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 ภำพที่เด็กหญิงมองเห็น คือถนนเส้นเล็กปูด้วยหิน ขอบทำง      
เต็มไปด้วยดอกไม้หลายหลากสี ทั้งดอกไม้ที่ปลูกบนพื้นดิน และปลูก
ในกระถางน้อยใหญ่วางเรียงรายบนตั่งไม้ไล่ระดับ รั้วท่ีสูงเพียงเอว        
พาดพันด้วยเถาวลัย์ใบเขียว ผสมกบัต้นไม้ใหญ่น้อยร่มรืน่ท่ีอยู่ลกึเข้าไป 
โดยมีบ้านปูนชั้นเดียวซ่อนตัวอยู่ในความเขียวขจีของหมู่แมกไม้นั้น 
 เดก็หญิงวางสายตาท่ีตวับ้านรปูทรงสีเ่หลีย่มทาด้วยสเีหลอืงสด                                                                    
หลังคาสีเขียวเข้ม ประตูทรงโค้งทาสีแดง ตรงกรอบประตูสลักเป็นรูป
ดอกบัว ม่านประตูสีขาวเขียนด้วยลวดลายหลากสี ปิดบังไม่ให้เธอ
มองเห็นไปถึงด้านใน สองฝั่งประตูมีหน้าต่างกระจกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า                                                     
แกะกรอบหน้าต่างด้วยลวดลายสไตล์ชนเผ่าสีสันจัดจ้าน ฉากหลัง             
เป็นท้องฟ้าสีน�้าเงินสด มองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อน สายหมอกสีขาว
ลอยอ้อยอ่ิงหยอกล้อ ไกลออกไปเป็นเทือกเขาหิมะท่ียืดตัวตระหง่าน
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ข่มทิวเขาเขียวอื่นๆ ให้สยบอยู่ใต้ความยิ่งใหญ่ของมัน ซึ่งจิตใต้ส�านึก
บอกว่านั่นคือเทือกเขาหิมาลัย ท้ังท่ีเธอไม่เคยมีโอกาสได้เคยไปเห็น        
กับตาตัวเองมาก่อน
 เด็กหญิงก้าวเท้าน้อยๆ มาที่ประตูรั้ว ก่อนผลักเปิด พร้อมๆ 
กับที่ม่านบังประตูถูกมือเล็กมือหนึ่งตวัดออก
 เธอเห็นเดก็ชายคนหนึง่เยีย่มหน้าออกมา ตาต่อตาประสานกนั                                                                     
สิ่งท่ีเด็กหญิงมองเห็นคือละอองสีขาวห่อหุ้มร่างกายของเด็กคนนั้น   
เอาไว้ ก่อนที่มันจะค่อยๆ กลายเป็นสีแดงเข้ม บ่งบอกถึงความอาฆาต
พยาบาทท่ีเร่ิมสะสมอยู่ในใจ พร้อมกลิ่นดอกไม้สองชนิดท่ีส่งกลิ่น     
ผสานกันจนเธอรู้สึกสับสน
 เด็กชายคนนั้น ท่ีเธอจะได้พบเจอเขาในอีกหลายปีข้างหน้า      
ณ ดินแดนที่ไกลแสนไกล
 เขาคอืเดก็ชาย...ท่ีมพีรสวรรค์บางอย่าง แทบไม่ต่างจากเธอ...
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 สิ่งแรกที่ กิรตำ สัมผัสได้เมื่อลงจำกเครื่องบินคือ ‘กลิ่น’
 กลิ่นท่ีว่านั้น ไม่ใช่กลิ่นของอากาศในฤดูหนาวอย่างท่ีเธอคิด
เอาไว้ว่า สนามบินเล็กๆ อย่าง พัคโทคระ (Bagdogra Airport) หรือที่
คนไทยคุน้เคยกบัชือ่ ‘บักโดกรา’ ซ่ึงตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของเมอืงสลิกิรุิ                                                                         
ในรัฐเบงกอลตะวันตก ของประเทศอินเดีย (Siliguri, West Bengal, 
India) ซึ่งมีไร่ชารายล้อม สลับด้วยเทือกเขาใหญ่น้อยเป็นฉากหลัง     
อันงดงาม จะท�าให้เธอคลายความอ่อนเพลียจากการนอนไม่เต็มอ่ิม 
เพราะต้องข้ึนเครือ่งจากเมอืงไทยตัง้แต่ตห้ีา เพือ่ไปลงสนามบินโกลกาตา                                                                      
และรอต่อเครือ่งจากโกลกาตาอกีกว่าหกชัว่โมงเพ่ือบินมาลงยังสนามบินนี้  
 ทว่าไม่ใช่เลย
 เพราะกลิ่นท่ีพุ่งมาปะทะจมูกของเธอในตอนนี้ คือกลิ่นเหม็น
ฉุน ราวกับมีคนราดน�้ามันหรือสารเคมีอยู่รายรอบตัว จนกระทั่งกิรตา
ต้องชะงักเท้าที่ก�าลังจะเดินเข้าไปต่อแถวในด่านตรวจคนเข้าเมือง
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 ลางสงัหรณ์วูบเข้ามาสูใ่จ นีเ่ธอจะต้องพบเจอกบัอะไรในอินเดยี ?
 “เป็นอะไรหรือ กี้ ?” 
 คนถามคือ วิธาน เพื่อนชายคนสนิทท่ีบินมาไฟลท์เดียว          
กับเธอ ชายหนุ่มมีรูปร่างสันทัด ผมตัดสั้น ผิวขาว ตาชั้นเดียว เขาอยู่
ในชดุล�าลอง ใส่เสือ้ผ้ายืดแขนยาว กางเกงยีนส์ และรองเท้าหนงั วิธาน
กระชับเป้ขึ้นสะพายบนบ่า ขณะท่ีมืออีกข้างแตะแขนหญิงสาวเบาๆ                                                                   
แล้วหลีกทางให้ผู้โดยสารคนอื่นเข้าแถวไปก่อน 
 “เอายาดมไหม หน้ากี้เหมือนคนจะเป็นลมเลย” 
 “กี้ได้กลิ่นแปลกๆ” 
 กิรตาส่ายศีรษะเบาๆ หญิงสาวหลับตาถอนหายใจเฮือกหนึ่ง 
ราวกับพยายามควบคุมกลิ่นท่ีว่านั้น อึดใจต่อมาเธอจึงลืมตาข้ึน     
ใบหน้าซีดเริ่มมีเลือดฝาด ส่งให้ผิวแก้มเนียนละเอียดเป็นสีชมพูระเรื่อ 
ผมด�าขลับยาวเลยบ่าเล็กน้อยถูกทัดไว้ท่ีหูข้างหนึ่ง เผยให้เห็นวงหน้า
รูปไข่ ดวงตาสีน�้าตาลเข้ม 
 “แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วล่ะ”
 “จมกูไวข้ามประเทศเลยนะกี”้ วธิานหัวเราะเบาๆ สายตาท่ีมอง
หญิงสาวบ่งบอกความในใจได้ไม่มิด ถึงแม้จะรู้ดีว่าเขากับเธอเป็นได้
เพียงเพื่อนสนิทกันเท่านั้นก็ตาม “ธานไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลย”
 กริตายิม้ให้ชายหนุม่โดยไม่พดูอะไร แน่ละ กเ็ขามจีมกูเหมือน
คนปกต ิเพราะฉะนัน้จงึไม่แปลกท่ีวธิานไม่สามารถสมัผสัได้ถงึกลิน่ท่ีอยู่ 
‘เหนือธรรมชาติ’ อย่างที่เธอสัมผัสได้ แม้ว่าเธอจะไม่เคยอยากมีสัมผัส
ที่ว่านี้เลยก็ตาม
 หญิงสาวขยับตัวไปในแถวของผู ้คนท่ีรอการตรวจหนังสือ                
เดินทาง พลางกวาดสายตามองบรรยากาศโดยรอบ นอกจากเพื่อ        
ให้ลืมกลิ่นท่ียังมีอยู่เบาบางแล้ว บางทีเธออาจเจอเจ้าของกลิ่นท่ีว่านี้
ด้วยก็ได้ ขณะท่ีวิธานชะเง้อคอมองไปยังประตูทางออกของสนามบิน
ท่ีเปิดอ้าไว้สองบาน มองเห็นต�ารวจและทหารประจ�าสนามบินถือปืน
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ยืนอยู่หน้าประตู เพื่อป้องกันไม่ให้คนนอกสามารถเข้ามาได้ ตามกฎ
ระเบียบของสนามบินในประเทศอินเดีย
 “กี้ว่าพวกพี่ทัดกับพวกคุณลุงมาถึงกันหรือยัง ?”
 ‘พี่ทัด’ ที่วิธานพูดถึง คือ ทัดสาน เจ้าของเอเจนซ่ีนักเรียนไทย                                                                        
ในเมืองดาร์จีลิง ส่วน ‘คุณลุง’ นั้นคือ กิจจา บิดาของกิรตา ซ่ึงบิน                                                                
มาพร้อมทัดสาน พา ก้องกล้า น้องชายของเธอ รวมถึง วิทวัส                 
น้องชายของวิธาน มาด้วยสายการบินของประเทศภูฏาน เป็นการบิน
จากกรงุเทพฯ มาลงท่ีสนามบินพคัโทคระโดยตรง ส่วนเธอกบัวธิานนัน้                                                                     
บินมาด้วยสายการบินอื่น เนื่องจากที่นั่งของสายการบินภูฏาน ซึ่งบิน
เพียงอาทิตย์ละสองเท่ียวบิน ไม่มีท่ีนั่งในวันนี้ เธอกับวิธานจึงเลือก                                                                  
ท่ีจะบินไปลงท่ีสนามบินโกลกาตา (Kolkata) ซ่ึงเป็นเมืองหลวง               
ของรัฐเบงกอลตะวันตก แล้วต่อเครื่องมายังพัคโทคระ เพื่อให้มาถึง    
ในวันเดียวกัน 
 “น่าจะถึงแล้วล่ะ” กิรตายกข้อมือดูนาฬิกาเรือนเล็ก โดย
พยายามสนใจแค่เรือ่งท่ีวธิานพดู เพือ่ไม่ให้กลิน่เหม็นนัน้รบกวนสมาธิ
ของเธอ 

 กิรตากับวิธานรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนอนุบาล เนื่องจาก     
พ่อแม่ของเธอเป็นเพื่อนกันและมีบ้านอยู่ใกล้กัน เมื่อเข้าสู่ชั้นประถม 
และมัธยมศึกษา ก็เรียนโรงเรียนเดียวกันอีก เพิ่งมาแยกกันจริงๆ           
กต็อนเรยีนมหาวทิยาลยั เพราะวธิานสอบตดิมหาวทิยาลยัทางภาคเหนอื                                                                        
ขณะท่ีกิรตาเรียนในกรุงเทพฯ ก่อนท่ีมารดาของกิรตาจะเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุรถชนหลังจากเธอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้เพียงอาทิตย์เดียว
 กริตาเป็นลกูสาวท่ีสนทิกบัแม่มากกว่าพ่อ เนือ่งจากบิดาของเธอ                                                                           
เป็นนักธุรกิจท่ีไม่ค่อยอยู่ติดบ้าน ภาพฝังใจของเธอตั้งแต่เล็กคือพ่อ
มีหน้าตาหล่อเหลา ยิ้มสวย พูดเพราะ บุคลิกงามสง่า พ่อดูแลรูปร่าง
หน้าตาของตัวเองราวกับเป็นดาราภาพยนตร์ ทั้งอาหารการกินที่แทบ
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จะมนีกัโภชนาการมาคอยก�ากบั ท้ังการออกก�าลงักายท่ีต้องมีเทรนเนอร์
คู่ใจมาคอยดูแล ไหนจะความส�าอางตั้งแต่หัวจรดเท้า ย้อมผมด�าขลับ    
จนไม่เห็นผมขาวสกัเส้น ใส่น�า้มันหวเีรยีบ เสือ้ผ้าราคาแพงรดีเรยีบกรบิ 
รองเท้าขัดมันเป็นเงาปลาบ ฉีดโคโลญจน์หอมฟุ้ง บ่งบอกถึงรสนิยม
อันดี จึงไม่แปลกท่ีหน้าข่าวสังคมจะมีการซุบซิบว่าพ่อเป็นหนุ่มใหญ่         
ที่มีสาวน้อยสาวแก่มาติดพันด้วยมากมาย ไม่ต่างจากเป็นหนุ่มโสด
 ช่างแตกต่างเหลือเกินกับแม่
 รวงแก้ว มารดาของเธอนัน้ นบัเป็นช้างเท้าหลงัโดยแท้ ขณะท่ี
พ่อโบยบินเริงร่าไม่ต่างจากพญาอินทรีอยู่ข้างนอก โลกของแม่มีเพียง
บ้านท่ีพ่อไม่ค่อยอยู่ เพราะพ่อมีคอนโดมีเนียมส่วนตัวอยู่ใกล้บริษัท    
และอาศัยอยู่ที่นั่นหลายวันต่อสัปดาห์ ด้วยข้ออ้างต่างๆ นานา เป็นต้น
ว่ารถติด ท�างานดึก มีประชุม ฯลฯ บ้าน...หรือถ้าจะเรียกให้ถูกก็คือ
คฤหาสน์หลังโต จึงมีเพยีงแม่ เธอ และกอ้งกล้า นอ้งชายซึง่มีอายุน้อย
กว่าเธอสิบปี กับบรรดาคนรับใช้เท่านั้นที่ใช้ชีวิตอยู่ 
 แม้กริตาจะมอีายุเยาว์วยั แต่เธอกส็ามารถสมัผสัได้ถงึความเหงา                                                                                  
ซึ่งไม่ต่างจากกลิ่นของความเงียบงัน ที่โอบล้อมตัวแม่อยู่เสมอ หน้าที่
ของแม่คือไปรับไปส่งเธอกับน้องท่ีโรงเรียน ไม่เคยได้แต่งตัวเฉิดฉาย
ไปออกงานสงัคม แม้จะเป็นงานของพ่อ ซ่ึงเป็นสามีของตวัเอง แม่ไม่เคย                                                               
มีปากมีเสียง อาจเพราะรู้ว่าเสียงของตัวเองไม่มีประโยชน์ใดๆ กิรตา
ก็ไม่รู้แน่ชัด แต่คงเพราะอย่างนั้นแม่จึงไม่เคยเรียกร้องใดๆ จากพ่อ 
เหมือนดั่งหน้าท่ีของแม่มีแค่การยอมรับทุกอย่างท่ีพ่อบอก หากพ่อ    
จะกลับมาค้างท่ีบ้านแค่วันเสาร์อาทิตย์ แม่ก็ต้องยอมรับเสมือนว่า                        
หนึ่งสัปดาห์มีเพียงแค่วันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น วันไหนพ่ออยากจัด
งานเลี้ยงฉลอง เชิญเพื่อนฝูงนักธุรกิจมาท่ีบ้าน หน้าท่ีของแม่ก็คือ                                                                           
การท�าอาหาร ควบคุมบรรดาคนรับใช้หรือแม่บ้านอยู่ในครัว อาจมี    
บางงานที่พ่อให้แม่แต่งตัวสวยๆ เพื่อไปช่วยต้อนรับแขก แม่ก็ท�าอย่าง
ท่ีพ่อบอกให้ท�า แต่หากพ่อไม่บอก แม่กท็�าหน้าท่ีของแม่อยู่ในครวัต่อไป                                                                       
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แทบไม่ต่างอะไรกับคนรับใช้คนหนึ่ง วันไหนพ่อใจดีพาเธอกับน้อง       
ไปเที่ยวทะเล หรือจังหวัดใกล้ๆ โดยอนุญาตให้แม่ไปด้วย วันนั้นกิรตา
จะเห็นแววตาท่ีมีความสุขของแม่ฉายประกาย แต่สุดท้ายแม่ก็มักจะ
ปฏิเสธ โดยอ้างว่ามีงานต้องท�า ราวกับแม่เกรงใจไม่กล้าไปไหนกับพ่อ
 หลายครั้งท่ีกิรตาเคยคิดว่า ความสัมพันธ์ของพ่อกับแม่            
ดูแปลกประหลาด แต่ด้วยวยัของเธอท่ียังเลก็ จงึไม่มีความละเอียดอ่อน           
มากพอที่จะให้ความสนใจ เพิ่งมาคิดได้ก็ตอนที่แม่เสียชีวิตนี่เอง

 แม่เสียชีวิตขณะข้ามถนนมาหาเธอที่มหาวิทยาลัย เป็นความ
สะเทือนใจของกิรตาอย่างหาท่ีเปรียบไม่ได้ เป็นความผิดของเธอ        
โดยแท้ท่ีอยากให้แม่มารบั เพือ่จะได้ไปทานข้าวด้วยกนัพร้อมกบัน้องชาย                                                                              
ท่ีเรียนอยู ่โรงเรียนใกล้ๆ สภาพศพของแม่ท่ีนอนจมกองเลือดอยู่      
กลางถนนเพราะถูกรถชน ติดอยู่เต็มสองตาของเธอท่ีก�าลังก้าวเท้า
ผ่านประตูมหาวิทยาลัยออกมาพอดี นาทีนั้นความรู ้สึกของกิรตา              
ไม่ต่างจากโลกท้ังใบล่มสลายลงต่อหน้า เธอกรีดร้องขณะวิ่งไปยังโลก
ท่ีแหลกละเอียดของตัวเอง กอดศพของแม่ไว้แน่น กลิ่นคาวเลือด                                                            
คละคลุ้งอยู่เต็มโพรงจมูก 
 และตัง้แต่วนันัน้ กริตาในวยัสบิแปดกแ็ทบจะหมดสิน้ความสดใส                                                                          
เธอกลายเป็นคนซึมเศร้า เหม่อลอย เธอนอนฝันร้ายยามดึกทุกคืน     
ภาพท่ีแม่ถกูรถชนฝังแน่นอยู่ในหัวใจ รวมถงึกลิน่คาวเลอืดจากซากศพ
ของแม่ ก็เป็นเสมือนกลิ่นกายท่ีติดตัวของเธอจนล้างไม่ออกนับตั้งแต่
วันนั้น
 หลายครั้งท่ีภาพในฝันของกิรตา คือภาพลิ่มเลือดจากศพ     
ของแม่ท่ีค่อยๆ ระเหย กลายเป็นละอองสีแดงเข้ม แล้วเส้นสาย           
ลายเลือดสีแดงนั้น ก็ค่อยๆ พาดพันตัวเธอทีละนิด ราวกับต้องการ     
จะผสานตัวมันกับเธอให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 รวมถึงอีกหนึ่งเหตุการณ์ในวันที่แม่เสียชีวิต ที่กิรตาไม่เคยลืม 
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และไม่เคยเล่าให้ใครฟัง นั่นก็คือตอนท่ีเธอกอดศพแม่กรีดร้องอยู่นั้น                                          
เม่ือหันไปยังอีกฟากของถนน ท่ีเธอคุ้นชินว่าเป็นตึกรามบ้านช่อง                                               
ซ่ึงอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัย สิ่งท่ีกิรตามองเห็นคือภาพทุกอย่าง
ค่อยๆ เลอืนหายไปอย่างช้าๆ ก่อนปรากฏฉากใหม่ท่ีเธอไม่คุน้เคยมาก่อน                                                                           
นัน่คอืถนนเส้นเลก็ท่ีปูด้วยหิน ขอบทางเตม็ไปด้วยดอกไม้หลายหลากสี                                                                       
ท้ังดอกไม้ท่ีปลูกบนพ้ืนดิน และปลูกในกระถางน้อยใหญ่วางเรียงราย  
บนตัง่ไม้ไล่ระดบั รัว้ท่ีสงูเพยีงเอว พาดพนัด้วยเถาวลัย์ใบเขียว ผสมกบั                                                                  
ต้นไม้ใหญ่น้อยร่มรืน่ท่ีอยูล่กึเข้าไป โดยมีบ้านปูนช้ันเดยีวซ่อนตวัอยู่ใน
ความเขียวขจีของหมู่แมกไม้นั้น 
 กิรตาวางสายตาท่ีตัวบ้านรูปทรงสี่เหลี่ยมทาด้วยสีเหลืองสด 
หลังคาสีเขียวเข้ม ประตูทรงโค้งทาสีแดง ตรงกรอบประตูสลักเป็นรูป
ดอกบัว ม่านประตูสีขาวเขียนด้วยลวดลายหลากสี ปิดบังไม่ให้เธอ
มองเห็นไปถึงด้านใน สองฝั่งประตูมีหน้าต่างกระจกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
แกะกรอบหน้าต่างด้วยลวดลายสไตล์ชนเผ่าสีสันจัดจ้าน ฉากหลังเป็น                                                                     
ท้องฟ้าสีน�้าเงินสด มองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อน สายหมอกสีขาว        
ลอยอ้อยอ่ิงหยอกล้อ ไกลออกไปเป็นเทือกเขาหิมะท่ียืดตัวตระหง่าน
ข่มทิวเขาเขียวอื่นๆ ให้สยบอยู่ใต้ความยิ่งใหญ่ของมัน ซึ่งจิตใต้ส�านึก
บอกว่านัน่คอืเทือกเขาหิมาลยั ท้ังท่ีเธอไม่เคยมีโอกาสได้เคยไปเห็นกบั
ตาตัวเองมาก่อน
 กิรตาเบิกตากลมกว้างมองดูภาพท่ีเห็น ก่อนท่ีอะไรบางอย่าง
จะดึงสายตาของเธอออกมาจากเทือกเขา ออกมาจากตัวบ้าน ออกมา                                                                
จากต้นไม้น้อยใหญ่ และออกมาจากทุกสิ่งอย่าง ให้กลับมามองท่ี           
ท้องถนนอีกครั้ง
 สิ่งที่ดึงเธอกลับมา ได้แก่ ม้านั่ง
 มนัเป็นม้านัง่ท่ีก่อข้ึนจากซีเมนต์ธรรมดา ตัง้อยู่เย้ืองจากประตรูัว้                                                                                                 
ไปทางขวา ทว่ารูปร่างของมันดูแปลกประหลาดนักในสายตาของเธอ       
ตวัม้านัง่มีความยาวราวหนึง่เมตร ฝังตวัแน่นอยู่ตรงขอบถนน ท่ีเท้าแขน                                                                                 
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ท้ังสองฝั ่งใหญ่หนาเหมือนใช้บล็อกหินมาตั้งแล้วฉาบด้วยซีเมนต์        
ส่วนพนักพิงนั้นโค้งจากที่เท้าแขนขึ้นสูงเป็นรูปครึ่งวงกลม 
 ท่ามกลางบรรยากาศท่ีสดสะอาดของต้นไม้ดอกไม้ บ้าน          
สเีหลอืง ท้องฟ้าสนี�า้เงนิสดใส และทิวเขาเขยีวขจ ีรวมถงึหิมาลยัท่ีเธอ
มองเห็น กิรตาอดรู้สึกไม่ได้ว่าม้านั่งตัวนี้ช่างอยู่ผิดที่ผิดทางยิ่งนัก
 ใครมาสร้างม้านั่งตัวนี้ ? แล้วท�าไมถึงมาสร้างเอาไว้ริมถนน     
ยังไม่นับท่ีว่าม้านั่งซีเมนต์ท่ีเห็นอยู่นี้ ไม่ได้ชวนให้นั่งเลยแม้แต่น้อย 
มันดูแข็งกระด้าง เก่าโทรม แลเย็นชาไม่ต่างจากซากอะไรสักอย่าง          
ที่ถูกฝังเอาไว้ใต้ธารน�้าแข็งมานานนับปี
 จู ่ๆ กิรตาก็สัมผัสได้ถึงความเย็นยะเยือก ท่ีแผ่พลังอันน่า         
สะพรึงกลัวออกมาจากม้านั่งตัวนั้น ราวกับว่านั่นคือม้านั่งในโลกของ
คนตาย!
 กิรตารู้สึกราวกับว่าหัวใจของเธอถูกบีบ เมื่อจู่ๆ หมอกสีขาว                                                                 
ก็โรยตัวลงมาช้าๆ และหนาทึบขึ้นทุกที จนภาพงดงามทุกอย่าง               
ดูรางเลือนเม่ือถูกสายหมอกกลืนกิน ดอกไม้หายไปราวกับไม่เคยมี   
มาก่อน ต้นไม้ใหญ่น้อยเห็นเพียงเงาตะคุ่มสลัวราง ท้องฟ้ากลายเป็น
สีเทา ทิวเขาเขียวและเทือกเขาหิมาลัยกลายเป็นทะเลหมอก ความ           
ยะเยือกเย็นท่ีสัมผัสได้ย่ิงทวีความเหน็บหนาว จนกิรตารู้สึกเหมือน     
ว่ามันก�าลังจะดึงลมหายใจของเธอออกไปจากร่าง 
 ทว่าก่อนท่ีมนัจะกลนืกนิร่างของเธอ ภาพต่อมาท่ีกริตามองเห็น                                                                 
คือหญิงสาวผู้หนึ่งค่อยๆ ปรากฏกายข้ึนมาบนม้านั่งตัวนั้น เธอมีผิว
สชีมพูใสราวกบัแก้วเนือ้ด ีใบหน้าสวยซ้ึงประหนึง่นางสวรรค์ คิว้โก่งงาม                                                                   
ดวงตาด�าขลับ จมูกได้รูป ตรงกึ่งกลางหน้าผากมีติกะหรือจุดสีแดง   
แต้มแต่ง เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเธอผู้นี้เป็นหญิงสาวชาวอินเดีย      
มองเห็นเด่นชัดพอๆ กับปากที่ทาสีแดงสดเช่นเดียวกัน 
 สายหมอกหนาค่อยๆ เลือนหายช้าๆ จนกิรตามองเห็นมงกุฎ      
สทีองสลบัเงนิฝังด้วยอญัมณเีพชรพลอยทอประกายระยับ มงกฎุมขีนาด
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ใหญ่กว่าศีรษะ แต่งดงามยิ่งนักในสายตาของกิรตา ปลายของมงกุฎ       
ราวกับแสงจากสายฟ้าท่ีมีอ�านาจขับไล่สายหมอกหนาไม่ให้เข้ามา                                                          
กล�้ากราย ผมด�าขลับถูกมัดม้วนท้ิงตัวลงมาด้านหน้าไหล่ซ้ายยาว     
เกอืบถงึบ้ันเอว แซมด้วยดอกไม้สขีาวช่อเลก็ตามเรอืนผม ส่งกลิน่หอม
ละมุน เสือ้คอกว้างแขนสัน้สเีขยีวประดบัอญัมณแีวววาวขับผวิขาวผ่อง                                                                          
ทับด้วยส่าหรีสีแดงเดินด้วยดิ้นทองลายดอกไม้ ต่างหูห้อยระย้า          
ยาวเกือบถึงไหล่ ข้อมือกลมกลึงประดับด้วยก�าไลทองฝังอัญมณี       
ซ้อนกนัหลายวงจนเกอืบเตม็ท่อนแขน ตุง้ติง้เพชรพลอยหลากสกีระทบกนั                                                                        
ดังกรุ๊งกริ๊งอยู่ในอากาศ ราวกับเสียงระฆังทิพย์จากฟากฟ้าหิมาลัย      
ยิ่งส่งให้สตรีผู้นี้งดงามราวกับเทพธิดา
 วินาทีต่อมา กิรตาจึงมองเห็นหญิงสาวชาวอินเดียผู้นี้ ค่อยๆ 
คลีย้ิ่มเบาบางให้เธอ เป็นรอยย้ิมท่ีกริตาสมัผสัได้ว่ามคีวามเมตตาปรานี
อยู่ในนั้น  
 กิรตาเบิกตามองจนลืมว่าเธอก�าลังกอดศพแม่อยู่กลางถนน 
รู ้ตัวอีกทีก็ตอนท่ีใครต่อใครต่างว่ิงเข้ามาหาเธอ เสียงหวอจากรถ         
โรงพยาบาล เสยีงเอะอะของผูค้นรายรอบ ดึงกริตากลบัมายงัเหตกุารณ์
ปัจจบัุน ภาพของหญิงสาวในชุดส่าหรสีแีดงบนม้านัง่ ภาพบ้านหลงัน้อย
สีเหลืองสดใส รวมถึงภาพทิวเขาและหิมาลัย หายวับไปต่อหน้าต่อตา 
กลายเป็นตึกรามบ้านช่องที่กิรตาคุ้นชิน มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่กิรตา
เช่ือว่าเธอไม่ได้ฝันไป นัน่คอืกลิน่สะอาดบรสิทุธ์ิของเทือกเขา คละเคล้า               
กับกลิ่นก�ายานท่ีลอยคลุ้งอยู่กลางอากาศ รวมถึงเสียงกระซิบเบาๆ                                                                       
อยู่ข้างหูของเธอด้วยความเมตตาว่า
 อย่าร้องไห้…
 แต่ใครเล่าจะท�าได้ ใครจะสามารถกักกลั้นหยาดน�้าตาเมื่อเห็น
มารดาเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาแบบนี้

 การสูญเสียแม่ ไม่ต่างจากอุบัติเหตุทางใจท่ีกิรตาไม่สามารถ
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ท�าใจได้จนแล้วจนรอด เดก็สาวไม่สามารถกลัน้น�า้ตาไม่ให้ไหล พอๆ กบั                                                                          
ไม่สามารถกักกั้นเสียงกรีดร้องของตัวเอง หลายคร้ังท่ีเธอหลอกตัว
เองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเพียงฝันร้าย ไม่ใช่ความจริง และหลายครั้ง       
อีกเช่นกันที่กิรตาแอบออกจากบ้านยามดึก หรือตั้งแต่เช้ามืด เพื่อไป
ยังจุดที่แม่ประสบอุบัติเหตุ เธอข้ามถนนจากฝั่งมหาวิทยาลัยตรงไปยัง
กลางถนน แล้วทรุดตัวลงนั่งร้องไห้คร�่าครวญโดยไม่เกรงกลัวว่าจะถูก                                                                     
รถเฉ่ียวชน เธอใช้สองมือสัมผัสพ้ืนตรงจุดท่ีแม่เสียชีวิต ซ่ึงยังท้ิง         
รอยเลือดสีคล�้าอยู่บางเบา สูดดมกลิ่นของความตายท่ีฝังความเสียใจ
เอาไว้ในจิตวิญญาณ รวมถึงพยายามมองหาหญิงสาวผู้งดงามในชุด
ส่าหรีสีแดงที่กิรตาเชื่อว่าเธอไม่ได้ฝันไป
 สิ่งท่ีเกิดข้ึนกับเธอนั้น สร้างความตระหนกตกใจให้แก่กิจจา     
เป็นอย่างย่ิง ท้ังท่ีผ่านมาพ่อของเธอแทบไม่เคยกลับบ้าน ทว่าตั้งแต่
สูญเสียแม่ไป ก็ดูเหมือนพ่อจะเริ่มคิดได้ว่ายังมีเธอกับน้องเหลืออยู่          
พ่อจึงย้ายข้าวของกลับมาอยู ่บ้านเพื่อท�าหน้าท่ีของคนเป็นพ่อ                                                                        
คอยพาเธอไปหาหมอ พาเธอกับน้องไปเท่ียวในท่ีต่างๆ เพื่อให้เธอ
สามารถยอมรับความสูญเสีย รวมถึงจ้างพยาบาลมาคอยดูแลเธอ       
วันเดือนผ่านไป อาการทางใจของกิรตาเริ่มดีข้ึนทีละน้อย ฝันร้าย     
ค่อยเลือนหายไป เธอสามารถคลี่ย้ิมได้อีกครั้ง และสามารถหัวเราะได้                                                                     
ในบางครั้ง จนกระท่ังสามารถกลับมาเรียนต่อได้อีกครั้งหลังจาก          
หยุดเรียนไปหนึ่งเทอมเต็มๆ
 แล้วหลงัจากนัน้ กริตากส็งัเกตได้ว่า ตัวเธอเองมีความผดิปกติ
บางอย่าง
 เป็นความผิดปกติท่ีกิรตาไม่เคยบอกวิธาน ยกเว้นแค่พ่อกับ    
น้องชายซึ่งเป็นครอบครัวของเธอ 
 นั่นคือประสาทสัมผัสเรื่องกลิ่นนั่นเอง

 นบัตัง้แต่วนัท่ีแม่ถกูรถชนตาย และเธอหายจากอาการหมองเศร้า                                                                                         


