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7VIOLET RAIN

บทน�ำ

รหูนอนแห่งจกัรวำลคอืส่วนหน่ึงของหลมุด�ำอนัมมีวลมหำศำล ดดูกลนื

ทุกสิ่งท่ีอยู่ใกล้แม้กระท่ังแสง หำกเปรียบกำลอวกำศเป็นแผ่นกระดำษที่ม ี

ควำมยำวเป็นอนันต์ ซึ่งโค้งม้วนทอดยำวไปเรื่อยๆ อย่ำงไม่รู้จบ รูหนอนก็คือ

ท่อเล็กๆ ที่เชื่อมลัดจำกผิวกระดำษตรงจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึงซึ่งบังเอิญ 

บดิโค้งมำอยูใ่กล้กัน เป็นทำงเชือ่มจำกเวลำช่วงหนึง่ไปยังอกีช่วง ซึง่จะเปิดออก

และปิดตัวลงอย่ำงรวดเร็วในเวลำไม่กี่วินำที นั่นคือควำมเข้ำใจของผม

แต่มนุษย์เรำยังสร้ำงรูหนอนเองไม่ได้ แม้ว่ำมันจะเกิดข้ึนเองอยู่เสมอ

โดยที่เรำไม่รู้ และเรำคงไม่สำมำรถก�ำหนดมิติปลำยทำงหรือสถำนท่ี หรือ 

ดึงเอำรูหนอนออกมำจำกฟองควอนตัม ซึ่งก็คือฟองเล็กๆ ท่ีเกิดจำกกำร 

ทีก่ำลเวลำและอวกำศสัน่สะเทอืน แม้ว่ำตำมทฤษฎีสมัพัทธภำพของไอน์สไตน์

จะบอกว่ำฟองควอนตัมนั้นมีอยู่ในทุกโมเลกุลของสสำรก็ตำม

ไม่น่ำเชือ่ว่ำผมคดิถงึเรือ่งนีใ้นเวลำท่ีผมก�ำลงัจะตำย รถของผมพุ่งทะลุ

รำวก้ันตรงขอบทำง ลอยละลิว่ในอำกำศ ก่อนจะกระแทกกับผวิน�ำ้และด�ำดิง่

ลงไป หัวผมมนึตือ้จำกแรงกระแทก มวลน�ำ้เริม่ไหลทะลักเข้ำมำทำงหน้ำต่ำง 

ที่ เป ิดอยู ่ ผมพยำยำมกระเสือกกระสนพำตัวเองออกมำจำกรถ แต่ก็ 

ไม่มเีรีย่วแรงมำกพอจะต้ำนแรงน�ำ้ทีไ่หลหลัง่เข้ำมำได้ ไม่นำนมนัก็เอ่อล้นเตม็

ภำยในตัวรถ ห้อมล้อมผมไว้ในควำมเย็นเยียบ ผมได้ยินเสียงว้ิงในหู แบบท่ี 

เรำมักจะได้ยินเมื่อปล่อยตัวให้จมลงในหนองน�้ำจนมิดท่วมหัว มันฟังคล้ำย 
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หอมกลิ่นความรัก8

เสยีงหรดีหริง่เรไรทีพ่ำให้สงบและขนลกุในเวลำเดยีวกัน ผมรูส้กึเหมอืนตวัเอง

ก�ำลังลอยละล่อง ขณะที่รถก�ำลังจมดิ่งลงสู่ก้นแม่น�้ำปิง

ท่ำมกลำงสตทิีร่ำงเลอืนผมได้กลิน่ดอกลัน่ทมหอมจรงุลอยมำกับสำยน�ำ้ 

ขณะที่หูแว่วได้ยินเสียง

'...กูขอสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งปวงว่ากูน้ันจะรักมั่นต่อพ่อจอม 

แต่เพียงผู้เดียวทุกชาติภพ'

'พ่อจอม...พ่อจอมขวัญของฉนั อย่างน้ีเรยีกว่าข่มขนืใจพ่อจอมหรอืไม่...'

เสียงแรกนั้นหนักแน่น ขณะที่เสียงซึ่งตำมมำทีหลังน้ันทอดหวำน 

อย่ำงเว้ำวอนและย่ัวกระเซ้ำอยู่ในที ในอกผมอุ่นด้วยควำมรู้สึกประหลำด 

ทีป่ลอบประโลมและหวำมใจอย่ำงลกึซึง้ ขณะท่ีแสงเลอืนรำงซึง่ส่องผ่ำนผวิน�ำ้

ลงมำหำยลับไปและถูกแทนที่ด้วยควำมมืดมิด
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9VIOLET RAIN

"คุณจอมครับ ของเก่ำกับหีบบนเฮือนใหญ่จะหื้อเอำไปเก็บตี้ใดครับ"

เสียงอู้ค�ำเมืองดึงควำมสนใจของผมจำกกำรสเก็ตช์แบบคร่ำวๆ ลงบน

กระดำษ และหันไปทำงลุงตันซ่ึงเป็นหัวหน้ำช่ำงไม้ชำวเชียงใหม่ที่มำท�ำงำน

เป็นผู้รับเหมำรำยย่อยให้กับบริษัทที่ผมท�ำหน้ำที่เป็นสถำปนิก "ห้องเก็บของ

เต็มแล้วเหรอลุงตัน"

"ยังบ่เตม็ครบั แต่บ่ฮูว่้ำของในหบีมนัจะเป็นของมค่ีำก่อ เดีย๋วพวกคนงำน

มนัจะไปโดนของเป้ินหล*ุ จะบ่มปัีญญำหำมำใช้คณุหญิงเป้ิน"

"มีของอะไรมั่งล่ะ ขอดูหน่อย" ผมปิดสมุดสเก็ตช์ แล้วเดินออกจำก 

ศำลำรมิน�ำ้ไปตำมทำงเดนิทีป่ดู้วยศลิำแลงบนสนำมหญ้ำท่ีเพ่ิงจะรดน�ำ้ใหม่ๆ

ลมแล้งพัดโชยมำเบำๆ หอบเอำกลิน่หอมร่ืนของดอกลัน่ทมลอยแตะจมกู 

ดอกสีขำวร่วงลงบนสนำมหญ้ำเป็นจุดเล็กๆ พรำวบนผืนหญ้ำสีเขียวสด ผม 

ก้มลงหยิบขึ้นมำหนึ่งดอก ดมกลิ่นหอมๆ ของมันแล้วหย่อนไว้ในกระเป๋ำเสื้อ 

ถ้ำเป็นเมื่อก่อนต้นไม้ชนิดน้ีคงจะปลูกกันตำมวัด ไม่ใช่บ้ำนคน เพรำะชื่อมัน 

ฟังดูไม่ค่อยเป็นมงคล เหมือนจะระทมทุกข์ แต่หลังจำกถูกเปล่ียนชื่อเป็น 

ลีลำวดี มันก็อัพเกรดตัวเองอย่ำงรวดเร็ว จำกต้นละไม่ก่ีร้อยขยับข้ึนเป็น 

สีห้่ำพัน กลำยเป็นต้นไม้ท่ีนยิมปลกูกันทัว่ท้ังหน้ำบ้ำนหลงับ้ำนและก็ตำมรสีอร์ต

ทั่วประเทศไทย

บทที่ ๑
จอม

* หลุ หมำยถึงพัง
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หอมกลิ่นความรัก10

แต่บ้ำนหลงันีค้งเป็นข้อยกเว้น เพรำะดเูหมอืนว่ำเจ้ำของเดมิจะปลกูไว้

แบบนีน้ำนแล้ว ไม่รูว่้ำหวัสมยัใหม่จนไม่สนควำมเชือ่เก่ำๆ หรอืว่ำอกหักรกัคุด 

ระทมขมขื่นจนต้องปลูกต้นลั่นทมไว้เต็มสวนหลังบ้ำนเพื่อเตือนใจ

จำกศำลำรมิน�ำ้ทีม่ต้ีนลัน่ทมเรยีงรำย ผ่ำนสนำมหญ้ำกว้ำง ข้ำงหน้ำคือ

เรือนโบรำณหลังใหญ่ท่ีดูเหมือนจะมีอำยุร่วมร้อยปีมำแล้ว เป็นเรือนสองชั้น

แบบมะนลิำผสมสถำปัตยกรรมโคโลเนียล ชัน้ล่ำงก่ออฐิฉำบปนูเป็นซุม้โค้งสขีำว

เรยีงเป็นช่องครอบอยู่เหนือทำงเดนิชัน้ล่ำง ส่วนชัน้บนเป็นไม้สกัสเีข้มเกือบด�ำ 

หลงัคำทรงป้ันหยำผสมจัว่แหลม เจ้ำของต้องฐำนะดมีำกมำตัง้แต่รุน่บรรพบรุษุ  

ถึงได้มีที่ดินพร้อมบ้ำนหลังใหญ่ติดริมแม่น�้ำปิงแบบนี้

ผมเดินลอดซุม้โค้ง ข้ึนบนัไดจำกชัน้ล่ำงไปยังระเบยีงกว้ำง ซึง่ทอดล้อม 

ทัง้สองฟำกของตวับ้ำนอย่ำงร่มรืน่อยู่ใต้หลงัคำทีย่ื่นคลมุ สทีีเ่คลอืบบนเสำไม้

และรำวระเบียงฉลุลวดลำยหลุดกะเทำะไปบ้ำงตำมกำลเวลำ แต่เน้ือไม้ 

ยังคงทน หีบไม้หนำหนักใบใหญ่สองใบวำงอยู่บนพ้ืนระเบยีง โดยมคีนงำนคนหนึง่

ยืนอยู่ใกล้ๆ เพื่อรอค�ำสั่งว่ำจะให้ท�ำยังไงกับมันต่อ

"ไหนดูซิว่ำข้ำงในมีอะไรอยู่ ถ้ำเป็นทองล่ะก็ เรำจะอดใจกันไหวมั้ยน่ี"  

ผมพูดข�ำๆ พลำงเดินเข้ำไป

ผมดึงพวงกุญแจพวงใหญ่ออกจำกเอว เจ้ำของบ้ำนฝำกลกูกุญแจทุกดอก

เอำไว้เผือ่ต้องใช้ มนัมทีัง้กุญแจบ้ำน กุญแจห้อง และกุญแจดอกเลก็แบบท่ีใช้

เปิดตู้หรอืลิน้ชัก ผมเลอืกมำลองไขดทูลีะดอก จนในทีส่ดุก็เจอ ผมเปิดฝำหบีออก 

แล้วก็ต้องแปลกใจ เพรำะมันเต็มไปด้วยกรอบรูปท่ีเรียงซ้อนกัน แต่ละกรอบ 

ถูกห่อไว้อย่ำงดด้ีวยผ้ำ เหมอืนเจ้ำของจะเก็บไว้อย่ำงต้ังใจถนอม ผมเปิดหีบอกีใบ

ออกดู แล้วก็พบว่ำมันเต็มไปด้วยกรอบรูปเหมือนกัน แต่มีกล่องไม้หนำทึบ 

ขนำดรำวๆ กล่องทิชชูขนำดยำวอยู่ในหีบด้วยหน่ึงใบ ฝำปิดด้ำนบนเป็น 

ทรงโค้งลงมำและตดิกุญแจลอ็กแน่นหนำ ผมหยิบมนัขึน้มำเพ่ือไขกุญแจเปิดดู 

แต่กลับไม่มีลูกกุญแจดอกไหนไขมันได้

ผมวำงกล่องไม้ใบเล็กคืนไว้ในหีบและเหน็บกุญแจไว้ที่เอวเหมือนเดิม 

ก่อนจะหยิบกรอบรูปขึ้นมำดูทีละภำพด้วยควำมระมัดระวัง
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11VIOLET RAIN

"หือ?...ภำพเขียนด้วยดินสอทั้งนั้นเลยนี่" ผมมองอย่ำงทึ่งๆ

ภำพทุกภำพเก่ำจนกระดำษกลำยเป็นสีเหลือง และรอยครำบที่เกำะ 

บนกระจกก็ท�ำให้มองภำพได้ยำกข้ึน แต่ลำยเส้นคุ้นตำอย่ำงประหลำด  

ภำพส่วนใหญ่เป็นมุมต่ำงๆ ในอำณำบริเวณบ้ำนหลังนี้ ทั้งเรือนหลังใหญ่  

เรอืนหลงัเลก็ และก็มภีำพวิวปะปนมำด้วย บำงภำพละเอยีดลออ แต่บำงภำพ 

ก็วำดแบบหยำบๆ เหมือนคนวำดข้ีเกียจเก็บรำยละเอียด แล้วผมก็เจอส่ิงท่ี 

น่ำสนใจ

มนัคอืภำพสเก็ตช์ของสถำนรีถไฟเชยีงใหม่ในอดตี ซึง่มลีกัษณะแตกต่ำง

จำกตวัอำคำรทีใ่ช้กันอยู่ในปัจจบุนัอย่ำงชดัเจน แปลว่ำรปูน้ีต้องถูกวำดข้ึนตัง้แต่

ก่อนสงครำมโลกครัง้ท่ีสอง ก่อนจะมกีำรท้ิงระเบดิจำกฝ่ำยสมัพันธมติรลงทีส่ถำนี 

จนพังเห้ียนเพ่ือตัดเส้นทำงคมนำคมของพวกญ่ีปุ่น และต้องสร้ำงขึ้นใหม ่

หลงัจำกนัน้หลำยปี

"โอ ้โห ผมว่ำมันมีค ่ำมำกเลยนะลุงตัน ในแง่ของหลักฐำนทำง 

ประวัติศำสตร์น่ะ ดูสิ มีภำพเรือนหลังน้ีกับเรือนเล็กต้ังหลำยภำพ น่ำจะเป็น 

ตอนก่อนท่ีจะมีกำรดัดแปลงบำงส่วนด้วย เห็นไหมลุงตัน ระเบียงด้ำนหลัง 

ของเรือนใหญ่ยังมีครบอยู่เลย"

"หรือจะเป็นฝีมือช่ำงเขียนสมัยนั้นครับ?"

"ไม่รู้เหมือนกัน" ผมส่ำยหน้ำ "แต่ท่ีแน่ๆ ต้องเป็นของล�้ำค่ำทำงใจของ

เจ้ำของบ้ำนแน่นอน เพรำะมันถูกเก็บไว้ในหีบอย่ำงดีแบบน้ี ผมว่ำเรำน่ำจะ 

เอำไปเก็บไว้ในเรอืนเลก็ก่อนดไีหม ท่ีนัน่ไม่มใีครไปยุม่ย่ำม แถมกุญแจก็ลอ็ก

แน่นหนำ"

"ดีครับ" ลุงตันพยักหน้ำอย่ำงเห็นด้วย

ผมห่อกรอบรูปด้วยผ้ำและเก็บมันไว้เหมือนเดิม ก่อนท่ีสำยตำจะไป

สะดุดกับกรอบรูปอันเล็กท่ีวำงอิงอยู่ในหีบใบท่ีสอง ผมหยิบข้ึนมำดู มันเป็น 

ภำพศำลำริมน�้ำท่ีไม่ใช่หลังเดียวกันกับที่มีอยู่ในตอนน้ี เดำว่ำน่ำจะสร้ำงขึ้น

ตั้งแต่ช่วงแรกๆ พร้อมกับเรือนหลังใหญ่ แต่ถูกรื้อออกไปเพรำะผุพังแล้วก็ 

สร้ำงศำลำหลงัใหม่ขึน้มำแทน ใจผมอ่อนยวบอย่ำงประหลำดขณะมองภำพนี้ 
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ทั้งสุขและเศร้ำปนกัน แล้วก็เผลอยิ้มออกมำทั้งที่ไม่รู้เหมือนกันว่ำยิ้มท�ำไม

ผมหุบย้ิมทันก่อนที่ลุงตันจะหันมำเห็น ผมกระแอมและสั่งคนงำน  

"เก็บไว้ในห้องนอนของเรือนเล็ก เดี๋ยวผมจะไปไขกุญแจเปิดประตูให้"

หลังจำกดูแลให้คนงำนเก็บข้ำวของไว้อย่ำงดีตำมต้องกำรแล้ว ผมกับ 

ลุงตันก็เดินลงบันไดมำด้วยกัน

"คุณหญิงเปิ้นว่ำจะมำถึงเมื่อใดครับคุณจอม" ลุงตันถำมขึ้น

"เห็นว่ำเป็นวันพุธนะลุง" ผมตอบ "ท่ำนคงมำพร้อมกับลูกๆ"

คณุหญิงท่ีผมก�ำลงัพูดถึงเป็นเจ้ำของบ้ำนหลงัน้ี และเป็นลกูค้ำท่ีว่ำจ้ำง

บริษัทท่ีผมท�ำงำนอยู่ให้มำรีโนเวตเรือนหลังใหญ่ รวมท้ังต่อเติมส่วนของ 

เรอืนหลงัเลก็ให้เป็นแกลลอรีภ่ำพวำด ซ่ึงเมือ่ผมเห็นของท่ีอยู่ในหีบท้ังสองใบน่ัน 

ผมก็เดำว่ำภำพเขียนพวกนั้นน่ำจะได้ออกมำโชว์ตัวหลังงำนเสร็จแน่นอน

ทีจ่รงิสโคปงำนระดบัน้ี ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ส�ำนักงำนสถำปนิกจำกกรงุเทพฯ 

ก็ได้ เพรำะเชยีงใหม่ก็มสี�ำนกังำนสถำปนกิดีๆ  กับบรษิทัรบัเหมำก่อสร้ำงเยอะแยะ 

แถมค่ำใช้จ่ำยจะถูกกว่ำใช้บรษิทัทำงกรงุเทพฯ ซะอกี แต่ข้อสงสยัของผมก็ได้รบั

กำรอธิบำยจำกพ่ีธเนศท่ีเป็นหัวหน้ำสถำปนิกของออฟฟิศผม

'จอม ลกูค้ำขอทีมสถำปนิกท่ีรโีนเวตบ้ำนเก่ำทีค่ลองสำนไปท�ำโปรเจก็ต์น้ี'

'โห...พ่ี อยู่ตั้งเชียงใหม่ แถมยังไม่ใช่โปรเจ็กต์ใหญ่โต ท�ำไมเค้ำเลือก 

บรษิทัเรำล่ะพ่ี หรอืต้องกำรแบบเทิร์นคย์ี'

TURN KEY PROJECT คือกำรว่ำจ้ำงให้มีทั้งกำรออกแบบและ 

ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงรวมอยู่ด้วยกัน ซึ่งแปลว่ำทำงบริษัทต้องรับผิดชอบ 

ทั้งกำรออกแบบ กำรก่อสร้ำง และส่งทีมไปควบคุมดูแลกำรก่อสร้ำง 

จนเสร็จสมบูรณ์

'ไม่ใช่เหตผุลน้ันหรอก แต่เจ้ำของบ้ำนเป็นคุณหญิง เป็นเพ่ือนเก่ำเพ่ือนแก่ 

กับคณุพ่อของท่ำนประธำน แล้วตอนน้ีท่ำนกับครอบครวัก็ยังอยู่ทีต่่ำงประเทศ  

ก็เลยอยำกจะให้คนรู้จักกันช่วยดูแลมำกกว่ำ เหตุผลเท่ำนี้พอมั้ย'

อืม...เป็นเหตุผลของคนมีเงินและมีเส้นสำยนั่นเอง

'แล้วท�ำไมระบุเป็นทีมที่รีโนเวตบ้ำนคลองสำนล่ะพี่'
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'สถำปนิกหล่อมัง้' พ่ีธเนศประชด แต่ผมรบีย้ิมรบัอย่ำงภูมใิจ 'เขำเห็นใน

หนังสอืทีจ่อมกับอัน๋ให้สมัภำษณ์ไง จอมเคยไปท�ำงำนทีเ่ชยีงใหม่ไม่ใช่เหรอ'

'ก็ช่ำย' ผมลำกเสียง ผมเคยเลือกไปฝึกงำนท่ีนั่นสองเดือนตอนที่ยัง 

เรยีนมหำวิทยำลยั 'แต่พ่ีอัน๋เขำจะยอมไปให้เหรอ แฟนแกท้องแก่แล้วน่ีครบั'

พ่ีอัน๋คอืสถำปนกิอกีคนทีท่�ำงำนโปรเจก็ต์รโีนเวตบ้ำนคลองสำนด้วยกัน

กับผม

'ไม่ไป' พี่ธเนศส่ำยหัว

'อ้ำว อย่ำงงี้ก็...'

'เออ เอ็งไปคนเดียว'

ผมอ้ำปำกจะโวย อะไรวะเนี่ย กำรท่ีผมยังโสด ไม่มีลูกมีเมีย มันไม่ได้

หมำยควำมว่ำผมจะสะดวกในทุกๆ เรื่องอย่ำงไม่มีข้อจ�ำกัดนะ อยู่กรุงเทพฯ 

สะดวกสบำยจะตำย เพ่ือนฝูงก็เยอะแยะ แล้วควำมโสดนี่มันคือสถำนภำพ 

ที่ใครๆ จะรังแกยังไงก็ได้เหรอ

'เงินเดือนสองจุดห้ำเท่ำ' พี่ธเนศบอก

หือ?...

เดีย๋วนะ ขอหำยใจแป๊บ...สองจดุห้ำเท่ำของเงนิเดอืนปกตินีม่นัเป็นเรต 

ของบริษัทส�ำหรับกำรออกไปอยู่ไซต์งำนในแถบประเทศเพื่อนบ้ำนเลยนะ

'มีเบี้ยเลี้ยงประจ�ำวันด้วยต่ำงหำก ค่ำซักผ้ำด้วย แล้วท่ีน่ันไม่มีแคมป์

คนงำน แปลว่ำถ้ำจอมไปเช่ำอพำร์ตเมนต์ บริษัทก็ต้องจ่ำยส่วนน้ีให้ด้วย'  

พี่ธเนศรัวทุกออพชั่นใส่ผมอย่ำงไม่ยั้ง

'ฮืม...' ผมคิดหนักมำก

หลงัจำกใช้เวลำไตร่ตรองนำนถึงสบิวินำที ผมก็ตอบออกไป 'ผมก็คิดถึง

เชียงใหม่อยู่พอดีเลยพี่'

ตอนน้ีผมก็เลยข้ึนมำอยู่เชยีงใหม่ ยืนอยู่หน้ำเรอืนโบรำณอำยุร่วมร้อยปี

และรื้อฟื้นค�ำเมืองที่เคยเข้ำใจอยู่บ้ำงตอนที่มำฝึกงำนให้หวนกลับมำ ผมฟัง 

ค�ำเมืองรู้เรื่อง เข้ำใจควำมหมำยได้ดี แต่ยังพูดไม่เก่ง

Page ���������������.indd   13 9/10/2562 BE   17:48



หอมกลิ่นความรัก14

"ยังไงผมฝำกงำนวันจนัทร์ด้วยนะ" ผมย�ำ้กับลงุตนั "ผมคงมำถึงช้ำหน่อย 

น่ำจะเป็นช่วงบ่ำย"

ลงุตนัพยักหน้ำและรบัปำกมัน่เหมำะ "บ่ต้องห่วงครบั คณุจอมจะเดนิทำง

วันพรุง่แม่นก่อ"

"ใช่" ผมตอบ วันพรุ ่งนี้ เป ็นวันเสำร์ ผมจะแวะมำดูงำนช่วงเช้ำ 

สักสองสำมชั่วโมง แล้วก็จะเดินทำงเข้ำกรุงเทพฯ ตอนบ่ำย นอนค้ำงสองคืน 

และกลับมำอีกทีวันจันทร์

"ถ้ำบ่มหียังแล้ว วันน้ีผมป๊ิก* ละเน้อคณุจอม คนงำนมนัมำรอเต็มรถแล้ว" 

ลงุตนับุย้ปำกไปทำงรถกระบะท่ีตอนนีม้คีนงำนขึน้ไปน่ังอยู่บนกระบะหลงัจนเตม็

ผมมองนำฬิกำ มันบอกเวลำห้ำโมงเย็น คนงำนพวกนี้ตรงเวลำมำก  

โดยเฉพำะเวลำเลิกงำน "ไปเถอะลุงตัน พรุ่งนี้ค่อยว่ำกันใหม่"

"คณุจอมก็อย่ำป๊ิกบ้ำนมดืค�ำ่ ช่วงน้ีเชยีงใหม่ฝุน่หนักขนำด เดีย๋วสะดดุ 

รำกไม้ล้มสลบอยู่แถวนี้คนเดียว บ่มีไผช่วยเน้อ"

"แหม แค่คืนเดียว ศพยังไม่เน่ำหรอก" ผมพูดกลั้วหัวเรำะ

ลงุตนัสตำร์ตรถและขบัออกไปแล้ว ผมน่ังลงตรงบนัไดข้ันล่ำงด้ำนหน้ำ

ของเรอืนเลก็ เปิดสมุดสเก็ตช์ข้ึนมำอกีครัง้เพ่ือท�ำงำนส่วนท่ียังค้ำงอยู่ก่อนหน้ำน้ี 

งำนออกแบบมันเสร็จมำจำกออฟฟิศในรูปของกระดำษพิมพ์เขียวแล้วก็จริง 

แต่เวลำก่อสร้ำง หน้ำงำนจริงๆ มันจะมีรำยละเอียดมำกมำยที่ต้องคิดเพ่ิม  

ทั้งส่วนท่ีต้องแก้ไขเพรำะติดปัญหำที่ไม่คำดคิด หรือส่วนที่พิมพ์เขียวระบุไว ้

แค่คร่ำวๆ แม้แต่กำรปูแผ่นกระเบื้องปูพ้ืน คนงำนยังต้องถำมว่ำจะให้ปูจำก 

ตรงกลำงออกไป หรือเริ่มจำกผนังทำงซ้ำยหรือทำงขวำถึงจะออกมำดูดีที่สุด 

และเรื่องของควำมสวยงำมเหล่ำนี้สถำปนิกต้องเป็นคนตัดสินใจ

ผมนัง่อยู่ตรงนัน้ ใต้เงำร่มครึม้ของต้นหกูวำงทีท่อดเหนือหลงัคำคลมุบนัได 

ท่ำมกลำงลมท่ีโชยมำเป็นระยะให้คลำยร้อน ผมชอบเรือนหลังเล็กมำกกว่ำ 

เรอืนหลงัใหญ่ มนัเป็นเรอืนไม้สกัสองชัน้ ขนำดเหมำะส�ำหรบัครอบครวัเลก็ๆ  

ไม่ได้ใหญ่โตโอฬำรและมห้ีองหับมำกมำยเหมอืนเรอืนหลงัใหญ่

* ปิ๊ก หมำยถึงกลับ
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ผมน่ังอยู่ตรงนั้นอีกพักใหญ่ จนฟ้ำเริ่มมืดลงถึงได้หยุดมือ ผมลุกข้ึน 

และบิดตัวไล่ควำมเมื่อยขบ ก่อนจะเดินออกมำจำกตรงนั้นพลำงคิดว่ำ 

จะไปหำข้ำวเย็นกินทีไ่หนด ีผมย�ำ่ไปบนสนำมหญ้ำในควำมคร้ึมของเวลำโพล้เพล้ 

แล้วอยู่ๆ ก็เย็นสันหลังวำบ เหมือนมีใครก�ำลังจ้องมองผมอยู่

'...พ่อจอม'

ผมหันขวับกลับไปมองทันที ที่เรือนหลังเล็ก...ตรงระเบียงชั้นบนน่ัน  

ผมคล้ำยจะเห็นเงำคนวูบไหวอยู่ตรงนั้น แต่ผมรู้ว่ำไม่มีใครหรอก ผมเพ่ิงจะ 

เดินออกมำจำกตรงนั้นได้แค่ไม่กี่เมตร ถ้ำมีใครเดินขึ้นบันไดไป ผมต้องรู้สิ

หรือจะเป็นผี?

ขนแขนผมลกุเกรยีว หันหลงักลบัและรบีสำวเท้ำออกมำโดยไม่คดิจะพิสจูน์ 

กลิ่นดอกลั่นทมจำกหลังบ้ำนหอมโชยมำแตะจมูก หอมแรงย่ิงกว่ำท่ีได้กลิ่น 

เมือ่ตอนกลำงวัน แต่น่ีผมอยู่หน้ำบ้ำนนะโว้ย! มนัจะหอมทัว่ถึงอะไรขนำดนัน้!

ทนัททีีข่ึน้รถได้ ผมก็สตำร์ตและบึง่ออกมำจำกเขตบ้ำนแบบไม่เหลยีวหลัง 

เอำตรงๆ นะ ไม่กล้ำเหลอืบมองกระจกมองหลังด้วยซ�ำ้ ถึงจะชอบดอกลัน่ทม

ขนำดไหน ก็ไม่ได้แปลว่ำจะรับได้ทุกสถำนกำรณ์

สิบห้ำนำทีต่อมำผมก็มำน่ังฟังเพลงอยู่ในร้ำนอำหำรริมแม่น�้ำปิง  

ตรงฝั่งเดียวกับวัดเกตกำรำม ใกล้โบสถ์คริสต์และแกลลอรี่งำนศิลปะที่มีอยู่

หลำยแห่งละแวกนัน้ ร้ำนอำหำรร้ำนนีเ้ป็นแบบกึง่ผบัท่ีขำยอำหำรช่วงกลำงวัน

และมดีนตรสีดเล่นในตอนกลำงคนื แต่คนืวนัศกุร์แบบน้ีร้ำนคกึคกัไปด้วยผูค้น

ที่มำจองที่นั่งดีๆ ตั้งแต่หัวค�่ำและอยู่ยำวไปถึงช่วงดึก

เสยีงเพลงจำกวงดนตรทีีเ่ล่นอยูต่รงมมุหนึง่ของร้ำนช่วยท�ำให้ควำมรูส้กึ

หลอนๆ เมือ่ครูจ่ำงหำยไป ผมสัง่ไส้กรอกแฟรงก์เฟอร์เตอร์มำกินกับเบยีร์เย็นๆ 

ใจหน่ึงนึกอยำกโทรชวนพวกวิศวกรมำดริ๊งก์ด้วยกัน แต่ก็เปล่ียนใจ พวกน้ัน 

กินเหล้ำอย่ำงกับน�ำ้เปล่ำ สำดลงคออย่ำงต่อเน่ืองแบบไม่เลกิรำง่ำยๆ แต่คนืนี ้

ผมอยำกหยุดแค่เบยีร์กระป๋องเดยีว ไม่อยำกเมำ และไม่อยำกมคีวำมขุ่นมวัอะไร

ติดหัวไปกับกำรเดินทำงในวันพรุ่งนี้

ด้วยบรรยำกำศกับเสยีงดนตร ีสกัพักผมก็ลืมเร่ืองชวนขนลกุท่ีเรือนหลงัเล็ก
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เมื่อครู่ไปจนหมด ผมหยิบโทรศัพท์มือถือข้ึนมำเช็กดูเป็นครั้งท่ีร้อยว่ำไฟลต์ท่ี

ต้องเดินทำงกับโรงแรมท่ีจองไว้สองคืนน่ะถูกต้องอย่ำงที่ผมต้องกำร ก่อนจะ 

กดเลอืกรปูท่ีเก็บไว้ข้ึนมำด ูผมเลือ่นนิว้เรว็ๆ ผ่ำนรปูไซต์งำนก่อสร้ำง จนในท่ีสุด 

ก็ถึงรูปที่ผมอยำกดู

มันคือรูปของผู ้ชำยคนหน่ึงท่ียืนเอำมือประสำนตรงท้ำยทอยและ 

ส่งย้ิมน้อยๆ ให้กล้อง โดยมฉีำกหลงัเป็นอำสนวิหำรเวสต์มนิสเตอร์ในองักฤษ  

เขำเป็นผู้ชำยตัวสูง หน้ำตำดี ไหล่หนำกว้ำง และมีบุคลิกแบบผู้ชำยอบอุ่น  

ตอนน้ีเขำก�ำลงัเดนิทำงจำกองักฤษกลบัมำทีป่ระเทศไทย หลงัจำกไปเรยีนต่อ 

มหำวิทยำลัยที่นั่นนำนเกือบสี่ปี

ใจผมพองโตเมื่อมองรอยย้ิมของเขำ ควำมคิดถึงแผ่ซ่ำนไปทั่วอก  

ผมเคำะเบำๆ ลงบนจอโทรศัพท์และกระซิบ "พรุ่งนี้เจอกันครับ"

พี่โอม...แฟนคนแรกและคนเดียวในชีวิตของผม

มนัเป็นค�ำพูดท่ีจะว่ำผดิก็ไม่ใช่ จะว่ำถูกก็ไม่เชงิ ไม่ใช่แค่เพรำะผมไม่รู้ว่ำ 

ในอนำคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเรำสองคนไปหรือเปล่ำ แต่เป็นเพรำะ 

ผมยังไม่รู้ว่ำค�ำว่ำ 'ชีวิต' ของผม จะกินควำมหมำยและเวลำไปไกลเกินกว่ำ 

ที่ผมจะจินตนำกำรได้ในตอนนั้น
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เช้ำวันรุง่ขึน้ ผมหิว้กระเป๋ำเดนิทำงขึน้แท็กซีเ่พ่ือแวะไปดท่ีูไซต์งำนก่อน

ตำมท่ีต้ังใจ และเม่ือไปถึงผมก็ต้องประหลำดใจ เมื่อเห็นคนงำนมำยืนออกัน 

อยู่ตรงหน้ำเรอืนหลงัเลก็ ท้ังท่ีตอนนีเ้รำก�ำลงัลงงำนในส่วนของเรอืนหลงัใหญ่

กันอยู่

"มีอะไรเหรอลุงตัน" ผมส่งเสียงออกไปตั้งแต่ยังเดินเข้ำไปไม่ถึง

"เมือ่คืนก่ิงไม้มนัโค่นลงมำใส่หลงัคำเฮอืนเลก็ครบัคณุจอม" ลงุตนัตอบ 

"ตรงบันไดทำงขึ้น"

ผมเงยหน้ำขึ้นมอง ก็เห็นก่ิงไม้ท่อนเท่ำต้นขำท่ิมคำอยู่กับหลังคำ  

"อื้อหือ เดี๋ยวนะ หลังคำทะลุเลยเหรอลุง"

"โดนพ้ืนระเบียงด้วยครับ เมื่อคืนเขำว่ำแถวน้ีลมแรงขนำด เหมือนฝน 

จะตก"

"แล้วโดนส่วนอื่นของหลังคำของตัวบ้ำนด้วยรึเปล่ำเนี่ย"

ผมใจไม่ดี รีบก้ำวเร็วๆ ไปท่ีเรือนเล็ก หลังคำกับพ้ืนเรือนน่ะซ่อมได้  

แต่ผมกลัวข้ำวของอย่ำงอ่ืนที่เก็บไว้ในเรือนจะเสียหำย หรือไม่ก็โดนขโมย... 

ยิ่งนึกถึงเงำเมื่อวำนนั่นด้วย

เรือนหลังน้ีเป็นเรือนไม้สักสองชั้น หลังคำใหญ่ท่ีคลุมตัวบ้ำนเป็น 

ทรงปั้นหยำ แต่หลังคำด้ำนข้ำงเป็นจั่วแหลมและมีส่วนที่ลำดเอียงลงมำคลุม

เหนือบนัไดทำงขึน้ด้ำนหน้ำบ้ำน ซึง่หักศอกเป็นรปูตวัแอลขึน้ไปยังระเบยีงชัน้บน

บทที่ ๒
ไหนว่ำอกหักไม่ยักตำย
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ผมก้ำวเลีย่งแผ่นไมต้รงชำนพกับนัไดทีท่ะลเุป็นรโูหว่จำกกำรโดนกิง่ไม้

หล่นใส่ งำนงอกอีกแล้วกู ผมยังไม่ทันได้สั่งวัสดุท่ีจะใช้ส�ำหรับเรือนเล็กเลย  

แต่ต้องมำซ่อมมนัแล้ว ผมเงยหน้ำขึน้มองใต้หลงัคำ กระเบือ้งพังไปแถบหน่ึง  

แปหักไปสำมท่อน ดีที่ไม่โดนจันทันเข้ำด้วย

ผมก้ำวขึ้นไปชั้นบน เดินผ่ำนระเบียงท่ีทอดล้อมตัวบ้ำนเป็นรูปตัวยู  

เข้ำไปยังโถงด้ำนในและไขกุญแจห้องนอนเพ่ือตรวจดูของท่ีเก็บไว้ในนั้น  

ข้ำงในห้องค่อนข้ำงมืดท้ังท่ีเป็นตอนกลำงวัน ผมเดินไปเปิดหน้ำต่ำงเพ่ือให้ 

แสงส่องเข้ำมำได้

สภำพในห้องยังคงเหมอืนเมือ่วำนตอนทีผ่มเข้ำมำ หลังคำไม่มตีรงไหน

ช�ำรุดเสียหำย เตียงสี่เสำตั้งหันหัวชิดผนังด้ำนหน่ึง ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อื่น ผม

ระบำยลมหำยใจอย่ำงโล่งอกเมื่อเห็นหีบทั้งสองใบนั่นยังวำงอยู่ดีตรงที่เดิม 

โดยไม่มีร่องรอยงัดแงะ ผมเบนสำยตำขึ้นไปยังผนัง

ภำพถ่ำยภำพหน่ึงใส่กรอบประดับอยู่บนผนังไม้ เป็นภำพบรรพบุรุษ 

ของเจ้ำของบ้ำนทีดู่เหมอืนจะมยีศศกัดิเ์ป็นถึงพระยำ กับภรรยำของท่ำนและ

ลูกชำยสองคนกับลูกสำวอีกหน่ึง ท้ังห้ำคนยืนอยู่ตรงสนำมหญ้ำหน้ำเรือน 

หลงัใหญ่ สหีน้ำน่ิงๆ แบบทีค่นสมยัก่อนชอบท�ำเวลำต้องถ่ำยรูป ไม่ใช่ฉกีย้ิมกว้ำง 

ชูสองนิ้วแบบในยุคของเรำ

ผมเอยีงคอมอง ภำพเก่ำมำก แต่ไม่รูท้�ำไมถึงไม่กลวั ภำพคนทีต่ำยไปแล้ว

ควรจะท�ำให้เรำขนลกุขนชนัไม่ใช่รไึง ไม่ใช่รูส้กึเหมอืนจะชุม่ชืน่ใจแบบนี้

จำกท่ีพ่ีธเนศเล่ำให้ผมฟัง คุณหญิงเจ้ำของคนปัจจุบันเป็นรุ่นหลำน  

แต่ย้ำยไปอยู่อเมริกำ ทิ้งบ้ำนหลังน้ีไว้โดยไม่มีใครอยู่มำเป็นสิบปี เพรำะ 

ช�ำ้อกช�ำ้ใจทีท่่ำนนำยพลสำมขีองท่ำนพำภรรยำน้อยอำยุครำวลูกออกงำนสงัคม 

แบบออกหน้ำออกตำโดยไม่เห็นแก่หน้ำภรรยำหลวง ท่ำนก็เลยหอบลูกๆ  

ไปเรียนต่อที่อเมริกำ และตั้งใจว่ำจะไม่กลับมำ ลูกจะได้ไม่ต้องมำเห็น 

ภำพพ่อเชิดชเูมยีน้อยแทนแม่ตำมสือ่ต่ำงๆ ก็ไม่รูเ้หมอืนกันว่ำอะไรดลใจให้ท่ำน

เปลี่ยนใจ

ผมยกมือไหว้ภำพถ่ำยและพูดเบำๆ "ถ้ำท่ำนอยำกให้ผมซ่อมเรือนน้ี 
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ให้ดีเหมือนเดิม ก็ช่วยยั้งลมยั้งฝนไว้ก่อน รอจนกว่ำผมจะกลับมำนะครับ"

ผมล็อกกุญแจห้องเหมือนเดิม และเดินลงไปหำลุงตันท่ีอยู ่ตรง 

สนำมหน้ำบ้ำน

"ผมคงต้องสั่งไม้กับกระเบ้ืองหลังคำมำซ่อมตรงเรือนเล็กให้เร็วท่ีสุด  

ลงุตนัให้คนงำนเอำก่ิงไม้ออกจำกหลงัคำก่อนเลย ระวังอย่ำไปโดนอะไรพังเพ่ิมล่ะ"

"ครับ" ลุงตันรับค�ำ "เจ้ำบ้ำนเจ้ำเฮือนเปิ้นท่ำจะบ่อยำกห้ือคุณจอม 

หนีไปเที่ยวมังครับ ก็เลยรั้งไว้อยู่"

ผมหวัเรำะ อำรมณ์ขนัคนแก่นีช่่วยคลีค่ลำยบรรยำกำศได้จรงิๆ "ลงุตนั 

ก็พูดไป ผมไปแค่สองวันก็กลับแล้ว"

ผมหยิบโทรศัพท์มือถือออกมำจำกกระเป๋ำเพ่ือโทรรำยงำนเรื่องน้ี 

ให้ทำงบรษิทัรู ้ จะได้เร่งสัง่ของ แต่สญัญำณตรงน้ีแย่มำก ผมต้องเดนิห่ำงออกไป

จนเกือบถึงรมิแม่น�ำ้ถึงจะคยุรูเ้รือ่ง ผมจะต้องจดักำรเรือ่งน้ีให้เรยีบร้อยทันเวลำ

ทีต้่องเดนิทำงให้ได้ ผมรอพ่ีโอมมำนำนเป็นปีๆ จะไม่ยอมให้เรือ่งก่ิงไม้หล่นใส่

หลังคำพังนี่มำรั้งผมไว้หรอก

วุ่นวำยอยู่กับกำรโทรศัพท์ติดต่อและอธิบำยสถำนกำรณ์อยู่พักใหญ่ 

สุดท้ำยผมก็จัดกำรส�ำเร็จ ผมจ�้ำเร็วๆ ไปยังหน้ำบ้ำนเพ่ือเรียกแท็กซี่มำรับ 

ไปส่งที่สนำมบิน

ลุงตันยังยืนอยู่ไม่ไกลจำกเรือนเล็ก ก�ำลังดูแลให้คนงำนตัดก่ิงไม้ 

ให้เป็นท่อนเล็กลงเพื่อสะดวกในกำรขนไปทิ้ง แต่พอหันมำเห็นผม แกก็ชะงัก  

หน้ำซีดเผือดจ้องมองผมเหมือนเห็นผี

ผมนิ่วหน้ำ "เป็นอะไรลุงตัน จะเป็นลมแดดหรือเปล่ำ ไปนั่งพักก่อนสิ"

"ตะกี้คุณจอมได้อยู่บนเฮือนเล็กก่อครับ"

"ไม่นี่" ผมสั่นหัว "ลงมำตั้งนำนแล้ว"

"ก็ผมยังเหน็คณุจอมยืนตรงระเบยีง ฮ้อง* ชือ่ผม แล้วก็ท�ำท่ำจะเดินลงมำ 

แต่ไอ้น้อยมนัถำมว่ำจะหือ้ฟันก่ิงท้ิงเลยแม่นก่อ ผมมวัตอบมนั หันไปแหมเตือ้** 

* ฮ้อง หมำยถึงเรียก
** แหมเตื้อ หมำยถึงอีกครั้ง
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คุณจอมก็หำยไปละ"

"ลุงตันตำฝำดแล้วล่ะ ผมไปยืนโทรศัพท์อยู่ตรงสวนหลังบ้ำนโน่น 

เป็นครึ่งชั่วโมงแล้ว สัญญำณมันแรงกว่ำ"

"ก็..." ลุงตันกลืนน�้ำลำยแล้วก็หยุดแค่นั้น

"มีอะไรลุง"

"บำงคนเปิ้นฮ้องว่ำเจตภูต" ลุงตันพูดเสียงเบำ "จะมำปรำกฏตัวหื้อเห็น

ตอนคนนั้นมีเครำะห์ใหญ่"

ผมท�ำหน้ำไม่ถูกเลย เหมอืนกับ Doppelgänger หรอืแฝดปีศำจน่ะเหรอ 

ลงุตนันีทั่นสมยันะ สงสยัจะดูหนังเยอะ ต�ำนำนผปีีศำจต่ำงประเทศยังรูจ้กั

"เหลวไหลน่ะลุง"

"ช่วงนีค้ณุจอมขับรถขับรำก็ห้ือระวังหน่อย แล้วถ้ำมโีอกำส ก็ท�ำบญุนักๆ 

เน้อครับ"

"ขอบคุณที่เป็นห่วงนะลุงตัน แต่ลุงตันวำงใจได้" ผมย้ิม "วันน้ีผมเรียก

แท็กซี่"

ทนัทีทีแ่ทก็ซีม่ำถึง ผมก็ปรีไ่ปข้ึนรถเพรำะกลวัจะไม่ทนัเวลำขึน้เครือ่งบนิ  

รถแล่นไปตำมถนนรอบคเูมอืงท่ีเวลำนีท้ัง้สองฟำกก�ำลังสวยด้วยต้นคูนท่ีย้อยช่อ

ดอกเหลอืงอร่ำม และดอกตะแบกสม่ีวงกบัชมพูทีท่ิง้กลบีดอกร่วงเตม็สนำมหญ้ำ 

สวยจนอยำกให้กำรท่องเที่ยวโปรโมตจริงจัง เผื่อจะช่วยถ่วงดุลท่ีคนของเรำ 

แห่กันไปญ่ีปุน่เพ่ือดซูำกุระในช่วงเดยีวกันได้บ้ำง

แต่เสียดำยท่ีบรรยำกำศฟุ้งไปด้วยฝุน่ละอองและควัน มัวซัวยังกับ 

อยู่ในหนังเรื่องเดอะมิสต์ มันเป็นจุดอ่อนของเมืองเชียงใหม่ในช่วงเวลำน้ี 

ของทกุปีท่ีจะมฝีุน่ควันปกคลมุจนเกนิระดบัมำตรฐำน จนต้องมกีำรประชำสัมพันธ์

ให้ใช้หน้ำกำกปิดจมกู และถ้ำเป็นไปได้ก็ควรงดกิจกรรมทีต้่องอยู่กลำงแจ้งนำนๆ 

เพ่ือไม่ให้ป่วยเป็นโรคระบบทำงเดนิหำยใจ

ผมไปข้ึนเคร่ืองบินทันประกำศเรียกคร้ังสุดท้ำยของสำยกำรบิน น่ังอยู่

บนเครื่องประมำณหนึ่งชั่วโมง ในที่สุดก็มำถึงกรุงเทพฯ

ระหว่ำงทำงท่ีอยูบ่นรถไฟฟ้ำแอร์พอร์ตลงิก์ท่ีว่ิงจำกสนำมบนิสุวรรณภูมิ
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ไปสถำนีพญำไท ผมก็ส่งข้อควำมถึงน้องสำวเพ่ือบอกว่ำอกีประมำณสองอำทิตย์  

ผมคงได้กลับไปเยี่ยมบ้ำนที่ชลบุรี

'ซือ้ไส้อัว่มาฝากด้วย แม่อยากได้สตรอเบอรีพั่นธ์ุหวาน พ่อไม่อยากกิน

อะไรเลย แต่จี๊ดว่าพี่ซื้อๆ มาเถอะ อะไรก็ได้ พ่อกินทุกอย่างแหละ'

ผมย้ิมเมื่ออ่ำนข้อควำมท่ีน้องสำวส่งกลับมำ ครอบครัวผมอยู่ท่ีชลบุรี  

ท�ำกิจกำรร้ำนสะดวกซื้อแบบท่ีมีสำขำท่ัวประเทศ ส่วนน้องสำวผม ส้มจี๊ด  

ยังเรียนอยู่มหำวิทยำลัยปีสุดท้ำย

ท่ีจริงผมจะกลับไปเย่ียมบ้ำนอำทิตย์นี้เลยก็ได้ แต่ผมรอก่อน เพรำะ

อยำกจะไปพร้อมกับใครอีกคนท่ีพ่อแม่ผมก็คงอยำกเจอหน้ำเหมือนกัน ซึ่ง 

เขำคงยังไม่ว่ำงในช่วงอำทิตย์นี้ แต่ผมรอได้ ก็รอมำเป็นปีแล้วนี่

...พี่โอม คนรักของผม

ผมกับพ่ีโอมคบกันมำเกือบสีปี่แล้ว เรำรูจ้กักันตอนท่ีผมเรยีนสถำปัตย์ปีสี่ 

และพ่ีโอมเรยีนอยู่ปีสดุท้ำยในมหำ'ลยัเดยีวกัน แต่เป็นคณะเศรษฐศำสตร์ พ่ีโอม 

มำหำเพื่อนที่อพำร์ตเมนต์เดียวกับที่ผมเช่ำอยู่ เรำเจอกันครั้งแรกตรงหน้ำลิฟต์  

จำกน้ันก็เจอกันบ่อยๆ ทั้งในมหำ'ลัย ทำงเดินในอพำร์ตเมนต์ หน้ำโถงลิฟต์  

จนในที่สุดวันหน่ึงเขำก็จอดรถตรงป้ำยรถเมล์ท่ีผมก�ำลังยืนอยู่ เพ่ือถำมว่ำ 

ผมอยำกจะตดิรถกลบัไปกับเขำหรอืเปล่ำ

เรื่องระหว่ำงเขำกับผมไม่ได้มีอะไรชวนระทึกเหมือนในนิยำยท่ีจะต้อง 

มกีำรทะเลำะต่อยตหีรอืช่วงชงิมำจำกใคร มนัเป็นไปอย่ำงเรยีบง่ำยเป็นธรรมชำติ 

แม้จะท�ำให้ผมใจเต้นแรงอยู่บ่อยๆ เป็นช่วงเวลำท่ีมคีวำมสขุมำกทีส่ดุช่วงหนึง่

ในชวิีตของผม เรำจบูกันครัง้แรกในรถของเขำ ตรงลำนจอดหน้ำอพำร์ตเมนต์

ขณะที่ฝนก�ำลังตก ฝนตกแรงมำกจนแทบจะไม่ได้ยินเสียงอะไรอย่ำงอื่น แต่

ผมก็ได้ยินเสียงพูดของเขำชัดเจน

'พี่รักจอม'

เป็นค�ำพูดสัน้ๆ ทีม่อีทิธิพลใหญ่หลวงกว่ำค�ำแค่สำมค�ำ เป็นค�ำพูดท่ีต่อให้
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เวลำผ่ำนไปอกีหลำยปี มนัก็ยังชดัเจนในควำมรูส้กึของผม เหมอืนว่ำผมเพ่ิงจะ

ได้ยินมนัเมือ่นำททีีแ่ล้ว ถึงพ่ีโอมจะต้องไปเรยีนต่อท่ีต่ำงประเทศและท�ำให้เรำ

ต้องอยู่ห่ำงกัน แต่ก็ไม่ได้ท�ำให้ควำมรู้สึกของผมที่มีต่อค�ำพูดนั้นจืดจำงลง

ผมรูเ้ลยว่ำตวัเองต้องท�ำหน้ำตำระรืน่ชืน่บำนอย่ำงมำกตลอดเวลำท่ีอยู่

บนรถไฟฟ้ำ กระทัง่อำกำศร้อนอบอ้ำวตอนทีต้่องเปลีย่นสถำนีก็ท�ำอะไรผมไม่ได้ 

ช่วยไม่ได้นะ ก็คนก�ำลังมีควำมสุขนี่ ผมเช็กอินในโรงแรมท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ

ศนูย์กำรค้ำตรงสถำนีรถไฟฟ้ำอโศก จองห้องพักแบบจเูนยีร์สวีตเลยล่ะ ห้องกว้ำง  

วิวสวย เตียงใหญ่ และที่นอนก็นุ่มมำก ทุ่มทุนน่ำดู แต่คิดว่ำใช้คุ้ม

นี่ไม่ได้นึกถึงเรื่องทะลึ่งอะไรเลยนะ

หลงัจำกนัง่ฝันหวำนอยู่ในห้อง กลิง้ตวัไปมำบนเตยีงเล่นคนเดยีว เผือ่ว่ำ

คนืพรุ่งนีอ้ำจจะได้กลิง้สองคน ตกค�ำ่ผมก็นัง่รถไฟฟ้ำกลบัไปทีส่นำมบนิสวุรรณภูมิ

อกีครัง้

ผมไปยืนรออยู่ตรงฝ่ังผูโ้ดยสำรขำเข้ำ สกัพักใหญ่ก็เห็นสมำชกิครอบครวั

ของพ่ีโอมเดินมำทำงน้ี พ่อ แม่ และน้องสำวของพ่ีโอมที่ชื่อแอ๊นท์ ผมเดิน 

ตรงไปหำพวกเขำเพื่อทักทำย

"สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่" ผมไหว้พร้อมกับพูด ผมเคยเจอพวกท่ำน 

สองครั้ง ตอนที่พี่โอมยังไม่ได้ไปเรียนต่อที่อังกฤษ

พ่อกับแม่พ่ีโอมดจูะแปลกใจทีเ่จอผม แต่ก็มท่ีำทำงยินดี ส่วนน้องแอ๊นท์ 

ก็ยกมือไหว้และยิ้มให้

"จอม ไม่เจอกันตั้งนำน สบำยดีมั้ยลูก" แม่พี่โอมถำม

"สบำยดีครับ คุณพ่อคุณแม่ล่ะครับ"

"ก็ตำมประสำคนแก่แหละ มเีจบ็ออดๆ แอดๆ บ้ำง แต่กไ็ม่ได้เป็นอะไร

มำก เออ...ดีนะ จอมยังอุตส่ำห์มำรับโอม แม่นึกว่ำสองคนจะไม่คุยกันแล้ว 

ซะอีก ดีแล้วลูก เป็นพี่เป็นน้องกันไว้ก็ดีแล้ว"

...เป็นพี่เป็นน้อง

บอกเลยว่ำงงครบั คอืผมน่ะไม่เคยเป็นพ่ีเป็นน้องกับพ่ีโอมเลยนะ โอเค... 

ก็เป็นบ้ำงในทีส่ำธำรณะ แต่เวลำอยู่กันสองต่อสอง เรำเป็นอย่ำงอืน่กันตลอด
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แหละ แล้วพี่โอมก็ไม่ได้ปิดบังครอบครัวในเรื่องนี้ด้วย

แอ๊นท์ดูจะสังเกตเห็นควำมผิดปกติก่อนคนอื่น เธอขมวดค้ิวก่อนจะ 

ย่ืนมอืมำจบัแขนผมและพูด "พ่ีจอม ไม่เจอกันต้ังนำน เล้ียงกำแฟน้องหน่อยสิ 

แอ๊นท์คอแห้งจังค่ะ เดี๋ยวกลับมำนะคะแม่"

แล้วเธอก็ลำกผมไปทำงด้ำนหนึ่งซึ่งมีร้ำนกำแฟอยู่ตรงน้ัน แต่แทนท่ี 

น้องแอ๊นท์จะสัง่กำแฟ เธอกลบัย่ืนหน้ำเข้ำมำใกล้จนเห็นดวงตำโตกลมเด่นชดั

และถำมขึ้น "พี่จอมไม่รู้ใช่มั้ย"

"รู้อะไร" แรงบีบที่แขนแรงอย่ำงผิดปกติจนผมแปลกใจ

แอ๊นท์ท�ำสีหน้ำแปลกๆ คล้ำยคนท่ีอึดอัดใจจนอยำกจะกรี๊ด วูบหน่ึง 

ผมเหมอืนจะเหน็ควำมสงสำรอยู่ในน้ันด้วย แอ๊นท์สดูลมหำยใจ ก่อนจะพูดต่อ 

"พี่จอมคุยกับพี่โอมครั้งล่ำสุดเมื่อไหร่"

"เพิ่งคุยกันเมื่อสองอำทิตย์ก่อน พี่โอมบอกพี่ว่ำจะกลับไทยวันนี้"

แอ๊นท์เบิกตำโต "แล้วพ่ีโอมก็บอกให้พ่ีจอมมำรอรับเนี่ยนะ โอ้โห  

เกินไปแล้ว"

"อะไรเน่ีย พ่ีก็ไม่ได้ล�ำบำกตรงไหน น่ังเครื่องบินชั่วโมงเดียวเอง"  

ผมพูดกลั้วหัวเรำะ "พ่ีโอมไม่ได้บอกให้พ่ีมำรับหรอก แต่บอกให้พ่ีรออยู่ 

ทีเ่ชยีงใหม่นัน่แหละ วันมะรนืจะบนิไปหำเอง แต่พอดพ่ีีว่ำงก็เลยมำรอรบัด้วย 

คิดถึงน่ะ"

ตอนน้ีแอ๊นท์ท�ำหน้ำเหมอืนอยำกจะร้องไห้ "แล้วพ่ีโอมรูร้เึปล่ำ ว่ำพ่ีจอม

อยู่นี่แล้ว"

"เซอร์ไพรส์ไง"

"กูว่ำแล้ว...โอ๊ย ขอโทษค่ะ แอ๊นท์ไม่ได้ตั้งใจพูดหยำบ" แอ๊นท์ 

กระสับกระส่ำย เธอกัดริมฝีปำกและท�ำหน้ำตำอึดอัดใจอย่ำงมำก "พ่ีจอม...

โอย แอ๊นท์จะบอกพี่จอมยังไงดี"

ผมใจหำยขึ้นมำทันที เกิดอะไรขึ้น หรือว่ำ...พี่โอมจะเจออุบัติเหตุ!

"พี่โอมเป็นอะไร ป่วยเหรอ...หรือว่ำเป็นอะไร" ผมถำมรัวเร็ว

แอ๊นท์ส่ำยหน้ำ "ไม่ใช่ค่ะ เอำงี้ได้มั้ย พี่จอมพักที่ไหน"
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ผมบอกชื่อโรงแรมไปทั้งที่ยังงงๆ

"พี่จอมกลับไปก่อนได้มั้ยคะ เดี๋ยวแอ๊นท์โทรหำ หรือไปหำก็ได้เอ้ำ"

ผมเริ่มรู้สึกแล้วว่ำมันมีอะไรไม่ปกติ "พ่ีว่ำแอ๊นท์บอกพ่ีมำดีกว่ำว่ำ 

นี่มันเรื่องอะไร พี่คงไม่กลับไปทั้งแบบนี้แน่ๆ"

แอ๊นท์เหมือนอยำกจะทึ้งหัวตัวเอง แล้วในท่ีสุดเธอก็ยอมแพ้ แอ๊นท์ 

ยื่นมือมำจับที่แขนผม "พี่จอมฟังแอ๊นท์นะ สูดลมหำยใจลึกๆ แล้วก็ตั้งสติดีๆ 

คือว่ำพี่โอมน่ะ..."

แล้วอยู่ๆ ดวงตำของเธอก็เบกิโตขึน้กว่ำเดมิอย่ำงแตกตืน่ "กรีด๊ เห้แล้ว...

ไม่ทันแล้ว"

ผมหันไปมองตำมสำยตำของแอ๊นท์ พ่ีโอมมำถึงแล้ว เขำก�ำลงัเดนิออกมำ

จำกประต ูเขน็รถทีม่กีระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ่สองใบออกมำด้วย

ขำผมเบำโหวง ใจพองฟูเหมือนลูกโป่ง พ่ีโอมยังเหมือนเดิม สูง หล่อ  

ดดู ีและมรีอยย้ิมอบอุน่ ผมสะดุดใจเมือ่รอยย้ิมน้ันหันไปทำงใครอกีคนท่ีเดินอยู่

ข้ำงๆ

"นั่นพี่โอมมำกับใคร" ผมถำมออกไป

"นั่น...คู่หมั้นพี่โอมค่ะ ชื่อพี่ไข่มุก"

ผมหันขวับไปมองหน้ำแอ๊นท์

แอ๊นท์ท�ำหน้ำเหยเก "พ่ีจอมอย่ำเพ่ิงโวยวำยนะ แอ๊นท์ไม่รูจ้ะท�ำไงแล้ว 

แอ๊นท์ขอโทษ...พี่จอมใจเย็นๆ ก่อนนะ แอ๊นท์ขอร้อง"

ผมตัวชำวำบ ขณะที่แอ๊นท์ยกมือไหว้ปลกๆ อย่ำงกับว่ำเป็นควำมผิด

ของตัวเอง

"ไม่ได้ล้อเล่นใช่มั้ย"

แอ๊นท์ส่ำยหน้ำ ผมหันกลบัไปมองทีพ่ี่โอมอกีครัง้ ตอนน้ีผมเหน็แล้วว่ำ 

ผู้หญิงคนน้ันเอำมือข้ำงหนึ่งเกำะแขนพ่ีโอมไว้ เธอเป็นผู้หญิงหน้ำตำสวย  

แต่งตัวเก๋และดูมีระดับ ทั้งคู่ตรงไปไหว้พ่อกับแม่ ซึ่งท่ำนก็รับไหว้อย่ำงยินดี  

หัวผมมึนตื้อ เพรำะสมองประมวลผลข้อมูลไม่ทัน

"นำนแค่ไหนแล้ว" เสียงผมสั่น
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"หมั้นกัน...เอ่อ เดือนหนึ่งแล้วค่ะ"

"..."

"พ่ีจอม" แอ๊นท์จับแขนผม กระสับกระส่ำยอย่ำงน่ำสงสำร แต่ตอนน้ัน

ผมสงสำรใครไม่ลง

"พ่ีจะไปทักพ่ีโอม" ผมดึงแขนออกอย่ำงไม่สนใจว่ำมันจะดูใจร้ำยและ

เสียมำรยำทขนำดไหน ก่อนจะก้ำวพรวดๆ ไปทำงพี่โอม

ผมท�ำใจให้เชื่อเรื่องน้ันไม่ได้...พ่ีโอมน่ะเหรอ พ่ีโอมคนท่ีบอกว่ำรักผม  

และจูบผมอย่ำงอ่อนโยนนั่นน่ะเหรอจะท�ำเรื่องแบบนี้ได้ ผมเชื่อไม่ลงจริงๆ

เมื่อผมเดินเข้ำไปใกล้มำกพอที่พวกเขำจะสังเกตเห็น พี่โอมก็หันมำ

"จอม..." หน้ำเขำถอดสี

ผมชะงัก เข้ำใจทันทีว่ำอะไรเป็นอะไร

แค่วินำทีเดียวที่เรำสบตำกัน มันบ่งบอกอะไรมำกกว่ำที่แอ๊นท์บอกมำ

ทั้งหมด พี่โอมที่ผมคิดถึงยืนอยู่ตรงนี้ แต่มันไม่ใช่แบบที่ผมนึกฝันมำตลอด

ผมยกมอืไหว้พ่ีโอม หน้ำชำและมอืเยน็เหมอืนน�ำ้แขง็ "สวัสดคีรบัพ่ีโอม 

ยินดีต้อนรับกลับเมืองไทยนะครับ"

"จอม...มำด้วยเหรอ" เขำเหมือนยังไม่หำยตกใจ

ผมจ้องเข้ำไปในดวงตำเขำ ควำมรูส้กึหลำยอย่ำงตกัีนวุ่นวำย สบัสนมนึงง

จนจบัต้นชนปลำยไม่ถูก...เขำท�ำแบบน้ีกับผมได้ยังไง

"จะไม่มำได้ยังไงครับ" ผมเสียงอ่อนอย่ำงตัดพ้อ

"จอม..." พ่ีโอมพูดอะไรไม่ออก มเีพียงแววตำท่ีแฝงควำมอำทรและเสยีใจ 

ควำมปวดแปลบแล่นปรำดขึน้มำในอก เสยีดแทงอย่ำงชดัเจนโดดออกมำย่ิงกว่ำ

ควำมรูส้กึอืน่

"วันน้ีผมคงต้องกลบัก่อน ไว้ค่อยคยุกันนะครบั" ผมหนัไปไหว้พ่อแม่พ่ีโอม 

"คณุพ่อคณุแม่ครบั จอมลำนะครบั"

ผมไม่รู ้ด้วยซ�้ำว่ำตัวเองเดินทำงจำกสนำมบินมำที่โรงแรมได้ยังไง  

ในหวัผมอดัแน่นด้วยค�ำถำม ขณะทีใ่จเตม็ไปด้วยควำมรูส้กึรกั ผดิหวัง โกรธ 

เจ็บปวด ไม่เชื่อ รับไม่ได้ และสุดท้ำยก็ต้องเชื่อ

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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