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“เด็กหนุ่มคนนั้นลูกเต้าเหล่าใคร ผิวพรรณสะอาดสะอ้าน
สดใส แค่มองก็เชื่อได้ว่าคงเป็นเชื้อสายผู้ลากมากดี”

“ก็ทายาทคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ของเจ้าพระยาประจิมอารักขา
นั่นไงคะ คุณพี่คงไม่เคยได้ข่าวพ่อหนุ่มคนนี้มาก่อนเป็นแน่”

“ประจิมอารักขา... กบฏหัวเมืองตะวันตกเมื่อหลายปีก่อนโน่น
หรือ”

“เข้าใจถกูแล้วค่ะคุณพี ่คนทีถ่กูทางการปราบปรามเพราะจบัได้
ว่าซ่องสุมก�าลังพลคิดกบฏ ต่อมาถูกตัดสินประหารชีวิตพร้อมลูกชาย
ที่เอี่ยวด้วย... ซึ่งคนลูกเป็นพ่อแท้ๆ ของหนุ่มน้อยคนนั้นเชียวค่ะ”

“เป็นเด็กก�าพร้างั้นรึคะ!”
“อันที่จริงตามทางการสมควรจะประหารเจ้าหนูตกตามกันไป

เสียด้วยซ�้า เพียงแต่ได้ยินมาว่าผู ้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายมารดาซึ่งด�ารง
ต�าแหน่งใกล้ชิดเบื้องบนท่านขอชีวิตเอาไว้ได้ ภายหลังจึงได้เนรเทศ
พ่อหนุ่มคนน้ีไปอยู่กับญาติห่างๆ ที่ปัตตานีเป็นแรมปี ถือเสียว่า
เป็นการลงโทษ แต่ทางโน้นก็เลี้ยงดูอย่างทิ้งๆ ขว้างๆ ไม่ได้ดูด�าดูดี 
แต่อย่างใดค่ะ”

“เปรียบเธอเป็นบัณทิต ฉันคือนักเรียน 
หากอยู่ร่วมเตียง เราศีลเสมอกัน”
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“ตายจริง!”
“พอกลับมาได้เจอทั้งพ่อทั้งปู่ที่เหลือเพียงเถ้ากระดูกยังไม่พอ 

ต้องได้มารู้ข่าวว่าแม่ตนตรอมใจตายโดยไม่มีใครคิดจะบอกกล่าวอีก 
มรดกทางปู่ก็ถูกทางการยึดเสียหมดไม่เหลือสักแดง อย่าพูดถึงผู้ใหญ่
ฝ่ายแม่ แม้ทางนั้นจะช่วยชีวิต กลับประกาศขอตัดขาดจากกันถาวร 
เห็นว่าส่งเสียให้เพียงเงินเดือนแสนน้อยนิดจนกว่าจะเรียนจบมีการ 
มีงานท�าเท่านั้น”

“ไม่แย่เสียทีเดียว”
“แต่เด็กนั่นประพฤติตัวดีมาตลอดค่ะคุณพี่ เรียนเก่ง ร่วม

กิจกรรมสโมสรภายในอยู่สม�่าเสมอ หากไม่ติดเรื่องชื่อเสียงน่าติฉิน 
เป็นไปได้ว่าอนาคตคงถูกชักชวนเข้ารับราชการสักกรมเป็นแน่”

“ได้ยินอย่างน้ีแล้วก็เศร้าใจนะคะ แต่หากกล่าวกันในเรื่อง 
เวรกรรม ก็ถือว่าได้รับกรรมตามสมควรแล้วที่เกิดในตระกูลทรราช”

“นั่นซีคะคุณพี่ น้องเห็นด้วย เชื้อกบฏมันไม่เคยทิ้งแถวหรอก”
“เออ แล้วหนุ่มนั่นเขาชื่อเรียงเสียงอะไรกัน ฉันจะได้ให้ลูกเต้า

ระวงัเรือ่งการคบค้าสมาคมด้วย หากผูกมติรกันไปเกรงว่าจะไม่เหมาะ
ไม่ควร”

“เกริกค่ะ... นายเกริก ประจิมอารักขา”

นายเกริก ประจิมอารักขา ได้ยินทุกค�าพูดที่ผู ้ปกครอง 
เด็กนักเรียนสองคนนั้นนินทาตน

ร่างผอมผวินวลผ่องแบบฉบบัผูด้เีดนิถอืกระเป๋าหนงัเกรดดจีาก
ต่างประเทศผ่านเข้ารัว้โรงเรยีนมา เขาสวมเครือ่งแบบนกัเรยีนอนัเป็น
เสือ้คอบวัสขีาวไข่มกุ ผูกเนกไทลายข้าวหลามตดัสเีลอืดหมสูลบัคราม 
ทับด้วยสูทสีกรมท่าอันเป็นสีเดียวกับกางเกงขาสั้นเหนือเข่าขึ้นมา 
สองฝ่ามือ

ช่างสง่า... ผ่าเผย... เป็นที่น่าภาคภูมิใจ
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แสงแดดยามสายขบัรงัสคีวามเป็นหนุม่รปูงามให้สว่างขาวผ่อง
เพ่ิมข้ึนไปอีก เจ้าของดวงตาอ่อนไหวค่อนไปทางโศกนั้นยิ้มให้แก่
ภารโรงชายประจ�าโรงเรียน เมื่ออีกฝ่ายสบตาจึงยกมือขึ้นไหว้อย่างมี
มารยาท ท�าเอาชายชรามองตามคนหนุ่มเข้าไปในอาคารด้วยใจนึก
ชื่นชม

จุดหมายของเกริกคือตึกนอนฝั่งตะวันตก ที่แห่งนี้เป็นโรงเรียน
ประจ�าซึ่งข้ึนชื่อจนได้รับการขนานนามว่าเป็นโรงเรียนกินนอนอันดับ
หนึง่ของพระนคร ก่อตัง้ขึน้เมือ่รชักาลก่อนโดยกลุม่บาทหลวงทีเ่ข้ามา
เผยแผ่ศาสนาตามนิกายของตน ศิษย์เก่าของที่นี่ล้วนเป็นบุคคลที่ม ี
ชือ่เสยีงในแวดวงต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการชัน้สงู นกัธรุกจิ 
หรือแม้กระทัง่ลกูท่านหลานเธอทีปั่จจบุนัมบีทบาทอย่างมากในสงัคม
ไฮโซ

นักเรียนในโรงเรียนนี้จึงเต็มไปด้วยทายาทของบุคคลเหล่านั้น 
เมื่อมีตัวอย่างเป็นความส�าเร็จมากมาย จึงไม่แปลกหากพวกเขาจะส่ง
ลูกหลานเข้ามาเรียนที่นี่รุ่นสู่รุ่น เพื่อหวังจะให้มีหน้ามีตาและเจริญ
ก้าวหน้าในสายอาชีพเป็นที่สบายของครอบครัว และเมื่อชื่อเสียง 
การสร้างบคุลากรคณุภาพแพร่กระจายไปไกล โรงเรยีนแห่งนีจ้งึเป็นที่
หมายปองของเหล่าเศรษฐีใหม่ รวมถึงคนทั่วไปที่พอมีเงินหวังพ่ึงให้
ลูกหลานยกระดับครอบครัว บางบ้านยอมเสียค่าน�้าร้อนน�้าชาหลาย
สตางค์เพื่อให้คนของตัวเองมีเก้าอี้นั่งในห้องเรียน ด้วยการติดสินบน
สารพัดวิธีที่บิดามารดาทั้งหลายยอมเสี่ยง ทั้งถูกกฎหมาย และ...  
ผิดกฎหมายแต่เป็นความลับ

ส�าหรับเกริก เดิมทีการได้เข้าเรียนที่นี่เป็นเพราะเขาคือทายาท
ของเจ้าพระยาประจิมอารักขา... เจ้าคุณปู่ผู ้เป็นข้าราชการซึ่งสืบ 
สายเลือดโดยตรงจากเจ้าผู้ปกครองหัวเมืองทางทิศตะวันตกในอดีต 
แต่ปัจจุบันระบบหัวเมืองถูกยกเลิกไปแล้วพร้อมๆ กับที่ปู่ของเขาเสีย
แม้กระทัง่ศรีษะบนบ่า จากข้อหาซ่องสมุก�าลงัพลคดิกบฏต่ออาณาจกัร
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เม่ือหลายปีก่อน ซึ่งยังคงเป็นที่สงสัยต่อตัวเกริกเอง ว่าแท้จริงแล้ว
ครอบครัวฝ่ายพ่อของเขาผิดจริง หรือถูกยัดข้อหาเพื่อก�าจัดเสี้ยน
หนามในแวดวงการเมืองกันแน่ แต่ในเมื่อเขารอดจากการประหาร 
ล้างโคตรตระกลูมาได้ กถ็อืว่าเป็นโชคดเีพยีงพอแล้วทีจ่ะหบุปาก และ
ด�าเนนิชวีติต่อไปอย่างเงยีบๆ เพ่ืออนาคตจะได้ไม่ต้องรบัเศษเงนิจาก
ครอบครัวฝ่ายมารดา ที่จ�าใจส่งเสียเขาตามค�าขอของแม่ซึ่งส่ังเสียไว้
ก่อนจะฆ่าตัวตาย

โรงเรียนแห่งนี้ก่อสร้างอย่างฝรั่ง เป็นตึกสูงห้าชั้นแบ่งเป็น
ห้องเรยีนต่างๆ ด้านหลงัไม่ไกลออกไปเป็นอาคารทีส่ร้างจากอฐิ ซึง่มี
ไว้ใช้เป็นเรือนนอนส�าหรบันกัเรยีน เดก็ๆ ทีน่ีจ่งึขนานนามว่า ‘ตกึแดง’ 
ตามสภาพที่เห็น ตึกนี้สูงเพียงสองชั้น เตี้ยกว่าอาคารเรียน ชั้นล่างมี
เตียงนับร้อยเรียงกันเป็นตับส�าหรับนักเรียนชั้นปกติ ส่วนด้านบนแบ่ง
เป็นสดัส่วนอย่างดี มกีารตผีนังก้ันเป็นห้องหบัเรยีบร้อย บรเิวณนีรู้ก้นั
ว่าเป็นที่อาศัยของนักเรียนชั้น ‘เฟิสต์คลาส’ อันประกอบไปด้วยลูก
ข้าราชการบุญหนักศักดิ์ใหญ่ ราชวงศ์ รวมทั้งผู้ใดก็ตามที่มั่งมีมากพอ
และพร้อมจ่ายเต็มที่เพ่ือให้ลูกหลานของตนมีห้องส่วนตัวให้เป็นที่ 
อวดอ้างใครต่อใคร

“คุณพี่ขอรับ!”
“คุณพี่ขอรับ!”
“สบายดีหรือไม่ขอรับ”
ค�าทกัทายมากมายถูกเอ่ยขึ้นแทบจะพรอ้มๆ กนัเมื่อเกรกิเดนิ

เข้าประตูด้านหลังตัวอาคารเรียน เพื่อเดินผ่านถนนสายเล็กๆ ที่สร้าง
อย่างดตีดัทะลสุวนแสนร่มรืน่รมิทะเลสาบจ�าลองขนาดไม่เลก็ไม่ใหญ่ 
ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวที่เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังตึกแดง

ที่จริงการเรียนการสอนจะเริ่มอย่างเป็นทางการวันจันทร์ที่ 
จะถงึ แต่ตามกฎแล้วเดก็นกัเรยีนทกุคนจะต้องขนของกลบัโรงนอนให้
เสร็จสิ้นภายในสองวันก่อนเปิดภาคเรียน จึงไม่แปลกหากจะเห็น 
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เดก็ๆ ทีม่าถงึก่อนแล้วรวมตวักนัอยู่ในสวนแห่งนี ้บางส่วนรวมกลุ่มกนั
ร้องร�าท�าเพลง อีกส่วนก็หนุนตักกันอ่านหนังสือฝรั่งเล่มใหม่ที่พ่อแม่
ของพวกเขาซือ้มาให้อวดเพือ่นร่วมชัน้ ส่วนเดก็เลก็หน่อยกว็ิง่กวดกนั
โห่ร้องเสียงดังตามประสายังไม่โต

ถึงจะปรากฏแต่ความวุ ่นวาย แต่ส่ิงหนึ่งที่ทุกคนหันมาท�า
เหมือนกันคือเมื่อเกริกปรากฏตัวก็ต่างรีบชิงเอ่ยทักทายอย่างกับว่า
เป็นการแข่งขัน ใครพูดก่อนคนนั้นชนะได้รางวัลไป

เกริกชะงักฝีเท้าสักครู่ ระบายย้ิมอย่างอ่อนโยนไปทางกลุ่ม
นกัเรยีน แต่ก็ไม่คอยช้า รบีสาวเท้าต่อไปยังโรงนอนทนัท ีการเดนิทาง
ระยะไกลมาจากปัตตานีพานให้เขาเพลีย คิดถึงเตียงนอนเต็มทีแล้ว

เดก็หนุ่มถูกรุน่น้องทกัอีกครัง้ตอนก�าลังจะขึน้บนัไดไปยงัชัน้บน 
เกริกจ�าเด็กคนนี้ได้ เห็นว่าเป็นลูกเศรษฐีสะพานปลาที่หน้าตาเหมือน
ซาลาเปาชวนให้เอ็นดู เขาจึงวางกระเป๋าแล้วหยิบลูกอมออกมาจาก
กระเป๋าเสื้อและยื่นให้ เจ้าเด็กคนนั้นดีใจใหญ่ กระโดดโลดเต้นรีบน�า
รางวัลที่ได้ไปอวดเพื่อนซึ่งทุกคนล้วนอิจฉาไปตามกัน

เมือ่เจ้าเดก็นัน่พ้นสายตาไปแล้ว เกรกิจงึหยบิกระเป๋าขึน้มาถอื
อีกหน คราวนี้พุ่งไปยังห้องนอนส่วนตัวชั้นบนซึ่งอยู่สุดทางเดิน เป็น
ห้องเดียวทีม่รีะเบยีงส่วนตวั มอืนัน้หมนุลกูบดิประตเูตรยีมผลกัเข้าไป
แล้วแท้ๆ แต่กลับเป็นอันต้องเปลี่ยนใจ เมื่อมีเสียงแปลกปลอมจาก
ด้านในเล็ดลอดผ่านบานไม้เข้ามาในหู

เกริกกลั้นลมหายใจให้เกิดความเงียบเพื่อสังเกต และ
สดุท้ายเสยีงนัน้กด็งัขึน้มาอกี รมิฝีปากสสีดได้รปูยกยิม้ทนัทเีมือ่แน่ใจ
แล้วว่าบัดนี้ห้องส่วนตัวของเขาก�าลังมีผู้อื่นใช้บริการ รอเวลาอยู่นาน
ในที่สุดประตูสีน�้าตาลบานนั้นก็ถูกเหวี่ยงออกอย่างแรง

“ว้าย!”
เสียงหวีดร้องเล็กแหลมดังขึ้นต้อนรับ พร้อมกับปรากฏภาพ
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หญิงสาวคนหนึ่งลนลานคว้าผ้าห่มขึ้นมาปกปิดสองเต้าที่ก�าลังชูชัน
หราท้าสายตาอยู่บนเตียง

เธอหน้าซีด จังหวะและอารมณ์สุดร้อนแรงก่อนหน้านี้หายวับ
เหลอืไว้เพียงความอบัอาย แล้วเกรกิกเ็หน็ว่าหญงิปรศินานัง่คร่อมอยู่
บนร่างกายเปลือยเปล่าของชายคนหนึ่ง ทว่ารายนั้นกลับคุ้นหน้า 
คุ้นตากันเป็นอย่างดี เห็นแล้วพานให้ส่ายหัว

เกรกิไม่ได้เอ่ยปากไล่ทัง้คูใ่นทนัท ีเพยีงแค่แสยะยิม้ก่อนจะวาง
กระเป๋าไว้ เดินต่อไปยังเก้าอ้ีอ่านหนังสือซึ่งตั้งอยู่เยื้องกับเตียงแห่ง 
กามารมณ์ ร่างสูงโปร่งคว้าบุหรี่ออกมาจากกล่องเหล็กก่อนจะจุดไฟ 
ควันพวยพุ่งออกจากจมูกโด่งลอยละล่องไปยังหญิงสาวซึ่งยังคง 
ท�าหน้าไม่ถูก เธอค่อนข้างประหลาดใจเมื่อเห็นเด็กหนุ่มวัยมัธยมคีบ
บุหรี่ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาร่างเปลือยเปล่าหมดจดไปไว้ที่ไหนเช่นกัน

“ฉันจะว่าอย่างไรดีนะ” เกริกหย่อนตัวลงบนเก้าอี้พลางขยี้ใต้
จมูก ก่อนจะไขว่ห้างและมองไปยังภาพตรงหน้าอย่างไม่หลบสายตา
ใดๆ

ซ่ึงไม่อาจปฏเิสธได้เลยว่าเขาคอืชายผูน้ัง่ท่านีไ้ด้สง่างามทีสุ่ดใน
โรงเรียน

“นี่มันเตียงส่วนตัว เข้าใจกันใช่ไหม”
“คือ... เอ่อ...”
“อย่าว่าเธอเลยขอรบัคุณพี ่เราเพยีงแค่เล่นกนัเท่านัน้” เสยีงดงั

ขึ้นมาจากคนใต้ร่างอวบอัด 
เกริกชะโงกหน้ามองไปยังคนที่ยิ้มอย่างไม่รู้สึกผิด ปรากฏว่า 

มนัผูน้ัน้ยงัสวมกางเกงมดิชดิ มเีพยีงเสือ้ทีถ่กูปลดกระดมุไปหลายเมด็ 
ไม่ได้เปลือยเปล่าทั้งตัวเท่าอีกฝ่าย คงเห็นจะจริงตามที่อ้าง 

“กระผมชะล่าใจไปเอง ไม่คดิว่าคณุพีจ่ะกลบัเรอืนนอนเรว็เช่นนี”้
คนตอบคอื อามนี เสร์ิมเหลก็ เดก็หนุม่วัยกลัดมันซึง่ก�าลังเหงือ่

ท่วมตัว นอนโชว์หน้าอกเปลอืยเปล่าเผยมดักล้ามสวย แม้บรุษุด้วยกนั
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มองแล้วยงัรูส้กึอจิฉา คิว้เข้มด�าหนารบัหน้าคมเอกลกัษณ์ชาวปักษ์ใต้
ยกข้ึนลงเป็นจังหวะ แค่เกริกมองจากตรงนี้ยังรู้ได้ว่าอีกฝ่ายก�าลังคิด
กวนกันอยู่เป็นแน่

“ความผิดของฉันอยู่ร�่าไป”
“เห็นทีจะเป็นอย่างนั้นขอรับ”
เกริกกวาดสายตากลับมายังหญิงสาวเพียงคนเดียวในห้อง 

“หล่อนช่วยเลือกทีว่าอยากเพลิดเพลินกันต่อ หรือจะหยุดอยู่เพียง 
เท่านี้”

“หยุดค่ะ!” เธอสวนกลับทันที “ดิฉันกราบขอโทษจริงๆ ค่ะ 
คุณเกริก มัน... มันไม่ควรเกิดเรื่องน่าบัดสีเช่นนี้”

“ถ้าอย่างนั้นรบกวนออกไปด้วย”
หญงิสาวผมสัน้หุน่พฆิาตชายคว้าเสือ้ผ้าตนเองขึน้มากอด เธอ

มองเดก็หนุม่ทีน่อนอยู่อย่างเดือดดาลปนอบัอาย ทว่าอกีฝ่ายกลบัยงั
เริงร่าไม่รู้ร้อนรู้หนาว มิหน�าซ�้ายังท�าเป็นยกแขนนอนหนุนอย่าง
เพลิดเพลินอวดยั่วเธอเสียอีก

ไม่น่าหลงกลมาเล่นกับมันเลย! ความฝันว่าจะได้เพลิดเพลิน
กายหายสิ้น!

แต่เมื่อเจ้าหล่อนก�าลังจะเอื้อมมือไปจับลูกบิดประตู ก็ถูกเรียก
ไว้ด้วยเสียงเดิมที่ขัดจังหวะ

“ประเดี๋ยว หล่อนเป็นลูกภารโรงใช่ไหม”
“ค่ะคุณเกริก”
“ถ้าอย่างนัน้รบกวนหาเครือ่งนอนชดุใหม่ให้ฉันท ีถอืว่าเป็นการ

ปิดปากในเรื่องนี้ ฉันจะไม่แพร่งพรายออกไปกับผู้ใดอีกเลย”
“ได้ค่ะ!” ฝ่ายหญิงยกมือไหว้ น�้าตาแทบอาบแก้ม ในที่สุดเธอก็

มีหลักประกันว่าความลับของการร่วมสวาทกับนักเรียนชายครั้งนี้ 
จะเป็นความลับตลอดไป

“ก่อนออกจากห้องรบกวนใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยเสีย และฉัน
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หวังใจว่าหล่อนจะไม่ท�าเรื่องแบบนี้ให้เป็นการลดศักดิ์ศรีตัวเองอีก”
นั่นเป็นการพูดคุยครั้งสุดท้ายก่อนจะแยกกัน เมื่อหญิงสาว 

ผู้เป็นลูกภารโรงออกไปแล้วก็ถึงคราวสะสางกับตัวสร้างปัญหา เกริก
เอียงคอไปยังอามีนอีกรอบ ก่อนจะถอนหายใจอย่างเหลืออดและ 
เบื่อหน่าย

“ฉันเพิ่งเดินผ่านพ่อหล่อนมาได้สิบนาทีเองอามีน”
“น่าสงสารตาแก่นั่นนะขอรับ”
เกริกคีบบุหรี่ที่เหลือขึ้นมาสูบต่อ “คราวก่อนก็เล่นกับลูกแม่ค้า

ข้างโรงเรียน คราวนี้ลูกภารโรง ฉันละอยากรู้เสียจริงว่าครั้งหน้าหญิง
คนไหนในพระนครที่จะโชคดีได้ร่วมเตียงกับ อามีน เสิร์มเหล็ก มหา
บุรุษแห่งทุ่งบางกะปิผู้นี้อีก”

“ข้อแรก กระผมกับพวกเธอแค่เล่นกันเท่านั้น ข้อสอง ที่คุณพี่
อวยกระผมเช่นนั้นมันช่างเต็มยศเกินจริง”

“เอาให้สมกับลูกชายคนเดียวของบังฮาซีม เจ้าพ่อโรงเหล็ก 
แห่งแรกในพระนครจะเป็นไร”

สายตาอ่อนโยนมองต่อไปยงัจดุเด่นนนูกลางล�าตวัของอกีฝ่าย 
ซึง่แม้จะอยูใ่ต้ร่มผ้า แต่ความเป็นรปูร่างยังฟูแน่นปรากฏให้เห็นเด่นชดั 
และเมื่ออามีนรู้ตัวว่าถูกจ้องก็วาดแขนแข็งแกร่งข้างหนึ่งลงข้างตัว  
ตบเบาๆ บนผ้าปูที่นอนลวดลายหลุยส์แสนหรูหราและนุ่มสบาย (ซึ่ง
นั่นพิสูจน์แล้วด้วยตัวเขาเอง) คล้ายกับว่าต้องการเชิญชวน

“ข้ึนมาช่วยให้มันสงบเสียทีสิขอรับ เป็นคุณพี่กระผมว่าก็ดีอยู่
เหมือนกันนา”

“ไร้สาระจริงอามีน” เกริกรู้ดีว่านั่นเป็นเพียงแค่ค�าพูดข�าขันจึง
หัวเราะ

“คณุพีเ่หน็ไส้พงุของกระผมทะลปุรโุปร่ง น่าเสยีดายจรงิเชยีวที่
กระผมไม่มีโอกาสได้มองเข้าไปเห็นด้านในของคุณพี่บ้าง”

“ลามก” มือขาวดับบุหรี่อย่างช�านาญ “รีบไปใส่ชุดนักเรียนเสีย
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สิ อีกไม่นานคุณพ่อท่านจะเรียกประชุมเลี้ยงอาหารเย็น ขืนไปสาย 
จะอายพวกเด็กใหม่เอาได้”

“ก็ไม่เห็นจ�าเป็นจะต้องสนใจไอ้กระจอกพวกนั้น”
“แต่ฉันเป็นประธานนักเรียน”
“อ้อ กระผมลืมไป” ใบหน้าคมเข้มพยักเออออทีเล่นทีจริง ยิ่ง

ขับความกะล่อนอันเป็นเสน่ห์ของอามีนชวนให้มองเป็นหนุ่มหล่อ
มากกว่าเดิม “ถ้าอย่างนั้นเรามานอนร่วมเตียงกันเฉยๆ จะเป็นไร  
คุณพี่เดินทางมาเหน่ือยๆ คงอยากพักสักหน่อย ได้นอนเอาแรงสัก
ครึ่งชั่วโมงก่อนถูกเรียกประชุมก็ยังดี”

ข้อเสนอนั้นน่าสนใจ เพราะหากพูดกันตรงๆ การเดินทางมา
อย่างเนิ่นนานก็ท�าเอาเกริกอ่อนล้าไม่ใช่น้อย อีกทั้งการพักครั้งนี้อาจ
ไม่ใช่แค่การพักก่อนถูกคุณพ่อเรียก แต่หากจะพูดว่าเป็นการพักครั้ง
สดุท้ายก่อนจะต้องลยุงานในฐานะประธานนกัเรยีนประจ�าปีการศกึษา
นี้ก็คงไม่เกินจริง

ปีการศึกษาสุดท้าย... ก่อนที่จะเริ่มต้นเข้าสู่ชีวิตผู้ใหญ่ในสังคม
แสนวุ่นวายในปัจจุบัน

เกริกยินดีรับค�าเชิญชวน ค่อยๆ ถอดรองเท้าหนังเงาวับออก
อย่างเชื่องช้า ถุงเท้าก็เช่นกัน และเมื่อเท้าซึ่งเป็นอวัยวะที่ต�่าสุดของ
ร่างกายแต่สวยงามสมความเป็นผู้ดีไม่แพ้ส่วนอื่นถูกปล่อยเป็นอิสระ 
ก็ค่อยๆ ปีนขึ้นไปบนเตียง กระโจนเข้าสู่อ้อมอกของนักเรียนรุ่นน้อง 
ซึ่งบังอาจใช้เตียงของตนเป็นรังรักก่อนจะได้รับอนุญาตก่อนหน้านี้

แต่เกริกไม่เคยนึกโกรธอามีน... เพียงสักครั้งก็ไม่เคย
ทัง้สองเหมอืนกนั เป็นมนษุย์ผูแ้ตกร้าวมาจากคนละที ่และเม่ือ

เจอกลับผสานกันติด พูดคุยถูกคอ จึงกลายเป็นความสัมพันธ์ฉันมิตร
สุดแสนพิสดารระหว่างทั้งสองคน คงจะจริงอย่างที่เขาว่ากันมา...

ใครจะเยียวยาคนรวดร้าวได้ หากไม่ใช่คนหัวใจสลายแบบ
เดียวกัน
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แม้ทั้งคู่จะยังคงวาดวงก�ากับความสัมพันธ์ไว้ด้วยค�าว่า ‘รุ่นพี่- 
รุ่นน้อง’

“สุขสันต์วันเกิดขอรับคุณพี่”
แต่กลับมีฝ่ายหน่ึงก�าลังถล�าลึกไปเกินกว่าสองค�านั้น แม้ไม่ได้

เกินเลยด้วยความสมัพนัธ์วาบหวาม แต่เป็นความรูส้กึในใจนัน่เองทีม่ี
อะไรบางอย่างก�าลังเอ่อล้นเกินความจ�าเป็น

“สุขสันต์วันเกิดเช่นกันอามีน”
เพียงแต่เวลานี้... ยังไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นใคร
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ในโรงเรียนมีพื้นที่โอ่อ่าห้องหนึ่งซึ่งมีช่ือเรียกเล่นๆ กันใน
หมู่นักเรียนว่า ‘ห้องรวม’

มนัเป็นห้องทีใ่ช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ เป็นทัง้ทีใ่ห้นกัเรยีน
รับประทานอาหารสามมื้อ จัดประชุมรวมพลตามวาระ อีกทั้งในอดีต
ยังเคยใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนาเมื่อครั้งที่ยังไม่มีโบสถ์
ประจ�าโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันโบสถ์ที่ว่านั้นสร้างเสร็จเรียบร้อยอย่าง
สวยงาม กลายเป็นศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ไปโดยปริยาย แต่
ถงึอย่างไรเดก็ปีโตกม็กัจะมาใช้บรกิารอ่านหนงัสอืทีห้่องนีก้นัอยูบ่่อย
คร้ัง เพราะมนัเงยีบ ชวนให้มสีมาธ ิเหมาะส�าหรบัการทบทวนบทเรยีน

เกริกในชุดนักเรียนเดินเคียงคู่มากับอามีน ร่างผอมบางเดิน 
หลังตรง คอตั้งระหง หากไม่มาพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใส มองเผินๆ ดู
คล้ายกับก�าลังแบ่งชนชั้นด้วยการวางท่าทาง เด็กรุ่นน้องพลันยกมือ
ไหว้ทักทายกันให้วุ่นก่อนจะหลีกทาง และเมื่อผ่านประตูห้องรวม 
ซึ่งมีนักเรียนจ�านวนหนึ่งมาถึงก่อนแล้ว อามีนจึงเป็นฝ่ายขอแยกตัว
ไปสมทบกับกลุ่มเพื่อนชายคนสนิท ซึ่งนั่งเกาะกลุ่มกินพื้นที่โต๊ะไม้
ขนาดยาวไปทั้งหมดสี่ตัว

“รสชาติอาหารที่ยอดเยี่ยม อาจเกิดจาก
โต๊ะที่เรารับประทาน ไม่ใช่เครื่องปรุง”

2
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“มใีครไปตามคณุพ่อรวมถงึครทู่านอืน่ๆ มาหรอืยัง” ค�าถามนัน้
ถูกโยนไปส่งๆ หวังให้ใครสักคนในทีมคณะกรรมการนักเรียนตอบ 

เด็กหนุ่มเตี้ยป้อมทว่าดูกระฉับกระเฉงว่ิงเหยาะๆ เข้ามา ตา
เป็นประกายมองเกริกอย่างชื่นชมในฐานะรุ่นพี่ผู้เป็นแรงบันดาลใจ

“กระผมเพิ่งได้ไปเรียนเชิญพวกท่านมาเมื่อครู ่นี้ คิดว่าอีก
ประเดี๋ยวก็คงมากันแล้วขอรับ”

“ขอบคุณมากสม”
“ด้วยความยินดีขอรับรุ่นพี่”
เกริกโปรยรอยยิ้มให้ผู้รายงานก่อนจะสาวเท้ากลับไปยืนข้าง

ประตเูพ่ือรอต้อนรบัคณาจารย์ และเมือ่ชะโงกไปยงัโถงด้านนอกกพ็บ
ว่าพวกท่านมาถึงกันพอดิบพอดี เขาส่งสัญญาณให้นักเรียนในห้อง
สงบเสงี่ยมงดใช้เสียงเมื่อ ‘คุณพ่อ’ เดินเข้ามา เด็กหนุ่มนับสามร้อย
ชีวิตพลันลุกพรวดยืนตรงท�าความเคารพอย่างพร้อมเพรียง

“พระผู้เป็นเจ้าอวยพรแก่ลูกทุกคน”
คณุพ่อปิต ิครใูหญ่ผู้ดูแลโรงเรยีนแห่งน้ีเอ่ยทกัทายเสยีงกงัวาน 

ท่านสวมชุดเต็มยศตามวิทยฐานะเพื่อเป็นเกียรติแด่วันเปิดเทอม 
วันแรกของโรงเรียน

เหล่าคณาจารย์ชายหญงิทกุท่านนัง่ประจ�าทีย่งัโต๊ะไม้ลวดลาย
สลกัสลวยซึง่วางเป็นแถวยาวหน้ากระดานหน้าห้อง และหนัหน้าเข้าหา
โต๊ะของนักเรียน เมื่อผู้อาวุโสทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ ฝ่ายนักเรียนจึงนั่งลง
บ้างอย่างเป็นระเบียบพร้อมเพรียงในจังหวะเดียวกัน

เกริกกวาดสายตาตรวจดูความเรียบร้อยโดยรอบ เมื่อไม่เห็น
อะไรเป็นที่ผิดแล้วเด็กหนุ่มจึงเดินไปปิดประตูบานใหญ่ ก่อนจะกลับ
มานั่งบนเก้าอี้ว่างตัวสุดท้ายซึ่งอยู่ถัดจากคุณพ่อปิติและอยู่ที่จุด
กึ่งกลางระหว่างแนวโต๊ะ เป็นอันเข้าใจกันดีว่านั่นคือที่นั่งประจ�า
ต�าแหน่งประธานนักเรียนที่เกริกจะต้องใช้ตลอดปีการศึกษา

“คุณพ่อขอรับ”
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“เกริก วันนี้เรียบร้อยดีใช่ไหม” พอฝ่ายนักเรียนพยักหน้า ฟาก
ครูใหญ่จึงนึกขึ้นมาได้ “โอ้ สุขสันต์วันเกิดด้วยนะ”

“เป็นพระคุณนักขอรับ ดีใจเหลือเกินที่คุณพ่อจ�าได้”
“ต้องจ�าได้ซี! วันเปิดเทอมวันแรกมักตรงกับวันเกิดของเกริก

เสมอ อ้อ... ที่จริงก็จ�าได้แม่นเลยเชียวว่ามีใครอีกคนเกิดวันนี้เช่นกัน”
สายตาผู้อาวุโสน�าไปยังโต๊ะนักเรียนซึ่งอยู่มุมห้อง เกริกมอง 

ตามไปจึงเห็นเด็กหนุ่มท่าทางไม่ต่างจากทโมนนับสิบส่งเสียงโวยวาย 
คยุกนัอย่างออกรสออกชาต ิบ้างกต็บเข่า บ้างกต็บมอืไม่ต่างจากละคร
ลิง อีกส่วนหนึ่งพยายามส่งเสียงข�าขันเกินเรื่องจนดูไร้อารยะ หนึ่งใน
นั้นคืออามีน ชายวัยแตกเน้ือหนุ่มผู้มีแววความหล่อเข้มก�าลังจัดแต่ง
ทรงผมอย่างบรรจง ไม่ยี่หระต่อสิ่งใด

อามีนรู้ตัวจนได้ว่าก�าลังถูกจ้องมองมา แต่ไม่ใช่สายตาของ 
คุณพ่อปิติที่เขานึกกลัว คนที่ควรจะเกรงใจคือผู้ที่นั่งอยู่ถัดไปต่างหาก 
สายตาแข็งกระด้างแสนเฉยเมยอย่างทีพ่ีเ่กริกมองมา เป็นสายตาทีเ่ขา
ไม่เคยนึกชอบเลยสักครั้ง ท้ายที่สุดเด็กหนุ่มพวกนั้นก็เป็นอันต้อง 
แยกย้าย ต่างคนต่างกลบัมาน่ิงสงบระหว่างทีแ่ม่บ้านแจกจ่ายถาดหลุม
พร้อมอาหารมื้อแรกแก่นักเรียนพอดิบพอดี

“ให้มันเกรงกลัวกันเสียบ้าง”
เกริกกะพริบตา และความถมึงทึงก่อนหน้าก็พลันหายไป 

“กระผมจะดูแลเด็กพวกนี้ให้ดีที่สุด คุณพ่ออย่าได้กังวลใจให้จิตเสีย 
ไปเลยขอรับ”

“เห็นทีคงต้องฝากความหวังไว้กับประธานนักเรียนอย่างเกริก
แล้วละ ฝากสอดส่องดูแลเจ้าพวกน้ันให้ดี เห็นส่ิงใดไม่ชอบมาพากล
โปรดรีบแจ้งมาสเซอร์หรือครูทุกท่านโดยเร็ว”

เกรกิโค้งศรีษะรบัค�าอย่างนอบน้อมเป็นการรบัปาก จงัหวะนัน้
ฝ่ายนักเรียนนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้พอดี

“อ้อ แต่มีสิ่งหนึ่งที่กระผมก�าลังเป็นกังวล อยากปรึกษาคุณพ่อ
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อยู่หนึ่งเรื่อง”
“อะไรหรือ”
นัยน์ตาโศกทอดมองไป ชวนให้ผู้อาวุโสเพ่งไปยังภารโรงที่ยืน

กุมมอือย่างเจยีมตวัอยู ่ณ รมิประตบูานใหญ่อนัเป็นทางเข้าทางเดยีว
“คุณพ่อรู้ใช่หรือไม่ว่าลุงภารโรงแกมีลูกสาว”
“ยายดาวนั่นไง เห็นตั้งแต่ตัวเท่าเมี่ยง เป็นเด็กน่าเอ็นดูเชียว”
“แต่ก็โตเป็นสาวขึ้นทุกวัน” เกริกรีบสวน
คุณพ่อฉุกคิด ใบหน้าเคลือบแคลงความสงสัย “เกริกก�าลังจะ

บอกอะไรพ่ออย่างนั้นรึ”
“ที่นี่เป็นโรงเรียนกินนอน ที่มีแต่ผู้ชายวัยก�าลังโตและอยากรู้

อยากลอง กระผมเป็นกังวลว่าการมีเธอป้วนเปี้ยนอยู่ในอาคารเรียน
แบบนีจ้ะท�าให้นกัเรยีนของเราเสยีสมาธ ิหรอืหากแย่ทีส่ดุอาจเกดิเหตุ
อตุรไิม่เหมาะไม่ควรขึน้ให้เป็นทีน่่าอบัอาย จะพานให้ชือ่เสยีงทีส่ัง่สม
มานานของโรงเรียนเราสั่นคลอน ลดความน่าเชื่อถือเป็นแน่”

“โอ้ พ่อไม่เคยคิดไปถึงขั้นนั้นเสียนี่”
“เราควรป้องกันปัญหา ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเอาเสียขอรับ”
“พ่อเห็นด้วย แต่...” ครูใหญ่มีท่าทีไม่สบายใจอย่างเห็นได้ชัด 

“พ่อลกูคูน่ัน้เหน็ว่ามกีนัอยู่เพยีงสองคน ถ้าจบัแยกลูกออก เหน็สมควร
ว่าจะต้องพาพ่อออกไปด้วย”

“ถ้าเช่นนั้นเราก็คงไม่มีทางเลือกมากนัก”
“เอาเป็นว่าพ่อจะลองไตร่ตรองดูเสียให้แม่น” ผู้อาวุโสยิ้ม นึก

ปลื้มอกปลื้มใจกับศิษย์ที่มองการณ์ไกลได้อย่างเฉียบขาด “ขอบใจนัก
ลูกเอ๋ย สมควรแล้วกับต�าแหน่งประธานนักเรียนอันเป็นที่ไว้ใจ”

“กระผมจะท�าหน้าทีใ่ห้ดเียีย่ม สมกบัทีไ่ด้รบัมอบหมายแน่นอน
ขอรับคุณพ่อ”

พูดแค่นั้น อาหารมื้อแรกของปีการศึกษาก็ถูกเสิร์ฟให้ตรงหน้า 
ยุติการสนทนาปัญหาแสนร้อนรนไปโดยปริยาย
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ในขณะทีน่กัเรยีนธรรมดาต้องเดนิไปตกัข้าวผดักบัไก่ทอดน�า้มนั
เยิม้ ตรงหน้าของเกรกิกลบัเป็นสเต๊กเน้ือสะโพกแกะอย่างฝรัง่ ราดด้วย
น�า้เกรวีสนี�า้ตาลข้นช่างน่ารบัประทาน เฉกเช่นเดยีวกบัคณาจารย์ท่าน 
อื่นๆ ที่ร่วมโต๊ะอาหารเดียวกัน

เกรกิเหน็เดก็ชัน้ปีต้นทอดมองมาตาละห้อย จบัจ้องมาทีอ่าหาร
แสนหรหูราในจานเหมอืนอยากจะคว้าและสวาปามอย่างมมูมามเพยีง
แค่ขอให้ได้ลิ้มรสชาติอันโอชาสักครั้งก็ยังดี

อาหารมือ้แรกช่างอร่อยเพลนิลิน้ดเีหลือเกิน แต่ไม่ใช่แค่รสชาติ
อาหารที่ท�าให้เกริกเบิกบาน คล้ายกบัวา่คนหนุม่ได้กนิอะไรบางอย่าง
ที่มองไม่เห็น เป็นอะไรบางอย่างที่เมื่อได้ลงท้องไปก็พลันตอบสนอง
ความต้องการในจิตใจให้สุขสม

และเกริกก็คิดออกเมื่อเห็นสีหน้าแสนส้ินหวังของเจ้าหน้าที่
ภารโรง เมื่อมีครูท่านหนึ่งเข้าไปกระซิบโอวาทซึ่งเป็นสารฝากไปจาก
ครูใหญ่อย่างคุณพ่อปิติ บุคคลที่เขาได้ร่วมสนทนาสั้นๆ ก่อนหน้านี้

ผู้ดีหนุ่มสังเกตเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยความนิ่งเฉย ระบายยิ้ม
เห็นอกเห็นใจเพียงเสี้ยววินาที และเมื่อเฉือนเนื้อชุ่มฉ�่าเข้าปากอีกค�า 
เขาก็ประหลาดใจเมื่อพบว่าอาหารในจานมีรสชาติอร่อยล�้าลึกยิ่งกว่า
เดิม

มันคือรสชาติแห่งอ�านาจนั่นเอง

“คณุพีค่งจะโปรดอาหารเมือ่เยน็น่าดสูนิะขอรบั กระผมเหน็
ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทีเดียวเชียว”

อามีนเย้าแหย่รุ่นพี่อย่างหยอกล้อ เมื่อคนที่ก�าลังติดกระดุม 
เสื้ออยู่ได้ยินอย่างนั้นก็หลุดยิ้มออกมาอย่างอารมณ์ดี ทอดสายตา
มองรุน่น้องผูส้วมเพยีงกางเกงผ้าแพรลวดลายท้องถ่ินของปักษ์ใต้ผ่าน
เงาสะท้อนในกระจก

“มื้อแรกของประธานนักเรียนก็ไม่เลว”
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“ก่อนข้ึนเรอืนนอนกระผมเหน็ลงุภารโรงกบัลกูสาวเกบ็ข้าวของ
เตรียมย้ายออกไป สังหรณ์ใจเหลือเกินว่าอาจจะเป็นฝีมือของคุณพี่”

คนผอมขาวคล้ายกับเกิดรัศมีหมุนตัวไปเจอกับคนอกเปลือยที่
นั่งยิ้มก้อร่อก้อติกอยู่บนเตียงตนเอง อามีนก�าลังอวดอ้างรูปร่าง
แข็งแกร่งหรา ไม่สนใจอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นยามค�่าคืน

“หลงรักเจ้าหล่อนเข้าแล้วหรืออย่างไร นายเสียดายที่ไม่ได้
คุกเข่าขอหล่อนแต่งงานแบบฝรั่งอย่างนั้นหรือ”

“กระผมไม่เคยคิดจริงจังไปถึงขั้นนั้น”
“นายไม่เคยคิดจริงจังกับใครสักคนเลยต่างหาก”
“นั่นก็ถูกของคุณพี่” ดวงตาของอามีนฉายแววความขี้เล่นขณะ

จับจ้องอีกฝ่าย “แต่กระผมชักรู้สึกกลัวในพลังอ�านาจของคุณพี่ขึ้นมา
เสียแล้ว กลัวว่าในวันหนึ่งอาจจะเป็นกระผมเองที่ถูกเขี่ยทิ้งไปอย่าง 
ไม่ไยดี”

“ฉันไม่คิดท�าอย่างนั้นกับนายหรอก”
“แต่ก็ท�าได้?”
“แน่นอน อาจจะท�าได้” เกริกยกแขนขึ้นกอดอก “แต่ฉันไม่มี

เหตผุลใดทีจ่ะต้องท�ากบันายอย่างน้ัน เราเป็นมติรต่อกนั และฉันเข้าใจ
ในตัวนายอย่างล�าเอียง”

“นี่สิพี่ชายของกระผม”
“นั่นอะไร” เกริกเพิ่งสังเกตเห็นม้วนกระดาษที่สอดอยู่ใต้ขอบ

กางเกงแพร
“หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของวันพรุ่งนี้ กระผมได้มาจากไอ้ชด”
คนเป็นพี่นึกไม่ออกว่าใครคือชด แต่ก็ไม่แปลกหรอก ที่นี่มี

นักเรียนเยอะเกินไป จ�าหน้าได้แต่จ�าชื่อไม่ได้ก็มีถมเถ สนใจแต่
หนังสือพิมพ์นั่นเสียดีกว่า “มีอะไรน่าสนใจอย่างนั้นหรือ”

“ก็เห็นทีจะเป็นเรื่องทั่วไป แวดวงสังคม การเมือง เศรษฐกิจ”
“นายควรสนใจในการกีฬาเสียบ้าง เอาแต่รักการอ่าน ใครมัน
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จะเห็นถึงความเป็นสุภาพบุรุษที่นายมี”
“บางทีกระผมอาจไม่เหมาะกับสังคมเชิดชูสุภาพบุรุษเช่นใน

ปัจจุบันนี้เป็นแน่ อ่านสิดี มันให้อะไรกระผมมากกว่าการนั่งจับกลุ่ม
พูดคุยหัวข้อไร้สาระไปวันๆ”

“เช่นสงคราม?” เกริกเลิกคิ้วขึ้น ยกตัวอย่างให้เสร็จสรรพ
“คนหนุ่มเลือดร้อนในสังคมปัจจุบันนี้คงว่างนัก เอาแต่คอยว่า

โลกจะท�าสงครามกันเมื่อไหร่ ท�าอย่างกับจะพร้อมกระโดดไปร่วม 
ถือปืนทุกเมื่อ ความสงบสุขใดๆ ไม่เคยเห็นค่า”

“ในเร่ืองน้ี ฉนัขอชืน่ชมแนวคิดของนายอามนี ท่าทเีมือ่นายคดิ
จะอธิบายอะไร มันช่างดึงดูดอารมณ์ฉันให้คล้อยตามอยู่เสมอ”

“อย่าคิดยั่วกันเลยขอรับ... นี่หนังสือพิมพ์ของคุณพี่” 
หนงัสอืพิมพ์ฉบบัน้ันถูกย่ืนให้แก่คนทีย่นือยู ่เกรกิรบัมนัไว้และ

หันไปคว้าแว่นตาขึ้นมาสวม ข่าวแรกที่ปรากฏเห็นชัดคือพาดหัวเรื่อง
โปลิสบุกจับกองก�าลังขนฝิ่นผิดกฎหมาย นักเรียนเบอร์หนึ่งของชั้น 
เสียเวลาอ่านเน้ือข่าวน้ันอยู่ครู่หน่ึง ก่อนจะละสายตาไปยังข่าวใหม่ 
และขมวดคิ้วเป็นปมอย่างประหลาดใจเมื่อเห็นเนื้อหาตรงนั้น

ข่าวเล่าถึงแม่หม้ายสาวนามว่า อภิรดี อินถา ผู้มีต�าแหน่งเป็น
เจ้าหญิงจากหัวเมืองเหนือ ก�าลังจะแต่งงานใหม่กับบุรุษผู้เป็นปริศนา
ในพระนคร ข่าวว่าสินสอดเป็นแสน ในขณะที่ฝ่ายเจ้าสาวก็มีลูกติด 
อยู่แล้ว

“เดีย๋วน้ีเขาน�าเสนอเรือ่งลบัใต้หลงัคาบนหน้าหนงัสอืพมิพ์แล้ว
หรือ”

“ใต้หลังคาของคนมีหน้ามีตา ใครๆ ก็อยากรู้อยากเห็น”
จรงิอย่างทีอ่ามนีว่า หลงัๆ มาน้ีรสนิยมการเสพข่าวในพระนคร

มักไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือนั่งชื่นชมและนินทาติฉินผู้มีอันจะกิน
ซึ่งอยู่ชนช้ันสูงกว่าตน เป็นการส�าเร็จความใคร่ทางอารมณ์ที่ยากนัก
จะเข้าใจ
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“อภริด ีอนิถา ท่าจะเบือ่หน่ายกบัชวีติแม่หม้ายเตม็ทน หลงัจาก
มีข่าวว่าสามีของหล่อนสิ้นใจโดยทิ้งลูกชายเพียงคนเดียวไว้ให้ดูแล

“แว่วว่าหล่อนพบรักครั้งใหม่กับหนุ่มเลือดเจ้ารูปงามที่ยังไม่ได้
รบัการเฉลยว่าเป็นใคร เหน็ว่าชายผูน้ัน้มโีอกาสไปเทีย่วหัวเมืองเหนอื
หวงัพกัผ่อนหย่อนใจ หากแต่ได้ของฝากตดิไม้ตดิมือกลับพระนครเป็น
เมยีเก่าเจ้าถิน่ ผูย้งัคงงดงามสะสวยเตะตาชาย จนได้โอกาสท�าหน้าที่
ภรรยาอีกครั้งหลังร้างมานาน” เสียงนั้นขาดหายไป “หนังสือพิมพ์ 
หัวนี้คงว่างมาก ถึงเสียหน้ากระดาษไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นนี้”

“ระหว่างขนของกลบัเรอืนนอน กระผมได้ยนิคนในตลาดคยุกนั
เซ็งแซ่ว่าลูกชายของเธอจะย้ายมาเข้าเรียนที่นี่”

ค�าพดูนัน้ท�าให้เกรกิต้องลดหนงัสอืพมิพ์ลงเพ่ือจะได้มองอีกฝ่าย
“นายมั่นใจหรือ”
“กระผมไม่อาจหยุดยืนเพื่อรอฟังป้าๆ เขาพูดให้จบได้ แต่

สาบานว่าได้ยินเข้าหูมาแบบนั้น”
“เป็นไปได้ยากทีจ่ะท�าเรือ่งเข้าเรยีนได้อย่างรวดเรว็เช่นนี ้ยกเว้น

ก็แต่...”
“ยกเว้นกแ็ต่ทางฝ่ายพ่อเลีย้งทีแ่ม่เขาจะแต่งงานด้วยมเีส้นสาย

กับที่นี่อยู่บ้าง?”
นั่นคือสิ่งที่เกริกก�าลังคิด สมองพลันประมวลผลอย่างแข็งขัน

เพือ่หารายชือ่ ‘หนุม่เลอืดเจ้ารปูงาม’ ทีเ่ป็นไปได้ว่า นางอภริด ีอนิถา 
ก�าลังจะสมรสด้วย

มหีนึง่ชือ่ทีผ่ดุขึน้มา แต่เกรกิไม่อยากให้เป็นจรงิเสยีเท่าไร และ
พยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าไม่มีทางเป็นจริงได้อย่างแน่นอน

คณุน้าสดุทีร่กัของเขาคงไม่มเีวลาว่างวิง่หาเมียเอาตอนนีห้รอก 
น่ะ

“แล้วท�าไมเจ้าเดก็นัน่ไม่โผล่หวัมาวนันีก้นั” เกรกิพับหนงัสือพิมพ์ 
ยื่นมันคืนให้แก่เจ้าของ
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“คงจะยงัไม่ถงึกเ็ป็นได้นีข่อรบั เดนิทางจากเมืองไกลมันล�าบาก
ขนาดไหน คุณพ่ีน่าจะเข้าใจดีตอนที่ต้องเดินทางกลับมาจากปัตตานี
จริงไหม”

เกริกไม่สนใจค�ายอกย้อนนั้น เพียงแค่โปรยยิ้มเย็นยะเยือก 
คาดโทษ ทดเอาความผิดน้ีเกบ็ไว้ก่อนเพือ่จะเอาคนืในครัง้หน้า ซึง่ไม่มี
ใครรู้ว่าจะเป็นเมื่อไร

“ออกไปเถอะ ฉันอยากนอนเต็มแก่”
อามีนถือโอกาสเอนตัววาดแขนกินพื้นที่รอบเตียง “เชิญคุณพี่

หนุนที่อกกระผมได้เลยขอรับ น้องชายผู้นี้จะตั้งใจกล่อมเป็นอย่างดี 
เตยีงนีก้เ็พิง่เปลีย่นผ้าปมูา กระผมละอยากนอนบดเบยีดดอมดมเคล้า
กับกลิ่นคุณพี่เหลือเกิน”

“นายควรกลับไปใช้บริการเตียงของตัวเอง ห้องหับส่วนตัวก็มี
จะคอยรบกวนคนอ่ืนท�าไมกนั ฉนัไม่เคยเข้าใจนายเลย” คนตวับางกว่า
ดึงแขนอีกฝ่ายหวังจะให้ลุกขึ้นนั่ง “ฉันจะขอกล่าวด้วยความสัตย์จริง 
แม้นายไม่คิดจะนอนห้องตัวเองก็เถอะ แต่นายควรเลิกไปซ่องสุมกับ
พวกนักเรียนช้ันล่างเสีย จะไปนอนเตียงรวมให้ไม่สมกับเงินค่าเทอม
ที่เยาะ1 ของนายเสียให้ท�าไมกัน”

“กเ็พือ่นๆ อยูช่ัน้ล่างกนัเสยีหมด กระผมละไม่ค่อยชอบอยูบ่น
นี้ มีแต่พวกงูเห่า ชูคอวางท่ากร่างใส่กันจนเป็นที่ร�าคาญตา”

“ยกเว้นฉัน?”
“แน่นอน ยกเว้นกเ็พยีงแต่คณุพีเ่กรกิของกระผม” อามนีฉกียิม้

กว้าง คว้าเอวบางมากอดไว้แน่น “ถ้าโรงเรียนนี้ขาดคุณพี่ไปคงวังเวง
น่าดู”

“นายยอฉันเหลือเกิน แต่ฉันต้องนอนเสียที ไว้จะใจอ่อนให้ 
วันพรุ่งก็แล้วกัน”

1 พ่อ 
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“อย่างน้อยกระผมก็มีความหวังละนะ”
อามีนก�าหนังสือพิมพ์ติดมือไป โค้งหัวให้รุ่นพี่ที่เคารพเป็นครั้ง

สุดท้ายก่อนจะหายไปด้านนอกประตู
เกริกทบทวนกับตัวเองอยู่สักพักหนึ่ง แล้วก็นึกไปถึงข่าวที่ได้

อ่านผ่านตาไปเมื่อสักครู่ เขาพบว่าชื่อ อภิรดี อินถา ติดอยู่ในหัวเขา
เสียแล้ว มันพานให้ย้อนกลับไปนึกถึงตอนที่อามีนบอกเรื่องที่ได้ยิน
แม่ค้าในตลาดพดูกนัว่าเธอจะส่งลกูชายเข้ามาศกึษาในโรงเรยีนแห่งนี้ 
ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง เขาก็ชักอยากเห็นเจ้าชายเมืองเหนือคนที่ว่านั้น
ขึ้นมาเสียแล้วสิ

แต่สิ่งที่กังวลมากกว่าเรื่องนั้นก็คือเจ้าบ่าวปริศนาที่ข่าวพูดถึง 
กังวลใจเหลือเกินว่ามันจะเป็นชื่อที่เกริกรู้จัก

ช่างมัน เอาไว้คิดต่อพรุ่งนี้
แต่ขอเพียงอย่างเดียว... ขอให้ไม่ใช่เขาคนนั้นก็แล้วกัน!
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เป็นที่ทราบกันดีว่า เกริก ประจิมอารักขา พยายามสร้าง
อ�านาจของตัวเองขึ้นมาใหม่หลังจากการล่มสลายของสาแหรก

อามีน เสิร์มเหล็ก เข้าใจเรื่องนั้นอย่างถ่องแท้
เด็กหนุ่มหน้าคมผิวแทนรูปร่างก�าย�าล�่าสันสมชายชาตรี หวน

ร�าลึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้ง ขณะที่ก�าลังหนุนแขนนอนเอกเขนกอ่าน
หนังสือเกี่ยวกับศิลปะตะวันตกอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่

หลายปีก่อน ข่าวฉาวเรื่องกบฏเจ้าพระยาประจิมอารักขาเป็น
ท่ีพูดถึงท่ัวทุกหัวระแหง ชนิดที่เป็นกระแสส่ันสะเทือนไปทั้งพระนคร 
เพราะหากพูดกันตามความจริง ตระกูลประจิมอารักขานั้นค่อนข้างมี
บทบาทครอบคลมุเปรยีบได้กบักลุม่ควนัทะมนึทีล่อยคลมุเหนอืเขตนี้ 
ด้วยการจบัธรุกจิทัง้ขาวและเทาซึง่ล้วนเอือ้ประโยชน์แก่คนใหญ่คนโต 
แต่ในเวลาเดียวกันตระกูลนี้ก็ยังเป็นที่รักและชื่นชมของแวดวงชนชั้น
กลาง ทีม่กัเสพข่าวเรือ่งการบรจิาคเงนิก้อนโตแก่องค์กรการกศุลต่างๆ 

“เท่านี้ก็ตรมหนักหนา 
แล้วยังจะมาใช้ความเย็นชาฆ่าฉัน2”

2 ท่อนหนึ่งจากเพลง “เท่านี้ก็ตรม” แต่งโดย ชาลี อินทรวิจิตร ท�านองโดย 
สมาน กาญจนะผลิน ขับร้องโดย สุเทพ วงศ์ก�าแหง

3
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ในหน้าหนังสือพิมพ์เสมอ ด้วยฉากหน้าเช่นนี้ จึงไม่แปลกหากทุกคน
จะเทความสนใจไปยังพวกเขาเมื่อเกิดข่าวการก่อกบฏร้ายแรงขึ้น

เจ้าพระยาประจิมอารักขาพร้อมลูกชาย และผู้สมรู้ร่วมคิดอีก
กว่าสบิชวิีตถกูตดัสนิประหารชวีติในเวลาไม่นาน เกรกิ... ลกูชายเพยีง
คนเดียวของประจิมอารักขาคนลูกกลายเป็นเด็กไร้พ่อในชั่วข้ามคืน 
ทางการยึดทรัพย์สมบัติอันประกอบไปด้วยบ้าน ที่ดิน และเงินก้อน
ใหญ่เข้ากองคลงั ทางด้านตระกลูของแม่ทีส่บืเชือ้สายมาจากในรัว้ในวงั
ก็รังเกียจเดียดฉันท์พฤติกรรมเขยทรราช ชนิดที่ขอตัดหางปล่อยวัด  
ไม่คดิจะชายตาแยแสหลานก�าพร้าพ่อผูน้ีอ้กี แม่ทีเ่หลอืเพยีงคนเดยีว
ก็เอาแต่ตรอมใจ มข่ีาวลอืหนาหวู่าเธอกลายเป็นคนสตไิม่สมประกอบ
ขึ้นมาเสียดื้อๆ ก่อนจะเสียชีวิตลงในที่สุด

แต่นบัว่ายังดีทีก่่อนสิน้ลมเธอมสีตมิากพอทีจ่ะเขยีนพนิยักรรม
ทิ้งไว้ ระบุว่าตระกูลเธอจะต้องให้การดูแลพร้อมทั้งส่งเสียค่าเล่าเรียน
แก่เกริกลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเธออย่างเต็มก�าลัง จนกว่าจะจบ
การศึกษาและหางานท�าได้เป็นหลักเป็นแหล่ง 

ในเมือ่เป็นความต้องการทีส่ัง่เสยีไว้ก่อนตาย จะขดัขนืไปกเ็กรง
ว่าผู้ตายจะไม่ไปสู่สุคติ เกริกจึงได้รับการดูแลตามค�าขอ แต่เป็นการ
เลี้ยงดูอย่างทิ้งๆ ขว้างๆ ไม่รับมาอยู่ที่บ้าน (ที่ถูกเรียกว่า ‘วัง’) และ
ถูกผลักไสไปอยู่กับญาติปลายแถวที่ปัตตานี เกริกเติบโตอยู่ที่นั่นจน
อายุครบสิบห้าปีจึงถูกส่งกลับมาพระนคร แต่ท�าได้แค่อาศัยอยู่ใน
โรงเรียนกินนอน ไม่มีสิทธิ์เข้าไปเฉียดหรือข้องแวะกับคนในวังของ 
ท่านตาให้เป็นที่ร�าคาญใจ 

อย่างไรก็ตาม แม้จะถูกคนในครอบครัวฝ่ายแม่ตราหน้าว่าเป็น
ลกูของทรราช แต่เกรกิก็ยังมห้ีองพักส่วนตวัในโรงเรยีนแห่งนีเ้ช่นเดยีว
กับลกูหลานคนมฐีานะ เพยีงเพราะทางนัน้กลวัว่าจะเป็นทีค่รหา หาก
ปล่อยให้เกริกอยู่แบบตามมีตามเกิดไม่สมหน้าตาของตระกูล เพราะ
มองกันตามความจริงแล้ว เกริกมีเลือดทางฝั่งนั้นไหลเวียนอยู่ในร่าง
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เช่นกัน และที่ส�าคัญ เด็กคนนี้เป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ 
รู้เห็นกับความผิดของพ่อและปู่ จะถีบหัวส่งเต็มร้อยก็จะดูใจจืดใจด�า
เกินไปในสายตาประชาชนที่ขี้เห็นอกเห็นใจบางกลุ่ม

นัน่คอืเหตทุีอ่ามนีได้พบกบัรุน่พีส่ดุทีร่กั เพยีงเจอกนัวนัแรกใน
โรงเรียนประจ�ากลบัพดูคุยกนัถกูคอโดยแทบไม่ต้องแนะน�าตวั ทัง้สอง
สร้างมิตรภาพให้เพิ่มพูนอยู่ไม่นานก็กลายเป็นคนสนิท เกริกมักให้ 
ค�าปรึกษาที่ดีและเป็นประโยชน์แก่ผู้น้องอยู่เสมอ ทางอามีนเองก็ 
คอยรบัฟังเรือ่งราวแสนขมขืน่ในมมุทีเ่กรกิได้พบเจอจนเกดิความรูส้กึ
เห็นอกเห็นใจกัน และสิ่งที่คนทั้งคู่พบเจอเหมือนกันคือไม่สามารถ 
เข้ากับสังคมจ�าลองในโรงเรียนกินนอนแห่งนี้ได้นั่นเอง

ในช่วงแรกเกริกต้องเจอกับปัญหาการถูกกล่ันแกล้งจากกลุ่ม 
รุ่นพ่ี ทีย่งัคงหลงงมงายในเรือ่งข่าวกบฏเมือ่หลายปีก่อน แม้จะเคยนกึ
ร�าคาญใจแต่เขาเลอืกทีจ่ะปล่อยวาง และหนัมาสัง่สมความดใีห้เป็นที่
พูดถึงของเหล่าคณาจารย์แทน เกรกิสร้างผลงานทางด้านผลการเรยีน
ดเียีย่ม แสดงทกัษะความสามารถในการแข่งบลิเลยีดจนคว้าถ้วยรางวลั
มาครองในการแข่งกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนในเครือพระนคร นานวันเข้า 
หลายคนจึงเริ่มมองข้ามว่าเด็กคนนี้เป็นแค่ลูกกบฏน่ารังเกียจ กลาย
เป็นคนหนุ่มไฟแรงหน้าตาดี เป็นหน้าเป็นตาเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี 
ยกระดับช่ือเสยีง และสร้างผลประโยชน์ให้โรงเรยีนแห่งนีม้ากกว่าอดตี
ที่เคยเป็นมา 

เกรกิได้ครองทัง้ต�าแหน่งนกัเรยีนผูเ้ป็นทีร่กัและรุน่พ่ีทีน่่าชืน่ชม 
จนในที่สุดการปกครองเบ็ดเสร็จในระดับผู้น�าของอาณาจักรจ�าลอง
เล็กๆ อย่างโรงเรียนประจ�าแห่งน้ีก็ตกมาอยู่ในมือเด็กวัยรุ่นผู้เป็นลูก
กบฏเพียงผู้เดียว เมื่อเกริกได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนด้วย
คะแนนเลือกตั้งชนิดขาดลอย

มันส�าเร็จแล้ว...
จากลูกทรราช กลายมาเป็นคนหนุ่มผู้มีชื่อเป็นที่ถูกพูดถึงใน
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แวดวงสังคมโรงเรียน
ทางด้านอามนีเองกเ็จอเรือ่งวุน่วายไม่แพ้กนั เพราะเม่ือแรกเข้า 

เขาต้องทนอยูก่บัการถกูล้อเรือ่งชาตพินัธุเ์ป็นแรมเดอืน เคยมีครัง้หนึง่
ทีท่นไม่ไหว จดัการเสยหน้าไอ้รุน่พีค่นน้ันซึง่เป็นทายาทของข้าราชการ
ระดับผู้ใหญ่ เป็นเรื่องใหญ่โตจนคุณพ่อต้องลงมาจัดการด้วยตัวเอง 
นัน่นบัเป็นวรีกรรมแรกของเขา... ไม่นานนกัอามนีกก็ลายเป็นทีพ่ดูถงึ
ของเหล่าเพือ่นร่วมชัน้ทีน่บัถอืในความใจเดด็ ยอมอ้าแขนรบัเข้ากลุม่ 

ในที่สุดจอมสร้างเรื่องคนนี้ก็กลายเป็นที่รักของเด็กนักเรียน
ชนชัน้ชายขอบไปโดยปรยิาย เป็นผูน้�ากลายๆ ของผูห้น่ายระบบยศถา- 
บรรดาศักดิ์ที่เอาแต่จ้องกดขี่ เป็นตัวแทนความสะใจในอกของผู้ที่คิด
แต่ไม่กล้าลงมือท�า 

และแน่นอน... เป็นปัญหาใหญ่ของเหล่าครูบาอาจารย์ที่ต้อง
คอยรับมืออยู่เสมอ เรียกว่าชื่อเสียงของเขาช่างแตกต่างจากพี่เกริกที่
เคารพโดยสิ้นเชิง เปรียบได้กับฟ้าและเหวลึกที่มืดมิด

แต่อามีนพอใจและยอมรับสถานะตัวเองได้ดี เขาไม่นึกอิจฉา
เรื่องจุกจิกน่าร�าคาญพวกนั้นให้ไม่สมชาย กลับนึกยินดีเสียอีกที่รุ่นพี่
สุดที่รักได้ดิบได้ดี เพราะนั่นคือสิ่งที่ฝ่ายโน้นคอยบอกเขาว่าต้องการ
มาเสมอ... พื้นที่ของตัวเอง

“นี่! นาย... นายน่ะ!”
คนนอนอ่านหนังสอืชัง่ใจจนแน่ชดัแล้วว่าเสียงนัน้ก�าลังเรยีกตน 

เขาจึงละสายตาจากแถวตัวอักษร ยืดตัวขึ้นแล้วพลันมองไปเห็นหญิง
วยักลางคนก�าลงัเดนิผ่านสนามเข้ามาอย่างทลุกัทเุลพร้อมกบัรองเท้า
มีส้นที่สูงเกินความจ�าเป็น

เธอคือพุดซ้อน อาจารย์ฝ่ายปกครองผู้เป็นที่ขยาดของใคร 
ต่อใคร ด้วยภาพลกัษณ์ทีช่วนให้นกัเรยีนชายหวาดผวา ผมดดัสัน้และ
สวมแว่นสายตาไร้กรอบซึง่คอยไหลลงมาชดิปลายจมกูงุม้คล้ายแม่มด 
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ความเคารพกฎเคร่งครัดเกินจะทน และมักจะลงโทษเด็กเกเรทุกคน
ด้วยไม้เรียวอยู่เสมอ จึงไม่แปลกหากนักเรียนเห็นเธอเดินมาเมื่อไรก็
จะกระเจิดกระเจิงไปคนละทางเหมือนผึ้งแตกรัง จะมีก็แต่อามีนที่
อาจหาญลุกขึ้นมาต่อกรกับเธอจนเป็นที่ปวดหัว

“ตายจริง!” พุดซ้อนผิดหวังเหลือเกินเมื่อเจอกับศิษย์คู่ปรับ 
เข้าให้ เธอตัง้ใจจะมาเรยีกนกัเรยีนสกัคนทีเ่หน็หน้าเป็นคนแรกเท่านัน้ 
แต่ไม่คิดเลยว่าจะบังเอิญเป็นนายคนนี้ ไม่แปลกหากสุดท้ายเธอจะ
แบะปาก สองเท้าที่สาวก้าวอย่างรวดเร็วหยุดชะงักแทบจะทันที

แต่ไม่ใช่แค่ฝ่ายอาจารย์ที่เกิดความไม่สบอารมณ์ ทางด้านเด็ก
เกเรเมื่อเห็นว่าตนโดนแสดงท่าทีใส่แบบนั้นก็ถอนหายใจ ออกจะ 
นึกข�าอยู่บ้าง แต่สุดท้ายก็ยกมือไหว้ตามมารยาทที่สุภาพบุรุษพึงมี

“คุณครูพุดซ้อน”
“คนอื่นไปไหนเสียหมด” เสียงน้ันวางอ�านาจ เหมือนก�าลัง 

ขีดเส้นแบ่งขาดระหว่างความเป็นครูกับลูกศิษย์
“กระผมยังไม่เห็นใครป้วนเปี้ยนอยู่ในบริเวณนี้ตั้งแต่เช้า”
“ถ้าอย่างนั้นนายเห็นเกริกบ้างหรือไม่”
“วันนีว้นัอาทติย์ พีท่่านคงยงัไม่กลบัจากโบสถ์ เดาว่าน่าจะอ่าน

พระคัมภีร์อยู่ที่นั่นจนเย็นขอรับ”
ได้ค�าตอบแล้วเธอกห็ลดุย้ิม นึกภมูอิกภมูใิจกบันกัเรยีนคนโปรด

ผู้ที่ไม่เคยท�าให้ผิดหวัง แต่เมื่อรู้ตัวว่าถูกมองด้วยสายตาขบขันจาก 
คนตรงหน้าก็กลับมาวางท่ากอดอกพร้อมถลึงตาใส่

“แล้วนายล่ะ ไม่คิดจะไปโบสถ์อย่างคนอื่นเขาบ้างหรือ”
อามีนเม้มปาก พยายามสุดความสามารถไม่ให้หลุดหัวเราะไป

มากกว่านี้ “ไม่ขอรับ เกรงว่ากระผมคงไปโบสถ์ไม่ได้ ครูน่าจะเข้าใจถึง
เหตุผลดี”

พุดซ้อนสะดุ้งกับค�าตอบ จริงสิ เธอลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิท นึกๆ 
ดูแล้วอามีนกับเธอก็มีส่วนเหมือนกันอยู่บ้าง ตรงที่ทั้งคู่ต่างอยู่ในเขต
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ร้ัวโรงเรียนแห่งนี้ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ตามที่
โรงเรียนส่งเสริม

ครูวัยกลางคนวกกลับมาเข้าประเด็น “ถ้าอย่างนั้นนายตามฉัน
มา ครูใหญ่ท่านมีเรื่องไหว้วานให้ช่วย”

“จะไม่ตระเวนตามหานักเรียนคนอื่นหรือขอรับครู” เด็กหนุ่ม
ยอกย้อน

“เหลือเกิน! หัดท�าตัวเป็นประโยชน์เสียบ้างเถอะ ตามฉันมา!”
เมื่อถูกสั่งเช่นน้ัน เห็นทีคงต้องน้อมรับบัญชาแต่โดยดี อามีน

เก็บข้าวของและหิ้วมันไว้ข้างกาย ก่อนเดินตามครูฝ่ายปกครองโดย 
ไม่ลืมที่จะเว้นระยะห่างให้พอดี ส่วนหนึ่งเพราะความเหมาะสม และ
อกีส่วนหนึง่กเ็ป็นเพราะกลิน่สเปรย์ฉดีผมแสนฉนุกกึทีช่่วยอุม้ทรงผม
ของผู้อาวุโสให้เป็นพุ่มเป็นทรงวิจิตรตระการตา

เม่ือเข้าห้องพกัครมูา อามนีกพ็บกบัคณุพ่อทียั่งสวมเครือ่งแบบ
เต็มยศ เป็นเพราะท่านเพิ่งกลับมาจากท�าพิธีกรรมทางศาสนาที่โบสถ์
เป็นแน่ ครูใหญ่ก�าลังสนทนาอยู่กับบุคคลปริศนาตรงข้ามโต๊ะ ทั้งสอง
นั่งหันหลังให้ประตูที่เขาเพิ่งเดินเข้ามา 

ทั้งๆ ที่คุณพ่อก�าลังยิ้มแย้มอยู่แท้ๆ แต่เมื่อเห็นหน้าอามีนเข้า
ก็ท�าหน้าเหยเกประหลาดใจ พลันเบนสายตาไปมองครูฝ่ายปกครอง
เป็นเชิงต�าหนิทันที

“ไม่มีคนที่ดีกว่านี้แล้วรึพุดซ้อน!”
“ดิฉันไม่เจอนักเรียนคนอื่นเลยค่ะคุณพ่อ”
เอาเข้าไป ทั้งคู่คงลืมว่าเขายังอยู่ตรงนี้เหมือนกันกระมัง หรือ

เขาควรจะหนัหลงัและย่องออกไปนอกประต ูหาทีส่งบอ่านหนงัสอืให้
จบและหวังว่าจะไม่ถูกรบกวนอีก

คิดได้เพียงแค่นั้น สุดท้ายเสียงของคุณพ่อก็รั้งเขาไว้ 
“อามีน ฉันไหว้วานเธอหน่อยสิ”
“ขอรับคุณพ่อ?”
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ผูอ้าวโุสทีส่ดุในห้องผดุยิม้อ่อนโยน ก่อนผายมอืข้างหนึง่มาทาง
อามีน ซ่ึงยังคงท�าหน้าสงสัยและก�าลังสับสนว่าตนเองมาท�าอะไรที่นี่
กันแน่

“นี่อามีน หนึ่งในนักเรียนของเราขอรับเจ้าน้อย”
จังหวะที่หนึ่งในแขกผินหน้ามานั้น เครื่องหน้าพริ้มเพรา

อ่อนโยนก็รับสายตาเขาโดยไม่ทันตั้งตัว
อามีนนิ่งไปทันที
เขาเคยเอ่ยปากชมพี่เกริกอยู่เสมอเรื่องความหล่อเหลาเกิน

มนุษย์มนา แต่คนตรงหน้าต่างออกไป แม้ไม่ได้ดูเนี้ยบเป็นระบบ
ระเบียบดุจตั้งใจปั้นแบบเกริก แต่กลับเป็นการผสมผสานในปริมาณที่
เหมาะเจาะ อีกทั้งยังหยอดความใสซื่อตามลงไป เกิดเป็นความสดใส
ชื่นใจ สามารถเรียกสายตาผู้อื่นให้จับจ้องก่อนที่ฝ่ายเจ้าตัวจะทัน
สังเกต

และยิ่งอยู่ในเครื่องแต่งตัวตามขนบล้านนาเช่นนี้... เหมือน 
กับว่าคนตรงหน้าเป็นตัวละครจากนวนิยายประโลมใจสตรีอย่างใด
อย่างนั้นไม่ผิดเพี้ยน

แต่ดูคล้ายกับว่ายังเป็นเด็กน้อยโตไม่เต็มวัยอยู่เลย
รู้ตัวอีกที อามีนก็เป็นฝ่ายผุดยิ้มออกมาเองเสียแล้ว
“อามีน! อามีนเอ๊ย!”
“ขอรับคุณพ่อ!” มัวแต่เพลินใจจนลืมไปว่าถูกเรียกมาคุย
“มัวแต่เหม่ออะไรอยู่...” 
อามีนเดาว่าที่ครูใหญ่ใจดีกับเขาผิดปกติเป็นเพราะไว้หน้าแขก 
“นี่ อามีน เสิร์มเหล็ก ขอรับเจ้าน้อย มันจะพาเจ้าน้อยไปส่งที่

เตียงประจ�าของท่าน”
เจ้าน้อย?
แล้วอามีนก็นึกขึ้นมาได้ หรือนี่จะเป็น ‘น่านปิง อินถา’ ลูก

แม่หม้ายที่จะแต่งงานใหม่และย้ายลงมาอยู่พระนครอย่างที่ได้ยินมา
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เอาละวา เจ้าไหว้เขาแล้วสิ
“นี่ เจ้าน้อยน่านปิง อินถา ท่านให้เกียรติมาศึกษาหาความรู้ที่

โรงเรยีนของเรา ท่านจะเข้ามาเป็นรุน่น้องของนายอีกหนึง่คนจ้ะ” ด้าน
พุดซ้อนก็มีท่าทีใจดีเกินความจริงไม่ต่างจากครูใหญ่ 

อามีนเห็นแล้วอยากหัวเราะขึ้นมาอีกรอบ นอกจากการศึกษา
ชั้นเยี่ยมแล้ว โรงเรียนแห่งนี้ยังมีบุคลากรสร้างภาพเป็นที่หนึ่ง

เห็นเรียกเจ้าน้อยกันเต็มยศเช่นนี้ เห็นทีครูๆ คงไม่ได้มองเด็ก
คนนั้นเป็นแค่ศิษย์แน่นอน

คนยนือยูย่กมอืพนมรบัการเคารพ และคงไม่เป็นการดหีากเขา
จะเมินผู้ปกครองของเด็กซึ่งนั่งอยู่ถัดกัน “...คุณพ่อ”

“ตายจริง!” ครูฝ่ายปกครองแหวเสียงดังอย่างตกอกตกใจ เธอ
เบิกตาโพลง ส่งเสียงต�าหนิมาจากอีกมุม “นั่นไม่ใช่...”

ไม่ทันได้กล่าวจบประโยค คนถูกพาดพิงก็พลันลุกขึ้นยืน เห็น
ว่าแต่งชุดอย่างภาคเหนือเช่นเดียวกัน แต่เป็นอย่างต�่าศักดิ์กว่า ดูไม่
เต็มยศเท่าผู้มีเชื้อเป็นเจ้าชายเช่นน่านปิง

นี่มันละเม็งละครอะไรกันวะ
“ฉันไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นญาติของเจ้าน้อยท่านหรอก”
เหน็สภาพนีค้งเป็นพีเ่ลีย้ง หรหูน่อยกอ็าจจะเป็นคนขบัรถกย่็อม

ได้
ไม่มีค�าอธิบายที่ช่วยให้กระจ่างมากกว่านั้น แต่ถึงอย่างนั้นก็ 

ไม่ได้เรียกให้อามนีสนใจใคร่รูส้กัเท่าไร ใบหน้าคมเข้มพยักรบัทราบ แต่
ตายังจับจ้องอยู่ที่เด็กชายย่างเข้าสู่วัยรุ่นผู้มียศถาเป็นถึงเจ้าชายแดน
ไกล

น่านปิงรู้สึกได้ว่าถูกจ้องเกินความจ�าเป็น ชวนให้เขาอึดอัด แต่
ไม่รู้จะท�าอะไรดีจึงกระแอมกระไอและเบือนหน้าหนีไปอีกทาง

“ถ้าอย่างน้ัน กระผมมาส่งเจ้าน้อยเพียงเท่านี้นะขอรับคุณพ่อ 
อย่างไรฝากดูเด็กมันเสียด้วย อย่าถือยศว่าเป็นถึงเจ้าฟ้าอะไรให้มาก
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นัก หากจ�าเป็นต้องลงโทษก็ขอให้ท่านจัดการได้เลย อย่าลังเล”
“เราจะท�าให้เต็มที่สมกับที่คุณอภิรดีและท่านพ่อเล้ียงให้ความ

ไว้วางใจ”
พ่อเล้ียง? หรือชายผู้น้ีจะเป็นว่าที่สามีใหม่อะไรนั่น แต่แล้ว

ท�าไมถึงใส่ชุดเหนือตามธรรมเนียมภรรยาเร็วนัก ยังไม่ทันได้ตบแต่ง
ให้เป็นเรื่องเป็นราวตามครรลอง

คิดไปก็ปวดหัว อามีนจึงสรุปกับตัวเองว่าจะไม่สนใจเรื่องนี้อีก 
ตอนนีใ้จเขาจดจ่ออยูท่ีก่ารกลบัไปอ่านหนงัสอืให้มนัจบเล่ม เพราะชกั
เบื่อหน่ายเต็มทน

“รบกวนเชิญทางนี้ค่ะพ่อเลี้ยง” พุดซ้อนยินดีท�าหน้าที่ส่งแขก
โดยไม่ต้องให้ผู้ใดมาชี้น�า ดวงตาเธอเปล่งประกาย เงยหน้ามองชาย
วยักลางคนทีส่งูกว่าเธออย่างเหนยีมอายไม่เป็นตวัเอง “ไม่ทราบว่ารถ
ท่านจอดอยู่ที่ไหนหรือคะ”

“รบกวนน�าผมไปที่โบสถ์ก่อนเถอะครับ ผมนัดเจอหม่อม
ราชวงศ์ดิเรกไกรวัลที่น่ัน ท่านไม่ได้เข้ามาพูดคุยด้วยเพราะเห็นว่าจะ
ไปเดนิส�ารวจเพือ่ร�าลกึความหลงัเมือ่ครัง้ยงัเรยีน ณ ทีแ่ห่งนีส้กัหน่อย”

“ดิเรกนี่นะ! แทนที่จะมาหาให้ครูหายคิดถึงเสียบ้าง”
“ถ้าเช่นน้ัน คุณพดุซ้อนไปเจอท่านพร้อมกบัผมเลยจะเป็นไรไป” 

การพูดการจาของชายผูน้ีช่้างมเีสน่ห์ไม่เบา “ลาก่อนนะขอรบัคณุพ่อ”
พอหนุ่มใหญ่ผายมือเชิญ พุดซ้อนก็เหมือนจะเขินขึ้นมาเสีย

ด้ือๆ เธอทดัผมด้วยมอืเหีย่วของสาววยัทนึทกึไร้สาม ีขาลบีๆ ก้าวน�า
ออกไปอย่างอ้อยอิ่ง คอยดูทีท่าว่าเมื่อไรอีกฝ่ายจะเดินตาม

อามนีข�าภาพน้ัน แต่เป็นอันต้องสะดดุไปเมือ่กวาดสายตากลบั
มาเจอเจ้าชายน้อย ที่ก�าลังถลึงตาใส่อย่างคนไม่ชอบใจเพราะเห็น 
ผูเ้ยาว์อย่างเขาท�าท่าทก้ีาวร้าวใส่ผูอ้าวโุสกว่า มิหน�าซ�า้กลับกลายเป็น
ว่าเขาเกิดรู้สึกผิดเสียได้ ทั้งๆ ที่ไม่ควรมาคิดเชื่อฟังเจ้าชายวัยเพิ่ง 
พ้นผ่านความไร้เดียงสาเช่นนี้เลย
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ยศเจ้านี่มันศักดิ์สิทธิ์จริงๆ สินะ อยู่ใกล้ทีไรก็เป็นต้องจ�ายอม
อยู่ใต้อาณัติไปโดยปริยาย

แต่อย่างที่พี่เกริกเคยพร�่าบอกกับเขา ที่โรงเรียนกินนอนแห่งนี้
เราทุกคนเท่าเทียมกัน หากมีใครคนหน่ึงโดดเด่นเป็นแท่งสูงกว่า 
ชาวบ้านก็จะถูกทุบราบเป็นหน้ากลองโดยไม่ทันตั้งตัว

อามีนเหลือบมองน่านปิงอีกครั้ง มีอะไรบางอย่างส่งสัญญาณ
บอกเขาว่าควรจับตามองเด็กคนนี้เสียให้ดี

การปรากฏตวัของดาวดวงใหม่? เหน็ทโีรงเรยีนนีจ้ะมเีรือ่งสนกุ
เพิ่มขึ้นอีกเรื่องเสียแล้ว

พระคมัภร์ีฉบบัสงัคายนาเล่มล่าสดุถกูเปิดอ่านโดยนักเรยีน
ชั้นเยี่ยมของโรงเรียนกินนอนแห่งนี้

นิว้ยาวเรยีวพลกิกระดาษเพือ่ขึน้หน้าใหม่ อ่านบรรทดัแรกอย่าง
ตั้งใจผ่านแว่นสายตา ท่ามกลางความสงบไร้เสียงจอแจของผู้คนใน
โบสถ์ประจ�าโรงเรียนยามเสร็จสิ้นพิธี

เกริกใช้เวลาที่นี่เสมอเมื่อต้องการอยู่กับตัวเอง ส�าหรับเขา ใน
อดีตแล้ว วันจันทร์ถึงวันศุกร์เปรียบได้กับการออกรบแสนยาวนาน  
วันหยุดสุดสัปดาห์จึงเป็นเหมือนการพักผ่อนหลังจากเหนื่อยสายตัว
แทบขาดมาหลายวัน เพราะนอกจากต้องบากบั่นตั้งใจเรียน เกริกยัง
ต้องคอยสู้กับการรักษาหน้าตาเพื่อสร้างมาตรฐานให้แก่ชื่อเสียงของ
ตัวเอง และยิ่งวันพรุ่งน้ีจะเป็นวันเปิดภาคเรียน เขายิ่งต้องการความ
สงบยิง่กว่าคร้ังไหนๆ เพราะดทู่าแล้วเทอมใหม่คงจะสร้างความวุน่วาย
ให้แก่ประธานนักเรียนอย่างเขาน่าดู และยิ่งเป็นปีการศึกษาสุดท้าย
ก่อนเรียนจบเช่นนี้ เกริกคงต้องท�างานหนักยิ่งกว่าเดิม

เสียงฝีเท้าดังขึ้นตอนนั้น ใครบางคนก�าลังเดินเข้ามาในโบสถ์
แห่งนี้ ผ่านช่องทางแคบๆ ที่ตีพรมสีแดงสดทอดยาวสู่กางเขนเหนือ
โต๊ะหมู่บูชาด้านหน้า
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“ที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนไปสักนิด เคยไม่ชอบมาท่ีน่ีอย่างไร 
ปัจจุบันก็ยังคงเป็นเช่นนั้น ไม่ต่างจากเดิม”

รอยยิม้ของเกรกิผดุขึน้ก่อนทีเ่ขาจะได้เหน็หน้าผูม้าใหม่เสยีอกี 
เมือ่วางหนงัสอืแล้วหนัไป เขาประสายตากับชายรปูงามในเครือ่งแบบ
ราชการทหาร... รอยยิม้สดใสนัน้กว้างขึน้กว่าเดมิเม่ือแน่ใจแล้วว่าชาย
ผู้นั้นคือคนที่คุ้นเคยเป็นอย่างดี

“อย่าให้คุณพ่อได้ยินประโยคที่ออกจากปากคุณน้าเมื่อครู่นั่น
เชียว”

“กังวลอะไร เห็นมีแต่เราแค่สองคน”
นกัเรยีนหนุม่เดนิไปหาคนผูน้ัน้อย่างเชือ่งช้า พยายามข่มความ

รู้สึกลิงโลดแสนดีอกดีใจที่ได้เจอกัน “กระผมนึกว่าคุณน้าจะไม่มาหา
กันเสียแล้ว”

“ได้อย่างไรกัน ใครล่ะที่เคยบอกว่าน้าคือญาติฝ่ายแม่ที่ใจดี
ที่สุด”

เกริกหัวเราะเมื่อได้ยินแบบน้ัน “เห็นทีจะเป็นกระผมเองน่ะสิ
ขอรับ”

พดูจบก็พลนัยกมอืข้ึนมาประนม แต่เป็นฝ่ายคนน้าเสียเองทีพุ่ง่
เข้าไปกอดคนตัวเล็กกว่า ยุติการแสดงความเคารพกันไปโดยปริยาย

เกริกจมอยู่ในอ้อมกอดน้ัน ภาวนาให้มันเนิ่นนานเพื่อจะได้
ละเลียดความอ่อนโยนที่แผ่ออกมาจากร่างกายคนตรงหน้า

ชายผู้สง่างามผู้นี้คือ ม.ร.ว. ดิเรกไกรวัล เกษมดิศกุล ด�ารง
ต�าแหน่งทหารยศใหญ่รับราชการในรั้วในวัง และมีศักดิ์เป็นน้าแท้ๆ 
เนื่องจากเป็นน้องชายของแม่ผู้ให้ก�าเนิด นายเกริก ประจิมอารักขา

ทกุครัง้ทีเ่กรกินกึถงึความขมขืน่มากมายทีเ่ข้ามาเล่นตลกในชวีติ 
จะมีใบหน้าดิเรกเป็นข้อยกเว้นเสมอ นายทหารหนุ่มผู้อ่อนโยน ขี้เล่น 
แสนอบอุ่น ที่ก่อนเกิดข่าวกบฏเคยการุณย์กันเช่นไร หลังจากนั้นก ็
ยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่ต่างกัน 
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คุณน้าใจดีกับเกริกเสมอ แม้ยามโดนเนรเทศไปอยู่ปัตตานียัง
ใจดีส่งจดหมายพูดคุยทุกสัปดาห์ การรอคอยจดหมายฉบับเล็กๆ ซึ่ง
จ่าหน้าซองด้วยที่อยู่บ้านท่านตาแสนน่ารังเกียจ กลายเป็นความสุข
แสนมหศัจรรย์ของเด็กคนหน่ึง เกรกิเทดิทนูและเคารพดเิรกไม่ต่างจาก
พ่อและแม่แท้ๆ หากอกีฝ่ายไม่นบัเขาเป็นคนในครอบครวั แต่เกรกิจะ
เกบ็เขาไว้เป็นญาติผู้ใหญ่ทีร่กัสดุหวัใจโดยไม่คิดขออนญุาต เป็นเทวดา
ยามยากที่นึกถึงเมื่อไร ใบหน้าใจดีนั้นจะช่วยคุ้มครองให้พ้นภัย จิตใจ
สงบสุข

เขารกัคณุน้าเหลอืเกนิ จนหลายครัง้เกดิการตัง้ค�าถามว่า... หาก
ไม่มีชายผู้นี้ เกริก ประจิมอารักขา จะทนมีชีวิตอยู่มาถึงอายุสิบเจ็ด
ย่างสิบแปดปีแบบนี้ได้อย่างไร ดิเรกคือที่พึ่งทางใจเพียงหนึ่งเดียว 
เตือนสติให้รู ้ว่ายังมีใครอยู่ข้างหลังเมื่อยามไร้ส้ินแล้วซึ่งเทือกเถา
เหล่ากอ

คนสูงกว่าเชยคางหลานให้เงยหน้าขึ้นมามองกัน “สงสัยที่
ปัตตานีจะไม่มีของอร่อย หลานฉันอยู่กี่ปีไม่เคยอ้วนพีขึ้นเลย”

“ใครจะเหมือนคุณน้าล่ะขอรับ ดูซิ ตัวโตเอาๆ เห็นทีครั้งหน้า
คงต้องได้เรียกน้าหมีกันเสียเป็นแน่”

“นี่หลานกล้าว่าน้าเชียวรึ” ผู้เป็นน้ากอดรัดคนตรงหน้าอีกครั้ง
ด้วยความมนัเข้ียว รูส้กึได้ว่าหลานของเขาตวัสงูขึน้กว่าเดมิเป็นเท่าตวั 
“เป็นเด็กดีเหลือเกิน มารอยังจุดนัดพบก่อนเวลานัดหมายที่นัดแนะ
กันไว้ในจดหมายเสียอีก”

“อันที่จริงตัวกระผมมาที่นี่ทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วขอรับ ก็เลย 
ถือโอกาสนั่งเล่นอยู่เสียเลย จนได้เจอหน้าคุณน้าแสนคิดถึงคนนี ้
นั่นแหละ”

“ว่าไปโน่น” รอยย้ิมผุดข้ึนที่มุมปาก ดิเรกเอามือไพล่หลังเดิน
หนีหลานมาอีกฝั ่งเพื่อส�ารวจผนังโบสถ์งดงามเก่าแก่ ซึ่งไม่เคย
เปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแต่เขายังเป็นนักเรียน “ที่จริงแล้ว นอกจากมา
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เยี่ยม น้าจะมาแจ้งข่าวหลานไปในทีเดียว”
“ขอรับ? ข่าวอะไรกัน”
“เชือ่ว่าหลานจะต้องดใีจกบัน้าเป็นแน่” พดูจบกเ็อีย้วคอมาโชว์

รอยยิ้มครู่หนึ่ง ก่อนเหม่อมองไปยังด้านบน “น้าจะแต่งงาน”
ค�าพดูน้ันเหมอืนมาพร้อมกับหนิก้อนใหญ่ ทีห่ล่นตุบ้ใส่หัวเกรกิ

อย่างหลบเลี่ยงไม่ได้ “แต่งงาน?”
“ใช่ แต่งงาน”
“แต่...” ค�าถามมากมายผุดขึ้นพร้อมกับสีหน้าที่วิตกกังวล แต่

มันผสมปนเปกันจนไม่สามารถกลั่นกรองออกมาเป็นค�าพูดให้เปล่ง
เสียงออกไปได้ 

“หลานประหลาดใจละส”ิ ดเิรกยงัคงยิม้ หลงนกึว่าอกีคนจะยนิดี 
เกรกิเปลีย่นสหีน้าทนัท ีแสร้งย้ิมอย่างทรมานก่อนจะเดนิเข้าไป
“กระผมไม่เคยรู้มาก่อนเลย”
“รู้ก็แปลก เพราะน้าไม่เคยเขียนเรื่องนี้ลงในจดหมาย”
อ้อ... เป็นอย่างนั้นสินะ หลงเชื่อว่าเราสองคนจะคุยกันได้ 

ทุกเรื่องเสียอีก
“ทีจ่รงิน้าวางแผนจะพดูถงึเรือ่งนีอ้ยูบ่่อยครัง้ แต่คดิได้ว่าไหนๆ 

ก็จะได้เจอกันเป็นๆ ในวันเปิดเทอมแบบนี้ แจ้งข่าวกันต่อหน้าไปเสีย 
ทีเดียวคงเหมาะสมกว่า”

“ถามได้หรือไม่ขอรับว่าเธอคือใคร”
“ไม่แน่ใจว่าหลานจะรู้จักหล่อน” ผู้เป็นน้าเดินเข้ามาวางมือไว้

บนกลุ่มผมนุ่มมือ “หล่อนชื่อ อภิรดี อินถา”
คร้ังแรกเป็นหินก้อนใหญ่ ครั้งนี้คงเป็นสายฟ้าฟาดเป็นแน่ที่

ก�าลังจู่โจมเต็มๆ กลางศีรษะ 
บุรุษปริศนาที่กล่าวไว้ในหน้าหนังสือพิมพ์คือน้าของเขาเอง

อย่างนั้นหรือ... เป็นอย่างที่กังวลจริงๆ หรือ
โลกนี้มันชักจะไม่ยุติธรรมกันเกินไปแล้ว!
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“เหมือนหลานไม่พอใจ...”
“เปล่าหรอกขอรับ กระผมตกใจเสียมากกว่า” เมื่อท�าได้แค่ฝืน

ยิ้ม ก็คงต้องปล่อยให้มันเป็นไป “เธอเป็นหม้าย?”
ดิเรกออกจะติดใจกับค�าพูดนั้นอยู่บ้าง “แล้วอย่างไรกัน”
“กระผมสงสัยถึงความเหมาะสม ศักดิ์ศรีของตัวคุณน้า รวมทั้ง

ท่านตา...”
“เรื่องนั้นไม่ต้องห่วง ท่านพ่อสนับสนุนฉันเต็มที่... ความจริงก็

เป็นทุกคนเห็นชอบกันหมด มีเพียงเธอที่ท�าเหมือนโกรธอยู่ตรงหน้า
ฉันเช่นนี้”

ค�าสรรพนามทีเ่ปลีย่นไปคล้ายกบัอาวธุร้ายแรงทีโ่จมตเีข้ากลาง
ใจของเกริกอย่างจัง นัยน์ตาโศกสับสนและรื้นด้วยความชื้น เด็กหนุ่ม
อยากร้องไห้ เพียงแต่ยังไม่กล้าให้น�้าตาเอ่อไหลออกมาให้เป็นที่
ดูแคลน

เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรกัน คุณน้ารักคนอื่นได้อย่างไร 
คุณน้าไม่เอ็นดูหลานที่ถูกทอดทิ้งคนนี้แล้วหรือ

...หรือที่จริงตัวเขาไม่เคยส�าคัญกับคุณน้าแม้สักครั้ง
แต่ในใจอนัแตกสลายดวงนีม้แีต่คณุน้า... ม.ร.ว. ดเิรกไกรวลั 

เกษมดิศกุล เป็นผู้ครอบครองเพียงคนเดียว
“กราบขออภัย กระผมมันแย่ที่พูดอะไรออกไปอย่างไม่เหมาะ

ไม่ควร”
“อย่าห่วงน้าเลยเกริก น้ามีความสุขดี แล้วเธอจะชอบอภิรดี 

หล่อนเป็นหญิงที่น่าชื่นชมยิ่งกว่าใคร”
เอาอะไรมาตัดสินใจแทนกัน!
“และหากพูดกันในเรือ่งศักด์ิศรตีามทีห่ลานอ้าง... แม้เป็นหม้าย 

แต่น้าว่ามลทนิของอภริดยีงัมน้ีอยกว่าลกูกบฏอย่างหลานนกั จรงิไหม”
“...”
ร้ายแรง... มันช่างร้ายแรง ท�าไมถึงได้ใจด�าเหลือเกิน
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แค่แสดงความสงสัยต่อผู้หญิงคนนั้นเพียงครั้งเดียว ยังท�าเอา
คนที่เคยอ่อนโยนอารมณ์คุกรุ่นถึงเพียงนี้ อนาคตคงไม่ต้องคาดเดา 
ไม่มีทางที่ใครจะกล้าจาบจ้วงผู้หญิงของคุณชายดิเรกเป็นแน่ แม้การ
อ้างถึงด้วยวาจาก็คงเป็นความผิดร้ายแรง

“ถ้าอย่างนั้น...” เกริกแอบปาดน�้าตาที่ไหลลงมาอาบแก้ม ใน
จังหวะที่อีกฝ่ายหันหน้าหนี เพราะยังคงหมองขุ่นที่ผู้เป็นหลานท�า
พฤติกรรมไม่เหมาะไม่ควร “กระผมก็ขออวยพรกับคุณน้าด้วยใจจริง 
ขอให้เป็นรักที่สุขสมตามปรารถนา น�าพากันไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง”

“น้าไม่ได้คิดจะมาหาเพือ่รบัฟังค�าเสยีดสีนะเกรกิ หวงัใจไว้อย่าง
เดียวว่าหลานจะยินดีต่อกันเพียงเท่านั้นบ้าง”

“กระผมไม่สามารถเสแสร้งแสดงความรู้สึกได้หรอก”
“แล้วมันเป็นเรื่องอะไรหลานถึงแสดงพฤติกรรมไม่น่ารัก

เช่นนี้!”
เกริกถอยหนอีย่างหวาดผวา ไม่นกึว่าผูเ้ป็นน้าจะสาวเท้าเข้ามา

อย่างเดือดดาลด้วยท่าทีชวนหวาดกลัว
ไม่มีทางที่เกริกจะหาค�าตอบมารองรับค�าถามนั้นโดยไม่

กระทบกระทั่งถึงศีลธรรมจรรยาได้เลย
เขารกัดเิรก นกึสงสยักบัตวัเองอยูห่ลายครัง้... ว่ารกั... มากกว่า

ในฐานะคุณน้าผู้มีพระคุณหรือไม่
“กระผมผิดเอง ไม่มีเหตุอะไรขอรับ”
“หลานส�าคัญกับน้ามากนะ หากไม่พอใจก็แค่เคารพการตัดสิน

ใจของน้าเสียบ้าง อย่างน้อยก็ไม่ใช่กระท�าใส่ด้วยท่าทีเช่นนี้”
เกริกไม่สามารถมองหน้าดิเรกได้จริงๆ สบตากันเมื่อไรคงเศร้า

และฟูมฟายกว่านี้ ซึ่งนั่นไม่เหมาะสมเอาเสียเลย
“คงต้องเป็นงานแต่งที่เอิกเกริกสนุกสนานเป็นแน่ เสียดายที่

กระผมคงไปร่วมงานให้เห็นกับตาด้วยไม่ได้”
“น้าจะขออนุญาตท่านพ่อถึงเรื่องนี้เอง อย่างไรน้าก็อยากให้
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เกริกมาร่วมเป็นสักขีพยานไม่ต่างจากใคร”
“ขอบพระคณุเหลอืเกนิขอรบั แต่คณุน้าไม่จ�าเป็นต้องพยายาม

เลย”
“เกริก...”
“กระผมคงต้องขอตัวลาเสียที ขืนช้ากว่านี้จะเตรียมแผนงาน

ปฐมนิเทศไม่เสร็จเอาได้”
เกริกกลับไปรวบสัมภาระขึ้นมาอุ้ม ท�าท่าจะเดินก้มหน้าก้มตา

ผ่านผูใ้หญ่ใจร้าย แต่สดุท้ายมอืเขากลบัถกูรัง้ไว้ด้วยมอืหนาใหญ่ และ
ใช้นิ้วหัวแม่มือลูบไล้คล้ายกับต้องการปลอบโยน

“รับไว้เสีย” 
ซองสีแดงถูกยื่นมา เกริกรู้ดีว่ามันคือค่าอุปถัมภ์พิเศษที่ดิเรก

เตรียมไว้ให้ทุกครั้งเมื่อเจอหน้ากันเพราะฟากคุณน้ารู้ดีว่าเงินส่งเสีย
จากบ้านเกษมดิศกุลไม่ได้เยอะเท่าที่ควรจะเป็น

แต่ก่อนเคยมองว่ามันเป็นของขวัญได้อย่างไรนะ ไม่น่าล�าบาก
เลย “คณุน้าเกบ็ไว้เถอะขอรบั เงนิทีส่่งไปรษณย์ีมาครัง้ก่อนยงัพอเหลอื
อยูบ้่าง และกระผมเชือ่ว่าช่วงหลงัมานีค้ณุน้าอาจจะเป็นฝ่ายต้องการ
เงินมากกว่า เพื่อใช้เป็นทุนส�าหรับงานแต่งและอีกหลายเรื่องยิบย่อย
ที่กระผมไม่มีวันเข้าใจ”

“เกริก...”
“เจอกันเมื่อถึงวันมงคลขอรับคุณน้า ขอให้เดินทางกลับวังโดย

ปลอดภัย”
เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้น จะรั้งอะไรกันก็คงยุ่งเหยิงเสียเวลา

เปล่า ดิเรกจงึปล่อยมอืเพือ่ให้หลานเป็นอสิระ เขามองตามเกรกิทีเ่ดนิ
ออกไปนอกโบสถ์ด้วยความละอายใจ พลนันึกขึน้มาได้ว่าบางทตีวัเขา
เองอาจจะแสดงพฤตกิรรมไม่สมควรเกนิขอบเขตออกไป ไม่ใช่แค่ฝ่าย
หลานแต่เพียงผู้เดียว
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“แม้แต่คนที่แข็งแกร่งที่สุด 
ก็มีน�้าตาได้เหมือนกัน”

“จะมาอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่หรือคะคุณพ่อเลี้ยง”
“น่าจะสักสองสามเดือนน่ะครับ อยู่สะสางตรวจตรากิจการ 

ห้างเฟอร์นิเจอร์ให้แล้วเสร็จ ก็จะกลับไปประจ�าที่ปางไม้ทันที”
“ธุรกิจเติบโตขึ้นมากโข ถือว่ายิ่งใหญ่สมฐานะพ่อเลี้ยงเสียจริง

นะคะ”
“ไม่หรอกครับคุณพุดซ้อน ดูเอาเถิด ผมยังแต่งตัวเชยสะบัด 

สภาพอย่างกับพวกบ้านป่าเมืองเถื่อนไม่มีผิด”
“เห็นพ่อเลี้ยงแจงว่าเมื่อเช้านี้มีพิธีรับขวัญที่บ้านเกษมดิศกุล 

นีค่ะ จะแต่งตวัตามประเพณคีงไม่แปลก ไม่มใีครกล้าตเิตยีนท่านหรอก
ค่ะ”

“ที่ผมไม่เปลี่ยนชุด ก็เพราะเกรงว่าคุณพุดซ้อนจะรอนานเอา
น่ะสิครับ”

ครูฝ่ายปกครองหน้าแดง เธอนึกเขินอายกับท่าทีกันเองของ 
คนใหญ่คนโตแห่งภาคเหนือ พุดซ้อนเกี่ยวผมทัดหูเป็นรอบที่ร้อย หด
ไหล่ย่อตัวจนคล้ายกับว่าร่างกายเหลืออยู่เพียงคืบเดียว

จะว่าไป ‘พ่อเลีย้งเมอืงราม’ กม็ลีกัษณะตรงตามชายในอุดมคติ

4
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ของเธอเสียเหลือเกิน
เริม่จากรปูร่างสงูโปร่ง แม้สวมชดุมดิชดิกเ็ดาออกว่ามมีดักล้าม

ก�าย�า ผวิขาวตามถิน่ฐานก�าเนดิ แต่ดเูป็นผูช้ายลยุห่างไกลความส�าอาง
ตามประสาคนท�างานกลางแจ้งเพราะพ่อเลี้ยงท่านท�าธุรกิจปางไม้ 
ใบหน้าละมนุ แม้ตาจกิดจุเหยีย่วทว่าเหน็ได้ถงึความอ่อนโยน สนัจมกู
โด่ง ปากรูปสวยพอเหมาะ แม้รูปลักษณ์จะเห็นว่าออกไปทางเจ้าเล่ห์
แต่นัน่ช่างขดัแย้งกับความสภุาพอันเป็นนิสยัทีแ่ท้จรงิเหลอืเกนิ ซึง่นัน่
นบัเป็นเสน่ห์น่าชืน่ชม เมอืงรามดเูป็นชายผูท้ะมดัทะแมงคล่องแคล่ว
ไม่ต่างจากบรรดานักเรยีนของพุดซ้อนทัง้ๆ ทีอ่ายอุานามกแ็ตะเข้าวยั
สามสบิตอนกลางไปแล้ว และเมือ่เหน็โฉมตวัจรงิกไ็ม่แปลกทีไ่ด้ยนิมา
ว่าพ่อเลี้ยงเป็นที่พูดถึงของสาวน้อยสาวใหญ่ในแคว้นแดนเหนือชนิด
ปากต่อปาก

เหน็ว่าปัจจบุนัยังครองโสดอยู่น่ี... พดุซ้อนคนนีค้งมหีวังกระมงั!
ชื่อของเมืองรามเริ่มมีบทบาทในพระนครในช่วงหลังมานี้ ส่วน

หนึ่งเป็นเพราะเงินของเขา พ่อเลี้ยงได้ชื่อว่าเป็นเศรษฐี เพราะครอบ-
ครองธุรกิจน้อยใหญ่มากมาย แต่ที่เห็นจะถูกกล่าวถึงมากที่สุดคง
เป็นการได้รับสัมปทานป่าไม้ ส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากไม้แก่
ผูห้ลกัผูใ้หญ่ทัง้ในพระนครและประเทศใกล้เคียง ลกูค้าล้วนเอ่ยชืน่ชม
ถึงความประณีตในงานฝีมือ อันเป็นที่รู้กันว่าสินค้าที่ผลิตจากปางไม้
ของพ่อเลี้ยงเมืองรามไว้ใจได้ในเรื่องคุณภาพแน่นอน

แม้จะดูเป็นเรื่องราวชีวิตของบุคคลที่ประสบความส�าเร็จ แต่
แท้จริงแล้วเมืองรามก็มีเรื่องน่าเศร้าที่คอยกัดกินหัวใจอยู่เสมอ...

เหตโุศกนาฏกรรมครัง้นัน้เกดิขึน้เมือ่สามปีก่อน ลูกชายวัยสิบส่ี 
ปี รวมถึงภรรยาที่ก�าลังตั้งครรภ์แปดเดือน... เสียชีวิตจากเหตุเรือ
อับปางน่าสลดที่ปากน�้าโพ

ทั้งคู่ก�าลังเดินทางกลับปางไม้ของเมืองราม หลังเสร็จธุระจาก
การเยี่ยมญาติซึ่งเป็นมารดาของภรรยาและยายของลูกชายตน
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วนันัน้เมอืงรามใจสลาย เหมอืนโลกทัง้ใบถล่มลงตรงหน้า เหลือ
เพียงเขาคนเดียวที่ยังยืนอยู่และน้อมรับความเจ็บปวดที่ถาโถมเข้ามา
ไม่หยุดยั้ง

มันช่างหดหู่... โดดเดี่ยว... และเศร้าหมองไปพร้อมกัน นั่นจึง
เป็นเหตุผลที่ทุกครั้งเมื่อเมืองรามเข้าพระนคร เขาจะกระวนกระวาย
ใจ พลนันกึไปถงึความโศกาอาดรูทีอ่ยากย้อนเวลากลบัไปแก้ไขมนั ถ้า
วันนั้นเขาเพียงแค่พูดว่า ‘ไม่ให้ไป’ ผู้เป็นดวงใจทั้งสามคนคงไม่ด่วน
จากไปเร็วขนาดนี้

หรือไม่ก็ถ้าวันนั้นเป็นเขาที่ร่วมเดินทางไปด้วย ดีเสียอีก จะได้
จากโลกนี้ไปพร้อมกัน

แต่ความจรงิกค็อืความจรงิ เมอืงรามไม่สามารถเปลีย่นอดตีได้ 
ท�าได้เพียงแค่ใช้ชีวิตด้วยหัวใจที่แตกระแหงไปตลอดกาล

เหมือนขณะนี้... ที่ภาพวันวานย้อนกลับมาอีกครั้ง เมืองราม 
ก�ามือแน่น เม้มริมฝีปาก ข่มกลั้นความเจ็บแสบของแผลเป็นจากอดีต 
และผุดยิ้มให้แก่ครูสาวที่เดินมาเคียงข้างกัน

“แต่ถึงอย่างไร ผมก็ขออภัยแทนอภิรดีเธอด้วย เธอมีเรื่องต้อง
ไปสะสางตามประสาว่าที่เจ้าสาว และเธอหวังว่าครูทุกท่านจะเข้าใจ”

“โอ๊ย! ไม่เหน็จะเป็นอะไรนีค่ะ ฝากบอกเธอเช่นกนัค่ะ” พดุซ้อน
ตอบ ถึงแม้จะเกิดความคลางแคลงใจถึงการเลี้ยงดูลูกของอภิรดี
ก็ตาม... แม้อะไรที่ส�าคัญเช่นน้ี เธอกลับเลือกที่จะไปท�าธุระส่วนตัว 
แทนอย่างนัน้หรอื กังวลเหลอืเกินว่าอภิรดีเธอใส่ใจน่านปิง ว่าทีล่กูศษิย์
คนใหม่ของพุดซ้อนบ้างหรือเปล่า

แม้ธรรมชาติจะเป็นคนชอบสอดรู้ แต่พุดซ้อนกลับเลือกที่จะ
เงียบไว้ สัญญากับจิตวิญญาณครูผู้ให้ของตัวเองว่าจะดูแลน่านปิงให้
สุดความสามารถเท่าที่ทุกอย่างจะเอื้ออ�านวย

“โอบอ้อมอารีเชียวค่ะ อาสามาท�าธุระแทนผู้อื่นแบบนี้”
“น่านปิงก็เป็นเหมือนหลานผม ผมกับพ่อของเจ้าน้อยแกเป็น
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เพื่อนกันมานาน สนิทกับตระกูลอินถาอย่างกับเป็นญาติเสียอีก”  
เมืองรามอธิบาย “ผมเข้าใจหัวอกอภิรดีเป็นอย่างดี เมื่อสามีเธอเสีย
ไป เธอเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากที่มังคละจากไปก่อนวัยอันควร 
และในเมื่อครอบครัวของเธอไม่ใช่สายสืบสกุลโดยตรง ผมก็เห็นว่า
สมควรแล้วท่ีเธอจะได้สมรสใหม่ เพื่อนของผมคงสุขใจที่เห็นภรรยา
กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้อีกครั้งหลังจากการสูญเสีย”

ยิ่งพูดยิ่งน่ามอง ยิ่งพูดยิ่งน่าชื่นชม พุดซ้อนช่างขวยเขินกับ
ท่าทางและความคิดความอ่านของชายคนนี้เสียจริงๆ!

ทว่าฝันหวานเป็นอันต้องอันตรธานไป เม่ือสายตาว่องไวของ
พุดซ้อนเห็นนกัเรยีนคนหนึง่เดนิดุม่ๆ ตดัสนามเข้ามา ครฝู่ายปกครอง
สุดเฮี้ยบจ�าได้ดีว่านั่นคือศิษย์รักของเธอ

“เกริก!”
ทัง้เมอืงรามรวมถงึคนทีถ่กูเรยีกชะงกัแทบพร้อมกนั เกรกิเพลา

ฝีเท้าทว่ายังคงกอดหนังสือเล่มหนาไว้ในอกมั่น ก่อนจะเดินเข้ามาหา
ผู้ใหญ่ทั้งสองคนโดยไม่คิดจะเงยหน้าขึ้นมาสบตาใคร

แต่มีใครบางคนก�าลังจ้องเกริกอย่างไม่วางตา
“ไปไหนมาหรือจ๊ะ ครูตามหาเธอตั้งแต่เช้ากลับไม่เจอ”
“กระผม...” เมื่อรู้ว่าน�้าเสียงแย่เกินไป เกริกจึงกระแอมกระไอ

กลบเกลื่อนอาการสะอึกสะอ้ืนของตัวเอง “กระผมใช้เวลาอยู่ที่โบสถ์
ขอรับครูพุดซ้อน”

“แล้วตาแดงก�่าเพียงนี้ได้อย่างไร เกิดเหตุอะไรขึ้นรึเปล่าเกริก”
“สงสัยว่ากระผมจะใส่แว่นจ้องตัวหนังสือนานไปหน่อย ตาเลย

ล้าเอาให้ขอรับ”
พุดซ้อนได้ยินเช่นนั้นจึงเบาใจ “ถ้าอย่างนั้นรีบไปพักผ่อนเถิด 

ยังไม่ทันเปิดภาคเรียน ขืนป่วยขึ้นมาเธอจะล�าบากเอา”
“ขอบพระคุณมากขอรับคุณครู กระผม... ขออนุญาตลาไป 

หอนอน”
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“ตามสบายเถอะจ้ะ” เพยีงครขูองเขาเอ่ยค�าอนญุาตได้เสรจ็สิน้ 
ฝ่ายนักเรียนก็รีบเบี่ยงตัวก้าวเดินไปอีกทาง

“เดี๋ยวนักเรียน” เป็นเสียงน้ันเองที่รั้งเกริกไว้อีกหน นั่นไม่ใช่
เสียงสูงๆ แหลมๆ ในโทนชวนปวดหัวของครูพุดซ้อน แต่เป็นเสียง 
เข้มขรึมแสนน่าเกรงขามปนเปกับความเห็นอกเห็นใจของเพศชาย

พ่อเลีย้งเมอืงรามก้าวขาขึน้ไปยนืร่วมระนาบเดยีวกบัขัน้บนัได
ที่อีกฝ่ายค้างอยู่ มือหนาล้วงอะไรบางอย่างออกมาจากถุงย่ามฝีมือ
คนท้องถิ่น มันคือผ้าเช็ดหน้าสีขาวสว่างคล้ายกับสีผิวของนักเรียน 
ตรงหน้า ทว่ายังไม่ส่งให้ในทันที

“ตามครรลองแล้วฉันควรสั่งสอนเธอว่าลูกผู้ชายเขาไม่ร้องไห้
กันให้เสียศักด์ิศรี” เสียงน้ันแผ่วเบา ราวกับว่าต้องการให้ได้ยินเพียง
แค่สองคน “แต่ในคติของฉัน... ช่างหัวมัน! เราเป็นคน ไม่ใช่พระอิฐ
พระปูน จะเป็นไรหากได้ระเบิดความรู้สึกออกมาเสียบ้าง เพราะพูด
ตามตรง ฉันเองก็เคยร้องไห้เหมือนกับเธอ”

“...”
“แต่โปรดจ�าไว้ว่าสุดท้ายน�้าตาจะหายไป” คนร่างสูงโน้มตัว 

ลงมาใกล้ สอดผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นไว้ในกระเป๋าเส้ือของเด็กหนุ่ม “ฉัน
หวังใจว่าเมื่อถึงเวลานั้น ความเศร้าโศกของเธอจะสูญสลายไปพร้อม
กับมัน”

เกริกซึมซับทุกค�าเข้าหูอย่างตั้งใจและคิดตาม แต่สุดท้ายก็ยัง 
ไม่คิดจะเงยหน้าข้ึนมองคนที่พูดกับตน เพราะคิดว่าคงอายพิกลหาก
จะให้คนแปลกหน้าได้เห็นน�้าตา

“ชื่ออะไร”
“เกริก เอ่อ... เกริก” ตั้งใจจะพูดนามสกุลไปด้วย แต่เพราะเพิ่ง

โดนน้าผู้เป็นที่รักขนานนามว่าเป็นลูกกบฏมาหมาดๆ จึงเกิดความ
ลังเล สุดท้ายก็เป็นอันว่าจบการแนะน�าตัวเพียงเท่านั้น

“ถ้าอย่างน้ันเกรกิ หวงัว่าหากมโีอกาสได้เจอกนัครัง้หน้าเธอจะ
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กล้าหาญเงยหน้าข้ึนมามองฉัน แต่ตอนน้ีไปร้องไห้เสียให้พอ ขอแค่
อย่าไปให้ใครเขาเห็น”

“ขอรับ” รบัค�าแสนสัน้และห้วนแบบนัน้เป็นการทิง้ท้าย ก่อนจะ
พาจิตใจอันอ่อนแอหายลับเข้าไปในอาคาร จุดหมายคือการเดินตรง
ไปยังโรงนอน

เมืองรามเพ่งจนแน่ใจว่าเด็กคนนั้นหายไปลับสายตา แต่แล้วก็
นึกข�า นี่เขาเพิ่งเสวนากับเด็กที่ไม่คิดจะมองหน้ากันสักนิดจบลงไป
อย่างนั้นหรือ เสียดายจริง เขาปรารถนาจะได้เห็นหน้าเด็กหนุ่มขี้แย
คนนั้นอยู่เหมือนกัน

เกริก นามเพราะ สั้น ง่าย และเข้าใจความหมายในทันที ชวน
ให้จินตนาการไปถึงภูมิหลังของครอบครัวที่ตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่ายิ่งใหญ่
แค่ไหนกัน

“จะไปที่โบสถ์เลยหรือไม่คะพ่อเลี้ยง”
เสียงของพุดซ้อนชวนให้เขาได้สติ เมืองรามช�าเลืองมองเข้าไป

ยงัโถงด้านในอาคารอกีท ีเมือ่เหน็ว่าเดก็คนเมือ่ครูน่ีห้ายลบัไปจงึเดนิ
กลับมาหาเธอ

“อ้อ! ครับ... คุณชายดิเรกท่านรอผมอยู่ที่นั่น เราจะกลับพร้อม
กัน”

พูดถึงชื่อเจ้าคุณชายนั่นก็พานคิดสงสัย ว่าเหตุใดว่าที่สามีใหม่
ของอภิรดี อดีตภรรยาของเพ่ือนสนิทผู้ล่วงลับของตัวเขาถึงขอติดรถ
มาด้วย อ้างว่าจะมาเยี่ยมชมโรงเรียนเก่าก็พอเข้าใจอยู่ แต่บอกว่าจะ
ขออยู่ที่โบสถ์ ไม่อยากเข้ามาเจอความวุ่นวายในเขตตึกเรียนมันก็ชัก
จะอย่างไร ทั้งที่ได้กลับคืนถิ่นแท้ๆ จะมาเยี่ยมคุณครูที่สั่งสอนกันมา
เสียบ้างไม่เห็นจะเป็นที่ล�าบากเท่าไร ไอ้เรื่องจะให้เข้ามาร่วมฝากฝัง
น่านปิงด้วยกันก็ไม่ได้หวังอยู่แล้ว เข้าใจว่าสถานะยังไม่ได้อยู่ในขั้น
ตบแต่งเป็นพ่อเลี้ยงอย่างเป็นทางการ

ว่าแต่... ได้ยนิว่าเดก็เกรกิคนเมือ่ครูน่ีก้เ็ดนิมาจากโบสถ์เหมอืน
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กันนี่? เป็นไปได้หรือไม่ว่าทั้งสองจะสวนทางกัน
...บางทีเจ้าคุณชายนั่นอาจจะเผลอเข้าไปขัดจังหวะการแอบ

ร้องไห้เสียใจ จนเด็กมันต้องเดินหนีกลับโรงนอนแบบนี้ก็เป็นไปได้

เกริกพาหัวใจท่ีแตกสลายออกมาพร้อมกับน�้าตาที่กลั้น 
ไม่อยู ่ปิดปากสะอกึสะอืน้อย่างไม่อายใครเม่ือเห็นว่าไม่มีเดก็นกัเรยีน
คนใดปรากฏตัวอยู่แถวนี้

ก็ถูกของพวกมัน จะเสียเวลาจับเจ่าอยู่ที่โรงนอนให้เบื่อหน่าย
ท�าไม เยน็วนัอาทติย์เหมาะควรแก่การแอบออกไปเทีย่วเตรด็เตร่ทีส่ดุ
แล้ว หากเขาท�าได้... หากเขารูล่้วงหน้าว่าจะต้องเจอกบัอะไร เกรกิคดิ
ว่าตัวเองคงจะท�าแบบเดียวกันกับนักเรียนชอบฝืนกฎพวกนั้น ไม่ควร
ไปพบหน้าดิเรกตามที่นัดหมายผ่านจดหมายกันแบบนี้เลย

สองมือสั่นเทาเท้าผนังอิฐสีแดงอย่างคนยอมแพ้ อีกไม่ไกล 
ก็จะถึงบนัไดซึง่เชือ่มขึน้ไปยงัห้องนอนทีอ่ยูช่ัน้บนแล้วแท้ๆ แต่กลบัสู้
ความรู้สึกของตัวเองไม่ไหวเสียก่อน

ไม่เป็นไรหรอก คนแปลกหน้าเมื่อครู่นี้สอนว่าผู้ชายก็สามารถ
ร้องไห้ได้ตราบใดทีไ่ม่มใีครเหน็ไม่ใช่หรอื ถ้าอย่างนัน้จะยนืฟมูฟายให้
ขาดใจตายอยู่ตรงนี้คงไม่เป็นไร ไม่มีนักเรียนคนใดเข้ามาชี้หน้าครหา
เอาหรอก

“เอ่อ... รุ่นพี่ขอรับ”
แต่สุดท้ายก็เป็นอันถูกรบกวน ไหล่สั่นเทากระตุกเพราะตกใจ

เมื่อได้ยินเสียงเรียกจากทางด้านหลัง
เกริกกลั้นน�้าตา ยกมือขึ้นปาดคราบของเหลวที่ไหลลงมาอาบ

แก้มให้แห้งไป ก่อนจะคว้าแว่นกลับขึ้นมาสวม คิดว่าอย่างน้อยมันก็
คงช่วยอ�าพรางดวงตาได้อยู่บ้าง

“ว่าอย่างไร” ประธานนักเรียนขานรับทั้งๆ ที่ยังหมุนตัวไม่ครบ
รอบดี และเมื่อได้เห็นผู้เรียกเต็มตาก็เป็นอันต้องขมวดคิ้วสงสัย นี่มัน
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เด็กที่ไหน ท�าไมดวงตาคู่นั้นถึงกลมโตใสซื่อถึงเพียงนี้ ที่ส�าคัญไม่คุ้น
หน้าเด็กนั่นสักนิด หรืออาจเป็นไปได้ว่าจะเป็นเด็กใหม่ ที่ย้ายเข้ามา
ร่วมชั้นในปีการศึกษานี้เป็นครั้งแรก จากการคาดเดา... น่าจะเป็นเด็ก
มัธยมปลายชั้นปีแรกเท่านั้นเอง

นัยน์ตาโศกส�ารวจอีกฝ่ายทั่วร่างกาย เส้ือผ้าของเจ้าเด็กดูเบา
สบายและเป็นลวดลายอย่างล้านนา ท�าให้เขาคิดไปว่าคงเป็นเด็ก 
ต่างจังหวัด

เด็กชายตวัเลก็ยิม้ขนื ผมเปียกลูซ่ึง่เกดิจากการสวมผ้าพนัหัวมา
ยาวนาน เขายกมอืขึน้ประนม มอีะไรบางอย่างในตวัรุน่พีค่นนีก้ระตุน้
ให้เขานึกเกรงใจ

“เอ่อ... พอจะรู้หรือไม่ขอรับว่าร้านค้าสวัสดิการอยู่จุดไหน”
“หือ?”
“คือข้าพเจ้า... เอ๊ย! เรา... ไม่สิ! กระผม... เอ่อ กระผมท้องกิ่ว 

อยากหาขนมรับประทานเสียเหลือเกิน”
“อย่างนั้นหรือ”
นักเรียนรุ่นน้องโน้มตัวอย่างนอบน้อม “เห็นครูใหญ่ท่านบอก

ว่ามีร้านค้าอยู่ที่นี่ แต่กระผมเดินไปทางโน้นทีก็เจอสุขา ไปอีกทางก็
เจอลานกว้างเอาไว้เล่น จะถามใครก็ไม่ได้เพราะไม่มีใครอยู่สักคน 
กระผมหมดหนทางจริงๆ ขอรับ”

เห็นท่าทีชวนกระเง้ากระงอดเช่นนี้จะไม่ให้หัวเราะออกมาได้
อย่างไร

อารมณ์ดีขึ้นมาโข จนเกือบลืมเรื่องร้าวรานที่พบพานมาก่อน
หน้านี้เสียสนิท

เกริกเดินเข้าไปหาเจ้าหนู พร้อมทั้งยกมือขึ้นมาท�าท่าชี้ไปยัง
ปลายทางด้วยมาดประธานนักเรียนผู้พึ่งได้ “ร้านค้าสวัสดิการอยู่ทาง
ทิศตะวันออกของฝั่งตึกเรียน ตั้งระหว่างบ่อปลาช่อนยักษ์กับน�้าพุ
คิวปิด”
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“คิวปิด?”
“รู้จักไหม คิวปิด”
คนตรงหน้าส่ายหัวพร้อมท�าปากยู่เป็นอันยอมแพ้ คิวปิดอะไร

นะ เกิดมาไม่เคยได้ยิน
แต่เกริกไม่ได้ว่าอะไร มิหน�าซ�้ายังชอบใจกับความซื่อ “เดินไป

เถิด ประเดี๋ยวก็เจอเอง รีบไปซะตอนนี้ ป้ากับลุงแกจะปิดร้านตอน 
หกโมง”

“ขอบพระคุณมากขอรบั กระผมจะหาทางไปเอง” รบัปากอย่าง
มุ่งมั่นก็เป็นอันเริ่มออกเดินทาง

เกริกเฝ้ามองเดก็คนนัน้เดนิออกไป เจ้าหนเูกาคางมองซ้ายขวา
สักนาทีก่อนจะเดินต่อไปอย่างไร้จุดหมาย เห็นทีพรุ่งนี้ก็ไม่เป็นอันได้
กินขนมเอาหรอก

“ประเดี๋ยว”
“ขอรับ?”
เม่ือเด็กนั่นหันมาเกริกก็พลันถอนหายใจ นักเรียนรุ่นพี่วาง 

พระคัมภีร์เล่มโตไว้บนโต๊ะตั้งไม้ประดับและเดินกลับลงมายังถนน 
ปูด้วยอิฐหนอนคุณภาพดี ซึ่งตรงนั้นมีเจ้าหนูก�าลังยืนรออยู่

“นายเป็นเด็กใหม่อย่างนั้นสิ”
“ขอรับ กระผมเพิ่งมาวันแรก”
“ฉนัด�ารงต�าแหน่งประธานนักเรยีนของทีน่ี ่หากครัง้หน้ามเีรือ่ง

สงสัยข้อใดอีกก็รีบเข้ามาถามได้ อย่าเกรงใจ”
“โอ้ ดีเหลือเกิน!” ดวงตากลมโตเปล่งประกาย รู้สึกนับถือคน

ตรงหน้าอยู่ในใจ โชคดีจริงที่มาวันแรกก็ได้เจอรุ่นพี่จิตใจดีต้อนรับ 
เช่นนี้

อ้อ... ยกเว้นคนที่มาส่งเขาที่เรือนนอนเมื่อเช้านะ คนอะไรน่า
กลวัเสยีจรงิ ท่าทดูีไม่น่าไว้ใจสกันิดเดียว พอกระแทกกระเป๋าวางไว้ให้
บนเตียงเสร็จก็หนีหายไปเลย อีกทั้งเตียงนั้นยังไม่ใช่เตียงของเขาเสีย
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อีก เกือบมีปัญหากับเจ้าของเสียด้วย
“ฉันจะพานายไปท�าความรู้จักโรงเรียน หวังว่าหลังจากนี้จะ 

ไม่หลงทางและดูแลตัวเองได้ดีขึ้นกว่าเดิม”
“จริงรึขอรับ ขอบพระคุณเหลือเกิน!”
เกริกยิ้มรับและเดินน�าเด็กใหม่ออกไป ซึ่งอีกฝ่ายก็รู้งาน รักษา

ระยะห่างเดินตามหลังอย่างคนถือหลักอาวุโส
“รุ่นพี่ชื่ออะไรหรือ”
“เกลียดค�าว่ารุ่นพี่นั้นจริง นายเรียกฉันว่าพี่เกริกจะดีกว่า”
“พี่เกริก... Perfect เป็นบ้า!”
ท่าจะมีความรู้ภาษาอังกฤษ... น่าสนใจดี “นายล่ะชื่ออะไร”
“กระผมชื่อน่านปิงขอรับ”
“ไพเราะเชียว”
“เจ้าแม่เคยกล่าวว่าชื่อกระผมเพราะที่สุดในแคว้นแดนเหนือ

เชียวขอรับ” รุ่นน้องล�าพองอย่างภูมิใจ
“แล้วมารดานายชื่อว่าอย่างไร คิดว่าคงระรื่นหูไม่ต่างกัน”
“อภิรดีขอรับ”
ว่าอย่างไรนะ!
“มอีะไรหรอืขอรบัพีเ่กรกิ” นกัเรยีนผูม้คีวามสงูอยูร่ะดบัต�า่กว่า

หดคอเป็นที่หงอก๋อ เหตุใดกันรุ่นพี่ถึงหยุดเดินและจ้องหน้าตาไม่
กะพริบเช่นนี้ เขาพูดอะไรผิดเพี้ยนไปอย่างนั้นหรือ

“น่านปิง”
“ขะ...ขอรับ?”
“นายกับแม่ของนาย มีนามสกุลว่าอะไรรึ”
“เอ่อ...” น่านปิงรู้สึกว่าน�้าเสียงรุ่นพี่แข็งกระด้าง ต่างจากตอน

แนะน�าตัวเหลือเกิน “อินถา”
“...”
“น่านปิง และ อภิรดี อินถา ขอรับ”
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“ได้ยินว่าเมื่อเช้านายเป็นคนต้อนรับเด็กใหม่”
“ขอรับ?” ผู้ถูกพูดด้วยก�าลังนั่งวาดรูปอยู่ที่โต๊ะอ่านหนังสือ 

เอี้ยวตัวไปมองรุ่นพี่ที่เคารพ ซึ่งก�าลังจ้องมาทางเขาอยู่ก่อนแล้ว “อ้อ
ใช่ขอรับ ครูพุดซ้อนพบกระผมเข้าจึงเรียกตัวไปช่วย”

“เห็นว่าไม่ได้ส่งถึงเตียง กลับทิ้งไว้กลางทาง”
“แหม คุณพี่ขอรับ โตเป็นควายขนาดนั้นยังจะต้องเลี้ยงดูอีก

หรือ”
เกริกนึกขันกับความไม่สนใจสิ่งใดในโลกใบนี้แม้แต่น้อยตาม

ฉบับอามีน
คนบนโต๊ะละจากการวาดรูป พลันขมวดคิ้วและหันหน้าไปทาง

เตียงเต็มตัว “ว่าแต่คุณพี่รู้ได้อย่างไรกัน”
ผู้ถูกถามกลับอมย้ิม ลดสายตาลงอ่านก�าหนดการกิจกรรมวัน

เปิดภาคเรียนที่ถืออยู่ในมือต่อและพูดเสียงเรียบ
“เจ้าเด็กคนนั้นฟ้องฉันด้วยตัวเองน่ะสิ”
“คุณพี่เจอมันแล้วหรือ”
“ ‘มัน’ เลยหรือ ว่ากันตามหลักแล้วเด็กนั่นมียศเป็นถึงเจ้าชาย

เชียวนะ”
“คุณพี่เคยพร�่าบอกกระผมเสมอว่าที่นี่เราเท่าเทียมกัน”
“ก็จริงของนาย” เกริกยิ้มกับหน้ากระดาษ “ไม่ถูกชะตากับเด็ก

นั่นหรืออย่างไร”
“ออกไปทางเฉย ไม่ได้นกึเกลยีด หากไม่จ�าเป็นกไ็ม่คดิปรารถนา

จะท�าความรูจ้กัด้วย” อามนีเท้าคางกบัขอบเก้าอี ้หรีต่ามองรุน่พีอ่ย่าง
เห็นเท่าทัน “แต่คล้ายกับว่าคุณพี่จะชอบพอมันอยู่”

“กน่็าเอน็ดดู”ี เกรกิกล่าวตามความจรงิ “โรงเรยีนเราไม่ได้มเีดก็
หน้าตาน่ารักเช่นนี้มาเข้าเรียนนานแล้วนับตั้งแต่...”

“คุณพี่?”
“ฉันจะพูดว่าเจ้าชายรังสิมันต์ผู้เป็นศิษย์เก่าเมื่อสองปีก่อน... 



~ ลอดริ้วทินกร ~

54

แต่หากนายว่าเช่นนั้น เห็นทีต้องกล่าวขอบใจกันที่นึกชื่นชม”
“นั่นเพราะกระผมไม่เคยนึกชื่นชมนักเรียนชายคนใด ละเว้นไว้

ก็แต่คุณพี่ที่กระผมเห็นว่าหน้าตาดีอย่างแท้จริง”
“ปากหวานไม่เลิกรา” เกริกตัดสินใจวางปึกกระดาษลงข้างตัว 

เห็นทีสมาธิในการอ่านจะลอยหายไปเสียแล้ว “ขึ้นมาบนเตียงสิ”
คนตาโศกกวกัมอืพร้อมส่งสายตาเชญิชวน ท�าเอาอามีนผงะไป 

มิหน�าซ�้ายังอ้าปากค้างประหลาดใจเสียอีก
แทบไม่ต้องคิดให้มากความ นานๆ ทีคุณพี่จะใจดีเช่นนี้ ปกติ

เวลาอามีนเล่นถึงเนื้อถึงตัวทีไรก็จะท�าเป็นผลักไสกันอยู่ตลอด แต่ 
วันนี้มาแปลก คุณพี่เอ่ยเรียกร้องเอง โอกาสดีเช่นนี้ท�าเมินไปคงบ้า 
เต็มทน

ร่างทีเ่นือ้หนังก�าลงัเริม่จบัตวัเป็นมดักล้ามตามประสาเดก็หนุม่
ก�าลงัโตคลานเข้ามาจากปลายเตยีง เกรกิเขยบิแนบชดิแผ่นอกและจม
เข้าใส่อ้อมกอดอามีนอย่างเต็มใจไร้ท่าทีขัดขืนเหมือนทุกที

“มีอะไรหรือขอรับคุณพี่ยอดรัก”
“วันนี้ฉันรู ้สึกประหลาด” คนบนอกเฉลยค�าตอบ มือขาว

ปราศจากต�าหนลิบูไล้ไปตามแผงอกใต้ร่มผ้า “อยู่ๆ  กน็กึไปถงึหนงัสอื
ภาพวาบหวามของฝรั่งที่นายเคยน�ามาอวดฉันเมื่อนานมาแล้ว”

อามนียกตวัขึน้ มองพีช่ายผูห้นนุอยูบ่นอ้อมกอดซึง่เงยหน้าข้ึน
รับสายตาพอดี “คุณพี่ก�าลังจะบอกใบ้อะไรกับกระผมหรือ”

“ฉันยังจ�าภาพชายสองคนเล่นสวาทกันได้ติดตา”
“ตอนนั้นคุณพี่ยังก่นด่ากระผมว่าภาพพวกนั้นเป็นของปลอม

หลอกลวงอยู่เลย” อามีนไม่เคยลืมเหตุการณ์วันนั้น วันที่เขาเจอ
หนังสือลามกตกอยู่ในพุ่มไม้ในสวนริมทะเลสาบของโรงเรียน ส่ิงแรก
ทีเ่ขาท�าคอืเกบ็ใส่กระเป๋า แล้วน�ามาอวดรุน่พีค่นนี ้แต่กลบัโดนไล่เปิง
ให้รีบน�าไปทิ้งจนหน้าชา “หน�าซ�้าคุณพี่ยังเคยประกาศว่าการที่ผู้ชาย
ร่วมรักกันนั้นเป็นไปไม่ได้”
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“อือ หรือบางทีอาจจะเป็นฉันเองที่คิดผิดกันนะ”
อามนีเบกิตาโพลง พลกิตัวอย่างเรว็รีค่ล้ายกบัต้องการขึน้คร่อม

อีกฝ่าย อกสั่นพลันตื่นเต้นในใจไปพร้อมกัน “อย่าบอกนะขอรับว่า 
คุณพี่ตกลงปลงใจลองเล่นสนุกกับกระผมแล้ว”

“น้อยๆ หน่อย” มือนั้นตีที่หน้าผากอีกฝ่ายอย่างทีเล่นทีจริง 
“อยู่กันมานานขนาดนี้ นายยังคิดลามกกับฉันลงอีกหรือ”

“ขอแค่เป็นพี่เกริก กระผมยินดีท�าทุกอย่าง”
แม้ค�าพูดของอามีนนั้นจะกล่าวออกมาส่งๆ อย่างไม่ตั้งใจ แต่

กลับท�าให้คนฟังฉุกคิดขึ้นมาได้ จนเห็นถึงช่องทางที่น่าสนใจทีเดียว
หากว่ากนัตามตรงแล้วนัน่กจ็รงิ อามนีมกัเชือ่ฟังค�าแนะน�าของ

เกริกอยู่เสมอ ในเมื่ออีกฝ่ายเห็นเขาเป็นแบบอย่างในการด�ารงชีวิต
อย่างแข็งแกร่งในสังคม หากชี้แนะอะไรไปก็ไม่แปลกที่น้องจะรับฟัง
อย่างว่าง่ายพร้อมน�าไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ขึ้นจริง

และถ้าอยู่ใต้อาณัติกันเช่นน้ัน หากได้ลองไหว้วานคงลนลาน 
รีบท�าให้ทันใจ

“คิดกับฉันไม่ได้ แต่น่าจะคิดกับผู้อื่นได้สิน่า”
“คณุพีห่มายความว่าอย่างไรหรอื” อามีนยังคงตามไม่ทนั ท�าไม

คืนนี้พี่ชายของฉันดูพิลึกกึกกือ
“เปล่าหรอก”
“คุณพี่ก�าลังท�ากระผมสับสน”
“นายเห็นอย่างนั้นหรือ”
“ก็อยู่ๆ เป็นอันพูดถึงเรื่องน้ีข้ึนมา คล้ายกับว่าคุณพี่ก�าลังคิด

อะไร”
“ฉันเพียงแค่นึกเล่นๆ ไปว่า หากตัวเองได้ตกลงปลงใจร่วมรัก

กับชายสักคน อีกฝ่ายคงจะต้องหน้าหวาน รูปร่างอ้อนแอ้น ผิวขาว 
น่าสัมผัส กิริยาน่ารัก ให้ความรู้สึกไม่ต่างจากผู้หญิงเพื่อทดแทนกัน”

อามีนจับจ้องท่าทีของพี่ชายตนอย่างไม่วางตา ดูสิ... ท�าที
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เคลิบเคลิ้มเหมือนหลุดไปในห้วงแห่งฝัน คล้ายกับก�าลังเชิญชวนให้
เห็นมโนภาพไปพร้อมกัน

และเขากท็�าเช่นนัน้จรงิๆ จะมไีหมหนอ ผูช้ายอนัมคีณุลกัษณะ
เช่นนัน้ ลองไล่เรยีงจากใบหน้านกัเรยีนในชัน้กไ็ม่เข้าข่ายสกัคน เหน็ที
จะมีแต่พ่ีเกริก ที่ไม่ได้อ้อนแอ้นอรชรหวานเลี่ยน แต่เพียงแค่เห็นก็
หลงใหลจนอยากยื่นมือไปขอสัมผัส

แต่สุดท้าย เกริกก็เอ่ยขึ้นมาด้วยเสียงเย็น “อย่างเด็กใหม่ที่ชื่อ 
น่านปิง อินถา นั่นไง เห็นจะเข้าท่าใช่ไหมล่ะ”

“คุณพี่...”
เกริกยกมุมปาก ทอดสายตามองเพดานพลันสูดอากาศเข้า 

เต็มปอด “แย่จริง ฉันน่ีก็ฟุ้งซ่านเหลือเกิน สงสัยคงจะละเมอเพราะ
เจอตัวหนังสือมากไป”

“กระผมชักจะไม่สบายใจ คุณพี่คล้ายกับไม่ปกติ”
“ฉันมีเขางอกขึ้นมารึ”
“ก็ไม่”
“ถ้าอย่างนั้นก็ปกติดี นายสบายใจได้” เกริกวางปึกเอกสารไว้

บนโต๊ะเล็กข้างเตียง ก่อนจะถอดแว่นและกลับชะเง้อมองอีกฝ่าย 
“นอนกับฉันสิ”

“กระผมมนีดัเล่นไพ่นกกระจอกกบัไอ้เอยีดทีด้่านล่าง” ปากตอบ 
แต่ใจยังพะว้าพะวังอยู่ที่เรื่องเดิม

น่านปิง อินถา ผู้นั้นน่ะหรือ... ก็ตรงตามคุณลักษณะที่พี่เกริก
ยกอ้างอย่างปฏิเสธไม่ได้

“ใจลอยไปถึงไหน”
“ขอรับ?”
คนท่ีเพ่ิงดดีนิว้เรยีกสตริุน่น้องแค่นหวัเราะขบขนั “ฉันถามว่าจะ

ไปสุงสิงกับเด็กเหลวไหลอย่างเอียดท�าไม คุณครูพุดซ้อนยิ่งหมายหัว
นายคนนั้นอยู่”
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“หล่อนก็หมายหัวกระผมเหมือนกันไม่ใช่รึ ท�าอย่างกับคุณพี่
เห็นว่ากระผมเป็นเด็กนักเรียนชั้นเลิศ”

เกริกส่ายหัว เด็กคนนี้ขี้น้อยเนื้อต�่าใจเหลือเกิน “ในสายตาฉัน
นายเป็นน้องที่ดี”

“ขอรับ”
“นายพะว้าพะวังถึงเรื่องที่เราคุยกันก่อนหน้านี้อยู่ใช่หรือไม่” 

แน่นอน เป็นเกริกที่รู้ทันคนอย่างอามีนเสมอ 
นกัเรียนรุน่น้องโดนทกัอย่างน้ันก็เป็นอนัสะดุง้สุดตวั รบีโบกมือ

บอกปัดแสร้งท�าเป็นปกติ
“เปล่าขอรับ กระผมคิดถึงเรื่องอื่น”
“แต่นาย... สนิทกับเจ้าเด็กนั่นไว้ก็ดี”
“ขอรบั?” คณุพีบ่อกว่าทีพ่ดูมานัน้แค่หยอกเล่น แต่ท�าไมถงึชีน้�า

เช่นนี้อีกได้
“ไม่ใช่อย่างที่ก�าลังกังวลหรอก ฉันแค่อยากให้นายช่วยจับตาดู

เด็กมันหน่อย”
“เพื่ออะไรหรือขอรับคุณพี่”
เกริกตาลอย อามีนเห็นว่ารุ่นพี่ขบกรามแน่นจนเห็นกล้ามเนื้อ

ปูดโปน “แค่ดู”
“...”
“เป็นเท่านั้น”
“ขอรับ” เด็กนักเรียนเกเรพยักหน้า และมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้ง

เมื่อเขา... ได้รับค�าสั่ง
เหมือนพี่เกริกก�าลังวางแผนจะท�าอะไร ไม่สบายใจเลยจริงๆ... 

“คุณพ่ีนอนเถิด กระผมคงต้องขอตัวเสียที ไอ้เอียดคงคันมืออยาก 
เล่นไพ่เต็มทีแล้ว”

“อีกเรื่องเถิดอามีน”
เกริกเรียกรุ่นน้องของตัวเองไว้ ในขณะที่อีกฝ่ายก�าลังเดินไปที่
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หน้าประตู 
“ขอรับคุณพี่?”
“วันนี้... ตอนที่นายช่วยน่านปิงขนของ นายเห็น เอ่อ... ใคร 

สักคนที่มากับเด็กมันด้วยหรือเปล่า”
อามนีนกึย้อนกลบัไป กเ็หน็จะเป็นใครไม่ได้ นอกจากชายผูน้ัน้

คนเดียว 
“ขอรับ มีหนึ่งคน กระผมเผลอทักเขาไปว่าเป็นพ่อ แต่มารู้เอา

ทีหลังว่าพ่อเด็กมันเสียชีวิตไปนานแล้ว”
เกริกเม้มปากสนิท “แม่ไม่ได้มาด้วยรึ”
“ไม่ขอรับ... ไม่ได้มา คนที่กระผมเห็นเป็นผู้ชายแต่งตัวอย่าง

ทางเหนือ เห็นว่าน่าจะเป็นคนขับรถ ไม่ก็พี่เลี้ยง”
นั่นเท่ากับว่าคุณน้าดิเรกมากับชายผู้นั้น...
แล้วสรุปว่าชายผู้ยื่นผ้าเช็ดหน้าที่เกริกเพิ่งมาเห็นว่ามีรอยปัก

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ‘M.S.’ เป็นเพียงคนรับใช้เด็กคนนั้นหรอกหรือ 
น่าเสียดายเหลือเกิน ท�าไมคนใจดีเช่นเขาถึงไม่เกิดเป็นหน่อเนื้อเจ้า
เสียบ้าง

เกริกยกมอืขึน้สมัผัสกระเป๋าเสือ้ของชดุนอนตวัเอง ผ้าเชด็หน้า
ทีไ่ด้มาจากชายผูน้ัน้ยงัอยูต่ดิตวั การมมีนัอยูใ่กล้ๆ กลับท�าให้ผูด้หีนุม่
รู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูก มีอะไรบางอย่างชี้น�าเกริกว่าตัวเขาและ
ชายใจดีคนนี้มีอะไรบางอย่างที่คล้ายกัน

แต่ช่างมันเถอะ สักวันเขาจะคืนมันให้แก่เจ้าของ แต่คืนนี้เห็น
ว่าต้องนอนหลับได้เสียที

“ขอบใจมากอามีน ฝันดี”
“คุณพี่ขอรับ กระผมเป็นห่วงคุณพี่เสมอ คุณพี่รู้ใช่ไหม”
“ฉนัรกันายไม่ต่างกนั” เกรกิพดูทิง้ท้ายจากใจจรงิ ก่อนเอ้ือมมือ

ไปปิดโคมไฟที่อยู่ข้างเตียง
อามีนปิดประตูเมื่อยืนเฝ้าดูอีกฝ่ายห่มผ้าจนเสร็จส้ินเรียบร้อย 
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แต่เด็กวัยแตกหนุ่มยังไม่เดินออกไป มือซ้ายยังคงจับค้างไว้ที่ลูกบิด
ประตู ภายในกายร้อนรุ่มและงุ่นง่าน มีชื่อหนึ่งปรากฏขึ้นมาในห้วง
ความคิด ยิ่งนึก... ยิ่งคิด... ยิ่งชวนให้กระวนกระวายใจ

น่านปิง อินถา... น่านปิง อินถา...
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“ฉนัจะเฝ้ามองเธอ แม้นเธอจะไม่รูว่้าเป็นฉนั”

เสียงโห่ร้องแผดก้องฉลองชัยดังลั่น เมื่อเรือล�าแรกเข้าสู ่
เส้นชัยชนิดห่างจากล�าคู่แข่งที่ตีตื้นขึ้นมาอย่างเส้นยาแดงผ่าแปด

เกริกอยูบ่นเรอืล�านัน้ เป็นหนึง่ในผู้เข้าแข่งขนัทีพ่าให้ทมีของตวั
คว้าชัย แผ่นอกขาวเปลือยเปล่าสะท้อนแสงอาทิตย์กระเพื่อมขึ้นลง
ตามแรงหอบหายใจ เขาจบัมอืเพือ่นใกล้กายด้วยใบหน้าเป่ียมสขุแสน
ยินดีปรีดา

เป็นธรรมเนยีมทกุปี เมือ่ถงึวนัแรกของการเปิดเทอมอย่างเป็น
ทางการจะมกีารแข่งขนักฬีากระชบัมติร เพือ่เสริมสร้างให้นกัเรยีนเป็น
สภุาพบรุษุและใส่ใจการร่วมกจิกรรมฝ่ายกลาง แน่นอนว่ามนัเป็นงาน
ซ่ึงจัดข้ึนด้วยฝีมือสภานักเรียน แต่น่ันก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ด�ารง
ต�าแหน่งคณะกรรมการนกัเรยีนจะเข้าร่วมการแข่งขนัไม่ได้ เพราะล่าสดุ
ประธานนกัเรียนคนเก่งกเ็พิง่จะน�าทมีคว้าชยัในหมวดการแข่งขนักฬีา
พายเรือไปหมาดๆ นั่นเอง

งานวันนี้ถูกจัดขึ้นริมทะเลสาบแสนร่มรื่น เรียงรายไปด้วยการ
ออกร้านขนมนมเนยของกลุม่ชมรมนกัเรยีน นอกจากกฬีาพายเรอืแล้ว 
ยงัมกีารแข่งขันกระโดดไกล ยงิธน ูว่ายน�า้ อกีทัง้การแข่งกฬีาเสรมิสร้าง

5
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ทักษะในร่มอย่างบิลเลียดก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน เพราะเป็นการ
ละเล่นใหม่ที่ก�าลังมาแรงจนเป็นที่นิยม

พื้นที่หลายจุดถูกจับจองโดยกลุ่มเด็กชายวัยทโมน เมื่อไม่ม ี
การเรียน การยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมเช่นนี้ก็ไม่ได้ท�าให้ตะขิดตะขวง
ใจอะไร ทีจ่ริงก็มนัีกเรยีนบางส่วนทีปี่นรัว้หนอีอกไปเทีย่วด้านนอก แต่
จ�านวนนักเรียนที่ยินดีอยู่ริมทะเลสาบน้ีก็ยังมีมากกว่า เพราะในนี้ 
เต็มไปด้วยของกินน่าตื่นตาตื่นใจมากมาย และที่ส�าคัญคือไม่ต้องซื้อ 
ผู ้ที่จ�าเป็นต้องจ่ายก็มีแค่ผู ้ปกครองหรือเหล่าศิษย์เก่าผู ้อุปถัมภ์
โรงเรียน ที่กลับมาเย่ียมเยียนในวันเปิดเทอมวันแรกนี้เท่านั้น และ 
ตอนนี้คนเหล่านั้นก�าลังร่วมกันปรบมือเพื่อเป็นการแสดงความยินดี
กับทีมพายเรือที่เข้าเส้นชัยเป็นล�าแรก

น่านปิง อนิถา ซ่อนตวัอยูใ่นมมุหนึง่ใต้ต้นเหลอืงปรดียีาธร
ซึ่งก�าลังออกดอกสะพรั่งด้วยสีตามชื่อของมัน

เดก็ชายแยกตัวออกมาจากกลุม่นักเรยีนรุน่ราวคราวเดยีวกนัซึง่
ก�าลังกอดคอส่งเสียงดังกันอยู่ไม่ไกล มันเป็นวันแรก คงแปลกหาก
นักเรียนใหม่จะเข้าไปร่วมวงคบหาได้อย่างสนิทใจ เจ้าชายเมืองเหนือ
จึงสบายใจหากรักษาระยะห่างไปก่อนแบบนี้เสียมากกว่า

เจ้าน้อยยิ้มออกมาเมื่อมองกลับไปยังทะเลสาบ ประธาน
นักเรียนคนเก่งก�าลังจับไม้พายชูขึ้นฟ้าอย่างกับว่ามันคือถ้วยรางวัล
ชัยชนะ แต่แล้วกลับต้องรู้สึกขวยเขิน เมื่อนัยน์ตากลมใสซื่อไล่ส�ารวจ
ไปตามกล้ามเนื้อหน้าท้องขาวที่เรียงตัวสวย มันไม่ได้นูนเด่นชัดเป็น
มัดกล้าม แต่ก็เป็นแบบอย่างของรูปร่างซึ่งเห็นแล้วอดไม่ได้ที่จะนึก
ชื่นชม

แต่แล้วรอยยิ้มน่ารักกลับพลันหายไป เมื่อน่านปิงหวนนึกถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้...

ทนัททีีพ่ีเ่กรกิพาไปถงึร้านค้าสวสัดกิาร กลายเป็นว่ารุน่พ่ีทิง้เขา
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ไว้ตรงนั้นเสียดื้อๆ ประธานนักเรียนผู้น่ายกย่องเอาแต่ก้มหน้าก้มตา
นับต้ังแต่น่านปิงเล่าว่าตนเป็นลูกเต้าเหล่าใคร ถึงแม้จะสงสัยเพียงไร 
ตัวน่านปิงเองก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะมีสิทธิ์ทักถาม สุดท้ายก็ต้อง 
คล�าทางกลับโรงนอนด้วยตัวเอง เพราะเมื่อหมุนตัวมาอีกรอบพี่เกริก
ก็หายตัวไปเสียแล้ว

อยากรู้เหลือเกินว่าตัวเองเผลอท�าอันใดไม่เหมาะไม่ควรต่อ 
พี่ท่านไปหรือเปล่านะ

แต่สังเกตจากใบหน้าหล่อเหลาแสนสุขสันต์ตรงนั้น เป็นไปได้
ว่าอาการชอบกลที่เกิดขึ้นนั้นพลันหายไปแล้ว คงดีหากจะใช้โอกาสนี้
เข้าไปเจรจาถามไถ่ให้หายกังวล

“ชุดนักเรียนเข้ากับหลานดีทีเดียวเชียว”
เสยีงนัน้ช่างอบอุน่และทุม้คุน้ห ูน่านปิงหมนุตวัไปเจอกบั เมอืง-

ราม ศีติศร เพื่อนเก่าของบิดาผู้ล่วงลับ ซึ่งปัจจุบันนับถือเป็นญาติ
ผู้ใหญ่

“มาหลบอยู่ตรงนี้เอง อามองหาเสียตั้งนาน”
‘อาพ่อเลี้ยง’ ของน่านปิงแต่งตัวอย่างหรูด้วยสูทสีงาช้างและ

หมวกทรงสงูสนี�า้ตาลเข้ากนั ช่างแตกต่างกบัชดุอย่างทางเหนอืทีท่่าน
สวมเพื่อร่วมงานรับขวัญเมื่อวานลิบลับ

นึกขึ้นมาได้ก็สงสารจับใจ น่านปิงเข้าใจดีว่าอาท่านไม่เคย
สะดวกใจกับงานประเพณ ีแม้อาพ่อเลีย้งจะเป็นบ่าวเหนอืแท้กจ็รงิ แต่
ถึงอย่างไรท่านก็เป็นถึงอดีตนักเรียนจบนอกหัวสมัยใหม่ แม้จะเรียน
ไปก่อนแล้วว่าเชิญแต่งตัวได้ตามสะดวก ขอแค่สุภาพเป็นอันเท่านั้น 
แต่เมอืงรามก็ยงัยนืกรานเตม็ทีว่่าควรท�าทกุอย่างให้ถกูต้องเหมาะสม
ตามครรลอง อีกทั้งยังทิ้งท้ายว่าดีเสียอีก การกระท�าเช่นนี้จะเป็นการ
แสดงให้พวกคนกรงุในพระนครได้เหน็ความยิง่ใหญ่ของราชสกลุอินถา 
ตระกูลที่ครองแคว้นแดนเหนือมาเนิ่นนานนับศตวรรษ

ซึง่หากมองกนัให้ดกีพ็บว่ามนัได้ผล ทางตระกูลเกษมดศิกุลต่าง
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ตืน้ตนัใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะว่าทีท่่านปูค่นใหม่ของเขา หม่อมเจ้า
บดินทร์ไกรศร เกษมดิศกุล รายนี้ดูเต็มตื้นและภูมิอกภูมิใจที่ลูกชาย
คนเดียวได้แต่งงานกบัเมยีเก่าของเจ้าชายมงัคละ รชัทายาทอนัดบัสอง
ของราชสกุล ผู้เป็นพ่อแท้ๆ ของน่านปิงเสียเหลือเกิน แต่ถึงอย่างไร 
ทางตัวเจ้าแม่ของเขาเองก็ใช่จะไร้หัวนอนปลายเท้า อภิรดีเองก็มีเชื้อ
สายเจ้าไหลเวียนอยู่ในร่างเช่นเดียวกัน หากนับศักดิ์ดูให้ดีตามขนบ
นยิมในปัจจบุนั กส็ามารถเรยีกท่านว่าเป็นหม่อมราชวงศ์ได้เลยทเีดยีว 
อันเป็นศักดิ์เดียวกับหม่อมราชวงศ์ดิเรกไกรวัลว่าที่สามีใหม่ของเธอ

“ขอรับคุณอา หล่อเชียววันนี้”
ผูอ้าวโุสกว่ารบัไหว้ ก่อนจะนกึสงสยัเม่ือเอ้ียวตวัไปมองยังกลุ่ม

นักเรียนทางโน้น
“ไม่ไปสมทบกับเด็กพวกนั้นล่ะ มายืนโดดเดี่ยวอยู่ตรงนี้ท�าไม”
“กระผมคงต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะท�าความรู้จักเพื่อนใหม่ได้

ขอรับคุณอา” นัยน์ตาใสซื่อฉายแววความกังวล “เจ้าแม่ไม่ได้มาด้วย
หรือขอรับ”

“มาแล้ว อยูพ่ร้อมคณุชายดเิรกกบัท่านชาย ครใูหญ่ท่านต้อนรบั
อยู่ที่กระโจมที่ตระเตรียมไว้ให้” ผู้อาวุโสถอนหายใจ “ยิ่งใหญ่อะไร
ขนาดนั้นฮึตระกูลนี้”

“อ้อ...” 
‘แล้วท�าไมเจ้าแม่ไม่คิดจะเดินมาหาเราบ้าง’
เมืองรามเดาความคิดของเด็กตรงหน้าออก ทางที่ดีควรรีบ

ปลอบใจ ถึงอย่างไรทั้งสองก็เป็นแม่ลูกกัน แม้ฝ่ายนั้นจะมีพฤติกรรม
ชวนให้เมอืงรามคับข้องใจอยู่บ้าง แต่อย่าให้เดก็มนัตัง้แง่กบัอภริดเีธอ
เลย

“ผู้ใหญ่เขาต้องต้อนรับกันเป็นเรื่องปกติ”
เมอืงรามมองเข้าไปในความรูส้กึภายใต้ดวงตาคูน่ัน้ แม้ฉากหน้า

จะดูเหมือนว่าน่านปิงยินดีที่มารดาได้สมรสใหม่อีกครั้งมาโดยตลอด 



~ ลอดริ้วทินกร ~

64

แต่เชื่อเถิดว่าจะมีเด็กคนไหนบ้างที่ปรารถนาจะเห็นมารดาสร้าง
ครอบครวักบัชายคนใหม่ ซึง่ในอนาคตจะต้องมทีายาท สละเวลาทีเ่คย
เอาใจใส่มอบให้ลูกคนใหม่และยัดเยียดฐานะพี่น้องให้แก่กัน ความ
กังวลเรื่องการถูกทิ้งให้เป็นหมาหัวเน่าย่อมตามมาเป็นธรรมดา

“ขอรับ กระผมเข้าใจ” เด็กชายวัยสิบห้าปียิ้มระรื่น “แล้วคุณอา
ไม่อยู่ร่วมกับพวกท่านหรือ”

“อาไม่ค่อยถูกใจพิธีรีตอง เอาไว้เขาส่งคนมาตาม เวลานั้นเรา
ค่อยเข้าไปสมทบ” เมืองรามหมายถึงตัวเขากับหลานนอกไส้ “จริงสิ 
อามีเรื่องจะถามเจ้าน้อยอยู่พอดี”

“ขอรับ?”
พ่อเลี้ยงแห่งแดนเหนือกระแอมกระไอ ขยับเนกไทสีครีมใต้ 

ปกเสือ้ให้เข้าทีเ่ข้าทาง “อาเข้าใจว่าหลานเป็นเดก็ใหม่ แต่หลานพอจะ
รู้จักนักเรียนที่ชื่อเกริกหรือไม่”

“เกริก?”
“ใช่ ชื่อนั้น เกริก”
“เอ...” เครื่องหน้าพริ้มเพราเบือนไปยังท่าน�้า ประเมินด้วย

สายตาพบว่าไม่ไกลเกินไปนัก เหล่านักกีฬาเริ่มทยอยกลับขึ้นฝั่งกัน
บ้างแล้ว และชายชือ่เกรกิเพียงคนเดียวทีรู่จ้กัก็ก�าลงักอดคอคูห่พูากนั
เดินขึ้นเนิน ซึ่งดูท่าจะต้องผ่านจุดที่สองอาหลานยืนอยู่เป็นแน่ “คน
นั้นขอรับ!”

เมอืงรามให้ความสนใจทนัท ีและเพยีงได้จ้องกท็�าให้ลมหายใจ
ขาดห้วงไป

ไม่ ไม่น่าใช่ เด็กคนเมื่อวานดู... เด็ก ตัวเล็ก อ่อนแอ และ 
ที่ส�าคัญ ดูเหมือนว่าร่างกายจะไม่ได้แข็งแรงเช่นนี้

เป็นการคาดเดาเท่านั้น ก็เมื่อวานไม่ได้เห็นเด็กมันถอดเสื้อ 
นี่โว้ย

แต่พ่อเลีย้งกเ็ป็นอนันกึขึน้มาได้ จรงิส ิเกรกิคนนัน้สวมแว่นไม่ใช่
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หรือ ยิ่งเป็นการช่วยตัดสินได้อย่างดีว่าบุคคลที่ก�าลังเดินมาทางนี้ 
ไม่ใช่คนเดียวกันกับเมื่อวาน

แต่ก็มีบางอย่างสะกิดให้รู้สึกคุ้นเคย อยากให้เป็นคนนี้
เห็นแล้วคิดถึงลูก
อย่างไรกันวะกู!
“หลานแน่ใจหรือ”
“เพราะกระผมรู้จักแค่เกริกเดียว” หลานมันว่า “ปัดโธ่ คุณอา

ลืมไปแล้วหรือขอรับว่ากระผมเพิ่งมาวันแรก”
“อาขอโทษ”
“พี่เกริกขอรับ!”
อ้าว! เช่นนั้นไป เหตุใดถึงไปเรียกเขา! “...”
เจ้าของชือ่ชะงกั เหลอืบมองด้วยสายตาคมกรบิ แต่เมือ่เหน็ว่า

เป็นเจ้าน้อยจากแดนเหนือน่ันเองทีเ่อ่ยเสยีงเรยีก จงึขออนญุาตเพือ่น
ทีก่อดคอกันเพือ่แยกออกไป ก่อนจะจากกส็ัง่ให้ทัง้หมดล่วงหน้าไปยงั
จุดรับถ้วยรางวัลได้เลยโดยไม่ต้องรอ

เกริกก้าวขาเข้ามา ผิวสว่างขาวจัดเปียกชื้นไปด้วยหยาดน�้าใส 
เปล่งประกายอย่างกับภาพในจินตนาการ

เมอืงรามสดูลมหายใจเข้าเสยีเตม็ปอด ความสงสยัใคร่รูต้ามมา 
เดก็คนนีม้อีะไรบางอย่างซ่อนอยูภ่ายใต้ความสง่างามและรอยย้ิมเห็น
ฟันขาวเรียงตัวสวยน่ามอง

ก็ยังมองว่าเป็นเด็กที่หล่อ แต่เห็นถึงความชอบกล ไม่น่าไว้ใจ 
เมืองรามนึก

“ว่าอย่างไรน่านปิง” ประธานนักเรียนเอ่ยถาม ก่อนกระชับ 
ชุดนักเรียนที่พาดอยู่บนท่อนแขนให้เหมาะมือ

“คอื... คอืว่า...” ตะกกุตะกกัเป็นนาท ีก่อนจะรบียกมอืไหว้อย่าง
เคารพ “กระผมอยากจะขอโทษเรื่องเมื่อวาน”

“หือ? อะไรกัน”
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“กระผมกลัวว่าอาจจะท�าอะไรให้พี่ท่านไม่สบายใจ... กระผม
อาจคิดมากไป... แต่กระผมไม่ได้คิดจะตั้งใจท�าให้พี่เกริกขุ ่นข้อง
หมองใจ”

“เรื่องที่ฉันทิ้งนายหนีกลับก่อนน่ะหรือ”
“ขอรับ” เจ้าน้อยน่านปิง อนิถา พยกัหน้าเพือ่ยืนยันว่าเป็นเรือ่ง

เดียวกันกับที่อีกฝ่ายเข้าใจ
“โอ้! ฉันแค่ปวดตาเพราะอ่านหนังสือมากไป อยากรีบกลับไป

พักเท่านั้นเอง”
“เช่นนั้นหรือขอรับ”
“ฉนัคงท�าให้นายร้อนรนใจเสยีละส ิถ้าเช่นนัน้ฉนัเองต่างหากที่

ควรเป็นฝ่ายขอโทษ ที่หายตัวไปอย่างไม่บอกไม่กล่าว จนนายต้องมา
รู้สึกผิดเช่นนี้”

“เอ๋?”
มือขาวทาบลงบนบ่าผู ้อายุน้อย “อย่าคิดขอโทษกันเลย 

สบายใจเถิด ทั้งหมดเป็นความผิดฉันเอง”
“อย่าได้โทษตัวเองอย่างนั้นเลยขอรับพี่เกริก”
“ถ้าอย่างนั้นก็ตกลงกันว่าไม่มีใครผิด ตามนี้ดีไหม”
เจ้าน้อยยิม้ออกมาได้ ในทีส่ดุกส็บายใจกบัเรือ่งนีห้ลงัจากทีว่ติก

มาทั้งคืน “พี่เกริกพายเรือเก่งเหลือเกิน”
“ดูด้วยหรือ”
ศรีษะน้อยๆ ผงกขึน้ลงอีกครัง้ “ไม่คลาดสายตาเลยขอรบั ยนิดี

ด้วยจริงๆ ที่พี่พาทีมเข้าเส้นชัยได้อย่างสมเกียรติ”
“นายนีย่อเก่งเหมอืนใครบางคนเลยสน่ิา” มอืทีเ่คยจบับ่า บดันี้

วางลงบนกลุ่มผมแสนนุ่มมือ น่านปิงตัวแข็งทื่อเมื่อรับการสัมผัสชนิด
ไม่ทันได้ตั้งตัวเช่นนั้น รอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้า มือทั้งสองข้างก�าแน่น
คล้ายเกิดอาการเกร็ง

พ่ีท่านน่ารักเหลือเกิน เป็นประธานนักเรียนที่น่าชื่นชมสม
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ต�าแหน่ง
ว่าแต่... ‘ใครบางคน’ ที่ว่าน่ะ พี่ท่านเปรียบเขากับผู้ใดกัน
“น่านปิง”
“ขอรับ” เด็กชายขานรับอย่างแข็งขัน
“วนันีค้นขบัรถ... เอ่อ... ผูต้ดิตามของนายมาด้วยหรอืเปล่า”
“เอ๋?”
เกลียดจริงๆ ท่าทีเช่นน้ี เหมือนกับเด็กน้อยไร้เดียงสาไม่มีผิด 

“เมื่อวานฉันได้... เอ่อ... ฉันเก็บผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ได้น่ะ ถามเขา เห็น
เขาว่าเป็นของคนติดตามนายที่มาด้วยกันเมื่อวาน”

น่านปิงเอียงคอ และเมื่อจ้องมองของที่ถูกย่ืนมาด้วยมือคน 
ตรงหน้าก็ขมวดค้ิวประหลาดใจ ตากลมเบกิกว้าง ก่อนจะกวาดไปมอง
ผู้ชายอีกคนที่ยืนอยู่ที่เดิม ไม่ได้เดินหนีไปไหน กลายเป็นผู ้ร่วม
สังเกตการณ์การสนทนาของเขากับรุ่นพี่มาตั้งแต่แรก

แน่สิ จะไม่ให้ตกใจได้อย่างไร บนผ้าผืนนั้นก็ปักชื่อ M.S. อัน
หมายถึง ‘เมืองราม ศีติศร’ ผู้ที่ยืนอยู่ข้างหลังไม่ใช่หรือ! และอีกอย่าง 
เขาก็เข้ามารายงานตัวกับอาแค่สองคน จะเป็นคนขับรถหรือผู้ติดตาม
อะไรย่อมไม่มีทั้งนั้น ท�าไมพี่เกริกถึงอ้างอย่างนั้นเสียได้

นี่มันอะไรกัน! หรือคุณอาจะท�าผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นตกจนพี่ท่าน
พบและเก็บไว้ให้

เมื่อหลานมอง เมืองรามก็ทั้งถลึงตาทั้งขยับปากเพื่อเป็นการ 
ส่งสัญญาณว่ายังไม่พร้อมเปิดเผยตัว เมื่อประธานนักเรียนผู้สง่างาม
ท�าท่าจะมองก็รีบเบี่ยงตัวไปอีกทาง ขยับปีกหมวกให้ต�่าบังใบหน้า  
ล้วงกระเป๋ากางเกงก้าวขาเดินออกไป แสร้งว่าตัวเองเป็นเพียงแค่ใคร
สักคนที่มาร่วมงานเฉกเช่นผู้ปกครองคนอื่นๆ

สรุปว่าเป็นคนเดียวกันอย่างนั้นสินะ เมืองรามคิดวุ่นอยู่ในอก 
อือ ดี...

“เอ่อ... เขา... เขา...”
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“ว่าอย่างไรน่านปิง”
“เขาไม่ได้มาขอรับ!”
“อย่างนั้นหรือ” น�้าเสียงของ นายเกริก ประจิมอารักขา เจือ

ความผิดหวังอย่างเห็นได้ชัด แต่ใบหน้ายังยิ้มแย้มไม่ต่างจากเดิม
“ถ้าเช่นนั้น ฝากกระผมน�าไปให้...”
“ไม่”
“...”
ประธานนักเรียนยีกลุ่มผมนุ่มมือบนหัวเด็กมันอีกที “ไว้ฉัน

คืนให้แก่เขาด้วยตัวเองดีกว่า”
“อ้อ... ได้สิขอรับคุณพี่”
“ไปสนุกกับงานเถิด ฉันจะไปรับรางวัลกับคุณพ่อก่อน”
“เดี๋ยวกระผมจะไปยืนให้ก�าลังใจขอรับคุณพี่”
“ขอบใจมาก น่านปิง อินถา...” ท่าทีสง่างามเมื่อผู้เป็นรุ่นพี่ 

โค้งหัวล�่าลาเบาๆ ท�าเอาน่านปิงผงะไป คนอะไร้! สง่างามเหลือเกิน 
ท�าอะไรก็น่ารักไปเสียหมด

แต่เห็นทีตอนนี้เขาต้องคุยกับคุณอาอุปถัมภ์ตัวดีเสียหน่อย 
สอดส่ายสายตาหาอยู่นานจึงพบว่าแอบมายืนคุยกับคุณแม่ยังสาวที่
หน้าร้านน�้าแข็งไสที่ตั้งอยู่ไม่ไกลนี้เอง

“คุณอาพ่อเลี้ยงขอรับ!”
“อ้าว คุยธุระเสร็จแล้วรึ” แสร้งท�าเป็นตกใจกับหลาน แต่ตา

เอาแต่จ้องคนที่เดินไปไกลลิบตรงโน้น
“นีม่นัเกดิอะไรกนัขึน้ขอรบั ท�าไมพีเ่กรกิถงึได้มผ้ีาเชด็หน้าของ

คุณอาอยู่กับตัว”
“เขาเป็นใคร”
“เอ๋?”
“เจ้าหนุม่คนนัน้น่ะ เป็นใคร ท�าไมหลานถงึรูจ้กั คล้ายสนทิสนม”
“เอ่อ...” คุณอาไม่ได้สนใจเขาเลย “พี่เขาเป็นประธานนักเรียน
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ของที่นี่ขอรับ”
“อย่างนั้นหรือ...” เกริก... ในที่สุดฉันก็ได้เห็นหน้านายเสียที
“คุณอา คุณอายังไม่ได้ตอบค�าถามของกระผม!”
“อือ ไปเถิด อาว่าอาควรพาหลานไปที่กระโจมรับแขกเสียที 

ป่านนี้อภิรดีเธอถามหาให้วุ่นแล้ว”
“คุณอา!”
พ่อเลี้ยงเมืองรามหัวเราะชอบใจที่ได้ยั่วหลานชายให้โมโหได้

ส�าเร็จ เขารีบสาวเท้าเดินออกไปอย่างไม่คิดจะรออีกฝ่าย
สองมือไพล่หลัง ดวงตาเพ่งมอง แค่เห็นหลังขาวผ่องไกลๆ ก็

ชวนให้ยิม้ออกมาเสยีดือ้ๆ โดยมเีจ้าหลานขีส้งสัยบ่นอุบเป็นหมีกินผึง้
ตามหลังมาอยู่ไม่ไกล เมืองรามได้ยินแล้วแทบจะหัวเราะให้แก่ความ
ใส่อารมณ์

“โป๊ดโท ท�าโม สังโค บ่ทันได้แต่งเปิ้นกะเป็นหมาหัวเน่าละ!” 


