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บทนำ

๑๓ กรกฎาคม ๒๐๑๑
เสียงแตรรถดังระงมผสานกับเสียงเครื่องยนต์ครางกระหึ่ม กลาย

เป็นสัญลักษณ์ความวุ่นวายของเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เมย์แหงนเงย

มองสายฝนทีพ่รา่งพรมลงมาหนาเมด็ขึน้เรือ่ยๆกอ่นจะกระชบักระเปา๋สะพาย

และรีบเดินจ้ำเพื่อไปให้ถึงโรงแรมซึ่งตั้งตระหง่านเบื้องหน้า โชคไม่ดีนัก

ที่หล่อนมาถึงช่วงมรสุมพอดี

หญิงสาวก้าวเข้าไปในโถงของโรงแรมซึ่งปูลาดด้วยพรมสีแดง ร่าง

ระหงในชุดเสื้อเชิ้ตสีครีมพับแขนกับกางเกงยีนสีซีดก้าวเร็วขึ้นบันไดไปยัง

ห้องพักชั้นสาม ภายในมีเตียงขนาดควีนไซส์ ตู้ เสื้อผ้า และโต๊ะไม้ที่

กลายเป็นโต๊ะทำงานของหล่อน

เมื่อปลดกระเป๋าสะพายออกจากไหล่ หญิงสาวจึงกดรหัสตู้เซฟ

ใต้โต๊ะหัวเตียงเพื่อนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและโทรศัพท์มือถืออีกเครื่อง

ที่จงใจลืมมันไว้นานนับสัปดาห์ออกมา เพราะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิด

ของแม่ หล่อนจึงไม่อาจเพิกเฉยต่อโทรศัพท์นั้นดังเคย

ทันทีที่เปิดเครื่อง เมย์ก็ได้รู้ว่าใช่แต่นครมุมไบจะตกอยู่ในฤดูมรสุม

ชีวิตของหล่อนก็เช่นกัน หญิงสาวทิ้งตัวนอนแผ่หลาบนเตียง ขณะฟัง

ข้อความเสียงจากครอบครัวและบรรณาธิการซึ่งดำเนินไปอัตโนมัติ

‘เมย์จ๊ะ นี่แม่เอง แม่รู้ว่าลูกดูแลตัวเองได้ แต่แม่ก็ยังเป็นห่วง ถึง 

โรงแรมแล้วติดต่อแม่ด้วยนะลูก แม่รู้ว่าลูกต้องพูดว่าลูกเป็นนักเขียน ไม่ใช ่

นักข่าวสงคราม แต่ทุกวันนี้ที่ไหน  ๆ  ในโลกก็อันตรายทั้งนั้น เอาเถอะ แม่ 

รักลูกนะ พ่อและน้องก็เหมือนกัน’

เมย์อดยิ้มออกมาไม่ได้ แม่มักวิตกกังวลเกินเหตุเสมอ แต่สุดท้าย
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ก็ยอมรับการตัดสินใจของลูก นั่นจึงทำให้หล่อนเป็นตัวเองอย่างทุกวันนี้

‘เมย์ บอกก่อนเลยนะว่าหนังสือของเราไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวที่ 

เขียนบทความให้ เธอจะเที่ยวหายหัวไปเป็นเดือนแบบนี้โดยไม่มีงานสักชิ้น 

ไม่ได้ เธอก็รู้ว่ามีหลายคนจ้องจะกินหัวฉันในที่ประชุม และถ้าฉันตกงาน  

งานเขียนเธอก็ปลิวเป็นแค่เศษกระดาษนะ เพราะฉะนั้น...ส่งงาน!’

หญิงสาวยกมือลูบหน้า หล่อนตั้งใจมาอินเดียเพื่อหาแรงบันดาลใจ

ในการเขียนบทความชิ้นใหม่ ครอบครัวของหล่อนเคยมาอยู่ที่นี่นับสิบปี

ครั้งพ่อซึ่งเป็นชาวอังกฤษมาทำงานเป็นช่างภาพข่าว ตอนนั้นเมย์อายุเพียง

ห้าขวบ การเติบโตท่ามกลางวัฒนธรรมอันแตกต่างหล่อหลอมให้หล่อน

เปิดกว้างในการเรียนรู้วิถีชีวิตผู้คน ก่อร่างเป็นความฝันว่าจะเขียนหนังสือ

บอกเล่าความงดงามของชีวิตและวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้

สามปีก่อนนับแต่เรียนจบ ถ้าไม่มีเจฟให้โอกาสเข้าทำงานเป็นคอลัม-

นิสต์ของนิตยสารฉบับหนึ่งที่อังกฤษ เขียนบทความสัมภาษณ์บุคคลใน

สาขาอาชีพต่างๆ หรือหาเรื่องราวที่น่าสนใจมาเผยแพร่...เมย์ก็ไม่แน่ใจว่า

จะมีเงินเก็บและลู่ทางให้ได้เดินทางตามฝันเช่นนี้หรือไม่

หญิงสาวลุกนั่งขัดสมาธิพิงหัวเตียง ความร้อนอบอ้าวภายในห้องพัก

ที่แม้จะมีเครื่องปรับอากาศทำให้ต้องถอดเสื้อเชิ้ตออก เหลือเพียงเสื้อกล้าม

สีขาวตัวใน เมื่อมองหน้าปัดนาฬิกาข้อมือซึ่งตั้งเวลาตามเวลาท้องถิ่นอินเดีย

และอังกฤษ และเห็นเป็นยามเช้าของกรุงลอนดอน จึงตัดสินใจโทร.หาแม่

ขณะง่วนกับการกดเปิดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและเชื่อมต่อกับกล้อง

“ฮัลโหล”

หญิงสาวยิ้มออกมาเล็กน้อยเพราะจดจำเสียงนั้นได้ดี

“แม่คะ เมย์เอง สุขสันต์วันเกิดค่ะแม่”

“ขอบใจจ้ะ ลูกรัก ลูกอยู่ที่ไหน”

“เมย์ออกจากนิวเดลีมาถึงมุมไบได้อาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะ ขอโทษที่

ไม่ได้ติดต่อไป แม่คะ เมย์ลงมือเขียนหนังสือแล้วนะ สองอาทิตย์ที่นี่ทำให้

เมย์เห็นความแตกต่างของอินเดียที่เคยรู้จัก จำแม่บ้านชาวอินเดียที่เคย

ดูแลพวกเราได้ไหมคะ เมย์ไปสืบหาแกจนเจอ ลูกชายแกเสียชีวิตจาก
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เหตุกลุ่มก่อการร้ายจับตัวประกันในโรงแรมทัชมาฮาลเมื่อสามปีก่อน”

“โอ! หมายความว่า...ลูกต้องอยู่ที่นั่นอีกนานหรือ”

“หมดวันลาพักร้อนคราวนี้ เมย์จะกลับไปเจรจากับเจฟค่ะ แต่ไม่ว่า

ผลจะเปน็อยา่งไร เมยก์จ็ะกลบัมาอนิเดยีอกี แมไ่มต่อ้งหว่งวา่เมยจ์ะไสแ้หง้

นะคะ เมย์จะหางานทำและเขียนหนังสือไปด้วย...เหมือนพ่อไงคะ”

ยิ่งเกิดเหตุการณ์เลวร้ายแทบทั่วทุกมุมโลก เมย์ก็หวังจะเก็บรักษา

และเผยแพร่ความงดงามของผู้คนผ่านรูปภาพและเรื่องราว หล่อนไม่อยาก

ให้อำนาจหรือคนกลุ่มใดลบเลือนสีสันความต่างบนโลกนี้ไปได้ ดังเช่นที่

ความหวาดกลัวและหวาดระแวงต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันกำลังแผ่ขยายไปทั่ว

แว่วเสียงถอนหายใจมาตามสาย แม่เงียบไปจนหล่อนรู้สึกได้ว่าท่าน

น้อยใจ

“แม่คะ เมย์รักแม่นะ” ทั้งที่หล่อนบอกรักท่านเสมอ แต่คราวนี้กลับ

เอ่ยออกมาพร้อมกับน้ำตาซึ่งรื้นคลอ

“แม่ก็รักลูกจ้ะ”

“แลว้เมยจ์ะโทร.กลบัไปใหมน่ะคะ ตอนนีข้อโทร.หาเจฟกอ่น” หลอ่น

แสร้งเอ่ยด้วยน้ำเสียงสดใส “นี่พ่อกับยายตัวแสบทำอะไรอยู่”

“น้องออกไปมหาวิทยาลัย ส่วนพ่อจูงบั๊ดดี้ไปวิ่งแต่เช้าแล้ว แม่จะให้

พวกเขาโทร. ไปนะจ๊ะ เมย์ดูแลตัวเองด้วยนะลูก”

“ค่ะแม่ ฝากกอดพ่อและน้องด้วยนะคะ”

หลงัวางสายจากแม่ เมยก์ร็บีตอ่โทรศพัทถ์งึบรรณาธกิาร ถงึเวลาแลว้

กระมังที่จะก้าวไปทำตามความฝันอีกก้าว แม้มันจะดูเหมือนหล่อนทรยศ

โอกาสที่เจฟหยิบยื่นให้ก็ตาม

“เมย์ รูไ้หมวา่ฉนัไมอ่ยากไดย้นิเสยีงของเธอ แตฉ่นัตอ้งการบทความ”

เสียงห้าวโวยมาตามสายแทนคำทักทายหลังจากรับสาย

“เป็นคำทักทายที่บอกได้ว่าคิดถึงมาก ใช่ไหมคะเจฟ”

“ฉันไม่มีเวลามาคุยกับเธอนะเมย์”

“ฉันจะส่งบทความล่าสุดให้คุณเดี๋ยวนี้ แต่เจฟคะ ฉันขอโทษ...ฉัน

จำเป็นต้องพูดกับคุณ”
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“หมายความว่ายังไง”

“ฉันขอบคุณสำหรับทุกอย่าง คุณเป็นคนแรกที่ให้โอกาสฉันบนถนน

สายนี้ ทัง้ทีค่ณุมบีทความรอตอ่ควิตพีมิพ์ แตค่ณุกร็อฉนั มนัเปน็ความจรงิ

ที่ไม่มีวันลบล้างได้ และฉันไม่มีวันลืม แต่ฉันมีอีกความฝันที่อยากทำให้

สำเร็จ ฉัน...จะกลับไปลาออกนะคะ”

เมย์ได้ยินเสียงถอนหายใจหนัก เมื่อเจฟไม่พูดนั่นน่าหวั่นใจยิ่งกว่า

ยามเขาบ่นหล่อนเสียอีก

“เอาละ แมน่กัฝนั ฉนัตอ้งขอบใจเธอไหมทีบ่อกกนัเนิน่ๆ เธอพดูถกู

ว่าฉันมีงานเขียนอีกมากรออยู่ รีบกลับมาเก็บของแล้วกัน”

“เจฟ...”

“โชคดีเมย์ และนั่นหมายความตามนั้นจริงๆ”

เขาชิงวางสายก่อนที่หล่อนจะเอ่ยอะไรอีก มันเป็นการตัดสินใจที่

ออกจะกะทันหันไปหน่อย และเจฟคงขุ่นเคืองใจไม่น้อยที่หล่อนไม่เคย

บอกเล่าถึงแผนการชีวิตล่วงหน้า

เมย์จัดการส่งงานที่คั่งค้างไม่ว่าเจฟจะต้องการหรือไม่ เสร็จแล้วจึง

ทำการย้ายรูปถ่ายจากกล้องลงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เปลี่ยนแบตเตอรี่กล้อง

และเก็บข้าวของสำคัญไว้ในตู้เซฟดังเดิมเพื่อเตรียมตัวออกไป ‘ซาเวรีบาซาร์’

ซึ่งเป็นแหล่งค้าอัญมณีทางตอนใต้ของนครมุมไบ

เมื่อออกมาภายนอกอีกครั้ง หล่อนพบว่าแสงแดดยามบ่ายขับไล่

สายฝนไปชั่วขณะ แต่เมฆดำซึ่งลอยอยู่เบื้องบนบ่งบอกว่าพายุกำลังตั้งเค้า

อีกครา

สายฝนซึ่งโหมกระหน่ำลงมาอย่างไม่ปรานีปราศรัยส่งผลให้ภาพ

ฝูงชนบนถนนคับแคบแลดูพร่าเลือนในสายตา เมย์ลังเลระหว่างก้าวออก

จากอาคารสถาปัตยกรรมบาโรกไปเผชิญห่าฝนหรือจะติดอยู่ที่นี่จนค่ำ แล้ว

ก็ตัดสินใจง่ายขึ้นเมื่อพ่อค้าหลายคนตรงมาเสนอขายสินค้าเล็กๆน้อยๆ

หญิงสาวโบกมือปฏิเสธก่อนตัดใจก้าวออกจากร้านขายทองที่ยืนหลบ

ฝน หนีห่างจากการเป็นจุดสนใจของพ่อค้าและขอทาน แต่ยังไม่วายรู้สึกว่า
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ถูกสะกดรอย หล่อนหยุดยืนกลางสายฝน ยกมือป้องตามองหาที่มาของ

ความรู้สึกนั้น หากก็ไม่พบใครมีพิรุธ

ให้ตายเถอะ เมย์ไม่เคยรู้สึกอยากกลับบ้านเท่านี้มาก่อน อยากกลับ

ไปนอนบนเตียงอุ่น กอดแม่ ดูรายการโทรทัศน์กับพ่อ และทะเลาะกับน้อง

แทบทุกประโยคที่คุยกัน หล่อนนึกโทษว่าตนอ่อนไหวขึ้นมาก็เพราะต้อง

ติดแหง็กกลางสายฝน และทุกอย่างคงดีขึ้นเมื่อกลับถึงโรงแรม

เมย์เบียดเสียดไปกับผู้คนบนทางเท้า พยายามมองหาแท็กซี่หรือ

รถรับจ้าง แต่แล้วหูก็แว่วเหมือนมีเสียงแม่เรียกตนมาจากที่ไกลๆ

“เมย์...”

หญิงสาวมองตามที่มาของเสียง ทว่าหางตากลับเหลือบเห็นบางอย่าง

สว่างวาบขึ้นมาเสียก่อน

ตูม!

รา่งของหลอ่นลอยหวอืราวถกูผลกัดว้ยเรีย่วแรงมหาศาลซึง่มองไมเ่หน็

หญิงสาวหูดับ ตาพร่า ภาพผู้คนแตกตื่นอลหม่านค่อยๆ เลือนหายไปจาก

คลองสายตา

สติสัมปชัญญะสุดท้ายหวนกลับไปถึงวันที่เอนพิงอกแม่ เมย์รู้สึกได้

ว่าถูกโอบกอด แต่ไม่อาจแยกแยะได้ว่ามันเป็นความจริงหรือความฝัน
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“มัรยัม...มัรยัม”
เสียงกระซิบเรียกนั้นรบกวนห้วงนิทราจนต้องนิ่วหน้าทั้งที่ยังหลับตา

หญิงสาวรู้สึกปวดหัวตุบเมื่อยกมือแตะหน้าผากและบริเวณเบ้าตา แล้วก็ให้

ปวดปลาบขึ้นกว่าเดิม

ใครบางคนรั้งข้อมือของหล่อนลงพลางกุมไว้ เสียงผู้หญิงพูดภาษา

ที่ฟังหญิงสาวไม่เข้าใจเรียกให้ต้องฝืนปรือตามอง ภาพแรกที่เห็นคือใบหน้า

กลมภายใต้ผ้าคลุมศีรษะสีดำ เจ้าของเสียงน่าจะมีอายุราวสี่สิบห้าถึงห้าสิบปี

แมร้ิว้รอยบนใบหนา้จะลดเลอืนความสวยงาม แตก่ไ็มอ่าจบดบงัแววออ่นโยน

ในดวงตาคู่นั้นได้

“คุณเป็นใคร” หล่อนถามเป็นภาษาอังกฤษ

หญิงวัยกลางคนมีท่าทีตกใจอย่างเห็นได้ชัด แกเขย่ามือของหล่อน

พลางพูดโต้ตอบมายาวเหยียด

“ขอโทษค่ะ ฉันฟังไม่เข้าใจ แล้วที่นี่ที่ไหน”

สิ้นสุดประโยคนั้น สตรีซึ่งคงเป็นเจ้าของบ้านก็รีบผละไป เมย์มอง

สำรวจรอบตัวเมื่ออยู่ลำพัง หล่อนนอนอยู่บนผ้าปูพื้น...เหมือนผ้านวม แต่

บางกวา่มาก ภายในหอ้งซึง่เปน็ผนงัสดีนิ มหีนา้ตา่งบานเดยีวอยูเ่หนอืศรีษะ

หญิงสาวพยายามลุกขึ้นนั่ง แต่แล้วก็เวียนศีรษะจนต้องนั่งเอนพิง

ผนัง แว่วเสียงพูดคุยดังมาจากหลังประตูที่หญิงคนนั้นออกไป เมย์แน่ใจ

ว่าได้ยินเสียงผู้ชาย

หวัใจเมยโ์ลดแรงขึน้ดว้ยความหวาดกลวัตอ่สถานทีแ่ละคนแปลกหนา้

หญิงสาวหดขาขึ้นนั่งตัวลีบชิดกำแพงขณะที่ประตูถูกเปิดเข้ามา แล้วก็ได้

๑



โกลาบ จัน  7

 ๑จาน (Jaan) คำลงท้ายต่อจากชื่อเพื่อแสดงความรัก นับถือ หรือเมตตา

เหน็ชายรา่งสงูใหญ่ อายอุานามราวสามสบิกลางๆ ใบหนา้เครง่ขรมึลอ้มกรอบ

ด้วยหนวดเคราซึ่งขริบอย่างเป็นระเบียบ ไม่รกสายตาเลยสักนิด เขาสวม

เครื่องแต่งกายสากลต่างจากผู้หญิงคนเดิมที่ตามเข้ามา และนั่นก็ทำให้

หล่อนคลายความตื่นกลัวลงได้บ้าง

เขายอบตัวนั่งกับพื้น เมย์สังเกตเห็นว่าเขาวางล่วมยาลงข้างกายแล้ว

พูดกับหล่อนด้วยภาษาเดียวกับสตรีร่างท้วม หญิงสาวได้แต่สั่นศีรษะแล้ว

ถามกลับ

“คุณเป็นหมอหรือ คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม”

หล่อนเหลือบเห็นสตรีเจ้าของบ้านยกมือปิดหน้าพร้อมกับร่ำไห้ เมื่อ

สบตากับบุรุษซึ่งนั่งตรงข้ามหล่อนก็ต้องส่ายหน้าเป็นเชิงบอกว่าไม่เข้าใจ

ในสิ่งที่เกิดขึ้น

เขาหยิบไฟฉายออกมาแล้วส่องไฟกับดวงตาทั้งสองข้างของหล่อน

ก่อนจะถามด้วยภาษาอังกฤษสำเนียงบริติช

“มัรยัมจาน๑ เธอปวดหัวไหม”

“ไม่ค่ะไม่” อารามดีใจทำให้ปฏิเสธก่อนหน้าผากซึ่งโนเล็กน้อยจะ

ปวดตุบขึ้นมาเพื่อย้ำเตือน “ฉันหมายถึง...จริงๆมันก็ปวด แต่ฉันดีใจที่

ในที่สุดก็พูดกับใครได้บ้าง”

“มัรยัมจาน”

“คะ” หล่อนเลิกคิ้วฉงน พยายามเลียนเสียงคำที่ใครๆต่างก็พูด

“มาเรียมจัน คุณหมายถึงอะไร”

ดวงตาคมเข้มปรากฏแววปริวิตกขึ้นวูบหนึ่ง เขาผินมองหญิงวัย

กลางคนก่อนจะหันมาสบตาหล่อนอีกครั้ง

“ชื่อของเธอ มัรยัม”

“ไม่ค่ะไม่ คงเป็นการเข้าใจผิดกัน ฉันชื่อเมย์”

“เมย์หรือ”

“ค่ะ แล้วที่นี่คือที่ไหน ฉันจะติดต่อคนที่บ้านได้อย่างไร”
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“ที่นี่ปลอดภัยสำหรับเธออย่างแน่นอน แต่ตอนนี้กินยานี่แล้วนอน

พักผ่อนเสีย”

ยาเม็ดสีขาวกลางฝ่ามือหนาถูกยื่นมาตรงหน้า ราวกับอีกฝ่ายรู้ว่า

หล่อนไม่วางใจ เขาส่งกระปุกยาให้อ่านฉลาก ก่อนกินยาเม็ดนั้นต่อหน้าเมย์

หญิงสาวคลายความหวาดระแวงพอที่จะแบมือรับยานั้นมากิน แม้

รู้สึกได้ว่าตลอดเวลานั้น ดวงตาคมกริบจับจ้องมาราวกับกลัวหล่อนไม่ยอม

กลืนลงไป

เขาหันไปพูดคุยกับสตรีวัยกลางคน แม้ฟังไม่ออก หากก็รู้สึกได้ว่า

น้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความอ่อนโยน ร่างสูงใหญ่ลุกยืนอีกครั้ง แต่ก่อนที่

ชายหนุ่มจะก้าวออกไป เมย์ก็รวบรวมความกล้าเรียกเขาไว้

“เดี๋ยวค่ะ ดอกเตอร์ คุณชื่ออะไร”

สตรีวัยกลางคนผวามาจับไหล่ทั้งสองข้างของหล่อน แกสั่นศีรษะ

ราวกับห้ามปรามมิให้ตอแยเขา

“เธอเรียกฉันว่า...ดอกเตอร์ซาฮิบ”

“ดอกเตอร์ซาฮิบ” หญิงสาวเอ่ยตาม

พรายยิ้มปรากฏบนริมฝีปากบางซึ่งล้อมรอบด้วยหนวดเครา คงมีแต่

แววตาเท่านั้นที่มิได้ยิ้มตามด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวแปลกประหลาด

เกินกว่าที่ชายหนุ่มจะเข้าใจ

เมยผ์ลอ็ยหลบัไปอกีครัง้หลงัจากกนิยา เมือ่ตืน่มากม็แีคต่นอยูล่ำพงั

แม้ภายในห้องจะไม่ได้มีกลิ่นอับ แต่หล่อนอยากออกไปสูดอากาศ

และยืดเส้นยืดสาย หญิงสาวเกาะตู้ไม้ใบหนึ่งเพื่อลุกยืนก่อนจะก้มมอง

เสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่ มันเป็นเสื้อแขนยาวตัวยาวตัดเย็บจากผ้าลินิน ตั้งแต่

คอลงมาถึงอกเสื้อปักด้วยด้ายหลากสีเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ภายใต้เสื้อซึ่งยาว

ถึงเข่าเป็นกางเกงผ้าหุ้มข้อเท้า แวบหนึ่งที่เมย์คิดว่านี่ไม่ใช่ตัวเอง หล่อน

รู้สึกเตี้ยลง คล้ำและอวบขึ้น ความรู้สึกดังกล่าวทำให้อยากส่องกระจก

แต่มองไปรอบๆก็ไม่มีกระจกสักบาน

เมย์ตัดสินใจเปิดประตูออกไป สิ่งแรกที่ปรากฏสู่สายตาคือลานโล่ง
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 ๒บูคารา (Bukhara) พรมทอลายแปดเหลี่ยม มักมีพื้นหลังสีแดง

 ๓ซัลวาร์กามีซ (Shalwar kameez) ประกอบด้วยเสื้อตัวยาวคลุมเข่า (กามีซ) และกางเกง

ขายาว (ซัลวาร์) ทำจากผ้าฝ้าย

และบ้านหลังใหญ่ มีบันไดระเบียงสองขั้นทอดไปสู่ประตูซึ่งเปิดไว้ หล่อน

หันมองบ้านพักของตนบ้าง มันเป็นเหมือนห้องแถวชั้นเดียวเรียงติดกัน

สามห้อง ผนังเหมือนถูกฉาบหยาบๆด้วยดินเหนียว หลังคาแบนราวกล่อง

สี่เหลี่ยม หล่อนมาอยู่ที่นี่แทนที่จะเป็นโรงพยาบาลได้อย่างไร เมย์คิดแล้ว

ตัดสินใจก้าวผ่านลานปูนไปเพื่อหวังพบใครสักคน

บ้านหลังใหญ่เงียบสงัดราวร้างผู้คน หล่อนเดินผ่านห้องว่างซึ่งปูพื้น

ด้วยพรมบูคารา๒ ลวดลายคล้ายกับผืนที่แม่หอบหิ้วจากอินเดียกลับไปบ้าน

ที่อังกฤษ มันน่าจะเป็นห้องรับประทานอาหาร เพราะภายในห้องนั้นมีตู้ไม้

ขนาดใหญ่เก็บจานชามเหมือนตู้โชว์ ตลอดแนวผนังด้านหนึ่ง มีเบาะเก้าอี้

อยู่อีกมุมห้องเหมือนร้านอาหารอาหรับที่หล่อนเคยไป ฝั่งตรงข้ามนั้น

ดูเหมือนจะเป็นห้องรับแขก มีโซฟายาวมากสองตัวตั้งขนานไปกับผนังห้อง

และหันหน้าเข้าหากัน ภายในห้องปูด้วยพรมผืนใหญ่เต็มพื้นที่ แล้วยังมี

เตาผิงขนาดใหญ่ซึ่งมีวิทยุรุ่นเก่าวางอยู่ด้านบน

เมื่อผ่านทางเดินระหว่างสองห้องนั้นมา ก็พบกับโถงกลางบ้านซึ่ง

เพดานเปิดโล่ง มีบันไดทอดอยู่กึ่งกลางขึ้นไปสู่ชั้นบน เมย์แหงนมองขึ้นไป

พร้อมกับความคิดที่ว่าเจ้าของบ้านหลังนี้คงร่ำรวยถึงขั้นเศรษฐี

“มัรยัม”

หญิงสาวหันขวับก็เห็นชายหนุ่มวัยไล่เลี่ยกับหล่อนยืนมองมาจาก

โถงทางเดินปีกขวา เขาสวมซัลวาร์กามีซ ๓ ซึ่งเป็นเสื้อสีขาวตัวยาวถึงเข่า

และกางเกงผ้าขายาวกรอมเท้า สวมทับด้วยเสื้อกั๊กสีน้ำตาลเข้ม

“เรียกฉันหรือ” หลังจากถูกเรียกด้วยคำนั้นบ่อยเข้า เมย์จึงมั่นใจว่า

เขาหมายถึงหล่อน

ชายหนุ่มมีสีหน้ากึ่งขบขันกึ่งแปลกใจ กระทั่งร่างท้วมของสตรี

วัยกลางคนก้าวออกมาจากโถงทางเดินฝั่งเดียวกัน แกตรงมาจับมือหล่อน

พลางเอ่ยบางอย่างยืดยาว
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นิว้ปอ้มชีไ้ปทางหลงับา้นเหมอืนจะไลเ่มยใ์หก้ลบัไปพกัผอ่น หญงิสาว

สั่นศีรษะดื้อดึง พยายามอธิบายว่ารู้สึกดีขึ้นแล้ว ก่อนจะนึกได้ว่าใครที่

สามารถเป็นล่ามอธิบายแทนได้

“ดอกเตอร์ซาฮิบ...ดอกเตอร์ซาฮิบล่ะคะ ฉันอยากพบเขา”

ถา้ไมไ่ดต้าฝาดไป หลอ่นแนใ่จวา่เหน็รอ่งรอยของความผดิหวงัเสยีใจ

ในดวงตาของสตรีผู้นั้นทุกครั้งที่แกทอดมองมา

ชายหนุ่มหันไปเอ่ยบางอย่างกับหญิงวัยกลางคนก่อนจะก้าวเร็วขึ้น

บันได เมย์นึกรู้ว่าดอกเตอร์ซาฮิบคงอยู่ข้างบนนั้น แต่เมื่อทำท่าจะตามไป

มือหยาบกร้านก็รั้งข้อมือหล่อนไว้พลางส่ายศีรษะ น้ำตาหยดหนึ่งทิ้งตัวลง

บนร่องแก้มของแก หญิงสาวบีบกระชับมือคู่นั้นพร้อมกับพยักหน้าให้แก

คลายใจว่าจะไม่ขึ้นไป

หญิงสาวประเมินความสูงของหญิงวัยกลางคน ดูเหมือนแกจะสูง

ราวห้าฟุตสามนิ้ว ส่วนเมย์สูงห้าฟุตเจ็ดนิ้ว ทว่าระดับไหล่ของหล่อนกับ

อีกฝ่ายกลับไล่เลี่ยกัน

เมยเ์หลยีวมองหากระจกในบา้นหลงันี้ กอ่นจะพุง่ตรงไปยงัโถงทางเดนิ

ปีกขวา เมื่อเห็นว่ามีกระจกบนผนังข้างตู้ลิ้นชัก หัวใจเต้นกระหน่ำเมื่อ

ต้องการพิสูจน์บางอย่าง

ภาพที่ปรากฏไม่ใช่หล่อน! แต่เป็นผู้หญิงวัยแรกสาวซึ่งมีใบหน้า

อิ่มเอิบ ดวงตากลมรีราวเม็ดอัลมอนด์ทอประกายตื่นตระหนก หน้าผาก

ข้างหนึ่งบวมช้ำ และเมื่อหล่อนยกมือสัมผัส หน้าผากนูนก็ปวดปลาบขึ้นมา

ไม่ใช่ฝัน...ความเจ็บปวดนี้ ร่างกายนี้เป็นของจริง แล้วร่างสูงใหญ่

ซึ่งก้าวมาอยู่เบื้องหลังก็สะท้อนผ่านกระจกเงาเพื่อตอกย้ำสิ่งที่เกิดขึ้น

หญิงสาวทรุดลงไปนั่งกองกับพื้น ร่างกายชาไปทุกส่วนก่อนจะร้องไห้

เหมอืนโลกกำลงัแตกสลาย ไมส่ิ มนัยอ่ยยบัจนไมเ่หลอืชิน้ดี หลอ่นเปน็ใคร

และที่นี่คือที่ไหน หล่อนไม่อยากอยู่ที่นี่ ไม่อยากเป็นผู้หญิงคนนี้

“มัรยัมจาน”

“ฉันชื่อเมย์! ได้ยินไหม! ฉันชื่อเมย์ ไม่ใช่คนที่คุณเรียก!” หล่อน

ตวาดกลับทั้งน้ำตา จ้องแพทย์หนุ่มราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ แต่แล้วก็ต้อง
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ยกมือปิดหน้าเพื่อซ่อนน้ำตา นี่ไม่ใช่นิสัยของหล่อนเลย เมย์เกลียดการ

ร้องไห้ต่อหน้าผู้อื่น ไม่ชอบแสดงความอ่อนแอออกมา

“คุณคงมีหลายเรื่องอยากบอกผมใช่ไหม”

กระแสเสียงสุภาพเข้าอกเข้าใจเรียกให้เมย์เงยหน้าสบตาเขาอีกครั้ง

หล่อนเม้มริมฝีปากแน่นก่อนจะพยักหน้า แล้วเขาก็ส่งยิ้มมา รอยยิ้มอย่าง

‘หมอ’ หญิงสาวนิยามมันว่าอย่างนั้น เช่นที่คนเป็นหมอเคยยิ้มปลอบใจตอน

หล่อนยังเป็นเด็ก ราวกับว่าพวกเขาเข้าใจความเจ็บปวดที่คนไข้ต้องเผชิญ

ดอกเตอร์ซาฮิบลุกยืนอีกครั้งพร้อมกับที่สตรีวัยกลางคนประคอง 

หล่อนลุกขึ้น แกผงกศีรษะรับคำของบุรุษที่ดูมีอำนาจในที่แห่งนี้ก่อนเขา

จะหันมาบอกหล่อนเป็นภาษาอังกฤษ

“ชอบอ่านหนังสือไหม ข้างบนมีห้องหนังสือ อมีนาจานจะมากับเรา”

แต่ละย่างก้าวเลื่อนลอยตรงข้ามกับสมองซึ่งพยายามประมวลความ

เป็นไปได้อย่างเร็วรี่ ใครบางคนกำลังเล่นตลก สิ่งเดียวที่คิดได้คือหล่อน

ถูกศัลยกรรมหน้าตา แล้วส่งมาในประเทศสงครามให้นักรบได้เสพสมอย่าง

ที่เห็นตามข่าว

หญงิสาวชะงกัยา่งกา้ว ผนิมองผูท้ีแ่พทยห์นุม่เรยีกวา่ ‘อมนีาจาน’ แก

กำลังร้องไห้ขณะประคับประคองหล่อนราวแม่ประคบประหงมลูกก็ไม่ปาน

“เป็นอะไรหรือ” ดอกเตอร์ซาฮิบหันมาถามก่อนคาดเดา “เธอเพิ่ง

ตกบนัได คงจะกลวัละสิ ไมต่อ้งกลวั ฉนักบัมามาน...แมข่องเธอ...อยูต่รงนี้

ไม่ต้องกลัว”

หล่อนน่ะหรือ ตกบันได นั่นไม่อยู่ในความทรงจำสักนิด และ

นายแพทย์ผู้นี้พูดราวกับว่าสตรีที่ชื่ออมีนาเป็นแม่ของหล่อน นั่นยิ่งไม่มีทาง

เป็นไปได้

เมย์สูดหายใจลึกตั้งสติพลางก้าวขึ้นมาถึงบนชั้นสองของบ้าน สิ่งแรก

ที่เห็นคือกรอบรูปครอบครัวขนาดใหญ่ ภาพสีขาวดำนั้นประกอบด้วยบุรุษ

และสตรีวัยกลางคนท่าทางภูมิฐาน บนตักของสตรีมีร่างของเด็กชายวัย

ประมาณสองขวบส่งยิ้มให้กล้อง
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“กาซีซาฮิบ” อมีนาเอ่ยพลางชี้ไปที่บุรุษซึ่งสวมเครื่องแบบทหาร

หากหญิงสาวหยุดสายตาที่เด็กชายในภาพแล้วผินมองแพทย์หนุ่ม

นั่นคงจะเป็นเขาในตอนเด็ก ถ้าที่นี่คือบ้านของเขา บางทีหล่อนอาจโชคดี

อาจเกิดความผิดพลาดในการส่งตัว หวังว่าด้วยจรรยาบรรณแพทย์จะทำให้

เขามีเมตตาต่อมนุษย์ด้วยกัน

“ดอกเตอร์ซาฮิบ” เมย์เปรยออกมาอย่างลืมตัว แต่แล้วอมีนาก็เขย่า

แขนหล่อนพลางเอ่ยด้วยยืดยาว

“อมีนาบอกว่าดีใจที่เธอจำได้” เขาแปลคำพูดของสตรีวัยกลางคน

“เปล่า ฉันแค่เดา”

นายแพทย์ลอบถอนใจก่อนก้าวนำไปตามระเบียงทางเดินปีกซ้ายบน

ชั้นสอง เขาเปิดประตูห้องแรกเข้าไป เผยให้เห็นตู้หนังสือสูงจรดเพดาน

ชิดผนังห้องทุกด้าน ตรงกลางเป็นที่ตั้งของโต๊ะและเก้าอี้ไม้ตัวหนึ่งกับโซฟา

หนังสีน้ำตาลขอบทองสองตัวซึ่งหันหน้าเข้าหากัน

ถ้าได้มาเยือนที่นี่ด้วยความสมัครใจ หล่อนคงตกหลุมรักบ้านหลังนี้

อย่างไม่ต้องสงสัย คิดแล้วน้ำตาก็รื้นขึ้นมาอีกครั้ง จนต้องเบือนหน้าหนี

สายตาคู่คมซึ่งคล้ายจะเฝ้าสังเกตตลอดเวลา

หญิงสาวนั่งลงบนเก้าอี้โซฟาฝั่งตรงข้ามกับบุรุษซึ่งคงเป็นเจ้าของบ้าน

ทว่าอมีนากลับลังเลที่จะนั่งลงด้วยกันจนแพทย์หนุ่มต้องผายมือเชิญ

“ที่นี่คือที่ไหน” หล่อนโพล่งถาม “คุณจับตัวฉันมาทำไม”

คงมใีครลกัพาตวัหลอ่นมาจากเหตรุะเบดิทีม่มุไบ ตอ้งใชแ่น่ๆ หลอ่น

จึงไม่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างที่ควรเป็น

“ใจเย็นๆ มัรยัมจาน ที่นี่คือกรุงคาบูล อัฟกานิสถาน และฉันไม่ได้

จับตัวเธอมา”

หัวใจตกลงไปที่ตาตุ่มทันทีเมื่อรู้ว่าตนอยู่ที่ไหน แม้อัฟกานิสถาน

จะมรีฐับาลซึง่มาจากการเลอืกตัง้ มกีองกำลงันาโตดแูลความสงบ หากหลาย

พื้นที่ยังมีการสู้รบ และเมย์ยังเชื่อว่าหล่อนถูกจับตัวมา

“คุณทำอะไรกับใบหน้าของฉัน”

“เธอตกบันไดไงเล่า ถ้าเธอรู้สึกปวดหัวหรือตาพร่าเลือน พรุ่งนี้ฉัน
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จะพาเธอไปโรงพยาบาล”

“ฉันไม่เคยตกบันได” หล่อนตอบเสียงเกรี้ยว คร้านจะใส่ใจชื่อเรียก

ที่ทุกคนเรียกอีกแล้ว เมย์ต้องการคำตอบว่าตนมาอยู่ที่นี่มีหน้าตาเปลี่ยนไป

ได้อย่างไร “ระเบิด...ฉันหมดสติเพราะระเบิดที่ซาเวรีบาซาร์ที่เมืองมุมไบ

พวกคุณคือขบวนการใช่ไหม คุณแปลงโฉมฉันและส่งฉันมาที่นี่”

“ผมไม่เคยได้ยินอะไรแบบนั้น”

เมย์สบถคำหยาบออกมาเมื่อคิดว่าอีกฝ่ายแกล้งไขสือ สาแก่ใจเล็กๆ

เมื่อเห็นเขามีสีหน้าเปลี่ยนไป

“เธอไม่ควรพูดคำนี้ ผู้หญิงที่ดีไม่ควรพูด”

“ฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่ดี ฉันสำส่อน ไม่ใช่สาวบริสุทธิ์แบบที่พวกผู้ชาย

ประเทศคุณต้องการ คุณจะปล่อยฉันกลับไปได้ไหมเล่า”

“มัรยัม!” เสียงดุนั้นสะท้อนก้องกังวาน หล่อนคิดว่าตนได้ยินเสียง

หนังสือบนชั้นสั่นสะเทือนเพราะเสียงดังของผู้ชายท่าทางใจเย็น

“เธอไม่ใช่มัรยัมจาน” ดอกเตอร์ซาฮิบเอ่ยด้วยน้ำเสียงเบาโหวง

“ฉันบอกคุณแล้ว” หล่อนตอบเขาพลางเม้มปากกลั้นเสียงสะอื้น

“ฉันบอกคุณแล้ว...ฉันชื่อเมย์ เป็นแค่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอินเดีย

เพื่อเขียนหนังสือ ไม่ใช่คนเด่นคนดัง ไม่มีประโยชน์เลยที่จับฉันมา ไม่ว่า

พวกคุณจะเรียกค่าไถ่เท่าไหร่ รัฐบาลประเทศฉันไม่มีวันจ่ายให้คุณ”

แพทยห์นุม่รบัฟงัดว้ยทา่ทางสงบนิง่ ทกุอยา่งทีผู่ห้ญงิคนนีเ้ลา่ ยนืยนั

วา่หลอ่นไมใ่ชม่รัยมัจาน เดก็รบัใชใ้นบา้นของเขา อยา่วา่แตพ่ดูภาษาองักฤษ

เลย บุตรสาวของอมีนาสติไม่ดีแม้จะพูดคุยกันด้วยภาษาปาซโตและดารี

ยังไม่ค่อยเข้าใจ ถึงกระนั้นมัรยัมจานก็เป็นที่รักที่เอ็นดู ต่างจากผู้หญิงที่

พูดจาไม่น่าฟังคนนี้

เขาเหลือบมองอมีนาด้วยความเห็นใจ แกไม่เข้าใจบทสนทนาจึงได้

มีสีหน้าสับสน

“ถ้าผมเชื่อคุณ คุณจะเชื่อผมได้ไหมว่าผมไม่ได้จับตัวคุณมากักขัง

หรือเพื่อเรียกค่าไถ่”

เขาพยายามคิดในมุมของเจ้าหล่อน มุมของผู้หญิงชื่อเมย์ โอ... 
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พระเจ้าช่างจัดสรรอะไรอย่างนี้ คงมีแต่พระองค์เท่านั้นที่รู้คำตอบ

“แล้วฉันมาอยู่ที่นี่...มีหน้าตาแบบนี้ได้ยังไง ฉันควรอยู่ที่โรงพยาบาล

ในมุมไบหรือกลับไปที่อังกฤษบ้านของฉัน”

“คุณเป็นชาวอังกฤษหรือ”

“ใช่ ใช่ค่ะ ฉันเป็นลูกครึ่งเชื้อสายอังกฤษ- ไทย”

“มัรยัมจาน” เขาเรียกก่อนจะรีบเอ่ยสำทับเมื่อเห็นหล่อนตั้งท่าจะ

โวย “ให้ผมเรียกคุณอย่างนี้เถอะ เห็นแก่ผู้หญิงที่นั่งข้างคุณ แกเป็นแม่

ของมัรยัมจาน เป็นคนงานที่ขยันและซื่อสัตย์”

หญิงสาวผินมองสตรีวัยกลางคนซึ่งใบหน้าเปื้อนคราบน้ำตาแล้ว

พยักหน้าตกลง

“เมื่อเช้านี้ มัรยัมตกบันได นั่นจึงอธิบายว่าทำไมคุณถึงมีแผลโนบน

หน้าผาก เธอหมดสติไปก่อนจะฟื้นขึ้นมาพูดภาษาอังกฤษที่ไม่เคยเรียนรู้

มาก่อน คุณคิดว่าตัวเองกำลังเผชิญความยุ่งยากใจคนเดียวหรือ พวกเรา

ทั้งหมดก็เหมือนกัน”

หล่อนหลุบตาลงมองมือบนตัก ปล่อยให้หยาดน้ำตาไหลลงมาถึง

ปลายคางก่อนจะเงยหน้าขึ้นอีกครั้ง

“ถ้าคุณไม่ได้ต้องการหาประโยชน์จากฉัน คุณติดต่อสถานทูตให้ฉัน

ได้ไหม หรือแค่บอกว่าอยู่ตรงไหน ฉันจะไปติดต่อเองก็ได้”

“คุณจะอธิบายถึงหน้าตาที่เปลี่ยนไปอย่างไร แล้วผมจะอธิบายกับ

ผู้หญิงที่นั่งข้างคุณว่าอย่างไร”

“แต่ฉันก็มีพ่อแม่มีครอบครัวที่รออยู่” หล่อนเอ่ยเจือสะอื้น

นายแพทย์น่ิงตรึกตรอง ถ้าสตรีผู้น้ีมีนามว่าเมย์ เขาควรตามหาตัวตน

ของหล่อนให้พบเสียก่อนเพื่อพิสูจน์ว่านี่คือเรื่องจริง

“ขอเวลา ผมจะติดต่อเพื่อนที่อินเดียและถามข่าวคราวของเหตุระเบิด

เราอาจเจอคุณก็ได้”

หญงิสาวรบีพยกัหนา้ตอบ ใบหนา้และสายตาจรงิจงันัน้คงทำใหห้ลอ่น

นึกละอายใจแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากไม่มีคำพูดต่อไปของเขา

“ทาชาคอร์ ขอบคุณ”
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๒

ความคิดที่ว่าทุกคนในบ้านหลังนี้  อาจเป็นคนดีทำให้
หล่อนยังคงมีความหวัง เมย์พยายามไม่ทำตัวเป็นปัญหา ไม่วุ่นวาย แม้การ

อาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กจะทำให้คนที่ไม่เคยอยู่นิ่งรู้สึกเบื่อเหมือนจะตาย

อมีนาฉุนโกรธที่หล่อนลืมละหมาด ใครว่าลืมเล่า หล่อนทำไม่เป็น

ต่างหาก สตรีวัยกลางคนสอนตั้งแต่การหันหน้าไปยังชุมทิศ๔ที่ถูกต้อง

ท่าทางของแกเหมือนจะบ้าตายให้ได้ที่มีลูกสาวไม่ได้ความ

‘ฉันขอโทษ อมีนาจาน’ เมย์กล่าวประโยคนั้นในใจ

อมีนากลับออกไปและกลับเข้ามาอีกครั้งพร้อมกับอาหารเย็น มันคือ

ขนมปังเหมือนแป้งแผ่นบาง ซุปและผลมัลเบอร์รี่แห้ง อย่างหลังนั้นถูกปาก

หล่อนมากทีเดียว รอยยิ้มและสายตาอบอุ่นอ่อนโยนของอมีนายามเห็น

หล่อนกินได้เยอะติดอยู่ในสายตาเมย์เช่นกัน

ไม่ว่าด้วยเหตุผลกลใดที่ทำให้แกปักใจว่าหล่อนเป็นลูก หญิงสาวเชื่อ

ในความรักของสตรีผู้นี้ว่าเป็นสิ่งจริงแท้

คืนนั้นเมย์นอนหลับๆตื่นๆตลอดทั้งคืนก่อนจะตื่นมาพบกับห้องอัน

ว่างเปล่า อมีนาคงลุกไปทำงานแต่เช้า หญิงสาวตัดสินใจเปิดประตูออกไป

 ๔ชุมทิศ ภาษาอาหรับ คือ กิบละหฺ คือ ทิศที่มุสลิมหันหน้าไปยามนมาซและขอดุอาอ์ คือ

กะอฺบะหฺในนครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เดิมกิบลัตอยู่ที่เยรูซาเลมในปาเลสไตน์ แต่เปลี่ยนมา

เมื่อสมัยศาสนทูตมุฮัมมัด มุสลิมทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็ตามจะต้องหันหน้ามาทางนี้  เมื่อ

เวลาละหมาดจะหันหน้าไปทางทิศอื่นไม่ได้เด็ดขาด นอกจากว่าอยู่ในภาวะจำเป็น เช่น การเดินทาง ซึ่ง

ไม่ทราบว่าขณะนั้นกิบลัตอยู่ทางทิศใด แต่ต้องมีการเนียต (ตั้งใจแน่วแน่) ในใจว่าขณะนี้เรากำลังหัน

หน้าไปสู่กิบลัต
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หากแทนที่จะขึ้นบันไดด้านหลังตัวบ้านหลังใหญ่ หล่อนกลับเดินอ้อมไปยัง

ด้านหน้าแล้วก็ได้เห็นสนามหญ้าเขียวขจี กอกุหลาบออกดอกบานสะพรั่ง

ส่งกลิ่นกรุ่นฟุ้งอวลหวานมากับอากาศเย็น

นี่หรืออัฟกานิสถาน...อาจเพราะมันคือบ้านของเศรษฐีจึงยังคงความ

งดงามอยู่ได้ หล่อนปัดความสุนทรีย์ที่กำจายโอบล้อมใจทิ้งไปทันทีที่เห็น

ดอกเตอร์ซาฮิบกับชายหนุ่มที่ เคยพบครั้งหนึ่งก้าวออกมาจากระเบียง

หน้าบ้าน

“ดอกเตอร์ซาฮิบ”

เมย์รีบก้าวยาวไปหาแพทย์หนุ่มซึ่งหยุดยืนหันมาทางหล่อน

“วันนี้อาการเป็นอย่างไร” เขาถามเป็นคำแรก

“ค่ะ ดีแล้ว ไม่ปวดหัวแล้วค่ะ” หล่อนตอบรวบรัดแล้วจึงเป็นฝ่าย

ตั้งคำถามคาใจ “คุณติดต่อเพื่อนที่อินเดียให้ฉันหรือยัง เขาว่าอย่างไรบ้าง”

“ผมต้องรีบไปทำงาน บ่ายนี้จะเข้าไปโทรศัพท์ที่กระทรวงโทรคมนา-

คม”

“แต่ที่บ้านนี้ก็มีโทรศัพท์”

“ถ้าจะโทร.ไปต่างประเทศต้องไปโทร.ที่นั่น” เขานิ่วหน้าตอบ

หญิงสาวพึมพำรับรู้อย่างหมดข้อโต้แย้ง หากไม่วายวอนขอ “ฉันไป

กับคุณได้ไหม สัญญาว่าจะไม่รบกวนการทำงานของคุณ คุณก็รู้ว่าอยู่ที่นี่

ฉันคุยกับใครไม่รู้เรื่อง”

แวบหนึ่งที่เขาคิดว่าหล่อนกำลังอ้อน หลังจากที่ต้องรับฟังคำพูด

ร้ายกาจเมื่อวานนี้ เขาไม่คิดว่าหญิงสาวจะพูดดีกับใครเป็นเหมือนกัน

“คุณเป็นนักเขียนคงจะชอบอ่านหนังสือ ในห้องหนังสือมีหนังสือ

ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสอยู่พอสมควร ผมอนุญาตให้คุณเข้าไปได้

หรือถ้าต้องการอะไรก็บอกฟาร์ดีน เขาพอเข้าใจภาษาอังกฤษเล็กน้อย”

เมย์ผินมองชายหนุ่มในชุดพื้นเมือง เขายิ้มน้อยๆรับการแนะนำนั้น

รอกระทั่งผู้เป็นนายขึ้นรถแล้วจึงปิดประตูให้

หญิงสาวแลเลยตามรถยนต์ซึ่งขับออกไป แปลกใจก็แต่ว่าดอกเตอร์

ซาฮิบผู้นี้มีบ้านใหญ่โตราวกับบ้านเศรษฐี ทำไมจึงได้ขับรถเมอร์เซเดสรุ่น
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เก่ากึ้กอย่างนั้นเล่า

เมย์ใช้เวลาว่างไปกับการนั่งกอดเข่ามองอมีนารีดผ้า เสร็จแล้วก็ 

ช่วยแกถือตะกร้าเสื้อผ้าไปเก็บ มีอยู่ครั้งหนึ่งที่หล่อนลืมตัวถามว่าคนอื่นๆ

ในรูปถ่ายอยู่ที่ไหน แต่เมื่อเห็นสายตาของแกมองตอบมาอย่างสับสนระคน

เสียใจเช่นเดียวกับทุกครั้งที่สื่อสารกันไม่เข้าใจ หล่อนก็ได้แต่บีบมือของแก

อย่างปลอบโยน

ตอนบ่ายหญิงสาวขึ้นไปในห้องหนังสือตามที่ได้รับอนุญาต นอกจาก

ภายในห้องที่ได้เข้ามาเมื่อวานเป็นครั้งแรกจะมีหนังสือมากมายแล้ว มันยัง

ถูกจัดหมวดหมู่ตามภาษาอย่างเป็นระเบียบ หล่อนถึงกับอุทานในลำคอ

เมื่อไล่สายตาไปพบกับงานเขียนของวอลแตร์ ก่อนจะหยิบบทกวีเล่มหนึ่ง

ออกมา

หญิงสาวออกมานั่งอ่านหนังสือกลางโถงเพื่อรอเจ้าของบ้านกลับมา

แล้วหัวใจก็โลดแรงเมื่อแว่วเสียงเลื่อนรั้วเหล็ก ตามด้วยเสียงเครื่องยนต์

เคลื่อนเข้ามา

เมื่อเห็นร่างสูงใหญ่ในชุดเสื้อเชิ้ตและกางเกงสแล็คเดินเข้ามาพร้อม

ชายหนุ่มร่างผอมในชุดพื้นเมือง หล่อนก็นึกเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของบุรุษทั้งสองในใจ เหมือนพวกเขาอยู่ในคนละยุคสมัย น้อยนักที่ชาว

อัฟกานิสถานในยุคนี้จะสวมใส่เครื่องแต่งกายสากล เว้นแต่ย้อนกลับไป

ในช่วงก่อนที่ประเทศจะถูกปกครองโดยรัฐบาลตอลิบาน

“ซาลาม” หล่อนเอ่ยคำทักทายง่ายๆที่ตนรู้กับผู้ที่ เพิ่งกลับจาก

ที่ทำงาน

“ซาลาม” เขาตอบด้วยน้ำเสียงสุภาพก่อนจะเหลือบเห็นหนังสือใน

มือของหล่อน “วอลแตร์ นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส”

“ค่ะ ห้องหนังสือของคุณน่าสนใจมาก”

ดอกเตอร์ซาฮิบยิ้มรับก่อนเสียงทุ้มจะกล่าวเป็นภาษาฝรั่งเศส

“Si, nous ne trouvons pas des choses agrèables, nous

trouverons du moins des choses nouvelles.”
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แม้ไม่พบเรื่องน่ายินดี แต่อย่างน้อยก็ได้ค้นพบสิ่งใหม่...เขาบอก

หล่อนด้วยปรัชญาของวอลแตร์

“สักครู่ฟาร์ดีนจะนำชามาให้ผมที่ห้องหนังสือ คุณมาพร้อมกับเขา”

หญิงสาวพยักหน้ารับ ดูเหมือนเขาจะหลีกเลี่ยงการอยู่ตามลำพังกับ

หล่อน ทุกครั้งที่พูดคุยกับเขาจึงต้องมีผู้อื่นอยู่ร่วมเป็นพยานเสมอ

การเป็นสมาชิกครอบครัวที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติระหว่างพ่อ

และแม่ เติบโตในวัฒนธรรมอันหลากหลาย สอนให้หล่อนเคารพวิถีชีวิต

ความคิด ตลอดจนความเชื่อความศรัทธาอันแตกต่างของผู้คน เมย์จึงไม่มี

ปัญหากับเรื่องนี้แต่อย่างใด

สิบนาทีให้หลัง หญิงสาวก็ตามฟาร์ดีนซึ่งยกกาน้ำชาขึ้นมายังห้อง

หนังสือ เป็นครั้งแรกที่หล่อนได้เห็นดอกเตอร์ซาฮิบสวมชุดพื้นเมืองสีครีม

ขนาดพอดีตัว มีลวดลายตารางกลางอก ต่างจากชุดซัลวาร์กามีซทั่วไป

รูปร่างผึ่งผายและความสูงของเขาส่งผลให้เขาสวมชุดนั้นได้สง่างาม

นายแพทย์ผายมือเชิญหล่อนนั่ง ฟาร์ดีนรินน้ำชาส่งให้ผู้เป็นนาย

และหล่อน

“ชาเขียว...” หล่อนทาย

“บาเล” เขาตอบ “ใช่”

เมย์เผลอยิ้ม แวบหนึ่งในความคิด...การใช้ชีวิตในอัฟกานิสถานนั้น

ไม่เลวเลย

“ถ้าคุณไม่ใช่คนร้ายที่ลักพาตัวฉันมา คุณก็คงเป็นคนที่ช่วยชีวิตฉัน

อย่างนั้นหรือเปล่าคะ”

ดอกเตอร์ซาฮิบคิดว่านั่นเป็นการเกริ่นนำเข้าสู่หัวข้อสนทนาได้อย่างดี

หล่อนมีวิธีพูดจาได้สมกับการเป็นนักเขียน

“ไม่ใช่...ถ้าคุณหมายความว่าผมช่วยคุณจากเหตุระเบิด แต่ถ้าเป็น

การช่วยมัรยัมจานหลังจากที่เธอตกบันไดละก็ ใช่”

หญิงสาวรู้สึกสับสน ถ้านี่เป็นการอำหรือโกหกเพื่อล้างสมอง หล่อน

ยอมรับว่ามันแนบเนียนที่สุด

“แล้วเพื่อนที่อินเดียของคุณได้ข่าวคราวของเหตุระเบิดว่าอย่างไร”



โกลาบ จัน  19

“ไม่มีเหตุระเบิดที่มุมไบ ไม่ว่าสัปดาห์นี้หรือเดือนนี้” เขาตอบแล้วก็

เห็นใบหน้าของเจ้าหล่อนซีดขาวสลับแดงก่ำ “คุณพอจำได้ไหมว่าเหตุระเบิด

เกิดขึ้นเมื่อไหร่”

“๑๓ กรกฎาคม” หล่อนตอบกลับทันควัน “๑๓ กรกฎาคม ๒๐๑๑”

แพทย์หนุ่มจ้องลึกเข้าไปในดวงตาคู่ตรงข้ามอย่างใจหาย นี่คือ

พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าหรืออย่างไร!

เขาหยิบปฏิทินพกออกมาจากกระเป๋าสตางค์ ด้านหนึ่งของกระดาษ

แข็งเป็นปฏิทินเปอร์เซีย ส่วนอีกด้านเป็นปฏิทินสากล เขาส่งมันให้กับหล่อน

“ตามปีสากล...ตอนนี้คือปี ๑๙๗๕”

กระดาษแผ่นเล็กร่วงหล่นจากมือของหญิงสาวที่หอบหายใจถี่ก่อน

ยกมือปิดบังใบหน้า ไหล่ซึ่งสั่นสะท้านนั้นสั่นคลอนหัวใจแพทย์หนุ่ม เขาได้

แต่ระลึกถึงพระเจ้า หากนี่เป็นพระประสงค์ของพระองค์แล้วไซร้

เนิน่นานในความรูส้กึทีท่ำไดเ้พยีงมองผูห้ญงิคนหนึง่รอ้งไห้ ถา้หลอ่น

ป่วยไข้เขายังรักษาได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวนั้น แม้แต่ตัวเขายัง

ไม่อยากเชื่อเสียด้วยซ้ำ

“โกหก คุณโกหก คุณกำลังล้างสมองฉัน” หล่อนเอ่ยเสียงสะท้าน

เนื้อตัวสั่นด้วยความโกรธ

“ผมมหีนงัสอืพมิพฉ์บบัวนันี้ มวีทิยุ หรอืถา้คณุมชีวีติอยูใ่นปี ๒๐๑๑

จริง คุณคงพอสังเกตเห็นความแตกต่างทั้งจากรถราและบ้านเรือนกระมัง”

หล่อนประหวัดไปนึกถึงรถเมอร์เซเดสรุ่นเก่าของเขา แล้วยังบ้าน

หลังใหญ่ซึ่งมีสนามหญ้าเล็กๆ แปลงดอกกุหลาบงดงาม แม้แต่ถนน

ภายนอกรั้วบ้านก็สะอาดและสงบ ไร้ความวุ่นวาย ต่างจากภาพข่าวที่หล่อน

เคยเห็น ทว่า...

“ทำไมคุณถึงไม่มีท่าทางแปลกใจ ถ้าคุณไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมา ทำไม

ถึงเชื่อฉันง่ายๆ ทำเหมือนกับว่าคุณเคยเจอคนไข้แบบนี้ทุกวัน”

“ผมไม่ได้เชื่อคุณ ผมเชื่อในพระเจ้า”

เมยต์อ้งเงยหนา้เพือ่มใิหน้ำ้ตาไหลลงมา พระเจา้ของเขาไมใ่ชข่องหลอ่น

 สำหรบัหลอ่น ทกุอยา่งตอ้งมเีหตมุผีลประกอบเสมอ แตส่ิง่ทีเ่กดิขึน้ตอนนี้
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อยู่เหนือเหตุผลใดๆ

“ถ้าอย่างนั้นฉันอาจมีหน้าที่มาบอกคุณว่า ประเทศของคุณกำลังจะ

ย่อยยับเพราะสงคราม เป็นแหล่งกบดานของผู้ก่อการร้าย คุณกำลังจะเป็น

ประชากรของประเทศที่ติดอันดับประเทศยากจนที่สุดในโลก...”

หล่อนแค่อยากให้เขารับรู้ความเจ็บปวดและหวาดกลัวบ้างเท่านั้น แต่

เมื่อมองสบดวงตาคู่คมซึ่งฉายแววเจ็บช้ำระคนกรุ่นโกรธ น้ำตาของหล่อน

ก็หยาดรินลงมาอีกจนได้

“ไม่จริง” เขาพูดลอดไรฟัน

“แล้วกัน คุณไม่เชื่อแล้วหรือ”

เขาไม่ตอบ แต่ขบกรามแน่นจนเป็นสันนูน หล่อนได้รู้ว่ายามบุรุษผู้นี้

กำลังไม่พอใจ ดวงตาคู่คมซึ่งฉายแววอ่อนโยนและใบหน้าหล่อเหลาภายใต้

หนวดเคราของเขาน่ากลัวยิ่งกว่าใครที่หล่อนเคยพานพบมา

หากอีกนัยหนึ่ง ปฏิกิริยาของเขาตอกย้ำว่าสิ่งที่เขาพูดคือความจริง

ที่นี่คือกรุงคาบูลปี ค.ศ.๑๙๗๕ และบุรุษผู้นี้ไม่รู้เลยว่าสายลมแห่งการ

เปลี่ยนแปลงกำลังจะพัดหอบเอาฝุ่นดินปืนปกคลุมท้องฟ้าของอัฟกานิสถาน

หล่อนจากปัจจุบันมาถึงสามสิบหกปีเชียวหรือ หญิงสาวไม่อยาก

ยอมรับว่ามันคือความจริง แม้จะพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์

ต่างๆนานา เช่นหล่อนอาจถูกศัลยกรรมใบหน้า แต่มันจะเป็นไปได้อย่างไร

ทีเ่มยเ์ตีย้ลงกวา่เดมิถงึสีน่ิว้โดยไมม่แีผลผา่ตดับนขา แลว้ยงัดวงตาสเีขยีวใส

ของเด็กสาวคนนี้ มันคือของจริง ไม่ใช่เพราะคอนแท็คท์เลนส์

“ทีนี้คุณเข้าใจหรือยัง” หล่อนเอ่ยเสียงเครือ “เข้าใจความเจ็บปวด

และหวาดกลัวของฉันไหม ดอกเตอร์ซาฮิบ”

ไม่มีประโยชน์จะพูดคุยกับใครอีกแล้ว ไม่มีใครช่วยหล่อนได้ ไม่มี...

หญิงสาวลุกออกไป ทิ้งให้เหลือเพียงบุรุษสองคนในห้อง นายแพทย์

หนุ่มยกมือลูบใบหน้าพลางถอนใจ คำถามสุดท้ายของหล่อนสะกิดความ

รู้สึกของเขา ทำให้นึกทบทวนได้ว่า ในชีวิตของดอกเตอร์ซาฮิบไม่เคย

เจ็บปวดหรือหวาดกลัวต่อสิ่งใด แต่คำพูดของสตรีผู้นี้ผลักให้เขาเฉียดใกล้

ความรู้สึกเหล่านี้เป็นครั้งแรก
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พอกันที! หญิงสาวออกแรงผลักรั้วเหล็กหนักอึ้งแทรกกายออกไป 

อยา่งไมอ่าจทนอยูเ่ฉยไดอ้กี ไมไ่ยดตีอ่เสยีงรอ้งเรยีกของอมนีา ผูท้ีไ่ดช้ือ่วา่

เป็นแม่ของมัรยัมจาน

โลกภายนอกไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เมย์เดินไปตามริมถนนที่ผู้คน

สญัจรดว้ยเทา้มากกวา่รถยนต์ อาจเพราะมนัเปน็ถนนสายยอ่ยจงึดเูหมอืนวา่

ผู้ที่เดินผ่านไปมาใช้เส้นทางนี้เพื่อทะลุไปยังถนนใหญ่อีกสาย ครั้นแน่ใจว่า

คนในบ้านไม่ได้ตามมา หญิงสาวจึงชะลอฝีเท้าและสังเกตผู้คนและสภาพ

แวดล้อมรอบตัว

เขาไม่ได้โกหกเพื่อล้างสมองหล่อน สตรีชาวคาบูลกลุ่มที่เดินผ่านไป

เมื่อครู่สวมกระโปรงสั้นระดับเข่ากับถุงน่องสีดำ อีกคนสวมกางเกงขาม้า

มีผ้าผืนเล็กโพกศีรษะซึ่งช่วยเพิ่มความโก้เก๋มากกว่าปิดบังเรือนผม ไหน

จะผู้ชายที่ถือกระเป๋าเอกสารเดินอยู่หน้าหล่อนนี้ เขาสวมสูทอย่างตะวันตก

ทับชุดซัลวาร์กามีซ นี่ไม่ใช่สภาพบ้านเมืองของประเทศที่ผ่านสงครามกว่า

สามทศวรรษอย่างแน่นอน ทุกๆสิ่งที่ตาเห็นสนับสนุนคำพูดของแพทย์หนุ่ม

ได้อย่างดี

เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นเมื่อใกล้ถึงถนนใหญ่ ดวงอาทิตย์ทำมุมต่ำกับ

ขอบฟ้า บอกให้รู้ว่าทางที่เดินมาคือทิศตะวันตก เมย์เพิ่งได้สติว่าหล่อนไม่มี

เงินติดตัวและจะไปไหนได้ในเวลาเย็นเช่นนี้ หญิงสาวยืนคว้างท่ามกลาง

ชาวคาบูลที่เดินกันเป็นกลุ่ม โง่เหลือเกินที่ปล่อยให้โมหะครอบงำจนขาดสติ

ไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดี

“ยายบ้า!”

ถ้อยคำนั้นแปลว่าอะไรและหมายถึงใครก็สุดรู้ แต่ตามมาด้วยแรง

กระแทกที่ท้ายทอย ครั้นหล่อนหันไปก็เห็นกลุ่มเด็กผู้ชายตั้งแต่เด็กเล็ก

จนถึงย่างวัยรุ่นหัวเราะร่วน เมย์ตรงไปยึดข้อมือเด็กชายคนหนึ่งที่เงื้อมือ

เตรียมจะกว้างหินอีกก้อนไว้ได้ทันท่วงที สิ่งที่ตามมาคือความชุลมุนวุ่นวาย

เมื่อเด็กคนอื่นพยายามดึงตัวหล่อนออกไป

“อ๊ากกก!”

เด็กชายถูกบิดแขนจนร้องลั่น ปล่อยก้อนหินหลุดจากมือ เมย์อาศัย
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ศิลปะป้องกันตัวที่เคยเรียนเหวี่ยงร่างนั้นไปกระแทกกลุ่มเพื่อนก่อนวิ่งหนี

กลับทางเดิมตามสัญชาตญาณ

หญิงสาวหยุดยืนหอบเหนื่อยหน้ารั้วบ้านหลังใหญ่ ความศรัทธาต่อ

ตัวเองกำลังหลุดลอย หล่อนต้องยอมรับตัวตนของมัรยัมจานจริงๆหรือ

แลว้ตวัตนหลอ่นเลา่ ครอบครวั ความฝนั และความรูส้กึนกึคดิอนัแตกตา่ง

กับคนที่นี่จะวางไว้ที่ใด

น้ำตาไหลลงมาอีกครา เมย์ไม่รู้ว่าสภาพตัวเองตอนนี้เป็นอย่างไร

ทว่าเมื่ออมีนาเห็นใบหน้ามอมน้ำตา ผมเผ้ายุ่งเหยิง และรอยห้อเลือดตาม

เนื้อตัวลูกแล้วก็ตบตีไม่ลง ใจจะขาดให้ได้ตั้งแต่ลูกวิ่งหนีไป หากผู้เป็นนาย

กลับห้ามไม่ให้ตามไป

ภาพสองแม่ลูกกอดกันร่ำไห้ไม่อาจรอดพ้นสายตาคมปลาบที่มองมา

จากหน้าต่างชั้นบน หวังว่าหล่อนจะรู้เสียทีว่าคนในบ้านนี้ไม่ได้ประสงค์ร้าย

ไม่อย่างนั้นคงตามหล่อนกลับมาแล้วล่ามโซ่ไว้อย่างที่ใจอยากทำ




