๑

เพียงสบตา

‘จันทร์...เพื่อนสนิทของพี่ที่เคยเรียนรุ่นเดียวกันก�ำลังต้องการ

สถาปนิกออกแบบบ้าน ถ้าจันทร์ว่างก็ลองไปคุยกับเขาดูหน่อยแล้วกัน ที่
บริษัทธุวานนท์พรอพเพอร์ตี อยู่แถวถนนวิทยุ ไม่ไกลจากบริษัทเราเท่าไร
พี่เคยเกริ่นเรื่องจันทร์กับเขาไว้แล้ว ไปสักบ่ายวันศุกร์ เพื่อนพี่จะได้มีเวลา
ว่างคุยกับจันทร์ยาวๆ หน่อย’
สถาปนิกสาวนึกถึงค�ำพูดของปวีร์ที่เป็นคนแนะน�ำงานนี้ให้ ขณะที่
ลอบช�ำเลืองมอง ‘ว่าที่นายจ้าง’ อย่างอึดอัดแล้วรีบหลุบตาลงเมื่ออีกฝาย
่
เงยหน้าขึน้ มาประสานสายตากับเธอ พลางนึกถึงสิง่ ทีร่ ่นุ พีห่ นุ่มบอกกับเธอ
ต่อว่า
‘ธรรศมันเป็นพวกบ้างาน ตั้งแต่พ่อป่วย ทิ้งกิจการไว้ให้มันดูแลต่อ
ตั้งแต่ตอนเรียนปีหนึ่ง หมอนี่ก็เลยต้องเบนเข็ม จากที่เรียนวิศวกรอยู่ดีๆ
ต้องย้ายไปเรียนคณะบริหารธุรกิจ เพื่อพยุงกิจการครอบครัวที่เพิ่งจะเสีย
เสาหลักไป เลยไม่คอ่ ยมีเวลาว่างมากนัก ไหนจะต้องดูแลแม่ดแู ลน้อง แถม
ยังต้องบริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์และพัฒนาที่ดินอีก เรียกว่าทั้งงาน
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ราษฎร์งานหลวง มันเหมาเละคนเดียว
‘บางครั้งอาจพูดจาแข็งๆ ไปบ้าง เพราะเคยชินกับการชี้นิ้วสั่งให้
ลูกน้องท�ำโน่นท�ำนี่ตามใจ เลยเป็นคนรออะไรไม่ค่อยเป็น ทุกอย่างต้อง
ออกมาเนีย้ บ รวดเร็วทันใจ ถ้ามันพูดอะไรไม่เข้าหู จันทร์กอ็ ย่าไปถือสาเลย
นะ คิดซะว่าเอางานของเราดีกว่า เพราะเวลาที่หมอนี่ถูกใจอะไรขึ้นมา มัน
เพย์ไม่อนั้ เหมือนกัน พีก่ ารันตีได้เลยว่างานนีเ้ งินดี ไม่มเี บีย้ วแน่นอน จันทร์
เตรียมเก็บเงินไว้สร้างเนื้อสร้างตัวปลูกเรือนหอรอรักได้เลย’
‘อย่าเพิ่งคิดเรื่องจะเก็บเงินเลย จันทร์กลัวจะตีกับว่าที่เจ้านายตั้งแต่
ยังไม่ได้เริ่มงานเลยน่ะสิคะพี่วีร์’
สลักจันทร์แอบบ่นกับคนทีไ่ ม่ได้มาด้วยกัน แต่สหี น้ายังคงเรียบเฉย
รักษามารยาทเอาไว้อย่างดีเยี่ยม
หลายนาทีผา่ นไป ภายใต้สถานการณ์อมึ ครึมชวนให้กระอักกระอ่วน
ใจระหว่างกัน หญิงสาวชักจะเริ่มไม่พอใจขึ้นมานิดๆ เพราะคนที่นั่งอยู่ฝั่ง
ตรงข้ามเล่นจ้องหน้ากันอย่างไม่เกรงใจ ริมฝีปากเม้มเข้าหากัน สองมือเรียว
ถูกันไปมา บอกไม่ถูกว่ารู้สึกเช่นไร
โมโห?
ประหม่า?
หรือ...ไม่มั่นใจ?
หญิงสาวรู้แต่ว่าหงุดหงิดทุกครั้งที่ถูกสายตาคมกริบมองอย่างพินิจ
พิจารณา ถ้าเขามองเธอแบบธรรมดาๆ ตามประสานายจ้างทัว่ ไปทีต่ อ้ งการ
ตรวจสอบบุคลิกลักษณะของลูกจ้างว่าน่าเชือ่ ถือมากน้อยแค่ไหน สลักจันทร์
ยังพอจะเข้าใจ เพราะงานเขียนแบบบ้านไม่ได้ใช้เงินแค่หลักสิบหลักร้อยเสีย
เมือ่ ไร เขาต้องจ่ายให้สถาปนิกและวิศวกรเป็นหลักหมืน่ หลักแสนขึน้ ไป แต่
มันต้องไม่ใช่การใช้หางตามองเหยียดกันตัง้ แต่ศรี ษะจดปลายเท้าเหมือนกับ
เธอเป็นตัวเชื้อโรคที่น่ารังเกียจแบบนี้
‘ท่าทางเพือ่ นพีว่ รี ์คงไม่ใช่แค่จอมเผด็จการอย่างเดียวแล้วละค่ะ แต่
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ยังเป็นคนนิสัยไม่ดีที่ชอบดูถูกคนอื่นอีกด้วย’
สลักจันทร์แอบค่อนแคะเจ้าตัว สีหน้าดูล�ำบากใจอย่างเด่นชัด ก่อน
จะแปรเปลีย่ นเป็นร้อนเห่อสลับกับรูส้ กึ ชาๆ เมือ่ เขาเอ่ยถามน�ำ้ เสียงนิง่ เรียบ
เจือแววหยันนิดๆ ด้วยรอยยิ้มที่กดลงบนมุมปากข้างหนึ่ง
“คุณน่ะหรือที่นายวีร์แนะน�ำมา”
แววตาและน�้ำเสียงของเขายังไม่ร้ายกาจเท่าค�ำถามที่เหมือนกับจะ
เป็นการป่าวประกาศบอกเธอกลายๆ ว่า
‘ผมไม่มั่นใจว่าคุณจะออกแบบบ้านผมได้ดี’
นี่คงจะเป็นมารยาทอันดีที่สุภาพบุรุษอย่างเขาพึงให้เกียรติลูกจ้าง
ต้อยต�่ำอย่างเธอสินะ...
เพราะไม่อย่างนั้น เขาคงจะพูดออกมาตรงๆ แล้วละว่า...
‘คุณไม่มีปัญญาออกแบบบ้านให้ผมได้หรอก’
ซึ่งถ้าเป็นอย่างหลัง เธอเองก็อยากจะถามเขากลับเหมือนกันว่า...
‘ใครเป็นคนบัญญัติไว้ไม่ทราบว่าสถาปนิกกับวิศวกรต้องเป็นผู้ชาย
เท่านั้น!’
สลักจันทร์พยายามข่มใจ ไม่เผลอตอบโต้อีกฝ่ายกลับไป เพราะเธอ
จ�ำต้องเห็นแก่หน้าปวีรใ์ ห้มากๆ เขาไม่เพียงมีบญ
ุ คุณช่วยแนะน�ำงานนีม้ าให้
แต่ยังเป็นพี่ชายที่เธอให้ความเคารพรักและเกรงใจอย่างที่สุด
ส�ำหรับสลักจันทร์แล้ว...ปวีร์เปรียบเสมือนพ่อพระของเธอก็ไม่ปาน
เขาเป็นคนมอบโอกาสทีท่ ำ� ให้ครอบครัวของเธอมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ กว่าเดิม
หลายเท่า ชายหนุม่ เป็นคนสัมภาษณ์และรับเธอเข้าท�ำงานทีบ่ ริษทั แอล. เอช.
เดโคเรต แอนด์ ดีไซน์ กรุ๊ป ตั้งแต่สมัยที่เธอเพิ่งเรียนจบใหม่ๆ
ตอนนี้เขาเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานและรั้งต�ำแหน่งหัวหน้า คอยเป็น
พี่เลี้ยงก�ำกับดูแลสลักจันทร์และคนในทีม คอยให้ค�ำปรึกษาเรื่องงานและ
เรื่องต่างๆ แก่เธออยู่เสมอ เขาพร้อมช่วยเหลือเธอโดยไม่เคยเบื่อหรือ
ปริปากบ่นเลยสักครัง้ แม้ว่าบางคราวเธอจะยัดเยียดปัญหาส่วนตัวด้วยการ
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พร�่ำบ่นให้เขายิ่งรกสมองมากขึ้นก็ตาม
ในเมือ่ ปวีร์แสนดีและคอยช่วยเหลือเธอขนาดนี้ แล้วเธอจะท�ำให้คน
ทีเ่ ป็นเหมือนพีช่ ายแท้ๆ คลานตามกันออกมาจากท้องแม่ตอ้ งขายหน้า โดน
เพื่อนต่อว่าเรื่องที่ไม่รู้จักเลือกคนมาท�ำงานให้ดีได้อย่างไรกัน
สลักจันทร์จึงพยักหน้า บอกเพียงสั้นๆ
“ค่ะ”
“คุณมีผลงานมาให้ผมดูไหม”
แทนค�ำตอบ สลักจันทร์ยนื่ แฟ้มในมือให้ผชู้ ายตรงหน้า เขารับไปเปิด
ดูคร่าวๆ ก่อนกล่าวเสียงเรียบดุจเดิม
“อืม...ก็ดี สมเป็นสถาปนิกรุ่นใหม่ ออกแบบบ้านเรียบๆ ง่ายๆ ไม่
สลับซับซ้อนเท่าไหร่”
ประโยคแรกคนฟังยังพอท�ำเนา ถึงเขาไม่ชม แต่กไ็ ม่ได้วจิ ารณ์ฝมี อื
ของเธอจนหน้าม้าน แต่พอประโยคหลังหลุดจากปากเขาเท่านัน้ ละ สลักจันทร์
ก็คอแข็งขึ้นมาทันที
“ว่าแต่...ท�ำได้แค่นี้เองหรือ”
“ดิฉันออกแบบบ้านได้หลายแบบค่ะ” หญิงสาวกระแทกเสียงตอบ
นิดๆ
ธรรศยักไหล่ “แต่ที่เอามาโชว์ให้ดูนี่ ผมเห็นมีแต่แบบบ้านๆ”
“ดิฉันไม่ทราบมาก่อนว่าคุณต้องการคนออกแบบ ‘คฤหาสน์!’ ไม่ใช่
บ้าน”
ยังดีที่เธอยั้งค�ำว่า ‘วัง’ เอาไว้ได้ทัน ไม่อย่างนั้นอีกฝ่ายจะหาว่าเธอ
พูดกระทบกระเทียบถึงรสนิยมของเขาอีก เพราะสลักจันทร์มนั่ ใจว่าผลงาน
ที่คัดมาโชว์นั้น เป็นแบบบ้านที่ดูดีมีสไตล์ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย
จริง ที่เธอเคยออกแบบให้ และเรียกเสียงตอบรับถึงความ ‘พึงพอใจ’ จาก
ลูกค้าได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ด้วยความที่เธอเน้นการออกแบบอย่างเรียบ
หรู ให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นหลัก ทุกครั้งที่สลักจันทร์ท�ำการออกแบบบ้าน
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เธอเลือกการตกแต่งแบบคลาสสิกด้วยเครือ่ งประดับน้อยชิน้ ให้เหล่าเศรษฐี
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและคงทนของ ‘ตัวบ้าน’ มากกว่าจะ
ประโคมข้าวของราคาแพง เพื่ออวดฐานะความมั่งคั่งเพียงอย่างเดียว
ฉะนั้นสิ่งที่เธอใส่ใจสร้างจึงแตกต่างจากค�ำที่เขาพูดสบประมาทว่า
‘ดูบ้านๆ’ อย่างสิ้นเชิง!
“ผมอยากได้แบบที่มันดูแพงกว่านี้”
“ดิฉันจะเนรมิตให้ค่ะ ขึ้นอยู่กับงบประมาณว่าคุณตั้งไว้เท่าไหร่”
สลักจันทร์หมัน่ ไส้จนอดแขวะเขากลับเล็กๆ น้อยๆ ไม่ได้ เกิดมาเธอ
ยังไม่เคยเจอผูช้ ายคนไหนเรือ่ งมาก พูดจาดูถกู ดูแคลนคนอืน่ อย่างร้ายกาจ
ได้เท่าเขาเลยสักคน
“สิบสองล้าน! เฉพาะโครงสร้างของตัวบ้าน ยังไม่นับรวมค่าตกแต่ง
ภายใน คุณคิดว่าจะรับผิดชอบไหวไหม” เขาเลิกคิ้วถามราวกับอยากจะให้
ตัวเองมั่นใจ
“ถ้าคุณคิดว่าดิฉนั ท�ำไม่ไหว ท�ำไมถึงได้เรียกดิฉนั มาคุยล่ะคะ” สลักจันทร์ถามกลับ
“คงเพราะนายวีร์อวดสรรพคุณของคุณเอาไว้เยอะละมั้ง เลยท�ำให้
ผมอยากพิสูจน์ว่าคุณจะเก่งจริงอย่างที่หมอนั่นมันพูดไว้หรือเปล่า”
‘โดยการเอาเงินสิบสองล้านมาเสี่ยงเหรอคะ’
หญิงสาวอยากจะย้อนเขากลับไปแบบนี้นัก แต่ที่ท�ำได้ดีกว่าการ
ประชดประชันแบบเด็กๆ ก็คือยืดอกยอมรับในสรรพคุณที่เชื่อว่าตัวเองมี
อยู่อย่างเต็มเปี่ยม
“ดิฉันคงไม่กล้าทึกทัก พูดโอ้อวดว่าตัวเองเก่ง แต่ดิฉันไม่เคยท�ำให้
ลูกค้าเสียเวลาและเสียดายเงินที่ต้องควักจ่ายดิฉันค่ะ”
คนฟังเลิกคิ้วสูง กระตุกยิ้มอย่างชอบใจ
“ดี! จ�ำค�ำค�ำนี้ของคุณเอาไว้ด้วยล่ะ เพราะถ้าคุณทิ้งงานหรือท�ำให้
ผมเกิดเสียดายเงินขึน้ มาเมือ่ ไหร่ รับรอง คุณได้จา่ ยค่าเสียหายชนิดทีช่ ดใช้
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คืนผมทั้งชาติก็ไม่มีวันหมดแน่!”
หญิงสาวแอบเบ้ปาก
“พูดเหมือนกับว่าคุณตกลงใจจะจ้างดิฉนั แน่นอนแล้วอย่างนัน้ ละค่ะ”
แทนค�ำตอบ ชายหนุ่มเอี้ยวตัวหันไปกดอินเตอร์คอมที่ต่อสายตรง
ถึงเลขาฯ หน้าห้อง กรอกเสียงลงไปในเครื่องรับสัญญาณ
“คุณสิรี ช่วยร่างสัญญา ‘ว่าจ้าง’ ออกแบบบ้านให้ผมด่วน ผม
ต้องการวันพรุ่งนี้ รบกวนตรวจสอบเนื้อหาอย่างละเอียดด้วยนะครับ ผม
ไม่อยากเปิดช่องให้คนรับงานเอาเปรียบผมได้ อ้อ...แล้วก็มีบางข้อที่ผม
ต้องการให้เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ เดี๋ยวผมจะจดโน้ตออกไปให้”
“เดีย๋ วสิรจี ะรีบจัดการให้คะ่ ” หญิงวัยกลางคนทีร่ จู้ กั นิสยั ของเจ้านาย
ตนเป็นอย่างดีตอบรับทันที
“ขอบคุณครับ” พูดจบแล้วก็วางสาย หันกลับมามองหญิงสาวอีกครัง้
“ก่อนท�ำงานร่วมกัน ผมจะให้โอกาสคุณเลือก ถ้าคุณคิดว่าไม่มีฝีมือหรือ
ไม่มั่นใจละก็ ผมอนุญาตให้ถอนตัวตอนนี้ได้เลย และผมจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ที่คุณท�ำให้ผมเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ด้วย เพราะผม
จะถือว่าคุณได้ชดใช้ให้ผมแล้ว ด้วยการท�ำให้ผมได้มโี อกาสหัวเราะเยาะดังๆ
ใส่หน้าไอ้คนที่แนะน�ำคุณมาแทนว่า สถาปนิกเบอร์หนึ่งที่มันกล้าเอาหัวเป็น
ประกัน ไม่เห็นจะได้ความอย่างที่มันโม้ไว้เลยสักนิด!”
ดวงตากลมสวยพลันกร้าวขึน้ แทบไม่ตอ้ งคิดให้เสียเวลา สลักจันทร์
พยักหน้ารับเป็นค�ำตอบทันที เธอไม่ดใี จทีไ่ ด้งานจากเขาเลยแม้แต่นอ้ ย ทว่า
ที่ตัดสินใจรับ เพราะรู้สึกหมั่นไส้คนที่ชอบพูดจาดูถูกถากถางเธอสารพัด
เธอจะท�ำให้เขาหน้าหงายและพึงระลึกเสียใหม่ว่า...ผู้หญิงอย่างเธอก็แกร่ง
แถมยังมีดีมากกว่าพวกผู้ชายบ้าอ�ำนาจอย่างเขาหลายเท่านัก
สลักจันทร์จะเอาชนะเขาให้ดู!
“พรุ่งนี้เจอกันค่ะ ดิฉันจะเตรียมเอกสารมาให้พร้อม รับรองว่าไม่
ท�ำให้คุณเสียเวลาแน่นอน อ้อ...แล้วที่อยู่ในเอกสารใช้ติดต่อได้จริงนะคะ
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เผื่อดิฉันทนความเรื่องมากของนายจ้างอย่างคุณไม่ไหว เกิดทิ้งงานไปเสีย
ดือ้ ๆ คุณจะได้มนั่ ใจว่าสามารถตามตัวดิฉนั กลับมาใช้หนีก้ อ้ นโตทีใ่ ช้ทงั้ ชาติ
ก็ยงั ไม่หมดของคุณได้ทไี่ หน ถ้าไม่มอี ะไรแล้ว ดิฉนั ขอตัวเลยนะคะ จะรีบ
กลับไปเตรียมความพร้อมส�ำหรับงานวันพรุ่งนี้ สวัสดีค่ะ”
หญิงสาวกระพุม่ มือไหว้อกี ฝ่ายตามมารยาทอย่างเสียไม่ได้ แล้วเก็บ
ข้าวของ รีบเดินออกจากห้องท�ำงานของเขา เพราะกลัวเหลือเกินว่าตัวเองจะ
ห้ามใจไม่ไหว กระโจนเข้าไปตะกุยหน้าหล่อๆ ทีน่ งั่ วางมาด ทัง้ ทีเ่ พิง่ ฟังเธอ
พูดจาส่อเสียดตัวเองไปหยกๆ ให้มันมือเล่น
ผู้ชายอะไร...ปากร้าย ไร้มารยาท ซ�้ำยังชอบดูถูกคนอย่างร้ายกาจ!
ชาตินี้...เธอขอเจอเจ้านายแบบเขาแค่คนเดียวพอ!

หลังเดินออกมาจากอาคารธุวานนท์พรอพเพอร์ตีด้วยสีหน้าบึ้งตึง
สลักจันทร์กม็ เี รือ่ งให้ขบคิดต่อทันทีวา่ เธอควรจะรับสายแฟนหนุม่ ทีค่ บหา
กันมายาวนานตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยดีหรือไม่ ฟังดูอาจจะแปลกๆ
แต่เธอรูส้ กึ จริงๆ ว่าเหมือนกับตัวเองก�ำลังคบอยูก่ บั ใครอืน่ ไม่ใช่แฟนหนุม่
คนเก่าที่เธอเคยรู้จักมาหกเจ็ดปี เพราะช่วงหลังๆ เวลาคุยกันแต่ละที เธอ
ต้องคอยหยิบยกเหตุผลมาหักล้างตรรกะที่ไม่เข้าท่าของเขาอยู่ร�่ำไป
ไม่ใช่ว่าเธอเป็นคนชอบเอาชนะ
แต่...เอกภพไม่เคยฟังความคิดเห็นเธอเลยต่างหาก!
สลักจันทร์ตัดสินใจแตะหน้าจอ เลื่อนปลายนิ้วเพื่อรับสาย กรอก
เสียงลงไปอย่างเซ็งๆ
“มีอะไรรึเปล่าภพ”
“นีเ่ ป็นค�ำทักทายแฟนทีไ่ ม่ได้เจอหน้ากันมานานเกือบเดือนของจันทร์
เหรอ” คนทางปลายสายถามประชด
“ช่วงนี้จันทร์เหนื่อยๆ น่ะ”
สลักจันทร์พยายามปรับน�้ำเสียงให้อ่อนลง บวกกับคนฟังพยายาม
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ไม่ใส่ใจ คงเกรงว่าหากต่อความยาวสาวความยืดจะกลายเป็นการทะเลาะ
กันเหมือนทุกครั้งในช่วงสี่ห้าเดือนที่ผ่านมา เขาเลยรีบบอกความตั้งใจของ
ตัวเองกลับมาว่า
“เย็นนี้เราไปดินเนอร์กันนะ ภพรวย เพิ่งได้เงินจากงานพิเศษมา”
“หวังว่าคงไม่ใช่คา่ เซ็นแบบทีไ่ ม่ได้มาตรฐานหรอกนะ ถ้าเป็นเงินร้อน
พวกนั้นละก็ จันทร์คงกินข้าวของภพไม่ลงแน่ และจันทร์ก็ไม่อยากให้ภพ
เอามาพูดทีหลังด้วยว่าเพราะเราจะแต่งงานกัน อนาคตภพต้องเลี้ยงจันทร์
ภพเลยต้องหาล�ำไพ่พิเศษด้วยงานผิดกฎหมายแบบนี้” สลักจันทร์ดักคอ
อย่างรู้ทัน
“อย่าหาเรื่องภพได้ไหมจันทร์” เอกภพท�ำเสียงหงุดหงิดกลบเกลื่อน
ความผิด เพราะ ‘เงินพิเศษ’ ที่ว่าได้มาจากวิธีดังกล่าวจริง “จะมาจากไหน
มันก็เป็นเงินทีภ่ พหามาด้วยน�ำ้ พักน�ำ้ แรงของตัวเองนัน่ ละ ถ้าจันทร์ไม่อยาก
เจอภพ พูดมาค�ำเดียวสั้นๆ ภพขี้เกียจทะเลาะกับจันทร์”
“จันทร์เองก็ไม่อยากเถียงกับภพเรื่องนี้บ่อยๆ หรอกนะ แต่จันทร์
เป็นห่วงภพ ทั้งในฐานะที่เป็นแฟนและเป็นเพื่อน สิ่งที่ภพก�ำลังท�ำมันผิด
แถมยังส่งผลเสียในหลายๆ ด้านด้วย ถ้าวันหนึง่ ตึกทีภ่ พเซ็นอนุมตั แิ บบให้
ทั้งที่ไม่ได้มาตรฐานเกิดถล่มลงมา เพราะวัสดุอุปกรณ์ไม่ได้คุณภาพ ภพ
เคยคิดไหมว่าจะต้องมีคนบริสุทธิ์สังเวยชีวิตให้แก่ความมักง่ายของเจ้าของ
ตึกหรือแม้แต่ความโลภของภพเองด้วยสักกี่ร้อยกี่พันชีวิต แล้วภพเคย
นึกถึงอนาคตของภพหลังจากนัน้ ไหมว่าจะเป็นยังไง จะสูห้ น้าใครได้ ภพจะ
ไปอยู่ที่ไหน ถ้าภพไม่เคยคิด จันทร์จะตอบแทนให้ คงไม่พ้นซังเตแน่ ภพ
เคยละอายหรือนึกกลัวเรื่องพวกนี้บ้างรึเปล่า”
แทนที่คนถูกเตือนจะคิดตาม เขากลับบอกเธออย่างไม่ยี่หระ
“กว่าจะถึงตอนนั้น ภพคงรวยเป็นเศรษฐีไปแล้ว คุกไม่ได้มีไว้ขัง
คนรวยนะจันทร์ มีเงินก็จ้างทนายไปสิ เดีย๋ วนีค้ นดีๆ มีฝีมอื ออกเยอะแยะ
จะกลับขาวให้เป็นด�ำยังไงก็ได้”
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สลักจันทร์ถงึ กับอึง้ คิดไม่ถงึ ว่าแฟนหนุ่มจะพูดจามักง่ายแบบนี้ จึง
ต่อว่าเขา
“เราเพิ่งรู้ว่าภพเป็นคนเห็นแก่ตัว”
แม้น�้ำเสียงจะฟังดูราบเรียบ แต่ให้ความรู้สึกรุนแรงในความหมาย
ท�ำเอาคนที่เกือบอารมณ์ดีชักยัวะขึ้นมาใหม่ สวนกลับอย่างร�ำคาญเต็มแก่
“จันทร์นนั่ แหละเป็นอะไร เอาเรือ่ งนีม้ าว่าภพอยูไ่ ด้ เรือ่ งมันยังไม่เกิด
ขึ้นสักหน่อย จันทร์จะตีโพยตีพายไปท�ำไม ชีวิตใครชีวิตมัน คนคนนั้นก็
ต้องดูแลเอาเองสิ ไม่ใช่หน้าที่ภพที่จะต้องเที่ยวรับผิดชอบชีวิตใครต่อใคร
เสียหน่อย แค่ดูแลจันทร์คนเดียว ภพก็เหนื่อยจะแย่แล้ว”
“ขอโทษนะที่ท�ำให้ภพต้องล�ำบาก!”
นอกจากจะไม่ซาบซึ้งแล้ว สลักจันทร์กลับฉุนหนักกว่าเดิมที่อีกฝ่าย
กล่าวราวกับปัดความรับผิดชอบ เหมือนเห็นชีวติ คนเป็นแค่ผกั ปลา ไม่มคี า่
ควรแก่การใส่ใจ ทัง้ ๆ ทีผ่ ลกระทบซึง่ อาจเกิดขึน้ ในวันข้างหน้า บางทีอาจจะ
เกิดขึ้นเพราะน�้ำมือของเขาในวันนี้แท้ๆ แต่ว่าชายหนุ่มกลับไม่รู้สึกรู้สาเลย
แม้แต่น้อย
เธอเองก็ไม่ใช่คนดีเลิศประเสริฐนักหนา แต่กค็ ดิ ว่าถ้าคนเราท�ำอะไร
อย่างตรงไปตรงมา ตั้งอยู่บนหลักของความถูกต้อง เธอเชื่อว่าชีวิตย่อม
เป็นสุข ไม่ต้องอยู่อย่างอายใคร หญิงสาวจึงพยายามเตือนสติแฟนหนุ่มให้
พึงตระหนักไว้ อย่างไร ‘กัน’ ย่อมดีกว่า ‘แก้’ เพราะถึงจะส�ำนึกหลังจากนี้
แต่ก็อาจจะสายเกินไป
“จันทร์ไม่ได้ตีโพยตีพาย แต่จันทร์ก�ำลังพูดถึงจรรยาบรรณของ
วิศวกรอย่างภพว่ายังพอจะมีเหลืออยู่บ้างไหม”
สลักจันทร์หวังให้แฟนหนุ่ม ‘เข้าใจ’ ในความ ‘หวังดี’ ของตน และ
‘ตาสว่าง’ เสียที...
แต่คงเป็นได้แค่ ‘ความหวัง’ ที่ไม่สามารถมีวันเป็นจริง เมื่อเอกภพ
ตอกกลับอย่างไม่พอใจ
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“นี่มันเรื่องส่วนตัวของภพ จันทร์ไม่ต้องมายุ่ง!”
“งั้นต่อไปจันทร์จะไม่พูดเรื่องนี้กับภพอีก ภพอยากท�ำอะไรก็เรื่อง
ของภพ ตัวภพ ตามสบาย จันทร์จะไม่ก้าวก่าย แต่จันทร์จะขอเว้นระยะ
ห่างระหว่างเราไว้ เพราะจันทร์ชกั ไม่แน่ใจแล้วว่าทีผ่ า่ นมา...ภพทีจ่ นั ทร์รจู้ กั
กับภพในตอนนี้ คนไหนกันแน่ทเี่ ป็นตัวจริง” หญิงสาวกล่าวด้วยสีหน้าเรียบ
นิ่งพอๆ กับน�้ำเสียง
“จันทร์พูดแบบนี้หมายความว่าไง...จะเลิกกับภพใช่ไหม!” คนถาม
กระชากเสียงจนเกือบเป็นตะคอก
“จันทร์บอกว่า ‘ห่าง’ ไม่ใช่ ‘เลิก’ นะภพ”
“ความหมายมันก็คือๆ กันนั่นแหละ”
สลักจันทร์ถอนใจ ไม่อยากให้เรือ่ งเล็กกลายเป็นชนวนเหตุบานปลาย
ให้เขาหาเรื่องชวนทะเลาะ จึงตัดสินใจบอกความต้องการของตัวเองออกไป
ตามตรง
“จันทร์อยากให้ภพปรับเปลีย่ นทัศนคติและนิสยั บางอย่าง ก่อนทีเ่ รา
จะตกลงใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน”
“ทีภพยังไม่เคยเปลี่ยนความคิดของจันทร์ได้เลย” อีกฝ่ายสวนกลับ
ทันควัน
“ถ้าเรือ่ งทีภ่ พหมายถึงคือ...การให้จนั ทร์ลาออกจากงาน แล้วมานัง่ ๆ
นอนๆ อยู่บ้าน คอยเลี้ยงลูกให้ภพอย่างเดียวละก็ จันทร์ยอมรับว่าจันทร์
ไม่เห็นด้วย เราควรช่วยกันท�ำมาหากินมากกว่า”
“ภพบอกแล้วไงว่าเลี้ยงจันทร์ไหว”
“ด้วยการหาล�ำไพ่พิเศษแบบนี้น่ะเหรอ” หญิงสาวถามอย่างอ่อนใจ
“ลงท้ายเราก็วนกลับมาพูดเรือ่ งเดิมทุกที เมือ่ ไหร่ภพจะยอมเข้าใจว่าการท�ำ
แบบนี้มันผิด! ผิดทั้งกฎหมาย ผิดทั้งจริยธรรมที่อาจารย์เคยสอนไว้”
“จันทร์นั่นแหละเรื่องมาก ไม่รู้จะหาเรื่องล�ำบากไปท�ำไม”
“จันทร์ผิดเหรอที่หวังดีอยากให้ภพท�ำในสิ่งที่ถูกที่ควร”
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หญิงสาวถามเสียงเครือ กระทั่งคนปลายสายจับกระแสแห่งความ
น้อยใจได้จึงยอมอ่อนลง แต่ไม่วายโยนความผิดให้แฟนสาวอยู่ดี
“ภพอยากให้จันทร์หยุดหาเรื่อง แล้วคิดถึงสิ่งดีๆ ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น
กับเราให้มากๆ เงินทองทั้งนั้นนะจันทร์ จันทร์จะโยนทิ้งเพียงเพราะความ
คิดล้าหลังไม่ทนั ยุคของจันทร์หรือไง ภพไม่เอาด้วยหรอกนะ บอกเลยทีเ่ รา
ยังทะเลาะกันอยู่ทุกวันนี้ เพราะจันทร์นั่นแหละไม่ยอมเข้าใจภพเสียที”
“เราไม่มีวันเข้าใจกันได้ ตราบใดที่ภพยังยึดติดอยู่กับความต้องการ
ของตัวเองแบบนี้” สลักจันทร์ยืนกราน
“จันทร์กเ็ ป็นซะอย่างนีท้ กุ ที ขนาดภพยอมลงให้แล้ว จันทร์ยงั จะเอา
อะไรอีก แบบนี้ใครกันแน่ที่เอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่!” คนพูดพลันหัวเสีย
ขึ้นมาอีก
“เรือ่ งทีจ่ นั ทร์คดิ เรือ่ งทีจ่ นั ทร์ทำ� มีแต่ความถูกต้อง ไม่เหมือนภพ!”
“แน่ใจเหรอ” เอกภพถามเสียงสูง “จันทร์เริม่ เป็นแบบนี้ตงั้ แต่ภพได้
เงินเดือนเยอะกว่า”
“จันทร์ไม่เคยอิจฉา!”
“ถ้าจันทร์ไม่คดิ จันทร์จะเอาแต่พดู เรือ่ งเงินท�ำไม ทัง้ ทีภ่ พไม่เคยคิด
ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เลยแท้ๆ”
“แต่สำ� หรับจันทร์...ไม่! ภพก�ำลังดูถกู จันทร์!” เธอพูดเสียงกร้าว ยิง่
คุยกับเขาก็ยิ่งหมดความอดทน
“ภพยังไม่ได้พูดอะไรเลย จันทร์นั่นแหละที่คิดไปเอง แล้วก็โยนว่า
เป็นความผิดของภพทั้งหมด”
จนขนาดนีแ้ ล้ว เอกภพยังไม่คดิ ว่าเขาเป็นฝ่ายผิดอีกหรือ ซ�ำ้ ร้ายยัง
มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเธอเรื่องมากไปเองอีกต่างหาก สลักจันทร์
เลยยิ่งโมโห
“แล้วเมือ่ กีใ้ ครกันล่ะทีพ่ ดู ว่าจันทร์เป็นแบบนีเ้ พราะได้เงินเดือนน้อย
กว่า ไม่ใช่ภพหรือไงฮะ!”
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ถ้าอารมณ์ของเธอยามนีเ้ ปรียบเสมือนน�ำ้ ทีก่ ำ� ลังเดือดจัด เอกภพเอง
ก็คงไม่ตา่ งอะไรกับไฟทีเ่ จอกระแสลมโหมกระหน�ำ่ ให้เพลิงยิง่ ลุกไหม้รนุ แรง
เสียยิ่งกว่าไฟลามทุ่ง
“อย่ามาขึ้นเสียงกับภพนะจันทร์!” เจ้าตัวตวาดลั่น พร้อมกับตัดบท
ห้วนสั้น “เมื่อไหร่จันทร์จะเลิกท�ำตัวงี่เง่าเสียที ตกลงยังอยากเจอภพไหม
เย็นนี้”
หญิงสาวตอบแบบไม่ต้องคิด รวมถึงไม่อนาทรร้อนใจต่อค�ำขู่ของ
แฟนหนุ่มเลยสักนิด
“จันทร์บอกแล้วไงว่าไม่กล้าใช้ ‘เงิน’ ทีอ่ าจจะก่อให้เกิดความทุกข์และ
ความสูญเสียตามมาในอนาคตได้หรอก”
คนปลายสายหาได้ส�ำนึก ซ�้ำยังแดกดันเธอกลับมาตรงๆ
“ลดอีโก้อันสูงส่งของจันทร์ลงบ้างเถอะ เสาต้นหนึ่ง...แค่ขาดเหล็ก
ดามเสาไปสักเส้นสองเส้น มันคงไม่ถล่มลงมาง่ายๆ ภายในวันสองวันนี้
หรอกนะจันทร์ หยุดวิตกจริตเกินเหตุได้แล้ว”
สลักจันทร์ยิ่งอึ้ง นอกจากเขาจะเห็นแก่ตัวแล้วยังขาดจิตส�ำนึกอีก
ด้วย เธอเลยคร้านที่จะต่อปากต่อค�ำกับคนที่มีข้ออ้างให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูก
อยู่เสมอ แล้วเอ่ยด้วยน�้ำเสียงปลงตก
“จันทร์ซงึ้ แล้วว่าภพเป็นคนแบบไหน อย่างภพคงต้องรอให้เกิดความ
สูญเสียก่อนสินะ ภพถึงจะส�ำนึกได้ หรือบางที ภพอาจจะไม่เคยคิดเสียใจ
กับสิ่งที่ตัวเองท�ำไปด้วยซ�้ำ”
“ถ้าจันทร์หาเรื่องภพอีกแค่ค�ำเดียวละก็...เราไม่ต้องคุยกัน!”
แทนค�ำตอบ มือเรียวกดตัดสายทันที
สลักจันทร์เองก็เบื่อที่จะคุยกับแฟนหนุ่มต่อไป เธอต้องการเวลาคิด
ทบทวนถึงอนาคตของทัง้ คู่สกั หน่อย อย่างน้อยก็ในช่วงนีท้ เี่ ธอยังสับสนอยู่
ไม่รวู้ า่ จะคงความสัมพันธ์กบั เอกภพหรือจะต่างคนต่างไปดี เอาไว้รอให้เธอ
คิดเรือ่ งนีต้ กเมือ่ ไร ค่อยเผชิญหน้าบอกการตัดสินใจของเธอให้เขารับรู้ ใน
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ฐานะที่เอกภพคือผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยร่วมเดินทางสร้างฝันด้วยกันมา
ถ้าเป็นไปได้...เธอก็อยากจะรักษาสัมพันธภาพฉันเพื่อนระหว่าง
กันเอาไว้
แต่คงต้องรอให้เธอจัดการกับงานใหม่ที่มีเจ้านายจอมเรื่องมากคอย
ยืนก�ำกับสัง่ นูน่ สัง่ นีเ่ สียก่อน ไม่เช่นนัน้ เธอคงไม่มสี มาธิคดิ ตริตรองทุกอย่าง
ได้รอบคอบเป็นแน่
สลักจันทร์คิดหนักพลางทอดถอนใจ ก่อนจะสาวเท้ามุ่งตรงไปข้าง
หน้า จุดหมายอยูท่ ปี่ า้ ยรถประจ�ำทางหน้าบริษทั ธุวานนท์พรอพเพอร์ตี เธอ
อยากจะกลับไปพักผ่อน ล้างเนื้อล้างตัว หลีกหนีจากความวุ่นวายที่ประดัง
ประเดเข้ามาเต็มแก่แล้ว ขอเพียงแค่คนื นีไ้ ด้นอนหลับสนิทแบบเต็มตาสักคืน
วันพรุ่งนี้สถาปนิกสาวจะลุกขึ้นมา ‘สู้!’ กับปัญหาต่างๆ ต่อไป

“เป็นไง...ลูกน้องที่ฉันแนะน�ำไปให้นาย ใช้ได้ไหม”

คล้อยหลังสถาปนิกสาวทีเ่ พิง่ เดินออกจากห้องท�ำงานของเขาได้สกั พัก
ธรรศ ธุวานนท์ ก็กดหมายเลขโทรศัพท์ต่อสายถึงเพื่อนสนิททันที
“ยังตอบไม่ได้”
น�้ำเสียงราบเรียบที่ตอบตามสไตล์พวกลัทธินิยมความสมบูรณ์แบบ
ท�ำเอาปวีร์นึกหมั่นไส้ จึงเอ่ยแทนเจ้าตัวว่า
“ยังตอบไม่ได้ เพราะต้องร่วมงาน ได้เห็นฝีมือกันก่อนใช่ไหม”
“ประมาณนั้น” ธรรศยักไหล่ แม้ว่าคนในสายจะไม่เห็นท่าทีของเขา
ตอนนี้ แต่ธรรศก็ยังท�ำประจ�ำยามที่รู้สึกเมินเฉย ไม่ใส่ใจต่อสิ่งใด อย่างที่
ปวีร์ไม่คิดอยากให้เขาเป็น
“แกพูดเหมือนไม่เชื่อน�้ำมนต์ฉันอย่างนั้นแหละ”
“ทุกอย่างมันต้องผ่านการพิสจู น์กอ่ น ถึงจะมัน่ ใจได้รอ้ ยเปอร์เซ็นต์”
“แล้วนีแ่ กโทร. มาหาฉันท�ำไม” ปวีรเ์ ปลีย่ นเรือ่ ง เพราะขีเ้ กียจมานัง่
ถกประเด็นนีก้ บั คนหัวดือ้ ทีช่ อบเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ เชือ่ เถอะ...
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ต่อให้เขาเพียรชักแม่นำ�้ ทัง้ ห้ามาหว่านล้อม แต่คนทีย่ ดึ มัน่ ถือมัน่ จนบางครัง้
ก็ดเู ป็นเรือ่ งไร้สาระส�ำหรับเขาเสียเหลือเกินอย่างหมอนี่ ไม่มที างฟังในสิง่ ที่
เขาก�ำลังจะพูดออกไปแน่...ถ้านายธรรศไม่คิดจะเปิดใจ!
“ฉันจะโทร. มาบอกความคืบหน้าแกในฐานะคนแนะน�ำว่าฉันตกลง
จ้างเด็กแกแล้ว แต่จะให้ทดลองงานดูกอ่ น ถ้าร่างแบบบ้านเสร็จสมบูรณ์จน
ฉันพอใจได้เมือ่ ไหร่ ฉันถึงจะเซ็นสัญญาให้คมุ งานสร้างระยะยาวต่อไป หวัง
ว่าแกจะเข้าใจนะว่ามันเป็นเรือ่ งของธุรกิจและการท�ำงาน ถึงเพือ่ นทีฉ่ นั ไว้ใจ
มากที่สุดอย่างแกจะการันตีเด็กนี่มา แต่ฉันก็ต้องป้องกันความผิดพลาด
ทีอ่ าจเกิดขึน้ เอาไว้กอ่ น กว่าฉันจะก้าวขึน้ มายืนบนจุดนีไ้ ด้ ไม่ใช่งา่ ยๆ แกก็
รู้ว่าฉันต้องผ่านอะไรมาตั้งมากมาย เพราะฉะนั้นฉันไม่ยอมเหลือช่องโหว่
หรือมีจุดอ่อนให้ถูกตลบหลังได้เป็นอันขาด ถึงจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ
ก็ตาม”
“ฉันเข้าใจ” ปวีร์รบั ค�ำง่ายๆ พลางกล่าวถึงสิง่ ทีอ่ ยู่ในใจกับคนทีไ่ ม่มี
โอกาสได้ล่วงรู้ว่า...
‘แต่บางครั้ง...ฉันก็อดเป็นห่วงแกไม่ได้ว่ะ!’
เขาอยากให้เพื่อนรักหัดไว้ใจคนอื่นนอกจากตัวเองดูบ้าง โลกนี้ยังมี
สิ่งสวยงามอีกมากมายหลายอย่าง แตกต่างจากโลกสีเทาที่ธรรศสร้างขึ้น
เพื่อปกปิดบาดแผลที่ฝังลึก ก�ำแพงอันสูงใหญ่ปิดกั้นหัวใจอันมืดมนและ
ด้านชาของเจ้าตัวเอาไว้อย่างแน่นหนา ปวีร์หวังอยากจะเห็นใครสักคน
ท�ำลายมัน!
“ฉันมีงานด่วนต้องท�ำต่อ ไว้ค่อยคุยกันวันหลัง”
ธรรศบอกสั้นๆ ก่อนวางสาย ทิ้งให้ปวีร์อยู่กับความกลัดกลุ้มลึกๆ
ต่อไปตามล�ำพัง

๒

เพียงความปรารถนา

สองสัปดาห์ถัดมา หลังจากเซ็นสัญญาว่าจ้าง ‘ออกแบบบ้าน’

สลักจันทร์ก็เดินทางมาดูที่ดินส�ำหรับปลูกบ้านพร้อมผู้เป็นเจ้าของในเขต
ชานเมืองแห่งหนึ่ง วันที่มีการนัดเซ็นสัญญาและรับทราบข้อตกลง รวมทั้ง
ขอบเขตงานทั้งหมด หญิงสาวไม่มีโอกาสได้เจรจากับธรรศโดยตรง เขาส่ง
เลขาฯ ผู้ร่างเนื้อหาในสัญญามาคุยด้วยเท่านั้น เพราะเจ้าตัวติดงานต้อง
เดินทางไปพบปะคู่ค้าคนส�ำคัญอีกที่หนึ่ง
ทีแรกเธอรู้สกึ โล่งใจนิดๆ ทีไ่ ม่ต้องเจอหน้าเขา ยอมรับว่าตบะยังไม่
แก่กล้า ยังฝึกความอดทนได้ไม่ดพี อ ถ้าให้เจอลูกค้าประเภทโลเลขอแก้แบบ
จนวุ่นวายเวียนหัว เธอไม่เคยหวั่น หรือต่อให้บางรายแรกเริ่มอาจมองเธอ
แปลกๆ ไม่ค่อยเชื่อมือ เพราะเห็นว่าเป็นผู้หญิง เธอยังพอเข้าใจ หาทาง
รับมือไหว แค่ทำ� งานให้ดี ให้ลกู ค้าเห็นฝีมอื ผลงาน และความตัง้ ใจ เพียง
ไม่นานความแคลงใจก็จะถูกแปรเปลี่ยนเป็นความไว้ใจได้
แต่กบั คนทีพ่ ร้อมจะเกลียดขีห้ น้ากันได้โดยไม่รสู้ าเหตุ ไม่มที มี่ า แม้
เพียงแรกพบอย่างเขานี่น่ะสิ! เธอไม่รู้วิธีรับมือเลยจริงๆ ซ�้ำยังนึกไม่ออก
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เลยว่าจะสามารถท�ำงานร่วมกันตลอดรอดฝั่งได้อย่างไร
สลักจันทร์กลัวว่าผลลัพธ์ที่คาดหวังคงไม่ได้มาง่ายๆ อย่าว่าแต่จะ
พูดคุยหรือตกลงกันดีๆ เลย ธรรศ ธุวานนท์ จะต้องท�ำให้เธอหัวเสียก่อน
เริ่มอ่านเนื้อหาในสัญญาเสียด้วยซ�้ำ แล้วในที่สุดก็คงจะเป็นตัวเธอเอง
นี่แหละที่อาจเปลี่ยนความคิด ปฏิเสธงาน เพราะไม่อยากเจอหน้าคนกวน
ประสาท
ฉะนั้นการพูดคุยกับคนอื่น อย่างน้อยคงจะท�ำให้การตกลงราบรื่น
มากกว่า...เสียที่ไหนล่ะ!
สลักจันทร์คดิ ผิดถนัด ทันทีทเี่ ห็นเอกสาร เธอก็รวู้ า่ สัญญาฉบับนีค้ ง
ไม่ธรรมดา เพราะจะมีบันทึกข้อตกลงว่าจ้างออกแบบบ้านประเทศไหน
‘หนา’ เป็นปึกอย่างที่เธอเห็นอยู่ตรงหน้าบ้างล่ะ
เธอมั่นใจเลยว่า...ไม่มี!
ธรรศ ธุวานนท์ เขีย้ วสมกับเป็นนายจ้างหน้าเลือดเสียจริง ขนาดตัว
เขาไม่มา ยังอุตส่าห์ฝากสัญญาทาสมาให้เธอร้อนๆ หนาวๆ ได้ นี่ใจคอเขา
ตัง้ ใจจะเล่นงานเธอให้สาสมหากเกิดความผิดพลาด ครอบคลุมไปถึงพ่อแม่
พี่น้อง ญาติสนิทและมิตรสหายของเธอครบทุกคนเลยหรือไง ท�ำไมมันถึง
ได้หนานัก เท่าที่ลองกะดูจากสายตา สลักจันทร์คิดว่าจ�ำนวนหน้ากระดาษ
คงไม่ต�่ำกว่าห้าสิบหน้าแน่ๆ
เธอว่าเขาบ้า แต่พอเริ่มอ่านเนื้อหาในสัญญา...สลักจันทร์ถึงเพิ่งรู้ว่า
เขา ‘บ้า’ มากกว่าที่เธอคิดหลายเท่านัก!
คนปกติที่ไหนจะระบุในสัญญาว่าผู้รับจ้างจะต้องออกแบบบ้านต่อ
หน้าผู้ว่าจ้าง ในสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างได้ระบุไว้ทุกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ปฏิบัติงานกะทันหัน ผู้ว่าจ้างสามารถกระท�ำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
นีม่ นั เงือ่ นไขพิลกึ อะไรกัน แบบนีไ้ ม่ใช่ทำ� งานร่วมกันแล้วละ...เหมือน
เป็นการลิดรอนสิทธิส่วนบุคคลมากกว่า
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สลักจันทร์เกือบจะปิดสัญญาตั้งแต่ข้อแรกที่พบว่าเขาเอาเปรียบเธอ
มากแค่ไหน ทว่าความอยากรูล้ กึ ๆ ภายในใจของตัวเองเวลานัน้ ผลักดันให้
หญิงสาวพลิกกระดาษในมือเปิดอ่านตัวอักษรหน้าถัดไป
ว่ากันว่าคนเราจะคบกันได้หรือไม่นนั้ ต้องมีลกั ษณะนิสยั หรือความ
ชอบบางอย่างคล้ายกัน แต่ส�ำหรับธรรศกับปวีร์ สลักจันทร์อดสงสัยไม่ได้
ผู้ชายสองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันได้อย่างไร ไม่ใช่แค่นิสัยเท่านั้นที่แตกต่าง
กันมาก กระทัง่ ทัศนคติและความคิดยังแทบไม่ใกล้เคียงกันเลยแม้แต่นดิ
ขณะที่รุ่นพี่ของเธอเป็นคนโอบอ้อมอารี มีน�้ำใจ ชอบช่วยเหลือคน
ตกทุกข์ได้ยาก แต่คนข้างกายที่นั่งบังคับพวงมาลัยอยู่นี้กลับเป็นผู้ชายที่
เห็นแก่ตัวอย่างเหลือร้าย!
เห็นได้จากเนื้อหาในสัญญา ยิ่งอ่าน เธอก็ยิ่งสัมผัสได้ว่า...ธรรศ
ธุวานนท์ คิดแต่จะเอาเปรียบกันทุกทาง!
เขาเจาะจงลงไว้ในกระดาษสัญญาที่เธอถือวันนั้นอย่างเด่นชัด ไร้ข้อ
สงสัย และไม่สนใจหน้าอินทร์หน้าพรหมที่ไหนทั้งสิ้น ขอเพียงให้เขา ‘ได้’
ในสิ่งที่ตั้งใจไว้เป็นพอ ส่วนใครจะเป็นอย่างไร เดือดร้อนหรือไม่ จะเสีย
ความรูส้ กึ หรือคิดกับเขาอย่างไร เขาคงไม่สนใจ ไม่เช่นนัน้ เขาจะออกกฎมา
ได้ยังไงล่ะว่า ถ้าเธอขาดการติดต่อหรือขาดลามาสายเกินสามวัน เขา
สามารถเอาผิดกับคนรอบตัวเธอได้ทุกคน ไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่แนะน�ำเธอมา
ท�ำเอาสลักจันทร์อยากจะอ้าปากถามกับเลขาฯ ของเขาตอนนัน้ เลยว่า...ขนาด
เพื่อนรักอย่างปวีร์ เขายังคิดจะเอาเรื่องได้ลงคออีกหรือ
ช่างเป็นมนุษย์ที่ ‘แล้ง’ และ ‘ไร้’ หัวใจจริงๆ!
ที่ร้ายยิ่งไปกว่านั้น...เขายังระบุข้อตกลงเพียงฝ่ายเดียวลงไปอีกว่า
สามารถแก้แบบกีค่ รัง้ ก็ได้จนกว่าผูว้ า่ จ้างจะพอใจ หากเป็นคนทีน่ กึ ถึงความ
ล�ำบากของผู้อื่นในการท�ำงานสักนิด คงไม่ร่างสัญญาออกมาแบบนี้แน่!
ถึงใจจะพร�่ำบ่นด้วยความหงุดหงิด ไม่ชอบผู้ชายเขี้ยวลากดินคนนี้
มากถึงมากทีส่ ดุ แต่สดุ ท้ายค�ำตอบทีส่ ลักจันทร์ให้ไว้แก่เลขาฯ ของเขาก็คอื
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ลายเซ็นของตัวเองทีต่ วัดลงบนแผ่นกระดาษหน้าสุดท้ายของสัญญา เพราะ
ค�ำพูดที่เขาฝากเลขาฯ วัยกลางคนมาบอกเธอว่า
‘คุณธรรศฝากดิฉนั มาบอกคุณหลังจากอ่านสัญญาจบแล้วว่า กรุณา
คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจด้วยค่ะ เพราะสัญญาฉบับนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อ
ทดสอบคนใจเสาะ ธุวานนท์พรอพเพอร์ตตี อ้ งการเฉพาะตัวจริงเท่านัน้ คุณ
ธรรศคิดว่าคุณอาจกลัวหรือลังเลไม่กล้าพอที่จะรับงานนี้ก็ได้ ถึงทางเรา
สามารถหาสถาปนิกเก่งๆ ได้อีกเป็นร้อยเป็นพันคนแทนคุณ แต่คุณธรรศ
ขี้เกียจเสียเวลารอคนขี้ขลาดไม่มีความสามารถพอ แม้แต่จะประเมินว่า
คุณสมบัตขิ องตัวเองเหมาะสมกับงานชิน้ นีไ้ หม ก็ยงั อืดอาดยืดยาด คุณธรรศ
กลัวว่าขืนให้คนประเภทนี้มาออกแบบบ้าน กว่าจะได้ตอกเสาเอก คงต้อง
รอถึงชาติหน้า’
สาบานได้เลยว่าวินาทีนั้นเธอโกรธจนควันออกหู สมองอื้ออึงไปชั่ว
ขณะ กว่าจะรูต้ วั อีกที ชือ่ เธอก็ปรากฏอยูบ่ นกระดาษสัญญาเรียบร้อยแล้ว
พร้อมกับค�ำพูดแสบสันทีเ่ ธอฝากเลขาฯ กลับไปบอกคนทีช่ อบดูถกู ดูแคลน
คนอื่น
‘โชคดีนะคะที่ดิฉันไม่ได้เป็นคนขี้ขลาดเสียด้วย ดิฉันมีสปิริตและ
ความรับผิดชอบมากพอ เพราะฉะนัน้ คุณธรรศจะต้องได้ตอกเสาเอกภายใน
ปีนี้แน่นอน ฝากบอกเขาด้วยนะคะว่าอย่าลืมหัดพูดค�ำว่า “ขอบคุณ” และ
“ขอโทษ” เอาไว้ให้คล่องปากด้วย เพราะหลังจากทีด่ ฉิ นั เขียนแบบบ้านเสร็จ
เมื่อไหร่ เขาจะต้องรู้สึกผิดและพอใจที่ได้เห็นมัน!’
สลักจันทร์จ�ำได้ว่าเธอพูดเพียงแค่นั้นก็ลุกขึ้น ถือคู่สัญญาเดินเชิด
หน้าออกจากบริษัทของเขาทันที ประหนึ่งว่าผู้เป็นเจ้าของนั่งอยู่ในห้องนั้น
และได้เห็นปฏิกิริยาโต้กลับของเธอทุกอย่าง แม้ความเป็นจริงเขาจะไม่ได้มี
ส่วนรับรู้หรือเห็นเลยก็ตาม แต่เธออยากให้เลขาฯ ของเขาเก็บไปรายงาน
แล้วเธอก็เชือ่ เหลือเกินว่า ‘ร่างทรง’ ของเขาในวันนัน้ จะต้องท�ำอย่างทีเ่ ธอคิด
ไว้ไม่มีผิด ตามประสาลูกน้องผู้ภักดี
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หลังจากวันนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์ เลขาฯ ผู้ท�ำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม
สมบูรณ์แบบทีส่ ดุ ส�ำหรับธรรศก็โทร. มานัดหมายเธอเรือ่ งดูพนื้ ทีก่ ารปลูก
สร้างบ้าน เพราะต้องวัดจากขนาดจริง ดูสภาพหน้าดิน สิ่งแวดล้อมรอบๆ
เพือ่ เขียนแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของนายจ้างจอมมาก
เรื่อง เธอถึงได้มานั่งอยู่ข้างๆ เขาในวันนี้ไงล่ะ
ตัง้ แต่ขนึ้ รถมาด้วยกัน เขาพูดกับเธอสัน้ ๆ เพียงค�ำเดียวตอนทีก่ ำ� ลัง
ติดเครื่องยนต์ว่า เขาก�ำลังจะพาเธอไปไหน หลังจากนั้นเจ้าตัวก็ตั้งสมาธิ
อยู่กับถนนหนทางเพียงอย่างเดียว ส่วนเธอก็คร้านจะซักไซ้ เพราะกลัว
ดอกพิกุลจะร่วงจากปากเขา จึงนั่งนิ่งเงียบมาตลอดทาง จนกระทั่งเห็นว่า
เริ่มเข้าเขตที่เขาบอกไว้ สลักจันทร์จึงเอ่ยปากถามด้วยน�้ำเสียงราบเรียบ
“ใกล้ถึงรึยังคะ”
หญิงสาวพยายามซุกซ่อนความขุ่นเคืองทีย่ งั คัง่ ค้างไม่ให้หลุดออกไป
จนเขาจับความรูส้ กึ เอาได้ เธออยากจะนัง่ สงบๆ ขีเ้ กียจรบกับเขา แค่ทำ� งาน
ของเธอให้ดีที่สุด เสร็จไวๆ แล้วต่างคนต่างแยกย้ายกันไปดีกว่า เธอไม่
อยากทนนั่งเป็นใบ้ อึดอัดอยู่แบบนี้นานๆ
“อีกสักพัก” เขาตอบโดยไม่หันมามองเธอ “คุณมีธุระอื่นต่อหรือ”
“ไม่มีค่ะ” หญิงสาวตอบโดยไม่มองเขาเช่นกัน ในเมื่อเขาท�ำได้ เธอก็
ท�ำได้
แต่ถึงอย่างนั้น...หางตาก็แอบสังเกตเห็นว่าเขาละความสนใจจาก
ท้องถนน ปรายตามองมายังเธอนิดๆ ก่อนจะหันกลับไปเพ่งสมาธิอยู่ที่เดิม
แล้วบอกกับเธอว่า
“ดี เพราะผมไม่ชอบให้ลูกจ้างที่ผมทุ่มเงินจ่ายมาแพงๆ แอบไปท�ำ
อย่างอื่น”
“ดิฉันรู้จักมารยาทพอ ไม่เคยรับงานซ้อนค่ะ” สลักจันทร์ยอกย้อน
เมื่อคนที่นั่งข้างๆ เริ่มจะท�ำให้หัวเสีย
“คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจ จะเอาแต่ฟังค�ำพูดสวยหรูที่มนุษย์เรายกมา
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อวดอ้างสรรพคุณตัวเองได้เสียที่ไหนล่ะ”
‘แล้วคุณจ้างฉันท�ำไม’
สลักจันทร์อยากจะโพล่งออกไปนัก แต่โชคดีทยี่ งั้ ปากตัวเองไว้ได้ทนั
“ดิฉันยินดีให้เวลาคุณพิสูจน์ความสามารถของดิฉันยาวๆ ค่ะ”
เขาหันมาเลิกคิ้วให้เธอนิดหนึ่ง ก่อนจะถามกลับ
“ท�ำไม...คุณคิดว่าผมดูคุณผิดไป ก็เลยจะเอาชนะด้วยการงัดฝีมือ
ทัง้ หมดทีค่ ณ
ุ มีสร้างผลงานให้ผมเห็นงัน้ สิ นีแ่ หละวิธตี อกหน้าผมได้ดที สี่ ดุ
คุณคิดแบบนี้ ผมพูดถูกไหม”
สลักจันทร์เหยียดริมฝีปาก ทว่าสีหน้ายังคงนิ่งเฉย
“ไม่ใช่ค่ะ ดิฉันคิดว่าคุณเป็นพวกสมองช้า แถมยังดูคนไม่ออกซะ
ด้วย ก็เลยต้องให้เวลาคุณคิดนานหน่อย”
ผลของการหยามหน้ายั่วโมโหอีกฝ่าย ท�ำให้รถสปอร์ตคันหรูเบี่ยง
เข้าข้างทางอย่างกะทันหัน ก่อนจะจอดสนิท เมื่อผู้เป็นเจ้าของเหยียบเบรก
อย่างแรง จนเธอหัวทิ่มเกือบกระแทกเข้ากับแผงคอนโซลรถ เดชะบุญที่
สลักจันทร์คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครัง้ ไม่วา่ จะเป็นการโดยสารรถส่วนตัวของ
ผูอ้ นื่ หรือรถสาธารณะ ดังนัน้ เลยรอดพ้นอย่างหวุดหวิด ไม่ตอ้ งหัวปูดเป็น
ลูกมะนาวหรือได้แผลบนหน้าผากเป็นทีร่ ะลึกในวันเริม่ งานวันแรก หญิงสาว
จึงตวัดเสียงบอกคนทีด่ เู หมือนตัง้ ใจให้เกิดเหตุการณ์แบบนีข้ นึ้ ด้วยความโมโห
“ถ้าครัง้ หน้าคุณจะจอด กรุณาแจ้งล่วงหน้าด้วยค่ะ ดิฉนั จะได้รบี หา
ที่ยึดเอาไว้ก่อนที่จะหัวร้างข้างแตก!”
“คุณควรจะสงบปากสงบค�ำให้มากๆ” ธรรศเตือนเสียงเฉียบ “แล้ว
ก็รไู้ ว้อกี อย่างด้วย ผูห้ ญิงอย่างคุณไม่มสี ทิ ธิม์ าออกค�ำสัง่ หรือพูดจาดูถกู ผม
แม้แต่ค�ำเดียว!”
“งัน้ นายจ้างอย่างคุณมีสทิ ธิท์ ำ� อะไรก็ได้ทกุ อย่างเพียงฝ่ายเดียวเหรอ
คะ”
คนที่ถูกประชดหันขวับ จ้องเธอนิ่งด้วยแววตาไม่พอใจ
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“อย่าทดสอบความอดทนผม...สลักจันทร์”
“ดิฉนั ไม่ได้ทดสอบและไม่คดิ จะกวนประสาทใครด้วย แต่อยากแจ้ง
ให้ทราบอย่างหนึ่ง เผื่อคุณจะยังไม่รู้ ไม่ว่าใครก็ไม่ชอบโดนดูถูกกันทั้งนั้น
ละค่ะ ถ้าคุณต้องการให้ดิฉันปฏิบัติกับคุณดีๆ คุณก็ควรเรียนรู้ที่จะให้
เกียรติดิฉันด้วย ไม่อย่างนั้นดิฉันก็จะปฏิบัติกับคุณเหมือนกับที่คุณท�ำกับ
ดิฉัน โลกยุคนี้ต้องการความเสมอภาคทั้งทางความคิด อายุ ฐานะ และก็
เพศค่ะ”
‘...เพราะฉะนั้นกรุณาอย่าท�ำตัวคร�่ำครึ คิดว่าผู้ชายเป็นใหญ่อยู่ฝ่าย
เดียว!’
สลักจันทร์ยังอุตส่าห์ยั้งปากได้ทันอีกหน เมื่อเห็นว่าคนที่ถูกเธอ
วิจารณ์เริ่มเขยิบเข้ามาใกล้ ใบหน้าบูดบึ้งเหมือนยักษ์ท้องผูก เขาคงฉุนจัด
ที่เธอบังอาจไปค่อนแคะพฤติกรรมของเขาตรงๆ ใช่ว่าเธออยากจะพูดเสีย
เมื่อไร แต่นิสัยเขาแย่เกินจะรับไหวจริงๆ เขาคิดว่าท�ำแบบนี้แล้วเท่ สาวๆ
จะกรี๊ดรึไง ตั้งแต่เกิดมาเธอไม่เคยพบไม่เคยเจอผู้ชายคนไหนวางอ�ำนาจ
ท�ำตัวร้ายกาจได้น่าเกลียดเท่าเขามาก่อนเลย
“เก่งให้ตลอดนะสลักจันทร์”
ไม่มกี ารเตือนอีกเป็นครัง้ ทีส่ อง ใบหน้าคมคายจูโ่ จมเข้าหาพร้อมกับ
สองมือที่ตรงเข้าคุกคาม ข้างหนึ่งยันแผงคอนโซลรถ ส่วนอีกข้างวางพาด
บนพนักเบาะตัวที่หล่อนนั่ง จงใจกักกันตีกรอบให้หญิงสาวอยู่ภายใน
อาณาเขตที่เขาก�ำหนด ไม่ยอมให้หล่อนขยับตัวผละหนีเขาโดยง่าย
แม้สลักจันทร์จะตื่นตระหนกและหวั่นไหวอยู่ไม่น้อย ที่จู่ๆ อีกฝ่าย
ก็พงุ่ พรวดเข้าถึงตัวเธอในระยะใกล้ชดิ ห่างกันแค่ไม่กคี่ บื จนกระทัง่ ได้กลิน่
หอมอ่อนๆ ทีค่ งจะเป็นน�ำ้ หอมยีห่ ้อดังโชยมาจากตัวเขา แต่กย็ งั คงเชิดหน้า
จ้องชายหนุม่ ไม่ยอมหลบตา และไม่เบือนหน้าหนีไปไหน เพียงเพราะค�ำพูด
ของคนตรงหน้าที่กล่าวกับเธออย่างท้าทาย
“เป็นอะไรล่ะ เงียบท�ำไม พูดต่อสิ”

28

l

เ มื่ อ รั ก ส ลั ก ใ จ

“ดิฉันไม่มีอะไรจะพูด” เธอกระแทกเสียงตอบ
“ทีเมื่อกี้คุณยังพูดเจื้อยแจ้วต่อปากต่อค�ำกับผมไม่ยอมหยุดอยู่เลย
ตอนนี้จะกลัวอะไรล่ะ”
“ดิฉันไม่ได้กลัว แต่ว่าไม่ชอบที่คุณท�ำตัวรุ่มร่ามไม่ให้เกียรติดิฉัน
แบบนี้” เธอพูดพลางปรายตามองสองมือที่กักขังเธอเอาไว้คล้ายกับอยู่ใน
อ้อมแขนของเขากลายๆ อย่างไม่พอใจ
ธรรศกระตุกยิ้มหยัน
“ไม่เอาน่าสลักจันทร์ ผมรูว้ า่ ผูห้ ญิงทีเ่ รียนในคณะสถาปัตย์อย่างคุณ
น่ะคุ้นเคยกับผู้ชายดีแค่ไหน เรื่องแค่นี้ไม่มีทางท�ำให้คุณตื่นเต้นหรือตกใจ
กลัวได้หรอก...จริงไหม”
สีหน้าของหญิงสาวพลันเข้มขึ้น เท่าที่ฟังเขาพูดจาเหยียดหยามดูถูก
กันมาสารพัด เพิ่งจะมีครั้งนี้นี่ละที่เธอฟิวส์ขาด เขาเห็นเธอเป็นผู้หญิง
ประเภทไหน เป็นผู้หญิงใจง่ายที่นอนกับผู้ชายไม่เลือกหน้าหรืออย่างไร
นอกจากปากเสียแล้ว จิตใจเขายังสกปรกชอบคิดอกุศลมากกว่าอีกหลาย
เท่านัก
“คุณท�ำให้ดฉิ นั ชักสงสัย...” สลักจันทร์เอ่ยสีหน้าเรียบเฉย ไม่บง่ บอก
ความรู้สึกใด พยายามสะกดกลั้นความเดือดดาลเอาไว้สุดก�ำลัง รอจน
กระทัง่ อีกฝ่ายเลิกคิว้ เป็นเชิงสงสัย จึงตอกกลับด้วยค�ำพูดเชือดเฉือนอย่าง
แสบสันไม่แพ้กัน
“ดิฉันก�ำลังคิดว่าถ้าคุณไม่เคยถูกผู้หญิง โดยเฉพาะที่เป็นสถาปนิก
หักอก คุณก็น่าจะไม่ถกู โฉลกหรือศรศิลป์ไม่กนิ กันกับคนหน้าตาแบบดิฉนั
เอามากๆ แต่ในเมือ่ คุณตกลงจ้างดิฉนั แล้ว ก็กรุณาแสดงสปิรติ ด้วยค่ะ คุณ
ก�ำลังมีอคติกบั ดิฉนั และมันจะส่งผลเสียกับงานและบ้านทีค่ ณ
ุ ก�ำลังจะสร้าง
ไม่อย่างนั้นดิฉันคิดว่าเราคงจะท�ำงานด้วยกันล�ำบาก”
“อย่าบังอาจมาสั่งสอนผม...สลักจันทร์!”
น�้ำเสียงกร้าวกระด้างไม่แตกต่างจากดวงตาวาวโรจน์ มือหนาข้างที่
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ยันแผงคอนโซลรถอยู่คว้าหมับเข้าที่ต้นแขนเธอ ก่อนออกแรงบีบ เพื่อให้
เธอส�ำนึกได้วา่ ก�ำลังท�ำให้เขาไม่พอใจ แต่คนอย่างสลักจันทร์หรือจะยอมแพ้
คนพาลอย่างเขา
“ทีคุณยังมีความรู้สึก เจ็บเป็น โมโหเป็น เวลาที่โดนคนอื่นเขาดูถูก
แล้วดิฉันโกรธบ้างไม่ได้หรือไงคะ”
“อย่าให้ผมต้องเตือนอีกรอบ...สลักจันทร์”
ธรรศกล่าวเสียงต�่ำ พยายามระงับโทสะอย่างยิ่งยวด กลัวจะเผลอ
ท�ำอะไรหล่อนรุนแรง แต่ดูเหมือนหล่อนจะไม่รับรู้และไม่เข้าใจว่าเขาต้อง
ใช้ความอดทนอดกลั้นมากแค่ไหน เพื่อไม่ให้แสดงความชิงชัง...ผู้หญิงที่มี
‘เงา’ ของอดีตคนเคยรักซ้อนทับอยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้
“ดิฉนั ก็ขอบอกคุณเช่นกันค่ะว่า คุณก�ำลังมีปญ
ั หาทางจิต ทางทีด่ คี ณ
ุ
ควรจะรีบไปพบจิตแพทย์เป็นการด่วนนะคะ ดิฉนั ขอเตือนด้วยความหวังดี”
ขีดความอดทนของธรรศขาดผึง สิ่งที่ผุดขึ้นในหัวเขามีเพียงอย่าง
เดียว…จัดการปิดปากเราะรายของเจ้าหล่อนเสียเดี๋ยวนี้!
ทันเท่าความคิด ชายหนุม่ ก้มหน้าฉกริมฝีปากลงมาใกล้เรียวปากอิม่
สีชมพูอ่อนตามธรรมชาติอย่างรวดเร็ว
สลักจันทร์ตัวแข็งทื่อ ท�ำอะไรไม่ถูก จู่ๆ นายจ้างหนุ่มก็ยื่นหน้าเข้า
มาใกล้ แนบชิดจนได้กลิ่นลมหายใจของเขา ความตกใจระคนไม่ทันตั้งตัว
ท�ำให้เธอไม่มีโอกาสปัดป้อง ซ�้ำยังไม่กล้าส่งเสียงร้อง เพราะริมฝีปากบาง
รูปกระจับคู่นี้พร้อมจะประทับริมฝีปากของเธอทุกเมื่อ เธอจึงกลัวว่าหาก
ตัวเองพูดจาไม่เข้าหูเขาอีกเพียงค�ำเดียว เขาจะเกิดบ้า จูบปิดปากเธอขึ้นมา
จริงๆ
เธอเชื่อว่าคนอย่าง...ธรรศ ธุวานนท์ ท�ำแน่!
หญิงสาวแอบกลืนน�้ำลายลงคอ หายใจไม่ทั่วท้อง ดวงตากลมเบิก
โพลง สีหน้าตืน่ ตระหนก ร่างบางสะท้านเบาๆ เมือ่ เขาจงใจถูปลายจมูกโด่ง
กับปลายจมูกของเธอเล่น ในใจพลันเกิดความวาบหวามหวั่นไหวอย่างที่ไม่
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เคยเป็นมาก่อน แม้กบั เอกภพทีเ่ ป็นคนรัก เธอยังไม่ยอมปล่อยกายใกล้ชดิ
ถึงขนาดนี้ อย่างมากก็แค่จับมือถือแขนหรือโอบกอดบ้างเป็นครั้งคราว
แล้วเขาล่ะ...เป็นใคร ถือวิสาสะอะไรมาล่วงเกินเธอ
สลักจันทร์นกึ อยากจะหลับตาปี๋ หนีไปให้พน้ ๆ แต่กท็ ำ� ไม่ได้ เธอเลย
เม้มปากแน่นสนิท เผื่อว่าบางทีมันอาจจะท�ำให้เธอรอดพ้นไม่ต้องเสีย ‘จูบ
แรก’ ให้แก่คนร้ายกาจอย่างเขา
ธรรศเกือบจะได้สมั ผัสลิม้ รสว่าริมฝีปากของหล่อนจะดุเด็ดเผ็ดร้อน
หรืออ่อนหวานนุ่มนวลสักเพียงใด แต่ก็ต้องชะงักเสียก่อน เพราะไม่คิดว่า
จะได้เจอปฏิกริ ยิ าไร้เดียงสาจากหญิงสาว ท�ำเอาเกือบอมยิม้ ออกมา หล่อน
คิดว่าแค่เม้มปากแน่นๆ เขาก็หมดโอกาสทีจ่ ะได้ประทับริมฝีปากหล่อนแล้ว
อย่างนั้นหรือ...
ไหนล่ะ...แม่สาวอวดดีทที่ ำ� ตัวเก่งกล้าสามารถอยู่เมือ่ ครู่ หล่อนหาย
ไปไหน
เขามัน่ ใจว่าผูห้ ญิงสมัยใหม่อย่างสลักจันทร์นา่ จะเคยผ่าน ‘เรือ่ งอย่าง
ว่า’ มาบ้าง คงไม่ได้เก็บรักษาความบริสุทธิ์ผุดผ่องมาจนถึงทุกวันนี้หรอก
แต่ว่าหญิงสาวที่มีสีหน้าประหวั่น แววตาฉายความตื่นกลัวต่อสิ่งที่ก�ำลังจะ
เกิดขึ้นคนนี้ท�ำให้ธรรศเริ่มลังเล เพราะดูอย่างไรหล่อนก็ไม่เหมือนแม่สาว
นักรักเจนโลกเลยสักนิด
ชายหนุ่มตัดสินใจหยุดการเคลื่อนไหวลง เพียงปล่อยให้ปลายจมูก
ของเขาและหล่อนเกยกัน ก่อนจะมองหล่อนอย่างเต็มตา
สถาปนิกสาวคนนี้ท�ำให้เขาแปลกใจ...หล่อนท�ำอย่างกับไม่เคยจูบ
ผู้ชาย ทั้งที่เรียนอยู่ในคณะที่ต้องคลุกคลีกับเพื่อนหนุ่มมากมาย
เขาอยากพิสูจน์ว่าท่าทางที่เห็นเป็นแค่มารยาสาไถยเหมือนกับที่ใคร
บางคนเคยท�ำให้เขากลายเป็นคนโง่งมในสายตาของเพื่อนๆ ใช่หรือไม่...
แค่เพียงขยับเข้าใกล้หล่อนอีกนิด เขาก็จะได้ลมิ้ ลองริมฝีปากอวบอิม่
น่าเย้ายวนพร้อมทั้งไขข้อสงสัย
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ทว่า...เหมือนมีบางอย่างดึงใจเขาไว้ บางสิง่ ทีท่ ำ� ให้เขาไม่ยอมขยับกาย
เข้าไปใกล้
ธรรศไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไร จะเป็นเพราะ...แรงแข็งขืน
ปกป้องตัวเองตามสัญชาตญาณของหล่อนรึเปล่า
มันเหมือนเป็นไปโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่ ‘การเสแสร้ง’ แต่อย่างใด
ชายหนุม่ ยังไม่ทนั สานต่อความตัง้ ใจเพือ่ หาค�ำตอบ โทรศัพท์เจ้ากรรม
ที่นอนนิ่งอยู่ในเสื้อเชิ้ตสีครีมตัวโปรดที่เขาสวมมาวันนี้ก็ดังขึ้นขัดจังหวะ
อย่างกับมันรู้ว่าเขาก�ำลังจะท�ำเรื่องไม่ดี คิดจะเอาเปรียบผู้หญิงที่ตกอยู่ใน
วงแขนเขากลายๆ
ถ้ามันเป็นมนุษย์...เขาจะส่งมันไปเป็นพระเอกหนังไทย!
มันมีเจ้านายที่ไม่ค่อยจะแคร์อะไร แต่กลับท�ำตัวเป็นสุภาพบุรุษ
ปกป้องหญิงสาว!
ชายหนุม่ คิดอย่างพาลๆ ก่อนจะผละออกห่าง ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋า
เสื้อ หยิบเจ้าเครื่องมือสื่อสารรุ่นล่าสุดที่ท�ำให้เขาหัวเสียขึ้นมากดรับ ก่อน
กรอกเสียงนุ่มทุ้มเข้าไป เมื่อเห็นจากหน้าจอโทรศัพท์ว่าเป็นผู้ใดโทร. มา
“ครับ...ไอรีน”
“ท�ำอะไรอยูค่ ะธรรศ ไอรีนรอสายคุณอยูต่ งั้ นานแน่ะ หรือว่าคุณอยู่
กับผู้หญิงคนอื่นคะ” ปลายสายแกล้งท�ำเสียงกระเง้ากระงอด
“อย่างผมจะมีใครได้ล่ะครับ ในเมื่อคู่หมั้นผมน่ะเพอร์เฟกต์ที่สุด
แล้ว”
“ปากหวาน” คนฟังพึงใจ แต่ยังไม่วายแกล้งงอนต่อเพื่อให้เขาง้อ
“ค�ำพูดของผู้ชายน่ะ เชื่อได้เสียที่ไหนล่ะคะ”
ถึงหล่อนจะท�ำเป็นบ่น แต่กลับส่งเสียงหัวเราะคิกคักให้เขารูว้ า่ หล่อน
ไม่ได้โกรธจริงจัง ธรรศจึงแกล้งหยอกกลับ
“ถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นพูดละก็ เชื่อถือไม่ได้ครับ แต่ถ้าเป็นคู่หมั้นของ
คุณคนนี้ คุณก็รู้ว่าผมไม่เคยโกหกคุณเลยสักครั้ง”
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หญิงสาวที่นั่งข้างกายพ่อคนพูดเสียงอ่อนเสียงหวานอยู่ตอนนี้แอบ
แบะปาก อยากตะโกนให้ผหู้ ญิงทีอ่ ยูป่ ลายสายรับรูถ้ งึ พฤติกรรมแฟนหนุม่
ของหล่อนนักว่า เขาเป็นจอมโกหกลวงโลก เพราะเธอนี่ไงล่ะเพิ่งเฉียด
เหตุการณ์ที่เจ้าตัวเกือบจะนอกใจแฟนสาวมาสดๆ ร้อนๆ
‘อย่างผมจะมีใครได้...’
แล้วสิ่งที่เขาคิดจะท�ำกับเธอเมื่อครู่คืออะไร!
สลักจันทร์ยงั ได้ยนิ เสียงหัวใจเต้นระส�ำ่ ดังโครมครามอยูเ่ ลย อดนึก
ต�ำหนิตวั เองไม่ได้ ท�ำไมเมือ่ กีเ้ ธอถึงไม่ขดั ขืนเขา ท�ำไมถึงยอมนัง่ นิง่ เป็นบือ้
ใบ้ ไม่จดั การอะไรเขาสักอย่าง ถึงตอนแรกเธอจะตกใจ ปฏิกริ ยิ าตอบสนอง
เลยช้า มันก็ช่วยไม่ได้
แต่หลังจากนั้นล่ะ...
เธอควรจะต่อว่าหรือผลักไสเขาออกไปสิ ปกติเธอน่าจะครองสติได้
มากกว่านีแ้ ท้ๆ นีถ่ า้ เอกภพท�ำตัวล�ำ้ เส้น มือไม้อยูไ่ ม่สขุ อย่างเขา เธอคงมอง
แฟนหนุม่ ตาเขียวปัด้ ร้องห้ามเสียงขุน่ หรือไม่กห็ ยิกเขาจนเนือ้ เขียวไปแล้ว
แต่ว่ากับนายจ้างนิสัยเสียที่เธอเพิ่งรู้จัก เธอกลับลนลานจนท�ำอะไรไม่ถูก
ขึ้นมาเสียเฉยๆ
ไม่ได้! เขาเป็นใครก็ไม่รู้ เธอจะยอมให้เขาท�ำเหมือนเอาเปรียบกัน
อีกไม่ได้เด็ดขาด
สลักจันทร์คิดอย่างแน่วแน่พลางลอบมองเสี้ยวหน้าของเขา เป็น
จังหวะเดียวกับที่ธรรศคุยกับแฟนสาวเสร็จพอดี
“ไว้เจอกันครับไอรีน”
พอเขาวางสายปุ๊บ เธอก็รีบพูดขึ้นปั๊บ
“ถ้าคุณท�ำอะไรไม่น่าไว้ใจอีกแค่ครั้งเดียวละก็ ดิฉันจะลงจากรถ
ทันที”
ธรรศปรายตามองคนที่ออกอาการหวงเนื้อหวงตัว แล้วกระตุกยิ้ม
นิดๆ
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“ที่พูดนี่...คิดจะสร้างภาพไว้โก่งค่าตัวหรือว่าอยากจะให้ผมสานต่อ
จากเมื่อกี้นี้ล่ะ”
“คุณธรรศ!”
สลักจันทร์โกรธจนตัวสั่น ก�ำลังจะเอื้อมมือปลดล็อกเข็มขัดนิรภัย
ไม่อยากทนนั่งอยู่ให้คนร้ายกาจดูถูกดูแคลนกันอีกต่อไป แต่ก็ยังช้ากว่า
เขาอยู่ดี ธรรศเหยียบคันเร่งกระชากรถสปอร์ตออกไปทันที พร้อมกับพูด
ทิ้งท้ายว่า
“อย่ามัวเรื่องมาก รีบไปท�ำงานของคุณให้เสร็จไวๆ ผมไม่มีเวลา
ทะเลาะกับคุณอยู่ตรงนี้หรอกนะ”

แม้จะยังคงขุ่นเคืองนายจ้างหนุ่มไม่หาย แต่พอเดินทางมาถึงพื้นที่

แสนสวย ซึ่งธรรศเตรียมไว้ส�ำหรับปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ของเขาและ
ครอบครัวในอนาคต หญิงสาวก็ตื่นตะลึงชื่นชมความสวยงามบนที่ดินกว่า
พันตารางเมตรแห่งนี้ จนลืมความหงุดหงิดฉุนเฉียวเมือ่ ครูไ่ ปเสียสนิท แถม
ยังมีสายน�้ำทอดตัวอยู่ด้านหลัง เห็นแล้วท�ำให้ชุ่มชื่นหัวใจ
ภาพ ‘บ้านในฝัน’ ผุดขึ้นมาในหัวทันที…
บ้านทีป่ ลูกสร้างโดยวัสดุทดี่ กู ลมกลืนกับธรรมชาติ ตัง้ ตระหง่านอยู่
กลางพืน้ ทีก่ ว้างขวาง ล้อมรอบด้วยพืชพรรณธรรมชาตินานาชนิด ทัง้ ไม้ดอก
ไม้ประดับ ต้นไม้น้อยใหญ่ให้ร่มเงาแก่ผู้อยู่อาศัย ท�ำให้เกิดลมอ่อนๆ
ถ่ายเทอากาศภายในและนอกบ้านได้เป็นอย่างดี
สลักจันทร์อิจฉาเขานิดๆ ตามประสาคนอยากมีบ้าน
เธออาศัยอยู่กับครอบครัวก็จริง แต่ไม่ได้มีฐานะร�่ำรวยนัก แม่
ท�ำงานรับจ้างทั่วไป ส่งเสียเธอเรียนด้านสายอาชีพระดับ ปวส. ก่อนมาต่อ
ระดับมหาวิทยาลัยจนจบได้ เพราะเงินทีห่ มัน่ เก็บหอมรอมริบสมัยทีพ่ ่อยัง
มีชีวิตอยู่ ท่านเป็นเพียงผู้รับเหมาก่อสร้างธรรมดาๆ ที่วันหนึ่งฝันอยากมี
บ้านหลังเล็กๆ ท่านออกแบบห้องหับต่างๆ ไว้ให้ลกู น้อยสามคนได้อาศัย ได้
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หลับนอน อยู่เย็นเป็นสุข...
พ่ออยากจะให้ค�ำว่า ‘บ้าน’ เป็นสถานที่แห่งความอบอุ่นปลอดภัยแก่
ทุกคนในครอบครัว
แต่น่าเสียดาย...ที่เวลาของท่านสั้นเกินไป พ่อของเธอจึงจากโลกนี้
ก่อนวัยอันควร ด้วยอุบตั เิ หตุนงั่ ร้านหล่นมาทับท่าน ลูกน้องคนทีท่ ำ� งานอยู่
ด้านบนแทบจะเสียชีวติ คาที่ ส่วนพ่อของเธอทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวติ
ที่โรงพยาบาลในเช้าวันถัดมา
ท่านไม่มีโอกาสได้ท�ำตามความปรารถนา แต่เธอนี่แหละ...จะท�ำให้
ท่านสมหวัง!
เธอตั้งใจเล่าเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยม ท�ำกิจกรรม ช่วยงานอาจารย์ที่
โรงเรียนเล็กๆ น้อยๆ พอได้เงินมาเป็นค่าขนมรายวันบ้าง ไม่ตอ้ งแบมือขอ
ผู้เป็นแม่ที่ท�ำงานแลกเงินมาด้วยหยาดเหงื่อเหนื่อยสายตัวแทบขาด เธอ
ภูมิใจที่ช่วยแบ่งเบาภาระท่านได้ แม้ไม่ได้มากมายอะไร แต่อย่างน้อยเธอ
ก็พูดได้เต็มปากว่า ที่เรียนจบมหาวิทยาลัยดีๆ มีงานท�ำมาจนถึงทุกวันนี้
ส่วนหนึ่งก็เพราะความพากเพียรมุมานะของตนเองด้วย
ทุกครั้งที่เจออุปสรรคในการท�ำงานหรือเหนื่อยจนท้อ เธอมักคิด
เสมอว่า...
‘แม่เคยล�ำบากมากกว่านี้หลายเท่า’
เพราะฉะนัน้ ต่อให้เธอเบือ่ แสนเบือ่ หรือร�ำคาญเศรษฐีเรือ่ งมากอย่าง
เขาขนาดไหน สลักจันทร์ก็ไม่มีวันท�ำตัวหยิ่งยโสสลัดงานนี้ทิ้งเป็นอันขาด
เงินสมัยนีห้ ายาก ยิง่ เป็นเงินทีไ่ ด้มาจากอาชีพสุจริตรายได้งามด้วยแล้ว ยิง่
ไม่ได้มีมาให้เธอเลือกเกลื่อนกลาดเสียเมื่อไร
สลักจันทร์ยังจ�ำค�ำสอนของบุพการีได้ดีและยึดถือปฏิบัติมาโดย
ตลอด พ่อกับแม่เธอเคยสอนไว้ว่าอย่าหาเงินจากความทุกข์ของคนอื่น มัน
เป็นบาป เธอเชือ่ พวกท่านหมดใจ เธอถึงรับไม่ได้ทเี่ อกภพหาวิธรี วยทางลัด
ด้วยความมักง่ายและผิดศีลธรรม เธอยอมผจญกับเจ้านายหน้าเลือด งีเ่ ง่า
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ชอบหาเรือ่ งดูถกู เธอไม่วา่ งเว้นเสียยังจะดีกว่า เพราะหญิงสาวมัน่ ใจในความ
อดทนอดกลั้นของตัวเองว่าไม่แพ้ใครหน้าไหน
เธอมีความเข้มแข็ง แข็งแกร่ง อย่างทีผ่ ชู้ ายหลายคนยังต้องยอมซูฮก
ให้
ที่ส�ำคัญ...เธอต้องการน�ำเงินส่วนหนึ่งที่หามาได้ไปสมทบทุนช่วยแม่
ส่งเสียน้องอีกสองคนให้เรียนจนจบมหาวิทยาลัย
ส่วนอีกก้อน...เธอจะเก็บเอาไว้สร้างบ้านอย่างที่พ่อใฝ่ฝัน!
สลักจันทร์มองทีด่ นิ ผืนงามด้วยแววตามุง่ มัน่ พร้อมปรับอารมณ์คนื
สู่โหมดท�ำงานตามปกติ ความเป็นมืออาชีพท�ำให้เธอละทิ้งความบาดหมาง
ระหว่างกัน แล้วเอ่ยถามคนที่ก้าวเข้ามายืนอยู่ข้างๆ เธอว่า
“คุณมีคอนเซปต์ไว้ในใจไหมคะว่าอยากได้บ้านแบบไหน”
“ผมชอบแบบธรรมชาติ เรียบง่าย ไม่ต้องหรูหราเกินความจ�ำเป็น
แต่เน้นที่ความดูดี โปร่งและสบาย วัสดุต้องแข็งแรงคงทนเข้ากับตัวโครง
บ้าน อันที่จริงผมเคยคิดแบบไว้เมื่อสมัยตอนเรียนกับ...”
ธรรศนิง่ ไปอึดใจ เมือ่ นึกถึงใบหน้าสวยหวานของใครบางคน ก่อนที่
เขาจะรีบสลัดความคิด ท�ำลายมโนภาพในหัวจนหมดสิ้น แล้วเริ่มต้นกล่าว
กับสถาปนิกสาวใหม่
“ไอ้วีร์เคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าผมเคยเรียนคณะวิศวะรุ่นเดียวกับ
มันมาก่อนที่จะย้ายคณะ สมัยเรียนผมเคยร่างแบบบ้านเอาไว้ด้วย ถ้าคุณ
สนใจ ผมจะเอามาให้ดวู นั หลัง เผือ่ คุณจะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาว่า
ผมมีรสนิยมแบบไหน ชอบและไม่ชอบอะไร คุณจะได้ไม่ตอ้ งออกแบบอะไร
ที่มันดูรกหูรกตามาให้ผม เพราะผมขี้เกียจให้คุณกลับไปแก้ใหม่ มันเสีย
เวลา”
ถ้าลูกค้ารายอื่นเป็นคนพูด สลักจันทร์คงเห็นเป็นเรื่องธรรมดา ใน
เมือ่ เสียสตางค์แล้ว คนจ่ายย่อมต้องอยากได้สงิ่ ทีด่ ที สี่ ดุ แต่ทำ� ไมพอเป็นเขา
พูด มันช่างฟังดูขัดหูขัดใจ แถมยังน่าหมั่นไส้เสียจริง คงเพราะน�้ำเสียง
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สายตา และท่าทางทีเ่ ขามองมายังเธอละมัง้ ท�ำให้สลักจันทร์รสู้ กึ ว่าเขาก�ำลัง
สั่งมากกว่า อารมณ์ที่ยังดีๆ อยู่เมื่อครู่จึงพลันขุ่นลงนิดๆ
“ตามแต่คุณจะบัญชาค่ะ”
หญิงสาวอดประชดกลับไม่ได้ ทัง้ ทีเ่ พิง่ บอกให้ตวั เองอดทนแท้ๆ เลย
พยายามเบี่ยงประเด็นด้วยการบอกสิ่งที่คิดว่าเขาต้องการรู้ โดยไม่ต้องรอ
ให้เจ้าตัวถาม เอาชนิดฟังแล้วชัดเจน ไม่มีข้อสงสัยให้เขากลับมาเล่นงาน
เธอได้อีก
“ดิฉันสามารถเริ่มงานได้ทันทีพรุ่งนี้ แต่ขอเป็นช่วงเย็น ตั้งแต่หลัง
เลิกงานจนถึงสี่ทุ่ม ส่วนวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ดิฉันคงท�ำงานให้ถึงหกโมง
เย็นเท่านัน้ ขอเวลาให้ดฉิ นั ได้เจอหน้าครอบครัวบ้าง ส่วนเรือ่ งสถานทีท่ คี่ ณ
ุ
จะจัดให้ดิฉันท�ำงานในสัญญา ดิฉันไม่มีปัญหา คุณจะให้ดิฉันท�ำงานที่ไหน
ก็ได้ หรือถ้าคุณอยากจะท�ำตัวเป็นผูค้ มุ มาคอยเฝ้าดิฉนั ด้วย ดิฉนั ก็ไม่ขดั ข้อง
“ดิฉนั เข้าใจว่าคุณต้องการตรวจสอบการท�ำงานของดิฉนั ทุกขัน้ ตอน
เผื่อว่าดิฉันท�ำงานชุ่ย คุณจะได้สั่งให้ดิฉันแก้เสียตรงนั้น แต่ดิฉันขอเป็น
สถานทีท่ ใี่ กล้กบั ออฟฟิศของดิฉนั หน่อยนะคะ จะได้ไม่ตอ้ งเสียเวลาเดินทาง
เพราะยิ่งไปไกล รถติด ดิฉันก็เหลือเวลาท�ำงานให้คุณน้อยลงเท่านั้น ดิฉัน
ไม่อยากให้คุณมาต่อว่ากันทีหลังว่าดิฉันท�ำงานไร้ประสิทธิภาพ”
ธรรศปรายตามองสถาปนิกสาว หลังฟังหล่อนกระแนะกระแหนเขา
จบ ไม่เชิงโกรธ แต่ก็มิได้หมายความว่าชอบใจ
“เรื่องนั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วง ผมเตรียมรถรับ-ส่งจากที่ท�ำงานของ
คุณไปยังสถานที่ที่ผมจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เป็นคอนโดที่อยู่ชั้นบนสุดใน
โครงการผมเอง ห้องกว้าง เป็นส่วนตัว เพราะทั้งชั้นมีเพียงห้องเดียว
ตกแต่งหรูหรา ทีส่ ำ� คัญคุณไม่ตอ้ งกลัวว่าจะท�ำงานให้ผมได้ไม่เต็มที่ เพราะ
คอนโดผมอยูใ่ จกลางเมือง เดินทางสะดวก ทีแรกผมกะจะเก็บเอาไว้ขายให้
แขกระดับวีไอพี ฟันก�ำไรเหนาะๆ แต่ตอนหลังเกิดเปลี่ยนใจเอาไว้พักเอง
เวลาเหนื่อยจัดๆ จะได้ไม่ต้องขับรถกลับบ้าน”
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“คุณก็เลยใช้เป็นที่คุมดิฉันตอนท�ำงานด้วย?”
“ก็คงงัน้ ” ธรรศยักไหล่ ไม่ใส่ใจกับสายตาทีม่ องค้อนตนนัก “ผมชอบ
ที่ดินผืนนี้เพราะอยู่ติดริมน�้ำ ผู้คนอาศัยอยู่ไม่ค่อยแออัด ดูเงียบสงบ แต่
เดินทางสะดวก ด้านหน้าติดถนนใหญ่ จะไปไหนมาไหนก็ใช้เส้นทางตัดใหม่
ได้หลายทาง ผมให้ช่างมาวัดพื้นที่ตามยาวตามกว้างหมดแล้ว เดี๋ยวจะให้
เลขาฯ ส่งเอกสารให้คุณอีกที ที่พาคุณมาวันนี้ก็แค่อยากจะให้เห็นสถานที่
จริง คุณจะได้พอมีไอเดียบ้าง”
“เหลือเฟือค่ะ ที่ดินตรงนี้สวยมาก สามารถท�ำอะไรได้หลายอย่าง
แค่เห็นครั้งแรกก็ช่วยกระตุ้นไอเดียของดิฉันได้เยอะแล้วค่ะ” หญิงสาวรีบ
ออกตัว
คนฟังท�ำหน้าแปลกใจนิดๆ
“เป็นครั้งแรกที่เราคิดตรงกัน?”
“ดิฉันไม่ได้เอะอะๆ ก็จะค้านคุณท่าเดียวนี่คะ ยังระลึกอยู่เสมอค่ะ
ว่าตัวเองเป็นแค่ลูกจ้าง ขืนท�ำให้คนจ่ายสตางค์ไม่พอใจบ่อยๆ ดิฉันกลัว
ตัวเองจะล�ำบาก”
“ไม่น่าเชื่อว่าที่ผ่านมาคุณคิดแบบนี้ ผมไม่ยักรู้สึก”
“ก็ดฉิ นั เป็นฝ่ายทีถ่ กู หาเรือ่ งอยู่ตลอดเวลานีค่ ะ” หญิงสาวเถียงกลับ
ก่อนรีบตัดบท เพราะกลัวจะต่อความยาวสาวความยืดกันไม่จบไม่สิ้น เธอ
อยากใช้จินตนาการกับงานมากกว่า “ดิฉันขอเดินดูรอบๆ หน่อยนะคะ
จะได้รู้ว่าด้านไหนติดกับอะไร ควรปลูกต้นไม้ ท�ำสวนหย่อมไว้ตรงไหน”
“เอาสิ ตามสบาย”
ธรรศเอ่ยปากอนุญาตแล้วก้าวเท้าตามหญิงสาวที่ออกเดินน�ำหน้าไป
ก่อน

๓

เงาใจในอดีต

หลังจากขับรถไปส่งสลักจันทร์ถึงบ้าน และแยกกับหล่อนตรง

ริมรั้ว ธรรศ ธุวานนท์ ก็บึ่งรถมารับแฟนสาวต่อที่งานเลี้ยงแห่งหนึ่ง
ย่านใจกลางเมือง
“ขอบคุณนะคะที่มารับไอรีน”
หญิงสาวร่างสูงหุ่นอวบอัดมัดใจชายคลี่ริมฝีปากสีแดงสดทักทาย
ขณะเดินตรงมาหาเขา ใบหน้าสวยโฉบเฉี่ยวเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์และความ
เย้ายวนดึงดูดเพศตรงข้ามยิม้ บางๆ สองแขนเรียวคล้องคอเขา เคลือ่ นกาย
แนบชิดสนิทสนม จงใจประกาศความเป็นเจ้าของให้แม่พวกสาวๆ ใจกล้า
หน้าด้านที่จ้องจะฉกคู่หมั้นหนุ่มไปจากอกของหล่อนมองตาเป็นมัน ได้พึง
เจียมตัวเอาไว้มากๆ
“ท�ำไมเสร็จธุระไวจังล่ะคะ ไอรีนคิดว่าคุณจะมาช้ากว่านีอ้ กี สักชัว่ โมง
หรือสองชั่วโมง ก็เลยยังไม่ได้บอกลาเพื่อนๆ ที่อยู่ในปาร์ตี้น่ะค่ะ ขอเวลา
ไอรีนไปลาเพื่อนๆ ก่อนได้ไหมคะ”
ธรรศวางมือลงบนสะโพกมน ดึงตัวหล่อนเข้ามากอดตอบหลวมๆ
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แบบไม่แคร์สายตาใคร
“ตามสบายครับ ผมไม่ได้รบี อะไร จะให้ผมไปรอทีร่ ถหรือว่าในงาน
ดีครับ...เจ้าหญิง”
สาวสังคมแกล้งท�ำเอียงอาย ช้อนตามองเขาอย่างมีจริตจะก้าน
“ปากหวานแบบนี้ แปลว่าสถาปนิกที่ธรรศคุยงานด้วยเมื่อกี้เป็น
ผู้หญิงใช่ไหมคะ ธรรศเลยคิดจะเอาใจไอรีนเป็นการกลบเกลื่อน”
“จะสนท�ำไมล่ะครับว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ในเมื่อคู่หมั้นผมสวย
ขนาดนี้ ยังมีอะไรต้องกลัวอีก” น�ำ้ เสียงอ่อนโยนยังไม่เท่ากับแววตาอ่อนหวาน
ที่เขามองหล่อน
คนพูดยกมือข้างหนึ่งลูบซีกหน้าอันหล่อเหลาอย่างแผ่วเบา
“ไอรีนกลัวเวลาที่ธรรศพูดจาเปิดเผยตรงไปตรงมาแบบนี้ละค่ะ
เพราะไอรีนแทบไม่รู้เลยว่า ธรรศพูดจริงหรือโกหก เพื่อให้ไอรีนตายใจ”
“ผมท�ำตัวน่าสงสัยขนาดนั้นเลยเหรอครับ” ชายหนุ่มถามข�ำๆ
“ตรงกันข้ามเลยละค่ะ เพราะคุณน่ะท�ำตัวดีไม่มีที่ติเลยต่างหาก
ไอรีนถึงได้เป็นกังวล กลัวว่าวันหนึ่ง...คุณอาจจะเปลี่ยนไป” หล่อนตอบ
ทีเล่นทีจริง เหมือนไม่คิดจริงจังนัก แต่ดวงตาเรียวสวยที่จ้องลึกเข้าไปใน
ดวงตาคมกล้าที่ฉายแววหวานซึ้งกลับดูขึงขัง
ธรรศเริ่มรู้สึกถึงเค้าลางความวุ่นวาย แต่ก็ยังตอบกลับอย่างไม่
อนาทรร้อนใจ
“มันเป็นเรื่องของอนาคต จะคิดตอนนี้ท�ำไมให้ปวดหัวล่ะครับ อันที่
จริงคุณไม่จ�ำเป็นต้องกลุ้มใจหรือระแวงเลยสักนิด เพราะผมเคยบอกไป
หลายทีแล้วว่าจะไม่มีผู้หญิงคนอื่น”
“ค่ะ คุณไม่เคยนอกใจไอรีน แต่คณ
ุ ก็ไม่ยอมให้ไอรีนเป็นเจ้าของตัว
คุณจริงๆ สักที”
หญิงสาวมองเขาอย่างลึกซึง้ แสดงความรักใคร่ออกมาอย่างเต็มเปีย่ ม
ให้เขารู้ มือที่ประคองใบหน้าคมคายค่อยๆ เลื่อนลงมา ก่อนจะวางบนไหล่
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หนาดังเดิมพลางเอ่ยถามอย่างออดอ้อน
“เมื่อไหร่เราจะแต่งงานกันสักทีล่ะคะธรรศ ไอรีนเบื่อที่จะต้องตอบ
ค�ำถามพวกสอดรู้สอดเห็นเต็มทีแล้ว”
สองมือที่สวมกอดหล่อนอยู่ปล่อยออกจากเอวบางทันที เป็นการ
ปฏิเสธอย่างสุภาพ
“รออีกสักหน่อยนะครับ ตอนนี้ผมยังไม่พร้อม”
ไอรีน เชาวกรกุล สาวสังคมผูท้ รงเสน่หไ์ ม่เคยรูส้ กึ เสียหน้ามากเท่านี้
มาก่อน หล่อนเป็นถึงนางพญาผูส้ งู ส่ง หล่อนสวย โดดเด่นกว่าใคร แถมยัง
เพียบพร้อม เป็นผูห้ ญิงทีผ่ ชู้ ายทุกคนหมายปองอยากจะแต่งงานด้วยทัง้ นัน้
หล่อนไม่มอี ะไรด้อยไปกว่าคูห่ มัน้ หนุม่ เลยสักนิด แต่เพราะหล่อนรักเขา รัก
หมดหัวใจ หล่อนจึงยอมลงให้ เป็นฝ่ายเอ่ยปากพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก่อน ทั้งที่
มันเป็นสิ่งที่เขาควรจะท�ำตั้งนานแล้ว
แต่ดูสิ่งที่ธรรศท�ำกับหล่อนสิ!
เขาเมินเฉย เฉื่อยชา ไม่สนใจไยดีความรู้สึกและฐานะหน้าตาทาง
สังคมของหล่อนเลยแม้แต่น้อย ราวกับหล่อนเป็นผู้หญิงธรรมดา ที่มีค่า
เป็นได้แค่เพียงตุก๊ ตาหน้ารถ เป็นคูค่ วงรายวันทีไ่ ม่มคี วามสลักส�ำคัญอันใด
กับเขาเลย หญิงสาวจึงพลันหน้าตึง ปล่อยแขน ผละออกห่างจากเขา พูด
อย่างกระเง้ากระงอดว่า
“รอ! ธรรศยังต้องรออะไรอีกเหรอคะ เรารักกันมานานแล้วนะคะ
คนในสังคมต่างก็ยกให้เราเป็นคู่ที่เหมาะสมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยก ไม่
ว่าจะเป็นหน้าตา การศึกษา หรือฐานะความร�่ำรวย ไอรีนมองไม่เห็นเลย
นะคะว่าคุณไม่พร้อมตรงไหน นอกจาก...คุณไม่เคยรักไอรีนเลย!”
“ไม่เอาน่าไอรีน คุณอย่าหัวเสียกับเรื่องไม่เป็นเรื่องสิครับ”
“ธรรศจะไม่ให้ไอรีนหัวเสียได้ไงล่ะคะ ในเมื่อคู่หมั้นตัวเองเพิ่ง
ประกาศอยูห่ ยกๆ ว่าไม่อยากแต่งงานกับไอรีน คุณจะให้ไอรีนท�ำใจยอมรับ
แล้วท�ำตัวเป็นสาวโสดเริงเมือง เที่ยวควงกับคุณไปวันๆ หรือไม่ก็ไปบวชชี
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ให้มันรู้แล้วรู้รอดซะเลยอย่างนั้นเหรอคะ” ไอรีนประชดกลับอย่างลืมตัว
“ผมยังไม่ได้พดู สักค�ำว่าไม่อยากแต่งงานกับคุณ” คนถูกประชดเสียง
เข้มขึ้น เริ่มจะหงุดหงิดเช่นกันที่หล่อนเอาแต่เร่งรัดเขาเรื่องนี้บ่อยครั้ง
“คุณแค่ไม่ได้พูดตรงๆ เท่านั้นละค่ะ”
“ไอรีนครับ ที่ผมบอกให้คุณรอ เพราะผมคิดว่าเรายังไม่รู้จักกันดี
พอ เรายังไม่ได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเลยนะครับ”
“แล้วทีไ่ อรีนไปนอนค้างคอนโดคุณเกือบทุกคืน แบบนีย้ งั ไม่เรียกว่า
รู้จักกันดีพออีกหรือคะ”
“มันไม่เหมือนกันครับ”
“มันไม่เหมือนกันตรงไหนคะ ทุกวันนี้เราก็เหมือนอยู่ก่อนแต่งกัน
กลายๆ แล้ว เพราะฉะนั้นถึงเวลาที่ธรรศต้องให้เกียรติไอรีนแล้วละค่ะ”
ธรรศพยายามอธิบายอย่างมีเหตุผล แต่คนฟังกลับคิดว่าเป็นข้ออ้าง
จึงสวนกลับแทบทันที ยังดีทหี่ ล่อนพอจะมีสติอยูบ่ า้ ง ไม่แผดเสียงประจาน
ตัวเองให้เป็นขี้ปากของคนรอบข้าง
“ไม่ใช่ว่าผมจะไม่รับผิดชอบไอรีนนะ”
“แล้วการทีธ่ รรศบ่ายเบีย่ งไปวันๆ แบบนี้ จะให้ไอรีนคิดยังไงล่ะคะ”
“ผมว่าเรายังไม่พร้อมด้วยกันทัง้ คู่ เพราะมีอกี หลายเรือ่ งทีเ่ ราคิดต่าง
กัน”
“ธรรศคนเดียวค่ะ!” หญิงสาวเน้นเสียงหนักกว่าทุกประโยคที่เถียง
กับเขามา
คนฟังถอนหายใจอย่างหนักอก
“การแต่งงานเป็นเรื่องละเอียดอ่อน มันไม่ใช่แค่มีเงิน มีบ้านช่องให้
อยูก่ นิ หลับนอน แล้วเราจะอยูก่ นั รอดนะครับ มันต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อม
อีกหลายอย่าง นอกจากความเหมาะสมเพียงอย่างเดียว ที่เหนือกว่าสิ่งอื่น
ใด...เราต้องมีความเชือ่ ใจ เข้าใจกันและกัน พร้อมให้อภัยอีกฝ่ายได้ทกุ เมือ่
ไม่วา่ คูข่ องเราจะท�ำผิดร้ายแรงขนาดไหน ไอรีนคิดว่าจะยกโทษให้ผมได้ไหม
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ถ้าวันหนึ่งเราแต่งงานกันไปแล้วผมเกิดนอกใจ...”
“ไอรีนให้อภัยธรรศได้เสมอค่ะ ไม่ว่าเรือ่ งอะไรก็ตาม” หญิงสาวพูด
แทรกทันที ขอแค่เพียงแฟนหนุ่มยอมรับปากว่าจะให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอหล่อน
โดยเร็ว ต่อให้ต้องสัญญิงสัญญาหรือสาบานอะไรออกไป หล่อนท�ำได้หมด
ดีกว่าต้องทนถูกเพื่อนๆ ถากถางทุกครั้งเวลาเจอหน้ากันตามงานสังคม
“ไอรีนรักธรรศมากแค่ไหน ธรรศก็รนู้ คี่ ะ ต่อให้มผี หู้ ญิงคนไหนคิด
จะแย่งคุณไป ไอรีนก็ไม่มวี นั ยอมปล่อยคุณไปเด็ดขาด หรือต่อให้ธรรศจะ
หลงผิดไปบ้างตามประสาผู้ชาย ไอรีนก็มั่นใจว่ามันเป็นแค่ความรู้สึก
ประเดี๋ยวประด๋าว สุดท้ายธรรศก็ต้องกลับมาหาไอรีนอยู่ดี กลับมาหาคน
ที่คุณบอกว่ารักมากที่สุด เพราะฉะนั้นไอรีนไม่เคยกลัวเรื่องที่ธรรศจะทิ้ง
ไอรีนไปเลย”
“แต่ส�ำหรับผมคงท�ำใจไม่ได้” ชายหนุ่มตอบกลับทันควัน “ผมไม่ใช่
คนใจกว้างเหมือนคุณ ผมเป็นคนทีเ่ ห็นแก่ตวั มากๆ กับเรือ่ งแบบนี้ ถ้าไอรีน
มีผชู้ ายคนอืน่ นอกจากผม เราจบกันทันที และผมก็จะไม่มวี นั ยกโทษให้คณ
ุ
ไปจนวันตาย ต่อให้เราแต่งงานมีลกู ต่อให้ผมสงสารลูกของเราจับใจแค่ไหน
หรือถึงผมจะถูกตราหน้าว่าเป็นคนท�ำลายครอบครัวสุขสันต์ของเราให้พัง
พินาศด้วยสองมือของผมเองก็เถอะ แต่ผมจะหย่า ผมไม่มวี นั ทนอยูก่ บั ผูห้ ญิง
ที่ทรยศหักหลัง ท�ำลายความรักและความเชื่อใจทั้งหมดที่ผมมีให้อย่าง
เด็ดขาด”
ค�ำพูดของธรรศท�ำเอาคู่หมั้นสาวนิ่งอึ้ง หน้าเสียลงทันตา จนเขาอด
รู้สึกผิดนิดๆ ไม่ได้ จึงถามเสียงอ่อนลง
“รูแ้ บบนีแ้ ล้ว...คุณคงคิดว่าผมเป็นผูช้ ายใจแคบทีแ่ ย่มากใช่ไหมครับ”
หล่อนไม่ตอบ แต่เดาได้ไม่ยาก เพราะสีหน้าของหล่อนฟ้องอยูท่ นโท่
ว่าเสียใจไม่น้อย
“ผมไม่ปฏิเสธ แต่นี่แหละคือตัวตนของผม ผมไม่อยากสร้างภาพ
หลอกให้คณ
ุ หลงคิดว่าผมเป็นเจ้าชายหรือเป็นผูช้ ายเพอร์เฟกต์ เพราะจริงๆ
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แล้วผมเป็นเพียงแค่ผชู้ ายธรรมดาคนหนึง่ เท่านัน้ ถ้าคุณไม่พอใจ คิดว่าผม
ยังไม่ดพี อส�ำหรับคุณ ไอรีน...คุณยังมีสทิ ธิเ์ ลือกผูช้ ายทีด่ กี ว่าผมได้อกี มาก
“ผมอยากให้คุณมีความสุข ได้อยู่กับคนที่คู่ควรกับคุณจริงๆ ไม่ใช่
คนใจแคบที่บอกว่ายกโทษให้คุณไม่ได้ ผมอยากให้คุณคิดใหม่ ทบทวนให้
ดีๆ ว่าคุณยอมรับผู้ชายนิสัยแย่แบบผมได้ไหม ถ้าไอรีนยังยืนยันว่ารัก
ทุกอย่างทีเ่ ป็นผมจริง ไม่ว่าผมจะมีข้อเสียเยอะแค่ไหน ถึงตอนนัน้ เราค่อย
พูดเรื่องแต่งงานกัน หลังจากนี้อีกปีสองปีก็ยังไม่สาย”
ในที่สุดคนที่นิ่งเงียบมานาน ก็กล่าวออกมาเสียงโหย
“ที่พูดมาทั้งหมด...ธรรศก�ำลังจะขอเลิกกับไอรีนทางอ้อมใช่ไหมคะ”
“ผมแค่บอกให้เราคิดให้ดีๆ ก่อนจะตัดสินใจท�ำอะไรลงไป”
“มันก็เหมือนกันนั่นละค่ะ ในเมื่อสุดท้ายธรรศก็คิดจะแยกทางกับ
ไอรีนอยู่ดี!”
ยิ่งพยายามระงับโทสะเท่าไร ความขุ่นเคืองเดือดดาลเพราะความ
เสียใจก็ยงิ่ พลุง่ พล่านมากขึน้ เท่านัน้ แต่เพราะไอรีนเห็นว่าผูค้ นรอบข้างเริม่
ให้ความสนใจหันมามองยังคู่ของหล่อน โดยเฉพาะวิวันดา...เพื่อนสาวร่วม
แก๊งที่ชอบเอาเรื่องคนอื่นไปนินทาอย่างสนุกปาก หล่อนจึงต้องกัดฟันทน
“ธรรศอยากจะท�ำอะไรก็เชิญค่ะ แต่รู้ไว้เลยว่าถ้าภายในสามเดือนนี้
คุณยังไม่สง่ คุณแม่มาสูข่ อไอรีนละก็ ไอรีนคงไม่รอ เลิกเป็นเลิกสิคะ ธรรศ
อย่าคิดว่าไอรีนจะง้อ”
หญิงสาวพูดออกไปด้วยความน้อยใจ แต่ไม่คดิ จะท�ำตามค�ำขู่ หล่อน
เพียงอยากให้คหู่ มัน้ นึกเสียใจ หวาดกลัวยามทีต่ อ้ งสูญเสียหล่อน ธรรศจะ
ได้ตระหนักว่าหล่อนมีคา่ มีความส�ำคัญกับเขามากขนาดไหน เขาจะต้องรูซ้ งึ้
ว่าถ้าหากขาดหล่อน เขาจะอยู่ไม่ได้!
ไอรีนอยากให้ธรรศคิดแบบนีจ้ ริงๆ และหล่อนก็หวังว่าเขาจะเป็นดัง
ที่คิด แต่…
“ผมตามใจไอรีนครับ” ธรรศยักไหล่พลางเอามือล้วงกระเป๋า “ผมคง
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ไม่เปลี่ยนความตั้งใจแน่ ผมไม่มีความคิดจะคุยเรื่องแต่งงานของเรากับ
ผู้ใหญ่ในตอนนี้เลย ถ้าไอรีนคิดที่จะลองใจผมด้วยวิธีนี้ ผมอยากให้คุณ
เปลี่ยนใจ ผมยอมไอรีนได้ทุกอย่าง ยกเว้นเรื่องนี้ครับ”
สิ่งที่ออกจากปากของแฟนหนุ่มยิ่งเหมือนเป็นการราดน�้ำมันบนกอง
ไฟ ท�ำให้ไอรีนยิ่งเสียหน้าระคนเสียใจ
“คุณเห็นแก่ตัวมากนะคะธรรศ” สีหน้าของคนพูดผิดหวังอย่าง
รุนแรง เขาพูดราวกับไม่แคร์ว่าหล่อนจะรู้สึกอย่างไร
ชายหนุ่มยืดอก พยักหน้า
“ผมยอมรับครับ ผมถึงได้บอกไอรีนไงว่าเราควรจะศึกษานิสยั ใจคอ
ของกันและกันให้มากกว่านี้ก่อน ดูสิว่าเรายอมรับข้อเสียของอีกฝ่ายได้แค่
ไหน เรามีความเข้าอกเข้าใจกันมากพอรึเปล่า นี่แค่ข้อเสียข้อแรกของผม
ไอรีนยังเหมือนจะทนไม่ได้ แล้วต่อไปถ้าผมเผยให้เห็นด้านร้ายๆ มากขึ้น
คุณจะทนได้หรือครับ ผมบอกก่อนเลยนะว่าผมเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาที่มี
รัก โลภ โกรธ หลง เหมือนคนทั่วไป ไม่ได้เลิศเลออย่างที่ไอรีนคิดไว้
“การแต่งงานกับผม ชีวิตคงไม่จบลงที่ความผาสุกเหมือนเจ้าชายที่
ครองคู่กับเจ้าหญิงในปราสาทหรอกนะครับ ผมไม่อยากโกหกหลอกลวง
คนทีค่ บกันมานาน ถ้าไอรีนเรียนรูท้ กุ อย่างจนเห็นถึงตัวตนทีแ่ ท้จริงของผม
ว่าเป็นคนยังไง ไอรีนอาจไม่อยากแต่งงานกับผมก็ได้”
“เลิกชักแม่น�้ำทั้งห้าเพื่อบอกว่าธรรศเบื่อไอรีนมากแค่ไหนซะทีเถอะ
ค่ะ มันเป็นเหตุผลที่แย่ที่สุดเท่าที่ไอรีนเคยฟังมา” หญิงสาวสะบัดเสียง
“ผมไม่คดิ จะหาข้ออ้างอะไรทัง้ นัน้ ผมอยากให้โอกาสคุณได้เลือก...”
“ไอรีนขี้เกียจฟังค่ะ!”
“แต่มันคืออนาคตของเราทั้งคู่นะครับ ไอรีนเลิกเอาแต่ใจเป็นเด็กๆ
สักทีได้ไหม”
“ธรรศนัน่ แหละค่ะ เลิกอ้างนูน่ อ้างนีส่ กั ที ถ้าคุณไม่อยากแต่งงานกับ
ไอรีนมากขนาดนี้ จะประกาศถอนหมัน้ กันวันพรุง่ นีเ้ ลยก็ได้ อย่างมากไอรีน
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ก็แค่อาย แต่ธรรศสิคะ คิดให้ดๆี นะ” พูดพลางหรีต่ ามองคูห่ มัน้ หนุม่ ด้วย
แววตาแข็งกร้าว “คุณพ่ออาจจะโกรธจนถอนหุ้นออกจากธุวานนท์พรอพเพอร์ตีหมดเลยก็ได้ ถึงเวลานั้น ถ้าธรรศเกิดเปลี่ยนใจจะส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอ
ไอรีน ไอรีนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะพูดให้คณ
ุ พ่อกลับไปร่วมหุน้ กับคุณได้
อีกรึเปล่า เพราะท่านอาจจะไม่ยอมมองหน้าคนที่กล้าท�ำให้ลูกสาวสุดที่รัก
เพียงคนเดียวของท่านต้องอับอายอีกเลย ถ้าธรรศมัน่ ใจว่าจะแก้ปญ
ั หานีไ้ ด้
ละก็ ไอรีนจะไม่ยื้อธรรศไว้”
เมื่อจนหนทาง ไอรีนจึงยกบิดาของหล่อนขึ้นมาบีบบังคับให้เขา
แต่งงานด้วย เพราะรูด้ วี ่าธรรศให้ความเคารพย�ำเกรงท่านเป็นทีส่ ดุ ในเมือ่
บิดาหล่อนมีบุญคุณท่วมหัวกับคนในตระกูลธุวานนท์ เรียกว่าถ้าไม่ได้ท่าน
ป่านนี้ธรรศคงไม่อาจรักษาบริษัทที่พ่อของเขาสร้างขึ้นมาด้วยสองมือได้
อย่างทุกวันนี้
ยิ่งเห็นเขายืนนิ่งคล้ายก�ำลังชั่งใจ หล่อนก็ยิ่งนึกกระหยิ่ม รีบพูด
ส�ำทับ
“ไม่ตอ้ งรีบตัดสินใจเร็วนักก็ได้นะคะ ไอรีนจะให้เวลาคุณค่อยๆ คิด
ไอรีนสัญญาว่าจะไม่พดู เรือ่ งนีก้ บั คุณพ่อภายในสามเดือนนีค้ ะ่ ” หล่อนแสร้ง
พูดอย่างใจกว้าง ก่อนจะบอกข้อแม้ในประโยคถัดมาอย่างชัดเจนทุกถ้อย
ทุกค�ำ “แต่ถา้ เลยก�ำหนดเมือ่ ไหร่ ต่อให้ธรรศคุกเข่าอ้อนวอนบอกรักไอรีน
ให้ตายยังไง ไอรีนก็จะท�ำตามสิ่งที่ตัวเองพูดไว้!”
“ท�ำไมต้องบีบผมด้วยวิธีนี้”
สายตาเย็นชาที่มองหล่อนราวกับเป็นคนแปลกหน้าท�ำเอาคนถูกมอง
ใจหายวาบ ชักจะร้อนรน ไม่อาจทนความหมางเมินที่เขามอบให้หล่อนได้
ไอรีนจึงต้องรีบหลบสายตา ก่อนจะโยนทุกอย่างให้เป็นความผิดของเขา
“ช่วยไม่ได้ค่ะ ธรรศเป็นคนบังคับให้ไอรีนต้องท�ำแบบนี้”
“แค่กระดาษแผ่นเดียว มันคุ้มแล้วเหรอครับที่คุณจะยอมแลกกับ
ความรู้สึกดีๆ ที่เรามีให้กันมานาน”
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“ใครๆ ก็ต้องการทะเบียนสมรสทั้งนั้นแหละค่ะ ไอรีนก็เหมือนกัน
ไอรีนไม่ใช่ลกู ตาสีตาสาทีค่ ณ
ุ นึกจะคบเล่นๆ ไปวันๆ ได้นะคะ คุณพ่อไอรีน
เป็นคนมีหน้ามีตา ท่านเป็นถึงเจ้าสัวใหญ่ มีผู้คนให้ความเคารพนับถือท่าน
เยอะแยะ คุณเองก็ควรรักษาหน้าและให้เกียรติท่านบ้าง”
“เพราะว่าผมเคารพท่านมาก ผมเลยต้องคิดทุกอย่างให้รอบคอบ
ไม่ให้กระทบถึงชื่อเสียงของท่าน ผมถึงได้ขอเวลา”
“อีกกี่เดือน กี่ปี หรือไม่มีก�ำหนดล่ะคะ”
“ไอรีน...ผมไม่อยากทะเลาะกับคุณนะ”
“ไอรีนก็ไม่อยากทะเลาะกับธรรศค่ะ” หญิงสาวตัดบทพร้อมยื่น
ค�ำขาด “ไอรีนให้เวลาธรรศมากพอแล้วค่ะ ถ้าธรรศเคารพท่านจริงอย่างที่
ปากว่า ธรรศต้องแต่งงานกับไอรีน”
“ผมไม่อยากให้การแต่งงานของเราเป็นจุดเริ่มต้นของการหย่า”
“เราจะไม่มีวันหย่ากันเด็ดขาดค่ะ!”
“ท�ำไมผูห้ ญิงถึงชอบใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเหมือนกันหมดทุกคน
นะ” ธรรศสบถอย่างเหลืออด สีหน้ายุ่งยากล�ำบากใจที่คู่หมั้นสาวพูดจา
เอาแต่ได้เพียงฝ่ายเดียว
“ก็เพราะผู้ชายชอบท�ำตัวเป็นพ่อปลาไหล ไม่ค่อยซื่อสัตย์น่ะสิคะ
พวกเราถึงต้องตีตราจองเอาไว้”
“ไม่จริงหรอกครับ ผูห้ ญิงเองก็ชอบนอกใจ แถมยังโกหกเก่งเป็นไฟ
เหมือนกัน!” ธรรศสวนกลับทันควัน ดวงตาวาววับ
“นี่ธรรศหาว่าไอรีนเป็นผู้หญิงแบบนั้นเหรอคะ”
“ผมพูดรวมๆ ไม่ได้เจาะจงใครเป็นพิเศษ” เขาตอบเสียงห้วน ก่อน
ตัดบท เพราะหงุดหงิดเต็มที “เราเลิกคุยเรือ่ งนีก้ ันดีกว่า ขืนยังเถียงกันต่อ
คืนนี้ก็ยังไม่จบหรอก ผมจะไปรอที่รถ ถ้าไอรีนลาเพื่อนๆ เสร็จเมื่อไหร่
ก็ตามผมมาแล้วกัน”
พูดจบก็หนั หลังเดินจากไปทันที โดยไม่เหลียวมองคูห่ มัน้ สาวอีกเลย
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เพราะธรรศสาบานกับตัวเองแล้วว่าจะไม่ยอมให้ใครได้เห็นสีหน้าเจ็บปวด
รวดร้าวของเขาเป็นอันขาด นอกจากปวีร์...เพื่อนสนิทของเขาคนเดียว
เท่านั้น!

ท�ำไมเขาต้องนึกถึงมัน!

ธรรศอยากจะสั่งสมองตัวเองให้ลบภาพความหลังครั้งเก่า ลืมไปให้
หมด จะได้ไม่ต้องคิดถึงมันขึ้นมาอีกสองครั้งซ้อนในวันเดียวกัน
เขากลายสภาพเป็นมนุษย์ทมี่ หี วั ใจ แต่ไร้ความรูส้ กึ เพราะมันถูกแช่
แข็งมานานหลายปี นาน...จนเขาแทบจะลืมอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ไป
หมดสิ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง...เรื่องของความรัก!
เหตุการณ์ในครัง้ นัน้ ท�ำให้เขาเลิกหวัง สูญสิน้ ศรัทธา ไม่เชือ่ ว่า ‘ความ
รัก’ จะมีอยู่จริงบนโลกใบนี้ เพราะผู้หญิงคนหนึง่ ท�ำลายความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ
ที่เขามอบให้จนไม่เหลือหลอ
หล่อนทิง้ บาดแผลฉกรรจ์ไว้ให้...บาดแผลทีธ่ รรศไม่ร้วู ่าจะลบเลือน
มันอย่างไร
หัวใจของเขาเจ็บปวด ร้าวราน เพราะความที่รักมาก รักอย่าง
บริสุทธิ์ใจ รักจนไม่เคยนึกระแวงเลยว่าคนที่รักกันมากขนาดนั้นจะท�ำกับ
เขาได้!
มันเจ็บจนกระอัก เหมือนหัวใจถูกควัก แล้วกรีดซ�้ำจนเป็นแผล
เหวอะหวะโดยที่เขาไม่เคยระแคะระคายใดๆ ไม่เคยแม้แต่จะคิด เขาโดน
ผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นรักแรกสนตะพายสวมเขาให้ หัวใจเขาบอบช�้ำเกินกว่า
จะทนไหว เขาถูกหล่อนใช้มดี แทงกันข้างหลังครัง้ แล้วครัง้ เล่า ท�ำให้เขาเป็น
ไอ้โง่ไอ้งั่งที่โดนเพื่อนฝูงหัวเราะเยาะลับหลังว่า...ไอ้ธรรศจอมเซ่อ!
ใช่ว่าเขาต้องอับอายขายหน้าเพื่อนๆ แค่ในกลุ่มเดียวกันเสียที่ไหน
หล่อนท�ำให้เขาแทบแทรกแผ่นดินหนีต่อมิตรเกือบทั้งคณะ!
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‘เมียเอ็งแซ่บไม่เบานี่หว่า ไอ้ธรรศ’
‘ทีแรกเห็นเรียบร้อยดี แต่พอขึ้นเตียงเท่านั้นละ แปลงร่างเป็นนาง
แมวยัว่ สวาทเลยว่ะ มินา่ เอ็งถึงได้หลงหัวปักหัวป�ำ เพราะเมียเอ็งน่ะลีลาเด็ด
แบบนี้นี่เอง’
‘เพลาๆ งานลงบ้างสิวะไอ้ธรรศ เอ็งเล่นปล่อยให้แฟนตัวเองนอน
เปลี่ยวอยู่คนเดียวทุกคืน ผู้หญิงที่ไหนจะทนไหววะ พวกข้าก็เลยพลอย
ล�ำบาก ต้องมาช่วยปลอบใจแฟนเอ็ง ฮะฮ่าๆ’
เขายังจดจ�ำเสียงหัวเราะและค�ำพูดเยาะเย้ยได้ติดหู...
มันฝังอยู่ในใจของเขาไม่มีวันลืม
จ�ำได้แม้กระทั่ง...สายตาทุกคู่ที่มองเขาอย่างสมเพช!
ตอนเกิดเรื่อง เขาอายุแค่สิบแปดสิบเก้า เพิ่งจะเข้าเรียนปีหนึ่ง
มหาวิทยาลัยรัฐชือ่ ดัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัง้ ใจว่าพอเรียนจบจะน�ำวิชา
ความรู้ที่ได้ไปช่วยพัฒนาบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของบิดา แต่ก็มีเหตุให้เขา
ไม่สามารถท�ำได้ส�ำเร็จสมดังหวัง
ธรรศได้เรียนในคณะที่เขาใฝ่ฝันเพียงปีกว่าๆ แต่เป็นช่วงเวลาที่เขา
พูดได้เต็มปากว่ามีทั้งสุขและทุกข์คละเคล้าปะปนกันไป
สุข...ที่ได้พบเพื่อนแท้อย่างปวีร์
และทุกข์...ที่ได้รู้จักผู้หญิงอย่างนิศานาถ
เขารู้จักกับนิศานาถผ่านปวีร์ที่เป็นเพื่อนสนิทและบัดดี้ตอนรับน้อง
เจ้าหล่อนเป็นเพือ่ นของเพือ่ นปวีร์ทเี่ คยเรียนอยูช่ นั้ มัธยมปลายเดียวกัน ซึง่
อยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แวบแรกที่ได้เห็นใบหน้าสวยหวาน กิริยา
ท่าทางเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรี ธรรศก็บอกกับตัวเองทันทีว่าเขาตกหลุม
รักผู้หญิงคนนี้เข้าแล้ว
เขาตื่นเต้น หัวใจพองโตโดยไม่เคยนึกสงสัยว่าเป็นเพราะอะไร
หลังจากวันนั้นธรรศก็เยี่ยมหน้าไปยังคณะที่นิศานาถเรียนบ่อยๆ
เพื่อหาเรื่องชวนคุย ท�ำความรู้จักหญิงสาวให้มากขึ้น
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แล้วเขาก็พบว่า...หล่อนคือคนที่เขารอมานาน
ความอ่อนหวาน น่ารัก สดใสสมวัย ท�ำให้หัวใจชายหนุ่มที่เริ่มลอง
รักหวัน่ ไหว เขาชอบหล่อน ยิง่ ได้เจอก็ยงิ่ รูส้ กึ รัก อยากพบหน้า อยากสบตา
อยากท�ำทุกสิ่งที่หัวใจปรารถนา
หลังสร้างความสนิทสนมคุน้ เคยกันอยูส่ ามเดือน นิศานาถก็ยอมรับ
ไมตรีตกลงคบหาดูใจกับเขา หล่อนเป็นผู้หญิงคนแรกที่ท�ำให้เขาได้สัมผัส
กับความรักและความสุขสมที่เกิดจากการหล่อหลอมร่างกายและหัวใจให้
กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งเขาและหล่อนต่างก็ตักตวงและปรนเปรอความ
สุขให้แก่กันและกันจนแทบส�ำลัก ช่วงเวลานั้นธรรศเป็นสุขจนล้นอก โลก
ทัง้ ใบกลายเป็นสีชมพู มีเขาอยูท่ ไี่ หน ต้องมีหล่อนเป็นเงาอยูเ่ คียงข้างไม่หา่ ง
กัน เขาริท�ำตัวเป็นพ่อบุญทุ่มพาหล่อนไปเที่ยว ชอปปิง กินข้าว ดูหนัง
ฟังเพลง โทรศัพท์หาหล่อนทุกวัน
ชายหนุ่มกล้าพูดเต็มปากว่ารักนิศานาถ
รัก…อย่างที่ไม่เคยรักใคร
รัก...จนไม่เหลือเผื่อใจไว้เจ็บ
รัก...ถึงขั้นเคยเพ้อฝันว่าเขาจะแต่งงานกับหล่อนเพียงคนเดียว
ธรรศหลงคิดว่านิศานาถจะคบเขาอย่างจริงจังจริงใจ หล่อนคงรัก
เขาเหมือนทีเ่ ขารักหล่อน หญิงสาวท�ำตัวเป็นแฟนทีน่ า่ รัก คอยชักชวนให้เขา
มุเรียน ชอบท�ำกิจกรรมออกค่ายอาสา สร้างประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย
หลายๆ ด้าน เวลาว่างก็มักจะพากันไปห้องสมุด อ่านต�ำรา ติวหนังสือ
เตรียมสอบ เรียกว่าไม่มีวินาทีไหนที่เขาใช้ไปกับเรื่องไร้สาระเลยสักครั้ง
ยิ่งตอนที่คบกันครบครึ่งปี เขายิ่งได้เห็นน�้ำใจของหล่อน พ่อของเขา
ป่วยหนัก ต้องนอนรักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาล ตอนทีเ่ ขาก�ำลังจะสอบไล่ขนึ้
ชั้นปีที่สอง มีแค่หล่อนกับปวีร์เท่านั้นที่อยู่เคียงข้าง ให้ก�ำลังใจ คอยยื่นมือ
มาฉุดเขาขึ้นจากห้วงแห่งความทุกข์อันมืดมิดยามเมื่อขาดเสาหลัก
ในฐานะบุตรชายคนโต และเป็นผูช้ ายคนเดียวทีพ่ อจะเป็นทีพ่ งึ่ พิงให้
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แก่มารดาและน้องสาวต่อจากผู้เป็นพ่อได้ ธรรศต้องควบคุมดูแลพยุง
กิจการครอบครัวไม่ให้ล่มสลาย ความเครียดและความกดดันท�ำให้ธรรศ
หวาดระแวงและกลัวกับสิ่งที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โชคดีที่ได้ปวีร์
นีแ่ หละเป็นเพือ่ นคูค่ ดิ ให้คำ� ปรึกษา ในช่วงเวลาหัวเลีย้ วหัวต่อทีต่ อ้ งตัดสินใจ
ว่าจะย้ายไปเรียนคณะบริหารธุรกิจแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ทกี่ ำ� ลังเรียน
อยู่นี้ดีหรือไม่
นิศานาถก็เป็นผูห้ ญิงอีกคนทีค่ อยเป็นแรงใจให้เขาอยูต่ ลอด สองมือ
ของหล่อนอ้าแขนโอบกอดเขาทุกครั้งที่เงยหน้าขึ้นฟ้า ตะโกนความอัดอั้นที่
อยูใ่ นใจออกมา มือของหล่อนกุมมือเขาอยูเ่ สมอ รอยยิม้ ของหล่อนมีให้เขา
เพียงผู้เดียว หล่อนคอยปลุกปลอบมอบก�ำลังใจ ท�ำให้เขายิ้มได้แม้ในวันที่
ทุกข์ระทมที่สุด
แต่แล้ว ‘รักแท้’ ของเขาตลอดสี่ปีก็จบลงง่ายๆ เพราะความโลเล
หลายใจของหล่อน ผูห้ ญิงทีเ่ ป็นรักแรกของเขากระชากเอาหัวใจอันบริสทุ ธิ์
ปาลงพื้นแล้วยกเท้ากระทืบซ�้ำ เหยียบย�่ำก้อนเนื้อที่เคยมีเลือดเนื้ออุ่นๆ ให้
เหือดแห้งแหลกเหลวไม่เหลือชิ้นดี
หล่อนท�ำให้หัวใจดวงนี้ที่เคยอ่อนไหวตายด้าน!
หลั ง โดนผู ้ ห ญิ ง ตลบตะแลงคนนั้ น หั ก หลั ง บดขยี้ หั ว ใจเขาจน
แหลกลาญ ธรรศไม่คิดจะใช้ชีวิตที่เหลือในชาตินี้ร่วมกับใครอีกเลย!
ไม่เคยมีอยู่ในหัว ไม่ว่ากับผู้หญิงคนไหน...
ไม่เว้นแม้แต่คู่หมั้นสาวที่เขาเพิ่งจะเดินจากมา!
ธรรศปฏิญาณว่าจะไม่ยอมให้ผู้หญิงเจ้ามารยาทั้งหลายเข้ามาโกหก
หลอกลวงเขาอย่างหน้าด้านๆ อีก มันเจ็บเจียนตาย เมือ่ พบว่าความซือ่ สัตย์
จริงใจทีเ่ ขามีให้กลับถูกท�ำร้าย ท�ำลาย ด้วยถ้อยค�ำลวงโลกสารพัด ผูห้ ญิง
หน้าหวานๆ พูดจาสุภาพอ่อนโยน ดูบอบบาง ใครจะคิดล่ะว่าหล่อนจะซ่อน
พิษร้ายเอาไว้ได้อย่างแนบเนียน เขาโดนหล่อนแว้งกัดเข้าเต็มๆ แบบไม่ทัน
ได้ไหวตัว พอรู้อีกทีพิษร้ายก็แล่นผ่านกระแสเลือดตรงเข้าสู่หัวใจชนิด
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เฉียบพลัน และความร้ายกาจของมันก็สง่ ผลให้เขาไม่อาจไว้เนือ้ เชือ่ ใจผูห้ ญิง
คนไหนบนโลกใบนี้ได้อีกเลย
ธรรศเข็ดไปจนวันตาย!
แต่อย่างไรเสีย ในความลวงหลอกก็ยงั มีสงิ่ หนึง่ ทีท่ ำ� ให้เขานึกขอบใจ
ถึงแม้วนั นีเ้ ขาจะรูแ้ ล้วว่าสิง่ ทีห่ ล่อนท�ำเป็นเพียงการเสแสร้งแกล้งตบตา แต่
เขาก็อยากจะพูดค�ำขอบคุณกับหล่อนสักครั้ง
ขอบคุณที่ให้ยืมไออุ่นเล็กๆ จากสองแขนคู่นั้น
ขอบคุณที่แกล้งอยู่เป็นเพื่อนกัน
ขอบคุณที่ท�ำให้เขาผิดหวัง
เพราะถ้าหากนิศานาถปกปิดความลับมิดชิดมากกว่านี้ ธรรศคงไม่
อาจแปรเปลีย่ นความเสียใจให้เป็นแรงฮึด และคงไม่สามารถรักษาธุวานนท์
พรอพเพอร์ตีที่พ่อเขาแสนจะภาคภูมิใจเอาไว้ได้
ถ้าหล่อนไม่โกหก...เขาคงไม่แกร่งอย่างทุกวันนี้
ขอบคุณที่ท�ำให้เขารู้ซึ้งถึงธาตุแท้ของผู้หญิงว่าเป็นอย่างไร...
เขาจะไม่มีวันทุ่มเทความรักให้ใครอีกแล้ว...ไอรีนก็เช่นกัน!
ถ้าหล่อนคิดจะคบกับเขาต่อไป หล่อนต้องท�ำใจยอมรับเงื่อนไขข้อนี้
ให้ได้ แต่ถ้าหล่อนเกิดทนไม่ไหว เขายินดีให้หล่อนเลือกเจ้าชายคนใหม่ที่ดี
กว่า หรือถ้าหล่อนยังยืนกรานจะรอเขาต่อไป หล่อนคงต้องผิดหวัง เพราะ
เขาจะไม่มีวันแต่งงานเป็นอันขาด!

ไอรีน เชาวกรกุล แบะปากใส่หน้าคนทีเ่ ดินปรีเ่ ข้ามาหาหล่อน คล้อย

หลังคู่หมั้นหนุ่มที่เพิ่งผละจากไป แววตาสอดรู้สอดเห็นที่มองมาก็ท�ำให้
ไฮโซสาวรู้ทันทีว่าค�ำแรกที่วิวันดาจะพูดกับหล่อนคืออะไร
“เป็นอะไรไปจ๊ะไอรีน หน้าบึ้งเชียว เพิ่งทะเลาะกับคุณธรรศมาหรือ
ไง” วิวันดายิ้มร่า แววตาพราวระยับอย่างสะใจ
“อย่ามายุ่งเรื่องของฉัน!” ไอรีนสะบัดหน้าเชิดใส่
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“ฉันถามด้วยความเป็นห่วงหรอกนะ”
“เอาเรื่องของเธอให้รอดก่อนเถอะ แล้วค่อยมาห่วงฉัน”
แม้จะโดนตอกหน้าแต่คนฟังกลับท�ำหูทวนลม ไม่สนใจอารมณ์รา้ ยๆ
ของยายคุณหนูลกู สาวเจ้าของบริษทั ขายวัสดุและรับเหมาก่อสร้างยักษ์ใหญ่
ยังคงหน้าด้านกระทุ้งถามต่อ
“เอ...เมื่อกี้ฉันได้ยินเธอยืนเถียงกับคุณธรรศเรื่องแต่งงานอยู่ไม่ใช่
เหรอ คบกันมาตัง้ นานแล้ว แต่เขาก็ยงั ไม่ยอมไปสูข่ อเธอให้เป็นเรือ่ งเป็นราว
สักที ระวังน้า...จะเจออาถรรพ์ เลิกกันแบบสายฟ้าแลบ”
“นี่เธอแช่งฉันเหรอ ยายวิวันดา!” ไอรีนตวาดแว้ด โกรธจนตัวสั่นที่
โดนจี้ใจด�ำ
“โธ่...อย่าเข้าใจผิดสิจ๊ะ ฉันพูดเพราะความหวังดีต่างหาก” วิวันดา
จีบปากจีบคอพูดราวกับห่วงใยเสียเต็มประดา แต่จงใจหลุดเสียงหัวเราะ
ออกมาให้นางพญาสาวได้ยนิ “ผู้ชายแบบคุณธรรศน่ะหาได้ง่ายๆ ซะทีไ่ หน
ผู้หญิงทุกคนก็อยากได้ตัวเขาทั้งนั้นแหละ ขืนเธอปล่อยให้เขาหลุดมือไป
ละก็ บอกตรงๆ ว่าฉันเสียดายแทน”
“รวมถึงตัวเธอเองด้วยสินะยะ” ไอรีนประชดถาม ปรายตามองคน
ไม่เจียมตัวอย่างนึกสมเพช “จะบอกให้เอาบุญนะ ต่อให้ฉนั กับธรรศจะเลิก
หรือไม่เลิกกันก็ตาม เขาก็ไม่มีวันลดตัวลงไปเกลือกกลั้วกับผู้หญิงมั่วซั่ว
ใจง่ายอย่างเธอหรอก ธรรศเขามีรสนิยม”
ไฮโซสาวที่อารมณ์ดีอยู่เมื่อครู่กระทืบเท้าเร่าๆ
“แล้วเธอดีกว่าฉันตรงไหน ถูกคุณธรรศและใครต่อใครเจาะไข่แดง
จนพรุนไปหมดแล้วละมั้ง อีกหน่อยเขาก็คงเบื่อ แล้วก็จะทิ้งเธอไป”
ไอรีนยิ้มเยาะ พูดอย่างมั่นใจ
“ธรรศเขารักฉัน เขาไม่มีวันเลิกกับฉันอย่างแน่นอน พวกเปรตหวัง
ส่วนบุญอย่างเธอคงต้องรอชาติหน้า!”
“พูดได้ที่ไหนล่ะ เมื่อกี้ฉันยังได้ยินแว่วๆ อยู่เลยว่าเขาไม่อยาก
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แต่งงานกับเธอ แบบนี้ก็แปลว่าผู้หญิงทุกคนยังมีสิทธิ์ใช่ไหมจ๊ะ”
“บางทีฉันก็คิดว่านอกจากเธอจะชอบสู่รู้แล้ว ยังหน้าหนายิ่งกว่าพื้น
ซีเมนต์อีกด้วยนะ”
“ฉันยอมรับ...แล้วไง” วิวนั ดายักไหล่ “ล่ามคูห่ มัน้ ของเธอเอาไว้ให้ดๆี
ล่ะ อย่าปล่อยให้เขาหลุดมาถึงมือฉันได้กแ็ ล้วกัน รับรองว่าฉันจะกกจะกอด
คุณธรรศเอาไว้แน่นๆ ไม่ให้กลับไปกินน�้ำพริกถ้วยเก่าอย่างเธออีกเลย จ�ำ
เอาไว้!”
พูดจบวิวนั ดาก็เดินจากไป เมือ่ แน่ใจแล้วว่าอีกฝ่ายคงไม่แพลมอะไร
ออกมาง่ายๆ ทิ้งไอรีนไว้กับความอับอายขายหน้าครั้งใหญ่...

๔

เจนเทิลแมน หรือ แบดกาย?

“ท�ำงานกับไอ้ธรรศเป็นยังไงบ้าง โอเคไหม”

สลักจันทร์วางมือจากแบบบ้านทีก่ ำ� ลังแก้ให้ลกู ค้ารายหนึง่ ของบริษทั
ก่อนเงยหน้ามองรุ่นพี่หนุ่มที่เดินเข้ามาเอ่ยถามเธอด้วยความห่วงใยในช่วง
บ่ายของวันท�ำงาน
“ก็ดคี ะ่ ” หญิงสาวตอบรับแกนๆ ด้วยความเกรงใจ ไม่กล้าบอกปวีร์
ว่าเธอกับเพื่อนของเขาดูเหมือนจะเข้ากันไม่ค่อยได้
คนช่างสังเกตเกาคาง ยื่นหน้า หรี่ตามองอย่างรู้ทัน
“ดี? แล้วท�ำไมท�ำหน้าแบบนี้ล่ะ”
หญิงสาวขมวดคิ้วด้วยความสงสัย
“จันทร์ท�ำหน้ายังไงคะ”
“แบบนี้ไง” คนพูดย่นหน้าพลางขมวดคิ้ว สาธิตให้อีกฝ่ายเห็นว่าเธอ
ท�ำหน้าเช่นไร
“จันทร์ท�ำหน้าน่าเกลียดขนาดนั้นเลยเหรอคะ”
“น่าเกลียดกว่านี้อีก” ปวีร์พูดไปหัวเราะไป
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“พี่วีร์!” สลักจันทร์ทั้งฉุนทั้งข�ำ “พูดแบบนี้จันทร์เสียหายหมด”
ปวีร์ยิ้ม ก่อนวกเข้าเรื่องเก่า
“ไอ้ธรรศมันไม่ได้แผลงฤทธิ์ใส่เอาใช่ไหม”
รุ่นพี่หนุ่มพูดอย่างรู้จักเพื่อนสนิทของตนดี สลักจันทร์จึงเลือกที่จะ
เอ่ยตามความจริง
“นิดหน่อยค่ะ”
“ทนไหวไหม”
“ท�ำไงได้ละ่ คะ จันทร์หลวมตัวเซ็นสัญญาไปแล้ว คงต้องเดินหน้าลุย
อย่างเดียวค่ะ”
“ดีแล้ว...อดทนไว้นะ” ปวีร์ตบไหล่รุ่นน้องสาวเบาๆ พร้อมเอ่ยถาม
“รู้ไหมท�ำไมพี่ถึงแนะน�ำงานนี้ให้จันทร์”
สลักจันทร์ส่ายหน้า ปวีร์จึงยิ้มกว้างขึ้นแล้วเฉลย
“เพราะจันทร์เหมาะกับงานนี้”
คนฟังเลิกคิว้ ยิง่ สงสัยเข้าไปใหญ่ ทว่าไม่เอ่ยปากถาม รอให้อกี ฝ่าย
พูดต่อ แต่เขาก็ยังเงียบ
“เหตุผลสั้นๆ แค่นี้เองเหรอคะ”
“หนุ่มวิศวะไม่ชอบพูดมาก จันทร์ก็รู้นี่นา”
“ยกเว้นพี่วีร์ที่พูดเก่งมากกก”
“จันทร์มีความสามารถน่ะ” จู่ๆ ปวีร์ก็เปลี่ยนท่าทีเป็นจริงจังอีกครั้ง
“สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ถือเป็นหัวใจของการออกแบบบ้านคือการอ่านความรูส้ กึ ของ
เจ้าของบ้าน แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นรูปร่างบนกระดาษเหมือนที่เจ้าของ
บ้านฝันไว้ โดยไม่ลืมรากฐานที่ต้องค�ำนึงถึงมากที่สุด นั่นก็คือความคงทน
จันทร์มีทั้งสองสิ่งนั้นอย่างเต็มเปี่ยม
“จันทร์ออกแบบบ้านด้วยหัวใจ จันทร์ไม่เคยละเลยความต้องการ
ของเจ้าของบ้าน และไม่เคยมองข้ามความปลอดภัย คงไม่มใี ครอยากอยูใ่ น
บ้านที่พร้อมจะพังลงมาได้ทุกเมื่อหรอก เพราะแบบนี้ไงล่ะพี่ถึงไว้ใจจันทร์
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จันทร์เก่ง มีทั้งหัวศิลปะและวิทยาศาสตร์รวมกัน พี่มั่นใจว่าจันทร์จะ
ออกแบบบ้านที่อบอุ่นสมบูรณ์ให้เพื่อนพี่ได้”
สลักจันทร์ท�ำหน้าทึ่งแกมประหลาดใจ ก่อนจะล้อเลียนอีกฝ่ายข�ำๆ
ปนซาบซึ้งใจ
“ไหนพี่วีร์บอกว่าหนุ่มวิศวะไม่ชอบพูดมากไง ที่ร่ายมาเนี่ย...ยาว
เหยียดเลย แต่ก็ขอบคุณนะคะที่พี่วีร์เชื่อมั่นในตัวจันทร์”
“ท�ำให้เต็มที่ ถือว่าเป็นการตอบแทนพี่ละกัน”
“ถ้าอดทนอะไรได้ จันทร์จะอดทนทุกอย่างค่ะ”
“แสดงว่าไอ้ธรรศมันเรื่องมากกับเราน่าดู”
“ก็...ประมาณหนึ่งค่ะ”
“ไว้พี่จะเตือนให้มันเพลาๆ ลงบ้างนะ”
สลักจันทร์พยักหน้าเป็นเชิงรับรู้และขอบคุณไปในตัว ตั้งใจจะเอ่ย
ถามเรื่องงานต่อ แต่ปวีร์พูดขึ้นก่อน
“เรื่องวิศวกรออกแบบโครงสร้างหลัก จันทร์ไม่ต้องไปหาใครที่ไหน
นะ พี่จะช่วยจันทร์ท�ำเอง เผื่อไอ้ธรรศมันดื้อ ไม่ยอมฟังที่จันทร์พูด พี่จะ
ช่วยเป็นทัพเสริมคอยเถียงมันแทนให้เอง จันทร์คนเดียวเถียงมันไม่ทัน
หรอก” พูดพลางขยิบตาให้อย่างขีเ้ ล่น “ส่วนเรือ่ งค่าตอบแทน จันทร์เก็บไว้
ไม่ต้องมาให้พี่...”
“แบบนั้นก็เท่ากับพี่วีร์ท�ำงานฟรีน่ะสิคะ!”
“จันทร์จ�ำเป็นต้องใช้มันมากกว่าพี่”
“แต่ว่ามันไม่ยุติธรรม” หญิงสาวค้าน “มันไม่ใช่ข้ออ้างที่จันทร์จะ
เอาเปรียบพี่วีร์”
ปวีร์รีบโบกมือบอกปัด
“อย่าคิดมากสิ มันเป็นความตั้งใจของพี่อยู่แล้ว”
“ความตั้งใจอะไรคะ”
“พีต่ งั้ ใจจะสร้างบ้านทีเ่ ป็นบ้านให้เพือ่ นพีค่ นนี้ บ้าน...ทีอ่ บอุน่ มัน่ คง
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ปลอดภัย บ้าน...ที่มันสามารถกลับมาซุกตัวนอนหลับได้อย่างสบายใจ
บ้าน...ที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องคอยวางมาดท�ำ
เป็นเก๊ก สวมหัวโขนเป็นสิบๆ อันเหมือนตอนที่มันนั่งเป็นประธานบริษัท
“ไอ้ธรรศเจออะไรมาเยอะ ผ่านปัญหาและอุปสรรคมามาก ถ้ามัน
เผลอท�ำอะไรเพี้ยนๆ ไปบ้าง จันทร์ก็ช่วยหลับตาข้างหนึ่งหรือท�ำเป็นมอง
ไม่เห็นได้ไหม พี่ไม่อยากให้จันทร์ถือโทษโกรธเคืองมัน
“ลึกๆ แล้วไอ้ธรรศไม่ใช่คนเลวร้าย แต่เพราะเจอกับความผิดหวัง
และประสบการณ์แย่ๆ จนฝังใจ เลยบ่มเพาะท�ำให้กลายเป็นคนเย็นชา ไม่
แยแสใคร พูดจาก็ไม่เห็นหัวคนฟัง นี่ถ้าจันทร์ได้รู้จักมันตอนสมัยเรียน
มหาวิทยาลัยละก็ จันทร์อาจไม่เชื่อก็ได้ว่ามันเป็นคนคนเดียวกับที่กวน
ประสาทจันทร์รึเปล่า”
“คนเราจะเปลีย่ นเหมือนพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนัน้ เลย
เหรอคะ”
พอพูดก็นกึ ขึน้ ได้ จะว่าไป...พฤติกรรมแฟนหนุม่ ของเธอก็ไม่เหมือน
เดิมสักอย่าง แม้กระทั่งทัศนคติก็เปลี่ยนไป อย่างกับเป็นคนละคนกัน
ปวีร์ยิ้มบางๆ
“เวลามันเปลีย่ นแปลงได้ทกุ อย่างแหละจันทร์ แม้แต่ของแข็งๆ อย่าง
อิฐ อย่างปูน ยังแตกร้าวไปตามกาลเวลาโดยที่เราไม่ได้ท�ำอะไรเลย แค่
ปล่อยไว้เฉยๆ มันก็เสือ่ มไปตามสภาพเอง นับประสาอะไรกับก้อนเนือ้ นิม่ ๆ
อย่างหัวใจล่ะ ถ้ามันมีอะไรมากระทบจนเกิดเป็นแผลเมื่อไหร่ ความรู้สึก
ของคนเราก็คงไม่เหมือนเดิม...”
หญิงสาวถึงกับอึ้งจัด นานๆ จะได้ยินคนที่อารมณ์ดีอยู่เป็นนิจพูด
อะไรจริงจังแบบนี้สักครั้ง
“วันนี้พี่วีร์พูดมีสาระจังแฮะ”
“นานๆ ทีก็เอากับเขาบ้าง เดี๋ยวคนอื่นจะหาว่ามีหัวไว้คั่นหู”
สลักจันทร์หัวเราะกับค�ำพูดของคนช่างเปรียบเปรย
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“ตกลงค่ะ จันทร์จะออกแบบบ้านคุณธรรศร่วมกับพีว่ รี ์ แต่เรือ่ งเงิน
นี่จันทร์คงต้องขอปฏิเสธ ไม่กล้าใช้หัวหน้า แถมยังจะให้จันทร์เชิดค่าแรง
อีกต่างหาก บอกตรงๆ กลัวโดนไล่ออกค่ะ”
“ว่าไปนั่น” ปวีร์ข�ำ “เอาที่จันทร์สบายใจแล้วกัน ส่วนตัวพี่ยังยืนยัน
ค�ำเดิม พีอ่ ยากออกแบบบ้านให้ไอ้ธรรศเพือ่ นพี่ แต่ถา้ บอกมันตรงๆ มันคง
พูดเหมือนจันทร์ว่าไม่ให้พี่ท�ำฟรีๆ แน่ พี่เลยต้องอาศัยวิธีแนะน�ำรุ่นน้อง
ฝีมือดีไว้ใจได้ แล้วแอบมากระซิบหลังไมค์แทน ถ้าจันทร์อยากช่วยพี่
จันทร์กช็ ว่ ยให้พไี่ ด้ทำ� ตามความตัง้ ใจเถอะนะ ส่วนเงินทีพ่ ใี่ ห้จนั ทร์ไป พีเ่ ชือ่
ว่าจันทร์คงไม่เอามันไปละลายกับเรื่องไร้สาระอยู่แล้ว”
“พูดแบบนี้จันทร์ก็แพ้พี่วีร์พอดีสิ” สลักจันทร์ย่นจมูกใส่อีกฝ่าย
“จันทร์เอาเงินส่วนนี้ไปช่วยน้อง ส่วนพี่ได้ท�ำตามความตั้งใจ ก็แฟร์
ดีออก”
“แฟร์ตรงไหนคะ มีแต่จันทร์คนเดียวที่ได้ทั้งขึ้นทั้งล่อง”
“ใครบอก” ปวีร์เลิกคิ้ว “พี่ก็ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ไง”
พอสลักจันทร์นิ่วหน้าไม่เข้าใจ ชายหนุ่มก็เฉลยข้อสงสัย
“พี่ก็ได้บุญทั้งจากไอ้ธรรศแล้วก็จันทร์ไงล่ะ ท�ำบุญร่วมกันไว้ ชาติ
หน้าเราจะได้กลับมาเจอกันอีก”
คนฟังอดหัวเราะออกมาไม่ได้
“พี่วีร์มักน้อยเกินไปแล้วนะคะ” ก่อนจะปรับน�้ำเสียงให้ฟังดูจริงจัง
“แต่ยังไงจันทร์ก็เกรงใจพี่วีร์อยู่ดีค่ะ”
“มาก...น้อย...วัดกันตรงไหนล่ะ” ถามเหมือนไม่ต้องการค�ำตอบ
เพราะเจ้าตัวเล่นพูดเองตอบเองเสร็จสรรพ “ส�ำหรับพี่ แค่ได้เห็นรอยยิ้ม
ดีใจกับหน้าตาที่ดูมีความสุขของคนที่พี่รักและห่วงใย พี่ว่ามันคุ้มมากกว่า
เงินล้านเป็นไหนๆ”
หญิงสาวมีสีหน้าล�ำบากใจ แต่ก็ยังไม่ยอมรับความหวังดีของเขา
เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
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“แล้วถ้าจันทร์ดึงดันจะแบ่งส่วนของพี่วีร์คืนให้ได้ล่ะคะ”
ชายหนุ่มยักไหล่
“สิ่งที่พี่ตั้งใจจะท�ำให้ส�ำเร็จก็แค่...เป็นหมัน!”

สุดท้ายสลักจันทร์กไ็ ม่อาจขัดความต้องการของปวีรไ์ ด้ เธอจ�ำใจตอบ

ตกลง เพราะหาเหตุผลดีๆ มาหักล้างคนเจ้าคารมไม่ได้ เรื่องหว่านล้อม
เกลี้ยกล่อมคนอื่นให้ยอมจ�ำนน ปวีร์ชนะขาด แค่เขาลงทุนท�ำหน้าละห้อย
ตาปรอย พูดขอร้องเสียงอ่อน เธอก็แทบไม่กล้าปฏิเสธแล้ว แต่สลักจันทร์
ไม่ชอบเอาเปรียบใครเหมือนกัน ดังนั้นเธอจึงยื่นข้อเสนอกลับไป กว่าจะ
ตกลงกันได้...
‘ถ้าพี่วีร์ไม่ยอมเอาสตางค์จริงๆ ก็ต้องให้จันทร์เลี้ยงมื้อใหญ่’
‘เรื่องนั้นไม่เป็นปัญหา พี่ชอบกินฟรีอยู่แล้ว’
ต่อให้ปวีรเ์ ต็มใจ ไม่คดิ มาก แต่หญิงสาวก็ยงั อดละอายใจไม่ได้อยูด่ ี
เงินทีค่ วรจะเป็นของเขาใช่บาทสองบาทเสียเมือ่ ไร จะให้เธอริบค่าจ้างทีไ่ ด้มา
จากน�้ำพักน�้ำแรงของเขาจนหมดแบบง่ายๆ บอกตามตรง สลักจันทร์รู้สึก
ไม่สบายใจ...
คนคิดนิว่ หน้า นึกไม่ออกเลยว่าควรแก้ไขอย่างไรดี จะกลับค�ำตอนนี้
ปวีร์คงไม่มีทางยอมให้เธอท�ำแบบนั้นแน่ ลองว่าได้ตกปากรับค�ำหรือให้
สัญญาอะไรกับเจ้าตัวออกไปแล้ว เขาไม่มีวันลืม แถมยังไม่ยอมให้เปลี่ยน
ใจด้วย สลักจันทร์รดู้ ี ภายใต้ท่าทีเรียบง่าย สบายๆ ไม่เรือ่ งมาก ปวีรซ์ อ่ น
ความ ‘ดื้อรั้น’ เอาไว้อย่างเหลือล้น
ระหว่างที่เพียรคิดหาทางต่อรองกับรุ่นพี่หนุ่มสลับกับท�ำงานไปด้วย
สลักจันทร์ไม่ทนั สังเกตเลยว่าประตูหอ้ งถูกเปิดออก จวบจนได้ยนิ เสียงฝีเท้า
ดังเข้ามาใกล้ๆ เธอจึงเอ่ยถาม
“ลุงมั่นเหรอคะ”
ถึงไม่เงยหน้าดู เธอก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นคนขับรถของธรรศ เพราะ
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ตอนที่ลุงนั่นมารับเธอที่ท�ำงาน แกแนะน�ำตัวพร้อมกล่าวสิ่งที่เจ้านายฝาก
มาเสร็จสรรพ เห็นว่าธรรศติดรับรองแขกต่างชาติ เลยอาจจะมาคุยงานกับ
เธอวันแรกไม่ทนั จึงฝากเพียงเอกสารบางส่วนกับแบบทีเ่ ขาเคยเล่าให้ฟังว่า
ร่างไว้คร่าวๆ มาเท่านั้น
ตอนแรกทีเ่ ธอกางแผ่นกระดาษวางหราบนโต๊ะเขียนแบบ สลักจันทร์
แทบจะเบ้ปาก ไหนบอกว่าเป็นแบบร่าง นีจ่ ะเรียกว่าโครงยังไม่ได้เลย มีแค่
รอยขีดเขียนนิดๆ หน่อยๆ วาดห้องเป็นรูปสีเ่ หลีย่ มบ้าง วงกลมบ้างแค่นนั้
เอง แต่พอได้อา่ นคอนเซปต์ทเี่ ขาเขียนบรรยายเอาไว้ตรงพืน้ ทีว่ า่ งใต้รปู ภาพ
ของโครงร่างแต่ละห้อง หญิงสาวก็ปิ๊งมันขึ้นมาทันที
ถ้าไม่นับรวมความเรื่องมาก หยิ่งยโส ปากร้าย ชอบดูถูกคนของ
นายจ้างหนุ่มแล้วละก็ สลักจันทร์คิดว่าไอเดียบนกระดาษแผ่นนี้เป็นเพียง
สิ่งเดียวที่พอจะท�ำให้เธอมีใจนึกอยากจะท�ำงานกับเขา
สถาปนิกสาววางมือจากงาน เหลือบตามองปลายรองเท้าหนังหัวตัด
อย่างดี คิดในใจว่านี่ไม่น่าจะใช่รองเท้าคนขับรถของผู้ที่เธอก�ำลังนินทาเขา
อยูเ่ ป็นแน่ แต่ยงั ไม่ทนั จะได้เงยหน้าหาค�ำตอบ น�ำ้ เสียงห้าวทุม้ ทรงพลัง ฟัง
ดูแตกต่างจากลุงใจดีที่เธอได้พูดคุยด้วยเมื่อกี้นี้ลิบลับก็ดังแทรกขึ้นมา
เฉลยข้อสงสัย
“งานผมยากเกินไปหรือว่าคุณไม่มีสมาธิ...ฮึ ถึงได้เอาแต่นั่งหน้ามุ่ย
แบบนั้น”
สลักจันทร์รู้สึกแปลกใจนิดๆ ที่เห็นเขา
“ไหนว่าคุณติดธุระ มาไม่ได้”
คนถูกถามไม่ตอบ ปรายตามองกระดาษที่เธอขีดๆ เขียนๆ คอนเซปต์ไว้ต่อจากความคิดของเขา แล้วย้อนเธอกลับอย่างยียวน
“ไม่อย่างนั้นผมจะรู้เหรอว่าคุณท�ำงานไม่คุ้มค่าจ้าง”
“คุณธรรศคะ ดิฉันเพิ่งมาท�ำงานให้คุณวันนี้วันแรก ถ้าคุณคิดว่า
แปลนมันจะเสร็จภายในสองสามชัว่ โมงนี้ ดิฉนั คงต้องขอให้คณ
ุ ไปจ้างเทวดา
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แทนแล้วละค่ะ เพราะดิฉนั เสกงานให้คณ
ุ รวดเร็วแบบนัน้ ไม่ได้ ดิฉนั ต้องใช้
สมองคิด กลั่นมันออกมาค่ะ”
หญิงสาวจงใจเน้นเสียงหนักประโยคสุดท้ายอย่างนึกฉุน แต่คนฟัง
กลับยักไหล่อย่างไม่ยี่หระ
“ไหนอวดสรรพคุณว่าเก่งนักเก่งหนาไงล่ะ”
“ดิฉันเป็นสถาปนิกค่ะ ไม่ใช่จิตรกรที่แค่วาดรูปบ้านสวยๆ แล้วส่ง
ให้คณ
ุ ไวๆ ดิฉนั ต้องเอาความรูด้ า้ นสถาปัตย์มาค�ำนวณผสมกับงานศิลป์ ถึง
จะออกแบบบ้านให้คุณได้!”
“จะบอกผมว่าคุณเก่ง ไม่ทำ� งานลวกๆ ให้ใครงัน้ สิ” ชายหนุม่ เหยียด
ปาก
“ถ้าคุณยังอยากได้บ้านดีๆ ก็ช่วยใจเย็นๆ แล้วให้เวลาฉันได้ท�ำงาน
อย่างสงบๆ ด้วยค่ะ”
ธรรศยอมยุติ เพราะสิ่งที่หล่อนพูดเป็นประโยชน์กับเขา ชายหนุ่ม
ต้องการบ้านหลังใหม่ที่จะช่วยเยียวยาให้มารดากับน้องสาวของเขาอยู่ด้วย
ความสุขกาย...สบายใจ
สิบกว่าปีมาแล้ว ตั้งแต่พ่อเขาเริ่มป่วยด้วยโรครุมเร้า ทั้งความดัน
โลหิตต�่ำ เบาหวาน โรคไต แม่ไม่เคยปริปากบ่นถึงความทุกข์ยากในใจเลย
สักค�ำ ไม่มแี ม้แต่เสียงสะอืน้ จวบจนกระทัง่ วินาทีสดุ ท้ายก่อนพ่อจะจากไป
เมื่อปีกลาย วันนั้นเขาถึงได้เห็นหยาดน�้ำตาที่พรั่งพรูไม่ขาดสายของท่าน
ตลอดช่วงมรสุมของชีวิตคู่ที่สามีนอนป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ผู้หญิงที่ชื่อ ‘กัญญา’ ต้องตื่นตั้งแต่รุ่งสาง หุงหาอาหารและเตรียมมื้อเช้า
ส�ำหรับทุกคนในบ้าน ก่อนจะโบกมือเป็นก�ำลังใจให้แก่ลูกๆ ที่ออกไปท�ำ
หน้าทีข่ องตนในแต่ละวัน หลังจากนัน้ เวลาส่วนตัวทีเ่ หลือทัง้ หมดท่านก็อทุ ศิ
ให้แก่สามี โดยไม่นึกย่อท้อ
ทุกวัน...ท่านต้องท�ำกิจวัตร อาบน�ำ้ ป้อนข้าว ป้อนยา บางครัง้ ก็ตอ้ ง
เก็บอุจจาระและปัสสาวะที่พ่อถ่ายทิ้งเอาไว้ เพราะลุกไปเข้าห้องน�้ำไม่ไหว
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ตกบ่าย...ท่านคอยนั่งอยู่ข้างกาย หาเรื่องพูดคุย หาหนังสืออ่านให้สามีฟัง
หาเพลง หาหนัง ไว้ช่วยคลายเหงา แม้หลายคราวท่านจะพบว่าบิดาไม่ได้
สนใจภาพเคลื่อนไหวในจอสี่เหลี่ยมเท่ากับเรื่องราวความฝันของตัวเอง แต่
ท่านก็ยังคงเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้ แล้วนั่งมองใบหน้าสามีในยามหลับอย่างนั้น
ต่อไป ราวกับเวลาหยุดอยู่เพียงเท่านั้น
เขายังจ�ำภาพที่เห็นในบ่ายวันหนึ่งได้ติดตา สีหน้าของท่านฉายแวว
เศร้าสร้อย เต็มไปด้วยความหวาดหวั่น แววตายามที่มองพ่อดูหงอยเหงา
แต่เพียงแวบเดียวที่เห็นเขา มารดาก็คลี่ยิ้มบางๆ ไม่แสดงความอ่อนแอให้
เขายิ่งเป็นกังวลใจ
ยิง่ เห็น...ก็ยงิ่ บีบหัวใจเขา แม้ทา่ นจะไม่พดู แต่เขาก็ร.ู้ ..รูว้ า่ ในใจของ
ท่านนั้นปวดร้าวเกินกว่าใครจะเข้าใจได้
แม่ของเขา...เป็นผู้หญิงที่มีความอดทน เข้มแข็ง ยิ่งกว่าผู้หญิงคน
ไหน!
ท่านเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวบนโลกใบนี้ที่ชายหนุ่มยกย่องให้เป็น
ศรีภรรยา
ท่านต้องผจญกับความเหนื่อยยากล�ำบากเข็ญใจ ทุกข์ระทมอย่าง
แสนสาหัส เมื่อต้องทนเห็นคู่ชีวิตที่เคยร่วมเรียงเคียงหมอนอยู่ทุกค�่ำคืน
นอนกระเสาะกระแสะ เจ็บปวดทรมานทั้งทางกายและทางใจ ซ�้ำร้ายท่าน
ยังต้องกัดฟันต่อสูก้ บั ความร้าวรานและยังต้องฝืนยิม้ ให้ลกู ชายทีไ่ ม่เอาไหน
อยู่ทุกเย็น...
ทั้งที่หัวใจของท่านจมอยู่ในอ่าวน�้ำตา!
เวลานั้นเขายังเป็นแค่เด็กอมมือในสายตาของพวกเสือสิงห์กระทิง
แรดทีเ่ จนจัดในเวทีธรุ กิจ พวกมันเห็นเขาเป็นแค่นกั บริหารมือใหม่ อายุยงั
น้อย ความรู้อ่อนด้อย ไร้ประสบการณ์ ไม่มีเขี้ยวเล็บ แทบจะเรียกได้ว่า
ไม่มีพันธมิตรทางการค้าเลยสักคน จึงมีแต่คนจ้องจะ ‘ฮุบ!’ กิจการที่เพิ่ง
ขาดเสาหลักกันทั้งนั้น
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ธรรศต้องพยายามจนเลือดตาแทบกระเด็น ค่อยๆ หาลู่ทางพยุง
สถานการณ์ไม่ให้เลวร้ายยิง่ กว่าทีเ่ ป็นอยู่ พร้อมๆ กับสร้างแขนขาทางธุรกิจ
เพิ่มเติม เพื่อความมั่นคงควบคู่กันไป
มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสักนิด!
หลายครั้งที่เขาแสดงความอ่อนล้าออกมาต่อหน้าแม่ เวลาที่หลังชน
ฝา สมองตีบตัน คิดไม่ออกว่าจะแก้เกมธุรกิจอย่างไรดี ทุกครั้งแม่จะเดิน
มาใกล้ๆ นั่งข้างๆ คอยลูบหลังปลอบใจ แล้วพร�่ำบอกกับเขาเสมอว่า...
‘ธรรศของแม่เป็นคนเก่ง ลูกมีสายเลือดนักสู้ของพ่ออยู่เต็มตัว อย่า
กลัวทีจ่ ะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคทัง้ หลาย ไม่มคี วามล้มเหลวใดน่าละอาย
เท่ากับใจของเราที่ยอมพ่ายแพ้เอง’
ท่านต่างหากล่ะที่เป็นคนเก่ง...ทั้งเก่งและแกร่ง!
เพราะมีรอยยิ้มของ ‘แม่’ ผู้หญิงที่เขาเคารพรักสุดหัวใจเป็นเสมือน
หยาดฝนอันชุม่ ฉ�ำ่ ชโลมใจ ท�ำให้หวั ใจทีแ่ ตกระแหงแห้งผากชุม่ ชืน้ เรีย่ วแรง
ที่เคยหดหายฟื้นคืน ท่านมอบขุมพลังให้เขาลุกขึ้นยืนหยัดและก้าวต่อไป
อย่างมัน่ คง ไม่หวัน่ ไหว เขาจึงสามารถพาทุกชีวติ ในบริษทั ให้ผา่ นพ้นวิกฤต
มาได้
วันนีเ้ ขาอยากเป็นก�ำลังใจให้ทา่ นบ้าง แม้เพียงน้อยนิดเขาก็จะท�ำ เขา
จะสรรหาทุกสิ่งที่ท�ำให้ท่านยิ้มได้
ยิ้ม...ที่ออกมาจากก้นบึ้งหัวใจ
ยิ้ม...ที่เปี่ยมไปด้วยความสุข
แน่นอนว่าสิ่งนั้นจะต้องปกป้องท่านจากความทุกข์ตรมใดๆ ทั้งปวง
เขาจึงตัดสินใจจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้ดี เพื่อเก็บความทรงจ�ำใหม่ของท่าน
ต่อจากนี้!
ชายหนุ่มไม่ได้ต้องการให้แม่ลืมพ่อ แต่เขาไม่อยากเห็นสีหน้าเศร้า
หมองของท่านทุกครั้งเวลามองไปรอบๆ บ้าน สถานที่ซึ่งยังคงเต็มไปด้วย
ความหลังสมัยพ่อเขายังอยู่ ไม่ว่าจะหันหน้าไปทางไหน ธรรศเชื่อว่าแม่ยัง
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คงจดจ�ำทุกความทรงจ�ำของพ่อได้ทวั่ ทุกอณู โต๊ะ เก้าอีต้ วั ทีพ่ อ่ เคยนัง่ โซฟา
ตัวทีพ่ อ่ เคยนอน เตียง ผ้าปูทนี่ อน แม้กระทัง่ ปลอกหมอน แม่คงยังสัมผัส
ได้ถึงกลิ่นอายของพ่อไม่มีวันเลือน
ฉะนัน้ ‘บ้าน’ หลังใหม่นจี้ ะเป็นของขวัญจากเขา เป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยบรรเทา
ความเจ็บปวดร้าวรานในหัวใจของท่านให้เบาบางลงได้ แม้จะต้องใช้เวลา
นานเป็นปี...เป็นสิบปี...เขาก็จะรอ เขาจะท�ำให้แม่ทยี่ งั คงจมอยูก่ บั ความทุกข์
นับจากวันทีพ่ อ่ จากไปกลับมามีสหี น้าสดชืน่ แจ่มใสอีกครัง้ ด้วยบรรยากาศ
ใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม
“คิดว่ายากไปไหม”
จู่ๆ คนที่เผลอยิ้มละมุนออกมาก็เอ่ยปากถาม ท�ำเอาสลักจันทร์ที่
แอบมองเขาอยู่ด้วยความประหลาดใจตั้งตัวแทบไม่ทัน
“อะไรคะที่ว่ายาก”
“บ้าน...ทีเ่ ต็มไปด้วยรอยยิม้ ท�ำให้คนอยูม่ คี วามสุขน่ะ คุณท�ำได้ไหม”
ทีแรกสลักจันทร์คดิ ว่าอีกฝ่ายจงใจจะกวนประสาท หรือไม่กห็ าเรือ่ ง
ดูถูกเธอเหมือนเคย แต่กลับผิดคาด สีหน้าจริงจังและน�้ำเสียงที่ถามอย่าง
อ่อนโยน ท�ำให้สลักจันทร์คดิ ว่านีไ่ ม่ใช่การประชดกัน จึงตอบกลับไปอย่าง
มาดมั่น
“ดิฉันออกแบบบ้านตามใจผู้อยู่ค่ะ เคยบอกแล้วนี่คะว่าจะไม่ท�ำให้
คุณเสียดายเงินสักสตางค์เดียว”
“ไม่ใช่ผม” ธรรศส่ายหน้าช้าๆ ก่อนเบือนหน้าหนี ตัง้ ใจหลบตาคนที่
จ้องมองมา เพราะกลัวว่าเธอจะสังเกตเห็นความอ่อนแอในใจ เรื่องเดียวที่
ท�ำให้เขารู้สกึ หวัน่ ไหว “ผมอยากให้คณ
ุ สร้างบ้านหลังนีเ้ พือ่ ผูห้ ญิงสองคนที่
ผมรัก”
ไม่ร้ทู ำ� ไมสลักจันทร์ถงึ ได้คดิ ว่าควรถามดีหรือเปล่า ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นงาน
ไม่ใช่ความอยากรู้อยากเห็นส่วนตัวเสียหน่อย เธอต้องทราบความต้องการ
ของลูกค้าให้มากที่สุด ยิ่งรู้ทุกเรื่องได้ยิ่งดี จะได้ออกแบบบ้านตอบโจทย์
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ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าวาดฝันไว้ ทั้งที่ควรจะถามได้ง่ายๆ อย่างนั้น แต่ท�ำไม
สลักจันทร์ถึงรู้สึกว่าถ้อยค�ำที่ก�ำลังจะเอ่ยออกจากปาก มันยากจัง...
“คุณ...เอ่อ...จะสร้างบ้านหลังนี้ไว้เป็นเรือนหอเหรอคะ”
เป็นอีกครั้งที่ธรรศส่ายหน้า
“ผมจะแต่งงานกับผู้หญิงทีเดียวสองคนได้ยังไงกันล่ะ” เขาท�ำเสียง
หงุดหงิด คล้ายกับเธอถามไม่คิด
“ก็เมื่อกี้คุณพูดว่าคนรัก” สลักจันทร์รีบแก้ตัว
“ไม่จ�ำเป็นต้องตีความหมายในท�ำนองนั้นเสมอไปก็ได้นี่ ผมจะปลูก
บ้านหลังใหม่เพื่อแม่กับน้องสาวผมเท่านั้น ผู้หญิงคนอื่นไม่มีสิทธิ์”
แวบหนึ่งในความคิดนั้น สลักจันทร์รู้สึกว่าผู้ชายตรงหน้าเท่มาก
โดยเฉพาะแววตามุ่งมั่นยามที่เอ่ยถึงแม่และน้องสาว มันฉายชัดถึงความ
ห่วงหาอาทรอย่างเปี่ยมล้น ซึ่งไม่มีใครเทียบเคียงได้ เขาพูดราวกับเป็น
แฟมิลีแมนเต็มตัว ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ยังพูดจาดูถูกดูแคลนเพศหญิงอย่าง
เธออยู่เลย
“ถ้าแฟนคุณมาได้ยินแบบนี้คงช�้ำใจ” เธออดเหน็บเขาไม่ได้
“ผมไม่เคยคิดจะพูดแบบนี้ต่อหน้าเขาอยู่แล้ว เลยไม่ต้องกลัวว่าเขา
จะรู้ไหม”
“คุณพูดเหมือนไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกของเธอเท่าไร”
หญิงสาวเพิ่งจะนึกชื่นชมชายหนุ่มอยู่หยกๆ แต่ต้องเบรกอารมณ์
ตัวเองดังเอี๊ยด รู้สึกเสียใจขึ้นมานิดๆ ยังไม่ทันไรเขาก็แปลงร่างกลับมา
เป็นนายจ้างจอมยโสคนเดิมอีกแล้ว มิหน�ำซ�ำ้ เขายังเหยียดริมฝีปาก มองเธอ
ด้วยสายตาบางอย่าง ยากที่สลักจันทร์จะอธิบายได้ แต่เหมือนมีทั้งแวว
เย้ยหยัน สมเพช และความเจ็บปวดตีกันให้ยุ่งเหยิงอยู่ข้างใน
“ส�ำหรับผม...จะผู้หญิงหรือความรัก ก็ไม่ใช่สาระส�ำคัญในชีวิต”
ธรรศบอกอย่างไม่แยแส แล้วเปลี่ยนบทสนทนา วกกลับเข้าเรื่องงานทันที
“เอกสารที่ผมฝากมาใช้ได้ไหม”
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“ดีมากเลยค่ะ”
“ถามจริง” ธรรศมีสีหน้าแปลกใจนิดๆ ที่เธอมีรสนิยมตรงกับเขา
“บ้านแบบโมเดิรน์ ทรอปิคลั เฮาส์ น่าจะเหมาะกับความชอบของคุณ

“ที่ที่เป็นธรรมชาติ ให้คนแก่ได้ออกก�ำลังกาย ท�ำสวนพรวนดินบ้าง
ผมต้องการแค่นั้น”
คนฟังหรี่ตาพร้อมถาม
“ไหนคราวก่อนคุณบอกว่าขอเรียบหรูสมกับเงินสิบสองล้านไงล่ะคะ”
ธรรศกอดอก วางมาดเป็นนายจ้างเค็มเขี้ยวเต็มที่
“นั่นก็ยังคงอยู่ในข้อตกลง เผื่อสถาปนิกอย่างคุณสั่งสังกะสีมามุง
หลังคาบ้านผมแทน แล้วบอกว่านี่แหละที่เรียบง่าย เป็นธรรมชาติ ผมไม่
ต้องเสียเงินสิบสองล้านไปฟรีๆ เพื่อให้คุณตุกติกขี้โกงผมหรอกหรือ”
“คุณนี่ไม่เคยมองใครในแง่ดีเลยสินะคะ” หญิงสาวค่อน พลางส่ง
ค้อนให้ด้วยความหมั่นไส้
“เรื่องเงินเรื่องทองไม่เข้าใครออกใครนี่ ผมต้องระวังไว้ก่อน”
ไอ้ท่าทางยักไหล่เหมือนไม่แคร์ว่าค�ำพูดของตนจะท�ำให้ใครเจ็บช�้ำ
น�ำ้ ใจอย่างไรบ้างนีแ่ หละ ท�ำให้บางครัง้ สลักจันทร์อยากจะตัง้ หน้าตัง้ ตาเถียง
กับเขาให้รู้ด�ำรู้แดงกันไปเลย จะได้ไม่ต้องคอยรับศึกรายวัน
เธอขี้เกียจมานั่งตั้งสมาธิใหม่ทุกครั้ง กว่าจะปรับอารมณ์ให้หาย
หงุดหงิด แล้วคิดงานศิลปะออกมาได้อย่างดีเยีย่ ม มันกินเวลาค่อนข้างนาน
บางครั้งเสียเวลาไปเป็นวันๆ ก็ยังคิดไม่ออกเพราะความขุ่นใจ คนที่ไม่เคย
ลงมือท�ำคงไม่รู้หรอก ถึงได้ขยันหาเรื่องเธอทุกครั้งที่เจอกัน
“เอาเป็นว่าฉันจะท�ำงานของฉันให้เต็มที่และดีที่สุดเท่าที่ฉันจะท�ำได้
ก็แล้วกันนะคะ” หญิงสาวตัดปัญหา
“ถ้านีไ่ ม่ใช่แค่คำ� สัญญาลมปาก แต่คณ
ุ ตัง้ ใจลงมือท�ำจริงๆ ละก็ ผม
จะขอบคุณมาก”
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หญิงสาวแกล้งแบะปาก ให้เหมือนกับท่าทีอนั แสนจะสุภาพทีเ่ ขามอบ

“ค่ะ ดิฉนั จะออกแบบบ้านคุณให้เพอร์เฟกต์เลย!” เธอจงใจกระแทก
เสียงหนักๆ “งั้นขออนุญาตเริ่มสัมภาษณ์คุณเจ้าของบ้านก่อนเลยก็แล้วกัน
นะคะ ดิฉันจะได้ทราบข้อมูลพื้นฐานที่จ�ำเป็น เช่นว่าบ้านคุณอยู่กันกี่คน
ผู้ใหญ่เท่าไร มีเด็กไหม คนแก่อายุเท่าไร ขาแข้งยังแข็งแรงดีไหม พอเดิน
ขึน้ บันไดไหวรึเปล่า ดิฉนั จะได้คำ� นวณห้องถูกว่าควรมีกหี่ อ้ ง แล้วจะให้ใคร
อยู่ชั้นไหน คุณอยากได้สวนแบบไหน จะตั้งตรงไหนดี ชั้นล่าง หน้าบ้าน
หรือดาดฟ้า ทุกอย่างคือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และดิฉันควรต้องรู้อย่าง
ละเอียดค่ะ”
“งั้นก็ลุกขึ้น”
“คะ!”
ยังไม่ทนั ได้คำ� ตอบหรือถามอะไรเพิม่ เติม คนสัง่ ก็เอือ้ มมือคว้าหมับ
เข้าที่ต้นแขนเธออย่างรวดเร็วจนไม่ทันตั้งตัว มารู้อีกทีเธอก็ถูกเขาดึงให้
ลุกขึ้น ก่อนที่อีกฝ่ายจะมายืนอยู่เคียงข้าง พลางเลื่อนมือลงมาเกาะกุมมือ
เธอแล้วกล่าว
“ผมยังไม่ได้กินข้าว พอดีลูกค้ามีธุระต้องไปท�ำต่อ ผมเลยรีบบึ่งมา
ข้างๆ คอนโดมีโรงแรมอยู่ ค่อนข้างหรู แต่คณ
ุ ไม่ตอ้ งกลัวนะว่าผมจะปล่อย
ให้คุณนั่งมองปาก ไปคุยงานกันที่นั่น เดี๋ยวผมเลี้ยงเอง”
คนเอาแต่ใจไม่ถามความสมัครใจกันเลยสักนิด รีบดึงมือเธอให้สาว
เท้าก้าวตามไปทันที ราวกับว่าถ้าช้ากว่านี้อีกสักนาที ‘ไส้’ ของเขาจะบิดตัว
จนขาดอย่างนั้นแหละ
ถ้าหิวมากขนาดนั้น...ท�ำไมไม่หาอะไรกินมาก่อนล่ะ
หรือว่า...กลัวจะเสียเวลา ‘กวน’ ประสาทเธอเล่น!
สลักจันทร์แอบเบ้ปากใส่คนที่เดินน�ำหน้าเธออยู่ ทีแบบนี้ละไม่เห็น
บ่นเลยว่าเสียเวลา แทนที่เธอจะได้รีบคุย รีบคิด รีบท�ำงานให้คืบหน้าไวๆ
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กลับกลายเป็นว่าต้องไปนั่งกินข้าวเป็นเพื่อนเขาแทนเสียนี่
เธอขี้เกียจไป!
และคงจะยิ่งกลืนอะไรไม่ลง ถ้ารู้ว่ามีใครบางคนรอเธออยู่ที่นั่น!

