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“คนืน้ันมดีาวหาง มนัพุง่เสยีดอากาศ พลนัให้คนืเดอืนดบั
สว่างวาบชั่วครู่เดียว”

หรือแท้จริงแล้วการที่มนุษย์ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ อาจ
เพราะเราเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่มีโอกาส ‘แก้ตัว’

เรามคี�าว่าขอโทษ เสยีใจ และสทิธิใ์นการรูส้กึผดิยามประพฤติ
ผิดครรลอง ที่สามารถอธิบายออกมาได้เป็นภาษาซึ่งพร้อมมีคนรับ
ฟัง หลงัจากนัน้เรากแ็ค่ท�าตัวให้ดข้ึีนกว่าเดมิ หนึง่ชวีติเมือ่ถอืก�าเนดิ
ขึ้นมานั้น ไม่ว่าอยู่ในฐานันดรใด จะสูงเสียดฟ้าไกลเกินแหงน หรือ
ต�่าสุดจนต้องคุ้ยหา ล้วนมีค่ามากพอในปริมาณเท่ากัน มีโอกาส 
เรียนรู้ เฝ้าฝัน และลงมือท�ามันจวบจนสิ้นอายุขัย

แต่กน็บัเป็นโชคร้ายทีม่นษุย์ส่วนหนึง่เองกเ็กดิมาโดยไร้โอกาส
ใช้ชวิีตอย่างท่ีตนหวงั พวกเขาเป็นเหมอืนดาวหาง โชนแสงเด่นเป็น
สง่าดึงดูดสายตาให้เฝ้ามอง ทว่าสุดท้ายก็ดับมอดไปเหมือนไม่เคย
เกิดขึ้น เราไม่ทันรู้เลยว่าเขาคิดอะไร ต้องการพูดอะไร หรือมีสิ่งใด
อยากแก้ตัวก่อนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
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หากจินตนาการไปว่าเราสามารถคว้าดาวหางไว้ได้ทันก่อนที่
มันจะพุ่งชนโลก ประคองโอบไว้ด้วยสองมือโดยที่แสงสว่างของมัน
ยังไม่มอดดับไป เราจะเห็นอะไร จะใช่ความงดงามที่น่าเสียดาย 
หากปล่อยมันผ่านไปหรือไม่ มันคงสุขใจเมื่อได้รับรู้ว่าในท่ีสุดก็ได ้
รับการเห็นค่าโดยใครสักคนอย่างทันท่วงที

แต่โลกใบนี้ไม่ใช่ดาวเคราะห์ดวงเดียวในจักรวาล...
และเจ้าก้อนอุกกาบาตกระจ้อยร่อยในมือตรงหน้าก็ไม่ใช่

ผลผลิตของดาวหางที่มีเพียงดวงเดียว...
อย่าละเลยดาวหางที่สายตามองเห็น

วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ โคกโพธิ์, ปัตตานี
“จักร! ชายจักร! ตื่นเถิดลูก เดี๋ยวเราจะไปงานสาย”
น�้าเสียงนั้นค่อนข้างหงุดหงิด ที่จริงก็มีความเป็นห่วงเจืออยู่

บ้างแต่ออกจะไม่พอใจมากกว่า ผู้เป็นมารดาหย่อนตัวลงข้างเตียง 
เฝ้ามองใบหน้างามยามหลับของลูกชายหัวแก้วหัวแหวน เขามี
ใบหน้าหยกส�าอางสะอาดสะอ้านเหมือนพ่อ...แต่ไม่มีเวลามาพินิจ
พเิคราะห์กนัมากกว่านี ้หล่อนจบับ่าเปลือยเปล่าของเจ้าลกูชายตวัดี
แล้วเขย่าเพื่อท�าการปลุกต่อไป

แต่เหมือนหล่อนจะเห็นอะไรบางอย่างซ่อนอยูใ่ต้ผ้านวม เมือ่
เอะใจจึงยกขึ้นตลบ ก่อนพบร่างหญิงสาวอีกคนในสภาพกึ่งเปลือย
เปล่าไม่ต่างกนั ภาพอจุาดพานให้กรดีร้องด้วยความตกใจ นัน่จงึเป็น 
การปลุกลูกชายที่มัวแต่หลับใหลให้สะดุ้งตื่นขึ้นเต็มตา

“ชายจักร! นี่มันอะไรกัน!” 
ชายหนุม่ถดตัวหนสีายตาถมึงทงึ ความมนึตามประสาคนเพิง่

ตื่นนอนท�าให้เขาประพฤติตัวไม่ถูก
“นายแม่!?” 
สตรีวัยกลางคนไม่ชอบใจมากข้ึนกว่าเดิม “แม่นึกว่าเมื่อคืน
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ชายไปกินเลี้ยงกับเพื่อนฝูง!” 
“ก็ไปกินจริงๆ ขอรับ”
“แล้วผู้หญิงคนนี้มานอนบนเตียงลูกได้อย่างไร”
“ทางนี้คอืคุณประไพขอรบั” เขารีบอธิบาย เพราะรู้ดีวา่แมไ่ม่

ชอบใจหากพาใครที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้ามาให้คนในครอบครัว
พบหน้า ...ยิ่งอยู่กันในห้องนอนส่วนตัวเช่นนี้ “เธอเป็นหลานท่าน
นายพล...นายแม่ก็รู้จัก เราเจอกันที่งานบอลรูมเมื่อคืน เราสองคน
เมามาก ก็เลยคิดว่า...”

“แม่ไม่อยากรู้เรื่องพวกนั้นหรอกนะ!”
หม่อมหลวงดาราจักร เกษมดิศกุล ไม่กล้าสบตามารดา เขา

กลนืน�า้ลายพร้อมลบูหน้าลบูตาเรยีกสต ิก่อนผนิศรีษะไปมองคูน่อน
ด้วยสายตาที่รู้กันแค่สองคน

คนหัวโบราณก็อย่างนี้ วิธีการรับมือนั้นง่ายแสนง่าย เพียง 
แค่ยกมือไหว้ หลับหูหลับตาเอ่ยค�าขอโทษขอโพยแม้ใจไม่ได ้
รู้สึกผิดสักนิด จากนั้นก็เดินจากไปอย่างเงียบๆ เป็นอันจบเรื่อง 
ทุกอย่าง

นางสาวประไพแสร้งยิ้มให้แก่ผู้อาวุโส ก่อนหันมายังดารา-
จักรแล้วถอนหายใจอย่างเบื่อหน่าย ผู้ชายกลัวแม่ อย่างกับหล่อน
ท�าเร่ือง ‘เสียหาย’ อย่างนัน้ละ นีก่ใ็ช่ว่าจะเป็นการเปิดประสบการณ์
คร้ังอะไรท�านองนัน้เสยีเมือ่ไร หล่อนเข้าใจดว่ีานีค่งเป็นครัง้สดุท้าย 
น่าเสยีดาย ลลีารกัของชายชือ่ดาราจกัรกถ็กูใจหล่อนอยูม่ากเหมอืน
กัน

หลานสาวนายพลสวมเส้ือผ้าแล้วเดินจากสองแม่ลกูไปอย่าง
เงียบๆ โดยไร้การเอ่ยค�าลา แม้ครอบครัวจะคอยพร�่าสอนเรื่อง
มารยาท แต่กร็ูด้ว่ีาคณุผูห้ญงิเกษมดศิกลุคงไม่อยากได้ยินเสยีงของ
หล่อนอีกสักค�าเดียว พูดไปก็เสียเวลา

นางอภิรดี เกษมดิศกุล มองตามผู้หญิงคนนั้นด้วยหางตา
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อย่างเจ็บปวด
“ชายหยามหน้าแม่ บอกแล้วใช่ไหมว่าชายจะไปเที่ยวกลาง

คืน หรือร่วมหลับนอนกับใครที่ไหนมันก็เรื่องของชาย แต่ต้องไม ่
เอามาอวดอ้างให้คนในบ้านเห็น แล้วยิ่งในช่วงงานสังคมอย่างนี้  
แม่ประไพนั่นคงเอาลีลารักของลูกไปพูดสนุกปากกับเพ่ือนฝูงแล้ว
กระมัง”

“ประไพไม่ใช่คนอย่างนั้นหรอกขอรับ”
“จะรู้ได้อย่างไร ชายรู้จักหล่อนแค่คืนเดียว”
ดาราจักรพูดไม่ออก นั่นก็จริงตามท่ีมารดาว่ามา ท่ีจริงคน

อย่างดาราจักรก็รู้จักคู่นอนแค่คืนเดียวเท่าน้ัน “กระผมว่านายแม่
คิดมากเกินไป มันจะไม่เสียมาถึงนายแม่หรอก กระผมรับรอง”

“มคีรัง้ไหนทีช่ายจะไม่เถยีงแม่บ้าง” อภริดีกอดอก หมดค�าจะ
ต่อว่าลูกชายตัวเองอีก ดูเหมือนว่าการสั่งสอนลูกชายจะเป็นการ
เข้าหซู้ายทะลุหูขวา ต�าหนจินปากเปียกปากแฉะ สดุท้ายลกูก็ท�าผดิ
ซ�้าซากอยู่ดี “แม่ไม่ใส่ใจชื่อเสียงตัวเองหรอก แม่ห่วงเรื่องชื่อเสียง
ของชาย”

หม่อมหลวงดาราจกัร เกษมดศิกลุ เริม่รูส้กึผดิอกีครัง้ ใบหน้า
เหนือ่ยล้าของมารดาพานให้สงัเวชตนเอง สุดท้ายเขาก็กระแอม ฝืน
ท�าตัวกระปรี้กระเปร่าเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้หายอึมครึม

“กี่โมงแล้วหรือขอรับ”
อภิรดีรู้ทัน หล่อนถอนหายใจอีกครั้งเมื่อลูกชายคว้าข้อมือ

ข้างที่สวมนาฬิกาไปพินิจ “อย่ามาบ่ายเบี่ยง”
“ไม่ใช่เสียหน่อย” นัยน์ตาทะเล้นช้อนมองคนยืนค�้า “โอ้ เรา

ต้องรีบเตรียมตัวใช่ไหมขอรับ เดี๋ยวจะไปดูสุริยุปราคาไม่ทันพอดี 
ร้อยกว่าปีจะมีสักครั้งเชียวนา”

“ชายนีน่ะ! ยงัจะมาท�าเป็นเล่นกบัแม่ แม่น่ะปลกุจนปากเปียก
ปากแฉะ” มันกวนเสียจนต้องตบบ่ามันไปเต็มแรงหนึ่งที แต่ก็ไม่ได้
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ท�าให้อีกฝ่ายบาดเจ็บด่ังการท�าร้าย เป็นเพียงการตักเตือนสั่งสอน
เท่านั้น “ไปอาบน�้าเสียสิ กลับมาจากงานแม่จะเทศน์ชายอีกหนึ่ง
กัณฑ์”

“ดีเหมือนกัน ฟังจบคงได้เกิดยุคพระศรีอาริย์”
“บาปกรรม! นี่ชายไม่ได้รู้สึกผิดเลยใช่ไหม หือ?”
“ไปอาบน�้าละขอรับ”
มือเรียวง้างท�าท่าจะฟาดอีกหนึ่งรอบ แต่เจ้าลูกชายจอม 

เจ้าเล่ห์กลับมุดหนีได้อย่างคล่องแคล่ว ดาราจักรรู้งาน ตั้งใจป่วน
ประสาทแล้วทิง้แม่ไว้ข้างหลงัให้หงดุหงดิ เขาท�าอย่างน้ันเสมอ อาจ
จะมองว่านั่นเป็นพฤติกรรมแสนก้าวร้าว แต่ในขณะเดียวกันกลับ
เป็นการกระชบัความสัมพนัธ์ของแม่ลูกให้สนทิกัน ไม่ห่างเหนิคยุยาก
เหมือนบ้านอื่น

“นายแม่ขอรับ” ดาราจักรหมุนตัวกลับมาส่งเสียง 
อภิรดีมองลูกชายด้วยแววตาสงสัย 
“กระผมขอโทษ นายแม่ไม่โกรธกันใช่ไหม”
อภิรดีเงียบราวกับนั่นคือห้วงเวลาที่หล่อนก�าลังหาค�าตอบ 

“หากท�าผิดซ�้าสอง ครั้งหน้าแม่จะตีชาย ประจานให้ใครต่อใครเขารู้
ให้อายกันไปข้างหนึ่ง”

“จะถอืว่านัน่คอืการให้อภยัทีก่ระผมต้องการ” ดาราจกัรขยิบ
ตาพร้อมยิ้มที่เผยฟันขาวเรียงตัวสวยแทบครบทุกซี่ ดวงตาหยีของ
เขาคงน่าเอ็นดูมากกว่านี้หากย้อนกลับไปยังวันที่เขาตัวเล็กเมื่อ 
สิบปีก่อน

หลังเปลือยไวๆ ของลูกชายหายลับไปจากบานประตู เสียง
ฮัมเพลงอย่างอารมณ์ดีสบายใจเฉิบท�าให้หล่อนส่ายหัวด้วยความ
ระอา แต่สุดท้ายก็ช่วยรวบผ้านวมรวมถึงดึงผ้าปูที่นอนออกมา
เตรียมส่งให้พนักงานโรงแรมท�าความสะอาดอย่างท่ีเคยท�าบ่อยๆ 
ในวันที่ลูกชายยังเล็กกว่านี้...เวลาฉี่รดที่นอน
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เด็กคนนี้โตเร็วเหลือเกิน... เวลาผ่านไปเพียงพริบตาก็กลาย
เป็นบุรุษผู้มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราวเสียแล้ว!

ไม่มีใครในพระนครไม่รูจ้กัชายทีช่ือ่ ดาราจกัร เกษมดศิกลุ
เขาเป็นคนหนุ่มรูปหล่อ ทว่าหน้าตาดีในแบบที่ ‘แตกต่าง’ 

ออกไป ในขณะที่ความคมเข้มและเงียบขรึมก�าลังเป็นที่นิยม แต่
ดาราจักรนั้นกลับเป็นอย่างตรงกันข้าม เขาเป็นหนุ่มเจ้าส�าอาง 
ใบหน้าคมสัน ผิวเหลืองนวลผ่องสะอาดสะอ้านแบบคนทางภาค
เหนือคล้ายมารดา แถมยังหุ่นดี ค�าพูดค�าจามากคารม ท่าทาง
กะล่อนมีลูกเล่นแต่ไม่ถึงกับปลิ้นปล้อนคบไม่ได้ ดาราจักรเป็นจอม
แจกรอยยิม้ เขาเป็นคนทีน่กึขยบัท�าอะไรกม็องดคูล่องแคล่วสะดวก
ตา เจนจัดในการใช้ชีวิตอย่างคนเมืองหลวงผู้รักอิสระ 

...หลายคนบอกว่าคนอย่างดาราจักรนั้นอ่านง่าย เป็นผู้ชาย
ประเภทที่ปิดอย่างไรก็ไม่เคยมิด เป็น ‘สมุด’ ที่เพียงเห็นหน้าปกก็
มองทะลุได้ถึงเนื้อใน แม้ยามสงวนท่าทีก็ไม่อาจซ่อนแววตาทะลึ่ง
ตึงตัง เพียงมองปราดเดียวก็รู้ว่าชายเจ้าก�าลังคิดท�าการซุกซน

แม้หน้าตาอาจไม่อยู่ในหมวดพิมพ์นิยม แต่เมื่อวัดจากนิสัย
ที่เป็นนั้น ทั้งหมดกลับกลายเป็นเสน่ห์อย่างช่วยไม่ได้ ใครต่อใคร
ต่างเข้าหาเขา เป็นชายผู้เป็นที่รักของผู้คนตามงานสังสรรค์ เมื่อได้
ร่วมปาร์ตีครั้งใด เขาสามารถท�าให้งานนั้นๆ สนุกสุดเหวี่ยงชนิดที่
ลมืไม่ลง ยงัไม่รวมถงึสาวๆ มากหน้าหลายระดบัทีต่่างก็ยอมเข้าหา
เพื่อผลประโยชน์บางอย่างที่เป็นอันรู้กัน แน่นอน พวกหล่อนไม่ได้
อยากแต่งงานกบัชายคนนี ้เพยีงแค่ต้องการลิม้รสหม่อมหลวงดารา-
จกัรเพยีงค�าเดยีว จากนัน้กว็างช้อนแล้วสะบัดสะโพกเดินหน้าต่อไป 
ดาราจกัรมองว่านัน่เป็นผลประโยชน์ทีส่ามารถตกลงกนัได้ เมือ่เวลา
ผ่านไปเขาจงึกลายเป็น ‘หนุม่เจ้าส�าราญ’ โดยไม่ทันได้รูต้วั เขามชีือ่
เสยีงในหมูห่นุม่สาวพระนครในรปูแบบคล่ืนใต้น�า้ น่ันคอืทุกคนรูกั้น 
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เพียงแต่ไม่น�ามันออกมาพูดโฉ่งฉ่างให้กลายเป็นเรื่องโจษจัน 
ในแวดวงสังคม

...เพราะทุกคนเกรงใจสตรีที่ชื่อว่า อภิรดี เกษมดิศกุล
อภิรดีเป็นหม้าย พื้นเพเดิมเป็นถึงชนชั้นสูงแถบทางเหนือ 

เคยแต่งงานมาแล้วครั้งหนึ่งกับบุตรแห่งราชสกุล ‘อินถา’ ซึ่งเป็น
ชนชั้นปกครอง เรียกได้ว ่าหล่อนเคยครองต�าแหน่งเจ้าหญิง 
มาก่อนก็ไม่ผิด 

แล้วอภิรดีก็ได้แต่งงานอีกครั้งกับชายที่ชื่อหม่อมราชวงศ์ 
ดิเรกไกรวัล เกษมดิศกุล ทายาทตระกูลขุนน�้าขุนนางที่มีอิทธิพล
ครอบคลุมทั้งพระนคร ทั้งสองใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันไม่นาน น่าเศร้า 
ที่ฝ่ายสามีด่วนจากไปด้วยโรคมาลาเรียซึ่งเป็นผลมาจากการตาม
เสด็จไปราชการที่ต่างจังหวัด เขาทิ้งมรดกเป็นทรัพย์สินและบ้าน 
ที่เป็นเรือนหอ มันมากพอที่จะให้ภรรยาและลูกอยู่กันอย่างสุข 
สบาย อภิรดีน�าเงินก้อนนั้นมาลงทุนเปิดร้านอาหาร ส่วนตัวหล่อน
ก็รับจ้างท�าขนมและอาหารเหนือตามสั่ง ลูกค้าส่วนมากก็เป็นเครือ
ข่ายคุณหญิงคุณนายที่รู้จักกัน แม้ผัวตาย แต่สุดท้ายหล่อนก็กลับ
มามหีน้ามตีาในแวดวงสงัคมและไม่เคยถกูลมื ...เป็นท่ีรูกั้นว่าอภริดี 
เกษมดิศกุล เป็นคนประเภท ‘ตกน�้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้’

ช่ือเสยีงของหญงิหม้ายอย่างอภริดกีลบัมาเป็นทีส่นใจอกีครัง้ 
เมือ่ชาวพระนครได้ทราบถงึข่าวทีว่่าลกูชายของเธอกบัสามคีนทีส่อง
กลับมาจากอังกฤษหลังจากย้ายไปเรียนต่ออยู่หลายปี ชายชาว
สยามผู้เติบโตมากับวัฒนธรรมตะวันตกเต็มเปี่ยมเป็นผลผลิตของ
โลกซวิไิลซ์ทีใ่ครต่อใครกอ็ยากยลโฉม ดาราจกัรเนือ้หอมมากทเีดยีว 
หลงัได้เหยยีบแผ่นดนิเกดิ คณุชายจอมกะล่อนออกงานสงัคมไม่เว้น
แต่ละวัน ไม่ว่าจะงานที่ต้องไปร่วมพร้อมมารดา หรืองานท่ีได้รับ
เทยีบเชญิเพยีงผูเ้ดยีว แล้วทกุครัง้กจ็ะจบด้วยความประทบัใจ พร้อม
กับได้ความสัมพันธ์สนุกสนานฉาบฉวยกับหญิงสาวเป็นของช�าร่วย 
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อยู่เสมอ
หม่อมหลวงดาราจักร เกษมดิศกุล เปรียบได้กับเจ้าจักรวาล 

...เขาเป็นศูนย์กลางของความสนใจทั้งมวล

“อุ๊ย คุณอภิรดี แกงฮังเลอร่อยเชียวละ ท่ีจริงก็อร่อย
เหมือนเดิมเลย”

“ขอบคุณค่ะ” อภิรดี เกษมดิศกุล ยกมือไหว้อย่างนอบน้อม
รับค�าชมจากสตรีอาวุโสในชุดตัดใหม่ ทั้งยังประโคมเครื่องประดับ
มากมายอย่างกับตู้เพชรเคลื่อนที่ไม่ผิดเพ้ียน “ดีใจเหลือเกินค่ะ 
คุณพี่”

“คุณหญิงจ้ะ” อีกฝ่ายแก้ทันควัน ทั้งยังเม้มปากอวบสีแดง
สด แสดงออกชัดเจนว่าไม่ชอบใจ แต่สุดท้ายก็ท�าเป็นหัวเราะกลบ
เกลื่อนในขณะที่อภิรดีหน้าเสียไปแล้ว “แหม กาลเวลาผันผ่าน 
อะไรๆ ก็ไม่เหมือนเดิมน่ะซี”

“กราบขอโทษจริงๆ ค่ะ ดิฉันนี่แย่จริงๆ” หญิงหม้ายเห็นว่า
ควรเปล่ียนเรื่องเพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศ “คุณพ่ีลองบิขนมปัง 
จิ้มน�้าแกงดูซิคะ ดิฉันได้สูตรนี้จากคนรู้จัก ลองท�าตามแล้วพบว่า 
เข้ากันดี”

“ได้สิ ได้สิ แหม ดีใจจริ๊ง ได้คุณอภิรดีมาท�าอาหารให้ นึกว่า
จะไปอยู่กับทางคณะอังกฤษที่โรงเรียนโน่นเสียแล้ว ตอนแรกดิฉัน
น่ะใจหายวาบ ได้ยินว่าทางนั้นเขาก็ต้องการตัวคุณเหมือนกัน”

อภิรดีเพียงยิ้มรับขมๆ ความจริงก็คือเน่ืองจากมีคณะนัก
ดาราศาสตร์จากสองประเทศนั่นคืออังกฤษและเยอรมนีเดินทาง
มายังสยามเพื่อปักหลักชมสุริยุปราคา ซึ่งพยากรณ์ว่าจะเห็นได้ชัด
ทีอ่�าเภอโคกโพธิ ์มณฑลปัตตาน ีเบือ้งบนจงึรบัสัง่ให้ตัง้คณะต้อนรบั
ในฐานะเจ้าภาพ เพื่อเป็นการรับรองความสะดวกต่างๆ ให้แก ่
แขกบ้านแขกเมืองซึ่งเป็นถึงตัวแทนจากประเทศมหาอ�านาจ รู้โดย
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ทั่วกันว่าลึกๆ แล้วย่อมมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องควบคู่กับ
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อย่างแน่นอน

เนือ่งจากมชีือ่เสยีงเรือ่งฝีมอืการท�าอาหาร ท้ังยังเป็นเจ้าของ
ภัตตาคารที่ขึ้นชื่อ อภิรดีจึงเนื้อหอม ถูกแย่งตัวเพื่อเชิญให้ไปจัด
อาหารรบัรองแก่แขกฝรัง่ หม่อมราชวงศ์ลออผูร้บัเป็นเจ้าภาพให้แก่
คณะจากองักฤษมาหาอภริดเีป็นเจ้าแรก แต่เธอต้องปฏเิสธไปอย่าง
น่าเสียดายเพียงเพราะเกรงใจคุณหญิง (หมาดๆ) อย่างปิยะธิดา ผู้
ซึ่งเคยมีบุญคุณต่อกันอยู่หลายเรื่อง และอภิรดีก็เข้าใจดีว่าทั้งสอง
ไม่ถูกกัน หากรับปากคุณหญิงลออไปนั้น สุดท้ายก็ต้องมาผิดใจกับ 
คุณหญิงปิยะธิดาอยู่ดี โชคดีที่ฝ่ายแรกเข้าใจ 

หม่อมราชวงศ์ลออนั้นเป็นสตรีที่ใจเย็นและพูดคุยด้วยง่าย 
กริิยางามพร้อมเกนิกว่าจะลดตวัลงมาท�าตวัประชดประชนัน่าร�าคาญ
อย่างท่ีคุณหญิงแกชอบท�า และมักแสดงออกใส่หล่อนทุกครั้งเมื่อ
เจอกันตามงานสโมสร ท้ายที่สุดท่านก็ก�าชับกับอภิรดีอย่างเมตตา
ว่าหากมโีอกาสกอ็ยากจะร่วมงานกนัสกัครัง้ และแน่นอนว่างานน้ัน
จะไม่ปรากฏแม้แต่เงาของคุณหญิงปิยะธิดาผู้เป็นศัตรู

คณะนกัดาราศาสตร์จากองักฤษ ซึง่เป็นประเทศแรกทีต่ดิต่อ
เข้ามายังสถานทูตสยามปักหลักกันอยู่ที่โรงเรียนประจ�ามณฑล
ปัตตานีซึ่งอยู่ในตัวเมือง ที่นั่นมีแต่เชื้อพระวงศ์และข้าราชการ 
คนใหญ่คนโต รวมถึงนักวิชาการของสยามเอง ขณะทางด้านคณะ
จากเยอรมนีซึ่งต้ังกันในลานโล่งแจ้ง ณ เนินเขาควนบู ออกจะ
เอกิเกริกเหมอืนงานสงัสรรค์เสยีมากกว่า ทีน่ีม่แีต่พวกเงนิหนา ส่วน
มากเป็นทหารและเศรษฐี ซึ่งลึกๆ แล้วไม่ค่อยจะได้ใส่ใจเรื่อง 
สุริยุปราคาเท่าไร เพียงแค่ต้องการมาพบปะพูดคุยเพื่อถามไถ่และ
นินทา การได้เห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงที่เกิดขึ้นในรอบ 
๔๐๐ ปีเป็นเพียงผลพลอยได้ให้เอาไปอวดอ้างโพนทะนา

“คุณปรียากรไม่ได้มาด้วยหรือคะ” อภิรดีเอ่ยถามอีกครั้งเมื่อ
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รับเครื่องดื่มจากบริกรที่ผ่านมาเสิร์ฟ
“มาซี่ จะพลาดได้อย่างไรล่ะคะ” คุณหญิงปิยะธิดาพอใจเป็น

พิเศษที่เห็นว่าอีกฝ่ายถามไถ่ถึงลูกสาว หล่อนละภูมิใจนัก เด็กมัน
รกัด ีต้องคอยอวดอ้างสรรพคณุให้ใครต่อใครรู ้“ลูกดิฉันมนัน่าเอน็ดู
เชียวค่ะ นี่ละนะ ได้รับการอบรมบ่มเพาะจากคอนแวนต์ที่ปีนังมา
หลายปี เป็นเด็กสาวหน้าตาสะสวย กิริยามารยาทเรียบร้อยอย่าง
กับผ้าพับไว้ เหมือนแม่ไม่มีผิด!”

“อ้อ อย่างนั้นหรือคะ” อภิรดีจิบไวน์ล้างคอ
“คุณอภิรดีก็จบจากปีนังนี่คะ”
“เรียนไม่ทันจบค่ะคุณพี่ เอ่อ คุณหญิง ต้องกลับมาแต่งงาน

เสียก่อน”
“น่าเสียดายนะคะ” ถึงกล่าวมาอย่างนั้น แต่มีอะไรบางอย่าง

ท่ีซ่อนมาในน�า้เสยีงท�าให้รูว่้าปิยะธดิาไม่ได้รูส้กึอย่างนัน้จรงิๆ “เออ
นี่ แล้วลูกชายคนโตของคุณล่ะ คนที่เกิดจากสามีคนแรก...เขา 
ไปไหน เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็น”

“น่านปิงน่ะหรือคะ เขาสบายดีค่ะ ได้ท�างานที่สนามบิน
ดอนเมืองจึงต้องย้ายไปอยู่ที่โน่น ดิฉันเห็นว่าเขาหาเงินเองได้ ไม่
ต้องง้อเงินทางบ้านก็เลยยอมปล่อยให้ไป”

“เขาจบจากที่ไหนนะคะ”
“เคมบริดจ์ค่ะ” อภิรดีพยายามพูดด้วยน�้าเสียงธรรมดา กลัว

อีกฝ่ายจะหาว่าโอ้อวด
“คงใช้เงินมรดกจากสามีคนที่สองส่งเสียใช่ไหมล่ะ”
หญิงหม้ายเม้มปาก แต่สุดท้ายก็ตอบ “ค่ะ เงินจากคุณชาย

ดิเรก สามีคนที่สองของดิฉัน”
“แต่ก็อย่างว่านะคะ หากลูกคนที่สองของคุณเลิศได้สักครึ่ง

ของคุณน่านปิงเสียก็เพียงพอแล้ว...นี่คุณดาราจักรเขาท�างานอะไร
หรือ”
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“ยังค่ะ เขายังไม่ท�างาน”
“ไม่มีที่ใดรับรึ”
อภริดมีอืสัน่ “ไม่ค่ะ เขาแค่ยงัไม่เคยสมคัรงาน อ้างว่าเพิง่กลบั

มาได้แค่ไม่กี่เดือน อยากเที่ยวเตร่อิสระ ก็เลยให้มาช่วยท�าร้าน
อาหารกับดิฉันไปพลางๆ ก่อน”

“พิลึก เรียนจบถึงเมืองนอกเมืองนาจะมาท�าร้านอาหาร”
“เขาไม่อยากรับราชการ ดิฉันเองก็ไม่อยากพูดอะไร”
“นั่นก็พิลึก! อภิรดี คุณน่ะเป็นแม่ที่ตามใจลูกชายเกินไป”
“อ้อ” หล่อนร้องคราง หน้าก็เสีย “ขอบคุณส�าหรับค�าแนะน�า

ค่ะคุณหญิง”
ปิยะธิดาท�าโมโหฟึดฟัดเหมือนกับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องใน

ครอบครัวตัวเอง แต่จากนั้นก็สลัดทิ้งไป หล่อนเห็นสมควรว่าถึง 
เวลาเรียกตัวลูกสาวให้มาท�าความรู้จักกับแม่ครัวคนนี้ อภิรดีจะได้ 
รูส้กัทว่ีาสมบรูณ์แบบทีแ่ท้จรงิเป็นอย่างไร “เอ...ปรยีากรไปอยูท่ีไ่หน
นะ”

แต่หลังจากที่หล่อนกวาดสายตามองหา คุณหญิงปิยะธิดา
แทบจะกรีดร้องเมื่อเห็นว่าลูกสาวสุดที่รักก�าลังท�าอะไรอยู่

อภิรดีสะดุ้ง หล่อนมองตามคนข้างตัวไปแล้วก็ต้องตัวแข็ง 
ตกใจ ยกมือขึ้นป้องปากพร้อมที่ดวงตาเบิกกว้างแทบถลนออกมา
จากเบ้า แล้วก็เกิดอาการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลม

ที่โต๊ะอาหารซึ่งจัดไว้อย่างงานเลี้ยงค็อกเทล หนุ่มสาวคู่หนึ่ง
ก�าลังพูดคุยอย่างแนบชิดเกินงาม ฝ่ายหญิงสะบัดหน้าเอียงอาย  
ในขณะท่ีฝ่ายชายท�าทีก้อร่อก้อติกยียวนยกมือเธอขึ้นมาจูบท้ังยัง
ช้อนตามองอย่างหวานเยิ้มโดยไม่สนใจสายตาผู้ใด

คุณหญิงปิยะธิดาหน้ามืด ตัวหล่อนเอนโคลงเคลงคล้ายจะ
เป็นลม อภิรดีปรี่มารับไว้ได้อย่างทันท่วงที

มันจะไม่เป็นเรื่องเลย...
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“ชายจักร!”
...หากคู่กรณีไม่ใช่ผู้ชายที่ชื่อ ดาราจักร เกษมดิศกุล!
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หม่อมหลวงดาราจักร เกษมดิศกุล ยกมือปิดปากหาว
หวอดอย่างเบื่อหน่าย เหตุการณ์สุดท้ายที่จ�าได้ คือก�าลังเสวนาอยู่
กับปรียากรอย่างออกรส หล่อนชมว่าเขาหล่อ เขาเองก็ตอบรับ 
ด้วยการชืน่ชมความน่ารกัและชดุคลมุสชีมพอู่อนอนัเป็นสเีดยีวกบั
แก้มของเธอ เธอขอให้เขาเป็นคู่ควงพาชมงาน ก�าลังรับปากพร้อม
กบัคว้ามอืหล่อนขึน้มาจบู จากนัน้อยู่ๆ  แม่ของสาวเจ้ากพ็รวดพราด
เข้ามาชี้หน้าต�าหนิและพาลูกตัวเองออกไปโดยไม่ลืมทิ้งสายตา
ดูแคลน แต่ไม่ทนัได้ตามไปดาราจกัรกถ็กูแม่ตัวเองลากคอไปอกีทาง
เช่นเดียวกัน

“ไม่ต้องมาท�าเป็นง่วงเลยนะชาย” อภิรดีตีบ่าลูกชาย ขณะนี้
หล่อนก�าลังควงแขนดาราจักรไว้แน่น เรื่องน่าอายที่เกิดขึ้นท�าให้
หล่อนไม่อยากปล่อยลูกชายจอมกะล่อนให้ไหลไปไหนอีก

ฝ่ายลูกชายทีต่วัสงูกว่าถอนหายใจ “น่าเบือ่บรม กระผมอยาก
กลับไปนอนที่โรงแรมแล้ว”

“เวลานอนไม่ยอมนอน ทีอย่างนี้ชายจะมาบ่น”
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“ที่นี่ไม่มีอะไรท�าเลยนี่ขอรับ” หม่อมหลวงจอมกะล่อนตลบ
ผ้าจนสะบัดพลิ้ว เขาพามารดาออกมาจากกระโจมสีงาช้างซึ่งปลูก
ขึ้นบนลานกว้างเพื่อใช้เป็นที่รับรองแขก

“กว่าจะเกิดสุริยุปราคาก็ตั้งเที่ยง”
“นั่นอย่างไร น่าเบื่อ”
อภิรดีค้อนขวับใส่ลูกชาย แต่ก็ส่งรอยยิ้มอันเป็นมารยาทแก่

เจ้าพระยาท่านหนึ่งพร้อมภรรยาที่เดินสวนไปในระยะใกล้กัน
ได้ออกมายังด้านนอกก็ดี งานยังไม่เริ่ม ผู้คนจึงไม่ค่อยจอแจ 

หล่อนมีเรื่องอยากจะคุยกับลูกชายคนนี้อยู่เหมือนกัน “ชาย ลูกได้
ทบทวนเรื่องที่แม่เคยพูดบ้างไหม”

“เรื่องไหนขอรับ”
“เรื่องที่แม่จะฝากลูกเข้าท�างานที่กรมเจ้าท่า”
“นายแม่ขอรับ...”
“ชาย” อภิรดีคิดไว้อยู่แล้วว่าลูกชายของหล่อนต้องต่อต้าน 

เธอรีบสวนขึ้นก่อนที่อีกฝ่ายจะอารมณ์ขึ้นไปมากกว่านี้ “แม่เริ่มคิด
ว่าแผนการเที่ยวเตร็ดเตร่อย่างอิสระของลูกมันชักไม่เข้าท่า”

“กระผมเคยบอกแล้วว่าขอเวลาแค่ปีเดียว”
“นี่ก็จะครบปีแล้วนะชาย”
“แต่ยังไม่ครบนี่ขอรับ”
“ชายเป็นอะไรนัก พูดเรื่องนี้ทีไรต้องหงุดหงิดใส่แม่ทุกที”
“กระผมไม่ได้หงุดหงิด กระผมแค่...” สุดท้ายก็ยกมือขึ้นเสย

ผมที่ตกลงมาปรกหน้าผาก ดาราจักรเม้มปาก ข่มกลั้นอารมณ์ก่อน
สบตาแม่อีกครั้ง “ขอประทานโทษขอรับนายแม่”

“แม่แค่ไม่อยากให้คนอื่นมองลูกตัวเองว่าเป็นคนหนุ่มไร้ค่า 
แม่ปวดใจ”

“มันจะไม่ลงเอยอย่างนั้นแน่ กระผมสัญญา”
บทสนทนาของสองแม่ลูกเป็นอันจบลงเมื่อมีครอบครัวหนึ่ง
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ตรงปรี่เข้ามาทักทาย ดาราจักรเห็นว่าเป็นคู่พ่อลูกท่ีตนรู้จักเป็น 
อย่างดี ทั้งสองเป็นฝรั่ง คนพ่อลีออนเป็นชาวฝรั่งเศส ส่วนลูกลูอิส
เป็นลกูครึง่ทีเ่กดิจากภรรยาชาวสยาม ดาราจกัรถอยออกมายืนหลัง
มารดา ปล่อยให้ผู้ใหญ่ทั้งสองพูดคุยกัน

“อภิรดี”
“คุณลีออน! แปลกจัง ดิฉันนึกว่าคุณจะปักหลักอยู่ที่คณะ

อังกฤษเสียอีก ท�าไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะคะ”
หนุ่มฝรั่งผู ้ซึ่งเป็นหม้ายเช่นเดียวกันหัวเราะขึ้นมา “นั่นซิ 

มาให้พวกเยอรมันมองด้วยสายตาแปลกๆ...แต่อย่างว่าละ ที่โน่น
ไม่มีอาหารอร่อยๆ ฝีมือคุณนี่นา”

ดาราจักรกระแอมจนผู้ใหญ่ทั้งสองต้องหันมามองด้วยความ
ฉงนเป็นตาเดียว สุดท้ายเขาก็ท�าเป็นหาวอีกครั้งเพ่ือแก้เก้อ แล้ว
พยักพเยิดไปทางลูอิสที่ยืนอยู่ใกล้ๆ พ่อ ซึ่งก�าลังข�ากิ๊กอย่างรู้กัน

“กระผมจะไปสูบบุหรี่แก้ง่วง...ไปด้วยกันไหมลูอิส”
“ไปซิ ดีเหมือนกัน” สองหนุ่มพากันเดินออกไป ปล่อยให้พ่อ

แม่ของตนเองพดูคยุกนัอย่างเป็นส่วนตัวจะได้ไม่ต้องมารบัรูใ้ห้จ๊ักจ้ี
ในอก

ดาราจักรขมวดคิ้วมุ่น ก่อนเอนตัวไปยังเพื่อนฝรั่งที่ก�าลังข่ม
กลั้นอารมณ์ขันอย่างสุดความสามารถ “ฉันไม่อยากเป็นน้องชาย
ของแก”

ลอูสิระเบิดหัวเราะสนัน่ในทีสุ่ด “ท�าอย่างกะฉนัอยากนักน่ะ”

“แกทะเลาะกับแม่อีกละสิ”
ดาราจักรไม่ตอบค�าถามนัน้ เขารบัควนัสเีทาเข้าปอดอกีหน่ึง

ค�า เมื่อพ่นออกมามันก็ลอยปกคลุมบริเวณที่ทั้งสองยืนอยู่ ซึ่งเป็น
พื้นที่โล่งกว้างที่มีหญ้าแพรกแซมขึ้นสูง ห่างไกลจากบรรดาผู้คน 
ในงานอยู่พอสมควร “ฉันไม่น่ามางานนี้เลย น่าเบื่อเป็นบ้า”
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“อยู่ที่พระนครซิน่าเบื่อ คนอื่นๆ เขาลงมาปัตตานีกันทั้งนั้น 
ป่านนี้ที่นั่นเป็นเมืองร้างไปแล้ว”

ลูอิสคืนไฟแช็กให้แก่เพื่อนรัก เขาเป็นลูกครึ่ง ผมจึงหยักศก 
สีทองเด่นสะดุดตา รูปร่างสูงใหญ่และมีเนื้อเต็มคล้ายหมี ลูอิสอายุ
ห่างจากดาราจกัรเป็นปี แต่ทัง้สองคบกนัในฐานะมติรสหายเน่ืองจาก
เรียนมาพร้อมกัน

อยู่ๆ หม่อมหลวงจอมกะล่อนก็ลูบคางคมด้วยมือข้างที่คีบ
แท่งบุหรี่เห็นแล้วหวาดเสียว “ที่กรมแผนที่เป็นอย่างไรบ้างลูอิส”

“ท�าไมถึงถามขึ้นมาล่ะคุณ” ลูอิสประหลาดใจ แต่ก็อมยิ้ม 
“อย่าบอกนะว่าเปลี่ยนใจอยากท�างานขึ้นมา”

“ฉนัแค่ถาม เหน็ว่าแกท�างานอยูท่ีโ่น่น แม่ฉนัยกเรือ่งกรมเจ้า
ท่ามาพูดอีกแล้ว คงอยากให้ฉันท�างานกับพ่อแกเสียให้ได้ มันดีนัก
หรือไงกรมนี้”

“ขนาดพ่อฝากให้ได้ฉันยังไม่ท�า แกก็คิดเอาเองเถิด”
“ก็ใช่สิวะ” ดาราจักรถอนหายใจรอบที่ล้าน “ฉันไม่น่ามาที่นี่

เล้ย”
“แกบ่นเรื่องนี้แล้ว”
“ไม่ใช่ที่ปัตตานี ฉันหมายถึงที่นี่ต่างหาก” น้ิวเรียวยาวชี้ลง

ขนานกับพื้นโลก 
ลอูสิกระจ่างทนัท ีเครือ่งหน้าชดัตามประสาหนุม่ลกูครึง่แสดง

ความเห็นอกเห็นใจ 
“ฉันไม่น่ากลับมาเลย อยู่อังกฤษยังสนุกและมีอะไรท�ามาก 

กว่านี้เสียอีก”
“โอละพ่อ ขนาดไม่มีอะไรท�ายัง...” ลูอิสเว้นจังหวะ “ตามจีบ

เขาไปทั่ว”
“นัน่มนัคนละเรือ่งกนั ฉนัก�าลงัหมายถึงเป้าหมายในชวีติต่าง

หาก...พอกลับมาทีน่ีฉั่นเหมือน...ไม่รูซิ้ หลกัลอย? เอ้อระเหยเอือ่ย
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เฉื่อยหน่ายง่ายไปหมด”
“หากแกไม่อยากรับราชการ แล้วอยากท�าอะไร”
ดาราจักรเงียบไป ใบหน้าหล่อเหลาละมุนและเกลี้ยงเกลา

ก�าลังขบคิด “ฉันเคยฝันว่าอยากท�างานธนาคาร”
“ก็ไปสะ...”
“เจ้าของธนาคาร”
“โอ้ เข้าใจละ” ลูอิสกะพริบตา คาบบุหรี่ไว้ในปากอีกครั้ง แม้

มองว่าเป็นไปได้ยากเพียงใด แต่เขาก็ไม่คิดขัดความตั้งใจเพื่อน “ก็
ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยนี่ แกสร้างขึ้นมาเองเลยสิวะ”

“นั่นก็ใช่ แต่แกลองดูสิ!” ดาราจักรผายมือไปยังรอบๆ ฉาก
หลังที่เป็นภูเขาสูงและแนวป่า เห็นแต่สีเขียวขจีเป็นแนวทอดยาว 
ดุจไม่มีจุดสุดสิ้น “พระนครเจริญก็จริง แต่มันก็ไม่ต่างอะไรจากภาพ
ตรงนี้ การลงทุนธุรกิจใหม่นั่นหมายถึงการเริ่มจากศูนย์ เหมือนกับ
ตอกเสาเข็มลงพืน้ทีร่กร้างเช่นนีล้ะ ไม่มีอะไรรบัประกันได้เลยว่า...”

แล้วอุดมการณ์ที่พร�่าพรรณนามายืดยาวก็สะดุดไปเสียดื้อๆ 
ท�าเอาเพื่อนท่ียืนฟังอยู่เอะใจขึ้นมา ลูอิสจ้องหน้าดาราจักรแล้ว
สงสัยว่าท�าไมถึงหยุดพูดไป สุดท้ายก็เจอสาเหตุ คุณชายแกคงมอง
เห็นอะไรบางอย่างเข้า

“นั่นใคร”
ลอูสิชะเง้อตามไปด้วยระยะสายตาเดยีวกัน เหน็เป็นกลุม่คน

ก�าลังสังสรรค์ พูดคุยหัวเราะกันอย่างสบายอารมณ์ “คนไหน ชุด 
สีเขียวรึสีฟ้า”

“ไม่ใช่” ดาราจักรขมวดคิ้วมุ่น แล้วยกนิ้วขึ้นมาชี้เพื่อระบุให้
ชัดเจนขึ้น “คนโน้น”

หนุม่ฝรัง่หรีต่าสูแ้สง แล้วกพ็บว่าปลายนิว้ของเพ่ือนสนิทชีไ้ป
ยังชายคนหนึ่ง สวมสูทสีขาวเด่นโดดออกมาจากฝูงชน ผิวขาวจัด 
เมือ่ถกูแสงตะวนัอาบจงึเปล่งประกายคล้ายเรอืงแสง ใบหน้าจิม้ลิม้
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เกนิชาย ด้วยคางมนรบัใบหน้ารปูไข่ ผมด�าขลบัจัดแต่งไว้อย่างเรยีบ
แปล้ เขาถอืแก้วไวน์ จงัหวะนัน้ก�าลงัยกขึน้มาจิบพอดี สุดท้ายก็ถลก
แขนเสื้อเพื่อดูเวลาจากนาฬิกาข้อมือ

แล้วก็ช้อนตาขึ้นมองอย่างช้าๆ เมื่อรู้ตัวว่าถูกจับจ้อง 
ก่อนยิ้มกึ่งขัน

กิริยาเป็นธรรมชาติ ทว่ามีเสน่ห์เหลือเกิน
สองสหายแตกฮือกระเจิงไปคนละทาง ลูอิสท�าเป็นเงยหน้า

ชมนกบนยอดไม้ ส่วนดาราจักรรีบหันหลังแล้วยกบุหรี่ขึ้นสูบต่อ
“เขายังมองอยู่ไหม” หม่อมหลวงจอมกะล่อนถามด้วยความ

อยากรู้ 
ลูอิสแสร้งเกาท้ายทอย แล้วช�าเลืองกลับไป “มอง”
“ใครรึ”
“แกจะเอาอะไร” ฝรั่งหนุ่มถามกลับ
“ฉันแค่ประหลาดใจ รู้สึกคุ้นหน้า” หม่อมหลวงจอมกะล่อน

กล่าวทั้งที่ยังหันหลัง ไม่กล้าหมุนตัวกลับไป “เหมือนเคยเจอกัน
ที่ไหนมาก่อน”

“แกคงเพี้ยน เขาเพิ่งเดินทางมาจากเยอรมัน”
“ไม่เห็นเหมือนฝรั่ง” ดาราจักรเลิกคิ้ว “แกรู้จักด้วยรึ”
ลูอิสโยนก้นบุหรี่ลงพื้น บ้ีมันด้วยรองเท้าหนังมันเงาจนดับ

มอด “ก็น่าจะเป็นคนนี้ละม้าง นักเรียนทุนที่ได้ไปศึกษาที่เยอรมัน 
เหน็ว่าก�าลงัเรยีนมาสเตอร์ดกีร ีปัจจบัุนฝึกงานอยูก่บักรมดาราศาสตร์
ของที่โน่น อะไรท�านองนั้น เขาแต่งตัวแบบเดียวกับพวกเยอรมันนี่ 
แกเห็นไหม”

“เรียนมาสเตอร์ดีกรีไม่ยักแก่”
คนตัวใหญ่ข�ากิ๊ก “มันต้องเป็นอย่างไรฮึ แก่หง่อมเดินงกๆ 

เงิ่นๆ รึไง”
“ไม่ใช่” ดาราจกัรยงัไม่มอีารมณ์ตามมกุตลกของเพือ่นในตอน
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นี้ “เขาแค่ยังดูหนุ่มอยู่เลย”
“สรุปว่าเคยพบมาก่อน?”
“แค่ตงิด แต่ไม่รู้ว่าเคยเจอที่ไหน มันติดค้างในใจ นึกไม่ออก”
“จะบ้าตาย! ฉันไปก่อนละ อยากหาอะไรดื่มเต็มแก่” ลูอิสไม่

อยูร่อให้บหุรีข่องเพือ่นหมดเพือ่เป็นการเสยีเวลา เขาเดินจากไป ท้ิง
ดาราจักรให้โดดเดี่ยวอยู่ท่ามกลางทุ่งโล่งเหมือนจุดเล็กๆ บน 
แผนที่โลกอย่างไรอย่างนั้น

หม่อมหลวงดาราจักรได้แต่ยืนนิ่งจนท�าธุระเสร็จ เขาตั้งใจจะ
กลับเข้าไปในงาน แต่เม่ือหมุนตัวกลับมาเป็นอันต้องตัวแข็งทื่อ 
อีกครั้ง

ชายคนนั้นยังคงมองอยู่ ก�าลังเอียงคอและอมยิ้ม อาจเป็น
เพราะเหน็ท่าทางตลกของหม่อมหลวงจอมกะล่อนคนน้ีเข้า ท้ังสอง
คนสบตากันอยู่อย่างนั้น เนิ่นนาน... เงียบงัน...เหมือนฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งก�าลังรอให้ใครสักคนท�าอะไรสักอย่าง เพื่อท�าลายบรรยากาศ
กระอักกระอ่วนอธิบายยาก ณ ขณะปัจจุบัน

ในทีส่ดุก็เป็นฝ่ายชายในชดุสูทขาวทีจ่ากไป เขาวางแก้วเปล่า
คนืไว้ยงัถาดของบรกิรทีเ่ดนิสวนมา แล้วหายกลืนไปกับกระแสธารา
ของฝูงชน โดยมีตาคู่หนึ่งมองตามไปด้วยความเสียดาย

ดาราจักรท�าตัวลับๆ ล่อๆ
เขายืนพิงเสาอันเป็นโครงสร้างกระโจมที่ถูกติดตั้งไว้ชั่วคราว 

ขณะท่ีตาก็คอยช�าเลืองไปยังกลุ่มนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันที่
ก�าลังจับกลุ่มพูดคุยด้วยภาษาที่ไม่มีวันเข้าใจ เมื่อรู้ว่านานไปก็คอย
เอี้ยวตัวหนีและเอ่ยค�าทักทายผู้ที่ผ่านไปผ่านมา แต่สุดท้ายก็กลับ
ไปมองยังจุดเดิมใหม่ทุกครั้ง ซ�้าแล้วซ�้าเล่า

มีใครบางคนเข้ามาเรียกตัวคณะนักดาราศาสตร์ เหมือนกับ
ว่ามีคนใหญ่คนโตต้องการพบ ทั้งหมดจึงย้ายขบวนจากจุดที่ยืนอยู่ 
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ทิ้งไว้เพียงชายชาวสยามซึ่งเป็นเพียงนักศึกษาฝึกงานชั้นผู้น้อย...
อาจเพราะเรื่องรับแขกควรเป็นหน้าที่ของผู้อาวุโส นั่นจึงเป็นเรื่อง
ถูกต้องแล้ว

ลมแรงขึ้น มันพัดเข้ามาในกระโจมจนหลังคากระพือ ดารา-
จักรแอบมองชายสทูขาวกดักระพุง้แก้มและก�าลงัให้ความสนใจโต๊ะ
วางอาหารและของว่าง ...คงหิว ดาราจกัรแอบคดิ หรอืไม่กก็�าลงัง่วง
ไม่ต่างจากเขา สงัเกตได้ว่าดวงตากลมโตมร่ีองรอยของความเหนือ่ย
ล้า การจะได้เหน็สรุยิปุราคาคงท�าให้นกัดาราศาสตร์ตืน่เต้นจนนอน
ไม่หลับก็เป็นได้

หม่อมหลวงดาราจกัรเดนิตรงไปยงัโต๊ะอาหาร พยายามรกัษา
ระยะห่างเพือ่ไม่ให้อกีฝ่ายรูตั้ว ก่อนลอบยิม้ออกมาอย่างภมูใิจเมือ่
รู้ว่าอีกฝ่ายให้ความสนใจแกงฮังเลและคั่วกลิ้ง ฝีมือแม่เขาเอง ลอง
ชิมสิ แล้วจะติดใจ

เมือ่สงัเกตการณ์จนพอใจ กถ็งึเวลาแล้วท่ีต้องทักทายส่งเสียง 
“เราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าครับ”

ล�าคอขาวต้ังระหง ไหล่ที่เคยห่อบัดนี้กลับมาผึ่งผาย แต่อีก
ฝ่ายก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหันมาเผชิญหน้ากันเสียที ทีแรกดาราจักร 
คดิว่าคงไม่ได้ยนิ แต่เขากลับคดิผดิ เสียงหน่ึงเอ่ยเอือ้นลอยทวนลม
มาจากคนตรงหน้า

“น่าผิดหวังเหลือเกิน”
ชายชดุขาวหมุนตัวกลับมาพร้อมด้วยรอยยิม้สดใสไม่ต่างจาก

คราที่สบตากันก่อนหน้านี้ 
ลมหายใจของดาราจักรติดขัด รู้สึกอึดอัดจนต้องขยับคอเสื้อ
ดวงตางามเชียว “เรื่องไหนหรือ”
“ผิดหวัง...ที่เห็นว่าคนรุ่นใหม่อย่างคุณใช้มุกเก่ากึ้กอย่างนี้”
ไม่อาจห้ามเสียงหัวเราะได้อีกต่อไป ดาราจักรกุมท้องน้อย

ก่อนยกข้อมือขึ้นมาปิดปาก “นั่นไม่ใช่มุกจีบหรอกนะครับ”
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“นั่นก็ยังน่าผิดหวังอยู่ดี ใช่ไหม” มีอะไรบางอย่างแฝงมากับ
น�า้เสยีงทีอ่กีฝ่ายเอือ้นเอ่ย มนัเป็นความเบาหววิและไพเราะเสนาะ
หู ทั้งยังมีจังหวะจะโคนพอดี ได้ยินแล้วสบายใจดั่งถูกขับกล่อมด้วย
เพลงชั้นยอด

ทั้งวาจายังว่ากล่าวอย่างมีชั้นเชิง...
“คุณ ผมถามจริงๆ เถิด เราเคยเจอกันมาก่อนใช่ไหม”
“คุณเองยังจ�าไม่ได้ แล้วผมจะจ�าได้อย่างไรกัน...ดาราจักร”
เจ้าของชื่อเบิกตาด้วยความประหลาดใจ “คุณรู้ชื่อผม!?”
“แน่นอน ต้องรู้สิ” คนตัวเล็กพยักหน้า รูปร่างของเขาออกจะ

บอบบางและผอมกว่าดาราจักร เห็นได้ชัดจากไหล่ที่แคบกว่าเกือบ
ครึ่งหนึ่ง “ผมรู้ว่าคุณเป็นใคร แล้วก็รู้ด้วยว่าคุณมีชื่อเสียงในด้าน
ไหน”

“แหม่ นั่นช่างไม่ยุติธรรมเท่าไร เพราะผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ
คุณเลย” หม่อมหลวงดาราจักรมีความกล้าเพิ่มขึ้น เขาก้าวขาออก
ไปตรงหน้า ย่นระยะห่างระหว่างเขากับคู่สนทนาให้สั้นลงจนชิดกัน 
“คุณคือใครกันแน่”

ดวงตาด�าสนิทช้อนมองคนตัวสูง “อย่าเลยดาราจักร มันไม่
ได้ผลหรอก”

“ผมไม่ได้จบีจรงิๆ เพยีงแค่อยากรูเ้ท่าน้ัน ผมรูสึ้กคุน้หน้าคณุ
มาก หากคณุกรณุาแนะน�าตวั อาจช่วยเฉลยความคบัข้องใจให้คลาย
ลง”

“อาจเป็นในฝัน”
“คุณ ผมไม่เล่นนา”
“คุณคิดว่าฝันเป็นเรื่องล้อเล่นหรือ นั่นก็น่าผิดหวังอีกหนึ่ง

เรื่อง”
“โธ่คุณ” เสียงนั้นอ้อนเกินไปมาก อ้อนจนคนพูดอย่างดารา-

จักรเองรู้สึกสมเพชตัวเอง แต่ท�าอย่างไรได้ มันหลุดออกจากปาก
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เอง
ลมพัดเข้ามาในกระโจมอีกระลอก พลันท�าให้เส้นผมของ 

ดาราจักรปลิวไสวเพราะไม่ได้จัดแต่ง 
ชายสูทขาวมองอย่างไม่วางตา “คุณมาที่นี่เพื่ออะไรหรือ 

ดาราจักร สุริยุปราคา?”
“ผมเพียงตามแม่มาเท่านั้น”
“ถ้าอย่างนั้น...” มือขาวพร้อมกับนิ้วเรียวยาวยื่นเข้ามา ปัด

เส้นผมของดาราจักรให้พ้นหน้าผากโดยเหน็บไว้ข้างใบหู เขากลับ
มากอดอก ยิ้มภูมิใจเต็มแก้มให้กับผลงานของตนเอง “เราสองคน
ไม่ควรรู้จักกันหรอก”

“คุณ...”
“ลาก่อนดาราจักร”

ท้องฟ้าเริ่มเปล่ียนสี ในขณะที่ความสงสัยใคร่รู้ของชาย
คนหนึ่งกลับยังไม่หายไป

แขกผู้มีเกียรติทยอยออกมายังด้านนอกกระโจม ทุกคนล้วน
เงยหน้าขึ้นฟ้า คอยดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ตั้งหน้าตั้งตารอ
คอยมาทั้งเช้า

ทว่าดาราจักรกลับยืนนิ่ง ไม่มีทีท่าสนอกสนใจเหมือนอย่าง
มารดาหรือลอูิสกบับดิาทีย่นือยู่ใกล้เคยีงกนั เขาปรายตามองขึ้นไป
บนฟ้าเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น จิตใจของเขาก�าลังพะว้าพะวัง ต้อง 
การมองหาใครคนหนึ่งมากกว่า ดวงตะวันได้รับความสนใจมากพอ 
แล้ว...

แล้วเขาก็เห็นในที่สุด แม้ท้องฟ้าเปลี่ยนสี แต่สูทสีขาวยังคง
สว่างเด่นชัด ดาราจักรสบโอกาสขณะที่รอบข้างก�าลังวุ่น เดินแทรก
ฝูงชนไปยังคนที่ยืนรั้งท้ายแถวกลุ่มนักดาราศาสตร์เยอรมันที่ก�าลัง
ระดมใช้อปุกรณ์มากมายหลายชนดิเพือ่เตรยีมบนัทกึภาพสิง่ทีก่�าลงั
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จะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้า
ดาราจกัรได้กลิน่ลาเวนเดอร์อ่อนๆ ในเมือ่บรเิวณนีไ้ม่มแีปลง

ดอกไม้ กเ็ป็นไปได้ว่ามนัลอยมาจากคนตรงหน้า...คนทีเ่ขาก�าลงัจ้อง
ต้นคออย่างไม่ละสายตา ครัง้นีเ้ขาจะไม่ยอมให้อกีฝ่ายปฏเิสธกนัอกี
แล้ว

แต่ไม่ทันส่งเสียง กลับถูกต้อนรับด้วยค�าพูดจนชะงักไป 
“คุณเป็นคนประเภทที่ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆ ใช่ไหม 

ดาราจักร”
รู้ได้อย่างไรว่าเขามา... “คุณติดค้างค�าตอบผม”
“คุณไม่สนใจสุริยุปราคา”
“แต่ผมสนใจคุณ”
ชายในชุดสูทสีขาวไม่เอ่ยค�าใดสวนกลับมาอีก เขาตัดสินใจ

เผชญิหน้าดาราจกัรอกีครัง้ คราวนีใ้บหน้าอ่อนลงจนเกือบเรยีบเฉย 
ปราศจากรอยยิ้มขี้เล่นเหมือนครั้งก่อนๆ

แล้วทนัใดท้องฟ้ากด็บัมดืต่อหน้าต่อตา ราวกับว่ามมีอืท่ีมอง
ไม่เหน็กดปิดสวติช์ไฟ ความสดใสของใบหน้าและชดุท่ีสวมใส่ถูกบด 
บงั แต่ถงึกระนัน้ใบหน้าทีเ่รยีบเฉยกลบัลอบยิม้อกีหน เกิดเสยีงร้อง
ฮือฮาระคนเสียงปรบมือชื่นชมให้แก่ความงดงามของปรากฏการณ์
ธรรมชาติ มันสะท้อนก้องอยู่ในหูดาราจักร อื้ออึงราวกับมีฝูงผึ้ง 
ไล่ตอมเวียนวน แต่ไร้ความร�าคาญ

มือข้างหนึ่งยื่นเข้ามาสัมผัสใบหน้าเขา มันเย็นเฉียบ ทว่า 
นุ่มนวลชวนให้นิ่งไป

มอืนัน้เลือ่นลงมาโอบประคองยงัคางคม เชยใบหน้าคนตวัสงู
ไปชมยังท้องฟ้า พระอาทิตย์ก�าลังถูกกลืน อีกไม่นานคงมืดสนิท 
เต็มดวง

“ไม่เสียดายหรือครับ สวยออกปานนี้”
จริงอย่างที่อีกฝ่ายกล่าว ...เป็นครั้งแรกที่ดาราจักรเห็น 
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คุณงามความดีของมัน
ริมฝีปากสวยยกขยับ ดาราจักรได้ค้นพบว่า แม้ความงดงาม

ที่สุดเท่าที่เคยเห็นในสายตาก็ยังไม่อาจเทียบกับสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้น
ตรงหน้าได้สักนิดเดียว มันช่างมหัศจรรย์พลันให้หัวใจเต้นแรง ... 
ตื่นตาตื่นใจ หากพลาดไปคงเสียดายตลอดชีวิต

แล้วในตอนนั้น ขณะที่ดาราจักรหลุดเข้าไปในห้วงภวังค์น่ิง
สงบ ...เสียงหนึ่งได้เอ่ยกระซิบ “ผมชื่อ ศุกร สมุห์นาวิน”

“ศุกร...”
“ผมจะจากไปเมื่อดวงอาทิตย์กลับมาสว่างอีกครั้ง”
ครบห้านาที พระอาทิตย์ที่ถูกดวงดาวบดบังจึงกลับมาส่อง

สว่างอีกครั้ง แดดแรกแยงตาชายหนุ่มตัวสูงอย่างจัง หม่อมหลวง
ดาราจักร เกษมดิศกุล ได้สติคืนมาอีกครั้ง เขาขย้ีตา ใช้เวลาพอ
สมควรกว่าจะปะติดปะต่อเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าได้ครบ
ถ้วนสมบูรณ์ ...เขายังมีเรื่องติดค้าง ต้องรีบสะสางให้เลิกคาใจ

แต่เมือ่หนักลบัมาอกีท ี...คนทีเ่คยยนือยูใ่กล้กนัครูน่ีก้ลบัหาย
ไปอย่างลึกลับ ทิ้งไว้เพียงกลิ่นหอมอ่อนๆ ของดอกลาเวนเดอร์  
เป็นหลักฐานย�า้ชดัว่าเรือ่งทัง้หมดไม่ใช่การละเมอฝันกลางวนัเพยีง
ผู้เดียว
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๓ ปีต่อมา
ตึกสีครีมโอ่อ่าสร้างด้วยทรงยุโรปนิยม ความยาวกินพื้นที่

เลียบไปกับถนนเสือป่านั้นมีชื่อว่า ‘สโมสรเกษมสันต์’
มันเป็นอาคารเก่าแก่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นในสกุลเกษมดิศกุล 

เจ้าของคนก่อนคอืหม่อมเจ้าบดินทร์ไกรศร ซึง่ในยุคของท่านเองได้
ปรับปรุงให้เป็นสถานที่รวมตัวพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงยินยอมให้
ฝ่ายเอกชนเช่าจดังานสงัสรรค์ต่างๆ แล้วแต่โอกาส เมือ่ลกูชายตาย
ด้วยโรคร้ายก่อนวัยอันควร มันจึงถูกส่งต่อข้ามมายังหม่อมหลวง
ดาราจักรซึ่งเป็นหลานสายตรง เป็นมรดกเพียงไม่กี่ชิ้นกี่อันที่ท�าให้
คนรุ่นหลังรับรู้ว่าตระกูลนี้เคยยิ่งใหญ่เพียงไหน

รถน�าเข้าคนัหรจูอดเทยีบหน้าอาคารอย่างแช่มช้า เมือ่คนขับ
ลงมาก็ยื่นกุญแจให้คนรับรถที่ยืนคอยด้วยรอยยิ้มแห่งมารยาท
พร้อมทั้งยกมือไหว้ พนักงานนึกชื่นชมความไม่ถือตัวของเจ้านาย 
ตัวเขาเป็นชายชรา รับเงินตอบแทนจากตระกูลนี้มาตั้งแต่รุ่นปู่และ
ทวด พบว่าคุณดาราจักรนี่ละที่นอบน้อมที่สุด ใจดีที่สุด และไม่เคย
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ถือตัวเย่อหยิ่งเป็นการแบ่งเส้นชัดเจน
หม่อมหลวงดาราจักร เกษมดิศกุล ดูดีทีเดียวในเสื้อคอบัว 

สีเทาพร้อมด้วยกางเกงทรงสภุาพสนี�า้ตาล พาดเสือ้นอกไว้กบัท่อน
แขน ออกจะไม่เป็นทางการ แต่มองแล้วรู้สึกถึงความภูมิฐานไร้ที่ติ
อันมาจากการวางตัว ...ไม่มีอีกแล้วหนุ่มนอกมาดทะเล้น หลายปี
ผ่านไปพระนครได้ดาราจักรในรูปแบบที่นิ่งสงบมาแทน แต่ความ
กะลิ้มกะเหลี่ยเจ้าชู้อันเป็นนิสัยเดิมกลับไม่เคยหายไป มันซ่อนอยู่
ในนัน้...ภายใต้ผมทรงเนีย้บและใบหน้าทีเ่หมอืนก�าลงัพนิจิพเิคราะห์
ตวัเลขอยูต่ลอดเวลา ปัจจบุนัเขากลายเป็นนกัธรุกจิไฟแรงทีเ่นือ้หอม 
ภายในเวลาไม่กีปี่เขาสามารถเพิม่พนูสนิทรพัย์ส่วนตวัจนมากกว่าท่ี
บรรพบรุุษเคยสร้างไว้เสยีอกี เกษมดศิกลุจะไม่ใช่ตระกูลทีถ่กูลมือกี
ต่อไปแล้ว

ดาราจกัรหยดุยนือยูท่ีห่น้าประตูบานใหญ่ ยกมอืห้ามพนกังาน
ที่ท�าทีจะเปิดให้เพื่อเว้นจังหวะถอนหายใจระบายความเหน่ือยล้า
จากการท�างาน แล้วจึงพยักหน้าให้นายทวารอีกครั้ง

“รบกวนด้วย ขอบคุณครับ”
ประตูเปิด ดนตรีบรรเลงลอยเข้าหูแทบทันที เมื่อเดินเข้าไป

กไ็ด้รบัการต้อนรบัด้วยสายตาของบรรดาสตร ีท้ังท่ีบางคนยืนอยู่กับ
คูค่วงของตวัเองเช่นกนั ดาราจกัรเพยีงยิม้หวานระหว่างเดินผ่านคน
เหล่านั้น โดยทิ้งเสน่ห์โปรยไว้ตามทาง

ชายหนุ่มเจอเพื่อนคนสนิท “ลูอิส”
“อ้าว! คณุจกัร!” เหมือนกบัว่าชายลกูครึง่ดืม่น�าไปก่อนหลาย

แก้ว ลอูสิพูดยานคาง ทัง้ยงัทรงตัวไม่ค่อยอยู ่“อะไรกนั เป็นเจ้าภาพ
แท้ๆ ดันมาสายเสียได้”

“งานน่ะส ิแกกถ็ามแปลก” ดาราจกัรพาดเสือ้นอกไว้กบัเก้าอี้
ว่างเมื่อสาวคนที่ลูอิสพูดคุยด้วยในตอนแรกลุกจากไป “ฉันไม่ได้ 
ท�าราชการเหมือนแก คงจะลืม”
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“โอละพ่อ หาอะไรดื่มสิ”
“ขอวิสกี้ทีนะ” เขาสั่งบริกรที่เดินผ่านมาพอดี 
เด็กหนุ่มหน้าแดงเมื่อเห็นว่าเป็นใคร แต่ก็รีบรับปากไว้ว่าจะ

น�ามาเสิร์ฟให้โดยเร็วที่สุด 
แล้วดาราจักรก็เสวนากับเพื่อนอีกครั้ง “เห็นแม่ฉันไหม”
“อยู่กับพ่อฉัน น่าจะไปคุยกันที่สวนโน่น ตามไปซิ”
“แกอยากเห็นฉันอ้วกเรอะ”
“โอ๊ย จะอ้วกก็อ้วกไปเทอะไอ้คุณชาย เขาเก้ียวกันมาเป็น 

สิบปีก็ไม่เห็นจะมีอะไรคืบหน้า แกสบายใจเถิดวะ!”
“เอาเถิด ฉันไม่คิดจะพูดอะไรหรอก เดี๋ยวนี้เวลานายแม่เห็น

ฉันกลับบ้านดึกๆ ด่ืนๆ หลังไปอยู่กับสาวแกก็ไม่บ่น ซึ่งนั่นก็เป็น
เรื่องดีแล้ว”

“เพ่ือนรัก แกมนัโตพอทีจ่ะรูตั้วว่าควรรดูซปิกางเกงเวลาไหน 
ฉันว่าคุณอภิรดีท่านก็รู้ว่าลูกชายเป็นสุภาพบุรุษเต็มตัวแล้ว” ลูอิส
ตบบ่าดาราจักร จังหวะนั้นเองที่เครื่องดื่มถูกน�ามาเสิร์ฟโดยบริกร
คนเดิม

ดาราจกัรลิม้รสขมปร่าของวสิกีเ้พยีวๆ ไม่มกีารผสม “จะผ่าน
ไปอีกปีแล้วรึวะ”

“อือ ผ่านไปอีกปี ขอบใจแกนะที่ยังเป็นเพื่อนกับฉันอยู่”
“อย่าพูดเลยลูอิส ไม่มีฉันแล้วแกจะไปคบกับใครได้”
“โอละพ่อ มันน่าตะบันหน้าคุณชายสักที เอาให้สลบถึงเช้า”
“ลูอิส ฉันพูดจริงนะ” ดาราจักรหันเข้าหาเพื่อน สีหน้าจริงจัง

ขึ้น น�้าเสียงก็ไม่ต่างกัน “หากแกท�างานไม่ไหวก็มาอยู่กับฉัน ฉันหา
ต�าแหน่งลงให้แกได้ เข้าใจใช่ไหม”

“เออ ขอบใจนะท่าน แต่ฉันต้องขอปฏิเสธความหวังดี ฉัน 
ไม่อยากมีปัญหากับพ่อ พอเข้าใจใช่ไหมล่ะ”

“เข้าใจ... แต่แกมีความสุขหรือ”
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“มสิี ตราบใดทีพ่่อมคีวามสขุ ฉนักม็คีวามสขุ” ประโยคนัน้แฝง
ความขมข่ืนมาเต็มเป่ียม เม่ือได้ยนิ ดาราจกัรถงึกับต้องถอนหายใจ
อีกหน “แกโชคดีชะมัดที่มีแต่แม่”

“ท�าไมรึ”
“ก็แม่ตามใจลูกชายมากกว่าพ่อน่ะซี”
“เหลวไหล นายแม่เองก็ดุด่าฉันอยู่ทุกวัน เข้มงวดอย่างกับ

อะไรดี”
“เชื่อเถิดเพื่อนรัก หากคุณอภิรดีเข้มงวด แกไม่มีวันลอยหน้า

ใช้ชีวิตอิสระอย่างที่เป็นอยู่หรอก”
ดาราจักรไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อีก เขาดื่มวิสกี้ในมือจนหมด

แล้วรีบส่ังแก้วใหม่อย่างไม่รอช้า สายตาทีว่่องไวพบว่ามสีตรนีางหนึง่
ก�าลังจับจ้องเขามาจากอีกฝ่ังหนึ่งของโถงโล่งซึ่งใช้เป็นฟลอร์เต้นร�า

“แกมีอะไรจะคุยกับฉันอีกไหม”
“อย่ามาท�าเป็นถามเลย ฉันรูเ้จตนาแก” ลอูสิหวัเราะร่วน เขา

เป็นคนช่างสังเกตเสมอ “ที่ธนาคารเป็นอย่างไรบ้าง อู้ฟู่เลยซี”
“แกตั้งใจถามประมาณว่า ‘ฉันรวยแค่ไหน’ ใช่ไหม”
“แหม” หนุ่มลูกครึ่งยักไหล่ “เอาอย่างนั้นก็ได้”
“ก�าไรน่ะมนัม ีแต่กข็ึน้ๆ ลงๆ ตามประสา เหมอืนธรุกิจท่ัวไป

นั่นละ พอได้ท�าเองก็เพิ่งรู้ว่างานธนาคารมันมีองค์ประกอบหลาย
อย่าง ไม่ใช่แค่การฝากเงินหรือกู้หนี้ยืมสิน ไม่นานก่อนนี้ฉันเพิ่ง
เข้าใจว่าเศรษฐกจิโลกสามารถกระทบมาถงึการเงนิสยามได้ด้วย การ
เรียนรู้ของฉันไม่เคยสิ้นสุดเลย”

“เวลาแกพดูท�านองนีฉั้นละไม่ชนิ มาดเมดินีม่องดแูล้วเข้าท่า”
“แกถามเองนะลูอิส ทีนี้พอใจหรือยัง”
“พอใจแล้ว แต่...ดูท่าฝันแกคงสลายแล้วละ” หนุ่มฝรั่งแห่ง

กรมแผนที่ชี้ไปยังอีกมุมหนึ่ง มีชายหญิงคู่หนึ่งเดินเคียงคู่กันเข้ามา
จากนอกอาคาร “แม่แกมาโน่นแล้ว”
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ใบหน้าดาราจักรเหยเกแสดงความผิดหวัง หากเป็นอย่างนั้น
ก็แปลว่าแผนการซุกซนพังครืนไม่เป็นท่า เขาไม่อาจกระท�าการมิ
บังควรต่อหน้ามารดาอยู่แล้ว ทุกอย่างจึงจบลงที่การดื่มและพูดคุย
กับแขกเหรื่อ โดยมี นางอภิรดี เกษมดิศกุล ผู้เป็นมารดาควงแขนไว้
แนบข้างตลอดทั้งคืน

งานเลีย้งส่งท้ายปีเก่าเป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้อย่างฝรัง่ เป็น
วัฒนธรรมโลกตะวันตกที่ถูกรับเข้ามาโดยนักเรียนนอกอย่างดารา-
จักร แขกเหรื่อจึงเป็นเพื่อนและรุ ่นพี่ร่วมสถาบันเสียส่วนใหญ่ 
ปัจจุบันคนเหล่านั้นเติบโตในสายอาชีพที่แตกต่างกันไป ส่วนมาก
เป็นทหารและข้าราชการ ซึง่เป็นสายงานทีส่บืทอดกันมานมนานใน
ครอบครัว ดาราจักรสังเกตพบว่าคนติดยศบางคนมีนิสัยโอ้อวดจน
น่าร�าคาญ ความจรงิคอืตวัเขากเ็ป็นคนหนุม่หัวสมยัใหม่ แต่ก็ไม่เคย
คิดจะอ้าปากพูดพร�่าให้ใครรู้ถึงความคิดความอ่านข้างใน ราวกับ
อุดมการณ์คือทรัพย์สินสาธารณะส�าหรับบุคคลเหล่าน้ี พวกเขามี 
วิธีการพูดให้ผู้อื่นคล้อยตาม และเนื่องด้วยการคิดการอ่านที่จ�ากัด 
ก็ท�าให้พวกนั้นเอนเอียงหลงเชื่อได้ง่ายๆ

ลอีอน เบอร์นาร์ด หนุม่ฝรัง่แห่งกรมเจ้าท่าผูเ้ป็นพ่อของลอูสิ
เข้าหาหญิงหม้ายอีกครั้ง ท�าทีชวนไปทักทายครอบครัวชนชั้นน�า
กลุ่มหนึ่งที่อยู่ไม่ไกล 

อภริดยีนิยอมอย่างว่าง่าย หล่อนชกัไม่ชอบใจกลุม่สหายของ
ลูกชาย ได้หาเรื่องเดินออกไปก็คงเป็นการดี “อย่าซนล่ะชายจักร”

“นายแม่ อายเขา” ผู้เป็นลูกชายกระซิบลอดไรฟัน โชคดีท่ี
เหล่าชายฉกรรจ์รอบข้างไม่มีใครได้ยิน

เมื่อ อภิรดี เกษมดิศกุล เดินจากไป นั่นจึงเป็นจังหวะให้นาย
ทหารผู้หนึ่งเอ่ยถาม “คุณจักร ธุรกิจไปได้สวยใช่ไหมล่ะ เห็นว่า 
แบงก์เกษมกัมมาจลเติบโตโขเลยนี่ ระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้น”
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นัน่เป็นรุน่พีข่องดาราจกัร เขาเองกจ็�าได้แม่น เป็นลกูชายของ
ท่านเจ้าพระยาใหญ่โตที่ได้ทุนเล่าเรียนหลวงเพราะบิดาท�าคุณงาม
ความดี “ขอรับคุณพี่ หากพูดอย่างนั้นก็ย่อมได้”

“ร�่ารวยเลยซิ”
“กย็งัไม่ถงึขนาดนัน้หรอกขอรบั ใช่ว่าไม่มโีอกาสขาดทุนเลย”
นายทหารคนเดมิขมวดคิว้ ทัง้ยงัจบิไวน์ และในขณะเดยีวกัน

มติรสหายรอบข้างกเ็ริม่เบีย่งตวัเข้ามาให้ความสนใจบทสนทนาของ
ทั้งสอง “แต่ฉันรู้มาว่านายปล่อยทุนให้ยืมกู้เยอะแยะเลยนา”

“นั่นก็แค่ช่วงแรกขอรับคุณพี่ พักหลังมานี่เราก็เริ่มกลายเป็น
คนใจร้ายจอมขี้เหนียวขึ้นมาบ้างเหมือนกัน”

“อ้อ มันเป็นกลยุทธ์เรียกลูกค้าอย่างนั้นซิ”
“จะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดขอรับ ก็อย่างว่า...ผมมันเป็นนักธุรกิจ

ไม่ใช่หรือ” ดาราจักรเหยียดยิ้ม
“ตายละวา หากพวกฉันจะท�าเรื่องกู้นายบ้างคงยากน่าดู”
หม่อมหลวงจอมกะล่อนเอะใจ แต่สดุท้ายกก็ระแอม ไพล่แขน

ไว้ด้านหลงัเป็นท่าสบายๆ ก่อนกวาดสายตามองทุกคน “ก็ข้ึนอยู่กับ
ว่าพวกพี่ๆ อยากกู้ไปท�าการอะไร”

เหล่าชายนักเรียนนอกสบตากัน บ้างก็หัวเราะข�าขัน แล้วก็
เป็นรุน่พีค่นเดมิทีร่บีชงิอธบิาย “ยงัหรอก ยังไม่ใช่ตอนน้ี... หรอือาจ
จะไม่กู้เลยนั่นต่างหาก”

“โอ้ ขอรบั” นายธนาคารโค้งศรีษะ หากอกีฝ่ายปัดบทสนทนา
อย่างนัน้กไ็ม่เหน็ประโยชน์ว่าจะควรใส่ใจไปท�าไม “อย่างไรเสยีแบงก์
เกษมกัมมาจลพร้อมรับใช้ทุกท่านเสมอ”

บทสนทนาจบลงเท่านั้นเมื่อ ลูอิส เบอร์นาร์ด เพ่ือนรักวิ่ง 
หน้าตัง้เข้ามาแจ้งข่าวกบัทกุคน “เราจะเคานต์ดาวน์กันละ เตรยีมตวั
กันให้พร้อมเถิด”

ทุกคนจึงแยกย้าย ส่วนใหญ่เข้าไปยืนอยู่กับครอบครัวของ
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ตนเอง ดาราจักรมองหาแม่ แต่เห็นว่า อภิรดี เกษมดิศกุล เองก�าลัง
หวัเราะร่วนอยู่กบัฝรัง่หม้ายลีออนจงึชะงกัฝีเท้าท่ีหมายใจเข้าไปหา 
ใบหน้าเป่ียมสขุของมารดาพานให้ตวัเองยิม้ออกมาด้วย เขาดีใจ แต่
ทัง้นีก้ป็ระหลาดใจไปพร้อมกนั นายแม่ไม่ได้มคีวามสขุเช่นน้ีมานาน
นักแล้ว

ในเมื่อเกิดเหตุมหัศจรรย์เกินคาด ดาราจักรเห็นว่าคงต้อง
ปล่อยให้มันเป็นไป เขาไม่ควรเข้าไปรบกวนคนทั้งสองเป็นการ
ท�าลายบรรยากาศ จึงแยกตัวออกมายืนพิงผนังอีกฝั่งหนึ่ง คอยเฝ้า
สังเกตการณ์อยู่ไกลๆ แต่มองเห็นความเป็นไปของงานได้อย่าง
ชัดเจน

เค้กก้อนหนึง่ถกูเขน็ออกมาโดยบรกิร ตกแต่งเป็นหน้าเรยีบๆ 
มเีพยีงการวาดตวัอกัษรเป็นตวัเลขพทุธศกัราชใหม่พร้อมเทยีนเล่ม
ใหญ่ปักไว้ตรงกลางถูกจุดไฟโดยลูอิสซึ่งก�าลังเมาได้ที่และเดินโซเซ 
ดาราจักรหัวเราะกับภาพที่เห็น แต่สุดท้ายแล้วก็กลับมายืนน่ิง 
ใบหน้าเรียบเฉยไม่แสดงความยินดียินร้าย

ศักราชใหม่...แต่ชีวิตเดิม
แม้หน้าทีก่ารงานมัน่คง แต่ดาราจกัรกลบัยงัรูส้กึว่าตวัเองเป็น 

‘หลกัลอย’ ไม่เคยเปลีย่นไป คล้ายกบัขาดทีพ่ึง่ทางใจ ไม่พบแสงสว่าง 
ไม่พบเป้าหมายใดๆ ในชีวิต

ถ้าหากขอพรได้...
เสยีงปรบมอืและเสยีงกูร้่องแจ้งให้รูว่้าผ่านพ้นคนืสุดท้ายของ

ปีเรียบร้อยแล้ว
ก็ขอให้ปีนี้พบเจอหัวใจของตนเองเสียที...
ยินดีต้อนรับปีพุทธศักราช ๒๔๗๕
ดาราจักรใช้ทนุกว้านซือ้ตกึแถวทรงสามเหลีย่มบนถนนไมตร-ี

จิตต์ เพื่อปรับปรุงเป็นธนาคารในนามแบงก์เกษมกัมมาจล (The 
Kasem Commercial Bank, Limited) เขาเห็นว่าเป็นท�าเลที่สะดวก 
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ทัง้อยูไ่ม่ห่างจดุศนูย์กลางการเดินทางอย่างหวัล�าโพง รวมถึงชมุชน
เยาวราชซึ่งเป็นย่านที่คึกคักและก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

แบงก์เกษมกมัมาจลจงึโอ่อ่า ตัง้เด่นเป็นสง่าด้วยสถาปัตยกรรม
โคโลเนียลสะกดสายตาผู้ผ่านไปมาให้จ้องมอง เมื่อภาพลักษณ์ดี
พร้อม ผูค้นกเ็ริม่ให้ความไว้วางใจ แบงก์เกษมฯ เตบิโตอย่างรวดเรว็
จนเริ่มเป็นที่น่าเชื่อถือท่ามกลางยุคสมัยที่ประชาชนเริ่มตระหนักรู้
ถงึการเกบ็ออมกบัธนาคาร มนัเป็นการสร้างธุรกิจเอกชนท่ีตรงจังหวะ 
ดาราจักรคดิว่าหากตนท�าการช้าหรอืเรว็กว่านีส้กัสองสามปี เขาอาจ
ไม่โชคดีอย่างเท่าทีเ่ป็นอยูต่อนนีก้ไ็ด้ ธรุกจิไม่ต่างจากการเสีย่งดวง 
ทุนทรัพย์อย่างเดียวไม่พอ ต้องรู้ทางหนีทีไล่ด้วย

แต่ก็แน่นอน อีกหนึ่งสาเหตุที่ธนาคารแห่งนี้เป็นที่พูดถึงก็
เพราะชือ่ของ ดาราจกัร เกษมดศิกลุ จากหนุม่เจ้าส�าราญไร้อนาคต
กลับกลายเป็นเศรษฐีอายุน้อยในชั่วข้ามคืน หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ
ต่างตพีมิพ์บทความวเิคราะห์ซึง่เกีย่วข้องกบัความส�าเรจ็ในครัง้นี ้แต่
ก็มีบ้างที่จิกกัดท�านองว่า ‘ดาราจักรใช้ทุนทรัพย์อันเป็นมรดกเพียง
น้อยนิดของเกษมดิศกุล เพื่อช่วยให้เกษมดิศกุลกลับมายิ่งใหญ่อีก
ครั้ง’ อภิรดีเคยเห็นลูกชายอ่านบทความนั้น สุดท้ายจึงแย่งมันมา
ขย�้าแล้วโยนเข้ากองฟืนที่ใช้ตั้งหม้อเคี่ยวกะทิให้แตกมันขณะท�า
กล้วยบวชชี

“คุณชายคะ”
คนถูกเรียกละสายตาจากตั้งเอกสารตรงหน้า เผยความหล่อ

เหลาสะอาดสะอ้านสบายตา แล้วจงึมอบสายตาก่ึงขนัทว่าขมวดคิว้
ไม่ชอบใจไปพร้อมกันให้แก่หญิงสาวต้นห้องซึ่งพรวดพราดเข้ามา
โดยไม่ส่งสัญญาณใดๆ

“เรยีกชือ่ผมเถดิวไิล ยศผมไม่สงูขนาดน้ัน คณุชายน่ะไว้ให้แม่
ผมเรียกท่ีบ้านกพ็อ” ดาราจกัรกล่าว “แล้วขอร้องเถดิ ช่วยเคาะประตู
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ก่อนเข้ามาจะได้ไหม ผมไม่ได้ติดใจอะไร แต่อยากสอนงานคุณไว้
เผื่อเติบโตไปอยู่กับคนอื่นในภายภาคหน้า เข้าใจกันนะ”

“ขออภัยค่ะคุณดาราจักร”
ใบหน้าของเดก็สาววยัสะพรัง่นามว่าวไิลถอดสี หล่อนรูสึ้กผดิ 

จงึได้แต่หลบุตามองต�า่ นีเ่ป็นการท�างานในบรษิทัอย่างฝรัง่ครัง้แรก
ในชีวิต ทุกอย่างจึงใหม่ไปเสียหมด

“มีเรื่องอะไรหรือ” เจ้าของธนาคารพลิกหน้ากระดาษ ขณะที่
ก�าลังช้อนมองผู้ช่วยสาวผู้สวมเสื้อคลุมและกระโปรงทรงดินสอ
ความยาวครึ่งแข้งอย่างมีรสนิยม

“มีแขกขอเข้าพบค่ะ ปรึกษาเรื่องกู้ยืมเช่นเคย”
“กี่โมงแล้วหรือวิไล”
เลขาฯ สาวชะงักไป “เอ่อ ห้าโมงแล้วค่ะคุณดาราจักร”
“อ้อ หมดเวลาท�าการของเราแล้วนี ่เกรงว่าเขาคงหมดโอกาส

เจอผมแล้วละ”
“แต่เราปฏิเสธเขาไปสองหนแล้วนะคะ” ผู้ช่วยสาวไม่เข้าใจ 

สักนิดเดียว “ครั้งก่อนคุณดาราจักรให้วิไลเลื่อนการเข้าพบเป็นวัน-
เวลานี้ไม่ใช่หรือ”

“ใช่ซิ เรื่องนั้นผมจ�าได้” เจ้าของธนาคารผ่อนลมหายใจ ก่อน
เอนพิงเบาะหนังหลังโต๊ะไม้เงาวับสะท้อนแสงไฟของห้องท�างาน 
“จะว่าอย่างไรดี...มันคือธุรกิจน่ะวิไล คุณเองก็น่าจะรู้”

ผู้ช่วยสาวพูดไม่ออกในทีแรก แต่สุดท้ายก็รวบรวมสติ พยัก
ใบหน้าจิ้มลิ้มเป็นอันรับรู้ “เข้าใจแล้วค่ะ แล้วครั้งนี้คุณดาราจักร
อยากให้วิไลแจ้งแก่เขาว่าอย่างไรดีหรือคะ”

“บอกไปว่าผมไม่สะดวกให้พบอกีครัง้ หลงัจากนัน้เขาจะเข้าใจ
เอง”

เมื่อได้รับค�าสั่ง เลขาฯ สาวก็ไม่อาจทัดทานได้อีกต่อไป วิไล
ปรายตามองเจ้านายก่อนปิดประตูตามหลังอย่างเบามือ เพื่อไม่ให้
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เป็นการรบกวนสมาธิคนท�างาน
หม่อมหลวงดาราจักร เกษมดิศกุล วุ่นกับการลงนามเอกสาร

กองพะเนนิจนเพลินมือ กว่าจะรูตั้วเวลากล่็วงเลยถงึมดืค�า่ เขาได้ยนิ
เสยีงสายฝนเทกระหน�า่มาจากนอกอาคาร เมือ่สงัเกตผ่านม่านกพ็บ
ว่าถนนไมตรีจิตต์เปียกชุ่มไปทั้งสาย ร้านรวงสองข้างทางต่างปิด
ท�าการจนไร้แสงไฟ มีเพียงความมืดที่ใช้สายตาเพ่งเท่าไรก็มอง 
ไม่เหน็เป็นรปูเป็นร่าง ดาราจกัรไม่อาจคอยให้ฝนซาได้ เขาหวิไส้กิว่ 
นี่ก็เลยเวลามื้อเย็นมามากแล้ว ป่านนี้ที่บ้านคงเก็บโต๊ะอาหารแล้ว 
มื้ออร่อยกลายเป็นกับข้าวเย็นชืดที่ซ่อนอยู่ใต้ฝาชีภายในห้องครัว

ดาราจกัรลกุจากโต๊ะท�างาน เกบ็สมัภาระรวมทัง้เก่ียวเสือ้สทู
ชั้นนอกพาดไว้กับบ่าอย่างเตรียมพร้อม ชายหนุ่มจับมือจับประตู 
เหลียวดูสภาพห้องมืดสลัวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนปิดไฟ จึงได้พบว่า
ด้านนอกห้องยงัสว่างไสว วไิลเองอาจตดิฝนจนไม่สามารถกลับบ้าน
ได้เช่นเดียวกัน

แต่โต๊ะท�างานของผู้ช่วยว่างเปล่า เก้าอี้ถูกดันเก็บเข้าโต๊ะ
อย่างเรียบร้อยไร้วี่แววเจ้าของ ดาราจักรนิ่งไปอีกครั้งเมื่ออยู่ๆ ก็ได้
กลิ่นหนึ่งโชยมาจากด้านหลัง เป็นกลิ่นหอมท่ีฟุ้งขึ้นอย่างผิดท่ี 
ผิดทาง กลิ่นบางอย่างที่คล้ายกับ... ลาเวนเดอร์

“คุณคงหมดเรื่องยุ่งแล้วสินะครับ”
คนตวัสงูตกใจ ดาราจกัรผวาจนหันไปยงัต้นเสยีงตามสญัชาต-

ญาณ เสียงนั้นดังมาจากมุมหนึ่ง ณ โซฟารับรองแขกตัวหนึ่งที่ถูก
เงามดืของไม้ประดบัทาบทบั ดาราจกัรเหน็เพยีงปากรปูกระจบั ขณะ
ทีเ่หนอืจมกูลามข้ึนไปถงึดวงตาถกูบดบังโดยเงามดื ยากจะคาดเดา
ว่าผู้บกุรุกคนนัน้เป็นใคร มหีน้าตาเป็นอย่างไรกันแน่ แต่ทีแ่น่ๆ เขา
เป็นผู้ชาย

ยังไม่ทันเอ่ยถาม คนตรงนั้นก็ส่งเสียงขึ้นมาอีก “ผมขอคุณ
วิไลไว้ว่าจะนั่งรอคุณอยู่ตรงนี้ ผมไม่อยากให้คุณหาเรื่องปฏิเสธกัน



~ ดาราจักร ~

46

อีก”
“หากกล่าวกันตามความจริง วิไลเป็นเพียงผู้ช่วย ไม่มีสิทธิ์

ตัดสินใจท�าอย่างนั้น” ดาราจักรตอบกลับไปยังมุมมืด เขาก้าวขา
อย่างใจเย็นไปยังเตเลโฟนบนโต๊ะของวิไล “ผมจะเรียกแขกยาม เขา
จะขึ้นมาพาคุณออกไป”

“คุณหาเรื่องปฏิเสธผมอีกแล้วสินะ”
“นี่ไม่ใช่เวลางานครับ”
“ถึงเป็นเวลางานผมก็ไม่เคยมีโอกาสได้เข้าพบคุณอยู่ดี”
เจ้าของธนาคารขมวดคิ้วมุ่น รู้สึกเหมือนก�าลังถูกคุกคามขึ้น

ทกุท ีเขากรอกเสยีงค�าสัง่ผ่านสายทีต่่อถงึแขกยามด้านล่าง เมือ่วาง
ก็ตัดสินใจเดินเข้าไปหาผู้บุกรุก ...ได้กลิ่นลาเวนเดอร์แรงขึ้นชัดเจน

“คุณเป็นใคร”
“คนที่หวังลมๆ แล้งๆ ว่าจะได้กู้เงินจากคุณไปท�าการวิจัย”
“ผมหมายถึง...คุณคือใคร” ดาราจักรล้วงกระเป๋ากางเกง 

พยายามช้อนมองทะลเุข้าไปยงัใบหน้าทีซ่่อนเร้นอยู่ใต้เงามดื “ออก
มาเจอหน้ากันหน่อยจะได้ไหมครับ”

ค�าขอร้องเป็นผล บุคคลที่ซ่อนตัวอยู่ขยับตัวออกจากมุมมืด 
และเมื่อดาราจักรมองเห็นใบหน้าสว่างอาบแสงไฟ มันก็พรากลม
หายใจไปชั่วขณะอย่างไม่ไยดี

เขาคุ้นใบหน้านี้... ครั้งนี้จ�าได้ว่าเคยพบกันมาก่อนแน่!
“คุณ!?”
“ครับ?” คนตรงนั้นขยับเข้ามาใกล้ เผยการแต่งกายเรียบร้อย

ไร้ทีต่ ิใบหน้าพริม้เพราอ่อนเยาว์จนไม่สามารถคาดเดาอายุอานาม 
เขาเปลี่ยนไปอยู่บ้าง... แต่ก็ยังมองว่าหนุ่มเกินไปส�าหรับนักเรียน
มาสเตอร์ดีกรี ดาราจักรจ�าได้แม่น! ทั้งสองเคยเจอกันที่ปัตตานี 
ใบหน้านี้... กลิ่นนี้... จะใช่ใครที่ไหน!

แต่เมือ่เหน็เจ้าของธนาคารชะงกัค้างเต่ิงไปเช่นน้ัน ผูเ้ป็นแขก
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กลับมองว่ามันคือช่องทางอันดีให้น�าเสนอไอเดีย เขาวกกลับไปยัง
กระเป๋า คว้าแฟ้มเอกสารส�าคญั ก่อนวิง่กลบัมายังชายตวัสงูท่ียังคง
มองกันไม่วางตา

“ผม...ต้องการทุน... ไปวิจัยเรื่องดาราศาสตร์ หากคุณจะ
กรุณาอ่านมันสักนิด รับรอง! รับรองว่าทางเราจะไม่ท�าให้ผิดหวัง  
เราถูกปฏิเสธมาหลายเจ้า เราหวังพึ่งคุณ คุณครับ เราหวังพึ่ง...”

“ศุกร”
เสียงขาดหาย ดวงตากลมเบิกโพลงปรากฏเป็นความฉงน

ชัดเจน
“ครับ?” 
มอืหนาท�าท่าจะคว้า ทว่าคนตวัเลก็กลบัเบีย่งตวัหลบได้อย่าง

ทันท่วงที ท่าทีของเขาเริ่มมีความไม่พอใจ “เราเคยรู้จักกันมาก่อน
หรือ”

“ปัตตานีไง... สองสามปีก่อน... สุริยุปราคา?”
ประกายในดวงตาส่องวาววบั ดาราจักรมองทะลเุข้าไปในน้ัน 

หวังว่าอีกฝ่ายจะจ�ากันได้ แล้วมอบรอยยิ้มแบบครั้งสุดท้ายที่เขา 
ได้เหน็ มนัเป็นภาพสวยงามและตดิตา ไม่เคยลบลมืออกจากใจชาย
หนุ่มได้เลย

แต่น่าเสียดาย “เข้าใจผิดแล้วละครับ”
“...”
ที่นั่นอาจเป็นความทรงจ�าฝ่ายเดียว “ผมมั่นใจว่าเราไม่เคย

พบกันมาก่อน”
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ชายหนุ่มทั้งสองคนสบตากันเป็นเวลานาน บรรยากาศ
รอบข้างเงียบกริบดั่งเวลาหยุดเดิน ทว่าท่ามกลางความน่ิงน้ัน 
นาฬิกาแขวนผนังที่อยู่ใกล้กันได้ร้องแจ้งเวลา ขณะนี้เป็นเวลาหนึ่ง
ทุ่มตรงพอดี

ใบหน้าของดาราจักรค่อยๆ ขยับ เจ้าของธนาคารมาดเยี่ยม
ยิม้จนตาหย ีเขายกหลังมือข้ึนแนบปาก หลุดเสยีงหวัเราะทุม้ๆ ออก
มาอย่างอารมณ์ดี ต่างจากเมื่อตอนที่ก�าลังเคร่งเครียดหน้ากอง
เอกสารในห้องท�างานก่อนหน้านี้เสียเหลือเกิน

“คุณเป็นคนมีอารมณ์ขันแปลกๆ นะครับ แหม่ แล้วมาว่าแต่
ผม”

บรุษุผูม้นีามว่าศกุรผวา เขาอ้าปากค้าง ใบหน้าจิม้ลิม้กว่าอายุ
อานามนัน้ล่อกแล่กเหมอืนพยายามปะตดิปะต่อสิง่ต่างๆ แต่สดุท้าย
กลับไม่เป็นผล

“ผมไม่เข้าใจ ผมเคยว่าอะไรคุณด้วยรึ”
“ตอนนั้นคุณบอกว่าผิดหวังที่ผมทักว่าเราสองคนเคยรู้จักกัน
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มาก่อนหรือเปล่า คุณหาว่าผมใช้ลูกเล่นเชยสะบัด เล่นเอาผม 
ขายหน้าไปเลย”

“คงเป็นเรื่องเข้าใจผิด”
“ไม่เอาน่า”
“หยดุ” ศกุรยกมอืปรามเมือ่เหน็ว่าอีกฝ่ายท�าท่าจะเดินเข้ามา

ใกล้กันอีกครั้ง “ผมชักสังหรณ์ใจว่าเรื่องนี้ไม่ชอบมาพากล”
“มันไม่ชอบมาพากลเพราะคุณแกล้งท�าเป็นจ�าผมไม่ได้นี่ละ”
“ไม่ได้แกล้ง ผม...เอ่อ ผมจ�าไม่ได้จริงๆ” ศุกรถอยหนีไปสอง

ก้าว ยังขบคิดอยู่ในหัวตัวเองไม่เลิก “คุณรู้จักชื่อผมได้อย่างไร”
“เอาละศุกร เลิกเล่นเถอะ ถึงแม้การที่คุณท�าตัวแปลกๆ จะ

ถูกใจผมอยู่บ้างก็ตามที”
“โอ๊ย ไม่ได้เล่นครับ ฟ้าดินเป็นพยาน!”
“อ้อ ครั้งก่อนคุณจับหน้าผมด้วยละ รู้ไหม”
ศุกรใจหายวาบ รู้สึกว่าสองมือคันยุ่บ เขาถูพวกมันแล้วซ่อน

ไว้โดยการไพล่หลัง “ว่าอย่างไรนะ!?”
“จริ๊ง!” ดาราจักรยื่นปากพร้อมท�าเป็นกอดอก เขาตีหน้าซื่อ 

แต่เป็นความยั่วล้อที่เห็นแล้วน่าหมั่นไส้ไม่จริงจัง “คุณจับแก้มผม 
แล้วชวนให้ผมดูสุริยุปราคา”

“บะ...บ้าไปแล้ว! เรื่องนี้มันชักบ้าไปกันใหญ่แล้ว!”
เมื่อเห็นทีท่าร้อนใจของอีกฝ่าย ดาราจักรจึงเริ่มเอะใจขึ้นมา

บ้าง “คุณจะบอกว่าจ�าเรื่องที่ปัตตานีไม่ได้หรือ”
“จ�าได้ครับ แต่ก็จ�าได้แค่ว่าดูสุริยุปราคากับกลุ่มอาจารย์

เท่านั้น...” ศุกรว่า “...มั่นใจว่าไม่เคยพบคุณแน่”
“อ้อ” ค�ายนืยนัทีเ่ตม็ไปด้วยความจรงิจังท�าให้ดาราจักรสะอกึ

ไป แม้เป็นเรือ่งทีย่ากจะเชือ่ แต่อะไรบางอย่างกลบัท�าให้รูว่้าอกีฝ่าย
กล่าวด้วยความสัตย์จริง “แต่คุณรู้จักผมใช่ไหม”

“ใครบ้างไม่รู้ แต่ผมรู้จักคุณในรูปแบบเดียวกับท่ีคนอื่นรู้จัก 
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ไม่ได้รู้จัก...ตามอย่างที่คุณอ้างหรอก”
“อ้อ” ร่างสงูร้องอกีครัง้ จงัหวะนัน้แขกยามขึน้มาถึงหน้าห้อง

ท�างานพอด ีดาราจกัรเพยีงส่งสายตาห้ามพร้อมทัง้ยกมอืปราม เป็น
สัญญาณบอกว่าเขาขอจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเอง แขกยามผู้นั้นจึง 
หันหลังจากไป

หม่อมหลวงจอมกะล่อนทีบ่ดันีจ้รงิจงัเต็มขัน้ตดัสินใจเดนิเข้า 
ไปหาศกุรอกีครัง้ แต่หนนีช้ายคนนัน้กลับจนมมุ ร่างเลก็สะดดุโซฟา 
ศุกรถลาล้มทิ้งตัวนั่งไม่เป็นท่า ใบหน้าหวาดผวาถึงขีดสุด

“ไม่เป็นไร ผมไม่ท�าอะไรคุณหรอก”
เสียงท่ีกล่าวเบาหวิว มีความอบอุ่นแผ่เป็นริ้วออกมาจาก

ใบหน้าหล่อเหลาเหลือคณนา ดาราจักรย่อตัวลงตรงหน้าศุกร ไม่มี
ท่าทีคุกคามหรือหยอกล้ออีกต่อไป “คุณกลัวผม?”

ด้วยมารยาท ศุกรจึงไม่อาจยืนยันแม้มันเป็นเรื่องจริง “ชื่อ
เสียงของคุณน่ะครับ”

รอยยิ้มที่เคยเริงร่าบัดนี้แปรเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มที่แสนขมขื่น 
เป็นครั้งแรกที่ดาราจักรรู้สึกผิดหวังในตัวเอง เขาไม่เข้าใจเหมือนกัน
ว่าท�าไม “คุณไม่เคยเจอผมมาก่อนจริงๆ ใช่ไหม”

“ผมขอสาบาน”
“เข้าใจแล้ว” หม่อมหลวงดาราจักร เกษมดิศกุล พยักหน้ากับ

ตัวเอง สุดท้ายเขาก็ยอมรับ ชายหนุ่มมอบรอยย้ิมอย่างเป็นมิตร  
ในรูปแบบที่มีระยะห่างตามสมควร พร้อมถดตัวออกมาเพ่ือไม่ให้
ใกล้ชิดกันเกินไปจนน่าเกลียด “ไปเถิด ผมจะไปส่งคุณ”

ศุกรเฝ้ามองคนตัวสูงยืนเต็มสองเท้า เมื่อดาราจักรผายมือ 
เขาก็รีบเหน็บกระเป๋าเอกสารไว้ข้างตัว แม้กล้าๆ กลัวๆ แต่ก็ยอม
แทรกตัวผ่านไป เมื่อเหลียวหลังจึงเห็นว่าคุณเจ้าของแบงก์เอาแต่
หลุบตาต�า่ขณะทีเ่ดนิตามมาด้วยระยะห่างทีต่วัเขาสามารถไว้วางใจ
ได้
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แขกยามผู้เฝ้าหน้าประตูลุกพรวดจากเก้าอี้ เขายังเฝ้าระวัง
ศุกรด้วยความไม่ไว้ใจ สุดท้ายดาราจักรจึงยกมือห้ามไว้ แขกยาม 
ผูน้ัน้จงึโค้งศรีษะแล้วถอยออกไป ปล่อยให้คนท้ังสองยืนอยู่ก่ึงกลาง
ระหว่างช่องว่างของประต ูโดยมฉีากหลงัเป็นสายฝนโปรยปรายด้าน
นอกอาคาร

ดาราจกัรแหงนข้ึนส�ารวจบนท้องฟ้า แล้วมองไปทีศ่กุรอกีครัง้ 
ควบคมุน�า้เสยีงอย่างระแวดระวงั กลวัว่าจะท�าให้อกีฝ่ายตืน่ตระหนก
อีก 

“คุณมีร่มไหมครับ”
“อ้อ” ศุกรสะดุ้ง “วันนี้ไม่ได้พกมาครับ”
“คุณพักอยู่แถวไหน ผมไปส่งคุณเอาไหม ผมมีรถ”
“ไม่เป็นไร บ้านผมอยู่ใกล้แค่นี้ ลุยฝนไปครู่เดียวก็ถึงแล้ว”
หม่อมหลวงดาราจกัรไม่แน่ใจในข้อน้ัน ไม่ว่าบ้านของศกุรจะ

ใกล้หรือไกล ตากฝนไปสุดท้ายก็ต้องเปียกอยู่ดีไม่ใช่หรือ
ดาราจกัรเป็นคนมอืไว เพยีงพรบิตาเดียวชายหนุ่มก็คว้าแฟ้ม

เอกสารที่คนข้างกายตระกองกอดไว้มาครอบครองในมือ 
ศุกรตกใจ แต่ไม่ทันได้ทักท้วงอะไรก็พบว่ามีเสื้อตัวหนึ่งถูก

หยิบยื่นมาให้ตรงหน้า
มันคือเสื้อคลุมของดาราจักรนั่นเอง “แลกกัน”
“ครับ?”
“ผมจะอ่านค�าขอกูข้องคณุ ส่วนคณุเองจะได้ไม่เป็นหวดั ดไีหม”
ศุกรแทบไม่เชื่อหูตัวเอง เขามัวแต่ยืนอึ้ง ไม่ทันรู้ด้วยซ�้าว่า

บัดนี้เสื้อคลุมตัวนั้นถูกห่มไว้บนไหล่แคบของตนเองเรียบร้อยแล้ว 
“คณุจะอ่านมันจรงิๆ หรอืคณุดาราจกัร คณุจะอ่าน...จรงิๆ ใช่ไหม”

“ผมรับรอง”
นักดาราศาสตร์หนุ่มดีใจเป็นล้นพ้น ไม่อาจห้ามความตื้นตัน

ให้ปรากฏบนใบหน้าได้อีกต่อไป 
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ดาราจกัรชอบใจทีเ่หน็ภาพนัน้ มนัใกล้เคยีงกบัรอยยิม้อนัเป็น
ภาพจ�าเมื่อครั้งนั้น แม้ว่าอีกฝ่ายจะจ�าไม่ได้ก็ตามที

น่าเสยีดายไม่ว่าจะเป็นเรือ่งจรงิหรอืเพยีงแกล้งกนักน่็าเสยีดาย
อยู่ดี

“คณุจ�าผมไม่ได้จรงิๆ ใช่ไหม” เขาตัดสินใจถามเป็นครัง้สดุท้าย
ใบหน้าศุกรสลดลง เป็นภาพของคนที่รู้สึกผิดอย่างเห็นได้ชัด 

“ผมเสียใจ แต่ผมยืนยันว่าที่พูดไปคือเรื่องจริง ผม...ขอโทษจริงๆ  
ไม่ได้จงใจหักหน้าคุณใดๆ ทั้งสิ้นครับ”

“ไม่ใช่ความผิดของคุณหรอก”
ฝนซาลงเหมอืนรูจ้งัหวะ ท้องฟ้าทีเ่คยร้องค�ารามแปรเปลีย่น

เป็นเสียงฮึ่มฮั่มอยู่ไกลออกไป เมฆฝนคงเคลื่อนไปแล้ว ศุกรสบตา
ดาราจกัรเนิน่นาน สุดท้ายจงึคดิได้ว่าควรถอืโอกาสน้ีกลบับ้านก่อน
ที่ฟ้าจะถล่มอีกครั้ง

“ลาก่อนครับคุณดาราจักร ขอบคุณท่ีรับค�าขอของผมไป
พิจารณา”

เมื่ออีกฝ่ายพยักหน้า ศุกรจึงเบี่ยงตัวเดินออกไปนอกอาคาร 
เขายกเสื้อคลุมศีรษะ ได้กลิ่นโคโลญอ่อนๆ ผสานกลิ่นฝนเคล้ากับ
ดนิและกล่ินลาเวนเดอร์ประจ�าตวั นกัดาราศาสตร์หนุ่มขยับหนัซ้าย
ขวาเพื่อหาทิศทางที่ถูกต้อง และเมื่อเจอทางกลับบ้าน เขาก็พร้อม
ที่จะออกเดินทางเสียที

แต่ศุกรกลับชะงัก หมุนตัวกลับมาหาดาราจักร แล้วพบว่า 
อีกฝ่ายก�าลังเฝ้ามองอยู่ก่อนแล้ว ใบหน้าอ่อนเยาว์ขยับ ริมฝีปาก
ได้รูปขมเม้มแสดงความประหม่าอ�้าอึ้ง สุดท้ายก็กลั้นใจเอ่ยออกไป

“ผมชื่อ ศุกร สมุห์นาวิน”
เรือ่งนัน้ดาราจกัรรูอ้ยูแ่ล้ว แต่มันกช่็วยยืนยันว่าชายคนน้ีกับ

เขาคนนั้นเป็นคนเดียวกันอย่างแน่นอน
“ผมชื่อดาราจักร เกษมดิศกุล ยินดีที่ได้รู้จักคุณครับ”
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แก้มน้ันพลันแดงระเรื่อ ทะลุออกมาท่ามกลางแสงสลัวของ
ดวงจนัทร์ในค�า่คนืทีฝ่นตกโปรยปราย ศกุรพยักหน้าเป็นครัง้สุดท้าย 
ก่อนหนัหลงัและกึง่เดนิกึง่วิง่หายลบัไปยงัมมุหนึง่ของถนนไมตรจีติต์
ที่ไร้ผู้คน

“นายแม่คิดว่ากระผมนิสัยไม่ดีหรือเปล่าขอรับ”
อภิรดี เกษมดิศกุล เงยหน้าขึ้นมาจากกะละมังนวดแป้ง

บัวลอย หล่อนขมวดคิ้วเมื่อเห็นว่าลูกชายก�าลังใจลอย มองออกไป
ยังสวนหลังบ้าน แสงแดดยามบ่ายส่องกระทบสนามหญ้า ความ
เขียวขจีถกูย้อมเป็นสเีหลอืงบางส่วน มนีกตวัหนึง่บนิลงมาโฉบแมลง
แล้วจากไป

หญงิหม้ายมองกลบัมายงัลกูชายอกีครัง้ ส่งเสยีงหวัเราะนดิๆ 
ด้วยความขัน แล้วก็กลับไปจัดการธุระในกะละมังใกล้ตักของตัวเอง
ต่อ “แม่เป็นแม่ชายจักรนะ ถึงความจริงเป็นอย่างไร แม่ก็ไม่คิดจะ
พูดหรอก”

“อย่างนั้นก็แปลว่านิสัยไม่ดี”
“เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะ หากชายเด็กกว่าน้ีแม่คงจะคิดว่าเพ่ือน

แกล้ง ...ถงึแม้จรงิๆ แล้วตอนเรยีนไม่มใีครกล้าแกล้งลกูก็เถอะ และ
ตอนนี้แม่เชื่อว่าไม่มีใครแกล้งชายได้อีกแล้ว เพราะอย่างนั้นมีอะไร
ก็พูดมาเถิด”

ดาราจักรถอนหายใจ ละสายตาจากสิ่งท่ีมองอยู่เพ่ือหันมา
สนใจมารดาแต่เพียงผู้เดียว

“กระผมเจอใครคนหนึ่ง แต่เขากลับจ�ากระผมไม่ได้”
“เขาอาจลืมละมั้ง แม่เองยังหลงลืมบ่อยๆ”
“ไม่ขอรับ จ�าไม่ได้ชนิดที่ยืนยันแม่นมั่นว่าไม่เคยเจอหน้า

กระผมมาก่อน แต่เมื่อเขาแนะน�าตัวกลับพบว่าเป็นคนเดียวกัน 
เหมือนกับต้องการจะแกล้งกัน ไม่เข้าใจเลย...”
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“นั่นจึงเป็นที่มาของค�าถามของชายหรือ เรื่องที่นิสัยไม่ดี?”
“ขอรับ” เจ้าลูกชายพยักหน้า “กระผมแอบคิดว่าชื่อเสียงแง่

ลบของตัวเองอาจท�าให้เขาเลือกที่จะตัดสินใจแสดงออกแบบนั้น 
ทั้งๆ ที่เจอครั้งก่อนนั้นแสดงออกเหมือนสนใจในตัวกระผมอยู่
เหมือนกันแท้ๆ”

อภิรดีหมั่นไส้ความมั่นอกมั่นใจของลูกชายเสียเต็มประดา 
หล่อนอมยิ้ม หลังจากปั้นแป้งในมือจนกลายเป็นเม็ดบัวลอยกลม
กลึงก็พูดต่อ ท่าทีปรากฏความอย่างรู้ชัดเจน “สวยไหมล่ะ”

“ขอรับ?”
“หล่อนน่ะ สวยไหม”
“กระผมก�าลังพูดถึงผู้ชาย”
อภิรดีเบิกตาโพลง “แม่นึกว่าเป็นผู้หญิงเสียอีก”
“ท�าไมหรอืขอรบั” ดาราจกัรถามอย่างไม่เข้าใจ ย่ิงเหน็ท่าทาง

ขบขันเช่นนั้นยิ่งสนใจมากขึ้น
“ตอนแรกแม่ก�าลงัคดิว่าทีเ่ขาแสดงออกแบบนัน้อาจจะเพราะ

จรงิๆ แล้วเขายงัคงสนใจในตวัชายจกัรนัน่ละ เพียงแต่ก�าลังมชีัน้เชงิ
ให้รูว่้าเขาไม่ใช่ของตาย ยอมง่ายอะไรง่าย แต่พอชายจักรพูดว่าเป็น
ผู้ชาย เอ... แม่ชักไม่แน่ใจ คงจ�าไม่ได้จริงๆ ละมั้ง”

ดาราจกัรฟังอย่างต้ังใจ แต่เขากลับพบว่าตนเองสนใจในส่วน
แรกมากกว่า “ท�าไมนายแม่ถึงมองว่าเป็นชั้นเชิงล่ะขอรับ”

อภิรดียิ้มอีกครั้ง ครึ่งชีวิตที่ผ่านมาท�าให้หล่อนพอมีประสบ-
การณ์ในเรื่องท�านองนี้มาบ้าง “ก็ที่เขาท�าน่ะมันท�าให้ชายหมกมุ่น
เพ้อฝันถึงขนาดนี้ไม่ใช่หรือ”

“ไม่ใช่เสียหน่อยขอรับ!”
“ปฏิเสธเข้าไป๊ คนนอกย่อมมองออกจ้ะ”
“โธ่! นายแม่ขอรับ” ดาราจักรขยี้หลังศีรษะจนผมชี้ฟู อยู่ดีๆ 

ก็หงุดหงิดอย่างไร้สาเหตุ เขาลุกจากเก้าอี้ คว้าเสื้อคลุมที่พาดเก้าอี้
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ไว้ด้วยอารมณ์เหมือนพยายามกลบเกลื่อนความรู้สึกบางอย่าง 
“กระผมกลับไปท�างานก่อนละ”

“นึกว่าจะอยู่กินข้าวกับแม่เสียอีก”
“กระผมจะแวะไปลันช์คลับแล้วค่อยกลับแบงก์”
“โกรธแม่หรือเปล่า”
“เปล่าขอรับ กระผมแค่...”
“เขนิ” อภริดส่ีงเสียงโดยไม่ได้เงยมองหน้าลกูชายสกันิดเดยีว 

หล่อนมัวแต่ง่วนอยู่กับการนวดแป้ง นั่นจึงเปิดโอกาสให้ใบหน้า 
หล่อเหลาแสดงความอ�า้อึง้ กลนืไม่เข้าคายไม่ออกคล้ายไปต่อไม่ถูก 
คณุนายเกษมดศิกลุมกัมลีกูเล่นต้อนให้ลกูชายจนมมุอยู่เสมอ ...ไม่
ยุติธรรม!

“ลาละครับ”
“ชายจักร” อภิรดีส่งเสียงเรียกอีกหน 
ดาราจักรหมุนตัวกลับมาพร้อมใบหน้าเซ็ง คอยดูทีท่าว่าแม่

ตนเองจะมาไม้ไหนอีก ทว่าเมื่ออีกฝ่ายเงยหน้าขึ้นมา เขากลับพบ
เพียงสายตาเอ็นดูและห่วงใย แล้วความเก้อเขินปนไม่ชอบใจของ
ลูกชายก็พลันหายไปทันตา “เรื่องที่ชายถามแม่เป็นข้อแรกน่ะ...ลูก
เป็นเด็กดีจ้ะ แม่ยืนยัน”

“ขอบพระคุณขอรับนายแม่” ดาราจักรยกมือไหว้ และเมื่อ
หมุนตัวกลับไปเขาก็ยิ้มออกมาเป็นครั้งแรก

วิไล สิริประภา เป็นคนยุคใหม่ เป็นผู้หญิงประเภทที่ยอม
ออกจากบ้านมาตรากตร�าท�างานดีกว่าเย็บปักถักร้อยกับคุณย่า 
คณุยาย หล่อนอายยุีส่บิสอง เพิง่เรยีนจบจากจฬุาฯ ความคดิความ
อ่านพอมีประคองตัว ทั้งยังแต่งตัวดีมีรสนิยม หล่อนไว้ผมสั้นกุด
เสมอติ่งหู สูงชะลูด ผอมบางปราดเปรียวว่องไว นิสัยร่าเริง ชอบ
ฉอเลาะพูดจาพาที รวมถึงแสดงความเห็นได้อย่างเด็ดขาดไม่
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เคอะเขิน เป็นที่รักของผู้คนที่พบเห็น จนเพื่อนร่วมงานตั้งฉายาให้
ว่า ‘เปรี้ยว’ เพราะเห็นทีไรเข็ดฟันทุกครั้งไป โฉบเฉี่ยวเสียเหลือเกิน

เมื่อเรียนจบ หล่อนกลับไม่ยักแต่งงานเหมือนเพื่อนสาว 
รุ่นราวคราวเดียวกัน หล่อนยืนยันกับที่บ้านว่าจะหางานท�า เพราะ
ไม่อยากเป็นแม่บ้าน การออกเรอืนน่าเบ่ือจะแย่ ตวัอย่างก็มใีห้เหน็ 
เพื่อนๆ ที่เคยงามสะพรั่งคบหาด้วยกันมาบัดน้ีสภาพแทบดูไม่ได้ 
วิไลไม่ต้องการอย่างนัน้ เคยน�าเรือ่งไปปรกึษาพระอาจารย์ทีนั่บถือ
ท่านก็สอนมาว่าหล่อนเป็นพวกยึดติดกับรูปทรัพย์ รักสวยรักงาม
เกินความพอดี หล่อนไม่เข้าใจว่านั่นเป็นเรื่องผิดตรงไหน แต่หล่อน
ก็เลือกที่จะปล่อยผ่านไป ขอเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วกัน ดูท่าว่านั่น
จะเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุด

วันนี้วิไลสวมชุดกระโปรงสีเขียวสดยิ่งคล้ายมะนาว ‘เปรี้ยว’ 
เข้าไปใหญ่ หล่อนก�าลังหัวเสีย ตบตีกับเครื่องพิมพ์ดีดมาตั้งแต่เช้า 
เหมือนกับว่าอยู่ดีๆ ตัวแคร่๑ ก็มีปัญหาขึ้นมาเสียได้ พอรู้ว่ามีงาน
ติดพันเลยดื้องั้นซี คอยดูเถิดนะ หากส่งงานคุณดาราจักรไม่ทัน 
ขึ้นมา หล่อนจะช�าแหละให้เละเทะไม่มีชิ้นดี วันซวยของวิไลแท้ๆ

“คนสวยอย่าท�าหน้ามุ่ยซิจ๊ะ”
วิไลเท้าเอวทันที แค่ได้ยินเสียงก็ทราบได้ทันทีว่าใคร หล่อน

เงยหน้าข้ึนมาจากแป้นพิมพ์ มองเห็นรอยยิ้มชวนผวาของ ลูอิส  
เบอร์นาร์ด เพื่อนรักของเจ้านายอยู่ห่างออกไปไม่ถึงเมตร

“มาหาใครหรือคะ”
“แหม่ คนอย่างฉันจะมาหาใครได้ ก็ต้องไอ้จักรซิ” หนุ่มฝรั่ง

ว่า “หรือจะให้พูดว่ามาหาวิไลด้วย ก็ได้นะ นั่นก็เป็นความจริง”
“ไม่ได้นัดไว้ คงให้เข้าพบไม่ได้หรอกค่ะ วิไลจะโดนดุเอา”
“ท�าอย่างกับฉันเคยนัด”

๑ Shift
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“ก็ท�าให้เป็นนิสัยซีคะ”
ลอูสิสดูปาก แสร้งท�าเป็นเจบ็ปวดเหมอืนถูกลูกตะกร้ออดัเข้า

ท้องเสียเต็มแรง แล้วเขาก็หยิบอะไรบางอย่างออกมาจากด้านใน
เสื้อคลุม ก่อนจะถอดหมวก

“ถ้าอย่างนั้นรับของติดสินบนไปแล้วกันนะ เปรี้ยว”
วไิลท�าท่าจะสวดอกีหนึง่จบ แต่เมือ่เหน็ดอกกุหลาบสแีดงสด

ถูกวางลงบนแฟ้มเอกสารตรงหน้าจึงเงียบไป ดอกท่ีเจ็ดแล้วนา...
หล่อนหน้าแดง ก่อนก้มหน้าพร้อมกับกระแอม สุดท้ายจงึลุกขึน้ยนื
เต็มความสูง ทั้งๆ ที่หล่อนสูงแค่ในระดับคิ้วของอีกฝ่ายเท่าน้ัน  
แล้วเดินน�าไปยังห้องท�างานของเจ้าของแบงก์ วันนี้วิไลเคาะประตู 
เมื่อได้ยินเสียงอนุญาตจากเจ้านายหล่อนจึงเปิดเข้าไป

“คณุลอูสิมาเข้าพบค่ะคณุดาราจกัร อนุญาตหรอืไม่คะ” หญงิ
สาวแจ้งด้วยน�้าเสียงกระตือรือร้น วิไลเห็นดาราจักรเอนตัวกึ่งนั่ง 
กึ่งนอนอยู่ที่โซฟาตัวยาวแทนที่จะเป็นโต๊ะท�างาน แต่หล่อนเลือกที่
จะไม่ถามออกไป

ใบหน้าสะอาดสะอ้านชะงักไป ดาราจักรไม่แน่ใจกับค�าว่า 
‘อนุญาตหรือไม่คะ’ ...ค�าถามอย่างนั้นหรือ ไอ้ลูอิสมันเล่นอะไร
แผลงๆ อีกแล้วละสิ สาวเจ้าถึงมีท่าทีขับไสแบบนี้ได้

“ขอบใจมากวิไล ให้เขาเข้ามาเถอะ”
เลขานุการสาวหมุนตัวจนกระโปรงพลิ้วปะทะกับสายตาของ

แขกผู้มาเยือนพอดี ทั้งสองจ้องกันอยู่เป็นนาทีโดยมีดาราจักรเป็น
สักขีพยาน แล้วร่างเปรียวก็เดินสวนหนุ่มฝรั่งออกไปจากช่องประตู

“ตะกี้หล่อนกลอกตาใส่ฉันด้วยละเพื่อน” ลูอิสรีบฟ้อง
“ท�าอะไรเกรงใจหน่อย ฉันนั่งหัวโด่อยู่ตรงนี้”
“อ้าว เกิดหวงขึ้นมาหรือ”
ดาราจักรยกตัวขึ้นจากโซฟา ผ่อนลมหายใจ “ก็หวงในฐานะ

น้องสาว วิไลท�างานดี ฉันไม่อยากเสียหล่อนไป แล้วถ้าสุดท้ายวิไล
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ตัดสินใจลาออกไปโดยมีแกเป็นเหตุส่วนหนึ่ง ฉันจะโกรธมาก”
“แหม่ นานๆ ทไีด้เจอหญงิทีแ่กไม่ได้หมายปอง ขอโอกาสให้

ฉันหน่อยเถอะนา” ลูอิสโบกมือขึ้นมา เป็นการปัดหัวข้อสนทนาที่
คุยอยู่ให้ตกไป “เรียกฉันมามีอะไรหรือไอ้คุณชาย”

ดาราจกัรสะบัดหัวอย่างเบ่ือหน่าย ชายหนุม่ลกุจากโซฟาเพือ่
ให้เพื่อนรักได้นั่งแทน เจ้าของแบงก์เดินไปยังโต๊ะท�างาน ก่อนกลับ
มาใหม่พร้อมซองเอกสารสีน�้าตาล เขายื่นให้ลูอิสรับไปพิจารณา 
ก่อนถอยออกมายืนกอดอกพิงสะโพกกับขอบโต๊ะของตัวเอง และ
เริ่มพูด

“แกจ�าทีฉ่นัเคยเล่าได้ไหม เรือ่งคนทีฉ่นัเจอทีปั่ตตานตีอน
ดูสุริยุปราคา...สองสามปีก่อน”

ลูอิสนิ่งไปทันที มือเขาชะงักอยู่ที่หน้ากระดาษ ตัดสินใจมอง
หน้าเพื่อนก่อนเป็นอย่างแรก “จ�าได้สิ แกพร�่าเพ้ออยู่เป็นปี ฉันนึก
ว่าแกจะลืมไปจากสมองแล้วซะอีก”

“ไม่กี่คืนก่อนฉันเจอเขา”
“พูดเป็นเล่น” คราวนี้ลูอิสวางแฟ้มทิ้งไว้ข้างตัว เลิกสนใจไป

โดยปริยาย “ที่ไหน”
“ที่นี่ เขาตั้งใจจะมาท�าเรื่องขอกู้” ดาราจักรตอบ
“แปลว่ากลับมาแล้วงั้นซิ” ลูอิสจ�าได้ เมื่อครั้งนั้นเพื่อนรักพูด

ถึงชายชื่อ ‘ศุกร สมุห์นาวิน’ ไม่จบไม่สิ้น แถมยังไหว้วานให้เขาช่วย
ตามหาอีกต่างหาก แต่ผลกลับปรากฏว่านักเรียนทุนหลวงที่ชื่อศุกร
เดินทางกลับไปเรียนต่อที่เยอรมนีเสียแล้ว...มันรวดเร็วเสียเหมือน
อีกฝ่ายไม่เคยมีตัวตน จะมุ่งตามหาไปที่เหล่าเครือญาติที่เกี่ยวข้อง
กับสกุล ‘สมุห์นาวิน’ ก็ไม่เคยพบข้อมูลใดๆ เหมือนว่าชายคนนั้น
เป็นบคุคลเอกเทศ มเีพยีงตวัคนเดยีวในจกัรวาล หลงัความพยายาม
ไม่เป็นผลดาราจักรก็ล้มเลิกแผนการตามหาไป จนในที่สุดก็กลับมา
พูดอีกครั้งในวันนี้ ตอนนี้
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“ก็อาจจะใช่ แต่ติดปัญหาตรงที่เขาจ�าฉันไม่ได้”
“อย่างไรกันวะ”
“ฉันไม่รู้ว่าเขาแกล้งหรือเปล่า”
“ไม่ ฉันหมายถึงแกแน่ใจหรือว่าเห็นเขา ฉันชักไม่ชอบใจละ

นะ มันมีตัวตนจริงไหม นายศุกรอะไรนี่”
ดาราจักรขมวดคิ้ว “ฉันไม่ได้บ้านะลูอิส วันน้ันแกก็เห็นเขา

ไม่ใช่หรือ”
“ก็คงไม่ถึงกับบ้าหรอก อาจเพ้อเจ้อนิดหน่อย หรือแค่เจอ 

คนหน้าเหมือนเท่านั้น”
“ฉันรู้ดีว่าตัวเองมองเห็นใคร อะไรกัน แกควรเข้าใจฉันมาก

ที่สุดไม่ใช่หรือ”
ลอูสิพดูไม่ออก เขาก้มหน้าพลางผ่อนลมหายใจระบายความ

อดึอดั สดุท้ายกค็ว้าเอกสารของตวัขึน้มาอกีครัง้ พบว่ามนัเป็นข้อมลู
รวมถึงหลักฐานอ้างอิงเล็กๆ น้อยๆ ที่ใช้ประกอบการขอกู้ยืมของ
ชายที่ชื่อ ศุกร สมุห์นาวิน เขารู้ได้ทันทีว่าเพื่อนสนิทเรียกตัวเขามา
ด้วยเรื่องอะไร

ก็คงเป็นการตามหาคนที่ฝังใจอีกหน ไม่จบสิ้น “ครั้งสุดท้าย 
ตกลงไหม”

“ตกลง แล้วฉันจะไม่ขออะไรจากนายอีก”
“เอาเถอะ” หนุ่มลูกครึ่งพับซองยัดเข้ากระเป๋าเสื้อคลุม ก่อน

มองตาดาราจักรด้วยสายตาไม่เข้าใจ แต่เขากลับมองทะลุไปเห็น
ความตั้งใจกึ่งร้องขอภายในดวงตามุ่งมั่นคู่น้ัน “ฉันเองก็อยากรู้
เหมือนกันว่าหมอนี่เป็นใคร”

ข้อมูลแรกจาก ลูอิส เบอร์นาร์ด ถูกส่งกลับมาถึงมือของ
ดาราจักรภายในเวลาอันรวดเร็วกว่าที่คาด และมันก็น่าเหลือเชื่อ
มากเสียด้วย
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ตลกตรงทีห่นุม่ลกูครึง่แจ้งมาว่า ชือ่ ‘ศกุร สมห์ุนาวนิ’ ปรากฏ
อยู่ในรายชื่อสมาชิกสโมสรกีฬาแห่งหนึ่งที่ตนและพ่อเคยใช้บริการ 
ชายคนนีอ้ยูใ่กล้ตัวมากกว่าทีค่ดิ... ในสมดุสมาชกิเล่มนัน้มหีลกัฐาน
ทีบ่่งชีว่้าศกุรมกัจะเข้ามาเล่นเทนนสิในช่วงเวลาเกอืบหกโมงเยน็ของ
ทุกวันจันทร์ พฤหัสบดี และศุกร์ รวมถึงสิบโมงครึ่งในวันอาทิตย์ 

ดาราจักรท�าการสืบอย่างไม่รีรอ เมื่อเลิกงานในเย็นวันศุกร์ก็
รีบขับรถมาจอดคอยสอดแนมอยู่ที่ปากทางเข้าสโมสรกีฬาตามที่ 
ลูอิสแจ้ง ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสนามม้า ปทุมวัน แต่ก็ต้องพบแต่ความ
ผดิหวงั ทัง้ทีร่อเป็นเวลาหลายชัว่โมงแต่ดาราจกัรกลบัไม่พบใบหน้า
คุ้นเคยของศุกรเลย และเมื่อตัดสินใจลงจากรถเพื่อเข้าไปถามใน
สโมสร พนักงานก็ได้แจ้งข่าวร้ายว่าวันนี้ คุณศุกร สมุห์นาวิน ไม่ได้
เข้ามาใช้บริการ

คืนนั้นดาราจักรกลับบ้านด้วยความขุ่นใจ แต่ก็พยายามเก็บ
อารมณ์ไว้เพ่ือไม่ให้แม่จบัความผดิปกตไิด้ เดีย๋วจะเอาแต่ถามไถ่จน
อึดอัด เขาออกจากบ้านอีกครั้งในวันอาทิตย์เวลาเก้าโมงครึ่ง โชคดี
ที่อภิรดีมัวแต่วุ่นอยู่กับการท�าอาหารเลี้ยงเพลแก่บ้านหนึ่งให้ทัน
เวลา จึงไม่ทันได้เห็นว่าลูกชายตัวเองย่องออกจากบ้านโดยไม่เข้า
มาบอกกล่าวเช่นปกติ

กว่าจะถงึหมดุหมายกส็บิโมงพอด ีครัง้นีด้าราจกัรตดัสนิใจขึน้
รถราง เมื่อถึงสโมสรกีฬาก็กระโดดลงอย่างแคล่วคล่องว่องไว เขา
แตะหมวกทักทายกลุ่มหญิงสาวในชุดออกก�าลังกายที่เดินสวนไป 
ได้ยินเสียงหัวเราะคิกลอยตามหลังมา

ชายหนุ่มรูปหล่อผิวนวลสะอาดราวกับไม่เคยถูกแดดออก 
จะดูแปลกแยกส�าหรับสถานที่เช่นนี้ชอบกล ดาราจักรตรงไปหา
พนักงานคนเดิม เด็กหนุ่มคนนั้นตรวจสมุดสมาชิกตามค�าขอ แต่ 
วันนี้ดาราจักรกลับได้พบค�าตอบที่ถูกใจ 

“คุณศุกร สมุห์นาวิน ลงชื่อเข้าใช้สโมสรไปเมื่อ...” พนักงาน
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เหลียวมองนาฬิกาที่ติดตั้งอยู่ด้านหลัง “สิบนาทีก่อนนี้เองขอรับ”
“ขอบใจมากน้อง” ดาราจักรยิ้มแป้น แต่ไม่ทันได้ออกวิ่งก็ถูก

รั้งเอาไว้
“จะเข้าไปยงัส่วนสนามกฬีาต้องเปลีย่นเป็นชดุออกก�าลังกาย

ก่อนขอรับ”
“แล้วฉันจะมีชุดประเภทนั้นได้อย่างไร” หรือว่าเสื้อผ้าไหม 

สีขาวที่สวมอยู่ไม่สุภาพมากพอ? ...ก็ไม่ได้บางเฉียบขนาดนั้นนี่วะ
แต่นั่นเป็นการคิดไปเองของดาราจักร เขาก้มมองดูตัวเอง 

อีกที โอ้...เข้าใจละว่าหญิงสาวพวกนั้นหัวเราะเรื่องอะไร “ฉันต้อง
ท�าอย่างไรล่ะ แค่ไปตามเพื่อนครู่เดียว ขี้เกียจกลับไปเปลี่ยน”

“เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงขอรับ” พนักงานหนุ่มฉีกยิ้ม “ทางเรามี
จ�าหน่าย ท่านสามารถเลือกซื้อตามแบบและสีที่ถูกใจได้เลยขอรับ”

“ให้ตาย” เย้ากันเล่นใช่ไหมวะ...

ไม่กี่อึดใจต่อมา หม่อมหลวงดาราจักร เกษมดิศกุล ก็
เปลี่ยนมาอยู่ในชุดออกก�าลังกายเรียบร้อย ท่อนบนเป็นเสื้อคอปก
สีครามไม่ต่างจากท้องฟ้าของวันนี้ ส่วนท่อนล่างเป็นกางเกงขาสั้น
กุดที่บางเสียยิ่งกว่าเสื้อตัวเก่าที่สวมก่อนหน้านี้เสียอีก เขาก�าไม้
เทนนิสที่เช่ามาแน่นระบายความหงุดหงิด กีฬาประเภทน้ีเล่น
อย่างไรก็ไม่เข้าใจ หากเป็นเรือใบหรือกอล์ฟค่อยคุยกันรู้เรื่องบ้าง 
ช่างมัน คิดเสียว่าถือเอาโก้เท่านั้นเอง

แต่เขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อเล่นกีฬา เมื่อคุมอารมณ์ได้ดาราจักรก็
รีบปรี่ไปยังสนามเทนนิสอย่างรวดเร็ว ที่นั่นมีรั้วขนาดใหญ่ล้อมไว้ 
ทั้งยังมีคนมากมายยืนเรียงรายสองฝั่งสนามเพ่ือต่อคิวร่วมเล่นใน
ตาต่อๆ ไป เขายังไม่เจอศุกร และดาราจักรก็ไม่รู้จะเอาตัวไปอยู ่
ตรงไหน สดุท้ายจงึเข้าไปยนืข้างชายร่างท้วมนายหนึง่ทีย่นือยูไ่ม่ไกล
จากประตูทางเข้า
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ชายคนนั้นเห็นผู ้มาใหม่ก็รีบเอ่ยทักทายตามประสาคน
อัธยาศัยดี “รอเล่นเหมือนกันรึคุณ”

“เอ่อ...ครับ” ก็คงจะเป็นอย่างนั้น
“นานหน่อยนา หนุ่มคนนั้นน่ะเก่งอย่าบอกใคร”
“โอ้ อย่างนั้นหรือครับ”
ชายร่างท้วมพยักหน้า หันเข้ามาร่วมพูดจาอย่างออกรส ทั้ง

ยังชี้เข้าไปในลานแข่งด้วย “นั่น! คนนั้นน่ะถือเกมมาเป็นชั่วโมงแล้ว 
ชนะตลอด คนอืน่ไม่มโีอกาสได้สลบัเข้าไปเล่นฝ่ังน้ันเล้ย ต้องเข้าไป
ประชันตลอด สุดท้ายก็แพ้ไปตามๆ กัน”

อะไรจะวิเศษเลิศเลอขนาดนั้น ดาราจักรยังไม่มีเวลาสนใจ 
คนที่ถูกกล่าวถึง เขาพยายามสอดส่องหาศุกรที่อาจแฝงอยู่ในกลุ่ม
ชายชุดกีฬาที่จับกลุ่มยืนเรียงรายอยู่รอบสนาม ทว่ากลับไร้วี่แวว

แล้วจังหวะนั้นเสียงโห่ร้องก็ดังขึ้นมา พ่อคนเก่งค�้าฟ้าที่นาย
คนข้างๆ พูดถึงคงท�าลูกได้อีกแล้วกระมัง

“ดูซิ หล่ออย่างกับเทวดา แถมเล่นกีฬาก็เก๊งเก่ง หากกระผม
ครบเครื่องเช่นนี้บ้าง จะจีบใครก็คงไม่พลาดละนะ”

คราวนี้ดาราจักรชักรู้สึกหมั่นไส้ขึ้นมา เขาหยุดมองหาศุกร 
แล้วเบนทศิทางสายตาเพือ่จบัจ้องไปยงัพ่อคนเก่งของหนุ่มๆ เหล่า
นี้ ...ลมหายใจของดาราจักรขาดช่วงไปทันที

เพราะคนที่จับไม้เทนนิสด้วยท่าทีมุ่งมั่นตรงนั้นคือ ศุกร  
สมุห์นาวิน!

ศุกรหวดลูกอย่างสวยงาม มันกระดอนไปกระทบพ้ืนอีกฝั่ง
แล้วออกเขตแดนไป เขาได้แต้ม นั่นเท่ากับว่าคู่แข่งต้องถอยออกไป
เพื่อให้ผู้ท้าชิงคนใหม่เข้าสนาม

“ใครจะลงล่ะทนีี”้ เสยีงหนึง่มาจากกลุม่ชายด้านหลงัทีต่ะโกน
ถาม

“คุณ...คุณ...ลงก่อนเลยไหม”
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ดาราจักรรู้สึกว่าค�าถามนั้นถูกส่งให้ตัวเอง เมื่อผินหน้ากลับ
ไปกเ็หน็ว่าชายร่างท้วมพร้อมกบัเพือ่นๆ ผายมอืให้โดยพร้อมเพรยีง
กัน “หือ?”

“เถอะน่า ไปเลย”
เหมือนทุกคนในสนามเห็นดีเห็นงามด้วย ดาราจักรงุนงงอยู่

เป็นนาท ีกว่าจะรูต้วัอกีทกีถ็กูดนัหลงัให้ก้าวเข้าไปในสนามเรยีบร้อย
แล้ว ไหนจะเสียงเชยีร์ทีส่่งแรงใจให้ฮดึสู้พวกน้ันอกี เขาจึงกลายเป็น
ผู้ท้าชิงอย่างช่วยไม่ได้

หม่อมหลวงดาราจักรจับไม้ไว้ม่ัน ศุกรที่อยู่อีกฝั่งไม่ทันมอง
เห็นเขาเนื่องจากถอยร่นไปพักดื่มน�้า เมื่อกลับมายืนยังต�าแหน่งก็
หยิบลูกออกมาจากกระเป๋ากางเกง ก่อนถกแขนเสื้อพร้อมเล่นอีก
ครั้งหนึ่ง

ดูดีเป็นบ้า ดาราจักรชื่นชมอยู่ในใจ เขามัวแต่ระบายย้ิมใส ่
อีกฝ่าย จนไม่ทันได้สังเกตเลยว่าศุกรก�าลังง้างไม้ฟาดใส่ลูก เตรียม
เปิดฉากการแข่งขัน

แล้วในจังหวะที่ลูกก�าลังลอยอยู่กลางอากาศน้ัน ผู้ท่ีดูอ่อน
กว่าวัยก็มองเห็นคู่แข่งของตัวเอง...ร้องออกมาเสียงหลง “คุณ 
ดาราจักร!”

มอืดีฟาดผดิจงัหวะไปเสยีได้ เมือ่ตกใจ สมาธกิลบัแตกกระเจงิ 
ลูกเทนนิสเฉออกนอกทิศทาง แม้ไม่ตรงตามความตั้งใจแรกที่กะไว้ 
แต่มันก็ลอยละลิ่วเฉียดไม้ของดาราจักรเข้าเป้าอย่างสวยงาม

...เป้ากางเกง
ดุจฟ้าผ่าลงกลางกระหม่อม ดาราจักรที่อยู่ในชุดกีฬาร้องลั่น

ด้วยค�าท่ีไม่เป็นศัพท์ ใบหน้าหล่อเหลาบัดนี้บูดเบี้ยวทั้งยังอ้าปาก
ค้าง ไม้ตาข่ายหลุดออกจากมือ เขาส่งเสียงครางก่อนล้มทั้งยืน มือ
ส่ันเทาข้างหนึ่งกอบกุมเพื่อตรวจตรา พบว่าสภาพของมันยังคง
สมบรูณ์ไร้ความเสยีหายแต่อย่างใด แต่ส�าหรบัความเจ็บน้ันช่างเป็น
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คนละเรื่อง
ศุกรรีบทิ้งไม้ไม่ต่างกัน เขารีบกระโดดข้ามเส้นแบ่งฝั่งเพื่อ

กระโจนมาหาคนที่ถูกท�าร้ายร่างกายด้วยน�้ามือตนเอง 
ดาราจักรหยุดร้องไปชั่วขณะเมื่อพบใบหน้าคุ้นเคย...
...แล้วก็ร้องต่อเมื่อความเจ็บกลับมาเยือนอีกระลอก “โอย”
ศุกรหน้าซีด ไม่ต่างกับดาราจักรที่ตัวงอเป็นกุ้งอยู่แทบพื้น 

“หมอ...ผมจะไปตามหมอ”
“อย่า!” ดาราจักรคว้าข้อมือบางนั้นไว้ “ผมไม่เจ็บ อั้ก คิดว่า

ไม่เป็นอะไรหรอก”
“ไม่ได้! ดูสภาพคุณก่อนสิ”
“ขีป้ะติว๋ ไม่ตายหรอก!” แค่จกุจนจะขาดใจเป็นเท่านัน้! โอย...
“ดาราจักร!”
“เดี๋ยว...หาย...ไปอีก”
ศุกรนิ่งไปทันตา นักดาราศาสตร์ขมวดคิ้วด้วยความสงสัย 

“อย่างไรนะ”
“อย่าไป...เดี๋ยวก็หายตัว อั้ก...ต้องตามหาอีก” ดาราจักร

พยายามคมุน�า้เสยีงให้ปกตทิีส่ดุ เขารูด้ว่ีาบดันีใ้บหน้าคงก�าลงัเหยเก 
จึงเติมรอยยิ้มลงไปเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายกังวล “ผมตามหาคุณแทบ
ตาย! ห้ามไปไหนทั้งนั้น!”

ศุกร สมุห์นาวิน ผงะไป แม้งุนงงไม่เข้าใจ แต่อยู่ๆ สีแดง 
ระเรื่อก็ผุดขึ้นที่สองแก้มใส รู้สึกอายพวกที่กรูเข้ามามุงรายรอบ เขา
แค่นหวัเราะกลบเกลือ่น แต่ถงึอย่างไรกไ็ม่อาจหลบซ่อนอาการเก้อ
เขินได้ ทุกอย่างอยู่ในสายตาของชายผู้ที่กุมเป้ากางเกงชักดิ้นชักงอ
ตรงหน้านี้แล้ว


