
...มคีวามยนิดขีอเรยีนเชญิเพื่อเป็นเกยีรตแิละร่วมรบัประทานอาหาร

เนื่องในงานพธิมีงคลสมรสระหว่าง...

ข้อความพวกนี้เป็นสิ่งที่ เดหล ีอศัวฤทธา เหน็จนชนิตา และพูด
ได้เตม็ปากเลยว่าแค่กวาดตามองแวบเดยีวกท่็องตวัอกัษรที่เรยีงรายกนับน

บตัรเชญิสชีมพูอ่อนตรงหน้าได้ครบทุกตวัเสยีแล้ว

ดังนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมา หญิงสาวจึงท�าแค่ตัดสินใจว่าจะไปหรือ 

ไม่ไป กับแจ้งเลขาฯ ส่วนตัวให้จัดหาของขวัญที่เหมาะสมให้แก่คู่บ่าวสาว

เท่านั้น เธอไม่เคยคดิจะพจิารณาการ์ดแต่งงานพวกนี้อย่างจรงิจงัเลยสกัครั้ง 

จนกระทั่งพบว่าชื่อของเจ้าสาวบนบัตรเชิญเป็นลูกพี่ลูกน้องที่จ�าได้ว่าเพิ่ง

เรยีนจบมธัยมมาได้ไม่นาน

อายุอานามน่าจะแค่ยี่สบิเท่านั้น! 

ขณะที่เธออายุใกล้จะสามสบิสี่แล้ว แต่กลบัไร้วี่แววข่าวมงคล ทั้งๆ 

ที่ตวัเลขนี้ส�าหรบัผูห้ญงินั้นถอืได้ว่าเป็นเลขกโิลหลกัสดุท้ายที่เหมาะกบัการ

บทน�ำ
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สละโสด เพราะถ้าเลยขึ้นไปถงึสามสบิห้าเมื่อไร กเ็ท่ากบัเป็นการตั้งต้นนบั

ถอยหลงัให้วนัหมดอายุของมดลูกและรงัไข่กนัแล้ว

หญิงสาวรู้สึกว่าตัวเองเหมือนผลไม้ที่สุกงอมพร้อมจะหลุดจากขั้ว

อย่างไร้ค่าไปทุกนาที

นกึแล้วกอ็ดแปลกใจและโมโหตวัเองไม่ได้ เพราะถ้าเป็นเมื่อก่อน...

เมื่อราวๆ สกัปีที่แล้วนี้เอง เดหลไีม่เคยรู้สกึเดอืดร้อนหรอืกระวน 

กระวายแบบนี้เลยสกัครั้ง ด้วยตั้งใจมั่นไว้แล้วว่า เมื่อโลกนี้ไม่มผีูช้ายคนไหน 

ที่คู่ควร เธอกจ็ะครองตวัอยู่บนคานไปจนตาย

แต่...

ทุกอย่างที่ตั้งใจไว้กลับเปลี่ยนแปรไปหมดสิ้น จนพูดได้เต็มปากว่า

โลกที่เคยสวยสมบูรณ์แบบของเดหลพีลกิคว�่าคะม�าหงายไปต่อหน้าต่อตา

ทั้งหมดนี้เป็นเพราะ ‘เขา’

เขมวนัต์ มั่งม.ี.. 

คนที่ชาตินี้มีโอกาสได้แผ้วพานเข้ามาในชีวิตเซเล็บสาวโสดอย่างเธอ

เพียง ๐.๐๑ เปอร์เซ็นต์ หรือเท่ากับโอกาสที่ดาวเคราะห์น้อยจะพุ่งตรงๆ 

เข้าชนโลกนั่นละ

แต่เรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก (กอไก่สองล้านตัว) แบบนี้  

เมื่อเกดิขึ้นกม็กัสร้างผลกระทบมหาศาล 

อย่างเช่นเรื่องของเขากบัเธอ

เพราะเขมวนัต์เคยมั่นใจขนาดหนกัว่าเดหลคีอื ‘เมยี’ และ ‘แม่ของ

ลูก’ ของเขา ชายหนุ่มจงึทั้งรกัทั้งแค้นเธออย่างเหลอืแสน แต่พอความจรงิ

พสิจูน์ออกมาว่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องโอละพ่อ! ดงันั้นพอถงึวนันี้...ที่แม้เดหลี

จะอยากเป็น ‘เมีย’ หรือ ‘แม่ของลูก’ ของชายหนุ่ม แต่เขากลับเพิกเฉย  

คล้ายกบัมเีส้นบางๆ คั่นกลางระหว่างทั้งสอง เธอเลยยงัไม่ได้เป็นเมยีของ

เขาจนแล้วจนรอด ความหวงัที่จะได้อุ้มท้องลูกของฝ่ายนั้นกร็บิหรี่ลงไปทุกท ี

แต่หญงิสาวตั้งใจแล้วว่าจะต้องแต่งงานก่อนวนัเกดิครบรอบสามสบิ
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สี่ปีให้ได้ พอกนัทกีบัการฉลองคนืวาเลนไทน์คนเดยีว หรอืตู้เยน็ที่ว่างเปล่า 

มีแต่น�้าผสมคอลลาเจนเพื่อสุขภาพของสาวโสด! และคนอย่าง เดหล ี 

อศัวฤทธา ไม่ใช่คนที่จะยอมถอดใจอะไรง่ายๆ ดจูากตอนที่เธอตดัสนิใจปีน

ขึ้นไปสิงสถิตอยู่บนคานแพลทินัมฝังโคตรเพชรนั่นก็ได้ ไม่ว่าจะโดนผู้ให้

ก�าเนดิ เอด็ ดุ ขู่ และปลอบอย่างไร หญงิสาวกไ็ม่เคยยอมให้ใครหน้าไหน

ฉุดลงจากคานที่ห้อยโหนอยู่แม้แต่ครั้งเดยีว

ดงันั้นเมื่อเธอตดัสนิใจจะกระโดดลงจากคานทั้งท ี เดหลตีั้งใจมั่นว่า

จะต้องกระโดดพุ่งตรงเข้าหาเป้าหมายให้ได้ในครั้งเดยีวและคนเดยีว

ซึ่งเขมวนัต์คอืเป้าหมายนั้น!



รองเท้าหนงัแกะที่ถกูขดัจนขึ้นเงาวาววบั ทั้งสนี�้าตาลเข้มกบัด�าสนทิ 
นั้นเป็นผลงานดไีซเนอร์ชื่อดงัของอติาลี

ชดุเสื้อสทูและกางเกงแบบสภุาพแต่ดดู ีจากห้องเสื้อผูช้ายที่มชีื่อเสยีง

ที่สุดในฝรั่งเศส

เขม็กลดัตดิเนกไท กระดมุข้อมอืเสื้อเชิ้ตท�าจากเงนิแท้สลกัตวัย่อชื่อ

และนามสกุลของผู้รบั

นาฬิกาข้อมอืผลติด้วยมอืตั้งแต่สายถงึตวัเรอืน ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความ

สวยงามทนทานจากสวติเซอร์แลนด์ 

กุญแจรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หนึ่งคัน และของจุกจิกอีกราวยี่สิบ

กล่องที่เดหลีให้วนิษาช่วยหอบหิ้วเข้ามาในบ้าน ท�าให้เด็กหญิงวัยรุ่นมอง

ด้วยความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก

“วา้ว! ท�าไมถงึมกีล่องของขวญัเยอะแยะแบบนี้ละ่คะ พี่เดย์จะเอาไป

บรจิาคเดก็ก�าพร้าที่ไหนหรอืคะ” 

ฝ่ายนั้นเอ่ยถามเสยีงใส และเรยีกเธอว่า ‘พี่’ ทั้งที่ใจจรงิแล้วคนถูก

๑
ของขวัญวันเกิด
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เรียกอยากโดนเรียกว่า ‘แม่’ มากกว่า ทว่ายังเป็นไปไม่ได้ (ในตอนนี้)  

หญิงสาวเลยขอร้องว่าแม้เธอจะมีศักดิ์เป็น ‘น้า’ หรือ ‘อา’ ของเด็กหญิง  

แต่กย็งัไม่อยากถูกเรยีกเช่นนั้น 

ใครกันเล่าอยากจะตอกย�้าความแก่ของตัวเองด้วยการเป็น น้า อา 

หรอืป้าของหลานสาวซึ่งมคีวามสูงไล่เลี่ยกนั และก�าลงัจะเปลี่ยนไปใช้ค�าน�า

หน้าชื่อเป็น นางสาว ในเวลาปีเศษๆ ข้างหน้า 

ด้วยเหตุผลนี้วนิษาเลยยอมตามใจเธอแต่โดยดี นั่งรอฟังค�าตอบ 

จากเดหลตีาแป๋ว 

เดหลีเลยรีบส่ายหน้าปฏิเสธออกไป “ไม่ใช่ค่ะ...ของพวกนี้พี่ไม่ได ้

เอามาบรจิาค พี่เอามา เอ่อ...เอามา...”

จู่ๆ คนที่เคยพูดจาฉะฉานทันคน จนได้รับฉายาว่านางสิงห์แห่ง 

เอวาลอนกรุ๊ปกลบัพูดตะกุกตะกกัเหมอืนคนลิ้นพนักนัขึ้นมาเสยีอย่างนั้น

ทว่าวนิษาที่คอยฟังอยู่ เป็นเด็กฉลาดเฉลียวและปากไวเอาเรื่อง  

เลยหลุดปากถามออกมาทนัท ี“พี่เดย์อย่าบอกนะคะว่า ทั้งหมดนี้เป็น...”

“ใช่ ทั้งหมดนี่เป็นของคุณเข้ม” เธอตอบเสียงหนักแน่น แต่กลับ 

ไม่รูส้กึมั่นใจแม้แต่นดิเดยีวตอนเอ่ยถามอกีฝ่าย “แลว้ท�าไมหนนูดิถงึคดิวา่

ไม่ใช่ล่ะ”

วนษิาไม่ได้ตอบค�าถามนี้ในทนัท ีเดก็หญงิได้กลายเป็นปลาทองที่โผล่

ขึ้นมาฮุบอากาศหายใจไปเสยีแล้วในนาทนีั้น 

รมิฝีปากอิ่มสรีะเรื่อของวนษิาเอาแต่เผยอกว้างเป็นรูปตวัโอแล้วปิด

ฉบัซ�้าๆ กนัอยู่อย่างนั้น จนเดหลเีอ่ยเรยีกเสยีงดงัขึ้น

“หนูนดิ!”

คนถูกเรยีกชื่อเลยได้สต ิประสานสายตากบัเธอทนัท ี“คะ”

“เป็นอะไร”

“ก.็..มใีครที่ไหนเขาให้ของขวญัวนัเกดิกนัทลีะยี่สบิกว่าชิ้นแบบนี้บ้าง

ล่ะคะ” เดก็หญงิพูดออกมาในที่สุด
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“ก็พี่ไง” เดหลีตอบด้วยสุ้มเสียงเป็นปกติที่สุด ท�าให้อีกฝ่ายมองมา

ด้วยดวงตาที่เรยีกได้ว่าแทบพลดัหลุดนอกเบ้า

“แต่มนัไม่เยอะไปหรอืคะพี่เดย์”

คราวนี้คนอายมุากกว่ากะพรบิตาปรบิๆ คดิอยู่นดิหนึ่ง ก่อนยอมรบั

อย่างเสยีไม่ได้

“กค็งมากไปนดิหน่อย แต่พี่ไม่รูน้ี่ว่าพ่อของหนนูดิชอบอะไรบ้างหรอื

อยากได้อะไรบ้าง เลยเอามาทั้งหมดที่คิดว่ามันจ�าเป็นส�าหรับเขา หรือเขา 

น่าจะชอบ”

คู่สนทนาของเธอเงียบไปอึดใจใหญ่ ก่อนพูดออกมาด้วยสุ้มเสียง

อ่อนใจ แล้วชี้ไปที่จักรยานแบบพับได้เมดอินเจแปนที่ถูกผูกโบสีชมพูอ่อน

เอาไว้ตรงแฮนด์

“จกัรยานนั่นมนัจ�าเป็นกบัพ่อยงัไงคะ”

จกัรยานสเีทาเงนิท�าจากไทเทเนยีมทั้งคนั และถูกสั่งท�าให้เหมาะกบั

น�้าหนกัและส่วนสูงของผู้รบัโดยเฉพาะ เป็นของขวญัอกีหนึ่งชิ้นที่หญงิสาว

ตั้งใจน�ามาในวนันี้

“มันอินเทรนด์” เธอตอบเรียบๆ แต่ท�าให้คนถามท�าท่าเหมือนจะ 

เป็นลม ก่อนเค้นเสยีงพูดออกมา

“เอ่อ...แต่พ่อไม่สนใจเรื่องอนิเทรนด์อะไรนั่นหรอกค่ะ”

“ถึงไม่สนใจเรื่องอินเทรนด์ แต่คุณเข้มก็น่าจะสนใจเรื่องการออก

ก�าลงักาย เขาจะได้ใช้จกัรยานนี่ปั่นกบับรรดาหมอ พยาบาลที่โรงพยาบาล 

เดี๋ยวนี้ช่วงเทศกาลส�าคัญๆ ทางภาครัฐชอบจัดงานปั่นจักรยานหนูก็เห็น” 

เดหลใีห้เหตุผลอย่างมั่นใจ

“งั้นลองดูกไ็ด้ค่ะ”

เดก็หญงิพูดด้วยสุ้มเสยีงเบาหววิเหมอืนคนถูกสะกดจติ ก่อนสะบดั

หวัแรงๆ แล้วชี้หมบัไปที่กล่องของขวญัขนาดย่อม ที่หญงิสาวจ�าได้ว่าเป็น 

กล่องใส่สมาร์ตโฟนตระกูลไอรุน่ล่าสุดจากอเมรกิาที่มาพร้อมอปุกรณ์เสรมิ
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ครบครนั

“แล้วนั่นอะไรคะ”

พอได้ยนิค�าตอบของเธอ คนถามกย็่นจมูกใส่ทนัท ี “พ่อต้องไม่ชอบ

แน่เลยค่ะ”

“ท�าไมล่ะ” คราวนี้เดหลรี้องเสยีงหลง เพราะมั่นใจกบัของขวญัชิ้นนี้

ไม่น้อย กผ็ู้ชายส่วนมากชอบเทคโนโลยแีละโทรศพัท์มอืถอืรุ่นใหม่ๆ ไม่ใช่

หรอื

“พ่อบอกว่ามือถือรุ่นนี้แพงเกินไป ไม่มีประโยชน์ส�าหรับพ่อ พ่อ 

ไม่ชอบท่องโลกโซเชยีล ไม่ชอบจ้องจอมอืถอืนานๆ ด้วย บอกว่าเสยีสายตา” 

เด็กหญิงท�าหน้ามุ่ย เหมือนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ก�าลังพูดอยู่นัก “เวลาจะ

ค้นคว้าหาข้อมลูอะไรสกัอย่าง พ่อจะหาจากหนงัสอื หรอืไม่กใ็ช้คอมพวิเตอร์

ค่ะ”

“แต่โลกมนัไปถงึไหนๆ แล้ว เดี๋ยวนี้ใครๆ เขากใ็ช้มอืถอืแบบนี้กนั 

ทั้งนั้น” หญิงสาวแย้งเสียงอ่อนใจ ไม่อยากเชื่อว่าเขมวันต์จะมีความคิด 

แบบนี้ “อีกอย่าง มือถือของพ่อหนูนิดน่ะเก่ามากแล้วนะ ถ้าให้พี่เดา มัน 

น่าจะอายุสกัสามปีได้มั้ง”

ผู้ชายทุกคนที่เธอรู้จักพร้อมจะโยนโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าทิ้งไป

ทนัททีี่มรีุ่นใหม่วางตลาด

“ค่ะ แต่ถงึยงัไงพ่อกไ็ม่รบัของขวญัชิ้นนี้จากพี่เดย์แน่ค่ะ เพราะมนั

แพงไป”

“มอืถอืดีๆ  กร็าคาประมาณนี้ทั้งนั้น”

ส�าหรบัเดหล ี เงนิแค่สามสี่หมื่นไม่นบัว่ามากมายอะไรเลย เรยีกได้

ว่าเศษเงนิด้วยซ�้าไป

ทว่าวนษิากลบัส่ายหนา้เป็นพลัวนั “แต่ยงัไงกเ็กนิงบของพ่ออยู่ดคี่ะ”

รู้อยู่หรอกว่าเขมวันต์นั้นไม่เหมือนคนอื่นๆ ที่เธอเคยรู้จัก เพราะ 

ไม่อย่างนั้นเขาคงไม่เลอืกเป็นสตูนิรแีพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนเลก็ๆ เช่นนี้
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เพียงแต่เขาจะสมถะมากไปไหม หญิงสาวพยายามข่มใจก่อนตั้ง

ค�าถามต่อ

“พ่อหนูนดิมงีบของขวญัเท่าไหร่หรอื”

เธอบอกตวัเองว่ากด็เีหมอืนกนัที่รู้แบบนี้ เพราะจะได้ก�าจดัตวัเลอืก

ทิ้งได้ง่ายขึ้น แต่ค�าตอบที่ได้รบักลบัท�าให้เดหลนีิ่งอึ้งไปหลายนาที

“ไม่เกนิพนัค่ะ”

หนึ่งพนับาท!

เดหลีไม่เคยให้ของขวัญใครในราคานั้นสักที ยิ่งกว่านั้นถ้าเขมวันต์

จ�ากัดงบประมาณไว้แค่นั้นจริงๆ ของขวัญทั้งหมดที่เธอคัดสรรมาให้เขา 

ในวันนี้ก็ต้องโดนโยนลงเข่งไปอย่างแน่นอน เพราะชิ้นที่ราคาต�่าที่สุดก็ยัง 

สูงกว่าตวัเลขห้าหลกัอยู่ดี

“เงนิแค่นั้นจะซื้ออะไรได้” ในที่สุดหญงิสาวกค็รวญครางออกมา

“ได้ตั้งหลายอย่างนะคะ อย่างหมวกสานใบใหม่”

“หมวกปานามาอย่างถูกๆ กใ็บนงึไม่ต�่ากว่าสามพนัแล้ว”

“กเ็อาแค่หมวกธรรมดาสคิะพี่เดย์ หมวกมปีีกแบบให้พ่อใส่ไปลงสวน

ได้น่ะค่ะ” เดก็หญงิแนะน�า

เดหลฟีังแล้วกไ็ด้แต่หลบัตาแน่นอย่างอดัอั้นตนัใจ

หมวกสานแบบชาวสวนสนิะที่วนษิาก�าลงับอกเธออยู่

“ถ้าพี่เดย์เห็นว่าหมวกอย่างเดียวดูน้อยไป ก็ให้ผ้าขาวม้าพ่ออีกสัก

สองผนืกไ็ด้ค่ะ”

“ผ้า-ขาว-ม้า!”

“ค่ะ พ่อชอบนุ่งผ้าขาวม้าเวลาอาบน�้าที่ตุ่มหลงับ้าน มสีองผนืก�าลงัด ี

ไว้ผลดักนัใช้”

อกีฝ่ายบอกเสยีงเจื้อยแจ้ว ขณะที่คนฟังท�าหน้ากลนืไม่เข้าคายไม่ออก 

ราวกบัอมบอระเพด็เข้าไปทั้งต้น

เดหลีเคยให้ผ้าชิ้นงามๆ เป็นของขวัญแก่ใครๆ อยู่บ้างเหมือนกัน  
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แต่ผ้าเหล่านั้นถ้าไม่ใช่ผ้าลูกไม้จากเบลเยียม ผ้าไหมพิมพ์ลายจากญี่ปุ่น  

หรอืผ้าซิ่นทอมอืพื้นบ้านสั่งท�าเป็นพเิศษยกดอก ยกดิ้นเงนิดิ้นทอง กม็กัเป็น

ผ้าพชัมนิาจากแคว้นแคชเมยีร์ของอนิเดยีอนัโด่งดงั

แต่ส�าหรบั ผ้า-ขาว-ม้า แล้ว เธอไม่เคยคดิจะให้ใครเลยสกัท ี

ไม่ใช่ไม่รู้จกั แต่ไม่เหน็ว่าผ้าตาตารางหมากรุกแบบพื้นบ้านพวกนั้น

จะน่าให้เป็นของขวญัคนตรงไหน 

หญิงสาวเลยต้องยืนนิ่งท�าใจอยู่ราวอึดใจหนึ่ง ก่อนค่อยมีแรงเค้น

เสียงออกไปว่า “นอกจากหมวกสานกับผ้าขาวม้าแล้ว หนูนิดว่าพี่ให้อะไร

คุณเข้มอกีด ีรองเท้าแตะนนัยางดไีหม” 

เธอไม่ได้ประชด แต่นกึไม่ออกจรงิๆ ว่าจะมอีะไรเข้ากบัหมวกสาน

กบัผ้าขาวม้าได้ดกีว่ารองเท้าแตะแบบคบีของนนัยาง

“เป็นรองเท้าบูตยางส�าหรบัใส่ไปลอกท้องร่องในสวนดกีว่าค่ะ อ้อ...

แล้วกเ็ปลญวนอกีสกัปากกไ็ด้ค่ะ”

“เปลอะไรนะ” 

พอเหน็คนฟังมดืแปดด้าน คนพูดเลยท�าหน้าขดัใจหน่อยๆ “หนูนดิ

บอกว่า เปลญวนสกัปากกไ็ด้ค่ะ”

“มนัคอือะไร เปลชนดิใหม่หรอื” 

เดหลรีู้จกัเปล แต่เปลญวนและเปลญวนสกัปากนี่คอือะไร

คราวนี้เดก็หญงิหวัเราะเสยีงใสออกมาอกีค�ารบหนึ่ง สายตาที่มองมา

นั้นฉายให้เหน็ถงึความขบขนัชดัเจน

“ปากเป็นลกัษณนามของเปลญวนค่ะ คอืหนูนดิจะบอกว่า ถ้าพี่เดย์

คิดว่าแค่หมวก ผ้าขาวม้า รองเท้าบูตมันจะน้อยไป ก็ให้เปลญวนพ่ออีก 

สกัหนึ่งปากกไ็ด้ พ่อจะได้ไว้ผูกนอนใต้ต้นไม้ในสวน เพราะเปลญวนที่พ่อ

ใช้อยูม่นัเป่ือยเตม็ทแีล้ว” เดก็หญงิน�าเสนอเสยีงใส ก่อนขมวดคิ้วมุ่นในเวลา

ต่อมา “แต่เอ๊ะ! ของทั้งหมดนี้มนัจะเกนิพนัไหมคะพี่เดย์”

เดหลไีม่รู้ เพราะไม่เคยซื้อของที่อกีฝ่ายบอกสกัท ีทว่าคงหาทางรู้ได้



16  l  วิ ว า ห์ โ ค้ ง ส ุด ท้ า ย

ไม่ยาก แต่ยงัไม่ทนัตอบค�าถามนี้ วนษิากอ็ทุานขึ้นด้วยความตื่นเต้นเสยีก่อน

“อุ๊ย! พ่อมาแล้วค่ะพี่เดย์”

หญิงสาวมองไปก็เห็นแสงไฟสีเหลืองนวลล�ายาวของรถเก๋งสัญชาติ

ญี่ปุ่นกลางเก่ากลางใหม่สาดส่องเข้ามาในสนามหญ้าหน้าบ้าน เธอจึงแทบ 

ไม่ต้องคดิเลยตอนร้องบอกเดก็หญงิเสยีงเฉยีบขาด

“งั้นหนูนดิมาช่วยพี่เกบ็ของพวกนี้ก่อน”

“เกบ็ไปไหนคะ” คนถามท�าหน้าพศิวง

“ไปไว้ที่ไหนกไ็ด้ที่คุณเข้มจะไม่เหน็น่ะ” 

เดก็หญงิท�าหน้างงงนัเมื่อได้ยนิเช่นนั้น เธอเลยขยายความต่อว่า

“คอืพี่จะซ่อนของพวกนี้ไว้ก่อน กห็นูนดิบอกว่าคุณเข้มไม่น่าจะชอบ

ไม่ใช่หรอื”

“ค่ะ...แต่จะซ่อนที่ไหนล่ะคะ” 

ความงงคงแปรเปลี่ยนเป็นล�าบากใจ เพราะถงึบ้านหลงันี้จะไม่ใช่เลก็ๆ 

แต่เจ้าของตั้งใจตกแต่งให้โปร่งโล่งจงึมเีฟอร์นเิจอร์แต่เพยีงน้อยชิ้น

“ของพวกนั้นหนูนดิไปหาตู้ยดัๆ เกบ็ไว้ก่อน ส่วนของพวกนี้เดี๋ยวพี่

จดัการเอง” 

‘ของพวกนั้น’ ที่เดหลีบอกคือพวกกล่องของขวัญกล่องเล็กๆ ซอง

น้อยๆ รวมไปถงึโทรศพัท์มอืถอืเครื่องนั้นด้วย ส่วน ‘ของพวกนี้’ คอืกล่อง

ของขวญัที่มขีนาดค่อนข้างใหญ่ เช่น กล่องรองเท้า กล่องใส่เสื้อสทู รวมไปถงึ 

จกัรยานพบัได้คนันั้น

 

รถสปอร์ตเพรียวลมสีด�าขึ้นเงาปลาบที่จอดอยู่ในโรงรถบ่งบอกว่า 
เซเลบ็สาวเดนิทางมาถงึแล้ว แต่บ้านกลบัเงยีบกรบิตอนเขมวนัต์เปิดประตู

เหลก็ดดัตดิมุง้ลวดเข้าไป ภายในห้องรบัแขกกว่็างเปล่า จะมกีแ็ต่เสยีงฝีเท้า

ซอยถี่ดงัแว่วมาเข้าหตูามด้วยเสยีงอะไรบางอย่างหล่น และเสยีงอทุานเบาๆ

เขมวนัต์หรี่ตาลงนดิๆ พร้อมนกึสงสยัว่าเดหลกีบัวนษิาคงชวนกนัท�า
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อะไรบางอย่างที่ไม่อยากให้เขารู้อยู่แน่ๆ 

จะว่าไปกด็อียูห่รอก ที่ผูห้ญงิที่เขารกัทั้งสองคนเข้ากนัได้ดเีป็นป่ีเป็น- 

ขลุย่แบบนี้ แต่คงจะดกีว่านี้ถ้าทั้งคูไ่ม่เข้ากนัได้ดถีงึขนาดนี้ เพราะบ่อยครั้ง

ที่พวกเธอท�าให้เขาปวดหวัโดยไม่ตั้งใจ

ชายหนุ่มตัดสินใจเดินตรงไปยังห้องที่ใกล้ที่สุดที่ได้ยินเสียงดังลอด

ออกมา

เดหลอียู่ที่นั่น

เธอยังดูเยือกเย็นเหมือนเคย จะมีก็แต่ดวงตาเรียวอย่างตาหงส์ที่ 

เบกิกว้างตอนเหน็หน้าเขา และน�้าเสยีงที่แปร่งกว่าปกต ิ“คุณเข้ม...เอ่อ คุณ

จะเข้าห้องน�้าหรอืคะ”

เขมวันต์ไม่ได้อยากเข้าห้องน�้า แต่เมื่อถูกทักเช่นนั้น ซ�้าคนถามยัง 

สบืเท้าเข้ามาหาแล้วรบีดงึประตปิูดตามหลงัราวกบัจะต้อนให้เขาออกไปจาก

บรเิวณนั้น เลยนกึสงสยัขึ้นมา จงึตอบหน้าตายไปว่า

“ครบั”

“เอ่อ...งั้นไปเข้าห้องน�้าบนบ้านดไีหมคะ”

“ท�าไมล่ะครบั”

“คอื...ส้วมมนัตนัน่ะค่ะ”

เจ้าของบ้านหนุ่มขมวดคิ้วนดิๆ เมื่อได้ยนิเช่นนั้น เพราะเมื่อเช้าตอน

ออกจากบ้าน เขาจ�าได้ว่าห้องน�้ายงัใช้ได้ดอียู่

“ไม่เป็นไรครบั ผมมโีซดาไฟกบัยางปั๊มส้วม” 

เขาตอบอย่างใจเย็นแล้วท�าท่าจะเดินออกไปยังโรงรถที่มีห้องเก็บ

อุปกรณ์เครื่องมอืช่างอยู่ แต่มอืเรยีวของอกีฝ่ายกลบัจบัแขนหนาไว้แน่น

“เอาไว้ท�าทหีลงักไ็ด้มงัคะ ฉนัว่ากดน�้าลงไปหลายๆ ทกีค็งหาย” 

เธอบอกพร้อมส่งยิ้มมาให้ แต่เป็นรอยยิ้มปร่าๆ ที่ท�าให้ชายหนุ่ม 

รูส้กึแปลกๆ แต่ยงัไม่ทนัพดูอะไร วนษิากเ็ดนิออกมาจากทางหลงับ้านพร้อม

เหนี่ยวแขนเขาไว้อกีข้าง
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“เย้ พ่อมาแล้ว เราไปหาข้าวกนิกนัเถอะค่ะ หนูนดิหวิจะแย่แล้ว” 

เดก็หญงิเสนอน�้าเสยีงกระตอืรอืร้น ท�าให้เขมวนัต์อดยิ้มบางๆ ไม่ได้

“หนูนดิอยากกนิอะไรล่ะ”

คนถกูถามท�าแก้มป่อง มองมาคล้ายจะค้อน “เรื่องอะไรมาถามหนนูดิ 

วนันี้วนัเกดิพ่อนะคะ พ่ออยากกนิอะไร หนูนดิกบัพี่เดย์กก็นิอนันั้นละ”

“วนัเกดิ?” ชายหนุ่มทวนค�าด้วยความแปลกใจ 

เดหลถีงึกบัหนัไปสบตาวนษิาเหมอืนไม่อยากจะเชื่อหตูวัเอง ก่อนเอ่ย

ออกมาในที่สุด

“นี่...คุณอย่าบอกนะว่าคุณจ�าวนัเกดิตวัเองไม่ได้” 

“กจ็�าไม่ได้น่ะส”ิ เขาตอบอุบอบิ

“พ่อกเ็ป็นแบบนี้ทั้งปีละค่ะพี่เดย์” บตุรสาวเอ่ยพร้อมย่นจมกูใส่อย่าง

อดิหนาระอาใจคล้ายเป็นแม่แก่ ส่วนตวัเขาเป็นเดก็เลก็ๆ 

เขมวนัต์จงึตอบหน้าตายว่า

“หน่วยความจ�าในหวัพ่อมพีื้นที่จ�ากดั แค่ต้องจ�าอาการคนไข้กบันดั

ท�าคลอด เมโมรกีเ็ตม็แล้ว” 

“งั้นเรามาช่วยกันเพิ่มพื้นที่เมโมรีให้คุณสักกิ๊กสองกิ๊กด้วยอาหารค�่า

ที่ท�าจากปลาทะเลอร่อยๆ ดไีหมคะ ฉนัเป็นเจ้ามอืเอง”

“ไปเถอะนะคะพ่อ เผื่อว่าโอเมกาทรจีะช่วยพ่อได้ไง”

บุตรสาวรบเร้าพร้อมเขย่าแขนเหมอืนเป็นเดก็เลก็ๆ ท�าให้ชายหนุ่ม

ถงึกบัสั่นศรีษะเบาๆ ด้วยความขบขนัระคนอ่อนใจ

เขาไม่ชอบออกไปกนิอาหารนอกบ้านสกัเท่าไร โดยเฉพาะช่วงเยน็ย�่า

อย่างวันนี้ที่เหนื่อยจากการท�าคลอดคนไข้มาถึงหกราย เขมวันต์อยากกิน

อะไรง่ายๆ แลว้นั่งจบิเบยีรเ์ยน็ๆ สกัแก้วเพื่อผอ่นคลายประสาทและกล้าม

เนื้อที่เขม็งเกร็งมาทั้งวันมากกว่า แต่เมื่อเห็นดวงตาที่มองมาอย่างคาดหวัง

ของทั้งสอง ทั้งยงัฉุกคดิได้ว่าวนันี้เป็นวนักลางสปัดาห์ที่พรุ่งนี้ไม่ใช่วนัหยุด 

ทว่าเดหลยีงัอุตส่าห์ขบัรถมาเป็นร้อยกว่ากโิลเพื่อฉลองวนัเกดิด้วย เขาเลย
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ไม่อาจกล่าวค�าปฏเิสธออกไปได้

“กไ็ด้ แต่คุณกบัหนูนดิรอผมเดี๋ยว ขอไปล้างมอื ดื่มน�้าสกัแก้วก่อน 

วนันี้ท�าไมคอแห้งนกักไ็ม่รู้” 

เขาบอกพร้อมก้าวยาวๆ เข้าไปในครวั แต่มอืยงัไม่ทนัได้คว้าประตู

ตู้เยน็ บุตรสาวกว็ิ่งพรวดเข้ามาแทรกหน้าตาตื่น 

“อะไรกนัฮหึนูนดิ” เขมวนัต์หรี่ตานดิๆ อย่างแปลกใจระคนไม่ไว้ใจ

ท่าทางของบุตรสาวบ่งบอกถงึพริุธชดัเจน “ไม่มอีะไรค่ะ แต่เอ่อ...” 

แล้วคนที่เคยช่างพูดเจื้อยแจ้วกลบัตะกุกตะกกัขึ้นมาเสยีอย่างนั้น

“แต่อะไร” เขมวนัต์เอ่ยเสยีงนุ่มแต่แฝงกงัวานกดดนัเตม็ที่ 

เด็กหญิงมีสีหน้าเจื่อนลงอย่างเห็นได้ชัด ซ�้ายังสบตากับเดหลีที่ก้าว

ตามมาคล้ายบอกใบ้อะไรบางอย่าง หญงิสาวเลยกล่าวแก้แทนอย่างว่องไว

“หนูนดิคงอยากหาน�้าให้คุณดื่มมงัคะ คอืวนันี้เป็นวนัเกดิคุณ แกคง

อยากปรนนบิตัคิุณน่ะค่ะ ใช่ไหมหนูนดิ” 

“ค่ะ ตามนั้นเลยค่ะพ่อ” ลูกสาวเขาเอ่ยรบัแขง็ขนั 

ยิ่งเห็นทั้งคู่รับส่งกันดีเป็นปี่เป็นขลุ่ยแบบนี้ เขมวันต์ยิ่งมั่นใจว่า 

สองสาวจะต้องร่วมมือกันท�าอะไรที่ไม่อยากให้เขารู้แน่ ชายหนุ่มเลยตอบ

เรยีบๆ ไปว่า

“ไม่เป็นไร แค่รนิน�้า พ่อท�าเองได้”

“ไม่เป็นไรค่ะ หนูนดิอยากท�า” เดก็หญงิรบีตอบ

“พ่อบอกพ่อท�าเองไง”

“หนูนดิท�าให้”

“ไม่ต้อง”

“แต่...อุ๊ย!”

แล้วในที่สดุชายหนุม่กเ็ป็นฝา่ยชนะ หลงัจากยื้อยดุกนัอยูห่นา้ประตู

ตู้เย็นได้พักหนึ่ง แล้วตัดสินใจชกใต้เข็มขัดด้วยการเอื้อมมือไปจั๊กจี้สีข้าง

เดก็หญงิเอาดื้อๆ 



20  l  วิ ว า ห์ โ ค้ ง ส ุด ท้ า ย

วนษิาไม่ใช่คนบ้าจี้ แต่พอโดนเขมวนัต์เล่นงานทเีผลอเลยสะดุง้โหยง

ด้วยความตกใจและเผลองอตัวลง ชายหนุ่มจึงรีบดึงประตูตู้เย็นออกด้วย

ความว่องไว พร้อมนกึสงสยัว่าทั้งคู่คงซ่อนเค้กก้อนใหญ่เอาไว้

แต่กลายเป็นว่าเขาคดิผดิ

เพราะยงัไม่ทนัได้กวาดตามองกพ็บว่ามกีล่องของขวญัและซองกระดาษ 

ขนาดย่อมร่วงหล่นลงมาแทน

เขมวนัต์กะพรบิตาถี่ๆ  ด้วยความแปลกใจ ก่อนหนัไปมองบุตรสาว

ที่ตอนนี้เผ่นพรวดไปอยูด้่านหลงัเดหลทีี่ยนืนิ่งขงึ มองมาคล้ายไม่เชื่อสายตา

ตนเองเช่นกนั 

“นี่มนัอะไรฮ ึหนูนดิ”

ค�าถามนั้นท�าให้เด็กหญิงยิ้มแหยอยู่อึดใจหนึ่ง “เอ่อ...หนูนิดว่าพ่อ

ถามพี่เดย์เองดกีว่า” 

ลกูสาวของเขาท�าท่าจะทิ้งคูห่ใูนตอนนั้นเอง ท�าให้เดหลผีวาไปฉดุมอื

ไว้ทนัที

“เดี๋ยวสหินูนดิ”

“พี่เดย์ตอบค�าถามพ่อไปเถอะค่ะ ถ้ายงัไงเจอกนัพรุ่งนี้นะคะ หนูนดิ

ขอไปนอนเล่นรอที่บ้านตาผู้ใหญ่ก่อน”

พอเด็กหญิงบิดมือออกจากการเกาะกุมได้ ก็วิ่งเกือบเป็นกระโจน 

ออกไปจากห้องนั้น ไม่นานกไ็ด้ยนิเสยีงเปิดปิดประตบู้านดงัมาจากทางห้อง

รบัแขก

ลูกสาวของเขาคงหนีไปตั้งหลักที่บ้านผู้ใหญ่ลีที่นับถือเหมือนเป็น 

ญาตสินทิอย่างที่ประกาศไว้

เขมวนัต์หยบิกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมผนืผ้าขนาดกวา้งเท่าฝ่ามอืที่ห่อ

กระดาษของขวญัและผกูโบสวยงามขึ้นมา พร้อมกบัมองคนตรงหน้าไปด้วย 

“ว่ายงัไงครบัคุณเดย์”

“ก.็..ไม่มอีะไรนี่คะ แค่หนูนดิเอาของที่ฉนัให้เกบ็ มาเกบ็ไว้ผดิที่” 
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เธอตอบเรียบๆ แต่ดวงตาทอประกายบางอย่าง อาจเป็นประหม่า

หรอืสบัสน ชายหนุม่กไ็ม่แน่ใจนกั รูแ้ต่ฝ่ายนั้นท�าท่าเหมอืนจะมาควา้กลอ่ง

ของขวัญไปจากมือเขาให้เร็วที่สุด แต่เขมวันต์กลับเบี่ยงตัวหลบเสีย ร่าง 

ระหงของเดหลเีลยถกูกกัไว้ระหว่างวงแขนล�่าสนักบับานประตตููเ้ยน็ในที่สดุ

หญงิสาวท�าท่าจะพดูอะไรบางอย่างออกมา แต่สดุท้ายกเ็ลอืกที่จะกดั

รมิฝีปากล่างแล้วยนืเงยีบแทน เขมวนัต์จงึเป็นฝ่ายกล่าวออกมาเอง

“ผมนกึว่าเป็นของขวญัของผมที่คุณตั้งใจให้หนูนดิเอามาเซอร์ไพรส์

ผมเสยีอกี” 

“แล้ว...ถ้ามนัเป็นแบบนั้นจรงิๆ คุณจะดใีจไหมคะ” เดหลชี้อนตาขึ้น

สบตา 

“กค็งดใีจและแปลกใจไปพร้อมๆ กนั”

“ท�าไมล่ะคะ”

“ก.็..ของขวญัวนัเกดิผมท�าไมมนัมหีลายกล่อง หลายซองนกั” ชายหนุ่ม 

บอกพร้อมกับพยักพเยิดไปบนพื้นห้อง ซึ่งมีกล่องของขวัญหลายกล่อง 

ตกอยู่ และคดิว่ายงัมอีกีหลายกล่องอยู่ในตู้เยน็

“ไม่ดหีรอืคะ”

“ไม่ละ” เขมวนัต์ตอบตรงๆ เลยได้เหน็คนตรงหน้ามสีหีน้าเจื่อนไป

อย่างเหน็ได้ชดั

“ท�าไมคะ”

“ผมไม่อยากให้คุณต้องยุ่งยาก อกีอย่างผมกไ็ม่เคยจดัฉลองวนัเกดิ

อะไรด้วย มนัไม่จ�าเป็น”

“แต่นี่เป็นวนัพเิศษของคุณนะคะ” เธอแย้งอย่างไม่เหน็ด้วย “ถ้าไม่มี

วนันี้กจ็ะไม่มคีุณบนโลกใบนี้ แล้วเรากจ็ะไม่ได้เจอกนั”

ค�าตอบของเธอท�าให้เขายอมจ�านนและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเบาๆ 

พร้อมกบัมองอกีฝ่ายด้วยสายตาอ่อนโยนอย่างที่ไม่ค่อยใช้มองใครบ่อยนกั 

ท�าให้คนถูกมองแก้มเปลี่ยนเป็นสรีะเรื่อขึ้นต่อหน้าต่อตา
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เดหลีเองก็คงจะรู้ตัวเหมือนกัน เพราะหญิงสาวรีบกระแอมออกมา 

แล้วบอกเขาเสยีงรวัเหมอืนคนตื่นเต้นและพยายามเปลี่ยนเรื่องคุย “แล้วคณุ

จะไม่แกะดูสกัหน่อยหรอืคะว่าถูกใจของที่ฉนัให้ไหม”

“คุณอยากให้ผมแกะกล่องไหนล่ะ” เขาเอ่ยต่อเมื่อเหน็ว่าเธอยงัเงยีบ 

กรบิ “กล่องที่คุณซ่อนไว้ในห้องน�้าดไีหม”

เดหลเีบกิตากว้าง มองเขาคล้ายไม่เชื่อหูตวัเอง “คุณรู้ได้ยงัไงว่าฉนั

ซ่อนของขวญัไว้ในห้องน�้า”

“ตกลงคุณซ่อนไว้หรอื” 

เขมวันต์ยิ้มบางๆ เพราะแค่โยนหินถามทางเท่านั้น แต่เธอกลับ

ยอมรบัออกมาทนัท ีใบหน้าของหญงิสาวจงึกลายเป็นสเีข้มกว่าเก่าดลูะม้าย

สาวน้อยขี้อาย ทว่ามาดนางสงิห์ยงัไม่หายไปไหน เพราะในที่สดุปลายคางมน 

กเ็ชดิขึ้นแล้วจ้องกลบัอย่างท้าทาย

“อย่าว่าฉนัเอาไปซ่อนเลย บอกว่าฉนัเอาไปเกบ็ดกีว่า”

“ในเมื่อคุณตั้งใจเอามาให้ผม แล้วท�าไมถงึเอาไปเกบ็เสยีล่ะ” 

สีกุหลาบแก่บนโหนกแก้มหญิงสาวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติท�าให้

เขาอดใจไว้ไม่ไหวที่จะใช้ปลายนิ้วลูบไล้ลงไปอย่างแผ่วเบา ดวงตาเรียวรี 

ที่มขีนตาประดบัเป็นแผงจงึหลุบลงต�่า แล้วตอบออกมาว่า

“ก.็..หนูนดิบอกว่ามนัอาจจะเยอะเกนิไป แล้ว...คุณอาจจะไม่ชอบ...

หรอืไม่ได้ใช้” 

ค�าตอบของเธอเป็นสิ่งที่เขาพอจะเดาได ้แต่ถงึอย่างนั้นกย็งัอดสงสยั

ไม่ได้ “คุณให้อะไรผมหรอื หนูนดิถงึได้บอกแบบนั้น” 

เขาถามด้วยความอยากรู้มากกว่าอยากได้ ตอนจูงมอือกีฝ่ายให้เดนิ

ไปที่ห้องน�้าด้วยกนั รูส้กึเหมอืนเดหลจีะตวัเกรง็หน่อยๆ และท�าท่าจะไม่ยอม 

ก้าวเดินไปด้วย แต่เขมวันต์ไม่ยอมแพ้ ชายหนุ่มออกแรงกึ่งลากกึ่งจูง 

หญงิสาวให้ไปด้วยกนัจนส�าเรจ็

หลังผ้าม่านพลาสติกสีขาวทึบตรงบริเวณที่กั้นไว้ส�าหรับอาบน�้า  
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มีกล่องของขวัญขนาดใหญ่ราวสิบกว่ากล่องวางไว้บนพื้นกระเบื้อง และมี

จักรยานพับได้คันหนึ่งอยู่ที่นั่นด้วย เขมวันต์เลยหันขวับไปหาอีกฝ่ายเป็น

เชงิถาม

“กข็องขวญัวนัเกดิของคณุไงคะ” เดหลตีอบเสยีงอบุอบิในล�าคอ และ

พยักพเยิดไปยังทิศที่รถของเธอจอดอยู่อย่างรวดเร็ว “หรือถ้าคุณไม่ชอบ

ของพวกนี้ ยงัมกีล่องของขวญัอกีสองสามกล่องที่ฉนัยงัไม่ได้ยกลงมา แล้ว

กเ็รอืยางแบบทนัสมยัสุดๆ ที่ยงัไม่ได้เป่าลมอกีล�าหนึ่งอยู่ที่ท้ายรถของฉนั”

จกัรยาน...เรอืยาง...เสื้อผ้า...และยงัของอื่นๆ ที่เขาเหน็กองอยู่บนพื้น

ห้องน�้ากบัที่ซุกไว้ในตูเ้ยน็ ท�าให้เขมวนัต์ไม่รูว่้าระหว่างยกมอืขึ้นกมุขมบักบั

บบีคอคนตรงหน้า เขาอยากท�าอะไรมากกว่ากนั

“ผมรูแ้ล้วว่าของพวกนี้เป็นของขวญัวนัเกดิของผมจากคณุ แต่ค�าถาม

คอื ท�าไมถงึได้มากมายอย่างนี้”

“ไม่มากหรอกค่ะ”

“กี่ชิ้น”

“คะ?”

“คุณให้ของขวญัผมกี่ชิ้น”

“สกัยี่สบิ...เอ่อ ไม่ส ิยี่สบิสี่ หรอือาจจะเป็นยี่สบิแปด แต่ไม่ถงึสามสบิ

หรอกค่ะ”

ค�าตอบของเธอท�าให้ใบหน้าเขาคล้ายโดนน�้าแขง็ผนกึเอาไว้ให้คงที่อยู่

อย่างนั้นนานหลายนาที

ของขวญัยี่สบิกว่ากล่อง! ให้คนคนเดยีว จากคนคนเดยีว!

เป็นสิ่งที่เขมวันต์ไม่เคยนึกฝันมาก่อน แม้แต่ตอนที่ไปเล่นดนตรี

คลายเครียดสมัยเรียนหมอเมื่อสิบกว่าปีก่อน เขาก็ไม่เคยได้ของขวัญมาก

เท่านี้ในครั้งเดยีว ชายหนุม่จงึต้องใช้เวลาอยูพ่กัใหญ่ก่อนจะกลนืน�้าลายฝืดๆ 

ลงคอไปได้ แล้วเอ่ยถามคนตรงหน้าว่า

“ยี่สบิแปดเชยีวหรอื”
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“อาจจะแค่ยี่สบิหกกไ็ด้ค่ะ” เธอกล่าวอ้อมแอ้มออกมาในที่สุด “คอื

ฉนัไม่รูว่้าจะให้อะไรคณุด ีปรกึษาเพื่อนๆ กแ็นะน�าไปคนละอย่างสองอย่าง 

ฉนัมาคดิดูแล้วเลยเอามาทั้งหมดที่คดิว่าอยากให้”

เขมวันต์ฟังจนจบก็ตัดสินใจได้ว่าจะไม่กุมขมับหรือบีบคออีกฝ่าย 

ชายหนุ่มเลือกที่จะดึงริบบิ้นผ้าซาตินสีชมพูอ่อนหวานที่ผูกตรงแฮนด์

จักรยานออกแล้วใช้มันแทนที่คาดผมให้หญิงสาว โดยตั้งใจผูกส่วนที่เป็น

ปมไว้ด้านบน จากนั้นก็บรรจงท�าจนเป็นโบงดงาม ก่อนจะก้มลงไปชิด 

รมิฝีปากอิ่มเตม็ตงึของคนตรงหน้าแล้วกระซบิ

“ถ้าคุณอยากให้ของผมจริงๆ ก็แค่ผูกโบเส้นนี้เส้นเดียว แล้วเดิน

เข้าไปหาผมที่เตยีงตอนกลางดกึคนืนี้”

ดวงตาหงส์ของหญงิสาวเบกิกว้างเป็นสองเท่าตอนที่เขาพดูจบ “คะ?” 

เขมวันต์ไม่ตอบในทันที แต่เลือกที่จะคลี่ยิ้มบางๆ ให้หญิงสาว... 

รอยยิ้มซุกซนที่น้อยคนนกัจะได้เหน็

“กค็ุณอยากให้ของขวญัวนัเกดิผมไม่ใช่หรอื”



ค�าถามนั้นท�าให้เดหลีหรี่ตาลงช้าๆ พลางช้อนตาขึ้นมองเจ้าของ
ใบหน้าคมคายตรงหน้าอย่างหมั่นไส้ระคนค้นคว้า

“คุณอยากได้จรงิหรอืคะ”

“คุณกล้าให้หรอืเปล่าล่ะ” 

ชายหนุม่ย้อน พร้อมจ้องหน้าเธอคล้ายจะท้าทายแกมลอ้เลยีน ก่อน

จะถอยไปนั่งเอนหลงัพงิโซฟาตวัยาวในห้องรบัแขกอย่างรอคอย 

เขาคงคิดว่าเธอไม่กล้าเอาตัวเองผูกโบส่งให้เขาแทนของขวัญละส ิ 

ถงึได้ถามอะไรแบบนี้

แต่...

ขอโทษนะ เดหลีคนนี้ผ่านฝนผ่านหนาวเป็นสาวมาตั้งไม่รู้กี่ปีแล้ว 

หรอืพดูง่ายๆ คอืถ้ารออกีหน่อยกค็งแก่จนปีนลงคานไม่ไหว มหิน�าซ�้ากเ็พิ่ง

ได้รบัต�าแหน่ง ‘ป้า’ มาครองหมาดๆ และท�าท่าจะได้ต�าแหน่ง ‘อา’ ตามมา

ในไม่ช้า เพราะทั้งน้องชายและพี่ชายพากนัแต่งงานแซงหน้า ซ�้ายงัเร่งผลติ

ทายาทเป็นแฝดสอง แฝดสาม ราวกบัจะแข่งกนัตั้งทมีฟุตบอลเรว็ๆ นี้ 

๒
ชะตากรรมของเธอกับเขา
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และขนืเธอหน้าบางนกักค็งต้องอยู่บนคานโดยมพีวกเกร์ิลแก๊งที่เคย

แฮงก์เอาต์ด้วยกันมาตลอดหลายปีนี้เป็นเพื่อน และเป็นได้แค่ ‘มนุษย์ป้า’ 

หรอื ‘มนุษย์อา’ ไม่มทีางเป็น ‘มนุษย์เมยี’ หรอื ‘มนุษย์แม่’ อย่างใครๆ

ยิ่งกว่านั้น วนษิาเพิ่งบอกว่าจะไม่กลบัมาจนกว่าจะเช้าวนัพรุ่งนี้

ตอนนี้ในบ้านมีแค่เธอกับเขาเท่านั้น หญิงสาวจึงเชิดปลายคางมน 

บอกตวัเองให้มั่นใจเข้าไว้ 

บทนางแมวยั่วสวาทง่ายๆ แค่นี้ เธอท�าได้สบายมาก!

แต่ถึงอย่างนั้นมือเรียวก็ไม่วายสั่นเทาตอนหญิงสาวเลื่อนไปแตะ 

ซปิกางเกงผ้าสเีข้มเนื้อนิ่มแบบเรยีบแต่หรูและสวมสบาย 

“ให้ผมถอดให้ไหม” เสียงห้าวกระเซ้าขึ้น คงเพราะเห็นท่าทางงกๆ 

เงิ่นๆ ของเธอนั่นเอง 

เดหลขีงึตาใส่อกีฝ่ายอย่างดุเดอืด “ไม่ต้อง”

จากนั้นเธอก็รูดซิปกางเกงลงอย่างรวดเร็ว แล้วปล่อยให้ผ้าเนื้อนิ่ม

ลงไปกองเป็นวงที่รอบข้อเท้าเรยีว ช่วงขาเพรยีวเยน็วาบพร้อมๆ กบัได้ยนิ

เสียงแหบห้าวครางในล�าคอเบาๆ ดังแผ่วมาเข้าหู และพอเหลือบมองไปก็

เห็นชายหนุ่มมองมาด้วยสายตาเข้มจัด...เหมือนจะกลืนกินเธอผ่านดวงตา

คมคูน่ั้น เลยนกึดใีจไม่น้อยที่สามารถสร้างความรูส้กึหวั่นไหวให้อกีฝ่ายได้

ถงึเพยีงนี้ ทั้งที่เธอเองกก็�าลงัย�่าแย่ไม่แพ้กนั 

ดวงตาคู่นั้นช่างมีอานุภาพแรงกล้า ท�าให้มือทั้งสองข้างของเธอสั่น

ระรกิจนแกะกระดุมไม่ออก

หลงัจากงุ่มง่ามแกะกระดมุอยูเ่กอืบนาท ีร่างระหงของหญงิสาวกถ็กู

คนที่เฝ้ามองกระชากให้เข้าไปหาเสยีแล้ว

“ใจคอคุณจะยั่วผมให้เลือดออกเจ็ดทวารตายเลยหรือไง” เขาถาม

เสยีงเข้ม ประกายแห่งความปรารถนาเรอืงรองในดวงตา

“ใครว่ายั่วคะ ฉนักแ็ค่อยากให้เหลอืโบเส้นนี้แค่เส้นเดยีวอย่างที่คุณ

บอกไง” เธอตอบเสยีงขงึขงั แต่เนื้อตวักลบัอ่อนเปลี้ยเตม็ท ีเป็นอาการที่เกดิ
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ขึ้นทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้อกีฝ่าย

เหมอืนเขาเป็นกองไฟ แล้วเธอคอืก้อนน�้าแขง็...แค่โดนไอความร้อน

กพ็ร้อมจะละลายกลายเป็นหยดน�้าเสยีแล้ว

“ผมไม่สนใจโบอะไรนั่นหรอก” เขมวันต์ตอบเสียงห้าวติดกระด้าง

เลก็น้อย ท�าให้รู้ว่าหมดเวลาส�าหรบัการยั่วเย้ากระเซ้าแหย่ในค�่าคนืนี้แล้ว

ชายหนุ่มต้องการของขวญัวนัเกดิของเขาเดี๋ยวนี้!

และเธอเองก็พร้อมจะมอบให้ แต่ไม่รู้ว่าควรจะให้อย่างไร เพราะ 

สิ่งเดยีวที่เดหลเีจนจดัคอืเรื่องงาน ไม่ใช่เรื่องรกั ยิ่งกว่านั้น ความหวาดกลวั

ที่ซ่อนไว้ลึกๆ ในใจก็ท�าให้มือทั้งสองข้างลูบไล้สะเปะสะปะไปบนแผ่นหลัง

กว้างที่ตงึแน่นของชายหนุ่มอย่างไร้เดยีงสา แต่นั่นกลบัท�าให้เขมวนัต์คราง

กระหึ่มในล�าคอ และบดเบยีดรมิฝีปากลงมาทวงจูบจากเธออย่างไม่รรีอ

จุมพิตของเขาลึกซึ้งและแทบดูดกลืนจิตวิญญาณของเธอเข้าไปด้วย 

ขณะที่ปลายลิ้นกอ็กุอาจและกล้าหยอกล้อกบัปลายลิ้นอ่อนนุ่มของเธออย่าง

ไม่เกรงใจ 

เขาท�าให้เสยีงครวญครางของเธอถูกกลนืหายไปในล�าคอ และเสยีง

หวดีร้องด้วยความตกใจกลบักลายเป็นเสยีงงมึง�าแทน เมื่อบราเซยีร์ที่สวม

อยูถ่กูปลดลงจากหวัไหล่มน เพื่อให้มอืหนาได้ฟอนเฟ้นทรวงอกเตม็ตงึอย่าง

ถนัดถนี่ และท�าให้บริเวณปลายยอดคัดขึ้นเป็นไตแข็ง จากนั้นริมฝีปาก

กระด้างของชายหนุม่กเ็ลื่อนลงมาหาอย่างอ้อยอิ่ง เขาขบเลม็ผวิออ่นๆ ตรง

ล�าคอระหงของเธออย่างช้าๆ และเปล่งเสยีงหวัเราะเบาๆ ด้วยความพงึพอใจ 

เมื่อก�าปั้นน้อยๆ ของหญงิสาวทุบเข้าที่ต้นแขนเป็นเชงิเร่งเร้า

เดหลไีม่รูว่้าเธอต้องการอะไร หรอือยากให้เขาท�าอะไร รู้แค่ว่าเขมวนัต์ 

เล่นเกมนี้ช้าไป...เธออยากให้เขารุกอย่างรวดเร็วและหนักมือกว่านี้ แต่ยัง

ไม่ทันได้เอ่ยค�าประท้วงออกไปก็ได้ยินเสียงกระซิบเหมือนปลอบประโลม 

ดงัขึ้น พร้อมๆ กบัรูส้กึอุน่จดัและเปียกชื้นตรงยอดทรวงซึ่งไวต่อความรู้สกึ 

เพราะถูกรมิฝีปากอกีฝ่ายครอบครองอย่างหวิโหย 
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เขมวันต์ท�าเหมือนเธอคือแหล่งน�้ากลางทะเลทรายที่ดูดกลืนเท่าไร 

กไ็ม่มวีนัพอ ขณะที่เดหลรีู้สกึราวกบัมกีระแสไฟแล่นปราดไปทั่วร่างท�าให้

เนื้อตวัชา และสมองคล้ายมม่ีานหมอกบดบงัจนคดิอะไรไม่ออก รู้แต่ว่าเธอ

ปรารถนาให้อกีฝ่ายกอดรดัให้แนบสนทิยิ่งกว่านี้ ทั้งยงัรูส้กึปรดีิ์เปรมไม่น้อย 

เมื่อถูกปลายฟันขาวคมขบย�้าลงมาเบาๆ ตรงส่วนปลายยอด และรู้สึกดี 

ยิ่งกว่านั้นเมื่อฝ่ามอืของเขากระท�าอุกอาจซอกซอนไปจนทั่ว 

หญงิสาวไม่รูด้้วยซ�้าว่าชายหนุม่ผละไปถอดเสื้อออกตอนไหน มารูส้กึ

ตัวก็ตอนที่แผ่นหลังแตะเข้ากับเบาะโซฟาหนังแท้ โดยมีร่างหนาที่เปลือย 

แผงอกกว้างของอกีฝ่ายทาบทบัอยู่ด้านบน พร้อมกบัได้ยนิเสยีงห้าวพมึพ�า

ที่ข้างหู ขณะที่เขาก�าลังไล้ปลายลิ้นวนไปมาเพื่อหยอกล้อติ่งหูขาวสะอาด 

ของเธอ เลยต้องตั้งสตอิยู่นานกว่าจะจบัค�าได้ว่า

“คุณโอเคไหม”

“คะ...” ถามซ�้าด้วยความงุนงง

“ถ้าคุณไม่โอเค ผมจะหยุด” 

เขมวนัต์ตอบพร้อมเงยหน้าขึ้นมองมาด้วยสายตาคมกล้า สหีน้าเขา

จริงจังบอกให้รู้ว่าเธอยังมีโอกาสตัดสินใจอีกครั้ง ก่อนก้าวผ่านค�่าคืนนี้ไป

กบัเขา

เดหลีอดไม่ได้ที่จะตัวสั่นน้อยๆ แม้ก่อนหน้านี้จะบอกตัวเองว่าได้

ตดัสนิใจมาดแีล้ว 

เธอรอเวลานี้มาเกอืบปี และควรจะได้สานต่อสิ่งที่ควรจะเกดิขึ้นเมื่อ

สบิห้าปีก่อนเสยีท ีแต่ถงึอย่างนั้น หญงิสาวกย็งัคงหวาดหวั่นไม่น้อย ต้อง

บอกตัวเองให้ฝืนท�าใจกล้าตอนประสานตากับคนตรงหน้าแล้วเอื้อมมือไป

โอบรั้งล�าคอหนา ให้ใบหน้าคมคายของชายหนุ่มก้มต�่าลงมาหา พร้อมกบั

กลั้นใจแอ่นหยดัเรอืนร่างขึ้นไปหาล�าตวัแกร่งอย่างยั่วยวนแทนค�าตอบ

“คุณคดิว่ายงัไงล่ะ”

ถามจบกไ็ด้ยนิเสยีงแหบห้าวครางออกมา พร้อมกบัสะโพกหนาหนกั
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ที่กดทับลงมาอย่างเจตนาให้เธอได้ตระหนักถึงองคาพยพที่แข็งแกร่งและ 

อุ่นจดัราวท่อนเหลก็องัไฟ บ่งบอกให้รู้ว่าเขมวนัต์พร้อมยิ่งกว่าพร้อม 

เดหลีอยากจะร้องกรี๊ด เมื่อจินตนาการถึงสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ภายใต้

กางเกงของอีกฝ่าย เลยสั่งตัวเองให้รีบปิดเปลือกตาลง แล้วหยุดคิดให้

วุน่วายไป จากนั้นกย็ื่นรมิฝีปากไปทาบทบัรมิฝีปากของเขาก่อนเป็นครั้งแรก

แต่...จูบนี้ไม่เหมอืนเวลาที่เขาเป็นคนจูบแม้แต่น้อย

ไม่รูเ้พราะเธองุม่ง่ามหรอืเกรง็เกนิไปกนัแน่ แทนที่ปากจะประกบปาก 

อย่างดูดดื่มซาบซ่าน กลับกลายเป็นว่าฟันของเธอไปกระแทกริมฝีปากเขา

อย่างจงั

ได้ยนิเสยีงสดูปากเบาๆ ดงัขึ้น พร้อมเสยีงห้าวหวัเราะแผ่วๆ ตามมา

“ผมว่าเรามาเริ่มกนัใหม่ตั้งแต่จูบเลยดกีว่า”

“ฉนักค็ดิว่า...ฉนัควรไปเตรยีมตวัมาใหม่เหมอืนกนั”

“หอื” มเีครื่องหมายในดวงตาคมของอกีฝ่าย ขณะที่เธอคลี่ยิ้มหวาน

ส่งให้เขา แต่รู้ดวี่าคงเป็นรอยยิ้มที่ฝืดเฝื่อนเตม็ที

“ฉัน...ฉันขอไปเข้าห้องน�้าก่อนนะคะ” เดหลีกลั้นใจบอกไปอย่างนั้น 

แต่ยังไม่ทันได้พลิกตัวหนีไปจากชายหนุ่ม มือแข็งแรงของเขาก็คว้าข้อมือ

เธอไว้แน่น และดงึให้เข้าไปหาอย่างรวดเรว็

“คุณสวยพอแล้ว ไม่ต้องไปแต่งหน้าท�าผมใหม่อกีแล้ว”

“ใครบอกว่าฉนัจะไปแต่งหน้าท�าผมกนัคะ” 

“งั้นคุณจะไปท�าอะไร” เขมวันต์ถามพร้อมก้มหน้าต�่าลงมา ขณะที่ 

เดหลอีกึอกั ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรด ี

และก่อนที่กลบีปากหนาจะทาบทบัลงมาเพื่อสอนให้รูจ้กัวถิแีห่งจมุพติ 

ก็มีเสียงบางอย่างดังแทรกเสียก่อน หญิงสาวได้ยินไม่ถนัดในตอนแรก  

เนื่องด้วยเสยีงหอบหายใจของชายหนุม่ดงักว่า ขณะที่เขมวนัต์กค็งไม่ได้ใส่ใจ

เหมอืนกนั เพราะปลายฟันขาวคมของเขาก�าลงัขบเลม็รมิฝีปากล่างของเธอ

อย่างหวิโหย
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ทว่ากลบัมเีสยีงเหมอืนหนิกระทบกระจกหน้าต่างดงัขึ้นในตอนนั้นเอง

ทั้งสองต่างสะดุ้งโหยง ผละจากกันโดยไม่รู้ตัวและหันไปมองแหล่ง

ก�าเนดิเสยีงเป็นทางเดยีว จากนั้นเดหลกีพ็บว่าไฟในห้องรบัแขกยงัคงสว่างจ้า 

ซ�้าโซฟาตวันี้ยงัหนัหน้าเข้าหาหน้าต่างห้องเสยีด้วย เธอเลยรบีคว้าเสื้อผ้าที่กอง 

อยูบ่นพื้นมาปิดร่างเปล่าเปลอืยไว้แทบไม่ทนั ใบหน้าร้อนผ่าวไปหมด พร้อม

ภาวนาให้พุ่มไม้ใบดกหนาด้านนอกช่วยพรางสายตาคนที่อยู่ด้านนอกไว้ได้ 

ส่วนเขมวันต์ก็หงุดหงิดอย่างเห็นได้ชัด เขาก้าวสวบๆ ตรงไปที่

หน้าต่าง แล้วตะโกนถามเสยีงกระด้างออกไป “ใครน่ะ”

“ผมเองหมอ ช่วยผมท ีนงัลออมนัตกเลอืด” 

เสียงสั่นๆ ที่ตะโกนตอบกลับมาเดาได้ว่าคงเป็นชาวสวนคนหนึ่งที่

อาศยัอยู่ในละแวกนี้ เพราะเขมวนัต์เปลี่ยนท่าทไีปในทนัท ี เขาเหลอืบมอง

เธอด้วยสายตาลุแก่โทษ

“เดี๋ยวผมจะรบีกลบัมานะคณุเดย์” เขมวนัต์วิ่งพรวดออกไปจากห้อง

ทั้งๆ ที่เพิ่งใส่แขนเสื้อได้แค่ข้างเดยีว 

เหมอืนอย่างคนืนั้นที่เธอเคยชวนเขาไปตกีลองให้ฟังที่ห้อง แต่เขมวนัต์ 

เลอืกที่จะบรรเลงเพลงรกัแทน ทว่าบทเพลงเพิ่งเริ่มต้น จงัหวะยงัไม่ทนัได้

เข้ากนัดกีม็โีทรศพัท์มาตามตวัเขาด่วน คนไข้ที่เขมวนัต์รบัฝากท้องมอีาการ

ไม่ด ีและเขากไ็ม่ไว้ใจให้หมอคนอื่นดแูลแทน จงึต้องรบีบึ่งรถกลบัไปคลอง-

หมาแหงนในทนัที

ขณะที่เดหลีไม่รู ้เหมือนกันว่าเธอควรจะเสียใจหรือโล่งใจกันแน่ 

สุดท้ายหญงิสาวก็ได้แต่ดุด่าตวัเองว่าต้องเสยีใจถงึจะถูก แต่ขณะเดยีวกนั

ก็ต้องท�าใจด้วย เพราะอาชีพของเขมวันต์เกี่ยวข้องกับความเป็นความตาย

ของคน และไม่ใช่คนเดยีวด้วย แต่เป็นสองคน! เธอจงึไม่ควรท�าให้เขาต้อง

ล�าบากใจหรอืพะวกัพะวนด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้ แต่ขณะเดยีวกนัความ

สบัสนที่ก่อตวัขึ้นในใจกท็�าให้เดหลนีกึอยากร้องกรี๊ดขึ้นมา

นี่สนิะ...
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ชะตากรรมของเมยีสูตนิรแีพทย์!

นี่เป็นครั้งแรกที่เดหลีอยู่ในบ้านของเขมวันต์เกินเที่ยงคืน และเป็น 
ครั้งแรกอกีเช่นกนัที่เธอผลอ็ยหลบัไปก่อน

ชายหนุม่เองกเ็หนื่อยเกนิกว่าจะสานต่อกจิกรรมที่ค้างคาอยูช่่วงหวัค�่า 

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนไข้ของเขาตกเลอืดหลงัจากไปท�าแท้งเถื่อนมา เดก็สาว

เนื้อตวัซดีเซยีวเพราะเสยีเลอืดไปมาก และความดนัลดต�่าจนน่ากลวัตอนที่ 

มาถงึมอืเขา กวา่ชายหนุม่จะยื้อยุดฝ่ายนั้นออกจากยมโลกไดก้ก็นิเวลานาน

หลายชั่วโมง

เพราะเหตุนี้เอง เขาจึงไม่คิดจะปลุกเธอให้ตื่น เพื่อขับรถกลับบ้าน

หรอืเข้าไปนอนที่ในตวัอ�าเภออย่างทกุครั้ง แต่กลบัเลอืกที่จะอุม้หญงิสาวขึ้น

ไปบนห้องนอน แล้วรบีอาบน�้าเปลี่ยนชุดลงมานอนสวมกอดเธอไว้แต่เพยีง

หลวมๆ 

ส�าหรบัเขมวนัต์ที่หลงรกัเดหลมีาตั้งแต่แวบแรกที่เหน็ และฝังใจกบั

เธอมาเนิ่นนานเป็นสบิปี

แค่ได้มหีญงิสาวไว้กอดในอ้อมแขน เขากพ็อใจแล้ว

เพราะเหตุนี้เขมวันต์จึงผล็อยหลับไปอย่างรวดเร็ว ชายหนุ่มเลย 

ไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนสองคนที่ย่องขึ้นมาบนบ้าน ก่อนจะแง้มประต ู

ห้องนอนเขาออกแล้วปิดลงแผ่วเบา

วนษิาอมยิ้มแก้มแทบปรกิบัภาพที่เหน็ พร้อมกบัเอื้อมมอืไปบดิต้นแขน 
คนที่พามาส่งสุดแรงเกดิ ท�าให้กวยจั๊บ หรอื ฉมา มั่นโมล ีชายหนุ่มรุ่นน้อง

พ่อที่ขอให้เดก็หญงิเรยีกเขาว่าพี่แทนอานั้นถงึกบัร้องลั่นเลยทเีดยีว

“เฮ้ย!”

วนษิาได้ยนิแล้วกร็บีเอามอืไปปิดปากอกีฝ่ายแทบไม่ทนั

“เบาๆ สิพี่จั๊บ จะร้องให้พ่อกับพี่เดย์ตื่นหรือไง” เธอเอ็ดเขาพร้อม
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ขงึตาใส่อย่างไม่เกรงใจ เพราะสนทิกนัมาก แลกหนงัสอืกนัอ่านเป็นประจ�า 

กวยจั๊บเลยเป็นเหมอืนเพื่อนและพี่ชายมากกว่า ‘อา’ อย่างที่เขาควรจะเป็น

“กห็นูนดิหยกิพี่ท�าไมล่ะ เจบ็นะ” ชายหนุ่มบ่นอุบ พร้อมลูบต้นแขน

ไปพลาง

“กห็นูนดิอยากให้แน่ใจนี่ว่าไม่ได้ตาฝาดไปคนเดยีว”

“เหน็อะไร ผเีหรอ” คนถามท�าหน้าตาตื่น 

เดก็หญงิเลยค้อนให้ขวบัใหญ่ “ผทีี่ไหนล่ะ หนูนดิหมายถงึพ่อเข้มกบั

พี่เดย์ต่างหาก ในที่สุด พี่เดย์กย็อมค้างที่นี่แล้ว เหน็ไหมพี่จั๊บ” 

เธอตอบพร้อมอดยิ้มกว้างไม่ได้ กวยจั๊บเลยมองมาอย่างหมั่นไส้

“เออ เหน็แล้ว รบัรองว่าอกีไม่นานนี้หนนูดิได้เปลี่ยนค�าเรยีกคณุเดหลี 

จากพี่เป็นแม่แน่ๆ” ฝ่ายนั้นตอบด้วยสุม้เสยีงเบื่อๆ พร้อมยกมอืปิดปากหาว 

วนิษาเองก็ต้องไปโรงเรียนพรุ่งนี้เหมือนกันจึงไม่อยากเซ้าซี้กวยจั๊บ

ต่อ แค่เขายอมสอนเลขเธอช่วงหวัค�่า และดคูลปิวงเกาหลสีดุโปรดเป็นเพื่อน 

ก่อนจะพามาส่งบ้านกม็ากพอแล้ว

“งั้นพี่จั๊บไปนอนเถอะ หนูนดิกง็่วงเหมอืนกนั แล้วพรุ่งนี้อย่าลมืมา

รบัหนูนดิไปโรงเรยีนด้วยล่ะ”

“เฮ้ย! พี่เข้มก็อยู่ คุณเดหลีก็อยู่ แล้วท�าไมต้องให้พี่ไปส่งด้วยวะ” 

ชายหนุ่มท�าหน้าเบ้ ร้องประท้วงออกมา

“กเ็พราะมพีี่เดย์อยู่ด้วยน่ะส ิหนนูดิถงึไม่อยากให้พอ่ตื่นเช้า พี่จั๊บไป

ส่งหนูนดิละดแีล้ว” เธอประกาศ

“ดียังไงวะ” กวยจั๊บบ่นพึม คงเพราะขัดใจที่ต้องตื่นจากที่นอนแต่ 

เช้าตรู่

“ดสี ิพ่อกบัพี่เดย์จะได้มเีวลาจู๋จี๋จุ๊กกรู้ฮุกกนัไง”

“แก่แดด” คนตัวโตกว่าพูดพร้อมเขกหัวคนตัวเล็กกว่าหนึ่งท ี 

ท�าให้เดก็หญงิมองตาขวาง

“โอ๊ย! เจบ็นะ มาเขกหวัหนูนดิท�าไม”
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“ก็เผื่อลอนสมองมันจะได้เข้าที่เข้าทาง เราจะได้เลิกแก่แดดสักทีไง 

เดก็อะไรน่ากลวัฉบิหาย ทั้งเจ้าเล่ห์ทั้งขยนัวางแผน” 

คนพูดส่ายหน้ามองมาด้วยสายตาขบขันระคนอ่อนใจ ท�าให้วนิษา 

แบะปากใส่อย่างไม่เกรงใจ

“อย่ามาหาเรื่องเขานะไอ้พี่จั๊บ หนนูดิไปวางแผนอะไรไม่ทราบ พ่อกบั

พี่เดย์มานอนกอดกนัเองนะ” 

“แล้วไอ้ที่เผ่นแน่บหนไีปบ้านพี่ด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง กว่าจะกลบักป็า

เข้าไปค่อนคืน แถมตอนเช้ายังให้พี่มารับอีก แบบนี้ไม่วางแผนแล้วเรียก

อะไรไม่ทราบ”

“กเ็รยีกว่ามหาอภชิาตบุตรไีง” เธอลอยหน้าตอบ

“มหาอภชิาตบุตรตีรงไหนวะ” 

“ก็ตรงที่ไม่ขัดขวางความสุขของพ่อ ช่วยท�าให้ครอบครัวสมบูรณ์

แบบ มพี่อ แม่ ลูก พร้อมหน้าไง หรอืว่าพี่จั๊บอยากให้หนูนดิเป็นก�าพร้า”

“เป็นไม่เป็นก็เป็นมาตั้งสิบกว่าปีแล้วละ ยังไม่ชินอีกหรือ” กวยจั๊บ

ตอบเสยีงเออืมระอา

“ก็หนูนิดไม่อยากเป็นก�าพร้าต่อแล้วนี่” เธอตะเบ็งเสียงใส่อีกฝ่าย  

เริ่มหงุดหงิดขึ้นมาบ้างที่เขาช่างไม่รู้จักคล้อยตาม ชี้นกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนก 

เสยีบ้างเลย

พอชายหนุ่มเห็นว่าเธอเริ่มจะส�าแดงฤทธิ์เดชใส่ก็รีบโบกมือเป็นเชิง

ห้าม พร้อมรบัปากอย่างขอไปทวี่า “เออๆ เข้าใจแล้ว ไม่ต้องตะเบง็เสยีงใส่

พี่แล้ว ไม่งั้นพ่อกบัว่าที่แม่เลี้ยงเราตื่นขึ้นมาไม่รู้ด้วยนะ” 

ค�าขูข่องเขาท�าให้เดก็หญงิเม้มปากแน่น มองคนตรงหน้าอย่างน้อยใจ

แกมโมโห “เข้าใจแล้ว พรุง่นี้เช้ากอ็ย่าลมืมารบัหนนูดิด้วยล่ะ มาสกัตห้ีานะ”

“เฮ้ย! ท�าไมเช้านกั ทุกทเีราไปโรงเรยีนตั้งเจด็โมง” 

“กห็นูนดิอยากไปแต่เช้า พ่อกบัพี่เดย์จะได้...”

“จู๋จี๋กนั” เขาแทรกขึ้นทนัควนั 
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เดก็หญงิดดีนิ้วเปาะ หายโกรธอกีฝ่ายขึ้นมาหน่อย “แม่นแล้ว”

“กรรมของกูจริงๆ” ฝ่ายนั้นบ่นพึม ท�าให้เธอตีต้นแขนเขาดังเผียะ 

“อะไรอกีล่ะคราวนี้” ชายหนุ่มแทบจะตะคอกใส่หน้า

“กใ็ครใช้ให้พี่จั๊บพูดมงึวาพาโวยกบัหนูนดิล่ะ”

“เกล้ากระหม่อมขอประทานอภัยพ่ะย่ะค่ะองค์หญิง ต่อไปเกล้า

กระหม่อมจะไม่พูดภาษาพ่อขุนกับองค์หญิงอีกแล้ว” เขาประชดก่อนเดิน

ดุ่มจากไป พร้อมบ่นพมึไปตลอดทาง จบัความได้ประมาณว่า 

“เนื้อนุ่มๆ กไ็ม่ได้กอด หนงัเนยีนๆ กไ็ม่ได้ลูบ แล้วท�าไมกูต้องมา

ตื่นแต่เช้ามดืด้วยวะ”

วนษิาแลบลิ้นตามไล่หลงัไป 

ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะกวยจั๊บนั่นละ อันที่จริงคืนนี้เธอตั้งใจจะนอน 

ที่บ้านของเขาอย่างที่เคยท�ามา แต่ชายหนุ่มไม่ยนิยอมและให้เหตุผลว่า

‘หนูนดิเป็นสาวแล้ว จะมานอนบ้านผู้ชายได้ยงัไง กลบัไปนอนบ้าน

โน้นไป๊’

‘สาวที่ไหนกนั หนูนดิยงัเป็นเดก็หญงิอยู่เลย’ 

เดก็หญงิเถยีงอย่างไม่ยอมแพ้ ไม่เข้าใจอกีฝ่ายแม้แต่นดิเดยีว

กเ็มื่อก่อนตอนที่ยงัเป็นเดก็ประถม เธอกบักวยจั๊บกเ็คยอ่านหนงัสอื 

นั่งดูการ์ตูน หรือเล่นเกมด้วยกันจนหลับคาเตียงไปบ่อยๆ พอเธอขึ้นชั้น

มัธยม ฝ่ายนั้นก็ไล่ให้ไปนอนห้องอื่น ซึ่งเรื่องนั้นก็พอจะเข้าใจอยู่หรอก 

เพราะเขานอนดิ้นเป็นที่หนึ่ง ชอบเผลอตัวถีบหรือละเมอชกลมบ่อยๆ  

เธอเองกไ็ม่อยากโดนลูกหลงเหมอืนกนั 

แต่จู่ๆ ไม่กี่เดอืนที่ผ่านมานี้ ฝ่ายนั้นกป็ฏเิสธที่จะให้เธอค้างคนืด้วย

เช่นเคย ดูอย่างวนันี้ แค่ขอนอนในห้องรบัแขกกย็งัไม่ได้เลย

‘จะนอนได้ไง ทั้งพี่เส้นเลก็ พี่บะหมี่ พี่เกี๊ยวเดนิกนัให้ควั่ก แถมพ่อ

ผู้ใหญ่อกีคน’ 

‘กเ็ดนิไปส ิไม่เป็นไร หนนูดิหลบัง่าย พ่อเคยบอกว่าต่อให้ช้างยกโขลง
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มาเดนิข้างเตยีงกไ็ม่ตื่น พี่จั๊บไม่ต้องห่วง’

‘ไม่ห่วงไม่ได้หรอก เรากลบัไปนอนบ้านเถอะไป’ เขาย�้าค�าเดมิ

‘แต่หนนูดิไม่อยากไปเป็นก้างขวางเตยีง เอ๊ย! ขวางคอพ่อกบัพี่เดย์นี่’

‘ดึกป่านนี้แล้ว ไม่ต้องกลัวก้างจะติดคอพวกเขาหรอก เพราะคู่นั้น

คงกนิกนัเสรจ็ไปนานแล้ว’ 

ชายหนุ่มรุ่นพี่ตอบเสยีงมั่นใจ ท�าให้วนษิาอดหน้าแดงไม่ได้ ‘ลามก’

‘กเ็ธอมนัแก่แดด’ 

เขาไม่ยอมอ่อนข้อให้ ลากแขนเธอแล้วพามาส่งถึงบ้านเลยทีเดียว 

สหีน้าท่าทางบอกว่าทั้งหงุดหงดิและออกจะร�าคาญไม่น้อย

กใ็ช่ส.ิ..เธอไม่ใช่แม่พวกสาวๆ ที่เขาคอยแชตด้วยทางไลน์ หรอืตาม

ฟอลโลว์ไอจนีี่ 

วนษิาเบ้ปากอกีครั้งด้วยความหมั่นไส้ พร้อมสาบานว่าหลงัจากเสรจ็

ภารกจิกามเทพจ�าเป็นครั้งนี้แล้ว จะเล่นบทนางมารน้อยดสูกัท ีกไ็ม่ท�าอะไร

มากหรอก แค่เข้าไปตั้งค่าสาธารณะบนภาพส่วนตัวของกวยจั๊บที่เขาถ่าย 

ทั้งภาพนิ่งและคลปิร่วมกบัสาวๆ มากหน้าหลายตาเกบ็ไว้บนเฟซบุ๊ก แล้ว

แทก็ให้บรรดาสาวๆ ที่เขาสะสมไว้ในสต๊อกเหน็เท่านั้นเอง...หึๆ

อากาศที่เย็นสบายท�าให้เดหลีไม่ยอมลืมตาตื่นเอาง่ายๆ ทีท่าของ 
หญิงสาวเหมือนกับดักแด้ที่ตั้งใจจะซุกตัวอยู่ในรังไหมไปอีกนานแสนนาน 

แต่กลิ่นอาหารเช้าหอมกรุน่ที่เขายกขึ้นมาเสร์ิฟเธอถงึเตยีงนอนคงมอีทิธพิล

กับฝ่ายนั้นไม่ใช่น้อย เพราะเห็นปลายจมูกโด่งบานพะเยิบออกมานิดหนึ่ง 

คล้ายก�าลงัตั้งใจสูดกลิ่นยั่วน�้าลายนี้เข้าไปให้เตม็ปอด

การกระท�าเช่นนี้ท�าให้เธอดูราวกบัเป็นสาวน้อยช่างฝัน 

เขมวันต์เลยอดไม่ได้ที่จะก้มลงไปจูบแก้มคนตรงหน้าแรงๆ ด้วย

ความมนัเขี้ยว 

แต่เช้านี้หน้าของเขายงัไม่ได้เจอใบมดีโกน ตอหนวดสากระคายเลย
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ท�าให้ผวิแก้มเธอเป็นป้ืนแดงขึ้น และหญงิสาวคงจั๊กจี้ไม่น้อยจงึพยายามเบี่ยง

หน้าหนี แต่ชายหนุ่มกลับตามติดซุกไซ้ความนุ่มเนียนต่ออย่างไม่ลดละจน

อกีฝ่ายเปิดเปลอืกตาขึ้นในที่สุด

เธอกะพรบิตาถีๆ่  ด้วยความงนุงงอยูค่รูห่นึ่ง ก่อนจะเอ่ยถามออกมา

ว่า

“คุณเข้ม...คุณกลบัมาแล้วหรอืคะ”

“กลบัมาจนนอนหลบัไปตื่น แล้วลงไปต้มข้าวต้มปลาเสรจ็แล้ว” 

ค�าตอบเรียบๆ แต่แฝงไว้ด้วยความภูมิใจของเขาท�าให้เดหลีตื่นขึ้น

เต็มตาทันที หากเธอไม่ได้เหลือบมองข้าวต้มปลาที่เขมวันต์ตั้งใจปรุงใน 

เช้านี้แม้แต่น้อย กลับเอื้อมไปคว้าโทรศัพท์มือถือที่วางไว้ตรงโต๊ะข้างเตียง

มาดูแล้วอุทานลั่นออกมา

“ตายแล้ว! เจด็โมงครึ่งแล้วหรอืคะ”

“เจ็ดโมงยี่สิบหกนาทีต่างหาก” ชายหนุ่มกล่าวแก้ และเห็นใบหน้า

หญงิสาวซดีเผอืดลงไปต่อหน้าต่อตา

เธอรีบก้มดูโทรศัพท์ในมือพร้อมพึมพ�าว่า “ฉันว่าฉันตั้งนาฬิกาไว้

ตอนตหี้านะ”

เขมวนัต์ท�าหน้านิ่วกบัค�าพดูนั้น พร้อมกบันกึขึ้นได้ว่าเหน็เหมอืนมเีงา 

คนเดินเข้ามาในห้องตอนเช้ามืด แต่ตอนนั้นเขางัวเงียจนไม่ทันได้คิดอะไร 

อกีอย่างเวลาที่ลูกสาวนอนไม่หลบักช็อบขอเข้ามานอนด้วยบ่อยๆ จงึนกึว่า

เป็นเดก็หญงิที่เข้ามา แล้วรบีออกไปเพราะเหน็เดหลอียู่ในห้อง

แต่...

วนษิาจะปิดระบบตั้งเตอืนปลุกของโทรศพัท์มอืถอืเดหลไีปท�าไม

เขมวนัต์คดิไม่ออก ขณะเดยีวกนัหญงิสาวตรงหน้ากเ็อย่พมึพ�าเสยีง

เครยีดออกมา

“ท�ายังไงดีคะ ฉันมีประชุมตอนเก้าโมงเช้ากับฝ่ายการตลาดของ  

ด ิอเวนวิ เสยีด้วยส ิแล้ววนันี้ฉนัต้องเป็นประธานในที่ประชุมด้วย” 
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ด ิอเวนวิ ที่หญงิสาวเอ่ยถงึคอืห้างสรรพสนิค้าระดบัลกัชูรมีอลล์ของ

ครอบครวัเธอที่มชีื่ออย่างเป็นทางการว่า ดเิอวาลอน อเวนวิ ซึ่งเพิ่งเปิดให้

บรกิารไปเมื่อปีที่แล้ว 

“เหลือเวลาอีกแค่ชั่วโมงครึ่ง ต่อให้คุณซิ่งไปยังไงก็ไม่ทันหรอก  

เว้นแต่จะมปีีกเท่านั้น” 

เขมวนัต์พดูเสยีงเรยีบๆ เจตนาบอกให้อกีฝ่ายท�าใจ แต่เหมอืนเดหลี

จะฉุกคดิอะไรขึ้นมาได้ เพราะหญงิสาวรบีเขย่าแขนเขาแล้วถามอย่างมหีวงั

“แถวนี้มตีกึ อาคารที่มดีาดฟ้าหรอืลานที่พอจะจอดเฮลคิอปเตอร์ได้

ไหมคะ”

“คดิว่าพอมนีะ ที่โรงแรมเปิดใหม่ตรงรมิแม่น�้ากเ็หน็ว่าเขาสร้างที่จอด

เฮลคิอปเตอร์เอาไว้รบักรุ๊ปทวัร์ระดบัวไีอพโีดยเฉพาะ ว่าแต่คุณถามท�าไม

หรอื” ชายหนุ่มขมวดคิ้ว ก่อนเบกิตากว้างมองมาอย่างไม่อยากเชื่อหูตวัเอง

ในวนิาทตี่อมา “คุณอย่าบอกนะว่าคุณจะบนิกลบัไปจรงิๆ”

“กท็�าไมจะไม่ได้ล่ะคะ” เธอตอบพร้อมค่อยยิ้มออก “ในเมื่อครอบครวั 

ฉันมีนักบินสมัครเล่นตั้งหลายคน แล้วพี่ชายเองก็เพิ่งซื้อเฮลิคอปเตอร ์

ล�าใหม่และจ้างนกับนิส่วนตวัเมื่อเรว็ๆ นี้ เขาคงไม่ว่าหรอกถ้าฉนัจะขอยมื

เฮลคิอปเตอร์กบันกับนิของเขาเพื่อไปประชุมให้ทนัเช้านี้”

ฟังแล้วก็ไม่แปลกใจเลย เพราะพี่ชายของเธอเป็นนายห้างใหญ่ของ 

เอวาลอนกรุ๊ป กลุ่มธุรกจิค้าปลกีที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่งของเมอืงไทย 

ถงึอย่างนั้น เขมวนัต์กไ็ม่คดิว่าสิ่งที่หญงิสาวต้องการจะถูกเนรมติขึ้น

ได้ในพรบิตานี้

“แต่ผมไม่รู้จกัเขา แล้วคุณจะไปขอใช้สถานที่เขาได้ยงัไง”

เดหลียิ้มมุมปาก...รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่ท�าให้เธอดูสดใสอ่อนเยาว์จนเขา

เฝ้ามองอย่างเผลอไผล

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ คนในครอบครัวฉันมีคอนเนกชันมากมาย  

ถงึพี่ชาย นายอคั หรอืฉนัจะไม่รู้จกัเจ้าของโรงแรมที่คุณบอก แต่ฉนัเชื่อว่า 
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ในบรรดาคนที่ท�างานกับเรา ญาติพี่น้องของเราจะต้องมีใครสักคนรู้จัก  

ยิ่งเป็นโรงแรมระดบัไฮเอนด์อย่างที่คณุบอกยิ่งต้องม ีว่าแต่โรงแรมที่คณุว่า 

นี่ชื่ออะไรคะ”

พอได้ยนิค�าตอบ หญงิสาวกก็ดโทรศพัท์มอืถอือย่างรวดเรว็ ได้ยนิ

เธอสั่งความใครบางคนที่ปลายสายเกี่ยวกบัเรื่องนี้อย่างชดัเจนและเฉยีบขาด 

จากนั้นจึงตัดสาย และคงนึกอยากอาหารขึ้นมาเพราะเดหลีคลี่ยิ้มให้อย่าง

เอาใจ พร้อมบอกเขาว่า

“ขอฉนัไปล้างหน้าล้างตาก่อนนะคะ จะได้มากนิข้าวต้มปลาฝีมอืคุณ

เสยีท.ี..ว่าแต่คุณรู้ได้ยงัไงคะว่าฉนัชอบกนิข้าวต้มปลาร้อนๆ ตอนเช้าที่สุด

เลย”

เขมวนัต์มพีรายกระซบิชั้นเยี่ยมที่คอยบอกวา่เดหลชีอบหรอืไม่ชอบ

อะไร แต่เขาไม่คดิจะบอกอกีฝ่ายในตอนนี้ เพราะมวัแต่ลอบถอนหายใจลกึ

ยาว...

ถ้าเขาไม่ตดิคนไข้หรอืต้องท�าคลอดด่วน กเ็ป็นเธอที่ตดิพนักบัธรุกจิ

ของครอบครวัซึ่งมมีากมาย 

จนบางครั้งชายหนุ่มได้ยินแล้วก็นึกไม่ออกว่าหญิงสาวแบ่งร่างแยก

เงาไปท�าหน้าที่พวกนั้นได้อย่างไร แค่นกึถงึการที่ต้องเข้าประชมุกบัผูถ้อืหุน้

หรือบริษัทในเครือตั้งแต่เช้าจดเย็น แล้วยังต้องไปงานอีเวนต์ที่จัดขึ้นเพื่อ

กระตุ้นยอดขาย รวมถึงงานเลี้ยงกระชับมิตรทางธุรกิจที่มีไม่ต�่ากว่าสาม

หรือสี่งานต่อคืน เขาก็หมดแรงเสียแล้ว ให้ท�าคลอดคุณแม่มือใหม่สัก 

ห้ารายเสยียงัดกีว่า

เพราะแบบนี้เลยไม่รู้ว่าเมื่อไรวนัว่างของเขากบัเธอจะตรงกนัเสยีท ี

นี่คงเป็นชะตากรรมของผู้ชายที่ริอ่านมีแฟนเป็นนักธุรกิจระดับ 

พนัล้านสทิ่า!



หลังกลับจากบ้านสวนในคลองหมาแหงนของนายแพทย์หนุ่ม  
เดหลกีไ็ม่มโีอกาสได้แวะเวยีนไปหาเขาอกีเลย ทั้งยงัทิ้งรถคนัโปรดไว้ที่นั่น 

เพราะต้องยุง่อยูก่บัการจดักจิกรรมใหญ่ระดบัเวลิด์คลาสให้แก่ ดเิอวาลอน 

อเวนิว ที่ทางตระกูลอศัวฤทธาตั้งใจสร้างให้เป็นลักซูรมีอลล์ ที่ทั้งใหญ่โต 

หรูหรา และน่าทึ่งเพยีงแห่งเดยีวในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

มารู้สึกตัวอีกทีว่าไม่ได้ติดต่อกับเขมวันต์มาเกือบสัปดาห์ก็เป็นเช้า 

วันศุกร์แล้ว มิหน�าซ�้ายังไม่ได้พูดคุยกับแก๊งเพื่อนสนิทเพื่อรายงานความ 

คบืหน้าอย่างที่สญัญากนัไว้

ที่ส�าคญัคนืนี้กเ็ป็นคนืงานเลี้ยงฉลองสมรสของญาตสิาวด้วย!

หญงิสาวจงึรูส้กึหงดุหงดิใจไม่น้อย เพราะนั่นแปลวา่ทั้งสองจะไม่ได้

เจอกนัไปอกีหลายวนัทเีดยีว ช่วงนี้ทั้งงานหลวง งานราษฎร์รดัตวัจนหาเวลา

ว่างไม่ได้ ดงันั้นการจะปลกีตวัไปหาชายหนุม่ตอนกลางสปัดาห์หน้ากค็งไม่ใช่

เรื่องง่าย

ความคดินี้ท�าให้หญงิสาวถงึกบัถอนหายใจออกมาเฮอืกโต ก่อนบงัคบั

๓
คุณแม่วุ่นวาย
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ตัวเองให้ลงมืออ่านเอกสารกองโตตรงหน้าที่ต้องเซ็นอนุมัติด้วยจิตใจ 

ห่อเหี่ยวกว่าทุกวนั

เธอเพิ่งตวดัปากกาลงไปบนกระดาษได้แค่สามแผ่น เสยีงเคาะประตู

ห้องกด็งัขึ้น คนที่อยูด้่านนอกไม่รอให้เอ่ยปากอนญุาตกผ็ลกัประตเูข้ามาหา 

บ่งบอกให้รูว่้าต้องเป็นผูท้ี่มอี�านาจในอาณาจกัรของเอวาลอนไม่น้อย เพราะ

ต�าแหน่งของเดหลีนั้น ไม่ใช่ใครนึกจะเข้าพบก็ได้พบง่ายๆ โดยไม่ต้อง 

นดัหมาย ยิ่งเข้ามาถงึห้องท�างานของเธอยิ่งยากใหญ่ 

แล้วก็ไม่ผิดไปจากที่คิดไว้สักเท่าไร เมื่อได้ยินเสียงกระแอมของ 

ศกุนตลา ผู้เป็นมารดา

หญิงสาวลุกขึ้นยืน ยกมือไหว้ผู้ให้ก�าเนิดอย่างนอบน้อม “คุณแม ่

มธีุระกบัเดย์หรอืคะ” 

“ยงัจ�าได้หรอื ว่ามแีม่คนนี้อยู่” 

ค�าถามประชดประชนันี้ ท�าให้เดหลลีอบผ่อนลมหายใจยาว แล้วเอ่ย

ปากถามเสยีงอ่อนอย่างไม่ค่อยใช้กบัใครบ่อยนกั

“ท�าไมคุณแม่พูดอย่างนั้นล่ะคะ”

“กห็รอืไม่จรงิ ขนืแม่ไม่มาหาเราที่นี่ กค็งไม่ได้เหน็หน้าเรา”

“เมื่อเช้าคุณแม่กเ็หน็หน้าเดย์แล้ว ตอนพธิยีกน�้าชา” 

เธอท้วงพร้อมอ้างถึงพิธีแต่งงานแบบจีนในช่วงเช้าของลูกพี่ลูกน้อง 

ที่รวมผูห้ลกัผูใ้หญ่ของทั้งสองตระกลูเอาไว้ ท�าให้เดหลต้ีองไปร่วมด้วย แต่

เสรจ็พธิหีญงิสาวกป็ลกีตวัมาท�างานทนัท ีไม่ได้อยูก่นิเลี้ยงต่ออย่างคนอื่นๆ 

“แค่แวบเดยีวนั่นน่ะนะ”

“ช่วงนี้พี่ชายอยากเพิ่มยอดคนเดนิดเิอวาลอนให้ขึ้นมาแตะที่สามหรอื

สี่หมื่นคนต่อวัน เดย์เลยต้องคิดว่าจะหาอีเวนต์อะไรมาลงที่ห้างดี ถึงจะ

ดงึดูดคนได้มากๆ”

หญงิสาวอธบิายอย่างใจเยน็ถงึเหตผุลที่ไม่ได้กลบัคฤหาสน์ของตระกลู 

ในช่วงนี้ และเลอืกจะอยู่ที่คอนโดฯ ซึ่งซื้อไว้กลางเมอืงแทน 
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แต่เหมอืนศกุนตลาจะไม่พอใจกบัค�าตอบที่ได้รบันกั

“อ้อ...ท�างานหนกัจนกลบับ้านไม่ได้ แต่ไปคลองหมาแหงนอะไรนั่นได้”

เดหลหีรี่ตาลงเมื่อได้ยนิเช่นนั้น

เรื่องที่เธอไปบ้านสวนของเขมวนัต์ไม่ใช่ความลบักจ็รงิ แต่กไ็ม่ใช่เรื่อง

ที่ควรจะรูไ้ปถงึหูศกุนตลา และคนที่รูเ้รื่องนี้กม็แีค่สามคน คนแรกคอืเลขาฯ 

สาวที่ท�างานให้มาหลายปี อกีสองคนคอื ปรุสิ พี่ชายคนโตกบันกับนิของเขา

ที่ขบัเฮลคิอปเตอร์ไปรบัเธอในวนันั้น

ซึ่งสองคนหลังนี้ไม่มีวันเล่าเรื่องนี้ให้ศกุนตลาฟังแน่ ขณะที่ จิราณ ี

เลขาฯ ประจ�าตัวก็ไม่ใช่คนปากโป้ง แต่คงเพราะโดนผู้เป็นมารดาคาดคั้น

อย่างหนกันั่นเอง

นกึถงึตรงนี้กไ็ด้ยนิค�าถามที่แสนจะเข้มงวดราวกบัเธอเป็นวยัรุน่อายุ

สบิสี่

“เราไปท�าไม”

ไม่ผดิกบัที่คดิไว้ในใจเลย

เดหลรี�าพงึในใจ มั่นใจว่าเลขาฯ คูใ่จคงพยายามช่วยปกปิดแล้วระดบั

หนึ่ง ทว่าศกนุตลายงัไม่พอใจกบัค�าตอบที่ได้รบัเลยมาคาดคั้นอกีครั้ง เธอเลย 

ตอบหน้าตายและแอบเอานิ้วชี้กบันิ้วกลางไขว้กนัไว้ที่ด้านหลงัอย่างรวดเรว็ 

พร้อมนึกขอโทษเด็กหญิงไปด้วยในใจที่ถูกลากเข้ามาพัวพันในเรื่องนี้อย่าง 

ไม่รู้เนื้อรู้ตวั

“เดย์ไปเพราะหนูนดิ”

“หนูนดิ?” คิ้วเรยีวที่เขยีนไว้อย่างสวยงามของคนฟังขมวดมุ่นเข้าหา

กนัอยู่อดึใจหนึ่ง ก่อนตวาดแว้ดออกมา “เดก็คนนั้นเอง แล้วเราไปยุง่กบัเขา

ท�าไม มอีะไรท�าไมไม่ให้เวยีนนาไป”

เวยีนนา ที่ศกุนตลาเอ่ยถงึคอืญาตผิู้พี่ของเธอ และเป็นมารดาแท้ๆ 

ของเดก็หญงิ

แต่เวยีนนาท�าผดิต่อบตุรสาวและพ่อของเดก็อย่างที่เขาไม่สามารถให้
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อภยัได้ เขมวนัต์กบัวนษิาจงึไม่ยอมข้องเกี่ยวกบัญาตขิองเธอเลย จะว่าไป

แล้วสองแม่ลกูเคยพดูกนับ้างหรอืเปล่ากไ็ม่รู ้ขณะที่นายแพทย์หนุม่กเ็ปิดปาก 

เล่าเรื่องของเขากบัเวยีนนาให้เธอฟังแค่ครั้งเดยีว จากนั้นกไ็ม่ยอมพดูถงึอกี 

เมื่อเขาไม่พูด เดหลกีไ็ม่อยากรู้ 

อดตีกค็อือดตี

หญิงสาวเลยย้อนถามผู้เป็นมารดาไปว่า “เวียนนาเคยสนใจหนูนิด

เมื่อไหร่กนัคะ”

“แต่ลุง ป้า น้า อาแท้ๆ ของเดก็นั่นกม็ ีท�าไมต้องมาเดอืดร้อนถงึเรา

ด้วย”

“กข็นาดตวัเวยีนนาเอง คนบ้านนั้นยงัไม่สนใจ แล้วนี่ลกูนอกกฎหมาย

ที่เวยีนนาแอบไปคลอดเอาไว้ไม่ให้ใครรู้ คุณแม่คดิว่าพวกเขาจะสนใจหรอื

คะ”

ที่พดูเช่นนี้เพราะญาตผิูพ้ี่ของเธอคนนี้ เป็นลูกภรรยาน้อยของ ยนูาน 

ผู้เป็นลุงนั่นเอง แต่ความที่แม่ของเวียนนาตายไปตั้งแต่ลูกสาวยังจ�าความ 

ไม่ได้ และหน้าตาผวิพรรณของฝ่ายนั้นกก็ระเดยีดมาทางคนอศัวฤทธาอยู่

มาก ลุงของเธอจงึไม่อาจใจจดืปล่อยให้ลูกคนนี้โตขึ้นมาในสลมัได้ แต่การ

เติบโตขึ้นมาในบ้านของภรรยาหลวงที่มีลูกชาย ลูกสาวอยู่แล้วถึงสามคน

ท�าให้เวยีนนาเหมอืนเป็นส่วนเกนิ

เรื่องนี้แม่ของเธอกร็ู้อยู่เตม็อก

“ในเมื่อพวกเขาเกี่ยวข้องกบัเดก็นั่นตรงๆ แต่กลบัไม่สนใจ แล้วเรา

จะไปวุ่นวายอะไร”

ดวงตาคู่คมกริบของศกุนตลาจับจ้องมาอย่างไม่ลดละ ท�าให้เดหลี

รู้สกึหงุดหงดิ คล้ายถูกจบัผดิ 

ไม่รู้ว่าแม่รู้เรื่องที่เธอไปบ้านสวนของเขมวนัต์ที่คลองหมาแหงนมาก

น้อยแค่ไหน แต่เดหลีสัญญากับตัวเองว่า ตราบใดที่ความสัมพันธ์ของเขา

กบัเธอยงัคลุมเครอือยู่เช่นนี้ กจ็ะไม่มวีนัแพร่งพรายเรื่องชายหนุ่มออกไป
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เป็นอนัขาด 

ถ้าแม่รู้เรื่องว่าที่ลูกเขยคนนี้...โอกาสที่เธอจะได้เปลี่ยนจากนางสาว

เป็นนางคงถงึขั้นตดิลบ!

“เดย์ก็ไม่อยากวุ่นวาย ถ้าลุงยูนานไม่สั่ง” หญิงสาวอ้างชื่อผู้เป็นลุง

หน้าตาเฉย

เดหลไีม่ได้โกหก แต่ยนูานเคยเปรยออกมาจรงิๆ ว่าต้องการพบวนษิา 

ด้วยเดก็หญงิเป็นหลานสาวคนแรก ลงุของเธอจงึอยากเจอหน้าเป็นธรรมดา

ศกุนตลาเงยีบไปเมื่อได้ยนิเช่นนั้น เดหลเีลยได้โอกาสเสรมิต่อ

“เดย์เลยชวนหนูนดิมางานแต่งงานซดินยี์ด้วยกนั”

“กเ็ท่ากบัเราต้องเป็นพี่เลี้ยงเดก็นั่นน่ะส”ิ ผู้เป็นแม่เอ่ยด้วยสหีน้ายุ่ง

ยากใจ 

“จะพูดแบบนั้นกไ็ด้ค่ะ” เธอตอบ โล่งอกนดิหน่อยเมื่อไม่ถูกซกัฟอก

ต่อ

“แล้วนี่มเีสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดบัให้เดก็นั่นหรอืยงั”

คนถูกถามกะพรบิตา เพราะไม่ได้นกึถงึเรื่องนี้มาก่อน ขณะที่ผู้เป็น

แม่พอเหน็สหีน้าของเธอกท็�าตาเขยีวใส่

“อย่าบอกนะว่าเราลมื” 

เดหลลีมืนกึถงึเรื่องนี้ไปจรงิๆ แต่จะให้ยอมรบักไ็ม่ใช่วสิยั เลยเลอืก

ที่จะวางหน้าเฉยเสีย ศกุนตลาคงเหลืออด เลยหยิกเข้าแรงๆ ที่ต้นแขน

ลูกสาวเสยีทหีนึ่ง ท�าให้คนถูกหยกิสูดปากร้องทนัที

“อะไรกนัคะคุณแม่”

“กเ็รื่องแบบนี้ลมืได้อย่างไรกนัเล่า แล้วดูซ ิไปชวนหลานลุงยูนานมา 

ชุดเชิ้ดกไ็ม่หาให้ แล้วแบบนี้แม่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน เรากร็ู้งานนี้รวมญาต ิ

แล้วไหนจะสื่ออกี ไม่รู้กี่แขนง”

ความที่เคยเป็นภรรยานายห้างใหญ่มาก่อน จงึเสมอืนประมขุฝ่ายหญงิ 

ของตระกูลกลายๆ และพื้นฐานที่เป็นผู้กว้างขวางในสังคม มีคนนับหน้า 
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ถอืตามากมาย มารดาของเธอเลยเป็นจดุเด่นในงานเลี้ยงเสมอ ซึ่งความเป็น

ดาวดวงเด่นนี้ ย่อมสาดแสงเปล่งประกายเผื่อแผ่มาถงึคนในครอบครวัด้วย 

และนั่นหมายความว่าวนษิาจะต้องถูกจบัตามองไปด้วยโดยปรยิาย 

ถ้าเดก็หญงิปรากฏตวัอย่างยาจก ไม่น่ามอง ศกุนตลาย่อมขายหน้า

ส�าหรับคนอื่นคงไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่คนอย่างศกุนตลาจะเสียหน้า 

ไม่ได้

แต่เดหลไีม่คดิว่าผู้เป็นแม่จะคดิไปไกลขนาดที่ว่า

“แล้วพ่อของเดก็นั่นจะมาด้วยกนัไหม”

“ไม่ทราบค่ะ” หญงิสาวไม่คดิว่าเขมวนัต์จะยอมมางานรวมญาตขิอง

พวกอศัวฤทธา แต่ยงัไม่อยากฟันธงออกไปตอนนี้

“ถ้ามา แล้วเขามีชุดใส่หรือเปล่า ไม่ใช่ว่าใส่ชุดเก่าตอนคราวงาน 

นายอคัมาอกีนะ ชุดนั้นน่ะ แม่จ�าได้ว่าคราวตาชายแต่งงานเขากใ็ส่มา” คน

พูดท�าหน้าสยดสยอง เมื่อนกึถงึงานแต่งงานของน้องชายกบัพี่ชายของเธอ

เดหลจีงึรบีกล่าวแก้แทนชายหนุ่มแทบไม่ทนั

“ก็เขาเป็นหมอ ไม่ใช่ไฮโซ แล้วก็ไม่ได้สนใจแฟชั่นด้วย เขายอม 

ใส่สูทมากด็แีล้วนะคะคุณแม่ ดกีว่านุ่งผ้าขาวม้าตั้งเยอะ” 

หญงิสาวเผลอหลุดปากออกไป และนกึเสยีใจในเวลาต่อมา เพราะ

สหีน้าของคนฟังเหมอืนจะเป็นลมไปต่อหน้าต่อตา

“นุ่ง-ผ้า-ขาว-ม้า!”

“เดย์ก็พูดไปอย่างนั้นละค่ะ คุณเข้มเขาไม่ใช่ตาสีตาสา เขาไม่นุ่ง 

ผ้าขาวม้ามางานแต่งหรอกค่ะคุณแม่”

ทว่าศกุนตลาดูจะฝังใจกบัค�าพูดของเธอไปเสยีแล้ว เพราะผู้เป็นแม่

สั่นหน้าดกิ

“ไม่ได้ๆ ถึงไม่นุ่งมา แต่ใครจะรับประกันได้ว่าหมอบ้านนอกอย่าง

พ่อคนนั้นจะไม่ใส่เชิ้ตลายผ้าขาวม้าหรือสูทลายตารางมางานแต่งงานคืนนี้ 

โอย...ไม่ได้แล้ว ยายเดย์ เราต้องไปจดัการเรื่องนี้ แม่จะไม่ขอทน ถ้ามคีน
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นนิทาแม่เรื่องญาตคินใหม่ของพวกเรา”

“เดี๋ยวค่ะคณุแม่...” หญงิสาวพยายามท้วง เพราะเธอแค่หาทางแก้ตวั

เรื่องเดินทางไปคลองหมาแหงนเท่านั้น ไม่นึกว่าศกุนตลาจะยึดถือเป็นจริง

เป็นจงัเช่นนี้ 

“ไม่เดี๋ยวอะไรทั้งนั้น เอาตามที่แม่พูดนี่ละ อ้อ แล้วงานคืนนี้เรามี 

คู่ควงไปด้วยหรอืยงั” 

เดหลงีงงวยกบัค�าถามที่เอ่ยขึ้นอย่างปุบปับของอกีฝ่าย “คู่ควงอะไร

คะ”

“กค็ูค่วงไง” ผูเ้ป็นมารดายนืกรานเสยีงหนกัแน่น “แม่ไม่ยอมหรอกนะ 

ที่จะให้เราไปงานแต่งงานโดยไม่มคีนควงไปด้วย”

ค�าพูดนั้นท�าให้หญงิสาวมองศกุนตลาอย่างไม่เชื่อสายตา

“เดี๋ยวค่ะ...ท�าไมเดย์ต้องมคีูค่วงด้วยคะคณุแม่ ทุกทเีดย์กไ็ม่เหน็ต้อง

มเีลย”

“กน็ั่นมนัเมื่อก่อน ก่อนที่ทั้งพี่ๆ  น้องๆ เราจะทยอยกนัแต่งงานไป 

ทลีะคนๆ แบบนี้” คนตรงหน้าตอบเสยีงแขง็ พร้อมท�าหน้าตาไม่รู้ไม่ชี้ก่อน

เสริมว่า “อีกอย่าง งานคืนนี้ก็เป็นงานแต่งงานด้วย ใครๆ เขาก็มีคู่ไปกัน 

ทั้งนั้น เราเองกเ็ป็นพี่ แค่ปล่อยให้ยายซดินยี์แต่งงานแซงหน้าไปกเ็สยีหน้า

มากแล้ว แล้วยงัจะไม่มคีนควงไปงานแต่งอกีหรอื”

“ตรรกะอะไรกนัคะนี่ เดย์ไม่เคยได้ยนิ” เธอร้องประท้วง แต่เหมอืน

มารดาจะไม่ใส่ใจ 

“พูดแบบนี้ แปลว่าเรายังหาคู่ควงไปงานไม่ได้น่ะสิ แต่ไม่เป็นไร 

แม่เตรยีมไว้ให้แล้ว”

หญิงสาวเบิกตากว้างกับค�าพูดนั้น ฉุกใจคิดขึ้นมาได้ว่า พอหมด 

จากอัครา ผู้เป็นแม่คงไม่รู้ว่าจะไปวุ่นวายกับใครดี เลยหันมาหาเธอเป็น 

ค�าตอบสุดท้าย

แต่การที่ได้เห็นศกุนตลาเที่ยวสรรหาสะใภ้ให้ลูกชายคนโปรดเป็น
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เวลาหลายปี ท�าให้เดหลรีู้สกึขนลุกขนพองจนพูดไม่ถูก เธอจงึส่ายหน้าดกิ

“ไม่เอาค่ะ ถ้าแม่หาคนมาให้เดย์ควง เดย์ไม่ไปงานซดินย์ีคนืนี้นะคะ” 

หญงิสาวยื่นค�าขาด

ศกุนตลาเลยชะงักไปอย่างเห็นได้ชัด ดวงตาคมเฉียบของฝ่ายนั้น 

หรี่ลง และรมิฝีปากกเ็ม้มเข้าหากนั คล้ายไม่อยากรบัฟังความคดิเหน็ของ

เธอแม้แต่น้อย แต่ผู้เป็นแม่ย่อมรู้จักลูกสาวดี โดยเฉพาะความดื้อดึงของ

ลูกที่ปราบกนัมาตั้งแต่เลก็จนโต

ศกุนตลาหลุบเปลอืกตาลงคล้ายชั่งใจ ก่อนกระแอมกระไอแล้วเอ่ย

ออกมา “แต่ยงัไงเรากค็วรมคีู่ควงไปงานคนืนี้”

“เรื่องนั้นเดย์จดัการเองค่ะ”

“เราจะพาใครไป”

“เดย์ยงัไม่รู้ ไว้ถงึงานแล้วแม่กเ็หน็เอง” หญงิสาวตอบเสยีงกระด้าง 

บ่งบอกเจตนาชัดเจนว่า ไม่ต้องการให้ผู้ให้ก�าเนิดยื่นมือเข้ามาข้องเกี่ยวใน

เรื่องนี้ 

กถ็้าแม่อยากให้เธอมคีู่ควง เดหลกีจ็ะหาคู่ควงไปเอง

เขมวนัต์คอืค�าตอบที่ดทีี่สุด...

แต่คงไม่ใช่ส�าหรบัแม่ ดงันั้นศกุนตลาจงึไม่ควรรู้เรื่องนี้ ขณะเดยีวกนั 

คนเป็นแม่กเ็งยีบไปพกัใหญ่ ก่อนเอ่ยเสยีงเฉยีบคล้ายตดัสนิใจได้

“ได้ แม่จะไม่ยุ่งกบัเราเรื่องคู่ควงไปงาน แต่เราจะต้องช่วยแม่เรื่อง

หนึ่ง”

ฟังดูเหมอืนยื่นหมูยื่นแมวเลยแฮะ!

หญงิสาวคดิ ก่อนผงกศรีษะรบัค�าอย่างระมดัระวงั

“แม่จะให้เดย์ช่วยเรื่องอะไรคะ”

“แม่จะส่งคนมาฝึกงานกบัเรา”

“ใครคะ” หญงิสาวท�าหน้านิ่วด้วยความงงงวย และพอได้ยนิชื่อของ

คนที่ผู้เป็นมารดาอยากจะให้มาฝึกงานด้วยชดัเจนกถ็งึกบัอุทานลั่น 
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“เดี๋ยวค่ะคุณแม่ นั่นน่ะ เพื่อนนายอคันี่คะ” 

“ใช่ แม่ถงึจะให้มาฝึกงานกบัเราไง”

“ท�าไมต้องเป็นเดย์คะ เดย์ไม่เข้าใจ ในเมื่อเป็นเพื่อนนายอคั กใ็ห้ไป

ฝึกกบันายอคัสคิะ”

“ไม่ได้ พักนี้อัคมันติดตาแฝดยายแฝดอย่างกับอะไรดี วันๆ เลิก

ท�างานก็เอาแต่กลับบ้านไปช่วยเมียเลี้ยงลูก แม่ว่าให้มาฝึกงานกับเราละ

ดแีล้ว”

“แล้วจะให้เดย์สอนเรื่องอะไรคะ จัดอีเวนต์หรือประชาสัมพันธ์”  

หญงิสาวย้อนเสยีงสูงอย่างเจตนาให้รู้ว่าประชด

“จะสอนอะไรกไ็ด้ เพราะเมื่อก่อนบ้านเรากบับ้านโน้นเคยคยุกนัว่าจะ

ท�าเทคโนโลยทีรานสเฟอร์ระหว่างสองครอบครวั โดยที่เราช่วยเขาเรื่องงาน

ห้างสรรพสนิค้า ส่วนเขาช่วยเราเรื่องอสงัหาฯ”

“แต่เรื่องแบบนี้ใครเขาจะมาถ่ายทอดให้คนนอกกนัคะแม่ แล้วนี่พ่อ

กับพี่ชายรู้หรือยังคะ” หญิงสาวฟังแล้วปวดหัวตุ้บ เหตุผลของคนเป็นแม่ 

ยิ่งฟังยิ่งพลิกึพลิั่นขึ้นทุกขณะ 

“รู้แล้ว”

“แล้วพ่อกบัพี่ชายโอเคหรอืคะ”

“กไ็ม่เหน็ว่าอะไรนี่”

“งั้นท�าไมไม่ให้ไปเรยีนงานกบัพี่ชายล่ะคะ” เธอเริ่มหงุดหงดิ

“เราคดิว่านายห้างอย่างตาชายจะมเีวลาสอนงานใครหรอื” 

“แต่...”

“ไม่มแีต่อะไรทั้งนั้นละ” ศกุนตลาตดัสนิเฉยีบขาด “เอาตามนี้ละ”

เดหลกีดัฟันกรอดกบัค�าสั่งรวบรดัของมารดา “เรื่องบ้าๆ นี่ จะเริ่ม

เมื่อไหร่คะ”

“บ่ายนี้”

“คะ?” เธอท�าตาลุก “ไม่เรว็ไปหรอืคะ”
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“ไม่หรอก ตอนนี้เลขาฯ เราขาดไปคนนงึ นี่กเ็ท่ากบัได้เลขาฯ หรอื 

ผู้ช่วยมาเพิ่มอกีคน จะได้ช่วยดูแลเรื่องเสื้อผ้า ข้าวของที่จะส่งไปให้เดก็นั่น

กบัตาหมอนั่นด้วย”

ผู้เป็นแม่สรุปให้เสร็จสรรพ จากนั้นก็เดินฉับๆ ออกไปโดยไม่เปิด

โอกาสให้เธอได้แย้งแม้แต่ค�าเดยีว

เดหลีเลยจ�าต้องมองตามด้วยความว้าวุ่นใจและขุ่นใจไปพร้อมกัน 

เพราะพอจะมองเจตนารมณ์ของมารดาออกรางๆ แต่ยงัไม่แน่ใจสกัเท่าไรนกั

ทว่าหญงิสาวไม่มโีอกาสได้ไขปัญหาข้อนี้นานนกั เพราะหลงัจากนั้น

ไม่เกินสิบห้านาที พนักงานสี่คนจากแผนกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายชาย  

กับแผนกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสตรี ก็ช่วยกันล�าเลียงเสื้อผ้าส�าหรับ 

สองพ่อลูกขึ้นมาส่งให้

เดหลเีหน็แล้วกย็ิ่งมั่นใจว่าเธอได้นสิยัความ ‘เยอะ’ มาจากศกุนตลา

นี่เอง 

เยน็วนันั้น เขมวนัต์ยอมรบัว่าแม้เขาจะเคยแปลกใจกบับรรดาของขวญั 
ที่เดหลีน�ามามอบให้ไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่ก็ยังอดอ้าปากค้างไม่ได้ เมื่อเห็น 

ชดุสทูที่แขวนเรยีงรายจนเตม็ผนงัห้องรบัแขก และกล่องรองเท้าหลายกล่อง

บนพื้น กบัชุดราตรทีั้งสั้นและยาวที่กองสุมอยู่บนโซฟากบัโต๊ะรบัแขกร่วม

สบิชุด

แต่ที่ท�าให้เขาแปลกใจที่สดุกเ็หน็จะเป็นร่างเพรยีวระหงของบตุรสาว

ในชุดราตรีสีฟ้าอ่อนใสเหมือนท้องฟ้าฤดูหนาวแสนสวย ราวกับเจ้าหญิง 

จะไปงานราตร ีแต่จะต่างจากเจ้าหญงิในการ์ตูน วอลต์ ดสินยี์ ที่เคยเหน็

อยู่กต็รงที่คนสวมสวมไปเกาไปจนดูยุกยกิน่าขนั

“คุณว่าสวยใช่ไหมคะ”

เดหลีหันขวับมาถามเขาทันที สีหน้าเธอเหมือนคนเรือแตกที่เห็น 

ขอนไม้ผุลอยมากลางทะเลแล้วโผเข้าเกาะอย่างมหีวงั
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เขมวนัต์ไม่อยากท�าร้ายความรู้สกึของคนถาม เลยเลอืกที่จะตอบไป

ว่า “ชุดสวย”

ค�าตอบก�ากวมนั้นท�าให้หญงิสาวมองมาคล้ายตดัพ้อ ขณะที่บตุรสาว

ตบมอืหวัเราะร่า

“แต่หนูนดิใส่แล้วไม่สวยใช่ไหมคะพ่อ”

“ไม่ใช่ไม่สวย แต่พ่อไม่ชนิมากกว่า” 

เขาแก้ตัวไปในรูปนั้น แต่นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะท�าให้เด็กหญิง 

ยิ้มกว้างส่งให้ แล้วหนัไปหาเดหลดี้วยสหีน้ากระตอืรอืร้น

“เป็นอนัว่า หนูนดิไม่ต้องใส่ชุดเจ้าหญงิปัญญาอ่อนพวกนี้แล้วนะคะ

พี่เดย์”

“แต่เราไปงานแต่งงาน หนูนดิไม่ใส่ชุดราตรไีปแล้วจะใส่อะไรไป” 

เดหลถีามเสยีงขรมึ บ่งบอกว่าไม่ยอมแพ้ง่ายๆ เช่นกนั เดก็หญงิเลย

ยิ้มแหย ขณะที่เขมวนัต์เลกิคิ้วเป็นเชงิถาม 

“งานแต่งงาน?”

“ซดินยี์ ลูกพี่ลูกน้องของฉนัจะแต่งงาน คุณลุงยูนานเองกอ็ยากเหน็

หนูนดิ พวกญาติๆ  กบ็่นว่าไม่ได้เจอหนูนดิตั้งแต่คราวงานแต่งงานนายอคั 

คุณแม่เลยให้ฉนัเอาชุดพวกนี้มาให้ แกจะได้ใส่ไปงานแต่งงานคนืนี้”

“คนืนี้?” เขาพูดเกอืบเหมอืนตะโกนด้วยความตกใจ 

“ค่ะ คนืนี้” เธอรบัค�าหน้าตาเฉยอย่างไม่สะทกสะท้าน

“แต่นี่มนัเกอืบห้าโมงเยน็แล้วนะคุณ”

“ไม่ต้องห่วงค่ะ เรื่องเดนิทางไม่มปีัญหา พวกเราจะไปทางเฮลคิอป- 

เตอร์” 

เธอบอกเสียงมั่นใจ แต่เขากลับรู้สึกเหมือนได้กลิ่นอันตรายเพิ่มขึ้น

ทุกขณะ

“พวกเรา?”

“นี่เป็นงานรวมญาตนิะคะ คุณเป็นพ่อหนูนดิ คุณกต็้องไปด้วย” 
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“แต่ผมไม่เคยบอกคุณหรอื ว่าผมกบัลูกไม่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่ง

ของอัศวฤทธาของคุณ พวกเรามีความสุขที่ได้อยู่แบบนี้ เป็นชาวบ้าน 

ธรรมดาๆ อย่างนี้” 

ชายหนุ่มเอ่ยเสยีงเข้ม เหน็จากทางหางตาแวบๆ ว่าบุตรสาวรบีเลี่ยง

ออกไปจากห้องโถงอย่างคนที่รู้หลบเป็นปีก รู้หลกีเป็นหาง

เดหลกีค็งจะเหน็เหมอืนกนั เพราะเธอผ่อนลมหายใจหนกัๆ ออกมา

คล้ายหนกัใจกบัปัญหานี้เช่นกนั 

“เคยค่ะ แต่ไม่ว่ายงัไง คุณกป็ฏเิสธความจรงิที่ว่าหนูนดิมสีายเลอืด

ของคนอศัวฤทธาไหลเวยีนในตวัครึ่งหนึ่งไม่ได้หรอกนะคะ”

“แล้วยงัไง”

“ดังนั้น แกก็ควรได้รับสิทธิ์อย่างที่พวกเราได้ตอนที่อายุเท่ากับแก

ด้วย”

“สทิธิ์ของการเป็นลูกคุณหนู แล้วขบัเบนท์ลยี์ มาเซราต ิไม่กป็อร์เช่ 

ตอนอายุสบิแปดน่ะหรอื” เขาถามเสยีงขุ่น ท�าให้คนตรงหน้าอุทานออกมา

อย่างฉุนโกรธ

“คุณเข้ม!”

“บอกเลยนะ ผมไม่คดิหรอกว่าหนูนดิจะอยากได้สทิธิ์พวกนั้น”

“สทิธิ์ที่ฉนัพดูถงึ ไม่ใช่แค่เรื่องรถหร ูหรอืชวีติในสงัคมไฮโซ เจตเซต 

แต่ฉันหมายถึงการไปเปิดตัวกับเครือญาติครั้งนี้ จะท�าให้แกได้รับโอกาส

อย่างที่ทายาทสายตรงอศัวฤทธาทุกคนได้รบั ได้ฝึกฝนอย่างคนอศัวฤทธา

ทุกคนได้ฝึก พวกเราจะต้องเป็น ‘เด็กฝึกงาน’ ในห้าง หรือตามร้านค้า 

ที่ครอบครวัถอืหุ้นอยู่ตั้งแต่อายุน้อยๆ อย่างฉนั พี่ชาย หรอืนายอคักถ็ูก

คุณพ่อใช้ให้ไปช่วยห่อของขวญัในห้างตั้งแต่ยงัไม่เตม็สบิขวบด”ี

หญิงสาวเอ่ยเสียงแข็งแต่ชัดเจนทุกถ้อยค�า พร้อมสบตาเขาอย่าง 

แน่วแน่ด้วยมาดนางสงิห์ ที่บ่งบอกว่าจะไม่ยอมอ่อนข้อให้แม้แต่ก้าวเดยีว

“เว้นเสียแต่ว่า คุณจะให้หนูนิดเสียสิทธิ์ที่แกควรจะได้รับไปเปล่าๆ 
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โดยที่แกยงัไม่ทนัได้มโีอกาสตดัสนิใจหรอืพสิูจน์ตวัเอง”

เขมวันต์ไม่สนใจสิ่งที่เดหลีพูด แต่ก็ไม่อยากท�าตัวเป็นคนใจแคบ  

โดยเฉพาะเมื่อเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับวนิษาโดยตรง แต่ถึงอย่างนั้น ค�าชวน

อย่างฉุกละหุกของอกีฝ่ายกท็�าให้เขาตดัสนิใจล�าบาก 

เดหลเีองกเ็ข้าใจดวี่าช่วงเวลาเช่นนี้ เธอควรจะรุก หรอืควรจะหยุด

รอตั้งรบั เพราะเมื่อเหน็เขาเงยีบไป เธอกเ็ลอืกที่จะปิดการสนทนาครั้งนี้สั้นๆ 

แต่ได้ใจความว่า 

“คุณยงัมเีวลาคดิอกีชั่วโมงหนึ่ง เพราะงานเริ่มหนึ่งทุ่ม เราออกจาก

ที่นี่หกโมงครึ่งกท็นัค่ะ”

แล้วหญิงสาวก็เดินกรีดกรายจากไป เหลือเพียงกลิ่นน�้าหอมที่ชอบ

ใช้เป็นประจ�า

กลิ่นที่หอมหวานยามดอมดมจากซอกคอเรียวระหง แต่กลับท�าให้

รู้สกึเปล่าเปลี่ยวและเหงาลกึๆ ในอกเมื่อไม่มเีงาอกีฝ่ายอยู่ใกล้ๆ

ที่นอกตวับ้าน
วนิษาซึ่งแอบมองเข้ามาอย่างลุ้นระทึกถึงกับพ่นลมหายใจแรงด้วย

ความผดิหวงั เมื่อเหน็เดหลเีดนิออกมาจากบ้านของตนได้ไม่นาน

เสยีงหายใจของเธอคงดงัจนท�าให้คนที่นอนเคี้ยวชมพูแ่ก้มแหม่มและ

มหีมวกสานขาดๆ ปิดหน้าอยู่ได้ยนิ เพราะฝ่ายนั้นเอ่ยปากแนะน�าออกมา

ทนัที

“ถ้าอยากไปงานแต่งงานของญาติเรานัก ก็ไปบอกพี่เข้มไป๊ มานั่ง 

ถอนใจเฮอืกๆ อยู่ท�าไม”

“หนูนิดไม่ได้อยากไป แต่หนูนิดไม่อยากให้พ่อกับพี่เดย์ทะเลาะกัน

ต่างหาก”

“ยิ่งทะเลาะกนัลูกยิ่งดก ไม่เคยได้ยนิร”ึ

“ลูกดกบ้าอะไร พี่เดย์ออกมาโน่นแล้ว” 
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เธอพยกัหน้าไปทางที่รถของเดหลจีอดอยู่ก่อนชะงกัค้าง แล้วทุบลง

ไปแรงๆ บนตวัคนที่นอนเล่นข้างๆ ท�าให้ฝ่ายนั้นลุกพรวดขึ้นแล้วเค้นเสยีง

ขุ่นถามออกมาว่า

“อูย มาชกพี่ท�าไมฮ ึคนก�าลงักนิเพลนิๆ จุกนะโว้ย”

“กอ็ยากรู้ว่าพี่จั๊บ เหน็เหมอืนที่หนูนดิเหน็ไหม”

“เหน็อะไร” กวยจั๊บเอ่ยถามอย่างหวัเสยี 

“ก็โน่นไง” เด็กหญิงบุ้ยใบ้ไป พร้อมลดเสียงลงเกือบเป็นกระซิบว่า 

“พี่จั๊บเหน็เหมอืนหนูนดิไหม”

พอเห็นดวงตาคนถูกถามหรี่ลงในเสี้ยวนาทีต่อมา วนิษาก็รู้ว่าเธอ 

ไม่ได้ตาฝาด เหน็ภาพหลอนไปเองว่าเดหลมีาที่นี่พร้อมกบัชายหนุม่คนหนึ่ง 

เขามีอายุราวๆ ยี่สิบปลายๆ ดูแล้วน่าจะเป็นคนขับรถพาหญิงสาว 

มาที่นี่ ด้วยพอเหน็เดหลเีดนิออกจากตวับ้าน ชายหนุ่มกข็ึ้นไปนั่งต�าแหน่ง

คนขบัอย่างรวดเรว็

แต่ฝ่ายนั้นดูมสีง่าราศเีกนิกว่าจะเป็นคนขบัรถ

เขาเป็นใคร...

วนิษาไม่เคยเห็นหน้าชายหนุ่มมาก่อน เพราะทุกครั้งเดหลีจะมาที่นี่

ตามล�าพงั

จะบอกว่าเป็นญาติก็ไม่แน่ใจนัก เพราะจ�าได้ว่าไม่เคยเจอฝ่ายนั้น 

ในงานแต่งงานของ อัครา น้องชายของเดหลี กับ เกี้ยมอี๋ น้องสาวของ

กวยจั๊บ ทั้งๆ ที่งานนั้นถอืว่าเป็นงานรวมญาตคิรั้งใหญ่ของตระกลูอศัวฤทธา

เลยทเีดยีว

เธอได้รับการแนะน�าให้รู้จักกับญาติร่วมร้อยกว่าคน และถึงแม้ว่า 

จะจ�าหน้าทุกคนได้ไม่หมด แต่ถึงอย่างนั้น เด็กหญิงก็มั่นใจว่า ถ้าได้เจอ 

คนตรงหน้าจะไม่มวีนัลมืแน่นอน

ที่ส�าคัญเขาท�าให้คนที่มองอยู่รู้สึกราวกับได้กลิ่นอายของเงินตรา 

กบัความหรูหรา ร�่ารวยระเหยออกมาจากตวั
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กลิ่นอายที่ท�าให้เธออปุาทานว่าตนเองมแีต่กลิ่นโคลนสาบควายตดิตวั

มา

กลิ่นอายที่แบ่งแยกชนชั้นระหว่างเซเล็บผู้โก้เก๋จากเมืองกรุงกับ

ชาวสวนชาวไร่แห่งคลองหมาแหงนออกจากกนัได้อย่างชดัเจน

และเป็นกลิ่นอายที่ดูเหมาะสมกลมกลืนไปกับเดหลีอย่างปฏิเสธ 

ไม่ได้

“พี่จั๊บว่าเขาเป็นใครน่ะ”

“คนขบัรถมั้ง” 

กวยจั๊บตอบ แล้วท�าท่าจะทอดตัวลงนอนกินชมพู่กองใหญ่ข้างตัว 

ต่ออย่างสบายใจ ท�าให้เดก็หญงิขดัใจและเงื้อมอืทุบเขาเข้าแรงๆ อกีทหีนึ่ง

คราวนี้ชายหนุ่มเลยตาขวาง “นี่เนื้อคนนะโว้ย ยายหนูนิด ไม่ใช่

กระท้อน จะได้ทุบเอาๆ อยู่ได้ อยากทุบไปโน่นเลย ไปทุบพ่อเราโน่น”

“ทุบพ่อ ตายไปก็เป็นเปรต มือใหญ่เท่าใบลานน่ะสิ ทุบพี่จั๊บเนี่ย

ดแีล้ว” เธอตอบด้วยน�้าเสยีงหงุดหงดิพอกนั

“แล้วเรามาทุบพี่ท�าไม”

“กใ็ครใช้ให้พี่จั๊บตอบแบบนั้นล่ะ พูดมาได้ว่าคนขบัรถ ตาถั่วหรอืไง 

ฮะ! คนขบัรถที่ไหนจะหล่อเหมอืนพระเอกหนงัแบบนั้น”

“แล้วถ้าพี่บอกเราว่าหมอนั่นเป็นกิ๊กกบัพี่เดย์ เราจะพอใจไหม”

“ไม่!” เธอแทบตะโกนใส่หน้าคนพดู “หนนูดิไม่อยากให้เขาเป็นกิ๊กกบั

พี่เดย์”

“กท็�าไมจะเป็นไม่ได้ หน้าตาหล่อไม่ต้องเหลาขนาดนั้น แถมยงัดูดมีี

ชาติสกุล อายุอานามก็ไม่น่าจะเกินสามสิบ แบบนี้กระดูกก�าลังกรุบกริบ 

สาวแก่แม่ม่ายกะเทยกระเทยีมชอบกนินกัละ พี่บอกเลย”

เดก็หญงิฟังแล้วควนัออกหู 

ไม่รูว่้าเขาเปลี่ยนไปตอนไหน จากพี่ชายใจดทีี่คอยตามเธอทกุย่างก้าว 

กลบักลายมาเป็นชายหนุ่มปากร้าย พูดจาไม่เข้าหูคนแบบนี้
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ก�าปั้นเล็กๆ เลยชกแรงๆ ลงไปตรงหน้าท้องคนตรงหน้าอีกครั้ง  

ก่อนจะเอื้อมมือไปปัดกระจาดชมพู่ให้หกระเนระนาดทั้งกระจาดเป็นการ

ระบายโทสะที่พุ่งปรี๊ดจนปรอทแทบแตก 

กวยจั๊บเลยอุทานออกมาเสยีงดงัลั่นอย่างลมืตวั

“โวะ! ทั้งชกพี่ ทั้งคว�่ากระจาดชมพู่ แบบนี้มนัเกนิไปแล้วนะ ยาย 

ตวัแสบ”

“เกินไปที่ไหน ก็ใครใช้ให้พี่จั๊บเลี้ยงหมาไว้ในปากตั้งฝูงนึงล่ะ” เธอ

แผดเสยีงใส่อย่างไม่ยอมแพ้ 

ไม่เคยกลวัเขาอยู่แล้ว

ใครๆ กร็ู้กนัทั้งบางว่ากวยจั๊บตามใจเธอจะตายไป ตามใจยิ่งกว่าพ่อ

อกี 

อย่างดีเขาก็แค่ท�าหน้าบึ้งใส่ แล้วเดินกระแทกเท้าโครมๆ จากไป

เท่านั้นเอง พรุ่งนี้เขากต็้องมาใหม่ เพราะมหีน้าที่รบัส่งเดก็หญงิไปโรงเรยีน

กลายๆ

วนษิาจงึมั่นใจขนาดกล้าถลงึตาใส่คนตรงหน้าอย่างท้าตที้าต่อย

ดเูหมอืนวนษิากบักวยจั๊บต่างลมืไปเลยว่าก�าลงัแอบอยูน่อกบ้าน และ
เสียงทะเลาะกันครั้งนี้จะท�าให้ใครๆ ได้ยิน โดยเฉพาะเขมวันต์ที่ถึงกับ 

เดินออกมาจากในตัวบ้าน หมอหนุ่มไม่ทันสังเกตเห็นในตอนแรกว่ามีใคร 

บางคนยนือยูก่บัเดหล ีเขามวัแต่มองบตุรสาวที่ตั้งท่าจะกระโดดเข้าชกเพื่อน 

ต่างวยัด้วยสายตาอดิหนาระอาใจระคนขบขนั

“ทะเลาะอะไรกนัอกีแล้วฮหึนูนดิ”

“กพ็ี่จั๊บน่ะส ิบอกมาได้ว่าพี่เดย์มกีิ๊ก”

ลูกสาวหนัมาฟ้องเสยีงเครอื แสดงว่าทั้งโกรธและเจบ็ใจมาก ขณะที่

ตัวต้นเหตุกลอกตาแล้วยักไหล่คล้ายจะบอกว่าเรื่องแค่นี้ไม่เห็นใหญ่โตที่ 

ตรงไหน 
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แต่เขมวันต์ฟังแล้วสะดุดหู เลยท�าหน้านิ่วพร้อมเอ่ยถามเสียงเข้ม

ออกไปว่า

“กิ๊กอะไร”

“กน็ั่นไงคะ” เดก็หญงิท�าปากยื่น บุ้ยใบ้ไปยงัรถของเดหลซีึ่งจอดอยู่ 

และมเีจ้าของยนือยู่ข้างๆ

แล้วตอนนั้นเองที่เขมวนัต์สงัเกตเหน็ชายหนุ่มแปลกหน้าคนหนึ่ง

เขาไม่ทันได้มองฝ่ายนั้นในตอนแรกเพราะชายหนุ่มผู้นั้นนั่งอยู่ตรง

ต�าแหน่งคนขบั แต่พอเหน็เดหลไีม่ยอมขึ้นรถ อกีฝ่ายเลยลงมาเปิดประตู

รถให้ ท�าให้เหน็ถนดัตา

ฝ่ายนั้นมรีูปร่างสูงโปร่ง ผวิขาวสะอาดสะอ้านอย่างคนที่ท�างานในที่

รม่เป็นประจ�า หน้าตากจ็ดัว่าดทีเีดยีว แต่นั่นไม่ส�าคญัเท่ากบั ‘มาดคณุชาย’ 

ที่แสดงออกมาให้เหน็

ชวีตินี้เขาเหน็คนที่วางท่าแบบนี้มาไม่กี่คน อย่างเช่น พ่อ พี่ชาย และ

น้องชายของเดหลี

แต่หมอนี่ไม่ใช่พ่อ พี่ชาย และน้องชายของเธอ ซ�้ายังไม่ควรจะมา 

ที่นี่ แล้วท�าหน้าที่คนขบัรถให้หญงิสาวด้วย

เขมวนัต์รู้สกึแปลกๆ ก�้ากึ่งระหว่างความไม่พอใจกบัแปลกใจ

“พี่จั๊บบอกว่าเขาเป็นกิ๊กของพี่เดย์” บุตรสาวเอ่ยต่อเสียงเจ็บช�้าและ

ไม่คดิจะออมเสยีง

เดาว่าเดหลีคงจะได้ยินเพราะหญิงสาวท�าปากเป็นรูปตัวโอ ขณะที่ 

ชายหนุ่มคนนั้นเหมอืนจะยกรมิฝีปากขึ้นยิ้มด้วยความพอใจ 

นายแพทย์หนุ่มหรี่ตาลงนิดหนึ่ง เริ่มไม่ชอบหน้าหมอนั่นทุกนาที 

ที่ผ่านไป 

“กิ๊กของพี่เดย์งั้นหรอื”

เขมวนัต์ทวนค�าคล้ายถามบตุรสาว แต่สายตาจบัจ้องแน่วแน่ที่ดวงหน้า 

ของเดหลรีาวกบัจะค้นหาค�าตอบ 
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เซเลบ็สาวเลยกะพรบิตาถี่ๆ  คล้ายรู้สกึตวั ก่อนส่ายหน้าช้าๆ แล้ว

เอ่ยเสยีงดงัชดัเจนว่า

“หนูนดิกบัคุณจั๊บเข้าใจผดิแล้ว คุณฉตัรไม่ใช่กิ๊ก แต่เป็น...”


