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เก็บหัวใจไว้เพื่ อรัก
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...ไม่นะ มันต้องไม่ใช่อย่างนั้น...เธอและเขาปฏิเสธกันไปแล้วครั้งหนึ่ง มันไม่มีทาง
ที่จะหวนคืนมาใหม่ได้ อีกอย่างเธอเคยไม่ชอบหน้าเขาจะเป็นจะตายไม่ใช่หรือ
...คนที่ยังอยู่ในหัวใจของเขาอีกล่ะ พิ ณ...สาวไทยคนนั้น แล้วยังมีลูอีสอีก
...แล้วเธอจะท�ำอย่างไรกับความรู้สึกปั่นป่วนในหัวใจอย่างนี้ดี

ค�ำน�ำ

แม้วนั เวลาทีเ่ ราร่วมเดินทางมาจากจุดเริม่ ต้นของแจ่มใสด้วยหนังสือแนว
'ความรู้สึกดีที่เรียกว่ารัก' จะผ่านไปนานเท่าไหร่ หากสิ่งที่ยังชัดเจนอยู่ในใจคือ
ความทรงจ�ำและความสุขจากเรื่องราวที่เราได้ร่วมแบ่งปันกับนักอ่านเสมอมา
ชื่อของ 'ความรู้สึกดีที่เรียกว่ารัก' ยังคงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในหมู่นักอ่าน
อยู่เรื่อยๆ ซึ่งส�ำหรับนักเขียนและคนท�ำหนังสืออย่างพวกเราแล้วนับเป็นเรื่อง
น่ายินดีและภูมิใจอย่างยิ่ง เมื่อหนังสือที่พวกเราท�ำด้วยความตั้งใจกลายเป็น
ความรู้สึกดีที่ประทับแน่นอยู่ในหัวใจของนักอ่านเช่นนี้
การกลับมาอีกครั้งของ 'ความรู้สึกดีที่เรียกว่ารัก' ก็เพื่อขอบคุณนักอ่าน
ทีอ่ ยูร่ ว่ มกับเรามาในการเดินทางอันแสนยาวนาน และเพือ่ มอบความสุข สดใส
ละมุนละไมของความรักให้กับนักอ่านรุ่นใหม่ๆ ได้รู้จัก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
หนังสือของเราจะท�ำให้นกั อ่านทุกท่านมีชว่ งเวลาอบอุน่ และสามารถยิม้ ได้ดว้ ย
หัวใจที่เติมเต็มด้วยความหวานล�้ำไปด้วยกันค่ะ
'เก็บหัวใจไว้เพือ่ รัก' เล่าเรือ่ งราวของ 'ฮะจินา่ ' สาวโมร็อกกันทีถ่ กู ครอบครัว
จับคู่ดูตัวกับ 'ชารีฟ' หนุ่มลูกครึ่งอียิปต์-ออสเตรียซึ่งในครั้งนั้นชายหนุ่มไม่ได้
สนใจเธอสักนิด วันเวลาผ่านไปทัง้ คูก่ ็ได้วนกลับมาพบกันอีกครัง้ ด้วยเรือ่ งธุรกิจ
และครัง้ นีฮ้ ะจินา่ ได้รบั บทเป็นไกด์จำ� เป็นของเขา ท�ำให้เธอหลีกเลีย่ งไม่ได้ทจี่ ะต้อง
ใกล้ชดิ อดีตคูด่ ตู วั คนนี้ แล้วความใกล้ชดิ ครัง้ นีจ้ ะสัน่ คลอนหัวใจของทัง้ คูไ่ ด้หรือไม่
ต้องมาช่วยกันลุ้นแล้วล่ะค่ะ
ด้วยไมตรีจิต

ส� ำนักพิ มพ์ แจ่มใส

ประวัตินักเขียน
ศรัณญ์ชล

หลายคนอาจพอทราบแล้วว่า 'Clear Ice' 'อะมีราห์' 'ภูวดี ตู้จินดา' และ
'ศรัณญ์ชล' เป็นคนเดียวกัน บางคนอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน
จริงๆ แล้วผู้เขียนเริ่มต้นการท�ำงานกับ สนพ. แจ่มใสด้วยนามปากกา
'Clear Ice' ทีเ่ ขียนเรือ่ งแนวรักทัว่ ๆ ไป ส�ำหรับ 'อะมีราห์' ใช้สำ� หรับแนวแฟนตาซี
และ 'ภู ว ดี ตู ้ จิ น ดา' ใช้ ส� ำ หรั บ แนวที่ จ ริ ง จั ง ขึ้ น อี ก นิ ด และหนั ง สื อ แปล
นามปากกา 'ศรัณญ์ชล' เกิดขึ้นเพราะอยากมีนามปากกาเป็นภาษาไทยที่ใช้ได้
กับทุกแนว ดังนั้นหลังๆ ผลงานเกือบทั้งหมดจะใช้ชื่อ 'ศรัณญ์ชล' แล้ว แต่ก็
ไม่สัญญาว่าจะไม่มีนามปากกาใหม่อีก
ด้วยความที่ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษหลายปี เป็นคนที่
รักการเดินทางเป็นชีวติ จิตใจ อยากรูอ้ ยากเห็น ชอบเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ จึงอดไม่ได้
ที่จะน�ำเรื่องต่างๆ ที่ได้เห็น ได้สัมผัส ได้ประสบ มาบอกเล่า สอดแทรกอยู่ใน
งานเขียนของตัวเอง ด้วยความหวังว่าผู้อ่านจะสนุกสนานไปกับเรื่องราวและ
ได้ประโยชน์จากเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนี้ด้วยเช่นกัน
ฝากผลงานเรือ่ งนีแ้ ละเรือ่ งอืน่ ๆ เอาไว้ดว้ ยนะคะ ถ้าอ่านแล้วมีความคิดเห็น
ค�ำแนะน�ำ ติชมอย่างไร แวะคุยกันได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/IceStories
ยินดีเสมอเลยค่ะ

แนะน�ำตัวละคร

สารภาพความจริงจากใจข้อหนึ่งว่าผู้เขียนไม่ชอบการแนะน�ำตัวละคร เวลา
อ่านนิยายของนักเขียนท่านอืน่ ก็ไม่อา่ นแนะน�ำตัวละคร เพราะชอบการค่อยๆ เรียนรูแ้ ละ
ท�ำความรูจ้ กั กับตัวละครผ่านตัวอักษรและเหตุการณ์ตา่ งๆ ตัง้ แต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้าย
มากกว่า ดังนั้นเมื่อเป็นคนเขียนเองก็ ไม่อยากเขียนแนะน�ำตัวละคร จึงขอแนะน�ำ
เพียงสั้นๆ ว่าเรื่อง 'เก็บหัวใจไว้เพื่อรัก' เป็นเรื่องราวความรักของชารีฟ หนุ่มลูกครึ่ง
อียิปต์-ออสเตรีย และฮะจิน่า สาวน้อยชาวโมร็อกกัน รู้จักกันแค่นี้ก่อน และเข้าไปพบกับ
เรื่องราวของเขาและเธอในเรื่องด้วยกันนะคะ
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บทที่
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เสียงของกัปตันที่ดังกังวานขึ้นทั่วตัวเครื่องบินโดยสารขนาดย่อม
ของสายการบินบริติชแอร์เวย์สท�ำให้ชายหนุ่มหน้าขรึมในเก้าอี้ตัวโตของ
ชัน้ เฟิรส์ ต์คลาสทีก่ ำ� ลังนัง่ อ่านเอกสารตรงหน้าอย่างมีสมาธิเงยหน้าขึน้ ทันที
มือใหญ่รีบจัดเรียงกระดาษที่อยู่บนโต๊ะตัวเล็กให้เข้าที่ก่อนจะเก็บลงใน
กระเป๋าเอกสารทีเ่ จ้าตัวสอดเอาไว้ใต้เก้าอีต้ วั ทีอ่ ยูข่ า้ งหน้า เขาขยับนัง่ ตัวตรง
พร้อมกับคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างเรียบร้อยเมือ่ ได้ยนิ เสียงประกาศว่าเครือ่ งบิน
ก�ำลังจะลงจอดที่สนามบินเมืองมาร์ราเคช...เมืองหลวงเก่าของประเทศ
โมร็อกโกในอีกไม่เกินสิบห้านาทีข้างหน้านี้แล้ว
นิว้ เรียวยาวถอดแว่นสายตาแบบไม่มกี รอบเก็บใส่กล่องก่อนจะคลึงที่
ระหว่างหัวคิว้ อย่างอ่อนล้า เบือนดวงตาสีนำ�้ ตาลอมเขียวพลางทอดสายตา
ออกไปนอกหน้าต่างบานเล็ก เห็นท้องฟ้าเป็นสีด�ำมืดสนิทราวก�ำมะหยี่
ด้านล่างมีแสงไฟฟ้าจากบ้านเรือนส่องประกายเป็นหย่อมๆ ราวกับอัญมณี
ทีก่ ะพริบวับวาว ริมฝีปากบางขยับโค้งเป็นรอยยิม้ อย่างพึงพอใจทีก่ ารเดินทาง
ใกล้จะสิ้นสุดลง
เครื่องบินแตะพื้นรันเวย์อย่างแผ่วเบาจนแทบไม่รู้สึก บ่งบอกถึงฝีมือ
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ของผู้ขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดี เมื่อประตูเปิดออกและผู้โดยสารได้รับ
การอนุญาตให้ลงจากเครือ่ งได้แล้วร่างสูงในชุดสูทสีนำ�้ เงินเข้มก็ถอื กระเป๋า
เอกสารพลางลงบันไดด้านหน้าออกมาเป็นคนแรกๆ แล้วก็กา้ วยาวๆ เข้าไป
ในตัวอาคารของสนามบินอย่างรวดเร็ว
แม้ว่าสนามบินของเมืองมาร์ราเคชจะมีขนาดเล็กแต่ก็ใหม่เอี่ยมและ
ดูทันสมัย ภายในมีผู้คนไม่มากนัก เพราะตามเวลาท้องถิ่นในขณะนี้
เป็นเวลาสามทุ่มกว่าแล้ว และมีเครื่องบินลงอยู่ล�ำเดียวซึ่งเป็นล�ำสุดท้าย
ของคืนนี้
ชายหนุม่ ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่างเรียบร้อย รับกระเป๋าเดินทาง
ใบย่อมออกมาถือก่อนจะก้าวออกมาด้านหน้าที่มีผู้คนมายืนรอรับคนที่
เพิง่ มาถึงอยูพ่ อสมควร คิว้ ของเขาขมวดมุน่ อย่างหงุดหงิดเมือ่ กวาดตามอง
ไปตามป้ายชื่อต่างๆ แล้วไม่พบชื่อของตัวเอง
...ชารีฟ อับดุล เอลฟาร์ทา...
ยังไม่ทันที่ชารีฟจะตัดสินใจท�ำอย่างไรต่อไปก็ได้ยินเสียงรองเท้า
ส้นสูงกระทบกับพื้นหินอ่อนเป็นจังหวะของหญิงสาวร่างเล็กบางสมส่วน
ในชุดกระโปรงกึ่งสูทสีเขียวอ่อนเดินเข้ามาใกล้ กลิ่นหอมอ่อนๆ คล้าย
ทุ่งดอกไม้โชยเข้ามาแตะจมูก...คุ้นเคยอย่างประหลาด
นิว้ มือทีไ่ ด้รบั การดูแลและเคลือบสีเล็บอย่างดียกขึน้ ถอดหมวกปีกกว้าง
สีเดียวกับชุดทีบ่ ดบังดวงหน้าไว้เสียเกือบครึง่ ออกมาถือเอาไว้ ก่อนทีร่ มิ ฝีปาก
สีชมพูจะเอ่ยทักทายออกมาด้วยเสียงเรียบเฉย...เป็นทางการ
"สวัสดีค่ะคุณชารีฟ...มาร์ราเคชยินดีต้อนรับ"
เมือ่ ได้เห็นดวงหน้าอันงดงามประกอบไปด้วยดวงตากลมโตสีนำ�้ ตาลอ่อน
ใต้คิ้วโก่งเรียว จมูกโด่งได้รูปหากเชิดรั้น ริมฝีปากหยักบาง ในกรอบผม
สีน�้ำตาลเข้มเป็นเงายาวถึงกลางหลังนั้นชัดเจนแล้ว หัวใจของชายหนุ่ม
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ก็คล้ายกระตุกวูบ เครื่องหมายค�ำถามฉายชัดอยู่ในแววตา
"ฮะจิน่า"
หญิงสาวพยักหน้ารับ สีหน้ายังคงไม่ส่อความรู้สึกใดๆ "ค่ะ ฉันเอง
คุณคงจะแปลกใจที่เห็นฉันเป็นคนมารับคุณที่นี่"
ชารีฟลอบผ่อนลมหายใจออกมาแผ่วเบาก่อนจะพยักหน้ารับ "ผม
ทราบว่าคุณประฮิมจะส่งคนมารับ แต่ไม่นึกว่าจะรบกวนลูกสาวของท่าน
ให้ล�ำบาก"
"คุณไม่ตอ้ งท�ำท่าหนักใจขนาดนัน้ หรอกค่ะ ใช่วา่ ฉันเต็มใจเสียเมือ่ ไหร่
กัน" ฮะจินา่ ตอบโดยไม่พยายามรักษาน�ำ้ ใจแต่อย่างใด เธอยักไหล่เล็กน้อย
"พร้อมจะไปหรือยังคะ"
"เดี๋ยวครับ ผมยังไม่ได้แลกเงินเลย"
เงินสกุล 'ดีร์ฮาม' ของโมร็อกโกไม่สามารถแลกได้ที่ ไหนในโลก
นอกจากในประเทศโมร็อกโกเอง นักเดินทางทั้งหมดจึงต้องมาแลกเงินที่
สนามบิน ร้านรับแลกเงินซึ่งมีเพียงแห่งเดียวจึงมีนักท่องเที่ยวต่อแถว
ยาวเหยียด
ฮะจิน่ามองดูเวลาจากนาฬิกาข้อมือเรือนบางก่อนจะส่ายหน้าดิก
"อย่าเพิ่งแลกตอนนี้เลยค่ะ คุณยังไม่จ�ำเป็นต้องใช้เงินหรอก ฉันขับรถมา
ดึกป่านนี้แล้วดูท่าคุณจะยังไม่ต้องใช้เงินท�ำอะไรนี่คะ ถ้าคุณหิวก็สั่งอาหาร
จากทางโรงแรมเข้าไปทานในห้องได้ หรือถ้าเบื่ออยากจะออกไปข้างนอก
จริงๆ คุณแลกเงินทีฟ่ ร้อนต์ได้คะ่ แล้วพรุง่ นีค้ อ่ ยไปแลกกับธนาคารทีอ่ ยูต่ ดิ
กับโรงแรมจะดีกว่า"
ชารีฟก้มศีรษะอย่างยอมจ�ำนน พยักหน้าเป็นสัญญาณให้ฮะจิน่าเดิน
น�ำไปก่อน ส่วนตัวเขาลากกระเป๋าเดินทางตามเยื้องอยู่ด้านหลังเล็กน้อย
มองร่างบางตรงหน้าด้วยสายตากึ่งแปลกใจกึ่งขบขัน
...ผู้หญิงนี่มีหน้ากากหลายอันเสียจริง...
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ภายในรถยุโรปคันงามมีกลิ่นหอมอ่อนๆ คล้ายกับตัวเจ้าของท�ำให้
ชารีฟรูส้ กึ ผ่อนคลายลงมาก ศีรษะทีป่ กคลุมด้วยผมหยักศกอ่อนๆ สีนำ�้ ตาล
ซบอยู่กับพนักพิงด้วยท่าทีเหนื่อยล้า ดวงตาที่พยายามมองไปยังถนน
ด้านหน้าคล้ายจะหลับมิหลับแหล่
"เหนือ่ ยมากหรือคะ" ฮะจินา่ ถามขึน้ โดยทีด่ วงหน้านัน้ ยังคงมองตรงไป
ด้านหน้า มือจับอยู่บนพวงมาลัยนิ่ง
"ไม่ได้นอนเต็มๆ ตามาสีค่ นื แล้วครับ พอสะสางงานทีอ่ เล็กซานเดรียเสร็จ
ก็แล่นไปไคโร บินไปตรวจโรงแรมที่ลอนดอนแล้วก็ตรงดิ่งมานี่"
"แล้วท�ำไมไม่นอนในเครือ่ งบินล่ะคะ" ค�ำถามนัน้ คล้ายกับผูใ้ หญ่กำ� ลัง
ดุเด็กตัวเล็กๆ สักคนมากกว่า แม้ว่าตัวผู้พูดเองจะอ่อนวัยกว่าผู้ฟังถึงห้าปี
"ผมต้องอ่านเอกสารทั้งหมดให้เสร็จก่อนประชุมกับคุณพ่อของคุณ
พรุ่งนี้นี่ครับ"
"งัน้ คุณหลับไปก่อนก็ได้คะ่ ปรับพนักพิงให้เอนลงอีกนิด พอถึงเมือ่ ไหร่
ฉันจะปลุกคุณเอง"
เสียงหวานนัน้ ดูเหมือนจะโอนอ่อนลงกว่าเดิมเล็กน้อย ชารีฟจึงท�ำตาม
ค�ำแนะน�ำโดยที่ไม่ได้โต้เถียงอะไร
"อีกนานไหมครับกว่าจะถึงโรงแรมของคุณ" ชายหนุม่ ถามออกมาทัง้ ๆ
ที่ตายังปิดสนิทอยู่อย่างนั้น
"รถไม่ติดอย่างนี้ไม่เกินยี่สิบนาทีก็ถึงค่ะ"
ชารีฟพึมพ�ำอะไรบางอย่างในล�ำคอเป็นเชิงรับรู้ ไม่นานก็ผอ่ นลมหายใจ
แผ่วเบาเป็นจังหวะ
เมือ่ รถติดไฟแดงฮะจินา่ จึงหันมาพิจารณาผูร้ ว่ มทางของเธอ...ชายหนุม่
หลับไปอย่างง่ายดายเสียเหลือเกิน ดวงตากลมโตของหญิงสาวมองไรหนวด
บางๆ ไล่จากเหนือริมฝีปากบางได้รูปไปจนถึงคางที่ออกเหลี่ยมเล็กน้อย
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ดวงตาสีนำ�้ ตาลอมเขียวทีเ่ ธอมักจะเห็นมันเงียบขรึม ไม่บง่ บอกอารมณ์ และ
อ่านยากหนักหนาปิดสนิทอยู่ใต้เปลือกตาที่มีขนตายาวเป็นแพ ดวงหน้า
กึง่ อาหรับกึง่ ยุโรปนัน้ แม้จะไม่คมเข้ม หากก็พดู ได้เต็มปากว่าหล่อเหลาสะดุดตา
...ชารีฟไม่ได้เปลีย่ นไปจากทีเ่ ธอได้พบกับเขาทีไ่ คโรเมือ่ ครัง้ ก่อนเลย...
ฮะจินา่ เม้มริมฝีปากแน่นเมือ่ นึกถึงเหตุการณ์ในฤดูหนาวเมือ่ สองปีทแี่ ล้ว
ซึง่ เป็นช่วงทีเ่ ธอก�ำลังศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นการโรงแรมทีฝ่ รัง่ เศสเป็น
ปีสุดท้ายและบินกลับมาเยี่ยมบ้าน สิ่งที่เธอได้รับนอกจากความอบอุ่นจน
ร้อนรุม่ ของครอบครัวก็ยงั มีระเบิดลูกโตทีเ่ ธอไม่ได้เตรียมใจไว้กอ่ นอีกลูกใหญ่
หลังอาหารเย็นในวันที่เธอกลับมานั้นเอง ขณะที่ทั้งครอบครัวก�ำลัง
นั่งพักผ่อนคุยกันอยู่ในห้องนั่งเล่น จู่ๆ บิดาของเธอก็เอ่ยขึ้นอย่างไม่มีปี่
มีขลุ่ย
'จิน่า...พ่ออยากให้ลูกไปดูตัว'
เธอจ�ำได้วา่ ตัวเองร้องออกไปอย่างลืมตัว 'อะไรนะคะ! พ่ออย่าล้อจินา่
เล่นเลย เรื่องคลุมถุงชนนี่มันเรื่องสมัยโบราณแล้วนะคะ'
'กไ็ ม่ได้บงั คับให้ลกู แต่งงานนี่ แค่อยากให้ไปพบกับชายหนุม่ ทีพ่ อ่ และแม่
คิดว่าดีพร้อมเท่านั้นเอง ไม่เห็นเสียหายอะไรนี่ลูก'
หญิงสาวสั่นศีรษะจนผมกระจายก่อนจะหันไปหามารดา 'แม่คะ จิน่า
ไม่อยากไปพบเขา ไปให้เขาเลือกดูเหมือนสินค้า'
หากค�ำตอบที่เธอได้รับกลับเป็น 'ลูกพูดอะไรน่าเกลียด สินค้าอะไร
ที่ไหนกัน...แม่เองก็เห็นด้วยกับคุณพ่อ'
เท่านัน้ เธอก็กระแทกตัวนัง่ ลงบนโซฟาอย่างรุนแรงด้วยความไม่พอใจ
ความที่เป็นลูกสาวคนเล็กและคนเดียวท�ำให้เธอฤทธิ์มากไม่น้อย
อาเดย์...พี่ชายคนโตของเธอเดินเข้ามาโอบไหล่ 'มันก็เหมือนกับการ
ที่ได้ไปเจอเพื่อนใหม่นั่นล่ะ ถ้าน้องไม่ชอบก็ไม่มีใครบังคับน้องได้หรอก'
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ส่วนเรียอาร์ท...พีช่ ายคนรองทีอ่ ายุมากกว่าเธอเพียงปีเดียวยักคิว้ แผล็บ
'แต่ผมว่าคนที่ไม่อยากแต่ง สงสัยจะเป็นชารีฟมากกว่า หรือถ้าเขาตกลง
อยากแต่งผมก็สงสารเขาที่จะต้องมาเจอกับม้าดีดกะโหลก'
จบค�ำเท่านั้นหมอนอิงใบย่อมก็ลอยละลิ่วจากมือหญิงสาวเข้าใส่หน้า
คนพูดอย่างแม่นย�ำ 'พี่เรียอาร์ท...เป็นพี่จิน่าจริงๆ รึเปล่าเนี่ย จิน่าว่าพ่อ
กับแม่เก็บพี่มาจากถังขยะมากกว่า ปากงี้...'
'พอๆ โตกันเป็นหนุม่ สาวแล้วยังจะเล่นเป็นเด็กๆ กันอีก' บิดาห้ามทัพ
ก่อนจะหันไปทางลูกสาวคนเล็ก 'ลูกไม่อยากรู้หรือว่าเขาเป็นใคร'
หญิงสาวยักไหล่...ซึ่งเป็นกิริยาที่บุพการีทั้งสองของเธอไม่ชอบนัก
'โอเคค่ะ เขาเป็นใครล่ะคะ ทีท่ ำ� ให้พอ่ แม่แล้วก็พๆี่ เห็นดีเห็นงามได้ถงึ ขนาดนี'้
'เขาเป็นลูกครึ่ง พ่อเขาเป็นคนอียิปต์มีเชื้อสายขุนนางเก่า ส่วนแม่
เป็นคนออสเตรีย ชือ่ ชารีฟ เอลฟาร์ทา เขาจบโทด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ
จากกลาสโกว์ ตอนนีน้ อกจากจะเป็นหัวหน้าผูจ้ ดั การแล้วยังเป็นหุน้ ส่วนใหญ่
ของโรงแรมในเครือฟารัวห์...'
ยังไม่ทันที่บิดาจะบรรยายสรรพคุณของคนที่เธอจะต้องไปดูตัวเสร็จ
ฮะจิน่าก็ขัดขึ้นมาทันที 'อ๋อ...พ่อกะจะจับคู่จิน่ากับเขาเพราะเขาท�ำธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับเราหรือคะ'
ครอบครัวของเธอมีเครือข่ายโรงแรมขนาดใหญ่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ในโมร็อกโก
สาขามีทงั้ โรงแรมในเมืองใหญ่ๆ อย่างในมาร์ราเคช เฟส คาซาบลังก้า ราบัต
ยังไม่นับในเมืองเล็กๆ อีกมากมาย
'ใครบอกกันล่ะ พ่อรู้จักกับอับดุล คุณพ่อของเขาต่างหาก เราเป็น
เพื่อนร่วมชั้นกันสมัยเรียน...'
'ท�ำไมเขาถึงหาแฟนเองไม่ได้ละ่ คะ ผูห้ ญิงอียปิ ต์ดๆี ไม่มหี รือยังไงกัน
สงสัยจะเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องล่ะสิท่า' เสียงหวานมีแววดูแคลนชัดแจ้ง
'คนไม่ได้เรื่องจะเป็นหัวหน้าผู้จัดการโรงแรมในเครือฟารัวห์ ได้ยังไง'
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บิดาแย้ง
'งั้นก็ต้องแก่หง�ำเหงอะ เป็นคุณลุง'
'ชารีฟอายุแค่ยี่สิบเจ็ดเท่านั้นเอง' มารดาเป็นคนแก้ให้อย่างใจเย็น
'ถ้าอย่างนั้นก็หน้าตาไม่ได้เรื่อง ดูน่ากลัวยิ่งกว่ามัมมี่'
'พี่ว่าเขาหล่อกว่าเรียอาร์ทซะอีก' อาเดย์เป็นคนพูดขึ้นบ้าง ในขณะที่
ตัวเองกลั้นหัวเราะจนตัวโยน
'อ้าว...พี่อาเดย์ ผมก�ำลังจะพูดอย่างเดียวกันพอดีเลย' เรียอาร์ทโต้
อย่างไม่รู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรมากนัก เขารู้ตัวดีว่าเป็นคนหน้าตาดี
และเนื้อหอมในหมู่สาวๆ มากแค่ไหน
'อะไรจะเพอร์เฟ็กต์ขนาดนั้น' ฮะจิน่าประชดเข้าให้
'ใช่ไหมล่ะ พี่ไม่อยากให้เธอพลาดคนดีๆ ไป' เรียอาร์ทกลั้นยิ้มก่อน
จะเอ่ยต่อ 'เพราะอย่างเธอน่ะคงจะหาคนมาแต่งงานด้วยยากเต็มทน'
'เชอะ' เธอสะบัดหน้าใส่คนเป็นพี่ หน้าง�ำ้ เพราะนึกหาค�ำมาเถียงไม่ออก
...จริงอยู่ ด้วยรูปร่างหน้าตาที่จัดได้ว่าเป็นคนสวยน่ารัก คล่องแคล่ว
ทันสมัย แถมยังมีมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นเลิศจึงมีผู้ชายมาให้ความสนใจเธอ
มากมาย เสียแต่ว่ามักจะเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม
เมือ่ พวกเขารูว้ า่ ถ้าหากคิดจะจริงจังกับเธอถึงขัน้ แต่งงานจะต้องเปลีย่ นมาเป็น
มุสลิมก็หายหน้าหายตาไปจนหมด ส่วนพวกผูช้ ายอาหรับทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม
ก็มีแต่พวกหัวโบราณทั้งนั้น เธอจะทนได้อย่างไร...หรือจะพูดให้ตรงก็คือ
พวกเขาก็คงทนเธอไม่ได้เช่นกัน
ฮะจินา่ เม้มริมฝีปากแน่น ดวงตากลมโตสีนำ�้ ตาลสวยมองหน้าคนโน้นที
คนนีท้ กี อ่ นจะพยักหน้าอย่างไม่มที างเลือก 'ก็ได้คะ่ จินา่ จะไป แต่บอกไว้กอ่ น
นะคะว่าถ้าจิน่าไม่ชอบใจจะไม่มีวันแต่ง บังคับจิน่าไม่ได้ด้วย'
'อืม...เธอจะประกาศอย่างนี้ก็ไม่มีใครว่า แต่อย่าอกหักกลับมาล่ะ'
เรียอาร์ทแกล้งว่า
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'ก็ให้มนั รูไ้ ปสิคะว่าใครจะเป็นฝ่ายอกหัก' ฮะจินา่ เชิดหน้าตอบก่อนจะ
หันไปถามบิดา 'ว่าแต่ชารีฟอะไรเนี่ย เขาชอบผู้หญิงแบบไหนหรือคะ'
'ไม่รสู้ ิ พ่อเองก็ได้พบกับเขาแค่ไม่กคี่ รัง้ ท่าทางเป็นคนเงียบๆ ขรึมๆ
ดูเอาการเอางาน แล้วก็เป็นมุสลิมที่เคร่งมาก คงจะชอบผู้หญิงเรียบร้อย
พูดน้อย ว่านอนสอนง่าย เป็นกุลสตรีล่ะมั้ง' ปลายเสียงมีแววหัวเราะ ผู้พูด
คงจะรู้ดีว่าลูกสาวคนเล็กไม่ได้มีคุณสมบัติตามนั้นเท่าไหร่เลย
'หรือคะ' ฮะจิน่าหัวเราะอย่างหมายมาด
...คอยดูเถอะ เธอจะเล่นละครให้เขาหลงแล้วก็จะปฏิเสธให้หมดเยือ่ ใย
เลยเชียวล่ะ เป็นบทเรียนสอนให้รวู้ า่ อย่ามาบังคับผูห้ ญิงคนไหนให้ไปดูตวั อีก!
หลังจากนัน้ สีว่ นั ฮะจินา่ กับครอบครัวก็บนิ ไปอียปิ ต์และเข้าพักในโรงแรม
ฟารัวห์สาขาไคโร เย็นวันนัน้ ทัง้ หมดได้รบั เชิญให้ไปร่วมงานเลีย้ งเล็กๆ ต้อนรับ
แขกที่ได้รบั เชิญมีเพียงครอบครัวของฮะจินา่ ห้าคน...ชารีฟ เอลฟาร์ทา และ
นายอับดุล เอลฟาร์ทา อีกทั้งครอบครัวฟารัวห์เจ้าของโรงแรมอันประกอบ
ไปด้วยการีม ฟารัวห์ ทีม่ าพร้อมกับไมล์ ภรรยาสาวชาวไทย* และนางไอชา
ฟารัวห์...มารดาของการีมซึ่งเป็นน้องสาวของนายอับดุล
ฮะจิน่าจ�ำได้ว่าพี่ชายทั้งสองหัวเราะก๊าก ส่วนบิดามารดาก็ตะลึง
เมือ่ ได้เห็นเธอเดินออกมาจากห้องส่วนตัวในชุดกระโปรงยาวคลุมถึงข้อเท้า
และเสือ้ แขนยาวคลุมถึงข้อมือ แถมยังมีผา้ คลุมผมอีกต่างหาก...เรียบร้อย
สมเป็นสาวมุสลิมที่แสนเคร่งทุกประการ
ตลอดเวลารับประทานอาหารนั้นหญิงสาวเอ่ยปากออกมาเป็นค�ำพูด
แทบจะนับค�ำได้ ซึ่งก็มีเพียงแค่ค�ำว่า 'ค่ะ' 'ไม่ค่ะ' และ 'ขอบคุณค่ะ' เท่านั้น
ปล่อยให้หน้าที่การเจรจาเป็นของคนอื่นๆ
ดวงตากลมโตสีนำ�้ ตาลลอบมองชารีฟเป็นครัง้ คราว...เขาเป็นคนบุคลิกดี
* จาก ความรู้สึกดี... ที่เรียกว่ารัก ชุดพิเศษ 'ฝากรักไว้... ในใจเธอ'
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และหน้าตาหล่อเหลาอย่างทีท่ กุ คนในครอบครัวของเธอโฆษณาเอาไว้ และนัน่
ก็ยิ่งท�ำให้เธอหมั่นไส้เขามากขึ้นอย่างไม่มีเหตุผล
ตลอดเวลาหนึง่ อาทิตย์ในไคโร ฮะจินา่ เล่นละครเป็นสาวน้อยทีเ่ รียบร้อย
ทุกวันทัง้ ต่อหน้าครอบครัวของชารีฟหรือแม้แต่ในตอนทีเ่ ขามารับเธอไปเทีย่ ว
ตามล�ำพัง
สิ่งเดียวที่ขัดใจฮะจิน่าก็คือแม้ว่าชารีฟจะเอาอกเอาใจและดูแลเธอดี
ตามมารยาทของสุภาพบุรษุ ทุกกระเบียดนิว้ ไม่มเี สียหาย หากแต่เขาก็ไม่มี
ทีท่าว่าจะหลงเสน่ห์กุลสตรีมุสลิมที่แสนดี เก็บปากเก็บค�ำแต่ประการใด
ครอบครัวของฮะจิน่าเดินทางกลับโมร็อกโกตามเวลาที่ตั๋วระบุเอาไว้
ท่ามกลางความผิดหวังของนายประฮิมและนายอับดุลทีล่ กู ของทัง้ สองไม่ได้
ชอบพอกันอย่างที่หวัง และหญิงสาวเองก็ โดนพี่ชายทั้งสองล้อเลียนว่า
เป็นคนไร้เสน่ห์ ไปอีกสามเดือน
หญิงสาวได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าคงจะไม่ต้องพบเขาอีกแล้วในชีวิตนี้
คิดถึงตรงนีฮ้ ะจินา่ ก็ถอนหายใจออกมายาวเหยียดก่อนจะหันไปค้อนคน
ที่นั่งหลับสนิทอยู่ข้างๆ อย่างเซ็งในอารมณ์
...ไม่คิดเลยว่าชาตินี้จะต้องมาเจอกันอีก!
หญิงสาวละสายตาจากชายหนุ่มคนที่เป็นต้นเหตุแห่งความขุ่นมัว
กลับไปมองถนนด้านหน้าก็เห็นสัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวจึงพารถ
ของเธอพุ่งออกไปทันที
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หลับไปนานเท่าไหร่ชารีฟไม่อาจรู้ได้ หากเมื่อเขาลืมตาตื่นขึ้นมา
ก็พบกับดวงตาสีน�้ำตาลใสจ้องมองเขาอยู่โดยไม่กะพริบ และดูเหมือน
เจ้าของใบหน้าสวยนั้นจะสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อรู้ตัวว่าถูกจับได้
เงียบกันไปในลักษณะนั้นอยู่เสี้ยววินาทีชายหนุ่มก็เป็นฝ่ายเอ่ยปาก
ถามขึ้นมาก่อน "ถึงแล้วหรือครับ"
ฮะจินา่ พยักหน้าโดยไม่ตอบค�ำถาม แต่เปิดประตูฝง่ั ของตัวเองลงจาก
รถไปยืนรออยู่ด้านนอก ท�ำให้ชารีฟก้าวลงจากรถบ้าง
ชายหนุ่มมองไปโดยรอบก็พบว่ารถยุโรปคันหรูได้ขับผ่านประตูใหญ่
ด้านหน้าเข้ามาตามถนนทีข่ นาบข้างด้วยสนามหญ้าเขียวขจีและมีตน้ ปาล์ม
ปลูกอยูอ่ ย่างเป็นระเบียบ มาจอดอยู่ในลานจอดรถด้านหน้าของตัวตึกสไตล์
ฝรัง่ เศสขนาดใหญ่โอ่อา่ สีนำ�้ ตาลอมชมพู มีปา้ ยบอกชัดเจนว่า 'Atlas Hotel'
พนักงานหนุ่มในเครื่องแบบสีครีมขลิบน�้ำเงินเดินกึ่งวิ่งเข้ามาหา
ก้มศีรษะท�ำความเคารพหญิงสาวก่อนจะยืนรอรับค�ำสั่งอย่างเรียบร้อย
ฮะจิน่าเดินไปเปิดประตูด้านหลังซึ่งมีกระเป๋าเดินทางใบย่อมของ
ชารีฟวางอยูแ่ ล้วจึงหันไปออกค�ำสัง่ เสียงเรียบ...ทรงอ�ำนาจ "ช่วยเอากระเป๋า
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ของคุณผู้ชายไปไว้ในห้องชุดที่จัดเตรียมเอาไว้ที"
คนรับค�ำสั่งตอบรับอย่างนอบน้อมก่อนจะยกกระเป๋าเดินจากไปก่อน
หญิงสาวผายมือให้แขกของเธอเป็นเชิงให้เขาเดินน�ำไปก่อนพร้อมกับ
พูดด้วยน�้ำเสียงที่ปิดความภาคภูมิใจเอาไว้ไม่มิด "โรงแรมแอตลาสยินดี
ต้อนรับค่ะ"
ชายหนุ่มกล่าวขอบคุณด้วยสีหน้าเรียบเฉย ริมฝีปากดูเหมือนพอจะ
ฝืนเรียกว่าเป็นรอยยิ้มได้นิดหนึ่ง ก่อนจะเดินเข้าไปด้านในโดยที่ไม่รู้ว่า
มีสายตาจากดวงตากลมโตมองตามหลังไปอย่างไม่ถูกอารมณ์
เมือ่ เดินผ่านประตูกระจกใสเข้าไปก็มองเห็นเคาน์เตอร์ตอ้ นรับท�ำด้วย
ไม้ลงลายสีน�้ำตาลเข้มตัวใหญ่ ซึ่งมีพนักงานเข้าเวรอยู่สี่คน
"คุณไม่ตอ้ งเข้าไปเช็กอินหรอกค่ะ" ฮะจินา่ รัง้ ชายหนุม่ เอาไว้เมือ่ เห็นเขา
เดินตรงไปทางเคาน์เตอร์นั้น "เชิญทางนี้ค่ะ"
'ทางนี'้ ของหญิงสาวคือการเดินผ่านประตูกระจกคนละฝัง่ กับทางเข้า
ไปยังลานกว้าง ตรงหน้าเป็นตัวตึกสูงโอบส่วนในเอาไว้หมด มองไปทางฝัง่ ซ้าย
จะเห็นสระว่ายน�้ำรูปคล้ายหยดน�้ำขนาดใหญ่ล้อมรอบไปด้วยต้นปาล์มที่
ประดับด้วยไฟหลากสี การตกแต่งดูคล้ายกับบ่อน�ำ้ ในโอเอซิสกลางทะเลทราย
เสียงเพลงที่เน้นจังหวะกลองเร้าใจลอยมาตามสายลม
"เรามีการแสดงเป็นประจ�ำทุกคืน ส่วนมากเป็นการเต้นร�ำแบบพืน้ เมือง
เป็นการเอ็นเตอร์เทนแขกน่ะค่ะ" ฮะจินา่ หันมาอธิบายเมือ่ เห็นชารีฟหยุดยืนดู
ด้วยความสนใจ "ด้านขวาทีค่ ณุ เห็นปิดเงียบอยูเ่ ป็นห้องอาหารกับส่วนร้านค้า...
ที่พักนั้นอยู่ข้างหน้าค่ะ"
ห้องพักทีจ่ ดั ไว้ให้ชายหนุม่ เป็นห้องชุดขนาดใหญ่บนชัน้ สิบ ทัง้ ห้องนอน
และห้ องนั่ งเล่น ขนาดใหญ่ป ระดับด้วยพรมทอซึ่งเป็นสินค้ามีชื่อของ
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โมร็อกโกอย่างงดงาม ห้องน�้ำปูด้วยหินอ่อนสีขาวสะอาด ฮะจิน่าบอก
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับห้องพักแล้วก็หันมานัดแนะเกี่ยวกับวันรุ่งขึ้น
"อาหารเช้าของทางโรงแรมเริม่ ตัง้ แต่หกโมงครึง่ จนถึงสิบโมงครึง่ นะคะ
ตอนแรกคุณพ่ออยากจะเชิญคุณมารับประทานอาหารเช้ากับเรา แต่เห็นว่า
คุณเพิ่งมาถึงอาจจะอยากพักผ่อน คุณพ่อนัดพบพูดคุยรายละเอียดพรุ่งนี้
ตอนสิบเอ็ดโมงครึ่ง ไม่ทราบว่าคุณสะดวกรึเปล่าคะ"
"สิบเอ็ดโมงครึ่งดีแล้วครับ"
"อย่างนัน้ ก็ดคี ะ่ คุณพ่อคงจะให้คนมารับคุณทีห่ อ้ ง งัน้ ถ้าไม่มอี ะไรแล้ว
ฉันขอตัวกลับก่อนล่ะค่ะ คุณจะได้พักผ่อน"
"ขอบคุณมากครับที่ล�ำบากไปรับผมจากสนามบิน และต้องขอชมว่า
โรงแรมแอตลาสดูน่าประทับใจมากในส่วนที่ได้เห็น"
ฮะจิน่ายิ้มมุมปากเพียงเล็กน้อย "นึกว่าคุณจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับ
โรงแรมของเราเสียอีกค่ะ ขอบคุณที่ฝืนชม"
แม้ว่าสีหน้าของชารีฟจะยังคงเรียบเฉยเหมือนเดิม หากน�้ำเสียง
เน้นหนัก "ผมไม่ใช่คนประเภทที่ชอบฝืนท�ำอะไร ถ้าพูดอะไรออกไปนั่น
ก็แปลว่าผมหมายความอย่างนั้น" เว้นไปนิดหนึ่ง ดวงตาสีน�้ำตาลอมเขียว
สบดวงตาสีนำ�้ ตาลใสนิง่ ก่อนจะพูดต่อว่า "ผมไม่ชอบเล่นละครครับคุณฮะจินา่ "
ค�ำพูดนัน้ ท�ำให้พวงแก้มของหญิงสาวร้อนขึน้ มา ดวงตาทอประกายแวววับ
ก่อนจะสะบัดหน้าเดินออกไปจากห้องทันที เสียงปิดประตูดงั ปังแทนค�ำเอ่ยลา
ชารีฟโคลงศีรษะอย่างอ่อนใจพลางถอนหายใจออกมาเบาๆ มองดูเวลา
จากนาฬิกาบนฝาผนัง
...สีท่ มุ่ กว่า ทีอ่ ยี ปิ ต์กเ็ ทีย่ งคืนกว่าแล้ว ดึกเกินไปทีจ่ ะโทรศัพท์หาการีม...
ชายหนุม่ จึงเปิดกระเป๋าเสือ้ ผ้า จัดข้าวของทุกอย่างเข้าทีจ่ นเรียบร้อย
หยิบเอกสารขึ้นมาอ่านส่วนที่ยังค้างอยู่
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อันที่จริงแล้วการขยายกิจการของโรงแรมเครือฟารัวห์มาที่โมร็อกโก
นี่เป็นโครงการของการีมมาตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งคนคิดก็ควรจะมาสานต่อ
ด้วยตัวเอง หากแพทย์ทดี่ แู ลไมล์...ภรรยาสาวไทยของการีมบอกว่าอาจจะ
มีเหตุให้คลอดลูกชายคนแรกของพวกเขาก่อนก�ำหนด แผนการทุกอย่าง
จึงถูกเปลี่ยน การีมขอร้องให้เขาเป็นคนมาติดต่อแทนด้วยเหตุผลที่ว่า 'ฉัน
ไม่ไว้ใจใคร นอกจากนาย'
ชารีฟจ�ำได้ว่าตัวเองหรี่ตามองลูกผู้น้องหนุ่มอย่างสงสัย 'แน่ใจนะว่า
ไม่มีใครวางแผนอะไรเอาไว้เบือ้ งหลังทีจ่ ะส่งฉันไปติดต่องานกับคุณประฮิม
พ่อของฮะจิน่า'
'เรื่องมันก็ตั้งสองปีกว่าไปแล้วน่า ถ้านายไม่พูดฉันก็ลืมไปแล้วเนี่ย
เรื่องงานน่าชารีฟ' การีมโวยเสียงเข้มหากไม่ยอมสบตาเขา 'นัดผู้ใหญ่เขา
เอาไว้แล้วจะเลือ่ นไปเลือ่ นมาได้ยงั ไง ถ้าไม่ตดิ เรือ่ งไมล์ฉนั ก็จะไปเอง เอาแค่
ไปติดต่อเบื้องต้นก็ได้ชารีฟ ไปแค่อาทิตย์เดียว พอจบจากตรงนี้แล้วฉันจะ
ท�ำต่อเอง ตอนนี้ไม่อยากทิ้งไมล์เอาไว้คนเดียว นายคงจะเข้าใจนะ'
ในที่สุดเขาก็ใจอ่อนรับปากมาจนได้
เมื่ออ่านทบทวนเอกสารอีกทีจนมั่นใจแล้วชารีฟก็ปิดแฟ้มงานลง
อดนึกถึงหญิงสาวคนที่เขาเคยดูตัวด้วยไม่ได้ เธอเปลี่ยนเป็นคนละคน
จนเขางง ฮะจินา่ ...สาวเรียบร้อย พูดน้อย ขีอ้ าย กับฮะจินา่ ...สาวทีด่ ปู ราดเปรียว
ดื้อรั้น เอาแต่ใจ แล้วก็ฤทธิ์มาก
...คนไหนเป็นตัวจริงของเธอกันแน่
คิดแล้วก็ได้แต่หัวเราะในล�ำคอ
...จะคนไหนก็ช่างเถอะ หวังว่าเขาคงจะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเธออีก
ก็แล้วกัน ชีวิตของเขาหลีกเลี่ยงเรื่องที่ต้องท�ำให้ปวดหัววุ่นวายมาตลอด
และเขาก็ยังไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนเส้นทางเดินของตัวเองในตอนนี้
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ชายหนุ่มปัดความคิดที่เขาบอกตัวเองว่าไร้สาระทิ้งไป ก่อนจะเดิน
เข้าไปในห้องน�ำ้ และกลับมาสอดตัวระหว่างผ้าห่มอ่อนนุม่ กับเตียงด้วยความ
เหนื่อยล้า
แสงแดดยามเช้าของช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนสาดส่องผ่านช่องว่าง
ระหว่างม่านหนาเข้ามากระทบกับเปลือกตาที่ปิดสนิท ปลุกร่างที่นอน
อย่างเป็นสุขให้ตื่นจากนิทรารมณ์ ชายหนุ่มลืมตาขึ้นก่อนจะลูบหน้าขับไล่
ความง่วงงุน เขาหลับสนิทเต็มตาเป็นคืนแรกในช่วงหลายวันที่ผ่านมา
หันไปมองนาฬิกาก็พบว่าเป็นเวลาเก้าโมงกว่าแล้วจึงรีบลุกขึ้นจากเตียง
เข้าไปท�ำธุระส่วนตัวให้เสร็จอย่างรวดเร็ว
ร่างสูงในชุดสูทสีเทาเนีย้ บไปทัง้ ตัวดูเหมือนจะเป็นจุดสนใจอย่างย่อยๆ
เมือ่ เดินเข้าไปในห้องอาหารขนาดใหญ่ซงึ่ มีคนนัง่ รับประทานอาหารเช้าอยู่
พอสมควร ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเทีย่ วชาวยุโรปในเครือ่ งแต่งกายแบบง่ายๆ
อย่างเสื้อยืดกางเกงยีน อยู่ในอารมณ์พักผ่อนแบบสบายๆ อย่างแท้จริง
อาหารเช้าที่ทางโรงแรมแอตลาสเสนอให้เป็นแบบบุฟเฟ่ต์ ส่วนใหญ่
เป็นขนมปังหลากหลายชนิด ผลไม้พื้นเมืองอย่างส้ม อินทผลัม แล้วก็
สารพัดไข่ มุมหนึ่งมีสาวหน้าแฉล้มก�ำลังนั่งทอดแพนเค้กในกระทะใบเล็ก
เครื่องดื่มมีทั้งชา กาแฟ และน�้ำผลไม้
ชารีฟเลือกขนมปังปิง้ รับประทานกับเนย แถมด้วยแพนเค้กทีเ่ พิง่ ทอด
ใหม่ๆ อีกสองชิ้นและกาแฟหนึ่งแก้ว เมื่ออิ่มท้องดีแล้วก็เดินออกไปดู
ร้านค้าขนาดย่อมของทางโรงแรม ของที่ขายล้วนเป็นของที่ระลึกมีค�ำว่า
'มาร์ราเคช' ติดอยูไ่ ม่สว่ นใดก็สว่ นหนึง่ มีโปสการ์ดพร้อมกับบริการขายแสตมป์
ด้วย
ชายหนุม่ ดูโปสการ์ดสีสดบนชัน้ พลาสติกแบบหมุนได้ ขยับจะดึงออกมา
สองสามใบ...หนึง่ ใบส�ำหรับการีมและไมล์ เขาจ�ำได้วา่ น้องสะใภ้สะสมโปสการ์ด
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อีกหนึง่ ใบส�ำหรับพิณ...เพือ่ นสาวคนพิเศษชาวไทย เธอจะต้องงอนแน่นอน
หากเขาไม่สง่ โปสการ์ดให้ เพราะหญิงสาวอยากมาเทีย่ วโมร็อกโกเสียหนักหนา...
แต่ว่าอันที่จริงแล้วที่ไหนเธอก็อยากไปทั้งนั้นล่ะ
หากเขาก็เปลี่ยนใจ ปล่อยมือที่แตะอยู่ปลายขอบของโปสการ์ดออก
ส�ำหรับการีมและไมล์...เขายังไม่ได้ไปเห็นอะไรสักอย่าง คงไม่รวู้ า่ จะเขียนอะไร
ส�ำหรับพิณ...เลยเวลามาตัง้ นานแล้วทีเ่ ขาควรจะถอยออกมาให้มากกว่าเดิม
เสียที
ผ่านมาหลายปีแล้วทีเ่ ขาและพิณเคยเป็นคนทีร่ ใู้ จกันและกัน เขากับเธอ
เป็นเพื่อนร่วมชั้นสมัยเรียนมหาวิทยาลัยที่กลาสโกว์ ความสนิทสนมก่อให้
เกิดความรูส้ กึ พิเศษโดยที่ไม่ทนั รูต้ วั แต่มนั เป็นข้อแม้ของเขาเองทีต่ อ้ งการ
มีภรรยานับถือศาสนาอิสลาม ความสัมพันธ์ระหว่างเขาและเธอจึงไม่กา้ วหน้า
ไปมากกว่าเพือ่ นทีด่ ตี อ่ กัน และในขณะนีเ้ ธอก็มสี ามีเป็นตัวเป็นตนแล้วด้วย
เขาเองก็เพิ่งไปร่วมงานแต่งงานของเธอที่เมืองไทยเมื่อกลางปีที่ผ่านมา...
...แม้วา่ ความรูส้ กึ ของเขาทีม่ ตี อ่ เธอในขณะนีจ้ ะมีแค่ความเป็นเพือ่ น
ที่พิเศษสุด แต่ความเจ็บปวดปลาบของอดีตภายในใจก็ไม่เคยจางหายไป
แต่ดูเหมือนจะกลับมาเด่นชัดทุกครั้งที่นึกถึง...
ชารีฟถอนหายใจออกมา เดินเถลไถลดูอะไรอีกครู่ใหญ่ก็ถึงเวลานัด
ที่จะไปพบกับคุณประฮิมเสียที
อาลิ...เลขาฯ หนุ่มของคุณประฮิมเป็นคนมารับชารีฟที่ห้องและ
น�ำเขาเข้าไปยังห้องประชุมขนาดเล็กซึ่งอยู่ในส่วนที่ติดกับด้านหน้าของ
โรงแรมแอตลาสนั่นเอง ที่นั่นชายวัยปลายรูปร่างสูงใหญ่นั่งรออยู่แล้วที่
หัวโต๊ะ ด้านซ้ายและขวามีชายหนุม่ อายุรนุ่ ราวคราวเดียวกับเขาก�ำลังนัง่ คุย
กันอยู่ ทั้งหมดลุกขึ้นยืนและยิ้มทักเมื่อประตูเปิดออกและชารีฟก้าวเข้าไป
ด้านใน
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"ชารีฟ...สบายดีหรือหลานลุง" คุณประฮิมเอ่ยขึ้นเป็นประโยคแรก
หลังจากสวมกอดผูม้ าใหม่เต็มอ้อมแขน ดวงตาสีเทามองผูอ้ อ่ นวัยกว่าด้วย
สายตาอ่อนโยน เขาเคยเห็นชารีฟมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจึงรู้สึกกับชายหนุ่ม
เหมือนเป็นลูกหลานคนหนึง่ ในใจยังนึกเสียดายอยูเ่ สมอทีก่ ารดูตวั ระหว่าง
ชารีฟกับฮะจินา่ เมือ่ สองปีทแี่ ล้วไม่ได้ผลดังหวัง จึงไม่ได้หนุม่ ลูกครึง่ มาเป็น
ลูกเขยอย่างที่ตั้งใจเอาไว้
"สบายดีครับ คุณลุงก็ดูไม่เปลีย่ นไปเลย" ชารีฟตอบรับอย่างเรียบร้อย
ก่อนจะหันไปทักทายชายหนุ่มทั้งสอง "สวัสดี อาเดย์...เรียอาร์ท"
"ท�ำเป็นมากพิธีไปได้น่าชารีฟ" อาเดย์เข้ามาตบไหล่ชายหนุ่มอย่าง
ถือสนิท สมัยทีเ่ ขาเรียนปริญญาโทอยูท่ ฝี่ รัง่ เศสนัน้ ก็เคยข้ามไปเทีย่ วสก็อตแลนด์
และไปพักอยู่กับชารีฟที่กลาสโกว์เกือบอาทิตย์ท�ำให้ทั้งสองสนิทสนมกัน
พอสมควร จะเรียกว่าเป็นเพื่อนเก่าก็คงจะไม่ผิดนัก
"นัน่ สิครับ เราคนกันเองทัง้ นัน้ " เรียอาร์ทเสริมขึน้ อย่างร่าเริงพร้อมกับ
เลื่อนเก้าอี้ให้
เมื่อนั่งลงกันเรียบร้อยแล้วคุณประฮิมก็ถามขึ้นตามประสาผู้ใหญ่ใจดี
"หนูไมล์เป็นยังไงบ้าง เห็นการีมโทรมาบอกลุงว่าเขามาเองไม่ได้เพราะ
ภรรยาอาจจะคลอดก่อนก�ำหนด"
"ผมก็ไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกันครับ ได้ยินว่าไมล์ปวดท้อง
การีมเลยพาไปหาหมอเท่านั้นเอง เท่าที่ทราบผลการตรวจก็บอกว่าเด็ก
สมบูรณ์ดี"
"งัน้ ก็คงจะไม่มปี ญั หาอะไรหรอก" คนถามสรุปเองแล้วหัวเราะออกมา
นิดหนึ่ง "อับดุลบ่นอุบว่าอิจฉาไอชา เขาเองก็อยากมีหลานเหมือนกัน
เมื่อไหร่เราจะแต่งงานแต่งการสักทีล่ะชารีฟ"
ผิวแก้มที่ค่อนข้างขาวของชารีฟมีสีเรื่อๆ ขึ้นมานิดหนึ่ง ตอบอย่าง
เคยชินกับค�ำถามท�ำนองนี้เป็นอย่างดี...ก็จะไม่ชินได้อย่างไร พ่อกับแม่
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ของเขาก็ถามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน "ผมไม่รีบร้อน ยังสนุกกับงานอยู่ครับ และ
สงสัยว่าคู่บุญคู่กรรมของผมคงจะยังไม่แผ้วผ่านทางมา"
คุณประฮิมยิ้มออกมาอย่างพอใจ มีแววหมายมาดฉายขึ้นในดวงตา
เพียงแวบเดียวก่อนจะพูดต่อ "ของลุงที่หมดห่วงก็มีแต่อาเดย์ที่แต่งงานไป
เมื่อปีที่แล้ว..."
เรียอาร์ททีน่ งั่ นิง่ ฟังบทสนทนาอยูน่ นั้ แอบหัวเราะอยู่ในใจ...คูบ่ ญุ ชารีฟ
อาจจะยังไม่เจอก็จริง แต่คกู่ รรมน่ะไม่แน่ น่าจะเจอไปแล้ว เพิง่ จะเจอไปอีกรอบ
เมื่อคืนนี้มั้ง และอาจจะต้องเจอไปอีกหลายวัน...แล้วก็ต้องสะดุ้งโหยงเมื่อ
บิดาเริ่มเอ่ยพาดพิง
"...ยังมีห่วงก็แต่เจ้าสองหน่อเล็กเนี่ยแหละ ฮะจิน่าก็ไม่เห็นจะสนใจ
ผู้ชายที่ไหน ส่วนเรียอาร์ทก็ลอยไปลอยมาหาสาวทุกวันไม่ซ�้ำหน้า"
"อ้าว...พ่อ ไหงมาลงที่ผมได้ล่ะ" คนที่ยัง 'ลอยไปลอยมา' โวย
"เห็นล้อน้องอยู่ทุกวัน แต่พอเจอใครแทงใจด�ำล่ะก็โวยทุกที เมื่อไหร่
จะโตเป็นผูใ้ หญ่ซกั ทีละ่ เนีย่ เรียอาร์ท" อาเดย์ขดั ขึน้ พร้อมกับส่ายหน้าอย่าง
อ่อนใจ
"แหม...ก็ผมยังไม่เจอสาวที่แสนดี ทั้งสวย ทั้งหวาน ทั้งเรียบร้อย
เป็นกุลสตรีเหมือนพีส่ ะใภ้ผมนี่ เลยยังไม่ตอ้ งเป็นผูใ้ หญ่มากก็ได้ เดีย๋ วจินา่
จะน้อยใจที่ไม่มีใครในบ้านเป็นเด็กเหมือนเธอ" ชายหนุ่มผู้น้องตอบกลับ
อย่างไม่เป็นเดือดเป็นร้อน
ชารีฟเพียงแต่มองภาพตรงหน้าด้วยสายตาอบอุน่ ...ครอบครัวของเขา
แม้จะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแต่ก็ ไม่เคยมานั่งคุยเล่นเรื่องส่วนตัวของ
กันและกันอย่างนี้ ด้วยความทีเ่ ป็นลูกชายคนเดียวจึงไม่เคยมีพนี่ อ้ งสนิทสนม
เช่นนี้ จะมีกแ็ ต่การีมลูกผูน้ อ้ งนัน่ แหละที่ใกล้เคียงกับค�ำว่าน้องชายมากทีส่ ดุ
แม้ว่าในวัยเด็กจะสนิทสนมกันมากพอสมควร แต่เพราะการีมชอบเอาแต่
เล่นซน ส่วนเขาเป็นเด็กเรียบร้อยจึงไม่ค่อยได้ร่วมกิจกรรมด้วยกันบ่อย
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มากนัก มาใกล้ชดิ กันมากขึน้ ก็เมือ่ ต่างฝ่ายต่างโตเข้าวัยรุน่ กันแล้ว...ชายหนุม่
จึงนั่งมองการโต้แย้งเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างพี่น้องเสียเพลิน
"พอ...พอได้เลยทั้งสองคน ไม่เกรงใจชารีฟบ้าง" คุณประฮิมเป็นคน
ห้ามทัพ ลืมไปเสียแล้วว่าใครเป็นคนเริม่ พูดเรือ่ งนีข้ นึ้ ก่อน "ลุงต้องขอโทษด้วย
เชิญมาคุยเรื่องงานก็มาเป็นแบบนี้"
"ไม่เป็นไรหรอกครับ" ชารีฟยิ้มออกมาบางๆ
"เอาๆ อาเดย์ เรียอาร์ท มานั่งแล้วก็คุยเรื่องงานกันเสียที" บอกกับ
ลูกชายแล้วก็หันไปพยักหน้าให้อาลิที่ยืนอยู่ไปหยิบเอกสารในตู้ออกมา
ชารีฟจึงเปิดเอกสารที่เตรียมมา เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทั้งหมด
ก็เริ่มต้นปรึกษากันเรื่องงานที่เกี่ยวกับการเข้าหุ้นเปิดโรงแรมกึ่งรีสอร์ต
ขึ้นอีกหลายสาขาระหว่างสองบริษัทกันอย่างจริงจัง
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ภายในห้องประชุมเล็กต่างคนต่างทุ่มเทสมาธิอยู่กับหัวข้อสนทนา
ตรงหน้าจนลืมเลือนสิง่ รอบข้างไป มาสะดุง้ เอาพร้อมกันก็เมือ่ มีเสียงเคาะประตู
ดังขึ้น แล้วคนเคาะก็ถือวิสาสะพาตัวเองเข้ามาในห้องโดยไม่รอค�ำอนุญาต
"บ่ายสองโมงแล้วนะคะ ไม่มีใครหิวกันเลยหรือไง"
เสียงใสๆ ดังเข้ามาก่อนทีเ่ จ้าตัวจะเดินมานัง่ ข้างอาเดย์ ซึง่ ต�ำแหน่งนัน้
ท�ำให้เธอนั่งตรงข้ามกับคนที่เพิ่งจะเกลียดขี้หน้าเพิ่มขึ้นเมื่อคืนเข้าพอดี
"จินา่ มองไม่เห็นหรือว่าพ่อ พีๆ่ แล้วก็ชารีฟก�ำลังคุยเรือ่ งงานกันอยู"่
ผูเ้ ป็นบิดาท�ำหน้าเคร่งมองบุตรสาวด้วยสายตาต�ำหนิ แต่แล้วก็คลายลงเมือ่
ได้เห็นดวงตาสีนำ�้ ตาลทีก่ ะพริบอ่อนเชือ่ มเหมือนเด็กน้อย...เขาและทุกคน
ในครอบครัวใจอ่อนให้ฮะจินา่ เหมือนกับทีเ่ คยเป็นตัง้ แต่เธอเกิดมานัน่ กระมัง
"แหม...ก็จิน่าเป็นห่วงพ่อกับพี่ๆ นี่คะ เลยเวลาอาหารกลางวันมา
ตั้งนานแล้ว" ฮะจิน่าเอ่ยเสียงกระเง้ากระงอด ละเว้นชื่อใครอีกคนหนึ่ง
ในห้องอย่างจงใจ
"ตัวเองหิวเองล่ะสิไม่ว่า" เรียอาร์ทว่าด้วยเสียงล้อเลียนพร้อมกับ
ยักคิ้วให้
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"เพิ่งกลับจากยิมมาหรือจิน่า" อาเดย์ถามเมื่อเห็นน้องสาวตัวเอง
อยู่ในชุดกางเกงวอร์มขายาวสีเทาเข้มขลิบชมพู เสือ้ ยืดตัวเล็กสีขาวทีย่ งั คง
ชุ่มเหงื่อถูกคลุมไว้ด้วยเสื้อวอร์มสีเดียวกันกับกางเกง
ฮะจิน่าหันไปค้อนพี่ชายคนรองก่อนจะหันไปตอบพี่ชายคนโต "ค่ะพี่
พอดีเดินสวนกับอาลิที่พ่อสั่งให้ไปเอาเอกสารเพิ่มเลยรู้ว่ายังประชุมกัน
ไม่เสร็จก็เลยเดินตรงมาทีน่ กี่ อ่ น คนครัวเตรียมอาหารเอาไว้พร้อมแล้วนะคะ
ไปทานอาหารกันก่อนนะคะพ่อ เดี๋ยวโรคกระเพาะก�ำเริบจะไม่คุ้มกัน"
ประโยคสุดท้ายเธอหันไปพูดกับบิดาเสียงหวาน
"ไม่ตอ้ งมาอ้อนพ่อ ใครกันแน่ทจี่ ะเป็นโรคกระเพาะ กินแต่ละทีเหมือน
มดดม ผอมจนไม่รู้จะผอมไปถึงไหนแล้ว" คุณประฮิมว่าเบาๆ ก่อนจะหัน
ไปทางชายหนุ่มที่นั่งเงียบตั้งแต่ฮะจิน่าก้าวเข้ามา
"ชารีฟหิวรึยังล่ะ ประชุมเพลินจนลืมเวลา เสียมารยาทเจ้าของบ้าน
เสียจริง"
"ไม่เป็นไรหรอกครับคุณลุง"
"เอาเถอะ ยังไงก็ไปทานข้าวกันก่อนก็แล้วกัน ตอนสี่โมงลุงมีนัด
เสียด้วย เอาเป็นว่าค่อยมาคุยกันอีกทีดีไหม"
"ครับ"
ฮะจิน่าท�ำปากยื่นอย่างไม่พอใจเมื่อเห็นบิดาเอาใจ 'แขก' คนนี้
เสียเหลือเกิน แล้วก็ต้องตาโตเมื่อได้ยินคุณประฮิมชวนเขาต่อว่า
"เดี๋ยวชารีฟมาทานกลางวันด้วยกันก็แล้วกัน จะได้ลองชิมฝีมือ
พ่อครัวของโรงแรมเสียหน่อย"
"จิน่าสั่งเขาจัดโต๊ะส�ำหรับคนแค่สี่คนเท่านั้นเองนะคะ" เธอรีบแย้ง
"เหลวไหลน่าจิน่า ไปแน่ะ ไปสั่งให้เขาจัดส�ำรับเพิ่มอีกที่ แล้วก็ไป
เปลี่ยนเสื้อผ้าซะให้เรียบร้อย เดี๋ยวพ่อคุยอะไรอีกนิดหน่อยแล้วจะตามไป"
คนถูกสัง่ ท�ำแก้มป่องลุกพรวดขึน้ ปรายตาไปมองชารีฟอย่างไม่เป็นมิตร
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ก่อนจะสะบัดหน้าเดินออกจากห้องไป
เมื่อร่างเล็กๆ นั้นพ้นสายตาไปแล้วคุณประฮิมกับลูกชายทั้งสองก็
ถอนหายใจออกมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย
"ผมต้องขอโทษแทนจิน่าด้วยนะครับ โตจนป่านนี้แล้วยังเหลวไหล
อยู่อีก"
ชารีฟยิม้ บางๆ อยู่ในใบหน้า ไม่พดู อะไรแต่ในใจคิดว่า...ก็เพราะมีพอ่
และพี่ที่ตามใจอย่างนี้ไงเล่า
เสียงเคาะประตูดงั ขึน้ มาอีกครัง้ คราวนีเ้ ป็นอาลิทหี่ อบเอกสารชุดใหญ่
มาเต็มอ้อมแขน
"มาพอดีเลยอาลิ ของที่เอามาพวกนั้นวางเอาไว้ก่อนก็แล้วกัน แล้วก็
ช่วยเก็บของบนโต๊ะนี่ด้วย เดี๋ยวพวกเราจะไปทานอาหารกลางวันกันก่อน
อาจจะประชุมกันอีกทีตอนเย็นๆ"
เมื่อเลขาฯ หนุ่มรับค�ำ คุณประฮิมก็ชวนบุตรชายทั้งสองกับชารีฟ
"ไปทานอาหารกัน"
ห้องอาหารขนาดเล็กอยู่ติดกันกับห้องประชุมนั่นเอง ประตูที่เปิดไป
อีกด้านเป็นครัวทันสมัยที่ย่อขนาดลงมาอย่างเหมาะสม กึ่งกลางของห้อง
มีโต๊ะอาหารขนาดนั่งได้แปดคนวางอยู่ ส�ำรับถูกจัดเตรียมเอาไว้ห้าที่
กลิ่นอาหารหอมลอยอบอวลอยู่ในอากาศ
ฮะจิน่าที่ยังอยู่ในชุดวอร์มเหมือนเดิมนั่งรออยู่บนเก้าอี้ตัวหนึ่ง เธอ
ท�ำหน้าไม่รู้ไม่ชี้พลางเสจิบน�้ำส้มเมื่อทั้งหมดเดินเข้ามา
"อ้าว...จินา่ ท�ำไมไม่ไปอาบน�ำ้ อาบท่าเปลีย่ นเสือ้ ผ้าก่อนล่ะ" เรียอาร์ท
เดินเข้าไปขยีศ้ รี ษะน้องสาวคนเล็กก่อนจะนัง่ ลงข้างๆ "ยี...
้ เหม็นเหงือ่ จะแย่"
"เหม็นก็ไม่ต้องมานั่งข้างๆ จิน่า" หญิงสาวตอกกลับหน้ามุ่ยท�ำให้
คนล้อรวบร่างบางมากอดเอาไว้เต็มอ้อมแขน แถมหอมแก้มแรงๆ อีกที
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เป็นการเอาใจ
"ไปอารมณ์เสียมาจากไหนฮึเรา ท�ำตัวเป็นเด็กไปได้ เรียนจบมาตั้ง
ปริญญาโทแล้ว" อาเดย์หันไปเลื่อนเก้าอี้ให้ชารีฟที่นั่งตรงข้ามกับเรียอาร์ท
ก่อนที่ตัวเองจะนั่งลงตรงข้ามกับน้องสาว ส่วนคุณประฮิมนั่งเป็นประธาน
อยู่ที่หัวโต๊ะ
หญิงสาวไม่ตอบ หากเมื่อเห็นทุกคนนั่งประจ�ำที่เรียบร้อยแล้วก็
ส่งสัญญาณให้บริกรหนุ่มของโรงแรมท�ำหน้าที่เสิร์ฟอาหารซึ่งเป็นเนื้อเป็ด
อบราดซอสสไตล์ฝรั่งเศส พร้อมด้วยสลัดผักที่ถูกจัดเรียงอย่างสวยงาม
พอทุกคนเริม่ ลงมือรับประทานอาหารไปบ้างแล้วคุณประฮิมก็หนั ไปถาม
ฮะจิน่าอีกครั้ง
"ลูกยังไม่ได้ตอบอาเดย์เลยว่าเป็นอะไรไป ไหนตอนแรกบอกกับพ่อว่า
เรียนจบมาหลายเดือนแล้ว อยากจะเริ่มท�ำงานเสียทีไง ตอนการีมเสนอ
โครงการมาก็เห็นออกไอเดียอะไรเสียมากมาย มีประชุมกับชารีฟวันนี้กลับ
ไม่เข้าไปคุยเอาเสียดื้อๆ อย่างนี้จะท�ำงานใหญ่ได้อย่างไรกันล่ะ"
ค�ำสนทนานั้นท�ำให้ชารีฟหันไปมองหญิงสาวคนเดียวของห้องอย่าง
แปลกใจ ชายหนุม่ เพิง่ รูว้ า่ เธอร่วมท�ำโครงการนีด้ ว้ ยตัง้ แต่แรก...วันนีค้ งจะหนี
เพราะว่าตัวเขาเองล่ะสินะ
"เดี๋ยวให้อาลิสรุปให้ฟังก็ได้นี่คะ" ฮะจิน่าเถียงออกมาไม่เต็มเสียงนัก
"มันจะไปเหมือนนั่งฟังอยู่ด้วยตัวเองได้ยังไง" คุณประฮิมบ่นก่อน
ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่
"จิน่าสัญญาว่าจะเข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไปก็แล้วกันค่ะพ่อ"
ค�ำตอบนั้นเรียกรอยยิ้มให้ผุดขึ้นมาบนใบหน้าของบิดา "อย่างนั้นก็ดี
เมื่อตะกี้เรายังพูดคุยกันไม่จบ เดี๋ยวเย็นๆ คงจะต้องประชุมกันอีกที...
ชารีฟสะดวกรึเปล่าหลาน"
"ทางผมไม่มีปัญหาอะไรครับ"
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"อาหารเป็นยังไงบ้าง"
"อร่อยมากครับ ฝีมือพ่อครัวของที่นี่ดีทีเดียว"
"อย่างนัน้ ลุงก็ขอเชิญมือ้ เย็นด้วยเลย เอาสักหกโมงครึง่ เป็นไง เร็วหน่อย
และพอทานอาหารเสร็จจะได้คุยกันให้จบๆ ไป จะได้ร่างโครงการให้เป็นรูป
เป็นร่างเสียที"
"ก็ดีครับ" ชารีฟยังคงตอบสั้นๆ เหมือนเคย
"ลูกๆ ล่ะ อาเดย์ เรียอาร์ท จิน่า"
อาเดย์รบั ค�ำทันที เรียอาร์ทชะงักไปเล็กน้อยก่อนตอบตกลง เพราะว่า
เขานัดพาสาวออกไปทานอาหารข้างนอก...แต่ช่างเถอะ ยังไงก็เลื่อนได้
ไม่มีปัญหา
ส่วนฮะจิน่า...หญิงสาวท�ำหน้าเมื่อยอย่างเก็บไม่อยู่ หากก็พยักหน้า
รับค�ำเป็นอย่างดี
เมื่อบริกรเดินเข้ามาเก็บจานของหวานและเริ่มเสิร์ฟกาแฟ อาเดย์
ก็ถามชารีฟขึ้นว่า "บ่ายนี้จะท�ำอะไรล่ะชารีฟ"
"ผมคงจะไปเดินดูเมืองเสียหน่อยครับ ไม่เคยมามาร์ราเคชเลย"
ชายหนุม่ ละไว้ในฐานทีเ่ ข้าใจว่าเขาอยากจะไปส�ำรวจตัวเมืองว่ามีอะไร
น่าสนใจบ้าง แม้จะรูอ้ ยูว่ า่ มาร์ราเคชเป็นเมืองท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นจุดหมายอันดับ
ต้นๆ ของชาวยุโรป รายได้หลักของเมืองนี้จึงมาจากการท่องเที่ยวล้วนๆ
ท�ำให้ทางการของโมร็อกโกสนับสนุนหนักหนาทีจ่ ะให้มโี รงแรมเพิม่ ขึน้ เพือ่
รองรับนักท่องเที่ยวที่มีมาตลอดปี ชารีฟอยากไปดูให้เห็นกับตาว่าอะไรที่
เป็นแม่เหล็กดึงดูดของเมืองนี้
คุณประฮิมพยักหน้าอย่างพอใจในความรอบคอบของผู้ร่วมงานใหม่
"ดีแล้ว ลุงก็อยากให้ชารีฟไปสัมผัสเสน่หข์ องโมร็อกโกด้วยตัวเอง แล้วกะจะ
ไปที่ไหนล่ะ"
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"ผมยังไม่แน่ใจเลยครับ วันนี้ไม่มเี วลามากนักคงจะไปเดินดูแถวเจอมา
เอฟน่าเสียหน่อย แล้วอาจจะเดินในซูกต่อ" ชารีฟหมายถึงจัตุรัสที่อยู่ใน
เมดิน่าหรือส่วนเมืองเก่าและตลาดนัดขนาดใหญ่อันเป็นจุดที่นักท่องเที่ยว
ที่มามาร์ราเคชต้องแวะชม
"จะไปให้ถึงที่นั่นมันก็ไม่ยากหรอก แต่จะเดินให้ทั่วน่ะมันไม่ง่ายนะ"
เรียอาร์ทว่า
"นั่นสิ ชารีฟมีไกด์รึเปล่า" อาเดย์ถาม
"ผมมีแผนที่ครับ"
ได้ยนิ ดังนัน้ แทนทีจ่ ะจัดหาไกด์อาชีพให้ คุณประฮิมก็พยักหน้าไปทาง
บุตรสาว "งั้นจิน่าแน่ะ ไปเป็นเพื่อนชารีฟหน่อย"
ยังไม่ทันที่ชารีฟจะเอ่ยปากปฏิเสธแต่อย่างไร ฮะจิน่าก็เผลอตัวร้อง
ออกมาก่อน "ไม่เอาค่ะ ท�ำไมต้องเป็นจิน่าด้วยล่ะคะ"
"อ้าว ก็บ่ายนี้ลูกอยู่ว่างๆ ไม่มีอะไรท�ำอยู่แล้วนี่ แล้วก็เป็นหน้าที่ของ
เจ้าบ้านที่จะต้องรับรองแขกด้วย" ผู้เป็นบิดาให้เหตุผล
"พีอ่ าเดย์คงจะท�ำหน้าที่ได้ดที สี่ ดุ มัง้ คะ" ฮะจินา่ โยนหน้าที่ไปให้พชี่ าย
คนโต
ฝ่ายนัน้ สัน่ ศีรษะ "พีต่ อ้ งไปกับพ่อบ่ายนี้ ไปดูราคาอุปกรณ์กอ่ สร้างไง"
"งั้นก็พี่เรียอาร์ทสิ" หญิงสาวไม่ยอมแพ้ โยนกลองต่อไปที่พี่ชาย
คนรอง
"อ๊ะ พี่ก็ไม่ว่าง มีนัดแล้ว" เรียอาร์ทว่ายิ้มๆ
"นัดกับสาวน่ะสิคะ" ฮะจิน่าย้อนเข้าให้ "ไม่เห็นจะส�ำคัญ"
เมือ่ ได้ยนิ อย่างนัน้ เรียอาร์ทก็เลยได้ทแี หย่กลับไป "ก็ยงั ดีกว่าคนไม่มนี ดั
ล่ะน่า"
ฮะจินา่ อยากนักทีจ่ ะขว้างถ้วยกาแฟในมือลอยไปปิดปากเจ้าพีช่ ายตัวดี
หากยั้งเอาไว้ ได้แต่มองเป็นเชิง
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'ฝากไว้ก่อนเถอะ'
"แล้วอาลิล่ะคะ" คราวนี้เหยื่อเป็นเลขาฯ หนุ่มของบิดา
"อาลิก็ต้องไปกับพ่อสิ เขาเป็นเลขาฯ ของพ่อนี่"
"งั้นให้ใครไปก็ได้ ไม่เห็นต้องเป็นจิน่าเลย"
ชารีฟทีน่ งั่ เงียบมองการโต้แย้งตรงหน้าอย่างไม่สบายใจเอ่ยแทรกขึน้ มา
เบาๆ อย่างเกรงใจ "คุณลุงไม่ตอ้ งให้คณุ ฮะจินา่ เธอล�ำบากหรอกครับ ผมไปไหน
มาไหนคนเดียวได้สบายมากอยู่แล้ว"
หากคุณประฮิมยังคงยืนยันเจตนาเดิม "ไม่ตอ้ งเกรงใจหรอกชารีฟ และ
อีกอย่างที่ลุงให้จิน่าไปด้วยเนี่ย ก็อยากจะรบกวนชารีฟด้วย"
"เรื่องอะไรหรือครับ" ชายหนุ่มถามอย่างแปลกใจ
"ก็อยากจะให้ชว่ ยบรีฟงานทีเ่ ราประชุมกันเช้านีใ้ ห้จนิ า่ ที เพราะตอนเย็น
เราต้องประชุมกันอีก แล้วก็ไม่มีใครว่างจะบรีฟให้เธอฟังเสียด้วย" ตอบแล้ว
ก็หนั ไปทางบุตรสาวทีน่ งั่ หน้างออยู่ "ลูกบอกว่าจะเข้าประชุมเย็นนี้ จะเข้าประชุม
ทั้งๆ ที่ไม่รู้ความคืบหน้าอะไรได้ยังไง จริงไหมจิน่า"
เจอไม้นี้เข้าคิ้วเรียวก็ขมวดมุ่น หลังจากนั่งคิดหนักอยู่เกือบนาทีเต็ม
แล้วหาเหตุผลมาโต้แย้งไม่ออก ฮะจิน่าก็เลยตกลงรับค�ำ
"ก็ได้คะ่ ไปกันเลยไหมล่ะคะ" หญิงสาวหันไปถามลูกทัวร์จำ� เป็นของเธอ
ด้วยสีหน้าบอกบุญไม่รับพร้อมกับลุกขึ้นไปคว้ากระเป๋าเป้ใบเล็กมาสะพาย
เอาไว้
ชารีฟมองคนทีจ่ ะมาน�ำทางตลอดบ่ายนีด้ ว้ ยความหนักใจ หากสีหน้า
ยังคงเรียบเฉย กล่าวขึ้นเรียบๆ "ผมไม่รีบร้อนอะไรนี่ครับ บางทีคุณอาจจะ
อยากไปอาบน�้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าสักหน่อยก่อน"
หากดวงหน้าใสนั้นเชิดไปอีกทาง "ฉันจะไปของฉันอย่างนี้ล่ะค่ะ
หรือว่าคุณรังเกียจ?"
คนถูกถามเอ่ยปากขอตัวกับผู้ร่วมโต๊ะคนอื่น ลุกขึ้นยืนเป็นค�ำตอบ
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พยักหน้าเป็นเชิงให้เธอน�ำทาง ก่อนจะพยักหน้าอีกครัง้ ให้เธอเดินน�ำไปโดย
ไม่พูดอะไรอีก
...รังเกียจน่ะไม่รงั เกียจหรอก เพียงแต่เขาตัง้ ใจเตือนด้วยความหวังดี
แท้ๆ อากาศข้างนอกค่อนข้างอุน่ และเวลาบ่ายแก่ๆ อย่างนีถ้ า้ แดดจัดคงจะร้อน
เชียวล่ะ ไม่ได้มีแอร์เย็นฉ�่ำเหมือนในนี้ ตัวเธอเองนั่นล่ะที่จะคันยิบเพราะ
เหงื่อไคล แต่ก็ช่างปะไร...
เมือ่ มัน่ ใจว่าสองหนุม่ สาวเดินลับไปแล้วอาเดย์กห็ นั ไปทางบิดา ถามด้วย
สีหน้ายิ้มๆ "พ่อมีแผนอะไรหรือครับ"
"เปล่าซักหน่อย" ผู้เป็นบิดาตอบก่อนหัวเราะออกมาอย่างอารมณ์ดี
แววตาเป็นประกายขบขัน
"อย่าปิดกันเลยครับ ผมรูว้ า่ พ่ออยากได้ชารีฟมาเป็นลูกเขย" เรียอาร์ท
เสริมขึ้นมาบ้างพลางเอนหลังพิงพนักเก้าอี้อย่างสบาย
"แล้วเราสองคนไม่อยากให้น้องแต่งงานกับคนดีๆ หรอกหรือไง อายุ
ก็ตั้งยี่สิบสี่เข้าไปแล้ว"
ลูกชายคนโตหัวเราะ "บางทีผมยังนึกว่าน้องอายุซักสิบห้า"
"ก็นนั่ ล่ะ มีแฟน แต่งงานเสียจะได้เป็นผูใ้ หญ่เสียที แม่เค้าก็เป็นห่วง...
ว่าแต่ลูกสองคนเถอะ จะสนับสนุนรึเปล่า"
"ผมไม่ค้านหรอกครับ ส�ำหรับชารีฟ" อาเดย์ตอบ
"ถ้าเขาจะรักจิน่าล่ะก็นะ" เรียอาร์ทเติม
"พ่อถึงอยากให้ลูกช่วยกันด้วยไงล่ะ"
เรียอาร์ทขยับตัวนั่งตรง เท้าคางมองบิดาตาใสอย่างนึกสนุกไปด้วย
"จะให้ชว่ ยยังไงล่ะครับ ออกนอกหน้ามากไม่ได้แน่ ถ้าจินา่ รูต้ วั เธอจะยิง่ หนี
ยิ่งเกเรเข้าไปใหญ่"
"นั่นสิ...จ�ำคราวที่แล้วได้ไหมครับ จิน่าป่วนการดูตัวซะยุ่ง" อาเดย์
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ยิ้มขันเมื่อนึกถึงเหตุการณ์เมื่อสองปีก่อน
"ก็ต้องค่อยๆ ท�ำสิ ยังไงก็ดูสถานการณ์วันนี้ก่อน ลูกสองคนคอย
ร่วมมือก็แล้วกัน พยายามให้พวกเขาใช้เวลาอยูด่ ว้ ยกันมากๆ หน่อย ไหนๆ
การีมก็ส่งลูกพี่มาให้ถึงที่แล้วนี่" คุณประฮิมตอบยิ้มๆ ภายในใจวาดหวัง
เรียอาร์ทหัวเราะออกมาเต็มทีจ่ นลักยิม้ ข้างซ้ายบุม๋ พูดอย่างติดตลก
ว่า "งานนี้กามเทพคงจะเวียนหัวแน่นอน"
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บทที่

4

พอลับตาบิดากับพี่ๆ แล้วฮะจิน่าก็เดินลิ่วๆ ผ่านโรงรถที่มีรถของ
ครอบครัวรวมทัง้ รถของทางโรงแรมหลายคันจอดอยู่ ผ่านแท็กซีแ่ ถวยาวเหยียด
ทีจ่ อดรอนักท่องเทีย่ วอยูด่ า้ นหน้าออกไปยังถนนใหญ่โดยไม่หนั กลับไปมอง
ด้านหลัง ไม่สนใจว่าคนที่อยู่ในความดูแลบ่ายนี้จะตามมาหรือไม่
ชารีฟเดินตามหลังโดยทิ้งระยะห่างเล็กน้อย ออกจะแปลกใจใน
การกระท�ำของเธออยู่บ้าง แต่ก็ไม่คิดจะถามไถ่แต่อย่างไร
ทั้งคู่ยืนเคียงกันห่างๆ อยู่เงียบๆ ริมทางเท้าได้ไม่ถึงนาทีรถแท็กซี่
คันเล็กสีเหลืองขนาดนั่งได้สามคนหรือที่เรียกว่าเพทที่แท็กซี่ (Petit Taxi)
ก็มาจอดอยู่ตรงหน้า
เมื่อทั้งสองขึ้นไปนั่งอยู่ตอนหลังและปิดประตูเรียบร้อยแล้วฮะจิน่าก็
ชะโงกหน้าไปบอกจุดหมายที่ต้องการกับคนขับเป็นภาษาฝรั่งเศส
"ลา พลาส ซิบูเพล"
แล้วแท็กซี่คันเล็กก็เคลื่อนตัวออกไปทันที
ชารีฟทีพ่ ดู ได้เพียงภาษาอารบิกแบบอียปิ ต์ เยอรมัน และอังกฤษ แต่
เข้าใจภาษาฝรั่งเศสได้ไม่กี่ค�ำ พอจะเดาได้ว่าฮะจิน่าบอกให้แท็กซี่ขับไปที่
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จัตุรัส...ลา พลาส ซึ่งก็น่าจะเป็นจัตุรัสเจอมา เอฟน่านั่นเอง
เนือ่ งจากประเทศโมร็อกโกเคยถูกปกครองโดยฝรัง่ เศสในสมัยศตวรรษ
ที่สิบแปด ดังนั้นแม้ว่าภาษาราชการของโมร็อกโกจะเป็นภาษาอารบิกแบบ
โมร็อกกัน มีภาษาเขียนเป็นอารบิกแบบคลาสสิก แต่ประชากรส่วนมาก
สามารถพูดภาษาฝรัง่ เศสได้ดี โดยเฉพาะคนทีท่ ำ� มาหากินอยูก่ บั นักท่องเทีย่ ว
ส่วนภาษาอังกฤษนั้นคนที่พูดได้คล่องมีน้อยกว่า
ส�ำหรับเขาแล้วถึงภาษาอารบิกแบบโมร็อกกันจะต่างจากภาษาอารบิก
แบบอียิปต์อยู่บ้าง แต่ก็เข้าใจกันได้โดยง่าย ชายหนุ่มจึงพอจะจับเค้าได้ว่า
ที่เธอจงใจพูดภาษาฝรั่งเศสนั้นก็คงจะเป็นเพราะอยากแกล้งเขานั่นเอง
...เด็กเอ๋ยเด็ก...
คิดได้ดงั นัน้ แล้วปากทีข่ ยับจะถามก็เลยปิดเงียบไม่สนใจคนข้างๆ อีก
ดวงตาสีนำ�้ ตาลอมเขียวมองออกไปนอกหน้าต่างยังทิวทัศน์ทงั้ สองข้างทาง
อย่างสบายใจ
ชารีฟได้ศึกษาข้อมูลมาก่อนจึงรู้ดีว่ามาร์ราเคชก็เหมือนกับเมืองเก่า
ของโมร็อกโกอีกหลายเมืองทีต่ วั เมืองแบ่งออกเป็นสองส่วนอย่างเห็นได้ชดั
คือส่วนเมืองใหม่ (New Town) หรือกีลีซ (Guélis) และส่วนเมืองเก่า
(Old Town) หรือเมดิน่า (Medina)
กีลซี ในมาร์ราเคชนีส้ ร้างขึน้ เพือ่ กันให้คนฝรัง่ เศสออกมาอยูเ่ ป็นสัดส่วน
เป็นการอนุรกั ษ์เมืองเก่าและเป็นการป้องกันอาชญากรรมทีเ่ กิดจากชาวอาหรับ
หัวรุนแรงทีค่ อยฆ่าชาวฝรัง่ เศสด้วย เมืองออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่ เศส
เฮนรี่ พลอส ในประมาณปี 1920 ตัวตึกส่วนใหญ่เป็นทรงเหลี่ยมเรียบง่าย
สไตล์ฝรั่งเศส ถนนได้รับการวางแผนผังไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
แม้ว่าจะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าชม แต่ปัจจุบันนี้กีลีซกลายเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เต็มไปด้วยธนาคาร ร้านค้า บริษัทท่องเที่ยว
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อพาร์ตเมนต์ ร้านอาหารดีๆ และโรงแรมมากมาย
แน่นอนว่าทัง้ โรงแรมแอตลาสและโรงแรมใหม่ทที่ างฟารัวห์จะร่วมหุน้
ด้วยก็อยู่ในเขตนี้เช่นกัน
นั่งกันเงียบๆ มาได้เกือบสิบนาทีรถแท็กซี่ก็เลี้ยวเข้ามาในถนนใหญ่
ที่สองข้างทางเรียงรายด้วยร้านขายของที่ดูทันสมัย ผู้คนเดินกันแน่นขนัด
ชารีฟอดยิ้มออกมาบางๆ ไม่ได้เมื่อเห็นร้านแมคโดนัลด์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่
ตรงข้ามกับที่ท�ำการไปรษณีย์ มีเด็กวัยรุ่นนั่งกันอยู่เต็ม
...เออแน่ะ ขนาดในมาร์ราเคชนีก่ ย็ งั ไม่วายมีรา้ นอาหารแบบฟาสต์ฟดู้
เข้าจนได้...
ฮะจิน่าที่คอยปรายตามองคนข้างๆ ขมวดคิ้วอย่างหมั่นไส้เมื่อเห็น
รอยโค้งเล็กๆ บนมุมริมฝีปากบางนั่น
...มีความสุขเหลือเกินนะ...
แล้วในที่สุดตัวเธอเองนั่นแหละที่ทนความเงียบและอึดอัดไม่ไหว
ต้องหันไปพูดกับเขาก่อนอย่างพาลๆ
"นี่คุณ...ใจคอจะนั่งยิ้มกับข้างทางอยู่อย่างนี้ ไม่คิดจะพูดอะไรซักค�ำ
หรือไง"
ชารีฟเบือนหน้ากลับมามองดวงหน้าใสที่ดู 'มุ่ย' สนิท เลิกคิ้วถาม
เสียงเรียบ "ก็จะให้ผมพูดอะไรล่ะครับ คุณเป็นคนน�ำทางยังไม่พูดอะไร
ซักค�ำแล้วยังเดินลิ่วๆ อย่างกับจะหนีและทิ้งผมไว้ที่โรงแรมนั่นแหละ แถม
จะพาผมไปไหนก็ไม่รู้"
"คุณบอกว่าอยากจะไปไหน ฉันก็พาคุณไปที่นั่นแหละค่ะ"
"ก็ดีแล้วนี่ครับ"
ชายหนุม่ ตอบอย่างไม่ไว้นำ�้ ใจ ท�ำให้ไกด์สาวจ�ำเป็นหน้างอหนักเข้าไปอีก
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ส่งเสียง 'ฮึ' อยู่ในล�ำคอ
เห็นอย่างนั้นชารีฟก็ลอบถอนหายใจออกมา นึกๆ แล้วก็อยากจะ
เขกหัวตัวเองเป็นก�ำลัง...เขาจะไปทะเลาะกับเด็กท�ำไมกันนะ
ดังนั้นชายหนุ่มจึงเอ่ยถามด้วยเสียงที่อ่อนลงว่า "ตอนนี้เราอยู่ที่ไหน
กันครับคุณฮะจิน่า"
ฮะจินา่ ฟังเสียงนุม่ ทุม้ นัน้ อย่างไม่เชือ่ หู เอียงหน้ามองชายหนุม่ อย่าง
ไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร่ก่อนจะตอบโดยไม่มองหน้า หากเสียงอ่อนลง
เล็กน้อย "ถนนโมฮัมเหม็ดไฟว์ (Ave. Mohammed V) ค่ะ เป็นถนน
สายหลักจากกีลิซไปเมดิน่า อีกเดี๋ยวคุณก็จะเห็นคูโทวเบีย (Koutoubia)"
"คูโทวเบียงั้นหรือ"
"สุเหร่าคูโทวเบียน่ะค่ะ เป็นตึกทีส่ งู ทีส่ ดุ ในมาร์ราเคช แล้วก็เป็นสุเหร่า
ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกาเหนือด้วย"
"แล้ ว ท� ำ ไมถึ ง ชื่ อ คู โ ทวเบี ย ...สุ เ หร่ า ของคนขายหนั ง สื อ ล่ ะ ครั บ
ชื่อแปลกดี"
"ในสมั ย ก่ อ นคู โ ทวเบี ย เป็ น
โรงเรียนทีส่ อนคัมภีรอ์ ลั กุรอานด้วย
รอบตัวสุเหร่าจึงมีร้านขายหนังสือ
อยู่เต็มไปหมด แต่ในปัจจุบันนี้ไม่มี
ให้เห็นแล้วล่ะค่ะ อะ...นั่นไงคะ"
ฮะจิน่าเอ่ยขึ้นพลางชี้นิ้วให้ชารีฟ
มองไปข้างหน้า
สิง่ ก่อสร้างทีต่ ระหง่านอยูล่ บิ ๆ
นั้ น เป็ น ตั ว ตึ ก ทรงสี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส
ก่อเป็นแท่งสูงด้วยอิฐสีนำ�้ ตาลอมชมพู
...สุเหร่าคูโทวเบีย...
ครึง่ บนแกะสลักเป็นลวดลายงดงาม
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ประดับด้วยกระเบื้องเซรามิกสีฟ้า ส่วนหลังคาเป็นโดมครึ่งวงกลมหยัก
คล้ายกับฟักทองสีขาวสะอาด มียอดคล้ายลูกบอลกลมสีทองเรียงกันอยู่
สามลูก งดงามสง่าอยู่ท่ามกลางหมู่ต้นปาล์มสีเขียวเข้มจัด
"ที่เห็นเป็นมิเนเรต (Minaret) สูงเกือบเจ็ดสิบเจ็ดเมตรค่ะ ข้างใน
กว้างพอที่จะให้ม้าวิ่งขึ้นไปจนถึงยอดได้ด้วย"
"ดูอย่างนี้ไม่น่าจะกว้างพอเลยนะครับ"
"เราอยู่ไกล แล้วตัวตึกสูงก็เลยหลอกตามั้งคะ จริงๆ แล้วฐานเป็น
สีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั กว้างยาวด้านละสิบสองเมตรแน่ะค่ะ" ยิม้ ออกมานิดหนึง่ แล้ว
ก็พูดต่อว่า "เห็นลูกบอลกลมๆ บนยอดนั่นไหมคะ"
ชารีฟพยักหน้า "ครับ เป็นการประดับที่แปลกดี"
"ตามต�ำนานเล่าว่าของแท้ดงั้ เดิมนัน้ เป็นทองค�ำค่ะ ท�ำจากเครือ่ งประดับ
ของมเหสีของสุลต่านทีแ่ อบกินองุน่ ไปสามลูกในช่วงรอมฎอน* (Ramadan)
ฉันเห็นทีไรก็อดนึกไม่ได้ทุกทีว่าถ้าเอาเครื่องประดับทั้งหมดของเธอมา
ห้อยคอคงจะคอหักตาย หรือไม่เธอก็คงจะแข็งแรงมาก ตัวหนายิ่งกว่า
ยักษ์ปักหลั่น"
ฮะจินา่ พูดแล้วก็หวั เราะให้กบั ความคิดของตัวเอง หากเมือ่ เห็นสีหน้า
เรียบเฉยไม่บง่ บอกอารมณ์ใดๆ ของผูท้ น่ี งั่ ด้านข้างก็หยุดกึก อารมณ์ทดี่ ขี นึ้
นิดหน่อยกลับไปขุน่ มัวเหมือนเดิม ค่อนชายหนุม่ อยู่ในใจ...คนอะไร ท�ำหน้า
อย่างนั้นได้ทั้งวัน
เมื่อรถแท็กซี่เข้าใกล้ส่วนเมดิน่ามากยิ่งขึ้น การจราจรที่ค่อนข้าง
สับสนอยู่แล้วก็ยิ่งดูวุ่นวาย บนถนนใหญ่ของมาร์ราเคชมีพาหนะเกือบ
ทุกชนิดทีจ่ ะจินตนาการได้ ตัง้ แต่รถยนต์เก่าจนขึน้ สนิม รถกลางเก่ากลางใหม่
* รอมฎอน คือช่วงถือศีลอดของชาวมุสลิม ในช่วงระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกดินนั้นไม่ได้รับอนุญาต
ให้รับประทานอาหาร จะรับประทานได้หลังพระอาทิตย์ตกดินและก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
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ไปจนถึงรถยุโรปหรูหรามันปลาบ รถจักรยานยนต์เครื่องแรงสูง รถกึ่ง
จักรยานยนต์กงึ่ จักรยานหรือทีเ่ รียกว่า 'มัฟเฟต' ไปจนถึงรถจักรยานธรรมดา
นอกจากนั้นก็มีทั้งเกวียนลากด้วยม้า ลา หรือล่อ บรรทุกพืชผักผลผลิต
ทางการเกษตรเอาไว้เต็ม รวมไปถึงรถม้าคันงามส�ำหรับต้อนรับนักท่องเทีย่ ว
ไว้ชมเมืองอีกด้วย
ชารีฟเคยคิดว่าการจราจรในไคโรแย่ยิ่งยวดแล้ว มาเจอถนนใน
มาร์ราเคชเขายังต้องเปลี่ยนใจ อดพูดออกมาไม่ได้ว่า "ผมพอจะเข้าใจแล้ว
ว่าท�ำไมคุณถึงไม่ขับรถออกมาเอง"
ฮะจิน่าตอบหน้าตาย "แค่นี้ก็ท�ำคุณตะลึงแล้วหรือคะ ไม่อยากจะ
บอกว่านี่ยังน้อยนะ ไว้คุณมาช่วงเทศกาลบูชายัญแกะจะยิ่งสนุกสนาน
กว่านี้อีก"
ในทุ ก ปี ช าวโมร็ อ กกั น จะมี เ ทศกาลบู ช ายั ญ แกะ ในระหว่ า งนั้ น
ครอบครัวชาวโมร็อกกันจะต้องน�ำแกะมาอยู่ในบ้านด้วยเป็นเวลาสองอาทิตย์
ก่อนจะน�ำไปฆ่าตามความเชื่อที่ว่าเป็นการล้างบาปแทนตัวพวกเขา
"คนโมร็อกกันส่วนมากยากจนค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะมีแค่มัฟเฟต นั่งกัน
ทั้งครอบครัว พ่อขับ แม่ซ้อนท้าย มีลูกนั่งกลาง แต่ช่วงขนแกะกลับบ้าน
พอมีแกะเป็นภาระด้วยแล้วเนี่ย ก็จะเป็นพ่อขับ แม่ซ้อนท้าย ผูกลูกไว้
ข้างหลัง แล้วมีแกะนั่งอยู่ตรงกลาง"
เมื่อคิดภาพตามนั้นแล้วท�ำให้ชารีฟอดยิ้มออกมานิดหนึ่งไม่ได้ มัน
คงจะเป็นภาพที่ทั้งขบขันทั้งโกลาหลพิลึก
"แล้วบางครอบครัวที่มีรถนะคะ พ่อขับรถ แม่กับลูกนั่งข้างหลัง ส่วน
ผู้โดยสารข้างคนขับที่ถูกคาดเข็มขัดนิรภัยเอาไว้อย่างดีนั้นเป็นแกะค่ะ"
พอฮะจินา่ เล่ามาถึงตรงนีแ้ ล้วคนฟังก็หวั เราะออกมานิดหนึง่ ซึง่ ท�ำให้
คนเล่าแสร้งดัดเสียงสูงและตาโตอย่างประหลาดใจ
"เพิ่งรู้ว่าคุณหัวเราะเป็นด้วย"
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เท่านั้นคนที่ก�ำลังหัวเราะเบาๆ อยู่ก็หุบปากทันที ปล่อยให้ฮะจิน่า
ยิ้มอย่างสะใจอยู่คนเดียวที่ได้แก้แค้นเล็กๆ น้อยๆ ไปบ้าง
ไม่นานนักรถแท็กซีค่ นั เล็กก็มาหยุดอยูท่ กี่ ลางจัตรุ สั กว้างขวาง โอบด้วย
แผงรถเข็นขายน�ำ้ ส้มคัน้ สดๆ และผลไม้ตากแห้งอย่างอินทผลัม กล้วย และ
ถัว่ นานาชนิด กึง่ กลางเต็มไปด้วยฝูงชนทีม่ งุ อะไรกันอยูเ่ ป็นหย่อมๆ ฮะจินา่
จัดการจ่ายเงินแล้วก็พาชารีฟมายืนอยู่ด้านข้าง
อากาศช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงต้นของฤดูหนาวแต่
มาร์ราเคชยังคงอบอุ่น อุณหภูมิอยู่ที่ 16-17 องศาเซลเซียส ท้องฟ้าเป็น
สีฟา้ สวย แสงแดดเจิดจ้าแจ่มใส บรรยากาศรอบข้างดูคกึ คัก ตัวตึกรอบข้าง
เป็นสีน�้ำตาลอมชมพูอันเป็นสีของเมืองมาร์ราเคชที่ดูกลมกลืนกันไปหมด
"นี่ล่ะค่ะ เจอมา
เอฟน่า (Jemaa el Fna)
ที่ได้รับค�ำกล่าวขานว่า
เป็นเสมือนจังหวะหัวใจ
ที่ เ ต้ น เป็ น เสี ย งดนตรี
ของมาร์ราเคช" ฮะจินา่
กล่าวพร้อมกับมองไป
รอบๆ ด้ ว ยรอยยิ้ ม
"เจอมา เอฟน่า หรือ
...เจอมา เอฟน่า...
'การชุมนุมของคนตาย'
ได้รับการตั้งชื่ออย่างนี้เพื่อเป็นเกียรติน่ะค่ะ เพราะสมัยก่อนที่นี่เคยเป็น
ลานประหารนักโทษ ศีรษะของนักโทษทีถ่ กู ตัดคอแล้วก็จะถูกเอามาประดับ
บนก�ำแพงรอบข้างค่ะ"
อธิบายแล้วก็หันไปถามลูกทัวร์จ�ำเป็นของเธอที่ก�ำลังกวาดสายตา
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อย่างตื่นใจภายใต้ท่าทีที่ดูเรียบๆ นั้นว่า "คุณอยากดูอะไรล่ะคะ"
"ก็มีอะไรให้ดูบ้างล่ะครับ" ลูกทัวร์ย้อนถามกลับ
ไกด์สาวยักไหล่กอ่ นจะอธิบาย "ถ้าคุณมาทีน่ ตี่ อนเช้า คุณอาจจะแปลกใจ
ว่าเจอมา เอฟน่ามีชื่อเสียงได้อย่างไร เพราะดูไม่ต่างอะไรกับลานจอดรถ
ช่ ว งบ่ า ยอย่ า งนี้ ส ่ ว นมากจะเต็ ม ไปด้ ว ยนั ก แสดงเร่ ที่ คุ ณ เห็ น คนมุ ง
เป็นหย่อมๆ นั่นล่ะค่ะ แต่ที่นี่จะคึกคักที่สุดก็ตอนกลางคืน เพราะจะมี
แผงขายอาหารเต็มไปหมดเลย"
"ถ้าคุณไม่ว่าอะไร งั้นเราไปดูการแสดงก็แล้วกันครับ"
เมื่อทั้งสองเดินขยับเข้าไปในจัตุรัสเพียงแค่ขอบๆ ก็ถูกต้อนรับโดย
หมองูทนี่ งั่ กันอยูเ่ ป็นกลุม่ มีงเู ห่าสองสามตัวขดเป็นวงกลม ชูคอแผ่แม่เบีย้
อยู่ตรงหน้า ชายหนุ่มคนหนึ่งถืองูเดินเข้ามาใกล้
เขาอยู่ในชุดจาลาบา (Djellaba) ซึ่งเป็นชุดพื้นเมืองท�ำด้วยขนสัตว์
ทรงกระสอบยาวคลุมถึงครึง่ แข้ง แขนยาวถึงข้อมือ คล้ายกับกาลาบียา่ ของ
อียิปต์ หากจาลาบาไม่นิยมมีลวดลายและยังมีฮู้ดทรงสามเหลี่ยมห้อยอยู่
ด้านหลัง
พอมาถึงเบื้องหน้า หนุ่มสาวทั้งสองที่ดูผาดๆ แล้วไม่ต่างอะไรกับ
นักท่องเทีย่ วชาวตะวันตกมากนัก เนือ่ งจากชารีฟอยู่ในชุดสูทเรียบร้อยและ
ยังมีโครงหน้าไปทางนัน้ อยูม่ าก ส่วนฮะจินา่ อยู่ในชุดวอร์มทันสมัย ผมยาว
ผูกไว้เป็นหางม้าอย่างง่ายๆ เขาจึงเริ่มร่ายเป็นภาษาอังกฤษ
"ยินดีต้อนรับครับ ยินดีต้อนรับ มาถ่ายรูปคู่กับงูมั้ยครับ จะได้โชคดี"
หากเมื่อฮะจิน่าตอบปฏิเสธยิ้มๆ เป็นภาษาอารบิกสไตล์โมร็อกกัน
ชัดเจนว่า "ไม่คะ่ ขอบคุณ" หมองูจงึ ท�ำหน้าเบ้กอ่ นจะเดินจากไปหานักท่องเทีย่ ว
หนุ่มสาวหน้าตาญี่ปุ่นคู่หนึ่งที่เดินเฉียดเข้ามาใกล้ ถือวิสาสะเอางูที่ถืออยู่
พาดโครมเข้าทีค่ อชายหนุม่ แล้วก็ลากไปนัง่ อยูก่ บั กลุม่ งูเห่า เร่งให้แฟนสาว
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ที่มาด้วยกันถ่ายรูปให้
ฮะจินา่ เห็นดังนัน้
ก็กระซิบกับชารีฟว่า "นี่
ล่ะค่ะ วิธกี ารหากินของ
คนในเจอมา เอฟน่า
โดยเฉพาะหมองูนี่ล่ะ
ตั ว ดี นี่ ถ ้ า คนคู ่ นั้ น
ไม่จา่ ยเงินให้ละ่ ก็ สงสัย
ไม่ได้เดินไปไหนแน่ๆ"
...หมองูก�ำลังล้อเล่นกับนักท่องเที่ยว...
แล้วก็จริงอย่างที่
เธอว่า หลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จแล้วหมองูก็เรียกเงินค่าถ่ายรูปถึงคนละ
สองร้อยดีร์ฮาม ชารีฟที่ได้ยินก็อดตกใจไม่ได้
"อะไรกันครับ ถ่ายรูปแค่นี้เรียกตั้งสองร้อย"
เจ้าบ้านสาวหัวเราะแห้งๆ รู้สึกอับอายในการกระท�ำของคนร่วมชาติ
อยูไ่ ม่นอ้ ย "เขาก็เรียกแพงๆ ไปก่อนอย่างนัน้ ล่ะค่ะ เผือ่ ฟลุกมีนกั ท่องเทีย่ ว
เงินหนาและโง่พอจะจ่ายจริงๆ แต่ยังไงก็ตาม การถ่ายรูปที่นี่ถือเป็นธุรกิจ
อย่างหนึ่งนะคะ ไม่ใช่ว่าคุณจะถือกล้องไปจ่อถ่ายรูปใครเลยก็ได้ ต้อง
ขออนุญาตเสียก่อน ถ้าเขาบอกว่าไม่ก็คือไม่ บางคนก็มีการต่อรองขอเงิน
เป็นการตอบแทน"
"จริงๆ แล้วควรจะให้เท่าไหร่ล่ะครับ"
"ก็สอง ห้า สิบ ยี่สิบ ตามแต่จะตกลงกันล่ะค่ะ แต่ส่วนมากฉันจะ
แนะน�ำที่ห้าหรือสิบดีร์ฮามก็พอแล้ว"
ขณะที่ทั้งสองก�ำลังพูดคุยกันอยู่นั้นก็เห็นหมองูหลอกเอาเงินจาก
ฝ่ายสาวได้ยี่สิบดีร์ฮาม และอีกคนหนึ่งก็มาประกบหนุ่มญี่ปุ่นได้ไปอีก
ยี่สิบดีร์ฮาม ก่อนที่นักท่องเที่ยวคู่นั้นจะเดินหายลับไปท่ามกลางฝูงชน
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"อย่างคู่นั้นจ่ายแพงเป็นบทเรียนเลยล่ะค่ะ"
ฮะจิน่าวิจารณ์ก่อนจะดึงชารีฟให้เดินไปทางอื่น

...นักเล่านิทาน...

นอกจากหมองูที่มีทั้งชาว
โมร็อกกันเองและนักท่องเที่ยว
มุงดูกันอย่างหนาแน่นแล้ว ใน
เจอมา เอฟน่าก็ยงั มีนกั เล่านิทาน
ที่ดูคงแก่เรียนบอกเล่าเรื่องราว
โดยมี ภ าพสี ส วยสดเป็ น การ
ประกอบค�ำบรรยาย ชายหนุม่ กับ
ลิงจ๋อที่คอยจับนักท่องเที่ยวให้
ถ่ า ยรู ป กั บ ลิ ง เพื่ อ เงิ น ชาย
วั ย ปลายในชุ ด คลุ ม สี แ ดงสด
ครอบด้ ว ยหมวกที่ มี พู ่ ห ลากสี
ห้อยเต็มไปด้วยระฆังและฉิง่ ฉาบ
นัยว่าเป็นชุดของชาวเผ่าเบอร์เบอร์
ในงานเฉลิมฉลองเดินไปเดินมา

เพื่อถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน
ทั้งสองเดินวนไปวนมาเรื่อยๆ หยุดดูสิ่งที่น่าสนใจเป็นครั้งคราว
ก่อนจะเดินมาถึงด้านเหนือของจัตุรัส ซึ่งเป็นทางเข้าซูก (Souks) หรือ
ตลาดนัด
"คุณอยากจะท�ำอะไรคะ เดินอยู่ในนี้หรือว่าจะเข้าไปในซูก"
"คุณจะแนะน�ำว่ายังไงล่ะครับ"
ฮะจินา่ มองคนร่วมทางในชุดสูททีถ่ กู ตัดเย็บมาอย่างดีกบั รองเท้าหนัง
ขัดมันระยับแล้วก็หรีต่ าอย่างเจ้าเล่ห์ พยายามกลัน้ ยิม้ อย่างสุดความสามารถ
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หากมุมปากก็ยังกระตุกนิดๆ อยู่ดี
"ซูกใหญ่มากค่ะ มีของขายเยอะแยะ ตอนนี้ก็สี่โมงกว่าเข้าไปแล้ว
ยังไงคุณก็ดูไม่ทวั่ แน่ๆ ไว้มาดูวนั หลังสิคะ ถึงจะซับซ้อนเหมือนกับเขาวงกต
แต่คณุ ก็มาเดินคนเดียวได้เพราะถนนหลักส่วนใหญ่กม็ าออกทีเ่ จอมา เอฟน่า
นี่ล่ะค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้ฉันจะพาคุณไปที่เด็ดๆ ซึ่งถ้าไม่มีไกด์ก็อาจจะ
ไปไม่ถึงเอาได้ง่ายๆ"
"อะไรล่ะครับ" ชารีฟถามเสียงเรียบ
"ความลับค่ะ" ตอบพร้อมกับขยิบตา
แม้จะรูล้ กึ ๆ ว่าไกด์สาวมีทา่ ทีไม่นา่ ไว้วางใจเท่าไหร่นกั หากคิดดูแล้ว
เธอจะท�ำอะไรเขาได้ อย่างมากก็เอาไปทิ้งปล่อยให้หลงทาง เขาแค่ต้อง
หาทางกลับเองก็เท่านั้น จึงตอบกลับไปว่า "ตกลงครับ"
"งั้นก็ไปกันเลยค่ะ" ฮะจิน่ายิ้มให้หวานเจี๊ยบและเดินน�ำไปก่อนอย่าง
ร่าเริง
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บทที่

5

ออกจากลานกว้ า งของเจอมา เอฟน่ า ขึ้ น ไปทางทิ ศ เหนื อ เป็ น
ทางเข้าของซูกหรือตลาดนัดขนาดใหญ่ของมาร์ราเคช ทางเดินแคบๆ
ขนาบข้ า งไปด้ ว ยร้ า นขายของ
สารพัดชนิดที่ดูเหมือนจะแบ่งออก
เป็นโซนอย่างกลายๆ เช่นตอนช่วง
ทางเข้าก็เป็นร้านขายเสือ้ ผ้า ปะปน
ไปกับข้าวของเครือ่ งใช้ตา่ งๆ เรียงราย
เป็นแนว ถัดไปอีกหน่อยก็เป็นร้าน
ขายพรมที่ มี สิ น ค้ า วางพาดโชว์
ลวดลายสีสนั งดงามติดกันหลายร้าน
แม้ ว ่ า ตลอดเวลาเดิ น จะมี เ สี ย ง
เชิ ญ ชวนจากคนขายของไม่ ไ ด้
หยุดยั้ง หากทั้งสองก็ ไม่ได้หยุด
แวะดูสินค้าแต่อย่างใด
ชารีฟก้าวตามฮะจิน่าไปตาม ...ภายในซูก บริเวณที่ขายเครื่องทองเหลือง...
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ทางเดินที่สลับซับซ้อนราวกับเขาวงกต เดี๋ยวหญิงสาวก็พาเลี้ยวออกซ้าย
ทะลุมาขวา อีกเดี๋ยวก็เดินตรงไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับมาข้างหลังอีก
จนตั ว ชายหนุ ่ ม เองก็ ถ อดใจที่ จ ะพยายามจดจ� ำ ทิ ศ ทางไปเสี ย ในที่ สุ ด
นอกจากจะพอรู้เป็นเลาๆ ว่าเธอก�ำลังพาเขามุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ
เป็นหลัก
อีกอย่างหนึ่งการเดินในซูกให้ปลอดภัยต้องใช้สมาธิเป็นอย่างสูง
เพราะทางเดินแคบๆ นั้นมีผู้คนเดินกันขวักไขว่หนาแน่น นอกจากลูกค้า
ชาวโมร็อกกันและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินๆ หยุดๆ แล้วก็ยังมีพนักงาน
ขนของที่ใช้ทงั้ ล่อ ลา หรือแม้กระทัง่ ม้าตัวเล็กลากเกวียนสวนไปสวนมาอีก
แต่ที่น่าอันตรายกว่ายังคงเป็นจักรยานมัฟเฟตและจักรยานยนต์ซึ่งแล่น
ฉวัดเฉวียนและดูเหมือนจะไม่ยอมลดความเร็วลงแม้แต่นิดเดียว
เสียงตะโกนต่อราคา เสียงพูดคุย
ปะปนไปกับเสียงกระทบกันของสิง่ ของ
ต่างๆ เสียงล้อรถเกวียน เสียงเท้า
ของลา และเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่น
จนชารีฟผูซ้ งึ่ ชืน่ ชอบความสงบอดทีจ่ ะ
รู้สึกปวดศีรษะหนึบๆ ไม่ได้
เดินกันอยูอ่ ย่างนัน้ พักใหญ่โดย
ไม่ได้พูดจากันมากนัก นอกจากจะ
เป็นการบอกทิศทางหรืออธิบายอะไร
สั้ น ๆ ไกด์ ส าวจ� ำ เป็ น ก็ พ าลู ก ทั ว ร์
คนเดียวของเธอทะลุผา่ นย่านร้านช่างไม้
...ภายในซูก บริเวณที่ขายเครื่องดนตรี...
และย่านช่างตีเหล็กมาถึงนอกซูกซึ่ง
กลายเป็นที่อยู่อาศัยของคนพื้นเมือง เสียงจากรอบข้างลดลงจนกลายเป็น
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เสี ย งพู ด คุ ย ปกติ ข อง
ชาวบ้าน สองข้างทาง
ขนาบไปด้วยร้านขาย
ของช�ำและบ้านเรือนที่
สร้างจากโคลนผสมกับ
หญ้ า ฟางแบบโบราณ
รูปทรงสีเ่ หลีย่ มธรรมดา
เตี้ ย ๆ ไม่ เ กิ น สองชั้ น
...ภายในซูก บริเวณที่ขายเครื่องหนัง...
สีชมพูหม่น
พื้นถนนเป็นดินผสมทรายสีน�้ำตาลอมแดง มีหลุมบ่อขรุขระ ซึ่ง
บางแห่งก็มีน�้ำขังอยู่เป็นแอ่ง แม้ว่าถนนจะแคบแต่ก็กว้างพอที่รถเพทที่
แท็กซี่คันเล็กจะแทรกตัวเข้ามาได้ทีละหนึ่งคันอย่างพอดิบพอดี เข้าร่วม
การจราจรกับผู้คน ม้า ลา ล่อ เกวียน และเด็กเล็กที่วิ่งเล่นกันเป็นกลุ่มๆ
ดูวุ่นวาย สายลมพัดหอบเอาละอองสารพัดชนิดจากรอบข้างคละคลุ้งอยู่ใน
อากาศ
ฮะจินา่ ขยับเดินอย่างอึดอัด รูส้ ึกถึงฝุน่ ทีฟ่ ้งุ กระจายเกาะแน่นอยูน่ อก
ร่มผ้าและเรือนผมร่วมกับเหงื่อจากการออกก�ำลังกายที่แห้งแล้วปนกับ
เหงื่อใหม่ที่ไหลออกมาเป็นสายเพราะอากาศรอบตัวอบอ้าว รู้สึกคันยิบ
ไม่สบายตัวเอาเสียเลย
...รู้อย่างนี้อาบน�้ำมาซะรอบหนึ่งเสียจะดีกว่า...
บ่นอยู่ในใจอย่างหงุดหงิดแล้วก็ยม้ิ ออกมาได้เมือ่ หันไปมองชายหนุม่
ผู้ร่วมทาง บัดนี้ชุดสูทที่เคยเป็นสีเทาเรียบกริบเริ่มมีรอยยับยู่ยี่แถมยังมี
สีน�้ำตาลอมแดงของฝุ่นเกาะอยู่เป็นหย่อมๆ รองเท้าหนังขัดมันกลายเป็น
เคลือบไปด้วยฝุ่นสีเดียวกันกับทางเดินเท้า ดูมอมแมมไปทั้งตัว
...โทรมอย่างนี้แล้วยังหน้าเฉยอยู่ได้อีก เอ้า...เก๊กได้ก็เก๊กไป...
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หญิงสาวค่อนคนทีเ่ ดินตามด้วยสีหน้าเรียบเฉยโดยไม่บน่ ไม่ถามอะไร
แม้แต่ค�ำเดียวอย่างหมั่นไส้ในอารมณ์
ลัดเลาะผ่านถนนสายเล็กซึ่งแตกแขนงมากมายอยู่สิบกว่านาทีชารีฟ
ก็ สั ง เกตว่ า คนน� ำ ทางของเขาเดิ นวนไปวนมา ดวงหน้ า ใสที่ เ ริ่ ม จะ
ขะมุกขะมอมนัน้ มีสหี น้าสับสน คิว้ เรียวขมวดมุน่ อย่างใช้ความคิด มองซ้าย
มองขวาอย่างไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นัก
ผ่านไปอีกห้านาทีฮะจินา่ ก็พาเขาเดินกลับมามุมตึกทีเ่ ดิมอีกครัง้ รอบข้าง
ดูเงียบสงบแทบจะไม่มคี นเดินเสียเท่าไหร่ ไม่มรี า้ นขายของ มีแต่ตวั บ้านเรือน
ทีป่ ดิ เงียบ ไม่มนี กั ท่องเทีย่ วต่างชาติ มีเพียงแต่ชาวพืน้ เมืองในชุดจาลาบา
อันเป็นชุดประจ�ำชาติของโมร็อกโกเดินกันอยู่ไม่กี่คน
...หรือว่าไกด์สาวโมร็อกกันคนเก่งจะพาหลงเสียแล้ว...
ขณะที่ก�ำลังจะขยับปากถามนั้นเองก็มีชายหนุ่มชาวโมร็อกกันในชุด
จาลาบาสีน�้ำตาลเข้มเดินเกร่เข้ามาใกล้ พูดเป็นภาษาอังกฤษคล่องแคล่ว
"พวกคุณก�ำลังจะหาทางไปแทนเนอรีส์กันอยู่รึเปล่าครับ"
ชารีฟที่ ไม่รู้ว่าฮะจิน่าตั้งใจจะพาเขาไปที่ ไหนหรือว่าแทนเนอรีส์
คืออะไรจึงยืนเงียบเฉย ปล่อยหน้าทีก่ ารเจรจาให้กบั ผูร้ ว่ มทางสาว ซึง่ ฝ่ายนัน้
ก็เพียงแค่สั่นหน้าแล้วฉุดแขนเขาให้เดินจากมาเท่านั้น หนุ่มโมร็อกกัน
คนนั้นยังคงเดินตามคนทั้งคู่มาอยู่พักใหญ่ เมื่อเห็นว่าทั้งสองก�ำลังจะ
เดินกลับไปในซูกก็เลยเดินจากไป
เมื่อลับตาชายหนุ่มแปลกหน้าและมาหยุดยืนอยู่ที่ถนนอีกสายหนึ่ง
แล้วชารีฟเลยถือโอกาสถามไกด์สาวว่า "ตกลงคุณจะพาผมไปทีไ่ หนครับเนีย่ "
"ก็แทนเนอรีส์ (Tanneries) นั่นล่ะค่ะ"
"อ้าว...แล้วตอนที่คนเมื่อตะกี้ถาม..."
"ฉันคิดว่าเขาเป็นไกด์ผนี ะ่ สิคะ เขาน�ำทางแล้วคุณจะต้องจ่ายเงินนะคะ
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แล้วเค้าจะพาไปไหนก็ไม่รู้ ในซูกกับละแวกนีม้ นั เดินยาก ขนาดคนโมร็อกกันเอง
ที่ไม่ได้เดินบ่อยๆ ยังหลง"
"อ้อ...แล้วคุณจะเอายังไงต่อไป"
ฮะจิน่าถอนหายใจออกมานิดหนึ่ง รู้สึกโกรธตัวเองอยู่นิดๆ ที่ดันเดิน
หลงเข้าจนได้ เธอเคยไปที่แทนเนอรีส์เพียงสองครั้งเท่านั้น และหนึ่งในนั้น
ก็ใช้ทางเข้าอีกทางซึ่งใกล้กว่าการเดินจากซูกมากนัก นึกๆ แล้วก็น่าเตะ
ตัวเองเหมือนกันที่อยากแกล้งชารีฟจนเสียฟอร์มอย่างนี้ หญิงสาวหยุดคิด
นิดหนึ่งก่อนจะตอบกลับไปว่า "ก็เดินกลับไปทางเดิมนั่นล่ะค่ะ ถ้าเจอคน
มาถามอย่างนั้นแปลว่าคงใกล้ถึงแล้วล่ะ"
ว่าแล้วก็พยักหน้าเป็นเชิงให้เดินต่อ ซึ่งชารีฟก็ท�ำตามแต่โดยดี
พอกลับมาถึงจุดเดิมแล้วฮะจินา่ ก็เลือกทางเดินสายหนึง่ สุม่ เดินต่อไป
ดวงตาสีน�้ำตาลคอยมองซ้ายขวา ริมฝีปากเม้มแน่น ในขณะที่ก�ำลังคิดว่า
จะหยุดถามทางใครดีหรือเปล่าลูกทัวร์ของเธอก็ถามขึ้น
"แทนเนอรีส์มันคืออะไรหรือครับ"
"คุณรู้ใช่ไหมคะว่าสินค้าขึ้นชื่อของมาร์ราเคชมีเครื่องหนังรวมอยู่
ในนั้นด้วย"
เมื่อเห็นเขาพยักหน้า หญิงสาวจึงหันมาอธิบายต่อว่า "แทนเนอรีส์
ก็คือที่ท�ำงานของคนงานที่เตรียมหนังสัตว์ ไงคะ ถ้าคุณอยากรู้เกี่ยวกับ
มาร์ราเคชต้องพลาดไม่ได้จริงไหมคะ"
ถามอย่างนี้แล้วเขาจะตอบอะไรได้นอกจาก "ครับ...จริงครับ"
ขยับกันไปได้อีกไม่กี่ก้าวก็มีหนุ่มโมร็อกกันในชุดกางเกงยีนเสื้อหนัง
ดูทนั สมัยเดินเข้ามาใกล้แล้วถามด้วยค�ำถามที่ไม่ตา่ งไปจากหนุม่ แปลกหน้า
คนที่แล้ว
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"คุณจะไปแทนเนอรีส์ใช่ไหมล่ะ"
เมื่อฮะจิน่าขยับจะเดินไปอีกทางเขาก็ดักคอขึ้นว่า "อย่าเพิ่งหนีสิครับ
ผมไม่ใช่นายหน้าหรอกน่า ไม่เอาเงินของคุณหรอก พอดีผมท�ำงานอยูแ่ ถวนี"้
แม้ว่าจะไม่ได้รับค�ำตอบ เขาก็ยังคงบอกเล่าต่อไปว่า "ถ้าคุณจะไป
แทนเนอรีส์น่ะก็เดินตรงขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วเลี้ยวขวาก็ถึงแล้วล่ะ" ว่าแล้วก็
ขยับเดินขึ้นไปข้างหน้าท�ำเหมือนไม่สนใจคนทั้งคู่อีกต่อไป
ฮะจินา่ ก้มลงมองดูเวลาจากนาฬิกาข้อมือเรือนเล็กแล้วก็สะบัดทิง้ แขนลง
อย่างขัดใจ ห้าโมงกว่าเข้าไปแล้ว ไม่มีเวลาเถลไถลอีก เพราะเธอและเขา
ต้องรับประทานอาหารเย็นกับคุณพ่อของเธอตอนหกโมงครึ่ง คิดได้ดังนั้น
แล้วจึงตัดสินใจเดินตามชายหนุ่มเสื้อหนังนั้นไป
"คราวนี้มั่นใจหรือครับว่าเขาไม่ใช่นายหน้า" ชารีฟเอ่ยถาม
"มั่นใจมากค่ะ" คนที่เดินอยู่ข้างๆ ตอบก่อนจะเสริมต่อให้จบประโยค
หน้าตาเฉยว่า "มั่นใจว่าเขาเป็นนายหน้าแน่ๆ แต่ว่าเราไม่มีเวลาแล้ว ค่อย
เอาตัวรอดทีหลังก็แล้วกันค่ะ"
คนพูดดูเหมือนจะสบายใจเหลือเกิน หากคนฟังแทบจะส�ำลักเลยเชียว
อีกไม่ถึงห้านาทีต่อมาชายหนุ่มเสื้อหนังก็เดินย้อนกลับลงมาคุยกับ
คนทั้งสองพร้อมชี้มือไปทางขวา แล้วก็เดินน�ำเข้าไปด้านใน เขาจับมือ
กับชายหนุม่ อีกคนในชุดกางเกงยีนเสือ้ เชิต้ เป็นการทักทายแล้วก็เดินจากไป
ปล่อยให้ 'เหยื่อ' ที่เขาพามาอยู่ในก�ำมือของเพื่อนร่วมงาน
ฮะจิน่ามองดูการกระท�ำนั้นด้วยอาการปากยื่นเล็กๆ อย่างไม่พอใจ...
นึกอยูแ่ ล้วเชียว เธอพาชารีฟเข้ามาติดกับจนได้...แต่กช็ า่ งเถอะ เรือ่ งเล็กน้อย
แค่นี้เอง ยังไงก็มาถึงที่จนได้ล่ะน่า
พอหนุม่ เสือ้ หนังลับหายไปจากสายตาแล้ว หนุม่ ในชุดเสือ้ เชิต้ ก็หนั มา
สนใจแขกตรงหน้าทันที
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"สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับ
สูแ่ ทนเนอรีสข์ องเรา ผมมะเหม็ด
จะพาคุณชมที่นี่เอง" พูดจบก็
ยื่นใบมิ้น ต์หนึ่ง ก�ำมือใหญ่ ให้
หญิงสาว ท�ำสัญญาณเป็นเชิงว่า
ให้แบ่งกัน หากฮะจิน่าก็ถือเก็บ
...แทนเนอรีส์...
เอาไว้ทั้งก�ำหน้าตาเฉย
"เชิญครับ" มะเหม็ดผายมือก่อนจะเดินน�ำขึน้ ไปข้างหน้าโดยมีหนุม่ สาว
ทั้งสองเดินตามอยู่เบื้องหลัง
ผ่านจากทางเข้าทีด่ เู หมือนเป็นปากซอยขนาดเล็กเข้าไปแล้วเป็นพืน้ ที่
กว้าง มีบ่อซีเมนต์ขนาดต่างๆ เรียงรายกันอยู่เป็นแถว ภายในมีของเหลว
สีต่างๆ กัน บางบ่อก็มีใบปาล์มที่ถูกเย็บเรียงเป็นตับปิดเอาไว้ ถัดเข้าไป
ด้านในมีหนังสัตว์ ส่วนมากเป็นหนังแกะและหนังวัวที่เพิ่งถูกเราะมาวาง
กระจัดกระจายอยูอ่ ย่างไม่เป็นระเบียบ แพะสามสีต่ วั เดินอยูต่ ามขอบบ่อโดย
ไม่มีเชือกล่าม
สิง่ แรกทีป่ ะทะกับชารีฟเข้าจังเบ้อเร่อคือกลิน่ เน่าเหม็นอย่างที่ไม่เคย
ได้สดู ดมทีไ่ หนมาก่อนปะปนกับอากาศทีส่ ดู ลมหายใจเข้าไปเต็มทีโ่ ดยไม่รตู้ วั
จนชายหนุ่มรู้สึกคลื่นเหียนจนแทบจะอาเจียน หันไปมองคนน�ำทางก็เห็น
มะเหม็ดท�ำหน้าเฉยๆ คงจะชินกลิน่ จนจมูกด้านไปแล้ว ไม่ใช่เพราะเขาจมูก
เกิดวิปริตอยู่คนเดียวหรอก เพราะสาวน้อยคนที่ยืนอยู่เคียงกันก็ก�ำลังเอา
ใบมิ้นต์ทั้งก�ำปิดจมูกแน่น ดวงหน้าสวยนั้นเหยเกเล็กน้อย
ชารีฟพยายามผ่อนลมหายใจเข้าออกให้น้อยที่สุด แม้ว่าจะพยายาม
ใช้ปากหายใจแทนแต่ก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าได้กลืนกลิ่นเน่าคาวลงไปในล�ำคอ
โดยเฉพาะเมือ่ ยิง่ มองไปเห็นเนือ้ เน่าติดหนังสัตว์กองอยูไ่ ม่ไกลนักมีแมลงวันตอม
อยูฝ่ งู ใหญ่ อากาศร้อนอบอ้าวและแสงอาทิตย์ยงิ่ ท�ำให้กลิน่ อบอวลคละคลุง้
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เข้าไปข้างในลึกพอสมควรมะเหม็ดก็หยุดเดินแล้วหันมายิม้ ยิงฟันก่อน
จะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษผิดๆ ถูกๆ ส�ำเนียงแขกเร็วปรือ๋ จนฟังแทบไม่ทนั
ชารีฟอยากจะบอกให้เขาเปลี่ยนเป็นภาษาอารบิกแทนนัก แต่ก็ไม่อยากจะ
อ้าปากพูดอะไรออกมา
"ทีน่ เี่ รารับทัง้ ขนสัตว์ทเี่ ราะออกมาแล้วและสัตว์ทเี่ พิง่ ตายใหม่ๆ พอได้
ขนสัตว์มาแล้วก็ต้องเอามาแช่น�้ำยาและขัดถูด้วยอึของนกพิราบ"
เมื่อเห็นผู้ชมหนุ่มท�ำหน้าสงสัยมะเหม็ดก็พยักหน้าย�้ำ "ครับ อึของ
นกพิราบมันจะท�ำให้เนื้อหลุดออกมาได้สะอาดและส่วนหนังก็จะนุ่มด้วย...
เสร็จแล้วก็จะต้องเอามาแช่น�้ำยาต่อและย้อมสี สีที่เราใช้เป็นสีธรรมชาติ
อย่างสีฟ้าก็ใช้อินดิโก้ (Indigo) สีเหลืองใช้ซัฟฟรอน (Suffron) เป็นต้น"
ชารีฟฟังบ้างไม่ฟังบ้าง เพราะสะดุดตั้งแต่ค�ำว่า 'อึนกพิราบ' แล้ว...
งั้นเจ้ากลิ่นรุนแรงร้ายกาจนี่ก็คงจะเป็นผลจากการผสมกันระหว่างเนื้อเน่า
กับมูลนกสินะ ให้ตายสิ...
พอมะเหม็ดบรรยายจบแล้วฮะจินา่ ก็ถลาออกนอกบริเวณทีท่ ำ� งานก่อน
เป็นคนแรกโดยมีชารีฟเร่งฝีเท้าตามออกมาด้วย มะเหม็ดรีบตามมาติดๆ
เพื่อต้อน 'แขก' ของเขาเข้าร้านขายของที่อยู่ติดกันทันที
สองหนุ่มสาวที่ยังเบลอๆ จากกลิ่นเดินเข้าไปในร้านที่ภายในมีพรม
หลากสีหลายขนาดวางเรียงอยู่เป็นตับและเสื้อหนังแขวนอยู่เป็นแถวโดยที่
ไม่ได้คิดอะไรมากนัก หากเมื่อประตูปิดลงฮะจิน่าก็หันมายิ้มให้กับชารีฟ
แหยๆ
เขาจึงเลิกคิ้วคล้ายกับถามว่า 'ติดกับเข้าเต็มเปาสินะ'
พอเห็นอย่างนั้นเข้าหญิงสาวก็ฮึดขึ้นหันไปพูดกับเจ้าของร้านด้วย
ภาษาฝรัง่ เศสเป็นชุดว่า "ไม่ได้ตงั้ ใจทีจ่ ะมาซือ้ ของเลยไม่ได้พกเงินมาในวันนี้
แล้วก็ยงั ต้องรีบกลับอีกด้วย" หากการเจรจายืดเยือ้ อยูน่ านกว่าสิบนาทีเพราะ
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เจ้าของร้านพยายามหว่านล้อมให้เลือกสินค้า วางมัดจ�ำเอาไว้ และเขาจะ
เอาไปส่งให้ที่โรงแรมพร้อมกับไปเก็บเงินที่เหลือเอาก็ได้
ชารีฟเห็นท่าว่าเรื่องคงจะไม่จบลงง่ายๆ เขาจึงเดินไปดึงแขนฮะจิน่า
เอ่ยค�ำลาสั้นๆ พร้อมกับพาร่างบางเดินออกจากร้านโดยไม่สนใจเสียงเรียก
อย่างไม่พอใจของคนในร้านอีกเลย
เดินห่างจากร้านไปได้ไม่ถึงสิบก้าวมะเหม็ดกับเด็กหนุม่ ในร้านอีกคน
ก็วิ่งเข้ามาหาชารีฟพร้อมกับร้องโวยวาย
"คุณต้องให้เงินผมนะ เพราะผมพาคุณเดินชมแถมยังอธิบายให้ฟงั อีก"
ชารีฟจึงหันไปมองฮะจินา่ เป็นเชิงปรึกษา หากฝ่ายนัน้ ลอยหน้าลอยตา
หันไปมองข้างทางโดยไม่สนใจอะไรอีก เหมือนจะปล่อยให้เขาตัดสินใจ
แต่เพียงล�ำพัง เห็นท่าทางกวนๆ อย่างนีข้ องหญิงสาวแล้วอะไรบางอย่างจึง
ท�ำให้เขาบอกกับชายหนุ่มสองคนนั้นว่า "ผมไม่มีเงินหรอกครับ ทุกอย่าง
อยู่ที่คุณผู้หญิง"
พูดจบแล้วก็เดินเอามือไขว้หลังจากมาหน้าตาเฉย ปล่อยให้ฮะจิน่า
ถูกรุมขอเงินอยู่ตามล�ำพังโดยไม่หันไปมองอีก หากยังคงคอยฟังเสียงใสๆ
นั้นต่อรองกับคนจากแทนเนอรีส์ยาวเหยียดเป็นชุดอยู่อีกพักหนึ่ง ก่อนที่
ร่างบางนั้นจะเดินเข้ามาใกล้ แล้วก�ำปั้นเล็กๆ ก็ทุบไหล่ของเขาเข้าเต็มแรง
"คุณแกล้งฉันนี่นา"
ชารีฟจับข้อมือเล็กบางเอาไว้มนั่ หมุนตัวกลับมาเผชิญหน้า ถามกลับ
ด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่า "ผมแกล้งคุณยังไงกันล่ะครับ"
"คุณโกหกว่าไม่มเี งิน ปล่อยให้ฉนั ผจญอยูก่ บั สองคนนัน่ คนเดียว ไหนว่า
ไม่ชอบเล่นละครไงคะคุณชารีฟ"
ชายหนุม่ หัวเราะอยู่ในล�ำคอนิดหนึง่ ก่อนจะตอบว่า "ผมไม่ได้เล่นละคร
หรอกครับคุณฮะจิน่า คุณลืมไปแล้วล่ะมั้ง ตั้งแต่มาถึงมาร์ราเคชนี่ผมยัง
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ไม่ได้แลกเงินเลย เพราะฉะนั้นผมจะมีเงินได้ยังไงกันล่ะครับ"
โดนโต้กลับมาอย่างนีฮ้ ะจินา่ ก็ชะงักกึก นึกขึน้ ได้วา่ ตัวเธอเองนัน่ แหละ
ที่บอกเขาว่าไม่ต้องแลกเงิน...โธ่เอ๊ย ถ้ารู้ว่าจะมาเป็นอย่างนี้ล่ะก็ เมื่อคืน
ที่สนามบินจะยอมยืนรอซักยี่สิบนาที...ครึ่งชั่วโมงก็ได้เอ้า...หากแต่ตอนนี้
ก็ท�ำอะไรไม่ได้แล้ว
"อย่างนั้นก็ช่างเถอะค่ะ เอาเป็นว่าฉันลืมเองก็แล้วกัน" เธอว่าอย่าง
ตัดใจก่อนจะยิ้มมุมปากพูดต่อว่า "...ว่าแต่ว่า คุณว่าคุณอยากรู้เกี่ยวกับ
มาร์ราเคช วันนี้ฉันก็พาคุณมาดูถึงรากฐานเลยนะคะ แหม...เกือบจะ
หกโมงพอดี ได้เห็นอย่างนีแ้ ล้วคุณคงจะสมใจอยากและรับประทานอาหารเย็น
ได้คล่องคอดีนะคะ"
จบประโยคแล้วคนพูดก็สง่ ใบมิน้ ต์ทงั้ ก�ำทีย่ งั ถืออยู่ในมือให้กบั ชายหนุม่
ด้วยท่าทีกรีดกราย
ชารีฟมองคนทีเ่ งยหน้า ตาเป็นประกาย จมูกเชิด ยิม้ ตาหยีดว้ ยความรูส้ กึ
บอกไม่ถูก ดวงหน้าใสนั้นดูยียวนกวนประสาทสะกิดหัวใจอย่างไรชอบกล
อารมณ์บางอย่างที่ถูกซ่อนเอาไว้ลึกอยู่ในหัวใจคล้ายจะค่อยๆ ลอยขึ้นมา
ท�ำให้เขาบอกกับตัวเองว่า...อย่าให้ถึงทีบ้างก็แล้วกัน
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บทที่

6

ฮะจินา่ พาชารีฟออกจาก
แทนเนอรีส์โดยไม่ได้ย้อนกลับ
ไปทางซูกอีก แต่ผา่ นทางบาบ*
เดบบราห์ (Bab Debbrah)
ซึ่ ง เป็ น ประตู เ มื อ งขนาดเล็ ก
ส�ำหรับเข้าออกเมดินา่ จากทาง
...หนึ่งในบาบของมาร์ราเคช...
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ไกล
จากแทนเนอรีส์มากนักแทน แล้วก็เรียกเพทที่แท็กซี่กลับโรงแรม
นั่งกันอย่างเงียบๆ อยู่ทางตอนหลังของแท็กซี่ได้พักหนึ่งฮะจิน่าก็
นึกขึน้ มาได้ หันไปทางลูกทัวร์จำ� เป็นของเธอวันนี้ "นีค่ ณ
ุ ลืมอะไรไปรึเปล่า"
ชายหนุม่ ทีก่ ำ� ลังมองอะไรข้างทางอยูเ่ พลินหันมาท�ำหน้างง "อะไรครับ"
"คุณยังไม่ได้บรีฟเรื่องที่ประชุมกันเมื่อเช้าให้ฉันฟังเลย นี่ก็หกโมง
แล้ว กว่าจะกลับถึงโรงแรมก็ไม่มีเวลาพอดี"
เห็นเขานัง่ นิง่ เฉยเหมือนกับก�ำลังคิดอะไรอยูเ่ ธอก็รสู้ กึ หวัน่ ๆ เหมือนกัน
* บาบ (Bab) แปลว่าประตูเมือง
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ไม่ ใช่ว่าเขาจะแกล้งไม่ยอมบอกรายละเอียดเรื่องการประชุมให้เธอฟัง
เป็นการแก้แค้นหรอกนะ เสียงที่เตือนเลยเริ่มจะขุ่นตามอารมณ์
"นี่คุณ ฟังฉันอยู่รึเปล่าน่ะ"
คิว้ ของคนถูกถามเลิกขึน้ เล็กน้อย "นีค่ ณ
ุ ฮะจินา่ ครับ เวลาจะขอให้ใคร
ท�ำอะไรให้น่ะ คนทั่วไปเขาจะพูดกันเพราะๆ นะ"
"ก็ฉันไม่ใช่คนทั่วไปนี่" คนปากไวย้อนทันควัน
"หรือครับ...แต่ผมคุ้นชินกับการพูดคุยกับคนทั่วไปเท่านั้น" พูดจบ
แล้วก็หันหน้ากลับไปมองตึกรามบ้านช่องข้างทางเหมือนเดิม เหมือนจะ
ไม่สนใจอะไรอีก แล้วก็ต้องหันขวับมาอีกครั้งเมื่อรู้สึกถึงเนื้อบนหลังมือ
ถูกคีบขึน้ แล้วบีบแรงๆ ด้วยปลายนิว้ จากคนนัง่ ข้าง เจ็บจนต้องอุทานออกมา
เบาๆ
"คุณนี...
่ ดูเหมือนจะไม่ได้ทำ� งานโรงแรมนะ น่าจะไปเป็นพัศดีมากกว่า"
"เฮอะ" คนหยิกท�ำเสียงอยู่ ในล�ำคอแต่ไม่ยอมปล่อยนิ้ว "คุณนี่
เห็นเงียบๆ ขรึมๆ แต่ปากพอๆ กับพีเ่ รียอาร์ทเลยเชียว ตกลงจะบรีฟให้ฉนั
ฟังได้หรือยังล่ะคะ"
"ผมไม่ชอบถูกข่มขู่ ต่อให้คณ
ุ หยิกผมจนเนือ้ หลุดก็เถอะ" คนถูกหยิก
ตอบหน้าตาย หากดวงตาสีน�้ำตาลอมเขียวมีแววขบขันอย่างที่คนอื่นไม่ได้
เห็นกันได้ง่ายๆ นัก "แต่ถ้าคุณขอร้องผมดีๆ ผมก็จะรีบบรีฟให้คุณฟังทันที
เลย"
เห็นดวงหน้าใสมุ่ยลงไปอีกครั้งกับริมฝีปากหยักสวยที่เม้มสนิทอย่าง
ไม่พอใจแล้วชารีฟก็อยากจะหัวเราะออกมานัก หากกลั้นเอาไว้ ดังนั้นสิ่งที่
ฮะจิน่าเห็นจึงเป็นดวงหน้าเรียบเฉยเย็นชาเหมือนกับรอคอยค�ำตอบอย่าง
อดทน
"ว่ายังไงล่ะครับ เอ...ตอนนีก้ ห็ กโมงสิบนาที ใกล้จะถึงโรงแรมแล้วด้วย"
คนถือไพ่เหนือกว่าเอ่ยเตือนขึ้นลอยๆ
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ฮะจิน่าถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ กดความรู้สึกคุกรุ่นจนอยากจะ
กรีด๊ ใส่หน้าชายหนุม่ เอาไว้อย่างยากเย็น ก่อนจะปล่อยนิว้ มือจากมือใหญ่กว่า
อย่างไม่เต็มใจนัก พูดลอดไรฟันออกมาด้วยเสียงหวานเน้นหนักทีละค�ำ
อย่างประชดประชัน "คุณชารีฟเจ้าคะ กรุณาช่วยบรีฟการประชุมเมือ่ เช้าให้
ฉันฟังด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง"
"ก็แค่นนั้ แหละ" ชายหนุม่ ว่า แล้วก็ได้รบั ดวงตาสีนำ�้ ตาลสวยทีเ่ ริม่ จะ
เป็นสีเขียวเรืองๆ ตวัดค้อนขวับรวดเร็วเป็นการตอบแทน
ชารีฟเรียบเรียงเรือ่ งราวทีค่ ยุ กันในทีป่ ระชุมออกมาอย่างเป็นขัน้ ตอน
โดยมีฮะจิน่านั่งฟังอยู่อย่างตั้งใจ คอยถามค�ำถามเป็นครั้งคราวด้วยท่าทีที่
เป็นงานเป็นการและรูจ้ ริง ต่างจากหญิงสาวเจ้าอารมณ์ทพี่ าเขาเทีย่ วตลอด
บ่ายคนละขั้ว ซึ่งก็ท�ำให้เขาอดรู้สึกทึ่งขึ้นมานิดๆ ไม่ได้
เขาตอบทุกค�ำถามของเธอก่อนจะสรุปว่า "เรือ่ งโรงแรมทีม่ าร์ราเคชนี่
เราตกลงกันเกือบจะเรียบร้อยแล้วครับ เหลือแต่รายละเอียดปลีกย่อย
หลังการสร้างอย่างการตกแต่งภายใน ราคาค่าที่พัก บุคลากร แต่ยังไง
โครงการนี้ก็เดินหน้าไปได้เลย"
"งั้นก็เหลือโครงการที่อื่นน่ะสิคะ"
"ครับ ตามที่คุณประฮิมเสนอมาว่าอยากจะเพิ่มการรวมหุ้นไปถึง
โรงแรมในเมืองอื่นๆ อย่างอีสซูระ หรืออูริก้า แวลเล่ย์ เราจะค่อยๆ คุยกัน
เพราะการีมยังไม่ได้ตกลงใจแน่นอน ส่งผมให้มาดูก่อน"
"แล้วคุณจะตัดสินใจแทนคุณการีมได้เลยหรือเปล่าคะ หรือว่าเรา
ประชุมกับคุณแล้วก็ต้องรอคุณการีมอีกที"
"ผมตัดสินใจแทนการีมได้เลยครับ"
ฮะจิน่าพยักหน้าอย่างพอใจ "งั้นก็ดีค่ะ ฉันอยากให้ทุกอย่างเดินหน้า
ไปเรื่อยๆ ไม่ชอบท�ำอะไรซ�้ำซาก หยุดอยู่กับที่"

เก็บหัวใจไว้เพื่อรัก

58

"ครับ" ชารีฟเห็นด้วย
"ก็แค่นนั้ แหละ!" ฮะจินา่ เลียนเสียงของเขาตอนทีต่ อบเธอในตอนแรก
อย่างประชดประชัน เมื่อได้สิ่งที่เธอต้องการเรียบร้อยแล้วก็กลับไปหาเรื่อง
ชายหนุม่ ในจุดทีเ่ ธอยังค้างคาใจอยูท่ นั ที "เรือ่ งแค่เนีย้ คุณไม่นา่ จะเรือ่ งมาก
เลย"
ชารีฟที่เริ่มจะชินกับการเปลี่ยนอารมณ์รวดเร็วราวกับสายฟ้าของ
หญิงสาวทีละน้อยแล้วถามกลับเสียงเรียบ "ผมเรือ่ งมากยังไงไม่ทราบครับ"
"ก็ฉันถามตอนแรกแล้วคุณไม่ยอมพูดจนต้องใช้ก�ำลังกัน" คนพูด
ท�ำเป็นลืมไปเสียว่าเขายอมพูดเพราะเธอขอร้องเขาต่างหาก
คราวนีช้ ายหนุม่ อดหัวเราะออกมาไม่ได้จริงๆ กับอาการพาลของเธอ
ก่อนตอบว่า "คุณฮะจิน่าครับ จะบอกอะไรให้นะครับ ผมไม่ได้ท่ามาก
เสียหน่อย ตอนแรกที่เงียบไปก็เพราะก�ำลังเรียบเรียงเรื่องราวที่จะบอกคุณ
ต่างหาก แต่คุณใจร้อนไปก่อนเอง ถ้าคุณไม่บังคับผม รออีกไม่ถึงนาทีผม
ก็ก�ำลังจะเล่าให้คุณฟังอยู่แล้วล่ะครับ"
"แล้วท�ำไมคุณไม่บอกเล่า" ฮะจิน่าร้องอย่างขัดใจ
"ก็คุณถามผมอย่างไม่น่ารักเอาเสียเลยนี่"
ค�ำตอบเจือเสียงหัวเราะนั้นท�ำให้ดวงหน้าใสรู้สึกร้อนอย่างประหลาด
หากบอกกับตัวเองอย่างเข่นเขี้ยวภายในใจว่า...อยากจะขว้างปาของใส่
คนหน้าตายเสียจริง มาปั่นหัวจนต้องเสียท่า ยิ่งคิดก็ยิ่งแค้น...
"เชอะ ใครจะอยากน่ารักกับคุณ"
ฮะจินา่ ว่าแล้วก็สะบัดหน้าไปอีกทางจึงไม่เห็นดวงตาสีนำ�้ ตาลอมเขียว
ที่มองมาอย่างขบขันเจือด้วยความเอื้อเอ็นดูเป็นครั้งแรก
เพททีแ่ ท็กซีม่ าถึงโรงแรมตอนเกือบจะหกโมงครึง่ อยูแ่ ล้ว เมือ่ ชารีฟ
กับฮะจิน่าลงจากรถก็พบเรียอาร์ทที่เพิ่งกลับเข้ามาเหมือนกันโบกมือให้
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ก่อนจะเดินเข้ามาสมทบ
ดวงหน้าหล่อคมของหนุ่มโมร็อกกันมองน้องสาวคนเล็กสลับกับ
แขกหนุม่ ลูกครึง่ อียปิ ต์ทมี่ อมแมมไม่แพ้กนั ทัง้ คูด่ ว้ ยสีหน้าทีป่ ดิ ความขบขัน
เอาไว้ไม่มดิ แล้วถามด้วยเสียงเจือหัวเราะ "ไปไหนกันมาครับนี่ ดูเหมือนเพิง่
กลับมาจากสงคราม"
"ก็เพิ่งกลับจากสงครามน่ะสิ" ฮะจิน่าเป็นคนตอบ ปรายตาไปมอง
คนที่เพิ่ง 'รบ' กันมาตลอดบ่ายอย่างไม่เป็นมิตรก่อนจะหันไปแขวะพี่ชาย
คนรอง "ใครจะเหมือนพี่ล่ะ ไปเดตมา ผมเรียบแปล้ ตัวหอมฟุ้งอย่างกับ
กลิ่นผู้หญิง"
เรียอาร์ทหัวเราะ ขยี้ศีรษะคนตัวเล็กอย่างมันเขี้ยว "หวงพี่ชายเรอะ"
"อี...
๋ ใครจะไปหวงพี่ ขายออกเมือ่ ไหร่จะจัดงานฉลองสามวันสามคืน"
คนเป็นน้องลอยหน้าตอบแล้วบอกต่อว่า "เดีย๋ วจินา่ จะไปอาบน�ำ้ ก่อน พีบ่ อก
พ่อกับพี่อาเดย์ด้วยนะคะว่าจิน่าจะเลตนิดนึง"
"พี่ก�ำลังจะบอกเหมือนกัน ขืนเธอไปนั่งร่วมโต๊ะอย่างนี้ ไม่มี ใคร
ทานอาหารลงแน่ๆ เหม็นจะแย่"
หญิงสาวค้อนคนพูดขวับก่อนจะกึ่งเดินกึ่งวิ่งลับหายเข้าไปในตัวตึก
โดยมีคนถูกค้อนกับคนยืนฟังส่ายศีรษะอย่างอ่อนใจพร้อมกันโดยไม่ได้
นัดหมาย
เมือ่ ฮะจินา่ ลับตาไปแล้วเรียอาร์ทก็ชวนชารีฟเดินเข้าไปด้านในพร้อมกับ
ชวนคุย
"เมื่อตอนบ่ายนี้จิน่าพาคุณไปที่ไหนมาหรือครับ"
"ก็ไปเดินแถวเจอมา เอฟน่าพักหนึ่ง ก่อนที่เธอจะบอกกับผมว่าจะ
พาไปที่พิเศษสุด"
ได้ยินอย่างนั้นเรียอาร์ทก็พอจะเดาได้แล้วว่าน้องสาวคนเล็กของเขา
พาแขกคนส�ำคัญไปที่ไหนมา หากยังอดถามออกไปไม่ได้ "ที่ไหนครับ"
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"แทนเนอรีส์ครับ"
แค่คดิ เรียอาร์ทก็ทำ� หน้าสยดสยองเข้าเสียแล้ว พึมพ�ำกับตัวเองเบาๆ
ว่า "ยายตัวแสบ..." ก่อนจะหันไปเอ่ยกับชารีฟ "ผมต้องขอโทษแทนน้อง
ด้วยครับ พาคุณไปดูอะไรก็ไม่รู้"
ชารีฟส่ายหน้าแล้วตอบพร้อมกับรอยยิม้ บางๆ "ไม่ตอ้ งขอโทษหรอกครับ
ก็น่าสนใจดี"
"ความจริงแล้วถ้าจะไปแทนเนอรีสค์ วรจะไปตอนเช้าครับ จะมีคนงาน
ท�ำงานให้ดูด้วย เขาหยุดกันช่วงบ่าย"
คนพูดไม่ได้ขยายความต่อว่า ที่ส�ำคัญตอนเช้ากลิ่นยังไม่แรงมากนัก
เพราะหนังสัตว์เพิง่ เข้า ยังไม่เน่าจากแสงอาทิตย์ทฉี่ ายส่องแรงกล้า เพียงแค่
ยิ้มแล้วกล่าวต่อ "ถ้าคุณอยากจะไปอาบน�้ำล้างฝุ่นเสียก่อนก็เชิญได้นะครับ
เพราะยังไงก็ต้องรอจิน่าอยู่แล้ว จะได้สบายตัว"
"ผมก�ำลังจะขอตัวอยู่พอดี ถ้าหากช้าคงต้องฝากคุณขอโทษทุกคน
แทนด้วย"
"เชิญครับ บอกแล้วว่าคนกันเอง ไม่ตอ้ งกังวล" เรียอาร์ทว่าพร้อมกับ
หัวเราะอย่างอารมณ์ดีตามนิสัย
"ขอบคุณครับ" ชารีฟเอ่ยก่อนจะก้มศีรษะเป็นการขอตัวอย่างสุภาพ
ก่อนที่จะเดินแยกออกไป
ดวงตาสีน�้ำตาลใสไม่ต่างอะไรจากน้องสาวคนเล็กมองตามร่างสูงนั้น
อย่างประเมินอยู่ในทีก่อนจะส่ายหน้าและยิ้มกับตัวเอง
...เห็นไหมล่ะว่ากามเทพจะต้องแย่แน่ๆ เฮ้อ...
อาหารเย็นเป็นเคบับเนื้อวัวผสมกับเนื้อแกะสไตล์ โมร็อกกันจัดวาง
สลับกับผักต่างชนิดสีสันสวยงาม พร้อมด้วยซอสพริกรสเปรี้ยวปนเผ็ด
ส�ำหรับจิ้ม
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บรรยากาศในการรับประทานอาหารผ่านไปอย่างชื่นมื่นพอสมควร
จะมีก็แต่ฮะจิน่าที่อดรู้สึกผิดหวังเล็กๆ ไม่ได้ที่เห็นชารีฟรับประทานอย่าง
เอร็ดอร่อย ไม่แสดงท่าทางพะอืดพะอมอย่างที่เธอคาดเอาไว้
...ก็ครัง้ แรกทีเ่ ธอไปแทนเนอรีสม์ ายังทานเนือ้ แทบไม่ลงเลยนี่ แต่กน็ ะ
ใครจะความรู้สึกช้าเท่าตานี่ได้ล่ะ
หลังจากดื่มกาแฟเป็นการล้างปากเรียบร้อยแล้วทั้งหมดก็เข้าไป
นั่งปรึกษางานกันต่อในห้องประชุมเล็กทันที
อาเดย์เป็นคนเปิดไฟล์หนาปึกขึ้นมา หยิบเอกสารออกมาแจกจ่าย
ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับเอ่ยขึน้ ว่า "โปรเจ็กต์ชนิ้ ต่อไปทีผ่ มอยากจะ
ให้คุยกันก็คือโรงแรมในอีสซูระ"
ชารีฟพยักหน้าก่อนจะเปิดเอกสารขึน้ มาอ่านทบทวนอย่างคร่าวๆ เขา
จ�ำได้วา่ อีสซูระตามอย่างทีค่ นโมร็อกกันออกเสียง หรืออีสซาอูรา่ (Essaouira)
ตามอย่างทีค่ นยุโรปทัว่ ไปรูจ้ กั นัน้ เป็นเมืองท่าติดชายทะเล ห่างจากมาร์ราเคช
ประมาณหนึง่ ร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตร ใช้เวลาขับรถไปประมาณสองชัว่ โมง และ
ปัจจุบันนี้ยิ่งไปมาสะดวกเพราะมีสนามบินใหม่เอี่ยมที่เพิ่งเปิดให้ใช้บริการ
มาได้ไม่กี่ปี ขณะนี้เริ่มเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวไม่น้อย และท่าทาง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆ การลงทุนด้านโรงแรมดู
สมเหตุสมผลและน่าจะได้ก�ำไรคืนกลับมาในเวลาอันสั้น
"ส�ำหรับโครงการในอีสซูระนี้ลุงเคยคุยกับการีมแล้ว และเขาก็ ให้
ความสนใจพอสมควร" คุณประฮิมเอ่ยเมือ่ เห็นชารีฟเงยหน้าขึน้ จากเอกสาร
แล้ว
"ครับ...การีมก็บอกผมเหมือนกัน อ่านดูจากเอกสารชุดใหม่นี่คุณลุง
ได้ไปส�ำรวจดูที่ทางมาแล้ว?"
คุ ณ ประฮิ ม พยั ก หน้ า ก่ อ นจะหั น ไปท�ำสั ญ ญาณให้ อาเดย์ เ ป็ น คน
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รายงาน
"มีสองทีท่ ที่ างเราสนใจ ทีแ่ รกก็คอื ทีด่ นิ เปล่าผืนใหญ่สวย ติดชายทะเล
ห่างจากตัวเมืองไปพอสมควร อีกที่เป็นโรงแรมที่สร้างมาประมาณสี่ปี
เจ้าของต้องการขาย ที่นี่ ใกล้กับตัวเมืองมากกว่า ติดชายทะเลเช่นกัน
แต่ว่าเล็กกว่าที่แรกมากกว่าครึ่ง สภาพโรงแรมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทางเรา
คิดว่าจะซ่อมแซมและปรับปรุงด้านการตบแต่งภายใน"
ฮะจิน่ายื่นอัลบั้มรูปถ่ายของทั้งสองสถานที่ให้กับชารีฟ "นี่เป็นส่วนที่
เพิ่มเติมจากที่อยู่ในเอกสารค่ะ"
เมือ่ เห็นชารีฟรับไปพลิกดูอย่างพิจารณา หญิงสาวก็เอ่ยอย่างเป็นงาน
เป็นการต่อว่า "จริงๆ แล้วทางเราอยากจะท�ำโครงการทั้งสองที่...ส�ำหรับ
ทีด่ นิ ผืนว่างจะท�ำเป็นรีสอร์ตขนาดใหญ่ มีสระว่ายน�ำ้ สนามกีฬาอย่างเทนนิส
ครบครัน และจะท�ำห้องพักได้กว่าร้อยห้อง ส่วนโรงแรมที่สร้างเสร็จแล้ว
นัน้ มีเพียงสระว่ายน�ำ้ และห้องพักสีส่ บิ ห้องเท่านัน้ แต่ใช้เวลาตบแต่งไม่นาน
ก็เปิดให้บริการได้แล้ว...ก็ขนึ้ อยูก่ บั ทางฟารัวห์วา่ อยากจะร่วมลงทุนกับเรา
หรือไม่ จะที่เดียวหรือทั้งสองที่ก็ตาม"
"สมมติว่าทางฟารัวห์ไม่ร่วมทุนด้วยล่ะครับ"
"ทางเราก็จะเริ่มจากโครงการสองก่อนค่ะ ส่วนที่ดินผืนแรกคงจะต้อง
ซือ้ ทิง้ เอาไว้เฉยๆ สักพัก ยังไงก็คงขึน้ อยูก่ บั โครงการทีอ่ รู กิ า้ แวลเล่ย์ ทีเ่ รา
จะคุยกันพรุ่งนี้ด้วย"
ชารีฟนิง่ เงียบมองเทียบรูปภาพและเอกสารตรงหน้าอยูพ่ กั ใหญ่กอ่ นจะ
เงยหน้าขึน้ ถามคุณประฮิม "เป็นไปได้ไหมครับทีผ่ มจะขอไปดูเมืองและสถานที่
ทั้งสองด้วยตัวเอง แล้วก็อยากจะปรึกษากับการีมด้วยก่อนจะให้ค�ำตอบ"
คุณประฮิมยิม้ พลางพยักหน้า "ลุงก็คดิ เอาไว้อยูแ่ ล้วว่าชารีฟจะต้องพูด
อย่างนี้ จะไปดูพรุ่งนี้เช้าเลยก็ได้ เย็นๆ ค่อยกลับมาคุยกัน เดี๋ยวลุงจะให้
จิน่าพาไป"
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เมือ่ ได้ยนิ ชือ่ ของตัวเองหญิงสาวก็สะดุง้ เฮือก ทิง้ มาดนักธุรกิจสาวจน
หมดเปลือก ประท้วงออกมาทันที "ท�ำไมเป็นจิน่าอีกแล้วล่ะคะพ่อ"
"อ้าว ก็วันที่ไปดูที่กันก็มีลูกไปกับพ่อสองคนนี่นา จะให้ใครพาชารีฟ
ไปดูได้ล่ะ"
"ให้แผนที่พี่อาเดย์หรือพี่เรียอาร์ทไปสิคะ ไปไม่เห็นยากเลย"
"เนอมีนไม่สบาย จะให้อาเดย์ทงิ้ พีส่ ะใภ้ของเราไปได้ยงั ไงกันล่ะ" บิดา
ให้เหตุผล
"อ้าว พี่เนอมีนเป็นอะไรไปล่ะคะ วันก่อนที่เจอกันยังเห็นดีๆ อยู่เลย"
ฮะจิน่าหันไปถามพี่ชายคนโต
อาเดย์ที่เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าภรรยาของตัวเองไม่สบายในวินาทีนี้
พยายามรับมุกทีบ่ ดิ าส่งมาให้อย่างเต็มที่ แต่กย็ งั ไม่วายตะกุกตะกัก "เอ้อ...
ก็เป็นหวัดล่ะมั้ง เห็นบ่นปวดหัว เอ่อ...แล้วก็คลื่นไส้"
ได้ยินอย่างนั้นคนเป็นน้องก็ยิ้มหวาน "ไม่แน่นะคะ จิน่าอาจจะใกล้
ได้เป็นคุณอาแล้วก็ได้"
คนที่ 'อาจจะใกล้' ได้เป็นคุณพ่อเพียงแต่หวั เราะหึๆ ท�ำหน้าไม่คอ่ ยถูก
เมื่อเห็นดวงตาสีน�้ำตาลกลมใสหันมาจ้องเป๋งเรียอาร์ทก็รีบปฏิเสธ
ทันที "พรุ่งนี้พี่มีนัดแล้ว"
"โอ๊ย" ฮะจิน่าร้องออกมาอย่างหมดความอดทน "ก็เลื่อนนัดสิคะ
กะแค่สาวๆ ของพี่น่ะ งานการไม่ต้องท�ำกันรึไง"
เรียอาร์ทยิ้มแยกเขี้ยว "เปล่าซักหน่อยยายตัวยุ่ง พรุ่งนี้พี่มีนัดกับ
หมอฟันต่างหาก"
"ท�ำไมคะ โดนสาวไหนตบจนฟันแตกมาหรือไง"
ผู้ถูกกล่าวหายิงฟันให้เห็นครบทุกซี่ ตอบด้วยท่าทางทะเล้น "สาวๆ
เค้าไม่ยุ่งกับฟันพี่หรอก หยุดอยู่แค่ที่ริมฝีปากกับปลายลิ้นทั้งนั้นแหละ"
"แหยะ ทะลึ่ง" ฮะจิน่าค้อนขวับเข้าให้ก่อนจะหาข้ออ้างต่อ "แต่จิน่า
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คิดว่าคุณชารีฟคงจะไม่อยากให้จิน่าพาไปหรอกค่ะ จิน่าเป็นไกด์ที่ไม่ดี
เท่าไหร่...จริงไหมคะคุณชารีฟ" ประโยคสุดท้ายเธอหันไปถามชารีฟด้วย
สีหน้ายิม้ หวานแกมยัว่ อย่างมัน่ ใจว่าหลังจากทีพ่ าเขาไปดมกลิน่ ทีแ่ ทนเนอรีส์
แล้ว เขาคงจะเข็ดเกินกว่าจะไปไหนมาไหนกับเธออีกเป็นแน่
ชารีฟมองดวงหน้าใสกับท่าทางนัน้ อย่างรูเ้ ท่าทัน ซ่อนยิม้ ก่อนจะตอบ
อย่างเรียบร้อยว่า "ใครว่ากันครับ คุณฮะจินา่ เป็นคนน�ำทางทีด่ มี ากต่างหาก
ท�ำให้ผมได้เห็นรากฐานของมาร์ราเคช และได้ไปสถานที่พิเศษที่ไม่ได้ไป
ดูกันง่ายๆ"
มีเพียงหญิงสาวเท่านั้นที่รู้ว่าเขาเลียนแบบค�ำพูดของเธอเมื่อบ่าย
แทบจะค�ำต่อค�ำเลยทีเดียว แล้วก็จอ้ งดวงหน้าหล่อเหลานัน้ อย่างจะกินเลือด
กินเนื้อเมื่อได้ยินเขาพูดต่อด้วยเสียงสุภาพว่า
"ถ้าไม่รังเกียจ พรุ่งนี้ก็ต้องขอรบกวนคุณฮะจิน่าอีกนะครับ"
"ก็แล้วถ้าฉันรังเกียจล่ะ" รอยยิ้มหวานไม่ได้อยู่บนดวงหน้าใสนั้น
อีกต่อไปแล้ว หากปากยื่นเหมือนเด็กอารมณ์เสีย
"จิน่า พอได้แล้ว เสียมารยาทจริง" คุณประฮิมปราม "แล้วว่ายังไงล่ะ
ลูกจะพาชารีฟไปหรือเปล่า"
ฮะจิน่านั่งเงียบ ตรองนิดหนึ่งก่อนจะยิ้มออกมาอย่างเจ้าเล่ห์ในที่สุด
"ก็ได้ค่ะ พรุ่งนี้จิน่าจะพาคุณชารีฟไปดูที่เอง"
"ตกลงกันได้อย่างนั้นก็ดีแล้ว" ผู้สูงอายุที่สุดยิ้มออกมาอย่างพอใจ
มีเพียงชารีฟกับเรียอาร์ทเท่านั้นที่มองรอยยิ้มหวานกับประกายตา
วาววับบนดวงหน้าสวยนั้นอย่างหวั่นใจยังไงชอบกล
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