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ดอกที่ศูนย์

เตร๊ง เตรง เตร่ง เตร๊ง
“ขอบคุณแฟนๆ ที่ยังหนาแน่น หวงแหนสมชาย”
ตึง ตึง
“เสียงใครที่ไหนกันแน่ มาร้องเซ็งแซ่ ให้แม่ๆ คะนึงตาม ถ้ารัก

สมชายจริง จงอย่านิ่ง ให้รักยิ่งยืนยง”
เตร๊ง เตรง เตร่ง เตร๊ง
“อายุอานามก็ยังไม่มาก บวชเรียนเพียรพากมาสักพรรษา  

หญิงใดจะมาก็มาให้ไว”
“เอ้า เฮ้...”
“พีร้่องมานานแล้วหนอ คงได้เวลาพอ ต้องขอโบกมอืลา สญัญา

จะมาเจอใหม่ ได้ฤกษ์สดใส สมชายจะกลับมา...”
เตร๊ง เตรง เตร่ง เตร๊ง...
หลังจากบทขับร้องของนักแสดงหลักจบลงไป เสียงของเครื่อง

ดนตรกีด็งัขึน้ วงป่ีพาทย์ฝีมอืฉมงัร่ายจงัหวะเพลงบรรเลงลาโรงออกมา 
ประสานเสียงดนตรีจากเครื่องดนตรีไทยแต่ละชนิด กล่อมให้บรรดา
เหล่าผูช้มทัง้หลายทีน่ั่งชมยืนชมกันอยู่ด้านล่างได้เพลิดเพลินไปพร้อม
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กัน
ตัวละครเอกในชุดสีแดงที่สะท้อนแสงระยิบระยับจากดวงไฟ

หน้าเวทียิ่งขับให้ดูโดดเด่นจนทุกคนในบริเวณนี้แทบจะละสายตาไป 
ไม่ได้ ลลีาอ่อนช้อยตามแบบฉบบัของลเิกมอืหน่ึงนุม่นวลตาจนท�าเอา
บรรดาคอลิเกตัวยงที่น่ังมองต่างพากันช่ืนชมในการแสดงที่เพิ่งจะจบ
ลงไป

บรรดาแฟนคลบัทีน่ัง่มองจากด้านล่างต่างพากนัปรบมอืเกรยีว 
การแสดงของพ่อพระเอกลิเกคนดังอย่าง ‘สมชาย เพชรแก้วเกล้า’ 
พระเอกลเิกเบอร์หน่ึงของคณะลเิกจนัทรามหาสมพรทีใ่ครหลายๆ คน
ต่างก็ยอมรับลูกคอและความสามารถทางด้านการแสดง ซึ่งงดงาม 
อ่อนช้อย แถมยังนุ่มนวลจับใจเสียจนไม่อาจหยุดเสียงปรบมือเอาไว้
ได้ ลลีาการร่ายร�าประกอบกับการขับร้องบทลเิกช่วยส่งให้ชือ่เสียงของ
เจ้าตวัยิง่โด่งดงัมากขึน้ทกุวนัๆ ขึน้แท่นพระเอกลเิกเบอร์หนึง่ ขวญัใจ
ของใครหลายๆ คน 

ไม่เพียงแต่คนเฒ่าคนแก่ที่ช่ืนชอบพระเอกลิเกคนนี้ แต่เขายัง
สามารถตกหนุ่มสาววัยรุ่น วัยท�างาน และวัยกลางคนได้อีกเป็นสิบๆ 
เป็นร้อยๆ ถงึขัน้มแีฟนเพจในโซเชยีลมเีดยีส�าหรบัตดิตามกจิกรรมการ
ออกงานต่างๆ ยอดกดไลก์เกอืบหลกัแสนเป็นตวัรบัประกนัได้ในระดบั
หนึ่งว่า สมชาย เพชรแก้วเกล้า นั้นเป็นขวัญใจแม่ยกลิเกมากเพียงใด

เพียงแต่...
“พี่ชาย วันนี้ได้ทิปเยอะอีกแล้ว”
“น�้ากูอยู่ไหน”
“นี่จ้ะ”
“ร้อน”
ทั้งหมดทั้งมวลนั่น...เป็นเพียงการแสดง
สมชาย เพชรแก้วเกล้า คนที่เคยเฉิดฉายอยู่บนเวที หลังจาก

จบการแสดงเขาก็หลบเข้ามาหลังฉาก ถอดองค์ ถอดเครื่อง เช็ดหน้า
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เช็ดตา ก่อนจะถอดเสื้อยืดที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อแขวนเอาไว้กับราวเหล็ก 
สลัดคราบพระเอกลิเกเบอร์หน่ึงของคณะ กลายมาเป็นชายหนุ่มวัย
เกือบสามสิบปี ปุถุชนคนธรรมดา

ไร้ซึ่งฉายา สมชาย เพชรแก้วเกล้า อีกต่อไป
เพราะตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นเพียงไอ้สมชาย ลูกชายของ

พ่อสมศักดิ์ เจ้าของคณะลิเกจันทรามหาสมพร
ร่างกายสมส่วนแลดูก�าย�าเดินไปรับขวดน�้าเปล่าเย็นๆ ก่อนจะ

เดินไปนั่งหน้าพัดลม เจ้าตัวเอนหลังพิงล�าโพงตัวเก่า แหงนหน้าขยับ
คอไปมาเพือ่คลายกล้ามเนือ้ ทว่าเพยีงเท่านัน้กท็�าเอาบรรดาหางเครือ่ง
สาวๆ วัยแรกแย้มนั่งมองกันตาเยิ้ม

สมชายเป็นชายหนุ่มที่มีรูปร่างหน้าตาคมข�า คิ้วเข้มดกด�า รูป
หล่อจนเป็นที่เลื่องลือกันให้แพร่สะพัดว่าลูกชายของพ่อสมศักดิ์คนนี้ 
ไม่ธรรมดาเลยแม้แต่น้อย ไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตา เขาก็สามารถที่จะ
ใช้ใบหน้าในการเรียกให้คนเข้าหาได้อยู่ดี จนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ใน
คณะยกให้เขาเป็นคนที่หัวกระไดไม่เคยแห้งที่สุดในคณะลิเกแล้ว

ทว่า...สมชายคนนี้ไม่ใช่ สมชาย เพชรแก้วเกล้า ไม่ใช่พระเอก
ลิเกที่ใจดีคนนั้น

ยิง่มคีนเข้าหาเขามากเท่าไหร่ สมชายย่ิงร�าคาญมากข้ึนเป็นเท่า
ตัว ก�าแพงที่สูงตระหง่านตั้งคั่นกลางระหว่างการแสดงกับชีวิตส่วนตัว
ของเขาเอาไว้อย่างชัดเจน ท�าให้เขาตัดความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ได้
อย่างง่ายดาย เพราะแม้แต่คนในคณะเองก็มีน้อยคนที่จะเรียกได้ว่า
สนิทสนมกับเจ้าตัว ใบหน้าคมเข้มมักเรียบนิ่งอยู่เสมอท�าเอาหลายๆ 
คนขยาดที่จะเข้าหา

“ชายเอ๊ย”
“อะไรลุงมิ่ง”
“เอ็งสวมเสื้อให้เรียบร้อยก่อนเถอะไป เจ้าภาพเขาจะมา”
ชายสูงวัยเดินเข้ามาพูดกับเขา สมชายพยักหน้ารับฟัง ก่อนจะ
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ถอนหายใจออกมายาวๆ ค�่าคืนที่ยาวนานก�าลังจะจบลงในอีกไม่ช้า 
อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า เขาก็จะได้กลับไปพักผ่อนให้เต็มที่ ให้สมกับที่
เหนื่อยมาทั้งคืน

สมชายลกุข้ึนไปหยิบเสือ้มาสวม ก่อนจะเดนิลงไปด้านหลงัเวที
เพือ่พบปะพดูคุยกบับรรดาเจ้าภาพทีต่ดิต่อให้มาแสดง ณ ทีแ่ห่งนี ้เมือ่
มาอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ เขาก็จ�าเป็นที่จะต้องยกมือไหว้เพ่ือแสดงความ
เคารพ

“วันนี้ลิเกสนุกมาก ชาวบ้านชอบใจกันใหญ่ เล่นดีสมค�าร�่าลือ
จริงๆ”

“คณะของพ่อสมศักดิ์นี่ครับ”
“นั่นสินะ คณะของพ่อสมศักดิ์จะไม่ดีได้ยังไง ลิเกจันทรามหา-

สมพร ใครๆ ก็เอ่ยชมกันทั้งนั้น”
เสยีงหวัเราะดงัลัน่เมือ่ทัง้สองฝ่ังพดูคยุกนัถกูคอ สมชายยนืนิง่ 

ไม่อยากจะเข้าไปรับรู้บทสนทนาใดๆ เขาในตอนนี้มีเพียงแต่ความ
เหนือ่ยล้าไปทัง้ตวัเท่าน้ัน เขาอยากจะทิง้ตวัลงนอนทีไ่หนสักท ีเผลอๆ 
อาจจะเป็นพื้นดินตรงหน้านี่ก็เป็นได้

“หวังว่าคราวหน้าจะมีโอกาสได้ดูลิเกของพ่ออีกนะครับ สวัสดี
ครับ”

“โชคดีๆ ขอบคุณมากๆ ที่เชิญคณะของพ่อมา”
สมชายปรายตามองชายสงูวยัทีย่นืโบกมอืให้คณะเจ้าภาพด้วย

รอยยิ้ม พอคล้อยหลังของกลุ่มคนเขาถึงได้ค่อยๆ หันหน้ามามองกัน 
สมชายยืนนิ่ง ล้วงกระเป๋ากางเกงมองตอบ

“ทีหลังก็หัดพูดจาดีๆ กับแขกหน่อย”
“พ่อก็พูดแทนไปหมดแล้วนี่”
“เอ็งนี่มันยังไง”
“ท�างานก็ท�าให้แล้ว จะเอาอะไรกันนักกันหนา”
สมชายบ่นออกมา ก่อนจะหมนุตวัเตรยีมขึน้ไปพกัผ่อน แต่เขา
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ก็ต้องชะงักไปเสียก่อนเมื่อได้ยินเสียงของใครบางคนตะโกนเรียกชื่อ
เขามาแต่ไกล คิ้วข้างขวากระตุกรัวๆ เขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆ นึก
อยากจะว่ิงหนไีปให้ไกลๆ แต่สดุท้ายกต้็องปัดแผนนัน้ทิง้ เพราะต่อให้
เขาวิ่งหนีไปจนสุดขอบโลกก็ไม่อาจจะหนีความวุ่นวายนี้พ้นได้

‘ให้ตายสิวะ’
“พี่ชาย...”
“เออ”
“เอ่อ อย่าแรงมากนะพี่นะ ยังไงๆ เสียนั่นก็ลูกเสี่ยเฮง”
“กูรู้แล้วไอ้เก่ง”
“สมชายยย!” 
มาแล้ว
มันมาแล้ว
ไอ้เด็กตัวขาวหน้าตาทะเล้นๆ มันว่ิงเอาหัวน�าก้นมาโน่นแล้ว 

ส่งเสียงเรียกทั้งๆ ที่เขายังไม่ทันจะเห็นตัวเลยด้วยซ�้าไป
“สมชาย เรามาแล้ว ไม่ช้าไปเนอะ!”
เจ้าของชื่อยืนกอดอกนิ่งๆ มองคนที่เพิ่งจะมาใหม่ อีกฝ่ายยิ้ม

กว้างจนตาหย ีแก้มขาวๆ ขึน้สแีดงระเรือ่ มเีมด็เหงือ่เกาะตามใบหน้า
น้อยๆ คงเพราะอีกฝ่ายตั้งหน้าตั้งตาวิ่งมารอเจอเขาที่นี่

“วันนี้ก็เล่นดีอีกแล้วอะ เราใจละลายเลย”
อีกฝ่ายว่าพร้อมท�าตาหวานเยิ้ม ยืนบิดไปมาจนเขานึกหมั่นไส้ 

อยากจะเดินหนีไปเสียไกลๆ จากตรงนี้
เป็นลูกคนใหญ่คนโตเสียเปล่า กลับท�าตัวระริกระรี้เสียจนเขา

นึกร�าคาญแทน
“โอย! คุณหนูเกี้ยมอี๋ ท�าไมถึงวิ่งไม่รอพี่แขมเลยคะ พี่ว่ิงตาม

คุณหนูไม่ทัน” 
ยังไม่ทันที่จะได้พูดอะไร คนของเด็กตรงหน้าอีกสองคน เป็น 

ผู้หญิงหนึ่งผู้ชายอีกหนึ่งก็วิ่งตามมายืนข้างๆ กัน เขาคุ้นหน้าคุ้นตาดี 
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สมชายยืนมองนิ่งๆ รอให้ทั้งสามคนตรงหน้าหยุดพักให้หายเหนื่อย
หอบกันก่อน ดวงตาของเขาไล่มองไปเรื่อยๆ สุดท้ายก็มาหยุดอยู่ที่
เด็กหนุ่มหน้าใสที่ยืนตรงหน้า

‘เกี้ยมอี๋’ เด็กหนุ่มที่ไม่มีใครในละแวกนี้ไม่รู้จัก
เขาเป็นลูกชายคนเล็ก ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเสี่ยเฮง  

เจ้าพ่อเงนิกูร้ายใหญ่ทีใ่ครๆ กต้็องกลวัต้องเกรง ว่ากนัว่าเสีย่เฮงร�า่รวย
มีเงินเก็บเป็นสิบล้านร้อยล้าน มีที่ดินอีกเป็นพันๆ ไร่ ร�่ารวยจากการ
เก็บดอกเบี้ยมาเป็นสิบๆ ปี คนในละแวกนี้เป็นหนี้พ่อของเกี้ยมอี๋กัน
จนนับไม่หวาดไม่ไหว

แน่นอน...คณะลิเกของพ่อสมชายเองก็เป็นหนึ่งในนั้น
หนีก้้อนใหญ่ทีห่ยิบยืมมาเพือ่ค�า้จนุประคบัประคองให้คณะลิเก

ยังด�าเนินต่อไปได้ แม้จะหาเงินมาได้มากเท่าไหร่ ก็ต้องส่งคืนให้แก่
เสี่ยเฮงอยู่วันยังค�่า

พ่อขึ้นชื่อเรื่องโหดอย่างกับราชสีห์...
“สมชาย ก้มลงมาหน่อย เราจะคล้องทองให้”
แต่ดสูดิ.ู..ลกูชายคนเลก็ของเขาดนัเหมอืนเกิดมาผ่าเหล่าผ่ากอ
ตัวก็เตี้ยม่อต้อ แขนขาก็ผอมๆ ลีบๆ ไหนจะหน้าตาปั้นจิ้ม 

ป้ันเจ๋อแบบนัน้ ช่างท�าเอาเขานกึอยากจะหวัเราะเส่ียเฮงเสียเหลือเกนิ
ที่ลูกชายคนเล็กนั้นช่างดูไร้เดียงสาและมักจะท�าตัววุ่นวายขนาดนี้

“ไม่เอา”
“น่าๆๆ ก้มลงมาๆ เราจะคล้องทองให้”
“ไม่”
“ท�าไมดื้อล่ะสมชาย!”
“ใครกันแน่ที่ดื้อ กลับไปเถอะ”
“ไม่เอาๆ อันนี้เงินเราเองนะ เราซื้อมาให้สมชายเอง ไม่ใช่เงิน

ป๋า”
“ไม่เอาอยู่ดี ยังไงก็ไม่เอา”
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“มาโนช! อุ้มเราหน่อย! เราจะคล้องทองให้สมชาย”
“มึงอุ้มมัน กูจะถีบยอดหน้ามึง เอาไหมไอ้มาโนช” 
สมชายประกาศกร้าวเมื่อสมุนของเกี้ยมอี๋ท�าท่าจะเข้าไปอุ้ม 

เจ้านายของตัวเอง สมชายมองอีกฝ่ายด้วยสายตาข่มขู่จนชายที่ชื่อ 
มาโนชค่อยๆ ถอยไปเอง

“อุ้มเราสิมาโนช!”
“กลับไปเถอะ อย่ามาวุ่นวายแถวนี้”
“เอ้า! มาเอาทองก่อนนน!”
“นี่ไล่ ไม่เข้าใจหรือไง”
“หรือสมชายจะไม่อยากได้ทอง สมชายอยากได้อะไร สมชาย

บอกเรามา”
“ไม่อยากได้อะไรทั้งนั้น มาทางไหนกลับไปทางนั้น”
“สมชายยย”
“อย่าวุ่นวาย”
“เอาง้ีไหม เด๋ียวเราจะยิงแอดลงอินสตาแกรม ช่วยให้มีคนสนใจ

คณะของสมชายเยอะๆ สมชายจะได้รวยๆ”
“เกี้ยมอี๋”
สุดท้ายเขาก็เหลืออด เดินเข้าไปหาคนตัวเล็กกว่า ลูกชาย 

คนเล็กของเสี่ยเฮงยังคงท�าหน้าปั้นจิ้มปั้นเจ๋ออยู่อย่างนั้น ไม่ได้รับรู้
เลยว่าตอนนี้เขาอารมณ์ขุ่นมัวขนาดไหน เขาอยากจะพักผ่อนเต็มแก่ 
แต่กลับต้องมาถูกเด็กคนน้ีรั้งเอาไว้ด้วยเรื่องไร้สาระ เจ้าของใบหน้า
คร้ามคมจ้องเขม็ง 

เกีย้มอีเ๋หน็แบบนัน้กฉ็กียิม้จนตาหยสีูก้ลบั ผูต้ดิตามของคณุหนู
ตวัน้อยทีย่นือยูข้่างๆ ถงึกบัจบัมอืกนัแน่นเมือ่เหน็เหตกุารณ์ตรงหน้า

“กลับไปนอนซะเกี้ยมอี๋ มันดึกแล้ว”
“ไม่ไป”
“อย่ามาวุ่นวายแถวนี้”



14

~ ฮักกันบ่ได้ดอก ~

“จนกว่าสมชายจะยอมให้เราคล้องทองให้”
“ไม่”
“จ�าค�าว่าไม่ของสมชายเอาไว้ให้ดีนะ สักวันหนึ่งเราจะท�าให้

สมชายปฏิเสธเราไม่ได้ จะกินจะนอนจะขี้จะเยี่ยวก็นึกถึงแต่เราเลย 
คอยดู!”

“ไร้สาระ”
“สมชาย! สมชาย! มาโนช! เราจะขี่หลัง มาให้เราขี่หลังเดี๋ยวนี้! 

เราจะคล้องทองให้สมชาย”
“ไอ้มาโนช ถ้ามึงเข้ามาใกล้กูเกินเมตร กูยันมึงกระแทกต้นโพ

แน่”
“เอ่อ...”
“มาโนช! มาโนชเป็นคนของเรานะ!”
“เกี้ยมอี๋”
“จ๋า สมชายจะยอมให้เราคล้องทองแล้วใช่ไหม”
“ร�าคาญ”
“สมชาย!” 
เสยีงตะโกนเรยีกชือ่ดงัแสบแก้วหจูนสมชายต้องเบ้หน้า เขารบี

หนัหลงักลบัแล้วเดนิหนอีอกมาจากตรงนัน้โดยไม่หนัหลงักลบัไปมอง
ความวุน่วายตรงน้ันอีก สมชายพรลูมหายใจยาวออกมา สะบดัหัวเพือ่
ไล่เร่ืองน่าร�าคาญออกไป วันน้ีเขาเหน่ือยมามากแล้วยังจะต้องมา
รับมือกับเกี้ยมอี๋อีก พลังงานเขาจะหมดเอานี่สิ

“มาโนช!”
“คุณหนูครับ อย่าตามไปเลย พี่ชายเขาเอาจริงนะ”
“ฮึ่ย!”
“กลับบ้านเถอะค่ะคุณหนู เชื่อพี่แขมๆ”
“คอยดูนะ! สกัวนัเราจะต้องคล้องทองให้สมชายให้ได้! เสยีทอง

ก้อนเท่าหัวเกี้ยมอี๋ไม่เกี่ยง! ขอแค่สมชายกินดีอยู่ดี เกี้ยมอี๋จัดให้!”
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“เฮ้อ คุณหนู...”
“สมชายหล่อแต่อย่าโง่ได้ไหม! เกี้ยมอี๋บอกว่าเกี้ยมอี๋รวย ไม่

ชอบทองเส้น เราก็จะซื้อเหมืองมาขุดทองให้สมชายเลย ทองสดใหม่ 
ทองฟาร์มเฮาส์ เอาไหม! ได้ยินไหม! สมชาย สมชายยย!”



~ ฮักกันบ่ได้ดอก ~

ดอกที่หนึ่ง

เสียงไก่ขันดังขึ้นรอบๆ บ้าน เช่นเดียวกับเสียงหัวเราะ
เจี๊ยวจ๊าวของบรรดาเด็กนักเรียนชั้นประถมที่พากันปั่นรถจักรยานไป
เรียนหนงัสอืในตอนเช้า แสงแดดตอนรุง่อรณุค่อยๆ สาดส่องผ่านทาง
หน้าต่างเข้ามา ปลุกให้ร่างของใครบางคนที่ยังจมอยู่ในความฝันเริ่ม
รูส้กึตวั เปลอืกตาของเขาเริม่ขยับ ก่อนทีไ่ม่ก่ีวนิาทต่ีอมาเขาจะค่อยๆ 
ยันตัวลุกขึ้นมานั่งบนเตียง

สมชายยกแขนทั้งสองข้างขึ้นมาบิดขี้เกียจจนเผยให้เห็นมัด
กล้ามเนื้อประปราย เขาเอียงคอเล็กน้อยเพื่อให้คลายจากอาการง่วง 
ดวงตาสเีข้มมองออกไปด้านนอกหน้าต่าง ภาพของล�าคลองท�าให้เขา
รูส้กึดขีึน้ไม่น้อย ยิง่ตอนทีแ่สงจากดวงอาทติย์กระทบกบัคลืน่บนผวิน�า้
จนเกิดแสงระยิบระยับ นั่นยิ่งเป็นภาพที่งดงามกว่าอะไรทั้งหมด

ชายหนุม่ลกุขึน้จากเตยีง เขาเดนิไปยงัตะกร้าผ้าทีว่างอยูไ่ม่ไกล 
ถอดกางเกงผ้าแพรตัวบางที่สวมอยู่ออก แล้วหยิบผ้าขาวม้าผืนโปรด
มาพันแทนที่ หยิบข้าวของที่จ�าเป็นแล้วก้าวออกมาจากห้อง เตรียม
ไปอาบน�้าอาบท่าส�าหรับเริ่มต้นเช้าวันใหม่

“พี่ชาย!”
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เท้าทั้งสองข้างชะงักไป ก่อนจะหันไปมองต้นเสียง เด็กชายตัว
ผอมโปร่งวิ่งเข้ามาหาเขาพร้อมกอดขันน�้าสีสดเอาไว้กับตัว เด็กคนนี้
ชือ่เก่ง อายกุร็าวๆ สบิเอด็สบิสองปี เป็นเดก็ทีพ่่อของสมชายรบัเลีย้ง
เอาไว้เป็นลูกบุญธรรม เนื่องจากเก่งถูกแม่แท้ๆ ทิ้งไป บ้านก็ไม่มีให้
อยู่ ญาติก็ไม่รับไปเลี้ยง เจ้าเก่งจึงเปรียบเสมือนน้องชายของเขาไป
โดยปริยาย

เด็กคนนั้นวิ่งเข้ามาหาเขา ก่อนจะยิ้มกว้างตามประสา
“ไปอาบที่ท่ากันเถอะพี่”
“ไม่”
“น่า วันนี้อากาศดี ไปอาบที่ท่ากันเถอะนะ นะพี่ชาย นะๆ  

นะจ๊ะ ฉันอยากว่ายน�้าอะ”
สมชายยนืนิง่ จ้องมองเดก็ตรงหน้า ท่าทีว่่านีก่ค็อืท่าน�า้ข้างบ้าน

ของเขานัน่เอง สร้างไว้ตัง้แต่สมยัไหนก็ไม่รู ้ด้วยการใช้แผ่นไม้กระดาน
ยื่นออกไปในคลองนู่น เก่งมักจะมาชวนเขาไปอาบน�้าที่นั่นค่อนข้าง
บ่อย คงเพราะอีกฝ่ายชอบเวลาที่ได้ลงว่ายน�้า มันคงอยากสนุกตาม
ประสาเด็ก แต่เขาโตจนจะสามสิบอยู่แล้ว จะให้ไปว่ายเหมือนหมา
แบบนัน้กก็ระไรอยู่ แต่หากจะปล่อยให้เจ้าเก่งไปอาบทีท่่าคนเดยีว ถ้า
มนัจมน�า้ขึน้มาใครจะช่วยมนัได้ทนั เช้าๆ แบบนีบ้รรดาคนในคณะคง
ยังไม่ตื่นกันหรอก

‘ให้ตายสิ มันวุ่นวายจริงๆ’
“เออ”
“เย้! พีช่ายนีล้่อหล่อ ใจดอีกีต่างหาก พีต่ามใจฉนัทกุอย่างเลย!”
“รีบอาบ อย่าเอาแต่เล่น เด๋ียวไปโรงเรียนสายกูจะให้พ่อตีหัว

ให้”
“รับทราบจ้า”
เด็กน้อยยกมือท�าท่าตะเบ๊ะ เก่งพยักหน้าหงึกๆ ก่อนจะรีบก�า

ผ้าขาวม้าแน่นแล้ววิ่งไปยังท่าน�้าที่อยู่ไม่ไกล 
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เขาเดินตามหลังไป ตัดสินใจตอบตกลงไปก่อนเพื่อตัดร�าคาญ 
การอาบน�้าในคลองมันก็ไม่ได้แย่อะไร เย็นสบายดีเหมือนๆ กัน เขา
เหน็เจ้าเก่งสลดัผ้าผืนน้อยออกแล้วตลีงักาลงคลองกไ็ด้แต่ถอนหายใจ 
เสียงหัวเราะคิกคักดังขึ้นเมื่อได้ลงเล่นน�้า ได้ว่ายน�้าสมใจ

สมชายเดินไปใกล้ กระตุกปมผ้าขาวม้าที่พันอยู่ออก ก่อนจะ
เดินลงไปในน�า้ ละแวกนีไ้ม่ค่อยมใีครผ่านไปมานกั อกีทัง้ตอนนีก้ย็งัเช้า 
ผู้คนส่วนมากไม่ค่อยใช้คลองนี้ในการเดินทางกันสักเท่าไหร่ เพราะ
ปัจจบุนันีม้ทีัง้รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ใครๆ กค็งเลอืกเดนิทางทางบก
กันเพราะความสะดวกสบาย ดังนั้นการที่เขาจะมาสลัดผ้าอาบน�้า 
อาบท่าตรงนี้จึงไม่ต้องกังวลให้มากนักว่าจะมีใครมาเห็น อีกทั้งพื้นที่
ตรงนี้ใครๆ เขาก็รู้กันทั้งน้ันว่าเป็นบ้านของพ่อสมศักดิ์ เจ้าของคณะ
ลิเกชื่อดัง

“พี่ชาย”
“อะไร”
“พ่ีนี่ล้อหล่อเนอะ ท�ายังไงให้หล่อเหมือนพี่ สาวๆ จะได้กรี๊ด

ฉันบ้าง”
เก่งเหลือบมองพี่ชายของตนเอง ลอบมองตั้งแต่ใบหน้าคร้าม

คม ไหปลาร้า ลงมาจนถึงแผงอกและหน้าท้องที่แสนจะเซ็กซี่ ยิ่งตอน
นี้พ่ีชายของเขาเปียกไปทั้งตัว ภาพตรงหน้าท�าเอาเก่งนึกอยากจะว่ิง
ไปเอากล้องมาถ่าย เขาเห็นภาพพวกฝรั่งในนิตยสารที่ติดอยู่ตามร้าน
ตัดผม พวกนั้นมักจะอวดหุ่นอวดผิวกันอย่างท่ีพี่ชายของเขาชอบท�า 
ระดับ สมชาย เพชรแก้วเกล้า ไม่ได้มีดีแค่ตอนแสดงลิเก แต่ว่าเวลา
เขาลงจากเวทีแล้วนี่สิ ทั้งหล่อทั้งฮอตยิ่งกว่าตอนเล่นลิเกอีกเท่าตัว  
ไม่แปลกใจเลยว่าท�าไมสาวน้อยใหญ่ถึงพากันหลงพี่ชายเขากันนัก

“ฉันอยากมีกล้ามแบบพี่จัง พี่ชาย”
“แดกข้าวให้มันเยอะๆ ก่อนเถอะ”
“ก็กินเยอะแล้วเถอะ!”
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“แดกอย่างกับแมวดม มึงก็เป็นได้แค่ไอ้ก้างอยู่อย่างนั้นแหละ” 
สมชายว่าออกมา ปรายตามองเด็กน้อยที่ท�าท่าทีฟึดฟัด เขาใช้ขันที่
ลอยอยูข้่างๆ ตกัน�า้ในคลองขึน้มาราดหวัราดตวั ก่อนจะใช้มือปาดน�า้
ออก เขาว่าจะหยิบสบู่มาถู แต่แล้วก็ต้องชะงักไปเมื่อได้ยินเสียงอะไร
บางอย่างดังมาจากอีกฟากของล�าคลอง

จรงิอยูท่ีส่มชายเป็นผูช้ายมเีสน่ห์ สาวน้อยสาวใหญ่หลงกนัทัง้
บาง แต่ถ้าเอาคนเหล่าน้ันมารวมกนั เขายังอยากจะสู้รบตบมอืกบักลุ่ม
คนเหล่านัน้มากกว่าทีจ่ะเผชญิหน้าตวัต่อตวักบัใครเพยีงแค่คนเดยีว...

และคนคนนั้น คนที่เขาอยากจะเดินหนีทุกครั้งที่เจอหน้า...
“สมชายยย วู้ววว ผู้บ่าววว”
“พะ...พี่ชาย พี่...นั่นมันพี่เกี้ยมอี๋ไม่ใช่เหรอน่ะ” เก่งที่ยืนนิ่งอึ้ง

ค่อยๆ ยกมือชี้ไปอีกฟาก 
สมชายหันไปมองก่อนจะสบถออกมาเสียงดัง แขนแกร่งตีน�้า

ตรงหน้าด้วยความหงุดหงิดจนมันสาดกระเซ็นกระเด็นไปทั่ว ก่อนปีน
ขึ้นท่าแล้วหยิบผ้าขาวม้ามาพันท่อนล่างของตัวเองเอาไว้ 

เก่งมองพี่ชายตัวเองสลับกับเรือยนต์หางยาวสีแสดที่ก�าลังวิ่ง
เข้ามาใกล้ ร่างของใครบางคนทีเ่ขาคุน้หน้าคุน้ตาก�าลงัผดุลกุผดุนัง่ โบก
ไม้โบกมืออยูบ่นเรอื เดอืดร้อนบรรดาลกูสมนุคนสนทิต้องคอยจบัชาย
เสื้อเอาไว้ไม่ให้ลูกของเจ้านายพลัดตกน�้าตกท่า ตายคาแพผักตบชวา
ไปเสียก่อน

“สมชาย!”
“อะไร”
“วันนี้เราไปตลาดมา ซื้อของกินมาให้ด้วย มาเอาๆ”
“ไม่เป็นไร ซื้อเองได้”
ชายหนุ่มที่ยืนอยู่บนท่าน�้าเอ่ยตอบด้วยท่าทีไม่แยแส เย็นชา 

และไร้เยือ่ใยอย่างทีเ่หน็จนชนิตา เก่งลอยคอมองทัง้สองฝ่ายสลบักนั
ไปมา เกีย้มอีส๋วมเสือ้ลายดอกสสีด ชถูงุขนมถงุกบัข้าวในมอืขึน้มาให้



20

~ ฮักกันบ่ได้ดอก ~

อีกฝ่ายเห็น ใครจะไปคิดว่าลูกชายเสี่ยเฮงผู้ยิ่งใหญ่จะมาเป็นแม่ยก
เบอร์หนึ่งของ สมชาย เพชรแก้วเกล้า คนนี้

ตัง้แต่วนัแรกทีส่มชายข้ึนแสดง เก้ียมอ๋ีคนนีก้ป็ระกาศตวักบัคน
ทั้งตลาดว่าเป็นหัวเรือแม่ยก แน่นอนว่าช่วงแรกๆ ก็มีฟาดฟันกับ
บรรดาสาวใหญ่คนอ่ืนไปทั่ว แต่ด้วยความร�่ารวยของเจ้าตัว สุดท้าย
เกีย้มอีก๋เ็ลยสถาปนาตวัเองเป็นหวัขบวนแม่ยก คอยประกาศข่าวสาร 
โฆษณาให้แก่คณะลิเกและตัวสมชายจนชื่อเสียงยิ่งกระพือออกไป
เรื่อยๆ แม้จะมีหลายคนไม่ชอบขี้หน้า แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้สนใจ ไม่ได้ 
แลเหลียวในสายตาเลยด้วยซ�้า

ก็แน่ละ เล่นเป็นลูกหนี้พ่อเขากันทั่วเสียขนาดนั้น ใครจะกล้า
หือ

เกีย้มอีพ๋าร่างเลก็ๆ ของตวัเองลกุขึน้ยนืทรงตวับนเรอืดีๆ  ก่อน
จะค่อยๆ เดินเข้ามาใกล้ เขาชี้สั่งให้คนขับเรือคัดท้ายเพื่อให้หัวเรือ
เข้าไปใกล้ท่ามากขึน้อกี เมือ่พอใจแล้วรอยยิม้แสนน่ารกัก็ถูกจดุข้ึนบน
ใบหน้าของอีกฝ่าย ใบหน้ากลมกลึงและพวงแก้มที่พอกพูนกันบน
ใบหน้าทัง้สองข้างท�าให้สมชายทียื่นอยู่น่ิงๆ ถึงกบัรูส้กึหงดุหงดิขึน้มา

เขาร�าคาญเด็กคนนี้เสียเหลือเกิน คิดว่ามีพ่อใหญ่แล้วจะท�า
อะไรก็ได้หรืออย่างไรกัน

“เก่ง มาเอาไป เอาไปกินนะ ซื้อมาให้เยอะเลย มาเอาๆ”
“เอ่อ...”
“ไม่ต้อง เอากลับไป”
“คือ...”
“เหอะน่า เราอุตส่าห์ซื้อมาให้ นะๆ น�้าใจเราทั้งนั้น”
“ไม่”
“สมชาย”
“ร�าคาญ”
“สมชาย! สมชาย! โอ๊ย!”
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“คุณหนูๆ!”
เสียงร้องโหวกเหวกโวยวายดังขึ้นเมื่อสมชายเก็บข้าวของแล้ว

เดินหนีออกไปจากท่าน�้า เท้าเล็กๆ ทั้งสองข้างย�่าไปมาจนเรือโคลง 
บรรดาผู้ติดตามทั้งหลายต่างพากันหน้าถอดสีเมื่อผู้เป็นนายเริ่มมี
อาการไม่พอใจแบบน้ัน ใบหน้าหวานที่เคยยิ้มแป้นตอนนี้กลับบูดบึ้ง 
แต่แล้วผ่านไปเพยีงเสีย้ววนิาทกีก็ลบัมายิม้แฉ่งเหมือนเดมิ เก่งทียั่งคง
แช่น�้าอยู่ถึงกับเกาหัวแกรกๆ

“เอาไป”
“เอ่อ...”
“เอาไปเถอะน่า พี่ให้”
“ขอบคุณครับพี่เกี้ยมอี๋”
“จ้า ก็เป็นพี่สะใภ้อะเนอะ”
เก่งยิ้มแหยๆ ก่อนจะว่ายน�้าเข้าไปใกล้เรือแล้วรับถุงมาจาก 

อีกฝ่าย เด็กชายค่อยๆ ถอยออกมา เหลือบมองใบหน้าของเกี้ยมอี๋ที่
ยิม้น้อยยิม้ใหญ่ก่อนจะยนืบดิไปมาบนเรอื บรรดาลกูน้องต้องรบีขยบั
เข้ามาจับตัวเอาไว้ไม่ให้ตกลงไปในน�้าเสียก่อน ไม่อย่างนั้นพวกเขา 
คงโดนเสี่ยเฮงเล่นงานเป็นแน่

“สมชายหล่อจัง เซ็กซี่ด้วย โอ๊ย น้วยแล้วพี่แขม”
“ค่ะ คุณหนูนั่งลงดีๆ เถอะนะคะ พี่แขมใจจะวาย”
“สมชายท�าไมถึงชอบหนีเรานักนะ”
“พี่ชายแกคงจะเพิ่งตื่นน่ะค่ะคุณหนู”
“เราอุตส่าห์ซื้อทองหยิบ ทองหยอดมาให้”
“เอ่อ...พี่เกี้ยมอี๋”
“อะไรจ๊ะ”
“นี่...นี่มันอะไรเหรอจ๊ะ”
“เอ้า ก็ทองไง”
“ฮะ?”
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“ทองไง ทอง พ่ีเอามาให้สมชาย ฝากเอาให้เขาด้วยนะ ถ้า 
ไม่พอเดี๋ยวเอามาให้เพิ่ม ไปละ”

อกีฝ่ายโบกมอืลาก่อนจะยอมนัง่ลงดีๆ  เรอืยนต์หางยาวค่อยๆ 
แล่นออกไปจากท่า ทิ้งให้เด็กชายยังคงยืนอึ้งตัวเปลือยอยู่บนท่า มือ
ข้างหนึ่งถือถุงขนม ส่วนมืออีกข้างก็ถือทองก้อนขนาดเท่าฝ่ามือด้วย
สีหน้าอึ้งๆ ดวงตาเบิกกว้างด้วยความรู้สึกทั้งช็อกทั้งตกใจ

‘กูรู้นะว่าพี่เกี้ยมอ๋ีรวย แต่กูก็ไม่ได้คิดว่าพี่แกจะรวยขนาดนี้นี่
โว้ยยย!

‘กูละอยากเกิดเป็นพี่สมชายให้รู้แล้วรู้รอด พี่ชายใครท�าไมมัน
โง้โง่ บ่อเงินบ่อทองวิ่งมาหาถึงบ้านขนาดนี้แท้ๆ เฮ้อ’

“อะไร”
“เอ่อ...”
“มึงมีอะไร”
“แหะๆ พี่ชายจ๋า”
“ถ้ามึงยังไม่พูด กูจะยันมึงจริงๆ นะ”
“โอยๆ อย่าเพิ่งสิจ๊ะ ฟังฉันก่อนนะ ใจเย็นๆ นะพี่นะ”
สมชายยั้งเท้าตัวเองเอาไว้ ก่อนที่จะทิ้งตัวนอนเอนหลังพิง

หมอนใบโต สีหน้าราบเรียบเริ่มฉายแววหงุดหงิดเล็กน้อย เมื่อครู่นี ้
เขานอนพักอยู่คนเดียว แต่ยังไม่ทันจะได้หลับลึกดีเขาก็ถูกน้องชาย
ตัวดีเดินมาเขย่าตัวเพื่อปลุก สิ่งที่สมชายไม่ชอบมากที่สุดรองจาก
เกี้ยมอี๋ก็คงเป็นการถูกปลุกตอนนอนอยู่นี่แหละ

“คือ...ฉันขอถ่ายรูปพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะ”
“ถ่ายไปท�าไม”
“คือ...”
“อะไร”
“ใบเตยเขาชอบพี่ชาย”
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“แล้ว?”
“ฉนัไปบอกใบเตยว่าฉนัจะถ่ายรปูพีช่ายไปให้น่ะจ้ะ อ๊ะ! พีช่าย!”
“สรรหาเรื่องจริงๆ นะมึง กูไม่ให้ถ่าย”
“โหย พี่ชาย ใจบุญช่วยน้องสักนิดเถอะ ใบเตยขอร้องฉันมา

ทั้งที ฉันจะปฏิเสธไปได้ยังไง ถ้าฉันไม่มีรูปไปให้ใบเตยดู ใบเตยต้อง
เศร้ามากแน่ๆ”

“มงึเพิง่จะอยูแ่ค่ปอห้าปอหก ไปหดัชอบสาวได้ยงัไง ตัง้ใจเรยีน
หนังสือไป”

สมชายพรลูมหายใจออกมาก่อนจะพลกิตวัหน ีแต่เสยีงขอร้อง
คร�า่ครวญของเก่งยังดังอยู่ข้างหจูนนึกร�าคาญ สุดท้ายกท็นไม่ไหวหยบิ
หมอนข้ึนมาท�าท่าจะปาใส่จนเก่งต้องยอมแพ้แล้วค่อยๆ ถอยไปเอง 
สมชายนั่งถอนหายใจฮึดฮัด ง่วงก็ง่วงแต่ยังต้องมาสู้รบตบมือกับน้อง
ชายตัวแสบคนนี้อีก เก่งมันเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมากวนเขาอีกแล้ว

“เอ่อ...พี่ชายจ๊ะ”
ยังไม่ทันที่จะได้ล้มตัวลงนอนเสียงของใครบางคนก็ดังขึ้นมา 

สมชายหันไปมองคนที่ก�าลังเดินเข้ามาหาเขาในศาลา ผู้หญิงตรงหน้า
เป็นเด็กในคณะของพ่อเขา เธอชื่อ ‘พิมพ์’ เป็นนางเอกลิเกเบอร์หนึ่ง
ที่เล่นคู่กับสมชายมาโดยตลอด เป็นนางเอกลิเกที่ใครๆ ก็ต้องยก 
นิว้โป้งให้ พิมพ์ขึน้ชือ่เรือ่งเสยีงหวาน เสยีงไพเราะ เธอยงัเคยประกวด
ร้องเพลงลกูทุง่ประจ�าอ�าเภอจนกวาดรางวลัมาไม่รูเ้ท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ 
พิมพ์จึงเป็นที่รักของคนในละแวกนี้ ทั้งหน้าตาที่สวยสดงดงาม ใจบุญ 
และกิริยาเรียบร้อยยิ่งท�าให้ผู้คนชื่นชมอยู่เสมอ

แน่นอน หลายต่อหลายคนก็มักจะพูดกันว่าสมชายและพิมพ์
นั้นเหมาะสมกันเสียเหลือเกิน หนักจนถึงขั้นบอกกับพ่อสมศักดิ์ให้รับ
พิมพ์เป็นลูกสะใภ้เสียด้วยซ�้าไป

สมชายเองก็ไม่ได้รังเกียจหรือไม่ชอบอะไรในตัวผู้หญิงคนนี้ 
เพียงแต่เขามองเธออย่างคนในคณะคนหนึ่งก็เท่านั้น คงเพราะไม่ได้
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รู้สึกชอบพอกับใครมาสักพักใหญ่ๆ แล้ว เลิกรากับแฟนคนล่าสุดก็
ราวๆ เจ็ดแปดปีได้ จนเขาแทบจะลืมไปหมดแล้วว่าความรู้สึกของ
ตนเองตอนที่มีความรักเป็นอย่างไร

อายอุานามตอนน้ีกป็าเข้าไปเกอืบสามสบิ แม้จะมสีาวมากมาย
ทีพ่ร้อมจะมอบใจมอบกายให้แต่สมชายกป็ฏเิสธ ไม่สนใจ หลบมานอน
พักอยู่คนเดียวแบบนี้ ใครต่อใครก็พากันเอ่ยปากถามถึงเรื่องแต่งงาน 
แน่นอนว่าสมชายร�าคาญมากๆ เวลาที่มีคนมาถามเขาเรื่องพวกนี้  
ถ้าไม่โดนมองค้อนใส่กต้็องโดนด่าเข้าให้สกัดอก แต่ถ้าหงดุหงดิมากๆ 
ก็จะเดินหนีไปเอง

‘ไม่ต่งไม่แต่งอะไรทั้งนั้น ไม่มีเมียกูก็จะบวช’
“พิมพ์กับแม่ลองท�าขนมเลยอยากเอามาให้พี่ชิมก่อนจ้ะ ถ้า

อร่อยพิมพ์ว่าจะเอาไปขายที่ตลาดดู”
“เอาไปให้คนอื่นเถอะ”
“พี่ชายช่วยชิมสักชิ้นเถอะนะ”
“...”
“เอ่อ...พิมพ์ขอโทษที่กวน”
“อือ อร่อยดี” 
สุดท้ายสมชายก็ตัดสินใจลุกขึ้นแล้วเดินไปหยิบขนมในถาดขึ้น

มาชิม รสชาติที่ก�าลังพอดีไม่หวานเกินไป แถมยังหอมกลิ่นควันเทียน
ท�าให้เขายอมรับฝีมืออีกฝ่ายว่าท�าขนมออกมาได้อร่อย รอยยิ้มบน
ใบหน้าถึงค่อยๆ ปรากฏขึ้น สมชายบอกให้พิมพ์เอาไปให้คนอื่นชิม
บ้าง ก่อนทีเ่ขาจะลกุเดนิหนอีอกมาจากตรงนัน้ เขาตัง้ใจว่าจะไปนอน
เอกเขนกรับลมอยู่แถวๆ ท่าน�้า แต่เมื่อเดินไปถึงก็ต้องขมวดคิ้วเม่ือ
เห็นใครบางคนก�าลังพายเรือเข้ามาที่ท่าอย่างทุลักทุเล

‘ให้ตายสิวะ มันจะดื้อจะแสนซนอะไรขนาดนั้น’
“อ๊ะ สมชาย! เราพายเรอืได้ เหน็ไหม เราพายเรอืมาหาสมชาย!”
เจ้าของชือ่ยนืกอดอกนิง่ มองผูช้ายตวัเล็กทีก่�าลงัถอืไม้พายเก้ๆ 
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กงัๆ จ้วงซ้ายทขีวาทจีนเรอืส่ายไปมาหาทศิทางไม่ได้เลย บางทกีพ็าย
ไปมา วนอยู่อย่างนั้นตั้งหลายรอบ เขานึกอยากจะบ่นแต่ก็ไม่รู้จะบ่น
อะไร เพราะถงึยงัไงอกีฝ่ายกค็งไม่ฟัง เกีย้มอีข๋ึน้ชือ่เรือ่งเอาแต่ใจทีส่ดุ
ในบางนี้แล้ว ลูกชายเสี่ยเฮงอยากได้อะไรก็ต้องได้เท่านั้น

“สมชาย!” เก้ียมอ๋ีร้องเรยีกคนทียื่นอยูบ่นท่า ก่อนเชด็เหงือ่ออก
เลก็น้อย ถอดหมวกฟางใบโตทีส่วมกนัแดดออกมาวางไว้บนเรอื วนันี้
เขาต้ังใจแอบคนที่บ้าน แล้วพายเรือมาท่ีนี่ด้วยตัวเองเพื่ออวดให้
สมชายได้เหน็หน้ากนั อดทนตากแดดตากลม ใช้ความพยายามทัง้หมด
ทีม่ใีนการพายมาจนถงึทีน่ี ่เกีย้มอีแ๋สนจะภมูใิจ เขาไม่เคยได้ลองพาย
เรือด้วยตวัเองเลย เพราะตัง้แต่เดก็จนโตกม็ลีกูน้อง มคีนคอยรบัใช้อยู่
ตลอด

“มาท�าไม”
“เอาทองมาให้”
“กลับบ้านไปซะเกี้ยมอี๋”
“ไม่เอาๆ”
“ดื้อ”
“เราไม่ได้ดื้อนะ...ฮึบ! เหวอ!”
เกี้ยมอี๋พายเรือเข้ามาใกล้แล้ววางไม้พายลง แขนเล็กๆ จับยึด

กับโป๊ะไม้ ก่อนจะยันตัวลุกขึ้น แต่จังหวะนั้นเรือกลับโคลงเคลงไปมา
จนเจ้าตัวร้องออกมาเสียงดัง เกี้ยมอี๋หลับตาปี๋เตรียมตัวเปียก ทว่า
สดุท้ายแล้วเขากไ็ม่รูส้กึอะไร เปลอืกตาบางจงึค่อยๆ เปิดขึน้ เมือ่เหน็
ว่าตอนนี้ตัวเองถูกใครบางคนช่วยจับช่วยดึงเอาไว้ รอยยิ้มกว้างจึง
ปรากฏขึน้มาทนัท ีภาพของชายหนุม่ตรงหน้าฟุ้งราวกับความฝัน กล่ิน
ดอกปีบจากต้นริมคลองลอยเข้าจมูกย่ิงสร้างบรรยากาศชวนฝันมาก
ขึ้นไปอีก

อะปัดติโทะโท้ะโถ!
โอ้โฮ...ขนาดนี้เชียวหรือ
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หล่อขนาด หล่อจ๊าดเลย อื้อฮือออ
“สมชายจ๋า”
“ร�าคาญ อยากเป็นผีพรายหรือไง”
“แง”
“แค่นี้ก็น่ากลัวกว่าผีอยู่แล้ว”
“สมชาย! ปากร้าย!”
“อย่าเป็นผีเลยเกี้ยมอี๋ สงสารผีด้วยกัน”
“สะ...สมชาย นี่เดี๋ยว! จะไปไหน! คิดว่าด่าแล้วเราจะให้เดินหนี

ไปได้ง่ายๆ เหรอ! สมชาย! สมชายมาเอาทองก่อนนน! เอาทองมา
ให้!”
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ดอกที่สอง

คณะลเิกจนัทรามหาสมพรของพ่อสมศกัดิย์ามมงีานแสดง
ก็ตระเวนไปเล่นตามสถานที่ต่างๆ อวดฝีไม้ลายมือให้ผู้คนที่พบเห็น
ได้จดจ�ากนั เรยีกบรรดาแฟนคลบัใหม่ๆ เข้ามา ทัง้ยงัไม่ลมืทีจ่ะเอาใจ
แฟนคลับเก่าๆ พวกเขาแสดงดีไม่มีตก สมกับชื่อเสียงที่ลือกันสะพัด 
แต่หากยามที่ไม่มีงานแสดง บรรดาเด็กๆ ในคณะก็ยังคงฝึกซ้อมกัน
สม�่าเสมอ ขณะที่อีกหลายต่อหลายคนก็ได้ใช้ช่วงเวลานี้ในการใช้ชีวิต
ส่วนตวัของตวัเอง อยูใ่นพืน้ทีเ่ลก็ๆ ทีไ่ม่จ�าเป็นต้องสวมบทบาทอะไร
อีกต่อไป

ยกตัวอย่างก็เช่นพ่อพระเอกชื่อดังคนนี้...
พลั่ก! ตุ้บ!
“โอ๊ย! พี่ชาย เบาหน่อย!”
พลั่ก! ตุ้บ!
“ฉันเจ็บแขนแล้วนะพี่!”
เสยีงโหวกเหวกโวยวายดงัมาจากลานหลงับ้านของพ่อสมศกัดิ์ 

เป็นปกติที่ช่วงเย็นๆ มักจะได้ยินเสียงนี้ดังขึ้น ภาพที่หลายคนเห็นคือ
ภาพพ่อลูกชายคนเดียวของเจ้าของคณะลิเกเปลือยท่อนบน ฟาด 
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ท่อนขา ปล่อยหมัดใส่เป้าล่อที่มีเด็กชายตัวผอมถืออยู่ ใบหน้าเหยเก
ของเจ้าเก่งที่แสดงออกมาท�าให้สมชายยิ่งนึกอยากแกล้งผู้เป็นน้อง
มากขึ้นไปอีก

เก่งกระโดดโหยงตอนที่สมชายปล่อยหมัดใส่เป้าตรงหน้า เขา
ระแวงเหลือเกินว่าก�าปั้นนั้นจะพลาดโดนหน้าเขาเอาสักวัน

“พี่ชาย ฉันเหนื่อยแล้วนะ พักเถอะ”
“มึงถือเป้าเฉยๆ เองนะ”
“ก็มันน่ากลัวจะตายไปนี่! พี่เล่นแรงขนาดนี้ฉันจะยังอยากถือ

ให้หรือไง เฮ้ย!”
เก่งร้องเสียงหลงเมื่อเห็นหมัดของสมชายพุ่งเข้ามาหาตัว เขา

ยืนตัวสั่นหลับตาปี๋ ก่อนที่จะได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆ จากผู้เป็นพี่ 
ใบหน้าหงิกงอของเด็กน้อยจึงปรากฏให้เห็น สมชายส่ายหัวแล้วเดิน
ไปถอดนวมออก แขวนเอาไว้ต�าแหน่งเดิมของบ้าน ยืดเส้นยืดสายให้
กล้ามเนื้อผ่อนคลายหลังจากออกก�าลังกายมาร่วมชั่วโมงได้แล้ว เขา
เดินไปหยิบน�้าขึ้นมาดื่ม ก่อนจะสวมเสื้อยืดสีเข้มอ�าพรางหุ่นท่อนบน
ของตนเองเอาไว้เหมือนเดิม

“ฉันตัวแค่นี้จะไปรับแรงพี่ไหวได้ยังไง”
“กูบอกให้มึงกินข้าวเยอะๆ ออกก�าลังกายให้มันเยอะๆ”
“โอย ก็ท�าอยู่นี่ไง!”
“แค่นี้ก็เหนื่อยลิ้นห้อย”
“โธ่ ใครจะไปแขง็แรงเท่าพีช่ายล่ะจ๊ะ ทัง้เก่ง ทัง้หล่อ พ่อพระเอก

ลิเกขวัญใจสาวๆ”
เก่งเอ่ยยออกีฝ่ายก่อนทีจ่ะได้รบัรางวลัเป็นส้นเท้า เขากระโดด

หนีแทบไม่ทัน ใบหน้าของผู้เป็นพี่ชายนิ่งตึงทันทีเมื่อได้ยินที่เก่งพูด 
เก่งรีบยกมือขอโทษขอโพยอีกฝ่าย ก่อนเดินเข้าไปนวดตรงนั้นตรงนี้
ให้เป็นการเอาใจ

สมชายไม่เคยชอบการเป็นพระเอกลิเก ทุกคนรู้ เพียงแต่ไม่มี
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ใครกล้าพูดมันออกมาโต้งๆ หรอก
เดิมทีสมชายก็เป็นเพียงชายหนุ่มธรรมดา ตั้งแต่ไหนแต่ไร

สมชายก็ไม่ได้แสดงท่าทว่ีาชอบอาชพีนี ้เขาหลกีเลีย่งการฝึกซ้อมเพือ่
เป็นลิเกตั้งแต่เด็ก พอขึ้นมอปลายมาได้อีกฝ่ายก็สอบเข้าเรียนที่
โรงเรียนประจ�าจังหวัด พอเรียนจบก็ชิ่งหนีเข้าเรียนมหาวิทยาลัย เขา
เลือกคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หวังจะได้ท�างานโก้ๆ กับอุปกรณ์
ไฮเทคสดุล�า้ให้บรษิทั หวงัจะได้อยู่กับวชิาเลขทีเ่ขาชืน่ชอบ แต่สดุท้าย 
เมื่อวิกฤติวิ่งพุ่งเข้ามาหาคณะลิเกของพ่อ มันก็ยากนักที่จะปฏิเสธ
ความช่วยเหลอื สดุท้ายลกูชายคนเดยีวอย่างเขากต้็องปฏเิสธจดหมาย
รับเข้าท�างานจากทางบริษัทแล้วผันตัวมาเป็นลิเกแทน

แม้ไม่เคยได้รับการฝึกฝน ไม่ได้รับการอบรมใดๆ แต่ใช้เวลา
เพียงไม่นาน พรสวรรค์ในตัวของลูกชายพ่อสมศักดิ์ก็ได้สร้างความ
ประหลาดใจให้แก่ผู้คนที่ได้พบเห็น สมชายกลายมาเป็นพระเอกลิเก
เบอร์หนึ่งของคณะ ยากที่ใครจะล้มเขาลงได้ ทั้งส�าเนียง ลีลา หรือ
แม้แต่การขับร้องต่างๆ สมชายก็สามารถที่จะแสดงมันออกมาได้ดี
ทั้งหมดอย่างไม่น่าเชื่อ

สมแล้วที่เกิดในคณะลิเก ใช้ชีวิตอยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดเช่นนี้...

“เออ เอ็งมันหล่อได้พ่อจริงๆ เว้ยไอ้สมชาย”
เสียงของลุงช่างตัดผมดังข้ึน เขาเอ่ยชมชายหนุ่มวัยเกือบ

สามสิบที่นั่งอยู่หน้ากระจกพร้อมกับใช้มือเหี่ยวลูบจัดทรงให้อีกฝ่าย 
ไปมา เสยีงซบุซบิดงัขึน้หน้าร้านจนสมชายทีว่นันีอ้อกมาตดัผมทีต่ลาด
ถึงกับถอนหายใจเสียงดัง ชายชรามองภาพสาวน้อยสาวใหญ่ยืนออ
กนัเตม็หน้าร้านจนแทบจะมองไม่เหน็ทางเข้าแล้วหวัเราะออกมาเบาๆ

“มีคนชอบก็ยังดีกว่ามีคนชังหนา สมชาย”
“เท่าไหร่”
“สามสิบพอ ตัดๆ เล็มๆ นิดเดียว”
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สมชายดงึผ้าคลมุออก สะบดัเบาๆ ก่อนจะส่งคนืให้แก่เจ้าของ
ร้าน เขาควักเงินให้แล้วเดินฝ่าฝูงชนออกมา เสียงเรียกดังระงมจน
สมชายนึกอยากจะกระโดดลงคลองแล้วว่ายน�้ากลับบ้านให้มันรู้แล้ว 
รู้รอด เขาเดินเลี่ยงเข้าซอยเล็กๆ เลี้ยวเข้าตรอก ก่อนปีนข้ามก�าแพง
ปนู ไปยงัอกีฝ่ังของตลาด เมือ่ข้ามมาได้แล้วเสยีงกรีด๊กร๊าดของบรรดา
หญิงสาวก็หายไปด้วย

“เยน็แล้วเหรอ” เขาเงยหน้ามองท้องฟ้า อกีไม่นานกค็งมดืแล้ว 
เท้าทัง้สองข้างจึงเร่งพาตวัเองออกมาจากตลาด จากการทีเ่ขาเดนิอ้อม
เลยท�าให้ต้องใช้เวลามากกว่าเดิมในการกลับมายังที่ที่เขาจอดรถ
มอเตอร์ไซค์เอาไว้ แต่ยังไม่ทันที่จะเดินไปถึงชายเสื้อของเขาก็ถูกใคร
บางคนกระตุกเสียก่อน

“สมชาย! เราเอง!”
‘อืม กูก็ลืมไป ลูกเสี่ยเฮงมันคู่กับตลาด’
‘อะไรมันจะดวงซวยขนาดนี้วะสมชาย’
“เอ้าๆๆๆ อย่าเพิ่งหนีเราสิ! เดี๋ยวนะ นั่นสมชายตัดผมใหม่ 

เหรอ!”
“หลีก”
เขาเอ่ยไล่คนตรงหน้า แต่เกี้ยมอี๋กลับรีบมาดักหน้าเอาไว้ แล้ว

ท�าตาวาววบัเมือ่เหน็ทรงผมใหม่ของเขา สมชายนกึร�าคาญทีจ่นป่านนี้
แล้วเขายังไม่ได้กลับบ้านสักที

“โอ้โฮ...หล่อมาก!”
“เกี้ยมอี๋ หลีก จะกลับบ้าน”
“ท�าไมหล่อขนาดนี้อะ! งง!”
สมชายนึกอยากจะดันหน้าผากเกี้ยมอี๋ให้หน้าหงายเหลือเกิน
“มันจะค�่าแล้ว อย่ามาวุ่นวาย จะกลับบ้าน”
สมชายพรลูมหายใจออกมา เขาลอบมองเก้ียมอ๋ีทีส่วมเส้ือลาย

สสีดซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของเจ้าตวั ก่อนจะขมวดคิว้เลก็น้อยเมือ่เหน็ว่า
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ตอนนีม้เีกีย้มอีเ๋พยีงคนเดยีว ไร้ซึง่คนดแูลทัง้ทีป่กตมิกัจะตามเป็นเงา
ตลอด

‘ดื้อออกมาคนเดียวอีกละสิ’
“แขมกับมาโนชไปไหน”
“ชู่! อย่าบอกสองคนนั้นนะ”
“...”
“เราออกมาเก็บค่าแผงให้ป๋าแหละ”
“มาคนเดียว?”
“ช่าย”
เกี้ยมอี๋ดูจะภูมิใจเสียเหลือเกินที่แอบหนีพ่อของตัวเองมาเก็บ

ค่าแผงคนเดยีวได้ ชถูงุเงนิตงุๆ ให้เขาดกู่อนจะยดือกภมูใิจ สมชายนกึ
เหมน็หน้าจงึดนัอีกฝ่ายให้พ้นทาง แล้วขีร่ถมอเตอร์ไซค์ของตวัเองออก
มาจากตลาดทันที ไม่ฟังเสียงตะโกนไล่หลังของใครบางคน 

เขาข่ีมอเตอร์ไซค์ออกมาได้สกัพกัฟ้ากเ็ริม่มดือย่างทีค่าดการณ์
เอาไว้ ในขณะทีเ่ขาก�าลงัจะตบไฟเลีย้วข้ามไปยงัอกีฝ่ังของถนน ในหวั
พลนัมภีาพลกูชายตวัจ้อยของเสีย่เฮงทีย่นืกระโดดเรยีกชือ่เขาอยูเ่มือ่
ไม่นานมานี้ปรากฏขึ้นมา

‘เกี้ยมอี๋ไปเก็บเงิน แล้วดันไปคนเดียวมืดๆ แถมยังอวดเก่งไป
ทวงเงินเองขนาดนั้น...’

“ให้ตายสิวะ!”
สมชายสบถ ก่อนจะขย้ีหัวตัวเองด้วยความหงุดหงิด เขาขี่รถ

มอเตอร์ไซค์กลับไปที่ตลาด เลี้ยวเข้าไปในซอยเดิมที่เพิ่งจะขี่ออกมา
พลางมองหาคนที่สวมเสื้อสีสดแต่กลับไร้วี่แวว มองไปทางไหนก็ไม่มี 
แวบแรกเขาคิดไปว่าอีกฝ่ายคงกลับบ้านไปแล้วเรียบร้อย แต่ในไม่กี่
วนิาทต่ีอมาเขากไ็ด้ยนิเสยีงแว้ดๆ อนัเป็นเอกลกัษณ์ของเจ้าตวัดงัขึน้
แถวๆ สะพานเก่าหลังตลาดจึงรีบจอดรถแล้วไปยังต้นเสียงทันที

“อย่าเข้ามานะ! จะฟ้องป๋านะเว้ย!”
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“เอาถุงมานี่!”
“ปล่อย!”
“ดึงเลย! ดึงแรงๆ!”
“ปล่อยเดี๋ยวนี้นะ!”
“ต่อยมันสักทีดิ...”
อั้ก!
“สมชาย!” 
เกี้ยมอี๋ร้องเรียกชื่อของคนที่มาใหม่ด้วยความดีใจ เมื่อครู่นี้เขา

ถกูบรรดาลกูหนีข้ีเ้มาล้อมแล้วลากมาจนถงึน่ีเพือ่ทีจ่ะแย่งชงิเอาถงุเงนิ
ค่าเช่าตลาดไป เขาคิดเพียงว่าอยากจะออกมาช่วยเสี่ยเฮงผู้เป็นพ่อ
เก็บเงินก็เท่านั้น ปกติเขามักจะอยู่บนรถแล้วแอบดูบรรดาลูกน้องมา
คอยท�าหน้าที่นี้ เกี้ยมอี๋รอคอยเวลาที่จะได้ออกมาท�าเองอยู่นาน แต่
ไม่ว่าจะขอพ่อกี่ครั้งเขาก็ไม่เคยได้รับอนุญาต สุดท้ายแล้วด้วยความ 
ดื้อดึง เกี้ยมอี๋จึงหนีออกมาเพียงคนเดียวเพื่อมาท�าภารกิจนี้ เขาหวัง
ว่ามันจะเป็นไปตามแผน แต่กลับกลายเป็นว่ามันดันกลับตาลปัตร 
เสียอย่างนั้น

เก้ียมอี๋ยืนมองชายหนุ่มที่อุตส่าห์วนรถกลับมาช่วย สมชาย
กระโดดถีบซ่ีโครงของตาลงุขีเ้มา ก่อนจะพุง่เข้าใส่แล้วเหวีย่งลงพืน้จน
ได้ยนิเสยีงร้องโอดโอยดงัลัน่ เขาเดนิเข้ามากระชากคอเส้ืออีกคน แล้ว
ปล่อยหมัดลุ่นๆ ใส่ใบหน้านั้นจนเกี้ยมอี๋ขนลุกไปหมด ผ่านไปไม่นาน
สมชายก็ไล่พวกขี้เมาเหล่านั้นกระเจิดกระเจิงไปจนหมด พื้นที่ตรงนี้ 
มีเพียงแสงร�าไรจากเสาไฟข้างทางที่ส่องลงมาเท่านั้น

สมชายเดินเข้ามาใกล้ก่อนจะยื่นถุงเงินคืนให้เกี้ยมอี๋
“โอ๊ย!”
“อวดเก่งดีนัก”
เก้ียมอี๋เบะปากเมื่อถูกมือหนาดีดจังๆ เข้าที่หน้าผาก เขาเจ็บ

จนต้องยกมือขึ้นลูบป้อยๆ สมชายคงไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองแรงเยอะ 
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เพียงออกแรงแค่นิดเดียวก็ท�าเขาเจ็บได้มากถึงขนาดนี้
สมชายมองเด็กหนุ่มที่อายุน้อยกว่าเขา แขนเล็กๆ กอดถุงเงิน

ไว้จนแทบจมหายเข้าไปในอก หน้าตาดื้อรั้นและอวดดีท�าให้เขานึก
อยากจับส่งเสี่ยเฮงให้ขังเอาไว้แต่ในบ้าน ออกนอกบ้านคนเดียวทีไร
เป็นต้องมีเรื่องกับคนนั้นคนนี้ไปทั่ว อวดเก่งเกินใคร เอาแต่ใจก็เบอร์
หนึ่ง นิสัยของเกี้ยมอี๋หาคนปราบได้ยากจริงๆ

“นั่นอะไร”
“อ๋อ...อ๊ะ”
สมชายขมวดคิว้มุน่เมือ่เหน็อกีฝ่ายดงึสร้อยทองเส้นโตออกมา

จากกระเป๋าเสื้อ ก่อนจะชูขึ้นต่อหน้าเขา สมชายอยากจะตบหน้าผาก
ตัวเองแรงๆ เขาไม่รู้ว่าเกี้ยมอี๋เป็นอะไรนักหนาถึงจะต้องหาทางเอา
สร้อยทองมาให้เขา เส้นน้ีเป็นเส้นทีไ่ม่ว่าจะเจอเกีย้มอีท๋ีไ่หนกต้็องเห็น
เกี้ยมอี๋วิ่งโร่เอามาคล้องคอให้เสมอ

เขาเกลียดทองเส้นนี้มากที่สุดในโลก
การที่เกี้ยมอี๋พกทองเส้นเท่าโซ่ติดตัวแบบนี้เป็นการเรียกโจร

เข้าหาตัวแท้ๆ แม้แถวนี้จะไม่ได้เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อน แต่การที่จะ
เดินไปเดินมาพร้อมทองเส้นเท่าโซ่ในบริเวณลับตาคนแบบนี้ ไม่โดน
ปล้นฆ่าเข้าให้ก็นับว่าโชคดีมากแล้ว

ดื้อ ดื้อไม่มีใครเกิน
“วันนี้สมชายมาช่วยเรา อะ งั้นเราให้เป็นของรางวัล”
“เกี้ยมอี๋ นี่ยังไม่เข้าใจอีกหรือไง!”
“เข้าใจอะไร”
“เป็นบ้าเหรอ ออกมาคนเดียวแล้วยังพกของมีค่าแบบนี้!”
“สมชายอย่าตะคอกใส่เราสิ”
“ทั้งเงิน ทั้งทอง แล้วยังจะออกมามืดๆ คนเดียว เก่งมากนัก

หรือไง”
“เอ้า ก็สมชายช่วยเราแล้วไง”
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“เคยคิดบ้างไหมว่าถ้าไม่เจอใครจะเป็นยังไง”
“...”
“ไม่โดนฆ่าโยนลงคลองไปแล้วหรือไง ท�าอะไรไม่รู้จักคิด!”
“...”
“พกมนัเข้าไปนะทองน่ะ รวยมากนักก็โชว์ไปเลย โดนจีโ้ดนปล้น

ขึ้นมาก็ช่วยไม่ได้”
“ฮึก...ก็ทองเส้นนี้มันเป็นของสมชาย”
เจ้าของชือ่หยุดชะงกั มองลกูชายเสีย่เฮงทีย่นืปาดน�า้ตาป้อยๆ 

หน้าเบ้หลงัจากโดนเขาเทศน์ไปชดุใหญ่ ไหล่ทัง้สองข้างส่ันเม่ือเจ้าของ
ร่างสะอื้นเสียงดัง

‘ขี้แยละที่หนึ่ง ดื้อซนก็ที่หนึ่ง ไม่มีใครเกิน’
“เราอุตส่าห์ ฮึก...ซื้อมาให้สมชายใส่แท้ๆ”
“ไม่ได้อยากได้”
“ก็เราอยากให้สมชาย! เราเก็บเงินเองเลยนะ ที่ซื้อเส้นนี้มาให้ 

เราแค่อยากให้สมชายจริงๆ นะ”
“แล้วมันจ�าเป็นต้องเอาติดตัวหรือไง”
“ก็ถ้าเอาไว้กับตัว ฮึก ถ้าเจอสมชายเราจะได้เอาให้ได้ทันทีไง”
“...”
“สมชายด่าเราท�าไม ฮือออ เราบอบบาง เราอ่อนแอ เราเป็น 

พิกกีบูบูของคุณป๋านะ ฮือ”
สมชายเครียดทันทีเมื่อได้ยินเสียงร้องไห้โฮดังขึ้นมา อีกฝ่าย

ร้องไห้สดูน�า้มกูจนเขาได้แต่ถอนหายใจออกมาเสยีงดงั สมชายไม่เคย
ชอบเสยีงร้องไห้เลยสกันดิเดยีว แถมตอนนีค้นทีร้่องไห้ยงัเป็นลกูชาย
คนเล็กของเสี่ยเฮงอีก ทั้งที่โตจนอายุยี่สิบแล้วก็ยังเอาแต่ร้องไห้จ้า 
แบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนกัน

“เลิกร้องไห้แล้วกลับบ้านสักที”
“สมชาย”
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“อะไร”
“เจ็บขา”
“...”
“โอ๊ยยย!”
ลกูชายพ่อสมศกัดิย์นืมองเกีย้มอีท๋ีจู่่ๆ  กข็าอ่อนล้มแผละลงไป

กองกับพื้นปูน ช้อนตาแดงๆ ขึ้นมามองเขา ไหนจะท�าปากเบะใส่อีก 
เกีย้มอีก๋ะพรบิตาปรบิๆ อยูอ่ย่างนัน้ สมชายถอนหายใจออกมาเสยีง
ดังอีกครั้งแลว้ยอ่ตัวลง หันหลังให้อีกฝ่าย ทา่ทางนั้นเรียกรอยยิม้และ
เสียงหัวเราะคิกคักจากลูกชายเสี่ยเฮงได้เป็นอย่างดี

“สมชายใจดีจังเลย ให้เราขี่หลังด้วย”
“เงียบไปเลย”
“สมชายจ๋า”
“อะไร”
“เดี๋ยวเราใส่ทองให้ดีไหม”
“ถ้าอยากโดนโยนทิ้งก็ลองดู”
“แง”
“เงียบๆ สักทีเถอะ”
“สมชายจ๋า”
“...”
“วันนี้ขอบคุณมากๆ นะ”
“อือ”
“เราน่ะนะ...โคตรอยากได้สมชายเป็นผัวเลย แว๊กกก! สมชาย

อย่าโยน!”
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ดอกที่สาม

เสียงดนตรีไทยซึ่งดังก้องออกมาถึงนอกรั้วบ้านของพ่อ 
สมศักด์ิ เจ้าของคณะลิเกชื่อดัง เป็นเสียงที่ชาวบ้านละแวกนั้นได้ยิน
กันจนชินหู เสียงเพลงและท�านองที่แสนไพเราะระรื่นหูจากเครื่อง
ดนตรกีว่าสบิชิน้คูค่วรกบัการแสดงทีห่ลายคนต้องเอ่ยปากชมเมือ่พดู
ถึงคณะลิเกจันทรามหาสมพรเป็นอย่างยิ่ง

“เห่ เฮ เฮ้ เฮๆ”
ชายวัยกลางคนส่งเสียงขับร้องก้องกังวานพลางเหลือบมอง

บรรดาเด็กเล็ก เด็กวัยรุ่นที่ก�าลังร่ายร�าตามจังหวะดนตรีอยู่เบื้องหน้า 
วันนี้คณะลิเกของพ่อสมศักดิ์จัดซ้อมใหญ่ แม้ปกติจะมีการซ้อมอยู่ 
แทบทุกวัน แต่ส�าหรับการซ้อมใหญ่รวมวงกันแบบนี้จะมีเพียงแค่
สปัดาห์ละหนึง่วนัเท่าน้ัน ด้วยเหตน้ีุเหล่าบรรดานกัแสดงและนกัดนตรี
ท่ีเป็นหัวใจส�าคญัของลเิกจนัทรามหาสมพรจงึต้องมารวมตวัซ้อมใหญ่
ด้วยกันในตอนนี้

ท่าทางการร่ายร�าถูกออกแบบโดยอาจารย์ลิเกเก่าชื่อดังอย่าง
อาจารย์เพ็ญประภา ที่วันนี้พ่อสมศักดิ์ได้เชิญมาร่วมดูร่วมฝึกซ้อมให้
แก่เดก็ๆ ในคณะ ลลีาทีอ่่อนช้อยงดงามท�าให้อาจารย์เพ็ญประภาพอใจ
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อยู่ไม่น้อย
จุดเร่ิมต้นของคณะลิเกน้ีมีที่มาจากการที่ทุกคนต้องการหาเงิน

เลีย้งตนเองและครอบครวัจงึร่วมใจกันต้ังคณะขึน้มา ซึง่มีสมาชกิตัง้แต่
รุ่นหนุ่มสาวไปจนถึงผู้สูงวัย แม้แต่เด็กตัวเล็กตัวน้อยที่ต้องการรายได้
เสริม พ่อสมศักดิ์ก็มักจะรับเอาไว้พิจารณาส�าหรับเล่นเป็นตัวละคร
ประกอบฉาก นักดนตรีหน้าใหม่ที่มีแวว มีฝีมือเข้าตา พ่อสมศักดิ์ก็จะ
ถ่ายทอดวิชาให้อย่างเข้มงวด เพื่อให้เด็กคนนั้นได้มีวิชาติดตัวต่อไป

ด้วยเหตุนี้...พ่อสมศักดิ์จึงเป็นที่รักของชาวบ้านอย่างไม่เป็นที่
กังขา

เตร๊ง เตรง
“แวะมาดูหน่อยสิ...ว่าลุงชิเปิดแสดง ไม่มาเดี๋ยวจะหาว่าแล้ง

น�้าใจเหือดแห้งเหี่ยวเฉา”
“เอาใหม่ เอื้อนตรงแล้ง แล้วค่อยขึ้นน�้าใจช้าๆ”
“จ้ะพ่อ” 
พ่อสมศักดิ์เอ่ยท้วงลูกศิษย์ก่อนที่จะสอนให้อีกฝ่ายร้องอย่าง 

ถูกต้อง เมื่อได้ยินบทขับร้องที่พอใจ ใบหน้าเหี่ยวย่นก็ค่อยๆ ปรากฏ
รอยยิ้มออกมา การฝึกซ้อมด�าเนินไปเรื่อยๆ จนผ่านไปหลายชั่วโมง 
กว่าที่จะได้ยินค�าอนุญาตให้แยกย้ายไปพักผ่อนได้ บรรดาเด็กเล็กๆ 
เลยพากนัออกไปซือ้ขนมกนิ ส่วนพวกรุน่ใหญ่ขึน้มาหน่อยกน็ัง่จบักลุ่ม
คุยกัน 

เจ้าของคณะพรูลมหายใจออกมาก่อนจะมองไปรอบๆ ดวงตา
ของผู้อาวุโสประจ�าคณะไปหยุดอยู่ที่ชายหนุ่มซึ่งนั่งพิงเสาอยู่ไม่ไกล 
แววตาของพ่อสมศักด์ิหม่นลงเพียงครู ่ก่อนทีเ่ขาจะตดัสนิใจยนัตวัเอง
ลุกขึ้นแล้วเดินหนีออกมา

‘ชายเอ๊ย...’
วันนีท้ัง้วนัสมชายลงมาร่วมซ้อมด้วยใบหน้าบึง้ตงึ ถามค�าตอบ

ค�า ใครมายุ่งด้วยก็ไม่สนใจ แต่ถึงอย่างนั้นเมื่อถึงคิวตัวเองร่วมแสดง 
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เขาก็ตั้งใจท�า แต่หลังจากนั้นเจ้าตัวก็จะหลบมุมไปนั่งอยู่คนเดียว เขา
เป็นแบบนี้เสมอ ใครๆ ก็รู้

สมชายไม่เคยคิดอยากจะเป็นลิเก เขาเพียงแต่จ�าใจมาช่วย
ครอบครัวเท่านั้น

เมื่อล่มหัวจมท้ายมาจนถึงวันนี้แล้ว การจะถอนตัวก็คงเป็นไป
ได้ยาก ไหนจะหน้ีก้อนโตทีห่ยิบยืมมาอีก การทีส่มชายได้เป็นลิเกเบอร์
หนึ่งอาจเป็นสิ่งเดียวที่ท�าให้คณะลิเกจันทรามหาสมพรยังคงอยู่

สมชายโตมาในคณะลิเก แม้จะไม่ได้ฝึกซ้อมหนักอะไร เขาก็
เหมือนใช้สูตรโกง เพราะได้วิชามาเกือบจะทั้งหมด ร้องลิเกได้ ขับ
บทกลอนได้ ร�าได้ แถมยังเล่นดนตรีได้อีก พรสวรรค์พวกนี้นับเป็นสิ่ง
ทีห่ลายๆ คนในคณะต่างกร็ูส้กึอจิฉา สมชายไม่รูต้วัเลยสกันดิว่าเขามี
ความสามารถที่แสนจะน่าทึ่งมากมายขนาดไหน

“พี่ชาย เอาน�้าโอเลี้ยงไหม เดี๋ยวฉันไปซื้อมาให้”
“ไม่เอา”
“นั่งหน้าบูดอีกแล้วนะ ไม่หล่อๆๆๆ”
เก่งเดินเข้ามาพูดเย้าแหย่พี่ชายตัวเอง แต่เมื่อถูกสมชายมอง

ตาขวาง เด็กน้อยจึงหุบปากฉับก่อนที่จะยิ้มแหยๆ แล้ววิ่งออกไป ทิ้ง
ให้ชายหนุ่มนั่งพิงเสาอยู่อย่างนั้น

สมชายมองกลุ่มผู้หญิงตรงหน้า ทุกคนล้วนแต่เป็นนางร�าใน
คณะ บางคนก็รับบทบาทส�าคัญๆ ยกตัวอย่างก็เช่นหญิงสาวเสื้อขาว
คนนั้น...

“ยกมือขึ้นอีกหน่อยนะ ใช่จ้ะ”
พิมพ์สอนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมทั้งช่วยจัดท่าทางร่ายร�าที่ 

ถูกต้องให้ เรียกรอยยิ้มจากอาจารย์เพ็ญประภาที่ยืนมองอยู่ข้างๆ ดู
ท่าทางอาจารย์จะพอใจไม่ใช่น้อยทีเ่หน็ลกูศิษย์ของตวัเองได้ดขีนาดนี้

พิมพ์เป็นนางเอกลิเกเบอร์หนึ่งของคณะ และเป็นคู่ขวัญของ 
สมชาย เพชรแก้วเกล้า ท่าทางการร่ายร�า รวมถึงลีลาในการขับร้อง
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ต่างๆ อ่อนช้อยงดงามจนกลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆ คน พิมพ์
มักจะได้รับค�าชมเสมอ แถมยังเป็นคนขยันหมั่นฝึกซ้อม พ่อสมศักดิ์
ถึงกับยกให้เป็นลูกศิษย์ดีเด่นเลยด้วยซ�้า

สมชายนัง่มองอยูอ่ย่างนัน้จนพมิพ์รูส้กึตวั เธอชะงกัแล้วส่งยิม้
ให้ แต่ชายหนุ่มกลับพรูลมหายใจออกมา แล้วยันตัวลุกขึ้นเดินออก
จากศาลาไม้ทันที

พิมพ์เป็นผู้หญิงสวย แถมยังมารยาทดี นิสัยก็ดี ใครๆ ต่างก็
หลงรักเธอ แต่ส�าหรบัสมชายแล้ว เขากลบัมองเธอเป็นเพยีงแค่เดก็ใน
คณะอีกคนของพ่อสมศักดิ์ก็เท่าน้ัน แม้ใครต่อใครมักจะเอ่ยแซวทั้งคู่
อยู่บ่อยครั้ง แต่ลูกชายคนเดียวของพ่อสมศักดิ์ก็ไม่เคยแสดงท่าที 
พึงพอใจในตัวอีกฝ่ายเลย กลับกันเจ้าตัวเอาแต่หลบไปใช้ชีวิตสันโดษ 
หลกีเลีย่งการพบเจอคนมากหน้าหลายตา ไม่ชอบสังสรรค์กับคนอ่ืนๆ 
จนถูกหลายต่อหลายคนนินทาอยู่บ่อยครั้ง

“พี่ชายๆ”
“อะไร” ยงัไม่ทนัทีเ่ขาจะได้ก้าวขึน้บนัไดบ้าน ลูกศษิย์อีกคนของ

พ่อสมศักดิ์ก็วิ่งแจ้นมาเรียกเขาเอาไว้เสียก่อน
“เอ่อ คือ พ่อสมศักดิ์บอกให้พี่ไปรับซอด้วงที่ส่งซ่อมจ้ะ”
“อันไหน”
“ไม้ชิงชัน ตัวที่หนังงูมันขาดน่ะจ้ะ”
“อืม เดี๋ยวไปเอาให้”
สมชายพยกัหน้ารบัรู ้เดก็น้อยคนนัน้ยกมือไหว้แล้วว่ิงแจ้นกลับ

ไปยังศาลาไม้ แทนที่จะได้กลับขึ้นไปนอนพักหลังจากฝึกซ้อมเสร็จ  
เขาก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินไปยังโรงจอดรถที่อยู่อีกฝั่งของตัวบ้าน 
อาณาเขตของที่นี่ค่อนข้างกว้างพอสมควร พื้นที่ขนาดเกือบสิบไร่ถูก
สร้างเป็นที่พักพิงให้แก่บรรดาลูกคณะ มีบ้านทรงไทยหลังเล็กๆ ตั้ง
เรียงกัน รวมถึงสวนหย่อมซึ่งมีทั้งต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกไว้ให้ความร่มรื่น  
ไม้ใบ ไม้ประดับ และมีบ้านทรงไทยขนาดใหญ่ซึ่งที่อยู่อาศัยของพ่อ 
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สมศกัดิแ์ละลกูชายหวัแก้วหวัแหวนอย่างสมชายตัง้อยูต่รงกลาง ใครๆ 
กบ็อกว่าบ้านของพ่อสมศกัดิน์ัน้สวยงาม แถมด้านหลงัยงัตดิล�าคลอง 
เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจเป็นที่สุด

สมชายสตาร์ตรถยนต์ก่อนจะขับออกจากบ้าน ตรงไปยังร้าน 
รบัซ่อมเครือ่งดนตรร้ีานประจ�าในตวัเมอืงทีม่กัจะไปใช้บรกิาร ใช้เวลา
เกอืบชัว่โมงกม็าถงึ พอจอดรถเสรจ็เรยีบร้อยกล็งรถแล้วเดนิเข้าไปรบั
เครื่องดนตรีที่ส่งซ่อมด้านใน

“คุณป๋าบอกว่าสิ้นเดือนนี้นะ ห้ามเบี้ยวอีก”
“โธ่ เกี้ยมอี๋ ช่วยบอกพ่อหน่อยไม่ได้หรือว่าน้าขอจ่ายช้ากว่า

นั้นอีกแค่อาทิตย์เดียว อาทิตย์เดียวจริงๆ มันหาไม่ได้เลย ช่วงนี้ไม่มี
ลูกค้าเลย”

“คุณป๋าสั่งมา ใครจะกล้าขัดล่ะ”
“มันไม่มีจริงๆ เกี้ยมอี๋เอ๊ย”
‘เกี้ยมอี๋? ชื่อนี้มันจะมีสักกี่คนกันเชียว’
สมชายสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ก่อนหันหน้าหนีแล้วเดินไปหยุด

ยืนอยู่ตรงหน้าตู้กระจกไม่ไกล เขาตั้งใจว่าจะรอให้อีกฝ่ายออกไปจาก
ร้านก่อนถึงค่อยเข้าไปคุยกับเจ้าของร้าน เพื่อจะได้ไม่ต้องเผชิญหน้า
กับลูกชายคนเล็กของเสี่ยเฮงตัวจ้อยคนนั้น ดูท่าทางแล้วเจ้าตัวคงจะ
มาทวงหนี้แทนเสี่ยเฮงอีกนั่นแหละ

“อ๊ะ! สมชาย? สมชายใช่ไหมจ๊ะ!”
‘บ้าเอ๊ย...’
สมชายนกึอยากจะดดีตวัเองออกไปจากจดุนีเ้สยีเหลอืเกนิ พอ

เกี้ยมอี๋ไม่เห็น มันก็ต้องมีใครสักคนเดินเข้ามาสะกิดจนได้ เขาสูดลม
หายใจเข้าลกึๆ ก่อนจะหนัไปมองสาวใหญ่ข้างตวั เธอฉกียิม้กว้าง ดใีจ
ที่ได้เจอพระเอกลิเกขวัญใจของตัวเอง สมชายมองริมฝีปากแดงจัด 
รบักบัสเีสือ้ และสร้อยเส้นโตทีป่ระดับประดาไปด้วยอญัมณสีสีด มอง
ปราดเดียวก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือแม่ยกกระเป๋าหนัก
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“โอย หล่อเหลือเกินพ่อคุณ แม่ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหม” 
สมชายขนลุกซู่เมื่อสาวใหญ่ขยับเข้ามาประชิดแล้วลูบตัวของ

เขา
“ไม่ได้!”
นั่นไม่ใช่เสียงของสมชาย
จริงอยู่ที่เขาอยากจะปฏิเสธ แต่นั่นไม่ใช่เสียงของเขาจริงๆ
“ถอยไปห่างๆ เลยป้า”
“เรียกใครป้า!”
“กป้็านัน่แหละ! ถอยห่างไปนดิ! อกีนดินัน่แหละ! ห่างอกีสกันดิ 

อีกนิดนั่นแหละ”
“เกี้ยมอี๋! อะไรของแกเนี่ย!”
สมชายยืนมองสาวใหญ่เถียงกับเด็กหนุ่มรุ่นลูก เกี้ยมอี๋ที่ก่อน

หน้านี้ยืนคุยกับเจ้าของร้านมายืนข้างเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ สีหน้า
ยุง่ๆ แบบนัน้ท�าให้เขารูไ้ด้ในทนัทว่ีาตอนนีเ้ก้ียมอ๋ีเตรยีมจะโวยวายใส่
คุณนายชุดแดงตรงหน้าเขาแล้ว ทั้งสองคนยืนเท้าเอวจิกตาจ้องหน้า
กัน ราวกับมีกระแสไฟฟ้าดังเปรี๊ยะๆ ในอากาศ

ดูท่าเจ้าตัวตอนน้ีสิ เท้าเอวตาเขียวขนาดนั้นเลยนะลูกเส่ียเฮง 
เปรี้ยวเหลือเกิน ตัวแค่นี้

“ไม่ให้ถ่าย!”
“เอ๊ะ! ฉนัจะถ่ายรปูกบัสมชาย มายุง่อะไรด้วย เป็นเดก็เป็นเลก็ 

ท�าไมท�าท่าแบบนี้กับผู้ใหญ่!”
“สมชายไม่ชอบให้คนมาถ่ายรูป ตอนนี้เป็นเวลาส่วนตัวของ

สมชายด้วย! ห้ามรบกวน! แล้วเมื่อกี้ป้าลูบตัวสมชายท�าไม! เซ็กชวล
ฮานามิสมชายเหรอ!”

นี่เกี้ยมอี๋ก�าลังสอนเรื่องเวลาส่วนตัวอย่างนั้นเหรอ เฮอะ...เขา
ละอยากจะหัวเราะออกมาจริงๆ

“คะ...คุณหนูคะ ไม่ใช่ฮานามิค่ะ”
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“ฮาอะไร”
“เอ่อ...ฮาอะไรวะมาโนช”
“ฮารูฮิครับ”
“เออ! นั่นแหละ ป้าอย่ามาเซ็กชวลฮารูฮิสมชายนะ!”
ไปกันใหญ่แล้ว ไปกันใหญ่เลย ไม่มีใครห้ามกันสักค�า สมแล้ว 

ที่อยู่ข้างเกี้ยมอี๋ได้
“เก้ียมอี๋ เอ็งอย่ามาอวดดีให้มันมากนักนะ! คิดว่าเป็นลูกเส่ีย

เฮงแล้วจะท�าอะไรก็ได้เหรอ”
“ลูกเสี่ยเฮงแปลว่าอิสระ! เราไม่ยอมให้ป้ามาด่าเราฝ่ายเดียว

หรอก! นู่น! ป้าออกไปได้แล้ว ไปๆ ผัวป้านั่งรออยู่ข้างนอกนู่น!”
“แกอย่ามาเรียกฉันว่าป้านะเกี้ยมอ๋ี! มีสิทธิ์อะไรมาห้ามไม่ให้

ฉันถ่ายรูปกับสมชาย ฉันเป็นแม่ยกเบอร์หนึ่งของเขาเชียวนะ!”
สมชายยืนอ้ึงเมื่อจู่ๆ สาวใหญ่เสื้อแดงก็ถอดก�าไลทองเตรียม

จะยืน่มาให้เขา แต่กลบัถกูมอืเลก็ๆ ของลกูชายเสีย่เฮงดนัออกไปเสยี
อย่างนัน้ ใบหน้าหวานงอง�า้ ค้ิวขมวดเข้าหากันแล้วรบีเดนิมากางแขน
บงัตวัเขาเอาไว้ ส่วนสองคนนัน้พอเหน็เจ้านายท�าก็รบีมายืนขนาบข้าง 
ช่วยกางแขนขวางเอาไว้อีกชั้นหนึ่ง

‘สมชายเอ๊ยสมชาย ท�าไมในชีวิตเจอแต่คนแบบนี้วะ’
“ให้ได้แค่น้ันยังจะกล้ามาเคลมว่าเป็นเบอร์หนึง่นะป้า อกีอย่าง 

จะมาก่อนมาหลังก็แฟนคลับเหมือนกัน อย่ามาพูดเอาดีเข้าตัวหน่อย
เลย!”

“นี่! สมชาย ฉันให้หมดนี่เลย”
“เกี้ยมอี๋ให้ได้มากกว่าป้าอีก”
“เอาทองไหมสมชาย”
“โอย! เกี้ยมอี๋เหมาทั้งร้านให้เขายังได้เลย”
“...นี่! สมชาย อะ เอานาฬิกาไปเลย เรือนนี้แม่ซื้อมาเป็นแสน

เชียวนะ!”
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“โนจ้ะ สมชายไม่รับของก๊อบ”
“ไม่ได้ก๊อบ! นี่มันงานแท้!”
“โอยป้า! งานแท้ก็แปลว่าก๊อบไหม!”
สมชายเริม่หงดุหงดิ เขาเพยีงแค่มารบัของตามค�าส่ังของพ่อ ไม่

คดิเลยว่าจะต้องมายนือยูท่่ามกลางสงครามของบรรดาคนรวยแบบนี้ 
ดูสิดู เด๋ียวคนนั้นก็ยื่นทอง เดี๋ยวคนนี้ก็ชูเงิน เขาควรจะดีใจจริงๆ  
ใช่ไหมที่มีคนรวยมาชอบเขามากขนาดนี้ สมชายมองเก้ียมอ๋ีต่อปาก
ต่อค�ากับคุณนายชุดแดง ตัวก็แค่นั้นแต่เล่นใหญ่ไว้ก่อน จากตอนแรก
ที่คุณนายเสื้อแดงมีความมั่นใจเต็มเปี่ยม ไปๆ มาๆ ก็เริ่มหน้าซีดเมื่อ
โดนเกี้ยมอี๋ตอกกลับทุกค�าพูด

สาวใหญ่ยืนกัดปากด้วยความโกรธก่อนด่าเกี้ยมอี๋ชุดใหญ่แล้ว
เดินปึงปังออกไปจากร้าน

“เฮอะ รวยไม่เท่า อย่าเห่า ไม่ชอบ”
“คุณหนูคะ นั่นซ้อเจียงนะคะ เสี่ยเฮงรู้จะโดนดุเอานะคะ”
“คุณป๋าไม่ดุเราหรอก คุณป๋ารักเราจะตายไป อ๊ะ! สมชายยย”
สมชายกลอกตา เมือ่ครูน่ีแ้อบเดนิหลบไปหาเจ้าของร้านเงยีบๆ 

แล้วแท้ๆ แต่เกี้ยมอี๋ก็ดันตาไว รีบวิ่งมายืนข้างๆ เสียอย่างนั้น เขา
เหลอืบมองใบหน้ากลมใสของคนทีย่นืยิม้แป้นแล้นอยู่ข้างๆ ก่อนถอน
หายใจเฮือกใหญ่แล้วท�าเมิน จัดการบอกธุระกับเจ้าของร้าน ยืนรอ 
สักพักซอตัวที่ถูกส่งซ่อมก็มาอยู่ในมือเขาจนได้

“เท่าไหร่”
“ไม่ต้องจ่ายน้า สมชาย เราจ่ายให้เอง”
“ไม่ต้อง”
“ไม่เป็นไร เกี้ยมอี๋รวย”
“รวยก็เอาไปท�าอย่างอื่น”
“ท�ามาทุกอย่างแล้ว เหลือแต่จ่ายค่าซอให้สมชายอะ”
น่าเบื่อนัก อะไรมันจะรวยขนาดนั้น
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“ไม่ต้อง”
“จิ!๊ ลงุ ค่าซ่อมมนัเท่าไหร่ บอกมา เดีย๋วเกีย้มอีจ๋ะจ่ายแทนเอง 

กี่ล้าน”
“เอ่อ...”
สมชายสบถเบาๆ ควักเงินที่เตรียมมาจ่ายให้เจ้าของร้าน แล้ว

รีบเดินจ�้าอ้าวออกมาจากร้านทันทีโดยไม่รอฟังเสียงของเกี้ยมอี๋ที่วิ่ง
ตามหลัง เขารีบขึ้นรถตัวเอง แต่ยังไม่ทันที่จะได้ติดเครื่อง เขาก็สะดุ้ง
เพราะเกี้ยมอี๋เอาหน้ามาแนบกระจกรถ แถมยังท�าตาปริบๆ ส่งเสียง
บอกว่าอยากคุยกับเขา

ต้องท�าขนาดนี้เลยหรืออย่างไรกัน เหลือเกินจริงๆ ลูกเสี่ยเฮง
เนี่ย

สมชายมองคนติดตามของอีกฝ่ายที่รีบวิ่งตามมาดึงตัวเก้ียมอ๋ี
ออกจากรถของเขา เป็นพระเอกลเิกว่าเหนือ่ยแล้ว แต่การเป็นคนดแูล
เกี้ยมอี๋น่าจะเหนื่อยกว่า งานยากแบบนี้...มิน่าเสี่ยเฮงถึงให้เงินเดือน
สองคนนั้นเยอะเหลือเกิน

“สมชาย!”
“มีอะไร”
“สิ้นเดือนจะไปแสดงที่วัดพระวิเชียญใช่ไหม เราจะไปรอที่หน้า

เวทีน้า”
“ให้ตายสิ”
“เราเหมารถดินไปถมที่วัดให้แล้วนะ เอาเวทีไปลงได้เลย”
“เกี้ยมอี๋!”
“ค่าฟงค่าไฟไม่ต้องห่วง เราจ่ายล่วงหน้าให้แล้ว”
“ให้ตายสิวะ...ท�าไมใช้เงินแบบนี้ ฟุ่มเฟือย”
“ฟุ่มเฟือยแปลว่าอะไรอะมาโนช”
“เอ่อ...”
“เกี้ยมอี๋ไม่รู้จักอะสมชาย มันแปลว่าอะไร เราขอโทษ เรารู้จัก
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แต่ค�าว่ารวย อ๊ะ! สมชาย! สมชายยย”
“คุณหนู!”
“อ๊ะ! เดีย๋วนะ ลมืเอาทองให้สมชายเลย! ท�าไมพีแ่ขมกบัมาโนช 

ไม่เตือนเรา! สมชาย! สมชายกลับมาเอาทองก่อนนน! สมช้ายยย!”



~ ฮักกันบ่ได้ดอก ~

ดอกที่สี่

ยามทีต่ะวนัลบัขอบฟ้า แสงไฟจากภายในงานกค่็อยๆ สาด
แสงลงมาแทนที่ ดวงไฟหลากหลายสีสันถูกน�ามาประดับตกแต่งเรียก
ความสนใจจากบรรดาผู้เข้าชมให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับความตระการตา
ของงานวดัในค�า่คืนน้ี ผู้คนเริม่ทยอยเข้ามาในงาน สองข้างทางเตม็ไป
ด้วยร้านขายอาหาร รวมไปถึงเสื้อผ้า เครื่องประดับ และของใช้ต่างๆ 
ให้ผู้มาได้จับจ่ายใช้สอยกันอย่างเพลิดเพลิน

สิ่งหนึ่งที่ท�าให้ผู้คนมากมายมารวมตัวกันในวันนี้ นอกจากจะ
ได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศในงานวัดแล้ว ยังจะได้ชม
การแสดงที่สุดแสนตระการตาซึ่งนานๆ ทีจะมีโอกาสได้ชม นั่นก็คือ
คณะลิเกจันทรามหาสมพร

เวทีลิเกถูกจัดตั้งในพื้นที่กว้างขวาง เป็นจุดเด่นที่แทบทุกคนใน
งานจะต้องมองเห็นเวทีที่สุดแสนจะตระการตานี้ ยิ่งใกล้ถึงเวลาแสดง 
เสียงเตรียมเครื่องดนตรี เสียงเตรียมการแสดงก็ยิ่งเรียกให้ผู้ชมกรู
เข้าไปจับจองพื้นที่ส�าหรับนั่งชมกันจนลานหน้าเวทีแน่นขนัด ไม่ว่าจะ
คนเฒ่าคนแก่ ลูกเล็กเด็กแดง และกลุ่มวัยรุ่น คนที่มาทีหลังก็ต้องใช้
วิธียืนดู กลุ่มเด็กซนๆ พากันปีนขึ้นไปนั่งบนหอระฆังของวัด รอชม
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การแสดงทีข่ึน้ชือ่ว่าสดุแสนจะเพลดิเพลนิใจในอกีไม่กีอ่ดึใจข้างหน้านี้
เม่ือดนตรีโหมโรงดังขึ้น แสงสว่างบนเวทีก็ยิ่งเจิดจ้ามากยิ่งขึ้น 

ดนตรไีทยทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของลเิกชวนให้หลายๆ คนถงึกบัต้อง
หยุดยืนฟัง บ้างก็ชี้มือชี้ไม้ ชักชวนคนที่มาด้วยกันให้มายืนดูใกล้ๆ 
เสียงบรรเลงของวงปี่พาทย์ดังขึ้นเป็นจังหวะโหมโรงตามธรรมเนียม
การแสดงลิเก เป็นการบูชาเทพยดาและครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือ 
รวมถงึเป็นการป่าวประกาศเป็นนัยๆ ว่าอีกไม่นานนีล้เิกคณะจนัทรา-
มหาสมพรจะเปิดการแสดงให้ได้ชมกันแล้ว

หลังจากที่บรรเลงเพลงโหมโรงจบก็ตามมาด้วยการบรรเลง 
เพลงวาส�าหรับการออกแขก ชายวัยกลางคนแต่งกายด้วยชุดที่มี
เอกลกัษณ์เฉพาะออกมาขบัร้องออกแขกเพือ่เรยีกให้ผูช้มเข้ามารบัชม
การแสดงกันเยอะขึ้น 

“เฮ้ๆ ฮา...ฮา...ขอเชิญท่านมาชมลิเก”
หลังจากออกแขกจบวงปี่พาทย์ก็บรรเลงรับ หลังจากนั้นก็

เป็นการเล่าเรื่องที่จะแสดงในวันนี้และเปิดฉากการแสดงอย่างเต็มที่ 
นักแสดงซึ่งสวมชุดและเครื่องประดับแวววาวตระการตาสลับกันออก
มาตามบทบาทที่ตนเองได้รับ เมื่อออกมาก็ต้องแสดงฝีมือ วาด
ลวดลายและลีลาที่ท�าให้หลายๆ คนต้องปรบมือให้ สมกับที่เป็นการ
แสดงจากคณะลิเกของพ่อสมศักดิ์ 

เสียงขับร้องอันไพเราะย่ิงท�าให้ผู้ฟังเพลิดเพลินมากกว่าเดิม  
นกัแสดงบางคนทีแ่สดงลลีาท่าทางถกูใจบรรดาพ่อยกแม่ยกกจ็ะได้รบั
เสยีงปรบมือชอบใจ บางคนกห็อบเอาของขวัญชิน้เล็กชิน้น้อยมามอบ
ให้เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจแก่ผู้แสดงที่ตนเองชื่นชอบ

ในที่สุด...ตัวละครที่หลายๆ คนรอคอยก็ออกโรง
“สมชายยย”
“มาแล้วๆ”
“สมชาย!” 
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เสียงปรบมือเกรียวกราวดังขึ้นเมื่อนักแสดงที่เป็นขวัญใจของ
ใครหลายๆ คนออกมาจากหลังม่าน การแต่งกายตามแบบฉบับ
พระเอกลิเกในวันน้ีขับให้เขาดูโดดเด่นมากข้ึนไปอีก ลีลาการฟ้อนร�า
ของ สมชาย เพชรแก้วเกล้า ท�าเอาบรรดาแม่ยกต่างปลาบปล้ืมกนัเป็น
แถบๆ ภาพทีถู่กฉายขึน้บนจอขนาดใหญ่ด้านข้างเวทซีมูเข้าไปจนเหน็
ใบหน้าของพระเอกลิเกชื่อดังชัดตา เรียกให้บรรดาสาวน้อยสาวใหญ่
ขยับเข้ามารับชมการแสดงมากขึ้นไปอีก

สมแล้วทีเ่ป็น สมชาย เพชรแก้วเกล้า ขึน้เวทคีรัง้ใดไม่เคยท�าให้
ผิดหวัง

“ท่านอย่าเมนิหน้าหนัเห ท่านดูลเิกสนุกสนาน ผมขอกราบท่าน
ที่เมตตา ให้ผมได้มาเล่นลิเก...” 

บรรดาแม่ยกรีบวิ่งไปหน้าเวที ย่ืนของในมือให้แก่พระเอกลิเก
คนโปรด สมชายสูดลมหายใจเข้าลึกๆ แม้จะไม่อยากรับแต่สุดท้ายก็
จ�าเป็นที่จะต้องฉีกยิ้มกว้าง ขับร้องออดอ้อนเสียงหวานต่อไปพร้อม
กับรับของจากสาวใหญ่เบื้องหน้า บางคนก็ขอจับไม้จับมือ บางคนก็
ขอถ่ายรูปด้วย ผ่านไปไม่นานคอของสมชายก็เต็มไปด้วยพวงมาลัย
ธนบัตร พอได้กลับเข้ามาหลังม่านก็เรียกเด็กๆ ในคณะมาช่วยกันยก
ออกให้

“โห พี่ชาย ทั้งหมดนี่รวมกี่บาทวะเนี่ย”
เก่งทีต่อนนีส้วมชดุลเิกขนาดพอดตีวัรบีวิง่มารบัพวงมาลยัจาก

สมชายแล้วน�าไปมอบให้พ่อสมศักดิ์ที่นั่งอยู่ไม่ไกล อีกไม่นานเก่งเอง
ก็ต้องขึ้นแสดง เขามักจะได้รับบทตัวจี๊ดของเรื่อง เป็นลิเกเด็กที่ใครๆ 
ก็พากันเอ็นดู 

สมชายถอนหายใจแล้วเดนิไปยนืรอคิวของตวัเอง มองดคูนนัน้
คนนี้ออกฉาก

“วันนี้คนมาดูเยอะจริงๆ เลย”
“นั่นสิ เต็มหน้าเวทีเลย”
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“นึกว่าลิเกจะไม่มีคนดูเสียแล้ว”
“ลิเกพ่อสมศักดิ์เชียวนะ”
“ดีทีเ่ขาจดัให้แสดงกนัคนละวนั ถ้าเกดิให้มหีมอล�าด้วยลเิกด้วย

นะ แย่งกันตายพอดี”
“นั่นสิ”
สมชายยืนกอดอกมองออกไปด้านหน้าเวท ีวันนีมี้คนมาดเูยอะ

อย่างที่หลายๆ คนพูด มองไปทางไหนก็มีแต่คนแน่นขนัดไปหมด เขา
หวนนกึถึงช่วงแรกๆ ทีเ่ริม่แสดงลเิก ตอนนัน้เขาตกใจไม่น้อยทีจ่ะต้อง
ยนือยูท่่ามกลางสายตาไม่รูก้ีร้่อยคู ่คนอย่างสมชายเองก็ไม่ใช่คนทีเ่ก่ง
เรื่องการแสดงออก กว่าเขาจะเข็นตัวเองมาอยู่จุดนี้ได้ก็ต้องใช้ความ
พยายามเยอะอยู่พอสมควร

เขามองไปยังหน้าเวทีอีกครั้ง ก่อนที่จะขมวดคิ้วเมื่อสังเกตเห็น
ความผิดปกติบางอย่าง

“คนเยอะมาก ฉันสั่นไปหมดเลยเนี่ย! พี่ชาย...พี่? พี่!?”
“อะไร”
“ฉันเห็นพี่เหม่อนี่ เดี๋ยวพี่ก็ต้องออกแล้ว เหม่ออะไรเนี่ย มอง

หาอะไร”
“กูไม่ได้เหม่อ”
“ก็เห็นมองไปหน้าเวทีอะ”
“เสือก กลับเข้าไปข้างในเหอะ”
“โอ๊ย! เครื่องมันจะหลุด พี่นี่!”
สมชายดันหวัของน้องชายตัวเองเพ่ือให้กลับเข้าไปด้านใน ก่อน

สูดลมหายใจลึกๆ เพื่อรวบรวมสมาธิกลับมาจดจ่อยังหน้าเวที เมื่อได้
จังหวะที่ต้องออก เขาก็ค่อยๆ ก้าวออกไป ร่ายร�าขับร้องตามบทบาท
ที่ตัวเองได้รับมอบหมาย 

การแสดงด�าเนินไปเรื่อยๆ ตัวละครต่างๆ ก็เวียนกันออกมา 
สร้างสีสัน ทั้งยังสอดแทรกมุกตลกเป็นระยะ เรียกเสียงหัวเราะจาก
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บรรดาผู้ชมได้เป็นอย่างดี และเมื่อการแสดงด�าเนินมาจนใกล้จะจบ
เรื่อง เวลาก็ปาเข้าไปเกือบจะตีหนึ่งแล้ว สมชายนั่งลงบนตั่งทองหน้า
เวที มองการแสดงของตัวละครอื่นๆ ขณะเดียวกันก็เหลือบมองผู้คน
หน้าเวทีอยู่เป็นระยะ บรรดาแม่ยกนั่งมองเขม็ง ดวงตาใสไร้ซึ่งความ
ง่วงงุน เขาไล่สายตามองไปเรื่อยๆ ก่อนจะเริ่มสงสัยขึ้นมาอีกครั้ง

แปลก น่าแปลก...
ไม่มาเหรอ 
เฮอะ ไม่มาก็ไม่มา ก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้ว มาก็ร�าคาญเปล่าๆ 

ดีแล้วที่ไม่มา
ร�าคาญเสียงแว้ดๆ แบบนั้นจะตายไป
สมชายปัดความรู้สึกสงสัยพวกน้ันทิ้งไปเมื่อถึงคิวตัวละครที ่

ตัวเองสวมบทบาทอยู่ ในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะต้องโบกมืออ�าลาเวที  
นักแสดงทั้งหมดออกมายืนเรียงกัน ยกมือไหว้ขอบคุณ กล่าวอ�าลา
และขับร้องอีกเล็กน้อยเพื่อสร้างความประทับใจสุดท้าย 

หลังจากยกมือไหว้แล้วนักแสดงก็ทยอยกลับเข้าหลังฉากไป 
ก่อนจะพากันถอดเครื่องประดับออกจากตัว เสียงเพลงยังดังคลอไป
เรื่อยๆ จนเงียบลงในที่สุด คนดูเริ่มเก็บข้าวของแล้วเดินทางกลับบ้าน
กัน ปล่อยให้พื้นที่ที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนกลับมาว่างเปล่าอีกครั้ง

สมชายล้างเครื่องส�าอางบนหน้าออก ถอดเสื้อผ้าและเครื่อง
ประดับ ก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสื้อยืดและกางเกงขายาวที่สบายตัวแทน 
เขาผละออกมานั่งดื่มน�้าเปล่าเย็นๆ คนเดียวเงียบๆ ขณะที่คนอื่นๆ 
พักผ่อนกัน สมชายพรูลมหายใจออกมา ก่อนเดินออกมาจากโรงลิเก 
ตอนนี้คนเริ่มทยอยกลับบ้านแล้ว แม่ค้าพ่อค้าก็เช่นกัน ของที่ขายใน
ตอนนี้เร่ิมเหลือไม่มาก เขาตัดสินใจว่าจะลองไปเดินดูรอบๆ งาน 
สักนิด สมชายอ้อมมาทางด้านหน้าเวที ก่อนจะชะงักไปเมื่อเห็นใคร
บางคนยืนชะเง้อชะแง้อยู่ข้างล�าโพง

เสือ้กนัหนาวสสีนัคุน้ตาท�าให้สมชายจ�าได้ในทนัทว่ีาคนคนนัน้
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คือใคร
“อ๊ะ! สมชาย!”
‘ให้มันได้อย่างนี้สิวะ’
สมชายหยุดยืนนิ่ง แล้วหันไปมองคนที่โบกไม้โบกมือพร้อมกับ

วิ่งมาหาเขา แน่นอนว่าคนตรงหน้าคือแม่ยกเบอร์หนึ่งของ สมชาย 
เพชรแก้วเกล้า เกี้ยมอ๋ีวิ่งมาหยุดอยู่ตรงหน้า ฉีกยิ้มกว้างให้แล้วเปิด
หมวกฮูดออก เขาถึงเห็นใบหน้าของเกี้ยมอี๋ได้อย่างชัดเจน

มางานวดัพร้อมกับแผ่นแปะเจลลดไข้? มาทัง้อย่างนัน้น่ะเหรอ
อย่าบอกนะว่าไม่สบาย?
“แหะๆ เรามาชา้ไปนิดนึง เลยไม่ไดจ้องทีด่า้นหน้าเวทอีะ อยา่

ว่าเราเลยนะสมชาย”
“ใครสน”
“โห่ อะไรเนี่ย ไม่คิดถึงแม่ยกคนนี้หน่อยเหรอ ฮัลโหล แม่ยก

หายไปทั้งคน นายไม่สังเกตเลยเหรอสมชาย”
“ต้องสังเกตด้วย?”
“โอย ใจร้ายเก่งอะคนนี้ ฟืดดด”
สมชายเห็นเกี้ยมอี๋สูดน�้ามูกด้วยใบหน้าแดงๆ แบบนั้นแล้วนึก

หงดุหงดิในใจทีเ่กีย้มอีอ๋อกมาเทีย่วงานแบบนีท้ัง้ๆ ทีต่วัเองน่าจะเป็น
หวดั แถมตอนนีย้งัเป็นเวลาดกึมากแล้วด้วย ท�าไมเสีย่เฮงถงึยงัปล่อย
ให้เกี้ยมอี๋ออกมาได้

ดสูดิ ูตากป็รอื หน้ากบ็วมแดง จมกูกแ็ดงไปหมด ไหนจะท่าทาง
สูดน�้ามูกเสียงดังฟืดๆ แบบนั้นอีก

ไม่สบายแล้วยังจะซ่า ลูกเสี่ยเฮงนี่มันจริงๆ เลย
“มากับใคร”
“เรามากับมาโนชกับพี่แขม แต่สองคนนั้นแยกไปหาก๋วยเตี๋ยว

กินแล้ว”
อะไรกัน สองคนน้ันกล้าปล่อยให้เกี้ยมอี๋มาตรงนี้คนเดียวเนี่ย
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นะ?
“เราเอาเงินมาให้ด้วยนะ แต่มันอยู่กับพี่แขมอะ ไปๆ เดี๋ยวพา

ไปเอา”
“ไม่ไป”
“เอ้า!”
“ไม่เอา”
“ไม่เอาเงินจะเอาอะไร อ๋อใช่! ทองไหมสมชาย ทองๆ”
สมชายยกมือหนาขึ้นลูบหน้าตัวเองทันทีเมื่อเห็นอีกฝ่ายค้น

ตามตัวเพ่ือจะหยิบทองออกมาให้ สุดท้ายเขาก็จ�าเป็นที่จะต้องขยับ
เข้าไปใกล้แล้วจับข้อมือของเก้ียมอ๋ีเอาไว้เพ่ือไม่ให้อีกฝ่ายควักทอง 
ขึ้นมาชูได้ตามที่ใจอยากจะท�า

‘เกี้ยมอี๋นะเกี้ยมอี๋ จับตรงไหนก็มีเงินมีทองไปหมดเลยหรือไง’
“ไม่ต้อง”
“อ๊ะ สมชาย จะไปไหน ไปด้วยนะ นะๆ”
เขาหงดุหงดิทีเ่หน็ใบหน้าแดงๆ ของเกีย้มอ๋ี ทัง้ๆ ทียั่งสูดน�า้มูก

อยูค่าจมกู ท�าไมถงึไม่กลบัไปนอนพกัผ่อนทีบ้่าน ยงัจะซ่าออกมาเทีย่ว
งานวัดแบบนี้ แถมยังใจกล้าไปยืนด้อมๆ มองๆ แถวเวทีคนเดียวอีก 
ไม่รู้เลยหรือไงว่าพกเงินพกทองมาเต็มตัวแบบนี้แล้วไปอยู่ในที่ลับตา
คนแบบนั้นมันเสี่ยงต่อการโดนจี้โดนปล้นมากขนาดไหน แม้ว่าที่นี่จะ
เป็นวัด แต่ก็มีพวกขี้เหล้าขี้ยาป้วนเปี้ยนอยู่ไม่น้อยเลย

“สมชายจะไปไหน ไหว้พระเหรอ! ไปด้วยนะ นะๆ”
เขาอยากจะพาเกี้ยมอ๋ีไปส่งให้ถึงมือบรรดาคนดูแลทั้งสองคน

นั้น แต่พอเห็นสีหน้าดื้อรั้นของเจ้าตัวก็ต้องยอมเลยตามเลยไปก่อน 
เขาพาเกี้ยมอี๋เดินขึ้นบันไดสูงชันเพื่อไปสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่
ที่ตั้งอยู่ด้านบนซึ่งสูงจากพ้ืนข้ึนมาหลายสิบเมตร ท�าให้สามารถมอง
เหน็ววิรอบๆ ได้ทัว่ ไฟสเีหลอืงดวงใหญ่ทีส่่องขึน้ไปยิง่สะท้อนให้เหน็
ถึงความใหญ่โตและโดดเด่นของพระใหญ่องค์นี้
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ไม่บ่อยครั้งนักที่เขาจะได้มาไหว้พระท�าบุญแบบนี้ ต่างกับใคร
อีกคนที่มักจะเที่ยวชมงานวัดเป็นงานอดิเรก มีงานที่ไหน มีเกี้ยมอี๋ 
ลกูเสีย่เฮงทีน่ั่น เขายืนมองตวัน่าร�าคาญวิง่ไปทีซุ่ม้ขายดอกไม้ธปูเทยีน 
ก่อนจะว่ิงกลับมายื่นดอกไม้ให้เขาด้วยใบหน้าแดงๆ สมชายพรูลม
หายใจออกมาก่อนจะยืน่มอืไปรบัดอกไม้ รอยยิม้กว้างจงึถกูจดุขึน้บน
ใบหน้าของเกี้ยมอี๋ทันที

“นี่ๆ สมชาย”
“อะไร”
“เขาบอกว่าหลวงพ่อวิเชียญศักดิ์สิทธิ์มากๆ เลยนะ ขออะไร

ก็ได้อย่างนั้นเลย”
“...”
“ขอให้ได้สมชายเป็นผัว”
ลูกเสี่ยเฮงนี่คิดจะพูดอะไรก็พูดจริงๆ สินะ...
สมชายกลอกตาไปมา เมื่อเห็นปฏิกิริยาแบบนั้นของพระเอก

ลิเกหนุ่ม เกี้ยมอี๋ก็ยิ้มกว้างจนตาหยี หัวเราะคิกคักชอบใจก่อนจะปัก
ธปูลงในกระถางดนิตรงหน้า มอืเลก็ๆ สองข้างประกบเข้าด้วยกนัแล้ว 
กราบไหว้บูชาพระพุทธรูป จากนั้นก็ก้มลงกราบสามทีอย่างสวยงาม

เมื่อกราบไหว้เสร็จ ทั้งสองคนก็ลุกขึ้นเพื่อเตรียมตัวลงไปด้าน
ล่าง เกี้ยมอี๋พูดไม่หยุด เอ่ยชมการแสดงของเขาว่าหล่อบ้าง สนุกบ้าง 
ตลกบ้าง แล้วก็หัวเราะชอบใจอยู่คนเดียว สมชายที่เดินอยู่ข้างๆ ไม่
ได้พูดอะไร เขาเดินลงบันไดที่สูงชันด้วยความระมัดระวัง ยิ่งตอนนี้ไฟ
หลายดวงภายในวัดถูกดับลงรอบข้างจึงมืดตามไปด้วย

“นี ่สมชาย ถ้าสมชายไปเป็นดารานะ เราว่ารุง่แน่ๆ เลย สมชาย
อยากเป็นดาราไหม”

“เกี้ยมอี๋ ดูทาง อย่าเอาแต่พูด”
“แต่ถ้าสมชายเป็นดารานะ เราคงต้องบอกคุณป๋าให้รีบสู่ขอ

สมชายเลยแหละ ดักเอาไว้ก่อน”



54

~ ฮักกันบ่ได้ดอก ~

“เกี้ยมอี๋หยุดพูด”
“นับวันสมชายก็ยิ่งหล่อ เฮ้อ ไอ้เรามันก็...เหวอ!”
“เกี้ยมอี๋!”
สมชายเบิกตากว้างเมื่ออยู่ๆ ลูกชายเสี่ยเฮงที่พูดเจื้อยแจ้วอยู่

ข้างๆ กเ็สยีหลกัไถลลงไปกบัขัน้บนัได มอืหนาคว้าหมบัเข้าทีแ่ขนของ
อีกฝ่ายทันที ดีที่เขาคว้าตัวเอาไว้ทัน อีกฝ่ายจึงไม่ได้รับบาดเจ็บมาก
นัก 

เกีย้มอีน๋ัง่ลงกบัขัน้บนัไดก่อนจะลบูหวัใจตวัเองเบาๆ เมือ่ครูน่ี้
เขาเหยียบข้ันบันไดพลาดเลยท�าให้ไถลลงมาแบบนั้น ดีที่มีสมชาย 
มาด้วย ไม่อย่างน้ันเกีย้มอ๋ีคงได้กลิง้ลงไปกองทีบ่นัไดขัน้แรกแน่ๆ มอง
บันไดร้อยกว่าขั้นตรงหน้าแล้วก็หน้าเหยเกทันที

เกือบตาย...ลูกเสี่ยเฮงเกือบตายแล้ว
เกี้ยมอี๋พรูลมหายใจออกมา ก่อนจะนึกได้ว่าตัวเองเพิ่งจะท�า

อะไรทะเล่อทะล่าแบบนัน้ต่อหน้าสมชายจงึรบีหนัไปมองพร้อมส่งยิม้
ให้ เสียงหัวเราะแห้งๆ ไม่ได้ช่วยให้เกี้ยมอี๋รู้สึกว่าสมชายอารมณ์ดีขึ้น
เลย แถมอีกฝ่ายยังมอบรางวัลให้แก่ความประมาทโดยการดีดปลาย
จมกูของเขาหนึง่ท ีแม้จะไม่ได้เจบ็มากแต่ก็ท�าเอาน�า้มกูทีอ่ตุส่าห์กลัน้
เอาไว้ไหลออกมาเรื่อยๆ

“สมชาย!”
“บอกแล้วว่าให้มองทางดีๆ”
“ก็มองแล้ว มันมืดไง”
“ท�าอะไรก็ให้มันมีสติหน่อย”
“รู้แล้ว”
“เลิกสูดน�้ามูกได้แล้ว เอาไป”
“อะไรอะ”
“ทิชชู”
“สมชายไปเอามาจากไหนอะ”
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“เหลือจากเช็ดตูด”
“สะ...สมชาย!”
“ลกุขึน้ได้แล้ว จะพาไปส่งให้แขมกบัไอ้มาโนช กลับบ้านไปนอน 

จะตายอยู่แล้วยังไม่ดูตัวเองอีก”
“สมชายเป็นห่วงเราเหรอ”
“ใครห่วง”
“สมชาย นี่...นี่สมชาย...”
“เกี้ยมอี๋ หยุดคิด...”
“โอ้โฮ...หลวงพ่อ! หนูได้ผัวจริงๆ ด้วย หลวงพ่อได้ยินไหม!”



~ ฮักกันบ่ได้ดอก ~

ดอกที่ห้า

“อันนี้เงินที่ยืมไปนะพ่อครู”
“บอกแล้วว่ายังไม่ต้องรีบเอามาคืนก็ได้”
“ไม่ได้ๆ ตอนนี้มีก็รีบคืน เดี๋ยวลูกมันจะเอาไปใช้หมดก่อน”
“อ่าๆ...แล้วยังไง รอบนี้ปลูก กข49 เหรอตาพวง”
“ใช่ๆ”
“ชาย ไอ้ชาย”
“มีอะไรพ่อ”
“วันนี้เอ็งว่าง อยากไปช่วยตาพวงแกที่นาไหม”
“จะหว่านแล้วเหรอ”
“ไปขับรถไถให้แกหน่อยไป”
“อืม”
“ไปด้วยยย!”
เสียงตะโกนดังลั่นบ้านเรียกให้คนอื่นๆ หันไปมองยังต้นเสียง 

สมชายส่งสายตาต�าหนน้ิองชายคนเลก็ทีว่ิง่ลงบนัไดเสยีงดงัตงึตงั เก่ง
รดุมายนืข้างๆ พร้อมฉกีย้ิมทะเล้น หลงัจากทีไ่ด้ยนิบทสนทนาเมือ่ครู่ 
แน่นอนว่าเด็กน้อยยิง่ตาเป็นประกายแวววาว ไม่บ่อยครัง้นกัทีช่าวบ้าน
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จะปลูกข้าว มีโอกาสเพียงไม่กี่ครั้งต่อปี เก่งจึงตื่นเต้นเป็นพิเศษ
ช่วงนีเ้ป็นหน้าฝน ชาวบ้านจงึเริม่กลบัมาท�าการเกษตร ปลูกพชื

ผกัผลไม้ชนดิต่างๆ แต่ทีท่�ามากทีส่ดุคงจะหนไีม่พ้นการท�านา แน่นอน
ว่าสมาชิกในคณะลิเกของพ่อสมศักดิ์เองก็มีคนที่ท�านาเป็นอาชีพรอง
เช่นกัน ยกตัวอย่างก็เช่นตาพวง มือระนาดที่หาตัวจับได้ยาก แม้จะ
อายุเกือบเจ็ดสิบแล้วแต่ฝีมือของตาพวงก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลย
แม้แต่น้อย

สมชายรูจ้กัตาพวงมานาน เหน็กนัตัง้แต่สมยัทีย่งัเป็นเดก็ๆ จน
ตอนนี้อายุหลายสิบปีแล้ว แทบจะทุกปีสมชายจะมีโอกาสได้ช่วยงาน
ตาพวง ไม่ว่าจะเป็นขบัรถไถนาให้ หรอืแม้แต่ช่วยขบัรถขนข้าวเปลอืก
ไปส่งโรงสี เขาก็ท�ามาแล้วทั้งนั้น ถึงแม้ไม่ใช่ญาติแท้ๆ แต่พอนึกๆ ดู
แล้วเขาเองก็ผูกพันกับตาพวงไม่ใช่น้อยๆ เพราะเหตุนี้สมชายจึงตอบ
ตกลงไปช่วยงานตาพวงโดยที่ไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ

“ด�ามึงนั่งดีๆ” เก่งพูดกับสุนัขตัวโปรดพร้อมกับใช้เแขนเล็กๆ 
กอดมันเอาไว้ในยามที่นั่งรถอีแต๋นคันเก่า สมบัติอีกชิ้นของตาพวง 

สมชายรับหน้าที่เป็นคนขับ ปล่อยให้เด็กหนุ่มและบรรดาคน
เฒ่าคนแก่ที่มาช่วยงานนั่งกันอยู่ทางด้านหลัง เด็กๆ มักมารับงานนี้
กันเพื่อเอาค่าจ้างเล็กๆ น้อยๆ ไปเป็นค่าขนมในช่วงวันหยุด เสียง
หัวเราะเจี๊ยวจ๊าวดังขึ้นเมื่อรถโยกเยกไปมา

รถอแีต๋นแล่นเข้าสูพ่ืน้ทีก่ารเกษตร ถนนคอนกรตีถูกแทนทีด้่วย
ดินลูกรัง ทัศนียภาพรอบข้างเป็นท้องนาไกลสุดลูกหูลูกตา ชาวบ้าน 
ที่อยู่ละแวกนี้ยังคงยึดอาชีพท�านากันเป็นอาชีพหลัก เนื่องจากว่าอยู่
ใกล้เข่ือนและมีแม่น�้าล�าคลองอยู่โดยรอบ ท�าให้พื้นที่แถบนี้อุดม
สมบูรณ์และมีน�้าให้ใช้ตลอดทั้งปี

เมื่อมาถึงที่หมายสมชายก็ขับเข้าไปจอดใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่  
ผู้โดยสารด้านหลังทยอยลงจากรถ ห่างออกไปไม่ไกลกันมากนักมีรถ
แทรกเตอร์คันสีส้มจอดอยู่ สมชายหยิบหมวกฟางขึ้นมาสวม กระชับ
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เสื้อให้เรียบร้อย ก่อนจะหยิบผ้าขาวม้าที่ผูกอยู่กับรถมาพาดไหล่ เขา
เดินไปยังรถไถนาเพื่อทักทายเจ้าของรถที่ก�าลังนั่งก้มหน้าก้มตาเล่น
โทรศัพท์อยู่

“เฮ้ย”
“มาด้วยเหรอ”
“พ่อให้มาช่วยตาพวง”
“อ่าๆ”
“กูก็มาช่วยพ่อมึงตลอดไหม”
“รู้แล้วน่า!...มาคนเดียวเหรอวะ”
“มึงคิดว่าใครจะมาอีก”
“เปล๊า”
สมชายหรี่ตามองชายหนุ่มตรงหน้า อีกฝ่ายสวมเสื้อผ้าสีเข้ม  

มีหมวกฟางสวมอยู่บนหัว เจ้าของรถแทรกเตอร์สีสดมีชื่อว่า ‘ขุน’  
เพ่ือนสนิทท่ีแทบจะเป็นเพื่อนสนิทคนเดียวของสมชาย พวกเขาสอง
คนมีอายุไล่เลี่ยกัน รู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก โตมาด้วยกัน เล่นด้วยกันมา
ตลอด มีเพียงช่วงที่สมชายไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ท�าให ้
ทั้งสองห่างกันไป เพราะขุนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า ปวส. ขุนเรียนจบวิชา
ช่างยนต์มาจึงยึดการซ่อมรถเป็นอาชีพหลักมาจนถึงทุกวันนี้

“เดี๋ยวกูไถเอง”
“เอ้า แล้วแต่ ตามสะดวกเลยครับลูกพ่อสมศักดิ์”
“มึงไปคอยสูบน�้าออกไป”
“จดัให้ครบัลกูพี”่ ขนุตบไหล่เพือ่นก่อนจะเดนิโคลงศรีษะจากไป 
สมชายขึ้นไปนั่งประจ�าที่บนรถสีสดแทนเพื่อน หลังจากติด

เคร่ืองยนต์แล้วเขาก็ค่อยๆ ขับรถลงไปในทุ่งนาด้วยความระมัดระวัง 
พืน้ดนิทีเ่ปียกแฉะและเตม็ไปด้วยน�า้ท�าให้รถเคล่ือนตวัได้ยากในระยะ
แรกๆ เขาต้องใช้รถแทรกเตอร์ในการไถและตีดินให้แตกก่อน เพื่อ
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เตรียมดินให้พร้อมส�าหรับปลูกข้าวต่อไป
ช่วงหลายวันมานี้มีฝนตกจึงท�าให้ท้องนาเต็มไปด้วยน�้า ด้วย

เหตุนี้เขาจึงสั่งให้ขุนและบรรดาเด็กวัยรุ่นผู้ชายช่วยกันสูบเอาน�้าออก
หลงัจากทีเ่ขาเตรยีมดินเสรจ็ ส่วนบรรดาคนเฒ่าคนแก่และผูห้ญงิกร็อ
ลงมาหว่านข้าวกันทีหลัง

ยิ่งนานเข้าแดดก็ย่ิงแรงขึ้นเรื่อยๆ จนสมชายรู้สึกเหนียวตัวไป
หมด เขาใช้เวลามาหลายชัว่โมงแล้วกบันาผืนนี ้แขนแกร่งจบัพวงมาลัย
หมุนไปมาด้วยความคล่องแคล่ว ดินโคลนที่กระเด็นเปรอะเปื้อนตัว
เขามีบางส่วนเริ่มแห้งกรังติดเนื้อติดตัวไปแล้วเรียบร้อย

“ไอ้ชาย! มึงมองกล้องหน่อย!”
เจ้าของชือ่หนัไปมองเพือ่นสนทิทีย่นืชโูทรศพัท์อยูบ่นคนันา แต่

พอเห็นอีกฝ่ายโบกมือหย็อยๆ เขาก็ส่ายหน้าระอาแล้วหันกลับมา
สนใจงานตรงหน้าต่อ 

ภาพของพ่อพระเอกลิเกหนุ่มสุดหล่อที่ก�าลังรับงานเสริมเป็น
หนุ่มบ้านนา เปลี่ยนเพชรแวววาวบนชุดให้กลายเป็นเม็ดเหงื่อบนผิว
สีแทน ภาพตรงหน้าท�าให้ขุนอดใจไม่ไหวต้องหยิบเอาโทรศัพท์ขึ้นมา
เก็บภาพการท�างานของเพ่ือนเอาไว้แทบทุกอิริยาบถเพื่ออัปโหลดลง
โซเชียลมีเดีย เรียกยอดไลก์ยอดแชร์

“คุณหนู!”
“ยายๆ!”
“คุณหนูรอพี่แขมก่อนๆ”
เสยีงโหวกเหวกโวยวายทีดั่งข้ึนมาจากใต้ร่มของต้นไม้ใหญ่เรยีก

ให้ขุนซ่ึงยนืถ่ายรปูอยูห่นัไปมองโดยอตัโนมตั ิเขาขมวดคิว้มุน่เมือ่เหน็
ว่ามีคนสองคนวิ่งถลาจากถนนมายังร่มไม้ที่ชาวบ้านนั่งรวมตัวกันอยู่ 
และแน่นอนว่าสองคนน้ันเป็นคนทีเ่ขาไม่นึกไม่ฝันมาก่อนว่าจะเจอใน
สถานที่แบบนี้

‘นั่นมัน...เกี้ยมอี๋กับอีแขมลูกหาบไม่ใช่เหรอวะ’ 
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ขนุเกาหวั มองลกูชายคนเลก็ของเสีย่เฮงสลับกบัเพือ่นสนทิของ
เขาท่ียังคงท�างานอย่างขะมักเขม้น ไม่ได้สนใจเลยว่าตอนนี้ก�าลังเกิด
อะไรขึ้น

“ยายๆ ที่นายายบัวไปทางไหน ตรงไหนคือนายายบัวอะ”
“คณุหน!ู จู่ๆ  เปิดประตรูถลงมาแบบน้ีไม่ได้นะคะ พีแ่ขมใจหาย

หมด!”
ขุนพรูลมหายใจยาว ก่อนจะค่อยๆ เดินไปยังต้นไม้ใหญ่ซึ่งให้

ร่มเงา เก้ียมอี๋ถือกระดาษแผ่นนึงติดมือมาด้วย พลางมองไปรอบๆ 
สลับกับมองกระดาษในมือ พอเขาเข้าไปใกล้ถึงได้เห็นว่านั่นคือโฉนด
ที่ดิน ท่าทางลูกเสี่ยเฮงคนนี้คงจะมาท�าธุระแทนพ่อแน่ๆ

“นู่น ตรงต้นมะขามต้นนู้น เอ็งถามไปท�าไมเรอะ”
“วันนี้กรมที่ดินจะมารังวัดที่ดินที่ยายบัวเขาขายให้คุณป๋าจ้ะ”
“เกี้ยมอี๋” ขุนเดินเข้าไปทัก 
เจ้าของใบหน้าหวานๆ รีบหันมามอง เมื่อเห็นว่าเป็นขุน ตาก็

เบิกกว้างทันที
“พี่ขุนมานี่ด้วยเหรอ มาท�านาเหรอ” เกี้ยมอ๋ีโบกมือทักทาย

พร้อมรอยยิ้ม
“เออดิ”
“สมชายล่ะ!”
“นู่น” ขุนเอ่ยพร้อมชี้ไปยังพระเอกลิเกที่ก�าลังง่วนอยู่กับการ

บังคับรถคันสีส้มในท้องนา 
เมื่อแม่ยกเบอร์หนึ่งเห็นพ่อพระเอกลิเกขวัญใจของตัวเองก็

กระวกีระวาดยดัเอกสารใส่ในมอืของคนทีย่นือยูข้่างๆ กนัทนัท ีเกีย้มอี๋
ยิ้มกว้าง ตาเป็นประกาย รีบวิ่งดุ๊กดิ๊กผ่านขุนไปยังคันนา แล้วกระโดด
เหยงๆ แหกปากตะโกนทันที

“อ้ายๆ! วู้ววว! ผู้บ่าว!”
สมชายที่ก�าลังจะถอยรถถึงกับชะงักเมื่อได้ยินเสียงแหลมคุ้นหู 
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เขาสูดลมหายใจลึกๆ คิดในใจว่าตัวเองคงจะท�างานหนัก ทั้งเหนื่อย 
ทั้งร้อน การที่เขาหูแว่วจึงอาจเป็นเรื่องปกติในตอนนี้

“โอย! สมชายไทบ้าน! โอย! หล่อ!”
ทว่าเมื่อมองกระจกข้างรถ สมชายก็ขมวดคิ้วฉับเมื่อเห็นร่าง

ของคนคุน้ตากระโดดเหยงๆ อยูต่รงคนันา เสือ้สสีดแสบตาตามสไตล์
ของเจ้าตัวกับเสียงแหลมๆ ท�าให้เขารู้ทันทีว่าส่ิงที่เห็นในตอนนี้ไม่ใช่
ภาพหลอนแต่อย่างใด เขาพรูลมหายใจยาวออกมาทันที

‘มันจะดวงซวยเจอกันแม้กระทั่งที่แบบนี้เลยเหรอวะ’
สมชายท�าเป็นไม่สนใจแล้วท�างานตรงหน้าต่อ เขาใช้เวลาอีก

เกือบคร่ึงช่ัวโมงก็เสร็จเรียบร้อย การที่เขาปรับดินตรงนี้ได้เร็วคงเป็น
เพราะดนิยงัอ่อนนุ่มอยู่ เขาค่อยๆ ขบัรถสสีดออกจากพืน้ทีชุ่ม่น�า้ เพือ่
ให้ขุนและคนอื่นๆ สูบเอาน�้าออกจากนา สมชายดับเครื่องแล้วยก 
ชายผ้าขาวม้าบนไหล่ขึ้นมาเช็ดหน้าเช็ดตา

“สมชายๆ!”
‘ยังอยู่อีกเหรอวะ!’ 
คิ้วหนาขมวดฉับเมื่อเห็นลูกชายของเส่ียเฮงโบกไม้โบกมือจาก

ใต้ร่มไม้ เมือ่เขาเข้าไปใกล้เกีย้มอีก๋ก็ระวกีระวาดไปเทน�า้อดัลมใส่แก้ว
พลาสติกมายื่นให้เขาพร้อมยิ้มกว้างทันที

“มาท�าไม”
“ตอนแรกจะมาดูเขารังวัดที่ดิน แต่ตอนนี้มาดูสมชายละ”
“ไปท�าธุระของตัวเองเถอะ”
“ไม่เอาน่า เกี้ยมอี๋ไปช้าได้ ไอ้กิมเล้งมันก็ไปก่อนแล้ว เกี้ยมอี ๋

ไม่ต้องไปก็ได้”
อกีฝ่ายว่าออกมาพร้อมยกัไหล่ราวกบัไม่ยีห่ระในธรุะของตวัเอง

อีกต่อไป ชื่อ ‘กิมเล้ง’ ที่หลุดออกมาจากปากของเกี้ยมอี๋คือชื่อของ 
พี่ชายแท้ๆ ของเจ้าตัว ลูกชายอีกคนของเสี่ยเฮงที่นิสัยต่างกับเจ้าตัว
กะเป๊ียกนีร่าวฟ้ากบัเหว กมิเล้งได้พ่อมาทกุอย่าง ไม่ว่าจะเป็นหน้าตา
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หรอืนสิยั จนชาวบ้านพากนัย�าเกรงไม่ต่างจากเสีย่เฮง และต่างพูดเป็น
เสียงเดียวกันว่ากิมเล้งน่ะคือเสี่ยเฮงสมัยวัยรุ่นด้วยซ�้า

ตดัภาพมาทีล่กูชายตวัเลก็นี.่..หน้าตาอย่างกับหมากระเป๋า พ่อ
ก็เสือ พี่ก็เสือ แตกหน่อออกมาเป็นชิวาวาอยู่คนเดียวได้ยังไงก็ไม่รู้

“เราช่วยสมชายดีกว่า”
“ไม่ต้อง”
“ไม่เอาๆ เราอยากท�านา สมชายท�าแล้วเท่ เราอยากท�า”
“แขม ไอ้มาโนชไปไหน ไม่มาช่วยกันห้าม” สมชายมองไปยัง

หญิงสาวที่กอดเอกสารแนบอก 
“มาโนชมันไปกับพี่กิมเล้งจ้ะ” แขมบอกแล้วยิ้มแห้งๆ 
‘กูละสงสารแขมมนัจรงิๆ ต้องรบัมอืกบัเกีย้มอีค๋นเดยีวเนีย่นะ’ 
“นะๆๆ ให้เราช่วยนะ ไม่วุ่นวายเลย สัญญา!”
“ท�าไม่เป็นก็อยู่เฉยๆ เขาท�างานท�าการกัน ไม่ใช่มาเที่ยวเล่น 

ไปเรื่อยแบบนี้”
“ท�าไม่เป็นก็สอนเราสิ! เราหัวไวนะ คุณป๋าชมเราตลอดเลย”
“ไม่ต้องมาวุ่นวายแถวนี้ จะไปไหนก็ไป”
เมือ่ถกูเอ่ยปากไล่เกีย้มอ๋ีจงึมสีหีน้าขดัใจทนัท ีใบหน้างอง�า้ เดนิ

ตรงไปยังกลุ่มชาวบ้านที่นั่งพักกันอยู่ไม่ไกล
“ใครสอนเกี้ยมอี๋ท�านาได้! เกี้ยมอี๋ให้สามหมื่น!”
‘โอย...ลกูเสีย่เฮงหนอลกูเสีย่เฮง ท�าไมมนัถงึได้ดือ้ด้านขนาดนี้

วะ!’
แน่นอนว่าเมื่อชาวบ้านได้ยินดังนั้นก็ตาลุกวาว แย่งกันยกมือ

ยกไม้ เกี้ยมอี๋จึงหันกลับมายกยิ้มอย่างผู้มีชัยช้าๆ 
สมชายตบหน้าผากตัวเอง เพราะรู้ดีว่ามาถึงขั้นนี้แล้วคงไม่มี

ทางทีเ่กีย้มอีจ๋ะยอมกลบัแน่นอน มเีรือ่งอะไรกใ็ช้เงนิแก้ปัญหาไปเสยี
หมดทกุอย่าง เขาอยากจะรูนั้กว่าเสีย่เฮงเลีย้งลกูยงัไงถงึได้ต่างกนัราว
ฟ้ากับเหวแบบนี้
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“หนูต้องท�ายังไงบ้างอะยาย”
“เดี๋ยวรอเขาสูบน�้าออกเสร็จแล้วค่อยเอาข้าวในถังนี้ไปหว่าน”
“หว่านแบบโยนๆ ไปเลยใช่ไหม หนูไม่ต้องคิดอะไรมากมาย 

ใช่ปะ แค่หว่านๆ”
“อ่า...ประมาณนั้นแหละลูก”
“เฮอะ! กระจอกมาก ง่ายกว่าท�าบัญชีให้คุณป๋าอีก” 
สมชายนึกหมั่นไส้ลูกชายคนเล็กของเสี่ยเฮงเหลือเกิน เรียนรู้

นิดๆ หน่อยๆ ก็หันหน้ามามองข่มกัน เขาเลือกที่จะท�าเมินแล้วเดิน
ไปนั่งพักคนเดียวไกลๆ หวังให้สบายตัวขึ้น ลมเย็นๆ ที่พัดมาท�าให้
สมชายรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาบ้าง 

แต่ผ่านไปสกัพกัเกีย้มอีก๋เ็ดนิมายนืข้างๆ เขาเหลอืบมองกเ็หน็
อกีฝ่ายยนืยิม้กว้าง ตอนนีเ้จ้าตวัมเีสือ้คลมุสเีข้มทีเ่ขาจ�าได้ว่าแขมสวม
อยู่ก่อนหน้านี้คลุมทับเสื้อสีสดอยู่ เดาว่าเกี้ยมอี๋คงเอาเสื้อของแขม 
มาใส่ ส่วนเจ้าของเสื้อตอนนี้ก็ยืนรอเจ้านายอยู่ใต้ร่มไม้ หมวกฟาง 
ปีกกว้างของชาวบ้านเมือ่มาอยูบ่นหวัของเกีย้มอีก๋ย็ิง่ดใูหญ่โตมากขึน้
ไปอีก เพียงแค่ขยับนิดหน่อยหมวกก็เลื่อนมาปิดหน้าปิดตาจนเขา
ร�าคาญแทน

“มานี่”
“อ๊ะ”
สมชายดึงเก้ียมอ๋ีเข้ามาใกล้ แล้วจดัหมวกให้ดีๆ  มดัปมเชอืกให้

แน่นขึน้เพือ่ยึดหมวกให้อยู่กบัที ่เกีย้มอ๋ียืนยิม้กว้างเมือ่เหน็ว่าพระเอก
ลเิกคนโปรดใจดเีป็นธรุะจดัการให้ ไม่พอ สมชายยงัช่วยรดูแขนเสือ้ลง
มาปกปิดแขนขาวๆ ให้ด้วย ผ้าขาวม้าบนบ่ากถ็กูน�ามาใช้ในการปกปิด
ผิวช่วงคอเอาไว้

“ยิ้มอะไร”
“เปล่าๆ ดีใจเฉย”
“ดีใจอะไร”
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“สมชายดแูลเราอยู่นะเน่ีย รูต้วัไหม ปิดขนาดนีแ้ดดไม่มทีางเลีย
ผิวเราได้เลยอะ”

“หาเรื่องให้คนอื่นเขาโดนด่าอยู่นั่น เดี๋ยวเสี่ยเฮงรู้คนอื่นเขาจะ
ซวยไปด้วย”

“คณุป๋าไม่ใจร้ายขนาดนัน้หรอกน่า อ๊ะ พบัขากางเกงด้วยเหรอ”
“มันเป็นโคลน ลงไปเดี๋ยวเปื้อน”
“อ๋อออ...”
“อะไร”
“ขาเราขาวมะ”
สมชายกลอกตาเมื่อเกี้ยมอี๋ยกขาอ่อนขึ้นมาโชว์พร้อมเด้ง

บั้นท้ายด้วยท่าทางระริกระรี้ แต่เมื่อเห็นพระเอกลิเกคนโปรดท�าหน้า
ถมึงทึงก็หัวเราะคิกคัก สมชายสบถเบาๆ ท�าเป็นไม่สนใจก่อนจะหัน
ไปมองขุน 

การใช้เครือ่งสบูน�า้หลายตวัพร้อมกนัท�าให้ใช้เวลาไม่นานในการ
จัดการสูบเอาน�้าออก ตอนนี้พื้นที่ท้องนาจึงพร้อมส�าหรับการหว่าน
ข้าวแล้ว เมื่อขุนส่งสัญญาณ ชาวบ้านก็คว้าถังที่เต็มไปด้วยเมล็ดพันธุ์
แล้วเดินลงไปในท้องนา พากันหว่านเมล็ดข้าวไปเรื่อยๆ

เก้ียมอี๋เห็นดังนั้นก็รีบคว้าถังใบเล็กแล้ววิ่งลงไปบ้าง แต่ไปได ้
ไม่กี่ก้าวก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น 

“เหวอ...!”
แผละ! 
“ไอ้ฉิบหาย...ลูกเสี่ยเฮงหัวทิ่ม”
“...ขาชี้ฟ้าเลย”
“คุณหนู!”
ทั้งชาวบ้านทั้งแขมที่เห็นเหตุการณ์หน้าซีดไปตามๆ กัน มอง

หน้ากันเลิ่กลั่กด้วยความตื่นตระหนกที่เห็นขาเล็กชี้ฟ้า ส่วนหัวจมลง
ไปในโคลนตม เก้ียมอ๋ีควานมอืสะเปะสะปะไปมา สมชายรบีเดนิลงไป
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ช่วยดงึคนตวัเลก็ให้กลบัขึน้มายืนได้ตามปกต ิใบหน้าทีเ่คยขาวใสตาม
แบบลูกผู้ดีตอนนี้ไม่เหลือคราบของลูกชายเส่ียเฮงแต่อย่างใด โคลน
ตมสนี�า้ตาลเปรอะเตม็หวัเตม็หน้าของเกีย้มอีจ๋นมองแทบไม่ออกด้วย
ซ�้าว่าเป็นหน้าคน ก็แน่ละ เล่นสะดุดหน้าทิ่มโคลนแบบนั้น

“ให้ตายสิ!” สมชายสบถก่อนจะใช้ผ้าขาวม้าที่อยู่บนตัวอีกฝ่าย
ช่วยเช็ดหน้าเช็ดตา 

เกี้ยมอี๋ค่อยๆ ลืมตาแล้วพ่นดินในปากออก ส่งเสียงโอ้กอ้าก 
จนชาวบ้านพากันกลั้นข�าหน้าด�าหน้าแดง

ถ้าเสี่ยเฮงรู้เข้าจะเป็นอย่างไรหนอ...
“เข้าตาไหม” สมชายถามเมื่อเห็นเกี้ยมอี๋ท�าหน้าเบ้ กะพริบตา

ช้าๆ ก่อนจะลมืตาขึน้มา เขาเพ่งมองอย่างตัง้ใจว่ามดีนิเข้าตาเข้าปาก
หรือเปล่า พร้อมกับใช้ผ้าขาวม้าของตัวเองเช็ดออกให้

“...”
“เกี้ยมอี๋ เข้าตาไหม ล้างตาไหม”
“สมชาย...”
“บอกแล้วว่าอย่าลงมาๆ ก็ไม่ฟัง ดื้อ”
“เฮ้ย!”
“อะไร”
“สมชาย! สมชาย!”
“ถามว่ามีอะไร”
“ทอง! ทองในกระเป๋าเราหาย! มันหล่นแน่ๆ เลย”
สมชายก้มลงมองตามมือของเก้ียมอี๋ที่ตบไปตามเสื้อผ้าของ 

ตัวเองแล้วก็น่ิงไป ท�าตัวไม่ถูก เช่นเดียวกับคนอื่นๆ ที่นิ่งไปทันทีที่
ได้ยินว่าเกี้ยมอี๋ท�าของมีค่าหายในโคลนตม

‘มาท�านาใครเขาให้พกทองมาด้วย!’ 
“เอามาท�าไม!”
“บ้าเหรอ มีเกี้ยมอี๋ที่ไหน มีทองที่นั่น”
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~ ฮักกันบ่ได้ดอก ~

“มันหล่นตรงไหน ไปหาเดี๋ยวนี้”
“ช่างมันเถอะ ทองเส้นเดียว”
“อะไรนะ”
“หายกห็ายไป ช่างมนัเถอะ ไปๆ เราจะไปหว่านข้าวละ อ๊ะ! ดงึ

ไว้ท�าไม”
“เกี้ยมอี๋! นั่นทองนะ!”
“แล้วไงอะ”
“...”
“หายก็ซื้อใหม่ เกี้ยมอี๋ว่าเกี้ยมอี๋ค่อนข้างรวย ซื้อมาหว่านแทน

ข้าวยังได้เลยมั้ง โด่...”
ปวดหัว ปวดหัวแทนเสี่ยเฮงกันทั้งอ�าเภอ...
ดูท่าทางวันนี้ตาพวงคงต้องอยู่ที่นี่ทั้งคืนเพื่อหาทองเส้นนั้น

แน่ๆ เฮ้อ


