www.puendee.com

นวนิยายไทย
บนรอยร้าว
เพชรน้าำ ค้าง
พิมพ์ครั้งที่ ๑ : โดยสำานักพิมพ์เพื่อนดี, ธันวาคม ๒๕๕๙
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ภาพปก-ออกแบบ : พิธาน เตชะนิติ
ราคา : ๒๙๐ บาท

ข้อมูลทางบรรณานุกรม
เพชรน้าำ ค้าง.
บนรอยร้าว.- -กรุงเทพฯ : อักษรโสภณ, ๒๕๕๙.
๔๓๐ หน้า.
๑. นวนิยายไทย. I. ชื่อเรื่อง.
๘๙๕.๙๑๓
ISBN 978-974-253-563-6

เจ้าของ
ผู้อำานวยการสำานักพิมพ์
ผู้จัดการสำานักพิมพ์
บรรณาธิการสำานักพิมพ์
กองบรรณาธิการ
ศิลปกรรม
คอมพิวเตอร์
พิมพ์และจัดจำาหน่าย

บริษัทอักษรโสภณ จำากัด
สันติ ส่งเสริมสวัสดิ์
สุดารัตน์ ส่งเสริมสวัสดิ์
รัญชณ์ ตรีธรรมวุฒิกุล
ยศวดี แป้นประเสริฐ ตันติมา แซ่ตั้ง
สมยงค์ คงใจ สุหรรษา เสตรา
รจนา คงทน
สำานักพิมพ์เพื่อนดี ในเครือบริษัทอักษรโสภณ จำากัด
เลขที่ ๕๘ ซอยนภาศัพท์ (แยก ๕) ถนนสุขุมวิท ๓๖
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๘-๕๘๕๗, ๐-๒๒๕๘-๕๘๖๑-๒
โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๙๑๓๐
Homepage : http://www.puendee.com
http://www.facebook.com/puendee

คำนำ
สำนักพิมพ์เพื่อนดี

‘บนรอยร้าว’ นวนิยายทีส่ ามารถนำปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหว มาเปรียบเทียบคูเ่ คียงกับปัญหาครอบครัวได้เป็นอย่างดี ว่าระหว่าง
รอยร้าวใต้โลกทีก่ ระทบกระแทกเสียดสีกนั จนเกิดแผ่นดินไหวนัน้ ก็เหมือนกับ
รอยร้าวระหว่างครอบครัวของ นัจจา ทีส่ ร้างบาดแผลลึกในใจเด็กหญิง และ
ส่งผลให้เธอกลายเป็นเด็กมีปัญหาหนักหน่วง
เพชรน้ำค้าง ชีว้ า่ การหย่าร้างนัน้ เป็นเรือ่ งปกติ อาจเกิดขึน้ กับครอบครัวใดก็ได้ ชีวติ สมรสทีล่ ม่ เป็นเพียงปัญหาหนึง่ ของคนเคยรักทีล่ งเอยด้วย
การตัดสินใจแยกทางกันเท่านัน้ แต่สงิ่ ทีค่ รอบครัวดังกล่าวต้องเผชิญ ไม่วา่
ดีหรือร้าย คือการจะประคับประคองช่วยเหลือกันและกันต่อไปอย่างไร นั่น
ต่างหากนับเป็นสิ่งสำคัญกว่า
ปัญหาครอบครัวคือปัญหาทัว่ ไปของชีวติ เพราะแม้ไม่หย่าร้างก็ใช่วา่
ทุกครอบครัวจะราบรื่นสุขสมบูรณ์เสมอไป เมื่อยอมรับตรงนี้ได้ก็อาจช่วยให้
ตัวปัญหาดูเล็กลง และแก้ไขได้ง่ายขึ้น
การมีความหวังและความปรารถนาดีตอ่ คนในครอบครัว รวมทัง้ เยือ่ ใย
ความผูกพันที่เคยมีต่อกัน น่าจะมีส่วนช่วยมากพอในการเยียวยาประสาน
รอยร้าวได้ในที่สุด

บนรอยร้าว
เพชรน้ำค้าง

ภาพที่ปรากฏบนจอทีวีขนาดใหญ่ที่เจาะฝังลึกเข้าไปในผนังห้องสีขาว
โพลน เป็นภาพสีชัดเจนขนาดใหญ่กว่าสีสิ่ บนิว้ บุรษุ ร่างสูงใหญ่ในสูทสีขรึม
ยืนอยูเบื
่ อ้ งหน้าแผนทีประเทศ
่
ไทย และกำลังพยากรณ์อากาศไปเรือ่ ยๆ ด้วย
ทีท่าสุภาพ ความชัดเจนของเครื่องทีวีทำให้มองเห็นเส้นสายละเอียดของ
ใบหน้าชัดเจนยิง่ นักไม่ต่างอะไรกับว่าเขากำลังยืนอยูเบื
่ อ้ งหน้าจริงๆ รูปหน้า
ค่อนข้างสีเ่ หลีย่ มมีแก้มตอบลึก รับกับปลายคางทีบุ่ ม๋ ปลายเพียงเล็กน้อย ตา
สองชั้นยาวรีดูเข้มจัดใต้คิ้วเข้มเรียงเส้นหนาเป็นรูปเฉียงตรง
ผูที้ น่ อนดูทีวอยู
ี ตามลำพั
่
งคือสตรีชราวัยแปดสิบ ร่างเล็กบาง จนทำให้
เก้าอีนอน
้ ตัวนัน้ ดูใหญ่โตเทอะทะผิดส่วน ใบหน้าผอมเหีย่ วย่นจมอยูใน
่ หมอนนุ่มจนเห็นใบหน้าเล็กๆ โผล่พ้นออกมาเพียงนิดเดียว ตาหรี่มองจอทีวีมีแวว
ครุน่ คิดอยูตลอด
่ เวลา ครูใหญ่
่ ก็ถอนใจยาวและเอือ้ มมือไปกดปุม่ ปิดทีวเพี
ี ยงนัน้
ในห้องมืดแม้จะเป็นเวลาใกล้ค่ำ ม่านหนาสีเลือดนกดูจะปิดบังแสงสว่าง
จากภายนอกทุกทิศทาง เสียงฝีเท้าดังขึน้ แผ่วๆ ทีหน้
่ าห้อง ทำให้ผูสู้ งวัยกว่า
เหลียวไปมอง ประตูห้องถูกผลักเข้ามาช้าๆ พร้อมเสียงเรียก
“คุณยายคะ”
ร่างโปร่งบางของผู้ที่ก้าวเข้ามาเคลื่อนไหวอยู่ในความสลัว
“มืดแล้วค่ะ คุณยายไม่เปิดไฟ”
“ไม่ต้องหรอก…มานั่งนี่…”
มือเหี่ยวย่นตบที่นั่งใกล้ตัว เลื่อนหมอนอิงไปทางหนึ่งเปิดที่ทางให้ผู้
เข้ามาใหม่ได้นั่งใกล้ชิด
“ยายมีเรื่องจะคุยด้วย”
นิรันตราถอนใจยาว ขณะทรุดกายลงนัง่ เคียงข้างผูสู้ งวัยกว่า…เหมือน
จะรู้อยู่ตลอดเวลายายจะคุยถึงเรื่องอะไร
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“ยายคะ…ถ้ายายจะคุยถึงเรื่องนั้น”
“ยายอยากให้เราโทร. ไปตามพีอั่ คราเขามาพบยายหน่อย” เป็นคำพูด
ขัดขึ้นลอยๆ “มีเบอร์พี่เขานี่…ใช่ไหม”
“แต่…ยายคะ…”
“เถอะ…ยายอยากพบเขาหน่อย อยากคุยกับเขาเรือ่ งนัน้ เขาอาจจะ
เข้าใจยาย ยายเชือ่ ในสิง่ ทียาย
่ มองเห็น ถ้ายายไม่ทำอะไรสักอย่าง แล้วมัน
เกิดเหตุร้ายแรงขึน้ จริงๆ ล่ะ? ยายยอมเป็นคนเหลวไหล ใครจะว่าอย่างไรก็…”
หล่อนเงียบ…รูว่้ าไม่มีประโยชน์อะไรทีจะ
่ ขัดใจ เพราะคุยกันมาหลาย
ครั้งแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ ยายว่ายายนั่งทางในมองเห็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่
กลืนกินชีวติ คนไทยในอีกไม่กีเดื
่ อนข้างหน้า เห็นแม้กระทัง่ วันเวลาทีแน่
่ นอน
จนหล่อนเองก็ยังรู้สึกขนหัวลุก…
เพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก ยายเห็นเหตุการณ์นี้มาหลายครั้งแล้ว
ครั้งสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วยายมองเห็นเครื่องบินตกและพ่อตายในเครื่องบิน
ไม่มีใครเชื่อยายแม้กระทั่งพ่อ…พ่อเสียชีวิตจริงๆ
บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับยาย…หล่อนไม่แน่ใจว่าจะเรียกมันว่าอะไรดี
หล่อนเกิดในโลกสมัยใหม่ทีสิ่ ง่ เร้นลับเหล่านัน้ เป็นเรือ่ งเหลวไหลเสียเหลือเกิน
แต่พอเหตุการณ์เป็นจริงขึ้นมาซ้ำซาก หล่อนก็เริ่มลังเลและไม่รู้จะหันเหไป
หาทิศทางไปเชือ่ อะไรดี ยายมีความสามารถรูเ้ ห็นเหตุการณ์ล่วงหน้า ถ้าไม่ใช่
ในรูปของความฝันก็จะมีเสียงลึกลับมาเตือนให้ยายทำนั่นทำนี่ และครั้งนี้
ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีความเป็นความตายเกี่ยวพันกับหลายๆ ชีวิต
หล่อนโทร. ถึงเขาคืนนั้น อัคราเป็นลูกชายอดีตรองอธิบดีกรมอุตุฯ ที่
ปลดเกษียณไปนานแล้ว บิดาของเขาเคยเป็นเจ้านายของพ่ออีกทีหนึ่งสมัย
พ่อทำงานอยูที่ นั่ น่ เขาเคยมาฝึกงานกับพ่อพักหนึง่ เกีย่ วกับเรือ่ งการพยากรณ์
อากาศก่อนทีจะ
่ ได้ทุนไปดูงานทีญี่ ป่ นุ่ สองปี เกีย่ วกับวิชาแผ่นดินไหว หล่อน
รู้จักเขาในช่วงที่เขามาฝึกงานกับพ่อนั่นเอง แต่นั่นก็นานมาแล้ว สมัยที่
หล่อนยังเรียนอยูมหาวิ
่ ทยาลัย ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเขายังจำหล่อนได้อยูหรื
่ อไม่
เขารับสายงงๆ พอหล่อนแนะนำตัวเองเขาก็ร้องอ๋อ
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“ไม่ได้พบกันเสียนาน” เขาว่า “มีธุระอะไรกับพี่รึเปล่า”
“คุณยายของนิอยากพบพีอั่ คราค่ะ ให้นิโทร. เชิญพีมา
่ พบทีบ้่ าน” หล่อน
ขัดเขินเล็กน้อยเมื่อพูดเช่นนั้น “เห็นว่ามีเรื่องสำคัญ…”
“เอ๊ะ…เรื่องอะไรครับ” เขาแปลกใจไม่ใช่น้อยๆ
“นิอยากให้พี่อัคราคุยกับคุณยายเองดีกว่า ไม่ทราบว่าพี่ว่างเมื่อไหร่”
“พรุง่ นีหลั
้ งเลิกงานแล้วพีจะ
่ แวะไปก็แล้วกัน อาจจะค่ำหน่อยเพราะติด
ประชุม”
“ค่ะ…ดีค่ะ…”
หล่อนรูส้ กึ อึดอัดเสียเหลือเกินกับการโทร. ถึงเขาครัง้ นี้ พรุง่ นีเขาอาจ
้
จะหัวเราะขันแทบตายก็ได้ถึงเรื่องไม่เป็นเรื่องนี้
ภาพบุรษุ ร่างสูงหน้าเข้ม ผ่านวับไปมาในความคิดคำนึง หลายปีทีห่ ล่อน
ไม่ได้พบเขา ระยะเวลาสัน้ ๆ ทีเขา
่ มาฝึกงานกับพ่อ ทำให้เขาเป็นแขกประจำ
บ้านอาทิตย์ละหลายครัง้ หล่อนว่าเขาเป็นคนเงียบๆ และส่วนใหญ่จะมองกัน
ไปมามากกว่าจะมีโอกาสได้คุยกันจริงจัง ตอนทีกลั
่ บจากญีป่ นุ่ หล่อนเห็นเขา
ก็แต่ในจอทีวี เมือ่ เขาทำหน้าทีเป็
่ นนักพยากรณ์อากาศ เขาไม่ได้เปลีย่ นแปลง
อะไรไปมากมาย…
หล่อนนอนคิดถึงทุกคำพูดของยายแล้วก็ต้องถอนใจยาว เดาไม่ออก
เลยว่าเขาจะรับฟังเรื่องชนิดนี้ในลักษณะไหน เรื่องที่จะให้เขาเชื่อเขาคง
ไม่เชื่อ…หล่อนไม่อยากเห็นเขามองยายเป็นตัวตลกเอาเสียเลย…
ลมแรงอยู่ภายนอก และเสียงกิ่งมะม่วงข้างบ้านโยกตัวเสียดสีกระจก
หน้าต่างไปมาทำให้นอนไม่หลับ หล่อนลุกขึ้นนั่งและรวบผมยาวสลวยเกล้า
เป็นมวยเอาไว้ลวกๆ เหงื่อซึมอยู่บริเวณซอกคอ แม้เครื่องปรับอากาศใน
ห้องจะทำงานอย่างเต็มสปีดของมัน สวมรองเท้าแตะและเดินออกมานอก
ห้อง แวบผ่านไปที่ห้องของยายก็ได้กลิ่นธูปหอมคละคลุ้ง หล่อนเดินผ่าน
ห้องโถงใหญ่ไปที่ตัวตึกอีกด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นห้องเก็บแผ่นเสียงและสเตอริโอ
อันเป็นห้องพักผ่อนของหล่อนโดยเฉพาะ มันเป็นตึกเก่าโบราณสิบห้องที่ดู
กว้างใหญ่เสียจนรู้สึกอ้างว้าง เคยมีคนอยู่มากกว่านี่…ครั้งหนึ่งเคยมีพ่อ…
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มีแม่…มีพีน่ อ้ งอีกสองคน พ่อแม่เสีย พีและ
่ น้องไปทำธุรกิจอยูต่่ างประเทศ
กันหมดแล้ว เหลือเพียงหล่อนอยูเป็
่ นเพือ่ นยายกับเด็กรับใช้อีกสองคน ยาย
มีหุน้ ส่วนอยูกั่ บบริษทั การเงินแห่งหนึง่ และหล่อนก็ทำหน้าทีเป็
่ นเลขาฯส่วนตัว
ให้ยายตั้งแต่เรียนจบมา ชีวิตของหล่อนคับแคบอยู่แค่ยายกับตึกใหญ่กับ
เรือ่ งราวเร้นลับทียาย
่ ชอบเล่าให้หล่อนฟังเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ งผีสาง
หรือจิตวิญญาณ
ยายว่ายายเคยตายไปแล้วครั้งหนึ่ง…ตอนนั้นยายอายุแค่สิบห้าปี
“มันเหมือนความฝัน…” ยายเล่า “ยายฝันว่ายายยืนคอยรถไฟกับ
ผู้คนมากหน้าหลายตา บางคนเป็นญาติพี่น้องที่ตายไปนานแล้ว แต่ในฝัน
เราลืมไปว่าเขาตาย ตอนนัน้ ยายเริม่ นึกได้ว่าลืมสวมรองเท้ามาด้วย เหลียว
ไปมองแต่ละคนก็ไม่เห็นมีใครสวมรองเท้าสักคน ยายว่าจะกลับไปเอารองเท้า
ที่บ้านก็พอดีรถไฟแล่นมาจอด ทุกคนก็เข้าแถวขึ้นรถจะไปที่ไหนสักแห่ง
และเรียกให้ยายขึน้ รถตามไปด้วย ในฝันยายบอกเขาว่าจะกลับไปเอารองเท้า
ก่อน เขาก็ไม่ยอมเอื้อมมือมายื้อยุด ยายแข็งขืนวิ่งหนีมาได้ ฝันว่าเข้าไป
แอบในโพรงไม้แคบๆ ก็พอดีตกใจตื่น”
ตามประวัตเล่
ิ ากันว่ายายเป็นนิวมอเนียตอนนัน้ ไข้ขึน้ สูงและหยุดหายใจ
ไปชั่วขณะ ใครๆ ก็นึกว่ายายตาย ตั้งแต่นั้นมายายก็มีความสามารถพิเศษ
รูเ้ ห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เป็นทีเชื
่ อ่ ถือกันในหมูญาติ
่ สนิท ว่ายายมี อี.เอส.พี.
หล่อนเองเห็นคำทำนายของยายทีเป็
่ นจริงมาแล้วหลายครัง้ ครัง้ ทีทำให้
่ หล่อน
เสียขวัญมากที่สุดก็คือ คราวที่พ่อเครื่องบินตกตาย ยายเตือนแล้วแต่พ่อ
ไม่เชื่อ…พ่อเป็นคนเดียวในบ้านที่ไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้
ตู้หนังสือสูงท่วมหัว แออัดไปด้วยหนังสือเก่าๆ ที่พ่อสะสมเอาไว้ตอน
มีชีวติ อยู่ ส่วนใหญ่เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ทีพ่่ อชอบค้นคว้า พ่อศึกษาวิชา
แผ่นดินไหวจากญีป่ นุ่ และอเมริกา ก่อนทีจะ
่ เข้าทำงานทีกรม
่ อุตฯุ ตำแหน่ง
สุดท้ายของพ่อก็คือ นักอุตุนยิ มพิเศษ ก่อนทีพ่่ อจะเสียชีวติ จากเครือ่ งบินตก
ตอนทีอั่ ครามาฝึกงานกับพ่อ บิดาของเขาเป็นรองอธิบดีอยูที่ นั่ น่ หล่อน
จำได้ว่าห้องนี้เป็นห้องที่เขามาฝึกงานกับพ่อเป็นประจำ มีความทรงจำเกี่ยว
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กับเขาไม่มากมายอะไรนัก พูดคุยกันน้อยครัง้ ถ้าเขามาทานอาหารทีบ้่ านด้วย
ส่วนใหญ่จะมองกันด้วยสายตา เขาเป็นรุ่นพี่เรียนจบก่อนหล่อนไม่ต่ำกว่า
สี่ห้าปี ท่าทางเป็นผู้ใหญ่เงียบขรึม ความพูดน้อยของเขานั่นด้วยก็ได้ ที่
ทำให้กลายเป็นคนแปลกหน้าซึ่งกันและกันไปโดยปริยาย…
นิรันตราไม่กล้าเดาถึงความคิดของเขา ถ้าได้รู้ว่ายายต้องการคุยกับ
เขาด้วยเรือ่ งอะไร เขาคงไม่ต่างอะไรกับพ่อทีมอง
่ ยายเหลวไหลเรือ่ ยมา ยาย
พยากรณ์แผ่นดินไหวอีกสองเดือนข้างหน้า ในขณะที่เขาเองก็ยังไม่กล้า
พยากรณ์ แน่นอน…เขาน่าจะรูมาก
้ กว่ายายในเรือ่ งนี้ เพราะเขาเรียนมาโดย
ตรง เขาจะมองยายด้วยสายตาชนิดใดกันแน่
หล่อนรือ้ แฟ้มเอกสารเก่าๆ ของพ่อเกีย่ วกับวิชาแผ่นดินไหวมานัง่ อ่าน
ส่วนใหญ่เป็นประวัตแผ่
ิ นดินไหวทีอื่ น่ ไกลๆ ทีไม่
่ มีอะไรเกีย่ วข้องกับเมืองไทย
เลย เมืองไทยไม่ได้อยูใน
่ โซนทีจะ
่ ต้องกลัวแผ่นดินไหว แม้วา่ เพือ่ นบ้านใกล้เคียงจะหนีเรือ่ งแบบนีไม่
้ พ้น ไม่ต่างอะไรกับว่ามันเป็นแผ่นดินทีปลอดภั
่
ยทีส่ ดุ
จากภัยธรรมชาติชนิดนัน้ แล้วจูๆ่ ยายก็มาพยากรณ์ว่าจะเกิดแผ่นดินไหว คน
ตายไม่ใช่น้อยๆ ไม่น่าจะเป็นเรือ่ งทีเป็
่ นไปได้ หล่อนไม่เชือ่ …และคิดว่าอัครา
ก็คงไม่แตกต่างไปจากหล่อนนัก…
***
เขามาถึงตอนค่ำ และนิรันตราก็ออกไปต้อนรับเขาทีรถ
่ ฟ้าภายนอก
สลัวและแสงสุดท้ายจากดวงอาทิตย์ก็ยังจับอยู่ที่ขอบฟ้าเลือนราง ไฟจาก
โคมไฟนอกบ้านเปิดสว่างทีละดวงสองดวง เขารับไหว้เมือ่ ก้าวออกมาจากรถ
สปอร์ตสีดำคันนั้น มีรอยยิ้มให้หล่อนนิดหนึ่งเป็นเชิงทักทาย ตาเข้มหรี่
เข้าหากันนิดๆ ดุจจะทบทวนความทรงจำดั้งเดิม
“พีอั่ คราสบายดีหรือคะ” หล่อนทักทายเขาก่อนประสานมือไว้ข้างหน้า
สุภาพ เขาดูสูงใหญ่จนหล่อนต้องอยู่ในอาการแหงนคอขึ้นเล็กน้อย
“ครับ…ก็เรือ่ ยๆ” เป็นคำตอบรับสุภาพเช่นกันมีรอยยิม้ ในดวงตาขณะ
ก้มลงมองหล่อน “แปลกตาไป…ไปเห็นทีอื่ น่ คงจำคุณนิไม่ได้ แล้วเป็นไงครับ
คุณยายสบายดี”
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หล่อนยิ้มเก้อเล็กน้อยกับคำถามนั้น
“คุณยายก็เรือ่ ยๆ ค่ะ ปีนีแก่
้ มากแล้ว เชิญพีอั่ คราข้างบนดีกว่าค่ะ…”
เขาเดินตามหล่อนมาเรือ่ ยๆ เสียงรองเท้ากระทบพืน้ หินอ่อนเป็นจังหวะ
หล่อนได้กลิน่ โคโลญผูช้ ายเจือจางมากับลมยามค่ำ ชำเลืองมองเขาก็เห็นเขา
มองหล่อนอยู่เช่นกัน
“เพิง่ เลิกงานหรือคะ” หล่อนมองผ่านเนกไทสีขรึมทีตั่ ดกับเสือ้ สีอ่อนที่
เขาสวมใส่อยู่ผาดๆ “ไม่ทราบพี่อัคราหิวรึเปล่า…”
“พี่เรียบร้อยแล้ว” เขาพูดเรียบๆ “พอดีวันนี้ติดประชุม…ก็ร้อนใจอยู่
เหมือนกัน เรื่องที่คุณนิโทร. ไปเมื่อคืน”
หล่อนถอนใจ ภายในบ้านเย็นฉ่ำไปด้วยอากาศอีกชนิดหนึง่ ทีแตก
่ ต่าง
จากภายนอก มันเย็นฉ่ำและโล่ง หันมากระซิบบอกเขาว่า
“คุณยายรอพบพี่อัคราอยู่ในห้องพักค่ะ…นิจะไม่เข้าไป”
คิ้วเข้มเฉียงขมวดเข้าหากันนิดๆ อย่างไม่เข้าใจอะไรเลย
“เถอะค่ะ…แล้วพี่อัคราจะเข้าใจเอง…”
หล่อนพาเขาไปส่งหน้าห้อง จากนั้นก็สั่งให้เด็กรับใช้จัดเครื่องดื่มเข้า
ไปให้ ตัวเองง่วนอยูกั่ บการทำของว่างเล็กๆ น้อยๆ ด้วยจิตใจทีฟุ่ ง้ ซ่าน ไม่กล้า
เดาถึงปฏิกิริยาของเขาเมื่อรู้ถึงสาเหตุที่ยายอยากคุยด้วย สำหรับหล่อนมัน
ช่างเป็นความอึดอัดอย่างยิ่งยวด หล่อนกลัวว่าเขาจะหัวเราะขันยายเหมือน
อย่างที่ใครๆ ชอบทำ ไม่มีใครที่ชินกับความเป็นยายมากเท่าหล่อน ยายคง
ไม่เชิญเขามาถ้ายายไม่มีความเชื่ออย่างแท้จริงถึงสิ่งที่ยายพยากรณ์ขึ้นมา
หล่อนจัดอาหารว่างให้เขาบนโต๊ะแก้วเล็กๆ รูปทรงกลมทีมี่ เก้าอีนั้ ง่ เพียง
สองตัว มันเป็นมุมเร้นลับบนตัวตึกใหญ่ทีรอบ
่ ข้างเป็นกระจกกว้าง มองเห็น
วิวที่สนามหน้าบ้านและสระน้ำอีกทิศหนึ่ง หล่อนอยากคุยกับเขาเรื่องนี้ด้วย
อยากรู้ว่าเขาคิดอย่างไร และเขาเชื่อยายมากน้อยแค่ไหน
นั่งเปิดแมกกาซีนคอย และดูนาiิกาบ่อยครั้ง จากครึ่งชั่วโมงเป็น
ชัว่ โมงเต็มๆ กว่าเขาจะก้าวออกมาจากห้อง แสงไฟสลัวมุมห้องจับสีหน้าเงียบ
ขรึมจับความรู้สึกใดๆ ไม่ได้
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หล่อนลุกเดินไปหาเขา พูดแผ่วเบาว่า
“เชิญทานของว่างนิดหน่อยก่อนดีกว่าค่ะ นิอยากคุยกับพี่ด้วย…”
เขาเดินตามหล่อนมาติดๆ ชุดเสือ้ กระโปรงติดกันเป็นผ้าย้วยกรุยกราย
ดูบางเบา ทำให้หล่อนดูบอบบางในสายตาของเขา อัครามองเห็นเส้นผม
อ่อนรุ่ยร่ายอยู่บริเวณต้นคอระหงขณะก้มตัวเชื้อเชิญให้เขานั่ง
“พี่อัคราคงไม่มีธุระอะไรที่ไหนใช่ไหมคะ” ตายาวรีเหลือบมองมาทาง
เขาขณะถาม และเขาก็เห็นขนตาอ่อนช้อยกะพริบถี่เข้าหากัน
“พี่ไม่ได้ไปไหน”
เขารู้สึกโล่งแค่ได้ทรุดกายลงนั่ง เหมือนเดินทางจากความรกทึบมาสู่
ทิศทางที่โปร่งโล่งกว่ากัน ชั่วโมงเต็มๆ ที่เขานั่งฟังเรื่องเครียดๆ ที่เขาเองก็
ไม่แน่ใจว่ามันเป็นไปได้หรือไม่…
จิบน้ำส้มอ้อยอิ่ง คิ้วขมวดยุ่งครุ่นคิด และนิรันตราก็ถามแผ่วเบา
“คุณยายบอกพี่อัคราหมดแล้วใช่ไหมคะเรื่องนั้น”
เขาพยักหน้ารับ พยายามเรียบเรียงความรู้สึกของตัวเอง
“ก็เป็นเรื่องแปลกๆ…” เขาตัดสินใจพูดได้แค่นั้น
“พี่อัคราเชื่อไหมคะ”
คราวนี้เขานิ่งอึ้ง สบตาเข้มที่มองเขาแน่วแน่ วงหน้าที่มีปลายคาง
แหลมละมุนดูเครียด และจริงจังกับคำถามชนิดนัน้ ของตนเอง…เหมือนหล่อน
ต้องการให้เขาตอบ…
ชายหนุม่ กระแอมเบาๆ ในลำคอ พยายามจัดการอาหารว่างไปเรือ่ ยๆ
ยืดเวลาหาคำตอบที่เขาต้องการให้มันฟังนุ่มนวลที่สุด
และนิรันตราก็คิดว่าหล่อนได้คำตอบแล้ว…เขาไม่เชื่อ…เสี้ยวหน้าเข้ม
ก้มต่ำเห็นปลายคางบุม๋ ชัดเจน เส้นผมสีน้ำตาลเข้มเรียงเส้นสลวยไปทัง้ ศีรษะ
จมูกโด่งเป็นสันคมชนิดนั้นทำให้เขาเข้มจัด แม้จะอยู่นอกจอทีวี…หลายๆ
คนว่าเขาน่าจะเล่นหนังหรือเป็นนายแบบเสียมากกว่า หล่อนมองเพลินจน
เกือบลืมคำถามตัวเอง และเขาก็เงยหน้าขึน้ ประสานมือเข้าด้วยกันในระดับ
เหนือริมฝีปากเล็กน้อย
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“พี่ไม่อยากลงความเห็นอะไรตอนนี้” เขาว่า “ก็อย่างที่พูด…มันเป็น
เรื่องแปลก…”
“คุณยายทายถูกมาหลายครั้งแล้วนะคะ…”
เขาพยักหน้ารับรู้ คิ้วขมวดยุ่ง
“คุณยายเล่าให้พี่ฟังทั้งหมด…พี่ถึงคิดว่ามันเป็นเรื่องแปลก ไม่ใช่ว่า
ไม่อยากเชื่อ…แต่…”
เขากระแอมในลำคอ ไม่จบประโยคนั้น
นิรันตราก้มหน้าและเม้มริมฝีปากเข้าหากัน พูดแผ่วเบาว่า
“คุณยายพยากรณ์ไว้อีกสองเดือนเท่านั้นนะคะ…”
“พี่จะพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติม…ไม่ทราบว่าจะทำอะไรได้บ้าง”
“พี่อัคราจะไม่เตือนผู้คนไว้ก่อนหรือคะ”
เขาเงียบทันควัน
และนิรันตราก็สำนึกได้ว่า มันช่างเป็นคำถามที่เหลวไหลเสียจริงๆ
หล่อนกำลังพูดกับใคร เขาไม่ใช่คนงมงายไร้สาระที่พร้อมจะเชื่ออะไรก็ได้
หล่อนเงียบสนิท มันเป็นความเงียบอันน่าอึดอัดทั้งสองฝ่าย เขา
จัดการอาหารว่างต่อไปเงียบๆ ครูเดี
่ ยวก็ยกแก้วน้ำขึน้ จิบและดูนาiิกาข้อมือ
นิรันตราเดินไปส่งเขาที่รถ ฝนตกพรำลงมาเล็กน้อยเห็นเป็นเส้นสาย
สีขาวเล็กๆ เขาไขกระจกรถลงเมื่อเปิดประตูก้าวเข้าไปนั่งประจำที่คนขับ
และชะโงกหน้าออกมาเล็กน้อยและสายฝนก็ตกลงมาถูกปอยผมด้านข้าง
“แล้วพี่จะโทร. มา…”
หล่อนมองตามรถที่แล่นออกไปท่ามกลางสายฝนโบกมือให้เขาช้าๆ
ก่อนทีจะ
่ เดินกลับเข้าบ้านในอาการถอยหลัง ช่วงแขนขาวๆ โบกตอบมาก่อน
ที่รถคันนั้นจะแล่นลับหายไปจากสายตา
รู้แล้วว่าเขาคิดอย่างไร
เขาคิดว่าหล่อนเหลวไหลไม่ต่างอะไรกับยายนั่นเอง
ยายปิดห้องเงียบเมื่อหล่อนเดินผ่าน ไม่มีแสงไฟเล็ดลอดออกมาให้
เห็น เหมือนยายจะเข้านอนแล้ว ยายคุยอะไรกับเขาบ้างเป็นชั่วโมง ไม่มี-
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วี่แววว่าเขาจะเชื่ออะไรเลย หล่อนไม่เห็นแม้กระทั่งแววสับสนลังเล เขาดู
อึดอัดเสียมากกว่าว่าจะตอบคำถามของหล่อนอย่างไรเท่านั้น เขาไม่ได้เชื่อ
***
อัคราเอือ้ มมือไปกดปุม่ ทีปั่ ดน้ำฝน เมือ่ กระจกตอนหน้าทวีความพร่ามัวยิ่งขึ้น ละอองไอน้ำเกาะตัวกันเป็นพืดจนมองแทบไม่เห็นถนนเบื้องหน้า
มันกระจายตัวหายไปเรื่อยๆ อากาศรอบตัวอ้าวอบ และเขาก็ได้กลิ่นฝน
กระจายกรุ่น
ความคิดของเขาทำงานเฉื่อยชา และไม่ปะติดปะต่อกันแต่อย่างใด
เขาพยายามคิดไปถึงเวลาชั่วโมงหนึ่งเต็มๆ ที่นั่งฟังสตรีชราคนนั้นพร่ำพูด
ถึงการพยากรณ์อะไรต่อมิอะไรที่เคยเป็นจริงมาแล้วจากอดีต มันดูเลอะ
เลือน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพยากรณ์เรือ่ งการเกิดแผ่นดินไหวร้ายแรงในอีก
สองเดือนข้างหน้า ฝ่ายนั้นกำหนดแม้กระทั่งวันเวลามาด้วย…วันที่ยี่สิบสี่
ธันวาคม…เขาจำได้แม่นยำเพราะมันใกล้วันคริสต์มาสพอดี
“ยายมองเห็นเหตุการณ์หลายครัง้ ตอนแรกก็ไม่แน่ใจคิดว่าเลอะเลือน
ไปเอง ตอนหลังเห็นชัดเจนเหมือนมีคนมาบอก ยายเห็นแผ่นดินไหวบ้าน
เรือนพัง เห็นน้ำทะเลสูงเป็นภูเขาพัดท่วมเข้ามา ผู้คนลอยแพเหมือนมด
ปลวก”
เขาถอนใจยาวเหยียด ทั่วทุกหนทุกแห่งในโลกมีการพยากรณ์เรื่อง
แผ่นดินไหวเป็นระยะๆ ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญและจากคนที่เชื่อว่าตนเองมีความ
สามารถหยั่งรู้ในเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ และไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องแผ่นดินไหว
อย่างเดียวเสียด้วย คนเราพยากรณ์ได้ทุกสิง่ ทุกอย่าง ถูกบ้าง…ผิดบ้างไม่มี
ใครถือเป็นอารมณ์สักเท่าไหร่ไม่ว่าจะผิดหรือถูก เขาอาจจะรวมอยูใน
่ กลุม่ คน
ไม่ถือเป็นอารมณ์เหล่านี้ด้วย
แต่คุณพัชราไม่ใช่ผูห้ ญิงแก่ไร้สาระ เป็นคนทีมี่ ฐานะในสังคมระดับสูง
เป็นทีนั่ บหน้าถือตาเรือ่ ยมา มันจึงทำให้เขาอึดอัดอยูบ้่ างเมือ่ ได้ฟังเรือ่ งชนิดนี้
เหมือนฝ่ายนัน้ ต้องการให้เขาทำบางสิง่ บางอย่าง โดยทีเขา
่ เองก็ยังไม่รูแน่
้ ว่า
จะทำอะไรได้บ้าง
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การพยากรณ์ชนิดนัน้ กับงานทีเขา
่ ทำอยู่ มันไม่อาจประยุกต์เข้ากันได้
เขาพยากรณ์อากาศจากข้อมูลและหลักฐานที่เห็นชัดแน่นอน มีเครื่องเรด้าร์
จับทิศทางลมฟ้าอากาศตลอดเวลา ขนาดนั้นก็ยังพลาดไปได้บ่อยๆ ประสา
อะไรกับการพยากรณ์ด้วยปากเปล่า ด้วยเหตุผลก็คือนั่งทางในเห็น!
จำได้ว่าเขานั่งฟังไปเรื่อยๆ ตามมารยาทเสียมากกว่าและไม่คิดที่จะขัด
อะไร มันเป็นเรือ่ งของคนต่างความเชือ่ นิรันตราเองก็คงจะเชือ่ คุณยายเอา
มากๆ ท่าทางหล่อนผิดหวังอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเห็นทีท่าไม่ใส่ใจของเขา
เขาเสียใจอยู่เหมือนกัน ความจริงเขาน่าจะพูดอะไรได้ดีไปกว่านั้น
หล่อนเองก็มีเจตนาดี เขาไม่อยากให้หล่อนคิดว่าเขามองหล่อนเป็นคนเหลวไหลไร้สาระ
มีจดหมายจากต่างประเทศหลายฉบับ ในตูจดหมาย
้
หน้าบ้าน อัครา
หยิบดูทีละฉบับ ส่วนใหญ่มาจากเพือ่ นเก่าๆ ของเขานัน่ เองสมัยเรียนอยูด้่ วย
กัน เขาไขกุญแจเข้าบ้าน เสียงวิทยุดังแว่วมาจากห้องริมสุดของตัวตึก ห้อง
นัน้ เป็นห้องหลานสาวลูกน้องชายคนเล็ก ทีม่ าพักด้วยตอนปิดภาคเรียน เขา
ได้ยินเสียงหรี่วิทยุลงแทบไม่ได้ยินเสียงอีกต่อไป ชายหนุ่มเดินไปเปิดตู้เย็น
หาเครื่องดื่ม หูแว่วเสียงเดินกุกกักแล้วเงียบหายไปอีกครั้ง
“นัจ…”
เขาเรียก แต่ไม่ได้ยินเสียงตอบมา
อัคราเดินกลับมาทรุดกายลงนั่งบนโซฟา แล้วแกะจดหมายออกอ่าน
ทีละฉบับ ไม่มีอะไรน่าสนใจ ก็แค่จดหมายถามทุกข์สุขธรรมดา เขาผ่าน
ไปอ่านจดหมายน้องชายคนเล็กด้วยความรูส้ กึ แปลกใจเล็กน้อย ปกตินิราศจะ
ไม่เขียนจดหมาย มีปัญหาอะไรฝ่ายนั้นจะคุยทางโทรศัพท์เป็นชั่วโมง
แสงจากโคมไฟดวงเล็กส่องกระทบกระดาษสีฟ้าบางเบา ไม่ใช่การ
เขียนที่ยาวอะไร แต่พอรู้ใจความสำคัญทั้งหมด เขาก็ถึงกับอึ้งไป
พี่อัคฮะ…
ความจริงผมน่าจะโทร. คุยกับพีมาก
่ กว่า แต่คิดว่าผมอาจทำให้พีอึ่ ดอัด-
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ใจก็ได้ ก็เลยเลือกทีจะ
่ เขียนจดหมายแทน ผมจะแต่งงานกับเทรซีส่ นิ้ ปีนีแน่
้
นอนฮะ ผมคงไม่กลับเมืองไทย แต่จะหาธุรกิจทางนี้ทำไปเรื่อยๆ ติดขัดก็
แต่เรือ่ งนัจจา ผมยังไม่อยากให้ลูกกลับมาตอนนี้ เพราะรูว่้ าจะมีปัญหามาก
นัจไม่เคยชอบเทรซีเอาเลย
่
ก็มีปัญหากันมาหลายครัง้ จนผมรูส้ กึ เหนือ่ ยใจ
จนบอกไม่ถกู ผมรักเทรซีม่ ากฮะพีอ่ คั แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ได้รัก
ลูก ผมเพียงแต่อยากให้นัจโตกว่านี้อีกสักเล็กน้อย เราอาจจะพูดกันรู้เรื่อง
มากกว่านี้ ผมอยากฝากลูกไว้กับพี่อัคชั่วคราว ให้แกเรียนหนังสือทางโน้น
ไปก่อน อีกสามปีนัจก็จะจบไฮสกูล ตอนนั้นผมก็อยากให้ลูกมาเรียนมหาวิทยาลัยทางนี้ นัจคงโตขึ้นมากตอนนั้น
ผมยังไม่ได้พูดอะไรกับลูกเหมือนกัน อยากคุยกับพีดู่ ก่อน ถ้าพีโอเค
่
ยังไงแล้วผมจะพูดกับลูกทีหลัง ผมขอขอบคุณพี่อัคที่ช่วยดูแลแกในช่วงนี้
ยังไงแล้วผมจะโทร. มาคุยกับพี่ดูอีกทีนะฮะ
รักและนับถือ
นิราศ
เขาอ่านจดหมายฉบับนั้นหลายเที่ยว จากนั้นก็พับเก็บไว้อย่างเก่า
แสงไฟสลัวทำให้บรรยากาศรอบตัวซึมเซากว่าเดิม ห้องรับแขกกว้างขวางดู
ขาวโพลนด้วยเฟอร์นเิ จอร์ทุกชิน้ ทีอยู
่ ใน
่ โทนสีเดียวกัน ตาของเขาจับนิง่ อยูที่ ่
งาช้างขนาดใหญ่รูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว ที่แกะสลักไว้อย่างวิจิตรพิสดารที่ฝา
ห้องตรงข้าม มันถูกแกะเป็นรูปอะไรบ้าง…จำได้ว่าเป็นของขวัญจากน้องชาย
วันขึ้นบ้านใหม่…สามปีมาแล้วตอนนิราศกลับมาเยี่ยมบ้าน เป็นช่วงที่นิราศ
หย่าขาดจากเมียคนแรก และมีลูกติดคนเดียวคือนัจจา…
เด็กผูห้ ญิงอายุแค่สิบสามปีนี้ ตัวสูงชะลูดเก้งก้าง เขาจำเจ้าหล่อนแทบ
ไม่ได้ตอนไปรับทีแอร์
่ พอร์ทเมือ่ เดือนทีแล้
่ ว อยูไม่
่ กีวั่ นก็ร้องไห้คิดถึงพ่ออยาก
กลับ จนบัดนี้ก็เริ่มคุ้นชินไปได้บ้าง แต่ก็ยังมีความหวังที่จะกลับเมืองนอก
อีกสองเดือนข้างหน้าอยูนั่ น่ เอง เขาไม่เข้าใจนิราศ…การทิง้ ลูกเอาไว้เป็นแรมปี
ในวันคืนข้างหน้า เป็นเรื่องง่ายเพียงนั้นทีเดียวหรือ
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คงไม่ใช่เขาทีจะ
่ ต้องเป็นฝ่ายพูดเรือ่ งนีกั้ บเด็ก อัคราไม่รังเกียจถ้าหลาน
จะอยูด้่ วยไปอีกหลายๆ ปี เพราะเขาก็มีความเอ็นดูนัจจาไม่ใช่น้อยๆ แต่เขา
ก็จะไม่ใช่คนพูดเรื่องนี้กับหล่อน…มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อย่างใด
เสียงฝีเท้าเดินเรื่อยมาตามพื้นห้อง และอัคราก็เอี้ยวตัวไปมองเด็กหญิงตัวสูงโย่งในชุดนอนรุ่มร่าม เดินหัวหูยุ่งเข้าประตูมาพอดี ผมสั้นเป็น
กระเซิงล้อมกรอบดวงหน้าค่อนข้างกลม ที่บัดนี้งอง้ำอย่างขัดใจ
“ลุงไปไหนมาคะ…นัจทานข้าวเย็นคนเดียว”
“อ้าว…ไม่รู้นี่ว่าคอย ลุงไปธุระบ้านเพื่อนมา” เขาเลื่อนกองกระดาษ
ข้างกายเปิดที่ทางให้หล่อนนั่ง
นัจจาทรุดกายลงนั่งเอนพิงพนัก เนื้อตัวผอมบางของหล่อนแทบจะ
กลืนเป็นเนื้อเดียวกับพนักที่พิงอยู่ ขายาวเก้งก้างวางเกะกะไม่เป็นระเบียบ
ถามลอยๆ ว่า
“พ่อไม่โทร. มาเลยหรือคะ…นัจคอยทุกวัน”
อัคราอึ้ง ตามองจดหมายสีฟ้าที่วางซ้อนอยู่ปะปนกับซองจดหมาย
หลากสี ตอบอึกอักว่า
“ไม่เห็นโทร….คงจะยุ่ง…ทำไมนัจไม่โทร. ไป”
“ไม่เคยอยูเลย
่ ค่ะ” เด็กหญิงถอนใจเฮือก “โทร. ทีไรคนนัน้ ก็รับสาย…
คนนั้นน่ะ…แฟนพ่อเขาคนนั้น”
“เทรซี่…” อัคราเอ่ยชื่ออีกฝ่าย
“ค่ะ…คนนั้นแหละ…นัจสั่งไว้ให้พ่อโทร. พ่อก็ไม่เห็นโทร….”
ใบหน้าขาวจัดก้มงุดจนคางจรดอก เห็นคางเป็นรูปรอยสองชัน้ ชัดเจน
ตาหมองจนเขาพลอยสะท้อนใจรีบปลอบว่า
“ลุงรู้ว่าพ่อกำลังยุ่ง เรื่องเปิดธุรกิจอะไรนี่แหละ”
“พ่อว่าจะมารับนัจอีกสองเดือน ไม่ใช่มาไม่ได้ล่ะ”
เขาเงียบ…ทีคิ่ ดว่าไม่ใช่เรือ่ งง่ายมันดูจะไม่ใช่เรือ่ งง่ายจริงๆ นิราศอยู่
ไกล เขาต่างหากที่จะต้องเป็นคนอยู่รับหน้าทุกสิ่งทุกอย่าง
“ถ้าพ่อมาไม่ได้ลุงไปส่งนัจได้ไหมคะ?” เด็กหญิงเงยหน้าขึ้นถาม มี
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ความหวังในดวงตาจนเขาไม่กล้าปฏิเสธ บอกปัดไปว่า
“ทำไมเราไม่คุยกันอีกทีเมื่อถึงเวลานะ…เพราะตอนนี้ลุงก็ยังบอกอะไร
ไม่ได้ทั้งนั้น”
เด็กหญิงถอนใจ จากนั้นก็ลุกขึ้นยืน
“นัจไปนอนละค่ะ…แล้วไงพรุ่งนี้นัจจะตื่นแต่เช้ามาทำอาหารให้ลุง
คุณปูจะ
่ มารับไปตอนสายหน่อย นัจคงอยูกั่ บปูถึ่ งค่ำเลย ลุงแวะรับนัจทีบ้่ าน
คุณปู่พรุ่งนี้ด้วยนะคะ ถ้าลุงไม่ได้ไปไหน”
เขาพยักหน้ารับ ตามองตามร่างสูงที่เดินเรี่ยกลับไปยังทิศทางเดิม
ร่างในชุดนอนดอกดวงเล็กๆ ลับหายไปในทีส่ ดุ และเขาก็ลุกขึน้ ยืน เก็บรวบ
รวมจดหมายใส่ลิน้ ชักข้างกาย ตัง้ ใจว่าเขาจะไม่ตอบจดหมายน้องชาย นิราศ
คงโทร. มาเองเร็วๆ นี้ ฝ่ายนัน้ จะต้องเป็นคนบอกนัจจาถึงการตัดสินใจทัง้ หมด
…ไม่ใช่เขา…

นัจจาตื่นแต่เช้าเพื่อทำอาหารให้ลุง ปกติลุงจะตื่นสายโด่งและไปทำ
งานโดยไม่ทานอะไรเลย หล่อนเคยชินกับการปรนนิบตั พ่ิ อตอนอยูเมื
่ องนอก
ด้วยกัน จนรู้สึกเป็นความขาด ถ้าตัดความเคยชินชนิดนั้นออกไปจากชีวิต
ไข่ลวกสองฟอง กับกาแฟร้อนใส่แต่ครีมไม่ใส่น้ำตาล อาหารเช้าสอง
อย่างนีหล่
่ อนจำได้ขึน้ ใจและไม่ยากเย็นอะไรสักนิดกับการตืน่ มาทำให้ลุงทุกวัน
แรกๆ ไข่แข็งโป๊กไปบ้างแต่หลังๆ หล่อนก็จับเวลาลวกไข่จนได้ที่ ลุงไม่เคยมี
แม่บ้านและหล่อนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าลุงอยู่ตัวคนเดียวมาได้อย่างไรจน
ป่านนี้
เสียงเปิดปิดประตูห้อง ตามมาด้วยเสียงฝีเท้าเดินหนักๆ ทำให้นัจจา
หันไปมอง รีบตอกไข่ใส่ถ้วยแก้วใบเล็กและเหยาะเกลือพริกไทยนิดหน่อย
กลิ่นน้ำยาโกนหนวดโชยเข้ามาก่อน ตามมาด้วยร่างสูงใหญ่ของลุงที่เดินผูก
เนกไทออกมาจากห้อง…มันไม่ใช่เครื่องแบบทำงานที่หล่อนคุ้นชินถามไปว่า
“ลุงไม่ทำงานหรือคะวันนี้”
“เปล่า…” เป็นคำปฏิเสธสั้นๆ ขณะทรุดกายลงนั่ง มีรอยยิ้มที่มุม
ปากนิดหนึ่งเมื่อเห็นอาหารเช้าที่หล่อนยกมาเสิร์ฟ
นัจจาทรุดกายลงนั่ง และนั่งเท้าคางมองลุงไปเรื่อยๆ มองใบหน้าสี
น้ำตาลอ่อนไม่ต่างอะไรกับสีกาแฟในถ้วยเบือ้ งหน้าของลุงนัน่ เอง…ความนวล
ละเอียดของสีผิวทำให้หล่อนข้องใจไม่เว้นวายจนต้องถามไปตรงๆ
“ลุงแต่งหน้าบ้างรึเปล่าคะตอนไปออกทีวี”
ชายหนุ่มขมวดคิ้วนิดๆ
“เปล่านี่…ทำไม”
สีผิวแบบนัน้ ไม่ควรจะเป็นสีผิวผูช้ ายสักนิด…เรียวปากสีค่อนข้างซีดตัด
ปลายคางเขียวจางๆ ดูน่ามอง แม้ลุงจะไม่ใช่คนรูปหล่อเหมือนพ่อแต่อย่างใด
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พ่อรูปหล่อผูห้ ญิงติดเกรียวกราว แต่นัจจาก็ไม่คิดว่าพ่อจะน่ามองเท่าลุง พ่อ
เป็นคนเริงร่ายิม้ ง่ายเกินไปนัน่ เอง ในขณะทีลุ่ งดูน่าเกรงใจยิง่ กว่า และทำให้
หล่อนกลัวยิ่งกว่า กะพริบตาถี่ๆ ขณะแหย่ปลายนิ้วก้อยใส่มุมปากข้างหนึ่ง
และกัดเล็บไปด้วย
“แล้วเราไม่ทานอะไร” ลุงถามขณะจิบกาแฟ
นัจจาส่ายหน้า กัดเล็บแรงกว่าเดิม มันเป็นเล็บนิว้ ก้อยทีเริ่ ม่ เว้าแหว่ง
ความจริงมันเว้าแหว่งไปเสียทุกนิ้ว พ่อเคยพาหล่อนไปหาจิตแพทย์ แต่ก็
ไม่เห็นช่วยอะไรได้ ทีโรงเรี
่ ยนว่าหล่อนเป็นเด็กมีปัญหา เรียกพ่อไปคุยด้วย
บ่อยๆ แต่ใครบ้างในโลกนี้ที่ไม่มีปัญหา…เด็กคนไหนบ้างที่พ่อแม่ไม่ทะเลาะ
กัน…แต่ความโชคร้ายของหล่อนอาจอยูที่ พ่่ อกับแม่ไม่อยูทะเลาะ
่
กันให้นานไป
กว่านั้น พ่อกับแม่เลิกกันเมื่อหล่อนอายุได้แค่สิบขวบ…
หลุบตาลงต่ำมองปลายนิ้วสะอาดของลุง ขณะจับถ้วยกาแฟบนโต๊ะ
หลวมๆ มันโค้งตัวเข้าหากันอย่างน่ามอง เล็บของลุงสะอาด ไม่เป็นคราบ
เหลืองด้วยบุหรีเหมื
่ อนคุณปูสั่ กนิด ก็เพราะว่าลุงไม่สูบบุหรี่ กลิน่ กายของลุง
ไม่มีกลิ่นบุหรี่เหมือนพ่อซึ่งสูบบุหรี่จัดวันละหลายๆ ซอง แต่เป็นกลิ่นหอม
สะอาดๆ…กลิ่นโอเดอโคโลญที่หล่อนชอบเปิดดมเสมอตอนเข้าห้องน้ำ
“นัจไม่เห็นลุงสูบบุหรี่” หล่อนพูดขึ้นลอยๆ
“แล้วไม่ดีหรือ”
“ก็แปลกดี”
“อ้าว…”
“พ่อก็สูบ…คุณปู่ก็สูบ…แม่นัจก็ยังสูบนะ สูบจัดเชียวละบางที”
ลุงไม่พูดอะไรอีก ดื่มกาแฟครั้งสุดท้ายแล้ววางถ้วยลง จากนั้นก็ยก
นาiิกาข้อมือขึ้นดู
“ลุงอย่าลืมไปรับนัจนะคะ”
“ดึกหน่อยนะ”
นัจจาวิง่ ตามไปส่งลุงหน้าบ้าน หล่อนปิดประตูเมือ่ ลุงก้าวจากไป จาก
นั้นก็เปิดม่านมองตามรถสีดำที่เคลื่อนตัวจากไปอ้อยอิ่ง เป็นวันคืนอ้างว้างที่
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พ่อเอาหล่อนมาทิง้ ไว้กับลุงโดยส่งข่าวมานานๆ ครัง้ หล่อนพอจะรูเหตุ
้ ผลของ
พ่ออยูบ้่ าง คูร่ กั ใหม่ของพ่อไม่เคยชอบหล่อนนัน่ เอง พอฝ่ายนัน้ ย้ายเข้ามา
อยู่ด้วยในบ้าน พ่อก็ส่งหล่อนมาเที่ยวเมืองไทยสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่า
“แล้วพ่อจะมารับอีกสองเดือน”
นีย่่ างเข้าเดือนทีสอง
่ แต่ก็ไม่มีวีแ่ ววว่าพ่อจะมารับหล่อนกลับไป หล่อน
เกลียดผู้หญิงคนนั้น! คนที่จะมาแทนที่แม่!
***
นิรันตราขับรถออกจากบ้านตอนเทีย่ ง หล่อนนัดกับแพรวทีโรงแรม
่
ซึง่
ฝ่ายนัน้ เป็นประชาสัมพันธ์อยู่ แพรวเรียนจบรุน่ เดียวกับหล่อนและได้งานทำ
ในโรงแรมที่ยายมีหุ้นส่วนอยู่ด้วย ยายฝากฝังแพรวเข้าทำงานเอง แท้จริง
ยายฝากเพื่อนๆ ของหล่อนหลายคนเข้าทำงานตามบริษัทต่างๆ ที่ยายพอจะ
มีอิทธิพลอยู่บ้าง
ยายเก็บตัวอยูใน
่ ห้องตัง้ แต่เช้า หล่อนไม่รูว่้ ายายคุยอะไรกับอัคราบ้าง
และเขาบอกยายว่าอย่างไรถึงความเห็นของยาย ยายอาจผิดหวังก็ได้ที่เขา
ไม่ถือเป็นเรื่องจริงจังอะไรเลย แววตาของเขาบอกหล่อนเช่นนั้น แม้จะไม่
ประกาศออกมาเป็นคำพูดชัดแจ้งอะไร ยายติดต่อคนผิดแท้ๆ อัคราไม่มีวัน
จะเชื่อเรื่องชนิดนั้น
แพรวคอยหล่อนอยูแล้
่ วในห้องอาหารทีแน่
่ นไปด้วยผูค้ น ส่วนใหญ่เป็น
ชาวต่างชาติและมีคนไทยเพียงไม่กี่คน
“เขาเพิง่ เลิกประชุมกัน” แพรวกระซิบบอกหล่อน “เจ้าหน้าทีอุ่ ตนิุ ยม
เขาบินมาจากทั่วโลก พี่วฤนต์ก็มาด้วย…อยู่โน่นแน่ะ…”
หล่อนเห็นแพรวโบกมือให้พี่ชาย และฝ่ายนั้นก็โบกตอบ ร่างสูงขาว
อยู่ในสูทสีอ่อน เขามองหล่อนผาดๆ เช่นกัน วฤนต์อยู่ในกลุ่มคนไทยและ
ชาวต่างชาติสิบกว่าคนทีกำลั
่ งนัง่ จัดการอาหารกลางวัน ถัดเขาไปใครคนหนึง่
กำลังนั่งหันข้างให้หล่อน แค่ได้เห็นเส้นผมหยักศกสลวยและช่วงไหล่กว้าง
เกยพนักพิงหล่อนก็ดูจะจดจำได้ดีว่าเป็นใคร
“พี่อัครามาด้วยนี่…”
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“เหรอ…ไหน”
คอทียื่ น่ ยาวพ้นกระถางต้นปาล์มออกไปหดสัน้ เข้ามาทีละนิด เมือ่ เห็น
เสี้ยวหน้าคมหันมองมาพอดี
“จริงๆ ด้วย” แพรวว่า “ไม่ได้เจอพีอั่ ครามาตัง้ หลายเดือนแล้ว แก่ไป
จมเลย…”
เมนูอาหารในมือของนิรันตรา ถูกเจ้าตัวพลิกดูไปเรือ่ ยๆ ตามองเพือ่ น
ก็เห็นยังจับจ้องมองไปทีจุ่ ดเดิม วงหน้าขาวในกรอบผมหยิกยุง่ มีริว้ รอยพิศวง
นิดๆ
“เห็นพี่วฤนต์ว่าตอนนี้พี่อัครามีหลานสาวมาอยู่ด้วย…ลูกสาวพี่นิราศ
ยังไง…จำพี่นิราศได้ไหม? ที่เคยตามจีบเราอยู่พักตอนหย่าใหม่ๆ”
“ไปอยู่เมืองนอกแล้วไม่ใช่หรือ”
“เห็นว่าจะแต่งใหม่อีกแล้วนี่…”
นิรันตราเห็นฝ่ายนัน้ ไม่กีครั
่ ง้ มันเป็นสังคมแคบๆ ในหมูคน
่ รูจ้ กั ไม่กีค่ น
วฤนต์เป็นเพือ่ นสนิทของอัคราและเคยไปเรียนเมืองนอกด้วยกัน กลับมาก็ทำ
งานทีเดี
่ ยวกัน หล่อนรู้จักวฤนต์ผ่านมาทางแพรวเพื่อนสนิท
สัง่ อาหารกลางวันไปคนละอย่าง อีกครัง้ ทีหล่
่ อนชำเลืองมองไปทีจุ่ ดนัน้
ก็เห็นอัครากำลังพูดคุยกับฝรัง่ สูงอายุคนหนึง่ เขาดูโดดเด่นแม้จะห้อมล้อมไป
ด้วยผู้คนมากหน้าหลายตา
“วันเกิดพีวฤนต์
่ อาทิตย์ทีจะ
่ ถึงนี”่ แพรวพูดต่อขึน้ ลอยๆ “จะจัดปาร์ตี้
ที่บ้าน นิต้องมาให้ได้นะพี่วฤนต์เชิญไว้”
แววตาของหล่อนมองผ่านไปทีอี่ กบุรษุ หนึง่ ซึง่ นัง่ ถัดไป เขาเหลือบมอง
มาทางหล่อนเช่นกันจนนิรันตราต้องค่อยๆ เลื่อนศีรษะบังตัวเองจากกระถาง
ต้นปาล์มอีกครั้ง
“ถามถึงนิอยู่เรื่อย ว่าพักนี้ไม่ค่อยแวะไปที่บ้าน”
ความสนใจของฝ่ายนั้นส่งผ่านมาทางน้องสาว และให้หล่อนรับรู้เป็น
ประจำจนนิรันตรารูส้ กึ ขัดเขินไปเอง การทำตัวห่างออกมาอาจจะเป็นเหตุผล
หนึ่งก็ได้
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“พักนี้ก็ยุ่งๆ กับงานทางบ้าน” หล่อนว่า
“คุณยายเป็นไงบ้าง”
“ก็…แก่มากแล้ว…”
เงาสูงของใครคนหนึ่งปรากฏวูบวาบ ตามมาด้วยเสียงห้าวร้องทัก
“คุณนิเป็นไงบ้างครับ…พักนี้ไม่ค่อยเจอกัน”
วฤนต์นัน่ เอง เขาแยกตัวเข้ามาทักทาย ใบหน้าขาวจัดมีรอยยิม้ สุภาพ
ขณะก้มศีรษะให้หล่อนนิดๆ
แพรวหัวเราะคิกขณะเลื่อนตัวเองให้พี่ชายนั่งด้วย
“เชิญนิให้แล้วนะคะ…วันเกิด…”
“ไปได้ใช่ไหม”
เขาทรุดกายลงนั่ง ตาเข้มจ้องจับอยู่ที่หล่อนไม่วางตา
“คุณนิผอมไปรึเปล่านี่”
“ค่ะ…” นิรันตรายิ้มรับ “พักนี้น้ำหนักลด”
“นัน่ สิ” วฤนต์มองน้องสาว “ไม่เหมือนรายนีอ้้ วนเอา…อ้วนเอา แล้ว
นี่สั่งอะไรกันรึยัง”
“เรียบร้อยแล้วค่ะ” นิรันตราบอกเขา ชำเลืองมองไปทางด้านหลังและ
อดถามไม่ได้
“มีประชุมอะไรกันหรือคะ”
“อ๋อ…” เขามองตามสายตาของหล่อนไป “เขาเชิญผู้เชี่ยวชาญทาง
ด้านแผ่นดินไหวมาจากหลายๆ ประเทศ ก็แลกเปลีย่ นความรูกั้ น อาจารย์เก่า
แก่ของผมกับอัคราก็มา มิสเตอร์คาร์สันนั่นไง…เคยสอนผมตอนไปเรียนอยู่
แคลิฟอร์เนีย ที่กำลังคุยกับอัครานั่นแหละ”
“อ๋อ…” แพรวยืน่ ศีรษะออกมาบ้าง “ประชุมกันทำไมคะ บ้านเราไม่มี
แผ่นดินไหว”
“ว่าได้หรือ…” วฤนต์หัวเราะหึๆ ตาเข้มจับทีดวง
่ หน้าผุดผาดของผูที้ ่
นัง่ อยูเบื
่ อ้ งหน้าอีกครัง้ คราวนีไม่
้ พูดอะไร…กระแสในดวงตาเท่านัน้ ทีทำให้
่ อกี
ฝ่ายนัง่ ไม่เป็นสุขจนกระทัง่ บริกรนำอาหารมาเสิรฟ์ เขาจึงขอตัวจากไป ไม่ลืม
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ที่จะย้ำว่า
“วันเกิดต้องไปให้ได้นะฮะ”
แพรวมองตามหลังพี่ชายและหัวเราะคิกอยู่คนเดียว
“สงสัยพี่ชายจะจีบนิแล้วละ ทำไงดี”
“จีบอะไร…”
“จริงๆ นะ…ป่านนี้ยังไม่เห็นสนใจใครเลย ผู้หญิงมาชอบก็เยอะแยะ”
นิรันตราเฉยเสีย จัดการอาหารกลางวันไปเรือ่ ยๆ ช่างอ่านสายตาของ
เขาออก ไม่เข้าใจเท่านั้นว่าเขามาชอบอะไรหล่อน วฤนต์รุ่นเดียวกับอัครา
และดูจะแก่กว่าหล่อนหลายปีทีเดียว
ความคิดของหล่อนวกเวียนไปที่อัคราและการพบปะของเขากับยาย
เขาคงไม่พูดเรือ่ งนีให้
้ ใครฟัง หล่อนเห็นการประชุมวันนีของ
้ เหล่านักวิชาการ
แล้วจึงได้เห็นถึงความเหลวไหลของยายชัดเจนยิ่งกว่าเดิม…คงเป็นเรื่องน่า
ขบขันสำหรับเขาไปอีกนาน
แพรวคุยถึงเรือ่ งทางบ้าน เรือ่ งบิดาของฝ่ายนัน้ ซือ้ ทีท่ างเอาไว้ทีภู่ เก็ต
และจะสร้างรีสอร์ตปีหน้า บิดาของแพรวเคยเป็นเจ้าของเหมืองร่ำรวยอยูทาง
่
ใต้ ต่อมาขายกิจการและปลดเกษียณ
“พ่อจะให้พีวฤนต์
่ ลาออกจากงานทางนี้ และรับช่วงธุรกิจทางโน้น แต่
สงสัยจะยาก พีวฤนต์
่ รักงานทีนี่ ได้
่ ขึน้ ปีละตัง้ สองขัน้ คงไม่อยากลาออกง่ายๆ
ตอนนี้อธิบดีก็โปรดเหมือนจะตาย”
หล่อนไม่สงสัย เขาเป็นคนสุภาพและช่างเอาใจเจ้านาย มองไปที่จุด
เดิมอีกครั้งคราวนี้หล่อนเห็นแต่ละคนกำลังลุกจากโต๊ะอาหาร วฤนต์เดินคุย
ไปกับอัคราและลับหายไปทิศทางหนึ่ง
ก้มหน้าจัดการอาหารต่อเงียบๆ ฟังแพรวคุยถึงเรือ่ งสารพัดเรือ่ งโดยที่
หล่อนเองไม่ได้เสริมหรือขัดอะไรขึน้ มาเลย ความคิดของหล่อนทำงานไปอีก
ทิศทางหนึ่ง สมาธิแทบไม่อยู่กับตัวแค่ได้เห็นอัคราอีกครั้ง…ทำไม?
แยกกับแพรวตอนบ่ายจัด ผ่านโต๊ะอาหารโต๊ะยาวทีบั่ ดนีมี้ แขกกลุม่ ใหญ่
เข้ามานั่งแทนที่ หล่อนเดินดูร้านรวงในโรงแรม และแวบเข้าไปในร้านขาย
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หนังสือต่างประเทศร้านหนึง่ มีฝรัง่ หลายคนเดินเลือกหนังสืออยูใน
่ นัน้ หล่อน
เดินหาหนังสือที่ถูกใจ ครั้งสุดท้ายหล่อนได้หนังสือเกี่ยวกับศาสตร์ลึกลับไป
หลายเล่ม ส่วนใหญ่เกี่ยวกับสิ่งเร้นลับที่ยังหาคำอธิบายไม่ได้ มีชั้นหนังสือ
หลายชั้นแน่นเอี้ยดไปด้วยหนังสือพวกนี้
หยิบเล่มหนึง่ มาเปิดอ่านเพลินๆ และดูรูปไปด้วย เงาใครคนหนึง่ วูบวาบ
อยู่ข้างหลัง หล่อนเห็นเงาสูงผ่านไปมาบนหน้าหนังสือ พลันก็ชะงักไปเมื่อ
ได้ยินเสียงทุ้มๆ ทักทายขึ้น
“คุณนินั่นเอง…”
หันไปมองทันควัน ก็พบร่างสูงของอัครายืนอยู่ถัดไป เขากำลังมอง
หล่อนอย่างแปลกใจ
“มาซื้อหนังสือหรือฮะ”
“ค่ะ…พีอั่ คราล่ะคะ?” หล่อนปิดหนังสือในมือใจเต้นขึน้ มาวูบหนึง่ เงย
หน้ามองเขาก็เห็นเขากำลังเปลี่ยนสายตามองไปตามชั้นหนังสือที่อยู่เหนือ
ขึ้นไปอีกชั้น ตาคมหรี่ลงเล็กน้อยอย่างซึ้งใจตัวเอง
“หาหนังสืออ่านฮะ” เป็นคำตอบเรียบๆ มือยาวหยิบหนังสือบนชัน้ มา
เปิดดูผ่านๆ “พอดีวันนีเขา
้ มีประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านแผ่นดินไหวจากหลาย
ประเทศประชุมเพิ่งเสร็จ”
“อ้อ…”
“คุณนิมาคนเดียว” ตะแคงมองหน้าหล่อนแวบหนึ่ง
“มาทานข้าวกับแพรวค่ะ เสร็จแล้วก็เลยเดินหาหนังสืออ่าน”
“ที่นี่เขามีหนังสือดีๆ”
“ค่ะ”
เขาเก็บหนังสือเล่มนั้นไว้ที่เดิมจากนั้นก็หยิบเล่มใหม่ นิรันตรามอง
ตามเสี้ยวหน้าคมที่เงยขึ้นน้อยๆ เขาดูสูงไม่ใช่สูทที่ทำให้ช่วงไหล่ของเขาดู
หนาขนาดนัน้ หล่อนเห็นยามทีเขา
่ ใส่เสือ้ ผ้าสบายๆ ทีส่ ดุ เขาเหลียวมามอง
อย่างพิศวงเล็กน้อยเมื่อเห็นหล่อนมองเขาอยู่เช่นนั้น
“จะหยิบเล่มไหนฮะ…หยิบถึงรึเปล่า”
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“นิได้แล้วค่ะ” หล่อนกอดหนังสือไว้แนบอก
เขาหันไปเลือกหนังสือที่ต้องการได้สองเล่ม หันมามองหนังสือในมือ
หล่อนก่อนจะบอกว่า
“พี่ซื้อให้คุณนิก็แล้วกัน…”
“ไม่เป็นไรค่ะ…”
“มาซิฮะ…คิดเงินพร้อมๆ กันไปเลย”
หนังสือสามเล่ม ถูกวางไว้ที่เคาน์เตอร์เบื้องหน้าแคชเชียร์ จากนั้น
เขาก็หันมาทางหล่อน
“พี่คุยกับอาจารย์เก่าที่เคยสอนมาวันนี้เกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหว”
“หรือคะ”
“อยากคุยกับคุณนิด้วย…คิดว่าน่าสนใจเรือ่ งทีคุ่ ณยายคุยเอาไว้ประเดีย๋ ว
ทานอะไรด้วยกันนิดหน่อยนะฮะ…ถ้าคุณนิไม่มีธุระอะไรที่ไหน”
มันเป็นค็อฟฟี่ช็อปในโรงแรมนั่นเองที่เขาพาหล่อนกลับเข้าไปอีกครั้ง
ที่มุมเงียบๆ ด้านหนึ่งซึ่งปราศจากผู้คนพลุกพล่าน บรรยากาศภายในหนาว
เย็นและอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆ ของสถานที่ เขาสั่งกาแฟร้อน เช่น
เดียวกับหล่อน นิรันตรามองใบหน้าค่อนข้างขรึมอย่างไม่เข้าใจอะไรนัก เขา
นั่งประสานมือทั้งสองข้างไว้ในระดับริมฝีปากดวงตาหรี่ลงอย่างใช้ความคิด
“พี่คุยกับมิสเตอร์คาร์สันมา ถึงเรื่องแผ่นดินไหวที่แคลิฟอร์เนีย เขา
บอกเหมือนกันว่ามีการพยากรณ์เอาไว้เป็นระยะๆ ไม่ใช่จากผู้เชี่ยวชาญทาง
ด้านนี้โดยตรงด้วย แต่จากพวกที่มี อี.เอส.พี. นั่งทางในเห็นเอาเองอะไร
แบบนีม้ นั แปลกไหมล่ะ? บางคนทำนายเป็นตุเป็นตะถึงเหตุการณ์ต่างๆ แล้วก็
เกิดขึน้ จริงเสียด้วยสิ อย่างเช่น ตอนประธานาธิบดีเคเนดีถู้ กฆาตกรรม ก็มี
คนทำนายเอาไว้ล่วงหน้าแล้วหลายคน ทำให้พีรู่ ส้ กึ แปลกใจว่าเขาเชือ่ กันด้วย
หรือเรือ่ งแบบนี้ อย่างประเทศตะวันตกนีมี่ เทคโนโลยีสงู ไม่น่าจะเชือ่ เรือ่ ง…
อะไรๆ แบบนี้…”
เขาเกือบใช้คำว่า ‘งมงาย’ …เกือบไปเท่านัน้ รูว่้ าหล่อนคงไม่พอใจถ้า
เขาพูดอะไรในลักษณะนั้น
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“แล้วพี่อัคราคิดยังไงคะ” หล่อนถามเขา
“พี่ไม่ทราบจะคิดยังไงเหมือนกัน” เขาสารภาพออกไปตรงๆ
“เห็นว่าแคลิฟอร์เนียจะมีแผ่นดินไหวใหญ่”
“เขาพูดแบบนั้น ก็ไหวถี่ๆ ติดกันมาเรื่อยตรงรอยร้าวที่เดียวกัน”
“แต่เมืองไทยนี่ไม่ได้อยู่ในโซนแผ่นดินไหวเลยนะคะ นิยังไม่เข้าใจว่า
มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรกับบ้านเรา”
บริกรเอากาแฟร้อนมาเสิรฟ์ ควันของมันพวยพุง่ และหล่อนก็มองเขา
ผ่านควันสีขาว เขาเติมครีมเพียงเล็กน้อยแต่ไม่แตะต้องน้ำตาล ปลายนิ้ว
สะอาดเคลื่อนไหวช้าๆ เหมือนจะใช้ความคิดไปด้วย
“ผิวโลกกำลังเปลีย่ นแปลงทุกหนทุกแห่ง มันเป็นไปได้ทัง้ นัน้ จากอดีต
ก็มีแผ่นดินยุบลงไปทั้งแถบ ขุดพบเมืองโบราณกันทีหลัง พบอารยธรรม
พบเทคโนโลยี ทียั่ งไม่พบก็มีแยะแต่สันนิษฐานกันเอาเองตามคำเล่าลือ มัน
ทำให้เราเชื่อว่าแผ่นดินที่เราคิดว่ามั่นคงที่สุดแล้วแท้จริงมันก็ไม่ได้มีความ
มั่นคงเอาเลย โลกเปลี่ยนตัวเองไปได้เรื่อยๆ”
นิรันตราจิบกาแฟช้าๆ หล่อนมองคิ้วยุ่งๆ ที่ค่อยคลายตัวออกจากกัน
เขายิ้มกับหล่อนทางดวงตา
“พี่ต้องขอโทษที่พูดอะไรไปวันนั้นในเชิงไม่เชื่อถือคุณยาย…พี่เพียงแต่
คิดว่าเราควรจะมีหลักฐานและยึดเหตุผลได้มากกว่านั้น”
“คุณยายทายอะไรแม่นมาหลายครัง้ แล้วเหมือนกันค่ะ ว่าแต่พีอั่ คราคุย
ให้ใครฟังบ้างรึเปล่าคะ”
เขาส่ายหน้าไปมาช้าๆ
“ยังไม่ได้พูดให้ใครฟัง ทีน่่ ากลัวก็คือรูวั้ นเวลาทีแน่
่ นอนด้วย พีไม่
่ คิด
ว่าจะมีใครเชื่อง่ายๆ ถ้าพูดไป”
หล่อนเงียบ
“แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า พี่จะไม่ทำอะไรเสียเลย” เขารีบพูดต่อเมื่อ
เห็นแววตาของหล่อน “พี่ว่าจะหาข้อมูลเพิ่มเติม อาจได้ความจริงอะไรเพิ่ม
ขึ้นมาบ้างก็ได้ ซึ่งก็ดี…เราจะได้ระแวดระวังเอาไว้”
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ถาดแก้วใส่ของว่างเล็กๆ น้อยๆ ถูกนำมาเสิรฟ์ ไม่มีอะไรมากนอกจาก
ขนมเค้กก้อนเล็กสีทอง ห่อกระดาษแก้วสีสวย อัครามองปลายนิ้วยาวเรียว
ทีค่่ อยๆ แกะกระดาษแก้วออกเสียงดังกรอบแกรบ มันเป็นนิว้ เรียวยาวสวยงาม
สีเคลือบเล็บเป็นสีอ่อนเหมือนสีเนื้อ หล่อนสวมเสื้อแขนยาวผ้าเนื้อบางเบา
สีฟ้าอ่อน กระโปรงพลีตจับกลีบพองทัง้ ตัวทำให้หล่อนดูมีเนือ้ หนังเพิม่ ขึน้ มา
บ้าง เสือ้ คอปิดดูรัดกุมเหมือนยายชี ผมสลวยเป็นเกลียวเคลียไหล่ข้างหนึง่
ดูคล้ายขดเชือกอันโต ตุ้มหูรูปดอกไม้สีเดียวกับชุดที่สวมใส่ทำให้หล่อนดู
อ่อนหวานในสายตา…เป็นการมองนานเกินไปจนเขารูส้ กึ ถึงความผิดปกติ รีบ
เบือนสายตามองไปทางอื่นและหล่อนก็ถามขึ้นลอยๆ
“วันนี้พี่อัคราไม่ทำงานหรือคะ”
เขาเหลือบดูนาiิกา
“บ่ายๆ พี่ต้องไปธุระอีกหลายแห่ง มีเลี้ยงค่ำนี้กับมิสเตอร์คาร์สัน…”
เหมือนเขาจะพูดกับตัวเองเสียมากกว่าจะพูดกับหล่อน “ต้องไปรับยายนัจตอน
ค่ำๆ…อ้อ…ตอนนี้พี่มีหลานสาวมาอยู่ด้วย ลูกนิราศ”
“หรือคะ?”
“ทีแรกว่าจะมาอยูแค่
่ ซัมเมอร์…” เขาถอนใจนิดหนึง่ กำลังคิดว่าเขา
พูดมากเกินไปหรือเปล่า ความคิดของเขาทำงานหนักในเรือ่ งนัจจาด้วย ไม่รู้
ด้วยซ้ำว่าจะทำอย่างไรกับหล่อนต่อไปดี เขากลัวว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเด็กหญิงรู้ว่าพ่อไม่ได้ต้องการให้กลับไปเมืองนอกอีกแล้ว…
“ก็…มีปัญหานิดหน่อย เด็กกำลังเหงา…”
นิรันตราสบตาเขาแต่เขามองไปทิศทางอื่น
“อาจไม่ได้กลับไปเมืองนอกอีก”
“อ้าว…ทำไมล่ะคะ”
ชายหนุม่ อึง้ กำลังคิดว่าเขาจะบอกหล่อนดีหรือไม่ก็พอดีหล่อนรีบพูด
ขึ้น
“ทำไมไม่เอาไปฝากไว้ทีบ้่ านล่ะคะ ตอนพีอั่ คราไปทำงาน นิก็ไม่มีใคร
มีแต่คุณยาย บ้านกว้างเชียวค่ะ มีที่เล่นเยอะแยะ นิเองก็เหงา”
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เขามองหล่อน มีแววครุ่นคิดในดวงตาก่อนตัดสินใจ
“ถ้าไม่รบกวนคุณนิมากเกินไปนะฮะ”
“ไม่เลยค่ะ นิก็อยากมีเพือ่ น บางทีไปช็อปปิง้ คนเดียวก็เหงาเหมือนกัน”
“ดีฮะ ถ้างั้น พี่จะได้ไม่ห่วง”
เขาเห็นความจริงใจในดวงตาของหล่อน ทีทำให้
่ ไม่อยากปฏิเสธ ไม่มี
อะไรจะดีสำหรับนัจจามากไปกว่าการได้ผู้หญิงด้วยกันพูดคุยด้วย เขาเองไม่
เข้าใจเด็กหญิงนัก นิราศว่าบุตรสาวเป็นเด็กมีปัญหา เขาเริม่ มองเห็นปัญหา
รางเลือนแม้จะไม่ชัดเจนนัก แต่ปัญหาอาจจะมากขึน้ ก็ได้ถ้าเด็กหญิงรูว่้ าไม่มี
ใครต้องการแกอีกแล้ว
แยกกับนิรันตราวันนี้ เขาเห็นความสนิทชิดเชื้อระหว่างเขากับหล่อน
ที่เพิ่มขึ้นมาอีกนิด หลังจากที่เป็นคนแปลกหน้ากันมาแสนนาน เขาไปส่ง
หล่อนที่รถและหล่อนก็ชะโงกหน้ามาบอกว่า
“จะเอายายนัจไปวันไหนก็โทร. บอกนินะคะ นิไปรับให้ที่บ้านก็ได้”
ปลายคางเรียวแทบจะเกยขอบหน้าต่างรถ เมื่อพูดเช่นนั้น ตาสี
น้ำตาลอ่อนโยนฉายแสงจ้าเห็นแฉกในดวงตาท่ามกลางแสงแดดยามบ่ายจัด
“แล้วพีจะ
่ โทร. ไป” เขายิ้มใส่ดวงตาหล่อนเป็นครัง้ สุดท้ายก่อนจะถอย
หลังจากมาให้หล่อนออกรถ มันเป็นรอยยิ้มที่มีมนต์ขลังจนหล่อนชะงักไป
อึดใจ!
นิรันตราโบกมือให้เขา จากกระจกรถหล่อนเห็นร่างสูงยืนเอามือล้วง
กระเป๋ากางเกงทั้งสองข้างถอยกลับไปทีละก้าวสองก้าว อะไรกันนั่นเกี่ยวกับ
บุรษุ นีที้ จั่ บหัวใจหล่อนเสียเหลือเกิน เสน่ห?์ คงไม่ใช่…อัคราไม่ใช่ผูช้ ายรูป
หล่อขนาดต้องมองเหลียวหลัง ต้องได้คุยและใกล้ชิดกับเขานั่นเองหล่อนจึง
จะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ว่านั้น มันเป็นธรรมชาติในตัวเขาที่ปราศจากความ
เสแสร้งเหมือนผูช้ ายทัว่ ๆ ไป หล่อนอาจจะเห็นเพียงคนเดียวก็ได้เพราะหล่อน
เริ่มสนใจเขาไม่ใช่น้อย ช่างเป็นความสนใจที่ผุดขึ้นมาจนน่าแปลก
ถอนใจยาว…หันเหความคิดไปเรื่องอื่น ก่อนที่จะเกิดความสับสนใจ
มากกว่านัน้ หล่อนสับสนใจเพราะหล่อนไม่เคยสนใจใครง่ายดายขนาดนี้ มัน

