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เก็บหัวใจไว้เพ่ือรัก
ศรัณญ์ชล



...ไม่นะ มันต้องไม่ใช่อย่างนั้น...เธอและเขาปฏิเสธกันไปแล้วครั้งหนึ่ง มันไม่มีทาง 
ที่จะหวนคืนมาใหม่ได้ อีกอย่างเธอเคยไม่ชอบหน้าเขาจะเป็นจะตายไม่ใช่หรือ 
...คนที่ยังอยู่ในหัวใจของเขาอีกล่ะ พิณ...สาวไทยคนนั้น แล้วยังมีลูอีสอีก 

...แล้วเธอจะท�าอย่างไรกับความรู้สึกปั่ นป่วนในหัวใจอย่างนี้ดี



แม้วนัเวลาท่ีเราร่วมเดนิทางมาจากจดุเริม่ต้นของแจ่มใสด้วยหนงัสอืแนว 

'ความรู้สึกดีที่เรียกว่ารัก' จะผ่านไปนานเท่าไหร่ หากสิ่งที่ยังชัดเจนอยู่ในใจคือ

ความทรงจ�าและความสุขจากเรื่องราวท่ีเราได้ร่วมแบ่งปันกับนักอ่านเสมอมา 

ช่ือของ 'ความรู้สึกดีท่ีเรียกว่ารัก' ยังคงถูกหยิบยกข้ึนมาพูดคุยในหมู่นักอ่าน

อยู่เรื่อยๆ ซึ่งส�าหรับนักเขียนและคนท�าหนังสืออย่างพวกเราแล้วนับเป็นเรื่อง

น่ายินดีและภูมิใจอย่างย่ิง เม่ือหนังสือท่ีพวกเราท�าด้วยความตั้งใจกลายเป็น

ความรู้สึกดีที่ประทับแน่นอยู่ในหัวใจของนักอ่านเช่นนี้

การกลับมาอีกครั้งของ 'ความรู้สึกดีที่เรียกว่ารัก' ก็เพื่อขอบคุณนักอ่าน

ท่ีอยู่ร่วมกบัเรามาในการเดินทางอันแสนยาวนาน และเพ่ือมอบความสขุ สดใส 

ละมุนละไมของความรักให้กับนักอ่านรุ่นใหม่ๆ ได้รู้จัก หวังเป็นอย่างย่ิงว่า

หนังสอืของเราจะท�าให้นกัอ่านทุกท่านมีช่วงเวลาอบอุ่นและสามารถยิม้ได้ด้วย

หัวใจที่เติมเต็มด้วยความหวานล�้าไปด้วยกันค่ะ

'เกบ็หัวใจไว้เพือ่รกั' เล่าเรือ่งราวของ 'ฮะจน่ิา' สาวโมรอ็กกนัท่ีถกูครอบครวั 

จับคู่ดูตัวกับ 'ชารีฟ' หนุ่มลูกครึ่งอียิปต์-ออสเตรียซึ่งในครั้งนั้นชายหนุ่มไม่ได้

สนใจเธอสกันดิ วนัเวลาผ่านไปท้ังคูก่็ได้วนกลบัมาพบกนัอีกครัง้ด้วยเรือ่งธรุกจิ 

และครัง้นีฮ้ะจน่ิาได้รบับทเป็นไกด์จ�าเป็นของเขา ท�าให้เธอหลกีเลีย่งไม่ได้ท่ีจะต้อง 

ใกล้ชิดอดตีคูดู่ตัวคนนี ้ แล้วความใกล้ชิดครัง้นีจ้ะสัน่คลอนหัวใจของท้ังคูไ่ด้หรอืไม่  

ต้องมาช่วยกันลุ้นแล้วล่ะค่ะ

ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

ค�ำน�ำ





หลายคนอาจพอทราบแล้วว่า 'Clear Ice' 'อะมีราห์' 'ภูวดี ตู้จินดา' และ 

'ศรัณญ์ชล' เป็นคนเดียวกัน บางคนอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน 

จริงๆ แล้วผู้เขียนเริ่มต้นการท�างานกับ สนพ. แจ่มใสด้วยนามปากกา 

'Clear Ice' ท่ีเขียนเรือ่งแนวรกัท่ัวๆ ไป ส�าหรบั 'อะมรีาห์' ใช้ส�าหรบัแนวแฟนตาซี  

และ 'ภูวดี ตู ้จินดา' ใช้ส�าหรับแนวท่ีจริงจังขึ้นอีกนิดและหนังสือแปล  

นามปากกา 'ศรัณญ์ชล' เกิดขึ้นเพราะอยากมีนามปากกาเป็นภาษาไทยที่ใช้ได้

กับทุกแนว ดังนั้นหลังๆ ผลงานเกือบทั้งหมดจะใช้ชื่อ 'ศรัณญ์ชล' แล้ว แต่ก็

ไม่สัญญาว่าจะไม่มีนามปากกาใหม่อีก 

ด้วยความท่ีได้มีโอกาสไปศึกษาต่อท่ีประเทศอังกฤษหลายปี เป็นคนท่ี 

รกัการเดนิทางเป็นชีวติจติใจ อยากรูอ้ยากเห็น ชอบเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ จงึอดไม่ได้ 

ที่จะน�าเรื่องต่างๆ ที่ได้เห็น ได้สัมผัส ได้ประสบ มาบอกเล่า สอดแทรกอยู่ใน

งานเขียนของตัวเอง ด้วยความหวังว่าผู้อ่านจะสนุกสนานไปกับเรื่องราวและ 

ได้ประโยชน์จากเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนี้ด้วยเช่นกัน 

ฝากผลงานเรือ่งนีแ้ละเรือ่งอ่ืนๆ เอาไว้ด้วยนะคะ ถ้าอ่านแล้วมคีวามคดิเห็น  

ค�าแนะน�า ติชมอย่างไร แวะคุยกันได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/IceStories

ยินดีเสมอเลยค่ะ 

ประวัตินักเขียน
ศรัณญ์ชล



แนะน�ำตัวละคร

สารภาพความจริงจากใจข้อหนึ่งว่าผู ้เขียนไม่ชอบการแนะน�าตัวละคร เวลา 
อ่านนิยายของนกัเขียนท่านอ่ืนก็ไม่อ่านแนะน�าตวัละคร เพราะชอบการค่อยๆ เรยีนรูแ้ละ
ท�าความรูจ้กักบัตวัละครผ่านตวัอักษรและเหตกุารณ์ต่างๆ ตัง้แต่หน้าแรกจนหน้าสดุท้าย
มากกว่า ดังนั้นเม่ือเป็นคนเขียนเองก็ไม่อยากเขียนแนะน�าตัวละคร จึงขอแนะน�า 
เพียงสั้นๆ ว่าเรื่อง 'เก็บหัวใจไว้เพื่อรัก' เป็นเรื่องราวความรักของชารีฟ หนุ่มลูกคร่ึง
อียิปต์-ออสเตรีย และฮะจิน่า สาวน้อยชาวโมร็อกกัน รู้จักกันแค่นี้ก่อน และเข้าไปพบกับ
เรื่องราวของเขาและเธอในเรื่องด้วยกันนะคะ 
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เสียงของกัปตันท่ีดังกังวานข้ึนท่ัวตัวเครื่องบินโดยสารขนาดย่อม 

ของสายการบินบริติชแอร์เวย์สท�าให้ชายหนุ่มหน้าขรึมในเก้าอ้ีตัวโตของ 

ช้ันเฟิร์สต์คลาสท่ีก�าลงันัง่อ่านเอกสารตรงหน้าอย่างมีสมาธเิงยหน้าข้ึนทันที 

มือใหญ่รีบจัดเรียงกระดาษท่ีอยู่บนโต๊ะตัวเล็กให้เข้าท่ีก่อนจะเก็บลงใน

กระเป๋าเอกสารท่ีเจ้าตวัสอดเอาไว้ใต้เก้าอ้ีตวัท่ีอยูข้่างหน้า เขาขยับนัง่ตวัตรง 

พร้อมกบัคาดเข็มขดันริภยัอย่างเรยีบร้อยเม่ือได้ยินเสยีงประกาศว่าเครือ่งบิน 

ก�าลังจะลงจอดท่ีสนามบินเมืองมาร์ราเคช...เมืองหลวงเก่าของประเทศ

โมร็อกโกในอีกไม่เกินสิบห้านาทีข้างหน้านี้แล้ว

นิว้เรยีวยาวถอดแว่นสายตาแบบไม่มีกรอบเกบ็ใส่กล่องก่อนจะคลงึท่ี

ระหว่างหัวค้ิวอย่างอ่อนล้า เบือนดวงตาสนี�า้ตาลอมเขยีวพลางทอดสายตา

ออกไปนอกหน้าต่างบานเล็ก เห็นท้องฟ้าเป็นสีด�ามืดสนิทราวก�ามะหย่ี  

ด้านล่างมีแสงไฟฟ้าจากบ้านเรือนส่องประกายเป็นหย่อมๆ ราวกับอัญมณี

ท่ีกะพรบิวบัวาว รมิฝีปากบางขยบัโค้งเป็นรอยย้ิมอย่างพงึพอใจท่ีการเดนิทาง 

ใกล้จะสิ้นสุดลง

เครื่องบินแตะพื้นรันเวย์อย่างแผ่วเบาจนแทบไม่รู้สึก บ่งบอกถึงฝีมือ 

บทที่

1
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ของผู้ขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดี เม่ือประตูเปิดออกและผู้โดยสารได้รับ 

การอนญุาตให้ลงจากเครือ่งได้แล้วร่างสงูในชุดสทูสนี�า้เงนิเข้มกถ็อืกระเป๋า

เอกสารพลางลงบันไดด้านหน้าออกมาเป็นคนแรกๆ แล้วกก้็าวยาวๆ เข้าไป

ในตัวอาคารของสนามบินอย่างรวดเร็ว

แม้ว่าสนามบินของเมืองมาร์ราเคชจะมีขนาดเล็กแต่ก็ใหม่เอ่ียมและ

ดูทันสมัย ภายในมีผู ้คนไม่มากนัก เพราะตามเวลาท้องถิ่นในขณะนี้ 

เป็นเวลาสามทุ่มกว่าแล้ว และมีเครื่องบินลงอยู่ล�าเดียวซ่ึงเป็นล�าสุดท้าย

ของคืนนี้

ชายหนุม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่างเรยีบร้อย รบักระเป๋าเดนิทาง 

ใบย่อมออกมาถือก่อนจะก้าวออกมาด้านหน้าท่ีมีผู้คนมายืนรอรับคนท่ี 

เพ่ิงมาถงึอยู่พอสมควร คิว้ของเขาขมวดมุน่อย่างหงดุหงดิเม่ือกวาดตามอง

ไปตามป้ายชื่อต่างๆ แล้วไม่พบชื่อของตัวเอง 

...ชารีฟ อับดุล เอลฟาร์ทา...

ยังไม่ทันท่ีชารีฟจะตัดสินใจท�าอย่างไรต่อไปก็ได้ยินเสียงรองเท้า 

ส้นสูงกระทบกับพื้นหินอ่อนเป็นจังหวะของหญิงสาวร่างเล็กบางสมส่วน 

ในชุดกระโปรงกึ่งสูทสีเขียวอ่อนเดินเข้ามาใกล้ กลิ่นหอมอ่อนๆ คล้าย 

ทุ่งดอกไม้โชยเข้ามาแตะจมูก...คุ้นเคยอย่างประหลาด 

นิว้มือท่ีได้รบัการดแูลและเคลอืบสเีลบ็อย่างดียกข้ึนถอดหมวกปีกกว้าง 

สเีดยีวกบัชุดท่ีบดบังดวงหน้าไว้เสยีเกอืบครึง่ออกมาถอืเอาไว้ ก่อนท่ีรมิฝีปาก 

สีชมพูจะเอ่ยทักทายออกมาด้วยเสียงเรียบเฉย...เป็นทางการ

"สวัสดีค่ะคุณชารีฟ...มาร์ราเคชยินดีต้อนรับ"

เม่ือได้เห็นดวงหน้าอนังดงามประกอบไปด้วยดวงตากลมโตสนี�า้ตาลอ่อน 

ใต้คิ้วโก่งเรียว จมูกโด่งได้รูปหากเชิดรั้น ริมฝีปากหยักบาง ในกรอบผม 

สีน�้าตาลเข้มเป็นเงายาวถึงกลางหลังนั้นชัดเจนแล้ว หัวใจของชายหนุ่ม 
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ก็คล้ายกระตุกวูบ เครื่องหมายค�าถามฉายชัดอยู่ในแววตา

"ฮะจิน่า"

หญิงสาวพยักหน้ารับ สีหน้ายังคงไม่ส่อความรู้สึกใดๆ "ค่ะ ฉันเอง 

คุณคงจะแปลกใจที่เห็นฉันเป็นคนมารับคุณที่นี่"

ชารีฟลอบผ่อนลมหายใจออกมาแผ่วเบาก่อนจะพยักหน้ารับ "ผม

ทราบว่าคุณประฮิมจะส่งคนมารับ แต่ไม่นึกว่าจะรบกวนลูกสาวของท่าน 

ให้ล�าบาก"

"คณุไม่ต้องท�าท่าหนกัใจขนาดนัน้หรอกค่ะ ใช่ว่าฉันเตม็ใจเสยีเม่ือไหร่ 

กนั" ฮะจน่ิาตอบโดยไม่พยายามรกัษาน�า้ใจแต่อย่างใด เธอยักไหล่เลก็น้อย 

"พร้อมจะไปหรือยังคะ"

"เดี๋ยวครับ ผมยังไม่ได้แลกเงินเลย"

เงินสกุล 'ดีร์ฮาม' ของโมร็อกโกไม่สามารถแลกได้ท่ีไหนในโลก

นอกจากในประเทศโมร็อกโกเอง นักเดินทางท้ังหมดจึงต้องมาแลกเงินท่ี

สนามบิน ร้านรับแลกเงินซ่ึงมีเพียงแห่งเดียวจึงมีนักท่องเท่ียวต่อแถว 

ยาวเหยียด

ฮะจิน่ามองดูเวลาจากนาฬิกาข้อมือเรือนบางก่อนจะส่ายหน้าดิก  

"อย่าเพิ่งแลกตอนนี้เลยค่ะ คุณยังไม่จ�าเป็นต้องใช้เงินหรอก ฉันขับรถมา 

ดึกป่านนี้แล้วดูท่าคุณจะยังไม่ต้องใช้เงินท�าอะไรนี่คะ ถ้าคุณหิวก็สั่งอาหาร

จากทางโรงแรมเข้าไปทานในห้องได้ หรือถ้าเบ่ืออยากจะออกไปข้างนอก

จรงิๆ คณุแลกเงนิท่ีฟร้อนต์ได้ค่ะ แล้วพรุง่นีค่้อยไปแลกกบัธนาคารท่ีอยูต่ดิ

กับโรงแรมจะดีกว่า"

ชารีฟก้มศีรษะอย่างยอมจ�านน พยักหน้าเป็นสัญญาณให้ฮะจิน่าเดิน

น�าไปก่อน ส่วนตัวเขาลากกระเป๋าเดินทางตามเย้ืองอยู่ด้านหลังเล็กน้อย 

มองร่างบางตรงหน้าด้วยสายตากึ่งแปลกใจกึ่งขบขัน 

...ผู้หญิงนี่มีหน้ากากหลายอันเสียจริง...
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ภายในรถยุโรปคันงามมีกลิ่นหอมอ่อนๆ คล้ายกับตัวเจ้าของท�าให ้

ชารฟีรูส้กึผ่อนคลายลงมาก ศีรษะท่ีปกคลมุด้วยผมหยักศกอ่อนๆ สนี�า้ตาล

ซบอยู่กับพนักพิงด้วยท่าทีเหนื่อยล้า ดวงตาท่ีพยายามมองไปยังถนน 

ด้านหน้าคล้ายจะหลับมิหลับแหล่

"เหนือ่ยมากหรอืคะ" ฮะจน่ิาถามข้ึนโดยท่ีดวงหน้านัน้ยังคงมองตรงไป 

ด้านหน้า มือจับอยู่บนพวงมาลัยนิ่ง

"ไม่ได้นอนเตม็ๆ ตามาสีคื่นแล้วครบั พอสะสางงานท่ีอเลก็ซานเดรยีเสรจ็ 

ก็แล่นไปไคโร บินไปตรวจโรงแรมที่ลอนดอนแล้วก็ตรงดิ่งมานี่"

"แล้วท�าไมไม่นอนในเครือ่งบินล่ะคะ" ค�าถามน้ันคล้ายกบัผูใ้หญ่ก�าลงั

ดุเด็กตัวเล็กๆ สักคนมากกว่า แม้ว่าตัวผู้พูดเองจะอ่อนวัยกว่าผู้ฟังถึงห้าปี

"ผมต้องอ่านเอกสารท้ังหมดให้เสร็จก่อนประชุมกับคุณพ่อของคุณ

พรุ่งนี้นี่ครับ"

"งัน้คณุหลบัไปก่อนกไ็ด้ค่ะ ปรบัพนกัพงิให้เอนลงอีกนดิ พอถงึเมือ่ไหร่ 

ฉันจะปลุกคุณเอง" 

เสยีงหวานนัน้ดเูหมือนจะโอนอ่อนลงกว่าเดมิเลก็น้อย ชารฟีจงึท�าตาม 

ค�าแนะน�าโดยที่ไม่ได้โต้เถียงอะไร

"อีกนานไหมครบักว่าจะถงึโรงแรมของคณุ" ชายหนุม่ถามออกมาท้ังๆ 

ที่ตายังปิดสนิทอยู่อย่างนั้น

"รถไม่ติดอย่างนี้ไม่เกินยี่สิบนาทีก็ถึงค่ะ"

ชารฟีพมึพ�าอะไรบางอย่างในล�าคอเป็นเชงิรบัรู ้ไม่นานกผ่็อนลมหายใจ 

แผ่วเบาเป็นจังหวะ

เม่ือรถตดิไฟแดงฮะจน่ิาจงึหันมาพจิารณาผูร่้วมทางของเธอ...ชายหนุม่ 

หลบัไปอย่างง่ายดายเสยีเหลอืเกนิ ดวงตากลมโตของหญิงสาวมองไรหนวด

บางๆ ไล่จากเหนือริมฝีปากบางได้รูปไปจนถึงคางท่ีออกเหลี่ยมเล็กน้อย 
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ดวงตาสนี�า้ตาลอมเขยีวท่ีเธอมกัจะเห็นมนัเงยีบขรมึ ไม่บ่งบอกอารมณ์ และ

อ่านยากหนักหนาปิดสนิทอยู่ใต้เปลือกตาท่ีมีขนตายาวเป็นแพ ดวงหน้า 

กึง่อาหรบักึง่ยุโรปนัน้แม้จะไม่คมเข้ม หากกพ็ดูได้เตม็ปากว่าหล่อเหลาสะดดุตา 

...ชารฟีไม่ได้เปลีย่นไปจากท่ีเธอได้พบกบัเขาท่ีไคโรเมือ่ครัง้ก่อนเลย...

ฮะจน่ิาเม้มรมิฝีปากแน่นเมือ่นกึถงึเหตกุารณ์ในฤดหูนาวเมือ่สองปีท่ีแล้ว 

ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเธอก�าลงัศกึษาระดบัปรญิญาตรด้ีานการโรงแรมท่ีฝรัง่เศสเป็น

ปีสุดท้ายและบินกลับมาเย่ียมบ้าน สิ่งท่ีเธอได้รับนอกจากความอบอุ่นจน

ร้อนรุม่ของครอบครวักยั็งมีระเบิดลกูโตท่ีเธอไม่ได้เตรยีมใจไว้ก่อนอีกลกูใหญ่

หลังอาหารเย็นในวันท่ีเธอกลับมานั้นเอง ขณะท่ีท้ังครอบครัวก�าลัง 

นั่งพักผ่อนคุยกันอยู่ในห้องนั่งเล่น จู่ๆ บิดาของเธอก็เอ่ยข้ึนอย่างไม่มีปี ่

มีขลุ่ย 

'จิน่า...พ่ออยากให้ลูกไปดูตัว'

เธอจ�าได้ว่าตวัเองร้องออกไปอย่างลมืตวั 'อะไรนะคะ! พ่ออย่าล้อจน่ิา

เล่นเลย เรื่องคลุมถุงชนนี่มันเรื่องสมัยโบราณแล้วนะคะ'

'กไ็ม่ได้บังคบัให้ลกูแต่งงานนี ่แค่อยากให้ไปพบกบัชายหนุม่ท่ีพ่อและแม่ 

คิดว่าดีพร้อมเท่านั้นเอง ไม่เห็นเสียหายอะไรนี่ลูก'

หญิงสาวสั่นศีรษะจนผมกระจายก่อนจะหันไปหามารดา 'แม่คะ จิน่า

ไม่อยากไปพบเขา ไปให้เขาเลือกดูเหมือนสินค้า'

หากค�าตอบท่ีเธอได้รับกลับเป็น 'ลูกพูดอะไรน่าเกลียด สินค้าอะไร

ที่ไหนกัน...แม่เองก็เห็นด้วยกับคุณพ่อ'

เท่านัน้เธอกก็ระแทกตวันัง่ลงบนโซฟาอย่างรนุแรงด้วยความไม่พอใจ 

ความที่เป็นลูกสาวคนเล็กและคนเดียวท�าให้เธอฤทธิ์มากไม่น้อย

อาเดย์...พี่ชายคนโตของเธอเดินเข้ามาโอบไหล่ 'มันก็เหมือนกับการ

ที่ได้ไปเจอเพื่อนใหม่นั่นล่ะ ถ้าน้องไม่ชอบก็ไม่มีใครบังคับน้องได้หรอก'
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ส่วนเรยีอาร์ท...พีช่ายคนรองท่ีอายุมากกว่าเธอเพยีงปีเดยีวยกัคิว้แผลบ็  

'แต่ผมว่าคนท่ีไม่อยากแต่ง สงสัยจะเป็นชารีฟมากกว่า หรือถ้าเขาตกลง

อยากแต่งผมก็สงสารเขาที่จะต้องมาเจอกับม้าดีดกะโหลก'

จบค�าเท่านั้นหมอนอิงใบย่อมก็ลอยละลิ่วจากมือหญิงสาวเข้าใส่หน้า

คนพูดอย่างแม่นย�า 'พี่เรียอาร์ท...เป็นพี่จิน่าจริงๆ รึเปล่าเนี่ย จิน่าว่าพ่อ

กับแม่เก็บพี่มาจากถังขยะมากกว่า ปากงี้...'

'พอๆ โตกนัเป็นหนุ่มสาวแล้วยังจะเล่นเป็นเด็กๆ กนัอกี' บิดาห้ามทัพ

ก่อนจะหันไปทางลูกสาวคนเล็ก 'ลูกไม่อยากรู้หรือว่าเขาเป็นใคร'

หญิงสาวยักไหล่...ซ่ึงเป็นกิริยาท่ีบุพการีท้ังสองของเธอไม่ชอบนัก  

'โอเคค่ะ เขาเป็นใครล่ะคะ ท่ีท�าให้พ่อแม่แล้วกพี็่ๆ  เห็นดเีห็นงามได้ถงึขนาดนี'้

'เขาเป็นลูกครึ่ง พ่อเขาเป็นคนอียิปต์มีเช้ือสายขุนนางเก่า ส่วนแม่ 

เป็นคนออสเตรยี ช่ือชารฟี เอลฟาร์ทา เขาจบโทด้านการตลาดและบรหิารธรุกจิ 

จากกลาสโกว์ ตอนนีน้อกจากจะเป็นหัวหน้าผูจ้ดัการแล้วยังเป็นหุ้นส่วนใหญ่

ของโรงแรมในเครือฟารัวห์...'

ยังไม่ทันท่ีบิดาจะบรรยายสรรพคุณของคนท่ีเธอจะต้องไปดูตัวเสร็จ

ฮะจิน่าก็ขัดข้ึนมาทันที 'อ๋อ...พ่อกะจะจับคู่จิน่ากับเขาเพราะเขาท�าธุรกิจ

เกี่ยวเนื่องกับเราหรือคะ' 

ครอบครวัของเธอมีเครอืข่ายโรงแรมขนาดใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึง่ในโมรอ็กโก  

สาขามีท้ังโรงแรมในเมืองใหญ่ๆ อย่างในมาร์ราเคช เฟส คาซาบลงัก้า ราบัต  

ยังไม่นับในเมืองเล็กๆ อีกมากมาย

'ใครบอกกันล่ะ พ่อรู้จักกับอับดุล คุณพ่อของเขาต่างหาก เราเป็น

เพื่อนร่วมชั้นกันสมัยเรียน...'

'ท�าไมเขาถงึหาแฟนเองไม่ได้ล่ะคะ ผูห้ญิงอียิปต์ดีๆ  ไม่มหีรอืยังไงกนั  

สงสัยจะเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องล่ะสิท่า' เสียงหวานมีแววดูแคลนชัดแจ้ง 

'คนไม่ได้เรื่องจะเป็นหัวหน้าผู้จัดการโรงแรมในเครือฟารัวห์ได้ยังไง'  
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บิดาแย้ง

'งั้นก็ต้องแก่หง�าเหงอะ เป็นคุณลุง'

'ชารีฟอายุแค่ยี่สิบเจ็ดเท่านั้นเอง' มารดาเป็นคนแก้ให้อย่างใจเย็น

'ถ้าอย่างนั้นก็หน้าตาไม่ได้เรื่อง ดูน่ากลัวยิ่งกว่ามัมมี่'

'พี่ว่าเขาหล่อกว่าเรียอาร์ทซะอีก' อาเดย์เป็นคนพูดขึ้นบ้าง ในขณะที่

ตัวเองกลั้นหัวเราะจนตัวโยน

'อ้าว...พี่อาเดย์ ผมก�าลังจะพูดอย่างเดียวกันพอดีเลย' เรียอาร์ทโต้

อย่างไม่รู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรมากนัก เขารู้ตัวดีว่าเป็นคนหน้าตาดี

และเนื้อหอมในหมู่สาวๆ มากแค่ไหน

'อะไรจะเพอร์เฟ็กต์ขนาดนั้น' ฮะจิน่าประชดเข้าให้

'ใช่ไหมล่ะ พี่ไม่อยากให้เธอพลาดคนดีๆ ไป' เรียอาร์ทกลั้นยิ้มก่อน

จะเอ่ยต่อ 'เพราะอย่างเธอน่ะคงจะหาคนมาแต่งงานด้วยยากเต็มทน'

'เชอะ' เธอสะบัดหน้าใส่คนเป็นพี ่หน้าง�า้เพราะนกึหาค�ามาเถยีงไม่ออก

...จริงอยู่ ด้วยรูปร่างหน้าตาที่จัดได้ว่าเป็นคนสวยน่ารัก คล่องแคล่ว 

ทันสมัย แถมยังมีมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นเลิศจึงมีผู้ชายมาให้ความสนใจเธอ

มากมาย เสียแต่ว่ามักจะเป็นชาวต่างชาติท่ีไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม  

เมือ่พวกเขารูว่้าถ้าหากคดิจะจรงิจงักบัเธอถงึขัน้แต่งงานจะต้องเปลีย่นมาเป็น 

มุสลมิกห็ายหน้าหายตาไปจนหมด ส่วนพวกผูช้ายอาหรบัท่ีนบัถอืศาสนาอิสลาม 

ก็มีแต่พวกหัวโบราณท้ังนั้น เธอจะทนได้อย่างไร...หรือจะพูดให้ตรงก็คือ 

พวกเขาก็คงทนเธอไม่ได้เช่นกัน

ฮะจน่ิาเม้มรมิฝีปากแน่น ดวงตากลมโตสนี�า้ตาลสวยมองหน้าคนโน้นที 

คนนีที้ก่อนจะพยักหน้าอย่างไม่มีทางเลอืก 'ก็ได้ค่ะ จน่ิาจะไป แต่บอกไว้ก่อน 

นะคะว่าถ้าจิน่าไม่ชอบใจจะไม่มีวันแต่ง บังคับจิน่าไม่ได้ด้วย'

'อืม...เธอจะประกาศอย่างนี้ก็ไม่มีใครว่า แต่อย่าอกหักกลับมาล่ะ'  

เรียอาร์ทแกล้งว่า 
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'ก็ให้มนัรู้ไปสคิะว่าใครจะเป็นฝ่ายอกหัก' ฮะจน่ิาเชิดหน้าตอบก่อนจะ

หันไปถามบิดา 'ว่าแต่ชารีฟอะไรเนี่ย เขาชอบผู้หญิงแบบไหนหรือคะ' 

'ไม่รูส้ ิพ่อเองก็ได้พบกบัเขาแค่ไม่กีค่รัง้ ท่าทางเป็นคนเงยีบๆ ขรมึๆ 

ดูเอาการเอางาน แล้วก็เป็นมุสลิมท่ีเคร่งมาก คงจะชอบผู้หญิงเรียบร้อย 

พูดน้อย ว่านอนสอนง่าย เป็นกุลสตรีล่ะมั้ง' ปลายเสียงมีแววหัวเราะ ผู้พูด

คงจะรู้ดีว่าลูกสาวคนเล็กไม่ได้มีคุณสมบัติตามนั้นเท่าไหร่เลย

'หรือคะ' ฮะจิน่าหัวเราะอย่างหมายมาด 

...คอยดูเถอะ เธอจะเล่นละครให้เขาหลงแล้วกจ็ะปฏเิสธให้หมดเย่ือใย 

เลยเชียวล่ะ เป็นบทเรยีนสอนให้รูว่้าอย่ามาบังคบัผูห้ญิงคนไหนให้ไปดตูวัอีก! 

หลงัจากนัน้สีว่นัฮะจน่ิากบัครอบครวักบิ็นไปอียิปต์และเข้าพกัในโรงแรม 

ฟารวัห์สาขาไคโร เย็นวันนัน้ท้ังหมดได้รบัเชญิให้ไปร่วมงานเลีย้งเลก็ๆ ต้อนรบั  

แขกท่ีได้รบัเชญิมีเพยีงครอบครวัของฮะจน่ิาห้าคน...ชารฟี เอลฟาร์ทา และ

นายอับดุล เอลฟาร์ทา อีกทั้งครอบครัวฟารัวห์เจ้าของโรงแรมอันประกอบ

ไปด้วยการมี ฟารวัห์ ท่ีมาพร้อมกบัไมล์ ภรรยาสาวชาวไทย* และนางไอชา  

ฟารัวห์...มารดาของการีมซึ่งเป็นน้องสาวของนายอับดุล

ฮะจิน่าจ�าได้ว่าพี่ชายท้ังสองหัวเราะก๊าก ส่วนบิดามารดาก็ตะลึง 

เม่ือได้เห็นเธอเดนิออกมาจากห้องส่วนตัวในชุดกระโปรงยาวคลมุถงึข้อเท้า

และเสือ้แขนยาวคลมุถงึข้อมือ แถมยังมีผ้าคลมุผมอกีต่างหาก...เรยีบร้อย

สมเป็นสาวมุสลิมที่แสนเคร่งทุกประการ

ตลอดเวลารับประทานอาหารนั้นหญิงสาวเอ่ยปากออกมาเป็นค�าพูด

แทบจะนับค�าได้ ซึ่งก็มีเพียงแค่ค�าว่า 'ค่ะ' 'ไม่ค่ะ' และ 'ขอบคุณค่ะ' เท่านั้น 

ปล่อยให้หน้าที่การเจรจาเป็นของคนอื่นๆ 

ดวงตากลมโตสนี�า้ตาลลอบมองชารฟีเป็นครัง้คราว...เขาเป็นคนบุคลกิด ี

* จาก ความรู้สึกดี... ที่เรียกว่ารัก ชุดพิเศษ 'ฝากรักไว้... ในใจเธอ'
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และหน้าตาหล่อเหลาอย่างท่ีทุกคนในครอบครวัของเธอโฆษณาเอาไว้ และนัน่ 

ก็ยิ่งท�าให้เธอหมั่นไส้เขามากขึ้นอย่างไม่มีเหตุผล

ตลอดเวลาหนึง่อาทิตย์ในไคโร ฮะจน่ิาเล่นละครเป็นสาวน้อยท่ีเรยีบร้อย 

ทุกวนัท้ังต่อหน้าครอบครวัของชารฟีหรอืแม้แต่ในตอนท่ีเขามารบัเธอไปเท่ียว 

ตามล�าพัง

สิ่งเดียวท่ีขัดใจฮะจิน่าก็คือแม้ว่าชารีฟจะเอาอกเอาใจและดูแลเธอดี

ตามมารยาทของสภุาพบุรษุทุกกระเบียดนิว้ไม่มเีสยีหาย หากแต่เขาก็ไม่มี

ทีท่าว่าจะหลงเสน่ห์กุลสตรีมุสลิมที่แสนดี เก็บปากเก็บค�าแต่ประการใด

ครอบครัวของฮะจิน่าเดินทางกลับโมร็อกโกตามเวลาท่ีตั๋วระบุเอาไว้

ท่ามกลางความผดิหวงัของนายประฮิมและนายอับดลุท่ีลกูของท้ังสองไม่ได้

ชอบพอกันอย่างท่ีหวัง และหญิงสาวเองก็โดนพ่ีชายท้ังสองล้อเลียนว่า 

เป็นคนไร้เสน่ห์ไปอีกสามเดือน 

หญิงสาวได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าคงจะไม่ต้องพบเขาอีกแล้วในชีวิตนี้

คดิถงึตรงนีฮ้ะจน่ิากถ็อนหายใจออกมายาวเหยียดก่อนจะหันไปค้อนคน 

ที่นั่งหลับสนิทอยู่ข้างๆ อย่างเซ็งในอารมณ์

...ไม่คิดเลยว่าชาตินี้จะต้องมาเจอกันอีก! 

หญิงสาวละสายตาจากชายหนุ่มคนท่ีเป็นต้นเหตุแห่งความขุ่นมัว 

กลับไปมองถนนด้านหน้าก็เห็นสัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวจึงพารถ 

ของเธอพุ่งออกไปทันที
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หลับไปนานเท่าไหร่ชารีฟไม่อาจรู้ได้ หากเม่ือเขาลืมตาตื่นข้ึนมา 

ก็พบกับดวงตาสีน�้าตาลใสจ้องมองเขาอยู่โดยไม่กะพริบ และดูเหมือน

เจ้าของใบหน้าสวยนั้นจะสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อรู้ตัวว่าถูกจับได้ 

เงียบกันไปในลักษณะนั้นอยู่เสี้ยววินาทีชายหนุ่มก็เป็นฝ่ายเอ่ยปาก

ถามขึ้นมาก่อน "ถึงแล้วหรือครับ" 

ฮะจน่ิาพยกัหน้าโดยไม่ตอบค�าถาม แต่เปิดประตฝ่ัูงของตวัเองลงจาก

รถไปยืนรออยู่ด้านนอก ท�าให้ชารีฟก้าวลงจากรถบ้าง

ชายหนุ่มมองไปโดยรอบก็พบว่ารถยุโรปคันหรูได้ขับผ่านประตูใหญ่

ด้านหน้าเข้ามาตามถนนท่ีขนาบข้างด้วยสนามหญ้าเขียวขจีและมีต้นปาล์ม

ปลกูอยู่อย่างเป็นระเบียบ มาจอดอยู่ในลานจอดรถด้านหน้าของตวัตกึสไตล์

ฝรัง่เศสขนาดใหญ่โอ่อ่าสนี�า้ตาลอมชมพ ูมีป้ายบอกชัดเจนว่า 'Atlas Hotel' 

พนักงานหนุ่มในเครื่องแบบสีครีมขลิบน�้าเงินเดินกึ่งวิ่งเข้ามาหา  

ก้มศีรษะท�าความเคารพหญิงสาวก่อนจะยืนรอรับค�าสั่งอย่างเรียบร้อย

ฮะจิน่าเดินไปเปิดประตูด้านหลังซึ่งมีกระเป๋าเดินทางใบย่อมของ 

ชารฟีวางอยู่แล้วจงึหันไปออกค�าสัง่เสยีงเรยีบ...ทรงอ�านาจ "ช่วยเอากระเป๋า

บทที่

2
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ของคุณผู้ชายไปไว้ในห้องชุดที่จัดเตรียมเอาไว้ที"

คนรับค�าสั่งตอบรับอย่างนอบน้อมก่อนจะยกกระเป๋าเดินจากไปก่อน 

หญงิสาวผายมอืให้แขกของเธอเป็นเชงิให้เขาเดนิน�าไปก่อนพร้อมกบั

พูดด้วยน�้าเสียงท่ีปิดความภาคภูมิใจเอาไว้ไม่มิด "โรงแรมแอตลาสยินดี

ต้อนรับค่ะ"

ชายหนุ่มกล่าวขอบคุณด้วยสีหน้าเรียบเฉย ริมฝีปากดูเหมือนพอจะ

ฝืนเรียกว่าเป็นรอยย้ิมได้นิดหนึ่ง ก่อนจะเดินเข้าไปด้านในโดยท่ีไม่รู้ว่า 

มีสายตาจากดวงตากลมโตมองตามหลังไปอย่างไม่ถูกอารมณ์

เม่ือเดนิผ่านประตูกระจกใสเข้าไปกม็องเห็นเคาน์เตอร์ต้อนรบัท�าด้วย

ไม้ลงลายสีน�้าตาลเข้มตัวใหญ่ ซึ่งมีพนักงานเข้าเวรอยู่สี่คน 

"คุณไม่ต้องเข้าไปเช็กอินหรอกค่ะ" ฮะจน่ิารัง้ชายหนุม่เอาไว้เมือ่เห็นเขา 

เดินตรงไปทางเคาน์เตอร์นั้น "เชิญทางนี้ค่ะ"

'ทางนี'้ ของหญงิสาวคอืการเดนิผ่านประตกูระจกคนละฝ่ังกบัทางเข้า 

ไปยังลานกว้าง ตรงหน้าเป็นตวัตกึสงูโอบส่วนในเอาไว้หมด มองไปทางฝ่ังซ้าย 

จะเห็นสระว่ายน�้ารูปคล้ายหยดน�้าขนาดใหญ่ล้อมรอบไปด้วยต้นปาล์มท่ี

ประดบัด้วยไฟหลากส ีการตกแต่งดูคล้ายกบับ่อน�า้ในโอเอซิสกลางทะเลทราย  

เสียงเพลงที่เน้นจังหวะกลองเร้าใจลอยมาตามสายลม

"เรามีการแสดงเป็นประจ�าทุกคนื ส่วนมากเป็นการเต้นร�าแบบพืน้เมอืง  

เป็นการเอน็เตอร์เทนแขกน่ะค่ะ" ฮะจน่ิาหันมาอธบิายเมือ่เห็นชารฟีหยุดยนืด ู

ด้วยความสนใจ "ด้านขวาท่ีคณุเห็นปิดเงยีบอยูเ่ป็นห้องอาหารกบัส่วนร้านค้า... 

ที่พักนั้นอยู่ข้างหน้าค่ะ"

ห้องพกัท่ีจดัไว้ให้ชายหนุม่เป็นห้องชดุขนาดใหญ่บนช้ันสบิ ท้ังห้องนอน 

และห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ประดับด้วยพรมทอซ่ึงเป็นสินค้ามีช่ือของ
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โมร็อกโกอย่างงดงาม ห้องน�้าปูด้วยหินอ่อนสีขาวสะอาด ฮะจิน่าบอก 

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับห้องพักแล้วก็หันมานัดแนะเกี่ยวกับวันรุ่งขึ้น

"อาหารเช้าของทางโรงแรมเริม่ตัง้แต่หกโมงครึง่จนถงึสบิโมงครึง่นะคะ  

ตอนแรกคุณพ่ออยากจะเชิญคณุมารบัประทานอาหารเช้ากบัเรา แต่เห็นว่า

คุณเพิ่งมาถึงอาจจะอยากพักผ่อน คุณพ่อนัดพบพูดคุยรายละเอียดพรุ่งนี้

ตอนสิบเอ็ดโมงครึ่ง ไม่ทราบว่าคุณสะดวกรึเปล่าคะ"

"สิบเอ็ดโมงครึ่งดีแล้วครับ"

"อย่างนัน้กด็ค่ีะ คณุพ่อคงจะให้คนมารบัคณุท่ีห้อง งัน้ถ้าไม่มอีะไรแล้ว 

ฉันขอตัวกลับก่อนล่ะค่ะ คุณจะได้พักผ่อน"

"ขอบคุณมากครับที่ล�าบากไปรับผมจากสนามบิน และต้องขอชมว่า

โรงแรมแอตลาสดูน่าประทับใจมากในส่วนที่ได้เห็น"

ฮะจิน่าย้ิมมุมปากเพียงเล็กน้อย "นึกว่าคุณจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับ

โรงแรมของเราเสียอีกค่ะ ขอบคุณที่ฝืนชม"

แม้ว่าสีหน้าของชารีฟจะยังคงเรียบเฉยเหมือนเดิม หากน�้าเสียง 

เน้นหนัก "ผมไม่ใช่คนประเภทท่ีชอบฝืนท�าอะไร ถ้าพูดอะไรออกไปนั่น 

ก็แปลว่าผมหมายความอย่างนั้น" เว้นไปนิดหนึ่ง ดวงตาสีน�้าตาลอมเขียว

สบดวงตาสนี�า้ตาลใสนิง่ก่อนจะพูดต่อว่า "ผมไม่ชอบเล่นละครครบัคณุฮะจน่ิา"

ค�าพดูนัน้ท�าให้พวงแก้มของหญิงสาวร้อนข้ึนมา ดวงตาทอประกายแวววบั  

ก่อนจะสะบัดหน้าเดนิออกไปจากห้องทันที เสยีงปิดประตดูงัปังแทนค�าเอ่ยลา

ชารีฟโคลงศรีษะอย่างอ่อนใจพลางถอนหายใจออกมาเบาๆ มองดเูวลา 

จากนาฬิกาบนฝาผนัง

...สีทุ่่มกว่า ท่ีอียิปต์กเ็ท่ียงคืนกว่าแล้ว ดกึเกนิไปท่ีจะโทรศพัท์หาการมี...

ชายหนุม่จงึเปิดกระเป๋าเสือ้ผ้า จดัข้าวของทุกอย่างเข้าท่ีจนเรยีบร้อย 

หยิบเอกสารขึ้นมาอ่านส่วนที่ยังค้างอยู่
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อันที่จริงแล้วการขยายกิจการของโรงแรมเครือฟารัวห์มาที่โมร็อกโก 

นี่เป็นโครงการของการีมมาตั้งแต่เริ่มต้น ซ่ึงคนคิดก็ควรจะมาสานต่อ 

ด้วยตัวเอง หากแพทย์ท่ีดแูลไมล์...ภรรยาสาวไทยของการมีบอกว่าอาจจะ 

มีเหตุให้คลอดลูกชายคนแรกของพวกเขาก่อนก�าหนด แผนการทุกอย่าง 

จึงถูกเปลี่ยน การีมขอร้องให้เขาเป็นคนมาติดต่อแทนด้วยเหตุผลที่ว่า 'ฉัน

ไม่ไว้ใจใคร นอกจากนาย'

ชารีฟจ�าได้ว่าตัวเองหรี่ตามองลูกผู้น้องหนุ่มอย่างสงสัย 'แน่ใจนะว่า

ไม่มีใครวางแผนอะไรเอาไว้เบ้ืองหลงัท่ีจะส่งฉันไปตดิต่องานกบัคณุประฮิม 

พ่อของฮะจิน่า'

'เรื่องมันก็ตั้งสองปีกว่าไปแล้วน่า ถ้านายไม่พูดฉันก็ลืมไปแล้วเนี่ย 

เรื่องงานน่าชารีฟ' การีมโวยเสียงเข้มหากไม่ยอมสบตาเขา 'นัดผู้ใหญ่เขา

เอาไว้แล้วจะเลือ่นไปเลือ่นมาได้ยังไง ถ้าไม่ตดิเรือ่งไมล์ฉันกจ็ะไปเอง เอาแค่ 

ไปติดต่อเบื้องต้นก็ได้ชารีฟ ไปแค่อาทิตย์เดียว พอจบจากตรงนี้แล้วฉันจะ

ท�าต่อเอง ตอนนี้ไม่อยากทิ้งไมล์เอาไว้คนเดียว นายคงจะเข้าใจนะ'

ในที่สุดเขาก็ใจอ่อนรับปากมาจนได้

เมื่ออ่านทบทวนเอกสารอีกทีจนม่ันใจแล้วชารีฟก็ปิดแฟ้มงานลง  

อดนึกถึงหญิงสาวคนท่ีเขาเคยดูตัวด้วยไม่ได้ เธอเปลี่ยนเป็นคนละคน 

จนเขางง ฮะจน่ิา...สาวเรยีบร้อย พดูน้อย ขีอ้าย กบัฮะจน่ิา...สาวท่ีดปูราดเปรยีว  

ดื้อรั้น เอาแต่ใจ แล้วก็ฤทธิ์มาก

...คนไหนเป็นตัวจริงของเธอกันแน่

คิดแล้วก็ได้แต่หัวเราะในล�าคอ

...จะคนไหนก็ช่างเถอะ หวังว่าเขาคงจะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเธออีก 

ก็แล้วกัน ชีวิตของเขาหลีกเลี่ยงเรื่องท่ีต้องท�าให้ปวดหัววุ่นวายมาตลอด 

และเขาก็ยังไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนเส้นทางเดินของตัวเองในตอนนี้
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ชายหนุ่มปัดความคิดท่ีเขาบอกตัวเองว่าไร้สาระท้ิงไป ก่อนจะเดิน

เข้าไปในห้องน�า้และกลบัมาสอดตวัระหว่างผ้าห่มอ่อนนุม่กบัเตียงด้วยความ

เหนื่อยล้า

แสงแดดยามเช้าของช่วงปลายเดอืนพฤศจกิายนสาดส่องผ่านช่องว่าง 

ระหว่างม่านหนาเข้ามากระทบกับเปลือกตาท่ีปิดสนิท ปลุกร่างท่ีนอน 

อย่างเป็นสุขให้ตื่นจากนิทรารมณ์ ชายหนุ่มลืมตาขึ้นก่อนจะลูบหน้าขับไล่

ความง่วงงุน เขาหลับสนิทเต็มตาเป็นคืนแรกในช่วงหลายวันท่ีผ่านมา  

หันไปมองนาฬิกาก็พบว่าเป็นเวลาเก้าโมงกว่าแล้วจึงรีบลุกข้ึนจากเตียง

เข้าไปท�าธุระส่วนตัวให้เสร็จอย่างรวดเร็ว

ร่างสงูในชุดสทูสเีทาเนีย้บไปท้ังตวัดเูหมอืนจะเป็นจดุสนใจอย่างย่อยๆ 

เม่ือเดนิเข้าไปในห้องอาหารขนาดใหญ่ซ่ึงมีคนนัง่รบัประทานอาหารเช้าอยู่

พอสมควร ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวชาวยุโรปในเครือ่งแต่งกายแบบง่ายๆ 

อย่างเสื้อยืดกางเกงยีน อยู่ในอารมณ์พักผ่อนแบบสบายๆ อย่างแท้จริง

อาหารเช้าที่ทางโรงแรมแอตลาสเสนอให้เป็นแบบบุฟเฟ่ต์ ส่วนใหญ่

เป็นขนมปังหลากหลายชนิด ผลไม้พื้นเมืองอย่างส้ม อินทผลัม แล้วก็

สารพัดไข่ มุมหนึ่งมีสาวหน้าแฉล้มก�าลังนั่งทอดแพนเค้กในกระทะใบเล็ก 

เครื่องดื่มมีทั้งชา กาแฟ และน�้าผลไม้

ชารฟีเลอืกขนมปังป้ิงรบัประทานกบัเนย แถมด้วยแพนเค้กท่ีเพ่ิงทอด

ใหม่ๆ อีกสองช้ินและกาแฟหนึ่งแก้ว เม่ืออ่ิมท้องดีแล้วก็เดินออกไปด ู

ร้านค้าขนาดย่อมของทางโรงแรม ของท่ีขายล้วนเป็นของท่ีระลึกมีค�าว่า 

'มาร์ราเคช' ตดิอยู่ไม่ส่วนใดกส่็วนหนึง่ มีโปสการ์ดพร้อมกบับรกิารขายแสตมป์ 

ด้วย

ชายหนุ่มดโูปสการ์ดสสีดบนช้ันพลาสตกิแบบหมุนได้ ขยับจะดงึออกมา 

สองสามใบ...หนึง่ใบส�าหรบัการมีและไมล์ เขาจ�าได้ว่าน้องสะใภ้สะสมโปสการ์ด  
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อีกหนึง่ใบส�าหรบัพณิ...เพือ่นสาวคนพเิศษชาวไทย เธอจะต้องงอนแน่นอน

หากเขาไม่ส่งโปสการ์ดให้ เพราะหญิงสาวอยากมาเท่ียวโมรอ็กโกเสยีหนกัหนา... 

แต่ว่าอันที่จริงแล้วที่ไหนเธอก็อยากไปทั้งนั้นล่ะ 

หากเขาก็เปลี่ยนใจ ปล่อยมือท่ีแตะอยู่ปลายขอบของโปสการ์ดออก 

ส�าหรบัการมีและไมล์...เขายงัไม่ได้ไปเห็นอะไรสกัอย่าง คงไม่รูว่้าจะเขียนอะไร  

ส�าหรบัพณิ...เลยเวลามาตัง้นานแล้วท่ีเขาควรจะถอยออกมาให้มากกว่าเดมิ

เสียที 

ผ่านมาหลายปีแล้วท่ีเขาและพณิเคยเป็นคนท่ีรูใ้จกนัและกนั เขากบัเธอ 

เป็นเพื่อนร่วมชั้นสมัยเรียนมหาวิทยาลัยที่กลาสโกว์ ความสนิทสนมก่อให้

เกดิความรูส้กึพิเศษโดยท่ีไม่ทันรูต้วั แต่มันเป็นข้อแม้ของเขาเองท่ีต้องการ

มภีรรยานบัถอืศาสนาอิสลาม ความสมัพนัธ์ระหว่างเขาและเธอจงึไม่ก้าวหน้า 

ไปมากกว่าเพือ่นท่ีดีต่อกนั และในขณะนีเ้ธอกมี็สามีเป็นตวัเป็นตนแล้วด้วย 

เขาเองก็เพิ่งไปร่วมงานแต่งงานของเธอที่เมืองไทยเมื่อกลางปีที่ผ่านมา... 

...แม้ว่าความรูส้กึของเขาท่ีมีต่อเธอในขณะนีจ้ะมีแค่ความเป็นเพ่ือน

ท่ีพิเศษสุด แต่ความเจ็บปวดปลาบของอดีตภายในใจก็ไม่เคยจางหายไป 

แต่ดูเหมือนจะกลับมาเด่นชัดทุกครั้งที่นึกถึง...

ชารีฟถอนหายใจออกมา เดินเถลไถลดูอะไรอีกครู่ใหญ่ก็ถึงเวลานัด 

ที่จะไปพบกับคุณประฮิมเสียที

อาลิ...เลขาฯ หนุ่มของคุณประฮิมเป็นคนมารับชารีฟท่ีห้องและ 

น�าเขาเข้าไปยังห้องประชุมขนาดเล็กซ่ึงอยู่ในส่วนท่ีติดกับด้านหน้าของ

โรงแรมแอตลาสนั่นเอง ท่ีนั่นชายวัยปลายรูปร่างสูงใหญ่นั่งรออยู่แล้วท่ี 

หัวโต๊ะ ด้านซ้ายและขวามีชายหนุม่อายุรุน่ราวคราวเดยีวกบัเขาก�าลงันัง่คยุ

กันอยู่ ทั้งหมดลุกขึ้นยืนและยิ้มทักเมื่อประตูเปิดออกและชารีฟก้าวเข้าไป

ด้านใน 
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"ชารีฟ...สบายดีหรือหลานลุง" คุณประฮิมเอ่ยขึ้นเป็นประโยคแรก

หลงัจากสวมกอดผู้มาใหม่เตม็อ้อมแขน ดวงตาสเีทามองผูอ่้อนวัยกว่าด้วย

สายตาอ่อนโยน เขาเคยเห็นชารีฟมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจึงรู้สึกกับชายหนุ่ม

เหมอืนเป็นลกูหลานคนหนึง่ ในใจยังนกึเสยีดายอยู่เสมอท่ีการดตูวัระหว่าง

ชารฟีกบัฮะจน่ิาเมือ่สองปีท่ีแล้วไม่ได้ผลดงัหวงั จงึไม่ได้หนุม่ลกูครึง่มาเป็น

ลูกเขยอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ 

"สบายดคีรบั คุณลงุกด็ูไม่เปลีย่นไปเลย" ชารฟีตอบรบัอย่างเรยีบร้อย

ก่อนจะหันไปทักทายชายหนุ่มทั้งสอง "สวัสดี อาเดย์...เรียอาร์ท" 

"ท�าเป็นมากพิธีไปได้น่าชารีฟ" อาเดย์เข้ามาตบไหล่ชายหนุ่มอย่าง

ถอืสนทิ สมยัท่ีเขาเรยีนปรญิญาโทอยู่ท่ีฝรัง่เศสนัน้กเ็คยข้ามไปเท่ียวสกอ็ตแลนด์ 

และไปพักอยู่กับชารีฟท่ีกลาสโกว์เกือบอาทิตย์ท�าให้ท้ังสองสนิทสนมกัน 

พอสมควร จะเรียกว่าเป็นเพื่อนเก่าก็คงจะไม่ผิดนัก

"นัน่สคิรบั เราคนกนัเองท้ังนัน้" เรยีอาร์ทเสรมิข้ึนอย่างร่าเรงิพร้อมกบั 

เลื่อนเก้าอี้ให้

เมื่อนั่งลงกันเรียบร้อยแล้วคุณประฮิมก็ถามขึ้นตามประสาผู้ใหญ่ใจดี 

"หนูไมล์เป็นยังไงบ้าง เห็นการีมโทรมาบอกลุงว่าเขามาเองไม่ได้เพราะ

ภรรยาอาจจะคลอดก่อนก�าหนด"

"ผมก็ไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกันครับ ได้ยินว่าไมล์ปวดท้อง  

การีมเลยพาไปหาหมอเท่านั้นเอง เท่าท่ีทราบผลการตรวจก็บอกว่าเด็ก 

สมบูรณ์ดี"

"งัน้กค็งจะไม่มปัีญหาอะไรหรอก" คนถามสรปุเองแล้วหัวเราะออกมา

นิดหนึ่ง "อับดุลบ่นอุบว่าอิจฉาไอชา เขาเองก็อยากมีหลานเหมือนกัน  

เมื่อไหร่เราจะแต่งงานแต่งการสักทีล่ะชารีฟ"

ผิวแก้มท่ีค่อนข้างขาวของชารีฟมีสีเรื่อๆ ข้ึนมานิดหนึ่ง ตอบอย่าง

เคยชินกับค�าถามท�านองนี้เป็นอย่างดี...ก็จะไม่ชินได้อย่างไร พ่อกับแม ่
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ของเขาก็ถามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน "ผมไม่รีบร้อน ยังสนุกกับงานอยู่ครับ และ

สงสัยว่าคู่บุญคู่กรรมของผมคงจะยังไม่แผ้วผ่านทางมา"

คุณประฮิมย้ิมออกมาอย่างพอใจ มีแววหมายมาดฉายข้ึนในดวงตา

เพียงแวบเดียวก่อนจะพูดต่อ "ของลุงที่หมดห่วงก็มีแต่อาเดย์ที่แต่งงานไป

เมื่อปีที่แล้ว..."

เรยีอาร์ทท่ีนัง่นิง่ฟังบทสนทนาอยู่นัน้แอบหัวเราะอยู่ในใจ...คูบุ่ญชารฟี 

อาจจะยังไม่เจอกจ็รงิ แต่คูก่รรมน่ะไม่แน่ น่าจะเจอไปแล้ว เพ่ิงจะเจอไปอกีรอบ 

เมื่อคืนนี้มั้ง และอาจจะต้องเจอไปอีกหลายวัน...แล้วก็ต้องสะดุ้งโหยงเมื่อ

บิดาเริ่มเอ่ยพาดพิง

"...ยังมีห่วงก็แต่เจ้าสองหน่อเล็กเนี่ยแหละ ฮะจิน่าก็ไม่เห็นจะสนใจ

ผู้ชายที่ไหน ส่วนเรียอาร์ทก็ลอยไปลอยมาหาสาวทุกวันไม่ซ�้าหน้า"

"อ้าว...พ่อ ไหงมาลงที่ผมได้ล่ะ" คนที่ยัง 'ลอยไปลอยมา' โวย

"เห็นล้อน้องอยู่ทุกวัน แต่พอเจอใครแทงใจด�าล่ะก็โวยทุกที เมื่อไหร่

จะโตเป็นผูใ้หญ่ซักทีล่ะเนีย่เรยีอาร์ท" อาเดย์ขัดข้ึนพร้อมกบัส่ายหน้าอย่าง

อ่อนใจ

"แหม...ก็ผมยังไม่เจอสาวท่ีแสนดี ท้ังสวย ท้ังหวาน ท้ังเรียบร้อย 

เป็นกลุสตรเีหมือนพีส่ะใภ้ผมนี ่เลยยังไม่ต้องเป็นผูใ้หญ่มากก็ได้ เดีย๋วจิน่า

จะน้อยใจท่ีไม่มีใครในบ้านเป็นเด็กเหมือนเธอ" ชายหนุ่มผู้น้องตอบกลับ

อย่างไม่เป็นเดือดเป็นร้อน

ชารฟีเพยีงแต่มองภาพตรงหน้าด้วยสายตาอบอุ่น...ครอบครวัของเขา  

แม้จะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแต่ก็ไม่เคยมานั่งคุยเล่นเรื่องส่วนตัวของ 

กนัและกนัอย่างนี ้ด้วยความท่ีเป็นลกูชายคนเดยีวจงึไม่เคยมีพีน้่องสนทิสนม 

เช่นนี ้จะมีกแ็ต่การมีลกูผูน้้องนัน่แหละท่ีใกล้เคยีงกบัค�าว่าน้องชายมากท่ีสดุ  

แม้ว่าในวัยเด็กจะสนิทสนมกันมากพอสมควร แต่เพราะการีมชอบเอาแต่

เล่นซน ส่วนเขาเป็นเด็กเรียบร้อยจึงไม่ค่อยได้ร่วมกิจกรรมด้วยกันบ่อย 
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มากนกั มาใกล้ชิดกนัมากขึน้กเ็มือ่ต่างฝ่ายต่างโตเข้าวยัรุน่กนัแล้ว...ชายหนุม่ 

จึงนั่งมองการโต้แย้งเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างพี่น้องเสียเพลิน

"พอ...พอได้เลยทั้งสองคน ไม่เกรงใจชารีฟบ้าง" คุณประฮิมเป็นคน

ห้ามทัพ ลมืไปเสยีแล้วว่าใครเป็นคนเริม่พดูเรือ่งนีข้ึน้ก่อน "ลงุต้องขอโทษด้วย  

เชิญมาคุยเรื่องงานก็มาเป็นแบบนี้"

"ไม่เป็นไรหรอกครับ" ชารีฟยิ้มออกมาบางๆ

"เอาๆ อาเดย์ เรียอาร์ท มานั่งแล้วก็คุยเรื่องงานกันเสียที" บอกกับ

ลูกชายแล้วก็หันไปพยักหน้าให้อาลิที่ยืนอยู่ไปหยิบเอกสารในตู้ออกมา

ชารีฟจึงเปิดเอกสารท่ีเตรียมมา เม่ือทุกอย่างเรียบร้อยแล้วท้ังหมด 

ก็เริ่มต้นปรึกษากันเรื่องงานท่ีเกี่ยวกับการเข้าหุ้นเปิดโรงแรมกึ่งรีสอร์ต 

ขึ้นอีกหลายสาขาระหว่างสองบริษัทกันอย่างจริงจัง
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ภายในห้องประชุมเล็กต่างคนต่างทุ่มเทสมาธิอยู่กับหัวข้อสนทนา 

ตรงหน้าจนลมืเลอืนสิง่รอบข้างไป มาสะดุง้เอาพร้อมกนักเ็มือ่มเีสยีงเคาะประตู 

ดังขึ้น แล้วคนเคาะก็ถือวิสาสะพาตัวเองเข้ามาในห้องโดยไม่รอค�าอนุญาต

"บ่ายสองโมงแล้วนะคะ ไม่มีใครหิวกันเลยหรือไง"

เสยีงใสๆ ดงัเข้ามาก่อนท่ีเจ้าตวัจะเดนิมานัง่ข้างอาเดย์ ซ่ึงต�าแหน่งนัน้ 

ท�าให้เธอนั่งตรงข้ามกับคนที่เพิ่งจะเกลียดขี้หน้าเพิ่มขึ้นเมื่อคืนเข้าพอดี

"จน่ิา มองไม่เห็นหรอืว่าพ่อ พี่ๆ  แล้วกช็ารฟีก�าลงัคยุเรือ่งงานกนัอยู่" 

ผูเ้ป็นบิดาท�าหน้าเคร่งมองบุตรสาวด้วยสายตาต�าหน ิแต่แล้วกค็ลายลงเม่ือ

ได้เห็นดวงตาสนี�า้ตาลท่ีกะพรบิอ่อนเช่ือมเหมือนเดก็น้อย...เขาและทุกคน 

ในครอบครวัใจอ่อนให้ฮะจน่ิาเหมือนกบัท่ีเคยเป็นตัง้แต่เธอเกดิมานัน่กระมัง 

"แหม...ก็จิน่าเป็นห่วงพ่อกับพี่ๆ นี่คะ เลยเวลาอาหารกลางวันมา 

ตั้งนานแล้ว" ฮะจิน่าเอ่ยเสียงกระเง้ากระงอด ละเว้นช่ือใครอีกคนหนึ่ง 

ในห้องอย่างจงใจ

"ตัวเองหิวเองล่ะสิไม่ว่า" เรียอาร์ทว่าด้วยเสียงล้อเลียนพร้อมกับ 

ยักคิ้วให้ 

บทที่

3
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"เพิ่งกลับจากยิมมาหรือจิน่า" อาเดย์ถามเม่ือเห็นน้องสาวตัวเอง 

อยู่ในชดุกางเกงวอร์มขายาวสเีทาเข้มขลบิชมพ ูเสือ้ยืดตวัเลก็สขีาวท่ียังคง

ชุ่มเหงื่อถูกคลุมไว้ด้วยเสื้อวอร์มสีเดียวกันกับกางเกง

ฮะจิน่าหันไปค้อนพี่ชายคนรองก่อนจะหันไปตอบพี่ชายคนโต "ค่ะพี่ 

พอดีเดินสวนกับอาลิท่ีพ่อสั่งให้ไปเอาเอกสารเพิ่มเลยรู้ว่ายังประชุมกัน 

ไม่เสรจ็กเ็ลยเดนิตรงมาท่ีนีก่่อน คนครวัเตรยีมอาหารเอาไว้พร้อมแล้วนะคะ  

ไปทานอาหารกันก่อนนะคะพ่อ เดี๋ยวโรคกระเพาะก�าเริบจะไม่คุ้มกัน" 

ประโยคสุดท้ายเธอหันไปพูดกับบิดาเสียงหวาน

"ไม่ต้องมาอ้อนพ่อ ใครกนัแน่ท่ีจะเป็นโรคกระเพาะ กนิแต่ละทีเหมือน

มดดม ผอมจนไม่รู้จะผอมไปถึงไหนแล้ว" คุณประฮิมว่าเบาๆ ก่อนจะหัน

ไปทางชายหนุ่มที่นั่งเงียบตั้งแต่ฮะจิน่าก้าวเข้ามา

"ชารีฟหิวรึยังล่ะ ประชุมเพลินจนลืมเวลา เสียมารยาทเจ้าของบ้าน

เสียจริง"

"ไม่เป็นไรหรอกครับคุณลุง"

"เอาเถอะ ยังไงก็ไปทานข้าวกันก่อนก็แล้วกัน ตอนสี่โมงลุงมีนัด 

เสียด้วย เอาเป็นว่าค่อยมาคุยกันอีกทีดีไหม"

"ครับ"

ฮะจิน่าท�าปากยื่นอย่างไม่พอใจเม่ือเห็นบิดาเอาใจ 'แขก' คนนี ้

เสียเหลือเกิน แล้วก็ต้องตาโตเมื่อได้ยินคุณประฮิมชวนเขาต่อว่า 

"เดี๋ยวชารีฟมาทานกลางวันด้วยกันก็แล้วกัน จะได้ลองชิมฝีมือ 

พ่อครัวของโรงแรมเสียหน่อย"

"จิน่าสั่งเขาจัดโต๊ะส�าหรับคนแค่สี่คนเท่านั้นเองนะคะ" เธอรีบแย้ง

"เหลวไหลน่าจิน่า ไปแน่ะ ไปสั่งให้เขาจัดส�ารับเพิ่มอีกท่ี แล้วก็ไป

เปลี่ยนเสื้อผ้าซะให้เรียบร้อย เดี๋ยวพ่อคุยอะไรอีกนิดหน่อยแล้วจะตามไป"

คนถกูสัง่ท�าแก้มป่องลกุพรวดข้ึน ปรายตาไปมองชารฟีอย่างไม่เป็นมติร 
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ก่อนจะสะบัดหน้าเดินออกจากห้องไป

เม่ือร่างเล็กๆ นั้นพ้นสายตาไปแล้วคุณประฮิมกับลูกชายท้ังสองก ็

ถอนหายใจออกมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย 

"ผมต้องขอโทษแทนจิน่าด้วยนะครับ โตจนป่านนี้แล้วยังเหลวไหล 

อยู่อีก"

ชารฟียิม้บางๆ อยู่ในใบหน้า ไม่พดูอะไรแต่ในใจคดิว่า...กเ็พราะมพ่ีอ

และพี่ที่ตามใจอย่างนี้ไงเล่า 

เสยีงเคาะประตดูงัข้ึนมาอกีครัง้ คราวนีเ้ป็นอาลท่ีิหอบเอกสารชุดใหญ่

มาเต็มอ้อมแขน

"มาพอดีเลยอาลิ ของที่เอามาพวกนั้นวางเอาไว้ก่อนก็แล้วกัน แล้วก็

ช่วยเก็บของบนโต๊ะนี่ด้วย เดี๋ยวพวกเราจะไปทานอาหารกลางวันกันก่อน 

อาจจะประชุมกันอีกทีตอนเย็นๆ"

เมื่อเลขาฯ หนุ่มรับค�า คุณประฮิมก็ชวนบุตรชายท้ังสองกับชารีฟ  

"ไปทานอาหารกัน"

ห้องอาหารขนาดเล็กอยู่ติดกันกับห้องประชุมนั่นเอง ประตูท่ีเปิดไป

อีกด้านเป็นครัวทันสมัยท่ีย่อขนาดลงมาอย่างเหมาะสม กึ่งกลางของห้อง 

มีโต๊ะอาหารขนาดนั่งได้แปดคนวางอยู่ ส�ารับถูกจัดเตรียมเอาไว้ห้าท่ี  

กลิ่นอาหารหอมลอยอบอวลอยู่ในอากาศ

ฮะจิน่าท่ียังอยู่ในชุดวอร์มเหมือนเดิมน่ังรออยู่บนเก้าอ้ีตัวหนึ่ง เธอ 

ท�าหน้าไม่รู้ไม่ชี้พลางเสจิบน�้าส้มเมื่อทั้งหมดเดินเข้ามา

"อ้าว...จน่ิา ท�าไมไม่ไปอาบน�า้อาบท่าเปลีย่นเสือ้ผ้าก่อนล่ะ" เรยีอาร์ท

เดินเข้าไปขย้ีศรีษะน้องสาวคนเลก็ก่อนจะนัง่ลงข้างๆ "ยี.้..เหม็นเหงือ่จะแย่"

"เหม็นก็ไม่ต้องมานั่งข้างๆ จิน่า" หญิงสาวตอกกลับหน้ามุ่ยท�าให ้

คนล้อรวบร่างบางมากอดเอาไว้เต็มอ้อมแขน แถมหอมแก้มแรงๆ อีกที
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เป็นการเอาใจ

"ไปอารมณ์เสียมาจากไหนฮึเรา ท�าตัวเป็นเด็กไปได้ เรียนจบมาตั้ง

ปริญญาโทแล้ว" อาเดย์หันไปเลื่อนเก้าอี้ให้ชารีฟที่นั่งตรงข้ามกับเรียอาร์ท 

ก่อนท่ีตัวเองจะนั่งลงตรงข้ามกับน้องสาว ส่วนคุณประฮิมนั่งเป็นประธาน

อยู่ที่หัวโต๊ะ

หญิงสาวไม่ตอบ หากเมื่อเห็นทุกคนนั่งประจ�าท่ีเรียบร้อยแล้วก ็

ส่งสัญญาณให้บริกรหนุ่มของโรงแรมท�าหน้าท่ีเสิร์ฟอาหารซ่ึงเป็นเนื้อเป็ด

อบราดซอสสไตล์ฝรั่งเศส พร้อมด้วยสลัดผักที่ถูกจัดเรียงอย่างสวยงาม

พอทุกคนเริม่ลงมือรบัประทานอาหารไปบ้างแล้วคณุประฮมิกหั็นไปถาม 

ฮะจิน่าอีกครั้ง

"ลกูยังไม่ได้ตอบอาเดย์เลยว่าเป็นอะไรไป ไหนตอนแรกบอกกบัพ่อว่า 

เรียนจบมาหลายเดือนแล้ว อยากจะเริ่มท�างานเสียทีไง ตอนการีมเสนอ

โครงการมากเ็หน็ออกไอเดยีอะไรเสียมากมาย มปีระชมุกับชารฟีวนันี้กลับ

ไม่เข้าไปคุยเอาเสียดื้อๆ อย่างนี้จะท�างานใหญ่ได้อย่างไรกันล่ะ"

ค�าสนทนานั้นท�าให้ชารีฟหันไปมองหญิงสาวคนเดียวของห้องอย่าง

แปลกใจ ชายหนุม่เพิง่รูว่้าเธอร่วมท�าโครงการนีด้้วยตัง้แต่แรก...วนันีค้งจะหน ี

เพราะว่าตัวเขาเองล่ะสินะ

"เดี๋ยวให้อาลิสรุปให้ฟังก็ได้นี่คะ" ฮะจิน่าเถียงออกมาไม่เต็มเสียงนัก 

"มันจะไปเหมือนนั่งฟังอยู่ด้วยตัวเองได้ยังไง" คุณประฮิมบ่นก่อน 

ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่

"จิน่าสัญญาว่าจะเข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไปก็แล้วกันค่ะพ่อ"

ค�าตอบนั้นเรียกรอยยิ้มให้ผุดขึ้นมาบนใบหน้าของบิดา "อย่างนั้นก็ดี 

เม่ือตะกี้เรายังพูดคุยกันไม่จบ เดี๋ยวเย็นๆ คงจะต้องประชุมกันอีกที... 

ชารีฟสะดวกรึเปล่าหลาน"

"ทางผมไม่มีปัญหาอะไรครับ"
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"อาหารเป็นยังไงบ้าง"

"อร่อยมากครับ ฝีมือพ่อครัวของที่นี่ดีทีเดียว"

"อย่างนัน้ลงุกข็อเชิญม้ือเย็นด้วยเลย เอาสกัหกโมงครึง่เป็นไง เรว็หน่อย  

และพอทานอาหารเสร็จจะได้คุยกันให้จบๆ ไป จะได้ร่างโครงการให้เป็นรูป

เป็นร่างเสียที"

"ก็ดีครับ" ชารีฟยังคงตอบสั้นๆ เหมือนเคย

"ลูกๆ ล่ะ อาเดย์ เรียอาร์ท จิน่า"

อาเดย์รบัค�าทันที เรยีอาร์ทชะงกัไปเลก็น้อยก่อนตอบตกลง เพราะว่า

เขานัดพาสาวออกไปทานอาหารข้างนอก...แต่ช่างเถอะ ยังไงก็เลื่อนได้ 

ไม่มีปัญหา 

ส่วนฮะจิน่า...หญิงสาวท�าหน้าเมื่อยอย่างเก็บไม่อยู่ หากก็พยักหน้า

รับค�าเป็นอย่างดี

เม่ือบริกรเดินเข้ามาเก็บจานของหวานและเริ่มเสิร์ฟกาแฟ อาเดย ์

ก็ถามชารีฟขึ้นว่า "บ่ายนี้จะท�าอะไรล่ะชารีฟ"

"ผมคงจะไปเดินดูเมืองเสียหน่อยครับ ไม่เคยมามาร์ราเคชเลย" 

ชายหนุม่ละไว้ในฐานท่ีเข้าใจว่าเขาอยากจะไปส�ารวจตัวเมอืงว่ามีอะไร

น่าสนใจบ้าง แม้จะรูอ้ยูว่่ามาร์ราเคชเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีเป็นจดุหมายอันดบั 

ต้นๆ ของชาวยุโรป รายได้หลักของเมืองนี้จึงมาจากการท่องเท่ียวล้วนๆ 

ท�าให้ทางการของโมรอ็กโกสนบัสนนุหนกัหนาท่ีจะให้มีโรงแรมเพ่ิมขึน้เพ่ือ

รองรับนักท่องเท่ียวท่ีมีมาตลอดปี ชารีฟอยากไปดูให้เห็นกับตาว่าอะไรท่ี

เป็นแม่เหล็กดึงดูดของเมืองนี้

คุณประฮิมพยักหน้าอย่างพอใจในความรอบคอบของผู้ร่วมงานใหม ่

"ดแีล้ว ลงุกอ็ยากให้ชารฟีไปสมัผสัเสน่ห์ของโมรอ็กโกด้วยตวัเอง แล้วกะจะ 

ไปที่ไหนล่ะ"
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"ผมยังไม่แน่ใจเลยครบั วนันี้ไม่มีเวลามากนกัคงจะไปเดนิดแูถวเจอมา  

เอฟน่าเสียหน่อย แล้วอาจจะเดินในซูกต่อ" ชารีฟหมายถึงจัตุรัสท่ีอยู่ใน 

เมดิน่าหรือส่วนเมืองเก่าและตลาดนัดขนาดใหญ่อันเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียว

ที่มามาร์ราเคชต้องแวะชม

"จะไปให้ถึงท่ีนั่นมันก็ไม่ยากหรอก แต่จะเดินให้ท่ัวน่ะมันไม่ง่ายนะ" 

เรียอาร์ทว่า

"นั่นสิ ชารีฟมีไกด์รึเปล่า" อาเดย์ถาม

"ผมมีแผนที่ครับ"

ได้ยินดังนัน้แทนท่ีจะจดัหาไกด์อาชพีให้ คณุประฮิมกพ็ยักหน้าไปทาง

บุตรสาว "งั้นจิน่าแน่ะ ไปเป็นเพื่อนชารีฟหน่อย"

ยังไม่ทันท่ีชารีฟจะเอ่ยปากปฏิเสธแต่อย่างไร ฮะจิน่าก็เผลอตัวร้อง

ออกมาก่อน "ไม่เอาค่ะ ท�าไมต้องเป็นจิน่าด้วยล่ะคะ"

"อ้าว ก็บ่ายนี้ลูกอยู่ว่างๆ ไม่มีอะไรท�าอยู่แล้วนี่ แล้วก็เป็นหน้าที่ของ

เจ้าบ้านที่จะต้องรับรองแขกด้วย" ผู้เป็นบิดาให้เหตุผล

"พีอ่าเดย์คงจะท�าหน้าท่ีได้ดท่ีีสดุม้ังคะ" ฮะจน่ิาโยนหน้าท่ีไปให้พ่ีชาย

คนโต

ฝ่ายนัน้สัน่ศรีษะ "พีต้่องไปกบัพ่อบ่ายนี ้ไปดูราคาอุปกรณ์ก่อสร้างไง"

"งั้นก็พี่เรียอาร์ทสิ" หญิงสาวไม่ยอมแพ้ โยนกลองต่อไปท่ีพ่ีชาย 

คนรอง

"อ๊ะ พี่ก็ไม่ว่าง มีนัดแล้ว" เรียอาร์ทว่ายิ้มๆ

"นัดกับสาวน่ะสิคะ" ฮะจิน่าย้อนเข้าให้ "ไม่เห็นจะส�าคัญ"

เม่ือได้ยินอย่างนัน้เรยีอาร์ทกเ็ลยได้ทีแหย่กลบัไป "กย็งัดกีว่าคนไม่มีนดั 

ล่ะน่า" 

ฮะจน่ิาอยากนกัท่ีจะขว้างถ้วยกาแฟในมือลอยไปปิดปากเจ้าพีช่ายตวัดี  

หากยั้งเอาไว้ ได้แต่มองเป็นเชิง 
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'ฝากไว้ก่อนเถอะ' 

"แล้วอาลิล่ะคะ" คราวนี้เหยื่อเป็นเลขาฯ หนุ่มของบิดา

"อาลิก็ต้องไปกับพ่อสิ เขาเป็นเลขาฯ ของพ่อนี่"

"งั้นให้ใครไปก็ได้ ไม่เห็นต้องเป็นจิน่าเลย"

ชารฟีท่ีนัง่เงยีบมองการโต้แย้งตรงหน้าอย่างไม่สบายใจเอ่ยแทรกข้ึนมา 

เบาๆ อย่างเกรงใจ "คณุลงุไม่ต้องให้คณุฮะจน่ิาเธอล�าบากหรอกครบั ผมไปไหน 

มาไหนคนเดียวได้สบายมากอยู่แล้ว"

หากคณุประฮมิยงัคงยืนยนัเจตนาเดมิ "ไม่ต้องเกรงใจหรอกชารฟี และ

อีกอย่างที่ลุงให้จิน่าไปด้วยเนี่ย ก็อยากจะรบกวนชารีฟด้วย"

"เรื่องอะไรหรือครับ" ชายหนุ่มถามอย่างแปลกใจ

"กอ็ยากจะให้ช่วยบรฟีงานท่ีเราประชุมกนัเช้านีใ้ห้จน่ิาที เพราะตอนเย็น 

เราต้องประชมุกนัอีก แล้วก็ไม่มีใครว่างจะบรฟีให้เธอฟังเสยีด้วย" ตอบแล้ว

กหั็นไปทางบุตรสาวท่ีนัง่หน้างออยู่ "ลกูบอกว่าจะเข้าประชุมเย็นนี ้จะเข้าประชุม 

ทั้งๆ ที่ไม่รู้ความคืบหน้าอะไรได้ยังไง จริงไหมจิน่า"

เจอไม้นี้เข้าคิ้วเรียวก็ขมวดมุ่น หลังจากนั่งคิดหนักอยู่เกือบนาทีเต็ม

แล้วหาเหตุผลมาโต้แย้งไม่ออก ฮะจิน่าก็เลยตกลงรับค�า

"กไ็ด้ค่ะ ไปกนัเลยไหมล่ะคะ" หญิงสาวหันไปถามลกูทัวร์จ�าเป็นของเธอ 

ด้วยสีหน้าบอกบุญไม่รับพร้อมกับลุกข้ึนไปคว้ากระเป๋าเป้ใบเล็กมาสะพาย

เอาไว้

ชารฟีมองคนท่ีจะมาน�าทางตลอดบ่ายนีด้้วยความหนกัใจ หากสหีน้า

ยังคงเรียบเฉย กล่าวขึ้นเรียบๆ "ผมไม่รีบร้อนอะไรนี่ครับ บางทีคุณอาจจะ

อยากไปอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าสักหน่อยก่อน"

หากดวงหน้าใสนั้นเชิดไปอีกทาง "ฉันจะไปของฉันอย่างนี้ล่ะค่ะ  

หรือว่าคุณรังเกียจ?"

คนถูกถามเอ่ยปากขอตัวกับผู้ร่วมโต๊ะคนอ่ืน ลุกขึ้นยืนเป็นค�าตอบ 
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พยักหน้าเป็นเชิงให้เธอน�าทาง ก่อนจะพยักหน้าอีกครัง้ให้เธอเดนิน�าไปโดย

ไม่พูดอะไรอีก

...รงัเกยีจน่ะไม่รงัเกยีจหรอก เพียงแต่เขาตัง้ใจเตอืนด้วยความหวังด ี

แท้ๆ อากาศข้างนอกค่อนข้างอุน่ และเวลาบ่ายแก่ๆ อย่างนีถ้้าแดดจัดคงจะร้อน 

เชียวล่ะ ไม่ได้มีแอร์เย็นฉ�่าเหมือนในนี้ ตัวเธอเองนั่นล่ะท่ีจะคันยิบเพราะ

เหงื่อไคล แต่ก็ช่างปะไร... 

เมือ่ม่ันใจว่าสองหนุม่สาวเดนิลบัไปแล้วอาเดย์กหั็นไปทางบิดา ถามด้วย 

สีหน้ายิ้มๆ "พ่อมีแผนอะไรหรือครับ"

"เปล่าซักหน่อย" ผู้เป็นบิดาตอบก่อนหัวเราะออกมาอย่างอารมณ์ดี 

แววตาเป็นประกายขบขัน

"อย่าปิดกนัเลยครบั ผมรูว่้าพ่ออยากได้ชารฟีมาเป็นลกูเขย" เรยีอาร์ท

เสริมขึ้นมาบ้างพลางเอนหลังพิงพนักเก้าอี้อย่างสบาย 

"แล้วเราสองคนไม่อยากให้น้องแต่งงานกับคนดีๆ หรอกหรือไง อายุ

ก็ตั้งยี่สิบสี่เข้าไปแล้ว"

ลูกชายคนโตหัวเราะ "บางทีผมยังนึกว่าน้องอายุซักสิบห้า"

"กน็ัน่ล่ะ มีแฟน แต่งงานเสยีจะได้เป็นผูใ้หญ่เสยีที แม่เค้ากเ็ป็นห่วง...

ว่าแต่ลูกสองคนเถอะ จะสนับสนุนรึเปล่า"

"ผมไม่ค้านหรอกครับ ส�าหรับชารีฟ" อาเดย์ตอบ 

"ถ้าเขาจะรักจิน่าล่ะก็นะ" เรียอาร์ทเติม

"พ่อถึงอยากให้ลูกช่วยกันด้วยไงล่ะ"

เรียอาร์ทขยับตัวนั่งตรง เท้าคางมองบิดาตาใสอย่างนึกสนุกไปด้วย 

"จะให้ช่วยยังไงล่ะครบั ออกนอกหน้ามากไม่ได้แน่ ถ้าจิน่ารูต้วัเธอจะย่ิงหนี 

ยิ่งเกเรเข้าไปใหญ่"

"นั่นสิ...จ�าคราวท่ีแล้วได้ไหมครับ จิน่าป่วนการดูตัวซะยุ่ง" อาเดย์ 
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ยิ้มขันเมื่อนึกถึงเหตุการณ์เมื่อสองปีก่อน

"ก็ต้องค่อยๆ ท�าสิ ยังไงก็ดูสถานการณ์วันนี้ก่อน ลูกสองคนคอย 

ร่วมมอืกแ็ล้วกนั พยายามให้พวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกนัมากๆ หน่อย ไหนๆ 

การีมก็ส่งลูกพี่มาให้ถึงที่แล้วนี่" คุณประฮิมตอบยิ้มๆ ภายในใจวาดหวัง 

เรยีอาร์ทหวัเราะออกมาเตม็ทีจ่นลกัยิม้ข้างซ้ายบุม๋ พดูอย่างตดิตลก

ว่า "งานนี้กามเทพคงจะเวียนหัวแน่นอน"
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พอลับตาบิดากับพี่ๆ แล้วฮะจิน่าก็เดินลิ่วๆ ผ่านโรงรถท่ีมีรถของ

ครอบครวัรวมท้ังรถของทางโรงแรมหลายคนัจอดอยู ่ผ่านแท็กซ่ีแถวยาวเหยียด 

ท่ีจอดรอนกัท่องเท่ียวอยู่ด้านหน้าออกไปยงัถนนใหญ่โดยไม่หันกลบัไปมอง

ด้านหลัง ไม่สนใจว่าคนที่อยู่ในความดูแลบ่ายนี้จะตามมาหรือไม่ 

ชารีฟเดินตามหลังโดยท้ิงระยะห่างเล็กน้อย ออกจะแปลกใจใน 

การกระท�าของเธออยู่บ้าง แต่ก็ไม่คิดจะถามไถ่แต่อย่างไร

ท้ังคู่ยืนเคียงกันห่างๆ อยู่เงียบๆ ริมทางเท้าได้ไม่ถึงนาทีรถแท็กซ่ี 

คันเล็กสีเหลืองขนาดนั่งได้สามคนหรือที่เรียกว่าเพทที่แท็กซี่ (Petit Taxi) 

ก็มาจอดอยู่ตรงหน้า 

เมื่อท้ังสองข้ึนไปนั่งอยู่ตอนหลังและปิดประตูเรียบร้อยแล้วฮะจิน่าก็

ชะโงกหน้าไปบอกจุดหมายที่ต้องการกับคนขับเป็นภาษาฝรั่งเศส 

"ลา พลาส ซิบูเพล" 

แล้วแท็กซี่คันเล็กก็เคลื่อนตัวออกไปทันที

ชารฟีท่ีพดูได้เพียงภาษาอารบกิแบบอยิีปต์ เยอรมัน และอังกฤษ แต่

เข้าใจภาษาฝรั่งเศสได้ไม่กี่ค�า พอจะเดาได้ว่าฮะจิน่าบอกให้แท็กซี่ขับไปที่

บทที่

4
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จัตุรัส...ลา พลาส ซึ่งก็น่าจะเป็นจัตุรัสเจอมา เอฟน่านั่นเอง 

เนือ่งจากประเทศโมรอ็กโกเคยถกูปกครองโดยฝรัง่เศสในสมัยศตวรรษ

ที่สิบแปด ดังนั้นแม้ว่าภาษาราชการของโมร็อกโกจะเป็นภาษาอารบิกแบบ

โมร็อกกัน มีภาษาเขียนเป็นอารบิกแบบคลาสสิก แต่ประชากรส่วนมาก

สามารถพดูภาษาฝรัง่เศสได้ด ีโดยเฉพาะคนท่ีท�ามาหากนิอยู่กบันกัท่องเท่ียว  

ส่วนภาษาอังกฤษนั้นคนที่พูดได้คล่องมีน้อยกว่า

ส�าหรบัเขาแล้วถงึภาษาอารบิกแบบโมรอ็กกนัจะต่างจากภาษาอารบิก

แบบอียิปต์อยู่บ้าง แต่ก็เข้าใจกันได้โดยง่าย ชายหนุ่มจึงพอจะจับเค้าได้ว่า 

ที่เธอจงใจพูดภาษาฝรั่งเศสนั้นก็คงจะเป็นเพราะอยากแกล้งเขานั่นเอง 

...เด็กเอ๋ยเด็ก...

คดิได้ดงันัน้แล้วปากท่ีขยับจะถามกเ็ลยปิดเงยีบไม่สนใจคนข้างๆ อีก 

ดวงตาสนี�า้ตาลอมเขียวมองออกไปนอกหน้าต่างยังทิวทัศน์ท้ังสองข้างทาง

อย่างสบายใจ

ชารีฟได้ศึกษาข้อมูลมาก่อนจึงรู้ดีว่ามาร์ราเคชก็เหมือนกับเมืองเก่า

ของโมร็อกโกอกีหลายเมืองท่ีตวัเมืองแบ่งออกเป็นสองส่วนอย่างเห็นได้ชัด 

คือส่วนเมืองใหม่ (New Town) หรือกีลีซ (Guélis) และส่วนเมืองเก่า  

(Old Town) หรือเมดิน่า (Medina) 

กลีซีในมาร์ราเคชนีส้ร้างขึน้เพือ่กนัให้คนฝรัง่เศสออกมาอยู่เป็นสดัส่วน  

เป็นการอนรุกัษ์เมอืงเก่าและเป็นการป้องกนัอาชญากรรมท่ีเกดิจากชาวอาหรบั 

หัวรนุแรงท่ีคอยฆ่าชาวฝรัง่เศสด้วย เมืองออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝรัง่เศส 

เฮนรี่ พลอส ในประมาณปี 1920 ตัวตึกส่วนใหญ่เป็นทรงเหลี่ยมเรียบง่าย

สไตล์ฝรั่งเศส ถนนได้รับการวางแผนผังไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 

แม้ว่าจะไม่มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าชม แต่ปัจจุบันนี้กีลีซกลายเป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เต็มไปด้วยธนาคาร ร้านค้า บริษัทท่องเท่ียว 
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อพาร์ตเมนต์ ร้านอาหารดีๆ และโรงแรมมากมาย 

แน่นอนว่าท้ังโรงแรมแอตลาสและโรงแรมใหม่ท่ีทางฟารวัห์จะร่วมหุ้น

ด้วยก็อยู่ในเขตนี้เช่นกัน

นั่งกันเงียบๆ มาได้เกือบสิบนาทีรถแท็กซ่ีก็เลี้ยวเข้ามาในถนนใหญ ่

ที่สองข้างทางเรียงรายด้วยร้านขายของที่ดูทันสมัย ผู้คนเดินกันแน่นขนัด 

ชารีฟอดย้ิมออกมาบางๆ ไม่ได้เม่ือเห็นร้านแมคโดนัลด์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่

ตรงข้ามกับที่ท�าการไปรษณีย์ มีเด็กวัยรุ่นนั่งกันอยู่เต็ม

...เออแน่ะ ขนาดในมาร์ราเคชนีก่ยั็งไม่วายมีร้านอาหารแบบฟาสต์ฟูด้ 

เข้าจนได้... 

ฮะจิน่าท่ีคอยปรายตามองคนข้างๆ ขมวดคิ้วอย่างหม่ันไส้เม่ือเห็น

รอยโค้งเล็กๆ บนมุมริมฝีปากบางนั่น 

...มีความสุขเหลือเกินนะ... 

แล้วในท่ีสุดตัวเธอเองนั่นแหละท่ีทนความเงียบและอึดอัดไม่ไหว 

ต้องหันไปพูดกับเขาก่อนอย่างพาลๆ 

"นี่คุณ...ใจคอจะนั่งยิ้มกับข้างทางอยู่อย่างนี้ ไม่คิดจะพูดอะไรซักค�า

หรือไง"

ชารีฟเบือนหน้ากลับมามองดวงหน้าใสท่ีดู 'มุ่ย' สนิท เลิกคิ้วถาม 

เสียงเรียบ "ก็จะให้ผมพูดอะไรล่ะครับ คุณเป็นคนน�าทางยังไม่พูดอะไร 

ซักค�าแล้วยังเดินลิ่วๆ อย่างกับจะหนีและทิ้งผมไว้ที่โรงแรมนั่นแหละ แถม

จะพาผมไปไหนก็ไม่รู้"

"คุณบอกว่าอยากจะไปไหน ฉันก็พาคุณไปที่นั่นแหละค่ะ"

"ก็ดีแล้วนี่ครับ" 

ชายหนุม่ตอบอย่างไม่ไว้น�า้ใจ ท�าให้ไกด์สาวจ�าเป็นหน้างอหนกัเข้าไปอีก  
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ส่งเสียง 'ฮึ' อยู่ในล�าคอ

เห็นอย่างนั้นชารีฟก็ลอบถอนหายใจออกมา นึกๆ แล้วก็อยากจะ 

เขกหัวตัวเองเป็นก�าลัง...เขาจะไปทะเลาะกับเด็กท�าไมกันนะ 

ดังนั้นชายหนุ่มจึงเอ่ยถามด้วยเสียงที่อ่อนลงว่า "ตอนนี้เราอยู่ที่ไหน

กันครับคุณฮะจิน่า"

ฮะจน่ิาฟังเสยีงนุม่ทุ้มนัน้อย่างไม่เชือ่หู เอียงหน้ามองชายหนุม่อย่าง

ไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร่ก่อนจะตอบโดยไม่มองหน้า หากเสียงอ่อนลง 

เล็กน้อย "ถนนโมฮัมเหม็ดไฟว์ (Ave. Mohammed V) ค่ะ เป็นถนน 

สายหลักจากกีลิซไปเมดิน่า อีกเดี๋ยวคุณก็จะเห็นคูโทวเบีย (Koutoubia)" 

"คูโทวเบียงั้นหรือ"

"สเุหร่าคูโทวเบียน่ะค่ะ เป็นตกึท่ีสงูท่ีสดุในมาร์ราเคช แล้วกเ็ป็นสเุหร่า

ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกาเหนือด้วย"

"แล้วท�าไมถึงช่ือคูโทวเบีย...สุเหร่าของคนขายหนังสือล่ะครับ  

ชื่อแปลกดี"

"ในสมัยก่อนคูโทวเบียเป็น

โรงเรยีนท่ีสอนคมัภร์ีอลักรุอานด้วย  

รอบตัวสุเหร่าจึงมีร้านขายหนังสือ 

อยู่เต็มไปหมด แต่ในปัจจุบันนี้ไม่มี

ให้เห็นแล้วล่ะค่ะ อะ...นั่นไงคะ"  

ฮะจิน่าเอ่ยข้ึนพลางช้ีนิ้วให้ชารีฟ

มองไปข้างหน้า

สิง่ก่อสร้างท่ีตระหง่านอยู่ลบิๆ 

นั้นเป็นตัวตึกทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส  

ก่อเป็นแท่งสงูด้วยอิฐสนี�า้ตาลอมชมพู  

ครึง่บนแกะสลกัเป็นลวดลายงดงาม ...สุเหร่าคูโทวเบีย...
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ประดับด้วยกระเบ้ืองเซรามิกสีฟ้า ส่วนหลังคาเป็นโดมครึ่งวงกลมหยัก 

คล้ายกับฟักทองสีขาวสะอาด มียอดคล้ายลูกบอลกลมสีทองเรียงกันอยู่ 

สามลูก งดงามสง่าอยู่ท่ามกลางหมู่ต้นปาล์มสีเขียวเข้มจัด 

"ท่ีเห็นเป็นมิเนเรต (Minaret) สูงเกือบเจ็ดสิบเจ็ดเมตรค่ะ ข้างใน 

กว้างพอที่จะให้ม้าวิ่งขึ้นไปจนถึงยอดได้ด้วย"

"ดูอย่างนี้ไม่น่าจะกว้างพอเลยนะครับ"

"เราอยู่ไกล แล้วตัวตึกสูงก็เลยหลอกตาม้ังคะ จริงๆ แล้วฐานเป็น

สีเ่หลีย่มจตัรุสักว้างยาวด้านละสบิสองเมตรแน่ะค่ะ" ย้ิมออกมานดิหนึง่แล้ว

ก็พูดต่อว่า "เห็นลูกบอลกลมๆ บนยอดนั่นไหมคะ"

ชารีฟพยักหน้า "ครับ เป็นการประดับที่แปลกดี"

"ตามต�านานเล่าว่าของแท้ดัง้เดมินัน้เป็นทองค�าค่ะ ท�าจากเครือ่งประดบั 

ของมเหสขีองสลุต่านท่ีแอบกนิองุน่ไปสามลกูในช่วงรอมฎอน* (Ramadan) 

ฉันเห็นทีไรก็อดนึกไม่ได้ทุกทีว่าถ้าเอาเครื่องประดับท้ังหมดของเธอมา 

ห้อยคอคงจะคอหักตาย หรือไม่เธอก็คงจะแข็งแรงมาก ตัวหนาย่ิงกว่า 

ยักษ์ปักหลั่น"

ฮะจน่ิาพดูแล้วกหั็วเราะให้กบัความคดิของตวัเอง หากเมือ่เห็นสหีน้า

เรยีบเฉยไม่บ่งบอกอารมณ์ใดๆ ของผูท่ี้นัง่ด้านข้างกห็ยุดกกึ อารมณ์ท่ีดข้ึีน 

นดิหน่อยกลบัไปขุ่นมวัเหมือนเดมิ ค่อนชายหนุม่อยู่ในใจ...คนอะไร ท�าหน้า 

อย่างนั้นได้ทั้งวัน

เมื่อรถแท็กซ่ีเข้าใกล้ส่วนเมดิน่ามากยิ่งข้ึน การจราจรท่ีค่อนข้าง

สับสนอยู่แล้วก็ยิ่งดูวุ่นวาย บนถนนใหญ่ของมาร์ราเคชมีพาหนะเกือบ 

ทุกชนดิท่ีจะจนิตนาการได้ ตัง้แต่รถยนต์เก่าจนข้ึนสนมิ รถกลางเก่ากลางใหม่  

* รอมฎอน คือช่วงถือศีลอดของชาวมุสลิม ในช่วงระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกดินนั้นไม่ได้รับอนุญาต
ให้รับประทานอาหาร จะรับประทานได้หลังพระอาทิตย์ตกดินและก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
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ไปจนถึงรถยุโรปหรูหรามันปลาบ รถจักรยานยนต์เครื่องแรงสูง รถกึ่ง

จกัรยานยนต์กึง่จกัรยานหรอืท่ีเรยีกว่า 'มัฟเฟต' ไปจนถงึรถจกัรยานธรรมดา 

นอกจากนั้นก็มีท้ังเกวียนลากด้วยม้า ลา หรือล่อ บรรทุกพืชผักผลผลิต

ทางการเกษตรเอาไว้เตม็ รวมไปถงึรถม้าคนังามส�าหรบัต้อนรบันกัท่องเท่ียว

ไว้ชมเมืองอีกด้วย 

ชารีฟเคยคิดว่าการจราจรในไคโรแย่ย่ิงยวดแล้ว มาเจอถนนใน 

มาร์ราเคชเขายังต้องเปลี่ยนใจ อดพูดออกมาไม่ได้ว่า "ผมพอจะเข้าใจแล้ว

ว่าท�าไมคุณถึงไม่ขับรถออกมาเอง"

ฮะจิน่าตอบหน้าตาย "แค่น้ีก็ท�าคุณตะลึงแล้วหรือคะ ไม่อยากจะ 

บอกว่านี่ยังน้อยนะ ไว้คุณมาช่วงเทศกาลบูชายัญแกะจะย่ิงสนุกสนาน 

กว่านี้อีก"

ในทุกปีชาวโมร็อกกันจะมีเทศกาลบูชายัญแกะ ในระหว่างนั้น

ครอบครวัชาวโมรอ็กกนัจะต้องน�าแกะมาอยู่ในบ้านด้วยเป็นเวลาสองอาทิตย์

ก่อนจะน�าไปฆ่าตามความเชื่อที่ว่าเป็นการล้างบาปแทนตัวพวกเขา

"คนโมร็อกกันส่วนมากยากจนค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะมีแค่มัฟเฟต นั่งกัน

ทั้งครอบครัว พ่อขับ แม่ซ้อนท้าย มีลูกนั่งกลาง แต่ช่วงขนแกะกลับบ้าน 

พอมีแกะเป็นภาระด้วยแล้วเนี่ย ก็จะเป็นพ่อขับ แม่ซ้อนท้าย ผูกลูกไว ้

ข้างหลัง แล้วมีแกะนั่งอยู่ตรงกลาง"

เม่ือคิดภาพตามนั้นแล้วท�าให้ชารีฟอดย้ิมออกมานิดหนึ่งไม่ได้ มัน

คงจะเป็นภาพที่ทั้งขบขันทั้งโกลาหลพิลึก

"แล้วบางครอบครัวที่มีรถนะคะ พ่อขับรถ แม่กับลูกนั่งข้างหลัง ส่วน

ผู้โดยสารข้างคนขับที่ถูกคาดเข็มขัดนิรภัยเอาไว้อย่างดีนั้นเป็นแกะค่ะ"

พอฮะจน่ิาเล่ามาถงึตรงนีแ้ล้วคนฟังกหั็วเราะออกมานดิหนึง่ซ่ึงท�าให้

คนเล่าแสร้งดัดเสียงสูงและตาโตอย่างประหลาดใจ

"เพิ่งรู้ว่าคุณหัวเราะเป็นด้วย"
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เท่านั้นคนท่ีก�าลังหัวเราะเบาๆ อยู่ก็หุบปากทันที ปล่อยให้ฮะจิน่า 

ยิ้มอย่างสะใจอยู่คนเดียวที่ได้แก้แค้นเล็กๆ น้อยๆ ไปบ้าง

ไม่นานนกัรถแท็กซ่ีคนัเลก็กม็าหยุดอยูท่ี่กลางจตัรุสักว้างขวาง โอบด้วย 

แผงรถเข็นขายน�า้ส้มคัน้สดๆ และผลไม้ตากแห้งอย่างอนิทผลมั กล้วย และ

ถัว่นานาชนดิ กึง่กลางเต็มไปด้วยฝงูชนท่ีมุงอะไรกนัอยู่เป็นหย่อมๆ ฮะจน่ิา

จัดการจ่ายเงินแล้วก็พาชารีฟมายืนอยู่ด้านข้าง 

อากาศช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนซ่ึงเป็นช่วงต้นของฤดูหนาวแต่ 

มาร์ราเคชยังคงอบอุ่น อุณหภูมิอยู่ที่ 16-17 องศาเซลเซียส ท้องฟ้าเป็น 

สฟ้ีาสวย แสงแดดเจดิจ้าแจ่มใส บรรยากาศรอบข้างดูคกึคกั ตวัตกึรอบข้าง

เป็นสีน�้าตาลอมชมพูอันเป็นสีของเมืองมาร์ราเคชที่ดูกลมกลืนกันไปหมด 

"นี่ล่ะค่ะ เจอมา 

เอฟน่า (Jemaa el Fna)  

ท่ีได้รับค�ากล่าวขานว่า 

เป็นเสมือนจงัหวะหัวใจ 

ท่ีเต้นเป็นเสียงดนตร ี

ของมาร์ราเคช" ฮะจิน่า 

กล่าวพร้อมกับมองไป

รอบๆ ด ้วยรอย ย้ิม  

"เจอมา เอฟน่า หรือ  

'การชุมนมุของคนตาย'  

ได้รับการตั้งช่ืออย่างนี้เพื่อเป็นเกียรติน่ะค่ะ เพราะสมัยก่อนท่ีนี่เคยเป็น 

ลานประหารนกัโทษ ศรีษะของนกัโทษท่ีถกูตดัคอแล้วกจ็ะถกูเอามาประดบั 

บนก�าแพงรอบข้างค่ะ"

อธิบายแล้วก็หันไปถามลูกทัวร์จ�าเป็นของเธอท่ีก�าลังกวาดสายตา

...เจอมา เอฟน่า...
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อย่างตื่นใจภายใต้ท่าทีที่ดูเรียบๆ นั้นว่า "คุณอยากดูอะไรล่ะคะ"

"ก็มีอะไรให้ดูบ้างล่ะครับ" ลูกทัวร์ย้อนถามกลับ

ไกด์สาวยักไหล่ก่อนจะอธบิาย "ถ้าคณุมาท่ีนีต่อนเช้า คณุอาจจะแปลกใจ 

ว่าเจอมา เอฟน่ามีชื่อเสียงได้อย่างไร เพราะดูไม่ต่างอะไรกับลานจอดรถ 

ช่วงบ่ายอย่างนี้ส ่วนมากจะเต็มไปด้วยนักแสดงเร่ ท่ีคุณเห็นคนมุง 

เป็นหย่อมๆ นั่นล่ะค่ะ แต่ท่ีนี่จะคึกคักท่ีสุดก็ตอนกลางคืน เพราะจะมี 

แผงขายอาหารเต็มไปหมดเลย"

"ถ้าคุณไม่ว่าอะไร งั้นเราไปดูการแสดงก็แล้วกันครับ"

เม่ือท้ังสองเดินขยับเข้าไปในจัตุรัสเพียงแค่ขอบๆ ก็ถูกต้อนรับโดย

หมองท่ีูนัง่กนัอยู่เป็นกลุม่ มีงเูห่าสองสามตวัขดเป็นวงกลม ชคูอแผ่แม่เบ้ีย

อยู่ตรงหน้า ชายหนุ่มคนหนึ่งถืองูเดินเข้ามาใกล้

เขาอยู่ในชุดจาลาบา (Djellaba) ซ่ึงเป็นชุดพื้นเมืองท�าด้วยขนสัตว์

ทรงกระสอบยาวคลมุถงึครึง่แข้ง แขนยาวถงึข้อมือ คล้ายกบักาลาบีย่าของ

อียิปต์ หากจาลาบาไม่นิยมมีลวดลายและยังมีฮู้ดทรงสามเหลี่ยมห้อยอยู่

ด้านหลัง 

พอมาถึงเบ้ืองหน้า หนุ่มสาวท้ังสองท่ีดูผาดๆ แล้วไม่ต่างอะไรกับ 

นกัท่องเท่ียวชาวตะวนัตกมากนกั เนือ่งจากชารฟีอยู่ในชุดสทูเรยีบร้อยและ

ยังมโีครงหน้าไปทางนัน้อยูม่าก ส่วนฮะจน่ิาอยู่ในชดุวอร์มทันสมัย ผมยาว

ผูกไว้เป็นหางม้าอย่างง่ายๆ เขาจึงเริ่มร่ายเป็นภาษาอังกฤษ

"ยินดีต้อนรับครับ ยินดีต้อนรับ มาถ่ายรูปคู่กับงูมั้ยครับ จะได้โชคดี"

หากเม่ือฮะจิน่าตอบปฏิเสธย้ิมๆ เป็นภาษาอารบิกสไตล์โมร็อกกัน

ชัดเจนว่า "ไม่ค่ะ ขอบคณุ" หมองจูงึท�าหน้าเบ้ก่อนจะเดนิจากไปหานกัท่องเท่ียว 

หนุ่มสาวหน้าตาญี่ปุ่นคู่หนึ่งท่ีเดินเฉียดเข้ามาใกล้ ถือวิสาสะเอางูท่ีถืออยู่

พาดโครมเข้าท่ีคอชายหนุม่แล้วกล็ากไปนัง่อยูก่บักลุม่งเูห่า เร่งให้แฟนสาว
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ที่มาด้วยกันถ่ายรูปให้

ฮะจน่ิาเห็นดงันัน้ 

กก็ระซิบกบัชารฟีว่า "นี่ 

ล่ะค่ะ วธิกีารหากนิของ 

คนในเจอมา เอฟน่า  

โดยเฉพาะหมองูนี่ล่ะ 

ตัว ดี  นี่ ถ ้ าคนคู ่นั้ น 

ไม่จ่ายเงนิให้ล่ะก ็สงสยั 

ไม่ได้เดินไปไหนแน่ๆ"

แล้วกจ็รงิอย่างท่ี

เธอว่า หลังจากท่ีถ่ายรูปเสร็จแล้วหมองูก็เรียกเงินค่าถ่ายรูปถึงคนละ 

สองร้อยดีร์ฮาม ชารีฟที่ได้ยินก็อดตกใจไม่ได้

"อะไรกันครับ ถ่ายรูปแค่นี้เรียกตั้งสองร้อย"

เจ้าบ้านสาวหัวเราะแห้งๆ รู้สึกอับอายในการกระท�าของคนร่วมชาติ

อยู่ไม่น้อย "เขากเ็รยีกแพงๆ ไปก่อนอย่างนัน้ล่ะค่ะ เผือ่ฟลกุมีนกัท่องเท่ียว

เงินหนาและโง่พอจะจ่ายจริงๆ แต่ยังไงก็ตาม การถ่ายรูปที่นี่ถือเป็นธุรกิจ

อย่างหนึ่งนะคะ ไม่ใช่ว่าคุณจะถือกล้องไปจ่อถ่ายรูปใครเลยก็ได้ ต้อง 

ขออนุญาตเสียก่อน ถ้าเขาบอกว่าไม่ก็คือไม่ บางคนก็มีการต่อรองขอเงิน

เป็นการตอบแทน"

"จริงๆ แล้วควรจะให้เท่าไหร่ล่ะครับ"

"ก็สอง ห้า สิบ ย่ีสิบ ตามแต่จะตกลงกันล่ะค่ะ แต่ส่วนมากฉันจะ

แนะน�าที่ห้าหรือสิบดีร์ฮามก็พอแล้ว"

ขณะท่ีท้ังสองก�าลังพูดคุยกันอยู่นั้นก็เห็นหมองูหลอกเอาเงินจาก 

ฝ่ายสาวได้ย่ีสิบดีร์ฮาม และอีกคนหนึ่งก็มาประกบหนุ่มญี่ปุ่นได้ไปอีก 

ยี่สิบดีร์ฮาม ก่อนที่นักท่องเที่ยวคู่นั้นจะเดินหายลับไปท่ามกลางฝูงชน

...หมองูก�าลังล้อเล่นกับนักท่องเที่ยว...
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"อย่างคู่นั้นจ่ายแพงเป็นบทเรียนเลยล่ะค่ะ"

ฮะจิน่าวิจารณ์ก่อนจะดึงชารีฟให้เดินไปทางอื่น

นอกจากหมองูท่ีมีท้ังชาว

โมร็อกกันเองและนักท่องเท่ียว

มุงดูกันอย่างหนาแน่นแล้ว ใน

เจอมา เอฟน่ากยั็งมนีกัเล่านทิาน 

ท่ีดูคงแก่เรียนบอกเล่าเรื่องราว

โดยมีภาพสีสวยสดเป็นการ 

ประกอบค�าบรรยาย ชายหนุม่กบั

ลิงจ๋อท่ีคอยจับนักท่องเท่ียวให้

ถ ่ ายรูปกับลิ ง เ พ่ือ เงิน ชาย 

วัยปลายในชุดคลุมสีแดงสด

ครอบด้วยหมวกท่ีมีพู ่หลากสี 

ห้อยเตม็ไปด้วยระฆังและฉ่ิงฉาบ 

นยัว่าเป็นชุดของชาวเผ่าเบอร์เบอร์ 

ในงานเฉลิมฉลองเดินไปเดินมา

เพื่อถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน

ท้ังสองเดินวนไปวนมาเรื่อยๆ หยุดดูสิ่งท่ีน่าสนใจเป็นครั้งคราว  

ก่อนจะเดินมาถึงด้านเหนือของจัตุรัส ซ่ึงเป็นทางเข้าซูก (Souks) หรือ 

ตลาดนัด

"คุณอยากจะท�าอะไรคะ เดินอยู่ในนี้หรือว่าจะเข้าไปในซูก"

"คุณจะแนะน�าว่ายังไงล่ะครับ"

ฮะจน่ิามองคนร่วมทางในชดุสทูท่ีถกูตดัเยบ็มาอย่างดกีบัรองเท้าหนงั

ขัดมันระยับแล้วกห็รีต่าอย่างเจ้าเล่ห์ พยายามกลัน้ย้ิมอย่างสดุความสามารถ 

...นักเล่านิทาน...
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หากมุมปากก็ยังกระตุกนิดๆ อยู่ดี 

"ซูกใหญ่มากค่ะ มีของขายเยอะแยะ ตอนนี้ก็สี่โมงกว่าเข้าไปแล้ว  

ยังไงคณุกดู็ไม่ท่ัวแน่ๆ ไว้มาดวูนัหลงัสคิะ ถงึจะซับซ้อนเหมือนกบัเขาวงกต 

แต่คณุกม็าเดินคนเดยีวได้เพราะถนนหลกัส่วนใหญ่กม็าออกท่ีเจอมา เอฟน่า  

นี่ล่ะค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้ฉันจะพาคุณไปท่ีเด็ดๆ ซึ่งถ้าไม่มีไกด์ก็อาจจะ 

ไปไม่ถึงเอาได้ง่ายๆ"

"อะไรล่ะครับ" ชารีฟถามเสียงเรียบ 

"ความลับค่ะ" ตอบพร้อมกับขยิบตา

แม้จะรู้ลกึๆ ว่าไกด์สาวมีท่าทีไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่นกั หากคดิดแูล้ว

เธอจะท�าอะไรเขาได้ อย่างมากก็เอาไปท้ิงปล่อยให้หลงทาง เขาแค่ต้อง 

หาทางกลับเองก็เท่านั้น จึงตอบกลับไปว่า "ตกลงครับ"

"งั้นก็ไปกันเลยค่ะ" ฮะจิน่ายิ้มให้หวานเจี๊ยบและเดินน�าไปก่อนอย่าง

ร่าเริง
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ออกจากลานกว้างของเจอมา เอฟน่าข้ึนไปทางทิศเหนือเป็น 

ทางเข้าของซูกหรือตลาดนัดขนาดใหญ่ของมาร์ราเคช ทางเดินแคบๆ  

ขนาบข้างไปด้วยร ้านขายของ 

สารพัดชนิดท่ีดูเหมือนจะแบ่งออก

เป็นโซนอย่างกลายๆ เช่นตอนช่วง

ทางเข้ากเ็ป็นร้านขายเสือ้ผ้า ปะปน

ไปกบัข้าวของเครือ่งใช้ต่างๆ เรยีงราย 

เป็นแนว ถัดไปอีกหน่อยก็เป็นร้าน

ขายพรมท่ีมีสินค้าวางพาดโชว์

ลวดลายสสีนังดงามตดิกนัหลายร้าน  

แม้ว ่าตลอดเวลาเดินจะมีเสียง 

เชิญชวนจากคนขายของไม่ได ้

หยุดย้ัง หากท้ังสองก็ไม่ได้หยุด 

แวะดูสินค้าแต่อย่างใด

ชารีฟกา้วตามฮะจิน่าไปตาม ...ภายในซูก บริเวณที่ขายเครื่องทองเหลือง...

บทที่

5
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ทางเดินท่ีสลับซับซ้อนราวกับเขาวงกต เดี๋ยวหญิงสาวก็พาเลี้ยวออกซ้าย 

ทะลุมาขวา อีกเดี๋ยวก็เดินตรงไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับมาข้างหลังอีก  

จนตัวชายหนุ ่มเองก็ถอดใจท่ีจะพยายามจดจ�าทิศทางไปเสียในท่ีสุด 

นอกจากจะพอรู ้เป็นเลาๆ ว่าเธอก�าลังพาเขามุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ 

เป็นหลัก

อีกอย่างหนึ่งการเดินในซูกให้ปลอดภัยต้องใช้สมาธิเป็นอย่างสูง 

เพราะทางเดินแคบๆ นั้นมีผู้คนเดินกันขวักไขว่หนาแน่น นอกจากลูกค้า

ชาวโมร็อกกันและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินๆ หยุดๆ แล้วก็ยังมีพนักงาน

ขนของท่ีใช้ท้ังล่อ ลา หรอืแม้กระท่ังม้าตวัเลก็ลากเกวยีนสวนไปสวนมาอกี 

แต่ท่ีน่าอันตรายกว่ายังคงเป็นจักรยานมัฟเฟตและจักรยานยนต์ซ่ึงแล่น

ฉวัดเฉวียนและดูเหมือนจะไม่ยอมลดความเร็วลงแม้แต่นิดเดียว

เสยีงตะโกนต่อราคา เสยีงพดูคยุ 

ปะปนไปกบัเสยีงกระทบกนัของสิง่ของ 

ต่างๆ เสียงล้อรถเกวียน เสียงเท้า 

ของลา และเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่น  

จนชารฟีผูซ่ึ้งช่ืนชอบความสงบอดท่ีจะ 

รู้สึกปวดศีรษะหนึบๆ ไม่ได้

เดนิกนัอยูอ่ย่างนัน้พักใหญ่โดย

ไม่ได้พูดจากันมากนัก นอกจากจะ

เป็นการบอกทิศทางหรอือธบิายอะไร

สั้นๆ ไกด์สาวจ�าเป็นก็พาลูกทัวร ์

คนเดยีวของเธอทะลผุ่านย่านร้านช่างไม้ 

และย่านช่างตีเหล็กมาถึงนอกซูกซ่ึง 

กลายเป็นที่อยู่อาศัยของคนพื้นเมือง เสียงจากรอบข้างลดลงจนกลายเป็น

...ภายในซูก บริเวณที่ขายเครื่องดนตรี...
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เสียงพูดคุยปกติของ

ชาวบ้าน สองข้างทาง

ขนาบไปด้วยร้านขาย

ของช�าและบ้านเรือนท่ี

สร้างจากโคลนผสมกับ

หญ้าฟางแบบโบราณ

รปูทรงสีเ่หลีย่มธรรมดา 

เตี้ยๆ ไม่เกินสองช้ัน

สีชมพูหม่น

พื้นถนนเป็นดินผสมทรายสีน�้าตาลอมแดง มีหลุมบ่อขรุขระ ซ่ึง 

บางแห่งก็มีน�้าขังอยู่เป็นแอ่ง แม้ว่าถนนจะแคบแต่ก็กว้างพอท่ีรถเพทท่ี 

แท็กซ่ีคันเล็กจะแทรกตัวเข้ามาได้ทีละหนึ่งคันอย่างพอดิบพอดี เข้าร่วม 

การจราจรกับผู้คน ม้า ลา ล่อ เกวียน และเด็กเล็กที่วิ่งเล่นกันเป็นกลุ่มๆ  

ดูวุ่นวาย สายลมพัดหอบเอาละอองสารพัดชนิดจากรอบข้างคละคลุ้งอยู่ใน

อากาศ 

ฮะจินา่ขยบัเดินอย่างอดึอดั รูส้ึกถึงฝุน่ทีฟุ่้งกระจายเกาะแนน่อยูน่อก

ร่มผ้าและเรือนผมร่วมกับเหงื่อจากการออกก�าลังกายท่ีแห้งแล้วปนกับ 

เหงื่อใหม่ท่ีไหลออกมาเป็นสายเพราะอากาศรอบตัวอบอ้าว รู้สึกคันยิบ 

ไม่สบายตัวเอาเสียเลย 

...รู้อย่างนี้อาบน�้ามาซะรอบหนึ่งเสียจะดีกว่า...

บ่นอยู่ในใจอย่างหงดุหงดิแล้วกย็ิม้ออกมาได้เมือ่หันไปมองชายหนุม่

ผู้ร่วมทาง บัดนี้ชุดสูทท่ีเคยเป็นสีเทาเรียบกริบเริ่มมีรอยยับยู่ย่ีแถมยังมี 

สีน�้าตาลอมแดงของฝุ่นเกาะอยู่เป็นหย่อมๆ รองเท้าหนังขัดมันกลายเป็น

เคลือบไปด้วยฝุ่นสีเดียวกันกับทางเดินเท้า ดูมอมแมมไปทั้งตัว

...โทรมอย่างนี้แล้วยังหน้าเฉยอยู่ได้อีก เอ้า...เก๊กได้ก็เก๊กไป... 

...ภายในซูก บริเวณที่ขายเครื่องหนัง...



เก็บหัวใจไว้เพ่ือรัก 48

หญิงสาวค่อนคนท่ีเดนิตามด้วยสหีน้าเรยีบเฉยโดยไม่บ่นไม่ถามอะไร

แม้แต่ค�าเดียวอย่างหมั่นไส้ในอารมณ์

ลัดเลาะผ่านถนนสายเล็กซ่ึงแตกแขนงมากมายอยู่สิบกว่านาทีชารีฟ 

ก็สังเกตว่าคนน�าทางของเขาเดินวนไปวนมา ดวงหน้าใสท่ีเริ่มจะ 

ขะมุกขะมอมนัน้มีสหีน้าสบัสน คิว้เรยีวขมวดมุน่อย่างใช้ความคดิ มองซ้าย 

มองขวาอย่างไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นัก

ผ่านไปอีกห้านาทีฮะจน่ิากพ็าเขาเดนิกลบัมามุมตกึท่ีเดมิอกีครัง้ รอบข้าง 

ดเูงยีบสงบแทบจะไม่มคีนเดนิเสยีเท่าไหร่ ไม่มร้ีานขายของ มแีต่ตวับ้านเรอืน 

ท่ีปิดเงยีบ ไม่มีนกัท่องเท่ียวต่างชาต ิมีเพยีงแต่ชาวพืน้เมืองในชุดจาลาบา

อันเป็นชุดประจ�าชาติของโมร็อกโกเดินกันอยู่ไม่กี่คน

...หรือว่าไกด์สาวโมร็อกกันคนเก่งจะพาหลงเสียแล้ว... 

ขณะท่ีก�าลังจะขยับปากถามนั้นเองก็มีชายหนุ่มชาวโมร็อกกันในชุด

จาลาบาสีน�้าตาลเข้มเดินเกร่เข้ามาใกล้ พูดเป็นภาษาอังกฤษคล่องแคล่ว

"พวกคุณก�าลังจะหาทางไปแทนเนอรีส์กันอยู่รึเปล่าครับ"

ชารีฟท่ีไม่รู ้ว่าฮะจิน่าตั้งใจจะพาเขาไปท่ีไหนหรือว่าแทนเนอรีส ์

คอือะไรจงึยืนเงยีบเฉย ปล่อยหน้าท่ีการเจรจาให้กบัผูร่้วมทางสาว ซ่ึงฝ่ายนัน้ 

ก็เพียงแค่สั่นหน้าแล้วฉุดแขนเขาให้เดินจากมาเท่านั้น หนุ่มโมร็อกกัน 

คนนั้นยังคงเดินตามคนท้ังคู่มาอยู่พักใหญ่ เมื่อเห็นว่าท้ังสองก�าลังจะ 

เดินกลับไปในซูกก็เลยเดินจากไป

เม่ือลับตาชายหนุ่มแปลกหน้าและมาหยุดยืนอยู่ท่ีถนนอีกสายหนึ่ง

แล้วชารีฟเลยถอืโอกาสถามไกด์สาวว่า "ตกลงคณุจะพาผมไปท่ีไหนครบัเนีย่"

"ก็แทนเนอรีส์ (Tanneries) นั่นล่ะค่ะ"

"อ้าว...แล้วตอนที่คนเมื่อตะกี้ถาม..."

"ฉันคิดว่าเขาเป็นไกด์ผน่ีะสคิะ เขาน�าทางแล้วคณุจะต้องจ่ายเงนินะคะ  
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แล้วเค้าจะพาไปไหนกไ็ม่รู ้ในซูกกบัละแวกนีมั้นเดนิยาก ขนาดคนโมรอ็กกนัเอง 

ที่ไม่ได้เดินบ่อยๆ ยังหลง"

"อ้อ...แล้วคุณจะเอายังไงต่อไป"

ฮะจิน่าถอนหายใจออกมานิดหนึ่ง รู้สึกโกรธตัวเองอยู่นิดๆ ที่ดันเดิน

หลงเข้าจนได้ เธอเคยไปที่แทนเนอรีส์เพียงสองครั้งเท่านั้น และหนึ่งในนั้น

ก็ใช้ทางเข้าอีกทางซ่ึงใกล้กว่าการเดินจากซูกมากนัก นึกๆ แล้วก็น่าเตะ 

ตัวเองเหมือนกันที่อยากแกล้งชารีฟจนเสียฟอร์มอย่างนี้ หญิงสาวหยุดคิด

นิดหนึ่งก่อนจะตอบกลับไปว่า "ก็เดินกลับไปทางเดิมนั่นล่ะค่ะ ถ้าเจอคน 

มาถามอย่างนั้นแปลว่าคงใกล้ถึงแล้วล่ะ"

ว่าแล้วก็พยักหน้าเป็นเชิงให้เดินต่อ ซึ่งชารีฟก็ท�าตามแต่โดยดี

พอกลบัมาถงึจดุเดิมแล้วฮะจน่ิากเ็ลอืกทางเดนิสายหนึง่สุม่เดนิต่อไป 

ดวงตาสีน�้าตาลคอยมองซ้ายขวา ริมฝีปากเม้มแน่น ในขณะที่ก�าลังคิดว่า

จะหยุดถามทางใครดีหรือเปล่าลูกทัวร์ของเธอก็ถามขึ้น

"แทนเนอรีส์มันคืออะไรหรือครับ"

"คุณรู้ใช่ไหมคะว่าสินค้าขึ้นช่ือของมาร์ราเคชมีเครื่องหนังรวมอยู ่

ในนั้นด้วย"

เมื่อเห็นเขาพยักหน้า หญิงสาวจึงหันมาอธิบายต่อว่า "แทนเนอรีส ์

ก็คือท่ีท�างานของคนงานท่ีเตรียมหนังสัตว์ไงคะ ถ้าคุณอยากรู้เกี่ยวกับ 

มาร์ราเคชต้องพลาดไม่ได้จริงไหมคะ"

ถามอย่างนี้แล้วเขาจะตอบอะไรได้นอกจาก "ครับ...จริงครับ"

ขยับกันไปได้อีกไม่กี่ก้าวก็มีหนุ่มโมร็อกกันในชุดกางเกงยีนเสื้อหนัง

ดทัูนสมัยเดินเข้ามาใกล้แล้วถามด้วยค�าถามท่ีไม่ต่างไปจากหนุม่แปลกหน้า

คนที่แล้ว
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"คุณจะไปแทนเนอรีส์ใช่ไหมล่ะ"

เมื่อฮะจิน่าขยับจะเดินไปอีกทางเขาก็ดักคอขึ้นว่า "อย่าเพิ่งหนีสิครับ 

ผมไม่ใช่นายหน้าหรอกน่า ไม่เอาเงนิของคณุหรอก พอดผีมท�างานอยูแ่ถวนี"้

แม้ว่าจะไม่ได้รับค�าตอบ เขาก็ยังคงบอกเล่าต่อไปว่า "ถ้าคุณจะไป

แทนเนอรีส์น่ะก็เดินตรงข้ึนไปเรื่อยๆ แล้วเลี้ยวขวาก็ถึงแล้วล่ะ" ว่าแล้วก็

ขยับเดินขึ้นไปข้างหน้าท�าเหมือนไม่สนใจคนทั้งคู่อีกต่อไป

ฮะจน่ิาก้มลงมองดเูวลาจากนาฬิกาข้อมือเรอืนเลก็แล้วกส็ะบัดท้ิงแขนลง 

อย่างขัดใจ ห้าโมงกว่าเข้าไปแล้ว ไม่มีเวลาเถลไถลอีก เพราะเธอและเขา

ต้องรับประทานอาหารเย็นกับคุณพ่อของเธอตอนหกโมงครึ่ง คิดได้ดังนั้น

แล้วจึงตัดสินใจเดินตามชายหนุ่มเสื้อหนังนั้นไป

"คราวนี้มั่นใจหรือครับว่าเขาไม่ใช่นายหน้า" ชารีฟเอ่ยถาม

"มั่นใจมากค่ะ" คนที่เดินอยู่ข้างๆ ตอบก่อนจะเสริมต่อให้จบประโยค

หน้าตาเฉยว่า "มั่นใจว่าเขาเป็นนายหน้าแน่ๆ แต่ว่าเราไม่มีเวลาแล้ว ค่อย

เอาตัวรอดทีหลังก็แล้วกันค่ะ" 

คนพูดดเูหมอืนจะสบายใจเหลอืเกนิ หากคนฟังแทบจะส�าลกัเลยเชียว 

อีกไม่ถึงห้านาทีต่อมาชายหนุ่มเสื้อหนังก็เดินย้อนกลับลงมาคุยกับ 

คนท้ังสองพร้อมชี้มือไปทางขวา แล้วก็เดินน�าเข้าไปด้านใน เขาจับมือ 

กบัชายหนุม่อกีคนในชุดกางเกงยีนเสือ้เชิต้เป็นการทักทายแล้วกเ็ดนิจากไป 

ปล่อยให้ 'เหยื่อ' ที่เขาพามาอยู่ในก�ามือของเพื่อนร่วมงาน

ฮะจิน่ามองดูการกระท�านั้นด้วยอาการปากยื่นเล็กๆ อย่างไม่พอใจ...

นกึอยู่แล้วเชียว เธอพาชารฟีเข้ามาตดิกบัจนได้...แต่กช่็างเถอะ เรือ่งเลก็น้อย 

แค่นี้เอง ยังไงก็มาถึงที่จนได้ล่ะน่า

พอหนุม่เสือ้หนงัลบัหายไปจากสายตาแล้ว หนุม่ในชุดเสือ้เช้ิตกหั็นมา 

สนใจแขกตรงหน้าทันที
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"สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับ

สูแ่ทนเนอรส์ีของเรา ผมมะเหม็ด 

จะพาคุณชมท่ีนี่เอง" พูดจบก็

ย่ืนใบมิ้นต์หนึ่งก�ามือใหญ่ให้

หญิงสาว ท�าสญัญาณเป็นเชิงว่า 

ให้แบ่งกัน หากฮะจิน่าก็ถือเก็บ

เอาไว้ทั้งก�าหน้าตาเฉย 

"เชิญครบั" มะเหม็ดผายมือก่อนจะเดินน�าข้ึนไปข้างหน้าโดยมหีนุม่สาว 

ทั้งสองเดินตามอยู่เบื้องหลัง

ผ่านจากทางเข้าท่ีดเูหมอืนเป็นปากซอยขนาดเลก็เข้าไปแล้วเป็นพ้ืนท่ี

กว้าง มีบ่อซีเมนต์ขนาดต่างๆ เรียงรายกันอยู่เป็นแถว ภายในมีของเหลว

สีต่างๆ กัน บางบ่อก็มีใบปาล์มท่ีถูกเย็บเรียงเป็นตับปิดเอาไว้ ถัดเข้าไป 

ด้านในมีหนังสัตว์ ส่วนมากเป็นหนังแกะและหนังวัวท่ีเพ่ิงถูกเราะมาวาง

กระจดักระจายอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบ แพะสามสีต่วัเดนิอยู่ตามขอบบ่อโดย

ไม่มีเชือกล่าม

สิง่แรกท่ีปะทะกบัชารฟีเข้าจงัเบ้อเร่อคอืกลิน่เน่าเหม็นอย่างท่ีไม่เคย

ได้สดูดมท่ีไหนมาก่อนปะปนกบัอากาศท่ีสดูลมหายใจเข้าไปเตม็ท่ีโดยไม่รูต้วั 

จนชายหนุ่มรู้สึกคลื่นเหียนจนแทบจะอาเจียน หันไปมองคนน�าทางก็เห็น

มะเหมด็ท�าหน้าเฉยๆ คงจะชินกลิน่จนจมูกด้านไปแล้ว ไม่ใช่เพราะเขาจมูก

เกิดวิปริตอยู่คนเดียวหรอก เพราะสาวน้อยคนท่ียืนอยู่เคียงกันก็ก�าลังเอา

ใบมิ้นต์ทั้งก�าปิดจมูกแน่น ดวงหน้าสวยนั้นเหยเกเล็กน้อย

ชารีฟพยายามผ่อนลมหายใจเข้าออกให้น้อยที่สุด แม้ว่าจะพยายาม

ใช้ปากหายใจแทนแต่ก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าได้กลืนกลิ่นเน่าคาวลงไปในล�าคอ 

โดยเฉพาะเมือ่ย่ิงมองไปเห็นเนือ้เน่าตดิหนงัสตัว์กองอยู่ไม่ไกลนกัมีแมลงวันตอม 

อยู่ฝูงใหญ่ อากาศร้อนอบอ้าวและแสงอาทิตย์ย่ิงท�าให้กลิน่อบอวลคละคลุง้ 

...แทนเนอรีส์...
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เข้าไปข้างในลกึพอสมควรมะเหมด็กห็ยุดเดนิแล้วหันมาย้ิมยิงฟันก่อน

จะอธบิายเป็นภาษาองักฤษผดิๆ ถกูๆ ส�าเนยีงแขกเรว็ปรือ๋จนฟังแทบไม่ทัน 

ชารีฟอยากจะบอกให้เขาเปลี่ยนเป็นภาษาอารบิกแทนนัก แต่ก็ไม่อยากจะ

อ้าปากพูดอะไรออกมา

"ท่ีนีเ่รารบัท้ังขนสตัว์ท่ีเราะออกมาแล้วและสตัว์ท่ีเพ่ิงตายใหม่ๆ พอได้

ขนสัตว์มาแล้วก็ต้องเอามาแช่น�้ายาและขัดถูด้วยอึของนกพิราบ"

เมื่อเห็นผู้ชมหนุ่มท�าหน้าสงสัยมะเหม็ดก็พยักหน้าย�้า "ครับ อึของ 

นกพิราบมันจะท�าให้เนื้อหลุดออกมาได้สะอาดและส่วนหนังก็จะนุ่มด้วย...

เสร็จแล้วก็จะต้องเอามาแช่น�้ายาต่อและย้อมสี สีท่ีเราใช้เป็นสีธรรมชาติ 

อย่างสีฟ้าก็ใช้อินดิโก้ (Indigo) สีเหลืองใช้ซัฟฟรอน (Suffron) เป็นต้น"

ชารีฟฟังบ้างไม่ฟังบ้าง เพราะสะดุดตั้งแต่ค�าว่า 'อึนกพิราบ' แล้ว...

งั้นเจ้ากลิ่นรุนแรงร้ายกาจนี่ก็คงจะเป็นผลจากการผสมกันระหว่างเนื้อเน่า

กับมูลนกสินะ ให้ตายสิ... 

พอมะเหม็ดบรรยายจบแล้วฮะจน่ิากถ็ลาออกนอกบรเิวณท่ีท�างานก่อน 

เป็นคนแรกโดยมีชารีฟเร่งฝีเท้าตามออกมาด้วย มะเหม็ดรีบตามมาติดๆ 

เพื่อต้อน 'แขก' ของเขาเข้าร้านขายของที่อยู่ติดกันทันที

สองหนุ่มสาวท่ียังเบลอๆ จากกลิ่นเดินเข้าไปในร้านท่ีภายในมีพรม

หลากสีหลายขนาดวางเรียงอยู่เป็นตับและเสื้อหนังแขวนอยู่เป็นแถวโดยท่ี

ไม่ได้คิดอะไรมากนัก หากเม่ือประตูปิดลงฮะจิน่าก็หันมาย้ิมให้กับชารีฟ

แหยๆ

เขาจึงเลิกคิ้วคล้ายกับถามว่า 'ติดกับเข้าเต็มเปาสินะ'

พอเห็นอย่างนั้นเข้าหญิงสาวก็ฮึดขึ้นหันไปพูดกับเจ้าของร้านด้วย

ภาษาฝรัง่เศสเป็นชดุว่า "ไม่ได้ตัง้ใจท่ีจะมาซ้ือของเลยไม่ได้พกเงนิมาในวนันี้  

แล้วกย็งัต้องรบีกลบัอีกด้วย" หากการเจรจายืดเย้ืออยู่นานกว่าสบินาทีเพราะ
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เจ้าของร้านพยายามหว่านล้อมให้เลือกสินค้า วางมัดจ�าเอาไว้ และเขาจะ

เอาไปส่งให้ที่โรงแรมพร้อมกับไปเก็บเงินที่เหลือเอาก็ได้ 

ชารีฟเห็นท่าว่าเรื่องคงจะไม่จบลงง่ายๆ เขาจึงเดินไปดึงแขนฮะจิน่า 

เอ่ยค�าลาสั้นๆ พร้อมกับพาร่างบางเดินออกจากร้านโดยไม่สนใจเสียงเรียก

อย่างไม่พอใจของคนในร้านอีกเลย

เดนิห่างจากรา้นไปไดไ้ม่ถึงสิบกา้วมะเหมด็กับเด็กหนุม่ในร้านอกีคน

ก็วิ่งเข้ามาหาชารีฟพร้อมกับร้องโวยวาย

"คณุต้องให้เงนิผมนะ เพราะผมพาคณุเดนิชมแถมยังอธบิายให้ฟังอกี"

ชารฟีจงึหันไปมองฮะจน่ิาเป็นเชิงปรกึษา หากฝ่ายนัน้ลอยหน้าลอยตา 

หันไปมองข้างทางโดยไม่สนใจอะไรอีก เหมือนจะปล่อยให้เขาตัดสินใจ 

แต่เพยีงล�าพัง เห็นท่าทางกวนๆ อย่างนีข้องหญิงสาวแล้วอะไรบางอย่างจงึ

ท�าให้เขาบอกกับชายหนุ่มสองคนนั้นว่า "ผมไม่มีเงินหรอกครับ ทุกอย่าง

อยู่ที่คุณผู้หญิง"

พูดจบแล้วก็เดินเอามือไขว้หลังจากมาหน้าตาเฉย ปล่อยให้ฮะจิน่า

ถูกรุมขอเงินอยู่ตามล�าพังโดยไม่หันไปมองอีก หากยังคงคอยฟังเสียงใสๆ 

นั้นต่อรองกับคนจากแทนเนอรีส์ยาวเหยียดเป็นชุดอยู่อีกพักหนึ่ง ก่อนท่ี 

ร่างบางนั้นจะเดินเข้ามาใกล้ แล้วก�าปั้นเล็กๆ ก็ทุบไหล่ของเขาเข้าเต็มแรง

"คุณแกล้งฉันนี่นา"

ชารฟีจบัข้อมือเลก็บางเอาไว้มัน่ หมนุตวักลบัมาเผชิญหน้า ถามกลบั

ด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่า "ผมแกล้งคุณยังไงกันล่ะครับ"

"คณุโกหกว่าไม่มีเงนิ ปล่อยให้ฉันผจญอยูก่บัสองคนนัน่คนเดยีว ไหนว่า 

ไม่ชอบเล่นละครไงคะคุณชารีฟ"

ชายหนุม่หัวเราะอยู่ในล�าคอนดิหนึง่ก่อนจะตอบว่า "ผมไม่ได้เล่นละคร

หรอกครับคุณฮะจิน่า คุณลืมไปแล้วล่ะมั้ง ตั้งแต่มาถึงมาร์ราเคชนี่ผมยัง 
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ไม่ได้แลกเงินเลย เพราะฉะนั้นผมจะมีเงินได้ยังไงกันล่ะครับ"

โดนโต้กลบัมาอย่างนีฮ้ะจน่ิากช็ะงกักกึ นกึข้ึนได้ว่าตัวเธอเองนัน่แหละ

ที่บอกเขาว่าไม่ต้องแลกเงิน...โธ่เอ๊ย ถ้ารู้ว่าจะมาเป็นอย่างนี้ล่ะก็ เมื่อคืน 

ท่ีสนามบินจะยอมยืนรอซักย่ีสิบนาที...ครึ่งชั่วโมงก็ได้เอ้า...หากแต่ตอนนี้

ก็ท�าอะไรไม่ได้แล้ว 

"อย่างนั้นก็ช่างเถอะค่ะ เอาเป็นว่าฉันลืมเองก็แล้วกัน" เธอว่าอย่าง

ตัดใจก่อนจะยิ้มมุมปากพูดต่อว่า "...ว่าแต่ว่า คุณว่าคุณอยากรู้เกี่ยวกับ 

มาร์ราเคช วันนี้ฉันก็พาคุณมาดูถึงรากฐานเลยนะคะ แหม...เกือบจะ 

หกโมงพอด ีได้เห็นอย่างนีแ้ล้วคณุคงจะสมใจอยากและรบัประทานอาหารเยน็ 

ได้คล่องคอดีนะคะ"

จบประโยคแล้วคนพดูกส่็งใบมิน้ต์ท้ังก�าท่ียงัถอือยู่ในมอืให้กบัชายหนุม่ 

ด้วยท่าทีกรีดกราย

ชารฟีมองคนท่ีเงยหน้า ตาเป็นประกาย จมูกเชิด ยิม้ตาหยีด้วยความรูส้กึ 

บอกไม่ถูก ดวงหน้าใสนั้นดูยียวนกวนประสาทสะกิดหัวใจอย่างไรชอบกล 

อารมณ์บางอย่างท่ีถูกซ่อนเอาไว้ลึกอยู่ในหัวใจคล้ายจะค่อยๆ ลอยข้ึนมา 

ท�าให้เขาบอกกับตัวเองว่า...อย่าให้ถึงทีบ้างก็แล้วกัน 
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ฮะจน่ิาพาชารฟีออกจาก 

แทนเนอรีส์โดยไม่ได้ย้อนกลับ

ไปทางซูกอีก แต่ผ่านทางบาบ* 

เดบบราห์ (Bab Debbrah)  

ซ่ึงเป็นประตูเมืองขนาดเล็ก 

ส�าหรบัเข้าออกเมดน่ิาจากทาง 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ไกล 

จากแทนเนอรีส์มากนักแทน แล้วก็เรียกเพทที่แท็กซี่กลับโรงแรม

นั่งกันอย่างเงียบๆ อยู่ทางตอนหลังของแท็กซ่ีได้พักหนึ่งฮะจิน่าก็ 

นกึขึน้มาได้ หันไปทางลกูทัวร์จ�าเป็นของเธอวนันี ้"นีค่ณุ ลมือะไรไปรเึปล่า"

ชายหนุ่มท่ีก�าลงัมองอะไรข้างทางอยู่เพลนิหันมาท�าหน้างง "อะไรครบั"

"คุณยังไม่ได้บรีฟเรื่องท่ีประชุมกันเม่ือเช้าให้ฉันฟังเลย นี่ก็หกโมง

แล้ว กว่าจะกลับถึงโรงแรมก็ไม่มีเวลาพอดี"

เห็นเขานัง่นิง่เฉยเหมอืนกบัก�าลงัคดิอะไรอยู่เธอกร็ูส้กึหวัน่ๆ เหมอืนกนั  

...หนึ่งในบาบของมาร์ราเคช...

* บาบ (Bab) แปลว่าประตูเมือง

บทที่

6
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ไม่ใช่ว่าเขาจะแกล้งไม่ยอมบอกรายละเอียดเรื่องการประชุมให้เธอฟัง

เป็นการแก้แค้นหรอกนะ เสียงที่เตือนเลยเริ่มจะขุ่นตามอารมณ์

"นี่คุณ ฟังฉันอยู่รึเปล่าน่ะ"

คิว้ของคนถกูถามเลกิขึน้เลก็น้อย "นีค่ณุฮะจน่ิาครบั เวลาจะขอให้ใคร

ท�าอะไรให้น่ะ คนทั่วไปเขาจะพูดกันเพราะๆ นะ"

"ก็ฉันไม่ใช่คนทั่วไปนี่" คนปากไวย้อนทันควัน

"หรือครับ...แต่ผมคุ้นชินกับการพูดคุยกับคนท่ัวไปเท่านั้น" พูดจบ

แล้วก็หันหน้ากลับไปมองตึกรามบ้านช่องข้างทางเหมือนเดิม เหมือนจะ 

ไม่สนใจอะไรอีก แล้วก็ต้องหันขวับมาอีกครั้งเม่ือรู้สึกถึงเนื้อบนหลังมือ 

ถกูคบีข้ึนแล้วบีบแรงๆ ด้วยปลายนิว้จากคนนัง่ข้าง เจบ็จนต้องอทุานออกมา 

เบาๆ

"คณุนี.่..ดเูหมือนจะไม่ได้ท�างานโรงแรมนะ น่าจะไปเป็นพศัดมีากกว่า"

"เฮอะ" คนหยิกท�าเสียงอยู่ในล�าคอแต่ไม่ยอมปล่อยนิ้ว "คุณนี่ 

เห็นเงยีบๆ ขรมึๆ แต่ปากพอๆ กบัพีเ่รยีอาร์ทเลยเชียว ตกลงจะบรฟีให้ฉัน

ฟังได้หรือยังล่ะคะ"

"ผมไม่ชอบถกูข่มขู่ ต่อให้คณุหยิกผมจนเนือ้หลดุกเ็ถอะ" คนถกูหยิก

ตอบหน้าตาย หากดวงตาสีน�้าตาลอมเขียวมีแววขบขันอย่างที่คนอื่นไม่ได้

เห็นกันได้ง่ายๆ นัก "แต่ถ้าคุณขอร้องผมดีๆ ผมก็จะรีบบรีฟให้คุณฟังทันที

เลย"

เห็นดวงหน้าใสมุ่ยลงไปอีกครั้งกับริมฝีปากหยักสวยที่เม้มสนิทอย่าง

ไม่พอใจแล้วชารีฟก็อยากจะหัวเราะออกมานัก หากกลั้นเอาไว้ ดังนั้นสิ่งที่

ฮะจิน่าเห็นจึงเป็นดวงหน้าเรียบเฉยเย็นชาเหมือนกับรอคอยค�าตอบอย่าง

อดทน

"ว่ายงัไงล่ะครบั เอ...ตอนนีก้ห็กโมงสบินาที ใกล้จะถงึโรงแรมแล้วด้วย"  

คนถือไพ่เหนือกว่าเอ่ยเตือนขึ้นลอยๆ 
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ฮะจิน่าถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ กดความรู้สึกคุกรุ่นจนอยากจะ

กรีด๊ใส่หน้าชายหนุม่เอาไว้อย่างยากเย็น ก่อนจะปล่อยนิว้มือจากมือใหญ่กว่า 

อย่างไม่เต็มใจนัก พูดลอดไรฟันออกมาด้วยเสียงหวานเน้นหนักทีละค�า

อย่างประชดประชัน "คณุชารฟีเจ้าคะ กรณุาช่วยบรฟีการประชุมเม่ือเช้าให้

ฉันฟังด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง"

"กแ็ค่นัน้แหละ" ชายหนุม่ว่า แล้วก็ได้รบัดวงตาสนี�า้ตาลสวยท่ีเริม่จะ

เป็นสีเขียวเรืองๆ ตวัดค้อนขวับรวดเร็วเป็นการตอบแทน

ชารฟีเรยีบเรยีงเรือ่งราวท่ีคยุกนัในท่ีประชุมออกมาอย่างเป็นข้ันตอน

โดยมีฮะจิน่านั่งฟังอยู่อย่างตั้งใจ คอยถามค�าถามเป็นครั้งคราวด้วยท่าทีที่

เป็นงานเป็นการและรูจ้รงิ ต่างจากหญิงสาวเจ้าอารมณ์ท่ีพาเขาเท่ียวตลอด

บ่ายคนละขั้ว ซึ่งก็ท�าให้เขาอดรู้สึกทึ่งขึ้นมานิดๆ ไม่ได้

เขาตอบทุกค�าถามของเธอก่อนจะสรปุว่า "เรือ่งโรงแรมท่ีมาร์ราเคชนี่

เราตกลงกันเกือบจะเรียบร้อยแล้วครับ เหลือแต่รายละเอียดปลีกย่อย 

หลังการสร้างอย่างการตกแต่งภายใน ราคาค่าท่ีพัก บุคลากร แต่ยังไง

โครงการนี้ก็เดินหน้าไปได้เลย"

"งั้นก็เหลือโครงการที่อื่นน่ะสิคะ"

"ครับ ตามท่ีคุณประฮิมเสนอมาว่าอยากจะเพ่ิมการรวมหุ้นไปถึง

โรงแรมในเมืองอื่นๆ อย่างอีสซูระ หรืออูริก้า แวลเล่ย์ เราจะค่อยๆ คุยกัน 

เพราะการีมยังไม่ได้ตกลงใจแน่นอน ส่งผมให้มาดูก่อน"

"แล้วคุณจะตัดสินใจแทนคุณการีมได้เลยหรือเปล่าคะ หรือว่าเรา

ประชุมกับคุณแล้วก็ต้องรอคุณการีมอีกที" 

"ผมตัดสินใจแทนการีมได้เลยครับ"

ฮะจิน่าพยักหน้าอย่างพอใจ "งั้นก็ดีค่ะ ฉันอยากให้ทุกอย่างเดินหน้า

ไปเรื่อยๆ ไม่ชอบท�าอะไรซ�้าซาก หยุดอยู่กับที่"
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"ครับ" ชารีฟเห็นด้วย

"กแ็ค่นัน้แหละ!" ฮะจน่ิาเลยีนเสยีงของเขาตอนท่ีตอบเธอในตอนแรก

อย่างประชดประชัน เมื่อได้สิ่งที่เธอต้องการเรียบร้อยแล้วก็กลับไปหาเรื่อง

ชายหนุม่ในจดุท่ีเธอยังค้างคาใจอยู่ทันที "เรือ่งแค่เน้ีย คณุไม่น่าจะเรือ่งมาก

เลย"

ชารีฟท่ีเริ่มจะชินกับการเปลี่ยนอารมณ์รวดเร็วราวกับสายฟ้าของ 

หญิงสาวทีละน้อยแล้วถามกลบัเสยีงเรยีบ "ผมเรือ่งมากยังไงไม่ทราบครบั"

"ก็ฉันถามตอนแรกแล้วคุณไม่ยอมพูดจนต้องใช้ก�าลังกัน" คนพูด 

ท�าเป็นลืมไปเสียว่าเขายอมพูดเพราะเธอขอร้องเขาต่างหาก

คราวนีช้ายหนุม่อดหัวเราะออกมาไม่ได้จรงิๆ กบัอาการพาลของเธอ

ก่อนตอบว่า "คุณฮะจิน่าครับ จะบอกอะไรให้นะครับ ผมไม่ได้ท่ามาก 

เสียหน่อย ตอนแรกที่เงียบไปก็เพราะก�าลังเรียบเรียงเรื่องราวที่จะบอกคุณ

ต่างหาก แต่คุณใจร้อนไปก่อนเอง ถ้าคุณไม่บังคับผม รออีกไม่ถึงนาทีผม

ก็ก�าลังจะเล่าให้คุณฟังอยู่แล้วล่ะครับ"

"แล้วท�าไมคุณไม่บอกเล่า" ฮะจิน่าร้องอย่างขัดใจ

"ก็คุณถามผมอย่างไม่น่ารักเอาเสียเลยนี่"

ค�าตอบเจือเสียงหัวเราะนั้นท�าให้ดวงหน้าใสรู้สึกร้อนอย่างประหลาด 

หากบอกกับตัวเองอย่างเข่นเข้ียวภายในใจว่า...อยากจะขว้างปาของใส ่

คนหน้าตายเสียจริง มาปั่นหัวจนต้องเสียท่า ยิ่งคิดก็ยิ่งแค้น... 

"เชอะ ใครจะอยากน่ารักกับคุณ" 

ฮะจน่ิาว่าแล้วกส็ะบัดหน้าไปอกีทางจงึไม่เห็นดวงตาสนี�า้ตาลอมเขียว

ที่มองมาอย่างขบขันเจือด้วยความเอื้อเอ็นดูเป็นครั้งแรก

เพทท่ีแท็กซ่ีมาถงึโรงแรมตอนเกอืบจะหกโมงครึง่อยูแ่ล้ว เมือ่ชารฟี 

กับฮะจิน่าลงจากรถก็พบเรียอาร์ทท่ีเพิ่งกลับเข้ามาเหมือนกันโบกมือให ้
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ก่อนจะเดินเข้ามาสมทบ

ดวงหน้าหล่อคมของหนุ่มโมร็อกกันมองน้องสาวคนเล็กสลับกับ 

แขกหนุม่ลกูครึง่อียิปต์ท่ีมอมแมมไม่แพ้กนัท้ังคูด้่วยสหีน้าท่ีปิดความขบขัน

เอาไว้ไม่มดิแล้วถามด้วยเสยีงเจอืหัวเราะ "ไปไหนกนัมาครบันี ่ดเูหมอืนเพ่ิง

กลับมาจากสงคราม"

"ก็เพิ่งกลับจากสงครามน่ะสิ" ฮะจิน่าเป็นคนตอบ ปรายตาไปมอง 

คนท่ีเพิ่ง 'รบ' กันมาตลอดบ่ายอย่างไม่เป็นมิตรก่อนจะหันไปแขวะพี่ชาย

คนรอง "ใครจะเหมือนพี่ล่ะ ไปเดตมา ผมเรียบแปล้ ตัวหอมฟุ้งอย่างกับ

กลิ่นผู้หญิง"

เรียอาร์ทหัวเราะ ขยี้ศีรษะคนตัวเล็กอย่างมันเขี้ยว "หวงพี่ชายเรอะ"

"อี.๋..ใครจะไปหวงพี ่ขายออกเม่ือไหร่จะจดังานฉลองสามวันสามคนื" 

คนเป็นน้องลอยหน้าตอบแล้วบอกต่อว่า "เดีย๋วจน่ิาจะไปอาบน�า้ก่อน พ่ีบอก

พ่อกับพี่อาเดย์ด้วยนะคะว่าจิน่าจะเลตนิดนึง"

"พี่ก�าลังจะบอกเหมือนกัน ขืนเธอไปนั่งร่วมโต๊ะอย่างนี้ไม่มีใคร 

ทานอาหารลงแน่ๆ เหม็นจะแย่"

หญิงสาวค้อนคนพูดขวับก่อนจะกึ่งเดินกึ่งวิ่งลับหายเข้าไปในตัวตึก 

โดยมีคนถูกค้อนกับคนยืนฟังส่ายศีรษะอย่างอ่อนใจพร้อมกันโดยไม่ได ้

นัดหมาย

เม่ือฮะจน่ิาลบัตาไปแล้วเรยีอาร์ทกช็วนชารฟีเดนิเข้าไปด้านในพร้อมกบั 

ชวนคุย

"เมื่อตอนบ่ายนี้จิน่าพาคุณไปที่ไหนมาหรือครับ"

"ก็ไปเดินแถวเจอมา เอฟน่าพักหนึ่ง ก่อนท่ีเธอจะบอกกับผมว่าจะ 

พาไปที่พิเศษสุด"

ได้ยินอย่างนั้นเรียอาร์ทก็พอจะเดาได้แล้วว่าน้องสาวคนเล็กของเขา

พาแขกคนส�าคัญไปที่ไหนมา หากยังอดถามออกไปไม่ได้ "ที่ไหนครับ"
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"แทนเนอรีส์ครับ"

แค่คิดเรยีอาร์ทกท็�าหน้าสยดสยองเข้าเสยีแล้ว พึมพ�ากบัตวัเองเบาๆ 

ว่า "ยายตัวแสบ..." ก่อนจะหันไปเอ่ยกับชารีฟ "ผมต้องขอโทษแทนน้อง

ด้วยครับ พาคุณไปดูอะไรก็ไม่รู้"

ชารฟีส่ายหน้าแล้วตอบพร้อมกบัรอยย้ิมบางๆ "ไม่ต้องขอโทษหรอกครบั  

ก็น่าสนใจดี"

"ความจรงิแล้วถ้าจะไปแทนเนอรส์ีควรจะไปตอนเช้าครบั จะมคีนงาน

ท�างานให้ดูด้วย เขาหยุดกันช่วงบ่าย" 

คนพูดไม่ได้ขยายความต่อว่า ที่ส�าคัญตอนเช้ากลิ่นยังไม่แรงมากนัก 

เพราะหนงัสตัว์เพิง่เข้า ยงัไม่เน่าจากแสงอาทิตย์ท่ีฉายส่องแรงกล้า เพยีงแค่ 

ยิ้มแล้วกล่าวต่อ "ถ้าคุณอยากจะไปอาบน�้าล้างฝุ่นเสียก่อนก็เชิญได้นะครับ 

เพราะยังไงก็ต้องรอจิน่าอยู่แล้ว จะได้สบายตัว"

"ผมก�าลังจะขอตัวอยู่พอดี ถ้าหากช้าคงต้องฝากคุณขอโทษทุกคน

แทนด้วย"

"เชิญครบั บอกแล้วว่าคนกนัเอง ไม่ต้องกงัวล" เรยีอาร์ทว่าพร้อมกบั

หัวเราะอย่างอารมณ์ดีตามนิสัย 

"ขอบคุณครับ" ชารีฟเอ่ยก่อนจะก้มศีรษะเป็นการขอตัวอย่างสุภาพ

ก่อนที่จะเดินแยกออกไป

ดวงตาสีน�้าตาลใสไม่ต่างอะไรจากน้องสาวคนเล็กมองตามร่างสูงนั้น

อย่างประเมินอยู่ในทีก่อนจะส่ายหน้าและยิ้มกับตัวเอง

...เห็นไหมล่ะว่ากามเทพจะต้องแย่แน่ๆ เฮ้อ...

อาหารเย็นเป็นเคบับเนื้อวัวผสมกับเนื้อแกะสไตล์โมร็อกกันจัดวาง

สลับกับผักต่างชนิดสีสันสวยงาม พร้อมด้วยซอสพริกรสเปรี้ยวปนเผ็ด

ส�าหรับจิ้ม 
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บรรยากาศในการรับประทานอาหารผ่านไปอย่างช่ืนม่ืนพอสมควร  

จะมีก็แต่ฮะจิน่าท่ีอดรู้สึกผิดหวังเล็กๆ ไม่ได้ท่ีเห็นชารีฟรับประทานอย่าง

เอร็ดอร่อย ไม่แสดงท่าทางพะอืดพะอมอย่างที่เธอคาดเอาไว้ 

...กค็รัง้แรกท่ีเธอไปแทนเนอรส์ีมายังทานเนือ้แทบไม่ลงเลยนี ่แต่กน็ะ  

ใครจะความรู้สึกช้าเท่าตานี่ได้ล่ะ 

หลังจากดื่มกาแฟเป็นการล้างปากเรียบร้อยแล้วท้ังหมดก็เข้าไป 

นั่งปรึกษางานกันต่อในห้องประชุมเล็กทันที

อาเดย์เป็นคนเปิดไฟล์หนาปึกข้ึนมา หยิบเอกสารออกมาแจกจ่าย 

ให้กับผู้เข้ารว่มประชมุพร้อมกับเอย่ขึน้ว่า "โปรเจ็กตช์ิน้ต่อไปทีผ่มอยากจะ

ให้คุยกันก็คือโรงแรมในอีสซูระ"

ชารฟีพยักหน้าก่อนจะเปิดเอกสารข้ึนมาอ่านทบทวนอย่างคร่าวๆ เขา

จ�าได้ว่าอสีซูระตามอย่างท่ีคนโมรอ็กกนัออกเสยีง หรอือีสซาอูร่า (Essaouira)  

ตามอย่างท่ีคนยโุรปท่ัวไปรูจ้กันัน้เป็นเมืองท่าตดิชายทะเล ห่างจากมาร์ราเคช 

ประมาณหนึง่ร้อยเจด็สบิกโิลเมตร ใช้เวลาขับรถไปประมาณสองช่ัวโมง และ

ปัจจุบันนี้ย่ิงไปมาสะดวกเพราะมีสนามบินใหม่เอ่ียมท่ีเพิ่งเปิดให้ใช้บริการ

มาได้ไม่กี่ปี ขณะนี้เริ่มเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวไม่น้อย และท่าทาง

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจะย่ิงโตข้ึนเรื่อยๆ การลงทุนด้านโรงแรมด ู

สมเหตุสมผลและน่าจะได้ก�าไรคืนกลับมาในเวลาอันสั้น

"ส�าหรับโครงการในอีสซูระนี้ลุงเคยคุยกับการีมแล้ว และเขาก็ให้ 

ความสนใจพอสมควร" คณุประฮิมเอ่ยเม่ือเห็นชารฟีเงยหน้าข้ึนจากเอกสาร

แล้ว

"ครับ...การีมก็บอกผมเหมือนกัน อ่านดูจากเอกสารชุดใหม่นี่คุณลุง

ได้ไปส�ารวจดูที่ทางมาแล้ว?"

คุณประฮิมพยักหน้าก่อนจะหันไปท�าสัญญาณให้อาเดย์เป็นคน
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รายงาน 

"มสีองท่ีท่ีทางเราสนใจ ท่ีแรกกค็อืท่ีดนิเปล่าผนืใหญ่สวย ตดิชายทะเล

ห่างจากตัวเมืองไปพอสมควร อีกท่ีเป็นโรงแรมท่ีสร้างมาประมาณสี่ปี 

เจ้าของต้องการขาย ท่ีนี่ใกล้กับตัวเมืองมากกว่า ติดชายทะเลเช่นกัน  

แต่ว่าเล็กกว่าท่ีแรกมากกว่าครึ่ง สภาพโรงแรมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ทางเรา 

คิดว่าจะซ่อมแซมและปรับปรุงด้านการตบแต่งภายใน"

ฮะจิน่ายื่นอัลบั้มรูปถ่ายของทั้งสองสถานที่ให้กับชารีฟ "นี่เป็นส่วนที่

เพิ่มเติมจากที่อยู่ในเอกสารค่ะ"

เม่ือเห็นชารฟีรบัไปพลกิดอูย่างพจิารณา หญิงสาวกเ็อ่ยอย่างเป็นงาน

เป็นการต่อว่า "จริงๆ แล้วทางเราอยากจะท�าโครงการท้ังสองท่ี...ส�าหรับ

ท่ีดนิผนืว่างจะท�าเป็นรสีอร์ตขนาดใหญ่ มีสระว่ายน�า้ สนามกฬีาอย่างเทนนสิ 

ครบครัน และจะท�าห้องพักได้กว่าร้อยห้อง ส่วนโรงแรมท่ีสร้างเสร็จแล้ว 

นัน้มเีพยีงสระว่ายน�า้และห้องพกัสีส่บิห้องเท่านัน้ แต่ใช้เวลาตบแต่งไม่นาน

กเ็ปิดให้บรกิารได้แล้ว...กข้ึ็นอยูก่บัทางฟารวัห์ว่าอยากจะร่วมลงทุนกบัเรา

หรือไม่ จะที่เดียวหรือทั้งสองที่ก็ตาม"

"สมมติว่าทางฟารัวห์ไม่ร่วมทุนด้วยล่ะครับ" 

"ทางเราก็จะเริ่มจากโครงการสองก่อนค่ะ ส่วนที่ดินผืนแรกคงจะต้อง

ซ้ือท้ิงเอาไว้เฉยๆ สกัพัก ยังไงกค็งข้ึนอยู่กบัโครงการท่ีอูรก้ิา แวลเล่ย์ ท่ีเรา 

จะคุยกันพรุ่งนี้ด้วย" 

ชารีฟนิง่เงยีบมองเทียบรปูภาพและเอกสารตรงหน้าอยูพ่กัใหญ่ก่อนจะ 

เงยหน้าข้ึนถามคุณประฮมิ "เป็นไปได้ไหมครบัท่ีผมจะขอไปดเูมืองและสถานท่ี 

ทั้งสองด้วยตัวเอง แล้วก็อยากจะปรึกษากับการีมด้วยก่อนจะให้ค�าตอบ"

คุณประฮิมย้ิมพลางพยักหน้า "ลงุกค็ดิเอาไว้อยู่แล้วว่าชารฟีจะต้องพดู 

อย่างนี้ จะไปดูพรุ่งนี้เช้าเลยก็ได้ เย็นๆ ค่อยกลับมาคุยกัน เดี๋ยวลุงจะให้ 

จิน่าพาไป"



ศรัณญ์ชล63

เมือ่ได้ยินช่ือของตัวเองหญิงสาวกส็ะดุ้งเฮือก ท้ิงมาดนกัธรุกจิสาวจน

หมดเปลือก ประท้วงออกมาทันที "ท�าไมเป็นจิน่าอีกแล้วล่ะคะพ่อ"

"อ้าว ก็วันที่ไปดูที่กันก็มีลูกไปกับพ่อสองคนนี่นา จะให้ใครพาชารีฟ

ไปดูได้ล่ะ"

"ให้แผนที่พี่อาเดย์หรือพี่เรียอาร์ทไปสิคะ ไปไม่เห็นยากเลย"

"เนอมีนไม่สบาย จะให้อาเดย์ท้ิงพีส่ะใภ้ของเราไปได้ยงัไงกนัล่ะ" บิดา

ให้เหตุผล

"อ้าว พี่เนอมีนเป็นอะไรไปล่ะคะ วันก่อนที่เจอกันยังเห็นดีๆ อยู่เลย" 

ฮะจิน่าหันไปถามพี่ชายคนโต

อาเดย์ท่ีเพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าภรรยาของตัวเองไม่สบายในวินาทีนี้

พยายามรบัมกุท่ีบิดาส่งมาให้อย่างเต็มท่ี แต่กยั็งไม่วายตะกกุตะกกั "เอ้อ...

ก็เป็นหวัดล่ะมั้ง เห็นบ่นปวดหัว เอ่อ...แล้วก็คลื่นไส้"

ได้ยินอย่างนั้นคนเป็นน้องก็ย้ิมหวาน "ไม่แน่นะคะ จิน่าอาจจะใกล ้

ได้เป็นคุณอาแล้วก็ได้"

คนท่ี 'อาจจะใกล้' ได้เป็นคณุพ่อเพยีงแต่หัวเราะหึๆ ท�าหน้าไม่ค่อยถกู

เมื่อเห็นดวงตาสีน�้าตาลกลมใสหันมาจ้องเป๋งเรียอาร์ทก็รีบปฏิเสธ

ทันที "พรุ่งนี้พี่มีนัดแล้ว"

"โอ๊ย" ฮะจิน่าร้องออกมาอย่างหมดความอดทน "ก็เลื่อนนัดสิคะ  

กะแค่สาวๆ ของพี่น่ะ งานการไม่ต้องท�ากันรึไง"

เรียอาร์ทยิ้มแยกเขี้ยว "เปล่าซักหน่อยยายตัวยุ่ง พรุ่งนี้พ่ีมีนัดกับ 

หมอฟันต่างหาก"

"ท�าไมคะ โดนสาวไหนตบจนฟันแตกมาหรือไง" 

ผู้ถูกกล่าวหายิงฟันให้เห็นครบทุกซ่ี ตอบด้วยท่าทางทะเล้น "สาวๆ 

เค้าไม่ยุ่งกับฟันพี่หรอก หยุดอยู่แค่ที่ริมฝีปากกับปลายลิ้นทั้งนั้นแหละ"

"แหยะ ทะลึ่ง" ฮะจิน่าค้อนขวับเข้าให้ก่อนจะหาข้ออ้างต่อ "แต่จิน่า
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คิดว่าคุณชารีฟคงจะไม่อยากให้จิน่าพาไปหรอกค่ะ จิน่าเป็นไกด์ท่ีไม่ดี 

เท่าไหร่...จริงไหมคะคุณชารีฟ" ประโยคสุดท้ายเธอหันไปถามชารีฟด้วย

สหีน้าย้ิมหวานแกมยัว่อย่างม่ันใจว่าหลงัจากท่ีพาเขาไปดมกลิน่ท่ีแทนเนอรส์ี 

แล้ว เขาคงจะเข็ดเกินกว่าจะไปไหนมาไหนกับเธออีกเป็นแน่

ชารฟีมองดวงหน้าใสกบัท่าทางนัน้อย่างรูเ้ท่าทัน ซ่อนย้ิมก่อนจะตอบ

อย่างเรยีบร้อยว่า "ใครว่ากนัครบั คุณฮะจน่ิาเป็นคนน�าทางท่ีดมีากต่างหาก 

ท�าให้ผมได้เห็นรากฐานของมาร์ราเคช และได้ไปสถานท่ีพิเศษท่ีไม่ได้ไป 

ดูกันง่ายๆ"

มีเพียงหญิงสาวเท่านั้นท่ีรู้ว่าเขาเลียนแบบค�าพูดของเธอเมื่อบ่าย 

แทบจะค�าต่อค�าเลยทีเดยีว แล้วกจ้็องดวงหน้าหล่อเหลานัน้อย่างจะกนิเลอืด

กินเนื้อเมื่อได้ยินเขาพูดต่อด้วยเสียงสุภาพว่า

"ถ้าไม่รังเกียจ พรุ่งนี้ก็ต้องขอรบกวนคุณฮะจิน่าอีกนะครับ"

"ก็แล้วถ้าฉันรังเกียจล่ะ" รอยยิ้มหวานไม่ได้อยู่บนดวงหน้าใสนั้น 

อีกต่อไปแล้ว หากปากยื่นเหมือนเด็กอารมณ์เสีย

"จิน่า พอได้แล้ว เสียมารยาทจริง" คุณประฮิมปราม "แล้วว่ายังไงล่ะ 

ลูกจะพาชารีฟไปหรือเปล่า"

ฮะจิน่านั่งเงียบ ตรองนิดหนึ่งก่อนจะยิ้มออกมาอย่างเจ้าเล่ห์ในที่สุด 

"ก็ได้ค่ะ พรุ่งนี้จิน่าจะพาคุณชารีฟไปดูที่เอง"

"ตกลงกันได้อย่างนั้นก็ดีแล้ว" ผู้สูงอายุที่สุดยิ้มออกมาอย่างพอใจ

มีเพียงชารีฟกับเรียอาร์ทเท่านั้นท่ีมองรอยย้ิมหวานกับประกายตา

วาววับบนดวงหน้าสวยนั้นอย่างหวั่นใจยังไงชอบกล
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