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“เธอจะรักเขามั้ย”

“ฉันจะไปรู้ได้ยังไง” วาวมณีตอบโดยที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองเซลล์

สมองคิด เราจะรู้ว่าเราจะรักใครสักคนได้ยังไง ถ้าไม่เคยเจอหน้ากัน

มาก่อน 

ธนัธรจ้องเขมง็มาที่เธอ ดวงตาสนี�้าตาลอ่อนของเขาฉายความ

กงัวลไม่ปิดบงั

“เรายงัมเีวลา” มอืใหญ่ชื้นเหงื่อกมุข้อมอืเธอไว้

“เวลาส�าหรบัอะไร” เธอถามทั้งที่พอจะเดาออก

“เธอยงัไม่ได้ตกลงปลงใจกบัผู้ชายคนนั้น บางทถี้าเราท�าอะไร

สกัอย่าง...” น�้าเสยีงของเขาจรงิจงั

ไม่มอีะไรที่เขาท�าไม่ได้ หรอืเขาเชื่อว่าไม่มอีะไรที่เขาจะจดัการ

ไม่ได้ ธันธรเป็นหนุ่มไฮโซ ลูกชายนักการเมืองใหญ่ ‘น้อยเรื่อง’ ที่

ครอบครัวของเขาจะจัดการไม่ได้ แต่เรื่องนี้ไกลเกินกว่าอิทธิพลของ

ตระกูลใหญ่โตของเขาจะ...เอื้อมถงึ

วาวมณถีอนใจเบาๆ เรื่องนี้ถูก ‘ตกลงปลงใจ’ เมื่อนานมาแล้ว

นานเท่าไรกไ็ม่รู้...

มนัเป็นเรื่องที่ทวดของทวดของทวดของเธอกบัทวดของทวดของ
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ทวดของ ‘ผู้ชาย’ คนนั้น ตกลงกนัเป็นมั่นเป็นเหมาะ

‘ถ้าภานมุาสมลีกูสาว ผูห้ญงิคนนั้นจะต้องมาเป็นลกูสะใภ้ของ

รงัษมีา’

‘ถ้ารังษีมามีลูกชาย เขาจะต้องรับลูกสาวของภานุมาสเป็น

ภรรยาโดยไม่มเีงื่อนไข’

ฟังแล้วคุน้ๆ ไหม เหมอืนเดจาวหูรอือะไรท�านองนั้น สองตระกลู

เก่าแก่กบัข้อตกลงปากเปล่าในยคุดกึด�าบรรพ์ ที่คนรุน่ปัจจบุนัยงัยดึถอื

ไม่ลมืหูลมืตา แต่ส�าหรบัเธอมนัเป็นตลกร้ายที่เกดิขึ้นจรงิ

น่าขนั...

หลายชั่วอายคุนต่อมา แม้รงัษมีามลูีกชาย ภานมุาสกม็ลีกูชาย

หลายชั่วอายคุนต่อมา แม้ภานมุาสมลีูกสาว รงัษมีากด็นัมแีต่

ลูกสาวเหมอืนกนั

หรือไม่ก็มีเหตุการณ์ ‘ลึกลับ’ ให้งานแต่งล่ม บรรพบุรุษ 

ไม่สมปรารถนา จนกระทั่งมาถงึวนันี้ สญัญากย็งัคงเป็นแค่ค�าสญัญา 

ไม่ได้รับการเติมเต็มให้สมบูรณ์เสียที จนแจ็กพอตมาตกที่เธอ...และ

เขาคนนั้น

“บอกฉนัค�าเดยีวว่าเธอไม่อยาก...”

“ไม่เอาน่ะ” เธอส่ายหน้าก่อนจะยนืยนัความต้องการของตวัเอง

อกีครั้ง “ฉนัเตม็ใจ”

“ฉนัไม่เชื่อ”

“ถึงฉันไม่แต่งงานกับผู้ชายคนนั้น ฉันก็ไม่แต่งงานกับเธอหรือ

กบัใครอยู่ด”ี บอกเขาเรื่อยๆ

หรือไม่ก็อาจมีเหตุการณ์ ‘ลึกลับ’ ให้งานแต่งล่ม บรรพบุรุษ 

ไม่สมปรารถนา จนกระทั่งมาถงึวนันี้ สญัญากย็งัคงเป็นแค่ค�าสญัญา 

ไม่ได้รบัการเตมิเตม็ให้สมบูรณ์

แววตาของชายหนุ่มคนดงัไหววูบเหมอืนเปลวไฟที่ต้องพายุ
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เธอยิ้มอ่อนให้เขา เจบ็ตอนนี้ดกีว่าให้ความหวงัลมๆ แล้งๆ

หญิงสาวร่างแบบบางลุกขึ้น ลูบรอยยับที่มองไม่เห็นบน

กระโปรงไหมสีน�้าเงิน หยิบกระเป๋าถือใบเล็กขึ้นมา ถึงเวลาที่ต้องไป

เสยีท ี“ฉนัไปละ” เธอเดนิผ่านหน้าเขาไป

“วาว...ถงึเธอไม่อยากแต่งงานกบัฉนั แต่ฉนัยนิดทีี่จะพาเธอหนี

ไปที่ไหนกไ็ด้ ดกีว่าถูกบงัคบัให้แต่งงานกบัใครกไ็ม่รู้”

หนอีย่างนั้นหรอื หนไีปไหน

ถ้าเขารูเ้หมอืนอย่างที่เธอรู ้ช่างเถอะ...วาวมณมีองข้ามไหล่กลบั

ไป

ธันธรผุดลุกขึ้น ร่างสูงโปร่งในชุดสีเชิ้ตกับยีนสีเข้มโดดเด่น

ท่ามกลางร้านกาแฟที่ว่างเปล่าไร้ผู้คน ข้างนอกฝนต้นเดือนพฤษภา

ไหลรนิลงมาอย่างไม่ขาดสาย

“ฉนับอกเธอแล้วว่าฉนัเตม็ใจ”

“ท�าไมต้องให้ใครมาก�าหนดอนาคตเราด้วย”

เธอยิ้มให้เขาอกีครั้ง เป็นเธอที่เลอืกเดนิทางนี้เองต่างหาก แต่

ถงึเธอบอกไป คนดื้อรั้นอย่างเขากค็งจะไม่ยอมรบัฟังอยู่ดี

“ฉนัจะไปแล้ว”

“เราจะได้เจอกันอีกมั้ย” สุ้มเสียงของเขาอ่อนลงเหมือนก�าลัง

ยอมจ�านน

“กรงุเทพฯ แคบนดิเดยีวนะธนั” เธอบอกกลั้วหวัเราะ

“ฉนัไม่ได้หนไีปอยู่อะแลสกาสกัหน่อย”

หญิงสาวร่างแบบบางเดินออกไปนอกร้าน ลมเย็นพัดผ่านมา

ปะทะใบหน้า วาวมณีห่อไหล่ เฮอะ...เมืองหลวงของเรามีลมหนาว

ตั้งแต่เมื่อไรกนั

ก�าหนดอนาคตของเรา...อย่างนั้นหรอื คนอย่างเธอไม่มอีนาคต

หรอก
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‘มชีวีติอยู่เพื่อวนันี้’

อดตี หรอื พรุ่งนี้ คอื ภาพลวงตา...

อย่าดใีจมากเกนิไป อย่าทกุข์ใจมากเกนิไป ที่ผ่านมาชวีติของ

เธอเดนิอยู่ตรงกลาง นั่นคอืคตปิระจ�าใจของ วาวมณ ีภานมุาส ตั้งแต่

จ�าความได้ 

ไม่นานเมอร์เซเดส-เบนซ์สคีรมีคร�่าคร่ากจ็อดเทยีบบาทวถิี

เธอเปิดประตูขึ้นนั่งในที่นั่งตอนหลัง เครื่องยนต์ส่งเสียงหึ่งๆ 

เหมอืนคนระบบทางเดนิหายใจขดัข้อง กแ็ก่แล้วนี่นา อยูม่าตั้งแต่ก่อน

เธอลมืตาดูโลกเสยีอกี

วาวมณมีองออกไปนอกหน้าต่าง หนทางเริ่มไม่เคยคุ้น “ลงุไม่

ได้พาฉนักลบับ้าน?” เธอสบตาคนขบัรถผ่านกระจกมองหลงั

ลงุเพิ่มสบตาเธอแวบหนึ่ง ก่อนหนัไปมองถนนว่างเปล่าตรงหน้า 

เพราะฝนตกหรอื รถราถงึได้บางตา “คณุท่านสั่งให้ผมพาคณุวาวไป

ที่บ้านสดบัจนัทร์”

ลมหายใจของเธอสะดุดเล็กน้อย หลุบตามองตัก ระบายลม

หายใจออกช้าๆ ปลายนิ้วเอื้อมขึ้นมาแตะจี้สามเหลี่ยมที่ห้อยอยูใ่นคอ

ด้วยความเคยชนิ

“ท�าไมเหรอ” หญิงสาวร่างแบบบางเอนหลังพิงพนัก หลับตา

ลง ฟังเสยีงเครื่องยนต์ดงั เสยีงนั้นท�าให้เธอรู้สกึสงบขึ้นนดิหน่อย

ลงุเพิ่มนิ่งไปชั่วอดึใจก่อนจะพูดออกมา “คณุกฤษกลบัมาแล้ว

ครบั”

วาวมณเีลกิคิ้ว กฤษ รงัษมีา ว่าที่สามขีองเธองั้นเหรอ...

กฤษ...ช่ือน้ีวนเวยีนอยูใ่นหวัของเธอตลอดสองเดอืนทีผ่่าน

มา

‘งานแต่งงานจะเกดิขึ้นทนัทเีมื่อคู่หมั้นของลูกมาถงึ’
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ซึ่งเมื่อสองเดอืนที่แล้วเธอกไ็ม่รู้ว่ามนัคอืเมื่อไร

เขาคอืผูช้ายคนเดยีวในตระกลูรงัษมีาที่ยงัไม่มเีมยี เขาเกดิและ

โตที่เมอืงนอก ไม่มรีูปถ่ายสกัใบ มแีต่ค�าบอกเล่าเกี่ยวกบัตวัเขา คณุ

กฤษอย่างนั้น คณุกฤษอย่างนี้ จากคนนั้น และจากคนนี้ คนที่ไม่เคย

พบเหน็ผู้ชายคนนั้นตวัเป็นๆ

กฤษ...ส�าหรบัเธอกเ็หมอืนผี

เธอแน่ใจว่าเขามตีวัตนบนโลกนี้ แต่เธอไม่เคยเหน็

แต่วันนี้วาวมณีก�าลังจะได้เห็นผีตัวเป็นๆ กลางวันแสกๆ มุม

ปากของเธอโค้งขึ้น รู้สกึขบขนัเมื่อนกึถงึตรงนี้

“ถงึแล้วครบัคณุวาว”

รถเลี้ยวผ่านรั้วเหล็กดัดเข้ามาเมื่อไม่กี่วินาทีก่อน สดับจันทร์

ไม่ใช่คฤหาสน์โอ่โถงเก่าแก่ประจ�าตระกูล มันถูกแวดล้อมด้วยตึกสูง 

ซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางป่าคอนกรตีอย่างเงยีบเชยีบ

‘บ้านเก่าของรังษีมาถูกบริจาคให้เป็นสมบัติของชาติไปนาน

แล้ว’ เหมอืนกบัสมบตัผิู้ดเีก่าหลายอย่างในยคุนี้

ที่ทางถูกแปลงเป็นคอนโดฯ และห้างสรรพสนิค้า ของเก่าในบ้าน

อยูใ่นงานประมลู ความมั่งคั่งบางทกีห็มดไปตามยคุสมยั เพยีงแต่บาง

คนนั้นยงัคงยดึตดิ ภานมุาสเองกเ็ช่นกนั

คนตระกลูภานมุาสยงัอยูใ่นบ้านเก่าคร�่าคร่าที่พอจะหยวนๆ ได้

ว่าคงความ ‘คลาสสกิ’ เอาไว้ แต่ใครจะรู้ คนอยู่เท่านั้นที่ต้องระแวด-

ระวังว่าฝ้าที่ถูกปลวกแทะจะพังลงมาใส่หัวเมื่อไร เพราะพวกเธอยัง

เลือกไม่ได้ว่าจะยอมเป็นตระกูลเก่าที่จะเลือนหายไปจากสังคม หรือ

พยายามท�าตวัให้กลมกลนื

“สวยนะครบั” ลงุเพิ่มซึ่งลงมาเปิดประตูให้เธอออกปาก

ถงึไม่ใช่บ้านเก่า โอ้ โซ คลาสซี่อย่างภานมุาส ทว่าสดบัจนัทร์

กน็่าประทบัใจ
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แต่ค�าว่าสวยไม่ใช่ค�าแรกที่เธอนกึถงึ แปลก...เหมอืนจะเหมาะ

กว่า

สาวร่างแบบบางก้าวลงมายนืที่ลานปูอฐิไม่เลก็ไม่ใหญ่หน้าตกึ

สปีูนแดงสดใส ตดักบัต้นไม้เขยีวชอุ่มโดยรอบ ท้องฟ้าอมึครมึหลงัฝน

ตก บรรยากาศยามพลบค�่ายิ่งท�าให้บ้านหลงันี้ดู...ประหลาด

“คณุท่านคงรออยู่ข้างในครบั”

“ฉนัจะเข้าไปเดี๋ยวนี้แหละ” วาวมณปีรบัสุ้มเสยีงให้แจ่มใส ไม่

อยากปล่อยให้อารมณ์อมึครมึไปตามบรรยากาศแวดล้อม

ประตบูานคูส่แีดงเปิดกว้าง มองเหน็แสงไฟวอมแวมจากข้างใน 

เธอเดนิผ่านซุม้โค้งของประตเูข้าไป แทนที่จะเข้าไปในตวับ้าน มนักลบั

พาเธอเดนิทะลอุอกมายงัลานกลางแจ้งที่แวดล้อมด้วยตวัตกึทั้งสี่ด้าน

หน้าต่างและประตทูกุบานเปิดกว้างเชื้อเชญิให้ทั้งคนและสรรพ-

สตัว์น้อยใหญ่บกุรกุเข้าไป

“บ้านแขก?” คอืค�าอธบิายอย่างที่สองของสดับจนัทร์

ตรงกลางมสีระน�้าสี่เหลี่ยม เสยีงรองเท้าในรองเท้าส้นสงูกระทบ

พื้นโมเสกก้องไปทั้งลานกว้าง ศลิปะแบบมวัรชิ-สแปนชิโดดเด่นเหน็ชดั 

คณุกฤษอะไรนั่นคงไม่ใช่แขกผมยาวโพกผ้าหรอกมั้ง

เท้าพาเธอตรงไปยงัขอบสระ “แปลกจงั” เธอแหงนหน้ามองฟ้า 

ดวงจนัทร์ลอยอยู่บนแผ่นน�้าด�าสนทิ 

ฟ้าตอนนี้ดนักระจ่างใส

ไม่แปลกได้เรอะ...ในเมื่อจันทร์เสี้ยวบนฟ้ากลับไม่เด่นชัดเท่า

ภาพสะท้อนของมนัที่อยู่กลางสระน�้า วาวมณเีพ่งพศิ คิ้วย่นเข้าหากนั 

เธอย่อตัวลง ยื่นหน้าเข้าไปใกล้ เหมือนมีอะไรดึงดูดให้ขยับเข้าไป 

อกีนดิ และอกีนดิ

“อุ๊ย!”

พลันสร้อยที่สวมก็ไหลเลื่อนหลุดจากล�าคอ จมหายไปในแผ่น
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น�้าสหีมกึ มอืเอื้อมออกไปจะไขว่คว้า จู่ๆ หวักห็มนุคว้าง ดวงตาพร่า

พราย ก่อนที่หน้าของเธอจะคะม�าลงไป ตัวของเธอก็ถูกใครบางคน 

‘กระชาก’ กลบัคนืมา

“อ๊ะ!”

วาวมณเีสยีหลกัล้มลงพบัเพยีบที่ขอบสระ หนัขวบัไปมองแล้ว

ถึงกับต้องแหงนหน้า เพื่อจะมองให้เห็นใบหน้าของคนที่อุตส่าห์คว้า 

ตวัเธอเอาไว้

“ระวงัหน่อยส”ิ เสยีงทุ้มลกึเยอืกเยน็กงัวานไปทั่วลานกว้าง

ชายร่างสงูประเปรยีวคกุเข่าอยูข้่างตวั แสงตะเกยีงที่สาดเข้ามา

จากข้างหลงัท�าให้เกดิเงาด�าบดบงัใบหน้าคนมาใหม่ ทว่าสิ่งที่แจ่มชดั

คอืแสงดวงตาวบัวาวเหมอืนน�้าในสระด�ามดืที่ต้องแสงเงนิยวงของดวง

จนัทร์

ลมร�าเพยพดัผ่าน วาวมณสีูดหายใจลกึเข้า กลิ่นหอมอ่อนเยน็

ของดอกโมกโชยชายมาตามลม

เธอกะพรบิตาช้าๆ สตสิตงักลบัมาในเวลาไม่นาน... “สร้อยของ

ฉนั!”

ที่ส�าคัญมันคือเครื่องราง เครื่องหมายของโชคที่ติดตัวมานาน

แสนนาน จะหนักลบัไปควานหา แต่คนแปลกหน้าไม่ยอมปล่อยมอื

“ของของเธอไม่ได้อยู่ในนั้น”

“ฉนัเหน็ว่ามนัหล่น...” ถ้อยค�าที่จะแย้งหยดุอยู่ที่ปลายลิ้นเมื่อ

เขาแบมอือกีข้างออก

“มนัไปอยู่กบัคณุได้ยงัไง”

“มนัคงน้อยใจที่ถกูทิ้งไว้บนพื้น กเ็ลยมาหาฉนั” เขาบอกเรยีบๆ

สร้อยที่ไหนจะมขีาเดนิไปหาเขาเองได้

ถ้าเขายิ้มสักนิด หรือดวงตาด�าขลับคู่นั้นจะทอประกายขบขัน

สกัหน่อย เธอคงคดิว่าเขาแค่พูดจาหยอกเย้า แต่เขากลบั ‘เฉย’
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วาวมณแีน่ใจว่าเมื่อกี้เธอเหน็...

“ภาพลวงตา”

คนฟังนิ่วหน้าเมื่อได้ยนิเสยีงบอก ‘เรื่อยๆ’

เขาเป็นหมอผหีรอื ถงึรู้สิ่งที่เธอคดิในหวั

“คนเรามกัเหน็ภาพลวงตาเวลาที่ฟุ้งซ่าน”

ฟุ้งซ่าน?

วาวมณีเกือบหัวเราะออกมา ถ้าเขารู้จักเธอ เขาคงไม่คิดว่า 

คนอย่างเธอจะฟุ้งซ่าน เพ้อเจ้อ ฝันกลางวนั ซึ่งเป็นสิ่งสดุท้ายที่เธอจะ

เลือกท�า เธอเห็นภาพลวงตา หรือบ้านประหลาดนี่กันแน่ที่ก�าลัง

เล่นกล...

หรอือาจจะเป็น...เขา

หมอผแีปลกหน้า

เขาดงึเธอให้ลกุขึ้นยนื ยงัไม่ทนัได้ออกปากขอบอกขอบใจก.็..

“วาว” แม่ของเธอก้าวเรว็ๆ ออกมาจากปีกตกึทางซ้ายมอื

หูแว่วเสยีงกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งที่เมื่อกี้ไม่เหน็ม ีมอืก�าสร้อยในมอืเอา

ไว้แน่น

“ก�าลังจะออกมาดูอยู่เชียว เมื่อกี้แม่ได้ยินเสียงรถ” แม่ส่ง 

ยิ้มกว้างขวางมาให้ ดีอกดีใจเหมือนกับเพิ่งเจอเธอในรอบห้าสิบปี 

แทนที่จะเป็นเมื่อตอนเช้าที่โต๊ะอาหาร

อันที่จริง...เธอเองก็รู้สึกโล่งใจนิดๆ ที่ไม่ต้องยืนอยู่กับหมอผี

เพยีงล�าพงั ถงึเขาจะไม่ดู...ดรุ้ายน่ากลวั

“เจอกนัแล้วสนิะ นี่วาวมณลีูกสาวของฉนั วาว...นี่คณุกฤษ”

ชื่อของเขาท�าให้เธอถึงกับต้องหันมามองผู้ชายตรงหน้าอย่าง

จรงิจงั...ลมืมารยาท จนแม่กระแอมเหมอืนมอีะไรตดิคอ วาวมณถีงึได้

ยกมอืขึ้นไหว้เขา

“สวสัดคี่ะ” อย่างน้อยเขากน็่าจะอายมุากกว่าเธอ
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ทว่า ‘คณุกฤษ’ ของแม่ ไม่สนใจจะรบัไหว้

“เชิญข้างในดีกว่า” เจ้าของบ้านบอกแล้วก้าวผ่านหน้าเธอไป 

เขาไม่สนใจด้วยซ�้าว่า ‘แขก’ อย่างพวกเธอจะตามไปรเึปล่า

เอาน่ะ...อย่างน้อยเธอกแ็น่ใจไปแล้วเปลาะหนึ่ง

กฤษ รงัษมีา ไม่ใช่ผ ีมอืที่จบัแขนเธอไว้เมื่อกี้กย็งั ‘จบัต้อง’ ได้
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หญงิสาวมองไปรอบห้องนัง่เล่น ทัง้ทีส่สีนักอ็อกจะฉดูฉาด

ปานนั้น แต่กลบัท�าให้เธอรู้สกึผ่อนคลาย อาจจะเป็นเพราะเบาะนุ่มที่

เธอนั่ง หรืออาจจะเป็นเพราะกลิ่นดอกโมกที่โชยชายเข้ามาในห้อง 

นั่งเล่นแบบโอเพนแอร์ของบ้านแขกนี่ก็ได้ หรือบางทีอาจจะเป็น 

ชาสมุนไพรในแก้วลายดอกไม้ ที่คนรับใช้ในบ้านที่ชื่อโกเมนยกมา 

บรกิาร

วาวมณีนั่งมองข้าวของกระจุ๋มกระจิ๋มที่ตกแต่งตรงนั้นตรงนี้

กระจดักระจายไปทั่วห้อง ไม่ได้มแีค่แขก มทีั้งไทยทั้งเทศปนๆ กนั เลย

ไม่ทนัได้ฟังประโยคก่อนหน้า

“ถ้าคณุหญงิฉายสดุาไม่ขดัข้อง งานแต่งของผมกบัลกูสาวคณุ

กค็งไม่เกนิอาทติย์หน้า”

“ไม่เรว็เกนิไปหน่อยเหรอคะ” แม่ของเธอแย้ง

วาวมณเีบอืนหน้าจากหนงัสอืหุม้ปกหนงับนชั้นวาง หนัมาสนใจ

หวัข้อสนทนาของคนเป็นแม่กบัสามใีนอนาคต

“ผมคดิว่าไม่”

“การตระเตรียมงานคงต้องใช้เวลา แต่อาทิตย์หน้าฉันเกรงว่า

มนัจะเรว็ไป”

2
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อาทติย์หน้า...เธอเลกิคิ้ว

แม่เธอบอกเองว่างานแต่งจะถกูจดัขึ้นทนัททีี่คณุกฤษของใครๆ 

กลบัมาจากที่ไหนกไ็ม่รู้ แต่ค�าว่าทนัทกีไ็ม่น่าจะด่วนจี๋ถงึขนาดนี้

“ผมอยากให้งานนี้เป็นงานเรียบง่ายส�าหรับคนในครอบครัว” 

ฟังดูอบอุ่นจนเหงื่อเธอซมึเลยทเีดยีว

“แต่พวกคุณสองคนเพิ่งจะได้เห็นหน้ากัน บางทีอาจจะต้อง

อาศยัเวลาที่จะท�าความรู้จกักนั”

มุมปากของเขายกขึ้นเป็นรอยยิ้ม...รึเปล่านะ มือเอื้อมออกไป

หยบิถ้วยชาขึ้นจบิ

เธอกบัแม่นั่งสบายบนเบาะนุ่ม ทว่าชายหนุ่มเจ้าของบ้านกลบั

นั่งไขว่ห้างบนเก้าอี้ไม้ไม่มพีนกั ข้างโต๊ะเขยีนหนงัสอืตวัใหญ่

แสงไฟเหลอืงนวลจากเพดานอาบไล้ใบหน้าและเนื้อตวัของเขา 

กฤษเป็นคนสูง เรยีกได้ว่าตวัใหญ่ แต่ไม่ดูเทอะทะ เขาใส่เสื้อยดืสเีทา

ธรรมดาๆ และกางเกงยนีสเีข้ม

เขาเป็นคนหน้าตาด ีรูปหล่อ...อมื...ไม่ ไม่ ไม่...รูปงาม...น่าจะ

เหมาะใช้บรรยายลกัษณะทางกายภาพของว่าที่สามเีธอ

คิ้วเข้ม จมูกโด่งเป็นสนัตรง และดวงตาด�าลกึเหมอืนพวกแขก

ขาว แต่ไม่ได้ดู ‘แขก’ เกนิไปนกั เพราะผวิเหลอืงๆ นวลๆ เหลี่ยมมมุ

บนใบหน้า แนวกราม และปลายคางเรยีวมนไม่ได้ดูกระด้างขงึขงั แต่

กย็งัดูเป็นมนษุย์ผู้ชาย

กริ๊ก! เสยีงแก้วกระทบจานท�าให้เธอเหลอืบตาขึ้นมองหน้าเขา 

กฤษไม่ได้มองมา แต่เขาหลบุตาลง ขน...เอ๊ยขนตาท�าไมถงึได้ยาวจงั

“ผมมองไม่เหน็ความจ�าเป็นที่เราต้องใช้เวลาท�าความรู้จกักนั”

เมื่อกี้แม่กบัเขาคยุกนัไปถงึไหนแล้ว

“เราจะรู้จกักนัก่อนหรอืหลงั จะแตกต่างกนัตรงไหน จะรู้จกักนั

หรอืไม่ ยงัไงเรากต็้องแต่งงานกนัอยู่ด”ี
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แม่เธอชะงกัเลก็น้อย คิ้วขมวดเข้าหากนั

เธอนกึขนั...สหีน้ากระอกักระอ่วนของแม่ คณุหญงิฉายสดุาฝึก

ท�าหน้าเฉยมาตั้งแต่เดก็ แต่ตอนนี้เจอคูแ่ข่งที่เหนอืกว่าเข้าให้แล้วสนิะ

“ผมไม่มีอาการทางประสาท ไม่มีประวัติอาชญากรรม” ปาก

ของเขาโค้งขึ้น รอยโค้งเล็กๆ ที่มุมปากทั้งสองข้างดึงดูดสายตาพอ

สมควร

เธอเพิ่งสงัเกตเหน็ว่ารมิฝีปากเขามรีอยบุ๋มเลก็ๆ ตรงกลาง

“ไม่ได้เป็นโรคร้าย ถ้าคณุไม่สบายใจ ข้อมูลส่วนตวัของผมอยู่

ในแฟ้มนั่น” คนพูดพยกัพเยดิไปที่แฟ้มสดี�าบนโต๊ะเขยีนหนงัสอื 

“หรอืว่าลูกสาวคณุไม่เตม็ใจ” เขาถามแม่ แต่ตากลบัมองมาที่

เธอ คิ้วเข้มข้างหนึ่งเลกิขึ้น...นี่เป็นครั้งแรกหลงัจากที่ลานกลางบ้านที่

เขามองมาที่เธอ วาวมณไีม่ได้หลบตา เพราะ...หลบไม่ทนัน่ะสิ

“ถ้าฉนัไม่เตม็ใจ คงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกค่ะ”

กฤษรินน�้าชาลงในถ้วยของเธอที่พร่องลงไปกว่าครึ่ง ควันขาว

ลอยเอื่อยขึ้นมา แววตาทอประกายพรบิพราวแวบหนึ่ง แล้วกเ็ลอืนหาย

ไป หรอืจะเป็นการเล่นตลกของควนัและแสงสี

“งั้นกด็”ี เขาประสานมอืวางบนเข่า ท่าทางดูสบายๆ และกด็ู

ถอืตวัอยู่ในท.ี..แบบที่ ‘ผู้ด’ี ควรจะเป็น

“เราจะแต่งงานกันอาทิตย์หน้า” เขาบอกง่ายๆ เหมือนก�าลัง

สรปุ และแน่นอน จากหวัข้อการประชมุในวนันี้เธอมเีวลาไม่กี่วนัที่จะ

เกบ็ข้าวของและเตรยีมตวัเป็นเจ้าสาว อะไรจะไวปานนั้น

“แล้วคณุจะแน่ใจได้ยงัไงว่าฉนัเหมาะที่จะเป็นภรรยาของคณุ” 

วาวมณอีาศยัจงัหวะที่ทกุคนเงยีบถามขึ้นด้วยความอยากรูจ้รงิจงั เธอ

เต็มใจที่จะเป็นภรรยาของเขา และเธอก็อยากจะสัมภาษณ์คนที่ตก 

ที่นั่งเดยีวกนัดู

เขากวาดตามองเธอ...เหมือนส�ารวจสินค้า “ฉันพอใจในสิ่งที่
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เหน็”

ค�าว่า ‘พอใจ’ ของเขาท�าให้เธอรู้สกึ...แปลกชอบกล

“คณุไม่กลวัหรอืคะว่าบางทฉีนัอาจจะมอีาการทางจติ อาจจะ

มโีรคตดิต่อร้ายแรงกไ็ด้”

“วาว...แม่ว่า” แม่ของเธอส่งเสียงปราม แต่สิ่งที่เธอสนใจ

มากกว่าคอืค�าตอบของว่าที่สาม ีรมิฝีปากของเขาบดิโค้งเป็นรอยยิ้มที่

เหมอืนจะเย้ยกนั

“ไม่ว่าเธอจะเป็นบ้าหรือมีโรคร้ายแรง ฉันก็ต้องรับเธอเป็น

ภรรยาอย่างไม่มเีงื่อนไข” 

ถงึเขาจะเป็นบ้า หน้าตาแย่ นสิยัประหลาด เธอกต็้องยอมรบั

เขาให้ได้เหมอืนกนันั่นละ

“เรารบีท�าเรื่องนี้ให้จบๆ ดกีว่า ดวงวญิญาณของทวดของทวด

ของทวดของเราจะได้สบายใจ”

เขาพดูถงึการแต่งงานเหมอืนข้อตกลงทางธรุกจิ อนัที่จรงิเรื่องนี้

กไ็ร้ความโรแมนตกิมาตั้งแต่ยคุดกึด�าบรรพ์ไม่ใช่หรอื วนิาทนีั้นวาวมณี

อยากจะกลอกตาใส่ฝ้าเพดาน

ตอนนั้นทวดของทวดของทวดของเธอ กบัทวดของทวดของทวด

ของเขาคิดอะไรอยู่นะ ถึงได้ท�าข้อตกลงพิลึกพิลั่น แต่ช่างมันเหอะ 

อย่างที่เขาบอกกถ็ูก มาท�ามนัให้จบๆ เสยีที

“กไ็ด้ค่ะ แต่งกนัอาทติย์หน้าเลยกไ็ด้”

จะช้าจะเร็ว...เธอก็คงหนีสถานะภรรยาของเขาไม่พ้นอยู ่ด ี

นยัน์ตาด�าขลบัของกฤษลุ่มลกึลง บอกไม่ได้ว่าเขาพอใจหรอืสมใจกบั

ค�าตอบของเธอหรอืไม่ หน้าตายงัคงเฉยเมยดงัเดมิ 

เขาลกุขึ้นยนือย่างไม่ รบีร้อน และหนัไปบอกกบัแม่เธอ “ผมมี

บางอย่างที่ต้องท�า ต้องขอตวัก่อน” กฤษยกมอืไหว้แม่เธอแล้วเดนิออก

จากห้อง 
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เธอมองตามหลังเขาตาปริบๆ และได้ยินเสียงแม่ถอนหายใจ

พรดื เหมอืนได้ระบายความอดัอั้นตนัใจออกมา รมิฝีปากของแม่เม้ม

เข้าหากนั

เธอกบัแม่เดนิออกมาจากบ้านแขก ที่เจ้าของบ้านหายแวบไปไหน

ไม่รู้ พอขึ้นรถ โกเมนกเ็ดนิเรว็ๆ ออกมาจากบ้าน

“คณุผู้หญงิครบั คณุผู้หญงิครบั”

วาวมณเีลื่อนกระจกลง

“นายบอกว่าคณุลมืไว้” คนรบัใช้ยิ้มแฉ่งโชว์ฟันขาว ตดักบัผวิ

เข้มคล�้า

เธอรบัแฟ้มประวตัขิองเขามาถอืไว้

“ลูกคิดยังไงกับคุณกฤษ” พอเมอร์เซเดส-เบนซ์ที่พวกเธอนั่ง 

พ้นรั้วบ้านสดบัจนัทร์ แม่กอ็อกปากถาม

เหมอืนหมอผ.ี..เธอเหลอืบตามองแฟ้มสดี�าในมอืเลก็น้อย

“เขากด็ดูค่ีะ” สิ่งที่พดูออกมาไม่ใช่ความในใจ โกหกมดเทจ็เป็น

เรื่องที่คนเราท�ากนัอยู่ทกุวนิาท ีหรอืไม่จรงิ

แม่ช�าเลอืงมองมา ท�าท่าจะชวนสนทนาพาท ีเธอรบีเบอืนหน้า

ออกไปมองข้างถนน เธอไม่อยากจะพูดถงึคู่หมั้นคู่หมาย เธออยากจะ

นั่งคดิอะไรเงยีบๆ นิ้วเลื่อนขึ้นมาที่ล�าคอ ทว่าพบเพยีงความว่างเปล่า

เป็นครั้งที่เธอรู้สกึตกใจจรงิจงั

ฮึ่ม...กฤษ รงัษมีา ยงัไม่ได้คนืสร้อยให้เธอ!
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สาเหตุที่เธอกับเขาต้องแต่งงานกันยังเป็นปริศนา

แน่ละ...มนัคอืข้อตกลงระหว่างทวดของทวดของทวดของทั้งสอง 

แต่จรงิๆ แล้ว ‘อะไร’ ที่ท�าให้สองคนนั้นคดิและตดัสนิใจอย่างนั้น ยงั

เป็นเรื่องที่ไม่เคยกระจ่างแจ้ง

จะว่าสองตระกูลซี้ปึ้กกนักไ็ม่ใช่...

ซี้ปึ้กประสาอะไร ตลอดเวลาหลายชั่วอายคุนทั้งสองครอบครวั

ไม่เคยสงุสงิ แซยดิ สงกรานต์ ปีใหม่ ไม่เคยมแีม้แต่การ์ดอวยพร หรอื

กระเช้าคกุกี้กล่องแดงมาถงึบ้าน

หรอืทวดของทวดของทวดของเขาเคยช่วยชวีติทวดของทวดของ

ทวดของเธอไว้ในสนามรบ? ในป่า? หรอืหมูบ้่านบนดอยห่างไกลความ

ซวิไิลซ์?

ค�าตอบคอืไม่ ไม่ และไม่

บรรพบรุษุของเธอไม่ได้เป็นวรีบรุษุสงครามหรอืวรีสตรขีองชาต ิ

หรอืมวีรีกรรมโลดโผนสุ่มเสี่ยงต่ออนัตราย ส่วนใหญ่กไ็ปสบายเมื่อถงึ

เวลาอนัควร แต่กม็บีางกรณทีี่น่าฉงน

ยงัไงๆ สิ่งที่วาวมณไีด้ยนิฝังหวัมาตั้งแต่ห้าขวบกค็อื ‘หนจูะต้อง

เป็นเจ้าสาวของคณุกฤษ’

3
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‘ท�าไมเหรอคะ’ เธอในวยัห้าขวบถามด้วยความสงสยัใคร่รู้

สิ่งที่ได้ตอบกลบัมาคอื เสยีงถอนใจของแม่ ‘เราเป็นหนี้รงัษมีา’ 

หนี้ที่ชดใช้ไม่ได้ด้วยเงนิ...

เฮ้อ...ถึงจะใช้ด้วยเงินได้ ภานุมาสก็ไม่มีเงินจะใช้ให้อยู่ดี จน

กรอบออกยงังี้ จะเอาเงนิที่ไหนไปใช้เขา หนี้สนินี้มันกม็หีลายประเภท

ด้วยกนั หนี้กบัรงัษมีาเป็นแบบไหนเธอกไ็ม่รู้

หนี้ชวีติ? หนี้พนนั? หนี้บญุคณุ? หนี้รกั? หนี้แค้น? หนี้รษิยา?

มนัจะเป็นหนี้อะไรกแ็ล้วแต่...

‘เรื่องมนันานมาแล้ว แม่กจ็�าไม่ค่อยได้ แต่อย่างเดยีวที่ลูกต้อง

ท�า คอืเตรยีมตวัให้พร้อมเพื่อที่จะเป็นเจ้าสาวของคณุกฤษ’

นบัตั้งแต่วนันั้น...

เด็กหญิงวาวมณีผู้หัวอ่อนและว่านอนสอนง่ายก็บันทึกลงใน

สมองว่า สามใีนอนาคตของเธอคอื กฤษ รงัษมีา คนที่เธอไม่รู้ว่าเป็น

ใคร

กม็บ้ีางบางครั้งในช่วงที่เดก็หญงิวาวมณเีตบิโตจากเดก็หญงิไป

เป็นสาวรุ่น เธอเคยนึกกังวลถึงอนาคตของตัวเอง จนอยากจะหนีไป

บวชช ีแต่คดิอกีท.ี..ถ้าต้องถอืศลี กนิข้าวแค่วนัละมื้อสองมื้อคงไม่ไหว 

เธอเคยคิดจะเก็บเงินสักก้อน แล้วเดินทางท่องเที่ยวรอบโลก แต่มัน

คงจะใช้เวลานานเกนิไป

จนกระทั่งเตบิโตขึ้นมาวาวมณถีงึได้รูว่้า การเป็นภรรยาคณุกฤษ

เป็นหนทางชวีติที่ ‘ง่าย’ ที่สดุแล้ว อย่างน้อยกเ็ป็นไปตามวฏัจกัรของ

มนษุย์ ด�ารงชพี สร้างครอบครวั เพื่อขยายเผ่าพนัธุ์ต่อไป

“สวยจงัเลยนะคะ” ดวงตาของคนพดูเป็นประกายเมือ่จ้อง

มองมาที่เธอ...

อา...ไม่ใช่เธอหรอกที่สวย แต่เป็นทบัทมิเมด็ใหญ่บนสร้อยที่ห้อย
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อยู่ในคอเธอต่างหากที่วาวระยบัจบัตา

คณุหญงิฉายสดุางดัเอาผ้าไหมเก่าในกรคุณุยายออกมาให้เธอ

นุ่งห่มในวนัววิาห์ พร้อมทั้งเครื่องเพชรเครื่องทองของเก่า แต่ยงัไงเบ้า

หน้าของเธอกไ็ม่ได้ดูดขีึ้นเท่าไร ใบหน้าที่สะท้อนอยู่ในกระจกเรยีกได้

ว่าพบเห็นได้ทั่วไปในเขตสยามประเทศ ใบหน้าสุดแสนจะธรรมดา  

ผวิพรรณขาวกว่าคนปกตหิน่อยเพราะไม่ได้ถูกแดดลมบ่อยนกั

เธอแทบจะอดใจรอให้ถึงพิธีแต่งงานของตัวเองไม่ไหวแล้ว  

หญิงสาวเหลือบมองนาฬิกาก่อนที่จะเดินไปเดินมาหน้าเตียงนอน 

สองสามท ีแล้วกช็ะเง้อชะแง้คอมองออกไปนอกหน้าต่าง

อากาศข้างนอกสดใส...จนน่าใจหาย

เมฆด�าย่างกรายเข้ามาปกคลมุท้องฟ้าไปกว่าครึ่ง ตามมาด้วย

เสียงอื้ออึงของฟ้าค�าราม บรรยากาศแสนจะเพอร์เฟกต์ส�าหรับพิธี

มงคล...ของสองตระกูล

แต่ชะเง้อกี่ท ีลานโล่งข้างล่างกไ็ม่มกีารเคลื่อนไหว

เจ้าบ่าว...ยงัไม่โผล่มา หรอืเขาจะไม่มาแล้ว

“จุ๊ๆ  ไม่เอาน่ะ” เธอปรามตวัเอง นี่กลายเป็นคนฟุง้ซ่านไปตั้งแต่

เมื่อไร กเ็ขาเองนั่นละที่ประกาศว่า

‘เรารบีท�าเรื่องนี้ให้จบๆ ดกีว่า ดวงวญิญาณของทวดของทวด

ของทวดของเราจะได้สบายใจ’

หลงักลบัมาจากบ้านแขกของกฤษ ทกุคนรอบตวัเธอกก็ลายเป็น

คนฟุง้ซ่านไปหมด แม่ของเธอต้องรบีเร่งจดัเตรยีมพธิ ีส่วนพ่อกต้็องรบี

เร่งเชื้อเชญิแขกเหรื่อเครอืญาติ

‘เราจะไม่จ้างออร์แกไนเซอร์แพงๆ หรอกนะ’ พิลาสลาวัลย์... 

น้าคนรองของเธอประกาศ

หลงัจากภานมุาสประสบปัญหาชกัหน้าไม่ถงึหลงั พลิาสลาวลัย์

จงึถกูแต่งตั้งให้เป็นเหรญัญกิของที่บ้าน ค่าใช้จ่ายอะไรกต็ามที่เกดิขึ้น
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ในอาณาเขตบ้านภานมุาสสดุคลาสสกิหลงันี้ ต้องผ่านหผู่านตาพลิาส-

ลาวลัย์ทั้งหมดทกุบาททกุสลงึ แกจดลงบญัชยีกิๆ ไม่ขาดตกบกพร่อง

และพธิแีต่งงานกจ็ดัขึ้นในรั้วบ้านอนัโอ่โถงของภานมุาส

‘เขาจะเอาสนิสอดมาให้แล้ว พวกเราต้องแสดงสปิรติบ้าง’ แม่

ของเธอบอก

ลุงเพิ่ม ป้าแย้มหัวหน้าแม่บ้าน ยายปริกคนครัว เด็กยุ้ย... 

เด็กรับใช้ทั่วไป น้าชมคนสวน และคนอื่นๆ ต่างวิ่งวุ่นชุลมุนเพื่อ 

ตระเตรยีมงานแต่งของเธอกบักฤษให้เป็นงานเลี้ยงอบอุน่ในครอบครวั 

ที่มแีต่ญาตสินทิมติรรกัมาเป็นสกัขพียานในพธิี

เด็กยุ้ยปลุกเธอให้ลุกขึ้นแต่งเนื้อแต่งตัวตั้งแต่ตีสาม นี่จวนจะ

เที่ยงแล้วเจ้าบ่าวยังไม่มา แขกเหรื่อที่ได้รับเชิญมาไม่มีหนีกลับก่อน 

เพราะต่างกอ็ยากรู้อยากเหน็ว่า

คุณกฤษคนนั้น...หน้าตาเป็นยังไง จะหล่อเหลาเลอค่าเหมือน

เทพบตุรในฝัน หรอืรูปชั่วมวัหมอง ถงึไม่เคยปรากฏตวัให้ใครเหน็

“คณุวาวไม่ต้องตื่นเต้นนะคะ สูดหายใจเข้าลกึๆ ค่ะ ผู้หญงิเรา

กต้็องตื่นเต้นเป็นธรรมดาในวนัววิาห์ของตวัเอง แล้วมนัจะผ่านไปด้วย

ด.ี..เชื่อยุ้ย”

ขอบคณุจ้ะยุย้...เธอไม่ได้กล่าว แค่หนัไปยิ้มเครยีดๆ ให้ฝ่ายนั้น 

ถ้าคนพูดจะมีลูกสักสี่ สามีอีกสอง ไม่ใช่สาววัยรุ่นไร้คนรักที่อ่อนวัย

กว่าเธอไม่กี่ปี เธอคงจะเชื่อถอืได้มากกว่านี้

และจุ๊ๆ...เดก็ยุ้ยเข้าใจผดิถนดั

วาวมณีไม่ได้อยากเป็นภรรยาของกฤษจนตัวสั่น สิ่งที่วนเวียน

อยู่ในหัวของเธอนั้นมีอยู่อย่างเดียว ซึ่งนั่นก็ไม่เกี่ยวกับงานแต่งงาน

แม้แต่น้อย

‘หนูไม่มเีบอร์ตดิต่อคณุกฤษค่ะแม่’

เขาไม่มีไลน์ เฟซบุ๊ก หรือไอจีให้ใครตามตัวได้ทั้งนั้น เขาเดิน
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ทางมาจากอดตี? หรอืเป็นมนษุย์ถ�้า? อะไรจะสนัโดษปานนั้น ให้ตาย

สิ...แม้แต่พระสมัยนี้ยังมีเฟซบุ๊กให้ศิษยานุศิษย์กดไลก์กดแชร์ธรรมะ

วนัละค�า

พอเธอพยายามหาลู่ทางตดิต่อสามใีนอนาคต กลับถูกคนเป็น

แม่กดีกนั

‘แล้วลูกจะเอาเบอร์โทร. เขาไปท�าไม’

‘หนูแค่ต้องการพบปะพูดคุยกับเขา อย่างน้อยเราก็จะต้อง

แต่งงานกนั’

‘คณุกฤษเขาอาจจะก�าลงัยุง่ ลกูไม่ควรที่จะ...’ ในที่สดุเธอกห็นั

หลงักลบั ไม่ต่อความยาว

กฤษ รงัษมีา อาจจะไม่ได้ฆ่าใครตาย ไม่ได้เป็นอาชญากรข้าม

ชาต ิไม่ได้เป็นคนไข้ขาประจ�าที่โรงพยาบาลประสาทแห่งไหน

แต่ในมมุมองวาวมณใีนตอนนี้ ผู้ชายคนนั้นเป็นขโมย! เขาเอา

สร้อยคอเธอไป เจด็วนัแล้วที่เธอพยายามตดิต่อเขา แต่ไม่เป็นผล

เธอเคยแวะไปที่บ้านของเขา ทว่า...

‘ไม่อยู่ครับ’ โกเมนบอกด้วยรอยยิ้ม ดูเหมือนว่าชีวิตนี้เขาจะ 

ไม่เคยทกุข์ร้อนอะไรในโลก ผดิกบัเธอที่ต้องแสร้งท�าเป็นยิ้ม ทั้งที่ในใจ 

ขุ่นมวั

‘มอีะไรฝากบอกนายมั้ยครบัคณุผู้หญงิ’

‘ไม่เป็นไรจ้ะ อกีไม่กี่วนัเขากบัฉนักเ็จอกนัแล้ว’ นั่นเป็นครั้งแรก

และครั้งเดียวในเจ็ดวันนี้ที่เธอได้ไปเยือนบ้านสดับจันทร์ เพราะ 

หลงัจากแม่ของเธอรู้เรื่องเข้ากก็�าชบัหนกัแน่น

‘เขาไม่ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเจอหน้ากันก่อนงานแต่ง มันจะไม่ด ี

มนัเป็นธรรมเนยีมฝรั่งเขาว่ามา’

เฮอะ...แต่บ้านเธอไม่มใีครสบืเชื้อสายคอร์เคเซยีนสกักะคน

ป่วยการที่จะเถียง ท�าได้เพียง...เป็นกังวลถึง ‘ของของเธอ’  



24  ทำ�ไมต้องรัก

เขาจะเก็บมันไว้ไหม หรือปาทิ้งไปแล้ว หรือลืมทิ้งไว้ตรงไหนก็ไม่รู้  

ไม่ทกุข์ร้อน มนั...เฮ้อ...มนักแ็ค่ของนอกกาย ของนอกกายอย่างเดยีว 

ที่มคีวามหมายส�าหรบัเธอ

เสยีงเคาะประตูดงัขึ้น วาวมณหีนัขวบัไปที่ประตู

“วาว” เด็กยุ้ยนั่นเองที่เดินไปเปิดประตูให้แม่ของเธอเข้ามา 

“เมื่อกี้ป้าแย้มถามหาขนัเงนิ ลงไปช่วยแกหาหน่อยสิ”

“ขนัใบไหนเหรอคะคณุท่าน”

“ฉนัจะไปรู้ได้ยงัไงเล่า ลงไปถามป้าแย้มดูสจิ๊ะแม่คณุ”

“ค่ะคณุท่าน” เดก็ยุ้ยยิ้มจดืเจื่อนแล้วรบีเร่งออกจากห้องไป 

เหลอืสองแม่ลูกเพยีงล�าพงั บางทป้ีาแย้มอาจจะไม่ได้หาขนัหรอื

อะไรเลยกไ็ด้

“แม่มอีะไรจะพูดกบัวาวเหรอคะ” เธอเอยีงคอมอง

คณุหญงิฉายสดุาเม้มปากเข้าหากนั ก้าวเรว็ๆ เข้ามาหาเธอ จบั

ไหล่ทั้งสองข้างของเธอไว้แน่น

“ลูกโอเคใช่ไหม”

วาวมณชีะงกัก่อนที่จะพยกัหน้าช้าๆ

สหีน้าท่าทางของคนถามต่างหากที่ดู...ไม่โอเค

“คณุพระคณุเจ้ารกัษา” แม่พมึพ�า เชดิหน้าขึ้นอกีครั้ง แววตา 

กลบัมาเยอืกเยน็เหมอืนปกต ิก่อนกระแอม

“ฟังที่แม่พูดให้ดนีะวาว” คนเป็นแม่สบตาเธอแน่วนิ่งจรงิจงั

“พอผ่านวันนี้ไปแล้ว หนูจะกลายเป็นคนของรังษีมา หนูต้อง

ปรนนิบัติดูแลสามีให้ดี อย่าให้ขาดตกบกพร่อง อย่าให้เสื่อมเสีย 

ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล และอีกอย่าง ภานุมาสเป็นหนี้หนู หนูเป็น 

คนที่เสยีสละ ภานมุาสรุ่นหลงัๆ ลูก หลาน เหลนของหนูจะภูมิใจใน

ตวัหนูนะวาว”

วาวมณอีดที่จะแย้งในใจไม่ได้ เธอไม่ได้ซาบซึ้งกบัค�าพดูของแม่
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สกันดิ เธอไม่ได้รู้สกึว่าตวัเองก�าลงัเสยีสละอะไรทั้งนั้น

“อุ๊ย”

พลันแม่ก็ดึงเธอเข้าไปกอดไว้แนบแน่น วาวมณีชะงักไปหลาย

วินาที นานมากแล้วที่แม่ไม่ได้กอดเธอ กลิ่นชาเนลนัมเบอร์ไฟว์จาก 

ตวัแม่อบอวลไปทั่วโพรงจมกู หลายวนิาทต่ีอมาแม่ถงึได้ดนัตวัเธอออก

“แต่ถ้าผู้ชายคนนั้นรงัแกหนู ท�าให้หนูเจบ็ช�้าไม่ว่าทางร่างกาย

หรือจิตใจ อย่าทนเด็ดขาด ออกมาจากบ้านหลังนั้น กลับมาอยู่ที่ 

ภานมุาส”

ประโยคนั้นท�าให้เธองงงนั วาวมณจ้ีองมองเข้าไปในดวงตาของ

แม่...ไม่แน่ใจว่าคณุหญงิฉายสดุายงัปกตดิอียู่ รเึปล่า

“อย่ามามองหน้าฉันแบบนั้นนะ” คนถูกจ้องเริ่มมีความยัวะ 

ขึ้นมา

“นี่แกคดิจรงิๆ เหรอว่าฉนัสบายอกสบายใจ ที่จะปล่อยให้เลอืด

เนื้อเชื้อไขของตวัเองตกล่องปล่องชิ้นไปกบัใครกไ็ม่รู ้แกคดิว่าฉนัไม่รูส้กึ

รู้สาอะไรงั้นส”ิ

เธอเกือบพยักหน้าหงึกๆ ถ้าไม่เห็นแววตาขุ่นเคืองของอีกฝ่าย

เสยีก่อน

คณุหญงิฉายสดุาโบกไม้โบกมอื “ช่างมนัเถอะ” หญงิร่างระหง

โปร่งบางเหมือนสาวแรกรุ่น มากกว่าจะเป็นผู้หญิงที่ล่วงเลยวัยกลาง

คนมาแล้ว เดนิไปที่โต๊ะเครื่องแป้ง ปากกพ็มึพ�า

“พูดไปมนักไ็ม่ได้อะไรขึ้นมา”

แม่กลับมาพร้อมเครื่องส�าอางในมือ เติมบลัชออนลงบนแก้ม

ของเธอตรงนั้นอกีนดิ ตรงนี้อกีหน่อย จดัปอยผมที่หล่นลงปรกหน้าให้

เขาที่ เอยีงซ้ายเอยีงขวาส�ารวจตรวจตรา คว้าลปิกลอสสส้ีมขึ้นมาแต้ม

ลงบนปากของเธอ

“อา...ค่อยดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหน่อย”
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วาวมณีไม่ได้คิดว่าเมกอัปฝีมือตัวเองจะดูแย่ที่ตรงไหน มันดู

เรียบและง่ายอย่างที่เป็นทุกวัน อีกอย่างวินาทีนี้วาวมณีไม่ได้สนใจ 

เมกอปับนหน้าของตวัเอง

“ถ้าแม่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆ ท�าไมแม่บอกหนูมาตลอดว่าต้อง

แต่งงานกบัผู้ชายคนนั้น ไม่ว่าอะไรจะเกดิขึ้น”

รมิฝีปากเคลอืบสกีหุลาบของคนเป็นแม่อ้าแล้วหบุ หบุแล้วกอ้็า 

เหมือนต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ไม่ทันที่ค�าตอบที่แท้จริงจะกระดอน

ออกมา เสยีงเคาะประตูกด็งัขึ้นได้จงัหวะพอดี

“คณุท่าน คณุวาวคะ” เดก็ยุ้ยเยี่ยมหน้าเข้ามาบอก ตื่นเต้นยิ่ง

กว่าญาตแิท้ๆ ของเจ้าสาว “เจ้าบ่าวมาแล้วค่ะ!”

วาวมณหีนัมองออกไปนอกหน้าต่าง บนลานหน้าบ้านที่เคยว่าง

เปล่ามีแลนด์โรเวอร์สีน�้าเงินจอดเด่นเป็นสง่า ดวงตาของเธอลุกวาว 

หญงิสาวซ่อนยิ้มในหน้าหนักลบัมาหาแม่และเดก็รบัใช้

“เราลงไปกนัเถอะค่ะ เดี๋ยวคณุกฤษจะรอ”

ฝนที่ตั้งเค้ามาตั้งแต่เช้าถอืโอกาสโปรยปรายลงมา ส่วนค�าตอบ

ของแม่ วนัหลงัค่อยถามใหม่กแ็ล้วกนั
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ข้อหนึ่งที่เธอเพิ่งรู้เกี่ยวกับ ‘ว่าที่สามี’ ก็คือ เขาเป็นคนที่

ดงึดูดสายตาผู้คน

ทันทีที่วาวมณีย่างเท้าเข้ามาในห้องฟ้าครามอันคับคั่งไปด้วย

คนกันเอง ก็เห็นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่นั่งอยู่บนโซฟาหลุยส์ ไม่พูดคุย

สงุสงิกบัใคร เธอกบัแม่ชะงกัเมื่อเหน็ชดุที่เขาใส่

อา...พอติดต่อกันไม่ได้ พวกเธอก็ไม่รู้จะนัดแนะธีมงานกับเขา

ยงัไง

‘คณุกฤษเขากน่็าจะรูก้าลเทศะหรอกน่ะ’ พ่อของเธอออกความ

เหน็

แล้วมนักเ็ป็นอย่างที่...แม่ น้า และยายของเธอกงัวลจรงิๆ

‘มาคนละงาน’ คอืเสยีงที่ก้องอยู่ในหู

กฤษ รงัษมีา สวมเสื้อเชิ้ตสขีาวกบักางเกงสแลก็ส์ ส่วนเธอนุ่ง

ผ้าถงุห่มสไบ เหมอืนนางร�าเตรยีมขึ้นร�าแก้บน กย็งังี้ละนะ ท�ายงัไงได้ 

เมื่อเธอกบัเขาไม่ได้เตี๊ยมกนัมาก่อน

เฮ้อ...มาถงึขั้นนี้ ยงัไงพธิกีต็้องมตี่อไป

“อุ๊ย นั่นเจ้าสาวมาแล้ว” พิลาสลาวัลย์ท�าเสียงตื่นเต้นกว่า

มาตรฐาน

4
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สายตาทกุคู่มองมาที่เจ้าสาว...

วาวมณีบังคับมุมปากให้ยกขึ้นน้อยๆ ก้าวเข้าห้องมาอย่าง 

แช่มช้า อย่างน้อยเจ้าบ่าวกอ็ตุส่าห์ลกุจากเก้าอี้เพื่อเป็นเกยีรตแิก่การ

ปรากฏกายของเธอ

“คณุกฤษคงไม่ได้รอนานเกนิไปหรอกนะคะ” แม่ออกปาก แย้ม

รอยยิ้มที่ดูเกอืบจะจรงิใจให้เขา

“ผมเพิ่งมาถึง” เขาปล่อยให้ทุกคนรอมาแล้วหลายชั่วโมง แต่ 

ดเูหมอืนว่าบรรดาแขกน้อยใหญ่จะไม่สนใจความจรงิในข้อที่ว่าเจ้าบ่าว 

นั้นมา ‘โคตร’ จะช้า มองจากหางตาของเธอ ทกุสายตาจบัจ้องอยู่ที่

หนุ่มโสดคนสดุท้ายแห่งตระกูลรงัษมีา

“เครื่องบนิดเีลย์”

ผู้ชมพยักหน้าหงึกๆ ยอมรับค�าแก้ตัวของเขาโดยดุษณี หามี

เสยีงซบุซบิวพิากษ์วจิารณ์ไม่

เขาไปไหนหรือเจ็ดวันที่ผ่านมา เธอลอบช�าเลืองมองเขา แนว

คางและข้างแก้มมองเห็นปื้นเขียวร�าไร เขายุ่งมากจนไม่มีเวลาโกน

หนวดเครา?

“เอาละ เจ้าสาวเจ้าบ่าวกม็ากนัแล้ว เรามาเริ่มพธิเีลยแล้วกนั” 

พ่อของเธอตบมือพร้อมบอกอย่างร่าเริง ดูเหมือนทุกคนจะดูลั้ลลา

มากกว่าความเป็นจรงิ

วาวมณีก้มหน้า แอบแลบลิ้นเลียริมฝีปาก ปลายลิ้นสัมผัส 

รสหวานๆ ของลปิกลอส ท้องไส้บดิเป็นเกลยีวเพราะความหวิ เธอกนิ

โจ๊กเข้าไปเมื่อตอนตสีี่ นี่จวนจะสบิโมงอยู่แล้ว ไม่ให้หวิได้ยงัไง เพราะ

ใจจดจ่ออยูแ่ต่กบัสร้อย ท�าให้พลอยไม่อยากอาหาร แต่ตอนนี้คนที่เอา

สร้อยของเธอไปก็อยู่ตรงหน้า ความต้องการพื้นฐานจึงได้กลับคืนมา

อย่างสมบูรณ์

วาวมณหีย่อนก้นนั่งบนโซฟาตวัยาวข้างๆ คณุหญงินภาผ่องศร ี
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ยายของเธอ ผู้อาวุโสที่สุดกลายเป็นประธานในพิธี ส่วนกฤษนั่งลง 

อกีข้าง บนโต๊ะตรงหน้าว่างเปล่า

“ในวนันี้เป็นฤกษ์งามยามดทีี่สองตระกูล ภานมุาสและรงัษมีา

จะได้กลายเป็นทองแผ่นเดียวกัน หลังจากที่พวกเราเฝ้ารอมาเนิ่น

นาน...” คุณหญิงนภาผ่องศรี...ยายของเธอขยับแว่น “เอ่อ...แล้ว

สนิสอดล่ะจ๊ะ”

บนโต๊ะตรงหน้าว่างเปล่า เธอกเ็พิ่งคดิได้ว่ามนัไม่มี

“ผมไม่มสีนิสอดอะไรมาให้...”

ว้า...น้าพลิาสลาวลัย์คงผดิหวงั

ผู้ชมที่สงบปากสงบค�าอยู่นานพลนัส่งเสยีงซบุซบิเซง็แซ่

วาวมณหีลบุตามองตกั หวิข้าวจงัเลย อยากให้ช่วงเวลานี้จบลง

เรว็ๆ เธอจะได้ถามเรื่องสร้อยกบัเขา และจะได้ไปหาอะไรใส่ท้อง

“นอกจากแหวนวงเดยีวเท่านั้น”

กรบิ...

ท�าไมถึงเงียบกะทันหัน วาวมณีเงยหน้า ทุกสายตามองไปที่

แหวนเพชรในกล่องของกฤษ มีเพียงดวงตาของเจ้าบ่าวเท่านั้นที่มอง

มาที่เธออย่างเฉยเมย เขาหยบิแหวนเพชรสนี�้าเงนิเมด็เป้งออกมาสวม

เข้าที่นิ้วนางข้างซ้ายของเธอ

แหวนวงนั้นพอดบิพอดกีบันิ้ว พอดจีนน่าอดึอดั เหมอืนไม่ใช่แค่

นิ้วนางข้างซ้ายที่ถกูแหวนวงนี้รดัรงึเอาไว้ เขาจ้องตาเธอ เธอจ้องตอบ

เขา อย่างน้อยลกูกะตาด�าๆ คูน่ั้น กไ็ม่แสบตาเท่าเพชรบนนิ้วนาง แถม

มอืหยาบกร้านยงัยดึมอืเธอไว้ไม่ให้ดงึกลบั

“ฉนัขอมอืคนืได้มั้ยคะ” วาวมณบีอกเขา กฤษถงึปล่อยมอื

เธอหยบิแหวนทบัทมิของคณุตาสวมที่นิ้วนางข้างซ้ายของเขา

เมื่อการแลกแหวนเสรจ็สรรพ ยายของเธอกเ็ริ่มกล่าวค�าอวยพร 

สอนสั่งคู่บ่าวสาว
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งานของเธอไม่ใช่หมั้นเช้าแล้วแต่งเยน็ แต่เป็นการหมั้นแล้วแต่ง

เลย ขั้นตอนรวบรดัประหยดัเวลาและทรพัย์สนิเงนิทอง

“สดุท้ายนี้ฉนักข็ออวยพรให้เธอทั้งสองครองรกักนัยาวนาน ถอื

ไม้เท้ายอดทองกระบองยอด...”

“ฉนัขอคดัค้านงานแต่งในครั้งนี้!” เสยีงประกาศดงัมาจากทาง

ประตู ทุกคนมองไปที่ต้นเสียง สาวชุดแดงแรงฤทธิ์ยืนขวางอยู่กลาง

ช่องประตูใหญ่ หล่อนก้าวอาดๆ เข้ามาในห้องฟ้าคราม ทั้งเนื้อทั้งตวั

เปียกโชก ไม่บอกก็รู้ว่าเพิ่งฝ่าสายฝนมาสดๆ ร้อนๆ แต่ความเปียก

ปอนไม่อาจบั่นทอนความงามเหลือเฟือไม่เผื่อแผ่ชาวบ้านของหล่อน

แม้แต่นดิเดยีว

ผู้หญงิคนนี้สวยเฉี่ยว เฉดิฉาย แม้แต่เมกอปับนหน้ากไ็ม่หลดุ

ร่วง

“ยงัไงฉนักไ็ม่เหน็ด้วยกบังานแต่งงานครั้งนี้...”

“เมยีน้อยเจ้าบ่าวรเึปล่า” เสยีงซบุซบิเริ่มปรากฏ

“สวยกว่าเจ้าสาวอกีแน่ะ”

ผิดค่ะ...วาวมณียิ้มอ่อนๆ ตอบรับการคาดคะเนของผู้คนรอบ

ข้าง

ผู้หญงิคนนี้ไม่ใช่กิ๊กเก่าของกฤษ ไม่ใช่ตัวอจิฉาที่มาเพื่อจะล่ม

งานววิาห์ของพระนาง

พ่อและแม่ของวาวมณผีดุลกุขึ้นยนื เหลอืแต่คณุยายที่ยนืไม่ไหว

เพราะเจบ็เข่า ได้แต่จ้องมองคนมาใหม่ตาค้าง

“ยายเพชร” คนแรกที่ออกตวัคอืพลิาสลาวลัย์ “เธอมาท�าอะไร

ที่นี่”

เพชรพราว ภานมุาส พี่สาวของเธอเชดิหน้าขึ้น เหมอืนมแีสง 

สปอตไลต์ส่องลงมาที่ตวั หล่อนกวาดมองทั่วห้องเหมอืนดาราบนเวที

ละคร “น้องสาวของเพชรจะถูกจบัคลมุถงุชนทั้งท ีไม่มใีครบอกให้เพชร
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รู้เรื่องเลย”

“มาทางไหนกก็ลบัไปทางนั้นเลยนะแม่เพชรพราว คณุยายตดั

เธอออกจากกองมรดกไปแล้ว อย่าบอกนะว่าเธอเปลี่ยนใจจะกลับมา

มีส่วนร่วมในกองมรดกของเรา” สีหน้าสีตาของคนพูดออกอาการ

ระแวง ปิดแทบไม่มดิ

แท้จริง....สิ่งที่พิลาสลาวัลย์หวาดกลัวมาตลอดก็คือคนที่จะมา

แบ่งสมบัติไปนี่ละ สมบัติพัสถานที่มีน้อยอยู่แล้วยิ่งจะถูกแบ่งสัน 

ปันส่วนลงไป แล้วจะเหลอือะไรให้น้าเธอเกบ็กนิตอนแก่ตวั

“ถึงเพชรจะถูกเขี่ยออกจากกองมรดกไปแล้ว แต่สายสัมพันธ์

ระหว่างพี่น้องมนักต็ดัไม่ขาดหรอกนะคะน้าลาวลัย์ เลอืดมนัข้นยิ่งกว่า

น�้า ใช่มั้ยยายวาว” เธอคาดคั้นตรงท้ายประโยค

“แกบอกฉันมาสิว่าแกไม่ได้อินเลิฟกับผู ้ชายคนนี้ บอกให้ 

ทุกคนในนี้ได้ยินว่าแกถูกบีบบังคับอะไร ยังไงบ้าง ถึงต้องตกอยู่ใน

สถานะนี้”

ท�าไมถงึได้มแีต่คนคดิแทนเธอนกันะ

โดยนสิยัแล้ววาวมณไีม่ได้อยากจะมเีรื่องมรีาวกบัใคร ทางออก

ของเธอจงึมกัจะเป็นทางที่ละมนุละม่อมที่สดุ

“วาวเตม็ใจจะแต่งงานกบัคณุกฤษค่ะพี่เพชร”

“โอ้ มายก๊อช...ไอ คานต์ บลีฟี อติ ยายวาว ฉันไม่อยากจะเชื่อ

เลยว่าแกจะถูกล้างสมองด้วยความเชื่อบ้าๆ นั่น” พี่สาวของเธอออก

อาการกระฟัดกระเฟียด

“อย่าบอกนะว่าทุกคนเชื่อเรื่องค�าสาปไร้สาระอะไรนั่นจริงๆ นี่

ยคุสมยัไหนกนัแล้วฮะ นาซาส่งยานอวกาศไปดวงจนัทร์ตั้งหลายครั้ง 

จนจะไปตั้งอาณานคิมบนนั้นแล้ว ทกุคนยงัไม่เลกิงมงายกนัอกีเหรอ”

สิ้นค�าว่าค�าสาป ผู้ชมกฮ็อืฮากนัอกีระลอก

“หบุปากได้แล้วยายเพชร” ถงึเวลาที่คณุหญงิฉายสดุาออกโรง 
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“หยดุสร้างความวุน่วายแล้วออกไปซะ ก่อนที่แม่จะให้นายชมลากเธอ

ออกไป”

“เพชรไม่กลัวหรอกค่ะ ใครกล้าจับเพชรก็มาเลย” เพชรพราว

เชดิหน้าไม่แยแส “เพชรจะไม่ไปไหนทั้งนั้น จนกว่าจะจดัการเรื่องบ้าๆ 

นี่ให้เสรจ็”

“แต่วาวบอกพี่แล้วว่าวาวเตม็ใจ” วาวมณเีริ่มอ่อนอกอ่อนใจ

“แล้วแกเอาเวลาที่ไหนไปตกหลุมพิศวาสคุณกฤษอะไรนี่ฮะ 

หน้าตากเ็พิ่งจะเคยเหน็”

ฮึ่ม...ที่พดูมาน่ะมนัใช่ แต่งานแต่งวนันี้จะล่มไม่ได้ ล่มแล้วจดัใหม่

รายจ่ายคงบานตะไท เธอตดัสนิใจในวนิาทนีั้น

“มนัเป็นรกัแรกพบ” วาวมณบีอกพี่สาว สองแก้มระอขุึ้นเลก็น้อย 

เอาน่ะ คดิเสยีว่าท�าเพื่อครอบครวั

“โนเวย์” เพชรพราวเชดิหน้าประกาศกร้าว

“ฉนัไม่เชื่อในเลฟิแอตเฟิสต์ไซต์หรอกย่ะ!”

“พี่ไม่เชื่อ แต่วาวเชื่อ” ความกระดากอายกม็ ี แต่อะไรที่ท�าได้

ตอนนี้...กต็้องท�า

วาวมณีสูดหายใจเข้าปอด ความหายนะจะต้องยุติลงเพียง 

เท่านี้ หนัไปคว้าคอเสื้อเจ้าบ่าว มอืทั้งสองจบัแก้มสากๆ ของเขาไว้มั่น 

ชั่ววนิาทสีั้นๆ ทั้งสองสบตากนั กฤษเลกิคิ้ว วาวมณนีิ่วหน้า เธอหลบัตา 

จกิปลายเท้าดนัตวัขึ้น เอาปากของเธอประกบกบัปากของเขา

ม้วฟ!...จมุพตินี้เพื่อประกาศความรกัของทั้งสองให้พี่สาว แขก

ผู้มเีกยีรต ิและคนทั้งโลกใบนี้รบัรู้โดยพร้อมเพรยีงกนั
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เพชรพราวเป็นพีส่าวแท้ๆ ของเธอ แต่ส่ิงทีท่ัง้สองแชร์กนั 

คอืดเีอน็เอเท่านั้น ถ้าหล่อนคอืภูเขาไฟลาวา เธอกค็อืธาราน�้าแขง็บน

ดาวองัคาร และตอนนี้ใครๆ กค็งคดิว่าหน้าของเธอด้านหนาพอๆ กบั

พื้นผวิบนดาวองัคารไปเสยีแล้ว

ใครจะคิดยังไงก็ช่างเถอะ ตอนนี้มีแค่คนเดียวที่เธอต้อง...แคร์ 

วาวมณเีหลอืบตามองไปทางขวา รวบรวมก�าลงัใจแล้วเอ่ยปาก

“ฉนัขอโทษนะคะ”

เธอนั่งเบียดกับประตูรถอีกฝั่ง รักษาระยะห่างจากผู้ชายที่เพิ่ง

กลายเป็นสามหีมาดๆ เขานั่งหลบัตาอยู่บนเบาะข้างๆ

หลงัจาก ‘จมุพติประกาศรกั’ กลางห้องฟ้าคราม กฤษกไ็ม่พูด

ไม่จากับใครตลอดงานเลี้ยงเล็กๆ ในช่วงบ่าย จากที่เขาเคยเงียบอยู่

แล้ว กเ็งยีบ เงยีบลง และเงยีบลง

ค�าพูดสุดท้ายที่เธอได้ยิน (ซึ่งเธอก็ไม่แน่ใจว่าหูฝาดรึเปล่า)  

หลงัจากที่งดัปากออกจากรมิฝีปากของเขาคอืเสยีงพมึพ�าในล�าคอ

“รสชาติไม่เห็นเหมือนส้มเลย” กฤษขมวดคิ้ว แตะลิ้นลงบน 

รมิฝีปากล่าง เปื้อนลปิกลอสของตวัเอง

เขาโกรธหรือไม่โกรธ เดาไม่ได้ หรือการนิ่งเฉยเป็นสไตล์ปกติ

5
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ของเขากไ็ม่อาจรู้ แต่จู่ๆ เขากถ็ามกลบัมา

“ขอโทษส�าหรบัเรื่องอะไร”

“เรื่องวุน่ๆ เกี่ยวกบัพี่สาวฉนัและ...” เธอเหลอืบมองโกเมนที่นั่ง

ประจ�าต�าแหน่งคนขับ ลดเสียงให้เบาลงนิดหนึ่ง “และเรื่องที่ฉัน... 

จูบคณุต่อหน้าคนทั้งงานแต่ง”

จรงิๆ แล้วมนัไม่ควรเรยีกจูบ แต่เป็นการละเลงลปิกลอสลงบน

ปากเขาจะเหมาะกว่า ถึงมันไม่ใช่จูบแรกในชีวิตก็จริง แต่วาวมณีก็ 

ไม่ได้ช�่าชองเรื่องพรรค์นี้เท่าไรนกั

สวรรค์! หวงัว่ามนัคงไม่ใช่จูบแรกในชวีติเขาหรอกนะ

พอปากเธอประกบปากเขา กฤษก็ยืนตัวแข็ง จากที่นิ่งเฉย

เหมือนท่อนไม้ คราวนี้กลายเป็นฟอสซิลล้านปี เขาปล่อยให้เธอ 

‘บรรเลงเพลงจมุพติ’ เพยีงล�าพงั ไม่มแีม้แต่การขยบัไหวของมดักล้าม

เนื้อบนใบหน้า

“ฉนัท�าไปเพราะความจ�าเป็นค่ะ”

“แล้วเธอคดิเหรอว่าการที่ท�าอย่างนั้นจะท�าให้ผูห้ญงิคนนั้น หรอื

ใครๆ เชื่อว่าฉนัเป็นรกัแรกพบของเธอจรงิๆ วาวมณ”ี

ฮึ่ม...ค�าว่ารกัแรกพบจะตามหลอกหลอนเธอไปจนชั่วกลัปาวสาน 

วาวมณเีบอืนหน้ากลบัมามองสาม ีกฤษยงัคงนั่งหลบัตา

“ฉันไม่คิดหรอกค่ะว่าคนดื้อด้านอย่างพี่สาวฉันจะปลงใจเชื่อ

อะไรง่ายๆ”

นี่มันชีวิตจริง ไม่ใช่เรื่องสมมุติในละครที่พระนางแค่จูบกัน 

ออกสื่อ คนก็เชื่อว่าสองคนนั้นเป็นคู่รัก เพชรพราวหัวรั้น ดันทุรังมา

ตั้งแต่ไหนแต่ไร ไม่อย่างนั้นคงจะไม่หนอีอกจากบ้าน หอบผ้าหอบผ่อน

ตามแฟนหนุ่มคนที่สามออกจากสยามประเทศไปไกลถึงเมืองนอก 

เมอืงนา ไม่ยอมกลบับ้านหลายปี จนกระทั่งวนันี้...

“แต่อย่างน้อยมนักช็่วยแก้ไขสถานการณ์”
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จูบนั้นเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝัน ท�าให้เพชรพราวหยุดนิ่ง นานพอที่ 

ลงุเพิ่มกบัน้าชมจะหิ้วปีกพี่สาวเธอออกไป

จูบเดยีวปิดจ๊อบ ตอบทกุปัญหาเฉพาะหน้า

แม้ช่วงเวลาหลายชั่วโมงหลังจากนั้นจะกลายเป็นนรกย่อมๆ 

ของเธอกต็าม วาวมณพียายามเอาความหวิโหยเข้าข่ม ไม่สนใจสายตา

ประหลาดจากคนรอบข้าง ไม่เปิดโอกาสให้พ่อ แม่ น้าสาว หรือ 

คณุยายเข้ามาคยุเป็นการส่วนตวั

เรื่องที่ผ่านไปแล้ว ไม่สามารถย้อนกลบัไปแก้ไข แต่ยงัไงวาวมณี

กท็�าดทีี่สดุแล้ว เดนิหน้าต่อไปดกีว่า...

“แน่ใจนะคะว่าคณุไม่ได้...รู้สกึไม่พอใจ”

“ฉนัมอีะไรที่ต้องไม่พอใจ”

ค�าตอบเฉยชาของเขาท�าเอาคนถามไปไม่เป็น

“ถงึแล้วครบันาย คณุนาย” โกเมนประกาศพร้อมกบัที่รถหยดุ

ที่หน้าบ้านสปีูนแดงหลงังาม ซึ่งเธอมาเยอืนเมื่อเจด็วนัก่อน ฝนฟ้าที่

โปรยปรายลงมาตั้งแต่เช้าหยุดตกหน้าตาเฉย ทิ้งกลิ่นหอมของไอดิน

และความฉ�่าชื้นไว้ในอากาศ

“ลงจากรถกนัเถอะ” กฤษก้าวลงจากรถแล้วบอกให้เธอตามไป

ชายร่างสูงใหญ่ประเปรยีวเดนิเข้าบ้าน ผ่านโถงทางเดนิตรงไป

ยงับนัได เธอก้าวตามเขาขึ้นไป

“เราจะไปไหน”

“ห้องนอน”

“ตอนนี้เลยเหรอคะ” เธอชะงกั หลดุปากโพล่งออก

เขามองข้ามไหล่กลบัมา “ฉนัไม่อยากเสยีเวลา”

คุณพระ!...เกือบเอามือทาบอก มันไม่เร็วเกินไปหน่อยหรือที่ 

ทั้งสองจะเข้าห้องเข้าหอ เพิ่งจะห้าโมงเยน็เท่านั้น

ดวงตะวนัยงัไม่ลาลบัขอบฟ้า เขาไม่น่าจะเป็นคนใจร้อน สามี
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ของเธอก้าวน�าหน้าไป เขามองลงมาจากเชงิบนัได

“จะต้องให้ฉันอุ้มเธอขึ้นห้องด้วยมั้ย” สุ้มเสียงของเขาบอกชัด

ว่าขนืเธอชกัช้า เขาลงมาอุ้มเธอไปแน่

“ไม่จ�าเป็นค่ะ” วาวมณีรีบสาวเท้าให้ทันเขา อย่างน้อยถ้าจะ

ต้องเข้าห้องเข้าหอ เธอขอเป็นคนเดนิเข้าไปเอง

แต่ถงึจะ ‘พร้อม’ แค่ไหน ใจมนักเ็ต้นตุ๊มๆ ต้อมๆ เมื่อก้าวเท้า

ข้ามธรณปีระตูเข้าไปในห้องหอ

หมื...เขาชอบสชีมพู?

ห้องนี้ควรจะชื่อห้องชมพู ขอบหน้าต่างและประตูแทบจะเป็น

สชีมพูทั้งหมด

เตียงสี่เสาหลังไม่เล็กไม่ใหญ่ตั้งชิดผนังด้านหนึ่ง กุด้วยม่าน 

สม่ีวงอ่อน บนเพดานที่ห้อยโคมระย้าประดบัประดาด้วยงานโมเสกเป็น

ลวดลายรูปดวงจนัทร์ ดวงดาว เหมอืนอยู่ในฮาเรม็

หน้าต่างและประตูระเบียงเปิดกว้าง ลมโชยชายเข้ามาพร้อม

กับกลิ่นดอกโมก วาวมณีเดินออกไปที่ระเบียง มองลงไปยังสระน�้า

กลางลานบ้าน มนัสะท้อนสขีองท้องฟ้า ไม่ได้ด�ามดืดูไม่ปกตเิหมอืน

อย่างวนัแรกที่เธอเหยยีบเข้ามาที่นี่ แล้วกน็กึถงึของส�าคญัขึ้นได้

“คุณยัง...” วาวมณีชะงักเมื่อรู้สึกถึงปลายนิ้วที่แตะลงที่โค้ง 

ล�าคอ

“ชู่...” เสยีงนั้นปรามให้เงยีบ

เธอหายใจเข้าออกเริ่มติดขัด เขาจะ ‘จัดจริง’ แล้วใช่ไหม  

ความชิดใกล้เป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการเริ่มต้นชีวิตคู่ไม่ใช่หรือ มือ

เกาะราวระเบยีงแน่นเข้า

กฤษรวบผมยาวเคลียหลังของเธอไปไว้ทางซ้าย ปลายนิ้ว

หยาบๆ ลากผ่านผวิเนื้ออ่อนๆ ที่แผ่นหลงั

ท่าทางของ กฤษ รงัษมีา เหมอืนคณุหน ูดูมรีาศผู้ีดจีบั แต่ท�าไม
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มอืไม้หยาบหนาไม่เข้ากบัเบ้าหน้า

ลมหายใจผะผ่าวของเขาเป่ารดใบห ูขนตรงท้ายทอยของเธอลกุ

เกรยีว เสยีววาบในช่องท้องชอบกล เขาจะ ‘ลูบ’ อกีนานไหม จะช่วย

เธอถูขี้ไคล หรอืถูไถหาเลขเดด็...

อากาศหลังฝนชุ่มฉ�่าเหมือนจะร้อนระอุขึ้นมา วาวมณีหลับตา

เข้าหาธรรมะ สงบจติใจให้เยอืกเยน็...

‘นะโมตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...’

แต่ยิ่งหลับตา สมองยิ่งสร้างภาพมายาให้ตื่นตระหนก อะไร 

บางอย่างที่แขง็และเยน็เลื่อนผ่านล�าคอไหลลงมาที่เนนิอก

“เสยีใจด้วยนะ ฉนัไม่ใช่ผ ีคาถาของเธออาจจะใช้ไม่ได้ผล”

“ฉันเผลอพูดออกไป?” วาวมณีลืมตา อดไม่ได้ที่จะเอี้ยวคอ 

มองเขา

กฤษหลุบตาลง สนใจล�าคอของเธอ...เอ่อ...สิ่งที่เขาก�าลังท�า 

“ฉนัอาจจะหูดเีกนิไป”

เธอก้มลงมองอก แตะนิ้วลงบนจี้สามเหลี่ยมอันคุ้นเคยที่กลับ

มาห้อยอยู่ในล�าคอ

“ตะขอมนัใส่ยากสกัหน่อย” บอกเขาทั้งที่ไม่จ�าเป็น

สามขีองเธอ ‘ยงัท�างาน’ ของเขาอย่างใจเยน็

วาวมณีพยายามเอนตัวออกห่างจากเขา เกร็งกล้ามเนื้อล�าตัว

จนใกล้จะเป็นตะคริว ยิ่งเอนออกห่างเท่าไร เขาก็ยิ่งขยับเข้ามาใกล้ 

ขืนให้เธอเอนมากกว่านี้ แข่งโอลิมปิกครั้งหน้าคงส่งเธอเข้าแข่ง

ยมินาสตกิลลีาได้สบาย

“อยู่นิ่งๆ ส”ิ มอืข้างหนึ่งของเขายดึสะโพกของเธอไว้ไม่ให้ขยบั

วาวมณตีวัแขง็ ออกซเิจนเหอืดหายไปจากปอดกะทนัหนั

ถงึตะขอจะใส่ยาก แต่กไ็ม่น่าจะล�าบากขนาดนั้น

“ฉนัใส่เองกไ็ด้”
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“ฉนัจะใส่ให้เธอ” 

วาวมณกีลอกตามองกระดิ่งเงนิที่แขวนอยู่ที่ชายคา

มอืทั้งสองของเขากลบัไปใส่สร้อยให้เธอต่อ แต่ความรู้สกึตอน

ปลายนิ้วของเขากดลงที่สะโพกเธอเมื่อกี้ยงัชวนให้...สยวิกิ้ว

“ขาดเหลอือะไรกบ็อกโกเมน” กฤษถอยห่างออกไปเมื่อท�างาน

เสรจ็

“เธออยากจะปรบัปรงุเปลี่ยนแปลงอะไรยงัไงกไ็ด้” เขาก�าลงัจะ

เดนิออกไปจากห้อง

วาวมณหีนักลบัไปหาสาม ีจรงิๆ แล้ว...ห้องนี้มกีลิ่นอายความ

เป็นผู้หญงิมากกว่าจะเป็นที่อยู่ของผู้ชาย กฤษ รงัษมีา คงไม่ใช่ผู้ชาย

ฟรุ้งฟริ้ง เธอมองไม่เหน็ความมุ้งมิ้งในตวัเขา

“คณุไม่นอนที่นี่?”

เขามองข้ามไหล่กลับมา คลับคล้ายคลับคลาว่ามุมปากสวยๆ 

ยกขึ้นเลก็น้อย “ฉนัไม่ชอบสชีมพู”

ถ้อยค�าง่ายๆ ของอกีฝ่ายท�าเอาคนฟังชะงกั หมอผ.ี..เธอชกัจะ

เชื่อแล้วว่าเขาเป็นพ่อมดหมอผทีี่อ่านใจคนได้

“อกีอย่างฉนัไม่ชอบนอนร่วมเตยีงกบัคนอื่น” กฤษเดนิออกไป

จากห้อง

“ก็ดี” วาวมณียักไหล่ เธอก็ไม่อยากแบ่งที่ว่างบนเตียงให้เขา

เหมอืนกนั ขนาดห้องตั้งกว้างเธอยงัรู้สกึอดึอดั เมื่อมเีขาอยู่ใกล้ แล้ว

ถ้านอนด้วยกนับนเตยีงหลงั ‘แค่’ นั้น มนัคงไม่โอเค

ไม่นานโกเมนกย็กกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ของเธอขึ้นมา วาวมณี

ใช้เวลาทั้งบ่ายจดัเกบ็สมัภาระของตวัเอง ย้ายของในห้องจากตรงนั้น

ไปตรงนี้ และจากตรงนี้ไปตรงนั้น รู้ตวัอกีทกีม็ดืค�่า

“คณุนายจะกนิข้าวที่ไหน ข้างล่างหรอืบนห้องครบั”

“แล้วคณุกฤษล่ะจ๊ะ”
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“นายไม่สบาย”

ก็เห็นตอนกลางวันยังปกติดี หรือว่านอกจากจะไม่อยากนอน

ร่วมเตยีงกบัคนอื่นแล้ว ยงัไม่อยากนั่งร่วมโต๊ะกบัคนอื่นด้วย

สงสยัไปเธอกไ็ม่ถูกหวยรางวลัที่หนึ่ง

ความสงสัยท�าให้แมวตายยังไง กับคนก็เช่นกัน เธอบอกให้

โกเมนยกอาหารค�่าขึ้นมาให้ กินข้าวเสร็จก็ลุกขึ้นไปอาบน�้าอาบท่า 

ดึกดื่นแล้วแต่ยังไม่อยากนอน เมื่อมองลอดหน้าต่างไปยังระเบียงฝั่ง

ตรงข้าม...

‘นายนอนอยู่ในห้องนั้นครบั’ โกเมนบอกกบัเธอ

ไฟปิดมดื เขายงัคงหลบัอยู่สนิะ วาวมณแีง้มประตูระเบยีงออก 

สดูอากาศหลงัฝนแสนสดชื่น พอเมฆด�าเลอืนหาย ดวงจนัทร์กฉ็ายแสง

ออกมาให้เหน็ เท้าข้างหนึ่งเหยยีบลงบนพื้นเยน็ๆ นอกชาน พลนักเ็หน็

เงาตะคุ่มๆ บนระเบยีงฝั่งตรงข้าม กลิ่นฉนุๆ ของนโิคตนิล่องลอยมา

ตามลมพร้อมกบัที่เงาด�าบนระเบยีงก้าวออกมาสู่แสงจนัทร์

ใบหน้าและเรอืนร่างท่อนบนเปล่าเปลอืยของเขาอาบไล้ด้วยแสง

เงนิยวง หลงัไหล่กว้าง ท้องแขน แผงอก แผ่นท้องเครยีดครดัด้วยมดั

กล้าม เส้นสายบนร่างกายของเขาแจ่มชดัใต้แสงเรอืงรองของพระจนัทร์

ครึ่งดวง

กฤษพงิสะโพกกบัราวระเบยีง คบีบหุรี่ไว้ในมอื...

คนไม่สบายประสาอะไรมายนืเปลอืยอกตากลม วาวมณชีั่งใจ

อยู่สามวินาที ก่อนจะก้าวเท้าออกไปยืนที่ระเบียง เธอไม่มีอะไรต้อง

หลบต้องซ่อนนี่นา
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กฤษคว้าไลเตอร์บนโต๊ะข้างหน้าต่างขึ้นมาจุดบุหรี่ท่ีคาบ

อยู่ อดัควนัเข้าปอด เดนิทอดน่องออกไปยงันอกชาน ลมเยน็ลูบเนื้อ

ตวั ผ่อนคลายความอดึอดัที่ต้องถูกกกัขงัในเสื้อผ้า ‘เยอะ’ ชิ้น ตลอด

หลายชั่วโมงที่ผ่านมา

ชายหนุ่มดึงมือถือออกมาจากกระเป๋ากางเกง กดรับทันทีที่มี

สายเรยีกเข้ามา

“ไงเพื่อนรกั” ปลายสายส่งเสยีงร่าเรงิมาก่อน

“มงึมอีะไร”

เขาแน่ใจว่าตวัเองไม่เคยมเีพื่อนรกั ไม่เคยม.ี..มานานแล้ว ค�าว่า 

‘เพื่อน’ ไม่มอียู่จรงิในพจนานกุรมของเขา

“หาของเจอรยึงั”

เขาพ่นควันออกมาช้าๆ ถามท�าไม ทั้งที่คนถามก็น่าจะรู้ว่าถ้า

เจอของแล้วคงไม่ต้องโทร. มา

“ยัง” เงยหน้ามองขึ้นบนฟ้า พระจันทร์คืนนี้เกือบจะเต็มดวง 

กลบแสงดาวข้างเคยีงเสยีจนเกอืบมดิ

“มวัแต่จี๋จ๋าอยู่กบัเมยี?”

เขาพ่นควนัออกจากปาก ไม่สนใจจะโต้แย้ง

6
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จี๋จ๋าอะไร แค่จบันดิจบัหน่อยแม่ยนืตวัแขง็ เกรง็แข้งขาอย่างกบั

เขาจะจบัปล�้้าเสยีตรงระเบยีง แถมยงัมหีน้ามานกึว่าเขาเป็นผ ีทตีอน

ลากคอเขาลงไปจูบท่ามกลางผู้คนไม่มคีดิหน้าคดิหลงั

“ยินดีด้วยนะเจ้าบ่าวคนใหม่ น่าจะบอกฉันล่วงหน้า จะได้รีด

เค้นเพื่อนฝูงใส่ซองไปให้ โอ๊ะโอ นี่ฉันคงไม่ได้โทร. เข้ามาในจังหวะ 

เข้าด้ายเข้าเขม็ใช่มั้ย”

“เสอืกเรื่องชาวบ้านใช่งานของมงึเหรอ”

“จบัตาพฤตกิรรมลูกจ้าง เป็นหูเป็นตาให้นายถอืเป็นงานของกู 

อกีอย่างกแ็ค่แสดงความยนิดปีรดีาในฐานะคนกนัเอง”

กนัเองกะผ.ี..

เขาเลิกสนใจเสียงพล่าม ยืนสูบบุหรี่เงียบๆ อีกฝ่ายก็เงียบ...

เหมอืนกนั หลายอดึใจมนักพ็ูดอกี...

“มึงระวังตัวหน่อย สันดานน่ารักๆ อย่างมึงคงมีคนชอบพอ 

ไม่น้อย”

เขาไม่เคยแส่เรื่องของคนอื่น แต่ถ้าใครขวางงานของเขา ถ้า

ก�าจดัได้ ไม่สิ้นเปลอืงเวลา เขากจ็ะท�า

“พวกมนัอาจจะก�าลงัด้อมๆ มองๆ อยู่กไ็ด้”

หลายวนัมานี้เขากไ็ด้กลิ่นตุๆ  โชยมากบัสายลม แม้ ‘พวกมนั’ 

ที่ว่าจะพยายามปิดบงัซ่อนเร้นร่องรอยยงัไงกต็าม

อยากด้อมอยากมองกไ็ม่เป็นไร

เขาชนิชากบัการเป็น ‘เป้า’ สายตา ต่างคนต่างอยู ่อย่าสะเออะ

เข้ามาเกะกะหูตากแ็ล้วกนั

“แค่นี้ใช่มั้ย”

“นายกูอยากให้มงึเร่งมอื” เสยีงของคนพูดจรงิจงัขึ้น

คนฟังยังเฉย... ตามองไปยังท้องฟ้า มองหาดาวในแสงเดือน 

ตรงโน้นเหน็อยู่ดวงหนึ่ง แสงของมนัรบิหรี่ แต่กย็งัพอมองเหน็
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“ถ้าคนอื่นจะชิงตัดหน้าไปก่อน อย่าหาว่ากูไม่เตือน ไม่ใช่แค่

พวกเราที่ก�าลงัหาของ”

พวกเราคอืพวกใคร ที่แน่ๆ ไม่ใช่ ‘พวกเขา’ เขาไม่มพีรรคพวก

ที่ไหน ไร้สงักดั แต่เขารู้ดวี่าเวลามไีม่มากถ้าอยากปิดจ๊อบให้ทนั

“มงึคดิว่าจะหาของมาให้ได้เมื่อไหร่”

“เมื่อไหร่กเ็มื่อนั้น”

“อย่ามากวนตนี” อกีฝ่ายเค้นเสยีงหวัเราะ

เขารู้ว่ามนัไม่ได้ขนัเหมอืนกบัเขาที่ไม่ได้กวนตนี

“กูไม่ใช่หมอดู...” ที่จะท�านายทายทักได้ว่าจะเจอของที่ก�าลัง

งมหาเมื่อไร

ไม่มอีะไรการนัตคีวามส�าเรจ็ เวลาต่างหากที่ส�าคญั แต่มนัก�าลงั

จะหมดไป ของก็ต้องหา ถึงเวลาจะมีเมียก็ต้องมี โลกนี้ใช้ว่าทุกสิ่ง 

ทกุอย่างจะมาถูกที่ถูกเวลา

“หวงัว่าชื่อเสยีงของมงึคงไม่ใช่แค่ราคาคยุ” มนัทิ้งท้ายแล้ววาง

สาย

แน่นอน ชื่อเสยีงส�าคญัต่ออาชพีของเขา และเขาไม่จ�าเป็นต้อง

คุยโวโอ้อวดถึงชื่อเสียงของตัวเอง เขาหย่อนมือถือกลับไปในกระเป๋า 

จ้องมองควันขาวที่ลอยเอื่อยขึ้นไปในอากาศ สีขาวตัดกับความมืดที่

รายล้อม

“สูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพ” โกเมนท�าหน้ายุ่ง ถือถาดน�้าชาเดิน

ดุ่มๆ เข้ามาในห้องนอน 

เขาได้กลิ่นหอมของชามะลลิอยมาตั้งแต่คนรบัใช้ยงัไม่ทนัจะต้ม

น�้าร้อนชงชา

“กลวัว่าฉนัจะตายเพราะมะเรง็?” เขาถามเยาะๆ

โกเมนส่ายหน้าอย่างอดิหนาระอาใจ

ยงัไงชาตนิี้เขาคงไม่ตายเพราะโรคร้าย ตั้งแต่เกดิมาความป่วยไข้
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หน้าตาเป็นยงัไงเขาไม่เคยเหน็ กฤษนิ่วหน้าเมื่อได้กลิ่นฉนุของสมนุไพร

บางอย่าง

“เอาของพวกนี้มาท�าไม” ชายหนุ่มหรี่ตามองก้อนก�ายานสสีนั

ฉูดฉาดในตะกร้า เขาเกลยีดกลิ่นรนุแรงทกุชนดิ ไม่ว่าจะเหมน็หรอืหอม

“เอาไว้ไล่ยงุให้คณุนายฝั่งโน้น”

เนื้อนิ่มๆ ยงุมนัคงแทะคงเลม็เพลนิสนิะ ความรู้สกึของเนื้อนุ่ม

ยงัอ้อยอิ่งอยู่ที่ปลายนิ้ว

“คณุนายเขาไม่ได้หนงัหยาบหนาเหมอืนนายนี่นา”

บอกว่าหนงัหนาเหมอืนควายถอืเป็นการดถูกู พวกเขาหนงัหนา

กว่าควายหลายเท่านกั พอพดูถงึคณุนายหนงับางฝ่ังโน้น ตากช็�าเลอืง

มองระเบยีงฝั่งตรงข้าม แสงสว่างลอดออกมาจากหน้าต่างสองบานที่

แง้มไว้...คนข้างในยงัไม่นอน

“คณุนายกนิข้าวในห้องเรยีบร้อย เขายงัมนี�้าใจถามถงึนาย”

เขาได้ยนิแล้วทกุค�าเมื่อตอนหวัค�่า ไม่ต้องพูดซ�้าให้ฟังอกีท ีถงึ

ไม่เหน็ตวัแม่เมยีหนงับาง แต่กไ็ด้ยนิเสยีงพมึพ�าๆ ลอยมาจากฝั่งโน้น 

เดี๋ยวกเ็ดนิกลบัไปกลบัมาในห้องนอน...จนเขางบีไม่ได้ เพราะเสยีงนั่น

คอยแต่จะชอนไชเข้ามาในโพรงหู

“ไปละ จะเอาของไปให้คุณนายเขา” รินน�้าชาใส่ถ้วยให้แล้ว 

คนพูดกเ็ดนิออกไป

กฤษยงัเอ้อระเหยอยูท่ี่ระเบยีง ถงึไม่สนใจกลิ่นหอมแรงของดอก

โมก เพกิเฉยต่อเสยีงตปีีกพั่บๆ ของริ้นยงุที่ได้แต่ป้วนเปี้ยนไปมา ไม่มี

ปัญญากดัแทะเนื้อหนงัของเขา ทว่ากท็นท�าทองไม่รู้ร้อนต่อกลิ่นอ่อน

จางโชยชายมาตามลมไม่ได้

ไอ้ลมนี่กช็่างสาระแน พดัมาแต่ทางที่เขายนืทอดอารมณ์

กกุกกัๆๆ

เสียงถอดกลอนดัง บานประตูแง้มออก จะกลางคืนหรือกลาง
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วัน ตาของเขาก็มองเห็นภาพตรงหน้าได้คมชัด ความมืดไม่เคยเป็น

ปัญหาในการมองเหน็ส�าหรบัคนจ�าพวกเขา

กฤษเฝ้ารอความเคลื่อนไหวของอกีฝ่าย สดุท้ายกเ็หน็ขาขาวๆ 

โผล่ออกมาก่อนส่วนอื่นๆ

ร่างแบบบางก้าวออกมายนืบนระเบยีง ผ้าซาตนิบางเนยีนแนบ

ไปตามส่วนโค้งเว้านุ่มนวล ชายชดุนอนลูบไล้ไปกบัปลีน่อง เธอหยตีา 

มองมาทางเขา ส่งยิ้มอ่อนหวานมาให้ ก่อนจะตะโกนข้ามฟากมาหา

“คณุดขีึ้นแล้วเหรอคะ”

เสยีงตะโกนของคนเป็นเมยีเกอืบท�าเแก้วหูลั่น

“ยงัไม่ค่อยดเีท่าไหร่” เพราะเธอไม่ใช่หรอื ป่านนี้เขาถงึยงัไม่ได้ 

...นอน ไม่ได้นอนมา 136 ชั่วโมงกบัอกี 32 นาทแีล้ว

“งั้นคุณเป็นอะไรมากรึเปล่าคะ อยากจะไปหาหมอมั้ย หรือ

อยากให้ฉนัช่วยอะไรรเึปล่า”

“ไม่เป็นไร” แต่ดเูหมอืนว่าเขาก�าลงัจะ ‘เป็นไร’ เพราะกลิ่นหอม

เลี่ยนของน�้ามนัมะพร้าวที่ชโลมอยูบ่นเนื้อหนงัของคนฝ่ังตรงข้าม ผสม

ผสานมากบักลิ่นบางอย่างที่ชวนให้...เขาไม่สบาย

“คนืนี้ท้องฟ้าสวยดนีะคะ”

วาวมณีแหงนหน้ามองฟ้า ปอยผมที่หล่นร่วงลงมาจากมวย

หลวมๆ ที่กลางกระหม่อมเลื้อยระไปตามลาดล�าคอ ทิ้งตวัลงแนบเนนิ

เนื้อขาวผ่องเป็นยองใยเมื่อกระทบแสงเงนิยวงของดวงจนัทร์

กฤษสูดลมหายใจ กลิ่นน�้ามนัมะพร้าวผสมกบักลิ่นหอมหวาน

ซ่านเข้ามาในปอดก่อให้เกดิความหงดุหงดิใจ

เวร...

“ฉนัเวยีนหวั จะไปนอนแล้ว ราตรสีวสัดิ์” เขาขยี้ปลายบหุรี่ลง

บนถาดแก้ว เดนิกลบัเข้าห้อง ปิดประตูตามหลงั นั่งลงบนขอบเตยีง

“ผมเอาก�ายานไล่ยงุมาให้ จดุเอาไว้ให้ทั่วห้องเลยนะครบั กนั
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สารพดัสตัว์ไม่พงึประสงค์” 

เสยีงลอดผ่านก�าแพงเข้ามาให้ได้ยนิทั้งที่เขาไม่อยากฟัง

“ขอบใจจ้ะ”

“คณุนายยงัไม่นอนเหรอครบั”

“ฉนัอยากยนืเล่นรบัลมอกีสกัหน่อย”

เสียงจากคนฟากโน้นหายไป กลิ่นหอมอบอวลยังติดตรึงอยู่ที่

ปลายจมกู กฤษค�ารามในล�าคอ ลกุเดนิจากเตยีงออกไปจากห้องนอน 

สวนกบัคนรบัใช้ที่ก�าลงัเดนิขึ้นบนัไดมา

“นายจะไปไหน”

กฤษหยบิก�ายานที่เหลอืจากตะกร้าในมอืฝ่ายนั้นยดัใส่กระเป๋า

กางเกงผ้าป่าน “ไปหาที่นอน”

เขาตรงไปยงัหลงับ้าน เดนิอาดๆ เข้าไปในสวนทบึ จู่ๆ กน็กึถงึ

ค�าของพวกคนแก่ๆ ที่ ‘บ้านเกดิ’ ของเขาขึ้นมา หอมอะไรไม่เท่าหอม

เนื้อสาว ‘คนเมอืง’ มนัรญัจวนหอมหวนไปถงึทรวงใน

รญัจงรญัจวนอะไรเล่า แค่ท�าให้เขาหงดุหงดิเท่านั้นเอง


