
สองปีก่อนหน้านี้ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในที่สุดวนันี้กม็าถงึ...

วิยะดาบอกตัวเอง ขณะรับเอกสารมาจากพนักงานตรวจเอกสาร 

เดนิทางเพื่อผ่านเข้าไปยงัเกตส�าหรบัรอขึ้นเครื่อง

หลงัจากเชก็อนิและโหลดสมัภาระที่จ�าเป็นด้านหน้าแล้ว สาวน้อยจงึ

เหลือเพียงกระเป๋าสะพายสายยาว เสื้อโคตตัวหนา และกระเป๋าล้อลากใบ

เลก็ ส�าหรบัน�าตดิตวัขึ้นเครื่องในอกีหนึ่งชั่วโมงข้างหน้า

การจากลาครอบครัวในครั้งนี้ท�าให้วิยะดารู้สึกเศร้าไม่น้อย แต่ก็

พยายามฝืนยิ้มเพื่อให้ทกุคนสบายใจ ว่าเธอโตเป็นผู้ใหญ่และดูแลตวัเองได้

แล้ว แม้ว่าแม่กับวาริศาจะบ่นน้อยใจเรื่องที่เธอใจร้อนเดินทางไปรอเรียน 

ต่อระดบัปรญิญาโทที่ญี่ปุน่ทนัททีี่เรยีนจบ พูดหว่านล้อมอย่างไรกไ็ม่ฟัง จน

สุดท้ายกพ็่ายต่อเหตุผลของสาวน้อย และยอมให้เดนิทางไกลในวนันี้

ส�าหรับวิยะดาแล้ว...แม้จะรู้สึกผิดที่ท�าให้มารดากับพี่สาวเป็นห่วง 

แต่ก็รู้สึกโล่งใจที่อย่างน้อยเธอจะได้มีเวลาอยู่กับตัวเอง คิดทบทวน และ

ปฐมบท



8  l  อ า ณั ติ ก า ม เ ท พ

เตบิโต...เพื่อจะข้ามผ่านบางสิ่งบางอย่างที่ยงัไม่อาจจดัการให้เข้าที่เข้าทางได้

ในตอนนี้

อย่างน้อยที่สุด...เธอกไ็ม่อยากรู้สกึผดิต่อวารศิา พี่สาวที่เธอรกัและ

เทดิทูนเสมอืนมารดาคนที่สอง

“ยิ้ม”

เสียงเรียกนั้นท�าให้วิยะดาที่ก�าลังก้มหน้าก้มตาเช็กรายละเอียดบน 

ตั๋วโดยสารให้แน่ใจก่อนเลี้ยวเข้าทางแยกชะลอฝีเท้า

เธอเงยหน้ามองร่างสูงใหญ่ในชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงสแล็กส์สีด�าที่

ยนือยู่เบื้องหน้าด้วยความตกใจและคาดไม่ถงึ

เขามาอยู่ที่นี่...ได้ยงัไง...

“พี่เจษฎ์” เสยีงที่ถูกเปล่งออกมาแผ่วเบาจนคล้ายกระซบิ

วนิาทนีั้น...ราวกบัเขม็นาฬิกาและผู้คนที่อยู่รายล้อมหยุดนิ่ง

เธอมองใบหน้าของคนที่คดิถงึทกุลมหายใจอนัแสนเจบ็ปวด ราวกบั

ว่าสิ่งที่เหน็...เป็นเพยีงภาพฝัน

มารูต้วัอกีทเีขากเ็ดนิมาหยุดตรงหน้าเธอ จนสมัผสัไดถ้งึไออุน่ และ

กลิ่นกายเฉพาะตวัแสนคุ้นเคย

วยิะดากะพรบิตาไล่ความรู้สกึแสบร้อน แม้มนัจะไม่ได้ผลนกักต็าม

“พี่เจษฎ์จะเดนิทางไปต่างประเทศหรอืคะ” นั่นคอืเหตุผลเดยีวที่เธอ

นกึออกในการเจอเขาครั้งนี้

“พี่มาส่งยิ้ม”

สาวน้อยนิ่งไป พร้อมค�าถามมากมายหลากล้นในใจจนแยกไม่ออก...

ว่าระหว่างความสบัสนงุนงงกบัความเจบ็ปวด อนัไหนที่มมีากกว่ากนั

เขามาส่งเธอท�าไม เขาไม่ควรมาส่งเธอเลย...มใิช่หรอื

และการใช้อ�านาจโดยมชิอบนั้น...ไม่ใช่สิ่งที่เป็นเจษฎ์บดนิทร์เลย แต่

เขากลบัก�าลงับอกว่าการมาที่นี่ในตอนนี้กเ็พื่อมาส่งเธอ...

“ขอบคุณค่ะ...”



ฉั ต ร เ ก ล้ า  l  9

วยิะดาพยายามมองสบตากบัคนที่อยูต่รงหน้าด้วยความกล้าทั้งหมด

ที่มี

แม้จะเจบ็ปวด...แต่ลกึๆ แล้ว การได้เหน็หน้าเขาอกีครั้งกเ็ป็นเรื่อง

ที่เธอปรารถนา นั่นคงเพราะเธออยากจะบนัทกึเขาเอาไว้ในความทรงจ�า ด้วย

ไม่รู้เลยว่าอีกนานเท่าไรถึงจะได้กลับมาพบกันอีก และครั้งนี้คงจะเป็นครั้ง

สุดท้ายที่เธอจะสบตาเขาด้วยความรู้สกึที่มเีตม็หวัใจ...

เพราะครั้งต่อไป วยิะดาสญัญากบัตวัเองว่า เธอจะต้องมองเขาด้วย

สายตาของน้องสาวที่มใีห้แก่พี่ชายอย่างที่เขาต้องการให้จงได้

“งั้นยิ้ม...ขอตวัก่อนนะคะ อกีสามสบินาทเีครื่องจะขึ้นแล้ว”

เจษฎ์บดนิทร์ไม่ได้พูดอะไร และยงัคงมองเธอนิ่งๆ ด้วยสายตาว่าง

เปล่า

วยิะดาจงึตดัสนิใจยกมอืไหว้ลาเขาอกีครั้ง ก่อนจะลากกระเป๋าล้อลาก

ใบเล็กของตนเอง และเดินผ่านร่างสูงใหญ่เข้าไปทางเกตตามหมายเลขที่ 

ระบบุนตั๋วโดยสาร ทว่า...มอืบอบบางที่จบัคนัชกักระเป๋าอยูน่ั้นกลบัถกูตรงึ

เอาไว้ด้วยมอือุ่นจดัของคนที่เธอก�าลงัจะเดนิผ่าน

ฉับพลันนั้นสาวน้อยรู้สึกชาวูบ รู้สึกราวกับมีกระแสไฟแล่นพล่าน 

ขึ้นมาจบัขั้วหวัใจ เพราะสมัผสัที่ไม่คาดฝัน แต่ช่างคุ้นเคยเหลอืเกนิ...

ความรู้สึกนั้นส่งผลให้กระบอกตาที่ร้อนผ่าวของเธอเอ่อล้นด้วย

หยาดน�้า

สาวน้อยหยุดเดิน เบือนหน้าไปมองเขาที่ยังคงยืนนิ่งอยู่อย่างเดิม... 

ไม่หนัมามองเธอ

“เดนิทางปลอดภยันะ”

เท่านี้หรือที่เขาต้องการพูด นั่นสินะ...แล้วเธอจะให้เขาพูดอะไรออก

มาอกีเล่า

“ค่ะ ยิ้มไปก่อนนะคะ”

นั่นเองที่มอืของเขาค่อยๆ ผละออก พร้อมกบัที่วยิะดาเดนิตรงไปยงั
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ทศิทางที่ตั้งใจ ขณะที่น�้าตาไหลรนิลงมาอาบแก้มเนยีนใส...อย่างไม่อาจกลั้น

ลาก่อนนะคะพี่เจษฎ์ ลาก่อน...ความรกัที่มค่ีาและงดงามที่สดุของยิ้ม

“พี่เจษฎ์จรงิๆ ด้วย” วารศิาร้องออกมาอย่างยนิด ีขณะเข้ามายนืพงิ
รถสปอร์ตสดี�าข้างๆ ร่างสูงใหญ่ของเจษฎ์บดนิทร์ ผู้ก�าลงัทอดสายตามอง

เครื่องบนิที่ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยสหีน้าเรยีบเฉย

หล่อนมาส่งวิยะดาพร้อมกับครอบครัว แต่ตอนขากลับเจอเพื่อนที่

ก�าลังรอขึ้นเครื่องไปต่างประเทศโดยบังเอิญ จึงขอแยกตัวไปพูดคุย และ

เพิ่งออกมา ไม่คิดว่าจะมาพบรถของเจษฎ์บดินทร์จอดอยู่ริมทางบริเวณ

ใกล้ๆ ลานบนิระหว่างประเทศ 

จรงิๆ แล้วหล่อนแน่ใจว่าอย่างไรเสยีเจษฎ์บดนิทร์กต้็องมาส่งวยิะดา

แน่...เพยีงแต่เดาไม่ออกว่าเขาจะใช้วธิกีารใดให้ที่บ้านของหล่อนไม่รู้

ดังนั้นพอมาเจอเขาแบบนี้...เลยอดจอดรถทักทาย และถือโอกาส

แกล้งแซว็ไม่ได้

“ท�าไมไม่เข้าไปส่งยิ้มด้วยกนัล่ะคะ”

“...”

วารศิาหวัเราะเบาๆ กบัความเงยีบของอกีฝ่าย ขณะที่เขายงัคงมอง

เครื่องบนิล�าหนึ่งทะยานสูงขึ้นทุกขณะ...ไม่ยอมละสายตา

เหน็อย่างนั้นคนที่คดิจะแซะกอ็ดถอนหายใจไม่ได้

“แยมไม่เข้าใจเลยค่ะ ว่าท�าไมพี่เจษฎ์ต้องท�าแบบนี้...”

“ท�าอะไร”

หล่อนหนัมามองคู่สนทนาตรงๆ

“ก็...ที่อ้างกับยายยิ้มว่าแยมเป็นคนบอกให้ไปรับที่ระยอง แล้วไหน

จะยงั...ยอมปล่อยให้ยิ้มหมั้นกบันายวรี์อกี”

“ชชัวรี์ไม่ดตีรงไหน”

วารศิาถอนหายใจออกมาอกีครั้ง กบัการย้อนถามกลบัของผูท้ี่เปรยีบ
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เสมอืนเพื่อนและพี่ชายที่หล่อนเคารพ

หล่อนรู้ว่าหล่อนไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะพูดอะไรได้มากนัก ทั้งๆ ที่

พยายามบอกวยิะดาแล้วว่าตนกบัเจษฎ์บดนิทร์ไม่ได้คบกนัอย่างที่เข้าใจ แต่

นอ้งสาวกลบัคดิว่าที่หล่อนพดูไปแบบนั้น เพราะยงัไมไ่ดป้ระกาศคบกบัเขา

อย่างเป็นทางการเลยปฏเิสธไปก่อน พอจะอธบิายกต็ดิอยู่ที่หล่อนเอง...กม็ี

ความลบับางอย่างที่ยงัไม่สามารถบอกน้องได้ในตอนนี้ ว่าท�าไมถงึได้มขี่าว

กบัเจษฎ์บดนิทร์ จนท�าให้ทุกคนเข้าใจผดิ...

“ไม่ใช่ว่านายวรี์ไม่ดหีรอกค่ะ นายวรี์เหมาะสมกบัยิ้มทุกอย่าง อาจ

จะมากกว่าพี่เจษฎ์ด้วยซ�้า...”

“...”

“แต่เพราะแยมรูว่้าท�าไมคณุปูถ่งึอยากให้ยิ้มแต่งงานกบัพี่เจษฎ์ โดย

ข้ามหวัพี่สาวที่อายุเหมาะสมมากกว่าอย่างแยมไป...”

“...”

“นั่นเพราะ...คุณปู่คงเหน็ความจรงิบางอย่าง...ถูกต้องไหมคะ”

วาริศารู้ดีว่าจะคาดหวังให้เจษฎ์บดินทร์แสดงสีหน้าใดๆ ต่อค�าพูด

ของตนไม่ได้ แต่กม็ั่นใจเหลอืเกนิ...ว่าสิ่งที่ได้เอ่ยออกไปนั้นก�าลงัแทงใจด�า

คนฟังอย่างจงั...จงึพูดต่อไปท่ามกลางบทสนทนาที่ไร้การตอบกลบั

“ความจรงิแล้วคณุปูน่่ะ ถงึจะเผดจ็การไปหน่อย แต่ท่านกร็กัยายยิ้ม

มาก และไม่ใช่คนที่จะเหน็แก่ประโยชน์ของตวัเองเป็นที่ตั้ง มนัไม่มทีางเลย

ที่ท่านจะฝืนใจยายยิ้มให้แต่งงานกบัพี่เจษฎ์แค่เพราะชอบพี่เจษฎ์ และอยาก

ให้มาช่วยดูแลสุรสนิทร์ แต่คงเพราะท่านมั่นใจว่ายายยิ้มจะมคีวามสุข ถ้า

ได้แต่งงานกบัคนที่รกัตวัเอง...พี่เจษฎ์ว่าแยมเข้าใจถูกไหมคะ”

แต่น่าเสียดายที่ทิฐิของปู่ท�าให้ท่านเลือกกู้หน้าด้วยการบังคับให้ 

น้องสาวของหล่อนแต่งงานกบัผู้ชายอกีคนหนึ่งแทน

เจษฎ์บดนิทร์ไม่ได้ตอบอะไร เมื่อเครื่องบนิล�านั้นลบัสายตาไป เขาก็

ขยบัเปลี่ยนอริยิาบถ เหมอืนกบัเรื่องที่วารศิาพูดมาทั้งหมดนั้น ไมใ่ช่เรื่องที่
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เกี่ยวข้องกบัตวัเขาเลยแม้แต่น้อย

“เยน็มากแล้ว พี่คงต้องกลบัก่อน”

วารศิาเหยยีดตวัขึ้นยนืเตม็ความสูง มองอกีฝ่ายด้วยรอยยิ้มออ่นใจ

กึ่งๆ เหน็ใจ แม้จะไม่เข้าใจในสิ่งที่เลอืกท�ากต็าม

“โอเคค่ะ งั้นแยมเอง...ก็คงต้องกลับด้วยเหมือนกัน ไว้พบกันใหม ่

นะคะพี่เจษฎ์” หญงิสาวยกมอืไหว้ผู้สูงวยักว่า

แต่ขณะที่หล่อนก�าลงัจะเดนิกลบัไปที่รถนั้น

“เดี๋ยวก่อนแยม...”

“คะ?”

“พี่อยากจะเตอืนแยม เรื่องพี่เชษฐ์...”



สองปีต่อมา
นับตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาที่ข่าวสารตามหน้า

หนังสือพิมพ์ไม่เคยว่างเว้นจากเรื่องราวที่สร้างความตื่นตะลึงให้แก่สังคม 

หลายๆ เรื่องสั่นสะเทอืนวงการ และถกูป่ันกระแสจนเหมอืนพายโุหม เรยีก

ได้ว่าปีนี้เป็นปีแห่งความวุ่นวายและการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จรงิ...

ซึ่งถ้าหากจะพูดถึงข่าวที่เรียกความสนใจ และมีผลต่อการก้าวเดิน

ของเศรษฐกิจ การเงิน และต่างประเทศมากที่สุดในขณะนี้ ก็เห็นจะเป็น 

ข่าวร้าย และข่าวร้อนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากทางฝั่งวงการธุรกิจด้าน

อสังหาริมทรัพย์ หลังจากที่เมื่อปลายปีที่แล้วได้สูญเสีย ท่านวิเชียร สุร- 

สนิทร์ ๑ ใน ๔ เจ้าพ่อแห่งวงการรบัเหมาก่อสร้างยกัษ์ใหญ่ไปอย่างไม่มวีนั

หวนกลบั พร้อมกบัการประกาศตวัขึ้นศกัราชใหม่ของผู้บรหิารซึ่งเป็นทายาท

อย่าง วนัชนะ สุรสนิทร์

ทว่า...สุรสนิทร์ ดเีวลอปเมนต์ยงัไม่ทนัจะได้ประกาศความส�าเรจ็ใน

ไตรมาสแรก ภายใต้การบริหารงานของผู้น�ารุ่นที่ ๒ ก็กลับมีข่าวร้ายสั่น

บทน�ำ
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สะเทอืนวงการ และเป็นที่วพิากษ์วจิารณ์กนัอย่างมาก นบัตั้งแต่ต้นปี...

เดอืน...มนีาคม

เทกโอเวอร์สุรสนิทร์ ดเีวลอปเมนต์
ปิดฉาก ‘หนึ่งในสี่จตุรเทพแห่งวงการรบัเหมา’

กบัวนัที่ไร้เงา ‘วเิชยีร สุรสนิทร์’

พ.ีเค. กรุ๊ป๑ เตรยีมแต่งตั้งผู้บรกิารชุดใหม่ พร้อมปรบัโฉม

...

สลด! วนัชนะ สุรสนิทร์ ยงิตัวดบั
คาดเครยีดหนกั หลงัถูกยดึกจิการ

...

เดอืน...เมษายน

ซ�้ารอย! โยธา สุรสนิทร์ กระโดดตกึดบั
หลงัถูกจบัคดฟีอกเงนิและทุจรติรบัเหมา ๑๖ โครงการ

...

เดอืน...สงิหาคม
หลังจากภาพและเสียงเพลงอินโทรรายการ เจาะโลกธุรกิจ จบลง  

ก็ตัดเข้าสู่รายการคุยข่าวเศรษฐกิจที่ออกแบบอย่างทันสมัยงดงาม โดยม ี

๑ กลุ่มบรษิทัที่ก่อตั้งและบรหิารงานโดยตระกูลพุฒวิริยิะกุล
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ผู้ประกาศข่าวชายหญิงในชุดภูมิฐานนั่งประจ�าอยู่หลังโต๊ะ ทั้งสองยกมือ

ประนมไหว้อย่างพร้อมเพรียงด้วยใบหน้าประดับรอยยิ้มไม่มากไม่น้อยจน

เกนิไป

“สวสัดคี่ะ”

“สวสัดคีรบั”

“ขอต้อนรบัท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ ‘เจาะโลกธุรกจิ’ วนัองัคารที่ยี่สบิ

สองสงิหาคม เช้านี้อยู่กบัดฉินั พรประภา ตั้งจติศตัรูไกล”

“และผม กติตคิุณ รุ่งกจิการ ครบั”

หลังจากแนะน�าตัวกันแล้ว ผู้ประกาศข่าวชายหันไปมองผู้ประกาศ

ข่าวฝ่ายหญิงที่มีอายุน้อยกว่าเป็นเชิงหารือ ตามรูปแบบรายการเล่าข่าวที่ 

มุ่งเน้นการรายงานข่าวและแสดงความคดิเหน็

“เช้าวันนี้เรามาเริ่มจากเศรษฐกิจไทยกันก่อนดีกว่านะครับ คุณ 

พรประภา”

“ค่ะ ว่าด้วยเรื่องของการประกาศลงจากต�าแหน่งอย่างเป็นทางการ

ของ เจ้าสวับวร พุฒวิริยิะกุล ประธานกรรมการบรหิาร พ.ีเค. กรุ๊ป หลงั

จากที่เข้าซื้อหุ้นและเทกโอเวอร์สุรสินทร์ ดีเวลอปเมนต์ บริษัทด้าน

อสงัหารมิทรพัย์รายใหญ่ที่ด�าเนนิกจิการมากว่า ๕๐ ปี ได้เป็นผลส�าเรจ็

“แต่ที่น่าสนใจกค็อื ผูท้ี่ขึ้นมารบัต�าแหน่งแทน คอื คณุเจษฎ์บดนิทร์ 

พฒุวิริยิะกลุ หลานชายคนที่สอง ซึ่งถูกวางตวัเอาไวใ้ห้เป็นทายาทรุน่ที่สาม 

ต่อจากคณุบพติร พุฒวิริยิะกลุ ผูเ้ป็นพ่อที่ยงัคงด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการ

บรหิารอยู่ในขณะนี้

“อย่างไรกต็าม การพลกิโผผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบรหิาร 

(CEO) คนใหม่ของพฒุวิริยิะกลุในครั้งนี้ ได้ท�าให้ราคาหุ้นของ พ.ีเค. กรุ๊ป 

ปรบัตวัสูงขึ้นอย่างเป็นประวตักิารณ์ในรอบยี่สบิปี...”

“ก็คงต้องบอกว่าถือเป็นข่าวน่ายินดี ที่ท�าให้ตลาดหุ้นไทยกลับมา

คกึคกักนัอกีครั้งนะครบั”
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“ใช่ค่ะ”

“แต่ตอนนี้...เราคงต้องพกัชมสิ่งที่น่าสนใจกนัสกัครู่ แล้วกลบัมาพบ

กบั...”



เดอืนกนัยายน
โรงพยาบาล

“สญัญา...สญัญาได้ไหม สญัญา...ว่าจะไม่ทิ้งยายหนู เธอต้องไม่ทิ้ง

ยายหนูนะยิ้ม สญัญากบัพี่...สญัญา...” 

เสยีงหอบสั่นของคนที่นอนอยู่บนเตยีงท�าให้วยิะดาแทบจะกลั้นน�้าตา

เอาไว้ไม่อยู่

เธอกระชบัมอืสั่นเกรง็ที่เอื้อมมาหาไว้แน่น

“พี่แยม...”

“สัญญาสิยิ้ม สัญญา...เห็นแก่...คนที่ก�าลังจะตายอย่างพี่...เมตตา

ยายหนู อย่าทิ้งแก...อย่าทิ้งแกไป...”

“อย่าพูดแบบนี้สคิะ ยายหนูต้องการพี่แยม ไม่ว่าจะยงัไง...พี่แยมก็

ต้องเข้มแข็งเข้าไว้และอยู่ต่อไป เพื่อยายหนู เพื่อคุณแม่ และเพื่อยิ้ม...”  

วยิะดาพยายามยิ้มแม้ว่ามนัจะยากเยน็เหลอืเกนิ ความรู้สกึในหวัใจของเธอ

หลากล้นไปด้วยความเจ็บปวดและสะท้านสะเทือนจนแทบจะทานทนไม่

๑
สูญเสีย
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ไหว...

เธอไม่อาจสูญเสียใครไปได้อีกแล้ว...ไม่อาจสูญเสียใครไปได้แม้แต่

คนเดยีว!

ไม่อยากเชื่อกต็้องเชื่อ ทุกๆ อย่างมนัเกดิขึ้นเรว็เหลอืเกนิ เพยีงแค่

ระยะเวลาไม่กี่เดอืนวยิะดาต้องเผชญิหน้ากบัการสูญเสยีไม่จบสิ้น เริ่มจาก

คุณปู่ คุณพ่อ และพี่ชายคนโต ดงันั้นเธอจงึไม่อาจท�าใจยอมรบั...กบัเรื่อง

เหล่านี้ได้อกีแล้ว

แต่คนที่รู้ตัวดีว่าแสงไฟแห่งชีวิตก�าลังอ่อนแรงและริบหรี่ลงทุกขณะ

ส่ายหน้า น�้าตาไหลหยาดทิ้งตัวลงสู่หมอนซึ่งเต็มไปด้วยกลิ่นยาปฏิชีวนะ 

ภายในห้องสขีาวสว่างจ้า และม่านรอบเตยีงที่ถูกเปิดแง้มเอาไว้เพยีงนดิ

“พี่รู้ตวั...คนบาปอย่างพี่...คงจะมชีวีติอยู่ได้อกีไม่นานแล้ว...”

“อย่าพูดแบบนั้นสคิะ...ตอนนี้พี่แยมแค่เหนื่อยเท่านั้น พกั...อกีสอง

สามวนัพี่แยมกจ็ะหาย และได้ดูแลยายหนู...ยายหนูเพิ่งคลอด ยงัเลก็ แก

คงอยู่ไม่ได้แน่ถ้าไม่มแีม่…”

ผู้ที่นอนอยู่บนเตยีงหลบัตาลงพร้อมกบัน�้าตาที่ทิ้งตวัลงมา

ภาพบุตรสาวตัวน้อยที่หล่อนมีโอกาสเห็นเพียงแค่ไม่กี่วินาทีในห้อง

คลอดอันแสนวุ่นวายจากภาวะคลอดก่อนก�าหนดของตัวหล่อนเอง ท�าให้

เดก็ที่คลอดออกมาตวัเลก็กว่ามาตรฐานและอ่อนแอเกนิไป ทมีแพทย์จงึต้อง

น�าตวัเข้าตู้อบเป็นการด่วน และจากวนันั้นหล่อนกไ็ม่ได้เหน็หน้าลูกอกีเลย 

เพราะตวัหล่อนเองกอ็่อนแอเหลอืเกนิ...

“แขง็ใจไว้นะคะพี่แยม...พอพี่แยมกบัหลานแขง็แรงดแีล้ว เราจะพา

ยายหนไูปหาคุณแม่ด้วยกนั...ยายหนูยงัไม่มชีื่อ เราไปให้คณุแม่ตั้งชื่อให้แก

กนันะคะ”

น�้าตาของวาริศาไหลรินลงมาอีกครั้ง เมื่อนึกถึงใบหน้าซีดเผือดเต็ม

ไปด้วยร่องรอยของความทกุข์ตรมของมารดา ที่ไม่มองหน้าหล่อนอกีเลย...

นบัตั้งแต่เกดิเรื่องในวนันั้น
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“...สัญญากับพี่...สัญญากับพี่สิยิ้ม สัญญาว่าจะไม่ทิ้งยายหนู...อย่า

ทิ้งยายหนูนะ ช่วยปกป้องแกแทนพี่ที...อย่าให้ใคร...ใช้แกเป็นเครื่องมือ...

เหมอืนกบัพี่...”

“พี่แยม...” วยิะดาเรยีกพี่สาวด้วยเสยีงแหบระโหย ยิ่งมอืของวารศิา

ที่จับมือของตนบีบแน่นขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งตอกย�้าความหวาดกลัวในใจให้ยิ่ง

ทวคีูณ

“สญัญา...สญัญาสยิิ้ม...พี่ขอร้อง...ขอร้อง”

สายตาวิงวอนราวกับเห็นว่าหล่อนเป็นที่พึ่งสุดท้ายในชีวิตท�าให้ 

วิยะดาต้องพูดในสิ่งที่ตัวเองเต็มใจท�า แม้ไม่อาจยอมรับการสูญเสียคนใน

ครอบครวัไปอกีหนึ่งคนได้...

“สะ...สญัญาค่ะ...ยิ้มสญัญา ยิ้มจะไม่มวีนัทิ้งยายหนู ไม่มวีนัทิ้งแก

เดด็ขาด ยิ้มจะรกัแก...เหมอืนเป็นลกูแท้ๆ ของยิ้มเอง...ยิ้มจะรกัแกเหมอืน

กบัที่พี่แยมรกั...ยิ้มสญัญา”

ใบหน้าซดีเซยีวของคนบนเตยีงซึ่งเตม็ไปด้วยหยาดน�้าตาค่อยๆ เผย

รอยยิ้มออกมา มนัเป็นรอยยิ้มที่ทั้งหม่นเศร้า ห่วงหา และโล่งอก

“ขอบใจ...ขอบใจนะยิ้ม...เท่านี้พี่ก.็..หมดห่วงแล้ว...”

วิยะดาปล่อยน�้าตาให้ไหลรินลงมาอย่างเจ็บปวดโศกศัลย์ เธอกัด 

รมิฝีปากสั่นระรกิเอาไว้ไม่ให้หลุดเสยีงร�่าไห้ออกมา...

ท�าไม...ท�าไมต้องเป็นเธอ...ที่ต้องมองเห็นและยอมรับการสูญเสีย 

ไม่จบสิ้นนี้...ท�าไม...

“ขอโทษ...ขอโทษ...ขอโทษนะยิ้ม...”

วยิะดาไม่อาจพูดค�าใดได้อกี นอกจากร้องไห้ออกมา มอืบอบบางที่

กอบกุมมือพี่สาวสั่นเทา เธอส่ายหน้าบอกอีกฝ่ายว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ไม่ใช่ความผดิของหล่อนเพยีงคนเดยีว...

ทว่า...เสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นที่ปลายเตียงผู้ป่วยนั้น เรียกให้สองพี่น้อง 

หนัไปมอง



20  l  อ า ณั ติ ก า ม เ ท พ

“พี่...เจษฎ์...”

ร่างสูงใหญ่ในชุดสูทเตม็ยศของผู้ที่หยุดอยู่ด้านนอกระหว่างช่องว่าง

ของผ้าม่านที่ถกูเปิดแง้มเอาไว้ ท�าให้วยิะดาที่ตกอยูใ่นอาการโศกเศร้าเรยีก

ชื่อเขาพร้อมกบัจ้องมองผ่านม่านน�้าตาด้วยความรู้สกึมากมายจนแยกไม่ออก 

ระหว่างความสะท้านสะเทอืนใจ กล่าวหาตดัพ้อต่อว่า สิ้นหวงั หรอืเกลยีด

ชงั

วารศิาพยายามจะลุกขึ้นจากเตยีง...แต่ร่างกายอนัไร้ซึ่งแรงของหล่อน

หนักอึ้งราวกับถูกตรึงเอาไว้ ใบหน้างดงามที่ซีดเซียวและโทรมบิดเบ้กับ 

ความทรมาน และพยายามใช้แรงทั้งหมดที่มเีพื่อเปล่งเสยีงเรยีกคนอกีผู้หนึ่ง

ที่หล่อนรอคอยอยู่...

“...เจษฎ์...เจษฎ์บดนิทร์!”



กล้วยไม้สขีาว...ดอกไม้ที่วารศิาชอบที่สุด...
วยิะดาค่อยๆ บรรจงสอดมนัเข้าไปในช่องสี่เหลี่ยมซึ่งก�าลงัร้อนระอุ

ด้วยเปลวเพลงิที่เผาผลาญอยู่ด้านใน น�้าตาไหลรนิจากดวงตาแดงก�่าที่จ้อง

มองอย่างเจบ็ปวดอาดูร

นี่คอื...ดอกไม้ที่คุณแม่ฝากเธอมามอบให้แก่วารศิา...

‘ต่อไป...ถ้ายิ้มเห็นว่าอะไรดีส�าหรับพี่เขาก็จัดการไปได้เลย ไม่ต้อง

ถามแม่...รวมถงึเรื่องของเดก็คนนั้นด้วย’

นั่นคอืค�าพูดที่มารดาตอบแก่เธอ เมื่อเอ่ยขอให้ท่านช่วยตั้งชื่อให้แก่

หลานสาวตวัน้อย หลงัจบพธิสีวดพระอภธิรรมคนืแรกเมื่อสามวนัก่อน อกีทั้ง 

วกิานดายงัยนืยนัหนกัแน่นว่าจะไม่มาร่วมงานสวดในคนืต่อไป ตลอดจนพธิี

ฌาปนกจิ ทั้งๆ ที่ท่านเองกป็ฏบิตัธิรรมอยู่ที่วดัแห่งนี้

‘อย่าให้แม่ต้องยืนส่งลูกของแม่อีกคนเลยนะยิ้ม...ไม่ว่ายังไงแม่ก็

ท�าใจไม่ได้จรงิๆ...’

ในตอนที่ได้ยนินั้น วยิะดาไม่เหน็ด้วย และอยากจะวอนขอให้มารดา

๒
ค�ำสัญญำ
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มาส่งวารศิาเป็นครั้งสุดท้าย เหมอืนกบัที่ท่านท�าให้แก่โยธา แต่กท็ราบและ

เข้าใจดวี่าในตอนนี้มารดาต้องแบกรบัความรู้สกึเช่นไร

เพราะแม้แต่ตัวเธอเองก็ยังต้องใช้เวลากว่าที่จะท�าใจเชื่อว่าเรื่องเลว

ร้ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้คือเรื่องจริง หากจะบอกว่าตัวเธอเจ็บปวดที่ต้องทน

มองเหน็และสญูเสยีบุคคลที่รกั ในใจของวกิานดาคงต้องเรยีกว่าโทมนสัยิ่ง

กว่าเป็นร้อยเท่าพนัทวี

และถึงในใจท่านจะคิดว่า วาริศาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ครอบครัว 

สุรสนิทร์ต้องมสีภาพแหลกสลาย แต่วยิะดามั่นใจว่า การจากไปของวารศิา

คงเหมือนเป็นการสร้างรอยแผลใหม่ที่ลึกลงกว่าเดิมให้แก่ท่าน เพราะคง 

ไม่มีแม่คนไหนบนโลกที่จะไม่เสียใจ หากต้องสูญเสียลูกในอุทรที่ทั้งรัก 

และทะนุถนอมมาโดยตลอดไป

ก่อนหน้านี้ การสูญเสียสามีและบุตรชายท�าให้วิกานดาไม่อาจทน 

แบกรบัความเจบ็ปวดถงึกบัเลอืกหลบหลกีผูค้นหนัหน้าเข้าหาทางธรรม หลงั

จากเข้าพกัรกัษาตวัอยูท่ี่โรงพยาบาลนานนบัเดอืนด้วยอาการตรอมใจ...เพื่อ

หวังจะใช้หลักธรรมค�าสอนของพระพุทธศาสนากล่อมเกลาจิตใจให้ปล่อย

วางเรื่องราวเลวร้ายที่เกดิขึ้นได้ในสกัวนั...

“นี่คอืดอกไม้ที่คณุแม่ตั้งใจเตรยีมและฝากยิ้มมามอบให้พี่แยมค่ะ...”

หญิงสาวกล�้ากลืนความรู้สึกลงคอ ขณะที่ดวงตาแดงก�่าวาวใสด้วย

หยาดน�้ายงัคงจบัจ้องมองเปลวไฟในช่องนั้น

เธอรู้ดีว่าหากตอนนี้ดวงวิญญาณของวาริศารับรู้ได้ คงจะสะท้าน

สะเทือนใจเป็นอย่างมาก กับการที่ผู้เป็นแม่ไม่ยอมมาส่งดวงวิญญาณของ

หล่อนไปสู่สุคต.ิ..

“พี่แยมอย่าโกรธคุณแม่เลยนะคะ ไม่ว่ายงัไง...คุณแม่กย็งัรกัพี่แยม 

รกัพี่แยมมากเหมอืนเดมิ...”

หญงิสาวยกมอืขึ้นเชด็น�้าตาออกจากใบหน้า พร้อมกบัสูดหายใจเข้า

ลกึ ก่อนจะสอดดอกกล้วยไม้สขีาวอกีดอกหนึ่งในมอืลงไปในช่องที่ระอุไป
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ด้วยเปลวเพลงิ มนัคอืดอกไม้ที่เธอจดัเตรยีมมาเพื่อมอบให้แก่วารศิา

“...ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่แยม ยิ้มจะรกัษาสญัญาที่ให้แก่พี่แยมด้วย

ชีวิต ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ยิ้มจะเลี้ยงดูยายหนูอย่างดีที่สุด จะรัก...ให้

เหมือนกับว่าเขาเป็นลูกของยิ้มเอง และจะไม่มีวันยอมให้ใครมาแย่งเขาไป 

หรอืใช้เขาเป็นเครื่องมอืในการท�าร้ายใครได้อกี...”

เปลวไฟที่ลุกโชติช่วงขึ้นฉับพลันนั้น เป็นดั่งการตอบรับการทวนค�า

สญัญาที่วยิะดาเอ่ยออกมา

จรงิอยูว่่า บดันี้วยิะดายงัคงมสีภาพจติใจที่บอบช�้ากบัการสญูเสยีครั้ง

แล้วครั้งเล่าในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน แต่...นับจากนี้ไปเธอจะเลิก

ร้องไห้ฟูมฟาย และลุกขึ้นใหม่อีกครั้งอย่างเข้มแข็งเพื่อท�าตามสัญญาที่ให้

ไว้แก่พี่สาวผู้เปรียบเสมือนมารดาคนที่สอง ในการดูแลปกป้องหลานสาว 

ประคบัประคองมารดา และกอบกู้ซากปรกัหกัพงัของบ้านสุรสนิทร์ให้กลบั

มาอบอุ่นและงดงามดงัเดมิอกีครั้ง

อินทุอรกับจินตนาการในชุดด�าก้าวมาอยู่เคียงข้างเพื่อนรัก ทั้งสอง

ต่างกจ็บัแขนของวยิะดาเอาไว้เพื่อช่วยพยุง และให้ก�าลงัใจ

วยิะดาสดูลมหายใจเข้าสะกดกลั้นก้อนสะอื้นที่พลุง่ขึ้นมา เธอหนัหน้า

ไปมองเพื่อนรักทั้งสองที่อยู่เคียงข้างมาตลอดจนถึงวันนี้ที่ก�าลังเผชิญกับ

มรสุมชีวิตด้วยความรู้สึกขอบคุณ พร้อมกับพยักหน้าเพื่อบอกว่าเธอไม่

เป็นไร แม้น�้าตาจะยงัคงไหลรนิลงมาไม่หยุด

ช่วงเวลาต่อจากนั้น ผูท้ี่มาร่วมไว้อาลยัวารศิาเป็นครั้งสดุท้ายซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นเพื่อนและคนใกล้ชดิกท็ยอยกนัมาวางดอกไม้จนัทน์

หากสังเกตให้ดีจะพบว่าจ�านวนญาติที่มาร่วมงานฌาปนกิจในครั้งนี้

มเีพยีงแค่ไม่กี่คนเท่านั้น แต่วยิะดาไม่ได้น�ามาใส่ใจ และมองว่ามนัคอืเรื่อง

ดี เพราะอย่างน้อยมันก็ท�าให้รู้ว่าคนที่มาส่งวาริศาเป็นครั้งสุดท้ายคือคนที่

ปรารถนาดีต่อหล่อนจริงๆ ไม่ใช่การมาแบบแกนๆ เพราะเป็นหน้าที่หรือ

ความจ�าเป็น
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ก่อนจากไปวาริศาได้สั่งเสียไว้อย่างชัดเจนว่า ต้องการให้น้องสาว 

ตั้งบ�าเพ็ญกุศลร่างของตนเพียงสามวันเท่านั้น ซึ่งโชคดีที่ตลอดสามวันนั้น 

วิยะดาที่จัดการงานสีด�าเป็นครั้งแรก พร้อมๆ กับต้องเทียวไปเยี่ยมหลาน

สาวที่ยงัคงอยูใ่นตู้อบของโรงพยาบาล มคีนมากมายยื่นมอืเข้ามาช่วยเหลอื 

โดยเฉพาะวงัพยหุะมนตรทีี่หม่อมชื่นจติ คณุย่าของหม่อมราชวงศ์ปราบดา 

สามีของอินทุอรได้กรุณาส่งคุณข้าหลวงภายใต้การน�าของรวินท์รัมภา 

หลานสาวอกีคนหนึ่งของท่านมาช่วยดแูลความเรยีบร้อยเรื่องพธิกีาร อาหาร 

ของว่าง และเครื่องดื่ม ส�าหรบัเลี้ยงแขกและพระสงฆ์ จนวยิะดาแทบไม่ต้อง

ห่วงกงัวลกบัเรื่องจุกจกิใดๆ

สิ่งเหล่านั้นท�าให้เธอเห็นว่า บางทีความเปลี่ยนแปลงและการสูญ

เสยี...กอ็าจจะมเีรื่องดีๆ  ซ่อนอยู ่หนึ่งในนั้นคอื...มนัช่วยคดักรองคนในชวีติ

ของเธอ ว่าใครคอืมติรแท้และใครคอืมติรเทยีม

วิยะดาหันไปมองเพื่อนรักทั้งสองที่ทั้งกอดและลูบหลังลูบไหล่เธอ 

อกีครั้งด้วยความซาบซึ้งเอ่อท้น ส�าหรบัผู้หญงิสองคนนี้...บางทคี�าว่าเพื่อน

อาจจะน้อยเกนิไป ตลอดระยะเวลาสบิกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งสองเปรยีบเสมอืน

พี่สาวหรอืน้องสาวอกีคนหนึ่งของเธอ

หลงัจากที่แขกเหรื่อวางดอกไม้จนัทน์กนัครบทกุคนแล้ว พนกังานจงึ

ขึ้นมาเตรยีมท�าการปิดช่องสี่เหลี่ยมเพื่อเป็นการเสรจ็สิ้นพธิ.ี..แต่ในตอนนั้น

เองใครคนหนึ่งกป็รากฏตวัขึ้น

เขา...ผูท้ี่ดงึดนัเป็นเจ้าภาพร่วม ทั้งๆ ที่วยิะดาปฏเิสธและไม่ต้องการ 

อกีทั้งยงัเดนิทางมาร่วมฟังสวดพระอภธิรรมทกุคนื ก่อนจะกลบัไปโดยไม่พดู

หรอืท�าอะไรมากกว่านั้น

“พี่เจษฎ์” อนิทอุรเอ่ยชื่อผูม้าใหม่เบาๆ ก่อนจะหนัมามองหน้าวยิะดา

เหมือนทุกๆ ครั้งที่เห็นเพื่อนรักของหม่อมราชวงศ์ปราบดาผู้เป็นสามี มา

ปรากฏตวัอยู่ใกล้ๆ ในรศัมทีี่วยิะดายนือยู่

พี่วร์ีตดิธรุะ เพิ่งแยกออกไปตอนถวายผ้ามหาบงัสกุลุเสรจ็เสยีด้วย...
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แล้วใครจะมาคอยท�าตวัเป็นก�าแพงเสรมิไยเหลก็ให้ยิ้มล่ะเนี่ย

วันนี้เจษฎ์บดินทร์มาในชุดสูทแบล็กไทกับแว่นเรย์แบนสีด�าสนิท 

ท�าให้ความเย็นชาซึ่งมีอยู่เดิมยิ่งทวีขึ้นอีกเป็นเท่าตัว ในมือของเขาถือดอก

กล้วยไม้สขีาวช่อหนึ่ง ชั่ววนิาททีี่ร่างสูงเดนิฝ่าแดดร้อนในยามบ่ายโมงตรง

ขึ้นมาบนเมร ุเขาเหมอืนชะลอฝีเท้าลงเลก็น้อยและหนัมามองวยิะดาที่หลบุ

ตาลงด้วยใบหน้าแดงก�่า กับน�้าตาที่ไหลอาบสองข้างแก้มเนียนใสทว่า

ซดีเซยีว

เสียงผู้คนโดยรอบเหมือนจะหยุดสนทนาลงฉับพลันพร้อมกับการ

ปรากฏตัวขึ้นของเขา บ้างก็มองอย่างรังเกียจเดียดฉันท์แค้นเคือง บ้างก็

แสดงสหีน้ากงัขาหรอืหนัไปซบุซบินนิทา บ้างกท็�าเป็นมองไม่เหน็...เช่นทุกๆ 

วนัในยามที่เขาปรากฏตวัขึ้นในงานบ�าเพญ็กุศลศพของวารศิา

เพราะเรื่องที่เกดิขึ้นมนัไม่ใช่แค่การหกัหลงัคู่ค้าที่เป็นเพื่อนสนทิ และ

ยึดเอาธุรกิจของพุฒิวิริยะกุลเท่านั้น แต่ที่ผ่านมามันยังมีข่าวลือหนาหูอีก

ว่า...พ่อของลกูวารศิาอาจจะเป็นเจษฎ์บดนิทร์ ที่เคยมข่ีาวคล้ายก�าลงัคบหา

ดูใจกบัหล่อนเมื่อสองปีก่อน ตคีู่มากบัข่าวเชษฐา พี่ชายต่างมารดาของเขา 

ที่มคีนแอบเหน็ว่าทั้งสองมกัพบปะกนัในระยะหนึ่งปีให้หลงั ทั้งๆ ที่ฝ่ายชาย

มีคู่หมั้นอยู่แล้วในตอนนั้น และเพิ่งจัดพิธีแต่งงานกันอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อ 

สี่เดอืนก่อนหน้านี้!

หลายๆ คนเหน็ใจกึ่งเวทนาวารศิาที่ถกูท�าให้แปดเป้ือนและถกูหลอก

ใช้ แต่หลายๆ คนกด่็าทอต่อว่าในความไม่รกันวลสงวนตวัของหล่อน ที่แอบ

มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับผู้ชายถึงสองคน อีกทั้งทั้งคู่ยังเป็นพี่น้องต่าง

มารดากนั จนกระทั่งตั้งครรภ์กย็งัระบุไม่ได้ว่าใครคอืพ่อของเดก็

ความจรงิเรื่องนี้ยงัไม่ถกูพสิจูน์ออกมาว่าเป็นจรงิหรอืไม่ และใครคอื

พ่อของเดก็ เพราะทั้งสองตระกลูยงัไม่มใีครออกมาชี้แจง หรอืแสดงท่าทต่ีอ

เรื่องดงักล่าว

อย่างไรก็ดี แม้ว่าเรื่องการล้มลงของสุรสินทร์จะเป็นเรื่องของธุรกิจ 
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แต่สังคมก็อดที่จะมองตระกูลพุฒิวิริยะกุลอย่างกังขาและติฉินนินทาไม่ได้ 

หลายๆ กระแสปักใจเชื่อว่าที่พฒุวิริยิะกลุสามารถฮบุสรุสนิทร์ได้ในเวลาอนั

สั้น เพราะใช้วิธสีกปรกอย่างการหลอกใช้วาริศาผู้วายชนม์ จนรวบกจิการ 

ที่มั่นคงมายาวนานนี้ไปเป็นของตนเองได้ในที่สุด

จริงๆ แล้วไม่ใช่แค่เจษฎ์บดินทร์เท่านั้นที่สร้างปฏิกิริยาเช่นนี้ให้แก่

ผู้คนโดยรอบ ต้องเรยีกว่าตลอดเวลาสามวนัที่ตั้งบ�าเพญ็กุศลศพนั้นยามมี

อะไรเกี่ยวข้องกับพุฒิวิริยะกุลมาปรากฏในงาน ก็ล้วนแต่สร้างความรู้สึก

หลากหลายจากทุกคนได้เสมอ

ยกตวัอย่างเช่น พวงหรดีดอกไม้ไว้อาลยัจากเจ้าสวับวร ปู่ของเจษฎ์-

บดนิทร์และเชษฐา  บพติร พ่อของพวกเขา และเพญ็พกัตร์ แม่ของเชษฐา 

หรอืมารดาเลี้ยงของเจษฎ์บดนิทร์ ที่ทยอยให้ผูแ้ทนส่งมาแสดงความเสยีใจ

อย่างขอไปท ีกเ็รยีกเสยีงฮอืฮาจากผู้คนที่รายล้อม

แน่นอนว่าวิยะดาจ�าต้องกัดฟันรับเอาไว้ด้วยสีหน้าเรียบเฉย เช่น

เดยีวกบัซองร่วมท�าบญุเป็นเจ้าภาพ ที่เธอหยอดลงตู้บรจิาคให้แก่ทางวดัใน

ทนัท ีโดยไม่เคยเปิดหรอืแยแสว่าเชค็เงนิสดในซองนั้นระบจุ�านวนเงนิเอาไว้

เท่าไร และคนที่น�าซองเงนินั้นมาจะคดิหรอืรูส้กึเช่นไรต่อการกระท�าของเธอ

“มาทันเวลาพอดี” หม่อมราชวงศ์ปราบดาซึ่งรับหน้าที่เชิญแขกและ

เป็นเพื่อนรักของเขาพูด หลังจากที่เห็นว่าวิยะดาเอาแต่เงียบ พลอยท�าให้

อนิทุอรกบัจนิตนาการที่โกรธแทนเพื่อนเงยีบตามไปด้วย...เหมอืนทุกๆ วนั

เจษฎ์บดนิทร์พยกัหน้า ขณะที่หริญัเพื่อนอกีคนหนึ่งซึ่งมาร่วมงานนี้

ด้วยเดนิเข้ามาตบไหล่เป็นเชงิทกัทาย

ร่างสูงเดินไปหยุดอยู่หน้าประตูเหล็กที่ก�าลังระอุไปด้วยเปลวเพลิง 

ในตอนนั้นทกุคนรบัรูว่้าเจษฎ์บดนิทร์ได้พดูอะไรบางอย่างออกมา แต่ได้ยนิ

ไม่ชดัเจนนกั ฉบัพลนันั้นสายลมหอบใหญ่กพ็ดัผ่านเข้ามาอย่างรู้สกึได้ มนั

ไม่แรงนกั แต่เยน็สดชื่นอย่างประหลาด

ทว่า...ผู้ที่ยนือยู่ใกล้ๆ บรเิวณนั้นอย่างวยิะดา จนิตนาการ อนิทุอร 
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หม่อมราชวงศ์ปราบดา และหิรัญ กลับได้ยินค�าพูดของเจษฎ์บดินทร์

ชดัเจน...

“ไม่ต้องเป็นห่วงนะแยม พี่จะท�าตามสญัญาที่ให้ไว้อย่างดทีี่สุด”

ในวนิาทนีั้น ไม่มใีครรู้ถงึความรู้สกึหวาดกลวัจบัขั้วหวัใจของวยิะดา

ได้ เพราะไม่มีใครทราบว่าก่อนที่วาริศาจะเสียชีวิตได้พูดสิ่งใดกับเจษฎ์-

บดนิทร์เหมอืนกบัเธอ

‘ฝากยายหนดู้วย...ฝากยายหนดู้วย...อย่าให้ใครมาแย่งแกไปจากยิ้ม 

ปกป้อง...ยิ้มกับยายหนูด้วย...’ นั่นคือค�าพูดที่ถูกเปล่งออกมาอย่างยาก

ล�าบากด้วยเสยีงแหบพร่า วารศิาก�าชายเสื้อสทูของเจษฎ์บดนิทร์ที่โน้มตวัลง

ไปฟังใกล้ๆ แน่น และนั่นคอืการเน้นย�้าสญัญาครั้งสดุท้าย ก่อนที่วารศิาจะ

สิ้นใจ ท่ามกลางเสยีงร้องไห้โฮของวยิะดา...

อกีทั้งก่อนที่จะเดนิทางมาที่วดัในวนันี้ เธอได้รบัเอกสารฉบบัหนึ่งจาก

ทนายความ เกี่ยวกบั ‘สทิธิ์ในการเลี้ยงดู’ ยายหนู ที่วารศิาได้ให้ทนายความ

ท�าเรื่องเอาไว้ก่อนที่หล่อนจะเสยีชวีติ

มนัเป็นเอกสารที่วยิะดาไม่คดิฝันว่าจะม ีเพราะเธอไม่อยากเชื่อว่าใน

วาระสุดท้ายของชวีติ วารศิาจะเชื่อใจเจษฎ์บดนิทร์ขนาดนี้! ทั้งๆ ที่เขาไม่

เคยมคีวามจรงิใจต่อหล่อนเลย!

เอกสารฉบับนั้น คือเอกสารมอบสิทธิ์ในการปกครองยายหนูให้แก่

เจษฎ์บดนิทร์...ร่วมกนักบัเธอ!

หลงัจากพธิกีารทกุอย่างเสรจ็สิ้น และบรรดาแขกผูม้าร่วมไว้อาลยัเริ่ม
ทยอยกลับ หม่อมชื่นจิตคุณย่าของหม่อมราชวงศ์ปราบดาก็เดินเข้ามาลูบ

หลงัลูบไหล่ และเอ่ยปลอบโยนวยิะดา เช่นเดยีวกบัท่านอรรถซึ่งเป็นคุณปู่ 

และพมิพ์อรคุณแม่ของอนิทุอร

ไม่ถงึสบิห้านาทแีขกเหรื่อกเ็ริ่มบางตา จนสดุท้ายเหลอืเพยีงเพื่อนรกั

ทั้งสอง หม่อมราชวงศ์ปราบดา หริญั และเจษฎ์บดนิทร์
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วิยะดาพยายามระงับความเศร้าโศกเสียใจ เธอเช็ดคราบน�้าตาออก

จากใบหน้า และเดนิไปยกรปูหน้าศพของวารศิามากอดเอาไว้แนบอกเตรยีม

จะเดนิทางกลบั

ในตอนนั้นเองที่รับรู้ได้ถึงการเดินเข้ามาใกล้ของเจ้าของร่างสูงใหญ่ 

ไออุ่น และกลิ่นกายของเขายงัคงเดมิ...แต่มนัไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการจะจดจ�า

อกีต่อไป

บัดนี้...ความรัก ความเทิดทูน ที่เธอเคยมีให้เขาในอดีตมันได้สูญ

สลายลงไปหมดแล้ว...

อย่าว่าแต่มองหน้าหรอืพูดคุยเลย แม้แต่จะอยู่ใกล้ๆ กย็งัเป็นเรื่อง

ยากเหลอืเกนิส�าหรบัเธอ 

แต่วยิะดากท็ราบว่า แม้จะอยากหนไีปให้ไกลเพยีงใด สุดท้าย...เธอ

ก็ต้องเผชิญหน้าและพูดคุยกับเขาในเรื่องที่รอการสะสางต่อจากนี้...โดย

เฉพาะเรื่องของหลานสาว ที่มชีื่อเจษฎ์บดนิทร์เป็นเจ้าของไข้ และผู้บรบิาล

ร่วมกนั...

ลกึๆ แล้ว วยิะดายอมรบัว่าเธอกลวัเหลอืเกนิ ในทุกๆ ครั้งที่เหน็เขา

มาเยี่ยมหลานสาวที่โรงพยาบาล

เธอกลวั...ว่าที่เขาท�าอยู่นี้ กเ็พื่อแสดงเจตนาว่าจะแย่งยายหนูไป!

เพราะในตอนนี้เธอยงัอายุไม่ถงึเกณฑ์ที่จะสามารถรบับตุรบญุธรรมได้๒ 

และด้วยอ�านาจที่เขาม ีหากเขาต้องการแย่งยายหนูไปจรงิๆ...เธอคงไม่อาจ

ปกป้องและยื้อแย่งหลานมาได้โดยง่าย

“ยิ้ม...”

“ยิ้ม”

เสียงราบเรียบของเจษฎ์บดินทร์ถูกแทรกด้วยเสียงเข้มจัดของใคร 

คนหนึ่งที่เดนิขึ้นมาบนเมรุ

๒ มาตรา ๑๕๙๘/๑๙ ผู้รบับุตรบุญธรรมต้องมอีายุไม่ต�่ากว่า ๒๕ ปี และต้องมอีายุแก่

กว่าผู้จะรบัเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย ๑๕ ปี
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วยิะดาหนัไปมองร่างสงูใหญ่ในชุดสทูสดี�าสนทินั้นเช่นเดยีวกบัทกุคน 

ชายหนุ่มผู้มาใหม่ยิ้มบางๆ ในหน้าขณะยกมือไหว้ทักทายหม่อมราชวงศ์

ปราบดา หิรัญ และเจษฎ์บดินทร์ซึ่งเป็นรุ่นพี่ ก่อนจะรับไหว้อินทุอรและ

จนิตนาการ

“พี่วรี์”

“เสรจ็แล้วใช่ไหมจ๊ะ”

วยิะดานิ่งไป ก่อนจะพยกัหน้า ไม่น�าพาต่อสายตาจบัจ้องของเจษฎ-์

บดนิทร์ ที่ไม่ได้หนัไปมองผู้มาใหม่เหมอืนคนอื่นๆ

“ค่ะ”

“งั้นกลบักนัเลยนะ”

“...ค่ะ”

วยิะดารบัค�าก่อนจะหนัไปหาจนิตนาการซึ่งต้องกลบัด้วยกนั เพราะ

หลังจากเกิดเรื่องกับพ่อและพี่ชาย ก็ไม่มีใครทนอยู่ที่บ้านสุรสินทร์ได้อีก 

มารดาหันหน้าเข้าวัด พี่สาวล้มป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลจนกระทั่งคลอดและ

เสยีชวีติ ส่วนเธอกย้็ายไปพกัที่คอนโดมเินยีมของจนิตนาการ โดยมอีนิทอุร

แวะเวียนมาค้างด้วยเกือบทุกคืน เพียงแต่วันนี้อินทุอรต้องเดินทางกลับ

พร้อมสาม ีเพื่อไปเอาเสื้อผ้าชุดใหม่และส�ารบัอาหารจากที่วงั จงึไม่ได้กลบั

พร้อมพวกเธอ

แต่ก่อนที่จะเดนิจากไป วยิะดากไ็ม่ลมื...

“ฉันรู้ว่าเรามีเรื่องต้องคุยกัน แต่...รอให้งานของพี่แยมผ่านไปก่อน

เถอะนะคะ” เธอหลุบตาลงและเอ่ยด้วยเสียงแผ่วเบา แต่เจษฎ์บดินทร์คง

ได้ยนิถนดั

เมื่อพดูจบ วยิะดากข็ยบัตวัเดนิไปยกมอืไหว้ลาหม่อมราชวงศ์ปราบ-

ดาและหริญั

“ขอบพระคุณมากนะคะพี่ชาย พี่หิรัญ ที่ช่วยเหลือ และมาร่วม

ไว้อาลยัพี่แยม”
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ชายหนุ่มทั้งสองพยกัหน้ารบั โดยไม่ตอบอะไร

“ขอบใจมากนะอนิ จนิ...”

อินทุอรกับจินตนาการมองหน้ากันอย่างอ่อนอกอ่อนใจ แล้วหันไป

ยิ้มให้เพื่อนรกัที่เอาแต่พูดค�าว่าขอบใจอยู่อย่างนี้นบัครั้งไม่ถ้วน

“กบ็อกแล้วไงว่าไม่ต้องขอบใจ นี่ถ้าพูดอกีทจีะโกรธจรงิๆ แล้วนะ” 

จนิตนาการแกล้งท�าหน้าดุ

“ใช่! พี่สาวตวักเ็หมอืนพี่สาวพวกเรา ครอบครวัตวักเ็หมอืนกนั ถ้า

เหน็ว่าเป็นคนอื่นอกีจะงอนจรงิๆ ด้วย” อนิทอุรเสรมิอย่างเอาเรื่อง ก่อนจะ

คลี่ยิ้ม และเอื้อมมอืมาจบัแขนของวยิะดาที่น�้าตาคลอขึ้นมาอกี

“เดี๋ยวเรากลบัไปเอาเสื้อผ้าที่วงัแล้วจะตามไปนะ แล้วก.็..อย่าลมืกนิ

ข้าวล่ะ เข้าใจไหม ถ้ารู้ว่าไม่ยอมกนิละ...น่าดู”

หญิงสาวพยักหน้าด้วยรอยยิ้มแรกที่ออกมาจากใจตั้งแต่เกิดเรื่อง 

แม้ว่ารอยยิ้มนั้นจะเจือไว้ด้วยความหม่นเศร้าก็ตามที แล้วเดินตรงไปหา 

ชชัวร์ีพร้อมกบัจนิตนาการ ไม่หนัไปมองเจษฎ์บดนิทร์แม้แต่เสี้ยววนิาทเีดยีว

หิรัญที่มองตามทั้งสามเลื่อนสายตากลับมามองเจษฎ์บดินทร์ที่หลุบ

ตาลงด้วยใบหน้าเรียบเฉย เขายกมุมปากขึ้นยิ้มเมื่อเห็นว่าหม่อมราชวงศ์

ปราบดากท็�าเช่นเดยีวกนักบัตน



“พี่เจษฎ์ช่วยยิ้มด้วย ช่วยยิ้มด้วย...” สาวน้อยปล่อยน�้าตาออกมา
มากมาย ราวกบัไม่มวีนัหมดสิ้น

เจษฎ์บดนิทร์ไม่ได้ผลกัร่างบอบบางหอมละมนุออกไป หรอืกอดตอบ

ปลอบใจเธอ เขายงัคงยนืนิ่งราวกบัรูปปั้น...

“เกดิอะไรขึ้น”

“คุณปู่กบัคุณพ่อจะให้ยิ้มหมั้นกบัพี่วรี์ค่ะ ยิ้มจะท�ายงัไงดคีะ ยิ้ม...

ไม่ได้รกัพี่วรี์ ยิ้มคดิกบัพี่วรี์แค่พี่ชาย แต่คุณปู่กบัคุณพ่อไม่ฟัง ท่านตกลง

กับผู้ใหญ่ทางโน้นไว้แล้ว...ไม่ถามความสมัครใจของยิ้มสักค�า พี่เจษฎ์ พี่

เจษฎ์ช่วยยิ้มด้วย พี่เจษฎ์ไปพูดกบัคุณปูค่ณุพ่อให้ยิ้มได้ไหมคะ ถ้าพี่เจษฎ์

พูด...คุณปู่กบัคุณพ่อจะต้องฟังแน่ๆ...นะคะ...นะคะพี่เจษฎ์”

เธอพูดจริงๆ หากเจษฎ์บดินทร์พูดพวกท่านต้องฟังแน่ๆ เจษฎ์-

บดนิทร์คอืคนที่ปู่ชื่นชม จนถงึขนาดอยากได้มาเป็นหลานเขย แม้จะโกรธ

เคืองอยู่บ้างในตอนที่ปฏิเสธงานหมั้นกับเธอ แต่วิยะดาก็รู้ดีว่าท่านชื่นชม

เจษฎ์บดนิทร์เหนอืใครทั้งหมด

๓
ควำมทรงจ�ำ
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แม้จะไม่คิดว่า...เวลาเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่เขาปฏิเสธ ปูก่ับพ่อ 

จะกู้หน้าด้วยการยกเธอให้คนอื่นง่ายๆ แบบนี้!

ทว่า... 

“ชชัวรี์...ไม่ดตีรงไหน”

ค�าพูดที่เอ่ยออกมาด้วยน�้าเสียงราบเรียบ คล้ายกับสายฟ้าที่ฟาดลง

มากลางใจวยิะดา...

สาวน้อยค่อยๆ ปล่อยมือเย็นเฉียบของตัวเองออกจากร่างสูงใหญ่ 

เธอก้าวถอยหลงั พร้อมกบัเงยหน้ามองใบหน้าหล่อเหลาด้วยนยัน์ตาสั่นไหว

รุนแรงเพราะความสะเทอืนใจ

“...พี่เจษฎ์”

เจษฎ์บดนิทร์มองสบตากบัสาวน้อยที่เรยีกชื่อเขาด้วยใบหน้าไร้ความ

รู้สกึเช่นเดมิ...ไม่เปลี่ยนแปลง

“เท่าที่พี่รู้จัก ชัชวีร์เป็นคนใช้ได้คนหนึ่ง ปู่กับพ่อเราก็คงเห็นว่าเขา

เหมาะสม เลยอยากให้มาดูแลยิ้ม พี่ว่ายิ้มควรจะเชื่อฟังพวกท่านนะ”

วยิะดาไม่แน่ใจ...ว่าหวัใจของเธอยงัคงเต้นอยูห่รอืไม่ นั่นคงเพราะ...

ความเจบ็ปวดที่เข้ามาครอบคลุมหวัใจมนัมากมายจนเกนิพรรณนา

สาวน้อยก�ามอืที่สั่นระรกิของตวัเองเอาไว้ เลบ็ที่ถกูตดัแต่งอย่างดจีกิ

ลงบนเนื้อบรเิวณฝ่ามอื มนัเจบ็...แต่ไม่อาจสูค้วามร้าวรานที่อยู่ในใจของเธอ

ได้

“...พี่เจษฎ์หมายถึง...พี่เจษฎ์เองก็เห็นด้วยถ้ายิ้มจะหมั้นกับพี่วีร์งั้น 

เหรอคะ”

“ใช่”

วิยะดาสูดลมหายใจเข้าด้วยความยากล�าบาก น�้าตาที่หยุดไหลไป

ก่อนหน้านี้ ค่อยๆ เอ่อล้นขึ้นมากลบภาพใบหน้าและสายตาเยน็ชาไร้ความ

รู้สกึของคนตรงหน้า

“ต่อให้...ยิ้ม...จะบอกว่ายิ้มไม่เตม็ใจงั้นเหรอคะ”



ฉั ต ร เ ก ล้ า  l  33

“ใช่”

“แล้วถ้า...ยิ้มจะบอกว่า...ที่ยิ้มไม่อยากแต่งงานกบัพี่วร์ี กเ็พราะคนที่

ยิ้มรกัคอืพี่เจษฎ์ พี่เจษฎ์กย็งัจะคดิแบบนั้นเหรอคะ...” 

วยิะดาต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเอ่ยถ้อยค�าเหล่านั้นออก

มาจนหมด ทั้งๆ ที่หวัใจของเธอเจบ็ปวดรวดร้าวจนแทบหายใจไม่ออก...

ดวงตาร้าวรานจับจ้องใบหน้าของเจษฎ์บดินทร์ ราวกับต้องการ

หาความรู้สึกแท้จริงที่ซ่อนอยู่! หลังจากได้รับฟังค�าสารภาพรักของเธอ 

ทว่า...

สหีน้าของเจษฎ์บดนิทร์กลบัไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่น้อย ไม่มี

แม้กระทั่งความประหลาดใจใดๆ ฉายออกมา

“ใช่”

น�้าตาที่เอ่อล้นค่อยๆ ทิ้งตวัลงมาอาบแก้มเนยีนใส วยิะดาหลบัตาลง

แน่นกบัความเจบ็ปวดที่ถาโถมเข้ามาจนเกนิกว่าจะรบัไหว

“ยิ้ม...ความรูส้กึที่เรามใีห้พี่ มนักแ็ค่ความเข้าใจผดิ เรายงัเดก็อาจจะ

สบัสน แต่วนัหนึ่งเราจะเข้าใจเองว่ามนัไม่ใช่”

“ความเข้าใจผดิ?” วยิะดาส่ายหน้าช้าๆ 

ให้เขาบอกออกมาว่าไม่รักเธอ มันอาจจะท�าให้วิยะดาเจ็บปวดน้อย

กว่าการบอกว่า ความรู้สกึที่เธอมใีห้เขาเป็นเพยีงแค่ความเข้าใจผดิของเดก็

อ่อนต่อโลกคนหนึ่ง!

ท�าไม ท�าไมกัน...ท�าไมเขาถึงได้ตัดสินความรู้สึกของเธอได้อย่าง 

เยน็ชา และโหดร้ายถงึเพยีงนี้!

ทั้งที่ตลอดมาเธอต้องอาศัยความกล้ามากมาย เพื่อท�าความเข้าใจ

และเผชญิหน้ากบัการค้นพบว่า ความรกัและความเทดิทูนที่เธอมใีห้เขานั้น 

ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกที่น้องสาวคนหนึ่งจะมีให้พี่ชาย แต่...มันคือความ

รู้สกึลกึซึ้งจรงิจงัที่หญงิสาวคนหนึ่งมใีห้แก่ผู้ชายที่เธอรกั!

“ถ้าอย่างนั้น ยิ้มขอถามพี่เจษฎ์อกีแค่ค�าถามเดยีว แค่ค�าถามเดยีว
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เท่านั้น แล้วยิ้มจะไม่ถามอะไรพี่เจษฎ์อีก พี่เจษฎ์รับปากได้ไหมคะ ว่าพี่

เจษฎ์...จะตอบยิ้มตามความจรงิ”

เจษฎ์บดนิทร์นิ่งไป วยิะดาไม่รูว่้าในตอนนี้เขาก�าลงัคดิสิ่งใดอยู่ หรอื

ร�าคาญที่ยงัต้องตอบค�าถามโง่ๆ ไม่จบสิ้นของเธอ แต่สุดท้ายเขากต็อบมนั

ออกมา...

“ได้ ถามมาส”ิ

สาวน้อยกล�้ากลืนความเจ็บปวดที่อัดแน่นเอาไว้ และเงยหน้ามอง

สบตาเขา

“ตลอดเวลาที่ผ่านมา พี่เจษฎ์...เคยมองยิ้มอย่างที่ผูช้ายคนหนึ่งมอง

ผูห้ญงิคนหนึ่งบ้างไหม เคยรูส้กึ...รกัยิ้มมากกว่าความเป็นน้องสาวบ้างไหม 

หรอืที่ผ่านมาพี่เจษฎ์แค่เอน็ดูยิ้ม เอน็ดูน้องสาวคนนี้เท่านั้น...”

เจษฎ์บดนิทร์มองสบตาคนที่ทวงถามความรู้สกึของเขาที่มต่ีอเธอด้วย

สายตาว่างเปล่า

“ฟังให้ดีนะยิ้ม...พี่ไม่เคยคิดหรือรู้สึกกับยิ้มมากกว่าความเป็นน้อง

สาวเลย ไม่เคยเลย...แม้แต่นิดเดียว และพี่คงไม่มีทางคิดหรือรู้สึกอะไร

แบบนั้น...กบัน้องสาวของคนที่ตวัเองก�าลงัจะคบหาดูใจด้วยได้...”

วยิะดาสะดุง้ตื่นจากความทรงจ�าที่กลายมาเป็นภาพฝันคอยตามหลอก
หลอนเธอตลอดระยะเวลากว่าสองปีที่ผ่านมา และไม่ว่าจะท�าใจให้ลืมมัน

อย่างไร ความทรงจ�าในวันนั้นก็ยังคงฝังแน่นราวกับแผลเป็นที่ไม่มีวันจาง

หาย

หญงิสาวยกมอืขึ้นลบูใบหน้าที่เปียกชุม่ไปด้วยเหงื่อเพื่อเรยีกสต ิแต่

ถึงกระนั้น...ลมหายใจของเธอก็ยังหอบสั่น มันคงเป็นผลพวงจากการ

พยายามต่อสูเ้พื่อให้หลดุพ้นจากความทรงจ�าอนัเลวร้าย จนคล้ายกบัว่าเธอ

ได้สูญเสยีเรี่ยวแรงทั้งหมดที่มี

อาจเพราะระยะนี้เธอมีเหตุต้องเจอหน้าเขาหลายครั้ง บวกกับ
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ความเครียดสะสม ความฝันที่เคยคิดว่าจางหายไปแล้วจึงได้ย้อนกลับมา

ท�าร้ายเธออกีครั้ง

แต่...เธอไม่ต้องการให้มนัเป็นอย่างนี้ไปตลอดทั้งชวีติ

ถ้าเป็นไปได้วยิะดากไ็ม่อยากยุ่งเกี่ยวกบัเขาอกี ไม่ว่าจะทางใด หรอื

ด้วยเหตุผลใดกต็าม!

บางที...การเผชิญหน้ากับเจษฎ์บดินทร์เพื่อพูดคุยเรื่องนั้นให้จบสิ้น 

อาจจะเป็นทางออกของทุกอย่าง...

หญิงสาวถอนหายใจออกมาอีกครั้งพร้อมกับสางผมยุ่งของตัวเอง 

เธอหันไปมองพื้นที่อีกฝั่งของเตียงซึ่งว่างเปล่าและไร้รอยยับย่น จึงเลื่อน

สายตาไปมองนาฬิกาพรายน�้าตรงหวัเตยีง พบว่า...ขณะนี้เจด็โมงเช้าแล้ว

จนิตนาการคงก�าลงัท�างานอยู่ และยงัไม่ได้นอน...เช่นปกติ

ซึ่งกเ็ป็นเช่นนั้นจรงิๆ เพราะเมื่อเดนิออกมาจากห้อง และมองเข้าไป

ที่ห้องท�างานซึ่งเปิดประตคู้างเอาไว้ กเ็หน็ว่าจนิตนาการก�าลงัง่วนอยูก่บัการ

รัวนิ้วลงบนแป้นพิมพ์ หยุดเป็นพักๆ เพื่อไล่สายตาอ่านตรวจเช็กว่าสิ่งที่

เขียนลงไปนั้นถูกต้องตามอารมณ์ที่ถ่ายทอดหรือไม่ และควรจะแก้ไขตรง

ไหนอกีหรอืเปล่า ก่อนจะรวันิ้วลงไปอกีครั้ง

หญิงสาวมองภาพนั้นด้วยรอยยิ้ม รู้สึกดีใจที่เห็นเพื่อนพบสิ่งที่รัก 

และท�ามนัอย่างมคีวามสขุ แม้จะต้องใช้ชวีติแตกต่างจากคนทั่วๆ ไปสกัเลก็

น้อย จริงๆ แล้วต้องบอกว่า...ชีวิตของจินตนาการในตอนนี้ดูมีความสุข

มากกว่าแต่ก่อนตอนอาศยัอยูท่ี่บ้านญาตสิมยัเรยีนมหาวทิยาลยัเสยีด้วยซ�้า

คงเพราะวยิะดาจ้องอกีฝ่ายนานเกนิไป คนที่จมอยู่กบัการท�างานจงึ

รู้สกึตวัและหนัมามอง ก่อนจะทกัเสยีงสดใส ผดิจากใบหน้าที่ดูล้าและง่วง

นอนเตม็ที

“ตื่นแล้วเหรอยิ้ม อ้าว...แล้วนั่นท�าไมดูเหมือนคนไม่ได้นอนเหมือน

เดิมเลยล่ะ นอนไม่หลับอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย” เธอจ�าได้ว่าเมื่อคืนวิยะดาเข้า

นอนตั้งแต่สามทุ่ม ซึ่งถ้าหลบัหลงัจากนั้นกน่็าจะนอนเกนิแปดชั่วโมงแล้ว...
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คนที่ดเูหมอืนไม่ได้นอนอกีแล้วยิ้มเซยีวๆ เพราะจนิตนาการพดูถกู...

เธอนอนไม่หลับจริงๆ และได้แต่พลิกตัวไปมาบนเตียง วนเวียนคิดถึงแต่

เรื่องราวต่างๆ ในชวีติ และปัญหาที่ยงัคงรอการสะสางอยู่

“เอาน่ะ ไวน้อนกลางวนัเอากไ็ด้เนอะ...ไหนๆ กต็ื่นเช้าแลว้ สนใจให้

อาหารนกฮูกที่ก�าลงัปั่นงานหลงัขาดไหม”

วยิะดาเข้าใจเจตนาของอกีฝ่าย จงึหวัเราะออกมากบัค�าเชญิชวนที่ดู

เจื่อนๆ นั้น

หลงัจากงานศพของวารศิาผ่านพ้นไป สิ่งที่พอจะบอกว่าสภาพจติใจ

ของวยิะดาได้เริ่มกลบัเข้าสู่ภาวะปกตบิ้างแล้วกเ็หน็จะเป็นการเริ่มยิ้ม และ

หวัเราะที่เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้

“งานรบีมากเหรอ”

“อมื...จะงานหนงัสอืแล้วน่ะ สญัญากบั บก. ไว้ว่าจะส่งงานให้ทนั ถ้า

ผดิสญัญามหีวงั...” จนิตนาการยกนิ้วชี้ขึ้นมาปาดคอด้วยสหีน้าสยดสยอง

“งั้นจะกนิไรด”ี

“มาม่ากไ็ด้ ไข่เจยีวกด็ ีแล้วแต่คุณเพื่อนจะกรุณาเลยเจ้าค่ะ”

วิยะดาหัวเราะเบาๆ กับความสดใสของจินตนาการที่ขัดกับร่างกาย

ซึ่งดูเหนื่อยล้าจนแทบหมดแรง

“ไม่ต้องไข่เจียวหรือมาม่าก็ได้ เมื่อวานอินให้ที่วังส่งเสบียงมาหลาย

อย่าง เดี๋ยวเราอุน่แล้วกจ็ะตั้งโต๊ะให้เอง ตวัน่ะลุกไปล้างหน้าล้างตาดกีว่า จะ

ได้มาทานข้าวกนั”

“โอเค เดี๋ยวขอเก็บรายละเอียดซีนนี้อีกนิดหน่อยแล้วจะไปเลยค่า 

คุณแม่”

วยิะดาค้อนเข้าให้ แต่กอ็ดหวัเราะออกมาอกีค�ารบหนึ่งไม่ได้

เธอเดนิเข้าไปในส่วนของครวัอเนกประสงค์ขนาดกะทดัรดัแต่มเีครื่อง

ครวัครบครนัสะอาดสะอ้าน เพราะจนิตนาการแทบไม่ได้ใช้ครวันี้อย่างเตม็

ประสทิธภิาพเลย นอกจากอุ่นอาหาร หรอืชงเครื่องดื่ม พอมเีธอมาพกัอยู่
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ด้วยจงึเหมอืนเป็นการเปิดใช้งานครวันี้เป็นครั้งแรก

คอนโดของจนิตนาการมขีนาด ๓๙ ตารางเมตร แบ่งเป็นห้องนอน

ใหญ่หนึ่งห้อง ห้องนอนเลก็ที่ถูกเจ้าตวัท�าเป็นห้องท�างานหนึ่งห้อง ห้องน�้า

หนึ่งห้อง โถงกลางที่มีส่วนรับแขก โต๊ะรับประทานอาหาร และครัวเล็กๆ 

รวมอยู่ สุดท้ายคือระเบียงที่ตกแต่งด้วยไม้กระถางสีเขียวชอุ่มเป็นแถว 

พร้อมม้านั่งไว้พกัผ่อนหย่อนใจ 

ทุกอย่างที่จัดเรียงในห้องนี้ดูมีความเป็นผู้หญิงอย่างยิ่ง แม้ไม่

เรียบร้อย แต่ก็ไม่ได้รกรุงรัง กลับให้ความรู้สึกถึงความเป็นที่พักที่อบอุ่น

อย่างบอกไม่ถูก

‘นกน้อยท�ารงัแต่พอตวั’ คงเป็นเช่นที่อกีฝ่ายเคยบอก เมื่อครั้งเลอืก

ซื้อที่นี่ และตดัสนิใจย้ายออกจากบ้านคณุป้าหลงัจากเรยีนจบ พร้อมกบัเงนิ

มรดกจากคุณยายผู้ล่วงลับไปนานกว่าสิบปีซึ่งได้ระบุในพินัยกรรมว่า

จินตนาการจะมีสิทธิ์ครอบครองและใช้ทรัพย์สินในส่วนนี้ก็ต่อเมื่อส�าเร็จ 

การศกึษาระดบัปรญิญาตรแีล้วเท่านั้น

วยิะดาจดัการหงุข้าวเป็นอนัดบัแรก และเดนิไปเปิดตู้เยน็แบบบลิต์อนิ 

เลอืกหยบิเอากล่องพลาสตกิถนอมอาหารออกมาสองสามกลอ่ง ด้านในนั้น

เป็นอาหารปรุงสุกมาแล้วจากวังพยุหะมนตรีที่อินทุอรจัดส่งมาให้แทน 

ตวั เพราะหลงัจากที่วยิะดาเริ่มมสีภาพจติใจดขีึ้น กไ็ล่ให้เพื่อนกลบัไปพกัที่

วงัตามเดมิ เพราะถงึอย่างไรอนิทอุรกเ็ป็นผูห้ญงิที่แต่งงานแล้ว ถงึแม้หม่อม

ราชวงศ์ปราบดาจะเข้าใจ แต่มันก็ยังเป็นเรื่องไม่สมควรอยู่ดีที่อินทุอรจะ

ออกมาค้างนอกบ้านเป็นเวลานานๆ อกีทั้งหลงัจากที่รวนิท์รมัภา ญาตผู้ิน้อง

ของหม่อมราชวงศ์ปราบดาและเพื่อนรุน่พี่ของพวกเธอแต่งงานออกเรอืนไป

เมื่อหลายเดอืนก่อน อนิทุอรซึ่งมฐีานะเป็นศรสีะใภ้และนายหญงิจงึต้องรบั

หน้าที่เป็นผู้ดูแลควบคุมความเรียบร้อยภายในวังอย่างเต็มตัว การปล่อย

ปละละเลยบ้านเช่นนี้จะท�าให้ถูกต�าหนไิด้

นั่นสนิะ...ทกุคนล้วนมหีน้าที่ แม้แต่เธอเองกเ็ช่นกนั จะมวัมานั่งโศก
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เศร้า และดึงให้คนที่ปรารถนาดีและเป็นห่วงเธอมาจมอยู่กับความทุกข์ไป

พร้อมๆ กนัได้อย่างไร

มันคงถึงเวลาแล้วที่เธอเองก็ต้องเผชิญหน้ากับ ‘ทุกๆ อย่าง’ และ

กลบัไปจดัการเรื่องที่ปล่อยทิ้งเอาไว้เสยีท.ี..

‘ถ้าจัดการเรื่องแยมเสร็จแล้ว เราแต่งงานกันนะ...พี่ยินดีรับยายหนู

เป็นบุตรบุญธรรม จะได้ช่วยยิ้มดูแลหลานได้อย่างเตม็ที่’

นั่นคอืค�าพูดของชชัวร์ีที่เอ่ยกบัเธออย่างจรงิจงัและจรงิใจเมื่อวนัก่อน 

ซึ่งฟังแล้ววยิะดากพ็ลนัเกดิอาการขมปร่า และน�้าท่วมปาก ต่อให้ถอนหายใจ

อกีกี่ครั้ง กไ็ม่อาจลบล้างความกลดักลุ้มออกไปได้

จรงิๆ แล้วในสถานการณ์ที่เผชญิอยู่ ชชัวรี์ผู้เป็นคู่หมั้นควรเป็นคน

ที่เธออยากยดึโยงเอาไว้มากที่สุด ทว่า...หญงิสาวรู้ดวี่าไม่อาจท�าเช่นนั้นได้

ถ้าพูดให้ถูกก็คือ เธอไม่อยากดึงเขามายุ่งเกี่ยวกับปัญหาภายใน

ครอบครวั และภาระยุ่งยากนานปัการที่จะตามมาหลงัจากนี้

จริงอยู่ว่าการหมั้นหมายระหว่างทั้งคู่เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ได้ตัดสินใจ

และเหน็ว่าเหมาะสม ทว่า...ฐานะของเธอได้เปลี่ยนไปแล้ว และสุรสนิทร์ก็

ไม่อาจเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้แก่ผู้ที่จะเข้ามาเกี่ยวดองด้วยอีก ต่อให้ชัชวีร์

หรอืครอบครวัของเขาไม่ได้สนใจเรื่องนั้น แต่มนักไ็ม่ยตุธิรรมอยูด่.ี..เพราะ

จุดประสงค์ของการหมั้นหมายเมื่อสองปีก่อนเกดิจากผลประโยชน์มากกว่า

ครึ่ง

อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับชัชวีร์นั้น ก็ยากเหลือเกินที่จะ

เปลี่ยนไปเป็นคนรกัหรอืคู่ชวีติ ไม่ใช่ว่าตลอดสองปีที่ผ่านมาทั้งสองไม่ลอง

พยายามเปลี่ยนความคดิและความรู้สกึ แต่สุดท้าย...ค�าตอบกเ็ป็นเช่นเดมิ 

นั่นคอืทั้งสองเป็นได้เพยีงพี่น้องที่ปรารถนาดต่ีอกนั จงึตกลงว่าจะถอนหมั้น

หลงัจากที่วยิะดาเรยีนจบปรญิญาโท ซึ่งมนักค็อืในเวลานี้...

ดงันั้น...เธอไม่อยากให้ชชัวร์ีต้องเสยีสละตวัเอง ไม่ว่าจะด้วยเหตผุล

ใดกต็าม
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เมื่อหม้อหุงข้าวไฟฟ้าส่งสัญญาณเตือนว่าสุกแล้ว หญิงสาวจึงถอน

หายใจ และปัดความคดิยุ่งเหยงิออกไป

ยี่สบินาทต่ีอมา อาหารทกุอย่างกพ็ร้อมรบัประทานอยูบ่นโต๊ะ เธอใช้

จงัหวะที่จนิตนาการยงัอาบน�้าไม่เสรจ็ เข้าไปล้างหน้าล้างตาให้ตวัเองสดชื่น

รับวันใหม่ เมื่อออกมาก็พบว่าเพื่อนรักนั่งรออยู่ที่โต๊ะด้วยหน้าตาแจ่มใส 

และดูถูกใจอาหารที่เธอเลอืกมาอุ่นรอ

“ดีอะ” จินตนาการหลับตาพริ้มกับรสชาติกลมกล่อมถึงเครื่องของ

พะแนงไก่สูตรเฉพาะของวงัพยุหะมนตรี

วยิะดายิ้มข�า ขณะนั่งลงตรงต�าแหน่งที่ว่างอยู่

“อร่อยก็กินเยอะๆ นะ ตัวน่ะชอบลืมกินข้าว ไม่สบายขึ้นมาจะท�า 

ยงัไง”

“จ้าๆ คุณแม่ ตวักเ็หมอืนกนันะ” 

คนถูกดุแสร้งท�าปากยื่น ก่อนจะยิ้มกริ่มก้มหน้าก้มตากินอย่างมี

ความสุข

วยิะดาหวัเราะท่าทางราวกบัเดก็ๆ ของจนิตนาการเบาๆ ก่อนจะหนั

ไปมองโทรศพัท์มอืถอืที่วางอยู่บนโต๊ะ ข้างจานข้าวของตน ที่ก�าลงัสั่นเตอืน

การโทร. เข้า

โรงพยาบาล...ชื่อที่ขึ้นแสดงนั้นท�าให้เธอรบีวางช้อนส้อมแล้วหยบิมนั

ขึ้นมากดรบัสายในทนัที

“สวสัดคี่ะ ใช่ค่ะ...ค่ะ...พบคุณหมอ?...ได้ค่ะ ไม่ตดิอะไร...ค่ะ แล้ว

ดฉินัจะรบีเข้าไปนะคะ ขอบคุณค่ะ”

“เกิดอะไรขึ้นเหรอยิ้ม” จินตนาการลดช้อนที่ก�าลังจะตักอาหารเข้า

ปากลง พร้อมกบัเอ่ยถามด้วยความห่วงใย เมื่อเหน็สหีน้าไม่สู้ดขีองเพื่อน

“เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลโทร. มาบอกว่าคุณหมอต้องการพบ เขา

อยากคุย...เรื่องอาการของยายหนู...”


