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ตอนที่ ๑๓ การไลลาของกรรม
ออกจากหองน้ําดวยบุคลิกที่เปลี่ยนไปเปนคนละคน มาดที่เคยองอาจเปนนิตยกลับจองลงถนัด คนเราเมื่อกําลังถูก
เงามืดแหงความหวาดกลัวครอบงํานั้น ตอใหเคยมีสงาราศีของผูชนะโลกมาอยางไรก็ถูกดูดหายเขาหลุมดําหมด
ใจไมอยูกับเนื้อกับตัวจนตองเลิกลมเจตนาคนหาเด็กเลี้ยงแกะรุนเดอะ ความประหวั่นพรั่นใจที่มาพรอมกับความ
ไมรูนั้น ทําใหคนๆ หนึ่งเปลี่ยนมุมมองจากหนามือเปนหลังมือไดกะทันหัน เจาอวนจอมโกหกนั่นอาจเปนเพียงเครื่องมือ
แสดงตัวของวิบากกรรม เปนเพียงคนแปลกหนาที่สะทอนใหเขาไดลิ้มรสยาพิษที่เคยหยิบยื่นใหคนอื่นมากอน รวมทั้งอาจ
เปนเพียง ‘เจาหนี้เกา’ ที่ถึงเวลาทวงแคนคืนเทานั้น
หากเขายินยอมอโหสิโดยดี เรื่องทั้งหมดอาจสิ้นสุดลงกระมัง…
ทันทีที่คิดเชนนั้น ก็คลายอะไรบางอยางกระซิบบอกในภายในดวยกระแสเยียบเย็นยะเยือก วาจะหวังความสิ้นสุด
อยางไรได ในเมื่อนี่เปนแคจุดเริ่มตน!
เด็กหนุมหารานขายยาซื้อยาแกทองเสีย แลวไปเดินเตรในหางสรรพสินคาใกลบริเวณนั้นเพื่อรอดูอาการของทอง
ไสอีกพักใหญ กระทั่งสามารถเขาหองน้ําอีกครั้ง ขจัดเศษเล็กเศษนอยที่หลงเหลือตกคางออกไดจนมั่นใจวาสะอาดหมดจด
ระหวางนั้นเปนชวงเวลาของความวิตกกังวลอยางแทจริง หลายครั้งจองฤกษเปลี่ยนใจคิดอยากกลับบานเพื่อความ
ปลอดภัยใหรูแลวรูรอด กลัวผลอันไมเปนที่รูซึ่งกรรมจะกํานัลแดคําทาของมนุษยโงๆ คนหนึ่ง ประหวั่นพรั่นใจจนรูสึกวา
ตัวเองขมวดคิ้วนิ่วหนา เครียดเกร็งไปทั้งตัว จะนั่งหรือเดินไปทางไหนไมมีความสุขเอาเลย
แตระหวางเดินทางกลับบานกับเดินทางตอใหถึงจุดหมายนั้นจะตางกันสักแคไหน? ในเมื่อมันก็คือการเดินทาง
เหมือนๆ กันอยูดี ไมไปวันนี้ วันหนาก็ตองมาอีก เสียเวลา เสียโอกาสใชงานมือถือใหม คิดแลวจึงเกิดลูกฮึด เริ่มออก
เดินทางตอตามความตั้งใจเดิม เปนไงเปนกัน!
เพิ่งรูสึกวาโลกทั้งใบเต็มไปดวยภูติผีปศาจที่พรอมจะเขามาเลนงานเขา คนที่เดินสวนบนทางเทา รถที่วิ่งอยูขาง
หลัง หรือแมกระทั่งทองฟาที่วางเปลาเบื้องบน ใครจะสามารถคาดการณหรือทํานายลวงหนาวาวิบากจะมาไมไหน พริบตา
ใด?
รูสึกถึงความเปนมนุษยที่มีสองขากาวไปขางหนาไดเพียงเชื่องชา ขณะที่วิบากกรรมไมมีขา ไมมีความจําเปนตอง
กวดไล ไมมีแมกระทั่งเนื้อตัวใหกําหนดหมายสังเกตสังกา จะมีก็แตการแสดงตนออกมาชัดๆ ในรูปของเหตุการณปุบปบ
ฉับพลัน ไมเปดโอกาสใหตั้งตัวรับมือใดๆ ทั้งสิ้น
ยืนอยูที่ปายรถเมลดวยใบหนาอมทุกข กําลังคิดคํานวณหาความเปนไปได หากขึ้นรถประจําทางจะมีความเสี่ยงใน
รูปแบบใดบาง? เด็กชางกลตีกัน โจรลวงกระเปา เชื้อหวัดในอากาศ ฯลฯ หากขึ้นรถแท็กซี่จะมีความเสี่ยงแตกตางกันแค
ไหน? โดนรถใหญชน ตีนผีขับซิ่ง โชเฟอรลวงไปฆาชิงทรัพย ฯลฯ คิดสะระตะแลวจึงยอมจายแพง เรียกแท็กซี่มาเปน
พาหนะนําไปสูจุดหมาย เพราะเห็นวาตนทําความเดือดรอนไวกับผูคนจํานวนมาก หากวันนี้จะหลีกเลี่ยงการเขาไปอยูใน
แหลงชุมนุมผูคนจํานวนมากคงจะเหมาะ
ใจเตนไมเปนส่ําเมื่อเจอแท็กซี่ตีนผีเขาจริงๆ พอหลุดจากยานการจราจรติดขัด รถก็พุงเปนจรวด แถมโชเฟอรนิสัย
เสียชอบเหยียบเบรกแบบมีลุนวาจะชนหรือไมชนคันหนา ไดชองแซงเปนแซง ไดชองปาดเปนปาด จนจองฤกษคิดวาถา
เขาเปนบริษัทประกันภัยคงขอเลิกสัญญาทันที
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เมื่อหยุดรอสัญญาณไฟในครั้งหนึ่ง เด็กหนุมพยายามขอรองใหโชเฟอรขับชาลง ซึ่งฝายนั้นก็สนองตอบดวย
อาการคอแข็งและเงียบเฉยเย็นชา จองฤกษตั้งใจวาถาแท็กซี่ซิ่งอีก เขาจะขอลงเดี๋ยวนั้น
ไฟเขียว โชเฟอรเหยียบเกือบมิดอีก ราวกับจงใจประชดผูโดยสารวัยรุน
“ชวยจอดดวย ผมจะลงตรงนี้!”
เด็กหนุมรองดังๆ
“เปนอะไรละนอง? แคนี้ประสาทไปได”
“เอานา หยุดเดี๋ยวนี้เลย อยากตายก็ไปตายคนเดียวเถอะ!”
งุนงานจนระงับโทสะไมอยู เผลอหลุดคําแชงเกรี้ยวกราดออกมา ซึ่งก็ไดผล โชเฟอรหักเลี้ยวควาบเขาจอดเทียบ
ฟุตบาททันใด จนรถหลังเกือบหยุดไมทันและเสยทายเขาให ไดยินเสียงแตรปานตามมาสนั่น
คนขับผูมีใบหนาแบบนักมวยลูกอีสานหันมาจองจองฤกษตาแทบถลน ไมพูดไมจาคําใด มีแตความเงียบที่แฝงอยู
ดวยกระแสอํามหิตแบบนักเลงจริง เอาเรื่องจริง เด็กหนุมจึงรูสึกตัวและจอยลง เพราะนี่เองอาจเปนเคราะหรายที่กฎแหง
กรรมสงมาตามคําทาทายของเขา
ควักกระเปาสตางคดูมิเตอรมือสั่น อธิบายเพื่อใหภัยเฉพาะหนาพนตัวไปที
“พี่ไมเขาใจ ผมกําลังอยูในชวงดวงตก ตองระวังตัวอยู”
ยื่นเงินให พอไดยินคําอธิบายโชเฟอรก็คลายสีหนาลง และรับเงินมาโดยไมเอยโตตอบแตอยางใดทั้งสิ้น จองฤกษ
เหลียวหนาเหลียวหลังอยางระแวดระวังกอนเปดประตูลงจากรถไป คลายความอึดอัดลง แตใจก็เสียดายมาก เพราะถาตอ
รถแท็กซี่ก็หมายความวาตองเสียคาเดินทางเริ่มตนใหมอีกหลายสิบ
ไหนๆ ก็ไหนๆ ระยะทางชวงสุดทายขึ้นรถเมลดีกวา คงไมมีอะไร หรือถามีก็คงดีกวาถูกอัดกอปปอยูในกองเศษ
เหล็กขนาดเล็กกระมัง
โชคเขาขางบางแลว ยืนแคครึ่งนาทีเจาของที่นั่งซึ่งจองฤกษอาศัยเกาะก็ลุกขึ้นลงปาย เด็กหนุมรีบกาวเขาไปสวม
ตอดวยความดีใจ บนรถเมลก็มีความนายินดีเล็กๆ นอยๆ ใหชีวิตชุมชื่นเชนนี้ ไดที่นั่งหมายถึงโชค ไดโชคยอมหมายถึง
หมดเคราะหหมดโศกอยางนอยก็ชั่วขณะหนึ่ง
ทวาโชคดียังไมทันไรโชครายก็เขามาเยือน กระเปารถเมลรับเงินและทอนเงินใหเขาเสร็จ กําลังจะผละจากไปก็
เปนจังหวะที่รถกระตุก จึงเสียหลักรีบควาหูจับบนพนักที่นั่งหนาเขา แตเผอิญไดทาประเคนศอกแหลมๆ วัดศีรษะเขาแบบ
จับเปาะ ไมถึงกับแรงนัก แตก็ทําใหเด็กหนุมสะดุงดวยความเจ็บกะโหลก ที่รายกวานั้นเมื่อจองฤกษหันมองดวยตาขวาง
ดวยความโกรธ เจานั่นก็ทําเมินไมรูไมชี้ ไมมีใหแมแตคําขอโทษ เดินหนีไปเฉยๆ ถาสังเกตจะเห็นยักไหลเล็กๆ ดวยซ้ํา
ราวกับบอกวาเปนนัยวาชวยไมได ดันเอาหัวไปขวางศอกตูเองทําไม
จองฤกษเมมปากแนน โมโหจนหนาเขียว นึกอยากลุกขึ้นไปกระชากไหลถามวาทําไมไมขอโทษ แตก็สูระงับ
อารมณไว ระลึกอยูตลอดเวลาวาบุมบามทําตามแรงบันดาลโทสะไป วิบากภัยอาจไดชองมาถึงตัวไวขึ้น
ในที่สุดก็ถึงอาคารสํานักงานของบริษัทเจากรรม จองฤกษติดตอเจาหนาที่ซึ่งมีน้ําใจรับอุปกรณสื่อสารจากมือเขา
ไปชวยตรวจสอบเบื้องตนให หลังจากเขาแจงวาเพิ่งซื้อของมาไดเกินหนึ่งอาทิตยไปนิดเดียว ขอความกรุณาเปลี่ยนอะไหล
ใหวันนี้เลยหากไมเหลือบากวาแรง
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คําตอบคือเปนเรื่องเหลือบากวาแรง เพราะชิ้นสวนที่ชํารุดนั้นไมมีสตอกไว เจาหนาที่ทําหนาฉงนฉงาย เพราะ
ปกติชิ้นสวนดังกลาวจะไมเสียหายงายๆ นับวาเปนกรณีที่เกิดขึ้นไดยากชนิดหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่น จําเปนตองขอให
ลูกคารออะไหลประมาณหนึ่งอาทิตย แลวจะโทร.แจงใหมารับอีกครั้ง
เด็กหนุมพยายามออนวอนขอเครื่องใหม แตเจาหนาที่ก็สายหนาลูกเดียว บอกวาที่นี่เปนศูนยซอม ไมเกี่ยวกับ
เคานเตอรขาย มาเจรจากับเขาก็เปลาประโยชน กระทั่งจองฤกษตองกมหนากมตารับสภาพแบบเจ็บช้ําน้ําใจ ยอมเซ็นชื่อ
รับรูในใบสงซอมวาเขาตองรออยางนอย ๗ วันจึงมีสิทธิ์มารับคืน
หนามืดในวูบแรก สัญญากับตัวเองวาจะทะลวงไสบริษัทดวยการปลอยไวรัสเขาทําลายขอมูลสําคัญ เอาใหวินาศ
สันตะโรชนิดมีคนตองตกงานกันระนาว พรอมฝากขอความเชน ‘นี่เพื่อกระตุนสํานึกรับผิดชอบตอลูกคา’
แตวูบตอมาก็เกิดความระลึกขึ้นไดวาตนกําลังอยูในชวงขอทาพิสูจนความมีจริงแหงวิบากกรรมมิใชหรือ? นี่อาจ
เปนหนึ่งในสารตอบกลับจากมิติของกฎแหงกรรมก็ได ความวัวยังไมทันหาย เหตุใดเขาจึงคิดเสี่ยงสรางเหตุแหงความ
ควายแทรกเสริมเขาไปอีก?
ลางหนาลางตาในหองน้ํา เงยหนาขึ้นมองเงาตนเองในกระจก เห็นสารรูปคนสิ้นทาแลวเกิดความคั่งแคนแนนอก
จะใหเขายอมเปนฝายถูกกระทํางายๆ ไดอยางไร เขาเปนผูเสียหาย เขาเปนผูถูกละเลย เขาถูกมองเปนลูกคาประเภทหมูใน
อวยตามกฎหมาย ฉะนั้นเขาก็สมควรเปนฝายกระทําย่ํายีใหบริษัทใจดําไดรูสํานึกเสียบางวาเขาไมใชอยางที่ใครคิด!
ขบริมฝปากสานตากับตนเองในกระจกเงา เห็นมีแววดุรายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดวยแรงพยาบาท ความคิดเรียงคิว
ซอนทับเขามาไมขาดสาย เพียงแคคําขูเรื่องกรรมวิบากของคนโบราณ เขาถึงขนาดขี้ขลาดตาขาว ไมรักศักดิ์ศรี ยินยอมเปน
ฝายถูกเอารัดเอาเปรียบจากมนุษยดวยกันเสียเฉยๆ กระนั้นหรือ?
ตกลงปลงใจเด็ดขาด เปนตายอยางไรเขาก็ตองขอเอาคืน แคความกลัวสิ่งไรตัวตนไมอาจหามเขาจากการรักษา
ความยุติธรรมใหตนเองไดหรอกนา จองฤกษกาวเทาออกจากตัวอาคารดวยพลังแหงความอาฆาตมาดราย เขาเกิดมาเพื่อ
เปนผูพิพากษา ไมใชเพื่อเปนผูถูกพิพากษา คอยดูเถอะวาอะไรจะเกิดขึ้นกับบริษัทเถรตรงไรน้ําใจนี่!
พนชายคาของอาคารมาเพียงหาหกกาว ก็ไดยินเสียงของหนักทึบกระแทกพื้นดังตุบใหญจากเบื้องหลัง ทําใหจอง
ฤกษสะดุงโหยง กลับหลังหันขวับไปมองตนเสียงราวกับถูกใครฉุดไหลอยางแรง ความรูสึกแรกที่บอกตนเองในแวบแรก
คือมีวัตถุหนักๆ หลนลงมาจากตึก
แตแลวเด็กหนุมก็ถึงกับเขาออนตกตะลึงพรึงเพริด เบิ่งเนตรเพงใหแนใจวาตาไมฝาด เพราะสิ่งที่เห็นมิใชวัตถุไร
ชีวิตดังคาด ทวาเปนรางของชายคนหนึ่งนอนกองคว่ําหนาอยู และมีน้ําเลือดเจิ่งนองแผวงกวางออกมามากขึ้นเรื่อยๆ !
ภาพอัตวินิบาตกรรมอันนาสยดสยองที่เกิดขึ้นนั้น เรียกเสียงหวีดรองของคนละแวกใกลที่เริ่มเหลือบมาเห็น และ
ดึงดูดความสนใจไปในวงกวางอยางรวดเร็ว จองฤกษกะพริบตาปริบๆ เรียกสติอยูครูหนึ่ง ขนพองสยองเกลาจนหนาซีด
และรีบเดินจากมาแบบเควงงง สวนทางกับบรรดาประชาชนซึ่งเคลื่อนทัพยอยๆ กรูกันเขามาเกาะกลุมดูเหตุการณตาม
หนาที่ที่ดีของไทยมุง
เกิดมาเพิ่งเคยเห็นการเปนศพแบบเฉียบพลันเดี๋ยวนั้นเอง ไมรูรีบรอนอะไรนักหนาถึงมาฆาตัวตายตอนบายวัน
อาทิตย นาจะนอนพักผอนอยูกับบานมากกวาเอาชีวิตมาทิ้งชนิดที่เกือบทําเขามอดมวยมรณาตามไปดวยอยางนี้
เบื้องหลังที่เขาเดินจากมา มีใครคนหนึ่งเพิ่งตายจากโลกนี้ไป และปานนี้คงรูแลววาโลกหนามีจริงหรือไม…
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นี่เขา ‘บังเอิญ’ เขาไปอยูใกลชิดกับเหตุการณอัปมงคล หรือวาภาพอัปมงคล ‘จงใจ’ เขามากระทบเขาใหขวัญ
หนีดีฝอ แบบที่ถูกกําหนดใหเปนอีกหนึ่งสัญญาณตอบรับคําทาทายของเขา?
คนคิดสั้นยอมมีเหตุกดดันที่ไมเกี่ยวของกับเขา การตัดสินใจฆาตัวตายเกิดขึ้นกอนหนานี้หลายอึดใจโดยที่เขาไมรู
เห็น ไมมีสวนเกี่ยวของดวยเลยแมแตนอย
แต… จะแนใจไดอยางไรวาเขาไมมีสวนเกี่ยวของโดยทางออม หากงานบางอยางของบริษัทเสียหายเพราะโดน
โปรแกรมโทรจันของเขา แลวเจาหนาที่บางคนตองรับผิดชอบดวยการถูกไลออกเลา?
จองฤกษกัดริมฝปากแทบหอเลือด เริ่มเดินแบบคนมีสติครึ่งเดียว ในหัวหมกมุนครุนคิดถึงสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นดวย
ความวกไปวนมา เหตุการณดีรายอาศัยตําแหนงสถานที่และจังหวะเวลาซึ่งบุคคลตางๆ โคจรมาประจวบกัน ถานี่เปนลีลา
แสดงตัวของผลกรรม ก็ตองกลาววาโลกนี้ไมมีสิ่งใดนาประหวั่นพรั่นพรึงเทา เพราะหากเมื่อครูเขาถูกตัดสินใหตาย วิบาก
กรรมก็เ พียงเลื่อนเวลาโดดตึ กของคนคิ ด สั้นออกไปเพียงสองสามพริบตาเท านั้น เขาจะไมมีท างหนีรอดแมแ ตนอย
เนื่องจากเกิดมาไมเคยแหงนหนามองระวังวัตถุจากเบื้องบนกอนโผลพนชายคาอาคารเลยสักครั้งเดียว
ตองถือวาเคราะหรายเพียงนิดหนอย ที่ ‘ผูพิพากษา’ ตัดสินใหเขาเจอะเจอเพียงภาพสยดสยอง แตไมตองพลอยมี
สวนรวมกับความสยดสยองเขาไปดวย!
มานั่งที่ปายรถเมล ชักหายใจไมทั่วทอง มือไมเริ่มออกอาการชาเหอคลายจะเปนลม แมเรื่องกระทุงขวัญเมื่อครูยัง
ไมอาจชี้ชัดวาวิบากกรรมมีจริงและกําลังเปนเงาติดตามเลนงานเขาอยู แตมันก็สั่นประสาทขนาดทําเอาจองฤกษพึมพํา
ออกมาเสียงกระเสา
“ผมพูดเลน ขอถอนคําทา…”
ภาวนาใหวิบากกรรมมีแกวหูและไมติดธุระอื่น ไดยินเสียงอุทธรณขอเจรจายกเลิกขอตกลงเกาจากเขาดวยเถิด
เริ่มมองโลกดวยสายตาระแวงภัยหนักขึ้น แมแตเด็กที่กําลังเดินกินลูกชิ้นอยางเอร็ดอรอยก็ทําใหจองฤกษผวา
เพราะเห็นปลายไมแหลมในมือเด็กแลวเสียวลูกตาชอบกล คํานวณวาหากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งทําใหเด็กนอยสะดุดหัวคะมํามา
ทางเขาในบัดนี้ ไมเสียบลูกชิ้นของเจาหนูก็มีสิทธิ์ทิ่มเขาเบาตาเขาพอดี!
ค่ํานี้อาจมีขาวแปลกนาเลาลือไปทั้งเมือง วัยรุนที่ปายรถเมลโดนไมเสียบลูกชิ้นของเด็กนอยแทงแกวตาทะลุโดย
บังเอิญ ใชแลว… ทุกคนจะบอกวาชางบังเอิญเสียจริง แตพอถามวาทําไมถึงบังเอิญไดเหลือเชื่อปานนั้น ก็คงจะมีแตความ
เงียบกริบในอากาศเปนคําตอบสุดทาย!
เด็กนอยเดินผานไปโดยไมมีอะไรเกิดขึ้น จองฤกษถึงกับระบายลมหายใจโลงอก กมหนามองพื้นแลวหัวเราะแผว
นับแตนี้เขาคงเฝาระแวงระวังทุก สิ่งทุก อยาง ตระหนกอกสั่นกับทุกการเคลื่อนไหวรอบดาน กระทั่งเกิดภาพหลอน
กลายเปนคนสติฟนเฟอนไปในที่สุด
ถอนใจเฮือกหนึ่ง เงยหนาขึ้นมองโลกเต็มตา ใกลตัวเขามีเพื่อนรวมรอรถเมลดวยกันหลายคน ไกลออกไปมีตึก
รามบานชองเรียงราย บนถนนมียวดยานวิ่งบางหยุดบางขวักไขว รอบดานเต็มไปดวยส่ําเสียงเยี่ยงสภาพใจกลางเมืองเปน
ปกติทุกประการ นี่คือ ‘โลกมนุษย’ ที่เขารูจักคุนเคย ไมมีความแปลกแยกระหวางสภาพความเปนมนุษยดวยกัน เพิ่ง
ตระหนักเดี๋ยวนั้นวาตนเคยอบอุนใจอยูในมิติที่มีเพื่อนรวมโลก เพื่อนรวมทุกข เพื่อนรวมไมรูอีโหนอีเหนทั้งหลายมาชา
นานเพียงใด
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ยามประหวั่นพรั่นใจวากําลังมีวิบากกรรมตามเลนงาน ความนาอบอุนใจก็หายหนไปหมด ในเมื่อทุกสิ่ง ทุก
คน และทุกเหตุการณ ลวนเขาขายนาระแวงไดทั้งสิ้น โลกมนุษยไมเหมือนแหลงพักพิงเดิมที่เคยรูจักมักคุนอีกตอไป แตจะ
เหมือนปาใหญที่มีไวใหสัตวหลบหนีการไลลาของพรานแทน
พรานที่เปนคนยังมีรองรอยการมาการไปใหกําหนดดูดวยแกวตา ยังมีเสียงย่ําเทาสวบสาบใหกําหนดฟงดวยแกวหู
ยังมีกลิ่นสาบใหสําเหนียกดมผานโพรงจมูก แตพรานที่เปนวิบากกรรมจะใหถือเอาสิ่งใดเปนเครื่องหมายบงบอกถึงการมา
การไปไดเลา?
ขึ้นมาบนรถโดยสารปรับอากาศแลวไดที่นั่งทันที มองออกนอกหนาตางอยางเหมอซึมเหมือนคนทอดอาลัยตาย
อยาก การเพิ่งเห็นคนโดดตึกตายมาหยกๆ ทําใหเกิดสัมผัสวาชีวิตเปนของนอย มีความเปราะบางเหมือนแจกันที่ลมตัวเอง
ตกลงมาแตกดับไดทุกเมื่อ
หลังจากจายคาโดยสาร จองฤกษก็ปดตาลง ไมอยากยินยลสนใจสิ่งรอบขางอีกเลย เขาเผลอหลับบนรถประจําทาง
ฝนวากลับไปยังที่เกิดเหตุอัตวินิบาตกรรม เห็นคนมุงดูกันมากมาย แตแลวชายที่นอนคว่ําหนาก็ลุกขึ้นยืนยิ้มรา โบกไมโบก
มือไปรอบทิศ เหมือนถึงเวลาที่ตัวจําอวดเปดเผยวาทั้งหมดเปนเพียงละครหลอกตาฉากหนึ่งเทานั้น เรียกเสียงเฮฮาและเสียง
ปรบมือจากบรรดาไทยมุงยกใหญ ทุกคนตางโลงใจวาไมมีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นจริง แมแตจองฤกษก็พลอยยิ้มสดชื่น
ปรบมือสงเสียงเฮไปกับคนอื่นๆ ดวยความลิงโลด
ตื่นจากหลับดวยความรูสึกไดกลับเปนตัวของตัวเองอีกครั้ง ความจริงคือชายผูกําหนดวันตายใหตนเองไดมอด
มวยไปแบบไมมีวันฟน ฝนของคนยังมีชีวิตเทานั้นที่หลอกตัวเองไดเปนตุเปนตะวาคนตายอาจกลับฟนคืนชีพขึ้นมาอีก
หรือมีชีวิตขึ้นมาใหมในที่อื่น
จองฤกษยิ้มสดชื่น ทําไมเขาไมเขาใจเสียตั้งนานแลววา ‘ความจริง’ ก็คือสิ่งที่เห็น สิ่งที่ไดยินอยูแคนั้นแหละ พน
จากสิ่งที่เห็นและไดยินก็แค ‘ความคิดฝนไปเอง’ ทั้งเพ ตั้งมุมมองไวอยางไรก็ชวนใหเชื่อไดอยางนั้นไปหมด
โทรศัพทมือถือของเขาเสีย ความจริงก็คือมันเสีย แตถาเขาอยากจะโยงวามันเกี่ยวของกับกรรมเกา มันก็ถูกมองวา
เปนวิบากกรรมไปได
เขากินสมตําแสลงทอง ตองรีบเขาหองน้ําดวน เจอคนหนาเนื้อใจเสือหลอกใหหลงวิ่งไปพบกับทางตัน ความจริงก็
คือเปนคราวซวย แตถาเขาอยากจะโยงวามันเกี่ยวของกับกรรมเกา มันก็ถูกมองวาเปนวิบากกรรมไดตรงๆ เชนกัน
ลาสุดคือคนอยากจะตาย คิดตัดชองนอยแตพอตัว เผอิญโดดลงมาในจังหวะที่จะทําใหเกิดภาพสะเทือนขวัญ
สําหรับเขา ความจริงก็คือเขาเห็นคนฆาตัวตาย แตถาเขาอยากจะโยงวามันเปนการสงสัญญาณรับคําทาจากมิติของกฎแหง
กรรม มันก็ถูกมองวาเปนสัญญาณเตือนไดเปนจริงเปนจังดวย
พยักหนายิ้มกับตนเอง แคหลับฝนงีบเดียวตื่นขึ้นมาสบายใจอยางบอกไมถูก นี่คงเรียกวาเปนการเขาซึ้งถึงสัจ
จธรรมเลยกระมัง นั่นคือ มองอยางไรก็เห็นอยางนั้น
ความหวาดระแวงและอาการระแวดระวังสลายตัวลงเปนปลิดทิ้ง จองฤกษนั่งมองโลกนอกรถเมลอยางสบายใจ
เฉิบ พอสิ้นความกลัวแคตัวเดียว อะไรๆ ก็สวางใสดังเดิม และไมมีสิ่งแวดลอมใดรบกวนเขาใหเสียสุขภาพจิตได
ตอรถสองทอดมาถึงปายหนาปากซอยบาน จองฤกษลงเดินดวยสีหนาสีตาอิ่มสุขราวกับเพิ่งไดคําตอบรับรักจาก
สาว โลกรอบตัวสงบนิ่ง ไมมีวี่แววภัยพาลใดๆ แมแตหมาตัวที่ชอบแยกเขี้ยวคํารามขูเขาเปนประจําก็เหมือนขอพักรบ เห็น
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เขาแลวเมินไปมองทางอื่นแทน ทั้งที่เด็กหนุมเตรียมใจอยูวาอาจตองเผชิญกับ ‘เหตุบังเอิญ’ ครั้งสุดทายกอนเขาบาน
เชนถาเจอหมาแยกเขี้ยวไลงับ เขาก็จะวิ่งหนีดวยหนาตาเบิกบาน ไมหลงโยงไปวามันคือวิบากกรรมใดๆ อีก
ถึงบาน เอากุญแจไขประตูรั้วเปดออกกวาง กางแขนแหงนหนามองฟาเยี่ยงผูไดรับอิสรภาพอยางแทจริง รองเบาๆ
แตหนักแนนวา ‘เยส!’ เหมือนอยากขอบคุณเทวดาฝรั่ง เพราะสรุปคือไมมีอะไรเกิดขึ้น คําทาของเขาเปนหมัน หรือที่แท
วิบากกรรมคงไมมีจริง หากคําอธิษฐานของเขาศักดิ์สิทธิ์ ก็แปลวากฎแหงกรรมตองแผลงฤทธิ์ภายในวันนี้ ซึ่งก็หมดเวลา
เสียแลว
หากนับเอาการเห็นคนโดดตึกตายวาเปนเรื่องรายที่มาตามนัด ก็ตองขอบอกวาจิ๊บจอยมาก เขาเห็นตอนตานั่นตก
ถึงพื้นแลว ไมไดหวาดเสียวสักเทาไหร อีกอยางเขาหาไดเปนคนขวัญออนที่จะอุยตายวายกรี๊ด เก็บไปนอนฝนรายอีกหลาย
คืน คนอยากตายก็ชางหัวมันปะไร ทําไมเขาจะตองเดือดรอนหรือยอมใหจิตใจหดหูเพราะเรื่องของคนอื่นดวยเลา
เขาบานอาบน้ําสนานกายดวยความสําเริงสําราญยิ่ง รูสึกวาสายน้ําซูซาจากฝกบัวเหมือนน้ํามนตฉลองชัยเลย
ทีเดียว เมื่ออาบเสร็จแทนที่จะเขาหองเก็บตัวเงียบอยูกับคอมพิวเตอรเครื่องโปรดดังเคย จองฤกษก็ออกมานั่งคุยกับแมซึ่ง
กําลังนั่งถอดไพอยูที่ระเบียงดานหนา
“ไมออกไปไหนเหรอแม?”
เขาทักดวยน้ําเสียงเจือปติสุข นันทกาเงยหนามองลูกชายนิดหนึ่งกอนกมลงดูไพบนโตะตอ
“คนนั่งถอดไพหัวโดอยูเนี่ย ควรจะมีธุระออกไปไหนไหมละ?”
ทาทางแมกําลังหงุดหงิด ซึ่งจองฤกษก็ดูออกวาไมเกี่ยวกับการถอดไพบนโตะ แตเหมือนมีเรื่องเครียดอยูในใจแม
มากกวา เด็กหนุมจึงหัวเราะเอื่อยไมถือสา อีกทั้งยังมีแกใจซักตอ
“งั้นเปลี่ยนคําถามใหม แมกําลังเครียดเรื่องอะไรอยูเนี่ย? หนานิ่วคิ้วขมวดเชียว”
นันทกาอึ้งไปนิดหนึ่ง แตแลวก็พูดปด
“ฉันอยากอยูคนเดียว แกจะไปไหนก็ไปเถอะฤกษ”
จองฤกษจองมองมารดาของตนจริงจังขึ้น ปกติครอบครัวของเขาไมคอยแสดงความเอาใจใสกันและกันนัก ตาง
ฝายตางชวยเหลือตัวเองโดยไมปริปากบอกคนอื่นแมกําลังเผชิญสถานการณยากลําบากเพียงใด คลายมีความทะนงใน
ศักดิ์ศรี หรืออีกทีคือเกรงคนอื่นจะหาวาออนแออะไรทํานองนั้น
แตยามนี้จองฤกษรูสึกหวงใยมารดาอยางประหลาด เหมือนจูๆ เขาก็มีความเอื้ออาทรขึ้นในหัวใจ หรือเพิ่งเกิด
สัมผัสอยางลึกซึ้งวาผูอยูตรงหนาคือ ‘แม’ ผูใหกําเนิดตน ไมใชแคหญิงวัยกลางคนที่สักแตปรากฏตัวใหเห็นคุนตาเลน เขา
ควรหวงใยรักษา ควรไถถามสารทุกขสุขดิบ ควรชวยเหลือเกื้อกูลสุดความสามารถยามทานเดือดรอน
ความไยดีเออขึ้นทวมทนแบบไมรูเหนือรูใต ขนาดที่เห็นตอยอดไปเลยทีเดียว วามนุษยควรเปนความอบอุนใจให
กันและกัน ชวยเหลือกัน ไมทอดทิ้งกัน โดยเฉพาะผูที่อยูในรมไมชายคาเดียวกัน
“แมมีปญหาอะไรเหรอ? ผมไมใชเด็กแลวนะ อยางนอยใหผมรับฟง เผื่อรูลูทางชวยแมไดแรงหนึ่ง”
นันทกาเงยหนามองลูกชายดวยแววฉงน เพราะแตไหนแตไรมาลูกชายไมเคยเซาซี้ทํานองนี้มากอน
“แกนะเหรอไมใชเด็ก? ยังแบมือขอตังคฉันอยูแทๆ ”

๑๑๗

ลูกชายไดยินเชนนั้นก็ขมวดคิ้ว เกือบลุกหันหลังหนีคําสบประมาทไปในทันที แตแลวก็ทําใจไมถือสาเสียได
เนื่องจากนัยนตาขุนและสีหนาอมทุกขหนักของแมประกาศถึงปญหารุมเราหนักหนวงอยางไมเคยเปน หากเขาโมโหและ
แสดงกิริยานาระคายก็คงเหมือนยิ่งซ้ําเติมกันเปลาๆ
“แมมีปญหาเรื่องเงินเหรอ?”
จองฤกษดักทาง เพราะ ‘ผูใหญ’ คงไมมีปญหาใดหนักเกินเรื่องพรรคนี้ และนั่งก็คงแทงถูกใจดํา เขาเห็นแมกม
หนาสลดลงวูบหนึ่ง กอนเงยขึ้นแสดงความขึ้งเคียดใหปรากฏเปนการปกปองภาพลักษณตนเอง
“วันนี้แกเปนอะไรวะหา? ตอแยอยูได คนจะมีสมาธิถอดไพเสียหนอย”
ทาทางแมคงไมอยากใหใครรับรูปญหาจริงๆ จองฤกษจึงผงกศีรษะและลุกขึ้นยืนโดยดี
“งั้นผมไมกวนใจก็ได แตถาเกิดเรื่องหนักหนาก็บอกผมแลวกัน ผมอาจชวยแมไดเกินกวาที่แมจะคาดคิด”
ขณะนั้นเองก็มีใครคนหนึ่งกดออดหนาบาน สองแมลูกเหลียวไปมอง เห็นเปนชายในเสื้อยืดกางเกงยีน นันทกา
เขมนมองดวยทาทีลุกลี้ลุกลนอยางคนมีพิรุธ พึมพํากับลูกชายเบาๆ
“ใครนะนั่น?”
“สงสัยมาขายของมั้งแม”
“เออๆ ถาอยางนั้นไลไปเลย”
จองฤกษสงเสียงถามไมดังไมเบา เพราะระยะไมไดหางกันเทาไหร
“มาหาใครครับ?”
“มาพบคุณนันทกา”
คําตอบนั้นทําใหมารดาของจองฤกษลุกพรวด
“แกไปบอกเลยวาฉันไมอยู”
“ก็เขาเห็นแมแลวนี่”
“บอกวาฉันเปนคนอื่นก็แลวกัน”
นันทกาผลุบหายเขาบานทันทีโดยไมฟงอะไรอีก จองฤกษมองตามดวยสังหรณไมดี เพราะนั่นมิใชกิริยาทาทีที่
เล็กนอยนัก โดยเฉพาะสําหรับแมที่ไมเคยกลัวใครหนาไหน
เดินสบายๆ ไปที่หนาประตูรั้วดวยความอยากรูเรื่องมากกวาอยางอื่น
“มีอะไรหรือครับ?”
“เรียกแมนองออกมาเถอะ อยาหลบเลย ยังไงก็ไมพนหรอก”
ชายคนนั้นพูดเสียงปกติ แตเด็กหนุมสัมผัสไดถึงความแข็งกราวอยูในที
“แมผมไปทําอะไรมาเหรอ?”
“ติดหนี้แลวไมจายนะ”
คําตอบสั้นๆ ทําใหทุกอยางกระจางแจงโดยพลัน ตระหนักในบัดนั้นวานี่ไมใชเรื่องเล็กนอยจริงๆ แตนั่นยังไมทํา
ใหสะดุงเทาเสียงทักที่ดังมาจากอีกทาง
“เฮย !หวัดดีไอนอง!”

๑๑๘

เมื่อเหลือบมองตามเสียงทัก หัวใจจองฤกษก็แทบหยุดเตน ชายฉกรรจรางใหญตัวดําผูเดินตามมาสมทบจะ
เปนใครอื่นไมไดนอกจากพี่เบิ้มที่โดนเขาเอาขวดน้ําอัดลมขวางใสเมื่อเร็วๆ นี้!
“สบายดีหรือ?”
หมอนั่นพยักพเยิดทักทายดวยสีหนายิ้มแยมราวกับรูจักคุนเคยกันมานาน จองฤกษอ้ําอึ้งพูดไมออก เทายึดอยูกับที่
ดวยความตะลึงงัน รูสึกจนตรอกออกหนีไปไหนไมได
นักเลงใหญลองเปดประตูเล็ก เผอิญบานเขาไมคอยล็อกประตูกอนค่ํา บุรุษนักทวงหนี้ทั้งสองจึงลวงผานเขามา
อยางงายดายโดยไมตองปนใหลําบาก
“กรรมมีจริง เชื่อเถอะนองเอย”
จองฤกษตัวชาจังงัง สันหลังเย็นเฉียบ มิใชเพราะทายางสามขุมเขามาประชิดของพี่เบิ้ม แตเปนคําพูดที่หลุดจาก
ปากนั่นตางหาก คนพูดจะรูตัวหรือเปลาวากลาวอะไรออกมา?
“พี่นะ กราบหมอนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยูทุกคืน ชาตินี้ขอใหไดกระทืบนองสักทีหนึ่งกอนตาย เฮอ !ไมนึกเลยวาจะ
เปนวันนี้”
ทาทางชายคนนั้นลืมไปแลววามาที่นี่ดวยจุดประสงคอันใด เขาควาแขนจองฤกษหมับดวยมือแข็งยิ่งกวาคีมเหล็ก
ชนิดที่เด็กหนุมรูดีวาเปลาประโยชนกับการพยายามดิ้นรน เขาไดแตหนาซีดยอมโดนลากตัวเขาบานโดยปราศจากการขัด
ขืน คลายรูรําไรวาอนาคตอันใกลนี้มีชะตากรรมแบบไหนรออยู
เมื่อเขามาในหองกลางลับสายตาผูคน ชายรางใหญผูเผอิญพกความอาฆาตติดหมัดมาดวยก็ไมพูดพลามทําเพลง
กระชากคอเสื้อเด็กหนุมเขาหาแลวยิงหมัดตรงสวนเขากระแทกโหนกแกมเต็มเหนี่ยว ยังผลใหจองฤกษเจ็บปวดราวกับใคร
เอาคอนทุบหนา เขารองสุดเสียงอยูในความคิดหรือรองโหยหวนออกมาทางปากกันแนก็ไมทราบ การชกตอยกับเพื่อนที่
โรงเรียนไมอาจเปนประสบการณเทียบเคียงกับอะไรอยางนี้ไดเลย โดนหมัดเพื่อนนั้นยังรูสึกวาเปนหมัดคน แตนี่ไม
เหมือน…
ในความมึนงงทามกลางสะเก็ดดาวพราวพราย จองฤกษไดยินเสียงแมของเขากรีดรองลั่น
“แกจะทําอะไรลูกฉัน ปลอยนะ !ชวยดวย!!”
ถาเปนเวลาที่มีสติสัมปชัญญะดีกวานี้ เขาคงปลาบปลื้มที่แมก็เปนหวงเขาเปนเหมือนกัน แตยามนั้นรูสึกคลาย
ตนเองเปนหุนปราศจากชีวิต โดนหมัดเดียววิญญาณถูกกระชากออกไปกวาครึ่ง แทบไมหลงเหลือความรูสึกยินดีอันใดกับ
ใครไดอีกแลว
ชายที่มาดวยกันปราดเขาอุดปากนันทกา
“เดี๋ยวไดเจ็บตัวทั้งแมทั้งลูก หยุดแหกปาก อยาวอน!”
เสียงตวาดเฉียบขาดประกอบปลอกแขนแกรงที่เขายึดรางหลอนฉับพลันทันดวนนั้น ทําเอานันทกาเงียบกริบ สาบ
นักเลงรายสะกดใหเบิกตาคางแทบฉี่เล็ดดวยความหวาดกลัวถึงขีดสุด
เมื่อหามผูหญิงไดก็หันไปปรามลูกพี่ตอ
“เฮย !พี่อิฐ ยั้งๆ บาง เดี๋ยวมันตายขึ้นมาจะยุงนา”

๑๑๙

“เออ !กูกะถูกนา อยาหวงไมเขาเรื่อง” แลวอิฐก็หันไปอธิบายใหนันทกาฟงยิ้มๆ “บตองแปลกใจเดอ นี่ไมใชวธิ ี
ทวงหนี้แนวใหม คือเผอิญลูกชายคุณมันก็ติดหนี้ผมอยูเหมือนกัน ขอถือโอกาสทวงพรอมกันทั้งสองคน เดี๋ยวถามไถมันดู
ไดถาไมเชื่อ”
นันทกาตัวสั่นงันงกดวยความงุนงง ไมทราบวานักทวงหนี้พูดเรื่องอะไร ไดแตมองลูกถูกขย้ําในกรงเล็บเสือใหญ
อยางไมทราบจะชวยดวยวิธีไหน
“วันนั้นพี่ยกมือปดไมทัน” อิฐหันกลับมาพูดกับจองฤกษ “เจอขวดเปบซี่ของนองเขาที่ขางกบาลนะวะ หัวโนไป
พักใหญ มึนจนนึกวาจะคิดเลขเด็ก ป.๑ ไมออกซะแลว”
ชายที่เปนผูชวยฟงมุขลูกพี่แลวอดขําไมได เสริมวา
“อือ… แถมวิ่งเร็วเปนลมกรดดวย ลับมุมหลัดๆ นิดเดียวโดดเขาบานใครหายไปแลว ตามยังไงก็ไมเจอ”
จองฤกษกําลังฟงเพลินๆ ทันใดก็รูสึกวามีหมัดจวงเขากระทบศีรษะดานขางอยางแรง เขาผวาเยือกและเขาออน
ทรุดฮวบเปนนกปกหัก รูสึกวาสมองหยุดทํางาน หรืออีกทีคือเกิดพายุในหัวกอตัวขึ้นปนปวนอยางไมเคยประสบมากอน มี
แตแรงพยุงจากมือที่กําคอเสื้อเขาไวทําใหไมหลนลงกองกับพื้น
“พี่โดนตรงนี้แหละนองเอย ขออนุญาตชี้จุดใหดูชัดๆ ”
“อยาทําลูกฉันเลย ฉันขอรองละ”
นันทกาสะบัดหนาหลุดจากมือของผูคุม วิงวอนเสียงหลง อิฐสะบัดหนามามอง
“ผมไมเอาตายก็บุญแลวนา จะสั่งสอนใหเด็กมันรูสํานึกเสียหนอย โตขึ้นจะไดเปนผูใหญที่ดีของสังคม”
ทําหนาเครงพูดจาราวกับเปนคุณครูผูมีหลักการ เสร็จแลวหันมาตะคอกใสใบหนาอาบเลือดของเด็กหนุมราวกับ
ปศาจราย
“ยังไมหายเจ็บใจวะเฮย ขออีกตุบเหอะ”
อีกตุบที่วาคือการตวงกําปนอัดเขาลิ้นป กะแรงไมใหถึงขนาดตองลมหมอนนอนเสื่อหยอดน้ําเกลือโรงหมอ แต
นั่นก็ยังความจุกเสียดแนนแกจองฤกษไปทั่วรางราวกับจะหายใจไมออกไปอีกหลายวัน เด็กหนุมเหลือกตาอาปากพะงาบ
มือออนตีนออน อยากครางระบายความเจ็บบางยังครางไมออก รูสึกรางๆ วาคอเสื้อตนหลุดจากมือของนักเลงใหญ และเขา
ก็อยูในทาคุกเขากราบอีกฝายอยางศิโรราบโดยไมตั้งใจ
อิฐเห็นทาหมดรูปของหนุมลูกคางใสเชนนั้นก็อารมณดีขึ้น แลวเปลี่ยนความแคนเปนนึกสมเพช แตยังไมหาย
หมั่นไสเสียทีเดียว จึงใชเทาเขี่ยทีหนึ่งใหรางหมอบนั้นลงนอนหงายแลวเหยียบยอดอก กดน้ําหนักคลึงๆ เล็กนอยแบบชั่ง
ใจ ร่ําๆ อยากกระทืบแตกระทืบไมลง เพราะสันดานเดิมไมไดหฤโหดขนาดทําคนไรทางสูเยี่ยงกระสอบทราย
“มึงมันแคไอลูกหมา กัดเสร็จแลววิ่งหนี นิสัยแบบนี้มันไมใชลูกผูชายหรอกโวยไอนอง ชาติหนาไปเกิดเปนตัวเมีย
เถอะมึงนะ!”
ดาเสร็จก็ผละจากรางเหยียดนอนบิดไปบิดมาเชื่องชาของเด็กเมื่อวานซืน หันมาทําธุระกับหญิงวัยกลางคนเปน
ลําดับตอมา
“สําหรั บคุ ณ ผมมาทวงดีๆ เพราะนี่ เปนการทวงครั้งแรก แคอยากบอกวาถึ งเวลาจ ายแลว และทางเราก็ไมมี
นโยบายพักชําระหนี้แบบรัฐบาล เราผอนผันใหไดไมเกินสองอาทิตย อยางนอยที่สุดตองเอามาครึ่งหนึ่งพรอมดอกเบี้ยตาม
กติกา”

๑๒๐

บัดนี้สาวใหญถูกปลอยตัวเปนอิสระ หลอนรองไหจนน้ําตาแทบเปนสายเลือด ตอบดวยเสียงแผวออนเจือ
สะอื้น

“ฉันยังไมมี”
“มันก็ตอบอยางนี้กันทุกคนแหละ” อิฐพูดเอื่อยๆ เหมือนบนอยางชินชามากกวาแสดงทาคุกคามขมขวัญ มีเพียง
นัยนตาโชนแสงดุจัดจาที่ประกาศวาหาใชการพูดเลนเรื่อยเปอย “ไมเขาใจเหมือนกัน ไมมีแลวทําไมเสือกเลนเขาไปได
ขนาดนั้น หมดตัวแลวยังไมหยุด นึกวาจะไดคืน แคนจะจับเสือดวยมือเปลา ฟงใหดี… คุณตองมี !ผมไมสนวาคุณจะไปหา
มายังไง หรือคุณจะฆาตัวตายหนีหนี้ ทิ้งลูกทิ้งผัวใหซวยแทนก็ตามใจ เผอิญเพิ่งมีหนังตัวอยางฉายใหดูสดๆ รอนๆ คงไม
ตองจินตนาการกันละนะวาพวกเขาจะรับเคราะหทาไหน โตะพนันแบบเราไมมีเวลาจางทนายสงเรื่องฟองศาลหรอก”
นันทกาเบะปากรองไหโฮ ยกหลังมือเช็ดน้ําตาปอย รูสึกตึงแนนที่ขมับเหมือนจะระเบิด ตระหนักชัดวาชะตากรรม
ของตนหลังเสียพนันครั้งใหญคือขุมนรกที่รายลอมดวยกําแพงไฟมหึมา และเปนที่ที่อยากตายก็ไมอาจตาย!
ตอนที่ ๑๔ ฝนใจ
พฤหัสพบกับความประหลาดใจยิ่ง เมื่อพยายามโทร.เขามือถือของอเวราแลวไมมีการรับสาย เขาเชื่อวาหลอนจงใจ
ไมรับ เพราะติดตอกี่ครั้งก็เงียบตลอด อีกทั้งไมมีการโทร.กลับเลยดวย
คิดถึงหลอน รูสึกติดเนื้อตองใจ ทั้งรางหลอนเหมือนเต็มไปดวยเมนูอาหารรสเด็ดที่ลองลิ้มครั้งเดียวไมเคยพอ แต
ดูทาทางหลอนคงประหมาเอามาก เหมือนจะปดประตูสูทางฉิมพลีใสหนาเขาเสียแลว ซึ่งเหตุก็คงเพราะความตางวัยนั่นเอง
เชื่อมั่นในเสนหของตนเองมาตลอด ไมเคยมีผูหญิงคนไหนหยุดพิศวาสเขาได โดยเฉพาะถาผานมือเขามาแลวสัก
ครั้ง พอหางหายจะตองดิ้นทุรนทุรายเหมือนโดนเสนหยาแฝดทุกรายไป
หลายวันมานี้พฤหัสยุงๆ อยูกับการสับราง แวะเวียนไปหาสาวคนโนนทีคนนี้ที ทั้งโลกเต็มไปดวยสาวเนื้อหวาน
รอใหเขาเชือด ความทะนงตนทําใหเขาไมพยายามติดตามอเวราเปนพิเศษ เพราะคิดวาในที่สุดหลอนก็ตองเปนมาหาเขาเอง
ของอรอยเคยกินแลวจะไมอยากกินอีกไดอยางไร
แตจนแลวจนรอด ลวงเขาวันอาทิตยก็ยังไรวี่แวว ชวงเชาพฤหัสจึงเปนฝายอดรนทนไมไดเสียเอง ตองออกโรง
พิสูจนใหเห็นดําเห็นแดงเสียหนอยวาระดับเสนหของตนตกหลนลงไปแลวหรืออยางไรกัน
ยืมรถพอแตพอไมให ถูกดาเสียอีกวาเพิ่งจายคาซุมซามยังไมพอ จะหาเรื่องเสี่ยงมากกวานี้อีกหรือ เด็กหนุมจึง
จําตองกมหนากมตาเดินไปหาสาว เพราะสภาพจักรยานที่บานเกาซอมซอจนทําใหเสียบุคลิกแนยามสาวเห็นเขานั่งครอม
มันอยู
กดออดและยืนคอย เขารูสึกมาตลอดถึงรัศมีกายแหงตนที่มีความสวางบรรเจิดเตะตาเตะใจ และสามารถบันดาล
ใหสาวยินดีปรีดาในทันทีที่เห็น ประมาณวาเขาสัมผัสถึงความอยากกรี๊ดดวยความลิงโลดของพวกหลอนเสมอมา ทวาครั้ง
นี้เด็กหนุมรูสึกเกอๆ ชอบกล แมรถของอเวราจอดอยูเห็นๆ แตบานก็เงียบและไรวี่แววตอนรับใดๆ พฤหัสรูสึกวาตัวเอง
กระจอกลง และรังสีเสนหก็หดสั้นไมเปลงประกายกวางขวางดังเคย
กดออดซ้ํา ๓ หนในเวลาที่หางกันพอประมาณ กระทั่งชักเริ่มหงุดหงิด จึงตะโกนเรียก
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“พี่เคก! พี่เคกคราบ!”
เรียกหนึ่งครั้งไมโผลออกมา พฤหัสก็เรียกซ้ําอีก กะวาทนไดก็ทนไป จะโกงคอเรียกใหชาวบานแตกตื่นอยูอยางนี้
แหละ

พอเรียกหนักๆ เขา คนงามก็โผลออกมาจนได เห็นอเวราขมวดคิ้วนิ่วหนาแลวพฤหัสเพิ่งรูตัวในบัดนั้น วาเปนฝาย
เขาที่คิดถึงหลอน อยากพบหลอน ในขณะที่หลอนไมคิดถึงเขา ไมอยากพบเขาเลย มันทําใหจิตใจหอเหี่ยวลงและริมฝปาก
ระบายยิ้มเจื่อนชอบกล
“มีธุระอะไรเหรอ?”
หญิงสาวยืนถามมาจากระยะหาง ไมมีคําทัก ไมมีทาทียินดีตอนรับ ซึ่งก็ทําใหพฤหัสยิ้มเย็นและหนาดานพอที่จะ
ตอบดังๆ
“ธุระไมมี มีแตความคิดถึง เปนอะไรไหม?”
โดนตีรวนเขาเชนนั้นอเวราก็ชักฉิว ถึงแมไมมีใครอยู แตบานใกลเรือนเคียงก็ตองไดยิน ซึ่งถาใครชะเงอชะแงดูก็
ตองรูวามีเด็กรุนนองมาติดพันหลอน กับทั้งพูดจาสอสัมพันธภาพที่สนิทสนมเกินเลยคนรูจักธรรมดา หลอนไมเคยมีภาพ
เชนนั้นใหเพื่อนบานเห็น
เดินไปที่รั้วไมชาไมเร็ว พยายามสงบอารมณกอนกอดอกพูดกระชับสั้นแตไดใจความชัดเจน
“ตอย… อยามาที่นี่อีก เราไมควรคบกัน”
“เอ?” พฤหัสแสรงเบิกตาทําหนาฉงน เสควักประเปาสตางคออกมาเปด พึมพํากับตนเองคลายมีโพยใหอาน “ดวง
บอกวาคบไดนี่หวา”
อเวราเกือบขํา แตสะกดไวดวยการกัดริมฝปากตนเองและฝนทําหนาขรึม
“พี่แกกวาเธอ พี่ควรเปนฝายขอโทษ และขอใหทุกอยางจบลงดวยดีนะ เธอมีทางที่เหมาะของเธอ พี่มีทางที่เหมาะ
ของพี่ ที่ผานมาคือความผิดพลาด และมันจะไมเกิดขึ้นอีก”
พฤหัสเกาหัว
“คิดเองรึปาว คําพูดเนี่ย?”
“คิดเอง”
“แลวคิดนานไหม?”
“ก็ไมนานนัก” หางเสียงเริ่มออน แตพอรูสึกตัวก็เชิดหนาบังคับสําเนียงใหเขมขึ้น “พี่พูดจากใจ เราไมเหมาะจะ
เปนอื่นนอกจากพี่นอง แตในเมื่อมันเริ่มตนผิดที่ผิดทาง ก็แปลวาควรยุติลงกอนที่ใครจะตองเสียใจทีหลัง”
พฤหัสเก็บกระเปากมหนาสลด นาเซ็งตรงที่เขาวาเขาเศราจริง ไมใชเสแสรงแกลงเศราเพื่อใหอีกฝายสงสาร นาที
นั้นพฤหัสเห็นคาของหลอนขึ้นมา เพราะแนใจวาตนเสียดายจากหัวใจ มิใชแคถวิลหากามรสบนเตียงนอน นั่นอาจเปนครั้ง
แรกๆ ที่เขารูจักเสียดายโอกาสทําความรูจักกับผูหญิงดีๆ คนหนึ่งยิ่งกวาเสียดายเรือนรางอันเปนวัตถุกามประการเดียว
“พี่เคก…” เงยหนาขึ้นเอยดวยสีหนาจริงจังเปนครั้งแรก “ถาไมเชื่อก็แลวไปนะ แตผมรักพี่ แลวก็ไมไดอยากคบพี่
เพื่อหวังกอบโกยในเรื่องพรรคนั้นทาเดียวหรอก”
อเวราอ้ําอึ้ง แตเพียงครูก็รวบรวมกําลังใจจนเขมแข็งได
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“ความรักของเธอจะไมนําพี่ไปไหนนอกจากเรื่องพรรคนั้น เธอคบกับคนวัยเธอไปเถอะ ความจริงก็คือพี่แคใช
เธอเปนเครื่องแกเหงา แตตอนนี้ไมอยากรูสึกวาตัวเองเปนนังหนาดานอยางนั้นอีก”
พฤหัสพยักหนาคลายปลงตก
“ผมรูวาผมยังเด็ก ยังไมมีความสามารถเลี้ยงดูพี่เคก แลวก็คิดอะไรไมไดยาวกวาเอาสนุกไปวันๆ งั้นถือวาผมเปน
นองไดไหม? ใหมานั่งดีดกีตารเลนที่บานพี่เคกบาง”
หญิงสาวโคลงศีรษะ
“มาบานพี่เพื่อรองเพลงนะ ไมใหความรูสึกวาเธอเปนนองหรอก แตเปนหนุมมาจีบ มาหวานเสนหสรางความ
ผูกพันเชิงชูสาวมากกวา พี่ผานมาหมดแลว เคยไดเห็นไดยินมาหมดแลว และไมกระตือรือรนกับบรรยากาศหวือหวาที่จะ
ผานไปเหมือนไฟไหมฟางทํานองนี้อีก พี่กําลังตั้งตารอคนที่เปนตัวจริง แลวก็รูแตแรกวาเธอไมใช สวนเธอ… เธอไดในสิ่ง
ที่ตองการแลวก็พอเถอะ”
พฤหัสเมมปาก นี่ไมใชครั้งแรกที่เขางอผูหญิง แตนี่เปนครั้งแรกที่เขางอผูหญิงดวยความรูสึกวาอาจไมประสบ
ความสําเร็จ มันทําใหหดหูและเห็นราคาของตัวเองตกต่ําลงอีก นั่นเปนสิ่งที่ทนไดยากสําหรับคนเคยเห็นราคาของตนสูง
ลิบ
ความเจ็บใจเกือบทําใหหลุดปากพูดแรงๆ ออกไป แตก็ยับยั้งไดดวยการนับหนึ่งถึงสิบ หาทางออกที่ไมทําใหดู
หมดทามากกวานั้น
“ผมเขาใจวาพี่เคกก็รูสึกดีกับผม ระหวางเราไมไดมีแคเรื่องที่พี่เคกบอกวาผิดพลาด แตยังมีเรื่องถูกตองที่อธิบาย
ยากอยูดวย เห็นกันครั้งแรกผมก็แนใจวาตัวเองไมไดรูสึกไปคนเดียว”
อเวราเกือบเคลิ้ม แตก็กัดลิ้นตนเองแรงๆ ใหกระแสความหวามไหวยุติลงกอนลุกลามเกินหาม
“เธอผิดพลาดดวยการซุมซามเปดประตูพรวดพราด ไมอยางนั้นอะไรๆ จะถูกตองในทางของมันตอไป เราจะไม
พบกัน แลวก็จะไมมีเรื่องที่พี่ตองรูสึกอายจนแทบไมอยากมองตัวเองในกระจกเหมือนอยางที่ผานมา”
“ผมขอเขาไปนั่งคุยไดไหม แคนั่งคุยกันจริงๆ ”
“ไมเอา”
“เถอะนา นะครับพี่เคก”
“เธอนั่นแหละ กลับไปเถอะนะจะ”
เด็กหนุมบันดาลโทสะขึ้นมาวูบหนึ่ง เหมือนอยากอาละวาดใชกําลังเขยาประตูรั้ว แตอะไรบางอยางในตัวอเวรา
ยับยั้งเขาไวเพียงฉิวเฉียด และกลับใจเย็นลงไดอยางนาประหลาด
“โอเค” เขาผายมืองายๆ คลายยอมแพและรับสภาพทุกประการ “งั้นผมไปละ… ที่ผมบอกวารักพี่ ผมไมขอถอนนะ
ถึงจะเสียฟอรมไปหนอย หลงรักเขาขางเดียวก็อยางนี้แหละเนอะ ถูกไลก็ยังทนหนาดานยืนงออยูได เอาเปนวาตอไปผมจะ
คอยมองตอนพี่เคกขับรถผานหนาบานทุกวัน ถายังไงพี่เคกชวยบีบแตรเหมือนตอนผานศาลเจาหนอยก็ดี ผมจําเสียงได
และจะยื่นหนาออกมาดู”
นัยนตาโศกแตฝนยิ้มหวาน โบกมือใหอเวราเหมือนฉากจากลาสุดทายของชีวิต อเวราสะอึกอึ้ง ขยับตัวนิดหนึ่ง
เมื่อพฤหัสหันหลังผละจากไปอยางงายดายเกินคาด รูสึกถึงสายใยผูกพันที่ยังเหนียวแนน ยังอยากพูดคุยกับเขาตอ และยัง
อยากแมกระทั่งขอแผนอกอบอุนของเขาเปนหลักแหลงซบอิง
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แตบางสิ่งบางอยางสมควรหางหายไปจากชีวิต และหลอนก็จะปลอยมันไปเหมือนสงนกบินขึ้นฟาเมื่อถึงเวลา
ของมัน อเวราจึงขบริมฝปากสั่งตนเองใหตัดใจซ้ําสอง น้ําตารื้นนิดเดียวขณะกลับหลังหันเขาบาน
วันนี้สมาชิกทุกคนในบานออกขางนอกกันหมด และหลอนเองก็รับนัดหนุมคนหนึ่งไว เขากําลังจะมารับหลอน
ไปดูหนังรอบบายดวยกัน บวรพจนเปนเพื่อนเกาสมัยเรียนมหาวิทยาลัยที่ยังคงเฝาฝนรอคอยหลอนไมเลิกรา เขาเปนใคร
หนึ่งที่ไมเคยจากหาย ยังสงของขวัญวันเกิดใหทุกป ยังโทร.มาสวัสดีปใหมทุกครั้ง แลวก็ยังอยูที่นั่นเสมอเมื่อหลอน
ตองการความชวยเหลือเล็กๆ นอยๆ ฉะนั้นเมื่อวานพอเขาโทร.มาไถถามสารทุกขสุขดิบอีก บวรพจนก็ไดรางวัลเลขทาย
สองตัวครั้งแรก กอนวางสายหลอนเปนฝายชวนเขาดูหนังที่เพิ่งเขาใหมประจําสัปดาหดวยตนเองเลยทีเดียว
บวรพจนเปนคนดี ขยันทํางาน ไมเจาชู แตเขาก็เหมือนกับมาโนชญ เหมือนกับเอกราช เหมือนกับสิทธิกร คือ
โดยรวมแลวนาเชื่อวาจะเปนพอบานที่ดี เสียแตวาพวกเขาเหลานั้นขาดสิ่งที่นาปรารถนา นั่นคือภาพลักษณแหงความเปน
พระเอกตัวจริงของหลอน พวกเขาไมเคยใหความรูสึกวาใชเลยแมแตนิดเดียว
แยสิ้นดี อีกหลายปกระมังกวาหลอนจะรูจักยอมรับ ‘ความใชที่แทจริง’ เยี่ยงผูผานโลกมานานพอ วันนี้หลอนคงยัง
เด็กเกินไป ยังมีหัวใจระอุไฟฝน ยังยึดมั่นอยูกับเหลาเจาชายรูปงามที่ใหความรูสึกวาใช แตที่แทไมไดเปนอะไรมากไปกวา
เสือผูหญิงซึ่งหิวโหยรสชาติแปลกใหมไมรูจบ
นั่งจมตัวลงกับโซฟาอยางปรารถนาใหทั้งรางถูกโอบกอดดวยสัมผัสอบอุน กมลงยกมือปดหนา แลวก็รูสึกถึงน้ํา
ใสที่รินออกมารดฝามือ แยที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดคือความจําใจยอมรับวาโซฟายังอบอุนนอยกวาออมกอดของพฤหัสมากนัก
รูสึกเสียดาย หากเขาทนตื๊ออีกหนอยเดียวหลอนคงยอม
ปลอยใหเขาบาน แลวก็ไมตองมานั่งจมทุกขอยูอยางนี้ หลอนจะเปนคนดีไปทําไม รักนวลสงวนตัวไวเพื่อใคร
และจะตองเปนแมพระที่รูจักหักหามใจไปอีกนานเทาไหรกัน?
รสรินบอกหลอนวาการทําสมาธิจะชวยใหเกิดสุขอิ่มใจแทนที่ความเปลี่ยวเหงา อเวราก็พยายามทํา แตเหมือนนาง
บาป ยิ่งพยายามกลับยิ่งกระหายสัมผัสจากมือชาย หลอนเกลียดตัวเอง และรูสึกวาตนเปนผูหญิงสกปรก ยังไมสะอาดพอจะ
ยางกาวเขาสูโลกที่สะอาดปราศจากมลทินกับใครเขา
เสียงโทรศัพทมือถือดังขึ้น อเวราปลอยใหดังอยูสองสามครั้งจึงคอยหยิบมาดู แตพอเห็นชื่อ ‘ตอย’ ปรากฏบน
หนาจอก็ดีใจแทบกระโดด ยุติอาการสะอื้นลงทันที
“วาไง?”
แมดีใจแคไหนก็ตองลากเสียงเนือยนาย เก็บงําความรูสึกที่แทจริงไวกอน
“ผมรักพี่เคกนะ”
เหมือนกระแสนุมเย็นลึกซึ้งหลั่งรินจากโทรศัพทชะโลมรดถึงกลางอก หญิงสาวขอบตารอนผาว เมมปากแนน
กอนยอมตนเปนวาวที่สายปานขาด หลุดลอยไปกับสายลมบนตามยถากรรม
“รักพี่ก็มาอยูกับพี่สิ”
สิ้นคําอเวราก็กดปุมปดทิ้งโทรศัพทลงกับที่วางขางกาย ซบใบหนาลงกับฝามือ สะอื้นไหรุนแรงจนตัวโยนเยี่ยงผู
แพที่ออนแอและไมเคยเปนตัวของตัวเองอยางแทจริง
วันอาทิตยสําหรับเหลาธิดาผูมีอันจะกิน กลุมสามสาวนอยมารวมตัวกันในหองนอนเย็นฉ่ําของณชะเล เดิมทีมี
เจตนามาชวยกันทํารายงานสงอาจารย แตดูเหมือนณชะเลเทานั้นที่นั่งหนาคอมพิวเตอรคนหาขอมูลและพิมพงานงวน ฝาย

๑๒๔

เพื่อนเหมือนมาใหกําลังใจมากกวาอยางอื่น เพราะจนลวงเขาชั่วโมงที่สอง ปาเจราก็ยังคงนอนพังพาบอานการตูนอยู
บนเตียง สวนใบหยกก็นั่งเลนเกมกดสลับกับการพยายามขอเลนกับเจาอุยโหย ทวาเจาอุยโหยเอาแตมวนตัวซุกหลบในซอก
โตะ พอใบหยกหางไปถึงจะโผลหนาออกมาและตะกุยขาณชะเลใหอุมมันขึ้นหมอบบนตักใหม
ครั้งหนึ่ง ปาเจราเงยหนาขึ้นจากหนังสือการตูน ถามณชะเลดวยทาทางเบื่อบรรยากาศจําเจ
“เธอไมชวนแฟนมาชวยทํารายงานละทราย? เขาเกงไมใชเหรอ ทําแปบเดียวคงเสร็จ”
“บา! บอกกี่ครั้งกี่หนแลววาไมใชแฟน”
ณชะเลดุเพื่อนแบบไมจริงจังนัก เรื่องของจองฤกษเปนที่สนใจของซี้เปนอยางยิ่ง แมผานมาหลายวันทั้งสองก็ยงั คง
ชวนคุยเฟองเรื่องอัศวินมาขาวผูเกงกาจไมขาดปาก
“เอาตัวเปนๆ มาใหดูหนอยดิ้ เผื่อมีเหตุดวนเหตุรายเกี่ยวกับคอมพจะไดพึ่งพาอาศัยไดบาง หวงไวคนเดียวไม
เรียกวาแฟนแลวจะเรียกอะไร?”
“ไมไดหวง แตทรายไมสนิทกับเขาขนาดนั้นหรอก หางหนากันไปหลายป อาศัยแคความเปนเพื่อนสมัยเด็กจะให
ลากตัวมาชวยทํารายงานเลยเหรอ”
ความจริงจองฤกษกําชับไววาอยาแพรงพรายเรื่องของเขา เพราะการเปนแฮกเกอรไมใชเรื่องนาปาวประกาศอวด
โกเก วันหนึ่งเกิดคดีเกี่ยวกับการจารกรรมทางคอมพิวเตอรใหญๆ ขึ้นมา บรรดาแฮกเกอรชื่อดังจะตกอยูในขายผูตองสงสัย
ของตํารวจเปนรายแรกๆ เสมอ
ใบหยกสงเสียงทั้งยังจดจออยูกับเกมกด
“เหอะนา เขาหลงก็หลอกใชซะ จะเปนไรไปลาว”
เสียงยุทีเลนทีจริงของใบหยกทําใหณชะเลถอนใจยาว
“พวกเธอเนี่ยนะ สงสัยถูกออกแบบมาใหเปนคุณนายจริงๆ วันๆ คิดแตจะใชผูชาย”
“แนนอน!” ใบหยกรับหนาตาเฉย “ตอไปใครมาขอฉันแตงงาน ฉันจะสอบสัมภาษณกอนแหละวาเงินเดือน
เทาไหร ซักผาถูบานเปนหรือเปลา แลวก็จับเสนเกงเทาหมอนวดวัดโพธิ์ไหม ถาคุณสมบัติหลักๆ ครบถวนคอยพิจารณา”
ปาเจราหัวเราะหึหึ
“กะใชครบวงจรเปนหุนกระปองเลยนะเธอ พอพวกเราแยกยายกัน อายุสัก ๓๐ นัดกินขาว เลาสูกันฟงถึงเรื่องมันๆ
ในชวง ๑๐ กวาปที่ผานมา ฉันวาเธอคงจอยๆ เรื่องขี่คอพอบานมากกวาใคร”
ณชะเลฟงแลวอดหัวเราะไมได
“สมัยนี้ผูชายไมใหขี่คอนานหรอก สองเดือนเขาก็บายบาย”
“อือ… ก็อาจจะจริง คนยุคเราความอดทนต่ําเนอะ ดูแววแลวคงไมมีใครทนฉันไดซักกะคน”
“ไมแนนะ พอเราเรียนจบอาจถึงยุคที่ไมมีใครแตงงานกันเลย” ปาเจราใหความเห็น “อานจากที่เขาวิจัย เห็นวา
แนวโนมคนรุนใหมสมัครใจสรางครอบครัวหรือคิดมีพันธะกันนอยลงเรื่อยๆ จะใหทนรสจืดชืดหลายๆ สิบปเหมือนคน
รุนเกานะยาก ฟนกันฉัวะเดียวก็แทบเบื่อขี้หนาทันทีแลว”
ณชะเลมองเพื่อนสาว ขมวดคิ้วสงแววตําหนิ
“พูดจาเหมือนผูหญิงมั่งไดไหมเธอนี่”
ปาเจราทําปากยื่น

๑๒๕

“ฉันไมไดถูกอบรมมาใหเปนกุลสตรีไทยสมัยนุงจูงกระเบนเหมือนหลอนนี่ยะ เกิดมาก็เห็นตัวเองนุงกางเกง
ยีนใสเสื้อเอวลอยอยางนี้แลว… เออนี่ทราย! เอาขนมมากระแทกปากแขกเหรื่อหนอยดิ้ จะหยิบเองก็เกรงใจ ไมรูวาเธอ
อยากเก็บอะไรไวกินเองบาง”
“จะมากไปหนอยแลวมั้ง รายงานก็ใหฉันนั่งหลังขดหลังแข็งทําคนเดียว หิวขึ้นมาก็ใชกันดื้อๆ อีกทั้งๆ ที่ตูเย็นก็
ตั้งอยูนั่น เห็นฉันเปนอะไร?”
“หนอย! ทําคนเดียว กอนวันนี้ฉันทําตั้งเทาไหร มาหาวาเคามือไมพายเอาเทาราน้ํา ถอนคําพูดเดี๋ยวนี้นะ!”
ณชะเลเหลือบไปเห็นเพื่อนสาวลอยหนาลอยตากวนโมโหแลวอดหัวเราะไมได
“ฉันคงทํากรรมมา เอาเถอะ ถูกพวกเธอเอารัดเอาเปรียบอีกไมนาน แยกยายเขามหาลัยก็หมดเวรฉันซักทีแลว”
ปาเจราทําหูทวนลม โยนการตูนทิ้งแลวเกลือกกลิ้งตัวไปมาบนเตียงนอนเพื่อนอยางสุขกายสบายใจ หยุดมองหนา
ตุกตาหมูแลวบีบจมูกมันเลนพักหนึ่งกอนเหลือบซายแลขวา เห็น ‘เวอรชั่นเท็น’ ซึ่งเปนนิตยสารคอมพิวเตอรยอดนิยมบน
โตะหัวเตียงก็หยิบขึ้นมานอนกางอาน อานไดครูเดียวก็รองลั่น
“หวาย! มีสกูปพิเศษเกี่ยวกับแฮกเกอรดวย หาขอมูลไวแสดงวาเตรียมตัวจะเปนแฟนแฮกเกอรเต็มที่”
ณชะเลเหลือกตามองเพดานดวยความออนใจ
“อยาพูดชุยๆ นา ฉันรับเวอรชั่นเท็นอยูทุกเดือน บังเอิญเดือนนี้มีสกูปนั่น”
ปาเจราอมยิ้ม กวาดสายตาอานอยูอึดใจหนึ่งก็เปรย
“เขาว า สายตาของแฮกเกอร เ กง ๆ จะเห็น โลกต า งจากคนธรรมดานะ คื อ มองไมเ ห็ น อะไรอย า งอื่ น นอกจาก
คอมพิวเตอร ฮะๆ ตอนนี้มีแฮกเกอรคนหนึ่งมองเห็นทราย เขาอาจจะกําลังหาพาสเวิรดเพื่อล็อกอินเขาหัวใจทรายอยูก็ได”
ใบหยกเลนเกมจบจึงหันหนามาชวยเสริม
“ฉันก็เคยไดยินมาวาไมมีอะไรดึงดูดใจแฮกเกอรไดมากกวารหัสผานหรอก พอๆ ที่ไมมีอะไรดึงดูดใจโจรไดเทา
กุญแจผี ฉะนั้นรูตัวไวซะนะทราย เธอกําลังจะถูกขโมยหัวใจ!”
ปาเจราอานขามไปขามมาแลวเจอยอหนาสะดุดตา
“มีเกร็ดจี้ๆ ดวย พวกโปรแกรมเมอรมักจะตั้งชื่องานชิ้นโบแดงจากอะไรรูไหม? โปรแกรมเมอรอายุต่ํากวา ๓๐ จะ
ใชชื่อแฟน โปรแกรมเมอรอายุ ๓๐ ถึง ๕๐ จะใชชื่อเหลาที่ชอบ สวนโปรแกรมเมอรอายุเกิน ๕๐ จะใชชื่อโรคที่ตัวเอง
กําลังเปน”
“ฮาๆ เตรียมตัวเตรียมใจไวเถอะ เปนแฟนแฮกเกอรนะ อีกหนอยชื่อทรายอาจเปนอัปมงคลก็ไดถาเขาคิดจะปลอย
ไวรัสขึ้นมา เวลาทางการสืบหารองรอย ก็อาจใชชื่อทรายนี่แหละเปนคียสําคัญ”
“มองโลกในแงดีหนอยซียะ” ปาเจราชวยคานยิ้มๆ “เขาอาจสรางระบบปฏิบัติการฟรีที่ปลอดบั๊กรอยเปอรเซนต
แจกจายไปทั่วโลก ฝรั่งมังคาอาจตองอานชื่อเวอรชั่นแรกกันงงๆ วา ‘แนชชาเล’ หรือ ‘นาชาเล’ กันแน แตที่ชัวรคือชื่อยาย
ทรายจะไดติดปากไปทั่วทุกมุมโลกก็คราวนี้เอง”
ใบหยกหัวเราะนิดๆ
“ความจริงแฮกเกอรเกงๆ ก็หายากนะ นับวาแจ็กพ็อตมากที่ทรายมีกิ๊กเปนเซียน”
ณชะเลปนหนาเฉย เพื่อนอยากพูดอะไรก็ปลอยใหพูดไป ปาเจรากวาดตาอานเนื้อหาของสกูปและเผอิญเจอสาเหตุ
ที่ทําใหปจจุบันมีแฮกเกอรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงรายงานใบหยก

๑๒๖

“ตอไปอาจหาไมยากเทาไหรนะหยก ระบบปฏิบัติการแจกฟรีและเปดเผยโคดตอสาธารณะอยางลินุกซนะ มี
สวนทําใหแฮกเกอรรุนใหมระบาดเปนดอกเห็ด เจอมือดีไดงายขึ้นแลวละเธอ วาว! ทุกนาทีมีแฮกเกอรเจาะระบบสําเร็จ
อยางนอยหนึ่งราย เฉลี่ยวันละ ๑,๕๐๐ ระบบเชียวนะที่อยูหมัดเซียนพวกนี้ ลองนึกดูซิวาถาหนึ่งในพันหาที่วานั่นเปน
สถาบันการเงินการธนาคาร คนเจาะไขแดงสําเร็จจะรวยเละขนาดไหน”
การรายงานของปาเจราทําใหใบหยกนึกสงสัย
“เออเนอะ! กิ๊กเธอนะทราย เกงขนาดเอารูปเขาๆ ออกๆ เว็บติดลมไดราวกับเปนเจาของเสียเองอยางนี้ เขาไมแฮกฯ
ที่อื่นมาจนพรุนแลวเหรอ? ใครจะรูวาเขาทําอะไรไดบาง แลวก็ทําอะไรมาบาง อาจแฮกฯจนรวยอรอยเหาะไปแลว”
“ไมมั้ง” ณชะเลออมแอมแกตัวใหเพื่อนหนุม “คงแฮกฯเลนสนุกๆ ประสาวัยรุนรอนวิชามากกวา ทาทางเขาก็ขอ
เงินพอแมกินแบบพวกเรานี่แหละ”
“ผาขี้ริ้วหอทองไงเธอ เซียนเหยียบเมฆที่รวยจากการแฮกฯชาวบานเนี่ยนะ ไดยินวาไมอวดมั่งอวดมีสุมสี่สุมหา
หรอก เพราะถาเมื่อไหรกลายเปนผูตองสงสัยใหตรวจสอบสภาพความเปนอยูขึ้นมา มันจะมีพิรุธเชนการใชเงินไมสมฐานะ
แลวก็อาจถูกจับไดไมยาก ลองใจดูสิ ยั่วๆ ใหเขาหลงหัวปกหัวปาแลวขอกระเปาแพงๆ สักใบ ดูซิเขาจะซื้อใหไหม ถาซื้อก็
ยั่วอีก ขอของแพงๆ อีกติดกันถี่ๆ ไดนะ เชื่อขนมกินเลยเธอ ตานี่รวยแน”
“ไปกันใหญแลว” ณชะเลจุปากจิ๊กจั๊ก “ทาทางจะดูหนังฮอลลีวูดมาก ฉันสนใจคอมพมากกวาพวกเธอ ฉะนั้นให
ฉันเปนคนบอกขอมูลที่แทจริงดีกวา ที่จะรวยทางลัดจากการงัดแงะทางอินเตอรเน็ตเนี่ย ไมใชเรื่องงายอยางที่คิดหรอกนะ
ถึงจะงัดประตูเกงขนาดไหน ถาไมมีประตูใหงัดเสียอยางก็เปดประตูไมไดหรอก”
“ทําเปนคุยวารูดี” ใบหยกยนจมูก “ถาเธอเกงจริงทําไมตองพึ่งพาเขาใหเอารูปเขาๆ ออกๆ จากเว็บติดลมยะ? เธอ
พึ่งพาเขาก็แปลวาเขารูอะไรที่เธอไมรู และถาเธอรูไมทั่วถึง ทําไมถึงกลายืดอกบอกวาไมมีทาง และเขาไมเคยทํา?”
ณชะเลกะพริบตาปริบๆ ความสงสัยในเพื่อนเกาผูมีวีรกรรมนาเกรงขามกอตัวขึ้นอีกครั้ง เขาเปนเพื่อนหลอน จึง
ทําคุณกับหลอนชนิดที่เหลือเชื่อวาใครจะสามารถทํา แลวถาเปนศัตรูของเขาละ เขาจะทําอะไรบาง?
จะก อ กรรมทํ า เข็ ญ มาหรื อ ไม ค งไม สํ า คั ญ สํ า คั ญ ที่ เ มื่ อ หล อ นทราบแก ใ จว า เขาเป น แฮกเกอร สามารถ
เขานอกออกในที่โนนที่นี่ไดราวกับทุกเขตบนอินเตอรเน็ตเปนอาณาจักรสวนตัวของเขา ผลกรรมทันตาคือไดรับความ
กังขา ความคลางแคลง ความระแวงระวังแมจากหลอนซึ่งเปนเพื่อนเขาคนหนึ่งแลว!
ตอนที่ ๑๕ จํานน
แผลยาวราวกับถูกกรีดดวยมีดโกนที่โหนกแกมนั้น ทําใหนันทกาสงสารลูกชายอยางบอกไมถูก หลอนมานั่งทํา
แผลใหเขา ปากพึมพําเรื่องโนนเรื่องนี้ฟงไมไดศัพท จองฤกษไดแตครึ่งนั่งครึ่งนอนนิ่งซึมไมโตตอบหรือแสดงความเห็น
ใดๆ
“แกเลยตองมารับเคราะหเพราะแม”
ปกติแมไมใชคนยอมรับผิดงายๆ จะตองเอาโทษไปฟาดคนอื่นเสมอ แตครั้งนี้คงเพราะเห็นเขาไดรับการสมนาคุณ
อยางสยดสยองถึงในบาน แมจึงลืมนิสัยเดิมและพร่ําพูดทํานองนี้ซ้ําแลวซ้ําเลา
พอนันทกาแปะพลาสเตอรเสร็จ จองฤกษก็ปดตาลง บอกแมเสียงเรียบ

๑๒๗

“ไมใชความผิดของแมหรอก มันเปนกรรมของผมเอง”
ผูเปนมารดาขมวดคิ้ว
“แกไปทําอะไรไว?”
“ผมเคยมีเรื่องกับเขา เอาขวดน้ําปาหัวแลววิ่งหนีนะ” เด็กหนุมเลาแบบรวบรัดเสร็จก็หัวเราะหึหึ “ถาชาติหนาผม
เจอเขาเอาขวดน้ําเขวี้ยงใสหัวบางคงจําไมได ก็ดีแลวที่ชดใชกันจบๆ ไปในชาตินี้”
“นี่แกกลาไปมีเรื่องกับนักเลงโตไดยังไง?”
“เอาเถอะแม เรื่องของผมจบไปแลว” ลืมตาขึ้นมองผูใหกําเนิดดวยแววหรี่โรย “มาวากันเรื่องของแมดีกวา แมติด
หนี้เขาอยูเทาไหร?”
นันทกาสะอึกอึ้ง คอยๆ เบนหนาไปทางอื่น ไมตอบคําถามลูก
“แมบอกผมเถอะ เราไมไดอยูบนเรือคนละลํากันนะ ถาเรือจะจมผมก็ตองพยายามชวยอุดอยูดี”
“สี่ลาน”
แมจองฤกษเตรียมใจไวลวงหนา คําตอบแผวออนนั้นก็ทําเอาเขาถึงกับสะดุงโหยงอุทานลั่น
“อะไรนะ?”
แมตั้งตนสะอึกสะอื้นอีก และนั่นก็ทําใหจองฤกษสงบลงในนาทีตอมา หลังจากครุนคิดอยางหนักอึดใจใหญก็
ตัดสินใจเด็ดขาด
“เอาเถอะ” เขาปลอบเสียงเรียบ “ผมชวยแมได”
นันทกาไมเคยโดนลูกหลอกใหดีใจเลน คําประกาศนั้นจึงคลายฟางเสนสุดทายที่นาดีใจเมื่อเจอ อยางนอยก็มีความ
อุนขึ้นมาในอกแตกตางไปจากเดิม
“ยังไง?”
“แมพาผมไปสวิสก็แลวกัน ทุกอยางที่เหลือผมจัดการเอง!”
“สวัสดีคะ”
“ทรายเหรอ นี่ฤกษนะ”
“อือ…”
เด็กสาวไมแนใจนักวาตนรูสึกอยางไรกับการไดยินเสียงเพื่อนหนุมทางโทรศัพทอีกครั้ง
“เราอยากขอบใจทราย”
“เรื่องอะไร?”
“ทรายทําใหเราเห็นโลกตางไปมาก”
ณชะเลหัวเราะเล็กนอยเพราะนึกวาเพื่อนหนุมพูดเลน
“เห็นแลวใชไหมละวาตอนพระอาทิตยขึ้นนี่มันยิ่งกวาปาฏิหาริยไหนๆ ทั้งหมด?”
“ใช” เขารับดวยการทอดเสียงเอื่อย “เราเพิ่งเงยหนามองฟา แลวก็เพิ่งเห็นดวยความแปลกใจวาตอนมืดมีดาวสวยๆ
ใหดูดวย ถึงแมวามองจากในเมืองจะหรอมแหรมไปซักหนอย”
“มัวแตมองคอมพิวเตอรมาตั้งแตเด็กละสิ เลยไมไดรูเห็นอะไรรอบตัวเหมือนคนอื่นเขา”

๑๒๘

“ก็จริง” ยอมรับอีก เหมือนกลายเปนคนวางายที่สุดสําหรับณชะเลไปแลว “นอกจากนั้นเรายังเห็นวาตัวเองโง
ขนาดไหนดวย”
“อา !ไมอยางนั้นหรอกมั้ง ทรายวาฤกษตองไอคิวสูงทะลุเพดานธรรมดาไปมากเลยละ ไมงั้นจะเปนเซียนแฮกเกอร
ไดไง”
จองฤกษถอนใจเบาๆ
“นาลองสํารวจเหมือนกันนะ วาคนเอาไอคิวสูงๆ ของตัวเองไปทําอะไรกันมั่ง”
“เมื่อกอนก็คงหนักไปทางคิดคําพูดสวยๆ ออกมาอธิบายโลก แตรอยปมานี้หลังจากที่มีไฟฟาใช ก็คงหนักไปทาง
สรางโลกใหเปนไปตามที่คิด”
เด็กหนุมยิ้มใหกับการสรุปของเพื่อนสาว และเสริมวา
“ตอนนี้เราเห็นไปอีกอยาง เมื่อกอนคนเราหนักไปทางคิดแสวงหาผลประโยชนใหตัวเอง รอยปมานี้หลังจากมี
ไฟฟาใชก็ยังหนักไปทางคิดแสวงหาผลประโยชนใหตัวเองกันอยูดี”
ณชะเลหัวเราะในลําคอ
“จริงเนาะ”
ตอบรับเสร็จก็ยิ้มดูใจตนเอง ทุกครั้งหลังจากคุยกันสองสามนาทีเชนนี้ จะรูสึกถึงแรงดึงดูดระหวางหลอนกับเขา
แบบที่ทําใหสนิทใจไมเปนอื่น ผอนคลายและคุยกันตามสบายทุกเรื่อง โดยไมตองเกรงวาอีกฝายจะเบื่อ อาการเชนนี้ไมเคย
มีกับเพื่อนผูชายอื่นๆ มากอน
“เราเพิ่งเห็น” จองฤกษเอยปลงๆ “วายิ่งไอคิวสูงก็ยิ่งทําเรื่องโงๆ ไดมาก”
เด็กสาวทําหนาสงกาเล็กๆ
“เจอประสบการณอะไรมาเหรอ? วันนี้ดูธรรมะธัมโมผิดปกติแฮะ”
เด็กหนุมหัวเราะหึหึ
“เขาวาคนเราจะจํานนตอศาสนาก็เมื่อจนตรอก ตองการที่พึ่งพาจริงไหม?”
“พูดอยางนั้นก็ไมถูกหรอก คนเรางมงายอยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ และบางศาสนาก็มีขึ้นเพื่อใหพนจากความงม
งายทั้งปวง ดวยความกลาที่จะยอมรับความจริงตรงหนา ไมอวดดื้อถือดีทั้งรูวาอะไรเปนอะไร”
“เราเปนคนดื้อ” จองฤกษยอมรับ “โดยเฉพาะถาตองรูสึกวากําลังเชื่อคนอื่น ไมไดเชื่อตัวเอง”
“อือ… นั่นแหละ ถายอดดื้อมาบวกกับยอดฉลาด ก็เปนไดทั้งคุณอนันตและโทษมหันต สุดแทแตกิเลสจะสั่งให
เลือกดีหรือเลือกราย”
เด็กหนุมยิ้มสลดอยูทางปลายสายดานหนึ่ง
“ถาเราคบกับทรายมาเรื่อยๆ ไมขาดสายก็ดีสิเนอะ เราจะไดหันดานที่เปนคุณออกมาใหโลกเห็นมากกวานี้”
ณชะเลฟงแลวอดไมไดที่จะถามตรงไปตรงมา
“ฤกษ… เธอกําลังสํานึกผิดอยูเหรอ?”
“ใช !มากเสียดวย”
“ทรายก็รูสึกผิดอยูบอยๆ เหมือนกันนะ” เด็กสาวคอยๆ พูด “แตบางครั้งก็มีคนอื่นทําใหตระหนักในภายหลัง วา
เรารูสึกผิดเพราะคิดวามันผิด โดยที่แทแลวอาจจะไมใชความผิดบาปอะไรเลย ทุกอยางขึ้นอยูกับทิศทางของเจตนา”

๑๒๙

จองฤกษเบิกตาขึ้นเล็กนอย
“ยกตัวอยางหนอยไดไหม? ที่ทรายรูสึกผิด แตความจริงไมไดผิด”
ณชะเลเลาทันที เพราะเปนเหตุการณที่เพิ่งเกิดขึ้น
“เมื่อไมนานนี่เอง ฤกษไดขาวไหม? ที่มีคนสงโทรจันไปหลอกชาวบานวาเปนโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ทรายหลง
ดาวนโหลดมาติดตั้ง แถมยังบอกซี้อีกสองคนใหลงตาม พวกนั้นก็เชื่อทรายกันเพราะเครดิตเกี่ยวกับคอมพของทรายดีกวา
เขาเยอะ เสร็จแลวกลายเปนวาทํางานกันไมทัน เพราะโทรจันมันไปปรับระบบใหเซฟไฟลไมลง ทรายรูสึกผิดที่ทําให
เพื่อนพลอยเดือดรอนจนรองไหเปนวรรคเปนเวร แต… พอไปปรึกษาคนที่เขามีญาณหยั่งรูเรื่องกรรมวิบากลึกซึ้ง ก็ชวยไข
ใหทรายคลายใจวาที่ทําไปนั้นเปนบุญ เนื่องจากเจตนาดีกับเพื่อน สวนบาปเปนเรื่องของแฮกเกอรเต็มๆ เพราะเจตนาราย
กับคนทั้งโลก!”
เด็กสาวไมตระหนักวาการเลาเพียงรวบรัดเทานั้นเหมือนเปนการเอาขวานจามกลางแสกหนาคนฟง ถึงกับทําเอา
เขาตะลึงงันตัวชา นิ่งทื่อจนพูดไมออกแมแตคําเดียว!
“ฤกษ…” ณชะเลเรียกเมื่อเห็นอีกฝายเงียบนานจนหลอนนึกวาหลับ “ยังอยูหรือเปลานั่น?”
“อยู… ฟงอยู”
“แลวไป นึกวาฟงทรายเลาจนหลับ”
“แลว… เออ… คนที่ทรายบอกวามีญาณหยั่งรูเรื่องกรรมวิบาก เขา… เขาแสดงความรูยังไงใหทรายเชื่อ?”
“แคไปนั่งตรงหนาเขาก็บอกหมดเลยวาทรายเจออะไรมา รวมทั้งแจกแจงไดดวยวาที่ตองเจอแบบนั้นเพราะเคยทํา
อะไรไว รูกระทั่งวาตอน ๗ ขวบทรายเคยกินยาแลวแพอยางแรง ก็เพราะตนเหตุทํานองเดียวกัน คือชาติกอนๆ ไปหลอก
สัตวเลี้ยงซึ่งปวยหนักใหกินยาพิษ ดวยเจตนาสงเคราะหใหมันพนทรมาน ชาตินี้เสวยกรรมครั้งแรกดวยการกินยาผิดขนาน
เศษกรรมยังเหลือเลยตองมาถูกหลอกใหเอาเชื้อโรครายมาลงคอมพอีก แตเขาก็บอกวาทรายหมดกรรมแลว เพราะอโหสิ
เด็ดขาดแลว”
“คนมีญาณที่วานี่คือหมอดูเหรอ?”
“ก็ทํานองนั้น”
“ดูเหมือนทรายเลาใหฟงเกี่ยวกับหมอดูคนนี้มาครั้งหนึ่ง ที่เขารับรองวาทรายสงเจาอุยโหยไปดีกวานี้ไดถาใหมัน
รับกระแสบุญกุศลจากทรายมากๆ คนเดียวกันใชไหม?”
“ออ… เคยเลาแลวเหรอ อือ… ก็คนเดียวกันนั่นแหละ ใชๆ จําไดแลว ฤกษยังถามวาทรายรักอุยโหยขนาดไปดู
หมอใหมันเลยหรือไง ความจริงเจตนาแรกคือจะไปดูเรื่องนี้แหละ จากนั้นถึงโยงมาเรื่องอุยโหย คือเขาทําใหทรายเชื่อวา
ภพชาติมีจริง ก็เพราะพูดถึงความเปนมาเปนไปที่ทรายอยากเลี้ยงหมานารักๆ เขาบอกถูกวาอยูๆ ทรายก็นึกอยากเลี้ยงขึ้นมา
เอง ซึ่งก็ตรงกับความจริง แลวเขาก็บอกวาที่อยากมีนะ เพราะกรรมสัมพันธบันดาลใจ เจาอุยโหยรอทรายอยูแตแรกแลว
ไมใชวาบังเอิญอยากมี และไมใชบังเอิญไปเจอแลวเอ็นดูอยากเอามาชุบเลี้ยง”
เด็กหนุมพยักหนานอยๆ
“แลวถา… ใครสักคนทํากรรมหนักมากๆ นี่จะแกไดไหม?”

๑๓๐

ณชะเลสังหรณวาเพื่อนหนุมกําลังตกอยูในสถานการณไมใครดีนัก หลอนเกิดความอาทรขึ้นมามากมายจน
ประหลาดใจตนเอง และขณะเดียวกันก็อยากรูอยากเห็นปญหาของเขาเปนอยางยิ่ง เพราะเดาไดไมยากนักวาคงประกอบเวร
อะไรสักอยางเกี่ยวของกับคอมพิวเตอรเปนแน
“เธอทําอะไรมาเหรอ?”
จองฤกษเงียบอึ้ง ความจริงยามนี้เขาไวใจณชะเลมากกวาใครในโลก ติดขัดก็แตวาหลอนเองเพิ่งเปนหนึ่งในเหยื่อ
ผูเคราะหรายของเขาดวย!
“ไมเปนไร ถามันเปนความลับของฤกษ” ณชะเลทําเสียงรื่น “แมทรายบอกวาการทําผิดเปนเรื่องของทุกคน แตการ
สํานึกผิดเปนเรื่องของบางคนที่จะไดดีกวาเคย”
คนฟงยิ้มเศรา เพราะหวั่นใจวาความสํานึกผิดครั้งนี้อาจไมชวยใหอะไรดีขึ้นก็ได
“ทราย… เราทําผิด และทรายก็ทําใหรูวาเราควรสํานึกผิด เพราะฉะนั้นเราก็พรอมจะคายความลับทั้งหมดที่มีให
ทรายรู”
น้ําเสียงที่ออกมาจากใจจริงของจองฤกษฟงแลวนาปลื้มสําหรับณชะเล
“ขอบใจที่ไวใจ” หลอนเอยชาๆ “แตทรายไมอยากพิสูจนวาฤกษไวใจทรายแคไหนดวยการฟงความลับของฤกษ
หรอกนะ”
เด็กหนุมชั่งใจอยูนาน ในที่สุดก็เลือกที่จะเก็บงําไวกอนเพราะไมแนใจวาปฏิกิริยาของเพื่อนสาวจะเปนเชนใด
“บอกเราไดไหมวาหมอดูของทรายอยูที่ไหน?”
“แตกอนเขานั่งอยูที่หาง ตอนนี้พี่สาวทรายบอกวาเขายายหลักแหลงไปแลว นาจะรับดูที่บานของเขาเองหรือไงนี่
แหละ นี่ทรายก็กะชวนพี่สาวไปหาเขาอีกในวันเสารหรืออาทิตยพอดี”
จองฤกษลังเลอยูเพียงไมกี่พริบตาก็ขอวา
“ใหเราติดไปดวยคนไดไหม?”
“ได…” ณชะเลตอบตกลงทันที “เธอสะดวกวันเสารหรืออาทิตยละ?”
“พรุงนี้เรากําลังจะไปทําธุระทางไกลกับแม วันศุกรคงกลับ เพราะงั้นวันเสารคงโอเค แตใหแนใจขอเปนวัน
อาทิตยดีกวา ถาทรายไมติดอะไร เออ… พูดงายๆ ทรายเลือกวันตามสบาย เสารหรืออาทิตยเราคงพรอมทั้งนั้น”
“โห !ลาเรียนหาวันเลยเหรอ?”
“ใช !ธุระดวนของแมนะ”
“งั้นใหเธอทําธุระสบายๆ แลวกัน ตกลงเปนวันอาทิตยนะ”
“โอเค… ขอบคุณมากนะทราย”
อเวราโทร.ไปยกเลิกนัดกับบวรพจน บอกเขาตรงๆ วามีคนรูจักมาที่บานโดยไมนัดหมายและหลอนไมสามารถไล
ไปไหนได บวรพจนผูแสนซื่อและแสนดีไมตอวาหลอนสักคํา เพียงรับทราบดวยอาการที่จอยลงเทานั้น หากเปนเมื่อกอน
หลอนคงรูสึกเฉยๆ แตเดี๋ยวนี้อเวรานึกสงสารเขามาก และบอกตนเองวาไมควรเผลอนัดเขาดูหนังฟงเพลงอยางนี้อีก เพราะ
รูแนวารังแตจะเปนเหตุใหเขาผิดหวังซ้ําซาก ไมมีวันที่หลอนจะเปดรับบวรพจนเขามาในหัวใจไดดวยกรณีใดๆ เลย

๑๓๑

เสียงออดดังขึ้น อเวราลุกขึ้นไปไขประตูเปดใหพฤหัส ทั้งสองเดินเคียงกันเงียบๆ เขาบาน และพอปดประตู
เด็กหนุมก็วาดลวดลายเจาชูยักษทันที คือเกี่ยวเอวหญิงสาวเขามากอดและโนมใบหนาลงจะหอมแกมแสดงเจตจํานงที่มีอยู
กอนชัดแจง
ปลายจมูกพลาดแกมหอมไปแคฉิวเฉียด อเวรายันอกเขาและผละออกหางอยางละมุนละมอม
“ตอย…” หญิงสาวเอยขณะหันหลังให “เธอบอกวาเธอรักพี่ใชไหม?”
พฤหัสกะพริบตาปริบๆ แตก็ตอบโดยไมปลอยเวลาใหเนิ่นชานัก
“ใหผมพูดซ้ํากี่ครั้งก็ได คนเราถารูสึกอะไรจริงๆ แมแตตอนฝนก็ละเมอออกมาแบบนั้นแหละ ไมเชื่อพี่เดี๋ยวพี่เคก
ลองแอบฟงตอนผมหลับดิ้”
อเวราทําเสียงเฉยชา
“ถารักจริงก็แปลวาไมจําเปนตองทําอะไรเกินเลยสินะ แคคุยกันเฉยๆ ก็พอ”
เด็กหนุมลอบแยกเขี้ยวเอามือโปะหนาผาก แตครูเดียวก็ทําหนาปกติรับคํา
“พี่เคกไปซื้อกระจับแบบใสกุญแจล็อกไดมาอันหนึ่งสิ ผมจะใสใหดูเปนการพิสูจนใจ”
หญิงสาวหัวเราะเศราๆ
“ไมตองถึงขนาดนั้นหรอก ตกลงกันทางวาจาก็ได” เงียบไปครูหนึ่งกอนเอยสืบตอ “พี่จะไมอยูสองตอสองกับเธอ
ในที่ลับหูลับตาคนอีก”
พฤหัสแคนหัวเราะ
“เพื่อใหเห็นธาตุแท ดูซิวาผมจะทนไดสักกี่น้ําใชไหม? จะดูถูกกันเกินไปแลว นึกวาผมอยากอยูใกลพี่เคกดวย
ความหื่นกามอยางเดียวหรือ? โอเคเลยพี่เคก ไปคุยกันกลางทุงนาก็ได… ไป!”
อเวรากลับหลังหันมองเขาอยางจะอานใจ เมื่อเห็นสีหนาสีตาจริงจังอยางคําพูดก็เอยชวน
“วันนี้ไปกินขาวเที่ยงแถวบางปูกัน พี่อยากดูทะเล”
“งั้นออกตอนนี้เลยดีกวา” พฤหัสรับคําทันที “พี่เคกไปแตงตัวเถอะ เดี๋ยวผมขับรถให”
หญิงสาวยืนเงียบอยูครู กอนเดินขึ้นบันไดแบบระวังหลัง เกรงเขาจะตามขึ้นมา แตก็หาไดเปนเชนนั้น พฤหัสเดิน
แยกไปนั่งรอบนโซฟาโดยไมมีทาทีคิดรุกล้ําหรือผิดสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
ขึ้นหองปดประตูล็อกแนนหนา เปลี่ยนเสื้อผาเปนชุดเที่ยวงายๆ ดูเงาในกระจกหลอนยังเหมือนวัยรุนเชนเมื่อ ๖-๗
ปกอนแทบไมเปลี่ยนแปลง แมวันนี้จะเปนครั้งแรกของการควงคูกับพฤหัส แตอเวราก็รูสึกไดวาจะไมมีการเคอะเขินเมื่อ
เดินดวยกันไปไหนตอไหน
ควากุญแจรถกลับลงมาขางลางและพยักหนากับเด็กหนุมรุนนองเปนสัญญาณชวนใหออกเดินทาง พฤหัสทิ้ง
หนังสือพิมพในมือและลุกขึ้นกาวเทาเปนปกติ ยังไมมีทีทาจะกล้ํากรายเขามาแตะตองแมเทาปลายเล็บอยูดี กระทั่งอเวรา
กลายเปนฝายชะลอจังหวะยางกาวรอเคียงใกลแทบประชิดเขาเสียเองคลายจะลองใจ แตจนแลวจนรอดก็ปลอดภัยอยู
นั่นเอง
“ขอกุญแจครับพี่เคก ใหผมบริการ”
เด็กหนุมแบมือยื่นมา อเวราสั่นศีรษะ
“พี่ขับเอง”

๑๓๒

“ไมไวใจเหรอ?”
“ไวใจ แตเธอมีใบขับขี่แลวรึ?”
“ถาไวใจก็ไมตองถามหาใบขับขี่สิ”
“ไมประมาทไวกอน เกิดอะไรขึ้นจะวาไงละ”
พฤหัสยักไหล ไมอยากใหหลอนรูสึกวาเขายังเปนเด็กที่ไรความสามารถรับผิดชอบ เลยพูดแกเกี้ยว
“ใครเปนคนคิดกฎหมายก็ไมรูเนอะ รูไดไงวาอายุเทาไหรถึงควรขับ ผมนะขับดีกวาคนสวนใหญที่มั่วๆ กันบน
ถนนตั้งเยอะ”
“ทําใจเถอะ บุคคลที่ควรไดรับการยกเวนอยางเธอคงมีนอยไป เขาเลยตองออกกฎมาคุมใหทั่วๆ เขาเมืองตาหลิ่ว
ตองหลิ่วตาตามอยางนี้เอง”
เด็กหนุมอมยิ้ม เพิ่งนึกออกวาทําไมจึงไมอยากหางอเวราไปเร็วนัก ผูหญิงบางคนมีหลายสิ่งที่นาเสพมากไปกวา
เรือนกายอันชวนลองลิ้มชิมรส ตองใชเวลาคอยๆ ละเลียดนานหนอยจึงไดชื่อวาเสวยความเปนเจาหลอนครบทั้งตัว
รถเล็กๆ มีคุณสมบัติอยางหนึ่ง พื้นที่จํากัดทําใหเกิดความรูสึกใกลชิดสนิทแนบยามนั่งเคียงกัน และชายหญิงก็
เหมือนแมเหล็กขั้วตรงขาม ยิ่งเอามาวางใกลเทาไหรก็ยิ่งดึงดูดแรงขึ้นเทานั้น ขับออกถนนไดไมนานอเวราก็เกิดความคิด
ขึ้นมาแวบหนึ่งวาประโยชนอะไรตองยอมเหงาแลกกับศักดิ์ศรีที่ไมมีใครสนใจอีกตอไปในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด…
แรงดึงดูดระหวางหญิงชายเปนสิ่งนาพิศวง ยามตกอยูภายใตอํานาจของมัน จะเหมือนเหตุผลหลายรอยหลายพัน
ขอที่เคยมีมาถูกกลบกลืนหายสูญไปจนสิ้น เหลือเพียงความนาคลอยตามธรรมชาติ เหลือเพียงดําฤษณาเฉพาะหนา เหลือ
เพียงความรูสึกเขาคูที่ไมควรยับยั้งชั่งใจลังเลใดๆ สักนอยหนึ่ง!
กวาจะถึงบางปูก็ไดเวลาใกลเที่ยง ทั้งสองมานั่งทานอาหารกลางวันกันในรานชายทะเลที่มีทิวทัศนพอดูได อยาง
นอยจิตใจก็ถูกปลดปลอยไปสูอากาศกวางกวาเมื่ออยูในมหานครอันรกแนนไปดวยตึกรามบานชอง
พฤหัสเปนฝายชวนคุย ขณะที่อเวรานั่งเงียบและมีสีหนาครุนคิดวิตกกังวลเปนสวนใหญ แมเด็กหนุมพยายาม
โอโลมปฏิโลมเอาอกเอาใจใหผอนคลายเพียงใด อยางมากก็หัวเราะเปนพักๆ แลวกลับเครงขรึมอีก ความจริงหญิงสาว
พยายามปลอยใจไมใหคิดมาก แตพอเผลอก็ฟุงซานไปตางๆ นานาโดยไมทันรูสึกตัว
สัมผัสอันนาติดใจจากพฤหัสเหมือนเสนหยาแฝด บรรยากาศใกลชิดกับเขาเราความรูสึกอยูเกือบตลอดเวลา และ
นั่นก็ทําใหความคิดหักหามและความอยากรักนวลสงวนตัวของหลอนออนกําลังลงทุกที แมกินขาวอิ่มทอง แตก็เหมือน
ความหิวยังไมหาย กายใจยังไมถูกเติมใหเต็ม นั่นคงเพราะมนุษยถูกออกแบบมาใหกระหายในหลายสิ่ง และบัดนี้หลอนก็
ไมเหลือเหตุผลที่จะปลอยใหตนเองหิวโซตอไปอีกแลว
เรียกบริกรจายคาอาหาร หลอนเปนคนออกแมวาเด็กหนุมทําทีจะขอเลี้ยง ก็เปนความรูสึกไปอีกแบบหนึ่ง ปกติ
ฝายชายเลี้ยงอาหารหลอนเพื่อเอาหลอนไปเปนอาหารของเขา แตคราวนี้เปนฝายเลี้ยงอาหารผูชายเพื่อเอาเขาไปเปนอาหาร
ของหลอนบาง
ทั้งสองเดินกลับมาที่รถ พฤหัสแปลกใจเล็กนอยเมื่อหญิงสาวยื่นกุญแจให
“พี่เหนื่อย อยากนอนพักสักหนอย”
เด็กหนุมเมมปากยิ้ม แมวานั่นจะไมใชการใหทาที่ชัดเจน แตเขาหรือจะชากับการควาโอกาสทอง
“เอนเบาะนอนไมสบายหรอกพี่เคก นอนพักตาในหองแถวนี้สักแปบดีกวาไหม?”

๑๓๓

อเวราทําตาปรือหนอยๆ นิ่งเฉยไมตอบรับหรือปฏิเสธ คลายใครวาอยางไรก็วาตามกันในยามใกลหมดแรง ซึ่ง
สําหรับพฤหัสแลวปฏิกิริยาชนิดนั้นชางนาพิสมัยเสียนี่กระไร!
ละแวกใกลเคียงมีที่พักตากอากาศประปราย สภาพอยูในระดับพอทน แตขอดีที่เห็นชัดคืออยูไกลหูไกลตาคนรูจัก
หนอย โอกาสจะโคจรไปพบใครที่ใกลตัวนั้นคงยากมาก
ขณะเดินเขาหองพัก เหมือนมีเสียงกระซิบถามตนเองอยูเหมือนกัน วานี่หลอนกําลังทําอะไร? ใจออนอีกแลวหรือ?
มีอยูวินาทีหนึ่งที่หญิงสาวอยากถอนเทากลับ แตเหมือนสายเกินการณ เพราะพฤหัสรุกเร็วและรอนแรง หลอนขัดขืนและ
เอยหาม แตนั่นก็คงเหมือนจริตจะกานยั่วยุใหอารมณของเด็กหนุมคุโชนมากกวาอยางอื่น
นาประหลาด เมื่อครูหลอนก็เพิ่งถูกยางสดดวยเปลวเพลิงแหงราคะ ทวาพอจํานนใหกับมันเขาจริงๆ ความรูสึก
กลับแปลกเปลี่ยนไปเปนคนละเรื่อง หลอนวาหลอนรูสึกตัวชัดขึ้น เห็นทั้งความผิดฝาผิดตัว ความฝนใจ และความรังเกียจ
ทุกสัมผัสที่เกิด
พอของจริงมาถึง เหตุใดไมยักสนุกสุดเหวี่ยงเหมือนตอนจินตนาการเอาอยางเดียวหนอ?
โลกียวิถีผานพนไป ความคิดอานเริ่มกลับมาเปนปกติ อเวรานอนตะแคงนิ่ง ดวงตาเหมอมองไปนอกหนาตางอยาง
ไรจุดหมาย บอกตัวเองวารูสึกผิดนอยลง เพราะความรูสึกผิดถูกแทนที่ดวยความเคยชินและความจํายอมรับสภาพ
เตรียมใจไวนิดๆ วาอาจตองคิดมาก อาจตองเครียด อาจตองทุกขโศกเสียใจกับการกระทําของตนเอง แตทุกอยาง
กลับเปนตรงกันขามไปหมด ยามนี้หลอนวาหลอนอบอุนเปนสุข เปดใจยอมรับเขามากขึ้น และเริ่มถามตัวเองวาทําไม
เรื่องราวระหวางเขากับหลอนจึงเปนสิ่งตองหาม มีเหตุผลอะไรถึงตองคิดมากดวย?
หลอนรูสึกผิดเพราะตัวเองบอกวาผิด หรือเพราะรสรินบอกวาผิด หรือเพราะสังคมบอกวาผิด? ถาคนเราเปนสุข
โดยไมมีใครเสียหาย มันจะกลายเปนความผิดไปไดอยางไร?
ทางขางหนาระหวางหลอนกับเขาอาจแสนสั้น แตทําไมจะตองยี่หระ? ในเมื่อหลอนผานการรวมทางทั้งสั้นๆ กับ
ชายอื่นมาแลวหลายหน ผานจุดสิ้นสุดมาจนนาจะชินชาและไมหวาดกลัวกับการเผชิญกับมันอีกสักครั้ง คงไมหนักหนา
สาหัสไปกวาคราวกอนๆ สักเทาไหรกระมัง ในเมื่อคราวนี้เสนหในเชิงสังวาสของเด็กหนุมเทานั้นที่ผูกมัดจิตใจหลอนไว
หาความผูกพันทางใจลึกซึ้งไมเจอ เพราะเพิ่งพูดคุยกับเขาแทบนับคําได ไมทันเรียนรูนิสัยใจคอสักเทาใด แคขามวันก็ยอม
นอนดวยงายๆ อยางนี้
ชายหญิงทุกคูมีชองวางระหวางกันทั้งสิ้น ไมวาใครจับคูใคร จะตองมีเรื่องใหรูสึกผิดฝาผิดตัวอยางใดอยางหนึ่งอยู
เสมอ คงไมมีใครเขาคูไดราวกับตัวตอที่ออกแบบไวใหประกบกันสนิทมาแตออนแตออกเปนแนแท
ความเขากันไมไดระหวางหลอนกับพฤหัสปรากฏชัดหนอยก็แคดวยความตางระหวางวัยเทานั้น…
พฤหัสอาสาขับรถกลับให แตอเวราอดกังวลไมได เลยยึดกุญแจกลับคืนมาขอขับเอง ทั้งที่ความจริงก็อยากนั่ง
สบายๆ บาง ถาใหแลกกันระหวางความสบายกายกับสบายใจ หลอนขอเลือกความสบายใจดีกวา อีตานี่เพิ่งทําใหรถหลอนมี
ประวัติซอมมาหยกๆ แผลเกายังไมทันเอาไปปะ เดี๋ยวจะมีแถมแผลใหมเปนอภินันทนาการพิเศษเพิ่มใหอีก
พฤหัสพยายามเยาแหยใหอเวราหัวเราะ หลอนก็พยายามทําใจใหระรื่นเหมือนกัน เวลาที่คนเราหัวเราะรวมกัน
มานหมอกแหงความกังวลทั้งหลายก็หายหน

๑๓๔

เด็กหนุมเลือกจังหวะหนึ่งที่หญิงสาวเพิ่งเงียบเสียงหัวเราะ เอยวา
“ผมอยากเปนความสบายใจของพี่เคกตลอดไป”
อเวราคอแข็งเล็กนอย สายตามองตรง เวลานี้หลอนไมอยากเสวนาในเรื่องที่จูงใหเกิดจินตนาการเกี่ยวกับอนาคต
เทาใดนัก จึงไมคอยชอบคําวา ‘ตลอดไป’ ของเขาเลย
“แคเธอไมเสพยาพี่ก็โลงแลว”
หลอนเลี่ยงไปทางนั้น
“ออ !ไมมีทาง”
“ไมมีเพื่อนชวนหรือวาไดรับการอบรมมาดี?”
“เปลา…” เด็กหนุมตอบเอื่อยๆ “แบบวาผมดูขาวเห็นพวกคายามันชอบเอาถุงยาซุกไวในกน คิดแลวจะอวกถาตอง
เสพยาจากตูดหนุมแปลกหนา"
หญิงสาวหัวเราะขัน
“พูดซะนึกภาพออกเชียว” แลวหลอนก็เปรยดวยน้ําเสียงเปนกันเองแบบลดอายุตัวเองลงไปไลเลี่ยกับเขา “ความ
จริงเรายังไมไดทําความรูจักกันเทาไหรเลยเนอะ”
“เออ !จริงดวย!” เขาทําหนาตกใจ “ผมชอบเผลอนึกวาเรารูจักกันมาตั้งแตตัวเทาฝาหอย”
“ตีนเทาฝาหอย” อเวราชวยแกดวยเสียงยานคางสดใส “เธอนี่มุขเยอะเหลือเกินนะ นายกใหเปนผูเชี่ยวชาญดานการ
ตีสนิท เกงในเรื่องลวงสาวหนาใหมใหหลงนึกวาคุนเคยกันมานานซะจริงๆ ”
พฤหัสถึงกับสะอึก เหลือบตามาทางดานขวาดวยความเกร็งหนอยๆ เพราะไมเคยโดนหยิกดวยสุมเสียงสําเนียงเริง
ราแบบนั้นมากอน ผูหญิงคนนี้มีบางสิ่งที่เหมือนเปดเผยและเขาใจงาย แตขณะเดียวกันก็คลายมีบาดแผลที่เรนลึกและ
ความคิดอานซับซอน เขาอยากเรียกวานั่นคือเสนหชนิดหนึ่ง หลายๆ คําพูดของหลอนคลายประกาศวารูเทาทันเขาหมด
รวมทั้งพรอมเสมอสําหรับวันที่เขาหมดเยื่อใย แตขณะเดียวกันก็มีวี่แววออยอิ่งอาวรณที่นาสงสาร เหมือนหลอนกําลังไล
ควาเงาของคนรักที่มีอยูในตัวเขา แลวก็เปนการออกแรงวิ่งไลเลนๆ อยางไรความหวังไปอยางนั้นเอง
ความนาสงสารเปนเรื่องแปลก บางครั้งกอใหเกิดความผูกมัดและสํานึกรับผิดชอบ แมแตชายชาติเจาชูอยางที่สุดก็
อาจมีผูหญิงหมายเลขหนึ่งขึ้นมางายๆ ดวยความสงสารนี่เอง และอเวราก็เปนประสบการณครั้งแรกสําหรับเขา หลอนนา
สงสารโดยยังไมทันตองใหเห็นน้ําตาสักหยด…
อยากคนหาใหเจอเหมือนกันวาทําไมเยื่อใยที่มีใหอเวราจึงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ บางทีเหมือนอุปาทาน แตอุปาทาน
นั้นก็ปรากฏชัดคงเสนคงวาเสียเหลือเกิน แมในอากาศระหวางเขากับหลอนก็ใหความรูสึกแตกตางไปจากอากาศเดิมๆ
เหมือนเขาคูกันแลวเต็มไปดวยกลิ่นอายแสนวิเศษซึ่งไมเคยเกิดขึ้นกับหญิงอื่นใดเลย
“พี่เคก” เขาวางมือบนตักนุม “ผมอาจจะยังไมรูจักพี่เคกดีนัก แตผมก็รูสึกชัดมากนะวาเราเปนคนพิเศษของกันและ
กัน”
หัวใจเบาหวิว อเวราสัมผัสกระแสความจริงใจในคําพูดของพฤหัส และนาทีนั้นหลอนก็รูตัววาความวาบหวาม
เคลิ้มฝนกอตัวขึ้นอยางไมรูเหนือรูใต ทั้งที่ระวังแตแรกแลววาจะไมใหมันเกิดขึ้นอยางเด็ดขาด
ฉับพลันหญิงสาวก็คอยๆ ชะลอรถลงคลานจนจอดบนไหลทาง พอรถหยุดสนิทก็ยกสองมือขึ้นปดหนาและตั้งตน
สะอื้นไหดวยความรันทดกับชะตากรรมอันนาอดสูของตนเอง หลอนเปลาเปลี่ยวเดียวดาย ไมมีใครเสียจนตองมาแสวงหา
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ความอบอุนเอากับหนุมรุนนอง ขนาดคนที่เปนผูใหญกวาเขารอยเทาปอนคําหวานพรอมสัญญาแหงอนาคตรวมกัน
มั่นคง ยังแปรเปลี่ยนกลับกลอกราวกับเด็กเบื่อของเลนชิ้นเกา แลวรุนพฤหัสนะหรือจะมีปญญารับผิดชอบอนาคตอันเปนนิ
รันดรใหกับหลอนได?
ความอัดอั้นตันใจเกือบระเบิดออกมาเปนวาจาเชือดเฉือน โธเอยเด็กนอย !หนาอยางเธอนะเหมาะจะเอาไวตะกุย
แขงฉันแกคันเทานั้น!
แตฉิวเฉียดเพียงนิดเดียว หญิงสาวก็สะกดอารมณเกรี้ยวกราดของตนไวได หลอนไมอยากมีนิสัยถายทอดความ
เจ็บใจเกาๆ ของตนไปใหคนอื่น นิสัยพาลชนิดนี้ประพฤติปฏิบัติจนติดแลวแกยาก เหมือนเชนที่เห็นในเพื่อนหลอนหลายๆ
คน อีกอยางอเวราทราบดีวาผูชายทุกวัยเกลียดการดูถูก โดยเฉพาะเมื่อโดนผูหญิงตราหนาวาเปนไกออนหรือเด็กนอย การ
สบประมาทครั้งเดียวเพียงพอจะเปนแผลลึกที่ทําใหเขาหนีหนาไปและไมเหลียวหลังกลับมาอีกเลย
ขบริมฝปากหามใจมิใหเอยคําใดออกมา เพราะในอารมณนั้นหลอนคงไมสามารถพูดอะไรดีๆ ได
ครูหนึ่งพฤหัสก็ดึงสองมือของหลอนไปกุมอยางออนโยน
“ผมรูวาพี่เคกคบผมฆาเวลาเทานั้น และผมเองก็ยอมรับวาตอนแรกไมเห็นอะไรอื่นนอกจากความนากินสมชื่อของ
พี่เคก แต… ผมไมรูเหมือนกันนะ ตอนนี้ไมรูสึกวาเราจะเปนไดแคคนที่บังเอิญเดินสวนกัน ทักทายหัวเราะเลนหัวกันแปบ
หนึ่งแลวโบกมือลา”
“งั้นเปนอะไร?”
น้ําเสียงถามของหญิงสาวขื่นขม
“ผมเปนเจาของพี่เคก” พฤหัสนึกถึงคําที่ตรงใจตนเองที่สุดในขณะนั้น “ผมอาจจะยังไมมีปญญาเลี้ยงดูพี่เคก แตก็
แนใจวาดูแลพี่เคกไมใหตองรองไหอยูคนเดียวได”
พลังอบอุนในคําพูดของเขาดุจมนตสะกดใหเสียงสะอื้นขาดสายลงอยางเฉียบพลัน อเวราคอยๆ ผินหนามามองเขา
ทั้งน้ําตานอง
“ตอย…” น้ําเสียงหลอนกลับเปนปกติอีกครั้ง “พี่วาเราทั้งคูอาจจะกําลังสายตาสั้นอยูก็ไดนะ เห็นอะไรแคบจํากัด
เทาที่ราคะมันบีบคั้นใหเห็น แลวทึกทักวาเปนจริงเปนจังทั้งหมด เธอนะเหรอเปนเจาของพี่? นอกจากเรื่องบนเตียงแลว
อะไรอีกที่ทําใหเธอรูสึกอยางนั้นได?”
“ผมยังไมมีอะไรที่ดูนาเชื่อถือ แตพี่เคกจะใหผมลองทําตามความตั้งใจดีๆ ของตัวเองบางไหมละ?”
“หมายความวายังไง?”
“ใหผมดูแลพี่เคก ในฐานะที่เปนเจาของพี่เคก ดูซิวาผมจะทําไดไหม”
วูบนั้นอเวรารูสึกขบขันจนตองชักมือออกจากการเกาะกุมของเด็กหนุม
“เธอจะเปนแฟนพี่เหรอ?”
พฤหัสเบนสายตาออกสูทุงเวิ้งวางขางทาง
“ทําเสียงแบบนี้… ถาเห็นวาคบผมไมสมตัวก็ชางเถอะ”
อเวราอึกอัก
“พี่วา…”
“ผมวาตอนเราเดินควงกัน คนอื่นนึกวาเปนรุนเดียวกันหมดแหละ”
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“มันก็จริง แต…”
“สิ่งที่จริงยิ่งกวาอะไรคือใจพี่เคกถอนไปจากผมไมไดหรอก ลองเปดใจใหเหมือนคนรัก ทําตัวใหเหมือนคนรักดู
จะเปนไร ผมฟอรมไดสนิทนา… ตกลงไหม?”
เขาถามตัดและหันมาจองรอคําตอบ หญิงสาวเงียบไปครูใหญ กอนพยักหนาเงียบๆ มันเปนนาทีท่ีหลอนมีสิทธิ์
เลือก และหลอนก็เลือกไปแลวดวยทาทีจํานนและจนใจ โดยไมตระหนักเลยวานาทีนั้นสําคัญกับชีวิตขนาดไหน

ตอนที่ ๑๖ สํานึก
อาจเปนเพราะชุดกระโปรงสีสันสดใสของหลอน อาจเปนเพราะแรงคิดถึงที่สั่งสมมาอยางตอเนื่องนับอาทิตย หรือ
อาจเปนเพราะทราบชัดแลววาใบหนาสวยหวานของณชะเลมีอานุภาพจับตาหนุมนอยหนุมใหญใหคลั่งไคลไดฉบั พลันปาน
ใด ทําใหจองฤกษจองมองหลอนเหมอๆ และเผลอไมพูดไมจาทักทาย
“หวัดดี”
เพื่อนสาวตองเปนฝายเอยทักเขากอน
“หวัดดี”
จองฤกษพึมพํารับทักเขินๆ
“เอามือกุมหนาอกทําไม เปนอะไรเหรอ?”
ณชะเลทําหนาสงสัย และนั่นก็ทําใหเขารูสึกตัว รีบทิ้งมือลง งกๆ เงิ่นๆ เขาไปใหญ
“เออ… แลวพี่สาวทรายละ?”
“เมื่อเชาไมสบายขึ้นมากะทันหัน”
“อะ… อาว! แลวพอแมทรายอนุญาตใหบินเดี่ยวดวยหรือ?”
“ไมรูซี คงไมถือวาบินเดี่ยวมั้ง มีฤกษเปนบอดี้การดนี่”
แคคําหยอดเล็กๆ ที่ณชะเลไมไดคิดอะไรเลย ก็มีความหมายมากมายขนาดที่ทําใหจองฤกษหัวใจฟองฟูราวกับลอย
ไปสัมผัสสรวงสวรรค เขาตองใชความพยายามพอสมควรเพื่อระงับอาการมือไมสั่นเล็กๆ
“นาภูมิใจจัง ไมตองสอบก็เปนบอดี้การดกับเขาได”
เด็กสาวหัวเราะเบาๆ
“แลวหนาตาบอดี้การดไปโดนอะไรมา เจอนักเลงดักชกเหรอ?”
ตั้งขอสังเกตพลางเล็งแลพลาสเตอรปดแผลที่โหนกแกมเขา ใจหลอนนึกวาเปนอุบัติเหตุกระแทกของแข็งธรรมดา
จึงถามแบบแซวเลนไปเชนนั้นเอง คิดไมถึงวาที่แทเปนการเอาเรื่องจริงมาพูดเลน เพราะเห็นจองฤกษเบี่ยงหนาไปทางหนึ่ง
คลายอยากซุกซอนรองรอยนาอับอายทั้งหลายเสีย
“ฤกษโดนใครทํารายมาจริงๆ เหรอ?”
เด็กหนุมจําใจตองพยักหนารับหนอยๆ
“ที่เราเคยมีเรื่องจนตองวิ่งหนีเขาบานทรายนะ บังเอิญเจอกันจนได”

๑๓๗

ณชะเลกะพริบตาสองสามทีงงๆ แตก็เดาวานั่นเองคงเปนที่มาของการรองขอใหหลอนพาเขาไปพบหมอดู
“ไปกันเถอะ นัดนี้ตองตรงเวลา ไมงั้นถูกตัดสิทธิ์ เพราะคนรอคิวตามเวลากันเยอะ”
“เหรอ… เออ… ชักตื่นเตนแลวซี สงสัยจะแมนมาก”
“เธอจะขนลุกเชียวละ”
“หู!… ฟงทรายพูดจบก็ขนลุกแลว”
เด็กหนุมหอไหลและทําตัวสั่นเทา ณชะเลหัวเราะขําเพราะรูทันวาเขาทําทีตื่นเตนนิดหนอยเพื่อปดบังความระทึก
สุดขีดในภายใน สวนจองฤกษพอยินเสียงหัวเราะสดใสของเทพธิดาในฝนของตนเขาก็คลายความประหมา เหมือนไดฟง
ดนตรีไพเราะที่สุดในโลกกลอมโสตประสาทใหหัวใจสงบเย็นลงสนิท
สองวัยรุนเรียกแท็กซี่และเดินทางออกจากจุดนัดพบ ณชะเลบอกจุดหมายพรอมยื่นเศษกระดาษแผนที่เล็กๆ ไป
ดานหนา ซึ่งเมื่อโชเฟอรรับมาดูปราดเดียวก็ผงกศีรษะเปนการบอกวารูจักหลักแหลงอยางดี
ดวยเวลาไมนานนัก รถมาจอดหนาบานหลังหนึ่งยานฝงธน จองฤกษเปนคนออกคารถและปฏิเสธสวนที่ณชะเลจะ
ชวยออกครึ่งหนึ่ง ทั้งสองลงมากดกริ่งยืนรออยูอึดใจก็มีเด็กมาเปดประตูให
“นัดกับหมออุปการะไวคะ มาถึงเกือบพอดีเวลาเลย”
“พี่ชื่อทรายใชไหม? เขามาเลยครับ แกกําลังรอ”
“ขอบใจจะ”
เขามาอยูในหองรับแขกของบาน ณชะเลถามจองฤกษอยางมีมารยาท
“เดี๋ยวเราผลัดกัน ใหทรายออกไปรอขางนอกกอนก็ไดนะ ฤกษจะไดซักถามพอหมอถนัด”
เด็กหนุมอึกอัก แตขณะนั้นเองชายวัยกลางคนก็ปรากฏตัวขึ้น
“สวัสดีคะพอหมอ”
ณชะเลพนมมือไหว จองฤกษจึงไหวตาม
“สวัสดี หนูทราย สบายดีหรือ?”
เด็กสาวยิ้มรื่นที่อีกฝายรับทักดวยทาทีเปนกันเอง
“สบายดีคะ”
“พี่สาวของหนูก็เพิ่งมาหาผมไมนานนี่เอง”
“คะ”
“วันนี้พาเพื่อนมาดวยเหรอ?”
หมอดูอุปการะหันมาทักเด็กหนุมยิ้มๆ ซึ่งจองฤกษก็ยิ้มเจื่อนๆ พูดไมออก เหมือนลําคอตีบตันพิกล
“เดี๋ยวทรายออกไปนั่งเลนขางนอกกอนแลวกันนะ แบงกันคนละครึ่งชั่วโมง”
ณชะเลหันมาบอกจองฤกษซ้ําแลวขยับจะลุกเลี่ยงไปดังวา และที่ใหคิวเขากอนเพราะเห็นวาธุระของเพื่อนหนุม
อาจจะรอนกวา สําหรับหลอนเองแคอยากถามถึงแนวโนมคติใหมของเจาอุยโหย นาจะใชเวลาเพียงนิดหนอยเทานั้น
ทวาเมื่อยืนขึ้นยังไมทันออกเทากาวแรก อุปการะก็เปรยวา
“ผมรูตั้งแตวันแรกแลววาหนูทรายจะพาเพื่อนคนนี้มา บอกตามตรงวาเปนลูกคารายพิเศษที่นาสนใจรอคนหนึ่ง
ทีเดียว”

๑๓๘

ณชะเลหูผึ่ง
“มีอะไรสําคัญที่เกี่ยวของกับหนูดวยหรือเปลาคะ?”
อุปการะยิ้มบางๆ หันมาถามจองฤกษเปนเชิงขออนุญาต
“นองยินยอมใหผมตอบคําถามของหนูทรายไหม?”
จองฤกษเห็นแววตารูจริงจะแจงของบุรุษอาวุโสแลวบังเกิดความหนาวเย็นลงไปถึงตาตุม สัมผัสบอกตัวเองวา
กิตติศัพทของหมอดูผูวิเศษรายนี้คงไมใชเรื่องโคมลอยเปนแน เอาละซี! เริ่มตนขึ้นมาทาทางเรื่องจะไมงามเสียแลว ขืนเขา
บอกวา ‘ไมอนุญาตใหตอบ’ ก็ไมทราบจะขอบคุณชะเลในฐานะเพื่อนสนิทตอไปอยางไรได แตครั้นจะอนุญาตก็ไมรูวา
หมอดูจะพูดอะไรบาง ชางนากระอักกระอวนสิ้นดี
เด็กสาวเหลือบลงมองเพื่อนหนุมดวยแววกังขา เห็นเขาเอาแตนั่งหนาซีดเผือดอั้นอึ้งก็ยิ่งรูสึกถึงความไมชอบมาพา
กล อดรนทนไมไหวเขาก็ใชวิธีบีบทางออม
“ทรายไมอยากรูความลับของฤกษหรอก” น้ําเสียงของหลอนเขม “ถึงแมวาความลับนั้นจะตองทําใหทรายเดือด
เนื้อรอนใจในภายหลังก็ตาม!”
จองฤกษประสานมือกมหนาคอตก
“เราสัญญาวาจะไมทําอะไรใหทรายตองเดือดรอนอีก”
คราวนี้ณชะเลนั่งลงตามเดิมโดยไมขออนุญาตใครซ้ํา
“ออ! เรื่องรูปบนเว็บติดลมนะ เสแสรงแกลงทําเปนพระเอกมาชวย แตที่แทฝมือของฤกษเองทั้งหมดใชไหม? รูกัน
กับยายจุบแจงละซีทา”
เดาไปทางนั้นเพราะเปนเหตุการณที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆ รอนๆ และมารดาตนเคยพูดสะกิดใจชวนใหนึกสงสัยมากอน
แลว
“ไมใชหรอก… แตเรื่องคอมพที่ทําใหทรายตองมาหาพอหมอคนนี้ในคราวแรกนะใช!”
ณชะเลตกตะลึงพรึงเพริด เพราะไมเคยมีสักแวบในหัวที่จะคิดไปถึงเรื่องดังกลาว
“โอย! ฤกษ! นี่เธอ?…”
รองเสียงสูงเปนเชิงประหลาดใจจนเควงงงมากกวาอยางอื่น
“ทราย… เราขอโทษ สาบานไดวาถากอนหนานี้รูวาทรายจะเปนหนึ่งในคนที่หลงเอาโทรจันมาเขาเครื่อง เราก็จะ
ไมทําอะไรอยางนั้นเลย”
เด็กสาวจองเพื่อนหนุมเขม็งอยางตระหนกตกตื่นไมหาย ความจริงพอเหตุการณครั้งนั้นผานพนไปหลอนก็ไมติด
ใจอะไรมากนัก เคยอโหสิ ‘เจาแฮกเกอรตัวแสบ’ ไปอยางสนิทแลวดวยซ้ํา อีกอยางใชวาเขาเจตนากลั่นแกลงหลอน
โดยเฉพาะ มาบัดนี้พอรูความจริงวาเขานี่เองตนตอ จึงไมถึงกับโมโหโกรธาอยากบีบคอใหหายแคนแตประการใด
อยางไรก็ตาม มุมมองดีๆ ที่มีตอเขาก็พลิกเปลี่ยนไปไดปุบปบฉับพลันเชนกัน เพราะเขาไมใชแคแฮกเกอรระดับ
ทองถิ่นธรรมดาเสียแลว แตเปนวายรายระดับโลกที่ไมนาไวใจ แถมบริษัทยักษใหญถึงกับตั้งรางวัลนําจับไวสูงลิบทีเดียว!
คําถามแรกที่อยากสัมภาษณเขาทันทีถาไมติดวามีหมอดูอุปการะอยูดวย คือเขาเคยกออาชญากรรมใดที่หลอนรับ
ไมไดมาบาง? หลอนจะรีดเคนใหเกลี้ยง เพราะทาทางเขาจองๆ และยอมลงใหหลอนอยูมาก

๑๓๙

“เอาเถอะ หนูทราย…” อุปการะแทรกแซงบรรยากาศที่เริ่มไมคอยสูดีนัก “นองเขากําลังเสวยผลที่เขาทําไปอยู
แลว และหนูเองก็มีสวนชวยใหเขากลายเปนคนรูผิดรูชอบมากขึ้นดวย อันที่จริงควรจะดีใจนะ ดวยศักยภาพของเขานะ ขอ
เพียงเปลี่ยนจากความหลงผิดคึกคะนองแบบวัยรุนรอนวิชาไปคิดสรางสรรคเรื่องดีมีประโยชน วันหนึ่งเขาอาจทําขาวใหญ
ขึ้นมาอีกในทางที่เปนตรงกันขามกับขาวเกาก็ได”
อุปการะพูดเพียงเทานั้นณชะเลก็กลับสงบเยือกเย็นลงทันที และเห็นวาตนเองไมมีความจําเปนตองผิดหวังในตัว
เพื่อนหนุมเลยแมแตนอย ในเมื่อเขาใชชีวิตที่ผานมาอยูนอกเหนือสายตาและความคาดหวังทั้งปวงของหลอน เขาเกงของ
เขา และใชความเกงในการกอกรรมตามอํานาจกิเลสบัญชา หลอนไมเคยมีโอกาสเขาไปหามปราม แตเพิ่งมาวันนี้ที่หลอน
กับเขากลับมาคบกัน หลอนเพิ่งมีโอกาส และหลอนก็ใชโอกาสนั้นทําใหชีวิตเขาหักเหไปโดยไมรูตัว นั่นควรจะเปน
ทั้งหมดที่นาคํานึงถึง
ทั้งหองเงียบเสียงลงครูหนึ่ง ตางฝายตางคิดไปคนละทาง ในหัวจองฤกษเต็มไปดวยพายุหมุนยุงเหยิง สวนณชะเล
กําลังระงับความอยากรูอยากเห็น ในขณะที่อุปการะนิ่งรอเด็กหนุมเอยปากออกมาเองกอน
“ผม…” ในที่สุดจองฤกษก็เปนฝายทําลายความเงียบ “อยากรูวาถากฎแหงการสนองกรรมมีจริงอยางในตําราวาไว
ผมควรจะทํายังไงถึงจะหลุดจากเรื่องซวยๆ ทั้งหลายที่ประดังกันเขามาอยางนี้?”
นั่นคือคําถามที่วกวนอยูในหัวเขามาหลายวัน
“นองคิดวาตัวเองกําลังติดกรรมอะไรอยูหรือ?”
แทนที่จะตอบ อุปการะกลับยอนถามดวยใบหนาที่ไมปรากฏรองรอยของอารมณใดๆ
“พอหมอก็ทราบอยูแลวนี่ครับ” จองฤกษตอบอยางเจ็บปวด “ผมแกลงคนไปครึ่งโลก ตอนนี้เหมือนผมโดนแกลง
จากทุกคนและทุกสิ่งที่อยูรอบตัว แมแตเดินทางไปตางประเทศก็ซวยซ้ําซวยซอน ไหนจะกระเปาเดินทางหายที่สนามบิน
ไหนจะอาหารเปนพิษ”
อุปการะสั่นศีรษะเล็กนอย
“บาปกรรมที่นองทํามามันยุบยั่บไปหมด ไมใชแคเรื่องแกลงคนหรอก”
จองฤกษฟงแลวนึกถึงกรรมที่ไปปาขวดน้ําใสหัวนักทวงหนี้
“ครับ… ผมเพิ่งทํารายคนมา แตผมก็ชดใชแลว เจาหนี้มาทวงดวยตัวเองถึงบานทีเดียว!”
เด็กหนุมชี้ใหดูบาดแผลซึ่งมีพลาสเตอรปดบังอยู อุปการะสั่นศีรษะอีก
“นั่นก็ดวย แตนองทําเรื่องใหญไวอีกเรื่องหนึ่ง นองรูดี”
จองฤกษยนคิ้วฉงน แตพอนึกอะไรไดก็ตัวเย็นและตาเบิกโพลง อยากยุติการดูหมอและลุกกลับบานทันที
“ผมไมพูดออกมาหรอก” บุรุษผูเปนเจาของสถานที่กลาว “ผมอยากทําหนาที่ชวยนองแกปญหา ไมใชทําใหนองมี
ปญหาหนักขึ้น ไวใจผมเถอะ”
เด็กหนุมกมหนานิ่งไปครูหนึ่ง กระแสความอบอุนของอุปการะทําใหเขาเชื่ออยางที่ไมเคยเชื่อใครงายขนาดนี้มา
กอน
“ถาพอหมอรูละเอียดขนาดนั้น ก็แปลวาผมไมจําเปนตองปดบังใครในหองนี้อีก”
“หนูทรายก็มีสิทธิ์รูดวยอยางนั้นหรือ?”
หมอดูถามเพื่อใหเกิดความแนใจดวยกันทุกฝาย

๑๔๐

“ครับ” เขาเงยหนาขึ้นยืนยันหนักแนน “ผมอยากยกทุกสิ่งที่มีอยูใหกับเขาดวยซ้ํา”
พอถูกพาดพิงถึง ณชะเลก็ถามเสียงสูงดวยความงุนงง
“เปนอะไรกัน ทําไมฤกษตองมายกอะไรใหทราย?”
“เราไมไดเปนอะไรสําหรับทราย” จองฤกษตอบเสียงเรียบ “แตทรายเปนคําตอบของชีวิตเรา!”
“ขอบใจนะฤกษ แต… ตอนนี้ทรายรูสึกไมดีเลย กับความสงสัยวาถาเปนเพื่อนที่ใกลชิดกับเธอแลวอาจตองเสียใจ
ในภายหลัง เพียงเพราะไมศึกษาใหดีๆ เสียกอนวาเธอผานบาปผานกรรมอะไรมาบาง”
“นอกจากแกลงคนดวยโปรแกรมโทรจัน สาบานไดวาเราไมเคยทําใหใครเดือดรอน เราแคทําในสิ่งที่เรามีสิทธิ์”
อุปการะไดยินคําโตตอบของเด็กหนุมแลวอดแยมริมฝปากยิ้มไมได
“การมีสิทธิ์อยูจริงๆ กับความเขาใจผิดวามีสิทธิ์นี่แหละ ที่เปนตนตอความยุงเหยิงเกี่ยวกับศีลธรรม คนสวนใหญ
มักตูวาตัวเองมีสิทธิ์ ทั้งที่จริงไมมี”
ณชะเลเหลียวมองคนโนนทีคนนี้ทีดวยความมึนงง
“ทรายอยากมีญาณหยั่งรูจังคะ ใครชวยบอกทีไดไหมวาเกิดอะไรขึ้น ฤกษไปทําอะไรมา?”
จองฤกษอ้ําอึ้ง จนอุปการะตองชวยสะกิดดวยการพยากรณระยะสั้น
“ถานองไมเปดปาก อีกเดี๋ยวหนูทรายเขาจะงอนแลวนะ”
“เออ…” เด็กหนุมยังยักแยยักยันอีกครูหนึ่ง กอนเอียงหนากลั้นใจกระซิบกระซาบ “หลังจากพยายามอยูหลายป
พอแกะรหัสสัญญาณดาวเทียมสําเร็จ เราก็ทําใหบัญชีในสวิสที่ไมควรจะมีเงิน กลับกลายเปนบัญชีที่มีเงินขึ้นมากอนหนึ่ง
นะ”
ณชะเลแทบหยุดหายใจ
“ฤกษ… อยางนี้เธอไมใชแคคนรอนวิชาแลว แตเธอเปนขโมย!”
น้ําเสียงคลายธารน้ําแข็งของเพื่อนสาวทําใหเด็กหนุมหนาวเย็นดวยความกลัวสูญเสียมิตรภาพ เขารีบหาคําอธิบาย
อยางรวดเร็ว
“ถาเงินของทรายหายไปสลึงเดียว ทรายจะรูสึกวาตัวเองถูกขโมยไหม?”
แมจะยังไมเขาใจเรื่องราวกระจาง แตณชะเลก็พอตอบคําถามนั้นไดทันที
“สลึงเดียวอาจไมทําใหทรายรูตัววาโดนขโมย และตอใหเงินหายไปหาบาทหรือสิบบาททรายก็อาจจะไมรูสึกวา
ถูกขโมย… แตถาเธอเอาไป เธอก็ไดชื่อวาเปนขโมยอยูดี!”
“ไม!” จองฤกษสั่นหนาอยางแข็งแรงเยี่ยงคนที่คิดแตกมากอน “เมื่อไมมีความรูสึกวาถูกขโมย ก็ยอมไมมีผูถูก
ขโมย เมื่อไมมีผูถูกขโมย ก็แปลวาไมมีการขโมยเกิดขึ้น และเมื่อไมมีการขโมยเกิดขึ้น ก็แปลวาไมมีใครสักคนที่เปน
หัวขโมย!”
เหตุผลของเพื่อนหนุมทรงพลังมากพอจะหยุดเด็กสาวลงไดชั่วขณะ แตไมใชสําหรับอุปการะ
“คนเราตั้งตนเปนขโมยกันตรงเจตนาเอาสิ่งที่เจาของหวงแหนมาเปนของตน โดยไมเคยไดรับการอนุญาต และไม
เคยผานความเห็นชอบจากใคร”
จองฤกษหันขวับมาเถียงทันที

๑๔๑

“ถามองในแงนั้น ผมก็ไมไดตั้งตนดวยเจตนาที่พอหมอวามา ผมแคใชความรูความสามารถที่มีอยูในการ
‘แปลงขอมูลใหเปนเงิน’ เทานั้น ทุกคนมี ‘สิทธิ์’ ที่จะใชความรูใหเปนประโยชนไมใชหรือ? มันเหมือนเลนเกมที่ใครผาน
ดานไดก็เอาคะแนนไป และในโลกความเปนจริงก็ไมมีใครเดือดรอนสักราย เพราะผมตอดเงินสวนเกิน… สวนที่ความหวง
แหนของพวกเขาแตะเขาไปไมถึง”
อุปการะฟงแลวถึงกับหัวเราะอยางอดขําความคิดมนุษยเจาปญญาไมได
“ผมเห็นละวานองเชื่อของนองอยางนั้นจริงๆ ”
ณชะเลมองเพื่อนหนุมแนวนิ่ง
“เธอเลนเกมไดคะแนนมากี่แตม?”
พอถามแลวเด็กสาวก็ไมแนใจตัวเองนักวาประสงคอยากรู ‘ขนาดความเลวราย’ ของเขา หรือวาอยากทราบ ‘ขนาด
กระเปาสตางค’ ของเขากันแน…
จองฤกษสบตาคนถาม แตพอเจอแววดุจากนัยนตาคูงามก็เบนหนาไปมองทางอื่นกอนตอบเสียงคอย
“พันเดียว”
ณชะเลถอนใจโลงอก ทวาขณะเดียวกันก็ฉงนฉงายครามครัน หากเปนเงินเพียงเล็กนอยเทานี้เหตุใดสองชายตาง
วัยจึงตั้งขออภิปรายราวกับเปนประเด็นอาชญากรรมใหญโตนักหนา
“แคพันบาท เอาคืนเขาไปเถอะ ทรายชวยออกเอง”
เด็กหนุมแคนยิ้ม โคลงศีรษะชาๆ โดยไมเหลียวกลับมาสบตา และนั่นก็ทําใหณชะเลถึงกับชาวาบในครูตอมา
“เธอหมายถึงพันลาน?!!”
อาการนิ่งเปนดุษณีของจองฤกษชัดเจนยิ่งกวาตอบดวยปากเสียอีก…
เงียบจนแทบไดยินเสียงหัวใจเตนเหมือนตีกลอง ณชะเลจองมองเพื่อนหนุมเต็มหนวยตาราวกับไมเคยพบเคยเห็น
เขามากอน เปนนานกวาหลอนจะถามเสียงระโหย
“แลวเธอมีหนาบอกไดยังไงวาไมมีใครเดือดรอน เงินกองภูเขาขนาดนี้”
เด็กหนุมระบายลมหายใจยาว
“พันลานบาทไทยนะ คิดเปนเงินดอลก็แค ๒๕ ลานนะทราย ถามีเศรษฐีระดับโลกสัก ๒๕๐ คนเงินหายไปคนละ
แสนเหรียญ ซึ่งเทียบคาเทากับสลึงเดียวของทราย เชื่อเถอะจะไมมีใครในพวกเขาสะดุงสะเทือนสักราย คนพวกนี้ไมเคยรู
ดวยซ้ําวาวันๆ ตัวเองมีเงินหรือสินทรัพยอยูทั้งหมดเทาไหรกันแน ไดแตยกหนาที่ใหสํานักงานรักษาผลประโยชนจัดการ
กันเทานั้น เมื่อไหรพวกเขาเห็นชื่อตัวเองติดกลุมคนรวยที่สุดในโลก ๔๐๐ อันดับแรกจากนิตยสารฟอรบ เมื่อนั้นถึงคอย
เสวยสุขจากตัวเลขดอลลาร ๑๑ หลักสักที พวกเขาจะไมแยแสกับเศษเงิน ๖ หลักเลยแมแตนิดเดียว สายตามีไวสําหรับเห็น
เลขที่ระดับหลัก ๑๐ กับ ๑๑ เทานั้นแหละ”
ณชะเลเริ่มเควงงง ความเปนปุถุชนทําใหเริ่มเห็นดีเห็นงามตามเขาวูบหนึ่ง คลายคนประสาทชาที่เสียงกระทบหู
เพิ่งคืบคลานมาโดนใจ เมื่อครูเพื่อนผูมีเงินพันลานของหลอนเอยปากวาอยากยกทุกสิ่งใหหลอน…
“ถาทรายมีเงินอยูหมื่นบาท…” จองฤกษพยายามอธิบายเพื่อสรางความชอบธรรมใหตนเองตอ “ทรายจะไมมัวมา
คิดเล็กคิดนอยวาเงินหนึ่งสลึงสองสลึงอยูในมือครบไหม นั่นแหละเปนอัตราสวนเดียวกันกับเศรษฐีหมื่นลานดอลลาร! เรา
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เปนแคคนที่พบเงินสลึงไรคาของเศรษฐีเหลานั้นแขวนอยูในอากาศอยางเปลาประโยชน มันเหมือนสวนเกินของระบบ
เงินตรา แลวเราก็แคคิดวิธีเอาเงินสลึงนั้นลงมาจากอากาศทีละเหรียญหลายรอยครั้ง”
อุปการะมองเด็กหนุมดวยสายตาของผูอยูเหนือความละโมบ ไดเห็นชัดวาความคิดของมนุษยนั้นนากลัวเพียงใด
และเหนี่ยวนําปุถุชนผูยังมีภูมิตานทานเงินลานต่ําๆ ดวยกันใหคลอยตามไดงายดายขนาดไหน สัมผัสรูของเขาบอกวาณ
ชะเลกําลังจะยอมเปนพวกกับเพื่อนหนุมอยูรําไร นั่นจึงทําใหหมอดูใหญคิดวาถึงเวลาตนตองออกโรงบาง
“แลวนองรูไหมวาเงินสลึงที่รวบรวมไดจากเศรษฐีหลายรอยรายเหลานั้นจะทําใหเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของนอง?”
คําถามรุกนั้นมีอิทธิพลพอจะทําใหความอหังการของจองฤกษชะงักลงเล็กๆ เนื่องจากเด็กหนุมเริ่มตระหนักวาตน
จะรูแจงแทงตลอดก็เฉพาะเรื่องในโลกแหงเหตุผลเชิงอิเล็กทรอนิกส แตในโลกแหงเหตุผลเชิงวิบากกรรม เขายังไมรูอะไร
เลยจนนิดเดียว
“ผมวางแผนไวแลว…” รวบรวมความเชื่อมั่นตอบอยางจะอวดอางวาตนก็มองการณไกลไดเหมือนกัน “ระหวาง
เรียนมหาลัย ผมจะตั้งบริษัทที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับซอฟตแวรและฮารดแวรขึ้นมา จะทํางานจริงๆ มีลูกคาจริงๆ สิ่งที่ทกุ คน
จะเห็นก็คือบริษัทของผมเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว เพียงทํางานใหลูกคาไทยสองสามราย ก็จะไดรับการติดตอจากลูกคา
ตางประเทศซึ่งมีชื่อแตไมมีตัวตน ถึงตอนนั้นตอใหผมขับเบนซไปเรียนก็คงไมมีใครสงสัย”
คําวา ‘ขับเบนซไปเรียน’ คลายหินกอนใหญที่ทุมลงไปในหัวใจสะอาดใสของวัยรุนสาว กอกวนใหปวนปน
ตะกอนแหงความโลภฟุงกระจายพรายพราง หัวใจณชะเลเตนไปอีกจังหวะหนึ่งเพียงเมื่อเห็นภาพตนมีรถเบนซไปรับไป
สง หรือกระทั่งภาพบรรเจิดที่ตนนั่งถือพวงมาลัยเบนซดวยตนเอง!
“เธอแนมากนะ…”
หางเสียงติดสั่นเล็กนอย แมแตเจาตัวเองก็ไมทราบวานั่นเปนการสดุดีแกมประชดหรือวาเปนการเริ่มมีใจเอนเอียง
ไปชื่นชมความเจาเลหของเพื่อนหนุมเขาแลวจริงๆ รูแตตอนนี้มีคําวา ‘สบายไปทั้งชาติ’ วนเวียนอยูในหัวตลอดเวลา!
แตสําหรับจองฤกษซึ่งยังขาดความสามารถในการหยั่งรูความระส่ําระสายของอีกฝาย เมื่อไดยินณชะเลพูดเชนนั้น
ก็บังเกิดความหวั่นวิตก เกรงจะโดนมองเปนทรชนคนชั่วซึ่งไมอาจเปนเพื่อนกับสาธุชนเชนหลอน จึงรอนรนอธิบาย
“ทรายเชื่ อ เถอะ โดยพื้ น ฐานเราไม ใ ช หั ว ขโมย เราเจาะระบบเล็ ก ใหญ ม าได ห ลายป แต ไ ม เ คยแสดง
อํานาจบาตรใหญ ไมเคยทําตัวเปนนักเลงโต ไมเคยเอารหัสเครดิตใครไปใช ทั้งที่สามารถทําไดงายเหมือนพลิกฝามือ”
“ใชสิ! เธอเปนคนรอบคอบนี่ คงไมทิ้งรองรอยจิ๊บจอยแบบตีนแมวเอาไวเปรอะหรอก แตเอาทีเดียวแบบมายากล
ชุดใหญที่สามารถลองหนหายตัวไปพรอมกับภูเขาทองทั้งลูก!”
อยากจะตอกหนาวาอยางเธอไมใชหัวขโมย แตเขาขั้นมหาโจรดวยซ้ํา ยามนี้ใจณชะเลเหมือนแบงเปนสองฝกสอง
ฝายตีกันเองอยู เกลียดตัวเองที่ฝายหนึ่งเขาขางจองฤกษ และไมอยากพูดจากระทบกระทั่งใหเขาตองระคายใจเลยสักนิด!
“เราแคตองการหลักประกันชีวิต ทําครั้งเดียวไมไดชื่อวาเปนโจรหรอก เปนโจรตองทําหลายหน ทําเปนอาชีพ
และไม ส ามารถหยุ ด ขโมยได เ นื่ อ งจากทํ า อย า งอื่ น ไม เ ป น แต เ ราทํ า เป น เราจะมี ห น า มี ห น า อยู ใ นสั ง คมได อ ย า ง
โปรแกรมเมอรแถวหนาคนหนึ่ง”
“นองรูจักฤทธิ์เดชของกิเลสดีแคไหน? รูไดยังไงวากาวแรกจะไมตามมาดวยกาวที่สอง?”
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“รูซี! กาวที่สองจะไมมีอีกเพราะขาดแรงจูงใจไง ผมมีเงินพอแลว สามารถเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงพอแมไดทั้งชาติ
ไมจําเปนตองดิ้นรนใหเกิดความเสี่ยงขึ้นอีก และที่สําคัญ… ผมแนใจวาถาทรายตองการอะไร ผมจะหาใหเขาไดทุกอยาง”
พูดหยอดตรงๆ เพื่อรีบ ‘ซื้อ’ ใจเพื่อนสาวมาอยูขางเดียวกัน ณชะเลหนาแดงเขม แมตัวยังนั่งนิ่ง แตใจก็เตนระส่ํา
ไมอยูกับเนื้อกับตัวมากขึ้นทุกที เพราะคลายจองฤกษโมเมแตงตั้งหลอนเปน ‘คนพิเศษ’ เอาดื้อๆ ตอหนาพยาน หลอนควร
เอะอะปฏิเสธ แตทวานาทีนี้ที่เขาเพิ่งแปลงรางจากเด็กวัยรุนตอกตอย กลายเปนหนุมนอยผูขึ้นทําเนียบมหาเศรษฐีใหญไป
สดๆ รอนๆ ก็คลายมีพลังสะกดที่นาเกรงขาม ทําใหหลอนเกรงใจ ไมอยากตอปากตอคําบายเบี่ยงตําแหนงที่ไดรับการ
อุปโลกนจากเขาสักแอะ
อุปการะปรายตามองเด็กสาวยิ้มๆ ดวยความเห็นใจ บารมีธรรมของหลอนยังไมแข็งแกรงพอจะเปนปราการตาน
การกระหน่ําตีกะทันหันจากพายุชื่อ ‘พันลาน’ กลิ่นหอมแปลกใหมชวนระทึกของมันทําใหปุถุชนปนปวนรวนเรกลืน
น้ําลายแทบไมลงไดทุกคน นี่เปนเรื่องธรรมดา ไมนาผิดหวังอะไร ใครๆ ก็อยากมีชีวิตดังใจคิดที่ลิขิตไดดวยเงิน เขาไดแต
ระบายลมหายใจยาว ปดตาลงครูหนึ่งเพื่อวางจิตใหเปนกลางจากสภาพบรรยากาศรอนแรงดวยเพลิงโลภะตรงหนา กอนลืม
ตาขึ้นเอยแบบคอยๆ รินน้ําเย็น
“ยอนกลับมาคุยเรื่องที่ยังคางกันอยูดีกวา นองมาที่นี่เพื่อถามผมวาจะหลุดจากบวงวิบากกรรมไดอยางไร ทีนี้
เพื่อใหเกิดการเห็นกระจางตลอดสาย ก็ตองมาดูใหเห็นกรรมอันเปนเหตุแหงวิบากทั้งหมดเสียกอน อยางเชนการเอาเงินคน
อื่นมาโดยไมไดรับอนุญาต ผมทราบชัดวานั่นเปนการละเมิดศีล เปนอกุศลกรรม เปนหนี้บาปสวนหนึ่งที่ตองชดใช ผมมี
หนาที่ชี้ใหเห็นอยางนี้ แตหากนองจะเลือกเชื่อดวยเหตุผลสวนตัวที่หนักแนนนาฟงกวากัน ก็เปนสิทธิ์ที่นองจะเก็บความ
เชื่อนั้นไว”
จองฤกษฟงแลวคอแข็ง แตก็กลับออนลงในเวลาตอมา เพราะเชื่อแลววาชายตรงหนารูบางเรื่องดีกวาเขาจริง
“ผมก็ไมไดมาที่นี่เพื่อถกเถียง แตก็อยากเขาใจ ไมตองคาใจ วาการเอาสิ่งที่ไมมีใครใชประโยชนมาทําใหเกิด
ประโยชน มันจะเปนบาปเปนกรรมไดอยางไร เงินสวนเกินของระบบที่ไมมีคาสําหรับใครตลอดไป มันตางอะไรกับสาย
ลมแสงแดด? ในเมื่อมนุษยมีสิทธิ์เอาใบพัดไปรับกระแสลม และเอาเซลลแสงอาทิตยไปรับแดดมาแปรรูปเปนพลังงาน
ไฟฟา ทําไมผมจะเอาจานดาวเทียมไปควาสัญญาณขอมูลมาแปรรูปใหเปนเงินบางไมไดเลา?”
“เพราะสัญญาณดาวเทียมที่นองวาถูกสงมาจากเจตนาของคนที่ตองการเก็บงํา ไมไดมาจากธรรมชาติที่ยอมเผื่อแผ
ทรัพยากรใหสัตวโลกใชอยางเปดเผย”
“ที่ไหนมีชองโหว ที่นั่นคือการเปดโอกาสใหใชสิทธิ์!”
“สิทธิ์ที่จะเอาเงินเขามาเปนของเราหรือ? อยางนี้ใครสะพายกระเปาไวบนไหล ก็ถือวามีชองโหวใหใชสิทธิ์วิ่งราว
ไดละซี? สิ่งที่ทําใหดูเหมือนนองมีสิทธิ์คือสติปญญา ความอุตสาหะ และความชางสังเกตเกินมนุษย ผมไมรูเรื่องสัญญาณ
ดาวเทียม แตสิ่งที่ผมเห็นในนองคือความสามารถคิดสรางสรรคไดระดับเดียวกับนักมายากลผูสรางกลมหัศจรรยใหมแบบ
ไมเคยมีใครทําไดมากอน นาเสียดายที่นองใชความสามารถสรางสรรคไปในทางไมชอบธรรมเทานั้น!”
จองฤกษขมวดคิ้วและสายหนาอยางดื้อดึงกับคําลงทายของอุปการะ
“สติปญญามีสวนทําใหเขาถึงสิทธิ์ แตคําวา ‘สิทธิ์’ จริงๆ อยูตรงที่เงินอยูในสภาพเหมือนของกลางตางหาก ของ
กลางคือสิ่งที่ไมมีใครหวงแหน ยังไมมีใครแตะตอง และลอยไปลอยมาอยูบนอากาศรอการหยิบฉวยไมตางจากสายลมและ
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แสงแดด ตัวเลขที่ผมไดมาคือดอกเบี้ยนะ ไมใชเงินฝากกอนเดิมของพวกเขา และถามองอีกแงหนึ่ง ผมก็ตองทํางาน
เหมือนคนอื่น หรืออาจจะตองทนหลังขดหลังแข็งนานปยิ่งกวาคนอื่นดวยซ้ํากวาจะความันมาได ทําไมมันถึงจะไมชอบ
ธรรมเลา?”
“บรรดาเจาของเงินรูเขาคงไมพอใจแนที่จูๆ นองไปตูวาทรัพยสินของเขาเปนสายลมแสงแดด”
“ก็เขาจะไมรูไง และจะไมรูไปจนชั่วชีวิตนั่นแหละ! แมแตผมเองก็ไมเคยใสใจดวยซ้ําวาที่ตอดมาทีละนิดทีละ
หนอยเปนดอกเบี้ยจากบัญชีของมาเฟยใหญหรือเจาพอกิจการระดับโลกประเทศไหน รูแตวาพวกนี้รวยเปนบาเปนหลัง
และกําเงินสกปรกไวไดก็ดวยบริการของเหลาธนาคารที่ลึกลับที่สุดในโลกบนเกาะเคยมาน เกาะนั้นนะเหมือนศูนยรวมบอ
น้ําครําดีๆ นี่เอง ผมเปนแคใครคนหนึ่งที่ผานมาและขอรวมโดดลงบอน้ําครําหนเดียว เพื่อเก็บเกี่ยวสายลมแสงแดดบนเกาะ
มาปนไฟใหชีวิตตัวเองสวางขึ้นหนอย”
คําก็สายลมแสงแดด สองคําก็สายลมแสงแดด อุปการะชักนึกครานที่จะเถียงขึ้นมาวูบหนึ่ง แตแลวก็ตั้งใจอธิบาย
ตออยางอดทน
“นองไปเปรียบเงินทองที่มีเจาของเขากับสายลมแสงแดดไมได แตตองเปรียบกับดอกไมมีพิษ ดอกไมพวกนี้จะอยู
ดีและไมเปนอันตรายกับลําตนของตัวเองเลย ตอเมื่อมีใครไปเด็ดมันออกจากตน นั่นแหละพิษสงจึงสําแดงตัวตอมือของผู
เด็ด บางพันธุก็อาจแคทําใหผื่นขึ้น แตบางพันธุอาจลุกลามถึงหัวใจจนมวยมรณัง นองจะแกลงไมรูไมชี้ ไมยอมรับวาเกิด
อาการแพดอกไมก็ได แตเมื่อไหรพิษลามเขาถึงหัวใจ ทุกอยางจะสายเกินแกนะ”
“ผมเห็นแตตัวเลขในบัญชี” เด็กหนุมเถียงอีกดวยสํานึกวาตนเปนเศรษฐีใหญผูรูดีเกินใครในหองนี้ “ตัวเลข
เหลานั้นใหความรูสึกถึงหลักประกันในชีวิต ผมยังมองไมเห็นเลยวามีพิษสงซอนอยูตรงไหน ผมเพิ่งไปถอนมันมาใชเปน
ครั้งแรก เพื่อเรื่องอะไรรูไหม? ใชหนี้พนันใหแมกอนจะถูกนักเลงทวงดวยไมแข็ง! และใครจะรู วันหนึ่งกอนตายผมอาจ
บริจาคใหยูนิเซฟสักรอยลานก็ได ในขณะที่ถาตัวเลขยังยืนเดอยูบนเกาะเคยมาน มันจะไมทําประโยชนใหใคร และไมเปน
คุณตอโลกไดเลยสักนิดเดียว!”
“ถานองเอาเงินมาชวยแมได และคิดเอาเงินมาทําประโยชนใหกับโลกในวันขางหนา ผมก็ขออนุโมทนา เพราะอัน
นั้นเปนบุญ แตอยางไรนั่นก็เปนเรื่องตางกรรมตางวาระ ที่ผานมาตอนนองจิ๊กจากกระเปาคนโนนทีคนนี้ที ผมขอยืนยันวา
เปนบาปที่ตองชดใชอยูดี”
จองฤกษชักเหลืออดกับการยืนอยูคนละจุด คนละมุมมองกับคูสนทนา จึงแบะทาเปดโอกาส
“อะ! งั้นอธิบายใหผมยอมรับหนอยสิ วาแคการยักยายถายเทตัวเลข ไมกอความเดือดรอนใหใคร ไมตองรบกวน
ผูรักษากฎหมายประเทศไหน ทําไมมันถึงเปนบาปไปได?”
“ทรัพยสินของมนุษยไมไดมีแตกฎหมายคุมครอง แตยังมีอํานาจการครอบครองของใครคนหนึ่งแผเงาปกคลุมอยู
ดวย ความเปนเจาขาวเจาของคือพลังสะเทือนอยางหนึ่ง นั่นเปนเหตุผลวาทําไมชวงริปลนใหมๆ หัวขโมยถึงไดมือสั่นและ
หนามืดวูบวาบเสมอ โดยเฉพาะตอนมีเจตนาพยายามเคลื่อนยายของจากตําแหนงที่มันควรจะปกหลักตั้งอยู ยิ่งเจาของมี
ความหวงแหนมาก แรงสะเทือนก็ยิ่งมากเปนเงาตามตัว มนุษยที่ยังไมชินชากับงานโจรกรรม ยังไมถูกหอหุมดวยกําแพง
บาปหนาแนน จะสัมผัสรูสึกถึงกระแสพรรคนี้ไดชัด เพราะจิตยอมเปลี่ยนจากสภาพดีๆ เปนเศราหมองดวยบาปอกุศลเห็น
ถนัด”
หนวยตาจองฤกษเบิกขึ้นหนอยๆ ดวยความขบขัน
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“ตอนผมเจาะระบบเขาไปถึงชองทางควบคุมการสื่อสารของดาวเทียมไดสําเร็จ ผมมีแตความขนพองสยอง
เกลาดวยความดีใจสุดชีวิต แหกปากจนชาวบานตกใจนึกวาถูกใครยิง รับรองวาตอใหพวกที่ขึ้นไปยืนรับเหรียญทอง
โอลิมปกก็ไมเคยไปถึงขีดสุดของความปลาบปลื้มเทาผมหรอก ใหตายเถอะ! ผมไมรูสึกถึงแรงสะเทือนที่ทําใหจิตเศรา
หมองหรือหนามืดวูบวาบอยางพอหมอพูดเลยสักนิด!”
อุปการะสงใจตามคําพูดของเด็กหนุมโดยไมหลับตา เห็นขณะจิตที่จองฤกษลักลอบทําจารกรรมดาวเทียมสําเร็จ
รูสึกถึงโสมนัสใหญหลวงตามคําเลาจริงๆ
“ตอนดีใจ หรือเกิดโสมนัสครั้งใหญ นองจะไมรูสึกถึงแรงสะเทือนในทางลบหรอก ทั้งที่มันปรากฏตัวอยูตรงนั้น
พรอมๆ กัน เพราะโดนโสมนัสกลบกลืนเสียหมด ตัวโสมนัสนี่แหละหลอกเราวากําลังทําถูกอยางที่สุด ทั้งที่อาจจะกําลังทํา
ผิดรายแรงอยางที่สุด!”
เด็กหนุมยักไหล มองวานั่นเปนการพูดแกเกี้ยวของหมอดู
“ทุกหนาประวัติศาสตรบอกเสมอวาสิทธิ์ครอบครองเปนของผูมีอํานาจ ฉะนั้นใครมีอํานาจเหนือกวาก็สมควรเปน
ผูครอบครองมากกวาเจาของเดิม จริงๆ นะ ทุกวันนี้ผมไมรูสึกผิดแมแตนิดเดียวที่ดักควบคุมชองทางสื่อสารของดาวเทียม
ได แรงกายกับพลังสมองที่ผมทุมไปหลายปทําใหผมไดรับในสิ่งที่สมควรจะไดรับแลว ผมแคเปนผูชนะคนหนึ่ง!”
อุปการะเงียบเฉยอยางครานจะโนมนาวใจลูกคาวัยรุนตอ ตั้งแตดูหมอมาไมเคยเจอใครดื้อดานและชางเถียงขนาด
นี้ และเหมือนจองฤกษจะเริ่มรูสึกตัว นึกขึ้นไดวาวันนี้มาที่นี่ในฐานะใด
“สมมุติวาถาเชื่อตามที่พอหมอตัดสิน แปลวาผมจะตองเจอดีจากวิบากที่ไปลักเงินคนอื่นอยางไร?”
“ก็เปนเรื่องไมดีเกี่ยวกับทรัพยสินเงินทองนั่นแหละ” อุปการะตอบเนิบๆ “นองมีสวนถูกอยูอยางหนึ่ง ตรงที่วาการ
ตอดเงินเบี้ยหัวแตกของเศรษฐีนั้น ไมทําใหพวกเขาสะดุงสะเทือนอะไรนัก ความจริงนี้จะทําใหนองไมไดรับผลเปนความ
เดือดเนื้อรอนใจรวดเร็วทันตาเห็น หรือถึงแมตองประสบกับความพินาศของทรัพยบางก็ไมมากนัก”
จองฤกษฟงแลวสัมผัสไดวาอุปการะยังพูดไมจบ จึงยังไมใจชื้นเร็วนัก และอุปการะก็พูดตอจริงๆ
“แตมีกฎของการสนองกรรมอยูขอหนึ่ง คือใครเอาสิ่งที่ไมใชสิทธิ์ของตนมาเทาไหร ก็ตองชดใชดวยการสูญเสีย
สิ ทธิ์ ข องตนเป น ประมาณเท านั้ น หรือ มากกวานั้ น ยิ่ง ผูเ ปน เจา ของทรั พ ย สิน มีคุ ณ ธรรมสู ง ขึ้น เทา ไหร ค า ของสิ ท ธิ์
ครอบครองที่หอหุมทรัพยสินก็จะยิ่งสูงขึ้นเปนเงาตามตัว เชนการลักทรัพยคนบางคนนั้น เอาหนึ่งแตอาจตองใชคืนเปน
รอยเปนพัน”
เด็กหนุมพยักหนาอยางเพิ่งจับจุดไดถนัด
“ความเห็นของผมกับพอหมอตางกันก็ตรงเรื่องของ ‘สิทธิ์’ นั่นเอง ผมเคยไดยินวาความจริงขึ้นอยูกับมุมมอง เรา
มองอยางไร ความจริงก็อยางนั้น เชนขณะเจาะระบบดาวเทียม หรือขณะยักยายถายเทตัวเลขผมเชื่ออยางบริสุทธิ์ใจวาผมมี
สิทธิ์ ผมไมไดทําบาปทํากรรม เพราะฉะนั้นก็นาจะมีอภิสิทธิ์จากความไมเชื่อเปนตัวคุมครองไมใหตองรับบาปถูกไหม?”
อุปการะออนใจจนกลายเปนขํา
“คิดไดไงเนี่ยคํานี้ อภิสิทธิ์จากความไมเชื่อ…” หมอดูใหญพูดกลั้วหัวเราะในลําคอ “ถาคนเราไมเชื่ออะไรแลว
ไดรับอภิสิทธิ์ อยางนี้ถาเกิดนองไมเชื่อวาตัวเองจะตองตาย ก็แปลวาไดอภิสิทธิ์ไมตองตายนะซี?”
จองฤกษอับจนถอยคําไปชั่วขณะ อุปการะเห็นอีกฝายกําลังหาทางเถียงอยูจึงเอยตอไปพลางๆ
“คนเราเชื่ออะไรไดเรื่อยเปอยสารพัด แตจะมีอยูแคความเชื่อเดียวที่ตรงกับความเปนจริง”
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“ผมวาความจริงเปลี่ยนไปตามความเชื่อตางหาก นักปราชญที่ไหนก็พูดกันมาตั้งนานแลว”
“นักปราชญที่ยังเขาไมถึงความจริงสุดทายนะซี”
“ความจริงสุดทายคืออะไร?”
“ความจริงสุดทายนั้นอยูสูงสุด นองอยาเพิ่งสนใจเลยถายังเห็นไมไดวาความจริงตื้นๆ เกี่ยวกับบุญและบาปเปน
อยางไร”
เด็กหนุมรูสึกจุกอก นาแปลก แทนที่จะหมดความอดทนหรือเกิดความขัดเคืองพอหมอผูพยายามยัดเยียดใหเขา
เปนคนผิดในเรื่องที่เขาไมรูสึกวาผิด กลับกลายเปนวาประโยคที่เพิ่งผานปากออกมานั้นสะดุดใจเขามากกวาทุกคําพูดที่ได
ยินมาในวันนี้
ดวยเทคนิคทางการเก็บขอมูลคอมพิวเตอร เขาเคยชินกับการคุยแคะคนหา ‘ความจริง’ เอาอยางทื่อๆ เสมอมา
ขอเท็จจริงในโลกอิเล็กทรอนิกสไมเคยเรียกรองใหเขาสนใจเรื่องบุญเรื่องบาปเสียกอน อยากรูหรืออยากไดอะไรก็ใชเลห
กลไปเอามา ประหนึ่งไมมีกําแพงใดในโลกกั้นขวางกําลังทะลุทะลวงจากมันสมองของเขาได
พอฟงวา ‘ความจริงสุดทาย’ หรือ ‘ความจริงขั้นสูงสุด’ จะปรากฏตอเมื่อเห็นความจริงเบื้องตนเกี่ยวกับบุญบาป
เสียกอน เลยรูสึกวามีความเยายวนที่นาพิศวงแฝงอยู เกิดวูบแหงความอยากรูขึ้นมาวาความจริงขั้นสูงสุดของอุปการะคือ
อะไรกัน
กะพริบตาถี่ๆ วันนี้เขาไมไดที่นี่เพื่อเอาความจริงสุดทาย…
“เอาละ! ผมอยากไดคําทํานายสําหรับกรรมที่รูสึกวาตัวเองทําผิดไปจริงๆ ผมแกลงคนเปนลาน ตอนนี้กรรมสนอง
มามากแลว เมื่อไหรถึงจะหมดเวรหมดกรรม?”
ณชะเลชิงเปนฝายตอบอยางอดไมได
“เรื่องนี้พอหมอทํานายไวแลวตั้งแตครั้งแรกที่ทรายมาพบ”
จองฤกษตะแคงหนามองเพื่อนสาว
“ทํานายวาไง?”
“เธอแกลงคนแบบไมเลือกหนา หวังผลไวกอนวายิ่งมากยิ่งดี และความจริงก็คือมีคนหลงกลเธอเปนลาน เพราะ
งั้น… ขาวรายนะ ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นกวางขวางไปในหมูชนไมเลือกหนาแบบนี้ จะกอใหเกิดเงากรรมที่ตามใหผลเปนกัป
เปนกัลป ไมใชแคเฉพาะชาตินี้ที่ยังพอจําความไดวาเคยกอเรื่องอะไรไว แตจะยืดเยื้อตอเนื่องไปถึงอนาคตอีกนับชาติไม
ถวน แมลืมชาตินี้ไปแลวอยางสนิท พูดงายๆ วาเธอจะรูสึกเหมือนชะตาคอยกลั่นแกลงไมใหมีอันเปนสุขไปอีกนานเทา
นาน”
ความรักตัวกลัวทุกขทําใหจองฤกษตัวลีบเล็กลงชั่วขณะ ทวาไมกี่วินาทีถัดมาก็กลายเปนฉุนเฉียว หันมาวากใส
อุปการะอีก
“แคแกลงคนเหมือนเด็กเลนขัดแขงขัดขากันหนอยเดียว ถึงกับตัดสินสาปแชงผมเปนกัปเปนกัลป ไมมากไป
หนอยเหรอ?”
“ผมพูดตามที่เห็นกฎแหงการสนองกรรมเขาตัดสิน ไมเคยคิดพิพากษาหรือสาปแชงนองดวยความคิดเห็นสวนตัว
เลย วาแตนี่แนะ… นองแคแกลงขัดแขงขัดขาคนอื่นเลนๆ ก็จริง แตคนโดนกันเปนลาน จํานวนขนาดนั้นอะไรๆ ก็เกิดขึ้น
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ได สวนใหญอาจแคหัวคะมําหรือลมลุกคลุกคลานนิดหนอย แตหนึ่งในรอยหรือหนึ่งในพันอาจเจ็บตัวขนาดหัวแตก
หรือกระทั่งลมตายไปเลย”
จองฤกษหัวเราะเฮอะหนึ่งแลวแสยะยิ้ม ยิ่งเชื่อมั่นมากขึ้นทุกทีวาอุปการะอาจเห็นเรื่องราวตางๆ จริงดวยญาณทิพย
แตชางไรความสามารถในการชั่งน้ําหนักผิดถูก ดีแตเห็นความผิดวาเปนสีดําปเทาเทียมกันหมด ไมมีดํามาก ดํานอย หรือ
แคดําดางหนอยๆ เสียบางเลย
“ถาจิตของพอหมอเปนตาชั่ง ผมวาสปริงขาดแลวละ ตอใหวางสําลีลงไปก็นึกวาเปนตุมเหล็ก มีอยางเหรอโดนขัด
ขาลมแลวถึงตาย? ผูคนที่โดนโปรแกรมผมเลนงานนะ อยางมากเซฟไฟลไมลงครั้งเดียว คราวหนาเขาก็รูตัวและสังเกตเห็น
ความผิดปกติได ความเสียหายจะสักเทาไหรกัน”
“อยางที่ผมเปรียบเทียบ วาหกลมบางจังหวะมันเจอของมีคมทิ่มแทงใหถึงชีวิตได ฉันใดก็ฉันนั้น ถาหากมีคนเรง
งานและอุตสาหเก็บขอมูลสําคัญสุดทายที่ชี้เปนชี้ตายไดในวันรุงขึ้น เขาคงนอนหลับสบายในคืนที่คิดวาทํางานเสร็จ เพื่อ
ตื่นขึ้นมาพบวาขอมูลหายไปอยางไมอาจนํากลับมาไดทันการณ ชีวิตเขาอาจถึงความหายนะไดทีเดียวนะ”
ลมหายใจของจองฤกษขาดหวงใหกับขอสมมุติของอุปการะอีกครั้ง แตแลวก็ยังยิ้มเย็น เพราะอยางไรนั่นก็เปนแค
เรื่องสมมุติ
“ผมดูขาวซีเอ็นเอ็นทุกวัน อยางมากก็เห็นมีแตคนบนแบบโกรธๆ หรือไมแฮกเกอรดวยกันก็ชมเปาะวาผมแนมาก
ที่ทะลวงยักษใหญไดถึงไส ยังไมเคยไดยินขาวรายแรงคอขาดบาดตายจากเรื่องนี้เลย”
อุปการะพยักหนานอยๆ
“ขาวหลายๆ ขาว นองจะไมมีวันไดยิน และตอใหเหตุการณในขาวมาวางแบใหรูเห็นกับตาอยูตรงหนา นองก็ไมมี
วันทราบวาตัวเองมีเอี่ยวอยูดวยหรือเปลา”
“ทรายขอเปนตัวแทนคนนับลาน บอกฤกษใหรูไววามันเจ็บปวดมาก และไมไดรูสึกวาเสียแคงาน แตยังเสียใจจน
นอนไมหลับไปหลายคืน”
เพื่อนสาวหรี่ตาเอย จับจองเขาดวยแววเจ็บแคนอีกครั้ง และณชะเลก็ดูเหมือนเปนคนเดียวในโลกที่ทําใหเขาตกอยู
ในสภาพกมหนาสํานึกผิดได
“ยังมีคนที่เจ็บมากกวาหนูทรายเยอะ” อุปการะทอดตามองเด็กหนุมยิ้มๆ “และนองเองก็ไดพบเห็นเหยื่อมากับตา
ทีเดียว”
จองฤกษเงยหนาขึ้นมองพอหมอผูวิเศษงงๆ พานนึกไปวาฝายนั้นไดทีขี่แพะไล เห็นเขาหงอใหณชะเลเลยตามมา
ซ้ําเติม
“ผมนะเหรอ? เจอเหยื่อของตัวเองเมื่อไหรกัน มีทรายอยูคนเดียว ผมขอโทษเขาไปแลว และจะชดใชไถโทษดวย
การทําคุณกับเขาถึงที่สุดดวย!”
อุปการะยิ้มพราย นัยนตาฉายแววลึกเยี่ยงผูพบชองทางปราบพยศของมาปา
“อาทิตยที่แลวมีคนโดดตึกตายเฉียดหลังนองไปหนอยเดียวใชไหม?”
ประโยคคําถามสั้นๆ นั้นยิ่งกวากําปนนักเลงที่กระทุงเขาลงไปกอง คลายถูกซัดดวยทรายรอนแลวสาดตามดวย
เกล็ดน้ําแข็งทั้งกระบะทันที จากรอนสุดกลายเปนหนาวสุดเฉียบพลัน ความทรงจําประดุจเงามืดแหงฝนรายยอนกลับมา
เปนฉากๆ อยางรวดเร็วและเสมือนเกิดขึ้นตรงหนาอีกครั้ง เพราะนั่นเปนโศกนาฏกรรมที่สั่นประสาทเขาไดจนชั่วชีวิต
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มีคนตายเพราะเขา และเปนการลวงลับชนิดไมอาจกูชีวิตกลับคืนมาไดอีก เชนเดียวกับขอมูลที่สูญเสียไปอยาง
ถาวรของผูหลงกลเขากวาครึ่งโลก แตเขาชางไมรูสึกสํานึกตัวเอาเลยจนกระทั่งบัดนี้ อยางมากก็ดีแตกลัวลานวาจะโดน
วิบากกรรมไลลาหนักหนาปานใด
จุกแนนคอหอยจนตองคอยๆ โนมตัวลงต่ํา น้ําตาแหงความสํานึกผิดพรั่งพรูออกมาดุจเดียวกับทํานบแตกทลาย
จากนั้นเสียงสะอึกสะอื้นแหงความเสียใจรุนแรงก็ติดตามมา เสียงร่ําไหของจองฤกษกลายเปนเสียงเดียวทามกลางความ
สงัดจากส่ําเสียงอื่นใดในหองนั้น ยืดเยื้อยาวนานราวกับจะไมมีวันสิ้นสุดลงได…
ตอนที่ ๑๗ ชดใช

พฤหัสกับอเวรานัดดูหนังกัน แตชวงเชาของวันนั้นหญิงสาวตองออกไปทําธุระนอกบาน จึงใหเด็กหนุมเดินทางมา
รอที่หางกอน
หางเพิ่งเปดไดไมนานนัก พฤหัสเดินโตเตผิวปากอยางอารมณดี เขาเคยมีแฟนมาหลายคน แตเพิ่งคนนี้ที่รูสึกวารอ
นัดดูหนังแลวมีความสุขอยางลึกซึ้ง อีกทั้งไมรังเกียจกับการเปนฝายรอคอยเลยแมแตนอย
อเวราทําใหเขารูสึกเหมือนโตขึ้นหลายป ชองวางระหวางกันลดลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อมีใจตรงกันในเรื่องความ
บันเทิง หลอนกับเขาชอบดูหนังแนวเดียวกัน โปรดปรานนักรองคนเดียวกัน และมีรสนิยมใกลเคียงกันในเกือบทุกดาน
ราวกับถูกกําหนดมาใหเขาคูกันไดสนิท
ยิ่งเมื่อแนใจวาไมมีสายตาภายนอกเห็นความตางระหวางวัย บรรยากาศของการไปไหนมาไหนดวยกันจึงชื่นมื่น
ขึ้นเรื่อยๆ พฤหัสรูสึกวาหลอนลดความประดักประเดิดลงจนเหลือศูนยในคราวลาสุดที่เดินหางแลวถายรูปทําสติ๊กเกอร
ดวยกัน สีหนาหลอนในรูปบงชัดวาลืมเรื่องอายุและยอมรับเขาเปนแฟนเต็มขั้นแลว
หลายครั้งพฤหัสถามตัวเองงงๆ วากับผูหญิงคนนี้ เรื่องจะลงเอยที่ตรงไหนดี บางทีเหมือนแคเขาอยากทําเรื่องทา
ทาย เอาไปคุยอวดเพื่อนวาขาแน กินรวบสาวไดทุกรุน ตอใหเกิดกอนเกือบสิบปก็ประกบสําเร็จมาแลว แตบางทีก็มี
จินตนาการประหลาด คิดถึงหลอนแลวเปนสุขดื่มด่ําล้ําลึกอยางไมเคยเกิดขึ้นมากอน ระหวางวันเกิดความโหยหาเรนลับที่
ไมเกี่ยวกับเรื่องบนเตียง แนใจวาความรูสึกพรรคนี้เองที่จูงใจใหใครๆ อยากมีคูครองเปนตัวเปนตน ไมสักแตคบกันอยาง
ฉาบฉวยชั่วคราว
มาถึงจุดนี้เร็วเกินไปกระมัง? เขายังตองฝาฟนกับการเรียนอีกหลายปถึงจะมีสิทธิ์คิดจริงจังกับผูหญิงสักคน แตยิ่ง
ใกลชิดใจก็ยิ่งอยากใหเปนหลอนคนนี้ เหมือนเขาเปนนักสะสมรูปที่กวานเก็บไปทั่ว เพลิดเพลินกับการนํามาประดับผนัง
มุมตางๆ ของบาน เบื่อแลวก็นํารูปอื่นมาสลับสับเปลี่ยนหลีกหนีความจําเจ กระทั่งมาเจอรูปถูกใจที่สุด ขนาดอยากนําไป
แขวนในหองนอนอยางถาวรทันที เพราะไมคิดวาจะเจอรูปใดที่เขากับหองสําคัญของเขาเกินกวานี้อีกแลว
อเวราเปนคนดี มีความจริงใจ เขาสบายหัวอกทุกครั้งเมื่อเห็นหนาหรือยินเสียง ตางฝายตางหลงใหลกัน หลอน
ปลื้มเขา และเขาก็ปลื้มหลอน นี่เปนประสบการณแรกกับการพบคูที่มีเสนหดึงดูดแรงพอกัน
เดินเรื่อยเปอยจนเพลง ‘เธอที่ใช’ ดังขึ้นจากโทรศัพทมือถือ พฤหัสยิ้มกวางและกดปุมรับ
“ถึงไหนแลวพี่เคก?”
“กําลังหาที่จอด แตรถติดยาวหนอย เธออยูไหน?”

๑๔๙

“อยูในหัวใจของพี่เคกตลอดเวลา”
อเวราอดหัวเราะไมได
“อยูชั้นไหน? เดี๋ยวเคกจะไดไปหาถูก”
หลอนทําเสียงหวาน พฤหัสกําหนดจุดนัดพบแลววางสาย เบาหัวอกและยิ้มเย็น บอกตนเองในวูบนั้นวาเขารัก
ผูหญิงคนนี้ และคงหมายถึงการอยากอยูกับหลอนตลอดไปจริงๆ
สาวเทาผานปากทางเขาหองน้ํา หางตาเห็นใครคนหนึ่งยืนกอดอกในทารอ ทีแรกเกือบผานไปไมสังเกต แต
เอกลักษณบางอยางของหมอนั่นดึงความสนใจเขาไวได
“เฮย! ฤกษ!”
ทักเพื่อนเสียงระรื่น จองฤกษเหลือบแลมาตามเสียงเรียก พอเห็นเขาก็ทักกลับเนือยๆ
“ตอย…”
“ทําไมยืนทําหนาเหมือนสํานึกผิดที่เกิดมาอยางนั้นวะ? เออ! แลวหายไปไหนตั้งอาทิตย หรือวาไมมีตังคจายคา
เทอม?”
เสียงของคนมีความสุขอยูตลอดเวลากระตุนใหจองฤกษหลุดจากหวงแหงความเหมอซึมไดหนอยหนึ่ง
“กูมีธุระดวนตองทํานิดหนอย”
“ธุระอะไรวะ? แลวนั่นหนาไปโดนใครกรีดมา?”
จองฤกษเพิ่งแกะพลาสเตอรออกเพราะแฉะน้ําตาจนรําคาญ จึงเห็นรองรอยแผลที่โหนกแกมเปนแนวยาว นอยคน
จะนึกวานั่นเปนคมหมัด สวนใหญเขาใจวาเปนคมมีด
ขณะนั้นเองมีใครอีกคนเดินเขามาใกล และจองฤกษก็หันไปหา ทําใหพฤหัสตองแปรสายตาตาม พอพบวาเปน
สาวนอยนางหนึ่งก็ใหความสนใจขึ้นมาบาง แตพอเหลือบเห็นถนัดวารูปรางหนาตาเปนอยางไรก็ถึงกับขมวดคิ้วตะลึงงง
ผงะถอยไปครึ่งกาวอยางจะตั้งหลักใหมกับการพบเรื่องไมคาดฝนที่สุดในชีวิต
ศตวรรษที่ ๒๑ เปนศตวรรษที่ผูคนไมคอยคํานึงเรื่องมารยาทในการแนะนําใหใครรูจักใคร จองฤกษแคหันกลับ
มาลาเพื่อนหนุมสั้นๆ
“ไปกอนนะ แลวเจอกัน”
พฤหัสพักขาเทาเอวขางหนึ่ง หอปากจูอยางคิดไมทันวาจะทัดทานไวอยางไร
จองฤกษเริ่มประพฤติตนเปนคนรวยเงินดวยการพาณชะเลไปขาวกลางวันในรานหรูที่สุดของหาง แตก็นาเสียดาย
ตรงที่ไมอาจปนสีหนาใหดูดีเยี่ยงคนรวยอารมณสุขได เขาเงียบกริบและตกอยูในอาการครุนคิดมาตั้งแตออกจากบานหมอ
ดูอุปการะ นอกจากชักชวนณชะเลทานขาวดวยกันแลว ยังไมอาจขยับปากพูดอะไรไดอีกจนกระทั่งบัดนี้
ฝา ยณชะเลเองก็ ไ มทราบว าควรปลอบหรือควรแสดงความเห็นประการใดดี เ ช น กัน เพราะเกิดความสับสน
พิพักพิพวนชอบกล คลายจูๆ จองฤกษก็กลายเปนคนแปลกหนาไป เรื่องราวใหญโตนาตกใจของเพื่อนหนุมทําใหหลอน
รูสึกเหมือนไมเคยรูจักเขามากอนเลยสักนิดเดียว แตก็กลับไดลวงรูความลับอันเปนยอดสุดของเขาเกินใคร อีกทั้งไดเปนผู
มานั่งอยูเคียงขางยามเขาทุกขทรมานใจเสียอยางนี้
ระหวางรออาหารดวยความเงียบงัน นาทีหนึ่งจองฤกษก็เปนฝายเอื้อนเอยดวยเสียงออย

๑๕๐

“ขอบใจมากนะทราย”
“ไมเปนไร” เพื่อนสาวตอบเกอๆ “ทรายก็ไมไดมีสวนชวยซักเทาไหร”
“ชวยสิ… ชวยมาก”
พูดแคนั้นก็กมหนานิ่งซึมลงไปอีก
“แลว… ฤกษจะทํายังไงตอ?”
เปนคําถามกระตุนใหเขาคิดเพื่อหลุดจากสภาพซึมเซาหดหูมากกวาจะตองการคําตอบจริงจัง
“ไมรูซี ตอนนี้เรารูสึกเหมือนตัวเองโงกวาใครๆ ทั้งหมด คงไมกลาคิด ไมกลาใชสติปญญาอะไรอีก”
ณชะเลกะพริบตาถี่ๆ ยืดตัวตรง รูสึกวาตนกําลังจะมีโอกาสรวมในขบวนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ อยางนอยที่สุด
ในขณะนี้หลอนก็สามารถเปนสติใหกับเขา
“พอทําอะไรลงไป เรากลับไปแกใหเปนอื่นไมได แตสามารถปองกันไมใหเกิดขึ้นอีก”
“มันจะไมเกิดขึ้นอีก” เด็กหนุมพึมพําเหมือนหุนยนต แตโอดครวญอยางผูสิ้นหวัง “ถึงอยางนั้นเราก็คงรูสึกผิดไม
เลิก เราทําใหคนตาย!”
“ไมมีใครเคยตายหรอก ก็แคสลบไปแลวฟนขึ้นใหมในอีกสภาพหนึ่งเทานั้น และสภาพนั้นจะเหมาะสมกับกรรม
ของเขาเองเสมอ”
คําพูดของณชะเลทําใหเขาเบาใจลงบาง กับทั้งเตือนใหนึกถึงฝนบนรถเมล ที่เห็นคนฆาตัวตายฟุบลงหลอกตาคนดู
ชั่วคราวแลวกลับลุกขึ้นใหมเหมือนการแสดงกลในโรงละคร นี่แปลวาชีวิตจริงเต็มไปดวยภาพหลอกตากระนั้นหรือ?
“แลวเราควรทํายังไงถึงจะหายรูสึกผิด?”
“ลองพยายามทําตามที่หมออุปการะแนะนําไวสิ”
จองฤกษสายหนาเชื่องชา
“เราจําคําแนะนําของแกในชวงทายไมไดเลย”
เด็กสาวจองหนาเพื่อนหนุม หลอนเองก็ตองเคนนึกเหมือนกันวาพอหมอพูดอะไรเปนการทิ้งทายไวบาง ตั้งแตเห็น
จองฤกษรองไหดวยความสํานึกผิดรุนแรง จิตใจหลอนพลอยสะเทือนแรงตามไปดวย ความสามารถรับรูขอความจึงไมคง
เสนคงวานัก
เสียงรองไหของคนสํานึกผิดจากใจเปนเสียงที่นาเห็นใจเสมอ อยางนอยก็ทําใหหลอนเลิกมองเขาเปนคนเลวทันที
คนเราจะเคยผิดเคยพลาดขนาดไหน ขอเพียงมีความสามารถที่จะสํานึกเสียอยางเดียว ก็แปลวายังไมใชคนชั่วชาโดยกมล
สันดาน ยังมีความเปนมนุษย ยังมีความเปนปุถุชนที่มีสิทธิ์เรียนรูจากความผิดพลาดได กลับตัวกลับใจทําประโยชนใหใคร
ตอใครใหมได
และความสะเทือนใจจากการเห็นเพื่อนหนุมรองไหก็ใหอะไรกับหลอนมากมาย เหมือนเห็นสัจจะเกี่ยวกับชีวิต
ถองแทขึ้น ที่ผานมาชีวิตหลอนเรียบงายและสัมผัสแตสีขาวสะอาดในบาน แมทราบดีวานอกบานเต็มไปดวยความเปรอะ
เปอนเลอะเทอะก็ไมเคยโคจรไปแตะตอง เพิ่งครั้งนี้ที่ไดใกลชิดกับความกระดํากระดางเขาอยางจัง และณชะเลมิไดเห็น
เพียงความดางดําในการกระทําของผูอื่นถายเดียว แตยังพลอยเห็นความดางดําในจิตใจของตนเองอยางชัดเจนอีกดวย
พยายามนึกทบทวนคําแนะนําชวงทายๆ ของอุปการะที่มีใหกับจองฤกษ แลวความทรงจําก็คอยๆ ผุดขึ้นเปนลําดับ

๑๕๑

“กอนอื่น สําหรับกรณีของคนตาย ถาอยากจะรูสึกดีขึ้น ก็ใหยื่นมือเขาไปชวยเหลือครอบครัวของเขา เพราะ
เมื่อขาดผูนํา ครอบครัวของเขาก็ยิ่งลําบากเพิ่มขึ้นเปนสองเทาจากฐานะการเงินที่กําลังเขาตาจนอยูแลว”
จองฤกษนิ่งซึม คอยๆ ยกมือปดหนาเพื่อไมใหเพื่อนสาวเห็นวาเขากําลังอยากรองไหขึ้นมาอีก เปนนานกวาจะทํา
ใจไดและลดมือลงกลาวเสียงต่ํา
“เราชวยพวกเขาแน” เวนวรรคชั่วครู กอนเผยความในใจดวยน้ําเสียงสั่นเครือ “แตเราคงฝนรายไปทั้งชีวิต ถานึกวา
อาจมีอยางนี้อีกหลายรายในหลายประเทศ เพียงแตเราไมรูไมเห็นเทานั้น”
“ก็หวังวาจะไมมีเรื่องรายแรงขนาดนี้กับใครอื่นอีก” ณชะเลพยายามปลอบโยนสุดความสามารถโดยไมถึงกับตอง
ฝนใจตนเอง “ไวรัสที่ทําลายลางทุกไฟล หรือกระทั่งทําลายฮารดดิสกทิ้งทั้งลูกยังเคยมีมาแลว อันนั้นคนคงทุกขสาหัสกวา
ที่โดนโทรจันของเธอมากนัก”
คําปลอบของหลอนหาไดชวยแตอยางใด เพราะบัดนี้เขาเปลี่ยนจากคนไมเคยแยแสความเดือดรอนของผูอื่นมา
อาทรรอนใจแทนใครตอใครอยางรุนแรงราวเกิดขึ้นกับตนเอง
“เพิ่งเห็นจริงๆ วาเรามันชาติชั่วยังไง เราไมนาเกิดมาเลย!”
จองฤกษพูดอยางโกรธตัวเองจัด ณชะเลเห็นใบหนาเครงเครียดที่แสดงถึงความอัดอั้นตันใจสุดขีดของเพื่อนหนุม
แลวนึกพรั่นขึ้นมาวูบหนึ่ง แมเขาเปนเพียงวัยรุนรางสันทัด แตก็มีพลังใหญทะมึนมืดนาขนลุกอยางประหลาดโดยเฉพาะ
ยามทุกขหนัก
“เธอไมใชคนเลว…” หางเสียงณชะเลติดสั่นเล็กนอย “หมออุปการะยังบอกไง ขีดความแรงของเจตนาเธอมันแค
ลอเลนแบบเด็กวัยรุนที่รูเทาไมถึงการณ ไมใชเจตนาห้ําหั่นใครแบบฆาตกร ทรายเองมองฤกษเปนคนเย็นชามาตลอด ยังผิด
คาดดวยซ้ําที่เห็นเธอรองไหสํานึกผิดไดขนาดนี้ เชื่อเถอะวาถาสํานึกผิดอยางแทจริงในดานไหน ก็แปลวาเธอกําลังเปนคน
ดีขึ้นในดานนั้นแลว”
คราวนี้น้ําเสียงรินเย็นของณชะเลกลอมเพื่อนหนุมใหคิดตามได จึงชวยลดแรงดันในอกของเขาลงไดบาง จองฤกษ
เหลือบตามองเพื่อนสาวดวยแววขอบคุณ
“เราคงอยากฆาตัวตายถาทรายเกลียดเรา”
คําพูดราบเรียบที่สะทอนออกมาจากความคิดอยางนั้นจริงๆ ทําใหณชะเลเย็นสันหลังหนอยๆ
“ไมเอานา ทรายจะเกลียดฤกษทําไมกัน” แลวหลอนก็หาคําพูดสนับสนุนใหเขาเชื่อสนิท “ยอมรับวาวูบแรกมี
ความโกรธบางตอนรูวาเธอเปนแฮกเกอรที่เคยทําใหทรายเจ็บลึกมากอน แตตอมาก็นึกไดวาเปนกรรมเกาของทราย
เหมือนกัน หมออุปการะบอกวาทรายตกเปนเหยื่อครั้งนี้ก็เพราะเคยวางยาเบื่อสัตวเลี้ยงเพื่อใหมันพนทรมานจากโรคเรื้อรัง
ทรายจึงรับผลอันสมควรกับกรรมที่กอแลว ฤกษเปนแคเครื่องมือปลดปลอยทรายจากบวงกรรมอยางเด็ดขาด เพราะวันที่
ไปพบหมออุปการะเปนครั้งแรก ก็ไดรับการยืนยันวาถาวางความพยาบาทเสียได จะถือเปนการสิ้นสุดเวรภัยชุดนี้แลวอยาง
เด็ดขาด”
สีหนาของจองฤกษคอยแชมชื่นขึ้น
“แลว… ทรายเห็นเรากออาชญากรรม เห็นเราไมนาคบสนิทบางหรือเปลา? สารภาพตามตรงนะ เราเถียงพอหมอ
ไปมากมายก็เพราะกลัวทรายจะเห็นเราเปนคนเลว เปนหัวขโมยที่ควรตีตัวออกหาง”

๑๕๒

ณชะเลปนหนาขรึม เขาใจความคิดของเพื่อนหนุมมากขึ้น เขาหลงหลอน เห็นหลอนเปนแมพระผูมีจิตใจ
สะอาดบริสุทธิ์ ซึ่งก็ดีแลว หลอนจะถืออํานาจแสดงบทนั้นดวยเจตนาใหเรื่องลงเอยเปนกุศลของทุกฝาย รวมทั้งตัวหลอน
เอง
“ถาตองการซื้อใจทราย ไมใหทรายเห็นฤกษเปนหัวขโมย เธอก็ตองทําในทางตรงขามกับการเปนหัวขโมยซิ… คืน
เงินใหเจาของไปเสีย!”
เด็กหนุมทําหนาคลายถูกบังคับใหชิมขาวบูด
“โธ! ทราย… เราไมรูดวยซ้ําวาเอาเงินใครมาบาง เราเห็นแตรายละเอียดทางเทคนิคตัวเลข คือตองรูวามีการคํานวณ
ดอกเบี้ยเมื่อไหร และจะสรางทอถายน้ําที่เออขึ้นมาใหมใหหักเหไปเก็บไวที่ปลายทางอื่นไดอยางไร นั่นเปนทั้งหมดที่
สําคัญ เรื่องชื่อแซเจาของบัญชีนี่ไมมีความหมายกับงานของเราเลย”
“แปลวายังไงก็ไมมีทางคืนเจาของ?”
“อือม… ตอนทําเราไมไดตั้งใจจะคืนนี่!”
เด็กสาวยกขาไขวหาง เชิดคางนิดๆ ในทาไตรตรอง
“แลวเธอไปเบิกเงินจากสวิสมาไดยังไง เขาไมไถถามที่มาที่ไปหรือ? หนาออนแคนี้มีเงินยิ่งกวาพระเอกหนังเรื่อง
ขุมทรัพยสุดขอบฟา”
“บางธนาคารนะ แคบอกรหัสก็เอาเงินฝากมาไดแลว ไมมีการตรวจชื่อ ไมมีการถามหาหลักฐานยืนยันอื่น และเรา
ก็ใหแมเปนคนจัดการโอนเขาบัญชีที่เมืองไทย ไมตองปรากฏตัวเอง ตามไปดวยเพื่อคอยบอกบทเทานั้น”
“ธนาคารโจรหรือนั่น?”
“ก็… ธนาคารที่ยอมรับความจริงวาโลกนี้ตองมีอาชญากรนะ”
“ออ! ยอมรับแลวเหรอวาตัวเองก็เปนหนึ่งในอาชญากร!”
จองฤกษกมหนาสลด
“ไมมีใครไมรูหรอกวาตัวเองทําอะไรลงไป เพียงแตเรารูจักตัวเองดี ขอแคครั้งเดียวเพื่อหลักประกันชีวิตแลวจะไม
ทําอีก อยางนี้ทรายถือวาเราเปนอาชญากรโดยอาชีพ หรือเปนอาชญากรโดยสันดานไดหรือ?”
“เริ่มขึ้นมาก็คิดกันอยางนี้แหละ ไมมีใครรูหรอกวายอมเหยียบบันไดอบายขั้นหนึ่ง อบายจะยื่นบันไดขั้นที่สองมา
ใหทันที และจะฝนเทาไมใหเหยียบลงต่ําตอไดยากขึ้นเรื่อยๆ !”
“งั้นทรายก็ชวยฉุดเราขึ้นมา เราสัญญาวาจะยอมฟงทรายทุกคํา”
ณชะเลผินหนาไปอีกทาง คําพูดเพียงเทานั้นของเขาเทากับการยกอํานาจเหนือเงินพันลานใหแกหลอนอยาง
สมบูรณ และหลอนก็รูสึกคลายกลายเปนนางพญาในบัดดล!
“ที่เธอมีอยู ถาคิดเปนเงินไทยเปนทั้งหมดเทาไหร?”
“ราวๆ พันหกหรือพันเจ็ดมั้ง ความจริงถาเรากลาใชเทคนิควิธีที่บาบิ่นหนอยก็อาจมีเปนหมื่นแลวดวยซ้ํา นี่เรามัก
นอย เลือกวิธีที่ไมสามารถจับสังเกตอยางสิ้นเชิง เลยไดมาแคนี้”
คําวา ‘หมื่น’ ที่ผานปากริมฝปากจองฤกษฟงดูแสนธรรมดา แตถึงกับทําเอาณชะเลรูสึกซาๆ บริเวณหนังศีรษะลง
มาถึงตนคอ
“สงสัยจริงๆ เธอผานระบบตรวจสอบขอผิดพลาดทางการคํานวณมาไดยังไง”

๑๕๓

“ถามีความผิดพลาดที่ระบบตรวจสอบเสียเอง เรื่องก็ไมนาสงสัยหรอก”
“เธอตองเขาใจทั้งระบบบัญชี ระบบฐานขอมูล และระบบสื่อสารอยางละเอียดเหลือเชื่อจริงๆ แถมไมใชดวยวิธี
ศึกษาเอาตรงๆ จากคูมือ แตใชวิธีแกะรหัสสัญญาณดาวเทียมเสียดวย!”
“เราถึงตองเสียเวลาไปหลายปไง ทีแรกมันเปนแคงานอดิเรก แตพอเราคลําถูกที่จุดเริ่มตน และหาวิธีสรางโมเดล
ทางคณิตศาสตรใหมๆ ขึ้นมาเปนเครื่องทุนแรงชวยรวมขอมูลใหเปนกลุมกอนได คลายเดินเก็บชิ้นสวนจิ๊กซอวนับแสนชิ้น
ที่ตกกระจายเรี่ยราดบนพื้นใหตอติดเปนภาพรวมสําเร็จ เราก็รูวางานอดิเรกนี้จะทําใหเราสบายไปทั้งชาติโดยไมจําเปนตอง
ทํางานประจําดวยซ้ํา!”
เด็กสาวเมมปากเล็กนอย มือสั่นขึ้นมาหนอยๆ เมื่อตระหนักวากําลังนั่งอยูตอหนาอัจฉริยะที่อาจมีไอคิวสูงเทียม
เมฆ แตก็พยายามอยางยิ่งที่จะไมใหจองฤกษจับไดวาหลอนกลัวเขา
“สบายอยางมากก็ชาติเดียว แตที่แนคือความสําเร็จนี้จะเพาะนิสัยเพงเล็งทรัพยสมบัติผูอื่นที่เธอไมมีสิทธิชอบ
ธรรม เกิดใหมเธอตองลําบากเพราะนิสัยชนิดนี้แน”
“ลําบากยังไง?”
“ฤกษ… ไมเห็นเหรอวาเธอเลือกเสนทางโจร? เธอเคยเห็นโจรที่ไหนสบายบาง?”
“เห็นซี่ เกลื่อนสภาเลย ลอยหนาลอยตาออกทีวีกันอยางมีเกียรติดวย!”
ณชะเลกะพริบตาสองสามทีกอนรีบเปลี่ยนเรื่อง
“เธอดักรอการคํานวณดอกเบี้ยรายปหรือ?”
“ก็งั้น”
“แลวไดขุมทรัพยนี่มาเมื่อไหร นานหรือยัง?”
“เพิ่งไมกี่เดือนนี่เอง”
“โอ! ทานเศรษฐีใหม เพิ่งรวยมาหยกๆ ยังไมเคยไปถอนเงินใชเลย?”
“ก็เพิ่งเกิดเหตุดวนขึ้นมาพอดีเมื่ออาทิตยกอน”
“ที่วาแมเธอติดหนี้พนันอะไรนั่น?”
“ใช! นอกจากนั้นยังมีสวนแถมที่จะมาทําใหครอบครัวเราอยูสบายขึ้นกวาเดิมมากดวย!”
“เอาละ…” ณชะเลเอานิ้วเคาะโตะเบาๆ และทําเสียงเหมือนผูใหญ “ตอนนี้เธอมีหนี้บาปอยูในมือประมาณพันเจ็ด
รอยลานหนวย เรามาคิดกันดีกวาวาทํายังไงเธอจะไมตองชดใชคืนดวยความทุกขขนาดพันเจ็ดรอยลานหนวย… หรือกวา
นั้น!”
คําพูดของหลอนพลิกมุมมองทั้งของเขาและของหลอนเอง มีแตโจรมองวาสิ่งที่ขโมยมาคือจํานวนเงินซึ่งสามารถ
เอาไปจับจายใชสอย จะมีทรชนรายใดบางมองมันเปนหนี้บาปที่ตองชดใชคืนดวยอัตราสวนทุกขปริมาณเทาเทียมกัน?
“เราจะใชชีวิตที่เหลือใหดี ทําตัวเปนประโยชนตอสังคม”
“แคนั้นไมพอหรอก” เด็กสาวสวนคํา “ถึงตอนนี้เธอเปนจอมโจรพันลานไปแลว ยังไงก็ยอนกลับไปเปนนายจอง
ฤกษมือสะอาดไมไดแลว ทางเดียวที่จะปรับสถานภาพใหดีขึ้นก็คือตองเลียนแบบโรบินฮูดที่ปลนคนรวยไปชวยคนจน”
หัวคิ้วจองฤกษขมวดแทบชนกัน

๑๕๔

“จะใหเราบริจาคเพื่อการกุศลหรือ?”
“เราเชื่อวาฤกษทําไดดีกวานั้น ผูคนจะตองไดประโยชนจากตัวเธอและเงินของเธออยางไมมีใครประมาณถูก”
ณชะเลยืมคําพูดทิ้งทายของหมอดูอุปการะมา ฝายจองฤกษฟงแลวไดแตพยักหนาซึมๆ ระหวางมีเงินพันลานไวใช
ตามใจไปจนชั่วชีวิตกับมีผูหญิงคนนี้เปนหุนสวนไปจนชั่วนิรันดร เขาเลือกอยางหลัง และเพื่อใหตัวเองเลือกได กอนอื่น
คงตองเลือกสิ่งที่หลอนเลือกเปนอันดับแรก
“ทํายังไงละ?”
“นั่นแหละคําถามที่เราตองชวยกันหาคําตอบ!”

ตั้งแตพบหนาและเดินเคียงกันมา เสียงพูดจอยๆ ของอเวราก็คลายสายลมที่ผานหูไปเฉยๆ พฤหัสนิ่งทื่อและ
เหมือนคนถูกสะกดจิตใหเหมอลอยอยูในโลกสวนตัว ไมมีรูปและเสียงของใครอื่นลวงล้ําเขามาในหัวไดไปชั่วขณะ
กระทั่งมานั่งทานขาวในสวนอาหารชั้นบนสุดของหาง พฤหัสยังคงทําตัวคลายผีดิบอยูอยางนั้น ฝายอเวราก็เลา
อะไรตออะไรใหเขาฟงโดยทันไมสังเกตปฏิกิริยาผิดปกติของแฟนหนุม เนื่องจากอยูในอารมณที่กําลังอยากใหเขาเปนฝาย
รับฟงพอดี
สําหรับพฤหัส หากจะมีอเวราในความรับรูอยูบาง ก็คงเปนตอนที่เหลือบแลมามองหนาหลอนแลวเฝาถามตัวเอง
วาทําไมคนอยางเขาถึงมีแฟนสวยนอยกวาคูควงของคนอยางจองฤกษ มันเปนไปไดยังไงกัน? เพื่อนของเขาคือไอบื้อที่ไม
เห็นเคยมีสาวคนไหนสมัครใจเปนแฟนสักราย อยูๆ พอริจะมีใครเปนรายแรกก็เขาขั้นเห็นแลวแทบไขขึ้นปานนี้
วาตามจริงจองฤกษก็ไมถึงกับหนาตาเลวรายอะไรนัก พอไปวัดไปวาไดอยูหรอก แตถาเทียบกับเขา เจาเพือ่ นยากนี่
คงเปรียบเหมือนลูกกรอก โดยเฉพาะอยางยิ่งไมนาจะมีสิทธิ์คูควรเอาเลยกับการไดควงเธอคนนั้น
ความที่รูจักผูหญิงมากทําใหนึกวาเห็นคนสวยคนนารักมาทุกแบบ แตจริงๆ ยัง… ยังมีความสวยความนารักแบบที่
เขาไมเคยเจอ เหมือนเขาเพิ่งตื่นขึ้นรับรูวาสวนโคงมนแหงเรือนรางสาวนอยบางนางอาจบันดาลใหนึกถึงรักแทที่เปนนิ
รันดร รวมทั้งชวนใหรูสึกวาผูหญิงทั้งโลกที่เหลือกลายเปนตุกตาราคาตกไปเสียทั้งหมด
เคยพู ด พล อ ยบ อ ยๆ ว าใครต อใครคงเคยเปน เนื้ อคูข องตนมา ทั้ ง ที่ไ ม เ คยเชื่อเรื่ อ งการเวี ย นวา ยตายเกิด และ
บุพเพสันนิวาสสักนิดเดียว แตตอนนี้ใครมาพูดเรื่องรักแรกพบหรือรักแทขามภพขามชาติ เขาจะเชื่อออกมาจากหัวใจทั้ง
ดวง ไมเห็นเปนเรื่องตลกเหลวไหลอีกตอไป
คืนหนึ่งเคยหัวเราะเยาะจองฤกษ จําไดถนัดวาครั้งนั้นเพื่อนหนุมละเมอเพอพกถึงใบหนาที่กอจินตนาการและ
ขอใหเขาสอนวิธีจีบผูหญิง เขาเคยนึกอยากเห็นอยางแรง อยากดูซิวาหนาตาผูหญิงคนแรกของเพื่อนจะเปนอยางไร กะวา
คงมีความนารักนาเอ็นดูอยูบาง เพื่อนผูสอเคาจะเปนโสดตลอดชีวิตของเขาถึงไดหลงนัก แตการณกลับกลายเปนวาไมใช
แคนารักนาเอ็นดูเทานั้น ความสวยหวานถึงกับหยุดความคิดของเขาใหแชแข็งอยูกับเจาหลอนไดอยางสนิททีเดียว
“ตอยวาดีไหม?”
ประโยคคําถามที่ยิงซ้ํามาอีกรอบปลุกพฤหัสใหตื่นจากฝนทั้งลืมตา เขากะพริบตาปริบๆ โสตประสาทเริ่มกลับ
ทํางานอีกครั้ง แตในหัวยังวางเปลาอยางสิ้นเชิง
“ขอโทษที พี่เคกถามวาอะไรนะ? ผมกําลังฝนถึงวันที่เราจะไดวิ่งเลนกันแถวชายหาดชะอําเปนจริงเปนจังมากไป
หนอย”

๑๕๕

โกหกอยางคนชํานาญการลื่นไหลฉับพลันทันสถานการณ เขาภูมิใจเสมอที่จะโออวดในหมูเพื่อนชายดวยกัน
วาสันดานกะลอนนี้สืบสายมาจากพอของเขาเอง
หญิงสาวฟงคําแกตัวของแฟนหนุมแลวเชื่อสนิท จึงหัวเราะเบาๆ ดวยอารมณรื่น
“อยากไปเที่ยวทะเลเหรอ?”
“อยากซี่”
“เคกก็อยาก งั้นอาทิตยหนาไปเที่ยวกัน ไปคางที่ชะอําสักคืน”
“ได…”
พอจะตองเอาจริง พฤหัสก็ตอบไมเต็มเสียงนัก เหมือนมีสิ่งที่อยากทํามากกวานั้นอยูในใจ ทวานั่นยังไมถึงกับเปน
พิรุธชัดใหหญิงสาวจับสังเกต
“ไปกันเชาวันเสารนะ”
“แลวแตพี่เคกสะดวก”
อเวราเอามือเทาคาง ใชสําเนียงออดออนอูอี้
“บอกแลวไง ไมตองเรียกพี่แลว”
พฤหัสยิ้มแหย
“ก็เรียกมั่งไมเรียกมั่ง บางทียังติดแบบเดิมอยูนะ”
“ตอยยังไมไดตอบคําถามเคกเลย จะดีไหมถาเคกไปเชาหองอยูใกลที่ทํางาน”
เด็กหนุมเลิกคิ้วสูง เห็นภาพในอนาคตลวงหนาเปนฉากๆ
“ก็ดีสิ แลวพี่เคกจะยายออกจากบานเลยหรือเปลา?”
“ไมหรอก บางวันหรือเสารอาทิตยคงกลับบาน วันธรรมดาแคอยากเลี่ยงรถติด แลวก็… จะไดมีที่ทางเปนสวนตัว”
อเวราหรี่ตาอมยิ้มเปนนัยรูกัน พฤหัสเห็นแลวฝนยิ้ม แตรูสึกวาคงเปนยิ้มเหยชอบกล
“ผมก็อยากอยูหอพักจะแย ขี้เกียจเดินทางเหมือนกัน แตพอแมไมใหเนี่ยสิ”
รอยยิ้มของอเวราลดลงเล็กนอย ขีดจํากัดของเขามักปรากฏชัดตอนคําวา ‘พอแม’ ดังออกมาจากปากเสมอ ชองวาง
ที่ทําใหเรื่องระหวางหลอนกับเขาเปนไปไมไดนั้นหาใชความตางระหวางวัย แตเปนภาวะการแบมือขอสตางคของเขา การ
เปนผูไรความสามารถตัดสินใจดวยตนเองของพฤหัสทําใหหลอนรูสึกวากําลังยุงอยูกับเด็ก และถามตัวเองเสมอวาทําไมโง
อยางนี้ นี่หลอนกําลังทําอะไรอยู?
ทวาอเวราก็จําการตัดสินใจของตนเองได หลอนโอนออนผอนตาม ยอมเปนแฟนพฤหัสเพราะคําเดียวของเขา คือ
แมจะยังไมมีปญญาเลี้ยงดูหลอน แตเขาก็จะดูแลไมใหหลอนตองรองไหอยูคนเดียว…
จะแปลกอะไรหากมีเขาเพียงชั่วเวลาสั้นๆ เดือนหนาเขาอาจเจอใครใหม อีกครึ่งปหลอนอาจเจอตัวจริง เมื่อนั้นก็
แคโบกมือลาจากกันดวยดี ระหวางนี้ก็มีความสุขกัน กินขาวดวยกัน ไปดูหนังฟงเพลงดวยกัน ตบทายดวยการปดหองหอบ
หิ้วกันขึ้นสวรรคทั้งเปน หลอนถวิลหาสิ่งเหลานี้ และปจจุบันเขาก็เปนคนนั้นใหหลอนไดมิใชหรือ?
และเมื่อตัดสินใจเดินหมากชีวิตตานี้ไปแลว ก็ตองคิดวางแผนตอวาจะทําอยางไรใหลงตัว หลอนควรไปอยูขาง
นอกเพื่อเรนจากสายตาผูใกลชิด ทั้งคนในครอบครัวและเพื่อนบานทั้งหลาย วันหนาถาเจอใครที่เปนตัวจริงคอยวากันอีกที

๑๕๖

“ตอยจะมาคางกับพี่สักอาทิตยละสองสามคืนไดไหม?” ถามเขาตรงๆ แบบคนที่รูวาอยากเอาอะไรใหตัวเอง
และไมจําเปนตองอายกันอีกตอไป “เธอนาจะเคยออกมาคางหอพักเพื่อนนี่นะ พอแมคงไมวาหรอก”
พฤหัสยกมือเกาตนคอ
“ไมมีปญหาอยูแลว แตแหม… เกรงใจจัง คาหองผมควรชวยออกมั่ง”
“เรื่องนั้นชางเถอะ พี่จัดการเองไดทั้งหมดโดยไมเดือดรอน”
อเวราพูดแบบคิดไวกอนแลว พอพูดจบก็รูสึกวาตนเลนเกมชีวิตไดเกงขึ้น รูจักวิธีจัดการอะไรๆ ใหลงตัวไดมากขึ้น
และที่สําคัญคือทําใจไดดีขึ้น ก็แคปดหูปดตาไมตองไปคาดหวังวาพรุงนี้จะเปนอยางไร วันนี้ขอกอบโกยสุขใสตวั ใหสาแกใจ
ในฐานะของผูเปนนายตนเองเทานั้นพอ!
ตอนที่ ๑๘ หายนะ
คืนนั้นพฤหัสแนใจวาตนเองเปนเอามาก เขานอนพลิกไปพลิกมากระสับกระสาย ทําอยางไรก็ไมอาจลืมดวงหนา
บาดตาบาดใจของสาวนอยคนนั้นได ที่ทําใหรูสึกย่ําแยกวาอะไรคือตองยอมรับความจริงวาเธอคนนั้นเดินควงกับเจาเพื่อน
ยากที่เขาสอนจีบหญิงมากับมือ
ทําไมปลอยใหลูกศิษยมีดีกวาครูไปไดวะเนี่ย?
เหนือสิ่งอื่นใด ใจกระโดดโลดเตนเปนจังหวะประหลาดอยางไมเคยมีมากอน คือเฝาย้ําคิดย้ํานึกวาคนนี้เองเนื้อคู
ของเขา เขาพบแลว เธอเปนตัวจริง ไมมีหญิงอื่นใดที่นาปรารถนาไปกวานี้อีก พฤหัสรูสึกถึงแรงดึงดูดมหาศาล ความรูสึก
หนักแนนเปนจริงเปนจัง บุพเพสันนิวาสดูมีตัวตนชัดเจนเสียจนความรักความหลงหญิงอื่นกลายเปนแคความฝนขมุกขมัว
สลัวราง
เคยแตเหนี่ยวนําใหสาวๆ งมงายหัวปกหัวปาเชื่อวาเขาคือเนื้อคูแตปางกอน ไฉนจึงพลาดทามาโดนเองเขาได แม
พยายามบอกตนเองแลวๆ เลาๆ วานี่คืออุปาทาน นี่คือการคิดไปเอง นี่คือความเหลวไหลหลอกลวงของใจมนุษย สวนลึกก็
คานมาอยางแรง ถาแคอุปาทานทําไมมันหนามืดและจุกเสียดแนนอกเหมือนจะขาดใจตายปานนี้? ไมเคยเลยที่เพิ่งเจอครั้ง
แรกก็หึงหวงปวดแสบปวดรอนราวกับไฟลุกทวมตัว เพียงเมื่อเห็นเจาหลอนเดินอยูกับใครอื่น
กัดริมฝปากแนน ตองทําอะไรสักอยางกอนจะวายปราณดวยแรงเสนหาเกินประมาณนั้น
“ฮัลโหล ฤกษเหรอ?”
“เออ…” เสียงงัวเงียตอบกลับมาดวยความขุนเคือง “เปนบาอะไรโทร.มาปานนี้ หมาที่ไหนถูกรถทับรึ?”
พฤหัสหัวเราะ คอยคลายอาการเสียดแนนลงบาง
“ฮะๆ โทษที กูนึกวามึงยังไมนอน”
“มีอะไรดวนหรือเปลา? ไวพรุงนี้คอยคุยกันไดไหม? กูเพลีย”
“เฮย! คุยกันหนอยนา แบบวาเมื่อกี้เพิ่งเขาเน็ตเจอรูป นาจะเปนคนเดียวกับเด็กที่มึงควงไปเดินหางวันนี้”
พฤหัสไมนึกเลยวาคําพูดปนน้ําเปนตัวนั้นจะบังเอิญเปนหมัดฮุกที่หนักหนวงยิ่ง เพราะสัมผัสไดชัดวาจองฤกษตา
ตื่นทันที

๑๕๗

“หา! จริงเหรอ… ที่ไหนวะ?”
“ไมรูนะ ปดเครื่องไปแลว นี่กําลังจะเตรียมนอน แบบวาเปนลิงกของลิงกที่ฟอรเวิรดมาทางเมลนะ”
“ชวยเปดเครื่องอีกทีไดไหม? บอกใหกูรูหนอย”
“เอะ! สําคัญยังไงนักหนาหรือ?”
“เขาเพิ่งถูกแกลงมานะ สงสัยจะมีหลงเหลือหรือแพรกระจายไปไหนตอไหน”
พฤหัสยิ้มเผล เมื่อตระหนักวามุขของตนกลายเปนลูกฟลุกที่ปลุกเราใหจองฤกษกระตือรือรนเต็มพิกัด
“มึงเคยบอกชื่อเด็กมึงมาทีหนึ่ง อะไรนะ? กูลืมแลว”
“ทราย”
“เออ! ใชๆ ! ใชไดนี่หวา ชื่อจริงชื่ออะไร?”
“จะซักไปทําไม?”
“โห! มีเมมดวยเพื่อนเรา ทาทางหวงนาดู เด็กคนแรกก็อยางนี้แหละ” แลวพฤหัสก็สรางเรื่องขึ้นในหัวอยางรวดเร็ว
“คือกูวากูคุนๆ นะ ดูเหมือนเคยเปนเด็กเพื่อนกูมากอน”
พูดเต็มปากเต็มคําโดยไมมีความละอายใดๆ แมแตนอย เรื่องตอหลดตอแหลฉับพลันทันสถานการณนั้นช่ําชองมา
นานปอยูแลว
“งั้นหรือ?”
พฤหัสสัมผัสไดทีเดียววาจองฤกษเสียวแปลบไปทั้งหัวใจ ยิ้มสะใจที่ไดลงโทษคนมีหญิงสวยเกินหนาเกินตาเพื่อน
ไอเจานี่ไมเคยมีแฟน หัวใจเวอรจิ้นจึงเต็มไปดวยจุดออน โดนกระแทกตรงไหนก็เปไดหมด
“กูไมแนใจนะ บอกแลววาแคคุนๆ ” เพื่อนจอมโฉดวางหมากอยางมีชั้นเชิง “แตถาใชก็…”
ทิ้งหางเสียงอยางรูวาจองฤกษจะตองกระวนกระวายราวไฟเผา
“ถาใชก็ทําไม?”
“ชางเถอะ” ทําเสียงปลงๆ แลวทําทีเปลี่ยนเรื่อง “มึงไมอยูเสียอาทิตยหนึ่ง รูไหมวา…”
“ตอย!” จองฤกษทําเสียงเขมกอนเพื่อนจะทันจบประโยค “บอกกูมา ถาใชคนที่เปนแฟนเกาเพื่อนมึงแลวทําไม?”
“เออ… ก็… เอางี้ เพื่อความชัวร กูจะไดไมตองพูดพลอยๆ เขามีพี่สาวหรือนองสาวอยูคนหนึ่งใชไหม?”
เหวี่ยงแหสงเดชแตดันถูกเผงอีกครั้ง
“ใช! ทรายมีพี่สาวคนหนึ่ง… คราวนี้มึงบอกกูไดแลววาเรื่องเปนยังไง”
“เฮย! อาจจะบังเอิญก็ได ใครๆ มันก็มีพี่สาวนองสาวกันทั้งนั้นแหละ เอางี้ดีกวา ถาอยากใหชัวรนัดสองสาวเลน
แบดกันซีวะ ดูชัดๆ จะไดรูแนๆ ”
จองฤกษเริ่มคลายกังวล เขาไมเซอขนาดตามคนเจาเลหไมทัน
“ไอเลว!” อัดเพื่อนดวยเสียงหนักๆ “มึงจะพูดตรงไปตรงมาไมไดหรือไง ก็แคถามวามีพี่สาวนองสาวเผื่อใหมึงสี
ไหม เทานี้ก็หมดเรื่องแลว ตองออมคอมไมเขาทาอยูได”
พฤหัสหนาชา รูสึกบอทาเหลือประมาณที่หลอระดับชาติอยางเขาตองเสียฟอรม ตองเปนฝายรองขอนายกระจอก
อยางจองฤกษชวยจัดหาผูหญิงให แตแลวก็ขบฟนกล้ํากลืนความขมขื่นลงอก รีบหาคําพูดแกหนา
“กูไมมีฟอรมกะมึงหรอก เขาเรียกอารัมภบท”

๑๕๘

“เออ! อารัมภบทไดบัดซบจริงๆ เกือบทําใหผูหญิงเขาเสียหาย… วาแตเรื่องรูปที่เจอในเน็ตนะจริงหรือเปลา?
กูจะไดจัดการอะไรหนอย”
“ออ! เปนผูจัดการสวนตัวของเขาไปแลว นาอิจฉาจิ๊ง”
พูดเลนแตที่แทกําลังริษยาตารอนแทบมอดไหม ยิ่งคิดยิ่งเห็นความอยุติธรรมที่ชะตาพาจองฤกษไปพบโฉมงาม
นามวาทรายกอนเขา รูสึกเหมือนตัวลีบเล็กและกระจอกลงอยางนาอดสูเมื่อตองมาริษยาเพื่อนผูไมมีทางสูเขาไดเลยในเรื่อง
รูปสมบัติ
“ถามจริงๆ ตอย… มึงเห็นรูปเขาที่ไหนหรือเปลา? กูจําเปนตองรู เพราะอาจมีคนแกลงไมเลิก”
“ก็แคคลายๆ แตรูสึกวาคงไมใชหรอก” ตอบแบบกลบเกลื่อนแกเกอแลวก็เปลี่ยนเปนฝายถามบาง “วาแตที่ผานมา
เกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับรูปของทรายบนเน็ตหรือ?”
วินาทีที่ชื่อ ‘ทราย’ ผานปากออกไป พฤหัสเสียวปลาบกลางอกราวกับโดนใครแกลงเอาหนามกุหลาบสวยหวาน
มาแทงแลวลากเปนทางยาว ไมเขาใจตัวเองจริงๆ นี่เขาเปนอะไรไป?
“ก็…” จองฤกษเลาเพราะเห็นวาไมใชเรื่องนาปกปด “มียายเบื๊อกคนหนึ่งเกิดอยากลิ้มรสความเปนดาว อยากให
หนุมๆ มารุมตอม เลยแอบถายรูปทรายไปโพสตบนเว็บติดลมดอทคอม แลวสวมรอยวาเปนตัวเอง แถมพูดจายั่วยวนตางๆ
นานา”
“มีเรื่องอยางนี้ดวย?” พฤหัสสะกดความอายอยูครูกอนเอยขอ “มึงเก็บรูปชุดนั้นไวมั่งหรือเปลา ขอกูดูหนอยดิ้”
พยายามพูดเสียงเรียบเหมือนขอกันดูตามธรรมดาวิสัยเพื่อนชายดวยกัน แตดวยเพราะใจไมรูสึกธรรมดา สําเนียง
เสียงจึงออกหนีบๆ แบบกระดาก
จองฤกษหัวเราะหึหึ
“คราวกอนกูขอรูปที่มึงแอบถายหญิงมาดู มึงก็ขี้เหนียวเหลือเกิน ตากูมั่งละ เรื่องอะไรจะให!”
“อาว! รูปพรรคนั้นมันลับเฉพาะนี่โวย มาเปรียบเทียบกันไดยังไง ของมึงแคเห็นหนาเห็นตาเฉยๆ ”
“อยานึกวากูไมรู มึงปงทรายอยูใชไหมละ?”
จามเอาตรงๆ แบบขวานผาซากเพราะไมใชเรื่องแปลกที่ใครจะตกหลุมรักณชะเล และจองฤกษก็ไดทีขี่แพะไล
เพื่อนผูเคยถากถางเขาตางๆ นานาในเรื่องความไมเอาไหนเกี่ยวกับหญิง
“เออซีวะ!” พฤหัสยืดอกรับอยางลูกผูชาย “ยอมรับแลวจะวาไง รูปนะ จะใหหรือไมให?”
“ไมให!”
พฤหัสถึงกับขมวดคิ้วดวยความฉุนจัด แตก็ระงับอารมณไว เคนเสียงอาฆาตเลนๆ
“จําไวเลย เดี๋ยวกูแอบถายเอาเองก็ไดวา…” แลวเขาก็เบี่ยงประเด็น “วาแตพี่สาวเขานะ มึงเคยเห็นหรือเปลา?”
“เคยตอนไปบานทรายครั้งแรก” ถือโอกาสโอไปในตัววาเขาถึงบานนางมาแลว “มึงจะลองทาบจริงๆ เหรอะ?”
“สวยพอกันไหมละ?”
จองฤกษทบทวนจากความจํา คราวนั้นละอองฝนพี่สาวณชะเลกลับมาพรอมพอแม แตก็ผานเขาเขาบานโดยที่เขา
ไมทันเห็นถนัดนัก จําไดแตครั้งยังเด็กที่เคยเห็นเดินคูกับณชะเลบางประปราย ถือวาทั้งสองเปนพี่นองที่ไมคลายกันเทาใด
จึงตัดสินใจตอบแบบเลี่ยงๆ
“มึงชํานาญกวากู เพราะงั้นมึงตองดูเอาเองถึงจะถูก”

๑๕๙

“เอา! แคเทียบกันวาใครแจมกวาใครตองอาศัยความชํานาญดวยเรอะ?”
“ลางเนื้อชอบลางยา กูไมกลาเอาสายตาตัวเองไปตัดสินแทนผูชํานาญการ”
พฤหัสอดหัวเราะไมไดกับคําพูดยอนเกล็ดเหน็บแนมนั้น เพราะตนเคยสบประมาทอยางเปดเผยมาตลอดวาจอง
ฤกษออนหัด ตาไมถึง แยกไมออกวาชั้นไหนเปนชั้นไหน
“กูยอมรับวามึงแน สาวคนแรกเปลงประกายแสบตาซะจริงๆ ตอนนี้บารมีเลื่อนระดับจากไกออนเปนไกแจแลว
เพราะฉะนั้นคําตัดสินนับวาเชื่อถือได”
“ไกจงไกแจอะไร กูวาดลวดลายเจาชูเกงกับใครเปน ก็แคโชคดีสบชองเขาถึงตัวงายหนอยเพราะรูจักกันมาแตเด็ก
ไมงั้นปานนี้คงแหงนหนามองกระสวยอวกาศตาคาง นอนไมหลับกระสับกระสาย”
พฤหัสสะดุงเหมือนเหยียบเศษแกว เพราะรูชัดวาเพื่อนแกลงพูดแทงใจดํา
“โชคมึงดี ฝมือมึงแน”
กัดฟนชมเชยเสียงยานคางพลางคิดในใจวาฝากไวกอนเถอะมึง!
“เปนความรวมมือของฝายหญิง ตบมือขางเดียวไมดัง”
“เตือนๆ ไวกอนนา…” พฤหัสหาชองขูแบบทีเลนทีจริง “กูเห็นแวบๆ แตรูสึกวากระแสตาคุณเธอเตะใจแรงพิลึก
เทาที่เคยเจอมาเนี่ย ถาตาคมแบบดุอมหวานสะกดใหลืมไมลงไดอยางนี้นะ รายไหนรายนั้น เบื้องหลังตองมีความไรเหตุผล
และความเอาแตใจตัวอยางวายวอด เตรียมรับมือดีๆ เถอะ ตอนคุณเธอโวยขึ้นมาแลวจะหนาว”
จองฤกษหัวเราะเยาะ
“ทรายนะเหรอไรเหตุผล เอาแตใจตัว? คําเดียวที่มึงพูดผิดนี่เผาภาพผูเชี่ยวชาญหญิงของมึงไดเลยนะโวย ฮี่โธ! ฟง
แลวหมดศรัทธาวะ นึกวารูจริงเรื่องหญิงขนาดไหน จะบอกใหวากูเคยเห็นกับตา คนทํารายเขากี่คนตอกี่คน มีแตอภัยไม
รายตอบเลยสักครั้ง”
พฤหัสสะอึก ฟงออกวาเพื่อนหนุมเห็นอะไรมากกวาตนไปหลายกาว จึงรีบเปลี่ยนเรื่อง หันมาคาดคั้นแทน
“เอาละ! สรุปวามึงสัญญาจะพาสองสาวไปเลนแบดกับพวกเรานะ”
“เขาไมชอบเลนแบด”
“แลวชอบเลนอะไร?”
“เลนกับหมา”
“ฮา!?”
“พูดจริงๆ เขาเลี้ยงหมานารักไวตัวนึง แกะออกมาลําบากมาก แตเอาเถอะ เพื่อมึงกูจะลองพยายามชวน”
จองฤกษรูแกใจวาตนก็อยากอวดแฟนสวยใหเพื่อนอิจฉาเลนเหมือนกัน เปนลูกไลมานาน เพิ่งขยับขึ้นเปนตอก็
คราวนี้
“ขอบใจโวย เสารหรืออาทิตยนี้เลยเปนไง?”
พฤหัสเรงเราดวยประกายตามาดหมายและเชื่อมั่นอยูในเงามืด นี่เขาโทร.หาเพื่อนโดยไมเปดไฟใหเกิดแสงสวาง
ใดๆ เสียกอนดวยซ้ํา!

๑๖๐

จองฤกษยอมขาดเรียนอีกหนึ่งวัน เขาเดินทางไปรับโทรศัพทมือถือที่สงซอมไวเมื่ออาทิตยกอน แตความจริง
ตั้งใจจะไปสืบถามขาวคราวคนฆาตัวตายเปนหลัก โดยเชื่อแนวาตองเปนขาวใหญสําหรับคนทั้งตึก
เริ่มถามจากคนในบริษัทมือถือกอน หลายคนทราบวามีคนโดดตึกก็จริง แตเหมือนจะไมมีใครทราบเลยวาผูต ายชือ่
อะไร มีเหตุจูงใจอันใด หรือแมกระทั่งเปนพนักงานของบริษัทไหนในอาคาร
เด็กหนุมปลงสังเวช เดี๋ยวนี้การโดดตึกตายจะเปนเรื่องฮือฮาเพียงสองสามวัน ตอจากนั้นทุกคนจะลืมเลือนและไม
พูดถึงอีก ไมมีใครจดจําหรืออยากสืบเสาะทําความรูจักผูตายใหลึกซึ้ง ก็แคชีวิตหนึ่งจบลงเพราะคิดสั้น อีกหนอยถาถึงยุคที่
มีภาพคนรวงจากตึกทุกสองชั่วโมงราวกับทิ้งขยะ ระยะเวลาในการโจษจันคงยิ่งหดสั้นลงไปอีก เชนอาจถามกันแควารู
ไหมเมื่อกี้เพิ่งโดดตึกไปอีกราย ฝายฟงก็ยักไหลตอบวา ออ! รูแลว จากนั้นก็คุยกันเรื่องดินฟาอากาศที่อาจจะนาสนใจกวา
กัน!
ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จยอมยืนรออยูแถวๆ นั้น ในที่สุดเด็กหนุมก็ไดทราบวาผูตายเปนพนักงานของ
บริษัทแหงหนึ่งบนชั้น ๑๐ เขาจึงรีบรุดขึ้นลิฟตไปที่นั่นในทันที ใจยังหวังอยูบางวาถาหมออุปการะทายผิด เขาจะไดพน
จากหวงเหวแหงความรูสึกผิดเสียที
บริษัทอันเปนเปาหมายมีชื่อวา ‘อินโฟมาสเตอร’ ดานหนามีเคานเตอรประชาสัมพันธ เด็กหนุมไมรอชา รีบปราด
เขาไปถามหญิงพนักงานตอนรับทันที
“ขอโทษครับ สอบถามหนอยนะครับ”
หญิงสาวเงยหนาขึ้นมองเขา
“คะ”
“อาทิตยกอนมีคนในบริษัทนี้โดดตึกใชไหมครับ?”
พนักงานสาวชะงัก ทาทีเปลี่ยนไปเล็กนอย จองผูมาเยือนอยางสํารวจตรวจตรามากกวาเดิม คลายไมแนใจวา
หลอนควรใหคําตอบหรือเปลา เนื่องจากเปนคําถามแนวสืบสวนชอบกล
“มีธุระอะไรหรือเปลาคะ?”
“คือผม… เออ… อาจจะ…” คําถามที่ตระเตรียมไวลวงหนาถูกทําใหสะดุดดวยทาทีระแวดระวังของเจาหลอนคน
นั้น “คนตายอาจจะเกี่ยวของกับผม ผมเพียงแคอยากทราบวามีญาตินําศพไปบําเพ็ญกุศลที่วัดหรือยัง?”
บังเอิญอยางที่สุด หมัดเหวี่ยงแหของเขาจับเปาะเขาเปาอยางจัง ประชาสัมพันธสาวคอยกระตือรือรนและเต็มใจ
ตอบมากขึ้น
“เปนญาติกับคุณครองสิทธิ์หรือคะ? ทางเราพยายามติดตอกับภรรยาและญาติอยูหลายวัน แตเอ… ศุกรที่ผานมาดู
เหมือนภรรยาไปรับศพจากโรงพยาบาลแลวนี่”
“เมียอาครองเอาศพไปไวที่วัดไหน ศาลาอะไรหรือครับ?”
จองฤกษสวมรอยทันที เรียกผูตายวา ‘อา’ เต็มปากเต็มคํา
“วัดใกลบานเขานะคะ เดี๋ยวจะสอบถามใหนะคะ”
“ขอบคุณครับ”
แลวพนักงานสาวก็กุลีกุจอตอโทรศัพทใหทันที ครูเดียวก็เงยหนาขึ้นบอก

“อยูศาลา ๒ วัดฟาใหมนะคะ” แลวหลอนก็บอกหลักแหลง ชื่อถนนกับชื่อซอยใหเสร็จสรรพ “วันนี้สวด
อภิธรรมคืนสุดทายพอดี”
“ขอบคุณอีกครั้งนะครับ แลว… พอทราบสาเหตุหรือยังวาทําไมอาครองคิดสั้น?”
“เรื่องนี้ดิฉันไมทราบนะคะ ไดยินวามีการทํางานผิดพลาดอะไรสักอยาง ลองไปที่วัดแลวสอบถามใครดูเถอะ”

๑๖๑

นันทกางุนงงครึ่งกลาครึ่งกลัวเมื่อลูกชายคนเกงขอใหไปงานศพกับเขาในเย็นนั้น จองฤกษนําชุดดํามาใหเปลี่ยน
ถึงที่ทํางาน และวางทาเงียบขรึมเมื่อหลอนพยายามไถถามวาผูตายเปนใคร มีความสัมพันธกับเขาอยางไร จําเปนขนาดไหน
ตองใหหลอนไปเปนเพื่อน
ขับรถไปตามทิศทางที่ลูกชายบอก แตยิ่งใกลวัดก็ยิ่งสะบัดรอนสะบัดหนาวมากขึ้นทุกที กระทั่งอดรนทนไมได
ตองเอยเสียงสั่น
“ฉันรูวานี่ไมใชเรื่องของเด็กๆ แกไมใชเด็กอมมือที่ฉันจะซักไซไลเลียงตามใจชอบอีกตอไป แตอยางนอยก็ใหฉัน
รูหนอยเถอะวามันเรื่องอะไร เกี่ยวกับเงินเกือบสิบลานที่อยูในบัญชีฉันหรือเปลา ไอทาจอยหงอยของแกในชวงที่ผานมา
ไมคอยทําใหฉันปลอดโปรงกับเงินในมือเลย ใหตายเถอะ!”
จองฤกษโนมศีรษะเกาหนาผากแผว
“ความตายของเขาไมเกี่ยวกับเงินในบัญชีหรอกแม สบายใจได”
“แลวแกมางานศพเขาทําไมละ? จูๆ ก็เอาชุดดํามาใหใส นึกวาฉันมีความสุขนักเรอะ?”
“เอาเปนวา… ผมมาเพื่อพิสูจนอะไรบางอยาง ผมชวยแมไปตั้งมาก แมจะชวยผมบางไมไดหรือ?”
ทั้งรถตกอยูในความเงียบครูหนึ่ง
“เราอยูบานหลังเดียวกัน…” นันทกาพึมพําเสียงขรึม “ฉันเห็นแกหมกตัวอยูในหองนอนตลอด แตที่แทแกอาจหาย
ตัวไป ฉันไมรูวาไปอยูโลกไหน รูแตแกกลับมาอีกทีพรอมกับประวัติไมดีแนๆ แลววันนี้แกก็เอาชุดดํามาใหฉันใสพรอม
กับพามางานศพโดยไมมีคําอธิบายอะไรเลย!”
“แลวแมละ ตะลอนๆ ไปสรางประวัติอะไรไวบาง? เอาเปนวาประวัติไมดีของผมมันลางหนี้แมไดหมด จองรถ
ใหมใหคันหนึ่ง แลวเหลือเงินอีกกอนใหแมถลุงไดตามใจชอบก็แลวกัน แคนี้ยังดีไมพอหรือ? ผมไมบอกรายละเอียด
เกี่ยวกับคนตายเพราะยังไมแนใจวาอะไรเปนอะไร รออีกเดี๋ยว เถอะ ถาแนใจแลวผมคอยพูด และจะขอใหแมชวยจัดการ
บางอยางหนอย”
“ยืมมือฉันตลอด กะใหติดคุกแทนแกหรือไง?”
เด็กหนุมเบือนหนามองออกนอกหนาตางเพื่อซอนยิ้ม
“อยามองโลกในแงรายนา ไมมีใครคิดทุเรศๆ อยางนั้นกับแมของตัวเองไดลงคอหรอก ผมยังเปนเด็ก ทําอะไร
บางอยางเกินตัวก็จะเปนที่สังเกต เลยตองขอความชวยเหลือจากแมบาง รับรองวาจะไมมีเรื่องใหตองลุนตัวโกงตามหลังมา
เปนอันขาด”
“อยาดีแตพูดก็แลวกัน ขอใหรูจริงๆ เถอะวาแกทําอะไรลงไป แลวมีสิทธิ์เกิดอะไรขึ้นบาง”
ทีแรกอัตตาอันใหญโตเกือบปดการทํางานของประสาทหูเสียสนิท แตพอนึกไดวางานศพซึ่งเขากําลังบึ่งไปหานี้ก็
เปนหนึ่งในเรื่องที่ไมเคยคิดวามีสิทธิ์เกิดขึ้น จองฤกษจึงกมหนาสลด ชวงนี้เขาชางกมหนากมตาดูพื้นบอยเสียจริงๆ …

๑๖๒

เดินตามทางมาถึงบอรดบอกหมายเลขศาลาที่มีชื่อผูตายปรากฏอยู จองฤกษเห็นชื่อ ‘ครองสิทธิ์ เลิกราวี’ ที่บรรทัด
ศาลา ๒ ของวันนี้ เขาไดแตจดจําชื่อและนามสกุลนั้นไวในใจเงียบๆ
ศาลา ๒ มีผูคนมารวมไวอาลัยโหรงเหรง ทั้งที่สวดเปนคืนสุดทาย เมื่อหญิงวัยกลางคนกับเด็กหนุมแปลกหนาเดิน
เขามาในศาลาก็ไมเปนจุดสนใจ เพราะญาติผูตายหลงนึกวานันทกาเปนเพื่อนรวมงานของครองสิทธิ์ สวนเพื่อนรวมงานตัว
จริงที่นั่งๆ กันอยูกอนหนาก็เขาใจวาหลอนเปนญาติของผูตาย
ยกมือไหวและรับไหวทักทายภรรยาผูตายตรงประตูกกระจกทีเดียว สองแมลูกก็เดินหาที่นั่งกันเอาเองโดยไมมี
ใครนําพา นันทกาเดินเกๆ กังๆ อยางใจคอไมคอยดี รูสึกไมเปนมงคลนักกับการใสชุดดํามาในงานศพของใครก็ไมรู หัน
ไปทางไหนก็ไมเจอคนรูจักสักราย คลายจะมาหลอกกินขาวตมหลังเสร็จพิธีสวดฉะนั้น
จองฤกษชวนหลอนไปนั่งหลังสุดแลวกระซิบวา
“ผมขอตัวไปคุยกับคนขางๆ นี่แปบหนึ่งนะ”
นันทกาพยักหนา แมตองนั่งคนเดียวก็โลงขึ้นบาง เพราะการที่ลูกชายตัวดีมีใครใหคุยก็แปลวาการมาครั้งนี้มิใช
เรื่องประหลาดจนเกินไป
เด็กหนุมเลือกชายรางสันทัดคนหนึ่งที่นั่งอยูคนเดียวหางไปสองสามเกาอี้ เขายกมือไหวชายคนนั้น นั่งแหมะลง
ขางๆ แลวทักเสียงสุภาพ
“สวัสดีครับพี่ พี่เปนเพื่อนรวมงานกับอาครองสิทธิ์ใชไหม?”
การคะเนนั้นมาจากบุคลิกที่ซึ่งเหมาะจะเปนพนักงานบริษัทอินโฟมาสเตอร
“ใช”
เสียงแหบตอบมาสั้นๆ ไมรูสึกแปลกใจเพราะนึกวาจองฤกษเปนญาติของครองสิทธิ์
“พี่อยูในวันเกิดเหตุหรือเปลาครับ?”
“ก็อยู วันนั้นธุระดวน ยุงกันนัว”
ตอบแบบชินๆ เนือยๆ เยี่ยงผูที่เคยถูกพนักงานสอบสวนซักมาแลว
“ผมเพิ่งมาวันนี้ และไมอยากถามคําถามซึ่งเมียอาครองสิทธิ์คงตอบซ้ําซากหลายหนแลว อยากใหพี่ชวยบอกสัก
นิดไดไหมครับวาอะไรเปนเหตุจูงใจของอาครองสิทธิ์ ตํารวจสันนิษฐานบางไหมวาเปนฆาตกรรม?”
“หัวหนาโดดลงมาเองตรงๆ เลย คนเห็นกับตากันเยอะ แลวเขาก็ชันสูตรศพกันไปแลว ไมใชฆาตกรรมหรอก”
“ออ! อาครองเปนหัวหนาพี่หรือ?”
“อือ”
“อาครองคงเปนหัวหนาที่ดีใชไหมครับ?”
ลูกนองคนตายทําปากเบะนิดๆ ดวยอารมณขุนมัวตกคาง ไมใชดวยเจตนาทํารายจิตใจญาติ
“ก็… โอเค”
เห็นไดชัดวาตอบแบบถนอมน้ําใจแลว เพราะทาทางความรูสึกขางใจนาจะเปนลบมากกวานั้นแยะ และจองฤกษก็
พอจะเดาทางถูก
“อาครองไปกะทันหันแบบนี้คงทิ้งภาระหนักไวใหพี่พอดู”

๑๖๓

“โคตรๆ เลยละ!”
ชายหนุมหรี่ตาขมวดคิ้วตอบแบบแสดงทาสาหัส จองฤกษเห็นเคาวาถากระทุงดีๆ ฝายนั้นคงยอมเลาแบบปากไมมี
หูรูด

“ระดับหัวหนาแผนกของบริษัทศูนยขอมูลนาจะมีความรับผิดชอบสูง อาครองไมไดสะสางอะไรไวเสียกอนเลย
หรือครับ?”
คําถามที่คลายเปดชองรับการระบายความในใจนั้น ทําใหหนุมศูนยขอมูลเปดปากแบบไมยั้ง ชนิดลืมตัววาโลงศพ
อยูตรงหนา
“สะสางกะผีอะไรละ ละเลงขี้ไวใหเช็ดกันไมทันนะซี ไมรูแกทํายังไงของแก ขอมูลลูกคาตลอดทั้งวันเสารที่ผาน
เครื่องแกถึงหายเรียบ อัพเดทขอมูลลงเซิรฟเวอรมีแตไฟลเกายุคหินทั้งนั้น พอลูกคาจะใชดวนในวันอาทิตยแลวไมมีใหก็
จบเหเลย ลูกคาสูญสัญญามูลคาเกือบรอยลานมั้ง บริษัทจะโดนฟองอยูเนี่ย ตองวินาศสันตะโรกันอีกเทาไหรยังไมรูเลย
เผลอๆ ถาชดใชคาเสียหายไมไดก็อาจตองปดบริษัท เพราะชื่อเสียงและความรับผิดชอบตามกฎหมายของเราผูกอยูกับงาน
พรรคนี้โดยตรง เจงจังๆ งานเดียวอาจหมายถึงตองชดใชดวยทั้งหมดที่เรามี!”
จองฤกษยกมือขึ้นแปะหนาดวยความเศราลึก ตกลงความหายนะครั้งนี้เปนฝมือของเขาจริงๆ …
กระแสความเศราของจองฤกษทําใหลูกนองคนตายรูสึกตัว เปลี่ยนมาพูดในเชิงใหความเห็นใจบาง
“ที่หัวหนาคิดสั้นคงเปนเพราะอยูในชวงทะเลาะกับแฟนดวย เห็นวาแฟนหอบลูกหนีไปนอนนอกบานนะ รูสึก
กําลังมีปญหาเรื่องเงินๆ ทองๆ กันอยู พอเครียดซอนเครียดเลยวูบดวนตัดสินใจอยางนั้นไป… ยังไงพี่ก็เสียใจดวยนะ”
“ครับพี่ ขอบคุณ เออ… พี่พอทราบไหมวาครอบครัวอาครองติดหนี้หรือมีปญหาเรื่องเงินอยูเทาไหร คุณแมผมอาจ
ยื่นมือเขามาชวยได”
เขาพยายามเลียบเคียงเพราะขลาดเกินกวาจะเผชิญหนากับ ‘คนขางหลัง’ ของผูตาย
“อุ ย ! พี่ จ ะไปรู ไ ด ยั ง ไงล ะ ไม ส นิ ท กั บ หั ว หน า ขนาดนั้ น นี่ เห็ น แค บ น ๆ ว า แม ข องแฟนป ว ยหนั ก เจอค า
รักษาพยาบาลอาน นองไปถามกับแฟนหัวหนาสิถาอยากรู”
จองฤกษพยักหนาอยางพอปะติดปะตอเรื่องราวได แมยายปวยหนัก ใชเงินมากจนมีปากเสียงกันแบบผัวๆ เมียๆ
จนเมียหนีไปนอนคางโรงพยาบาลไมยอมกลับบาน กําลังเครียดจัดอยูแลวเปนทุน พอเจอของแถมเปนการกอความเสียหาย
ใหบริษัทปนปโดยรูเทาไมถึงการณ เห็นอนาคตวากําลังจะตองโดนไลออกอยูรอมรอ ก็เปนธรรมดาที่ใครคนหนึ่งจะเสีย
สติคิดสั้นชั่ววูบขึ้นมา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อยืนอยู ณ ระดับความสูงที่แรงดึงดูดโลกอาสาเปนเครื่องมือประหารใหได
งายๆ เชนนั้น
“ลูกอาครองอายุเทาไหรพี่ทราบไหมครับ?”
“เพิ่งสองสามขวบเองมั้ง คงยังไมทันจําหนาพอไดชัดๆ หรอก เอะ! นี่แสดงวานองไมไดติดตอกับหัวหนานานแลวสิ
ถึงไมรูอะไรเลย”
ชายหนุมชักเริ่มตั้งขอสังเกต เพราะจองฤกษทาทางเศราซึมจัดกับการจากไปของครองสิทธิ์ แตกลับไมรูตื้นลึกหนา
บางอะไรเกี่ยวกับครองสิทธิ์สักอยาง มาถามเอาจากเขาหมด
“ครั บ พี่ ผมแย จ ริ งๆ ที่ ไ ม รู อ ะไรเกี่ย วกั บ อาครองเอาเสีย เลย… เดี๋ ย วคงตอ งติ ด ต อ แฟนอาครองเพื่ อ ใหคุ ณ แม
ชวยเหลือเสียหนอย ขอบคุณมากนะครับ”

๑๖๔

“ไดๆ … ไมเปนไร”
กลับมานั่งกับแม เอาแตนิ่งไมพูดไมจาแมเจอคําถามหลายคํา พอไดเวลาพิธีสวดก็นั่งตาลอยพนมมือ เหมอมองโลง
ศพเบื้องหนาคลายกลายเปนรางไรวิญญาณไปเสียเอง แทนที่กลิ่นธูปเทียนและเสียงพระจะทําใหรูสึกสงบและสลดปลงกับ
ความไมเที่ยงของสังขาร บรรยากาศและสิ่งแวดลอมทั้งหมดกลับตอกย้ําใหรูสึกผิดจนสมองมึนชา เขามีปญญารับผิดชอบ
อะไรกับการจากไปที่ไมมีวันหวนกลับของคนๆ หนึ่ง?
ความอุดอู หดหู และคิดโทษตัวเองเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง รูสึกผิดแรงที่สุดเทาที่เคยมีมาทั้งชีวิต เขากลายเปนมีดเลม
สุดทายที่มีสวนเขาปลิดชีวิตคนโดยไมรูตัว ขณะเดียวกันก็บังเกิดความกลัวบาปกลัวกรรม เทาที่จับความจากหมออุปการะ
การแกลงคนแบบไมเลือกหนาจะทําใหตองซวยแบบไมเลือกเหตุการณไปเรื่อยๆ คลายเขามาอยูบนเสนทางแหงความซวย
เต็มตัว ทุกสิ่งและทุกคนในโลกอาจเปนเครื่องมือใหกับกฎแหงกรรมกลั่นแกลงเขาไดหมด
เขาใชความฉลาดไปในการสรางความเดือดรอนใหผูอื่น และสรางความหายนะใหกับตนเองโดยแท!
นาทีหนึ่ง จองฤกษมองกรอบรูปถายหนาตรงบนขาตั้งกลางพวงหรีดนอยใหญ ครองสิทธิ์เปนชายที่ดูคร่ําเครงเอา
จริงเอาจังจนเดาวัยไมถูกวาเปนสามสิบเศษหรือจวนหาสิบกันแน ทราบแตวาเขายังไมนาจะไดเวลาจากลาโลกนี้ไป บัดนี้
หมดลมมานอนทอดรางอยูในหีบไทยราคาถูกเสียแลว
ถาชาติหนามีจริงก็แปลวาความตายไมมี และชายคนนี้ก็ไมไดฆาตัวตาย แตเปนการเลือกเกิดใหมในสภาพที่แย
กวาเดิม นั่นแหละความหายนะที่แทจริงชนิดไมอาจแกไขอะไรใหดีขึ้นได…
เทียบกันแลว ความหายนะของเขายังดีตรงที่เปนความหายนะของคนมีชีวิต ยังมีสิทธิ์เปลี่ยนลมใหกลายเปนลุก และ
อาจแปรทุกขใหกลายเปนสุข
มนุษยกวาครึ่งโลกตองประสบกับความวิบัติซ้ําแลวซ้ําเลาอยูนานป กวาจะรูซึ้งวาชีวิตไมใชของเลน สําหรับเขา
นับวามีวาสนาขนาดไหนแลวที่พบกับผูพลิกความคิดไดเสียตั้งแตตนวัย ยังไมทันกอบาปกอกรรมจนหยั่งรากแกวยึดเขาไว
กับอกุศลแนนหนาเกินถอน
นั่งนิ่งตาวาว ตอไปนี้เขาจะศรัทธาในศักยภาพของมนุษย ใชชีวิตที่เหลือเพื่อแกความวิบัติใหกับตนเองและผูอื่น
จนกวาจะหาไม!
ตอนที่ ๑๙ ทําบุญ
สัญญาณโทรศัพทบนโตะทํางานดังขึ้น เมื่อเห็นจากหนาจอขึ้นชื่อจองฤกษ ณชะเลก็กดปุมรับสายระบายยิ้มพราย
“สวัสดีคะเสี่ย”
เด็กสาวนึกครึ้มพอที่จะทักเขาเชนนั้น จองฤกษหัวเราะและทักตอบเกอๆ
“เออ… หวัดดี… หวัดดีคนสวย” ทักเสร็จก็เกือบพูดไมออก ความนาหลงใหลของเพื่อนสาวมีอิทธิพลบีบใหเขา
เกอเขินไมเลิกเสียที “อา… ทรายกําลังทําอะไรอยูเหรอ? เราโทร.มากวนหรือเปลา?”
“อือม… มาตกลงกันไวกอน ถาทรายยุงอยู หรือกําลังมีสมาธิกับการทํางาน ทรายจะยังไมคุยดวย”
“ตกลง! แลวตอนนี้ละคุยไดไหม?”
“ตอนนี้…” หลอนทอดเสียงเหลือบตาไปทางซายเล็กนอย “โอเค”

๑๖๕

เด็กหนุมถอนใจโลงอก ความจริงเมื่อคืนก็โทร.หา แตหลอนบอกวาการบานเยอะมากเลยตองวางโดยไมทันคุย
สักเทาไหร นึกวาคืนนี้จะซ้ํารอยเดิมอีกเสียแลว
“คอยยังชั่ว”
“ฤกษไมตองสะสางงานเปนกระบุงเหรอ? หายไปทั้งอาทิตย แถมเมื่อวานยังโดดเปนการทิ้งทวนอีก”
“ไมเปนไรหรอก ทรายก็รูวาเราไมจําเปนตองแครเรื่องเรียนเทาไหร”
เขาทํายะโสแบบทีเลนทีจริง
“แตยังไงฤกษก็ตองมีวุฒิใหสังคมยอมรับนะ”
จองฤกษยิ้มออน สําเนียงอาทรของณชะเลฟงแลวอบอุน แมเปนการเตือนสติในเรื่องเล็กๆนอยๆที่เขาไมรูสึกวานา
เปนหวงแมแตนิดเดียว
“เราจะเรียนใหจบตรีก็แลวกัน ทรายจะไดไมตองอายวามีแฟนจบแค ม.๖”
ณชะเลคอแข็งหนอยๆ
“ใครเปนแฟนเธอ?”
“ทราย…” จองฤกษเอยหนักแนนทวานุมนวล “เรารักทรายนะ”
เด็กสาวนิ่งงันไป ไมคาดฝนเลยวาคําสารภาพรักของเขามีพลังพอจะหยุดโลกไดชั่วขณะ
“หลายปที่ผานมาเราคิดถึงทรายเสมอ” จองฤกษเผยความในใจเรียบๆ “เพิ่งรูวาถาคิดถึงใครไดหลายปไมเลิก มัน
แปลวาเรารักคนๆนั้นเกินกวาจะลืมไดลง”
สาวนอยยังเงียบอีกเปนครูกอนเอยถามเสียงเรียบเชนเดียวกัน
“เคยบอกรักผูหญิงมากี่คนแลว?”
“เพิ่งทรายนี่แหละ สาบาน”
“เปนคนไมมีเกียรติพอหรือไง ถึงตองสาบาน?”
ณชะเลทําเสียงขึ้นจมูก จองฤกษชะงักไปอึดใจกอนแกตัวใหม
“ได! ตอไปนี้จะไมมีคําวา ‘สาบาน’ หลุดจากปากเราอีก เพราะเราจะพูดแตคําที่จริงกับทรายไปจนตาย!”
“ก็ดี…”
“แลวทรายละ มีใครบอกรักมากี่คนแลว?”
ณชะเลเลิกคิ้วนิดหนึ่ง ลากนิ้วขีดพื้นโตะเลนพลางตอบเนือยๆ
“ฤกษไมใชคนแรกก็แลวกัน”
จองฤกษหัวเราะแปรงๆ
“ถาตอคิวกันที่หนาบานทราย เราคงยืนอยูแถวๆหาดชะอํา”
เด็กสาวยิ้มขําแลวเบะปากหนอยๆ
“ทุกคนเหมือนกันหมด หลงรูป!”
“ไมจริง!” เด็กหนุมสวนคํา “เรารักความเปนทราย ไมใชความสวยของรูป”
“แนรื้อ?…”
“อยากใหทําไงเพื่อพิสูจนละ?”

๑๖๖

ณชะเลยิ้มนิ่งไปครูใหญกอนเอย
“ทรายไมใชเด็กเที่ยวนะ บอกซะกอน ฤกษจะตองแกรวรออยูขางนอกวัดเปนเวลานาน ถาหากไมมีใจฝกใฝงาน
บุญเหมือนอยางทราย”
นั่นเทากับณชะเลตอบรับเปนแฟนเขาแลวโดยปริยาย จองฤกษจึงตอบอยางลิงโลด
“เรื่องเล็ก! เราจะติดตามทรายไปทุกโบสถ ทุกวัด และทุกชาติ!”
“แรกๆก็พูดอยางนี้แหละ”
เด็กสาวเหยาะสําเนียงหยันหนอยๆ ขนาดที่เพื่อนหนุมฟงแลวใจแปว
“แปลวาเคยใหโอกาสใครสอบแลวไมผานมากอนหรือ?”
“ปกติทรายจะมีแม พี่สาว และชวงหลังก็นาสาวรวมขบวนไปทําบุญดวยเสมอ เพราะฉะนั้นถามีใครอยากลอง
ทรายก็ไมเคยขัด ถาไมใชของจริงก็จะหายหนากันไปเอง”
“ก็ถูกนะ” จองฤกษกลืนน้ําลายลงคอฝดๆ “ถาแคครั้งสองครั้งจะใหคนเราปรากฏตัวที่ไหนก็ได แตถาใหไปประจํา
ที่ที่เราปรากฏตัวไดก็คือที่ที่ใจเราอยูตรงนั้นจริงๆ”
“นั่นสิ… แลวอยางฤกษจะไปวัดไดซักกี่น้ํา”
เด็กหนุมหายใจลึก
“รับรองวาเราจะไมหายหนาไปไหน อยากฟงจากปากทรายใหเรามั่นใจคําเดียว ทรายรับเราเปนแฟนนะ”
ขอตําแหนงสําคัญเอาจากสาวตรงๆแบบลูกทุงเอเอ็ม จะไดไมตองถามตัวเองแลวๆเลาๆวาหลงละเมอเพอพก
ทึกทักบาบอไปคนเดียวหรือเปลา
“ฤกษก็ทาทางซื่อๆดี ทรายชอบ” หลอนตอบโดยปราศจากความเขินอาย “แตขอบเขตการเปนแฟนสําหรับฤกษนี่
แคไหนละ? รูหรือเปลาวาทรายเปนผูหญิงที่หลงยุคมาจากสมัยตนรัตนโกสินทร?”
“ของเราเปนผูชายมาจากสมัยพระเจาอูทอง!” จองฤกษสวนคําเกทับ “ถาทรายหาม เราก็จะไมแตะแมแตปลาย
เล็บ!”
ณชะเลยิ้มมุมปาก เขายังไมเคยพยายามแตะหลอนแมแตปลายเล็บจริงๆ
“ทรายชอบผูชายที่เกงกวาทราย อยางนอยตองเดินนําทรายได ที่ผานมาทรายก็ไมเคยเจอใครเกงเทาฤกษ ทราย
อาจจะปงฤกษตรงจุดนี้ แต… คบกันสักพักก็คงตองบายบายอยูดีถาฤกษหาทางตามทรายไปวัดไมถูก”
เด็กสาวยั้งไว ไมตบทายดวยประโยคเด็ดในใจคือ ‘ตอใหมีเงินแคไหนก็ไมแคร!’
“เรารักทรายจนยอมอานพระไตรปฎกทั้งตูไดสิบรอบ!”
ณชะเลหัวเราะขัน
“เธอเขาใจผิดแลว พระไตรปฎกไมใชตําราคอมพิวเตอร ถึงเธอทองจําไดทุกอักษร ก็ไมไดชื่อวาเคยอานเลยสัก
รอบถาขาดความเขาถึง”
จองฤกษพยักหนายอมรับกับกระบอกโทรศัพท
“ทรายมีบางสิ่งที่เราคงตองใชเวลาหลายปกวาจะตามทัน แตแนใจเถอะวาถาเราทุมเทกับสิ่งไหน เราจะไมย่ําอยูกับ
ตําแหนงที่สองรองใครนานนัก!”
“เสนทางนี้ไมมีที่หนึ่งหรือที่สอง มีแตประคองกันไมใหลม หรือกมลงฉุดอีกคนใหลุกขึ้นใหม”

๑๖๗

“อาว! ก็ทรายบอกเองวาชอบคนที่คิดนําทรายได “การ ‘นํา’ กับการ ‘เปนที่หนึ่ง’ ตองมาดวยกันซิ”
“การนําในที่นี้อาจหมายถึงฤกษมีหัวคิดริเริ่มชวนทรายทําบุญ รวมทั้งเปนแรงฉุดทรายไปขางหนาตอไดถาทราย
เผลอถอยหลัง สวนการเปนที่หนึ่งประสาคนในโลกจะเนนการมีชัยอยูเหนือใครอื่นรอบตัว”
หัวคิ้วจองฤกษคลายออก
“เอาเปนวาถาทรายตองการแคนั้นจริงก็สบายมาก เรามั่นใจในตัวเองพอ ที่ผานมาเราขาดความมั่นใจ เพราะ… เรา
ไมใชคนหลอ”
“ฤกษตองรูจักทรายใหดี ทรายไมไดถูกฝกมาใหเปนคนชางฝนและรองหาคนหลอ”
เด็กหนุมถอนใจหัวเราะเสียงแปรง
“โลงอกไปที ถึงเราไมหลอ แตก็รับรองวาไมใชตะเข เรารูจักธาตุแทของตะเขที่หนาตาหลอเหลาเปนอยางดี”
“สนิทกับคนหลอเหรอ ถึงไปรูจักธาตุแทของเขา?”
“เจาตอย เพื่อนเราที่เห็นทรายแลวทําหนาเหวอๆเหมือนคนลืมนุงกางเกงไง”
ณชะเลเผลอหัวเราะออกมาดังๆ
“แลวธาตุแทคนหลอเปนยังไงเหรอ?”
“ก็… เห็นผูหญิงสวยเปนไมได ตะลึงตาปลิ้นลิ้นแลบตลอด”
จองฤกษพูดออมๆอยางนึกขึ้นไดวาเขาไมควรโจมตีเพื่อนใหเกิดความเสียหายมากนัก เพราะยังอยากควงณชะเล
ไปอวดมันอยู
“เขาก็ไมเห็นออกอาการอะไรมากนี่ คงแคงงๆมั้งวาแฟนเกาฤกษไปไหน ทําไมควงใครมาแทน”
“ตรวจสอบประวัติยอนหลังไดเลยทราย เราเดินคนเดียวมาทั้งชีวิต” ทาพิสูจนอยางเชื่อมั่นในความใสสะอาดของ
ตนแลวเปลี่ยนเปนถามเสียงออย “ถามจริงๆเถอะ แบบเจาตอยนี่ทรายปงมั่งหรือเปลา?”
ณชะเลยิ้มเย็น
“ตอบตามตรงแลวรับไดเหรอ?”
“คงพอฟงได…”
“คําถามที่ไมแนใจวาจะรับไดหรือไมไดเนี่ย ผานๆไปเสียบางเถอะ เพราะทรายจะไมโกหก มันเปนสิ่งที่ฤกษ
จะตองเรียนรูนะวาทรายตรงขนาดไหน”
จองฤกษกมหนาคอตกอยูอีกฝงหนึ่ง
“โอเค ตอบแคนี้ก็รูแลว”
ใหเขาเศราอยูครูหนึ่งณชะเลก็ตอบชัดถอยชัดคํา
“ไมปง!”
และนั่นก็ทําใหหนวยตาคนฟงเปดกวางดังเดิม
“จริงเหรอ?”
“ปงไมลง! ดูเหมือนเพลยบอย ทาทางไมนาไวใจ เห็นผูหญิงเปนของเลน และถาเดาไมผิดคงชอบเอาเรื่องที่เขาทํา
อะไรผูหญิงมาโมใหเพื่อนสนิทฟงอยางสนุกสนานเปนประจําใชไหมละ?”
“อานคนเกงขนาดนั้น?”

๑๖๘

“บอกสิวาทรายทายผิด”
จองฤกษเงียบไปครู เคยมีแตผูหญิงเจอพฤหัสแลวลมแทบจับกับความหลอบาดใจ แตนี่ณชะเลกลับมองผานรูป
โฉมภายนอกทะลุเขาไปเห็นตับไตไสพุงได นับวาเปนเรื่องแปลกมาก ทบทวนดูก็พอเชื่อไดอยูหรอก เพราะตั้งแตเห็น
พฤหัสที่หาง ณชะเลยังไมเคยถามถึงหมอนั่นเลยสักแอะ เขาเคยรูจักแตผูหญิงที่มีทาทีกระวนกระวาย พร่ําถามถึงพฤหัสราว
กับโดนเสนหยาแฝดเสมอเพียงไดพบครั้งแรก
รูจักหลอนมากขึ้น ณชะเลเปนตัวของตัวเอง หลอนเห็นอะไรบางอยางที่คนอื่นไมเห็นในภาพหนึ่งๆ และนั่นก็ทํา
ใหปฏิกิริยาทางอารมณแตกตางจากคนอื่น ความเปนคนพิเศษของหลอนทําใหเขารูสึกพิเศษ อยางนอยก็ทําใหเขาหายวิตก
บังเกิดความเชื่อมั่นวาถาทําตัวดี หลอนจะไมหนีไปไหน ไมวาจะพบชายผูมีเปลือกนอกวิเศษวิโสเหนือเขาสักปานใด
“คบกับทรายสักเดือนเราคงเปลี่ยนไปจนจําตัวเองไมได”
“ทําไมละ?”
ถามอยางไมแนใจนักวาเขามามุขไหน
“อยูใกลทีไร เรารูสึกเหมือนสิ่งที่อยูในใจทรายเขามาอยูในใจเราดวย อยางนอยเราก็ไดเรียนรูวาถาปากกับใจ
ตรงกันเปะๆ ตัวตนของคนพูดจะชัดเจนในความรูสึกของคนฟง ฟงแลวพลอยทําใหความคิดแจมชัดตาม และติดนิสัยพูด
ตรงกับที่คิดไปดวย”
ณชะเลยิ้มปลื้ม เพราะเพิ่งเคยมีคนเอยกับหลอนเชนนั้นเปนครั้งแรก แตก็ถอมตัวตามความเคยชิน
“ไมหรอกมั้ง เพื่อนซี้ของทรายอยูดวยกันมาหลายปยังไมเห็นเปลี่ยนตรงไหนเลย”
“เพราะพวกเขาไมใชคนที่จะอยูกับทรายตลอดไปไง”
เด็กสาวยังระบายยิ้มอยูในหนาไมสราง
“ฤกษก็ชักจินตนาการเกงนะ ทําใหทรายรูสึกเหมือนคําวา ‘ตลอดไป’ มีอยูจริงงั้นแหละ… วาแตมีความ
เปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรคอื่นๆมาเลาใหฟงอีกหรือเปลา?”
“กําลังจะพูดอยูพอดี เราทําตามที่ทรายบอกแลวนะ เราชวยครอบครัวของคนโดดตึกแลว”
ณชะเลทําตาโตอุทาน
“เหรอ?” แลวหลอนก็อดถามไปอีกทางไมได “แปลวาที่หมออุปการะทักเปนความจริง?”
“ใช…” รับรองเสียงออย และไมเห็นเปนเรื่องนาอัศจรรยอีกแลวที่หมอดูผูวิเศษพูดถูกพูดตรงราวกับตาเห็น “เมื่อ
วานเราสืบหาตัวคนโดดตึก ไดความวาชื่อครองสิทธิ์ และพอดีมีงานสวดวันสุดทาย เราเลยตามไปที่วัด จากนั้นก็เลียบเคียง
ซักถามเพื่อนรวมงานของเขา จนไดเคาที่ชัดเจนวาโทรจันของเรามีสวนทําใหเขาคิดสั้นจริงๆ… แตการฆาตัวตายของเขาก็
ไมใชผลงานของเราโดดๆหรอกนะ คุณครองสิทธิ์มีเรื่องกับที่บานอยูกอน พอเจอความกดดันใหมในเรื่องงาน เลยเกิด
ความคิดชั่ววูบขึ้นมา”
จองฤกษกลาวอยางคนที่ยังคงสํานึกผิด แตขณะเดียวกันก็เลิกโทษตัวเองคนเดียวแลว ณชะเลจึงไมเห็นความ
จําเปนตองซ้ําเติมหรือปลอบโยนใดๆอีก เพียงเอยดวยใจอุเบกขา
“ชางเถอะ ทุกคนอยูในอุงมือกรรม และเขาก็ไปอยูในอุงมือกรรมของตัวเองตอแลว” เวนวรรคเล็กนอยกอนเตือน
ความจํา “คําแนะนําใหชวยครอบครัวคนตายนี่เปนของหมออุปการะนะ ไมใชทราย”
“นั่นแหละ ถาไมใชเพราะทรายเราก็คงไมยอมฟงใครหรอก”

๑๖๙

“วาแตฤกษชวยพวกเขายังไงเหรอ?”
“เมียคุณครองสิทธิ์เดือดรอนเรื่องคารักษาพยาบาลแม เราก็ใหไปกอนหนึ่ง เกินความตองการไปเยอะทีเดียว เพราะ
กะใหเปดรานขายของ ชวยตัวเองไดในระยะยาวดวย คุยกับเขาแลวเห็นทาวามีลูทางอยู เพียงแตขาดเงินทุนเทานั้น”
ณชะเลฟงแลวเกิดความปลาบปลื้มชื่นชมแฟนหนุมขึ้นมารําไร เขาเลาดวยน้ําเสียงปกติ แตเปนปกติแบบผูใหญที่มี
อํานาจจัดการเสกสรรใหชีวิตผูอื่นเปลี่ยนไปในทางดี กับทั้งมีความคิดอานมองการณไดไกล ไมใชเอาแตเงินฟาดหัวชดใช
ความผิดแบบขอไปที
“คงคลายความรูสึกผิดใหฤกษไดเยอะซีนะ?”
“ก็เอาเปนวาคืนนี้มีหนาโทร.หาทรายดวยความรูสึกวามีสิทธิ์กวดไลหลังทรายมาบาง”
คําพูดของเขานําหลอนมาเห็นความจริงประการหนึ่ง คือคนเราใชจะมีธาตุแทตายตัววาชั่วดี ทุกคนเปลี่ยนแปลงได
ขอเพียงมีเหตุปจจัยพอจะชนะ ‘ธาตุเกา’ เทานั้น
“ฤกษคงไมหยุดแผนการลบลางความรูสึกผิดไวแคที่การชวยเหลือครอบครัวคนตายใชไหม?”
“แนนอน! ถาเราทําได เราจะไลสืบหาทุกคนที่โดนเราแกลง แลวตามชวยทีละคน แตก็จนใจ เพราะรูวามันไมมี
ทางเปนจริง”
“งั้นก็คิดเรื่องที่ทําไดจริงสิ ระหวางวันทรายก็นึกๆคิดๆนะวาเธอจะเอาความเกงกับเงินพันลานไปชวยใหโลกนี้ดี
ขึ้นไดยังไง”
“เราก็คิด ไมใชไมคิด อยางที่ตกลงกับทรายไวแลว กรอบความคิดของเรามีขอบเขตประมาณงานวิจัยทางไอที
อะไรสักอยางที่จะเปนประโยชนสูงสุด แตเหลียวไปแลมา สํารวจตรวจดูวาพวกนักวิจัยไฮเทคกําลังทําอะไรกันอยูบาง เรา
ไดขอสรุปยังไงรูไหม? ทุกวันนี้คนยุคเราทุมกําลังสมอง ทุมทรัพยากร ทุมกําลังเงินไปใหกับการประดิษฐคิดคนสิ่งที่ตัวเอง
นึกวาเปนประโยชนเฉพาะหนา โดยที่ไมเคยเฉลียวคิดเลยวาอะไรคือประโยชนอยางแทจริงในระยะยาว”
ณชะเลอมยิ้มดวยความรูสึกชื่นชมอีกครั้ง สัมผัสวาเขาเปลี่ยนแปลงไปจริงๆ
“ทรายชักรูสึกสนุกไปกับฤกษแลวซี อยากเกงคอมพเทาเธอ เผื่อจะชวยเหลืออะไรไดบาง”
“เราจะสอนทรายทุกอยางที่รูใหเอาไหมละ?”
“เอาซี ทําไมไมเอา”
“พูดจริงหรือเปลา? ตองใชเวลานะ”
ความกระตือรือรนของเด็กสาวพุงขึ้นถึงขีดเดียวกับความกระตือรือรนของฝายยื่นขอเสนอ
“ทรายอยากเอาดีทางนี้ เคยบอกแลวไงวาจะเอ็นฯเขาวิศวคอมพ เอางี้ไหม ทรายจะเรียนพิเศษกับฤกษ โดยมีขอ
แมวาฤกษตองทําตัวเปนครูสอนพิเศษจริงๆ แลวก็ตองรับเงินคาสอนจากทรายดวย ไมใชมาสอนฟรีๆ”
“ฮี้!” จองฤกษอุทานลั่น “ถาทําอะไรใหแฟนแลวตองรับเงิน อยางนี้จะเปนแฟนไปทําไม?”
“มันอาจฟงดูตลกเหมือนยาจกควักเงินใหเศรษฐี แตนั่นจะเปนเหตุผลที่ดีพอใหฤกษมาปวนเปยนที่บานทรายได
ทุกวันไง”
คําทิ้งทายของณชะเลทําใหจองฤกษลิงโลด และยอมตามเงื่อนไขแฟนสาวทุกประการ
“ก็ได! แตคุณครูคนนี้ก็มีขอแมเหมือนกัน คือขอเปนคนคิดอัตราคาสอนเองนะ”
“คะ… เอาเทาไหรดีคะครู?”
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เด็กหนุมเกือบตอบเลนๆวาขอหอมแกมทีหนึ่ง แตสังหรณบางอยางยับยั้งเขาไว เปลี่ยนเปน
“ทรายตองทํากับขาวใหเรากิน สอนหนึ่งครั้งแลกหนึ่งมื้อ”
“โอย! ไมไหวหรอก เจียวไขยังไมคอยจะไดรสเลย เปลี่ยนเปนคาจางตรงๆดีกวา เอาตามอัตราที่เขาทําๆกัน ซีเรีย
สนะ”
จองฤกษหัวเราะรวนอยางมีปติที่จะไดใกลชิดคนรักทุกวัน เงื่อนไขอะไรก็นาอภิรมยรื่นไปหมด
“เอาเปนเดือนละครึ่งของคาขนมทรายแลวกัน”
วาที่ครูสอนพิเศษตัดสิน และตั้งใจไวเงียบๆวาไดเทาไหรจะเอาคูณหมื่นเพื่อซื้อของขวัญคืนใหหลอน!
“โอเค เอาตามนั้น” ณชะเลตอบตกลงหลังจากพิจารณาแลววาสมน้ําสมเนื้อพอจะเรียกไดวาเปนคาจาง “เดี๋ยวทราย
ตองทําอะไรหนอย คืนนี้เอาไวแคนี้กอนนะ”
“ไปแลวเหรอ?” อิดเอื้อนอยางเสียดายเล็กนอย “วาแตจะใหเราไปสอนเมื่อไหรละ?”
“พรุงนี้!”
จองฤกษกระหยิ่มและเลิกอิดเอื้อนทันที
“ไดเลย! งั้นพรุงนี้เจอกัน เราจะไปถึงบานทรายไมเกินหาโมงนะ สวัสดี”
“สวัสดี แลวเจอกัน”
ตางฝายตางวางสาย ณชะเลผอนลมหายใจยาว กอนชําเลืองแลมารดาซึ่งนั่งมองเขม็งอยูดานซายมือ
“ถาแมไมอนุญาต ทรายจะโทร.ไปยกเลิกเดี๋ยวนี้”
สองแมลูกสบตากัน ฝายหนึ่งเขมงวดจริงจัง หัวคิ้วขมวดมุนครุนคิด สวนอีกฝายมีประกายออนเยี่ยงบุตรีที่อยูใน
โอวาทไมเสื่อมคลาย ทวาขณะเดียวกันก็แฝงแววสูเพื่อพิสูจนวาตนถูกตองไปดวย
มันเริ่มมาจากความเปนลูกสาวผูซื่อสัตยกับแมอยางเสมอตนเสมอปลาย หลอนเคยสัญญาวาจองฤกษพูดอะไร
ชวนทําอะไร ก็จะเลาใหแมฟงตลอดหนึ่งเดือน เมื่อครบเดือนแลวแมตัดสินอยางไรหลอนจะปฏิบัติตามนั้น แมสั่งใหเลิก
คบก็ยอม
ณชะเลรักษาสัญญาอยางเครงครัด หลอนเลาใหแมฟงเปนกิจวัตรทุกคืน แมกระทั่งวันอาทิตยอันควรจะเปนวัน
แหงความลับสุดยอดของจองฤกษ หลอนก็จําเปนตองกลับมาเลาอีก โดยขอคํามั่นจากแมวาความลับของจองฤกษเปนเรื่อง
คอขาดบาดตาย จะแพรงพรายใหคนอื่นทราบไมไดเปนอันขาด
รสรินดีใจที่ตนเองอานคนถูก เจาหนุมนั่นมีอะไรไมชอบมาพากล แตกตางจากมนุษยมนาอยูจริงๆ เพียงรูวาเขา
ขโมยเงินเปนพันลานไดจากอากาศ หลอนก็ออกคําสั่งกับลูกงายๆวาใหเลิกคบไดแลว ความจริงเปดเผยแลววาหมอนี่เปน
โจร หลอนเห็นการณไกลและแสดงความเปนผูนําดวยการไมอาลัยไยดีกับเงินทองกองภูเขาแมแตนิดเดียว โดยใหเหตุผล
วาเงินสกปรกยิ่งมากเทาไร อนาคตก็ยิ่งนาประหวั่นพรั่นพรึงเทานั้น
แตณชะเลก็เพียรเลาถึงนาทีแหงความสํานึกผิดและเจตนากลับตัวกลับใจของจองฤกษ ตลอดจนเลาถึงความ
ปรารถนาอยางรุนแรงของหลอนเอง ในอันที่จะเปลี่ยนโทษมหันตใหเปนคุณอนันต โดยชี้ใหเห็นวาจองฤกษเปนคนมี
ศักยภาพ และบัดนี้จองฤกษก็เห็นกงจักรโดยความเปนกงจักร เห็นดอกบัวโดยความเปนดอกบัวแลว หากมีหลอนเปน
กําลังใจ เขาคงฝากผลงานอันเปนคุณใหญไวกับโลกไดอยางคาดไมถึง
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สองคืนแลวที่สองแมลูกมานั่งเกลี้ยกลอมกันและกันใหเห็นดวยกับตน รสรินตองการใหลูกเลิกลมความตั้งใจ
เดิม โดยบอกวาถาเขาเปลี่ยนแลวก็หมดหนาที่ของเราแลว จะคบตอใหเกิดความเสี่ยงทําไมอีก ขณะเดียวกับที่ณชะเลก็ยก
เอาเหตุผลสารพัดมาทําใหแมเชื่อใจ กระทั่งยอมใหนั่งอยูดวยเพื่อฟงหลอนคุยโทรศัพทกับจองฤกษออกลําโพงในคืนนี้!
จะเปนดวยดวงหรืออะไรก็ตาม จองฤกษเผอิญพูดในสิ่งที่ควรพูดเกือบทั้งหมด หลอนคุยไปก็ใหคะแนนแทนแม
ไปดวย เก็งวาโดยรวมเขานาจะทําแตมไดเกือบสิบเต็มสิบทีเดียว
ความคิดเกี่ยวกับการใหจองฤกษมาเปนครูสอนพิเศษเกิดขึ้นอยางกะทันหัน ดวยความอยากอวดผลงาน อยาก
แสดงใหแมเห็นวาลูกสาวแมกลับใจโจรรายใหกลายเปนพระเอกสําเร็จ ณชะเลเชื่อมั่นวาวันหนึ่งไมนานเกินรอ จองฤกษจะ
เปนขาวใหญอีกครั้งในทางบวก เทาๆกับที่เชื่อมั่นวาแมจะตองประทับใจและทึ่งในตัวลูกสาวที่มีสวนคุมหางเสือของเรือ
สําเภาทองใหมุงไปยังทิศแหงความรุงเรืองสูงสุด
รสรินประสานตากับลูกสาวนานเทานาน สวนลึกของหลอนยังคงหวาดระแวงสายตาชาเย็นผิดมนุษยของเจาหนุม
คนนั้น แตสายตารั้นที่ยืนกรานขอโอกาสพิสูจนตัวของลูกสาวก็ทําใหหลอนสองจิตสองใจไดมาก
อีกประการหนึ่ง รสรินทราบวาแมผูชายจะเปนคนอันตรายปานใด ขอเพียงมีใจใหกับผูหญิงสักคนอยางแทจริง
อันตรายก็แปรเปนความปลอดภัยไดเกินกําแพงใดในแผนดิน หลอนฟงสุมเสียงของจองฤกษออกวายอมอุทิศชีวิตใหณ
ชะเลได นั่นมิใชสิ่งที่หลอนควรพึงใจหรอกหรือ?
“ขอแมตัดสินใจคืนหนึ่ง” รสรินเอยในที่สุด “แลวพรุงนี้เชาจะบอกวาตกลงใหเขามาสอนหนูไหม”
ตอนที่ ๒๐ คูรักคนสุดทาย
รสรินออกจากหองนอนลูกสาวคนเล็กดวยอัตตาที่เล็กลง ความจริงหากอยากจะใชอํานาจเผด็จการกันจริงๆ สั่งคํา
เดียวก็คงหามณชะเลไมใหคบกับหมอนั่นไดอยูหรอก แตหลอนอยากไดชื่อวาเปนแมที่คุมลูกใหอยูในโอวาทไดดวยเหตุผล
ไมใชดวยการปกครองแบบชี้นกเปนไม ชี้ไมเปนนก หลอนทําสําเร็จมาโดยตลอด และอยากใหเปนความสําเร็จที่ยั่งยืนถาวร
จนกวาจะถึงเวลาที่ลูกๆ ตองจากออมอกไป
รูสึกมาตลอดวาลูกสาวทั้งสองคือผลงานอันนาภาคภูมิใจของตน ทั้งละอองฝนและณชะเลเปนวัยรุนที่ปราศจาก
ปญหา สติปญญาและความฉลาดทางอารมณสูงเกินระดับเฉลี่ย ยิ่งไปกวานั้นยังฝกใฝงานกุสล ตามหลอนไปทําบุญที่วัด
โดยไมตองบังคับหรือหลอกลอแมแตนอยอีกตางหาก ใครจะติหลอนในฐานะแมคนไดอีก
แมเคยตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ และเคยทําผิดบาปเล็กๆ นอยๆ มาบางตามประสาปุถุชนคนเดินดิน รสรินก็ยังมี
ความรูสึกดีๆ ใหชีวิตตนเองเสมอ หลอนเติบโตมาบนเสนทางที่เรียบงายและถูกตอง หลอนกาวหนาในสายงานตามลําดับ
หลอนไดสามีในอุดมคติที่เพื่อนรวมรุนตองอิจฉา หลอนไดลูกสาวที่อยูในโอวาทและตามเขาวัดตอยๆ ภาพชีวิตโดยรวมจึง
เต็มเปยมไปดวยความสมบูรณแบบไรที่ติ และเดินไดอยางสงาผาเผยเต็มตัวไปทุกหนแหง
มาพักหลังนี้ลูกคนสุดทองชักไมคอยทําตัวเปนเด็กในคาถาเหมือนเกา นั่นเปนเรื่องนาผิดหวัง และหลอนก็นอยใจ
ลูกมาก แตที่นายิ่งไปกวาความผิดหวังและนอยใจ ก็คือสถานการณนาเปนหวงอยางอยางใหญหลวง รูสึกราวกับขาศึกมา
ประชิดตัวในวันฟาใส และอาจหยิบยื่นความพินาศมาใหไดทุกเมื่อเสียแลว
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นึ ก ไม ถึ ง เลยว า เส น ทางชี วิ ต ลู ก จะต อ งไปเจอมหาโจรใหญ ใ นคราบนั ก เรี ย นวั ย รุ น ถ า เป น แม ที่ ยั ง มี
สติสัมปชัญญะครบถวน ก็ยอมไมอาจเห็นดีเห็นงามตามแลวปลอยใหลูกสาวของตนหลงผิดโดยไมคิดฉุดรั้งอยางแนนอน
คืนนี้ลูกสาวคนดีมีไมเด็ด ทาใหหลอนนั่งฟงการสนทนาทางโทรศัพทเพื่อใชดุลพินิจในการตัดสินคนเอาเอง
หลังจากฟงจบรสรินจึงเขาใจชัดวาเหตุใดลูกสาวถึงไดเชื่อมั่นนักหนาวาจะสามารถชนะใจหลอน นาทีนี้หลอนยอมรับวา
เริ่มมีใจเอนเอียงไปเห็นดีเห็นงามตามณชะเล ตระหนักวาจองฤกษเกงกาจ มีหลักประกันใหญใหนาเชื่อถือ และที่สําคัญ
เหนือสิ่งอื่นใดคือสํานึกผิดเปน หันมาคิดขวนขวายทําคุณแกโลก ทั้งนี้ก็ดวยแรงบันดาลใจอยางทวมทนจากณชะเลเพียงผู
เดียว!
คิดย้ํากลับไปกลับมาอยูในระหวางยินดีกับยินราย ความชั่วที่ยิ่งใหญนั้นทํางาย และจองฤกษก็ทําไปแลว แตความ
ดีที่เกรียงไกรนั้นทํายาก และยังไมมีอะไรประกันวาจองฤกษจะทําไดตลอดรอดฝง การชวยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองกับญาติ
ของคนที่เขามีสวนทําใหตายยังมิใชบทพิสูจนสําเร็จเด็ดขาด มันเปนแควิธีเล็กๆ นอยๆ ที่จะบรรเทาความรูสึกผิดอยาง
มหันตเทานั้น
หากอนาคตขางหนาจองฤกษโตขึ้นกวานี้แลวยิ่งรายลึกกวาเดิมเลา ลูกสาวหลอนมีปญญาไปหามปรามไหวหรือ?
ถาทุกอยางงายเหมือนนิทานเรื่องโจรกลับใจไปเปนกํานันตลอดชีวิตก็ดีหรอก แตในโลกความจริง โลกที่เต็มไปดวยคน
สับปลับกลับกลอก วันนี้ตั้งใจดี พรุงนี้เปลี่ยนใจเปนตรงกันขามอีก ใครจะรับประกันวาจองฤกษจะไมคิดทําเรื่องเลวๆ
ขึ้นมา และถึงวันนั้นลูกสาวหลอนคงตองพลอยรางพลอยแหรับความเดือดรอนไปดวยเปนแน ในเมื่อรวมหัวจมทายกับเขา
แลว
ไมตองคํานึงถึงความตั้งใจในอนาคตของจองฤกษก็ได เอาแคคิดหวงวาความผิดแตหนหลังของเขาจะไลตามมา
ทันเมื่อไร ก็เปนคําถามที่รบกวนจิตใจใหกลัดกลุมไดเหลือขนาดแลว
รสรินถือวาหนาที่หนึ่งของแมคือตองคิดมากแทนลูก โดยเฉพาะเมื่อลูกเพิ่งเลิกเปนเด็กหญิงมาแคสองป วูบแรกที่
ฟงวาเขาปลนเปนเงินพันลานมาจากอากาศ แทนที่จะเกิดความโลภอยากดองญาติเปนทองแผนเดียวกันกับมหาเศรษฐี
วัยรุน ก็กลับบังเกิดความพรั่นพรึง เพราะเคยเห็นพิษของสมบัติขุมใหญมานักตอนัก อะไรที่เกินตัว เกินวัย หรือเกินสิทธิ์
อันชอบธรรมไปมากๆ ยอมมีภาคแหงความวิบัติรออยูในทางใดทางหนึ่งเสมอ นี่เปนสัจธรรม หลอนไมอยากใหลูกหลอน
เขาไปอยูในเขตความเสี่ยงแมดวยปลายเทา
คิดยอนไปยอนมา ร่ําๆ จะตกลงตัดสินใจขั้นสุดทายดวยวิธีเผด็จการ สั่งหามคบเด็ดขาด ลูกจะตอวาตอขาน
อยางไรก็ยอม แตพอคิดเชนนั้นก็กลับบังเกิดความวุนวายใจอยางไมเคยเปนมากอน หลอนรูอนาคตแคไหนถึงไปปดกั้นสิ่ง
ที่อาจเปนโอกาสทองครั้งเดียวของลูก? ถาจองฤกษกลับตัวเปนคนดี เปนศรีสังคมขึ้นมาจริงๆ วันหนึ่งขางหนาถาเขาเปน
ดอกเตอรชื่อดังที่ทําชื่อเสียงเกียรติยศยิ่งใหญใหแกประเทศชาติ หลอนมิตองมองหนาลูกดวยสายตาสํานึกผิดที่ทําหนาที่แม
พลาดไปจนกวาจะตายจากกันหรอกหรือ?
สําคัญกวาอะไร คํานึงโดยกรรมสัมพันธอันเปนของลึกซึ้งเห็นไดยาก หากเขาคือคูแทผูจะเปนคนแรกและคน
สุดทายของลูกละ หลอนจะเอาอะไรไปรับผิดชอบ?
ถาคนเรารูอนาคตไดก็ดีหรอก ทุกการตัดสินใจจะไดเปนไปเพื่อความสุขความเจริญถายเดียว ไมตองมีการลังเล ไม
ตองมีความเคลือบแคลง ไมตองมีอาการกลับไปกลับมาเปนน้ํากลิ้งบนใบบอนเหมือนอยางนี้ ที่เกิดเรื่องวุนวายทั้งหลายก็
เพราะคนเราไมรูอนาคต และมีขอมูลประกอบการตัดสินใจในปจจุบันไมเพียงพอนั่นเอง

๑๗๓

ลูกสาวทั้งสองเลาเรื่องหมอดูผูวิเศษใหฟงอยูบาง แตหลอนก็ไมนิยม และไมตามลูกๆ ไปดูหมอ เพราะเห็นมา
นักตอนักที่หลายคนเชื่อหมอดูมากกวาเหตุผลอันควรมีควรเปน จนกระทั่งเสียความเปนตัวของตัวเองไปทั้งหมด และ
ปลอยใหชีวิตขึ้นอยูกับดวงชะตาโดยไมขัดขืนฝนทวนกระแสใหอะไรๆ ดีขึ้น การดูหมอจึงนับเปนการสรางความออนแอ
ทางวิญญาณโดยแท
อีกประการหนึ่ง หลอนตอตานการฝากชีวิตไวในมือคนไมรูจัก ตอใหร่ําลือวาแมนยําหยั่งรูฟาดินสักปานไหน มัน
ก็ไมใชความแจมแจงประจักษใจของหลอนเองอยูดี คนอยางหลอนคงไมขอรับคําทํานายอันอาจกลายเปนคําสั่งในการ
ดําเนินชีวิตจากใคร เพราะถาทําตามแลวผลออกมาผิดพลาดละก็ คงกลายเปนคาโงที่บาดใจไปชั่วกาลนานเลยทีเดียว
จูๆ ก็คิดถึงนองสาว รายนั้นก็กําลังวุนๆ เรื่องผูชายอยูเหมือนกัน ปานนี้ไปถึงไหนแลวก็ไมรู เพราะขาดการติดตอ
มาพักหนึ่ง อยากเชื่อวาเรื่องของอเวราคงนาชื่นใจกวาเรื่องของลูกสาวตน เพราะเห็นตกปากรับคําเปนมั่นเปนเหมาะดี ที่จะ
ไมของเกี่ยวกับหนุมรุนนองใหเสียศักดิ์ศรี เสียความนับถือตัวเอง และเสียเวลาเปลืองเนื้อเปลืองตัวไปกับคนที่จะไมใช
คูครองแนๆ
ตัดสินใจโทร.หานอง อยางนอยคงชวยเวนวรรคความวิตกเกี่ยวกับลูกสาวลงไดสักครู กดปุมเลือกชื่อเคกแลวตอ
สัญญาณ ฟงเพลงรอพักหนึ่งก็เปลี่ยนเปนเสียงทัก
“หวัดดีคะพี่หนอง”
สุมเสียงฝายนั้นอูอี้ไมเต็มปากเต็มคําชอบกล
“วาไงจะเรา พักนี้หายเงียบไปเลย”
“เออ… พอดีตองทําโนนทํานี่นะคะ”
“วันศุกรนี้ไปเดินเวียนเทียนดวยกันไหม?”
อเวราเงียบคิดนิดหนึ่งกอนตอบตกลง
“เอาซีคะพี่หนอง วัดเดิมใชไหม?”
หลอนไมทราบดวยซ้ําวาเปนวันศุกรเปนวันสําคัญทางศาสนาอยางไร พี่ชวนใหไปเดินก็ไปเดิน และชั่วขณะนั้น
หลอนก็ลืมชื่อวัดกะทันหัน จึงตองเรียก ‘วัดเดิม’ ไปพลางๆ
“นั่นแหละ วัดเดิม” รสรินเรียกตามนอง “เธอจะชวนใครมาดวยก็ไดนะ”
สาวใหญหมายถึงใครก็ไดที่กําลังตามเกาะแกะนองสาวอยู เผื่อถาไปวัดดวยกันแลวติดใจ จะไดชักชวนไปทําบุญ
รวมกันอีกเนืองๆ และกลายเปนสายสัมพันธอันดีที่ยั่งยืน ทวานึกไมถึงวาขอเสนอแนะนั้นกลับกลายเปนแรงกระทุงใหอเว
ราอ้ําอึ้งอยางมีพิรุธ
“ชวนใคร… พี่หนองหมายถึงใครเหรอคะ?”
“หนุมคนลาสุดนะซี ที่กําลังจูจี๋กันนะ”
สําเนียงกระเซาเยาแหยนั้นทําใหอเวราสะดุงราวกับถูกเข็มแทง เพราะอุปาทานไปชั่วขณะวาอีกฝายลวงรูความลับ
ของตน
ความเงียบอึ้งของนองสาวทําใหรสรินชักเอะใจ สัมผัสวาฝายนั้นไมทราบจะเอยคําไหนดี
“เคก… นั่นเธอกําลังอยูกับใครหรือเปลา?”
อเวราอึกอัก
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“เดี๋ยวนะคะพี่หนอง…”
รสรินไดยินเสียงเปดปดประตู แสดงถึงการยายที่คุย เทานั้นเองสาวใหญก็จุปากจั๊กหนึ่ง กมหนาเอามือกุมขมับ
อยางเจ็บปวด ชางใหบังเอิญมีเรื่องซ้ําเติมกันไดอยางนี้ซีนา!
ครูหนึ่งตอมา เสียงอเวราก็ดังขึ้นใหม
“เออ… เมื่อกี้ถึงไหนนะคะพี่หนอง?”
ปลายประโยคสั่นไหวแสดงถึงจิตใจที่ไมคอยอยูกับเนื้อกับตัวเทาใดนัก รสรินรูสึกออนลาและอยากวางโทรศัพท
เดี๋ยวนั้น แตแลวก็ถอนใจเฮือกหนึ่ง กล้ํากลืนรสขมลงอกและฝนพูดตอ
“ตกลงเธอจะมาเวียนเทียนกับพี่ใชไหม? อยากรูแคนั้นแหละ”
อเวราบังเกิดความยําเกรงพี่สาวยิ่งกวามารดา แมรสรินพยายามทอดเสียงปรานี แตฟงสําเนียงโดยรวมก็ทราบวา
ตองฝนเคนดวยความเพลียใจ ผิดหวังกับพฤติกรรมของหลอน มันทําใหรูสึกแยกวาถูกดุดาแรงๆ เสียอีก
“คะ เออ… ไป”
“เอาละ ไมรบกวนแลว เดี๋ยวเธอไปอยูกับเขาตอเถอะ”
“พี่หนอง…”
“พี่วางละนะ”
“เดี๋ยวสิคะ” หญิงสาวรีบรั้งไว “เคก… เคกแคยังไมมีใคร คบกับเขาอีกสักพักก็คงตางแยกกันไป”
“เธอไมตองอธิบายพี่หรอก พี่ไมใชเจาของชีวิตเธอ และเธอก็ไมไดทําผิดกฎหมายอะไร ระวังๆ ไวนิดหนึ่งอยา
พลาดมีเด็กขึ้นมาก็แลวกัน เรื่องจะยุงมากถาเปนอยางนั้น”
“รับรองคะ ไมใหพลาดหรอก แลว… เคกจะไมหลงจนถอนตัวไมขึ้น อยาเปนหวง เพราะความหวงของพีห่ นองจะ
ทําใหเคกรูสึกผิด พี่หนองตองเชื่อนะคะวาเคกวางแผนไวดีแลว”
“ความใครนะ วางแผนไมเปนหรอก” เผลอพูดแบบใสอารมณนิดๆ แตก็รูสึกตัวไดเร็ว และตั้งสติใหมใหเปลง
เสียงราบเรียบขึ้น “แผนของเธอเปนยังไงเหรอ?”
“ถาเขาฉาบฉวย ก็ใหทุกอยางผานไปเหมือนสายลม เคกจะระวังไมใหใจปกอยูกับเขา”
“นั่นนะหรือแผน? เขาเรียกการเตรียมใจตางหาก แลวเธอเตรียมใจหรือเปลาถาเขาจะเกาะติดอยูกับเรายืดเยื้อเกิน
ป?”
อเวราปดตาลง
“มันเปนไปไมไดหรอกคะ เคกไมรูสึกวาจะอยูกันไดนานขนาดนั้น ตอนนี้เริ่มอานออกแลวละวาคนบางคนแค
เหมาะจะผานมาในชีวิตเราครูหนึ่ง เพื่ออยูในความทรงจําซึ้งๆ ไปจนตาย มองหนาเขาแลวรูสึกชัดคะวาเขาจะไมใชคนรัก
คนสุดทาย เคกคงไมเศรามากเมื่อถึงเวลาควรตองแยกกันไปตามทาง”
“อือม… ที่เห็นๆ นะ หลายคูตั้งใจแบบเธอนั่นแหละ นึกวาจะอยูกัน ๒ เดือน แตไปๆ มาๆ กลายเปน ๒ ป ๕ ป
หรือกระทั่ง ๑๐ ป มันยากที่จะคาดเดาหรือประมาณเอาดวยใจนะเคก ยิ่งผูกพันกันนานก็ยิ่งแกะยาก ตองเวียนเขาเวียนออก
ไมรูจบรูสิ้น”
หญิงสาวหัวเราะหึหึ เปดตาขึ้นครึ่งหนึ่ง
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“ขนาดคนที่เคกนึกวาจะอยูกับเขาตลอดไป ยังไดแคปกวาเองคะพี่หนอง มีหรือที่คนไมเหมาะกันจะอยูยืดถึง
หาปสิบป?”
“นั่นแหละเรื่องแปลกแตจริง คนไมคิดจริงจัง ไมคาดหวังอะไรมาก ก็ไมผูกมัดกันแนนหนา พอไมอึดอัดก็เลยอยู
ไปเรื่อยๆ ดวยความเคยชิน คบคนอื่นบางแบบแอบกินขนม พอเบื่อขนมแลวก็ยอนกลับมาหาอาหารหลักอีก ถาเพิ่งเคยเจอ
คูชนิดนี้เปนครั้งแรก ก็จะไมมีวันมองเห็นที่ตนทางเลยวาพวกเธออยูหางจากปลายทางกี่เดือนหรือกี่ปกันแน”
อเวรานิ่งคิด ทาทีของพฤหัสยังกระหายและตะกรุมตะกราม ดูไมออกเหมือนกันวาเขาจะเลิกหิวเรือนรางหลอน
เมื่อใด แตอานออกอยางหนึ่งวาใจหลอนเริ่มผูกพันกับเขามากขึ้นทุกที และไมใชแคดวยความเปนคูนอนเทานั้น พฤหัสเริ่ม
เขามาอยูในความฝน ทั้งฝนยามหลับและฝนยามตื่น เชนนี้จะใหปฏิเสธพี่สาวหรือวาสายสัมพันธเปนแคใยแมงมุมแบบบาง
ที่เขี่ยเมื่อไหรก็ขาดเมื่อนั้น?
“บางทีเคกก็ยอมรับวาคิดบาๆ ขึ้นมาเปนวูบๆ เหมือนกันแหละคะ เรื่องจะมีเขาอยูดวยตลอดไป แตตราบใดที่เคก
ยังรูตัววานั่นเปนแคความคิดบาๆ ก็เชื่อวาถึงเวลาจบคงไมทรมานทรกรรมเทาไหรนัก”
“เธอเดาใจตัวเองในอนาคตถูกแนหรือ? เชือกที่มัดเรารอบแรกหลวมๆ ก็เหมือนดิ้นงาย แตถาชะลาใจยืนเฉย
ปลอยใหเขารัดวันละทบ เดี๋ยวพอถึงรอบที่สิบมันจะตางไปมากนะ ที่โลกนี้เต็มไปดวยการจับคูที่ไมเหมาะสม ก็เพราะมี
การยอมใหกับกาวแรก พอรูสึกอีกทีนะเคก เธออาจพบตัวเองเดินมายืนอยูตรงจุดที่กลืนไมเขาคายไมออกเสียแลว”
หญิงสาวพยักหนาปลงๆ
“เคกจะพยายามระวัง แตวันนี้พรุงนี้ขอกอนนะคะ ทนเหงาไมไหวจริงๆ ”
รสรินไหลตกและรูสึกหมดแรง เริ่มตระหนักวามีหลายสิ่งอยูเหนือการควบคุมของหลอน โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกวา
‘กรรมวิบากของคนอื่น’ หลอนควรเห็นตามจริงและวางใจเปนอุเบกขาเสียที
“พี่เขาใจเธอ”
สาวใหญพูดจากหัวใจที่ออนเปลี้ย อเวรานิ่งอั้นไปนิดหนึ่งกอนเอย
“อยาหาวาเคกงมงายนะคะ เคกเพิ่งไปดูหมอแถวอยุธยามา เขาบอกวาเคกหลีกเลี่ยงคนนี้ไมไดหรอก แตอีกไมนาน
ก็จะตองพลัดพรากจากกัน คําทํานายชวยใหเคกทําใจไดเยอะ”
“พี่ไมรูเรื่องดวงเทาไหร แตรูจริงๆ อยางหนึ่ง คือถาดวงมีอยู ก็คือเสนทางของวิบากกรรมแตหนหลังนั่นเอง เรา
เลือกที่จะทอดหุยไปตามกรรมเกาซัดพาก็ได หรือเลือกกัดฟนสูเพื่อผอนหนักเปนเบาดวยกรรมใหมก็ได พูดงายๆ วา
ศักยภาพของมนุษยเรามีมากพอจะอยูเหนือดวงชะตานะเคก”
อเวราทําหนาเหยนิดๆ
“กรรมใหมแบบไหนละคะพี่หนอง? เคกมองไมเห็นทางสูความนาติดใจพรรคนี้ไดเลย”
“พี่เคยบอกตั้งแตเมื่อครั้งที่เธออกหักจากคนกอนไง คนเราจะเริ่มอยูเหนือดวงชะตาก็เมื่อมีใจคิดสละสิ่งที่หวงไว
แบบผิดๆ ทิ้งไป ถาไมฝกมีใจคิดสละ จิตจะหวงแมกระทั่งสิ่งที่เห็นๆ อยูวาเปนตนเหตุทุกขกอนใหญ แตละวันเราเจอเหยื่อ
ลอที่กรรมเกาสงมายั่วกิเลสทั้งนั้น ถาตะครุบหมดก็เทากับเก็บทุกขมาหวงไวในออมกอดทั้งหมด แตถาสละบาง ทิ้งๆ มัน
บางดวยปญญาเพงเล็งเห็นโทษ ก็จะเหมือนทวนกระแสกรรมเกาไปหาทิศทางใหมที่ดีขึ้น ทีละครั้ง ทีละหน”
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นองสาวผูกําลังมืดมนอยูในหวงรักกะพริบตา จิตใจสงบลง นาแปลกที่หลอนไมอาจทรงจําคําสอนดีๆ ของรส
รินไวได พอเจอเรื่องกระทบใหมก็หลงไปอีก รูทั้งรูวาตองเตรียมตัวเจ็บอีก หรือวาความโงคือธรรมชาติที่เที่ยงแทถาวรของ
มนุษย?
“เคกเพิ่งนึกไดคะ พี่หนองเคยบอกวาคนเราอยูเหนือชะตากรรมไดดวยจาคะ ดวยศีล แลวก็ดวยการภาวนา พอมีแก
ใจสละสมบัติหยาบๆ ไดก็จะเริ่มมีกําลังรักษาศีล พอรักษาศีลไดก็จะเริ่มมีกําลังปฏิบัติธรรมภาวนา ถึงตอนนั้นโหราศาสตร
จะเริ่มทํานายเราพลาด คลาดเคลื่อน หรือกระทั่งเพี้ยนไปเปนคนละเรื่อง เพราะกรรมใหมมาโยกเกณฑเดิมไปเสียหมด
แต… เขาเขามาในชีวิตเคกเหมือนเปดประตูพรวดพราดแลวล็อกคอแบบไมใหตั้งตัว แลวก็ไมปลอยเคกไปไหน การสละ
เขาหมายถึงตองมีแรงสลัดหลุดจากการล็อกคอของเขา เคกยังไมมีแรงสูนี่คะ พี่หนองเขาใจไหม เคก… อดไมได!”
“พี่ถึงสอนใหเธอสวดมนตและทําสมาธิใหเกิดความติดใจรสของวิเวกสุขเสียบาง มันชดเชยกันไดจริงๆ นะ”
“เคกพยายามแลว แตเคกคงเปนคนบาป ใจถึงฟุงซานสงบยากเหลือเกิน แลวพอสงบลงบางก็เออ… มีภาพอนาจาร
ทั้งหลายปรากฏขึ้นมารบกวน ทําใหเคกยิ่งอยากเขาไปใหญ”
นองสาวเปดเผยอย างไมอาย รสรินลอบถอนใจเงียบๆ อยางนี้ตองพูดยาวยอนกลั บไปถึงจุด เริ่มตน ถาเพีย ง
นองสาวหลอนจะไมเกิดในยุคที่สื่อลามกแพรระบาดมอมเมาจิตใจผูคน ถาเพียงนองสาวหลอนจะไมยอมพลีกายใหชายเชย
กอนแตง และถาเพียงนองสาวหลอนจะมีบุญกวานี้สักนิด ไดพบเจอคนดีๆ ที่อยูกันไดตลอดไปเหมือนอยางหลอน ราคะ
แบบผิดๆ ก็คงไมตองเกิดขึ้นกระมัง?
“เอาเถอะ คนของเธอคงรอนานแลวมั้ง พี่วางกอนนะเคก”
“คะ… พี่หนองขา เคกกราบขอโทษนะคะ อุตสาหเหนื่อยเพราะเคกแตเคกก็ทําใหผิดหวังเสียอยางนี้”
“ทําไมพี่จะตองคาดหวังในตัวเธอ ถาเธอไมรองไห ถาเธอยิ้มไดอยู ก็รูไวเถอะวาพี่สมหวังแลว นี่พูดจริงๆ เชื่อ
เถอะวาเธอไมมีอะไรตองรูสึกผิด… ลองชวนเขามาเดินเวียนเทียนดวยกันสิ ทําบุญรวมกัน วันหนึ่งเขาอาจจะโตขึ้นเปนตัว
จริงของเธอก็ได”
อเวราระบายลมหายใจอยางโลงอกขึ้น
“ขอบคุณคะพี่”
“แคนี้นะ”
รสรินออกมาเดินเลนมองฟามืดดวยความปลอดโปรงกวาเดิม คืนเดียวเจอเขาไปสองดอก เลยไดคิดและเขาใจชีวิต
ขึ้นอีกเยอะ แตละคนมีตาของตัวเองเอาไวมอง มีหัวใจของตัวเองเอาไวเลือกทาง และมีวิบากกรรมเอาไวดูแลตนเอง
นอกเหนือจากการชี้แนะแลว หลอนจะทําอะไรไดมากกวาเห็นและเขาใจเหตุผลของแตละคนเลา?
อีกอยาง เทียบกันระหวางลูกสาวกับนองสาวแลว ยังนับวาเรื่องของลูกดีกวานองมากนัก ความสัมพันธของอเวรา
กับ ‘คูขา’ หนักไปกามราคะถายเดียว คาดหมายไดงายวาอะไรจะเกิดขึ้น เสนทางกามนั้นแสนสั้น รอยรัดฟดเหวี่ยงกัน
เหนียวแนนที่ตนทาง แลวกลับผลักไสกันรุนแรงที่ปลายทางในเร็ววันเสมอ ตางจากเสนทางบุญที่ยืดยาว ถึงแมเกี่ยวกอย
คลองแขนกันเพียงแผวที่ตนทาง แตก็จะยึดเหนี่ยวแนนแฟนมากขึ้นเรื่อยๆ อยางไรปลายทางที่สิ้นสุด
ดีแคไหนแลวที่แฟนของลูกไมใชพวกเกงกามเกินวัยอยางแฟนของนอง แถมมีทาทีวาจะยอมทุกอยางตามการ
เรียกรองของณชะเล สมัยนี้จะไปคาดหมายความสมบูรณพรอมอยางไรได ในเมื่อคนสวนใหญกําลังพากันบายหนาลงต่ํา
กันเกือบทั้งหมด
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ตัดสินใจอนุญาตใหจองฤกษมาสอนพิเศษลูกสาว ซึ่งเทากับยอมให ‘ทดลองเปนแฟน’ กัน ยังดีกวาหวังน้ําบอ
หนาแลวลูกตองไปเจอชายเจาชู แถมอาจลักลอบคบกันนอกบานโดยไมมีสายตาหลอนระวังระไวไดอีก แตรสรินก็สัญญา
กับตนเองวาจะเฝาติดตามดูจองฤกษทุกกระดิก และจะทําใหเขาเห็นชัดๆ วาเสนทางโจรที่เขาเดินผานมา เปนกรรมที่ทําให
เกิดวิบากคือความระแวงแคลงใจจากคนมีศีลธรรมไดมากขนาดไหน!
พฤหัสฝนถึงหลอนคนนั้นอีกครั้ง เห็นหลอนยืนรอใตรมไม และเขาก็เขาไปหาดวยความดีใจ
จากรมไมไปพายเรือในสระใหญ จากสระใหญไปเดินเลนริมหาดทรายใตเวิ้งฟาใส พูดคุยกันดวยภาษาแหงความ
ปรีดา เรียกหารอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากความมีกันและกัน หันไปทางไหนก็พบแตเขตสวนตัวไรความวุนวาย เขากับ
หลอนเทานั้นที่มีชีวิต ราวกับทุกสิ่งถูกสรางขึ้นเพื่อรองรับความเปนคูแทหนึ่งเดียวโดยเฉพาะ
ภาพฝนกระจางชัดและมีแรงดึงดูดอยางนาพิศวง ทุกฉาก ทุกสีสันเปนจริงเปนจังเทากับหรือมากกวาลืมตาตื่น
ฉะนั้นเมื่อตองตื่นจากฝนเพราะเสียงโทรศัพทมือถือ พฤหัสจึงแทบตะโกนผรุสวาทสาปสง เพราะตองพบกับโลกความจริง
ที่เขายังไมเคยมีโอกาสพูดกับหลอนสักคํา และสภาพแวดลอมในบัดนี้ก็เปนแคหองในโรงแรมมานรูดหองหนึ่งเทานั้น
กลอกตาไปเห็นอเวรายกมือถือพูดจาซุบซิบอึดใจหนึ่งกอนปลีกตัวออกจากหองไปคุยขางนอก พฤหัสถอนใจยาว
ปดตาลงอีกครั้ง ชางเปนภาพที่ตัดกันเหลือเกินระหวางความฝนกับความจริง ชีวิตคือการทองเที่ยวไปในฉากเหตุการณ
ตางๆ นานา แตความจริงก็คือหลายๆ เหตุการณก็ไดแตเกิดขึ้นในฝนเทานั้น
วาไปแลวเฟอรนิเจอรในหองก็ไมถึงกับกระจอกงอกงอย แตทําไมถึงเห็นเหมือนสถานที่สกปรก และรูสึกวาเขา
กําลังตกต่ําอยางไรชอบกล นี่เปนครั้งแรกที่เขาสําเหนียกสัมผัสวาทุกซอกทุกมุมในมานรูดฉ่ําเยิ้มไปดวยความฟอนเฟะ มี
แตความไรหัวใจที่นาสะอิดสะเอียนทั่วไปหมด
สัมผัสดังกลาวอาจเกิดขึ้นเพราะเพิ่งผานการเปรียบเทียบมาสดๆ รอนๆ ทุกสิ่งแตกตางอยางสิ้นเชิงกับฉากกระจาง
ใสดุจสรวงสวรรคเมื่อครู บางครั้งความฝนก็สอนคนไดเหมือนกัน ความฝนเต็มไปดวยตัวอยางเหตุการณที่ยังไมเกิดขึ้น
จริง หรือเหตุการณที่ไมอาจเกิดขึ้นเลยจนชั่วชีวิต
ทบทวนดู ทั้งชีวิตเขาไมเคยฝนแบบนั้นมากอนเลย ไมเคยแมแตครั้งเดียว แลวก็จําเพาะจะตองมาฝนหวานที่สุดใน
โรงแรมมานรูด!
การสะดุงตื่นกลางคันจากฝนหวานทําใหเขามองอเวราไมดี เห็นหลอนเปนเพียงเหยื่อกามารมณที่ไมเหลืออะไรให
คนหาอีก พฤหัสทราบมานานวารางกายผูหญิงมีธรรมชาติอยางหนึ่ง คือดูหวาน ทรงพลังดึงดูดใหเขาไปสัมผัสลิ้มลอง แต
เมื่ อ สั ม ผั ส บ อ ยเข า ก็ ก ลั บ แปรความรู สึ ก ไปอี ก แบบ คื อ เห็ น แล ว จื ด หรื อ กระทั่ ง เหมื อ นมี แ รงผลั ก ให อ ยากออกห า ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากปราศจากความผูกพันกันดวยใจ คลายธรรมชาติลอใหกอกรรมทุเรศๆ เสร็จคอยเผยกลิ่นเนาเหม็น
ใหรับรูและใหเกิดความแหนงหนายในภายหลัง
เมื่อไมกี่วันกอนเคยนึกวาเขารักอเวรา แตพอเจอกับสาวนอยผูเปน ‘ตัวจริง’ ในหองหัวใจ ความรักที่ผานมา
ทั้งหมดในชีวิตก็กลับกลายเปนของหลอกไปจนสิ้น เขาเศราหมองและเวียนคิดถึงแตใบหนาที่กอใหเกิดความกระวน
กระวายของหลอนคนนั้น ทําอยางไรก็แกะออกจากหัวไมได
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เคยแตเปนฝายใหคนอื่นแอบหลง ไมเคยแอบหลงคนอื่นเหมือนอยางนี้ รูสึกวานี่เปนความโงครั้งแรก แตก็
แปลกที่ครั้งแรกของความโงชางเปนสุข พฤหัสคิดวาตนเองเปนบาไปแลวกระมัง แตบางคราวก็คิดวาคงถึงเวลาแลว กับ
การรูจักรักแทที่หัวใจรินเอง ไมใชรักสกปรกที่รางกายหลั่งออกมาอยางนาขยะแขยง
เด็กหนุมลืมตามองเพดานหองคาง อเวรากลับเขามาและนั่งลงขางกาย
“ทําหนาเหมือนคนมีปญหาหัวใจ”
หญิงสาวทักยิ้มๆ แตพฤหัสยิ้มไมออก เขาดึงตัวขึ้นนั่งขมวดคิ้วบน
“มาใชบริการหองเชารวมกับคนอื่นนี่รูสึกไมดีเลย”
“ก็กําลังจะเชาหองอยูเองไง”
เด็กหนุมเหลือบมองหญิงสาวดวยหางตา
“ผมไดยินชื่อ ‘พี่หนอง’ มาตั้งแตวันแรกที่เราเจอกัน ใครนะ?”
เขาหมายถึงชื่อที่ไดยินจากปากหลอนตอนรับโทรศัพทเมื่อครู อเวราหัวเราะนิ่มๆ
“หึงเหรอ?”
พฤหัสทําตาโตเบะปาก
“อื๋ย! นาหึงตายละ”
“นั่นสิ…” อเวรายังคงยิ้มไมสราง “ไมนาหึงซักหนอย ก็พี่หนองกับพี่เปนลูกพี่ลูกนองกัน แถมเขายังเปนผูหญิงอีก
ตางหาก!”
คําตอบนั้นไมทําใหพฤหัสเกิดปฏิกิริยาที่แตกตางจากเดิมนัก แคพึมพํารับรูวา
“ออ! แลวไป”
หญิงสาวเอียงคอเล็กนอย พินิจแฟนหนุมรุนนองครูหนึ่งกอนแผวเสียงถามแชมชัด
“ตอย… เธอยังรักพี่อยูหรือเปลา?”
พฤหัสสะดุงไหวอยูในภายใน แตก็สืบตออาการของตนโดยทําเปนตลก แกลงเบิกตาโพลงราวกับเห็นเขี้ยวงอก
จากมุมปากอีกฝาย
“อะไรนะ? เมื่อกี้เหมือนไดยินเสียงฟาผา โตะจายโหมะเลย”
อเวราอดหัวเราะไมได แตก็ทอดเสียงถามนุมนวลในเวลาตอมา
“วันศุกรไปเดินเวียนเทียนกันไหม?”
พฤหัสคอยๆ หยอนคางลงต่ํา ทําหนายาวเหมือนลิงบาบูน
“โอ!”
นั่นเปนการรองครางอยางกลุมใจมากกวาจะเปนคําตอบ
“ไปไหม?”
“เออ… แหม”
“ไปสัมผัสบรรยากาศวันสําคัญรวมกับชาวพุทธมั่ง”
“วันอะไรเหรอ?”
หญิงสาวอึกอักเพราะตอบไมถูก จึงรีบเลี่ยง

๑๗๙

“เดินเวียนรอบเจดียใหญ ๓ รอบมีความสุขดีนะ ไปเจอพี่หนองดวย เธอจะไดเห็นหนาเห็นตาเขา”
พยายามหวานลอม ตัดสินใจชวนเขาไปตามที่รสรินบอก เพราะอยากรูเหมือนกันวาการไปงานบุญกับพฤหัสจะ
สานสัมพันธในทางกุศลใหเกิดความเบิกบานรวมกันไดสักขนาดไหน
“ไมเอาดีกวา” เด็กหนุมปฏิเสธตรงๆ อยางไรเยื่อใย “คนชื่อหนองสวนใหญหนาตาเขมงวด ผมเดินเวียนเทียนใจ
ลอยหนอยอาจเจอหวดดวยไมเรียว”
อเวราหัวเราะเบาๆ
“มองโลกในแงรายจังนะ… งั้นไหนบอกซิคนชื่อเคกสวนใหญเปนยังไง”
พฤหัสทําเปนจองหนาแฟนสาว
“คนชื่อเคกเหรอ… สวนใหญเหมาะกับคนชื่อตอย”
หญิงสาวเบะปากยิ้ม
“เหมาะนานแคไหน?”
“ชั่วฟาดินสลาย ทั้งชาตินี้และชาติหนา!”
“ประกันชาติหนาไวดวยบุญรวมกันในชาตินี้หนอยไดไหม? วันศุกรไปวัดกัน”
เด็กหนุมแยกเขี้ยวเหลือกตามองเพดาน คิดในใจวาชางตื๊อจริงวุย กอนเหลือบกลับมาสบตาแฟนสาวแบบทําหนา
เหย
“ถาวันศุกรพี่เคกพาผมไปบางแสนจะประกันไดชัวรกวามาง”
“ไมอยากรูเหรอวาถาเราไปวัดแลวจะรูสึกดีๆ ตอกันมากกวานี้ซักแคไหน?”
“ผมไมอยากเจอพี่หนอง”
“ทําไมละ?”
“กลัวเขามองผมเปนเด็ก ไวผมโตกวานี้หนอยกอนแลวกัน”
เขาเลิกพูดเลนและใหเหตุผลที่แ ท อเวราชําเลืองแลแฟนหนุมอยางเขาใจ ขณะเดี ยวกัน คําตอบนั้นก็ยิ่งย้ําให
ตระหนักวาหลอนกําลังใชชีวิตผิดลูผิดทางอยูจริงๆ แตจะเปนไรไป เดี๋ยวตางฝายคงตางเบื่อหนายแลวแยกจากกัน เงื่อนไข
ในความเปนจริงตางๆ คงชวยบีบคั้นในเร็ววันอยูแลว
“ไมอยากเจอคนแก เจอลูกสาวคนแกก็ได หลานของพี่นารักมากนะจะบอกให”
คิดอยางไรไมทราบจึงมีแกใจออยเหยื่อออกไปเชนนั้น ทั้งๆ ที่แปลบเสียวทั่วหัวใจยามนึกถึงความสวยหวานและ
วัยที่ออนเยาวของณชะเล หลานของหลอนรุนราวคราวเดียวกับแฟนหนุมนี่เอง นาจะสวยหลอเขากันระดับคูดาวเสียดวย!
แตฝายพฤหัสแคนยิ้ม คําวา ‘หลาน’ ของอเวราทําใหไพลนึกไปถึงเด็กอายุ ๑๐ ขวบ
“เอาเถอะพี่เคก ฝากหอมแกมหลานพี่แทนผมดวยนะ”
อเวราสงบวาจาลง มีแฟนคนหนึ่งก็เรียนรูที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาครั้งหนึ่ง พอหลายคนจนถึงขณะนี้ หลอนก็รูจัก
ยับยั้งชั่งใจ เลิกตื๊อใหไดอยางใจตัวเองเสียทีแลว
พอพฤหัสเห็นอีกฝายยุติการเกลี้ยกลอมอยางทําใจได เลยชวยรักษาน้ําใจคืนบาง ดวยถอยคําคลายเปดเผยความจริง
“ชวงนี้ผมรูสึกไมดีกับศาสนาเทาไหรนะพี่เคก พอเขาวัดเห็นพระแลวจะเปนลม ไดยินเสียงสวดมนตแลวรอนรุม
เหลือเกิน ยิ่งถาบังคับใหกราบใครเนี่ยนะ เหมือนโงใหเขาหลอกยังไงไมรู”

๑๘๐

อเวราพยักหนา
“พี่เขาใจ พี่เองก็เคยเปน โลกเรากําลังตกอยูมือของสื่อ เกิดมาพวกเราก็ไดเห็นแตภาพแยๆ ของพวกอลัชชี จะใหมี
กําลั ง ใจเลื่อ มใสศรั ท ธาคงยาก ต อเมื่ อมีโ อกาสได ต ระเวนไปตามวั ด ต า งๆ หลากหลายจริ งๆ ถึ ง ค อยรูน ะวาภาพดี ๆ
บรรยากาศที่รมเย็นยังมีอยูอีกมาก”
น้ําเสียงนุมหูอันเกิดจากความคิดที่เปนมงคลของหญิงสาวทําใหเด็กหนุมใจออนลงชั่วขณะหนึ่ง
“เอาเปนวาวันศุกรผมขอตัวแลวกัน แตถาพี่เคกเปลี่ยนใจชวนไปเที่ยวที่อื่นผมจะไมขัดเลย”
ทาทีรังเกียจวัดของเด็กหนุมทําใหอเวราตระหนักชัดวาภาพศีลธรรมเสื่อมทรามคือเชื้อโรคทางวิญญาณชนิดหนึ่ง
มันแพรระบาดได เกาะกินหัวใจได หันหนาผูคนมากมายใหหนายหนีจากวัดได วูบนั้นหญิงสาวเห็นโลกกําลังตกอยูใน
ภยันตราย ถาเอาตามความเชื่อที่วาคนเราผูกพันกันดวยบุญ ก็แปลวาชาวพุทธคงเหลือโอกาสทําบุญรวมกันนอยลงเต็มทน
และเหลือคูหวานที่ผูกพันกันไดยืดยาวนอยลงเต็มที
ในเมื่อชวนเขาไปทําบุญไมสําเร็จแนแลว ก็คงยิ่งเชื่อไดมากขึ้นอีกกระมัง วาเขาจะไมใชคูรักสุดทายของหลอน…

ตอนที่ ๒๑ เรียนพิเศษ
สาวนอยผูเปนหวานใจของเขาเปนคนมาเปดประตูรั้วให ตางฝายตางเขินกันหนอยๆ เพราะการพบกันครั้งนี้มี
หลายสิ่งหลายอยางแตกตางไปจากเดิม ทั้งฐานะที่ขยับจากเพื่อนเปนแฟน และทั้งเปนวันแรกของการสอนพิเศษที่ตกลงกัน
แลววาจะใหมีอยางตอเนื่อง
ณชะเลอยูในชุดกระโปรงยาวสีชมพูหวาน สวนเขายังอยูในชุดนักเรียนตามเดิม เพราะบานอยูไกลเกินกวาจะ
กลับไปอาบน้ําแลวถอสังขารมาสอนแฟนตอ
“ทรายใสชุดนี้แลวนารักดีนี่”
จองฤกษชมแลวหัวเราะแกประหมา ณชะเลยักคิ้วนิดๆ
“ถานารักแลวทําไมตองหัวเราะดวยละ? คงดูตลกมากกวามั้ง”
“อา... ก็...” ทําหนาพยายามคิดมุข แตเวลานอย คิดไมออกเลยบอกตรงๆ “เสนตื้นเพราะประหมา ทนความนารัก
ไมไหวตางหาก”
เด็กสาวไดยินคําพูดซื่อๆ เชนนั้นเลยขําเสียเอง จองฤกษดูไมมีพิษภัยเลยจนนิดเดียวสําหรับหลอน
“แลวทรายละขําอะไร?”
“ก็... ฤกษเหมือนมีสองคน ทําหนาแบบหนึ่งออกจะดูเจาเลหนากลัว แตทําหนาอีกแบบหนึ่งกลายเปนซื่อๆ เดอๆ
ไดอยางนี้ ตอบตรงๆ อยาโกรธละ”
จองฤกษยิ้มเจื่อน

“แคไมเหมือนตัวโกงในอุดมคติก็ดีใจแลว”

๑๘๑

ณชะเลหัวเราะรวน
“เขาบานกันเถอะ พอแมทรายรออยู”
เด็กหนุมฟงแลวรูสึกคลายกําลังจะขึ้นศาล ขากาวไมออก
“พอแมทรายรอเรา?”
“อือ”
“เราจะมาสอนทรายไมใชเหรอ?”
“แหม! ก็ไปไหว ไปคุยทักทายสัก ๕ นาทีตามธรรมเนียมไง เปดฉากวันแรกจะเดินผานผูใหญไปเฉยๆ เลยหรือ?”
“เอ แต... บรรยากาศมันหนาวๆ ยังไงพิกลแฮะ พอแมทรายรออยู... ฟงไมคอยเหมือนรอทักทายตามธรรมเนียม
เลย”
“คิดมากนา... ดูทําทาเขา นึกวาเขาจะตอนรับดวยเกาอี้ไฟฟารึ?”
จองฤกษกลืนน้ําลายลงคอฝดๆ ความจริงเขาไมกลัวหนาอินทรหนาพรหมที่ไหนหรอก แตอาจเปนเพราะเขาเปน
คนคุยยาก โดยเฉพาะกับคูสนทนาตางวัย ยิ่งผูอาจเปนพอตาแมยายในอนาคตดวยอยางนี้ ตัวบานขางหนาจึงปรากฏคลาย
โตะสอบสวนอยางไรชอบกล
หันมองดวงหนาสวยหวานอันคลายแกะออกมาจากฝนดีที่สุดในชีวิต แลวสั่งตัวเองสั้นๆ วาเอาวะ! ก็แคกา วเดินไป
เรื่อยๆ แลวจะเจออะไรก็ใหมันเจอไป! ระหวางเดินก็คิดปลอบตัวเองวาดีเหมือนกัน อยางนี้ถึงจะไดความรูสึกวาณชะเลมี
เจาของ มีผูปกครอง มีคนเลี้ยงดู ซึ่งก็หมายถึงหลอนมีคา มีราคาใหตองใชความพยายามฝาฟนเพื่อสูขอมาจากเจาของเดิม
คนรุนเขามองเห็นอะไรอยางนี้กันนอยลง เผลอนึกวาแตละคนเปนอิสระ จึงคบหาและกําหนดความสัมพันธตื้นลึกกันเอา
เองตามอําเภอใจ ไมจําเปนตองคํานึงเรื่องสิทธิอันชอบธรรมใดๆ ใหมากความ แลวสุดทายก็ไดแตมีหัวใจฉาบฉวยหยาบ
กระดางเพราะพากันฝงความรักไวใตฝาตีนกามกันหมด
เขาออนนิดๆ เมื่อยางเทาเขาเขตหองรับแขกซึ่งเปดเครื่องปรับอากาศไวเย็นฉ่ํา พอแมของณชะเลนั่งเคียงกันบน
โซฟายาว จองฤกษยกมือไหวทั้งสองตัวลีบ
“สวัสดีครับคุณพอ... สวัสดีครับคุณแม”
“สวัสดี”
ชายในวัยประมาณ ๕๐ รับไหวพรอมเอยทักทาย สวนรสรินนั้นเพียงรับไหวและยิ้มบางๆ ให จองฤกษอดคิดไมได
วารสรินจับจองเขาอยางเปดเผย ดูงายวากําลังจะทําหนาที่ผูตรวจสอบ แตคนพอสิดูยาก แมยิ้มๆ ตามสบาย เด็กหนุมก็
สัมผัสไดถึงความเล็งคนลึก เขาเขาใจดีวาการใชความเปนกันเองมาเปนอุปกรณชวยตรวจสอบนั้น ทําใหเห็นไสเห็นพุงใคร
ตอใครถนัดกวาอุบายวิธีใดอื่นสิ้น
“นั่งสิ”

ปณิธานเอยเชื้อเชิญดวยน้ําเสียงมีไมตรี จองฤกษกาวลงนั่งฝงตรงขามผูใหญตามคําเชิญ พอจะหันไปหาณ
ชะเลก็เห็นหลอนเดินหายไปจากหอง และนั่นก็ทําใหเขาขยับราวกับจะเรียกรั้งไว

๑๘๒

“ทรายเขาไปเอาน้ํามาใหฤกษนั่นแหละ”
ผูเปนหัวหนาครอบครัวอธิบายพรอมนึกตัดคะแนนอยูในใจ ทาทางเขาผูใหญไมเปน พอจะตองนั่งกับผูใหญตาม
ลําพังถึงกับออกอาการลุกลี้ลุกลนอยางนี้
“ครับ”
อาคันตุกะหนุมบังคับเสียงไมใหตะกุกตะกัก
“ตอนแรกพอรูวาทรายอยากเรียนพิเศษ พอนึกวาจะเปนติวเตอรรับจอบตามบานที่ไหน ไมนึกวาจะเปนฤกษ
นั่นเอง”
จองฤกษยิ้มแหงๆ
“ครับ”
“แตพอทรายเขารับประกันวาฤกษมีความรูความสามารถยิ่งกวาผูเชี่ยวชาญอายุมากๆ ก็ถือวาโอเค พอเชื่อวาฤกษ
ตองแนมาก ทรายเขาถึงเชียรอยางนั้น ตั้งแตเด็กทรายเขาไมเคยขอเรียนพิเศษมากอนเลยนะ เรื่องคอมพเกงกาจพอตัวเลยละ
ตอนเปนเด็กผูหญิงตัวเล็กๆ นี่ประกอบคอมพเองได แลวก็เห็นเขียนโปรแกรมอะไรงวนไดนานๆ ทาทางคลองเชียว เพิ่ง
ครั้งนี้ที่ขอ... เออ... ทรายเขาใชคําวาขอดูดวิชาจากคนเกง”
“ครับ”
ขณะนั้นเจาตัวที่ถูกกลาวถึงเดินเขามาพรอมกับแกวน้ําผลไม บรรจงวางลงที่ขอบโตะตรงหนาแฟนหนุม ซึ่งเขาก็
ขยับแขงขาหลุกหลิกเอยขอบใจเบาๆ จากนั้นเด็กสาวก็วางถาดแลวลงนั่งเกาอี้ดานขาง มาอยูขางเดียวกับเขา ทําใหจองฤกษ
ใจชื้นขึ้นกวานั่งอยางโดดเดี่ยวมากมาย
พอไดกําลังใจ เด็กหนุมก็กระแอมและพยายามเปลี่ยนตัวเองจาก ‘นายครับลูกเดียว’ เปนนายจองฤกษผูพูดจาได
เหมือนมนุษยมนาปกติ
“ผมดีใจที่ทรายเชื่อมือ และคุณพอใหโอกาสกับผมครับ”
ปณิธานผงกศีรษะนิดหนึ่ง รสรินเอยแทรกนิ่มๆ
“เครดิตเด็กดีที่เชื่อถือไดของหนูทราย ก็คือโอกาสที่ฤกษวานั่นแหละ ตราบใดทรายยังทําตัวไวใจได ตราบนั้นเธอ
ก็คงจะนาไวใจอยู”
มารดาของณชะเลพูดทีเดียวเลนเอาเขาเกร็ง จองฤกษหันไปยิ้มใหหลอนแหยๆ
“เคยสอนที่ไหนมากอนหรือเปลา?”
นั่นเปนคําถามนุมนวลจากผูพอ

“ปกติแคติวเพื่อนๆ ในหองเทานั้นครับ”

๑๘๓

“เขาติวเลขใหทรายมาตั้งแตเด็กเลยคะพอ” ณชะเลใหกําลังใจออกนอกหนา “สอนเกงจริงๆ เลย จําไดวาโจทย
ยากๆ นี่เขาอธิบายวิธีแกสั้นๆ ทรายฟงแลวเหมือนมีคนมานําออกจากเขาวงกต”
เห็นลูกสาวทําทาปลื้ม ปณิธานก็เลิกคิ้วสูงในเชิงสนับสนุน
“ขอใหเปนผูรูจริงแจมแจงเถอะ จะเปนทางลัดใหกับคนอื่นไดเกินกวาอะไรหมด เรียนดวยแบบตัวตอตัววันเดียว
อาจไดแกนสารมากกวาตองเสียเวลาศึกษาเองเปนปๆ วาไปแลวยุคนี้เปนชวงตอของการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ คนรู
เทคโนโลยีสวนใหญอายุนอยๆ ทั้งนั้น อายุไมถึง ๒๐ มีไฟกระตือรือรนพอจะไดเปนแฮกเกอรระดับโลกกันโครมคราม
คนรุนเกาตามไมทันหรอก เพราะงั้นไมนาแปลกถาติวเตอรอายุนอยอาจจะเหมือนปรมาจารยเสียยิ่งกวาครูสอนอายุมาก”
รสรินเอยซักบาง
“แลวจะเรียนจะสอนอะไรกันหรือ? กะวานานสักแคไหน?”
“ทรายมีเรื่องที่อยากรูเยอะคะแม เชื่อวาคงตองใชเวลานิดหนึ่งกวาจะโกยวิชาไดหมด”
“หนูจะเอาความรูพิเศษ ไมเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่จะตองใชสอบเอนทรานซใชไหม?”
“คะ ไมเกี่ยวกันหรอก แตก็ไมแน ถาถามๆ ดูเห็นแวววาวิชาหลักที่ตองใชสอบเขาเกงกวาทราย ทรายก็จะใหติวอีก
รับรองวาคุมคะแม”
“เอาเถอะ” ปณิธานตัดบท “ลูกก็โตแลว เลือกที่จะเปนใครคนหนึ่งในสังคมไดดวยตัวเองแลว ถาขวนขวายอยาก
หาวิชาความรูแบบไหนมาปูทางขางหนาใหตัวเอง พอแมก็สงเสริมทั้งนั้น เห็นวาคุมคาทั้งนั้น จะเกี่ยวหรือไมเกี่ยวกับการ
เอนทรานซก็ตาม”
“จริงๆ แลวผมก็เรียนพิเศษกับทรายมาระยะหนึ่ง”
เปนจังหวะที่จองฤกษเริ่มคุน และเอยปากไดโดยไมรูสึกวามีคีมคีบปากอยู
“งั้นหรือ?” เปนครั้งแรกที่ปณิธานเห็นจองฤกษพูดนาสนใจ อยางนอยก็ทําใหเขาตองหันไปถามลูกสาว “ทรายติว
วิชาอะไรใหเพื่อนหรือลูก?”
ณชะเลกะพริบตาปริบๆ ไมทราบจะตอบอยางไรเหมือนกัน ภาวนาวาจองฤกษอยาไดโมเกินเหตุ เพราะรูจักนิสัย
พอแมของตนดี คือถาจับไดวาอํา ก็จะเลิกไวเนื้อเชื่อใจทันที
“ไมใชวิชาในโรงเรียนหรอกครับ” จองฤกษเปนฝายสานตอประเด็นใหมของตนเอง “ผมทราบมาระยะหนึ่ง วา
บางวิชาที่มีคาจริงๆ จะไมสอนกันในโรงเรียน หรือถึงแมพยายามวางหลักสูตรก็ทําไมไดดี ตองหาเรียนพิเศษกันเอง ตองมี
ความใฝใจเอาเอง และอาจจะตอง... โชคดีเจอคนสอนไดเองที่นอกโรงเรียน” แลวเขาก็ยิ้มออนโยน “ทรายสอนสิ่งที่พิเศษ
พอจะเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีใชเวลาในแตละวันของผมได”
ปณิธานยนคิ้วแตแยมปากยิ้มถาม
“นาสนใจ ยกตัวอยางไดไหมวาฤกษเปลี่ยนแปลงการใชเวลายังไง?”

๑๘๔

“ตั้งแตเด็กจนโตผมขาดคอมพิวเตอรไมได มันเปนยาเสพยติดของผม แตพอเรียนรูอะไรดีๆ จากทราย ผมก็อยู
กับคอมพิ วเตอรนอยลง และหั นมาใช เวลากับ หนั งสือที่ท รายใหอาน ผมไมเ คยเชื่ อมาก อ นวาตัว เองจะออกหางจาก
คอมพิวเตอรได โดยเฉพาะอยางยิ่งออกหางมาเพื่อจะอานหนังสือธรรมะ!”

รสรินนั่งฟงอยู ความที่รูตื้นลึกหนาบางเกี่ยวกับเด็กหนุมมากอนทําใหเกิดอคติ เห็นวานั่นเปนวิธีโฆษณาตัวเองที่
นาหมั่นไส อยางไรหลอนก็อดมองไมไดวาเขาอยูในชวงระยะที่ทําไดทุกอยางเพื่อชนะหัวใจผูหญิงที่เขาหลงเทานั้น
“ที่ทํางานแมมีโปรแกรมเมอรเกงๆ หลายคน...” สาวใหญเอยเนิบๆ “พวกนั้นพูดไมเกงแบบฤกษเลยสักราย”
ถาฟงถอยคําอยางเดียวจะเหมือนชม แตสําเนียงคลายเหน็บแนมพิกลนั้นทําใหจองฤกษรูสึกสะดุด เหลือบไปทาง
มารดาของณชะเล เห็นกระแสความเปนปฏิปกษแฝงเงาอยูในทาทีสงบเฉย แตความที่เคยไดยินบอยวาแมยายกับลูกเขยมัก
ไมคอยกินเสนกันโดยธรรมชาติ เพราะคอยเพงเล็งจับผิดดวยความกลัววาลูกสาวจะตกไปอยูในมือคนไมดี จึงไมถือสา
และพยายามไมคิดมากวาฝายนั้นรังเกียจตน อาจจะแคอยูในขั้นขวางหูขวางตาที่มีหนุมมาเกาะแกะลูกสาวของเธอขณะยัง
ไมบรรลุนิติภาวะกระมัง
ตอคําทักของรสริน วาตามจริงชวงหลังเขาก็สังเกตตนเองอยูเหมือนกัน จากเดิมที่เปนคนพูดไมคอยเกง เดี๋ยวนี้
พัฒนาขึ้นมาก เพียงเพราะการตองคุยโทรศัพทกับณชะเลเปนกิจวัตร สติสัมปชัญญะของเขาก็แลนมาเกาะอยูกับภาษา
มนุษย แทนที่จะจมปลักอยูกับภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรอยางเคยๆ
ฉะนั้นอยากเฉลยวาณชะเลนั่นเองเปนเหตุ เปนแรงจูงใจ รวมทั้งเปนตนแบบ เขาคุยดวยบอยๆ แลวติดโครงสราง
วิธีคิดพูดจากหลอนมา กระแสทางใจที่เปนไปในทางนุมนวลออนโยนของหลอนมาอยูในใจเขา ทําใหเขาพูดออกมาจากใจ
ที่นุมนวลเปน
แตดวยเกรงวาจะเหมือนเยินยอ อะไรๆ ก็มีณชะเลเปนตนเหตุไปหมด จองฤกษเลยพลิกแพลงคําพูดเสียหนอย
“ผมคงตองฝกพูดใหเกงๆ ครับคุณแม เอาไวสอนคอมพิวเตอรใหทรายไดรูเรื่อง ที่ผานมาหลายครั้งชอบโดนเพื่อน
บนวาพูดจาไมความ ทําเรื่องยากใหเปนเรื่องงายไมคอยเปน”
ความถอมตัวก็เปนอีกเสี้ยวนิสัยที่ติดมาจากณชะเล เขารูจักดึงขอบกพรองของตนมาพูดประกอบตามจริง แต
ขณะเดียวกันก็ใหเห็นวาเขากําลังใสใจแกไขปรับปรุง ไมใชแคมาสอนลูกสาวคุณแมตามมีตามเกิดเทานั้น
และเพราะวิธีถอมตัวอยางฉลาดของจองฤกษ ทําใหรสรินพอใจขึ้นอีกนิด วันนี้หลอนเล็งเด็กหนุมหลายรอบ คิดวา
ไมใชอุปาทานที่เห็นสายตาชาเย็นผิดมนุษยมนาของเขาแปรไป คือดูมีความคิดความอานเหมือนผูเหมือนคนมากขึ้น ชั่ว
เวลาเพียงสองสามอาทิตยจิตวิญญาณคนเราแตกตางไปไดขนาดนี้เชียวหรือ?
แลวหลอนก็นึกขึ้นได ใกลคนเชนไร ติดใจคนแบบไหน ก็มีความโนมเอียงที่จะกลายเปนคนเชนนั้น ดูอยางทาน
องคุลีมาลปะไร สามารถเปลี่ยนจากมหาโจรรายผูคราชีวิตมนุษยเปนอาชีพ กลายเปนพระผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไดในวัน
เดียว เพียงเมื่อพบยอดกัลยาณมิตรเชนพระพุทธเจาเทานั้น
หรือวาลูกสาวของหลอนคิดถูก? ณชะเลมีอํานาจมากพอจะเปลี่ยนรายใหกลายเปนดีไดจริงๆ หากเปนเชนนั้นโดย
ไมมีรายการพลิกล็อกในภายหลังก็ดีหรอก...

“แมวาฤกษเปนคนเกงนะ พอหนูทรายขอเรียนพิเศษดวย ก็ไมไดกังขาอะไร ไมสงสัยเทาไหรวาทําไมถึงเลือก
ครูเปนเด็กรุนเดียวกัน”

๑๘๕

รสรินเอยชมแบบแถมสําเนียงเหน็บนอยลง
“เปาหมายของทรายคือเกงคอมพใหไดเทาผม...” จองฤกษเอยนิ่มนวล “สวนเปาหมายของผมคือรูในสิ่งที่ควรรูให
ไดเทาทราย นับกันจริงๆ ผมเปนฝายมาเอา ไมใชมาให”
สีหนารสรินคลายความเครงลงเกือบหมด สังเกตดีๆ เริ่มมีรอยยิ้มหนอยๆ แลว
“คบหากันในขอบเขตนี้ไดก็ดี แลกเปลี่ยนสิ่งที่ฝายหนึ่งมี อีกฝายหนึ่งขาด เขาเรียกวาความสัมพันธชนิดเกื้อกูลกัน
ความรูสึกที่มีใหแกกันทั้งชาตินี้และชาติหนาจะเหมือนเพื่อนรักที่ผูกพันแนนแฟนเสมอกัน ไมมีใครมองใครเปนลูกไล”
จองฤกษยิ้มกวาง ความรูสึกฉันเพื่อนที่เสมอกันเปนความอบอุนลึกซึ้งซึ่งหาไดยากในโลก และพอตรองตามหลัก
กรรมวิบากขั้นพื้นฐานที่มารดาของณชะเลกลาว เขาก็คลอยตามดวยความเห็นจริง เพื่อนธรรมดาหางาย สวนเพื่อนรูใจที่
เกิดจากใจเสมอกันจริงๆ นั้นหายาก เหตุก็เพราะขาดการเกื้อกูลที่เสมอกันนั่นเอง กวาดตาแลไป จะเห็นคนคบกันสักกี่คูที่
เกื้อกูลกันโดยไมมีฝายใดฝายหนึ่งเอาเปรียบหรือเอาแตแบมือขอทาเดียว
เขาเขาใจกฎแหงกรรมเพิ่มขึ้นทีละขอทุกวัน และเห็นตัวเองฉลาดขึ้นในอีกแบบหนึ่ง แตกตางจากความฉลาดที่
ผานมาเปนคนละเรื่อง ใจยิ่งนึกพอใจเสนทางนี้มากขึ้นทุกขณะ และคิดจริงๆ วาจะเอาดีอยางนอยเทาณชะเลใหจงได
สนทนากันอีกพักผูใหญของบานก็ขอตัวออกจากหอง เปดโอกาสใหเรียนพิเศษกัน สองวัยรุนมานั่งกันทีโ่ ตะขนาด
กลางซึ่งมีไวสําหรับใหปณิธานหรือรสรินหอบงานบริษัทมาทําตอ บนโตะมีโนตบุกซึ่งณชะเลกับพี่สาวผลัดกันใช มัน
กลายเปนอุปกรณการเรียนการสอนเพียงชิ้นเดียวสําหรับวันแรก
“ทรายอยากเรียนอะไรเหรอ?”
“ฤกษเตรียมอะไรมาสอนทรายละ?”
แฟนสาวยอนถาม จองฤกษแบมือแสดงความวางเปลา แตนัยนตาคมปลาบฉายแสงแรงแสดงความเชื่อมั่นในความ
เปนหองสมุดเคลื่อนที่ของตน ทํานองบอกวาเธออยากไดคําตอบอะไรก็ถามฉันมาเถอะ ตอบใหไดหมด!
“งั้นเอางี้...” เด็กสาวถูมือ “กอนอื่นคุณครูแสดงใหชมเปนขวัญตาหนอยไดไหมวาทําอะไรไดแคไหนตอนอยูบน
อินเตอรเน็ต”
เด็กหนุมมองอาการอยากรูอยากเห็นของเพื่อนสาวอยางเขาใจ ใครๆ ก็ชอบเห็นปาฏิหาริยกับตาตนเองทั้งนั้น ก็ดี
เหมือนกัน อาศัยมายากลเปนการโหมโรมเรียกน้ํายอยเสียหนอย ตอไปจะไดเชื่อมือครูหมดหัวใจ
เครื่องคอมพิวเตอรที่บานจองฤกษเปดพรอมและออนไลนอินเตอรเน็ตตลอดเวลา เพราะเตรียมการไวลวงหนาอยู
แลวเผื่อตองใชขอมูลจากเครื่องเขาในการสอน บัดนี้เมื่อนักเรียนสาวขอใหแสดงความสามารถใหเปนที่ประจักษ จึงนํา
แผนซีดีรอมที่นํามาดวยติดตั้งโปรแกรมที่จําเปนตองใชลงในโนตบุกของหลอน จากนั้นตอโทรศัพทเชื่อมตอกับคอมพ
ของตน ในไมกี่อึดใจตอมาก็เห็นทุกสิ่งเสมือนไปนั่งหนาเครื่องที่บานเขาทุกประการ

จองฤกษหันมาเลิกคิ้วใหแฟนสาว

๑๘๖

“ถาถามวาเดี๋ยวนี้ผูคนรูขาวรอบโลกจากไหน ทรายจะตอบวาไง?”
ณชะเลใจเตนระทึกพอๆ กับกําลังจะชมมายากลชุดใหญ เพราะสังหรณวากําลังจะเห็นอะไรที่ไมธรรมดานัก
“เดี๋ยวนี้คนรูขาวจากไหนเหรอ... เออ... ก็แหลงขาวใหญๆ อยางซีเอ็นเอ็นไง”
จองฤกษพยักหนายิ้มรับและคียที่อยูของไซตขาวจอมอิทธิพลเพี่อเรียกดูหนาแสดงเนื้อหาในนาทีนี้ขึ้นมา ระหวาง
นั้นก็พูดไปเรื่อยๆ
“พวกสื่อที่เปนมหาอํานาจกําลังแขงกันแยงผูเขาเยี่ยมชมขาวบนเน็ตกันอยางเอาเปนเอาตาย วัดกันแตละเดือนจะมี
ชาวโลกราว ๒๐–๓๐ ลานคนเขาไปดูขาวของสื่อพวกนี้ และแตละนาทีอาจมีคลื่นพลโลกเปนพัน เปนหมื่น หรือเปนแสน
ที่โถมเขามาอานขอขาวจากเว็บ ขึ้นอยูกับความสําคัญของสถานการณในแตละชวง”
ณชะเลนิ่ งฟ ง ตาแป ว ขณะนั้ น จองฤกษเ ลื่ อ นหน า เว็ บ ลงไปหาขา วย อ ยในหมวดธุรกิ จ คลิก ขอข า วชื่ อ Rally
recharged ก็ปรากฏเนื้อหาขาวยาวเหยียดในเวลาไมเนิ่นชา
“ทรายรูไหม? กลุมอิทธิพลจําพวกเดียวกับไซตซีเอ็นเอ็นเนี่ย เปนเปาอันดับตนๆ ของผูกอการรายเลย มีการ
พยายามทะลวงระบบเพื่อเขาไปเปลี่ยนแปลงขอมูลขาวสารใหกลายเปนโฆษณาชวนเชื่อ หรือเผยแพรคําขูขวัญคุกคาม
ชาวโลกกันอยางอุตลุด ดังนั้นจึงตองมีมาตรการปองกันการบุกรุกระดับสูงสุด กับทั้งมีเจาหนาที่ดูแลระวังกันตลอด ๒๔
ชั่วโมงไมคลาดสายตา พูดงายๆ คือไซตขาวยักษใหญเปนพวกมีชองโหวนอยที่สุด แฮกฯยากที่สุด ทาทายความสามารถ
อยางที่สุด!”
หญิงสาวยิ้มไมสนิทนัก
“ที่ไหนมีความทาทาย ที่นั่นตองมีเงาของเธอไปทาบกลางสนามอยูเสมอเลยใชไหม?”
จองฤกษชะงักเงียบไปอึดใจ กอนตอบวา
“มันขึ้นอยูกับวาเราเลือกคบใคร ถาเราอยูในชุมชนแฮกเกอรที่มีแตการปลูกฝงสํานึกของการแขงขัน การเอาชนะ
และความฉลาดกลบเกลื่อนรองรอย ก็แนนอนวาเราชอบความทาทายเปนชีวิตจิตใจ แต... พอเราเจอทราย ก็เหมือนเห็น
เปาหมายสุดทาย เราไมจําเปนตองเสี่ยงควาเหยื่อลอชิ้นเล็กอื่นๆ เพียงเพื่อพบวาอาจสูญเสียเปาหมายสุดทายอยางทรายไป”
ณชะเลยิ้มตื้นตันและหัวเราะในลําคอ พึมพําพอไดยิน
“เดี๋ยวนี้คารมเขาขั้นละลายกันไดเลยนะ พัฒนาเร็วจริงๆ ”
สําเนียงหวานอยางเปดเผยครั้งแรกของแฟนสาวทําใหมุมปากของจอมแฮกเกอรคลี่ออกเปนยิ้มนิดหนึ่ง แตเขาก็ยัง
มองจอมอนิเตอรนิ่ง สองมือเคลื่อนไหวรวดเร็ว เรียกโปรแกรมเจาะระบบซึ่งพัฒนาขึ้นเองขึ้นมาหนาตางหนึ่ง เห็นเปน
เหมือนกับหนาตางเว็บขาวซีเอ็นเอ็นเมื่อครูทุกประการ ณชะเลมองปราดเดียวก็ทราบวาโปรแกรมนั้นเปดตัวขึ้นพรอมกอป
ปขอมูลจากบราวเซอรซึ่งเปดอยูลาสุด

๑๘๗

เด็กหนุมผูมีความเปนอัจฉริยะทางคอมพิวเตอรเลื่อนหนาลงมาประมาณกลางๆ ขาว กะวาเปนจุดอันไมเปนที่
สังเกตของใคร แลวปาดเลือกคําวา of พิมพแกลงไปตรงๆ เปน or ซึ่งจะเปลี่ยนกลุมคําเดิมจาก maker of data เปน maker or
data อานเผินๆ จะไมมีใครรูสึกวาเปนจุดผิดพลาด หรือแมเห็นวาเปนจุดผิดพลาดก็เล็กนอยมากจนไมนึกโทษเจาหนาที่ซี
เอ็นเอ็นผูถายทอดขอมูลนั้นกัน
พอแกเสร็จก็คลิกปุม Update ทีเดียว แลวกลับมายังบราวเซอรเดิม คลิก Refresh แลวเลื่อนขอมูลลงมายังตําแหนง
ที่เพิ่งแกใหแฟนสาวชม ณชะเลถึงกับตาโตขนลุกเกรียวเมื่อพบวาขอมูลของเว็บซีเอ็นเอ็นพลอยถูกเปลี่ยนไปดวย ซึ่งจะ
แปลเปนอื่นไปไมได จองฤกษสามารถปรับเปลี่ยนแกไขขอมูลของซีเอ็นเอ็นไดจากคอมพิวเตอรเครื่องใดในโลกตาม
ตองการทุกเวลา!
“ลองคิดดูนะ...” จองฤกษเอยน้ําเสียงปกติราวกับเพิ่งแกไขขอมูลการบานประจําวันธรรมดา “แทนที่เราจะเปลี่ยน
อักษรตัวเดียวในหนาขาวยอยที่ไมมีใครใหความสําคัญ แตไปอัพเดทขาวพาดหัวหนาแรก เปนอะไรเชน ‘นิวยอรกถูกถลม
ราบเปนหนากลองดวยอาวุธนิวเคลียรของบินลาดิน’ อะไรจะเกิดขึ้น?”
ณชะเลกลืนน้ําลายแทบไมลง จินตนาการถึงมหาโกลาหลที่จะอุบัติอยางรวดเร็วเปนไฟลามทุง นาทีเดียวจะมีคน
สักหมื่น หรือสักแสน หรือกวานั้น ที่ตระหนกอกสั่นขวัญแขวนจนเหงื่อตก และตะเบ็งเซ็งแซกระจายขาวใหคนนับสิบ
หรือนับรอยรอบตัวรูขาวอัปมงคลตามกันในสองสามพริบตา แม ๕ นาทีหลังจากนั้นเจาหนาที่ซีเอ็นเอ็นอาจสังเกตพบขาว
โคมลอยเขยาขวัญเขา และแกขาวกลับคืนเปนปกติดังเดิม ก็คงไมทันการณ ความสับสนคงแผลามไปกวางไกลทั่วทุกมุม
โลกเสียแลว
เด็กสาวสัมผัสไดอยางแจมชัดวาชั่วขณะปจจุบัน โนตบุกธรรมดาๆ ตรงหนาทรงศักยภาพกระทบกระเทือน
ยิ่ง ใหญ เ สี ย กว า ไม เ ท า พ อ มดนั บพั น เพราะมั น สามารถก อ ความวุ น วายขนานใหญ จ ากทั่ ว ทุ ก มุ ม โลกได รวดเร็ว เกิ น
จินตนาการ
หายใจไมทั่วทอง แฟนหนุมเพิ่งกออาชญากรรมออนไลนไปสดๆ รอนๆ โดยใชคอมพิวเตอรของหลอนในบาน
ของหลอน...
“พรุงนี้จะมีเอฟบีไอมากดออดบานทรายมั้ยเนี่ย?”
“ไมหรอก พวกนี้ทํางานเร็วจะตาย สิบนาทีก็มายืนขางหลังทรายไดแลว”
มุขขําขันนั้นทําใหณชะเลเครียดและหัวเราะไมออก เงยหนาจากคอมพขึ้นจองตาเพื่อนชายดวยสายตาเปนกังวล
จริงจัง จนจองฤกษตองเลิกพูดเลน หากแตประกายตายังพราวแสงสนุก
“อยาหวงเลยทราย ทรายก็รูวาถาเขาจะจับได ก็ตองถึงตัวเรากอน เพราะคอมพตัวการที่เขาถึงซีเอ็นเอ็นจริงๆ คือ
เครื่องของเรา และคงไมมีใครเฉลียวคิดหรอกวานี่เปนการสั่งแฮกฯจากทางไกลทางโทรศัพท แลวก็... คอมพของเราไมได
มีฐานะเปนหนวยหนึ่งของอินเตอรเน็ต แตมีฐานะเปนแผงควบคุมอินเตอรเน็ตทั้งระบบ!”
“เพราะฉะนั้นจะไมมีใครสืบหาไดวาเธอเปนใคร ใชเครื่องมาจากประเทศไหน?”

“ใช!” จองฤกษยิ้มพรายอยางภาคภูมิที่จะอวด “ยิ่งไปกวานั้น จะไมมีระบบใดๆ ปองกันการควบคุมจากเครื่อง
เราไดอีกดวย ตราบใดที่ยังสื่อสารกันดวยแบบแผนของอินเตอรเน็ตปจจุบันกันอยู!”

๑๘๘

“ขอคําอธิบายใหทรายเขาใจหนอยไดไหมวาฤกษทําไดยังไง?”
จองฤกษเปดโปรแกรมใหมขึ้น เขาแสดงแผนที่ประหลาดหลายชิ้นใหหลอนดูในโปรแกรมนั้น
“แฮกเกอรทั้งหลายมัวเสียเวลาเจาะระบบเปนแหงๆ แตเราเสียเวลายาวๆ ครั้งเดียวเพื่อแฮกฯอินเตอรเน็ตทั้งระบบ
ความพยายามของเราคือทําใหอินเตอรเน็ตกลายเปนกระจกใสที่มองลงไปเห็นไดทั่วตลอด จะลึกกี่ชั้น กวางไกลกี่ขอบฟา
ทุกอยางจะปรากฏชัดตามความตองการของเราโดยไมมีกําแพงไหนๆ มาบดบังได... เราเริ่มตนดวยการตั้งเปาหมายอยาง
นี้!”
จากนั้นจองฤกษก็แจกแจงขยายความใหแฟนสาวเขาใจแจมแจง นับจากการเปลี่ยนมุมมองเสียใหม ไมเห็น
อินเตอรเน็ตเปนระบบเครือขายคอมพิวเตอร แตมองเปน ‘แผนที่กล’ ซึ่งมีอยูหลายมิติ หลายระดับชั้น หลายแบบแผน
ทํานองเดียวกับแผนที่ประเทศไทยอาจเขียนขึ้นเพื่อใหเห็นเฉพาะเสนทางสายหลักก็ได หรือทําใหเห็นเฉพาะจุดทองเที่ยวก็
ได หรือทําใหเห็นเฉพาะจุดสําคัญของราชการก็ได
เมื่อนําแผนที่มิติตางๆ มาทับซอนกันเพื่อหาจุดตัดที่ไมมีใครคาดถึงวามีอยู ก็อาจกลายเปนปจจัยสรางมายากลที่นา
พิศวงขึ้นมา ทํานองเดียวกับเขาประตูที่หนึ่งแตไปโผลออกอีกประตูหนึ่งที่อยูหางออกไป ผานอุโมงคมหัศจรรยอันไมนามี
อยูจริงได คลายกับเดวิด คอปเปอรฟลดเคยแสดงกลเดินทะลุผานกําแพงเมืองจีนอะไรทํานองนั้น
จองฤกษเปดเผยที่มาที่ไปจนสิ้นไสสิ้นพุง ที่จุดเริ่มตนเขาแคทําแผนที่ขึ้นมาเปนแบบตางๆ มั่วๆ ดวยความเชื่อวา
เมื่อนําความมั่วตางๆ มาประสานกัน นาจะลงเอยเปนการไดแบบแผนที่ไมเคยมีใครเห็นมากอน และทฤษฎี ‘เริ่มแบบมั่วๆ ’
ของเขาก็ถูกตอง เพราะเขาพบจุดซอนทับที่ไมมีใครเคยสังเกตมากอนเขาจริงๆ พูดใหเขาใจงายที่สุดคือเขาไมจําเปนตอง
เจาะระบบเขาสูเป าหมายที่ ตองการตรงๆ ไม ตองล็อ กอิน ไมตองใชพาสเวิรด ใชแ ตวิธีมุด อุ โมงคมหัศจรรยเ อาโดย
ปราศจากเงื่อนไขใดๆ มาขัดขวาง
วิธีสรางแผนที่ของจองฤกษเริ่มตนจากเลหกลสารพัดชนิด นับแตเชาเซิรฟเวอรหลายแหงเพื่อเปดประตูกลดักทาง
ขอมูล รวมทั้งขุดอุโมงคลับแรกๆ ขึ้น ยิ่งกวานั้นยังคิดซอฟตแวรแจกฟรีที่เสริมความสามารถโปรแกรมเจาะแจะยอดนิยม
พอมีคนใชกันมากเขาก็ไดตําแหนงและตัวเลขเชิงเทคนิคตามโซนตางๆ รอบโลก
หลังจากใชความอดทนและหยาดเหงื่อมากมาย ก็รุกคืบไปทีละนอยไดเหมือนกษัตริยกระหายอํานาจ ครอบครอง
ทีละแวนแควน จนรวบรวมเปนอาณาจักรมหึมา ครอบคลุมพื้นที่หลักๆ บนโลกอินเตอรเน็ตไวเกือบทั้งหมดไดสําเร็จ พูด
ใหงายคือเขากําลังเปนจักรพรรดิผูมีอํานาจชี้เปนชี้ตายในอาณาจักรอินเตอรเน็ตอันไพศาลแหงนี้!
ณชะเลพูดไมออก หนุมวัยรุนตรงหนาหลอนเปนใครคนหนึ่งที่อันตรายเหลือประมาณ เขาเปนเอตทัคคะทางการ
รวบรวมขอมูลที่กระจัดกระจายมาปะติดปะตอเปนรูปเปนรางไดอยางเหลือเชื่อ
“เปนอะไร ทําไมมองเราอยางนั้น?”
จองฤกษถามยิ้มๆ ทั้งปลื้ม เพราะรูๆ อยูวาคนรักทึ่งในความสามารถนาอัศจรรยของตนจนตะลึงคาง

ณชะเลรูสึกตัว ตื่นจากภวังคพึมพําวา

๑๘๙

“อยางนี้เอง เธอถึงเอาโปรแกรมโทรจันไปวางไวบนเซิรฟเวอรของบริษัทซอฟตแวรยักษไดราวกับเปนคนใน และ
เขาออกเปลี่ยนรูปในเว็บติดลมดอทคอมไดราวกับเปนเว็บมาสเตอร เคล็ดลับก็คือเปนเจาของมันทั้งอินเตอรเน็ตนั่น
แหละ!”
จองฤกษซึมลงเล็กนอยเมื่อณชะเลกลาวพาดพิงถึงโปรแกรมโทรจันอันเปนเหตุใหมีคนฆาตัวตาย
“ตลอดมาเราไมเคยกลั่นแกลงใครเลยนะ ไมเขาใจตัวเองเหมือนกันวาเดือนกอนปลอยโทรจันออกไปเลนงานคน
เปนลานไดยังไง เหมือนผีเขาสิง”
“อยางนอยก็ไดเห็นตัวอยางไง วาตอนถืออํานาจลนฟาลนดินไวในมือคนเดียว อํานาจนั้นเปนมหันตภัยใหญได
ขนาดไหน ขอแคโดนผีชื่อ ‘เผลอหลง’ เขาสิงใหหนามืดแควูบเดียวพอ”
เด็กหนุมพยักหนา
“โชคดีมากที่เรามาเจอทรายเสียกอนความเหลิงอํานาจจะครอบงําเราจนกลายเปนปศาจถาวร รูไหม? เราพบความ
นาจะเปนอยางหนึ่ง คืออินเตอรเน็ตนั้นเปราะบางและลมงายเหมือนโดมิโน เราคิดวิธีลมเซิรฟเวอรสืบทอดพรอมๆ กัน
หลายๆ เขต ซึ่งจะทําใหอินเตอรเน็ตทั้งหมดเปนอัมพาตไดภายในชั่วโมงเดียว ตองใชเวลาพอสมควรกวาจะฟนคืน และเรา
ก็ทําซ้ําไดเรื่อยๆ โดยไมมีใครหาทางปองกันหรือแกไขเสียดวย เราลิ้มรสการถืออาญาสิทธิ์เหนือโลกมาจริงๆ รูสึกเหมือน
ตัวเองเปนพระเจา และมนุษยเปนแคกลุมลูกไกในมือที่บีบก็ตาย คลายก็รอด มันเปนอะไรที่ยิ่งใหญและเยายวนอธิบายยาก
อํานาจมืดมีจริง และเหมือนหลุมดําที่รอใหเรากาวลงไปเต็มๆ ตัวเทานั้น”
“นาทีที่พบอํานาจการทําลายนั้น ทําไมเธอไมใช มีอะไรมายับยั้งไวหรือ?”
“ก็... แคดวยคําถามเดียวที่เกิดขึ้นในหัว... จะทําไปทําไม?”
ณชะเลระบายยิ้มออน
“คําถามคําเดียวนั้นแหละ ตัดสินวาเธอมีสํานึกของความเปนมนุษยอยูโดยบริบูรณ” แลวหลอนก็กระตุนใหคิด
“เอาละ... เธอมีอํานาจยิ่งใหญอยูในมือสองอยาง เงินพันลานหนึ่ง อินเตอรเน็ตทั้งระบบอีกหนึ่ง คนอื่นเขามีแลวอยากกอ
การรายกัน นาคิดวาถาทําใหเปนตรงกันขาม เราจะ ‘กอการดี’ อะไรไดบาง”
“เมื่อกี้ตอนนั่งแท็กซี่เขามาในซอย เราเห็นบานอยูหลังหนึ่งประกาศขาย เราจะซื้อไว เพื่อใหไดมาขอคําปรึกษาจาก
ทรายบอยๆ ” แลวเขาก็ผนึกสายตาตนเขากับสายตาหลอนสนิทแนบ “ทรายจะเปนปายบอกทางใหชีวิตเรา”
เด็กสาวกะพริบตาสงประกายหวานใหแฟนหนุม สัมผัสชัดถึงอํานาจในตัวเขา ที่อยากทําอะไรก็ได สุดแลวแตจะ
พอใจ ขณะเดียวกันก็เห็นชัดตามจริง วาความนาหลงใหลของผูหญิงทําใหหลอนอยูเหนืออํานาจทั้งหมดในตัวเขา!

ตอนที่ ๒๒ จุดเปลี่ยน

๑๙๐

กลับจากเวียนเทียนที่วัดเกือบสองทุม อเวราเปนคนอาสาขับให โดยมีรสรินเจาของรถนั่งดานขาง สวนเบาะ
หลังนั้นพี่นองสองสาววัยรุนนั่งอยูคูกัน ละอองฝนนั่งหลับตาทําสมาธิเงียบเชียบ แตณชะเลนั่งคุยกับเจาอุยโหยหนุงหนิง
ชนิดที่ถาใครไมรูเพิ่งเขามานั่งมืดๆ คงนึกวาเปนลูกชายวัย ๓ ขวบของหลอนจริงๆ
“นึกไมถึงนะ…” อเวราเปรยกลั้วหัวเราะ “วาจะมีคนบังคับใหหมาถือธูปเดินเวียนเทียนไดดวย”
รสรินพยักพเยิดอยางชินตาเสียแลว
“นั่นแหละ ทรายเขาละ ตั้งหนาตั้งตาใหหมาทําบุญเปนที่หนึ่ง ไมมีใครเกินหนาอีกแลวในโลกนี้”
ณชะเลอุตสาหตัดธูปเทียนสั้นเปนพิเศษ และเตรียมดอกไมชอเล็กมาเองจากบาน พอเดินเวียนเทียนก็ประคองอุมอุย
โหยดวยมือซาย สวนมือขวารวบสองขาหนาของมันกุมไวในทาพนม โดยมีธูปเทียนและดอกไมปกอยูระหวางกลาง มิไย
ใครจะพากันมองเปนแถว เด็กสาวก็ยังเดินตัวตรงทําหนาเฉยๆ รวมไปกับขบวนเวียนเทียนจนครบสามรอบ
“นาแปลกเหมือนกันนะคะที่เจาอุยโหยไมดิ้นเลย ขนาดเปลวเทียนอยูหางหนามันนิดเดียว”
“ของเคยๆ มั้ง ทรายเขาทําแบบนี้เปนสิบรอบแลว”
“เสียดาย ตอนหมาของนายังอยู นานาจะเอามาเดินเวียนเทียนดูมั่ง” คําพูดนั้นสงตรงมาถึงหลานสาว อเวราเพิ่ง
สัมผัสจริงๆ จังๆ วาแมแตหมาก็มีจิตสงบเย็นเปนกุศลไดคลายกระแสจากจิตมนุษย “ความจริงก็เกดีเหมือนกันนะ และ
ทาทางอุยโหยก็มีความสุขมากเลย”
“นาเคกไมซื้อหมามาเลี้ยงอีกละคะ?”
“เห็นอุยโหยบอยๆ ก็ชักนึกมันเขี้ยวขึ้นมาอีกเหมือนกัน แตเอาจริงคงไมไหวหรอก ตองทําโนนทํานี่เหนื่อยจะตาย
ชัก ขืนเลี้ยงหมาอีกตัวมีหวังลงไปนอนชักแดกๆ ใหมันสงสัยวาเราเปนอะไร”
ณชะเลหัวเราะแผว
“ทํางานเหนื่อย กลับมาเจอหนาหมาจะไดหายเหนื่อยไงคะ”
“เลี้ยงเจาพวกหมาศักดินานี่คงไมใชแคกลับมาเจอหนาใหหายเหนื่อย ตองเลนกับมัน เลี้ยงมันเหมือนเปนลูก ไมงั้น
เห็นมันเหงาแลวสงสารแย สมัยกอนตอนจําเปนตองเอาหมาเขากรงแตละครั้ง นารูสึกผิดเหมือนจับเด็กขังคุก ยอนนึกไป
แลวเหมือนชีวิตขาดเสรีภาพเสียหลายป ตองรับผิดชอบลูกคนหนึ่งที่ไมไดออกมาจากทองเราไปจนกวาจะครบวาระ”
ณชะเลเอาหนาซุกลงไปกับตัว ‘ลูกชาย’ อยางแสนรัก นึกไมออกวาตอไปหลอนจะยอนกลับมาระลึกถึงเจาอุยโหย
โดยความเห็นวามันเปนภาระไดอยางไร
“ง่ําๆ ๆ ๆ ๆ ”
เด็กสาวงุมริมฝปากงับสุนัขคูใจพรอมเสียงประกอบ เจาอุยโหยเหาตอบเล็กๆ และพยายามมวนตัวมาเลียหนานายแม
ซึ่งนายแมก็ยิ้มชื่นยื่นหนาใหลิ้นมันโดนถนัดๆ โดยดี
“คนเมื่อกี้ใครเหรอ? สงบเสงี่ยมสุภาพเรียบรอยดีจริงๆ ทาทางฉลาดนะ แฟนทรายหรือเปลา?”
อเวราถามถึงเด็กหนุมซึ่งคืนนี้ณชะเลชวนมารวมขบวนดวย
“ก็เปนคนสนิทนะคะ แตแมคงยังไมอยากใหยอมรับกับนาเคกเกินฐานะเพื่อนมั้ง”
นาสาวยิ้มอยางเขาใจ และอดตั้งขอสังเกตไมได
“เขามองทรายอยูตลอดเวลาเลยนะ เหมือนคนกลัวของหาย”
“สงสัยพยายามระลึกชาติมากกวา เห็นกอนกลับกระซิบวาคุนบรรยากาศมาทําบุญกับทรายจัง”

๑๙๑

“วาว!…”
อเวราลากเสียงยาว ตนเสียงเปนประกายสดใสดวยความชื่นมื่นแทนหลาน แตปลายเสียงซึมแผวลงดวยความคิด
เปรียบเทียบกับวิถีทางของตนเอง มีผูชายพูดกรอกหูหลายรายวาคุนกับหลอนเหมือนเคยครองคูกันมา แตเคยครองอีทา
ไหนไมรูชาตินี้ถึงกระเด็นจากกันไปดวยเหตุผลตางๆ นานา อาจจะเปนเพราะไมเคยมีสักคนที่กระซิบบอกหลอนขณะอยู
ในงานบุญ วาคุนเคยกับบรรยากาศทําบุญรวมกับหลอนมากอนดังเชนที่จองฤกษกระซิบบอกณชะเล…
เงียบคิดฟุงซานเปนครู กอนเอยถามรสริน
“พี่หนอง คูที่เคยทําบุญรวมกันมา จะตองเกิดความคุนเคยขณะอยูในงานบุญรวมกันเสมอไปทุกชาติหรือเปลาคะ?”
รสรินอึ้งคิดกอนตอบเลี่ยงๆ
“เคกก็ไปเอาจริงเอาจังทําไม อีตาฤกษหาเรื่องหยอดใหทรายเคลิ้มไปงั้นแหละ”
“แตทรายก็รูสึกแบบเดียวกับเขานะคะแม” ณชะเลแทรก “เหมือนนี่ไมใชการนัดมาทําบุญรวมกันครั้งแรก เดินอยู
ขางๆ กันแลวอุนใจ รูสึกปลอดภัย และเหมือนเปนเงาตามไปในทิศเดียวกัน แตกตางจากที่เคยมาเดินตามเราตอยๆ ทุกคน
พวกนั้นทําใหทรายรูสึกเหมือนมีคนแปลกหนาสะกดรอยตาม”
“กําลังชอบใคร สนิทกับใคร หรือถูกอัธยาศัยกับใคร ก็เกิดอุปาทานทํานองนี้ไดทั้งนั้นแหละ อยาเพิ่งยึดมั่นถือมั่น
งายๆ ดูๆ กันไปเรื่อยๆ กอน”
รสรินพูดปด เพราะชักนึกกลัวขึ้นมาอีก จองฤกษเขามาเร็วเหลือเกิน ทั้งสามีหลอน ทั้งนองสาว เหมือนชอบใจให
การตอนรับเปนอันดี แถมพอเดินทําบุญดวยกันแลว หลอนยังพลอยรูสึกดีไปดวยอีกคน จนตองถามตัวเองวานี่หลอน
ปลอยใหโจรเกาเขาถึงครอบครัวไดงายดายปานนี้ทีเดียวหรือ?
“ก็ดูอยูไงคะ วันนี้ก็ดู”
ณชะเลทําเสียงออน
“ดูแตตาไมพอหรอก ใจตองคิดดวยวาเขาเปนคนยังไงกันแน สิ่งที่แมเห็นคือเขากําลังหลงหนู หนูอยากใหเขาเปน
อยางไรเขาก็คงจะเปนอยางนั้น เอาไวคบนานจนชินๆ แลวคอยดูใหมวาจะออกลายอะไรหรือเปลา”
พอเห็นแมแสดงทาทีเมินจองฤกษตอหนาคนอื่น ณชะเลก็ยนคิ้วเล็กนอย หลอนวาหลอนสับสน เพราะตลอดมาทั้ง
พอและแมสอนใหคิดเปน กลาตัดสินใจและพรอมจะรับผิดชอบทุกการเลือกของตนเอง แตเอาเขาจริงเหมือนแมตั้งทาถือ
บังเหียนควบคุมชีวิตหลอนอยูตลอด เห็นไดชัดจากการเลือกคบคนรัก ซึ่งวัดไดวาหลอนสามารถเปนตัวของตัวเองแคไหน
แมไวใจหลอนเพียงใด และเหตุการณก็พิสูจนแลววาหลอนยังไมเปนตัวของตัวเอง แมยังไมไวใจ ยังไมเชื่อถือสายตา
หลอน
แตอยางไรณชะเลก็ทองไดขึ้นใจวาแมรักหลอนมากกวาใครในโลก ความรักของคนอื่นอาจเปนอื่นไดเสมอ แต
ความรักของแมจะคงเดิมไปจนชั่วชีวิต ความขึ้นใจนั้นทําใหณชะเลเห็นใจแม แมมีเหตุผลอันสมควร จองฤกษมีมลทิน
มลทิน ยิ่ง ใหญ เ ท า ไหรอ นาคตก็ ยิ่ ง ยากจะไวใ จขึ้ น เท า นั้น แม ห ล อนอ อนไหวกั บ เรื่ อ งการคบคน และปฏิ บั ติต นเป น
แบบอยางกับหลอนและพี่สาวมาตลอด หากใครกอกรรมอันเปนเหตุใหไดชื่อวาเปนพาลแลว แมจะตั้งระยะความสัมพันธ
ไวหางเหินมาก ตอใหเปนเครือญาติก็ตาม นี่จองฤกษเปนคนแปลกหนาที่เพิ่งโผลมาดวยวิธีปนรั้วเขาบาน แถมพกดวย
ประวัติอันดําทะมึนระดับขามชาติ จูๆ หลอนจะหวังใหแมไวใจเขางายๆ กระนั้นหรือ?

๑๙๒

พอคิดได ณชะเลก็รูสึกสงบลง และเลือกนิ่งเงียบไมโตตอบ หลอนจะเปนเด็กดีของแมตอไป ในขณะเดียวกันก็
จะมีความคิดเปนของตัวเองไปพรอมๆ กัน ความเปลี่ยนแปลงที่ผานมาของจองฤกษทําใหเกิดความเชื่อมั่นวาหลอน
สามารถฉุดเขาขึ้นสูงไดถึงยอดโดยไมกลับพลัดตกต่ําลงอีกเลย วันไหนเขาอยูบนยอดอยางแจมชัด วันนั้นแมคงเลิกกังวล
ไปเอง
ฝายอเวราฟงแมลูกโตตอบกันเพียงสั้นๆ ก็พอจับทิศทางถูก อานออกในทันทีวาณชะเลเปดใจรับจองฤกษเต็มที่แลว
แตรสรินยังก้ํากึ่งอยู ความจริงหลอนไมนามีเอี่ยวเกี่ยวของกับเรื่องในครอบครัวของพี่สาวนัก แตประหลาดที่เกิดความรูสึก
อยากเปนเหมือนณชะเลขึ้นมา…
เมื่อครั้งอยูในวัยเดียวกับณชะเล หลอนก็เหมือนเด็กสาวรวมยุคอีกหลายๆ คน ที่พอแมยังเขมงวดและเขมนมองหนุม
ทุกหนาที่มาติดพัน จะไปไหน จะทําอะไร เปนตองจับตามองทุกฝกาว กระทั่งหลอนเกิดความเกร็ง รําคาญ รูสึกไมเปนตัว
ของตัวเองอยางแรง จนอยากเรียกรองใหมีกฎหมายหามพอแมเขมงวดกับลูกสาวขึ้นมาสักฉบับ
ชวงที่อยูในการควบคุมของผูปกครอง หลอนเปนเด็กดื้อเงียบ คือเหมือนไมเถียง ไมขัดใจ ไมปงปงใสพอแม แตก็ทํา
ทุกสิ่งที่ตนปรารถนา แมตองหลบๆ ซอนคบหนุมบางคนที่พอแมไมชอบขี้หนาก็ยังเคย
มนุษยเปนสิ่งมี ชีวิตที่เขาถึงกันไดยากเย็น กะแคจับคูใ หถูกฝาถูกตัว ก็ตองเฟนแลวเฟนอีก ไหนจะตองฝาดาน
อรหันตของลูกคือพอแมอีกโสด และครั้งหนึ่งหลอนเคยไดบทเรียนที่นาเจ็บใจ เมื่อดันทุรังคบกับหนุมหลอซึ่งพอแม
วิจารณวาขาดสัมมาคารวะ มองหลอนเหมือนเสือมองเหยื่อที่จะดับหิวของมันเพียงมื้อหนึ่ง แตหลอนก็ไมเชื่อ และมีความ
ทะนงวาสามารถเปนเบอรหนึ่งของเสือผูหญิงตัวฉกาจ รวมทั้งนึกวาตนมีเสนหมัดใจแรงพอจะเปลี่ยนแปลงเขาใหรักจริง
หวังแตง
แตเพียงสองเดือนหลังจากพลีกายถวายพรหมจารีให เจาหมอนั่นก็สําแดงเดชเสือติดปก บินหนีไปหาเหยื่อใหมงายๆ
บทเรียนนั้นสอนอะไรหลอนหลายอยาง เชนความเชื่อมั่น ความทะนง กับความมีดีจริง แคไหนก็ไมเพียงพอจะสยบเสือให
เชื่อง สัญชาติเสือยอมไมเบื่อออกลา และนั่นเปนครั้งแรกที่แอบรองไหเสียใจกับการไมเชื่อฟงพอแม
แตครั้งเดียวไมเข็ด พักเดียวก็เอาอีก แลวก็โดนพอแมเอ็ดเสียงเขียวอีก สมัยเปนวัยรุนหลอนจึงโหยหาอิสรภาพเสมอ
ปรารถนาจะอยูพนสายตาดูแลควบคุมของพอแมเสมอ อยากใหพอแมทวงติงหามปรามนอยๆ เสมอ
ทวาเมื่อเปนอิสระเขาจริงๆ ชีวิตก็ปรากฏเปนอีกแบบหนึ่ง อยากทําอะไรก็ทํา อยากคบใครก็คบ อยากเลิกเมื่อไหรก็
เลิก บางวันก็งงเควงวาใชชีวิตมาถึงไหน เกิดอะไรขึ้นบางแลว ตัดสินใจผิดพลาดไปกี่ครั้ง ทุกอยางคลุมเครืออยูภายใตเวิ้ง
ฟาของคําวา ‘อิสรภาพ’ คําเดียว จนตองถามตัวเองบอยๆ อิสรภาพที่ปราศจากความอบอุน อิสรภาพที่หนาวเย็นนี่หรือ คือ
สิ่งที่หลอนตองการอยางแทจริง?
ความที่พยายามดิ้นหนีจากการควบคุมของพอแมมาตลอด ทําใหหลอนไมเคยขอคําปรึกษา ไมเคยเห็นดวย และไม
เคยแมแตจะฟงสิ่งที่พอแมพูดเกี่ยวกับเรื่องคนรัก ดังนั้นเมื่อถึงเวลาอยากไดคําปรึกษา หรือกระทั่งคําตักเตือนดุดาวากลาว
เพื่อเบรกหลอนจากการหลงทิศหลงทาง หลอนจึงเหมือนไมมีใคร ตองหันมาพึ่งคนนอกบานแทน และรสรินก็คือที่พึ่งนั้น
คืนนี้หลอนเพิ่งเห็นหนาจองฤกษเปนครั้งแรก ลักษณะภายนอกแมไมไดโดดเดนเปนเอกทัดเทียมกับณชะเล แตก็มี
ความคมคายในบุคลิกที่ดึงดูดสายตากวาวัยรุนธรรมดา และแมสวนสูงจะไลเลี่ยกันกับณชะเล ดูไมคอยเหมือนจะเปน
องครักษพิทักษแฟนสาวจากภัยพาล แตทั้งคูก็มีหลายสิ่งที่กลมกลืนกัน มองแลวเขาคูกันเหมาะเจาะชวนพิศ ทั้งจองฤกษ
และณชะเลตางมีประกายตาล้ําลึกผิดวัยคลายๆ กัน อีกทั้งมีกระแสทางใจที่คลอยไปในทางเดียวกัน เปนอะไรประมาณวา

๑๙๓

อยูใกลกันแลวคงสุขสม คงพูดจาภาษาเดียวกัน คงทําความเขาใจกันรูเรื่องตลอด ไมใชอยูใกลแลวอึดอัดหรือไมทราบ
จะหาเรื่องใดมาคุยดี
สําคัญคือจองฤกษทาทางรักและหลงณชะเลเสียเหลือเกิน เปนความรักที่ผูหญิงทุกคนใฝหา คือมีใจเดียว จริงจัง
ยั่งยืน เปนความรักที่ฉายชัดในตัวเองจนแทบไมตองการขอพิสูจนใดๆ เสียแตวาในความดูดี เขาอาจมีบางสิ่งที่รสรินไม
ชอบใจ และเหตุเพียงเทานั้นก็ทําใหความรักติดขัดไมราบรื่นไดแลว นี่แหละปญหาโลกแตก
ทั้งรถเงียบกริบ ตางคนตางคิดกันไปคนละทางจนกระทั่งถึงบาน
“ทรายเปดใหคะแม”
เด็กสาวขอลูกกุญแจซึ่งติดไวที่ตอนหนาของรถ พอไดมาก็นําสุนัขตัวโปรดฝากไวกับตักพี่สาวซึ่งยังคงอิ่มบุญ นั่ง
ซาบซึ้งกับรสวิเวกแหงสมาธิแนนิ่ง แลวลงจากรถไปไขกุญแจผลักประตูรั้วออกกวาง ยืนแอบขวาพรอมกับดึงใบปลิวที่
เหน็บไวกับชองประตูอัลลอยดออกมาอานอยางสนใจ เนื่องจากเปนโฆษณาของรานเปดใหมใกลบาน ซึ่งเปนธุรกิจครบ
วงจรเกี่ยวกับสุนัขและแมว
อเวราหักหัวรถเขาบาน หลอนไมเคยชินกับวงเลี้ยวของโตโยตาวิชเทาใดนัก จึงตองมองระวังเหลี่ยมรถกะใหหาง
จากเสาดานซายพอประมาณ แตขณะกําลังเกร็งๆ อยางพะวงอยูกับมุมมองทางซายมืออยูนั้นเอง หญิงสาวก็ไดยินณชะเลก
รีดรองลั่น มันเปนเสียงแหลมกองแหงความตระหนกสุดชีวิตที่บาดโสตประสาทลึกเขาไปถึงขั้วหัวใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับสารถีสาวที่รูสึกชัดในวินาทีตอมา วาลอขวาหนาเหยียบอะไรหยุนๆ เขาอยางหนึ่ง…
กดเบรกและลงเกียรวางทันที ตกใจในแวบแรกดวยนึกวาเหยียบเทาหลานสาว แตพอหันไปมองแลวก็พบวาระยะ
ที่ณชะเลยืนอยูนั้นหางเกินรัศมีของอันตรายไปพอควร จึงโลงอกเปลาะหนึ่ง ทวาเมื่อเห็นใบหนาขาวซีดขาวและหนวยตา
เปดกวางเยี่ยงคนกําลังช็อกของหลานสาวถนัด สัญชาตญาณก็บอกวาหลอนเพิ่งขับรถเหยียบอะไรที่ไมนาเหยียบอยางที่สุด
เขาใหแลว สิ่งนั้นเปราะบางและแตกดับงาย มันทําใหบังเกิดความรักตัวกลัวบาป เสียวสันหลังและสยองเกลายิ่ง มือไม
หนักอึ้งเมื่อจําใจตองเปดประตูรถเพื่อเผชิญหนาความจริงใหรูดํารูแดง
ทันทีที่วางเทาลงพื้น หญิงสาวก็สัมผัสถึงสิ่งมีชีวิตตัวนอยที่กําลังดิ้นพราดๆ โดยปราศจากเสียงรอง มันชักกระตุก
ดีดไปดีดมาคลายปลาถูกทุบหัวดวยคอนอํามหิต แสงนีออนจากถนนสาดลงมาใหเห็นไสที่หลุดทะลักออกมานอกตัว ที่ราย
กวาอะไรคือรางนอยนั้นจําเพาะตองแดวดิ้นกระเด็นกระดอนมาฟาดขอเทาหลอนตั้บๆ พอดิบพอดี!
อเวรารองไมออก ไดแตอาปากคางตาเบิกโพลง หวิวโหวงคลายพื้นโลกและรางกายแหวงหายไปฉับพลัน ไมอยาก
เชื่อวานั่นเปนความจริง เจาอุยโหย!!
ภาพที่เขาตาในบัดนั้นประดุจการเลียนแบบฝนราย สองขาหนาของสุนัขยอรกเชียร เทอเรียตะกายอากาศรุนแรง ไม
มีใครทําอะไรไดมากกวาดูมันแสดงบท ‘ลาจาก’ ไปตอหนาตอตา และเมื่อแสดงบทหนักสุดทายในละครโรงใหญจน
สมควรแกเวลา อุยโหยก็คอยๆ โรยแขงขาลงสูความสงบทีละนอยจนกระทั่งยุติความเคลื่อนไหวทั้งปวงอยางสนิท เปน
สัญญาณการปรากฏตัวของมัจจุราช เหลือไวแตดวงตาเหลือกคางคลายตุกตาซึ่งประดิษฐขึ้นดวยเจตนาหลอนจิต เอาให
สารถีมือเพชฌฆาตลืมไมลงไปจนกวาจะหลับและฝนรายตอ!
อเวราไมรูสึกวาตนเปนอะไรอื่นมากไปกวาหุนปนไรชีวิตเทาๆ กับเจาอุยโหยที่นอนนิ่งอยูแทบเทา กระทั่งสติ
กลับมาอีกครั้งก็เมื่อณชะเลเดินเขามาอยางสงบ และชอนรางที่ออนเปนหยวกราวกับไรกระดูกของสุนัขแสนรักขึ้นอุมกอด
แนบอก ไมแยแสวารางยับเยินโชกเลือดนั้นจะทําใหเสื้อผาเปรอะเปอนอยางไร
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อเวราทรุดกายกลับลงนั่งกับเบาะ ครึ่งตื่นครึ่งฝน ปากคอสั่นทําอะไรไมถูก ขณะนั้นรสรินและละอองฝนเปด
ประตูกาวออมรถมาดูเหตุการณ แลวตางก็ตกตะลึงหนาซีดเผือดกันไปหมด ณชะเลผูเปนเจาของสุนัขชะตาขาดเองเสียอีก
บัดนี้ดูสงบเปนปกติ ไมมีอาการฟูมฟาย ไมมีอาการร่ํารองเพอพก ไมมีแมแตนัยนตาโกรธขึ้งเล็งแลมายังคนขับผูทําหนาที่
เพชฌฆาตแมแตนอย
“ทําไมเปนอยางนี้ละ?”
ละอองฝนรองอยางงุนงง เพราะเมื่อครูตอนนองสาวเอาเจาอุยโหยมาวางบนตักหลอน หลอนก็รูสึกตัวดีแมจะ
หลับตาอยู แตวินาทีเดียวรางมันก็หายไปจากตัก หลอนมิไดเฉลียวคิดเลยวานั่นคือการกระโดดแผล็วลงจากรถตามณชะเล
ไปดวย เพียงนึกวามันลงจากตักหลอนไปยืนหรือนั่งลงกับเบาะดานขางเทานั้น
ณชะเลใชจุมพิตปดตาศพทีละขาง กอนเงยหนาขึ้นมองผูพี่ ละอองฝนไมอยากสบตานองสาวเลย เพราะรูตัววามีสวน
ผิดเต็มประตู คาที่ไมรูจักดูแลของฝากที่รับมา แตณชะเลก็นิ่ง เย็น และดูเปนสุขอยางนาประหลาดขณะตอบกลับ
“ไมเปนไรหรอกฝน ถึงคราวของมันนะ ทุกอยางถึงไดประจวบเหมาะอยางนี้”
ความตะลึงคางระลอกใหมเกิดขึ้น ทั้งรสริน อเวรา และละอองฝนพากันจองงงงันไปยังเจาของสุนัขที่ไดชื่อวารัก
และหวงแหน ‘ลูกชาย’ มากที่สุดในโลกคนหนึ่ง คลายตาฝาดและหูแววที่เห็นและไดยินณชะเลกลาวออกมาราวกับไมมี
อะไรเกิดขึ้นเชนนั้น
รสรินเปนหวง นึกวาลูกสาวช็อกจนดานชาไรความรูสึก อุมศพแนบอกและพูดจาแบบครึ่งหลับครึ่งตื่น จึงเคลื่อน
กายเขามาโอบไหล
“ทรายเปนอะไรหรือเปลาลูก?”
แมควบคุมอารมณไดเกงเพียงใด รสรินยังปลายเสียงสั่นไหวไปกับเหตุการณสะเทือนขวัญ ณชะเลเขาใจความ
หวงใยของแมจึงยิ้มแปนเปนการคลายความกังวลใหทาน
“ไมเปนไรหรอกคะแม”
รสรินขมวดคิ้วมองหนาลูกอยางฉงนฉงาย แทนที่จะรูสึกดีกลับเปนหวงหนักขึ้นกวาเดิม เพราะนั่นไมใชปฏิกิริยา
สามัญอันพึงคาดหวังไดจากเด็กวัยรุนสาวคนหนึ่งที่เพิ่งสูญเสียสุนัขสุดสวาทไป จึงยิงคําถามตรงๆ เพื่อดูวาผูเปนลูกจะ
ตอบอยางไร
“รูหรือเปลาวาอุยโหยมันตายแลว?”
คราวนี้ณชะเลถึงกับหัวเราะรวน เพราะทราบวาแมเห็นหลอนตกใจจนสติวิปลาสไปแลว
“ก็ตายนะสิคะแม ตัวเล็กนิดเดียวโดนรถทับเขาจังๆ ขืนยังวิ่งใหดูได พวกเราคงตองเปนฝายวิ่งหนีกันอุตลุดละ”
รสรินหยุดหายใจไปชั่วขณะ กลืนน้ําลายเกือบไมลง
“แลว… นี่ลูกแกลงทําหนาเฉยๆ อยูหรือเปลา? เก็บกดไวไมดีนะลูก”
“แมจะใหหนูรองไหใหดูเหรอคะ? ก็ได ความจริงหนูก็เศราอยูเหมือนกัน”
ณชะเลไม ต อ งเค น มากนั ก แค พ ลิ ก นิ ด หนึ่ งด ว ยเจตนาให ค นอื่ น สบายใจ หั น อี ก ด า นของอารมณ คื อ ห ว งแห ง
ความรูสึกจากพรากออกมา น้ําตาก็พรั่งพรูลงมาเปนสายทันที หลอนซบหนาลงกับใบหนามันและเบะปากพึมพําปนสะอื้น
เยี่ยงผูที่โศกลึก
“ลูกไปดีแลวนะลูกนะ”
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สตรีอีกสามนางอึ้งเงียบ กอนสะอื้นมาจุกอยูที่คอหอย อเวราถึงกับลุกจากที่ ดึงรางณชะเลมาจากออมโอบของ
รสริน แลวโผเขากอดอยางไมรังเกียจศพในออมอกหลาน
“ทราย… นาขอโทษ!”
ขอโทษเสร็จก็รองไหโฮเปนที่นาเวทนา ณชะเลรูสึกไดวานาสาวเศราและรูสึกผิดแรง จึงหยุดสะอื้น ใชแขนขวาโอบ
ปลอบ เอยชัดถอยชัดคําใกลใบหูอเวรา
“นาคะ… อยารอง นี่แคภาพหลอกภาพหนึ่ง”
คําพูดเพียงสั้นแตขลังชะงัด อเวราสะดุดกึก หยุดร่ําไหทันใจ ผละถอยออกมาหนึ่งกาวเพื่อมองหนาหลานสาวใหเต็ม
ตา
“หมายความวายังไง ภาพหลอก?”
“ก็หลอกวามีการตาย หลอกวามีเหตุการณนากลัว ความจริงแลวเปลาเลย เจาอุยโหยไดเวลาเปนสุขขึ้นกวาเดิม
ตางหาก”
แลวณชะเลก็กมลงมองซากอันปราศจากวิญญาณครองในมือ ดวยสายตาของคนเขาใจจริงๆ วาสิ่งที่ตนอุมอยูมิใช
สัตวเลี้ยงแสนรักอีกตอไปแลว เหลือแตกอนเลือดกอนเนื้อที่ตองฝงกันตามเรื่องตามราวเทานั้น
“ทรายทําใจไดจริงๆ เหรอเนี่ย?”
ละอองฝนถามอยางไมวายกังขา แมมีธรรมะหลอเลี้ยงใจมาพอๆ กัน หลอนก็ไมอยากเชื่อวานองสาวจะเกงไดขนาด
นั้น เพราะหลอนเองยังตกใจแทบลิ้นจุกปาก มือสั่นเทาสั่นเทากระทั่งบัดนี้
“ถาลําพังทรายเอง เจอเรื่องปุบปบก็คงเอาไมอยูเหมือนกันแหละฝน อาจแผดเสียงดังไปแปดบานก็ได แต… เพิ่ง
เตรียมใจไวกอนลวงหนา ตอนนี้นอกจากไมเศรา ยังปลาบปลื้มยินดีแทนอุยโหยอีกดวย” แลวหลอนก็หันมาพูดกับนาสาว
“เห็นไหมคะนาเคก ทรายทําตามที่เคยพูดไดจริงๆ ที่วาอาจเปนเจาของคนเดียวที่ไมรองไหตอนหมาตาย”
อเวราปดปากกลั้นสะอื้น พยักหนาหงึกๆ ละอองฝนรีบถามลิ้นพันระรัว
“หมายความวาไงเตรียมใจลวงหนา เธอรูวาอุยโหยจะตายคืนนี้เหรอ?”
“ก็ไมถึงกับรูแบบเจาะจงวาเปนคืนนี้หรอก” ณชะเลเฉลย “ที่ทรายเพิ่งไปหาพอหมออุปการะมาไง วันที่นัดกับฝน
แลวฝนปวดหัวตัวรอนกะทันหันนะ ทรายถามแกเรื่องอุยโหย ก็ไดรับการทํานายวาอีกไมนานมันกําลังจะถึงคราวเปลี่ยน
ภพ และมันจะไดไปดี ไมตองทนทรมานในอัตภาพที่ตกต่ําเปนหมาเหมือนอยางนี้อีก หลังจากถูกอกุศลวิบากกักขังหนวง
เหนี่ยวไวเสียหลายชาติ และนาภูมิใจคือในขณะที่ยังชวยมันได ทรายเองเปนคนกําหนดเลือกใหมันไปดี เกิดใหมในที่ดีกวา
แนใจอยางนี้เลยไมเห็นเหตุผลใหตองเศรา ไมรูจะฟูมฟายไปทําไม ปลื้มปติมากกวา”
ละอองฝนผอนลมหายใจยาว
“พอหมอนั่นเอง” แตไมวายกังขา “แนใจเหรอวามันไปดี ชักดิ้นชักงอตาเหลือกขนาดนี้?”
“นั่นมันแคอาการทางกาย ทรายจองมันเต็มตาโดยไมมีอุปาทานครอบงําการเห็น ก็ไดสัมผัสความตายอยางใกลชิด
นะ รูสึกชัดเลยวาอาการดิ้นเปนเรื่องภายนอก เปนเรื่องของประสาทกระตุก มันอาจจะขาดใจตายไปดวยความเจ็บปวดก็
จริง แตถาอารมณกอนหนาของมันเปนกุศลเหนือความทุรนทุรายแบบสัตว จิตก็รวมลงเปนความสวางเย็นได ทรายไมได
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เชื่อหมอดูอยางเดียว แตตัดสินจากสัมผัสของตัวเองเมื่อครูดวย น้ําหนักกุศลที่สั่งสมมาของมันชนะอาการตายทรมาน
สงใหผานภพอบายไปสูสุคติแลว”
“ไปอยูไหน?”
“ไมรูซี ไวจะลองถามพอหมอดู ที่รูกับตัวเองเดี๋ยวนี้คือทรายสัมผัสกระแสอะไรบางอยางที่ทําใหเบิกบานและชื่นใจ
มาก”
อเวรากะพริบตาถี่ๆ
“นี่ทรายไมไดกําลังพยายามทําใหนาสบายใจใชไหม?”
“โธ! ทรายจะแกลงทําไมละคะ?” แลวหลอนก็ยิ้มพราย “ถาในอารมณที่ผิดปกติ มองไมเห็นตามจริง ทรายคงตีโพยตี
พายตัดพอตอวานาเคกที่ขับรถทับมัน หรือไมก็กลาวโทษยายฝนคาที่ฝากไวแลวมัวแตนั่งหลับตาไมดูแล แตในอารมณนี้
ทรายเห็นชัดคะวาเปนความผิดของทรายเองที่ไมรอบคอบ ทุกทีตอนลงมาเปดประตูรั้วใหพอแม ทรายไมเคยปลอยให
มันตามลงจากรถมาได วันนี้เปนไงไมทราบถึงชะลาขาดความระวังไป นาเคกไมมีสวนผิด ไมมีโอกาสระมัดระวังอะไรเลย
แมแตนิดเดียว สวนสําหรับฝนซึ่งนั่งหลับตาอยูแบบนั้น ที่ไหนจะนึกวาเกิดเรื่องแบบนี้ได”
อเวราคอยสีหนาแชมชื่นขึ้น ทุกถอยคําของณชะเลประกาศชัดวาออกมาจากสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ อีกทั้งอารมณ
ก็เปนสุขคงที่ หาความหวั่นไหวไมไดเลย และนั่นก็มิใชเรื่องเกินทําใจเชื่ออีกตอไป หากสิ่งที่ณชะเลลวงรูเปนความจริงแท
ก็แปลวาเหตุการณเมื่อครูเปนมงคล มิใชเปนอัปมงคลดังปรากฏเปนภาพสยดสยองลวงตาแตอยางใด
รสรินถอนใจโลงอก คลายกังวลและชื่นชมโสมนัสกับความเปนลูกสาวคนเกง นอกจากณชะเลไมเศรา ไมคิดเอาผิด
กับใครแลว ยังเปนฝายปลอบใครตอใครใหสบายใจขึ้นอีกตางหาก
“นี่ แ หละทราย หนู ทํ า ความหมายของการอยู ร ว มกั น ให ป ระเสริ ฐ แล ว ” รสริ น เอ ย พลางโอบไหล ลู ก อี ก ครั้ ง
“ประคับประคองกันและกันไมใหตกต่ํา หรือกระทั่งทําตัวเปนเหตุปจจัยใหกันและกันไปดี นี่แหละการอยูรวมกันที่
ประเสริฐสุด”
“คะแม”
ณชะเลเอียงคอเอาแกมแนบแกมแมแผวๆ
“เสียดายเรารูแตวาเขาจะไมอยูกับเราอีกแลว แตไมรูเลยวาจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาตอจากนี้”
“อยางนอยทรายก็รูไงวา…”
“คะ…” ลูกสาวรีบตอคําใหมารดา “กรรมของอุยโหยจะติดตามไปดูแลมันเอง!”

ตอนที่ ๒๓ น้ําใจ
พฤหัสเรงเชาเรงเย็น เซาซี้จองฤกษใหนัดแฟนสาวกับพี่สาวแฟนไปเลนแบดมินตันดวยกัน อางวาอยากเห็นหนา
‘อีกคน’ เหลือเกินวาจะสวยสักขนาดไหน และความเพียรพยายามของพฤหัสก็บังเกิดผลจนได จองฤกษยอมโอนออนผอน
ตามและรับปากวาจะพยายามชวนแฟนสาวไปที่สนามใกลบานหลอนในวันเสาร ใจนึกสลดสังเวชที่ขีดความอิจฉาของ
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เพื่อนหนุมพุงทะลุเพดานความละอาย ขนาดยอมหนาดานทวงคําตอบยิ่งกวาเจาหนี้ทวงเงินถึงขนาดนี้ เอาก็เอา
สงเคราะหมันซะหนอย จะไดพาแฟนไปอวดเปนการอัดฉีดความอิจฉาใหโปงพองยิ่งๆ ขึ้นดวย
คืนวันศุกรนั้นเอง หลังกลับจากวัด ชวงดึกจองฤกษก็โทร.หาณชะเลตามกิจวัตรของคนเพิ่งตกลงเปนแฟนกัน
เบื้องตนพอทราบขาววาเจาอุยโหยหมาจอมแยงเวลาถูกรถทับตาย เขาก็ดีใจแทบกระโดด เพิ่งรูสึกเปนวาระแรกวาณชะ
เลตัวเปลาเสียที แตรักษากิริยาไวไดอยางสวยสดงดงาม ปลอบโยนดวยน้ําเสียงอบอุนตามหนาที่ของแฟนที่ดี
“เสียใจดวยนะทราย แตมันคงถึงเวลาเลื่อนชั้นเลื่อนภูมินั่นเอง ทรายอุตสาหเตรียมเสบียงไวใหมันตั้งเปนกองภูเขา
แถมมาตายตอนเพิ่งกลับจากเวียนเทียนเสียดวย จังหวะเหมาะจริงๆ ”
“อือ… อยางที่พอหมอทํานายไวเลย”
“เคยทํานายไวดวย?”
“ก็วันที่ทรายไปกับฤกษนั่นแหละ แตตอนนั้นฤกษคงไมมีแกใจฟงมั้ง ทรายถามตอบกับพอหมอแคสองสาม
ประโยคกอนกลับ”
“สุมเสียงทรายไมเศราเลย สมเปนเด็กธรรมะจริงๆ ”
“ทรายดีใจมากกวา ที่มัน ‘พนโทษ’ ไดเสียที”
“แลวทําไงกับศพหรือยัง ใหเราชวยอะไรไหม?”
“ตัดขนไวเปนที่ระลึกกระจุกหนึ่ง ตอนนี้เก็บใสกลองไมไว ตั้งใจวาพรุงนี้จะติดตอจางชางที่คุนกันมาขุดหลุมและ
โบกปูนปกปายให”
“ไมอยากสตาฟไวดูเลนหรือ?”
“ใหเกิดอุปาทานวามันยังไมตายรึไง?”
“จะซื้อตัวใหมอีกไหม?”
ถามแบบกะวาถาหลอนจะซื้อ เขาจะหวานลอมทักทวง
“คงไมหรอก”
“อาว! ทําไมละ?”
“กําลังมีไฟเรียนคอมพมั้ง อยากทุมเวลาใหมากๆ ”
จองฤกษยินดีปรีดาแทบเนื้อเตน มันเปนความภาคภูมิใจลนเหลือที่ทราบวาตนเขามามีบทบาทในชีวิตของณชะเลอ
ยางแทจริง
“แหม… ฟงแลวหายเหนื่อยเลย ทรายทุม เราก็จะทุม จะทําใหทรายเกงเทาเราใหได”
“สองสามคืนที่ผานมาฤกษทําใหทรายหูตาตื่นไดมากนะ เพิ่งเห็นวาคอมพิวเตอรที่ตั้งอยูบนโตะคุนหูคุนตา แทจริง
มีเบื้องหลัง มีกลไก มีอุโมงคและประตูลับนาพิศวงขนาดนี้ ยิ่งรูยิ่งเหมือนดิ่งลึกเขาไปในอีกมิติหนึ่งมากขึ้นเรื่อยๆ หาย
สงสัยแลววาทําไมโปรแกรมเมอรเกงๆ ถึงนั่งแชหนาคอมพไดเปนยี่สิบสามสิบชั่วโมงโดยไมพักผอนหลับนอนกัน”
“นั่นแหละ หัวไวอยางทราย อีกหนอยจะรูวาชีวิตที่ติดคอมพสนุกกวาชีวิตที่ติดหมาขนาดไหน”
“ความจริงไมใชวาทรายพิศวาสสัตวเลี้ยงไปหมดหรอก หลายปกอนหนานี้เคยมีหมาแมวในบาน ทรายก็ไมได
อะไรกับพวกมันนัก กับอุยโหยนี่เหมือนความผูกพันพิเศษเฉพาะตัวมากกวา”
“พรุงนี้ไปเลนแบดกันไหม?”
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แฟนหนุมตัดบทถามไปอีกทาง
“ชอบเลนมากเหรอ แบดนะ?”
“เทนนิสกับปงปองก็ถนัด เราชอบเลนกีฬาที่ฝกความไวทั้งสายตาและการเคลื่อนไหวตอบสนองวัตถุที่วิ่งๆ มัน
ชวยใหหัวแลนปรูดปราดดี ทรายควรหมั่นเลนกีฬาพวกนี้บางถาอยากคํานวณเร็วๆ คิดโปรแกรมเกงๆ ”
“เกี่ยวดวยเหรอ?”
“เกี่ยวซี่ พอรางกายกระฉับกระเฉง ความคิดอานก็จะแลนฉิวเปนเสนตรง ไมเฉื่อยชา ไมวกไปวนมา”
“อือม…” หลอนคิดนิดหนึ่งกอนตอบตกลง “ก็ได! แตบอกไวกอนวาเลนไมเกงนะ แลวเหนื่อยงายดวย”
“อยากชวนพี่สาวทรายไปดวยไหมละ? เอาไปรุมเราคนเดียว หรือผลัดกันเขาออกตอนเหนื่อย”
ณชะเลยิ้มแบบเบะมุมปากหนอยๆ
“จะควงสองสาวประดับบารมีซายขวาเลยเหรอ?”
“เราเดินตามหลัง กมหนาจองๆ หิ้วกระเปาแบดใหก็ได ภาพออกมาคงดูแตกตางจากที่ทรายคิด”
เด็กสาวหัวเราะ
“แลวฤกษจะมากี่โมง?”
“เลนตอนเชาดีไหม อากาศกําลังสบาย เขาเปดตั้งแตแปดโมง”
เผอิญขณะนั้นละอองฝนเปดประตูเขามา กะจะคุยเลนตามประสาพี่นอง พอเห็นณชะเลกําลังถือกระบอกโทรศัพท
ก็เอยขอโทษเบาๆ และจะหับประตูคืน แตณชะเลเรียกไวเสียกอน
“อาว! ฝนมาพอดีเลย นี่! มีหนุมชวนเธอไปเลนแบดแนะ”
“หือ… อะไร ใครชวน?”
“ฤกษนะ… พรุงนี้วางไหม สนใจหรือเปลา?”
“เลนไมคอยจะเปนนะซี ตีลูกไมคอยจะถูก”
“เรื่องเล็ก เดี๋ยวจะหาไมแบดที่ทําจากกระดงให”
ละอองฝนหัวเราะหึหึ
“ฤกษชวนไปสนามไหนละ?”
“ใกลบานเรา ซอยตรงขวามือเนี่ย”
“ออ… ใกลบานเหรอ” ละอองฝนทําทาไตรตรองนิดหนึ่ง นึกสนุกประกอบกับการอยากไปเปนเพื่อนนองสาวเลย
ถามวา “นัดกันเมื่อไหรละ ตอนบายสามฝนมีเรียน”
“สบายมาก ทันถมเถ เลนกันตั้งแตแปดโมงเชา จะกลับมางีบกอนไปเรียนยังทัน”
“งั้นเอาก็เอา”
ตอบตกลงแลวก็ผละจากไปเพื่อใหนองสาวคุยกับแฟนตอตามสะดวก
“โอเคแลว”
“ดีเลย ทรายกับพี่สาวทาทางสนิทกันดีจังนะ ชวนไปไหนก็ไป วาแตอยากใหเหน็บเพื่อนไปสักคนไหมละ? จะได
ครบคู”
ณชะเลนิ่งไปนิดหนึ่งกอนตอบ

๑๙๙

“แลวแตฤกษสิ อยาเอาแบบพูดจาไมนาฟงมาละ”
“โอย! รับรองหมอนี่พูดเกง”
“เกงแบบเจาชูก็อยาเอามาใกลพี่สาวทรายแลวกัน”
“งั้นเราจะพยายามกันๆ เอาไว”
คิดตอไปดวยวาแมแตณชะเลเองก็เถอะ ประมาทไมได เขาจะ ‘กันๆ ’ ไวดวย ที่ยอมใหเจาเพื่อนรูปหลอมารวมเลน
แบดก็เพราะอยากใหมันอิจฉาเทานั้น ไมไดคิดเปดโอกาสใหพูดคุยกับแฟนเขาแตอยางใด!

คณะนักแบดนัดพบกันตรงประตูทางเขาสนาม จองฤกษกับพฤหัสมาถึงกอนเวลาเล็กนอย จึงเปนฝายนั่งรอกันที่
โตะหินหนาอาคารกีฬา
“ทั้งสองคนเลนกันไมเปนเลยเหรอะ?”
พฤหัสถามดวยสีหนาสดชื่น จองฤกษยักไหลตอบ
“ก็นาจะตีถูกอยูบางมั้ง ยังไงพระคุณทานก็ไมไดกะจะมาเลนแบดกับสาวเกงอยูแลวนี่”
“จริงของมึง กูกะมาชมความงามของนักแบดมือใหมนี่เนาะ”
เขาพยายามซอนงําความกระตือรือรนออกนอกหนาไวอยางมิดชิด โลกนี้ตองมีเขารูอยูแกใจเพียงลําพังวากําลัง
หลงคลั่งผูหญิงคนหนึ่ง ซึ่งเคยเห็นกันแวบเดียว และกําลังเปนแฟนเพื่อนรัก!
เกิดมาก็คราวนี้เองที่ฝนถึงเจาหลอนเพียงคนเดียวติดๆ กันทุกคืนไมมีเวนวรรค บังเกิดความอยากอยางไมเคยอยาก
อะไรเทา อยากเจอตัวจริง อยากพูดคุย อยากพาไปเที่ยวใหไกลจากผูคน และที่แปลกประหลาดกวาอะไรคือไมได ‘อยาก’
แบบเคยๆ อยากกับผูหญิงอื่น
“พี่สาวแฟนมึงชื่อไรนะ?”
“ฝน… อะไรกัน กระสันอยากมาเจอเขา แตจําชื่อเขาไมได เพิ่งบอกไปเมื่อวานนี่เอง”
ก็ใชนะซี ตอนนี้ในหัวเขามีแตชื่อ ‘ทราย’ เพียงหนึ่งเดียว จะเหลือที่วางบรรจุชื่ออื่นอยางไรไหว!
“มีกันแคสองคนเหรอ?”
“ใช… แตกูเพิ่งเห็นคุณนาเมื่อคืน นึกวาเปนพี่สาวอีกคนของทรายเสียอีก”
“เหรอ”
พฤหัสไมใสใจนัก เพราะคําวา ‘คุณนา’ ทําใหเขาไพลนึกไปถึงผูหญิงรางสูงชะลูดที่ตองละเลงครีมลบตีนกาอยาง
ขะมักเขมนทุกคืน
“ตระกูลนี้หนาตาดีกันทุกคน”
“กูก็เดาวาอยางนั้น ถึงอยากขอดูหนาพี่สาวทรายไง”
“นั่นแหละ ตอย… กูขอพูดจริงจังอีกที คือมึงจะทําหื่นใสพี่สาวทรายไมไดนะโวย เกิดเรื่องเกิดราวเขาตองรองไห
ขึ้นมา เดี๋ยวทรายจะพานเกลียดแลวเลิกคบกู”
“เอานา เอ… มึงนี่เห็นกูเปนยังไงนะ”
“เปนไอกะลอน เปนไอเจาชู เปนไอหลอแตหนาทวาหัวใจไรคุณธรรม!”

๒๐๐

“อาว! ทําไมพูดเปรตๆ อยางนี้ละ?”
“ก็มันเปนความจริง”
ถาบอกวาเจาชูเฉยๆ ถือวาโกเก แตพอเปนคําดาตรงๆ เชนไอกะลอน ไอหนาหลอไรคุณธรรม พฤหัสเลยเคือง เขา
จองหนาเพื่อนจริงจัง เอานิ้วโปงจิ้มอกตัวเองพูดเนนทีละคํา
“กู-รัก-คน-เปน!”
จองฤกษทําตาถลน เอานิ้วโปงจิ้มอกตัวเองเปนการเลียนแบบ
“เชื่อ-มึง-กู-โง!”
พฤหัสทําตาไมพอใจ
“เอาเถอะ มึงจะคิดยังไงก็อยาใหคนอื่นเขาหลงคิดตามแบบนี้ก็แลวกัน”
“งั้นขอใหรูไว คนอื่นเขาคิดเองเปน อยากใหเลาตามตรงไหมวาทรายวิจารณมึงยังไง?”
พฤหัสขมวดคิ้วสงสัยครามครัน จองเพื่อนตาไมกะพริบเพื่อปองกันการถูกแหกตา
“เห็นแวบเดียววิจารณไดดวย?”
“แวบเดียวหรือสองแวบไมสําคัญหรอก ถาดูคนเกงเสียอยาง”
“โอเค! เขาวิจารณกูวาไง?”
จองฤกษยิ้มเยยอยางคนถือแตมเหนือกวา
“มึงลองวิจารณตัวเองใหกูฟงหนอยดิ้ แลวกูจะบอกวาตรงกับที่ทรายวิจารณไหม”
พฤหัสชักหัวเสีย อยากลุกขึ้นเตะเพื่อนสักปาบ
“มึงลืมแกบนหรือเปลาวะฤกษ? เหมือนมีอะไรดลใจใหพูดจานาเตะเหลือเกิน”
“เฉลยก็ได” จองฤกษยิ้มพรายอยางถึงเวลาทิ้งไพสําคัญเพื่อตีกันเพื่อนใหหางจากแฟนสาว “กูเคยคุยกับทรายอยาง
เปดอก วาไมหลออยางกูเนี่ยเขารับไดไหม เปรียบเทียบกับมึงที่เพื่อนๆ ยอมรับวาหลอยิ่งกวาพระเอกหนังใตสะดือ เขาวา
เขาไมไดถูกฝกใหเรียกหาความหลอ”
พฤหัสยกมือเกาศีรษะ โมโหจนขํา
“เอาเนื้อๆ เถอะ ขอรอง อยากรูแคเขาเห็นแวบเดียวนี่มาวิจารณกูวาไง”
“ก็… มองวามึงดูเหมือนเพลยบอย ทาทางไมนาไวใจ เห็นผูหญิงเปนของเลน สรุปคือ… แบบมึงนี่เขาไมปงหรอก”
พฤหัสหนาตึง
“เขาพูดอยางนี้จริงๆ เหรอะ?”
จองฤกษเบนกายไปทางปายชื่อสนามแบดมินตัน แลวเงยหนาพนมมือขึ้นสูง
“กูขอสาบานตอหนาปายศักดิ์สิทธิ์เบื้องบน จะใหการกับมึงตามสัตยจริง หาไมแลวขอใหเกิดอาเพศ จูๆ มีเหตุให
แผนปายหลนใสกบาล อยาเดินผานไปดวยดีเทอญ.”
พฤหัสครึ่งยิ้มครึ่งบึ้ง
“ตั้งแตมีแฟนเปนตัวเปนตนนี่ตลกเกงเหลือเกินนะมึง”
“แรงบันดาลใจอันบรรเจิดทําใหเกิดอารมณขันไมรูจบ” ยั่วโมโหเสร็จก็ทําหนาขึงขัง “ตอย… พี่นองสองคนนี่
เหมือนกันอยูอยาง คือถูกเลี้ยงมาใหดูคนเปน เพราะฉะนั้นถามึงคิดจะจีบฝน จงอยาจีบหวังฟนเหมือนที่ผานๆ มา”

๒๐๑

“จีบผูหญิงถาไมหวังฟนแลวจะใหหวังทําอะไรวะ เอาไวปกธูปปดทองคลองมาลัยหรือไง?”
“ก็ไมตองถึงขนาดนั้น อยางกูเนี่ยจีบทรายติดเพราะคิดมีแฟนไวคุยเลน หรือไมก็เอาไวเตือนสติ”
“เลนคอมพิวเตอรมากๆ ทําใหมึงโงเสียแลว เด็กนอย!”
“เอาเถอะ กูใหคําแนะนํามึงไดแคนี้ มึงจะรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาก็เลือกเอาเอง… เอะ!” เด็กหนุมอุทานและทํา
หนาฉงนขณะมองหนุมสาวคูหนึ่งที่เพิ่งลงจากรถ “สงสัยยายนี่เปนเนื้อคูมึงจริงๆ ซะแลวมั้งตอย ดูสิ! วันกอนเรามาบายก็
เจอบาย วันนี้มาเชาก็เจอเชาอีก”
พฤหัสมองตาม พอเห็นแลวก็เบิกตาดวยความประหลาดใจเชนกัน เจาหลอนคนงามที่เขากับเพื่อนมักเจอที่สนาม
แบดแหงนี้อยูเสมอนั่นเอง หลอนคนนั้นเหลือบมาเห็นเขาอยูเหมือนกัน แตความที่กลัวแฟนหนุมทาทางลูกอาเสี่ยใหญหึง
หวง จึงมองเมินไมสนใจสบตาเกินสองวินาที ยกมือเกาะแขนแฟนเดินหายเขาสูโรงแบดมินตันไป
“เออ!” ความแปลกใจทําใหลืมเรื่องอื่นชั่วคราว “ดูเพรียวลงดวยแฮะ เห็นไหม กูบอกแลววาความนุยนั้นลดไม
ยาก”
“ทาทางมากับแฟน มึงจําไดไหมสัญญากับกูไววาไง?”
พฤหัสทําหนาผากยน
“สัญญาอะไร?”
“มึงบอกวาเจอกันคราวหนา ตอใหเดินมากับแฟนก็จะจีบใหดู!”
พฤหัสยิ้มมุมปาก นึกออกทันที แตก็พูดอยางใจเย็น
“อยากใหกูรักษาคําสัตยนักใชไหม?”
“เออ! อยากดูซิจะเกงกลาขนาดไหน ชะ! มากับแฟนก็มีเลหกลใหจีบได ตอนนั้นสงสัยเห็นกูยังโงๆ หลอกอะไร
เชื่อหมด”
ประกายชนิดหนึ่งผานแกวตาของพฤหัสแวบวาบ
“กูไมหลอก มึงจะไดดูโชวสมใจ แตกูตองขอจังหวะหนอย”
จองฤกษเบหนายิ้มเยาะ ตัดสินทันทีวานั่นเปนการไมรักษาคําพูด พฤหัสไมมีน้ํายาจริงตามที่คุยโมโออวดเอาไว
ขณะนั้นเอง โตโยตาวิชสีดําอันเปนหนึ่งในพาหนะประจําบานณชะเลก็แลนเขามาในเขตที่จอดรถหางออกไป
ประมาณสิบเมตร จองฤกษหันไปเห็นเขาก็ตบเขาเพื่อนเบาๆ
“พอเขาพามาสงวะ เดินไปหวัดดีกันหนอย”
สองหนุมวัยรุนเดินไปยังรถขนาดครอบครัว
“สวัสดีครับคุณพอ”
จองฤกษยกมือไหวบิดาของณชะเลอยางนอบนอม ปณิธานนั่งรับไหวยิ้มๆ อยูในรถ สายตามองเลยไปยังหนุมหนา
หลออีกคนดวยอาการพินิจ ซึ่งเมื่อสบตากันพฤหัสก็ยกมือไหวบางอยางไมขัดเขิน
“สวัสดีครับ”
“อือ… สวัสดี” แลวก็เบนสายตามาถามจองฤกษ “นี่เพื่อนของฤกษหรือ?”
“ครับ เรียนดวยกันตั้งแต ม.๑“
“เปนนายแบบหรือเปลานี่?”

๒๐๒

จองฤกษเปดทางใหเพื่อนเปนคนตอบเอง พฤหัสยิ้มละไม
“เปลาครับคุณพอ ผมขาดคุณสมบัติสําคัญของนายแบบไปขอหนึ่ง”
ปณิธานทําหนาสงสัย
“ขอไหน?”
“ชอบเกเรียน”
ปณิธานหัวเราะชอบใจ คิดวาพอลูกๆ กลับบานจะเตือนใหระวังๆ เจาหมอนี่หนอย ทาทางอาวุธแพรวพราว
รอบตัวทีเดียว
ขณะนั้นสองสาวไหวลาบิดาและลงจากรถไปยืนรอ ปณิธานจึงพยักหนาใหสองหนุม
“ไปเลนแบดกันเถอะไป”
เมื่อโตโยตาวิชเคลื่อนหายไปก็เหลือแตพื้นที่วางสําหรับการพบปะของหนุมสาว พฤหัสถึงกับใจเตนระทึกเมื่อจอง
ฤกษทําหนาที่ผูแนะนํา
“นี่ทราย นี่ฝน... แลวนี่เพื่อนเรา ชื่อตอย”
“หวัดดีครับ”
พฤหัสพยักหนาใหณชะเลกับละอองฝนตามลําดับ ยิ้มแยมเปนมิตรโดยไมมีประกายตากรุมกริ่มเปนพิเศษแถมพก
เขาเก็บความรูสึกไดดี แมหัวใจจะพองคับอกแทบระเบิดอยูแลว
พี่นองสองสาวยิ้มตอบนิดๆ ณชะเลเบนสายตาไปทางจองฤกษและยักคิ้วให
“หนวยกานของทีมชายไมคอยเหมือนหมูเทาไหรเลยนิ สงสัยจะเลนไมสนุก”
“ตองสนุกซี่” จองฤกษรีบเอาใจ “อยูขางเรา เราจะพุงตัวแบบยอมเขาถลอกแทนทรายเอง”
สองสาวหัวเราะ
“หูย! เลนกันเขาถลอกเลยเหรอ? เรานั่งดูเฉยๆ ดีกวามั้งเนี่ย”
ประโยคหลังณชะเลหันมาพยักพเยิดกับละอองฝน ซึ่งละอองฝนก็รับมุข
“ฤกษเลนกับเพื่อนฤกษใหพวกเราดูกอนแลวกันนะ ฝนกลัวซี่โครงหัก”
พฤหัสทําตาโตเสนอหนาบาง
“ฟงแลวขนลุกเลย เขาถลอก ซี่โครงหัก แคเลนแบดอาจถึงตาย! งั้นผมขอนั่งดูลาดเลาดวยคน” แลวหันไปบอก
เพื่อนหนุม “ตกลงมึงเลนคนเดียวไปกอน”
จองฤกษเทาเอวหัวเราะเบาๆ
“ตลกเชียว จะใหตีเองแลววิ่งไปรับเองเหรอะ?” แลวเขาก็หันไปพูดกับสองสาว “เอางี้สิ ทรายกับฝนถือเปนคนดูที่
มีโอกาสใกลชิดเหตุการณก็แลวกัน ไมตองคิดมาก ลงไปในสนามนั่นแหละ นึกสนุกอยากรับก็รับ ลูกไหนขี้เกียจรับก็ยืน
อยูเฉยๆ ปลอยใหพี่เลี้ยงจัดการ โอเค?”
“นับแตมยังนับไมเปนเลย”
ณชะเลจีบปากบน กมหนาหมุนไมแบดเลน
“ตีลูกใหถูกก็พอ ที่เหลือใหพี่เลี้ยงจัดการ”

๒๐๓

เนื่องจากยังเปนเวลาเชา จึงมีสนามวางอยูหลาย สี่วัยรุนหนุมสาวแบงขางเลนกันโดยจองฤกษจับคูกับณชะเล
และพฤหัสจับคูกับละอองฝน ความจริงสองสาวไมถึงกับมือออนเทาออนตีไมถูกหรือวิ่งไมไหวดังคําถอมตัว ขาดแตความ
ฉับไว ซึ่งตรงนี้ก็ถูกชดเชยโดยความเร็วของพี่เลี้ยงระดับมืออาชีพ บางลูกที่ถูกโยนไปยาวเกือบแตะเสนหลัง หรือบางลูกที่
ถูกหยอดชนิดเฉียดเสนคั่นกลางสนาม ถาเห็นทาผูเลนสาวเงอะๆ งะๆ ผูเลนหนุมก็จะทําตัวเหมือนผีพุงใตไปรับลูกไดทัน
เกือบทุกครั้ง ซึ่งนั่นทําใหรสชาติของการเลนเต็มไปดวยสีสันสนุกสนาน มีเสียงวี้ดวายลุนกันบางประปราย
เวลาแหงการออกแรงตบลูกขนไกแลกเหงื่อผานไปอยางรวดเร็ว เมื่อแรกคลายเลนเอาสนุกแบบกระชับมิตร
มากกวาอยางอื่น ฝายชายมักเปดโอกาสใหผูเลนหญิงตี ตบ ชอนลูกกันเต็มที่ แตพอเลนจบเซ็ตแรกซึ่งนับคะแนนแบบ
คูผสม ขางจองฤกษกับณชะเลนําโดงถึง ๑๑-๕ พฤหัสก็ชักหนาไมดี เพราะทุกคนประจักษวาฝมือหวดฉับๆ ของจองฤกษ
นั้นเองเปนตัวนําชัย และนั่นก็เทากับเขานอยหนา ปลอยใหเพื่อนเปนมือวางอันดับหนึ่งของสนามไปโดยปริยาย
หลังจากใหสาวๆ กินน้ําและพักเหนื่อย ๑๐ นาที จึงเริ่มตนเซ็ตใหม พฤหัสก็สงตาชําเลืองใบหนาณชะเลนอยลง
หันมาหวงหนาของตัวเองมากขึ้น พอสมาธิไมแกวงก็เริ่มเลนไดน้ําไดเนื้อกวาเกา บอกตัวเองวาจะไมยอมใหสาวๆ เห็นเขา
นําทีมแพสองเซ็ตรวดดวยแตมขาดลอยเปนอันขาด
แตจองฤกษก็เหนียวทนทายาด แมหลอกลอดวยลูกไมที่เคยไดผลก็ไมไดผล และบางทีขนาดลืมอายแกลงตบลูก
ยากไปทางณชะเล เจาเพื่อนผูเกงกาจอยางนาหมั่นไสก็อุตสาหเสือกตัวเขาไปรับไดอยูดี และเมื่อเวลาผานไป ยิ่งฝายตรง
ขามไดแตมมากก็ยิ่งมีโอกาสเสิรฟลูกมาก ความเชื่อมั่นของพฤหัสที่จะตีตื้นขึ้นมาก็ยิ่งลดนอยถอยลงทุกที
การกาววิ่งและความเคลื่อนไหวตางๆ ของจองฤกษกลายเปนจุดสนใจของใครตอใครทั้งในและนอกสนาม ยิ่งรับ
ลูกยากขึ้นเทาไหร ฝไมลายมือก็ยิ่งปรากฏเดนขึ้นเทานั้น ลูกเสียทั้งหมดไมเคยเกิดขึ้นจากเขาเลย ณชะเลรูสึกราวกับอยูใน
สนามรบ เห็นจองฤกษเปนทั้งขุนศึกประจัญบานกับอริราชศัตรู กับทั้งคอยเปนองครักษปกปกพิทักษหลอนอีกโสด ทําเอา
ยิ้มอยางอุนใจในหลายๆ ครั้งโดยเฉพาะเมื่อเห็นความวองไวปรูดปราดเปนลมกรดของแฟนหนุม เปลี่ยนลูกที่ควรเสียให
กลายเปนลูกดีราวกับพระเอกหนังซึ่งมีสเปเชียลเอฟเฟกตเขาชวยใหดูเกงกาจเกินจริง
พฤหัสเริ่มปาดเหงื่อจากหนาผากเมื่อจองฤกษนําทีมทําแตมไดถึงสิบ ขณะที่ขางเขาเพิ่งตามหลังมาเพียงหา เฉียด
แพอยูรอมรอแคแตมเดียว เวลานั้นไมใชการเลนแคเอาสนุกอีกตอไป ศักดิ์ศรีของคนรูปหลอเปนเดิมพันอยูทั้งแทง หลอ
แลวไมเกงนี่นาอายสุดทนในความรูสึกของเขา โดยเฉพาะเกงสูคนหนาคลายนกเคาแมวอยางจองฤกษไมไดนี่เหลือฝนซะ
จริงๆ
พอตั้งทาเตรียมรับลูก ก็เห็นฝายตรงขามยึกยักดวยการสงลูกขนไกใหฝายหญิง
“อะ… ลูกสุดทายแลวนะ ใหทรายเปนคนเสิรฟมั่ง”
“โอย! เดี๋ยวเสิรฟไมขามหรอก”
“ก็ชางปะไร ไมขามก็ยังไมเสียแตมนี่ ผลัดใหฝงโนนไดเสิรฟอีกที… มายืนดานขวานี่มา”
พฤหัสไดยินถอยคําออนๆ เอื้อนๆ นั้นถนัด บังเกิดความอยากถอดรองเทาออกมาใชแทนลูกขนไก แกลงตีไป
กระแทกปากเจาเพื่อนยากเหลือประมาณ
พอเห็นแฟนหนุมคะยั้นคะยอจริงจัง ในที่สุดณชะเลก็ยอมรับลูกมาถือจดๆ จองๆ ดวยมือซาย
“เสิรฟใหฝนเหรอ?”
“ใช… จํากฎงายๆ เสิรฟทางขวา รับทางขวา ลูกแรกตองทแยงมุมเสมอ”

๒๐๔

ที่ผานมาณชะเลเห็นแตจองฤกษทําหนาที่หวดลูกเสิรฟปลิวหวือเฉียดเน็ตมาทุกครั้ง พอตองลงมือเองบางก็
ขาดความเชื่อมั่น เพราะทราบวาไมมีทางทําไดดีเทา หลอนเปนแตหวดแบบคาราเตหรือไมก็ปอนลูกขามเน็ตใกลๆ เทานั้น
แตพองัดลูกพนตาขายไดก็ยิ้มออก ละอองฝนรับลูกของหลอนและโตกลับมาแบบธรรมดาๆ ณชะเลกาวเทาไปรับ
ไดอยางสบายแบบหลังมือ แตนึกไมถึงวาจะถูกสวนกลับดวยพลังปะทะที่รุนแรงฉับพลัน พฤหัสหวดแร็กเกตไดราวกับ
ผูชํานาญการตวัดแส ลูกขนไกแลนเฟยวเปนลําตรงราวกับธนูเฉียดรางณชะเลจนหลอนตัวแข็งทื่อดวยความตกใจ เผลออา
ปากกวางรองเสียงหลง
“อะหวา!”
นึกวาจองฤกษจะชวยชอนรับจากดานหลังใหอยางเคย แตผิดคาด ลูกที่ผานรางหลอนไปไมยอนคืนกลับไปสูฝง
ตรงขามอีก เปนอันวาเสียลูกใหอีกฝายเสิรฟแทน
พฤหัสใชหลังมือปาดเหงื่อขางหางคิ้วอีกที กอนเสิรฟอยางไมกลาใหแรงนัก เกรงวาถาเสียโอกาสสุดทายไปแลว
จะไมมีวันพระหนหนาอีก แตก็เบาใจที่จองฤกษตอบกลับแบบธรรมดาเชนกัน เปดโอกาสใหเขาตั้งหลักเขาทําไดบาง
ละอองฝนเฉื่อยชาลงเหมือนเลิกใสใจผลแพชนะไปนานแลว และนั่นก็ทําใหเขาพาลพาโลหงุดหงิดหลอน คาที่ไม
สามารถเปนกําลังชวยเหลือไดเลย จะเอาแตยืนปกหลักรอลูกมาตรงตัวอยางเดียว ตางจากณชะเลที่ยังออกทากระตือรือรน
วิ่งเขาหาลูกบาง ยังดีที่จองฤกษเนือยๆ ลง สงสัยคงเหนื่อยกับการกางปกคุมครองเจาหญิง มิฉะนั้นเขาตองรับศึกหนัก
เหมือนโดนสองรุมหนึ่งไปแลว
และการที่จองฤกษปลอยใหแฟนสาวรับหนาเสื่อเปนสวนใหญ ไดก็ได ไมไดก็ชาง คะแนนฝายพฤหัสจึงตีตื้น
ขึ้นมาเรื่อยๆ อยางตอเนื่อง จากหาเปนหก จากหกเปนเจ็ด จากเจ็ดเปนแปด จากแปดเปนเกา กระทั่ง ๑๐ ตอ ๑๐ เทากันใน
ที่สุด
พฤหัสโลงอกราวกับยกภูเขาออกจากอก ตะโกนถามตามสิทธิ์ที่จองฤกษได ๑๐ แตมกอน
“วาไงพวก จะเลน ๑๑ หรือ ๑๓?”
“สิบเอ็ด!”
นั่นหมายความวาตัดสินกันไปเลยแบบแตมเดียวขาด ไมยืดเกมตอออกไปถึง ๑๓ แตมตามกติกาที่ฝายจองฤกษมี
สิทธิ์เปนผูกําหนด พฤหัสยิ้มมุมปากหัวใจเตนแรง จองฤกษคงคิดวาคูตอสูเหมือนหมูนอนรอใหเชือดกระมัง จึงแนใจวา
แตมเดียวจะโถมแรงควาเอาเมื่อไหรก็ได ฝนไปเถอะวะ!
หันไปยิ้มใหสาวนอยขางกายตน หลอนยิ้มตอบหนอยๆ ใจพฤหัสไมถูกบาดดวยรอยยิ้มและคมตาเจาหลอน
เหมือนอยางที่โดนจากสาวฝายตรงขามเอาเลย พี่นองสองสาวมีความละมายกันในบางมุมมอง ถาชวยพูดแบบไมใหเสีย
กําลังใจ จะวาสวยไลเลี่ยกันก็ได แตโดยรวมแลวมีความตางซึ่งใจเขาสัมผัสชัด คนพี่ขาดเสนหบางชนิดที่เปลงประกายฉาย
ชัดอยูในคนนอง เขาคิดไมออกวาจะเรียกประกายเสนหชนิดนั้นวาอะไร และเพราะคิดไมออก กับทั้งพยายามคิดไมเลิก
นี่เองกระมัง สาวนอยชื่อทรายจึงกลายเปนบุคคลพิเศษเพียงหนึ่งเดียวในดวงใจอยูตลอดเวลา!
สลัดความฟุงซานออกจากหัว หันกลับไปตั้งสมาธิกับลูกตัดสินชะตา เขาเสิรฟแบบธรรมดา เมื่อจองฤกษโต
กลับมาแบบหยอดฝงซาย พฤหัสก็รี่เขาไปรับอยางไมไวใจสาวขางตัว งัดลูกโดงขึ้นกะใหยอยไปตกเกือบถึงเสนหลัง กะวา
ถาณชะเลเปนผูรับ ลูกคงลอยกลับมาใหเขาหวดควับใสจองฤกษ เผด็จศึกเอาชนะเซ็ตนี้ไดแบบสายฟาแลบ

๒๐๕

ณชะเลสวนลูกคืนกลับมาเต็มแรงแบบเออๆ และเพียงแลดวยหางตา พฤหัสก็ยิ้มทันที เพราะทราบวาลูกนั้น
ออกนอกเสนขางแนๆ ไมจําเปนตองเหนื่อยแรงไปรับ แตเขาตองตาเหลือกเมื่อเห็นละอองฝนวิ่งตวมเตี้ยมออกไปรับแบบ
ไมรูอีโหนอีเหน
“อยารับ!”
พฤหัสตะโกนหามดังๆ แตสายไปเสียแลว ละอองฝนตีลูกคืนกลับไปยังฝงตรงขามหนาตาเฉย พฤหัสแทบทึ้ง
ศีรษะตนเอง ทีลูกอื่นที่ควรออกแรงวิ่งไปรับกลับยืนเปนเทวรูป แตลูกนี้เสียชัดๆ ดันสะแหลนออกไปชอนไว แถมชอน
ลอยพอเหมาะแบบใหโอกาสฝายตรงขามตบอยางงามเสียอีกดวย
ไมมีเวลาใหกับความหัวเสียมากนัก พฤหัสหันมาดูสถานการณตรงหนา เห็นจองฤกษกําลังกระโดดขึ้นสับคาราเต
ถนัดๆ แลวถึงกับใจหายวาบ เพราะรูฤทธิ์ดีวาถาจับจังหวะเหมาะไดอยางนี้ เจานี่ตบลูกทําองศาต่ําทิ่มไปถึงทายสนามไดใน
พริบตา งดงามและเฉียบคมเสมอ ปลอยแร็กเกตผล็อยเตรียมทําใจเสียลูกนั้นดีกวา
ทวาปาฏิหาริยคงมีจริง แมจองฤกษหวดเปรี้ยงเหมือนจอมดาบผูเกรี้ยวกราดดังเคย แตกดผิดองศานิดหนึ่ง ลูกตุงตา
ขายไมขามฝง พฤหัสลืมตาโพลง ยิ้มยินดีเหมือนตายแลวเกิดใหม เพราะมิใชเพียงแคจองฤกษพลาดลูกสําคัญในโอกาส
ทอง แตยังสงผลใหขางเขาชนะในเซ็ตนั้น กลายเปนเสมอหนึ่งตอหนึ่ง ตออายุไปวัดดวงกันในเซ็ตหนา
จองฤกษยังคงทําหนาเฉยๆ ไมออกอาการใดๆ กับความพลาดพลั้งของตน แถมยังยิ้มแยมยื่นหนาบอกแฟนสาววา
จบเกมแลว เสมอกันหนึ่งตอหนึ่ง หยุดพักขางสนามได นั่นทําใหพฤหัสผิดหวังเสียเอง เขาอยากเห็นจองฤกษออกทา ‘เสีย
หนา’ ที่ตบลูกพลาดอยางไมนาใหอภัย แทนการยิ้มระรื่นเหมือนเปนฝายชนะเสียเองอยางนี้
“โอย! เหนื่อยจัง เหมือนจะขาดใจ”
ละอองฝนบน ณชะเลกําลังเอาผาขนหนูชุบโคโลญจเช็ดคอก็ขานรับ
“จริงดวย ดูสิ! เหมือนเลนสงกรานตเหงื่อกันแทๆ เลย” แลวหลอนก็หันมาถามแฟนหนุม “ฤกษไมเหนื่อยมั่งเหรอ
ทําหนาสดชื่นเหมือนเปนคนดู ไมไดออกแรงเลนมาดวยกันงั้นแหละ”
“ทรายกับฝนตองออกกําลังบอยๆ ” จองฤกษแนะยิ้มๆ “จะไดเหนื่อยยากกวานี้”
“เหลืออีกเซ็ตหนึ่ง เดี๋ยวพวกเธอเลนกันไปเถอะ ฝนไมไหวแลว”
ละอองฝนอุทธรณ ซึ่งณชะเลก็รีบขานรับทันที
“ทรายก็ไมไหว หนุมๆ เชิญเลนกันตอนะคะ เดี๋ยวจะคอยสงใจเชียรอยูตรงนี้”
“เอาเถอะ ไมไหวก็ไมไหว ไปนั่งทานอะไรกันในหองอาหารมุมโนนดีกวา มีของอรอยหลายอยาง”
“อาว! จะคางไวครึ่งๆ กลางๆ แคเนี้ยเหรอ?”
พฤหัสประทวง
“เออ! กูก็หมดแรงแลว ถาอยากเลนตอก็ไปขอคูนั้นเลนดวยดิ้”
จองฤกษพูดอยางรูกันวาหมายถึงสาวที่ปงกับพฤหัสบอยๆ พฤหัสขมวดคิ้วนิ่วหนา กําลังมือขึ้นๆ จึงหงุดหงิดที่
ไมไดโคนคูตอสูใหสาวชม แตก็ไมอยูในฐานะที่จะทําอะไรได จําตองกัดฟนกรอดๆ เดินไปทางหองอาหารตามมติของหมู
คณะ
ขณะมายืนคูกันรอของวางที่สั่ง ณชะเลเอียงหนาเขาไปกระซิบขางหูคนรัก
“เพื่อนเธอทาทางเอาจริงเอาจังเหลือเกิน สงสัยกลัวแพมาก”

๒๐๖

“คนหลอก็เงี้ยแหละ”
จองฤกษเหลือบตาลงต่ํา ตอบกลั้วหัวเราะดวยความขบขันระคนพึงใจ เพราะฟงรูวาณชะเลไมประทับใจทาที
กระเหี้ยนกระหือรืออยากเอาชนะจนออกนอกหนาของพฤหัสเอาเลย
“เมื่อกี้ฤกษชวยรักษาหนาเขาเหรอ ลูกทายๆ แกลงออยใหใชไหม?”
แฟนหนุมยักไหลยิ้มเนือย จนณชะเลตองใชนิ้วคีบปลายแขนเสื้อเขาเขยาเบาๆ
“ตอบหนอยดี้ อยากรูเจตนา”
จองฤกษเบนสายตามาทอดจับแฟนสาวดวยแววออนโยน
“ทรายชอบคนมีน้ําใจมากกวาพวกชอบไลบี้ชาวบานใชไหมละ? เราอยากชนะใจทรายมากกวาชนะแบดนะ”
“แนหรือวาเขาใจถูก? ทรายอาจจะชอบผูชนะก็ได ผูหญิงชอบผูชายที่ชนะกันทั้งนั้น!”
“ถาเราไมรูจักทราย ถาเราไมรูวาทรายแตกตางจากผูหญิงอื่นยังไง จะเอาอะไรไปทําใหทรายยอมรับเราได?”
ถอยคําของเขานิ่มนวลมาก ณชะเลครึ่งยิ้มครึ่งหัวเราะ มองชายตรงหนาที่หลอนรับเปนแฟนคนแรกดวยประกาย
พิศวง แปลกแทๆ แคเรื่องธรรมดา คําพูดก็แสนธรรมดา แตกลับกอใหเกิดปติตื้นตันขึ้นมาไดทวมทนลนอกถึงขนาดนี้
หลอนวาหลอนเริ่มรักจองฤกษขึ้นมาจริงๆ แลว…

