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เพราะไม่เคยลืมเรื่องราวในอดีต...คัมภันจึงต้องมาที่นี ่

อกีครั้ง

สีนวลตาของผืนทรายละเอียดทอดยาวตัดกันได้ลงตัวกับท้อง

ทะเลสคีราม ภาพทวิทศัน์เดมิแต่ไม่น่าเบื่อสกันดิ เช่นเดยีวกบัความ

น่าเอน็ดขูองเดก็ผู้หญงิในชดุกระโปรงสหีวานที่คมัภนัไม่อาจละสายตา

ได้ เขายิ้ม มองภาพแม่ลูกวิ่งไล่จบักนัอย่างมคีวามสขุ ชื่อของหนูน้อย

คอื ‘น้องไลท์’ เขามกัได้ยนิคณุแม่คนสวยเรยีกอยูบ่่อยๆ ไม่รูต้วัเลยว่า

หลงรกัลกูสาวคนอื่นตั้งแต่เมื่อไหร่ รอยยิ้ม ดวงตากลมใส ความร่าเรงิ

สมวยัท�าให้อดคดิถงึลูกสาวตวัเองไม่ได้เลย 

ความสขุของคมัภนัถูกบั่นทอนเมื่อเรื่องราวในอดตีหวนกลบัมา

ครองความรู้สกึ ภาพแห่งจนิตนาการฉายกระจ่างขึ้นทาบทบั เขามอง

เห็นภรรยากับลูก รวมทั้งตัวเขา วิ่งไล่จับกันบนชายหาดที่ทอดยาว

ท่ามกลางแสงแดดอุ่นยามเย็น เขาได้อุ้มลูกสาวด้วยความรัก ชูแล้ว

โยนร่างน้อยขึ้นไปบนอากาศ หนนู้อยหวัเราะร่าอย่างชอบใจเมื่อมสีอง

มอืของพ่อรอรบัไว้อย่างปลอดภยั 

“หยุดนะ! คุณจะท�าอะไร” เสียงไม่พอใจตวาดลั่น พร้อมกับ

แขนคมัภนัถูกผลกัไส 

บทน�า
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คมัภนัตกใจจนหลดุจากภวงัค์อดตี เขาเงยหน้าขึ้นมอง แม่ของ

น้องไลท์เป็นผูห้ญงิมเีสน่ห์ รูปร่างสูงสมส่วน ใบหน้าหล่อนสวยทนัสมยั 

สันจมูกโด่งได้รูปรับกันดีกับดวงตาเรียวล้อมกรอบด้วยขนตางอนยาว 

และคงน่าชมกว่านี้ถ้าหล่อนไม่ท�าหน้ายู่จนหัวคิ้วแทบจะชนกัน ปาก

อิ่มสรีะเรื่อนั่นเม้มนดิๆ ราวขดัใจ ผมยาวมดัเป็นมวยเอาไว้ลวกๆ ผวิ

ไม่ขาวจนซดี แต่เนยีนกระจ่างดมูสีขุภาพด ีสองแก้มที่แดงคงเพราะไอ

แดดร้อน มิใช่เครื่องส�าอาง หล่อนสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าผ้าบาง ปกปิด

ภายในด้วยเสื้อสายเดี่ยวสีขาวอีกตัว และกางเกงยีนขาสั้นสีเข้มโชว์

เรียวขาเนียน มันดูไม่เกะกะตาสักนิดเมื่อมีมือน้อยของน้องไลท์ที่ถูก

ดนัให้หลบอยู่ด้านหลงัเกาะขาคณุแม่แน่น 

เขาไม่รูจ้กัชื่อหล่อน แอบมองหล่อนกบัลูกมาหลายวนัแล้ว เวลา

หล่อนยิ้ม วิ่งเล่นกบัลกูสาวนั้นชวนให้มอง เหมอืนหล่อนจะมคีวามสขุ 

แต่ตามกัดูเศร้าคล้ายมเีรื่องกงัวลใจและต้องคดิหนกัอยู่ตลอดเวลา 

“ผม...” 

คมัภนัไม่ทนัได้อธบิาย คณุแม่คนสวยกอ็ุม้น้องไลท์แล้วเดนิจาก

ไปลิ่วๆ คงไม่พอใจเพราะเขาเข้าใกล้ลูกสาวหล่อน ยอมรับว่าความ 

น่ารักของน้องไลท์ท�าให้เขาอยากอุ้ม อยากผูกมิตรเพราะความเอ็นดู 

แต่เพยีงแค่ยื่นมอืไปเท่านั้น คณุแม่สดุหวงกถ็งึกบัถลงึตาใส่แล้วตวาด

แว้ดเชยีว 

ลูกใครใครกร็กั ลูกใครใครกห็่วง คมัภนัก้มลงมองสภาพปอนๆ 

ของตวัเองแล้วส่งยิ้มให้แม่ลกูที่วิ่งข้ามถนนไปยงัรสีอร์ตฝ่ังตรงกนัข้าม 

เป็นเรื่องดทีี่หล่อนไม่ไว้ใจคนแปลกหน้า แต่คนเราสมยันี้ไม่ว่าจะดหีรอื

ชั่วช้ากว็ดักนัที่หน้าตาหรอืการแต่งตวัไม่ได้ 

“อ้าวรัน ท�าไมกลับมาเร็วจังลูก ป้ายังไม่ได้เตรียมน�้าส้ม

คั้นใหเ้ลย” 



นิลกาฬ  7

“ไม่เป็นไรค่ะป้า เดี๋ยวรนัจดัการเอง น้องไลท์ไปอยู่กบัลงุนนท์

ในออฟฟิศนะลูก เดี๋ยวแม่รนัตามไป”

ลลนาก้มลงบอกลกูสาวแล้วถอดรองเท้าให้ รอจนหนนู้อยวิ่งเข้า

ออฟฟิศไปตามค�าสั่งจงึหนัมาตอบค�าถามอกีข้อของพทันี

“พอดเีจอผู้ชายคนหนึ่งที่หาด เขาดูไม่น่าไว้ใจน่ะค่ะ กลวัยาย

ไลท์จะเป็นอนัตราย” 

“ใครกนั ป้าอยู่ที่นี่มาตั้งนาน ไม่เคยเจอใครที่ดูไม่น่าไว้ใจนะ”

ลลนาเพิ่งกลบัมาอยู่กบัป้าของหล่อนได้เพยีงสองสปัดาห์ ก่อน

หน้านี้หล่อนกับลูกสาวใช้ชีวิตอยู่ที่สเปน ช่วยดูแลกิจการเครื่องหนัง

ของพ่อเลี้ยงที่เสียชีวิตไป เพราะมีเหตุหล่อนจึงต้องย้ายกลับมา

ประเทศไทย ยิ่งเหตุนั้นส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของลูกสาว

โดยตรง ในฐานะแม่ เพื่อปกป้องลูกแล้ว ต้องยอมท�าได้ทกุทาง 

“น่าจะเป็นชาวเรือแถวนี้ค่ะ ไม่รู้ใช่คนไทยรึเปล่า หนวดเครา

รงุรงัเชยีว รนัเหน็เขาแอบมองรนักบัลูกมาหลายวนัแล้วค่ะ” 

หนุ่มคนนั้นคงอายุไล่เลี่ยกับหล่อน ตัวล�่าบึกบึน สูงกว่าร้อย 

เก้าสบิเซนตเิมตร เขาสวมเสื้อยดืสกีรมท่าแขนยาวเลอะๆ กบักางเกง

ขาก๊วยสีเขียวใบไม้ที่ยังเปียกและเปื้อนทราย หนวดเครารุงรัง ผม

หยักศกยาวระต้นคอไม่เป็นทรง อีกทั้งท่าทางยังไม่น่าไว้ใจ หล่อน

ปล่อยให้ลกูสาวคลาดสายตาเพยีงไม่กี่นาท ีเหน็เขาเดนิมาใกล้เลศยา

และท�าเหมอืนจะอุม้เสยีอย่างนั้น หล่อนมไิด้รงัเกยีจเพราะเขาเป็นชาว

เรอืแต่งตวัมอซอ แต่แววตาที่จบัจ้องลูกสาวหล่อนดูน่ากลวัเหลอืเกนิ

“เขาคงไม่เคยเหน็รนักบัลกู แต่ระวงัเอาไว้บ้างกด็ ีคนเราสมยันี้ 

ไว้ใจไม่ค่อยได้”

“รนักลวัค่ะ กลวัทกุคนที่เข้าใกล้ลูกของรนั” 

“คิดมากน่ารัน ท�าใจให้สบายซะเถอะ เรื่องมันก็ผ่านมานาน

แล้ว เขาเองกค็งลมืๆ มนัไปแล้วละ”
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‘เขา’ คนนั้นของพทัน ีลลนารู้ดวี่าป้าหมายถงึใคร ตั้งแต่กลบั

มาประเทศไทย ยอมรับว่าใจหล่อนไม่เป็นสุขเลย หล่อนกลัวเจอเขา 

กลัวเขาจะท�าเหมือนที่เคยลั่นวาจาเอาไว้ เพราะหล่อนกลัวจึงหนีเขา

ไปไกลถึงสเปน ชีวิตของหล่อนยามอยู่ที่นั่นมีความสุขดี รสริน น้อง

สาวฝาแฝดกบัลอูสิ น้องเขยของหล่อน ให้การช่วยเหลอืและไปมาหาสู่

กนัอยู่บ่อยครั้ง 

แต่ความสขุของหล่อนช่างไม่ยนืยาวเอาเสยีเลย หล่อนถกูระราน

จากอดีตคู่ขาที่ไม่ยอมให้เรื่องเหลวแหลกของหล่อนจบลงแค่ในอดีต 

ผู้ชายพวกนั้นพยายามดงึลลนาลงสู่ที่ต�่าตม ซึ่งมผีลโดยตรงต่อความ

ปลอดภยัของเลศยา หล่อนไม่มทีี่พึ่งอื่นอกีแล้ว และป้าพทันกีไ็ม่ยอม

ให้หลานสาวระหกระเหินหอบลูกหนีปัญหาไปตามล�าพัง จึงเสนอให้

หล่อนกลบัมาช่วยดแูลกจิการรสีอร์ตของพ่ออย่างเตม็ตวั หล่อนจงึต้อง

กลับประเทศไทย กลับมาสู้กับความกลัวในใจที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น

จรงิ

ลลนายอมรบัว่าตนไม่ใช่ผูห้ญงิที่ดนีกั หล่อนกบัน้องสาวฝาแฝด

เป็นลูกชังที่แม่ไม่รัก ล�าพังแค่หน้าพ่อแท้ๆ หล่อนยังไม่เคยเห็น แม่

แต่งงานกบัพ่อพศนิ น้องชายของป้าพทัน ีเพราะพ่อพศนิร�่ารวย และ

รบัหล่อนกบัน้องสาวเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่แม่หกัหลงัพ่อ

พศนิ และหนไีปเริ่มชวีติใหม่ที่สเปน ร้ายกว่านั้น แม่ยงัหอบหล่อนไป

ด้วย เอาคืนที่พ่อพศินไม่ยอมยกทรัพย์สมบัติให้ และเสี้ยมสอนให้

เข้าใจผดิว่าพ่อพศนิทอดทิ้ง แม่ฝังหวัหล่อนเรื่องการแก้แค้น 

หล่อนกลบัประเทศไทยครั้งแรกเพื่อแก้แค้นแทนแม่ ท�าให้ชวีติ

ของน้องสาวย�่าแย่ ท�าให้ป้าพทันแีละทกุคนที่เกี่ยวข้องเป็นทกุข์ ท�าให้

รสีอร์ตของพ่อพศนิซึ่งเป็นสมบตัชิิ้นสดุท้ายต้องวอดวาย มนัคอืความ

เข้าใจผดิที่ไม่สมควรอภยั แต่ทกุคนยงัให้อภยั โดยเฉพาะป้าพทันกีบั

รสรนิ ซึ่งยอมอ้าแขนรบัหล่อนกลบัเข้ามาในครอบครวั 
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ชีวิตหล่อนพังไปครั้งหนึ่งแล้วเพราะแม่ชิงชัง แต่ยังมีป้าพัทนี

ดแูลสั่งสอน หล่อนเป็นผู้เป็นคน เป็นแม่ที่ดขีองลกูได้ในทกุวนันี้เพราะ

ค�าสอนของป้าและก�าลงัใจจากคนในครอบครวั หล่อนเสยีใจกบัเรื่อง

แย่ๆ ที่ท�าไว้เสมอ

อดตีคอืสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ แต่เริ่มต้นใหม่ได้ หล่อนจงึเริ่มต้นชวีติ

ใหม่ เมื่อมอีกีหนึ่งชวีติบรสิทุธิ์ถอืก�าเนดิ เดก็หญงิเลศยาเปรยีบดจุแสง

สว่างน�าทางชวีติ และเปรยีบดจุชวีติของแม่คนนี้เช่นกนั

“เดี๋ยวรนัเข้าไปคั้นน�้าส้มให้ลูกก่อน ป้าจะเอาอะไรไหมคะ”

หล่อนจงใจเปลี่ยนเรื่อง เพราะคิดถึงอดีตแล้วใจพานจะทุกข์

หนกั 

“ไม่ละ เดี๋ยวป้าจะไปตลาดเสยีหน่อย เมื่อเช้ายายไลท์บ่นอยาก

กนิหมูต้มต�าลงึ ไม่รู้หน้านี้จะพอมตี�าลงึขายบ้างรเึปล่า” 

ลลนายิ้มให้เมื่อป้าบบีมอืหล่อนเบาๆ เหมอืนดงัทกุครั้งที่หล่อน

ต้องการก�าลงัใจ แววตาของป้าอบอุน่และจรงิใจเสมอ ที่หล่อนเข้มแขง็

และสูม้าได้จนทกุวนันี้เพราะค�าสอนของป้า ก�าลงัใจจากน้องสาว และ

อีกคนที่ลืมไม่ได้คือผู้ชายหน้าหวานอารมณ์ดีที่น้องไลท์ก�าลังเรียกอยู่

แจ้วๆ

“ลงุนนท์คะๆ” 

พัทนีขี่มอเตอร์ไซค์คันโปรดออกไปตลาดแล้ว ภารกิจคั้น 

น�้าส้มของลลนาก็เรียบร้อยแล้วเช่นกัน หญิงสาวประคองแก้วน�้าส้ม

เข้ามาหาลกูสาวในออฟฟิศด้านหน้าของรสีอร์ต ทกุๆ วนัหล่อนจะช่วย

งานป้ากับรัชชานนท์อยู่ที่นี่ ในฐานะเจ้าของรีสอร์ตที่พ่อพศินยกให้ 

เป็นสมบัติของหล่อนและน้องสาว แต่รสรินกลับยกให้เป็นของลลนา

แต่เพยีงผูเ้ดยีว หล่อนจงึต้องดแูลสมบตัชิิ้นสดุท้ายของพ่อไว้เป็นอย่าง

ดี
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“แก้วนั้นของลงุ ไม่ใช่ของน้องไลท์” รชัชานนท์แย่งแก้วน�้าส้ม

จากมอืหล่อนไปแล้วชูขึ้นสดุแขน 

ลลนายิ้มเอ็นดูเมื่อลูกสาวพยายามจะกระโดดแย่งน�้าส้มคืน  

น่าขนัที่สองมอืป้อมยงัสูงไม่ถงึอกของรชัชานนท์เลย 

“คงนอนไม่หลบันะคะ ถ้าไม่ได้แกล้งหลาน”

“เปล่าสกัหน่อย รนักใ็ส่ร้ายผมอยู่เรื่อย” 

ชายหนุ่มหันมายิ้มให้ รอยยิ้มและแววตาของรัชชานนท์สดใส

เสมอ ครั้งแรกที่พบกนั หล่อนจนิตนาการไปเองว่าเขา ‘ไม่แมน’ เพราะ

โครงหน้าที่ถอดแบบสไตล์เกาหล ีอกีทั้งผวิพรรณยงัเนยีนละเอยีดคล้าย

ผวิผู้หญงิ เขาเป็นผู้ชายที่น่ารกั รูปร่างสูงโปร่ง แต่ไม่บกึบนึ เขาชอบ

ออกก�าลังกาย คงใฝ่ฝันอยากมีสุขภาพและรูปร่างที่สมชายมากขึ้น  

รัชชานนท์เป็นเพื่อนสนิทของรสริน อีกทั้งยังเป็นเพื่อนและที่ปรึกษา 

ที่ดขีองหล่อนเช่นกนั

“ลงุนนท์คะ ขอน�้าส้มน้องไลท์ค่ะ” 

เลศยาพนมมอืป้อม ออดอ้อนเสยีงใส เป็นท่าไม้ตายที่รชัชานนท์

ต้องยอมแพ้พ่ายทกุครั้งไป 

เขาย่อตวัลงนั่ง คนืแก้วน�้าส้มให้หลานสาว ก่อนจะลกุไปหยบิ

เอกสารบนโต๊ะท�างานมายื่นให้ลลนา 

“บ่ายนี้มจีองเข้ามาอกีสองหลงั ผมลงรายละเอยีดในตารางจอง

ไว้แล้ว รนัดูอกีทกีแ็ล้วกนันะ เดี๋ยวผมจะไปออกก�าลงักายสกัหน่อย” 

“น้องไลท์จะไปกบัลงุนนท์” 

หนูน้อยปากจิ้มลิ้มเปื้อนคราบน�้าส้มหันมาเกาะขารัชชานนท์

แน่น ชายหนุม่ปฏเิสธเพราะห่วงความปลอดภยัของหลานรกั แต่เขามี

วิธีอธิบายให้เลศยาเข้าใจและไม่ร้องตาม ซ�้าก่อนจากไปก็ไม่ลืมหอม

แก้มนุ่มซ้ายทขีวาทเีป็นรางวลัที่ว่าง่าย 

ความภูมิใจเดียวในชีวิตคนเป็นแม่คือเลี้ยงเลศยาให้เติบโตขึ้น
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มาเป็นเดก็ร่าเรงิและสขุภาพด ีลูกสาวของหล่อนน่ารกั รปูหน้าโดยเฉพาะ 

ดวงตาและปากถอดแบบมาจากหล่อนไม่ผิดเพี้ยน หนูน้อยเป็นที่ 

เอ็นดูของผู้พบเห็น แรกคลอดเลศยา คนที่ตื่นเต้นเสียยิ่งกว่าหล่อน 

คอืพี่สาวบญุธรรมที่ให้ความช่วยเหลอืและที่พกัอาศยัแก่หล่อนและลูก

ครั้งอยู่ที่สเปน 

นอกจากพี่สาวบญุธรรมของหล่อนแล้ว รสรนิกบัลูอสิกข็ยนัมา

เยี่ยมหลานพร้อมข้าวของเครื่องใช้มากมายที่ใช้ได้อีกหลายปี ลูอิสดู

จะเห่อหลานเสยีเหลอืเกนิ คงเพราะรสรนิยงัไม่ยอมปล่อยให้มทีายาท

สืบสกุลกระมัง แต่ตอนนี้คงสมใจน้องเขยแล้ว ทายาทตัวน้อยก�าลัง

ค่อยๆ เตบิโตในครรภ์ของรสรนิ และอกีหกเดอืนนบัจากนี้ ครอบครวั

ที่แสนอบอุ่นของหล่อนจะมสีมาชกิใหม่เพิ่มขึ้นอกีคน

“ใกล้จะค�่าแล้ว ขี่จกัรยานมดืๆ อนัตรายนะ”

“รถผมมไีฟนะรนั ไฟหน้าไฟหลงัมคีรบ หายห่วงครบั” 

รัชชานนท์ล้วงโทรศัพท์จากกระเป๋ากางเกง กดเลื่อนรูปถ่าย

จกัรยานคนัโปรดที่เพิ่งถอยออกจากร้านมาได้ไม่กี่วนั อวดลลนาอย่าง

ภาคภูมใิจ 

“ยงัไงกอ็นัตรายอยู่ด”ี เพราะมขี่าวให้เหน็ ลลนาจงึเป็นกงัวล

“รนัเปลี่ยนไปเยอะนะ ไม่เหมอืนเมื่อก่อนเลย”

ลลนาเอียงคอ ยกมือกอดอก และคิ้วของหล่อนคงขมวดเป็น

เครื่องหมายค�าถาม 

“ดูคณุระวงักบัทกุๆ เรื่อง แล้วกใ็ส่ใจรายละเอยีดเลก็ๆ น้อยๆ 

ในชวีติมากขึ้น ที่ส�าคญันะ เริ่มบ่นเก่งแล้วละ” 

พูดจบรชัชานนท์กห็วัเราะ รอยยิ้มจรงิใจเป็นเอกลกัษณ์ประจ�า

ตวั ท�าให้หล่อนไว้ใจเขาได้ไม่ยาก 

“บ่นแทนยายโรสค่ะ นนท์จะได้ไม่เหงาหูไง” 

รชัชานนท์หบุยิ้มเมื่อหล่อนพดูถงึรสรนิ ใจเขาคงไม่ลมืความรกั
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สวยงามที่ฝังใจเอาไว้แน่น จวบจนวนัที่รสรนิมคีรอบครวั น้องสาวหล่อน 

ยงัไม่รู้เลยว่าแท้จรงิแล้วเพื่อนสนทิคนนี้คดิไม่ซื่ออย่างไร แต่รชัชานนท์

กส็มเป็นลูกผู้ชาย แพ้กย็อมรบัว่าพ่ายแพ้ เขาไม่ดนัทรุงัร้องขอในสิ่งที่

เป็นไปไม่ได้ ฟ้าลขิติมาแล้วว่าให้ลูอสิเคยีงคู่ดูแลรสรนิ ส่วนเขากย็ดึ

ต�าแหน่งเพื่อนสนทิของรสรนิไปตลอดกาล

“ถ้าสองพี่น้องรวมร่างกนับ่น ผมคงจะหชูา ไม่ส ิหดูบัมากกว่า” 

เขาว่าทะเล้นแล้ววิ่งปรูด๊ ไม่รอฟังค�าบ่นจากลลนาอกีรอบ อดตี

ลมืยากหล่อนรู้ซึ้ง ล�าพงัตวัหล่อนเองยงัลมือดตีได้ไม่สนทิใจ เพยีงแค่

มองหน้าลูกสาว เงาอดีตก็ซ้อนทับพร้อมด้วยถ้อยประโยคร้ายของ 

‘เขา’ ในวนันั้น หล่อนหนคีวามกลวัจากใจตวัเองได้ไม่พ้น และคงจรงิ

อย่างรชัชานนท์ว่าไว้ หล่อนเปลี่ยนไปมาก เพราะหล่อนกลวั จงึวติก-

จรติกบัทกุเรื่องในชวีติของตนและลูกนบัจากนั้น

  

คัมภันทิ้งสมอ จอดเรือห่างจากชายฝั่งไม่มากแล้วเดินลุย 

น�้าลึกแค่เข่าขึ้นมาที่หาด เพียงแต่วันนี้เขาไม่ได้มามือเปล่า หิ้วถุง

พลาสติกใบย่อมที่บรรจุเปลือกหอยสวยมากมายมาด้วย เขายิ้มมุม

ปากเพราะเป้าหมายนั่งอยู่ตามล�าพังกับปราสาททรายที่ก�าลังเป็นรูป

เป็นร่าง

แม่จงอางหวงไข่ไปไหนเสยี เขากวาดตามองไปรอบๆ แต่ไม่เหน็ 

จึงใช้โอกาสดีนั้นเดินเข้าไปหาน้องไลท์ที่ก�าลังตั้งใจก่อปราสาททราย

ตรงหน้า

“ปราสาทเจ้าหญงิเหรอคะ” 

น้องไลท์เงยหน้าขึ้นมายิ้ม ช่างน่าเอ็นดูเหลือเกิน ตาโตสวย

เหมอืนแม่ จมูกและปากกเ็ช่นกนั สองแก้มแดงเรื่อน่าหยกิน่าหอม วยั

คงไล่เลี่ยกบัลูกสาวของเขา ยิ่งเหน็กย็ิ่งคดิถงึ

“ปาฉาดเจ้าหญงิกบัเจ้าชายค่ะ มฉีองชั้น” 
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“ลงุให้ค่ะ ปราสาทสวยๆ ต้องมเีปลอืกหอยสวยๆ”

“โอ้โห” น้องไลท์ท�าตาโต พนมมือป้อมกล่าวขอบคุณก่อนรับ

ของจากผูใ้หญ่ หนนู้อยเทเปลอืกหอยนานาชนดิในถงุกองบนพื้นทราย 

หยบิเปลอืกนู้นเปลอืกนี้ขึ้นดูอย่างชอบอกชอบใจ

“ฉวยจงัค่ะ บ้านคณุลงุมเียอะเหรอคะ”

“เยอะค่ะ ถ้าหนูอยากได้ ลงุเกบ็มาให้อกีดไีหม”

“ดคี่ะ ดีๆ ”

“น้องไลท์!” 

เดก็น้อยหนัขวบัตามเสยีงด ุเช่นเดยีวกบัคมัภนัที่ค่อยๆ ลกุขึ้น

ยนื คณุแม่คนสวยหน้าบึ้งอกีแล้ว มอืหนึ่งถอืหมวกปีกกว้างสสี้มลาย

ดอกของลูกสาว อกีมอืหิ้วถงุน�้าปั่นที่คาดว่าคงเดนิไปซื้อมาเมื่อครู่

“เปลอืกหอยฉวยๆ เยอะเลยค่ะแม่รนั” น้องไลท์ชูเปลอืกหอย

ในมอืขึ้นอวด 

เขาได้รู้จักชื่อหล่อนก็ตอนนี้เอง แต่ดูท่าหล่อนคงไม่อยากรู้จัก

กบัเขา

“ไปเล่นใต้ต้นไม้เถอะลูก ตรงนี้แดดร้อน เดี๋ยวจะไม่สบาย”

ปากหล่อนสั่งลูกสาว แต่ตาไม่พอใจยงัถลงึจ้องคมัภนันิ่ง ชาย

หนุ่มท�าได้แค่ยืนมองน้องไลท์เก็บเปลือกหอยใส่ถุง เมื่อเรียบร้อยดีก็

ยอมให้แม่รนัสวมหมวกแล้วจบัจูงเดนิจากไป 

“บ๊ายบายค่ะคณุลงุ” 

หนนู้อยไม่ลมืหนัมาโบกมอืให้เขาแล้วตะโกนเสยีงใส คมัภนัยิ้ม

กว้างแล้วโบกมือตอบ ก่อนจะซ่อนมือให้ไวเมื่อแม่รันหันมาต่อว่ากัน

ด้วยสายตา 

คมัภนัไม่คดิจะเข้าไปกวนใจกวนตาลลนาอกีรอบ เขาเดนิเลยีบ

หาดไปท�าธุระของตัวเอง ปล่อยให้สองแม่ลูกได้อยู่กันตามล�าพังบน

เสื่อผนืย่อมใต้ต้นสนใหญ่ วนันี้มเีรื่องที่ต้องเจรจากบัเจ๊จกุ เจ้าของร้าน
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อาหารซฟีูด ที่เปิดกจิการใหญ่โตแต่จติใจคบัแคบ 

ชาวเรอืหลายคนบ่นให้ฟังว่าถูกเจ๊จกุกดราคา บรรดาสตัว์น�้าที่

ชาวประมงหามาได้อย่างยากล�าบาก สดใหม่ ส่งให้ถงึหน้ากระชงัของ

ร้าน แต่เจ๊จกุกลบัรบัซื้อด้วยราคาที่ต�่ากว่าเดมิ ด้วยข้ออ้างที่ว่าช่วงนี้

ขายล�าบาก แต่สิ่งที่เขาเหน็ช่างขดักบัค�าพูดของเจ๊จกุเหลอืเกนิ 

“ลูกค้าเต็มร้านแบบนี้ ขายดีพอดูนี่เจ๊”

“แหม่ กเ็พิ่งจะมวีนันี้ละที่พอขายได้ ว่าแต่มอีะไรมาขายให้เจ๊

ล่ะพ่อภัน นี่ปลาเก๋าขายดีมาก ลูกค้าชอบมาก พอจะได้มาสักสี่ซ้า 

ห้าตวัไหม” 

“ร้านอาหารที่เกาะเขาให้ราคาสูงกว่าขายกบัเจ๊ตั้งเท่าตวั พวก

น้าๆ ลงุๆ กพ็ากนัไปขายที่นู่นกนัหมด ต่อไปคงไม่มใีครมาขายกบัเจ๊

แล้วละ”

“อ้าว ได้ยงัไง!” เจ๊จกุขึ้นเสยีง เท้าสะเอวราวว่าองค์แม่ค้าปาก

ตลาดก�าลงัจะลง “ไอ้พวกนี้มนัยงัไง ของร้านเจ๊ไม่พอขาย ใครจะรบั

ผดิชอบ”

“เจ๊ก็ต้องรับผิดชอบเอง เจ๊ท�าตัวเอง กดราคาซะต�่าขนาดนั้น  

ทั้งที่เจ๊เองกข็ายได้ พวกเขามปีากมที้อง มลีูกเมยีต้องเลี้ยงนะเจ๊ ท�า

อะไรกน่็าจะเหน็ใจกนับ้าง ราคาขายหน้าร้านเจ๊มนักแ็พงอยูแ่ล้ว ก�าไร

ครึ่งต่อครึ่ง แบ่งมาให้พวกชาวเรอืบ้างจะเป็นไร ไม่งั้นเจ๊กร็บัซื้อต่อจาก

พวกพ่อค้าคนกลางหน้าเลอืดเถอะ ถ้าคดิจะเอาเปรยีบกนัขนาดนี้”

คัมภันไม่คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์มีเสียงมากพอจะต่อรองกับใครได้ 

ประสบการณ์ทางทะเลของเขายังน้อยหากเทียบกับรุ่นเก่าที่ช�านาญ

น่านน�้า แต่เขาเป็นคนตรง กล้าลุย และเข้ากับคนอื่นได้ง่าย พวกพี่

น้องชาวเรอืเลก็จงึอ้าแขนรบัเขา พร้อมสอนวชิาชพีทางทะเลให้อย่าง

เต็มใจ ส่วนเขาเองก็ตอบแทนพวกพี่น้องสายอาชีพเดียวกันด้วยการ
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ช่วยหาช่องทางขายรวมถงึการแปรรปูผลติภณัฑ์ตามความรูท้ี่เขาพอมี

“โธ่...พ่อภนั ช่วยเจ๊พดูกบัพวกเขาหน่อยเถอะนะ ก่อนหน้านี้มนั

ขายไม่ค่อยได้จรงิๆ”

“ผมเหน็เจ๊ขายดทีกุวนั ถ้าขายไม่ดเีจ๊เปิดอกีสาขาท�าไม ไม่เจ๊ง

พอดรี”ึ

คัมภันเถียงทันควัน เห็นกันอยู่คาตาว่าเพิ่งเปิดสาขาใหม่ เขา

ไม่ชอบคนตลบตะแลง เจรจากนัให้ตรงให้ชดัไปเลยดกีว่า 

“กไ็ด้ๆ เจ๊จะให้ราคามากกว่าเดมิกไ็ด้ พ่อภนัช่วยพดูให้พวกเขา

กลบัมาขายกบัเจ๊นะ”

“รกัษาค�าพดูด้วยนะเจ๊ ถ้าเกดิซ�้าขึ้นอกี ผมจะให้พวกเขาไปขาย

ที่เกาะกนัให้หมด”

“สญัญาจ้ะสญัญา”

คมัภนัไม่สนค�าสญัญาลมปากนั่น เขาเดนิออกจากร้านเจ๊จกุไป

ด้วยความสบายใจเปลาะหนึ่ง ชาวประมงเรอืเลก็หารายได้สู้เรอืใหญ่

ไม่ไหวอยูแ่ล้ว ช่องทางของพวกเขามไีม่มาก จบัสตัว์น�้าได้คราวละไม่กี่ 

กิโล แต่กลับโดนขูดรีดจากพวกพ่อค้าคนกลางหน้าเลือด พวกเขา 

หวังพึ่งการขายส่งตามร้านอาหารที่ให้ราคาสูงกว่า แต่บางร้านอย่าง

ร้านเจ๊จุกเป็นต้น ก�าลังเอาเปรียบพวกเขายิ่งกว่าพวกพ่อค้าคนกลาง 

อย่างนี้แล้วจะยอมอยู่เฉยได้หรอื 

จริงอยู่ว่าร้านอาหารมีมาก แต่ร้านใหญ่ที่พร้อมรับซื้อนั้นมีอยู่

ไม่กี่ร้าน ร้านเลก็ๆ ไม่นยิมสร้างกระชงัขงัสตัว์น�้าเป็นเพราะมค่ีาใช้จ่าย

พอสมควร ครั้นจะข้ามไปขายที่เกาะไกลๆ ก็ไม่คุ้มกับค่าน�้ามันเรือที่

ต้องสูญไป 

คัมภันเดินเลาะหาดมาเร่ือยๆ จวนถึงต้นสนใหญ่ที่สอง 

แม่ลกูยงันั่งอยู ่เขาหยดุเท้าแล้วเพ่งตามอง เพราะเหน็ท่าทางลบัๆ ล่อๆ 
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ของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งแต่งตัวคล้ายกับนักท่องเที่ยว สวมหมวกและ 

แว่นกันแดด นั่งเอนตัวสบายๆ บนเก้าอี้ผ้าใบถัดไปไม่ไกลนักข้าง 

ต้นสนใหญ่อีกต้น ในมือของชายคนนั้นถือนิตยสารเล่มโต ที่เดี๋ยว 

เลื่อนขึ้นปิดหน้า เดี๋ยวเลื่อนลง และสายตาหลังแว่นสีชานั่น คัมภัน 

คิดว่าไม่ได้สนใจตัวหนังสือในนิตยสารที่กลับหัว แต่อยู่ที่สองแม่ลูก 

ใต้สนอกีต้นต่างหากเล่า 

คงเพราะลลนานั่งหนัหลงัให้ชายต้องสงสยั หล่อนจงึไม่ได้แจก

สายตาต�าหนอิย่างที่ชอบแจกให้คมัภนัทกุครั้งที่พบหน้า แม่จงอางหวง

ไข่ดอุย่างไร ลลนาคงไม่แตกต่าง หากหล่อนรู้ว่ามชีายหนุม่อกีคนลอบ

มองหล่อนกับลูกสาวอยู่ตลอดเวลา ไม่ต้องเดาคัมภันก็รู้ว่าหล่อนจะ

รบีหอบลูกวิ่งข้ามถนนกลบัรสีอร์ตไปทนัท ี

“ล�าเอยีงนี่หว่า” 

คมัภนัพมึพ�าทนัททีี่ถกูลลนาจ้องกลบัมาด้วยสายตาพฆิาต เมื่อ

เขาหยุดมองน้องไลท์อยู่หลายนาที ลูกสาวหล่อนน่ารักน่าเอ็นดู เขา

นยิมชมชอบย่อมดกีว่าเกลยีดลกูหล่อนเป็นไหนๆ ทกีบัไอ้หนุม่ด้านหลงั

นั่นไม่เหน็ลลนาจะใส่ใจ แค่เขาแต่งตวัปอนๆ หล่อนกลบัพพิากษาราว

ว่าเขาคอืผู้ร้ายที่ไม่ควรอยู่ใกล้ เช่นนี้จะไม่ให้ว่าหล่อน ‘ล�าเอยีง’ ได้

อย่างไร

แค่เขามอง หล่อนก็คุยกับลูกแล้วช่วยกันเก็บข้าวของอย่างไว

ว่อง ลลนาจงูลกูไปแล้ว แต่คมัภนัยงัยนืสงัเกตอยูอ่กีสกัพกั เหน็ไอ้หนุม่

ต้องสงสัยคนนั้นลุกขึ้นจากเก้าอี้ผ้าใบแล้วเดินตามไปห่างๆ ครั้นสอง

แม่ลูกข้ามถนนไปเรียบร้อย ก็ยกโทรศัพท์ขึ้นสนทนาแล้วเดินย้อนมา

ทางคมัภนั แว่วเสยีงพูดคยุที่ไม่เบาสกันดิ

“ใช่ครบันาย บ้านสขีาวรสีอร์ตแอนด์สปา”

คมัภนัขมวดคิ้ว ไม่เข้าใจประโยคลอยลมนั่น รู้แค่ว่าบ้านสขีาว

รีสอร์ตแอนด์สปาคือที่พักของลลนากับลูก แต่ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นคือ
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ใคร มจีดุประสงค์อะไร คดิง่ายๆ ตามประสบการณ์ของตวัเอง อยู่ที่นี่

มาหลายปีดดีกั เพิ่งเคยเหน็ลลนากบัลูกเมื่อไม่นานมานี้ บางทหีล่อน

อาจมปัีญหากบัสามจีงึพาลกูหนมีาพกัใจ และตอนนี้สามคีงก�าลงัตาม

หาภรรยาและลูกอยู่กเ็ป็นได้

“เดี๋ยวอกีหน่อยกด็กีนั เดนิจูงมอืกะหนงุกะหนงิกนัรมิหาดนี่ละ 

แฮปปีเอนดงิ”

เรื่องราวมิได้จบแฮปปีอย่างที่คัมภันคิดไว้ เย็นย�่าในอีก 

สามวนัต่อมา เขาทิ้งสมอจอดเรอืไว้ที่เดมิ เพราะมปีลาเก๋าสี่ห้าตวัมา

ส่งให้เจ๊จุกตามต้องการ แต่วันนี้เขาไม่เห็นน้องไลท์กับคุณแม่อย่าง 

ทุกวัน วันก่อนหนูน้อยคงถูกดุเพราะจู่ๆ ก็วิ่งมาหาเขาแล้วร้องถาม 

เสยีงใสว่า 

‘มเีปลอืกหอยฉวยมาฝากหนูไหมคะ’

เขาท�าให้น้องไลท์ผิดหวังเพราะไม่ว่างไปเก็บเปลือกหอยสวย 

แต่วันนี้เขามีมาฝากถุงใหญ่ ตั้งใจว่าส่งปลาเก๋าให้เจ๊จุกเรียบร้อยจะ

ย้อนกลบัมาเอาถงุเปลอืกหอยที่ท้ายเรอืไปให้ ผดิหวงัอยูเ่หมอืนกนัเมื่อ

ไม่ได้ยนิเสยีงหวัเราะน่าฟังของเดก็ผู้หญงิช่างจ้อ

คัมภันรับเงินจากเจ๊จุกมานับแล้วเก็บใส่กระเป๋ามีซิปแบบคาด

เอวของตวัเองอย่างมดิชดิ เขาแวะซื้อเครื่องดื่ม อาหารส�าเรจ็รูป และ

ของใช้ที่หมดพอด ีรวมไปถงึน�้าดื่มสะอาดอกีสองขวดใหญ่ ของจ�าเป็น

พวกนี้ควรมีติดเรือเอาไว้เสมอ บางวันเขาล่องเรือเพลินไปไกลฝั่ง ก็

นอนค้างอ้างแรมมนัเสยีกลางทะเล วถิชีาวเรอืมกัเรยีบง่าย และเขาก็

หลงใหลชวีติสมถะเช่นนี้เหลอืเกนิ 

“น้องไลท์ น้องไลท์อยู่ที่ไหนลูก” 

คมัภนัชะงกัมอืที่ก�าลงัจะสตาร์ตเครื่องเรอื เขาเงยหน้าขึ้นมอง
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ไปที่ฝั่ง แม่จงอางหวงไข่วิ่งและตะโกนเรยีกลูกสาวไปทั่วทั้งหาด เหน็

หล่อนหยุดคุยกับรัชชานนท์ก่อนจะแยกกันไปคนละทาง เขากับหนุ่ม

หน้าหวานรู้จกักนัด ีเพราะมใีจรกัในการออกก�าลงักายเหมอืนกนั แต่

ช่วงนี้รัชชานนท์สนใจการปั่นจักรยาน เราจึงไม่ได้วิ่งและว่ายน�้าด้วย

กนับ่อยนกั 

“นี่นาย! เอาลูกฉนัไปไว้ที่ไหน เอาลูกฉนัคนืมานะ”

ทนัททีี่คมัภนัเดนิเข้าไปหา หวงัสอบถามเพราะเป็นห่วงเลศยา 

กลบัถกูลลนาตวาดลั่นแล้วกระชากเสื้ออย่างรนุแรง คมัภนัตกใจเพราะ

หล่อนร้องไห้ น�้าตาเปื้อนตาบวมจนขนตาเปียก จมูกกับแก้มแดงก�่า 

ลดทอนความสวยไปได้มากทเีดยีว

“ใจเยน็นะคณุ ฟังผมพูดก่อน”

“นายท�าอะไรลูกฉนั! เอาลูกฉนัคนืมาๆ” 

นอกจากไม่ฟัง ลลนายังทุบอกเขาอีกหลายครั้ง หล่อนร้องไห้

จนเสียงแหบแล้วทรุดลงนั่งหมดแรงบนพื้นทราย ไม่เปิดโอกาสให้

คัมภันอธิบาย กล่าวโทษว่าเขาคือคนร้ายลักพาตัวลูกสาวของหล่อน

ไป 

“ผมไม่ได้ท�าอะไรลูกคณุ คณุฟังผมนะ หยดุร้องไห้แล้วฟังผม”

ยิ่งห้ามลลนากย็ิ่งร้อง คมัภนัคดิว่าคงคยุกนัไม่รู้เรื่อง เขาจงึลกุ

ไปถามป้าแป๊ด แม่ค้ารมิหาดที่รูจ้กักนั ได้ความว่าลลนาตามหาลกูสาว

มาเกือบชั่วโมงแล้วแต่ยังไม่พบ มีคนเห็นว่าเลศยาขึ้นเรือเร็วไปกับ

ผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่ง รูปพรรณสัณฐานที่เล่ามาคัมภันและพวก

แม่ค้าไม่เคยเหน็มาก่อน ผู้ชายคนนั้นไม่เคยมาที่นี่ และการมาของเขา

คอืการพาตวัเลศยาไปจากลลนา 

“แล้วได้บอกคณุรนัรยึงั” 

“ยงัไม่ทนัได้บอกอะไรหรอกพ่อภนั คณุรนัเอาแต่ร้องห่มร้องไห้ 

ไม่ยอมฟังอะไรเลย แต่ป้าว่าผู้ชายคนนั้นไม่น่าจะใช่คนร้ายนะ ท่าทาง
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ดูใจดเีชยีว พ่อของเดก็รเึปล่า”

“อาจจะใช่หรอืไม่ใช่กไ็ด้ ผมฝากป้าแป๊ดโทร. ไปหาเป๊ียกที่เกาะ

ท ีให้ช่วยกระจายข่าว เพราะถ้าเขาพาเดก็ไปที่นั่นจรงิ คนของเราจะ

ได้คอยเป็นหูเป็นตา”

คมัภนัได้ข้อมลูมากพอแล้ว แต่สภาพของผู้หญงิที่นั่งสะอื้นกอด

เข่าคงไม่พร้อมรบัรู้อะไรตอนนี้ เขาเข้าใจความรู้สกึของหล่อนด ีหวัใจ

จะขาดรอนๆ เป็นเช่นไรเขาเคยสมัผสัมาก่อน ลลนาก�าลงัชอ็กเมื่อจู่ๆ 

ลูกสาวก็หายตัวไป ทั้งที่หล่อนระวังคนแปลกหน้าทุกคนที่เข้าใกล้

ลูกสาว และเรื่องเช่นนี้ไม่ควรเกดิขึ้นเลย
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ลลนาสงบลงมากแล้ว หล่อนยอมฟังในสิง่ทีค่มัภนัอธบิาย  

เขาดูเป็นคนที่ไม่ควรไว้ใจ แต่เขายืนยันว่าไม่ได้ลักพาตัวลูกสาวของ

หล่อน และเตม็ใจช่วยเหลอือย่างเตม็ที่ 

“คุณต้องมีสติให้มากนะ แล้วลองคิดดูว่าผู้ชายคนนั้นคือใคร  

ใช่พ่อน้องไลท์รเึปล่า”

“ลูกฉันไม่มีพ่อ!” ด้วยความปากไวจึงขึ้นเสียงกลับไปเมื่อถูก

แทงใจด�า ก่อนฉกุคดิขึ้นมาได้ว่า ลูกสาวหล่อนไม่ได้เกดิจากกระบอก

ไม้ไผ่ และพ่อของลูกคอืความกลวัที่ยงัฝังหวัหล่อนอยู่ทกุเช้าค�่า

“โอเค ไม่มีก็ไม่มี เราจะได้ตัดข้อสงสัยทิ้งไปทีละจุด แต่คุณ

ต้องใจเยน็ให้มากกว่านี้นะ ผมชื่อคมัภนั เรยีกผมว่าภนักไ็ด้ ผมไม่มี

เจตนาไม่ดใีดๆ ทั้งนั้น ผมแค่เอน็ดูลูกสาวคณุ แกเป็นเดก็น่ารกั ผมไม่

ได้คดิอกศุลอะไรจรงิๆ นะคณุรนั” 

ลลนาเงยหน้าขึ้นมาจ้อง แปลกใจเมื่อเขารู้จักชื่อหล่อน ทั้งที่

ตลอดมาหล่อนไม่เคยคดิผูกมติรกบัเขามาก่อน

“ผมจ�ามาจากน้องไลท์ ถ้ามนัท�าให้คณุไม่พอใจ ผมต้องขอโทษ

ด้วย” 

เขาดูเป็นคนเจียมตัว ขนาดคุยกันยังแทบตะโกนเพราะนั่งอยู่

1
คนในอดีต
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ห่าง เขาคงไม่กล้าเข้าใกล้เพราะกลวัหล่อนจะฟาดจะทบุเอาอกีรอบ

“นายคดิว่าเขาพาลูกฉนัไปที่ไหน”

ตามค�าบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์ เรือคนร้ายมุ่งหน้าไปทาง

เกาะเสมด็ สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจงัหวดั ที่คมัภนัให้ข้อมูลเพิ่ม

เตมิว่านั่งเรอืของเขาข้ามฟากไปได้ แม้จะใช้เวลานานกว่าเรอืโดยสาร

ขนาดใหญ่ แต่ลลนาใจร้อนเกนิกว่าจะนั่งรถไปรอตตีั๋วขึ้นเรอืที่ท่าเทยีบ

เรอืซึ่งมากไปด้วยนกัท่องเที่ยว 

หญิงสาวตัดสินใจโดยสารเรือหาปลาล�าเล็กของคัมภัน 

เมื่อเขาเสนอให้อย่างมนี�้าใจ ตวัเรอืโยกไปตามวถิคีลื่น เสยีงเครื่องยนต์

ดังกระหึ่มอยู่ตลอดเวลา เขาบังคับทิศทางด้วยหางเสือท้ายเรือ ส่วน

หล่อนนั่งโอนเอนอยู่ด้านหน้า พยายามมองไปให้ไกลสุดลูกหูลูกตา 

คลื่นกระทบตวัเรอืล�าน้อยที่พยายามฟันฝ่าไป 

ลลนาเวยีนศรีษะและคลื่นไส้ หล่อนไม่เคยโดยสารเรอืล�าเลก็มา

ก่อน ตัวเรือเจอแรงปะทะทั้งคลื่นลม ต่างกับเรือโดยสารขนาดใหญ่

มากทีเดียว ลลนาหลับตาลงเพราะได้ยินเสียงหวีดแหลมในหู ท้องที่

ว่างป่ันป่วนจนทนไม่ไหว สดุท้ายกโ็ก่งคออาเจยีนลงทะเล มอืข้างหนึ่ง

เกาะกราบเรอืเอาไว้ ส่วนอกีข้างกอดเสากระโดงเรอืไว้แน่น

“ไหวไหมคณุ เอายาดมไว้นะ ทนหน่อย เดี๋ยวกด็ขีึ้น วนันี้ลม

แรง เมฆฝนกค็รึ้มเชยีว” 

คมัภนัชะลอเครื่อง เขารนิน�้าใส่แก้วให้ลลนาแล้วส่งยาดมให้แก้

อาการวิงเวียน รอจนหล่อนบอกว่าไหวจึงเร่งเครื่องแล้วเดินทางต่อ 

อกีครั้ง

หญิงสาวหลับตาพิงเสากระโดงเรือไว้อย่างนั้นตามค�าแนะน�า

ของคมัภนัเพื่อลดอาการมนึเมา หล่อนเชื่อว่าตวัเองไหว ไม่อยากให้การ

เดนิทางต้องล่าช้าลง เพราะสิ่งส�าคญักว่าคอืชวีติของลูกสาวที่ยงัไม่รู้
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ชะตากรรม ถ้าผู้ชายตามค�าบอกเล่านั่นคือ ‘เขา’ อย่างที่หล่อนคิด 

ชวีติของเลศยาคงปลอดภยั แต่ชวีติของหล่อนเล่า จะอยูต่่อได้อย่างไร

นบัจากวนัที่เขาพรากลูกสาวไปจากอก

เมฆฝนที่ครึ้มไปทั้งฟ้าสร้างความปั่นป่วนให้ท้องทะเลไม่น้อย 

คลื่นลมกระโชกแรงส่งผลให้เรอืเลก็ของคมัภนัโอนเอน แล้วห่าฝนกเ็ท

กระหน�่าอย่างไม่เหน็แก่ใจคนเป็นแม่ที่ก�าลงัจะขาดรอนๆ คมัภนัตะโกน

บอกหล่อนว่าเขาต้องหาที่ก�าบงัหลบฝน ท่ามกลางคลื่นลมที่โถมใส่ไม่

ลมืหูลมืตา เรอืเลก็ไม่อาจฝืนต่อไปได้เพราะอนัตรายเกนิไป 

“ฉนัเป็นห่วงลูก ยงัไหวค่ะ ไปต่อเถอะนะ” 

ลลนายังใจร้อนเสมอ แต่คัมภันไม่ฟัง เขาหันหางเสือเปลี่ยน

ทศิทางเดนิเรอื มุ่งหน้าไปที่เกาะเลก็ๆ ซึ่งก�าลงัจะถงึในอกีไม่กี่นาที

“เราต้องหลบนะคุณรัน กลางทะเลอาจมีพายุ ถ้าคุณอยากมี

ชวีติอยู่ต่อเพื่อลูกของคณุ คณุต้องเชื่อผม” 

คัมภันโยนผ้าใบกันฝนที่มีเพียงผืนเดียวให้หล่อน เขาสั่งให้ 

หญงิสาวกางคลมุตวัเองเอาไว้ ในขณะที่ตวัเขายอมเปียกปอนท่ามกลาง 

ฝนที่เทลงมาไม่ขาดสาย

เมื่อถึงที่หมาย คัมภันก็ทิ้งสมอจอดเรือไว้แล้วกระโดดลง 

น�้าลกึเท่าเอวไปรอรบัผูโ้ดยสารอกีคน เขาบอกว่าไม่สามารถขบัเรอืไป

จอดได้ใกล้มากกว่านี้ เพราะชายฝั่งเต็มไปด้วยหินโสโครกที่อาจเป็น

ปัญหาต่อท้องเรอืของเขาได้ ฝนยงัตกหนกั ฟ้ายงัค�าราม ทั้งเขาและ

ลลนาเปียกปอนไปหมดทั้งตัว ผ้าใบที่หล่อนกางคลุมไว้ช่วยกันไม่ได้

มากนกัเพราะมลีมแรงเป็นอปุสรรค 

“ขึ้นหลงัผมเถอะ ข้างล่างมหีอยเม่นเตม็ไปหมด ผมไม่อยากให้

คณุเสี่ยง”

ลลนาส่ายหวั หล่อนไม่อาจรบัข้อเสนอของคมัภนัได้ แม้จะกลวั
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หอยเม่นฤทธิ์ร้ายใต้ทะเลนั่น 

“ผมไม่มีเจตนาล่วงเกินคุณหรอก แต่มันจ�าเป็น ถ้าคุณถูก 

หอยเม่นพวกนั้นต�า กล็้มเลกิความตั้งใจไปตามหาลูกสาวคณุเถอะ”

ราวว่าคมัภนัอ่านใจหล่อนออก พอจบค�าเขา ลลนากว็่าง่ายขึ้น 

หล่อนยอมเกาะหลังคัมภันแล้วกางผ้าใบคลุมตัวเอาไว้ตามค�าสั่ง คง

เพราะเขาตวัใหญ่ น�้าหนกัตวัหล่อนจงึไม่เป็นอปุสรรคต่อเขาเลยสกันดิ 

เขาสามารถเดินฝ่าน�้าลึกได้อย่างคล่องแคล่วโดยมีไฟฉายแบบสวม

ศรีษะเป็นเครื่องน�าทาง ไม่มเีดนิโซเซแม้ลมจะสะบดัจนยอดมะพร้าว

เอนไหวเป็นทวิแถว 

“ทางนี้คณุ” 

ทันทีที่ถึงฝั่งเขาก็ปล่อยหล่อนลงจากหลังแล้ววิ่งน�าไปอย่างรู้ 

เส้นทาง น่าแปลกที่บนเกาะเลก็ๆ มซีอกหนิลกึและกว้างคล้ายถ�้าพอ

เป็นที่ก�าบงัได้ คมัภนัถอดไฟฉายจากศรีษะแล้วใช้ส่องส�ารวจไปรอบๆ 

เมื่อแน่ใจว่าปลอดภยัด ีเขากย็ื่นไฟฉายอกีกระบอกให้หล่อนถอืเอาไว้

“เดี๋ยวผมจะกลบัไปเอาของที่เรอื คณุเอาผ้าใบปูรองนั่งไปก่อน 

ในนี้ปลอดภยั ไม่มอีะไรน่ากลวั อยูค่นเดยีวได้นะ เดี๋ยวผมรบีกลบัมา”

“ฉนัอยู่ได้”

เขาสั่งเหมือนหล่อนเป็นเด็ก หรือไม่ก็คิดว่าผู้หญิงทุกคนต้อง

อ่อนแอ กลวัความมดื หรอืขี้ตกใจเพราะเสยีงฟ้าค�าราม เขาคดิผดิแล้ว 

หล่อนเข้มแขง็มากกว่าที่เขาคดินกั

คมัภนัหายไปไม่นานจรงิๆ เขาวิ่งกลบัมาอกีครั้งในสภาพเปียก

โชก ในอ้อมแขนกอดถงุด�าใบหนึ่งเอาไว้แน่น เมื่อวางมนัลงเขากห็นัไป

บดิน�้าออกจากชายเสื้อ สะบดัผมที่เปียกลู่แนบศรีษะ เชด็หน้าเชด็ตา

แล้วหยบิข้าวของจ�าเป็นออกจากถงุด�าทลีะชิ้นสองชิ้น 

“คณุเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะ เปียกขนาดนี้เดี๋ยวจะไม่สบาย”

น่าแปลกที่ในเรือเขามีข้าวของพร้อมสรรพ เสื้อผ้าที่เขายื่นให ้
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ไม่ต่างจากที่เขาสวมนัก แต่ลลนายังลังเลเพราะไม่เห็นจุดลับตาใด 

พอจะเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ 

“ฉันไม่ได้รังเกียจเสื้อผ้านายหรอกนะ แต่ฉันไม่รู ้จะเปลี่ยน 

ยงัไง”

“งั้นเดี๋ยวผมออกไปข้างนอก เรยีบร้อยคณุกไ็ปเรยีกผมแล้วกนั”

คัมภันลุกแล้ว แต่ลลนารั้งเขาเอาไว้ มันดูเห็นแก่ตัวเกินไปถ้า

ต้องให้เขาออกไปตากฝนด้านนอกอกีครั้ง

“นายใช้ผ้าผืนนั้นผูกตาไว้ก็ได้ เดี๋ยวฉันจะเดินไปเปลี่ยนด้าน

หลงั แต่นายห้ามขี้โกงหนัไปแล้วกนั”

“ได้ครบั” เขาว่าง่ายเชยีว ผูกผ้าปิดตาเรยีบร้อยกน็ั่งนิ่งเป็นรูป

สลกั ไม่มไีหวตงิให้ลลนาหนกัใจ 

หญงิสาวรบีเปลี่ยนชดุที่เปียกออก ชดุใหม่ที่เขามนี�้าใจเอื้อเฟื้อ

ให้นั้นใหญ่ไปบ้าง แต่ในสถานการณ์คับขันมีเท่านี้ก็ถือว่าวิเศษมาก

แล้ว 

“นายไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะ ฉนัไม่หนัไปมองหรอก”

คมัภนัแกะผ้าปิดตาออก เขาเพยีงแค่ยิ้ม ไม่ได้พูดอะไร แต่ถอื

ไฟฉายเดนิดุม่ๆ เข้าไปด้านหลงั หายไปสกัพกักก็ลบัออกมาพร้อมเศษ

กิ่งไม้ใบหญ้าแห้ง เขาลงมอืก่อไฟทั้งที่เสื้อผ้ายงัเปียก นั่นท�าให้ลลนา

อดสงสยัไม่ได้ 

“ท�าไมไม่รบีเปลี่ยนเสื้อผ้าล่ะ”

“ผมมตีดิเรอืไว้แค่ชดุเดยีวเผื่อฉกุเฉนิ”

ลลนาก้มลงมองชดุที่ตวัเองสวม เพราะหล่อนแท้ๆ เขาจงึล�าบาก 

ลกูสาวหล่อนหาย เขาไม่จ�าเป็นต้องยื่นมอืเข้ามาช่วยเหลอื ตลอดเวลา

ที่ผ่านมาหล่อนไม่เคยมองเขาในแง่ดีเลย รู้สึกผิดที่ตัดสินคนจากรูป

ลกัษณ์ภายนอกเท่านั้น

“ขอบคณุนะ แล้วกข็อโทษที่เคยมองคณุไม่ด”ี 
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หล่อนยกเขาขึ้นมาอกีระดบั เพราะค�าว่า ‘นาย’ ที่ใช้เรยีกแทน

ตวัเขาฟังดูไม่ให้เกยีรต ิอย่างน้อยเขากม็นี�้าใจ หล่อนควรผูกมติรและ

หยบิยื่นไมตรใีห้เขาบ้าง

“คงคุณอะไรเล่าครับ คนบ้านๆ แบบผมไม่ได้เจ้ายศเจ้าอย่าง 

จะเรยีกนาย เรยีกไอ้ ผมไม่ถอืสาหรอก ตามสบายเถอะ”

“ฉนัสบายใจที่จะเรยีกแบบนี้ค่ะ” เพราะเคยถกูคนอื่นเหยยีบย�่า

ดแูคลน ลลนาจงึเข้าใจความรูส้กึนั้นด ีและหล่อนไม่ต้องการท�าเหมอืน

ที่เคยถูกกระท�ามาก่อน การให้เกยีรตคินอื่นถอืเป็นสิ่งที่ควรท�าให้ชนิ 

“หวิไหมครบั ผมมกีาต้มน�้า มาม่ากระป๋องกม็”ี 

คัมภันรีบเปลี่ยนเรื่อง คงเพราะท้องของหล่อนร้องท้วง เขา

กุลีกุจอหาของในถุงด�านั่น มันไม่ต่างอะไรกับกระเป๋าสารพัดนึกของ 

โดราเอม่อนเลย แซนด์วชิพร้อมกนิเขากย็งัมี

“ถ้ารอไม่ไหว กนิแซนด์วชิไปก่อนกแ็ล้วกนัครบั” 

เขาแกะซองแซนด์วชิให้หล่อนเรยีบร้อย คล้ายบงัคบักลายๆ ให้

หล่อนจดัการมนัลงไปให้หมด 

ลลนาไม่ปฏิเสธน�้าใจของเขา แต่หล่อนแบ่งแซนด์วิชออกครึ่ง

หนึ่งแล้วส่งคนืให้ เพราะคงไม่ใช่แค่หล่อนที่หวิ ท้องเขาเองกค็งไม่ต่าง

จากหล่อนนกั 

มิตรภาพของลลนากับผู้ชายแปลกหน้าค่อยๆ พัฒนาขึ้นตาม

ล�าดบั คมัภนัตั้งกาต้มน�้าจนเดอืดแล้วรนิน�้าร้อนใส่บะหมี่ถ้วยส�าเรจ็รปู

ส�าหรบัตวัเขาและลลนา ทั้งสองต่างจดัการมื้อค�่าของตวัเองไปเงยีบๆ 

ด้านนอกฝนยังกระหน�่า ฟ้ายังค�ารามคล้ายกลั่นแกล้ง ลลนาถอน

หายใจแล้ววางถ้วยบะหมี่ลงข้างตวัทั้งที่ยงัพร่องไปไม่ถงึครึ่ง 

“เราต้องอยู่ที่นี่อกีนานเท่าไหร่”

“จนกว่าฝนจะหยดุตก ผมเองกต็อบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่” 

ไม่ใช่ความผิดของเขา มนุษย์เราไม่มีวันอยู่เหนือธรรมชาติได้ 
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ลลนาต้องข่มใจไม่ให้คิดไปในแง่ร้าย แต่ความเป็นแม่ท�าให้หยุดคิด 

ไม่ได้เลย ป่านนี้เลศยาจะเป็นเช่นไร มื้อเยน็จะตกถงึท้องหรอืยงั ฝน

ตกหนัก จะเปียก จะหนาว จะไม่สบายหรือเปล่า เวลานอนใครจะ

กล่อม จะเล่านิทานให้ลูกฟัง คิดแล้วน�้าตาก็ท�าท่าจะไหล หล่อนรีบ 

เงยหน้าห้ามมนัไว้ ไม่ใช่เวลามาอ่อนแอให้ใครสงสาร

“คณุหนาวรเึปล่า” 

เสยีงของคมัภนัดงึให้ลลนาหลดุจากภวงัค์ห่วงหาแล้วหนัไปมอง 

เขายื่นผ้าห่มลายพร้อยมาให้ คงเหน็ว่าหล่อนนั่งกอดเข่า กอดตวัเอง

“ไม่หรอกค่ะ คณุน่าจะหนาวมากกว่าฉนั” 

คมัภนัควรจะหนาว เพราะเขาถอดเสื้อไปตากข้างกองไฟ รวม

ทั้งเสื้อผ้าเปียกของหล่อนที่เขาช่วยขึงเชือกเป็นราวแล้วตากเอาไว้ 

หล่อนเองสวมเสื้อแขนยาวกบักางเกงขายาว นั่งอยูข้่างกองไฟเช่นนี้ไม่

หนาวเลยสกันดิ โดยเฉพาะใจของหล่อน มนัร้อนรุ่มเสยียิ่งกว่าอะไรดี

“คิดในแง่ดีเข้าไว้นะครับ น้องไลท์ต้องปลอดภัยแน่ๆ ผมเชื่อ

อย่างนั้น” 

ลลนาเองกเ็ชื่อว่าลกูสาวต้องปลอดภยั แต่ถ้าคนที่พาลกูไปไม่ใช่ 

‘เขา’ กใ็จหายเกนิจะกล้าคดิต่อ ได้แต่ภาวนาให้ฝนฟ้ารวมถงึเทวดา

เจ้าขาเห็นใจคุณแม่คนนี้สักหน่อย แต่ดูเหมือนค�าขอจะไม่เป็นผล 

เพราะเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาจนลลนาสะดุ้ง ย�้าให้เข้าใจอีกครั้งว่า

มนษุย์เดนิดนิไม่มสีทิธิ์อยู่เหนอืธรรมชาตไิด้

“ขอบคุณที่เอ็นดูลูกสาวฉันนะคะ แกโชคดีที่ไปไหนก็มีแต่คน

รกั” 

เพราะเบื่อจะฟังเสียงฝนเสียงฟ้า หล่อนจึงหันมาคุยกับผู้ร่วม

ชะตากรรม คัมภันนั่งอยู่อีกฟากของกองไฟที่ลุกโชน ในเมื่อต้อง 

ตดิแหงก็อยู่กบัเขา ท�าความรู้จกักนัอกีสกัหน่อยคงไม่เสยีหาย 

“คณุมลีูกไหมคะ”
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คมัภนัสบตากบัลลนาเพยีงแวบเดยีวเท่านั้น แววตาของเขาบอก

ความอึดอัดลังเล ไม่คิดว่าค�าถามง่ายๆ ของหล่อนจะท�าให้เขาเงียบ

ไปได้ชั่วขณะ หล่อนจวนจะเอ่ยขอโทษที่ละลาบละล้วง แต่คมัภนัยอม

เปิดปากเล่าออกมาเสยีก่อน

“ครบั ผมมลีูกสาว” 

รอยยิ้มภายใต้หนวดเคราไม่กระจ่างนกั แต่ลลนาอาศยัอ่านจาก

ดวงตา ความรู้สกึของคนเป็นพ่อฉายกระจ่างอยูใ่นนั้น คมัภนัคงรกัลกู

ของเขามาก เพียงแค่พูดถึงลูกไม่กี่ค�า น�้าตาก็คลอตาเขาได้อย่าง 

น่าประหลาด เหน็เป็นผู้ชายตวัใหญ่แขง็แรง แต่เรื่องลูกเขากลบัยอม

เผยให้หล่อนเหน็ในมมุอ่อนแอ

“อายนุ่าจะพอๆ กบัน้องไลท์ แต่เราไม่ได้อยูด้่วยกนั ผมเคยเหน็

หน้าลกูแค่ครั้งเดยีวตอนคลอดใหม่ๆ ตวัแดงเชยีว หน้าตาจิ้มลิ้มเหมอืน

แม่เขามาก ไม่มสี่วนไหนคล้ายผมเลยสกันดิ”

ในรอยยิ้มมใิช่เพราะตลก ลลนารู้ว่าเขาพยายามกลบเกลื่อนให้

ดูเข้มแข็ง หล่อนแสร้งท�าเป็นมองไม่เห็นน�้าตาที่คลอจนเกือบล้นนั่น 

เขาก้มหน้าลง คงซ่อนมนัไว้ แต่ความอ่อนแอนั้นซ่อนได้ไม่มดิเพราะ

เสยีงแปร่งไปจากเดมิ 

“ลูกอยู่กบัภรรยาคณุหรอืคะ”

“ครบั แม่เขาคงเลี้ยงได้ดกีว่าผม” 

ลลนาพอจะเข้าใจสภาพครอบครัวของคัมภันได้บ้าง เขาแยก

กันอยู่กับภรรยาตั้งแต่ลูกเกิด แต่ในความเป็นพ่อยังโหยหา ยังรักลูก 

ไม่แปลกใจอีกต่อไปว่าท�าไมคัมภันจึงเอ็นดูเลศยา เพราะลูกสาวของ

เราวยัไล่เลี่ยกนั เขาคงคดิถงึลูกสาวมากจรงิๆ 

“ท�าไมไม่ไปหาลูกล่ะคะ ฉนัเชื่อว่าคณุจะเป็นพ่อที่ด”ี

“อย่าเลยครบั แกมคีรอบครวัใหม่ที่อบอุ่นดแีล้ว อย่าให้ลูกต้อง

รู้เลยว่าผมเป็นพ่อของแก”
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เป็นความคดิถงึที่แสนเจบ็ปวด ลลนาสมัผสัได้ ด้วยความเจยีม

ตวัของคมัภนัท�าให้เขาก้มหน้ายอมใช้ชวีติอยูภ่ายใต้ความโหยหานี้ไป

ตลอดกาล เมื่อคนเราถกูพรากจากสิ่งอนัเป็นที่รกั กป็ฏเิสธไม่ได้ว่าต้อง

ทุกข์หนักหน่วง ชะตาชีวิตของคัมภันช่างคล้ายกับหล่อนเหลือเกิน  

ต่างกันที่หล่อนไม่มีวันยอมให้ใครหน้าไหนมาพรากลูกสาวไปจากอก 

แม้ผู้นั้นจะเป็นพ่อที่สามารถเลี้ยงดูเลศยาได้ไม่ต่างจากหล่อน

“ขอโทษนะคะ ฉนัไม่น่าชวนคยุเรื่องนี้เลย”

“เพื่อความสบายใจของคุณ ผมยินดีครับ แต่ผมยืนยันนะว่า 

ไม่เคยคดิร้ายกบัลูกสาวคณุเลย”

“ฉนัเข้าใจคณุค่ะ ต้องขอโทษด้วยที่เคยท�ากริยิาไม่ดกีบัคณุ” 

“สภาพเหมอืนโจรแบบผม ไม่ว่าใครกค็งจะกลวัละครบั”

ลลนาหัวเราะ ต่อไปหล่อนจะไม่กลัวเขาอีกแล้ว และลูกสาว

หล่อนคงชื่นชอบเขาไม่น้อยเช่นกนั เพราะเหน็พูดถงึ ‘ลงุเปลอืกหอย

ฉวย’ อยู่บ่อยๆ 

เลศยาคือความสุขของคนเป็นแม่ คือแสงสว่างอันรุ่งโรจน์ จะ

เป็นไรไปถ้าหล่อนจะแบ่งปันความสขุและแสงสว่างนี้ให้ผู้ชายคนหนึ่ง

ที่คดิถงึลูกสาวเขาอย่างสดุแสน คมัภนัไว้ใจได้ และเขาได้รบัอนญุาต

ให้เลื่อนฐานะขึ้นเป็น ‘ลงุภนั’ ของลูกสาวหล่อนแล้วด้วยความเตม็ใจ

“แค่คณุเข้าใจ ผมกด็ใีจมากแล้วครบั”

รอยยิ้มของเขากว้างกว่าเดมิจนเหน็ฟันขาว ถ้าใบหน้าของเขา

เกลี้ยงเกลาจากหนวดเครารกคงน่าดมูากกว่านี้ ดวงตาด�าสนทิเช่นผม

หยกัศกที่ยาวระต้นคอ คิ้วเข้มและหนา ขนตางอนสวยช่างขดักบับคุลกิ

ห้าวๆ ลยุๆ หุน่เขาล�่า กล้ามเนื้อเหน็ชดัเจน ผวิสแีทนเข้มคงเพราะแดด

แรงกลางทะเลแผดเผา ภาพรวมเขาดูดี ใบหน้าคมคาย เพียงแต่รก

รงุรงัไปหน่อยเท่านั้นเอง

“คณุดูไม่เหมอืนคนไทย แต่กไ็ม่น่าจะใช่ลูกครึ่ง” 
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ลลนาเคยคลกุคลกีบัผู้ชายต่างชาตต่ิางเชื้อ เชื่อว่าตาหล่อนมอง

ไม่พลาด 

“แม่ผมเป็นลูกครึ่งบราซลิครบั คงได้เชื้อจากแม่มาบ้าง”

“แล้วคณุอยู่กบัแม่ใช่ไหมคะ”

“เมื่อก่อนน่ะใช่ แต่แม่ผมจากไปหลายปีแล้วครบั”

“ฉนัเสยีใจด้วยนะคะ”

ลลนาอยากถามเขาอกีหลายเรื่อง แต่กลวัเป็นการละลาบละล้วง

เกินงาม หล่อนยอมจบค�าถาม แสร้งบอกเขาว่ารู้สึกเพลีย อยากงีบ 

สักพัก และเขาเองก็แสนดีนัก จัดเตรียมที่ทางให้หล่อนได้พักในที่ 

เหมาะสม

“ไฟใกล้มอดแล้ว เดี๋ยวผมเข้าไปหาฟืนมาเพิ่ม ดึกๆ อากาศ 

จะเยน็”

จริงอย่างที่เขาว่า ลมที่โชยเข้ามาปะทะหอบไอเย็นมาเป็น

ระลอก หล่อนเองกเ็ริ่มหนาวจนต้องเอามอืซกุเข้าไปในเสื้อ 

“ข้างในมฟีืนด้วยเหรอคะ แปลกจงั”

“ไม่ใช่แค่เราหรอกครบัที่ใช้ที่นี่หลบฝน ชาวเรอืเกอืบทกุคนเคย

มาที่นี่ทั้งนั้น บางคนกห็อบกิ่งไม้มาทิ้งไว้เป็นกองๆ ถ่านบ้าง เทยีนบ้าง 

ไฟแชก็กม็ ีเพราะพวกเรารู้ครบัว่าถงึไม่ได้ใช้ คนอื่นกต็้องได้ใช้”

ได้ฟังแล้วลลนาก็ยิ้มตาม หาไม่ได้ง่ายในสังคมสมัยนี้ที่คนเรา

จะนกึถงึคนอื่น คนส่วนใหญ่สนใจตวัเอง นกึถงึแต่เรื่องของตวัเอง และ

ท�าเพื่อตวัเองกนัทั้งนั้น คมัภนัเป็นคนด ีลลนาเชื่อว่าเขาเป็นพ่อที่ดขีอง

ลูกเขาได้ แต่ภรรยาเขาคงต้องการมากกว่าความดีของคู่ชีวิต ความ

มั่งคั่ง มั่นคง เป็นเหตผุลส�าคญัที่ผู้หญงิหลายคนเลอืกทิ้งผู้ชายดีๆ  ไป

อย่างไม่เสยีดาย 
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ยิ่งดึกอากาศยิ่งเย็น ฝนหยุดตกแล้ว แต่คัมภันไม่คิดจะ 

ปลุกลลนาที่ก�าลังหลับสบาย หล่อนควรพักผ่อนให้เต็มที่ เก็บแรง 

เอาไว้สู้กับเช้าวันใหม่ เขาสละผ้าห่มให้หล่อนแล้วนั่งกอดตัวเองอยู ่

ข้างกองไฟ เสื้อผ้าที่เปียกตากไฟจนแห้ง สวมไว้พอให้คลายหนาวลง 

ได้บ้าง 

คัมภันหลับไม่ลงเพราะมีเรื่องให้ต้องคิดหลายเรื่อง ใจหนึ่งคือ

ห่วงเลศยา อกีใจมนัย้อนคดิถงึเรื่องราวในวนัวาน เรื่องของอดตีภรรยา

คอืความเจบ็ปวดที่ยากจะลมื เขาถูกหล่อนสลดัรกัแล้วหอบลูกไปกบั

ชายชู้ที่เหนือกว่าเขาทุกด้าน ลูกสาวของเขาแท้ๆ สิทธิ์เป็นพ่อเขายัง

ไม่มีโอกาสได้รับ แต่ผู้ชายคนนั้นกลับได้ไปทุกสิ่ง เพียงเพราะว่ารวย

กว่า มีหน้าตาทางสังคมมากกว่า ‘ไอ้กระจอก’ คนนี้ ที่เคยถูกอดีต

ภรรยาตราหน้าเอาไว้ 

‘จ�าใส่หวัเอาไว้นะ เดก็คนนี้ไม่ใช่ลูกของคณุ พ่อเขาเป็นเศรษฐ ี

ไม่ใช่ไอ้กระจอกไร้อนาคตอย่างคณุ!’

คัมภันเผลอก�าหมัดแน่นทุกครั้งที่หนังรันทดในอดีตฉายขึ้นใน

หวัเป็นฉากเป็นตอน เขาก้มหน้าซกุเข่าทกุครั้งเมื่อตวัเองอ่อนแอ ก่อน

จะยอมพ่ายแพ้และหลั่งน�้าตาให้สาแก่ใจทรมาน

  

แสงแดดลอดผ่านมาปลุกคัมภันที่เผลอหลับไปเพราะ 

ความเหนื่อยล้า ลลนาคงตื่นนานแล้ว หล่อนเปลี่ยนมาสวมเสื้อผ้า 

ชุดเดิมที่ดูทะมัดทะแมง เสื้อเชิ้ตสีน�้าเงินพับแขนถึงศอกกับกางเกง 

ผ้ายืดขาสั้นสีครีมที่ก้นกางเกงดูเลอะไปบ้าง หญิงสาวเดินออกไป 

ข้างนอก หายไปสกัพกักก็ลบัมาตะโกนบอกเขาอย่างตื่นเต้น

“ฝนหยดุแล้วค่ะ ฟ้าใสเชยีว” 

รอยยิ้มที่ส่งมาทักทายไม่ค่อยสดใสพอๆ กับแววตาแสนโศก 

ลูกสาวหายไปทั้งคน คงยากที่แม่จะหน้าชื่นตาบาน 
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“ล้างหน้าแปรงฟันก่อนได้นะคณุรนั”

ในถุงที่เขาขนมาจากเรือมีแปรงสีฟันอันใหม่ที่เพิ่งซื้อ เขายินดี

ยกให้ลลนา 

“ไม่ละค่ะ ตอนนี้ใจฉนัไปอยู่ที่เกาะเสมด็แล้ว”

เพราะประโยคนั้นเชยีว คมัภนัจงึรบีเกบ็ข้าวของขนกลบัไปไว้ที่

เรือ เตรียมพร้อมส�าหรับการออกเดินทางในช่วงเช้า แต่แล้วท�าไมจึง

รู้สึกแปลก ใจเต้นแรงนิดๆ เมื่อต้องย่อตัวลงนั่งให้ลลนาขึ้นขี่หลัง 

อกีครั้ง แม้เช้านี้ระดบัน�้าจะลดลงกว่าเมื่อคนื แต่รู้สกึว่าขาเขาล้า ก้าว

ช้าลง เขาเสียดายอะไรกัน ควรรีบจ�้าเท้าพาหล่อนขึ้นเรือให้ไวกว่านี้

ไม่ใช่หรอกหรอื

“มอีะไรคะ” 

ไม่แปลกที่หล่อนจะสงสยั เพราะจู่ๆ เขากห็ยดุ ไม่ยอมก้าวต่อ 

แต่จะให้ตอบหล่อนไปว่าใจสั่นคงท�าไม่ได้ 

“ขอบคณุนะครบัที่ไว้ใจผม”

เป็นค�าพดูที่เชยสนทิในความคดิของคมัภนั เพยีงแค่ต้องการผูก

มติรกบัผู้หญงิสกัคน เขาต้องท�าเพื่อหล่อนมากเพยีงนี้เชยีวหรอื

“คณุเป็นคนด ีฉนัดใีจที่ได้รู้จกัคณุค่ะ”

ลลนาไม่มวีนัได้เหน็รอยยิ้มกว้างใต้หนวดเครารก เขาส่งหล่อน

ขึ้นเรือเรียบร้อยก็ตั้งหน้าตั้งตาสาวสายสมอ สตาร์ตเครื่องยนต์ และ

บงัคบัเรอืล�าน้อยให้ค่อยๆ แล่นท้าคลื่นไปตามทศิทาง

สายตาของคมัภนัอดซกุซนไม่ได้ เขาอมยิ้มเมื่อเหน็ท่านั่งที่แสน

สบายของลลนา หล่อนไม่ใช่ผู้หญงิอ่อนแออย่างที่คดิ อดทนต่อความ

ล�าบากได้ และปรบัตวัได้เยี่ยมในสถานการณ์คบัขนั ซ�้ายงัไม่เรื่องมาก 

ไม่ขี้บ่น หล่อนมหีลายสิ่งที่น่าประทบัใจ และเขากป็ระทบัใจหล่อนเข้า

แล้วจรงิๆ 

“นั่นใช่ไหมคะ เกาะเสมด็” หล่อนชี้นิ้วเรยีวไปข้างหน้าแล้วหนั
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ไปถามเขาอย่างตื่นเต้น 

“ครบั ไม่เกนิห้านาทเีรากถ็งึแล้ว”

นบัเป็นการเดนิทางที่แสนวเิศษของคมัภนั เขาได้รบัมติรภาพที่

ดจีากลลนา มช่ีวงเวลาดีๆ  ที่ควรค่าแก่การจดจ�า ที่ผ่านมาเขาพงึพอใจ

ในความสมถะเรียบง่ายที่ไม่ต้องการให้ใครเข้ามาวุ่นวาย แต่นับจาก

วันนี้ชีวิตเขาจะมากไปด้วยสีสัน ที่เต็มใจให้ลลนากับลูกช่วยกันแต่ง

แต้มมนัไปตามต้องการ



นิลกาฬ  33

คัมภันพาลลนามาถึงช้าเกินไป นายเปี๊ยกรายงานว่าเมื่อ 

วานนี้มีผู้ชายขับเรือเร็วมากับเด็กผู้หญิงตามล�าพังจริง แต่ออกจาก

เกาะไปแล้วตั้งแต่เช้าตรู่ ลลนาหน้าเสียจนซีด มือหล่อนที่จับแขน 

คมัภนัเขย่านั้นเยน็เฉยีบ 

“เราจะท�ายงัไงกนัดคีะ” 

คมัภนัเองกม็ดืแปดด้าน แต่ลลนายดึเขาเป็นที่ปรกึษาเสยีแล้ว 

เขาต้องเข้มแขง็ และช่วยหาทางออกที่ดใีห้แก่หล่อนได้

“ลองโทร. กลับไปที่รีสอร์ตไหมครับ เผื่อทางนั้นจะมีข่าวอะไร

บ้าง”

ลลนารีบกดโทรศัพท์ที่นายเปี๊ยกยื่นให้ มือหล่อนสั่นพอๆ กับ

เสียงสนทนา แต่คัมภันคิดว่าคงพอมีข่าวดีอยู่บ้าง เขาเห็นหล่อนยิ้ม 

คิ้วที่ขมวดคลายออกได้ ก่อนหล่อนจะตดัสายแล้วรบีบอกเขา

“รบีกลบักนัเถอะค่ะ ป้าพดับอกว่าน้องไลท์อยู่ที่รสีอร์ต” 

คมัภนัเคยได้ยนิแม่ค้ารมิหาดพดูกนัอยูบ้่าง คดิไม่ถงึเหมอืนกนั

ว่าแท้จรงิแล้วลลนาคอืเจ้าของรสีอร์ต รชัชานนท์เคยเล่าให้ฟังเมื่อนาน

มาแล้วว่าบ้านสีขาวรีสอร์ตแอนด์สปาเป็นของหลานสาวพัทนี หลาย

ปีก่อนรีสอร์ตถูกลอบวางเพลิงจนเสียหายไปมากกว่าครึ่ง กว่าจะฟื้น

2
พ่อของลูก
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จากวกิฤตคิรั้งนั้นได้กห็นกัหนาพอดู แต่ฟ้าหลงัฝนย่อมสดใสเสมอ 

ในวันนี้ บ้านสีขาวรีสอร์ตแอนด์สปา แม้จะไม่ใช่รีสอร์ตขนาด

ใหญ่เทยีบเท่ารสีอร์ตหรรูะดบัห้าดาว แต่ลกูค้ากแ็วะเวยีนมาใช้บรกิาร

ไม่ขาดสาย และทกุครั้งที่นกัท่องเที่ยวถามถงึที่พกัดีๆ  สกัแห่ง คมัภนั

กม็กัแนะน�าที่นี่ให้เป็นตวัเลอืกแรกเสมอ 

คัมภันยื่นโทรศัพท์คืนให้นายเปี๊ยกแล้วรีบพาลลนากลับไปขึ้น

เรอื คณุแม่คนสวยใจร้อน นั่งไม่ตดิ หล่อนยนืเกาะเสากระโดงเรอืท้า

แดดท้าลมอย่างไม่เกรงกลัวว่าผิวจะเสีย ฝ้ากระหรือจุดด่างด�าจะมา

เยอืน เป็นครั้งแรกที่รู้สกึว่าเรอืเขาแล่นช้าเหลอืเกนิ ทั้งที่เคยภูมใิจมา

โดยตลอดว่าเครื่องยนต์รุ่นใหม่ก�าลงัแรงไม่เคยน้อยหน้าใคร 

“อีกนานไหมคะ” หล่อนหันกลับมาถามเขา ตาหรี่ลงเพราะ

แสงแดดเริ่มจ้า 

“ไม่นานครบั ผมพยายามเร่งอยู่” 

เขาอยากจะเร่งให้ไวกว่านี้ แต่มนัเกนิประสทิธภิาพของเครื่องยนต์ 

ลลนาคงร้อนใจเหลือเกินแล้ว สถานการณ์เช่นนี้เขาเองเคยพบพาน

และความรู้สกึคงไม่ต่างไปจากหล่อนนกั

“อย่าเพิ่งครบัคณุรนั ให้ผมเข้าไปใกล้กว่านี้อกีหน่อย”

คัมภันร้องห้ามเพราะลลนาท�าท่าจะกระโดดลงน�้าเมื่อเรือแล่น

ใกล้ถงึฝ่ังในระยะร้อยเมตร เรอืยงัสามารถเข้าไปจอดใกล้ฝ่ังได้อกี และ

ทนัททีี่เขาทิ้งสมอ คณุแม่ใจร้อนกร็บีลงจากเรอื เดนิลยุน�้าลกึแค่น่อง

ไปอย่างว่องไว โดยไม่สนใจคนที่ร่วมชะตากรรมกบัหล่อนมาตลอดคนื

“เจอกนัที่รสีอร์ตนะคะ” 

ฟังประโยคนั้นแล้วความน้อยใจเลก็ๆ กม็ลายไปสิ้น คมัภนัยิ้ม

ตอบ ถุงเปลือกหอยของเลศยายังวางอยู่ที่เดิม วันนี้เขาจะส่งมันให้ 

ถงึมอืเจ้าของ หวงัว่าจะได้รบัรอยยิ้มและเสยีงหวัเราะสดใสของหนนู้อย 

เป็นสิ่งตอบแทน 
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ลลนาชะงักเท้าเพราะผู้ชายท่ีลุกขึ้นจากโซฟาแล้วเดินมา 

เผชญิหน้ากบัหล่อนคอื ‘บดนิทร์ฉตัร’ เป็น ‘เขา’ จรงิๆ ที่ลกัพาตวั 

เลศยาไป บดนิทร์ฉตัรเกลยีดหล่อน และเชื่อว่าหล่อนเลี้ยงลกูให้ดกีว่า

เขาไม่ได้ ด้วยเหตนุี้หล่อนจงึต้องหนไีปไกลถงึสเปน เมื่อเขาลั่นวาจา

ว่าจะพรากลูกไปจากอกหล่อนให้จงได้ 

“แม่รนัขา คณุพ่อกลบัจากซาหวนัแล้วค่ะ”

ลูกสาววิ่งมากอดขาแล้วยิ้มแก้มแทบปริ ดวงตาเป็นประกาย

บอกว่ามีความสุข ผิดกับหัวใจของลลนาที่ก�าลังปริร้าว บดินทร์ฉัตร

บอกให้ลูกรู้แล้วว่าเขาคอืใคร ซึ่งหล่อนโกหกตลอดมา ในความเข้าใจ

ของเลศยาคอื พ่ออยู่บนสวรรค์ เฝ้ามองอยู่บนนั้นชั่วกาลนาน

“ไปช่วยยายพดัท�าขนมดกีว่านะ ปล่อยให้แม่รนัคยุกบัพ่อก่อน

เนอะ” 

พทันคีงเหน็ว่าท่ามกลางสถานการณ์น่าอดึอดันี้ เลศยายงัเดก็

เกนิจะรบัรู้ได้ 

ป้า หลาน และรชัชานนท์จากไปแล้ว ปล่อยให้ลลนารบัมอืกบั

ปัญหาใหญ่ตามล�าพงั หล่อนคดิมาตลอดว่าวนันี้ต้องมาถงึ แต่ไม่คดิ

ว่าจะเรว็นกั หล่อนยงัไม่พร้อมจะสู้หน้ากบับดนิทร์ฉตัรเลย 

“ใจร้ายเกนิไปนะ พาลูกหนผีมไปแล้ว ยงับอกแกว่าผมตายไป

แล้วอกี”

บดนิทร์ฉตัรจงใจเน้นค�าว่า ‘ตาย’ ด้วยน�้าเสยีงกระแทกกระทั้น 

ลลนาไม่ทนัได้ตอบโต้กลบั เขากฟ็าดฟันใส่อกีด้วยวาจาดูแคลน

“เก่งนะ เลี้ยงลูกผมได้โตและน่ารกัขนาดนี้ คดิว่าคณุจะไปไม่

รอดซะแล้ว”

“ลูกฉันค่ะ เราสองคนไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกัน สิทธิ์ขาดตาม

กฎหมายเป็นของแม่เท่านั้น”

“ห”ึ บดนิทร์ฉตัรมไิด้ยี่หระกบัความจรงิข้อนั้นเลย เขาขยบัเข้า
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มาใกล้แล้วกวาดตามองหล่อนตั้งแต่ศรีษะจดปลายเท้า “ผมมสีทิธิ์ทาง

สายเลอืด รวมทั้งตวัคณุเอง ผมกเ็คยเกี่ยวข้องมานกัต่อนกั”

รอยยิ้มหยันนั่นบาดใจลลนาจนเจ็บลึก รวมถึงกิริยาที่จงใจ

หยามกนั เขาถอืวสิาสะลูบและจบัเอวคอด พร้อมทั้งโน้มหน้าลงมาหา

ลลนาอย่างจงใจ

“อย่ามาท�าหยาบคายที่นี่ กลบัไปซะ แล้วอย่ามายุ่งกบัลูกฉนั

อกี” 

ลลนากดเสยีงต�่า ผลกัไสเขาให้ออกห่าง บดนิทร์ฉตัรตายจาก

หวัใจหล่อนไปนานแล้ว อดตีร้อนไม่ควรได้กลบัมาเต้นเร่าผลาญชวีติ

หล่อนได้อกีครั้ง 

“น้องไลท์คอืลูกผม ผมมสีทิธิ์พาแกไปเมื่อไหร่กไ็ด้”

“เรื่องของเรามนัจบไปนานมากแล้ว ฉนัไม่เคยเรยีกร้องอะไรจาก

คณุเลย ฉนัรูว่้าฉนัผดิต่อคณุมาก แต่กช็ดใช้ให้คณุแล้วด้วยการไปจาก

ชวีติคณุ คณุควรจะพอใจแล้วจบมนัไปสกัท ีคณุเกลยีดฉนั คณุไม่ควร

ดงึฉนักบัลูกเข้าไปในชวีติของคณุอกี”

“ใช่! ผมเกลยีดคณุ ผู้หญงิหลอกลวงปลิ้นปล้อนอย่างคณุมนั

น่ารงัเกยีจ แต่ลูกผม สายเลอืดผม ไม่ควรมแีม่อย่างคณุ ผมไม่อยาก

ให้ลูกเป็นแบบคณุ เข้าใจไหม!”

ลลนาเจ็บไปทั้งสองแขนเพราะแรงมือใหญ่ของบดินทร์ฉัตรบีบ

มนัแน่น เขาเขย่าจนหล่อนคลอนไปทั้งตวั ซ�้ายงัตะคอกใส่หน้า แล้ว

ผลักแรงจนหล่อนเสียหลักล้มลง ทุกภาพเหตุการณ์ในอดีตถูกเขา

กระชากออกมาฉายเป็นฉากเป็นตอน หล่อนผดิที่เคยท�าร้ายจติใจเขา

อย่างหนกัหนาทั้งที่เขารกั และความผดิที่หล่อนก่อไว้ก�าลงัเอาคนื เจบ็

ยิ่งกว่าถูกเขาควกัหวัใจมาขย�้าคอืการพรากเลศยาที่เปรยีบดงัชวีติไป 

“หยดุเดี๋ยวนี้นะ!” 

บดนิทร์ฉตัรจงใจเข้ามารกุรานลลนาที่ก�าลงัล้ม แต่เขาถูกต่อย
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แรงจนหน้าหันและเซเสียหลักไปอีกทาง เสียงค�ารามเมื่อครู่คือเสียง

ของคัมภันที่ทะเล่อทะล่าเข้ามาผิดจังหวะ และสถานการณ์ที่ก�าลังคุ

อยู่แล้วกย็ิ่งระอเุดอืด

“ไอ้สวะนี่ผวัใหม่เธอเหรอ หาดกีว่านี้ไม่ได้รไึง!” 

บดนิทร์ฉตัรยนืได้มั่นคงกป็ากร้ายหยาบคาย มองเหยยีดคมัภนั 

วอนโดนซดัปากอกีสกัหมดัสองหมดั 

หนุ่มชาวเรือคงข่มใจน่าดู เขามีน�้าใจช่วยพยุงลลนาให้ลุกขึ้น 

ผดิกบับดนิทร์ฉตัรที่เลอืกท�าร้ายหล่อนด้วยวาจาผรสุวาท

“ส�าส่อนไม่เลอืก สารเลว!” 

“หบุปาก! ขนืพูดมากอกีค�าได้หยอดน�้าข้าวต้มแน่”

“พอเถอะค่ะ” 

ลลนารบีห้ามทพั หล่อนรั้งแขนคมัภนัเอาไว้ เขาไม่ได้เกรงกลวั

บดนิทร์ฉตัรสกันดิ ตั้งท่าอาจหาญจะเข้าโจมตอีกีรอบ หน้าตาถมงึทงึ

ครึ้มหนวดเครารกดูน่ากลวัขึ้นอกีเป็นกอง มวยคนละรุ่นกนัเช่นนี้ ไม่มี

ทางที่บดนิทร์ฉตัรจะสู้คมัภนัได้ 

“ผมกลบัมาอกีแน่!”

เป็นการดทีี่บดนิทร์ฉตัรยอมถอนทพักลบัไปก่อน ลลนาไม่ได้หนั

ไปมองเขาอีกเพราะล้าแรงเกินกว่าจะรับรู้สิ่งใด หล่อนยกสองมือปิด

หน้าแล้วร้องไห้เพราะกลั้นต่อไม่ไหว นานแล้วที่ห่างหายไปจากความ

ทกุข์ทรทาน มนัหวนกลบัมาหาหล่อนเรว็เหลอืเกนิ หล่อนยงัเสพสขุที่

ได้รบัไม่อิ่มหน�าเลย 

“ผมขอโทษที่เข้ามา แต่เพราะเขาท�าร้ายคณุ” 

คัมภันมีเจตนาดี ลลนาเข้าใจ แต่ตอนนี้หล่อนไม่พร้อมจะ

สนทนากบัใครทั้งนั้น 

“ฉนัอยากอยู่คนเดยีวค่ะ”

“แต่เขาเข้าใจคณุผดิ เพราะผม” คมัภนัไม่ฟังค�าขอ 
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ลลนาเองก็เหนื่อยเกินจะสนความเข้าใจผิดนั้น บดินทร์ฉัตร

เกลยีดหล่อน ต่อให้คมัภนัไม่อยู่ตรงนี้ เขากม็องหล่อนไม่ดอียู่ร�่าไป

“ช่างเขาเถอะค่ะ คุณกลับไปก่อนเถอะนะคะ วันนี้ฉันเหนื่อย

เหลอืเกนิแล้ว”

สหีน้าอดิโรยของลลนาท�าให้เขาไม่กล้าเซ้าซีต่้อ คมัภนัหิว้ 

ถงุเปลอืกหอยที่วางอยูใ่นมมุห้องแล้วเดนิออกไปทนัท ีเขายนือยูข้่างนอก 

นานแล้ว ได้ฟังเรื่องของลลนากับผู้ชายนิสัยหยาบคนนั้นมาตั้งแต่ต้น 

ไม่ใช่ว่าเสยีมารยาทสอดรู ้แต่ประตกูระจกบานเลื่อนปิดไม่สนทิ ลลนา

ล้มเหลวกบัชวีติคู่ แต่ยงัเหลอืแก้วตาดวงใจที่ล�้าค่า ต่างจากเขาที่ไม่

เหลอือะไรเลย 

“อ้าว พ่อภนั มธีรุะอะไรรเึปล่า มาหาพ่อนนท์เหรอ”

เสยีงเอ่ยทกัคุน้เคยท�าให้คมัภนัต้องปรบัสหีน้า เขาพนมมอืไหว้

พทัน ีลูกค้าประจ�าที่เคยอดุหนนุปูปลากบัเขาอยู่บ่อยครั้ง

“เปล่าครบั ผมมาหาน้องไลท์ ตั้งใจจะเอาเปลอืกหอยพวกนี้มา

ให้” คมัภนัชูถงุในมอืแล้วยิ้ม 

พัทนีมองเขาอย่างส�ารวจอยู่ครู่หนึ่งก่อนพยักหน้า “สงสัยจะ

เป็นเธอสินะ ที่ยายรันเคยเล่าให้ฟังว่าชอบท�าลับๆ ล่อๆ แอบมอง

ลูกสาวเขา”

“ครับ ผมเอง แต่ตอนนี้คุณรันเข้าใจแล้วว่าผมไม่ได้คิดร้าย

อะไร”

“แต่เธอกห็ายไปกบัหลานสาวฉนัทั้งคนื” 

“คณุพดัอย่าเพิ่งเข้าใจผดิไปนะครบั”

เสียงพัทนีดุขึ้นจนคัมภันตกใจ เขาละล�่าละลักอธิบายให้พัทนี

เข้าใจว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีต้นสายปลายเหตุอย่างไรบ้าง ตัวเขาเอง

บรสิทุธิ์ใจแต่ต้น ไม่เคยคดิร้ายกบัลลนาและลูกสาวสกันดิ เขาเตม็ใจ
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ช่วยเหลอื และเข้าใจความรูส้กึของลลนาเป็นอย่างด ีแรกเริ่มเขาไม่ได้

คดิ แต่ถามใจตวัเองตอนนี้กพ็ูดได้ไม่เตม็ปากว่าไม่คดิอะไรกบัลลนา 

“เพราะเป็นเธอหรอกฉนัถงึหมดห่วง ตั้งแต่พ่อนนท์บอกว่ายาย

รนัขึ้นเรอืเธอไป แต่ไอ้หนวดเครารกๆ นี่น่ะ โกนออกบ้างได้ไหม ใคร

เขาเหน็เขากม็องไปในแง่ร้ายซะหมด”

จรงิอย่างพทันว่ีา เพราะเขาเพิ่งถกูผูช้ายใจหยาบคนนั้นดแูคลน

สดๆ ร้อนๆ แม้ลลนาจะเคยท�าผิดต่อสามีมาก่อน แต่ไม่ใช่เหตุผลที่ 

ลูกผู้ชายจะท�าร้ายผู้หญงิได้ 

“น้องไลท์อยู่กับตานนท์ที่ใต้ต้นไม้ข้างในนั่นละ เดินเข้าไปอีก

หน่อยกถ็งึ”

“ขอบคณุครบั” 

คัมภันนอบน้อมกับผู้ใหญ่ทุกคน นั่นเป็นข้อดีที่ท�าให้มีคนรัก 

เมตตา และคอยช่วยเหลอื ชายหนุ่มเดนิไปตามทางที่พทันบีอก แต่ก็

อดที่จะหันกลับไปมองออฟฟิศด้านหน้าไม่ได้ เห็นพัทนีเดินเข้าไปใน

นั้น คงเป็นห่วงหลานสาว เช่นเดยีวกบัเขาที่ห่วงจติใจบอบช�้าของลลนา 

อยากอยู่เคยีงข้างหล่อน และแบ่งเบาทกุข์หนกัหนาเหล่านั้นบ้าง

“คณุลงุ” 

เสียงใสของเลศยาดังมาก่อนตัว หนูน้อยกระโดดลงจากชิงช้า

แล้วถลาล้ม ร้อนให้รชัชานนท์รบีประคองให้ลกุขึ้น 

“เป็นแผลรเึปล่า เจบ็ตรงไหนไหม ไหนให้ลงุนนท์ดูซ”ิ

“ไม่เจบ็ค่ะ น้องไลท์จะไปหาคณุลงุ” 

แม่หนูน้อยดิ้นหนีความเป็นห่วงของรัชชานนท์ไปหาคัมภัน 

พร้อมแจกยิ้มกว้างโชว์ฟันเรยีงเกอืบสวย เสยีว่าหลดุหายไปแล้วหนึ่งซี่

“เปลอืกหอยฉวยของน้องไลท์ใช่ไหมคะ” 

“ใช่ค่ะ ของน้องไลท์หมดถงุนี่เลย”

คัมภันย่อตัวลงนั่งแล้วยื่นถุงเปลือกหอยให้เลศยารับไปถือเอา
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ไว้ แม่หนูน้อยกล่าวขอบคุณเสียงใสแล้วชี้ชวนเขาให้ไปเล่นด้วยกันที่

ใต้ต้นไม้ใหญ่ มขีองเล่นมากมายกองอยู่บนเสื่อสนี�้าเงนิ บนโต๊ะกลาง

สนามมแีก้วน�้าและแก้วนมของเลศยา

“คณุนั่นเอง คณุลงุเปลอืกหอยฉวยของยายตวัแสบ” 

รชัชานนท์เอ่ยแซว็ เรยีกรอยยิ้มของคมัภนัให้กว้างยิ่งขึ้น 

เลศยาน่ารกัสดใสสมวยัสี่ขวบ เดก็น้อยไร้เดยีงสาเกนิกว่าจะรู้

เรื่องซับซ้อนของผู้ใหญ่ ป่านนี้ลลนาจะเป็นอย่างไรบ้าง ดูแล้วผู้ชาย

คนนั้นคงไม่ยอมเลกิราง่ายๆ 

“เมื่อวานน้องไลท์หายไปไหนมาคะ แม่รันตามหาให้ทั่วเลย”  

รชัชานนท์เอ่ยถามในสิ่งที่คมัภนัเองกอ็ยากรู้

“คณุพ่อพาน้องไลท์นั่งเรอืไปดนูางเงอืกฉวยค่ะ มนีางยกัษ์ด้วย”

“ท�าไมไม่ขอแม่รนัก่อน” รชัชานนท์ซกัต่อ

“คุณพ่อขอแล้ว บอกว่าแม่รันให้น้องไลท์ไปได้” เด็กน้อยจะรู้

อะไร ใครลวงใครหลอกคงตามไม่ทนั ส่วนใหญ่จะเชื่อค�าพดูของผูใ้หญ่

ว่าเป็นจรงิเสมอ

“เมื่อวานผมพาคุณรันไปตามหาที่เกาะ แต่กลางทะเลมีพาย ุ

เราเลยต้องหาที่หลบกนัก่อน”

คัมภันหันไปอธิบายกับรัชชานนท์ เขาเองเป็นห่วงชื่อเสียงของ

ลลนา หายไปกับเขาตามล�าพังทั้งคืน คนอื่นอาจมองไม่ดีและนินทา

เสยีหาย

“รนักแ็บบนี้ละครบั กบัเรื่องลูกน่ะ ใจร้อนตลอด” 

“แต่ผมเข้าใจคุณรันนะ ลูกทั้งคน แถมน่ารักแบบน้องไลท์นี่  

เป็นใครใครกห็่วง”

“ไปเที่ยวกับคุณพ่อสนุกไหมคะน้องไลท์” รัชชานนท์หันมาซัก

หนูน้อยที่ดูเหมอืนจะสนใจแต่เปลอืกหอยในถงุ

“ซาหนกุค่ะ แต่คณุพ่อไม่มนีทิานซาหนกุแบบแม่รนั”
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“คุณลุง พาน้องไลท์ไปหาแม่รันนะคะ” เลศยาเกาะแขนแล้ว

จ้องคมัภนัตาใส 

แต่เขาคงใจอ่อนไม่ได้ เวลานี้ลลนายังไม่พร้อมจะพบหน้าใคร 

แม้แต่ลูกรกั 

“อยู่เล่นกบัลงุดกีว่านะ แม่รนัมงีานต้องท�าอกีเยอะ”

“คณุพ่อกลบัซาหวนัรยึงัคะ”

รัชชานนท์คงกลั้นข�าเอาไว้ไม่อยู่ เมื่อคัมภันตอบหนูน้อยไปว่า

พ่อกลบัสวรรค์แล้ว แม้ใจคดิอยากส่งบดนิทร์ฉตัรลงนรก ไม่ต้องกลบั

มาเหยยีบที่นี่อกีเลยกต็าม 

“ผมสบายแล้วละงานนี้ ยายตวัแสบมพีี่เลี้ยงเพิ่มอกีคน คยุกนั

รู้เรื่องด้วยแฮะ”

“เดก็คนเดยีวต้องเลี้ยงกนัสองคนเลยรตึานนท์”

พทันเีดนิมาเมื่อไหร่ไม่มใีครทนัสงัเกต ส่วนเลศยา ทนัททีี่ได้ยนิ

เสียงของพัทนีก็วิ่งเข้าไปกอดขาร้องขอขนมอร่อย เด็กยังไงก็คือเด็ก 

เลี้ยงง่าย ดแูลง่าย จติใจยงัสะอาดสะอ้าน จะด่างพร้อยหรอืไม่กข็ึ้นอยู่ 

กบัผู้ใหญ่จะแต่งแต้มขดัเกลา

“ไปเถอะตานนท์ ไปอยูท่ี่ออฟฟิศ เผื่อลกูค้าขาดเหลอือะไร เดี๋ยว

ป้าดูยายไลท์เอง”

รชัชานนท์รบัค�าอย่างว่าง่าย คมัภนัเองกห็มดธรุะแล้วจงึกล่าว

ลา แต่พัทนีรั้งไว้ให้อยู่ต่อ เพราะมีงานไม่ยากไม่ง่ายขอแบ่งน�้าใจให้

คมัภนัช่วยเหลอื

“ปั๊มน�้าเสียอยู่ตัวหนึ่ง ช่างเขายังไม่มีเวลามาดูให้เลย พ่อภัน

พอจะซ่อมได้ไหมล่ะ”

“อยู่ที่ไหนครบั เดี๋ยวผมช่วยดูให้” 

พัทนีจูงเลศยาเดินน�าหน้าไป แทงก์น�้าข้างรีสอร์ตหลังใหญ่มี 

ปั๊มน�้าใช้การไม่ได้อกีตวั 
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คมัภนัเดนิเข้าไปส�ารวจ เขาเคยซ่อมป๊ัมน�้าตวัเลก็ๆ มาบ้าง และ

คดิว่ากลไกต่างๆ คงคล้ายคลงึกนั

“พอไหวไหมล่ะ”

“น่าจะพอได้ครบั แต่คงต้องใช้เครื่องมอืหลายตวั”

“ตามมานี่ส ิกล่องเครื่องมอือยู่ที่โรงเกบ็ด้านหลงั ฉนัจะพาไป”

พทันปีล่อยคมัภนัไว้กบัป๊ัมน�า้ช�ารดุแล้วพาเลศยามาทีห้่อง 

ครัว หลานตัวน้อยร้องขอขนมกับน�้าหวานของโปรด เมื่อได้ตาม

ต้องการก็เงียบเสียงแล้วหยิบคุกกี้ช็อกโกแลตเข้าปากไม่หยุดมือ  

เลศยาเลี้ยงง่าย คงเพราะเป็นเด็กผู้หญิงจึงไม่ค่อยซุกซน แต่ประสา

เด็กวัยนี้ช่างพูดช่างถาม พัทนีหวั่นใจอยู่เหมือนกันว่าจะต้องโกหก

หลานอกีหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องของลลนากบับดนิทร์ฉตัร

เรื่องมันก็ผ่านมานานตั้งแต่ลลนาตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 

ความสัมพันธ์ของทั้งสองคลุมเครือตลอดมา ลลนาเคยใช้ชีวิตอยู่บน

ความสนกุและหลงละเลงิ ครั้นประมาทจงึพลาดพลั้ง หลานสาวยนืยนั

ว่าไม่ได้รกับดนิทร์ฉตัร และไม่ต้องการเป็นตวัปัญหาส�าหรบัเขา หล่อน

ตั้งใจปิดบงัเรื่องลูก ไม่ต้องการให้เขารบัผดิชอบช่วยเหลอื 

แต่ความลบักลบัไม่มใีนโลก เมื่อบดนิทร์ฉตัรรูค้วามจรงิสงคราม 

แย่งลกูจงึบงัเกดิ และนั่นคอืชนวนเหตใุห้ลลนาตดัสนิใจกลบัไปใช้ชวีติ

ที่สเปนอีกครั้ง สเปนเปรียบเสมือนบ้านที่ลลนาคุ้นเคย หล่อนเติบโต

ขึ้นที่นั่น และชวีติเหลวแหลกของหล่อนกเ็ริ่มต้นจากที่นั่นเช่นกนั 

‘ถ้าเขาตดิต่อกลบัมา กรณุาบอกผมด้วยนะครบั’ 

‘อย่างน้อยกข็อให้ผมได้เหน็หน้าลูกสกัครั้ง’

ค�าขอของบดินทร์ฉัตรเมื่อสี่ปีก่อน พัทนีไม่เคยท�าตาม เพราะ

ต้องการปกป้องหลานสาว และเชื่อว่าลกูในท้องจะเปลี่ยนลลนาให้เป็น

คนใหม่ได้ วนันี้ลลนาเปลี่ยนไปแล้วจรงิๆ เหมอืนไม่ใช่หลานสาวที่เคย
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เหลวไหลคนเดมิ ความคดิอ่านเตบิโตเป็นผูใ้หญ่สมวยั อกีทั้งงานบ้าน

งานเรือนที่ไม่เคยได้เรื่องก็แทบไม่มีที่ติเลย อดีตที่ผ่านมาของลลนา 

ไม่น่าจดจ�านัก หลานสาวคงอยากลืมทุกเรื่องในอดีตและคนในอดีต 

แต่ในวนันี้คงรู้ซึ้งแล้วว่า ไม่มใีครหนอีดตีไปได้พ้น

“อิ่มแล้วก็ไปนอนนะลูก สิบโมงกว่าแล้ว ยายพัดจะได้เตรียม

มื้อเที่ยงเอาไว้ให้” 

พัทนีเห็นเลศยานั่งตาปรืออยู่บนเก้าอี้ คุกกี้พร่องไปหลายชิ้น 

ส่วนน�้าหวานกซ็ดเสยีจนหมดแก้ว

“แม่รนัอยู่ไหนคะ น้องไลท์คดิถงึแม่รนั” 

พทันลีกุขึ้นเดนิไปอุ้มหลานตวัน้อย ลลนากนิยาแก้ปวดหวัแล้ว

ขึ้นไปนอนพกัอยู่บนห้อง ครั้นจะพาเลศยาเข้าไปรบกวนกก็ลวัหนนู้อย

จะพดูถงึเรื่องสะเทอืนใจ เมื่อครูท่ี่ได้คยุกบัลลนา สภาพของหลานสาว

ยังแย่เพราะเอาแต่ร้องไห้ ต้องปลอบให้ก�าลังใจกันอยู่พักใหญ่กว่า

ลลนาจะสงบและยอมขึ้นไปพกัผ่อน 

“แม่รนัอยู่นี่ค่ะน้องไลท์ ขึ้นไปดูการ์ตูนข้างบนดไีหมคะ”

“อ้าวรนั ท�าไมไม่นอนพกัสกังบีล่ะลูก”

คนที่พัทนีก�าลังนึกถึงโผล่หน้าเข้ามายิ้มเหนื่อยๆ สองตายังดู

บวม แต่จมูกกบัแก้มหายแดงลงบ้างแล้ว 

“อยู่กบัลูกดกีว่าค่ะ ให้นอนตอนนี้คงยากจะหลบั”

ลลนาอุม้เลศยาเดนิออกจากห้องครวัไป แต่เสยีงของหนนู้อยยงั

แจ้วๆ ถงึการ์ตูนแสนสนกุ เพราะยงัเลอืกไม่ได้ว่าจะดูเรื่องอะไรก่อน 

พทันเีข้าใจลลนา และเข้าใจความรูส้กึของบดนิทร์ฉตัร ช่วงเช้า

ที่เขาพาเลศยากลับมาส่ง เขากล่าวขอโทษที่พาลูกไปโดยไม่ได้ขอ

อนญุาต เพราะรู้อยู่แก่ใจว่าลลนาไม่มวีนัยอมให้ลูกไปกบัเขา ตวัเขา

เองมกีจิการที่ต้องดแูลอยูใ่นจงัหวดันี้ จงึมกัให้ลกูน้องคอยตดิตามข่าว

ของลลนากบัลูกเสมอ ทนัททีี่ได้ข้อมูลแน่ชดัว่าลลนาอยู่ที่นี่ เขาจงึมา 
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บดนิทร์ฉตัรดใีจเมื่อได้พบลกู มคีวามสขุเมื่อได้กอดได้หอม และอยูก่บั

ลูกอย่างที่เขาต้องการ

‘ผมไม่เคยลมืลลนากบัลกูเลย’ ค�าพดูของบดนิทร์ฉตัรบอกความ

รู้สกึทั้งหมดของเขาได้ด ี

ก่อนหน้านี้พัทนียังหวังอยู่ลึกๆ ให้หลานสาวเห็นแก่ลูกและ

พจิารณาการใช้ชวีติคู่ร่วมกบับดนิทร์ฉตัรอกีครั้ง แต่เมื่อเขายนืยนักบั

ลลนาว่ายงัเกลยีด ในฐานะป้าคงไม่มคีวามสขุถ้าหลานสาวต้องทนอยู่

กบัคนที่ไม่ได้รกัเพื่อเตมิเตม็ค�าว่า ‘พ่อ’ ส�าหรบัลูกน้อย ครอบครวัที่

อบอุน่ไม่จ�าเป็นต้องพร้อมด้วยพ่อ แม่ และลูกเสมอไป ยคุสมยัเปลี่ยน

ไปมากแล้ว ผู้หญิงยุคนี้แกร่งพอจะใช้ชีวิตและยืนได้ด้วยล�าแข้งของ 

ตวัเอง ถ้าต้องร่วมชวีติกบัใครสกัคนที่ไร้รกัจนทกุข์หนกัหนา การเลอืก

อยู่ได้ด้วยตวัเองถอืว่าดยีิ่งกว่าเป็นไหนๆ  

“พักกินข้าวกินน�้าก่อนสิพ่อภัน”

พัทนียกแก้วน�้าเก๊กฮวยมาเสิร์ฟให้ช่างจ�าเป็น พร้อมข้าวผัด

กนุเชยีงจานใหญ่ที่เพิ่งปรงุเสรจ็เมื่อครู่

“ขอบคณุครบัคณุพดั อกีนดิเดยีวกจ็วนจะเสรจ็แล้วครบั”

หน้าที่รกไปด้วยหนวดเครามอมยิ่งขึ้นเพราะน�้ามนัจาระบเีลอะ

แก้ม และคงไม่ใช่แค่ที่หน้า สองมอืใหญ่ของเขากเ็ลอะมากทเีดยีว

“เรยีนมาร ึดูคล่องเชยีว”

“ครูพักลักจ�าน่ะครับ พวกลุงๆ น้าๆ พาซ่อมเครื่องเรือบ่อย  

พวกปั๊มพวกวาล์วกพ็อผ่านมอืมาบ้างครบั”

“กด็นีะ แล้วช่วงนี้พอหาปูหาปลาได้เยอะไหมล่ะ เหน็ว่าเข้าหน้า

มรสมุแล้ว รายได้คงน้อยลงสนิะ”

พทันเีลยีบๆ เคยีงๆ ถามเพราะเหน็หน่วยก้านของคมัภนัใช้ได้ 

ช่างประจ�ารสีอร์ตลาออกไปแล้วเป็นเดอืน จนป่านนี้ยงัไม่มใีครมายื่น
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ใบสมคัรเลย นายช่างเก่งๆ ไม่สนใจท�างานกบัรสีอร์ตเลก็ๆ ที่เงนิเดอืน

ไม่สูงนกั ส่วนใหญ่กเ็ข้าเมอืงหางานกบับรษิทัที่มั่นคงมากกว่า 

“กน็้อยลงครบั แต่กพ็ออยู่ได้”

“สนใจท�างานกบัฉนัไหม กพ็วกงานซ่อมงานสวนเลก็ๆ น้อยๆ 

นี่ละ ไม่ต้องมาท�าทกุวนัหรอก วนัไหนพ่อภนัออกทะเลได้กไ็ป วนัไหน

มพีาย ุออกไม่ได้กม็าท�า”

คมัภนัซบัเหงื่อที่หน้าด้วยแขนเสื้อแล้วมองพทัน ี เขาไม่ได้ตอบ

รบัทนัท ีแต่นิ่งคดิอยู่สกัพกัก่อนจะซกัข้อสงสยัเพิ่มเตมิ

“แบบพาร์ตไทม์ใช่ไหมครบั”

“ใช่ แบบนั้นละ ค่าจ้างกค็ดิเป็นรายวนั ฉนัให้วนัละห้าร้อย ถ้า

พ่อภนัสะดวกพรุง่นี้กม็าหาฉนันะ ท�าผมเผ้าให้มนัเรยีบร้อย หนวดเครา

นั่นกด็้วย ถ้าไม่ล�าบากนกักโ็กนออกไปเสยีบ้าง”

พัทนีไม่ได้รังเกียจความรกของคัมภัน แต่ถ้าเขาต้องท�างานใน 

รสีอร์ต พบปะคนมากมาย เกรงว่าลูกค้าจะตกใจ หน้าตาคมเข้มอย่าง

คมัภนัคงดูดขีึ้น ถ้าเขารู้จกัจดัแต่งตวัเองเสยีบ้าง

“ผมจะเอาไปคดิดูครบั” 

พทันพียกัหน้า รูส้กึถกูชะตากบัหนุม่ชาวเรอืคนนี้ตั้งแต่แรกเหน็

เมื่อสามปีก่อน คนพื้นที่แถบนี้ไม่มใีครไม่รูจ้กัเขา คมัภนัเป็นคนด ีชอบ

ช่วยเหลอืคนอื่น และมคีวามสามารถพอตวั ที่ส�าคญั เขาปกป้องหลาน

สาวของนางได้ ที่ลลนาเล่าให้ฟังยงัแปลกใจไม่หาย คดิไม่ถงึว่าคมัภนั

จะกล้าซัดหน้าบดินทร์ฉัตรเพียงเพราะลลนาถูกผลักล้มลง พัทนีเชื่อ

เหลอืเกนิว่าบดนิทร์ฉตัรจะไม่เลกิราวโีดยง่าย ดงันั้น การหาองครกัษ์

ดีๆ  ให้หลานสาวสกัคนจงึเป็นสิ่งที่ป้าคนนี้ควรท�า 
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บดินทร์ฉัตรขับรถกลับคอนโดเกือบไม่ไหว เพราะหูอื้อ  

ตาพร่า ใจปวดร้าว ไม่ใช่เพราะหมัดหนักหน่วงของเศษสวะคนนั้น  

แต่เป็นเพราะเขาท�าตวัเอง ถ้าเขาตดัลลนาออกจากชวีติได้ ลมืหล่อน

กบัลูกให้สิ้นจากใจเหมอืนอย่างที่หล่อนท�า วนันี้เขาคงไม่ทรมาน 

เขายอมรบัว่ายงัเกลยีดหล่อน เกลยีดเพราะหล่อนเคยหลอกให้

รกั เกลยีดเพราะหล่อนเหยยีบย�่าหวัใจรกัแท้ของเขา พดูได้เตม็ปากว่า 

‘เกลยีด’ แต่ท�าไมยงันกึถงึและอยากรูค้วามเป็นไปของหล่อนกบัลูกอยู่

ทกุเวลา หวัใจเขาลงิโลดเหลอืเกนิเมื่อรู้ข่าวว่าหล่อนกลบัมา และกลบั

มาพร้อมลูกน้อยที่แสนน่ารกัของเรา 

เมื่อเกลยีดสิ่งใดกค็วรหลกีหนใีห้ไกล หรอือยู่ให้ห่างจากสิ่งนั้น 

แต่นี่เขาท�าอะไร พยายามพาตวัเองเข้าไปอยู่ใกล้ๆ และรบัรู้ทกุความ

เป็นไปของคนที่เกลยีดอย่างนั้นหรอื

“โธ่โว้ย!” 

ข้าวของบนโต๊ะราบเป็นหน้ากลองเพราะพายอุารมณ์ บดนิทร์-

ฉัตรไม่สนแม้โทรศัพท์จะกระเด็นไปตกข้างโซฟา และก�าลังบรรเลง

รงิโทนไพเราะ เขารู้ว่าใครรออยู่ที่ปลายสาย ปาลดิาตั้งค่าในโทรศพัท์ 

ก�าหนดริงโทนนี้ไว้เป็นพิเศษเพื่อบอกให้รู้ว่าหล่อนโทร. เข้ามาหา แต่

3
ความเจ็บที่ไม่เคยลืม
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กะจติกะใจเขาในเวลานี้ยงัพลุ่งพล่าน ไม่พร้อมสนทนากบัใครทั้งสิ้น

เงาอดตีฉายภาพลลนาให้เหน็ เขาเคยมคีวามสขุกบัผูห้ญงิที่รกั

มากที่สดุในห้องนี้ ยงัจดจ�าทกุกริยิาของหล่อนได้ดจีบัขั้วหวัใจ รอยยิ้ม 

เสียงหัวเราะ หรือแม้แต่บทเริงรักที่เข้าขากันดียังไม่เคยจางไปไหน 

ยอมรบัอย่างหน้าไม่อายว่ายงัคดิถงึ เขาคดิถงึลลนา แต่ไม่กล้ายอมรบั 

ว่ายงัรกัและอาลยัอาวรณ์ 

ชวีติของทกุคนต้องก้าวเดนิไปข้างหน้า แม้วนันี้เขาจะมปีาลดิา 

อยู่เคียงข้างในฐานะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย และอีกไม่เกิน 

สี่เดือนนับจากนี้เขาจะมีลูกชายของตัวเอง ก่อนนี้เคยคิดอย่างน่า

รงัเกยีจว่าปาลดิาแทนที่ลลนาได้ แต่ความจรงิแล้วกลบัไม่ใช่เลย ไม่มี

ใครแทนใครได้ และหวัใจเขากย็งัมเีงาของลลนาตรงึแน่นอยู่ร�่าไป 

“คณุกลบัมาท�าไม กลบัมาท�าร้ายผมอกีท�าไม!” 

เขาตะคอกใส่รปูของลลนาที่ตั้งโชว์รอยยิ้มสวยบนหวัเตยีง ก่อน

จะปัดมันกระเด็นตกลงไปด้านล่าง เสียงโทรศัพท์เงียบไปสักพัก 

ก่อนดังขึ้นมาอีกรอบ บดินทร์ฉัตรเริ่มร�าคาญเสียงโหวกเหวกจึงยอม

กดรบัสายอย่างไม่พอใจนกั

“จะให้ไปไหน ผมมงีานด่วนแต่เช้า นี่กเ็พิ่งจะกลบัถงึห้อง”  

เสยีงหงดุหงดิของเขาท�าให้ปาลดิาเลกิตั้งค�าถาม ในยามที่สามี

อารมณ์ร้อน หล่อนจะเป็นฝ่ายเยน็ลงก่อนเสมอ และไม่เคยมสีกัครั้งที่

บดนิทร์ฉตัรจะเยน็ลงเพื่อภรรยาของเขาบ้าง 

“ไม่มอีะไรต้องห่วงหรอก แค่นี้นะ ผมเหนื่อย”

บดนิทร์ฉตัรรบีตดับทเมื่อปาลดิาแสดงความห่วงใยเพราะตดิต่อ

เขาไม่ได้ตลอดคนืที่ผ่านมา เขาควรบอกหรอืว่าจงใจปิดโทรศพัท์เพราะ

ต้องการใช้เวลาที่มคี่ากบัลูกสาวของเขา ปาลดิาไม่เคยระแคะระคาย

เรื่องลลนามาก่อน เพราะหล่อนเป็นคนมาทหีลงั ความสมัพนัธ์ระหว่าง

เขากบัหล่อนเริ่มต้นด้วยความผดิพลาดในคนืที่เขาเมามาย คนืนั้นเขา
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มีความสุขกับลลนา มันคือฝันที่สมจริงเหลือเกิน ครั้นลืมตาตื่นกลับ

พบปาลดิานอนอยูเ่คยีงข้าง จงึได้รูว่้าเขาพลาดไปแล้วอย่างไม่น่าอภยั  

พ่อแม่ของปาลดิาสนทิกบัครอบครวัเขา และหวงัให้สองตระกลู

เกี่ยวดองกนัมาตลอด ดงัค�าโบราณที่ว่า เรอืล่มในหนองทองจะไปไหน 

วันที่หล่อนบอกว่าตั้งครรภ์ นั่นคือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิต เขา

แต่งงานกับปาลิดาตามความต้องการของผู้ใหญ่ หล่อนอ่อนกว่าเขา

หลายปี เพิ่งเรียนจบปริญญาตรีและช่วยดูแลกิจการครอบครัว เมื่อ

แต่งงานกับเขาจึงได้เข้ามาช่วยงานที่รีสอร์ตบนเกาะพงัน ปาลิดามี

ความเป็นผู้ใหญ่เกินอายุ ข้อดีของหล่อนคือมีเหตุผล ไม่ท�าตัวน่า

ร�าคาญเหมอืนผู้หญงิบางคนในวยัเดยีวกนั ยามมปัีญหากระทบกระทั่ง 

หล่อนเลือกเป็นฝ่ายเงียบและฟังมากกว่าดันทุรังถกเถียงเอาเป็น

เอาตาย

ช่วงที่ผ่านมาบดินทร์ฉัตรมีเวลาให้ปาลิดาน้อยเป็นปกติเพราะ

ทุ่มสมองคดิแต่เรื่องงาน การท�างานเป็นบ้าเป็นหลงัจนอ่อนล้าช่วยให้

เลกิฟุ้งซ่านถงึลลนาได้ ตลอดหลายปีมานี้เหมอืนมบีางสิ่งขาดหายไป

จากชวีติ ‘รกัแรกนั้นลมืยาก’ ใครบางคนเคยกล่าวประโยคนี้ไว้ และ

เขากร็ู้ซึ้งแล้วว่าเป็นจรงิดงันั้น 

ลลนาคอืผูห้ญงิคนแรกที่เขารกั เขาหลงความสวยความมเีสน่ห์

ของหล่อนจนโงหวัไม่ขึ้น หล่อนเข้ามาท�าให้ชวีติเขามสีสีนั เขาตดัสนิ

ใจขอหล่อนแต่งงานเพื่อสร้างครอบครวัที่อบอุ่น หล่อนไม่ปฏเิสธ และ

กรอกหเูขาด้วยค�าว่ารกัตลอดมา หล่อนใช้ความรกัหลอกเขา ลดตวัลง

มาให้เสพสขุเพยีงเพื่อผลประโยชน์ที่หล่อนจะได้รบั ยมืมอืเขาท�าเรื่อง

ชั่วร้าย ลอบวางเพลงิรสีอร์ตของพ่อตวัเอง และเขากเ็ตม็ใจให้หล่อน

สนตะพายเสมอ 

สุดท้ายในวันที่ความจริงกระจ่าง เขาจึงได้รู ้ว่าลลนาแค่ใช้

ร่างกายเขาแก้เหงา แต่ไม่เคยรกัเขาสกันดิ เขาตราหน้าหล่อนว่าเป็น
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ผู้หญิงสารเลว และจากวันนั้นก็สัญญากับตัวเองว่าจะเอาคืนทุกสิ่งที่

ลลนาท�าไว้ เขาเคยเจบ็ปวดเพยีงใด เสยีใจและผดิหวงัเพยีงใด ลลนา

ต้องได้รับกลับไปร้อยเท่าพันทวี ค�าขอโทษเพียงค�าเดียวของหล่อน

ทดแทนความรู้สกึที่เขาสูญเสยีไปไม่ได้เลย 

สายแล้วแต่เลศยายังหลับสนิทเพราะฤทธิ์ยา กลางดึก 

ลูกสาวมไีข้ ลลนาจงึต้องคอยเชด็ตวัลดไข้ให้จนรุ่งสาง คงเป็นผลจาก

การนั่งเรอืท้าแดดท้าลม บดนิทร์ฉตัรพาลูกหายไปทั้งคนื เขาจะดูแล

เลศยาได้ดเีท่าไหร่กนั 

“รนั ให้ป้าเข้าไปได้ไหม”

ลลนาลกุขึ้นเดนิไปเปิดประตใูห้พทัน ีสายป่านนี้แล้ว ป้าคงห่วง

เพราะหล่อนกบัลูกยงัไม่ลงไปร่วมโต๊ะ

“น้องไลท์ไม่สบายน่ะค่ะ”

“ตายจรงิ แล้วนี่กนิยาไปตอนไหน” 

พทันรีบีไปที่เตยีง องัหลงัมอืวดัไข้หลานที่ยงัหลบัสบายใต้ผ้าห่ม

สหีวาน

“เช้ามดืนี่เองค่ะ สกัสบิโมงจะต้องป้อนอกีครั้ง”

“รนัลงไปกนิข้าวก่อนเถอะ เดี๋ยวป้าจะช่วยดูให้ก่อน” 

ลลนารบัค�าอย่างว่าง่าย เพราะตั้งใจจะลงครวัไปเตรยีมอาหาร

ให้ลูกสาว ถ้าเลศยาตื่นขึ้นมาจะได้กนิมื้อเช้าและกนิยาต่อเนื่อง 

วันนี้ภายในรีสอร์ตผู้คนพลุกพล่านเพราะเป็นวันหยุด มีลูกค้า

แวะเวียนมาสอบถามและเข้าชมห้องพักกันเรื่อยๆ รัชชานนท์คงวุ่น 

กบังานในออฟฟิศ ส่วนหล่อนยงัตดิภารกจิจงึปลกีตวัไปช่วยไม่ได้ 

“คณุรนัครบั” 

ลลนาหันขวับ ก่อนจะชะงักเพราะหล่อนไม่รู้จักผู้ชายตรงหน้า 

หรอืว่าจะเป็นลูกค้าของรสีอร์ต 
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“สอบถามรายละเอยีดห้องพกัได้ที่ออฟฟิศด้านหน้าเลยนะคะ” 

ดูเหมอืนเขาจะอึ้งไป รอยยิ้มคล้ายขบขนักบัดวงตาคู่นั้นสะกด

ให้ลลนาจ้องหน้าเขาอกีครั้ง เหมอืนเคยรูจ้กักนัมาก่อน แต่สมองหล่อน

คดิไม่ออกเสยีแล้วว่าเขาชื่ออะไร

“ผมคมัภนัไงครบั คณุรนัจ�าผมไม่ได้เหรอ”

ลลนาร้องอ๋อในใจ ก่อนหล่อนจะหวัเราะเยาะสมองเลอะเลอืน

ของตวัเอง วนันี้คมัภนัไม่ได้สวมชดุชาวเรอื เขาสวมเสื้อยดืโปโลสเีขยีว

อ่อนรัดกล้ามอกเข้าชุดกับกางเกงยีนขายาวสีเข้ม เขาแต่งตัวดูดีกว่า

ทกุวนั และที่ดกีว่านั้นจนหล่อนจ�าไม่ได้คอืทรงผมใหม่ที่สั้นเข้ารปู และ

หนวดเครารกที่ถูกก�าจดัออกจากใบหน้าคมคาย

“หล่อแบบนี้ ใครจะจ�าได้ล่ะคะ” ลลนาเอ่ยชมจากใจ ท�าเอา

ผู้ชายตวัใหญ่ยิ้มกว้างไม่หบุทเีดยีว

“มแีต่คนจ�าผมไม่ได้ รู้สกึไม่มั่นใจเลย”

ใครจ�าคัมภันเวอร์ชันใหม่ได้ตั้งแต่แรกเห็นนั่นถือว่าแปลก  

พื้นฐานรูปร่างหน้าตาเขาดีอยู่แล้ว ถ้าขัดสีฉวีวรรณกว่านี้อีกสักนิด 

ลลนากล้ารบัประกนัได้ว่า เขาจะกลายเป็นพ่อหนุม่เนื้อหอมที่ทรงเสน่ห์

เอาการ  

“อะไรเข้าฝันคะ”

“ไม่ได้ฝันอะไรหรอกครบั แต่ผมจะมาท�างานกบัคณุพดั กเ็ลย

ต้องจดัการตวัเองสกัหน่อย”

ลลนาอึ้งอกีรอบ หล่อนเอยีงหน้ามองเขาอย่างไม่เข้าใจนกั

“ไม่ได้ประจ�าหรอกครบั เป็นช่างพาร์ตไทม์”

“เหรอคะ ดจีงัค่ะ ยนิดทีี่ได้ร่วมงานกนันะคะ”

ทักทายพนักงานใหม่พอเป็นพิธีแล้วลลนาก็ปลีกตัวออกมา

เพราะหน้าที่ของตนยังไม่เรียบร้อย หล่อนใช้เวลาจัดการมื้อเช้าของ 

ตวัเองไม่นานนกั แต่ที่พถิพีถินัเกอืบครึ่งชั่วโมงคอืเบนโตะ อาหารกล่อง
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สไตล์ญี่ปุน่ที่ทกุเมนรูงัสรรค์แตกต่างไปตามจนิตนาการ ส่วนใหญ่นยิม

ตกแต่งเป็นรูปการ์ตนูตวัโปรดของเดก็ๆ ที่บรรดาคณุแม่ใช้ความน่ารกั

และสีสันสวยงามของอาหารเป็นตัวหลอกล่อให้ลูกๆ กินอาหารได ้

ง่ายขึ้น 

ลลนากดข้าวสวยออกจากพมิพ์หมน้ีอย และตดัสาหร่ายชิ้นเลก็

ตกแต่งหน้าตา ก่อนจะห่มเจ้าหมีที่หลับปุ๋ยด้วยแผ่นไข่เจียวรสเลิศ 

ราวกบัว่าเจ้าหมอี้วนยงันอนหลบัแสนสขุใต้ผ้าห่มอุ่น 

เมื่อเมนหูน้าตาดพีร้อมเสร์ิฟ ลลนากย็กถาดอาหารออกจากครวั 

หล่อนประคองอย่างระวังเพราะกลัวว่าน�้าซุปจากถ้วยและนมร้อน 

รสชอ็กโกแลตที่แม้จะมฝีาปิดอย่างดกีระฉอกหก 

“ยกไปไหนครบัคณุรนั ให้ผมช่วยนะครบั”

พนักงานใหม่เสนอตัวทันที ครั้นหล่อนปฏิเสธเขาก็ยังตื๊อ โดย

ให้เหตผุลว่าเขาเป็นพนกังาน หล่อนควรใช้งานเขาให้คุม้ค่าจ้าง ลลนา

จงึยอมให้คมัภนัยกถาดอาหารแล้วเดนิตามไปจนถงึประตูรั้วบ้าน 

“ส่งตรงนี้กพ็อค่ะ เดี๋ยวฉนัยกขึ้นไปข้างบนเอง”

“น้องไลท์ทานมื้อเที่ยงเรว็จงัครบั เพิ่งจะสบิโมงกว่า”

“มื้อเช้าน่ะค่ะ พอดแีกไม่ค่อยสบาย ไม่รู้ป่านนี้จะตื่นหรอืยงั”

คมัภนัดลูงัเล ไม่ยอมยื่นถาดอาหารให้หล่อนเสยีท ีและถ้าลลนา

เดาใจเขาไม่ผดิ เขาคงห่วงเพราะลูกสาวหล่อนไม่สบาย

“แกไม่เป็นไรมากหรอกค่ะ เมื่อเช้ากไ็ข้ลดลงแล้ว กนิยาอกีสอง

สามมื้อกค็งจะวิ่งได้ปร๋อ”

คัมภันยิ้มรับค�าแล้วส่งถาดอาหารให้หญิงสาว เราเพิ่งรู้จักกัน 

แม้เขาจะเอ็นดูลูกสาวหล่อนมาก แต่บ้านยังเป็นสถานที่ส่วนบุคคล  

ซึ่งลลนาไม่อยากให้ใครเข้ามาก้าวก่ายมากนกั หล่อนมไิด้รงัเกยีจเขา 

แค่ต้องการเวลาส่วนตวักบัครอบครวัของหล่อนเท่านั้น 
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บ้านไม้กึง่ปนูสองชัน้สขีาวสะอาดตา เข้ากนัดกีบับรรยากาศ 

ใต้ร่มไม้ใหญ่ คัมภันยืนมองกระทั่งลลนาเข้าบ้านไปจึงเดินย้อนกลับ

ออกมาทางเดมิ วนันี้เขาแวะมารายงานตวักบัพทันแีต่เช้า รบัต�าแหน่ง

พนักงานใหม่เป็นที่เรียบร้อย หน้าที่หลักของเขาคืองานซ่อมสารพัด 

ส่วนงานรองคือรอรับค�าสั่งจากรัชชานนท์กับพัทนี ช่วงเช้ามีแต่งาน

ง่ายๆ อย่างเปลี่ยนหลอดไฟ ซ่อมลกูบดิประต ูและแก้ไขปัญหาชกัโครก

อดุตนั 

“ไปกนิข้าวก่อนเถอะภนั ป้าพดัโทร. ตามแล้ว”

รัชชานนท์ตบบ่าคัมภันเบาๆ ก่อนจะเดินน�าหน้าไปที่ครัวของ 

รีสอร์ต บนโต๊ะมีถาดอาหารพูนด้วยเมนูน่ารับประทานสองสามถาด 

ถดัไปคอืหม้อข้าวใบใหญ่ที่ควนัยงัฉยุ จานชามและช้อนจดัวางไว้อย่าง

เป็นระเบยีบในตะกร้าพลาสตกิสี่เหลี่ยมสสีด 

“อภนินัทนาการจากป้าพดั ถ้าหวิเมื่อไหร่กแ็วะมานะ จะตกักลบั

บ้านกไ็ด้ ป้าพดัไม่หวงหรอก”

“คณุพดัดูแลพนกังานดจีงันะครบั” 

คมัภนัรบัจานและช้อนส้อมที่รชัชานนท์มนี�้าใจหยบิมาเผื่อ เขา

ตักข้าวแค่สองทัพพี แต่รัชชานนท์คงเห็นว่าน้อยจึงตักเผื่อให้อีกจน 

พูนจาน

“กนิเยอะๆ เถอะ เผื่อช่วงบ่ายงานจะหนกั”

คัมภันไม่ปฏิเสธ รีบตักกับข้าวราดข้าวแล้วเดินตามรัชชานนท์

ไปนั่งที่โต๊ะรมิหน้าต่าง เขารู้สกึไม่มั่นใจเพราะมตีาหลายคู่มองมา คง

เป็นเรื่องปกติส�าหรับพนักงานหน้าใหม่ แต่ที่ดูไม่ปกติคือ พนักงาน

หญิงบางคนมองมาที่เขาแล้วหันไปมองรัชชานนท์ ก่อนจะป้องปาก

ซบุซบิหวัเราะกนัคกิคกั

“อย่าไปสนพวกปากหอยปากปูเลย แม่พวกนี้น่ะ เห็นหนุ่ม

หน้าตาดีไม่ได้หรอก โบ้ยให้เป็นเก้งเป็นกวางไปซะหมด นี่ก็คงเมาท์
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กนัว่าคณุเป็นคู่ขาผม แต่คณุโกนหนวดโกนเคราตดัผมใหม่แบบนี้กด็ี

นะ หล่อขึ้นอกีเป็นกอง ขนาดผมเป็นผู้ชายแท้ๆ ผมยงัว่าหล่อเลย”

รชัชานนท์เหน็เป็นเรื่องตลกไปเสยีได้ เขาหนัไปยิ้มให้พนกังาน

สาวที่ก�าลังสนุกปาก และแกล้งแหย่ให้พวกหล่อนแทบลงไปดิ้นตาย

ด้วยการหยกิแก้มคมัภนัเบาๆ 

“ยิ่งท�าแบบนี้ พวกเขากย็ิ่งคดิสคิรบั” 

คมัภนัสะดุ้งกบัความขี้เล่นของหนุ่มหน้าหวาน เพราะไม่ใช่แค่

พวกสาวๆ จะคดิ เขาเองกแ็อบคดิและหวั่นนดิๆ เช่นกนั แม้รชัชานนท์

ไม่มีท่าทางกระตุ้งกระติ้ง แต่ความเจ้าส�าอางนั้น มองเผินๆ ทุกคน 

ต้องคดิว่าใช่แน่ๆ

“เราห้ามความคิดใครไม่ได้นี่ครับ อยากจะคิดอะไรก็คิดกันไป 

ผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นสกัหน่อย หรอืคณุเป็น”

“เฮ้ย! ไม่ใช่ครบัคณุนนท์”

คัมภันแทบส�าลักข้าว เขาไม่กล้าสู้ตาพนักงานสาวโต๊ะฝั่งตรง

ข้าม ตาหลายคู่นั่นคล้ายจับผิด มันท�าให้รู้สึกอึดอัด เขาจึงก้มหน้า 

ก้มตารบีจดัการมื้อเที่ยงในจานพูนของตวัเองอย่างรวดเรว็ 

“อ้าวรนั ไม่นั่งด้วยกนัก่อนเหรอ” 

คมัภนัวางช้อนแทบจะทนัท ี ใจเต้นแรงเมื่อได้ยนิชื่อลลนา หนั

ไปเห็นหล่อนก�าลังตักกับข้าวในถาดใส่จานข้าวตน เป็นถึงเจ้าของ 

รสีอร์ต คมัภนัแทบไม่เชื่อสายตาว่าลลนาสามารถรบัประทานอาหาร

พวกนั้นโดยไม่ยุ่งยากร้องขอเมนูพิเศษเพื่อไม่แบ่งแยกสถานะ หล่อน

เป็นผู้หญงิที่กนิง่ายอยู่ง่ายโดยแท้ ลลนาเป็นเช่นนี้ เขากย็ิ่งประทบัใจ

ในตวัหล่อน 

“ไม่ละนนท์ ยายไลท์อยู่คนเดียว เอาขึ้นไปกินข้างบนดีกว่า” 

ตกักบัข้าวเรยีบร้อย ลลนากเ็ดนิไปชงน�้าหวานใส่ขวดน�้าที่เตรยีมไว้ 

คมัภนัไม่กล้าเอ่ยปากถามแม้จะห่วงเลศยาเพยีงใดกต็าม 
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“ถ้าเยน็นี้ยงัไม่ดขีึ้น นนท์ว่าพาไปหาหมอดกีว่านะรนั ช่วงนี้ไข้

เลอืดออกก�าลงัระบาดด้วย ไม่รู้โดนยงุกดัมาบ้างรเึปล่า”

จบประโยคของรัชชานนท์แล้วสีหน้าของลลนาก็เปลี่ยนไปบ้าง 

หล่อนไม่ได้ตอบอะไร แต่เดินออกจากครัวพร้อมจานข้าวและขวด 

น�้าหวาน นอกจากห่วงลกูสาวแล้ว คมัภนัคดิว่าลลนาคงยงัทกุข์ใจเรื่อง

ผู้ชายนสิยัหยาบคนนั้น 

“คณุรนัดูไม่สบายใจ คงกลวัว่าเขาจะกลบัมาอกีนะครบั”

“เขากลบัมาอยู่แล้วละ ลูกสาวเขาอยู่ที่นี่ทั้งคน”

“เขาไม่น่าจะเป็นพ่อที่ดไีด้”

คัมภันแค่แสดงความคิดเห็นไปตามความรู้สึก บดินทร์ฉัตรดู 

เจ้าอารมณ์ อกีทั้งยงัมแีนวโน้มว่าชอบใช้ความรนุแรง พฤตกิรรมเช่นนี้ 

อนัตราย ถ้าใครสกัคนท�าให้ขดัใจกค็งเลอืกใช้ก�าลงัมากกว่าค�าพูดดีๆ  

“ท�าไมคณุถงึคดิแบบนั้น” รชัชานนท์เงยหน้าจากจานข้าวแล้ว

ขมวดคิ้ว 

“ผมกแ็ค่พูดไปตามที่รู้สกึน่ะครบั” 

รชัชานนท์เพยีงแค่ยิ้มแล้วไม่พดูอะไรต่อ แต่การนิ่งเฉยกพ็อเป็น

ค�าตอบให้คมัภนัรู้ว่า รชัชานนท์เองกค็งคดิไม่ต่างจากเขา

งานช่วงบ่ายหนักสมปากรัชชานนท์ สองหนุม่ต้องช่วยกนั 

ซ่อมป๊ัมน�้าอกีตวัที่ท�างานตดิขดั เร่งมอืให้เสรจ็ทนัก่อนที่น�้าในแทงก์กกั

เกบ็จะถูกใช้จนหมดไป ยงัดวี่าปั๊มส�ารองที่คมัภนัซ่อมครั้งก่อนใช้การ

ได้ แต่ด้วยก�าลังของเครื่องที่เล็กกว่ามาก จึงเหมาะจะใช้งานเพียง

ชั่วคราวเท่านั้น 

“คณุนนท์ไปที่ออฟฟิศเถอะครบั วนันี้ลูกค้าเยอะ ทางนี้ผมรบั

ผดิชอบเอง”

สดุสปัดาห์เช่นนี้ลกูค้าย่อมมากเป็นปกต ิบางคนแค่แวะมาสอบ
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ถามข้อมลู เยี่ยมชมสถานที่ หรอืเข้าพกักบัทางรสีอร์ต พนกังานต้อนรบั

แค่คนเดยีวคงวุน่น่าด ูคมัภนัคดิว่าผู้จดัการอย่างรชัชานนท์ต้องอยูช่่วย

ที่ออฟฟิศอกีแรง เพราะพทันคีงยุ่งกบังานในครวั และลลนาต้องดูแล

ลูกสาวที่ป่วยจนปลกีตวัลงมาไม่ได้ 

“กไ็ด้ครบั อกีครึ่งชั่วโมงจะมงีานสมัมนาที่ห้องประชมุเลก็ ผม

คงต้องไปดูแลความเรยีบร้อยก่อน ฝากด้วยนะภนั”

คมัภนัใช้เวลาเกอืบชั่วโมงกบังานตรงหน้า ปั๊มน�้ามปีัญหาที่ตวั

มอเตอร์ และเขาสามารถแก้ไขจนใช้งานได้เป็นปกตอิกีครั้ง 

“นนท์ไม่ได้อยู่ที่นี่เหรอคะ”

เสียงคุ้นเคยเรียกให้หันไปมอง คัมภันยิ้มกลบเกลื่อนหัวใจที่

ลงิโลดทกุครั้งยามพบหน้าลลนา

“คณุนนท์ไปที่ห้องประชมุน่ะครบั เหน็ว่ามสีมัมนาของลูกค้าที่

ต้องไปดูแล” 

เขาตอบพลางจดัเกบ็อปุกรณ์ลงกล่อง ก่อนจะหนัไปล้างมอืให้

สะอาด ในขณะที่ลลนาเดนิท�าหน้านิ่วคิ้วขมวดไปทางห้องประชมุ และ

อกีสกัพกักเ็ดนิย้อนกลบัมา

“คณุรนัมอีะไรรเึปล่าครบั”

“รนัจะพาลกูไปหาหมอน่ะค่ะ ไข้ขึ้นอกีแล้ว เชด็ตวัยงัไงกไ็ม่ลด

เลย ว่าจะให้นนท์ขบัรถไปให้ แต่คงต้องรอให้งานเขาเสรจ็ก่อน” 

“ให้ผมขบัให้ไหมครบั จะได้ไม่ต้องรอคณุนนท์”

“คณุขบัรถเป็นด้วยเหรอคะ” 

ลลนาเบิกตาโตแล้วขยับเข้ามาใกล้เขา ไม่ผิดถ้าหล่อนจะคิด

เช่นนั้น อาชพีชาวประมงเรอืเลก็ รายได้พอกนิพอใช้ไปวนัๆ รถยนต์

ไม่ใช่สิ่งจ�าเป็น และเขาคงรบัภาระนั้นไม่ได้ในตอนนี้

“เป็นครบั ทั้งเกยีร์กระปกุ เกยีร์ออโต้ ถ้าคณุรนัไว้ใจ ผมกย็นิดี

ครบั” 
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ลลนาไม่ตอบอะไร หล่อนดูลงัเล มองคมัภนัอยู่สกัพกั ก่อนจะ

พยกัหน้าแล้วบอกให้เขาเดนิไปรอที่หน้าออฟฟิศ 

เป็นอีกครั้งที่ลลนาวางใจให้คัมภันช่วยเหลือ หล่อนไม่ได้ 

ขึ้นไปนั่งข้างคนขับเพราะต้องการให้ลูกสาวนอนหนุนตัก เหยียดตัว 

ได้สบายบนเบาะด้านหลงั 

เลศยาตื่นแล้ว แต่ยงัไม่ยอมลกุขึ้นนั่ง บ่นว่าปวดหวัและหนาว 

อ้อนให้แม่รนักอดเอาไว้แน่นๆ 

คัมภันขับรถได้ช�านาญเหมือนเคยใช้งานอยู่บ่อยๆ แต่หล่อน 

ไม่กล้าเซ้าซี้เรื่องส่วนตัว รู้แค่ว่าเขามีความสามารถเกินกว่าที่หล่อน 

คดิเอาไว้

“ก่อนจะมาขบัเรอื ผมเคยขบัรถมาก่อนครบั ตอนนี้กย็งัขบัอยู่

บ้าง รถของลูกชายป้าส ีเขาทิ้งเอาไว้ให้ใช้ แต่ป้าแกไม่ชอบขบัไปไหน 

แกบอกว่าแกตาไม่ค่อยจะด ีเวลามธีรุะอะไรกไ็หว้วานผมนี่ละครบั” 

ลลนาสบตากบัคมัภนัผ่านกระจกมองหลงั แปลกใจอยูบ้่างเมื่อ

เขาท�าเหมอืนอ่านความคดิหล่อนได้ บางทสีหีน้าหรอืท่าทางอาจฟ้อง

ว่าหล่อนยังข้องใจ เขาจึงไขความกระจ่างโดยที่หล่อนยังไม่ได้เอ่ย

ค�าถามสกัค�า

“แม่รนัคะ” สาวน้อยที่นอนหนนุตกัมารดาลมืตาโตขึ้นมองแล้ว

ชี้นิ้วป้อมไปที่คมัภนั “คณุลงุเปลอืกหอยฉวยเหรอคะ” 

“ลงุเองครบั หายไวๆ นะคนเก่ง ถ้าน้องไลท์หายป่วย ลงุจะพา

ไปเกบ็เปลอืกหอยฉวยๆ นะครบั”

รถจอดติดไฟแดง คุณลุงเปลือกหอยฉวยของเลศยาจึงหันมา

ตอบค�าถามด้วยตวัเอง เขาปัดผมยุ่งข้างแก้มและลูบศรีษะเลศยา ทั้ง

สหีน้า แววตา และรอยยิ้มบ่งบอกว่าเขามคีวามสขุ คมัภนัเอน็ดลูกูสาว

ลลนาไม่น้อยเลย 
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“คณุลงุไม่มหีนวดแล้ว”

“มคีนบอกว่าลงุตดัมนัทิ้งแล้วหล่อขึ้น น้องไลท์ว่าไงครบั” ตาคม

ล้อมด้วยขนตายาวมองลลนา ก่อนจะถูกเลศยาดึงสายตากลับไป 

อกีครั้ง 

“หล่อค่ะ เหมอืนพระเอกหนงั” 

สญัญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสเีขยีว คมัภนัต้องท�าหน้าที่ของ

เขาต่อ ส่วนเลศยาลุกขึ้นจากตักแม่รันแล้วอ้อนให้ช่วยย้ายที่นั่งให้  

หนูน้อยอยากนั่งคู่กับคัมภันที่เบาะด้านหน้า แต่ลลนาไม่อนุญาต 

เพราะเกรงว่าจะรบกวนสมาธคินขบั 

“ไม่เป็นไรครบัคณุรนั ให้น้องไลท์มานั่งเถอะ”

“นะคะแม่รนั”

สุดท้ายลลนาก็ยอมใจอ่อนเมื่อเห็นแววตาเว้าวอนของลูกสาว 

หล่อนยอมให้ลูกย้ายที่นั่งและไม่ลืมคาดเข็มขัดนิรภัยให้แน่นหนา  

เลศยาดูมีความสุขเมื่อได้คุยกับคัมภัน เวลาที่เห็นเขา หนูน้อยจะ 

ยิ้มร่า วิ่งเข้าหา และโบกมือทักทาย หล่อนเคยดุลูกสาวเพราะไว้ใจ 

คนแปลกหน้ามากเกินไป แต่เพราะยังเด็ก ลูกจึงดูเหมือนไม่เข้าใจ 

ค�าสอนของหล่อนเท่าไร นั่นคือสิ่งที่ท�าให้ลลนาคิดมาก ด้วยความ 

เป็นเด็กที่ไว้ใจทุกคน บดินทร์ฉัตรจึงล่อลวงลูกสาวไปจากหล่อนได้

ง่ายดายเหลอืเกนิ


