๑

ปฐมเหตุแห่งความบ้าคลั่ง

ร่างสูงโปร่งในชุดเชิ้ตขาวสาวเท้าเข้าไปในวอร์ดของตึกกุมารเวช

ใบหน้าหล่อเหลาของคนที่มีส่วนสูงกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตรเช่น
นายแพทย์ปุริม หรือหมอปุณณ์ ก้มมองแฟ้มไอพีดีในมือเพื่อย้อนดู
ประวัติการรักษาของคนไข้ในการดูแล นิ้วเรียวขาวสะอาดที่มีปล้องข้อนิ้ว
แข็งแรงเปิดแฟ้มในมือไปมาก่อนจะปิดกลับไปอีกครั้ง เขาส่งแฟ้มคืนให้
พยาบาลผูช้ ว่ ยทีเ่ ดินตามมาด้านหลัง แล้วรับเสือ้ กาวน์สชี มพูออ่ นซึง่ เป็นชุด
กาวน์ประจ�ำวอร์ดเด็กมาสวมใส่
“ผูป้ ว่ ยมีภาวะท้องอืดตัง้ แต่กำ� เนิด มีอาการท้องผูกสลับท้องเดินจาก
ล�ำไส้อักเสบร่วมด้วย ผมเลยท�ำแบเรียมเอนิมา๑ก่อนเอกซเรย์ และตัด
ชิ้นเนื้อล�ำไส้ใหญ่ในรูทวารตรวจหาปมประสาท พบว่าสาเหตุเกิดจากความ
๑ การสวนแป้งแบเรียม (Barium Enema) เป็นวิธีการตรวจทางรังสีวิทยาเพื่อหาความ
ผิดปกติของล�ำไส้ใหญ่ โดยการสวนแป้งแบเรียมและลมเข้าทางทวารหนัก จากนัน้ จึงท�ำการ
เอกซเรย์
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ผิดปกติของล�ำไส้บางส่วนที่ไม่มีเซลล์ปมประสาทซึ่งท�ำหน้าที่ควบคุมการ
เคลื่อนไหวของล�ำไส้ใหญ่ส่วนปลาย วินิจฉัยได้ว่าผู้ป่วยเป็นโรคล�ำไส้ใหญ่
โป่งพองครับอาจารย์”
เขากล่าวกับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์วงวิทย์ อาจารย์ของเขาซึง่
ก�ำลังเดินน�ำหน้าไปทางห้องผู้ป่วย
“แล้วหมอปุณณ์คิดว่าควรจัดการกับเคสนี้ยังไง” นายแพทย์วงวิทย์
ที่เงียบฟังถามกลับเพราะอยากทราบความเห็น อันเป็นเคสศึกษาของกุมาร
ศัลยแพทย์เช่นปุริม
“ใช้วิธีผ่าตัดล�ำไส้ส่วนที่ตีบไม่มีปมประสาทผ่านทางรูทวารครับ
อาจารย์ แต่การผ่าตัดนี้เป็นการผ่าตัดใหญ่ จึงมีความเสี่ยงเรื่องการติดเชื้อ
ผมเลยจะป้องกันด้วยการให้ยาแก้อักเสบและเตรียมล�ำไส้ของผู้ป่วยก่อน”
นายแพทย์วงวิทย์พยักหน้าอีกครั้ง “ดีมากหมอปุณณ์ เอาละทีนี้...
ถึงเวลาแล้ว”
“ครับ?”
“ยิ้ม”
กล่าวจบคนเป็นอาจารย์หมอซึ่งอยู่ในชุดกาวน์สีชมพูหวานเช่นเดียว
กับศิษย์ก็ฉีกยิ้มใจดีให้ดูเป็นตัวอย่าง แล้วผลักบานประตูเข้าไป ปุริมผู้นิ่ง
ขรึมและเป็นผู้ชายที่ยิ้มน้อยที่สุดในโลกรีบก้าวตาม ไม่ลืมฉีกยิ้มตามแบบ
อาจารย์ของเขา ซึ่ง ‘ยิ้ม’ นั้นเปรียบเสมือนอุปกรณ์การแพทย์อย่างหนึ่งที่
กุมารแพทย์ทุกคนรวมถึงกุมารศัลยแพทย์เช่นเขาต้องมี
“คุณลุงใจดีมาแล้ว!”
เสียงเจีย๊ วจ๊าวดังขึน้ ภายในห้องผูป้ ว่ ยทีเ่ ต็มไปด้วยสีสนั สดใสราวกับ
สวนเด็กเล่น ผนังห้องโดยรอบตกแต่งด้วยรูปสัตว์ต่างๆ ทั้งยีราฟ ช้าง
กระต่าย ไปจนถึงก้อนเมฆสวยและพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง ปุริมซึ่งเดินตาม
อาจารย์หมอเข้ามาด้านในก้าวไปชิดเตียงเล็กภายในห้องทีม่ หี นูน้อยแก้มใส
นัง่ เล่นตุก๊ ตากระต่ายตัวเปือ่ ยๆ อยู่ ข้างเตียงอีกฝัง่ คือผูป้ กครองของเด็กหญิง
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ที่นั่งหมอง ดูเหนื่อยล้า ใบหน้าอิดโรย
“เป็นยังไงบ้างคนเก่ง ยังเจ็บอกอยู่ไหม”
ปุริมมองอาจารย์หมอของเขาที่ร้องถามเด็กน้อยตาใส
“เจ็บค่ะ แต่คุณแม่บอกเด็กดีต้องอดทน ไม่อย่างนั้นเทวดาจะไม่ลง
มาช่วย”
การตอบโต้และใบหน้าซีดเผือดท�ำให้หมอหนุ่มที่เฝ้ามองอยู่สงสาร
เด็กหญิงจับใจ ขณะทีน่ ายแพทย์วงวิทย์เอียงตัวกลับมามองลูกศิษย์ รอยยิม้
ใจดีไม่จางหายไปจากใบหน้าของอาจารย์ขณะพยักพเยิดให้เด็กหญิงมองมา
ทางแพทย์หนุ่ม
“งัน้ แปลว่าน้องข้าวเป็นเด็กดี เพราะเทวดาของหนูลงมาช่วยแล้ว นัน่
ไง...คนนั้น”
เด็กน้อยท�ำตาโตแล้วยิ้มแต้ให้ปุริม และรอยยิ้มบริสุทธิ์นั้นเองท�ำให้
คนที่ยิ้มรออยู่แย้มยิ้มกว้างตอบอย่างจริงใจยิ่งกว่าเก่า
“ไม่เป็นไรแล้วนะคนเก่ง” หมอหนุ่มกล่าวแล้วยื่นมือลูบศีรษะเล็กๆ
“เดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้ว”

การผ่าตัดแก้ไขปัญหาโรคลําไส้โป่งพองของน้องข้าวขวัญผ่านพ้นไป

และได้ผลเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ ปุริมอยู่คุยกับอาจารย์ของเขา
แล้วจึงราวนด์วอร์ดไปดูอาการคนไข้หลังผ่าตัด เมือ่ ทราบว่าอาการของน้อง
ข้าวขวัญดีขึ้นตามล�ำดับเขาก็เบาใจ ชายหนุ่มเดินกลับไปที่ห้องพักแพทย์
ทันทีทหี่ ย่อนตัวลงพิงพนักเก้าอีห้ น้าโต๊ะท�ำงานก็ร้สู กึ ได้ถงึ แรงสัน่ เตือนจาก
เครื่องมือสื่อสารที่วางทิ้งไว้ในลิ้นชัก
ปุริมเปิดลิ้นชักหยิบสมาร์ตโฟนขึ้นมาดู ทันทีที่พบว่าคนโทร. เข้า
ไม่ใช่ใคร แต่เป็นบุรศิ ร์ เลขาฯ ของ ‘คนข้างบ้าน’ เขานัน่ เอง คนเป็นหมอก็
ยอมรับสาย แม้ไม่อยากรู้เลยก็ตามว่าอีกฝ่ายโทร. มาด้วยเรื่องอะไร
“ครับ”
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นัน่ คือค�ำทักทายทีค่ นเป็นหมอใช้ส�ำหรับเลขาฯ ของคนข้างบ้าน ทว่า
ปลายสายที่ดังกระหึ่มไปด้วยเสียงเพลงและเสียงโหวกเหวกโวยวายกลับ
ท�ำให้ปุริมขมวดคิ้วทันที
“หมอปุณณ์คะ!”
“ครับ”
“หมอปุณณ์เลิกงานหรือยังคะ!” เสียงของชายหนุม่ ทีด่ ดั จนเล็กแหลม
ถามกลับอย่างร้อนรน
“ครับ”
“งัน้ ช่วยมาทีอ่ ารีนาทองหล่อ ๑๐ ได้หรือเปล่า มาตอนนีเ้ ลยนะคะ มา
ถูกใช่ไหมคะ!”
ปุริมถอนหายใจ แล้วกรอกเสียงกลับไปราวกับเข้าใจค� ำขอร้อง
แปลกๆ ของอีกฝ่าย
“อีกแล้ว...หรือครับ”
“ใช่ค่ะ! หมอมาเดีย๋ วนีเ้ ลยนะคะหมอ มาก่อนที่ ‘มาดาม’ จะคลัง่ ไป
กว่านี้ พลีสสส!”

เสียงกระหึ่มของเพลงแนวอิเล็กทรอนิกแดนซ์ทำ� ให้ร่างสูงในชุดเชิ้ต

ขาวกางเกงสแล็กส์ด�ำก้าวลงจากรถพลางขมวดคิ้ว ชายหนุ่มปิดประตูและ
กดรีโมตล็อกรถ ทว่าแทนที่เขาจะเดินเข้าไปในผับอันเป็นต้นก�ำเนิดเสียง
อึกทึกครึกโครม กลับหมุนกายสูงโปร่งไปอีกทาง เป้าหมายคือร้านซ่อมซ่อ
ซึ่งตกแต่งด้วยไฟสีแดงฉานและหัวควายประดับเด่นหน้าร้าน
หมอหนุ่มถอนใจแล้วเร่งฝีเท้าเข้าไปในร้าน ‘ยาดองครองใจ’ เสียง
เพลงเพื่อชีวิตดังลอดออกมาด้านนอก พร้อมเสียงเชียร์ของบรรดานักท่อง
ราตรีภายในร้าน ปุรมิ ไม่รงั้ รอจังหวะการก้าวเดินให้ชา้ ไปกว่านัน้ เขาเลิกม่าน
ลูกปัดไม้ทหี่ อ้ ยระย้าต่างประตูรา้ นเข้าไป ภายในคือโถงกว้างทีโ่ ล่งสบายและ
อากาศถ่ายเทสะดวก ตกแต่งด้วยเครื่องเรือนไม้หยาบๆ ทั้งหมด เสาสูง
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ชะลูดแต่ละต้นมีตะเกียงเจ้าพายุประดับไว้ ให้กลิ่นอายความเป็นเพื่อชีวิต
ทว่าสิง่ เหล่านัน้ กลับไม่ได้ดงึ ดูดสายตาของหมอหนุม่ เลย เพราะบัดนีค้ นเป็น
หมอก�ำลังจับจ้องไปยังร่างคุ้นตาบนเวทีสุดปลายทางของโถงนั้น ร่างของ
หญิงสาวในชุดแบรนด์เนมสวยเนี้ยบตลอดร่าง ทว่าก�ำลังควงไมค์อย่าง
เมามันและร้องเพลงด้วยเสียงยานคาง บ่งบอกว่าเธอก�ำลังเมาถึงขั้นสุดติ่ง
กระดิ่งแมว
“ที่เดียวไอ้น้องงง~ คืนนี้พี่จองโต๊ะมุมด้านใน ขอมุมสลัวๆ รู้ตัวว่า
ต้องร้องไห้ ไม่อยากให้ครายเห็นน�้ำตา~”
เรียวปากอิ่มที่เปรอะเปื้อนคราบลิปสติกสีแดงเป็นวงกว้างขยับร้อง
ตามท�ำนองเพลงอย่างออกรส ทว่านัยน์ตาโตคู่สวยที่บัดนี้เยิ้มไปด้วยน�ำ้ ตา
คราบมาสคารา และอายไลเนอร์กำ� ลังหลับพริ้ม คิ้วเรียวสวยที่เขียนไว้เสีย
คมกริบขมวดเข้าหากัน บอกถึงความตั้งใจที่คนเป็นเจ้าของเช่นนางสาว
ตรีประดับ หรือมาดามปริม พยายามเค้นเสียงให้แขกทั้งร้านที่นั่งเชียร์อยู่
ด้านล่างได้ฟัง
“อยากเมาให้พกั รถไม่ได้ขบั จับแท็กซีม่ า หัวใจพีโ่ ดนหักหลัง พบพัง
เสียไม่เป็นท่า พี่เลยจะมาเมาให้กระจายยย~”
ปุริมจ้องมองร่างที่แทบจะเลื้อยไปมาบนเวทีอย่างไร้ความรู้สึก เขา
ถามตัวเองว่าควรท�ำเช่นไรกับ ‘ผู้หญิงข้างบ้าน’ คนนี้ เพราะนี่มันตั้งครั้งที่
ยีส่ บิ ! ครัง้ ทีย่ สี่ บิ ทีเ่ ขาต้องมายืนอยูต่ รงนี้ เห็นภาพเมาแล้วเลือ้ ยแบบนี้ และ
ดูเหมือนเขาคงต้องเห็นมันไปอย่างนี้ตลอดชีวิตด้วย
“คืนนี้พี่เป็นราชา! ราชันอ๊ก! หัก! แห่งอาณาจักชื่อรักสลายยย~”
ร่างนั้นยังคงร้องต่อ ยกนิ้วชี้ขึ้นเสมอหน้าแล้วส่ายไปมาประกอบเนื้อเพลง
“ไม่มีมเหสี ม้ายมีหญิงใด มีแต่เพื่อนใจชื่อว่าสุรา~”
“เฮ!”
“เอ้าชน!”
“รีบชงไอ้น้อง คืนนี้ไม่กองไม่มีเลิกรา คบคนมันมีแต่ท้อ! คบ
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แอลกอฮอล์มันกว่า! ค�ำสั่งราชายกมาอีกแบนนน~”
ไอ้คนบนนั้นของหมอปุริมยังคงร้องต่อพร้อมเสียงเชียร์ของผู้คนใน
ร้าน ก่อนนิ้วเรียวของฝ่ายนั้นจะชี้กราดไปทั่ว ท�ำท่าทางขึงขังราวกับตัวเป็น
ราชันจริงๆ แล้วยังท�ำนิ้วสั่งยาดองเพิ่มตามเพลงอีกด้วย
‘คืนนี้ไม่กองไม่เลิกเหรอ...หึ ฉันนี่ละจะท�ำให้แกกองเดี๋ยวนี้!’
แพทย์หนุ่มคิดแล้วสาวเท้าตรงไปยังเวทีซึ่งประดับประดาด้วยไฟ
สีเขียว แดง เหลือง นัยน์ตาคมแสนสงบนิง่ ของ ‘ผูป้ กครองมาดามปริม’ มอง
ไปยังเวทีกว้าง ถึงแม้บนนั้นจะมีเพียงหญิงเดียวครอบครองอยู่ แต่ร่างบาง
กลับไม่ปล่อยให้แต่ละตารางนิ้วหงอยเหงา เพราะเดี๋ยวเธอก็เซไปทางนั้นที
ทางนี้ที ไปพร้อมท่าเต้น ‘สายย่อ’ แสนพิสดารที่คงหาจากที่ไหนไม่ได้อีก
แล้ว
ปุริมขบกรามยามเห็นแขกในร้านที่ดูจะเมามายเช่นกันเดินไปริมเวที
ก่อนจะยกแก้วยาดองใบเล็กซึง่ มียาดองสีนำ�้ ตาลแก่เต็มแก้วไปให้ตรีประดับ
และกรามของชายหนุ่มก็แทบจะแหลกละเอียดลงเดี๋ยวนั้น เมื่อคน ‘เมา
เรื้อน’ รีบเซถลาเข้าไปรับ ก่อนจะยกกรอกปากหมดแก้ว พร้อมเสียงเชียร์
เฮลั่นร้านของแขกทุกคนซึ่งท�ำตัวเป็นสาวกของเจ้าตัว
แล้วดู! มันยังจะยิ้มแต้ท้ังที่เมาแอ๋ออกอย่างนั้น สองแก้มแดงปลั่ง
เพราะเมาเต็มที่ แดงเหมือนหน้าของลุงผกายฤทธิ์ พ่อของมันตอนเมาไม่มี
ผิดเลย
พอกันที เขาทนดูไม่ได้อีกแล้ว!
ปุรมิ เดิมดุม่ ๆ แหวกกลุม่ นักท่องราตรีทกี่ ำ� ลังเต้นอย่างเมามันเพือ่ ไป
หยุดยัง้ หญิงสาว แต่ละคนถือแก้วยาดอง ชูไปทางเวทีราวกับก�ำลังร่วมฉลอง
ให้ทา่ เต้นบ้าคลัง่ ของตรีประดับ บรรยากาศภายในร้านคึกคักและเต็มไปด้วย
ผูค้ นทีเ่ มาปลิน้ ถึงกระนัน้ เสียงหัวเราะและแก้วยาดองแก้วแล้วแก้วเล่าก็ถกู
กระดกกรอกคอทุกคนอยู่เนืองๆ ณ ที่แห่งนั้นไม่มีใครทะเลาะเบาะแว้งกัน
มีแต่คอเพือ่ ชีวติ ทีม่ าร่วมดริงก์ในแบบฉบับ แอ๊ด คาราบาว ทว่าเจ้าของร่าง
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สูงโปร่งก็มีความอดทนพอที่จะขอทางเข้าไป แน่นอนว่าเขายังคงใช้สายตา
ผูป้ กครองจับจ้องไปทีร่ า่ งของคนบนเวทีซงึ่ บัดนีย้ งั ไม่รรู้ อ้ นรูห้ นาว เต้นยึกยัก
หยุกหยิกไม่หยุดหย่อน ที่ส�ำคัญดูเหมือนจะยิ่งเพิ่มท่วงท่าพิสดารรุนแรง
กว่าเดิมอีกด้วย
มันมีอัปเลเวล!
ทว่าการปรากฏตัวของปุริมก็ใช่จะไม่มีใครตื่นตกใจไปเสียทีเดียว
อย่างน้อยก็มอี ยูส่ องหน่อทีย่ นื ท�ำหน้าบอกบุญไม่รบั อยูร่ มิ เวที ประกอบด้วย
ชายเทียมสองคน บุริศร์และธนิก เลขาฯ และเพื่อนร่วมงานของคนบนเวที
ที่แพทย์หนุ่มก�ำลังปรามาสอยู่ในใจ
“เจ้บี๋! หมอปุณณ์มานู่นแล้ว”
ธนิกซึง่ เป็นคนแรกทีเ่ ห็นแพทย์หนุ่มรีบเรียกชายหนุ่มอีกคนให้หนั ดู
บุริศร์ซึ่งก�ำลังสูดยาดมแก้อาการวิงเวียนเพราะเห็นสภาพเจ้านายบนเวทีรีบ
หันไปทางปุรมิ เมือ่ พบคนทีร่ อคอยเข้าจริงๆ ก็วงิ่ โร่เข้าไปหาพร้อมน�ำ้ ตาปริม่
ขอบตา
“หมอปุณณ์คะ หมอปุณณ์ช่วยบี๋ทีเถอะค่ะ”
ชายหนุ่มร่างสูงสวมสูทสีสดรีบถลาเข้ามาเกาะแขนคนเป็นหมอ เป็น
เหตุให้กระเป๋าแอร์เมสเบอร์กินราคาหลายแสนกวัดแกว่งกระทบร่างปุริมที่
ยืนนิ่งเป็นภูเขาหิน ทว่าบุริศร์ไม่คิดสนใจ ชายหนุ่มหน้าใสที่ดูหน้าสวยกว่า
ผู้หญิงเริ่มพูดถึงสิ่งที่อัดอั้นมาตลอดตั้งแต่คนเป็นนายได้รับสายบอกเลิก
จากแฟนหนุ่มคนที่ยี่สิบ
“ตัง้ แต่คณ
ุ ตรันโทร. มาถอนหมัน้ มาดามก็คลัง่ เกินกว่าทีบ่ จี๋ ะกอบกู้
ได้ นี่นางขึ้นไปบนเวทีต้งั แต่ห้าโมงเย็น บี๋จะพากลับคอนโดก็แผลงฤทธิ์ใส่
พรุง่ นีเ้ ช้ามีประชุมใหญ่ทบี่ ริษทั ด้วย ขืนเป็นอย่างนีต้ อ่ ไป โพรเจกต์ทมี่ าดาม
ตั้งใจทุ่มสุดตัวหลุดมือไปแน่นอน ฮึก! โฮ~~”
ค�ำพูดของบุริศร์อาจดูเหมือนไม่ได้รับความสนใจใดๆ จากปุริม
เพราะชายหนุ่มท�ำเพียงยืนนิ่ง นัยน์ตาด�ำขลับจับจ้องแต่ร่างที่ยังคงเต้น
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รูดเสากระเด้าลมอยูบ่ นเวที แต่เลขาฯ หนุม่ เช่นบุรศิ ร์เชือ่ ว่าหมอหนุม่ ได้ยนิ
ทุกค�ำที่เขากล่าวไป ที่สำ� คัญเขาโล่งใจแล้ว เพราะเมื่อหมอปุริมมา ปัญหา
ทุกอย่างย่อมคลีค่ ลาย รวมถึงฤทธิเ์ ดชของนางพญาแห่ง ‘บริษทั คีย์นวิ เอจ’
ด้วย
ปุรมิ ผละจากบุรศิ ร์ ขายาวๆ ของเขาก้าวเข้าไปใกล้เวที ผูค้ นรอบข้าง
เหมือนจะรับรูถ้ งึ บุคคลทีข่ งึ ขังและไม่มอี ารมณ์รว่ มด้วย จึงเริม่ หยุดเต้นและ
หันมอง ทว่าคนบนเวทีซึ่งเป็นต้นเหตุท้งั หมดยังคง...
“ต้มย�ำกุ้ง! ยิ้มเยาะ! หัวเราะเย้ย! เนื้อออ...แดดเดียว! เอื้อนเอ่ย!
สมน�้ำหน้า!”
เจ้าตัวยังคงร้องถึงเนือ้ แดดเดียวและต้มย�ำกุง้ อยู่ ทว่าคราวนีน้ ำ�้ ตาที่
หยุดไหลไปนานกลับเริม่ ไหลอาบสองแก้มอีกครัง้ ท�ำให้คราบเหนียวๆ ด�ำๆ
ของเครื่องส�ำอางที่แห้งกรังในตอนแรกไหลเยิ้มจนดูคล้ายเลดี้กาก้าตอน
เปียกฝน
“อยากตะโกนดังๆ กลางร้านเหล้า! ว่าโคตรโศกโคตรเศร้าเคล้าเหลือ
แสน”
มือบางยกแก้วยาดองแก้วใหม่ขึ้นเหนือหัว ก่อนจะตะโกนสุดเสียง
ด้วยอาการเมาแอ๋
“เฮ้ย อ้ายน้อง! หนุ่มบ่าวขอเหล้าแบน! อึก! ดื่มให้โลกที่ขาดแคลน
คน! จริง! ใจ!~~”
“ปริม!”
เสียงเรียกชือ่ ทีแ่ สนคุน้ หูซงึ่ ดังในจังหวะทีด่ นตรีก�ำลังเบาลง ท�ำให้คน
แทบไร้สติสตังอย่างตรีประดับชะงักแล้วปรือตามองอย่างยากล�ำบาก ภาพ
ที่เธอเห็นท่ามกลางบรรยากาศมืดสลัวคือชายหนุ่มร่างสูงโปร่งในชุดเนี้ยบ
กริบตั้งแต่หัวจดเท้า ใบหน้าคุ้นเคยมองเธอดุๆ นัยน์ตาคู่คมนั้นมีพลัง
บางอย่างท�ำให้เธอต้องยอมเชื่อฟังเสมอ
พลันสมองที่มึนชาเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ของหญิงสาวก็ถูกกระตุ้น
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ด้วยคนส�ำคัญตรงหน้า
เธอจ�ำได้...จ�ำได้ดีเชียวละ ว่าคนที่เรียกชื่อเธอคนนี้คือใคร
หญิงสาวสะอึกแล้วยิ้มกว้าง เธอยกมือชี้ไปยังปุริมราวกับจะบอกว่า
‘ฮัน่ แน่ะ! มาด้วยเหรอจ๊ะ’ ก่อนจะตะโกนสุดเสียงร้องเรียกคนทีย่ นื มองเธอ
อยู่
“พ่อจ๋าาา”
ร่างแบบบางในชุดเดรสหลุดลุ่ยกระโดดถลาเข้าหาคนที่เธอเห็นว่า
เป็นพ่อซึ่งความจริงก�ำลังนอนให้พัดลมเป่าโสร่งเปิดอยู่ที่บ้าน แพทย์หนุ่ม
ทีจ่ ๆู่ เห็นคนบินถึงกับท�ำอะไรไม่ถกู รีบวิง่ เข้าไปรับหญิงสาวทันที แขนเรียว
ของเธอโอบกอดร่างสูงของเขาเอาไว้ สองขาเกีย่ วกระหวัดรัดเอวสอบอย่าง
แนบแน่นและรุนแรง ใบหน้าที่ล้อมกรอบด้วยเส้นผมยุ่งเหยิงเนื่องจากเต้น
สะบัดหัวมาตั้งแต่เย็นกดจมลงบนแผงอกกว้างซึ่งมีกลิ่นเย็นสะอาดแสน
คุ้นเคย ในครานั้นเอง ร่างของคนเมาเรื้อนก็เริ่มสะท้าน เสียงสะอึกสะอื้น
ดังขึ้นแนบอกของปุริม
อกที่ท�ำให้เธอรู้สึกได้ว่า...เธอถึงบ้านแล้ว
“ฮึก! ฮือ...พ่อจ๋า หนูอกหักอีกแล้ว โฮๆ”
ปุรมิ ซึง่ ใช้สองมือช้อนขาหญิงสาวเอาไว้ถอนหายใจ เขาก้มกระซิบใกล้
ใบหน้าของคนที่กอดเขาแน่นแล้วกระชับร่างเธอให้แนบตัวยิ่งกว่าเก่า
“ฉันไม่ใช่พ่อแกซะหน่อย”
กล่าวจบคนที่ตั้งใจมาก�ำราบก็อุ้มหญิงสาวออกจากร้าน ไม่ลืมรับ
กระเป๋าแอร์เมสเบอร์กนิ ของตรีประดับที่เลขาฯ เช่นบุริศร์ส่งมาให้
ปุริมพยักหน้าให้สองหนุ่ม ทิ้งให้บุริศร์และธนิกยืนถอนหายใจมอง
ตามตาละห้อยพลางเอ่ยพึมพ�ำ
“ถ้าฉันเป็นมาดาม...ฉันจะเอาเพื่อนเป็นผัวให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย”
ธนิกพยักหน้าอย่างเคลิบเคลิ้มตามค�ำพูดของอีกฝ่าย ยืนมองส่ง
คนในหัวข้อสนทนาทั้งสองไปจนสุดสายตา

๒

ดวงยิหวาของพ่อ

รถเรนจ์โรเวอร์อีโวคสีเงินยวงพุ่งทะยานออกจากซอยทองหล่อ

๑๐ ตรงสูถ่ นนเอกมัย ปุรมิ นัง่ หน้านิง่ ประจ�ำต�ำแหน่งคนขับ สายตาจ้องมอง
ถนน ทว่าสองหูกลับจดจ่ออยู่ที่เสียงร้องของคนข้างกาย
“ฮือๆ พ่อจ๋า ไอ้ตรันมันทิ้งหนู พ่อเอาปืนไปยิงมันเลยนะพ่อ!”
ไม่ว่าเปล่า แขนเรียวยังเอื้อมไขว่คว้าแขนของชายหนุ่ม เขย่าบ้าง
กระชากบ้างสลับกันไป
“เลิกครวญครางซะที ก่อนที่ฉันจะตีแก”
ตรีประดับทีโ่ ดนพ่อดุเริม่ เบะปากร้องไห้อกี รอบ ความน้อยเนือ้ ต�่ำใจ
จากฤทธิ์สุราท�ำให้หญิงสาวกลายเป็นเด็กหกขวบที่รับไม่ได้เมื่อโดนพ่อดุ
แต่เดี๋ยว...นั่นมันพ่อเธอที่ไหนกันเล่า!
“ท�ำไมพ่อพูดกับหนูงี้ ไหนพ่อว่าหนูเป็นดวงยิหวาของพ่องาย พ่อ
พูดเซ่!”
“ปล่อยคอเสื้อฉัน...แล้วกลับไปนอนอย่าได้กระดิก”
“พ่อมีเมียใหม่แล้วใช่มะ ฮึก...พ่อจะทิ้งหนูอีกคนแล้ว ฮือๆ พวก
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ผู้ชายก็แบบนี้ เหมือนกันหมดทั้งโลก! หนูจะ...หนูจะ...อึก!”
หมอหนุ่มที่ง่วนอยู่กับมือไม้ซึ่งเกาะเกี่ยวแขนเขาเป็นพัลวันหันมอง
หญิงสาวข้างตัวที่ท�ำเหมือนจะอาเจียนออกมา
“หยุดนะ อย่าได้อ้วกในรถฉันเชียว”
คนรักรถ คนรักสะอาด ซ�ำ้ ยังเป็นคนดุเอ่ยขึ้นทันที ทว่าตรีประดับ
จะฟังหรือก็เปล่า เพราะบัดนีส้ งิ่ ปฏิกลู ในร่างกายของเธอถูกขย้อนออกมาจ่อ
ที่คอหอยเรียบร้อยแล้ว
ปุรมิ มองปฏิกริ ยิ านัน้ ตาโต เขารีบเปิดไฟขอทางแล้วจอดรถ ก่อนจะ
หันไปชี้หน้าจอมวุ่นวายในชีวิตซึ่งก�ำลังเบิกตาโตท�ำแก้มป่องใส่เขาเช่นกัน
เหมือนจะบอกว่าเธอห้ามมันไม่ได้จริงๆ
“หยุด! กลืนมันกลับเข้าไป ปริม...กลืน!”
จะด้วยเสียงขรึมหรือเพราะสติกลับมาเพียงแวบหนึ่งก็ตาม ตรีประดับกลืนเจ้าของเหลวนั้นกลับลงคออย่างยากล�ำบากแล้วทิ้งตัวนอนแผ่
ไปบนเบาะ ในขณะทีค่ นใจหายใจคว�่ำเช่นปุรมิ มองหญิงสาวอย่างไม่ไว้วางใจ
ครู่ใหญ่
ทว่าในนาทีสุดท้ายที่ชายหนุ่มก�ำลังจะเอี้ยวตัวกลับไปขับรถ ร่าง
แบบบางของตรีประดับก็พงุ่ ตัวขึน้ นัง่ อีกครัง้ ด้วยความว่องไวของนายแพทย์
ซึง่ มีสญ
ั ชาตญาณการตัดสินใจในเวลาคับขันเป็นเยีย่ ม ชายหนุม่ คว้ากระเป๋า
แอร์เมสที่วางเอียงกระเท่เร่อยู่บนเบาะหลังขึ้นมา แล้วดันไปตรงหน้าหญิง
สาวซึ่งรีบคว้ากระเป๋าแสนรักแสนหวงของตนเอาไว้อย่างเต็มใจ
“อ้วกกก!”
นารีร�ำ พึง พญาเสือ โคร่ ง ช้ า งกระทืบ โรง และถั่ว ลิส งอีก นิด ๆ
หน่อยๆ ที่ตรีประดับกินไปเมื่อหัวค�่ำพุ่งพรวดลงไปในกระเป๋ายี่ห้อหรูจน
แทบจะล้นปริ่ม เสียงอาเจียนยังดังต่อไปอีกพักใหญ่ ส่วนปุริมนั้นหรือ...
เขานั่งมองหญิงสาวด้วยสีหน้าไร้อารมณ์สุดๆ
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ประตูเลือ่ นร้านสะดวกซือ้ เปิดออกพร้อมร่างสูงโปร่งของปุรมิ ทีถ่ อื ถุง
ของร้านเดียวกันนัน้ ก้าวออกมา ชายหนุม่ เดินกลับมาทีร่ ถโดยทีส่ หี น้ายังเป็น
แบบเดิม เขาก้าวกลับขึน้ รถ ปิดประตู แล้วมองหญิงสาวซึง่ ยังคงหลับสบาย
ทั้งที่ท�ำภายในรถของเขาเหม็นโฉ่
แพทย์หนุ่มเอือ้ มปรับเบาะไฟฟ้าทีต่ รีประดับนัง่ อยู่ให้เอนราบลง จับ
ศีรษะที่เอียงรูดไปกับกระจกตามการเลื่อนของเบาะให้เข้าที่ ก่อนที่เขาจะ
หยิบแผ่นเช็ดเครื่องส�ำอางออกมาจากถุงข้าวของที่เพิ่งไปซื้อมา เริ่มเช็ด
ท�ำความสะอาดใบหน้าให้หญิงสาว ไม่วา่ จะเป็นคราบอ้วกตรงมุมปาก คราบ
ลิปสติกที่เบลอเลอะรอบปากตั้งแต่ใต้จมูกถึงคางเรียว และคราบมาสคารา
อายแชโดว์ อายไลเนอร์ รวมถึงรองพืน้ แสนหนาทีแ่ ม่ตวั ดีโบกเอาไว้แบบจัด
เต็ม
“อื้อ...อะไรเปียกๆ เนี่ยพ่อ”
“อยู่นิ่งๆ!”
ตรีประดับขมวดคิ้วเมื่อตามใบหน้าและล�ำคอถูกความเย็นบางอย่าง
ไล้ผา่ นเบาๆ เธอพยายามปัดป้องและดันเจ้าสิง่ นัน้ ออกไป แต่สดุ ท้ายก็โดน
คนที่เธอคิดว่าเป็นบุพการีหักนิ้วเบาๆ ราวกับจะบอกว่าถ้าเธอไม่นิ่งตามค�ำ
เตือน เขาก็จะท�ำแบบนี้เรื่อยไป
หญิงสาวขมวดคิ้วและเบะปากอีกครั้ง ก่อนความง่วงจะท�ำให้เธอ
หลับไปอย่างรวดเร็ว
ตลอดเวลาที่เช็ดเครื่องส�ำอางให้หญิงสาว คนเป็นหมอก็ยังคงวาง
สีหน้านิ่งสนิทแบบเดิม ทว่าเขากลับท�ำทุกอย่างอย่างรวดเร็วคล่องแคล่ว
ราวกับนี่มิใช่ครั้งแรกที่ต้องมาดูแลคนหมดสภาพคนนี้
ใช่แล้ว...ก็นี่มันตั้งครั้งที่ยี่สิบ
ครั้งที่ยี่สบิ ที่เขาต้องมาเห็นตรีประดับอกหักแบบนี้
ครั้งที่ยี่สบิ ที่เขาต้องมาหอบคนเมามายกลับบ้าน
ครัง้ ทีย่ สี่ บิ ทีเ่ ขาต้องมองเห็นเธออ้วก เห็นการนอนตัดพ้อ ถูกเข้าใจผิด
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ว่าเป็นพ่อ และสุดท้าย...เห็นน�ำ้ ตา
ทั้งที่ปกติหญิงสาวไม่ใช่คนดื่มหรือเที่ยวกลางคืนเลยด้วยซ�ำ้ ตรีประดับนับว่าเป็นคนทีร่ หู้ น้าทีข่ องตัวเองในระดับทีค่ นอย่างเขายังนับถือ เธอ
เป็นคนเก่ง หัวไว มีความสามารถและมีความมั่นใจ แม้จะมีความคิด
ผิดแผกจากชาวบ้านไปบ้าง แต่นนั่ มันก็คอื วิสยั ของคนเป็นครีเอทิฟมิใช่หรือ
หญิงสาวไม่เคยเหลวไหลจนเสียงานเสียการ ทว่าเธอมักจะนอตหลุดอย่างนี้
ทุกครั้งที่มีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวข้อง...
หลุดทุกครั้งที่คนรักของเธอตัดรอนความสัมพันธ์
หมอหนุม่ คิดในจังหวะสุดท้ายทีเ่ ขาใช้แผ่นท�ำความสะอาดเช็ดใบหน้า
ให้ตรีประดับเสร็จ นัยน์ตาคมของคนทีน่ งิ่ สงบมาตลอดจ้องมองใบหน้าของ
คนข้างบ้านซึ่งพ่วงต�ำแหน่ง ‘คนในครอบครัว’ มาด้วย
ใบหน้าของคนหมดสภาพยังคงเห่อแดงเพราะพิษแอลกอฮอล์ที่หลง
เหลืออยู่ เปลือกตาใต้คิ้วสีอ่อนปกปิดนัยน์ตากลมโตเอาไว้ มันปิดสนิท
ราวกับเธอก�ำลังหลับลึกและคงไม่ตนื่ ขึน้ มาอีกแล้ว จมูกได้รปู ไม่โด่งเกินไป
ไม่เล็กเกินไป มีปลายเชิดเล็กน้อยบอกอุปนิสัยของลูกสาวเพียงคนเดียว
เรียวปากอิ่มสีซีดมีสีชมพูระเรื่อซ่อนอยู่ภายใน กลีบปากอบอุ่นที่ครั้งหนึ่ง
เมื่อนานมาแล้ว...
เขาเคยครอบครองและได้สัมผัสมัน...
“หึ อย่างแกน่ะไอ้ตรัน ไม่มีวานเชิดชูเกียรติวงศ์ตระกูลได้เป็นอัน
ขาด!”
ทว่าจู่ๆ การขยับอย่างกะทันหันของคนถูกจ้องก็ท�ำให้ปรุ มิ ชะงัก เขา
หยุดความคิดเรื่อยเปื่อยที่มักผุดขึ้นในใจเสมอเวลาตัวเขาเสียการควบคุม
ก่อนจะกลับไปนิง่ คิดเรือ่ งบางอย่างพลางปรายตามองคนเมาทีเ่ ริม่ ชีโ้ บ๊ชเี้ บ๊ไป
ทั่วรถ
“สภาพแบบนี้...กลับ ‘บ้านเรา’ ก็แล้วกัน”
เขาตัดสินใจเอียงตัวเข้าไปใกล้หญิงสาว คาดเข็มขัดนิรภัยให้ แล้ว
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ขับรถออกไป

เสียงกีตาร์โปร่งตัวเก่าดังลอดออกมาจากบ้านสไตล์คอนเทมโพรารี

ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ เสียงที่ฮัมเบาๆ ไปตามท�ำนองเพลงเศร้ามีแววอาทร
คล้ายก�ำลังร�ำพึงร�ำพันถึงใครบางคนที่จากไปไกลแสนไกล นัยน์ตาด�ำขลับ
ของผูบ้ รรเลงและขับร้องเช่นผกายฤทธิม์ แี ววอ่อนล้า ขณะเหม่อมองผูห้ ญิง
ในกรอบรูปซึ่งแขวนอยู่ห่างออกไปบนผนังบ้าน
การจากไปของหทัย ภรรยาแสนรัก น�ำพาความเศร้ามาสู่จิตใจของ
อดีตมือกีตาร์วง ‘เพื่อนชีวิต’ วงดนตรีแนวคันทรีของไทยซึ่งมีช่ือเสียง
โด่งดังเมือ่ ยีส่ บิ กว่าปีกอ่ น ทว่าขณะเดียวกันกับทีค่ วามเศร้าจากการสูญเสีย
แทรกเข้ามาจนใจของเขาแทบด้านชา ความสุขน้อยๆ ที่ชื่อว่า ‘ตรีประดับ’
ก็ลืมตาดูโลกและท�ำให้ผกายฤทธิ์ยิ้มได้ทั้งน�ำ้ ตา
ชายวัยเฉียดห้าสิบเหลือบมองกรอบรูปอันเล็กทีต่ งั้ อยูข่ า้ งตัว ใบหน้า
กลมแป้นของเด็กหญิงตรีประดับ แก้วตาดวงใจของเขาก�ำลังส่งยิ้มสดใส
กลับมาให้ ลูกสาวแสนรักที่เกิดมาด้วยความไม่พร้อมเพราะทั้งพ่อและแม่
ยังอยูใ่ นวัยเรียน ทว่าเขาและหทัยก็ยนิ ดีทจี่ ะเก็บเด็กน้อยไว้ ตัวเขาออกจาก
โรงเรียนเพื่อหาเลี้ยงภรรยาและลูกในท้องด้วยอาชีพนักดนตรีในร้านเหล้า
อันเป็นสิ่งเดียวในชีวิตที่คนเหลวแหลกอย่างเขาท�ำได้
ทว่าหลังเก้าเดือนแห่งการเปลีย่ นแปลง ครรภ์น้อยนัน้ กลับพรากเอา
ลมหายใจของหทัยไป แม้จิตใจของนักดนตรีหนุ่มจะอ่อนแอ อยากปลด
ระวางสังขารตามภรรยาไป ทว่าสัญญาใจทีล่ นั่ เอาไว้วา่ จะอยูเ่ พือ่ ดูแลลูกสาว
ตัวน้อยท�ำให้คนเป็นพ่อกัดฟันทน เขามุ่งหน้าสู่การเป็นนักดนตรีมืออาชีพ
ออกทัวร์คอนเสิร์ตกับเพื่อนๆ ในวงเพื่อหาเงิน เก็บหอมรอมริบและเลิก
ส�ำมะเลเทเมา ทั้งหมดนั้นก็เพื่อให้ตัวเองเป็นผู้เป็นคน เพื่อสร้างอนาคตให้
ลูกสาว หลังจากตรีประดับเรียนจบคณะทีใ่ ฝ่ฝนั เขาก็ประกาศวางมือ กลับ
มาใช้ชีวิตเรียบง่าย เพื่อให้ตนมีเวลาว่างเฝ้ามองการเติบใหญ่ของลูกสาว
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เพียงคนเดียว
ในชีวติ ของผกายฤทธิม์ ตี รีประดับเป็นเหมือนความชืน่ ใจของเขา เป็น
ความสุขทีเ่ ขาไม่ตอ้ งการสิง่ ใดมาเติมเต็ม ยีส่ บิ กว่าปีทเี่ ขาสูญเสียภรรยาและ
แม่ของลูก นักดนตรีรนุ่ เก๋าไม่เคยมีหญิงใดข้างกายอีก เสือถอดเล็บได้ถอด
คมเขีย้ วไปตัง้ แต่รตู้ วั ว่ามีลกู และมันคงเป็นอย่างนัน้ ต่อไปจนกว่าจะถึงเวลา
ที่เขาได้ไปพบหทัย...หัวใจดวงแรกของเขา
คนเป็นพ่อยกรอยยิม้ มุมปากขึน้ อย่างน้อยครัง้ ทีใ่ ครจะได้เห็น แต่มนั
กลับถูกบดบังด้วยหนวดซึ่งตัดแต่งไว้อย่างดี ทว่าขณะที่ผกายฤทธิ์ก�ำลัง
นัง่ ยิม้ อยูน่ นั่ เอง ความคิดทัง้ หมดทัง้ มวลของเขาก็หยุดลงด้วยเสียงรถเอสยูวี
สัญชาติอังกฤษที่แล่นมาจอดหน้าบ้าน
นิว้ มือเรียวยาวอย่างคนทีจ่ บั กีตาร์มาแทบทัง้ ชีวติ จับคอเครือ่ งดนตรี
บนตักแล้วยกกลับไปวางตรงขาตั้งโชว์ ร่างสูงของชายวัยกลางคนยืนขึ้น
“โฮ่ง!”
แต่ดูเหมือนจะมีคนไวกว่า เพราะบัดนี้เจ้าส้มแสด สุนัขพันธุ์เวลช์
คอร์กีท่ีนอนหมอบพิงขาผกายฤทธิ์อยู่กลับวิ่งทะยานส่ายหางดุ๊กๆ ไปทาง
ประตูดา้ นหน้า มันยืนกระดิกหางอยูอ่ ย่างนัน้ ท�ำราวกับจ�ำเสียงรถของผูม้ า
เยือนได้
ผกายฤทธิ์มองกิริยาหมาของลูกสาวแล้วเดินตามไป เอื้อมมือเปิด
ประตูหน้าบ้านเพื่อปล่อยเจ้าหมาตัวกลม ก่อนจะเงยหน้ามองไปยังรถของ
แขกยามวิกาล และภาพที่เห็นก็ทำ� ให้คนทีไ่ ด้ชื่อว่าเป็นพ่อ ซ�ำ้ ยังเป็นนักเลง
เก่าเย็นวาบไปทั้งตัว

ปุริมอุ้มตรีประดับลงมาจากรถอย่างทุลักทุเล เขาพยายามปลุกแม่

ตัวดีแล้ว แต่เหมือนเธอจะยิ่งเพ้อและตัดพ้อเสียงดังเข้าไปใหญ่ ความเป็น
คนไม่ชอบให้เกิดความวุน่ วายและกลัวเสียงของเจ้าหล่อนจะไปรบกวนใครๆ
จึงเลือกที่จะอุ้มหญิงสาวลงมาเสียเอง ทว่ายายคนข้างบ้านกลับรีบกระโจน
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เข้าหา ยกขาเกีย่ วกระหวัดรัดเอวสอบของเขาในท่าเดิม ท�ำให้เขาจ�ำต้องสอด
มือรับน�้ำหนักและกระชับตัวเธอให้แนบแน่นเพราะกลัวเธอจะตกตุ้บลงไป
แต่เขาลืมคิดไปว่าท่าทางอย่างนัน้ ออกจะดูไม่ดไี ม่งามไปสักหน่อยในสายตา
ผู้หลักผู้ใหญ่
โดยเฉพาะในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ก�ำลังจ้องเขม็งมา ที่ส�ำคัญ
ยังเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่หวงลูกสาวราวกับจงอางหวงไข่อีกด้วย!
ปุรมิ เดินเข้าไปหาผกายฤทธิท์ งั้ ทีย่ งั อุม้ ลูกสาวของคนมองไว้ในท่า ‘ลิง
อุ้มแตง’ เขาไม่ได้หลบเลี่ยงสายตาของอีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อย กลับยังคง
สบตาจริงจังกระทัง่ มาหยุดเบือ้ งหน้าเพือ่ นของพ่อซึง่ เขาเคารพรักและนับถือ
แล้วกล่าวรายงาน
“เมาครับ”
“อืม...อีกแล้วสินะ”
ผกายฤทธิ์ขานรับเบาๆ โดยที่ยังจับจ้องคนที่เขานับเป็นลูกชายและ
ลูกสาวแท้ๆ ซึ่งยังเกี่ยวกันไว้ในท่าลิงอุ้มแตง
ผูช้ ายสองคนในส่วนสูงใกล้เคียงกันมองหน้ามองตากันอย่างไม่มใี คร
หลบเลีย่ ง ก่อนผกายฤทธิจ์ ะยิม้ มุมปาก ยกมือตบไหล่แพทย์หนุม่ อย่างออม
น�ำ้ หนัก แล้วเบีย่ งตัวเปิดทางให้ชายหนุม่ อุม้ แม่แตงร่มใบของพ่อจงอางหวงไข่
เข้าไปในบ้าน

ปุรมิ วางตรีประดับบนโซฟาตัวยาวกลางห้อง หญิงสาวท�ำท่าเหมือนจะตืน่
เมื่อคนเป็นหมอแกะมืออันเหนียวหนึบออกจากร่างสูงโปร่งของตน
“อื้อ...”
เสียงครางเบาๆ ดังออกมาจากเรียวปากอิ่มของเจ้าของร่างเพรียวใน
ชุดเดรสตัวสวย ก่อนหญิงสาวจะพลิกกายไปมาด้วยสีหน้าบึ้งตึง ควานหา
หมอนมาหนุนอิงแล้วนิ่งนอน แพทย์หนุ่มเมื่อเห็นตรีประดับนิ่งลงแล้วก็
ตั้งท่าจะลากลับบ้าน แต่พอหันไปพบผกายฤทธิ์เดินเข้ามาใกล้พร้อมอ่างน�ำ้
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และผ้าขนหนูเนื้อละเอียด เขาก็หยุดเท้าและเฝ้ามอง
“เล่าให้ลุงฟังหน่อย”
เสียงราบเรียบดังขึน้ ขณะทีค่ นรุน่ เก๋ากว่านัง่ ลงบนโซฟาใกล้กบั ลูกสาว
ปุริมมองคนหน้าดุที่เริ่มบิดผ้าจนหมาดน�้ำแล้วเช็ดตามตัวและใบหน้าให้
ตรีประดับ เขายอมนัง่ ลงบนโซฟาตามอีกฝ่าย เริม่ เล่าสิง่ ทีท่ ราบและสิง่ ทีพ่ อ
เดาได้ให้บุพการีของหญิงสาวฟัง
ผกายฤทธิ์ไม่ได้พูดอะไรครั้นฟังวีรกรรมความอาภัพรักของตรีประดับจบ เขาท�ำเพียงเช็ดเนือ้ เช็ดตัวให้ลกู สาวอย่างทะนุถนอม ครานัน้ เอง
ที่เปลือกตาสีอ่อนของคนไม่ได้สติเริ่มขยับ คนเป็นพ่อยั้งมือ นิ่งมองกิริยา
ของลูกที่ดูยังไม่สร่างเมาเสียทีเดียว
ตรีประดับค่อยๆ ลืมตากลมโตมองคนตรงหน้า เมื่อเธอเห็นว่า
ใบหน้าใจดีนนั้ คือบุพการี มิใช่คนใจร้ายทีก่ ระทืบหัวใจเธอจนแหลกคามือก็
เริม่ ร้องไห้ หญิงสาวถลาเข้าหาพ่อ ซบไหล่กว้างอย่างคนร่างกายบาดเจ็บซึง่
ต้องการที่หลบภัยสักแห่งไว้รักษาตัว
“พ่อ...”
“ว่ายังไงไอ้หนู”
ผกายฤทธิ์เอ่ยทักลูกสาวที่โตเป็นสาวจนเลยวัยสาวไปแล้ว ทว่าค�ำ
เรียกที่คนเป็นพ่อใช้เรียกกลับไม่เคยเปลี่ยนไปเลย เขายกมืออุ่นลูบศีรษะ
เล็กๆ ภายในใจรู้สึกคันยิบเมื่อเห็นน�ำ้ ตาใสๆ ไหลออกมาจากหางตาเธอ
“ฮึก พ่อ...” หญิงสาวร้องเรียกผู้เป็นพ่ออีกครั้ง พูดเสียงสั่นระบาย
ความปวดร้าวในจิตใจ “หนูโดนทิ้งอีกแล้ว ฮือๆ”
ผกายฤทธิเ์ ขยิบเข้าใกล้ลกู สาว กอดตอบร่างสัน่ เทิม้ ของอีกฝ่ายคล้าย
ปลอบใจ “มันท�ำอะไร”
“ฮึก รันโทร. มาขอเลิกหนู เขาบอกว่าเขาหมดรักหนูแล้ว ฮือๆ หมด
รักอะไรกัน เราสองคนก�ำลังจะหมัน้ แท้ๆ ฮือ...หนูเจ็บตรงนีจ้ งั พ่อ ไม่มแี ผล
แต่ท�ำไมหนูเจ็บ”
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คนเมามายร้องถามพลางชี้ไปตรงต�ำแหน่งหัวใจ สติค่อยๆ กลับมา
แม้จะไม่ครบทัง้ หมด ถึงกระนัน้ น�้ำตาใสๆ ก็ยงั ไหลอาบแก้มไม่หยุด น�้ำตา
ที่เป็นดั่งพยานปากส�ำคัญว่าความปวดร้าวได้เคลือบอยู่ทั่วหัวใจเธอ ความ
เมามายกี่สิบดีกรีก็ไม่อาจพาเธอหนีจากความเสียใจนี้พ้น
นัยน์ตาวาวโรจน์ของคนเป็นพ่อเหลือบมองไปยังปืนประดับบนผนัง
บ้าน ในสมองนึกถึงตรัน หนุ่มนักเรียนนอกอนาคตไกลที่คบหาดูใจกับ
ลูกสาวของตนมากว่าครึง่ ปี คนเป็นพ่อคาดอยูแ่ ล้วว่าผูช้ ายคนนีด้ ไู ม่เอาไหน
นัยน์ตาไม่สบคน ท่าทางเหลาะแหละไม่จริงใจ ซ�ำ้ ยังพูดไทยค�ำอังกฤษค�ำ
ฟังไม่รู้เรื่อง ไม่เคยคิดถูกชะตาตั้งแต่ตรีประดับพามาแนะน�ำตัวที่บ้าน
‘ไอ้ผู้ชายท่าทางตุ้งติ้งเหมือนตุ๊ด นิสัยยังเหมือนตุ๊ดอีก!’
ทว่าความกรุ่นโกรธเพราะมีคนมาเหยียบย�่ำดวงใจกลับชะงักลงหลัง
จากนั้น เมื่อผกายฤทธิ์เหลือบไปเห็นใบหน้าแสนคิดถึงของภรรยาแสนรัก
ซึ่งยิ้มตอบมาจากกรอบรูป พลันความกรุ่นโกรธของเขาก็เย็นลงหนึ่งระดับ
จากที่อยากฆ่าอดีตคนรักของลูกสาวให้ตาย...
ก็เปลี่ยนเป็นอยากท�ำให้ปางตายแต่ไม่ถงึ กับตายพอ!
ผกายฤทธิ์กอดรัดร่างลูกสาวเมื่อตัดสินใจได้ว่าจะท�ำเช่นไรกับอดีต
คนรักของเธอ ทว่าคนเป็นพ่อไม่อยากให้ตรีประดับรับรู้ความคิด จึงปรับ
สีหน้าท่าทาง ยกมือข้างหนึ่งลูบเส้นผมนุ่ม อีกข้างตบแผ่นหลังเบาๆ พลาง
ถอนหายใจ
“เฮ้อ ไอ้หนูเอ้ย...โตแล้วนะลูก ท�ำไมชอบท�ำให้พ่อเป็นห่วงอย่างนี้”
ค�ำพูดเบาๆ ที่คล้ายไร้พิษสงใดกลับท�ำให้สติที่กระเจิงไปไกลของ
ตรีประดับกลับมารวมกันในบัดดล
“ทุกครัง้ ทีเ่ ห็นปริมร้อง พ่อจะคิดเสมอว่าเป็นเพราะพ่อดูแลปริมไม่ดี
ถ้าแม่เขารู้คงจะผิดหวังในตัวพ่อ พ่อไม่มีหน้าไปพบแม่เขาแล้วลูก”
หญิงสาวสะอึกกับค�ำพูดและน�ำ้ เสียงเหนือ่ ยล้าของผูเ้ ป็นพ่อ และเธอ
เริ่มรู้สึกผิด
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ใช่ เธอท�ำพ่อเหนื่อยล้ามาหลายต่อหลายครั้ง ทั้งที่เธอโตจนป่านนี้
แต่กลับยังสร้างความทุกข์ใจให้พ่อไม่เลิกรา เธอไม่รู้ตัวเลยว่าได้ยัดเยียด
ความทุกข์ใจให้พ่อไปเท่าไร พ่อที่พยายามท�ำเพื่อเธอมาทั้งชีวิต พ่อที่เป็น
ผูช้ ายแสนดีทเี่ ธอยกเป็นต้นแบบของสามีในอนาคต ว่าหากต้องแต่งงานกับ
ใครสักคน ผู้ชายคนนั้นต้องดีได้เท่าพ่อ ต้องรักลูกรักเมีย และมีความ
ซื่อสัตย์ได้เท่าพ่อของเธอคนนี้
หลังจากทีแ่ ม่ตายไป พ่อดูแลเธออย่างดี พ่อท�ำทุกอย่างเพือ่ ไม่ให้เธอ
ร้องไห้ ทว่าดูตัวเธอสิ เธอกลับเอาร่างกายที่พ่อถนอมไปส�ำมะเลเทเมา เอา
หัวใจที่พ่อรักไปให้คนอื่นเหยียบย�่ำและยอมให้ผู้ชายหน้าตัวเมียคนนั้นมี
สิทธิ์เหนือมัน ท�ำไมเธอถึงได้เป็นคนอกตัญญูแบบนี้นะ!
หญิงสาวนิง่ งันและเลิกร้องไห้ไปแล้ว เธอเหลือบตาขึน้ มองชายหนุ่ม
อีกคนซึง่ เธอเพิง่ รูเ้ ดีย๋ วนัน้ ว่าเขาอยูท่ นี่ ดี่ ว้ ย นัยน์ตาแสนคุน้ เคยของคนตรง
หน้าเต็มไปด้วยรอยต�ำหนิ สายตาที่เธอไม่ชอบเลย ไม่ใช่เพราะเธอคิดว่า
ตนเองไม่ผิด แต่เพราะรู้ว่าอีกฝ่ายต�ำหนิถูกทุกอย่าง เธอถึงไม่ชอบมัน
อย่างไรเล่า
ตัวต้นเหตุหลบตาปุริมโดยการเบือนหน้าหนี น�้ำตาท่วมท้นอีกครั้ง
เธอสงสารพ่อ อายปุรมิ และนึกโกรธแค้นตรัน ผูช้ ายทีห่ ยามเธอ ผูช้ ายยอด
แย่พรรค์นนั้ มีสทิ ธิอ์ ะไรมาท�ำให้เธอและพ่อเศร้าเสียใจ ทีส่ ำ� คัญ ไอ้หมอนัน่
มีสิทธิ์อะไรถึงกล้ามาท�ำให้เธอขายขี้หน้าต่อหน้าไอ้คุณหมอปุณณ์!
‘หึ ไอ้ตรัน! ไอ้ผชู้ ายหน้าตัวเมีย รอบหน้าเจอกันฉันจะทบต้นทบดอก
แกให้สาสมเลย!’
คนอารมณ์พลิกคิดปรามาสอดีตคนรักเมื่อหกชั่วโมงที่แล้วในใจ
แผนการมากมายประดังขึน้ ในหัวของยอดนางพญาแห่งบริษทั คียน์ วิ เอจ ทว่า
ในขณะที่สองมือเริ่มก�ำแน่นจนเส้นเลือดปูดโปน ร่างสีส้มจัดจ้านของสุนัข
พันธุ์เตี้ยแสนคุ้นเคยกลับวิ่งอย่างร่าเริงเข้ามาในห้อง และที่ปากซึ่งเยิ้มไป
ด้วยน�้ำลายของมันคาบวัตถุปริศนาบางอย่างมาด้วย
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แต่เดีย๋ ว...นัน่ ส้มแสดคาบอะไรเข้ามาน่ะ ท�ำไมดูคุ้นๆ คล้ายกับเป็น
ของรักของหวง...
ตรีประดับคิดแล้วผละออกจากอ้อมกอดผู้เป็นพ่อ เธอขยีต้ าก่อนจะ
หรี่ตาจ้องมองเจ้าวัตถุปริศนานั้นอย่างตั้งใจ
“เฮ้ย!”

๓
ขู่

“เฮ้ย!”

สิง่ ทีป่ ระจักษ์ตอ่ สายตาแทบท�ำให้ตรีประดับช็อก เพราะทีเ่ จ้าหมาตัว
อ้วนกลมคาบเข้ามาหา คือกระเป๋าแอร์เมสแสนแพงซึ่งเธอใช้เวลาถึงสองปี
กว่าจะเก็บเงินซื้อมันมาได้!
ร่างบอบบางถลาเข้าไปหา ‘รีเบกก้า’ แล้วพยายามแงะมันออกจากปาก
ทีเ่ ปียกเยิม้ ไปด้วยน�ำ้ ลายของเจ้าส้มแสด ทว่าในขณะทีเ่ ธอก�ำลังลูบๆ คล�ำๆ
และตรวจสอบว่าสภาพกระเป๋ายังคงเดิมอยูไ่ หม กลิน่ บางอย่างภายในนัน้ ก็
กระจายก�ำจรออกมาจนต้องรีบเปิดออกดู
“นะ...นี่มันอะไร!”
ตรีประดับเอ่ยถามเสียงพร่าเมื่อพบว่าภายในนั้นแฉะชื้นไปด้วย
ของเหลวกลิน่ ฉุนรุนแรง ตอนนัน้ เธอไม่ได้สนใจว่าเครือ่ งมือสือ่ สาร กระเป๋า
สตางค์ และสมบั ติ อื่ น ๆ ที่ ใ ส่ ไ ว้ ภ ายในหายไปไหนหมดแล้ ว เพราะ
สติสัมปชัญญะของเธอก�ำลังรางเลือน สุดท้ายจึงท�ำได้เพียงเงยหน้าที่ซีด
เผือดขึ้นมองพ่อ แล้วเลื่อนสายตาไปที่ปุริมซึ่งเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่ได้ทำ�
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หน้างงงวยเช่นคนอื่นๆ
คนเป็นหมอมองตรีประดับทีย่ นื แข็งค้างพร้อมกระเป๋าอ้วกในมือ เขา
เดินเข้าไปใกล้ ตัง้ ท่ารอรับคนทีค่ าดว่าน่าจะเสียหลักในไม่ชา้ ใบหน้านิง่ เฉย
ของคนอารมณ์นิ่งมองตอบคนปากสั่นพั่บๆ ก้มมองมือบางที่กำ� ลังสั่นระริก
ขณะรอค�ำตอบ ก่อนจะยอมเอ่ยค�ำตอบที่หญิงสาวต้องการออกไป
“จ�ำไม่ได้เหรอว่าในกระเป๋านั่น...คืออ้วกของแก”
ตรีประดับไม่ได้พูดอะไรหลังจากได้ยินค�ำพูดของอีกฝ่าย หญิงสาว
ก้มมองกระเป๋าราคาหลายแสนในมือ กระเป๋าสุดรักที่เธอต้องทารุณตัวเอง
อดมื้อกินมื้อเพื่อที่จะได้ครอบครองมัน
“อ้วก... ฉะ...ฉันอ้วกใส่แอร์เมสขะ...ของฉัน”
และแทบจะทันทีทห่ี ญิงสาวพูดจบ สติสุดท้ายทีพ่ ยุงร่างกายของเธอ
เอาไว้กห็ ลุดลอยออกไปอย่างแท้จริง
โครม!
“ปริม!”
“ไอ้หนู!”

ผกายฤทธิ์จัดท่านอนให้ลูกสาวเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะดึงผ้าห่มขึ้น

คลุมร่างสลบไสลไม่ได้สติเพือ่ ให้ความอบอุน่ นัยน์ตาของคนเป็นพ่อนิง่ มอง
ดวงหน้ายามหลับใหลนั้นอยู่นาน ก่อนความสบายใจที่ได้ลูกกลับบ้านจะ
ค่อยๆ บรรเทา เปลี่ยนเป็นโมโหโกรธาเมื่อนึกถึงตัวต้นเหตุท่ีทำ� ให้ดวงใจ
ทั้งดวงของเขาร้องห่มร้องไห้ราวกับเด็กๆ
‘ฮึก รันโทร. มาขอเลิกหนู เขาบอกว่าเขาหมดรักหนูแล้ว ฮือๆ หมด
รักอะไรกัน เราสองคนก�ำลังจะหมัน้ แท้ๆ ฮือ...หนูเจ็บตรงนีจ้ งั พ่อ ไม่มแี ผล
แต่ท�ำไมหนูเจ็บ’
เสียงคร�ำ่ ครวญของลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนดังชัดในความรูส้ กึ พลัน
เจ้าของนัยน์ตาดุดนั ก็ก�ำหมัดแน่น หันหลังกลับออกไปจากห้องนอนสีหวาน
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เมื่อเห็นปุรมิ ยืนรออยู่นอกห้องอย่างที่ควรเป็น คนรุ่นเก๋าก็เอ่ยเสียงเบา ไม่
แสดงท่าทางใดๆ นอกจากความโกรธเกรี้ยวเต็มพิกัดบนใบหน้า
“ไอ้ลูกชาย”
“ครับ คุณลุง”
“มาด้วยกัน!”
กล่าวแค่นั้นผกายฤทธิ์ก็เดินน�ำลงบันไดไปโดยไม่หันกลับมามอง
แพทย์หนุม่ อีก และดูเหมือนปุรมิ จะเข้าใจความหมายนัน้ จึงหันไปล็อกและ
ปิดประตูห้องนอนให้ตรีประดับก่อนเดินตามผกายฤทธิ์ไปด้านล่าง ที่ซึ่ง
เจ้าของบ้านก�ำลังปลดปืนลูกซองประดับบ้านลงมาจากผนัง
“ผมขอจับมันสักประเดีย๋ ว หทัย” ผกายฤทธิก์ ล่าวกับภรรยาในกรอบ
รูปราวกับขออนุญาตหล่อน “ขอลั่นมันแค่นัดเดียวเท่านั้น...แค่นัดเดียวก็
เกินพอ”
ว่าจบบิดาของคนเมามายก็หันหลังเดินดุ่มออกจากบ้านดั่งว่าได้รับ
ค�ำอนุญาตนั้นจากภรรยาแล้ว เขาปีนขึ้นรถฮัมวี่ที่จอดนิ่งอยู่ในที่จอดรถ
และทันทีทปี่ รุ มิ ตามมานัง่ ตรงต�ำแหน่งข้างคนขับ คนรุน่ เก๋าก็ขบั เจ้ารถบึกบึน
น่าเกรงขามสมกับเจ้าของ ทะยานออกจากบ้านตรงไปยังทีอ่ ยูอ่ าศัยของตรัน
คนที่เกือบจะได้เป็น...ลูกเขยของเขา

บ้านใจกลางกรุงหลังสวยเติมแต่งด้วยสีสนั ของไฟในงานปาร์ตรี มิ สระ

ซึง่ อยู่ตดิ กับตัวบ้าน สาวสวยนุ่งน้อยห่มน้อยหลายสิบคนเต้นยัว่ ยวนอยู่ใน
สระว่ายน�้ำขนาดใหญ่พร้อมถูไถลูบไล้กายแบบบางที่โผล่พ้นบิกินีตัวจิ๋วไป
ด้วย เหล่าบุรษุ ซึง่ ประกอบไปด้วยหนุ่มหล่อไฮโซต่างจ้องมองเหล่าสาวน้อย
ที่เจ้าภาพจ้างมาตาเป็นมัน ที่ใจกล้าหน่อยถึงขนาดกระโจนลงสระ ตามไป
ซัดนัวกันในน�้ำไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหม
ผกายฤทธิ์ที่เพิ่งมาถึงจุดหมายจอดรถฮัมวี่ขวางทางเข้าออกอย่างไม่
สนใคร ก่อนก้าวลงมาพร้อมปืนลูกซอง เดินตรงเข้าไปด้านใน ผ่านงานปาร์ตี
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ไม่สนใจว่าเหล่าเพือ่ นของคนทีม่ ธี รุ ะด้วยจะให้ความสนใจต่อการปรากฏตัว
ของขาร็อกรุ่นใหญ่อย่างเขาแค่ไหน
“เฮ้ย! นั่นฤทธิ์วงเพื่อนชีวิตใช่หรือเปล่า ว่าแต่เขามาท�ำอะไรที่นี่วะ”
ผู้ชายคนหนึ่งกล่าวขณะคว้าแก้วค็อกเทลมาจากบาร์เทนเดอร์ซึ่ง
เจ้าภาพของงานเช่นตรันจ้างมาเป็นกรณีพิเศษ
“ถุย ไอ้วิน นี่มึงไม่รู้ว่าฤทธิ์เพื่อนชีวิตคือพ่อเมียไอ้รันเหรอ”
“เมียไอ้รนั ...คนไหนวะ”
ชายคนเดิมถามอย่างสงสัย ก็เขาสงสัยจริงๆ นี่ เพราะตรัน เพื่อน
ของเขามีเมียคนเดียวที่ไหน มันมีเป็นโหล จริงๆ โหลเดียวยังน้อยไปหาก
จะนับแบบไม่ล�ำเอียง
“ก็ต้องเป็นปริมสิวะ แต่จะว่าไปมันเพิ่งบอกกูตอนบ่ายว่าโทร. ไปขอ
เลิกปริมแล้ว”
ค�ำพูดของเพือ่ นท�ำเอาชายหนุม่ คนแรกร้องอ้อ ก่อนจะท�ำเสียง ‘เหอะ’
เมื่อนึกอะไรขึ้นได้
“ไอ้โง่นนั่ เลิกกับปริมเพราะติดใจยายเบ็ตตี้ มันคิดยังไงของมันถึงได้
เลือกผู้หญิงคนนั้นแทนปริมวะ ดูก็รู้ว่ายายเบ็ตตี้ร้ายแค่ไหน นี่ฉันไม่ได้
ตัดสินหล่อนจากหน้าตานะ แต่คนดีๆ ที่ไหนจะคบซ้อนกันลับหลังแฟน
เพื่อนตัวเอง เว้นแต่ยายนั่นจะเป็นโรคจิตอ่อนๆ”
“แล้วใครบอกมึงว่าปริมกับเบ็ตตี้เป็นเพื่อนกัน ที่กูรู้คือสองคนนั้น
ไม่ถูกกันตั้งแต่มหา’ลัยไม่ใช่เหรอ”
“อ้าว นี่กูตกข่าวอีกแล้วเหรอเนี่ย”
“เออ มึงตกข่าวตลอดแหละ”
ชายหนุ่มคนแรกยักไหล่อย่างไม่เห็นเป็นเรื่องส�ำคัญก่อนจะยกแก้ว
ค็อกเทลขึน้ จิบ นัยน์ตามองตามหลังขาร็อกรุ่นเดอะไป ในใจแอบลุ้นว่าการ
มาครั้งนี้ของคนผู้นั้นจะน�ำพาหายนะใดมาให้เพื่อนจอมเจ้าชู้ของตน
“แปลว่าลุงแกก็คงมาเพื่อกระทืบไอ้รัน”
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“น่าจะเปล่า แกก็เห็นว่าเขาถือลูกซองมาด้วย จะลงแรงกระทืบไอ้รนั
อีกท�ำไม”
“โหดฉิบหาย เราไปช่วยไอ้รันมันหน่อยดีไหมวะ”
“ไม่อะ ฤทธิเ์ พือ่ นชีวติ ไม่ใช่แค่ลงุ แก่ๆ วัยเกษียณอย่างทีแ่ กคิดหรอก
นะ ฉันบอกเลย...คนนี้เบื้องหลังไม่ธรรมดา”
ชายหนุ่มคนแรกเหล่ตามองเพื่อน ยกแก้วค็อกเทลขึ้นจิบอีกครั้ง
แล้วตอบเสียงเบา
“อืม...กูเริ่มกลัวแทนไอ้รนั จนเยี่ยวเหนียวแล้วเนี่ย”

ขณะทีค่ นด้านนอกลุน้ กันปัสสาวะเหนียว ในห้องรับแขกของบ้านหลัง

ใหญ่กลับร้อนระอุจนเพลิงปรารถนาแทบจะแผดเผาทัง้ สองร่างจนมอดไหม้
กลายเป็นจุณ ตรันไล้รมิ ฝีปากไปตามซอกคออ่อนนุม่ ของตัวท็อปเบอร์ตอง
ของคืนนี้ ขณะที่หญิงสาวในชุดบิกินีสีแดงใต้ร่างครางกระเส่าเพราะได้รับ
การปรนเปรอ มือของชายหนุ่มเริ่มปลดเปลื้องเสื้อผ้าของหล่อนออกไป
ทีละชิ้น ทว่าตอนนั้นเองที่เสียงฝีเท้าหนึ่งดังมาหยุดด้านหลัง พร้อมกับที่
ร่างอ่อนของสาวน้อยซึ่งเขาจ่ายไปแพงเหลือเกินเริ่มเกร็งแข็งราวกับพบเจอ
บางสิ่งที่น่าหวาดกลัว
“ว่าไงไอ้ลูกหมา”
เสียงปริศนาที่ดังขึ้นท�ำให้ตรันผละออกจากร่างหญิงสาวที่นัวเนียอยู่
ทันที เมือ่ หันไปมองก็พบผกายฤทธิย์ นื จังก้าถือปืนตัง้ ท่ารออยู่ เพียงแค่นนั้
หนุ่มจบนอกอย่างตรันก็แข้งขาอ่อนยวบ ไถลตกจากโซฟา มือปากสัน่ พับ่ ๆ
ยกมือขึ้นร้องขอชีวิต
“คะ...คุณพ่อ”
ผกายฤทธิ์นิ่งมองตรันที่สั่นงกๆ เพราะหวาดกลัวสิ่งที่อยู่ในมือเขา
แล้วจึงก้าวเข้าไปใกล้ เล็งปากกระบอกปืนไปทีก่ ลางหน้าผากอดีตคนรักของ
ลูกสาว ท่าทางคุกคามนัน้ ท�ำให้สาวน้อยเบอร์ตองรีบเก็บบิกนิ ขี นึ้ แนบอก วิง่
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กรี๊ดออกไปด้านนอกอย่างลนลาน และดูเหมือนเสียงนั้นจะท�ำให้คนในงาน
เริ่มให้ความสนใจจนต้องวิ่งเข้ามาออดูอย่างอยากรู้อยากเห็น
“ว่ายังไง แกมีอะไรจะสั่งเสียก่อนตายไหม”
ผกายฤทธิถ์ ามเสียงเหีย้ ม ใบหน้าทีป่ กติแม้ไม่แสดงอารมณ์กน็ า่ กลัว
มากพออยู่แล้วปรากฏรอยยิ้มอ่อนๆ ทว่ากลับดูคล้ายก�ำลังแสยะยิ้ม เป็น
รอยยิ้มเหี้ยมเกรียมที่เล่นเอาตรันหน้าซีดเผือดยิ่งกว่าเดิม
“คะ...คุณพ่อ ประ...ปริมสบายดีหรือครับ”
ถามจบตรันก็นกึ อยากกัดลิน้ ทีพ่ นั กันจนยุง่ ของตัวเอง เขาเสียสติไป
แล้วหรือไงถึงถามออกไปอย่างนั้น ตรีประดับคงจะฟูมฟายย�่ำแย่มิใช่หรือ
พ่อของเธอถึงบุกมาที่บ้านเขา เอาปืนมาจ่อหัวเขาแบบนี้!
“เป็นค�ำถามทีด่ ี แต่คำ� ตอบ...ดูเหมือนคนหน้าตัวเมียอย่างแกจะไม่มี
โอกาสได้อยู่ฟัง”
กล่าวจบผกายฤทธิ์ก็ดันกระบอกปืนไปชิดหน้าผากตรันจนศีรษะ
ของจอมเจ้าชู้แหงนเงยไปตามแรงดัน ตอนนัน้ เองทีก่ างเกงตรงหว่างขาของ
ชายหนุ่มมีน้�ำบางอย่างไหลออกมา และมันยิ่งปรากฏเด่นชัดขึ้นไปอีกเมื่อ
ผกายฤทธิ์เลื่อนปากกระบอกปืนไปจ่อบริเวณเป้าของตรันแทน
“ดูเหมือนน้องชายแกมีอะไรอยากจะพูดกับฉัน”
“มะ...ไม่ครับคุณพ่อ ไม่...ไม่มีจริงๆ”
“แล้วท�ำไมมันถึงพ่นน�้ำลายออกมาอย่างนั้นล่ะ หรือที่แท้มันไม่ใช่
น�้ำลาย...แต่เป็นฉี่”
สิน้ ค�ำว่าฉี่ คนในงานก็เริม่ หัวเราะคิกคักอย่างเห็นเป็นเรือ่ งตลก ตรัน
อับอายจนอยากวิ่งหนี เขาซึ่งเป็นหนุ่มเนื้อหอมในสังคม พ่วงต�ำแหน่ง
นักเรียนจบนอกอนาคตไกล กลับต้องมาเจอเรื่องน่าอัปยศอดสูเช่นฉี่รด
กางเกงกลางงานปาร์ตีของตน เขาคงถูกใครๆ หัวเราะเยาะไปอีกนาน ไม่สิ
คงถูกหัวเราะเยาะไปจนตายมากกว่า ทว่าความกลัวกลับมีเยอะจนเขาไม่กล้า
กระดุกกระดิก ท�ำเพียงนัง่ จมบ่อปัสสาวะต่อไปอย่างนัน้ จ�ำทนให้คนอืน่ เขา
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หัวเราะ ดีกว่าให้อดีตว่าที่พ่อตาคิดว่าเขาก�ำลังขัดขืน
“คะ...คุณพ่อ ผม...ผะ...ผมขอโทษ”
รอยยิ้มแสยะของผกายฤทธิ์หายไปจากใบหน้าครั้นได้ยินสิ่งที่ตรัน
พูด ท่าทีนนั้ ดูราวกับเสือด�ำตัวใหญ่ทหี่ มอบต�ำ่ ไม่ไหวติงเพือ่ รอกระโจนปลิด
ชีวิตเหยื่อ
“ตลอดชีวิตการเป็นพ่อของฉัน ถนอมยายปริมยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด
บนตัวลูกสาวฉันไม่เคยมีแผลเลยแม้แต่รอยข่วนเดียว แล้วแกคิดว่าตัวเอง
มีสิทธิ์อะไรถึงมาท�ำให้ลูกสาวฉันเจ็บ”
คนเป็นพ่อเอ่ยถาม เสียงหัวเราะรอบตัวหายไปแล้ว คงเหลือไว้แต่
ความตึงเครียดกับสถานการณ์ที่ดูจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
“ผมจะไปขอโทษปริม ผะ...ผมจะไปกราบเท้าปริมครับพ่อ ผม...ผะ...
ผม...”
ผกายฤทธิ์เลิกคิ้วมองตรันอย่างสนใจในค�ำพูดแล้วยิ้มแสยะอีกครั้ง
เวลาเดียวกับที่ปากกระบอกปืนลูกซองจ่อไปที่หน้าผากของตรัน
“คิดว่าฉันจะปล่อยให้แกมีโอกาสได้ทำ� แบบนัน้ เหรอ หึ...ขืนปล่อยแก
ไป มีหวังลูกสาวฉันใจอ่อนให้แกกันพอดี”
ตรันอ้าปากค้างกับค�ำพูดที่ดูเหมือนจะไม่ยอมรับการขอโทษจากเขา
ซ�ำ้ ยังท�ำท่าเหมือนจะขัดขวางหากเขาจะกลับไปหาตรีประดับอีก แต่ยงั ไม่ทนั
ที่ตรันจะได้ร้องถามว่าคนตรงหน้าจะเอาอย่างไรกันแน่ เสียงโวยวายกรีด
ร้องจากทางสระว่ายน�้ำก็ดังขึ้น พร้อมกับที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจในชุดสีเข้มวิ่ง
เข้ามาตรึงก�ำลังรอบบ้านของตรัน
ตรันเบิกตาอย่างตื่นตระหนก มองร่างของต�ำรวจยศสูงนายหนึ่งที่
เดินฝ่ากลุ่มแขกที่ก�ำลังแตกตื่นจนดูผิดปกติเข้ามาในห้อง ต�ำรวจนายนั้น
ปรายตามองตรันเพียงเล็กน้อย ก่อนจะหันมองผกายฤทธิ์แล้วค่อยๆ ถอด
หมวกออก
“แกปลุกฉันตอนตีสองอีกแล้วไอ้ฤทธิ์”
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พันต�ำรวจเอกพันศักดิ์พูดอย่างติดจะร�ำคาญขณะมองเพื่อนสนิทที่
มองตอบอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาว อีกฝ่ายไม่มีสีหน้าขอบคุณด้วยซ�้ำที่นาย
ต�ำรวจยศสูงอย่างเขายอมแงะตัวเองออกจากเตียงนอนแสนนุ่มเพื่อเพื่อน
“ไอ้ใหญ่ ยัดข้อหา ‘เพิ่ม’ ให้ไอ้ฉ่แี ตกนี่ที”
“หืม...ยัดกันเลยเหรอ ฉันจะท�ำงั้นได้ไง มันไม่ถูกต้องนา...” พัน
ต�ำรวจเอกพันศักดิ์กล่าวด้วยน�้ำเสียงลังเล ทว่าแววตายามมองตรันดู
เอาเรื่องจริงจังตามเพื่อนสนิท
ยังไม่ทนั มีใครเอ่ยอะไรต่อ ต�ำรวจนายหนึง่ ก็วงิ่ เข้ามาในห้องรับแขก
ด้วยท่าทางรีบร้อนแล้วส่งถุงบางอย่างให้พนั ต�ำรวจเอกพันศักดิ์ เขารายงาน
การตรวจพบสารเสพติดภายในงานปาร์ตอี ย่างจริงจัง ก่อนจะได้รบั อนุญาต
จากผู้บังคับบัญชาให้ควบคุมตัวทุกคนในงานไปสอบปากค�ำที่โรงพัก
พันต�ำรวจเอกพันศักดิ์ถือถุงใสที่มีผงสีขาวบริสุทธิ์ไว้ แล้วชูมันขึ้น
เสมอหน้า
“เล่นน�้ำแข็งเยอะขนาดนี้ ไอ้หมอนี่มันรวยหรือเจ้าฤทธิ์”
ผกายฤทธิไ์ ม่ตอบ เขายังคงจ้องตรันพร้อมกับพูดเสียงเหีย้ มแบบเดิม
“แค่นั้นมันน้อยไป ยัดข้อหาเพิ่มให้มนั เข้าไปอีก”
พันต�ำรวจเอกพันศักดิ์หันมองผกายฤทธิ์อย่างเริ่มสงสัย ว่าเจ้าหนุ่ม
ทีน่ งั่ จมบ่อฉีไ่ ปท�ำอะไรให้เพือ่ นของเขาแค้นเคืองจนไม่สนถูกผิด ปกติผกายฤทธิ์ไม่ใช่คนอยุติธรรมแบบนี้เสียหน่อย
“หมอนี่มันไปท�ำอะไรลูกสาวแกหรือไง” คนเป็นเพื่อนถามอย่างพอ
เดาได้
“อืม...มันเป็นแฟนเก่าของยายปริม”
“โอ้ว...”

หลังจากตรันและทุกคนในงานถูกรวบตัวไปสอบปากค�ำที่โรงพัก

ผกายฤทธิ์ก็เดินกลับออกมา ที่นั่นเขาพบปุริมยืนรออยู่ ใบหน้าหล่อเหลา
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ของแพทย์หนุม่ ยังคงสงบนิง่ มองตอบผกายฤทธิโ์ ดยไม่พดู อะไรแม้รา่ งกาย
ดูคล้ายจะอิดโรยก็ตาม
“ตอนที่แกให้ปุณณ์ไปตาม ฉันบอกเลยว่าอยากจะซัดแกให้ตาย
เพราะนอกจากแกจะหาญกล้ามาใช้ฉัน แกยังใช้หลานอีกคนด้วย แค่งาน
หมอที่ปุณณ์ท�ำมันคงยังเหนื่อยไม่พอสินะไอ้ฤทธิ์ ถึงได้ลากมาวุ่นเรื่อง
ลูกสาวแกเพิ่มอีก”
พันต�ำรวจเอกพันศักดิก์ ล่าวเมือ่ เดินมาถึงตัวแพทย์หนุม่ เขาเอือ้ มมือ
ตบไหล่ให้ก�ำลังใจนายแพทย์ลูกชายของไกรราช เพื่อนสนิทอีกคนของเขา
และผกายฤทธิ์ ทว่าชายหนุ่มที่ยืนนิ่งอยู่ก่อนกลับพูดแก้
“ผมเต็มใจครับลุงใหญ่”
“นั่น มันต้องอย่างนั้น”
ผกายฤทธิก์ ล่าวเสริมค�ำปุรมิ แต่ไม่คดิ อธิบายต่อว่าอย่างนัน้ คืออย่าง
ไหน พันต�ำรวจเอกพันศักดิ์พอรู้ความนัยจึงแสร้งท�ำเป็นพูดเรื่องอื่นไปเสีย
ไม่อยากเจาะจงอะไรหากยังไม่ถึงเวลาอันควร
“แต่ฉนั สงสัยอยู่อย่างไอ้ฤทธิ์ ว่าแกรู้ได้ยงั ไงเรือ่ งทีเ่ ด็กตรันนัน่ มันมี
ยาไว้ในครอบครอง”
“ฉันรู้มานานแล้ว เพียงแต่ไม่ได้บอกใคร”
“แปลว่าแกตรวจสอบปูมหลังแฟนลูกสาวอีกคนแล้วสิ มิน่า ถึงรู้ว่า
ไอ้เด็กนีม่ นั ค้าด้วย ยังไงแกก็ไม่ยอมให้หมอนัน่ เลือ่ นเป็นลูกเขยอยูด่ ใี ช่มะ”
“อืม”
นายต�ำรวจใหญ่ส่ายหน้าระอา “บอกเลยนะ ยายปริมมันจะขึ้นคาน
จริงๆ ก็เพราะแกนี่ละ แฟนคนไหนๆ แกก็ให้คนไปตรวจสอบหมด ความ
ผิดตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหายังสืบจนรู้แล้วตามไปเอาผิดเขาได้”
“ฉันจะกลับไปบอกยายปริมให้ว่า ลุงใหญ่พูดว่าปริมจะขึ้นคาน”
พันต�ำรวจเอกพันศักดิ์ท�ำตาโต หมดความเคร่งขรึมไปแล้วเพราะ
ลูกน้องกลับโรงพักไปหมด
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“อย่าเชียวนะโว้ย ไม่งั้นยายปริมมันมาแหกอกฉันแน่ ลูกแกน่ะมัน
ร้ายยิง่ กว่าเสือ เผลอๆ เกิดมันแค้นฉันขึน้ มา ไปพูดใส่ความกับคุณหญิงว่า
ฉันมีเมียน้อย ฉันได้ตายกันพอดี!”
“ประโยคนี้ฉันก็จะเป็นธุระเอาไปบอกยายปริมให้เหมือนกัน แกไม่
ต้องห่วง”
“ไอ้ฤทธิ์!”
ผกายฤทธิห์ วั เราะ เช่นเดียวกับปุรมิ ทีย่ มิ้ มุมปากครัน้ นึกถึงฤทธิเ์ ดช
ของตรีประดับ
ในกลุม่ เพือ่ นสนิทของพ่อเขา ซึง่ ประกอบด้วยผกายฤทธิ์ พันศักดิ์ และ
ไกรราช พ่อของเขา ล้วนมีตรีประดับเป็นหลานสาวเพียงคนเดียว ธรรมดา
ของผู้ชายทีจ่ ะเอ็นดูและหวงเด็กผู้หญิงเป็นพิเศษ นีก่ เ็ ช่นกัน เพราะส�ำหรับ
ตรีประดับแล้ว เธอจะเป็นหลานสาวฤทธิ์มากของบรรดาลุงๆ เสมอ แม้แต่
กับพ่อของเขาผูซ้ งึ่ เคร่งเครียดเอาแต่โหมงานตัง้ แต่ ‘น้องปราย’ น้องสาวของ
เขาตายไป ก็ยงั ยอมลงให้ตรีประดับคนนีห้ ลายส่วน ปุรมิ ทราบดีวา่ พ่ออ่อน
ลงเมื่ออยู่กับตรีประดับ เพราะส�ำหรับพ่อ ตรีประดับคือตัวแทนน้องปราย
ผูล้ าลับ ขณะทีบ่ รรดาป้าๆ อย่างแม่ของเขาและภรรยาของพันศักดิเ์ องก็เอ็นดู
เธอไม่แพ้กัน
พันต�ำรวจเอกพันศักดิ์เหลือบตามองปุริมที่มีรอยยิ้มค้างอยู่ตรง
มุมปาก เขายิ้มในใจแล้วแสร้งถาม
“นี่ไอ้ฤทธิ์ ฉันถามจริงๆ นะ ที่แกคอยตามสืบปูมหลังบรรดาแฟน
ยายปริมแบบนี้ เพราะแกอยากได้ลูกเขยที่เพอร์เฟกต์ใช่หรือเปล่า”
ผกายฤทธิม์ องตอบเพือ่ นสนิท พร้อมกับเอ่ยความตัง้ ใจจริงทีค่ นเป็น
พ่อเช่นเขาปรารถนาด้วยน�ำ้ เสียงราบเรียบ
“มันไม่มีหรอกผู้ชายที่เพอร์เฟกต์น่ะ ฉันก็แค่ต้องการคนธรรมดาที่
สามารถดูแลปริมได้ดีไม่น้อยไปกว่าฉัน”
คนมีสแี สร้งพยักหน้าเข้าใจประโยคทีเ่ คยได้ยนิ เพือ่ นพูดมาไม่ตำ�่ กว่า
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พันครั้ง ถึงกระนั้นคนเป็นต�ำรวจก็ยังแสร้งถามต่อ ไม่ใช่อยากรู้ เพียงแต่
อยากให้ใครอีกคนในวงสนทนาได้รู้และได้รับฟัง
“แล้วตอนนีโ้ ผล่มารางๆ บ้างหรือยังล่ะ ลูกเขยในอุดมคติของแกน่ะ”
ถามจบนายต�ำรวจยศใหญ่กเ็ หล่ตามองปุรมิ ซึง่ ท�ำเพียงยืนเงียบฟังอย่างสงบ
เท่านั้น
ผกายฤทธิ์มองตามสายตาเพื่อน รอยยิ้มก่อนหน้านี้หายไป เปลี่ยน
เป็นสีหน้าจริงจังหนักแน่น ไม่อ่อนข้อ
“อาจจะเจอ แต่ที่รู้คือฉันจะไม่ให้อภิสิทธิ์ใครเป็นกรณีพิเศษทั้งนั้น
ถ้ามันจะเข้ามา มันก็คือศัตรูของฉันเท่าเทียมกับคนอื่นๆ”
“ถึงแม้ว่าไอ้หนุ่มคนนั้น แกจะเคยเลี้ยงและเห็นมันมาตั้งแต่เด็กๆ
อย่างนั้นเหรอ”
คราวนีค้ นเป็นพันต�ำรวจเอกไม่เหล่ตามองอีกแล้ว แต่จอ้ งตรงๆ ไปที่
ปุรมิ เลย แน่นอนว่าผกายฤทธิเ์ องก็เช่นกัน เพราะพ่อจงอางหวงไข่จอ้ งลูกชาย
เพื่อนเขม็ง พูดเสียงเข้มให้รู้กันตรงๆ ว่าเขาหมายถึงใคร
“ใช่ ถึงไอ้หนุ่มคนนั้นฉันจะเอ็นดูเหมือนลูกชายแท้ๆ แต่ถ้ามันยัง
รับปากฉันไม่ได้ว่าจะไม่ทำ� ให้ลูกสาวของฉันต้องเสียใจอีก ‘เป็นครั้งที่สอง’
ต่อให้รกั เหมือนลูก ฉันก็ไม่ยอม!”

๔

ค่าสินสอด

แสงอาทิตย์แรกของวันสาดส่องลอดเถาดอกค�ำปองน้อยที่ห้อย

เป็นพวงระย้าลงมาจากก้านอ่อนเรียวเล็ก ดอกสีชมพูแบบดอกชมพูม่ า่ เหมีย่ ว
ของมันดกครึม้ เบียดเสียดจนดูเป็นพุม่ ใหญ่ ตัดกับตัวบ้านสีขาวละมุนซึง่ เจ้า
ดอกไม้แสนสวยใช้เลื้อยเป็นดั่งหลักที่พักพิงมาตลอดช่วงชีวิตของมัน พวง
สีสดทีถ่ งึ แม้จะไร้กลิน่ หอมแต่กด็ งู ามจับตาพันเกีย่ วกับบานหน้าต่างชัน้ สอง
ซึง่ เปิดรับแสงตะวัน มันโอนเอนไหวไปตามลมหนาวแรกของเดือนธันวาคม
ซึ่งพัดโชยเข้าสู่ห้องนอนหลังบานหน้าต่าง โชยเอื่อยๆ สลับแรงบ้างเบาบ้าง
ราวกับต้องการปลุกร่างที่ขดอยู่ใต้ผ้าห่มบนเตียงให้ลืมตาตื่นรับแรกอรุณ
คิ้วสีอ่อนของหญิงสาวเจ้าของห้องขมวดเข้าหากันเมื่อลมหนาวบาง
ส่วนเล็ดลอดเข้ามาภายในผ้าห่มนวม ก่อนเธอคนเดียวกันนั้นจะพลิกตัว
นอนหงาย พยายามข่มตาลงอีกครัง้ อย่างเกียจคร้าน พลันขมับสองข้างก็เริม่
เต้นตุบๆ พร้อมอาการปวดหัวน้อยๆ ซึ่งเกิดจากการตกค้างของฤทธิ์
แอลกอฮอล์ที่จัดหนักไปเมื่อคืน
นางสาวตรีประดับในวัยยี่สิบปลายๆ ยังคงหลับสนิทแต่ใบหน้ากลับ
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งอง�้ำ สาเหตุเพราะสมองที่กำ� ลังปวดหนึบของเธอเริ่มประมวลภาพเรื่องราว
ก่อนหลับไป ตัง้ แต่ภาพทีเ่ ธอถูกชายคนรักบอกเลิก ภาพทีเ่ ธอเมามายอย่าง
น่าอายและน่าอนาถ ภาพพ่อของเธอนั่งเช็ดตัวให้ ภาพสายตาต�ำหนิของ
ปุรมิ และสุดท้าย...ภาพกระเป๋าแอร์เมสสุดทีร่ กั ทีเ่ ปียกมะล่อกมะแล่กเพราะ
อ้วกกลิ่นยาดอง ซึ่งชายหนุ่มคนก่อนหน้าบอกกับเธอว่าอ้วกนั้น...เป็นฝีมือ
ของเธอเอง
เดี๋ยวนะ อ้วกเหรอ!
ทันทีทสี่ มองประมวลข้อมูลต่างๆ ได้ส�ำเร็จครบถ้วน นัยน์ตากลมโต
ของคนใต้ผา้ ห่มก็เบิกกว้างอย่างรวดเร็ว ขาสองข้างถีบผ้าห่มออกจากตัวจน
ปลิวว่อนไปอีกทาง ก่อนร่างในชุดนอนจะกระเด้งขึ้น เผยผมเผ้าที่ครั้งหนึ่ง
เคยม้วนเป็นลอนสวยแต่ตอนนี้ดูกระเซอะกระเซิงราวกับคนจิตวิปลาสใต้
สะพานลอยในย่านแออัด
“ปุณณ์!”
ตรีประดับร้องเรียกชื่อใครบางคนลั่นบ้าน คนที่เธอเดาเอาว่าต้อง
เป็นต้นเหตุของเรือ่ งอ้วกแอร์เมสทีเ่ ธอก�ำลังประสบ หญิงสาวหันไปมองนอก
หน้าต่าง ครั้นเห็นหลังคาบ้านของคนที่กำ� ลังหาตัว ในใจก็ยิ่งเคืองแค้นจน
ต้องกัดฟันกรอด
ทันใดนัน้ หูของตรีประดับก็ได้ยนิ เสียงพูดของใครบางคนลอยมาตาม
ลม ไม่รอช้า หญิงสาวรีบถลาไปทางหน้าต่างก่อนจะสะดุดล้มหัวฟาดพื้น
ทว่าเพราะความโกรธยังสุมอก เธอจึงไม่สนใจความเจ็บปวดภายนอก ลุก
ขึน้ ยืนเกาะขอบหน้าต่างห้องแล้วก้มมองต้นเสียงด้านล่าง เห็นคนทีเ่ ธอก�ำลัง
ปรามาสรดน�้ำต้นไม้และคุยกับเจ้าส้มแสด หมาของเธออยู่
“หมอปุณณ์!”
ตรีประดับเรียกคนในสายตาลั่นบ้านอีกรอบ ก่อนจะชี้เจ้าของชื่อที่
เงยหน้าขึ้นมามองตอบเธอด้วยสีหน้าไร้อารมณ์เช่นเคย...หน็อย!
“รออยู่ตรงนั้นนะ อย่าได้คิดหนีเชียว”
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เมื่อสั่งเสร็จหญิงสาวก็หมุนตัววิ่งออกจากห้อง เธอถีบประตูดังปัง
สองมือก�ำหมัดแน่น ผมเผ้าไม่ต้องหวีมันแล้ว!
เสียงวิง่ ลงส้นเท้าของตรีประดับดังขึน้ ทุกจังหวะทีห่ ญิงสาวซอยเท้าถี่
ลงบันไดบ้านไป ระดับความเร็วของเธอไม่ชา้ กว่าหนึง่ วินาทีตอ่ บันไดสามขัน้
เมื่อลงมาถึงชั้นหนึ่งได้ก็รีบร้อนจนไม่คิดแวะใส่รองเท้า ผลักประตูข้างบ้าน
ออก เดินตึงตังด้วยเท้าเปล่าไปตามทางเดินหินทีป่ บู นสนามหญ้าซึง่ ทอดยาว
ตรงไปสู่บ้านอีกหลัง ดั่งว่าบ้านทั้งคู่เป็นบ้านที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน
ใช่แล้ว คุณฟังไม่ผดิ ทางเดินหินบ้านของตรีประดับกับบ้านของปุรมิ
เชื่อมติดกัน จะมีก็แต่รั้วต้นไม้พุ่มเตี้ยๆ ซึ่งสร้างแทนรั้วปูนเท่านั้นที่กั้น
อาณาเขตของสองบ้านไว้
“ปุณณ์!”
“อืม”
ปุริมในชุดเสื้อยืดสีขาวกางเกงเซิร์ฟเสมอเข่าขานตอบแล้วก็เงียบไป
ขณะที่นัยน์ตาคู่คมของเขาพินิจมองเท้าขาวสะอาดของตรีประดับ ก่อนจะ
เลื่อนสายตาขึ้นมองหน้าผากที่ปูดโปนเป็นลูกมะนาวของเธอ
“หัวไปโดนอะไรมา”
ตรีประดับลูบหน้าผากตัวเอง เมื่อพบว่าการล้มคะม�ำเมื่อกี้ท�ำให้
บริเวณนั้นปูดออกมา เธอก็ยิ่งไม่พอใจคนตรงหน้าเข้าไปใหญ่
“ไม่ตอ้ งมานอกเรือ่ ง แกอธิบายเรือ่ งรีเบกก้าของฉันมาเดีย๋ วนีเ้ ลยนะ
ตกลงเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้น”
หญิงสาวถามถึง ‘รีเบกก้า’ หรือเจ้ากระเป๋าแสนรักของตน สีหน้าไม่
พอใจท�ำให้ปุริมที่ยังคงจับจ้องต�ำแหน่งปูดบวมบนหัวเธอจ�ำต้องละสายตา
“เดาไม่ออกเหรอว่าเมื่อคืนตัวสร้างวีรกรรมอะไรเอาไว้บ้าง”
ตรีประดับเชิดหน้าอย่างไม่ยอมจ�ำนนต่อเสียงต�ำหนิของอีกฝ่าย เธอ
เดินเข้าไปใกล้เขาอย่างท้าทาย รู้ว่าอย่างไรเขาก็ต้องยอมอ่อนให้เธอชนะ ก็
คนตรงหน้าน่ะมีเรื่องติดค้างเธออยู่นี่!
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“ฉันก็แค่ดื่มไปนิดหน่อย”
“เมาหัวราน�้ำแบบนั้น...ไม่เรียกว่านิดหน่อย”
“เอ๊ะ! ก็ฉันอกหัก มันก็ต้องมีพลั้งเผลอกันบ้าง!”
“อายุหกขวบเหรอ ถึงใช้ค�ำว่าพลั้งเผลอ”
“เรื่องของฉันสิ แกเกี่ยวไรด้วย เราไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อย!”
“อืม”
ปุรมิ ตอบเพียงเท่านัน้ แล้วหันไปฉีดน�ำ้ ใส่วตั ถุบางอย่างซึง่ ตรีประดับ
ไม่ได้สนใจว่าคืออะไร
“ปุณณ์”
“อืม”
“โอ๊ย เลิกท�ำเหมือนอมอะไรไว้ในปากซะทีได้ไหม ฉันถามว่าตกลง
มันเกิดอะไรขึ้นกับรีเบกก้า...ปุณณ์!”
“แกเมาแล้วอ้วกใส่มัน ก็รู้อยู่แล้วนี่”
“แล้วฉันไปอ้วกใส่มนั ได้ยงั ไง ไม่มที างทีจ่ ติ ใต้ส�ำนึกของฉันจะท�ำเรือ่ ง
แบบนั้นหรอก นอกเสียจากว่าแกจะแกล้ง”
ชายหนุ่มหันมองตรีประดับ “ฉันเคยท�ำแบบนั้นเหรอ”
“ก็อาจจะเพิ่งเคยเมื่อคืนก็ได้”
“อืม”
“หยุดอืมซะที ทนไม่ไหวแล้วนะ!”
หญิงสาวจ�้ำอ้าวเข้าไปใกล้ร่างที่สูงกว่าเธอราวสิบเซนติเมตร แล้ว
เอือ้ มมือแย่งสายยางฉีดน�้ำมาจากคนตรงหน้าซึง่ ก�ำลังตัง้ หน้าตัง้ ตาฉีดน�้ำใส่
บางสิ่งบางอย่างที่ตรีประดับคิดว่าน่าจะเป็นต้นไม้
ทันทีที่แย่งสายยางมาได้ หญิงสาวก็หันไปทางงานของเขา ตั้งใจจะ
ฉีดน�้ำใส่ต้นไม้ให้มันรากเน่าตาย เขาจะได้หันมาสนใจการสนทนาของเธอ
เสียที ทว่าสิ่งที่เธอพบกลับไม่ใช่ต้นไม้ใบหญ้าอย่างที่เข้าใจ แต่เป็นกระเป๋า
แอร์เมสสีเทาใบยูย่ ที่ นี่ อนน�ำ้ เจิง่ เปล่งประกายด้วยหยดน�ำ้ ทีเ่ กาะพร่างพราว
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ภายใต้แสงตะวัน
“กรี๊ดดดด!”
ตรีประดับกรีดร้อง ทิ้งสายยางแล้วถลาเข้าไปหากระเป๋าสุดรักของ
ตัวเอง มือบางคว้าตัวกระเป๋าคว�ำ่ ลงเพือ่ เทน�ำ้ ออก ก่อนนัยน์ตาวาววับจะตวัด
กลับไปมองหมอหนุ่ม สุดท้ายเธอตัดสินใจยืนขึ้น ทุ่มกระเป๋าลงพื้นอย่างมี
อารมณ์ เดินไปหานายแพทย์ผู้มีสีหน้าไร้ซึ่งชีวิตจิตใจอย่างเอาเรื่อง
“นอกจากท�ำอ้วกเลอะกระเป๋าฉันแล้ว แกยังเอาสายยางบ้านัน่ มาฉีด
อีก นี่เหรอบอกไม่ได้แกล้ง!”
“ก็มันเปื้อนอ้วก ไม่คิดจะล้างหน่อยเหรอ”
“ถ้าหวังดีขนาดนั้น ท�ำไมแกไม่ส่งร้านท�ำสปาล่ะยะ!”
“อ้อ...”
ตรีประดับถลึงตาใส่ปรุ มิ ถามเขากลับอย่างเอาเรือ่ ง “อ้อคืออะไร อ้อ
ที่น่าจะส่งร้านอย่างที่ฉันบอก หรืออ้อเพื่อให้ผ่านไปงั้นเอง!”
“ก็ต้องอย่างแรกสิ”
“เหอะ คิดแบบนัน้ แต่สหี น้ากลับดูไม่รสู้ กึ ผิด แกรูไ้ หมว่าฉันต้องเก็บ
ตังค์ซื้อกระเป๋าใบนั้นตั้งกี่เดือน ฉันต้องอดข้าว! อดน�้ำ! อดชอปปิง!”
ตรีประดับว่าอย่างเจ็บแค้นก่อนจะหยุดชะงักไปดัง่ ว่าคิดอะไรได้ จูๆ่
นัยน์ตากลมโตของเธอก็พราวระยับขณะจ้องมองหมอหนุ่ม ซึ่งเธอคงไม่มี
ทางรู้ว่าสายตานั้นท�ำเอาอีกฝ่ายชักร้อนๆ หนาวๆ ขึ้นมา
ตรีประดับยิม้ ร้าย ย่างเข้าไปใกล้รา่ งสูงโปร่งทีย่ นื นิง่ แล้วกระซิบเสียง
เบา “แกต้องซื้อใบใหม่มาใช้ฉัน”
“หืม”
“ไม่ต้องมาหืม เงินเดือนหมอตั้งมากมาย แถมแกยังโสด ไม่มีภาระ
ทางการเงิน รถก็ไม่ต้องผ่อน เพราะงั้นเงินเดือนที่ได้ต่อจากนี้ก็เอามาซื้อ
แอร์เมสใบใหม่ให้ฉันเถอะ เอารุ่นหิมาลายันไซซ์สามสิบเลยนะ ดีล!”
ตรีประดับพูดอย่างมาดมั่นเอาจริง ทว่าอีกคนที่โดนบังคับให้ใช้หนี้
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กลับมองเธอเพียงครู่ เขาหันหลังเดินไปปิดก๊อกน�้ำ หันมาหยุดมองตรีประดับด้วยสายตานิง่ ๆ อีกหนึง่ ครัง้ ก่อนจะเดินเข้าไปในเรือนกระจกใกล้ๆ
แล้วปิดประตูลง
เจ้าหนีม้ องตามร่างสูงทีป่ ล่อยให้เธอพูดแล้วทิง้ เธอไว้เสียเฉยๆ อย่าง
ไม่อยากเชื่อ ก่อนจะกระแทกเท้าเดินตามไป ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องคุยเรื่องนี้
ให้เคลียร์ เธอไม่มที างยอมปล่อยให้ตวั เองเสียของรักไปฟรีๆ แบบนีห้ รอก!
หญิงสาวผลักประตูเรือนกระจกเข้าไป ภายในนั้นเต็มไปด้วยต้น
แคคตัสหรือกระบองเพชรต้นเล็กต้นน้อยทีต่ งั้ เรียงรายอย่างเป็นระเบียบบน
ชั้นไม้ แต่ละชั้นวางเรียงสูงขึ้นไปจนจดเพดานทรงสูง ใจกลางเรือนกระจก
คือโต๊ะไม้ตวั ยาวใหญ่ทเี่ ต็มไปด้วยเครือ่ งไม้เครือ่ งมือในการดูแลต้นไม้ มัน
เปรียบเสมือนโต๊ะท�ำงานอีกแห่งของนายแพทย์ปุริม เพราะเขาจะขลุกอยู่ที่
โต๊ะนั้นเสมอถ้าไม่ต้องเข้าเวรที่โรงพยาบาล ส�ำหรับตรีประดับ เธอเชื่อว่า
ชายหนุ่มมีต้นกระบองเพชรพวกนีเ้ ป็นเมีย เพราะเขาให้เวลาแก่มนั มากกว่า
สิ่งไหนในโลกรองจากงานที่โรงพยาบาล ซึ่งเธอลืมไปแล้วว่า...
ทีเ่ ขากลายเป็นคนรักต้นกระบองเพชร ก็มสี าเหตุมาจากเธอทัง้ นัน้ ...
ตรีประดับมองภาพตรงหน้าแล้วถอนใจ เดินตามแพทย์หนุ่มทีก่ ำ� ลัง
หยิบบัวรดน�้ำแบบฉีดขึ้นมา ไล่ให้นำ�้ ต้นกระบองเพชรแต่ละต้น และไม่ได้
สนใจเธอที่เดินเข้าไปใกล้ ดั่งว่าเธอเป็นเพียงอากาศธาตุภายในอาณาจักร
ของเขาเท่านั้น
“อย่ามาเดินหนีนะ!”
“เปล่า”
“งัน้ ตกลงว่ายังไงล่ะ เรือ่ งแอร์เมสเบอร์กนิ หิมาลายัน ครอคโคไดล์
ไซซ์สามสิบ จะให้หรือไม่ให้!”
หมอหนุม่ ปรายตามองหญิงสาวแล้วพูดเสียงนุม่ “ท�ำไมฉันต้องซือ้ ให้
คนที่อ้วกใส่คือแกเองไม่ใช่เหรอ”
“แต่แกเป็นคนไปรับ ช่วงเวลาที่ฉันไม่ได้สติ แกก็ต้องท� ำหน้าที่
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ป้องกันอ้วกฉันสิ!”
“อย่างงี้นี่เอง”
“อย่ามากวนนะ!”
“กระเป๋าใบนั้นมันแพงมากเลยเหรอ”
“สามแสน!”
“แล้วใบที่จะเอาล่ะ”
“สามล้าน!”
ปุริมมองตรีประดับอย่างต�ำหนิ “สามล้านสามแสน ถ้าเอาไปขาย
สามารถเลี้ยงเด็กๆ ในประเทศโลกที่สามได้ตั้งครึ่งประเทศเลยนะ”
ตรีประดับอ้าปากค้างกับเหตุผลที่ก�ำลังชี้เป้ามาตรงๆ ว่าเธอมันช่าง
ไร้สาระกับการใช้เงิน ทว่ายังไม่ทันที่หญิงสาวจะคิดค�ำพูดแถว่าตัวเองถูก
ต่อไป ประตูเรือนกระจกก็เปิดออกพร้อมร่างผอมแห้งของลูกเนียง สาวใช้
บ้านหมอหนุ่ม
“เสียงคุณปริมจริงๆ ด้วย”
ตรีประดับกับปุริมหันไปทางต้นเสียงซึ่งมีส�ำเนียงทองแดงพร้อมกัน
มองสาวใช้ในชุดอยู่บ้านซึ่งก�ำลังท�ำท่าทางดี๊ด๊าใหญ่ ก่อนอีกฝ่ายจะเดินปรี่
เข้ามาหาทั้งสองคนแล้วรีบอธิบาย
“คุณอรุณได้ยินเสียงโวยวายของคุณปริมน่ะค่ะ เลยให้ลูกเนียงมา
ตามไปกินข้าว”
ปุริมนิ่งฟังแล้วเอ่ยถามเสียงเรียบ “แล้วแม่ไม่เรียกฉันเหรอ”
สาวใช้ซงึ่ ก�ำลังยิม้ แป้นเพราะดีใจทีเ่ จอตรีประดับชะงัก ก่อนจะห่อตัว
เดินอ้อมไปใกล้เจ้านายอย่างประจบประแจง “ให้เรียกคุณปุณณ์ดว้ ยค่ะ แต่
ลูกเนียงดีใจที่ได้เจอคุณปริมเลยลืมพูดไป แหะๆ”
ตรีประดับยิ้มพอใจค�ำพูดของสาวใช้ เธอเชิดหน้าหันมองปุริมพลาง
ยักคิว้ ให้ แล้วหมุนตัวเดินออกไปจากเรือนกระจกตรงสูห่ อ้ งอาหารของบ้าน
หลังใหญ่ ทิ้งนัยน์ตาพราวระยับอย่างคนเจ้าเล่ห์ไว้ให้หมอหนุ่มถอนใจแล้ว
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เดินตามมา
โถงทางเดินซึ่งน�ำไปสู่ห้องอาหารของบ้าน ‘ชวนากร’ ไม่ใช่สถานที่
แปลกใหม่ของตรีประดับ เช่นเดียวกับรูปภาพมากมายของตัวเธอและคน
ด้านหลังทีใ่ ส่กรอบประดับไว้เต็มบ้าน เริม่ ตัง้ แต่ภาพทัง้ สองยังเป็นเด็กแดง
แบเบาะ ภาพแรกเกิดที่นอนอยู่ในตู้อบเคียงกันและมีรูปหน้าเหมือนกัน
ราวกับฝาแฝด ตลอดจนภาพพ่อของทั้งสองที่แลกกันอุ้มลูกของแต่ละฝ่าย
แล้วยืนยิ้มกว้าง ไปจนถึงภาพทั้งสองเริ่มคลาน หัดเดิน หัดเขียน ก ไก่
มีกระทั่งภาพวันแรกที่ทั้งสองเดินเข้าโรงเรียนอนุบาล จับจูงมือกันร้องไห้
ตาแดงก�่ำเพราะถูกพ่อแม่ทิ้งไว้
หญิงสาวหยุดฝีเท้าที่ก�ำลังก้าวเดินตรงหน้ารูปรูปหนึ่ง มันเป็นรูปที่
เธอชอบมายืนดูทุกครั้งเวลามาบ้านหลังนี้ ในรูปคือภาพหญิงสาวท่าทาง
อิดโรยคนหนึง่ นอนกึง่ นัง่ อยู่บนเตียงโรงพยาบาล สองแขนโอบประคองร่าง
อ่อนแอของทารกเพศหญิงและชายเอาไว้แนบอก ห่อผ้าสีชมพูคอื ตรีประดับ
ห่อสีฟ้าอ่อนคือปุริม ผู้หญิงในรูปนั้นคืออรุณร�ำไพ แม่ของชายหนุ่ม
และส�ำหรับตรีประดับ...คนในรูปก็เปรียบเสมือนแม่แท้ๆ ของเธอด้วย
พ่อของเธอเคยเล่าให้ฟงั ถึงวันทีแ่ ม่จากไป ในตอนนัน้ แม่ของเธอและ
แม่ของปุรมิ เจ็บท้องคลอดในเวลาไล่เลีย่ กัน เมือ่ อรุณร�ำไพฟืน้ ขึน้ หลังคลอด
แล้วทราบว่าตรีประดับไร้แม่เสียแล้ว ท่านก็อาสาจะเลี้ยงเธอเอง ท่านเลี้ยง
เธอคูก่ บั ปุรมิ จนกระทัง่ พ่อกลับมาเป็นผูเ้ ป็นคนได้เหมือนเก่า ถึงยอมให้พอ่
มารับกลับไป แต่หลังจากนั้นพ่อก็ต้องโยนลูกสาวมาให้อรุณร�ำไพเลี้ยงอยู่
เนืองๆ เพราะการเลีย้ งเด็กแรกเกิดนัน้ ยากจริงๆ เรียกได้วา่ ถ้าเธอตืน่ เมือ่ ไร
พ่อต้องหิว้ ตะกร้าขวดนมมาบ้านนี้ พอเธอหลับนัน่ ละ อรุณร�ำไพถึงจะยอม
ให้พ่อเอาตัวกลับไปนอนที่บ้านได้ กิจวัตรประจ�ำวันด�ำเนินไปอย่างนี้จน
กระทั่งเธอโต พ่อบอกว่าสาเหตุที่บ้านสองหลังไม่มีรั้วกั้นก็เพราะแบบนี้
เพราะพ่อเดินไปกลับทุกวัน เปิดประตูรั้วข้างบ้านเข้าๆ ออกๆ ทุกวันจน
ประตูบ้านพังไปแปดบาน สุดท้ายไกรราชซ่อมไม่ไหว จึงตกลงพังทั้งรั้วทั้ง
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ประตูบ้านทิ้งเสียเลย
อยู่กันแบบไม่มีรั้วกั้นนี่ละ!
หญิงสาวยิ้มกว้างขณะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆ เธอเคารพและรักพ่อแม่
ของปุริมมาก โดยเฉพาะอรุณร�ำไพที่ตรีประดับนับถือเป็นเหมือนแม่คนที่
สอง แม้ว่าหลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีอรุณร�ำไพจะมีน้องใหม่ให้ปุริมหนึ่งคน แต่
ท่านก็ยงั ดูแลตรีประดับดัง่ ลูกสาวแท้ๆ เสมอต้นเสมอปลายไม่เปลีย่ น เรือ่ งราว
ความสุขควรจะจบลงเพียงเท่านั้น ทว่าอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนกลับพราก
ลมหายใจของน้องปรายไป ตอนนั้นอรุณร�ำไพสภาพจิตใจย�่ำแย่ถึงขั้นต้อง
เข้ารับการบ�ำบัด ทุกคนเป็นห่วงว่าอรุณร�ำไพจะแย่ไปกว่านั้น เพราะเอาแต่
โทษตัวเองเรื่องการจากไปของลูกสาว
“ปริม...ปริมจริงๆ ด้วย!”
ตรีประดับหยุดความคิดในหัวแล้วหันไปยังสุดทางเดินซึ่งเป็นห้อง
อาหาร พบอรุณร�ำไพ มารดาของคนเป็นหมอยืนส่งยิม้ มาให้ ใบหน้าอิม่ อย่าง
คนใจดีเผยยิ้มกว้าง มือข้างหนึ่งของท่านประคองถาดแก้วกาแฟเอาไว้ อีก
ข้างกางออกเรียกให้ตรีประดับวิ่งเข้าสู่อ้อมแขนอย่างที่ชอบท�ำตอนเด็กๆ
“ป้ารุณณณ!”
ตรีประดับถลาเข้าหาร่างระหงซึ่งยังไม่ทิ้งเค้าความสวยเต็มแรง โอบ
กอดมารดาของปุรมิ อย่างออดอ้อนเช่นเด็กเล็กๆ มากกว่าจะเป็นสาวสะพรัง่
วัยเฉียดสามสิบ
“ป้าคิดแล้วเชียวว่าต้องเป็นเสียงปริม” อรุณร�ำไพกล่าวอย่างแช่มชื่น
ก่อนจะหันไปเอาความกับลูกเนียงทีย่ นื ยิม้ อยูไ่ ม่ไกล “เห็นไหมลูกเนียง ฉัน
บอกแล้วว่าฉันจ�ำเสียงยายปริมได้ หล่อนน่ะเถียงว่าไม่ใช่ๆ อยู่นั่น”
สาวใช้ซงึ่ มองเจ้านายและตรีประดับโอบกอดกันกลมยิม้ แห้งๆ ก่อน
พูดยอให้พ้นผิด “ก็คุณปริมเธอเป็นลูกสาวคุณอรุณนี่คะ ลูกเนียงจ�ำเสียง
แม่นกว่าคุณอรุณสิถึงจะแปลก”
อรุณร�ำไพหัวเราะชอบใจแล้วก้มถามหญิงสาวที่ตนโอบไว้แนบอก
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“ว่าแต่จะกลับมาบ้านท�ำไมปริมไม่โทร. มาบอกป้าก่อน ป้าจะได้ท�ำ
แกงจืดต�ำลึงหมูบะช่อของโปรดปริมไว้”
ปุริมที่เพิ่งเดินมาถึงมองภาพกอดกันไปกอดกันมาที่เห็นจนชินตา
ระหว่างตรีประดับกับแม่ของเขาโดยไม่พูดอะไร ท�ำเพียงตรงไปรับถาดจาก
มือแม่มาถือแทน ก่อนจะเดินไปทางโต๊ะอาหาร ลงมือเสิร์ฟกาแฟด�ำและ
ขนมปังสองแผ่นอันเป็นมือ้ เช้าของเขาด้วยตัวเอง นัน่ เพราะเวลามีตรีประดับ
แม่มักจะไม่สนใจเขา เขาจึงต้องหัดท�ำอะไรเองตั้งแต่เด็กๆ หิวนมก็ต้องหา
มาใส่ขวดนมกินเอง อาบน�ำ้ ก็ตอ้ งแต่งตัวเอาเอง กล่อมนอนก็ตอ้ งฟังเอาจาก
เสียงที่แม่กล่อมตรีประดับ
ช่วยไม่ได้ ก็ฝ่ายนั้นเขาเป็นลูกรักนี่
ทว่าตรีประดับซึ่งมองท่าทีของปุริมอยู่ตลอดรีบถลันออกจากอ้อม
กอดของอรุณร�ำไพ เปลี่ยนเป็นจับมือท่าน เดินจูงไปยังโต๊ะอาหารแล้ว
ยืนกรานเสียงดังฟังชัด
“ไม่เป็นไรค่ะป้ารุณ ช่วงนี้ปริมไดเอตอยู่ เช้าๆ รับแต่ ‘กาแฟกับ
ขนมปังสองแผ่น’ เท่านัน้ ” เธอเน้นแล้วเหลือบตามองปุรมิ ซึง่ หมอหนุม่ มอง
ตอบเธอทันทีอย่างรู้ทันว่าหญิงสาวคิดจะท�ำอะไร
“อย่างนั้นหรือจ๊ะ แต่ป้าท�ำขนมปังปิ้งไว้ชุดเดียว เอ...งั้นก็กินของ
ตาปุณณ์ก่อนเถอะ ปุณณ์น่ะเขายอมให้ปริมก่อนอยู่แล้ว ใช่ไหมลูก”
ปลายประโยคคนเป็นแม่หนั ไปถามปุรมิ อย่างต้องการความเห็น ทว่า
ค�ำตอบของค�ำถามข้อนี้มีเพียงค�ำตอบเดียวอยู่แล้ว
“ครับแม่”
ตุ้บ!
ตรีประดับกระแทกก้นนั่งลงหน้าแก้วกาแฟและจานขนมปังปิ้งตรง
หน้าปุริมทันทีไม่มีปฏิเสธ ถึงแม้เธอจะรู้ดีแก่ใจว่าแพทย์หนุ่มไม่ชอบกิน
อาหารเช้าผิดเวลาก็ตาม ใบหน้าสว่างใสอย่างเป็นธรรมชาติเพราะไม่ได้แต่ง
เติมเครื่องส�ำอางใดๆ หันมองเขา นัยน์ตากลมโตพราวระยับ มุมปากยิ้ม
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เยาะเย้ยเจ้าของคนเก่าของกาแฟและขนมปังสองแผ่นที่เธอแย่งมาได้ และ
ถึงแม้เธอจะเกลียดกาแฟด�ำไม่ใส่ครีม ไม่ใส่นำ�้ ตาลของปุริมมากแค่ไหน ก็
ยังกลั้นใจดื่มเข้าไปอึกโต ทั้งยังกัดขนมปังปิ้งขาดครึ่งโชว์เขาอีกด้วย
‘ไงล่ะ! อยากปฏิเสธฉันดีนัก เจ็บปวดไหมล่า!’
ปุรมิ มองคนเคีย้ วขนมปังปิง้ ตุย้ ๆ ยัว่ เขาโดยไม่ปริปากพูดอะไรเช่นเคย
ท�ำเพียงมองเรียวปากอิม่ อย่างตัง้ ใจ เห็นเศษขนมปังเล็กๆ ติดทีข่ อบปาก...
นั่นท�ำให้เขายิ้ม
ตรีประดับซึ่งเห็นรอยยิ้มนั้นก่อนใครหยุดเคี้ยวสิ่งที่อยู่ในปากทันที
เธอยกมือขึน้ ลูบปากแล้วสะบัดเศษขนมออกไป ส่งสายตาค้อนขวับให้หมอ
หนุม่ ก่อนจะวางขนมปังปิง้ ทีเ่ หลือลงบนจาน แล้วผลักจานอาหารเช้าทีแ่ ย่ง
คนอื่นมาได้ออกห่างตัวราวกับจะบอกทุกคนว่าเธอจะไม่รับมันอีกแล้ว
อรุณร�ำไพที่ยิ้มมองสองหนุ่มสาวส่งสายตาฟาดฟันกันหยุดยิ้มทันที
หล่อนเดินเข้าไปใกล้ตรีประดับ ยกมือลูบศีรษะที่ปกคลุมด้วยเส้นผม
สีน�้ำตาลธรรมชาติลื่นมือแต่ดูยุ่งเหยิง
“กินแค่นดิ เดียวเองหรือจ๊ะ หรือเพราะกาแฟไม่ถกู ปาก ป้าให้ลกู เนียง
ยกน�้ำหวานมาให้ดีไหม เอ...หรือนมช็อกโกแลตที่ปริมชอบดี”
ตรีประดับถอนหายใจน้อยๆ ใบหน้าอมทุกข์ดูหมองเศร้าอย่างน่า
สงสาร นัยน์ตาคู่สวยที่มักสดใสอย่างคนหัวไวหลุบลงราวกับพยายามเก็บ
ซ่อนความรูส้ กึ และนัน่ ท�ำให้ปรุ มิ ทีย่ นื มองอยูต่ ดั สินใจนัง่ ลงบนเก้าอีฝ้ ง่ั ตรง
ข้าม ยกแขนเท้าคางมองละครฉากใหญ่ที่นางสาวตรีประดับก�ำลังจะแสดง
แน่นอน เขารู้ดีว่าไอ้ท่าทางแบบนี้และสีหน้าแบบนั้นมันบ่งบอกว่า
อีกฝ่ายคิดจะท�ำอะไร ก็...ท�ำไมจะไม่รู้ เขาเห็นและสังเกตตรีประดับมาตัง้ แต่
เล็ก ขืนไม่คอยดูทา่ ทีเหล่านีไ้ ว้ให้ดๆี เขาคงได้เป็นฝ่ายเพลีย่ งพล�ำ้ พลาดท่า
โดนคนตรงหน้าเล่นงานเอาน่ะสิ
“ไม่ใช่หรอกค่ะ กาแฟของป้ารุณถูกปากปริมมาก แต่วา่ ...ปริมแค่รสู้ กึ
ไม่อยากกินอะไรตอนนี้ ปริมก�ำลังบอบช�้ำทางความรู้สึกอยู่น่ะค่ะ”
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กล่าวจบหญิงสาวก็ยกมือขึ้นปิดปากอย่างไม่อาจรับความกระทบ
กระเทือนใจที่เกิดขึ้นได้ และกิริยานั้นก็ท�ำให้หมอเพียงคนเดียวเลิกคิ้วขึ้น
อย่างสนใจ แวบหนึง่ เขาเห็นตรีประดับเหลือบมองมาก่อนจะหลุบตาลงตาม
เดิม อันเป็นกิรยิ าทีท่ ำ� ให้คนมองเช่นแม่ของเขารูส้ กึ ได้วา่ เรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ย่อม
มีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาอย่างแน่นอน
เจ้าเล่ห์...
อรุณร�ำไพมองลูกชายคล้ายจะต�ำหนิ แล้วโอบศีรษะของตรีประดับ
ไว้แนบอก “ปุณณ์ท�ำอะไรปริมหรือลูก เล่าให้ป้าฟัง เดี๋ยวป้าจัดการให้”
ตรีประดับส่ายหน้าดิก เธอกระซิบตอบเสียงแผ่วอย่างไม่มนั่ ใจ “ปริม
ไม่อยากพูดค่ะ ไม่อยาก...ให้คุณป้าต�ำหนิปุณณ์”
พูดพลางหญิงสาวก็เหลือบมองแพทย์หนุม่ พลาง แต่คราวนีไ้ ม่ใช่การ
หลบตาหนีอย่างครั้งก่อน เพราะเธอแลบลิ้นใส่เขาอย่างรวดเร็ว แน่นอนว่า
คนที่มองเห็นความเจ้าเล่ห์นั้นมีแพทย์หนุ่มคนเดียว
“เมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้น ปุณณ์ เล่าให้แม่ฟัง”
ปุริมที่เพิ่งถึงคิวพูดก�ำลังจะเริ่มอธิบาย ทว่าพอเห็นสีหน้าโกรธแทน
ตรีประดับของแม่ ซ�ำ้ ไอ้ตวั ข้างล่างทีซ่ บอกแม่เขาอยูย่ งั หันมาแลบลิน้ ใส่ยกิ ๆ
คนเป็นหมอก็ไม่คิดแก้ตัวอะไร ซึ่งเอาเข้าจริง เขายังไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าเรื่องนี้
ตัวเองผิดได้อย่างไร
“ปุณณ์จะพูดอะไรได้ล่ะครับแม่ ปุณณ์มันก็เป็นแค่เหยื่อเท่านั้น”
ตรีประดับทีแ่ สร้งท�ำเป็นซบอกอรุณร�ำไพรีบถลึงตาใส่หมอหนุม่ ทันที
ทว่าเสียงของคนที่โอบเธอไว้กลับดังขัดขึ้นอย่างเอาเรื่องเอาราวลูกชาย
“เล่าให้แม่ฟังว่าเมื่อคืนเราท�ำอะไรปริม!”
“ปริมเมาครับ ปุณณ์เลยไปแบกกลับมาบ้านเหมือนทุกครั้ง”
ชายหนุ่มเอ่ยตามความจริง ทว่าตรีประดับที่ฟังอยู่ตลอดเพราะ
ไม่ทราบเหตุการณ์ในช่วงนั้นเริ่มเกร็งตัวแข็ง เพราะค�ำพูดของอีกฝ่ายถ้าฟัง
เผินๆ เธอช่างดูสำ� มะเลเทเมาเหลือเกิน
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“คือ...เมื่อคืนปริมเมานิดหน่อยน่ะค่ะป้ารุณ”
หญิงสาวว่าก่อนจะเลิกคิ้วมองปุริมอย่างปรามๆ ทว่าหมอหนุ่มกลับ
ท�ำสีหน้าราวกับจะถามว่า แบบนั้นเรียกว่าเมานิดหน่อยหรือ
“ป้ารุณก็รู้ว่าปริมเนี่ยเป็นคนคออ่อนม้ากมาก พอเพื่อนคะยั้นคะยอ
ให้ดื่มก็เลยเมา แต่ว่า...หลังจากนั้นปุณณ์กลับ...”
หญิงสาวยกมือขึน้ ปิดปากอีกครัง้ อย่างคนทีไ่ ม่สามารถท�ำใจเอ่ยวาจา
เสียดแทงหัวใจได้ อรุณร�ำไพโอบหญิงสาวไว้อย่างเดิม มองลูกชายอย่าง
คาดโทษแล้วเอ่ยถามเอาความจากหญิงสาวในอ้อมกอด
“ปุณณ์ท�ำอะไรลูก”
“ปุณณ์ไปรับปริมกลับค่ะ แต่ตอนอยู่บนรถปริมอยากอ้วก แทนที่
ปุณณ์จะจอดรถให้ปริมอ้วกดีๆ เขากลับบังคับให้ปริมอ้วกใส่กระเป๋า
แอร์เมสของปริม ฮึก...ป้ารุณดูปุณณ์สิคะ เขาต้องการจะแกล้งปริมจริงๆ
ด้วย เขาหมั่นไส้ที่ปริมเมาแล้วกลับบ้านเองไม่ได้ถึงต้องล�ำบากเขา”
ปุริมซึ่งอยู่ในท่าเท้าคางและตั้งใจฟังตรีประดับเลิกคิ้วขึ้นสูงกว่าครั้ง
ก่อน นั่นเพราะเขาก�ำลังแปลกใจว่าท�ำไมตรีประดับถึงเดาเรื่องเมื่อคืนจน
เกือบถูกได้ทั้งหมด
“ไม่ได้จะแกล้ง แต่แกก�ำลังจะอ้วกใส่รถฉัน ก็เลย...”
“นั่นไง! นั่นแหละแกล้ง!” หญิงสาวชี้หน้าหมอหนุ่มอย่างไม่ยอม
“เพราะฉะนัน้ ก็สมควรแล้วทีแ่ กต้องซือ้ กระเป๋าใบใหม่มาใช้ฉนั ถ้าแกไม่ยอม
ฉันจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องลุงราชเลยคอยดู!”
อรุณร�ำไพทีฟ่ งั ทุกอย่างอยูเ่ บิกตากว้างอย่างตกใจเมือ่ ตรีประดับกล่าว
ว่าจะน�ำเรือ่ งทะเลาะเบาะแว้งนีไ้ ปฟ้องไกรราช สามีของหล่อน หล่อนในฐานะ
ภรรยาและแม่ย่อมไม่มีทางยอมให้สามีและลูกชายต้องกระทบกระทั่งทาง
อารมณ์กัน ฉะนั้นเรื่องนี้ต้องจัดการให้จบตรงนี้และทันทีเลยด้วย
“เอาละๆ ใจเย็นๆ ก่อนนะจ๊ะ” แม่ของปุรมิ เริม่ ไกล่เกลีย่ แล้วเงยหน้า
มองลูกชายซึ่งมองตอบหล่อนด้วยสีหน้าไม่ยอมรับ แต่ก็ไม่คิดปฏิเสธใดๆ
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“ปุณณ์”
“ครับ”
“จัดการเรื่องกระเป๋าของปริมให้เรียบร้อย แม่ไม่อยากให้เรื่องนี้ถึงหู
คุณพ่อ ปุณณ์จัดการให้แม่ได้ไหม”
ปุรมิ ไม่ตอบรับในทันที เขามองคนทีย่ มิ้ แป้นแล้นอยูอ่ กี ฟากข้างๆ แม่
อย่างแสนจะมันเขีย้ ว ก่อนจะหันกลับไปทางบุพการีโดยทีส่ หี น้าท่าทางไม่ได้
เปลี่ยนไปจากเดิม
“แต่ว่ากระเป๋าใบที่ปริมจะเอาแพงมาก”
“หมายความว่าลูกจะผลักภาระ แล้วให้แม่เป็นคนจ่าย”
“ไม่ครับ ความผิดปุณณ์ ปุณณ์ควรจ่ายเอง”
ตรีประดับพยักหน้าสมทบค�ำพูดของชายหนุม่ อย่างหนักแน่นแล้วยิม้
กว้างให้เขา ทว่ายังไม่ทันที่ตัวเธอจะได้ยกมือไหว้ขอบคุณเสี่ยปุณณ์หรือ
พูดจาเหน็บแนมกลับไป เสียงนุม่ ของคนเสียเงินโดยไร้เหตุผลตัง้ แต่เช้ากลับ
ขัดทุกอย่างเสีย
“แต่ปุณณ์ขอผ่อนจ่ายนะครับแม่ จ่ายสดคงไม่ไหว”
“ดะ...เดีย๋ ว แกจะซือ้ แอร์เมสเบอร์กนิ หิมาลายัน ครอคโคไดล์ ไซซ์
สามสิบ โดยการผ่อนจ่ายเนีย่ นะ! ขอโทษ ฉันไม่คดิ ว่าจะมีชอปไหนยอมให้
แกท�ำแบบนั้น!”
“งั้นแกคงต้องอด เพราะถ้าจะเอาก็มีทางเดียวคือฉันจะผ่อนเป็น
เดือนๆ ให้”
“ปุณณ์!”
อรุณร�ำไพมองสงครามทีท่ �ำท่าจะก่อตัวขึน้ อีกครัง้ แล้วห้ามไว้ “เอาละ
จ้ะๆ เดีย๋ วแม่จะลองถามคุณโฉมฉายให้แล้วกัน ว่าร้านกระเป๋าแบรนด์เนม
ของน้องสาวเธอรับผ่อนจ่ายสินค้าหรือเปล่า ถ้าเขารับ แม่จะเป็นธุระสั่ง
กระเป๋ารุ่นที่ปริมจะเอาให้”
ปุริมขานรับอย่างเสียไม่ได้ แต่แล้วเสียงทุ้มของไกรราช พ่อของ
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มาดามคานทอง

แพทย์หนุ่มก็ดังขึ้นขณะเดินเข้ามาในห้องรับประทานอาหาร
“ไม่ต้องผ่อนหรอก พ่อให้ยืมก่อนแล้วค่อยมาใช้คืนทีหลัง”
ตรีประดับมองไกรราชซึ่งเดินดุ่มๆ มานั่งที่หัวโต๊ะ ก่อนจะกระเถิบ
เข้าไปนัง่ ใกล้ๆ อย่างประจบประแจง เธอเอือ้ มคล้องแขนอีกฝ่าย โน้มศีรษะ
ถูแขนพ่อของปุรมิ โดยไม่ลมื หันไปยักคิว้ ให้ชายหนุม่ เป็นการซ�ำ้ ว่าทัง้ พ่อและ
แม่ของเขามีแต่คนเข้าข้างเธอ
“ขอบพระคุณค่ะลุงราช”
ปุริมมองพ่อและแม่ของเขาที่โอ๋ตรีประดับ ตามใจหล่อนจนเสีย
เด็ก...ไม่สิ เสียแก่ แล้วเอ่ยเสียงราบเรียบขณะก้มเขี่ยขนมปังปิ้งชุดใหม่ท่ี
ลูกเนียงเพิ่งยกมาเสิร์ฟ
“ไม่ตามใจจนออกนอกหน้ากันไปเหรอครับ กระเป๋าราคาตัง้ สามล้าน
เชียวนะ”
ไกรราชยิม้ มองลูกชายก่อนจะเหล่มองภรรยาทีย่ นื ลูบศีรษะตรีประดับ
ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแบบเดิม คนเป็นพ่อแสร้งหยิบหนังสือพิมพ์บนโต๊ะมา
กางอ่าน เหล่มองตรีประดับที่กำ� ลังยกแก้วกาแฟด�ำขึ้นจิบอีกครั้ง แล้วพูด
แผนการในใจให้ทุกคนฟัง
“ก็ถือซะว่าค่ากระเป๋าสามล้านเป็นค่าสินสอดไปสิเจ้าปุณณ์ อย่างนี้
สมเหตุสมผลที่แกจะจ่ายขึ้นมาหรือยัง”
พรูด!
กาแฟด�ำทีต่ รีประดับฉกฉวยมาจากผูอ้ นื่ พุง่ กระฉูดออกจากปากทันที
ที่จบประโยคเรื่องค่าสินสอด หญิงสาวส�ำลักอย่างรุนแรงแล้วเงยหน้ามอง
ไกรราชที่นั่งยิ้มอ่านหนังสือพิมพ์อย่างสบายใจอยู่ข้างๆ
ทว่าปุริมผู้หลบกาแฟที่เธอพ่นได้อย่างฉิวเฉียดกลับไม่กล่าวรับปาก
อะไร ท�ำเพียงยกแก้วขึ้นจิบกาแฟบ้าง และคงไม่มีใครรู้หรอกว่า เรียวปาก
ที่บดบังด้วยขอบแก้วนั้น...
ก�ำลังยิ้มอยู่

