


‘มนัไม่ใช่เรื่องผดิเสยีหน่อย’
หญงิสาววยัสบิเก้าปีบอกตวัเองซ�้าๆ และก�าถุงผ้าขาวที่ห่อสลอดบด

แห้งไว้แน่น นยัน์ตาสนี�้าตาลแดงทอประกายอย่างหมายมาด หลบัตาลงเพื่อ

รวบรวมสต ิสมาธ ิและที่ต้องการที่สดุคอืความกล้า ก่อนร่างระหงจะเคลื่อน

เข้าไปหาเป้าหมาย

แก้วน�้าดื่มของคุณสารภี

เธอเห็นมันแล้ว และเห็นด้วยว่าตอนนี้คุณสารภีก�าลังผัดแป้งอยู่ใน

ห้องเล็กๆ ที่เปรียบดังซอกตึกของวังใหญ่ เป็นห้องโล่งไร้เครื่องเรือนที่อยู่

ท้ายตกึทรงฝรั่งใหญ่โตแสนหรูหรา มเีพยีงแคร่ไม้สกัสลกัลายวางอยู่พร้อม

กับอุปกรณ์ส�าหรับแต่งกาย สาวงามวัยไล่เลี่ยที่นั่งอยู่ตามล�าพังนี้ก�าลัง

บรรจงแต่งเตมิใบหน้าอยู่หน้ากระจกเงาขนาดพอดดีวงหน้าที่นางข้าหลวงใน 

‘วงัรวภิาส’ เตรยีมมาให้

อันที่จริงเมื่อเช้านี้ก่อนออกจากบ้าน เธอโปรยผงสลอดใส่อาหารให้

คณุสารภแีล้วรอบหนึ่ง แต่ดเูหมอืนจะไม่ได้ผล จงึจ�าเป็นต้องลงมอืซ�้า และ

๑
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ทเีผลอนี้กเ็ป็นโอกาสดทีี่เธอจะหยอดยาให้คนที่ตวัเองเรยีกว่า ‘คุณหนู’ ได้

กนิเข้าไป

“ท�าอะไรหรอืจ๊ะ กลัยา”

คนก�าลงัเทผงสลอดรบีก�ามอืแน่นและซ่อนยาถ่ายชั้นดไีว้ในมอื เธอ

ยิ้มกลบเกลื่อนแต่ตกประหม่า ในขณะที่คณุสารภส่ีงยิ้มหวานมาให้อย่างเป็น

มติรจนหญงิสาวรูส้กึผดิขึ้นมาจบัใจที่ต้องท�าร้ายผูเ้ปน็นายเช่นนี้ ทวา่นี่เป็น

หนึ่งในทางเลอืกอนัร่อยหรอที่ม ีเธอจงึเลอืกที่จะท�าผดิต่อไป

“ไม่ได้ท�าอะไรเจ้าค่ะ อฉีนัแค่อยากเหน็แก้วน�้าดื่มนี่ใกล้ๆ”

“ฉนักว็่างาม แก้วน�้าที่คุณพ่อซื้อมาใช้ที่บ้านเราว่างามแล้ว แต่ของที่

วังนี้งามกว่าเสียอีก ดูใสและเนื้อละเอียดกว่ามากทีเดียว แต่ฉันไม่ถนัด

เหมอืนดื่มจากในขนัดอก”

คณุสารภคีล้อยตามเธออย่างง่ายดาย และหยบิแก้วน�้าทรงกระบอก

เนื้อแก้วใสแจ๋วโปร่งแสง ปิดฝาด้วยแผ่นเงนิมนัปลาบขึ้นมามองอย่างสนเท่ห์

และชื่นชม โดยที่ไม่รู้เลยว่าผงตะกอนขุ่นๆ ที่ลอยวนอยู่ในน�้าคอือะไร

“แต่...กัลยา ฉันว่าน�้าที่วังนี้ขุ่น ไม่เหมือนน�้าฝนที่บ้านเราเลย เป็น

เพราะเศษแก้วมนัละลายปนเข้ามาในน�้าหรอืเปล่า”

“ไม่ดอกเจ้าค่ะ ไม่ขุ่นเสยีหน่อย” คนที่รู้ดวี่าตะกอนขุ่นๆ ที่ลอยใน

น�้าเปล่านั่นคืออะไรรีบโกหกละล�่าละลัก “อีฉันว่าคงเป็นน�้าดื่มสูตรพิเศษ 

ของวงันี้เสยีมากกว่า อฉีนัเคยได้ยนิมาว่าแต่ละวงัจะมอีาหารสตูรพเิศษของ

ตวัเอง เขาคงเอามาให้เราชมิกระมงัเจ้าคะ”

“เขาต้อนรับเราดีถึงเพียงนี้เทียวหรือกัลยา เขาเพียงแต่ว่าจ้างให้เรา

ร�าละครในงานต้อนรบัท่านชายเท่านั้นเอง”

“ดื่มไปเถดิเจ้าค่ะ” เธอตดับทไม่ให้คณุสารภซีกัไซ้ “ลองชมิดสูกัครา 

ไหนๆ กไ็ด้เข้ามาดื่มน�้าในวงัแล้ว อฉีนัว่านี่เป็นบญุของเราที่กนิของในรั้วใน

วงั ดื่มให้หมดแก้วไปเลยดกีว่าเจ้าค่ะ”

คณุสารภว่ีาง่ายอย่างคนหวัอ่อนตามที่เธอคดิไว้ไม่มผีดิ ผดิแต่ว่าเธอ
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รู้สกึไม่ดเีลยที่ท�าร้ายคนที่ให้ข้าวแดงแกงร้อนรดหวัมา ทว่าหากจะบอกตาม

ตรงว่าเธอท�าอย่างนี้ไปเพื่ออะไร กเ็กรงว่าคนอื่นๆ ในคณะละคร โดยเฉพาะ

แม่ครูสายหยุดผู้ดูแลนางร�า จะไม่ยอมให้เธอท�าตามความต้องการ 

เธอมองคุณสารภีดื่มน�้าแก้วนั้นอย่างใจจดใจจ่อ จากนั้นก็ไปนั่งรอ

ผลอย่างตื่นเต้น รอไม่นาน คนที่ถูกวางยากเ็ริ่มนั่งไม่นิ่ง กุมหน้าท้อง และ

สหีน้าไม่ดเีอาเสยีเลย

“กัลยา ฉันปวดท้อง” คุณสารภีหันมามองเธอ ท�าให้หญิงสาวใจ 

เต้นโครมคราม เพราะแผนที่วางไว้เริ่มเข้าทาง “จู่ๆ  กป็วดขึ้นมา โอ๊ย...ส้วม

อยู่ไหนกนันะ”

“ปวดมากหรอืไม่เจ้าคะ”

เห็นคุณสารภีเริ่มมีเหงื่อผุดขึ้นมาตามหน้าผาก คนก่อเรื่องไว้ก็เริ่ม

รู้สกึผดิ แต่ความอยากได้อยากมยีงัสั่งให้เธอเดนิหน้า

“อฉีนัพาไป ลุกเถดิ”

เธอรีบเข้าไปประคองคุณสารภีเพื่อด�าเนินตามแผนต่อ เมื่อพาออก

มาจากห้อง หญงิสาวกห็นัรหีนัขวางอยู่พกัหนึ่งเพื่อมองหาที่พาคุณสารภไีป

ปลดทุกข์ เพื่อจะได้เข้าแผนในขั้นตอนถดัไป

“แม่คุณจ๊ะ”

เมื่อเหน็คณุข้าหลวงคนหนึ่งเดนิผ่าน เธอกก็วกัมอืเรยีก ทว่าข้าหลวง

คนนั้นมองหน้าเธอตื่นๆ ดูหวาดผวาที่ต้องสนทนากบัเธอ 

“แหม่ม!”

ข้าหลวงสาวผู้สวมเสื้อแขนสั้นสขีาวตดัเยบ็จากผ้ามสัลนิและมปีกเสื้อ

แบบฝรั่ง สวมผ้าซิ่นยาวตามสมัยนิยมแต่ยังไว้ผมทรงดอกกระทุ่ม เรียก

เธอเสยีงตื่น ดูกล้าๆ กลวัๆ ที่จะพูดด้วย

“ฉนัไม่ได้เป็นแหม่ม! ฉนัเป็นชาวสยาม”

“ชาวสยามอะไรหน้าตาประหลาดเช่นนี้” ข้าหลวงสาวมองคิ้วขมวด 

“แล้วนี่แหม่มจะพาแม่คนนี้ไปไหนนั่น”
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“ฉนัจะพาคุณหนูไปนั่งส้วม”

กลัยาตอบอย่างฉะฉาน แม้จะเคอืงอยู่ไม่น้อยที่นางข้าหลวงมาหาว่า

เธอหน้าตาประหลาดจนอดเถยีงไม่ได้ เธอไม่ได้อยากแปลกแยกเสยีหน่อย

“แล้วฉนักไ็ม่ใช่แหม่มด้วย”

“จะไม่ใช่ได้อย่างไร” นางข้าหลวงยงัเถยีงคอเป็นเอน็ “กเ็หน็อยูว่่าหวั

แดง ตาแดง ผวิขาว ตวักส็ูงกว่าเราชาวสยาม แล้วเหตุใดแหม่มพูดภาษา

เราได้”

“กบ็อกว่าฉนัเป็นชาวสยาม ไม่ได้เป็นแหม่ม!”

“กลัยา...” น�้าเสยีงของคนปวดท้องราวทรมานเหลอืเกนิเรยีกสตเิธอ

กลบัมาว่าอย่ามวัไปเถยีงกบัใครตอนนี้เลย “ถามเขาเถดิว่าส้วมไปทางไหน”

“แล้วไปทางไหนล่ะ” เธอหนักลบัไปถามนางข้าหลวงที่ยงัมองเธออยู่

ราวกบัไม่กล้าเข้าใกล้ “คุณหนูของฉนัปวดท้อง อยากเข้าส้วม”

“แม่เป็นนางละครใช่หรอืไม่” แทนที่จะตอบ นางข้าหลวงกลบัไปถาม

คุณสารภแีทน “ได้ยนิว่ามาเตรยีมตวัขึ้นร�าเฉพาะพระพกัตร์อยู่ในห้องนี้”

“จ้ะ” คุณสารภตีอบเสยีงพร่า “แต่ตอนนี้ฉนัอยากเข้าส้วม อยู่ที่ใด

จ๊ะ”

“ในตึกนี้มีแต่ห้องของเจ้านาย เราเข้าไม่ได้ดอก” นางข้าหลวงตอบ

คณุสารภ ีแต่ยงัมองหน้าเธอด้วยแววตากงัขา “แต่แม่แขง็ใจเสยีหน่อย เดนิ

ออกไปทางด้านหลงั ตามทวิต้นแก้วไปเรื่อยๆ จะพบเรอืนพกัของข้าหลวง 

ให้ไปขอเข้าส้วมที่นั่นเถดิ”

“ขอบใจจ้ะ”

คนที่ถูกเรียกว่าแหม่มบอกเท่านั้น และไม่อยู่เถียงอะไรกับใครอีก

เพราะสงสารคุณสารภเีหลอืทนแล้ว แม้ในใจจะยงัขุ่นเพราะไม่อยากยอมรบั

ว่าตวัเองเป็นแหม่ม ทั้งที่ตวัเธอมรีูปลกัษณ์ประหลาดกว่าคนอื่นจนเหมอืน

หญงิชาวยุโรปอย่างที่ใครต่อใครชอบทกัให้เธอหงดุหงดิปนอาย แต่หญงิสาว

ก็เลือกตัดอารมณ์นั้นออกไปก่อน เพื่อพาผู้เป็นนายไปหาที่ปลดทุกข์ซึ่ง 
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ตวัเองยื่นให้กบัมอื

เธอพาคุณสารภีเดินไกลออกมาจากตึกฝรั่งสูงใหญ่งามตระการตา 

แล้วลดัเลาะพุ่มไม้ชายสวนตามทวิต้นแก้วที่ออกดอกขาวสะพรั่งมายงัเรอืน

พกัของเหล่าข้าหลวงของวงันี้ เมื่อมาถงึเธอกถ็ามธุระที่ต้องการ ทว่าอารมณ์

ขุ่นมวัอยู่ไม่น้อย เพราะใครต่อใครกพ็ากนัเรยีกเธอว่าแหม่มไม่ขาดปาก

“เข้าไปเถดิเจ้าค่ะคุณสารภ ีอฉีนัจะรอด้านนอกนี่แล้วกนันะเจ้าคะ” 

“จ้ะ”

คุณสารภีว่าง่ายอีกเหมือนเคย จากนั้นก็รีบเดินเข้าส้วมไป ทันทีที่

ประตูห้องส้วมปิดลง หญงิสาวกร็บีท�าตามแผนต่ออย่างลุกลนและรวดเรว็ 

เธอรบีเอาเชอืกกล้วยที่ซกุซ่อนไว้ในโจงกระเบนออกมาสอดเข้าไปในช่องว่าง

ของมอืจบัประตู มดัให้ตดิกนัอย่างแน่นหนาเป็นเงื่อนตายเพื่อไม่ให้ใครมา

แกะออกได้ง่ายๆ และเตรียมค�าตอบไว้แล้ว หากคุณสารภีถามว่าใครไป

แกล้งปิดประตูขงัไว้ในห้องส้วม กจ็ะบอกว่าไม่รู้ไม่เหน็ และจะโน้มน้าวว่า

ให้ไปเอาเรื่องเสยีเลย

จากนั้นเธอกร็บีวิ่งกลบัมายงัห้องแต่งตวั ปล่อยนางร�าตวัจรงิให้ปลด

ทุกข์อยู่ในห้องส้วมอย่างที่ไม่มีทางออกมาง่ายๆ และกว่าคุณสารภีจะออก

มาได้ ป่านนั้นกค็งแต่งตวัไม่ทนั หรอืถงึออกมาได้จรงิกค็งหมดเรี่ยวแรงจะ

ร�าแล้ว และเธอจะท�าหน้าที่นี้เอง 

หญิงสาวกลับมาถึงห้องแต่งตัว และมองชุดนางละครที่คุณสารภี

เตรียมมานุ่งห่มส�าหรับการแสดงเฉพาะพระพักตร์ ‘พระองค์เจ้ารวิศักดิ์’ 

เจ้าของวังรวิภาสแห่งนี้ เนื่องในโอกาสที่พระโอรสทรงส�าเร็จการศึกษาจาก

ต่างประเทศและเสดจ็กลบัพระนคร จงึมกีารจดังานเลี้ยงต้อนรบั และว่าจ้าง

นางละครมาร�าในงานนี้ด้วย

วงัเจ้านายอนัอู้ฟู่ งานเลี้ยงหรูหรา นั่นหมายความว่าบ�าเหนจ็รางวลั

ที่นางละครจะได้คงมากโข มากพอที่เธอจะเกบ็สะสมเพื่อไปท�าความฝันของ

ตัวเองให้ส�าเร็จ เงินนั่นต้องเป็นของเธอ เธอมีความจ�าเป็นต้องใช้มากกว่า
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คุณสารภี

เงนิก้อนนั้นอยู่แค่เอื้อม เธอจงึยิ้มอย่างสมใจหมาย เอาชุดนางร�าขึ้น

มากอดไว้แนบอกอย่างอิ่มเอมใจ หมายจะเปลี่ยนตวัเองให้เป็นนางเบญกาย

ซึ่งแปลงร่างเป็นนางสีดา ร่ายร�าตามแบบที่เธอเคยลักจ�าและฝึกซ้อมจากที่

แม่ครูสายหยุดสอนให้คุณสารภี ในขณะที่ตัวเองมีหน้าที่เพียงหุงหาอาหาร

ตัดเย็บชุดร�า และท�างานจิปาถะสุดแล้วแต่ใครเรียกใช้หรือไหว้วานอยู่ใน

คณะละคร

แต่ตอนนี้เธอจะได้เป็นนางละครสมใจหวงัแล้ว ใครจะว่าเธอหน้าตา

ประหลาด ไม่งามสมเป็นนางสดีาหรอืนางใดๆ หญงิสาวกไ็ม่สนใจอกีแล้ว 

เพราะการร�าละครที่เธอใฝ่ฝันก�าลงัจะช่วยผลกัตวัเธอให้พ้นจากสภาวะย�่าแย่

ที่เผชญิอยู่เสยีที

“What are you doing?”

หญงิสาวสะดุง้เฮอืกเมื่อได้ยนิเสยีงดงัมาจากดา้นหลงั เป็นเสยีงของ

ผู้ชายสักคนที่เข้ามาในห้องแต่งตัวซึ่งทางข้าหลวงบอกว่าจัดไว้ให้คุณสารภ ี

เธอฟังไม่ออกว่าเขาพดูอะไร ทว่ายงัท�าใจดสีูเ้สอื ตดัสนิใจหนัไปหาคนที่เข้า

มาถามด้วยน�้าเสยีงเยยีบเยน็จนน่ากลวันั้น

เขาเป็นชายร่างสูงโปร่งกลิ่นตัวหอมสดชื่น สวมเสื้อราชปะแตนขาว

สะอาดยิ่งกว่ากลีบดอกแก้ว กลัดกระทุมทองค�า นุ่งโจงกระเบนสีม่วงเข้ม 

รูปร่างดูก�าย�าอยู่ไม่น้อย ผมด�าสนิทตัดรองทรงหวีแสกไปทางขวาอย่าง

เรียบร้อย นัยน์ตาสีด�าขลับ ผิวขาวออกเหลือง ดวงหน้าคมสัน จมูกโด่ง 

และปากอิ่มได้รูปแดงระเรื่อ ฟันกข็าวเหมอืนคนไม่เคี้ยวหมาก

ชายผู้นี้จะว่ารูปงามกใ็ช่ ทว่าดูแปลกตาจากชาวสยามอยู่ไม่น้อย ซ�้า

ยงัดมูรีศัมบีางอย่างเปล่งออกมาจากตวัอยูต่ลอดเวลา แต่เป็นความโดดเด่น 

ไม่ได้เข้าขั้นประหลาดเหมอืนตวัเธอ แต่นั่นยงัไม่น่าสงสยัเท่าที่ว่าเขาเป็นใคร 

และเข้ามาถามเธอในนี้ได้อย่างไร

“หา...” หญงิสาวอ้าปากหวอ ไม่รูเ้รื่องว่าเขาพดูอะไรกบัเธอ “พ่อคุณ...
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ว่าอะไรนะจ๊ะ”

“พดูไทยได้หรอื” ชายแปลกหน้าถามเสยีงเข้มและขมวดคิ้วเลก็น้อย 

“แล้วเหตุใดแหม่มแต่งตวัเช่นนี้”

“ฉันไม่ได้เป็นแหม่ม!” ได้ยินอย่างนั้น คนไม่อยากเป็นแหม่มก็ขึ้น

เสยีงและชกัสหีน้า รู้สกึไม่ชอบหน้าชายผู้นี้ขึ้นมาทนัท ี“ฉนัเป็นชาวสยาม”

“หน้าตาอย่างนี้ มองอย่างไรกเ็ป็นแหม่ม” เขาเถยีงเสยีงเยน็และยงั

ท�าหน้านิ่ง “แหม่มต้องการอะไร ท�าไมต้องหยอดยาให้นางละครคนนั้นกนิ 

ซ�้ายงัไปขงัหล่อนไว้ในห้องส้วมของเรอืนข้าหลวงอกี แล้วนั่นจะเอาชดุนางร�า

ไปไหน”

“อย่ามาแส่!”

หญงิสาวแกล้งเอด็เพื่อไม่ให้ตวัเองถกูซกัทั้งที่เริ่มใจเสยี เพราะผูช้าย

คนนี้เห็นหมดแล้วว่าเธอท�าอะไรกับคุณสารภี แต่เธอก็ต้องเอาตัวรอดไป 

ให้ได้

“ฉันจะไปเปลี่ยนผ้าแล้ว จะไปร�าเฉพาะพระพักตร์เทียวนะ อย่ามา

ซกัถามอะไรให้เสยีเวลาเลย ประเดี๋ยวฉนัขึ้นไปร�าไม่ทนั เรื่องใหญ่เทยีวนะ”

“เอาเจ้านายมาขูห่รอื” เขารูท้นัจนคนเก่งชาวาบไปทั้งตวั “แล้วแหม่ม

จะไปร�าได้อย่างไร ร�าเป็นหรอื”

“เอ๊ะ! บอกว่าไม่ใช่แหม่ม!”

“ไม่เป็นได้อย่างไร ก.็..”

“กเ็หน็อยู่ว่าหวัแดง ตาแดง ผวิขาว ตวักส็ูง ร่างใหญ่กว่าหญงิชาว

สยาม”

เธอพูดแทรกอย่างขัดใจ เพราะได้ยินค�าพูดท�านองนี้มานับครั้ง 

ไม่ถ้วนแล้ว เบื่อหน่ายเต็มทีที่ตัวเองแปลกแยกอย่างแก้ไขไม่ได้ เพียงแต่ 

ไม่อยากยอมรับเท่านั้นเอง เรื่องอะไรจะให้ใครมาล้อว่าเป็นแหม่มหัวแดง 

และยิ่งไปกว่านั้น หากถูกถามว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใคร มาจากไหน เธอยิ่งไม่

อยากตอบ
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“แต่ฉนัว่าฉนักต็วัเลก็กว่าพ่อคณุอยูด่ ีและอย่ามารู้ดกีว่าฉนัเลย ตวั

ฉนัเป็นใคร ฉนัรู้ตวัเองด”ี

“แล้วจะให้เชื่อว่าไม่ได้เป็นแหม่มได้อย่างไร ในเมื่อนอกจากสวมเสื้อ

แขนกระบอกและโจงกระเบน เธอไม่เหมือนหญิงชาวสยามเลยสักนิด ผิว

ขาวผิดกับชาวเรา แล้วก็ไม่ไว้ผมบ๊อบ แต่ไว้ยาวหยักศก ฟันก็ขาว ชาว

สยามเรากนิหมาก เธอจะฟันขาวได้อย่างไร”

“ตวัพ่อเองกฟั็นขาวเหมอืนกนัไม่ใช่หรอื” เธอย้อนคนที่มาซกัไซ้ “และ

ที่ฉนัผมยาวเพราะฉนัเป็นนางร�า นางร�ากไ็ว้ผมยาวกนัทั้งนั้นไม่เคยเหน็หรอื 

ส่วนที่ฉนัฟันขาวเพราะกนิหมากไม่ได้ กินแล้วอ้วกแตก ไข้ขึ้น แม่จงึไม่ให้

กนิอกี มอีะไรจะถามอกีหรอืไม่ หากไม่มกีอ็อกไปจากห้องนี้เสยีเถดิ ฉนัจะ

เปลี่ยนผ้า”

“แต่เธอยงัไม่ได้ตอบเลยว่าแกล้งคนที่ชื่อสารภที�าไม เป็นนายเป็นบ่าว

กนัไม่ใช่หรอื”

“ฉนัไม่ได้แกล้งนะ”

คนผิดไม่ยอมรับพร้อมปฏิเสธเสียงแข็งอย่างหงุดหงิด แต่ข่มใจให้

เยน็ไว้เพราะไม่อยากเสยีการใหญ่ที่นั่งวางแผนมา

“ฉันเองไม่รู้ดอกว่าพ่อคุณเป็นใคร แต่แต่งตัวเช่นนี้คงเป็นผู้ลาก 

มากดีอยู่ ฉะนั้นอย่ามาสนใจฉันเลย ออกไปเถิด ฉันจะเปลี่ยนผ้าและรีบ 

ผดัหน้า จะได้ขึ้นไปร�าละครเฉพาะพระพกัตร์”

“ค�ากข็ึ้นร�าเฉพาะพระพกัตร์ สองค�ากข็ึ้นร�าเฉพาะพระพกัตร์ เหตุใด

เธอต้องอยากไปมากเพยีงนี้”

ชายหนุ่มไม่ยอมถอยไปตามที่เธอขอ ซ�้ายังขยับเข้ามาใกล้ราวจะ 

ไล่เบี้ยให้เธอจมมุมในห้องเลก็ๆ นี้ และสายตาไม่เป็นมติรเอาเสยีเลย

“เธอต้องการอะไร ขึ้นไปใกล้ชดิ หวงัจะลอบท�าร้ายเจ้านายพระองค์

ไหนหรือเปล่า หรือใครส่งเธอมา คนร้ายจากฝ่ายไหน แล้วท�าไมต้องเป็น

พระองค์เจ้ารวศิกัดิ์”
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“ไปกันใหญ่แล้วพ่อ ฉันไม่ใช่คนร้าย!” คนถูกไล่เบี้ยร้องเสียงหลง 

“ฉนัเพยีงแต่อยากขึ้นไปร�าเฉพาะพระพกัตร์เท่านั้น ฉนัชื่อกลัยา มาจากคณะ

ละครในรุง่แสง ไปถามใครในวงป่ีพาทย์ที่ตั้งวงรออยู่บนตกึกไ็ด้ รู้จกัฉนักนั

ทั้งนั้นแล”

“หากไม่ใช่มีแผนร้ายอะไร เหตุใดเธอต้องอยากขึ้นร�าเฉพาะพระ-

พกัตร์นกั”

“เหตุใดต้องบอก” หญิงสาวต่อต้านโดยการไม่ยอมท�าตามค�าสั่ง 

“ออกไปจากห้องนี้ได้แล้ว ไม่อย่างนั้นฉนัจะร้องให้คนช่วยจรงิๆ ด้วย”

“กล็องดู ฉนัจะได้บอกคนอื่นว่าเธอวางยานางร�าตวัจรงิ จบัขงัไว้ใน

ห้องน�้า และสวมรอยเพื่อเข้าไปในงาน หมายจะลอบท�าร้ายพระองค์ศกัดิ์”

“ฉนัไม่ได้จะท�าอย่างนั้นเสยีหน่อย!”

“ฉนัไม่เชื่อ”

เขาเถยีงเสยีงแขง็จนหญงิสาวเริ่มกลวัและคดิว่าตวัเองไม่อาจดื้อแพ่ง

หรอืต่อกรใดๆ กบัชายผู้นี้ได้อกีแล้ว

“หากไม่อยากให้ฉันจับเธอส่งต�ารวจในข้อหาวางแผนลอบท�าร้าย

พระองค์ศกัดิ์ กเ็ล่ามาให้หมดว่าวางแผนขโมยชดุและสวมรอยเป็นนางละคร

คนนั้นท�าไม”



‘ร้องไห้ท�าไม กลัยา’
กลัยาปาดน�้าตาทิ้งทนัทเีมื่อถูกทกั ทั้งที่นิ้วมอืยงัเปื้อนข้าวเปื้อนแกง 

เธอไม่อยากให้ใครเห็นความอ่อนแอ แม้คนนั้นจะเป็นแม่ของตัวเองก็ตาม 

สุดท้ายหญงิสาวกย็อมละสายตากลบัมาจากภาพที่มองอยู่เมื่อครู่ พยายาม

ลมืไปเสยีว่าตวัเองอจิฉาใครอยู่ และยิ้มฝืนๆ ให้แม่

‘ไม่ได้ร้องจ้ะแม่’

‘ยังจะโกหก’ คนเป็นแม่มองอย่างรู้ทัน เพราะคงเห็นเธอนั่งร้องไห้

ตอนกนิข้าว ‘มเีรื่องไม่สบายใจอะไร บอกแม่ไม่ได้เทยีวหรอื’

ลูกสาวนิ่งอยู่พักหนึ่ง แต่หัวใจเต็มไปด้วยความอัดอั้น เป็นค�าถาม

หนึ่งที่คาใจเธอมานานตั้งแต่จ�าความได้ ทว่าเมื่อถามครั้งใดแม่ก็ไม่เคยให้

ค�าตอบ จนเธอเหนื่อยใจจะถามอกี ทว่าคราวนี้ภาพครอบครวัของขุนพชิยั

และแม่นายบัวเผื่อน เจ้าของคณะละครที่ตัวเธอและแม่อาศัยอยู่ด้วยนั้น

สะกดิใจเธอขึ้นมาอกีครั้ง

ขุนพชิยัเป็นชายวยักลางคน รบัราชการในกรมมหรสพ และมกี�าลงั

๒
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มากพอที่จะตั้งคณะละครในเป็นของตวัเอง เหล่านางละครจงึอยูภ่ายใต้การ

ปกครองของแม่นายบัวเผื่อน ซึ่งอยู่กันอย่างญาติพี่น้อง และแม่ของเธอก็

เคยเป็นนางเอกละครคนเด่นในคณะมาก่อน

แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป นางเอกคนเด่นของคณะก็ยอมวางมือ 

ผันตัวเองมาเป็นครูสอนร�าและเลี้ยงลูกสาวก�าพร้าพ่ออย่างเธอ และช่วย 

แม่นายบัวเผื่อนปลุกปั้นลูกสาวของแม่นาย ซึ่งคือคุณสารภี ขึ้นมาเป็นตัว

ชูโรงแทนตวัเอง

เมื่อยังเล็ก กัลยาเคยตามแม่ไปดูท่านสอนให้คุณสารภีร�าละคร 

ตัวเธอเองก็อยากร�าบ้าง อยากให้แม่มองเธอด้วยสายตาชื่นชมอย่างที่มอง

คณุสารภ ีเพราะคดิว่าเธอเป็นลกูของท่าน หากมาสบืสานวชิาความรู้ของแม่ 

แม่ต้องภูมใิจในตวัเธอมากแน่ๆ

แต่เมื่อใดที่เธอเริ่มตั้งวง แม่จะไล่ให้ไปเล่นที่อื่น ให้ไปช่วยงานในครวั 

หรือไม่ก็ไปท�าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มาร�าตามคุณสารภี โดยไม่ยอมบอกเหตุผล 

พร้อมก�าชับทุกคนว่าอย่าได้สอนให้เธอร�าละครเป็นอันขาด แต่นั่นไม่อาจ

ยบัยั้งความพยายามของเธอได้ เพราะกลัยายงัประกาศตวัเงยีบๆ ว่าต้องการ

เป็นนางละครด้วยการไว้ผมยาวโดยไม่ฟังค�าทดัทานของใคร

ความรักศิลปะการร่ายร�าคงอยู่ในสายเลือด กัลยาจึงแอบฝึกซ้อม

แบบครพูกัลกัจ�าอยูเ่สมอ เมื่อใดที่เว้นว่างจากงานต่างๆ ในคณะละคร เธอ

จะมาแอบดูแม่และแม่ครูสายหยุดสอนคุณสารภีร�า และฝึกตามอยู่ห่างๆ 

ด้วยความเชื่อมั่นว่าเมื่อสักวันหนึ่งเมื่อแม่ยอมให้เธอร�า แม่ก็จะชมว่าเธอ 

ร�าสวย เธอคงภาคภมูใิจกว่าการที่ท่านชมว่าท�ากบัข้าวอร่อย เพราะกบัข้าวนี่

ใครกท็�าเป็น แต่การเป็นนางละครใช่ว่าจะได้เป็นกนัทุกคน

ทว่าความรู ้สึกอิจฉาคุณสารภีที่ข่มไว้ก็ปะทุขึ้นมากลางใจอีกหน 

ตอนที่ทุกในคณะละครขึ้นมากินข้าวด้วยกันอย่างพร้อมหน้าเพราะขุนพิชัย

บอกว่ามขี่าวดจีะมาแจ้ง เธอเหลอืบไปเหน็ครอบครวัท่านนั่งล้อมวงกนิข้าว 

แม้จะขาดคุณทับ ลูกชายคนโตไป แต่ก็นับว่าพร้อมหน้าทั้งพ่อ แม่ และ
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ลูกสาว

เมื่อมองไปเห็นขุนพิชัยแกะเนื้อปลาใส่จานข้าวของคุณสารภีอย่าง 

ไม่ถอืตวัพร้อมยิ้มให้อย่างเอน็ดู อกีทั้งแม่นายบวัเผื่อนยงัตกัข้าวเตมิให้จน

ลูกสาวที่ได้รบัการดูแลยิ้มชื่นสุข กลัยากน็�้าตาคลอหน่วย อยากรู้เหลอืเกนิ

ว่าเหตุใดเธอจงึไม่มพี่อมาท�าเช่นนี้ให้บ้าง

‘แม่จ๋า...’ หญิงสาวมองหน้าแม่อย่างไม่แน่ใจนัก แต่ความอยากรู้ก็

ผลกัดนัให้เธอเอ่ยถาม ‘เมื่อใดแม่จะบอกฉนัเสยีทวี่าพ่ออยู่ที่ไหน’

‘ตายไปแล้ว’ 

แม่ตอบเธอเหมือนไม่ต้องคิดอะไร เพราะคงเตรียมค�าตอบเช่นนี้ไว้

มานาน แต่น�้าเสยีงและแววตาดูเหมอืนมบีางอย่างเคลอืบแฝงอยู่จนเธอไม่

อยากเชื่อว่าพ่อเสยีชวีติไปแล้วอย่างที่แม่บอกจรงิๆ

‘ไม่ต้องถามหาดอกกลัยา กนิข้าวเสยี’

‘แล้วญาตขิองพ่อล่ะจ๊ะ’ เธอยอมเปลี่ยนค�าถามแต่ไม่เปลี่ยนเป้าหมาย 

‘ฉันมีปู่มีย่ากับเขาบ้างหรือไม่แม่ ต้องมีซี ฉันอยากไปกราบพวกท่านบ้าง 

หรอืพวกท่านอยูไ่กลมากจ๊ะแม่ ฉนัว่าฉนัหน้าเหมอืนแหม่ม หรอืพ่อจะไม่ใช่

ชาวสยาม ท่านอยู่เมอืงนอกใช่หรอืไม่ เป็นฝรั่งหรอืเปล่าจ๊ะ’

‘แม่บอกให้กนิข้าว’

‘แม่จ๋า บอกแค่ชื่อพ่อกย็งัด’ี เมื่อความหวงัรบิหรี่ หญงิสาวกข็อสิ่งที่

เธอคดิว่าน้อยที่สุด ‘อย่างน้อยเวลามคีนถามว่าฉนัเป็นลูกเต้าเหล่าใคร ฉนั

จะได้บอกชื่อพ่อกบัเขาได้บ้าง ฉนัไม่อยากถูกหาว่าเป็นลูกไม่มพี่ออกีแล้ว’

‘บอกเขาซวี่าเป็นลูกแม่ดาวเรอืง เท่านี้เขากร็ู้จกัแล้ว’

‘แต่พ่อล่ะจ๊ะแม่จ๋า พ่อชื่ออะไร’

‘กลัยา...’

ไม่ทนัที่เธอจะได้ค�าตอบ แม่ครสูายหยดุซึ่งแม่รกัดงัพี่สาวและนั่งร่วม

ส�ารบักนัอยู่กเ็อ่ยขดัขึ้นมา

‘พอเถดิ กนิข้าวให้อิ่มเสยี จะได้มาฟังกนัว่าท่านขุนจะบอกอะไรเรา’
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เมื่อเหน็ชดัแล้วว่าจะไม่มใีครยอมบอกเธอว่าพ่อเป็นใคร กลัยากย็อม

เปิบข้าวต่อไปเงยีบๆ แต่ยงัคงหน้ามุ่ย แม่กน็ั่งกนิข้าวเงยีบๆ เช่นเดยีวกนั 

ท�าให้แม่ครสูายหยดุไม่พดูอะไรด้วยอกีคน จนส�ารบัที่ทั้งสามคนนั่งล้อมอยู่

มแีต่ความเงยีบงนั

กระทั่งทกุคนในคณะละครรุ่งแสงอิ่มหน�า ท่านขนุกเ็รยีกให้มาล้อมวง

กนับรเิวณหอนั่งในเรอืนเครื่องสบัหลงัใหญ่ของท่าน เสยีงพูดคุยอื้อองึของ

คนนบัสบิดงัไม่ขาดสาย เพราะอยากรูว่้าเรื่องอะไรที่ท�าให้หวัหน้าคณะเรยีก

ทุกคนมารวมตวักนั

‘เอ้า ล้อมวงกนัเข้ามา’

ขนุพชิยัสั่งอย่างยิ้มแย้มเมื่อมายนืเอามอืไพล่หลงัอยูห่น้าหอนั่ง โดย

มลีกูสาวและแม่นายบวัเผื่อนนั่งยิ้มอยูด้่านหลงั และเมื่อผู้คนเข้ามาล้อมตวั 

ท่านกย็ิ้มกว้างมากกว่าเดมิ

‘ฉนัมขี่าวดจีะบอก ให้ทุกคนได้เตรยีมตวั’ ท่านขุนยิ้มไม่หุบ ‘ปลาย

เดือนหน้าเราจะได้ไปแสดงในวังรวิภาส แสดงเฉพาะพระพักตร์พระองค์

ศกัดิ์เทยีวนา ขอให้ทุกคนเตรยีมตวัให้พร้อมด้วย งานนี้เป็นงานใหญ่ อย่า

ให้เสยีชื่อคณะละครรุ่งแสงของเรา’

‘ทางวงัจะจดังานอะไรหรอืเจ้าคะ’ แม่ครูสายหยุดถาม ‘จะได้เตรยีม

การถูก’

‘งานเลี้ยงต้อนรบัพระโอรส เพิ่งทรงส�าเรจ็การศกึษา เสดจ็กลบัจาก

องักฤษ คล้ายเป็นการเปิดตวัว่าที่พระสุณสิาด้วย’

กลัยาพอจะรู้ว่ามาว่าสณุสิาแปลว่าลกูสะใภ้ ท�าให้เธอรูต่้อด้วยว่างานนี้
คงเป็นงานใหญ่มากทเีดยีว แต่ไม่ว่าในวงัรวภิาสจะท�ากจิกรรมใด ลูกชาย

กบัลกูสาวของใครจะแต่งงานกนั เธอกค็งไม่ได้ข้องเกี่ยวมากไปกว่าท�าหน้าที่

ของตวัเองให้ดทีี่สุด

หน้าที่ของเธอคือท�าทุกอย่างเพื่อดูแลคนในคณะ ทั้งท�าอาหาร ตัด
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เย็บชุดร�า ท�าความสะอาดเครื่องประดับ ทั้งชุดยืนเครื่องพระและชุดยืน

เครื่องนาง นอกจากนั้นยงัจดัการเรื่องหยมุหยมิต่างๆ เว้นอยูอ่ย่างเดยีวคอื

ห้ามเสนอหน้าไปขอเรยีนร�าเพื่อให้ตวัเองได้เป็นนางละคร จนบางทยีงัอดคดิ

ไม่ได้ว่า ที่ถูกห้ามเพราะเธอเป็นลูกของครูดาวเรือง หากแม่นึกหมายมั่น 

ป้ันมอืให้ลกูขึ้นมาสบืทอดวชิา บางทคีณุสารภผีูเ้ป็นลกูสาวเจ้าของคณะอาจจะ

ไม่โดดเด่น ทุกคนจงึกดไว้ไม่ให้เธอได้ขึ้นร�า

กลัยาได้แต่เดาไปว่าที่แม่ยอมให้ถูกกดอยู่เช่นนี้ คงเพราะหากท�าตวั

ขดัขนือาจจะไม่มทีี่ซกุหวันอนกนัทั้งแม่ทั้งลกู เพราะท่านเตบิโตมาใต้ชายคา

ของครอบครวัท่านขุน ไร้ญาตมิติรที่ใดให้พึ่งพงิ เธอเองกเ็หมอืนกนั คงจะ

อยูท่�างานตอบแทนบญุคณุข้าวแดงแกงร้อนของท่านขุนไปอกีนาน หรอือาจ

ชั่วชวีติเลยกไ็ด้

แม่ของเธอกับแม่ครูสายหยุดตกลงกันว่าจะให้คุณสารภีร�าฉุยฉาย

เบญกาย ซึ่งกลัยาพอจะนกึออกเพราะเธอเคยแอบไปดคุูณสารภฝึีกซ้อมอยู่

บ่อยๆ จนตวัเองร�าตามได้ และครั้งนี้กค็งเหมอืนทุกครั้ง คอืเธอไม่มสีทิธิ์

ได้ขึ้นแสดง หน้าที่ของเธอคงมแีค่เตรยีมชดุไว้ให้ และไปช่วยคณุสารภแีต่ง

กายในวนังาน

หญงิสาวเข้ามาในห้องเกบ็เสื้อผ้าที่จะใช้ในงานแสดง ไมล่มืก้มกราบ

หวัโขนต่างๆ ที่วางอยู่บนแท่นบชูา ก่อนจะค่อยๆ คลานเข่าไปยงัหบีเกบ็ผ้า 

แล้วหยบิชุดยนืเครื่องนาง๑ออกมาตรวจตรา ทั้งเสื้อในนาง ผ้าห่มนาง ผ้า

นุ่งนาง สะอิ้ง เข็มขัด ปั้นเหน่ง กรองศอ ตาบทับ พาหุรัด แหวนรอบ 

ปะวะหล�่า๒ ก�าไลตะขาบ กรองทอง แหวน มงกุฎ ดอกไม้ทดั และอุบะ 

จากนั้นกห็อบออกไปหาคุณสารภซีึ่งก�าลงัซ้อมร�าอยูใ่นหอนั่งกลางเรอืนท่านขุน

๑ เครื่องแต่งตวัส�าหรบัตวันาง
๒ เครื่องประดบัส�าหรบัผูกข้อมอื มกัท�าเป็นลูกกลมๆ หรอืเป็นกลบีอย่างลูกมะยม หรอื

เป็นเหลี่ยม เป็นต้น สลกัเป็นลวดลาย เดมิมสีแีดงๆ
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‘ขอบใจจ้ะ กลัยา’

คุณสารภีบอกยิ้มๆ หลังจากที่เธอส่งชุดให้ ให้กัลยาได้เห็นฟัน 

สแีดงก�่าราวเมด็ทบัทมิที่ผ่านการเคี้ยวหมากและขดัสมีาอย่างด ีแต่กบัตวัเธอ

เพยีงเริ่มหัดเคี้ยวก็ถึงขั้นวิงเวียนอาเจียนจนถูกห้าม คนไม่รู้ก็หาว่าเธอฟัน

ขาวเหมอืนฟันหมา จนหญงิสาวอดคดิไม่ได้ว่านอกจากจะหวัแดง ตาแดง 

ผมหยกัศกเป็นลอนใหญ่ทิ้งตวัลงมา ผวิขาวห่างไกลค�าว่าสนี�้าผึ้งนวลเนยีน 

อกีทั้งรปูร่างโค้งเว้าไม่แน่งน้อยเหมอืนนางในวรรณคดแีล้ว จะยงัมอีะไรให้

เธอแตกต่างกบัผู้หญงิคนอื่นได้อกี

คนอยากงามเหมือนนางในวรรณคดีได้แต่มองอีกคนที่งามตามนั้น

ราวออกมาจากแม่พิมพ์ ชื่นชมเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างตื่นเต้น เพราะนี่เป็น 

ครั้งแรกที่คุณสารภจีะได้แสดงเฉพาะพระพกัตร์เจ้านาย

ส่วนคนไม่มีโอกาสอย่างเธอก็ได้แต่ชื่นชมยินดีด้วย ให้คุณสารภี

เจริญก้าวหน้าสมใจหมาย เพราะแม้จะนึกอิจฉาที่ผู้หญิงคนนี้มีครอบครัว

สมบูรณ์อย่างที่เธอไม่มี แต่ก็เป็นทั้งเจ้านายและเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เล็ก 

และหวงัว่าคุณสารภจีะไปได้ด ีหรอืได้ไปเป็นนางละครในวงั

‘สารภ’ี ไม่ทนัได้พดูอะไรกนั ขนุพชิยักเ็ดนิเข้ามาหาลกูสาว ‘ท�าไมมา

นั่งอยู่นี่เล่าลูก ไม่ได้ซ้อมร�าดอกหรอื’

‘แม่ครใูห้พกัเจ้าค่ะ กลัยาจงึน�าชดุมาให้ลองสวม’ คณุสารภตีอบยิ้มๆ 

ในขณะที่กัลยาถอยออกมาให้สองพ่อลูกได้คุยกัน ‘แล้วคุณพ่อไปไหนมา

หรอืเจ้าคะ’

‘เดนิหาเจ้าทบัน่ะซ ี ไม่รู้ไปเกกมะเหรกเกเรอยู่ที่ไหน ไม่เหน็มาช่วย

งานพ่ออย่างเจ้าบ้างเลย’

ท่านขนุหวัเราะเบาๆ และลบูหวัลกูสาวอย่างเอน็ดจูนกลัยาเบอืนหน้า

หน ีเพราะไม่อยากมองให้ตวัเองอจิฉาคุณสารภเีรื่องพ่อ

‘งานคราวนี้ตั้งใจนะลกู’ ขนุพชิยัก�าชบัพร้อมยิ้มอย่างอ่อนโยน ‘หาก

การแสดงครั้งนี้ถูกพระทยั นอกจากจะได้รางวลัมากโขแล้ว ลูกอาจจะได้มี
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โอกาสเข้าไปเป็นนางละครในวงักไ็ด้’

นางละครในวงั เธอกอ็ยากเป็น แต่ดจูากวาสนาของตวัเองแล้วคงได้
เป็นนางก้นครัวเสียมากกว่า เพราะเธอไม่มีพ่อคอยสนับสนุนเหมือนคุณ

สารภ ีมแีต่แม่ที่คอยห้าม ไม่ให้แม้แต่เธอคดิจะตั้งวง

กัลยาถอนหายใจยาวและตัดใจจากความฝันลมๆ แล้งๆ นั้นเสีย 

เพื่อจะได้กลบัมาตั้งใจท�าอาหารเยน็ให้คนทั้งคณะ และเป็นเช่นนี้มานานมาก

แล้วตั้งแต่แม่ครัวคนก่อนหัดให้เธอท�าอาหารจนเป็น ก่อนจะลาออกจาก

คณะไปแต่งงานมคีรอบครวั ทิ้งให้เธอท�างานนี้คนเดยีว ไม่ค่อยมใีครมาช่วย

มากนกัเพราะต่างคนกต็่างมหีน้าที่ นานๆ จะมคีนแวะเวยีนเข้ามาช่วยบ้าง 

แต่ในช่วงเตรยีมงานใหญ่กนัอยู่เช่นนี้ กค็งเหลอืเธอคนเดยีวที่อยู่ก้นครวั

‘พี่กลัยาๆ’

กลัยาหยดุมอื วางมะเขอืที่เพิ่งผ่าครึ่งลงแช่น�้าเกลอืกนัไม่ให้ด�าเพราะ

ก�าลงัจะผดัเผด็ปลาดกุ ก่อนจะเหลยีวซ้ายแลขวาดตู้นทางให้คนที่แอบเรยีก 

เพื่อให้ฝ่ายนั้นเข้ามาหาเธอในเรอืนครวัได้อย่างปลอดภยั

‘ออกมาซีมะอึก ไม่มีใครเข้ามาในครัวดอก เขาง่วนฝึกซ้อมเตรียม

งานอยู่ที่เรอืนท่านขุนกนัหมด’

เดก็ชายตวัจ้อยผูม้จีกุยุง่เหยงิเพราะไม่ได้รบัการดแูลค่อยๆ โผล่หน้า

มาที่ขอบหน้าต่างของเรือนครัว ก่อนจะพาร่างผอมโซมอมแมมปีนข้าม

หน้าต่างเข้ามาอย่างระมดัระวงั มองรอบตวัตื่นๆ เพราะคงกลวัว่าจะมใีคร

เหน็เข้า

มะอกึเป็นเดก็น้อยที่อยู่ละแวกบ้านเดยีวกนั เธอพบเดก็คนนี้ครั้งแรก

เมื่อราวปีก่อน เข้ามาขโมยของกินในครวัจนถูกเธอเอาไม้ต ี แต่พอซกัถาม

ว่าจะเอาของกนิมากมายไปท�าไม เดก็น้อยกส็ารภาพทั้งน�้าตาว่าจะเอาไปให้

ยายกนิ

กลัยานกึสงสยัจงึซกัต่อ ได้ความว่าเจ้ามะอกึเป็นลกูก�าพร้า พอ่แม่ 
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ตายไปตั้งแต่เมื่อราวเจ็ดแปดปีก่อนตอนน�้าท่วมท�าเนียบ อุทกภัยครั้งนั้น 

ท�าให้ข้าวยากหมากแพงไปทั้งพระนคร คนป่วยไข้ก็ไม่มีเงินมารักษาตัว 

จนตายไป ยายจงึเอามะอกึมาเลี้ยงดตูั้งแต่ยงัแดง แต่ตอนนี้ยายของมะอกึ

แก่ตวัลง โรคภยักร็ุมเร้าและตาบอด ไม่อาจหาเลี้ยงหลานได้ จนเจ้ามะอกึ

กลายเป็นเดก็ช่างลกัเลก็ขโมยน้อยเพื่อหาอาหาร

กลัยาเคยตามมะอกึไปที่บ้าน เหน็สภาพกระท่อมหญ้าคาเก่าๆ จะพงั

แหล่ไม่พงัแหล่กน็กึสงสาร จงึบอกว่าห้ามมะอกึไปขโมยอาหารที่บ้านใครอกี 

เพราะกลวัวา่หากถูกจบัได้จะพากนัอดตายทั้งยายทั้งหลาน หากหวิให้มาหา

เธอซึ่งท�าหน้าที่แม่ครวัของคณะละคร จะแอบแบง่ข้าวปลาและยารกัษาโรค

ให้ และหากโตพอจะท�างานเมื่อใด กจ็ะลองฝากกบัท่านขุนดู

‘พี่กัลยา ยายเป็นไข้’ มะอึกรีบบอกเมื่อเข้ามานั่งกับเธอในห้องครัว

ตามล�าพงั ‘พี่พอจะมยีาหรอืไม่จ๊ะ’

‘ยาหม้อก็พอมีนะ พี่จะต้มใส่กระบอกไม้ไผ่ไว้ให้แล้วกัน ต้มเสร็จ

คอ่ยกลบัมาเอา’ หญงิสาวมองมะอกึอย่างเป็นห่วง ‘แต่มะอกึไมล่องพายาย

ไปหาหมอดูสกัครา ไปโอสถศาลายงัได้นี่’

‘ฉันไม่มีเงินดอกพี่กัลยา’ เด็กชายตัวจ้อยถอนหายใจยาวอย่าง 

อมทุกข์ ‘แค่ข้าวสารจะกรอกหม้อยงัไม่ม’ี

‘พี่กไ็ม่ม’ี

กลัยาถอนหายใจยาวเมื่อพดูถงึเรื่องเงนิทอง เพราะถงึตวัเธอจะมข้ีาว

กนิอิ่มทั้งสามมื้อ มทีี่ซกุหวันอน มเีงนิเลก็ๆ น้อยๆ พอได้ใช้จ่ายบ้าง แต่ก็

ไม่ได้มากพอจะตั้งตวัได้ แล้วจะช่วยเหลอืมะอกึได้มากสกัเท่าใดกนั

‘หากการแสดงครั้งนี้ถกูพระทยั นอกจากจะได้รางวลัมากโขแล้ว ลกู

อาจจะได้มโีอกาสเข้าไปเป็นนางละครในวงักไ็ด้’

จู่ๆ  ค�าพดูที่ท่านขนุบอกลูกกแ็ว่วเข้ามาในหเูธอ จนกลัยาถงึกบัอยาก

ขึ้นไปร�าเฉพาะพระพักตร์อย่างคุณสารภีบ้าง เพราะนั่นคงท�าให้เธอได้เงิน

มากพอจะซื้ออะไรต่อมอิะไร หรอือย่างน้อยกใ็ห้มะอกึได้พายายไปหาหมอ 
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ไม่ปล่อยให้เรื้อรงัอย่างดวงตาฝ้าฟางจนบอดสนทิของหญงิชรา

แต่นั่นเป็นไม่ได้ เพราะนอกจากแม่จะไม่ยอมให้เธอร�าแล้ว แม่นาย

บวัเผื่อนยงัไม่ยอมให้เธอเฉยีดใกล้คณุสารภยีามฝึกซ้อม คงเพราะกลวัเธอ

จะไปขโมยวิชามาแข่งขันกับลูกสาวตัวกระมัง จึงได้มอบหน้าที่ให้มาอยู่ 

ก้นครวัเช่นนี้ แล้วเธอจะไปร�าเฉพาะพระพกัตร์เอาเงนิรางวลัได้อย่างไร

‘เอาอย่างนี้เสยีแล้วกนันะมะอกึ’ หญงิสาวสดูหายใจลกึเมื่อตดัสนิใจ

ชว่ยมะอกึอกีครั้ง ‘คนืนี้ยามพระจนัทร์ขึ้น มาพบพี่ที่เรอืนครวั พี่จะเตรยีม

ยาหม้อและเอาเงนิเกบ็มาให้ ซื้ออาหารดีๆ  ให้ยายกนิคงหายไข้’

‘แต่นั่นเงนิของพี่กลัยานี่จ๊ะ พี่ไม่เกบ็ไว้ใช้จ่ายหรอื’

‘พี่ไม่ได้ใช้ดอก มะอกึเอาไปก่อนเถดิ และตอนนี้ทางคณะละครก�าลงั

จะมงีานใหญ่ พี่คงได้ส่วนแบ่งมาพอสมควร เอาไว้เราพายายของมะอกึไป

หาหมอกนันะ อ้อ! แต่หากเข้ามาแล้วไม่พบพี่ กใ็ห้มองเข้าไปใต้แคร่เหมอืน

เดมิ ทุกอย่างใต้นี้กข็องที่พี่เตรยีมไว้ให้มะอกึนั่นแหละ’

‘ขอบคุณจ้ะพี่กลัยา ถ้าไม่มพีี่ ป่านนี้ฉนักบัยายคงตายไปแล้วแน่ๆ’ 

เด็กน้อยมะอึกก้มกราบแทบตักเธอจนกัลยาน�้าตาคลอหน่วยพลาง

ลูบหัวเด็กน้อยอย่างเอ็นดูปนเวทนา เพิ่งรู้สึกว่าตัวเองก็มีคุณค่า มีความ-

หมายต่อคนอื่นอยู่บ้าง ไม่ใช่เป็นลูกก�าพร้าไร้หัวนอนปลายตีนอย่างที่ถูก 

ตราหน้ามาทั้งชวีติเพยีงเพราะแม่ไม่ยอมบอกเธอว่าพ่อเป็นใคร

และหากเทยีบเธอกบัมะอกึแล้ว หญงิสาวกร็ูส้กึว่าตวัเองยงัโชคด ีแม้

ไม่มีพ่อ แต่ก็มีแม่คอยเลี้ยงดู และมีคุณค่าต่อชีวิตของใครอีกหลายคน 

อย่างน้อยกแ็ม่ของเธอเอง มะอกึ และยายของมะอกึ

มะอึกมาเอายาหม้อตามนัดหมายตอนที่พระจันทร์ขึ้น นอกจากนี้
กลัยายงัห่อกล้วยน�้าว้า ไข่ไก่ และข้าวสารให้เดก็น้อยเอาไว้ท�ากนิเพื่อจะได้

ไม่ต้องแอบมาหาเธอบ่อยๆ จนเสี่ยงถูกจบัโทษฐานขโมยของกนัทั้งสองคน

หลังจากเด็กน้อยเดินฝ่าความมืดกลับบ้านไป กัลยาก็เริ่มเก็บกวาด
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เรอืนครวัเพื่อกนัไม่ให้ใครผดิสงัเกตว่าเธอเอายาของขุนพชิยัมาต้มทั้งที่คนใน

คณะละครไม่มใีครป่วยไข้ ล�าพงัท่านขนุคงไม่คดิเลก็คดิน้อยเรื่องยาหายไป

เท่าไร แต่กบัแม่นายบวัเผื่อน ท่านอาจจะเอาเรื่องเธอกไ็ด้

หญงิสาวดบัไฟในเตาอั้งโล่ด้วยการเอาขี้เถ้าโปรยทบั จากนั้นกต็รวจ-

ตรารอบเรอืนครวัอกีครั้งว่ายงัมสีิ่งใดอยูไ่ม่เข้าที่เข้าทางอกีหรอืไม่ จะได้กลบั

ไปนอนที่เรอืนพกัของตวัเอง ก่อนที่แม่จะกลบัมาจากเรอืนท่านขนุเพราะไป

ฝึกซ้อมร�าให้คุณสารภตีอนกลางคนื

‘มดืค�่าป่านนี้ แอบมาท�าอะไรอยู่ในครวัคนเดยีว’

กลัยาตกใจจนสะดุง้และยดืตวัตรงขึ้นมาฉบัพลนั หญงิสาวรู้ดว่ีาใคร

เดนิเข้ามาหาในครวักลางดกึเช่นนี้เพราะจ�าเสยีงได้ แต่หากเขารู้ว่าเธอเข้ามา

ท�าอะไร เรื่องนี้อาจถงึหแูม่นายบวัเผื่อน และเธอกบัมะอกึอาจถกูท�าโทษกไ็ด้

‘ไม่ได้ท�าอะไรเจ้าค่ะคุณทบั ก�าลงัจะออกไปแล้ว’

หญิงสาวโกหกเพื่อเอาตัวรอดและเสไปคุยเรื่องอื่น ก่อนที่ลูกชาย 

ของขุนพชิยัจะจบัได้ว่าเธอแอบห่ออาหารในครวัให้มะอกึ

‘คุณทบัเข้ามาในครวั จะเอาอะไรหรอืเปล่าเจ้าคะ’

‘ไม่ได้เอา เพยีงเหน็แกอยู่ในนี้คนเดยีวจงึแวะเข้ามา’

คณุทบัว่าพลางยิ้มกรุม้กริ่มและย่างเข้ามาหาช้าๆ จนกลัยานกึหวั่นใจ

ว่าจะเกดิเรื่องไม่ด ีเพราะเธอรู้นสิยัผู้ชายคนนี้ดวี่าชอบท�าตวัอวดเบ่ง เจ้าชู้

ไก่แจ้ก็เท่านั้น ซ�้ายังชอบไปดื่มสุราเคล้านารี ครั้งล่าสุดนี้ไปเที่ยวโรงน�้าชา

และเมาอาละวาดจนจะถกูขนุพชิยัผูเ้ป็นพ่อเฆี่ยนท�าโทษ แต่แม่นายบวัเผื่อน

ขอร้องไว้ และให้ลกูชายเลกิเหล้า อกีทั้งให้แก้ตวัด้วยการสมคัรสอบเข้าเป็น

เสมยีน

‘มเีรื่องอะไรจะใช้อฉีนัหรอืเจ้าคะ’ กลัยาถามอย่างใจดสีูเ้สอื ‘หรอืหวิ 

ประเดี๋ยวอฉีนัจะตั้งส�ารบัให้ เชญิคุณทบับนเรอืนก่อนเถดิ’

‘เอาใจฉนัอย่างนี้ อยากได้อะไรหรอื’

ชายหนุ่มหัวเราะชอบใจและเดินเข้ามาประชิดจนกัลยาจนมุมที่ผนัง
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เรือนครัว ครั้นจะผลักออก เธอก็ไม่อยากใช้ก�าลังกับลูกชายคนโปรดของ

แม่นายบวัเผื่อน เพราะเกรงคนเข้าข้างลูกจะขบัเธอกบัแม่ออกจากบ้าน แต่

กม็องหาทางหนทีไีล่ให้ตวัเอง ไม่อย่างนั้นเธออาจโดนรงัแกกไ็ด้ และพอจะ

เดาออกว่าหลงัจากที่ท่านขนุสั่งห้ามไม่ให้ไปเที่ยวโรงน�้าชา คุณทบัคงจะหาที่

ระบาย แต่นั่นไม่ใช่เธอแน่

‘หรอืจะยกส�ารบักบัข้าวไปส่งในห้องนอนของฉนัด’ี

‘คณุทบัเมามาหรอื’ คนรูว่้ามภียัแกล้งเสเพื่อเอาตวัรอดอย่างละมอ่ม 

‘พูดจาไม่รู้ความเช่นนี้ กลบัขึ้นเรอืนไปพกัผ่อนเถดิ’

‘รู้ซ ีฉนัว่าแกรู้’

คุณทับหัวเราะชอบใจอยู ่ในล�าคอและมองเธอด้วยดวงตาเปล่ง

ประกายหมายมาด ก่อนจะยื่นมอืมาลูบเส้นผมลอนยาวสลวยของเธอเบาๆ 

จนกลัยาต้องปัดออกด้วยความไม่พอใจ 

‘ถอยออกไปนะคุณทบั อย่ามายุ่งกบัอฉีนั!’

‘จะสะบัดสะบิ้งไปท�าไม’ เขาเหยียดยิ้มและมองเธออย่างเย้ยหยัน 

‘หากอยากเป็นนางละครจนไว้ผมยาวปานนี้ ฉนัช่วยพูดกบัคุณแม่ให้แกกไ็ด้ 

เพยีงแต่จะแลกด้วยอะไรเลก็ๆ น้อยๆ เท่านั้นเอง’

‘จะให้แลกอะไร’ กัลยาถามเสียงแข็ง เพราะรู้อยู่ลึกๆ ว่าคุณทับ 

หมายถงึอะไร ‘หากหวงัในตวัอฉีนักอ็ย่าเลย อฉีนัไม่มวีนัเอาตวัเองไปแลก

กบัเรื่องพรรค์นั้นดอก’

‘หรอืกลวัจะท้องไม่มพี่อเหมอืนแม่ตวัเอง’ 

ค�าถามของคณุทบัเหมอืนแทงใจด�าหญงิสาวเข้าเตม็ๆ แต่เขาไม่ยอม

หยุดถากถางเธอ 

‘ลูกไม่มีพ่อ ไม่รู้หัวนอนปลายตีนอย่างแก ผู้ชายดีๆ ที่ไหนเขาจะ 

เอาท�าเมยี แต่ถ้าได้เป็นเมยีบ่าวของฉนั สบายไปทั้งชาตนิะ’

‘ไปหาผูห้ญงิคนอื่นเถดิคณุทบั ถงึอกีลัยามนัจะเกดิมาบญุน้อยดอ้ย

วาสนาไม่มพ่ีอเหมอืนคนอื่นเขา แต่กไ็ม่คดิจะเป็นเมยีนอ้ยเมยีบ่าวของใคร
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แน่’

หญงิสาวปฏเิสธเสยีงแขง็ แต่เหมอืนท�าให้เขายิ่งได้ใจ คุณทบัยิ่งยิ้ม

เยาะเย้ยพร้อมกับไล่ต้อนให้เธอจมมุม ไม้กระดานของเรือนครัวที่ชนแผ่น

หลงับ่งบอกว่ากลัยาหมดทางไป ในสถานการณ์คบัขนันี้ หญงิสาวเหลอืบไป

เห็นมีดอีโต้บนชั้นเก็บของ เธอรีบย่อตัวลงต�่าเพื่อให้พ้นสองแขนที่คุณทับ

คร่อมไว้ดงักรงขงั แล้วใช้ความคล่องแคล่ววิ่งเข้าไปคว้าอาวุธ

‘อย่าเข้ามาเทยีวนะคุณทบั ไม่อย่างนั้นอฉีนัฟันกบาลแยกแน่’

‘อย่าปากดีไปเลย’ คุณทับย่างสามขุมเข้ามาเหมือนไม่ได้กลัวมีดใน

มอืเธอ ‘แกไม่กล้าท�าอะไรฉนัดอก ไม่อย่างนั้นฉนัจะฟ้องคุณแม่ให้ไล่แกกบั

แม่ครูดาวเรอืงออกจากบ้าน’

‘อ้ายชาตชิั่ว’

กลัยาด่าไม่ยั้งปาก แต่เหมอืนท�าให้คุณทบัยิ่งขดัใจ ชายหนุ่มพุ่งเข้า

มาหาเธออย่างรวดเร็วจนตั้งตัวไม่ทัน เขาบีบข้อมือที่หญิงสาวก�ามีดอีโต้ไว้

จนเธอปวดไปหมด สดุท้ายเธอไม่อาจถอือาวุธป้องกนัตวัไหวจนมดีร่วงหลดุ

มอืไป แล้วต่อไปนี้จะป้องกนัตวัอย่างไร

‘กลัยาๆ อยู่ในนี้หรอืเปล่า’

‘อยู่จ้า’

หญงิสาวรบีขานรบัทั้งที่ยงัไม่รูว่้าใครมาตะโกนร้องเรยีกเธอจากนอก

เรอืนครวั เพราะนี่ไม่ต่างกบัเสยีงสวรรค์ที่จะช่วยเธอให้พ้นมอืคุณทบั และ

เหมอืนคณุทบักรู้็ตวัว่ามชีนกัตดิหลงัอยู ่พอรูว่้ามคีนเข้ามาหาเธอ ชายหนุม่

กร็บีกระโจนหนอีอกทางหน้าต่างเพื่อเอาตวัรอด คงเพราะกลวัเธอจะไปฟ้อง

ท่านขุนว่าถูกลูกชายของท่านรังแกโดยมีคนที่มาร้องเรียกเธอเป็นพยานให้

กระมงั แต่อย่างน้อยกลัยากเ็บาใจว่าเธอปลอดภยัแล้ว

‘อยู่นี่เอง ตามหาเสยีทั่ว’ คนมาตามเธอบ่นกระหดืกระหอบขณะวิ่ง

หน้าตื่นเข้ามา ‘รบีไปที่เรอืนท่านขุนเถดิ เกดิเรื่องใหญ่แล้ว’

‘เรื่องอะไรจ๊ะ’
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‘แม่ครดูาวเรอืงถกูงกูดั เขารกัษากนัอยูใ่ต้ถนุเรอืน ก�าลงัไปตามหมอ

อยู่ กลัยารบีไปหาแม่เถดิ’

กัลยาวิ่งมาที่เรือนของขุนพิชัยอย่างรวดเร็ว แทบจะไม่มีอะไรให้คิด

กลัว เธอวิ่งฝ่าความมืดจากเรือนครัวมายังเรือนหลังใหญ่ ผ่านพุ่มไม้และ

สนามหญ้า จนอดคดิไม่ได้ว่าระหว่างที่แม่เดนิกลบัจากเรอืนท่านขุนหลงัจาก

ฝึกซ้อมร�าให้คณุสารภตีอนดกึเสรจ็ จะผ่านทางนี้ไปยงัเรอืนนอนจนถกูงกูดั

เข้าหรอืเปล่า

‘แล้วแม่จะเป็นอะไรมากหรอืไม่’

คนเป็นลกูถามตวัเองไปกใ็จสั่น กลัยากลวัเสยีจนรู้สกึว่าน�้าตาจะไหล

ออกมาอกีรอบเมื่อถงึเรอืนท่านขนุแล้วพบว่าผูค้นมากมายก�าลงันั่งล้อมอะไร

สกัอย่างอยูบ่นแคร่ไม้ไผ่ใต้ถุนเรอืน ส่วนขนุพชิยัและครอบครวัยนืมองอยู่

ห่างๆ คงเป็นแม่ของเธอที่นอนรอหมอมารักษาเพราะถูกงูกัดเป็นแน่ แต ่

เหตุใดทุกคนจงึเงยีบนกั แล้วเหตุใดจงึมคีนร้องไห้ด้วย

‘กลัยา มาหาป้า’

เมื่อคนที่นั่งอยู่ใต้ถุนเรือนรู้ว่าเธอมาถึง แม่ครูสายหยุดก็เรียกเธอ

เบาๆ แต่ดวงตามนี�้าตาคลอ พลางดงึข้อมอืเธอให้เข้าไปนั่งใกล้ โอบตวัไว้

เบาๆ เมื่อเธอลงไปนั่งชดิท่าน แต่หวัใจและสายตาของหญงิสาวไม่ได้อยู่ที่

แม่ครสูายหยดุซึ่งก�าลงักอดเธอ ทว่ามองไปยงัแม่ซึ่งนอนนิ่งอยู่กลางวงล้อม

ของผู้คน

‘แม่เป็นอะไรมากหรือไม่จ๊ะแม่ครู’ เธอหันไปถามคนที่กอดอยู่  

รู้สกึใจคอไม่ดเีอาเสยีเลย ‘แล้วหมอยงัไม่มาอกีหรอื’

‘ไม่ทนัแล้ว กลัยาเอ๋ย’ ขนุพชิยัเอ่ยแทนทกุคน แต่ค�าตอบนั้นเหมอืน

จะท�าให้กัลยาหยุดหายใจ ‘แม่ดาวเรืองเดินกลับบ้านตอนค�่า คงถูกงูพิษ 

ในสวนกดัเอา กว่าจะมคีนไปพบจนพามาที่นี่ พษิกค็งกระจายไปทั่วตวัแล้ว 

ตอนนี้...แม่ดาวเรอืงสิ้นใจแล้วกลัยา ฉนัเสยีใจด้วยนะ’

เสยีใจ...
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ค�าค�านี้กัลยายังไม่แน่ใจว่ามันพอหรือไม่ที่เข้ามาบรรยายความรู้สึก

ของเธอในวนัที่เสยีแม่ไป หญงิสาวรู้เพยีงว่าเธอกลั้นน�้าตาไว้ไม่อยู่ มนัไหล

พรากราวกบัว่าโลกทั้งใบของตวัเองดบัสญู เหมอืนหวัใจถกูควกัออกจากอก

ให้เหลอืเพยีงความว่างเปล่า แสงสว่างที่อยู่รอบตวัดบัวูบไปในพรบิตา ราว

ถูกทิ้งเคว้งคว้างให้อยู่ในความมดืเพยีงล�าพงั 

ต่อไปนี้ไม่มแีม่อกีแล้ว ใครจะกอดเธอได้อุน่เท่าแม่อกี จะอยู่อย่างไร

โดยที่ตื่นมาแล้วไม่เหน็หน้าแม่ ไม่ได้พูดคุย ไม่ได้ดูแลกนัและกนั

แค่ค�าว่าเสยีใจ มนัเทยีบไม่ได้เลยกบัการที่เธอต้องเสยีแม่ไป...

งานศพของแม่ผ่านไปสามสี่วันแล้ว ขุนพิชัยเอื้อเฟื้อเป็นเจ้าภาพให้ 
จดัสวดศพที่วดัอยู่สามวนั ก่อนจะเผาตามประเพณ ีให้เธอได้น�ากระดูกใส่

โกศทองเหลอืงมาตั้งไว้ตรงหวันอน

หลังจากงานศพผ่านไป ผู้คนในคณะละครยังเศร้าใจอยู่บ้างเพราะ 

แม่ครูดาวเรืองของพวกเขาไม่อยู่แล้ว แต่ทุกคนก็กลับมาท�าหน้าที่ของตัว

เพื่อผลักให้ชีวิตเดินไปข้างหน้า และงานใหญ่ในวังก็รออยู่ตอนปลายเดือน 

คงไม่มีใครมาจมอยู่กับความทุกข์เหมือนเธอ คนที่เหมือนไม่เหลือร่มโพธิ์

ร่มไทรให้พักพิง ไม่มีแม่ให้นอนหนุนตักอย่างที่ผ่านมาอีกแล้ว ไม่มีแล้ว

ครอบครวัของตวัเอง

‘แล้วพ่อล่ะ อยู่ที่ไหน ตายไปแล้วอย่างที่แม่บอกจรงิๆ หรอื’

ไม่วายค�าถามยงัวนเวยีนอยูใ่นใจ ในเวลาที่โหยหาความรกัจากคนใน

ครอบครัว หญิงสาวอดไม่ได้ที่จะนึกถึงพ่อ และรู้อยู่ลึกๆ มาเสมอว่าแม่

โกหกเรื่องที่พ่อตายจาก เพราะสีหน้าท่าทางยามท่านพูดถึงพ่อ มักจะม ี

แววตาคับแค้นใจอะไรบางอย่างอยู่เสมอ อาจเพราะมีเรื่องขัดแย้งกันก่อน

แยกทางจนไม่อยากพูดถึงให้เธอฟัง และพ่อของเธออาจจะอยู่ที่ใดที่หนึ่ง 

อาจอยู่ห่างไกลโพ้นทะเล เพราะหากพจิารณาจากรูปลกัษณ์ของตวัเองแล้ว 

กลัยากย็ิ่งมั่นใจว่าเธอมเีชื้อสายคนตะวนัตกแน่นอน
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แม้แม่กบัพ่อจะมเีรื่องไม่เข้าใจกนัจนเลกิรา แต่หากเธอเดนิเข้าไปหา

พ่อ หญิงสาวก็มั่นใจว่าท่านจะกอดเธอไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข พ่อคงรักเธอ

เหมอืนที่ขุนพชิยัรกัคุณสารภ ี

ความคดิจะตามหาพ่อกลายเป็นเป้าหมายใหม่ในชวีติของกลัยา หล่อ

เลี้ยงให้เธอกลับมามีความหวังหลังจากอมทุกข์เพราะเสียแม่อยู่นานหลาย

วัน หญิงสาวตัดสินใจก้าวออกจากห้องนอนกลางดึก และเดินไปหาคน 

คนหนึ่งซึ่งเธอคดิว่าจะตอบค�าถามของเธอได้

ห้องนอนของแม่ครูสายหยุดอยู่ตรงข้ามห้องที่เธอนอนกับแม่ซึ่งม ี

หอนั่งกั้นกลาง บนเรือนฝากระดานหลังไม่ใหญ่ไม่เล็กที่ท่านขุนปลูกไว้ให้

นางละครพกัอาศยั ตอนที่เดนิผ่านชานเรอืน ผูห้ญงิในคณะละครหลายคน

ต่างวัยที่รู้จักดีซึ่งออกมานั่งเล่นรับลมก่อนเข้านอนต่างมองเธอด้วยสายตา

เวทนาสงสาร แต่ท�าไมกลัยาจงึรู้สกึว่าเธอไม่ชอบความสงสารที่ผู้คนเหล่านี้

มใีห้เลย

เธอข่มใจแล้วเดินเงียบๆ มาหาแม่ครูสายหยุดที่ห้องนอน ท่านยัง 

ไม่ปิดประตูและจุดตะเกยีงอยู่ เหมอืนว่าคนืนี้คงไม่อาจข่มตาหลบัลงง่ายๆ 

นั่นคงเพราะคดิถงึแม่ของเธอเหมอืนกนั เพราะท่านทั้งสองไม่ต่างกบัพี่น้อง 

เป็นนางละครอยู่ในคณะนี้มาด้วยกนัตั้งแต่เป็นสาวรุน่ ผดิแต่แม่ครสูายหยดุ

ไม่ได้แต่งงานมคีรอบครวัเหมอืนแม่ของเธอเท่านั้นเอง

‘อ้าว กลัยา เข้ามาซ’ี

แม่ครสูายหยดุเงยหน้าขึ้นมาทกั กลัยาจงึคลานเข่าเข้าไปในห้องนอน

ของท่าน แต่ยงัไม่แน่ใจว่าจะถามเรื่องที่อยากรูด้หีรอืไม่ เพราะท่านกบัแม่นั้น

พอกนั คอืเมื่อเธอถามหาพ่อเมื่อใด กท็�าเป็นไม่รู้ไม่เหน็อยู่เสมอ

‘คืนนี้มานอนกับป้าซี’ แม่ครูสายหยุดชวนพลางดึงมือเธอไปกุมไว้ 

‘ถ้านอนคนเดยีวไม่หลบั เข้ามานอนกบัป้าทุกคนืกไ็ด้นะ’

‘นอนหลบัจ้ะ ฉนันอนคนเดยีวได้’

หญงิสาวตอบไปตามซื่อ ก่อนจะสดูหายใจลกึเพราะยงัลงัเลว่าจะถาม
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เรื่องคาใจนี้ดหีรอืไม่ เธอมองแม่ครสูายหยดุอย่างสองจติสองใจ ไม่รู้จะเอ่ย

ว่าอย่างไรดี

‘มเีรื่องอะไรไม่สบายใจหรอื’

‘ถ้าบอกว่าม ีแม่ครูจะช่วยฉนัได้หรอืไม่จ๊ะ’

กัลยารีบคว้าโอกาสไว้ทันทีเมื่อแม่ครูสายหยุดยิ้มให้และพยักหน้า

รบัปาก หญงิสาวจงึเลยีบๆ เคยีงๆ ถาม

‘แม่ครูช่วยเล่าให้ฉนัฟังหน่อยได้ไหมจ๊ะ ว่าเหตุใดพ่อกบัแม่ของฉนั

ท่านจงึไม่ได้อยู่ด้วยกนั’

‘อยู่ไม่รอด’ แม่ครูตอบเนิบนาบ ‘ธรรมเนียมบ้านเขากับบ้านเราไม่

เหมอืนกนั’

‘แล้ว...แม่ครูบอกฉนัได้หรอืไม่จ๊ะว่าพ่ออยู่ที่ไหน ฉนัว่าแม่ครูต้องรู้

แน่ บอกฉนัเถดินะจ๊ะ’

‘ไม่รู้ดอก’

‘แม่ครูจ๋า...ฉันอยากไปหาพ่อ’ สุดท้ายแล้วกัลยาก็ยอมบอกความ

ปรารถนาของตวัเองเมื่อพบว่าแม่ครูโกหก เธอจงึอ้อนวอนต่อ ‘ฉนัอยากมี

พ่อเหมอืนคนอื่นเขาบ้าง ตอนนี้ไม่มแีม่แล้ว อย่างน้อยกไ็ปเจอพ่อ ได้อยู่

กบัพ่อ คงมคีวามสุขเหมอืนคนอื่นเขาบ้าง’

‘อยากเจอพ่อเพยีงนี้เทยีวหรอื’

‘จ้ะ’ กลัยารบีรบัค�าอย่างตื่นเต้น แล้วพุง่เข้าประเดน็ที่ตวัเองต้องการ

ที่สุดไปเสียเลย ตอนนี้ความต้องการของเธอมันล้นใจแล้ว ‘พ่อยังไม่ตาย 

ใช่หรอืไม่จ๊ะแม่คร ูฉนัดอูอกนะ แม่แค่ไม่อยากให้ฉนัพบพ่อเท่านั้นเอง แม่ครู

อย่าโกหกฉนัอกีคนเลย’

‘ถ้ารู้ว่าแม่ไม่อยากให้พบพ่อ แล้วท�าไมจงึอยากพบอกีเล่า’

‘แต่...’

‘อยู่อย่างนี้กม็คีวามสุขดแีล้วไม่ใช่หรอื เหตุใดต้องขดัใจแม่ด้วย’

เมื่อแม่ครูถามอย่างนั้น กัลยาก็พูดไม่ออก เพราะเธอยังไม่แน่ใจ 
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ด้วยซ�้าว่าตวัเองมคีวามสุขหรอืไม่กบัการท�างานอยู่ในคณะละครเช่นนี้ แม้จะ

มีที่อยู่อาศัยไม่เดือดร้อน มีข้าวกินครบสามมื้อให้อิ่มท้อง ไม่เจ็บไข้ใดๆ 

และมแีม่ครูสายหยุดเป็นดงัญาตผิู้ใหญ่ที่เหลอือยู่กด็ูน่าพอใจแล้ว

แต่หากมองอกีมมุ สิ่งที่เธอขาดคอืเงนิทองและครอบครวัอบอุน่อย่าง

ที่เฝ้าใฝ่ถงึมาทั้งชวีติ ไหนจะนางละครกไ็ม่ได้เป็น แม่กต็ายจาก คุณทบัก็

จ้องแต่จะรงัแก ซ�้ายงัปฏเิสธไม่ได้ว่าเธออจิฉาคณุสารภ ีอยากมพ่ีอแม่คอย

ดูแลบ้าง

ตอนนี้พ่อจึงเหมือนเป็นความหวังเดียวที่ท�าให้เธอได้พบความสุข 

เช่นนั้น มนัเป็นสิ่งที่กลัยาต้องการที่สุดแล้ว

‘แม่ครูจ๋า ฉันอยากไปหาพ่อ’ หญิงสาวขอร้องพร้อมน�้าตาที่เริ่มเอ่อ 

‘แม่ครูบอกฉนัได้หรอืไม่จ๊ะว่าพ่ออยู่ไหน ฉนัว่าแม่ครูรู้แน่ๆ ว่าพ่อของฉนั

เป็นใคร’

‘จะไปหาท�าไม อยู่ที่นี่กบัป้าไม่มคีวามสุขหรอื’

กลัยานกึจะแย้ง แต่เธอไม่รู้จะพูดอะไรให้ฟังขึ้น เพราะดูจากสหีน้า

ของแม่ครูแล้ว ท่านคงไม่ยอมบอกแน่ว่าพ่อของเธออยู่ที่ไหน ไม่มีทาง

อนญุาตให้ไปพบอย่างที่แม่ของเธอท�ามาตลอด และรูแ้น่แลว้วา่ท่านทั้งสอง

โกหก พ่อของเธอยงัไม่ตาย เพยีงแต่แม่ไม่อยากให้พบเจอด้วยเหตผุลที่อาจ

เพยีงเพราะพวกท่านไม่อาจใช้ชวีติคู่ร่วมกนัได้ แต่ในวนัที่ไม่มแีม่แล้ว เธอ

จะปล่อยให้ความหวงัเดยีวในชวีติหลุดมอืไปอย่างง่ายดายอย่างนี้หรอื

‘ฉนัอยากรู้จกัพ่อนี่จ๊ะ แม่ครูแค่บอกฉนัไม่ได้เลยหรอื’ กลัยาน�้าตา

รื้น เพราะความหวงัของเธอดูรบิหรี่ลงไปทุกท ี ‘ถงึฉนัไม่มพี่อ กใ็ห้ฉนัได้รู้

สกัหน่อยไม่ได้หรอืว่าพ่อของฉนัเป็นใคร แค่พ่อชื่อว่าอะไรกย็งัด’ี

เธอน�้าตาไหลเมื่อถามจบ และใจกร็้อนรนไปหมด อยากรู้เหลอืเกนิ

ว่าความหวงัสุดท้ายของตวัเองจะถูกปฏเิสธหรอืไม่ เพราะคดิไว้แล้วว่าหาก

แม่ครไูม่ยอมบอก ต่อให้พยายามซกัไซ้เพยีงใด กค็งไม่มอีะไรออกจากปาก

ท่านอกีแล้ว
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‘หากป้าตายไปอกีคน กค็งไม่มใีครบอกเจ้าเรื่องพ่อได้ และเจ้ากค็ง

อยู่กบัค�าถามนี้ไปชั่วชวีติใช่หรอืไม่’

แม่ครูถามพร้อมถอนหายใจยาวอย่างอ่อนใจและยกมอืขึ้นลูบศรีษะ

เธอ มองอย่างอ่อนโยนปนเหน็ใจ ยิ่งท�าให้กลัยาน�้าตาไหล เพราะยงัไม่รูเ้ลย

ว่าจะได้รู้เรื่องของพ่อบ้างหรอืไม่

‘เขาชื่อ แฮร์รี่ บัตเบอร์ตัล มาจากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศ

อังกฤษ เข้ามาท�าการค้าเมื่อปลายแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง พบกับแม่ 

ดาวเรอืงครั้งไปร�าละครในเรอืนเจ้าพระยาท่านหนึ่ง แต่กลบับ้านเกดิเมอืงนอน

ไปนานมากแล้ว และคงไม่มทีางกลบัมาสยามอกี อย่าคดิถงึอกีเลย อยู่กบั

ป้าที่นี่ ป้าจะเลี้ยงเจ้าเอง’

กลัยาแทบไม่ได้ฟังว่าประโยคท้ายๆ แม่ครูบอกอะไรเธอบ้าง เพราะ

หวัใจของเธอเต้นแรงระรวัไปกบัการได้ฟังเรื่องของพ่อครั้งแรกในชวีติ น�้าตา

ที่เคยไหลแห้งสนิทเพราะรู้ว่าผู้ให้ก�าเนิดยังมีชีวิตอยู่อย่างที่เธอคิดไว้ตั้งแต่

แรก พ่อแฮร์รี่ของเธอ หากได้พบกนั ท่านคงกอดเธอเหมอืนที่ขุนพชิยักอด

คุณสารภ ีเธอจะมคีวามสุขมากเพยีงใดหากได้พบพ่อ

แล้วเธอจะไปหาพ่อที่องักฤษได้หรอืไม่... 

องักฤษอยูไ่กลแค่ไหน บ้านเมอืงเป็นอย่างไร กลัยาไม่รู ้รูเ้พยีงว่าหาก
พ่อเดนิทางมาพบกบัแม่ได้ เธอกค็งไปพบท่านได้เช่นเดยีวกนั

แต่หากเดนิทางไปไกลกค็งต้องใช้เงนิมากโข ความจรงิข้อนี้เริ่มท�าให้

กัลยากลับมานอนก่ายหน้าผากที่ห้องของตัวเอง อยากรู้ว่าหากจะไปหาพ่อ

ต้องมอีะไรบ้าง อย่างแรกคงจะพดูคนละภาษากบัที่เธอพูด แต่หากพ่อเกี้ยว

แม่มาเป็นเมียได้ บางทีท่านอาจพูดไทยได้เช่นเดียวกัน และคงพูดกับเธอ 

รู้เรื่องแน่นอน แต่หากพ่อเหน็หน้าเธอ จะจ�าเธอได้หรอืไม่ จะรู้หรอืเปล่าว่า

เป็นลูก แล้วจะท�าอย่างไรให้พ่อรู้

‘พบกบัแม่ดาวเรอืงครั้งไปร�าละครในเรอืนเจ้าพระยาท่านหนึ่ง’
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ค�าบอกเล่าของแม่ครูกลบัเข้ามาในความคดิอกีครั้ง และท�าให้กลัยา

คิดว่าพ่อกับแม่คงพบรักกันเมื่อแม่ร�าละคร และหากอยากให้พ่อจ�าเธอได้ 

รกัเธอได้ คงต้องเริ่มต้นที่การทบทวนความทรงจ�าว่าท่านพบแม่ที่ไหน หรอื

เธอจะร�าละครให้พ่อดูดหีรอืไม่ ท่านจะได้รกัเธอ

แลว้จะไปร�าละครให้ดไูด้อย่างไรในเมื่อท่านอยูไ่กลถงึต่างประเทศ...

กัลยาคิดวกกลับไปที่ค�าถามแรกราวกับความคิดของเธอวิ่งอยู่ใน

วงกลมที่ไม่มจุีดสิ้นสดุ แต่หากจะตอบค�าถามนี้ เธอกเ็หน็อยูว่่าชาวต่างชาติ

เข้ามาในสยามไม่ขาดสาย คงมเีส้นทางให้เดนิทางถงึกนัแน่ แต่หญงิสาวกร็ู้

ลึกๆ แล้วว่าเธอคงต้องมีเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อเป็นทุนเดินทาง แต่เธอจะ

หาเงนิมาจากไหน และใช้มากเท่าไรกนั

แกรก...แกรก...

เสยีงอะไรสกัอย่างขูดฝาเรอืนท�าให้กลัยาสะดุ้งและดงึตวัเองกลบัมา

จากความคดิวกวนเรื่องที่จะท�าอย่างไรจงึจะไปหาพ่อได้ หญงิสาวรบีจุดไต้

ต่อตะเกียงเพื่อมองหาที่มาของเสียงผิดปกติกลางดึก เมื่อเธอเงยหน้าไป 

มองหน้าต่างห้องนอนที่เปิดทิ้งไว้ กลัยากแ็ทบจะตั้งสตไิม่อยู่ ได้แต่อ้าปาก

ค้าง มองลูกชายของขุนพชิยัปีนข้ามหน้าต่างเข้ามา

‘คุณทบั! เข้ามาท�าอะไรในห้องอฉีนั ออกไปบดัเดี๋ยวนี้นะ’

เขาไม่ฟังค�าสั่งของเธอ คุณทับเหยียดยิ้มแล้วเดินเข้ามานั่งบนฟูก

อย่างไม่ยี่หระ ก่อนจะค่อยโน้มตัวเข้ามาหาเธอ แม้กัลยาจะถอยตัวไปจน

แผ่นหลงัตดิฝาเรอืน แต่ดูเหมอืนเขาจะไล่ต้อนอย่างไร้ความปรานี

‘ถอยออกไปเสยี คุณทบั’

คนที่รู้ดว่ีามภียับอกเสยีงแขง็และข่มตวัเองไม่ให้สั่น พลางมองหาทาง

เอาตวัรอด แต่ในห้องนอนนี้ไม่มอีะไรพอจะใช้เป็นอาวุธได้เลย สุดท้ายเธอ

จงึท�าได้เพยีงแค่ขู่

‘ออกไป ไม่อย่างนั้นอฉีนัจะร้องให้คนช่วยจรงิๆ นะ’

‘ใครจะกล้ามาช่วย หากรู้ว่าเป็นฉันที่เข้ามาอยู่มุ้งของแก’ ชายหนุ่ม
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หวัเราะเยาะ ‘ฉนัว่าเราพูดกนัดีๆ  จะดกีว่าหรอืไม่ ตอนนี้แกกไ็ม่มแีม่คอย

คุม้หวัแล้ว จะอยูใ่นคณะละครนี่ไปได้อกีสกัเท่าไร ยอมตกเป็นเมยีฉนัไม่ดี

กว่าหรอื’

‘ไม่มทีาง’ 

ค�าตอบของเธอคงขัดใจคุณทับจนเขาไม่อยากเกลี้ยกล่อมอะไรอีก 

ชายร่างใหญ่ท�าหน้าเหมอืนยกัษ์แล้วตะครบุร่างเธอให้ลม้ลงบนฟกูทนัท ีใน

ตอนนั้นกลัยากลวัลนลานเพราะมผีูช้ายมานอนทบัตวัเอง เขาคงคดิใช้ก�าลงั

หกัหาญน�้าใจเธอแน่ แล้วต้องท�าอย่างไรจงึจะเอาตวัรอดไปได้

‘โอ๊ย!’

คณุทบัร้องลั่นเพราะถกูเธอคว้าแท่งไต้มาจี้ต้นแขน ความร้อนของไฟ

ท�าให้คนรังแกเธอยอมล่าถอย หากแต่มองอย่างโกรธแค้นและจ้องหาทาง

เอาคนื

‘อย่าคดิรงัแกอฉีนัเทยีว ไม่อย่างนั้นอฉีนัเผาทั้งเป็นแน่’

‘แค่แท่งไต้แท่งเดยีว คดิว่าจะเอาตวัรอดจากฉนัได้หรอือย่างไร’

คนพาลยงัขู่ค�าราม แต่กลัยากเ็หน็จรงิดงัเขาว่า หญงิสาวรู้ดวี่าไม่มี

ทางวิ่งออกประตไูปได้ และคงปีนหน้าต่างหนไีม่ทนัเพราะเขาคงดงึขาไว้ แล้ว

แท่งไต้ในมือเธอจะช่วยให้ตัวเองรอดมือคุณทับไปได้หรือ หากมันไม่สร้าง

พลังให้เธอมีอ�านาจต่อรองมากกว่านี้ และเธอก็ไม่ต่างกับหมาจนตรอก 

ไม่ว่าวธิใีดหรอืบ้าบิ่นแค่ไหนกต็้องเอาตวัรอดไปให้ได้

‘อหีวัแดง นั่นท�าบ้าอะไรของมงึ!’

คุณทบัร้องดงักว่าเดมิ คงเพราะเหน็เธอท�าสิ่งที่คาดไม่ถงึ หญงิสาว

คว�่าตะเกียงที่วางอยู่ข้างตัวให้น�้ามันไหลไปทั่ว แล้วใช้แท่งไต้ในมือจุดเผา

หมอนมุ้งและที่นอน เปลวไฟค่อยๆ ลุกลามจนห้องร้อนระอุ และคงไหม้

เรอืนทั้งหลงัในไม่ช้าแน่

‘เปิดประตูห้องออกไปซคีุณทบั’ คนเป็นต่อสั่งเสยีงแขง็ ‘หรอือยาก

ได้อฉีนัเป็นเมยีจนยอมให้ไฟคลอกตายในนี้’
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‘อตีวัด!ี’

คนรูต้วัว่าแพ้มองอย่างคาดโทษเหมอืนจะบบีคอเธอเสยีให้ตายคามอื 

แต่เขาคงรู้ว่าหากมาเสยีเวลาฆ่าเธอกอ็าจตายอยู่ในกองไฟนี่กไ็ด้ เพราะมนั

ก�าลงัร้อนขึ้นทุกทีๆ  ราวจะเผาทุกอย่างให้ดบัสูญ ซึ่งกลัยากส็มัผสัมนัได้ดี

เช่นเดยีวกนั 

คณุทบัยอมถอดใจ เพื่อเอาตวัรอดออกไปจากห้องที่เตม็ไปด้วยเพลงิ

เผาผลาญนี้ เขาพ่นลมหายใจแรงราวกบัววัควายยามมนัโกรธ แล้วเดนิจ�้าไป

เปิดประตูก่อนจะพากนัตายกลางกองไฟทั้งสองคน

ทว่าเมื่อบานประตูเปิดออก กัลยาก็ถึงกับเบิกตาโต เพราะผู้คนใน

คณะละครนับสิบชีวิตมายืนอออยู่ตรงหน้า ราวกับรู้ว่าในห้องนี้มีเรื่องร้าย

เกดิขึ้น

‘เกดิเรื่องอะไรขึ้น! เหตุใดไฟจงึไหม้จนแทบจะดบัไม่ทนัเช่นนี้’
หลงัจากช่วยกนัดบัไฟในห้องนอนของกลัยา ผูค้นในคณะละครกม็า

รวมตัวที่ชานเรือนแม้จะดึกมากแล้ว โดยมีขุนพิชัยเจ้าของเรือนนั่งเป็น

ประธาน ล้อมไปด้วยเหล่าบรวิารที่มาพกัพงิใต้ร่มชายคา

‘อกีลัยามนัเผาเรอืนขอรบัคุณพ่อ’

คณุทบัฉวยโอกาสฟ้องก่อนที่เธอคดิจะอ้าปากเสยีด้วยซ�้า ทั้งที่ตวัเอง

ก็หลบอยู่ด้านหลังแม่นายบัวเผื่อน นั่นคงเพราะรู้ตัวว่าก่อเรื่องไว้ และหา

เรื่องใส่ความไม่ให้เธอได้พูด

‘มนัเนรคุณคุณพ่อ ไล่มนัไปให้พ้นเรอืนเสยีเถดิขอรบั’

‘เผาจรงิหรอืกลัยา’ ท่านขุนหนัมาถามเธอโดยไม่ฟังความข้างเดยีว ‘มี

เหตุอะไรต้องเผา’

‘คุณทบัเข้าไปรงัแกอฉีนัในห้องนอนเจ้าค่ะ อฉีนัต้องเอาตวัรอด’

‘ไฮ้! อนีี่ อย่ามาหาความลูกชายข้า’ พอเธอเล่าความจรงิไป แม่นาย

บัวเผื่อนก็เกรี้ยวกราดขึ้นมาทันใด ‘อย่างพ่อทับหรือจะชายตามองลูกไม่มี
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พ่ออย่างเอง็ อย่ามาป้ันน�้าเป็นตวัเสยีหน่อยเลย เอง็คดิจะหาเรื่องจบัพ่อทบั

เสียมากกว่า คงเพราะเสียแม่แล้วกลัวไม่มีที่ซุกหัวนอนละซี จึงมาใส่ไคล้

ปรกัปร�าลูกชายข้า’

‘หรอืหากไม่จรงิ แล้วเหตใุดคณุทบัไปอยูใ่นห้องนอนของกลัยาได้เล่า

เจ้าคะ’ แม่ครสูายหยุดถามกลบัเหมอืนจะช่วยปกป้องเธอ ‘พวกเราในเรอืน

ได้ยนิเสยีงร้องโหวกเหวกมาจากห้องของกลัยา จงึมารุมอยู่หน้าประตูว่าจะ

เข้าไปช่วย แต่เหน็คุณทบัเปิดออกมาเสยีก่อน และไฟกไ็หม้แล้ว’

‘พ่อทบัปีนเข้าห้องเอง็อย่างนั้นหรอื’

‘เจ้าค่ะ’ ผู้เสียหายรับค�าอย่างไม่คิดเกรงกลัว ‘หากไม่เชื่อก็ดูที่

ต้นแทนคุณทบัซเีจ้าคะ คุณทบัพยายามรงัแกอฉีนั อฉีนัจงึเอาแท่งไต้จี้เผา

แขน แต่คุณทับยังกักตัวอีฉันไว้ในห้อง อีฉันจึงต้องเผาหมอนมุ้งเพื่อหา

ทางออกมาเจ้าค่ะ’

‘จรงิหรอืเจ้าทบั!’

ท่านขุนถามเหมือนไม่เชื่อหูตัวเอง แต่พอพินิจลูกชายดูก็พบว่าแขน

เสื้อมรีอยไหม้จรงิและแดงเข้าไปถงึเนื้อหนงั นั่นเป็นหลกัฐานมดัแน่นที่ท�าให้

คณุทบัแก้ตวัไม่ออก และแม่นายบวัเผื่อนกไ็ม่อาจแก้ต่างแทนลกูชายได้ ซ�้า

ยงัมพียานเป็นคนที่นอนบนเรอืนเลก็ที่รมุอยู่หน้าห้องนั่นอกี คราวนี้อนัธพาล

อย่างคณุทบัคงดิ้นไม่หลดุ และกลัยากอ็ยากรู้นกัว่าขุนพชิยัจะลงโทษลกูชาย

หรอืไม่

‘พ่อทบัต้องรบัผดิชอบ’ ท่านขนุถลงึตาใส่ลกูชาย พาให้ลกูสาวผูไ้มรู่้

อโีหน่อเีหน่อย่างคณุสารภซีึ่งนั่งฟังอยูห่่อตวัไปด้วย ‘พ่อจะให้เจ้าแต่งงานกบั

กลัยา ท�างามหน้าเช่นนี้ ผู้หญงิเขาเสยีหายไปหมดแล้ว’

‘แต่งไม่ได้!’

ไม่ทันที่กัลยาจะปฏิเสธ แม่นายบัวเผื่อนก็ร้องขึ้นมาก่อนอย่างไม่

พอใจเป็นที่สุด และหนัมามองเธออย่างดูแคลน

‘ฉนัไม่เอาลูกสะใภ้หน้าตาเป็นแหม่มอย่างนางนี่ กลัยามนัไม่มหีวันอน
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ปลายตนี ไม่รู้ว่าพ่อมนัเป็นใคร จะให้มาเป็นศรเีรอืนของพ่อทบัได้อย่างไร’

‘นั่นซขีอรบัคณุพ่อ’ คณุทบัรบีเสรมิชนดิที่ว่าไม่ทิ้งโอกาสให้เธอได้อ้า

ปากแย้ง ‘ตอนนี้กระผมก�าลังจะไปสอบเป็นเสมียน ต่อไปคงก้าวหน้าใน

หน้าที่การงาน กระผมไม่เอาหญงิก�าพร้าและเป็นเพยีงบ่าวในเรอืนมาเป็นเมยี

แต่งดอก ใครมาถามคงอายเขาแย่ แต่ถ้าเป็นเมยีน้อยเมยีบ่าวกพ็อได้’

‘อฉีนักไ็ม่เอาคณุทบัเช่นเดยีวกนั ไม่ว่าจะเมยีแต่งหรอืเมยีบ่าวกอ็ย่า

หวงัว่าจะเป็นอฉีนัเลย’ กลัยาโพล่งออกไปอย่างสุดทน ‘และอฉีนับอกแล้ว

ว่าอฉีนัเอาตวัรอดได้ ไม่ได้ตกเป็นเมยีคณุทบั ไม่ต้องมารบัผดิชอบอะไรใน

ตวัอฉีนั’

‘เอาอย่างนั้นแน่หรอืกลัยา’

‘เจ้าค่ะ’ เมื่อท่านขุนถาม หญิงสาวก็มีท่าทีอ่อนลงแต่ยังหนักแน่น 

ในความคดิของตวัเอง ‘อฉีนัไม่ต้องการเป็นเมยีคุณทบั’

‘ถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่บังคับ และขอโทษแทนมันด้วย’ ขุนพิชัยถอน

หายใจและมองไปทางลกูชายอย่างละเหี่ยใจ ‘แต่เจ้าทบั อย่าให้พ่อได้ยนิว่า

มารงัแกกลัยาอกี ไม่เช่นนั้นพ่อจะเฆี่ยนให้หลงัลายเทยีว’

สุดท้ายเรื่องก็จบด้วยการเลิกแล้วต่อกัน และหากคุณทับท�าอย่างที่

ท่านขุนว่าได้ กัลยาก็ไม่ติดใจเอาความ เพราะอย่างน้อยก็อาศัยใบบุญให ้

ข้าวแดงแกงร้อนของท่านรดหวัมาตั้งแต่เดก็ จะไม่ให้เอาความคุณทบักไ็ด้

แต่เรื่องที่เหมอืนจะจบนั้นกลบัมคีลื่นใต้น�้าผุดขึ้นมาอกีระลอก เพราะ

หลงัจากที่ท่านขนุลกุ คนอื่นกแ็ยกย้ายตาม แต่พอคณุทบัเหน็ว่าอยูล่บัหลงั

พ่อ เขากลับมองเธออย่างเอาเรื่อง ตั้งใจเดินเข้ามาเฉียดใกล้เหมือนจงใจ 

เข้ามาพูดใกล้ๆ ให้ได้ยนิกนัแค่สองคน

‘อหีวัแดง มงึท�ากูอบัอาย กูไม่ปล่อยมงึไว้แน่’

คนถกูขูช่าวาบไปทั้งตวั ครั้นนกึจะฟ้องท่านขุนกรู้็ว่าแม่นายบวัเผื่อน

เขา้ข้างลกูชาย และเธอไม่มหีลกัฐานว่าคณุทบัข่มขู ่หากพดูไปอาจเป็นเรื่อง

ขึ้นมาอกีรอบ และคนเสยีเปรยีบกค็อืเธอ ทว่านี่ไม่ต่างกบัสญัญาณเตอืนให้
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กลัยารู้ว่าเธอคงไม่อาจอยู่ในบ้านหลงันี้ได้อย่างสุขสงบอกีแล้ว

แต่ถ้าไม่อยู่ที่นี่ เธอจะไปอยู่ไหน...หญิงสาวถามตัวเองในใจเมื่อเข้า

มาขอนอนกับแม่ครูสายหยุด เพราะห้องของตัวเองถูกไฟไหม้จนหมอนมุ้ง

เสยีหาย แต่เธอข่มตาไม่ลงเลย รูเ้พยีงว่าต้องไปจากที่นี่ก่อนที่จะถกูคุณทบั

รังแก หรืออาจท�ารุนแรงจนถึงแก่ชีวิต เพราะสายตาอาฆาตที่ส่งมาพร้อม 

ค�าขู่มนัท�าเธอกลวั

ที่พึ่งซึ่งคนทุกข์ใจคดิถงึมากที่สุดกค็อืพ่อ... 

หญิงสาวพอจะยิ้มออกเมื่อนึกถึงความหวังใหม่ในชีวิต เป็นดัง

ดวงดาวน�าทางในคืนมืดมิดที่ตัวเองเผชิญอยู่ มีเป้าหมายและรู้ว่าจะมีชีวิต

ต่อไปเพื่ออะไร ต่อแต่นี้ไปเธอหาเงนิให้ได้มากๆ และไปจากที่นี่เพื่อไม่ให้ถกู

รงัแก ไปอยู่กบัคนที่รกัเธอ คนที่จะเตมิเตม็ให้ชวีติของเธอมคีวามสุข

จะไปหาพ่อที่องักฤษให้ได้



“องักฤษมนัไกลนะ เธอจะไปจรงิๆ หรอื”
ผู้ชายแปลกหน้าที่กัลยานั่งเล่าเรื่องชีวิตตัวเองให้ฟังเสียหมดเปลือก

ถามด้วยน�้าเสยีงเรยีบเฉย แต่มมุปากกระตกุขึ้นเลก็น้อยคล้ายจะยิ้ม ดวงตา

ฉายแววเจ้าเล่ห์หากแต่ดูไม่มอีนัตรายใดๆ แอบแฝง และเมื่อเธอพยกัหน้า

ตอบรับ เขาก็เหมือนจะค่อยๆ คลี่ยิ้มพอใจ คนที่นั่งเล่าเรื่องอยู่บนแคร ่

ไม้สกัในห้องเลก็ๆ แห่งนี้เริ่มใจเสยี เพราะไม่รูว่้ารอยยิ้มนั้นมนียัอะไรเคลอืบ

แฝงหรอืไม่ แล้วเธอจะเป็นอนัตรายหรอืเปล่า

“กเ็ลยคดิว่าหากได้ขึ้นไปแสดงเฉพาะพระพกัตร์ จะได้เงนิรางวลัมาก

พอจะไปหาพ่อได้อย่างนั้นซ”ี

“ฉันก็ได้ยินท่านขุนว่าอย่างนั้น” กัลยายืนยันและมองคนที่ยืนล้วง

กระเป๋าเสื้อราชปะแตนฟังเธอเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ “หากฉันได้ร�าแทน 

คุณสารภ ีฉนัต้องได้เงนิรางวลัแน่”

“แล้วคดิบ้างหรอืไม่ว่าหากไปถงึองักฤษแล้ว ก่อนจะหาพ่อพบเธอจะ

เป็นอย่างไร ไม่กลวัหลงทางหรอื”

๓
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“ไม่กลวัดอก นั่นกบ็้านคนเมอืงคน ฉนัคงไม่ตาย แล้วกไ็ปถามหา

คนชื่อ แฮร์รี่ บตัเบอร์ตลั ที่เมอืงแมนเชสเตอร์ซ ีรู้จกัทั้งชื่อทั้งที่อยู ่เหตใุด

ฉนัจะหาพ่อไม่พบ”

“เธอพูดภาษาองักฤษได้หรอื”

“ไม่ได้จ้ะ...” กลัยาเสยีงอ่อนลงเมื่อต้องยอมรบัความจรงิข้อนี้ “แต่

คนองักฤษยงัมาท�าการค้าในสยามได้ กน็่าจะพอพูดกนัรู้ความอยู่นะ”

“แต่ฉนัพูดได้นะ จะสอนให้ดหีรอืไม่”

ได้ยินอย่างนั้นกัลยาก็หูผึ่งขึ้นมาทันที และชายแปลกหน้าของเธอก็

ยิ้มอย่างพงึพอใจ ราวกบัรู้ว่าเธอจะตกลงในข้อเสนอ

“ฉันมีงานให้เธอท�า รางวัลงามกว่าไปร�าเฉพาะพระพักตร์เสียอีก 

รับรองว่ามากพอจะให้เธอซื้อตั๋วเรือไปหาพ่อได้ และหากเธอรับงานนี้ 

นอกจากเงินค่าจ้างและการที่ฉันจะสอนภาษาอังกฤษให้ จะมีคนน�าทางไป

หาพ่อของเธอถงึเมอืงแมนเชสเตอร์อกีเทยีวนะ สนใจหรอืไม่”

“จรงิหรอืจ๊ะ!” หญงิสาวร้องถามอย่างตื่นเต้น “แล้วพ่อคุณจะให้ฉนั

ท�างานอะไร”

“อย่างแรก เธอไปปล่อยสารภอีอกมาจากส้วมก่อน และคนืชุดนางร�า

ให้หล่อนเสยี ประเดี๋ยวฉนัจะสั่งให้คนหายามาให้”

เขาสั่งไปกย็ิ้มชอบใจไป แต่คนก่อเรื่องไว้ถงึกบัหน้าเจื่อน เกรงว่าชาย

หนุ่มจะคาดโทษที่เธอไปวางยานางละครที่ก�าลังจะขึ้นร�าเฉพาะพระพักตร์ 

ภาวนาแต่ว่าพ่อคนนี้จะมุ่งสนใจแต่เรื่องที่จะตกลงกบัเธอด้วยเถดิ

“และข้อสอง...” 

ได้ยนิอย่างนั้นกลัยากถ็อนหายใจเฮอืกใหญ่อย่างโล่งอกและตั้งใจฟัง

เขาต่อ 

“ให้รีบไปพบฉันที่เรือนตุ๊กตาฟากปีกตึกด้านซ้าย ตรงนั้นมีไม้ดอก 

ไม้พุม่ปลกูอยู่มาก หาไม่ยากดอก รบีๆ ด้วย ประเดี๋ยวงานเลี้ยงต้อนรบัจะ

เริ่มเสยีก่อนที่เราจะได้ว่าจ้างกนั”
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ผู้ชายแต่งตัวดีอย่างคนมีอันจะกินนั้นจะว่าจ้างอะไรกัลยาก็ยังไม่รู้ 
แต่หวัใจเธอบอกว่าเชื่อเขาได้อย่างไร้ข้อกงัขาจนน่าพศิวง

หลังจากแยกกัน หญิงสาวก็ไปปล่อยคุณสารภีออกมาจากห้องส้วม 

คืนชุดนางเบญกายให้อย่างไม่มีอิดออด และเร่งฝีเท้าอ้อมผ่านงานเลี้ยง

หรูหราในตกึใหญ่ไปยงัฟากซ้ายของตกึตามที่เขานดัหมาย

เรอืนตุก๊ตาที่ว่านี้เป็นทรงฝรั่ง สร้างจากไม้ทั้งหลงัมชีั้นเดยีว หน้าจั่ว

ตัดเป็นคางหมู ทาสีขาวเปลือกไข่เป็ดแซมด้วยสีฟ้าดูละมุนตา มีเฉลียง 

นั่งเล่นยื่นออกมาดูร่มรื่น รอบข้างห้อมล้อมด้วยไม้ดอกไม้พุ่มนานาพรรณ

อย่างที่ชายผู้นั้นว่าไว้ไม่ผดิ แปลกตากแ็ต่ต้นลั่นทมสูงท่วมหวัและต้นปีบที่

ออกดอกสีขาวสะพรั่งส่งกลิ่นหอมรัญจวนอยู่ข้างเรือน แต่ดอกไม้อื่นก็มี

สีสันสดสวย ท�าให้กัลยามองอย่างเพลินตา ที่นี่เป็นบ้านของใครกันหนอ 

เหตุใดมาปลูกอยู่ในรั้วของวงัรวภิาสได้

หรือนี่จะเป็นบ้านของชายผู้นั้น คนที่กัลยามัวแต่ตื่นเต้นกับงานที่

ก�าลงัจะได้รบัจนลมืถามชื่อทั้งที่คยุกนัเป็นคุง้เป็นแควอยูไ่ด้ตั้งนานสองนาน 

แต่ตอนนี้คนที่นัดเธอมาอยู่ไหนเสียเล่า เหตุใดมองไปรอบบ้านแล้วไม่เห็น 

เขาไม่ได้ผิดค�าพูดกับเธอใช่หรือไม่ เพราะตอนนี้เธอคงกลับไปเอาชุดนาง

ละครคนืจากคณุสารภไีม่ได้แล้ว นั่นหมายความว่าเธอจะพลาดหวงัจากเงนิ

รางวลัซึ่งเป็นเสมอืนใบเบกิทางอนัจะพาไปพบพ่อที่องักฤษหรอืเปล่า

“มาเรว็กว่าที่คดิเสยีอกีนะ”

กลัยาหนัขวบัทนัใดเมื่อได้ยนิเสยีงนั้น เสยีงที่เธอจ�าขึ้นใจไปแล้ว คน

ที่เข้ามาทกัคอืชายที่นั่งพดูคยุกบัเธอในห้องแต่งตวัจรงิๆ ทว่าเขาไม่ได้มาคน

เดียว แต่มีฝรั่งร่างใหญ่ในชุดสูทสีงาช้างหรูหราและดูสุภาพตามมาอีกคน 

วัยน่าจะไล่เลี่ยกัน มองไปแล้วก็หน้าตาหล่อเหลาเอาการ ดวงตาสีน�้าตาล

แดงคู่นั้นดูซุกซนปนอ่อนโยน ผมแดงกว่าเธอเสยีอกี และผวิขาวตกกระ

“นี่อย่างไรล่ะร็อบ คนที่ฉันเล่าให้ฟัง เห็นว่าหน้าเหมือนแหม่มจึง

ตดัสนิใจเดนิสะกดรอยตาม และไม่ผดิหวงัจรงิๆ ด้วยนะ หล่อนต้องท�างาน
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นี้ให้เราได้แน่”

“Oh! Excellent.”

เมื่อเห็นหน้าเธอ ฝรั่งตัวใหญ่อย่างกับยักษ์ก็ร้องเสียงดังอย่างดีใจ 

จนหญิงสาวตกใจค�าพูดที่เธอพอจะฟังรู ้ว่าออกเสียงว่าอย่างไรแต่ไม่รู ้

ความหมาย งุนงงเสยีจนต้องหนัไปหาคนที่พาฝรั่งคนนี้มาพบเธอ

“สนทนาเป็นภาษาไทยอย่างที่ฉนัเคยสอนให้พูดซรีอ็บ แบบนี้จะพูด

กันรู้ความได้อย่างไร” เขาข�าพลางบอกชาวต่างชาติก่อนจะหันมายิ้มให้เธอ 

“นี่โรเบริ์ตนะกลัยา ว่าที่นายจ้างของเธอ”

“อ้าว! ไหนพ่อคุณว่าจะเป็นคนจ้างฉัน ท�าไมกลายมาเป็นพ่อฝรั่งนี่ 

แล้วอย่างนี้จะพูดกนัรู้ความหรอื”

พอรู้ว่าจะเปลี่ยนคนจ้าง ความไว้ใจของกัลยาก็เหมือนหายไปตาม 

นั่นเพราะเธอเชื่อใจคนที่ตวัเองเล่าเรื่องชวีติให้ฟังมากกว่าผู้มาใหม่ แต่ฝรั่ง

คนนั้นยงัยิ้มให้อย่างเป็นมติร หญงิสาวจงึยงัเอะอะโวยวาย

“ไม่ต้องกลวันะ ฉนัพูดไทยได้ ซนันี่สอนฉนัมานานมากแล้ว”

“พ่อคนนี้ชื่อซนันี่หรอืจ๊ะ”

ได้ยนิอย่างนั้น กลัยากห็นัไปหาชายแปลกหน้าของเธอ และเขากย็ิ้ม

ให้ชื่อแปลกหูที่เธอเรยีก ไม่เหน็จะแย้ง คงชื่อนี้จรงิๆ แต่ว่า ‘ซนันี่’ นั่นเป็น

ภาษาอะไร หมายความว่าอย่างไรกนั

“เอาละ อย่าเพิ่งสนใจเลย เข้าเรื่องงานกันดีกว่า” พ่อซันนี่ของเธอ

เบี่ยงประเด็น “งานที่จะให้เธอท�า ฉันตกลงกับร็อบแล้ว หากเธอท�าส�าเร็จ 

จะได้เงินค่าจ้าง และร็อบจะพาเธอไปตามหาพ่อถึงแมนเชสเตอร์ แบบนี้ดี

หรอืไม่”

“ดีจ้ะดี” กัลยารับค�าอย่างตื่นเต้นและหัวใจพองโตที่จะได้ไปพบพ่อ 

ตอนนี้ให้เธอแลกอะไรกย็อมทั้งนั้น “แล้วจะให้ฉนัท�างานอะไรล่ะ”

“สวมรอยเป็นน้องสาวของรอ็บ”

หญิงสาวลืมหายใจไปชั่วขณะเมื่อได้ฟังงานที่เขาเสนอ จะให้เธอ
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ปลอมตวัเป็นน้องสาวของพ่อฝรั่งตาน�้าข้าวที่ชื่อโรเบริ์ตนี่นั่นหรอื ท�าไปเพื่อ

อะไรกนั

“คอือย่างนี้นะมสิ เอ่อ...กลัยา” โรเบริ์ตเหมอืนรู้ว่าเธอคาใจจงึท�าท่า

เหมือนจะอธิบาย “คุณพ่อเดวิดของฉันเคยมาท�าการค้าในสยาม และมี

ภรรยาอกีคนที่นี่ ตอนนั้นหล่อนมลีูกสาววยัแบเบาะให้ท่าน คุณแม่ฉนัเกดิ

จับได้ และด้วยเหตุผลหลายๆ อย่างคุณพ่อจึงต้องกลับไปลอนดอน แต่

ตอนนี้คุณแม่ของฉันเสียชีวิตไปแล้ว คุณพ่อจึงอยากพบลูกของท่านที่เกิด

กบัหญงิชาวสยามคนนั้น”

โรเบริ์ตเว้นจงัหวะการเล่าเรื่องเลก็น้อย แล้วหนัไปหาซนันี่อย่างรู้กนั

เหมอืนมแีผนอะไรสกัอย่างอยู่ให้เธอได้ลุ้นตาม

“ประจวบกบัซนันี่เพื่อนของฉนักลบับ้านเกดิพอด ีและท่านจะให้ฉนั

มาดลููท่างการค้าในสยามด้วย ท่านจงึวานให้ฉนัมาตามหานอ้ง แต่ช่วงก่อน

งานเลี้ยง ฉนักบัซนันี่ออกตามหากนัสกัพกัแล้ว ไม่พบร่องรอยใดๆ จงึกลบั

มาทบทวนอย่างถี่ถ้วนกนัว่า เวลาผ่านไปนานป่านนี้ ฉนัคงไม่มทีางหาน้อง

พบ ฉันจึงอยากได้ใครสักคนมาสวมรอยเป็นน้องของฉัน เพื่อให้คุณพ่อ

สบายใจ”

“แบบนี้กเ็ท่ากบัหลอกคุณพ่อของคุณอย่างนั้นซ”ี ฟังไปฟังมา กลัยา

กช็กัจะสงสารพ่อของโรเบริ์ต “คุณไม่กลวัพ่อเสยีใจหรอื”

“ท่านสูงอายุมากแล้ว ฉันอยากให้ท่านมีความสุขในบั้นปลาย ท่าน

ก�าลงัจะมาสยาม และฉนัไม่อยากให้ท่านฝืนร่างกายออกตามหาลูกสาว ซึ่ง

อาจท�าให้เหนื่อยเปล่าและล้มป่วยได้ แต่หากได้พบลูกท่านคงสบายใจและ

เลกิคดิกงัวลอย่างที่เป็นมาตลอด”

โรเบร์ิตเลา่ยาวก่อนเว้นช่วงเลก็น้อย และมองหน้าเธออย่างเป็นมติร

ปนคาดหวัง ดวงตาก็ดูเปล่งประกายจนกัลยาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกรักพ่อ

ของฝรั่งหนุ่ม

“แต่อย่างที่บอกนั่นแหละ เรื่องมนัผ่านมาเกอืบยี่สบิปีแล้ว จะให้ฉนั
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ไปตามหาน้องสาวมาให้คุณพ่อได้จากที่ไหนให้ทันเวลาที่ท่านจะเดินทาง 

มาพบ ท่านเดินทางมาไกล ฉันไม่อยากให้มาพบกับความผิดหวัง กลัวใจ 

ห่อเหี่ยวจะท�าให้ร่างกายป่วยตาม”

“แล้วหากฉันรับงานนี้ ฉันต้องท�าอะไรบ้าง” เหตุผลที่โรเบิร์ตว่า 

รวมกับค่าตอบแทนที่ก�าลังจะได้ท�าให้กัลยาเริ่มเปิดใจรับงาน “และต้อง

ปลอมตวัเป็นน้องสาวของคุณไปจนถงึเมื่อไร”

“ก็จนกว่าพ่อของฉันจะไว้ใจว่าลูกสาวของท่านสบายดี และจะอยู่ 

ในสยามต่อไป ไม่ไปอยู่กับท่านที่อังกฤษ” นายจ้างฝรั่งอธิบายงานให้เธอ 

“แต่ในระหว่างนี้ คุณพ่อของฉนัก�าลงัจะเดนิทางมา และคงพ�านกัอยูใ่นสยาม

สกัพกั เธอกท็�าตวัเป็นลูกสาวให้ท่านชื่นใจไปเสยีแล้วกนั”

“แล้วคุณเดวดิจะยอมเชื่อจรงิๆ หรอืว่าฉนัเป็นลูก” 

“เชื่อซี” ซันนี่เสริมขึ้นมา “เธอเป็นลูกครึ่งอังกฤษอยู่แล้วไม่ใช่หรือ 

หน้าตาเป็นแหม่มปานนี้ ไปบอกใครใครกเ็ชื่อ ซ�้ายงัมรีอ็บยนืยนัให้อกีคน

ว่าเธอคอืน้องที่ตามหาจนพบ นายห้างเดวดิไม่นกึสงสยัดอก และเท่าที่ฉนั

สมัภาษณ์มา เธอมนีสิยักล้าได้กล้าเสยี เอาตวัรอดเก่งพอตวั ท�างานนี้ให้เรา

ได้แน่ๆ”

“ฉนัจะท�างานนี้” เมื่อหมดข้อข้องใจกลัยากไ็ม่กลวัอะไรอกีต่อไป “แต่

ฉนัต้องได้ครึ่งหนึ่งของค่าจ้างก่อนนะ”

“จ่ายให้ทันทีเลย เมื่อเธอก้าวเข้าบ้านและเตรียมตัวเป็นคุณหนูของ

ตระกูลคาร์เวล แม่น้องสาวของฉนั และหลงัจากงานนี้ส�าเรจ็ ฉนัจะบอกคณุ

พ่อว่าขออยู่ที่สยามกบัซนันี่อกีสกัพกั แต่อนัที่จรงิแอบพาเธอไปตามหาพ่อ

ที่เมอืงแมนเชสเตอร์ แบบนี้ดหีรอืไม่”

“ดซี!ี สญัญากบัฉนัแล้ว ห้ามผดิค�าพูดนะ”

“เป็นพี่น้องกนัแล้ว สญัญาอะไรย่อมให้ได้ทั้งนั้น”

ค�าสัญญาของโรเบิร์ตหวานละมุนหูจนกัลยาเหมือนตัวลอยขึ้นไปใน

อากาศ วาดฝันหวานว่าตอนนี้ตวัเองยนือยูใ่นประเทศองักฤษ อ้อมกอดของ
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พ่อรออยู่ตรงหน้า และท่านก�าลงัอ้าแขนให้ลกูสาวคนนี้เข้าไปกอด ได้รกักนั 

ดแูลกนั มคีวามสขุตามประสาพ่อลกูอย่างที่เธอเหน็จากคุณสารภกีบัขนุพชิยั 

หรือไม่ตัวเธอก็อาจจะมีความสุขมากกว่าเสียด้วยซ�้า การได้อยู่กับพ่อมัน

ต้องเป็นความสุขที่มากจนเธอไม่อาจคะเนได้เลย

“ฝ่าบาท!” 

เสยีงร้องเรยีกของผูช้ายสกัคนดงึกลัยาให้ตกจากวมิานฝันสูแ่ดนดนิ

แห่งความเป็นจริง เธอเห็นผู้ชายอีกคนที่แต่งกายด้วยเสื้อราชปะแตน แต่

ไม่หรูหราเท่าของซนันี่ วิ่งกระหดืกระหอบเข้ามาหาพวกเธอ

เมื่อใกล้ถึง ชายผู้นั้นก็คุกเข่าลงกับพื้นหญ้าหน้าบ้านตุ๊กตา แล้ว

ค่อยๆ หมอบคลานเข้ามา ท�าเอาเธอรบีถอยห่างเพราะไม่อยากให้ผู้ชายมา

นั่งต�่ากว่าตัวเอง แต่ซันนี่กับโรเบิร์ตยังยืนเอามือไพล่หลังอยู่เหมือนไม่ได้

ตกใจเลยที่มคีนคลานเข่าเข้ามาหา

“อยู่ที่เรอืนร้อยมาลนีี่เอง”

“หาฉนัท�าไม มนตร”ี

ซนันี่ว่าพลางยกข้อมอืขึ้นดูนาฬิกาสทีองอร่าม จนกลัยานกึสงัหรณ์ใจ 

แปลกๆ ถงึความไม่ชอบมาพากลในฐานะของผู้ชายคนนี้ 

“งานเลี้ยงกย็งัไม่ใกล้ฤกษ์เลยไม่ใช่หรอื”

“เหลือเวลาอีกเล็กน้อยก็จริง แต่ทูลเชิญกลับเข้าในงานเลี้ยงเถิด

กระหม่อม” มนตรเีงยหน้าขึ้นมาแย้ง “ท่านพระองค์๓เสดจ็แล้ว และที่ส�าคญั 

ตอนนี้คณุหญงิเพชรร�าไพท�าหน้าเหมอืนจะร้องไห้เข้าไปทกุท ีพวกปากหอย

ปากปกูเ็หลอืเกนิ นนิทากนัมาได้ว่าเหตใุดฝ่าบาททรงทิ้งคูห่มั้นไว้ในงานคน

เดยีว”

๓ พระองค์เจ้าชั้นตร ีเจ้านายชั้นอนวุงศ์ เป็นพระราชนดัดาในพระมหากษตัรย์ิ ซึ่งพระบดิา

และพระมารดาเป็นพระองค์เจ้าด้วยกนั หรอืพระบดิาเป็นเจ้าฟ้าชั้นเอก แต่พระมารดามไิด้

เป็นเจ้า
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“โธ่เอ๋ย...หญงิเพชร”

คนที่มนตรีเรียกว่าฝ่าบาทและใช้ค�าราชาศัพท์สนทนาด้วยส่ายหน้า

อย่างอ่อนใจ ก่อนจะก้าวขาเร่งเข้าไปในตกึใหญ่ซึ่งคอืวงัรวภิาส เหมอืนจะ

ห่วงคุณหญิงเพชรร�าไพที่ว่านั่นเหลือเกิน จากนั้นคนมาตามก็วิ่งเหยาะๆ 

ตามไปด้วยอาการพนิอบพเิทา ทว่านั่นยงัไม่ได้ท�าให้กลัยาขนลกุเท่ากบัการ

ที่ส�านกึขึ้นมาได้ว่า บางทซีนันี่อาจไม่ใช่สามญัชนคนธรรมดาเสยีแล้ว

“เขาไม่ใช่คนธรรมดาใช่หรอืไม่”

กลัยาตดัสนิใจเอ่ยเปากถามเมื่อชายผูน้ั้นเดนิลบัไป เหลอืแต่โรเบร์ิต

ที่ยงัอยู่กบัเธอในเรอืนร้อยมาลหีลงักะทดัรดันี้

“เขาเป็นใครหรอืคุณโรเบริ์ต เจ้าของวงันี้หรอื”

“โอ้! เธอฉลาดอย่างที่ซนันี่บอกจรงิๆ ด้วย”

โรเบิร์ตชมเธอพร้อมกับยิ้ม แต่คนฟังกลับเย็นยะเยือกไปถึงหัวใจ 

หวาดว่าตวัเองจะไปท�าอะไรมบิงัควรกบัเจ้านายเข้าเสยีแล้ว มตีาแต่หามแีวว

ไม่ กลัยาเอ๋ย

“นั่นหม่อมเจ้าเอกรพี รวิภาส ลูกชายของเจ้าของวังนี้อย่างไรล่ะ”  

โรเบิร์ตตอกย�้าความผิดพลาดของเธอ “แต่ชื่อของเขาเรียกยากส�าหรับคน

อังกฤษ พวกเราในชั้นเรียนจึงเรียกเขาว่าซันนี่ หมายถึงพระอาทิตย ์

ตามชื่อไทยของเขา แต่ได้ยนิคนที่นี่เรยีกเขาว่าท่านชายหนึ่งนะ”

‘ท่านชายหนึ่ง’
กลัยาทวนชื่อนี้ในใจพร้อมเสยีวๆ ว่าหวัจะหลดุจากบ่า แต่เมื่อคล�าด ู

ทั้งหวั คอ และล�าตวักย็งัตดิกนัอยู ่ตอนนี้เธอยงัไม่ตาย และเมื่อครู่กไ็ม่ได้

ฝันไปด้วย

แม้ที่ผ่านมาเธอจะสู้คนและไม่เกรงกลัวใคร แต่กับเชื้อพระวงศ์นี่ 

หญิงสาวยังไม่คิดว่าจะได้เฉียดใกล้เลยสักหน แต่เมื่อครู่เธอเฉียดไปแล้ว 

ซ�้ายงัพูดคุยกนัตั้งนาน ท่านชายกพ็ลิกึคนนกั เป็นถงึเจ้านายกไ็ม่ยอมบอก
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เธอ ให้เธอตตีวัเสมอ แล้วยงัปล่อยให้นั่งเล่าเรื่องของตวัเองให้ฟังเป็นวรรค

เป็นเวรอยู่นานสองนาน

แล้วนี่หากไม่มคีนชื่อมนตรวีิ่งเข้ามาตาม คงไม่คดิจะบอกกนับ้างเลย

กระมงั และหากใครมารู้เข้า เธอจะถูกท�าโทษหรอืเปล่ากไ็ม่รู้ ภาวนาแต่ว่า

ท่านชายหนึ่งจะใจดีก็แล้วกัน หรือไม่ก็ให้มัวแต่คะนึงหาคู่หมั้นที่ชื่อ ‘คุณ

หญงิเพชรร�าไพ’ นั่น อย่าตดิใจเอาความลกูตาสตีาสา แม่กต็ายซ�้าพ่อไม่อยู่

ให้พบหน้าอย่างเธอเลย

แต่ท่านชายหนึ่งคงลมืเรื่องเธอไปแล้วจรงิๆ เพราะตอนที่เธอกลบัเข้า

มาในงาน นั่งหลบๆ ด้านหลงัวงป่ีพาทย์ระนาดเอกของคณะละครนั้น แอบ

มองเห็นเขายืนพูดคุยกับแขกในงานอยู่กับผู้หญิงสองคน ดูไปก็คล้าย 

พระลอเคยีงคู่ด้วยพระเพื่อนพระแพง

คนที่ยืนเคียงอยู่ใกล้ที่สุดนั้นคงเป็นคุณหญิงเพชรร�าไพ คุณหญิง 

คลี่ยิ้มเลก็น้อยอยู่ตลอดเวลา กริยิาดูอ่อนหวานนุ่มนวล ท่าทางกล็ะมุนตา 

งามราวนางสวรรค์ ร่างอรชรแน่งน้อยน่าทะนุถนอม ผิวสีน�้าผึ้งนวลเนียน 

ไว้ผมบ๊อบ สวมเสื้อลูกไม้แขนยาวถึงข้อศอก ชายเสื้อมีระบายหลายชั้น  

นุง่ผ้าซิ่นสฟ้ีาเข้มยาวครึ่งแข้ง สวมถงุน่องมลีวดลายและรองเท้าส้นสงู สวม

เครื่องประดบัไข่มุกทั้งคอแขน 

นอกจากนี้ด้านหลังของคุณหญิงและท่านชายหนึ่งยังมีผู้ติดตามอีก

คน เป็นหญิงหน้าตาละม้ายคุณหญิงเพชรร�าไพราวพี่น้อง เสื้อผ้าก็งาม

หรูหราไม่แพ้กันแต่ดูทันสมัยกว่า เสื้อสีชมพูสดเป็นแบบคอลึกไม่มีแขน 

และผ้าซิ่นยาวเลยเข่ามาเพยีงเลก็น้อย นอกจากนั้นไม่ต่างกนั แต่ผมบ๊อบ

สั้นนั้นดดัลอนเก๋ไก๋ ดูทะนงกว่ามาก หน้าเชดิคอตั้งอยู่ตลอดเวลา สง่างาม

ไปอกีแบบ

ราชนกิลุทั้งหลายรปูงามเสยีจนกลัยาต้องข่มไฟอจิฉาของตวัเอง นกึ

น้อยใจวาสนาเมื่อเปรยีบเทยีบ เพราะผู้หญงิสองคนนี้คงเกดิมาบนกองเงนิ

กองทอง สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างทั้งทรพัย์สนิและครอบครวั คงมคีวามสุข
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อย่างที่คนอาภพัอย่างเธอไม่อาจจนิตนาการได้เลย

กัลยามองผู้คนชนชั้นผู้ดีในงานเลี้ยงอยู่สักพัก แขกเหรื่อเริ่มเงียบ

เสยีงลงเมื่อชายวยักลางคนผู้หนึ่งท่าทางทรงสง่าเดนิเข้ามาในปะร�าพธิ ีและ

ที่เดินตามเข้ามานั่งที่เก้าอี้ตัวหน้าสุดด้วยกันน่าจะเป็นพระชายา หญิงสาว

เดาได้ทนัทวี่าท่านคงเป็นพระองค์เจ้ารวศิกัดิ์ เจ้าของวงันี้

ตามล�าดับขั้นตอน เมื่อพระองค์ศักดิ์เสด็จมาถึงจะทรงกล่าวอะไร 

สกัอย่างกบัผู้มาร่วมงาน ซึ่งกลัยาไม่ได้ใส่ใจฟังมากนกั เพราะรู้ดว่ีาต่อจากนี้

คณุสารภต้ีองขึ้นแสดง ทว่าก่อนหน้านี้ถกูเธอหยอดสลอดไว้ ไม่รูจ้ะร�าละคร

ไหวหรอืไม่

แต่คุณสารภคีงมแีรงสู้ เพราะกลัยาเหน็แม่ครูสายหยุดประคองนาง

ละครเข้ามาทั้งที่มสีหีน้าอดิโรย ทว่ายงัฝืนยิ้มให้เธอ จากนั้นไม่นานกต็ั้งวง

และก้าวขึ้นไปร�าเฉพาะพระพกัตร์ได้อย่างชดช้อยสวยงาม บางทเีลอืดศลิปิน

ในตวัคงมาพร้อมพรสวรรค์ ไม่ว่าอะไรจะเกดิขึ้น การแสดงของคณุสารภกี็

ยงัด�าเนนิต่อไป

“ฉุยฉายเอย จะเข้าไปเฝ้าเจ้ากก็รดีกราย

เยื้องย่างเจ้าช่างแปลงกาย ให้ละเมยีดละม้ายสดีานงลกัษณ์

ถงึพระรามเหน็ทรามวยั จะฉงนพระทยัให้อะเหลื่ออะหลกั

งามนกัเอย ใครเหน็พมิพ์พกัตร์กจ็ะรกัจะใคร่

หลบักจ็ะฝันครั้นตื่นกจ็ะคดิ อยากเหน็อกีสกันดิหนึ่งให้ชื่นใจ

งามคมดุจคมศรชยั ถูกนอกทะลุในให้เจบ็อุรา”

แม่ครูสายหยุดร้องฉุยฉายคลอกบัท�านองเพลงปี่พาทย์ไพเราะจบัใจ

ให้คุณสารภีร่ายร�า และกัลยาก็มองอย่างชื่นชม แต่ยังอดนึกไม่ได้ว่าหาก

ไม่ใช่เพราะเป็นลกูสาวของขนุพชิยั นางละครคนนี้จะมวีาสนาขึ้นแสดงเฉพาะ

พระพกัตร์บ้างหรอืไม่

และคงเพราะมพี่อคอยสนบัสนุนนี่เอง คุณสารภจีงึก้าวมาได้ไกลถงึ

เพยีงนี้ ต่อไปภายภาคหน้าอาจได้เป็นนางละครในวงั จะไปได้ไกลเพยีงใด 
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ขุนพชิยักค็งจะพาลูกสาวไปได้ไม่ยาก

ส่วนคนไม่มพี่ออย่างเธอจะให้มวีาสนาเช่นนี้คงยาก หรอืจะให้ม ีคง

ต้องเริ่มจากการมพี่อเหมอืนคนอื่นเขาก่อน แต่เมื่อคดิไปคดิมา อกีไม่นาน

เธอกจ็ะมพี่อแล้ว เพราะงานจากโรเบริ์ตก�าลงัจะท�าให้เธอได้ไปองักฤษ ซ�้า

ฝรั่งใจดีคนนั้นจะพาเธอไปตามหาพ่อถึงเมืองแมนเชสเตอร์ เธอต้องหาพ่อ

พบแน่ หรอืบางทพี่อแฮร์รี่กอ็าจจะอยากตามหาเธออยู่เหมอืนกนั เพยีงแต่

ไม่อาจมาถงึสยามได้อย่างนายห้างเดวดิเท่านั้นเอง

กัลยาเริ่มเผยรอยยิ้มออกมาทีละน้อยจนกระทั่งยิ้มกว้างเต็มใบหน้า 

เมื่อคิดถึงความสุขที่เธอก�าลังจะไขว่คว้ามาได้ เพียงแค่ท�างานที่ได้รับให้

ส�าเรจ็กจ็ะได้ดงัใจหวงัทกุประการ งานง่ายๆ ที่เพยีงสวมรอยปลอมตวัเป็น

น้องสาวของโรเบริ์ตเท่านั้น และท�าให้นายห้างเดวดิพอใจในตวัลกูสาวคนนี้ 

ดงัที่นางเบญกายแปลงเป็นนางสดีาจนทศกณัฐ์พงึพอใจ 

จากนั้นรางวลัที่ได้กค็อืการได้พบพ่อ มคีรอบครวัสมบรูณ์อย่างที่คน

อื่นม ีและทุกอย่างที่เรยีกว่าบรบิูรณ์จะห้อมล้อมเข้ามาหาเธอเอง เธอคงจะ

เป็นคนที่มคีวามสุขมากที่สุดอกีคนหนึ่ง



“ท่านชายหนึ่งประทานรางวัลให้ฉันมากกว่าพระองค์ศักดิ์เสียอีก 
คงโปรดนางเบญกายมาก”

คุณสารภีเล่าอย่างยิ้มแย้ม แต่คนฟังกลับรู้สึกว่าบางทีท่านชายหนึ่ง

คงไม่ได้โปรดฉยุฉายเบญกายอย่างที่นางละครผูน้ี้คดิอยู ่แต่ที่ท่านประทาน

รางวลัให้มาก คงเป็นค่าท�าขวญัให้คนที่ถกูเธอหยอดสลอดให้กนิจนท้องเดนิ 

แต่ยงัสู้อุตส่าห์ร�าละครไหวเสยีมากกว่า

หลงัจากงานวนันั้น กลัยาปิดปากเงยีบไม่ยอมบอกใครเรื่องที่ท่านชาย

หนึ่งกับโรเบิร์ตว่าจ้างเธอ เพราะเกรงจะถูกห้าม หญิงสาวกลับมาที่คณะ

ละครกท็�าตวัตามปกต ิคอืท�างานในครวั หงุหาอาหารให้ทุกคน และท�าอะไร

ต่อมอิะไรสุดแล้วแต่ใครจะเรยีกใช้

ส่วนเรื่องคุณทบัเธอกส็บายใจขึ้น เพราะหลงัจากวนันั้น ท่านขุนสั่ง

กกับรเิวณลกูชายเป็นการลงโทษ ให้อยูแ่ต่บนเรอืนและอ่านต�าราเพื่อเตรยีม

สอบเข้าเป็นเสมยีน ห้ามไปเที่ยวเล่นที่ไหนจนกว่าจะถงึวนัสอบ ซึ่งแปลว่า

ถงึตอนนั้นตวัเธอจะไม่อยู่ที่นี่อกีแล้ว

๔
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ในวันงาน หลังจากท่านชายหนึ่งไปตามหาคู่หมั้นในงานเลี้ยง ก่อน

ตามเข้าไป โรเบิร์ตบอกเธอว่าอีกสามวันให้หลังจะมารับถึงคณะละครด้วย

ตัวเอง เพราะต้องไปเตรียมการหลายอย่างให้เธอในฐานะน้องสาวคนใหม่ 

พร้อมบอกว่าหากมีเรื่องสงสัยอะไรระหว่างนี้ให้ไปถามที่บ้านนายห้างเดวิด 

เรือนฝรั่งหลังใหญ่ย่านบางล�าพูซึ่งปลูกไว้ตั้งแต่พ่อของเขามาท�าการค้าใน

สยาม คนละแวกนั้นกร็ู้จกั ไปหาได้ไม่ยาก

แต่กลัยาคดิว่ายงัไม่ถงึสามวนัเธอจงึยงัไม่ไปหา รอให้โรเบริ์ตมารบั

เองคงดีกว่า เพราะในเมื่อทางนั้นบอกว่ายังไม่พร้อม ถ้าเธอวิ่งโร่ไปหา 

นายจ้างอาจจะไม่พอใจหาว่าเซ้าซี้จนไม่ว่าจ้างเธอกไ็ด้

“กลัยา คดิอะไรอยู่หรอื เหม่อเทยีว”

“หามไิด้เจ้าค่ะ” คนก�าลงัวางแผนหนไีปท�างานกบัเจ้านายคนใหม่รบี

ปฏเิสธ “ไม่ได้คดิอะไรเลย ก�าลงัคดิเหมอืนคุณสารภนีั่นแหละเจ้าค่ะ”

“แต่ถ้าวนันั้นกลัยาไม่ไปช่วยฉนัออกจากส้วม ฉนัคงไม่ได้ไปร�าแน่”

ได้ยนิคณุสารภว่ีาอย่างนั้น หญงิสาวกป้ั็นหน้ายากขึ้นมาทนัท ีแต่ยงั

พยายามยิ้มกลบเกลื่อนจนอีกคนยิ้มตาม ก่อนเจ้านายจะยื่นธนบัตรใบละ

หนึ่งบาทให้จนหญงิสาวตาโต

“แบ่งกนันะจ๊ะกลัยา อย่างไรเสยีกถ็อืว่าเราท�างานนี้ด้วยกนั”

แรกทเีดยีวกลัยาว่าจะไม่รบัเพราะเธอก่อเรื่องไว้ แต่พอคดิอย่างนั้น 

อีกเรื่องก็ผุดขึ้นมาในสมองอย่างฉับไว เงินมากเพียงนี้ อาจให้มะอึกไว ้

ใช้จ่ายตอนที่เธอไม่อยู่ได้ เพราะถ้าไม่มีเธอเป็นนางประจ�าอยู่ก้นครัว เจ้า

เดก็น้อยคงหาของกนิได้ล�าบาก

หลังจากบอกขอบคุณคุณสารภี คนรู้ตัวว่าผิดก็ขอตัวเพราะไม่กล้า

อยูสู่ห้น้า จากนั้นกก็ลบัไปที่ห้องพกั เพื่อตรวจตราอกีครั้งว่าของที่เตรยีมไว้

ตั้งแต่กลบัจากงานเลี้ยงในวงัรวภิาสนั้นยงัขาดเหลอือะไรอกีหรอืไม่

ในห่อผ้าของกลัยาไม่มอีะไรมากนกั เสื้อผ้าไม่กี่ตวั เงนิที่เกบ็ไว้แต่มี

ไม่มาก และโกศทองเหลอืงบรรจอุฐัขิองแม่ เธอตดัสนิใจไม่เอาอะไรไปมาก 
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เพราะอย่างไรเสียก็ถือว่าไม่ได้ไปล�าบากที่ไหน ที่บ้านของโรเบิร์ตคงมี 

ข้าวของให้เธอได้ใช้ เนื่องจากไปอยูใ่นฐานะน้องสาวของเขา เป็นลกูสาวของ

นายห้างเดวิด ชีวิตคงไม่ล�าบากอะไร และคนเป็นพ่อคงรักลูกมาก จึงได้

ออกตามหาเช่นนี้

แล้วพ่อของเธอเล่า ป่านฉะนี้จะท�าอะไรอยู่...

จนแล้วจนรอดค�าถามนี้กผ็ดุเข้ามาในใจเธออกีจนได้ แต่พอคดิๆ ไป

อีกที กัลยาก็ได้ค�าตอบว่าบางทีท่านอาจจะอยากตามหาเธออยู่เหมือนกัน 

อาจมอีะไรบางอย่างท�าให้ท่านกลบัมาสยามไม่ได้เหมอืนนายห้างเดวดิ ดงันั้น 

เธอควรออกไปหาเอง กลัวก็แต่พ่อของเธอจะจ�าลูกคนนี้ไม่ได้เสียมากกว่า 

เพราะตั้งแต่จ�าความได้ เธอก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลย แล้วจะท�าอย่างไรให้

พ่อแฮร์รี่จ�าลูกคนนี้ได้หนอ

‘พบกบัแม่ดาวเรอืงครั้งไปร�าละครในเรอืนเจ้าพระยาท่านหนึ่ง’

ค�าบอกเล่าของแม่ครูสายหยุดก้องเข้ามาในหัวอีกครั้ง และท�าให้

กลัยาขนลกุซู่ไปทั้งตวัจนบอกไม่ถูก แต่มนัเป็นสญัญาณที่ด ีเพราะเธอรู้แล้ว

ว่าจะท�าอย่างไร จึงจะท�าให้พ่อรู้ว่านี่คือลูกสาวของท่านกับแม่ดาวเรือง 

เพราะท่านต้องจ�าได้แน่ว่าพบแม่ครั้งแรกที่ไหนและอย่างไร

กลัยารบีไปจดัเตรยีมทุกอย่างให้ครบเครื่องโดยไม่รอช้า เธอตรงไป

ยงัห้องเกบ็เครื่องแต่งกายบนเรอืนขนุพชิยั และไม่มใีครทกัท้วง เพราะปกติ

เธอมีหน้าที่ดูแลภูษาอาภรณ์ในห้องนี้อยู่แล้ว ต่อให้ถือของมีค่าเข้าออกก ็

ไม่มใีครสงสยัว่าเธอจะขโมยของ

‘แล้ววนันั้นแม่ร�าอะไรให้พ่อดู’

อีกค�าถามแล่นเข้ามาในหัว...หญิงสาวนั่งพับเพียบพลางกวาดตาไป

รอบห้อง แล้วมองหัวโขนบนแท่นบูชาที่ตั้งอยู่เยื้องกัน ราวจะถามครูใน

หวัโขนนั้นว่า เธอจะอย่างไรจงึจะท�าให้พ่อรู้ว่านี่คอืลูกของท่าน

แล้วชฎาที่ตั้งอยูก่ท็�าให้เธอสะดดุตา ท�าให้กลัยาพอจะนกึออกแล้วว่า

วันนั้นแม่คงทรงเครื่องงามจับตา พ่อจึงตกหลุมรัก หากเธอท�าเช่นนั้นบ้าง 
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พ่อต้องจ�าเธอได้แน่ๆ

ทว่าเครื่องทรงเหล่านี้เป็นของมีครู จะเอาติดตัวไปร่อนเร่กับตัวเอง

จริงๆ หรือ...หญิงสาวนึกถามตัวเองอีกหน เพราะหากมองแล้วว่าจะทรง

เครื่องให้งาม คงต้องเอาชดุนางร�าและเครื่องประดบัตดิตวัไปอกีหลายอย่าง 

ซึ่งบางอย่างกส็งูส่งเกนิกว่าจะอยูใ่นห่อผ้าของเธอ และคงเป็นไปได้ยากหาก

จะน�าไปด้วย

หญิงสาวเริ่มมองหาทางเลือกใหม่ของตัวเอง และเหลือบไปเห็นหีบ

เก็บผ้านุ่งโจงกระเบนและผ้าห่มสไบจีบ ท�าให้เธอคิดถึงละครนอกเรื่อง 

ไชยเชษฐ์ขึ้นมา บางทรี�าสนีวลให้พ่อดูกอ็่อนช้อยงดงามไปอกีแบบ

และที่มากกว่านั้นคือ เธอหวังว่าพ่อจะชอบใจที่ลูกสาวคนนี้เอาอก

เอาใจท่าน และความรกัของสองพ่อลูกกจ็ะท�าให้ครอบครวัเธอเป็นครอบครวั

ที่อบอุน่ที่สดุ แม้จะขาดแม่ไปคนหนึ่งกต็าม แต่เธอซมึซบัความรกัของท่าน

มาทั้งชวีติแล้ว แม่จงึอยู่ในใจของเธอเสมอ ไม่ลมืเลย

กัลยาไม่ลืมวางโกศกระดูกของแม่ไว้บนสุดของห่อผ้าซึ่งจัดเตรียม 
ทุกอย่างไว้ครบดังใจหมาย คนเตรียมหนีออกจากบ้านผูกชายผ้าแน่นหนา

และมองมนัอย่างตื่นเต้น

และแล้ววนัที่สามกม็าถงึ เป็นวนัที่โรเบริ์ตบอกว่าจะมารบัเธอ หญงิ

สาวยิ่งตั้งหน้าตั้งตารอ กอดห่อผ้านอนมาตั้งแต่เมื่อคืน ทว่าตื่นเต้นจน 

ข่มตาหลับไม่ลง หัวใจเต้นแรงตึกตัก เพราะอีกไม่นานนี้เธอก�าลังจะได้ใบ 

เบิกทางไปหาพ่อที่อังกฤษ ภารกิจนี้ส�าเร็จเมื่อใด จะได้ไปเหยียบแผ่นดิน 

บ้านเกดิเมอืงนอนของพ่อแน่

ตะวันรุ่งฉายแสงแห่งความหวัง กัลยามาตั้งหน้าตั้งตารอโรเบิร์ตอยู่

ที่ท่าน�้าของเรอืนท่านขนุตั้งแต่ไก่โห่ หวงัจะได้พบฝรั่งร่างใหญ่พดูภาษาไทย

ได้ที่เคยคยุกนัวนันั้น เพื่อจะได้ไปท�างานด้วยกนัและได้เงนิค่าจ้างเสยีท ีแต่

หนุ่มองักฤษหลงทางหรอืเปล่าหนอ เหตุใดป่านนี้ยงัไม่โผล่หน้ามาเลย
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“มาท�าอะไรอยู่ที่นี่ กลัยา”

คนที่ยนืตั้งหน้าตั้งตารอนายจ้างคนใหม่สะดุ้งเฮอืกเพราะได้ยนิเสยีงดุๆ 

ของแม่นายบวัเผื่อน หญงิสาวลกุลี้ลกุลนจนแทบจะเกบ็อาการไม่อยู ่เพราะ

รู้อยู่ลกึๆ ว่าเธอก�าลงัจะทิ้งเจ้านายคนเก่าที่เคยให้ข้าวกนิให้ที่นอน ทว่ามนั

ไม่ใช่สิ่งที่กัลยาพอใจอีกแล้ว เพราะตอนนี้เธออยากไปหาพ่อ แต่ก็รู้ว่า 

ตวัเองอกตญัญูที่ทิ้งครอบครวันี้ไปด้วยการหน ีทว่าหากบอกไป เธอมั่นใจ

ว่าทุกคนต้องห้ามแน่

“หามไิด้เจ้าค่ะ” กลัยารบีปฏเิสธ “ไม่ได้ท�าอะไรเลย แม่นายมอีะไร

หรอืเจ้าคะ มาตามฉนัหรอื”

“กเ็ออน่ะซ!ี” แม่นายบวัเผื่อนชกัสหีน้า “ข้าว่าจะตกับาตร เดนิไปหา

ข้าวปลาที่เรอืนครวั ไม่เหน็เอง็เตรยีมไว้เหมอืนทกุวนั ไม่เหน็แม้กระทั่งหม้อ

ข้าวหม้อแกง ไม่ได้ท�ากบัข้าวให้คนในเรอืนหรอือย่างไร ถงึมายนืลอยชาย

อยู่ที่ท่าน�้านี่”

หญงิสาวหน้าชาทนัทเีมื่อถกูถาม แต่ไม่อาจตอบได้ว่าเธอมวัแต่มารอ

โรเบิร์ตจนไม่ได้เตรียมอาหารให้ทุกคนเหมือนทุกเช้า และแม่นายคงโมโห

มากทเีดยีว หากเธอไม่ท�าอะไรสกัอย่างอาจถูกท�าโทษกไ็ด้

“ฉนัจะไปท�าประเดี๋ยวเดยีว จะรบีตั้งส�ารบันะเจ้าคะ”

“ไปให้ไวเทยีว”

แม่นายบ่นเสยีงเขยีวและท�าหน้าบึ้งใส่เธอจนน่ากลวั กลัยาจงึตดัใจ

เดินออกจากท่าน�้า เพราะหากยืนรอโรเบิร์ตอยู่ที่นี่ เธออาจถูกท�าโทษก่อน

ได้ไปจากบ้านหลงันี้กไ็ด้

“ประเดี๋ยวก่อน”

ไม่ทันเดินไปไหนไกลแม่นายบัวเผื่อนก็เรียกไว้จนกัลยาแทบหยุด 

เดนิไม่ทนั ก่อนจะหนัมาสบตาคนเรยีกอย่างหวาดหวั่น

“นั่นห่อผ้าอะไร จะเอาไปไหน”

“ห่อผ้าเก่าของแม่เจ้าค่ะ” กลัยาโกหกไปครึ่งหนึ่ง เพราะอย่างไรเสยี
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ห่อผ้านี้กม็โีกศกระดกูของแม่อยู ่และคดิว่าแม่นายบวัเผื่อนอาจสงสยัว่าเธอ

ขโมยของกไ็ด้ “แม่นายจะเปิดดูกไ็ด้นะเจ้าคะ ไม่มสี�าคญัอะไรดอก”

“สงสยัจะคดิถงึแม่จนเพี้ยนไปเสยีแล้วนางคนนี้”

คราวนี้แม่นายบัวเผื่อนถอนหายใจยาวราวระอาใจกับเธอเหลือเกิน 

สายตาคล้ายจะคาดโทษ แต่สุดท้ายกไ็ล่เธอเข้าครวัไปอยู่ด ี บางทอีาจมอง

ว่าเธอเสียสติไปแล้วก็ได้จึงยอมปล่อยตัวไป ไม่ได้เอาโทษอะไรที่เธอไม่ท�า

อาหารเช้าเลี้ยงทุกคน

หลังจากที่ทุกคนกินมื้อเช้าอิ่มหน�าก็แยกย้ายกันไปท�างานของตัวเอง 
บ้างก็ฝึกซ้อมการร�าละคร บ้างก็ซ้อมดนตรีปี่พาทย์ บ้างก็ท�างานบ้าน แต่

ท่านขุนกับแม่นายบัวเผื่อนพาคุณสารภีไปเรือนเจ้าพระยาท่านหนึ่ง ได้ยิน

แว่วๆ ว่าจะพาไปฝากตัวเข้าคณะละครที่มีโอกาสได้เล่นในพิธีส�าคัญอยู่

บ่อยๆ

ส่วนนางก้นครวักม็าเตรยีมอาหารเที่ยง เพราะวนันี้เธอไม่ต้องขึ้นไป

ดูแลชุดนางร�า แต่กัลยาก็ชะเง้อคอยืดคอยาวเสียหลายรอบเพื่อมองไปยัง

ท่าน�้าเรอืนท่านขุน ว่าเมื่อใดจะมฝีรั่งตวัโตเท่าตกึมาเยอืนเสยีท ีครั้นจะให้

กลับไปยืนรอที่ท่าน�้าอีกก็เกรงจะมีคนเห็นจนเอาความไปฟ้องแม่นาย 

บวัเผื่อนแล้วจะถูกสอบสวน จงึได้แต่มานั่งรอในครวัแทน

เธอกลับมามองห่อผ้าที่เอาไปซุกไว้ใต้เตียงอีกครั้งในยามตะวันใกล้

ตั้งฉากกบัหวั แม้มอืจะยงัท�ากบัข้าว แต่ใจของแม่ครวักลบัไม่อยูก่บัเนื้อกบั

ตัวเลยสักนิด แทนที่สายตาจะมองสายบัวต้มกะทิหอมฉุยหม้อนี้ เธอก็

เอาแต่เงยหน้าไปทางท่าน�้าอยูต่ลอดเวลา...เมื่อใดโรเบร์ิตจะมารบัเสยีท ีหรอื

เขาจะเปลี่ยนใจไม่จ้างเธอแล้วหนอ

“พี่กลัยาๆ ดใีจจงัที่พี่ยงัอยู่”

ความกลัวที่เกาะกินอยู่เมื่อครู่หายไปเมื่อได้ยินเสียงเรียกของมะอึก 

เธอจงึบอกให้รบีเข้ามาก่อนที่ใครมาเหน็
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“ว่าอย่างไรมะอกึ เหตุใดมาเวลานี้ ยายเป็นอะไรหรอื”

“ไม่ได้เป็นอะไรจ้ะ แต่ฉันเอามะม่วงมาฝาก” เด็กชายตัวจ้อยเอา

มะม่วงแก้วพวงใหญ่ขึ้นมาอวดอย่างภาคภมู ิ“ฉนัหาปลาเป็นแล้วนะพี่กลัยา 

ลุงกร�่าบ้านอยู่คุ้งเดียวกันแกสอนให้ ไปหาปลากับลุงแกเมื่อเช้า เห็นต้น

มะม่วงลูกดกอยู่รมิคลองจงึเดด็มาฝากพี่”

“ขอบใจนะมะอกึ” หญงิสาวยิ้มอย่างอุ่นใจ เพราะนอกจากมะอกึจะ

มีน�้าใจกับเธอแล้ว เด็กน้อยยังเริ่มท�ามาหากินเป็นด้วย “ต่อไปนี้พี่ไม่อยู่ก็

ดูแลตวัเองดีๆ  นะ”

“พี่กลัยาจะไปจรงิๆ หรอืจ๊ะ ฉนัเหน็พี่ยงัอยูใ่นครวักอ็ตุส่าห์ดใีจ นกึ

ว่าพี่จะไม่ไปแล้วเสยีอกี” มะอกึหน้ามุย่ลงเหมอืนครั้งแรกที่เธอเล่าเรื่องนี้ให้

ฟังพร้อมยื่นเงนิให้สองบาท “ฉนัคงคดิถงึพี่มาก”

“พี่กค็งคดิถงึมะอกึ แต่พี่กอ็ยากไปหาพ่อนี่”

“พี่ยงัมพี่อให้ไปหา ฉนัอจิฉาพี่จงั”

กัลยาบอกไม่ถูกว่าดีใจหรือเสียใจที่มะอึกอิจฉาเธอ เพราะเห็นว่า

อย่างน้อยตัวเองก็โชคดีที่มีพ่อให้ไปหา ผิดกับมะอึกที่เหลือเพียงยายคน

เดยีว แต่หากให้เทยีบกบัคนอื่น สดุท้ายแล้วเธอกพ็บว่าเธอไม่ได้โชคดอีะไร

เลย เพราะหากเงยหน้ามองขึ้นไป ไม่ต้องไกลมาก กจ็ะพบคุณสารภ ีคนที่

มีครอบครัวสมบูรณ์พร้อมจนตัวเธอเองยังอิจฉา เมื่อไรหนอจะมีทุกอย่าง

เหมอืนคุณสารภบี้าง

และนั่นคงเริ่มต้นด้วยการมพ่ีอ...กลัยาบอกตวัเองอย่างนั้น และนี่ยิ่ง

ผลักให้เธอตัดสินใจเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นในการไปท�างานกับโรเบิร์ต คนที่

ก�าลงัจะท�าให้ฝันของเธอเป็นจรงิ

ก๊อก...ก๊อก...ก๊อก... 

ไม่ทันที่ใครจะได้พูดอะไรต่อ เสียงเคาะฝาเรือนครัวก็ดังขึ้น แม้จะ

ยงัไม่รู้ว่าใครมาอุตรเิคาะฝาเรอืน แต่มะอกึกว็ิ่งแจ้นปีนออกทางหน้าต่างไป

แล้ว เพราะหากมใีครมาเหน็เข้าคงไม่ใช่เรื่องดนีกั
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แต่จากนั้นไม่นานกม็เีงาตะคุม่ของชายร่างใหญ่เดนิเข้ามา ท�าให้กลัยา

ขนลุกซู่ด้วยความกลัว เกรงว่าจะเป็นคุณทับที่หลุดรอดการคุมตัวออกมา

หาเรื่องเธออีกรอบ หญิงสาวจึงรีบคว้ามีดปลายแหลมเอาไว้แน่น หาก 

คดิจะมารงัแกกนัจรงิ เธอแทงไส้ไหลแน่

“อยู่นี่เองกลัยา ปล่อยฉนัตามหาเสยีทั่ว”

กัลยาชาไปทั้งตัวและหายใจไม่ออกขึ้นมาฉับพลันเมื่อเห็นหน้าคนที่

บอกว่าตามหาเธอเสียทั่วบ้าน หญิงสาวถึงกับมือไม้อ่อนจนท�ามีดหลุดมือ 

ทรุดลงไปนั่งพับเพียบอยู่กับพื้น ยกมือขึ้นท่วมหัวแล้วไหว้ปลกๆ อย่าง

หวาดเกรง

“เธอเป็นอะไร!”

เขาถาม น�้าเสียงฟังดูตกใจอยู่เหมือนกัน แต่ยิ่งท�าให้กัลยาตัวสั่น 

ไปหมด เกรงจะท�าอะไรไม่ถกูใจชายผูน้ี้จนพาให้หวัหลดุจากบ่า เพราะที่ผ่าน

มากน็บัว่าก่อเรื่องไว้และยงัไม่มโีอกาสได้ขอโทษเลย

“ขอโทษเพคะท่านชาย หม่อมฉันขอโทษ” หญิงสาวสั่นไปหมดและ

หลับตาแน่น พนมมืออยู ่เหนือหัว “วันนั้นหม่อมฉันตรัสกับท่านชาย 

ไม่ดเีลย หม่อมฉนัขอโทษ”

เขาหัวเราะร่วนจนกัลยาตัวเย็นวาบ ไม่เข้าใจว่าหม่อมเจ้าท่านนี้

หัวเราะเธอด้วยหรือ และเพราะเอาแต่ก้มหน้า จึงไม่รู้ว่าสีหน้าของเขาเป็น

แบบใดตอนที่เธอกลวัจนขี้ขึ้นสมองอยู่แบบนี้

“เอามอืลงแล้วมองหน้าฉนัก่อน กลัยา” 

เขาสั่งไปหวัเราะไป และเธอกย็อมท�าตามด้วยความเกรงกลวั แต่พอ

เหน็หน้ายิ้มๆ กเ็บาใจขึ้นมาเลก็น้อย 

“แล้วถ้าพูดราชาศพัท์กบัฉนัมนัล�าบาก ไม่ต้องกไ็ด้ ฉนัไม่ถอืดอก”

“เหาจะขึ้นพระเศยีรอกีลัยาซเีจ้าคะ เอ๊ย! เพคะ แล้วใครมาได้ยนิเข้า 

หม่อมฉนัคงถูกประหาร”

“กอ็ย่าพูดให้ใครได้ยนิซ ีอยู่กบัฉนัอยู่กบัรอ็บไม่ต้องเกรง็กไ็ด้”
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“ไม่ได้ๆ ท่านชายอย่าทรงพระล้อเล่นกบัหม่อมฉนัแบบนี้ หม่อมฉนั

กลวัสิ้นพระชนม์”

“ใครสิ้นพระชนม์!”

“หม่อมฉนัซเีพคะ” พอเขาถามเสยีงแขง็ กลัยากย็ิ่งสั่น “ไปลามปาม

ท่านชายไว้เสยีมาก ฉนัสิ้นพระชนม์แน่”

“ถ้าเธอยงัพดูมั่วๆ อยูแ่บบนี้ ใครมาได้ยนิเข้าอาจจะตายขึ้นมาจรงิๆ 

กไ็ด้นะกลัยา”

ได้ยินท่านชายบอกอย่างนั้น กัลยาก็ยิ่งตัวชาวาบเหมือนหายใจไม่

ออก แต่ยังแข็งใจท�าตามค�าสั่งด้วยการเงยหน้ามองเขา เห็นราชนิกุลหนุ่ม

พยายามกลั้นหวัเราะอยู่

“ถามจรงิๆ นี่ใครสอนเธอพูดแบบนี้”

“จ�ามาจากที่เขาเล่นละครนอกกนัเพคะ สวุรรณหงส์เอย สงัข์ทองเอย 

ดูมาหมดแล้ว”

“ดูมาหมดแล้วก็ยังผิด นี่เธอความจ�าไม่ดีหรือได้ครูไม่ดีกันแน่” 

ท่านชายว่าไปกส่็ายหน้าไป “กบัฉนันั่นพอได้ แต่กบัคนอื่น เธอไปพดูแบบนี้ 

เธอคงตายจรงิๆ”

เขาบ่นส�าทบัและท�าหน้าเหนื่อยหน่ายระอา ทว่ามเีสยีงหวัเราะอยู่ใน

ล�าคอด้วย เล่นเอากลัยาแทบลมืหายใจเพราะกลวัตายขึ้นมาจรงิ แล้วถ้าที่

เธอพูดกบัเจ้านายแบบนี้มนัผดิ ต่อไปจะพูดอะไรกบัเขาได้หรอืไม่ หรอืจะ

เลอืกเป็นใบ้ไปเลย จะได้ไม่ต้องเสี่ยงคอขาด

“เอาละกัลยา อยู่กับฉันก็พูดธรรมดาเสียแล้วกัน อย่างที่เราคุยกัน

วนันั้นกไ็ด้ และเธอคงไม่ได้ไปเข้าเฝ้าเจ้านายพระองค์ไหน ไม่น่าจะมปัีญหา

ดอก”

“เพคะ”

“แน่ะ!”

พอเธอใจชื้นกล้าพูดเข้าหน่อยเพราะเห็นเขาไม่ถือสา ท่านชายก็
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ถลึงตาดุแล้วยืนกอดอกอยู่หน้าทางเข้าเรือนครัวอย่างนั้น มองไปก็คล้าย 

ทศกณัฐ์กริ้วอยู่ชอบกล ถ้าไม่ตดิว่ารูปงามคงน่ากลัวกว่านี้มาก

“แล้วนี่เตรยีมของพร้อมหรอืยงั”

“พร้อมแล้วเพ...จ้ะ”

กลัยารบีปรบัปรุงตวัแล้วรบีมุดเข้าใต้เตยีง เอาห่อผ้าขึ้นมากอดและ

ท�าตวัให้เหมอืนวนัที่เจอกนัครั้งแรกตามที่เขาสั่ง

“ท่านชายมารับฉันหรือจ๊ะ แล้วไหนว่าคุณโรเบิร์ตจะมา ท�าไมเป็น 

ท่านชาย”

“โรเบริ์ตโทรศพัท์ถงึฉนั บอกว่าพอดตี้องไปเตรยีมเรื่องขอสมัปทาน

ค้าไม้ในเมืองล�าพูนแทนพ่อ เพราะคุณเดวิดกะจะมาวางลู่ทางท�าธุรกิจใน

สยามไว้ให้ลกูชายสกัพกัจงึจะกลบัองักฤษ อย่างที่เคยท�าตอนหนุม่ และงาน

เข้ามาด่วนมาก เขาต้องไปด�าเนนิการแทนพ่อ จงึไหว้วานฉนัมาแทน และ

เยน็นี้เขาจะมาพบเธอที่บ้าน”

“ถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเถิดจ้ะ” กัลยากอดกระชับถุงผ้า “แต่ท่านชาย 

ไปรอฉนัด้านนอกก่อนนะ ถ้าเดนิออกไปพร้อมกนัแล้วมคีนมาเหน็เข้า ฉนั

ไม่ได้ไปแน่”

“จะกลวัใครเหน็ ตอนฉนัมาหาเธอกไ็ล่ถามคนในเรอืนมาตลอดทาง”

“เหวย!” คนวางแผนจะหนอีอกจากบ้านร้องตาโต “ท่านชายไปถาม

เขาอย่างนั้นได้อย่างไร เกดิมใีครรู้เข้า มหีวงัเขาไม่ให้ฉนัไปหาพ่อกนัพอด”ี

“เธอไม่ได้บอกใครว่าจะไปท�างานกับร็อบอย่างนั้นหรือ” เขาถามคิ้ว

ขมวดแต่กเ็หมอืนได้ค�าตอบอยู่แล้ว “ท�าอะไรเป็นเดก็ๆ ไปได้”

“ฉันกลัวแม่ครูไม่ให้ไปนี่จ๊ะ ทีฉันถามหาพ่อ ก็ตั้งนานกว่าแม่ครูจะ

ยอมเล่าให้ฉนัฟัง”

“ไม่ได้กัลยา เธอจะไปก็ต้องบอกคนที่นี่ไว้ด้วย เกิดเขาเข้าใจผิดว่า

เธอหายสาบสูญหรอืตายไป พวกเขาเสยีใจแย่”

“ขืนบอกฉันก็ไม่ได้ไปน่ะซี” เธอย�้าค�าเดิม แต่ความกลัวเริ่มท�าให้
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น�้าตาคลอหน่วย “อย่าให้ฉันบอกใครเลยว่าจะไปท�างานกับคุณโรเบิร์ต 

เขาไม่ให้ฉันไปแน่ และถ้าฉันอยู่ที่นี่ ฉันก็คงอยู่ให้เขาเรียกใช้งานไปวันๆ 

เป็นแค่บ่าวอยู่ก้นครวั ไม่มวีนัได้เจอพ่อ หรอืดีไม่ดจีะถูกคุณทบัรงัแกเข้า

วนัไหนกไ็ม่รู้”

ท่านชายหนึ่งเงียบไปหลังจากได้ฟังเหตุผลของเธอและยืนนิ่งอยู่ 

สักพัก กอดอกแน่นกว่าเดิม ก่อนจะถอนหายใจยาวราวไม่เห็นด้วย 

กับเธออย่างยิ่ง ถ้าเขายืนยันให้เธอไปลาใครสักคนก่อนไป เธอคงไปลา 

แม่ครสูายหยุด ซึ่งท่านคงไม่ยอมให้เธอไปหาพ่อแน่ แล้วจะท�าอย่างไรต่อไปดี

“ดบัเตาที่ตั้งแกงนั่นเสยีก่อน ประเดี๋ยวไฟจะไหม้เอา” 

ท่านชายบอกเสยีงเรยีบจนกลัยางงไปหมด แต่เขาจ้องหน้าเธอนิ่ง 

“และเธอต้องสัญญามาก่อนว่า ก่อนจะเดินทางไปหาพ่อที่อังกฤษ 

ต้องกลบัมาลาคนที่นี่เสยีก่อน”

“จ้ะ” กลัยาตอบตกลงโดยแทบไม่คดิอะไร “ขอเพยีงฉนัได้ไปหาพ่อ 

ให้ท�าอะไรกไ็ด้ทั้งนั้น”

“ฉนัจะไปรอที่รถหน้าบ้าน รบีตามไปเสยีล่ะ”

ตั้งแต่เกดิมา ครั้งนี้กลัยารบีที่สุดในชวีติ เพราะแม้แต่จะดบัเตาเธอ
ยังท�าลวกๆ จากนั้นก็หอบห่อผ้ากับพวงมะม่วงแล้ววิ่งตามชายหนุ่มมายัง

หน้าบ้านขุนพชิยั

หน้าบ้านขุนพิชัยมีถนนตัดผ่าน ใช้ส�าหรับเกวียนและรถม้าหรือรถ

ลาก และการมรีถเก๋งสคีรมีคนังามหรูหรามาจอดอยู่กเ็ด่นสง่าจนมองหาได้

ไม่ยาก และไม่ต้องเดาเลยว่าเป็นรถของใคร อีกทั้งมีหนุ่มรูปงามแต่งกาย

ด้วยกางเกงแบบฝรั่ง เสื้อกเ็ป็นแบบฝรั่ง สวมเสื้อกั๊กทบั ขาวโพลนไปทั้งตวั

แบบนี้ จะไม่ให้สะดุดตาได้อย่างไร

กลัยาเดนิเข้าไปหา ไม่ทนัได้อ้าปากพดู ท่านชายชดุขาวของเธอกท็กั

ขึ้นมาเสยีก่อน 
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“เธอดบัเตาเสรจ็แล้วจรงิหรอืกลัยา ประเดี๋ยวใครไม่รู้จะได้หาว่าฉนั

ลอบเข้าไปเผาเรอืนขุนพชิยักนัพอด”ี

“พุทโธ่เอ๋ย นึกว่าห่วงเรื่องอะไร” คนกอดห่อผ้าและพวงมะม่วงท�า

หน้าย่นใส่อย่างลมืตวั “ดบัแล้วจ้ะ ไม่ไหม้เรอืนใครดอก แต่รบีไปกนัเถดิ

ท่านชาย เกดิมใีครมาเหน็เข้า ฉนัถูกลากกลบัเรอืนกนัพอด”ี

“ถ้าอย่างนั้นกข็ึ้นรถ”

ท่านชายหนึ่งบอกอย่างเสียไม่ได้แล้วเดินขึ้นรถไป แต่พอเธอจะขึ้น

บ้าง กลัยากเ็ริ่มคิ้วขมวด เมื่อสกัครู่เธอไม่ทนัดูเสยีด้วยว่าเจ้าของรถเข้าไป

ในนั้นได้อย่างไร

“อ้าว เรว็ซ”ี ยิ่งเธอยนืเก้ๆ กงัๆ อยูข้่างประตรูถ ท่านชายหนึ่งยิ่งเร่ง 

“ไหนว่ารบี ท�าไมไม่ขึ้นรถ”

“ขึ้นอย่างไรจ๊ะ”

สิ้นค�าถามเธอ ท่านชายหนึ่งกส่็ายหน้าระอากึ่งข�า จากนั้นกเ็ปิดประตู

รถลงมาอย่างคล่องแคล่ว ก่อนจะอ้อมมาหาเธอที่อยู่อกีฝั่งและดงึประตูรถ

ออกอย่างง่ายดาย คงใจดมีาเปิดให้เธอเข้าไปนั่งกระมงั

“แล้วเธอท�าอะไรเป็นบ้าง” แทนที่จะปล่อยให้เธอเข้าไปนั่งในรถ ท่าน

ชายหนึ่งกลับขวางไว้แล้วถามเสียงเย็นๆ แต่เธอรู้สึกว่าเขาท�าหน้ากวน

อารมณ์อยู่ชอบกล “แค่เปิดประตูรถยงัไม่เป็น จะเอาตวัรอดได้หรอืไม่”

“กฉ็นัไม่เคยได้นั่งรถยนต์กบัเขานี่จ๊ะ แค่นั่งเกวยีนเทยีมววัควายยงั

ไม่เคย อย่างดกีพ็ายเรอืไปตลาดเท่านั้น” เธอเถยีงหน้ายุ่ง “และวนัหนึ่งๆ 

ฉนักท็�างานอยู่แต่ในเรอืนท่านขุน แต่ท�างานบ้านงานเรอืนเป็นทุกอย่างแล้ว

กนั”

“ท่าทางต้องสอนกนัอกีมากเทยีว กลัยา”

กัลยาไม่ชอบเลยที่ท่านชายหนึ่งหัวเราะอยู่ในล�าคออย่างนั้น แต่ก็

ยอมอย่างเสยีไม่ได้ ยอมให้เขามองว่าหน้าโง่ไปเสยีแล้วกนั เพราะหากเป็น

สงัคมที่ตวัเองก�าลงัจะเดนิเข้าไป เธอกไ็ม่รูว่้าอะไรเป็นอะไรอยูแ่ล้ว แต่อย่าง
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น้อยได้ยนิว่าเขาจะสอนให้ หญงิสาวกค็ดิว่าคงพอเอาตวัรอดได้ ท�างานให้

โรเบิร์ตส�าเร็จแล้วไปพบพ่อแท้ๆ ก็คงไม่ต้องอยู่เป็นตัวตลกให้ใครหัวเราะ

เล่นอกีแล้ว

แต่แล้วกัลยาก็รู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นตัวตลกอีกจนได้ เมื่อรถคัน

งามแล่นผ่านประตูรั้วบ้านสูงเข้าไปและพบเรอืนฝรั่งหลงัใหญ่ ก่ออฐิถอืปูน

ดแูขง็แรง แบบบ้านกส็วยงาม แม้จะไม่ใหญ่เท่าวงัรวภิาสที่เคยไปเยอืน แต่

บ้านหลงันี้กง็ามไม่แพ้เรอืนพระยานาหมื่นที่ไหน

หญิงสาวรู้สึกว่าตัวเองตาโตเท่าไข่ห่าน มองบ้านหลังนี้ตาไม่กะพริบ 

ได้ยินเสียงท่านชายหนึ่งหัวเราะเบาๆ ตอนเธอนั่งหลุกหลิกอยู่ในรถเพื่อจะ

ส�ารวจบริเวณภายนอกบ้านหลังนี้ให้ทั่ว มองแล้วมองอีกเพื่อถามตัวเองว่า

จะมาท�างานและกนินอนอยูท่ี่นี่จรงิหรอื แต่มาขนาดนี้แล้วคงไม่ถอดใจและ

กลบับ้านขุนพชิยัเป็นแน่ มแีต่จะก้าวไปข้างหน้าและไปหาพ่อให้ได้

ก้าวที่เธอก�าลังจะก้าวเข้าบ้านนายห้างเดวิดนี้ ไม่ต่างกับก้าวที่ก�าลัง

จะเปลี่ยนแปลงชวีติเธอเลย ต่อไปนี้จะไม่มแีล้วลูกไม่มพี่อ ไม่มแีล้วกลัยา

คนเดมิ คนที่อยู่กลางความมดืมดิของการเป็นลูกก�าพร้า ความหวงัที่จะได้

พบพ่อจะเป็นดงัแสงส่องน�าทางให้เธอก้าวเดนิต่อไป

“รอ็บบอกว่าจะกลบัถงึบ้านเยน็ๆ” 

ท่านชายหนึ่งบอกเนิบนาบเมื่อจอดรถเทียบหน้าบ้านอันมีซุ้มหลังคา

คลุม แล้วลงจากรถอย่างคล่องแคล่ว จากนั้นกเ็ดนิอ้อมมาเปิดประตูรถให้

เธอได้ลงไปเหยยีบพื้นบ้าน

“ฉนัจะอยู่เป็นเพื่อนเธอจนกว่าเขาจะกลบัมากแ็ล้วกนั”

“แล้วท่านชายไม่มกีารมงีานท�าหรอืจ๊ะ เหตุใดจงึว่างไปรบัฉนั”

“หอื?”

ท่านชายหนึ่งครางอยู่ในล�าคอแล้วเขม่นกลับจนกัลยาเริ่มตัวลีบลง

ทุกที รู้แล้วว่าปากพล่อยไป ไม่น่าไปถามเขาเช่นนั้นเลย ถ้าเกิดท่านชาย 

คิดว่าเธอดูถูกเหยียดหยามจะท�าอย่างไร แต่ก็เขานั่นแหละที่มาท�าตัวเป็น
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คนธรรมดากบัเธอก่อน ท�าเป็นเข้ามาคยุด้วยตั้งนานในวนังานโดยไม่บอกว่า

ตวัเองมฐีานนัดรเป็นถงึหม่อมเจ้า จนเธอเผลอสนทิใจ แล้วมาเผลอลามปาม

ไม่รู้ที่ต�่าที่สูงเพยีงนี้

“ฉนัเริ่มท�างานสปัดาห์หน้า อกีทั้งต้องช่วยคูห่มั้นเตรยีมงานแต่ง ต่อ

ไปกค็งไม่ว่างมากวนใจเธอแล้วละ”

กัลยาไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจที่ได้ยินค�าตอบนี้ น�้าเสียงของท่านชาย

หนึ่งก็นิ่งเรียบเหมือนไม่ได้โกรธอะไรเธอ แต่ท�าไมหญิงสาวกลับใจเสียขึ้น

มาแปลกๆ ที่ได้ยนิว่าเขาจะไปเตรยีมงานแต่งงานแลว้จะไม่ได้มาพบเธออกี

หรอืเพราะเขาเป็นคนชกัชวนเธอมาท�างานนี้จนหญงิสาววางใจไปแล้ว 

ทว่าท่านชายหนึ่งก�าลงัจะทิ้งเธอไว้กบัโรเบริ์ต จนบางทยีงัอดคดิไม่ได้ว่าเขา

ก�าลังจะลอยแพเธอด้วยการพามาปล่อยไว้ในคฤหาสน์ของนายห้างเดวิด 

และไม่กลบัมาเหลยีวแลอกีเลย


