ปฐมบท

สองปีก่อนหน้านี้ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ในที่สุดวันนี้ก็มาถึง...
วิยะดาบอกตัวเอง ขณะรับเอกสารมาจากพนักงานตรวจเอกสาร
เดินทางเพื่อผ่านเข้าไปยังเกตส�ำหรับรอขึ้นเครื่อง
หลังจากเช็กอินและโหลดสัมภาระทีจ่ �ำเป็นด้านหน้าแล้ว สาวน้อยจึง
เหลือเพียงกระเป๋าสะพายสายยาว เสื้อโคตตัวหนา และกระเป๋าล้อลากใบ
เล็ก ส�ำหรับน�ำติดตัวขึ้นเครื่องในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้า
การจากลาครอบครัวในครั้งนี้ท�ำให้วิยะดารู้สึกเศร้าไม่น้อย แต่ก็
พยายามฝืนยิม้ เพือ่ ให้ทกุ คนสบายใจ ว่าเธอโตเป็นผูใ้ หญ่และดูแลตัวเองได้
แล้ว แม้ว่าแม่กับวาริศาจะบ่นน้อยใจเรื่องที่เธอใจร้อนเดินทางไปรอเรียน
ต่อระดับปริญญาโททีญ
่ ปี่ นุ่ ทันทีทเี่ รียนจบ พูดหว่านล้อมอย่างไรก็ไม่ฟงั จน
สุดท้ายก็พ่ายต่อเหตุผลของสาวน้อย และยอมให้เดินทางไกลในวันนี้
ส�ำหรับวิยะดาแล้ว...แม้จะรู้สึกผิดที่ท�ำให้มารดากับพี่สาวเป็นห่วง
แต่ก็รู้สึกโล่งใจที่อย่างน้อยเธอจะได้มีเวลาอยู่กับตัวเอง คิดทบทวน และ
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เติบโต...เพือ่ จะข้ามผ่านบางสิง่ บางอย่างทีย่ งั ไม่อาจจัดการให้เข้าทีเ่ ข้าทางได้
ในตอนนี้
อย่างน้อยที่สุด...เธอก็ไม่อยากรู้สึกผิดต่อวาริศา พี่สาวที่เธอรักและ
เทิดทูนเสมือนมารดาคนที่สอง
“ยิ้ม”
เสียงเรียกนั้นท�ำให้วิยะดาที่ก�ำลังก้มหน้าก้มตาเช็กรายละเอียดบน
ตั๋วโดยสารให้แน่ใจก่อนเลี้ยวเข้าทางแยกชะลอฝีเท้า
เธอเงยหน้ามองร่างสูงใหญ่ในชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงสแล็กส์สีด�ำที่
ยืนอยู่เบื้องหน้าด้วยความตกใจและคาดไม่ถึง
เขามาอยู่ที่นี่...ได้ยังไง...
“พี่เจษฎ์” เสียงที่ถูกเปล่งออกมาแผ่วเบาจนคล้ายกระซิบ
วินาทีนั้น...ราวกับเข็มนาฬิกาและผู้คนที่อยู่รายล้อมหยุดนิ่ง
เธอมองใบหน้าของคนทีค่ ดิ ถึงทุกลมหายใจอันแสนเจ็บปวด ราวกับ
ว่าสิ่งที่เห็น...เป็นเพียงภาพฝัน
มารู้ตวั อีกทีเขาก็เดินมาหยุดตรงหน้าเธอ จนสัมผัสได้ถงึ ไออุ่น และ
กลิ่นกายเฉพาะตัวแสนคุ้นเคย
วิยะดากะพริบตาไล่ความรู้สึกแสบร้อน แม้มันจะไม่ได้ผลนักก็ตาม
“พีเ่ จษฎ์จะเดินทางไปต่างประเทศหรือคะ” นัน่ คือเหตุผลเดียวทีเ่ ธอ
นึกออกในการเจอเขาครั้งนี้
“พี่มาส่งยิ้ม”
สาวน้อยนิง่ ไป พร้อมค�ำถามมากมายหลากล้นในใจจนแยกไม่ออก...
ว่าระหว่างความสับสนงุนงงกับความเจ็บปวด อันไหนที่มีมากกว่ากัน
เขามาส่งเธอท�ำไม เขาไม่ควรมาส่งเธอเลย...มิใช่หรือ
และการใช้อำ� นาจโดยมิชอบนัน้ ...ไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ป็นเจษฎ์บดินทร์เลย แต่
เขากลับก�ำลังบอกว่าการมาที่นี่ในตอนนี้ก็เพื่อมาส่งเธอ...
“ขอบคุณค่ะ...”
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วิยะดาพยายามมองสบตากับคนทีอ่ ยูต่ รงหน้าด้วยความกล้าทัง้ หมด

แม้จะเจ็บปวด...แต่ลึกๆ แล้ว การได้เห็นหน้าเขาอีกครั้งก็เป็นเรื่อง
ทีเ่ ธอปรารถนา นัน่ คงเพราะเธออยากจะบันทึกเขาเอาไว้ในความทรงจ�ำ ด้วย
ไม่รู้เลยว่าอีกนานเท่าไรถึงจะได้กลับมาพบกันอีก และครั้งนี้คงจะเป็นครั้ง
สุดท้ายที่เธอจะสบตาเขาด้วยความรู้สึกที่มีเต็มหัวใจ...
เพราะครั้งต่อไป วิยะดาสัญญากับตัวเองว่า เธอจะต้องมองเขาด้วย
สายตาของน้องสาวที่มีให้แก่พี่ชายอย่างที่เขาต้องการให้จงได้
“งั้นยิ้ม...ขอตัวก่อนนะคะ อีกสามสิบนาทีเครื่องจะขึ้นแล้ว”
เจษฎ์บดินทร์ไม่ได้พูดอะไร และยังคงมองเธอนิ่งๆ ด้วยสายตาว่าง
เปล่า
วิยะดาจึงตัดสินใจยกมือไหว้ลาเขาอีกครัง้ ก่อนจะลากกระเป๋าล้อลาก
ใบเล็กของตนเอง และเดินผ่านร่างสูงใหญ่เข้าไปทางเกตตามหมายเลขที่
ระบุบนตัว๋ โดยสาร ทว่า...มือบอบบางทีจ่ บั คันชักกระเป๋าอยู่นนั้ กลับถูกตรึง
เอาไว้ด้วยมืออุ่นจัดของคนที่เธอก�ำลังจะเดินผ่าน
ฉับพลันนั้นสาวน้อยรู้สึกชาวูบ รู้สึกราวกับมีกระแสไฟแล่นพล่าน
ขึ้นมาจับขั้วหัวใจ เพราะสัมผัสที่ไม่คาดฝัน แต่ช่างคุ้นเคยเหลือเกิน...
ความรู้สึกนั้นส่งผลให้กระบอกตาที่ร้อนผ่าวของเธอเอ่อล้นด้วย
หยาดน�้ำ
สาวน้อยหยุดเดิน เบือนหน้าไปมองเขาที่ยังคงยืนนิ่งอยู่อย่างเดิม...
ไม่หันมามองเธอ
“เดินทางปลอดภัยนะ”
เท่านี้หรือที่เขาต้องการพูด นั่นสินะ...แล้วเธอจะให้เขาพูดอะไรออก
มาอีกเล่า
“ค่ะ ยิ้มไปก่อนนะคะ”
นัน่ เองทีม่ อื ของเขาค่อยๆ ผละออก พร้อมกับทีว่ ยิ ะดาเดินตรงไปยัง
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ทิศทางทีต่ งั้ ใจ ขณะทีน่ ำ�้ ตาไหลรินลงมาอาบแก้มเนียนใส...อย่างไม่อาจกลัน้
ลาก่อนนะคะพีเ่ จษฎ์ ลาก่อน...ความรักทีม่ คี า่ และงดงามทีส่ ดุ ของยิม้

“พี่เจษฎ์จริงๆ ด้วย” วาริศาร้องออกมาอย่างยินดี ขณะเข้ามายืนพิง

รถสปอร์ตสีด�ำข้างๆ ร่างสูงใหญ่ของเจษฎ์บดินทร์ ผู้กำ� ลังทอดสายตามอง
เครื่องบินที่ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยสีหน้าเรียบเฉย
หล่อนมาส่งวิยะดาพร้อมกับครอบครัว แต่ตอนขากลับเจอเพื่อนที่
ก�ำลังรอขึ้นเครื่องไปต่างประเทศโดยบังเอิญ จึงขอแยกตัวไปพูดคุย และ
เพิ่งออกมา ไม่คิดว่าจะมาพบรถของเจษฎ์บดินทร์จอดอยู่ริมทางบริเวณ
ใกล้ๆ ลานบินระหว่างประเทศ
จริงๆ แล้วหล่อนแน่ใจว่าอย่างไรเสียเจษฎ์บดินทร์กต็ อ้ งมาส่งวิยะดา
แน่...เพียงแต่เดาไม่ออกว่าเขาจะใช้วิธีการใดให้ที่บ้านของหล่อนไม่รู้
ดังนั้นพอมาเจอเขาแบบนี้...เลยอดจอดรถทักทาย และถือโอกาส
แกล้งแซ็วไม่ได้
“ท�ำไมไม่เข้าไปส่งยิ้มด้วยกันล่ะคะ”
“...”
วาริศาหัวเราะเบาๆ กับความเงียบของอีกฝ่าย ขณะที่เขายังคงมอง
เครื่องบินล�ำหนึ่งทะยานสูงขึ้นทุกขณะ...ไม่ยอมละสายตา
เห็นอย่างนั้นคนที่คิดจะแซะก็อดถอนหายใจไม่ได้
“แยมไม่เข้าใจเลยค่ะ ว่าท�ำไมพี่เจษฎ์ต้องท�ำแบบนี้...”
“ท�ำอะไร”
หล่อนหันมามองคู่สนทนาตรงๆ
“ก็...ที่อ้างกับยายยิ้มว่าแยมเป็นคนบอกให้ไปรับที่ระยอง แล้วไหน
จะยัง...ยอมปล่อยให้ยิ้มหมั้นกับนายวีร์อีก”
“ชัชวีร์ไม่ดีตรงไหน”
วาริศาถอนหายใจออกมาอีกครัง้ กับการย้อนถามกลับของผูท้ เี่ ปรียบ
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เสมือนเพื่อนและพี่ชายที่หล่อนเคารพ
หล่อนรู้ว่าหล่อนไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะพูดอะไรได้มากนัก ทั้งๆ ที่
พยายามบอกวิยะดาแล้วว่าตนกับเจษฎ์บดินทร์ไม่ได้คบกันอย่างทีเ่ ข้าใจ แต่
น้องสาวกลับคิดว่าทีห่ ล่อนพูดไปแบบนัน้ เพราะยังไม่ได้ประกาศคบกับเขา
อย่างเป็นทางการเลยปฏิเสธไปก่อน พอจะอธิบายก็ติดอยู่ที่หล่อนเอง...ก็มี
ความลับบางอย่างที่ยงั ไม่สามารถบอกน้องได้ในตอนนี้ ว่าท�ำไมถึงได้มีข่าว
กับเจษฎ์บดินทร์ จนท�ำให้ทุกคนเข้าใจผิด...
“ไม่ใช่ว่านายวีร์ไม่ดีหรอกค่ะ นายวีร์เหมาะสมกับยิ้มทุกอย่าง อาจ
จะมากกว่าพี่เจษฎ์ด้วยซ�้ำ...”
“...”
“แต่เพราะแยมรูว้ า่ ท�ำไมคุณปูถ่ งึ อยากให้ยมิ้ แต่งงานกับพีเ่ จษฎ์ โดย
ข้ามหัวพี่สาวที่อายุเหมาะสมมากกว่าอย่างแยมไป...”
“...”
“นั่นเพราะ...คุณปู่คงเห็นความจริงบางอย่าง...ถูกต้องไหมคะ”
วาริศารู้ดีว่าจะคาดหวังให้เจษฎ์บดินทร์แสดงสีหน้าใดๆ ต่อค�ำพูด
ของตนไม่ได้ แต่กม็ นั่ ใจเหลือเกิน...ว่าสิง่ ทีไ่ ด้เอ่ยออกไปนัน้ ก�ำลังแทงใจด�ำ
คนฟังอย่างจัง...จึงพูดต่อไปท่ามกลางบทสนทนาที่ไร้การตอบกลับ
“ความจริงแล้วคุณปูน่ ะ่ ถึงจะเผด็จการไปหน่อย แต่ทา่ นก็รกั ยายยิม้
มาก และไม่ใช่คนทีจ่ ะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองเป็นทีต่ งั้ มันไม่มที างเลย
ทีท่ า่ นจะฝืนใจยายยิม้ ให้แต่งงานกับพีเ่ จษฎ์แค่เพราะชอบพีเ่ จษฎ์ และอยาก
ให้มาช่วยดูแลสุรสินทร์ แต่คงเพราะท่านมั่นใจว่ายายยิ้มจะมีความสุข ถ้า
ได้แต่งงานกับคนที่รกั ตัวเอง...พี่เจษฎ์ว่าแยมเข้าใจถูกไหมคะ”
แต่น่าเสียดายที่ทิฐิของปู่ท�ำให้ท่านเลือกกู้หน้าด้วยการบังคับให้
น้องสาวของหล่อนแต่งงานกับผู้ชายอีกคนหนึ่งแทน
เจษฎ์บดินทร์ไม่ได้ตอบอะไร เมือ่ เครือ่ งบินล�ำนัน้ ลับสายตาไป เขาก็
ขยับเปลีย่ นอิรยิ าบถ เหมือนกับเรือ่ งทีว่ าริศาพูดมาทัง้ หมดนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งที่
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เกี่ยวข้องกับตัวเขาเลยแม้แต่น้อย
“เย็นมากแล้ว พี่คงต้องกลับก่อน”
วาริศาเหยียดตัวขึน้ ยืนเต็มความสูง มองอีกฝ่ายด้วยรอยยิม้ อ่อนใจ
กึ่งๆ เห็นใจ แม้จะไม่เข้าใจในสิ่งที่เลือกท�ำก็ตาม
“โอเคค่ะ งั้นแยมเอง...ก็คงต้องกลับด้วยเหมือนกัน ไว้พบกันใหม่
นะคะพี่เจษฎ์” หญิงสาวยกมือไหว้ผู้สูงวัยกว่า
แต่ขณะที่หล่อนก�ำลังจะเดินกลับไปที่รถนั้น
“เดี๋ยวก่อนแยม...”
“คะ?”
“พี่อยากจะเตือนแยม เรื่องพี่เชษฐ์...”

บทน�ำ

สองปีต่อมา

นับตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาที่ข่าวสารตามหน้า
หนังสือพิมพ์ไม่เคยว่างเว้นจากเรื่องราวที่สร้างความตื่นตะลึงให้แก่สังคม
หลายๆ เรือ่ งสัน่ สะเทือนวงการ และถูกปัน่ กระแสจนเหมือนพายุโหม เรียก
ได้ว่าปีนี้เป็นปีแห่งความวุ่นวายและการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง...
ซึ่งถ้าหากจะพูดถึงข่าวที่เรียกความสนใจ และมีผลต่อการก้าวเดิน
ของเศรษฐกิจ การเงิน และต่างประเทศมากที่สุดในขณะนี้ ก็เห็นจะเป็น
ข่าวร้าย และข่าวร้อนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากทางฝั่งวงการธุรกิจด้าน
อสังหาริมทรัพย์ หลังจากที่เมื่อปลายปีท่ีแล้วได้สูญเสีย ท่านวิเชียร สุรสินทร์ ๑ ใน ๔ เจ้าพ่อแห่งวงการรับเหมาก่อสร้างยักษ์ใหญ่ไปอย่างไม่มวี นั
หวนกลับ พร้อมกับการประกาศตัวขึน้ ศักราชใหม่ของผูบ้ ริหารซึง่ เป็นทายาท
อย่าง วันชนะ สุรสินทร์
ทว่า...สุรสินทร์ ดีเวลอปเมนต์ยงั ไม่ทนั จะได้ประกาศความส�ำเร็จใน
ไตรมาสแรก ภายใต้การบริหารงานของผู้นำ� รุ่นที่ ๒ ก็กลับมีข่าวร้ายสั่น
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สะเทือนวงการ และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมาก นับตั้งแต่ต้นปี...

เดือน...มีนาคม

เทกโอเวอร์สุรสินทร์ ดีเวลอปเมนต์

ปิดฉาก ‘หนึ่งในสี่จตุรเทพแห่งวงการรับเหมา’
กับวันที่ไร้เงา ‘วิเชียร สุรสินทร์’
พี.เค. กรุ๊ป๑ เตรียมแต่งตั้งผู้บริการชุดใหม่ พร้อมปรับโฉม
...

สลด! วันชนะ สุรสินทร์ ยิงตัวดับ
คาดเครียดหนัก หลังถูกยึดกิจการ
...

เดือน...เมษายน

ซ�้ำรอย! โยธา สุรสินทร์ กระโดดตึกดับ

หลังถูกจับคดีฟอกเงินและทุจริตรับเหมา ๑๖ โครงการ
...

เดือน...สิงหาคม

หลังจากภาพและเสียงเพลงอินโทรรายการ เจาะโลกธุรกิจ จบลง
ก็ตัดเข้าสู่รายการคุยข่าวเศรษฐกิจที่ออกแบบอย่างทันสมัยงดงาม โดยมี
๑ กลุ่มบริษัทที่ก่อตั้งและบริหารงานโดยตระกูลพุฒิวิริยะกุล
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ผู้ประกาศข่าวชายหญิงในชุดภูมิฐานนั่งประจ�ำอยู่หลังโต๊ะ ทั้งสองยกมือ
ประนมไหว้อย่างพร้อมเพรียงด้วยใบหน้าประดับรอยยิ้มไม่มากไม่น้อยจน
เกินไป
“สวัสดีค่ะ”
“สวัสดีครับ”
“ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ ‘เจาะโลกธุรกิจ’ วันอังคารที่ยี่สิบ
สองสิงหาคม เช้านี้อยู่กับดิฉัน พรประภา ตั้งจิตศัตรูไกล”
“และผม กิตติคุณ รุ่งกิจการ ครับ”
หลังจากแนะน�ำตัวกันแล้ว ผู้ประกาศข่าวชายหันไปมองผู้ประกาศ
ข่าวฝ่ายหญิงที่มีอายุน้อยกว่าเป็นเชิงหารือ ตามรูปแบบรายการเล่าข่าวที่
มุ่งเน้นการรายงานข่าวและแสดงความคิดเห็น
“เช้าวันนี้เรามาเริ่มจากเศรษฐกิจไทยกันก่อนดีกว่านะครับ คุณ
พรประภา”
“ค่ะ ว่าด้วยเรื่องของการประกาศลงจากต�ำแหน่งอย่างเป็นทางการ
ของ เจ้าสัวบวร พุฒวิ ิริยะกุล ประธานกรรมการบริหาร พี.เค. กรุ๊ป หลัง
จากที่ เ ข้ า ซื้ อ หุ ้ น และเทกโอเวอร์ สุ ร สิ น ทร์ ดี เ วลอปเมนต์ บริ ษั ท ด้ า น
อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่ดำ� เนินกิจการมากว่า ๕๐ ปี ได้เป็นผลส�ำเร็จ
“แต่ทนี่ า่ สนใจก็คอื ผูท้ ขี่ นึ้ มารับต�ำแหน่งแทน คือ คุณเจษฎ์บดินทร์
พุฒวิ ริ ยิ ะกุล หลานชายคนทีส่ อง ซึง่ ถูกวางตัวเอาไว้ให้เป็นทายาทรุ่นทีส่ าม
ต่อจากคุณบพิตร พุฒวิ ริ ยิ ะกุล ผูเ้ ป็นพ่อทีย่ งั คงด�ำรงต�ำแหน่งรองกรรมการ
บริหารอยู่ในขณะนี้
“อย่างไรก็ตาม การพลิกโผผู้ดำ� รงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
(CEO) คนใหม่ของพุฒวิ ริ ยิ ะกุลในครัง้ นี้ ได้ท�ำให้ราคาหุน้ ของ พี.เค. กรุป๊
ปรับตัวสูงขึ้นอย่างเป็นประวัติการณ์ในรอบยี่สิบปี...”
“ก็คงต้องบอกว่าถือเป็นข่าวน่ายินดี ที่ท�ำให้ตลาดหุ้นไทยกลับมา
คึกคักกันอีกครั้งนะครับ”
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“ใช่ค่ะ”
“แต่ตอนนี.้ ..เราคงต้องพักชมสิง่ ทีน่ า่ สนใจกันสักครู่ แล้วกลับมาพบ

๑

สูญเสีย

เดือนกันยายน

โรงพยาบาล
“สัญญา...สัญญาได้ไหม สัญญา...ว่าจะไม่ทิ้งยายหนู เธอต้องไม่ทิ้ง
ยายหนูนะยิ้ม สัญญากับพี่...สัญญา...”
เสียงหอบสัน่ ของคนทีน่ อนอยูบ่ นเตียงท�ำให้วยิ ะดาแทบจะกลัน้ น�ำ้ ตา
เอาไว้ไม่อยู่
เธอกระชับมือสั่นเกร็งที่เอื้อมมาหาไว้แน่น
“พี่แยม...”
“สัญญาสิยิ้ม สัญญา...เห็นแก่...คนที่ก�ำลังจะตายอย่างพี่...เมตตา
ยายหนู อย่าทิ้งแก...อย่าทิ้งแกไป...”
“อย่าพูดแบบนี้สิคะ ยายหนูต้องการพี่แยม ไม่ว่าจะยังไง...พี่แยมก็
ต้องเข้มแข็งเข้าไว้และอยู่ต่อไป เพื่อยายหนู เพื่อคุณแม่ และเพื่อยิ้ม...”
วิยะดาพยายามยิม้ แม้วา่ มันจะยากเย็นเหลือเกิน ความรูส้ กึ ในหัวใจของเธอ
หลากล้นไปด้วยความเจ็บปวดและสะท้านสะเทือนจนแทบจะทานทนไม่
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เธอไม่อาจสูญเสียใครไปได้อีกแล้ว...ไม่อาจสูญเสียใครไปได้แม้แต่
คนเดียว!
ไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อ ทุกๆ อย่างมันเกิดขึ้นเร็วเหลือเกิน เพียงแค่
ระยะเวลาไม่กี่เดือนวิยะดาต้องเผชิญหน้ากับการสูญเสียไม่จบสิ้น เริ่มจาก
คุณปู่ คุณพ่อ และพี่ชายคนโต ดังนั้นเธอจึงไม่อาจท�ำใจยอมรับ...กับเรื่อง
เหล่านี้ได้อีกแล้ว
แต่คนที่รู้ตัวดีว่าแสงไฟแห่งชีวิตก�ำลังอ่อนแรงและริบหรี่ลงทุกขณะ
ส่ายหน้า น�้ำตาไหลหยาดทิ้งตัวลงสู่หมอนซึ่งเต็มไปด้วยกลิ่นยาปฏิชีวนะ
ภายในห้องสีขาวสว่างจ้า และม่านรอบเตียงที่ถูกเปิดแง้มเอาไว้เพียงนิด
“พี่รู้ตัว...คนบาปอย่างพี่...คงจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานแล้ว...”
“อย่าพูดแบบนั้นสิคะ...ตอนนี้พี่แยมแค่เหนื่อยเท่านั้น พัก...อีกสอง
สามวันพี่แยมก็จะหาย และได้ดูแลยายหนู...ยายหนูเพิ่งคลอด ยังเล็ก แก
คงอยู่ไม่ได้แน่ถ้าไม่มีแม่…”
ผู้ที่นอนอยู่บนเตียงหลับตาลงพร้อมกับน�ำ้ ตาที่ทิ้งตัวลงมา
ภาพบุตรสาวตัวน้อยที่หล่อนมีโอกาสเห็นเพียงแค่ไม่กี่วินาทีในห้อง
คลอดอันแสนวุ่นวายจากภาวะคลอดก่อนก�ำหนดของตัวหล่อนเอง ท�ำให้
เด็กทีค่ ลอดออกมาตัวเล็กกว่ามาตรฐานและอ่อนแอเกินไป ทีมแพทย์จงึ ต้อง
น�ำตัวเข้าตู้อบเป็นการด่วน และจากวันนั้นหล่อนก็ไม่ได้เห็นหน้าลูกอีกเลย
เพราะตัวหล่อนเองก็อ่อนแอเหลือเกิน...
“แข็งใจไว้นะคะพี่แยม...พอพี่แยมกับหลานแข็งแรงดีแล้ว เราจะพา
ยายหนูไปหาคุณแม่ดว้ ยกัน...ยายหนูยงั ไม่มชี อื่ เราไปให้คณ
ุ แม่ตงั้ ชือ่ ให้แก
กันนะคะ”
น�้ำตาของวาริศาไหลรินลงมาอีกครั้ง เมื่อนึกถึงใบหน้าซีดเผือดเต็ม
ไปด้วยร่องรอยของความทุกข์ตรมของมารดา ทีไ่ ม่มองหน้าหล่อนอีกเลย...
นับตั้งแต่เกิดเรื่องในวันนั้น
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“...สัญญากับพี่...สัญญากับพี่สิยิ้ม สัญญาว่าจะไม่ทิ้งยายหนู...อย่า
ทิ้งยายหนูนะ ช่วยปกป้องแกแทนพี่ที...อย่าให้ใคร...ใช้แกเป็นเครื่องมือ...
เหมือนกับพี่...”
“พีแ่ ยม...” วิยะดาเรียกพีส่ าวด้วยเสียงแหบระโหย ยิง่ มือของวาริศา
ที่จับมือของตนบีบแน่นขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งตอกย�้ำความหวาดกลัวในใจให้ยิ่ง
ทวีคูณ
“สัญญา...สัญญาสิยิ้ม...พี่ขอร้อง...ขอร้อง”
สายตาวิงวอนราวกับเห็นว่าหล่อนเป็นที่พึ่งสุดท้ายในชีวิตท�ำให้
วิยะดาต้องพูดในสิ่งที่ตัวเองเต็มใจท�ำ แม้ไม่อาจยอมรับการสูญเสียคนใน
ครอบครัวไปอีกหนึ่งคนได้...
“สะ...สัญญาค่ะ...ยิ้มสัญญา ยิ้มจะไม่มีวันทิ้งยายหนู ไม่มีวันทิ้งแก
เด็ดขาด ยิม้ จะรักแก...เหมือนเป็นลูกแท้ๆ ของยิม้ เอง...ยิม้ จะรักแกเหมือน
กับที่พี่แยมรัก...ยิ้มสัญญา”
ใบหน้าซีดเซียวของคนบนเตียงซึง่ เต็มไปด้วยหยาดน�ำ้ ตาค่อยๆ เผย
รอยยิ้มออกมา มันเป็นรอยยิ้มที่ทั้งหม่นเศร้า ห่วงหา และโล่งอก
“ขอบใจ...ขอบใจนะยิ้ม...เท่านี้พี่ก็...หมดห่วงแล้ว...”
วิยะดาปล่อยน�้ำตาให้ไหลรินลงมาอย่างเจ็บปวดโศกศัลย์ เธอกัด
ริมฝีปากสั่นระริกเอาไว้ไม่ให้หลุดเสียงร�ำ่ ไห้ออกมา...
ท�ำไม...ท�ำไมต้องเป็นเธอ...ที่ต้องมองเห็นและยอมรับการสูญเสีย
ไม่จบสิ้นนี้...ท�ำไม...
“ขอโทษ...ขอโทษ...ขอโทษนะยิ้ม...”
วิยะดาไม่อาจพูดค�ำใดได้อีก นอกจากร้องไห้ออกมา มือบอบบางที่
กอบกุมมือพี่สาวสั่นเทา เธอส่ายหน้าบอกอีกฝ่ายว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ไม่ใช่ความผิดของหล่อนเพียงคนเดียว...
ทว่า...เสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นที่ปลายเตียงผู้ป่วยนั้น เรียกให้สองพี่น้อง
หันไปมอง
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“พี่...เจษฎ์...”
ร่างสูงใหญ่ในชุดสูทเต็มยศของผู้ทหี่ ยุดอยู่ด้านนอกระหว่างช่องว่าง
ของผ้าม่านทีถ่ กู เปิดแง้มเอาไว้ ท�ำให้วยิ ะดาทีต่ กอยู่ในอาการโศกเศร้าเรียก
ชือ่ เขาพร้อมกับจ้องมองผ่านม่านน�ำ้ ตาด้วยความรูส้ กึ มากมายจนแยกไม่ออก
ระหว่างความสะท้านสะเทือนใจ กล่าวหาตัดพ้อต่อว่า สิ้นหวัง หรือเกลียด
ชัง
วาริศาพยายามจะลุกขึน้ จากเตียง...แต่รา่ งกายอันไร้ซงึ่ แรงของหล่อน
หนักอึ้งราวกับถูกตรึงเอาไว้ ใบหน้างดงามที่ซีดเซียวและโทรมบิดเบ้กับ
ความทรมาน และพยายามใช้แรงทัง้ หมดทีม่ เี พือ่ เปล่งเสียงเรียกคนอีกผูห้ นึง่
ที่หล่อนรอคอยอยู่...
“...เจษฎ์...เจษฎ์บดินทร์!”

๒

ค�ำสัญญา

กล้วยไม้สีขาว...ดอกไม้ที่วาริศาชอบที่สุด...

วิยะดาค่อยๆ บรรจงสอดมันเข้าไปในช่องสี่เหลี่ยมซึ่งก�ำลังร้อนระอุ
ด้วยเปลวเพลิงที่เผาผลาญอยู่ด้านใน น�ำ้ ตาไหลรินจากดวงตาแดงก�ำ่ ที่จ้อง
มองอย่างเจ็บปวดอาดูร
นี่คือ...ดอกไม้ที่คุณแม่ฝากเธอมามอบให้แก่วาริศา...
‘ต่อไป...ถ้ายิ้มเห็นว่าอะไรดีส�ำหรับพี่เขาก็จัดการไปได้เลย ไม่ต้อง
ถามแม่...รวมถึงเรื่องของเด็กคนนั้นด้วย’
นั่นคือค�ำพูดที่มารดาตอบแก่เธอ เมื่อเอ่ยขอให้ท่านช่วยตั้งชื่อให้แก่
หลานสาวตัวน้อย หลังจบพิธสี วดพระอภิธรรมคืนแรกเมือ่ สามวันก่อน อีกทัง้
วิกานดายังยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่มาร่วมงานสวดในคืนต่อไป ตลอดจนพิธี
ฌาปนกิจ ทั้งๆ ที่ท่านเองก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดแห่งนี้
‘อย่าให้แม่ต้องยืนส่งลูกของแม่อีกคนเลยนะยิ้ม...ไม่ว่ายังไงแม่ก็
ท�ำใจไม่ได้จริงๆ...’
ในตอนทีไ่ ด้ยนิ นัน้ วิยะดาไม่เห็นด้วย และอยากจะวอนขอให้มารดา
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มาส่งวาริศาเป็นครั้งสุดท้าย เหมือนกับที่ท่านท�ำให้แก่โยธา แต่ก็ทราบและ
เข้าใจดีว่าในตอนนี้มารดาต้องแบกรับความรู้สึกเช่นไร
เพราะแม้แต่ตัวเธอเองก็ยังต้องใช้เวลากว่าที่จะท�ำใจเชื่อว่าเรื่องเลว
ร้ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้คือเรื่องจริง หากจะบอกว่าตัวเธอเจ็บปวดที่ต้องทน
มองเห็นและสูญเสียบุคคลทีร่ กั ในใจของวิกานดาคงต้องเรียกว่าโทมนัสยิง่
กว่าเป็นร้อยเท่าพันทวี
และถึงในใจท่านจะคิดว่า วาริศาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ครอบครัว
สุรสินทร์ต้องมีสภาพแหลกสลาย แต่วยิ ะดามัน่ ใจว่า การจากไปของวาริศา
คงเหมือนเป็นการสร้างรอยแผลใหม่ที่ลึกลงกว่าเดิมให้แก่ท่าน เพราะคง
ไม่มีแม่คนไหนบนโลกที่จะไม่เสียใจ หากต้องสูญเสียลูกในอุทรที่ทั้งรัก
และทะนุถนอมมาโดยตลอดไป
ก่อนหน้านี้ การสูญเสียสามีและบุตรชายท�ำให้วิกานดาไม่อาจทน
แบกรับความเจ็บปวดถึงกับเลือกหลบหลีกผูค้ นหันหน้าเข้าหาทางธรรม หลัง
จากเข้าพักรักษาตัวอยูท่ โี่ รงพยาบาลนานนับเดือนด้วยอาการตรอมใจ...เพือ่
หวังจะใช้หลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธศาสนากล่อมเกลาจิตใจให้ปล่อย
วางเรื่องราวเลวร้ายที่เกิดขึ้นได้ในสักวัน...
“นีค่ อื ดอกไม้ทคี่ ณ
ุ แม่ตงั้ ใจเตรียมและฝากยิม้ มามอบให้พแี่ ยมค่ะ...”
หญิงสาวกล�้ำกลืนความรู้สึกลงคอ ขณะที่ดวงตาแดงก�่ำวาวใสด้วย
หยาดน�้ำยังคงจับจ้องมองเปลวไฟในช่องนั้น
เธอรู้ดีว่าหากตอนนี้ดวงวิญญาณของวาริศารับรู้ได้ คงจะสะท้าน
สะเทือนใจเป็นอย่างมาก กับการที่ผู้เป็นแม่ไม่ยอมมาส่งดวงวิญญาณของ
หล่อนไปสู่สุคติ...
“พีแ่ ยมอย่าโกรธคุณแม่เลยนะคะ ไม่ว่ายังไง...คุณแม่กย็ งั รักพีแ่ ยม
รักพี่แยมมากเหมือนเดิม...”
หญิงสาวยกมือขึ้นเช็ดน�้ำตาออกจากใบหน้า พร้อมกับสูดหายใจเข้า
ลึก ก่อนจะสอดดอกกล้วยไม้สีขาวอีกดอกหนึ่งในมือลงไปในช่องที่ระอุไป
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ด้วยเปลวเพลิง มันคือดอกไม้ที่เธอจัดเตรียมมาเพื่อมอบให้แก่วาริศา
“...ไม่ตอ้ งเป็นห่วงนะคะพีแ่ ยม ยิม้ จะรักษาสัญญาทีใ่ ห้แก่พแี่ ยมด้วย
ชีวิต ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ยิ้มจะเลี้ยงดูยายหนูอย่างดีที่สุด จะรัก...ให้
เหมือนกับว่าเขาเป็นลูกของยิ้มเอง และจะไม่มีวันยอมให้ใครมาแย่งเขาไป
หรือใช้เขาเป็นเครื่องมือในการท�ำร้ายใครได้อีก...”
เปลวไฟที่ลุกโชติช่วงขึ้นฉับพลันนั้น เป็นดั่งการตอบรับการทวนค�ำ
สัญญาที่วิยะดาเอ่ยออกมา
จริงอยูว่ า่ บัดนีว้ ยิ ะดายังคงมีสภาพจิตใจทีบ่ อบช�ำ้ กับการสูญเสียครัง้
แล้วครั้งเล่าในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน แต่...นับจากนี้ไปเธอจะเลิก
ร้องไห้ฟูมฟาย และลุกขึ้นใหม่อีกครั้งอย่างเข้มแข็งเพื่อท�ำตามสัญญาที่ให้
ไว้แก่พี่สาวผู้เปรียบเสมือนมารดาคนที่สอง ในการดูแลปกป้องหลานสาว
ประคับประคองมารดา และกอบกู้ซากปรักหักพังของบ้านสุรสินทร์ให้กลับ
มาอบอุ่นและงดงามดังเดิมอีกครั้ง
อินทุอรกับจินตนาการในชุดด�ำก้าวมาอยู่เคียงข้างเพื่อนรัก ทั้งสอง
ต่างก็จับแขนของวิยะดาเอาไว้เพื่อช่วยพยุง และให้ก�ำลังใจ
วิยะดาสูดลมหายใจเข้าสะกดกลัน้ ก้อนสะอืน้ ทีพ่ ลุง่ ขึน้ มา เธอหันหน้า
ไปมองเพื่อนรักทั้งสองที่อยู่เคียงข้างมาตลอดจนถึงวันนี้ที่กำ� ลังเผชิญกับ
มรสุมชีวิตด้วยความรู้สึกขอบคุณ พร้อมกับพยักหน้าเพื่อบอกว่าเธอไม่
เป็นไร แม้นำ�้ ตาจะยังคงไหลรินลงมาไม่หยุด
ช่วงเวลาต่อจากนัน้ ผูท้ มี่ าร่วมไว้อาลัยวาริศาเป็นครัง้ สุดท้ายซึง่ ส่วน
ใหญ่เป็นเพื่อนและคนใกล้ชิดก็ทยอยกันมาวางดอกไม้จันทน์
หากสังเกตให้ดีจะพบว่าจ�ำนวนญาติที่มาร่วมงานฌาปนกิจในครั้งนี้
มีเพียงแค่ไม่กคี่ นเท่านัน้ แต่วยิ ะดาไม่ได้น�ำมาใส่ใจ และมองว่ามันคือเรือ่ ง
ดี เพราะอย่างน้อยมันก็ท�ำให้รู้ว่าคนที่มาส่งวาริศาเป็นครั้งสุดท้ายคือคนที่
ปรารถนาดีต่อหล่อนจริงๆ ไม่ใช่การมาแบบแกนๆ เพราะเป็นหน้าที่หรือ
ความจ�ำเป็น
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ก่อนจากไปวาริศาได้สั่งเสียไว้อย่างชัดเจนว่า ต้องการให้น้องสาว
ตั้งบ�ำเพ็ญกุศลร่างของตนเพียงสามวันเท่านั้น ซึ่งโชคดีที่ตลอดสามวันนั้น
วิยะดาที่จัดการงานสีด�ำเป็นครั้งแรก พร้อมๆ กับต้องเทียวไปเยี่ยมหลาน
สาวทีย่ งั คงอยู่ในตู้อบของโรงพยาบาล มีคนมากมายยืน่ มือเข้ามาช่วยเหลือ
โดยเฉพาะวังพยุหะมนตรีทหี่ ม่อมชืน่ จิต คุณย่าของหม่อมราชวงศ์ปราบดา
สามีของอินทุอรได้กรุณาส่งคุณข้าหลวงภายใต้การน� ำของรวินท์รัมภา
หลานสาวอีกคนหนึง่ ของท่านมาช่วยดูแลความเรียบร้อยเรือ่ งพิธกี าร อาหาร
ของว่าง และเครือ่ งดืม่ ส�ำหรับเลีย้ งแขกและพระสงฆ์ จนวิยะดาแทบไม่ตอ้ ง
ห่วงกังวลกับเรื่องจุกจิกใดๆ
สิ่งเหล่านั้นท�ำให้เธอเห็นว่า บางทีความเปลี่ยนแปลงและการสูญ
เสีย...ก็อาจจะมีเรือ่ งดีๆ ซ่อนอยู่ หนึง่ ในนัน้ คือ...มันช่วยคัดกรองคนในชีวติ
ของเธอ ว่าใครคือมิตรแท้และใครคือมิตรเทียม
วิยะดาหันไปมองเพื่อนรักทั้งสองที่ทั้งกอดและลูบหลังลูบไหล่เธอ
อีกครั้งด้วยความซาบซึ้งเอ่อท้น ส�ำหรับผู้หญิงสองคนนี้...บางทีคำ� ว่าเพื่อน
อาจจะน้อยเกินไป ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีทผี่ า่ นมา ทัง้ สองเปรียบเสมือน
พี่สาวหรือน้องสาวอีกคนหนึ่งของเธอ
หลังจากทีแ่ ขกเหรือ่ วางดอกไม้จนั ทน์กนั ครบทุกคนแล้ว พนักงานจึง
ขึน้ มาเตรียมท�ำการปิดช่องสีเ่ หลีย่ มเพือ่ เป็นการเสร็จสิน้ พิธ.ี ..แต่ในตอนนัน้
เองใครคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้น
เขา...ผูท้ ดี่ งึ ดันเป็นเจ้าภาพร่วม ทัง้ ๆ ทีว่ ยิ ะดาปฏิเสธและไม่ตอ้ งการ
อีกทัง้ ยังเดินทางมาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมทุกคืน ก่อนจะกลับไปโดยไม่พดู
หรือท�ำอะไรมากกว่านั้น
“พีเ่ จษฎ์” อินทุอรเอ่ยชือ่ ผูม้ าใหม่เบาๆ ก่อนจะหันมามองหน้าวิยะดา
เหมือนทุกๆ ครั้งที่เห็นเพื่อนรักของหม่อมราชวงศ์ปราบดาผู้เป็นสามี มา
ปรากฏตัวอยู่ใกล้ๆ ในรัศมีที่วิยะดายืนอยู่
พีว่ รี ต์ ดิ ธุระ เพิง่ แยกออกไปตอนถวายผ้ามหาบังสุกลุ เสร็จเสียด้วย...
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แล้วใครจะมาคอยท�ำตัวเป็นก�ำแพงเสริมไยเหล็กให้ยิ้มล่ะเนี่ย
วันนี้เจษฎ์บดินทร์มาในชุดสูทแบล็กไทกับแว่นเรย์แบนสีด�ำสนิท
ท�ำให้ความเย็นชาซึ่งมีอยู่เดิมยิ่งทวีขึ้นอีกเป็นเท่าตัว ในมือของเขาถือดอก
กล้วยไม้สีขาวช่อหนึ่ง ชั่ววินาทีที่ร่างสูงเดินฝ่าแดดร้อนในยามบ่ายโมงตรง
ขึน้ มาบนเมรุ เขาเหมือนชะลอฝีเท้าลงเล็กน้อยและหันมามองวิยะดาทีห่ ลุบ
ตาลงด้วยใบหน้าแดงก�่ำ กับน�้ำตาที่ไหลอาบสองข้างแก้มเนียนใสทว่า
ซีดเซียว
เสียงผู้คนโดยรอบเหมือนจะหยุดสนทนาลงฉับพลันพร้อมกับการ
ปรากฏตัวขึ้นของเขา บ้างก็มองอย่างรังเกียจเดียดฉันท์แค้นเคือง บ้างก็
แสดงสีหน้ากังขาหรือหันไปซุบซิบนินทา บ้างก็ท�ำเป็นมองไม่เห็น...เช่นทุกๆ
วันในยามที่เขาปรากฏตัวขึ้นในงานบ�ำเพ็ญกุศลศพของวาริศา
เพราะเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ มันไม่ใช่แค่การหักหลังคูค่ า้ ทีเ่ ป็นเพือ่ นสนิท และ
ยึดเอาธุรกิจของพุฒิวิริยะกุลเท่านั้น แต่ที่ผ่านมามันยังมีข่าวลือหนาหูอีก
ว่า...พ่อของลูกวาริศาอาจจะเป็นเจษฎ์บดินทร์ ทีเ่ คยมีขา่ วคล้ายก�ำลังคบหา
ดูใจกับหล่อนเมื่อสองปีก่อน ตีคู่มากับข่าวเชษฐา พี่ชายต่างมารดาของเขา
ทีม่ คี นแอบเห็นว่าทัง้ สองมักพบปะกันในระยะหนึง่ ปีให้หลัง ทัง้ ๆ ทีฝ่ า่ ยชาย
มีคู่หมั้นอยู่แล้วในตอนนั้น และเพิ่งจัดพิธีแต่งงานกันอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อ
สี่เดือนก่อนหน้านี้!
หลายๆ คนเห็นใจกึง่ เวทนาวาริศาทีถ่ กู ท�ำให้แปดเปือ้ นและถูกหลอก
ใช้ แต่หลายๆ คนก็ดา่ ทอต่อว่าในความไม่รกั นวลสงวนตัวของหล่อน ทีแ่ อบ
มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับผู้ชายถึงสองคน อีกทั้งทั้งคู่ยังเป็นพี่น้องต่าง
มารดากัน จนกระทั่งตั้งครรภ์ก็ยังระบุไม่ได้ว่าใครคือพ่อของเด็ก
ความจริงเรือ่ งนีย้ งั ไม่ถกู พิสจู น์ออกมาว่าเป็นจริงหรือไม่ และใครคือ
พ่อของเด็ก เพราะทัง้ สองตระกูลยังไม่มใี ครออกมาชีแ้ จง หรือแสดงท่าทีตอ่
เรื่องดังกล่าว
อย่างไรก็ดี แม้ว่าเรื่องการล้มลงของสุรสินทร์จะเป็นเรื่องของธุรกิจ
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แต่สังคมก็อดที่จะมองตระกูลพุฒิวิริยะกุลอย่างกังขาและติฉินนินทาไม่ได้
หลายๆ กระแสปักใจเชือ่ ว่าทีพ่ ฒ
ุ วิ ริ ยิ ะกุลสามารถฮุบสุรสินทร์ได้ในเวลาอัน
สั้น เพราะใช้วิธีสกปรกอย่างการหลอกใช้วาริศาผู้วายชนม์ จนรวบกิจการ
ที่มั่นคงมายาวนานนี้ไปเป็นของตนเองได้ในที่สุด
จริงๆ แล้วไม่ใช่แค่เจษฎ์บดินทร์เท่านั้นที่สร้างปฏิกิริยาเช่นนี้ให้แก่
ผู้คนโดยรอบ ต้องเรียกว่าตลอดเวลาสามวันที่ตั้งบ�ำเพ็ญกุศลศพนั้นยามมี
อะไรเกี่ยวข้องกับพุฒิวิริยะกุลมาปรากฏในงาน ก็ล้วนแต่สร้างความรู้สึก
หลากหลายจากทุกคนได้เสมอ
ยกตัวอย่างเช่น พวงหรีดดอกไม้ไว้อาลัยจากเจ้าสัวบวร ปูข่ องเจษฎ์บดินทร์และเชษฐา บพิตร พ่อของพวกเขา และเพ็ญพักตร์ แม่ของเชษฐา
หรือมารดาเลีย้ งของเจษฎ์บดินทร์ ทีท่ ยอยให้ผแู้ ทนส่งมาแสดงความเสียใจ
อย่างขอไปที ก็เรียกเสียงฮือฮาจากผู้คนที่รายล้อม
แน่นอนว่าวิยะดาจ�ำต้องกัดฟันรับเอาไว้ด้วยสีหน้าเรียบเฉย เช่น
เดียวกับซองร่วมท�ำบุญเป็นเจ้าภาพ ทีเ่ ธอหยอดลงตูบ้ ริจาคให้แก่ทางวัดใน
ทันที โดยไม่เคยเปิดหรือแยแสว่าเช็คเงินสดในซองนัน้ ระบุจำ� นวนเงินเอาไว้
เท่าไร และคนทีน่ ำ� ซองเงินนัน้ มาจะคิดหรือรูส้ กึ เช่นไรต่อการกระท�ำของเธอ
“มาทันเวลาพอดี” หม่อมราชวงศ์ปราบดาซึ่งรับหน้าที่เชิญแขกและ
เป็นเพื่อนรักของเขาพูด หลังจากที่เห็นว่าวิยะดาเอาแต่เงียบ พลอยท�ำให้
อินทุอรกับจินตนาการทีโ่ กรธแทนเพือ่ นเงียบตามไปด้วย...เหมือนทุกๆ วัน
เจษฎ์บดินทร์พยักหน้า ขณะทีห่ ริ ญ
ั เพือ่ นอีกคนหนึง่ ซึง่ มาร่วมงานนี้
ด้วยเดินเข้ามาตบไหล่เป็นเชิงทักทาย
ร่างสูงเดินไปหยุดอยู่หน้าประตูเหล็กที่ก�ำลังระอุไปด้วยเปลวเพลิง
ในตอนนัน้ ทุกคนรับรูว้ า่ เจษฎ์บดินทร์ได้พดู อะไรบางอย่างออกมา แต่ได้ยนิ
ไม่ชดั เจนนัก ฉับพลันนัน้ สายลมหอบใหญ่กพ็ ดั ผ่านเข้ามาอย่างรูส้ กึ ได้ มัน
ไม่แรงนัก แต่เย็นสดชื่นอย่างประหลาด
ทว่า...ผู้ที่ยืนอยู่ใกล้ๆ บริเวณนั้นอย่างวิยะดา จินตนาการ อินทุอร
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หม่อมราชวงศ์ปราบดา และหิรัญ กลับได้ยินค�ำพูดของเจษฎ์บดินทร์
ชัดเจน...
“ไม่ต้องเป็นห่วงนะแยม พี่จะท�ำตามสัญญาที่ให้ไว้อย่างดีที่สุด”
ในวินาทีนนั้ ไม่มใี ครรูถ้ งึ ความรูส้ กึ หวาดกลัวจับขัว้ หัวใจของวิยะดา
ได้ เพราะไม่มีใครทราบว่าก่อนที่วาริศาจะเสียชีวิตได้พูดสิ่งใดกับเจษฎ์บดินทร์เหมือนกับเธอ
‘ฝากยายหนูดว้ ย...ฝากยายหนูดว้ ย...อย่าให้ใครมาแย่งแกไปจากยิม้
ปกป้อง...ยิ้มกับยายหนูด้วย...’ นั่นคือค�ำพูดที่ถูกเปล่งออกมาอย่างยาก
ล�ำบากด้วยเสียงแหบพร่า วาริศาก�ำชายเสือ้ สูทของเจษฎ์บดินทร์ทโี่ น้มตัวลง
ไปฟังใกล้ๆ แน่น และนัน่ คือการเน้นย�้ำสัญญาครัง้ สุดท้าย ก่อนทีว่ าริศาจะ
สิ้นใจ ท่ามกลางเสียงร้องไห้โฮของวิยะดา...
อีกทัง้ ก่อนทีจ่ ะเดินทางมาทีว่ ดั ในวันนี้ เธอได้รบั เอกสารฉบับหนึง่ จาก
ทนายความ เกีย่ วกับ ‘สิทธิใ์ นการเลีย้ งดู’ ยายหนู ทีว่ าริศาได้ให้ทนายความ
ท�ำเรื่องเอาไว้ก่อนที่หล่อนจะเสียชีวิต
มันเป็นเอกสารทีว่ ยิ ะดาไม่คดิ ฝันว่าจะมี เพราะเธอไม่อยากเชือ่ ว่าใน
วาระสุดท้ายของชีวติ วาริศาจะเชื่อใจเจษฎ์บดินทร์ขนาดนี้! ทั้งๆ ที่เขาไม่
เคยมีความจริงใจต่อหล่อนเลย!
เอกสารฉบับนั้น คือเอกสารมอบสิทธิ์ในการปกครองยายหนูให้แก่
เจษฎ์บดินทร์...ร่วมกันกับเธอ!

หลังจากพิธกี ารทุกอย่างเสร็จสิน้ และบรรดาแขกผูม้ าร่วมไว้อาลัยเริม่

ทยอยกลับ หม่อมชื่นจิตคุณย่าของหม่อมราชวงศ์ปราบดาก็เดินเข้ามาลูบ
หลังลูบไหล่ และเอ่ยปลอบโยนวิยะดา เช่นเดียวกับท่านอรรถซึ่งเป็นคุณปู่
และพิมพ์อรคุณแม่ของอินทุอร
ไม่ถงึ สิบห้านาทีแขกเหรือ่ ก็เริม่ บางตา จนสุดท้ายเหลือเพียงเพือ่ นรัก
ทั้งสอง หม่อมราชวงศ์ปราบดา หิรัญ และเจษฎ์บดินทร์
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วิยะดาพยายามระงับความเศร้าโศกเสียใจ เธอเช็ดคราบน�้ำตาออก
จากใบหน้า และเดินไปยกรูปหน้าศพของวาริศามากอดเอาไว้แนบอกเตรียม
จะเดินทางกลับ
ในตอนนั้นเองที่รับรู้ได้ถึงการเดินเข้ามาใกล้ของเจ้าของร่างสูงใหญ่
ไออุน่ และกลิน่ กายของเขายังคงเดิม...แต่มนั ไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ธอต้องการจะจดจ�ำ
อีกต่อไป
บัดนี้...ความรัก ความเทิดทูน ที่เธอเคยมีให้เขาในอดีตมันได้สูญ
สลายลงไปหมดแล้ว...
อย่าว่าแต่มองหน้าหรือพูดคุยเลย แม้แต่จะอยู่ใกล้ๆ ก็ยังเป็นเรื่อง
ยากเหลือเกินส�ำหรับเธอ
แต่วยิ ะดาก็ทราบว่า แม้จะอยากหนีไปให้ไกลเพียงใด สุดท้าย...เธอ
ก็ต้องเผชิญหน้าและพูดคุยกับเขาในเรื่องที่รอการสะสางต่อจากนี้...โดย
เฉพาะเรื่องของหลานสาว ที่มีชื่อเจษฎ์บดินทร์เป็นเจ้าของไข้ และผู้บริบาล
ร่วมกัน...
ลึกๆ แล้ว วิยะดายอมรับว่าเธอกลัวเหลือเกิน ในทุกๆ ครัง้ ทีเ่ ห็นเขา
มาเยี่ยมหลานสาวที่โรงพยาบาล
เธอกลัว...ว่าที่เขาท�ำอยู่นี้ ก็เพื่อแสดงเจตนาว่าจะแย่งยายหนูไป!
เพราะในตอนนีเ้ ธอยังอายุไม่ถงึ เกณฑ์ทจี่ ะสามารถรับบุตรบุญธรรมได้๒
และด้วยอ�ำนาจที่เขามี หากเขาต้องการแย่งยายหนูไปจริงๆ...เธอคงไม่อาจ
ปกป้องและยื้อแย่งหลานมาได้โดยง่าย
“ยิ้ม...”
“ยิ้ม”
เสียงราบเรียบของเจษฎ์บดินทร์ถูกแทรกด้วยเสียงเข้มจัดของใคร
คนหนึ่งที่เดินขึ้นมาบนเมรุ
๒ มาตรา ๑๕๙๘/๑๙ ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ตำ�่ กว่า ๒๕ ปี และต้องมีอายุแก่

กว่าผู้จะรับเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย ๑๕ ปี
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วิยะดาหันไปมองร่างสูงใหญ่ในชุดสูทสีดำ� สนิทนัน้ เช่นเดียวกับทุกคน
ชายหนุ่มผู้มาใหม่ยิ้มบางๆ ในหน้าขณะยกมือไหว้ทักทายหม่อมราชวงศ์
ปราบดา หิรัญ และเจษฎ์บดินทร์ซึ่งเป็นรุ่นพี่ ก่อนจะรับไหว้อินทุอรและ
จินตนาการ
“พี่วีร์”
“เสร็จแล้วใช่ไหมจ๊ะ”
วิยะดานิง่ ไป ก่อนจะพยักหน้า ไม่น�ำพาต่อสายตาจับจ้องของเจษฎ์บดินทร์ ที่ไม่ได้หันไปมองผู้มาใหม่เหมือนคนอื่นๆ
“ค่ะ”
“งั้นกลับกันเลยนะ”
“...ค่ะ”
วิยะดารับค�ำก่อนจะหันไปหาจินตนาการซึ่งต้องกลับด้วยกัน เพราะ
หลังจากเกิดเรื่องกับพ่อและพี่ชาย ก็ไม่มีใครทนอยู่ที่บ้านสุรสินทร์ได้อีก
มารดาหันหน้าเข้าวัด พี่สาวล้มป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลจนกระทั่งคลอดและ
เสียชีวติ ส่วนเธอก็ยา้ ยไปพักทีค่ อนโดมิเนียมของจินตนาการ โดยมีอนิ ทุอร
แวะเวียนมาค้างด้วยเกือบทุกคืน เพียงแต่วันนี้อินทุอรต้องเดินทางกลับ
พร้อมสามี เพื่อไปเอาเสื้อผ้าชุดใหม่และส�ำรับอาหารจากที่วัง จึงไม่ได้กลับ
พร้อมพวกเธอ
แต่ก่อนที่จะเดินจากไป วิยะดาก็ไม่ลืม...
“ฉันรู้ว่าเรามีเรื่องต้องคุยกัน แต่...รอให้งานของพี่แยมผ่านไปก่อน
เถอะนะคะ” เธอหลุบตาลงและเอ่ยด้วยเสียงแผ่วเบา แต่เจษฎ์บดินทร์คง
ได้ยินถนัด
เมือ่ พูดจบ วิยะดาก็ขยับตัวเดินไปยกมือไหว้ลาหม่อมราชวงศ์ปราบดาและหิรัญ
“ขอบพระคุณมากนะคะพี่ชาย พี่หิรัญ ที่ช่วยเหลือ และมาร่วม
ไว้อาลัยพี่แยม”
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ชายหนุ่มทั้งสองพยักหน้ารับ โดยไม่ตอบอะไร
“ขอบใจมากนะอิน จิน...”
อินทุอรกับจินตนาการมองหน้ากันอย่างอ่อนอกอ่อนใจ แล้วหันไป
ยิ้มให้เพื่อนรักที่เอาแต่พูดค�ำว่าขอบใจอยู่อย่างนี้นับครั้งไม่ถ้วน
“ก็บอกแล้วไงว่าไม่ต้องขอบใจ นี่ถ้าพูดอีกทีจะโกรธจริงๆ แล้วนะ”
จินตนาการแกล้งท�ำหน้าดุ
“ใช่! พี่สาวตัวก็เหมือนพี่สาวพวกเรา ครอบครัวตัวก็เหมือนกัน ถ้า
เห็นว่าเป็นคนอืน่ อีกจะงอนจริงๆ ด้วย” อินทุอรเสริมอย่างเอาเรือ่ ง ก่อนจะ
คลี่ยิ้ม และเอื้อมมือมาจับแขนของวิยะดาที่นำ�้ ตาคลอขึ้นมาอีก
“เดีย๋ วเรากลับไปเอาเสือ้ ผ้าทีว่ งั แล้วจะตามไปนะ แล้วก็...อย่าลืมกิน
ข้าวล่ะ เข้าใจไหม ถ้ารู้ว่าไม่ยอมกินละ...น่าดู”
หญิงสาวพยักหน้าด้วยรอยยิ้มแรกที่ออกมาจากใจตั้งแต่เกิดเรื่อง
แม้ว่ารอยยิ้มนั้นจะเจือไว้ด้วยความหม่นเศร้าก็ตามที แล้วเดินตรงไปหา
ชัชวีรพ์ ร้อมกับจินตนาการ ไม่หนั ไปมองเจษฎ์บดินทร์แม้แต่เสีย้ ววินาทีเดียว
หิรัญที่มองตามทั้งสามเลื่อนสายตากลับมามองเจษฎ์บดินทร์ที่หลุบ
ตาลงด้วยใบหน้าเรียบเฉย เขายกมุมปากขึ้นยิ้มเมื่อเห็นว่าหม่อมราชวงศ์
ปราบดาก็ท�ำเช่นเดียวกันกับตน

๓

ความทรงจ�ำ

“พีเ่ จษฎ์ชว่ ยยิม้ ด้วย ช่วยยิม้ ด้วย...” สาวน้อยปล่อยน�ำ้ ตาออกมา

มากมาย ราวกับไม่มีวันหมดสิ้น
เจษฎ์บดินทร์ไม่ได้ผลักร่างบอบบางหอมละมุนออกไป หรือกอดตอบ
ปลอบใจเธอ เขายังคงยืนนิ่งราวกับรูปปั้น...
“เกิดอะไรขึ้น”
“คุณปู่กับคุณพ่อจะให้ยิ้มหมั้นกับพี่วีร์ค่ะ ยิ้มจะท�ำยังไงดีคะ ยิ้ม...
ไม่ได้รกั พี่วีร์ ยิ้มคิดกับพี่วีร์แค่พี่ชาย แต่คุณปู่กับคุณพ่อไม่ฟัง ท่านตกลง
กับผู้ใหญ่ทางโน้นไว้แล้ว...ไม่ถามความสมัครใจของยิ้มสักค�ำ พี่เจษฎ์ พี่
เจษฎ์ชว่ ยยิม้ ด้วย พีเ่ จษฎ์ไปพูดกับคุณปูค่ ณ
ุ พ่อให้ยมิ้ ได้ไหมคะ ถ้าพีเ่ จษฎ์
พูด...คุณปู่กับคุณพ่อจะต้องฟังแน่ๆ...นะคะ...นะคะพี่เจษฎ์”
เธอพูดจริงๆ หากเจษฎ์บดินทร์พูดพวกท่านต้องฟังแน่ๆ เจษฎ์บดินทร์คือคนที่ปู่ชื่นชม จนถึงขนาดอยากได้มาเป็นหลานเขย แม้จะโกรธ
เคืองอยู่บ้างในตอนที่ปฏิเสธงานหมั้นกับเธอ แต่วิยะดาก็รู้ดีว่าท่านชื่นชม
เจษฎ์บดินทร์เหนือใครทั้งหมด
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แม้จะไม่คิดว่า...เวลาเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่เขาปฏิเสธ ปูก่ ับพ่อ
จะกู้หน้าด้วยการยกเธอให้คนอื่นง่ายๆ แบบนี้!
ทว่า...
“ชัชวีร์...ไม่ดีตรงไหน”
ค�ำพูดที่เอ่ยออกมาด้วยน�ำ้ เสียงราบเรียบ คล้ายกับสายฟ้าที่ฟาดลง
มากลางใจวิยะดา...
สาวน้อยค่อยๆ ปล่อยมือเย็นเฉียบของตัวเองออกจากร่างสูงใหญ่
เธอก้าวถอยหลัง พร้อมกับเงยหน้ามองใบหน้าหล่อเหลาด้วยนัยน์ตาสัน่ ไหว
รุนแรงเพราะความสะเทือนใจ
“...พี่เจษฎ์”
เจษฎ์บดินทร์มองสบตากับสาวน้อยทีเ่ รียกชือ่ เขาด้วยใบหน้าไร้ความ
รู้สึกเช่นเดิม...ไม่เปลี่ยนแปลง
“เท่าที่พี่รู้จัก ชัชวีร์เป็นคนใช้ได้คนหนึ่ง ปู่กับพ่อเราก็คงเห็นว่าเขา
เหมาะสม เลยอยากให้มาดูแลยิ้ม พี่ว่ายิ้มควรจะเชื่อฟังพวกท่านนะ”
วิยะดาไม่แน่ใจ...ว่าหัวใจของเธอยังคงเต้นอยูห่ รือไม่ นัน่ คงเพราะ...
ความเจ็บปวดที่เข้ามาครอบคลุมหัวใจมันมากมายจนเกินพรรณนา
สาวน้อยก�ำมือทีส่ นั่ ระริกของตัวเองเอาไว้ เล็บทีถ่ กู ตัดแต่งอย่างดีจกิ
ลงบนเนือ้ บริเวณฝ่ามือ มันเจ็บ...แต่ไม่อาจสูค้ วามร้าวรานทีอ่ ยูใ่ นใจของเธอ
ได้
“...พี่เจษฎ์หมายถึง...พี่เจษฎ์เองก็เห็นด้วยถ้ายิ้มจะหมั้นกับพี่วีร์งั้น
เหรอคะ”
“ใช่”
วิยะดาสูดลมหายใจเข้าด้วยความยากล�ำบาก น�้ำตาที่หยุดไหลไป
ก่อนหน้านี้ ค่อยๆ เอ่อล้นขึ้นมากลบภาพใบหน้าและสายตาเย็นชาไร้ความ
รู้สึกของคนตรงหน้า
“ต่อให้...ยิ้ม...จะบอกว่ายิ้มไม่เต็มใจงั้นเหรอคะ”

ฉั ต ร เ ก ล้ า

l

33

“ใช่”
“แล้วถ้า...ยิม้ จะบอกว่า...ทีย่ มิ้ ไม่อยากแต่งงานกับพีว่ รี ์ ก็เพราะคนที่
ยิ้มรักคือพี่เจษฎ์ พี่เจษฎ์ก็ยังจะคิดแบบนั้นเหรอคะ...”
วิยะดาต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเอ่ยถ้อยค�ำเหล่านัน้ ออก
มาจนหมด ทั้งๆ ที่หัวใจของเธอเจ็บปวดรวดร้าวจนแทบหายใจไม่ออก...
ดวงตาร้าวรานจับจ้องใบหน้าของเจษฎ์บดินทร์ ราวกับต้องการ
หาความรู้สึกแท้จริงที่ซ่อนอยู่! หลังจากได้รับฟังค�ำสารภาพรักของเธอ
ทว่า...
สีหน้าของเจษฎ์บดินทร์กลับไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่น้อย ไม่มี
แม้กระทั่งความประหลาดใจใดๆ ฉายออกมา
“ใช่”
น�ำ้ ตาทีเ่ อ่อล้นค่อยๆ ทิง้ ตัวลงมาอาบแก้มเนียนใส วิยะดาหลับตาลง
แน่นกับความเจ็บปวดที่ถาโถมเข้ามาจนเกินกว่าจะรับไหว
“ยิม้ ...ความรูส้ กึ ทีเ่ รามีให้พี่ มันก็แค่ความเข้าใจผิด เรายังเด็กอาจจะ
สับสน แต่วันหนึ่งเราจะเข้าใจเองว่ามันไม่ใช่”
“ความเข้าใจผิด?” วิยะดาส่ายหน้าช้าๆ
ให้เขาบอกออกมาว่าไม่รักเธอ มันอาจจะท�ำให้วิยะดาเจ็บปวดน้อย
กว่าการบอกว่า ความรู้สึกที่เธอมีให้เขาเป็นเพียงแค่ความเข้าใจผิดของเด็ก
อ่อนต่อโลกคนหนึ่ง!
ท�ำไม ท�ำไมกัน...ท�ำไมเขาถึงได้ตัดสินความรู้สึกของเธอได้อย่าง
เย็นชา และโหดร้ายถึงเพียงนี้!
ทั้งที่ตลอดมาเธอต้องอาศัยความกล้ามากมาย เพื่อท�ำความเข้าใจ
และเผชิญหน้ากับการค้นพบว่า ความรักและความเทิดทูนที่เธอมีให้เขานั้น
ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกที่น้องสาวคนหนึ่งจะมีให้พี่ชาย แต่...มันคือความ
รู้สึกลึกซึ้งจริงจังที่หญิงสาวคนหนึ่งมีให้แก่ผู้ชายที่เธอรัก!
“ถ้าอย่างนั้น ยิ้มขอถามพี่เจษฎ์อีกแค่คำ� ถามเดียว แค่คำ� ถามเดียว
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เท่านั้น แล้วยิ้มจะไม่ถามอะไรพี่เจษฎ์อีก พี่เจษฎ์รับปากได้ไหมคะ ว่าพี่
เจษฎ์...จะตอบยิ้มตามความจริง”
เจษฎ์บดินทร์นงิ่ ไป วิยะดาไม่รวู้ า่ ในตอนนีเ้ ขาก�ำลังคิดสิง่ ใดอยู่ หรือ
ร�ำคาญที่ยังต้องตอบค�ำถามโง่ๆ ไม่จบสิ้นของเธอ แต่สุดท้ายเขาก็ตอบมัน
ออกมา...
“ได้ ถามมาสิ”
สาวน้อยกล�้ำกลืนความเจ็บปวดที่อัดแน่นเอาไว้ และเงยหน้ามอง
สบตาเขา
“ตลอดเวลาทีผ่ ่านมา พีเ่ จษฎ์...เคยมองยิม้ อย่างทีผ่ ้ชู ายคนหนึง่ มอง
ผูห้ ญิงคนหนึง่ บ้างไหม เคยรูส้ กึ ...รักยิม้ มากกว่าความเป็นน้องสาวบ้างไหม
หรือที่ผ่านมาพี่เจษฎ์แค่เอ็นดูยิ้ม เอ็นดูน้องสาวคนนี้เท่านั้น...”
เจษฎ์บดินทร์มองสบตาคนทีท่ วงถามความรูส้ กึ ของเขาทีม่ ตี อ่ เธอด้วย
สายตาว่างเปล่า
“ฟังให้ดีนะยิ้ม...พี่ไม่เคยคิดหรือรู้สึกกับยิ้มมากกว่าความเป็นน้อง
สาวเลย ไม่เคยเลย...แม้แต่นิดเดียว และพี่คงไม่มีทางคิดหรือรู้สึกอะไร
แบบนั้น...กับน้องสาวของคนที่ตัวเองก�ำลังจะคบหาดูใจด้วยได้...”

วิยะดาสะดุง้ ตืน่ จากความทรงจ�ำทีก่ ลายมาเป็นภาพฝันคอยตามหลอก

หลอนเธอตลอดระยะเวลากว่าสองปีที่ผ่านมา และไม่ว่าจะท�ำใจให้ลืมมัน
อย่างไร ความทรงจ�ำในวันนั้นก็ยังคงฝังแน่นราวกับแผลเป็นที่ไม่มีวันจาง
หาย
หญิงสาวยกมือขึน้ ลูบใบหน้าทีเ่ ปียกชุม่ ไปด้วยเหงือ่ เพือ่ เรียกสติ แต่
ถึงกระนั้น...ลมหายใจของเธอก็ยังหอบสั่น มันคงเป็นผลพวงจากการ
พยายามต่อสูเ้ พือ่ ให้หลุดพ้นจากความทรงจ�ำอันเลวร้าย จนคล้ายกับว่าเธอ
ได้สูญเสียเรี่ยวแรงทั้งหมดที่มี
อาจเพราะระยะนี้ เ ธอมี เ หตุ ต ้ อ งเจอหน้ า เขาหลายครั้ ง บวกกั บ
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ความเครียดสะสม ความฝันที่เคยคิดว่าจางหายไปแล้วจึงได้ย้อนกลับมา
ท�ำร้ายเธออีกครั้ง
แต่...เธอไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนี้ไปตลอดทั้งชีวิต
ถ้าเป็นไปได้วยิ ะดาก็ไม่อยากยุ่งเกีย่ วกับเขาอีก ไม่ว่าจะทางใด หรือ
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม!
บางที...การเผชิญหน้ากับเจษฎ์บดินทร์เพื่อพูดคุยเรื่องนั้นให้จบสิ้น
อาจจะเป็นทางออกของทุกอย่าง...
หญิงสาวถอนหายใจออกมาอีกครั้งพร้อมกับสางผมยุ่งของตัวเอง
เธอหันไปมองพื้นที่อีกฝั่งของเตียงซึ่งว่างเปล่าและไร้รอยยับย่น จึงเลื่อน
สายตาไปมองนาฬิกาพรายน�้ำตรงหัวเตียง พบว่า...ขณะนี้เจ็ดโมงเช้าแล้ว
จินตนาการคงก�ำลังท�ำงานอยู่ และยังไม่ได้นอน...เช่นปกติ
ซึง่ ก็เป็นเช่นนัน้ จริงๆ เพราะเมือ่ เดินออกมาจากห้อง และมองเข้าไป
ทีห่ อ้ งท�ำงานซึง่ เปิดประตูคา้ งเอาไว้ ก็เห็นว่าจินตนาการก�ำลังง่วนอยูก่ บั การ
รัวนิ้วลงบนแป้นพิมพ์ หยุดเป็นพักๆ เพื่อไล่สายตาอ่านตรวจเช็กว่าสิ่งที่
เขียนลงไปนั้นถูกต้องตามอารมณ์ที่ถ่ายทอดหรือไม่ และควรจะแก้ไขตรง
ไหนอีกหรือเปล่า ก่อนจะรัวนิ้วลงไปอีกครั้ง
หญิงสาวมองภาพนั้นด้วยรอยยิ้ม รู้สึกดีใจที่เห็นเพื่อนพบสิ่งที่รัก
และท�ำมันอย่างมีความสุข แม้จะต้องใช้ชวี ติ แตกต่างจากคนทัว่ ๆ ไปสักเล็ก
น้อย จริงๆ แล้วต้องบอกว่า...ชีวิตของจินตนาการในตอนนี้ดูมีความสุข
มากกว่าแต่กอ่ นตอนอาศัยอยูท่ บี่ า้ นญาติสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเสียด้วยซ�ำ้
คงเพราะวิยะดาจ้องอีกฝ่ายนานเกินไป คนที่จมอยู่กับการท�ำงานจึง
รู้สึกตัวและหันมามอง ก่อนจะทักเสียงสดใส ผิดจากใบหน้าที่ดูล้าและง่วง
นอนเต็มที
“ตื่นแล้วเหรอยิ้ม อ้าว...แล้วนั่นท�ำไมดูเหมือนคนไม่ได้นอนเหมือน
เดิมเลยล่ะ นอนไม่หลับอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย” เธอจ�ำได้ว่าเมื่อคืนวิยะดาเข้า
นอนตัง้ แต่สามทุม่ ซึง่ ถ้าหลับหลังจากนัน้ ก็นา่ จะนอนเกินแปดชัว่ โมงแล้ว...
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คนทีด่ เู หมือนไม่ได้นอนอีกแล้วยิม้ เซียวๆ เพราะจินตนาการพูดถูก...
เธอนอนไม่หลับจริงๆ และได้แต่พลิกตัวไปมาบนเตียง วนเวียนคิดถึงแต่
เรื่องราวต่างๆ ในชีวิต และปัญหาที่ยังคงรอการสะสางอยู่
“เอาน่ะ ไว้นอนกลางวันเอาก็ได้เนอะ...ไหนๆ ก็ตนื่ เช้าแล้ว สนใจให้
อาหารนกฮูกที่ก�ำลังปั่นงานหลังขาดไหม”
วิยะดาเข้าใจเจตนาของอีกฝ่าย จึงหัวเราะออกมากับค�ำเชิญชวนที่ดู
เจื่อนๆ นั้น
หลังจากงานศพของวาริศาผ่านพ้นไป สิ่งที่พอจะบอกว่าสภาพจิตใจ
ของวิยะดาได้เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติบ้างแล้วก็เห็นจะเป็นการเริ่มยิ้ม และ
หัวเราะที่เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้
“งานรีบมากเหรอ”
“อืม...จะงานหนังสือแล้วน่ะ สัญญากับ บก. ไว้วา่ จะส่งงานให้ทนั ถ้า
ผิดสัญญามีหวัง...” จินตนาการยกนิ้วชี้ขึ้นมาปาดคอด้วยสีหน้าสยดสยอง
“งั้นจะกินไรดี”
“มาม่าก็ได้ ไข่เจียวก็ดี แล้วแต่คุณเพื่อนจะกรุณาเลยเจ้าค่ะ”
วิยะดาหัวเราะเบาๆ กับความสดใสของจินตนาการที่ขัดกับร่างกาย
ซึ่งดูเหนื่อยล้าจนแทบหมดแรง
“ไม่ต้องไข่เจียวหรือมาม่าก็ได้ เมื่อวานอินให้ที่วังส่งเสบียงมาหลาย
อย่าง เดีย๋ วเราอุน่ แล้วก็จะตัง้ โต๊ะให้เอง ตัวน่ะลุกไปล้างหน้าล้างตาดีกว่า จะ
ได้มาทานข้าวกัน”
“โอเค เดี๋ยวขอเก็บรายละเอียดซีนนี้อีกนิดหน่อยแล้วจะไปเลยค่า
คุณแม่”
วิยะดาค้อนเข้าให้ แต่ก็อดหัวเราะออกมาอีกค�ำรบหนึ่งไม่ได้
เธอเดินเข้าไปในส่วนของครัวอเนกประสงค์ขนาดกะทัดรัดแต่มเี ครือ่ ง
ครัวครบครันสะอาดสะอ้าน เพราะจินตนาการแทบไม่ได้ใช้ครัวนี้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเลย นอกจากอุ่นอาหาร หรือชงเครื่องดื่ม พอมีเธอมาพักอยู่
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ด้วยจึงเหมือนเป็นการเปิดใช้งานครัวนี้เป็นครั้งแรก
คอนโดของจินตนาการมีขนาด ๓๙ ตารางเมตร แบ่งเป็นห้องนอน
ใหญ่หนึ่งห้อง ห้องนอนเล็กที่ถูกเจ้าตัวท�ำเป็นห้องท�ำงานหนึ่งห้อง ห้องน�ำ้
หนึ่งห้อง โถงกลางที่มีส่วนรับแขก โต๊ะรับประทานอาหาร และครัวเล็กๆ
รวมอยู่ สุดท้ายคือระเบียงที่ตกแต่งด้วยไม้กระถางสีเขียวชอุ่มเป็นแถว
พร้อมม้านั่งไว้พักผ่อนหย่อนใจ
ทุกอย่างที่จัดเรียงในห้องนี้ดูมีความเป็นผู้หญิงอย่างยิ่ง แม้ไม่
เรียบร้อย แต่ก็ไม่ได้รกรุงรัง กลับให้ความรู้สึกถึงความเป็นที่พักที่อบอุ่น
อย่างบอกไม่ถูก
‘นกน้อยท�ำรังแต่พอตัว’ คงเป็นเช่นทีอ่ กี ฝ่ายเคยบอก เมือ่ ครัง้ เลือก
ซือ้ ทีน่ ี่ และตัดสินใจย้ายออกจากบ้านคุณป้าหลังจากเรียนจบ พร้อมกับเงิน
มรดกจากคุณยายผู้ล่วงลับไปนานกว่าสิบปีซ่ึงได้ระบุในพินัยกรรมว่า
จินตนาการจะมีสิทธิ์ครอบครองและใช้ทรัพย์สินในส่วนนี้ก็ต่อเมื่อส�ำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเท่านั้น
วิยะดาจัดการหุงข้าวเป็นอันดับแรก และเดินไปเปิดตูเ้ ย็นแบบบิลต์อนิ
เลือกหยิบเอากล่องพลาสติกถนอมอาหารออกมาสองสามกล่อง ด้านในนัน้
เป็นอาหารปรุงสุกมาแล้วจากวังพยุหะมนตรีที่อินทุอรจัดส่งมาให้แทน
ตัว เพราะหลังจากทีว่ ยิ ะดาเริม่ มีสภาพจิตใจดีขนึ้ ก็ไล่ให้เพือ่ นกลับไปพักที่
วังตามเดิม เพราะถึงอย่างไรอินทุอรก็เป็นผูห้ ญิงทีแ่ ต่งงานแล้ว ถึงแม้หม่อม
ราชวงศ์ปราบดาจะเข้าใจ แต่มันก็ยังเป็นเรื่องไม่สมควรอยู่ดีที่อินทุอรจะ
ออกมาค้างนอกบ้านเป็นเวลานานๆ อีกทัง้ หลังจากทีร่ วินท์รมั ภา ญาติผนู้ อ้ ง
ของหม่อมราชวงศ์ปราบดาและเพือ่ นรุ่นพีข่ องพวกเธอแต่งงานออกเรือนไป
เมื่อหลายเดือนก่อน อินทุอรซึ่งมีฐานะเป็นศรีสะใภ้และนายหญิงจึงต้องรับ
หน้าที่เป็นผู้ดูแลควบคุมความเรียบร้อยภายในวังอย่างเต็มตัว การปล่อย
ปละละเลยบ้านเช่นนี้จะท�ำให้ถูกต�ำหนิได้
นัน่ สินะ...ทุกคนล้วนมีหน้าที่ แม้แต่เธอเองก็เช่นกัน จะมัวมานัง่ โศก
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เศร้า และดึงให้คนที่ปรารถนาดีและเป็นห่วงเธอมาจมอยู่กับความทุกข์ไป
พร้อมๆ กันได้อย่างไร
มันคงถึงเวลาแล้วที่เธอเองก็ต้องเผชิญหน้ากับ ‘ทุกๆ อย่าง’ และ
กลับไปจัดการเรื่องที่ปล่อยทิ้งเอาไว้เสียที...
‘ถ้าจัดการเรื่องแยมเสร็จแล้ว เราแต่งงานกันนะ...พี่ยินดีรับยายหนู
เป็นบุตรบุญธรรม จะได้ช่วยยิ้มดูแลหลานได้อย่างเต็มที่’
นัน่ คือค�ำพูดของชัชวีรท์ เี่ อ่ยกับเธออย่างจริงจังและจริงใจเมือ่ วันก่อน
ซึง่ ฟังแล้ววิยะดาก็พลันเกิดอาการขมปร่า และน�ำ้ ท่วมปาก ต่อให้ถอนหายใจ
อีกกี่ครั้ง ก็ไม่อาจลบล้างความกลัดกลุ้มออกไปได้
จริงๆ แล้วในสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ ชัชวีร์ผู้เป็นคู่หมั้นควรเป็นคน
ที่เธออยากยึดโยงเอาไว้มากที่สุด ทว่า...หญิงสาวรู้ดีว่าไม่อาจท�ำเช่นนั้นได้
ถ้าพูดให้ถูกก็คือ เธอไม่อยากดึงเขามายุ่งเกี่ยวกับปัญหาภายใน
ครอบครัว และภาระยุ่งยากนานัปการที่จะตามมาหลังจากนี้
จริงอยู่ว่าการหมั้นหมายระหว่างทั้งคู่เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ได้ตัดสินใจ
และเห็นว่าเหมาะสม ทว่า...ฐานะของเธอได้เปลี่ยนไปแล้ว และสุรสินทร์ก็
ไม่อาจเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้แก่ผู้ที่จะเข้ามาเกี่ยวดองด้วยอีก ต่อให้ชัชวีร์
หรือครอบครัวของเขาไม่ได้สนใจเรือ่ งนัน้ แต่มนั ก็ไม่ยตุ ธิ รรมอยู่ด.ี ..เพราะ
จุดประสงค์ของการหมัน้ หมายเมื่อสองปีก่อนเกิดจากผลประโยชน์มากกว่า
ครึ่ง
อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับชัชวีร์นั้น ก็ยากเหลือเกินที่จะ
เปลี่ยนไปเป็นคนรักหรือคู่ชีวิต ไม่ใช่ว่าตลอดสองปีที่ผ่านมาทั้งสองไม่ลอง
พยายามเปลี่ยนความคิดและความรู้สึก แต่สุดท้าย...ค�ำตอบก็เป็นเช่นเดิม
นัน่ คือทัง้ สองเป็นได้เพียงพีน่ อ้ งทีป่ รารถนาดีตอ่ กัน จึงตกลงว่าจะถอนหมัน้
หลังจากที่วิยะดาเรียนจบปริญญาโท ซึ่งมันก็คือในเวลานี้...
ดังนัน้ ...เธอไม่อยากให้ชชั วีรต์ อ้ งเสียสละตัวเอง ไม่วา่ จะด้วยเหตุผล
ใดก็ตาม
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เมื่อหม้อหุงข้าวไฟฟ้าส่งสัญญาณเตือนว่าสุกแล้ว หญิงสาวจึงถอน
หายใจ และปัดความคิดยุ่งเหยิงออกไป
ยีส่ บิ นาทีตอ่ มา อาหารทุกอย่างก็พร้อมรับประทานอยูบ่ นโต๊ะ เธอใช้
จังหวะที่จินตนาการยังอาบน�้ำไม่เสร็จ เข้าไปล้างหน้าล้างตาให้ตัวเองสดชื่น
รับวันใหม่ เมื่อออกมาก็พบว่าเพื่อนรักนั่งรออยู่ที่โต๊ะด้วยหน้าตาแจ่มใส
และดูถูกใจอาหารที่เธอเลือกมาอุ่นรอ
“ดีอะ” จินตนาการหลับตาพริ้มกับรสชาติกลมกล่อมถึงเครื่องของ
พะแนงไก่สูตรเฉพาะของวังพยุหะมนตรี
วิยะดายิ้มข�ำ ขณะนั่งลงตรงต�ำแหน่งที่ว่างอยู่
“อร่อยก็กินเยอะๆ นะ ตัวน่ะชอบลืมกินข้าว ไม่สบายขึ้นมาจะท�ำ
ยังไง”
“จ้าๆ คุณแม่ ตัวก็เหมือนกันนะ”
คนถูกดุแสร้งท�ำปากยื่น ก่อนจะยิ้มกริ่มก้มหน้าก้มตากินอย่างมี
ความสุข
วิยะดาหัวเราะท่าทางราวกับเด็กๆ ของจินตนาการเบาๆ ก่อนจะหัน
ไปมองโทรศัพท์มอื ถือทีว่ างอยู่บนโต๊ะ ข้างจานข้าวของตน ทีก่ ำ� ลังสัน่ เตือน
การโทร. เข้า
โรงพยาบาล...ชือ่ ทีข่ นึ้ แสดงนัน้ ท�ำให้เธอรีบวางช้อนส้อมแล้วหยิบมัน
ขึ้นมากดรับสายในทันที
“สวัสดีค่ะ ใช่ค่ะ...ค่ะ...พบคุณหมอ?...ได้ค่ะ ไม่ติดอะไร...ค่ะ แล้ว
ดิฉันจะรีบเข้าไปนะคะ ขอบคุณค่ะ”
“เกิดอะไรขึ้นเหรอยิ้ม” จินตนาการลดช้อนที่กำ� ลังจะตักอาหารเข้า
ปากลง พร้อมกับเอ่ยถามด้วยความห่วงใย เมื่อเห็นสีหน้าไม่สู้ดีของเพื่อน
“เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลโทร. มาบอกว่าคุณหมอต้องการพบ เขา
อยากคุย...เรื่องอาการของยายหนู...”

