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คำนำ
โสภาค สุวรรณ
ท่านผูอ้ า่ นซึง่ เป็นกัลยาณมิตร ติดตามผลงานนวนิยายของข้าพเจ้าตัง้ แต่
เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ทุกรุ่น ทุกวัย ทั้งจากตัวอักษรใน
นิตยสารต่างๆ และเมื่อรวมพิมพ์เป็นเล่มโดยสำนักพิมพ์หลายแห่ง อีกบาง
ท่านซึง่ มีโอกาสได้พบปะสนทนาเยีย่ มเยือนตามบูธต่างๆ ในงานสัปดาห์หนังสือ
แห่งชาติกับข้าพเจ้าเมื่อโอกาสอำนวยให้ได้กลับมายังบ้านเกิดเมืองนอน
ผูอ้ า่ นทุกท่านไม่วา่ จะเป็นรุน่ พ่อแม่ ปูย่ า่ ตายาย หรือรุน่ ลูก รุน่
หลานได้หยิบยืน่ ไมตรีจติ มิตรภาพ อุปถัมภ์คำ้ จุนอุดหนุน ซือ้ หานวนิยาย
ของข้าพเจ้าเมื่อรวมพิมพ์เป็นเล่มตลอดมา…ล้วนนำความปลาบปลื้มยินดี
และสำนึกถึงคุณค่ากำลังใจที่มิอาจเปรียบกับสิ่งใดได้เลย ให้เกิดกับข้าพเจ้า
อย่างมากมายพอที่จะบอกตัวเองว่า ยังเกษียณอายุจากงานเขียนไม่ได้แน่ๆ
เพราะยังมีแรงใจจากท่านผู้อ่าน อีกไฟและจินตนาการก็ยังพลุ่งโพล่ง โชติช่วงชัชวาล
นับเป็นความสุขเกษมเปรมปรีดิ์ ซึง่ มิได้ยงิ่ หย่อนไปกว่าการปฏิบตั สิ มาธิ
วิปัสสนา สวดมนต์ประจำวันเลย
ไพรัชนิยายทุกเรื่องของข้าพเจ้าต้องมีคำนำ…เรื่อง ร้านน้ำชาชื่อ“ดูฌอนเบ” ก็เฉกเช่นเดียวกัน
คำว่าคำนำนัน้ ท่านผูอ้ า่ นก็ทราบดีอยูว่ า่ เป็นการบอกกล่าวเกีย่ วกับ
งานเขียนเรื่องนั้นๆ ที่ผู้เขียนประสงค์จะบอกเล่าถึงความบันดาลใจ ความ
ประทับใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษจนเกิดจินตนาการขึ้่นมา ซึ่งก็รวมถึง
การพูดถึงจุดประสงค์ในการสื่อสารถึงท่านผู้อ่านว่า คืออย่างไร อีกหลายๆ
รายละเอียด หากมี…ไพรัชนิยายเรือ่ ง ร้านน้ำชาชือ่ “ดูฌอนเบ” นอกจากจะ
มีคำนำแล้่ว ยังมีความพิเศษในความรู้สึกของข้าพเจ้าหลายประการ คือ…
๑. เรื่องของน้ำชา…การดื่มน้ำชาแบบที่เรียกว่า Afternoon Soiree

ซึ่งมีธรรมเนียมประเพณี มารยาทของชาวตะวันตก รวมไปถึงการแต่งกาย
สถานที่ การจัดโต๊ะ เครือ่ งใช้ในการนี้ ไม่วา่ จะเป็นเครือ่ งกระเบือ้ ง เครือ่ งเงิน
ทองเหลือง ผ้าปูโต๊ะ และบรรยากาศ
อาหาร-คาว หวานในโอกาสต่างๆ ในชีวติ ประจำวันของผูค้ นในโลกจาก
ทวีปต่างๆ ทั้งเอเชีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และ
เอเชียกลาง
สิ่งเหล่านี้มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย ล้วนมีสีสันสวยสดงดงาม
สุดจะบรรยายได้ถูกต้องในความรู้สึกของข้าพเจ้า
๒. ประสบการณ์สว่ นตัวทีจ่ ดุ ไฟจินตนาการเรือ่ งของน้ำชา ให้โชติชว่ ง
ในใจของข้าพเจ้า เริม่ ตัง้ แต่มวี ยั เพียง ๖ ขวบ ใช้ชวี ติ ในต่างแดนกับครอบ
ครัว พ่อแม่พี่น้อง…Afternoon Tea Soiree ที่โรงแรม Green Hotel
กรุงร่างกุ้ง (Rangoon ประเทศพม่า) ปัจจุบันคือ เมียนมาร์ กับมารดา
ของข้าพเจ้าตามลำพังสองคนแม่ลูก
ประสบการณ์เฺ รือ่ งน้ำชาแบบเดียวกันนีท้ ปี่ ระทับใจอีกครัง้ ก็คอื Victorian
Tea บนเขาสูงใกล้ Adam’s Peak ณ โรงแรมนุวารา เอลิยา กรุง
Colombo ประเทศศรีลังกา กับพ่อและแม่ พร้อมครอบครัวของข้าพเจ้า
เมือ่ พ่อไปรับตำแหน่งราชการทูตทีป่ ระเทศนัน้ …นับเป็น Afternoon Soiree
แบบอังกฤษแท้อีกแห่งหนึ่ง
๓. ๒๐ ปีทแี่ ล้ว ข้าพเจ้ามีโอกาสได้รบั ความประทับใจจากเรือ่ งน้ำชา
อย่างมากมายยิ่งกว่าประสบการณ์ครั้งใดๆ ที่เคยได้รับ
นัน่ ก็คอื ลูกสาวคนทีส่ อง ‘น้องฟาง’…จากสารคดีจดหมายถึงคุณยาย
ซึง่ เคยลงในนิตยสารรายสัปดาห์สตรีสาร คุณนิลวรรณ ปิน่ ทองเป็นบรรณาธิการ เป็นเวลาหลายปี หรืออภิรมย์รัช ศรีโสภาค โรสแลนสกี ได้ย้ายไป
อยู่ที่รัฐโคโลราโด เมือง Boulder
ลูกสาวผู้รู้จัก รู้ใจแม่ของเขาดีว่า ผูกพันรักชอบการดื่มน้ำชาแบบ
ดังกล่าวอย่างมากมายกว่าอาหารมื้ออื่นใด จึงชวนข้าพเจ้าด้วยประโยคและ
ถ้อยคำทีเ่ ปรียบดังมีใครจุดพลุขนึ้ ในท้องฟ้า พร้อมกันหลายสิบครัง้ สำหรับ

ข้าพเจ้านั่นคือ พลุอันโชติช่วงในจินตนาการของข้าพเจ้าโดยแท้…
“Afternoon Soiree ทีร่ า้ นน้ำชาแบบเอเชียกลาง ในเมือง Boulder
ค่ะ…ชื่อ โบลเดอร์-ดูฌอนเบ ทีเฮ้าส์ หรือ Choihona ในภาษาทาจิก…
ร้านน้ำชาทีว่ า่ นี้ เปิดมาได้ ๔-๕ ปี แล้วนะคะ…ฟางแน่ใจ แม่จะต้องหลง
รักทันทีที่ได้เห็น ได้รู้เรื่องความเป็นมาของที่นั่น เพราะนั่นคือ ของขวัญ
จากชาวเมืองดูฌอนเบ ทีม่ อบให้ชาวเมืองโบลเดอร์ หลังจากลงนามในสัญญา
เมืองพี่เมืองน้องระหว่างประเทศ…”
ข้าพเจ้ามัน่ ใจ ท่านผูอ้ า่ นหลายท่านทีม่ โี อกาสเยีย่ มเยือนร้านน้ำชาแห่งนี้
ซึ่งเป็นที่มาของแรงบันดาลใจและจินตนาการไพรัชนิยายเรื่องนี้ คงเห็นด้วย
ว่า Choihona แบบเอเชียกลางแห่งนีไ้ ด้รวมความงามและคุณค่าของศิลปะ
ประจำชาติของชาวทาจิก แห่งประเทศทาจิกสิ ถาน หลายล้านเข้าไว้ดว้ ยกัน
โดยฝีมือของบรรดาศิลปินแห่งชาติสาขาต่างๆ อย่างน่าอัศจรรย์ใจเพียงไร…
๔. นอกจากจินตนาการอันพลุง่ โพล่งโชติชว่ งเหลือจะพรรณนาได้ถกู ต้อง
ทีเ่ กิดขึน้่ แล้ว ข้าพเจ้ายังมีความรูส้ กึ เชือ่ มัน่ อย่างแรงกล้า รวมทัง้ ประสบการณ์
ส่วนตัวทีต่ อ้ งตรงกับเนือ้่ ร้องของเพลงรักเพลงหนึงี่ ซึง่ ประทับใจ และได้นำมา
เสนอไว้ในตอนท้ายของนวนิยายภาคต้นของ ร้านน้ำชาชื่อ “ดูฌอนเบ”
เพลงชื่อ “The Wonderful World of The Young” เป็นเพลงที่
หมายถึงหัวใจซึ่งมีความรักระหว่างหญิง-ชาย อันจริงแท้และถูกต้องซึ่งทาง
โลก ทางธรรม อีกกฎหมายครอบครัว คือหัวใจทีค่ งความหนุม่ สาว อ่อนวัย
ตลอดกาล ไม่แก่ชราตามสังขารและเวลาที่ล่วงเลยไป
ความหมายทีต่ รงใจข้าพเจ้า ทัง้ โดยส่วนตัว และงานเขียนของตนเอง
ที่มั่นใจว่า ตราบใดที่หัวใจยังอบอุ่นวาบหวามด้วยความรักดังกล่าว การ
เขียนนวนิยายรักอันหวานชื่นดุจหล่อหลอมไว้ด้วยสายธารแห่งน้ำผึ้ง ย่อม
ไม่มีวัยและกาลเวลาเป็นอุปสรรค
ไพรัชนิยายเรื่อง ร้านน้ำชาชื่อ “ดูฌอนเบ” จึงมีแรงผลักดันให้ได้
พิสูจน์การเขียนในแนวนี้อีกครั้งของตนเอง
ผลตอบรับจากท่านผูอ้ า่ นผูเ้ ป็นกัลยาณมิตร และแรงใจ ทัง้ จากจดหมาย

อีเมล ตลอดจนเมตตาไมตรีของท่านบรรณาธิการนิตยสาร สกุลไทย คุณ
นรีภพ สวัสดิรกั ษ์ และคุณสุวรรณา ส่งเสริมสวัสดิ์ คอยส่งข่าวให้ทราบทาง
โทรศัพท์ทางไกลข้ามทวีป คือเมตตาจิตทีข่ า้ พเจ้าขอจำหลักไว้ในดวงใจ และ
ความทรงจำตลอดไป
๕. ไพรัชนิยายเรือ่ งนีเ้ ช่นกัน มีความพิเศษในใจข้าพเจ้าด้วยเป็นนวนิยาย
ทีล่ งพิมพ์ในนิตยสาร สกุลไทย ซึง่ ดำรงคงอยูก่ บั ท่านผูอ้ า่ นอย่างยาวนาน หลาย
รุ่น หลายวัย เป็นเวลาถึง ๖๒ ปี
ร้านน้ำชาชื่อ “ดูฌอนเบ” ตอนที่ ๗๒ ลงพิมพ์ในฉบับสุดท้ายของ
นิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๓๒๓๗ ประจำวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๕๙ ภาพปกพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยมีบรรณาธิการ คือ…คุณนรีภพ
สวัสดิรักษ์ ก่อนจะอำลาจากแผงหนังสือ
ไพรัชนิยายเรื่องนี้จึงอยู่ในดวงใจข้าพเจ้าไ่ม่ต่างจากนวนิยายเรื่องแรก
ทีไ่ ด้ลงพิมพ์ในนิตยสาร สกุลไทยรายสัปดาห์… ‘ตะวันลับฟ้า’ ซึง่ ได้สร้างเป็น
ภาพยนตร์ถา่ ยทำในสหรัฐอเมริกา เมือ่ จบลงจากสกุลไทย บรรณาธิการอาวุโส
คือ คุณสุภัทร สวัสดิรักษ์
เมื่อคุณสันติ ส่งเสริมสวัสดิ์ โดยมีคุณสุวรรณา ส่งเสริมสวัสดิ์เป็น
ผู้ติดต่อประสานงานกับคุณสายสัมพันธ์ ฉัตรพลรักษ์ ผู้จัดการธุรกิจและ
น้องสาวของข้าพเจ้า แจ้งให้ทราบว่า สำนักพิมพ์เพื่อนดี มีความประสงค์
จะพิมพ์รวมเล่มไพรัชนิยายเรือ่ งนี้ โดยจะพิมพ์ภาคต้นก่อน แล้วติดตามด้วย
ภาคปลายอันเป็นตอนจบต่อไป
ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่ง และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการ
จัดพิมพ์รวมเล่มครัง้ นี้ โดยเฉพาะท่านผูอ้ า่ นผูม้ ไี มตรีจติ อุปถัมภ์ผลงานของ
ข้าพเจ้าอย่างสม่ำเสมอตลอดมา ทัง้ จากนิตยสาร สกุลไทย และเมือ่ จำหน่าย
เป็นรวมเล่มทั้งสองภาค…
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าต้องขอบใจในความช่วยเหลือเรือ่ งข้อมูลสำคัญยิง่
ของเรือ่ งราวในบางบท บางตอนในไพรัชนิยายเรือ่ งนี้ ทีไ่ ด้รบั จากนักศึกษา

มหาวิทยาลัย Ohio State University ดังมีรายชื่อต่อไปนี้คือ Abigail
Weekes, Bethany Boyd, Blaire Schuster, Emily Aman และ
Mckenna Stewart
หากไม่เพราะไมตรีจติ ในการให้ขอ้ มูลความเป็นไปร่วมสมัยของนักศึกษา
ในศตวรรษที่ ๒๑ ข้าพเจ้าจะไม่สามารถจำลองชีวติ จิตใจ อารมณ์ ทัศนคติ
กิจกรรมของตัวละครในเรือ่ งได้อย่างสมจริง เนือ่ งจากข้าพเจ้าได้หา่ งเหินเหตุการณ์มานานเนิ่น ข้ามยุคสมัยไปมากพอควร…เคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในยุโรปเท่านัั้น
ข้าพเจ้าเป็นอีกคนหนึง่ ทีเ่ ชือ่ ในการค้นคว้าทางการแพทย์ทวี่ า่ การอ่าน
ออนไลน์จากอินเทอร์เน็ต หรือคอมพิวเตอร์ก็ดี มิได้มีไว้เพื่อการอ่านระยะ
ยาวนานเป็นประจำ เช่นอ่านนิยาย ไดอารี-่ หนังสือบนเน็ต เพราะจะทำให้
สายตามนุษย์เสียหาย เกิดโรควุน้ ลูกตาเสือ่ ม เพราะการใช้คอมพิวเตอร์ หรือ
โรคจอประสาทตาลอก
หนังสือทีพ่ มิ พ์จากกระดาษ ซึง่ ผลิตมาจากธรรมชาติ จึงไม่เป็นอันตราย
กับดวงตา และสายตามนุษย์ ซึ่งก็เป็นธรรมชาติเช่นกัน เกื้อกูลกันอย่าง
สมดุล ปราศจากภัยอันตรายแก่กัน เป็นสัจธรรมความจริงโดยแท้
ข้าพเจ้าจึงขอรณรงค์ชวนเชิญให้ทา่ นทัง้ หลายหวนกลับมาอ่านหนังสือ
กระดาษ รักษาสุขภาพดวงตาของท่านให้ใช้การได้ดีนานเท่านาน
ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพทางกายและใจ ตลอดจนดวงตาที่แข็งแรง
ตลอดไป
ด้วยความรัก-นับถือและปรารถนาดี
๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
Dayton, Ohio. U.S.A.
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Samovar ของอลีนา
เสียงกาต้มน้ำบนเตาแก๊สในครัวเริ่มครวญครางผะแผ่วมาเข้าหู…
แผ่วเบาเสียจนหล่อนไม่ใส่ใจรอ…เพราะรู้…อีกสักพักหรอก น้ำในกาจึงจะ
เดือด ส่งเสียงเกรีย้ วกราดใส่หูหล่อน หรือใครก็ตามทีเดิ
่ นไปๆ มาๆ แถวนีให้
้
สะดุ้งผวา วิ่งปราดเข้าไปหา
เสียงเพลงจากกาอะลูมเิ นียมบนเตาจึงถูกกลบด้วยเสียงเพลงเช่นกัน…
เสียงเพลงซึง่ ผ่านริมฝีปากได้รูปงามดูอิม่ เอิบเป็นสีชมพูระเรือ่ จากสายโลหิตแห่ง
วัยต้นของสาวรุน่ วัย ๑๖ ผูเพิ
้ ง่ จะมีโอกาสกลับมาเยีย่ มบ้าน…รอบแรกของปีนี้
ไม่ใช่ซี…ยังไม่ครบสิบหกดีด้วยซ้ำ…อีกตัง้ สองวันจึงจะถึงวันเกิดแท้จริง
วันทีหล่
่ อนจะสามารถเชิดหน้าบอกใครต่อใครทัง้ หลายได้อย่างเต็มปากเต็มคำ
…ใครทีอลี
่ นาโกรธ เกลียด ไม่รัก ไม่ชอบ ทัง้ ทีแสดงออก
่
ด้วยกิรยิ าอาการ
ของคนใบ้ ซึ่งก็คือไม่สามารถบอกเล่าเก้าสิบเป็นภาษามนุษย์ หรือต้องกด
เก็บไว้ในใจไม่แสดงออกด้วยวิธีใดทั้งสิ้น
เหตุผลสำคัญทีเป็
่ นเช่นนี้ มันก็มีอยู…
่ เพราะสองคนในจำนวนเหล่านัน้
คนหนึง่ ก็คือ ‘คุณแม่เลีย้ ง’ หรือคุณนายเพลินพิศ ภรรยาถูกต้องตามกฎหมาย
ของพ่อ…คนทีสอง…ผู
่
มี้ ลูกติดมาจากสามีผูเสี
้ ยชีวติ ไปแล้วหนึง่ คน หรือพิมพิกา ซึ่งหล่อนถูกกำหนดให้เรียกว่า…‘พี่พิม’
คนต่อมา มิใช่ใครอื่น นอกจากพ่อของหล่อนเอง…เกลียดโกรธเป็น
นักหนา เมือ่ พ่อและคุณแม่เลีย้ ง ผูเข้
้ ามาอยูร่่ วมบ้านเดียวกับหล่อน ภายหลัง
แม่สุดที่รักดั่งดวงใจจากโลกนี้ไปเมื่อหล่อนมีอายุเพียงสิบสองปี
พ่อและคุณแม่เลีย้ งเห็นชอบร่วมกัน โดยไม่รับฟังความรูส้ กึ ของหล่อน
ว่าเป็นเฉกเช่นฉันใด…ส่งหล่อนเข้าไปอยูใน
่ โรงเรียนประจำอันเข้มงวดกวดขัน
แทบกระดิกตัวไม่ได้ของแม่ชีฝรั่ง…
ฝรัง่ ล้วนๆ จริงๆ เสียด้วย เพราะครัง้ โน้น เมือ่ หล่อนโซซัดโซเซหิว้ กระ-
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เป๋าเดินทาง กระเป๋าเรียน และตุ๊กตาหมีเก่าเก็บเดินก้มหน้า ซ่อนน้ำตาที่
ท่วมล้นอยู่เต็มไปทั้งโพรงอก จนมันเอ่อขึ้นมาตื้อตันในลำคอ แล้วทำท่าจะ
ทะลักทลายไม่ต่างจากทำนบ หรือเขื่อนพังให้ได้นั้น
ครัง้ โน้น…โรงเรียนคอนแวนต์แถวๆ บางรัก สีลม มีแต่แม่ชฝรั
ี ง่ เป็น
ชาวฝรัง่ เศสมากทีส่ ดุ นอกเหนือจากทีเป็
่ นชาวอังกฤษ…ภาคพืน้ ยุโรป หรือ
มาไกลจากอเมริกา…มาดำรงตำแหน่งแม่อธิการ ส่วนคุณครูใหญ่ แม้จะมิได้
เป็นแม่ชีแต่งชุดขาวสะอาดยาวกรอมเท้า ที่เอวห้อยลูกประคำยาวๆ มีไม้กางเขนและพระเยซูเจ้าทีปลาย
่ สุดด้านหนึง่ ยังหมวกปีกกว้างสีขาวลงแป้งแข็ง
ที่เปิดวงหน้าเท่านั้น ไม่เห็นผมแม้แต่เส้นเดียว
คุณครูใหญ่ของโรงเรียนคอนแวนต์ทีพ่่ อและคุณแม่เลีย้ งจัดการฝากฝัง
หล่อนไว้ยาวนานติดต่อกันไป ตัง้ แต่หล่อนกำพร้าแม่ จนจบมัธยมแปดเมือ่
อายุย่างสิบหกนั้น ก็เป็นลูกครึ่งไทย-ฝรั่งเศส มิใช่หญิงไทยเต็มใบ
ใช่แล้ว…เฉกเช่นเดียวกันกับแม่ เพียงแต่แม่ของหล่อนมิใช่ชาวฝรัง่ เศส
อังกฤษ ดัตช์…หรือที่ใครๆ มักเดากันไปตามถนัด ไม่มีใครทายถูกต้องตรง
ความเป็นจริงแม้แต่คนเดียว
เนื่องจากชาติบ้านเมืองถิ่นที่เกิดของแม่ ออกจะห่างไกลความรู้สึก
คุน้ เคยของผู้คนส่วนใหญ่ค่อนข้างมาก…แถมการปกครอง การเมือง ก็คน
ละขั้วกับโลกประชาธิปไตยของคนไทย ซึ่งมั่นคงในความรู้สึกของหล่อนและ
ประชาชนทั้งประเทศว่า…ประชาธิปไตยของไทยก็คือ การที่เรามีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข ทรงเป็นองค์พระประมุขที่แท้จริง
ต่างจากบ้านเกิดเมืองนอนของแม่ ที่การเมืองพลิกผันมาเป็นการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เดือดร้อนถึงแม่ ป้า ปู่ย่า ตายาย ข้างแม่
ต้องลี้ภัยการเมืองข้ามมหาสมุทรหลายพันไมล์
จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปยังเทือกเขาร็อคกี้ เหมือนมีพระเป็นเจ้าผูท้ รง
อำนาจยิ่งใหญ่ หรือฟ้าดินลิขิตให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไป…เฉกเช่นที่เพื่อนรัก
คนไทย เพือ่ นร่วมหอพักในมหาวิทยาลัยของแม่…ป้ามุก…หรือมุกดา เคย
พูดไว้
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‘นีน่า…ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกนะจ๊ะ…ถ้าเธอไม่ลีภั้ ยพวกคอมมิวนิสต์
มาทีนี่ ่ ป่านนี้ ปูย่่ า ตายาย ตัวเธอ พีน่ อ้ ง ก็คงถูกเนรเทศไปอยูไซ
่ บีเรีย
นานแล้ว…เธอจะไม่มีโอกาสพบคุณนิภัทธ์ ไม่ได้มีลูกสาวน่ารักที่เธอเคยฝัน
ถึงเขานานมาแล้ว…The Little Noble One ไงล่ะจ๊ะ..’
นั่นเป็นคำพูดแบบปะเหลาะประโลมใจของป้ามุก สมัยที่ป้าเจ้ากี้เจ้าการ นึกอยากจะแนะนำเพือ่ นหนุม่ ชาวไทย ผูกำลั
้ งทำปริญญาเอก…พีเอชดี
ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์การปกครอง…ให้เขารูจ้ กั สาวสวยชาวรัสเซีย เพือ่ นรัก
สุดขั้วที่เหมือนกับว่า เคยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้ว…ถอยหลังไปอีก
สอง-สามชาติแบบนั้นเลย
‘แม่ของลีนา…เขาเป็นสาวคลาสสิกนะจ๊ะ’ ป้ามุกเล่าความเก่าให้หล่อน
ฟังได้อย่างไม่เบือ่ ไม่ตกหล่นหลงลืมแม้แต่วรรคตอนเดียวได้อย่างน่าอัศจรรย์
เป็นที่สุด
‘นีน่า ในภาษารัสเซียแปลว่า ความงาม…ลีนารูมั้ ย้ จ๊ะว่า แม่ของหนู
ก็สวยงามสมชือ่ …รูปร่างเขาเหมือนผูห้ ญิงตะวันออก โปร่ง บาง…เอวเล็กนิด
หนึ่ง…ผิวขาวนวลยังกับกระเบื้อง…คุณย่ากับคุณยายของแม่…คุณทวดของ
ลีนาซีนะ…หนูจำได้ไหมจ๊ะ เรือ่ งของนางสนองพระโอษฐ์ของซารีนา่ ทีราชสำนั
่
ก
ของพระราชวงศ์โรมานอฟ…Frelina ทีม่ าจากคำในภาษาเยอรมัน…Fraulein
หรือหญิงสาวตัง้ แต่อายุ ๑๘ ปีขึน้ ไปทีเป็
่ นธิดาข้าราชสำนัก นายทหารระดับ
สูง ถวายตัวเป็น Frelina ในพระองค์ มีถึง ๒๕๐ คน จะถวายงานซารีนา่
จนกว่าจะถึงเวลาสมรสออกเรือน จึงจะถวายบังคมลาออก…แม่เล่าให้ป้าฟัง
…ลีนาจำได้มั้ยจ๊ะ…ก็สมัยที่ป้ายังอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยเดียวกับแม่ของ
หนู…เรื่องเก่าๆ สมัยรัสเซียยังมีพระเจ้าซาร์ ป้าฟังได้ไม่เบื่อ’
แม่หรือป้า ย่า ยายของหล่อน ก็เหมือนชาวอเมริกนั ทัว่ ๆ ไปทียั่ งคง
รักษา รากเหง้า ขนบธรรมเนียม ประเพณีของบรรพบุรษุ เมือ่ แรกเดินทาง
ข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรมาถึงประเทศใหม่อย่างมั่นคง
ไม่ว่าอิตาเลียน ยิว ไอริช อังกฤษ ฝรัง่ เศส เยอรมัน ชาวนอร์เวย์
สวีเดน…อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ จนมาถึงชนชาติตะวันออกกลาง อีก
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เอเชียทั้งหลาย และแอฟริกา
ความงดงาม และเอกลักษณ์อันหลากหลาย ช่วยหล่อหลอมความเป็น
สากล ความเข้าใจ ยอมรับ และนับถือในสิง่ ทีทุ่ กคนมีร่วมกันในฐานะทีเป็
่ น
มนุษย์ ประชากรของโลกในสหรัฐอเมริกา
‘แม่บอกป้าว่า…คุณย่า คุณยาย…บาบุชก้าของแม่ ท่านไม่เต็มใจ ไม่
พอใจเลยที่พ่อทำให้แม่รัก…หลงรักจนตามไปเมืองไทย…เถอะ…’ หล่อนจำ
ได้อีกเหมือนกัน ป้ามุกดาพูดเรือ่ งนีครา
้ ใด น้ำตาออกมาคลอขังเต็มไปหมด
‘ถึงแม่จะส่งรูปลูกสาวไปให้ชม…ลูกสาวผิวยังกับผ้าไหม แต่หัวดือ้ ชะมัด
ที่แม่ตั้งชื่อว่า อลีนา ในภาษารัสเซียเขาแปลเอาไว้เพราะพริ้งเชียว…อือ…
ทัง้ โก้ ทัง้ เพราะจับใจ…อลีนามาจาก Adelaide ไงล่ะจ๊ะ แปลว่า The Little
Noble One…ถ้าเรียกเล่นๆ ในครอบครัวก็ใช้ว่า ลีนา…หรืออัลยา…แต่พ่อ
ของหนูบอกว่า ในภาษาไทยก็มีอลีนา แต่แปลว่าแคล่วคล่องว่องไว…ป้ากับ
แม่ชอบคำแปลของรัสเซียนมากกว่า…’
ไม่ใช่แม่และป้ามุกเท่านั้น บาบุชก้าที่ตั้งบ้านเรือนอยู่แถวเทือกเขา
ร็อคกี้ ในเมืองสวยงามแถบหุบเขาก็ชอบ…เพราะจะว่าไปแล้ว บาบุชก้าทัง้
สองผู้เคยเป็น Frelina ก่อนจะแต่งงาน ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้
เข้าไปเป็นนักเรียนหลวงที่ Smolny Institute
คงจะเหมือนที่บ้านเกิดเมืองนอนของพ่อ…เมืองไทย…ราชสำนักไทย
คนแต่ก่อนส่งลูกสาวหลานสาวเข้าวัง…ไปถวายตัว
อลีนาถอนใจเฮือก…บาบุชก้า หรือย่า ยายของแม่ไม่มีวันยกโทษให้
พ่อเด็ดขาด เถอะ…แม้จะได้ข่าวว่าพ่อได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการกระทรวง
มหาดไทย กรมการปกครอง
พ่อหล่อนมีโชควาสนาในทางการงานคนหนึง่ เรียกว่าโดดเด่นเหนือญาติ
พีน่ อ้ งก็แล้วกัน แต่บาบุชก้าทัง้ สองทีปั่ กหลักอยูใน
่ เมืองแถบหุบเขาร็อคกี้ ไม่
ยอมเลิกล้มความคิดทีว่่ า พ่อเป็นต้นเหตุให้แม่ของหล่อนอายุสนั้ ต้องเสียชีวติ
ด้วยโรคไตเฉียบพลัน ทีเกิ
่ ดขณะตัง้ ครรภ์ลูกคนทีสอง
่ ยังไม่ครบกำหนดคลอด
อลีนาไม่มีวันลืมเช่นกันว่า ความรูส้ กึ ของหล่อนเมือ่ รับรูว่้ า…จะมีน้อง
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…จะได้เป็นพีสาว
่ คนโต มีน้องเมือ่ ตัวเองแก่กว่าน้องตัง้ สิบสองปี เป็นความ
ตื่นเต้นยินดีเพียงไร
ความจริง จะว่าไปแล้ว ก่อนหน้านัน้ หล่อนก็เกือบจะได้เป็นพีสอง่
สามครั้ง…ถ้าแม่ไม่แท้ง…ป่านนี้…อลีนาจะมีน้องหลายคน สามหรือสี่ คง
สนุกพิลึก…ชีวิตหล่อนจะไม่เหงา ไม่ว้าเหว่…ไม่อ้างว้างเหมือนถูกลอยแพ
กลางมหาสมุทร
อะไรอีก…ในอกในใจหล่อนลึกๆ ลงไปจนถึงก้นบึ้งของหัวใจทั้งสี่ห้อง
ยังมีอะไรที่น่าเกลียด น่ากลัวแอบซ่อนอีก…อะไรที่พูดกับใครไม่ได้เลย แต่
มีความเหงา ว้าเหว่ อ้างว้าง เจ็บปวด หวาดกลัวในสิง่ ทีมั่ กจะมาถึงอย่างไม่
คาดฝัน…เช่น…การจากไปของแม่สุดที่รัก
โธ่เอ๋ย…ใครบ้างจะไม่รูส้ กึ รูสา
้ เช่นหล่อน…อยูๆ่ ความสุขก็หายวับไปกับ
ตา มีความทุกข์แสนสาหัสกระชากมันไปจากชีวิตจิตใจของหล่อนอย่างไม่
ปรานี…
พ่อรักแม่มาก ทำไมหล่อนจะไม่รู้ แต่ป้ามุกมีเหตุผลแบบผู้ใหญ่ๆ
อธิบายให้เด็กผูห้ ญิงอายุสิบสองขวบฟัง เมือ่ หล่อนสับสนงุนงง ออกฤทธิเดช
์
เมื่อเพื่อนฝูงที่โรงเรียนเรียกขาน…
‘ซินเดอเรลลา มีแม่เลี้ยงแล้วใช่มั้ย…’
อลีนาเกลียดเพือ่ นพวกนัน้ เกลียดบ้านทีเคย
่ รักจับใจ เพราะมีแม่ พ่อ
และตัวเองพร้อมหน้า…บ้านหลังเดิม มีคุณแม่เลี้ยงกับลูกติดของเธออีกคน
ที่แก่กว่าอลีนาห้า-หกปี มีหลานชายของคุณแม่เลี้ยงตามมาสมทบ…ไม่มี
ความอบอุ่นไอรักหลงเหลือ
‘ฉันไม่ใช่ซินเดอเรลลา’ หล่อนสวนกลับไป พร้อมความโกรธ เกลียด
พ่อ ที่ตัดสินใจพาหล่อนไปคุมขังเหมือนนักโทษในโรงเรียนประจำ…นับครั้ง
ได้เลยว่า หล่อนได้พบพ่อ ได้กลับบ้านกี่ครั้ง
คอนแวนต์ที่มีแม่ชีฝรั่งผิวขาว นัยน์ตาสีฟ้าบ้าง น้ำตาลบ้าง คล้าย
บาบุชก้าของแม่ทีอยู
่ ใน
่ หุบเขาร็อคกี้ คนผิวขาวไม่ว่าจะเผ่าพันธุอะไร
์
ดูคล้าย
กันหมด เหมือนคนตะวันออกนั่นเอง
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‘โรงเรียนประจำนี่ ดีที่สุดแล้วละค่ะ’ คุณแม่เลี้ยงนี่เองเป็นต้นตำรับ
เรือ่ งทีพ่่ อตัดสินใจครัง้ นี…
้ ‘คุณจะต้องไปทำงาน รับตำแหน่งใหม่ ผูว่้ าราชการ
จังหวัดดัง สำคัญของภาค ทัง้ งานราษฎร์ งานหลวง ฉันเองก็ต้องทำงาน
สนับสนุนคุณ…ไม่มีเวลาตามดูตามควบคุมลูกสาวของคุณหรอกค่ะ..’
ไหมล่ะ…ชีวิตหล่อนช่างเน่าสนิทยิ่งกว่านวนิยายหลายเรื่องที่ฮิตสุดดัง
ทางจอแก้วเชียวนะนี่…เรื่องแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงที่แสนจะรักกันปานจะกลืน
ผู้คนก็ไม่ชอบเสียอีก เป็นอย่างนั้นไป
‘สิบสองนี่ วัยอันตรายแล้วนะคะ’ คุณแม่เลีย้ งเทคะแนนสมทบ ‘นก
ไม่บินกลับรัง ลูกสาวคุณก็ไม่เข้าบ้าน ถ้าคุณไม่อยากเป็นข่าวเรือ่ งงามหน้า
ทัง้ หลายละก็…โรงเรียนประจำดีทีส่ ดุ …อ้อ…คุณต้องสัง่ ทางโรงเรียนด้วยนะคะ
ว่า ไม่ให้ใครมารับแม่ลีนา นอกจากจะได้รับมอบหมายจากเราเท่านั้น’
คุณแม่เลีย้ งเธอหมายถึงป้ามุกแน่นอน ป้ามุกดาผูทำ
้ งานเป็นนักสังคม
สงเคราะห์ของมูลนิธเด็
ิ กกำพร้าไม่ไกลบ้านในกรุงเทพฯ…บ้านหลังเดิมทีบั่ ดนี้
ขาดรัก ขาดทีพ่ งึ่ ทางใจอย่างรุนแรง พ่อมีทีพั่ กประจำถาวรของทางการ ที่
หล่อนได้ยนิ เขาเรียกว่า… ‘จวน’ …พ่อและคุณแม่เลีย้ งทีไปๆ
่ มาๆ เป็นประจำ
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งนั้น ที่แต่เดิมเคยเป็นที่อยู่ของเจ้านาย
หรือเจ้าเมืองอะไรนี่แหละ…หล่อนไม่สนใจแม้แต่นิดเดียว…ก็ในหัวใจมีแต่
ความเหงา ว้าเหว่
โกรธ…เกลียด พ่อ…คุณแม่เลีย้ ง ลูกสาว หลานชายของคุณเพลินพิศ
…คอยดู…คอยดูเถอะ…ถ้าหล่อนเรียนจบมัธยมแปดเมื่อไหร่ละก็…เป็นได้
เห็นดีกันบ้างหรอก นีหล่
่ อนก็รีบเรียนเร่ง จนได้พาสชัน้ ถึงสองครัง้ สามครา
…พ่อเข้าใจผิดคิดว่าหล่อนขยันเล่าเรียน จนถึงกับวาดภาพอนาคตอย่างงาม
หรูเริด ลูกเอาถ่านขนาดนี้ พ่อแม่คนไหนจะไม่ดีใจ
‘ลีนา เรียนอะไรดีล่ะ พ่อไม่เสียดายเงินเลย ถ้าลีนาจะเรียนที่ไหน
แต่มหาวิทยาลัยของรัฐ สอบเอนทรานซ์ได้ก็ดีนะลูก…เรียนวิศวกร…หมอ
…เภสัชกร…สถาปนิกก็ดี’
ฮึม่ …เรือ่ งอะไรจะบอกให้พ่อรูว่้ า หล่อนจะไม่เรียนอะไรต่อมิอะไรทีพ่่ อว่า
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เป็นอันขาด พ่อหล่อนคนเดียวเมื่อไหร่ พ่อแม่ทั้งประเทศไทยกระมัง คิด
เหมือนๆ กัน อยากให้ลูกเรียนวิชามีอาชีพแบบเดียวกัน…นีจะ
่ มีอะไรทีน่่ าเบือ่
ยิ่งไปกว่านี้อีกไหม…
***
“คุณลีคะ…คุณ…ลี…น้ำเดือดแล้ว…คุณลี…”
อลีนาสะดุง้ เสียงกาน้ำบนเตาในครัวกรีดร้องอย่างเกรีย้ วกราดจนแสบ
แก้วหู แต่ไม่ถึงกับลั่นเปรี๊ยะๆ…แบบหลังนั่นต้องเปรียบเทียบกับเสียงคุณแม่เลี้ยงของหล่อน ถึงจะค่อยใกล้เคียงหน่อย
คุณเพลินพิศ หรือคุณแม่เลี้ยง คนเดียวกันนั่นแหละ…ตามปกติจะ
ระมัดระวังมิให้เผลอไผล พูดจากับหล่อนด้วยสำเนียงแบบเสียงกาน้ำร้อน
เดือดคลั่กๆ อยู่บนเตา นอกจากจะเหลืออดเหลือทนจริงๆ เวลาอลีนาย่อง
กริบๆ เข้าบ้าน ช่วงโรงเรียนประจำ เด็กนักเรียนทัง้ ประจำและไป-มาปิดภาค
ประจำปี
ลูกเลี้ยงหัวดื้อคนนี้ไม่เคยอยู่บ้าน แต่ออกไปเตร็ดเตร่กับเพื่อน ๒-๓
คน กว่าจะกลับมาให้เห็นหน้า ก็…โน่น…นกกาบินกลับรัง เฉียดเวลารถของ
พ่อจะกลับจากกระทรวงโน่น…พ่อมีคนขับรถประจำตัว เป็นเจ้าหน้าทีหรื
่ อเขา
จะเรียกอะไรก็ช่างเถอะ หล่อนรูเพี
้ ยงว่า เขาจะมารอขับรถให้พ่อทุกเช้า และ
จะมาส่งตอนเย็นย่ำค่ำแล้ว เขาจึงจะกลับบ้านตัวเอง…เขาชือ่ นายบุญส่ง มี
รถมอเตอร์ไซค์เก่าๆ คันหนึ่งเป็นสมบัติส่วนตัว เขาแต่งเครื่องแบบสีน้ำตาล
ทั้งกางเกง เสื้อ เรียบร้อย…มีมารยาทของคนขับรถครบถ้วน
แม่บ้านคนเดิมของครอบครัวจะเตรียมอาหารเช้าไว้ให้นายบุญส่งทุก
วัน…ทันทีที่เขามาถึง ก็หกโมงเช้านั่นแหละ…พ่อหล่อนเป็นคนตรงต่อเวลา
อย่างทีส่ ดุ คนหนึง่ …เป็นข้าราชการทีมี่ ประวัตงดงาม
ิ
สะอาดสะอ้าน ไม่ยอม
เป็นลูกหลานเนรคุณ ทำสิง่ ใดให้บรรพบุรษุ และวงศ์ตระกูลเสือ่ มเสียมัวหมอง
อลีนาตระหนักในเรื่องนี้ดีอยู่ เพราะพ่อกับแม่สุดที่รักพูดให้ฟังบ่อยๆ
เมือ่ ครัง้ ทีบ้่ านหลังนียั้ งอบอุน่ ด้วยไอรักระหว่างพ่อแม่ลูก ไม่หนาวเย็น ว้าเหว่
อ้างว้างเช่นทุกวันนี้
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หล่อนเติบโต จำความได้ ก็เริม่ พูดภาษาไทยกับพ่อและป้ามุก ทีไปมา
่
หาสู่เป็นประจำ เพราะมูลนิธิอยู่สุดถนนสายนี้เอง…อลีนาเดินไปเที่ยวกับแม่
…ขี่จักรยานสองล้อไปเล่นกับเด็กกำพร้าที่นั่นเสมอ…
ใช่…หล่อนยังพูดภาษาฝรั่งเศสกับแม่…ภาษาที่แม่เล่าว่า
‘ครอบครัวแม่ทีอพยพ
่ มาจากรัสเซีย…เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก…ข้าราชสำนัก
ใช้ภาษาฝรัง่ เศสนะจ๊ะ ทุกคนในบ้านในครอบครัวของบาบุชก้าทาเทียนา หรือ
ที่หลานๆ เรียก Tanya และ บาบุชก้าลุดมิลลา หรือย่า Mila พูดภาษา
ฝรั่งเศส และภาษาอื่นๆ อีก…สาม-สี่ภาษานะลูก’
อลีนาค่อยๆ ยกกาน้ำร้อนลงจากเตาอย่างระมัดระวัง ใจทัง้ ดวงเศร้าหมอง
ล้ำลึก ทุกครัง้ ทีนึ่ กถึงแม่สุดทีร่ กั …แม่กับหล่อนมีกิจกรรมประสาแม่กับลูกสาว
ที่ใกล้ชิด สนุกสนาน ตื่นเต้นด้วยกันตั้งแต่จำความได้
เรือ่ งสนุกทีส่ ดุ ก็คือ งานน้ำชาของตุก๊ ตุน่ ตุก๊ ตาทีหล่
่ อนเชิญมานัง่ ล้อมวง
รอบโต๊ะเก้าอีชุ้ ดหวาย ขนาดพอเหมาะพอเจาะกับวัยเด็กหญิง ตัง้ แต่ ๓-๑๐
ขวบ
เก้าอีหวาย
้ ทีพ่่ อสัง่ ทำเป็นพิเศษจากฝีมอื นักโทษในคุก…คุกไหนไม่รูเหมื
้ อน
กัน เพราะหล่อนยังเล็กเกินกว่าจะตัง้ คำถามกว้างๆ แบบนัน้ …เรือ่ งสนุกน่าสนใจ
อยู่ที่กล่องสมบัติส่วนตัวของแม่ และหีบขนาดกลางสองใบ
ข้างในหีบสองใบที่ว่า แม่เก็บกล่องตุ๊กตากระดาษ ซึ่งแม่วาดไว้เล่น
ออกแบบเสื้อผ้า ลงสีอย่างสวยงาม…งามเสียจนใครๆ ที่เคยเห็นเกือบเข้าใจ
ผิดคิดว่าเป็นภาพพิมพ์ลงสียุคเก่าเก็บครัง้ คุณทวด หรือบาบุชก้ายังสาว…ยัง
เป็นนักเรียนสาวชาววัง ที่ Smolny Institute…ติดตามเจ้านายผูห้ ญิง และ
ราชสำนักฝ่ายในไปที่ Tsarskoye หรือ Tsar’s Village ซึ่งอยู่ห่างจาก
กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพียงไม่กี่ไมล์…
อีกแล้ว…ขอบตาทั้งคู่ของอลีนาชื้นเย็นขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้…หล่อน
กำลังคิดถึงแม่ ขณะรินน้ำร้อนเพิง่ เดือดหมาดๆ ลงในกาน้ำชาใบย่อม…ชาจำนวน
พอเหมาะพอดีที่แม่สอนให้เลือก สอนอย่างละเอียดลออ ถี่ถ้วน ราวกับว่า
เรือ่ งเหล่านีมี้ วิชาการมากมายหลากหลาย ศึกษาไม่รูจบ…เรื
้
อ่ งของน้ำชา…
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มันก็น่าจะเป็นเช่นนัน้ สำหรับเด็กหญิงเล็กๆ สักคนทีเติ
่ บโตอย่างมีความ
สุขกับงานเลีย้ งน้ำชาสนุกๆ ทีมี่ ชอื่ แสนสุดจะโรแมนติกนักหนา…มีแม่ทีสามารถ
่
ปรับเปลีย่ น แบ่งเวลามาสนใจใกล้ชิด เป็นเพือ่ นเล่น ขณะเดียวกันก็เป็นขุม
ความรู้รอบมากมาย ล้นเหลือ ที่หาอ่านจากหนังสือไม่ได้
ความรูรอบ
้
ทีม่ าจากประสบการณ์ จากปากคำของผูใ้ หญ่…บาบุชก้า
ย่า ยาย ผูเคย
้ มีชีวติ ความเป็นอยู่ คล้ายเรือ่ งราวทีนั่ กประพันธ์มีชอื่ นักเขียน
นวนิยายอมตะทีนั่ กอ่านตามอ่านกันต่อมาทุกยุคสมัย อย่างไม่เสือ่ มความนิยม
…นวนิยายคลาสสิก เพลงอมตะก้องโลก ภาพเขียนฝีมือจิตรกรเอก
แม้กระทัง่ บันทึกของหญิงชายผูถ่้ ายทอดวิถชี วี ติ ความเป็นไปของผูค้ น
บ้านเมือง ประวัติศาสตร์ จากประสบการณ์ของตนเอง…
ห้านาที…หล่อนตัง้ เวลา เริม่ ตัง้ แต่รินน้ำเดือดในกาอย่างระมัดระวัง…
ในหีบสมบัติส่วนตัวของแม่ยังมีข้าวของอีกมากมายหลากหลาย ที่อลีนาทั้ง
รักและหวงแหนทุกลมหายใจเข้า-ออก
ชิ้นหนึ่งที่สำคัญสุดยอดก็คือ กาต้มน้ำโบราณใบเขื่องแบบรัสเซียแท้
ที่แม่มอบให้ แล้วเล่าว่า…
‘เขาเรียก Samovar ไงล่ะจ๊ะลูก…เป็นของเก่าประจำครอบครัวของบาบุชก้า Tanya และ Mila…ย่ามิลา เคยเห็น Samovar ทีงาม
่ ทีส่ ดุ ใบหนึง่
เป็นเงินแท้ ของ ซาเรวิช Alexander Alexandrovich ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก…แต่ Samovar ใบนี้เป็นของลูก…อลีนาไงจ๊ะ’

ลวดลายของร้านน้ำชา

๒
ห้านาทีพอดิบพอดี เมือ่ อลีนาค่อยๆ รินน้ำชาลงในถ้วยกระเบือ้ งเนือ้ ดี
ของหล่อน…ของหล่อนแต่ผู้เดียวจริงๆ เสียด้วย
แน่ละ ก็ทั้งถ้วยและจานรองเข้าชุดที่มีสำหรับผู้ดื่มหกคนเป็นของแม่
ห่อรวมกันไว้ในกล่องแข็งแรง เป็นชุดทีแม่
่ รักนักหนา แล้วยังอธิบายถึงความ
เป็นมาของมันอย่างนุ่มนวล ด้วยเสียงชวนฟังคล้ายความเนียนละไมของผิว
กระเบื้อง The English Bone China ชุดนั้น
เอาอีกแล้วไงเรา…อลีนาถอนใจลึกๆ ในอก ความเศร้าว้าเหว่ อ้างว้าง
หรือสนุกสนานของคนวัยรุ่น ยากจะปรับให้เป็นกลางเช่นคนโตๆ เพราะมัน
มีฮอร์โมนชือ่ เป็นการเป็นงานว่าอะไร หล่อนไม่รู้ ไพล่ไปรูจ้ กั ชือ่ ทีเพื
่ อ่ นสาวๆ
ในรัว้ โรงเรียน…ไม่ใช่…ไม่ใช่อย่างเด็ดขาด ไม่มีรัว้ อย่างทีใครๆ
่ เข้าใจสักหน่อย
โธ่เอ๊ย…กำแพงโรงเรียนคอนแวนต์ทหล่
ี่ อนเป็นนักเรียนประจำมาตัง้ แต่
อายุได้สิบกว่าขวบนัน่ น่ะ ก่ออิฐฉาบปูน ทาสีเทาต่างหาก…สีเทาทีคล้
่ ายกับ
สีท้องฟ้ายามมีเมฆ หมอก ฟ้าฝน ไร้แดด แล้วก็สูงคอตั้งบ่า
นึกออกแล้ว อลีนาบอกตัวเอง…ฮอร์โมนตัวการทีเขา
่ ว่ามีอิทธิพลทำให้
สาวหนุ่มวัยรุ่น มีอาการ ‘บ้า’ ได้หลายแบบนั้น…เพื่อนที่โรงเรียนสั่งการให้
หล่อนไปค้นคว้ามาให้จงได้ว่าชือ่ อะไร มันจะยากอะไรสำหรับ ‘หนอนหนังสือ’
ตัวที่ชื่ออลีนา
แน่ละ เรื่องแค่นี้ยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากเสียอีก เพื่อนฝูงกลุ่มที่รัก
ชอบของหล่อนมีอยู่ไม่กี่คน ล้วนแล้วแต่มีประวัติ พฤติกรรม ฤทธิ์เดช
และดีกรีของโทษานุโทษที่คุณครูใหญ่ หรือแม่ชีฝรัง่ ชาติต่างๆ คาดโทษระดับ
ใกล้เคียงกันทั้งสิ้น
โทษทัณฑ์ทีประจาน
่
ความผิดของนักโทษ…โอ๊ย…ไม่ใช่…นักเรียนกลุม่
บ๊วยของชัน้ ได้ดีนักก็คือ การถูกคุกเข่าบนพืน้ กระเบือ้ งแข็งๆ หน้าห้องครูใหญ่
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ซึ่งแน่ละ มีคนเดินผ่านไปมาตลอดเวลา ตั้งแต่เช้าจนเย็น โรงเรียนเลิก
ห้องที่อยู่ห่างจากห้องรับประทานอาหารใหญ่โต กว้างขวาง ดูเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของแม่ชทุี กท่าน ผูมี้ หน้าทีสอน
่ หนังสือ…ภาษาต่างประเทศ
สองภาษา อังกฤษ ฝรั่งเศส ไม่นับภาษาไทย ซึ่งมีครูคนไทยประจำวิชา
ต่างๆ ทำหน้าที่
‘เขาเรียกเซ็กซ์ฮอร์โมน’ อลีนาได้คำตอบกลับมาให้เพือ่ นทันอกทันใจ
เพราะความเป็นหนอนหนังสือของหล่อนตั้งแต่เกิดจำความได้ก็ไม่ผิดนัก
ก่อนแม่เสียชีวติ ลาจากโลกกลับไปเฝ้าพระผูเ้ ป็นเจ้าในสวรรค์ แม่ได้
ปลูกฝังเรื่องการอ่านหนังสืออย่างเหนียวแน่นจนเข้าเนื้อเข้าหนัง และจิต
วิญญาณของหล่อนก็ว่าได้
เริ่มตั้งแต่นิทานก่อนนอน เมื่อครั้งที่อลีนาดูแต่รูป ยังอ่านไม่ออก
นั่นไง…เพียงคิดถึงแม่ผ่านถ้วยน้ำชาเพียงไม่กี่อึก หล่อนก็สำลักจน
น้ำตาไหล ดีเหมือนกัน น้ำตาไหลออกมาเสียได้อย่างนี้
“อุย๊ …คุณลี…คุณ…ลี…เป็นอะไรไปล่ะคะ” สาวใช้วัยสามสิบปลายๆ ของ
ป้า…สมจิตผู้มีหน้าที่จิปาถะ จับฉ่ายทั่วบ้านป้าซึ่งเป็นทาวน์เฮ้าส์ขนาดสอง
ห้องนอน มีที่จอดรถหนึ่งคัน ห้องหับแต่ละห้องเล็กกะทัดรัด ดูพอเหมาะ
กับผู้อาศัยสองคน ลูกจ้าง และนายจ้าง ที่เป็นโสดสนิททั้งคู่อย่างยิ่ง
วันนี้ ป้ามุกดาเป็นคนไปรับหล่อนจากโรงเรียนตามคำขอร้องของคุณแม่เลี้ยง ซึ่งโทรศัพท์มาจาก ‘จวนผู้ว่าราชการจังหวัด’… ตามที่ป้าเล่าให้
ฟัง เมื่อนั่งรถกลับมาด้วยกัน
‘ป้าดีใจจริงๆ นะจ๊ะ ดีใจจนบอกไม่ถูก พอคุณเพลินพิศบอกมาว่า เธอ
มากรุงเทพฯ ไม่ได้วันนี้ ต้องไปงานกับคุณพ่อ ขอฝากลีนาไว้กับป้าสักสามสี่วัน…ป้าก็เลยกะว่า วันเกิดของลีนา…สิบหกหวานจ๋อย Sweet Sixteen
ทีจะ
่ มาถึง เราฉลองกันเองก่อนก็ไม่เลวนะจ๊ะ…ทำสังฆทานสักสามองค์ดีไหม
แล้วลีนาจะทำอะไรๆ อย่างทีเคย
่ ทำทุกปีกับเพือ่ นเด็กๆ ทีมู่ ลนิธก็ิ ได้…รูไหม…
้
เด็กๆ เขาจำวันเกิดพี่ลีได้แม่นเชียว’
ป้ามุกคงจะมองเห็นอาการ ที่เพื่อนฝูงกลุ่มบ๊วยด้วยกันของหล่อนให้
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นิยามอย่างน่าโกรธไม่กลับสักสองชาติติดต่อกันไป
‘ไอ้ลี ไม่มีพ่อ…อลีนาไม่มีพ่อใช่มั้ย…ใช่ซีน่า’
หล่อนเพียงแต่นึกโกรธเพื่อนกลุ่มนั้น แต่ก็ไม่นาน เพราะมันก็เป็น
ความจริงทีปฏิ
่ เสธไม่ได้ นอกจากจะทำหน้ารืน่ หลอกใครต่อใคร…เฮอะ…เรือ่ ง
อะไรจะต้องหลอกตัวเอง…ไม่มีวันเสียละ
ปีหนึง่ ๆ นีมี่ ๓๖๕ วัน ปิดเทอมกีครั
่ ง้ หล่อนแทบจะนับได้เลยว่า มี
โอกาสพบ พูดกับพ่อกีครั
่ ง้ …ไม่มีจดหมาย ไม่มีโทรศัพท์…อ้อ…เคยมีเหมือน
กัน แต่พ่อก็ไม่ได้พูดอะไรมาก นอกจากถามไถ่เรื่องการเรียน ทุกข์สุขอีก
สองสามคำ พ่อหล่อนเป็นคนบ้างาน…งานหลวง…รักบ้านเมือง ประเทศ
ชาติ แต่ไม่เคยแสดงอาการใดๆ หรือพูดอะไรให้ลูกในไส้คนเดียวที่มีอยู่รู้เลย
ว่า พ่อรักหล่อนมากน้อยอย่างไร…ไม่เคย…
อาการของคนไม่มีพ่อ ทั้งๆ พ่อยังมีชีวิตอยู่บนโลกเดียวกันนั้น ดูจะ
ใกล้เคียงกับเด็กกำพร้าของมูลนิธิซึ่งป้ามุกดาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ เป็น
ผู้อำนวยการ…จึงมองเห็นอาการที่ว่า ด้วยมันฉาบฉายวับๆ ออกมาทาง
กระจกเงาของหัวใจ
นัยน์ตาคมโต ค่อนข้างลึกที่มีขนตาหนาเป็นแพ สีเข้มเสียจนใครๆ
อิจฉาว่า ชาตินี้หล่อนคงไม่ต้องเสียเงินค่ามาสคาร่า เช่นสาวๆ ทั้งหลาย
เด็ดขาด…นัยน์ตาคู่ที่ว่าเป็นหน้าต่าง เป็นกระจกเงาอะไรนั่น สะท้อนแวว
เหงา…เศร้า ออกมาอย่างชัดเจน ทุกครัง้ ทีหล่
่ อนนัง่ เงียบเชียบ เหม่อมอง
ไปไกลแสนไกล
ยิง่ หล่อนมองเหม่อนานเพียงไร สิง่ ทีซุ่ กซ่อนอยูใน
่ ใจก็หลัง่ ไหลเข้ามา
ในแววตายิ่งขึ้น…
“นีค่่ ะ…กระดาษทิชชู” สมจิตไม่ได้คำตอบจากสาวรุน่ ผิวขาวนวลละไม
ราวผ้าไหมเนื้อดี…เรื่องนี้ไม่แปลกอะไร เพราะสมจิตรู้จักหล่อนตั้งแต่ยังเด็ก
เดินต้อยๆ ตามแม่ทีเป็
่ นสาวต่างชาติ รูปร่างอรชรงดงาม หน้าตาสวยยังกับ
ภาพเขียนทีเห็
่ นในกรอบบนหลังตูของ
้ นายจ้าง…ภาพเขียนสาวโบราณทีรั่ สเซีย
ไปงานเต้นรำที่พระราชวังฤดูหนาว…ระหว่างแม่กับลูก สมจิตตัดสินไม่ได้ว่า
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ใครจะสวยงามกว่ากัน หากทีแน่
่ ก็คือ ผูเป็
้ นลูกสาวคนเดียวคนนีเป็
้ นทีรั่ กของ
นายจ้าง คุณมุกดา ราวกับว่า หล่อนเป็นบุตรในอุทรก็คงไม่ผิดนัก…สาวรุน่
ผิวขาวเนียนราวผ้าไหม หรือกระเบื้องเนื้อดี
“คุณมุกให้ยกหีบสมบัตของ
ิ คุณลีจากห้องเก็บของมาไว้ทีห้่ องนอนนีค่่ ะ
คุณจะได้ดูได้อ่านอะไรๆ อย่างเคย” สมจิตหมายถึงของรักของหวงส่วนตัวของ
สาวรุน่ ผูนี้ ้ ซึง่ ไม่ได้เดินทางไปกับครอบครัวของบิดาและคุณแม่เลีย้ ง…ตามประสงค์ของผู้เป็นเจ้าของนั่นเอง
บอกแล้ว คนพูดก็ยังมีน้ำใจ ยกกาน้ำชาวางลงบนถาดใบย่อม คลุม
กากระเบื้องใบนั้นด้วยนวมรูปร่างหน้าตาแปลกกว่านวมกาน้ำชาทั้งหลาย…
นายจ้างเคยบอกให้สิ้นสงสัย
‘ฉันได้มาจากคุณย่าของเพื่อนรัก…คุณนีน่าภรรยาคุณนิภัทธ์ ที่บ้าน
อยู่ปากซอยไง คุณย่าของเธอเป็นชาวรัสเซีย…ลี้ภัยหนีคอมมิวนิสต์ไปอยู่
อเมริกานานแล้ว แต่ยังรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีดัง้ เดิมไว้ครบเชียว…
นวมกาน้ำชานี่ ปักแบบเก่า…ฝรัง่ เขาเรียก Tea Cozies คุณนีน่ายกสมบัติ
ของเธอให้ลีนาทั้งหมด…สองหีบโตๆ นั่นแหละ ของรักของหวงหลานฉัน…
สมจิต ดูแลดีๆ…’
ใช่แต่เท่านั้น สมจิตยังรู้เพิ่มเติมจากนายจ้าง
‘คุณเพลินพิศมาฟ้องว่า ลีนาเอาแต่ออกจากบ้านไปเที่ยวกับเพื่อน
นกกาไม่บินกลับรัง ไม่เข้าบ้าน…เลีย้ งดูกันยังไง้ไม่รู้ ไม่พูดคุย ถามไถ่เลย
หรือว่า เด็กที่ตัวเลี้ยงไปสิงสู่ที่ไหน…’
‘ทีไ่ หนคะ’ สมจิตสงสัย เพราะชมรมลูกจ้างบ้านโน้น มีผูส้ อื่ ข่าวหัวกะทิ
เข้มข้น ข้อมูลเชือ่ ถือได้ เล่าให้ฟังเป็นประจำไม่ต้องเสียค่าบริการ…เป็นต้น
ว่า…
‘คุณพิม ลูกสาวคุณพิศกับสามีเก่าทีตาย
่ ก่อนมาแต่งกับคุณนิภทั ธ์นาย
ข้าน่ะ มีรถขับเองตัง้ กะเรียนชัน้ มัธยมปลายนะแก…แล้วหลานชาย คุณเอือ้ อังกูร ก็มีรถประจำตัวขับไปเรียนมหาวิทยาลัย…คุณลีนา มีจักรยานสองล้อ
คันเดียว…คุณผูช้ ายไม่พูดอะไรเลย…อย่างว่าละนะแก…เงินของคุณพิศไม่ใช่
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ของคุณผู้ชาย’
‘เฮ้อ…สงสารคุณลี…’ สมจิตเทหัวใจให้สาวรุน่ ผูเป็
้ นทีรั่ กดัง่ ดวงใจของ
นายจ้างนานแล้ว แม้จะตัดสินใจไม่ได้ว่า การมีรถขับตัง้ แต่ยังรุน่ ๆ ทำมาหากิน
หาเงินเองไม่ได้นั้น สมควรถูกต้องในการเลี้ยงดูลูกมากน้อยเพียงไร เพราะ
สมจิตไม่เคยมีลูก และไม่มีเงินมากพอจะมีความคิดหารถมาขับเอง…นึกขึน้
มาทีไร หล่อนอยากจะมีจักรยานสักคันจะได้ขี่เป็นเพื่อน
‘คุณผูช้ ายไม่ว่าอะไร ก็คุณลีอยูโรงเรี
่ ยนประจำใช่ไหมล่ะแก…ปิดเทอมใหญ่ทีถึงจะได้กลับบ้านสักครัง้ …จักรยานก็ยังต้องเก็บไว้ในโรงรถ กลับบ้านที
ก็ถีบไปแค่ก้นซอย ไปเล่นกับเด็กกำพร้าทีมู่ ลนิธ…
ิ ว่าแต่…แกรูไหม
้ ว่าคุณลีนา
หนีไปเที่ยวที่ไหนทุกวั้นทุกวัน ไม่เย็นย่ำใกล้ค่ำไม่กลับเข้าบ้านกับนก’
โดนคำถามประโยคนี้เข้าทีไร สมจิตจะ ‘เชิด’ เข้าใส่ผู้สื่อข่าวหัวกะทิ
คนนั้นทันที…
‘รู้…รู้แต่ไม่บอก…แกอยากรู้ก็ไปสืบเอาเองซี’
แน่ละ เรือ่ งนีสม
้ จิตไม่พูดเล่นๆ ก็นายจ้างของหล่อน คุณมุกดาเปรยๆ
อย่างนึกขำบ่อยๆ…
‘หอสมุดแห่งชาติ…ท่าวาสุกรี ถนนสามเสน…ไปดูเถอะ..หลานฉันอยู่
ที่นั่น…ถ้าไม่ไปที่นั่นก็มีอีกหลายแห่ง หอสมุดดำรงราชานุภาพเขาก็ชอบไป
…นีน่าปลูกฝังเรื่องหนังสือหนังหาให้ลูกสาวตั้งแต่หกเดือนละมั้ง…ฉันจำได้
เขาอ่านนิทานภาษารัสเซียของเขาให้ลูกฟัง…ในหีบสมบัติของเขาน่ะ…มีอยู่
หลายเล่ม…’
ใช่แต่เท่านัน้ สมจิตยังรูเพิ
้ ม่ เติมอย่างชืน่ ใจ แน่ละก็หล่อนเป็นคนไทย
เต็มใบคนหนึง่ …คนไทยแบบเก่าๆ หน่อยทียั่ งชอบดูลิเก…ดูทัง้ ทางจอแก้วและ
ทางเวทีสดๆ ฉลองตลาดอะไรประเภทนั้น
จึงเมื่อนายจ้างเล่าให้ฟัง เรื่องเพื่อนรักของเธอที่ชื่อนีน่าหรืออันนา
อิวาโนวา กับลูกสาวน้อยๆ คนสวย สมจิตจึงสุดจะปลืม้ …วิสยั ทัศน์…ทัศนคติ
ของคุณนีน่าฟังเข้าท่าเหลือเกิน
‘นีน่าเขาเป็นคนดี มีคุณธรรม มีหลักในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเป็น
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สากล ไม่ใช่พูดลอยๆ แต่ทำจริงๆ…เขาเลี้ยงลูกตามความเป็นจริงของชีวิต
ลูกของเขาไงสมจิต…ลูกสาวของเขาต้องรูจ้ กั รากเหง้าของตัวเองทัง้ สองฝ่ายอย่าง
ครบถ้วน…ฝ่ายข้างพ่อ และข้างแม่…ลูกเขาเรียนเปียโนเพลงฝรัง่ แล้วก็ต้อง
เรียนเพลงไทยเดิมด้วย…เปียโนเล่นเพลงไทยเดิมอย่างลาวเสีย่ งเทียน…สมจิต
เคยได้ยนิ มัย้ …เพราะจริงๆ นะ…หรือเพลงมอญรำดาบก็เพราะ…ลาวดวงเดือน
อีกละ…นีน่ากำลังเรียนเพลงไทยเดิมที่ดีดกับเปียโน…เขาเล่นบาลาไลก้าเก่ง
นักละ นี่เขาก็เอามาด้วย เอามาเล่นให้ลูกฟัง’
เครือ่ งดนตรีของรัสเซียทีว่่ า มีรูปร่างหน้าตาชวนให้ทึง่ มิใช่เล่น แถม
เสียงก็เพราะจับใจ…
นั่นซี คุณมุกดาและเพื่อนรักของเธอ ที่ชอบอะไรๆ เหมือนกัน จน
สมจิตจำได้ เป็นต้นว่า ดาราหนังฝรั่ง…
ภาพยนตร์ฝรั่งที่เข้ามาฉายตามโรงหนังในกรุงเทพฯ หรือตอนหลังๆ
มานี่ แปลงเป็นวิดโี อ นัง่ ดูสบายๆ ทีบ้่ าน…บางเรือ่ งเหมือนจะยืนยงคงอยูนาน
่
เท่านาน จนมาถึงรุน่ ลูก…คุณลีนา ทีใครๆ
่ แทบหัวเราะกลิง้ สามกลับ แปดกลับ
หากถามว่า ดาราหนังฝรัง่ คนไหนทีสาว
่ รุน่ คนนีหลง
้ รัก…ประสาวัยรุน่ จะหลงรัก
ดารานักแสดง นักดนตรีนั่นละ
โธ่เอ๊ย…ก็ดาราคนที่ว่านั่นน่ะ สมจิตได้ยินนายจ้างพูดว่า
‘ดารารุน่ คุณย่า คุณยายของลีนาแล้วละจ้ะ…ลูกเขาสองคนโตเป็นหนุม่ ใหญ่ มีลูกมีเต้า ให้แม่เป็นย่านานแล้ว’
คุณลี…แม่คณ
ุ เอ๋ย…สมจิตจึงมักจะรำพึงรำพันกับตัวเองเสมอ…สงสัย
ว่าคุณลีคงจะคิดถึงคุณแม่เหลือเกินนั่นเอง อะไรๆ ที่เป็นของรัก ของชอบ
ของคุณแม่ คุณลีจึงเก็บไว้กับตัวกับใจอย่างเหนียวแน่นอย่างนี้…อย่างไม่
เดือดร้อนว่าใครจะคิด จะขำ หรือแอบล้อเลียนว่า เป็นมนุษย์หลงทางและ
กาลเวลาอย่างร้ายทีเดียว
มีทีไ่ หน สาวรุน่ ขนาดนี้ จะตอบว่า ดาราหนังฝรัง่ คนโปรดของตัวเอง
คือ… ‘ออเดรย์ เฮปเบิรน์ …คือ เมล เฟอร์เรอร์…คูพ่ ระคูน่ างทีเต้
่ นรำด้วยกัน
อย่างแสนสุดโรแมนติกจนหัวใจแทบจะละลาย’ …ฉากสำคัญในภาพยนตร์
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เรื่องนั้น ชื่อยาวมาก สมจิตจำไม่ได้ รู้แต่ว่านายอธิบายคร่าวๆ…
‘เรื่องของรัสเซีย บ้านเกิดเมืองนอน บรรพบุรุษของนีน่าไง…ถึงฉัน
จะเป็นคนไทยเต็มใบ แต่ก็รักดารา รักหนังเรือ่ งนี้ ทุกฉากเลยนะ…รักไม่ลืม
ลืมไม่ลง ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่เบื่อ…คนเขียนเรื่องนี้ เขาเป็นขุนนางรัสเซียน
ด้วยละ ท่านเคานต์…เคานต์ลีโอ ตอลสตอย…ถ้าเทียบกับอังกฤษก็เท่าชั้น
Earl…’
สมจิตจำได้แบบไทยๆ เต็มใบว่า ท่านเคานต์ทอยกอง…ไม่แพ้คนไทย
รุน่ ปูย่ า่ ตาทวด ทีออกเสี
่
ยงแบบเดียวกัน เวลาหูได้ยนิ ชือ่ ในภาษาต่างชาติ
และที่เปล่งออกมาทางปาก เจ้าของชื่อแทบจะจำชื่อตัวเองไม่ได้…ยังมีอีก
สอง-สามคน ที่สาวรุ่นคนนี้ตอบอย่างไม่เดือดร้อนใจเฉกเช่นดาราสองคน
แรก…เขาเป็นดารารุน่ ปู่ ชือ่ โอมาร์ ชารีฟ ชาวอียปิ ต์ ทีบอก
่ รักด้วยนัยน์ตา
ได้อย่างร้ายกาจลึกซึง้ นักหนาในเรือ่ ง ดร. ชิวาโก เรือ่ งในรัสเซีย ทีสม
่ จิตก็
ขอจำแบบคนไทยเต็มใบเช่นเคยว่า…‘หมอโกโก้’ เพราะนายเล่าว่า
‘หมอคนนี้ ความรักของเขาเหมือนสายน้ำไง ไหลไปได้…ตรงกับที่
พระพุทธองค์ตรัสไม่มีผิดนะสมจิต อะไรๆ ในโลกนีมี้ เกิด มีดับ…มีการเปลีย่ น
แปลง ไม่อยู่คงที่ แล้วก็สลายไป…’
“ป้ามุก…” สมจิตสะดุ้ง หีบสมบัติยังไม่ทันเปิด เจ้าของคนปัจจุบัน
ก็วางถ้วยน้ำชาลงบนจานรอง ลุกจากเก้าอีว้ งิ่ ปราดลงบันไดไปโดยเร็ว…เสียง
ประตูหน้าบ้านเปิดมาเข้าหู…นายจ้างของหล่อนกลับจากงานจริงๆ หรือ…ก็ยัง
ไม่ถึงเวลานี่นา…
***
“คุณลี…คุณ…ลีอย่าเพิง่ เปิดประตูให้ใครนะคะ” สาวใช้คนเดียวประจำ
บ้านรีบตามลงมาติดๆ…แน่ละซี ถ้าเป็นนายจ้างผูเป็
้ นเจ้าของบ้านละก็ คุณ
มุกจะมีกุญแจเปิดประตูเข้ามาได้เองโดยไม่ต้องรบกวน กดกริ่งเรียก
“คนสมัยนีไ้ ว้ใจไม่ได้หรอกนะคะ แล้วพวกมันก็นกรู้ แผนสูง กว่าจะ
ปีนกำแพงเข้ามาขโมยของใคร มันจะสืบจนรูแน่
้ ว่า อะไรเป็นยังไง ใครเข้าออกเวลาไหน…หมามีกี่ตัว…”
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“รู้…ฉันรู้…นี่ไง กำลังมองๆ อยู่ว่า…ใครกันแน่”
อลีนาหันมาขยิบตาซ้ายใส่สาวใช้ของป้า ขณะที่หล่อนทำอย่างนั้น
สมจิตก็ต้องกะพริบตาถี่ ขอบตาเย็นชืน้ ขึน้ มาทันใด…แม่คณ
ุ เอ๋ย…คุณลีของ
จิต รู้ตัวไหมว่าท่าทีแบบนั้น น่ารักน่าเอ็นดูเสียเหลือเกินแล้ว…จิตไม่อยาก
เห็นคุณลีหน้าเศร้า นัยน์ตาเหงา ท่าทางเหมือนคนไม่มีหัวใจอยูกั่ บตัว…แบบว่า
…หล่นหายหรือถูกใครกระชากแล้วเหวีย่ งทิง้ ไกลแสนไกลจนตามหาไม่เจอ…
สู้แบบนี้ไม่ได้ ทั้งน่ารัก ทั้งแจ่มใส เมฆหมอกสีเทาๆ ในลูกตาหาย
วับ มีแต่ประกายแจ่มใส คล้ายในวัยเยาว์เมื่อยังมีมารดาอยู่ใกล้ๆ…สองคน
แม่ลูก…แม่เป็นหญิงสาวผมสีน้ำตาลอมทอง ผิวขาวจนอมชมพูไปทั้งเนื้อ
ทั้งตัว…ร่างโปร่งแบบบางอรชรอ้อนแอ้นและผมยาวสลวยที่มุ่นเป็นมวยไว้
ตรงท้ายทอย เปิดวงหน้าเพรียวงามเด่น ทีใครๆ
่ เห็นแล้วต้องมองจนเหลียว
หลัง
ลูกสาวคนเดียวถอดแบบแม่ราวคู่แฝดทีเดียวเชียวแหละ แต่ขายาว
กว่า สูงกว่าแม่ เกือบจะถึงปลายคางของพ่อ…พ่อผู้เป็นหนุ่มใหญ่ชาวไทย
เต็มใบ ผิวสองสีแบบชาใส่นม หน้าเข้ม ตาคม
สมจิตไม่เคยลืมภาพสวยงาม เหมาะสมของชายหญิงคูหนึ
่ ง่ ผูเป็
้ นพ่อ
แม่ของเด็กหญิงทีหล่
่ อนหลงรักและเอ็นดูราวกับเป็นลูกเป็นหลานในไส้ของตนเอง
ไม่มีผิด…
“ไม่ใช่ป้ามุกหรอก” เสียงกระซิบขึน้ อีก ผูพู้ ดขยับกายจากริมหน้าต่าง
ที่แอบมองเมื่อครู่ สีหน้าแววตาบอกความแปลกใจมิใช่น้อย… “พี่พิมกับ…
พีเอื
่ อ้ …” เจ้าตัวหมายถึงลูกติดของคุณแม่เลีย้ ง และหลานชาย ผูอยู
้ ใน
่ วัย
ใกล้เคียง
ทีสำคั
่ ญก็คือ ชีวติ ความเป็นอยูประจำ
่ วัน ตัง้ แต่โยกย้ายตามเข้ามาร่วม
ครอบครัวเดียวกันกับพ่อม่ายหนุ่มใหญ่ มีลูกสาวติดมาจากภรรยาที่เสียชีวิต
หนึง่ คน…แตกต่างอย่างสิน้ เชิง ในสายตาความรูส้ กึ ของเพือ่ นบ้านใกล้เรือนเคียง
ผู้เคยรู้เห็นความเป็นไปของครอบครัวที่มีพ่อ แม่ ลูก สามคน
“เสียดายจัง…ถ้า…ถ้า…เป็น…พ่อ…ก็คงจะ…ดี” เสียงพึมพำผะแผ่ว
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แล้วขาดหายไปทันที คล้ายกับตอนเริม่ ต้นประโยคนัน่ แหละ…คล้ายกับว่า คน
พูดไม่จงใจจะหลุดปากออกมาให้ใครได้ยิน
หากความในใจเหล่านั้นไหลออกมาเอง มันคงเบียดเสียดหาทางออก
เมื่อก้อนแข็งๆ ตื้อตันอยู่เต็มลำคอ…แม้ความจริงบางส่วนที่ยังตกค้างอยู่ใน
หัวใจลึกๆ ของหล่อน กลับบอกไม่ได้ว่าจริงหรือ…ทีหล่
่ อนจะคิดถึงพ่อ อาลัย
โหยหาขนาดนี้ ขนาดที่ฝันไปว่า คนที่เดินข้ามถนน มายืนหน้าประตูบ้าน
ป้ามุกดา แล้วกดกริง่ เรียกคนในบ้าน…ไม่ใช่ลูกของคุณแม่เลีย้ ง ไม่ใช่หลาน
ชายคนโปรดที่ขอมาเป็นลูก เพราะคุณเพลินพิศไม่มีลูกชาย…มีลูกอีกไม่ได้
เพราะถูกโรคภัยภายในบางอย่างรบกวน จนต้องตัดมดลูกรังไข่ทิง้ หลายปีมา
แล้วนั่นเอง…
ไม่ใช่…มิได้เป็นเช่นนัน้ แน่ๆ…อลีนายังโกรธ ยังเกลียดพ่ออยูดี่ ทีเห็
่ นดี
เห็นงามกับคุณแม่เลี้ยง เอาหล่อนไปกักขังไว้ในโรงเรียนประจำ หลายปีมา
แล้ว ตัง้ แต่แม่ตาย…กระทัง่ วันนี้ ความรูส้ กึ ดังกล่าวก็ยังอ้อยอิง่ อยูใน
่ โพรงอก
มิใช่แต่หล่อนเท่านั้น ญาติทั้งหลาย ทั้งสนิทและไม่ค่อยจะใกล้ชิด
กระทัง่ คนรูจ้ กั หรือเพือ่ นบางคนทีดวง
่ ชะตาไม่กินเส้นกับหล่อน เหมือนเคย
เป็นศัตรูคูอ่ าฆาต จองเวรกันมาหลายชาติ ก็ไม่สำนึกในพระธรรมคำสัง่ สอน
ของพระพุทธองค์ ให้อโหสิกรรม ตัดวงจรเหล่านั้นเสียโดยเร็ว…
คนเหล่านี้ มักจะพูดจาเสียดสี เย้ยเยาะ ทีเล่นทีจริงเป็นทำนองว่า…
‘พ่อเขาไม่มีเวลาเหลือจะแบ่งให้เธอแล้วละ…ลีนา…คุณแม่เลีย้ งเขาก็…ปวดหัว
เพราะเธอไม่ใช่ลูกเลี้ยงอย่างที่…แม่เลี้ยงคนไหนๆ ก็ฝันอยากได้ อยากช่วย
ดูแล…เธอเป็นเด็กที…
่ ไม่น่ารัก…คือ…หัวดือ้ …ชอบคิด ชอบทำอะไรพิเรนทร์
…แผลงๆ…ถึงแม้ว่า…เธอจะสวย…แต่เธอก็เหมือนแอปเปิ้ลสีแดงเป็นมัน
น่ากัดน่ากิน…น่าขยุม้ ฟันเข้าใส่…ก็อย่างทีเห็
่ นในฉากหนังของดิสนีย์่ เรือ่ งสโนไวท์ไงล่ะลีนา…แต่มันเป็นแอปเปิ้ลที่มียาพิษ…เธอก็เป็นอะไรอย่างนั้นแหละ
คุณแม่เลีย้ งถึงได้กลัวว่า เธอจะ…ทำเรือ่ งงามๆ ทีชาวบ้
่ านชาวเมืองจะอ่านพบ
ในข่าวสังคมไฮไซฯ คนดัง…เขาก็เลย…กันไว้ก่อนแก้…จริงมั้ย…โรงเรียนประจำนี่ ก็เหมือนโรงเรียนดัดสันดานเหมือนกัน ใช่หรือเปล่า…’

โสภาค สุวรรณ
๓๐

ยังมีอีกมากมายก่ายกอง ร้ายยิ่งกว่าก็มี…เช่น…
‘เธอดีขึ้นเยอะนะ…ลีนา…ซักผ้า รีดผ้า ทำเตียงเองทุกเช้า…เธอขัด
พื้นห้องได้มันดีแท้ๆ…เด็กคอนแวนต์เขาทำยังไง…มันถึงได้มันอย่างนี้’
‘ปาแต็ง’ หล่อนแทบจะแยกเขี้ยวใส่… ‘เดินปาแต็งทุกวัน’

