
“คุณหนู...ผม...ฝาก...หนูด.ี..ด้วย”
เสยีงสั่งความกระท่อนกระแท่นจากคนป่วยที่นอนอยูบ่นเตยีงพร้อม

สายระโยงระยางของอุปกรณ์ทางการแพทย์ท�าให้คีรีขบกรามจนเป็นสัน 

ใบหน้าเครียดเคร่งอย่างที่ผู้ร่วมห้องอีกสองชีวิตเดาไม่ออกว่าเขาก�าลังคิด

อะไร

“พ่อ...อย่าพูดแบบนั้น พ่อจะไม่เป็นอะไร พ่อต้องอยู่กบัหนูด”ี 

เสยีงสั่นๆ เจอืสะอื้นของเดก็สาวที่นั่งอยูค่นละฟากเตยีงกบัเขาดงัขึ้น

ทนัททีี่คนป่วยพูดจบ เรยีกชายหนุ่มให้เงยหน้าขึ้นมอง

หนดูหีรอืยหิวา ลกูสาวคนเดยีวของคนป่วยนั่งกุมมอืข้างหนึ่งของพ่อ

อยู่ หล่อนร�่าไห้น�้าตาอาบแก้ม คงรู้ดพีอๆ กบัเขาว่าก�าลงัจะเกดิอะไรขึ้น

ความรู้สึกอยากปกป้องดูแล อยากโอบประคองปลอบขวัญพลุ่งขึ้น

มาในอก หล่อนยงัเดก็เหลอืเกนิ แต่หล่อนก�าลงัจะสูญเสยี สูญเสยี...คนใน

ครอบครวัคนเดยีวที่หล่อนม.ี..เพราะเขา...

หากไม่เป็นเพราะพ่อของหล่อนเอาตัวรับกระสุนแทนเขา ตอนนี้ 

บทน�ำ



10  l  ห ว า น ยิ ห ว า

คนที่ก�าลังจะจากไปคงเป็นเขา และหล่อนก็คงจะไม่ต้องสูญเสียพ่ออย่างที่

ก�าลงัจะเกดิขึ้นเช่นนี้ 

“อย่าห่วงเลยศาสตรา ฉนัจะดูแลหนูดแีทนนายเอง”

ค�าตอบรบัจากผูเ้ป็นนายท�าให้คนป่วยผ่อนลมหายใจ หากเขาจะตาย 

ห่วงเดียวที่มีคือลูกสาวผู้อาภัพที่เสียแม่ไปตั้งแต่ยังเด็ก แล้วตอนนี้ก็ก�าลัง

จะเสยีพ่อ แต่เมื่อผู้เป็นนายรบัปากเช่นนั้นเขากห็มดห่วง เขารู้ด.ี..เจ้านาย 

ไม่เคยรับปากพล่อยๆ เมื่อเขาบอกว่าจะดูแลลูกสาวต่อให้ ศาสตราก็รู้ว่า 

ตนวางใจได้แล้ว

“ขอบคุณครับคุณหนู ขอบคุณ” ศาสตราพึมพ�าขอบคุณเสียงแผ่ว 

โล่งอกโล่งใจ เขาสามารถจากไปอย่างไม่มอีะไรให้ต้องห่วงแล้ว 

เขาท�าท่าจะหลับตาลง แต่แล้วดวงตาที่ก�าลังหรี่ปรือก็เบิกกว้างเมื่อ

ได้ยนิเสยีงทุ้มบอกกล่าวอย่างหนกัแน่น

“ฉนัจะแต่งงานกบัหนูด”ี



“หนูดไีม่แต่ง” 
น�้าเสียงดื้อดึง ใบหน้าเชิดน้อยๆ อย่างดื้อรั้นของคนที่ยังมีน�้าตา 

เตม็หน้าท�าให้ครีถีอนหายใจยาว ก่อนจะกล่าวเสยีงเรยีบ

“เราพูดกันตั้งแต่อยู่โรงพยาบาล และตอนนี้ฉันก็เบื่อจะพูดเรื่องนี้ 

กบัเธอเตม็ท”ี

“กไ็ม่ต้องพูด แค่คุณท่านไม่แต่งงานกบัหนูดกีจ็บค่ะ” 

“ฉนัรบัปากพ่อของเธอไปแล้ว” 

“แค่รบัปากดูแลหนูดพี่อกด็ใีจแล้ว ไม่เหน็ต้องแต่งงานเลยนี่คะ” 

“พ่อเธอตายแทนฉนั...หนดู ีฉนัต้องตอบแทนเขาด้วยชวีติที่เหลอือยู่

ของฉนั”

“พ่อยงัไม่ตาย คุณท่านอย่ามาแช่งพ่อนะ” ยหิวากรดีร้องราวคนเสยี

สต ิแล้วโถมตวัเข้าใส่เจ้านายของพ่อ คนที่เปล่งถ้อยค�าร้ายกาจนั้นออกมา

“คนบ้า พูดออกมาได้ยงัไง พ่อยงัไม่ตาย พ่อต้องไม่ตาย!” 

หล่อนทั้งพร�่าพูด ทั้งร้องไห้ ทั้งทุบตเีขา ก่อนที่อ้อมแขนแขง็แรงจะ

๑
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รวบตวัหล่อนไว้กบัอก แล้วบอกด้วยเสยีงอ่อนโยน

“หนูด ีใจเยน็ๆ” 

“ไม่เยน็ หนูดไีม่เยน็แล้ว หนูดเีกลยีด หนูดเีกลยีดคุณท่าน ปล่อย

นะ คนบ้า ปล่อย!” หล่อนทั้งทุบตทีั้งดิ้นรน แต่อ้อมแขนที่แขง็แกร่งปาน

กรงเหล็กก็ไม่คลายออก จนในที่สุดหล่อนก็หมดแรง ซบหน้าร�่าไห้อยู่กับ

อกเขา 

“คุณท่าน...พ่อจะไม่ตายใช่ไหมคะ คุณท่านมเีงนิ หาหมอเก่งๆ มา

รกัษาพ่อได้ ใช่ไหมคะ...ใช่ไหม...ฮอื...”

ชายหนุ่มขบกรามจนเจบ็ เหน็ท่าทางราวกบัจะขาดใจของหล่อนแล้ว

ท�าให้เขารู้สึกเจ็บร้าวไปทั้งทรวงอก เขาอยากบอกหล่อนเช่นนั้น เขามีเงิน

มากมาย จะหาหมอเก่งๆ ที่ไหนมารกัษาพ่อหล่อนกไ็ด้ แต่ในความเป็นจรงิ

เขากลบัท�าไม่ได้ หมอเพิ่งบอกเขาเองว่าศาสตราจะรู้สกึตวัอยู่ได้อกีไม่นาน 

เพราะการตดิเชื้อเริ่มลามไปที่ตบั และท่าทางยาฆ่าเชื้อที่ให้จะเอาไมอ่ยู ่หาก

เชื้อเริ่มลามไปที่อวยัวะภายในอื่นๆ กอ็าจจะไม่รู้สกึตวัอกีแล้ว

เขาต้องรบี...

“หนดู.ี..ไปลา้งหน้าล้างตาแล้วเตรยีมเอกสารเถอะนะ เดี๋ยวเจ้าหน้าที่

จากอ�าเภอจะรอนาน” เขาบอกอย่างอ่อนโยน ใจยวบไหวเมื่อรู้สึกถึงร่างที่

สั่นระรกิในอ้อมแขน หล่อนสะอื้นตวัโยน น�้าตาไหลจนเขารู้สกึถงึความเปียก

ชื้นที่ทะลุเสื้อเข้าไปถงึหน้าอก 

ยิหวาเงยหน้าขึ้นมองคนที่พูดกับหล่อนอย่างอ่อนโยนอย่างที่ไม่เคย

ได้ยินมาก่อน ก็เขาเป็นเจ้านายพ่อ แม้หล่อนจะเติบโตมาในไร่แห่งนี้ แต่

หล่อนกไ็ม่ได้มโีอกาสเสวนากบัเจ้านายของพ่อมากนกั นานๆ ครั้งที่เขามา

กนิข้าวเยน็ที่บ้าน พ่อจงึเรยีกหล่อนมาสวสัดเีสยีทหีนึ่ง กบัทุกๆ ครั้งที่ผล

การเรยีนออกที่หล่อนต้องน�าไปให้เขาดทูี่บ้านใหญ่ เพราะเขาจ่ายค่าเล่าเรยีน

ให้หล่อน แต่ตอนนี้หล่อนกลบัร้องไห้อยูใ่นอ้อมกอดเขา ชายที่ก�าลงัจะกลาย

มาเป็นสามี



โ ร ส  l  13

ความคดินั้นท�าให้หล่อนพยายามดิ้นรนให้หลุดจากอ้อมแขนของเขา

อกีครั้ง ซึ่งคราวนี้เขาปล่อยหล่อน ไม่ได้รั้งไว้ 

“ท�าเพื่อพ่อเป็นครั้งสุดท้ายนะหนูด”ี 

ถ้อยค�านั้นคล้ายกบัน�้าอุน่ที่ซมึเข้าสูท่กุอณหูวัใจของหล่อน เพื่อพ่อ...

หลอ่นต้องแต่งงานกบัเขาเพื่อให้พ่อจากไปอย่างสบายใจ สว่นชวีติที่เหลอื...

จะเป็นอย่างไรก็คงสุดแท้แต่ผู้ชายคนนี้ เจ้านายพ่อที่หล่อนรู้จักอยู่ไกลๆ 

ตั้งแต่เกิด เขาใจดีกับพ่อเสมอ และหล่อนก็หวังว่าเขาคงจะไม่ใจร้ายกับ

หล่อน 

ในเมื่อพ่อไว้ใจเขา หล่อนกต็้องไว้ใจเขา...เพื่อความสบายใจของพ่อ 

คดิเช่นนั้นแล้วหญงิสาวกส็ูดหายใจลกึ แล้วบอกอย่างตดัสนิใจได้ 

“ค่ะ...หนูดจีะท�าเพื่อพ่อ”

เจ้าหน้าที่จากอ�าเภอมารออยูก่่อนแล้ว เตยีงพยาบาลถกูปรบัยกขึ้น
ทางด้านศรีษะ ศาสตรานั่งเอนๆ มองลกูสาวคนเดยีวกบัชายหนุม่ผู้เป็นนาย

นั่งคู่กนัต่อหน้าเจ้าหน้าที่ บนโต๊ะมสีมุดทะเบยีนสมรสเล่มใหญ่วางอยู่ 

การจดทะเบียนสมรสด�าเนินไปอย่างไม่มีพิธีรีตองนัก ชายหนุ่มร่าง

ใหญ่จดปากกาลงลายมอืชื่อ แล้วยื่นให้สาวน้อยข้างกาย ในขณะที่ผูเ้ป็นพอ่

ก็ลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมให้ลูกสาวซึ่งยังเป็นผู้เยาว์ท�าการสมรสได้

ตามกฎหมาย มเีจ้าหน้าที่ลงลายมอืชื่อเป็นพยาน เป็นอนัเสรจ็พธิ ี

“ขอบคณุครบัคณุหน ูผมฝาก...ลกู...ด้วย” ศาสตราพดูกบัผูเ้ป็นนาย

เสยีงขาดห้วง แล้วยื่นมอืไปหาลูกสาว 

“หนูด.ี..”

“ขา...พ่อ...” ยหิวาขานรบั น�้าตาไม่เคยเหอืดไปจากใบหนา้ หลอ่นจบั

มืออันสั่นเทาของพ่อ มือที่เย็นจนน่าใจหาย หล่อนรู้สึกถึงแรงบีบแผ่วๆ 

พร้อมๆ กบัเสยีงแหบพร่าของพ่อ

“เป็นเดก็ด ีอย่าดื้อกบัคุณท่านนะลูก” 
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หล่อนร้องไห้โฮ แต่กพ็ยกัหน้ารบัค�า สงัหรณ์บางอย่างบอกหล่อนว่า

เวลาของพ่อใกล้เข้ามาเตม็ทแีล้ว แล้วกเ็ป็นอย่างที่คดิ เพราะหลงัจากที่พ่อ

หลบั พ่อกไ็ม่ได้ตื่นขึ้นมาหาหล่อนอกีเลย 

การตดิเชื้อในกระแสเลอืดของศาสตราลุกลามสู่อวยัวะต่างๆ แม้ 
หมอจะยงัให้ยาฆ่าเชื้อ พยายามประคองอาการ แต่เพยีงสามวนัหลงัจากที่

ผู้จดัการไร่ของไร่ภูครีไีม่ได้สต ิเขากจ็ากไปตลอดกาล

แม้จะวุ่นวายอยู่กับคดีความที่มีคนลอบเข้ามาในบ้านเพื่อขโมยของ

และเกดิการต่อสู้กนัจนท�าให้ผู้จดัการไร่ถงึแก่ความตาย แต่ครีกีย็งัจดัการ

งานศพให้คนที่ตอนนี้เลื่อนฐานะมาเป็นพ่อตาเขาอย่างสมเกียรติ ยิหวายัง

เดก็และเศร้าโศกเพราะความสูญเสยีจนไม่เป็นอนัท�าอะไร และเขากไ็ม่โทษ

หล่อน แต่ช่วยจดัการทุกอย่างแทน เพราะไม่ว่าอย่างไรหล่อนกบัเขากเ็ป็น

คนคนเดยีวกนัแล้วตามกฎหมาย 

เสร็จจากงานศพ คีรีก็จัดงานเลี้ยงคนงานในไร่ พร้อมประกาศข่าว

การแต่งงานระหว่างเขากบัยหิวาให้รบัรู้โดยทั่วกนั 

“จากนี้ไปคณุหนดูจีะย้ายเข้ามาอยูท่ี่บ้านใหญ่ และขอให้ทกุคนปฏบิตัิ

ต่อเธอในฐานะนายหญงิของไร่ภคูรี”ี เขาเน้นค�าว่า ‘คณุหนูด’ี ราวกบัต้องการ

ประกาศว่าคนงานควรจะเรยีกหล่อนอย่างที่เขาเรยีกเป็นตวัอย่าง

ในขณะที่ ‘คุณหนูด’ี ได้ยนิแล้วกใ็จหายวาบ...ถงึเวลาแล้วใช่ไหม

เดก็สาวใจสั่นไหว ถงึแม้หล่อนจะยงัไม่เคยมเีพื่อนชาย แต่หล่อนก ็

ไม่ได้ไร้เดียงสาจนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างหญิงชายที่เป็นสามีภรรยา

กนั และหล่อนกย็งัไม่พร้อม หล่อนยงัเป็นเดก็นกัเรยีนมธัยมปลาย อายุยงั

ไม่เตม็สบิแปดดดี้วยซ�้า หล่อนท�าใจไม่ได้ที่จะต้องมคีวามสมัพนัธ์ลกึซึ้งกบั

คนที่ส�าหรบัหล่อนแล้วเป็นเพยีงเจ้านายของพ่อ เป็นเจ้าของ ‘บ้าน’ ที่หล่อน

อาศัยมาตั้งแต่เกิด เป็นทุกอย่างที่ห่างไกลจากค�าว่าสามี ที่ลายเซ็นบน

ทะเบยีนสมรสวนันั้นท�าให้เขาเป็น
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หล่อนจะท�าอย่างไรด.ี..

คีรีให้คนไปช่วยหล่อนเก็บของและย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหญ่กับเขา 
ส่วนบ้านที่หล่อนอยูก่บัพ่อนั้นเป็นบ้านประจ�าต�าแหน่งผูจ้ดัการไร่ ซึ่งเจ้าของ

บ้านคนใหม่จะย้ายเข้าหลงัจากที่หล่อนย้ายออกแล้ว 

ยหิวายนืมองบ้านที่หล่อนเตบิโตมาตาละห้อย ก้อนสะอื้นตขีึ้นมาจุก

คอหอยเมื่อคดิว่าไม่มอีกีแล้ว บ้านอนัอบอุ่นที่เคยอยูก่บัพอ่ หลอ่นไม่เหลอื

พ่อ และตอนนี้ก็ก�าลังจะไม่เหลือบ้าน เหลือก็แต่...ผู้ชายสีหน้าเรียบเฉยที่

กลายมาเป็นสามทีั้งที่หล่อนไม่ได้เตม็ใจ 

“ไปกนัได้แล้ว คนจะได้เข้ามาท�าความสะอาดเตรยีมไว้รอผู้จดัการไร่ 

คนใหม่ เขาจะมาถงึวนัมะรนื” เจ้าของเสยีงทุ้มบอก 

ยหิวาหนัหน้าไปมองคนพูด หล่อนมองไม่เหน็อะไรในสหีน้าของเขา

นอกจากความเฉยชา แม้เขาจะดูแลหล่อนอย่างดีนับแต่พ่อจากไป ช่วย

จัดการงานศพแทนหล่อนทุกอย่าง แต่หล่อนก็สัมผัสได้เพียงความเย็นชา

จากเขา ผู้ชายที่พ่อฝากหล่อนไว้ แต่เขาไม่มีอะไรเหมือนพ่อเลย เขาไม่มี

ความรกัความอบอุน่ให้อย่างที่พ่อม ีและหล่อนไม่รู้ว่าการที่หล่อนย้ายเข้าไป

อยู่บ้านเดยีวกบัเขา จะหมายความว่าถงึเวลาที่หล่อนต้องท�าหน้าที่ของภรรยา 

ตอบแทนเขาด้วยร่างกายของหล่อนแล้วหรอืเปล่า

รถเอสยูวีสีด�าคันใหญ่ของเขาแล่นมาจอดหน้าบ้านหลังใหญ่บนเนิน 

ก่อนที่คนขับจะเดินลงมาเปิดประตูให้แล้วบอกเสียงดุๆ ในความรู้สึกของ

คนฟัง

“ลงมา” 

ยหิวาเม้มรมิฝีปาก น�้าตาคลอ แม้หล่อนจะรู้จกัเขาตั้งแต่เกดิ แต่ก็

ไม่ได้สนทิสนม ไม่รู้จกันสิยัใจคอ แล้วตอนนี้เขาจะให้หล่อนมาอยู่ร่วมบ้าน

กับเขา อาจจะร่วมห้อง...ร่วมเตียง...แค่คิดหญิงสาวก็หวาดหวั่นจนก้าวขา

ไม่ออก
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รู้สกึราวกบัก�าลงัเดนิเข้าสู่แดนประหารอย่างไรอย่างนั้น

หากไม่มีมือแข็งแรงของเขาจับข้อศอกแล้วกึ่งผลักกึ่งลาก ยิหวา
คงยังยืนขาแข็งอยู่ข้างรถ แต่ตอนนี้หล่อนก�าลังยืนอยู่ในบ้านหน้าห้อง 

ห้องหนึ่งที่ประตูปิดสนทิ หญงิสาวเงยหน้ามองคนที่ยนือยู่ข้างหล่อนคล้าย

ผู้คุมนกัโทษ หน้าเสยีเหมอืนคนจะร้องไห้ 

เขายื่นมอืไปเปิดประต ูยหิวาหลบัตาลงช้าๆ สดูลมหายใจลกึเข้าปอด 

เตรยีมใจ...ท�าใจ...เผชญิกบัอะไรกต็ามที่อยูใ่นห้องนั้น แต่แล้วเมื่อลมืตาขึ้น 

มองเหน็ภายในห้องเตม็ตา หล่อนกห็นัไปมองคนเปิดประตูอย่างประหลาด

ใจ 

ครีมีองหล่อนอยูก่่อนแล้ว เขาเลกิคิ้วขึ้นเมื่อเหน็หล่อนหนัไปมองเขา 

ยหิวาคดิว่าเหน็ประกายบางอย่างในดวงตาเขา คล้ายว่าจะเป็นความขบขนั 

แต่สหีน้าของเขายงัเรยีบเฉย บอกหล่อนด้วยน�้าเสยีงไม่แสดงอารมณ์

“ห้องนอนของเธอ”

ยหิวามองรอบห้อง ห้องนอนสขีาว ผ้าม่านเป็นลูกไม้สอี่อน ชุดผ้า 

ปเูตยีงเป็นสทีี่มองอย่างไรกไ็ม่น่าใช่ห้องนอนของผูช้ายตวัโตๆ นอกจากนั้น

แล้ว บนเตยีงขนาดควนีไซซ์ นอกจากหมอนและหมอนองิลายน่ารกั ยงัมี

ตุก๊ตาหมหีลากขนาดอกีสามตวัจดัวางอยู่ บนพื้นมกีระเป๋าเสื้อผ้าของหลอ่น

ที่ใครบางคนคงจะเอาเข้ามาวางไว้ก่อนที่หล่อนจะมาถงึ

“แล้ว...คุณท่าน...” ยหิวาถามเสยีงแผ่ว 

“ห้องฉนัอยู่ทางโน้น” เขาชี้ไปยงัอกีฟากของห้อง 

ตอนนั้นเองที่ยิหวาสังเกตเห็นว่าผนังห้องด้านหนึ่งมีประตูอีกบาน 

ชายหนุ่มเดินไปเปิดประตูออกกว้าง เผยให้เห็นห้องนอนอีกห้องที่มีขนาด

ใหญ่กว่าห้องของหล่อน เครื่องเรอืนและสทีี่ใช้ในห้องบ่งบอกว่าเป็นห้องนอน

ของเขาไม่ผดิแน่

“เอาละ เธอจะท�าอะไรก็ตามสบาย อีกครึ่งชั่วโมงเข้าไปหาฉันใน
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ออฟฟิศ” เขาบอกแล้วเดินผ่านประตูเข้าไปในห้องของเขา จากนั้นประตูก็

ปิดตามหลงั

ยหิวาถลาไปที่ประต ูแล้วกต้็องใจหายวาบเมื่อพบว่าลกูบดิไม่มลีอ็ก! 

‘โอย...ท�ายังไงดี’ หญิงสาวคิด ถ้าเขาเปิดประตูเข้ามาตอนที่หล่อน

หลบัอยูเ่ล่าจะท�าอย่างไร แต่คดิไปแล้วกช็ะงกั เมื่อนกึได้ว่าหล่อนเป็นภรรยา

เขา เขาจะ ‘เข้าหา’ หล่อนเมื่อไรกไ็ด้ เมื่อตระหนกัถงึความจรงิข้อนั้นกย็ิ่ง

เศร้าหมอง จากที่ตอนแรกหวัใจโลดขึ้นอย่างยนิดเีมื่อเหน็ว่าหล่อนมห้ีองของ

ตนเอง ไม่ต้องอยู่ร่วมห้องกบัเขา แต่ตอนนี้หวัใจกลบัเหี่ยวเฉา เมื่อพบว่า

ห้องของเขาอยู่ตดิกบัห้องของหล่อนนี่เอง แถมประตทูี่เชื่อมถงึกนักไ็ม่มลีอ็ก 

จะเปิดเข้าออกเมื่อไรกไ็ด้

ยิหวาเดินไปทรุดตัวนั่งลงบนเตียงแล้วทอดถอนใจในชะตาชีวิตของ

ตน คงไม่มแีล้ววาสนาที่จะได้รูจ้กัความรกั ได้อยูใ่นชุดเจ้าสาวฟฟู่องราวกบั

เจ้าหญงิในวนัส�าคญักบัคนที่รกักนัสุดหวัใจ 

ตอนนี้หล่อนเป็นภรรยาของผูช้ายคนหนึ่ง คนที่หล่อนนบัถอืในฐานะ

เจ้านายของพ่อ ผู้มีพระคุณที่รับภาระเรื่องการเรียนของหล่อนมาตั้งแต ่

เข้าชั้นอนุบาล และส�าหรบัเขากค็งเหน็หล่อนเป็นแค่ลูกสาวผู้จดัการไร่ที่เขา

รบัผดิชอบต่อจากพ่อ

แม้เขาจะจดทะเบยีนสมรสกบัหล่อน บอกให้คนในไร่ยกย่องหล่อน

ในฐานะนายหญงิ แต่เขากลบัไม่ได้ปฏบิตัต่ิอหล่อนอย่างคนที่เป็นนายหญงิ

จรงิๆ หล่อนต้องอาศยัอยู่ห้องข้างๆ ที่เขาจะเปิดเข้ามาหาความส�าราญกบั

ร่างกายของหล่อนเมื่อไรกไ็ด้ แต่หล่อนคงไม่มสีทิธิ์เข้าไปยุม่ย่ามในห้องของ

เขา 

ยิ่งคดิกย็ิ่งเศร้า เพราะคดิแล้วหล่อนกไ็ม่ต่างอะไรกบันางบ�าเรอของ

เขาเลย...

เมื่อเหลือบตาดูนาฬิกาแขวนผนัง ยิหวาก็กระวีกระวาดเข้าห้องน�้า

เพื่อล้างหน้าล้างตา หล่อนต้องไปพบเขาในห้องท�างานในอกีไม่กี่นาทนีี้แล้ว 
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ไม่รู้ว่าเวลาครึ่งชั่วโมงผ่านไปเรว็ขนาดนี้ได้อย่างไร

ยิหวาส�ารวจเสื้อผ้าที่หล่อนใส่อยู่ เป็นชุดกระโปรงผ้ายืดความยาว

เพียงเข่า แขนเสื้อพอง คอกลม ดูสุภาพพอส�าหรับการไปพบเขาในห้อง

ท�างาน จงึไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้า เพยีงแต่หวผีมและผดัหน้าด้วยแป้งเดก็กบั

เตมิลปิมนั แล้วจงึออกจากห้อง

หล่อนเคยเข้าไปในห้องท�างานของเขาซึ่งอยู่ชั้นล่างของตัวบ้านอย่าง

น้อยกเ็ทอมละครั้งตอนที่เอาผลการเรยีนไปให้เขาด ูจงึเดนิตรงไปทนัทอีย่าง

คุ้นเคยดอียู่แล้ว

หญิงสาวเคาะประตู รอจนได้ยินเสียงทุ้มเอ่ยอนุญาตจึงผลักประตู

เปิดเข้าไป 

“นั่งส”ิ ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นจากเอกสารบนโต๊ะ แล้วผายมอืเชื้อเชญิ

ให้หล่อนนั่งบนเก้าอี้หน้าโต๊ะท�างานของเขา

“ขอบคุณค่ะ” ยหิวาพมึพ�าพร้อมนั่งลง

“พอใจห้องนอนไหม” เขาถามเสยีงเรยีบ 

“ค่ะ...ขอบคุณมากค่ะคุณท่าน” หล่อนว่าพร้อมพนมมือค้อมศีรษะ

ไหว้เขา แต่เมื่อเงยหน้าขึ้นก็แอบสะดุ้งในใจ เมื่อเห็นเขามองหล่อนเขม็ง  

หวัคิ้วขมวดน้อยๆ หน้าบึ้งคล้ายไม่พอใจ แต่ยหิวาแน่ใจว่าหล่อนยงัไม่ได้

ท�าอะไรที่เป็นการกวนโทสะเขาเลย

“เมื่อไรเธอจะเลกิเรยีกฉนัว่าคุณท่าน” เขาถามเสยีงห้วน 

“ก.็..” หล่อนพดูไม่ออก กใ็นเมื่อหล่อนเรยีกเขาเช่นนี้มาตั้งแต่รูค้วาม 

แล้วท�าไมตอนนี้ถงึมปีัญหา 

“ไม่มเีมยีที่ไหนเรยีกผวัว่าคณุท่าน เรยีกฉนัอย่างอื่น” เขาบอก...สั่ง...

เสยีงห้วน

“ค่ะ...คุณครี”ี หล่อนลองใหม่ แม้จะไม่ชนิปาก แต่อกีเดี๋ยวคงชนิ

“เรยีกฉนัภู” ดูเขาจะยงัไม่พอใจที่หล่อนเรยีกชื่อจรงิของเขา

“ค่ะ...คุณภู” หล่อนว่าง่าย
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ยิหวาคิดว่ามองเห็นริมฝีปากเขาแย้มออกเล็กน้อย แต่ก็เร็วมากจน

หล่อนไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเขายิ้มจริงๆ เพราะตอนนี้สีหน้าเขากลับมา

เรยีบเฉยอกีครั้ง

“มีอะไรขาดเหลืออีกไหม จะพาไปซื้อ” ประโยคหลังเขาทอดเสียง 

อ่อนลงเลก็น้อย

“ไม่ค่ะ...มแีค่...เอ่อ...” หล่อนเอ่ยตะกุกตะกกั รู้ว่าไม่ควร แต่หล่อน

อยากลองดูก่อน

“มอีะไร” เขาถามอย่างใจร้อน ราวกบัรอให้หล่อนพูดจนจบประโยค

ไม่ไหว

“ประตูระหว่างห้อง มนั...ไม่มลีอ็กค่ะ” หล่อนกลั้นใจบอกไป 

เพราะมัวแต่ก้มหน้ามองโต๊ะ หล่อนเลยไม่ได้เห็นว่านัยน์ตาคนฟัง

ฉายประกายขบขนัขึ้นมาวบูหนึ่ง แม้แต่ตอนพดูใบหน้าเขากแ็ต้มรอยยิ้ม แต่ 

คนฟังไม่มโีอกาสได้เหน็

“ผวัเมยีกนั จะมลีอ็กไปท�าไม”



ค�าพูดของเขาท�าให้คนที่ก้มหน้ามองโต๊ะเม้มปาก นั่นสินะ เขามี
สทิธิ์เข้ามาในห้องของหล่อนเมื่อไรกไ็ด้ หล่อนจงึตอบรบัเสยีงแผ่ว

“ค่ะ” 

คีรีเลิกคิ้วน้อยๆ มองคนที่ยังนั่งทอดสายตาลงต�่าอยู่ตรงหน้าเขา 

ถอนใจน้อยๆ กบัท่าทางหวาดกลวัของหล่อน ก่อนจะถามเปลี่ยนเรื่อง

“เธอเรยีนอยู่ชั้นไหนแล้วนะ”

“ม. หกค่ะ” ยหิวาตอบ

คนฟังค�าตอบทอดถอนใจ หล่อนยังเด็กมากจริงๆ ชายหนุ่มอด

รังเกียจตนเองไม่ได้ที่ฉวยโอกาสกับหล่อนเช่นนี้ ยิ่งมองผิวแก้มใสอย่าง

เดก็ๆ ของหล่อนเขายิ่งรู้สกึผดิ หล่อนยงัเป็นเดก็ มอีนาคตรออยู่ข้างหน้า 

แต่เขากลบัฉวยโอกาสจบัหล่อนจดทะเบยีนสมรส ตตีราจองตั้งแต่หล่อนยงั

ไม่จบมธัยม

เมื่อไรนะที่ลกูสาวผูจ้ดัการไร่สะดดุสายตาเขา น่าจะเกอืบสองปีที่แล้ว 

หล่อนเอารายงานผลการเรยีนมาให้เขาดอูย่างที่ท�าเป็นประจ�าทกุเทอมเหมอืน

๒
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ลูกคนงานคนอื่นๆ ปกตแิล้วเขากจ็ะพจิารณาดู เดก็ที่มผีลการเรยีนดกีใ็ห้

รางวัลตามความเหมาะสม คราวนั้นเขาจ�าได้ว่าหล่อนท�าผลสอบได้ดีมาก 

เกือบเต็มทุกวิชา เขาจึงบอกจะให้รางวัลพิเศษแก่หล่อน หล่อนขอไป

ทัศนศึกษากับโรงเรียนไกลถึงสิงคโปร์ เขาอนุญาต และตอนนั้นเองที่เขา

รู้สึกราวกับเดินสะดุดจนหัวคะม�า รอยยิ้มกว้างดีใจที่สุดแสนบริสุทธิ์ของ

หล่อน ดวงหน้าใสกระจ่าง ฟันขาวเรียงกันเป็นระเบียบ ริมฝีปากอิ่ม 

แดงระเรื่อตามธรรมชาติ เขาเพิ่งเห็นตอนนั้นเองว่าลูกสาวคนเดียวของ 

ผู้จดัการไร่ของเขาสวยแค่ไหน

สวยเสยีจนเขาละสายตาไปจากหล่อนไม่ได้อกีเลย...

เวลาเกอืบสองปี เขาได้แต่เฝ้ามองหล่อนอยูไ่กลๆ แม้จะพอใจหล่อน

แค่ไหน แต่เขาจะท�าอะไรได้มากกว่าแอบมอง ในเมื่อหล่อนเป็นลูกสาว 

คนงาน ที่อายุอานามแทบจะเป็นลูกของเขาได้หากว่าเขาแต่งงานมลีูกตั้งแต่

เป็นวัยรุ่น หล่อนยังเด็ก เป็นแค่นักเรียนมัธยม ในขณะที่เขาเป็นผู้ใหญ่  

อายุไม่ใช่น้อยๆ หากเขาท�าอะไร หล่อนคงเห็นเขาเป็นเพียงเฒ่าหัวงูหรือ 

ไอ้แก่ตณัหากลบัเท่านั้นเอง 

เขาเคยคิดที่จะรอ รอให้หล่อนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ รอให้ช่องว่าง

ระหว่างวยัแคบเข้า เมื่อไม่มคี�าว่าเดก็กบัผูใ้หญ่มาคั่น แต่เป็นผู้ใหญ่สองคน

ที่อายุอาจจะต่างกันมากสักหน่อย เมื่อนั้นหากเขาลงมือจีบหล่อนก็คงจะดู

ไม่น่าเกลยีดจนเกนิไป 

แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ท�าให้พ่อของหล่อนต้องฝากฝังให้เขาดูแล

หล่อนให้ เขาจงึฉวยโอกาสมดัมอืชก จบัหล่อนจดทะเบยีนสมรส พนัธนาการ

หล่อนให้หนีไปไหนไม่ได้ ทั้งที่เขาไม่จ�าเป็นต้องท�าอย่างนั้น อย่างที่หล่อน

บอกว่าเขาดแูลหล่อนได้โดยไม่ต้องแต่งงาน แต่ในเมื่อมหีนทางที่จะได้หล่อน

มาเป็นของเขา แล้วท�าไมเขาจงึจะไม่ท�าเล่า

คีรีมองคนที่ก้มหน้างุดอยู่ตรงหน้าเขาด้วยความขื่นนิดๆ หล่อนดู

หวาดกลัวและระแวดระวังตัวกับเขาเหลือเกิน แต่บางทีก็เหมือนกับหล่อน
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จะปลง ราวกบัยอมจ�านนต่อชะตาชวีติที่เขาเป็นผู้ก�าหนด 

ชายหนุ่มทอดถอนใจ เมื่อไรหนอที่หล่อนจะเลกิมองเขาเป็นนายจ้าง

ของพ่อ เลกิคดิว่าเขารบัหล่อนเป็นภรรยาเพราะรบัปากพ่อของหล่อนไว้ เลกิ

มองเขาอย่างหวาดกลัวและหวาดระแวงราวกับเขาเป็นไอ้บ้ากามที่ตั้งท่าจะ

กระโจนเข้าใส่หล่อนอยู่เสมอเสยีที

เมื่อไรกนั... 

แม้ในหวัจะคดิอะไรวุ่นวาย แต่เมื่อเอ่ยปากคยุกบัหล่อนกลบัเป็น “จบ 

ม. หกแล้วจะเรยีนอะไรต่อ” 

ค�าถามของเขาเรยีกใบหน้าก้มต�่าของคนฟังให้เงยขึ้นมอง ดวงตาเบกิ

กว้างราวกบัไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยนิ

“เรยีน...หนูดเีรยีนได้หรอืคะ” ยหิวาถามเสยีงสั่น 

หล่อนเคยคดิว่าคงจะหมดหวงัเรื่องเรยีนต่อแล้ว กใ็นเมื่อหล่อนจด

ทะเบียนสมรสเป็นภรรยาเขาแล้ว จึงไม่เคยคิดว่าหล่อนจะยังมีโอกาสได้

เรยีนอกี คดิวา่เมื่อจบชั้นมธัยมปลายหล่อนคงต้องออกจากโรงเรยีนมาเป็น

แม่บ้าน ความหวงัของพ่อที่เคยอยากให้หล่อนได้เรยีนสูงๆ คงจบลงตั้งแต่

หล่อนจดปากกาเซน็ชื่อในใบทะเบยีนสมรสเสยีแล้ว

“เรยีนได้ส”ิ

“แล้ว...คุณภู...อยากให้หนูดีเรียนอะไรหรือคะ” หล่อนถามด้วย 

น�้าเสียงไม่แน่ใจ แต่ก็ปลอบใจตนเองว่าถึงจะไม่ได้เรียนที่อยากเรียน แต่ 

แค่เขาให้เรยีนต่อกเ็ป็นบุญของหล่อนแล้ว เพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะให้เรยีน

อะไรหล่อนกค็วรจะยนิดทีั้งนั้น

“เธออยากเรยีนอะไรกเ็รยีนสหินดู”ี เขาบอก หางเสยีงทอดอ่อนอย่าง

ไม่รู้ตวัเมื่อเหน็สหีน้าไม่แน่ใจ คล้ายว่าอยากจะดใีจแต่กไ็ม่เตม็ที่ ราวกบัเดก็

ที่มีคนยื่นขนมให้แต่ไม่แน่ใจว่าคนยื่นจะดึงมือกลับเมื่อไร ท�าให้เขาอยาก

บอกให้หล่อนแน่ใจ ให้หล่อนดใีจได้เตม็ที่ ให้หล่อนส่งรอยยิ้มที่เขาเคยเหน็

มาให้ 
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“ได้ทุกอย่างเลยหรือคะ หนูดีอยากเรียนอะไรก็ได้หรือคะ” หล่อน

ถามน�้าเสยีงตื่นเต้น ดวงตายงัเบกิกว้างอย่างไม่อยากเชื่อ

“งั้นส”ิ 

“โอย...จรงิหรอืคะคุณภู ดใีจจงั...ขอบคุณนะคะ ขอบคุณมาก หนูดี

สญัญาว่าหนดูจีะตั้งใจเรยีน ขอบคณุนะคะ” หล่อนพดูพร�่าพร้อมยกมอืไหว้ 

ใบหน้าประดบัรอยยิ้มกว้าง 

คีรีถึงกับตาพร่าไปเมื่อได้เห็นรอยยิ้มของหล่อน ยิ้มแรกนับตั้งแต่ 

พ่อของหล่อนเสียชีวิต ยิ้มเดียวกับที่เขาเคยเห็นจนหัวใจสะดุด ยิ้มที่ 

เขาปรารถนาจะได้เห็นประดับใบหน้าของหล่อนตลอดเวลา รอยยิ้มที่เขา 

หลงรกัตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เหน็

เขาต้องท�าอย่างไรหนอ หล่อนจงึจะยิ้มแบบนี้ให้เขาบ่อยๆ

ยหิวาออกมาจากห้องน�้าหลงัจากที่เข้าไปแปรงฟันเตรยีมเข้านอน  
วนันี้หล่อนร่วมโต๊ะอาหารเยน็กบั ‘สาม’ี เป็นครั้งแรก เขาไม่ได้พูดอะไรกบั

หล่อนมากมายนกั หลงัจากที่คุยกนัไปแล้วตอนบ่ายในห้องท�างานของเขา 

‘ตั้งใจเรยีนให้ด ีอยากเรยีนมหาวทิยาลยัที่ไหนกส็อบให้ได้ละกนั ฉนั

จะส่งเธอเรยีน แต่เฉพาะในเมอืงไทยเท่านั้นนะ ฉนัจะไม่ส่งเธอไปเมอืงนอก 

หวงัว่าเธอคงเข้าใจ’

เขาบอกหล่อนเช่นนั้น และยหิวากเ็ข้าใจด ีหล่อนไม่เคยคาดหวงัแม้แต่

มหาวทิยาลยัในเมอืงไทย จงึไม่เคยคดิถงึเมอืงนอกอยูแ่ลว้ แต่กอ็ดนอ้ยใจ

ไม่ได้ที่เขาพูดตอกย�้ากบัหล่อนว่าเขาไม่มวีนัส่งหล่อนเรยีนเมอืงนอก แม้ว่า

เขาจะท�าได้กต็าม 

กใ็ครจะจ่ายเงนิเป็นล้านๆ ส่งลกูสาวผูจ้ดัการไร่เรยีนต่อเล่า แค่ยอม

ให้หล่อนเรยีนระดบัมหาวทิยาลยัในเมอืงไทยกถ็อืว่าเป็นพระคุณมากแล้ว 

หญงิสาวถอนหายใจยาว พยายามเลกิคดิถงึเขา แต่เมื่อสายตาคอย

แต่เหลอืบมองประตทูี่กั้นระหว่างห้องของเขากบัห้องของหล่อน ยหิวากห็ยุด
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คดิไม่ได้

แม้บ่ายวนันี้จะพูดคุยตกลงกนัมากมาย ทั้งหน้าที่ของหล่อนในบ้าน

หลังนี้ หน้าที่ที่ต้องตั้งใจเรียนให้จบชั้นมัธยม ต้องช่วยเขาท�างานเอกสาร 

บางอย่าง ต้องเรียนภาษาอังกฤษเสริม ต้องร่วมโต๊ะรับประทานอาหารเช้า

และเยน็กบัเขา สว่นกลางวนัหล่อนไปโรงเรยีน และเขากก็นิกบัคนงานในไร่ 

ดูเหมือนเขาจะวางแผนจัดการกับชีวิตหล่อนเป็นฉากๆ แต่กับหน้าที่หนึ่ง 

เขายงัไม่เคยพูดถงึสกัค�า

หน้าที่ของภรรยา...

หล่อนไม่กล้าถามเขา หล่อนไม่อยากท�า แต่เมื่อไม่มคีวามชดัเจน เขา

ไม่เคยบอกว่าเขาจะเรียกร้องหน้าที่นั้นจากหล่อนเมื่อไร ก็ท�าให้หญิงสาว

หวาดผวา หล่อนหวาดกลัว กลัวว่าเวลานั้นจะมาถึงโดยที่หล่อนยังท�าใจ 

ไม่ได้

บางท.ี..อาจจะเป็นคนืนี้กไ็ด้...

‘โอย...ท�ายงัไงด’ี ยหิวาร�าพนัในใจ หล่อนไม่พร้อม ไม่มวีนัยนิยอม

พร้อมใจกับเขาเด็ดขาด หล่อนยังเด็กอยู่เลย เขาจะกล้าล่วงเกินเด็กอย่าง

หล่อนเชยีวหรอื

หญิงสาวมองประตูที่ไม่มีล็อกนั้นอีกครั้ง ความคิดกระหวัดไปถึง

ละครที่เคยดู เวลาที่นางเอกอยู่ในสถานการณ์แบบหล่อน ยหิวาเหน็ทุกคน

ลากเก้าอี้หรอืโต๊ะหนกัๆ มาขวางประตูไว้ หรอืหล่อนจะท�าเช่นนั้นบ้าง

คดิแล้วกม็องหาโต๊ะหรอืเก้าอี้ในห้อง ‘โต๊ะเครื่องแป้งนั่นน่าจะใช้ได้’ 

หล่อนคดิ ท�าท่าจะลกุขึ้นไปลากโต๊ะเครื่องแป้งไม้สกัหนาหนกัมาขวางประตู 

แต่ยงัไม่ทนัได้ก้าวขาหล่อนกเ็ปลี่ยนใจ

หล่อนอยู่ในบ้านหลงันี้ในฐานะอะไร หล่อนมสีทิธิ์ปฏเิสธหรอืหากเขา

จะ ‘เข้าหา’ หล่อน ไม่...หล่อนไม่มีสิทธิ์ และถ้าเขาพยายามจะเปิดประตู 

แต่ตดิโต๊ะเครื่องแป้ง เขาอาจจะโกรธหล่อน และสุดท้ายกค็งสั่งให้หล่อนดงึ

โต๊ะออกอยู่ดี
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แต่หล่อนยังไม่อยากมีอะไรกับเขา สมองคิดหาเหตุผลที่จะท�าให้

หล่อนไม่ต้องตามใจเขาหากเขาต้องการ แล้วกน็กึถงึนยิายที่เคยอ่าน

มปีระจ�าเดอืน...

หล่อนเหน็นางเอกบอกพระเอกแบบนี้ทกุท ีหล่อนน่าจะเอามกุแบบนี้ 

มาใช้ได้ คิดแล้วก็เหมือนจะโล่งใจที่มองเห็นแสงสว่างของทางออก แต่... 

ถ้าเขาไม่สนล่ะ โอย หล่อนต้องตายแน่ๆ ถ้าเขายนิดจีะฝ่าไฟแดง!

เมื่อคดิไปทางไหนกเ็จอแต่ทางตนั ในที่สุดยหิวากย็อมแพ้ หญงิสาว

ก้าวขึ้นเตยีงแล้วดงึผ้าห่มมาคลมุถงึอก ปล่อยให้น�้าตาไหลรนิเงยีบๆ หล่อน

ท�าอะไรไม่ได้ บางที...หล่อนอาจจะขอร้องเขาตรงๆ ว่าหล่อนยังไม่พร้อม 

เขาใจดยีอมให้หล่อนเรยีนต่อ บางทเีขาอาจจะใจดเีรื่องนี้ด้วยกไ็ด้ 

เมื่อมคีวามหวงัอย่างนั้นหล่อนกส็บายใจขึ้น แม้น�้าตาจะยงัคงไหลไม่

หยุด แต่หล่อนกร็ู้สกึสงบลง ไม่ร้อนรนด้วยความหวาดกลวัดงัเช่นเมื่อเข้า

มาในห้องนอนใหม่ๆ และหลงัจากนอนหลบัตา พยายามก�าหนดลมหายใจ

เข้าออกอย่างที่พ่อเคยสอนเวลาที่หล่อนนอนไม่หลับหรือฝันร้าย หญิงสาว

กเ็คลิ้มเกอืบหลบั หากไม่ได้ยนิเสยีงประตูห้องตดิกนัเปิดเสยีก่อน 

เขาเข้าห้องนอนแล้ว...

หญงิสาวนอนลมืตาโพลงในความมดื ได้ยนิเสยีงกดสวติช์ไฟในห้อง

ของเขา มองเหน็แสงไฟลอดใต้บานประตูเข้ามา หูฟังเสยีงฝีเท้าหนกัๆ เดนิ

ไปมาในห้อง หล่อนกลั้นหายใจเมื่อได้ยินเหมือนเขาเดินมายังประตูที่เปิด 

เข้ามาในห้องหล่อน แล้วกถ็อนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อได้ยนิเสยีงฝีเท้าเดนิ

ผ่านไป สกัครู่กไ็ด้ยนิเสยีงน�้าไหลซู่ในห้องน�้า

เขาคงจะอาบน�้า ยิหวาคิดขณะเหลือบตามองนาฬิกาปลุกบนโต๊ะ 

หวัเตยีง 

ตหีนึ่ง...เขาเพิ่งกลบัเข้าห้องนอนหลงัจากเช้าวนัใหม่ และหล่อนกย็งั

ไม่ได้นอนเลย ยิหวาได้แต่หวังว่าพรุ่งนี้หล่อนจะไม่นั่งหลับในห้องเรียนให้

เสยีชื่อเดก็เรยีนอย่างหล่อนและต้องถูกท�าโทษ
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เสยีงน�้าในห้องน�้าเงยีบไปแล้ว สกัพกัหล่อนกไ็ด้ยนิเสยีงเขาเดนิกลบั

เข้าไปในห้อง เดินไปมาราวกับหาอะไร จากนั้นก็มีเสียงเหมือนที่เป่าผม 

ดงัขึ้น 

‘เป่าผมตอนตหีนึ่งเนี่ยนะ’ ยหิวาแอบค่อนในใจ อดนกึข�าคนตวัโตๆ 

หนวดเขยีวๆ แต่นั่งเป่าผมก่อนนอนไม่ได้ แต่เสยีงนั้นกลบัดงัเพยีงชั่วอดึใจ

ก่อนจะเงยีบลง 

‘เป่าแค่นั้นจะทนัแห้งอะไร’ คนค่อนยงัหาเรื่องค่อนไม่เลกิ หล่อนยงั

นอนฟังเสยีงกุกกกัจากห้องข้างๆ ต่อไป ตราบใดที่เขายงัไม่เข้านอน หล่อน

กค็งจะนอนหลบัอย่างสบายใจไม่ได้

ยหิวาโล่งใจเมื่อได้ยนิเสยีงกดสวติช์ในห้องนอนอกีครั้ง แสงไฟที่ลอด

ผ่านใต้บานประตูกลายเป็นความด�ามืด เขาปิดไฟแบบนี้หมายความว่าคง

เตรยีมเข้านอนแล้วกระมงั และหล่อนกจ็ะได้นอนเสยีท ี

ยหิวาดงึผ้าห่มขึ้นมาคลุมกายเตรยีมนอนอกีครั้ง หลงัจากผลกัออก

ตอนแอบฟังเสยีงจากข้างห้อง หญงิสาวพลกิตวันอนตะแคงหนัหลงัให้ประตู

กั้นห้องที่หล่อนระแวงมาทั้งคนื แต่ยงัไม่ทนัได้หลบัตา หล่อนกต็วัแขง็ทื่อ

เมื่อได้ยนิเสยีงลกูบดิประตทูี่กั้นระหว่างห้องดงัแผ่วเบา ก่อนที่ประตจูะเปิด

เข้ามาช้าๆ 



คีรีหยุดยืนที่ประตูเพื่อให้สายตาชินกับความมืดครู่หนึ่ง ก่อนที่
ภาพในห้องจะค่อยๆ ชดัเจนขึ้น เขาถอนหายใจโล่งอกนดิๆ ที่คนบนเตยีง

นอนนิ่ง ท่าทางจะหลบัสนทิ ไม่ได้ตื่นเพราะเสยีงรบกวนจากเขา

เขาเพิ่งเข้าบ้านหลงัจากออกไปช่วยคนงานท�าคลอดแม่ม้า เนื้อตวัหวัหู 

มแีต่กลิ่นสาบม้า จงึอาบน�้าสระผมเสยีดกึ หาไม่แล้วเขาคงจะนอนไม่ได้ และ

เพราะไม่ชอบนอนทั้งที่ผมเปียก เขาจงึใช้ที่เป่าผม แต่ผมยงัไม่ทนัแห้งกร็บี

ปิดไปเพราะนกึได้ว่าห้องข้างๆ มคีนอยู ่และเสยีงที่เป่าผมอาจจะปลกุหล่อน 

เขาจงึใช้ผ้าขนหนูเชด็แทน และตอนนี้กย็งัหมาดๆ แต่แม้จะไม่ชอบใจกค็ง

ต้องนอนอย่างนี้ คราวหน้าเขาจะไม่สระผมดกึแบบนี้อกี

ชายหนุ่มเดนิไปหยุดข้างเตยีงโดยที่เจ้าของเตยีงไม่รู้ตวั หล่อนนอน

นิ่ง ผ้าห่มคลุมเรยีบร้อยถงึคอ เขาระบายยิ้ม อยากปลุกหล่อนขึ้นมารบัจูบ

ราตรีสวัสดิ์จากเขา แต่ก็ได้แค่คิด สายตาหวาดหวั่นของหล่อนที่มองเขา 

ทุกครั้งที่อยู่ใกล้กันท�าให้ชายหนุ่มไม่กล้าบุ่มบ่าม เขาต้องให้เวลาหล่อนได้

ท�าความคุ้นเคยกับเขาเสียก่อนก่อนที่จะท�าอะไรลงไป อีกอย่าง...หล่อนยัง

๓
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เดก็เกนิไป เขายงัไม่อยากท�าลายความบรสิทุธิ์สดใสของหล่อน จงึต้องอดทน 

จนกว่า...

จนกว่าจะทนไม่ไหว... 

“ฝันดีนะหนูดี” ชายหนุ่มกระซิบ จากนั้นก้มลงใช้ริมฝีปากสัมผัส 

แผว่เบาที่หน้าผากหล่อน เมื่อเงยหน้าขึ้นกห็มนุตวัเดนิออกจากห้องไปทนัท ี

แล้วปิดประตูตามหลงัแผ่วเบา

เลยไม่ได้เห็นคนแกล้งหลับเนื้อตัวสั่นระริกด้วยความตกอกตกใจ

และจนิตนาการเลวร้าย

หล่อนหัวใจแทบวายตั้งแต่ได้ยินเสียงประตูเปิดแล้ว จินตนาการ

สารพัดของการต้อง ‘ท�าหน้าที่’ แล่นพล่านในหัวราวกับผึ้งแตกรัง แต่ละ

ความคดิท�าเอาหล่อนแทบขาดใจด้วยความหวาดกลวั ยิ่งเมื่อเขาเดนิเข้ามา

ใกล้ ก้มลงมาจูบหน้าผากหล่อน หญิงสาวก็ยิ่งรู้สึกราวกับขึ้นไปยืนอยู่บน

ลานประหาร รอเพยีงบ่วงบาศจะตกลงมาคล้องคอ 

ยิหวารู้สึกราวกับตายแล้วเกิดใหม่เมื่อเขาผละไปจากหล่อนแล้วเดิน

ออกจากห้อง ความรู้สึกต่างๆ นานาที่ท่วมท้นพรั่งพรูออกมาพร้อมลม

หายใจที่กลั้นไว้ โล่งอกโล่งใจจนบรรยายความรู้สกึเป็นค�าพูดไม่ถูก 

ถ้าต้องเจอเหตกุารณ์แบบนี้ทกุคนื หล่อนจะตายเพราะหวัใจวายไหม 

หญงิสาวอดสงสยัไม่ได้

เมื่อแน่ใจว่าเขาไปแล้วจริงๆ ยิหวาจึงพยายามนอนอีกครั้ง แต่กว่า

จะข่มตาหลับลงได้ หล่อนก็รู้สึกราวกับว่า เพิ่งหลับไปได้เพียงไม่กี่นาท ี

กถ็ูกปลุกด้วยเสยีงแหลมของนาฬิกาปลุกบนโต๊ะหวัเตยีงเสยีแล้ว

ยิหวาอาบน�้าแต่งตัวและหิ้วกระเป๋านักเรียนออกมาจากห้องนอน
ตรงไปยังห้องอาหาร ในใจวิตกว่าจะท�าให้คนที่สั่งให้หล่อนร่วมโต๊ะทุกเช้า

ต้องรอ เพราะตอนที่นาฬิกาปลุกดงันั้น หล่อนกดให้เงยีบเสยีงแล้วหลบัต่อ 

เมื่อสะดุ้งตื่นอกีครั้งกเ็ลยเวลาตื่นปกตไิปเกอืบครึ่งชั่วโมง หล่อนรบีอาบน�้า
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ลวกๆ และแต่งตวัเรว็สุดชวีติ ถงึกระนั้นกย็งัช้ากว่าปกตถิงึสบิกว่านาท ี

หญิงสาวพ่นลมหายใจอย่างโล่งอก เมื่อเดินแกมวิ่งเข้าไปในห้อง

อาหารแล้วพบเพยีงป้าสุขใจซึ่งเป็นแม่ครวั กบัต้นหอมซึ่งท�างานรบัใช้ทั่วไป

ในบ้าน โดยปราศจากเงาของเจ้าของบ้าน 

“คุณหนูดมีานั่งสคิะ พ่อเลี้ยงยงัไม่มาเลย” ป้าสุขใจบอก

ยหิวาเดนิไปนั่งที่โต๊ะอาหารอย่างว่าง่าย หล่อนไม่กลา้ถามป้าสขุใจวา่

เขาไปไหน และสบายใจกว่าที่จะนั่งรบัประทานอาหารเช้าเพยีงล�าพงั แต่ยงั

ไม่ทนัที่แม่ครวัจะตกัอาหารเช้าให้หล่อน ภาพที่ปรากฏตรงประตหู้องอาหาร

กท็�าให้หล่อนอ้าปากค้างนดิๆ

ก็ผู้ชายตัวโตๆ แต่งตัวเหมือนคาวบอยในภาพยนตร์ ด้วยเสื้อเชิ้ต

ส�าหรบัท�างานในไร่ กางเกงยนีสซีดี และรองเท้าบูต ขาดกแ็ต่หมวกหนงัปีก

กว้างเท่านั้น นอกจากนี้ใบหน้าเรยีบเฉยนั้นยงัมรีอยเคราเขยีวๆ ที่เช้านี้คงจะ

ยงัไม่ได้โกน เขาดูดบิเถื่อน แต่กลบัหอบช่อกุหลาบดอกโตๆ เดนิเข้ามาใน

ห้องอาหารด้วยท่วงท่าการก้าวที่หนักแน่นแต่ไม่ตึงตัง มองอย่างไรก็ไม่เข้า

กนัเอาเสยีเลย

กลิ่นหอมหวานของกุหลาบน�าเข้าห้องมาก่อน ยหิวาอดสูดหายใจลกึ

เอากลิ่นหอมของดอกไม้เข้าปอดไม่ได้ ก่อนที่ที่มาของกลิ่นจะมาหยุดตรง

หน้าหล่อน

“ให้หนูดหีรอืคะ” ยหิวาถาม มองคนยื่นดอกไม้ให้ตาโต

“เอาไปจดัแจกนั” 

เขาบอกหล่อนเสยีงเรยีบ สหีน้าไม่เปิดเผยความรู้สกึ และยงัคงยื่น

ช่อดอกไม้มาตรงหน้าหล่อน ยหิวาจงึต้องยื่นมอืไปรบั

“เดี๋ยวป้าให้ต้นหอมท�าให้นะคะ พ่อเลี้ยงจะรับข้าวเช้าเลยไหมคะ 

เดี๋ยวคุณหนูดสีาย” ป้าสุขใจพูดกบัผู้เป็นนาย 

ครีพียกัหน้าให้แม่บ้านแล้วหนัไปพดูกบัยหิวา “ขอโทษท ีฉนัมวัแต่...

ดูกุหลาบอยู่” ประโยคสะดุดนดิๆ เพราะเปลี่ยนค�าจาก ‘เลอืก’ เป็น ‘ดู’ ใน
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นาทสีุดท้าย

“ต้นหอมแน่ะ ไปหาแจกนัมาใส่ดอกไม้หน่อยไป วางบนโต๊ะนี่ใบนงึ

นะ ที่เหลอืกใ็นห้องพ่อเลี้ยง ห้องคณุหนดู ีห้องนั่งเล่นด้วยนะ” ป้าสขุใจบอก

ลูกมอืในครวั แล้วหนัไปง่วนกบัการตกัอาหารเช้าให้ผู้เป็นนายทั้งสอง

ยิหวายื่นช่อดอกไม้ให้ต้นหอม พึมพ�าขอบคุณ แล้วหันมาก้มหน้า 

กม้ตากนิ เพราะเลยเวลาที่รถตูจ้ะออกจากไร่เพื่อไปส่งที่ไปโรงเรยีนแลว้ ถ้า

หล่อนยงัไม่ออกไป รถกต็้องจอดรอนาน อาจจะท�าให้คนอื่นๆ พลอยสาย

ไปด้วย รถตู้รบั-ส่งนกัเรยีนของไร่ภูครีตี้องตระเวนส่งหลายโรงเรยีน

“ไม่ต้องรบี เดี๋ยวฉนัจะไปส่ง” ครีบีอกหลงัจากมองคนที่ตกัข้าวต้ม

เข้าปากไม่พูดไม่จา ไม่เงยหน้าขึ้นมาสบตาเขาอยู่พกัหนึ่ง

“แต่รถตู้...”

“ฉนัสั่งให้รถตู้ออกไปแล้ว”

ค�าพูดของเขาท�าให้หล่อนเงยหน้าขึ้นมองเขา ปากอ้า ตาโต 

“ท�าไมคะ หนดูไีปรถตูก้ส็ะดวกด ีคณุภไูม่ต้องไปรบัไปส่งหนดูหีรอก

ค่ะ”

“แค่วนันี้เท่านั้น ฉนัท�าให้เธอสาย ไม่อยากให้รถตู้เสยีเวลา” เขาบอก

แล้วก้มลงสนใจอาหารตรงหน้าโดยไม่สนใจหล่อนอกี

“อ้อ...ค่ะ” ยหิวาพมึพ�ารบัรู้แล้วกลบัมาจดจ่อกบัอาหารตรงหน้า ไม่

พูดคุยใดๆ กบัคนร่วมโต๊ะอกี

ยหิวาวางช้อนเมื่ออิ่ม ป้าสขุใจเข้ามาเกบ็ชามไป หลงัยกแก้วน�้าขึ้นดื่ม

หล่อนก็รอให้คนร่วมโต๊ะกินเสร็จก่อนอย่างมีมารยาท แต่เขาก็นั่งกินอย่าง

สบาย ท่าทางละเลยีดข้าวต้มช้าๆ นั้นท�าให้ยหิวาไม่พอใจนดิๆ หล่อนสาย

แล้ว แต่เขายงัดูใจเยน็ ไม่ได้ร้อนอกร้อนใจไปกบัหล่อนเลย

คนสายลอบถอนหายใจเมื่อเหน็คนใจเยน็วางช้อนในที่สดุ หล่อนแทบ

จะรอให้เขาลุกไม่ไหวแล้ว แต่เขากลบับอกราวกบัแกล้ง

“รออกีนดิ ฉนัไปอาบน�้าแต่งตวัเดี๋ยว” 
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ยหิวาเม้มปาก ใจอยากอาละวาด เขาพูดเองว่าท�าให้หล่อนสาย แล้ว

เขายงัไม่รบีอกี แต่กท็�าได้เพยีงคดิ เพราะหล่อนจะไปอาละวาดเขาได้อย่างไร 

ที่ท�าได้กเ็พยีงแค่ฮดึฮดัและหน้าบึ้งเท่านั้นเอง

แม้ในใจจะเดือดปุด แต่ภายนอกหล่อนแค่นั่งตัวตรง วางกระเป๋า

หนงัสอืบนพื้นข้างตวั เหน็ป้าสุขใจวนเวยีนมายิ้มให้ราวกบัจะปลอบใจ จงึ

ต้องฝืนยิ้มตอบ แต่หล่อนรออยู่ไม่นานนกักไ็ด้ยนิเสยีงทุ้มดงัมา

“ไปกนัเถอะ ขอโทษที่ท�าให้คอย” 

“ค่ะ” ยหิวาตอบรบั ยงัไม่คลายสหีน้าบึ้งตงึ

หล่อนเดนิตามเขาไปที่รถที่ใครสกัคนคงจะเอามาจอดไว้ให้หน้าบ้าน 

แม้จะใช้เวลาอาบน�้าแต่งตวัไม่นาน แต่เขากอ็อกมาในเสื้อผ้าชุดใหม่ แม้จะ

เป็นเสื้อเชิ้ตพับแขนขึ้นไปใต้ข้อศอกกับกางเกงยีน แต่ก็ดูไม่เหมือนชุดใส่

ท�างานในไร่ เพราะคราวนี้เป็นรองเท้าหนงัสดี�า ไม่ใช่รองเท้าบตู เขาคาดแว่น

กันแดดไว้บนศีรษะ ผมแห้ง คงจะไม่ได้สระ แต่ไรผมก็ชื้นอย่างที่รู้ว่า 

เพิ่งอาบน�้ามา 

ตวัเขา...หอม...อย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นกลิ่นตวัของผู้ชายตวัใหญ่ ไว้

หนวดเคราเขยีวๆ ที่โกนบ้างไม่โกนบ้างและวนันี้คงไม่ได้โกนเพราะมนัเขยีว

กว่าปกต ิกลิ่นนั้นหอมหวานคล้ายกบักลิ่นดอกไม้ที่เขาหอบเข้าบ้านมา ยหิวา

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาอยู่กับดอกไม้ตลอดเวลาจนกลิ่นติดตัวเขากลายเป็น 

กลิ่นประจ�าตวัหรอืเปล่า

หรือว่าเขาจะฉีดน�้าหอมกลิ่นกุหลาบ...หญิงสาวคิดอย่างซุกซนแล้ว

ต้องกลั้นหวัเราะ คงตลกดถี้าผู้ชายท่าทางดบิเถื่อนแบบเขาฉดีน�้าหอมกลิ่น

กุหลาบ และยิ่งตลกเข้าไปใหญ่เมื่อคิดว่าเขาฉีดน�้าหอมแล้วเข้าไปท�างาน 

ในไร่ 

“หายโกรธแล้วหรอื” 

เสยีงทุ้มของคนที่เพิ่งก้าวเข้ามานั่งประจ�าที่คนขบัท�าเอายหิวาสะดุ้ง

“คะ...คะ?” หล่อนถามเลิ่กลั่ก
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“หายโกรธแล้วหรอื” เขาถามย�้าค�าเดมิ

“หนูดีไม่ได้โกรธนี่คะ” หล่อนไม่ยอมรับ แต่ในใจนั้นคิด...ก็รู้แล้ว 

ยงัจะแกล้งอกี...ว่าแต่ท�าไมเขาถงึคดิว่าหล่อนหายโกรธเล่า 

คีรีปรายตามองคนปากแข็งแล้วหันกลับไปตั้งสมาธิกับการขับรถ  

เขาบอกโดยไม่หนัมองหล่อน

“ไม่ต้องโกรธหรอก เธอถึงโรงเรียนก่อนโรงเรียนเข้าแน่” เขาว่า 

เช่นนั้นแล้วไม่ได้พูดอะไรกบัหล่อนอกี 

ระหว่างทางไปโรงเรียน ภายในห้องโดยสารของรถยนต์เอสยูวีคัน

ใหญ่มเีพยีงเสยีงเพลงจากวทิยคุลอเบาๆ ไม่มบีทสนทนาตลอดการเดนิทาง

สี่สบินาทนีั้น จนกระทั่งรถเข้าไปจอดยงัจดุจอดรบั-ส่งหน้าโรงเรยีนก่อนเวลา

รถตู้จะมาถงึราวสบินาท ียหิวาจงึเป็นฝ่ายท�าลายความเงยีบ

“ขอบคณุค่ะ” หล่อนว่าพร้อมพนมมอืค้อมศรีษะไหว้ ก่อนจะเงยหน้า

มองเขาตาโตเมื่อได้ยนิคนมาส่งบอก

“เยน็นี้ไม่ต้องกลบัรถตู้ ฉนัจะมารบั” 

“ไม่ต้องล�าบากหรอกค่ะ หนูดกีลบัรถตู้ได้”

“นี่เธอตั้งใจจะดื้อกับฉันทุกเรื่องเลยหรือเปล่า” เขาถามน�้าเสียงติด

ร�าคาญ

ยหิวาเม้มปาก ไม่ตอบ

“ฉนัจะมารบั” เขาบอกอกีครั้ง

“ค่ะ” ยิหวาตอบรับเสียงเรียบ ไม่พอใจ แต่หล่อนจะมีสิทธิ์มีเสียง

อะไรกบัเขาได้ 

หล่อนยกมือไหว้เขาอีกครั้งก่อนจะเปิดประตูลงจากรถ พึมพ�าขณะ

ยนืมองรถยนต์คนัใหญ่เคลื่อนตวัจากไป

“เผดจ็การ!”
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เมื่อถึงเวลาเลิกเรียน ยิหวาเดินตรงไปยังรถยนต์คันใหญ่จากไร่
ภูคีรีที่จอดรออยู่หน้าโรงเรียนกับผู้ปกครองคนอื่นๆ หญิงสาวเปิดประตู

เข้าไปนั่งแล้วยกมือไหว้คนมารับ จากนั้นก็นั่งนิ่งก้มหน้างุด มองมือที่

ประสานอยู่บนตกั

“เป็นอะไร” คนที่เพิ่งออกรถถามโดยไม่หนัมอง

ยหิวายิ่งก้มหน้าเมื่อได้ยนิเสยีงเหมอืนคนหงดุหงดิถามมา หล่อนกลวั

เขา ยิ่งเขาท�าเสยีงแบบนี้หล่อนยิ่งไม่อยากคุย ไม่อยากตอบ เขาเป็นคนอื่น 

คนอื่น...ที่คงจะมองความ ‘เป็นอะไร’ ของหล่อนอย่างร�าคาญใจมากกว่าจะ

เข้าใจ

“ฉนัถามว่าเป็นอะไร” ครีเีสยีงดงัขึ้นเมื่อไม่ได้รบัค�าตอบ

“เปล่าค่ะ”

เสยีงสั่นพร่าท�าให้ชายหนุ่มหนัไปมอง แล้วหวัใจกอ็่อนยวบเมื่อเหน็

คนตวัเลก็ในชุดนกัเรยีนมธัยมค้อมตวั ก้มหน้า ไหล่สั่นไหวน้อยๆ ราวกบั

ก�าลงัสะอกึสะอื้น 

คีรีให้สัญญาณไฟแล้วพารถเลี้ยวไปจอดข้างถนน เขาถามอย่าง

พยายามทอดเสียงให้อ่อนโยนที่สุดตามความรู้สึกในหัวใจที่อ่อนน�าไปไกล

แล้ว

“หนูด.ี..เป็นอะไร”

เสยีงทุ้มอ่อนโยนของคนที่ยงันั่งอยู่ที่ที่นั่งคนขบัแต่หนัมามองหล่อน

เตม็ตวัท�าให้ยหิวาร้องไห้หนกัขึ้น

ถ้าเพียงแต่...ถ้าเพียงแต่คนที่ถามหล่อนด้วยน�้าเสียงอ่อนโยนเจือ

ความห่วงใยตรงนี้จะเป็นพ่อ ไม่ใช่ผู้ชายตัวโตหน้าเคร่งที่หล่อนหวาดหวั่น

ทุกครั้งที่เข้าใกล้เขาคงจะดีกว่านี้ หล่อนคงจะโถมตัวเข้าใส่ ร้องไห้กับอก 

แล้วบอกเล่าความรู้สกึที่อดัแน่นภายใน 

แต่มนักเ็ป็นไปไม่ได้ เพราะตรงหน้าหล่อนคอืเขา คนที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของความรูส้กึที่อดัแน่น และอกที่หล่อนโหยหากเ็ป็นอกีสาเหตุที่ท�าให้หล่อน
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ร้องไห้อยู่ตอนนี้ 

ทุกสิ่งผิดที่ผิดทางไปหมด หล่อนเกลียดชีวิตตัวเอง เกลียดเขา 

เกลยีดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกดิขึ้นกบัหล่อนในตอนนี้ 

ยิหวาอยากได้ชีวิตเรียบง่าย ชีวิตที่มีแต่หล่อนกับพ่อในบ้านพัก 

คนงานของไร่ภูคีรีกลับคืนมา หล่อนต้องการแค่นั้นเอง แต่เป็นแค่นั้นที่

หล่อนรู้ดวี่าไม่มทีางเป็นไปได้ ไม่มทีางเลย... 

“ถ้าเธอไม่บอกฉนักไ็ม่รู้นะหนูด”ี ครีพียายามใจเยน็ เขาไม่ชอบเหน็

หล่อนร้องไห้ อยากปลอบประโลม แต่ก็ไม่รู้จะท�าอย่างไร เขาเป็นลูกคน

เดียว ไม่เคยมีพี่น้อง ไม่รู้ว่าควรจะพูดกับเด็กสาววัยรุ่นอย่างไรให้หยุด

ร้องไห้

ยหิวาไม่รูว่้าเขาจะอยากรูไ้ปท�าไม แต่หล่อนกย็อมบอกเขา เผื่อว่าเขา

จะออกรถเสยีที

“หนูดี...แค่...คิดถึงพ่อ...” หล่อนบอกแล้วร้องไห้โฮ ไม่จ�าเป็นต้อง

กลั้นสะอื้นอกีต่อไป 

ค�าตอบของหล่อนท�าให้ครีถีอนหายใจ เขาบอกหลอ่นดว้ยความรูส้กึ

จากใจ แม้จะรู้ว่าค�าพูดนั้นคงไม่ท�าให้หล่อนรู้สกึดขีึ้นสกัเท่าไร

“ฉนัเสยีใจเรื่องพ่อของเธอ ฉนัขอโทษ” เขาเสยีใจที่เป็นสาเหตุให้พ่อ

ของหล่อนตาย แต่เขากพ็ยายามชดเชย...ด้วยชวีติที่เหลอือยู่ทั้งหมด แม้ว่า

หล่อนจะไม่ได้ต้องการเลย...เขารู้ด.ี..

ยิหวาเมินมองไปทางอื่น หล่อนไม่โทษเขา เขาไม่ได้ท�าให้พ่อตาย  

คนที่ยิงพ่อต่างหากที่ฆ่าพ่อ และหล่อนก็รู้ว่าเขารักษาสัญญาที่ให้พ่อไว้ว่า 

จะดูแลหล่อนต่อจากพ่อให้เอง เพยีงแต่หล่อนไม่อยากได้ หล่อนอยากให้

พ่อไม่ตาย และทุกๆ วนัที่ผ่านไปหล่อนกย็ิ่งคดิถงึพ่อ เมื่อมองไปทางไหน

ก็เห็นแต่ความอ้างว้าง บ้านที่หล่อนอยู่ ห้องที่หล่อนนอน แม้จะใหญ่โต

หรูหรา แต่กห็าความอบอุ่นอย่างความรกัของพ่อไม่มเีลย 

ตอนนี้ชวีติของหล่อนมแีต่เขา เขาให้หล่อนทกุอย่าง บ้านที่อยู ่ความ



โ ร ส  l  35

สุขสบายทางกาย ส่งเรยีนหนงัสอื แต่เขา...เขากไ็ม่ใช่พ่อ... 

ครีถีอนใจเมื่อเหน็ท่าทางของหล่อน รู้สกึระทดท้ออยู่ลกึๆ หล่อนดู

ไม่เปิดใจให้เขาเลย ไม่ว่าเขาจะท�าดกีบัหล่อนแค่ไหน แต่แม้จะรู้สกึเช่นนั้น 

คนที่ตั้งใจแล้วกจ็ะยงัคงท�าต่อไป บางทเีมื่อคุ้นกนัมากขึ้น หล่อนคงจะไม่

แสดงท่าทางรงัเกยีจเขาเช่นนี้กระมงั 

ชายหนุม่ออกรถเมื่อเหน็ว่าหญงิสาวไม่มทีท่ีาจะพดูคยุกบัเขา หลอ่น

ยกมอืเชด็น�้าตา เมนิมองออกไปนอกหน้าต่าง อย่างน้อยหล่อนกห็ยดุร้องไห้

แล้ว 

หลงัรถแล่นไปเงยีบๆ ได้ระยะหนึ่ง ยหิวากห็นัไปมองคนขบัเลิ่กลั่ก 

เมื่อสังเกตว่าเขาไม่ได้ก�าลังพาหล่อนกลับบ้าน แต่ก็ปากหนักเกินกว่าจะ

ไต่ถาม ในใจลกึๆ รูว่้าเขาจะไม่พาหล่อนไปฆ่าไปแกงที่ไหน จงึนั่งเงยีบอย่าง

ยอมจ�านน ให้เขาพาไปขึ้นเขาลงห้วยตามแต่เขาจะต้องการ 

เขาห้วยของชายหนุ่มเป็นห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง เขาจอดรถ

แล้วอ้อมมาเปิดประตูให้ 

“ลงมาส”ิ เขาเอ่ยเสยีงเรยีบ

ยิหวาเงยหน้าขึ้นมอง เห็นเขามองหล่อนด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต ่

หัวคิ้วขมวดน้อยๆ หล่อนไม่ถามว่าเขาพาหล่อนมาที่นี่ท�าไม แต่เดาเอาว่า 

เขาอาจจะมธีุระ จงึก้าวลงจากรถแต่โดยด ี

คนตวัโตผายมอืให้หล่อนเดนิก่อน แล้วแตะข้อศอกหล่อนอย่างสภุาพ 

พาเดินเข้าไปในตัวอาคาร ยิหวาเดินไปเงียบๆ เขาไม่บอกหล่อนก็ไม่ถาม  

จนกระทั่งเขาพามาหยุดหน้าร้านไอศกรมีแล้วก้มลงพูดกบัหล่อน 

“กนิไอตมิกนัดกีว่า” 

เขาบอก ไม่ใช่ถามความเหน็ เพราะพอพดูจบเขากพ็าหลอ่นเข้าไปใน

ร้าน เมื่อพนกังานมาต้อนรบัเขากย็กมอืชูสองนิ้ว

“สองคนครบั”

พนกังานพาเขากบัหล่อนไปนั่งที่โต๊ะเลก็ส�าหรบัสองคน จากนั้นกย็ื่น
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เมนูให้ โค้งตวัแล้วถอยไปอย่างสุภาพ 

ครีกี้มลงอ่านเมนูเพยีงครู่ ก่อนจะเงยหน้าขึ้นบอกคนนั่งตรงข้าม

“สั่งให้หน่อย”

“คุณภูชอบกนิอะไรคะ” ยหิวาถาม ไม่เข้าใจว่าเขาจะให้หล่อนสั่งให้

ท�าไม เมนูกอ็ยู่ตรงหน้า แต่แม้จะคดิเช่นนั้น หล่อนกเ็ปิดเมนูเพื่อสั่งให้เขา

ตามค�าสั่ง 

“อะไรก็ได้ เอาแบบเธอก็ได้” ชายหนุ่มตอบง่ายๆ เขาไม่เคยชอบ

ไอศกรมี แต่จ�าได้ว่าศาสตรามกัจะเล่าถงึลกูสาวอย่างเอน็ดวู่าเจ้าหล่อนชอบ

กนิไอศกรมี เวลางอนพ่อ แค่ไอศกรมีโคนเดยีวกห็ายแล้ว เขาจงึพาหล่อน

มาที่นี่ เผื่อว่าจะท�าให้หล่อนรู้สกึดขีึ้นจากอะไรกต็ามที่ท�าให้หล่อนร้องไห้

ยหิวาไม่รู้ตวัว่าหลอ่นมองคอ้นเขา กเ็ขาเป็นคนพาหล่อนมา แต่กลบั

ท�าท่าไม่ยินดียินร้ายว่าจะกินอะไร หล่อนเลยสั่งไอศกรีมซันเดให้เขาและ

หล่อนคนละถ้วย ของหล่อนเป็นชอ็กโกแลต ส่วนของเขาเป็นถั่วแมคาเดเมยี  

หล่อนไม่รู้ว่าเขาชอบกนิอะไร เลยสั่งอย่างที่พ่อชอบให้

ขณะที่คนตรงหน้าก้มหน้าก้มตากนิไอศกรมี ครีกีม็องไปรอบๆ ร้าน

ไอศกรมีขนาดไม่เลก็นกันั้น โต๊ะตวัใหญ่ฝ่ังนั้นมนีกัเรยีนชายหญงิกลุม่ใหญ่

จบัจอง เดก็หนุม่สาวสนกุสนานกบัการพดูคยุเสยีงดงั เลยไปหน่อยเป็นโต๊ะ

เลก็ลง มผีูใ้หญ่ที่น่าจะเป็นพ่อแม่กบัเดก็หญงิในวยัมธัยมต้นนั่งกนิไอศกรมี

กนัอยู่ บางโต๊ะมผีู้ใหญ่เพยีงคนเดยีวกบัเดก็ๆ ที่น่าจะเป็นลูกอกีโต๊ะละคน

สองคน

ชายหนุ่มหนักลบัมามองตนเอง แม้ว่าเขาจะอยู่ในชุดเสื้อยดืกางเกง

ยนี แต่ด้วยวยัของเขากบัหญงิสาวที่อยู่ในชุดนกัเรยีน แม้จะตั้งใจ ‘พาเมยี

มาเดต’ แต่ในสายตาคนอื่นคงจะเหน็เขาเป็นหนึ่งในผูป้กครองที่ ‘พาลกูสาว

มากนิไอตมิ’ เสยีละกระมงั 

เฮ้อ...
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สองหนุ่มสาวนั่งละเลยีดกนิไอศกรมีโดยไม่ได้พูดคุยอะไรกนันกั 
ครีไีม่ใช่คนช่างพดู ส่วนยหิวา แม้พ่อจะเคยบอกว่าหล่อนเป็นพวกพดูจนลงิ

หลบั แต่เพราะยงัไม่คุ้นกบัเขา หล่อนจงึเกบ็ปากเกบ็ค�า ก้มหน้าก้มตากนิ

ไอศกรีม รสหวานเจือขมนิดๆ ของช็อกโกแลตท�าให้หล่อนรู้สึกดีขึ้นมาก 

ความเศร้าหมองและร้าวรวดในอกเมื่อคดิถงึพ่อคลายลง 

หญิงสาวได้แต่หวังว่า คงมีสักวันที่หล่อนจะคิดถึงพ่อได้โดยไม่ 

เจบ็ปวดและเสยีน�้าตาเช่นนี้ 

“กนิไอตมิเสรจ็อยากดูหนงัสกัรอบก่อนกลบับ้านไหมหนูด”ี ครีถีาม

ก่อนจะห้ามตนเองทนั

ยหิวาเงยหน้ามองคนถามแล้วนิ่งคดิสกัครู่ ในใจนกึถงึการบ้านวนันี้ 

ตามประสาเดก็หล่อนอยากดูหนงัมากกว่ากลบับ้าน แต่ความรบัผดิชอบใน

ฐานะเดก็เรยีนกค็�้าคอ อยากดหูนงักอ็ยากอยู ่แต่การบ้านที่ต้องส่งนั้นส�าคญั

กว่า จงึตอบอย่างเสยีดาย

“หนูดมีกีารบ้านค่ะ”

ดูเหมือนคีรีจะอ่านสีหน้าหล่อนออก เขาบอกด้วยน�้าเสียงปลอบ

ประโลม

“งั้นกลบับ้านกนั แล้ววนัหยุดฉนัค่อยพามาดูหนงัอกีท”ี

“ค่ะ คุณภู” ยหิวารบัค�าเขาอย่างว่าง่าย 

หลังจากทั้งสองจัดการไอศกรีมในถ้วยจนหมด ชายหนุ่มก็เดินไป 

จ่ายเงนิหน้าเคาน์เตอร์ เสรจ็แล้วจงึกลบัไปหาคนที่ยงันั่งรออยู่ที่โต๊ะ

“ไป...กลบับ้านกนั”

ยหิวาอดยิ้มให้เขาไม่ได้ หล่อนไม่เคยคดิว่าเขาจะมาสนใจอะไรหล่อน 

แต่วนันี้เขากลบัมาส่งที่โรงเรยีน มารบักลบั พาหล่อนมากนิไอศกรมีเมื่อเหน็

หล่อนร้องไห้ แล้วยงัสญัญาจะพาหล่อนมาดูหนงัในวนัหยุดอกี ความรู้สกึ

ที่หล่อนมตี่อเขาจงึเปลี่ยนไปนดิๆ

จรงิๆ แล้วเขาอาจจะใจดกีว่าท่าทางเยน็ชาที่เขามกัแสดงออกกไ็ด้ 



“เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเอาการบ้านไปท�าในออฟฟิศฉนั เสรจ็แล้ว 
ฉนัมธีุระจะพูดกบัเธอ” เมื่อถงึบ้านเขากส็ั่ง สั่งเสรจ็กเ็ดนิน�าเข้าบ้าน

ยหิวามองตาม หน้าตงึขึ้นเลก็น้อย ความคดิที่ว่าเขาอาจจะใจดกีว่า

ที่หล่อนคดิถกูลบหายไปด้วยความไม่พอใจที่เขาสั่งเอาๆ และหล่อนกไ็ด้แต่

จ�าต้องท�าตามค�าสั่งของเขาเท่านั้น 

หญงิสาวเดนิกระฟัดกระเฟียดเข้าบ้าน เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดอยู่บ้าน

ซึ่งได้แก่กางเกงยีนขาสั้นกับเสื้อยืดพอดีตัว เสร็จแล้วก็หอบสมุดหนังสือ

การบ้านตรงไปยงัห้องท�างานของเขา 

หล่อนเคาะประตูเบาๆ ก่อนจะได้ยนิเสยีงทุ้มตอบรบัทนัทรีาวกบัรอ

อยู่แล้ว ยหิวาผลกัประตูเข้าไป เหน็ชายหนุ่มนั่งอยู่หลงัโต๊ะท�างาน ท่าทาง

ตั้งอกตั้งใจอยู่กบัเอกสารตรงหน้า 

“นั่งที่โซฟานั่นกไ็ด้” เขาสั่งโดยไม่เงยหน้า

“ค่ะ” ยหิวารบัค�าแล้วเดนิไปนั่งลงบนโซฟา เริ่มเปิดหนงัสอืท�าการบ้าน

ฟิสกิสเ์ป็นวชิาที่หล่อนอ่อนที่สุดในบรรดาวชิาเรยีนสายวทิยาศาสตร์ 

๔
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แต่ที่ท�าคะแนนได้ดเีพราะหล่อนตั้งใจท�าความเข้าใจและฝึกแก้โจทย์อยูเ่สมอ 

ซึ่งจ�าต้องใช้สมาธิอย่างมาก แต่เมื่อต้องมานั่งท�าความเข้าใจบทเรียนและ 

ท�าโจทย์ในห้องท�างานของเจ้าของไร่ หน้าโต๊ะท�างานตวัใหญ่ที่มเีจ้าของโต๊ะ 

นั่งท�างานหน้าเคร่งอยู่ หล่อนจะไปเอาสมาธมิาจากไหน 

หลงัจากอ่านโจทย์แล้ว ยหิวากน็ั่งกระสบักระส่าย เปิดหนงัสอือ่าน

ทวนบทเรยีน เปิดสมุดรวมสูตรที่หล่อนจดไว้และเปิดท่องเสมอเมื่อมเีวลา

ว่าง หล่อนจ�าสูตรเหล่านี้ได้ทั้งหมด เพียงแต่หล่อนไม่รู้ว่าจะเอาสูตรไหน 

มาใช้กับโจทย์นี้ เพราะอยู่ๆ หล่อนก็รู้สึกราวกับสมองว่างเปล่า คิดอะไร 

ไม่ออกเอาเสยีเลย

“โอย ท�าไมยากแบบนี้ คดิไม่ออก” หล่อนพมึพ�ากบัตวัเอง 

หญงิสาวมวัแต่ก้มหน้าก้มตาพยายามท�าโจทย์ เลยไม่ได้เหน็ว่าคนนั่ง

ท�างานหลงัโต๊ะตวัใหญ่นั้นวางปากกาและนั่งมองหล่อน รมิฝีปากตดิยิ้มน้อยๆ

ครีรีู้สกึเอน็ดูคนนั่งหน้านิ่วคิ้วขมวดอยู่ที่โซฟา สายตาหล่อนจบัจ้อง

หนังสือที่เปิดกางอยู่ตรงหน้า มือถือปากกาแล้วใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางหมุน 

ไปมา พร้อมกบัถอนหายใจเฮอืกๆ บ่นพมึพ�าฟังไม่ได้ศพัท์ เขาเดาว่าหล่อน

คงจะมปีัญหากบัการบ้านกระมงั 

ชายหนุ่มลุกขึ้นจากเก้าอี้ เดนิอ้อมโต๊ะท�างานตรงไปยงัโซฟา โดยที่

คนที่นั่งท�าการบ้านอยู่ไม่ได้รู้ตวัแม้แต่นดิว่าเขาก�าลงัเดนิไปหา

“อุ๊ย!” ยหิวาอุทานเมื่อรู้สกึว่าโซฟาข้างตวัยวบลง กลิ่นกุหลาบลอย

กรุ่นเข้าจมูก และเมื่อเงยหน้าขึ้นกเ็หน็คนตวัโตนั่งลงข้างๆ สายตาทอดไป

ยังหนังสือที่เปิดอ้าอยู่ตรงหน้า เขานิ่งไปราวกับอ่านโจทย์ตรงหน้าก่อนจะ

หนัมาถามหล่อน

“ท�าการบ้านไม่ได้หรอื”

“ค่ะ” ยหิวาตอบอ้อมแอ้ม 

ชายหนุ่มหยิบปากกาจากมือหล่อนแล้วเขียนยุกยิกลงบนกระดาษที่

หล่อนใช้เป็นกระดาษทด เขยีนเสรจ็เรยีบร้อยกเ็งยหน้าบอกหล่อน 
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“ลองนี่ดูส”ิ

‘นี่’ ของเขาคอืสตูรการค�านวณทางฟิสกิส์ซึ่งเขาเพิ่งเขยีนลงบนกระดาษ 

ยิหวาก้มลงมองแล้วลองแทนตัวเลขในสูตรด้วยตัวเลขที่โจทย์ก�าหนดมา  

อดเงยหน้าขึ้นยิ้มให้คนบอกสูตรไม่ได้เมื่อมองเห็นค�าตอบลอยมาแต่ไกล 

ก่อนจะก้มลงไปคดิค�านวณต่อ จนเมื่อได้ค�าตอบที่ต้องการกเ็งยหน้าขึ้นบอก

เขาอย่างตื่นเต้น

“ใช่จรงิๆ ด้วยค่ะคุณภู”

“ตดิข้อไหนอกีหรอืเปล่า” เขาถาม 

“หนูดเีพิ่งเริ่มเองค่ะ”

“งั้นฉนัจะช่วย” 

“คุณภูไม่ท�างานแล้วหรอืคะ” 

“ไม่แล้ว ฉนัรอเธอท�าการบ้านเสรจ็” 

ค�าตอบของเขาท�าให้ยิหวาจ�าได้ว่าเขาบอกว่ามีธุระจะพูดกับหล่อน  

จงึขอโทษขอโพย

“หนูดีขอโทษค่ะที่ท�าการบ้านไม่เสร็จเสียที คุณภูมีธุระอะไรจะคุย

กบัหนูด ีคุยก่อนกไ็ด้นะคะ แล้วหนูดคี่อยท�าการบ้าน”

“ไม่เป็นไร ฉนัรอได้”

เมื่อเขาบอกเช่นนั้นยิหวาก็ก้มหน้าลงจดจ่อกับการบ้านอีกครั้ง โดย

มคีนตวัโตนั่งมอง เมื่อหล่อนท�าท่ามปัีญหาคดิไม่ออก เขากช็ะโงกหน้ามาอ่าน

โจทย์ในหนงัสอื อธบิายทฤษฎทีี่จะน�ามาใช้แก้โจทย์ และยิ้มอย่างพอใจเมื่อ

หล่อนท�าโจทย์แต่ละข้อเสรจ็ 

ไม่นานนกัยหิวากป็ิดหนงัสอืแล้วหนัไปบอกคนนั่งเคยีง

“เสรจ็แล้วค่ะ”

“เอาหนงัสอืไปเกบ็ไป เดี๋ยวฉนัจะไปรอหน้าบ้าน” เขาบอก จากนั้น

กวาดตามองเรียวขาที่โผล่พ้นกางเกงขาสั้นของหล่อนแล้วบอก “เปลี่ยนไป

ใส่กางเกงขายาวด้วยนะ”
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ยิหวาหลุบตาลงมองขาของตนตามสายตาเขา รู้สึกขัดเขินขึ้นมา

ทนัท.ี..หรอืหล่อนจะแต่งตวัโป๊ไปจนเขาต้องบอกให้เปลี่ยนกางเกงนะ 

“ค่ะ” หล่อนตอบโดยไม่เงยหน้าขึ้นสบตาเขา หอบหนงัสอืขึ้นมาถอื

แนบอกแล้วลุกขึ้นเดนิตามเขาออกไปจากห้อง

ยหิวาเข้าห้องเพื่อเอาหนงัสอืเรยีนไปเกบ็และเปลี่ยนเป็นกางเกงขายาว 

ไม่นานก็เดินไปสมทบกับชายหนุ่มที่ยืนรออยู่หน้าบ้าน เขาพาหล่อนเข้าไป 

ในไร่ ตรงไปยงัคนงานหญงิที่ตดัแต่งกิ่งกุหลาบอยู่แล้วบอก

“ช่วยหารองเท้าบูตให้คุณหนูดีใส่หน่อย...เธอใส่รองเท้าเบอร์อะไร” 

ประโยคหลงัเขาหนัมาถามคนยนืเคยีง

“เบอร์หกค่ะ” 

เมื่อรูข้นาดรองเท้า คนงานสาวใหญ่กลุกีจุอเดนิไปหาของที่ผู้เป็นนายสั่ง 

ที่อาคารเกบ็ของซึ่งตั้งอยูไ่ม่ห่าง ไม่นานนกักก็ลบัออกมาพร้อมรองเท้าบตูยาง

“ลองใส่ดูค่ะ” 

ยิหวาถอดรองเท้าแล้วสวมรองเท้าบูตที่คนงานถือมาให้ จากนั้นก็ 

เงยหน้าบอก

“พอดคี่ะ” 

“ช่วยเอารองเท้าคุณหนูดีไปเก็บที่บ้านให้หน่อยนะ” คีรีสั่งคนงาน  

แล้วหนัมาหาหญงิสาว “ไปกนัเถอะ” 

“ไปไหนหรอืคะ” 

“พาเธอเดนิดูไร่ของเรา”

ค�าตอบของเขาท�าให้ยหิวาเงยหน้าขึ้นมองคนพดู ด้วยไม่เคยคดิว่าเขา

จะเรยีกไร่ของเขาว่าไร่ของ ‘เรา’ เช่นนี้ หล่อนอยากรู้ว่าเขาคดิอะไรอยู่ เขา

รวมหล่อนเป็นหนึ่งเดยีวกบัเขาจรงิๆ หรอื แต่เมื่อมองหน้าเขาเตม็ตา หล่อน

กไ็ม่เหน็อะไรนอกจากสหีน้านิ่งเฉยเป็นปกตขิองเขา 

ยหิวาละสายตาจากใบหน้าของชายหนุ่มแล้วหลุบตาลงมองพื้น เดนิ

ตามเขาไปเงยีบๆ 
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กลิ่นหอมหวานก�าจายเข้าจมูกตลอดเวลาที่เดินผ่านแปลงกุหลาบที่

ก�าลังออกดอก ยิหวากวาดตามองไร่กุหลาบกว้างไกลที่เห็นจนเจนตาด้วย

ความรู้สกึที่ต่างออกไปจากทุกที

ไร่แห่งนี้เป็นของหล่อนด้วยจรงิๆ อย่างนั้นหรอื...

เมื่อได้มาเดนิท่ามกลางแปลงกุหลาบเช่นนี้ ยหิวาเพิ่งรู้สกึว่าไร่แห่งนี้

ช่างกว้างใหญ่ไพศาล แม้จะเกดิและเตบิโตภายในไร่ แต่หล่อนกไ็ม่เคยใส่ใจ

สบืเสาะว่าไร่แห่งนี้มพีื้นที่เท่าไร หล่อนไม่เคยสนใจมากไปกว่าเป็นที่ท�างาน

ของพ่อ และเจ้าของไร่ก็เป็นนายจ้างของพ่อและเจ้าของทุนการศึกษาของ

หล่อน ซึ่งมีวิถีชีวิตห่างไกลกันแม้จะอาศัยอยู่ในเขตไร่เดียวกันก็ตาม แต่

ตอนนี้เขากลบับอกว่าไร่แห่งนี้เป็นของ ‘เรา’ และน่าแปลกที่หล่อนกลบัรู้สกึ

รู้สากบัไร่แห่งนี้ขึ้นมาเสยีเฉยๆ ทั้งที่ก่อนหน้านี้หล่อนไม่เคยรู้สกึอะไรเลย

ในบรเิวณอนักว้างใหญ่ของไร่ที่สายตาหล่อนมองเหน็ มแีปลงกหุลาบ

ทอดยาวเป็นแนว แต่ละแปลงมหีลายแถว กุหลาบสเีดยีวกนัออกดอกราวกบั

ผืนผ้าลายตาราง เนื่องจากเป็นเวลาเลิกงานจึงเห็นคนงานเก็บอุปกรณ์การ

ท�างานมุ่งสู่อาคารเกบ็อุปกรณ์ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตวับ้านไม่มากนกั บางคนก็

เดนิสวนกบัหล่อนและเขา ซึ่งชายหนุ่มกท็กัทายทุกคนอย่างเป็นกนัเอง

“รอแป๊บ”

ชายหนุม่หนัมาบอกหล่อนเมื่อเดนิถงึแปลงกหุลาบสขีาว เขาเดนิตรง

ไปยังกอกุหลาบ หยิบกรรไกรที่ห้อยอยู่ที่เอวออกมาตัดกุหลาบหลายดอก

แล้วเดนิกลบัมายื่นให้หล่อน 

“มาดามปลอ็งตเิยร์”

“คะ?” ยหิวาถามอย่างไม่เข้าใจ

“กุหลาบ...พนัธุ์มาดามปลอ็งตเิยร์ หนึ่งในพนัธุ์คลาสสกิที่หอมที่สุด 

ลองดมดูส”ิ

ยหิวายกกหุลาบสขีาวบรสิทุธิ์หลายดอกในมอืขึ้นดมอย่างว่าง่าย กลิ่น

หอมหวานคล้ายกลิ่นประจ�ากายของเขาแต่เข้มข้นกว่ามากแผ่ซ่านผ่าน 
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ฆานประสาท

“หอมค่ะ...หอมมาก” หล่อนเงยหน้าขึ้นบอกเขา

หญิงสาวรู้สึกหัวใจกระตุกเมื่อเห็นเขาระบายยิ้มบางๆ ราวกับพอใจ

ค�าตอบของหลอ่น ดวงตาเขาเป็นประกายอย่างมชีวีติชวีา ท่าทางผ่อนคลาย

อย่างที่หล่อนไม่เคยเหน็

“ใช้เวลาเป็นปีเหมอืนกนักว่าจะได้กลิ่นหอมขนาดนี้” เขาบอก

“ยงัไงหรอืคะ...ปกตพินัธุ์นี้ไม่ได้กลิ่นนี้หรอืคะ”

“กลิ่นนี้ แต่เราปรบัแต่งยนีที่มผีลต่อการให้กลิ่น เพื่อให้ได้กลิ่นหอม

มากขึ้น”

“ปรบัแต่งยนีหรอืคะ” ยหิวาถามอย่างประหลาดใจ

ดูเหมือนสีหน้าของหล่อนคงจะเปิดเผยความรู้สึกให้เขารู้จนหมด 

หล่อนจงึเหน็ชายหนุ่มท�าท่าคล้ายจะยิ้ม คิ้วข้างหนึ่งเลกิขึ้น

“เธอดูคาดไม่ถงึ” 

“ก.็..หนูดคีดิว่าคุณภูแค่ปลูกกุหลาบขาย แต่ไม่คดิว่ามกีารปรบัแต่ง

พนัธุกรรมแบบนี้” หล่อนไม่รู้ว่าไร่แห่งนี้จะไฮเทคขนาดนั้น

“คดิว่าฉนัเป็นแค่ชาวไร่ทั่วไปหรอืไง” เขาถาม สหีน้าดูอ่อนโยนลง

“ตอนนี้ไม่คดิแล้วค่ะ คณุภ.ู..เรยีนจบมาทางด้านไหนหรอืคะ” หล่อน

ถามอย่างกล้าๆ กลวัๆ เพราะค�าถามหล่อนอาจจะฟังดูละลาบละล้วงไปสกั

หน่อย แต่ตอนนี้หล่อนมั่นใจว่าเขาต้องไม่ใช่ชาวไร่ธรรมดาอย่างที่หล่อนเคย

คดิ เพราะชาวไร่ที่ไหนจะสอนการบ้านฟิสกิส์ได้ด้วยท่าทางสบายๆ เช่นนั้น

“นกึว่าจะไม่สนใจอยากรู้เรื่องสามตีวัเองเสยีแล้วหนูด”ี 

ค�าพดูของเขาท�าให้หล่อนเดนิสะดดุ เมื่อท�าใจกล้าหนัไปมองเขากเ็หน็

เพียงสีหน้าเรียบเฉย ไม่เหมือนคนที่เพิ่งพูดถ้อยค�าที่ท�าให้หล่อนอึดอัด 

ขดัเขนิจนก้าวขาแทบไม่ถูกเลย

เขายงัคงพาหล่อนก้าวไปตามทางเดนิข้างแปลงกหุลาบช้าๆ โดยไม่ตอบ 

ค�าถามหล่อน นาน...จนหล่อนคดิว่าเขาจะไม่ตอบเสยีแล้ว จงึได้ยนิเขาเอ่ยขึ้น



44  l  ห ว า น ยิ ห ว า

“ฉนัจบมาทางด้านวศิวะชวีโมเลกุล”

ค�าตอบของเขาท�าให้ยิหวาหันไปมองด้วยดวงตาเบิกโตราวกับคนโง่ 

เขาเรยีนจบอะไรมานะ หล่อนไม่เคยได้ยนิมาก่อนเลย 

ดูเหมือนเขาจะเข้าใจสีหน้าของหล่อน จึงพูดราวกับตัดบท แต่ก็

เป็นการอธบิายถงึสาขาที่เขาเรยีนจบมาอยู่ในที

“เอาเป็นวา่การเรยีนสาขานี้ท�าให้ฉนัมคีวามรูพ้ฒันาพนัธุก์หุลาบด้วย

การตัดแต่งยีนในดีเอ็นเอเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ อย่างมาดาม 

ปล็องติเยร์ที่ให้กลิ่นหอมตามที่ต้องการแล้ว แต่ยังหาวิธีที่จะท�าให้กลิ่นไม่

หายไปเมื่อเจออากาศไม่ได้” เขาบอก

“ยงัไงหรอืคะ” หล่อนถามอย่างไม่เข้าใจ ยกกุหลาบในมอืขึ้นดม “กลิ่น

กไ็ม่ได้หายไปไหนนี่คะ ยงัหอมอยู่เลย”

เขายิ้มเมื่อได้ยนิค�าพูดของหล่อน

“กลิ่นหลังสกัดสิ เราจะขายดอกเพื่อสกัดน�้ามันหอม แต่พอน�้ามัน

หอมที่สกดัได้โดนอากาศ กลิ่นกห็ายไป เลยยงัต้องท�าการทดลองอยูเ่พื่อหา

ทางรกัษากลิ่นไว้”

“สกดัน�้ามนัหอมหรอืคะ หนูดนีกึว่า...คุณภูขายกุหลาบเป็นดอกไม้”

“ในฐานะลูกสาวผู้จัดการไร่ เธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับงานของพ่อเลย

หรอื” เขาถาม

น�้าเสียงนั้นฟังดูหยอกเย้ามากกว่าจะต�าหนิ ท�าให้ยิหวากล้าค้อน

น้อยๆ แล้วตอบเหมอืนแก้ตวัว่า

“พ่อไม่ให้หนูดยีุ่งกบังานของพ่อนี่คะ”

สิ้นค�าหล่อน ชายหนุม่มองหล่อนนิ่งอยูอ่ดึใจหนึ่ง ดวงตาเป็นประกาย

ไหววบูคล้ายคลื่นน�้าต้องสายลมแผ่ว ก่อนจะพดูสิ่งที่ท�าให้คนฟังรู้สกึราวกบั

มแีขนขางอกออกมาจนไม่รู้จะจดัวางไว้ตรงไหน

“ในฐานะลูกสาวผู้จัดการไร่เธอไม่จ�าเป็นต้องรู้ก็ได้ แต่ในฐานะนาย

หญงิของไร่ภูครี ีเธอต้องเรยีนรู้อะไรอกีมากเชยีวละหนูด”ี



‘นายหญิง’ ของไร่ภูคีรีต้องเสมองไปทางอื่นเมื่อไม่สามารถมอง
สบดวงตาคมเป็นประกายคูน่ั้น หล่อนไม่เคยรูว่้าคนท่าทางด ุสหีน้าเรยีบเฉย 

ตลอดเวลา จะสามารถพูดอะไรให้หล่อนรู้สกึใจไหวสั่นได้ขนาดนี้

“ว่าไง” เสยีงทุ้มยงัดงัมาตามหลงั 

เท้าที่ก้าวเรว็ๆ ชะงกั ก่อนเจ้าตวัจะหนัไปถาม 

“ว่าไงอะไรคะ” 

“เธอยินดีที่จะเรียนรู้ให้สมกับเป็นนายหญิงของไร่ภูคีรีหรือเปล่า 

หนูด”ี หางเสยีงทอดอ่อน

“ค่ะ คุณภู หนูดจีะพยายามเรยีนรู้ จะท�าให้ดทีี่สุด” หล่อนตอบเขา

หญงิสาวให้สญัญาแก่เขาและตวัเองไปพร้อมๆ กนั ตอนนี้เมื่อไม่มี

พ่อ ชวีติหล่อนกเ็หลอืแต่เขาและไร่ภูครีเีท่านั้น หากเขารวมหล่อนเป็นส่วน

หนึ่งของไร่ที่นี่ หล่อนกจ็ะตอบแทนเขา ตอบแทนไร่แห่งนี้ที่เป็น ‘บ้าน’ มา

ตั้งแต่วนัแรกที่ลมืตาดูโลก หากมอีะไรที่หล่อนพอจะท�าได้เพื่อช่วยเขา เพื่อ

เป็นส่วนหนึ่งในการท�าให้ไร่แห่งนี้เจรญิก้าวหน้าต่อไป หล่อนกจ็ะท�า

๕
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ใบหน้าที่ปกติเรียบเฉยดูละมุนลง ดูเหมือนเขาจะพอใจในค�าตอบ 

ของหลอ่น แต่เขาไม่รูว่้าคนพดูตั้งใจจรงิจงัมากกว่าแคค่�าพดูไม่กี่ค�าแคไ่หน 

เขาไม่รู้...แต่หล่อนจะแสดงให้เขาเหน็ 

เมื่อเดินไปถึงแปลงกุหลาบที่ออกดอกสีแดงเบอร์กันดี ชายหนุ่มก็ 

เดนิไปยงัต้นกุหลาบแล้วตดัดอกไม้มาอกีจ�านวนหนึ่ง

“แองเจลิเฟซ” เขาบอกขณะยื่นกุหลาบให้หล่อนทั้งก�า “กลิ่นไม่หอม

แรงเหมือนมาดามปล็องติเยร์ แต่เราปรับกลีบให้หนาและแข็งแรงขึ้น ไม ่

ช�้าง่าย และอยู่ได้นาน”

ยหิวายกดอกไม้ขึ้นดมโดยไม่ต้องรอให้เขาบอก กลิ่นหอมอวลๆ แบบ

เฉพาะของกุหลาบลอยกรุ่นเข้าจมูก เป็นกลิ่นหอมอ่อนๆ คนละแบบกับ 

มาดามปลอ็งตเิยร์ในมอื และใกล้เคยีงกบักลิ่นกายของเขามากกว่า

“เดี๋ยวก็ต้องสกัดน�้ามันหอมแล้ว ท�าไมต้องท�าให้กลีบดอกหนาและ

ทนล่ะคะ” หล่อนถาม 

ลักษณะกลีบดอกของกุหลาบสองพันธุ์มีความแตกต่างอย่างเห็นได้

ชดั มาดามปลอ็งตเิยร์มกีลบีบางๆ ซ้อนกนัหนา ในขณะที่แองเจลิเฟซมกีลบี

ดอกหนาอดัแน่น ดูเหมาะกบัการจดัเข้าช่อมากกว่า

“กใ็ครว่าจะสกดัน�้ามนัล่ะ” เขาถาม สหีน้าละมุน เขาดูอารมณ์ดเีมื่อ

ได้พูดเรื่องดอกกุหลาบกบัหล่อน

“อ้าว กค็ณุภบูอกว่าคณุภปูลกูกหุลาบขายดอกเพื่อไปสกดัน�้ามนัหอม

นี่คะ” หล่อนว่า 

ชายหนุ่มแย้มรมิฝีปากเป็นรอยยิ้มน้อยๆ รอยยิ้มที่หาได้ยากนกับน

ใบหน้าที่ปกตมิกัจะเรยีบเฉยของเขา เขาอธบิายเสยีงอ่อนโยน 

“กุหลาบในไร่ทั้งหมดปลูกเพื่อขายเป็นดอกไม้ เราเพิ่งพัฒนาพันธุ์ 

มาดามปล็องติเยร์ส�าหรับสกัดน�้ามันหอม และตอนนี้ก็ยังไม่ส�าเร็จอย่าง 

ที่บอก ถ้ารอมาดามอย่างเดียว ฉันคงไม่มีเงินมาจ่ายคนงานหรอก ท�ามา 

สองปีแล้วยังไม่ส�าเร็จเลย” เขาว่ายิ้มๆ ดูไม่ได้ทุกข์ร้อนนักกับการที่ยังไม่
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สามารถปรบัปรุงพนัธุ์กุหลาบให้ได้ผลอย่างที่ต้องการ 

“สองปีแล้วหรอืคะ” ยหิวาถามตาโต

“งั้นส”ิ เขาว่า

“ท�าไม...มนันานขนาดนั้นล่ะคะ”

“ในดีเอ็นเอมียีนไม่รู้กี่ล้านตัวที่ส่งผลต่อลักษณะของกุหลาบแต่ละ

สายพนัธุ ์แม้โปรแกรมคอมพวิเตอร์จะท�าให้เราวเิคราะห์และคาดเดาลกัษณะ 

ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเข้าไปปรับแต่งสารพันธุกรรมของกุหลาบ แต่การ

ทดลองกับต้นจริงก็ต้องใช้เวลา บางทีผลจากการวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ได้

อย่างหนึ่ง แต่พอลองกบัของจรงิแล้วกลบัไดผ้ลอกีอย่าง เพราะอาจจะมยีนี

บางตวัที่แสดงผลอย่างที่เราไม่รู้หรอืไม่ได้คาดไว้”

ยหิวาฟังด้วยความทึ่ง หล่อนรู้หรอกว่ามกีารตดัแต่งพนัธุกรรมของ

พืชหรือสัตว์เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ แต่เมื่อได้มาพูดกับคนที่ลงมือท�า

จรงิๆ หล่อนกอ็ดตื่นตาตื่นใจไม่ได้ 

“คุณภู...ท�าเองคนเดยีวหรอืคะ” 

“เปล่า มทีมีวจิยั” 

“ทมีวจิยั!” ยหิวาอุทาน ตาเบกิโต นี่หล่อนอยู่ในไร่แห่งนี้มาแบบไม่รู้

อะไรขนาดนี้เลยหรอื 

“เธอดูตกใจ” เขาเอ่ย เลกิคิ้วน้อยๆ 

“ค่ะ หนูดไีม่เคยทราบมาก่อน” หล่อนยอมรบัตามตรง 

“กเ็ข้ามาที่บ้านแค่ปีละสองหน จะไปรู้อะไรล่ะ” เขาว่า 

“คงงั้นค่ะ” ยหิวายอมรบั หล่อนเข้าไปที่บ้านของเขาแค่เทอมละครั้ง

เพื่อเอาผลการเรยีนไปให้เขาดูเท่านั้นจรงิๆ 

“เอาเถอะ เดี๋ยวกลบัจากนี่จะพาเข้าไปดูแลบ็” 

แลบ็...ห้องทดลอง ห้องทดลองในไร่! ยหิวาเงยหน้าพจิารณาผู้ชาย

ตรงหน้าราวกับไม่เคยเห็นมาก่อน มีอะไรอีกบ้างหนอที่หล่อนจะได้เรียนรู้

เกี่ยวกบัเขา
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“มทีมีวจิยักต้็องมทีี่ให้พวกเขาท�างานส”ิ เขาว่าเมื่ออ่านสหีน้าหล่อนออก

“ค่ะ” หล่อนว่า หลุบตาลงพื้นหลบนยัน์ตาวบิวบัอย่างขบขนัของเขา 

รู้สกึว่าตั้งแต่พาหล่อนเดนิข้างแปลงกุหลาบนี่ เขาจะอารมณ์ดเีหลอืเกนิ

ระหว่างทางกลับ คีรีหยุดเพื่อตัดดอกกุหลาบสีอื่นอีกสองสามครั้ง 

มากเสยีจนยหิวาหอบเตม็อ้อมแขน เขาจงึรบัส่วนหนึ่งไปถอืด้วย จากนั้นก็

เดนิเคยีงกนัไปเงยีบๆ ตรงไปยงับ้านหลงัใหญ่บนเนนิที่มองเหน็อยูไ่ม่ไกลนกั 

เมื่อถึงบ้าน ชายหนุ่มสั่งให้ต้นหอมเอากุหลาบไปใส่แจกัน ส่วนเขา 

หนัมาเอ่ยชวนหญงิสาว

“ขึ้นไปอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้ากนัเถอะ แล้วจะพาไปดูแลบ็ก่อนกนิข้าว

เยน็” 

“ค่ะ คุณภู” ยิหวารับค�าอย่างว่าง่าย และเดินตรงไปยังบันไดขึ้น 

ชั้นบนตามสมัผสัเบาที่ข้อศอกที่คนข้างตวัยื่นมอืมาแตะอย่างสุภาพ แต่แม้

อย่างนั้นกท็�าให้หล่อนรู้สกึวูบๆ วาบๆ อยู่ไม่น้อย 

ชายหนุ่มเดนิไปส่งหญงิสาวจนถงึหน้าห้องนอน ยนืรอจนประตูห้อง

ที่เลก็กว่าปิดลงแล้วจงึเดนิเข้าห้องของตน ระหว่างเดนิไปยงัห้องน�้า สายตา

อดมองไปยังประตูเชื่อมระหว่างห้องที่ปิดสนิทอยู่ไม่ได้ ในใจอยากให้ถึง 

วันที่เขาจะสามารถเปิดประตูบานนี้แล้วเดินเข้าไปในห้องนั้นด้วยความ

เตม็อกเตม็ใจของเจ้าของห้อง ซึ่งกไ็ม่รู้ว่าเมื่อไรวนันั้นจะมาถงึ 

ครีสี่ายศรีษะให้ความคดิฟุ้งซ่านของตนขณะก้าวยาวๆ ไปยงัห้องน�้า

ชายหนุม่ใช้เวลาอาบน�้าไม่นานกก็ลบัออกมาแต่งตวั ลงไปข้างล่าง รอ

อยู่ครู่เดยีวหญงิสาวกต็ามลงมา 

“ตั้งโต๊ะได้เลยนะป้าสุขใจ เดี๋ยวผมจะพาคุณหนูดีเข้าไปดูแล็บแป๊บ

เดียว” ชายหนุ่มสั่งแม่ครัว จากนั้นก็พาหญิงสาวเดินตรงไปยังห้องท�างาน

ของเขา 

ยหิวาท�าหน้านิ่วน้อยๆ อย่างไม่เข้าใจ เขาบอกว่าจะพาหล่อนไปดหู้อง

ทดลอง แต่กลบัพาหล่อนไปยงัห้องท�างาน ที่ที่หล่อนเคยเข้าไปหลายหนแล้ว
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และไม่เห็นว่าจะมีห้องทดลองอยู่ในนั้น แต่แล้วหญิงสาวก็ต้องกะพริบตา

ปริบๆ เมื่อชายหนุ่มเดินไปด้านหลังโต๊ะท�างานและแตะการ์ดบางอย่าง 

ลงบนกรอบสี่เหลี่ยมของอะไรสักอย่าง เกิดเสียงดังปี๊บ จากนั้นผนังห้อง

ท�างานด้านหนึ่งก็เลื่อนออกช้าๆ ก่อนจะหยุดลงเมื่อเปิดออกกว้างขนาด 

บานประตู

หญงิสาวอ้าปากค้างเมื่อเหน็สิ่งที่อยู่ภายใน...

สิ่งแรกที่สะดุดตาคอื ห้องกระจกขนาดใหญ่ซึ่งเตม็ไปด้วยเครื่องไม้

เครื่องมอืทางวทิยาศาสตร์ที่คุ้นตาเพราะเคยเหน็ที่โรงเรยีนบ้าง และแปลก

ตาอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยบ้าง เครื่องมือหลายอย่างเชื่อมต่อกับ

คอมพิวเตอร์ มีจอมอนิเตอร์ติดอยู่ด้านข้าง ผนังห้องด้านหนึ่งมีชั้นเก็บ

เอกสารซึ่งมีแฟ้มเอกสารจัดเรียงอยู่เต็ม ภายในห้องกระจกนั้นปราศจาก

ผู้คน คงเพราะเป็นเวลาเยน็แล้วนั่นเอง 

“มาส ิจะพาทวัร์” ชายหนุม่ว่าพลางแตะข้อศอกหญงิสาวให้เดนิเข้าไป

ในทางเดนิข้างห้องกระจก 

เขาพาหล่อนเดนิอ้อมไปทางด้านหลงัของตู้เกบ็เอกสาร เผยให้เหน็ตู้

ลอ็กเกอร์ขนาดความสูงเท่าตู้เอกสาร ซึ่งลอ็กเกอร์แต่ละช่องถูกลอ็กกุญแจ

ไว้อย่างดี

“ลอ็กเกอร์เกบ็ชุดส�าหรบัใส่ท�าแลบ็ของทมีงาน” ชายหนุ่มบอก เมื่อ

เหน็ยหิวามองอย่างสนใจ เขากอ็ธบิายต่อ “ทมีวจิยัจะเข้ามาท�างานที่นี่ทกุวนั 

ทางเข้าของพนกังานอยู่ด้านนั้น” เขาชี้ไปยงัประตูที่อยู่บนผนงัอกีด้าน 

“ในนี้จะมีล็อกเกอร์และห้องน�้าอยู่ทางนั้น กับห้องอาหาร ทีมงาน 

เข้ามาแล้วกจ็ะเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชดุส�าหรบัท�าแลบ็ เมื่อเลกิงานกเ็ปลี่ยนเป็น

ชุดที่ใส่มาจากบ้าน...มาทางนี้สิ” เขาว่าพลางแตะข้อศอกหล่อนให้เดินไป 

ตามทางที่เพิ่งเดนิผ่านมา 

ยิหวาคิดว่าเขาจะพาหล่อนเข้าไปในห้องปฏิบัติการที่เห็นอยู่ตรงหน้า 

แต่ชายหนุม่กลบัพาเดนิเลยไป เปิดประตบูานเลก็ พาหล่อนเข้าสูห้่องท�างาน
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ขนาดกะทดัรดั มโีต๊ะท�างานและคอมพวิเตอร์อยู่อย่างละสองตวั 

“ก่อนที่เราจะทดลองในแลบ็ เราจะวเิคราะห์ข้อมลูในนี้เสยีก่อน” ชาย

หนุม่บอก ชี้ให้ดคูอมพวิเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่วางอยู่บนโต๊ะตวัหนึ่ง จากนั้นจงึ

ชี้ไปยงัคอมพวิเตอร์อกีเครื่องที่ดูเทอะทะกว่า แล้วบอกด้วยสหีน้าเรยีบเฉย

แต่ตาเป็นประกาย

“ส่วนคอมพวิเตอร์เครื่องนี้...มมีูลค่าหลายล้าน”

“หลายล้าน...คอมพวิเตอร์อะไรท�าไมมนัแพงขนาดนั้นคะ” ยหิวาถาม

เสยีงสงู เพิ่งจะเคยมวีาสนาเหน็เครื่องคอมพวิเตอร์ราคาเป็นล้านกต็อนนี้เอง 

ครียีิ้มเมื่อเหน็สหีน้าของหล่อน “ไม่ใช่มูลค่าของคอมพวิเตอร์หรอก 

สิ่งที่อยูใ่นคอมพวิเตอร์ต่างหาก” และเมื่อหล่อนยงัท�าท่าไม่เข้าใจ เขาจงึเฉลย 

“ข้อมูลในนี้มมีูลค่าสูงมาก เป็นข้อมูลพนัธุ์กุหลาบทั้งหมดในไร่ภูครี ี

พนัธุ์กุหลาบที่ทมีอาร์แอนด์ดี๑ของเราพฒันาขึ้น” เขาไม่ได้บอกต่อว่า...และ

มคีนอยากได้มากจนท�าได้ทุกอย่าง กระทั่งน�าไปสู่ความสูญเสยีอนัยิ่งใหญ่

เมื่อคดิถงึความสูญเสยีที่ผ่านมา ชายหนุ่มกร็ู้สกึหววิโหวงในอก ยิ่ง

เมื่อมองคนตวัเลก็ที่มองเครื่องคอมพวิเตอร์อย่างไม่รู้อโีหน่อเีหน่เขายิ่งรู้สกึ

เศร้าใจ ความสูญเสยีของหล่อนมสีาเหตุมาจากเขาแท้ๆ

“คุณภู...เป็นอะไรหรือเปล่าคะ” ยิหวาถามเมื่อหล่อนละสายตาจาก

คอมพิวเตอร์หันไปทางเขา แล้วพบว่าเขามองหล่อนอยู่ด้วยแววตาแสน

เศร้า...และคล้ายกบัรู้สกึผดิ

“เอ่อ...เปล่า ไม่ได้เป็นอะไร” ชายหนุ่มตอบ ยกมอืขึ้นลูบหน้าเก้อๆ 

ที่เผลอเผยอารมณ์ให้หล่อนจบัได้ “ไปกนัหรอืยงั ป่านนี้ป้าสุขใจบ่นแล้วมั้ง 

หายมากันนานแล้ว เดี๋ยววันจันทร์ทีมอาร์แอนด์ดีเข้ามาท�างานจะพาเข้าไป

แนะน�าให้รู้จัก พอดีที่ไร่ยุ่งๆ ฉันเลยให้พวกเขาหยุดไปก่อน จะกลับมา

ท�างานวนัจนัทร์นี่ละ” 

๑ R&D (Research and Development) - วจิยัและพฒันา



โ ร ส  l  51

“ค่ะ...ไปสิคะ” ยิหวาว่าง่าย เดินตามเขาออกจากห้องปฏิบัติการ 

หล่อนสงัเกตเหน็ชายหนุม่กดปุม่ภายในห้องท�างาน ท�าให้ประตเูลื่อนปิด และ

เมื่อประตูปิดสนิท ก็มองดูเหมือนกับผนังห้องเรียบๆ ที่ไม่รู้ว่าอีกฝั่งของ

ผนงัเป็นห้องปฏบิตักิารทนัสมยัเลย

“ไปนั่งดูทวีกีบัฉนัได้ไหมหนูด”ี ครีถีามหลงัจากอิ่มอาหารเยน็
ยหิวาเงยหน้าขึ้นมองคนถาม คดิสกัครู่แล้วจงึพยกัหน้า เพราะไม่รู้

ว่าควรจะปฏเิสธเขาด้วยเหตุผลใด แม้ว่าหล่อนจะไม่ได้อยากนั่งดูโทรทศัน์

กบัเขากเ็ถอะ

“งั้นกไ็ปกนัเถอะ” เขาว่าแล้วลุกขึ้น ยหิวาจงึลุกตาม ตรงไปยงัห้อง

นั่งเล่น 

ระหว่างที่ครีกี�าลงัเลอืกหารายการโทรทศัน์ ป้าสุขใจกเ็อาของว่างกบั

เครื่องดื่มวางไว้ให้ แล้วเดนิออกจากห้องไปเงยีบๆ ทิ้งเจ้านายทั้งสองไว้เพยีง

ล�าพงั 

“เคยดซูรีส์ีพวกนี้หรอืเปล่า” ชายหนุม่ถามเมื่อรายการที่เขาต้องการดู 

ก�าลงัเริ่ม เป็นซรีสี์สบืสวนสอบสวนชื่อดงัของต่างประเทศ 

“ไม่เคยค่ะ” 

“งั้นดูกนันะ” เขาเอ่ย กึ่งชวนกึ่งขออนุญาต

“แต่มนัเป็นภาษาองักฤษนี่คะ” หล่อนไม่เข้าใจ 

“เธอต้องใช้ภาษาองักฤษอกีมาก ฝึกไว้ต่อไปจะได้ชนิ” เขาบอก 

“ค่ะ” หล่อนรบัค�าง่ายๆ ไม่พยายามโต้แย้งอะไร

ครีปีรายตามองคนว่าง่ายแล้วอดยิ้มไม่ได้ เขาบอกหล่อนด้วยน�้าเสยีง

คล้ายปลอบประโลม

“คนืนี้ดูรายการที่ฉนัอยากดู คนืพรุ่งนี้ค่อยดูที่เธออยากดูนะ” 

ยหิวาจะท�าอะไรได้ นอกจากตามใจเขาเท่านั้นเอง
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“หนูด.ี..หนูด ีตื่นเถอะ ได้เวลาเข้านอนแล้ว” 
เสยีงทุ้มพร้อมกบัสมัผสัหนกัๆ ที่ต้นแขนปลกุยหิวาให้รูส้กึตวั หล่อน

ลมืตามองคนปลุกงงๆ เมื่อเหน็ใบหน้าเข้มคมชะโงกอยู่เหนอืร่าง ใกล้เสยี

จนเหน็ไรเคราเขยีวของเขา หล่อนกผ็ุดลุกขึ้นอย่างตกใจ 

“หนูด.ี..เอ่อ...หลบัไปหรอืคะ” หล่อนถาม ยกมอืขึ้นลูบผมอย่างเก้อ

เขินที่ผล็อยหลับต่อหน้าเขา ก็เมื่อคืนหล่อนแทบไม่ได้นอน พอนั่งดูซีรีส์ 

ที่ฟังไม่รู้เรื่องจงึหลบัไปอย่างง่ายดาย 

“ดกึแล้ว เข้านอนเถอะ” 

“ค่ะ” หล่อนว่า ขยบัตวัลุกขึ้น 

ครีรีอจนหญงิสาวลกุขึ้นยนืแล้วจงึยื่นมอืไปแตะข้อศอกหล่อนพาเดนิ

ออกจากห้องนั่งเล่น ตรงไปยงับนัไดที่ทอดขึ้นสู่ห้องนอนชั้นบน 

ชายหนุ่มเดินไปส่งหญิงสาวหน้าห้อง แต่หลังจากที่ยิหวาเปิดประตู

และก�าลงัจะก้าวเข้าห้อง มอืใหญ่กย็ื่นไปคว้าแขนหล่อนไว้ก่อน เมื่อหล่อน

ชะงกัและหนักลบัมา เขากว็าดแขนโอบเอวบางของหล่อนแล้วรั้งเข้าหาตวั

“คณุภ.ู..” ยหิวาตกใจอทุานเรยีกเขาเสยีงแผ่ว หวัใจตกไปอยูท่ี่ตาตุม่ 

หรอืคนืนี้เขาจะทวงสทิธิ์ของเขาแล้ว...หล่อนคดิอย่างอกสั่นขวญัแขวน

หากเขาต้องการหล่อนจะท�าอย่างไร...

“ฉนัน่ากลวัขนาดนั้นหรอื” เขาถาม สบตากลมโตที่มแีต่แววหวาดหวั่น

ของหล่อน

ยิหวาไม่ตอบ หล่อนหลุบตาลงเพียงเสมออกเขา แต่แล้วก็ต้องเงย

หน้าขึ้นเมื่อมอืใหญ่ยื่นมาเชยคางหล่อน 

หญิงสาวรู้สึกถึงหัวใจที่สั่นรัวราวกับจะหลุดออกมานอกอกเมื่อเขา

ก้มหน้าลงมาหา จากนั้นก็หลับตาปี๋เมื่อเขาขยับเข้ามาใกล้จนรู้สึกถึงลม

หายใจของกนัและกนั 

รมิฝีปากนุ่มที่แตะแผ่วบนหน้าผากพร้อมเสยีงทุ้มอ่อนโยนว่า “ฝันดี

นะหนูดี” เรียกยิหวาให้ลืมตาขึ้น ทันเห็นใบหน้าของเขาผละห่าง สายตา 
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อ่อนโยนทอดมองหล่อน สีหน้าที่ปกติมักแข็งกระด้างดูอ่อนละมุนอย่างที่

หล่อนไม่ค่อยได้เหน็บ่อยนกั

“เข้าห้องเถอะ” เขาบอกพร้อมกบัคลายอ้อมแขน ยนืรอจนหญงิสาว

ก้าวเข้าไปในห้อง แต่ก่อนที่ประตูจะปิดลง เขากบ็อก

“พรุ่งนี้ฉนัจะไปส่งที่โรงเรยีน” 

“ค่ะ” ยิหวารับค�าแผ่วเบาพร้อมกับที่ประตูปิดสนิท ตรงกันข้ามกับ

หวัใจหล่อนที่แง้มออกเลก็น้อย


