหล้าหมกัที่ชาวบ้านคนหนึ่งหอบหิ้ว

ไปให้ด้วยความรู้สึกไม่ชอบใจ พร้อมกับนึกต�าหนิในการกระท�าของ 

อกีฝ่าย เป็นสาวเป็นนางแท้ๆ แต่ไม่ห่วง ไม่หวงตวัเองเลยสกันดิ

“มองอะไรอยู่วะ” ร้อยต�ารวจโทอคินที่เห็นเพื่อนจ้องไปยังวง

สนทนารอบกองไฟอยู่นานแล้วขยับเข้าไปถาม พร้อมกับมองตาม

สายตาของศขิรนิทร์ไปยงักลางวง ทนัเหน็หญงิสาวนามว่า ‘พี่มนี’ ยก

แก้วเหล้าหมกัขึ้นดื่มรวดเดยีวหมด

“นั่นคณุพี่มนีนี่ ดื่มแบบนั้นเดี๋ยวกเ็มาตาย” อคนิร้องทกัอย่าง
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ตกใจ ยามเหน็หญงิสาวร่างบางนั่งร่วมวงดื่มเหล้ากบัผู้ชายนบัสบิคน 

ขณะที่ศขิรนิทร์มองภาพนั้นด้วยแววตาต�าหน ิพานยิ่งไม่ชอบใจในตวั

หญงิสาวเข้าไปใหญ่

“แกไม่คดิจะเข้าไปห้ามเธอหน่อยหรอืคาม”

“ท�าไมต้องห้าม เขาอยากกนิกป็ล่อยให้กนิไปส”ิ ชายหนุม่บอก

อย่างไม่ใส่ใจ ขัดกับสายตาที่ยังไม่ยอมละไปจากวงหน้าใสเจือสีแดง

ระเรื่อ ที่เปิดปากยิ้มและหวัเราะกบับรรดาชายหนุ่มอย่างอารมณ์ดี

“แต่คุณพี่มีนแทบจะเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มเลยนะ แกจะ

ปล่อยให้เธอนั่งอยู่แบบนั้นเหรอ”

“ช่างเขาส”ิ

“นี่แกมนีสิยัใจจดืใจด�าแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กนัวะ”

“ฉันแค่ไม่อยากไปยุ่ง โตๆ กันแล้ว เขาควรจะรู้ว่าอะไรควร 

ไม่ควร” ศิขรินทร์บอกปัด แล้วละสายตาจากหญิงสาวหันมามอง 

หน้าเพื่อน และเปลี่ยนเรื่องคยุทนัที

“วันนี้แกค้างที่นี่เลยนะ ฉันให้ป้าเหมยเตรียมห้องไว้ให้แล้ว” 

ศขิรนิทร์ดกัคอเพื่อนไว้ ด้วยกลวัว่าอกีฝ่ายจะตรีถกลบัเข้าเมอืงตอนดกึ 

เหมอืนอย่างที่เคย

“ออื ฉนักก็ะจะค้างที่นี่ เพราะคนืนี้ยงัไม่มเีวรยาม ฉนักบัพลก็

เลยจะเดนิตรวจให้ก่อน”

“ขอบใจแกมาก”

“งั้นเดี๋ยวฉนัแยกไปเดนิตรวจรอบๆ เลยละกนั เพราะมบีางส่วน

แยกไปอาบน�้าด้วย”

“ฝากแกด้วยนะ”

“อือ” ร้อยต�ารวจโทอคินพยักหน้ารับค�า ก่อนหันไปพยักหน้า

ชวนพลให้เดนิไปด้วยกนั ปล่อยให้ศขิรนิทร์ท�าหน้าที่ดแูลความเรยีบร้อย 

บรเิวณลานดนิที่ยงัคงมชีาวค่ายนั่งล้อมวงดื่มเหล้าหมกักนัอยู่
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เจ้าของดวงตาคมหันกลับไปมองตรงจุดเดิมอีกครั้ง คราวนี้ 

ไม่เหน็ร่างบางของมนีมนีาแล้ว เขาจงึสอดส่ายสายตามองหา ทนัเหน็

แผ่นหลังของคนตัวเล็กเดินห่างออกไปตรงมุมมืด และนั่นท�าให้เขา 

นึกเข่นเขี้ยวอีกฝ่าย แต่ก็ไม่วายต้องเดินตามไปดูอยู่ดี ทั้งที่ปากบอก

ว่าช่าง ไม่อยากสนใจแล้วกต็าม เขาเลยให้เหตผุลตวัเองว่าแค่ไม่อยาก

เหน็คนขี้เมาเดนิตกเขาไปกแ็ค่นั้น

ศขิรนิทร์สาวเท้าตามหญงิสาวไปอย่างรวดเรว็ ทนัได้เหน็อกีฝ่าย

โก่งคออาเจียนเสียงโอ้กอ้ากอย่างหมดสภาพ หลังจากที่หญิงสาว 

ดื่มเหล้าหมกัเข้าไปหลายแก้ว ชายหนุ่มขยบัเข้าไปชดิ ขณะที่มนีมนีา

ถอยหลงักลบัมาและทรดุนั่งลงบนขอนไม้อย่างหมดแรง

“คออ่อนขนาดนี้ ดื่มเข้าไปท�าไมเยอะแยะ” เจ้าของเสยีงทุม้ใหญ่ 

ต�าหน ิท�าให้เจ้าของดวงตาฉ�่าวาวเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์เงยหน้ามอง

อย่างแปลกใจ

“คณุ...” หญงิสาวเรยีกคล้ายกบัว่าจดจ�าเขาได้ แต่กไ็ม่ได้เอ่ย

อะไรมากไปกว่านั้น ศขิรนิทร์เลยไม่รู้ว่าเธอจ�าเขาได้หรอืไม่

“โตจนป่านนี้แล้วไม่รู้หรอื ว่าผู้หญงิเมาไม่น่ามอง”

“แล้วครายให้มอง” มีนมีนาย้อนเสียงยานคาง ด้วยสติสตังที่

ยงัพอมเีหลอือยู่บ้างอย่างไม่ชอบใจ 

ศขิรนิทร์ขมวดคิ้ว อยากจบัคนปากดมีาฟาดให้หลาบจ�า แต่ตดิ

ที่เขาไม่ได้สนทิกบัเธอขนาดนั้น มหิน�าซ�้ายงัเพิ่งเจอหน้ากนัอกีด้วย

“ลกุเดนิไหวไหม ผมจะเดนิไปส่ง”

“หวาย ฉนัไม่ได้เป็นอะไรสกัหน่อย”

“งั้นหรอื” เขาเอ่ยถามเสยีงหยนั เพราะสภาพหญงิสาวตอนนี้

ขดักบัค�าว่า ‘ไม่เป็นอะไร’ มากนกั ทั้งผมเผ้ากระเซอะกระเซงิ ดวงตา

ฉ�่าเยิ้ม และใบหน้าแดงก�่า ไหนจะน�้าเสยีงยานคางอ้อแอ้นี่ด้วย แบบนี้ 

ไม่ให้เรยีกว่าเมา จะให้เรยีกว่าอะไร
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“ลุก เดี๋ยวผมเดินไปส่ง” เขาบอกแกมสั่งอีกครั้ง แต่มีนมีนา 

กลบันั่งนิ่ง คล้ายกบัว่าไม่ได้ยนิค�าพูดจากเขา ท�าให้ศขิรนิทร์ต้องขยบั

เข้าไปยื่นมอืช่วย ตอนที่หญงิสาวยงัพอมสีตเิหลอือยู่บ้าง เพราะหาก

หญิงสาวหลับกลางอากาศขึ้นมา เขาอาจเดือดร้อนต้องอุ้มไปส่ง ซึ่ง

นั่นจะดูไม่ดนีกั

“ลกุสคิณุ”

“ค่าๆ” มนีมนีาพยกัหน้าหงกึๆ พยายามจะโงหวัหนกัๆ ขึ้น แต่

กย็ากเยน็เหลอืเกนิ ท�าเอาคนที่ยนืมองอยู่ต้องเข้าไปช่วยพยงุร่างบาง

ให้ลุกขึ้นยืน แล้วจับจูงกึ่งประคองหญิงสาวให้เดินกลับไปทางเดิม  

ตรงไปยังบ้านของป้าค�าจัน เพื่อพาหญิงสาวขี้เมาที่เดินเซเหมือนปู 

ไปส่ง และดีที่เจ้าของบ้านยังไม่นอน หญิงวัยกลางคนนั่งรอมีนมีนา 

อยู่ตรงชานบ้าน เมื่อเห็นศิขรินทร์ประคองหญิงสาวไปส่ง ก็รีบลงมา

ช่วยประคองทนัที

“หนูมนีเป็นอะไรหรอืจ๊ะนาย”

“เมาน่ะ นั่งดื่มเหล้าหมกักบัพวกลงุค�าอนิ”

“ตายจรงิ!” ป้าค�าจนัอทุานอย่างตกใจ ด้วยไม่คดิว่าหญงิสาว

ร่างบางอย่างมนีมนีาจะหาญกล้าดื่มเหล้าหมกัได้

“ฝากป้าค�าจนัดูหน่อยกแ็ล้วกนั ท่าจะเมาหนกั” 

“ได้จ้ะนาย”

“งั้นผมขอตวัก่อน”

“จ้ะ” 

ศิขรินทร์ตวัดสายตามองหญิงสาวที่ผล็อยหลับไปแล้วอีกครั้ง

แวบหนึ่ง ด้วยความรู้สกึบางอย่าง ก่อนจะดงึสายตาออกจากวงหน้า

ใส และเดนิกลบัไปยงัลานดนิกลางหมู่บ้าน 

เมื่อต้นเห็นเขาก็รีบเดินเข้ามาถามไถ่ทันที ศิขรินทร์จึงบอกว่า

พามนีมนีาไปส่งที่บ้านพกัเรยีบร้อยแล้ว ชายหนุ่มอ่อนวยักว่าจงึถอน
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หายใจอย่างโล่งอกแล้วกลับไปนั่งร่วมวงดื่มเหล้าหมักตามเดิม และ

กว่าทุกคนจะสลายตัวได้ก็ปาเข้าไปเกือบเที่ยงคืน ศิขรินทร์อยู่ดูแล

ความเรยีบร้อย จนสมาชกิชาวค่ายคนสดุท้ายเดนิกลบัที่พกัไปแล้ว เขา

และดนิจงึได้แยกย้ายกนักลบัที่พกัเพื่อพกัผ่อนบ้าง

เรอืนไม้สกัสองชั้น มรีะเบยีงยื่นออกมาด้านหน้าที่ตั้งอยูบ่นเนนิ

เขาซึ่งมองเห็นวิวด้านล่างได้อย่างชัดเจน เป็นที่พักของศิขรินทร์ซึ่ง 

เป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่รุน่พ่อแม่ เขาอาศยัอยูก่บัลกูสาวตวัน้อยวยั

หกขวบ และแม่บ้านคนหนึ่งที่เป็นทั้งแม่ครัวและพี่เลี้ยง เนื่องด้วย 

ตวัเขาไม่มเีวลาดูแลลูกสาวด้วยตวัเอง เพราะทั้งหน้าที่และงานพเิศษ

นั้นค่อนข้างยุ่งมาก 

แม้จะรู้ทั้งรู ้ว่าการเลี้ยงดูแบบนั้นจะท�าให้เด็กหญิงไม่ได้รับ 

ความรกั ความอบอุ่นเตม็ที่ แต่เขากไ็ม่มทีางเลอืกมากนกั ชายหนุ่ม

จงึต้องเข้มงวดกบัการจดัสรรตารางชวีติของตวัเอง

ตอนเช้าชายหนุ่มจะตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อไปปลุกเด็กหญิงให ้

ตื่นนอน พร้อมกับช่วยดูแลเรื่องการแต่งตัวและจัดกระเป๋าหนังสือ  

รวมทั้งใช้เวลาบนโต๊ะอาหารร่วมกนั ก่อนจะเดนิไปส่งลกูสาวที่โรงเรยีน 

และขับรถไปท�างานเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยในตัวจังหวัด 

ในทกุวนัจนัทร์ พธุ และศกุร์ 

แต่หากวันไหนที่ศิขรินทร์ไม่ได้ท�างานพิเศษ เขาจะใช้เวลา

ท�างานในฐานะผูน้�าหมูบ้่านทั้งวนั เพราะเขามเีป้าหมายใหญ่ที่จะต้อง

ท�าให้ส�าเรจ็ นั่นคอืการแก้ปัญหาเรื่องปากท้อง และยกระดบัชวีติความ

เป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้นทุกครัวเรือน ซึ่งโครงการที่เขาด�าเนินการ

อยู่คอื การพฒันาอดตีพื้นที่สแีดงอย่างมะปินให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

ศิขรินทร์รู้ว่ามันยากที่จะท�าให้ที่นี่กลายเป็นแลนด์มาร์กและจุดหมาย

ปลายทางของนักท่องเที่ยว เพราะมีระยะทางห่างไกลจากตัวจังหวัด

มาก แต่เขากเ็ชื่อว่ามนัจะไม่เกนิความสามารถของเขาและทกุคนที่นี่
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“พ่อจ๋า” 

ร่างสูงใหญ่ชะงกัเท้าที่ก้าวเข้าไปภายในบ้าน แล้วเงยหน้ามอง

เดก็หญงิตวัน้อยที่เดนิงวัเงยีลงมาจากชั้นบน

“หนูดี ตื่นมาท�าไมดึกๆ ดื่นๆ ล่ะลูก แล้วป้าเหมยไปไหน”  

ศิขรินทร์เดินเข้าไปหาลูกสาวทันทีอย่างแปลกใจ มือใหญ่วางลงบน

ศรีษะเลก็ แล้วทรดุนั่งลงบนส้นเท้า เพื่อมองหน้าเดก็หญงิให้ชดัเจน

“ป้าเหมยอยู่ข้างบนค่ะ”

“แล้วหนูลงมาท�าไมล่ะคะ”

“หนูดลีงมาดูคติตี้”

“หือ” ชายหนุ่มขมวดคิ้ว งุนงงเล็กน้อยกับค�าตอบนั้นเสียจน

ต้องย�้าถามให้แน่ใจ “อะไรคอืคติตี้หรอืลูก”

“น้องแมวค่ะ หนูดเีอาน้องแมวมาเลี้ยง”

“แมวที่ไหน”

“มันถูกรุมกัดจนบาดเจ็บแถมตกต้นไม้อีก หนูดีไปช่วยมันค่ะ 

มนัน่าสงสาร หนูด.ี..เลี้ยงมนัได้ไหมคะ” เจ้าของเสยีงเลก็ขออนญุาต

เสยีงอ่อน ด้วยรูว่้าคนเป็นพ่อจะไม่อนญุาตง่ายๆ แน่ เมื่อเดก็หญงิเหน็

คนเป็นพ่อเงยีบกร็บีชกัแม่น�้าทั้งห้า หาเหตผุลมาบอกอย่างรวดเรว็

“มนัมแีผลเตม็ตวัเลยค่ะ คงจะเจบ็น่าดู”

“พ่อรู ้แต่หนดูยีงัเดก็จะเลี้ยงมนัได้หรอื” ศขิรนิทร์ถามพร้อมกบั

มองใบหน้าจิ้มลิ้มของเดก็หญงิอย่างรกัใคร่

“ได้สคิะ หนูดเีลี้ยงได้”

“แต่พ่อว่า...”

“พ่อขา...” คนตวัเลก็พดูตดับทเสยีงอ่อน หยดุชายหนุม่ได้ชะงดั 

“คติตี้อาภพั ไม่มใีครรกั”

ศิขรินทร์ขมวดคิ้วเมื่อประโยคบอกเล่าจากปากของลูกสาว 

ไม่ต่างจากมีดที่กรีดใจ เมื่อมันคล้ายกับชีวิตของคนตัวเล็กเหลือเกิน 
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ที่แม่ไม่รัก เพราะถ้าแม่รัก คงไม่ทิ้งคนตัวเล็กไปตั้งแต่ตอนที่อีกฝ่าย 

ยงัเดก็หรอก

“แม่คิตตี้มีลูกหลายตัว แต่มันไม่รักคิตตี้ แถมยังกัดคิตตี้ด้วย 

หนูดอียากช่วยคติตี้” หนูดบีอกเสยีงแจ้วๆ พร้อมกบัมองหน้าคนเป็น

พ่อตาปรอย 

แต่ศิขรินทร์ก็เงียบ ไม่ได้เอ่ยรับหรือตอบปฏิเสธค�าร้องขอของ

ลูกสาว

“แต่ถ้าหนดูเีลี้ยงไม่ได้จรงิๆ พ่อบอกให้ลงุอคนิรบัคติตี้ไปอยูด้่วย

ได้ไหมคะ หนูดอียากให้คติตี้มชีวีติที่ดกีว่านี้ ได้ไหมคะพ่อ”

“หนูดอียากเลี้ยงคติตี้มากหรอื”

“ค่ะ” เด็กหญิงพยักหน้าทันที สบตาบิดานิ่งเพื่อยืนยันความ

ต้องการของตวัเอง

“ถ้าหนูดีอยากเลี้ยงจริง ต้องสัญญาว่าจะดูแลมันเป็นอย่างด ี

ไม่ทิ้งขว้าง เมื่อหนูหมดรกัมนั”

“ไม่ทิ้งค่ะ” เดก็หญงิยนืยนัเสยีงมั่นใจ ดวงตากลมโตทอประกาย 

วาววบัด้วยความหวงั

“งั้นพ่ออนญุาตให้เลี้ยงมนักไ็ด้”

“จรงิๆ นะคะ”เดก็หญงิตาวาว

“เดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อซื้อปลอกคอมาให้มนัเลย”

“เย้!” หนดูร้ีองลั่น พร้อมกบัโผเข้ากอดบดิาอย่างดอีกดใีจ วงหน้า

เลก็ระบายด้วยรอยยิ้มมคีวามสขุ พร้อมกบัพร�่าขอบคณุบดิาซ�้าๆ 

“พ่อไปดูคิตตี้ไหมคะ หนูดีกับป้าเหมยให้มันนอนอยู่ในครัว” 

เดก็หญงิเอ่ยชวนเสยีงใสด้วยท่าทกีระตอืรอืร้น และศขิรนิทร์กไ็ม่ใจด�า

ที่จะปฏเิสธค�าชวนของลูกสาวได้ เขาพยกัหน้ายิ้มๆ

“ไหน พาพ่อไปดูส”ิ

“ทางนี้เลยค่า” คนตัวเล็กยิ้มกว้าง ก่อนรวบนิ้วเรียวของบิดา 
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จับจูงให้เดินตามไปยังห้องครัวที่ตรงมุมหนึ่งมีลังกระดาษใบย่อมวาง

อยู่

“นั่นค่ะ คิตตี้อยู่ในนั้น” หนูดีชี้ ก่อนเดินเข้าไปใกล้ๆ โดยมี 

ศขิรนิทร์เดนิตามไปตดิๆ 

เดก็หญงิทรดุนั่งยองๆ ข้างลงักระดาษ มองลกูแมวน้อยตวัสส้ีม

แซมขาวที่นอนหลบัปุย๋อยูใ่นนั้นด้วยท่าทอีดิโรย

“มนัหลบัอยู่ค่ะ” 

ศขิรนิทร์พยกัหน้ารบัเมื่อลูกสาวหนัมาบอกเสยีงใส ร่างสงูใหญ่

จงึทรดุนั่งลงข้างบตุรสาว แล้วมองสภาพสะบกัสะบอมของลกูแมวด้วย

ความเอน็ดู

“นั่นมนัถูกกดัขนาดนั้นเลยหรอื”

“ค่ะ แม่มนัไม่รกั” 

ศิขรินทร์สะท้อนในอก ก่อนวางมือใหญ่ลงบนศีรษะเล็กของ 

ลูกสาวเบาๆ

“แต่นี่ดขีึ้นเยอะนะคะ ถ้าไม่ได้พี่คนสวยละแย่แน่เลย” เดก็หญงิ

เอ่ย

“พี่คนสวย?” ศขิรนิทร์เลกิคิ้วสูงเป็นเชงิถามอย่างแปลกใจ 

ใครกนั?

“ใช่ค่ะ พี่คนสวย ทั้งสวยและใจดมีากด้วยค่ะ พี่เขาช่วยท�าแผล

ให้คติตี้”

“งั้นหรอื” ชายหนุ่มท�าเสยีงรบัค�าในล�าคอเบาๆ นกึไม่ออกว่า

ใครคอืพี่คนสวยของลูกสาว และน่าแปลก ที่ใบหน้าของเดก็ขี้เมาคน

เมื่อครูโ่ผล่เข้ามาในความคดิเขา แต่แค่แวบเดยีว ชายหนุม่กส็ลดัความ

คดิวุ่นวายทิ้งไป

ศิขรินทร์คุยกับลูกสาวต่ออีกครู่หนึ่ง ก่อนพาคนตัวเล็กไปส่งที่

ห้องนอนตามเดมิเพราะดกึมากแล้ว เขาบอกราตรสีวสัดิ์หนูดดี้วยจูบ
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เบาๆ และยนืรอกระทั่งประตูห้องนอนของเดก็หญงิปิดลง จงึหมนุตวั

เดินกลับไปยังห้องนอนของตัวเอง เพื่ออาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเสียใหม่ 

กว่าจะได้ล้มตวันอน เวลากป็าเข้าไปเกอืบตหีนึ่งแล้ว

มอืใหญ่คว้าโทรศพัท์มอืถอืตรงโต๊ะเลก็ข้างเตยีงมาตั้งเวลาปลกุ 

ก่อนจะปิดโคมไฟ จนห้องทั้งห้องตกอยู่ในความมดืสนทิ พลนัใบหน้า

ของผู้หญงิขี้เมากแ็วบเข้ามาในความคดิอกีระลอก

ป่านนี้เดก็นั่นจะอ้วกไปกี่รอบแล้วนะ


