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‘ดวงใจในเหมันต์’ ไพรัชนิยายทีใ่ ช้ภมู ปิ ระเทศของเทือกเขาร็อคกี้ แห่ง
รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ซึง่ ขาวโพลนไปด้วยหิมะ เพือ่ โปรยปรายเกล็ด
ละอองของความรักระหว่างหนุม่ สาวลงบนพืน้ ทีก่ ระดาษแต่ละหน้า ให้ผอู้ า่ น
ได้ซาบซึ้ง
ความผูกพันเสน่หาของบรรยากาศที่เป็นใจ คลอเคียงไปกับบทเพลง
คันทรีท่ ไี่ พเราะและเป็นอมตะในดินแดนแห่งมนต์สะกดนี้ สามารถดึงความรูส้ กึ
เคลิ้มคล้อยตามของผู้อ่านได้ไม่ยาก
โปรดแบ่งปันความสุข และความจริงใจให้กับผู้คนรอบข้าง และเห็น
ความหมายคุณค่าของความรัก ดังเช่น ศิรดารา กล่าวว่า…
…ฝันที่เคยเคว้งคว้างสับสนจะกลายเป็นความสุขสมล้ำลึกเปี่ยมล้นอยู่
ในอก เมือ่ หัวใจทัง้ สองดวงถูกโอบอุม้ ด้วยเปลวไฟแห่งรักทีขั่ บไล่ความหนาว
เยือกเย็นแห่งเหมันตฤดูให้ลบเลือนร้างลา…
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๑
สายลมเย็นอ่อนๆ พัดโชยชายไปทั่วทั้งท้องทุ่ง พาเอาดอกหญ้าและ
ดอกไม้ป่าหลากสีสนั นานาพันธุโบก
์ ยอดปลิวไสวล้อลมเล่น เป้สะพายหลังใบ
ย่อมแกว่งไกวน้อยๆ เมื่อชายหนุ่มสาวเท้าเดินลุยเข้าไปกลางดงดอกบลูเบล
สีน้ำเงินสด และดอกแบล็คอายซูซานสีเหลืองจัดจ้ามีเกสรตรงกลางเป็นสี
น้ำตาลเข้มเกือบดำ ดวงตาคมลึกสีแปลกทอดมองไปยังสันเขาเบื้องหน้า
ไกลลิบซึ่งยังคงมีหิมะปกคลุมอยู่แม้จะเป็นช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ แล้วเกือบ
ไม่มีอะไรเหมือนที่ที่เขาจากมา จะเหมือนกันอยู่เพียงประการเดียวคือความ
อ้างว้างทีแทรกซึ
่
มล้ำลึกราวกับมันเป็นเนือ้ เดียวกันกับหัวใจของเขา มันเกาะ
กุมหุ้มห่ออยู่อย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงและหนีหน้าไปไหน
แดเนียลหยุดลงที่ลำธารเล็กๆ น้ำที่ละลายมาจากหิมะบนภูเขาสูง
เบื้องหน้า แล้วไหลรินมาตามทางลาดต่ำลงสู่ทุ่งหญ้ากว้างบนเนินเขาลูกนี้
ดอกไม้ป่าหลากหลายพันธุขึ์ น้ เป็นกอเล็กกอน้อยตลอดสองข้างลำธาร ทำให้
เขาต้องคว้ากล้องถ่ายรูปที่ห้อยคออยู่ขึ้นกดบันทึกภาพ ธรรมชาติอันแสน
งดงามและเงียบสงบแห่งเส้นทางเดินป่ามอสกิโตพาสแห่งนี้ยังคงซ่อนเร้น
ตนเองอยูจาก
่ โลกภายนอกทีวุ่ น่ วายสับสนได้เป็นอย่างดีเพราะระยะทางทีค่่ อน
ข้างไกลและสูงชันขึ้นเรื่อยๆ ของมัน แต่จะซ่อนเร้นและห่างไกลเพียงไหน
ชายหนุ่มก็มิอาจหลีกหนีไปพ้นจากคืนวันในอดีตที่ยังคงตามมาหลอกหลอน
เขาทั้งในยามหลับและยามตื่น
***
“ไอ้หัวแดง…มายืนดูอะไร”
เสียงเรียกกึง่ ดูถกู นัน่ ดังลัน่ ร้านกาแฟหน้าปากทางจนกระทัง่ เด็กในร้าน
ทียื่ นมุงดูรายการตลกยามบ่ายในทีวอยู
ี หั่ วเราะกันครืน แดนจ้องหน้านายสนิท
เจ้าของร้านเขม็ง ปากบางสีสดเกินเด็กลูกชาวบ้านเม้มอย่างขุ่นเคืองก่อนที่
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เจ้าตัวจะเดินออกจากร้านไปอย่างเงียบๆ
“ดู…
๊ ดูมันทำ” นายสนิทแสยะปากยิม้ ก่อนจะเดินกลับเข้าไปทีหลั
่ งโต๊ะ
ชงกาแฟ
“ก็ลุงหนิดไปเรียกแดนมันอย่างนั้นทำไมล่ะ ไอ้พวกที่โรงเรียนก็ชอบ
เรียกมันอย่างนี้แหละ มันไม่ชอบ”
“ก็แล้วมันหัวแดงจริงไหมล่ะ…ไอ๊ป๊อก ข้าจะเรียกเอ็งจะทำไม เอ็งก็
เหมือนกันแหละ ดีเท่าไหร่แล้วที่ข้าไม่เรียกไอ้อ้วน”
เด็กชายป๊อกทำปากยืน่ ตาขุน่ หากก็หยุดต่อล้อต่อเถียงแทนเพือ่ นรักไป
ในทันทีเพราะไม่อยากให้ใครมาล้อเลียนตนเองเช่นกัน
***
“ไปถูกใครเขาล้อมาอีกล่ะลูก ช่างเขาเถิด เราก็อยูของ
่ เราไม่ได้ไปขอ
ใครกิน ไม่อยากฟังก็อย่าไปยุ่งกับเขา”
แดนได้ยนิ แม่ว่าก็หลบตามองไปทางอืน่ เขาได้ยนิ ได้ฟังทุกวันแต่ก็ไม่
อยากบอกเล่าให้แม่ต้องรับรู้ ไม่อยากให้แม่เสียใจ ทัง้ ๆ ทีเป็
่ นเด็กอายุเพียง
ห้าขวบ เขารู้ซึ้งดีว่าความเสียอกเสียใจจากการถูกดูหมิ่นเหยียดหยามเป็น
อย่างไร เขาเคยเห็นแม่หยิบรูปถ่ายของพ่อมาดูแล้วร้องไห้ ภาพพ่อใส่ชุด
ทหารดูเท่ยิง่ นักในความรูส้ กึ ของเขาแม้วา่ พ่อจะดูแปลกตาไปจากผูค้ นรอบข้าง
ผมสีทรายเปียกนัน่ แหละทีเขา
่ ได้มาจนเป็นทีมา
่ ของคำล้อเลียนว่า ‘ไอ้หัวแดง’
อย่างทุกวันนี้
“ก็ถ้าแกไม่ไปใจง่ายอยากมีผัวฝรัง่ จนตัวสัน่ พ่อแม่พีน่ อ้ งแล้วก็ลูกแก
มันต้องอับอายขายขี้หน้าเขาอย่างนี้เรอะ”
“ฉันเล่าเรือ่ งทุกอย่างให้พ่อฟังแล้ว ถ้าพ่อไม่เชือ่ ก็ไม่เป็นไรแต่อย่ามา
ว่าฉันอย่างนี้อีก อย่ามาว่าฉันต่อหน้าลูกอย่างนี้”
“กูจะว่า มึงจะทำไม ไม่ใช่เพราะทีมึ่ งทำไว้งามหน้าอย่างนีหรื
้ อ กูถึง
แทบจะต้องเอาปีบ๊ มาคลุมหัวแทนงอบ มึงอย่ามาทำเป็นปากดี บ้านทีมึ่ งซุก
หัวอยู่ทุกวันนี้น่ะบ้านใคร…หา มาทำเป็นผู้ดีหน้าบาง แถมยังกระแดะสอน
ลูกพูดครับผงครับผมให้มันยิ่งเป็นตัวประหลาดเข้าไปอีก”
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“ฉันสอนลูกให้พูดจาสุภาพมันผิดตรงไหน ฉันไม่ใช่วัวลืมตีนนะพ่อ
ฉันแค่ต้องการให้สิง่ ทีดี่ ทีส่ ดุ เท่าทีฉั่ นทำได้กับลูก แล้วพ่ออย่าเรียกแดนมันว่า
ตัวประหลาดอีกนะ ฉันขอร้องละ มันเป็นหลานคนเดียวของพ่อ ถ้าตายาย
แม่มันเอง ไม่รักไม่เมตตามันแล้วจะให้ใครมารักมาเมตตามันล่ะ”
แดนเดินหนีเข้าห้องนอนที่เขาใช้นอนกับแม่สองคนที่หลังบ้านติดกับ
ครัวแต่ยังมิวายได้ยินเสียงตาบ่นด่าอีกยืดยาว จนกระทั่งยายที่เพิ่งขึ้นเรือน
มาเข้าไปขัดจังหวะ
“บ่นอะไรอีพิศมันอีกล่ะตา มันมาอยู่บ้านมันก็ช่วยทำนาทำงานบ้าน
มันไม่ได้มากินมานอนเฉยๆ เสียเมือ่ ไหร่ แล้วตอนทีมั่ นไปทำงานร้านอาหาร
มันก็ส่งเงินมาให้เราใช้ทุกเดือนยังจะเอาอะไรกับมันอีก เรื่องของมันก็ช่าง
มันเถิด คนเรามีเวรมีกรรมต่างกัน มันดูแลตัวมันเองดูแลลูกได้ก็บุญแล้ว
ชาวบ้านน่ะไม่ต้องไปฟังมันนักหรอก มันเอาข้าวเอาน้ำมาส่งให้กินทุกวันหรือ
ก็เปล่า มีปากก็สักแต่ว่าพูดกันทั้งนั้น เรื่องตัวเองไม่ใส่ใจชอบยุ่งแต่เรื่อง
คนอื่น แล้วไอ้หัวแดงน่ะมันไม่ใช่หลานแกหรอกเรอะ…ตาเทียม หัวมันจะ
สีอะไรมันก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไข ดีแต่ด่าอีพิศว่ามันกระแดะสอนลูก แกเอง
ก็อย่าทำเป็นถือเกียรติยศเกียรติศักดิ์นักหนาเลย แค่มีหลานเป็นลูกครึ่งฝรั่ง
ทำโวยวายโน่นนี่”
ยายว่ายืดยาวจนตารีบเดินลงเรือนหนีไป ถึงอย่างไรเขาก็รักยายกับตา
แต่เขารักแม่มากที่สุดในโลก แม่อดทนทุกอย่างเพื่อเขา ตั้งแต่เกิดมาเขา
ก็เห็นแม่ทำงานหนักทุกวันไม่มีวันหยุด ทัง้ งานนอกบ้าน ดูแลบ้านและดูแล
เขา แม่ไม่เคยบ่นเคยแสดงท่าทางว่าเบือ่ หน่ายหรือรังเกียจงานเหล่านัน้ สักนิด
และแม้วา่ แม่จะทำงานหนักเพียงไร แม่ยังคงมีรอยยิม้ และอ้อมกอดอันอบอุน่
ให้แก่เขาเสมอ
“แดน…โรงเรียนเขาจะมีงานปีใหม่ไม่ใช่หรือ แล้วเขาให้ลูกแสดงอะไร
บ้างล่ะ”
“เขาจะให้แดนเต้นระบำฮาวายครับแม่ แต่แดนไม่อยากเต้น”
“ทำไมล่ะลูก ได้เต้นโชว์บนเวทีเชียวนะ”
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กัน”

“แดนไม่ชอบให้ใครๆ มาจ้องมองแดนนี่ครับ เขาชอบมองแล้วก็ซุบซิบ

สมพิศถอนหายใจเฮือกใหญ่เมือ่ เห็นหน้าหมองๆ ของลูกชาย มันเป็น
ปัญหาทีเธอ
่ เองก็ไม่รูว่้ าจะมีทางแก้ไขได้อย่างไร บางครัง้ เธอก็คิดว่าเป็นความ
ผิดของเธอที่ทำให้ลูกตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ไม่ว่าเธอจะเชื่อว่าเขาเกิดมาจาก
ความรักแท้ของพ่อและแม่หรือไม่ก็ตาม
แต่แล้วความอดทนของแม่ก็มาถึงจุดสิ้นสุดเมื่อวันหนึ่งตาเมากลับเข้า
บ้านมา แดนได้ยินเสียงตาตะโกนโหวกเหวกมาแต่หัวคุ้ง เขารีบหลบหลัง
เล้าไก่ใต้ถนุ บ้านเพราะถ้าตาหันมาเห็นหัวแดงๆ ของเขาเข้าก็จะยิง่ โมโหโกรธา
แล้วเรือ่ งเก่าทีไม่
่ เคยเก่าแก่เลือนหายไปตามกาลเวลาสำหรับตาก็จะถูกกวนให้
ตะกอนขุ่นขึ้นมาทันที แต่วันนี้ตะกอนมันได้ถูกกวนมาตั้งแต่นอกบ้านแล้ว
“มันเวรกรรมอะไรของกู มีลูกกับเขาคนก็ไม่ได้พึ่ง มีแต่ทำงามหน้า
ให้คนเขามาด่าว่ากู มีไอ้หัวแดงออกมาให้กูเลีย้ งก็เป็นไอ้ลูกไม่มีพ่อ เดินไป
ไหนๆคนมันก็ดูถกู ว่ามีลูกสาวใจง่าย เวรกรรมจริงจริง๊ อีพิศ…มึงกลับมาทำไม
มึงกลับมาให้กูช้ำใจตายรึไงอีลูกไม่รักดี แทนที่จะหาผัวดีๆ กลับไปเอาไอ้
ฝรั่งหัวแดงที่ไหนก็ไม่รู้ กูอุตส่าห์ส่งเสียให้มึงเรียนจนจบวิทยาลัย มึงนะมึง
…กูไม่อยากอยู่ให้อับอายชาวบ้านเขาอีกแล้ว”
ตาพูดขาดๆ วิน่ ๆ ปนสะอึกด้วยความเมาแต่ก็ได้ความครบชัดเจน เขา
เห็นแม่เก็บเสื้อผ้าข้าวของทั้งของตนเองและของเขาใส่กระเป๋าเสื้อผ้าใบย่อม
เมื่อแอบลัดเลาะขึ้นเรือนเข้าไปในห้องนอน แม่ร้องไห้น้ำตาไหลพรากแต่
ไม่พูดอะไรสักคำ เมื่อเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแม่ก็เขียนจดหมายสั้นๆ เอาไป
วางไว้บนหมอนของยาย จูงมือเขาเดินผ่านตาที่หลับไม่ได้สติอยู่บนเก้าอี้
รับแขกเก่าๆ ในห้องกลางแล้วรีบฉุดเขาลงบันไดเรือนมา แดนเดินตามแม่ที่
เดินเหมือนเกือบวิง่ แต่เขาก็ไม่กล้าท้วงติงได้แต่วิง่ ซอยเท้าหย็อยๆ ตามไปอย่าง
ตื่นตระหนกและว้าเหว่ลึกๆ ในใจ
***
“ทำไมไม่ค่อยมีคนเลยล่ะครับแม่”
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“ก็นี่มันตีสี่ใครเขาจะมายืนทำอะไรแถวนี้ล่ะลูก เขาก็นอนอยู่บ้านกัน
หมด เวลาเดินทางก็ค่อยมากันทีไม่ใช่มาทุกวัน”
แม่พาเขาขึน้ รถมาถึงกรุงเทพฯ ผูค้ นบางตาทีสถานี
่ ปลายทาง ฝุน่ จางๆ
ลอยคลุง้ ขึน้ มาทุกครัง้ ทีมี่ รถประจำทางคันใหญ่ๆ แล่นเข้าออก กลิน่ ของความ
ไม่สะอาดโชยมาเป็นระยะจากทางเท้าและซอกมุมต่างๆ ที่มีคนทำสกปรก
เลอะเทอะไว้ทำให้แดนต้องปิดจมูกทำหน้าย่น สองแม่ลูกนัง่ แอบอิงกันรอให้
รถประจำทางคันนีออก
้ จากท่าในตอนตีห้าโดยมีจุดหมายปลายทางอยูที่ จั่ งหวัด
หนึ่งทางภาคใต้ แม่พูดน้อยกว่าเคย บอกให้เขานอนพิงเข้าที่ไหล่แต่แดนก็
มิอาจที่จะข่มตาหลับลงได้ เสียงเด็กรถตะโกนโหวกเหวกหยอกล้อวิ่งไล่เตะ
กันขณะรอผู้โดยสารทยอยขึ้นให้เต็มคัน กลิ่นควันบุหรี่โชยมาจากผู้ชาย
วัยกลางคนทีน่ งั่ อยูใน
่ ตอนหน้าหลังเบาะคนขับทำให้แดนสำลักไอสองสามครัง้
เขารู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยจากกลิ่นของมันที่ผสมผสานกับกลิ่นเบาะหนังเทียม
เก่าๆ และพืน้ รถทีสกปรก
่
เต็มไปด้วยคราบฝุน่ จับเขรอะทีซอก
่ มุมด้านใน แม่
เลือ่ นหน้าต่างขึน้ ไปจนสุดเพือ่ รับอากาศจากภายนอก แดนรูส้ กึ ดีขึน้ บ้างทีได้
่
ยื่นหน้าออกไปสูดอากาศบริเวณสถานีแม้ว่าที่จริงแล้วก็ไม่ได้ต่างกันนักกับ
อากาศภายในรถเลยสักนิด
ทิวทัศน์เริม่ เปลีย่ นไปเมือ่ รถแล่นเลยจากตัวเมืองมา ตึกรามบ้านช่อง
และรถราที่ขวักไขว่เริ่มทยอยหายไปจากสายตา แดนนั่งมองทุ่งนาสองข้าง
ที่มีต้นตาลยืนเรียงแถวตามคันนาเหมือนนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติที่
โรงเรียนใกล้บ้านตา สีเขียวสดของต้นข้าวและสายลมเย็นทีโบก
่ พัดเข้ามาทาง
หน้าต่างกล่อมเขาให้หลับใหล ผมสีทรายเปียกแต่เป็นทรายแม่น้ำสีเข้มกว่า
ทรายทะเลของพ่ออย่างที่แม่ว่าปลิวลู่ลม และมิได้รบกวนเจ้าตัวแต่อย่างใด
เมือ่ ตาสองข้างเริม่ ปรือจนปิดสนิทลงในทีส่ ดุ อย่างน้อย ณ เวลานีเขา
้ ได้หลับ
อยูข้่ างๆ แม่ มีเพียงเด็กรถทีก่่ อนหน้านีเดิ
้ นผ่านมาเป็นระยะพร้อมกับมองมา
ที่เขาแล้วยิ้มเหมือนเขาเป็นตัวประหลาด เช่นเดียวกับหญิงวัยกลางคนผู้นั่ง
อยู่ถัดไปที่เพียรพยายามแอบมองมาเรื่อยๆ แดนและแม่มิได้ใส่ใจสิ่งเหล่านี้
อีกต่อไปเพราะชินเสียแล้วกับการถูกจ้องมองและซุบซิบนินทา
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หากการไม่ใส่ใจนั้นก็มิได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่รู้สึกอะไร โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเด็กชายแดน
“แดน…ตื่นเถอะลูก เขาพักรถให้กินข้าวเที่ยงแล้วจะได้ลงไปยืดเส้น
ยืดสายบ้าง นั่งขดมาหลายชั่วโมงเต็มที”
แดนปรือตาพลางลุกเดินตามแม่ลงรถไป ผูโ้ ดยสารส่วนใหญ่เข้าคิวซือ้
อาหารกลางวันรับประทานกันแล้ว ข้าวราดแกงมากมายหลายชนิดภายใน
ตู้กระจกแลดูน่ากินยิ่งนักในยามหิวเช่นนี้
“แม่สั่งแกงจืดวุ้นเส้นกับหมูทอดให้นะ”
“ครับแม่”
บรรยากาศแปลกๆ รอบตัวทำให้แดนก้มหน้าก้มตากินข้าวไม่หยุด เด็กชายสูดวุน้ เส้นสายยาวเข้าปากอย่างเอร็ดอร่อยจนกระทัง่ ได้ยนิ เสียงแม่เอ่ยขึน้
“เอ้า…ใส่เข้าไปจนเต็มปากอย่างนัน้ ทำไมล่ะลูก กินช้าๆ ก็ได้ไม่ต้องรีบ
น่าเกลียดออก”
“ก็แดนกลัวรถแล่นออกไปนี่ครับแม่ กระเป๋าของเราก็ยังอยู่ในรถเลย”
“เขาให้เวลาเราตัง้ ครึง่ ชัว่ โมง ไม่ต้องรีบมากก็ได้ลูกนีเพิ
่ ง่ สิบห้านาทีเอง”
แล้วแดนก็กินเสร็จก่อนเวลารถออกจริงๆ อย่างแม่ว่า ไม่นานนักสายลม
เย็นก็พัดโชยเข้ามากล่อมเขาให้หลับใหลอีกครา เสียงกระหึม่ ของเครือ่ งยนต์
ทีฟั่ งน่ารำคาญนักหนาในช่วงแรกๆ ก็กลับกลายเป็นเสียงฮัมกล่อมเขาให้หลับ
ลึกยาวนาน
***
“แม่…นั่นแม่น้ำหรือครับ ทำไมมันกว้างจัง”
“เขาเรียกทะเลลูกไม่ใช่แม่น้ำ เป็นน้ำเค็มจากมหาสมุทร”
แดนกะพริบตาปริบๆ พลางยิ้มกว้าง เกลียวคลื่นทยอยไล่กันเข้าซบ
ชายหาด ดูราวกับสิ่งมหัศจรรย์สำหรับเด็กน้อยผู้มิเคยได้เห็นและรู้จักทะเล
มาก่อน ไหนจะยังเสียงสาดซ่ากึกก้องไปทั่วบริเวณและผู้คนมากมายแถวๆ
นัน้ อีกเล่า แดนแทบมิอยากละจากทะเลไปไหนเลยเมือ่ แม่จูงเขาย้อนกลับไป
ทางตัวเมืองทีมี่ ตึกรามและรถราขวักไขว่อีกครัง้ เพือ่ หาโรงแรมทีพั่ กเนือ่ งจาก
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เป็นเวลาค่ำแล้ว
“ทำไมมันไกลจังครับแม่”
“ก็มันเป็นโรงแรมถูกๆ นีลู่ กมันก็ต้องเข้าไปลึกหน่อย นัน่ ไง…ถึงแล้ว”
กว่าจะถึงที่พักเขาและแม่ต้องเดินลัดเลาะเข้าไปตามซอกตึกใหญ่ๆ
เพือ่ เข้าไปให้ถึงโรงแรมเก่าๆ ทีเล็
่ กและแคบเพราะเป็นเพียงแค่ตึกแถวสามชัน้
ทีแบ่
่ งกัน้ เป็นห้องๆ โดยมีห้องน้ำสองห้องอยูที่ โถง
่ ทางเดินแคบๆ แม่พาแดน
อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ลงมาข้างล่าง แสงสีหลากหลายเริ่มสว่างตาขึ้น
เมือ่ แดนและแม่เดินมาถึงถนนเลียบชายหาด ผูค้ นขวักไขว่วุน่ วายไปทัว่ ราวกับ
มีงานวัด อีกเช่นเคยทีแดน
่ เริม่ เป็นจุดสนใจของคนอืน่ ๆ ทีผ่่ านไปมาในความ
แปลกแยกของเขาซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น เขาเห็นผู้คนมากมาย
ทีดู่ คล้ายๆ พ่อของเขาทีเห็
่ นในรูป ได้ยนิ แม่เรียกคนพวกนัน้ ว่าฝรัง่ ถ้าอย่าง
นั้นเขาเป็นอะไรกันแน่…ฝรั่งหรือไทยเขาก็ไม่แน่ใจ
“ที่นี่รับแม่ครัวไหมจ๊ะ”
แดนได้ยนิ แม่ถามเจ้าของร้านอาหารขณะรออาหารทีสั่ ง่ รับประทานกัน
อยู่ เด็กสาวทียก
่ อาหารมาเสิรฟ์ แสยะปากพลางส่ายหน้า แดนเห็นสายตาที่
มองมาก็เสหลบตาเสีย แม้ว่าเขาจะชินกับการถูกจ้องมองเช่นนั้น อีกครั้งที่
เขาเห็นแม่ถอนหายใจยาวพลางก้มหน้าจัดการกับอาหารตรงหน้า แดน
เหลียวมองโต๊ะรอบๆ แอบดูฝรัง่ สองสามคนทีโต๊
่ ะถัดไปเมือ่ ก้มหน้าตักข้าวเข้า
ปากไปเรื่อยๆ ฝรั่งมองมาแดนก็ยิ้มให้ทั้งๆ ที่ข้าวเต็มปากแล้วก็ก้มหน้ามอง
จานตนเองด้วยความเขินอาย
“แดน…อยู่ในห้องอย่าออกไปไหนนะลูก แม่ต้องออกไปธุระข้างนอก
อีก นีข้่ าวผัดแม่ซือ้ มาให้แล้วก็เป๊ปซีใน
่ ถุงนัน่ เอาไว้กินตอนกลางวัน กล่องสี
แล้วก็สมุดวาดเขียนเล่มเล็กอยูใน
่ กระเป๋านะลูก วาดรูปเบือ่ ก็นอนเล่นซะเดีย๋ ว
แม่มา”
“ให้แดนไปดูทะเลอีกได้ไหมครับ แดนอยากดู”
“ไว้เย็นนี้สิลูก ให้แม่กลับมาก่อน อยู่ในห้องนี่แหละอย่าออกไปไหน
ถ้าอยากเข้าห้องน้ำออกไปแล้วให้รีบกลับเข้าห้องมานะ แล้วอย่าลงไปข้าง
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ล่างล่ะเดี๋ยวใครจับตัวไป”
“ครับ”
แดนรับคำหงอยๆ ทีจ่ ริงเขากลัวทีจะ
่ ต้องอยูคน
่ เดียวในห้องแคบๆ ทีท่ บึ
และร้อนอับเช่นนี้ ทีบ้่ านตายายยังมีทีเดิ
่ นทีวิ่ ง่ เล่นกว้างขวาง มีคันนาให้เขา
ไต่เล่นและต้นไม้มากมายให้ปีน แต่แดนก็ไม่อยากให้แม่กังวลใจ แม่บอกว่า
จะไปธุระเดี๋ยวมา แม่คงไปหางานทำ เขาก็จะรอแม่อยู่ในห้องนี้แหละ
แล้วแม่ก็กลับมาเมื่อตอนบ่ายแก่ๆ หน้าตาที่แดงก่ำเป็นมันด้วยเหงื่อ
ของแม่ดูเบิกบานสดชืน่ มากในสายตาของแดน แม่ตรงเข้ามากอดแดนพลาง
ลูบหลังไหล่ไปมา
“แม่ได้งานแล้วลูก เป็นงานร้านอาหาร ร้านใหญ่เสียด้วยสิ อยูใ่ กล้ๆ
รีสอร์ตที่พวกฝรั่งมาเที่ยวกันเยอะๆ อยู่ริมทะเลทีเดียวแดนคงชอบ เขามี
ทีพ่ กั หลังร้านให้ด้วยนะลูก เราโชคดีทีแม่
่ หางานได้วันนี้ เดีย๋ วพรุง่ นีออก
้ ไป
ดูที่พักกันแต่เช้านะ สายๆ แม่จะได้ไปทำงานให้เขาเลย ทำงานเร็วก็ได้เงิน
เร็ว…ดีไหมลูก”
“ให้แดนช่วยแม่นะครับ”
“แดนช่วยในครัวได้ลูก ถ้าเบื่อก็ไปเดินเล่นชายทะเล แดนชอบไหม
ได้อยู่ติดทะเลเลย แต่ต้องระวังนะเพราะเรายังว่ายน้ำไม่เป็น แล้วอีกสักพัก
แม่จะพาไปฝากเข้าโรงเรียนแถวๆ นี้”
คืนนัน้ แดนนอนหลับฝันดีไปจนเกือบรุง่ เช้า เขาฝันเห็นเกลียวคลืน่ ซัด
ชายหาดอยูซ่่ าๆ เห็นนกบินอยูบน
่ ท้องฟ้าเหนือทะเลสีคราม แดนเห็นตนเอง
ลอยล่องอยูเหนื
่ อเกลียวคลืน่ ทีซั่ ดเขาไปมา เขารูส้ กึ เป็นอิสระยิง่ นักถ้าหากจะ
ไม่เหลียวไปเห็นลูกตาหลายๆ คู่ที่แลดูถลึงถลนน่ากลัวลอยระเกะระกะอยู่เต็ม
ท้องทะเลไปหมด มันดูน่าสะพรึงกลัวเพราะตาทุกคูจ้่ องมาทีเขา
่ เพียงคนเดียว
แดนพยายามพุ้ยน้ำหนีด้วยสองมือและสองเท้าที่สะเปะสะปะไปทั่วแบบคน
ว่ายน้ำไม่เป็น เขากำลังจะจมลงด้วยความตกใจหวาดผวาแต่แล้วแดนก็สะดุง้
ตื่นจากความฝัน แม่เพิ่งเดินเข้ามาในห้องด้วยกระโจมอกที่มีผ้าเช็ดตัวคลุม
อยู่ที่ไหล่ หยดน้ำเกาะพราวบนใบหน้าที่เปื้อนยิ้มมองมาที่แดนเขาจึงรีบโผ
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เข้าไปกอดแม่ทันทีที่แม่เดินมาถึงเตียงนอน ภาพของฝันร้ายยังไม่จางหาย
ไปจากใจดวงเล็กๆ ที่เต้นระทึกตึงตังอยู่ในอกของเขา
***
แดนนั่งขุดทรายเล่นที่ชายหาดใต้ต้นมะพร้าวสูงอยู่เป็นนานสองนาน
เขาออกมานัง่ เล่นอยูคน
่ เดียวหลังจากทีช่่ วยเป็นลูกมือหยิบชามกะละมังให้แม่
ตลอดเช้า แดดแรงโลมไล้ผิวขาวจัดของเขาให้กลายเป็นสีแทนเข้มอมชมพู
ในหลายปีที่ผ่านมานี้แต่เขาก็ไม่สนใจ เดี๋ยวจะไปวิ่งเล่นกับไอ้ต๋องรอบๆ เรือ
หาปลาทีพ่่ อมันเป็นเจ้าของ ไอ้ต๋องว่ายน้ำเก่ง มันสอนแดนจนว่ายน้ำได้เก่ง
เท่ามันแล้ว ตอนมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆ น้าชาติชายพ่อไอ้ต๋องเอามะพร้าวสองลูก
มาผูกกันให้แดนใช้ฝึกว่ายน้ำอยู่พักใหญ่ๆ ทีเดียว
“น้าชาติไม่อยู่เหรอ”
“พ่อไปกับไต้กง๋ เรือพรอุดม บ่ายแก่ๆ คงกลับ วันนีไม่
้ ต้องช่วยป้าพิศ
ทำครัวเรอะ”
“ช่วยแล้วตั้งแต่เช้า เออ…ไอ้ต๋อง…เห็นแม่ว่าวันนี้เขาจะปิดครัวเร็ว
เพราะพรุ่งนี้ลุงสมชายจะไปทำบุญ แม่บอกให้น้ายอมมาเอาข้าวเร็วหน่อย”
“แล้วแกจะไปกินที่บ้านข้าหรือเปล่าล่ะวันนี้”
“ก็ไปเหมือนเดิมทุกวันแหละ เออ…ถ้าน้าชาติกับน้ายอมไม่อยูคื่ นนีจะ
้
ได้ดูการ์ตูนกัน”
“ดูการ์ตนู กะผีอะไรล่ะไอ้แดน ข้าเพิง่ ถูกพ่อด่า ถึงพ่อกะแม่ไม่อยูเขา
่
ก็คาดโทษข้าโว้ย แกก็ไม่โดนสิเพราะแกเก่ง อ่านแป๊บเดียวแกก็จำได้ ข้า
อ่านสามรอบยังไม่รู้เรื่องเลย แล้วนี่แกยังไปหาลุงบ็อบอยู่ทุกเย็นหรือเปล่า”
“ก็ยังไปเกือบทุกเย็นแหละ ไปคุยๆ เล่นกับแกเพราะแกเหงา ตอน
หลังๆ แกก็ไม่ได้สอนอะไรมากแล้ว”
“แกนีขยั
่ นจริงๆ นะไอ้แดน ข้าพูดกับลุงบ็อบไม่รูเรื้ อ่ งหรอกถ้าแกไม่พดู
ภาษาไทยด้วยข้าก็เลยขี้เกียจไปหา”
“ข้าก็รูมั้ ง่ ไม่รูมั้ ง่ แหละ ลุงบ็อบแกแก่แล้วแกก็บ่นไปเรือ่ ย บางทีข้าก็
ฟังเฉยๆ แต่บางทีฟังแล้วก็งงเพราะไม่เห็นออกเสียงเหมือนครูแก้วตาเลย”
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“ลุงบ็อบออกเสียงผิดหรือครูแก้วตาออกผิดวะ แต่ก็ช่างมัน…ใครออก
ผิดข้าก็ไม่รู้อยู่ดี”
ไอ้ต๋องบ่นไปอีกยืดยาวเรื่องเรียนก่อนจะขว้างกาบมะพร้าวที่ตกอยู่
ใต้ต้นกระเด็นหวือ แม่ฝากให้เขาไปกินข้าวเย็นทีบ้่ านพักเรือนไม้สองชัน้ ด้วย
แล้วแม่ก็จะกลับไปทำอาหารที่ร้านต่อจนดึกจึงจะมารับเขากลับบ้าน แดน
ชอบที่จะได้นั่งดูทีวีกับไอ้ต๋องทั้งคืน ยิ่งคืนไหนน้าพยอมไปร้องเพลงเร็วและ
น้าชาติชายต้องออกเรือไปหาปลาหรือไดหมึกแล้วละก็ยิ่งสนุกเพราะไม่มีใคร
คอยขัดคอ
“ไป…ไอ้แดน ว่ายน้ำกัน”
ไอ้ต๋องว่าแล้วก็ลุกขึน้ จากพืน้ ทรายวิง่ ลิว่ นำลงทะเล แดนวิง่ ตามลงไป
พลางถอดเสือ้ ออกกองไว้ทีหาด
่ ทราย เด็กชายดำผุดดำว่ายอยูใกล้
่ ๆ เพือ่ นรัก
วักน้ำสาดกันไปมาอย่างที่เคย อาทิตย์กำลังจะลับดวงไปแล้วแต่แดนก็ยังไม่
อยากขึ้นจากน้ำ แดนชอบน้ำทะเลอุ่นๆ มันให้ความรู้สึกราวกับว่ามันอุ่น
เข้าไปถึงหัวใจนั่นเลยทีเดียว
***
“ไฮ…แดน ไอ แฮฟ น้อท ซีน ยู อิน อะไวล์ ฮาวส ธิง โกอิง้ ”
“กู้ด…ครับ ลุงบ็อบ ว้อท อาร์ยู ดูอิ้ง”
แดนส่งภาษาง่ายๆ ทักทายถามตอบกับชายชราตาน้ำข้าวที่อยู่ในชุด
ผ้าขาวม้าผืนเดียวราวกับว่าเป็นชาวบ้านคนไทย ลุงบ็อบเช่ากระท่อมเล็กๆ
อยู่สุดชายหาดอยู่คนเดียว บ้านแกไม่มีอะไรมากนอกจากที่หลับที่นอนและ
ครัวเล็กๆ ทีวีแกยังไม่มีดูเลย
“ตากปลา ฉันเพิง่ ตกปลามาได้สามตัว ตากให้แห้งหมักเกลือแล้วทอด”
ลุงบ็อบว่าเป็นภาษาไทยเสียด้วย แกมาอยู่นานจนพอพูดได้บ้างแล้ว
ไม่มีใครรูว่้ าแกมาจากไหน ถามทีไรก็บอกว่ามาไกล นานๆ ครัง้ หรอกทีแกจะ
่
หายหน้าไปเป็นพักใหญ่แล้วก็จะกลับมาอีก
“ลุงบ็อบ…ไอ แฮฟ อะ เควสชั่น ฟรอม โฮมเวิร์ก”
“ออลไร้ท์ เล็ท มี ซี”
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แดนลงนัง่ เปิดสมุดการบ้านให้ชายชราดู เขามาหาแกบ้างสองสามครัง้
ในหนึ่งสัปดาห์ บอกไม่ถูกว่าทำไมจึงรู้สึกมีความผูกพันกับแก อาจจะเป็น
เพราะว่าตัวเขาเองนัน้ เป็นส่วนผสมของตะวันออกกับตะวันตกก็ได้ บางทีแม่
ก็ฝากอาหารหรือขนมทีแก
่ ชอบมาให้เพราะเห็นว่าแกให้ความเอ็นดูลูกชายมาก
อยู่ แดนพยายามหัดพูดภาษาอังกฤษกับลุงบ็อบทุกครั้งที่มา ปีนี้เขาอยู่ชั้น
มัธยมแล้วและก็พอฟังลุงบ็อบเข้าใจมากขึ้น แต่เมื่ออยู่ที่โรงเรียนเขาไม่เคย
แสดงให้ใครเห็นว่าพอพูดภาษาอังกฤษได้บ้าง ไม่อยากให้ใครมาซักไซ้อะไร
เพราะมันก็มักจะโยงไปถึงความแปลกแยกของเขาที่มีต่อผู้คนรอบข้างอยู่
เสมอ

๒
“แม่ครับ…ภาษาอังกฤษนี่ยากจัง ขนาดแดนไปคุยกับลุงบ็อบบ่อยๆ
แดนยังท่องศัพท์บางตัวไม่ค่อยได้เลย เวลาครูให้เขียนศัพท์แล้วแดนนึกไม่
ออกเพื่อนๆ ก็จะชอบมาเรียกแดน…ไอ้ฝรั่งขี้นก”
“เฮ้อ…ลุงบ็อบแกก็ไม่อยู่เแล้วน่าเสียดายไม่อย่างนั้นแดนจะได้ให้แก
สอนให้อีก แต่อย่างว่าละนะ…แกแก่มากแล้ว พูดแล้วแม่ก็คิดถึงแก เคย
เห็นๆ กันอยู่ แดนก็หมัน่ ท่องหนังสือเข้าลูก อย่ามัวแต่ไปเทีย่ ววิง่ เล่นน้ำกับ
เจ้าต๋อง โตกันจนป่านนี้แล้ว การบ้านน่ะทำมั่งหรือเปล่า แม่ต้องทำงานที่
ร้านทั้งวันไม่มีเวลาคอยดูแดนนะ แดนต้องดูแลตัวเองอย่าให้แม่เป็นห่วง
แดนอยูมอ
่ สามแล้วต้องขยันให้มากขึน้ ไม่ใช่เด็กประถมแล้วนะเรา เป็นลูก
ฝรั่งหัวแดงแต่ท่องศัพท์ไม่ได้เขาก็ล้อเอาสิ”
“ก็แดนไม่มีพ่อสอนนี่ครับ พ่อเป็นฝรั่งแต่แดนเป็นคนไทย แดนอยู่
เมืองไทย ไหนล่ะพ่อ”
“แดน…ถึงพ่อไม่อยูที่ นี่ แต่
่ ถ้าพ่อเขารูจ้ กั แดนเขาต้องรักแดนมาก…เชือ่
แม่นะ”
แม่พูดจบก็นิ่งเงียบไปแต่แล้วแม่ก็ดึงแดนเข้าไปกอด แดนเห็นหน้า
หมองๆ ของแม่ก็ให้นึกสงสาร แต่แดนก็น้อยใจที่แดนไม่มีพ่อเหมือนคนอื่น
แถมหน้าตาก็ไม่เหมือนใคร มีผมสีทรายและดวงตากว้างลึกสีน้ำทะเลเขียวๆ
เทาๆ แดนถูกเพื่อนที่โรงเรียนล้อทุกวัน แดนเคยผลักเพื่อนคนหนึ่งล้มจน
โดนครูตีแต่แดนไม่อยากจะบอกแม่ ก็มันอยากมาล้อแดนทำไม แล้วพ่อล่ะ
…พ่ออยู่ไหน แดนเห็นฝรั่งเดินกันเต็มหาดทำไมพ่อไม่มามั่ง พ่อไม่เห็นรัก
แดนกับแม่อย่างทีแม่
่ บอกเลย ถ้ารักก็ต้องมาหามาอยูกั่ บแดนสิ นีตั่ ง้ แต่เกิด
มาแดนยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อตัวต่อตัวแม้แต่ครัง้ เดียว เมือ่ ไหร่ทีถึ่ งวันพ่อแดน
ก็ได้แต่สะอื้นในอกเวลาที่เด็กๆ ที่โรงเรียนพูดถึงหรือเวลาโรงเรียนมีการแสดง
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แม้แดนมักจะได้รับเลือกให้แสดงอะไรสักอย่างเสมอแต่เขาก็ไม่มีความสุขที่มี
แต่แม่มาดูเท่านั้น
***
“น้องปลาย…ไปไหนอีกแล้วคะ”
ปาลียาได้ยินเสียงพี่สมรเรียกแต่เด็กหญิงก็ทำเป็นหูทวนลมเสีย เท้า
เล็กๆ ซอยถีมาก
่ ขึน้ อีกต่างหากเพือ่ เลีย้ วออกนอกรัว้ ไม้โปร่งสีขาวทีกั่ น้ บริเวณ
ตัวบ้านไม้ใต้ถนุ สูงหลังใหญ่กับชายหาดหน้าบ้านทีทอด
่ ยาวขนานกัน เด็กหญิง
เบื่อยิ่งนักที่ต้องนั่งเล่นวาดตุ๊กตาหรือไม่ก็อ่านหนังสืออยู่กับพี่เลี้ยงที่ใต้ถุน
บ้านพักตากอากาศแห่งนี้แทบทุกวัน ในขณะที่พี่ต้นหรือเด็กชายปิยาธรสนุก
สนานอยู่กับเกมกดคอมพิวเตอร์ของเขา เธออยากออกไปเดินเล่นชายหาด
ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มากกว่า แดดก็ไม่แรงเหมือนเมื่อตอนกลางวันแล้วแต่
พี่สมรก็ไม่ยอมให้ออกไป เด็กหญิงคิดว่าเดินเล่นเก็บเปลือกหอยสนุกกว่า
เป็นไหนๆ พี่สมรน่ะไม่รู้อะไรเสียเลย
เมื่อเล็ดลอดหนีออกมาได้ปาลียาก็สาวเท้าออกเดินไปเรื่อยๆ สองตา
ก้มลงมองพืน้ ทรายทีสู่ งต่ำเป็นลอนๆ เพราะถูกน้ำซัดเซาะเป็นระยะ เด็กหญิง
เก็บเปลือกหอยตลับเม็ดเล็กๆ และหอยหลอดได้เกือบค่อนกระป๋อง เธอจะ
เอาไว้ตกแต่งปราสาททรายในตอนเย็นเมื่อลงเล่นน้ำกันพร้อมหน้าพ่อแม่
และพีต้่ น เท้าเปลือยเปล่าย่ำพืน้ ทรายห่างออกไปจากตัวบ้านพักเรือ่ ยๆ โดย
ทีเจ้
่ าตัวมิได้เหลียวกลับไปมอง เธอยิม้ ให้นักท่องเทีย่ วฝรัง่ สองคนทีเดิ
่ นผ่าน
ไป ตามองออกไปสูท้่ องทะเลกว้างเมือ่ ได้ยนิ เสียงกรีด๊ กร๊าดดังมาจากกลุม่ เด็ก
สาวๆ บนเรือกล้วยที่ถูกลากโดยเรือยนต์ที่พุ่งตรงไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูง
และฉวัดเฉวียนจนน่ากลัว ปาลียาอยากนัง่ เรือกล้วยบ้างแต่มารดาไม่อนุญาต
และบอกว่าเธอยังเด็กอยู่ เด็กหญิงคิดอย่างขัดใจ เธออายุเก้าขวบแล้ว
ว่ายน้ำก็เป็นเพราะโรงเรียนนานาชาติที่เรียนอยู่นั้นมีสระว่ายน้ำกว้างใหญ่ไว้
ให้นักเรียนได้ฝึกฝน แต่มารดาก็ห้ามเด็ดขาดแถมยังสั่งพี่สมรไม่ให้เธอเล่น
เรือกล้วยอีกต่างหาก ทีพี่ต้น…อยากเล่นอะไรก็ได้เล่น
“โอ๊ย…”
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ปาลียาล้มลงนั่งบนพื้นทรายเมื่อความเจ็บปวดแล่นจี๊ดอยู่ที่ปลายเท้า
เด็กหญิงตะแคงฝ่าเท้าหงายดูก็เห็นเลือดเริ่มซึมออกมาจากบาดแผลที่โคน
นิ้วโป้ง ผิวหนังเปิดออกเล็กน้อยเพราะเศษแก้วที่ปักคาอยู่ ทำเอาเด็กหญิง
หน้าซีดแต่ก็ตัดใจดึงออกพลางสูดปากด้วยความเสียว ความตกใจที่มีมาก
กว่าความเจ็บปวดพาน้ำตาให้ไหลรินอาบแก้มซีดเซียว ในขณะทีเจ้
่ าตัวพยายามยันกายลุกขึ้นจากพื้นทรายอย่างทุลักทุเลแต่ก็ล้มลงนั่งอีก กระป๋องใส่
เปลือกหอยคว่ำตะแคงอยู่ เปลือกหอยหล่นกระจายแต่ปาลียาก็ไม่สนใจเสีย
แล้ว
“เกาะแขนเรา”
เสียงตรงหน้าดังขึ้นทำให้ปาลียาต้องเงยมอง เด็กชายคนหนึ่งที่ดู
เหมือนจะอายุมากกว่าเธออยู่หลายปีส่งท่อนแขนแข็งแรงสีแทนเข้มมาตรง
หน้า ปาลียาลืมตัวจ้องมองดวงหน้าคร้ามแดดที่เป็นสีแทนเช่นเดียวกับท่อน
แขนนั้นอย่างลืมตัว
“จะลุกไหม หรือจะนั่งจ้องอยู่ตรงนั้น”
“ลุกสิ…ลุก”
เด็กหญิงเหนีย่ วท่อนแขนนัน้ ด้วยสองมือเพือ่ ดึงตัวเองขึน้ จากพืน้ ทราย
ขาข้างซ้ายที่เลือดยังรินไหลไม่หยุดแถมหยดติ๋งๆ ลงบนพื้นทรายอีกต่างหาก
ทำให้เธอต้องยกงอขึน้ คนขีม้่ าขาวมาช่วยยืนมองนิง่ อยูเป็
่ นครูพลาง
่ เม้มปาก
สีแดงสดอย่างเสียวไส้ ดวงตาโตลึกสีเขียวหม่นๆ ทีดู่ ไม่เหมือนคนไทยเลยนัน่
หรี่มองหน้าเธอพลางว่า
“เอามือพาดไหล่ไว้เดี๋ยวจะพาเดินกลับที่พัก บ้านอยู่ไหนล่ะ”
ปาลียาชี้มือลวกๆ ไปทางด้านหลัง เธอไม่มีทางเลือกจึงยอมรับความ
ช่วยเหลือจากเด็กชายแปลกหน้าที่เธอแน่ใจว่าต้องเป็นลูกครึ่งฝรั่ง เด็กชาย
ตัวสูงเกินกว่าทีเธอ
่ จะวาดแขนขึน้ พาดบ่าเขาเธอจึงโอบหลังเขาไว้แทนในขณะ
ที่เขาก็โอบประคองเอวของเธอไว้ด้วยแขนของเขา ขาขวาข้างเดียวที่เหลือ
เขย่งกระโดดหย็อยๆ ไปบนพืน้ ทรายด้วยความยากลำบากแต่คนประคองก็โอบ
เธอไว้มัน่ ปาลียาแหงนเงยมองเสีย้ วหน้าเด็กชาย แลเห็นเพียงขนตาดกหนา
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สีน้ำตาลเข้มกะพริบถี่ๆ และปากสีแดงสดที่เม้มแน่นเพราะเจ้าตัวต้องออก
แรงประคองเธอ อยากจะพูดจะถามว่าเขาเป็นใคร อยู่ที่ไหน แต่เจ้าความ
เจ็บปวดที่เต้นตุบๆ ที่บาดแผลทำให้ปาลียาต้องกัดฟันแน่นและพยายามเขย่ง
ขากระโดดไปข้างหน้า
“ตายแล้ว…คุณปลาย นั่นเป็นอะไรไปคะ หนีสมรออกไปเที่ยวจนได้
เรื่อง…เห็นไหม แล้วนั่นให้ลูกฝรั่งที่ไหนประคองมาล่ะคะนั่น”
“พี่สมรก็…ถามเป็นชุดเลย ปลายเจ็บเท้าค่ะ…โดนเศษแก้วบาด”
“มานี่เลยค่ะ…มานั่งนี่ก่อน เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่กลับมาละเป็นโดนซัก
แน่ พีสมร
่ ก็ต้องโดนเอ็ดไปด้วย เอ้า…หนูนีน่่ ะ…พูดไทยได้ไหม…แท้งกิว้ นะ
จ๊ะที่ช่วยประคองคุณปลายมา”
“ไม่เป็นไรครับ”
“อ้าว…คนไทยนี่นา…พูดชัดเชียว คงจะเป็นเด็กลูกครึ่งสินะ หน้าตา
เป็นฝรั่งจ๋าออกอย่างนี้ มาเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่หรือจ๊ะ”
“เปล่าครับ…ผมอยู่ที่นี่”
ปาลียาทำปากยืน่ เพราะเริม่ รำคาญใจทีพี่ สมร
่ ช่างอยากรูอยาก
้ เห็นเกีย่ ว
กับเด็กชายคนนี้เหลือเกิน แทนที่จะมาดูบาดแผลให้เธอ นี่อะไร…นั่งซักไซ้
เขาอยู่ได้
“อยู่ที่นี่…เป็นคนที่นี่เหรอ บ้านอยู่แถวไหนล่ะ”
“อยู่หลังร้านลมโชยครับ แม่เป็นแม่ครัวอยู่ที่นั่น”
“อ้าว…นึกว่าลูกคนมีสตางค์ ที่แท้ก็…..”
แดนตวัดตามองคนพูดทันทีทีประโยค
่
นัน้ หลุดออกมา เขาไม่พูดอะไร
โต้ตอบได้แต่หันหลังเดินออกจากเขตบ้านหลังนั้นอย่างรวดเร็ว ได้ยินเสียง
เล็กๆ ของเด็กหญิงผู้บาดเจ็บร้องเรียก แต่เขาก็มิอยากจะหยุดรอฟังว่าเธอ
จะพูดอะไรอีก บ้านพักตากอากาศคนรวย…เขามันแค่ลูกแม่ครัว…ลูกฝรั่งที่
ไม่มีพ่อ
ปาลียาหน้าเสียทันทีที่เห็นเด็กชายผู้มีน้ำใจเดินเม้มปากแน่นจากไป
ร่างสูงเพรียวสีแทนของเขาหายลับไปแล้วที่ซุ้มไม้สุดริมรั้วแต่เธอก็ไม่อาจ
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ทีจะ
่ วิง่ ตามไปได้ เด็กหญิงหันขวับมาหาพีเ่ ลีย้ งทีน่ งั่ มองตามเด็กชายไปพลาง
ส่ายหน้าจะเอาเรื่อง
“พี่สมร…ไปพูดกับเขาอย่างงั้นได้ยังไงคะ…เขาช่วยพยุงปลายมานะ”
“ทำไมล่ะคะคุณปลาย ก็แค่ลูกเมียเช่าผู้หญิงบาร์ ดีนะคะที่คุณพ่อ
คุณแม่ยังไม่กลับไม่อย่างนัน้ ละก็เป็นโดนเอ็ด อะไรกันหนีออกไปเทีย่ วอีกแล้ว
มิหนำซ้ำยังไปรู้จักมักจี่กับเด็กหัวแดงลูกผู้หญิงบาร์อีก”
“ผู้หญิงบาร์อะไรพี่สมร เขาก็บอกแล้วว่าแม่เขาเป็นแม่ครัวอยู่ร้าน
อาหาร ร้านใหญ่ที่เราไปกินกันตอนมาถึงใหม่ๆ ไงคะ”
“โอ๊ย…มันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยแหละค่ะคุณปลาย ใครมันจะไปบอกว่า
แม่เป็นผูห้ ญิงบาร์ แค่นีก็้ รูแล้
้ ว แม่คงไปได้ฝรัง่ ทีม่ าเทีย่ วแล้วก็มีลูกออกมา
ถึงได้วิ่งเล่นจนตัวดำเป็นเหนี่ยงอยู่แถวนี้ไงคะ”
“เป็นลูกผู้หญิงบาร์แล้วเป็นยังไงล่ะคะ ปลายไม่พูดด้วยแล้ว พี่สมร
นิสัยไม่ดี ชอบว่าคนอื่น เขาอุตส่าห์ช่วยพยุงปลายมานะ”
ปาลียาลุกขึน้ ยืนทันทีแม้วา่ จะยังปวดแผลตุบๆ เด็กหญิงเกาะราวบันได
กระโดดเหย็งๆ ขึ้นไปชั้นบนเพื่อทำแผลให้ตัวเอง นึกโกรธพี่เลี้ยงวัยกลางคน
จนไม่อยากงอนง้อให้ช่วยทำแผลให้ เดีย๋ วคุณพ่อคุณแม่กลับมาค่อยให้พาไป
หาหมอก็ได้ นึกถึงหน้าเข้มๆ ตาขวางๆ ของเด็กชายแล้วเธอก็เสียใจเป็นทีสุ่ ด
เธอรู้ว่าเขาน้อยใจที่พี่สมรพูดอย่างนั้น เป็นเธอเธอก็น้อยใจ แม่ของเขาจะ
เป็นใครก็ไม่เห็นเกี่ยวกันเลย เขามีน้ำใจช่วยเหลือเธอเท่านี้เธอก็รู้สึกเป็น
บุญคุณแล้ว คอยดูนะ…จะบอกคุณแม่ว่าพี่สมรนิสัยไม่ดี
“เป็นอะไรน่ะน้องปลาย กระโดดเขย่งเก็งกอยเป็นกบเชียว”
เด็กชายถามไปอย่างนัน้ แหละหาใช่เพราะความห่วงใยไม่ เพราะเจ้าตัว
แค่เงยหน้าขึ้นจากเกมกดคอมพิวเตอร์ที่กำลังทำแต้มอยู่เพียงแวบเดียว
“เศษแก้วบาดค่ะ”
“ก็ไปซนที่ไหนมาล่ะ แทนที่จะนั่งเล่นอยู่ในบ้าน”
“ปลายไม่ได้ไปซนค่ะ ปลายแค่ไปเดินเล่นชายหาดเก็บเปลือกหอย
เท่านั้น พี่ต้นน่ะ…นั่งกดเกมทั้งวันน่าเบื่อจะตาย”
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ปาลียาว่าพลางเดินเขย่งไปหยิบกล่องเครือ่ งมือทำแผลจากในห้องแล้ว
กลับมานั่งที่เก้าอี้รับแขกเพื่อทำแผลให้ตนเอง เธอใส่ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ปิด
พลาสเตอร์เสร็จเรียบร้อย
“น่าเบื่อที่ไหน” พี่ชายว่าโดยไม่ละสายตาจากเกม “เขาเรียกว่าฝึก
สมองต่างหาก”
“ฝึกสมองแล้วทำไมสอบเลขเกือบตก ปลายไม่เชื่อหรอกค่ะ”
“เอ๊ะ…ยายปลาย อย่ามาพูดมากนะ…เกือบตกทีไ่ หนได้ตัง้ ซี คุณแม่
ก็ซื้อเกมตัวใหม่ให้เป็นรางวัลด้วย”
“รางวัลที่ไม่ได้เอฟ…โธ่…อย่างนี้เขาไม่เรียกรางวัลหรอก”
“จะไปไหนก็ไปเลยยายปลาย ถือว่าตัวเองได้เอ…เก่งตายแล้ว เดี๋ยว
พอโตก็ได้เอฟ…ไม่เชื่อคอยดู”
ปาลียาลุกขึ้นเดินเขย่งหนีเข้าไปทางห้องเตรียมอาหาร ไม่อยากพูด
กับพีชาย
่ ให้อารมณ์ขุน่ มัวมากขึน้ ไปกว่าเดิม จิตใจเธอยังจดจ่ออยูกั่ บเด็กชาย
ลูกครึ่งคนนั้น เธออยากพบเขาอีก อยากขอบคุณเขาที่ช่วยเหลือเพราะเธอ
ไม่มีโอกาสได้ทำ พี่สมรนะพี่สมร…เดี๋ยวจะฟ้องคุณแม่
***
“พี่สมรเขาว่าก็ถูกแล้วนะปลาย เด็กคนนั้นเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้
ฉวยโอกาสหรือเปล่าเราจะไปรูได้
้ อย่างไร ลูกคนทำงานบาร์คงไม่คอ่ ยสะอาด
เท่าไหร่ด้วยนะลูก”
“คุณแม่ขา…เขาช่วยพยุงปลายมานะคะ เขามีน้ำใจขนาดนัน้ พีสมร
่ ไป
ว่าเขาได้ยังไง เขาก็บอกแล้วว่าแม่เขาเป็นแม่ครัวอยู่ที่ร้านลมโชยค่ะ”
“เอาละ…จะเป็นใครก็ช่างเถอะลูกเรื่องมันผ่านไปแล้ว แล้วแม่ก็ห้าม
ว่าไม่ให้ออกไปข้างนอกโดยไม่มีผู้ใหญ่ งั้นปลายต้องโดนทำโทษนะที่ฝ่าฝืน
คำสั่ง ห้ามออกไปไหนไกลๆ อีกเป็นอันขาด เล่นอยู่แต่ในบ้านนี่แหละ”
“แม่เขาพูดถูกนะปลาย พ่อก็ไม่ชอบทีปลาย
่ เทีย่ วออกไปไหนๆ อย่างนี้
คนเดียวโดยไม่บอกใคร แล้วก็ยังเทีย่ วไปรับความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้า
พาเขามาบ้านอีก ใครจะไปรู…
้ บางทีพวกขโมยขโจรมันก็ชอบทำทีมาดูลูท่ าง
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ก่อนเราต้องระวัง”
ปาลียาน้ำตาปริ่มแต่หาใช่เป็นเพราะถูกบิดามารดาเอ็ดและลงโทษไม่
เธอคับข้องใจที่ไม่มีใครฟังคำบอกเล่า ไม่มีใครให้ความยุติธรรมแก่เด็กชาย
ผูมี้ น้ำใจคนนัน้ เขาจะเป็นใครก็ช่าง แต่ความช่วยเหลือทีเขา
่ หยิบยืน่ ให้เธอ
ต้องได้รับการชืน่ ชมมากกว่านี้ รอไว้ให้แผลเธอหายเสียก่อนเถอะเธอจะออก
ไปตามหาเขา ขอให้เธอได้ขอบคุณเขาด้วยตัวเองสักครั้งเถิด
***
“แดน…แดนเห็นคุณคนนัน้ ไหมลูก…คนทีใส่
่ เสือ้ ฟ้านัง่ อยูโต๊
่ ะริมระเบียง
กับเพื่อนๆ เขาที่มีฝรั่งอยู่ด้วยสองคนน่ะ”
“เห็นครับแม่…มีอะไรหรือครับ เมือ่ กีแดน
้ เอาปลาทอดไปเสิรฟ์ เขามอง
แดนกันใหญ่เลย”
“เขาเป็นพวกทำงานสถานทูตฝรั่งน่ะลูก วันก่อนเขาก็มากินกันที่นี่
แม่คุยกับเขาพักหนึ่งแล้วก็เลยพูดไปถึงเรื่องพ่อของแดนที่ขาดการติดต่อไป
เขาว่า…เขาพอมีทางที่จะสืบหาพ่อของแดนได้ แดนดีใจไหมลูก”
แดนชะงักหยุดมองหน้าแม่นิ่ง ก้อนสะอื้นแล่นมาจุกอยู่ที่คอจนพูด
อะไรไม่ออก เขาไม่รูว่้ าจะตอบแม่อย่างไร จะบอกว่าดีใจก็ไม่เชิงนัก ความ
หวังทีเคย
่ มีว่าพ่อจะมาหาได้เลือนหายไปตามกาลเวลานานแล้ว เหมือนคลืน่
ที่สาดซัดกระทบฝั่งแล้วก็ซึมซาบพื้นทรายหายไปลูกแล้วลูกเล่า
“เป็นอะไรไปล่ะลูก…แดนไม่ดีใจหรือ…ไม่อยากเจอพ่อหรือ”
“แดนบอกไม่ถูกครับแม่ว่าดีใจหรือเปล่า แดนเกิดมาแดนก็เห็นแต่แม่
แล้วก็ตายาย แม่เลีย้ งแดนมาจนแดนโตแล้วเราก็อยูของ
่ เรากันได้ แดนเคย
อยากพบพ่อมากๆ เคยเสียใจที่ไม่มีพ่อเหมือนคนอื่นแต่แดนก็ไม่รู้จักเขา
แดนไม่รูว่้ าถ้าเจอพ่อแล้วเราจะเป็นยังไง…พ่อจะรักแดนกับแม่ไหม…พ่อจะจำ
เราได้หรือเปล่า”
“โธ่ถัง…ลูกเอ๊ย แม่ว่าเราอย่าเพิ่งคิดอะไรมากไปเปล่าๆ เขาจะช่วย
เราได้ไหมแม่ก็ไม่รู้ เอาไว้รู้แล้วค่อยวิตกดีกว่านะว่าวันนัน้ จะทำอย่างไร ไป
อาบน้ำอาบท่าเถิดลูก…วันนีช่้ วยในครัวมาตัง้ แต่บ่ายแล้ว แดนจะไปเดินเทีย่ ว
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ที่ไหนก็ไปเถอะ แล้วเจ้าต๋องล่ะ…วันนี้ไม่เห็นหน้า”
“ต๋องออกเรือไปกับพ่อตัง้ แต่บ่ายแก่ๆ แล้วครับแม่ น้าชาติให้ต๋องออก
ไปกับเรือด้วยจะได้เริ่มฝึกจับปลา”
“เออ…ดีนะ…เลยไม่ต้องร่ำต้องเรียนกัน ยังเด็กๆ อยูเลย
่ ไม่น่าจะต้องรีบ
แดนก็เหมือนกันนะลูก ขยันเรียนเข้าไว้ หมัน่ ท่องตำรับตำราบ่อยๆ คะแนน
จะได้ไม่ตก แม่ไม่มีสมบัติอะไรที่ไหนจะให้ลูกนอกจากส่งเรียนไปเรื่อยๆ
แดนอยากเรียนแค่ไหนแม่จะพยายามกัดฟันส่ง…อย่าเกเรกับแม่ก็แล้วกัน”
“ครับ…แดนรักแม่ แดนไม่เกเรกับหรอกครับ แม่เลีย้ งแดนมาคนเดียว
ตั้งแต่เด็กจนโตแดนรู้ว่าแม่เหนื่อยมาก”
สมพิศน้ำตาคลอเมื่อได้ยินลูกชายพูด เธอรู้ว่าแดนเป็นเด็กดี เธอจึง
พยายามเลีย้ งเขาอย่างดีทีส่ ดุ เท่าทีคน
่ อย่างเธอทีเป็
่ นผูห้ ญิงตัวคนเดียวจะทำได้
หนทางชีวิตของลูกยังอีกยาวไกล อนาคตยังแลดูเวิ้งว้างเหมือนท้องทะเล
สีครามเบือ้ งหน้า แต่อย่างน้อยๆ เธอก็ยังพอมีแรงกำลังจะดูแลเขา ส่วนเรือ่ ง
พ่อของลูกนั้น…สมพิศขอให้ฟ้าเป็นผู้กำหนดก็แล้วกัน
***
ปาลียาเดินเรือ่ ยเปือ่ ยเท้าเตะพืน้ ทรายเล่นเป็นระยะ หลายวันมานีช่้ าง
น่าเบือ่ ทีไม่
่ สามารถออกไปไหนๆ ได้เลย เพราะเท้าทีบาดเจ็
่
บและพีเ่ ลีย้ งก็คอย
จับตาเฝ้ามองเธอไว้เกือบตลอดเวลา แต่ตอนนีพี้ สมร
่ กำลังซักผ้าอยูหลั
่ งบ้าน
แล้วก็ฟังนิยายจากวิทยุอย่างเพลิดเพลิน พี่เลี้ยงคิดว่าเธอขึ้นไปนอนหลับ
ยามบ่ายปาลียาจึงแอบย่องลงมา คุณพ่อคุณแม่ก็ออกไปดูงานทีโรงแรม
่
ทีพั่ ก
ซึง่ เป็นธุรกิจของครอบครัวตามเคยทุกวัน ปาลียาคิดว่าวันนีเธอ
้ จะออกตามหา
เด็กชายคนนั้นดูสักหน่อย เขาไม่น่าจะอยู่ไกลจากที่พักของเธอนักเนื่องจาก
ร้านอาหารที่เขาบอกว่าแม่ของเขาเป็นแม่ครัวอยู่นั้นก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านพัก
ของเธอ เดินเรื่อยๆ ไปตามชายหาดประเดี๋ยวก็ถึง ที่สำคัญ…เธออยากจะ
ขอบคุณเขาอีกอย่างที่เขาเอากระป๋องเปลือกหอยมาวางคืนไว้ให้ที่ประตูหน้า
บ้าน มีเปลือกหอยสวยๆ อยูเต็
่ มกระป๋องทีเดียวทัง้ ๆ ทีวั่ นนัน้ เธอเก็บได้เพียง
ครึ่งกระป๋องเท่านั้นเอง

ศิรดารา
๒๖

แล้วปาลียาก็เห็นเขา…เด็กหนุ่มลูกครึ่งฝรั่งคนนั้นที่ช่วยพยุงเธอกลับ
บ้านพัก เขานั่งอยู่บนม้านั่งเก่าๆ ที่ด้านหลังร้านอาหารเยื้องออกไปทางด้าน
ข้างทีแล
่ ดูเหมือนเพิงทีพั่ ก สองมือกอบทรายโปรยเล่นเหมือนไม่มีอะไรจะทำ
ปาลียาเดินเข้าไปหาจนเกือบถึงตัวแล้วนัน่ แหละเขาจึงหันหน้ามามองจ้องเธอ
นิ่งๆ แต่ไม่พูดว่าอะไร
“ทำอะไรอยู่คะ…เล่นทรายเหรอ”
“อือ”
เด็กชายทำเสียงตอบสั้นๆ อยู่ในลำคอ แล้วก็เบือนหน้าหนีไปไม่พูด
อะไรอีก สองมือยังคงก้มลงกอบทรายขึน้ โปรยให้กระแสลมอ่อนๆ ช่วยพัดพา
ไปอีกที่
“ปลายอยากมาขอบคุณทีช่่ วยเหลือในวันนัน้ แล้วก็ขอบคุณทีเก็
่ บเปลือก
หอยไปให้ด้วยค่ะ”
“ไม่เป็นไร”
เด็กชายยังคงพูดสัน้ ๆ โดยไม่มอง หน้าตาทีน่ งิ่ เฉยทำเอาปาลียาใจเสีย
เขาคงโกรธมากจนไม่อยากจะพูดกับเธอ
“ปลายอยากขอโทษด้วยค่ะที่พี่สมรพูดไม่ดี”
“ไม่เป็นไร…ใครๆ ก็ชอบพูดอย่างนั้น ได้ยินจนเบื่อแล้ว”
แดนตอบด้วยคำเดิมและก็ยังไม่ยอมหันไปมองคนที่พูดด้วย ปาลียา
ถอนหายใจเฮือกก่อนจะพยายามง้องอนเขาต่อ
“แต่ปลายไม่อยากให้…เอ่อ…โกรธปลายด้วยนี่คะ”
“ก็ไม่ได้โกรธนี่”
“ไม่โกรธแล้วทำไมไม่มองหน้า”
ปาลียาพูดด้วยความน้อยใจ คราวนี้ได้ผล เด็กชายหยุดโปรยทราย
เล่นแล้วหันมามองหน้าเธอทันที
“แล้วหายแล้วหรือถึงได้มาเดินเล่นอีก กลับบ้านไปเถอะไป๊เดี๋ยวเขา
ก็ว่าเอาอีกหรอก”
“หายดีแล้วค่ะ ปลายกลับก็ได้แต่ต้องบอกก่อนว่าชื่ออะไร ปลายจะ
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ได้เรียกถูกเวลาเจอกัน”
แดนปรายตามาจ้องมองเด็กหญิงอีกครั้ง หน้าเล็กๆ ดูสวยน่ารักใน
แสงแดดยามบ่าย ผมยาวเคลียบ่าที่มีลูกผมอ่อนๆ ปลิวล้อลมเล่นนั่นยิ่งทำ
ให้แดนเผลอจ้องมองเพลิน
“ชื่อแดน”
“ปลายชื่อปลายค่ะ ชื่อจริงปาลียา งั้นปลายเรียก…พี่แดนนะคะ”
เด็กชายพยักหน้าหงึกแทนคำตอบ เห็นเด็กหญิงยิม้ อย่างดีใจเขาก็รูส้ กึ
กระตุกในหัวใจเล็กๆ ที่ทำให้เธอมีความสุขได้ แต่ก็นั่นแหละนะ…เขาอาจจะ
เป็นแค่ ‘ของแปลก’ ในสายตาของเธอ เธอจึงอยากรู้จัก

๓
แล้วเย็นวันรุ่งขึ้นเธอก็มาอีก ร่างบางสมส่วนกระโดดหย็องแหย็งราว
กับมีความสุขเสียนักหนาเมื่อมาถึงที่ม้านั่งเล่นของเขา ถึงปุ๊ปก็พูดปั๊บทันที
“พี่แดนทำอะไรอยู่คะ”
“นั่งเฉยๆ”
“แล้วพี่แดนชอบเล่นอะไรคะ”
“เล่นน้ำ…น้ำทะเลตรงหน้านั่นไง”
“แล้วอย่างอื่นล่ะ”
“อย่างอื่นอะไรล่ะ”
“ก็…อย่างอื่นที่ไม่ใช่เล่นน้ำน่ะ”
“เล่นฟุตบอลกับเพื่อนที่โรงเรียน”
“ปลายชอบเล่นเทนนิส เวลาอยูกรุ
่ งเทพฯ คุณแม่จะพาไปทีคอร์
่ ตทุก
เช้าวันเสาร์เลยค่ะ พี่แดนเล่นเป็นไหมคะ”
“ไม่เป็น…ไม่มีไม้ตี…ไม่มีคนสอน”
“งั้นปลายสอนให้ไหมคะ”
“ก็บอกแล้วไงว่าไม่มีไม้ตี”
“ปลายมีหลายอันค่ะ ปลายเอามาให้พี่แดนขอยืมได้”
แดนถอนหายใจเฮือกในความพยายามของเด็กหญิงตรงหน้าทีดู่ เหมือน
เจ้าตัวมีอยู่มากมายไม่จบสิ้น นี่เธอไม่รู้หรืออย่างไรว่าชีวิตของเขามันไม่มี
อะไรเหมือนกันกับเธอเลย มันแตกต่างกันอย่างเด่นชัด…เหมือนขาวกับดำ
“เอามาแล้วจะเล่นที่ไหน บนชายหาดรึไง”
“เอ่อ…จริงด้วยสิคะ แต่ทีนี่ น่่ าจะมีทีเล่
่ นบ้างนะ ทีจ่ ริงในโรงแรมของ
คุณพ่อคุณแม่ก็มีคอร์ตให้คนมาพักได้เล่น”
“แล้วเราจะเข้าไปเล่นยังไง เราไม่ใช่แขกนี่ เขาได้ไล่ออกแทบไม่ทัน”
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“ว้า…งัน้ เล่นอะไรดี สร้างปราสาททรายดีไหมคะ…ปลายทำเก่งนะ ปลาย
จะได้เล่นเป็นเจ้าหญิง ให้พี่แดนเล่นเป็นเจ้าชาย เอ๊ะ…หรือเป็นมังกรดี”
อีกครั้งที่เด็กชายถอนใจเฮือกยาว เขาบอกไม่ถูกว่ารู้สึกอย่างไรที่มี
เด็กหญิงคนนี้มาเซ้าซี้พูดจ๋อยๆ ให้ฟังถึงสองวันมาแล้วอย่างนี้ จะว่ารำคาญ
ก็ไม่เชิงนักแต่เขาก็ทำอะไรไม่ถูก จะเล่นด้วยก็รูส้ กึ แปลกๆ แต่ลึกๆ ลงไปใน
ใจแล้วเขารูดี้ …ในสองวันทีใบหน้
่ าเล็กๆ น่ารักนัน่ โผล่มาเขาจะอิม่ เอมใจกินข้าว
ได้มากจนกระทั่งแม่ทักเอาเลยทีเดียว
***
ปาลียาหายหน้าไปสามวัน แต่แล้วจูๆ่ เธอก็มาปรากฏตัวทีหน้
่ าบ้านพัก
ของเขาตอนบ่ายแก่ๆ วันหนึ่ง เด็กหญิงใส่กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินเข้มที่มีลาย
การ์ตนู ประไปทัว่ กับเสือ้ ยืดสีขาวพืน้ ๆ แดนกำลังช่วยแม่ล้างผักอยูใน
่ ครัวเมือ่
ปาลียาโผล่หน้าเข้าไปเรียกเขา
“พี่แดน…ปลายมีของมาฝากค่ะ”
ปาลียายื่นเกมกดคอมพิวเตอร์มาที่ตรงหน้าเขา แดนรู้จักมันดีเพราะ
เพื่อนบางคนที่โรงเรียนเล่นอยู่ แม่ไม่มีเงินซื้อให้เขาหรอกแต่บางทีเพื่อนก็
ใจดีให้เขาขอยืมเล่นบ้าง
“เอามาทำไมล่ะ”
“เอามาให้พี่แดนเล่นไงคะ พี่ต้นได้ของใหม่โยนของเก่าทิ้งทันทีเชียว
ปลายเสียดายเพราะยังดีๆ อยูเลย
่ แต่ปลายไม่ชอบเล่นค่ะเลยเอามาให้พีแดน”
่
แดนรับมาพลิกๆ ดูพลางเอ่ยขอบใจเด็กสาว
“ไปเถอะลูก ในครัวนี่ก็ไม่มีอะไรให้ต้องช่วยแล้ว”
แม่ส่งเสียงมาจากข้างในแล้วชะโงกหน้าส่งยิ้มให้ปาลียา เด็กหญิงรีบ
ยกมือสวัสดีทันทีทีเธอ
่ ได้ยนิ แม่เรียกเขาว่าลูก สมพิศยิม้ อย่างเอ็นดูเด็กหญิง
ที่น่ารักมีสัมมาคารวะคนนี้ เธอดูออกว่าปาลียาน่าจะเป็นลูกผู้ดีมีสตางค์แต่
เด็กหญิงก็ไม่ได้ทำท่ากร่างถือเนื้อถือตัวเลยสักนิด
สมพิศแอบเห็นตัง้ แต่หลายวันมาแล้วทีเธอ
่ มาหาลูกชาย พอถามว่าไป
รู้จักกันได้อย่างไรแดนจึงเล่าให้ฟัง
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นะคะ”

“พี่ต้นน่ะเล่นแต่เกมกดทั้งวันการบ้านก็ไม่ทำ พี่แดนอย่าทำอย่างนั้น

แดนเดินตามปาลียาลงมาทีชายหาด
่
พลางอมยิม้ ขำ ก็นอกจากแม่และ
ครูที่โรงเรียนแล้วก็ไม่เคยมีใครมาคอยจ้ำจี้จ้ำไชเขานี่นา
“โรงเรียนปลายใกล้เปิดเทอมแล้วค่ะ อีกไม่กีวั่ นปลายต้องกลับไปกรุงเทพฯ แล้ว”
“อ้าว…แล้วทำไมโรงเรียนเพิ่งเปิด เราก็สงสัยว่าทำไมไม่ไปโรงเรียน”
“โรงเรียนปลายเป็นโรงเรียนนานาชาติค่ะ ตอนนีปิ้ ดเทอมอยูไม่
่ เหมือน
โรงเรียนรัฐบาลไทย เพื่อนปลายเป็นฝรั่งก็มี…แขกก็มี…ลูกครึ่งก็เยอะค่ะ”
แดนสูดลมทะเลลึกเข้าปอด คงจะโรงเรียนของพวกลูกคนมีสตางค์
ที่คนอย่างเขาไม่มีสิทธิ์เข้าเรียนถึงได้มีแต่ฝรั่งแต่แขกเต็มไปหมด
“พี่แดนชอบเรียนคณิตศาสตร์ไหมคะ ปลายชอบค่ะ ปลายชอบแก้
โจทย์ยากๆ สนุกดี พี่ต้นไม่ชอบเลย บางทีก็ได้เอฟเพราะไม่ทำการบ้าน”
“เราชอบวิทยาศาสตร์…ชอบทดลอง”
เด็กชายก้มลงเก็บเปลือกหอยทีปลาย
่ เท้าขึน้ มาพิจารณาดู เอาชายเสือ้
ปัดๆ ทรายที่ติดอยู่ออกแล้วก็ยื่นให้เด็กสาวที่ยิ้มอย่างดีใจ
“เรามีแต่เปลือกหอยให้นะ อย่างอื่นแพงๆ คงไม่มี”
“ปลายไม่อยากได้อะไรแพงๆ หรอกค่ะ ปลายชอบเปลือกหอย แต่ก็
ไม่อยากเก็บไปมากเพราะเดีย๋ วหมดชายหาดเวลามาอีกเดีย๋ วไม่มีให้ดู ปลาย
ยังไม่อยากกลับกรุงเทพฯ เลย จะได้มาเล่นกับพี่แดนอีก”
“มาเล่นกับเราบ่อยๆ เดี๋ยวที่บ้านก็ว่าเอาหรอก”
“ปลายก็ไม่บอกว่ามา…..”
เด็กสาวทำปากยืน่ เล็กน้อยเมือ่ นึกถึงพีเ่ ลีย้ งพูดมากของตนเอง เธอจะ
หาโอกาสแวบออกมาให้ได้ทุกวันก่อนจะกลับไปกรุงเทพฯ กลับไปแล้วคงอีก
นานกว่าจะได้มาพบเด็กชายคนนี้คนที่ผมและตาสีสวยแสนสวย
“เอ่อ…พี่แดนมีเบอร์อีเมลไหมคะปลายจะได้เขียนมาคุย”
“ไม่มีหรอกเราเล่นไม่เป็น คอมพิวเตอร์มีแต่ทีโรงเรี
่ ยนทีบ้่ านไม่มี เรา

