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แด เลออง แวรท 

 
  

        ฉันตองขอโทษคุณหนทูัง้หลาย ที่ได
อุทิศหนังสือเรือ่งนี้ใหแกผูใหญคนหนึ่ง ฉันมี
เหตุผลแกตัวอยางจริงจังหลายขอทีเดียว 

กลาวคือ ผูใหญคนนี้เปนเพ่ือนดีทีสุ่ดทีฉ่ันมีอยู
ในโลก ขอแกตวัอีกขอหนึ่งคือ ผูใหญคนนี้
สามารถเขาใจอะไรไดทุกอยาง แมแตหนังสอื
สําหรับเด็ก ฉันมีขอแกตัวขอทีส่ามดวย คือ 
ผูใหญคนนี้อาศยัอยูในประเทศฝรั่งเศส ที่ซึ่ง
เขาไดพบกับความหิวโหยและหนาวเย็น เขา
ตองการคําปลอบประโลม ถาหากวาขอแกตวั
ดังกลาวนี้ยังไมเพียงพอ ฉันก็อยากจะอุทศิ

หนังสือเลมน้ีใหแกเด็กทีผู่ใหญคนนี้เคยเปนมา
กอน ผูใหญทุกคนเคยเปนเด็กมากอนทั้งนั้น 
(แตนอยคนนักที่จะหวนระลึกได) ฉะนั้นฉันจึง

ขอแกคําอุทิศใหมเปน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แด เลออง แวรท  
เมื่อครั้งที่เขายังเปนเด็กเล็ก ๆ 
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๑
 
               เมื่อ ตอนฉันอายุได ๖ ขวบ ฉันไดเห็นรูปภาพจับใจรูปหนึ่งในหนังสือเกี่ยวกับ
ปาดงดิบชื่อวา "ประวัติชีวิตธรรมชาติ" รูปนั้นเปนรูปงูเหลือมกําลังกลืนสัตวปา น่ีคือรูปลอก
ของภาพนั้น  

 

               ในหนังสือเขาบรรยายไววา "งูเหลือมกลืนเหยื่อของมันเขาไปทั้งหมดโดยไม
เคี้ยวเลย ถัดจากนั้น มันก็ไมสามารถเคลื่อนไหวไดและนอนยอยอาหารอยูตลอดเวลา ๖ 
เดือน" ฉันติดใจเรื่องการผจญภัยในปาทึบมาก จึงไดหัดวาดภาพดวยดินสอสีจนสําเร็จ น่ีคือ
รูปภาพรูปแรกของฉัน  

 

                ฉันอวดผลงานชิ้นเยี่ยมน้ีแกผูใหญ และถามเขาวารูปของฉันทําใหเขากลัวไหม 
พวกเขาก็ตอบวา "ทําไมหมวกทําใหคนกลัวเลา" รูปภาพของฉันไมไดเปนรูปหมวก แตเปน
รูปงูเหลือมที่กําลังนอนยอยชางที่มันกลืนเขาไป ฉันจึงตองวาดรูปภายในงูเหลือมเพื่อให
พวกผูใหญเขาใจ เพราะพวกนี้ตองการคําอธิบายเสมอ รูปวาดที่ ๒ ของฉันจึงเปนดังน้ี  

 

                พวกผูใหญไดแนะนําวาฉันควรจะเลิกยุงกับการวาดภาพงูเหลือมชนิดท่ีเห็นดาน
นอกหรือดานในเสีย และหันมาสนใจเรียนวิชาภูมิศาสตร ประวัติศาสตร คณิตศาสตร และ
ไวยากรณแทน ดังน้ัน ฉันจึงไดละทิ้งอาชีพวาดภาพอันสูงสงน้ีเสียตั้งแตอายุ ๖ ขวบ 
เพราะวาฉันรูสึกหมดกําลังใจที่ภาพวาดรูปแรกและรูปที่สองไมไดรับผลสําเร็จ พวกผูใหญไม
เคยเขาใจอะไรเลย เปนเรื่องที่นาเหน่ือยหนายอยางยิ่งที่พวกเราเด็กๆ จะตองอธิบายใหพวก
เขาเขาใจอยูตลอดเวลา  
 
                ดังน้ันฉันจึงไดเลือกอาชีพใหม ฉันหัดขับเครื่องบิน ฉันบินไปเกือบจะทั่วโลก 
และภูมิศาสตรก็ชวยฉันมากทีเดียว ฉันสามารถบอกไดทันทีวานี่คือประเทศจีนไมใช
แอริโซนา วิชานี้จึงเปนประโยชนมากถาเราหลงทางในเวลากลางคืน  
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               ตลอดชีวิตของฉัน ฉันตองติดตอกับคนเปนจํานวนมาก เปนคนที่เอาจริงเอาจัง
ทั้งน้ัน ฉันอาศัยอยูในบานกับพวกผูใหญ ฉันไดศึกษาคนพวกนี้อยางใกลชิด แตมัน้็มิไดชวย
ใหฉันมีความเห็นตอคนพวกนี้ในดานที่ดีขึ้นเลย  
 
                เมื่อฉันพบใครสักคนที่ฉันเห็นวาพอมีแววจะฉลาดหลักแหลมฉันก็ทดสอบเขา
ดวยการใหดูรูปวาดรูปที่หนึ่งซึ่งฉันยังคงเก็บรักษาไว ฉันอยากทราบวาเขาเปนคนที่เขาใจใน
สิ่งตาง ๆ ไดดีหรือไม แตทุกครั้งคนเหลานั้นจะพูดวา "น่ีคือหมวก" เมื่อเปนอยางนั้นฉันจึง
ไมยอมพูดถงึงูเหลือม ปาดงดิบ หรือดวงดาวกับเขาใหเสียเวลาเลย ฉันจะปลอยเขาไปตาม
วิถีทางของเขาฉันจะพูดกับเขาเรื่องไพบริดจ เรื่องกอลฟ เรื่องการเมืองและเรื่องเนคไท 
และพวกผูใหญเหลานั้นก็จะยินดีที่ไดรูจักกับคนที่พูดจาไดเรื่องราวคนหนึ่ง  

 

๒  
 

              ดัง น้ันฉันจึงดํารงชีวิตอยางเดียวดาย ไรคนที่จะสนทนากัน
เขาอกเขาใจอยางแทจริง จนกระทั่งเมื่อ ๖ ปมานี ้เครื่องบินของฉันเขาไป
เครื่องเสียอยูกลางทะเลทรายสะฮารา มีอะไรบางอยางในเครื่องยนตขัดของ 
เน่ืองจากฉันไมมีชางเครื่องมาดวย ไมมีแมแตผูโดยสาร ฉันจึงจําตองซอม
ดวยตนเองอยูคนเดียวอยางยากลําบาก น่ีเปนปญหาที่ตองเอาชีวิตของฉัน
เขาเดิมพันทีเดียว เพราะฉันมีนํ้าไวดื่มอีกเพียง ๘ วันเทานั้น  
 
              คืนแรกฉันนอนหลับบนพื้นทราย หางไกลจากผูคนนับลาน ๆ 
ไมล ฉันอยูคนเดียวประหนึ่งเรือแตกรอดอยูบนแพเควงควางกลางมหาสมุทร 
ดังน้ันคุณคงจะนึกออกวาฉันตกใจเพียงใดที่ตอนในรุงสางก็มีเสียงเล็ก ๆ 
ปลุกฉันขึ้น เสียงน้ันกลาววา  
 
              "กรุณาวาดรปูแกะใหตัวหนึ่งเถอะ !"  
              "หือ"  
              "ชวยวาดรูปแกะใหฉันตัวหนึ่งซิ…."  
 
              ฉันผวาลุกขึ้นยืนราวกับถูกสายฟาฟาด ยกมือขึ้นขยี้ตามองดูอีกที 
ตาฉันไมไดฝาดไปแน ฉันเห็นเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่ง ลักษณะแปลกมาก ยืน
มองดูฉันอยางเครงขรึม  
 
              น่ีคือรูปภาพที่ดีที่สุดท่ีฉันจําลองขึ้นภายหลัง แนละ แมวา
ภาพวาดของฉันไมสวยสดเหมือนตัวจริงของเขา แตมันก็ไมใชความผิดของ
ฉัน พวกผูใหญไดทําใหฉันหมดกําลังใจที่จะเอาดีทางวาดรูปตั้งแตอายุได ๖ 
ขวบ และนอกจากรูปงูเหลือมชนิดเห็นดานนอกและดานในแลว ฉันก็ไมได
หัดวาดรูปอะไรอีกเลย  
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               ฉันเบิ่งตามองดูเด็กนอยน้ันอยางประหลาดใจ อยาลืมวาฉันอยู
ไกลแสนไกลจากดินแดนที่มีผูคนอาศัย ทวาเด็กนอยน้ันไมมีทีทาวาหลง
ทางเหนื่อยออน หิวโหย กระหายน้ํา หรือเกรงกลัวแตอยางใด ไมมีทาทางวา
เปนเด็กหลงทางอยูกลางทะเลทรายหางไกลผูคนนับเปนรอยเปนพันโยชน
เลย ในที่สุดฉันก็รวบรวมสติได และพดูขึ้นวา  
                "แลวเธอมาทําอะไรอยูที่น่ีหละ"  
                เขาก็พูดซ้ําอกีอยางออนโยนเหมือนเปนเรื่องสําคัญวา  
                "กรุณาวาดแกะใหฉันตัวหนึ่งเถอะ"  
 
                ในเมื่อเรารูสึกวามีสิ่งล้ีลับเกินกวาที่จะกลาวได เราก็ไมกลาที่จะ
ขัดขืนตอมัน แมวาฉันจะอยูหางไกลผูคนนับดวยรอยโยชนพันโยชนและอยู
ระหวางอันตรายถึงชีวิต ฉันก็ดึงเอากระดาษและดินสอออกมา แตแลวฉันก็
นึกขึ้นมาไดวาฉันเคยเรียนแตวิชาภูมิศาสตร ประวัติศาสตร คณิตศาสตรและ
ไวยากรณเทานั้น ฉันจึงกลาวกับเด็กนอย (อยางอารมณไมคอยดี ) วาฉัน
วาดไมเปนหรอกนะ เขาตอบฉันวา  
                "ไมเปนไรหรอก วาดแกะใหฉันตัวก็แลวกัน"  
 
                เน่ืองจากฉันไมเคยวาดแกะเลย ฉันจึงวาดภาพหนึ่งในสองภาพ
ที่ฉันวาดเปนใหเขา คือภาพงูเหลือมชนิดท่ีเห็นดานนอกและฉันก็ตกตะลึง
เมื่อไดยินเขาตอบวา  
                "ไมเอา ไมเอา ฉันไมอยากไดชางในงูเหลือม งูเหลือมนากลัว
ออก และชางก็ตัวใหญเกะกะเกินไป บานฉันเล็กนิดเดียววาดแกะใหฉันตัว
หนึ่งเถอะ"  
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                   ดังนั้นฉันจึงวาดแกะให เขา
มองดูอยางสนใจและวิจารณวา  

            "ไมใช แกะตัวนี้ไมสบายมาก วาด
ใหมอีกตัวซิ"  
 
 
                ฉันวาดใหม เพื่อนของฉัน
หัวเราะเบา ๆ พูดอยางออนนอมวา "เธอคง
จะเห็นนะวามันไมใชแกะ แตเปนแพะ 
เพราะวามันมีเขา"  
 
ฉันวาดใหมอีก แตเขาก็ปฏิเสธอีกเชนกัน 
"ตัวนี้มันแกเกินไป ฉันตองการแกะที่จะยัง
มีชีวิตอยูตอไปอีกนาน" 

 

               เมื่อเปนเชนนั้นฉันก็หมด
ความอดทน ประกอบกับตองรีบซอม
เครื่องยนต ฉันจึงเขี่ย ๆ ภาพนี้ ฉันยื่นให
เขาและวา "เอา นี่คือกรง แกะที่เธอ
ตองการอยูในกรงนี"้ 

               แตฉันประหลาดใจมากที่เห็นใบหนาของเขาสดใสขึ้นทันที  
                "เหมาะทีเดียว น่ีแหละที่ฉันอยากได เธอคิดวาแกะตัวนี้กินหญา
จุไหม"  
                "ทําไมหละ"  
                "เพราะวาบานฉันมันแคบนะซี"  
                "คงพอหรอก ฉันใหแกะเธอตัวเล็กนิดเดียว"  
                เขายื่นศรีษะมาใกลรูปวาด  
                "คงไมเล็กเกินไปนะ…..โอ…มันกําลังหลับดวย"  
 
                ฉันก็ไดทําความรูจักกับเจาชายนอยดวยประการฉะนี้  
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๓  

          กวา ฉันจะรูวาเขามาจากไหนก็กินเวลานานโขทีเดียว เจาชายนอย
ตั้งคําถามกับฉันมากมาย และไมเคยสนใจฟงคําถามของฉันเลย ฉันตองจับ
ความเอาเองจากถอยคําบางประโยคที่หลุดมาโดยบังเอิญทีละเล็กทีละนอย 
เชนเมื่อเขาเห็นเครื่องบินของฉัน (ฉันจะไมวาดรูปเครื่องบินละ เพราะวามัน
ออกจะวาดยากอยูเอาการ) เขาถามขึน้วา  
 
             "สิง่น้ันคืออะไรนะ"  
             "มันไมไดเปนสิ่งของหรอก มันบินได เครื่องบินไงละ เครื่องบิน
ของฉันเอง"  
             ฉันรูสึกภูมิใจที่บอกใหเขาทราบวาฉันบินได เขารองขึ้นวา  
             "อะไรนะ เธอตกลงมาจากทองฟารึ"  
             "จะ" ฉันตอบอยางเสง่ียมเจียมตัว  
             "เอ แปลกนะ"  
             แลวเจาชายนอยก็หัวเราะเสียงใสทําใหฉันรูสึกฉุนขึ้นมา ฉันอยาก
ใหคนเห็นอุบัติเหตุของฉันเปนเรื่องรายแรงมากกวา เขากลาวเสริมวา  
             "ถาเชนน้ันเธอก็มาจากทองฟาเหมือนกันซีนะ เธอมาจากดาวดวง
ไหนละจะ"  
 
             ทันใดนั้นเองฉันจึงเริ่มเขาใจอะไรไดลาง ๆ เกี่ยวกับการปรากฏ
ตัวอยางลึกลับของเจาชายนอย ฉันถามเขาทันทีวา  
             "ถาเชนน้ันเธอมาจากดาวดวงอื่นใชไหม" เขาไมตอบ โคลงศีรษะ
ชา ๆ พลางพิจารณาเครือ่งบินของฉัน  
             "ถาขี่เจาเครื่องน่ันละก็ เธอคงมาจากที่ใกล ๆ น่ีเอง"  
             แลวเขาก็ปลอยความรูสึกใหจมอยูในความนึกฝนเปนเวลานาน 
แลวจึงหยิบแกะที่ฉันวาดใหออกมาจากกระเปา และน่ิงมองสมบัติช้ินใหมน้ัน  
             คุณคงนึกเดาออกวาฉันมีความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องของ 
'ดาวดวงอื่น' เพียงใด ฉันพยายามที่จะใหทราบเรื่องมากยิ่งกวานั้น  
             "เธอมาจากไหนแน เด็กนอยของฉัน 'บานเธอ' นะอยูที่ไหน เธอจะ
เอาแกะที่ฉันใหไปไหน"  
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            หลังจากหยุดคิด
อยูครูหนึ่ง เธอตอบวา  
             "การที่ใหกรงแก
ฉันดวยนี่ดีนะ ฉันจะไดไปใช
เปนบานของแกะมันในตอน
กลางคืนไงละ"  
             "แนละ และถาเธอ
ทําตัวนารัก ฉันจะใหเชือก
เธอดวย เธอจะไดใชผูกมัน
ในตอนกลางวัน และก็หลัก
อีกอันหนึ่ง
ดวย"               คําเสนอ
ของฉันทําใหเขาสะดุง  
             "ผูกมันรึ ทําไม
เธอคิดแปลกอยางนี้"  
             "แตถาเธอไมผูก
มันนะ มันก็จะเดินไปตามใจ
ชอบ และก็จะหลงหายไป"  

 

             ทันใดนั้นเพื่อนของฉันก็หัวเราะเสียงใสขึ้นอีก  
             "เธอจะใหมันไปที่ไหนกันละ"  
             "ที่ไหนก็ได ตรงไปขางหนามัน…"  
 
             เจาชายนอยจึงเขาใจความคิดของฉัน และกลาวอยางเครงขรึมวา  
             "ไมเปนไรหรอก บานฉันก็ใหญเทานี้เอง เล็กนิดเดียว"  
             เขากลาวตอไปดวยทาทางเศรา ๆ วา  
             "ตรงไปางหนาเราไปไดไมไกลนักหรอก"  
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๔  

              ดวย เหตุน้ีฉันจึงทราบความสําคัญของขอท่ีสองคือ ดวงดาวที่
เขาอยูน้ันไมใหญกวาบานเทาไร  

 

 
              สิ่งน้ีมิไดทําใหฉันประหลาดใจเทาใดนัก ฉันทราบดีวานอกจาก
ดาวเคราะหใหญ ๆ อยางเชนโลก ดาวพฤหัสบดี ดาวอังคาร ดาวพระศุกรซึ่ง
เราตั้งช่ือใหแกมันแลว ยงัมีดาวดวงอื่น ๆ อีกนับพนัดวง ซึ่งเล็กมากจนบาง
ดวงแทบจะมองไมเห็นแมวาจะใชกลองโทรทัศนสองดู เมื่อนักดาราศาสตร
คนพบดาวดวงใหม เขาก็ใหช่ือมันเปนลําดับเลข เปนตนวา "ดาวเคราะหนอย
ที่ ๓๒๕๑"  

              ฉันมีเหตุผลที่นาเชื่อวา
ดาวดวงที่เจาชายนอยจากมาคือ
ดาวดวงที่ บ.ี๖๑๒ ดาวดวงนี้นัก
ดาราศาสตรชาวตรุกีสองกลอง
พบเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 
๒๔๕๒  
             เขาไดเสนอการคนพบนี้
แกสภาดาราศาสตรระหวางชาติ
แตก็ไมมีใครเชื่อเขา เนื่องจาก
การแตงกายของเขาแปลก
เกินไป พวกผูใหญก็เปนแบบนี้
แหละ 
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             โชคดีสําหรับชื่อเสียง
ของดาวดวงนี ้เพราะตอมานัก
เผด็จการตรุกีไดบังคับให
ประชาชนไดแตงกายตามแบบ
ยุโรป ถาไมปฏิบัติตามจะมีโทษ
ถึงประหารชีวิต นักดาราศาสตรผู
นี้ไดเสนอการคนพบของเขาอีก
ครั้งในป พ.ศ. ๒๔๖๓ โดย
แตงตัวอยางสงาผาเผย และ
คราวนี้ทุกคนก็เชื่อเขา 

 

             ที่ฉันเลาใหคุณฟงถึงรายละเอียดของดาวดวงที่ บี.๖๑๒ และท่ีฉัน
บอกหมายเลขของดาวดวงนี้ก็เพราะพวกผูใหญ คนพวกนี้เขาชอบตัวเลข 
เมื่อคุณเลาถึงเพื่อนใหมของคุณ พวกผูใหญจะไมถามเรื่องสําคัญ ๆ คุณเลย  
              เขาจะไมมีวันถามวา  
              " เสียงของเขาเปนอยางไร"  
               "เขาชอบการเลนชนิดใด"  
               "เขาสะสมผีเสื้อรึเปลา" แตเขาจะถามคุณวา  
               "เขาอายุเทาไรนะ"  
               "เขามีพี่นองกี่คน"  
               "เขาหนักเทาไร"  
               "พอของเขามรีายไดเทาไร"  
               และเพียงเทานี้เองที่พวกเขาเขาใจวาเขาไดรูจักกับคน ๆ หนึ่ง
แลว  
              ถาคุณบอกกับพวกผูใหญวา "ฉันเห็นบานกอดวยอฐิแดงหลัง
หนึ่ง มีดอกกลวยไมสีขาวมวงอยูที่หนาตาง และมีนกพิราบเกาะอยูบน
หลังคา…" คนพวกนั้นจะไมมีวันนึกภาพบานหลังนั้นออกเลย คุณ
จะตองบอกเขาวา " ฉันเห็นบานหลงัหนึ่ง ราคาประมาณ ๕ แสนบาท" 
พวกเขาจะรองขึ้นวา "แหม สวยอะไรอยางนัน้"  
 
              ในทํานองเดียวกันถาคุณบอกกับเขาวา "ขอพิสูจนวาเจาชาย
นอยมีตัวตนจริงก็คือวาเขาเปนคนนารัก มีชวีิตชีวา หัวเราะเกง และ
เขาอยากไดแกะตัวหนึง่ และเมื่อคนอยากไดแกะตัวหนึ่งก็เปนขอ
พิสูจนวา คน ๆ นั้นตองมีจริง" พวกเขาก็จะยักไหล และหาวาคุณพูดเปน
เด็ก ๆ แตถาคุณพูดกับเขาวา " เจาชายนอยมาจากดาวเคราะหนอยเลขท่ี บี.
๖๑๒ " เมื่อน้ันแหละเขาจึงจะเช่ือและเลิกไตถามคุณตอไป พวกเขามีนิสัย
เชนน้ันอยาไดไปถือสาเลย พวกเด็ก ๆ จําเปนตองยอมลงใหผูใหญอยางนี้
แหละ  
 
              แตวาแนละ พวกเราซึ่งเขาใจชีวิตดี เราจะหัวเราะเยาะตัวเลขเสีย
ดวยซ้ํา ฉันรักท่ีจะเริ่มตนเลาเรื่องน้ีเหมือนอยางเลานิทานมากกวา ฉัน
อยากจะเลาวา  



 10

              "ครั้งหนึ่งยังจะมีเจาชายนอยองคหนึ่ง อาศัยอยูที่ดาวดวงโตกวา
เขานิดเดียว เขาอยากมีเพื่อน…" สําหรับผูที่เขาใจชีวิตเรื่องที่ฉันเลาอยางนี้ดู
จะเปนจริงเปนจังมากกวา  
 
              แตเน่ืองจากฉันไมอยากใหใครเขาอานหนังสือท่ีฉันเขียนขึ้นมา
เลน ๆ เพราะฉันรูสึกปวดราวใจมากเมื่อเลาความหลังทั้งหลายแหลเหลาน้ี 
เพื่อนของฉันไดจากฉันไปพรอมกับแกะของเขา ๖ ปเขานี่แลว  
              ที่ฉันพยายามเขียนถึงเขาขณะนี้ ก็เพื่อวาฉันจะไดไมลืมเขาเสีย 
เปนเรื่องที่นาสลดใจมากถาเราลืมเพื่อน ทุกคนไมไดมีเพื่อนเสมอไป ถาฉนั
ลืมเขา ฉันก็อาจจะกลายเปนพวกผูใหญที่ไมสนใจอะไรนอกจากตัวเลขก็ได  
 
              เพื่อมิใหเปนเชนน้ี ฉันจึงไดไปซื้อสีและดินสอมา มันออกจะยาก
สักหนอยที่จะมาหัดวาดใหมตอนนี้ ในเมื่อฉันก็เคยวาดเพียงรูปงูชนิดเห็น
ดานนอก และชนิดเห็นดานในเมื่อตอนอายุ ๖ ขวบเทานั้น แตฉันก็จะ
พยายามวาดใหเหมือนที่สุดเทาที่จะทําไดแมวาจะไมแนใจนักก็ตาม ฉัน
อาจจะวาดรูปหนึ่งไดเหมือน แตอีกรูปหนึ่งไมเหมือนเลย ฉันคงจะกะขนาด
ผิดดวย ในรูปนี้เจาชายนอยตัวโตเกินไป และในอีกรูปหนึ่งกลับเล็กเกินไป 
ฉันไมรูวาจะลงสีเสื้อของเขาเปนสีอะไรดี ฉันจึงมะ งุมมะงาหราทําไปทําดี
บาง ไมดีบาง บางคราวก็อาจจะลืมรายละเอียดสําคัญไป  
              แตก็ยกโทษใหฉันเถิด เพื่อนของฉันไมเคยอธิบายอะไรแกฉัน
เลยเขาคงคิดวาฉันเหมือนกับเขากระมัง แตวาตัวฉันเองก็ออกจะเสียใจที่
ไมสามารถมองทะลุกลองเห็นลูกแกะได ฉันคงจะเหมือนกับผูใหญ
ทั้งหลาย ฉันคงแกตัวลงนั่นเอง  

 

๕  

                 ฉัน เรียนรูเรื่องราวของดาวดวงนี้มากขึ้นทุกวัน รูถึงการที่
เจาชายนอยตองจากมันมา รูถึงการเดินทาง ความรูเหลานี้คอยมา
ปะติดปะตอกันอยางชา ๆ แลวแตความคิดจะนําไป  
 
                  สําหรับในวันที่สาม ฉันไดทราบเรื่องเศราเกี่ยวกันตนไทร ครั้ง
น้ีก็สืบเนื่องมาจากลูกแกะอีกเชนกัน เจาชายนอยไดถามฉันดวยทาทาง
สงสัยเต็มที่  
                  "จริงหรือท่ีวาลูกแกะมันกินตนผักหนาม"  
                  "จริงทีเดียว"  
                  "โอ ฉันดีใจจังเลย"  
 
                  ฉันไมเขาใจวาที่แกะกินตนผักหนามนั้นสําคัญอยางไร แต
เจาชายนอยเสริมขึ้นวา "ถาอยางนั้นมันก็กินตนไทรดวยนะซ"ี  
                  ฉันรีบตั้งขอสังเกตขึ้นวา ตนไทรนั้นไมไดเหมือนตนผักหนาม 
แตเปนตนไมใหญเหมือนวัด ถึงแมจะมีเกณฑเอาชางมาโขลงหนึ่งก็ไม
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สามารถกินเจาตนไมชนิดน้ีหมดตนได การพูดถึงชางทั้งโขลงทําใหเจาชาย
นอยหัวเราะชอบใจ  

 

                  "เห็นทาจะตองใหชางมันยืนตอตัวกัน" แตเขาหวนกลับมาพูด
เรื่องเดิมอยางฉลาดวา  
                  "เจาตนไทรนี่กอนมันจะโต มันจะตองเริ่มจากตนเล็ก ๆ กอน
ใชไหม"  
                  "ถูกทีเดียว แตทําไมเธอถึงอยากใหแกะของเธอกินตนไม
ชนิดน้ีดวยเลา" เขาตอบฉันวา  
                  "ไมเห็นนาถามเลย"  
                  เขาพูดเหมือนกับวาเปนสิ่งที่เห็นชัดเจนแลว ฉันจึงตองใช
สติปญญาความคิดความเขาใจปญหานี้เอง  
 
                  คงจะเปนอยางนี้แนวา บนดาวที่เจาชายนอยอาศัยอยูน้ันก็มี
ลักษณะคลายกับดาวอื่น คือ มีทั้งหญาที่ดี และหญาเลวๆ เมล็ดพันธุทีด่ี
ก็จะใหหญาดี เมลด็พนัธุที่ไมดีกจ็ะใหหญาไมดี แตวาเมล็ดพันธุนี้เรา
มองไมเห็น มันนอนหลบัอยางเงียบเชียบอยูใตดินจนกระทั่งมัน
อยากจะตื่นขึ้น กิ่งกานของมันก็จะคอย ๆ เหยยีดตัวทะลดุนิออกมา
อยางเหนียมอายออกแสวงหาแสงแดด ถามันเปนกิ่งกานของตนหัวไช
เทาหรือตนกุหลาบ เราก็ปลอยใหมันงอกขึ้นตามใจชอบ แตถามันเปนตนไม
เลว ๆ เราก็จะถอนทิ้งทันทีเมื่อไดเห็น ฉะน้ันบนดาวของเจาชายนอยคงมี
เมล็ดพันธุเลว ๆ เปนแน และคงเปนเมล็ดพันธุตนไทรนี่เอง  
 
                  ดินแดนบนดวงดาวนั้นคงจะถูกรุกรานดวยเจาตนไทรและถา
ขืนปลอยไวก็จะกําจัดไมได มันจะขึ้นรุงรังเต็มดวงดาว รากของมันจะชอนไช
ลงไปในดิน ถาดาวดวงเล็กมากและถาตนไทรมีมากมันก็จะระเบิดดาวได  
                  "เรื่องน้ีเปนปญหาทางระเบียบแบบแผน" เจาชายนอยกลาว
กับฉันภายหลัง  
                  " เมื่อเราแตงตัวเสร็จในตองเชา เราตองดูแลความสะอาด
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ของดวงดาวเราดวย เราจําเปนตองกําจัดตนไทรอยางสม่ําเสมอ โดยทันทีที่
เราเห็นมันขึ้นแทรกอยูในกอกุหลาบ ซึ่งมันก็ดูคลายกันมากเมื่อตอนเปนตน
ออนอยู ออกเปนงานที่นาเบื่อหนายอยูหรอก แตก็งายมาก"  
 
                  และแลววันหนึ่งเขาก็แนะนําฉันใหวาดรูปหนึ่งขึ้น เพื่อใหเด็ก
เห็นและจําไดแมนยําเปนคติสอนใจ  
                  "เพราะวาถาหากเขาเดินทาง" เจาชายนอยกลาว " รูปนี้จะ
เปนประโยชนแกเขา บางครั้งการผลัดวันประกันพรุงงานของตนนัน้ไมมี
การเสียหายแตอยางใด แตถาเปนเรื่องเจาตนไทรละก็เปนเรื่อง
มหันตภัยทเีดียว  
                  ฉันเคยเห็นดวงดาวหนึ่งซึ่งมีแตคนขี้เกียจอาศัยอยู เขาก็
ปลอยปละละเลยตนไม ๓ ตน…" จากคําบอกเลาของเจาชายนอย ฉันก็ได
วาดรูปดาวดวงนั้น  
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                  อันที่จริงฉันก็ไมชอบตั้งตนเปนนักสอนศีลธรรม แตอันตราย
จากตนไทรซึ่งนอยคนจะรูน้ัน และการเสี่ยงตออันตรายนี้ของบุคคลที่หลงไป
ในโลกอื่นเปนสิ่งสําคัญยิ่ง จึงทําใหฉันยอมลงทุนตั้งตนเปนผูสอน  
                  ฉันกลาวย้ํา "เด็ก ๆ เอย จงพึงระวังตนไทร" ทั้งน้ีเพื่อเตือน
เพื่อน ๆ ของฉันถึงอันตรายที่เขาเฉียดเขาไปใกล นานมาแลวเชนเดียวกับตัว
ฉันเอง โดยไมทราบถึงอันตรายนั้นเลย  

                  ฉันไดพยายามวาด
รูปขึ้นอยางประณีตบรรจง 
บทเรียนที่ฉันใหนี้คงมีผลบาง
เปนแน คุณคงจะสงสัยละ
กระมังวา ทําไมไมมีรูปอื่นใน
หนังสือเลมนี้ที่ใหญโตเอาการ
เชนรูปตนไทร  
 
 
                  คําตอบนั้นแสนจะ
ธรรมดา..คือวา ฉันพยายาม
แลวแตไรผลนะซิ สวนรูปนั้นฉัน
ไดรับแรงบันดาลจากความรูสึก
วาเปนเรื่องดวน 

 

๖  
 

 

              เจา ชายนอยเอย ในที่สุดฉันก็คอย ๆ เขาใจชีวิตท่ีเศราของเธอ 
เธอมีเพียงอาทิตยยามอัสดงเทานั้นไวชมและเปนสิ่งเพลิดเพลินใจซึ่งคง
ระยะยาวนาน ฉันเพิ่งทราบรายละเอียดใหมน้ีในเชาวันที่สี่ เมื่อเธอเอยบอก
ฉันวา….  
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               "ฉันชอบตอนพระอาทิตยตกดินจังเลย ไปดูพระอาทิตยตกกัน
เถอะ"  
               "แตตองคอยหนอยนะ"  
               "คอยอะไร" เธอมีทีทาประหลาดใจในชั้นแรก และแลวเธอก็
หัวเราะขันตัวเธอเอง และกลาวขึ้นวา  
               "ฉันนึกวาอยูที่บานฉันเองอยูเรื่อย !"  
 
               จริงทีเดียว ถาที่สหรัฐเปนเวลาเที่ยงวัน เราทราบดีวา ดวง
อาทิตยกําลังจะตกที่ฝรั่งเศส ถาเพียงเราจะสามารถไปฝรั่งเศสไดภายใน ๑ 
นาที เพื่อไปดูอาทิตยอัสดง นาเสียดายที่ฝรั่งเศสอยูหางเกินไป แตบนดาว
ดวงเล็กของเธอ เธอเพียงแตเล่ือนเกาอี้ไปสองสามกาวเทานั้น เธอก็จะ
สามารถชมอาทิตยอัสดงไดตามที่เธอประสงคทุกครั้งไป……  
 
               "ในวันหนึ่ง ๆ ฉันเห็นดวงอาทิตยตก ๔๔ ครั้ง" และอีกครูหนึ่ง
ตอมาเธอก็กลาวเสริมวา  
               "เธอรูไหม…ในยามที่แสนเศรา คนเราชอบดูอาทิตยอัสดง"  
               "เธอดูอาทิตยอัสดงถึงวันละ ๔๔ ครั้ง เธอคงเศรามากซินะ ?"  
               แตเจาชายนอยมิไดตอบแตอยางใด  

 

๗  

              วัน ที่หา ความลับแหงชีวิตเจาชายนอยก็เผยออก ทั้งน้ีเน่ืองจาก
เรื่องแกะอีกตามเคยที่ทําใหฉันทราบชีวิตของเขา  
              เขาถามฉันขึน้ทันทีโดยไมไดเกริ่นลวงหนาเหมือนเปนผลจาก
ปญหาที่ขบคิดอยูเงียบ ๆ มานาน  
 
              "แกะน่ี ถามันกินตนผักหนาม มันจะกินดอกไมดวยไหมนะ ? "  
              "แกะมันกินดะทุกสิ่งที่มันพบ" "แมแตดอกไมที่มีหนามรึ"  
              "ใช แมแตดอกไมที่มีหนาม"  
              "ถาเชนน้ัน หนามมีไวทําไมกัน" ฉันก็ไมทราบเหมือนกัน  
 
              ขณะที่ฉันกําลังวุนกับการไขเกลียวนอตซึ่งขันติดแนนเกินไปใน
เครื่องยนตของฉัน ฉันกําลังกลุมใจมากเพราะวาการที่เครื่องเสียเริ่มจะเปน
เรื่องใหญ เพราะปญหาเรื่องนํ้าดื่มที่นับวันจะรอยหรอลงทําใหฉันวิตกมาก
ที่สุด  
 
              "หนามมีไวทําไมนะ" เจาชายนอยไมเคยลมเลิกปญหาหากเขา
ตั้งขึ้นมาแลว ฉันกําลังโมโหกับเจาตัวนอตจึงตอบไปชุย ๆ วา  
              "หนามนะรึ ไมไดมีประโยชนอะไรเลย เปนเพราะเจาดอกไมมันใจ
รายเทานั้นเอง"  
              "โอ…" แตหลังจากเงียบไปครู เขาก็พดูใสหนาฉันอยางขมขื่นวา  
              "ฉันไมเช่ือเธอหรอก ดอกไมมันแสนจะออนแอ มันไรเดียงสามัน
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ชวยตัวมันเองเทาที่จะทําได มันคิดวาหนามจะเปนเครื่องปองกันตัวได มัน
คิดวามันรายกาจพอ ดวยการมีหนามปองกัน…"  
 
              ฉันไมไดตอบวากระไร ขณะน้ันเองฉันนึกในใจวา 'ถาเจานอตตัวนี้
ยังดื้อตอไป ฉันจะทุบมันใหละเอียดเลย' เจาชายนอยก็รบกวนความคิดฉัน
อีกครั้งหนึ่ง  
              "และเธอเชื่อวา ดอกไมนะ…"  
              "พอที! พอท!ี ฉันไมไดเช่ืออะไรเลย" ฉันตอบสง ๆ ไปยังง้ันเอง  
              "ฉันกําลังทําธุระสําคัญอยูนะ"  
              เขามองดูฉันอยางตกตะลึง  
              "เรื่องสลักสําคัญ ?"  
              เขาเห็นฉันถือคอนในมือ น้ิวมือดําไปดวยน้ํามันหลอล่ืน กมหนา
กมตางวนอยูกับของที่เขาเห็นวาแสนจะนาเกลียด  
              "เธอพูดกับฉันเหมือนพวกผูใหญเขาพูดกัน"  
 
              คําพูดน้ันทําใหฉันรูสึกอาย และเขาไดเสริมอีก  
              "เธอปนกันหมด เธอทําทุกสิ่งใหสับสนหมด"  
              ดูทาทางเขากระวนกระวายใจ เขาสลัดผมสีทองของเขาตามสาย
ลม  
              "ฉันรูจักดาวดวงหนึ่งที่มนีายแดงอาศัยอยู เขาไมเคยไดดม
ดอกไมเลย เขาไมเคยแมแตมองดวงดาว เขาไมเคยรักใครเลย เขาไม
เคยไดทําสิง่ใดนอกจากคิดเลข และตลอดวันเขาพูดซ้ํา ๆ ซาก ๆ 
เหมือนเธอวา 'ฉันเปนคนเอาการเอางาน ฉันเปนคนเอาจริงเอาจัง' 
และนี่ทําใหเขาตัวพองดวยความเยอหยิ่ง แตเขาไมใชมนุษยหรอกเขา
เปนเห็ด"  
              "อะไรนะ?"  
              "เห็ด"  
              ตอนนี้เจาชายนอยหนาซีดเผือดดวยอารมณโกรธ  
              "ดอกไมผลติหนามมาลาน ๆ ปแลว และแกะก็ไดกินดอกไม
มาตลอดระยะเวลาอันยาวนานนั้นดวย ถาเชนนั้นมันเปนการไรสาระละ
หรือที่เราจะพยายามหาสาเหตุวาดอกไมสรางหนามขึ้นมาเพื่อ
ประโยชนอันใด สงครามระหวางแกะและดอกไมไมมีความสําคัญ
เชียวหรือ ปญหานี้จะไมนาขบคดิและสําคญักวาเรื่องบวกเลขของนาย
แดงอวนหรอกรึ และถาฉันรูจักดอกไมดอกหนึ่ง ดอกเดยีวที่ไมมีในที่
อื่นใดอีกนอกจากโลกของฉัน และถาเจาแกะนอยสามารถทําให
ดอกไมนั้นอันตรธานไปไดในเชาวันหนึ่ง โดยที่เจาแกะนั้นก็ไมรูวามัน
ไดกระทําอะไรลงไป เรือ่งนี้ยังเปนเรื่องไมสําคญัอีกรึนี่…"  
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             เขาหนาแดงก่ําและกลาว
ตอไปอีกวา  
 
              "ถาใครคนหนึ่งรัก
ดอกไมดอกหนึ่งซึ่งมีเพียงดอก
เดียวเทาน้ันในดวงดาวนับ
พันลานดวง เพียงแตเขาได
มองดูมันเทาน้ันก็ทําใหเขามี
ความสุขพออยูแลว เขาจึงรําพึง
กับตนเองวา 'ดอกไมของฉันอยู
ที่น่ัน บนดวงดาวดวงหนึ่งน้ัน….' 
แตถาแกะกินดอกไมน้ันไปเสีย 
ก็เปรียบเสมือนดวงดาวทุกดวง
ดับพรึบพรอมกันในสายตาของ
เขาผูน้ัน และเรื่องนี้เปนเรื่องไม
สลักสําคัญรึ?"  
 
              เขาไมสามารถกลาวอะไร
ตอไปไดอีก เขาสะอื้นฮักปลอยโฮ
ออกมา กลางคืนเขาครอบคลุม ฉัน
วางมือจากเครื่องไมเครื่องมือ ฉัน
ไมยี่หระแลวเจาคอนของฉัน เจา
ตัวนอตหรือความกระหายน้ําและ
แมแตความตาย เพราะวาบนดาว
ดวงหนึ่ง บนโลก โลกของฉัน
มนุษยเรานี้เองแหละ ฉันมีเจาชาย
นอยที่จะตองปลอบโยน ฉันโอบ
เขาในวงแขน กลอมเขา ฉันบอก
กับเขาวา 

 

"ดอกไมที่เธอรักไมไดอยูในระหวางอันตรายเลย…ฉันจะวาดปลอกปากใหมัน 
ใหเจาแกะนอยของเธอ…และฉันจะวาดเครื่องปองกันตัวใหดอกไมของเธอ
ดวย…ฉัน…"  
              ฉันไมรูจะพูดอะไรอีก ฉันรูสึกออกจะเก ๆ กัง ๆ และขัดเขิน ไมรู
วาจะเขาถึงเขาไดอยางไร ไมรูวาจะปลอบเขาอยางไรดี เพราะวาดินแดน
แหงนํ้าตานั้นแสนจะเปนแดนลี้ลับ  
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๘  

             ทวา ฉันรูจักดอกไมน้ันดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว บนโลกของ
เจาชายนอยน้ัน มีดอกไมธรรมดา ๆ ชนิดมีกลีบชั้นเดียวไมใหญโตกินที่มาก 
และไมรบกวนใครทั้งสิ้น มันงอกขึ้นเชาวันหนึ่งทามกลางตนหญา และแลว
มันก็เหี่ยวเฉาไปในตอนเย็น แตสําหรบัเจาดอกไมดอกน้ันมันเกิดขึ้นจาก
เมล็ดซึ่งไมรูวามาจากไหน  

 

 
             เจาชายนอยไดดูแลตนไมที่งอกขึ้นใหมน้ีอยางเอาใจใส เพราะวา
ใบของมันแตกตางจากใบของตนอื่น ๆ มันอาจจะเปนตนไทรชนิดใหมก็ได 
แตตนไมน้ันหาไดเติบโตตอไปไม มันเริ่มเตรียมออกดอก  
             เจาชายนอยเฝาดูตุมน้ันโตขึ้นๆ รูดีวาเมื่อมันบานออกจะตองเปน
ปรากฏการณที่มหัศจรรย แตเจาดอกไมก็ไมหยุดยั้งแคน้ัน มันเตรียมที่จะเปน
ดอกไมสวยภายใตใบเขียว มันเลือกสีของมันเองอยางพิถีพิถนั มันแตงตัว
ของมันเองอยางชา ๆ วางกลีบลงทีละกลีบอยางพอเหมาะพอเจาะ มันไมยับ
ยูยี่ออกมาอยางเจาดอกโกเกอลิโก มันตองการปรากฏตัวก็ตอเมื่อมันงาม
พรอมแลว แนละ เจาดอกไมน้ีก็ชางรักสวยรักงามจริง การแตงตัวของมันกิน
เวลาวันแลววันเลา  
 
             และแลวเชาวันหนึ่งตอนรุงอรุณพอดีมนัก็แยมกลีบปรากฏโฉม ทั้ง
ที่แตงตัวมาอยางพิถีพิถนั ดอกไมน้ันก็พูดขึ้นพลางหาวไปดวยวา  
             "ฉันยังตื่นไมสนิทดีเลย ฉันตองขอโทษดวยนะ ฉันยังไมไดหวีผม
ใหเรียบรอยดวย ผมเผาก็ยุงเหยิงอยู…"  
             เจาชายนอย จึงไมสามารถอดกลั้นความนิยมชมช่ืนไวได  
             "เธอสวยอะไรเชนน้ี "  
             "จริงไหมละจะ" ดอกไมตอบอยางนุมนวล'และฉันก็เกิดพรอมกับ
ดวงอาทิตยขึ้น…'  
             เจาชายนอยตระหนักดีวา ดอกไมน้ันหาไดมีความเสงี่ยมเจียมตน
ไม แตเธอก็สวยจับใจเขาทีเดียว  
             "ฉันคิดวาถึงเวลาอาหารเชาแลวซินะ" เธอกลาวขึ้นตอมาในไมชา"
คุณจะกรุณาคิดถึงฉันบางสักหนอย……."  
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             และเจาชายนอย ทั้ง ๆ ที่ยงังง ๆ ไดไปหากระปองรดนํ้า เพื่อมา
สนองความตองการของเจาหลอน  

              เชนน้ีเองที่ดอกไมไดทรมาน
จิตใจเจาชายนอยแลวดวยความฟุงเฟอ
หลงตนซึ่งแสนจะเขาใจยาก เปนตนวา 
ในวันหนึ่งเมื่อพูดถึงหนามของมัน 
ดอกไมก็กลาวขึ้นวา  
             "เสือนะรึ ใหมนัมาไดเลย
พรอมทั้งกรงเล็บของมัน"  
             "บนโลกไมมีเสือหรอก" 
เจาชายนอยแยง "และเสือก็ไมกิน
ดอกไมใบหญาดวย"  
             "ฉันไมไดเปนหญานี่" ดอกไม
กลาวตอบอยางนุมนวล  
             "ยกโทษใหฉันเถิด…."  
             "ฉันไมกลัวเสือแมแตนิดเดียว 
แตวาฉันกลัวลมพายุ เธอไมมีที่กั้นลม
หรอกรึ? "  

 

             "เธอเกลียดกลัวลม….เธอโชค
ไมดีเลยนะ…." เจาชายนอยต้ังขอสังเกต 
ดอกไมดอกนี้รูสึกวุนวายเอาการ  
             "ในตอนเย็นเธอตองหาอะไรมา
คลุมฉันนะ บนโลกของเธออากาศหนาว
จังเลย มันต้ังไมเหมาะทําเล สูที่ฉันมา
ไมได….." แตเธอก็ชะงักแคนั้น เพราะวา
เธอจากมาในสภาพของเมล็ด เธอจึงไม
มีโอกาสไดรูจักกับโลกอื่น เธอไอแกขวย
สองสามท ีเมื่อเห็นวาตนเองเผลอพูดปด
ใหคนอื่นจับได และหันไปไลเบี้ยเอากับ
เจาชายนอย  

             "เรื่องมานกั้นลมวาอยางไรจะ ?"  
             "ฉันกําลังจะไปหาอยูทีเดียว แตเห็นเธอกําลังพูด"  
              ดังน้ันเธอยิ่งไอหนักขึ้นเพื่อใหเจาชายนอยเกิดความรูสึกสํานึกผิด  
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             ดวยเหตุดังกลาวนี้เอง 
เจาชายนอยจึงเร่ิมระแวงดอกไม
ทั้ง ๆ ที่เขามีความรักและหวังดีตอ
มัน เขาเอาจริงเอาจังตอคําพูดไร
สาระจนเกินไป และรูสึกเปนทุกข
มาก  
             "ฉันไมควรไปฟงเธอเลย" 
เจาชายนอยสารภาพตอฉันในวัน
หนึ่ง เราตองไมฟงเรื่องดอกไม
บน เราควรสนใจแตเพียง
ชมเชยมันและดมมันเทาน้ัน 
ดอกไมของฉันทําใหโลกของ
ฉันหอมหวล แตฉันไมรูจัก
ปลาบปลื้มและรูสึกแตเพียงแค
น้ัน 

 

เรื่องเกี่ยวกับกรงเล็บกวนใจฉันอยูเรื่อยน้ันทําใหฉันใจออน เขาเลาความใน
ใจตอไปวา  
 
             "ฉันไมเขาใจอะไรเสียเลยในตอนนั้น ฉันควรจะรูจักตัดสนิเธอ
จากการกระทําของเธอและมิใชคาํพูดของเธอ เธอทําใหโลกของฉัน
หอมหวลแจมใส ฉันจึงไมควรหนจีากเธอมาเลย ฉันควรจะเห็นความ
ออนหวานที่ซอนอยูภายใตความเจาเลหแสนกลของเธอ ดอกไมก็มี
อารมณหวั่นไหวงายเชนน้ีเสมอแหละ ฉันยังเด็กเกินกวาที่จะรูจักรักเขา"  

 

๙  
 

 

              ฉัน เขาใจวา เจาชายนอยไดฉวยโอกาสการยายถิน่ที่อยูของนก
ปาเพื่อการหนีมาคราวนี้  
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               ในตอนเชากอนที่จะจากไป เขาจัดโลกของเขาใหเปนระเบียบ 
และจัดแจงขูดเขมาไฟที่ปลองภูเขาไฟซึ่งกําลังพนควัน นับวาเหมาะสําหรบั
ใชเปนที่อุนอาหารเชามาก เขายังมีภูเขาไฟที่ดับแลวลูกหน่ึงดวย และอยาง
ที่เขากลาววา  
               " ไมมีวันละท่ีคนเราจะรูวาอะไรเกิดขึ้น"  

 

 
               ดังน้ันเขาจึงขุดปลองภูเขาที่ดับนั้นดวย ทั้งน้ีเน่ืองจากวา ถาขูด
เขมาดี…ภูเขาไฟจะคลุกรุนอยูโดยสม่ําเสมอ ไมรุนแรง ภูเขาไฟก็
เปรียบเสมือนปลองไฟในบาน แตทวาบนพื้นโลกของเรา มนุษยเราเล็กเกิน
กวาที่จะไปขูดเขมาภูเขาไฟได ดวยเหตุฉะน้ีที่ทําใหภูเขาไฟกอความ
เสียหายใหเรามากมาย  
 
               เจาชายนอยถอนตนหญาซึ่งเพิ่งงอกขึ้นมาอยางเศราสรอย เขา
คิดวาเขาไปคราวนี้จะไมกลับมาอีก แตงานประจําวันเหลานี้ชางมีความหมาย
ตอเจาชายนอย สําหรับเชาวันน้ี และเมื่อเขาไปรดน้ําดอกไมเปนครั้งสุดทาย 
ตระเตรียมหาที่บังแดดลมใหหลอน เขาก็อยากจะร่ําไหเปนที่สุด  

               "ลากอน" เขากลาวขึ้นกับดอกไม 
แตหลอนมิไดตอบ  
               "ลากอน" เขากลาวซ้ํา ดอกไม
กระแอมไอ แตมิใชเพราะเจาหลอนเปน
หวัดหรอก  
               "ฉันนี่โงเขลาจริงๆ " หลอนพูด
ขึ้นในที่สุด "ฉันขอโทษเธอดวยนะ จง
พยายามทําตัวใหมีความสุขนะ"  
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              เจาชายนอยรูสึกแปลกใจที่ไมมี
การคอนขอดติเตียนเหมือนเชนเคย เขาจึง
นิ่งงันไป ถือฝาครอบแกวคางอยู เขาไมเขา
ใจความออนหวานอยางสงบเงียบนี ้

               "ฉันรักเธอจริง ๆ นะ " ดอกไมกลาวกับเขา "เธอไมรูหรอกรึน่ี 
เปนความผิดของฉันเอง แตไมเปนไร อันที่จริงเธอเองก็โงพอ ๆ กับฉันแหละ 
พยายามทําตนใหเปนสุขเถิด ทิ้งเจาฝาครอบแกวเสียเถอะ ฉันไมตองการมัน
สักหนอย"  
               "แตลม….."  
               "ฉันไมไดเปนหวัดรุนแรงถึงขั้นน้ันหรอกจะ อากาศเย็น ๆ ตอนค่าํ
คืนทําใหฉันสดชื่น ฉันเปนดอกไมนะ"  
               "แตพวกสัตวราย……"  
               "ฉันตองทนพวกตัวหนอนบาง ถาฉันตองการรูจักกับผีเสื้อดู
เหมือนวาเปนสิ่งที่สวยงามทีเดียว มิเชนน้ันใครที่ไหนเลาจะมาเยี่ยมเยียนฉัน 
ในเมื่อเธอจากไปไกล สวนพวกสัตวรายน่ัน ฉันไมกลัวมันหรอก ฉันมีหนาม
แหลม" และเจาหลอนก็ช้ีใหเห็นหนามแหลม ๔ หนามของหลอนและกลาว
เสริมวา  
               "อยามัวชักชาอยูเลย นารําคาญออก ในเมื่อเธอตัดสินใจจะไป
แลว ก็ไปเสีย" ทั้งน้ีเพราะหลอนไมอยากใหเขาเห็นวาหลอนรองไห  
                  ชางเปนดอกไมที่เยอหยิ่งอะไรเชนนี้…  

 

๑๐  

                  เจา ชายนอยอยูในบริเวณดาวเบอร 
๓๒๕,๓๒๖,๓๒๗,๓๒๘,๓๒๙ และ ๓๓๐ เขาเริ่มทองเที่ยวไปบนดวงดาว
เหลานี้เพื่อหาสิ่งที่นาสนใจทํา และเพื่อศึกษาหาความรู ดาวดวงแรกเปนที่
ประทับของพระราชา พระราชาประทบับนบัลลังกธรรมดา ๆ แตทวาสงาผา
เผย ฉลองพระองคสีแดงทําดวยขนสตัว  
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                 "แนะ ขาราชบริพารมาคนหนึ่งแลว" พระราชารองขึ้นเมื่อ
พระองคทอดพระเนตรเห็นเจาชายนอย เจาชายสงสัยอยูในใจวา  
                 "ทําไมเขารูจักฉันนะ ในเมื่อเขาไมเคยเห็นหนาฉันมากอนเลย"  
 
                  เจาชายนอยไมทราบหรอกวา สําหรบัพระราชานั้น โลกทั้ง
โลกแสนจะธรรมดาสําหรบัพระองค และมนุษยทุกคนคือขาราชบริพาร  
 
                  "เขามาใกล ๆ ใหฉันมองดูเจาใหชัดหนอยซิ" พระราชาตรสั
ขึ้นอยางภาคภูมิใจที่ไดเปนพระราชาเบื้องหนาคน เจาชายนอยมองหาที่น่ัง 
แตดาวทั้งดวงนี้ปกคลุมไปดวยฉลองพระองคงามตัวนั้น เขาจึงยืนและหาว
ดวยความเหนื่อยออน  
 
                  " เจาตองไมหาวตอหนากษัตริย เปนการผิดมารยาท ฉันขอสั่ง
หาม" พระราชาตรัส  
                  "ฉันกล้ันไมไดน่ี" เจาชายนอยตอนอยางงง ๆ "ฉันเดินทางมา
นานและไมไดนอนเลย"  
                  "ถาอยางนั้นละก็ ฉันอนุญาตใหเจาหาวได ฉันไมเห็นคนหาว
มานานแลว การหาวนับวาเปนของแปลกสําหรับฉัน เอาหาวเขาซิ น่ีเปน
คําสั่งนะ"  
                  "ทานทําใหฉันเกิดอาย ฉันหาวไมออกแลวละ" เจาชายนอย
ตอบหนาแดง  
                  "อืม….ถาเชนน้ันฉันอนุญาตใหเจาหาวหรือไมก็…."  
 
                  พระราชาตรัสตะกุกตะกกัและออกจะเคือง ๆ อยู เพราะเหตุวา
พระราชาถือยิ่งนักเรื่องใหคนเคารพเชื่อฟงปฏิบบัติตามคําสอนของพระองค 
พระองคไมยนิยอมใหมีการไมนบนอบเกิดขึ้น ดวยเหตุวาพระองคเปน
พระราชาแบบสมบูรณาญาสิทธิราช แตเน่ืองจากวาพระองคดีมาก พระองค
จึงออกคําสั่งที่สมเหตุสมผลเทานั้น  
 
                  "ถาหากฉันสั่ง" พระองคกลาวเรื่อยเจื้อย "เปนตนวา ถาฉันจะ
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สั่งใหนายพลเปลี่ยนเปนนกทะเล แตถานายพลไมเช่ือฟง มันก็ไมใช
ความผิดของนายพล แตทวาเปนความผิดของฉันเอง"  
                  "ขอน่ังหนอยเถิดนะ" เจาชายนอยถามอยางขลาด ๆ  
                  "ฉันอนุญาตใหเจานั่งลงได" พระราชาตอบ พลางขยับ
ชายเสื้อคลุมขนสัตวอยางสงาผาเผย แตเจาชายนอยแปลกใจ ดาวดวงนี้เล็ก
มาก พระราชาจะปกครองอะไรไดบางนะ?  
 
                  "ใตฝาพระบาท หมอมฉันขออภัยที่จะตองถามหนอยเถิด…"  
                  "ฉันอนุญาตใหเจาถามได" พระราชารีบตรัส  
                  "พระองคปกครองอะไรพระเจาขา?"  
                  "ทุกสิ่งแหละ" พระราชารับสั่งตอบอยางสะดวกดาย  
                  "ปกครองทุกสิ่ง?" พระราชาโบกพระหัตถไปรอบ ๆ ดวงดาว
ของพระองค ดวงดาวดวงอื่น ๆ โดยรอบ  
                  "ทั้งหมดนี่เลยรึ" เจาชายนอยถาม  
                  "ทั้งหมดนี่แหละ…" พระราชาตอบ พระองคมิไดเปนแตเพียง
พระราชาที่ทรงอํานาจสูงสุด แตเปนพระราชาแหงพิภพดวย  
                  "และดวงดาวทั้งหลายเช่ือฟงพระองคดีอยูรึ?"  
                  "แนนอน" พระราชาตอบ "ดวงดาวทั้งหมดเชื่อฟงฉันทันที ฉัน
ไมยอมใหมีการดื้อดึงหรอก"  
 
                  อํานาจเชนน้ันกอความมหัศจรรยใหเจาชายนอยมาก ถาเขาได
ครอบครองจักรวาลเชนเดียวกันนั้น เขาคงไดเห็นอาทิตยอัสดงไมเพียง
เฉพาะ ๔๔ ครั้ง แตทวา ๗๒ ครั้ง หรอืแมกระท่ังรอยครั้งสองรอยครั้งภายใน
หนึ่งวัน โดยมิตองเล่ือนเกาอี้เลย เน่ืองจากเขารูสึกเศราสรอยเมื่อระลึกถึง
ดวงดาวที่เขาละทิ้งมา เขาจึงกลาพอท่ีจะขอความกรุณาจากพระราชา  
                  "ฉันอยากเห็นดวงอาทิตยอัสดง กรณุาสั่งใหดวงอาทิตยตก
หนอยเถิด…"  
                 "ถาหากฉันสั่งใหนายพลคนหนึ่งบินจากดอกไมดอกหน่ึงไปยัง
ดอกไมอีกดอกหนึ่งอยางผีเสื้อละก็ หรือใหเขียนโศกนาฏกรรม หรือให
เปลี่ยนรางเปนนกทะเล และถานายพลผูน้ันไมทําตามคําสั่งที่ไดรับ ใครเลา
เปนคนผิดในกรณีน้ี"  
                  "ทานยอมเปนฝายผิด" เจาชายนอยตอบอยางหนักแนน  
                  "ใชแลว ฉะน้ัน เราตองไมขอรองใหใครทําอะไรที่เกิน
กําลังเขา อาํนาจยอมตกอยูบนรากฐานแหงเหตุผลเปนประการแรก 
ถาเจาสั่งใหประชาชนของเจาไปกระโดดทะเลตาย พวกเขาก็จะทํา
การปฏิวัติ สวนฉันมีสิทธิ์เรียกรองความนบนอบเชื่อฟง เพราะวาคําสั่งฉันน้ัน
สมเหตุสมผล"  
                  "เรื่องอาทิตยอัสดงละ" เจาชายนอยเตือน เขาไมเคยลืมสิ่งที่
เขาถามเลย  
                  "ออ อาทิตยอัสดงนะรึ เจาจะไดมัน ฉันจะใหเปนเชนน้ัน แต
ฉันรอกอน มันเปนเทคนิคของการปกครอง ที่ฉันจะตองรอใหสภาพการณ
อํานวยเสียกอน"  
                  "เมื่อไรเลา?" เจาชายนอยถาม  
                  "ฮะแอม" พระราชามองดูปฏิทิน "อาทิตยจะตกตอนประมาณ
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ทุมสี่สิบ แลวเจาจะเห็นวา มันจะตกตอนที่ฉันสั่งทีเดียว"  
 
                  เจาชายนอยหาว เขารูสกึเสียดายที่ไมไดดูอาทิตยอัสดง และ
เขาออกรูสึกเบื่อ ๆ แลวดวย  
                  "ฉันไมมีอะไรจะทําที่น่ีแลวละ" เขากลาวกับพระราชา "ฉันจะ
ไปละนะ"  
                  "อยาเพิ่งไป" พระราชาผูซึ่งแสนจะภาคภูมิใจที่มีขาราชบริพาร
กะเขาอยูคนหนึ่ง "อยาเพิ่งไปเลย ฉันจะต้ังใหเจาเปนรัฐมนตรี"  
                  "รัฐมนตรีอะไร?"  
                  "…วาการยตุิธรรม"  
                  "แตไมมีคนผิดใหเราตัดสินน่ี"  
                  "เราก็ยังไมรูแนนะ ฉันเองยังไมไดสํารวจทั่วอาณาจักรของฉัน
เลย ฉันไมมีที่ไวรถดวย การเดินสํารวจก็ทําใหฉันเหนื่อยมาก"  
                  "แตฉันเห็นแลวละ" เจาชายนอยกลาวพลางเอี้ยงตัวไปดูอีก
ซีกหน่ึงของดวงดาว "ไมมีใครอยูหรอก"  
                  "เจาตัดสินตัวเจาเองซิ"พระราชากลาวตอบ  
                  "เปนหนาที่ที่ยากที่สดุละ การทีค่นเราจะตดัสินตัวเอง
มากกวาตัดสินผูอื่น ถาเจาตัดสินตัวเจาเองไดเปนผลสําเร็จดีละก็ นับวาเจา
เปนปราชญโดยแทคนหนึ่งทีเดียว"  
                  "ตัวฉันนะรึ ฉันสามารถตัดสินตัวฉันเองไดไมวาที่ใด ฉันไม
จําเปนตองอาศัยอยูที่น่ีหรอก"  
                  "อืม ฉันคิดวาบนดาวดวงนี้ของฉันนะ มีหนูแกอยูตัวหนึ่ง ฉัน
ไดยินเสียงของมันในตอนกลางคืน เจาอาจตัดสินหนูตัวนี้ เจาตัดสินลงโทษ
ประหารชีวิตมันในบางครั้งคราว ชีวิตของมันก็ขึ้นอยูกับความยุติธรรมของเจา 
แตเจาก็ควรอภัยโทษใหมัน แตละครั้งเสียเพื่อออมมันไวเพราะวามันมีเพียง
ตัวเดียวเทาน้ัน"  
                  "ฉันไมชอบตัดสินประหารชีวิตใครหรอก ฉันคิดวาฉันไปละ"  
                  "อยาไปนะ" พระราชากลาว  
 
                  แตเจาชายนอยไมอยากกอความเจ็บช้ําน้ําใจใหพระราชา 
ดังน้ันเมื่อเขาเตรียมตัวพรอมสรรพ เขาจึงกลาวขึ้นวา  
                  "ถาหากพระองคตองการใหเรานบนอบตอพระองคอยาง
เครงครัด พระองคตองสั่งอยางสมเหตุผล พระองคอาจจะสั่งใหหมอมฉันไป
เสียเดี๋ยวนี้เลย ดูเหมือนวาสภาพการณก็อํานวยอยูดวย……."  
                  พระราชาไมตรัสวากระไร เจาชายนอยลังเลใจในขั้นแรกและ
แลวก็เริ่มออกเดินทางพลางถอนใจ  
                  "ฉันใหเจาเปนเอกอัครราชทูตฉันนะ" พระราชายงัตะโกนบอก 
พระองคมีทาทางวางอํานาจ  
 
                  "พวกคนใหญคนโตมักจะแปลก ๆ อยางนี้แหละ"  
                  เจาชายนอยปรารภกับตนเองระหวางการเดินทาง  
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๑๑  
 

ดาว ดวงที่สองมีชายหลงตนอาศัยอยู  

 

                "อา มีคนนิยมฉันมาหาคนหนึ่งละ"  
                ชายหลงตนรองขึ้นเมื่อเห็นเจาชายนอยแตไกล ทั้งน้ีเน่ืองจาก
คนพวกนี้เห็นคนอื่นเปนผูนิยมชมชอบเขาทั้งสิ้น  
 
                "สวัสด"ี เจาชายนอยกลาว "คุณสวมหมวกทรงประหลาดดี"  
               "ฉันใสไวเพื่อถอดโคงคํานับเวลามีคนตบมือโหรองใหฉันไงละ 
โชครายหนอยที่ไมมีใครผานมาทางนี้เลย"  
                "ออ อยางนั้นรึ" เจาชายนอยไมเขาใจอะไรเลย  
                "ตบมือเขาสิ" ชายหลงตนกลาวแนะนํา เจาชายนอยก็ตบมือ
ใหญ ชายหลงตนโคงคํานับอยางเสง่ียมเจียมตน พลางถอดหมวกออก  
                "สนุกกวาไปเยี่ยมพระราชาเสียอีก" เจาชายนอยนึก และเขาก็
เริ่มตบมือใหญ ชายหลงตนก็โคงคํานับพลางถอดหมวกอีกครั้ง  
 
                หลังจากตบมือไดสัก ๕ นาทีเจาชายนอยก็ชักเบื่อกับการเลน
ซ้ํา ๆ ซาก  
                "ทําอยางไรจึงจะทําใหหมวกตกไดนะ ?" เขาถามแตชายหลง
ตนไมไดยิน เขาไดยินก็ตอเมื่อคนชมเทานั้น  
                "เจานิยมชมชอบฉันมากจริง ๆ รึน่ี? "เขาถามเจาชายนอย  
                "นิยมชมชอบหมายความวาอยางไร? "  
                "หมายความวายอมรับฉันเปนคนหลอที่สุด แตงตัวดีที่สุด รวย
ที่สุด และฉลาดที่สุดบนดาวดวงนี้นะซิ"  
                "แตวาคุณอยูคนเดียวบนดาวดวงนี้น่ี"  
                 "ชวยใหฉันมีความสุขเถดิ นิยมชมชอบฉันเถอะถึงแมวาจะมี
เพียงฉันคนเดียว"  
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                "ฉันนิยมชมชอบคุณ" เจาชายกลาว พลางยักไหล  
               "แตทวามันจะกอใหเกิดประโยชนอะไรแกคุณนะ?"  
 
                แลวเจาชายก็จากไป พวกผูใหญน่ีพิลึกจริง ๆ ทีเดียว เจาชาย
นอยกลาวกับตนเองขณะที่เดินทางไป  

 

๑๒  

                ดาวดวงตอมาเปนที่อยูของนักด่ืมคนหนึ่ง เจาชายนอยอยูบน
ดาวดวงนี้เพียงระยะเวลาอันสั้น แตก็ทําใหเขาเศราสลดใจมากทีเดียว  
                "คุณทําอะไรอยูนะ?  

                เขาถามนักด่ืมซึ่งนั่ง
เอียงอยูหนาขวดเปลากองหนึ่ง 
และขวดเหลาเต็มอีกกองหนึ่ง  
                 "ฉันด่ืมอยู" ชายนัก
ด่ืมกลาวอยางเศราซึม  
                 "ทําไมคุณจึงด่ืม" 
เจาชายนอยถาม  
                 "เพื่อลืมนะซิ" เขา
ตอบ  
                 "เพื่อลืมอะไร?" 
เจาชายนอยถาม ดวยความ
สงสารจับใจ 

 

                 "เพื่อลืมวาฉันตองอับอายขายหนา"  
                   นักด่ืมสารภาพพลางกมหนา  
 
                 "อับอายเรื่องอะไร"  
                  เจาชายนอยอยากจะชวยเขาจึงไตถาม  
                 "เรื่องที่ตองดื่ม" ชายนักด่ืมตอบแลวก็น่ิงเงียบ  
 
                เจาชายนอยก็จากไป งงงัน  
                พวกคนมีอายุนี่แปลกมากเอาทีเดียว เขาปรารภขณะ
เดินทางไป  
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๑๓  

 
               ดวง ดาวที่สี่เปนดวงดาวของนักการคา ชายผูน้ีวุนเสียจนไมมี
เวลาเงยหนาดูเมื่อเจาชายนอยมาถึง  
               "สวัสด"ี เจาชายนอยทัก "บุหรี่ของคุณดับแลวแนะ"  
               "สามบวกสองเปนหา หากับเจ็ดเปนสิบสอง สิบสองและสามเปน
สิบหา สวสัด ีสิบหากับเจ็ดเปนยี่สิบสอง ยี่สิบสองกับอีกหกเปนยี่สิบแปด ไม
มีเวลาจุดมันใหมหรอก ยีส่ิบหกหับอีกหาเปนสามสิบเอ็ด เฮอ ก็รวมเปนหา
รอยเอ็ดลานหกแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดรอยสามสิบเอ็ด"  
               "หารอยลานอะไร?"  

               "อะไรนะ เจายังอยูที่นี่
อีกรึ หารอยลาน…ฉันก็ไมรูแลว
ละ ฉันมีงานมากทีเดียว ฉัน
ทํางานจริงจังนะ ฉันไมเหลวไหล
เลนหรอก สองกับหาเจ็ด…."  
               "หารอยลานอะไรเลา?" 
เจาชายนอยถามซ้ํา เขาไมเคย
ลมเลิกคิดตามถามสิ่งที่เขา
ตองการรูเลย นักการคาเงยหนา
ขึ้น 

              "ฉันอยูบนดาวดวงนี้ ๕๔ ปมาแลว ฉันถูกกวนสามหนเทานั้น ครั้ง
แรกเมื่อ ๒๒ ปกอน มีเปดตัวหนึ่งตกมาจากไหนก็ไมรู มันมาสงเสียงหนวกหู 
จนฉันบวกเลขผิดไปสี่แหง ครั้งที่สองเมื่อ ๑๑ ปที่แลวนี้ ฉันเกิดเปนโรคปวด
กระดูก ฉันมันไมคอยไดออกกําลังกาย ฉันไมมีเวลาไปเดินเลนน่ี ฉันเปนคน
เอาจริงเอาจังนะ ครั้งที่สามก็ครั้งน้ีละ ฉันวาไวหารอยเอ็ดลาน…"  
               "ลานอะไร"  
 
               นักธุรกิจเขาใจดีวาเขาจะไมมีวันไดรับความสงบเปนอันขาด  
               "ของเล็ก ๆ ที่เรามองเห็นบนทองฟาบางครั้งนะซิ"  
               "ตัวแมลงรึ?"  
               "ไมใชของเล็ก ๆ ที่มีแสงเรือง"  
               "ผ้ึงรึ?"  
               "ไมใช ของเล็ก ๆ สีทองที่เจาพวกคนขี้เกียจฝนถึง แตฉันเปน
คนเอาจริงนะ ฉันไมมีเวลามานั่งฝนหรอก"  
               "ออ ดวงดาวใชไหม?"  
               "น่ันแหละ ใชเลย"  
               "แลวคุณทําอะไรกับดวงดาวหารอยลานดวงละ?"  
             หารอยเอ็ดลานหกแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดรอยสามสิบเอ็ด ฉัน
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เปนคนเอาจริง เห็นไหม ฉันทําถี่ถวน"  
               " คุณทําอะไรกับดวงดาวเหลานั้น"  
               "สิ่งที่ฉันทํากับมันนะรึ"  
               "จะ"  
               "เปลา ฉันเปนเจาของมันไงละ"  
               "คุณรึเปนเจาของดวงดาว"  
               "ใชละ"  
               "แตฉันเห็นพระราชาองคหนึ่งแลวน่ี…"  
               "พระราชามิไดเปนเจาของ พระองคปกครอง มันตางกันมากนะ"  
               "การเปนเจาของดวงดาวนั้นมีประโยชนอยางไร"  
               "มันก็ทําใหฉันร่ํารวยนะซ"ิ  
               "และการที่คุณร่ํารวยนั้นทําอะไรใหคุณไดบาง"  
               "ทําใหฉันซื้อดาวอื่น ๆ ไดอีกนะซิ ถามีคนพบดาวดวงใหม ๆ"  
 
               เจาชายนอยรําพึง ชายผูน้ีคิดแบบเดียวกับคนเมา อยางไรก็ตาม 
เขาก็ตั้งคําถามขึ้นอีกวา  
               "ทําอยางไรจึงจะเปนเจาของดวงดาวได? "  
               "มันเปนของของใครละ?" นักการคาถามอยางพิถีพถิัน  
               "ฉันเองก็ไมรู ไมมีใครเปนเจาของหรอกกระมัง"  
               "ถาเชนน้ันมันก็ตองเปนของฉัน เพราะวาฉันคิดขึ้นกอน"  
               "เทานั้นก็พอรึ"  
               "แนละ เมื่อเจาพบเพชรซึ่งไมมีเจาของ มันก็ตกเปนของเจา เมื่อ
เจาพบเกาะที่ไมมีเจาของ เจาก็จะไดมัน เมื่อเจาคิดขึ้นมาไดกอนเจาจด
ลิขสิทธิ์ มันก็ตองตกอยูในกรรมสิทธิ์ของเจา เชนเดียวกับที่ขาไดเปน
เจาของดวงดาว เพราะวาไมมีใครคิดกอนฉันที่จะยึดมันเปนสมบัติ"  
               "จริงซินะ แลวคุณทําอะไรกับดวงดาวเหลานั้นละ"  
               "ฉันก็จัดระเบียบมัน ฉันนับมันแลวนับมันอีก" นักการคาตอบ 
"การนับยากมากทีเดียว แตฉันเปนคนทํางานจริง"  
 
 
               เจาชายนอยก็ยังไมพอใจ  
               "ถาฉันเปนเจาของผาพันคอผืนหนึง่ ฉันเอามาพันคอได
และเอาไปกับฉัน ถาฉันเปนเจาของดอกไมฉันก็สามารถเด็ดมันไดและ
เก็บมันไปดวย แตคณุไมสามารถเอาดวงดาวไปไดน ี่"  
               "ฉันเอาไมไดก็จริง แตฉันใสไวในธนาคารได"  
               "หมายความวาอยางไร"  
               "หมายความวา  
              ฉันเขียนจํานวนดวงดาวของฉันทั้งหมดไวบนกระดาษแผนเล็ก ๆ 
และแลวฉันก็เก็บกระดาษแผนน้ันใสล้ินชักล่ันกุญแจ"  
               "เทานั้นเองรึ"  
               "แคน้ันก็พอ"  
               "ตลกดี" เจาชายนอยนึกในใจ ออกจะแปลกอยู แตก็ไมเปนเรื่อง
เทาใดนัก  
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               เจาชายนอยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เปนจริงเปนจัง 
แตกตางจากความคิดเห็นของผูใหญ  
               "ฉันมีดอกไมอยูดอกหน่ึง ฉันรดน้ําใหมันทุกวัน ฉันมีภูเขาไฟอยู
สามลูกซึ่งฉันกวาดเถาถานทุกสัปดาห ฉันกวาดภูเขาลูกท่ีดับแลวดวย เพราะ
เราไมรูแนจริงไหม การที่ฉันเปนเจาของภูเขาไฟและดอกไมนั้น ฉันทํา
ประโยชนใหกับมัน แตคุณไมเหน็ทําประโยชนใหดวงดาวตาง ๆนัน้
เลยนี…่"  
 
               นักธุรกิจอาปากจะตอบโต แตนึกคําพูดไมออก เจาชายนอยจึง
เดินทางจากไป พลางนึกในใจวาผูใหญน่ีแปลกเอาเสียจริง ๆ  

 

๑๔
               ดวง ดาวที่หาแปลกนาสนใจมาก เปนดวงดาวเล็กท่ีสุด มันมีที่
สําหรับพอตัง้เสาไฟฟาตนหนึ่งและคนจุดโคมยืนเทานั้น เจาชายนอยไม
สามารถเขาใจไดวา เสาไฟฟาและคนจุดโคมจะมีความสําคัญหรือเปน
ประโยชนประการใดบนดวงดาวที่ไมมีบานเรือนและผูคน  
             อยางไรก็ตาม เขาก็กลาวกับตนเองวา  
            "ถึงแมชายคนนี้จะไรความหมายก็ตาม แตเขาก็ยังไรความหมาย
นอยกวาพระราชา คนหลงตน นักธุรกิจหรือนักด่ืม อยางนอยงานของเขาก็
มีความหมายเมื่อเขาจดุไฟในโคม ก็เชนเดียวกับวาเขาไดกอใหเกดิ
ดวงดาวทีส่กุใสขึ้นอีกดวงหนึ่ง หรือเพิ่มดอกไมขึ้นอีกดอกหนึ่ง และ
เมื่อเขาดับโคมก็เปนระยะที่ดวงดาวหรือดอกไมพักผอนนอนหลับ  
นับวาเปนงานที่งดงาม เปนงานที่เปนประโยชนโดยแทจริง ดวยเหตุวามัน
เปนงานที่หมดจดงดงาม  
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               เมื่อเจาชายนอยมาถึงดาวดวงนี้ เขาก็โคงคํานับคนจุดโคมอยาง
นอบนอม  
               "สวัสดี ทําไมคุณถึงดับตะเกียงของคุณเสียละ?"  
               "เปนคําสั่งตามหนาที่น้ี สวัสดี" คนจุดโคมตอบ  
               "คําสั่งตามหนาที่คืออะไร?"  
               "คือตองดับไฟในตะเกียงนะซิ ลากอน" แลวเขาก็จุดโคมใหม  
               "ทําไมถึงจุดตะเกียงอีกละ?"  
               "เปนคําสั่งตามหนาที่" คนจุดโคมตอบ  
               "ฉันไมเห็นเขาใจเลย" เจาชายนอยกลาว  
               "ก็ไมมีอะไรที่ตองเขาใจนี่ คําสั่งตามหนาที่ ก็คือคําสั่งตาม
หนาที่ สวัสด"ี แลวเขาก็ดับโคมของเขา ตอจากนั้นเขาก็ซับหนาผากดวย
ผาเช็ดหนาตาหมากรุกสีแดง  
 
               "อาชีพที่ฉันทําอยูน่ีแยมาก เมื่อกอนนี้เปนอาชีพที่ดีสมควรอยู
หรอก ฉันดับไฟตอนเชา และ จุดไฟในตอนเย็น ตลอดวันฉันก็วางได
พักผอน และตลอดกลางคืนก็ไดนอน"  
               "และต้ังแตน้ันมาละ คําสัง่ตามหนาที่เปล่ียนแปลงไปรึ?"  
               "คําสั่งตามหนาที่มิไดเปล่ียนไปหรอก น่ันแหละคือจุด
โศกนาฏกรรมละ ดาวมันยิ่งหมุนเร็วเขาทุกป และคําสั่งตามหนาที่มันก็ไมได
เปลี่ยนไปดวย"  
               "ถาเชนน้ัน"  
               "เพราะวาเดี๋ยวนี้ดาวมันหมุนรอบตัวมันเองใน ๑ นาที ฉันก็เลย
ไมมีเวลาพักผอนสักนาทีเดียว ฉันจะตองจุดตะเกียงและดับตะเกียงทุก ๆ ๑ 
นาที"  
               "แปลกนะที่บนโลกของเธอวันหนึ่งนานเพียงนาทีเดียว"  
               "ไมเห็นแปลกสักนิดเดียว น่ีตั้งหนึ่งเดือนแลวนะที่เราคุยกันอยู"  
               "เดือนหนึ่งเชียวรึ"  
               " ๓๐ นาทีก็เทากับ ๓๐ วัน ลากอน" แลวเขาก็จุดไฟใหม  
 
               เจาชายนอยมองดูคนจุดโคม เขารักชายผูน้ีซึ่งซื่อตรงตอหนาที่
ของตนเอง เขาระลึกถึงตอนที่เขาใฝฝนหาอาทิตยอัสดง โดยการเลื่อนเกาอี้
ตามดู เขาถึงอยากจะชวยเหลือชายผูน้ี  
 
              "เธอรูไหม…ฉันมีวิธีหนึ่งที่จะชวยใหเธอไดพักผอนเมื่อเธอ
อยากจะพัก"  
               "ฉันอยากจะพักเสมอแหละ" คนจุดโคมตอบ คนเราก็อาจจะ
ซื่อตรงตอหนาที่และเกียจครานไดในเวลาเดียวกัน เจาชายนอยกลาวสืบไป
วา  
               "ดวงดาวของเธอเล็กขนาดที่เธอเดินเพียง ๓ กาวก็รอบเธอก็
เพียงแตเดินชา ๆ ไปเรื่อย ๆ เพื่ออยูในดานกลางวันตลอดเวลา เมื่อเธอ
อยากจะพักเธอก็เดินไปเรื่อย ๆ วันก็จะยาวนานเทาตราบที่เธอประสงค"  
               "ไมเห็นจะทําใหสถานการณดีขึ้นเลย สิ่งที่ฉันชอบในชีวิตน้ีก็คือ 
การนอน"  
                 "โชคไมดีเลยนะ" เจาชายนอยกลาว  
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               "โชคไมดีเลยนะซิ สวสัด"ี แลวเขาก็ดับตะเกียง  
 
               เจาชายนอยรําพึง ขณะที่เขาเดินทางตอไปเรื่อย ๆ ชายผูน้ีอาจ
ถูกคนอื่น เชนพระราชา คนหลงตน นักด่ืม และนักธุรกิจเหยียดหยาม 
อยางไรก็ตามสําหรับฉันแลวเขาเปนบุคคลเพียงคนเดียวที่ไมนาขันเลย ทั้ง
เห็นจะเปนเพราะเหตุที่วา เขาไมไดสนใจตนเองแตทวาสนใจในสิ่งอื่น  
 
               เจาชายนอยถอนใจอยางเสียดาย และนึกตอไปวา  
               "ชายผูน้ีเปนคน ๆ เดียวที่ฉันพอจะคบเปนเพื่อนได แตดวงดาว
ของเขาแสนที่จะคับแคบ มันมีที่ไมพอสําหรับคนสองคน…."  
 
              สิ่งที่เจาชายนอยไมกลาสารภาพ ก็คือเขาเสียดายที่ดาว
ดวงนี้มีอาทติยอัสดงถึงสี่พันสี่สิบครั้งใน ๒๔ ชัว่โมง !  

 

๑๕  

              ดาว ดวงที่หกใหญกวาดาวดวงที่หาอยูประมาณ ๑๐ เทา มีชาย
แกอาศัยอยู เขากําลังเขียนหนังสือเลมโต  
              "ออ น่ีคือนักสํารวจคนหนึ่ง" เขารองทักเมื่อเห็นเจาชายนอย 
เจาชายนอยน่ังลงบนโตะ หอบนอย ๆ เน่ืองดวยเขาเดินทางมามาก  
              "เธอมาจากไหน" ชายชราถาม  
              "หนังสือเลมโตนี่หนังสืออะไร" เจาชายนอยถาม "คุณทําอะไรอยู
ที่น่ี"  

 

              "ฉันเปนนักภูมิศาสตร" ชายชราตอบ  
              "นักภูมิศาสตรคือใคร"  
              "นักภูมิศาสตรเปนนักปราชญที่รอบรูวาทะเล แมนํ้า เมือง ภูเขา
และทะเลทรายตั้งอยูที่ใด"  
              "นับวาสนใจทีเดียว และเปนอาชีพที่แทจริงอาชีพหนึ่ง"  
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              แลวเจาชายนอยก็กวาดตาไปรอบ ๆ ตัวเขาทั่วดาวภูมิศาสตรเขา
ยังไมเคยเห็นดาวดวงใดงามสงาเทา  
              "ดวงดาวของทานสวยงามมากทีเดียว ที่น่ีมีมหาสมุทรบางไหม ? 
"  
              "ฉันไมสามารถจะทราบได "นักภูมิศาสตรกลาวตอบ  
              "อา…(เจาชายนอยผิดหวัง) และภูเขาเลา?"  
              "ฉันก็ไมสามารถจะทราบไดเชนเดียวกัน" นักภูมิศาสตรตอบ  
              "แตคุณเปนนักภูมิศาสตรน่ี"  
              "จริงอยู แตทวาฉันไมใชนักสํารวจ นักภูมิศาสตรไมมาคอยนั่งนับ
เมือง แมนํ้า ภูเขา ทะเล มหาสมุทรหรือทะเลทรายหรอก เขาสําคัญเกินกวา
ที่จะมาเดินเลนได เขาจะไมออกไปนอกทีทํางานของเขา แตเขาจะรับนัก
สํารวจ เขาไตถามนักสํารวจ เขาจดบันทึกความทรงจําของนักสํารวจ และถา
หากความทรงจําของนักสํารวจคนใดนาสนใจ เขาก็จะลงมือสอบสวนความ
ประพฤติของนักสํารวจผูน้ัน"  
              "ทําไมจึงตองทําเชนน้ัน"  
              "เพราะเหตุวานักสํารวจที่จะพูดปด จะนําเอาภัยพิบัติมาสูตํารา
ภูมิศาสตร นักสํารวจที่ดื่มมากก็เชนเดียวกัน"  
              "ทําไมหรือ"เจาชายนอยถาม  
              "เพราะวาคนขีเ้มาจะมองเห็ นหนึ่งเปนสอง ดังน้ันนักภูมิศาสตร
อาจจะบันทึกลงไปวามีภูเขาสองลูกในขณะที่ความจริงมีภูเขา ลูกเดียว"  
              "ฉันรู  จักบางคน" เจาชายนอยกลาว "ที่จะเป นนักสํารวจแย ๆ 
อยางที่วา"  
          "เปนไปไดทีเดียว จากนั้นเมื่อแสดงใหเห็นไดวาเขามีบุ คคลิกทาง
ศีลธรรมที่ดี เราจึงจะไตถามถึงผลการคนพบของเขา"  
              "ตองมีใครไปดูมันถึงที่ไหม?"  
              "ไมหรอก น่ันมันยุงยากเกินไป แตนักสํารวจก็จะตองมีสิ่งมาชวย
พิสูจนยืนยันการคนพบของเขา ตัวอยางเชน ในคําถามเกี่ยวกับการคนพบ
ภูเขาขนาดใหญ ก็จะตองมีการนํากอนหินโต ๆ จากที่น่ันกลับมาดวย"  
 
              ทันใดนั้นนักภูมิศาสตรถูกปลุกเราใหตื่นเตน  
              "แตเธอมาจากสถานที่หางไกล ! เธอก็เปนนักสํารวจคนหนึ่ง เธอ
ตองอธิบายเรื่องดวงดาวของเธอใหฉันฟง"  
              ขณะเปดสมุดบันทึกเลมโต นักภูมิศาสตรจัดการเหลาดินสอ การ
ทองบรรยายความทรงจําของนักสํารวจจะไดรับการบันทึกดวยดินสอกอน 
จากนั้นก็รอจนกวาเขาจะมีการพิสูจนยืนยันจึงจะเขียนลงดวยหมึก  
 
              "เอาละ?" นักภูมิศาสตรกลาวดวยความคาดหวัง  
              "โอ ที่ที่ฉันอาศัยอยู" เจาชายนอยพูด "ไมคอยนาสนใจหรอก มัน
เล็กนิดเดียว ฉันมีภูเขาไฟสามลูก สองลูกยังคุอยุ อีกลูกดับไปแลว แตไมมี
ใครรูหรอก"  
              "ไมมีใครรู"  
              "ฉันมีดอกไมดวย"  
              "เราไมบันทึกเรื่องดอกไม" นักภูมิศาสตรพูด  
              "ทําไมละ? ดอกไมน้ันเปนสิ่งที่สวยที่สดุบนดาวของฉัน !"  
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              "เราไมบันทึกมัน" นักภูมิศาสตรพูด "เพราะมันเปนสิ่งช่ัวคราวไม
ถาวร"  
              "หมายความวาอะไร'ไมถาวร'?" *  

              "หนังสือภูมิศาสตรเปนตําราที่มีคาที่สุด ไมมีวันลาสมัย การที่
ภูเขาเปลี่ยนที่ไปเปนของที่เกิดขึ้นนานครั้ง เชนเดียวกับการที่นํ้าใน
มหาสมุทรเหือดแหงไป เราเขียนบันทึกไวแตสิ่งซึ่งคงอยูช่ัวนิรันดร"  
              "แตทวาภูเขาไฟที่ดับแลว อาจจะคุขึ้นมาใหมอีกได" เจาชาย
นอยขัด "ไมถาวรแปลวากระไรนะ"  
              "การที่ภูเขาไฟจะดับหรือจะคุกรุนน้ัน มีความหมายเหมือนกัน
สําหรับเรา สิง่ที่สําคัญอยูที่ตัวภูเขาซึ่งไมเปลี่ยนแปลง"  
              "แต,ไมถาวร,หมายความวากระไร" เจาชายนอยถามซ้ําเขาไม
เคยเลิกลมที่จะซักใหไดคําตอบแมแตครั้งเดียว  
              "หมายความวา ถูกคุกคามใหหายไปในเวลาอันใกล"  
              "ดอกไมของฉันถูกคุกคามใหหายไปในเวลาอันใกลหรือน่ี"  
              "แนนอน"  
 
              ดอกไมของฉันไมจีรังยั่งยืน เจาชายนอยรําพึงกับตนเอง มันมี
เพียงหนาม ๔ คมเทานั้น เพื่อปองกันตนเองในโลกทั้งโลก และฉันไดปลอย
มันไวเดียวดายในโลกของฉัน น้ันเปนความรูสึกเสยีใจครั้งแรกของเขา แต
เขาก็กลับทําใจแข็งขันใหม  
              "คุณจะแนะนําใหฉันไปเที่ยวชมที่ใดบาง" เขาถาม  
              "ไปชมโลกมนุษยซิ มันมช่ืีอเสียงมาก" นักภูมิศาสตรกลาวตอบ  
              และแลวเจาชายนอยก็จากไป พลางคนึงถึงดอกไมของเขา  

 

๑๖  

               ดาว ดวงที่เจ็ดก็คือโลกมนุษย  
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              โลกมนุษยไมไดเปนแคดาวธรรมดา ๆ ดวงหนึ่ง เราอาจนับไดวามี
พระราชารวมทั้งสิ้น ๑๑๑ พระองค (แนละ เราตองไมลืมนับพระราชานิโก
รดวย) มีนักภูมิศาสตร ๗,๐๐๐ คน นักธุรกิจ ๙๐๐,๐๐๐ คน มีขี้เมา 
๗,๕๐๐,๐๐๐ คน มีคนหลงตนอยู ๓๑๑,๐๐๐,๐๐๐ คน รวมความแลวคือมี
พวกผูใหญอยูดวยกันประมาณสองโกฏิ*  
 
               เพื่อใหคุณพอจะอนุมานไดวาขนาดของโลกเปนเทาใด ฉันขอบ
อกใหคุณทราบวา กอนที่จะมีการคิดประดิษฐไฟฟาขึ้นมาไดน้ัน คนเราใช
กองพันคนจุดโคมตามทวีปทั้งหกถึง ๔๖๒,๕๑๑ คน  
 
               เมื่อมองจากที่ไกลจะไดภาพท่ีวิเศษ การเคลื่อนไหวของกองพัน
น้ีถูกจัดระเบียบเชนเดียวกับจังหวะการเตนบัลเลตของละครรอง เริ่มตนดวย
รอบของคนจุดโคมที่นิวซีแลนดและออสเตรเลีย เมื่อคนพวกนี้จุดโคมของ
เขาเสร็จแลวเขาก็เขานอน ตอมาก็เปนรอบของคนจุดโคมในเมืองจีนและใน
ไซบีเรียที่จะตองเขาในวงเตนรํา และพวกเขาเหลานั้นก็จะหลบไปยังหลัง
ฉาก และก็เวียนมาถึงรอบของชาวรุสเซียแลอินเดีย และก็รอบของพวกแอฟ
ริกาและยุโรป ถัดมาเปนรอบของพวกอเมริกาใต และพวกอเมริกาเหนือ และ
ไมมีวันเลยที่พวกนี้จะหลงลืมลําดับที่ของใครกอนหรือหลัง ชางเปนภาพที่
นาดูอะไรเชนน้ี  
 
               มีแตเพียงคนจุดตะเกียงที่ขั้วโลกเหนือ และเพื่อนของเขาอีกคน
ที่ขั้วโลกใตเทานั้นที่ดํารงชีวิตอยูอยางเกียจครานและเฉื่อยชาเนื่องดวยเขา
ทํางานเพียงสองครั้งตอป  

 

๑๗  

              เมื่อ คนเราอยากอวดฉลาด บางครั้งเราอาจกลาวเฉไฉไปบาง
เล็กนอย ฉันเองก็ออกจะไมซื่อตรงนักเมื่อกลาวกับคุณถึงเรื่องจุดโคม ฉัน
เกือบทําใหผูที่ไมรูจักโลกของเรามีความเขาใจผิดไป ความจริงแลวมนุษย
เราตองการที่อยูบนพื้นโลกเพียงนิดเดียว ถาหากมนุษยสองพนัลานคนมายืน
เบียดรวมกันเขา เหมือนอยางในเวลามีงานเลี้ยง เขาสามารถอยูรวมกันอยาง
สบายในที่จัตุรัสสาธารณะ ขนาดกวางยาว ๒๐ x ๒๐ ไมล เราก็อาจจะนํา
มนุษยชาติไปรวมไวบนเกาะเล็ก ๆ กลางมหาสมุทรแปซิฟกได *  
 
               แนละพวกผูใหญจะไมมีวันเช่ือคุณ เขาคิดวาจะตองการเนื้อท่ี
ใหญโตทีเดียว เขาสําคญัตนวายิ่งใหญประดุจดังตนไทร คุณอาจจะแนะนํา
ใหเขาคิดคํานวณ เขาชอบคิดพวกตัวเลข มันทําใหเขาเปนสุข แตวาอยาไป
เสียเวลาคุณใหกับเรื่องเชนน้ันเลย ไรประโยชนเปลา ๆ คุณเช่ือในฉันเถิด  
 
               เจาชายนอยเม่ือมาถึงโลกมนุษย รูสึกประหลาดในมากที่ไมเห็น
ใครเลย เขาออกกลัววาจะมาผิดท่ี ก็พอดีมีวงแหวนสีพระจันทรกระดุกกระดิก
อยูกลางทราย  
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               "สวัสด"ี เจาชายนอยทักสงเดช  
               "สวัสดี " งูกลาวตอบ  
               "ฉันอยูบนดาวดวงใดนะ?" เจาชายนอยถาม  
               "บนมนุษยโลก ในทวีปแอฟริกา" งูตอบ  
               "อา…ไมมีใครอยูบนโลกนี้รึ?"  
               "ที่น่ีคือ ทะเลทราย ไมมีใครในทะเลทรายหรอก โลกน้ีกวางมาก
ดวย" งูกลาว  
 
               เจาชายนอยน่ังลงบนกอนหินและมองขึ้นไปบนทองฟา  
               "ฉันสงสัยวาดาวดวงตาง ๆ มีแสงสวางก็เพื่อทีแ่ตละคนได
คนพบดวงดาวของตนในวันหนึ่ง จงดูดวงดาว (โลก) ของฉันซี มันอยู
ตรงกับศีรษะของเราพอดี แตวามันชางอยูไกลเสียน่ีกระไร…."  
               "มันสวยทีเดียวนะ" งูกลาวขึ้น "แลวเธอมาที่น่ีทําไม"  
               "ฉันมีเรื่องกับดอกไมของฉัน" เจาชายนอยตอบ  
               "ออ" งูรองรับ แลวเขาทั้งสองก็เงียบงันไป  
 
               "คนอยูที่ไหน" เจาชายนอยซักตอ "เราออกจะอยูโดดเดี่ยวใน
ทะเลทราย"  
               "แมในหมูคน เราก็อยูอยางโดดเดีย่ว" งูกลาว  

               เจาชายนอยมองอยู
นาน ในทีสุ่ดเขาก็กลาวขึ้น  
               "เธอเปนสัตวประหลาด 
ผอมอยางกับนิ้วมือ"  
               "แตวาฉันมีอํานาจกวา
นิ้วมือของพระราชาเสียอีก" งู
กลาว เจาชายนอยยิ้ม  
               "เธอมีอํานาจไมมากนกั
หรอก เธอไมมีแมแตขา….. เธอ
ไมสามารถเดินทางได"  
          "ฉันสามารถพาเธอไปไกล
กวาเรืออีกนะ"งูกลาว แลวเขาก็
พันขอเทาเจาชายนอย ประหนึ่ง
กําไลทอง 

               "บุคคลผูที่ฉันไดสัมผัส ฉันจะคืนเขาแดแมธรณีซึ่งเขาไดเกิด
ขึ้นมา" เขากลาวอีก "แตทวาเธอเปนคนบริสุทธิ์และเธอมาจากดาวดวง
อื่น…."  
                เจาชายนอยมิไดตอบวากระไร  
               "เธอทําใหฉันเกิดความสงสารเธอ เธอแสนจะออนแอ และมาอยู
บนดินแดนแหงโขดหิน ฉันคงเปนประโยชนแกเธอในวันหนึ่ง เมื่อเธอเกิด
ความเสียดายและคิดถึงดวงดาวของเธอ ฉันสามารถ…."  
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               "โอ…ฉันเขาใจทีเดียว แตทําไมเธอถึงชอบพูดเปนปริศนาเสมอ
เลา"  
               "แตฉันก็ไขทุกปญหาแหละ" งูกลาวตอบ และเขาทั้งสองก็น่ิงไป  

 

๑๘  

             เจา ชายนอยเดินตัดทะเลทราย และพบเพียงแตดอกไมหนึ่งดอก  

 

            ดอกไมมีสามกลีบ ดอกไมที่แสนจะธรรมดาที่สุดดอกหนึ่ง  
             "สวัสดี" เจาชายนอยทัก  
             "สวัสดีจะ" ดอกไมกลาวตอบ  
             "คนเขาอยูที่ไหนกันจะ?" เจาชายนอยถามอยางสุภาพ  
 
             ดอกไมเคยเห็นกองคาราวานผานมาครั้งหนึ่ง  
             "คนนะรึจะ ? ฉันคิดวามีสักหกหรือเจ็ดคนได ฉันเคยเห็นพวกเขา
เมื่อสักหลายปมาแลว แตเราไมมีวันรูวาจะหาพวกเขาไดที่ใด ลมพัดพาพวก
เขาไป พวกเขาไมมีรากซึง่คงทําความยุงยากใหพวกเขามากทีเดียว"  
             "ลากอนนะ" เจาชายนอยกลาว  
             "จะ ลากอน" ดอกไมตอบ  
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๑๙  

                 เจา ชายนอยปนไปบน
ภูเขาลูกหนึ่ง เขาเคยรูจักภูเขามา
กอน คือ ภูเขาไฟสามลูกบนโลก
ของเขาเทานั้นเอง และเขาก็เคย
ใชมันตางมานั่งอยูบอย ๆ  
             "มองจากภูเขาสูงใหญ
ลูกนี้ละก ็ฉันคงจะเห็นโลกทั้งโลก
และคนทั้งหมดดวย" เขารําพึง  
             "สวัสด"ี เขากลาวทักสง
เดช  
             "สวัสด…ีสวัสด…ีสวัสด"ี 
เสียงสะทอนตอบ  
             "คุณคือใคร" เจาชาย
นอยถาม  
             "คุณคือใคร…คุณคือ
ใคร…คุณคือใคร" เสียงกอง
สะทอนตอบ  
             "จงเปนเพื่อนฉันเถิด ฉัน
อยูคนเดียว"  
             "ฉันอยูคนเดียว…ฉันอยู
คนเดียว…ฉันอยูคนเดียว" เสียง
สะทอนตอบ 

 

             ดวงดาวอะไรประหลาดเชนน้ี เขาคิด มันชางแสนจะแหงแลง 
แหลมคมและเค็ม และพวกมนุษยมักจะขาดจินตนาการ เขาไดแตพูดตามสิง่
ที่คนอื่นพูดใหเขาฟง…ที่โลกของฉันมีดอกไมอยูดอกหน่ึง เขาเปนฝายพูด
ขึ้นกอนเสมอ…  

 

 

 

๒๐  
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                แต ในที่สุด หลังจากที่เจาชายนอยไดเดินฝาทะเลทราย หินผา
และหิมะมาแลว เขาก็พบทางสายหนึ่ง และทางทุกทางก็จะนําไปยังมนุษย  
 
                "สวัสด"ี เขากลาวทักบรรดาดอกกุหลาบในสวนหนึ่ง  
                "สวัสด"ี ดอกกุหลาบกลาวตอบ เจาชายนอยมองดูกุหลาบ
เหลานั้น มันชางเหมือนกับดอกไมของเขา  
                "คุณคือใคร" เขาถามดอกไมเหลานั้นอยางประหลาดใจ  
                "พวกเราคือ ดอกกุหลาบ" อา…เจาชายนอยพึมพํา และเขาก็
รูสึกไมสบายใจ  

 

                ดอกไมของเขาเคยเลาใหฟง วาเธอเปนดอกไมดอกเดียวที่พันธุ
ของเธอมีอยูในจักรวาล และเดี๋ยวนี้เขามาพบดอกไมชนิดเดียวกันตั้งหาพัน
ตนในสวนเพียงสวนเดียวเทานั้น เจาหลอนคงหัวเสียทีเดียว เจาชายนอย
รําพึง ถาเธอมาเห็นเขา…เธอคงกระแอมไอเสียยกใหญ และคงทําทาจะตาย
เอาทีเดียวเพื่อหนีหนาใหพนความอาย และฉันก็คงจะตองทําเปนประคบประ
หงมเธอ เพราะวาถามิเชนน้ันเธอก็คงจะปลอยตัวใหตายไปจริง ๆ เพื่อท่ีจะ
ทําใหฉันรูสึกสํานึกตัว และแลวเขาก็รําพึงตอ  

 

                "ฉันเขาใจเอาวา ฉันน้ีร่ํารวยเพียงเพราะเปนเจาของดอกไมดอก
เดียวในโลก และอันที่จริงฉันมีเพียงดอกกุหลาบธรรมดาเพียงดอกหนึ่ง
เทานั้น กับภูเขาไฟอีกสามลูกซึ่งสูงเพียงหัวเขาของฉัน และภูเขาไฟลูกหน่ึง
ดูเหมือนจะดับตลอดกาล ก็เทานั้นเองซึ่งมันไมไดทําใหฉันกลายเปนเจาชาย
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ที่สําคัญใหญโตอะไรเลย…"  
                เขาเหยียดกายนอนบนพื้นหญา แลวร่ําไห  

 

๒๑  

                ใน ตอนนี้เองที่เจาสุนัขปาในทะเลทรายปรากฏตัว  
                "สวัสด"ี สุนัขปาทัก  
                "สวัสด"ี เจาชายนอยทักตอบอยางสุภาพ พลางหนัไปมองแต
ไมเห็นอะไรเลย  
                "ฉันอยูที่น่ี" เสียงหน่ึงกลาวใตตนแอปเปล….  
                "เธอคือใคร?" เจาชายนอยถาม "เธอสวยจัง…"  
                "ฉันคือสุนัขปา"  

 

 
                "มาเลนกับฉันซิ" เจาชายนอยชักชวน "ฉันกําลังเศราใจมาก…"  
                "ฉันเลนกับเธอไมไดหรอก ฉันยังไมถูกทําใหเช่ือง" สุนัขปา
ตอบ  
                "อา…ขอโทษ" เจาชายนอยพูด แตหลังจากคิดตริตรองอยูครู
ใหญ เขาก็กลาวตอไปวา  
                "ทําใหเช่ืองหมายความวากระไรนะ?"  
                "เธอไมใชคนที่น่ี เธอหาอะไรหรือ?" เขาถาม  
                "ฉันหาพวกคน" เจาชายนอยตอบ "ทําใหเช่ืองแปลวาอะไร
นะ?"  
                "พวกคนนะรึ" สุนัขปากลาว "เขามีปนและเขาลาสัตว นารําคาญ
จะตาย พวกเขาเลี้ยงไกดวย ก็มีดีเพียงอยางเดียวนี่แหละ เธอกําลังหาไกรึ
เปลา?"  
                "เปลา ฉันกําลังหาเพื่อน ทําใหเช่ืองแปลวาอะไร?"  
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                "เปนสิ่งซึ่งมักถูกลืม" สุนัขปากลาว "มันคือการสราง
ความสัมพันธ"  
                "ความสัมพันธ ?"  
 
                "แนนอน"สุนัขปากลาว  
                "สําหรับฉันเธอเปนเพียงเด็กผูชายเล็ก ๆ คนหนึ่งซึ่ง
เหมือน ๆ กับเด็กชายคนอื่น ๆ อีกหมื่นคน ฉันไมตองการเธอ และเธอ
ก็ไมตองการฉันเชนเดยีวกัน ฉันก็เปนเพียงสนุัขปาธรรมดา ๆ ตัวหนึง่
เหมือนสุนขัปาอื่น ๆ หมืน่ตัว แตทวาถาเมื่อใดเธอคุนเคยใกลชิดกับฉัน 
เมื่อนั้นเราก็ตางตองการซึ่งกันและกัน เธอก็จะเปนเด็กคนเดียวในโลก
สําหรับฉัน และฉันก็จะเปนสุนัขปาตัวเดียวในโลกสําหรับเธอดวย…"  

                "ฉันเริ่มจะเขาใจละ" 
เจาชายนอยกลาว  
                "มีดอกไมอยูดอกหนึ่ง…
ฉันคิดวาเธอไดสรางความสัมพันธ
กับฉัน…"  
                "ก็อาจเปนไปได เราอาจ
มองดูโลกไดตาง ๆ กันไป"  
                "โอ…ไมใชบนโลกนี้
หรอก" เจาชายนอยตอบ สุนัขปามี
ทาทีแยบยล  
                "บนดาวดวงอื่นรึ?"  
                "ใช"  
                "มีนักลาสตัวไหมบนดาว
ดวงนั้น?" 

 
                "ไมมี"  
                "ไมมีอะไรที่ดีพรอมเลย" สุนัขปาถอนใจแตเขาก็ยังยอนมา
ความคิดเดิม "ชีวิตของฉันแสนจะนาเบื่อหนาย ฉันลาไก มนุษยก็ตามลาฉัน
อีกที ไกทุก ๆ ตัวก็เหมือน ๆ กันหมด และมนุษยทุกคนก็เหมือน ๆ กันอีก ฉัน
ออกจะเบื่อ ๆ อยู แตวา  
              ถาเธอทําใหฉันเชื่อง ชวีิตของฉันก็จะสดใสขึน้ ฉันจะเรียนรู
จักฝเทาซึ่งผิดจากเสียงอื่นทั้งสิ้น เสียงฝเทาอืน่จะทําใหฉันหลบหนีไป
ใตดิน แตฝเทาของเธอจะเรียกฉันใหออกมาจากโพรงดิน 
เชนเดียวกบัเสียงดนตรี  
               และดูน่ันซิ เธอเห็นไหม ที่น่ันทุงนาขาวสาลี ฉันไมกินขนมปง
หรอก ขาวสาลีหามีประโยชนตอฉันไม นาขาวสาลีจึงมิไดทําใหฉัน
หวนระลึกถึงสิ่งใดเลย และนั่นก็เปนสิ่งที่นาเศรา แตเธอกม็ีผมสีทอง 
ฉะนั้นถาเธอจะกอความสัมพันธของเราทัง้สอง ก็จะเปนสิ่งมหัศจรรย
ยิ่ง ขาวสาลีสีเหลอืงอรามทําใหนึกถึงเธอ และฉันชอบฟงเสียงลมพัด
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ตนขาว…"  
                สุนัขปานิ่งไปและมองดูเจาชายนอยเปนเวลานาน  
 
                "ไดโปรดเถิด…จงทําใหฉันเช่ือง" เขากลาว  
                "ฉันอยากจะทําเชนน้ัน" เจาชายนอยตอบ "แตฉันไมมีเวลามาก 
ฉันมีเพื่อนมากมายที่จะตองไปคนหา และสิ่งตาง ๆ มากมายทีจ่ะตองเรียนรู
อีก"  
                "เราจะรูจักแตละสิ่งซึ่งเรามีความสัมพันธดวยเทานั้น" สนัุข
ปากลาว "มนุษยเขาไมมีเวลาที่จะรูจักสิ่งไดทั้งสิ้น เขาซื้อของสําเร็จรูปจาก
พอคา แตเน่ืองจากพอคาขายเพื่อนยังไมมีปรากฏ มนุษยจึงยังไมมีเพื่อน ถา
เธอตองการเพื่อน เธอจึงหัดใหฉันเช่ืองซิ…"  
                "ตองทําอยางไรเลา" เจาชายนอยถาม  
                "เธอจะตองมีความอดทน" สุนัขปาตอบ "เธอจะตองน่ังหางจาก
ฉันหนอยในตอนแรก อยางนั้นแหละ น่ังบนหญา ฉันจะชายตามองดูเธอ และ
เธอก็อยาพูดอะไรเลยนะ เพราะ ภาษาคือท่ีมาของความเขาใจผิด แลวเธอก็
เขยิบเขามาใกล ๆ ฉันมากขึ้นทุกวัน"  
 
                วันรุงขึ้นเจาชายนอยก็กลับมาอีก  
                "เธอควรจะมาในเวลาเดียวกันเสมอ" สุนัขปากลาว "เปนตนวา 
ถาเธอเคยมาตอนบายสี่โมง ประมาณสักบายสามโมงฉันก็เริ่มเปนสุขแลว ยิง่
เวลาลวงไปฉันก็เปนสุขมากขึ้น พอสี่โมงฉันก็จะรูสึกต่ืนเตนและกระวน
กระวาย ฉันจะรูจักคุณคาของความสขุ….แตถาเธอมาไมเปนเวลา ฉันจะไมมี
วันรูวาเมื่อไรฉันควรจะเตรียมใจของฉันไว…พิธีรีตองก็เปนสิ่งจําเปนเชนกัน"  
                "พิธีรีตองอะไร?" เจาชายนอยถาม  
                "คือสิ่งที่เรามักจะลืมเสียเชนเดียวกัน" สุนัขปากลาว"มันเปนสิ่ง
ซึ่งทําใหวันหนึ่งมีความหมายตางจากวันอื่น ๆ เวลาหนึ่ง มีความหมายเปน
พิเศษจากเวลาอื่น ๆ เปนตนวา พวกนายพรานก็มพีิธีรีตอง เขาจะเตนรําใน
วันพฤหัสกับพวกสาว ๆ ในหมูบาน ดังน้ันวันพฤหัสจึงเปนวันที่พิเศษท่ีสุด 
ฉันจะพาไปเที่ยวเลนจนถึงไรองุน แตถาหากพวกนายพรานเตนรําไมเปน
เวลา ทุกวันก็เหมือนกันหมด ฉันก็จะไมมีวันหยุดพักผอนเลย"  
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                ดวย
ประการฉะนี้ เจาชาย
นอยก็ไดหัดสุนัขปาจน
เชื่อง และเมื่อเวลาจาก
กันใกลเขามา  
                "อา…ฉันจะ
รองไห" สุนัขปากลาว 
                "เปน
ความผิดของฉันนะเอง 
ฉันไมอยากทําใหเธอ
ไมสบายใจ แตเธอเอง
อยากใหฉันหัดให
เชื่อง"  
                "ใชแลว" 
สุนัขปากลาว  
                "แตแลวเธอ
กลับจะรองไห" 
เจาชายนอยติง  
                "แนละ"  
                "ถาเปน
เชนนั้นเธอก็ไมไดอะไร
เลย" 

 

                "ฉันไดซิ" สุนัขปากลาว "ก็สีของขาวสาลีไงละ" แลวเขากลาว
ตอไปวา "จงกลับไปดูกุหลาบเหลานั้น เธอจะเขาใจในที่สุดวา ดอกกุหลาบ
ของเธอมีอยูดอกเดียวในโลก แลวเธอกลับมาร่ําลาฉัน ฉันจะบอกความลับ
อยางหนึ่งเพื่อเปนของขวัญแกเธอ"  
 
                เจาชายนอยกลับไปดูหมูกุหลาบ  
                "เธอชางไมเหมือนดอกกุหลาบของฉันเลย เธอยังไมมี
ความหมาย เพราะไมมีใครมาสรางความสัมพันธกับเธอ และเธอยังไม
เปนของใคร เธอเปนเหมือนสุนัขปาของฉันในตอนแรก ซึ่งเหมือน ๆ 
กับสุนัขปาอื่น ๆ หมื่นตัว แตฉันเปนเพื่อนกบัเขา เขาจงึกลายเปนสุนัข
ปาตัวเดียวในโลกสําหรับฉัน"  
 
                ฝายหมูกุหลาบดูรูสึกอึดอัดใจ  
                "เธอสวยอยูหรอก แตเธอไมมีความหมายเลย"  
                เจาชายนอยกลาวสืบไปกับหมูดอกกุหลาบนั้น "ไมมีใครยอม
ตายเพื่อเธอหรอก แตสําหรับดอกกุหลาบของฉัน แนละ คนผานไปมาตาม
ธรรมดาก็คิดวาดอกกุหลาบนั้น เหมือน ๆ กับพวกเธอ แตวา ดอกกุหลาบ
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ดอกเดียวนัน้มีความสําคัญกวาเธอทั้งหมด เพราะเปนดอกกุหลาบซึ่ง
ฉันไดรดน้ํา เพราะวาฉันไดถนอมไวในฝาครอบ และเพราะวาเปนดอก
กุหลาบของฉัน ฉันจึงไดหาฉากมาบังลม ฉันไดฆาตัวหนอน (ยกเวน
บางตัวซึ่งฉันปลอยใหเปนผีเสื้อ) ฉันจึงทนฟงเขาบน ฟงเขาโออวด 
แมกระทั่งฟงเขานิ่งเงียบ ทั้งนี้ทัง้นัน้เปนเพราะวาเปนดอกกุหลาบของ
ฉัน"  
 
                แลวเขากลับมาหาสุนัขปา  
                "ลากอนนะ" เขากลาว  
                "ลากอน" สนัุขปาตอบ "น่ีคือความลับของฉันมันแสนจะธรรมดา 
เราจะมองเห็นแจมชัดดวยหัวใจเทานั้น สิ่งสาํคัญนั้นไมอาจเห็นได
ดวยดวงตา "  
               "สิ่งสําคัญไมอาจเห็นไดดวยดวงตา" เจาชายนอยพูดตามเพื่อ
เปนการเตือนความทรงจํา  
                "เวลาที่เธอเสียไปใหกับดอกกุหลาบของเธอ ทําใหดอกกุหลาบ
น้ันมีคามากขึ้น"  
                "เวลาที่ฉันเสียไปกับดอกกุหลาบของฉัน…." เจาชายนอยวา
ตามเพื่อจดจําไว  
               "มนุษยลืมความจริงขอน้ี "สุนัขปากลาว "แตเธอตองไมลืมมัน 
เธอจะตองรับผิดชอบตอทุกสิ่งที่เธอมีความสัมพนัธดวย เธอตองรับผิดชอบ
ดอกกุหลาบของเธอ…."  
                "ฉันตองรับผิดชอบตอดอกกุหลาบของฉัน….." เจาชายนอย
กลาวซ้ําเพื่อใหหวนระลึกได  

 

๒๒  

               " สวัสด ี" เจาชายนอยกลาวทัก  
               "สวัสด"ี พนักงานเปลี่ยนเข็มรถไฟทักตอบ  
                "เธอทําอะไรอยูที่น่ี?" เจาชายนอยถาม  
                "ฉันแบงนักเดินทาง แบงออกเปนกองละพันคน" พนักงาน
เปลี่ยนเข็มรถไฟตอบ  
                "ฉันสงรถไฟซึ่งบรรทุกคนเดินทางไปทางขวาบาง ทางซาย
บาง"  
 
                และรถเร็วขบวนหนึ่งเปดไฟสวางจา สงเสียงกึกกองเหมือนฟา
รองมา ทําใหหองเครื่องเปลี่ยนเข็มรถไฟสั่นสะเทือนไป  
                "ทาทางรีบรอนกันจริง เขากําลังตามหาอะไรรึ?" เจาชายนอย
ถาม  
                "คนขับหัวจักรรถเองก็ไมทราบเหมือนกัน" พนักงานเปลี่ยนเข็ม
รถไฟตอบ   
                
                รถเร็วเปดไฟจาขบวนที่สองก็คํารามกึกกองมาจากทางทิศตรง
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ขาม  
                "เขากลับมาแลวรึน่ี ?" เจาชายนอยถาม  
                "ไมใชคันเดียวกันหรอก เปนขบวนแลกเปลี่ยน "  
                "เขาไมพอใจที่ที่เขาอยูรึ"  
                "คนเราไมเคยพอใจในที่ที่ตนอยูเลย" พนักงานตอบ  
                แลวรถเร็วขบวนที่สามไฟเปดจาก็สงเสียงแบบฟารองมา  
                "เขาคงกําลังตามนักเดินทางกลุมแรกกระมัง?" เจาชายนอยถาม  
                "เขาไมไดตามอะไรทั้งสิ้น พวกเขานอนหลับอยูในนั้น หรือไมก็
น่ังหาว พวกเด็ก ๆ เทานั้นที่แนบหนากับกระจก"  
                "พวกเด็ก ๆ เทานั้นที่รูวาตนเองตองการอะไร" เจาชายนอย
กลาว "เขาเสียเวลาใหกับการคนหาตุกตาผา และตุกตานั้นมี
ความสําคญัมาก และถาใครมาเอามันไปจากเขา เขาก็จะรองไห…."  
 
                "พวกเขาชางโชคดีจริงนะ" พนักงานเปลี่ยนเข็มรถไฟกลาว  

 

๒๓  

               " สวัสด ี" เจาชายนอยทัก  
               "สวัสด"ี พอคาทักตอบ  
 
                พอคาคนนี้ขายยาเม็ดสําเร็จที่แกกระหายน้ํา เราจะตองกินมัน
อาทิตยละเม็ด และเราก็จะไมอยากดื่มเลย  
 
                "ทําไมเธอจึงขายของนี้?" เจาชายนอยถาม  
                "เพราะมันประหยัดเวลาไดมากทีเดียว" พอคาตอบ "ผูชํานาญ
ไดคํานวณดูแลว เราสามารถออมเวลาไดตั้งหาสิบสามนาทีตอสัปดาห"  
                "แลวเขาใชเวลาหาสิบสามนาทีทําอะไรกัน"  
                "เขาก็ทําสิ่งซึ่งเขาอยาก…"  

 

                "ถาหากตัวฉันมีเวลาหาสิบสามนาทีน้ัน ฉันจะคอย ๆ เดินไปสู
ธารนํ้า….." เจาชายนอยรําพึงกับตัวเอง  
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๒๔  

                เรา อยูกันในทะเลทรายตั้งแตเครื่องยนตฉันเสียมาเขาวันที่แปด
แลว และฉันก็ไดฟงเรื่องราวของพอคาขายยาเม็ดแกกระหายน้ําพลางดื่มนํ้า
หยดสุดทายที่ฉํนมีอยู  
 
                "อา…ความหลังของเธอชางงดงามอะไรเชนน้ัน" ฉันกลาวกับ
เจาชายนอย แตวาฉันยังไมไดซอมเครื่องบินของฉันเลย ฉันไมมีอะไรจะดื่ม
อีกแลว และฉันคงจะเปนสุขมากทีเดียว ถาหากวาฉันสามารถคอย ๆ เดิน
ไปสูธารนํ้าได………..  
                "เพื่อนสุนัขปาของฉัน" เขากลาวขึ้น  
                "เด็กนอยเอยมันไมเกี่ยวกับสุนัขปาแลว"  
                "ทําไมละ"  
                "เพราะวาเรากําลังจะตายดวยความกระหายน้ํา"  
 
                เขาไมเขาใจเหตุผลของฉันเลย เขาจึงตอบวา  
                "การมีเพื่อนเปนสิ่งที่ดีนะ ถึงแมวาเราจะตายก็ตาม ฉันดีใจมาก
ที่มีเพื่อนอยางสุนัขปา…"  
                'เขามิไดเห็นอันตรายนั้น เขาไมเคยหิวหรือกระหาย แสงแดด
เพียงเล็กนอยก็พอเพียงแลวสําหรับเขา' ฉันรําพึง แตเขามองดูฉันและตอบ
ความคิดของฉันวา  
                "ฉันกระหายน้ําเหมือนกัน….ไปหาบอนํ้ากันเถิด"  
 
                ฉันมีทีทาเหน็ดเหน่ือย ดูออกจะเหลวไหลอยูที่เที่ยวเลาะหา
หนองน้ําตามบุญตามกรรมในทะเลทรายกวางใหญไพศาล แตกระน้ันเราก็
ออกเดินกัน  
               เราเดินไปเงียบ ๆ โดยมิไดพูดจากัน นานนับชั่วโมงกระทั่งมืด 
ดวงดาวเริ่มสองแสงระยิบระยับ ฉันมองเห็นดาวดวงเหลานั้นเหมือนอยูใน
ความฝน เน่ืองดวยฉันออกจะมีไขขึน้เล็กนอย เพราะความกระหายน้ํา คาํพูด
ของเจาชายนอยก็ยังคงกองอยูในความคิดของฉัน  
                "เธอหิวน้ําเหมือนกันรึ" ฉันถามเขา แตเขามิไดตอบคําถามของ
ฉัน เขากลาวแตเพียงวา  
                "นํ้าอาจจะดีเหมือนกันสําหรับหัวใจ…."  
                ฉันไมเขาใจคําตอบของเขา แตฉันก็น่ิง…ฉันทราบดีวาไมควร
ซักถามเขาตอ เขากําลังเหนื่อย เขานั่งลง ฉันเองน่ังลงขาง ๆ เขา และ
หลังจากเงียบอยูครูใหญ เขาก็กลาวขึ้นวา  
                "ดวงดาวชางสวยจริงนะ ทั้งน้ีเพราะดอกไมเพียงดอกเดียวซึ่ง
เรามองไมเห็น " ฉันตอบวา  
                "แนนอน" และฉันมองดูริ้วทรายภายใตแสงจันทร โดยมิได
กลาวสิ่งใด  
                "ทะเลทรายก็งามเชนกัน" เขากลาวเสริม….  
                 และก็เปนความจริง ฉันเคยรักทะเลทรายเสมอมา เราพากันน่ัง
บนเนินทราย เรามองไมเห็นอะไรเลย  
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                อยางไรก็ตาม บางสิ่งบางอยางสองแสงอยูทามกลางความ
เงียบ……..  
                "สิ่งที่ทําใหทะเลทรายสวยงามก็อยูตรงที่วามนัซอนบอน้าํ
ไวที่ใดที่หนึง่…"  
                ฉันรูสึกประหลาดใจที่เขาเขาใจไดในทันทีถึงสิ่งลึกลับซึ่งแอบ
แฝงเปนประกายอยูในเม็ดทราย สมัยเมื่อฉันยังเปนเด็กชายเล็ก ๆ ฉันอาศยั
อยูในบานโบราณ และมีเรื่องเลากันวามีสมบัติซอนฝงดินในบริเวณน้ัน แนละ 
ยังไมเคยมีใครหามันพบหรือแมแตจะไปคนหามัน แตวามันทําใหบานหลัง
น้ันมีแตมนตเสนห บานของฉันหลังน้ีไดซอนความลับไวในสวนลึกของหัวใจ
มัน……….  
                "ใชแลว" ฉันกลาวกับเจาชายนอย  
                "ไมวามันจะเปนเรื่องบาน เรื่องดวงดาว หรือเรื่องทะเลทราย สิ่ง
ซึ่งทําใหงดงามนั้นมองไมเห็นหรอก ! "  
                "ฉันดีใจที่เธอมีความเห็นลงรอยกับสุนัขปาของฉัน" เจาชาย
นอยกลาว  
 
                เน่ืองจากเจาชายนอยนอนหลับ ฉันจึงอุมเขาแลวเดินตอไป ฉัน
รูสึกต่ืนเตน ฉันมีความรูสกึเสมือนกําลังประคองสมบัติลํ้าคาที่บอบบาง ฉันมี
ความรูสึกกระท่ังวาไมมีสิ่งใดอีกแลวในโลกที่จะบอบบางไปกวานี้ จากแสง
จันทรฉันมองดูหนาผากซีดตาปดสนิท ปอยผมซึง่ปลิวไสวตามลม ฉันรําพึง
กับตนเองวา สิ่งซึ่งฉันมองเห็นน้ันเปนเพียงเปลือกนอกเทานั้น สิ่งสําคัญกวา
น้ันหาไดมองเห็นไม……  
 
                ริมฝปากของเจาชายนอยเผยอเปดประหนึ่งจะยิ้ม ฉันรําพึง
ตอไปวา                  "สาํหรับเจาชายนอยสิ่งซึ่งจับใจฉันยิ่งคือความ
ซื่อตรงที่เขามีตอดอกไม คือภาพดอกกุหลาบดอกหนึ่งซึ่งสองแสงเจิดจาใน
ตัวเขา ดุจเปลวไฟในตะเกียง แมในยามที่เขาหลับอยู…."  
                 และฉันคิดวาเขาคงจะยิ่งบอบบางยิ่งกวานี้ เชนเดียวกับที่ตอง
ปองระวังตะเกียงเพียงเพราะลมวูบเดียวก็ทําใหมันดับได………….  
 
                  และขณะทีเ่ดินไปเชนน้ัน ฉันก็พบบอนํ้าตอนรุงสาง  

 

๒๕  

               " พวก คนที่เขาไปอัดแนนในรถดวนโดยที่เขาไมทราบวาเขา
ตองการอะไร ดังน้ันเขาจึงวุนวายและหมุนไปมาเปนวงกลม…" และเขาก็
กลาวเสริมวา  
                "ไมจําเปนตองยุงยากเลย"  
 
                บอนํ้าซึ่งเราเดินไปถึงไมเหมือนกับบออ่ืน ๆ ในทะเลทรายสะฮา
รา ซึ่งตามธรรมดาจะเปนรูลึกลงไปในทราย บอน้ีเหมือนกับบอนํ้าตาม
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หมูบาน แตทวาไมมีหมูบานในแถบนั้น และฉันคิดวาฉันคงฝนไป  
                "แปลกดี" ฉันกลาวกับเจาชายนอย  
                "ทุกสิ่งมันมีพรอม มีทั้งลูกรอก ถังนํ้าและเชือก"  
                เขาหัวเราะ จับเชือก และเลนลูกรอก ลูกรอกสงเสียงครวญคราง
เหมือนกังหันเกา ๆ เมื่อเวลาลมนอนหลับไปนาน ๆ "เธอไดยินไหม" เจาชาย
นอยกลาว  

                "เราปลุกบอน้ํานี้และ
มันรองเพลง….."  
                ฉันไมอยากใหเขา
ออกแรงมากเกินไป  
                "ปลอยใหฉันทําเถอะ" 
ฉันบอกเขา "มันหนักเกินกําลัง
เธอ"  
 
                ฉันคอย ๆ สาวถังน้ํา
มาจนถึงขอบบอ ฉันจัดมันวางไว
อยางเดน เสียงลูกรอกกลิ้งเปน
เพลงยังคงกองในหูของฉัน และ
ในน้ําซึ่งยังเปนระลอกอยูนั้น ฉัน
มองเห็นดวงอาทิตยสั่นพลิ้วอยู  
                "ฉันอยากด่ืมน้ํานั่น" 
เจาชายนอยกลาว "ขอฉันด่ืม….."

 

                และฉันจึงเขาใจในสิ่งที่เขาตามหา…… ฉันยกถังนํ้าขึ้นจรดริม
ฝปากของเขา เขาดื่มนัยนตาหลับพริ้ม มันชางหวานชื่นเหมือนงานฉลอง นํ้า
น้ีชางแตกตางจากอาหารชนิดอ่ืน มันเกิดขึ้นจากการไปใตดวงดาว จาก
เสียงเพลงของลูกรอกและจากกําลังแขนของฉัน มันดีเหมาะสําหรับหัวใจ
เชนเดียวกับของขวัญ สมัยเมื่อฉันเปนเด็กเล็ก ๆ แสงสวางที่ตนคริสตมาสนั้น
ดูมีความหมายและคุณคายิ่งขึ้น  
 
                "คนในโลกของเธอปลูกกุหลาบตั้งหาพันตนในสวนเดียว และ
เขายังไมพบสิ่งที่เขาตองการ……"  
                "เขาไมพบมันหรอก" ฉันตอบ  
                "และอยางไรก็ตาม สิ่งทีเ่ขาคนหานัน้อาจจะหาพบไดใน
ดอกกุหลาบดอกเดียว หรือในน้ําเพียงเล็กนอย……."  
                "แนนอน" ฉันตอบ และเจาชายนอยกลาวเสริมวา  
                "แตตาของคนเราบอด สิ่งน้ันตองหาดวยหัวใจ ฉันไดดื่ม ฉัน
หายใจเต็มที่ในยามรุงอรุณ ทรายมสีนํ้ีาผึ้ง ฉันมีความสุขที่มันเปนสีนํ้าผึ้ง 
ทําไมฉันจะตองเปนทุกข……."  
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                "เธอตองรักษาสัญญา"  
                เจาชายนอยกลาวกับฉันหลังจากที่เขากลับลงนั่งขางฉันอีกครั้ง  
                "สัญญาเรื่องอะไร"  
                "เธอรูดี…ปลอกปากสําหรบัแกะของฉันอยางไรเลา…ฉันตอง
รับผิดชอบดอกไมน่ัน"  
                ฉันจึงลวงภาพรางออกจากกระเปา เจาชายนอยเห็นเขา กลาว
พลางหัวเราะ  
                "ตนไทรของเธอดูเหมือนหัวกะหล่ําปลี…."  
                "โอ" ฉันออกแสนจะภาคภูมิใจในตนไทรนั้น  
                "สุนัขปาของเธอ….หูของเขา…มันดูเหมือนเขาสัตว…และมัน
ยาวเกินไปดวย" และเขาก็หัวเราะอีก  
                "เธอไมยุติธรรม เด็กนอย ฉันรูจักวาดรูปงูมองจากขางนอก และ
รูปงูชนิดมองเห็นดานในไดเทานั้น"  
                "โอ……ใชไดแหละ" เขากลาว"เด็ก ๆ เขาใจดี"  
                "เธอมีโครงการซึ่งฉันยังไมรูร…ึ."  
                แตเขาไมตอบ เขากลาววา  
                "เธอรูดี เรื่องที่ฉันตกลงมาบนโลก…พรุงน้ีก็จะเปนวัน
ครบรอบ….."  
                หลังจากเงียบไปครูใหญเขาก็กลาววา  
                "ฉันตกลงมาใกล ๆ น่ีแหละ….." และเขาหนาแดง  
 
                ฉันรูสึกใจคอหดหูอยางประหลาดอีกครั้งหนึ่ง โดยไมเขาใจ
ตนเองวาทําไมรูสึกเชนนั้น อยางไรก็ตามคําถามหนึ่งไดผุดขึ้นในความคิดฉัน  
                "ถาเชนน้ัน เชาวันที่ฉันรูจักกับเธอก็มิใชโดยบังเอิญนะซิ เมื่อ
แปดวันกอน ตอนที่เธอเดินเที่ยวคนเดียวอยูในดินแดนซึ่งแสนไกลจากผูคน 
เธอกลับมาหาจุดท่ีเธอตกลงมาใชไหม?"  
                เจาชายนอยหนาแดงอีก และกลาวเสริมอยางลังเลวา  
                "อาจจะเปนเพราะวาถึงวนัครบรอบกระมัง…."  
                เจาชายนอยหนาแดงอีก เขาไมเคยตอบคําถามใดเลย แตเมื่อ
คนเราหนาแดง ก็หมายความวาใช มิใชหรือ  
                "อา ฉันเกรงวา….." ฉันกลาวเสริมกับเขา แตเขาตอบฉันวา  
                "เธอตองทํางานละ เธอตองกลับไปหาเครื่องจักรของเธอ ฉันรอ
เธออยูที่น่ี พรุงน้ีเย็นคอยกลับมาใหม…."  
 
                แตฉันไมแนใจ ฉันยังจําเรื่องสุนัขปาได   
                เราเสี่ยงตอการรองไหเมื่อเราปลอยตัวใหสรางความสัมพันธ
ขึ้น…..  
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๒๖  

               ใกล ๆ กับบอนํ้า มีกําแพงหินเกา ๆ เมื่อฉันเดินกลับจากงาน
ของฉันในตอนเย็นวันรุงขึ้น ฉันสังเกตเห็นเจาชายนอยของฉันแตไกล เขานั่ง
หอยเทาอยูบนกําแพงนั้น และฉันไดยินเขากลาววา  

              "เธอจําไมได
ร"ึ เขากลาว "ไมใชตรง
นี้ทีเดียวนักหรอก"  
             มีอีกเสียงหนึ่ง
ตอบเขาอยางแนนอน 
เพราะเขายืนยันวา  
               "ใชแน วันนี้
แหละ เพียงแตวาไมใช
ตรงนี้เทานั้น…."  
 
               ฉันเดินตรง
ไปยังกําแพง ฉันมอง
ไมเห็นหรือแมแตได
ยินเสียงใครเลย 
อยางไรก็ตามเจาชาย
ตอบอีกวา  
               "แนนอน 
เธอคงจะเห็นวา
รอยเทาฉันเริ่มที่
ตรงไหนบนพื้นทราย 
เธอก็เพียงแตรอฉัน
หนอย ฉันจะไปหายังที่
นั่นในคืนนี"้ 

               ฉันอยูหางจากกําแพงประมาณ ๒๐ เมตรได และฉันก็ยังมองไม
เห็นอะไรเลยอยูเชนเดิม เจาชายนอยก็ยังคงกลาวสืบไป หลังจากเงียบไป
สักครูวา  
               "เธอมีพิษดีใชไหม ? เธอแนใจวาจะไมทําใหฉันเจ็บปวดนาน ๆ 
นะ"  
               ฉันหยุดยืนน่ิงงันใจเสียวสะทาน ฉันยงัไมเขาใจ  
               "ตอนนี้ไปเสียกอน" เขากลาว "ฉันอยากจะลงละ"  
 
               ดังน้ันฉันจึงลดสายตามองที่เชิงกําแพง แลวฉันก็กระโดด เจางูสี
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เหลืองซึ่งสามารถฆาคุณใหตายไดภายในสามสิบวนิาที ขดชูคออยูตรงนั้นใต
เจาชายนอย ฉันรีบวิ่งเขาไปพลางควาหาปนพกในกระเปา ในเมื่อฉันทําเสียง
ดังเชนน้ันเจางูก็คอยลดตัวลงหายไปในทราย เหมือนสายน้ําพุที่แตกหายไป
อยางชา ๆ หลบหนีไปตามซอกหินโดยกอใหเกิดเสียงกระทบเพียงเบา ๆ  
 
               ฉันมาถึงกําแพงพอดีรับรางเจาชายนอย ซึ่งซีดเหมอืนหิมะ  
               "เรื่องอะไรกันน่ี เธอพูดคุยกับงูหรือ ตอนนี้"  
 
               ฉันแกผาพันคอสีทองของเขา แลวชะโลมน้ําตามใบหนาเขาและ
ใหเขาดื่ม ตอนนี้ฉันไมกลาถามอะไรเขาอีก เขามองดูฉันอยางเครงขรึม และ
กอดคอฉันแนน ฉันไดยินเสียงหัวใจของเขาเตนเหมือนหัวใจของนกที่กําลัง
จะตายเมื่อเรายิงมันดวยปนสั้น เขาบอกฉันวา  
               "ฉันดีใจที่พบวาเครื่องยนตของเธอขาดอะไร เธอจะไดกลับบาน
ของเธอได…"  
               "เธอรูไดอยางไร" ฉันกําลังจะบอกเขาอยูทีเดียววา ฉันไดทํางาน
ของฉันสําเร็จทั้ง ๆ ที่หมดหวังแลว  
               "ฉันเองก็เชนเดียวกัน วันน้ี ฉันจะกลับบานฉัน…" และแลวอยาง
เศราสรอย เขากลาววา "มันออกจะไกลมากทีเดียว….ออกจะยากมาก…."  
 
               ฉันรูสึกวามีอะไรบางอยางที่พิเศษเกิดขึ้น ฉันกอดแขนเขาแนน
ไวในวงแขนเหมือนเด็กเล็ก ๆ และถึงกระนั้นฉันก็รูสึกเหมือนวาเขาไหลลื่น
ลงไปในเหว ซึ่งฉันไมสามารถหยุดยือ้เขาไวไดเลย…. สายตาของเขาเครง
ขรึม และมองไกลออกไป  
               "ฉันมีแกะของเธอ และฉันมีกรงใสแกะ และฉันมีปลอกปาก
ดวย…." และเขาก็หัวเราะอยางเศรา ๆ ฉันรออยูเปนเวลานาน ฉันรูสึกวาตวั
เขาคอย ๆ อบอุนขึ้นทีละนอย  
               "เด็กนอยเอย เธอกลัวรึ…."  
               เขากลัวแนละ แตเขาก็ยิ้มอยางออนหวาน  
               "ฉันคงจะกลัวมากกวาในคืนน้ี….."  
 
               ฉันรูสึกเย็นยะเยือกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดวยความรูสึกที่บอกไมถูก 
และฉันรูดีวาไมอาจทนความคิดท่ีวาจะไมไดยินเสียงหัวเราะของเขาอีก 
เพราะมันเปนเสมือนธารน้ําในทะเลทรายสําหรับฉนั  
               "เด็กนอยเอย ฉันอยากไดยินเธอหัวเราะ…"  
               แตเขากลาวกับฉันวา  
               "คืนน้ี ก็จะครบปหนึ่ง ดวงดาวของฉันจะโคจรมาอยูตรงตําแหนง
ที่ฉันตกลงมาเมื่อปที่แลว…"  
               "เด็กนอยเอย เรื่องงูกับเรื่องนัดพบและเรื่องดวงดาวทั้งหมดนี้ 
เปนเพียงฝนรายมิใชหรือ"  
               แตเขามิไดตอบคําถามของฉัน เขากลาวกับฉันวา  
               "สิ่งที่สําคัญน้ัน ตามองไมเห็นหรอก"  
               "แนนอน…"  
               "เชนเดียวกับดอกไม ถาเธอรักดอกไมซึ่งอยูบนดาวดวงหนึ่ง เธอ
จะรูสึกเปนสุขที่จะมองดูทองฟายามค่ําคืน ดวงดาวทุกดวงดูประหนึ่งวามี
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ดอกไมประดับทั้งสิ้น"  
               "แนนอน…."  
               "เชนเดียวกับน้ํา นํ้าซึ่งเธอใหฉันดื่มก็เหมือนกับดนตรี ทั้งน้ี
เพราะตองชักรอก ตองใชเชือก….เธอจําไดไหม มันแสนจะชื่นใจ"  
               "แนนอน…"  
               "ในตอนกลางคืน เธอจะมองดูดวงดาว บานฉันเล็กเกินกวาที่จะช้ี
ใหเธอไดเห็นวามันอยูที่ใด ก็ดีอยูหรอกที่มันเปนเชนน้ัน เพราะวาสําหรับเธอ 
ดวงดาวของฉันก็เปนดาวดวงหนึ่งในบรรดาดาวทั้งหลาย ดังน้ันเธอจะชอบดู
ดาวทุกดวง….มันจะเปนเพื่อนของเธอ ะฉันจะใหของขวัญ เธอ…." เขา
หัวเราะอีก  
               "อา…เด็กนอยเอย ฉันชอบเสียงหัวเราะนี้"  
               "น่ัน ะคือของขวัญของฉัน ะ เชนเดียวกับสําหรบัน้ํา"  
               "เธอหมายความวาอยางไร"  

               "คนเรามี
ดวงดาวซึ่งไม
เหมือนกัน สําหรับ
บุคคลที่เปนนัก
เดินทาง ดวงดาวก็จะ
เปนผูนําทาง สําหับ
ผูอื่นมันเปนเพียง ง
วางจุดเล็ก ๆเทานั้น 

สําหรับบรรดา
นักปราชญ ดวงดาวนั้น
กอ หเกิดปญหา 
สําหรับนักธุรกิจของฉัน
มันก็เปนเสมือ ทองคํา 
ทวาดวงดาวทุกดวง

นั้นเงียบ สวนเธอ เธอ
จะมีดวงดาวซึ่งยังไม
เคยมีใครมีเหมือ …." 

 

               "เธอหมายความวากระไร"  
               "ขณะที่เธอมองดูฟาตอ กลางคื  เพราะเหตุที่ฉันอาศัยอยูใน
ดาวดวงหนึ่ง ในบรรดาดาวทั้งหลาย เน่ือ จากฉันกําลังหัวเราะอยูบนดาวดวง
ใดดวงหนึ่ง ฉะน้ันจึงดูประหนึ่งวาดาวทุกดวงกําลังหัวเราะดวย เธอก็จะมี
ดวงดาวที่หัวเราะได"  
               แลวเขาก็หัวเราะอีก  
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               "และเมื่อเธอ
หายเศราแลว (คน
มักจะปลอบตนเองได
เสมอ) เธอจะยินดีที่
ไดมารูจักฉัน เธอจะ
เปนเพื่อนของฉัน
ตลอดไป เธอจะอยาก
หัวเราะกับฉัน และบาง
ทีเธอจะเปดหนาตาง
อยางนี้เพื่อความสุข
นั้น… และเพื่อน ๆ ของ
เธอจะประหลาดใจที่
เห็นเธอหัวเราะพลาง
มองดูทองฟา เธอก็
บอกกับพวกเขาไดวา  
               "จริง ๆนะ
ดวงดาวเหลานี้ทําให
ฉันหัวเราะเสมอ
แหละ…" และพวกเขา
ก็จะคิดวาเธอเปนบา 
ฉันเลนตลกกับเธอ
อยางสกปรกทีเดียว
นะ…." 

               และเขาก็หัวเราะอีก  
               "ก็เหมือนกับวาแทนที่จะมอบดวงดาวใหกับเธอ ฉันไดใหลูก
พรวนที่หัวเราะไดแกเธอ…." แลวเขาก็หัวเราะอีก ตอมาเขากลับเครงขรึม 
"คืนน้ี…เธอรูไหม…อยามานะ"  
               "ฉันจะไมจากเธอไป"  
               "ฉันคงมีทาทางเจ็บปวด…ฉันคงมีทาทางจะตาย มนัเปนอยาง
น้ันเองแหละ อยามาดูเลย…อยามาลําบากเลย"  
               "ฉันจะไมยอมจากเธอไป…."  
               แตเขามีทาทางเปนกังวล  
               "ที่ฉันบอกเธอนี่…ทั้งน้ีก็เพราะงู เธอตองไมใหมันกัดเธอนะ งู
พวกนั้นใจรายนัก มันอาจจะกัดเอาเพราะสนุกก็ได…"  
               "ฉันจะไมจากเธอไป" เขามีทาทางมั่นอกมั่นใจอะไรสักอยาง 
"จริงซี มันไมมีพิษที่จะกดัอีกเปนครั้งที่สอง"  
 
               คืนน้ันฉันไมเห็นตอนเขาออกเดินทาง เขาหายตัวไปโดย
ปราศจากสุมเสียง เมื่อฉันตามเขาไปทัน เขากําลังเดินดุม ๆ อยางรวดเร็ว 
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เขาทักฉันแตเพียงวา  
               "อา…เธอเองรึ" แลวเขาก็จับมือฉัน ทาทางเปนทุกขอยู  
               "เธอคิดผิด เธอจะเปนทุกข เพราะฉันคงมีทาทางตาย ซึ่งอันที่
จริงมิใชความจริง…."  
               ฉันน่ิงเงียบ  
               "เธอเขาใจไหม มันไกลเกินไป เธอไมสามารถแบกรางที่หนักน้ี
ไปดวยได มันหนักเกินไป"  
               ฉันคงนิ่งเฉย  
               "มันก็เหมือนกับเปลือกเกา ๆ ที่เราทิ้ง ไมใชเรื่องนาเศรา ทิ้ง
เปลือกเกา ๆ น่ี"  
               ฉันยังคงนิ่งเงียบ เขาคงรูสึกทอใจ แตยังคงพยายาม  
               "เธอรูสึกไหมวาจะดีทีเดียว ฉันเองจะมองดูดวงดาว ดาวทุกดวง
จะเปนเชนบอนํ้าที่มีรอกเกาขึ้นสนิม ดาวทุกดวงจะดูประหนึ่งเช้ือเชิญใหฉัน
ดื่ม…."  
               ฉันน่ิงเงียบ  
               "คงจะสนุกทีเดียว เธอก็จะมีลูกพรวนหารอยลานลูก ฉันก็จะมีบอ
นํ้าถึงหารอยลานเชนกัน…."  
               และเขาเองก็น่ิงเงียบ เพราะวาเขากําลังรองไห  
               "ตรงนั้นแหละ ใหฉันเดินไปคนเดียวเถิด….."  
               แลวเขาก็น่ังลงเพราะความกลัว เขากลาววา  
               "เธอรูไหม…ดอกไมของฉัน ฉันรับผิดชอบเขา และเขาชาง
ออนแอเสียน่ีกระไร และเขาชางไรเดียงสา เขามหีนามเล็ก ๆ ๔ หนาม
ดวยกันไวปองกันตัวจากภัยทั้งหลาย…."  
               ฉันเองก็น่ังลงเพราะไมสามารถจะยืนตอไปได เขากลาว  
               "น่ันไง…แคน้ีเอง…"  
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               เขาลังเลอยูบาง แลวเขาก็กลับยืนขึ้นมาใหม กาวไปขางหนา 
สวนฉันไมสามารถกระดกุกระดิก มีแสงแวบสะทอนสีเหลือง ๆ ใกลขอเทา
ของเขา เขายืนน่ิงอยูครูหนึ่ง เขาไมรองเลย แลวคอย ๆ ลมเหมือนตนไมลม 
โดยไมไดกอเสียงแมแตเล็กนอยเพราะเปนพื้นทราย  

 

๒๗  

              และ ขณะนี้ลวงมาหกปเขานี่แลว..ฉันยังไมเคยเลาเรื่องน้ีมากอน
เลย เพื่อน ๆ พากันดีใจที่เห็นฉันมีชีวิตรอดกลับมา ฉันออกเศรา ๆ แตฉัน
บอกกับเขาวา  
               "เปนเพราะฉันเหน่ือยเทานั้นเอง…."  
               ตอนนี้ฉันคอยหายโศกเศราบางแลว คือวา…ยังไมหายเศรา
ทีเดียวนัก แตฉันทราบดีวาเขากลับไปยังโลกของเขา เพราะวาเชาวันรุงขึ้น 
ฉันไมพบรางของเขา รางนั้นก็ไมหนักเกินไปนักหรอก…และฉันชอบฟงเสียง
ดวงดาวยามค่ําคืน มันเหมือนลูกพรวนหารอยลานลูก….  
 
               แลวก็มีสิ่งประหลาดเกิดขึ้น ปลอกปากซึ่งฉันวาดใหเจาชายนอย
น้ัน ฉันลืมวาดสายหนังใหดวย เขาจงึไมสามารถผูกแกะของเขาได ฉันจึง
สงสัยวา  
               "อะไรจะเกิดขึ้นที่บนดาวดวงนั้น บางทีแกะอาจจะไปกินดอกไม
เสียก็ได…"  
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              บางทีฉันก็คิดวา  
               "เปนไปไมได เจาชายนอยใชครอบแกวคลุมดอกไมของเขาไว
ทุกคืน และเขาก็เฝาดูแกะของเขาเปนอยางดี…"  
              ดังน้ันฉันก็รูสึกเปนสุข และดาวทุกดวงก็หัวเราะคอย ๆ กับฉัน…  
 
               บางทีฉันก็รําพึงบอกกับตัวเองวา  
               "บางครั้งเราก็ขี้หลงขี้ลืมกันเหมือนกัน ถาเย็นวันหนึ่ง เขาลืม
ครอบแกว หรือ เจาแกะยองออกมาไดในตอนกลางคืน เปนเสร็จแน.." ลูก
พรวนก็ดูเหมือนจะร่ําไหกันทั่วหนา…..  
 
              น่ีแหละคือความลับอันยิ่งใหญ คุณซึ่งรกัเจาชายนอยเชนกันกับ
ฉัน ทุกสิ่งในจักรวาลจะดูเหมือนกันไปหมด ถาหากวามีที่ใดที่หนึ่งซึ่งเราไมรู
แนวาหนใดนั้น มีแกะตัวหนึ่งซึ่งเราไมทราบวามันไดกินดอกกุหลาบเขาไป
หรือเปลา….  
               จงมองดูทองฟา จงถามตัวคุณเอง เจาแกะกินดอกไมไปหรือ
เปลานะ ? … แลวคุณจะเห็นวาทุกสิ่งทุกอยางเปลี่ยนไปหมด…  
              และจะไมมีผูใหญคนใดเลยที่จะเขาใจวาสิ่งน้ันมีความสําคัญ
เพียงไร…  

 

 
               สําหรับฉัน ภาพน้ีเปนภาพที่งามท่ีสุดและเศราที่สุดในโลกที่เปน
ภาพเดียวกับภาพหนากอน แตฉันวาดมันซ้ําอีกเพื่อช้ีใหคุณเห็นวา ที่น่ีเอง
ซึ่งเจาชายนอยไดปรากฏบนโลกเรา และไดหายไป  
 
              จงมองภาพนี้อยางตั้งอกตั้งใจ เพื่อจะไดแนใจวาจะไดจํา
ภาพนี้ได ถาหากวันหนึ่งคุณมีโอกาสเดินทางไปในแอฟริกา ใน
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ทะเลทราย และถาบังเอิญคุณมีโอกาสผานไปทางนั้น ฉันขอรองคุณ
อยารีบรอนไป รอสักครูหนึ่งตรงจดุใตดวงดาวนั้น  
             ถาหากมีเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่งมาทักคณุ ถาเขาหวัเราะ ถาเขามี
ผมทอง ถาเขาไมตอบคําถามของคุณเวลาคณุถาม คุณจะเดาไดทนัที
วาเขาคือใคร  
             ไดโปรดกรุณาชวยสงขาวถึงฉันดวนวาเขากลับมาแลว อยา
ปลอยใหฉันเศราโศกตอไปอีกเลย  

 

 


