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1
พริตตีมอเตอร์โชว์

จิรสิน หรือฌอน ขับรถออกจากโรงพยาบาลเอกชนหรู

ที่สดุในกรงุเทพฯ ขึ้นทางด่วนไปลงย่านปากเกรด็ซึ่งก�าลงัมกีารจดังาน

มอเตอร์โชว์ประจ�าปี

เขานัดกับอภิวัฒน์ หรือเอก เพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเรียนชั้น

ประถมเพื่อมาดูรถใหม่ด้วยกันในงานมอเตอร์โชว์ ซึ่งจัดแสดงที่ศูนย์

แสดงสนิค้าและการประชมุ อมิแพค็ เมอืงทองธานใีนช่วงปลายปี และ

ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีอย่างไร คนไทยก็ยังแห่มาชมและจอง

รถยนต์ในงานกนัอย่างล้นหลาม สงัเกตได้จากผู้คนที่ทยอยเข้ามากนั

เป็นจ�านวนมากตั้งแต่เริ่มเปิดงานในวนันี้

จิรสินไม่เคยดูงานแสดงรถยนต์ในประเทศไทยมาก่อน เพราะ

ไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่อายุสิบสาม และกลับมาประเทศไทย 

อกีครั้งเพื่อเยี่ยมมารดาซึ่งป่วยมานานเพยีงปีละสองสามหน ซึ่งแต่ละ

ครั้งที่กลับมาก็มักจะอยู่ไม่เกินสองสัปดาห์เท่านั้น แต่ครั้งนี้ชายหนุ่ม

วยัสามสบิสี่ปีที่จากบ้านเกดิเมอืงนอนไปนานนบัยี่สบิเอด็ปีตั้งใจกลบั

มาอยู่ที่กรงุเทพฯ ระยะยาวด้วยเหตผุลสองประการ

ตอนนี้แม่แท้ๆ ของเขาก�าลังป่วยหนัก ซึ่งจิรสินเข้าใจว่าเป็น

เพราะความเป็นอยูท่ี่ไม่ค่อยสูด้แีละไม่มญีาตพิี่น้องทางฝ่ายแม่คนไหน
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คดิจะเอาใจใส่ดแูล รวมไปถงึสภาพจติใจที่ย�่าแย่จงึท�าให้แม่กลายเป็น

คนป่วยโรคหวัใจเรื้อรงัไปโดยปรยิาย แม้ว่าลูกชายจะส่งเงนิทองมาให้

ไม่ได้ขาดเลยก็ตาม ส่วนเหตุผลอีกประการหนึ่งนั้น เขาตั้งใจมา

กรุงเทพฯ เพื่อติดต่อเทกโอเวอร์โรงแรมในเครือชื่อดังที่เจ้าของไม่

ต้องการบรหิารงานอกีต่อไป

จริสนิมาถงึกรงุเทพฯ กร็บีตรงดิ่งไปที่บ้านญานนัทรทนัท ีโดยมี

อภิวัฒน์ไปส่งที่บ้านแล้วยังช่วยติดต่อโรงพยาบาลที่ดีที่สุดให้อีกด้วย 

อภวิฒัน์เป็นเพื่อนสนทิเพยีงคนเดยีวในไทยที่ไม่เคยขาดการตดิต่อกนั 

เพราะครอบครวัของอภวิฒัน์ซึ่งท�างานสถานทตูฝรั่งเศสเป็นผูช่้วยเหลอื

ติดต่อพ่อแม่บุญธรรมชาวฝรั่งเศสที่ต้องการรับเลี้ยงเด็กชายสักคนไว้

เป็นบตุรบญุธรรมเพื่อเป็นทายาทธรุกจิ เพราะทั้งสองสามภีรรยาไม่มี

บุตร จิรสินจึงไม่เคยลืมบุญคุณของอภิวัฒน์และครอบครัวที่เคยช่วย

เหลอืเขาในยามที่ก�าลงัโซซดัโซเซไร้ที่พึ่ง

ตามปกติเวลาที่จิรสินเดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อเยี่ยมแม่ เขา 

ไม่เคยไปหาแม่ที่บ้านหลงันั้นแม้แต่ครั้งเดยีว แต่นดัพบกนัที่บ้านของ

อภวิฒัน์ หรอืไม่กใ็ห้รถมารบัแม่ออกไปพบที่โรงแรม เพราะตั้งใจว่าจะ

ไม่ไปเหยยีบที่นั่นอกีถ้าไม่จ�าเป็น แต่คราวนี้จ�าเป็น เพราะแม่ของเขา

ก�าลงัป่วยหนกัและไม่มใีครสนใจไยดสีกัคน

ทุกคนในบ้านญานันทรยังปฏิบัติต่อแม่ไม่ต่างไปจากยี่สิบกว่า

ปีก่อน รวมทั้งตาธวชั ซึ่งเป็นพ่อแท้ๆ ของแม่ แต่กลบัใจด�ากบัลูกสาว

ในไส้ได้ลงคอ ยงัไม่นบัรวมไปถงึ ป้าอ�าไพ และน้าประภาพร พี่สาว

และน้องสาวแท้ๆ ของแม่ที่ท�าเหมือนแม่เป็นแค่คนอาศัย รวมไปถึง

ญาติๆ  อกีหลายคนที่อยู่ในรั้วบ้านเดยีวกนันั่นอกี

แม้จิรสินในตอนนี้จะดูดีกว่าเด็กผอมเก้งก้างในอดีตที่ญาติ 

พี่น้องพากนัเดยีดฉนัท์ แต่พี่น้องทกุคนกย็งัคงแสดงออกว่าไม่ต้อนรบั

เขา แม้แต่จะถามไถ่ทกุข์สขุกนัสกัค�ากไ็ม่ม ีเขาจงึพาแม่ออกมา แล้ว
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ตั้งใจว่าจะไม่ยอมให้แม่กลับไปอยู่ที่บ้านบ้าๆ หลังนั้นอีก เพราะเมื่อ

ยี่สิบเอ็ดปีที่แล้วเขาก็หนีออกมาด้วยเหตุผลเดียวกันนี้จนชีวิตต้อง 

ระหกระเหนิไปไกลถงึกรงุปารสี ประเทศฝรั่งเศสอย่างไม่คาดฝัน

“แม่นายดขีึ้นไหม”

อภวิฒัน์ถามด้วยความเป็นห่วง เพราะหลายวนัมานี้เขาตดิธรุะ

จงึไม่ได้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล คราวก่อนที่ไปเยี่ยมกเ็หน็แล้วว่าแม่ของ

เพื่อนดูดีขึ้น คงเพราะได้ก�าลังใจดีจากลูกชายคนเดียวที่ไม่เคยทิ้งแม่ 

แม้จะอยู่ห่างกนัด้วยความจ�าเป็นในชวีติ

“ดขีึ้นเรื่อยๆ หมอบอกว่าให้ฉนัดูแลเอาใจใส่แม่ให้มากกว่านี้” 

สหีน้าของจริสนิหมองลง

จิรสินเคยคิดจะพาแม่ไปอยู่ด้วยกันที่ฝรั่งเศสแต่แม่ไม่ยอมไป

เพราะไม่คุ้นเคยกบัประเทศนั้น เขาอยากให้แม่มคีวามสขุ เพราะเขา

แยกออกมาอยูอ่ะพาร์ตเมนต์ตามล�าพงันานหลายปีแล้ว แต่ยงัคงดแูล

ธุรกิจให้ครอบครัวผู้ที่ให้การอุปการะ ซึ่งมีกิจการโรงแรมขนาดใหญ่

และอะพาร์ตเมนต์ให้เช่าหลายแห่งในปารสี สร้างรายได้อย่างมหาศาล

ในแต่ละปี และปัจจบุนันี้จริสนิกอ็ยู่ในฐานะทายาท 

“นายท�าดีที่สุดแล้วฌอน” อภิวัฒน์ให้ก�าลังใจและเรียกอีกชื่อ

ของเพื่อนรกัที่คบกนัมานานร่วมยี่สบิปี 

“ขอบใจนะ” จริสนิตบบ่าเพื่อนรกัที่มรูีปร่างสงูใหญ่ใกล้เคยีงกนั

ด้วยความซาบซึ้งใจ “ไปดูรถกนัดกีว่า เรื่องอื่นค่อยว่ากนัอกีท ีตกลง

นายจะเปลี่ยนรถใช่ไหม”

“เฮ้ย...ยงัไม่ได้บอกว่าจะเปลี่ยน แค่มาดูๆ  ไว้ก่อน ฉนัไม่ได้เป็น

ทายาทเศรษฐีแบบนายนะโว้ย” อภิวัฒน์ว่าอย่างถ่อมตัว ทั้งที่ฐานะ

ทางบ้านของเขากไ็ม่น้อยหน้าใคร

“คนหาเงินเก่งแบบนาย จะเปลี่ยนปีละคันก็ยังได้” จิรสินท�า

หน้าไม่เชื่อ เพราะรู้ว่าธรุกจิส่วนตวัของเพื่อนก�าลงัไปได้ด ี “นอกจาก
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ว่านายคดิจะเล่นระดบัซูเปอร์คาร์ แบบนั้นกช็่วยไม่ได้”

“งานนี้กม็มีาโชว์นะ นายสนรเึปล่าล่ะ”

“ไม่...ฉันไม่ค่อยมีแพชชันกับเรื่องรถยนต์สักเท่าไร ที่หาซื้อ

เพราะกะว่าคงได้อยู่กรงุเทพฯ อกีนาน อย่างน้อยกป็ีหนึ่งเตม็ๆ กว่า

เรื่องโรงแรมจะเรยีบร้อย”

“เรื่องซื้อกจิการโรงแรมในไทยเป็นความคดิของนายหรอืป๋า”

“พ่อสนใจมานานแล้ว พอดฉีนับอกว่าอยากกลบัมาดแูลแม่สกั

ระยะกเ็ลยฝากให้มาดูเรื่องนี้ด้วย”

“กด็นีะ เผลอๆ งานนี้อาจท�าให้นายได้กลบัมาอยูก่รงุเทพฯ เลย

กไ็ด้”

“ยังไม่รู้เลย แต่ตอนนี้อยากหาซื้อห้องพักดีๆ สักห้องกับรถ 

สกัคนั จะพาแม่ออกมาอยู่ด้วยกนั เบื่อพวกบ้านนั้นไม่อยากเหน็หน้า” 

จริสนิบอกความต้องการของตนเองในเวลานี้ เพราะเขาวางแผนจะพา

แม่ไปอยู่ด้วยกันหลังออกจากโรงพยาบาลแล้ว ตอนนี้เขาพักอยู่ที่

โรงแรมซึ่งก�าลังติดต่อเรื่องเทกโอเวอร์กิจการ และรถยนต์ที่ใช้ทาง

โรงแรมกเ็ป็นฝ่ายจดัหามาให้ใช้ชั่วคราว

“ถ้าอย่างนั้นนายควรจะซื้อรถที่แม่นั่งสบายหน่อย ไม่ควรเป็น

ลมัโบร์กนีหีรอืเฟอร์รารเีป็นอนัขาด” อภวิฒัน์ออกความเหน็อย่างคน

ที่สนใจเรื่องรถมากกว่า

“ไม่ซื้ออยู่แล้ว แต่ว่าไปดูหน่อยกด็”ี

“อยู่ปารสี นายไม่เคยเข้าไปดูงานมอเตอร์โชว์บ้างเลยเหรอ”

“กบ็อกแล้วไงว่าไม่ได้สนใจเรื่องรถ แต่ไหนๆ มาถงึนี่แล้วกไ็ปดู

ซะหน่อย”

จริสนิสนใจด้านกฬีาและการออกก�าลงักายมากกว่ารถยนต์ เขา

จงึมกัจะซื้อตั๋วเข้าไปชมการแข่งขนักฬีาประเภทต่างๆ เช่นฟตุบอลหรอื

การแข่งขันชกมวยอยู่เป็นประจ�า กีฬาที่เขาโปรดปรานและมักจะไป
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สนามฝึกซ้อมอยู่บ่อยๆ กค็อืมวยไทย เพราะมคีรูมวยดงัๆ จากเมอืง

ไทยไปเปิดค่ายสอนอยู่ที่ปารสีกนัหลายคน จนกลายเป็นกฬีายอดนยิม

ชนดิหนึ่งของคนฝรั่งเศสอย่างแทบไม่น่าเชื่อ

ทั้งคูจ่งึเดนิไปที่โซนการจดัแสดงรถยนต์หรหูราราคาแพงน�าเข้า

จากต่างประเทศซึ่งมผีู้คนให้ความสนใจอยู่พอสมควร นั่นหมายถงึว่า

คนไทยมีเงินมากพอจะซื้อซูเปอร์คาร์ราคาหลายสิบล้านอยู่จ�านวนไม่

น้อยเลยทเีดยีว

นับแต่เดินเข้ามาในงาน ชายหนุ่มที่เพิ่งมีโอกาสสัมผัสกับงาน

มอเตอร์โชว์ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเหน็ว่าทั่วทั้งงานเตม็ไปด้วยสาว

สวยที่มาท�าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือแนะน�าสินค้าให้แก่ค่ายรถยนต์

ต่างๆ ซึ่งบางบริษัทก็มีสาวสวยแต่งตัววาบหวิวท�าหน้าที่นี้นับสิบคน 

ดงึดูดลูกค้าทั้งหนุ่มมากและหนุ่มน้อยเข้าไปหาราวกบัเป็นแม่เหลก็ 

“พอีาร์แต่ละคนแต่งตวัแบบนี้แล้วใครจะดรูถ” จริสนิอดกระซบิ

บอกเพื่อนไม่ได้หลังจากเดินผ่านกลุ่มสาวสวยแต่งตัวยั่วอารมณ์ของ

รถยนต์ยี่ห้อหนึ่งมาแล้ว

“ที่นี่เขาเรียกพริตตี” อภิวัฒน์กระซิบตอบกลับไป เพราะรู้ว่า

เพื่อนห่างหายจากบ้านเกดิไปนานจนลมืภาษาไทยบางค�าไปแล้วด้วย

ซ�้า ส่วนค�าศพัท์แสงใหม่ๆ นั้นย่อมไม่รู้จกัแน่นอน

“ที่นายชอบมางานมอเตอร์โชว์กเ็พราะแบบนี้รเึปล่าเอก” จริสนิ

อดถามไม่ได้ เพราะยิ่งเดนิลกึเข้าไปภายในห้องจดังานขนาดใหญ่กย็ิ่ง

รู้สึกละลานตา แม้ว่าเขาเพิ่งมาจากซีกโลกตะวันตกที่สาวๆ แต่งตัว 

ไม่มิดชิดนัก แต่เมื่อมาเห็นในงานก็อดรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้ตามประสา

หนุ่มๆ ทั่วไป

“มนัแค่ของแถมน่ะ” อภวิฒัน์ส่ายหน้านดิๆ แต่ไม่วายเหลอืบ

มองพรติตบีางคนที่สวยเสยีจนหนุม่ๆ ต้องมองจนเหลยีวหลงั “ท�าเป็น

พูดอย่างโน้นอย่างนี้ นายไม่สนรไึง”
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“ก็สน...แต่ว่าวันนี้ฉันตั้งใจมาดูรถ” จิรสินบอกเสียงเครียด 

เพราะเริ่มรู้สึกว่าตนเองสนใจมองหารถน้อยลงทุกทีๆ เพราะมีสิ่งอื่น

ดงึดูดสายตาได้มากกว่า

“รู้แล้ว”

ทั้งสองหนุ่มเดินไปดูโซนรถยนต์น�าเข้าราคาแพงที่มีทั้งซูเปอร์

คาร์และรถยโุรป

“ตกลงสนใจคันไหน” อภิวัฒน์ถามเมื่อเดินดูรถมาหลายค่าย

แล้ว ไล่มาตั้งแต่ซูเปอร์คาร์คนัละหลายสบิล้าน

“ยงัไม่ได้ดูเมอร์เซเดส” จริสนิบอกแล้วรบีเดนิน�าไปยงัมมุที่จดั

แสดงรถยนต์หรูยี่ห้อดงัทนัที

บรเิวณที่จดังานของรถยนต์ค่ายดงัดเูรยีบง่ายไม่ค่อยมสีสีนัมาก

นัก แต่ก็มีพริตตีสาวสวยหลายคนในชุดกระโปรงสั้นสีด�าแบบเรียบๆ 

มาคอยต้อนรบัและให้ค�าแนะน�าแก่ลูกค้า โดยมรีถยนต์รุ่นใหม่ล่าสดุ

จดัแสดงอยู่สามคนั

ทั้งสองหนุม่เดนิเข้าไปในขณะที่มลีกูค้าเข้ามาดรูถอยูห่ลายราย 

บางรายมากนัเป็นครอบครวั ซึ่งส่วนใหญ่สนใจมาดรูถกนัอย่างจรงิจงั 

ในตอนนั้นจงึมพีรติตสีาวสวยว่างอยู่เพยีงแค่สองคน และหนึ่งในสอง

คนนั้นท�าให้จริสนิต้องหยดุยนืมองคล้ายตกตะลงึ

หญงิสาวอรชร รูปร่างสมส่วนสวยกว่าสาวๆ อกีหลายคนที่เขา

เห็นมาทั้งหมดในงานนี้ โดยเฉพาะใบหน้าเรียวรูปไข่ที่ตกแต่งด้วย

เครื่องส�าอางนั้นสวยสะดดุตาจนเขาต้องหยดุมองด้วยความเผลอไผล 

หล่อนไม่ได้แต่งตัวโป๊หรือเปิดเผยเนื้อหนังเสียจนเขาต้องมอง เพราะ

ชุดสีด�าที่หล่อนสวมอยู่ดูมิดชิดกว่าพริตตีอีกหลายคนในงานนี้ แต่ถึง

กระนั้นเขากลบัใจเต้นแรงขึ้นมาเสยีเฉยๆ

แล้วตอนนี้หญิงสาวก็ก�าลังเดินเข้ามาหาพร้อมกับส่งยิ้มน�ามา

ก่อน ส่วนพรติตอีกีคนเดนิเข้ามาหาอภวิฒัน์ที่ก�าลงัยนืตะลงึอยูเ่ช่นกนั 
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“สวสัดค่ีะ” หล่อนยกมอืไหว้อย่างสวยงามอ่อนช้อยจนชายหนุม่

จากแดนไกลต้องนิ่งมองอกีค�ารบ

“สวสัดคีรบั” จริสนิไม่ได้รบัไหว้เพราะมวัแต่ตะลงึ

“ตั้งใจมาดูรุ่นไหนเป็นพเิศษรเึปล่าคะ”

“ไม่มคีรบั”

“อืม...” พริตตีสาวหน้าหวาน ตาโตท�าท่าเหมือนก�าลังนึกหา 

ค�าพูด

นั่นท�าให้ฝ่ายที่เป็นลูกค้ารู้ได้ทันทีว่าหล่อนน่าจะเป็นมือใหม่ 

เพราะดไูม่คล่องแคล่วเหมอืนพรติตหีลายคนที่จริสนิพดูคยุด้วยมาก่อน

หน้านี้ ที่ส�าคญัเมื่อได้เหน็หน้าใกล้ๆ เขาจงึรู้ว่าหล่อนน่าจะยงัอายไุม่

มาก แม้ว่าใบหน้าจะพอกเครื่องส�าอางแต่กม็องออกได้ไม่ยาก 

“ผมหมายถงึว่ายงัไม่รู้จะซื้อรุ่นไหน”

“ถ้าอย่างนั้นลองชมดูก่อนดกีว่าค่ะ”

รอยยิ้มหวานพอกับเสียงเล็กหวานที่เอ่ยเชิญอย่างสุภาพนั้น

ท�าให้คนที่เดินตามร่างอรชรซึ่งอยู่บนรองเท้าส้นสูงหลายนิ้วคิดอะไร

แทบไม่ออกเหมอืนต้องมนตร์สะกด

หรอืว่า...ที่ผู้ชายหลายๆ คนตกลงจองรถในงานกเ็พราะเหตนุี้

“ตั้งใจจะซื้อไว้ใช้เป็นรถส�าหรบัครอบครวัหรอืใช้ส่วนตวัคะ”

“ส่วนตัวครับ” จิรสินตอบได้ทันทีเพราะตนยังไม่มีครอบครัว 

แล้วถ้าจะมใีครมานั่งในรถอกีคนกค็งเป็นแม่เท่านั้น เพราะเขาแทบไม่รู้

จกัใครในไทยเลยสกัคนในเวลานี้ นอกจากครอบครวัของอภวิฒัน์และ

ครอบครวัทางฝ่ายแม่ที่แทบจะตดัญาตกินัไปแล้ว

“ลองดู เอสแอลเค-คลาส ดไีหมคะ”

“ครบั”

หญงิสาวเดนิน�าไปยงัรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ เปิดประทนุสดี�า

คนังามที่จอดแสดงอยู่ทนัท ีแล้วจงึเริ่มต้นอธบิายคณุสมบตัติ่างๆ ที่ดู
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เหมอืนว่าจะจ�าได้ขึ้นใจจงึพูดคล่องแคล่วขึ้นกว่าเดมิ

“เป็นยงัไงบ้างคะ” หล่อนถามหลงัจากที่เพิ่งเปิดประตใูห้ลกูค้า

ได้ชมภายใน

“รถสวยมากครบั”

“ลองเข้าไปนั่งดูก่อนสคิะ”

จริสนิก้าวขึ้นไปนั่งตรงต�าแหน่งคนขบั โดยมหีญงิสาวยนือยูข้่าง

รถเพื่อคอยตอบค�าถามต่างๆ จากลกูค้าที่ดมูแีนวโน้มว่าอาจจะจองรถ

ในงานนี้

แล้วสุดท้ายเขาก็จองรถรุ่นที่ขึ้นไปลองนั่งดูจริงๆ ด้วยความ

ถูกใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของแบรนด์สินค้าเป็นทุนเดิม จึงได้เห็น

สีหน้าตื่นเต้นดีใจจากพริตตีสาวหน้าหวานที่ก�าลังส่งยิ้มให้เขาจนตา

โตๆ ดูเลก็ลงไปในชั่วพรบิตา

“ตกลงนายซื้อเพราะอยากได้หรอือะไรกนัแน่” อภวิฒัน์กระซบิ

ถามด้วยความข้องใจ เพราะเห็นอาการตะลงึของเพื่อนตั้งแต่ก้าวเข้า

มาแล้ว แม่สาวพรติตหีน้าหวานท�าเอาหนุ่มมาดเข้มอย่างจริสนิถงึกบั

ไปไม่เป็นและแทบจะเป็นใบ้ไปในทนัที

“กอ็ยากได้ส ิคนัตั้งสี่ห้าล้าน ใครจะซื้อเล่นๆ”

“แล้วระหว่างรถกับคนอยากได้อะไรมากกว่ากัน” อภิวัฒน์ยัง

ไม่เลกิกระเซ้า เพราะไม่เคยเหน็จริสนิมอีาการแบบนี้กบัใครมาก่อน

หนุ่มหน้าเข้มหนัไปสบตากบัเพื่อนรกัตั้งแต่วยัเยาว์แล้วไม่ตอบ 

ได้แต่เหลือบตาไปยังพริตตีสาวคนนั้นที่ก�าลังจะเดินกลับมาหาพร้อม

กับพนักงานขายซึ่งเป็นหญิงสาวอีกคนหนึ่ง เขายอมรับว่ารูปร่าง

หน้าตาหล่อนงดงามดงึดูดสายตาของเขาได้ในทนัท ี ไม่เท่านั้นหล่อน

ยงัดูน่ารกัสดใสและพูดจาได้ไพเราะฉะฉานน่าฟัง

คิดมาถึงตรงนี้จิรสินก็ได้แต่ถอนใจ เพราะแต่ละวันคงมีหนุ่มๆ 

เดินเข้ามาดูรถกันอย่างมากหน้าหลายตา และหล่อนก็คงต้องคุยกับ
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ผู้ชายแทบไม่ซ�้าหน้า ไม่เท่านั้นอาจถูกบางคนเกี้ยวพาแบบไม่คิดจะ

เก็บอารมณ์เลยก็เป็นได้ ในขณะที่หญิงสาวยังต้องยืนยิ้มรับทุกคน

อย่างไม่มขี้อยกเว้น

หลังจากวางเงินจองเรียบร้อยแล้ว ทั้งสองหนุ่มจึงเดินเลยไปดู

รถอกีหลายค่ายอย่างที่อภวิฒัน์ตั้งใจไว้

“ถ้าสนจรงิๆ ระดบันายกไ็ม่ยากหรอก”

“มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ” จิรสินถามเหมือนไม่อยากเชื่อหู 

เพราะรู้ว่าเพื่อนหมายถงึแม่สาวน้อยพรติตคีนนั้น

“แต่ถ้าคดิจะจรงิจงัอย่าดกีว่า” อภวิฒัน์เตอืนด้วยความเป็นห่วง

“ท�าไม”

“ก็ผู้หญิงสวยๆ มักจะไม่ชอบเป็นของใครคนเดียวน่ะสิ โดย

เฉพาะคนที่ท�าอาชพีนี้ ชวีตินายอาจจะมปีัญหาได้”

“หมายถึงว่าเป็นพริตตีแล้วท�าให้มีแฟนเยอะเหรอ” คนที่เพิ่ง

กลบัมาไทยพยายามท�าความเข้าใจ

“มันก็ท�านองนั้น เธออาจจะไม่หยุดที่นายถ้านายคิดจะจริงจัง 

นายกเ็หน็ว่าวนัๆ เธอต้องเจอคนตั้งเท่าไหร่ แล้วเดอืนเดอืนหนึ่งต้อง

รบังานตั้งกี่ที่”

“กเ็ป็นไปได้” เขาพยกัหน้าเพราะตรงตามที่ใจคดิไว้เช่นกนั

ในเมื่อทั้งสวยและมีโอกาสดีๆ มากมายเข้ามาในชีวิตแล้ว 

ใครล่ะจะไม่ไขว่คว้า แต่ถ้าคิดอีกแง่หนึ่งก็อาจท�าให้ชีวิตสับสนจนพัง

ได้เช่นกันหากไม่มีสติมากพอ ไม่มีใครรู้หรอกว่าสิ่งยั่วยวนและล่อใจ

ทั้งหลายนั้นไม่ใช่แค่ภาพลวงตา

“มนัเป็นไปได้สูงเลยละ”

“เอก...นี่นายเคยมแีฟนเป็นพรติตมีาก่อนรเึปล่า” จริสนิชกัสงสยั

ขึ้นมา เพราะดูเหมอืนอกีฝ่ายจะฝังใจกบัเรื่องนี้อยู่พอสมควร

“ฮื่อ...นานแล้ว”
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“ท่าทางนายเสยีใจนะ” เขาเดาได้จากสหีน้า

“พปัปีเลฟิน่ะ กต็้องมบี้าง”

“เธอเปลี่ยนใจใช่ไหม”

“ใช่...ฉนัโง่เองแหละที่มองไม่ออก”

“เอาละๆ เรื่องมนัผ่านไปแล้วเราเลกิพดูถงึมนัดกีว่า เอาเป็นว่า

ฉนัจะเชื่อที่นายเตอืนกแ็ล้วกนั”

“แล้วสาวปารเีซยีงคนนั้น นายยงัคบอยู่รเึปล่า” อภวิฒัน์ถาม

ยิ้มๆ เพื่อเปลี่ยนเรื่อง

“เลกิแล้ว”

ค�าตอบไม่ได้ท�าให้คนฟังแปลกใจนกั ส่วนใหญ่จริสนิคบกบัสาว

ฝรั่งแต่มกัจะคบกนัไม่นานนกักม็อีนัต้องเลกิรา ซึ่งอภวิฒัน์กไ็ม่อาจล่วง

รู้ได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด แต่ที่แน่ๆ รูปร่างหน้าตาอย่างจิรสินหาสาว

แหม่มสวยๆ มาเป็นแฟนได้ไม่ยากเพราะฝรั่งชอบหนุม่ผวิแทนกนัทั้งนั้น 

แถมจิรสินยังหน้าเข้มและรูปร่างสูงใหญ่ไม่ต่างไปจากคนตะวันตก  

เหตเุพราะมเีชื้อสายแขกขาวที่ได้รบัมาจากทางบดิาจงึมดีวงตาคมลกึ

สอี�าพนั และจมูกโด่งเป็นสนัต่างจากคนไทยทั่วไป

“มาอยู่ไทยนายอาจจะหาแฟนยากหน่อยนะ” อภิวัฒน์เตือน

พร้อมยิ้มข�าๆ ระหว่างที่มองใบหน้าหล่อเหลา ผวิสแีทนของเพื่อนซึ่ง

ไม่ตรงกบัรสนยิมของคนไทยในยคุนี้

“ท�าไม”

“สาวไทยชอบหนุ่มเกาหล ีประมาณฉนันี่แหละก�าลงัอนิเทรนด์

เลย ขาวตี๋สูงหล่อและรวย” อภวิฒัน์ว่าแล้วหวัเราะตบท้ายชมตวัเอง

แบบไม่กระดากปาก กเ็หน็ว่าเพื่อนซี้ส่ายหน้า

“แล้วอินเทรนด์อย่างนายตอนนี้หาได้สักคนรึยัง” คนหน้าเข้ม

ดกัคอแล้วรบีเดนิน�าหน้าไปทนัที
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กินริน

จริสนิไปเยีย่มแม่ทีโ่รงพยาบาลตัง้แต่เช้าเหมอืนเช่นทกุวนั 

โดยตั้งใจว่าวนันี้จะบอกแม่เรื่องที่เขาต้องการพาแม่ออกจากบ้านหลงั

นั้นมาอยู่ด้วยกนั หลงัจากที่ตดิต่อซื้อห้องชดุพร้อมอยูซ่ึ่งอยูร่ะหว่างรอ

ท�าสญัญา 

ชายหนุ่มเดินออกจากลิฟต์มาถึงหน้าห้องคนไข้ ผลักประตู

เข้าไปโดยไม่คดิว่าจะได้พบกบัใครอื่นนอกจากแม่

“แม่ครบั” ขายาวๆ ที่เพิ่งก้าวพ้นประตูต้องชะงกั เมื่อมองเหน็

ว่ามใีครอกีคนอยู่กบัแม่ซึ่งไม่ใช่พยาบาล

หญงิสาวรปูร่างอรชรในชดุเสื้อสขีาวแขนกดุและกางเกงยนีทรง

สกินนีแบบพอดีตัวนั่งอยู่บนเตียงคนไข้และก�าลังป้อนข้าวให้แม่ของ

เขาด้วยท่าทเีอาใจใส่ นั่นท�าให้คนเป็นลูกชายถงึกบัขมวดคิ้ว โดยที่ยงั

เหน็หน้าไม่ถนดันกัว่าสาวคนนั้นเป็นใคร เพราะมองเหน็เพยีงแค่เสี้ยว

หน้าด้านข้างเท่านั้น

“สนิ...เข้ามาสลิูก” ผู้เป็นแม่เอ่ยปากเรยีกเมื่อเหน็ว่าลูกชายยงั

ยนืนิ่งค้างอยู่ตรงนั้น

ฝ่ายหญิงสาวที่เพิ่งเห็นใบหน้าของเขาชัดๆ ถึงกับอ้าปากค้าง

ด้วยความประหลาดใจที่ได้พบกนัอกีครั้งในวนันี้
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“ครบั” จริสนิรบัค�าทั้งที่สมองยงัมนึงง หลงัจากเหน็ใบหน้าสวย

หวานอย่างเตม็ตาแล้ว แม้วนันี้หล่อนจะแต่งหน้าบางๆ แต่เขากจ็�าได้

ในทันทีว่าเป็นใคร ทั้งที่เคยเห็นหน้าเพียงแค่ครั้งเดียว แต่กลับจ�าได้ 

ไม่ลมืมาจนวนันี้

สัปดาห์ที่แล้วเขาพบกับพริตตีสาวสวยคนหนึ่งในงานมอเตอร์-

โชว์ แล้วหล่อนกท็�าให้เขาต้องท�าสญัญาจองรถได้อย่างไม่ยากเยน็นกั 

ไม่น่าเชื่อว่าจะมีโอกาสได้พบกันอีก วันนี้ใบหน้าของหญิงสาวดูสวย

สดใสตามธรรมชาตแิละดูเดก็ลงจากวนัแรกที่พบกนั

“คณุจริสนิ...” คนป้อนข้าววางช้อนลงทนัททีี่เขาเดนิเข้ามาหยดุ

ยนือยู่หน้าเตยีง

หล่อนจ�าชื่อเขาได้ เพราะเขาเพิ่งจองรถเบนซ์สปอร์ตเปิดประทนุ

รุ่นล่าสุดจากการแนะน�าของหล่อนในงาน เขาเป็นลูกชายของป้าพร

อย่างนั้นหรอื

“รู้จกักนัแล้วเหรอลกู” จรสัพร แม่ของจริสนิถาม พร้อมกบัมอง

หน้าสองหนุม่สาวแบบงงๆ เพราะเข้าใจว่าทั้งคูค่งไม่เคยพบกนัมาก่อน

“ยังหรอกครับ แค่เคยเห็นหน้ากันหนเดียว” จิรสินตอบด้วย

สหีน้าที่ยงัไม่หายประหลาดใจ

“เจอกนัแล้ว?” คนป่วยยงัสงสยั “เล่าให้ป้าฟังหน่อยสกิระเตน็”

กระเตน็! นั่นคอืชื่อของพรติตสีาวสวยคนที่เขาลมืไม่ลงมาร่วม

สปัดาห์แล้ว

“กระเตน็เจอคณุจริสนิในงานมอเตอร์โชว์ค่ะ แต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร 

แล้วคณุจริสนิกต็ดัสนิใจซื้อรถที่กระเตน็แนะน�าให้ด้วยค่ะ”

“อ้อ...แบบนี้นี่เอง ไม่น่าเชื่อเลยว่าโลกจะกลมขนาดนี้”

“แม่ทานข้าวต่อเถอะครับ เดี๋ยวจะเย็นหมด” จิรสินตัดบทแม้

จะอยากรู้ว่าแม่สาวพริตตีคนนี้เป็นใคร และเกี่ยวข้องกับแม่ของเขา

อย่างไรกนัแน่ถงึได้มานั่งป้อนข้าวป้อนน�้ากนัอย่างสนทิสนมแบบนี้
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‘อย่าบอกนะว่าหล่อนเป็นพวกญานันทร!’ ความคิดที่ผุดวาบ

ท�าให้ชายหนุ่มถงึกบัหน้าเครยีด

เป็นไปไม่ได้แน่...คนบ้านนั้นไม่เคยสนใจไยดแีม่ แถมยงัรงัเกยีจ

ด้วยซ�้ากับความผิดพลาดในชีวิตเพียงแค่หนเดียวที่แม่หนีไปอยู่กับ 

ผู้ชายจนๆ และไร้สกลุรนุชาตอิย่างพ่อบงัเกดิเกล้าของเขา

“ให้แม่แนะน�าก่อนดกีว่าไหม” จรสัพรถามลกูชายโดยไม่รอเอา

ค�าตอบ เบนสายตามาที่คนป้อนข้าวทนัท ี “จริสนิเป็นลูกชายของป้า 

ที่เคยเล่าให้หนูฟังนั่นแหละ”

“สวสัดค่ีะ คณุจริสนิ” หญงิสาวยกมอืไหว้เขาก่อนตามมารยาท 

และเขากร็บีรบัไหว้เช่นกนั

“ท�าไมเรยีกคณุล่ะ เราเป็นญาตพิี่น้องกนั เรยีกพี่สนิสจิ๊ะ”

“ค่ะ พี่สนิ” หญงิสาวรบัค�า ที่ผ่านมาป้าพรมกัจะเอ่ยถงึลกูชาย

ที่อยู่ฝรั่งเศสโดยเรียกชื่อเล่นว่าสิน ไม่เคยเอ่ยชื่อจริงให้ได้ยิน แล้วที่

หล่อนสงสัยตั้งแต่อยู่ในงานว่าท�าไมเขาถึงพูดไทยส�าเนียงแปร่งๆ หู

คล้ายกบัพวกลูกครึ่ง คงเป็นเพราะเขาไปอยู่เมอืงนอกมานานถงึยี่สบิ

เอด็ปีนี่เอง ที่ส�าคญัวนันั้นหลงัจากจริสนิเดนิออกไปแล้ว สาวๆ หลาย

คนต่างพูดถงึเขาอยู่อกีนาน เพราะรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาและบคุลกิ

เข้มขรมึดงึดูดสายตาหญงิสาวแทบทกุคน

ไม่เท่านั้น...เขายังตัดสินใจซื้อรถเบนซ์ เอสแอลเค-คลาส รุ่น

ล่าสดุโดยระบวุ่าจะช�าระเป็นเงนิสด นั่นหมายความว่าเขาต้องมฐีานะ

ทางการเงนิด ีแต่ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเป็นลูกชายของป้าพร

“สิน...กระเต็นเป็นลูกสาวของน้าทัดเทพ หลานสาวของตา 

ธารนิทร์ไงจ๊ะ”

จิรสินได้ยินแล้วนิ่งไป หล่อนเป็นพวกญานันทรอย่างที่คิดไว้

จรงิๆ ด้วย เขาจ�าน้าทดัเทพแทบไม่ได้แล้ว แต่จ�าตาธารนิทร์ได้ด ีซึ่ง

ตาธารินทร์เป็นน้องชายของตาธวัชซึ่งเป็นคุณตาแท้ๆ ของเขา และ 
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ทั้งคูไ่ม่พอใจที่แม่ตดัสนิใจหนอีอกจากบ้านไปแต่งงานอยูก่บัพ่อเงยีบๆ 

จนกระทั่งให้ก�าเนดิลูกชายขึ้นมา

ใบหน้าคมสนัดูเครยีดขึ้นมาอย่างไม่มสีาเหต ุจนหญงิสาวต้อง

หลบตาแล้วหนักลบัไปสนใจคนป่วยตามเดมิ กนิรนิรบีหยบิช้อนป้อน

ข้าวคนป่วยก่อนอาหารจะเยน็ชดื

“กระเตน็ท�าอาหารเช้ามาให้แม่ อร่อยมากๆ เลยละสนิ” จรสัพร 

บอกลูกชายในระหว่างที่หลานสาวป้อนข้าวให้

“งั้นหรอืครบั”

“ป้าก�าลงัเบื่ออาหารโรงพยาบาลอยู่พอด ีวนันี้กระเตน็กม็า”

จริสนิเดนิไปนั่งที่โซฟาสขีาวไม่ห่างจากเตยีงคนไข้มากนกั แล้ว

เหลือบมองร่างสูงเพรียวกลมกลึงที่สวมกางเกงยีนรัดรูปได้อย่าง

สวยงามยนือยู่ข้างๆ เตยีงคอยป้อนข้าวให้แม่ของเขาด้วยท่าทอ่ีอนโยน 

ซึ่งผดิไปจากคนอื่นๆ ในบ้านนั้นอย่างแทบไม่น่าเชื่อ

“กระเต็นไม่ได้ท�าเองทั้งหมดหรอกค่ะ แม่ช่วยท�าก็เลยอร่อย

ขนาดนี้”

“ฝากขอบคุณแม่พิมพาของหนูด้วยนะ อ้อ...ลืมบอกสินว่า

กระเตน็มอีกีชื่อเป็นนกเหมอืนกนั แต่เป็นนกในป่าหมิพานต์”

ชายหนุ่มได้ยินแม่เล่าไปยิ้มไปแล้วขมวดคิ้วทันที เขาแทบไม่รู้

จกัเรื่องราวเกี่ยวกบัเมอืงไทย โดยเฉพาะเรื่องป่าหมิพานต์นั้นแทบไม่

เคยได้ยนิเลยกว็่าได้ “นกอะไรครบั” 

“กนิรนิจ้ะ”

“ผมไม่รู้จัก แต่ชื่อเพราะดีครับ” เขาตอบไปตามตรง “แล้ว 

กระเตน็นี่คอืชื่อนกหรอืครบั”

หญงิต่างวยัสบตากนัแล้วอมยิ้มข�าหนุม่ไทยที่ไปโตเมอืงนอกจน

แทบไม่รู้จกัอะไรเลยในตอนนี้

“ป้าอิ่มแล้วละ ขอบใจนะลูก” จรัสพรบอกกับหลานสาวที่
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เอื้อเฟื้อมีน�้าใจให้มาโดยตลอด ต่างจากญาติคนอื่นๆ ที่รวมหัวกัน

รงัเกยีจเดยีดฉนัท์นาง ไม่เว้นแม้แต่พี่สาวและน้องสาวแท้ๆ ซึ่งไม่เคย

เหลยีวแล ยงัไม่นบัรวมไปถงึหลานๆ ที่แทบไม่เคยเหน็หวั เพราะถูก

กรอกหูจากผู้ใหญ่มาตั้งแต่เลก็แต่น้อย จรสัพรจงึอยู่ในบ้านญานนัทร 

อย่างโดดเดี่ยวมาตลอดยี่สบิกว่าปีราวกบัคนอาศยั

“นกกระเตน็เป็นนกตวัเลก็ๆ ค่ะ มหีลายส”ี เจ้าของนาม ‘กนิรนิ’ 

ตอบเสยีเอง เพราะดเูหมอืนว่าเขายงัมองมาอย่างต้องการค�าตอบจาก

ใครสกัคน

“ภาษาองักฤษว่ายงัไง”

“คงิฟิชเชอร์”

เขาพยักหน้ารับรู ้ทันทีอย่างคนที่คล่องภาษาต่างประเทศ

มากกว่าภาษาไทย แต่ส�าหรบักนิรนิ นกในป่าหมิพานต์ไม่น่าจะมชีื่อ

ในภาษาองักฤษแน่ๆ

“กระเตน็หารูปให้พี่สนิดูหน่อยสวิ่ากนิรนิหรอืกนิร ี หน้าตาเป็น

ยงัไง”

“เอ่อ...ค่ะ”

“ไม่เป็นไรครบั บอกตวัอกัษรไทยให้ผมกพ็อ โทรศพัท์ของผมใช้

ภาษาไทยได้”

“เซริ์ชหาค�าว่ากนิรนี่าจะง่ายกว่าค่ะ”

“กินรินกับกินรีความหมายเดียวกันหรือครับ” คนฟังอดสงสัย

ไม่ได้ แล้วตอนนี้กเ็ริ่มอยากรู้ว่ากนิรนินั้นมรีูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร

“ใช่ค่ะ”

เมื่อหญิงสาวสะกดค�าให้ เขาจึงกดค้นหาตามตัวอักษรภาษา

ไทยง่ายๆ ไม่กี่ตวัที่ยงัพอจ�าได้อยูบ้่าง แต่ถ้ายากกว่านี้กค็งจนปัญญา 

เพราะทกุวนันี้จริสนิอ่านภาษาไทยแทบไม่ออก

ภาพที่ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอโทรศัพท์เป็นภาพวาดหญิงสาว
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แสนสวย หรือนางในวรรณคดีนั่นเอง หล่อนเปลือยอกโดยสวมเพียง

เครื่องประดับชิ้นใหญ่ที่คอ ซึ่งปกปิดเนินอกช่วงบนไว้เท่านั้น ส่วน

หน้าอกงดงามกลบัเปลอืยเปล่า และมปีีกแสนสวยสองข้างอยูบ่นหลงั 

สรุปว่ากินรี หรือกินรินไม่ใช่นก แต่ดูเหมือนนางฟ้าเสียมากกว่าใน

ความรู้สกึของจริสนิ

แต่ใบหน้าจิ้มลิ้มพริ้มเพราของกินรินในภาพวาดท�าให้เขาต้อง

เหลือบตาขึ้นมามองกินรินตัวเป็นๆ ที่ยืนอยู่ตรงหน้าอย่างช่วยไม่ได้ 

เพราะมบีางส่วนที่ละม้ายคล้ายคลงึกนั ถ้าหญงิสาวสวมชดุนางกนิรกี็

คงแทบไม่ต่างจากในภาพวาดเลยกว็่าได้

จิรสินรีบปิดโทรศัพท์แล้วหยุดความคิดตัวเองทันที ก่อนที่จะ

จนิตนาการเลยเถดิไปไกลกว่านี้ แต่กลบันกึอยากรู้ขึ้นมาว่า ใครกนัที่

ช่างตั้งชื่อแสนเซก็ซี่นี้ให้หล่อน เพราะในความรู้สกึของชายหนุ่มอย่าง

เขา กนิรนิเป็นนางฟ้าที่มภีาพลกัษณ์อนัแสนวาบหววิเหลอืเกนิ

‘หรอืว่า...เราจะคดิเยอะไปเองกไ็ม่รู้!’

สุดท้ายจิรสินต้องระงับความคิดที่เริ่มฟุ้งของตัวเองอีกครั้ง น่า

แปลกที่เจอกันครั้งใด แม่สาวพริตตีกินรนิกท็�าให้เขาสบัสนฟุ้งซ่านได้

ทกุทไีป

“พี่สนิมาแล้ว ถ้าอย่างนั้นกระเตน็ขอตวักลบัก่อนนะคะป้าพร” 

กนิรนิบอกกบัคนป่วยแล้วทยอยเกบ็ปิ่นโตบนโต๊ะเพื่อน�ากลบัไปด้วย

“มาได้แป๊บเดยีวเองจะรบีไปแล้วหรอื หรอืว่ามธีรุะที่ไหน” จรสั-

พรรบีท้วงเพราะยงัไม่อยากให้หลานสาวกลบั

“ไม่มหีรอกค่ะ ช่วงนี้กระเตน็ว่างถงึได้มาเยี่ยมป้าพรไงคะ”

“ถ้าอย่างนั้นก็อยู่คุยเป็นเพื่อนพี่สินก่อนสิจ๊ะ ปกติก็แทบไม่มี

โอกาสได้เจอกนัเลย”

“อมื...กไ็ด้ค่ะ”

จริสนิได้ยนิเสยีงหวานๆ รบัค�าอย่างว่าง่ายทั้งที่อาจไม่เตม็ใจอยู่
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ต่อแล้วกไ็ด้ เพราะแม่นกกระเตน็ดเูป็นคนระแวดระวงัตวัอยูพ่อสมควร 

แม้ตอนที่อยู่ในงานมอเตอร์โชว์หล่อนจะยิ้มให้เขาแทบตลอดเวลา แต่

ตอนนี้เขากลบัไม่เหน็รอยยิ้มนั้นอกีเลย

“เวลาแม่ป่วยก็ได้กระเต็นนี่แหละที่แวะมาเยี่ยมอยู่บ่อยๆ”  

จรัสพรบอกกับลูกชายเพื่อหวังว่าเขาจะรู้สึกดีขึ้นบ้างกับคนในบ้าน 

ญานนัทร

แต่เขากลับท�าหน้านิ่งๆ เหมือนไม่ยินดียินร้ายกับเรื่องที่เพิ่ง

ได้ยิน ความรู้สึกที่ฝังอยู่ในใจเด็กชายตัวเล็กๆ คนนั้นคงยากที่จะลบ

เลอืนไปได้เพยีงแค่การกระท�าของใครบางคน หรอืค�าพูดสวยหรูเพยีง

ไม่กี่ค�า

หลังจากที่พ่อเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุในตอนที่เขาอายุเพียง 

ห้าขวบ จิรสินได้เข้ามาอยู่ในบ้านญานันทรพร้อมกับแม่ที่ไม่รู้จะหัน

หน้าไปพึ่งใคร จ�าใจต้องกลบัมาที่บ้านและขอความเหน็ใจจากตาธวชั

และทกุๆ คนในครอบครวั เพราะเคยหนอีอกจากบ้านไปโดยไม่ฟังเสยีง

ทดัทานจากใคร ตอนนั้นคณุยายยงัมชีวีติอยู่และเป็นเพยีงคนเดยีวที่

สงสารแม่ จงึขอร้องให้ตาธวชัยอมรบัแม่กลบัมาอยู่ที่บ้าน

นับจากนั้นชีวิตของจิรสินก็เต็มไปด้วยความมืดมน เพราะเขา

กับแม่ต้องอยู่แบบคนอาศัย จากค�าสั่งของตาธวัชที่สั่งใครต่อใครใน

บ้านให้ลงโทษลูกสาวคนกลางที่ไม่เชื่อฟังและหนีออกจากบ้านไป

แต่งงานกบัผูช้ายจนๆ จนสดุท้ายกต้็องซมซานกลบัมาตายรงั โดยไม่มี

ทรพัย์สนิใดๆ ตดิตวัมาเลย 

เรื่องนี้ลามไปถึงครอบครัวของตาธารินทร์ที่อยู ่บ้านอีกหลัง

ภายในรั้วเดยีวกนัที่ต่างพากนัรงัเกยีจสองแม่ลกู โดยเฉพาะเดก็ที่มเีชื้อ

แขกอาหรบัผสมอย่างจริสนิ

ในบรรดารุ่นหลาน จริสนิถอืว่าอายมุากที่สดุ แต่เขากลบัถูกทั้ง

หลานชายและหลานสาวของตาธวชัทั้งสองคนเรยีกจกิหวัว่า ไอ้ลกูแขก 



24  บ่วงรักกินริน

ไอ้เดก็ข้างถนน หรอืไอ้ลกูไม่มพ่ีอ และถกูเรยีกว่าไอ้สนิ แม้แต่คนรบัใช้

ก็ไม่เว้น เพราะตาธวัชและพี่น้องของแม่ต่างสนับสนุนให้ทุกคนเรียก

อย่างนั้นด้วยความเกลยีดชงั

สิ่งที่จริสนิจ�าได้ตดิหูตดิตาอกีอย่างกค็อื น�้าตาของแม่ที่แทบไม่

เคยเหอืดแห้ง แม้พ่อจะตายไปหลายปีแล้ว

หลงัจากทนอยูท่่ามกลางผูค้นที่แสนโหดร้ายเป็นเวลาถงึแปดปี

เตม็ สดุท้ายเดก็ชายอายเุพยีงสบิสามปีกต็้องหนอีอกจากบ้านไปทั้งที่

แม่กเ็ริ่มป่วยกระเสาะกระแสะ แต่เขากไ็ม่มทีางเลอืก เพราะถูกบบีมา

ทั้งชวีติ และครั้งหลงัสดุเขาถูกป้าอ�าไพซึ่งเป็นคนควบคมุเรื่องการเงนิ

ภายในบ้านบังคับให้ออกจากโรงเรียนมาท�างานบ้านแทนคนรับใช้ที่

เพิ่งลาออกไปหนึ่งคน

ความทรงจ�าเกี่ยวกับบ้านญานันทรส�าหรับจิรสินจึงแทบไม่มี

อะไรให้จดจ�านอกจากความโหดร้ายและความคับแค้นใจ ที่แม้จะ

พยายามลมืแล้ว แต่กลบัไม่เคยท�าส�าเรจ็ตามที่แม่ขอร้องสกัครั้ง

“พี่สนิมาถงึกรงุเทพฯ ตั้งแต่เมื่อไรคะ” กนิรนิถามหลงัจากเดนิ

เข้ามาหาคนที่นั่งอยู่บนโซฟาสขีาวตวัใหญ่แบบเข้ามมุเป็นรูปตวัแอล

“วนัที่ผมไปพาแม่มาเข้าโรงพยาบาล” เขาตอบสั้นๆ และไม่ยอม

แทนตวัเองว่าพี่ เพราะยงัไม่พร้อมจะนบัญาตกิบัใครในตอนนี้ ตั้งแต่

รบัรู้ว่าสาวสวยที่ถกูตาต้องใจกลบักลายเป็นพวกญานนัทรที่มกัจะยก

เลอืดผู้ดเีตม็ตวัของตนเองเพื่อข่มคนอื่นให้ต�่ากว่า เขากแ็ทบหมดความ

รู้สกึชื่นชมหรอืตื่นเต้นยนิดี

ส�าหรบัจริสนิแล้ว ญานนัทรคอืเครื่องหมายกากบาทในอารมณ์

ส�าหรบัเขา

“ป้าพรป่วยมานานแล้วค่ะ โชคดนีะคะที่พี่สนิพามารกัษาตวัใน

โรงพยาบาลดีๆ  แบบนี้ อกีไม่นานกค็งหายด”ี

จิรสินมองร่างเพรียวบางในกางเกงยีนที่รัดรึงทุกสัดส่วนอย่าง 
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ไม่คดิจะเกรงใจอกีต่อไป ในเมื่อหล่อนเป็นญานนัทรกไ็ม่จ�าเป็นต้องได้

รบัเกยีรตใิดๆ จากเขา เพราะเขากไ็ม่เคยได้รบัจากคนพวกนั้นเช่นกนั 

และดเูหมอืนว่าหล่อนจะรูส้กึได้จากสายตาที่มองส�ารวจอย่างจาบจ้วง

ของเขาจงึแสดงอาการประหม่าออกมาให้เหน็ ซึ่งท�าให้ชายหนุ่มต้อง

กระตกุยิ้มแบบเหยยีดๆ

ตอนเป็นพรติตนีุ่งกระโปรงสั้นๆ โชว์ขาอ่อนอยู่ตามงาน ไม่เหน็

ท�าท่าเก้อเขนิเลยสกันดิ ทั้งที่มผู้ีชายเดนิเข้าไปหาแทบไม่ซ�้าหน้า แถม

บางคนกม็องจนแทบจะทะลเุสื้อผ้าเข้าไปถ้าท�าได้ แต่ท�าไมตอนนี้กลบั

มาท�าท่าประดกัประเดดิเหมอืนไม่เคยถูกใครมองมาก่อน

“แต่คนที่นั่นกไ็ม่มใีครคดิจะพาผู้หญงิแก่และป่วยไปหาหมอ”

“พี่สนิโกรธหรอืคะ” หญงิสาวตดัสนิใจถามออกไป เพราะดจูาก

สีหน้าของเขาในตอนนี้ก็พอเดาได้ ก่อนจะเดินไปนั่งโดยทิ้งระยะห่าง

จากชายหนุ่มพอสมควร

“ผมไม่ได้โกรธคณุ” เขาตอบเหมอืนพยายามจะบอกตวัเองว่า 

แม่สาวน้อยคนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรด้วย ตอนนั้นหล่อนอาจจะเพิ่งเกดิเพราะ

เรื่องมนักผ็่านมายี่สบิเอด็ปีแล้ว

กนิรนิพยกัหน้ารบัค�า แม้จะไม่รู้เรื่องความหลงัครั้งเก่าใดๆ แต่

หล่อนกรู้็มาตลอดว่าทกุคนในบ้านญานนัทรปฏบิตัต่ิอป้าพรไม่เหมอืน

ญาตพิี่น้องคนอื่นๆ แม้แต่ที่พกักย็งัต้องอยูด้่านหลงัใกล้กบัเรอืนคนรบั

ใช้ ซึ่งตอนนี้มเีหลอือยู่เพยีงไม่กี่คนเท่านั้น ไม่คกึคกัเหมอืนในอดตี

“ขอบคณุที่อตุส่าห์มนี�้าใจท�าอาหารเช้ามาให้แม่”

“กระเต็นเป็นห่วงป้าพรนะคะ แล้วทุกคนก็คงเป็นห่วงเหมือน

กนั”

“งั้นเหรอ” จริสนิท�าหน้าเหมอืนได้ยนิเรื่องเหลอืเชื่อ

“เอ่อ...ถ้าป้าพรหายดแีล้วกลบับ้านไปคราวนี้ กระเตน็จะคยุกบั

คณุปูธ่วชัเรื่องป้าพรให้นะคะ” กนิรนิรบีขนัอาสาเพราะไม่อยากให้เขา
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รู้สึกแย่กับคนในบ้านมากไปกว่านี้ และสงสารคนป่วยอย่างป้าพร 

อกีด้วย

“คยุเรื่องอะไร”

“กค็ยุทกุเรื่อง อย่างเช่น...ย้ายป้าพรขึ้นมาอยู่บนเรอืนใหญ่”

“ขอบใจ แต่ไม่ต้อง” เขาตดับทสั้นๆ

“ท�าไมล่ะคะพี่สนิ” คนน�าเสนอถงึกบัหน้าเสยี

“ผมจะพาแม่ไปอยู่ที่อื่น”

“พี่สนิ...” หญงิสาวถงึกบัพูดไม่ออกในการตดัสนิใจของเขา

แค่นี้ก็รู้แล้วว่าชายหนุ่มไม่พอใจมากเพียงใดที่คนในครอบครัว

แทบไม่เคยเหลยีวแลแม่ของเขา

“สิน...จะพาแม่ไปอยู่ไหน” คนป่วยฟังสองหนุ่มสาวคุยกันอยู่

นานแล้วรบีถามขึ้นมาทนัทเีมื่อได้ยนิแผนการของลูกชาย

“ผมก�าลังจะซื้อคอนโด อยากให้แม่ไปอยู่ด้วยกัน” ชายหนุ่ม

ตอบแล้วลกุขึ้นเดนิไปที่ข้างเตยีง เพราะรู้ว่าแม่อาจคดัค้าน

“สนิ...แม่อยู่ที่บ้านนั้นมานานแล้วนะ แม่อยู่ได้”

“แม่อยู่จนชนิต่างหาก จนรู้สกึว่าไม่ต้องทนกบัอะไรหรอืใครอกี

แล้ว”

“ไม่ใช่เลยลูก แม่อยู่ที่นั่นได้เพราะทกุคนคอืพี่น้องของแม่”

“เอาไว้คยุกนัทหีลงันะครบั แม่พกัผ่อนก่อนดกีว่า ผมไม่อยาก

ให้แม่คดิอะไรตอนนี้”

กินรินได้ยินการสนทนาของสองคนแม่ลูกจึงลุกขึ้นจากโซฟา 

เดนิตรงไปที่เตยีงเพื่อบอกลาคนป่วยก่อนกลบั

“กระเต็นกลับก่อนนะคะป้าพร แล้วพรุ่งนี้จะมาเยี่ยมใหม่ค่ะ” 

หญงิสาวเอ่ยลาพร้อมกบัยกมอืไหว้

“จ้ะ ขอบใจมากนะจ๊ะ ฝากบอกแม่ด้วยว่ากบัข้าวอร่อยมาก”

“กลบัก่อนนะคะพี่สนิ” หล่อนหนัมายกมอืไหว้เพื่ออ�าลาเช่นกนั
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“สนิ เดนิไปส่งน้องหน่อยส”ิ

“เชญิครบั”

เขาผายมือให้หล่อนเดินน�าออกจากห้องไปก่อน แต่กินรินเดิน

ไปหยบิกระเป๋ากบัถงุผ้าใส่ป่ินโตและกระตกิน�้าซปุ จริสนิจงึต้องยื่นมอื

ออกไปรบัเพื่อช่วยถอืตามมารยาท ก่อนจะเดนิออกจากห้องไปพร้อมๆ 

กนั

“ส่งแค่นี้กไ็ด้ค่ะ” หญงิสาวบอกเขาตรงหน้าลฟิต์

“ไม่เป็นไร จะเดนิไปส่งที่รถ”

“ขอบคณุค่ะ” กนิรนิตอบด้วยความอดึอดั เขาดไูม่ค่อยเป็นมติร

กบัหล่อนมากนกั และนั่นคงรวมไปถงึทกุคนในบ้านญานนัทรด้วย

เมื่ออยู่ในลิฟต์ด้วยกันตามล�าพัง จิรสินเห็นว่าหญิงสาว 

ก้มหน้าลงเหมอืนไม่อยากสบตากบัเขาซึ่งยนือยูต่รงข้าม เขาจงึใช้เวลา

ที่มีอยู่เพียงน้อยนิดมองส�ารวจใบหน้าสวยอ่อนหวานและเส้นผมสี

น�้าตาลอ่อนเป็นลอนสวยที่ถูกรวบไว้แบบง่ายๆ ด้วยกิ๊บตวัใหญ่ เปิด

ใบหน้าเรยีวรูปไข่ชวนมอง

ไม่เท่านั้นยังมองเลยลงมาที่ล�าคอเรียวเสลา จนกระทั่งมาถึง

เนนิอกอิ่มที่มเีสื้อสขีาวเนื้อบางปกปิดอยู่ แขนเปลอืยกลมกลงึทั้งสอง

ข้างนวลเนยีนละเอยีดน่าสมัผสั ท�าให้คดิไปถงึภาพวาดนางกนิรเีปลอืย

อกที่เพิ่งเปิดดูเมื่อครู่นี้

จิรสินต้องรีบสกัดความคิดของตนเอง ขณะที่อีกเสียงหนึ่งก็ 

บอกข้างหวู่าอยากจะคดิอะไรกค็ดิไป ไม่เหน็ต้องแคร์ หล่อนกเ็ป็นพวก 

ญานนัทรที่ชอบดถูกูคนอื่น แล้วถ้าจะโดนใครสกัคนดถูกูบ้างจะเป็นไร

ไป

‘ท�าไมนายไม่ท�าอะไรสกัอย่างให้พวกนั้นรู้ส�านกึบ้างล่ะ!’

ความคิดนี้ท�าให้จิรสินต้องสูดลมหายใจลึกเพื่อระงับอารมณ์
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และความคดิที่ผดุขึ้นมา เขาไม่รู้สกึแปลกใจกบัความคดิของตนเองที่

ถกูฝังอยูใ่นใจมานาน ทกุวนันี้พวกญานนัทรกไ็ม่เคยให้อภยัและคดิจะ

ญาตดิกีบัแม่ของเขาซึ่งมสีายเลอืดเดยีวกนั

“ท�าไมลูกผู้ดีอย่างคุณต้องไปเป็นพริตตีอยู่ตามงานโชว์” เขา

โพล่งออกไปแบบไม่เกรงใจว่าคนฟังจะรู้สกึอย่างไร แม้จะรู้จากแม่มา

สกัระยะหนึ่งแล้วว่า ปัจจบุนับ้านญานนัทรไม่สมบรูณ์พนูสขุและร�่ารวย

เหมอืนในอดตี เพราะต่างคนต่างใช้เงนิอย่างสรุุ่ยสรุ่าย แทบไม่มใีคร

หาเงินเข้าบ้าน เขาคิดว่าแม่หมายถึงเฉพาะครอบครัวของตาธวัช

เท่านั้น แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทางบ้านตาธารินทร์ก็อาจจะย�่าแย่ด้วย

เช่นกนั

หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมาทันที แต่เหมือนยังนึกค�าตอบไม่ได้ 

“กระเตน็เหน็เพื่อนท�าแล้วรายได้ด ีกเ็ลยลองสมคัรท�าดูบ้าง”

“ตาธารนิทร์ไม่ว่าเอาหรอืไง”

“ว่าท�าไมคะ”

“กห็ลานสาวไปยนืโชว์อยู่ตามงานรถยนต์ แล้วในงานกม็แีต่เสอื

สงิห์ทั้งนั้น”

กนิรนิถงึกบัอึ้ง พดูไม่ออก นี่เขามองว่างานพรติตล่ีอแหลมและ

ไม่เหมาะที่ผู้หญงิควรจะท�าใช่ไหม

ประตูลิฟต์เปิดออก การสนทนาจึงต้องหยุดลงเพียงเท่านั้น  

จริสนิเดนิไปส่งหญงิสาวจนถงึที่จอดรถจงึเหน็ว่าหล่อนขบัรถเบนซ์เก่าๆ 

คนัหนึ่งซึ่งไม่น่าใช่รถของหล่อนอย่างแน่นอน

“คณุยงัไม่ได้ตอบเลยว่าตาธารนิทร์ไม่ว่าเอารไึง แล้วตาธวชัด้วย

อกีคน ถอืยศถอืศกัดิ์กนัขนาดนั้น”

“เอ่อ...” กนิรนิยิ่งรู้สกึอดึอดัเพราะเหมอืนก�าลงัโดนคาดคั้นให้

ตอบ

“ว่าไงครบั”
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“คณุปู่ทั้งสองคนไม่รู้หรอกค่ะว่ากระเตน็ไปท�างานอะไร”

“อ้อ...ถ้ารู้กอ็าจจะโวย เพราะงานแบบนี้คงไม่เหมาะกบัผู้ดสีกั

เท่าไร”

“พี่สนิคะ กระเตน็ท�างานสจุรตินะคะ”

“ผมรู้...แล้วถ้าผมมงีานอื่นให้คณุท�าล่ะ รายได้ดกีว่าเป็นพรติตี

สนใจไหม”

“งานอะไรคะ” กนิรนิเริ่มมองเขาแบบไม่ไว้ใจ แม้จะเป็นญาติ

กัน แต่เขากับหล่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจึงเดาไม่ได้ว่าเขาเป็นคน

อย่างไรกนัแน่

“เป็นเลขาฯ ส่วนตวัของผม จะเรยีกเงนิเดอืนเท่าไรกไ็ด้ ผมยนิดี

จ่าย” เขาบอกอย่างใจป�้า 

ทว่าคนที่ได้รบัข้อเสนอกลบัรูส้กึกลวัขึ้นมาเสยีเฉยๆ แม้จะอยาก

ได้เงิน แต่คนอย่างกินรินก็มีสมองมากพอจะฉุกคิดได้ว่ามีอะไร 

บางอย่างแอบแฝงหรอืไม่ในข้อเสนอนั้น

“พี่สนิท�างานอะไรคะ”

“ผมก�าลงัจะเข้าไปเป็นผูบ้รหิารโรงแรมบางกอกพาราไดซ์ปาร์ก 

เลยอยากได้เลขาฯ สกัคน”

“เอ่อ...กระเตน็ไม่เคยเป็นเลขาฯ มาก่อนนะคะ”

“คณุเรยีนจบอะไรมา”

“นเิทศศาสตร์ค่ะ”

“บอกเป็นภาษาองักฤษได้ไหม ผมเรยีนที่เมอืงไทยแค่ชั้นมอหนึ่ง 

ตอนนี้จ�าอะไรแทบไม่ได้แล้ว”

“คอมมวินเิคชนัอาร์ตค่ะ”

“เรยีนจบด้านนี้กใ็ช้ได้ ผมต้องเริ่มงานเดอืนหน้านี้แล้ว”

“กระเตน็ขอคดิดูก่อนได้ไหมคะ”

“ได้สคิรบั นี่นามบตัรผม”
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“ถ้าอย่างนั้นกระเตน็ขอตวันะคะ” หญงิสาวเอ่ยลาหลงัจากรบั

นามบตัรไป แล้วรบีเปิดประตูขึ้นไปสตาร์ตรถทนัที

จิรสินมองตามรถยนต์ที่ค่อยๆ เคลื่อนออกไปจากลานจอดรถ

ชั้นล่างสุดด้วยสายตาครุ่นคิด เขายังไม่รู้ว่าตนเองยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น

ความคดิที่เพิ่งเกดิขึ้นมาเมื่อตอนอยู่ในลฟิต์ออกไปเพื่ออะไร
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3
ขวัญใจบ้านญานันทร

จิรสินกลับขึ้นมาที่ห้อง พบว่าแม่นั่งคอยอยู่ด้วยสายตา

เป็นกงัวลกพ็อเดาได้ว่าเป็นเรื่องใด

“ท�าไมแม่ไม่นอนพกัผ่อนล่ะครบั”

“แม่นอนมาทั้งคนืแล้วนะ แล้วช่วงนี้กห็ลบัสนทิกว่าปกต”ิ

“ก็ดีแล้วครับ ผมไม่อยากให้แม่กังวล” เขาเดินเข้ามาจับมือ 

ผู้เป็นแม่ด้วยท่าทอี่อนโยน เพราะรู้ว่านอกจากตนเองแล้ว แม่คงแทบ

ไม่เคยได้รบัจากใคร

“แต่เมื่อกี้แม่ได้ยนิสนิพูดกบักระเตน็เหมอืนไม่ค่อยพอใจ อย่า

ไปแสดงออกกับน้องอย่างนั้นเลยนะลูก น้องเป็นคนดีและคอยช่วย

เหลอืแม่เท่าที่จะท�าได้ กอ็ย่างที่สนิเหน็วนันี้นั่นแหละ”

“ครบั” แม้รบัปาก แต่ในใจลกึๆ ยงัต่อต้านอยู่

“ทกุวนันี้อะไรๆ มนักไ็ม่เหมอืนเดมิแล้วนะลกู พวกเขากต้็องอยู่

กนัแบบกระเบยีดกระเสยีร ไม่ได้หรูหราเฟื่องฟูเหมอืนยคุก่อน ยิ่งช่วง

ห้าปีหลงัมานี้ยิ่งแย่”

“ทั้งสองบ้านเลยหรอืครบั”

“ใช่แล้วลูก เมื่อสามปีก่อนก็เอาบ้านไปจ�านองกันหมดทั้งสอง

หลงั ป้าอ�าไพไปท�าเรื่องจ�านองก่อน ไม่นานทางบ้านตาธารนิทร์กเ็อา
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ด้วย”

“เอาบ้านไปจ�านองแล้วเอาเงนิออกมาท�าอะไรกนัครบั” เขาถาม

ด้วยความสงสยั

“ได้ยนิว่าทดัเทพเอาเงนิไปลงทนุอะไรสกัอย่าง แต่ทางพี่อ�าไพ

คงเอามาใช้จ่ายกนันี่แหละ ไม่ได้ไปลงทนุท�าอะไรหรอก ใช้ไม่นานมนั

กห็มดแต่หนี้ยงัอยู่”

“ช่วงนี้ก�าลงัเดอืดร้อนกนัหนกัเลยสคิรบั หลานสาวตาธารนิทร์

ถงึได้ต้องออกไปท�างานเป็นพรติตยีนืโชว์อยู่ตามงาน”

“กน็่าจะเป็นอย่างนั้น นี่แม่กส็งสารกระเตน็เหลอืเกนิ เดก็คนนี้

มคีวามอดทนมากกว่าคนอื่นๆ ในบ้าน ไม่หยบิโหย่งแถมยงัเป็นคนมี

ความคดิดอีกีด้วย”

จิรสินได้ยินแม่ของตนเองชื่นชมเด็กสาวคนนั้นแล้วต้องสูดลม

หายใจเข้าลกึ เขาไม่อยากรูว่้าคนในบ้านหลงันั้นจะเป็นอย่างไร เพราะ

ไม่เคยคดินบัญาตกิบัใครทั้งสิ้น

“อดทนหรอืครบั”

“ใช่จ้ะ แถมยงัเป็นคนรกัครอบครวั ทกุวนันี้หาเงนิได้กี่บาทไม่

เคยเกบ็ไว้เอง ยื่นให้แม่หมดทกุครั้งเพราะรู้ว่าทางบ้านก�าลงัแย่”

“ดเูหมอืนแม่สนทิกบักนิรนิมากเลยนะครบั” เขาเรยีกชื่อจรงิของ

หล่อน เพราะรู้สกึสะดดุใจกบัชื่อนี้และเรยีกง่ายกว่ากระเตน็

“แม่รู้ว่าสินไม่ชอบคนบ้านนั้น แต่ทุกอย่างต้องมีข้อยกเว้นนะ

ลูก”

“กนิรนิอายเุท่าไรหรอืครบั”

“เพิ่งเรยีนจบได้ไม่ถงึปี น่าจะยี่สบิสองแล้วละ”

ตกลงว่าหล่อนเพิ่งเรยีนจบมาหยกๆ แล้วอายยุี่สบิสองกห็มาย

ถงึว่าเขาแก่กว่าหนึ่งรอบพอดบิพอดี

“แล้วบ้านสองหลังนั้นมีโอกาสจะถูกยึดไหมครับ ทุกวันนี้พวก
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เขายงัมเีงนิผ่อนจ่ายค่าบ้านกนัอยู่รเึปล่า”

“ได้ยนิกระเตน็บอกว่าพอจ่ายแค่ดอกเบี้ย เงนิต้นแทบไม่ได้แตะ

กนัเลย” จรสัพรมองหน้าคมสนัของบตุรชายด้วยความสงสยั เขาเกดิ

อยากรู้เรื่องในบ้านญานนัทรขึ้นมาท�าไม ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจ

ไยดี

“ผมคดิว่าแม่ควรจะออกมาอยู่กบัผม เพราะไม่แน่บ้านนั้นอาจ

จะถูกยดึขึ้นมาวนัไหนกไ็ด้”

“สนิ...ทกุวนันี้แม่อยู่ที่นั่นกส็บายดอียู่แล้วนะลูก”

“สบายด ี แต่ท�าไมแม่ป่วยแบบนี้ แล้วไม่เหน็จะมใีครสนใจแม่

เลยสกัคน” จริสนิอดค้านไม่ได้ แม้ว่าวนันี้จะเหน็อยู่ว่ามอียู่คนหนึ่งที่

เป็นห่วงเป็นใยแม่ของตน

“ตอนนี้พวกเขาก็ย�่าแย่กันถ้วนหน้า แม่ไม่อยากออกจากบ้าน

มาในเวลานี้ อยู่กนัมายี่สบิกว่าปี แล้วพอถงึเวลาที่พวกเขาเดอืดร้อน 

เรากร็บีเกบ็ข้าวของหนอีอกมาก่อน มนัจะดไูม่ดนีะลกู ตอนล�าบากไม่รู้

จะไปอยู่ที่ไหนแม่กห็อบลูกเข้าไปหาพวกเขา”

“เขาไม่ได้ต้อนรบัเราสองคนเลยนะครบัแม่ ไม่อย่างนั้นผมคงไม่

ต้องไปอยู่ถงึฝรั่งเศส”

“คิดเสียว่ามันเป็นโอกาสสิลูก ทุกวันนี้สินก็มีทุกอย่างแบบที่

หลายๆ คนได้แต่ฝันถงึ” จรสัพรลบูหลงัมอืลกูชายอย่างปลอบประโลม

ใจ “แม่เป็นพี่น้องแท้ๆ ของพวกเขาก็ไม่อยากทิ้งกันไปตอนล�าบาก  

ถึงแม้ว่าแม่จะช่วยอะไรพวกเขาไม่ได้เลย แต่ก็อยากอยู่ด้วยกันไปให้

ถงึที่สดุ”

“โธ่แม่...แล้วพวกเขาจะรู้ไหมว่าแม่คดิและรู้สกึแบบนี้”

“มันไม่ส�าคัญหรอกลูก ยังไงตาธวัชก็เป็นพ่อแท้ๆ ของแม่นะ 

ทกุวนันี้ท่านกย็งัอยู่ แล้วจะให้แม่ทิ้งมาทั้งที่รู้ว่าบ้านหลงันั้นอาจจะถกู

ยึดขึ้นมาวันไหนก็ได้ แม่ท�าไม่ลงหรอก” จรัสพรบอกความในใจกับ
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ลูกชายถงึความผูกพนัทางสายเลอืดที่ยงัมตี่อกนั

“แล้วถ้าวนันั้นมาถงึ แม่จะท�ายงัไง พวกเขาคงต้องวงแตกแน่ๆ”

“ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆ แม่จะย้ายออกมาอยู่กับสินนะลูก แล้ว

ตกลงว่าสนิจะกลบัมาอยู่กรงุเทพฯ แน่นอนแล้วใช่ไหม”

“ครบั...ผมเป็นห่วงแม่ แต่คงต้องไปๆ มาๆ เพราะงานทางโน้น

ก็มีอยู่ แต่พ่อแม่ทางโน้นก็สนับสนุนให้ผมมาท�าธุรกิจที่เมืองไทยตั้ง

นานแล้ว”

“แม่กน็กึเกรงใจพ่อแม่บญุธรรมของลกู เขาดกีบัลกูของแม่เหลอื

เกนิ อกีใจกอ็ยากให้ลูกมาอยู่ใกล้ๆ แต่ช่วงนี้แม่ยงัออกจากบ้านหลงั

นั้นไม่ได้ สินเข้าใจแม่นะจ๊ะ” ผู้เป็นแม่บอกด้วยน�้าเสียงอ้อนวอน 

เพราะเกรงว่าลูกชายจะน้อยอกน้อยใจที่แม่ไม่ยอมย้ายออกมาพักอยู่

ด้วยกนั ทั้งที่ยี่สบิกว่าปีมานี้แทบไม่เคยได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกนัเลย

“ผมรู้ว่าแม่เป็นห่วงตาธวชั”

“ตาเขาแก่มากแล้วนะลูก ให้อภยัเขาเถอะนะ”

จริสนิได้ยนิน�้าเสยีงขอร้องจากแม่แล้วส่ายหน้านดิๆ แม่เป็นคน

ดีขนาดนี้แต่กลับไม่มีใครสกัคนเห็นใจ นั่นท�าให้ชายหนุ่มที่เคยเผชิญ

กบัความเจบ็ปวดคบัแค้นมาอย่างแสนสาหสัยงัท�าใจยอมรบัไม่ได้ เขา

ยงันกึไม่ออกว่าจะให้อภยัพวกญานนัทรได้อย่างไร

“แต่ที่ผมเจอกับตาธวัชตอนไปรับแม่มารักษาตัว ตาก็ยังเป็น

เหมอืนเดมิ เหยยีดคนทั้งที่ตวัเองก�าลงัจะไม่มบี้านอยู่”

“สนิ...พูดไปกบ็าปกรรมเปล่าๆ อย่าไปถอืสาคนแก่เลยนะลูก”

“แล้วตาธวัชสนิทสนมกับกินรินหรือครับ เห็นบอกว่าจะไปคุย

กบัตาเรื่องให้ย้ายแม่ขึ้นมาอยู่บนบ้านใหญ่”

เขาเพิ่งนกึออกถงึเรื่องนี้ เพราะไหนๆ แม่กย็งัไม่ยอมย้ายออก

มา คนเป็นลูกกอ็ยากให้แม่ได้อยู่แบบสบายๆ บ้าง

“แม่อยู่บ้านหลงัเลก็ข้างหลงักส็บายดนีะลูก อย่างที่สนิเหน็นั่น



พิมพิสุธญ์  35   

แหละเป็นส่วนตวัด ีอยากปลกูต้นไม้ดอกไม้อะไรกท็�าไป ไม่ต้องวุน่วาย

กบัใคร” จรสัพรต้องการให้ลกูชายรบัรูว่้าตนเองไม่ได้ล�าบากล�าบนแต่

อย่างใดกบัการใช้ชวีติอยู่ในบ้านนั้น

“ส่วนเรื่องที่แม่ไม่สบายแล้วไม่มีใครพามารักษาก็อย่าไปว่า

อะไรพวกเขาเลย พวกเขาเองกช็กัหน้าไม่ถงึหลงักนัอยูแ่ล้ว ทกุวนันี้แม่

ก็เอาเงินที่สินส่งมาให้ช่วยจ่ายค่าน�้าค่าไฟทุกเดือน บางทีก็แบ่งให ้

พี่อ�าไพไว้ซื้อของสดมาให้เดก็รบัใช้ท�ากบัข้าว”

“จนจะแย่อยู่แล้วยังต้องมีคนใช้กันอีกเหรอครับ” ชายหนุ่มว่า

อย่างนกึหมั่นไส้พวกผู้ดจีมไม่ลง

“กค็นมันเคยม ีแล้วหลานๆ ส่วนใหญ่กท็�าอะไรไม่ค่อยเป็น ไม่

เคยหดัท�ากนัเลย”

จริสนิส่ายหน้า ทลีกูหลานคนอื่นต้องมคีนรบัใช้คอยท�าทกุอย่าง

ให้ แต่เขาจ�าได้ไม่เคยลืมว่าป้าอ�าไพ พี่สาวคนโตของแม่จะให้หลาน

ในไส้ออกจากโรงเรยีนมาเป็นคนรบัใช้ในบ้านเพื่อประหยดัค่าจ้าง โดย

ไม่สนใจเลยว่าเดก็คนนั้นจะมอีนาคตเป็นอย่างไรทั้งที่กเ็ป็นหลานแท้ๆ 

คนหนึ่งของบ้านญานนัทร

แต่เขาไม่เหมอืนคนอื่นกต็รงที่มพ่ีอเป็นคนไร้สกลุรนุชาตแิถมจน

ติดดิน ไม่เท่านั้นยังมีเชื้อสายแขกอิหร่านจากปู่ทวดซึ่งเป็นที่รังเกียจ

เดียดฉันท์ของพวกญานันทร และจิรสินก็ยังมีเค้าหน้าไปทางพ่อ

มากกว่าแม่อีกด้วย พ่อของเขามีแค่ใบปริญญาเพียงอย่างเดียวที่พอ

เชดิหน้าชูตาได้ แต่นั่นกไ็ม่มากพอจะเทยีบเทยีมคนในตระกูลของแม่

ที่เป็นผู้ดเีก่า

“กระเตน็สนทิกบัแทบทกุคนในบ้าน ไม่เวน้แมแ้ต่แมอ่ย่างที่สนิ

เหน็” จรสัพรวกกลบัมาเล่าถงึหลานสาวคนสวยพร้อมกบัอมยิ้มบางๆ 

“ตาธารนิทร์กบัตาธวชัหลงรกัแม่นกกระเตน็กนัทั้งคู่ เพราะตอนเดก็ๆ 

ช่างพูดช่างคุยแถมเอาใจเก่ง เรียกว่าหลงกันทั้งบ้านจนกลายเป็น 
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หลานสาวคนโปรดมาจนถงึวนันี้”

“ถ้ากนิรนิไปคยุกบัตาธวชักอ็าจจะส�าเรจ็ใช่ไหมครบั”

“แม่ก็คิดว่าเป็นไปได้ เพราะเด็กคนนี้ช่างอ้อนผู้ใหญ่ ขออะไร

ได้ทกุทจีนไม่ค่อยกนิเส้นกบัพสินิ ีลูกสาวของน้าประภา”

“งั้นเหรอครับ แต่ดูเหมือนอายุห่างกันอยู่นะครับ ผมจ�าได้ว่า 

พสินินี่าจะอายนุ้อยกว่าผมสกัสามสี่ปี”

“ใช่จ้ะ พิสินีอายุสามสิบแล้วละมั้งแต่ยังไม่แต่งงานแต่งการ  

ธนดล ลูกชายป้าอ�าไพกส็ามสบิสองแล้ว ยงัโสดเหมอืนกนั แต่ดทู่าว่า

กระเตน็คงจะอยู่เป็นโสดไม่นานเหมอืนอย่างคนอื่น”

“ท�าไมล่ะครับ” จิรสินได้ยินแล้วรู้สึกหัวใจกระตุก หรือว่า...

หล่อนมคีนรกัแล้ว

“กท็ั้งสวยทั้งเอาใจเก่งอย่างนี้ ผู้ชายที่ไหนจะไม่อยากได้ อกีไม่

นานคงมใีครมาขอลูกสาวน้าทดัเทพแน่ๆ คอยดูส”ิ

“เอ่อ...น้าทดัเทพน่าจะหวงลูกสาว รวมทั้งตาธารนิทร์ด้วย ไม่

น่าจะยอมยกให้ใครง่ายๆ”

“เขากห็วงแม่นกกระเตน็กนัทั้งบ้านนั่นแหละ เพราะเป็นขวญัใจ

บ้านญานนัทรมาตั้งแต่ไหนแต่ไร แม่เคยได้ยนิเดก็ๆ ในครวัคยุกนัว่า

ธนดลก็แอบชอบกระเต็น แต่คงติดที่เป็นญาติใกล้ชิดกันเลยไม่กล้า

แสดงออกมากนกั แล้วอกีอย่าง ฝ่ายกระเตน็กด็ูเฉยๆ ไม่มที่าทอีะไร”

สิ่งที่ได้รับรู้เพิ่มเติมท�าให้จิรสินต้องคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับหญิง

สาวที่อยู่ในหวัข้อสนทนาอย่างช่วยไม่ได้ ทั้งที่เขาไม่เคยนกึอยากข้อง

แวะกบัคนบ้านนั้น แต่เหตใุดคราวนี้กลบัสนใจใคร่รู้ว่าเกดิอะไรขึ้นบ้าง

“รวมทั้งเป็นหลานสาวคนโปรดของแม่ด้วยใช่ไหมครบั”

“กม็แีค่คนเดยีวนี่แหละที่คยุกบัแม่ กเ็ลยนกึสงสารว่าถ้าบ้านจะ

ต้องถูกยดึขึ้นมาจรงิๆ แล้วกระเตน็จะท�ายงัไง ถ้ามใีครมาขอแต่งงาน

ออกไปก่อนกค็งด”ี
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คนฟังได้ยนิแล้วถงึกบัสูดหายใจลกึ เพราะไม่อยากให้บางสิ่งที่

แม่พูดเกิดขึ้น แต่ดูเหมือนนั่นคงเป็นทางรอดเดียวของแม่นกกระเต็น

ในตอนนี้

‘แล้วท�าไมนายไม่ไปขอหล่อนแต่งงานเสียเลย ก่อนที่จะมีใคร

มาขอตดัหน้า!’

จริสนิหายใจสะดดุกบัเสยีงเลก็ๆ ในหวัที่ดงัขึ้นมา

‘ไม่! นายจะมเีมยีเป็นพวกญานนัทรไม่ได้เป็นอนัขาด’

เสียงที่เริ่มตีกันอยู่ในหัวท�าให้ชายหนุ่มเผลอยกมือขึ้นลูบหน้า 

จากนั้นก็เริ่มดึงสติกลับมาได้ แต่ใจก็ยังคงนึกถึงเรื่องราวในบ้าน 

ญานนัทรตามที่แม่เล่าให้ฟัง

“สนิ...ถ้าแม่จะขอร้องอะไรบางอย่างจากลกูจะได้ไหม” จรสัพร

ตดัสนิใจถามในสิ่งที่คดิทบทวนมาหลายวนัตั้งแต่อาการเริ่มดขีึ้น

“ขออะไรครบั”

“ตอนนี้สนิมีเงินเยอะมากเลยใช่ไหมลูก ถงึขนาดจะซื้อกิจการ

โรงแรมใหญ่ๆ อย่างที่เล่าให้แม่ฟัง”

“ครบั แต่นั่นไม่ใช่เงนิของผมทั้งหมด”

“แล้วสนิพอจะมเีงนิเอามาช่วยที่บ้านแม่บ้างไหม”

“บ้านแม่?”

ทั้งแม่และลกูชายต่างสบตากนัอยูน่าน เพราะเข้าใจความหมาย

ทั้งหมดโดยไม่ต้องอธบิายให้มากความ

จริสนิถอนหายใจอย่างหนกัอก แม่ยงัคงนกึอยู่เสมอว่าที่นั่นคอื

บ้านของแม่ ทั้งที่ไม่มใีครอยากให้แม่อยูแ่ม้แต่คนเดยีว ถ้าไม่มคีณุยาย

เสยีคน แม่กค็งหมดโอกาสได้กลบัเข้าไปอาศยัอยู่ในบ้านที่ตวัเองเคย

อยู่มาตั้งแต่เกดิ

“แม่จะให้ผมช่วยเรื่องที่พวกเขาเอาบ้านไปจ�านองใช่ไหมครับ” 

เขาถามหลงัจากนิ่งคดิอยู่ชั่วครู่
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“ใช่แล้วลูก แม่เป็นห่วงตาธวัช แก่ป่านนี้แล้วถ้าต้องออกไป 

ระหกระเหนิจะท�ายงัไง”

“ตาชอบดูถูกคนจน คนไม่มสีกลุว่าเป็นพวกข้างถนน กล็องให้

ตาออกไปเร่ร่อนตามถนนบ้างกน็่าจะด ีจะได้รู้ว่าคนอื่นเขารู้สกึยงัไง”

“โธ่...ลูกเอ๊ย อย่าพดูอะไรอย่างนี้เลย ยงัไงท่านกเ็ป็นคณุตาของ

ลูกนะ”

“ผมไม่นบัญาตกิบัใครมานานแล้ว แม่กร็ู้นี่ครบั”

“คนเราหนีตัวเองไม่พ้นหรอกลูก แม่อยากให้สินคิดดูอีกทีได้

ไหม”

เจ้าของร่างสูงใหญ่ที่มีใบหน้าคมสันผิดไปจากชายไทยทั่วไป

เบือนหน้าหนีไปจากแม่ แล้วถอนหายใจออกมาอีกเฮือกด้วยความ

อดึอดัใจ

ถ้าแม่ขออย่างอื่น ถงึต้องจ่ายมากกว่านี้เขากย็นิดจีะเซน็เชค็ให้

ทันทีแบบไม่ต้องคิด แต่นี่เขาต้องเอาเงินที่ตนเองหามาด้วยน�้าพัก 

น�้าแรงและมนัสมองไปช่วยคนใจด�าอย่างพวกญานนัทรอย่างนั้นหรอื

ชายหนุม่ก้มหน้าลงเพื่อใช้ความคดิอย่างหนกัในเรื่องที่ผู้เป็นแม่

ขอร้อง “ก็ได้ครับแม่” เขาเงยหน้าขึ้นตอบรับหลังจากใคร่ครวญอยู่ 

ชั่วครู่

“สนิ!” จรสัพรเรยีกชื่อลูกชายด้วยความดใีจ หน้าตาคนป่วยดู

ดขีึ้นในชั่วพรบิตาจนคนเป็นลกูอดยิ้มออกมาไม่ได้ที่ค�าตอบของตนเอง

ท�าให้แม่แทบจะหายป่วยในทนัท ีและนี่คงเป็นสิ่งเดยีวที่ท�าให้เขารูส้กึ

ดใีนเวลานี้

“ลูกพูดจรงิๆ นะ” คนที่ก�าลงัดใีจถามย�้าอกีครั้ง เพราะเหน็ว่า

สีหน้าแววตาของลูกดูเปลี่ยนไปจากที่หนักอกหนักใจ กลับกลายเป็น

มแีววมุ่งมาดปรารถนาบางอย่างปรากฏขึ้นมาแทนที่

“ครบั”



พิมพิสุธญ์  39   

“แม่ดีใจที่สุดเลยลูกที่สินยอมให้อภัยญาติพี่น้องของแม่ แล้ว

คดิจะช่วยเหลอืพวกเขา”

จิรสินไม่ได้ตอบว่าเขาให้อภัยแล้วหรือไม่ รู้แต่ว่าเขาจะช่วยให้

ตาธวัชกับญานันทรทุกคนมีบ้านอยู่ต่อไปตามที่แม่ขอเท่านั้น แต่คน

บ้านนั้นจะต้องส�านกึด้วยว่าในโลกนี้ไม่มอีะไรฟร ีทกุสิ่งทกุอย่างย่อม

ต้องมรีาคาค่างวดและทกุคนต้องจ่ายคนื

เขาจะเรยีกร้องค่าตอบแทนให้มากที่สดุและคุม้ค่าเงนิที่ต้องจ่าย

ไปทกุบาททกุสตางค์ คอยดู!

“แม่อย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้กับใครนะครับ ผมจะจัดการทุกอย่าง

เอง”

“ได้จ้ะลูก” จรสัพรรบีรบัปากแขง็ขนัด้วยความดใีจ

“ผมจะช่วยคนบ้านนั้น แล้วถ้าผมท�าอะไรลงไปแม่ต้องเชื่อใจ

ผมนะครบัว่าทกุอย่างจะเรยีบร้อย”

“แม่เชื่อลูก เพราะสนิรบัปากแม่แล้ว”

“ยงัไงตาธวชักจ็ะมบี้านอยู่ตลอดไปแน่ๆ อย่างที่แม่ต้องการ”

“จ้ะลูก” จรัสพรยื่นแขนโอบกอดร่างสูงใหญ่ที่โน้มตัวลงมาหา

ด้วยความปลาบปลื้มใจ อ้อมแขนแข็งแรงอบอุ ่นของคนเป็นลูก

สวมกอดร่างบอบบางของแม่ไว้เช่นกนั
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4
คนที่เปลี่ยนไป

ตลอดทางที่ขับรถเบนซ์คันเก่ากลับมาถึงบ้าน จิตใจของ 

กนิรนิยงัเตม็ไปด้วยความสบัสนอลหม่านนบัตั้งแต่ได้เหน็หน้าชายหนุม่

คนนั้นอกีครั้งอย่างไม่คาดคดิ

จริสนิ คนที่จองรถเบนซ์รุน่ล่าสดุในงานมอเตอร์โชว์เป็นลกูชาย

ของป้าพรไปได้อย่างไร มาถงึตอนนี้หล่อนกย็งัแทบไม่อยากเชื่อ

วันนั้นเพื่อนๆ ที่มาออกงานด้วยกันต่างก็เดากันว่า เขาน่าจะ

เป็นลูกครึ่งฝรั่ง หรอืไม่กเ็ป็นหนุ่มไฮโซสกัคนที่ไปอยู่เมอืงนอกมานาน

จนพูดไทยไม่ค่อยชดั เพราะปลายเสยีงออกส�าเนยีงฝรั่งให้ได้ยนิแทบ

ทกุค�า แต่เสยีงส่วนใหญ่ลงความเหน็ว่า เขาเป็นลกูครึ่งเพราะมเีค้าหน้า

ฝรั่ง ดูยงัไงกไ็ม่ใช่คนไทยแท้แน่ๆ

แต่วนันี้หล่อนได้ค�าตอบแล้วว่าเขาไม่ใช่ลูกครึ่งฝรั่ง เพราะสามี

ป้าพรที่เสียชีวิตไปไม่ใช่ฝรั่งแน่นอน แต่ท�าไมหน้าตาเขาถึงดูไม่ค่อย

เหมอืนคนไทยนกั นอกจากผวิสแีทนเท่านั้นที่บ่งบอกว่าเป็นคนไทย

แล้วที่หล่อนก�าลงัรูส้กึสบัสนไม่ใช่เพราะเรื่องหน้าตาของเขา แต่

เป็นเรื่องที่เขามท่ีาทแีปลกๆ ดไูม่ค่อยเป็นมติร แต่สดุท้ายกลบัมาชวน

ให้ไปเป็นเลขาฯ ส่วนตวั

‘แล้วใครจะกล้าไปท�างานด้วยล่ะ!’
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“ป้าพรเป็นยังไงบ้าง ดีขึ้นรึยัง” พิมพาถามลูกสาวทันทีที่เห็น

หน้า

นอกจากกินรินแล้ว ในบ้านญานันทรก็ยังมีพิมพาอีกคนที่ไม่

รังเกียจจรัสพร แถมยังรู้สึกสงสารเสียด้วยซ�้ากับเรื่องราวที่เกิดขึ้น 

พิมพาเป็นเพียงสะใภ้จึงไม่มีอารมณ์ร่วมเรื่องที่จรัสพรเคยหนีออกไป

แต่งงานกบัผู้ชายคนหนึ่งที่พ่อแม่ไม่ยอมรบั แต่กแ็สดงความเหน็ใจอกี

ฝ่ายมากนกัไม่ได้ เพราะเกรงใจคนอื่นๆ จงึท�าได้แค่แอบแวะเวยีนไป

ดูแลและทกัทายกนับ้างเท่าที่พอมโีอกาส

“ดขีึ้นมากเลยค่ะ ได้รกัษาในโรงพยาบาลอนัดบัหนึ่งในกรงุเทพฯ 

ยงัไงกต็้องหายแน่ๆ”

“อย่าเสยีงดงัไปลูก” ผู้เป็นแม่เดนิเข้ามาแตะแขนลูกสาว “ไป

คยุกนัในห้องดกีว่า เอาของวางไว้ตรงนี้ก่อน”

“ค่ะ” กนิรนิจงึวางถงุผ้าที่ใส่ปิ่นโตกลบัมาลงบนโต๊ะ แล้วเดนิ

ตามแม่ไปที่ห้องนอนของตนเอง

“โรงพยาบาลเอกชนค่ารกัษาแพงหูฉี่เลยนะลูก แล้วเดก็สนินั่น

มเีงนิจ่ายหรอื นี่ป้าพรเข้าโรงพยาบาลมาตั้งกี่วนัแล้ว มหีวงัหมดตวักนั

พอด”ี

“ท�าไมแม่เรยีกเขาอย่างนั้นคะ ตอนนี้เขาไม่เดก็แล้วนะ น่าจะ

อายสุามสบิกว่าแล้ว”

“กแ็ม่ไม่เคยเจอเขาอกีเลยนี่ ตอนที่มารบัป้าพรไปโรงพยาบาล

กไ็ม่ทนัได้เจอกนั” พมิพาเพิ่งนกึออกว่าป่านนี้เดก็สนิน่าจะโตเป็นหนุม่

เตม็ตวัแล้ว

“เขาคงไม่หมดตวัหรอกค่ะ แม่ไม่ต้องห่วงหรอก วนัก่อนเขาเพิ่ง

ไปจองรถเบนซ์ในงานราคาตั้งหลายล้าน”

“จรงิหรอืลูก”

“ค่ะ แต่กระเต็นไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร ยังนึกว่าเป็นลูกครึ่งฝรั่ง 
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หน้าตาเขาไม่ค่อยเหมอืนคนไทยแท้ๆ เลยค่ะ”

“ถ้าเขารวยจริงๆ ก็ช่างเถอะ แม่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ กลัวจะ 

เดอืดร้อนตอนจะเอาคนป่วยออกจากโรงพยาบาล หลายคนแทบอยาก

จะฆ่าตวัตายไปเลยกบัค่ารกัษามหาโหด รกัษาตวัหายแล้วแต่ต้องมา

นั่งใช้หนี้ต่อ”

“คงไม่หรอกค่ะแม่ ท่าทางพี่สนิเขามเีงนิ แล้วหน้าตาฉลาดออก

อย่างนั้นกค็งพอรูอ้ยูห่รอกว่าโรงพยาบาลเอกชนชาร์จค่ารกัษาแพงแค่

ไหน” กนิรนิยนืยนัเพื่อให้แม่สบายใจหายห่วงเรื่องนี้

“อ้อ...แล้วตอนนี้สนิเขาหน้าตาเหมอืนฝรั่งเหรอ สงสยัไปอยูก่บั

ฝรั่งนานหน้าเลยเปลี่ยน”

“ตอนเดก็ๆ เขาไม่เหมอืนฝรั่งหรอืคะ” กนิรนิถามเพราะไม่เคย

เหน็หน้าตาจริสนิตอนเป็นเดก็

“แมจ่�าได้ว่าตอนเดก็ ตวัผอมๆ ผวิคล�้าๆ หน่อย แต่ไมถ่งึกบัด�า

เป็นเหนี่ยงหรอกนะ แต่หน้าเข้มกว่าเด็กไทยทั่วไป ได้ยินว่าพ่อเขามี

เชื้อแขกทางอาหรบัหรอืเปอร์เซยีอะไรโน่น ทั้งคณุปูเ่รากบัปูใ่หญ่ถงึได้

ไม่ยอมรบั คงรงัเกยีจว่าเป็นลูกแขก ไม่มหีวันอนปลายเท้า”

กนิรนิฟังเรื่องราวด้วยความรู้สกึเหลอืเชื่อ ทั้งเรื่องที่เขาไม่มเีชื้อ

ฝรั่ง แต่กลบักลายเป็นแขกอาหรบัหรอืเปอร์เซยี แล้วยงัเรื่องที่บรรดา

คณุปู่ต่างรงัเกยีจหลานตวัเองเพราะมเีชื้อสายแขกอยู่ในตวั โดยที่คน

รุน่ใหม่อย่างหล่อนแทบไม่รูส้กึอะไรเลยว่าใครจะมเีชื้อชาตไิหน เพราะ

ทุกวันนี้ประเทศไทยเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติปะปนกันจน

แทบแยกไม่ออก

“ที่จรงิฝรั่งกบัแขกขาวกด็คูล้ายๆ กนัอยูน่ะ หน้าคมๆ จมูกโด่งๆ 

เหมือนกัน” พิมพาพูดแล้วก็นึกอยากเห็นหน้าลูกชายของจรัสพร 

สกัครั้งว่าจะเปลี่ยนไปแค่ไหน

“ค่ะ จรงิๆ แล้วคนเปอร์เซยีหรอืแขกขาว หรอืพวกชนเผ่าอารยนั
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ก็จัดว่าเป็นเผ่าพันธุ์คอเคเซียนเหมือนกับฝรั่ง บางครั้งก็แทบแยกไม่

ออก”

“แต่คนบ้านนี้ไม่ปลื้มนะลูก หนูจะพูดอะไรกร็ะวงัๆ หน่อย”

“แต่พี่สนิดูดนีะคะแม่ ท�าไมคณุปู่ใหญ่ยงัไม่ชอบใจอกี”

“คนแก่ก็อย่างนี้แหละ ฝังใจอะไรแล้วเปลี่ยนยาก ปู่เราเองก็

เหมอืนกนั”

“ดูท่าทางพี่สินก็คงไม่ค่อยพอใจพวกเราค่ะ” กินรินรู้สึกอึดอัด

จนต้องเล่าให้แม่ฟัง

“เขาพูดไม่ดกีบักระเตน็หรอืลูก”

“ก็ไม่เชิงค่ะ แต่ดูระแวงๆ เหมือนกลัวว่าเราจะคิดไม่ดีกับเขา 

เป็นเพราะเขาเคยโดนมาเยอะตอนเดก็ๆ ใช่ไหมคะ” กนิรนิสรปุตามที่

ได้ยนิจากผู้เป็นแม่ เพราะก่อนหน้านี้แทบไม่เคยมใีครเอ่ยถงึเรื่องราว

ของจริสนิมาก่อน

“มนักน็านมาแล้วนะ แม่เองกเ็ข้ามาอยู่บ้านนี้ทหีลงั รูแ้ต่ว่าพวก

พี่อ�าไพกบัพี่ประภาไม่ค่อยชอบหลานเลยรมุโขกสบักนัใหญ่ กโ็ดนกนั

หนกัหนาทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละ แม่เองเป็นแค่สะใภ้ไม่รู้จะไปช่วยยงัไง 

แล้วมารู้ทีหลังจากพ่อของหนูว่าคุณปู่ทั้งสองคนโกรธมากที่ป้าพรหนี

ออกไปแต่งงานกับพ่อของสิน พอกลับมาก็จะไม่ยอมให้เข้าบ้าน แต่

คณุย่าบ้านโน้นขอร้องให้รบัไว้”

“เรื่องแค่นี้เองหรอืคะที่ถงึกบัต้องโกรธเกลยีดกนั พี่สนิกเ็ลยต้อง

หนอีอกไปใช่ไหม”

“ใช่...ตอนนั้นน่าจะสกัสบิสามหรอืสบิสี่นี่แหละ เดก็ผูช้ายก�าลงั

จะย่างเข้าวยัรุน่ทนอยูแ่บบนี้ไม่ไหวหรอก ขนาดเดก็บางคนพ่อแม่เลี้ยง

อย่างดยีงัไม่วายเสยีผูเ้สยีคน นี่ดนีะว่าสนิเขารกัด ีพอได้ไปอยูท่ี่ดีๆ  กบั

คนดีๆ  เลยสร้างตวัจนมฐีานะขึ้นมาได้”

“เขาบอกกระเต็นว่าอยากพาแม่ออกจากบ้านนี้ไปอยู่ด้วยกัน
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ค่ะ”

“มันก็น่าอยู่หรอกนะ มาเห็นแม่อยู่บ้านเล็กใกล้กับเรือนคนใช้ 

แล้วตวัเองรวยขนาดนั้นใครจะรบัได้”

“กส็มควรแล้วที่เขาไม่อยากญาตดิกีบั...เรา” กนิรนิพมึพ�าเบาๆ

จริสนิคงเหมารวมว่าคนบ้านนี้เคยท�ากบัเขาไว้อย่างแสนสาหสั

จนไม่คิดนับญาติกันอีกเลยก็ว่าได้ แล้วเขามาชวนให้หล่อนไปเป็น

เลขาฯ ส่วนตวัท�าไมกนั ทั้งที่วางท่าตหีน้าเคร่งใส่ขนาดนั้น
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5
บ้านญานันทร

จรัสพรรักษาตัวในโรงพยาบาลนานร่วมเดือนจนอาการ 

ดขีึ้นเป็นปกตแิพทย์จงึอนญุาตให้กลบับ้าน โดยลูกชายมารบัในตอน

สาย แล้วพาแม่กลบัมาที่บ้านญานนัทรตามเดมิ

ชายหนุ่มในชุดสูทหรูราคาแพงมาถึงบ้านญานันทรด้วยรถ 

เมอร์เซเดส-เบนซ์ เอสแอลเค-คลาสรุน่ล่าสดุป้ายแดง พร้อมกบัจรสัพร

ซึ่งจูงมือลูกชายคนเดียวเดินขึ้นเรือนใหญ่เพื่อทักทายทุกคนในบ้าน  

วันนี้เป็นวันหยุดจึงอยู ่กันครบ ยกเว้นสามีของประภาพรที่ไปรับ

ต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรยีนอยูต่่างจงัหวดั ส่วนสามขีองอ�าไพ พี่สาว

คนโตนั้นเลกิร้างกนัไปนานร่วมสบิปีแล้ว คนในบ้านจงึดบูางตาลงกว่า

ตอนที่จริสนิเคยอาศยัอยู่ที่นี่ เพราะคนรบัใช้กน็้อยลงด้วยเช่นกนั

“สวัสดีครับ” จิรสินยกมือไหว้ผู้ใหญ่ทีละคน จนมาหยุดตรง

หญงิสาวที่นั่งอยู่ข้างๆ ประภาพรซึ่งพอจ�าเค้าหน้าได้ว่าเป็นใคร คราว

ก่อนเขาไม่ได้เจอหลานๆ บ้านนี้เลยสกัคน แล้วที่นั่งอยู่ตอนนี้กน็่าจะ

เป็นสนิ ีหรอืพสินิ ีลูกสาวของน้าประภาพร

“นั่งก่อนส”ิ อ�าไพเอ่ยปากเชื้อเชญิด้วยน�้าเสยีงเคร่งพอกบัสหีน้า

คนถกูเชญิรู้สกึว่าป้าแท้ๆ ของตนดมูนี�้าใจมากกว่าตอนที่มารบั

แม่ไปโรงพยาบาล แต่ตาธวชัยงัท�าเมนิเหมอืนมองไม่เหน็และไม่รบัไหว้
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“สวสัดค่ีะ พี่สนิ” พสินิเีป็นฝ่ายยกมอืไหว้ก่อนหลงัจากชายหนุม่

นั่งลงเรยีบร้อยแล้ว

ไม่ได้เจอกนันานยี่สบิเอด็ปี หญงิสาวไม่คดิว่าเขาจะเปลี่ยนไป

เป็นคนละคนขนาดนี้ ตอนนี้เขาดแูทบไม่เหลอืเค้าเดก็ขอทานข้างถนน

ที่แม่ของหล่อนเคยเรียกจิกหัวจนหล่อนซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวจ�าเอา

ไปเรยีกตามอย่างสนกุปาก

พสินิสี่งยิ้มให้เขาเพื่อผูกไมตรกี่อนเป็นอนัดบัแรก เพราะตอนนี้

จิรสินดูดีราวกับเป็นลูกหลานตระกูลไฮโซก็ไม่ปาน แถมยังขับเบนซ์

ป้ายแดงอกีด้วย ไม่เพยีงเท่านั้นใบหน้าคมเข้มและรูปร่างสูงใหญ่ของ

เขายงัสะดดุตาเข้าอย่างจงัจนต้องเผลอมองแบบไม่รู้ตวั

“สวัสดีครับ” จิรสินรับไหว้และเห็นว่าญาติสาวจ้องมองมาตา

แทบไม่กะพริบ ดวงตาคมของหล่อนทอประกายบางอย่างที่ส่งมาถึง

เขาแบบไม่คิดปิดบัง ใบหน้าคมสวยของสาววัยสามสิบสะดุดตาอยู่

เหมอืนกนั แต่ไม่มากพอที่จะตรงึสายตาเขาไว้ได้นานนกั

แล้วเขาก็เหลือบเห็นว่าป้าอ�าไพซึ่งนั่งใกล้กับแม่เอียงหน้ามา 

กระซบิบางอย่างกบัแม่แค่ให้ได้ยนิกนัสองคน

“พี่สนิกลบัมาคราวนี้จะมาอยู่ที่นี่เลยรเึปล่าคะ” พสินิถีามด้วย

ท่าทสีนใจท�าให้ชายหนุ่มต้องเบอืนหน้ากลบัมาหาอกีหน

ในจงัหวะที่พสินิกี�าลงัชวนจริสนิคยุเพื่อผกูสมัพนัธ์นั้นเอง อ�าไพ

จึงได้โอกาสซักถามจรัสพรเรื่องที่ตนเคยโทรศัพท์ไปคุยตอนที่อีกฝ่าย

อยู่ที่โรงพยาบาล ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ทั้งอ�าไพและประภาพรไม่เคยคดิ

ไปเยี่ยม แต่จู่ๆ กโ็ทร. ไปหา แล้วอ้างว่าเพิ่งรู้จากกนิรนิว่าจรสัพรเข้า

รกัษาตวัในโรงพยาบาลเอกชนชื่อดงัที่สดุในกรงุเทพฯ

น�้าเสียงของอ�าไพในวันนั้นเต็มไปด้วยความประหลาดใจและ

ตื่นเต้น เมื่อรู้ว่าจริสนิมเีงนิจ่ายค่ารกัษาพยาบาล และยิ่งได้รู้ว่าจริสนิ

ท�าธรุกจิหลายอย่างที่ปารสีและมฐีานะค่อนข้างด ีท�าให้อ�าไพออกปาก
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ทวงบญุคณุที่ยอมให้จรสัพรอยูร่่วมชายคาญานนัทรมายี่สบิกว่าปี ด้วย

การออกค�าสั่งกลายๆ ให้น้องสาวคนกลางน�าเงินลูกชายมาช่วยพยุง

ฐานะครอบครัวญานันทรในตอนนี้ ทั้งที่ตลอดมาอ�าไพไม่เคยคิดจะ

เสวนากบัจรสัพรทั้งๆ ที่อยู่ในรั้วบ้านเดยีวกนั

ทกุวนันี้อ�าไพกบัประภาพรมชีื่อเป็นเจ้าของบ้านร่วมกนัหลงัจาก

ธวชั ผู้เป็นบดิาได้เซน็ยกมรดกชิ้นสดุท้ายให้ลูกสาวทั้งสองคน  โดยที่

จรสัพรไม่มสีทิธิ์ใดๆ ทั้งสิ้นในบ้านหลงันี้ จงึเป็นเหตใุห้อ�าไพยกเรื่องนี้

ขึ้นมาทวงบญุคณุทั้งที่เป็นพี่น้องคลานตามกนัมา

ฝ่ายจรสัพรเองกไ็ม่กล้ารบัปาก เพราะรูแ้ก่ใจดว่ีาลกูชายนั้นตดั

ญาตกิบัคนบ้านนี้ไปนานแล้ว เพราะไม่เคยถกูนบัญาตทิั้งที่เป็นหลาน

แท้ๆ แต่สดุท้ายจรสัพรกข็อร้องให้ลูกชายช่วยเหลอืคนบ้านญานนัทร 

ก่อนที่พวกเขาจะไม่มีที่ซุกหัวนอน และเกรงว่าบิดาอายุแปดสิบกว่า 

จะไม่มบ้ีานอยู ่โดยที่จรสัพรไม่ได้บอกกบัจริสนิว่าอ�าไพเป็นคนขอร้อง

ให้ช่วย

“นายสนิเขารบัปากเธอรเึปล่า”

“ค่ะ เขาบอกแล้วว่าจะช่วย”

“เมื่อไร หรือที่ขึ้นบ้านมากะว่าจะมาคุยกันเรื่องนี้” อ�าไพถาม

อย่างร้อนใจตามประสาคนมหีนี้

“คงใช่ค่ะ เพราะเขาบอกว่าจะคยุเรื่องนี้เอง”

“มาคยุต่อหน้าคณุพ่อได้ยงัไง กร็ูอ้ยูว่่าท่านไม่ชอบหน้าลกูเธอ”

“เอ่อ...แล้วพี่อ�าไพจะให้คุยตอนไหน” จรัสพรถามอย่างเป็น

กงัวล

“บอกเขาให้คุยกับฉันสองคนก็พอ หรือเธอจะอยู่ฟังด้วยก็ได้” 

อ�าไพออกค�าสั่งอย่างเคยชินในฐานะพี่สาวคนโตของบ้าน “รีบไป

กระซบิบอกลูกเธอส ิก่อนจะพูดออกมากลางวงต่อหน้าคณุพ่อ”

“ค่ะ” จรสัพรจงึหนัไปสะกดิบอกลูกชายไม่ให้คยุเรื่องที่บ้านตดิ
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จ�านองอยู่ในธนาคารเวลานี้

“ท�าไมล่ะครบัแม่” จริสนิขมวดคิ้วทนัท ีแม้พอเดาได้ว่าคงเป็น

ค�าสั่งมาจากป้า เพราะเหน็ว่าซบุซบิอะไรกบัแม่อยู่ชั่วครู่

“ป้าอ�าไพอยากคยุกบัลูกสองคน”

“แต่ผมอยากคุยเรื่องนี้ต่อหน้าทุกคน” เขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่

ป้าต้องการ จริสนิไม่เคยมคีวามคดิอยากช่วยเหลอืใครในบ้านนี้ทั้งสิ้น 

แต่ที่ต้องเข้ามาข้องเกี่ยวกเ็พราะแม่ออกปากขอร้อง และตอนนี้เขาเริ่ม

รูแ้ล้วว่าป้าอ�าไพอาจเป็นสาเหตสุ่วนหนึ่งที่ท�าให้แม่ต้องเอ่ยปากทั้งที่รู้

ว่าลูกชายคงอดึอดัใจ เขาจงึไม่ต้องการให้ความช่วยเหลอืแบบเงยีบๆ 

หรืองุบงิบท�ากันแค่สองคน แต่ต้องการให้ทุกคนในบ้านนี้ได้ส�านึกว่า

ก�าลงัจะไม่มทีี่ซกุหวันอน แล้วยงัต้องพึ่งพาลกูคนข้างถนนอย่างไอ้สนิ

“คยุเรื่องอะไรกนั” ประภาพรถาม เพราะชายหนุม่พดูเสยีงปกติ

จงึได้ยนิกนัหมดทกุคน

อ�าไพหน้าเครยีด หนัมาจกิตาใส่สองคนแม่ลูกที่ไม่ยอมท�าตาม

ค�าสั่ง โดยเฉพาะเจ้าลกูชายที่วางท่าเป็นผูด้มีเีงนิต่างจากสมยัเป็นเดก็

ลบิลบั

“แกจะมาคุยอะไร ไม่มีใครอยากฟังหรอก” ธวัชหันมาบอก

หลานชายเสยีงเข้ม แม้วยัจะล่วงเลยไปไกลมากแล้ว แต่คนถอืยศถอื

ศกัดิ์แบบวางไม่ลงกย็งัคงวางหน้าเคร่งและท�าเสยีงข่มเหมอืนยี่สบิกว่า

ปีก่อน 

ในความรู้สกึของจริสนินั้น คณุตาไม่เคยเปลี่ยนและยงัคงชงิชงั

รงัเกยีจราวกบัเขาไม่ใช่หลาน

“ไม่มอีะไรหรอกค่ะคณุพ่อ” อ�าไพรบีกลบเกลื่อน

“ถ้าป้าอ�าไพไม่ยอมให้ผมพดูตอนนี้ ผมกจ็ะไม่คยุเรื่องนี้กบัใคร

อกี” จริสนิรู้ทนัพี่สาวคนโตของแม่ตามประสาคนหวัไวที่ท�าธรุกจิมาจน

ช�่าชอง และตดิต่อพบเจอผู้คนมาหลากหลายรูปแบบจงึรบีดกัทางเพื่อ
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บบีให้อกีฝ่ายต้องยอมเจรจาต่อหน้าคนทั้งบ้าน เหตเุพราะเขารู้ว่าอะไร

จะเกดิขึ้นหลงัจากนี้ และนั่นคอืความสนกุแกมสะใจเลก็ๆ น้อยๆ ที่จะ

ได้รบัตดิมอืกลบัไป

แต่นี่แค่ยกแรกหรือแค่น�้าจิ้มเท่านั้น เพราะยังไม่ถึงเวลาเสิร์ฟ

เมนคอร์สขึ้นโต๊ะ!

“แกจะมาพูดเรื่องอะไร” ธวัชถามหลานชายซ�้า เสียงแข็งกว่า

เดมิแบบไม่พอใจ

“คณุตาลองถามลกูสาวคนโตดสูคิรบัว่าอยากจะคยุกบัผมเรื่อง

อะไร” จริสนิตอบกลบัแบบเล่นลิ้น เขาไม่จ�าเป็นต้องเกรงใจใครอยูแ่ล้ว

ไม่ว่าคนคนนั้นจะอายุมากกว่าแค่ไหน ในเมื่อตนเองก็ไม่เคยได้รับ

ความเหน็ใจจากทกุคนที่นี่ แล้วตอนนี้เขากก็�าลงัถอืไพ่เหนอืกว่า

เวลานี้ชายหนุ่มยึดถือกฎเดียวกันกับคนในบ้านญานันทรที่ว่า 

ใครมเีงนิคนนั้นกเ็ป็นนาย ส่วนคนจนย่อมต้องตกเป็นบ่าวอย่างไม่ต้อง

สงสยั

“อ�าไพ นี่มนัเรื่องอะไรกนั” ธวชัถามลูกสาวหน้าเคร่ง

“เอ่อ...คณุพ่อคะ”

“ว่ายงัไง” คราวนี้คนถามท�าเสยีงแขง็ เมื่อลกูสาวคนโตยงัอ�้าอึ้ง

“อย่าเครียดสิครับคุณตา เดี๋ยวเส้นเลือดในสมองจะแตกเอา” 

จริสนิเตอืนชายชราด้วยความหวงัดี

แต่น�้าเสียงกวนๆ กลับท�าให้คนถูกเตือนหันมาหาพร้อมตาลุก

วาว ส่วนคนอื่นๆ ที่นั่งกนัอยู่กค็งแทบตกเก้าอี้ที่เขากล้าพูดแบบนี้กบั

ตาธวชั ซึ่งคงไม่มลีูกหลานคนไหนกล้าท�าแน่ๆ

“ไอ้สนิ!” ธวชัมองหลานชงัตาแทบถลนออกมา ถ้าเป็นเมื่อก่อน

ตอนที่ยงัแรงดีๆ  อยู่คงวิ่งไปหาไม้มาแพ่นกบาลคนพูดไปแล้วแน่ๆ

“สนิ...ไม่เอาน่าลกู เดี๋ยวกก็ลายเป็นเรื่องหรอก” จรสัพรรบีปราม

ลูกชาย
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“แกมนักเ็หมอืนเดมินั่นแหละ ต่อให้แต่งตวัดใีส่สูทแพงๆ หรอื

เอาทองมาพอกไว้ทั้งตวั แต่กห็นไีม่พ้นความเป็นลกูไอ้ขี้ครอก พอเผลอ

กห็ลดุสนัดานเดมิออกมาทนัท”ี ธวชัตอกกลบัอย่างเจบ็แสบด้วยความ

โมโหระคนชงิชงัจนแยกไม่ออก

“ผมก็เป็นหลานตาคนเดิมนั่นแหละครับ จะเปลี่ยนไปเป็น 

คนอื่นได้ยงัไง” จริสนิว่าอย่างใจเยน็และไม่สะทกสะท้านกบัถ้อยค�าที่

เคยได้ยนิจนชนิในตอนเดก็

“แกกลบัไปได้แล้ว ไม่ต้องมาที่นี่อกี” ธวชัไล่เสยีงดงั

“ป้าอ�าไพว่ายงัไงครบั” เขาหนักลบัไปถามอกีคนพร้อมกบัเลกิ

คิ้วกวนๆ “ถ้าผมลงจากบ้านไปตอนนี้ ผมจะไม่กลบัมาอกี”

“พี่อ�าไพ...มเีรื่องอะไรกนัเหรอคะ” ประภาพรอดทนต่อไปไม่ไหว

ต้องถามซ�้าอกีครั้งด้วยความอยากรู้ ส่วนลูกสาวกม็องมาที่จริสนิด้วย

ความสนใจใคร่รู้เช่นกนั

“ว่ายังไงครับป้า ถ้าไม่มีอะไรผมก็จะได้กลับ แล้วคงไม่มาที่นี่

อกี ถ้าอยากพบแม่ ผมจะให้คนขบัรถมารบัแม่ไปที่โรงแรม แล้วคาดว่า

อกีไม่นานกค็งต้องมาช่วยแม่เกบ็ของย้ายออกจากบ้านนี้”

“ท�าไมแกไม่พาแม่ของแกไปอยู่ที่อื่นตั้งแต่วันนี้เลยเล่า” ธวัช

ถามเหมอืนต้องการไล่จรสัพรด้วยอกีคน

“คณุพ่อคะ” จรสัพรเรยีกบดิาด้วยความรู้สกึน้อยใจ

“ผมท�าแน่ คณุตาไม่ต้องห่วงหรอก” ชายหนุ่มหนัไปหาอกีคน

ที่ยงันั่งนิ่งโดยไม่มคี�าตอบ “ถ้าไม่มอีะไรต้องคยุกนั ผมกจ็ะกลบั”

“เดี๋ยว!” อ�าไพรบีห้ามทนัททีี่ร่างสูงใหญ่ท�าท่าจะลกุขึ้นยนื

“อ�าไพ เธอมเีรื่องอะไรที่ต้องคยุกบัมนั ถงึได้ท�าท่ามลีบัลมคม-

ใน” ธวชัถามลกูสาวด้วยความคลางแคลงใจกบัท่าทางที่เหน็มาตั้งแต่

ต้น

“คณุพ่อใจเยน็นะคะ ฟังหนูก่อน”
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“ฟังอะไร”

“หนูกับประภาคิดหาทางออกให้พวกเรากันมาหลายเดือนแล้ว

แต่กม็ดืแปดด้าน เลยลองปรกึษากบัแม่พรว่า...สนิพอจะช่วยอะไรเรา

ได้ไหม”

ธวชัได้ยนิค�าอธบิายของลูกสาวแล้วถงึกบัหน้าตงึ ก่อนจะส่าย

หน้าไปมาตามประสาคนทฐิแิรงที่ไม่ยอมก้มหวัให้ใครง่ายๆ “เธออย่า

ท�าอย่างนั้นเด็ดขาดนะอ�าไพ ตราบใดที่พ่อยังไม่ตาย เธอจะท�าแบบ

นั้นไม่ได้”

“คณุพ่อ...” อ�าไพเรยีกบดิาด้วยน�้าเสยีงหนกัอก

แต่ใบหน้าคมสนัหล่อเหลาของหนุม่ร่างใหญ่กลบัจดุรอยยิ้มขึ้น

มา เพราะทกุอย่างเป็นไปตามที่คาด เขาต้องการให้เรื่องเป็นแบบนี้จงึ

ยนืยนัว่าต้องคยุกนัต่อหน้าทกุคนเท่านั้น

ส่วนประภาพรกบัลกูสาวมสีหีน้าตื่นเต้นยนิดเีมื่อได้รูข่้าวใหม่ว่า

ตนเองก�าลงัจะมทีางรอด

“คณุพ่อคะ ยงัไงสนิเขากเ็ป็นลกูหลานตระกลูญานนัทรคนหนึ่ง 

ถ้าจะกลับมาช่วยเหลือกันก็ไม่เห็นแปลกอะไรเลย ท�าไมคุณพ่อต้อง

ปฏเิสธด้วยล่ะคะ” ประภาพรพยายามเกลี้ยกล่อมอกีแรงเผื่อว่าคนแก่

จะยอมใจอ่อน

“ฉันไม่ใช่คนเห็นแก่ได้ ถึงจะอดตายฉันก็ยอม” ธวัชประกาศ

กร้าวอย่างคนที่ถือศักดิ์ศรีน�าหน้าทุกสิ่ง เรื่องที่จะยอมก้มหัวให้เด็ก 

เมื่อวานซนืเป็นไม่มแีน่นอน

“โธ่...คณุพ่อ” จรสัพรได้แต่ทอดถอนใจ เพราะไม่กล้าออกความ

คดิเหน็ใดๆ

“คนไม่เคยอดไม่รูห้รอกครบัว่าความหวิมนัเป็นยงัไง พอถงึเวลา

จรงิๆ อาจจะทนไม่ไหว”

“ไอ้สนิ!” ธวชัผดุลกุขึ้น เรยีกหลานชายเสยีงสั่นที่กล้าท�าปากดี
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ต่อหน้า แถมยงัพูดจาเหมอืนสั่งสอนอกี

“คณุพ่อคะ ที่สนิพดูมนักถ็กูของเขานะคะ คณุพ่ออาจจะทนได้ 

แต่เคยนกึถงึหลานๆ บ้างไหมว่าจะไปอยู่ที่ไหนกนั บ้านเราเคยอยู่กนั

พร้อมหน้าพร้อมตา คุณพ่ออยากให้พวกเราต้องแยกกันไปคนละทิศ

ละทางหรือคะ” ประภาพรเป็นคนกล้าพูดมาตั้งแต่เด็กจึงกล้าโต้แย้ง

บิดาอย่างที่ลูกๆ คนอื่นแทบไม่กล้า แล้วเหตุผลของลูกสาวคนเล็กก็

ท�าให้คนที่ก�าลงัโมโหต้องนิ่งไปนาน

“คณุตาให้พี่สนิช่วยเราเถอะนะคะ สนิไีม่อยากไปอยู่ที่อื่น เหน็

ป้าอ�าไพบอกว่าธนาคารแจ้งเรื่องมาแล้วตั้งแต่เดอืนก่อน เราก�าลงัจะ

ไม่มทีี่ซกุหวันอนแล้วนะคะคณุตา”

ฟังหลานสาวแล้วธวชัหลบัตาลงเพราะตนเองกจ็นปัญญา เขา

รบัรู้มานานแล้วว่าบ้านญานนัทรมปัีญหาด้านการเงนิ เพราะแต่ละคน

หาเงนิไม่ทนักบัรายจ่าย จนสดุท้ายต้องเอาบ้านไปจ�านอง

“คณุตานั่งลงก่อนนะคะ” พสินิลีกุขึ้นมาประคองชายชราให้นั่ง

ลงที่เก้าอี้ตามเดมิอย่างเอาอกเอาใจ เพราะเคยใช้วธินีี้แล้วได้ผล

“แกมเีงนิมากขนาดไหน ถงึขั้นจะเอามาไถ่บ้านหลงันี้คนืมาได้

เชยีวหรอื” ชายชราถามหลานชาย

“ถ้าไม่มเีงนิ ผมคงไม่กล้ารบัปากแม่หรอกครบั”

“แล้วท�าไมแกต้องเอาเงินเยอะแยะมาช่วยเราฟรีๆ” ธวัชยังไม่

ไว้ใจ เพราะที่ผ่านมาก็พอรู้อยู่ว่าจิรสินคับแค้นใจแค่ไหนจนต้องหนี

ออกจากบ้านไปตายเอาดาบหน้า

“ผมเป็นนักธุรกิจคงไม่เอาเงินเป็นสิบๆ ล้านไปช่วยใครฟรีๆ 

แน่นอน” ชายหนุ่มตอบอย่างชดัถ้อยชดัค�าให้ได้ยนิกนัทกุคน

“เธอหมายความว่ายังไง” อ�าไพถามคล้ายตกใจกับสิ่งที่ได้ยิน 

เพราะเข้าใจว่าตนเองจะได้เงินจากหลานชายโดยไม่ต้องมีสิ่งใดแลก

เปลี่ยน เพราะอาศยัจรสัพรเป็นตวักลางหรอืสะพานเชื่อม
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“ป้าอ�าไพก็อยู่มาจนอายุหกสิบแล้ว ยังไม่รู้อีกหรือครับว่าของ

ฟรไีม่มใีนโลก” จริสนิยิ้มเหยยีดสะใจ ดวงตาคมจบัอยู่ที่ใบหน้าที่ทั้ง

โกรธและงงของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นป้าแท้ๆ เขาไม่เคยได้รบัความเมตตา

ใดๆ จากผูห้ญงิคนนี้เลย นั่นคอืความทรงจ�าที่ไม่อาจลบออกไปได้ง่ายๆ

“แล้วจะเอายังไง” อ�าไพถามเสียงดังอย่างข่มอารมณ์ไว้ไม่อยู่ 

เพราะทกุวนันี้กร้็อนใจจนแทบลกุเป็นไฟอยูแ่ล้วกบัเรื่องหนี้สนิท่วมหวั

ธวชัทนไม่ไหวที่ตอนนี้กลบักลายเป็นว่า ครอบครวัของตนต้อง

ยอมก้มหัวขอความช่วยเหลือจากเด็กไร้สกุลรุนชาติอย่างจิรสิน “ไม่

ต้องเอายังไง แกกลับออกไปจากบ้านนี้ได้แล้ว ฉันไม่ต้องการความ

ช่วยเหลอืจากแก”

“คุณพ่อใจเย็นๆ ค่ะ” ประภาพรรีบเดินเข้าไปหาพ่อ เพราะ 

ตอนนี้จิรสินคือความหวังเดียวเท่านั้นของบ้านญานันทร “ฟังเขาพูด

ก่อนดไีหมคะ เหน็แก่ลูกหลานเถอะค่ะ”

ธวชัจงึค่อยสงบลงได้ แต่หน้าอกยงักระเพื่อมแรงด้วยความโมโห

“ผมไม่รู้ตัวเลขที่แน่นอน แต่ได้ยินจากแม่ว่า น่าจะมากกว่า 

สบิล้านจรงิไหมครบัป้าอ�าไพ”

“ใช่ สบิเจด็ล้าน”

ชายวยัแปดสบิกว่าได้ยนิแล้วถงึกบัต้องยกมอืขึ้นมากมุหน้าอก 

เพราะไม่เคยรู้ตัวเลขที่แน่ชัดมาก่อน และคาดไม่ถึงว่าจะมากมายถึง

ขนาดนี้

“คงไม่มใีครหอบเงนิมาให้ป้าอ�าไพสบิเจด็ล้านโดยไม่มอีะไรเป็น

ค่าตอบแทนจรงิไหม”

“แล้วเธอต้องการอะไรเป็นค่าตอบแทน” ประภาพรเป็นคนตั้ง

ค�าถาม

“ผมจะไถ่ถอนบ้านหลงันี้ออกมา” จริสนิหนัไปตอบน้าสาวแล้ว

มองสบตากนัอยู่ชั่วครู่ด้วยแววตาสมเพช ก่อนจะบอกถงึเงื่อนไข “แต่
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ว่า...ต้องเปลี่ยนชื่อเจ้าของบ้าน”

“อะไรนะ!” ประภาพรถามเสยีงดงั แม้จะฟังเข้าใจทกุค�า

“เธอหมายความว่ายงัไง”

“ผมกบ็อกไปสองหนแล้วไงว่าไม่มใีครให้เงนิกนัสบิกว่าล้านฟรีๆ  

เพราะฉะนั้นบ้านนี้ต้องเปลี่ยนชื่อเจ้าของมาเป็นของแม่ผม แล้วต้อง

ย้ายแม่ขึ้นมาอยู่บนเรอืนหลงันี้ด้วย”

“สรปุว่าแกกไ็ม่ได้คดิจะช่วยจรงิๆ อย่างที่ฉนันกึไว้ไม่มผีดิ” ธวชั

ท�าเสียงเยาะพร้อมแววตาเกลียดชังที่ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีก

หลายเท่า

ส่วนอ�าไพ ประภาพร และลูกสาวได้แต่นิ่งอึ้งกับเงื่อนไขของ 

จริสนิ

“นี่มันเท่ากับว่าเอาเงินมาซื้อบ้านหลังนี้ไปเป็นของแม่แก แล้ว

ไหนตอนแรกบอกว่าจะช่วย” อ�าไพได้สตกิ่อนใครถามหลานชายเสยีง

ดงัอย่างไม่สบอารมณ์

“แกมันพวกแผนสูง คิดจะมาฮุบทุกอย่างไปเป็นของตัวเอง” 

ธวัชลุกขึ้นยืนอีกครั้ง จ้องหน้าหลานชายอย่างจะกินเลือดกินเนื้อถ้า

ท�าได้ ก่อนจะไล่อกีหน “แกกลบัไปได้แล้ว!”

“คณุตานกึว่าผมอยากอยู่ตรงนี้นกัรไึง แล้วบ้านหลงันี้ผมกไ็ม่ได้

นกึอยากได้เลย ทั้งเก่าทั้งโทรมแถมแพงด้วย ตั้งสบิเจด็ล้าน” จริสนิ

ตอบกลบัทนัควนัแบบไม่สนใจว่าคนฟังจะรู้สกึอย่างไร

“สนิ...” จรสัพรรบียื่นมอืมากระตกุแขนลกูชายให้หยดุพดู “อย่า

พูดกบัคณุตาแบบนั้นลูก”

“ไม่มใีครยอมหรอกนะที่จะให้แม่เธอเป็นเจ้าของบ้านนี้คนเดยีว 

ตอนนี้บ้านหลังนี้เป็นชื่อของพี่อ�าไพกับน้าถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันอยู่” 

ประภาพรรีบปฏิเสธข้อเสนอนั้นในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านร่วม ก่อน

จะหนัไปหาพี่สาวคนโตกเ็หน็ว่าอกีฝ่ายพยกัหน้าเหน็ด้วยเช่นกนั
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“ก็ตามใจครับ อยากจะระเห็จไปนอนข้างถนนกันก็เชิญ ส่วน

แม่ผมไม่ต้องห่วง ผมก�าลงัท�าสญัญาจองคอนโดกลางกรงุราคาแค่ยี่สบิ

ล้านเท่านั้นเอง แม่คงพออยู่ได้สบายๆ จรงิไหมครบัแม่” จริสนิไม่พูด

เปล่า แต่โอบแขนรอบเอวเลก็บางของผู้เป็นแม่ด้วยท่าทรีกัใคร่ห่วงใย 

เพื่อให้ญาตพิี่น้องของแม่ได้รูว่้าตอนนี้ห้ามใครแตะต้องแม่ของเขาเป็น

อนัขาด

“ไอ้ลูกขี้ครอกอย่างแกอย่ามาท�าอวดรวยที่นี่ ออกจากบ้านฉนั

ไปได้แล้ว เอาแม่ของแกออกไปด้วย” ธวัชไล่ด้วยความโมโหสุดขีดที่

หลานชายพูดจาไม่ไว้หน้า

“คณุพ่อคะ หนไูม่ไปไหนหรอกค่ะ หนจูะอยูท่ี่นี่” จรสัพรรบีบอก

เสยีงร้อนรน

“แกจะอยู่ท�าไม บ้านนี้ก�าลงัจะถูกยดึอย่างที่แกรู้นั่นแหละ ลูก

แกรวยแล้วกอ็อกไปอยู่กบัมนัส”ิ

“หนูเป็นห่วงคณุพ่อนะคะ”

“ไม่ต้องมาห่วงฉนั แกจะไปไหนกไ็ป” ธวชับอกแล้วเบอืนหน้า

หนีลูกสาวคนกลางที่เขาไม่เคยคิดให้อภัยกับความผิดพลาดอันใหญ่

หลวงในอดตี

“แม่ครบั ผมว่าแม่ออกไปอยู่กบัผมเถอะ ตอนนี้ไปพกัที่โรงแรม

ก่อนก็ได้จนกว่าคอนโดจะเรียบร้อย” จิรสินเองก็เริ่มทนไม่ไหวกับคน

บ้านนี้แล้วเช่นกัน ทุกคนยังเหมือนเดิมไม่ต่างจากยี่สิบเอ็ดปีที่แล้ว 

จติใจคบัแคบและเหน็แก่ตวั ไม่เคยนกึถงึหวัอกคนอื่น

“สนิ...แม่ไม่ได้อยากเป็นเจ้าของบ้านหลงันี้หรอกนะลกู” จรสัพร 

กระซบิบอกลูกชายโดยหวงัว่าเขาจะยอมฟัง

“ผมรู้...” เขาบอกเสียงเบาก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองคนอื่นๆ ใน

ห้อง “ถ้าไม่มใีครยอมรบัเงื่อนไขของผม ผมกจ็ะกลบัแล้วนะครบั”

“ใครจะยอมรับไหว ถ้าบ้านกลายเป็นชื่อของแม่พรคนเดียวก็
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เท่ากบัคนอื่นๆ กลายเป็นแค่คนอาศยัน่ะส”ิ อ�าไพแทบไม่มคีวามหวงั

เหลอือกีแล้ว แต่ยงัอดแย้งไม่ได้

“ป้าจะคดิมากไปท�าไมล่ะครบั แม่ผมกเ็ป็นน้องสาวแท้ๆ ของ

ป้า หรอืว่า...ป้าไม่เคยนบัว่าแม่ผมเป็นน้อง”

“ไม่เอาน่าสิน” จรัสพรต้องรีบปรามก่อนจะลุกลามกันไปอีก

หลายเรื่อง

“ที่จรงิผมกไ็ม่ได้รบีร้อนอะไร ทกุคนจะลองเอาไปคดิดอูกีทกีไ็ด้

ครับ ระหว่างถูกธนาคารยึดบ้านแล้วไม่มีที่จะอยู่แถมยังต้องอับอาย

ผูค้น กบัยอมขายให้ผมแล้วได้อยูท่ี่นี่กนัต่อไป ลองคดิดวู่าแบบไหนน่า

จะดกีว่ากนั”

ทั้งสองพี่น้องและหลานสาวจึงหันไปสบตากันแบบไม่ได้นัด

หมาย หน้าตาทุกคนเต็มไปด้วยความอึดอัดไม่พอใจแต่ก็พูดอะไรไม่

ออก

“ผมยนิดจีะให้ทกุคนอยูท่ี่นี่ต่อไปฟรีๆ  ไม่ต้องจ่ายค่าเช่า แต่ช่วย

กันขยันท�ามาหากินหน่อยก็ดีนะครับเพราะผมคงไม่จ่ายเงินค่าเลี้ยงดู

ใครนอกจากแม่ผมคนเดยีวเท่านั้น”

“อ�าไพ! เธออย่ายอมขายบ้านนี้ให้มนัเดด็ขาด”

ลูกสาวคนโตได้แต่ยืนนิ่งไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ แต่สีหน้า

เคร่งเครยีดมรี่องรอยแห่งความเหนื่อยล้าอย่างเหน็ได้ชดั

“เราไปกันเถอะครับแม่” จิรสินบอกกับแม่เมื่อเห็นว่าทุกคนยัง

ตกลงกนัไม่ได้

“แม่ขออยู่ที่นี่ไปก่อนนะลูก”

“ครบั ผมจะเดนิไปส่งแม่ที่บ้านหลงัเลก็”

ชายหนุ่มพาแม่เดินออกจากห้องโถงโดยไม่สนใจใครอีกเพราะ

ถือว่าได้ยื่นข้อเสนอไปแล้ว หลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้อง

ตดัสนิใจเอาเองว่าจะเลอืกทางไหน


