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‘ดาราอันดามัน’ ดวงดาวแห่งท้องทะเล ของล้ำค่าที่ใครต่างต้องการ
ครอบครอง ของมีคา่ ซึง่ เปรียบเสมือนดาบสองคม บางครัง้ มีคณุ แต่บางครัง้
กลับนำอันตรายมาให้เจ้าของถึงชีวิต
เรือ่ งราวความรักระหว่างเงือกสาวกับมนุษย์ วารีไรยา และอัครวินท์ ที่
ถูกขีดไว้แล้วว่า…ถึงอย่างไร…พวกเขาก็ตอ่้ งพบกัน…แม้นตัวจะอยูห่ า่ งไกลจน
สุดพื้นพสุธา หรือลึกลงไปใต้มหานที โชคชะตาก็ยังนำพาคนทั้งสองให้ได้
มารักและครองคู่กัน
จากภาพเขียนสูป่ ลายปากกาของ ‘ฟารุต สมัครไทย’ นักวาดภาพ
ประกอบผูม้ ชี อื่ ปรากฏอยูบ่ นปกหลังนวนิยายหลายเล่ม และนีค่ อื นวนิยาย
เรื่องแรกของเขา ในยามวาดภาพ ลายเส้นของศิลปินท่านนี้พลิ้วไหว
อ่อนช้อยเพียงใด การจรดปากกาเขียนนวนิยายของเขาคราวแรกนี้ย่อม
งดงามด้วยถ้อยคำพรรณนาไม่ต่างกัน
‘ดาราอันดามัน’ คือ จินตนิยายเรือ่ งหนึง่ ทีอ่ าจหาข้อพิสจู น์ได้ยาก
แต่สำหรับงานเขียนชิ้นนี้ผู้อ่านย่อมพิสูจน์ได้ สำนักพิมพ์เพื่อนดีใคร่
สนับสนุนและฝากผลงานชิ้นแรกของ ฟารุต ไว้ในใจผู้อ่าน และโปรด
ติดตาม ‘ภาพภพ’ นวนิยายรักย้อนอดีต ซึ่งเป็นผลงานลำดับต่อไป

จากใจผู้เขียน
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จินตนาการ คือของขวัญล้ำค่าซึ่งสวรรค์ส่งมาประดับปัญญามนุษย์
เมือ่ ยังเป็นเด็กตัวน้อย ผูใ้ หญ่มกั มองว่าเด็กๆ ชอบคิดเพ้อฝัน พูดจา
เพ้อเจ้อ เด็กหลายคนถูกห้ามไม่ให้พูดหรือคิดในเรื่องที่เกินจริง ครั้นเติบโต
ขึน้ ความคิดเหล่านัน้ เลือนหายไปตามกาลเวลา จนหลายคนระลึกถึงความสุข
ความตื่นเต้นในครั้งนั้นแทบไม่ออก
การปิดกั้นจินตนาการของเด็กๆ การยัดเยียดเหตุและผล ความจริง
แท้ทมี่ องเห็นได้ดว้ ยตา จับต้องได้ดว้ ยมือ จนละเลยความฝันอันบริสทุ ธิง์ ดงาม
ซึ่งสัมผัสได้ด้วยหัวใจ คือการทำสิ่งผิดพลาดในความรู้สึกของผม ผมเชื่อ
เสมอว่า จินตนาการช่วยจรรโลงจิตใจ เจือจางความจริงอันแสนหนักหน่วงของ
ชีวิตลง ผ่อนปรนความทุกข์เศร้าให้เบาบางได้
ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ทุกคนหลบหลีกการเผชิญหน้ากับชีวิตจริง
หวังเพียงแค่วา่ ในเสีย้ วหนึง่ ของบางช่วงเวลา เมือ่ หยิบจินตนิยายเรือ่ งนีข้ นึ้
มาอ่านครั้งใด ทุกท่านจะได้ร่วมโลดแล่นไปในโลกจินตนาการที่ไร้ขอบเขต
พร้อมกับผม หากนวนิยายเรื่องนี้มีความงดงามและทำให้ทุกท่านเป็นสุขได้
ขอส่งมอบความดีงามนี้ให้กับพ่อ ผู้ซึ่งเป็นต้นแบบในการอ่านและเขียน
แม่ซึ่งคอยให้ความรักและกำลังใจแก่ลูกเสมอมา
ขอบคุณจากใจสำหรับโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของคนเขียนหนังสือ
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๑
เรือ่ งราวบางช่วงในวัยเด็กถูกกลบกลืนเลือนหายไปหมดสิน้ ในห้วงกาล
ทีผ่่ านผัน แต่บางเรือ่ งกลับถูกกักเก็บไว้ในลิน้ ชักของความทรงจำนานเท่านาน
รอคอยอย่างสงบนิง่ ว่าสักวันจะถูกเปิดมาเพือ่ ทบทวนถึงความสุขสมหวัง โศกศัลย์
รันทดใจ พบพานหรือว่าจากพราก ซึง่ ครัง้ หนึง่ ได้เคยสร้างรอยจารึกไว้ในจิตใจ
จนท่วมท้น
เมือ่ ริว้ รอยในอดีตแย้มประตูออกมาทักทาย อาจหมายถึงชีวติ ของใคร
บางคนต้องเปลี่ยนไปทั้งชีวิต
***
พระจันทร์แห่งเหมันต์โผล่มาแย้มยิม้ ตรงริมขอบฟ้าเร็วกว่าทุกวัน เงา
สะท้อนสีเหลืองนวลโยกไหวไปตามผิวน้ำกระเพื่อมซึ่งก่อตัวเป็นระลอกคลื่น
เล็กๆ ม้วนริว้ สีขาวขึน้ ไปคลุมชายหาดก่อนจะไหลชะเม็ดทรายกลับลงมารวม
ตัวกันในน้ำครั้งแล้วครั้งเล่า เด็กชายตัวอ้วนกลมนั่งนิ่ง ตากลมแป๋วจับจ้อง
เงาบนผืนน้ำตรงหน้าด้วยความสนใจ หนูน้อยชอบมองพระจันทร์ที่สะท้อน
เงาบนผิวน้ำเพราะมันจะเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆ โดยไม่ยอมหยุดนิ่ง เดี๋ยวก็
หน้างอ อีกเดีย๋ วก็ฉีกยิม้ กว้าง สักพักก็สัน่ ศีรษะแล้วก็โยกตัวเต้นไปมา มัน
แปลงร่างไปได้ไม่มีสิ้นสุด เด็กชายหัวร่อเสียงดังด้วยความชอบใจกับหน้าตา
บูดเบี้ยวชวนขบขันของดวงจันทร์
แสงสีส้มบอกลาขอบฟ้าไปนานแล้ว ความมืดคลีกระจาย
่
สีเทาเข้มเข้า
ครอบคลุมทัว่ บริเวณหาดอย่างเชือ่ งช้า ลมต้นฤดูหนาวครางหวีดหวิวแผ่วเบา
พัดพากลิ่นไอเกลือลอยมาเจือจาง เด็กชายตัวกลมป้อมถดตัวหนีฟองสีขาว
พลางหัวเราะเสียงใส เกลียวคลืน่ ชอบม้วนตัวไล่จับเท้าของเขา ถ้าหนีไม่ทัน
มันจะงับด้วยปากเย็นเฉียบจนเปียกแฉะ เขาชอบสมมุตว่ิ าตัวเองเป็นอัศวินผู้
กล้าหาญแกว่งไกวกิง่ ไม้ซึง่ เขาเรียกมันว่า ดาบสายฟ้า ยืนยืดอกต่อสูกั้ บมังกร
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ที่ผุดขึ้นจากทะเล มันส่งสมุนมาเล่นงานเขาอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย หนูน้อยเพลินกับการเล่นจนไม่ทันสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงรอบ
กาย
“เย้! ข้าคือเจ้าชายสายฟ้า ถอยไปนะเจ้ามังกรร้าย ไม่อย่างนัน้ ข้า
จะจัดการกับเจ้าเดี๋ยวนี้แหละ” หนูน้อยตะโกนก้องพลางตวัดกิ่งไม้ใส่เกลียว
คลื่นจนฟองขาวกระจาย
“วิน อยูไหน
่ ลูก เย็นมากแล้วนะ กลับเข้าบ้านได้แล้ว” เสียงเรียกจาก
บนฝั่งดังแว่วมาแต่ไกล เด็กน้อยชะเง้อมองขึ้นไป เห็นผู้เป็นแม่ยืนรออยู่
เขาโยนกิง่ ไม้ทิง้ หันหน้าสูทะเล
่
กวาดตาไปยังผืนน้ำสีครามเข้มด้วยแววอาวรณ์
“ไปก่อนนะฮับพีทะเล
่
พรุง่ นีผม
้ จะมาเล่นด้วยใหม่” หนูน้อยล่ำลา กำลัง
จะเอีย้ วตัวกลับ สายตาพลันสะดุดเข้ากับบางสิง่ ท่ามกลางโขดหินซึง่ แลเห็น
เป็นเงาตะคุม่ ในความสลัว ร่างหนึง่ นัง่ นิง่ อยูบน
่ นัน้ กำลังจ้องมองมาทางเขา
หนูน้อยก้าวเดินเข้าไปเพ่งมองด้วยความอยากรู้ แสงจันทร์ข้างขึน้ ส่องให้เห็น
เด็กหญิงผมยาวสยาย ใบหน้ากลมแป้นเกลือ่ นไปด้วยรอยยิม้ เด็กชายยิม้ ตอบ
พร้อมกับเอ่ยทักทาย
“หวัดดี เธอไปทำอะไรทีนั่ น่ น่ะ ไม่หนาวเหรอ” ร่างบนก้อนหินนิง่ อยู่
ครูหนึ
่ ง่ ก่อนไถลตัวลงน้ำว่ายตรงมายังริมฝัง่ ทีเด็
่ กชายยืนอยู่ เด็กหญิงแปลกหน้ายังคงนัง่ แช่ตัวอยูใน
่ น้ำโดยไม่ไยดีต่อสายลมเย็นยะเยือกทีพั่ ดพรูมาปะทะ
ผิวกายอยู่ตลอดเวลา
“ข้าอยูที่ นี่ ่ เจ้าล่ะ มาจากไหน” ดวงหน้าขาวผ่องยิม้ แก้มป่อง ดวงตา
ใสเป็นประกายในความสลัวราง
“ฉันมาจากกรุงเทพ มาเทีย่ วกับพ่อแม่ นัน่ บ้านฉัน” เด็กชายหันไป
ชี้บ้านตึกสองชั้นสีขาวสไตล์โคโลเนียลบนฝั่ง
“บ้านเธออยูที่ ไ่ หนล่ะ” เขาลงนัง่ ยองๆ รูส้ กึ ถูกชะตากับเพือ่ นใหม่คนนี้
ทันที
“ก็ที่นี่ละคือบ้านข้า” เด็กหญิงผายมือไปยังทะเลด้านหลัง
เด็กชายนิ่วหน้า เอียงคอสงสัย “เธออยู่ในทะเลนี่เหรอ”
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กว้าง

“ใช่จ้ะ ข้าอยูที่ นี่ มา
่ ตัง้ แต่เกิดแล้ว” เด็กหญิงผิวขาวโพลนเอ่ยด้วยรอยยิม้

“วิน ขึ้นมาได้แล้วลูก” เสียงเรียกจากบนฝั่งดังกระชั้นเข้ามาทำให้
เด็กชายต้องกล่าวอำลา
“ฉันต้องไปละ แม่เรียกนานแล้ว แล้วเจอกันใหม่นะ”
เด็กชายลุกขึ้นยืนเตรียมจะหมุนตัวกลับ แต่ภาพที่ปรากฏในสายตา
ทำให้เท้าซึง่ กำลังขยับจะก้าวเดินต้องชะงักอยูกั่ บที่ เขาตกตะลึงยืนตัวแข็งทือ่
เด็กหญิงแปลกหน้าว่ายออกไปทางทะเลกว้างก่อนกระโจนฝ่าเกลียวคลืน่ สีขาว
ซึง่ กำลังม้วนตัวเข้าสูฝั่ ง่ แสงจันทร์กระจ่างส่องให้เห็นส่วนล่างเหมือนท่อนหาง
ของปลาสะบัดขึน้ เหนือผิวน้ำ ประกายวาววับสะท้อนจากเกล็ดและแผ่นครีบหางบางใส ผลุบหายไปในผืนน้ำอย่างรวดเร็ว เพียงชั่วอึดใจทุกอย่างก็กลับ
สูสภาพ
่ เดิมราวกับไม่มีสิง่ ผิดแปลกเกิดขึน้ ก่อนหน้านีเลย
้ เกลียวคลืน่ ไหลขึน้
ชะบนหาดทราย ไม่ปรากฏสิง่ แปลกปลอมใดให้เห็น นอกจากริว้ น้ำเป็นฟอง
ขาว
สัมผัสจากมือทีแตะ
่ ไหล่เรียกสติเด็กชายตัวน้อยกลับคืนมา เขาเงยหน้า
ขึ้นมองช้าๆ ตากลมโตฉายแววตื่นตระหนก
“แม่เรียกหนูตัง้ หลายครัง้ ได้ยนิ หรือเปล่าลูก” ผูเป็
้ นแม่ทรุดตัวลงนัง่
เอือ้ มมือลูบใบหน้าใสบริสทุ ธิแผ่
์ วเบา แล้วต้องอุทานออกมา “ทำไมหน้าซีด
จัง ตัวเย็นเฉียบเชียว สงสัยโดนลมเย็นมากไปแน่เลย” พูดพลางปลดผ้าคลุมไหล่ออกห่อตัวลูกชายไว้แล้วดึงร่างกลมนุ่มนิ่มเข้ามากอดด้วยความรัก
“วินเป็นอะไรลูก ดูสิ ตัวสั่นไปหมดแล้ว ท่าจะจับไข้แล้วละ” หญิง
สาวเอ่ยอย่างห่วงใยเมื่อสัมผัสได้ถึงอาการสั่นเทา หล่อนลูบหลังลูกชายแผ่ว
เบา กระชับอ้อมกอดแน่นขึ้นกว่าเดิม
“ปละ…เปล่า…ฮับ” เด็กน้อยละล่ำละลักตอบ ความตืน่ เต้นจากเหตุการณ์ทีเพิ
่ ง่ ผ่านไปยังไม่จางหาย หญิงสาวคลายวงแขนแล้วลุกขึน้ ยืน มืออบอุน่
รวบมือเล็กบอบบางไว้แล้วพาออกเดิน เด็กชายเดินตามจนพ้นแนวหาดทราย
ก่อนจะก้าวขึ้นบันไดหินที่ทอดขึ้นสู่ลานกว้างหน้าบ้านหลังใหญ่ หนูน้อยหัน
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ไปมองทะเลกว้าง กวาดสายตามองหาเด็กหญิงปริศนาคนนัน้ แต่ก็เห็นเพียง
ผืนน้ำสีเข้มสะท้อนแสงสีเงินเป็นประกาย ได้ยนิ เพียงเสียงคลืน่ ซัดเข้าฝัง่ เป็น
ระยะ ทุกอย่างดูสงบราบเรียบ ไร้วีแ่ ววสิง่ ผิดปกติ เด็กชายแหงนมองผูเป็
้ น
แม่ อ้าปากจะเอ่ย แต่ก็ยั้งไว้เพียงแค่นั้น เขาไม่กล้าเล่าเรื่องที่เพิ่งพบมา
เพราะถูกสอนไว้เสมอว่า ห้ามพูดเรือ่ งโกหกเพ้อเจ้อ คงไม่มีใครเชือ่ เรือ่ งของ
เด็กหญิงคนนั้นอย่างแน่นอน ทุกคนต้องคิดว่าเขาจินตนาการไปเอง เรื่อง
ของคนมีหางเป็นปลาเป็นได้เพียงแค่เรื่องเล่าในนิทานที่พ่อเคยอ่านให้เขาฟัง
ก่อนนอนทุกคืนเท่านั้น สิ่งที่เห็นอาจจะแค่ตาฝาดไปเองก็ได้
เด็กชายเข้านอนพร้อมคำถามวนเวียนอยู่ในหัวจนผล็อยหลับไป เมื่อ
ตืน่ ขึน้ มาเรือ่ งของเด็กหญิงทีมี่ หางเป็นปลาถูกกลบด้วยสิง่ น่าสนใจมากมายใน
วันรุ่งขึ้นและวันต่อๆ มา จนเลือนรางไปในที่สุด
***
อัครวินท์ขยับแว่นกันแดดขณะบังคับพวงมาลัยรถที่กำลังแล่นบนถนน
คดเคีย้ วตามไหล่เขามุง่ หน้าออกนอกตัวเมืองพังงา ด้านซ้ายมือคือผืนน้ำกว้าง
ไกลสีเขียวมรกตสดใสกลางแดดจ้าตอนเที่ยงวัน ชายหนุ่มเอื้อมมือปิดแอร์
แล้วกดปุ่มเลื่อนกระจกลงเพื่อรับลมเย็นซึ่งพัดพากลิ่นอายทะเลสดชื่นเข้ามา
ไม่ขาดสาย สูดหายใจลึกจนเต็มปอดไล่ความเหนือ่ ยล้าจากการเดินทาง วันนี้
เขาตืน่ แต่เช้าตรูเพื
่ อ่ เตรียมตัวให้ทันเครือ่ งบินเทีย่ วแรกสูภู่ เก็ตแล้วเช่ารถจาก
ทีนั่ น่ ชายหนุม่ เลือกขับรถไปพังงาด้วยตนเองเพราะอยากใช้เวลาให้คุม้ ค่ากับ
การชมทัศนียภาพระหว่างทางและแวะพักได้ตามใจชอบ ไม่ต้องถูกบังคับด้วย
ตารางการเดินทางเร่งรีบและถูกจำกัดการตัดสินใจ เวลาหนึ่งเดือนที่เขาขอ
อนุญาตจากบุพการีทั้งสองเพื่อใช้ชีวิตพักผ่อนท่องเที่ยวอย่างอิสระ เพราะ
หลังจากนี้ไป ชีวิตจะถูกขีดวงอยู่ในความรับผิดชอบเรื่องการทำงานซึ่งกำลัง
เข้าแถวรอต้อนรับเขาอยู่ที่กรุงเทพฯ
เป็นครัง้ แรกในรอบหลายปีทีเขา
่ ได้ปล่อยวางภาระงานหนักหน่วงทัง้ ปวง
ไว้ที่ต่างประเทศ หลังจากตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตถาวรที่ประเทศไทยเพราะ
อิม่ ตัวกับวิถชี วี ติ ซึง่ แตกต่างจากบ้านเกิดเมืองนอน เหตุผลสำคัญอีกประการ

ดาราอันดามัน
๑๑

หนึง่ คือคำขอร้องแกมบังคับจากนวลนุช ผูเป็
้ นแม่ให้มารับภาระสืบทอดตำแหน่ง
ประธานบริษทั ต่อจากอัครเดช ผูเป็
้ นพ่อซึง่ ขอวางมือเพือ่ พักผ่อนหลังจากกรำ
งานมาตลอดยี่สิบกว่าปี หลายครั้งที่อัครวินท์เกิดความกังวลว่าคนหนุ่มวัย
สามสิบอย่างเขาเหมาะสมกับตำแหน่งใหญ่โตของบริษทั จริงหรือ การบริหาร
งานธุรกิจอัญมณีที่มียอดการส่งออกอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศเป็นสิ่ง
ใหม่ซึง่ เขายังไม่มัน่ ใจว่าจะบริหารงานได้ดีเท่ากับผูเป็
้ นพ่อ แต่อย่างน้อยก็ยัง
อุ่นใจว่าปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจากอเมริกาที่อุตส่าห์มุ่งมั่นร่ำเรียน
อย่างเต็มทีจน
่ สำเร็จน่าจะช่วยให้ทุกอย่างผ่านไปได้ไม่ยากนัก อีกทัง้ ประสบการณ์สามปีในการทำงานกับบริษทั แนวหน้าของอเมริกาซึง่ ชายหนุม่ พยายาม
ฝ่าฟันกับคูแ่ ข่งมากมายจนได้รับเลือกให้เข้าร่วมงาน และทีน่่ าภาคภูมใจ
ิ ทีส่ ดุ
ก็คือ เขาเป็นชาวเอเชียเพียงคนเดียวในจำนวนสามคนที่ผ่านการทดสอบใน
ครัง้ นี้ สิง่ เหล่านีคง
้ พอจะเป็นแนวทางนำมาปรับใช้กับงานบริหารกิจการของ
ครอบครัวได้เป็นอย่างดี
อัครวินท์ตัดสินใจเลือกลงไปท่องเทีย่ วทางภาคใต้ ปลายทางคือจังหวัด
พังงา ในช่วงฤดูร้อนทีอากาศ
่
ในเมืองกรุงกำลังระอุราวกับเตาอบ ไม่มีทีไ่ หน
เหมาะแก่การพักผ่อนเท่ากับทะเลอีกแล้ว เขามีเหตุผลส่วนตัวที่ชอบทะเล
โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของไทยซึ่งมีชื่อเสียงติดอันดับด้านความสวยงาม
หาดทรายขาวบริสทุ ธิ์ ความเป็นธรรมชาติสมบูรณ์ของปะการังไม่ด้อยไปกว่า
ทะเลแห่งใดในโลก เขาชอบความสงบเงียบเป็นส่วนตัวแฝงด้วยความงดงาม
ของธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ ซึ่งทะเลมีให้จนครบถ้วน ถึงกับเคยคิดเล่นๆ ว่า
เมื่อไหร่ได้เจอหญิงสาวถูกใจที่พร้อมจะร่วมชีวิต จะขอเลือกจัดงานแต่งงาน
ในบรรยากาศยามค่ำคืนริมชายหาดกลางแสงจันทร์แสนโรแมนติก ชายหนุม่
คิดวางแผนอย่างเพลิดเพลินว่าจะตืน่ แต่เช้ามืดเพือ่ ไปวิง่ ออกกำลังบนชายหาด
สูดอากาศสดชืน่ นัง่ บนพืน้ ทรายเฝ้ามองแสงทองแรกริมขอบฟ้า และเฝ้ารอ
ช่วงเวลาโปรดปรานเพือ่ จะได้ดำน้ำ ได้สัมผัสชีวติ ใต้ทะเลอันงดงามและแสน
มหัศจรรย์อย่างใกล้ชิด
แต่เหตุผลสำคัญทีส่ ดุ ของการเดินทางครัง้ นีคื้ อการได้ไปเยีย่ มไอ้นะหรือ

ฟารุต
๑๒

วันชนะ เพือ่ นรักร่วมมหาวิทยาลัยซึง่ คบหากันมายาวนาน ภาพของเด็กหนุม่
จากพังงา รูปร่างผอมสูงเก้งก้างทำให้อัครวินท์ยิ้มกับตัวเอง
ใบหน้าคมเข้มกับจมูกโด่งเป็นสัน ริมฝีปากหนารับกับผมหยิกทัง้ ศีรษะ
สีผิวคล้ำแบบชาวใต้ทั่วไปคือลักษณะเด่นของวันชนะที่สะดุดตาเขาตั้งแต่แรก
เห็น สำเนียงพูดภาษากลางแปร่งอย่างที่เรียกกันในภาษาใต้ว่า ‘ทองแดง’
สร้างรอยยิม้ ให้กับทุกคนเมือ่ ได้ยนิ แต่ในความคิดของไอ้นะกลับเป็นปมด้อย
อันใหญ่หลวงที่ทำให้มันคิดน้อยใจอยู่เสมอ เขาได้แต่ปลอบให้มันคิดในมุม
บวกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ลอกเลียนแบบกันก็ไม่ได้
และน้อยคนจะทำได้อย่างมัน
‘ไอ้นะ เอ็งลองคิดดู มีใครเขาทำได้อย่างเอ็งบ้าง พูดได้ตัง้ สองภาษา
เท่จะตาย ข้ายังพูดได้แค่ภาษาเดียวเอง แล้วหน้าตาอย่างเอ็ง ไปเดินมั่วๆ
แถวบราซิลไม่มีใครรู้เลยนะเว้ย’
เจอหยอดเข้าไปแบบนี้ ไอ้นะยิม้ หน้าบานได้ทุกที อัครวินท์เคยตัง้ ข้อ
สังเกตว่า เค้าโครงใบหน้าของชาวไทยภาคใต้มีส่วนคล้ายคลึงกับผู้คนแถบ
อเมริกาใต้มาก ไม่ว่าจะเป็นสีผิว รูปหน้าคมเข้มคล้ายแขก ซึ่งไอ้นะเองก็
เคยถูกเพื่อนในกลุ่มล้ออยู่บ่อยๆ ว่าเป็นลูกครึ่งบราซิลบ้าง ลูกครึ่งเม็กซิกัน
บ้าง ซึง่ มันก็ไม่เคยถือโกรธ กลับร่วมผสมโรงอย่างสนุกสนาน อันทีจ่ ริงเขา
กับไอ้นะไม่ได้รู้จักกันมาก่อน เพราะเรียนกันคนละคณะ ตึกก็อยู่ห่างกันคน
ละมุมต้องปั่นจักรยานพอได้เหงื่อถึงจะไปหากันได้ แต่ก็เหมือนชะตาฟ้าขีด
ไว้ให้เขากับมันต้องได้มาเจอกันเพราะความรักในกีฬาฟุตบอลเหมือนกัน วัน
คัดตัวนักกีฬาของมหาวิทยาลัยคือวันทีเขา
่ ได้พบหน้าเพือ่ นรักคนนี้ ไอ้นะมอง
หน้าเขาแล้วยิม้ ให้ เจอตรงไหนก็ยิม้ ส่ง เข้าไปเปลีย่ นชุดในห้องน้ำเพือ่ เตรียม
ทดสอบมันก็ยิม้ อีก ในตอนนัน้ เขาชักหวัน่ ว่าไอ้นะมันจะเป็นพวกชอบไม้ป่า
เดียวกัน จนได้มาเป็นเพื่อนสนิทกันมันถึงเฉลยให้ฟัง
‘ไม่รู้สิวะเพื่อน ข้าเห็นหน้าเอ็งครั้งแรก ใจมันบอกเลยว่าเอ็งเป็นคน
ดี ถ้าเป็นเพื่อนก็จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด มันเหมือนมีรังสีซาร่าออกมาจากตัว
เอ็งวิ้งๆ เลย’
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เขาไม่รู้ว่าไอ้นะมันพูดจริงหรือเปล่าเรื่องรังสีออร่าที่มันเรียกผิดๆ ถูกๆ
แต่เขาก็มองเห็นความใสซือ่ ผ่านตากลมโตของมันได้ ยิง่ เมือ่ ได้รับคัดเลือก ได้
ร่วมซ้อมและลงทีมฟุตบอลทำให้มีโอกาสรู้จักคบหากัน หลายครั้งเมื่อเผชิญ
กับความสมหวังในชัยชนะ หรือผิดหวังยามพ่ายแพ้ เขากับไอ้นะก็ไม่เคยทิง้
กัน วันเวลาผ่านไปเขาเริ่มเรียนรู้ว่าในหัวใจของเพื่อนคนนี้มีแต่ความจริงใจ
อยูเต็
่ มเปีย่ ม ไอ้นะมีนิสยั อยูอย่
่ างหนึง่ ทีหลาย
่ คนไม่คอ่ ยจะชอบ คือมันเป็น
คนพูดตรงแบบปากกับใจเหมือนกันทุกอย่าง ไม่เสแสร้ง ชอบก็ชอบ ไม่ชอบ
ก็ไม่เข้าใกล้ ไม่มองหน้า เขาสนิทกับไอ้นะอย่างรวดเร็วเพราะนิสยั คล้ายคลึง
กัน จะไม่เหมือนกันก็ตรงทีไอ้
่ นะเป็นคนคิดอะไรในใจก็จะพูดออกมาอย่างนัน้
จนทำให้คนฟังถึงกับหงายหลังเสียหลายครั้ง
ไอ้นะจะแวะมาหาเขาสองเวลาคือเวลาเที่ยงเพื่อไปกินข้าวด้วยกันและ
หลังเลิกเรียน อัครวินท์ขับรถส่วนตัวมาเรียน วันไหนเมือ่ เลิกเรียนพร้อมกัน
เขาจะพาไอ้นะติดรถไปด้วยและปล่อยให้มันลงป้ายรถเมล์หน้ามหาวิทยาลัย
แต่พอเข้าช่วงปีสาม ไอ้นะก็ดูแปลกไปจนหลายคนสังเกตเห็น จากไอ้นะหนุม่
ใต้ พูดจาเสียงดังขวานผ่าซาก ท่าทางห้าวเป็นนักเลง แต่งตัวก็แสนเชยเฉิม่
กลับกลายเป็นคุณวันชนะที่พูดจาสุภาพนุ่มนวล แต่งตัวสะอาดเรียบร้อยผิด
ไปจากเดิม ผมซึง่ เคยหยิกหย็อยเป็นรังนกก็หวีจนเรียบแปล้ ไอ้นะเพิม่ เวลา
แวะเวียนมาทีคณะ
่ ของเขาบ่อยขึน้ อัครวินท์เองก็งงกับพฤติกรรมของเพือ่ น
รัก แต่ก็พอจะคาดเดาได้ว่าแรงบันดาลใจสำคัญซึ่งทำให้ไอ้นะเปลี่ยนแปลง
ตัวเองครัง้ ยิง่ ใหญ่น่าจะมาจากเรือ่ งผูห้ ญิง เพียงไม่รเู้ ท่านัน้ ว่าไอ้นะมันชอบพอ
ใคร จนเขาสืบทราบมาจากรุน่ น้องในคณะว่า ผูห้ ญิงทีไอ้
่ นะมาเฝ้ามองได้ทุกวัน
คือ ดารณี รุ่นน้องปีหนึ่งในคณะเดียวกันกับเขา
‘ไอ้นะ! เอ็งคิดดีแล้วเหรอวะ น้องดากะเอ็งน่ะ ต่างกันคนละโยชน์เลย
นะเว้ยเพื่อน’ อัครวินท์ตัดสินใจพูดตรงๆ กับไอ้นะ หน้ามันแห้งจนเขาอด
สงสารไม่ได้
‘ข้ารู้…น้องดาเขาสวย เป็นถึงดาวคณะ’ มันตอบเสียงแหบเหมือน
คนใกล้จะร้องไห้ แต่เปล่าหรอก ‘แล้วไงวะ ข้าไม่มีสิทธิจะ
์ จีบเขาเรอะ ลง
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สนามแล้วก็ต้องลองแข่งกันสักตั้ง แพ้ชนะค่อยว่ากันทีหลัง ไม่แน่นะเว้ย
เขาอาจจะชอบหน้าตาแปลกๆ แบบข้าบ้างก็ได้’
นัน่ ยังไม่เท่าไหร่ รุน่ น้องสายสืบรายงานมาอีกว่า ชายหนุม่ ทีดารณี
่ แอบ
ปลื้มอยู่กลับกลายเป็นอัครวินท์เสียเอง นั่นยิ่งทำให้เขาหนักใจยิ่งขึ้นไปอีก
แต่ไอ้นะก็ไม่เคยหมดความพยายาม คูแ่ ข่งจะเป็นใครบ้าง หล่อหรือรวยกว่า
มันแค่ไหน มันไม่สน มันเดินหน้าเวียนมาเฝ้าดารณีอยูห่่ างๆ เสมอ แถมยัง
ซือ้ ของแอบฝากผ่านเขามาให้เป็นประจำ เขาเห็นใจในความทุม่ เทอย่างจริงจัง
และเห็นว่ามันชอบรุ่นน้องคนนี้จริงๆ จึงพยายามช่วยเหลือเพื่อนทุกวิถีทาง
จนเมื่อถึงเวลาไปออกค่ายอาสาที่ลำปาง ไอ้นะลงสมัครทันทีที่รู้ว่าคนซึ่งมัน
แอบรักร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วย
อัครวินท์ไปในฐานะประธาน เขาจึงจัดกลุม่ ให้ทัง้ สองได้อยูด้่ วยกัน เพือ่
ให้ไอ้นะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับดารณี จะเป็นด้วยบรรยากาศโรแมนติกของ
ภาคเหนือเป็นใจหรืออาจจะด้วยดารณีเองก็คงเห็นความงดงามในหัวใจของไอ้
นะ หลังกลับจากค่ายอาสา ทัง้ คูจึ่ งเริม่ สานสัมพันธ์งดงามต่อกัน ไอ้นะเอง
ถ้าไม่นับเรือ่ งของสีผิว หน้าตามันก็คมเข้มหล่อเหลาเอาการอยูไม่
่ น้อย เรือ่ ง
ของนิสัยใจคอและจิตใจของมันไม่ต้องพูดถึง ได้คะแนนไปเต็มร้อยตั้งแต่ยัง
ไม่ลงสนามแข่ง
‘ไอ้วินเพือ่ นรัก ข้าซึง้ น้ำใจเอ็งสุดๆ เลยว่ะ’ ไอ้นะพูดจากใจจริง หน้าตา
เคร่งขรึมเป็นงานเป็นการ ‘ข้าสัญญาอย่างลูกผู้ชาย ข้าจะขอเป็นเพื่อนรัก
กะเอ็งไปจนวันตายเลย…’
‘เฮ้ย! ตงตายอะไรวะ’ อัครวินท์โวยวาย ‘เอาแค่เป็นเพื่อนรักกันไป
ตลอดก็พอ ถ้าเป็นผีแล้วก็ไปทีชอบ
่ ของเอ็งเถอะ ไม่ต้องกลับมาหาข้าหรอก’
‘เออๆ เอาเป็นว่าข้าจะเป็นเพือ่ นทีดี่ ทีส่ ดุ ของเอ็งละกัน เราสองคนจะ
ไม่มีวันทอดทิ้งกันนะเว้ย ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ สัญญา’
‘ข้าสัญญา’ อัครวินท์รับคำหนักแน่นพลางยกมือขึ้นประกบเข้ากับมือ
ของเพือ่ นรักทีกาง
่ รอตรงหน้า สองมือจับกระชับกันเหนียวแน่นดุจความสัมพันธ์
ยืนยาวมาจวบจนทุกวันนี้

ดาราอันดามัน
๑๕

เป็นเวลานานเกือบหกปีที่เขากับไอ้นะไม่ได้พบกันอีกเลยหลังจบการ
ศึกษาและแยกย้ายกันไป เขาเลือกไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ส่วนไอ้นะกลับ
ลงใต้ไปทำกิจการสวนยาง และบริษัทรับซื้อและส่งยางพาราที่บ้านเกิด ซึ่ง
เป็นกิจการสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่า แต่เขากับไอ้นะก็ยังติดต่อส่งข่าว
กันมาโดยตลอด งานแต่งงานของมันกับดารณี เขาก็ไม่มีโอกาสมาร่วมงาน
เพราะติดเรื่องการเรียน ได้แต่ส่งของขวัญพร้อมคำอวยพรมาให้ ล่าสุดมัน
ส่งข่าวมาบอกว่าไปลงทุนสร้างรีสอร์ตริมทะเลนอกตัวเมืองพังงา กิจการไปได้
ดีเกินคาด ‘อมันตาปุรีรีสอร์ต’ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ติดอันดับในเรื่อง
ของบรรยากาศธรรมชาติและความสวยงามด้านการตกแต่งสถานที่ จนได้รับ
การสัมภาษณ์และถ่ายภาพลงนิตยสารท่องเที่ยวระดับแนวหน้าของประเทศ
หลายฉบับ พอเขาส่งข่าวว่าจะไปเยี่ยมที่พังงา มันดีใจจนเร่งให้เขาไปก่อน
กำหนดเสียด้วยซ้ำ โทร. มาพูดคุยพร้อมกับชักชวนได้เกือบทุกวัน อัครวินท์
คิดเพลินจนเกือบจะมองไม่เห็นป้าย ‘อมันตาปุรีรีสอร์ต’ ที่แขวนห้อยบนซุ้ม
ประตู ก่อสร้างด้วยอิฐแดงก้อนใหญ่เป็นรูปโค้ง ชายหนุม่ หักพวงมาลัยเลีย้ ว
ซ้ายพารถแล่นไปบนถนนกว้างปูด้วยกระเบือ้ งสีแดงเนือ้ หยาบ มุง่ สูบ้่ านชัน้ เดียว
หลังใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้ทั้งหลังออกแบบให้มีกลิ่นอายแบบบาหลี รอบบ้าน
ทัง้ สองข้างปลูกไม้นานาพันธุสู์ งต่ำสลับกันไปมองดูร่มรืน่ เขียวขจี วันชนะยืน
ยิม้ แต้อยูหน้
่ าบันไดโอบภรรยาคนสวยแนบข้าง อัครวินท์จอดรถแล้วดับเครือ่ ง
เจ้าของบ้านยิ้มกว้างพลางเดินตรงรี่เข้ามา
“ไอ้วินเพื่อนรัก” วันชนะเดินเข้ามาสวมกอดพลางตบไหล่อัครวินท์
“ไม่ได้เห็นกันตั้งหลายปี ข้าคิดถึงเอ็งจริงๆ ว่ะ”
“ข้าก็เหมือนกัน” อัครวินท์ตบหลังเพื่อนรักเบาๆ ก่อนดันตัววันชนะ
ออกห่าง กวาดสายตาไปทั่ว
“เฮ้ย! ไม่เจอตั้งนาน หล่อผิดหูผิดตาเลยว่ะ” ผู้ถูกชมยิ้มจนเห็นฟัน
ขาว วันชนะทีเคย
่ ผอมแห้งในอดีตกลายเป็นชายหนุม่ รูปร่างท้วมขึน้ เล็กน้อย
ท่าทางภูมฐิ าน ผิวคล้ำดูกระจ่างใสกว่าเดิม เรียวหนวดดกเหนือริมฝีปากเสริม
ให้เขาดูสุขุมและน่าเกรงขามยิ่งขึ้น
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“สวัสดีค่ะ พีวิ่ น” เสียงหวานใสเอ่ยทักมาจากด้านหลัง ดารณีกระพุม่
มือไหว้ ใบหน้าสวยระบายด้วยรอยยิ้มหวาน
“อ้าว สวัสดีครับน้องดา ไม่เจอกันตัง้ นาน ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะ
ครับ” อัครวินท์หันไปรับไหว้พร้อมเอ่ยชมอย่างจริงใจ ดารณีดูไม่เปลี่ยนไป
จากเดิมเลย มีเพียงรูปร่างซึ่งอวบอิ่มขึ้นกับทรงผมตัดสั้นแค่ไหล่ม้วนปลาย
เป็นลอนเล็กๆ ดูแปลกไปจากผมยาวรวบหางม้าเมือ่ ครัง้ ยังเป็นนักศึกษา หญิง
สาวทรุดตัวลงนัง่ โอบร่างกลมของเด็กหญิงตัวน้อยทียื่ นแอบอยูข้่ างหลัง พร้อม
กล่าวเสียงอ่อนโยน
“สวัสดีลุงวินก่อนนะคะ” ดารณีรวบมือเล็กเหมือนมือตุ๊กตาเข้าหากัน
ตาโตกลมแป๋วเหลือบขึน้ มองอัครวินท์นิง่ ชายหนุม่ เดินเข้ามาจับแก้มกลมป่อง
ก่อนจะโค้งตัวลงอุ้มร่างเล็กกลมขึ้นไว้ในวงแขน
“ชื่อวัลลดาค่ะ พี่นะเขาเรียกชื่อเล่นว่าหนูนา” ดารณีแจงเสียงใส
“ถอดพิมพ์หน้ามาจากพ่อเป๊ะเลย โชคดีที่ได้ผิวแม่มา” อัครวินท์พูด
หยอก มองหน้าไร้เดียงสาซึ่งกำลังจ้องเขานิ่งอยู่ ใบหน้ากลมนั้นขาวผ่อง
นวลเนียน ตากลมดำขลับล้อมด้วยขนตาดกหนา ผมหยักศกเป็นลอนสีอ่อน
ทุกอย่างรวมกันแล้วมองดูเหมือนตุก๊ ตากระเบือ้ งแสนเปราะบางน่าทะนุถนอม
จนเขาอดไม่ได้ทจะ
ี่ หอมแก้มอิม่ กลมนัน้ ฟอดใหญ่ วันชนะเดินไปโอบภรรยา
เข้ามาไว้ในวงแขน หันไปมองด้วยสายตาหวานเชื่อม
“ก็จริงอย่างไอ้วินมันว่า น้องดานี่สวยไม่มีสร่างเลย ยิ่งแก่ก็ยิ่งสวย”
วันชนะหยอดคำหวานใส่ภรรยา แต่ไม่วายโดนฟาดเพียะเข้าที่แขนจนได้
“จะบ้าเหรอ ใครแก่ เชิญพี่แก่ไปคนเดียวเถอะ” ดารณีเสียงเง้างอด
แถมค้อนวงเล็กๆ ให้อีกหนึ่งวง ก่อนจะหันมายิ้มหวานให้กับอัครวินท์พร้อม
กล่าวเสียงสดใส
“พอรู้ว่าพี่วินจะมา พี่นะเขาตื่นเต้นมาก เตรียมจัดบ้านไว้เป็นพิเศษ
เลย รับรองว่าต้องถูกใจแน่ๆ ค่ะ”
“พี่เชื่อมือไอ้นะ ระดับอมันตาปุรี ต้องสุดยอดอยู่แล้ว” อัครวินท์ยิ้ม
พลางยกนิว้ โป้งให้เพือ่ นรัก เขาค่อยๆ หย่อนร่างเด็กหญิงให้ยืนบนพืน้ ร่างเล็ก
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กลมป้อมวิ่งไปกอดขาดารณีไว้แน่น
“ข้าจัดบ้านไม้หลังใหญ่อยู่สุดปลายหาดเอาไว้ให้เอ็งจะได้เป็นส่วนตัว
ไปชมให้เห็นกับตาเลยดีกว่า เอ็งจะได้พักผ่อนด้วย ข้ารูว่้ าเอ็งเดินทางมาเหนือ่ ย”
วันชนะโอบไหล่อัครวินท์ก่อนจะหันไปโบกมือให้พนักงานซึ่งยืนคอยอยู่ห่างๆ
ตรงเข้ามายกกระเป๋าใส่รถเข็นแล้วถอยออกไปยืนคอยนิ่งอยู่
“เดีย๋ วข้าจะให้พนักงานไปส่งเอ็งทีห้่ อง ต้องขอโทษจริงๆ ว่ะเพือ่ นทีไม่
่ ได้
ไปด้วย พอดีข้าต้องไปต้อนรับแขกวีไอพีจากออสเตรเลียทีก่ ำลังจะเข้าเช็กอิน
ข้าจะไปรับเอ็งตอนทุ่มนึงนะ คืนนี้จะได้คุยกันยันเช้าให้หนำใจเลย”
***
บ้านพักทีวั่ นชนะจัดไว้รับรองเป็นบ้านไม้ชัน้ เดียวแต่เล่นระดับ คือห้อง
นอนยกพืน้ สูง เตียงไม้ตัง้ อยูกลาง
่ ห้องมีมุง้ สีขาวสะอาดโรยตัวจากเพดานลง
มาคลุมเตียงทัง้ หลัง ผนังด้านซ้ายเป็นกระจกใสมองผ่านออกไปเห็นสวนสีเขียว
ดูร่มรื่น ด้านขวาแบ่งครึ่งเป็นกระจกใส อีกครึ่งคือประตูเปิดสู่ห้องน้ำที่ลด
ระดับลง พืน้ และผนังปูด้วยกระเบือ้ งเนือ้ หยาบสีน้ำตาลอมเขียว ด้านบนเปิด
โล่งรับอากาศ มองเห็นยอดไม้ทีโค้
่ งลงมาปิดกัน้ เป็นบังตาไว้ ชัน้ ล่างเป็นห้อง
โถงกว้างขวาง พรั่งพร้อมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน หน้าต่าง
บานใหญ่กรุกระจกใสเปิดให้ลมพัดเย็นสบาย ประตูหน้าคือไม้แกะสลักลวดลาย
งดงามทั้งบาน เปิดออกสู่ระเบียงกว้างมองเห็นทะเลอยู่เบื้องหน้า ข้าวของ
เครือ่ งใช้และเฟอร์นเิ จอร์รวมถึงตัวบ้านตกแต่งอย่างหรูหราสวยงามด้วยสไตล์
บาหลีผสมผสานแบบสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน
อัครวินท์โทรศัพท์บอกผู้เป็นแม่เสร็จสรรพแล้วรีบจัดการธุระส่วนตัว
อย่างรวดเร็วเพื่อจะได้ใช้เวลาที่เหลือพักผ่อนก่อนถึงเวลานัด เขาเลือกสวม
กางเกงขายาวและเสื้อผ้าฝ้ายเนื้อเบาแขนสั้นสีขาวเดินออกมายืนรับลมยัง
ระเบียงกว้างด้านหน้าซึ่งปูด้วยไม้ขัดมันเป็นแผ่นเรียงกันไป สองมือเท้าราว
ระเบียง ทอดสายตามองออกไปยังเบื้องหน้า ตะวันดวงกลมกำลังกระซิบ
บอกลาท้องทะเลอยู่ตรงขอบฟ้า แสงสีทองอมส้มระบายเป็นแนวอยู่ตรงเส้น
ขอบซึง่ ผืนฟ้าจรดกับผิวน้ำ แสงสีอำพันสะท้อนขึน้ ไปจับเคลือบเป็นเส้นทอง
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ขลิบริมก้อนเมฆขาวฟ่อง อัครวินท์รูส้ กึ ผ่อนคลายและสุขใจเหมือนได้กลับมา
บ้านทีจาก
่ ไปเสียเนิน่ นาน ยืนเพลินอยูตรง
่ นัน้ จนความมืดเริม่ โรยม่านสีดำเข้า
ครอบคลุมไปทัว่ บริเวณ ก้มมองนาxิกาข้อมือ เหลืออีกชัว่ โมงกว่าจะถึงเวลา
นัด เขาจึงตัดสินใจออกไปเดินเล่นทีชายหาด
่
แสงไฟจากโคมบนเสาเรียงราย
ตามทางเดินสว่างพอจะสาดไปถึงบริเวณหาดทรายด้านล่าง
ชายหนุม่ ถอดรองเท้าไว้ แล้วย่ำเท้าเปล่าลงสัมผัสเม็ดทรายเนือ้ ละเอียด
ไปบนหาดสีขาวโพลน ปล่อยอารมณ์ลอยล่องไปกับเสียงคลืน่ ซัดซ่าและลมบก
เย็นระรื่นที่พัดออกจากฝั่ง เพลิดเพลินกับการเดินเท้าเปล่าสัมผัสความเย็น
จากริ้วคลื่นจนพาตัวเองเลยพ้นบริเวณเรือนพักมาจนไกลลิบ เขาได้สติและ
เพิ่งสังเกตว่ารอบบริเวณมืดสลัวจนมองเห็นทุกอย่างได้เพียงรางๆ เพราะแสง
จากโคมไฟส่องมาไม่ถึง
ตัดสินใจว่าควรจะกลับไปเตรียมตัวและรอวันชนะอยู่ที่เรือนพักเสียที
ขณะกำลังจะหมุนตัวเพือ่ เดินย้อนไปในทางเดิม สายตาซึง่ เริม่ ชินกับความมืด
มองเห็นสิ่งหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในผืนน้ำสีดำ เขาไม่ใช่คนขวัญอ่อน แต่กลับ
รู้สึกเย็นวาบตรงสันหลังแผ่ซ่านไปทั่วร่าง

๒
บางสิ่งที่เห็นนั้น ครั้งแรกเขาคิดว่ามันคือโขดหิน แต่เมื่อเขม้นมอง
อย่างถ้วนถีแล้
่ วจึงพบว่าสิง่ นัน้ มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ เป็นเงาดำมืดจนแทบกลืน
ไปกับความสลัวและกำลังเคลื่อนไหว
อัครวินท์ขนลุกเกรียวขึน้ อีกครัง้ เมือ่ เห็นว่าเงาดำทะมึนนัน้ กำลังเคลือ่ น
ตรงมายังทีเขา
่ ยืนอยูช้่ าๆ ร่างปริศนานัน้ คือใคร อาจจะเป็นคนงานในรีสอร์ต
หรือว่าจะเป็นชาวประมงแถวนัน้ ชายหนุม่ ก้าวถอยหลัง สัญชาตญาณบอกว่า
ไม่ควรจะยืนอยูตรง
่ นัน้ อีกต่อไป จึงตัดสินใจหันหลังแล้วรีบเร่งฝีเท้าจนเกือบ
เป็นวิง่ ไปตามทางเดิม แต่การเหยียบลงบนพืน้ ทรายในครัง้ นีกลั
้ บเชือ่ งช้ากว่า
ปกติ แว่วเสียงเรียกไล่ตามหลังมาติดๆ แต่เขาก็ยังออกแรงเร่งฝีเท้าไม่ยอม
หยุด แสงไฟจากโคมเบือ้ งหน้าสาดส่องมาทำให้ใจชืน้ ขึน้ จนเมือ่ ก้าวขึน้ มา
ยืนหอบหายใจบนทางซึง่ ปูด้วยแผ่นหิน จึงหันกลับไปมองด้านหลังอีกครัง้ และ
พบว่าร่างดำมืดนัน้ ไม่ได้ตามมาอีกแล้ว ชายหนุม่ หันกลับและออกเดินต่อเพือ่
ไปให้ถึงเรือนพักโดยเร็วที่สุด
“เฮ้ย!” อัครวินท์ร้องลัน่ เมือ่ ชนโครมเข้ากับร่างของใครคนหนึง่ อย่างแรง
จนฝ่ายนัน้ ล้มหงายหลังลงกับพืน้ โดยมีร่างของเขาล้มคะมำตามลงไปติดๆ ร่าง
ทีอยู
่ ข้่ างใต้ดิน้ ขลุกขลักและพยายามผลักอัครวินท์ออก
“ไอ้วิน!” วันชนะร้องเสียงดังเมือ่ เห็นถนัดตา อัครวินท์รีบยันกายลุกโดย
ไม่ลืมยืน่ มือมาให้เพือ่ นรักจับแล้วดึงร่างขึน้
“อะไรวะเนีย่ ” วันชนะจ้องหน้าอีกฝ่ายด้วยความประหลาดใจ มือปัดเม็ด
ทรายทีติ่ ดตามเสือ้ และกางเกงออก “เอ็งทำท่าเหมือนกำลังวิง่ หนีอะไรมาอย่าง
นัน้ แหละ”
“ข้าเห็น…” เสียงของอัครวินท์ขาดห้วงเพือ่ หยุดหอบหายใจ
“เห็น เอ็งเห็นอะไรวะ” วันชนะซัก จ้องหน้าเพือ่ นรักด้วยสายตางุนงง
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สงสัย

“ข้าเห็นเหมือน…คนอยูใน…ทะเล
่
มัน…ตามหลังข้ามา” อัครวินท์เล่า
เว้นเป็นพักๆ เพือ่ สูดหายใจ อาการหอบเหนือ่ ยยังไม่จางหายไป อีกฝ่ายขมวด
คิ้ว เกาศีรษะแกรกแล้วเอ่ยเสียงดัง
“คนเหรอ ไม่น่าเป็นไปได้นะเว้ย ทีนี่ เป็
่ นหาดส่วนตัวของรีสอร์ตข้า ไม่มี
คนเข้าออกได้หรอก แล้วเลยจากนีไป
่ จนสุดโค้งหาดโน่นก็ใกล้ปากอ่าวเข้าไป
แล้ว”
“ช่างมันเถอะ ข้าคงตาฝาดไปเองว่ะ” อัครวินท์ตัดบท แต่ไม่วายเหลือบ
มองไปทางหาดทรายทีถู่ กความมืดกลบกลืนจนเห็นรางๆ “ว่าแต่เอ็งเถอะ ไหง
มาถึงที่นี่ได้วะ”
“ข้าก็ออกมาตามหาเอ็งสิวะ ไปหาทีบ้่ านพักก็ไม่เจอ ข้าเลยคิดว่าเอ็ง
ต้องลงมาเดินเล่นทีนี่ แน่
่ ๆ” วันชนะเอ่ยพลางออกเดินไปตามทางซึง่ มุง่ สูเรื่ อน
พักโดยมีอัครวินท์ก้าวเดินตามมาข้างๆ
“ข้าเพลินไปหน่อย เดินไปเสียไกลเลย” อัครวินท์ตอบลอยๆ เพราะ
มัวแต่ครุน่ คิดถึงเหตุการณ์ทีเพิ
่ ง่ ประสบมา เขามัน่ ใจว่าตัวเองไม่ได้เหนือ่ ยล้า
จนมองเห็นภาพผิดเพีย้ น สิง่ นัน้ ดูคล้ายร่างมนุษย์จริงๆ แถมยังเคลือ่ นไหว
ได้อีกด้วย จะว่ามืดสลัวจนมองได้ไม่ชัดเจน ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะสายตา
ของเขาไม่ได้สัน้ หรือยาวเกินมาตรฐานและในขณะนัน้ ก็เริม่ ปรับกับการมองใน
ทีมื่ ดได้แล้ว ชายหนุม่ สะบัดศีรษะพยายามขจัดเรือ่ งราวซึง่ ยังหาข้อสรุปไม่ได้
ออกจากความคิดไป
***
วันชนะพาอัครวินท์นัง่ รถกอล์ฟไปยังอีกด้านหนึง่ ของรีสอร์ต ผ่านแนว
สวนซึง่ จัดตกแต่งอย่างเป็นระเบียบสองข้างทาง ใช้เวลาเพียงสิบนาทีก็มาถึง
ศาลาไม้หลังใหญ่หลังคาสูง ดูโปร่งสบายเพราะเปิดโล่งรอบด้าน ล้อมรอบ
ด้วยพุม่ ปักษาสวรรค์กำลังออกดอกสีส้มและสีแดงชูช่อบานไสว แสงสีเหลือง
นวลตาจากโคมไม้ซึง่ แขวนอยูรอบ
่ เชิงชายเป็นระยะเสริมให้รอบบริเวณดูอบอุน่
ผ่อนคลาย อาหารและเครือ่ งดืม่ จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วครบครันบนโต๊ะ อัคร-
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วินท์ทรุดกายลงนั่งบนเก้าอี้ไม้ตรงข้ามกับเจ้าของบ้าน
“ตามสบายเลยไอ้วิน ข้าโคตรดีใจเลยที่เอ็งมา” วันชนะจัดแจงรินน้ำ
สีทองจากขวดใส่แก้วทรงสูงจนขึ้นฟองฉ่ำแล้ววางตรงหน้าอัครวินท์ ก่อนจะ
รินให้ตัวเอง
“เอ้า! เพือ่ มิตรภาพทียาว
่ นานของเอ็งกับข้า” วันชนะชนแก้วกับเพือ่ นรัก
แล้วยกขึน้ ดืม่ รวดเดียวเกือบหมด “นีเอ็
่ งลองชิมกับแกล้มฝีมอื น้องดาดู เขา
ยอมลงครัวทำเองเลยนะเว้ย” วันชนะวางแก้วทีเพิ
่ ง่ ดืม่ ลง เอ่ยพร้อมกับเลือ่ น
จานบรรจุอาหารสีสันน่ากินมาตรงหน้าอัครวินท์
“เอ็งกับน้องดาเลยต้องมาวุน่ วายเพราะข้าเลยเนีย่ ทีจ่ ริงไม่ต้องเสียเวลา
จัดอะไรพิเศษให้ข้าเลย” อัครวินท์พูดขณะใช้ส้อมจิ้มอาหารเข้าปาก
“วุน่ วงวุน่ วายอะไรวะ คิดมากน่าเพือ่ น ข้ากับน้องดาดีใจด้วยซ้ำทีเอ็
่ ง
มาเยี่ยม” เจ้าของบ้านรินเครื่องดื่มเติมในแก้วของอัครวินท์และของตนเอง
จนปริ่มขอบ “แล้วเอ็งตั้งใจจะมาอยู่กับข้านานแค่ไหนวะ ที่ถามไม่ได้จะไล่
นะโว้ย เผือ่ ข้าจะได้ช่วยจัดโปรแกรมท่องเทีย่ วให้เอ็งไง แถวนีมี้ ทีเที
่ ย่ วสวยๆ
เยอะแยะ”
“ขอบใจว่ะเพื่อน” อัครวินท์ยกแก้วขึ้นดื่ม ความเย็นผ่านลำคอวาบ
“ข้าตั้งใจจะมากวนเอ็งแค่อาทิตย์เดียว แล้วจะไปต่อที่กระบี่” ทันทีที่ได้ยิน
เพื่อนรักพูดจบวันชนะก็ร้องเสียงดังว่า
“เฮ้ย! กงกวนอะไรกันวะ เอ็งอยากมาเมื่อไหร่มาได้เลย จะอยู่กี่วัน
กี่เดือนหรือกี่ปี สำหรับเอ็ง เรื่องเล็ก ไม่ต้องเกรงใจ”
“เกรงใจสิวะ เอ็งเล่นจัดบ้านให้ข้าเสียใหญ่โต ข้าพักคนเดียวมันเกิน
ความต้องการไปว่ะ”
“ข้าจะไปรูเรอะ!
้
นึกว่าเอ็งจะควงสาวๆ มาด้วยน่ะสิ ก็เลยจัดแบบให้เอ็ง
ลองซ้อมฮันนีมูนไปก่อนไงเพื่อน” วันชนะหลิ่วตา ยิ้มล้อเลียนก่อนจะลด
เสียงลงพอให้ได้ยินกันตามลำพัง “เออ…ว่าแต่เมื่อไหร่เอ็งจะพาว่าที่เพื่อนสะใภ้มาโชว์ตัวเสียทีวะ ข้าอยากเห็น หรือว่ามีอยู่แล้ว แต่ไม่บอกข้า”
“ไม่มี มีเมื่อไหร่ข้าบอกเอ็งคนแรกแน่นอน” อัครวินท์กล่าว สบตา

ฟารุต
๒๒

กับวันชนะก่อนจะมองเลยไปยังต้นไม้ที่ออกดอกสะพรั่งข้างศาลา “พูดจริงๆ
นะ ข้ายังไม่เจอคนที่ใช่” ปลายเสียงแผ่วเหมือนรำพึงกับตัวเอง
“สเปกสูงไปหรือเปล่าวะเพือ่ น อย่านานไปนะเว้ย เดีย๋ วแก่ หมดน้ำยา
ไปเสียก่อน” วันชนะหยอกตบท้ายด้วยเสียงหัวเราะชอบใจ
“ข้าไม่โชคดีแบบเอ็งนี่หว่า เลือกปุ๊บได้ของดีเลย”
“เฮ้ย ไอ้วิน” วันชนะลากเสียงยาว “เอ็งก็รูว่้ า ข้ารักน้องดามาตัง้ แต่
ยังอยูมหาวิ
่ ทยาลัย กว่าข้าจะได้เป็นแฟนเขา ต้องพิสจู น์อะไรตัง้ หลายอย่าง
เกือบถอดใจไปก็ตั้งหลายครั้ง ขอบคุณเอ็งที่ช่วยให้ฝันข้าเป็นจริง ขอบคุณ
น้องดาที่เขาเลือกข้า รักข้าคนเดียว”
“แล้วเอ็งรักเขาคนเดียวหรือเปล่าเพื่อน ไม่เคยแวบออกนอกทางเลย
เหรอ” อัครวินท์ทำเสียงล้อเลียน ยิ้มกริ่มพลางเหลือบมองผู้ถูกถาม
“โธ่! เอ็งก็ถามได้ ผู้ชายมันก็มีบ้างแหละวะ ที่ผ่านมาก็แค่ของขบ
เคีย้ วกินเล่น จานหลักอยูที่ บ้่ าน ยังไงก็ต้องกลับมากิน ขาดไม่ได้” เจ้าของ
รีสอร์ตโต้ตอบด้วยสีหน้าเจ้าเล่ห์พร้อมรอยยิ้มกวน
“เฮ้อ…” อัครวินท์ถอนใจ เอนหลังพิงพนัก “สำหรับข้า คงอีกนาน”
วันชนะมองหน้าเพือ่ นรักอย่างเข้าใจ ใบหน้าสะอาดเกลีย้ งเกลา ตกแต่ง
ด้วยคิ้วดกหนาเป็นแนว ดวงตาคมเข้มแต่มักจะฉายแววหม่นเศร้าเสมอยาม
ทีชาย
่ หนุม่ เหม่อลอยเหมือนเช่นเวลานี้ เขาอยากให้เพือ่ นรักได้พบใครสักคน
ที่ใช่จริงๆ อัครวินท์เป็นชายหนุ่มซึ่งเพียบพร้อมทั้งหน้าตา การศึกษาและ
ฐานะ ผู้หญิงเกือบทุกคนเมื่อได้รู้จักกับเขาจะต้องเกิดความประทับใจอย่าง
ง่ายดาย หลายคนพร้อมจะมอบกายและหัวใจให้ทันที รอเพียงชายหนุม่ เอ่ย
ปากคำเดียวเท่านั้น วันชนะเชื่อว่าเพื่อนรักไม่ใช่คนช่างเลือกและไม่ใช่ชาย
หนุ่มเจ้าสำราญที่ใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อย เพื่อนของเขาคนนี้ต้องมั่นใจว่าตัวเอง
พร้อมทุกอย่างก่อนตัดสินใจเสมอ
“แล้วแม่นีนี่คู่หมั้นของเอ็งล่ะ ยังอยู่หรือเปล่า” เสียงของวันชนะดึง
อัครวินท์กลับมา เขาหันมามองหน้าคมเข้มพร้อมเปิดรอยยิ้มบางๆ
“ก็ยังคุยกันอยู่ นี่เขาก็จะตามข้ามาด้วย แต่ข้าบอกไปว่าอยากมา
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คนเดียว” น้ำเสียงของอัครวินท์ราบเรียบเหมือนกล่าวถึงบุคคลที่ไม่สำคัญ
“แล้วไม่ชักหุนไปเลยเหรอนั่น” วันชนะหัวเราะก๊าก จิ้มกับแกล้มใน
จานเข้าปาก
“อะไรของเอ็งวะ ชักหุน” อัครวินท์ตีหน้างง อีกฝ่ายระเบิดเสียงหัวเราะ
ลั่น ขอโทษขอโพยเป็นพัลวัน
“เฮ้ย! โทษที ข้าติดภาษาใต้มากไปว่ะ” วันชนะพยายามกลัน้ เอ่ยเสียง
กลั้วหัวเราะ “ชักหุนแปลว่างอน แบบที่ผู้หญิงเขางอนกันน่ะ”
อัครวินท์ส่ายศีรษะแต่สีหน้ายิ้มละไม วันชนะพูดได้ตรงราวกับตาเห็น
ภาพสาวสวยใบหน้าเฉีย่ วคม แต่งกายหรูนำสมัยผุดขึน้ ในห้วงนึก นีนี่ หรือ
พิชญาณี ลูกสาวคนเดียวของนายเดชาชาญและนางนารีรัตน์ เจ้าของบ่อพลอย
และบริษทั เจียระไนพลอยใหญ่ทีส่ ดุ ในจันทบุรี นายเดชาชาญติดต่อด้านธุรกิจ
กับคุณพ่อของเขามายาวนาน สนิทชิดเชือ้ ถึงขัน้ นับญาติเป็นพีน่ อ้ งกันเลยทีเดียว
เขากับพิชญาณีจึงเป็นเพือ่ นเล่นกันมาตัง้ แต่เล็ก ผูใ้ หญ่ทัง้ สองฝ่ายเห็นดีเห็น
งามจนหมัน้ หมายเขาและหล่อนไว้ให้กันและกันด้วยวาจา จะว่าไปความสวย
ของพิชญาณีก็ไม่ด้อยกว่าผูห้ ญิงคนไหนทีเขา
่ เคยรูจ้ กั แต่อัครวินท์เชือ่ ว่าผูช้ าย
ทุกคนไม่ได้เลือกผูห้ ญิงซึง่ จะมาร่วมชีวติ ด้วยเหตุผลนีเพี
้ ยงข้อเดียว ภรรยาผู้
จะมายืนเคียงข้างสามีและเป็นแม่ทีดี่ ของลูกยังต้องประกอบด้วยคุณสมบัตอีิ ก
มากมาย เขาไม่อยากด่วนตัดสินใจ เพราะถ้าปลายทางของคำตอบคือคำว่า
‘ไม่’ มันจะกลายเป็นบาดแผลในใจของคนสองคนซึ่งยากจะเยียวยา
มองในอีกมุมหนึ่ง พิชญาณีก็เป็นผู้หญิงน่าสนใจไม่น้อย ความเป็น
คนรุน่ ใหม่ซึง่ พร้อมในความเก่ง ปราดเปรียวคล่องแคล่วในการเข้าสังคม หล่อน
ก็ดูเหมาะสมกับตำแหน่งภรรยาประธานบริษทั เช่นเขา คงสามารถช่วยเหลือ
ติดต่อประสานงานด้านธุรกิจทั้งในและนอกประเทศได้อย่างมากทีเดียว แต่
พิชญาณีก็ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้าย เขาอยากใช้เวลาเพือ่ ค้นหาใครสักคนซึง่ จะ
มาเติมช่องว่างในหัวใจให้เต็มอิม่ ผูห้ ญิงซึง่ จะทำให้เขารูส้ กึ ภาคภูมใจ
ิ ในหน้าที่
ของลูกผูช้ าย เขาอยากปกป้องทะนุถนอมใครคนนัน้ ทีอ่่ อนหวานบอบบางควร
ค่ากับการใช้ชีวิตร่วมเส้นทางเดียวกันตลอดไป
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ถ้าจะมีใครสักคนเปิดเข้าไปดูในใจเขาตอนนี้ คงพบแต่ความว่างเปล่า
ไม่มีเงาของพิชญาณีหรือผู้หญิงคนใดในนั้นเลย
“ตกลงเอ็งจะเอายังไงล่ะ ปล่อยให้เขารออยูอย่
่ างนีต่้ อไปเรอะ เอ็งอย่า
ลืม ผู้หญิงแก่เร็วกว่าผู้ชายนะเว้ย” วันชนะเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นอีกฝ่ายนิ่งเงียบ
ไป
“ข้ายังตอบไม่ได้ว่ะ ถ้าเจอคนที่ใช่จริงๆ ใจข้ามันจะบอกเองแหละ”
อัครวินท์สรุป เหยียดขาผ่อนคลาย
“ไม่แน่นะเว้ยไอ้วิน มาเทีย่ วคราวนี้ เอ็งอาจจะได้เมียไปฝากแม่ก็ได้”
วันชนะสัพยอก หัวเราะลงลูกคออย่างสนุกสนาน
“ให้ข้าหาให้ไหมล่ะ สาวใต้สวยๆ มีเยอะแยะ แถมรักใครรักจริงอีกต่างหากนา” วันชนะชะโงกเข้ามาใกล้ สีหน้าขึงขังขณะพูด “หรือว่า…คืนนีอยาก
้
ได้ใครสักคนมาอยู่เป็นเพื่อนแก้เหงา ข้าจัดให้ได้นะเว้ย”
“ใจเย็นก่อนเพือ่ น ข้าไม่ได้รีบขนาดนัน้ ” อัครวินท์หัวเราะขันในท่าทีของ
เพือ่ นรักพลางโบกมือห้าม “คืนนีข้้ าเพลีย ขับรถมาหลายชัว่ โมง อยากพักผ่อน
ว่ะ”
“เออ! หล่อขัน้ เทพอย่างเอ็ง จะหาเมือ่ ไหร่ก็ได้ ข้าเชือ่ ” วันชนะประชด
ยิม้ ๆ ยกแก้วขึน้ ชูตรงหน้าก่อนจะยืน่ มาชนกับแก้วของอัครวินท์ “เอ้า! เพื่อ
เจ้าสาวในอนาคตของเอ็ง หมดแก้วนะเว้ยเพื่อน”
อัครวินท์ยันกายขึน้ ยกแก้วของตนขึน้ ชนกับอีกฝ่ายแล้วกระดกขึน้ ดืม่
รวดเดียวจนเกลี้ยง จากนั้นจึงเอนกายลงในท่าสบายเช่นเดิม
“ข้าอยากหาอะไรทำระหว่างพักกะเอ็งที่นี่ เล่นน้ำก็คงเล่นได้ไม่กี่ครั้ง
ดำน้ำครั้งสองครั้งก็เบื่อแล้ว เอ็งมีอะไรแปลกๆ ใหม่ๆ ให้ข้าทำบ้างไหมวะ”
อัครวินท์เปลี่ยนเรื่อง ยกสองมือประสานแล้วสอดรองไว้ตรงท้ายทอย
“แปลกๆ ใหม่ๆ …” วันชนะทวนคำพูด มองชายหนุม่ ตรงหน้านิง่ อย่าง
ใช้ความคิด เพียงครู่เดียวก็ยิ้มออกแล้วเอ่ยเสียงดังตามความเคยชิน
“เออ! ลองไปตกปลาหมึกไหมล่ะ เอ็งอาจจะชอบก็ได้ คืนพรุง่ นีเขา
้
จะออกไปไดหมึกกัน เดี๋ยวข้าจะได้ฝากเอ็งไปด้วย”
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“น่าสนว่ะ” อัครวินท์ยิม้ เห็นชอบในข้อเสนอของวันชนะ “ดีเหมือนกัน
ข้ายังไม่เคยออกทะเลตอนกลางคืนเลย คงสนุกดี”
***
วันชนะติดต่อเรือของชาวบ้านในแถบนั้นได้อย่างง่ายดาย ความเป็น
คนกว้างขวางมีน้ำใจ เป็นทีเคารพ
่
ยำเกรงจากผูค้ นในฐานะเจ้าของรีสอร์ตใหญ่
และให้ความช่วยเหลือเจือจุนชาวบ้านเสมอเมื่อมีโอกาสหรือได้รับการร้องขอ
ชายเจ้าของเรือจึงรับปากด้วยความเต็มใจอย่างยิง่ วันชนะให้บ่าว คนงานหนุม่
ของเขาเป็นผู้ติดตามไปกับอัครวินท์เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อน
รัก
เรือประมงขนาดกลางแล่นออกจากฝัง่ เมือ่ ตอนหัวค่ำ ท้องฟ้ามืดสนิท
เพราะเป็นคืนแรมสิบห้าค่ำซึ่งชาวเรือถือว่าเหมาะกับการออกมาไดหมึกเป็น
อย่างยิง่ อัครวินท์หลบมายืนอยูตรง
่ บริเวณหัวเรือเพือ่ เลีย่ งเสียงเครือ่ งยนต์ที่
ดังกระหึ่มตรงท้ายลำ ชายหนุ่มปล่อยให้ลมเย็นพัดปะทะผิวหน้าและผิวกาย
จิบเบียร์ในกระป๋องพลางแหงนมองเกล็ดเพชรทีเกลื
่ อ่ นกระจายบนผืนฟ้าสีดำสนิท
กำลังกะพริบแสงอวดกันวิบวับอย่างเพลิดเพลิน ความร้อนจากแอลกอฮอล์
ซึง่ แล่นซ่านอยูใน
่ กายทำให้คลายความหนาวเย็นลงได้บ้าง เรือแล่นผ่านแนว
โขดหินดำเป็นเงามืดสูงต่ำอยูริ่ มฝัง่ เข้าสูท้่ องน้ำกว้างใหญ่ ลูกคลืน่ พุง่ เข้าปะทะ
โยกลำเรือขึน้ ลงเป็นระยะ ไม่นานนักเรือก็แล่นห่างออกมาจนมองเห็นแสงไฟ
บนฝัง่ เป็นจุดเล็กๆ อยูไกล
่ ลิบ บ่าวเดินมาจากท้ายเรือตามออกมาสมทบ เด็ก
หนุม่ บอกกับเขาว่าเรือต้องแล่นจนถึงกลางทะเลลึกจึงจะหยุดเพือ่ ตกปลาหมึก
ทีนั่ น่ อัครวินท์หยิบกระป๋องเครือ่ งดืม่ ออกมายืน่ ส่งให้บ่าวซึง่ หย่อนกายลงนัง่
ตรงกราบเรือ เด็กหนุ่มยกมือไหว้อย่างนอบน้อมก่อนรับกระป๋องมาเปิดฝา
แล้วยกขึ้นจิบเข้าไปอึกใหญ่ เครื่องดื่มที่เตรียมมาแช่อยู่ในกล่องโฟมมาก
เพียงพอจะแจกจ่ายให้ผู้ร่วมเดินทางอีกสามคนคือ บ่าว เจ้าของเรือประมง
และลูกชายวัยยี่สิบต้นๆ
“นายหิวไหมครับ นายหัวนะเตรียมข้าวมาให้ด้วย ถ้านายหิวบอกผม
ได้เลย” บ่าวยิ้มกว้างเห็นฟันขาวตัดกับผิวสีน้ำตาลแดงเป็นมัน ตาคมเจือ

ฟารุต
๒๖

แววใสซื่อเป็นประกายระยิบ
“ยังดีกว่า อีกสักเดีย๋ วค่อยว่ากัน” อัครวินท์กล่าวพลางยกกระป๋องเบียร์
ขึน้ จิบ เขาลดกระป๋องเครือ่ งดืม่ ในมือลงแล้วเอ่ยถาม “เออ…บ่าว ไดหมึก
มันเหมือนกับตกปลาหมึกหรือเปล่า”
บ่าวเป็นคนยิม้ แย้มช่างคุย เด็กหนุม่ อธิบายเสียงดังรัวเร็วสำเนียงทองแดงแบบชาวใต้
“มันคืออย่างเดียวกันแหละครับนาย คนเรือสมัยก่อน เวลาจะออกมา
ตกหมึก เขาใช้แสงตะเกียงล่อปลาให้มาเล่นไฟ หมึกก็จะคอยมาดักกินปลา
พวกนี้ แต่เดีย๋ วนีท้ นั สมัยแล้ว เขายกไดนาโมมาปัน่ ไฟในเรือเลย ใช้หลอดไฟ
ได้หลายดวง มันสว่างกว่ากันเยอะครับ” เด็กหนุม่ ผิวคล้ำอธิบายอย่างคล่อง
แคล่วพร้อมรอยยิ้ม อัครวินท์เข้าใจว่า ‘หมึก’ ของบ่าวก็คือปลาหมึก เป็น
คำพูดสั้นๆ ตามเอกลักษณ์ภาษาถิ่นใต้
“อ๋อ!” ชายหนุม่ พยักหน้ารับรู้ “แสดงว่าคำว่า ได ก็มาจากไดนาโม
นี่เอง ใช่ไหม”
“ใช่แล้วครับ ไดนาโมนั่นละ อีกเดี๋ยวนายก็จะได้เห็น”
ราวครึ่งชั่วโมง เรือชะลอเครื่องยนต์ลงและจอดนิ่งสนิท เสียงตะโกน
โหวกเหวกมาจากท้ายเรือเป็นภาษาใต้ รัวเร็วจนอัครวินท์จับใจความไม่ได้ เสียง
บ่าวขานรับแล้ววิง่ ตรงไปยังหัวเรือด้านหน้า เด็กหนุม่ เดินตรวจราวไม้ทีแขวน
่
หลอดไฟนับสิบดวงเรียงกันเป็นแถวซึ่งยึดกับหลังคาห้องระวางก่อนจะหาย
เข้าไปในห้อง เพียงครู่เดียวหลอดไฟบนราวก็ติดพรึบขึ้นพร้อมกัน ทั่วทั้ง
บริเวณสว่างไสว แสงจัดจ้าจนชายหนุ่มต้องหยีตา เพียงครู่เดียวฝูงปลาที่
เห็นแสงสว่างก็ว่ายกรูกันมาเล่นไฟอยู่ข้างลำเรือ บ่าวสอนการใช้เอ็นผูกกับ
‘โยทะกา’ หรือเหยือ่ ปลอม แล้วเหวีย่ งลงทะเล กะระยะไม่ให้ไกลจากเรือนัก
อัครวินท์เรียนรูว่้ าต้องค่อยๆ สาวเส้นเอ็นเพือ่ อ่อยเหยือ่ ให้ปลาหมึกฮุบ เพียง
ไม่ถึงชั่วโมงเขาตกได้ปลาหมึกกล้วยและปลาหมึกหอมมาเกือบค่อนถัง
“เดีย๋ วนายรอผมแป๊บเดียว ผมจะทำกับแกล้มอย่างหรอยมาให้” เด็ก
หนุม่ บอกแล้วยกถังใส่ปลาหมึกหายไปทางท้ายเรือ เพียงไม่นานนักก็กลับมา
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พร้อมกับจานใส่อาหารส่งกลิน่ หอมฉุยมาแต่ไกล อัครวินท์กับบ่าวและลูกชาย
เจ้าของเรือนั่งล้อมวงตรงหัวเรือลงมือดื่มกินพูดคุยกันอย่างออกรส
“นายรู้ไหมว่าในทะเล นอกจากกุ้งหอยปูปลาแล้ว…” บ่าวเอ่ยขึ้นมา
ในตอนหนึง่ เสียงยานคางบอกถึงอาการเมาหลังจากดืม่ เบียร์ไปหลายกระป๋อง
“ยังมีอย่างอื่นอาศัยอยู่ใต้ทะเลอีกนะ”
“อะไรล่ะบ่าว” อัครวินท์เอ่ยถาม แววฉงนบนสีหน้าของเขาทำให้บ่าว
ปล่อยเสียงหัวเราะดังลัน่ แต่จูๆ่ ก็หยุดกึก สีหน้าเปลีย่ นเป็นเคร่งขรึม เด็ก
หนุ่มขยับเข้ามาใกล้แล้วกระซิบแผ่วเบา
“นายเชือ่ เรือ่ งผีหรือเปล่าล่ะ” อัครวินท์นิง่ คิด ไม่รูจะ
้ ตอบเด็กหนุม่ ว่า
อย่างไร จะว่าไม่เชือ่ ก็ไม่เชิง จะเชือ่ เสียเลยก็ยังไม่ใช่เพราะเรือ่ งแบบนีเขา
้ เอง
ก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรง เพียงแค่ได้ยินคำบอกเล่าจากคนอื่น ซึ่ง
ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จและยังเป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ ว่าไปแล้ว
เขาก็ออกจะแปลกใจ ที่ได้ยินบ่าวถามอย่างนั้น
“พ่อผมเคยเล่าว่า…” บ่าวเริ่มเรื่องด้วยเสียงต่ำในลำคอ “ใต้ทะเลลึก
ลงไป ยังมีบางอย่างอาศัยอยู่อีกนะนาย พวกมันอยู่กันเป็นฝูง…มัน…”
เสียงฟ้าฟาดดังกึกก้องพร้อมสายฟ้าแล่นปราดเป็นเส้นสีขาวสว่างจ้า
บนพืน้ สีดำสนิท อัครวินท์เองแม้จิตใจจะแข็งแกร่งแต่ก็ยังไม่วายสะดุง้ บ่าว
กับลูกชายเจ้าของเรือผวาเข้ากอดกันกลม
“เห้นหม้ายผีบาว พ่มบอกแล่ว อย่าแหลงเหรืองพรรค์นี้ตอนหั้วค่ำ”
ลูกชายเจ้าของเรือต่อว่าบ่าวปากคอสัน่ ด้วยภาษาพืน้ ถิน่ อัครวินท์จับใจความ
ได้คร่าวๆ ว่าเขาห้ามพูดเรื่องแบบนี้ตอนกลางคืน
“ไอไรหลาว มึงน่ะขี้หลาด” บ่าวผลักเด็กหนุ่มซึ่งกอดรัดเขาไว้แน่น
แล้วหันไปต่อว่าที่แสดงอาการขี้ขลาดให้เห็น ทั้งที่ตัวเองก็หน้าตาตื่นไม่น้อย
ไปกว่ากัน
“เราน่าจะกลับกันได้แล้วละ” อัครวินท์ยืดกายขึน้ ยืนก่อนหันไปกล่าวกับ
ลูกชายเจ้าของเรือ “บอกพ่อให้ออกเรือเถอะ”
ชายหนุ่มก้มลงมองนาxิกาบนข้อมือ พรายน้ำสีเขียวบนหน้าปัดบอก
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เวลาใกล้เทีย่ งคืน จูๆ่ ก็รูส้ กึ ได้ว่าบางสิง่ ผิดปกติกำลังก่อตัวขึน้ อย่างเงียบเชียบ
กระแสคลื่นซึ่งโยกลำเรืออยู่ตลอดเวลาก่อนหน้านี้กลับผ่อนแรงลง นอกจาก
เสียงคลืน่ แผ่วเบาทีซั่ ดเข้ากระทบข้างลำเรือเป็นระยะแล้ว ทุกสรรพเสียงรอบ
ตัวดูเงียบสงัด ลมพัดเอือ่ ยเมือ่ ตอนหัวค่ำกลับนิง่ สนิทไปเหมือนคนหยุดหายใจ
ทันควัน อัครวินท์หน้าตึงด้วยฤทธิ์เบียร์ แต่ยังมีสติพอจะสัมผัสได้ถึงความ
เปลี่ยนแปลงนี้ เขาวางกระป๋องเครื่องดื่มลงแล้วแหงนหน้าขึ้นมองเบื้องบน
แสงจากฟ้าแลบสาดให้เห็นเมฆกำลังเริ่มก่อตัวเป็นกลุ่มดำทะมึน เพียงแค่
อึดใจ สายลมที่นิ่งสนิทอยู่เมื่อครู่เริ่มก่อตัวพัดหวีดหวิว ความรุนแรงทวีขึ้น
เรื่อยๆ อย่างไม่มีทีท่าจะลดลงแม้แต่น้อย
ชายหนุม่ รูส้ กึ ได้ถึงแรงปะทะม้วนเป็นวงอยูรอบ
่ บริเวณพร้อมจะหอบเอา
ทุกสิ่งปลิวไปกับแรงมหาศาลนั้นได้ทุกเมื่อ พายุบ้าคลั่งกรีดเสียงแหลมเล็ก
แทรกอยูใน
่ เสียงดังกึกก้องของคลืน่ ยักษ์ซึง่ ม้วนตัวเข้ากระแทกลำเรือจนเอียงวูบ
บ่าวร้องเสียงหลงด้วยความตกใจเมื่อถูกเหวี่ยงกระเด็นไปปะทะขอบเรือก่อน
จะเสียหลักหงายหลังลงจมหายไปในสายน้ำดำมืด อัครวินท์มองหาลูกชาย
เจ้าของเรือแต่ไม่เห็น ท่ามกลางเสียงกึกก้องนั้นชายหนุ่มเซไปปะทะกับฝา
ห้องระวาง มือคว้ากรอบหน้าต่างได้แล้วยึดไว้อย่างเหนียวแน่น เสียงครืน
ใหญ่กลบทุกสรรพเสียงจนหมดสิ้น อัครวินท์ยืนตัวแข็งมองเห็นคลื่นยักษ์ที่
ม้วนตัวขึ้นเบื้องบนราวกับมีชีวิตก่อนจะโถมเข้าฟาดใส่เรือลำน้อยอย่างหนัก
หน่วง เสียงลัน่ ดังเปรีย๊ ะเหมือนฟ้าผ่า เขามีโอกาสเห็นแผ่นกระดานท้องเรือ
ตรงหน้าแยกออกเป็นสองส่วน ก่อนจะแตกเป็นเศษเล็กเศษน้อยไหลกระจัด
กระจายไปตามสายน้ำ
ส่วนหัวเรือค่อยๆ จมดิง่ ลงจนมิดหายไปในทะเลเชีย่ วกราก คลืน่ ลูกใหญ่
ม้วนร่างของชายหนุ่มไว้เหมือนงูยักษ์ตวัดเหยื่อแล้วดูดกลับลงสู่เบื้องล่าง
เกลียวคลื่นม้วนซ้ำเป็นสายยาว ฟองน้ำแตกกระจายเป็นพรายอากาศอยู่ใต้
ทะเลขาวพร่าง ร่างกำยำสุดจะต้านทานได้อีกต่อไป มือซึ่งยึดขอบหน้าต่าง
ติดกับแผ่นไม้เพียงแผ่นเดียวเริม่ อ่อนล้า วูบหนึง่ ทีเขา
่ สูดเอาน้ำเค็มไหลทะลัก
เข้าช่องจมูกและลำคอจนแสบไปหมด รูส้ กึ ได้ถึงน้ำเย็นแล่นจีด๊ ขึน้ สูสมอง
่
แรง
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น้ำดันร่างอัครวินท์ขึน้ สูด้่ านบนอีกครัง้ สัญชาตญาณการเอาตัวรอดสัง่ ให้เขา
สูดหายใจเข้าเฮือกใหญ่
ในความสลัวราง ชายหนุม่ มองเห็นร่างดำมืดหลายร่างคล้ายมนุษย์เคลือ่ น
ไหววูบวาบแฝงอยูใน
่ สายน้ำไหลเชีย่ ว เป็นการเคลือ่ นไหวซึง่ ไม่ได้ไหลไปตาม
คลื่นน้ำแต่ร่างปริศนาเหล่านั้นกลับกระโจนพุ่งตัวข้ามเกลียวคลื่น เพียงแวบ
เดียวทีอั่ ครวินท์มองเห็นท่อนล่างเหมือนส่วนหางและครีบของปลาใหญ่เคลือ่ น
ไหวผลุบหายเข้าไปในกระแสน้ำรุนแรงอย่างไม่สะทกสะท้าน อัครวินท์ตกตะลึง
ได้เพียงแค่อึดใจ จากนั้นเหมือนถูกวัตถุหนักพุ่งเข้ากระแทกร่างอย่างแรง
น้ำเค็มทะลักเข้าสูโพรง
่ จมูกและลำคอจนเต็มแน่น ครัง้ นีรู้ ส้ กึ ราวกับลมหายใจ
ขาดหายไปในทันที
***
ความอุ่นของแสงแดดซึ่งทาบลงบนใบหน้า คือสัมผัสแรกที่ปลุกให้
อัครวินท์รูส้ กึ ตัว เขาเปิดเปลือกตาหนาหนักขึน้ อย่างยากลำบาก ความรูส้ กึ
ปวดร้าวจับอยูตาม
่ ทุกส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะข้อเท้าทีปวด
่ ตุบๆ อยูตลอด
่
เวลา ศีรษะหนักอึ้งจนแทบจะยกขึ้นไม่ได้ สายลมบางเบาพากลิ่นหอมอ่อน
จางรวยรินมาในอากาศช่วยให้สดชื่นขึ้นบ้าง หูแว่วคล้ายจะได้ยินเสียงคลื่น
ซัดฝั่งมาจากที่ไกล เขานอนลืมตานิ่งเพียงครู่ก่อนจะพลิกผ้าห่มเนื้อหยาบ
สีน้ำตาลอ่อนออกวางข้างกาย ฝืนใจรวบรวมเรี่ยวแรงยันกายลุกขึ้นนั่งอย่าง
ยากเย็น สะบัดศีรษะไล่ความมึนงง กวาดสายตามองไปรอบกายจึงพบว่าเป็น
ห้องสี่เหลี่ยม ฝาทั้งสี่ด้านสร้างจากท่อนไม้เล็กใหญ่เรียงสลับในแนวตั้ง ผูก
เรียงชิดกันแน่นหนาด้วยเชือกเส้นใหญ่ ซึ่งเพ่งมองแล้วมันคือเส้นเถาวัลย์
เยื้องไปตรงปลายแท่นนอนด้านขวาคือทางเข้า บานประตูปิดสนิทกรุด้วย
ใบไม้แห้งขนาดใหญ่จนเต็มบาน ผนังทางซ้ายมือเจาะแล้วตีกรอบเป็นช่อง
หน้าต่าง ด้านบนของขอบหน้าต่างประดับด้วยเชือกซึ่งร้อยด้วยเปลือกหอย
หลากสีทิ้งตัวลงมาจนชิดขอบด้านล่าง เรียงกันไปหลายเส้นตามความกว้าง
ของช่องหน้าต่าง ข้างแท่นที่นอนด้านซ้ายคือท่อนไม้ซึ่งผูกมัดด้วยเครือ
เถาวัลย์ประกอบเป็นโต๊ะทรงสูง ด้านบนวางเปลือกหอยมือเสือสีขาวขนาด

ฟารุต
๓๐

ใหญ่ บรรจุน้ำใสลอยดอกไม้สีขาวไว้ เขารับรู้ได้ในทันทีว่ากลิ่นหอมโรยริน
คงมาจากดอกไม้ในชามนี้นี่เอง
อัครวินท์เบีย่ งตัว ใช้มือยันทีน่ อนไว้ พยายามลุกขึน้ ยืน รูส้ กึ เจ็บแปลบ
ตรงข้อเท้าซ้าย เมื่อก้มลงมองก็พบว่าตรงข้อเท้าถูกประกบด้วยไม้ไผ่ผ่าซีก
ชิ้นเล็กโดยรอบแล้วพันทับด้วยเศษผ้าจนแน่นหนา ชายหนุ่มฝืนใจเดินเขย่ง
ด้วยเท้าขวาพร้อมกับลากเท้าซ้ายไปยืนเกาะขอบหน้าต่าง ผืนทะเลสีเขียวใส
ราวกระจกเชือ่ มกับหาดทรายสีขาวสะอาดทอดตัวโค้งเป็นรูปจันทร์เสีย้ วกระจ่าง
อยู่ในสายตา ถัดขึ้นไปบนฝั่งคือหมู่ไม้น้อยใหญ่ขึ้นสลับกันไปล้อมรอบภูเขา
หินสูงตระหง่านโดดเด่นปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีทัง้ ลูก ลมพัดพาความเย็น
สดชืน่ เจือกลิน่ ไอเกลืออ่อนๆ มากระทบจมูก ความเย็นทำให้รูว่้ าร่างกายท่อน
บนปราศจากเสื้อผ้า ชายหนุ่มก้มลงสำรวจตัวเองเพิ่งเห็นว่าบนแผ่นอกและ
แขนของตนมีรอยฟกช้ำเขียวคล้ำปรากฏอยูหลาย
่ แห่ง จำได้ว่าก่อนออกทะเล
เขาสวมเสื้อคอกลมสวมทับด้วยแจ็กเกตและสวมกางเกงยีนส์ แต่เวลานี้ทั้ง
ร่างมีเพียงกางเกงหลวมๆ คล้ายกางเกงชาวเลทำด้วยผ้าทอหยาบๆ เพียงตัว
เดียว ภาพคลื่นลูกยักษ์ที่ฟาดโถมเรือไดหมึกจนแตกกระจายผ่านเข้ามาใน
ห้วงคิด เขาถูกกระแสน้ำม้วนลงสู่ใต้ทะเลอย่างไร้แรงต้านทาน ในเวลานั้น
คิดว่าคงต้องจบชีวิตแล้วอย่างแน่นอน ชายหนุ่มจิกเล็บลงบนท่อนแขนเพื่อ
ให้มัน่ ใจว่าไม่ได้กำลังตกอยูใน
่ ความฝัน ความรูส้ กึ เจ็บแปลบทำให้เขาถอนใจ
ออกมาอย่างโล่งอก อัครวินท์เหลียวมองไปรอบตัวเรือน ชะเง้อมองออกไป
ยังริมทะเล หวังจะเห็นใครสักคนเดินอยู่แถวนั้น
เขารอดตายมาได้อย่างไร แล้วใครกันที่ช่วยชีวิตเขาไว้
ไอ้นะ ใช่สิ! แล้วนีมั่ นจะรูหรื
้ อเปล่าว่าเขาหายไปไหน ป่านนีที้ รี่ สอร์ต
คงกำลังโกลาหลกันน่าดู มันคงส่งคนเอาเรือออกค้นหาเขาทั้งวันทั้งคืนจน
แทบจะพลิกทะเลแล้วก็เป็นได้ ซากเรือไดหมึกซึง่ ถูกคลืน่ ซัดจนแตกกระจาย
ศพของบ่าวและคนอื่นอาจจะถูกค้นพบและทุกคนคงปักใจว่าเขาคงไม่มีทาง
รอดชีวิตแล้วแน่นอน นึกไปก็รู้สึกสงสารไอ้นะขึ้นมาทันที มันคงอยากตาย
เสียให้รู้แล้วรู้รอดดีกว่าต้องเผชิญหน้ากับแม่ของเขาเพื่อบอกข่าวร้าย อีกใจ

