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1
ด้วยความคิดถึง

นชิาภทัรปิดแฟ้มเล่มสดุท้ายลงด้วยรอยยิม้ทีเ่ป่ียมไปด้วย

ความสุข เมื่องานที่ทุ่มเทท�ามากว่าสามสัปดาห์เสร็จสิ้นลงตรงกับ 

ฤกษ์งามยามด ีหญงิสาวดูเวลาที่นาฬิกาเรอืนหรู

“บ่ายสามสบิห้านาท”ี

หล่อนเลิกคิ้วเล็กน้อย เหลือเวลาสามชั่วโมงจัดการตัวเองให้

พร้อมก่อนไปงานเลี้ยงเลก็ๆ ของตระกลูปรยิากรโสภณ ฉลองการส�าเรจ็

การศกึษาจากอเมรกิาของลูกชายคนโต

เหนือตะวัน...หล่อนนึกไปถึงใบหน้าคมเข้มของเขา ดวงตา 

เรยีวร ี ผวิคล้ามแดดอย่างผู้ชายที่ชอบออกก�าลงักาย แขนกบัแผงอก

เตม็ไปด้วยกล้ามเนื้ออย่างชายชาตร ี และส่วนสูงราวร้อยแปดสบิเจด็

เซนตเิมตร แค่คดิถงึใบหน้าหล่อนกเ็รื่อแดง

สามปีมาแล้วที่หล่อนไม่ได้พบเขา นบัจากวนัที่ขอตามไปส่งเขา

ที่สนามบนิ แม้จะถูกใครต่อใครห้าม แต่หล่อนกด็ื้อด้านไปจนได้ 

‘พี่เหนอื’ 

นชิาภทัรตะโกนเรยีกเหนอืตะวนัสดุเสยีง พร้อมกบัวิ่งฝ่าวงศา-

คณาญาตขิองเขาจนได้เข้าถงึตวั ความสงูแค่ร้อยหกสบิเซนตเิมตรของ

หล่อนท�าให้ต้องแหงนหน้าจนเมื่อยคอ กระนั้นหล่อนก็อยากมองเขา
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ให้นานที่สดุ

‘มาท�าไมอกีล่ะเพลง’ 

น�้าเสียงไม่พอใจนิดๆ ของเขาไม่ได้ท�าให้หล่อนเสียก�าลังใจ

แม้แต่น้อย 

‘เพลงแค่อยากมาส่ง เพลงอยากรู้ว่าพี่เหนอืจะกลบัมาอกีเมื่อไหร่ 

พี่เหนอือย่าลมืล่ะ ว่าเพลงจะเป็นเจ้าสาวของพี่น่ะ’ ดวงตากลมโตของ

คนพูดรื้นไปด้วยน�้าตา 

‘อย่าพูดจาเพ้อเจ้อน่า พี่ต้องไปแล้ว’ 

เหนอืตะวนัตดับท ก่อนจะหนัมาไหว้ชาครกบัพมิพ์อรผู้เป็นบดิา

มารดา 

‘ไปนะครบั น่านดแูลพ่อกบัแม่ด้วย’ เอ่ยค�าลาพร้อมกบัเอื้อมมอื

ไปตบบ่าของน่านฟ้า น้องชายที่อ่อนวยักว่าสามปี

หนุ่มร่างสูงเดนิจากไปพร้อมหวัใจของนชิาภทัร เหนอืตะวนัใน

วยัยี่สบิหกปีเป่ียมไปด้วยพลงั ทางเดนิของเขามจีดุหมายชดัเจนเสมอ 

สักวันเขาจะเก่งพอจะก้าวมาเป็นตัวแทนของบิดาได้อย่างสมบูรณ์  

ในขณะที่นชิาภทัรเป็นเพยีงเดก็สาวอายสุบิเก้าที่ไร้ความฝันใดๆ หล่อน

ใช้หัวใจน�าทาง และทุกก้าวที่เดินหล่อนเหยียบย�่าซ�้ารอยเท้าของเขา 

หวังเพียงสักวันหนึ่งหล่อนอาจเดินตามเขาทัน เหนือตะวันก็เปรียบ

เสมือนตัวแทนของความหวังทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตหล่อน เขาคือ 

เจ้าชาย คอืความรกั คอืลมหายใจ

นชิาภทัร รตันะบ�ารงุ หรอื เพลง เป็นเดก็สาวตวัคนเดยีว หล่อน

สูญเสียพ่อแม่พร้อมกันเมื่ออายุได้สิบห้าปีด้วยอุบัติเหตุทางเรือ  

ระหว่างการเดนิทางไปท่องเที่ยวที่เกาะแห่งหนึ่งในทะเลทางใต้ โชคดทีี่ 

ชาคร ปรยิากรโสภณ บดิาของเหนอืตะวนัซึ่งเป็นเพื่อนสนทิของบดิา

นชิาภทัรเข้ามาดแูลและรบัเป็นผูป้กครองหล่อน นอกจากชาครจะเป็น

เพื่อนรักของบิดาแล้ว ยังเป็นหุ้นส่วนธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร 
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ขนส่งมวลชน และสาธารณูปโภคที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ 

ชายวยัห้าสบิรบัปากว่าจะดแูลหล่อนและกจิการส่วนที่ครอบครวั

รตันะบ�ารงุเป็นหุ้นส่วนไม่ให้ใครมาฉวยโอกาสได้ ครอบครวัของชาคร

ปฏบิตักิบัหล่อนอย่างดเีสมอมา ทั้งเรื่องส่วนตวั การศกึษา ตลอดจน

เงนิปันผลทกุบาททกุสตางค์ที่เป็นของรตันะบ�ารงุ เงนิเหล่านั้นถูกโอน

เข้าบญัชหีล่อนไม่เคยขาด 

นิชาภัทรมองรูปเล็กๆ ที่น�ามาวางบนโต๊ะท�างานอย่างถาวร 

หล่อนสั่งก�าชับไม่ให้ใครเคลื่อนย้ายหรือหยิบจับรูปถ่ายนี้เด็ดขาด 

เพราะมนัเป็นรูปคู่รูปเดยีวของหล่อนกบัเหนอืตะวนั ภาพเดก็หญงิวยั

สบิขวบถอืสมดุวาดภาพไว้ในมอื ยนืยิ้มแป้นให้กล้อง ข้างกายเป็นหนุม่

วยัรุน่อายสุบิเจด็ปี ใบหน้าหล่อเหลา รูปร่างสูงโย่งยนืโอบไหล่เดก็หญงิ

ไว้ นยัน์ตาคมจ้องใบหน้าผู้อ่อนวยัด้วยแววตาอ่อนโยน

“พี่เหนือคะ วันนี้เราจะได้พบกันแล้วนะคะ เพลงจะไม่มีวัน

ปล่อยให้พี่เหนอืไปไหนอกี” นชิาภทัรหยบิกรอบรปูมากอดแน่น พร้อม

ยิ้มออกมาอย่างมคีวามสขุ

เสยีงเพลงจากเปียโนดงัปนกบัเสยีงพดูคยุจอแจ ร่างระหง

ของนชิาภทัรก้าวเข้ามาในงาน หญงิสาวสวมชดุยาวสแีดงเพลงิ ช่วง

หน้าอกปักครสิตลัสเีดยีวกนักระทบแสงไฟระยบิระยบั ด้านหลงัเว้าลกึ

เผยผวิเนื้อขาวอมชมพนูวลเนยีน ผมยาวด�าขลบัถกูรวบอย่างเรยีบง่าย

ไว้ที่ท้ายทอย หล่อนเหลือบมองชายกระโปรงของตัวเองแล้วก็ได้แต่

ถอนหายใจ เพราะค�าแนะน�าของสาวประเภทสองเจ้าของห้องเสื้อแท้ๆ 

เชยีว ไม่เช่นนั้นชดุชดุนี้จะไม่ได้เฉยีดใกล้หล่อนแม้แต่นดิ  

‘ถ้าคุณน้องอยากให้ผู้ชายประทับใจตั้งแต่แรกเห็นก็ต้องชุดนี้

เท่านั้น มีผู้ชายที่ไหนบ้างไม่ชอบมองแผ่นหลังขาวๆ ของผู้หญิงสวย

แถมหุ่นดขีนาดนี้ แล้วผวิขาวจดัแบบคณุน้องเนี่ยนะ ต้องสแีดงเพลงิ
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เท่านั้นค่ะ รบัรองว่าปังมาก’ 

หล่อนขัดเขินอยู่ภายใน แต่สิ่งที่แสดงออกไปคือความมาดมั่น

และสง่างาม สายตาทุกคู่มองมาอย่างชื่นชม แต่ไม่ใช่คนที่หล่อน

ต้องการ 

ดวงตากลมโตที่ประดับขนตาปลอมชนิดหนาเป็นพิเศษกวาด

มองโดยทั่ว เพียงชั่วนาทีหล่อนก็พบร่างคนที่รอคอยมาตลอดสามปี 

เขาสงูสง่าโดดเด่นจากคนอื่น สผีวิที่เคยคล�้าแดดขาวขึ้นอย่างเหน็ได้ชดั 

แต่คิ้วหนาจดัของเขากท็�าให้ใบหน้าหล่อเหลายงัคงความคมเข้มได้เป็น

อย่างด ี

ชายหนุม่ยนืสนทนากบัแขกผูใ้หญ่ด้วยท่าทแีสนสภุาพ เจ้าของ

ร่างบางสาวเท้าไปยงัเป้าหมายอย่างรวดเรว็ รองเท้าส้นสูงสี่นิ้วที่สวม

ไม่ได้เป็นอุปสรรคแม้แต่น้อย หล่อนอยากรู้ว่าเหนือตะวันจะดีใจมาก

เพียงใดที่ได้พบหล่อนในวันนี้ เขาจะรู้สึกอย่างไร เมื่อนิชาภัทรคนนี้

ไม่ใช่เดก็ผูห้ญงิคนเดมิอกีต่อไป หล่อนโตเป็นสาวเตม็ตวัและมทีกุอย่าง

ที่ ‘ผู้หญงิ’ ทั่วไปพงึมี

“พี่เหนอื” 

เสียงเรียกอ่อนหวานท�าให้คนร่างสูงที่สวมสูทสีเทาเข้มต้อง 

ละสายตาจากแขกที่ก�าลงัสนทนา ใบหน้าคล้ามคมหนัมามองเจ้าของ

เสยีงหวาน เขาเบกิตาเลก็น้อยเมื่อเหน็หญงิสาวร่างระหงสวมชดุสแีดง

เพลิงที่ค่อนข้างเปิดเผยผิวเนื้อจนเกินงาม ใบหน้ารูปไข่ที่ถูกแต่งแต้ม

ด้วยเครื่องส�าอางหนาจดั รูปร่างที่กลมกลงึสมส่วนอย่างสตรเีพศที่เข้า

สู่วยัเจรญิพนัธุ์ดูแปลกตาไปมาก ทว่าเขากจ็�าได้หล่อนได้ในทนัท ี

เจ้าของดวงตาเรยีวรมีองหญงิสาวตรงหน้านิ่ง ใช่ว่าพศิวาสใน

เรอืนกายอนัเย้ายวนชวนมอง แต่เป็นเพราะ ‘หล่อนคอืคนที่เขาไม่อยาก

จะพบอกีในชาตนิี้’ 

“นชิาภทัร...” 
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เพยีงแค่เหน็หน้า ภาพเหตกุารณ์เก่าๆ กถ็าโถมเข้ามาประหนึ่ง

คลื่นยักษ์ที่ซัดชายฝั่ง ภาพหญิงสาววัยสิบเก้าปีที่สวมชุดนักศึกษา

ก�าลงัถกแขนเสื้อขึ้น แล้วฟาดมอืไปที่ใบหน้าของหญงิสาวอกีคนที่ถูก

ชายชุดด�าสองคนล็อกแขนไว้ไม่ให้ดิ้นหลุด หญิงสาวผู้ตกเป็นเหยื่อ

อารมณ์ร้องไห้อย่างน่าสงสาร 

‘เพลง! ท�าอะไรน่ะ’ 

เหนอืตะวนัเข้ามาเหน็เหตกุารณ์พอด ีเขามองปราดเดยีวกร็ูท้นัที

ว่าคนที่ใช้ก�าลังอยู่นั้นคือนิชาภัทร หญิงสาวที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดี 

ในฐานะน้องสาวที่เล่นหัวกันมาตั้งแต่เล็กๆ ส่วนคนที่ถูกกระท�าคือ 

บวัชมพู คนรกัของเขาที่คบกนัมาได้เกอืบสองปี 

มอืแขง็แรงกระชากร่างเลก็ของนชิาภทัรจนเซถลาไปไกล ก่อน

เข้าคว้าร่างบวัชมพซูึ่งนั่งพบัเพยีบอยู่ที่พื้นเข้ามากอดไว้ สายตาจบัจ้อง

ที่นชิาภทัรและคนของหล่อนอย่างแค้นเคอืง ยิ่งได้เหน็รอยแดงบนแก้ม

เนยีนของคนรกัเขากแ็ทบระงบัอารมณ์ไม่อยู่ 

‘ท�าบ้าอะไรฮะยายเพลง ท�าร้ายบวัท�าไม’ เหนอืตะวนัถามออก

ไป

‘พี่เหนอืคะ ยายนั่นมนัตอแหล พี่เหนอือย่าไปใกล้นะคะ’ นชิา-

ภัทรกล่าวไปน�้าตาก็พานจะร่วง เมื่อเห็นแววตาของคนที่หล่อนรัก 

ไม่เหมอืนเดมิ เขามองหล่อนเป็นศตัรู 

‘หยดุนะเพลง พดูจาให้สมกบัเป็นลกูผูด้หีน่อย พี่ไม่อยากเกลยีด

เธอไปมากกว่านี้นะ’ ไม่พูดเปล่า เขากระชับอ้อมแขนแน่นมากขึ้น 

ไปอกีแสดงอาการหวงแหนหนกัหนา 

‘พี่เหนอืฟังเพลงนะคะ คนที่พี่เหนอืรกัไม่ได้เป็นอย่างที่พี่คดิเลย 

เธอพูดความจรงิไปส ิหรอืว่าจะให้ฉนัพูด’ นชิาภทัรหนัไปพูดกบัคนที่

เอาแต่ร้องไห้อยู่ในอ้อมแขนของเหนอืตะวนั 

‘เหนือคะ’ บัวชมพูเงยหน้ามองคนที่กอดหล่อนไว้ด้วยแววตา



10  หัวใจพ่ายรัก กับดักตะวัน

อาลยัอาวรณ์ ‘เราเลกิกนัเถอะนะคะ บวัเบื่อเรื่องแบบนี้เตม็ท ีไม่รู้ว่า

จบเรื่องนี้ไปจะมเีรื่องอะไรอกี บวัเหนื่อยค่ะ’ 

‘บวั...’ เหนอืตะวนัไม่แน่ใจเลยว่าเสยีงนั้นออกมาจากล�าคอไหม 

เพราะมนัเบาจนแม้แต่เขาเองกแ็ทบไม่ได้ยนิ 

‘ด!ี นี่แหละคอืสิ่งที่เธอควรท�า’ 

นชิาภทัรเอ่ยแทรกขึ้นมา ยิ่งท�าให้อารมณ์ของเหนอืตะวนัปะทุ

ราวกบัภูเขาไฟที่รอวนัระเบดิ 

‘หบุปาก!’ เขาตะคอกใส่นชิาภทัรอย่างที่ไม่เคยท�ามาก่อน เขา

รู้ว่าหล่อนรกัเขาเพราะหล่อนแสดงออกเสมอมา เขาเป็นผู้ชายกไ็ด้แต่

ปฏเิสธอย่างละมนุละม่อม แต่ครั้งนี้เกนิจะทนจรงิๆ 

‘ไม่เอาน่าบัว ผมสัญญานะว่าจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้

เกิดขึ้นอีก เพลงจะไม่มีวันท�าร้ายบัวได้อีก’ เขาคลายอ้อมกอดแต ่

ไม่ยอมปล่อยมอืจากคนรกั 

‘ไม่ค่ะเหนือ เหนือดูแลบัวไม่ได้หรอกค่ะ เธอมีเงิน เธอจะท�า

อะไรใครกไ็ด้ บวัไม่ได้ห่วงแค่ตวัเอง แต่บวัห่วงแม่ เหนอืจะดูแลยงัไง

ไหว อกีอย่างบวักเ็บื่อเรื่องแบบนี้เตม็ท ีเราเลกิกนัเถอะนะคะ ต่อไปนี้

เราอย่าเจอกนัอกี’

และไม่ว่าเหนือตะวันจะพูดอย่างไร บัวชมพูก็ยืนยันจะเลิกกับ

เขาท่าเดียว วันนั้นเขาปล่อยหล่อนไปโดยคิดว่าเขายังมีเวลาที่จะง้อ

หล่อนได้อีก แต่เปล่าเลย เพราะอีกไม่กี่วันต่อมาบัวชมพูก็ท�าเรื่อง 

ลาออกจากงานแล้วหายไปจากชวีติเขาอย่างไร้ร่องรอย ขณะนั้นเหนอื-

ตะวนัเพิ่งส�าเรจ็การศกึษา ก�าลงัเรยีนรู้งานที่บรษิทั จงึวุ่นวายเกนิกว่า

จะตามหาคนรักได้ เขาได้แต่ปล่อยบัวชมพูไปและเก็บความแค้นไว้ 

ในใจเสมอมา

วนันี้ตวัต้นเหตมุายนือยู่ตรงหน้า เขามองหล่อนตั้งแต่ศรีษะจด

ปลายเท้า ไม่ได้รูส้กึชื่นชมในเรอืนร่างอนัน่าหลงใหลหรอืใบหน้างดงาม
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ของหล่อนแม้แต่น้อย ในเมื่อเขารูด้ว่ีาจติใจหล่อนต�่าช้า เน่าเฟะแค่ไหน 

“เธอใส่ชดุอะไรของเธอฮะ นชิาภทัร” เหนอืตะวนัเอ่ยเสยีงเข้ม

ทว่าสหีน้าเรยีบเฉย 

“พี่เหนอื” เพราะความดใีจที่ล้นอก ท�าให้ค�าต�าหนแิละน�้าเสยีง

ที่แสดงความไม่พอใจของเขาไม่ได้กระทบความรู้สกึแม้แต่นดิ เขาหล่อ

ขึ้นมาก ทั้งยงัภูมฐิานมากขึ้น ไม่ใช่หนุ่มน้อยรูปร่างเก้งก้างคนเดมิ 

รมิฝีปากอวบอิ่มสเีดยีวกบัชดุแย้มยิ้มด้วยความยนิด ีหวัใจของ

หล่อนพองโต สามปีแล้วที่ไม่ได้พบหน้ากนั หล่อนรอคอยให้วนันี้มาถงึ

มากกว่าวนัไหนๆ 

“ยินดีที่ได้พบค่ะ” นิชาภัทรเอ่ยพร้อมยื่นกล่องของขวัญขนาด

เท่าฝ่ามอืให้ 

เหนอืตะวนัรบัมาแล้ววางลงบนโต๊ะใกล้ๆ อย่างไม่ไยด ีเขากบั

นิชาภัทรไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีก แม้ว่าเขาจะท�าใจเรื่อง 

บวัชมพไูด้ แต่เขาจะไม่ปล่อยให้หล่อนมาท�าลายความสขุของเขาอกีแน่

“มอีะไรอกีมั้ย” เหนอืตะวนัตั้งท่าจะเดนิหน ี

“เอ่อ...เดี๋ยวสคิะ” 

ใบหน้าคมเข้มหันมามองนิชาภัทรอีกครั้ง เขาหรี่ตาเล็กน้อย 

แสดงความมนึตงึอย่างชดัเจน 

“ว่าไง” 

“เพลงดีใจนะคะที่พี่เหนือกลับมา” เจ้าของร่างระหงประสาน

มอืแน่น หล่อนประหม่าอยู่มาก ใบหน้าคมเข้มและร่างสูงสง่าที่หล่อน

เฝ้าคดิถงึทกุวนั ท�าให้หล่อนสญูเสยีความมั่นใจไปเกอืบหมดเมื่อได้ยนื

อยู่ใกล้ๆ

“อมื” เขาตอบอย่างไม่ใส่ใจ 

“คอืว่า เพลงมเีรื่องอยากจะเล่าให้พี่เหนอืฟังเยอะเลยค่ะ ไม่รู้

ว่าพี่เหนอืได้อ่านอเีมลที่เพลงส่งไปบ้างหรอืเปล่านะคะ แต่ถ้าพี่เหนอื
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ไม่ได้อ่านกไ็ม่เป็นไรค่ะ เพลงเข้าใจว่าพี่เหนอืเรยีนหนกั รบีเรยีนให้จบ

จะได้กลบัมาหาเพลงเรว็ๆ” 

นชิาภทัรยิ้มหวาน เหนอืตะวนักลบัมองอย่างร�าคาญ แล้วเขาก็

ห้ามตวัเองไม่ให้พ่นลมหายใจออกมาแรงๆ ไม่ได้ ไม่มปีระโยคใดออก

มาจากรมิฝีปากหยกัลกึ บอกเป็นนยัว่าเขาไม่ยนิดจีะสนทนาต่อไปอกี 

“คณุเหนอืตะวนัคะ” เสยีงอ่อนหวานจากหญงิสาววยัยี่สบิหกปี

ผู้สวมชดุยาวสคีรมีดงัขึ้นท�าลายความเงยีบของคนทั้งคู่ 

เหนอืตะวนัยิ้มกว้างเมื่อได้เหน็ว่าผู้มาใหม่คอืใคร 

รสา นักศึกษารุ ่นน้องที่ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

เดยีวกนั หล่อนบนิกลบัไทยก่อนเขาได้ไม่นานนกั หล่อนสวย ฉลาด

และหยิ่งทะนง เป็นผูห้ญงิในแบบที่ผูช้ายทกุคนฝันถงึ...ตวัเขากเ็ช่นกนั

“ผมคดิว่าคณุจะไม่มาเสยีอกี” เหนอืตะวนัเดนิผ่านหน้านชิาภทัร

ไปราวกบัหล่อนเป็นอากาศ พอพศิใบหน้าสวยเฉยีบของรสาแล้วนกึถงึ

ข้อความที่เขาส่งไปหาหล่อนเมื่อวานนี้ 

พรุง่นี้จะมงีานเลี้ยงที่บ้านหลงัจากกลบัไทยมาได้สองวนั มนัคง

เป็นงานเลี้ยงที่สมบูรณ์ถ้าคณุมางานนี้ด้วย 

ไม่ทราบสคิะ รสาไม่เหน็ว่ามนัจะเกี่ยวกบัรสาตรงไหน 

เกี่ยวครบั มนัเกี่ยวกบัหวัใจของผม

“รสาแค่บังเอิญผ่านมาน่ะค่ะ” รสาแกล้งพูด หล่อนรู้ดีว่าคน

อย่างเหนือตะวันไม่ชอบอะไรที่ได้มาง่ายๆ การพบกันเมื่อปีที่แล้วใน

นวิยอร์กสร้างความประทบัใจให้แก่เหนอืตะวนัมาก แต่เขากส็นใจการ

ศึกษามากกว่าที่จะเร่งพัฒนาความสัมพันธ์กับหล่อน กระนั้นรสาเอง

กส็งวนท่าท ี หล่อนเดนิไปตามกรอบที่ตวัเองวางไว้โดยไม่เคยแหกกฎ

สกัครั้ง 

“ผมหวงัว่าเรื่องบงัเอญิแบบนี้จะเกดิขึ้นบ่อยๆ นะครบั” 

เหนอืตะวนัยื่นแขนให้รสา หล่อนเพยีงแค่ยิ้มและสมัผสัเบาๆ ที่
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ท่อนแขนแขง็แรง เหนอืตะวนัพาคู่สนทนาเข้าไปด้านใน โดยไม่สนใจ

ผูห้ญงิอกีคนที่ยนืมองเขาด้วยความหวงัเพยีงน้อยนดิว่าจะได้รบัความ

สนใจบ้าง 

นิชาภัทรก�ามือแน่นจนรู้สึกเจ็บ พี่เหนือของหล่อนเปลี่ยนไป 

จากเดิมจนน่าใจหาย เขาไม่เรียกหล่อนด้วยชื่อเล่น ไม่สนใจถามไถ่

สารทุกข์สุกดิบหลังจากที่ไม่ได้พบกันมาสามปี ทั้งยังเห็นหล่อนเป็น

เพยีงอากาศธาตุ

รสา นชิาภทัรเคยเหน็หล่อนบนปกนติยสารเกี่ยวกบัผู้หญงิ แต่

ไม่เคยสนใจเปิดอ่านสาระเรื่องราวข้างใน ทว่าตอนนี้เห็นทีคงต้อง

ติดตามให้ถี่ถ้วน เพราะดูเหมือนเจ้าหล่อนจะเป็นปัญหาความรักของ

นชิาภทัรเข้าให้แล้ว
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2
เพราะรักค�าเดียว

งานเลีย้งผ่านมาเกอืบสปัดาห์ ความสมัพนัธ์ของนชิาภทัร

กับเหนือตะวันยังคงราบเรียบไม่เป็นเช่นที่วาดฝัน หล่อนหวังว่าหาก

เหนือตะวันได้พบหล่อน เขาจะต้องหลงใหลในเรือนร่างอันงดงามซึ่ง

ไม่เหมอืนเมื่อสามปีก่อน หญงิสาวเฝ้าดแูลตวัเองอย่างด ีทั้งรปูร่างและ

ผวิพรรณ ไม่ใช่เพื่อใคร เพื่อเขาคนเดยีวเท่านั้น แต่เหตกุารณ์กลบัพลกิ

ล็อก นอกจากเหนือตะวันจะไม่ยินดียินร้ายที่จะได้พบหล่อนแล้ว 

‘ความเฉยชา’ ที่เคยมใีห้ก่อนจากกนัยงัเพิ่มมากขึ้นทวคีูณ

นชิาภทัรครุ่นคดิอยู่หลายวนั หล่อนสบืจนทราบว่าเหนอืตะวนั

ไปเที่ยวไนต์คลบัแห่งหนึ่งของเพื่อนสนทิเกอืบทกุคนื ที่นั่นอาจเป็นที่ที่

ท�าให้หล่อนได้พบเขาอกีครั้ง 

“คณุลูกปลาคะ วนันี้ฉนัไม่มนีดัที่ไหนใช่ไหม” หล่อนกดอนิเตอร์-

คอมสนทนากบัเลขาฯ สาวหน้าห้อง 

“ค่ะ วนันี้บอสว่างยาวเลยค่ะ ว่าแต่บอสจะไปไหนคะ ดฉินัจะ

ได้จดไว้” 

“ไนต์คลบัแถวเอกมยัน่ะ” 
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สามทุ่มคร่ึงพอดีท่ีหญิงสาวร่างระหงมาถึงสถานบันเทิง

แห่งหนึ่งย่านเอกมยั นชิาภทัรตรงเข้าไปแล้วกวาดตาโดยรอบ แสงสลวั

ในไนต์คลับท�าให้หล่อนตาพร่ามัวไปหมด แต่ชั่วเวลาไม่นานหล่อนก็

พบเจ้าของร่างอนัทรงเสน่ห์ เหนอืตะวนัมลีกัษณะไม่เหมอืนใคร เขา

ตวัสูงใหญ่ ร่างกายเตม็ไปด้วยมดักล้ามเพราะชอบเล่นกฬีา 

หญงิสาวส�ารวจตวัเองอกีครั้ง ขยบัเดรสด�ารดัรปูที่เพิ่งซื้อมาใหม่

ให้เข้าที่ ชดุบ้านี่กช็่างกระไร เลก็ชะมดั หล่อนแทบจะยดัตวัเองลงไป

ไม่ได้ ทั้งยงัรดัจนหน้าอกหล่อนล้นออกมาอกี 

“ฮึบ” ทายาทรัตนะบ�ารุงสูดลมหายใจอีกครั้ง ก่อนเดินอย่าง

มั่นใจไปยงัทศิทางที่เหนอืตะวนัอยู่

“บงัเอญิจงัเลยนะคะ” 

นิชาภัทรนั่งลงบนที่พักแขนเก้าอี้ที่เหนือตะวันนั่ง ก่อนจะไล้

ปลายนิ้วมอืบนไหล่กว้างของอกีฝ่าย เหนอืตะวนัมองตามนิ้วมอืเรยีว

จนมาหยดุที่ใบหน้าสวยเฉยีบที่แต่งแต้มเครื่องส�าอางชั้นดขีองผูม้าใหม่

“ท�าบ้าอะไรฮะ” เขาปัดมอืหล่อนออก 

นชิาภทัรมองการกระท�านั้นโดยไม่รู้สกึอะไร หล่อนเตรยีมใจไว้

มากพอที่จะรบัมอืกบัสถานการณ์ลกัษณะนี้ หญงิสาวย้ายมานั่งเก้าอี้

ข้างๆ เพื่อให้สนทนาได้ง่ายขึ้น อันที่จริงหล่อนอยากมองหน้าเขา 

ให้เตม็ตาต่างหาก 

“พี่เหนอืกลบัมาไทยครั้งนี้ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะคะ” 

“แล้วไง” เหนือตะวันยกแก้วบรรจุน�้าสีอ�าพันกระดกรวดเดียว

หมด ก่อนจะเสมองหล่อนด้วยหางตา

“เปล่านี่คะ แค่บอกไปตามที่รู้สกึ” 

“ห”ึ ชายหนุ่มหวัเราะในล�าคอ 

ผู ้หญิงตรงหน้าเขาไม่ต่างอะไรกับผู ้หญิงทั่วไปที่เคยเจอ 

พยายามตสีนทิด้วยการสร้างประเดน็แสนน่าเบื่อและไร้สาระขึ้นมาคยุ 



16  หัวใจพ่ายรัก กับดักตะวัน

ผดิหวงัเหลอืเกนิที่เขาเคยรกัหล่อนเหมอืนน้องสาวแท้ๆ เฝ้าดแูลเอาใจใส่ 

เป็นห่วงเป็นใยด้วยความสงสารที่เดก็หญงิตวัเลก็ๆ ต้องมาเจอกบัเรื่อง

เลวร้าย อกีข้อหนึ่ง นชิาภทัรในวยัเดก็นั้นถงึจะเอาแต่ใจตวัเองอยูม่าก 

แต่ก็ยังน่ารักสดใสและจิตใจสะอาด ไม่นึกเลยว่าการสูญเสียบุพการี

ไปจะท�าให้เดก็ผูห้ญงิที่น่ารกัคนหนึ่งกลายเป็นสาวกร้านโลก เอาความ

รกั ความหวงัดขีองเขามาผูกมดัเขาเช่นนี้

“แล้วพี่เหนอืมาที่นี่บ่อยมั้ยคะ” 

“ท�าไม มาบ่อยเธอกเ็ลยตามมางั้นซ ินชิาภทัร” 

หญิงสาวสะอึกเล็กน้อยเมื่อเขารู้ทัน แต่หล่อนก็แกล้งเบี่ยง

ประเดน็

“เปล่านี่คะ เพลงเที่ยวที่นี่แทบทกุวนัอยู่แล้ว”

“นั่นสินะ ผู้หญิงอย่างเธอคงไม่มีทางไม่รู้จักที่นี่” เหนือตะวัน

พูดพลางมองหล่อนตั้งแต่หัวจดปลายเท้า เขาออกจะไม่พอใจที่เห็น

หล่อนแต่งตวัวาบหววิแบบนี้ แต่ใครจะสนล่ะ เขาไม่มทีางสนใจหล่อน

อกีแน่ๆ อย่าหวงัว่าเขาจะเอาตวัไปใกล้ชดิหล่อนอกี

ยังไม่ทันที่นิชาภัทรจะตอบอะไร ใบหน้าง�้าของหล่อนก็ยิ่งงอ

เข้าไปอีกเมื่อเห็นหญิงสาวรูปร่างดีคนหนึ่งเดินตรงมาโอบไหล่ผู้ชาย

ตรงหน้า พร้อมโน้มใบหน้าลงมาคลอเคลยีชายหนุ่มอย่างจงใจ 

“รอแคนดี้นานมั้ยคะ” หญิงสาวที่เรียกแทนตัวเองว่าแคนดี้

พูดจาออดอ้อน 

“นานแค่ไหนผมกร็อได้ครบั” เหนอืตะวนัโอบเอวสาวเจ้าให้ชดิ

เข้าไปอกี เขาลอบมองนชิาภทัรด้วยแววตาเย้ยหยนั อยากท�าให้หล่อน

เหน็ว่าเขาไม่มวีนัสนใจหล่อนไม่ว่าจะอย่างไรกต็าม 

นชิาภทัรก�ามอืแน่น มองหญงิสาวตรงหน้าอย่างไม่พอใจ ร่าง

อวบอั๋นนั่นเบยีดเข้าหาเหนอืตะวนัอย่างยั่วยวน 

อดทนนะเพลง...หล่อนคิดในใจอย่างเดือดดาล แต่คนอย่าง 
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นชิาภทัรหรอืจะอดทนอะไรได้นาน หล่อนเกดิมาในตระกูลที่มั่งม ีเป็น

บตุรสาวคนเดยีวในครอบครวั หล่อนมทีกุอยา่งเท่าที่มนษุย์ทั่วไปพงึม ี

หล่อนได้ทกุอย่างที่อยากได้ แต่สิ่งที่หล่อนไม่มแีละยากเหลอืเกนิที่จะ

ได้มาคอืบรุษุตรงหน้า ยิ่งเหน็ใบหน้างามของหญงิแปลกหน้าคลอเคลยี

อยู่กับคนที่หล่อนรักยิ่งเพิ่มความเจ็บปวดในหัวใจ ความอดทนของ 

นิชาภัทรหมดลงพร้อมกับแก้วบรรจุวิสกี้ราคาแพงถูกยกสาดใบหน้า

งามของแคนดี้

“ว้าย!” แคนดี้ลกุขึ้นกรดีร้องด้วยความโกรธ ใบหน้าที่แต่งแต้ม

เครื่องส�าอางไว้อย่างดชีุม่ไปด้วยน�้าสอี�าพนั ทั้งยงัไหลเลอะชดุสวยของ

เจ้าหล่อนด้วย 

“นงับ้า! เธอบ้าไปแล้วหรอืไง” 

“หยดุเดี๋ยวนี้นะ! เธอกล้าว่าฉนับ้าเหรอ เธอรูม้ั้ยว่าฉนัเป็นใคร” 

นชิาภทัรลกุยนืประจนัหน้า มองสบตาคูก่รณนีิ่ง “นชิาภทัร รตันะบ�ารงุ 

ฉนัท�าให้เธอหายไปจากโลกนี้เมื่อไหร่กไ็ด้” 

“อะไรนะ” แคนดี้เอ่ยเสยีงแผ่ว นชิาภทัร รตันะบ�ารงุ มหาเศรษฐี

ร้อยล้าน ถงึเจ้าหล่อนจะไม่มปีระวตัด้ิานอทิธพิลมดื แต่กร็�่ารวยพอจะ

ท�าอะไรกบัคนธรรมดาอย่างหล่อนกไ็ด้ 

“เธอนั่นแหละหยดุ” เสยีงทรงอ�านาจของเหนอืตะวนัดงัขึ้น “เธอ

คดิว่ามเีงนิแล้วจะท�าร้ายใครกไ็ด้งั้นเหรอ ขอโทษแคนดี้เดี๋ยวนี้” 

เหนือตะวันลุกขึ้นโอบแคนดี้ไว้ เขาต้องปกป้องหล่อน ถึงแม้ 

แคนดี้เป็นแค่ผู้หญิงที่มีอาชีพให้ความสุขผู้ชาย แต่หล่อนก็คือมนุษย์

เหมอืนกนั 

นิชาภัทรเบิกตากว้างเมื่อเห็นมือของเขาโอบเอวของผู้หญิง 

อกีคน โกรธจนไม่สนใจค�าพูดใดๆ ทั้งสิ้น 

“เธอยังจะยืนเซ่ออยู่อีกเหรอ อยู่ให้ห่างว่าที่สามีฉันไว้แล้วเธอ

จะปลอดภยั” 



18  หัวใจพ่ายรัก กับดักตะวัน

แคนดี้ลงัเล หล่อนสลดัมอืเหนอืตะวนัออกจากตวัอย่างเสยีดาย 

ชายหนุ่มทั้งหล่อทั้งรวย แต่พลาดจากเขาไปหล่อนก็ยังหาคนใหม่ได้  

ดกีว่าต้องมาตายในวนัข้างหน้า 

“คณุเหนอืคะ แคนดี้ลาละค่ะ” หล่อนยกมอืไหว้เขา เตรยีมผละ

หน ีแต่เหนอืตะวนัรั้งข้อมอืหญงิสาวไว้ไม่ยอมให้ไป 

“ขอเถอะค่ะ แคนดี้ไม่อยากให้เรื่องมันยุ่งยาก” มือเล็กเรียว

ออกแรงดึงจนหลุดจากพันธนาการ ก่อนจะรีบหยิบกระเป๋าแล้วเดิน

หายไปอย่างรวดเรว็ 

เหนอืตะวนัก้มหน้านิ่ง สะกดกลั้นอารมณ์โกรธ ก่อนเงยหน้าขึ้น

มองตัวก่อปัญหา ดวงตาด�าสนิทเยือกเย็นบ่งบอกถึงอารมณ์เจ้าของ

ได้เป็นอย่างด ี

“ไม่ว่าเธอคดิจะท�าอะไร จ�าไว้ว่าเธอไม่มสีทิธิ์ในตวัฉนั” 

“พี่เหนอืคะ แต่เพลง...” 

“หยดุ ฉนัไม่อยากฟังเสยีงเธอ ไม่อยากเหน็หน้า” เหนอืตะวนั

หยบิของบนโต๊ะ ก่อนหนัหลงัให้หญงิสาวอย่างไม่ไยด ี

แค่เพียงค�าพูดไม่กี่ค�ากลับท�าให้คนฟังหมดเรี่ยวแรงที่จะยืน 

หล่อนทรดุตวัลงนั่งก่อนมองจ้องเก้าอี้ที่ว่างเปล่าตรงหน้า เหนอืตะวนั 

ผู้ชายที่หล่อนมอบทั้งชีวิตให้แก่เขา ตอนนี้เขาอยู่ห่างไกลหล่อนออก

ไปอกีก้าว 

นิชาภทัรตืน่ขึน้มาในวันใหม่ พาร่างกายอนัอ่อนแรงลกุไป

เข้าห้องน�้า มองใบหน้าหม่นเศร้าของตวัเองในกระจกด้วยความเวทนา 

ดวงตาบวมช�้าเพราะร้องไห้อย่างหนกั บวกกบัการไม่ได้นอนยิ่งท�าให้

ใบหน้าหล่อนน่าเกลยีดขึ้นไปอกี 

“ยายเพลง เธอทั้งรวย ทั้งสวย ทั้งเก่ง เธอไปรกัผูช้ายบ้าแบบนั้น

ท�าไมกนันะ”
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แม้จะคดิแบบนั้น แต่กย็ากเกนิกว่าจะตดัใจ เพราะทั้งชวีติของ

นิชาภัทรยกให้เหนือตะวันไปหมดแล้ว หล่อนหวนคิดถึงเมื่อวัยเด็ก 

ความสมัพนัธ์ของหล่อนกบัเขาช่างหอมหวาน ในแต่ละวนัมแีต่รอยยิ้ม

และเสยีงหวัเราะ ทั้งคูเ่ป็นเหมอืนเพื่อน เหมอืนพี่น้องที่ดต่ีอกนั กระทั่ง

วันที่หล่อนสูญเสียบุพการีอันเป็นที่รักพร้อมกันทั้งสองคน ในวันนั้น

เหนือตะวันกอดหล่อนไว้แน่นจนความเสียใจที่มากกว่าค�าว่าเสียใจ

ทเุลาลง เขาคอืคนเดยีวที่ท�าให้หล่อนอยากมชีวีติอยู่ต่อไป ความรกัที่

เคยมใีห้เขาฉนัพี่น้องกเ็ปลี่ยนเป็นความรกัที่ลกึซึ้งมากขึ้น 

แต่เหนอืตะวนัเป็นคนหล่อและมเีสน่ห์น่าหลงใหล เขามผีู้หญงิ

มากมายทั้งที่คบจรงิจงัและเป็นแค่คูค่วง นชิาภทัรไม่มวีนัยอมเสยีใคร

ในชวีติไปอกี หล่อนตามราวผีูห้ญงิทกุคนของเขาเหมอืนหมาบ้า แม้รูว่้า

ยิ่งท�าแบบนั้นเหนอืตะวนัจะยิ่งเกลยีดหล่อน แต่หล่อนกลวั! กลวัว่าถ้า

ปล่อยให้เหนอืตะวนัได้คบใครจรงิจงั เขาจะรกัผูห้ญงิคนนั้นจนไม่มวีนั

หันกลับมามองหล่อนอีกเลย มาวันนี้หล่อนเริ่มไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ท�าไป

ทั้งหมดนั้นมค่ีาต่างกบัการที่หล่อนอยู่เฉยๆ หรอืไม่ เพราะสดุท้ายแล้ว

เหนอืตะวนักย็งัคงไม่มคีวามรกัให้หล่อนเช่นเดมิ... 

เหนอืตะวนัรบัประทานอาหารเช้าด้วยจติใจขุ่นมวั คิว้เข้ม

ขมวดเข้าหากัน ดวงตาปรากฏแววไม่พอใจ จนพิมพ์อรผู้เป็นมารดา

ต้องเอ่ยถาม 

“เป็นอะไรไปตาเหนอื หน้านิ่วคิ้วขมวด ไปท�างานวนัแรกยิ้มแย้ม

หน่อยส”ิ 

“นั่นส ิสงสยัเฮยีเหนอืจะไม่อยากไปท�างาน ขี้เกยีจแบบนี้สมบตัิ

คงต้องตกเป็นของผมคนเดยีวแล้วละครบัพ่อ” น่านฟ้าแกล้งเย้าพี่ชาย 

ด้วยวยัที่ห่างกนัเพยีงแค่สามปีท�าให้ทั้งคูส่นทิสนมเป็นกนัเองมากกว่า

พี่น้องทั่วไป
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ชาครไม่พูดอะไร ได้แต่มองไปที่บตุรชายรอค�าตอบ 

“ไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกครบั” เหนอืตะวนัวางช้อนลง “เมื่อวานผม

ไปที่คลบัของไอ้บดนิทร์ เจอใครรู้ไหมครบั ยายเพลงหลานรกัของพ่อ 

ใส่กระโปรงสั้นจู ๋เธอเอาเหล้าสาดหน้าของ...” เหนอืตะวนัไม่อยากเอ่ย

ออกไป แต่ทกุคนกร็ู้ทนั 

“สาดหน้าอหีนูของแกใช่ไหม” ชาครพูดเสรมิให้ 

“โธ่! พ่อครบั ยายนั่นน่ะหมาบ้าชดัๆ” เหนอืตะวนัเลี่ยงที่จะพูด

เรื่องแคนดี้

“ถ้าน้องเขารกัเรา ท�าไมไม่ลองเปิดใจบ้างล่ะ” ผู้เป็นพ่อชี้ทาง 

สิ้นค�าพูดของชาคร น่านฟ้ากลบัหวัเราะพรดื ส่วนเหนอืตะวนั

ส�าลกัน�้า 

“พ่อครับ ผมไม่ชอบผู้หญิงก๋ากั่น เที่ยวกลางคืน ขี้โวยวาย 

เอาแต่ใจตวัเอง ดูยงัไงผมกย็งัไม่เหน็ข้อดขีองเธอเลยสกันดิเดยีว” 

ใบหน้าหล่อเหลามสีหีน้าเหมอืนกนิยาขม แค่คดิตามสิ่งที่บดิา

พูดเส้นขนกล็กุชูชนั 

“แต่ที่หนูเพลงท�าแบบนั้นกเ็ป็นเพราะแก แกควงแต่ผูห้ญงิอย่าง

นั้น พ่อกเ็หน็ มแีต่สาวสมยัใหม่ แต่งตวัเปรี้ยว หนเูพลงกต้็องคดิว่าแก

ชอบแบบนี้น่ะส”ิ 

ชาครแย้งบตุรชาย เพราะตนเองกเ็ปรยีบเสมอืนผูป้กครองของ 

นชิาภทัร เขาดแูลเรื่องกจิการตลอดจนเรื่องส่วนตวัอย่างเรื่องเรยีนหรอื

เรื่องการใช้ชวีติของหญงิสาว เรยีกว่าดูแลเหมอืนลูก เขารู้ว่านชิาภทัร

เป็นคนแบบไหน 

“ยงัไงผมกไ็ม่ชายตามองเธอแน่ ผมชอบแบบคณุรสามากกว่า 

เธอน่ารักแล้วก็ฉลาด” เหนือตะวันพูดด้วยน�้าเสียงพึงพอใจ “แม่ล่ะ

ครบั ว่ายงัไง” 

พมิพ์อรฟังค�าพดูของลกูชายพลนักน็กึถงึรสาในวนัเลี้ยงต้อนรบั
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เหนอืตะวัน หล่อนสวย วางตัวด ี แม้ไม่ใช่เศรษฐรี�่ารวยเมื่อเทยีบกับ

ครอบครัวตน แต่ก็มีชาติตระกูลสูงส่งเพราะเป็นบุตรของทหารระดับ

นายพล แถมต้นตระกลูยงัเป็นผูด้เีก่า ถ้าเทยีบฐานะทางสงัคมแล้วละก ็

ถือว่าเหมาะสมกับบุตรชายของตนไม่น้อย ส่วนนิชาภัทรนั้นไม่ต้อง 

พูดถงึ รายนั้นมทีกุอย่างทั้งหน้าตา ฐานะ ชาตติระกูล แต่นสิยันี่ส ิยงั

ต้องพฒันาอกีมาก 

“แม่คิดว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคน แม่ไม่อยากยุ่ง” 

พมิพ์อรพดูพลางมองสหีน้าของสามทีี่เชยีร์ฝ่ายตรงข้ามอย่างออกนอก

หน้า “แต่ถ้าได้น่ารกัอย่างหนูรสากค็งจะด”ี 

“ฮ่าๆๆ” 

น่านฟ้ากบัพมิพ์อรหวัเราะออกมาเพราะใจตรงกนั ชาครได้แต่

ยิ้มกริ่ม ภายใต้ใบหน้ายิ้มละไมของชายสงูวยัซ่อนความคดิไว้มากมาย 

เขากับบิดาของนิชาภัทรคือเพื่อนรักกันและอาจจะเรียกว่าเพื่อนตาย 

เขาดูแลนิชาภัทรมาอย่างดี ในสายตาของชาครไม่เคยมองคู่ชีวิตของ

เหนอืตะวนัเป็นคนอื่นเลย 

นิชาภัทรอยากจะหยิกแขนตัวเองยิ่งนักที่ยังจะมาที่นี่ 

ไนต์คลบัที่หล่อนก่อเรื่องไว้ นบัจากวนันั้นหล่อนกห็้ามตวัเองว่าจะไม่

ยอมมาเจอเหนอืตะวนัในที่แบบนี้อกี ด้วยเสี่ยงที่จะต้องมาก�าจดัผูห้ญงิ

ชายหนุ่มด้วยวธิทีี่รนุแรงต่อหน้าเขา เพราะหล่อนจะท�ามนั ‘ลบัหลงั’ 

แต่จนแล้วจนรอดกอ็ดใจไม่ได้ หากไม่มาที่นี่กไ็ม่เหน็หนทางว่าจะเจอ

เหนอืตะวนัได้ที่ไหน แม้จะท�างานบรษิทัเดยีวกนั แต่หล่อนนั่งท�างาน

อยู่ในออฟฟิศ ส่วนเขานั้นลงภาคสนามเสยีส่วนมาก

แสงไฟวูบวาบท�าให้ตาลายไปหมด แต่กระนั้นหล่อนก็ไม่ยอม

เสยีเวลา ดวงตากลมโตจ้องไปยงัจดุเดมิที่ชายหนุ่มเคยนั่ง แล้วกเ็ป็น

ดงัคาด เจ้าของร่างสงูนั่งด้วยกริยิาผ่อนคลาย ขายาวๆ ของเขาเหยยีด



22  หัวใจพ่ายรัก กับดักตะวัน

เลก็น้อย แต่สิ่งที่ท�าให้หล่อนต้องชะงกัคอืสาวร่างอรชรที่นั่งคลอเคลยี

อยู่กบัเขา 

นชิาภทัรลอบมองอย่างใจเยน็ คราวนี้หล่อนไม่บุม่บ่ามท�าอะไร

โดยพลการ แม้ใจอยากจะเดนิเข้าไปกระชากร่างอนัเย้ายวนของผูห้ญงิ

แปลกหน้านั่นให้พ้นจากร่างกายแขง็แกร่งของบรุษุหนุ่มผู้ทรงเสน่ห์ ที่

แม้แต่หล่อนก็ไม่เคยได้ใกล้ชิด แต่ท�าไม่ได้! หล่อนต้องคิดวิธีก�าจัด 

แม่สาวสวยให้ดเีสยีก่อน วธิทีี่จะไม่ท�าให้เขาโกรธเช่นเมื่อครั้งก่อน

นิชาภัทรสวมเสื้อเกาะอกสีชมพูอ่อนกับกระโปรงสั้นสีด�าเงา 

หญงิสาวนั่งนิ่งอยู่ที่มมุหนึ่งของร้าน จ้องเหนอืตะวนัโดยไม่ละสายตา 

หญงิสาวที่ก�าลงัคลอเคลยีเหนอืตะวนัไม่ใช่คนที่หล่อนแผลงฤทธิ์ใส่เมื่อ

คนืก่อน ผู้หญงิคนนี้มผีวิสนี�้าผึ้ง หน้าตาธรรมดา แต่รูปร่างเซก็ซี่มาก

พอดู 

นชิาภทัรรอจนร่างของหญงิสาวแปลกหน้าลกุขึ้นและตรงมาทาง

ที่หล่อนนั่งอยู่ เพราะโต๊ะของหล่อนตั้งอยู่ทศิเดยีวกนักบัห้องน�้า แล้ว

ก็ได้จังหวะ เมื่อร่างของหญิงสาวตัวต้นเหตุเดินตรงมา หล่อนส่ง

สญัญาณให้วยัรุ่นชายสามคนจดัการทนัท ี

‘อยากได้เงนิใช้สกัสองสามหมื่นมั้ย’ หล่อนถามเดก็วยัรุ่นสาม

คนที่ยนือยูต่รงโต๊ะใกล้ๆ พร้อมกบัหยบิเงนิในกระเป๋าออกมาโบกไปมา 

‘ต้องการให้พวกผมท�าอะไรครบัเจ๊’ หนึ่งในสามคนถาม สายตา

จบัจ้องที่เงนิตรงหน้า ประเมนิคร่าวๆ แล้วน่าจะราวๆ สามหมื่น 

เมื่อเห็นว่าสามหนุ่มสนใจ นิชาภัทรจึงแจ้งแผนการพร้อมกับชี้

นิ้วเรยีวไปยงัร่างบางที่คลอเคลยีเหนอืตะวนัอยู่ 

‘ท�ายงัไงกไ็ด้ ให้ผู้หญงิคนนั้นหายออกไปจากที่นี่ โดยห้ามท�า

อนัตรายใดๆ’

หล่อนยื่นเงนิให้ สามหนุม่ลนลานตะครบุ ‘อย่าตกุตกินะ ไม่งั้น 

ฉนัจะให้คนมาเล่นงานพวกนายแทน’ 
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เมื่อสามหนุม่จดัการเป้าหมายเรยีบร้อย นชิาภทัรจงึพาร่างของ

ตนเองไปหยุดตรงหน้าเหนือตะวัน ชายหนุ่มเงยหน้ามองคนร่างบาง

ด้วยความฉงน ตอนนี้สตขิองเขาไม่เตม็ร้อยเนื่องจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ 

หญงิสาวนั่งลงข้างชายหนุ่มแต่เว้นระยะห่างพอสมควร 

“พี่เหนอืคะ” นชิาภทัรยิ้มหวานให้ 

เหนือตะวันหรี่ตามองเพราะภาพเบื้องหน้ากลายเป็นภาพซ้อน

จนมองไม่ถนดั

“เพลง” เขาเอ่ยชื่อหล่อน “เธอมาท�าอะไรที่นี่” 

หนุ่มร่างสูงขยับตัวเล็กน้อยพร้อมกับยกแก้วเครื่องดื่มสีอ�าพัน

กระดกทเีดยีวหมด 

“นั่งคนเดยีวหรอืคะ ให้เพลงนั่งเป็นเพื่อนนะคะ” 

เหนอืตะวนัยิ้มเลก็น้อยด้วยความสมเพช ยายผูห้ญงิไร้ยางอาย

ตามราวเีขาไม่เลกิจรงิๆ เขาอยากผลกัไสหล่อน แต่ความคดินั้นกเ็ลอืน

หายไปเมื่อรู้สกึถงึความไม่ปกตขิองร่างกาย อยู่ๆ  ร่างกายเขากร้็อนรุม่

ด้วยอารมณ์บรุษุ หวัใจเขาเต้นแรงขึ้น เหงื่อแตก ส่วนกลางล�าตวัเกรง็

แน่นไปหมดโดยไม่ทราบสาเหต ุเขาสลดัศรีษะเบาๆ เพื่อไล่ความรู้สกึ

นั้น

เมื่อเหน็ว่าชายหนุ่มไม่ปฏเิสธ นชิาภทัรจงึทรดุนั่งข้างๆ พร้อม

กบัวางมอืเลก็ลงบนต้นขาแขง็แรงทนัที

“พี่เหนือคะ คืนนี้พี่เหนือหล่อมากๆ เลยนะคะ” ไม่พูดเปล่า 

หล่อนยื่นใบหน้าหวานเข้าไปใกล้ “พี่เหนอืล่ะคะ คดิว่าเพลงเป็นยงัไง” 

คนร่างเลก็บดิตวัเลก็น้อยจงใจให้คนตรงหน้าหวั่นไหว แถมยงั

ใจกล้าโน้มตัวลงอวดเนินอกขาวนวลอวบอิ่ม มารยาหญิงที่หล่อนได้

เรยีนรูม้าจากต�าราต่างๆ ถกูขดุออกมาใช้ ในเมื่อเขาชอบผู้หญงิแบบนี้ 

หล่อนก็จะเป็นผู้หญิงในแบบที่เขาชอบ ลืมค�าว่าศักดิ์ศรี ลืมทุกค�า 

พร�่าสอนของใครต่อใครที่บอกให้รู้จกัคณุค่าของตวัเองสิ้น
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ภายในไนต์คลับเย็นฉ�่า แต่กายของเหนือตะวันกลับร้อน

ประหนึ่งนั่งอยู่กลางกองไฟ เมด็เหงื่อผดุขึ้นเตม็ใบหน้า ยิ่งเหน็เนนิอก

ขาวนวลเนียนของสาวแรกรุ่น ยิ่งท�าให้ความก�าหนัดในกายทวีความ

รนุแรงจนน่าตกใจ 

“เฉยๆ” เหนือตะวันตอบห้วนๆ ก่อนกรอกน�้าสีอ�าพันเข้าปาก

อกีครั้งหวงัขบัไล่ความปรารถนานี้

“อย่าดื่มเยอะสิคะ เดี๋ยวขับรถกลับไม่ได้นะคะ” คราวนี้หญิง

สาวเตือนด้วยความเป็นห่วง ทว่ายังไม่ขยับดวงหน้าหวานออกห่าง 

กลิ่นน�้าหอมจางๆ ผสมกลิ่นแอลกอฮอล์ที่ลอยเข้าจมูกยิ่งท�าให้เขาดู

น่าลุ่มหลงเข้าไปอกี 

เหนือตะวันเหลือบตามองใบหน้าสวยที่อยู่ห่างจากหน้าเขา 

ไม่ถงึคบื เขากวาดตาดูจนทั่วก่อนมาหยดุอยู่ที่รมิฝีปากอวบอิ่ม ในใจ

นึกรังเกียจ แต่เพราะอารมณ์แปรปรวนในร่างกายท�าให้ขาดความ

ยับยั้งชั่งใจ มือใหญ่ดันเรียวหน้าหล่อนให้เงยขึ้นแล้วฉวยโอกาสจูบ

อย่างรวดเรว็ รมิฝีปากหยกัลกึบดขยี้รมิฝีปากนุ่ม ลมืความเกลยีดชงั

ไปชั่วขณะ

โดยไม่ทนัตั้งตวั ดวงตากลมโตเบกิกว้างอย่างตระหนก จูบแรก

ของหล่อนท�าไมถงึได้สบัสนเช่นนี้ ทั้งหอมหวานทั้งดดุนั เจ้าของร่างบาง

แทบทรงตัวไม่อยู่ ใจหนึ่งอยากผลักไส แต่ด้วยความรักหล่อนจึง

ยนิยอมให้เขาจูบจนพอใจ กระนั้นหล่อนกร็ูส้กึว่ามนัเลยเถดิเมื่อมอืของ

เหนือตะวันล้วงเข้าไปใต้กระโปรง สัมผัสถูกต้นขาจนร่างหญิงสาว

สะท้านไปทั้งตวั 

“พอก่อนค่ะ” 

นชิาภทัรหนัหน ีพยายามผลกัเหนอืตะวนัออกจากตวัด้วยความ

ยากล�าบาก เมื่อชายหนุ่มไม่ยอมละจากริมฝีปากอวบอิ่มง่ายๆ เขา

ตามติดสอดลิ้นเข้าไปในโพรงปากนุ่มนิ่มของหล่อนอย่างช�่าชอง มือ
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เย็นเฉียบยังพยายามล้วงลึกเข้าไปในกระโปรงตัวสวย วนเวียนอยู่

บริเวณต้นขา ในขณะที่มืออีกข้างโอบรั้งเอวคอดเข้ามาหาตัวจนร่าง 

ทั้งสองแนบชดิกนั เขาก�าลงัต้องการหล่อน ต้องการตอนนี้และเดี๋ยวนี้!

“พี่เหนอื...” นชิาภทัรเรยีกเมื่อเขาปล่อยให้รมิฝีปากหล่อนเป็น

อสิระ 

และเหมือนจะได้ผลเมื่อเหนือตะวันหยุดการกระท�าของตัวเอง 

เจ้าของใบหน้าหล่อเหลากวาดสายตาอันพร่ามัวไปรอบๆ ชายหนุ่ม

ส�านึกได้ว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่เขาจะท�าอะไรแบบนั้นได้ สายตาของคนใน

ร้านเริ่มมองมา ผูเ้ปิดเกมรกุหนักลบัมามองหน้าคนในอ้อมแขนอกีครั้ง 

นิชาภัทรทั้งแปลกใจและสับสน ยิ่งได้เห็นดวงตาเป็นประกาย

ระยับของเขาที่มองมา ช่างหยาดเยิ้มอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน โดย

ไม่ทนัคดิร่างสงูก�าย�ากล็กุขึ้นยนืก่อนจะดงึแขนเลก็ๆ ให้ลกุตามไปอย่าง

ง่ายดาย

เหนือตะวันรู้สึกว่าร่างกายของเขามีความต้องการสูง

เหมอืนกบัว่า...ใช่! เหมอืนโดนวางยา เขารูส้กึถงึความผดิปกตไิด้อย่าง

ชดัเจน กระนั้นกไ็ม่รูว่้าอะไรดลใจให้เขาขบัรถกลบับา้นพร้อมผูห้ญงิที่

เขาเกลียดได้ แต่กว่าจะมาถึงเขาก็เผลอล่วงเกินหล่อนไปไม่น้อย  

มหิน�าซ�้าหล่อนยงัแสดงอาการตระหนก หวาดกลวั ยิ่งท�าให้คนอารมณ์

ไม่ปกตติ้องการมากขึ้นทวคีูณ 

คฤหาสน์ปริยากรโสภณอยู ่ห ่างจากไนต์คลับไม่มากนัก 

ประกอบกับเป็นช่วงเวลาดึกถนนจึงโล่ง ใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีรถของ

เหนอืตะวนักเ็ลี้ยวเข้ามาจอดในรั้วบ้านได้อย่างปลอดภยั 

เวลาตีหนึ่งแล้ว ทุกคนในบ้านหลับหมด เหนือตะวันก�าข้อมือ

เลก็แน่น กึ่งดงึกึ่งลากจนมาถงึห้องนอน 

ให้ตายเถอะ เขาพาหล่อนมานอนถงึบ้าน แทนที่จะแวะโรงแรม
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สกัแห่ง บ้าชดัๆ! แต่ถงึขั้นนี้แล้วจะให้หยดุคงไม่ได้ ตอนนี้เขาหน้ามดื

ไปหมด ไม่เหลอืสตสิมัปชญัญะอกีต่อไป 

“พี่เหนอืคะ ถงึบ้านแล้ว ปล่อยค่ะ” 

อาการของเหนอืตะวนัท�าให้นชิาภทัรงนุงง หล่อนขึ้นรถมากบัเขา

ทั้งที่ไม่รู้จุดหมาย รู้แต่เพียงว่าสถานที่นั้นน่าจะปลอดภัย ที่ส�าคัญ 

จะมีสักกี่ครั้งเชียวที่เขายอมให้หล่อนเข้าใกล้ ดังนั้นหล่อนจะไม่ยอม

ทิ้งโอกาสนี้แน่ แม้จะไม่เข้าใจท่าทขีองเขาที่แปลกไปกต็าม พอเหน็ว่า

รถมาจอดที่บ้านหล่อนกค็ลายความหวาดหวั่นลงบ้าง แต่เพยีงไม่นาน

หล่อนกต้็องผวาอกีครั้งเมื่อถกูเจ้าของมอืแขง็แรงลากเข้าไปยงัห้องนอน

ของอกีฝ่าย

“ตอนนี้ไม่มคีนอื่นแล้ว ดงันั้นเธอสารภาพมาซะดีๆ ” เหนอืตะวนั

เหวี่ยงคู่สนทนาลงบนเตียงอย่างไร้ปรานี เขาถามหล่อน พยายาม 

อย่างยิ่งที่จะควบคมุอารมณ์แห่งบรุษุ 

คนถูกเหวี่ยงกระแทกที่นอนจกุจนพดูไม่ออก นี่มนัเรื่องบ้าอะไร

กัน นิชาภทัรขยับเรียวขายาวอย่างยากล�าบาก แต่กลับกลายเป็นยิ่ง

เปิดเผยผวิเนื้อใต้กระโปรงตวัจิ๋ว สตชิายหนุ่มจงึยิ่งกระเจดิกระเจงิ

“เธอยั่วฉนัไม่ได้เลยใช้วธิสีกปรกอย่างนั้นใช่ไหม” 

“พี่เหนือเป็นบ้าอะไรขึ้นมาคะ” นิชาภัทรยังคงไม่เข้าใจ “ถ้า

เพลงท�าอะไรให้พี่เหนอืโกรธ เพลงขอโทษแล้วกนันะคะ เพลงจะกลบั

ละ หายโมโหเมื่อไหร่ค่อยมาคยุกนัค่ะ” 

หญงิสาวท�าท่าจะลกุขึ้น แต่ร่างใหญ่ของชายตรงหน้ากลบัโถม

เข้าหาจนหล่อนเซล้มลงไปที่เตยีง วนิาทแีรกที่แผ่นหลงัสมัผสักบัที่นอน

ขนาดหกฟตุ ความเยน็วาบแล่นเข้าไปถงึกระดกู ร่างบางของนชิาภทัร

สั่นสะท้าน 

นี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่หล่อนคุ้นเคย ที่ผ่านมาแค่จบัมอืกบัผู้ชาย

สักคนยังแทบจะเป็นไปไม่ได้ ทว่าตอนนี้...ร่างก�าย�าของชายทั้งแท่ง
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ก�าลงัทาบทบัอยู่บนตวัหล่อน แม้จะเป็นผู้ชายที่หล่อนรกัสดุหวัใจ แต่

สัญชาตญาณก็เตือนว่าเหนือตะวันคนนี้เป็นซาตาน ไม่ใช่เทพบุตร  

นิชาภัทรรู้สึกได้ถึงความเกลียดชังของเขา มันมากกว่าที่เคยเป็นเสีย

ด้วยซ�้า 

“เธออยากได้ฉนัเป็นผวัมากถงึขนาดลงมอืวางยาฉนัเลยเหรอ” 

“วางยาอะไรคะ เพลงไม่เข้าใจ” 

“ตอแหล! เธอคงอยากมผีวัจนตวัสั่น ฉนัอยากรู้นกั การเกดิใน

ตระกูลที่ดไีม่ได้ท�าให้เธอเป็นผู้ดบี้างเลยหรอืไง วนัๆ ร้องหาแต่ผู้ชาย 

พอไม่ได้กใ็ช้วธิชีั่วๆ สารเลว!” นยัน์ตาเรยีวรกีร้าวแขง็ 

“เพลงไม่รู้เรื่องค่ะ วธิชีั่วๆ อะไรกนั” 

“หุบปากสกปรกของเธอ วันนี้เธอจะได้รู้ว่าถ้าอยากได้ฉันเป็น

ผวัต้องเจอกบัอะไร” 

เหนอืตะวนัโมโห ที่เขาควบคมุอารมณ์ตวัเองไม่ได้เพราะคนบ้า

ผู้ชายอย่างหล่อน โดยไม่ทันคิด มือหนากระตุกเกาะอกพร้อมกับ 

บราเซยีร์ไร้สายสเีดยีวกนัมากองที่เอว เผยให้เหน็ปทมุถนัสล้างซึ่งขาว

นวลดั่ง ‘ตุ๊กตายาง’ กไ็ม่ปาน ใช่! ตุ๊กตายาง เพราะมนัช่างนวลเนยีน

ไร้ที่ตเิหมอืนประตมิากรรมชั้นยอด แตกต่างตรงที่นชิาภทัรมเีลอืดเนื้อ 

มวีญิญาณ 

เจ้าของร่างนุ่มนิ่มตระหนก หล่อนพยายามเอามือปิดนวลเนื้อ 

แต่กลบัถูกชายหนุม่รวบแขนสองข้างไว้เหนอืศรีษะหล่อนด้วยมอืเพยีง

ข้างเดยีว 

มนัต้องไม่ใช่แบบนี้สยิายเพลง เธอไม่ได้ต้องการแบบนี้ คดิได้

เท่านั้นกางเกงชั้นในตวัจิ๋วกถ็ูกถอดทิ้งไปไหนแล้วไม่รู้ พร้อมกบัความ

เป็นชายที่แทรกเข้ามายงัส่วนหวงห้ามโดยหล่อนไม่ทนัได้ตั้งตวั 

“กรี๊ด...” 

นชิาภทัรแผดเสยีงอย่างเจบ็ปวด ฉบัพลนัรมิฝีปากของเขากฉ็ก
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ลงมาปิดปากหล่อนสนทิ แต่กไ็ม่อาจห้ามน�้าตาแห่งความเจบ็ปวดได้

วินาทีเดียวกันเหนือตะวันก็ได้รู้ในสิ่งที่เขาไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ 

นิชาภัทรยังเป็นสาวบริสุทธิ์ และเขาเป็นผู้พรากความบริสุทธิ์มาจาก

หล่อน แต่เขาหยุดมันไม่ได้ ร่างกายบึกบึนเปี่ยมมัดกล้ามโถมใส่ร่าง

บอบบางครั้งแล้วครั้งเล่าจนถงึวนิาทอีนัแสนหฤหรรษ์ ชายหนุ่มยงัคง

หายใจหอบถี่อยู่บนร่างของหล่อนพร้อมจ้องใบหน้าเปื้อนน�้าตา 

นิชาภัทรเจ็บมากที่สุดในชีวิต หล่อนรู ้ทันทีว่าบริเวณที่ถูก

คุกคามมีเลือดไหลออกมา มือเล็กก�าผ้าปูเตียงแน่น หล่อนปล่อยให้

เขากระท�าเมื่อการร้องขอของหล่อนไม่เป็นประโยชน์ เขาไม่รบัรู ้ไม่ยอม

ฟังค�าพูดของหล่อนแม้แต่ค�าเดยีว 

“พี่เหนอืคะ...เพลงเจบ็...” 

“รู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นเมยีฉนัมนัไม่สนกุ” 

เหนือตะวันรู้ว่าหล่อนเจ็บเพราะเขาไม่ได้ท�าให้อีกฝ่ายพร้อม

ก่อน แปลกใจอยู่มากที่มนัเป็นครั้งแรกของหญงิสาว และนั่นย่อมเจบ็

ปวดทวคีูณ

ครั้งแรกเหรอ ฮ!ึ ไม่อยากจะเชื่อ แต่ใครจะสนล่ะ เขาไม่ใช่พวก

บูชาหญิงพรหมจรรย์อยู ่แล้ว นี่มันยุคไหนกัน เขาบูชาผู้หญิงดีๆ 

มากกว่า ชายหนุ่มบบีใบหน้าหวานที่เปรอะคราบน�้าตา 

“อย่าเพิ่งเหนื่อย ฉนัยงัได้ไม่พอ ยาที่เธอให้ฉนักนิแรงใช้ได้เลย

นะ อย่าร้อง ฉนัรู้ว่าเธอชอบ” 

นิชาภัทรผลักเขาออกจากตัวแต่เหมือนเรี่ยวแรงถูกดูดกลืนไป

หมด มอืเลก็ๆ จงึไม่อาจท�าอะไรคนตวัโตได้ เหนอืตะวนัเริ่มด�าเนนิเกม

รกัอกีครั้งเมื่อยายงัไม่หมดฤทธิ์ หญงิสาวได้แต่ภาวนาให้มนัจบลงเรว็ๆ 

แต่ทกุครั้งที่เกมจบเขากส็ร้างอารมณ์ปรารถนาขึ้นมาใหม่ครั้งแล้วครั้ง

เล่า จนฟ้าใกล้สว่างเจ้าของร่างแขง็แรงจงึทิ้งตวัลงข้างร่างนุ่มนิ่มของ

หญงิสาวและหลบัไปอย่างง่ายดาย
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3
สวรรค์เปิดในวันนรกแตก

“แม่ครับ อย่าเลยครับ” 

น่านฟ้าดึงแขนมารดาที่พยายามจะเปิดประตูห้องพี่ชาย หลัง

ได้รับรายงานจากศรีสะอาด แม่บ้านวัยสี่สิบว่าเจ้านายหนุ่มหิ้วสาว

เซก็ซี่ไปจ�้าจี้ถงึในห้องนอน พมิพ์อรเดอืดดาลทนัท ี

“อย่าเชยีวนะ อย่าคดิจะปกป้องพี่ชายตวัแสบของแกเชยีว แก

กเ็หมอืนกนั ระวงัตวัไว้ให้ด ีเราตกลงกนัแล้วว่าถงึจะเป็นหนุ่มเตม็ตวั

กใ็ห้ไปแสดงความเป็นชายที่อื่น ไม่ใช่ที่บ้าน” 

“อะไรกันคุณ” ชาครเดินตามมาสมทบ หลังจากได้ยินเสียง 

โต้เถยีงของภรรยากบับตุรชายคนเลก็ 

“เปิดเข้าไปดูพร้อมกนัเลยค่ะ” 

ประตูถูกเปิดออกแทนค�าตอบ พิมพ์อรเดินเข้าไปในห้องอย่าง

รวดเรว็ มสีามกีบัลูกชายคนเลก็ตามมาตดิๆ มุ่งตรงไปยงัเตยีงนอนซึ่ง

ต้องผ่านห้องโถงที่ออกแบบให้เป็นทั้งห้องท�างานและนั่งเล่น 

“เฮียเหนือ ท�าอะไรอยู่ พ่อกับแม่เข้าไปแล้วน้า...” น่านฟ้า

ตะโกนบอกพี่ชายด้วยความหวงัดี

แต่สายเกินไป พ่อแม่ลูกเดินมาหยุดที่ปลายเตียงขนาดคิงไซซ์ 

ทั้งหมดยืนนิ่งตาไม่กะพริบ ภาพตรงหน้าคือชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ที่ 
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คุ้นตานอนกอดหญิงสาวที่คุ้นมากพอกัน ทั้งคู่เปลือยเปล่า มีเพียง

ผ้าห่มผนืใหญ่ปกปิดอย่างหมิ่นเหม่

“เพลง...” 

สามเสียงที่ดังประสานกันปลุกตัวการทั้งสองให้ตื่นจากนิทรา 

เหนอืตะวนัหรี่ตาเพื่อปรบัแสงก่อนจะเบกิตากว้างเมื่อเหน็ทั้งครอบครวั

ยืนอยู่ตรงหน้า ส่วนนิชาภัทรนั้นหรือ หล่อนปล่อยโฮทันทีเมื่อเห็น 

แววตาตื่นตะลงึของทั้งสาม เสยีตวัไม่พอ ผู้ใหญ่ที่เคารพรกัยงัมาเหน็

หล่อนในสภาพไม่น่ามองอกี คนร่างบางดงึผ้าห่มมาปิดมดิถงึคอ ก่อน

จะลกุขึ้นนั่งชนัเข่า ซกุหน้าลงกบัต้นขา ไม่กล้าสบตาใครทั้งนั้น 

ชาครขบกรามแน่น พลนัเหลอืบไปเหน็คราบเลอืดที่เลอะที่นอน

สขีาว ยิ่งแน่ใจว่าเมื่อคนืทั้งคู่คงไม่ได้แค่นอนกอดกนัเป็นแน่ 

“รบีแต่งตวัแล้วลงไปคยุกนัข้างล่าง เดี๋ยวนี้!” 

“ไม่ ไม่ ไม่เด็ดขาด!” 

เหนอืตะวนัปฏเิสธพลัวนั สหีน้าเครยีดจดัอย่างเหน็ได้ชดั ‘นรก

แตกรไึงกนั ให้แต่งงานกบัยายบ้าผู้ชายเนี่ยนะ ตายเสยียงัดกีว่า’ 

“เหนอืตะวนั ฉนัไม่เคยสอนลูกให้เป็นหน้าตวัเมยี!” 

ประมุขของบ้านปริยากรโสภณตวาดลั่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมา

ก่อน ท�าเอาทกุคนตกใจกนัไปหมด จนพมิพ์อรต้องแตะแขนสามเีบาๆ 

เพื่อปรามให้เยน็ลง 

“พ่อครบั” คูส่นทนาเสยีงเบาลงทนัท ีตั้งแต่เลก็จนโตเหนอืตะวนั

ไม่เคยเห็นบิดาโกรธถึงเพียงนี้ ตวัดสายตามองตัวต้นเหตุที่เอาแต่นั่ง

ก้มหน้า “ผมอยากให้พ่อและทุกคนฟังผมบ้าง ผมท�าไปโดยขาดสต ิ

ยายนี่วางยาผมนะครบั” 

นชิาภทัรที่ก�าลงัตกใจเงยหน้ามองเทพบตุรของหล่อนด้วยความ

เจบ็ปวด เขาช่างร้ายเหลอืเกนิ 
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“เพลงไม่ได้ท�าค่ะ” 

หญิงสาวยืนยันหนักแน่น อยากจะหยุดร้องไห้เพื่อตั้งสติแต่

น�้าตากลับไม่เป็นใจ หล่อนรู้ว่าเหตุการณ์เมื่อคืนมีบางอย่างไม่ปกต ิ

เหนอืตะวนัเป็นสภุาพบรุษุเตม็ขั้น เขาอาจโดนวางยาจรงิ แต่ใครท�าล่ะ 

อาจจะเป็นใครกไ็ด้ที่หวงัประโยชน์จากเขา 

“นชิาภทัร” เหนอืตะวนัเรยีกชื่อหล่อนอย่างสะกดกลั้นอารมณ์ 

“ถ้าเธอสารภาพความจรงิมา ฉนัจะลมืความโกรธแค้นทั้งหมด เพราะ

ฉันไม่มีวันแต่งงานกับเธอแน่ ต่อให้ต้องลงนรกก็ตาม ดังนั้น อย่า 

ดื้อด้านโกหกต่อไปอกีเลย” 

“เพลงพูดความจรงิค่ะ เพลงไม่ได้ท�า!” 

“อย่าตอแหล!” เหนอืตะวนัเหลอือด หลดุค�าพูดที่ไม่เคยใช้กบั

ผู้หญงิคนไหนมาก่อนในชวีติ 

“ตาเหนอื” สองสามภีรรยาผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบพุการเีรยีกลูกชาย

พร้อมกนัอย่างตกใจ 

ทั้งสองเลี้ยงลูกชายโดยถือคติส�าคัญคือความเป็นสุภาพบุรุษ

เสมอมา ค�าพูดที่เหนอืตะวนัใช้กบันชิาภทัรถอืเป็นเรื่องไม่สมควรยิ่ง

“ยงัไงกต้็องแต่งงาน หนเูพลงไม่ใช่ผู้หญงิทั่วไป เธอเป็นลกูสาว

ของ ปพณ รตันะบ�ารงุ ประธานร่วมบรษิทัรุง่เรอืงการช่าง มสีถานะเท่า

พ่อ ดงันั้นแกจะมาข่มเหงเล่นๆ ไม่ได้” ชาครเอ่ยน�้าเสยีงเดด็ขาด

“แต่ดฉินัไม่เหน็ด้วยค่ะคณุชาคร” พมิพ์อรพูดขดัขึ้น หล่อนไม่

ยินดีหากบุตรชายของตนจะไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆ แต่ก็ไม่

ต้องการให้เขาแต่งงานและอยู ่กับผู ้หญิงที่ไม่ได้รักไปตลอดชีวิต 

“เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดิฉันไม่เห็นถึงแรงจูงใจของตาเหนือที่อยากจะ 

เอ่อ...ล่วงเกนิหนูเพลงสกันดิ ใครๆ กร็ู้ว่าหนูเพลงเธอหลงรกัตาเหนอื

มากแค่ไหน แล้วตาเหนอืรูส้กึอย่างไร ถ้าเรื่องที่ลกูชายเราพดูเป็นเรื่อง

จรงิ ดฉินัว่ามนัไม่ยตุธิรรมนะคะ”
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นชิาภทัรดวงตาร้อนผ่าว เมื่อครู่หล่อนคดิว่าตนกลายเป็นผูห้ญงิ

ไร้ค่าเพยีงชั่วข้ามคนื แต่เมื่อฟังพมิพ์อรพดูหล่อนจงึได้รูว่้า ตนไร้ค่าตั้งแต่

แสดงตวัว่าหลงรกัเหนอืตะวนัแล้ว จะโทษใครได้ หล่อนท�าตวัเองทั้งนั้น 

“คุณพิมพ์ อย่าให้ท้ายลูกแบบนี้สิ ลูกผู้ชายกล้าท�ากล้ารับ” 

ชาครแย้ง

“ดฉินัไม่ได้ให้ท้ายลูกนะคะ แค่อยากให้เป็นธรรมกบัทั้งสองฝ่าย 

หนเูพลงอย่าโกรธป้าเลยนะ ถ้าป้าจะพดูว่าหญงิชายสมยันี้คบกนัแล้ว

มคีวามสมัพนัธ์ลกึซึ้งทั้งที่ยงัไม่ได้แต่งงานกนัออกถมถดื ถ้าหนูพอจะ

เข้าใจ ป้าก็อยากขอให้ทั้งสองลองคบหาดูใจกันฉันคนรักก่อนดีกว่า 

ขืนแต่งงานกันไปโดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้รักกัน รังแต่จะเลิกกันให้

อบัอายมากกว่าเก่า” 

เหนอืตะวนัยิ้มนดิๆ เหน็ด้วยกบัผู้เป็นมารดา แค่คบเขายงัพอ

รับได้แม้จะกระอักกระอ่วนใจก็ตาม ส่วนน่านฟ้าได้แต่ยืนอึ้งเมื่อได้รู้

ความคดิของมารดา เพิ่งทราบเหมอืนกนัว่าบพุการเีป็นคนหวัสมยัใหม่ 

หรอืเพิ่งจะมาหวัสมยัใหม่เอาตอนนี้กไ็ม่ทราบ

“แล้วถ้าเพลงท้องล่ะคะ” นชิาภทัรพูดออกไปด้วยความแค้นใจ 

แม้จะเป็นหญิงสาวตัวคนเดียว แต่ก็ใช่ว่าหล่อนจะยอมให้ใครๆ มา 

เอาเปรยีบง่ายๆ หากไม่ใช่เหนอืตะวนัแล้วละก ็หล่อนจะไม่เอ่ยค�าพูด

ไร้ศกัดิ์ศรแีบบนี้เดด็ขาด 

“ท้องงั้นเหรอ ฉันก็จะรับผิดชอบแค่เด็ก ส่วนเธอฉันไม่เอา!” 

เหนอืตะวนัโพล่งทนัควนั 

ชาครเหน็ว่าถ้าหาข้อยตุทิี่เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายไม่ได้เรื่องนี้

คงไม่จบง่ายๆ แน่ 

“ดี คุณพิมพ์ คุณพูดในฐานะแม่ของฝ่ายชาย ผมก็ขอพูดใน

ฐานะผู้ปกครองของฝ่ายหญงิบ้าง เหน็แก่วญิญาณของปพณ เหนอื-

ตะวนัต้องรบัผดิชอบหนเูพลงหนึ่งปี ถ้าแน่ใจแล้วว่าหนเูพลงจะไม่ท้อง 
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วนันั้นถงึจะยอมให้หย่า” 

“หนึ่งปี? นานไปนะครบัพ่อ เรื่องแบบนี้เดอืนสองเดอืนกร็ู้เรื่อง

แล้ว” เหนอืตะวนัรบีแย้ง 

“ฉันจะแน่ใจได้ยังไงว่าแกจะไม่รังแกน้องอีก ภายในหนึ่งปีถ้า

หนูเพลงไม่ท้องก่อนกห็ย่าได้เลย” 

“เอาตามนี้เถอะเฮยีเหนอื” น่านฟ้าสนบัสนนุความคดิของบดิา 

ดวงหน้าหล่อเหลาไม่ต่างกับพี่ชายมีสีหน้าเคร่งเครียด เมื่อต้องชั่งใจ

ว่าจะเชื่อค�าพูดของพี่ชายหรอืเชื่อน�้าตาของนชิาภทัรด ี อย่างไรกต็าม 

เวลาจะเป็นเครื่องพสิจูน์ทกุอย่าง “อย่าท�าให้พ่อโมโหมากไปกว่านี้เลย 

หนึ่งปีไม่นานหรอกเฮยี ดไีม่ดยีายเพลงอาจทนไม่ไหวขอหย่าก่อนกไ็ด้” 

นชิาภทัรเบกิตากว้างทนัททีี่ได้ยนิค�าพูดของน่านฟ้า ฮ!ึ ทั้งแม่

ทั้งลกูพดูถงึหล่อนเหมอืนหล่อนไม่ได้นั่งหวัโด่อยูต่รงนี้ คดิว่าหล่อนเป็น

คนอย่างไรกัน เห็นว่าเป็นเพื่อนเล่นมาตั้งแต่เด็กและคุ้นเคยกันดี ไม่

เช่นนั้นหล่อนจะลกุไปชกหน้าคนพูดเสยีเดี๋ยวนั้น 

เหนอืตะวนัมองหน้าน้องชายอย่างชั่งใจ ดจูากสถานการณ์แล้ว

คงดิ้นไม่หลดุ

“กไ็ด้ แต่ถ้าเธอทนไม่ไหวขอหย่าเอง หวงัว่าพ่อจะยอมรบันะครบั” 

ชายสงูวยัพยกัหน้าพอใจ แต่เหนอืตะวนักลบัพ่นลมหายใจออก

มาด้วยความรู้สกึหลากหลาย ทั้งเครยีด ทั้งโกรธ ทั้งเกลยีด อตุส่าห์

ระวงัตวัแทบตาย สดุท้ายกแ็พ้ทางจนได้ 

นิชาภัทรลอบมองชายหนุ่ม เห็นสีหน้าเครียดขรึมของเขาก็อด

น้อยใจไม่ได้ อันที่จริงหญิงสาวจะปฏิเสธก็ย่อมได้ เพราะหล่อนเป็น

ฝ่ายเสยีหาย หากปฏเิสธความรบัผดิชอบจากเขางานแต่งงานกค็งไม่

เกดิ แต่อกีใจคดิว่า การได้แต่งงานกบัเหนอืตะวนัถอืเป็นความฝันอนั

สูงสุดของหล่อน แม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นอย่างที่เคยคิดว่าเขาจะเต็มใจ

แต่งกบัหล่อนด้วยความรกั และแม้จะรู้ดวี่ามนัไม่ยั่งยนื แต่แค่ได้เข้า
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ใกล้เขาขึ้นอกีนดิ เพยีงปีเดยีวกถ็อืว่าดมีากแล้ว 

พิธีแต่งงานถูกจัดขึ้นภายในคฤหาสน์รัตนะบ�ารุง ขบวน

ขันหมากพร้อมขบวนกลองยาวค่อยๆ เคลื่อนไปอย่างครึกครื้น 

นอกจากผูค้นในแวดวงธรุกจิแล้ว ยงัมเีหล่านกัข่าวสายบนัเทงิแห่แหน

มาอย่างคบัคั่ง แม้ว่าทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะไม่ใช่คนในวงการบนัเทงิ 

แต่ก็เป็นที่สนใจของสาธารณชน เนื่องจากเป็นไฮโซรุ่นใหม่ที่ทั้งสวย

และหล่อ อกีทั้งการแต่งงานยงัเกดิขึ้นสายฟ้าแลบ ข่าวเช่นนี้ย่อมขายด ี

กว่าข่าวการแต่งงานธรรมดาๆ อย่างแน่นอน

แม้บรรยากาศโดยรอบจะครกึครื้นเพยีงใด แต่เหนอืตะวนักลบั

คิดว่าโลกของเขาก�าลังจะดับลงด้วยพันธนาการของนิชาภัทร การ

แต่งงานเมื่ออายุเพิ่งย่างเข้าสามสิบปีเป็นเหมือนฝันร้ายของชีวิตลูก

ผู้ชาย แล้วยิ่งเจ้าสาวเป็นผู้หญงิที่เขาเกลยีดด้วยแล้ว ไม่ต่างอะไรกบั

การเดนิสู่นรกอเวจ ี

นชิาภทัร ชื่อที่อยู่ในความทรงจ�าร้ายๆ ของเขาตลอดหลายปีที่

ผ่านมา ถงึคราวที่เขาจะไปอยูใ่นความทรงจ�าร้ายๆ ของหล่อนบ้างแล้ว 

และมนัจะเป็นความทรงจ�าเลวร้ายชนดิที่ว่าหล่อนจะไม่หวนคดิถงึมนั

อกีเลย คดิได้ดงันั้นดวงตาหม่นกแ็ขง็กร้าวขึ้น

‘เธอเลอืกเองนะนชิาภทัร’

หญงิสาวร่างระหงสวมชดุไทยสชีมพูอ่อนมองดูขบวนขนัหมาก

จากรมิหน้าต่างของคฤหาสน์ด้วยความรู้สกึยากจะบรรยาย ไม่รูจ้ะดใีจ

หรอืเสยีใจด ีแต่ลกึๆ แล้วหล่อนกม็คีวามสขุที่การแต่งงานของหล่อน

วนันี้มเีจ้าบ่าวเป็นเหนอืตะวนั ผู้ชายที่หล่อนรกัสดุหวัใจ

“ยายเสือสาวพราวเสน่ห์ วันนี้หล่อนพร้อมจะขย�้าราชสีห์หรือ

ยงัจ๊ะ” 

คนพูดไม่ใช่ใครที่ไหน เพื่อนร่วมชั้นมัธยมปลายของหล่อนเอง 
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ซึ่งเลยเถดิมาเป็นเพื่อนร่วมคณะในรั้วมหาวทิยาลยัด้วย นชุ หรอื นาร-ี

รตัน์ สาวร่างเลก็ผวิสแีทน ตดัผมสั้นแค่บ่า เวลายนืสงูเลยไหล่นชิาภทัร

มานดิเดยีว รปูลกัษณ์ภายนอกนั้นต่างกบันชิาภทัรทกุกระเบยีด ฐานะ

ก็ต่างกันราวฟ้ากับเหว เพราะนารีรัตน์เป็นเพียงชนชั้นกลาง ลูกสาว

เจ้าของร้านขายผ้าย่านนนทบุรี แต่ถึงจะต่างเพียงใดก็ไม่ได้ส่งผลต่อ

ความสมัพนัธ์ฉนัเพื่อนของทั้งสองแม้แต่น้อย 

“ยายนชุ เพื่อนแกเป็นผูห้ญงินะคะ” นชิาภทัรค้อนขวบัให้หนึ่งท ี

“อ้าว! กแ็กรอคอยวนันี้มาตั้งเจด็ปีไม่ใช่เรอะ เป็นฉนัร ึ หาผวั 

เอ้ย! แฟนดีๆ  ไปนานแล้ว วนันี้ที่รอคอยมาถงึทั้งทกีต็้องจดัเตม็ คกิๆ” 

นารรีตัน์ยงัไม่รู้ที่มาที่ไปของการแต่งงานวนันี้ ถ้ารูเ้จ้าหล่อนต้อง

โมโหเป็นฟืนเป็นไฟแน่ ก็รายนี้เป็นผู้พิทักษ์สิทธิสตรีนี่นะ ขืนรู้ว่า 

เพื่อนรกัโดนพร่าพรหมจรรย์ไปด้วยวธิสีดุแสนป่าเถื่อนละก ็มหีวงับ้าน

แตกแน่ 

“พอเถอะน่า มาดูขบวนขนัหมากเรว็” 

นชิาภทัรเสมองไปนอกหน้าต่างอกีครั้ง คราวนี้เจ้าบ่าวยนือยูใ่น

จดุที่หล่อนมองเหน็พอดี

“ว้าย...” นารรีตัน์แผดเสยีงจนเจ้าสาวสะดุ้งโหยง 

“อะไรของแกยายนชุ” 

“เจ้าบ่าวแกหล่อกว่าวนันั้นที่ฉนัเจออกี หล่อมาก มองไกลๆ คดิ

ว่าลกูครึ่ง เป็นฉนันะ จะควบทั้งวนัทั้งคนืไม่ให้เหน็เดอืนเหน็ตะวนัเลย” 

“ในสมองแกมแีต่เรื่องบนเตยีงนะ รู้ตวัปะเนี่ย” 

นิ้วเรียวยาวจิ้มไปที่หน้าผากของเพื่อนเจ้าสาว แต่เจ้าของนิ้ว

กลับหวามไหวเสียเอง เพราะเผลอคิดถึงเรื่องคืนนั้นขึ้นมา หญิงสาว

ลอบมองเจ้าของใบหน้าคมเข้มที่สวมสูทสีครีมคู่กับโจงกระเบนสี

ทองแดงอย่างชุดไทยร่วมสมัย หล่อนสังเกตเห็นดวงตาเรียวรีมีแวว

กงัวลฉายชดั คิ้วเข้มขมวดเข้าหากนั รมิฝีปากหยกัลกึเม้มเป็นเส้นตรง 
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เหมือนคนถูกบังคับให้เดินลงไปในหุบเหวแห่งความตาย หล่อนรู้อยู่ 

แก่ใจว่าเพราะอะไร วูบหนึ่งที่ความเศร้าเกาะกมุในหวัใจ เจบ็ปวดอยู่

ในอก เพื่อให้ได้อยู่กบัคนที่ตวัเองรกั หล่อนต้องท�าถงึเช่นนี้เชยีวหรอื 

เป็นค�าถามที่หล่อนไม่คดิหาค�าตอบ เพราะค�าตอบอาจจะท�าให้หล่อน

ล้มเลกิความตั้งใจลงได้ง่ายๆ 

พิธีสงฆ์กบัพธิหีม้ันผ่านไปภายใต้บรรยากาศอนัขมกุขมวั 

บ่าวสาวยนืเคยีงข้างกนัรอส่งแขกที่หน้างาน นชิาภทัรลอบมองใบหน้า

และแววตาเยน็ชาของเหนอืตะวนัอย่างหวาดหวั่น แม้จะใฝ่ฝันถงึวนันี้

มาทั้งชวีติ และแม้ว่ามนัจะเกดิขึ้นจรงิแล้วในตอนนี้ แต่มนักลบัไม่เป็น

อย่างที่หล่อนคดิไว้แม้แต่นดิเดยีว เจ้าบ่าวของหล่อนท�าหน้าเหมอืนกนิ

ยาขม หญงิสาวถอนหายใจครั้งแล้วครั้งเล่า ดวงตาร้อนผ่าว ถ้าท�าได้

หล่อนอยากจะร้องไห้ออกมาแล้วหายตวัไปจากตรงนี้ 

“ตกลงเธออยากแต่งงานกบัฉนัรเึปล่าฮะ” คนข้างๆ กระซบิเสยีง

ดทุี่ข้างใบหู “ท�าหน้าเหมอืนถูกบงัคบัอย่างนั้นแหละ” 

กลายเป็นเขาที่ถามหล่อน ทั้งที่จริงๆ แล้วหล่อนควรเป็นฝ่าย

ถามเขามากกว่า 

เหนือตะวันลอบมองใบหน้าหญิงสาวที่แต่งแต้มเครื่องส�าอาง

สหีวาน พนิจิเรอืนร่างระหงที่สวมชดุไทยสชีมพซูึ่งตดัเยบ็อย่างประณตี 

ผมสลวยถกูรวบไว้ครึ่งศรีษะ ทกุอย่างดเูหมาะเจาะลงตวัเมื่อมาอยูบ่น

เรอืนร่างของหล่อน แต่ชายหนุม่กลบัไร้ความรู้สกึใดๆ หวัใจของเขาชา

ไปหมดราวกบัถูกแช่แขง็ 

“แล้วพี่เหนือล่ะคะ” คนที่ท�าหน้าเหมือนถูกบังคับคือเขาต่าง

หาก เจ้าสาวแอบค่อนขอดในใจ

“เธอคดิว่าไงล่ะ แค่เหน็หน้าเธอวนันี้ฉนักอ็ยากอาเจยีนเตม็ท”ี 

ไม่ทันได้พูดอะไรต่อ บรรดานักข่าวก็กรูเข้ามาจนคนไม่คุ้นชิน
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กบัเหตกุารณ์ท�านองนี้อย่างเหนอืตะวนัรบัมอืไม่ถูก ส่วนนชิาภทัรนั้น

เคยเจอเหตกุารณ์แบบนี้มาบ้างตามงานเปิดตวัสนิค้าหรอืงานการกศุล

ต่างๆ 

“งานแต่งวนันี้เรยีกว่าเป็นววิาห์สายฟ้าแลบได้หรอืเปล่าคะ” 

“ครบั” เหนอืตะวนัตอบออกไปตรงๆ เขาไม่เคยให้สมัภาษณ์นกั

ข่าว ความสามารถในการหลกีเลี่ยงความจรงิจงึค่อนข้างต�่า “เราไม่ได้

มกีารเตรยีมงานไว้ก่อน มนัฉกุละหกุมากทเีดยีว”

เสยีงฮอืฮาของนกัข่าวดงัขึ้น ไม่คดิว่าจะได้ยนิค�าตอบแบบนี้ นกั

ข่าวล้วนมสีหีน้าสงสยั ต่างตคีวามกนัไปคนละทศิละทาง 

“ท�าไมล่ะคะ คณุเหนอืตะวนัก�าลงัจะบอกว่างานแต่งงานวนันี้

มีเหตุที่ไม่ใช่เรื่องของความรักท�าให้ต้องแต่งงั้นหรือคะ” นักข่าวสาว 

คนหนึ่งถามขึ้น เพราะมมีลูว่าบ่าวสาวคูน่ี้แต่งงานตามใบสั่งของผูใ้หญ่

“ลองถามเจ้าสาวดูน่าจะดกีว่านะครบั” 

คราวนี้คนที่เคยให้สมัภาษณ์อยูบ่่อยครั้งกลบัเป็นใบ้ขึ้นมาทนัท ี

ค�าถามของนกัข่าวท�าเอานชิาภทัรจกุจนพดูไม่ออก เหนอืตะวนัยิ้มเยาะ

ก่อนจะตอบค�าถามนั้นเอง

“เราต้องรบีแต่งงาน เนื่องด้วยสาเหตบุางอย่างที่บอกไม่ได้ แต่

ที่แน่ๆ...” เขาหยดุมองดวงตาใสของเจ้าสาว ช่างเสแสร้งได้สมจรงิเสยี

เหลอืเกนิ “ไม่ใช่เรื่องความรกั” 

เสียงฮือของนักข่าวดังขึ้นทันใด นิชาภัทรหน้าชา เย็นวาบใน

หวัใจอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน 

“ขอตวันะครบั” 

เหนือตะวันแหวกหมู่นักข่าวออกมาได้ ทิ้งไว้ก็แต่เจ้าสาวที่ยืน

นิ่ง นิชาภัทรได้แต่ข่มกลืนก้อนสะอื้นไว้ภายใน ท่ามกลางบรรดานัก

ข่าวที่ต่างยิงค�าถามมากมายซึ่งแน่นอนว่าหล่อนไม่ได้ยินอะไรเลย 

ประสาทการรบัรู้ค่อยๆ หายไปก่อนโลกทั้งใบจะมดืดบัลง
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4
เรือนหอ รอ (ให้) รัก

“แค่นี้ถึงกับเป็นลม อ่อนแอชะมัด” 

เหนอืตะวนัพ่นลมหายใจอย่างเหนื่อยหน่าย กว่าจะพาเจ้าสาว

ร่างบางกลับคฤหาสน์ปริยากรโสภณ และอุ้มหล่อนมาไว้บนเตียงได้

ท�าเอาหมดเรี่ยวหมดแรง เขาบอกกับบิดาแล้วว่าจะให้หล่อนนอนที่

คฤหาสน์รัตนะบ�ารุงไปก่อน แต่บิดาให้เหตุผลว่าบ่าวสาวไม่ควรแยก

ห้องกนัตั้งแต่วนัแรก คนโบราณเขาถอื...ถอืกถ็อืไปส ิเขาไม่เหน็จะสนใจ

สกันดิ

ด้านนชิาภทัรที่เพิ่งได้สตแิละทนัได้ยนิประโยคแสลงใจลอบมอง

เสี้ยวหน้าคมด้วยความน้อยใจ รู้ดวี่าเขาไม่ได้รกัหล่อนแม้แต่น้อย แต่

เพราะอะไรเขาถึงพูดค�าเหล่านั้นกับนักข่าว หล่อนอยากจะลุกไปชก

ใบหน้าเรยีบเฉยของเขาเสยีเดี๋ยวนั้น 

“ถ้าไม่อยากแต่งงานกบัเพลงแล้วมานอนกบัเพลงท�าไม พี่เหนอื

จะข่มเหงเพลงท�าไมคะ” นชิาภทัรเอ่ยถามทั้งน�้าตา น่าเจบ็ใจนกั นอน

กบัเธอแท้ๆ แต่พอตื่นมากท็�าเหมอืนไม่รู้เรื่องอะไร วนัแต่งงานกท็�าหน้า

ราวกบัมคีนเอามดีมาจี้บงัคบัให้แต่งอย่างนั้นละ 

เหนอืตะวนัแสยะยิ้ม เดอืดดาลในใจที่หล่อนเสแสร้งท�าเป็นสาว

ใสไร้เดยีงสา 
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“ฉนันอนกบัเธอกเ็พราะแผนชั่วๆ ของเธอไง ถามแบบนี้ไม่หน้า

ด้านเกนิไปหน่อยหรอื แต่ฉนักไ็ม่สนใจหรอกนะถ้าเธอจะด้านต่อไปอกี 

เพราะฉันจะท�าให้เธอรู้เองว่าผลของการอยากได้ฉันเป็นผัวมันเป็น 

ยงัไง” 

เหนอืตะวนัมองเจ้าสาวที่บดันี้ใบหน้าเลอะคราบน�้าตา เจ้าของ

ร่างบอบบางยงัสวมชดุไทยสชีมพูชดุเดมิ แต่สไบถูกถอดออก เผยให้

เหน็ผวิไหล่นวลเนยีนที่กระตุ้นอารมณ์ดบิของเขา 

บ้าชะมดั! ครั้งนี้เขาคงไม่ได้โดนหล่อนวางยาหรอกนะ เขาไม่น่า

จะรู้สึกแบบนี้กับผู้หญิงตรงหน้าได้ เพราะเขาเกลียดหล่อน เกลียด 

มาก จนไม่คดิว่าชวีตินี้จะเกลยีดใครได้มากเท่านี้อกี 

“ถ้าพี่เหนอืจะคดิแบบนั้นกไ็ด้ค่ะ เพลงขอรบัผดิไว้แต่โดยด”ี 

“เฮอะ! เธออยากจะพูดอะไรก็ช่างเถอะ นับแต่นี้ไป เธอต้อง

นอนห้องเดียวกับฉัน แต่เพราะว่าฉันไม่ยอมรับการแต่งงานครั้งนี้ 

ฉะนั้นที่นอนของเธออยู่โน่น” 

เหนอืตะวนัชี้ไปที่พื้น นชิาภทัรมองหน้าเขานิ่ง 

นกึอยูแ่ล้วเชยีว นบัแต่นี้ต่อไปต้องท�าตวัให้ชนิกบัความร้ายกาจ

ของเขาสินะ หล่อนรู้อยู่แก่ใจว่าเหนือตะวันไม่เคยรักหล่อนเลย แต่

หล่อนกลบัยอมให้ชาครจบัคลมุถงุชน แม้รู้ดวี่ามนัคอืความเหน็แก่ตวั 

แต่นั่นกเ็พราะหล่อนรกัเขามากจรงิๆ 

“ช่างเถอะ เพลงจะนอนที่พื้นเองกแ็ล้วกนัค่ะ” 

นชิาภทัรค่อยๆ พยงุตวัลกุ พอยนืได้กเ็ดนิเข้าห้องน�้า เหนอืตะวนั

ไม่มองหน้าหล่อนสักนิด ชายหนุ่มไม่สนใจว่าตอนนี้ห้องนอนของเขา

มีผู้หญิงอีกคนเข้ามาร่วมใช้ เขาจะท�าเหมือนหล่อนไร้ตัวตน อยากรู้

เหมอืนกนัว่าคณุหนไูฮโซจะยอมนอนพื้นแขง็ๆ ได้สกักี่วนั มอืใหญ่เอื้อม

ไปปิดไฟทั้งที่เจ้าสาวหมาดๆ ยงัอยูใ่นห้องน�้า หนุม่ร่างสงูล้มตวัลงนอน

ด้วยความเหนื่อยล้าและผลอ็ยหลบัไปในที่สดุ 
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เจ้าสาวป้ายแดงมองเงาสะท้อนในกระจก ชดุไทยที่หล่อนสวม

ใส่ถูกออกแบบลวดลายเป็นพิเศษ มันสวยสมราคา แต่น่าเสียดายที่

เหนอืตะวนัไม่เปิดโอกาสให้หล่อนได้ใส่ชดุเจ้าสาวอย่างที่ผูห้ญงิทกุคน

ใฝ่ฝัน เพราะเจ้าบ่าวโบกมือให้งานเลี้ยงฉลองตอนกลางคืน เขาให้

เหตุผลว่าแค่งานตอนเช้าก็กระอักกระอ่วนใจมากพอแล้ว ถ้าจะต้อง

ป้ันหน้าในงานกลางคนือกีคงต้องกลั้นใจตาย ชดุเจ้าสาวสขีาวที่หล่อน

สั่งท�าพเิศษจงึต้องพบัเกบ็เข้าตู้

“ไม่เป็นไรเพลง สิ่งที่เธอต้องท�าคอืเกบ็เกี่ยวความสขุจากหนึ่งปี

ที่ได้มาให้มากที่สดุ” นชิาภทัรบอกกบัตวัเองอย่างมุ่งมั่น แล้วพอครบ

หนึ่งปี หล่อนจะเดนิจากมาโดยไม่เรยีกร้องอะไรอกีเลย 

ภายในห้องครัวบ้านปริยากรโสภณ พิมพ์อรกับผ่องเพ็ญ

แม่ครัวสูงวัยประจ�าบ้านก�าลังวุ่นวายกับการเตรียมอาหารเช้าและ

อาหารใส่บาตร ซึ่งนับเป็นหน้าที่ไม่กี่อย่างที่หญิงวัยหกสิบสองปีต้อง

ท�า ในฐานะภรรยา นอกจากดูแลบ้านแล้วหล่อนก็ได้แต่นั่งๆ นอนๆ 

ไปเที่ยว ชอปปิง ดงันั้นการเตรยีมอาหารของคนในครอบครวัหล่อนจงึ

ต้องท�าให้เอกิเกรกิเสยีทกุวนั 

เพยีงแต่วนันี้ต่างกบัวนัอื่นเพราะมสีมาชกิใหม่เพิ่มขึ้นมาอกีหนึ่ง

คน พิมพ์อรรู้จักนิชาภัทรมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอย และเห็นหญิงสาว

เติบโตขึ้นมาพร้อมๆ กับบุตรอีกสองคน แน่นอนว่านิชาภัทรก็เปรียบ

เสมอืนลูกสาวอกีคนหนึ่ง แต่นบัจากวนัที่เจ้าหล่อนประกาศว่าจะเป็น

เจ้าสาวของเหนือตะวัน การกระท�าของหล่อนก็ท�าให้ความรู้สึกของ 

ทุกคนในบ้านเปลี่ยนไป ยกเว้นสามีหล่อนที่ดูชอบอกชอบใจนักหนา 

ถงึอย่างไรในฐานะคนเป็นแม่กอ็ยากให้ลกูได้แต่งงานกบัผู้หญงิที่ด ีผู้ที่

จะน�าความสขุมาให้ลูกชายตลอดจนเลอืดเนื้อเชื้อไข ซึ่งนชิาภทัรไม่มี

คณุสมบตัทิี่ว่านั้นเลย 
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“อรณุสวสัดิ์ค่ะคณุป้า” 

เสยีงของบคุคลในความคดิท�าให้มอืที่คนอาหารอยู่ชะงกั ก่อน

ประมขุฝ่ายหญงิของบ้านจะหนัไปยงัที่มาของเสยีง 

“อ้าว! ตื่นแต่เช้าเชียว นี่ยังไม่ตีห้าเลย” พิมพ์อรเอ่ยทักทาย

อย่างห่างเหิน หล่อนให้ความสนใจหม้อต้มตรงหน้ามากกว่าสะใภ้ที่

หล่อนได้มาด้วยความไม่เตม็ใจ 

“พอดเีพลงลมืถามคณุป้าว่าที่นี่พระบณิฑบาตกี่โมง เพลงเลย

รบีตื่น กลวัไม่ทนัใส่บาตรค่ะ” 

“เดก็สมยันี้ใส่ใจกบัเรื่องท�าบญุตกับาตรด้วยร”ึ พมิพ์อรเอ่ยตาม

ความรู้สกึ 

“เพลงกลวัว่าพ่อกบัแม่จะไม่มอีะไรทานน่ะค่ะ” 

ค�าพูดของนิชาภัทรท�าเอาหัวใจคนฟังกระตุกวูบ ผ่องเพ็ญ

สะท้อนใจ เพราะเป็นคนรับใช้เก่าแก่ที่รู้จักทั้งสองตระกูลเป็นอย่างด ี

หญิงสูงวัยได้แต่ยื่นมืออันเหี่ยวย่นมาจับที่แขนของนิชาภัทรอย่าง

ปลอบโยน ส่วนพมิพ์อรที่เกรงว่าบรรยากาศจะพาให้เศร้าโศกจงึรบีพดู

แทรกขึ้นมา

“เอาเถอะๆ วันหลังไม่ต้องลงมาแต่เช้าขนาดนี้หรอกนะ สัก 

หกโมงครึ่งกว่าพระจะบณิฑบาต จะขึ้นไปนอนก่อนกไ็ด้ เดี๋ยวจะให้คน

ไปปลกุ”

นชิาภทัรส่ายหน้าน้อยๆ “ไม่เป็นไรค่ะ เพลงจะช่วยคณุป้านะคะ” 

“แล้ววันนี้ไม่ท�างานหรือไง เมื่อวานก็เหนื่อยมากแล้ว วันนี้ยัง

จะตื่นเช้าอกี แล้วจะไปท�างานไหวหรอื” 

“เพลงลางานหนึ่งสปัดาห์เพื่อไปฮนันมีูนค่ะ” 

ค�าตอบของหญงิสาวท�าเอาคนฟังต้องหนักลบัมามอง พมิพ์อร

ทนัเหน็ใบหน้าซดีเซยีวที่ดจูะมสีเีลอืดขึ้นมาเลก็น้อยเมื่อพดูเรื่องฮนันมูีน 

“ตาเหนอืรู้เรื่องแล้วใช่มั้ย” พมิพ์อรถามออกไป 
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นิชาภัทรไม่มีค�าตอบ หล่อนคิดมาตลอดว่าเมื่อมีการแต่งงาน

แล้ว ก็น่าจะมีการฮันนีมูนของคู่บ่าวสาวเป็นเรื่องปกติ แต่พอนึกว่า 

เจ้าบ่าวของหล่อนคือเหนือตะวัน ค�าตอบจึงเป็นไปได้หลากหลาย 

หล่อนไม่กล้าคาดเดาอะไรทั้งนั้น

พอตักบาตรเสร็จแล้วนิชาภัทรจึงจัดการอาบน�้าแต่งตัว 

เหนือตะวันยังนอนนิ่งอยู่บนเตียง หล่อนมองนาฬิกาก็พบว่าเพิ่งจะ 

หกนาฬิกาสี่สิบนาทีเท่านั้น หญิงสาวไม่ได้คิดจะปลุกชายที่ได้ชื่อว่า

เป็นสามขีองตน แต่หล่อนค่อยๆ นั่งลงบนเตยีง สายตาจบัจ้องที่คิ้วเข้ม 

ไล่มายงัจมูกโด่งและรมิฝีปากได้รูป ถงึตรงนี้หญงิสาวถงึกบัต้องกลนื

น�้าลาย

“ปากน่าจูบชะมดั” 

หล่อนหลุดปากออกมาอย่างหน้าไม่อาย เสียงนั้นดังมากพอที่

จะท�าให้เจ้าของปากน่าจบูตื่นจากนทิรา วนิาทถีดัมานชิาภทัรกถ็กูผลกั

อย่างแรงจนร่วงลงจากเตยีงดงัพลั่ก

“คดิจะท�าอะไร!” 

เหนอืตะวนัถามห้วนๆ อย่างหงดุหงดิ เขาไม่พอใจอย่างมากที่

ต้องตื่นมาเจอผู้หญิงบ้ากามซึ่งต้องการล่วงละเมิดร่างกายเขาเช่นนี้ 

และคงจะเป็นแบบนี้ไปอกีนาน แต่เขาไม่ยอมรอให้ถงึปีแน่นอน 

ภรรยาข้ามคืนยังคงนั่งงอตัวอยู่ที่พื้น เพราะโดนผลักตกจาก

เตยีงโดยไม่ทนัตั้งตวัท�าให้ก้นกระแทกพื้นอย่างแรง ทั้งเจบ็ทั้งจกุ ตั้งสต ิ

ได้หล่อนจึงช้อนตามองตัวต้นเหตุอย่างแค้นเคือง ถ้าไม่รักเขาหล่อน 

ไม่ปล่อยอกีฝ่ายไว้แน่ 

“คนบ้า ผลกัมาได้ ไม่มคีวามเป็นสภุาพบรุษุเลย” นชิาภทัรนั่ง

นิ่งเอามอืกมุท้อง หวงัเลก็ๆ ว่าเขาอาจจะรูส้กึผดิแล้วเข้ามาพยงุหล่อน

“ใช่ ฉนัไม่ใช่สภุาพบรุษุ ไม่ใช่เทพบตุร ไม่ใช่คนแสนดอีย่างที่
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เธอใฝ่ฝัน รู้แล้วกเ็ลกิรกัฉนัสกัท”ี เหนอืตะวนัพดูด้วยความโมโห โมโห

ทั้งคนตรงหน้าและตวัเอง 

เขายงัจ�าค�าสารภาพรกัในกระดาษลายการ์ตนูสหีวานที่นชิาภทัร

ส่งให้เมื่อเจด็ปีก่อนได้อย่างแม่นย�า ถ้าจะให้เปรยีบเทยีบละก ็วนันั้น

คงเหมอืนฝันร้ายที่สดุในชวีติเขาเลยกว่็าได้ วนัที่หวัใจบรสิทุธิ์ของเขา 

ที่มใีห้น้องสาวที่รกัมากที่สดุอย่างนชิาภทัรเปลี่ยนไปตลอดกาล... 

ถงึ พี่เหนอืตะวนั

เพลงขอโทษนะคะ  ที่เพลงไม่อาจพูดกับพี่เหนือด้วยตัวเองได ้

แต่เพลงอยากบอกจรงิๆ นะคะ ถงึแม้เพลงจะอายแุค่สบิห้าปี ยงัเป็น

เดก็ในสายตาของพี่เหนอื แต่เพลงกร็กัใครสกัคนได้ดไีม่แพ้ผู้ใหญ่

ตลอดหลายเดอืนที่ผ่านมา เพลงต้องพบกบัความทกุข์จากการ

สูญเสียพ่อกับแม่  แต่เพลงมีพี่เหนือเป็นชีวิตใหม่  ผู้ชายที่แสนดีและ

เป็นสภุาพบรุษุ 

สิ่งที่เพลงอยากจะบอกก็คือ  เพลงรักพี่เหนือค่ะ  ไม่ใช่รักแบบ 

พี่ชาย แต่มนัเป็นความรกัที่ลกึซึ้งมากกว่านั้น จะเป็นไรไหมคะ ถ้าเพลง

จะขอให้พี่เหนอืเป็นแฟนคนแรกของเพลง และเป็นเจ้าบ่าวในอนาคต

ของเพลงด้วย 

เพลงรกัพี่เหนอืมากจรงิๆ ได้โปรดรบัรกัเพลงด้วยนะคะ

  จาก น้องเพลง นชิาภทัร

“ถ้าฉนัรู้มาก่อนว่าการที่ฉนัดกีบัเธอ จะท�าให้ฉนัได้รบัสิ่งที่เลว

ร้ายแบบนี้ ฉนัจะไม่ขอเป็นคนดอีกีเลย”

เหนือตะวันจ้องไปยังดวงตากลมโตที่บัดนี้เอ่อไปด้วยน�้าตา 

ราวกับจะตอกย�้ากับหล่อนว่าสิ่งที่เขาพูดคือสิ่งที่ตรงกับความรู้สึกเขา

จรงิๆ 
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คนร่างสูงก้าวออกไปแล้ว ทิ้งให้สิ่งที่เขาบอกว่าเลวร้ายนั่งเจ็บ

อยู่เพยีงล�าพงั เจบ็กายเริ่มทเุลาแล้ว แต่บาดแผลในใจกบัถูกฉกีทึ้งให้

กว้างขึ้นจนเจ้าของหวัใจแทบจะขาดใจลงตรงนั้น

“พี่เหนอืเกลยีดเพลงจรงิๆ เพลงจะท�ายงัไงต่อไปด”ี 

อยู่ๆ น�้าตากร็่วงหล่นเป็นสาย น�้าตาที่อดัแน่นไปด้วยความเจบ็

ปวด ผดิหวงั และที่สดุของความเสยีใจคอืความโดดเดี่ยวอ้างว้าง 

นิชาภัทรต้องการความรักจากเหนือตะวัน อยากให้เขารักตน

เหมอืนที่ตนรกัเขาหมดหวัใจ หล่อนท�าได้ทกุอย่างเพยีงขอให้สิ่งที่หวงั

มทีางเป็นไปได้บ้างแม้เพยีงนดิ ทว่าลกึๆ แล้วหล่อนกร็ูว่้ามนัเป็นไปไม่

ได้ เพราะเหนอืตะวนัไม่ใช่แค่ ‘ไม่รกั’ แต่เขา ‘เกลยีด’ ที่ยงัไม่หมด

หวังก็เพราะยังได้อยู่ใกล้ๆ ให้หัวใจได้พอมีน�้าหล่อเลี้ยง ให้ร่างกาย

ด�ารงอยู่ต่อไปได้ นั่นคอืเหตผุลที่หล่อนยอมถูกตราหน้าว่าไร้ยางอาย

นิชาภัทรเคยเชื่ออย่างเต็มอกว่าคู่ชีวิตของตนคือเหนือตะวัน 

ไม่มทีางเป็นคนอื่น แต่เพราะยงัเดก็และอ่อนประสบการณ์ กอปรกบั

นิสัยเอาแต่ใจที่อยากได้อะไรก็ต้องได้ ท�าให้ขาดความยับยั้งชั่งใจ  

ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับบัวชมพู คนรักของเหนือตะวันที่อายุรุ่นราว

คราวเดยีวกบัชายหนุม่ ที่หล่อนกล้าท�าแบบนั้นเพราะบวัชมพไูม่ใช่สาว

ใสซื่ออย่างที่หลายคนเข้าใจ บัวชมพูไม่ได้คบกับเหนือตะวันเพียงคน

เดียว แต่ยังมีผู้ชายอีกมากมายที่หล่อนควงไปไหนต่อไหนทั้งเปิดเผย

และไม่เปิดเผย วนัเกดิเหตเุจ้าหล่อนใช้ค�าพูดยั่วโทสะจนนชิาภทัรทน

ไม่ได้ต้องเป็นฝ่ายลงมือให้สาแก่ใจ กว่าจะรู้ตัวว่าถูกหลอกใช้เป็น

เครื่องมอืตวัเองกก็ลายเป็นผู้ร้ายไปเสยีแล้ว 

ใครจะรู้ล่ะว่าบัวชมพูหวังผลจากแผนการครั้งนั้นมากกว่าแค่

ท�าให้เหนอืตะวนัเกลยีดหล่อน มแีค่หล่อนคนเดยีวที่รู้ แต่เรื่องกผ็่าน

มานานเกนิกว่าจะรื้อฟื้นขึ้นมาอกี เหลอืกแ็ค่สิ่งที่ยงัตกค้างจากวนันั้น 

ความเกลยีดที่เหนอืตะวนัมใีห้หล่อน ซึ่งมากขึ้นทกุวนัจนน่าตกใจ
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“ฮัลโหล คุณลูกปลาคะ ถ้ามีเอกสารที่ฉันต้องเซ็น ยกมา

ไว้ที่โต๊ะได้เลยนะคะ พรุ่งนี้ฉนัจะเข้าบรษิทั” 

“อ้าว! บอสคะ ดฉินัคดิว่าบอสจะไปฮนันมีูนเสยีอกีค่ะ” 

ลูกปลาถามเจ้านายสาวด้วยความงนุงง นชิาภทัรตอบค�าถาม

เพยีงสองสามค�าก่อนวางสาย 

ตอนนี้หวัใจหล่อนหม่นหมองยิ่งกว่าท้องฟ้าในฤดฝูน แผนฮนัน-ี

มูนที่หล่อนวางไว้กล็่มไม่เป็นท่า หนกัไปกว่านั้น ข่าวที่เหนอืตะวนัให้

สัมภาษณ์เมื่อวันแต่งงานก็กระพือพัดเร็วยิ่งกว่าไฟลามทุ่ง เพราะมัน

ถูกแชร์ ถูกโพสต์ตามเพจต่างๆ นับแสนครั้ง สมดังที่หวังไว้ว่างาน

แต่งงานของหล่อนกบัเหนอืตะวนัจะต้องถกูกล่าวถงึไปทั่วบ้านทั่วเมอืง 

ผิดก็ตรงที่ไม่ใช่การกล่าวถึงเพราะความน่าอิจฉาของคู่บ่าวสาว แต่

กลับกลายเป็นสาเหตุแห่งการแต่งงานสายฟ้าแลบต่างหากที่ถูก 

ถกเถยีง คาดเดา และแสดงความคดิเหน็กนัอย่างมนัปาก

ที่ส�าคัญดันมีมือมืดเขียนเรื่องราวของนิชาภัทรกับเหนือตะวัน

ลงในเวบ็ไซต์ชื่อดงั ทั้งเรื่องที่หล่อนหลงรกัเขามาตั้งแต่สมยัมธัยม แต่

ฝ่ายชายไม่เคยมใีจให้เลย และเรื่องที่ชายหนุม่หมางใจกบัหล่อนเพราะ

หล่อนตามตื๊อจนเขาต้องเลกิรากบัคนรกัอกี 

ทายาทรัตนะบ�ารุงซบหน้าลงบนฝ่ามือของตน รู้สึกสับสนไป

หมด ตั้งแต่คืนที่หล่อนถูกเหนือตะวันปล้นพรหมจรรย์อย่างป่าเถื่อน 

ยงัไม่ทนัได้เสยีใจอย่างจรงิจงั กไ็ด้มาปลาบปลื้มยนิดกีบังานแต่งงาน

ที่หล่อนฝันถงึมาทั้งชวีติ แต่พอได้แต่งเข้าจรงิๆ กพ็บว่ามนัไม่ใช่ฝันดี

อย่างที่คดิ เพราะเขาเกลยีดหล่อนมากจนแทบจะฆ่าถ้าท�าได้ หนึ่งวนั

หลังจากแต่งงานก็ยังต้องเจอกับข่าวฉาวที่ตอนนี้แพร่ไปอย่างรวดเร็ว

เสยีจนหมดหนทางกอบกู้ชื่อเสยีงคนืมาได้ 

“เฮ้อ!” คนตกเป็นข่าวถอนหายใจแรงๆ ขบัไล่ความเครยีด 

“หนูเพลง” 
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เสยีงที่คุน้เคยดงึความสนใจหล่อนให้ละจากเรื่องราวชวนปวดหวั 

นชิาภทัรเหน็ว่าเป็นชาครจงึขยบัตวัเข้าไปหา

“คณุลงุคงรู้เรื่องแล้ว” 

“เรื่องอะไรร”ึ 

“แหม! อย่าท�าเป็นไม่รูเ้ลยค่ะ เพลงรูน้ะคะว่าคณุลงุเล่นเฟซบุก๊” 

หญิงสาวพาร่างของชายสูงวัยมานั่งบนโซฟาตัวยาว ก่อนจะ

ทรดุตวัลงนั่งที่พื้นใกล้ๆ 

“ลุงดีใจนะที่อย่างน้อยหนูก็ไม่ทุกข์ใจอย่างที่ลุงคิด” ชาครขยี้

ศรีษะลูกสะใภ้อย่างเอน็ดู 

“กเ็พลงก�าลงัดใีจอยูน่ี่คะ ที่ได้แต่งงานกบัพี่เหนอื” นชิาภทัรพดู

ตดิตลก เพราะหล่อนไม่เคยปิดบงัเรื่องนี้เลย โดยเฉพาะกบัคนตรงหน้า 

บางครั้งหล่อนคดิด้วยซ�้าว่าชาครจะกลวัหรอืไม่ที่หล่อนหลงรกัลกูชาย

ของเขาหวัปักหวัป�า 

“มาถงึตอนนี้จะดใีจหรอืเสยีใจดลี่ะ” 

“ชกัไม่แน่ใจแล้วละค่ะ” 

ชายสูงวัยข�าค�าตอบของหญิงสาว ก่อนสีหน้าจะเปลี่ยนเป็น

กงัวลชดัเจน

“หนูเพลง ลงุขอถามอะไรหน่อยได้ไหม” 

“เรื่องอะไรคะ” 

“เรื่องที่เหนอืตะวนับอกว่าถกูวางยา...ไม่ใช่ว่าลงุไม่เชื่อใจหนนูะ

ลูก แต่ลงุจ�าเป็นต้องถาม ลงุอยากฟังจากปากหนูให้แน่ใจ” 

นชิาภทัรยิ้มหวานให้ลงุผู้มพีระคณุ หล่อนไม่โกรธแต่เข้าใจ

“เพลงสาบานเลยนะคะ ว่าเพลงไม่เคยท�าเรื่องน่ารังเกียจ 

แบบนั้นเลย เพลงกไ็ม่รู้เหมอืนกนัว่าพี่เหนอืเป็นอะไร เขาพาเพลงมา

ที่บ้าน แล้วก.็..” 

นิชาภัทรหยุดค�าพูดเพียงแค่นั้น ชายชราจึงยื่นมือมาลูบศีรษะ
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อย่างปลอบใจ 

“หนเูพลงต้องเข้มแขง็ ลงุเชื่อว่าเหนอืตะวนัจะต้องรกัหน ูวนันั้น

มาถงึเมื่อไหร่ลงุจะหวัเราะให้ฟันร่วงเลย” 

ชายชราหัวเราะชอบใจความคิดของตนเอง นิชาภัทรเป็นคน 

น่ารกั เพยีงแต่หล่อนรกัเหนอืตะวนัมากจนไม่ยอมเปิดใจให้ใคร มเิช่น

นั้นหนุ่มๆ คงจะได้เรยีงแถวเข้ามาขายขนมจบีจนหวักระไดไม่แห้ง 

นชิาภทัรเสยีเองที่ไม่มั่นใจ แต่หล่อนกย็งัคงยิ้มแม้มนัจะเป็นยิ้ม

ที่แสนแห้งแล้งกต็าม 

ชีวิตหลังการแต่งงานของเจ้าสาวสายฟ้าแลบแทบไม่ได้

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นอกจากการที่หล่อนต้องย้ายออกจาก

คฤหาสน์รตันะบ�ารงุมาอยู่คฤหาสน์ปรยิากรโสภณแล้ว นอกนั้นหญงิ

สาวมชีวีติเหมอืนเดมิทกุอย่าง หล่อนตื่นเช้ามาใส่บาตร ไปท�างาน กลบั

ถึงบ้านตอนหกโมงเย็นทุกวันไม่เคยผิดเวลา หลังจากนั้นก็มักจะขลุก

อยูใ่นครวั ช่วยแม่สามที�าอาหารทั้งของคาวของหวาน วุน่วายจนถงึค�่า 

อย่างน้อยก็ลดเวลาที่หล่อนต้องมานั่งมองประตูบ้านรอสามีกลับมา 

เพราะหล่อนจะรอเขาหลงัท�าอาหารเสรจ็ตั้งแต่สามทุม่จนถงึห้าทุม่ทกุ

วนั สองสปัดาห์มาแล้วที่เหนอืตะวนักลบัมาถงึบ้านหลงัหล่อนเข้านอน 

อย่าว่าแต่รับประทานอาหารร่วมกันสักมื้อเลย แค่การสนทนาสัก

ประโยคยงัไม่ม ี

พิมพ์อรมองลูกสะใภ้ด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไป นับจากวันที่ 

นชิาภทัรเข้ามาอยูใ่นบ้าน หล่อนได้เหน็อกีฝ่ายในมมุที่ต่างไปจากเดมิ 

นอกจากความรับผิดชอบที่มีมากเกินหญิงสาววัยยี่สิบสองปี ผู้หญิง

เปรี้ยวจี๊ดที่หล่อนเคยพบก็ดูเหมือนจะตายจากไปด้วย ยิ่งเห็นแววตา

ใสแจ๋วยามมองประตูบ้านสลบักบัหนงัสอืในมอืเป็นระยะ กย็ิ่งเหน็ถงึ

ความรักบริสุทธิ์ที่นิชาภัทรมีให้ผู้ชายคนหนึ่งอย่างหมดหัวใจ บางที
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เหนอืตะวนัอาจเป็นผู้ชายโชคร้ายที่โชคดทีี่สดุกเ็ป็นได้... 

“หนูเพลง ป้าว่าขึ้นไปนอนได้แล้วมั้ง ท�างานทุกวันไม่ควรจะ

นอกดกึนะ” 

แววตาที่เคยสุกใสเริ่มอ่อนแสงลงเพราะความเพลีย นิชาภัทร

ขยี้ตาแรงๆ ขบัไล่ความง่วง 

“แต่วันนี้เพลงตั้งใจจะรอพี่เหนือนะคะ” นิชาภัทรตั้งใจทุกวัน 

แต่พอห้าทุ่มทไีรตากพ็านจะปิดทกุท ี

“อย่ารอเลย ถ้าเกดิตาเหนอืกลบัมาตสีามตสีี่เราไม่แย่หรอื” 

“กไ็ด้ค่ะ” หญงิสาวยนิยอมอย่างว่าง่าย “ถ้าคณุป้ามโีอกาสได้

คยุกบัพี่เหนอื เพลงรบกวนบอกพี่เหนอืด้วยนะคะว่าอย่ากลบัดกึมาก 

อนัตราย ยิ่งนอนน้อยทกุวนัแบบนี้ร่างกายจะแย่เอาได้” 

พูดจบนิชาภัทรก็เดินขึ้นห้อง จัดแจงปูที่นอนบนพื้น ก่อนจะ 

ล้มตวัหลบัไปอย่างง่ายดาย 

คนร่างบางที่ก�าลงันทิราถกูปลกุให้ตื่นกลางดกึเมื่อรูส้กึว่ามอีะไร

หนกัๆ ทาบทบัอยูบ่นร่าง หล่อนลมืตาเพื่อมองว่าเกดิอะไรขึ้น เหน็เพยีง

เงาด�าของใครบางคนเพราะดวงตายังปรับแสงไม่ได้ ด้วยความตกใจ

ทายาทรตันะบ�ารงุรบีผลกัร่างนั้นออกจากตวัทนัท ี

“ช่วยด้วยค่ะ!” 

หญงิสาวตะโกนสดุเสยีง ชายแปลกหน้ารบีเอามอืปิดปากหล่อน

ไว้ พร้อมกบัที่หล่อนทราบว่าผู้บกุรกุเป็นใคร 

“จะแหกปากท�าไม จ�าผวัไม่ได้หรอืไง” 

เหนอืตะวนักระซบิใกล้หู นชิาภทัรสั่นสะท้านไปทั้งตวั หลงัจาก

วันแต่งงานหล่อนก็แทบไม่ได้เจอเขาเลย ตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมา

เหนือตะวันออกไปท�างานแต่เช้า หล่อนเพียงแต่เห็นเขาขับรถออก 

จากบ้านไปตอนหล่อนตกับาตร และกว่าเขาจะกลบัจากที่ท�างานหล่อน

กห็ลบัไปแล้ว 
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กลิ่นแอลกอฮอล์จางๆ ท�าให้รู้ว่าเจ้าของร่างอนัทรงเสน่ห์อยู่ใน

อาการไม่ปกติ

“พี่เหนอืคะ ที่ของพี่เหนอืคอืข้างบนค่ะ” 

“ฉนัแค่อยากนอนกบัเมยีสดุที่รกับ้างไม่ได้หรอืไง” 

จบประโยคริมฝีปากหยักก็ประกบกลีบปากบางอย่างนิ่มนวล 

เหนอืตะวนัค่อยๆ ใช้ฟันแขง็แรงขบปากบางอ้อยอิ่ง ในขณะที่มอืหนา

รกุล�้าทกุส่วนของคนใต้ร่าง นชิาภทัรตระหนกแต่กห็วามไหว มอืคนที่

หล่อนรักสุดหัวใจก�าลังไล้เรือนร่างของหล่อน หัวใจของหล่อนกับเขา

แนบชิดราวกับจะหลอมรวมกันให้ได้ ชุดนอนสีขาวบางเบาที่หล่อน

ตั้งใจใส่ยั่วอารมณ์คนตวัโตถกูถอดทิ้งไปอกีทาง ชายหนุม่หงดุหงดิเมื่อ

พบด่านอกีชั้นคอืชดุชั้นในสเีดยีวกนั 

“เธอไม่รู้หรือไง เวลานอนเค้าไม่ใส่ของพวกนี้กันหรอก เสีย

เวลา” 

ดวงตากลมจ้องมองเขานิ่ง ประมวลค�าพดูที่เตม็ไปด้วยอารมณ์

หงดุหงดิ เขาสอนอกีเรื่องหนึ่งที่หล่อนไม่เคยรู้ และหล่อนจะจดจ�ามนั

ไว้ถ้ามนัท�าให้เขาพอใจ 

ใช้เวลาเพียงเสี้ยวนาทีชายหนุ่มก็จัดการชั้นในของหล่อนและ

เสื้อผ้าของตนเองเรยีบร้อย 

แม้ภายในห้องจะปิดไฟ แต่แสงสลัวจากนอกหน้าต่างท�าให้

เหนอืตะวนัมองเหน็ทกุอย่างชดัเจน  โดยเฉพาะเรอืนร่างขาวนวลที่เมื่อ

กระทบกับแสงจันทร์ยิ่งท�าให้คนที่ตกอยู่ในกามารมณ์สติกระเจิง 

เหนือตะวันหายใจติดขัดเมื่อได้เห็นภาพตรงหน้าเต็มตา ตุ๊กตายางมี

ชีวิต เขาเรียกหล่อนในใจ ก่อนจะใช้ริมฝีปากร้อนขบเม้มยอดบัว 

จนร่างของตุ๊กตายางต้องผวาเข้ากอดเขาด้วยความวาบหวาม ยิ่งรู้ว่า

หล่อนรูส้กึ เขายิ่งเกดิอารมณ์หวามไหว หลายคนืแล้วที่เขากลบัมาเหน็

หล่อนนอนหลบัสนทิขณะที่ใส่ชดุนอนที่บางราวกบัไม่ได้ใส่ เขาหกัห้าม
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ใจทกุครั้ง และหลายครั้งที่ต้องดบัอารมณ์ด้วยตวัเอง แต่ครานี้เขาไม่มี

สตพิอจะยบัยั้งใจได้อกีต่อไป

ทกุอย่างด�าเนนิไปอย่างเนบินาบแต่ร้อนแรงราวเปลวไฟแผดเผา 

ก่อนที่เหนือตะวันจะพาหล่อนไปยังดินแดนที่หล่อนไม่เคยพบพาน  

วนไปเวยีนมาจนทั้งสองเผลอหลบัไปในอ้อมกอดของกนัและกนั


