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1
กุลสตรีดีแตก

ตลอดเวลายี่สิบสามปี คุณหนูน�้าหวาน เครือผู้ดี ลูกสาว

คณุหญงิล�ำหยวก เป็นกลุสตรตีวัอย่ำง ท�ำตำมค�ำสั่งสอนของมำรดำ 

ไม่เคยมขี้อแม้สกักะนดิ

แม่สะกดิให้หนัซ้ำย เธอกห็นัไปทำงซ้ำย แม่บอกให้ขวำ เธอก็

หนัไปทำงขวำ

ทว่ำวนันี้ เป็นครั้งแรกที่เธอก�ำลงัจะท�ำเรื่องขดัใจคณุแม่...อย่ำง

เป็นทำงกำร ในอกในใจมนัอกึทกึด้วยควำมตื่นเต้น จนไม่เป็นอนักนิ

อนันอน

ร่ำงอรชรอ้อนแอ้นยนือยู่หน้ำธรณปีระต ูแหงนมองป้ำยหน้ำร้ำน

กำแฟโกเหลยีง เหงื่อเยน็ๆ ไหลซมึลงมำที่ร่องอกและแผ่นหลงั ทั้งที่

อำกำศร้อนตบัแตก แวดล้อมด้วยผู้คนที่ออกมำจบัจ่ำยใช้สอยของใน

ตลำด

ทว่ำเธอกลับรู้สึกอ้ำงว้ำง เหมือนยืนอยู่กลำงทุ่งนำหน้ำแล้ง  

ล�ำคอและรมิฝีปำกแห้งผำก

‘มนัจะดหีรอื หนัหลงักลบักย็งัไม่สำยนะ’ 

เสยีงมนษุย์โลเลในหวัดงัขึ้น

‘น�้ำหวำน ถ้ำแกไม่ตดัสนิใจท�ำอะไรสกัอย่ำงเพื่อตวัเอง ชวีติแก
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จะต้องจมปลกัอยู่กบัค�ำว่ำเสยีใจ ฉนับอกไว้เลย’ เสยีงของเพื่อนสำว

รุ่นพี่แทรกเข้ำมำในหวั

ไม่ ไม่ ไม่

นั่งคิด นอนคิดมำจำกบ้ำนแล้ว ตอนนี้เป็นเวลำที่ต้องลงมือ 

ไม่ใช่เวลำลังเล ลูกสำวคุณหญิงล�ำหยวกเชิดหน้ำขึ้น ก้ำวเท้ำผ่ำน

ประตูบำนเฟี้ยมเข้ำไป 

สองตำมองหำ ‘เป้ำหมำย’

‘คิดแล้วฉันน่ะโมโห คนอะไรหยำบกระด้ำง เกิดมำไม่เคยพบ

เคยเหน็ ไร้สมัมำคำรวะสิ้นด ี ค�ำพูดค�ำจำกระโชกโฮกฮำกหยำบคำย

ป่ำเถื่อนที่สดุ ใครได้เป็นลูกเป็นผวั คงซวยซ�้ำซำกไปทั้งชำต’ิ เสยีงก่น

ด่ำของคนเป็นแม่ ตำมมำด้วยเสยีงสมทบของคณุแม่บ้ำน

‘ใช่ค่ะ’ คณุสำยรบัลูกต่อ ‘แถมยงัรูปชั่วตวัด�ำ ตวัใหญ่เทอะทะ

ยงักบัยกัษ์ปักหลั่น หอื...ลกูตำวบัๆ น่ำกลวัยิ่งกว่ำโจรห้ำร้อยอกีค่ะคณุ

น�้ำหวำน ป้ำนี่อกสั่นขวญัหำยตอนที่ผูช้ำยคนนั้นตวดัตำมองมำ นกึว่ำ

เขำจะลกุขึ้นมำหกัคอเสยีแล้ว’

พลันสำยตำก็สะดุดกับร่ำงสูงใหญ่เหมือนยักษ์ที่นั่งหันหลังอยู่

ที่โต๊ะกลมด้ำนใน

นี่คอืเขำใช่ไหม

หลงัไหล่กว้ำงในเสื้อเชิ้ตสขีำว ล�ำคอที่โผล่ขอบคอเสื้อ มองเหน็

ผิวคล้ำมแดด กล้ำมเนื้อเส้นสำยในร่ำงกำยของผู้ชำยคนนั้น ดูถึก 

บกึบนึเหมอืนกระทงิเปลี่ยว

ในหมู ่มวลมนุษย์เพศผู้ที่สิงสถิตอยู่ในร้ำนกำแฟโกเหลียง 

เหน็จะมเีขำนั่นละที่เข้ำเค้ำที่สดุ

ชชั...สั้นๆ ง่ำยๆ คอืชื่อของเขำ

‘มะรืนนี้ แม่สำยอำบน�้ำแต่งตัวขัดศรีฉวีวรรณให้น�้ำหวำนดีๆ 

ท่ำนนำยพลกบัลูกชำยจำกเชยีงใหม่เขำก�ำลงัจะลงมำเยี่ยม’
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‘คณุหญงิหมำยถงึนำยพลที่ปล่อยเงนิกู้ให้คณุหญงิเหรอคะ’

‘ชู ่อย่ำเอด็ไปส ิเดี๋ยวใครกม็ำได้ยนิ’ คนที่แอบฟังอยูใ่นตอนนั้น

อยำกจะกลอกตำมอง ใครๆ ที่ว่ำกค็งจะมแีต่จิ้งจกตุก๊แก กบัเธอเท่ำนั้น

ที่ได้ยนิ

‘ใกล้ก�ำหนดจ่ำยหนี้แล้วฉนัยงัไม่มเีงนิจะให้’ คณุหญงิล�ำหยวก

ร�ำพนักบัคนรบัใช้คนสนทิ

‘อย่ำบอกนะว่ำคณุหญงิจะให้คณุน�้ำหวำนไปขดัดอก’

‘ต๊ำย...พูดจำน่ำเกลียด’ แม่เธอตีเผียะ ‘ฉันก็คิดเผื่อๆ ไปว่ำ

ลูกชำยนำยพล เขำกค็งเลง็เหน็ควำมเป็นกลุสตรขีองน�้ำหวำน บำงที

เรำสองครอบครัวอำจจะกลำยเป็นทองแผ่นเดียวกัน เมื่อถึงตอนนั้น

เรื่องหนี้เรื่องสนิกค็งจะคยุกนัได้’

ประโยคของคนเป็นแม่ที่ได้ฟังท�ำเอำตัวเธอขนลุก เธอถึงต้อง 

ลกุขึ้นมำท�ำอะไรสกัอย่ำง 

น�้ำหวำนโพล่งออกไปด้วยควำมตื่นเต้น “พ่อเลี้ยงชชัคะ!” 

เสยีงที่ตั้งใจจะเรยีกเขำเบำๆ กลำยเป็นป่ำวประกำศให้คนทั้งร้ำน

ได้ยิน ทุกสำยตำหันขวับมำมอง ร่ำงแบบบำงรีบหันหน้ำเข้ำหำเสำ 

กลวัคนแถวนี้หนัมองมำแล้วบงัเอญิจ�ำหน้ำเธอได้

“เธอเรยีกฉนัเหรอ” เสยีงห้ำวลกึในล�ำคอดงัขึ้นจำกข้ำงหลงั

คนที่หนัหน้ำเข้ำเสำค่อยๆ เหลยีวมองกลบัไป...

ดวงตำคมปลำบจ้องมองมำที่เธอ คิ้วเข้มที่พำดเหนือดวงตำ 

คู่นั้นย่นเข้ำหำกันเล็กน้อย ผิวคล้ำมเข้มเหมือนคนกร�ำงำนกลำงแจ้ง

มำตลอดชวีติ เหลี่ยมมมุบนใบหน้ำดูกระด้ำงดดุนั

ถึงอย่ำงนั้น...ใบหน้ำคล้ำมคมที่เธอเห็นก็ห่ำงไกลจำกค�ำว่ำ  

‘รูปชั่ว’ ที่คุณแม่บ้ำนโฆษณำเอำไว้หลำยขุม น�้ำหวำนมองหน้ำเขำ 

ตำปรบิๆ หลำยวนิำท ีกว่ำสตสิตงัจะกลบัคนืมำ

“ฉนัคอืคนที่โทร. นดัคณุออกมำ”
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“อ้อ” เขำพยกัพเยดิไปยงัเก้ำอี้ฝั่งตรงข้ำม “นั่งส”ิ 

ร่ำงแบบบำงค่อยๆ หย่อนตวัลงนั่ง วำงกระเป๋ำถอืสชีมพูลงบน

ตกั

ดวงตำสีสนิมจ้องมองมำที่เธอ น�้ำหวำนรู้สึกหำยใจหำยคอไม่

ทั่วท้อง...ใบหน้ำไม่ยิ้มไม่บึ้งของเขำ ท�ำให้บอกไม่ถูกว่ำเขำอยู่ใน

อำรมณ์ไหน

“เป็นนำยหน้ำค้ำที่?” ดวงตำสีสนิมหรี่มองมำ สำยตำที่ทอด

มองมำทอประกำยลุ่มลกึ ท�ำให้เธอเหมอืนจะหำยใจไม่ทั่วท้อง มอืที่

กมุอยู่บนตกัเปียกชื้นด้วยควำม...ตื่นเต้น หวัใจของเธอเต้นตกึตกั 

น�้ำหวำนสั่นหน้ำ...

“ฉนัเป็นลูกสำวของคณุหญงิล�ำหยวกต่ำงหำกล่ะคะ” 

คิ้วเข้มหนำเหมือนดำบที่พำดเหนือดวงตำจริงจังของเขำย่น

เข้ำหำกนั บอกเลยไม่สบอำรมณ์

“มนิ่ำล่ะ” 

มมุปำกของเขำบดิโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มที่เธอตคีวำมหมำยไม่ถูก

ฮื้อ...มนิ่ำอะไร แต่รู้สกึไม่ค่อยจะชอบใจ

“หน้ำตำคุ้นๆ”

เอำตรงๆ นะ นอกจำกควำมขำวที่ได้มำจำกแม่ หน้ำตำของเธอ

แทบจะรบัเอำดเีอน็เอทำงฝั่งพ่อมำหมด แต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่เธอจะต้อง

ไปชี้แจงให้เขำรู้

แม่เธอกบัเขำไม่ถกูกนั ควำมไม่ชอบหน้ำอำจจะลกุลำมมำที่เธอ

ด้วยก็ได้ แต่ไหนๆ ก็ไหนๆ ไม่ลองก็ไม่รู้สิ น�้ำหวำนรีบเข้ำเรื่องไม่

อ้อมค้อม เพรำะกลวัว่ำควำมกล้ำหำญที่มจีะหมดไปเสยีก่อน

มั่นใจเข้ำไว้ ยิ่งเผยจดุอ่อนเท่ำไร เขำกย็ิ่งข่มขวญัเธอ

“ฉนัรู้ว่ำคณุก�ำลงัตดิต่อขอซื้อที่ดนิจำกแม่ฉนั”

“แต่คณุหญงิแม่ของคณุหนูยงัไม่ยอมขำยให้” เขำยกัไหล่แล้ว
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บอกง่ำยๆ ทว่ำท่ำทเีรื่อยเฉื่อยของเขำบอกควำมหยิ่งยโสไม่น้อย โดย

เฉพำะค�ำว่ำ ‘ยงั’ ในประโยคนั้น

“แม้ว่ำฉนัจะให้รำคำดทีี่สดุในบรรดำคนซื้อทั้งหมดกต็ำม” นั่น

คอืควำมจรงิ ทว่ำ...

“บำงอย่ำงมนัซื้อไม่ได้ด้วยเงนิหรอกนะคณุพ่อเลี้ยง”

แม่ของเธอเป็นคนเจ้ำยศเจ้ำอย่ำง ถงึครำวจ�ำเป็นต้องเอำของ

เก่ำมำขำย ยงัไม่วำยเลอืกคนซื้อ ถ้ำสำยเลอืดที่สบืทอดมำไม่โอเค ถงึ

จะเปย์ขนำดไหน คณุหญงิล�ำหยวกกไ็ม่แคร์

“ถ้ำฉันต้องเปลี่ยนแปลงเชื้อสำยบรรพบุรุษตัวเองใหม่ ก็คงไม่

ได้เหมอืนกนั เฮ้อ...ไอ้ฉนัมนัเป็นคนสำมญัชน ไม่มยีศถำบรรดำศกัดิ์

กบัใครเขำ” 

เขำแดกดนั เธอรู้ ดูตำนั่นส ิทอประกำยวบิวบัด้วยควำมขบขนั 

“แล้ววนันี้คณุหนูนดัฉนัออกมำท�ำไม หรอืว่ำคณุหญงิล�ำหยวก

เปลี่ยนใจ ยกที่ดนิให้ฉนัฟร”ี

คนฟังเกอืบจะกลอกตำมองบน แต่ยงัคงต้องรกัษำภำพลกัษณ์

กลุสตรเีอำไว้

“ถงึคณุหญงิแม่ของน�้ำหวำนจะใจบญุสนุทำน” จนถงึกบักู้หนี้

ยมืสนิเอำเงนิไปท�ำทำน จนหน้ำใหญ่บำนเท่ำกระด้ง แถมยงัจมไม่ลง

อกีต่ำงหำก “แต่น�้ำหวำนเกรงว่ำงำนนี้ คณุหญงิแม่คงไม่ได้มจีติกศุล

ขนำดนั้น”

“งั้นเรำคงไม่มอีะไรที่จะพูดกนั” 

พ่อเลี้ยงหนุม่ท�ำท่ำจะลกุขึ้นยนื คนตวัเลก็กว่ำรบียื่นมอืออกไป

คว้ำแขนเขำไว้ 

“เดี๋ยวก่อนค่ะคณุพ่อเลี้ยง” 

เขำปรำยตำมองมอืเธอที่ยดึแขนเขำไว้แน่น น�้ำหวำนชกัมอืกลบั

‘ส�ำหรบัปัญหำของน้องน�้ำหวำน พี่กไ็ม่รู้ว่ำจะแนะน�ำยงัไง เอำ
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ยงังี้แล้วกนั เอำเบอร์โทร. นี่ไป บำงทนี�้ำหวำนอำจได้รบัควำมร่วมมอื

จำกพ่อเลี้ยงชชักไ็ด้’ อลณิ...ชำยหนุ่มรูปหล่อคนนั้นยดักระดำษใส่มอื

ของเธอ ‘ค�ำแนะน�ำ’ ของเขำยงัก้องอยู่ในหวั

“ฉนัมข้ีอเสนอให้คณุ คณุจะได้ที่ดนิผนืนั้นแน่ๆ แต่มนัไม่ใช่ของ

ฟร”ี

คิ้วเข้มของคนฟังเลกิขึ้นอย่ำงสนอกสนใจ “ฉนัต้องจ่ำยเท่ำไหร่” 

ชชัค่อยๆ หย่อนตวัลงนั่งบนเก้ำอี้ตำมเดมิ นยัน์ตำคมกรบิจบันิ่งอยูท่ี่เธอ

“ห้ำสบิล้ำน และคณุต้องให้ควำมร่วมมอือย่ำงที่ฉนับอก”

“ฉนัต้องท�ำยงัไง” 

เป็นไงกเ็ป็นกนั ไม่ลองกไ็ม่รู้ น�้ำหวำนสูดหำยใจเข้ำลกึ พูดมนั

ออกไปเลย จะมวัพริี้พไิรอยู่ไย “แต่งงำนกบัฉนั”

คนฟังชะงกั ก่อนที่เขำจะหวัเรำะออกมำ 

ฮึ่ม...นี่เธอจรงิจงั 

“ขอโทษทนีะคณุหน ูแต่ฉนัต้องบอกตำมตรง เธอไม่มคีณุสมบตัิ

ของเมียที่ฉันก�ำลังมองหำ เธอเด็กเกินไป และฉันชอบผู้หญิงมีเนื้อมี

หนงั ไม่ใช่เอวบำงร่ำงน้อย อกีอย่ำงฉนักไ็ม่ใช่คนใจดโีลกสวย รกัเดก็ 

นกึอยำกจะรบัเลี้ยงลูกหลำนเพิ่มอกีคน”

คนฟังนิ่วหน้ำ ชกัโมโหโทโสขึ้นมำ...

“ฉนัไม่ใช่คนโลกสวยเหมอืนกนั” 

วนันี้เธอไม่ได้มำเล่นๆ

“ถ้ำอย่ำงนั้นคุณหนูโลกไม่สวย ช่วยบอกทีสิว่ำท�ำไมฉันต้อง

แต่งงำนกบัเธอ ถ้ำฉนัอยำกจะได้ที่ดนิแปลงนั้น” นยัน์ตำสเีข้มจ้องมอง

มำ เขำค�้ำคำงมองเธอ

น�้ำหวำนชั่งใจ เธอควรจะหงำยไพ่ในมอืที่มมีำกแค่ไหน บำงที

มนักต็้องแลกกนัดูสกัตั้ง...

“ที่ดินผืนนั้นเป็นที่มรดก คุณพ่อของฉันไม่ได้ต้องกำรขำยขำด
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ให้ใคร ยงัไงกต้็องเป็นสมบตัขิองคนในครอบครวั แต่ตอนนี้กำรเงนิของ

ครอบครวัฉนัมปีัญหำ ถ้ำไม่มเีงนิไปใช้หนี้ บ้ำนจะถูกยดึ ถ้ำหำเงนิมำ

ใช้หนี้ไม่ได้ แม่ฉนัแก่แล้วฉนัไม่อยำกให้แม่ต้องระเหจ็ออกไปจำกบ้ำน

ที่ตวัเองอยู่” เธอบอกเขำไปตำมตรง หงำยไพ่ใบแรกออกมำ 

ในเมื่อคนเป็นแม่ยังคงจมไม่ลง ทำงเดียวที่จะรักษำบ้ำนและ

ชีวิตอู้ฟู่อย่ำงที่คุณหญิงล�ำหยวกพิสมัย เธอจึงต้องลุกขึ้นมำท�ำอะไร

สกัอย่ำง จะรอเวลำหว่ำนล้อมเกลี้ยกล่อมให้คนอโีก้แรงอย่ำงคณุหญงิ

ล�ำหยวกฟัง คงไม่ทนักนิหรอก

“อย่ำงที่คุณก็รู้ เรื่องชำติตระกูลเป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับแม่ฉัน 

ถ้ำคณุไม่แต่งงำนกบัฉนั รบัรองว่ำแม่ฉนัไม่มทีำงยอมขำยที่ให้คณุแน่ 

เรำกแ็ค่จดทะเบยีนให้ถูกต้องตำมกฎหมำย ฉนัไม่ใช่ภรรยำในฝันของ

คณุกไ็ม่เป็นไร หลงัจำกนั้นกต็่ำงคนต่ำงอยู่”

ทว่ำคนฟังนั่งเอนหลังพิงพนัก นัยน์ตำสีเข้มที่มองมำเหมือน

นยัน์ตำของเสอืที่ก�ำลงัรอให้เหยื่อของมนัเดนิลงมำตกในหลมุพรำง เขำ

กบัเธอนั่งจ้องหน้ำนิ่ง ถ้ำเธอเป็นปลำกดั เธอกค็งท้องโย้ไปแล้ว

“เหตผุลของเธอมเีท่ำนี้?” ในที่สดุพ่อเลี้ยงกเ็ปิดปำก

น�้ำหวำนหลบุตำลง ไม่...

ขืนปล่อยเอำไว้นำนเข้ำ ตัวเธอนั่นละที่จะถูกจับใส่พำนถวำย

ว่ำที่ลูกเขยในฝันของคณุหญงิล�ำหยวก ซึ่งนั่นไม่ได้อยูใ่นเป้ำหมำยชวีติ

ของเธอสกักะนดิ อกีอย่ำงเธอยงัต้องคดิถงึอนำคตในวนัข้ำงหน้ำของ

ตวัเอง

Freedom!

ค�ำนี้มนัช่ำงหอมหวำนเสยีเหลอืเกนิ มนัคอืสิ่งที่เธอต้องกำร แต่

เรื่องนั้นไม่ใช่เขำที่ต้องรู้หรอกนะ

“ใช่” 

“แม่ของเธอไม่รู้เรื่องนี้?”
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“มนัเป็นเรื่องที่เรำจะต้องตกลงกนัเงยีบๆ” 

เขำยงัคงจ้องมองมำ สหีน้ำและแววตำอ่ำนไม่ออก บอกไม่ได้

ว่ำเขำสนใจหรอืไม่

น�้ำหวำนคดิค�ำนวณในหวั ลอบมองเขำผ่ำนม่ำนขนตำ ประเมนิ

ท่ำท ี‘งำนเล่นตวั’ กต็้องมำ

“ฉันมำเสนอคุณก่อน เพรำะอย่ำงที่เรำรู้กัน คุณเป็นคนที่ให้

รำคำที่ดินสูงที่สุด แต่ถ้ำคุณไม่สนใจ” เธอยักไหล่เลียนแบบท่ำทำง

ของเขำ ลกุขึ้นยนื ลูบกระโปรงให้เรยีบทั้งที่มนัไม่ได้ยบั

“ยงัมอีกีหลำยรำยให้รำคำที่ดนิสมน�้ำสมเนื้อ พอที่ฉนัจะรบัได้”

น�้ำหวำนก�ำลงัจะก้ำวออกไป แต่มอืใหญ่หยำบกร้ำนคว้ำหมบั

เข้ำที่แขน เกอืบสะดุ้งเมื่อรู้สกึร้อนวำบตรงส่วนที่มอืของเขำสมัผสักบั

เนื้อของเธอ

“ใจเยน็สคิณุหนู ใครบอกว่ำฉนัไม่สนใจ”

ตอนนั่งเธอกว็่ำเขำตวัใหญ่แล้ว แต่พอยนืขึ้นเตม็ควำมสูง เธอ

ถงึกบัต้องแหงนคอเกอืบตั้งบ่ำ

“ข้อเสนอของเธอกไ็ม่ได้แย่เสยีทเีดยีว”

“แม้ว่ำฉนัจะไม่ตรงสเปกภรรยำในฝันของคณุงั้นเหรอ” น�้ำหวำน

เชดิหน้ำมอง อดแซะไม่ได้

รอยยิ้มอ่อนๆ ที่มุมปำกท�ำให้ใบหน้ำกระด้ำงดูละมุนเล็กน้อย 

เขำอำยเุท่ำไหร่แล้วนะ สำมสบิปลำย แต่ยงัไม่น่ำจะถงึสี่สบิหรอกมั้ง...

“อย่ำงน้อยฉันก็จะได้สิ่งที่ต้องกำร” สิ่งที่เขำต้องกำรคือที่ดิน 

ผนืนั้นสนิะ

รอยยิ้มของเขำพรบิพรำวในดวงตำ รอยยิ้มนั้นเลอืนหำยไปเมื่อ

น�้ำเสยีงของเขำเปลี่ยนเป็นจรงิจงั

“ฉนัจะเอำสนิสอดห้ำสบิล้ำนไปขอเธอกบัคณุหญงิล�ำหยวก”
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2
ลูกเขยสายฟ้าฟาด

ร่างอ้อนแอ้นในชุดกระโปรงบานพลิ้วเดินกลับไปกลับมา 

สองสำมอดึใจกช็ะเง้อหน้ำมองไปยงับ้ำนเรอืนไทยสกัท ีในอกในใจมนั

ร้อนมนัรุ่ม ยิ่งกว่ำอำกำศในเดอืนเมษำยน

“โอ๊ย...แกเลกิซ้อมสวนสนำมสกัทไีด้มั้ย ฉนัเวยีนหวัจนจะอ้วก

ออกมำอยู่แล้ว”

น�้ำหวำนหันขวับกลับมำมองคนที่ก�ำลังนั่งโซ้ยขนมหวำนอยู่ที่

โต๊ะกลำงศำลำ “ถ้ำเจ๊กลวัว่ำตวัเองจะอ้วก กห็ยดุกนิสกัทสี ินี่ชำมที่

เท่ำไหร่แล้ว เดี๋ยวกท็้องแตกหรอก”

ทว่ำคนถูกค่อนยกัไหล่ “กข็องหวำนฝีมอืคณุสำยมนัอร่อยเดด็

เจด็แสนดำว ต้องกนิให้คุ้มส ิอตุส่ำห์ขบัรถมำจำกกรงุเทพฯ ทั้งท”ี ว่ำ

แล้วเจ้ำตัวก็ตักทับทิมกรอบเข้ำปำก เคี้ยวตุ้ยๆ อย่ำงมีควำมสุข ยิ่ง

เหน็คนอื่นมคีวำมสขุ เธอยิ่งทกุข์เข้ำไปใหญ่

โอ...สวรรค์ไม่ยตุธิรรม

คนบำงคนไม่เคยหรอกที่จะทกุข์ร้อนอะไร อย่ำงเพื่อนสำวรุ่นพี่

ของเธอคนนี้

เลื่อมเพชร เกจ็นพเก้ำ มชีวีติอนิด ีแฮปปีสำมร้อยหกสบิห้ำวนั 

จันทร์ถึงอำทิตย์อยำกท�ำอะไรก็ท�ำ ไม่เคยมีใครขัดขวำงห้ำมปรำม  
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ตรงกนัข้ำมกบัเธอ 

จะท�ำอะไรแต่ละอย่ำง ต้องมอีปุสรรคร�่ำไป

“หำยตวัไปไหนกไ็ม่รู้” น�้ำหวำนกระแทกตวัลงนั่ง ยกขำขึ้นมำ

พับเพียบบนเก้ำอี้ ไม่ลืมจัดแจงดึงชำยกระโปรงให้มิดชิด คิดถึงหน้ำ

คล้ำมคมของคนที่รอคอย

‘แล้วฉนัจะตดิต่อกลบัไปภำยในสำมวนั’

ประโยคก่อนจำกลำกนัในวนันั้นท�ำให้คนฟังใจชื้นขึ้นมำ ทว่ำใน

ตอนนี้น�้ำหวำนเริ่มกงัวล นี่กบ็่ำยสำมโมงของวนัที่สำมเข้ำไปแล้ว ยงั

ไม่มขี่ำวครำวจำกคณุพ่อเลี้ยง

“แกแน่ใจนะว่ำข้อตกลงระหว่ำงแกกับคุณพ่อเลี้ยงอะไรนั่น 

มนัจะเวริ์ก” คนที่ก�ำลงัเคี้ยวตุ้ยๆ ยงัมหีน้ำมำถำม

ก็ตัวเองไม่ใช่หรือ ที่เป็นตัวตั้งตัวตี ให้เธอลุกขึ้นมำปลดแอก

ชวีติ...

เลื่อมเพชรอำยมุำกกว่ำสองปี เป็นเพื่อนรุน่พี่ที่รั้วบ้ำนเคยตดิกนั

มำก่อน ถึงเธอจะย้ำยมำอยู่ปำกช่องอย่ำงเป็นทำงกำร ทั้งสองก็ยัง

ตดิต่อกนัเสมอ แม้กระทั่งช่วงที่ฝ่ำยนั้นถกูส่งไปเรยีนเมอืงนอกเมอืงนำ

“ฉนักไ็ม่รู้เหมอืนกนั” ว่ำแล้วกถ็อนใจ 

เธอจะมทีำงเลอืกที่ไหนกนัเล่ำ ขนืชกัช้ำไป ตวัเองนี่แหละที่จะ

ซวย    

‘ต้นเดอืนหน้ำ พลตรวีชิติกบัพ่อสนเงนิ ลกูชำยที่เพิ่งกลบัมำจำก

อังกฤษจะมำเยี่ยมแม่ น�้ำหวำนยังจ�ำครอบครัวพิชิตทรชนได้มั้ยลูก’ 

เสยีงสดใสของแม่ยงัอื้อองึอยู่ในหวั

‘พ่อสนเงนิเขำไม่ได้เป็นทะหงทหำรหรอกนะลูก แต่เขำไปเรยีน

บรหิำรกลบัมำรบัช่วงกจิกำรน�้ำพรกิแม่เนื้ออร่ำมต�ำรบัชำววงั กจิกำร

ของครอบครวัน่ะจ้ะ กำรศกึษำ ฐำนะ ชำตติระกูลกด็งีำมเพยีบพร้อม 

หนูว่ำมั้ยน�้ำหวำน’
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แค่ได้ยินค�ำบอกเล่ำของคุณหญิงล�ำหยวก น�้ำหวำนก็ร้อนๆ 

หนำวๆ ยงัไงชอบกล

สองคนนั้นไม่ได้มำเยี่ยมเยียนหรอกเธอรู้ แต่จะมำดูตัวเธอ 

ต่ำงหำก

“ใจเยน็ๆ สแิก เงนิตั้งสี่ซ้ำห้ำสบิล้ำนกบักำรแต่งงำนอกีงำนนงึ 

ถงึเขำจะเป็นอภมิหมึำมหำเศรษฐ ีกต้็องคดิเยอะคดิแยะหน่อยซี้ เรื่อง

นี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะ” 

แล้วใครว่ำเธอท�ำเล่นๆ เพรำะรู้ว่ำเป็นเรื่องจรงิจงั ถงึเสี่ยงเอำมำ 

เดมิพนั

น�้ำหวำนรู้ด ีดพีอกบัอกีฝ่ำย แต่ท�ำยงัไงได้ คนมนัร้อนใจ

“อีกอย่ำงกว่ำที่ว่ำที่ลูกเขยในฝันของแม่แกจะเสด็จมำถึงก็ตั้ง

เดอืนหน้ำ ยงัมเีวลำให้หำยใจหำยคอ”

แต่เธอไม่ใช่ Queen of Procrastination1 เหมอืนใครบำงคนแถวนี้

น�้ำหวำนไม่ใช่คนที่จะรอจนถงึวนิำทสีดุท้ำยค่อยท�ำอะไรสกัอย่ำง

ชีวิตของเธอ ‘หมกมุ่น’ อยู่กับกำรวำงแผน กะเกณฑ์สถำนกำรณ์ไว้

ล่วงหน้ำเสมอ คนอย่ำง นำงสำวน�้ำหวำน เครอืผูด้ ี ต้องมแีผนบซีดีอี ี 

ยิ่งตอนนี้หนทำงแห่งอสิรภำพเริ่มรบิหรี่ ยิ่งต้องเร่งรี่ด�ำเนนิกำร

“คณุน�้ำหวำนคะ” 

น�้ำหวำนรบีวำงเท้ำกลบัลงไปที่พื้นเมื่อเหน็แจ๋ว...เดก็ในบ้ำนเดิน

หยตีำฝ่ำแดดตรงมำยงัศำลำรมิสวนกล้วยที่พวกเธอ ‘กบดำน’ อยู่

“คณุหญงิให้มำตำมค่ะ”

“มอีะไรเหรอจ๊ะแจ๋ว” 

“มแีขกมำหำค่ะ” 

ค�ำว่ำแขกท�ำให้น�้ำหวำนหัวใจพองโตขึ้นมำ หันไปสบตำคนที่

1 Procrastination แปลว่ำ ผดัวนัประกนัพรุ่ง
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ก�ำลงัจะซดน�้ำกะทเิข้ำปำก 

หรอืจะเป็นเขำ คนที่เธอจดจ่อรอคอย

“เดี๋ยวฉันจะตำมไปจ้ะ” รอลับร่ำงเด็กรับใช้ น�้ำหวำนก็หันมำ

มอง ยิ้มกว้ำงขวำงกบัเพื่อนสำวรุ่นพี่ จดัแจงผมเผ้ำให้เข้ำที่ ผู้ชำยจะ

มำขอทั้งท ีควรจะต้องดูดใีนระดบัหนึ่ง จรงิไหม

“ฉนัดูเรยีบร้อยดแีล้วใช่มั้ย” 

เลื่อมเพชรเลกิคิ้ว ทว่ำน�้ำหวำนไม่รอค�ำตอบ “ไปกนัเถอะ” คว้ำ

มอืคนที่นั่งอยู่ไปด้วย

“ฉนัยงักนิไม่หมด”

“ไม่ต้องกงต้องกินแล้วเจ๊ ไว้ฉันจะให้คุณสำยต้มให้กินอีกสำม

หม้อ ตอนนี้ไปกับฉันก่อน ฉันต้องกำรก�ำลังใจ” สองเท้ำก้ำวเดินไป

ข้ำงหน้ำ ในหวัทบทวนสครปิต์ที่ตกลงกนัไว้กบัชชัเป็นครั้งสดุท้ำย

ไม่นานทั้งสองก็เดินมาถึงเรือนไทย 

เบนซ์สดี�ำมนัปลำบจอดหรำดูอู้ฟู่สมฐำนะพ่อเลี้ยงโคตรเศรษฐ ี

น�้ำหวำนกระหยิ่มยิ้มย่อง ปรบัสหีน้ำให้เป็นปกต ิก่อนที่จะลำกเลื่อม-

เพชรขึ้นเรอืน

เท้ำชะงัก เมื่อได้ยินเสียงคนเป็นแม่หัวเรำะคิกคักลอดมำจำก

ห้องเขยีว อนัเป็นห้องที่ใช้รบัรองแขกของคณุหญงิล�ำหยวก

“ไหนแกบอกว่ำคณุชชัอะไรนั่นไม่ถกูกบัแม่แกไง” คนที่เดนิตำม

หลงัยดืคอมำกระซบิ

นั่นส.ิ..

น�้ำหวำนนิ่วหน้ำ สำวเท้ำเข้ำไปข้ำงหน้ำ รู้สกึตงดิๆ ในหวัใจ

“อุย๊นั่นไง น้องน�้ำหวำนมำแล้ว” สิ้นเสยีงคนเป็นแม่ แขกทั้งสอง

ที่นั่งอยู่บนตั่งกห็นัมำทำงเธอพร้อมเพรยีงกนั

นั่นไม่ใช่ชชั...รอยยิ้มที่ปั้นแต่งไว้รอท่ำว่ำที่สำม ี แขง็ค้ำงอยู่บน
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หน้ำ 

“เข้ำมำสลิูก มำกรำบสวสัดคีณุอำกบัพี่เขำเร้ว...”

ให้ตำยเถอะว่ะ...นี่ไม่ใช่สิ่งที่เธอคดิ

“น�้ำหวำน” เลื่อมเพชรรุนหลังเธอให้ก้ำวไปในห้องเขียว เธอ

เสยีวแวบขึ้นมำ ขออย่ำให้สองคนนี้เป็น...

“นี่พลตรวีชิติ กบัพ่อสนเงนิ คนที่แม่พูดให้หนูฟังไงลูก”

“ไม่ได้มำเดอืนหน้ำหรอกเหรอคะ” น�้ำหวำนโพล่งออกมำ ก่อน

จะรู้สกึตวัอกีทเีมื่อเพื่อนซี้สะกดิแขน 

คณุหญงิล�ำหยวกที่ก�ำลงัมคีวำมสขุออกหน้ำออกตำ ไม่ทนัมอง

เหน็สหีน้ำของเธอ หวัเรำะคกิคกั

“พอดีพ่อสนกับคุณพ่อมีธุระลงมำที่กรุงเทพฯ ก็เลยมำเยี่ยม

เยอืนเรำเรว็กว่ำก�ำหนด กะว่ำจะมำเซอร์ไพรส์”

โคตรเซอร์ไพรส์เลยจรงิๆ

“นี่หนูน�้ำหวำน ลูกสำวฉัน ส่วนนั่นหนูเลื่อมเพชร เพื่อนสนิท

ของลูกสำวฉนัเอง” 

น�้ำหวำนพนมมอืไหว้ อยำกจะลงไปดิ้นตำยที่พื้น

พงั พงั พงัหมดแล้วที่วำดหวงัเอำไว้

“แหม...จรงิๆ คณุพี่น่ำจะบอกกนัล่วงหน้ำก่อน ไม่อย่ำงนั้นพวก

เรำจะได้เตรยีมตวัต้อนรบัขบัสู้ให้ดกีว่ำนี้”

“ไม่เป็นไรหรอกแม่ล�ำหยวก ฝ่ำยคนของฉนักร็้อนใจอยำกที่จะ

เจอ...” คุณอำพลตรีช�ำเลืองมองลูกชำย ก่อนที่จะย้ำยมำมองเธอ  

น�้ำหวำนหลบุตำมองตกั ลอบส�ำรวจตรวจตรำคนมำเยอืน

พลตรวีชิติอวบท้วมสมบูรณ์ เนื้อหนงัพอกพูนด้วยไขมนั แตก-

ต่ำงจำกลูกชำยเหมอืนฟ้ำกบัเหว

“แขนเขำมัดรวมกันยังเล็กกว่ำแขนฉันอีกแน่ะ” เลื่อมเพชร

กระซบิกระซำบ
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“แหม...ถ้ำสนทิกนักว่ำนี้ ฉนัคงขอเคลด็ลบัก�ำจดัไขมนัที่ต้นแขน”

นี่ก�ำลงัหน้ำสิ่วหน้ำขวำน มนัใช่เวลำมำหำเคลด็ควำมงำมไหม 

เธอปรำยตำมองคนพูด ทว่ำสำวรุ่นพี่ไม่สะทกสะท้ำน ยังคงจดจ้อง

ล�ำแขนอนัเรยีวงำมของสนเงนิด้วยควำมตั้งใจ

“ไหนๆ กไ็ด้โอกำสลงมำแล้ว จะได้สำนต่อเรื่องที่คยุๆ กบัแม่ 

ล�ำหยวกไว้”

“แหม จรงิๆ เรื่องแบบนี้ดฉินักไ็ม่ได้อยำกจะรบีร้อนหรอกนะคะ

คณุพี่ อย่ำงน้อยกน็่ำจะเปิดโอกำสให้เดก็ๆ เขำคยุกนั”

“ปีนี้พ่อสนเงนิของฉนักส็ำมสบิแล้ว ถอืว่ำเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ใช้ได้ 

ลูกสำวแม่ล�ำหยวกกเ็รยีนหนงัสอืหนงัหำจบแล้วใช่มั้ย”

เฮอะ...เธอเพิ่งเรียนจบมำ ยังไม่ทันได้ใช้ควำมรู้ที่ศึกษำท�ำมำ

หำรบัประทำนเสยีด้วยซ�้ำ

“พ่อสนเงนิของฉนัมแีต่ตั้งใจศกึษำเล่ำเรยีน ยงัไม่มสีำวๆ ที่ไหน

มำตดิพนั แล้วลูกสำวของแม่ล�ำหยวกล่ะ”

“โอ๊ย...วนัๆ น�้ำหวำน อยู่กบัเหย้ำเฝ้ำกบัเรอืน เรื่องผู้ชำยพำย

เรือก็ไม่มีเข้ำมำยุ่มย่ำมหรอกค่ะคุณพี่ ฉันสอนสั่งเสมอ ไม่มีทำงที่

ลูกสำวของดฉินัจะชงิสกุก่อนห่ำม”

แม่เธอกบัพลตรวีชิติเหมอืนจะแต่งงำนกนัเสยีเอง

คุณอำพลตรีพยักหน้ำหงึกๆ ขณะที่ลูกชำยเหลือบตำมองเธอ

ก่อนจะก้มหน้ำงดุๆ แทบจะขดุฝำกระดำนเรอืนแล้วมดุหำยลงไป

เฮ้อ...แล้วเธอจะฝำกผฝีำกไข้กบัผู้ชำยแบบนี้ได้หรอืไร

อำยอุำนำมกไ็ม่น้อย ยงัคอยหลบอยู่ข้ำงหลงัพ่อตวัเอง

“ถ้ำอย่ำงนั้น เรำก.็..”

บรึ๊น บรึ๊น...

พลตรีวิชิตยังไม่ทันจบประโยค เสียงเครื่องยนต์กระหึ่มก็ดัง

แทรกเข้ำมำ ทุกคนในห้องเขียวเหลียวมองออกไปนอกหน้ำต่ำง พอ
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เสยีงรถเงยีบไป คณุหญงิล�ำหยวกกร็้องถำม

“เสยีงอะไรน่ะ” ไม่นำนแจ๋วกว็ิ่งตำลตีำเหลอืกเข้ำมำ

“คณุหญงิคะคณุหญงิ มแีขกมำหำ”

“แขก? ฉนัไม่ได้นดัใครไว้นี่นำ ใครกนั” 

ไม่ทันที่สำวใช้จะได้เอ่ยปำก แขกก็อัญเชิญตัวเองเข้ำมำเสร็จ

สรรพ

“ผมเองครบัคณุนำยล�ำยอง”  

ร่ำงสูงใหญ่บึกบึนเหมือนภูผำปักหลักอยู่หน้ำธรณีประตู รอย-

ยิ้มของเขำกว้ำงขวำงยิ่งกว่ำมหำสมทุรแปซฟิิกและแอตแลนตกิรวมกนั 

ดวงตำด�ำขลับเจิดจ้ำยิ่งกว่ำแสงแดดกลำงทะเลทรำยสะฮำรำ จ้อง

เขมง็มำที่เธอ

น�้ำหวำนจกิเท้ำไว้กบัพื้นกระดำน 

กลัว...กลัวว่ำตัวเองจะโผเข้ำไปกอดรัดฟัดเขำด้วยควำมยินดี

ปรดีำ

นานแค่ไหนแล้วทีเ่ขาไม่ได้รูส้กึบนัเทงิเรงิใจเหมอืนตอนนี้ 

สำมสิบหกปีที่ผ่ำนร้อนผ่ำนหนำวมำ ท�ำให้อะไรๆ ที่่เผชิญล้วนมีแต่ 

ค�ำว่ำ น่ำเบื่อ...

มุมปำกของชัชบิดเบ้เป็นรอยยิ้ม เมื่อเห็นสีหน้ำตื่นตะลึงของ 

คุณหญิงล�ำหยวก ก่อนที่สำยตำจะเลื่อนลงไปยังลูกสำวของหล่อน  

คณุหนูโลกสวยนั่งสงบเสงี่ยมเรยีบร้อยอยู่บนตั่ง 

ผมด�ำขลับหยักศกรวบเป็นหำงม้ำ เผยใบหน้ำรูปไข่นวลลออ  

ล�ำคอระหง ปำก คิ้ว คำงจิ้มลิ้ม ดูสวยใสผดุผ่อง เหมอืนครั้งแรกที่ได้

เจอะเจอ

ผิดแต่วันนี้ ท่ำทีของคุณหนูโลกโสภำแปลกตำไป ไม่เหมือน 

สำวน้อยจอมวำงแผนในวนัก่อนลบิลบั
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‘คณุหนนู�้ำหวำน เครอืผูด้ ีลกูสำวคนเดยีวของคณุหญงิล�ำหยวก 

เป็นกลุสตรตีั้งแต่รำกผมจนถงึเลบ็หวัแม่เท้ำเลยครบันำย’ 

นั่นคอืสิ่งที่อ�ำนวย...คนของเขำยนืยนั แต่มนัช่ำงตรงกนัข้ำมกบั

สิ่งที่เขำเคยสมัผสั

‘แต่งงำนกบัฉนั’

นั่นคอืสิ่งที่หญงิสำวกริยิำมำรยำทแช่มช้อย พูดน้อย เรยีบร้อย

เหมอืนผ้ำพบัแล้ววำงไว้บนหิ้ง เป็นจรงิๆ อย่ำงนั้นหรอกหรอื ไม่น่ำใช่

“เธอมำท�ำไม ฉันไม่ได้นัดหนูพุดซ้อนกับคุณชำยอลิณให้มำ 

วนันี้เสยีหน่อย” 

ชชัละสำยตำจำกแม่คณุหนูโลกสวย หนัมำหำว่ำที่แม่ยำย

ก่อนหน้ำนี้ เขำเคยอยำกจะได้ที่ดนิของคณุหญงิแกเอำมำปลกู

บ้ำน พุดซ้อน...เพื่อนของเพื่อนที่เขำรู้จักอุตส่ำห์เข้ำมำเป็นนำยหน้ำ

เจรจำให้ แต่กย็งัไม่ได้ผล

“สวสัดคีรบัคณุนำยล�ำยอง...เอ้อ...คณุหญงิล�ำยอง” เขำยกมอื

ไหว้ ไม่สนใจว่ำฝ่ำยโน้นอยำกจะรบัไหว้กนัรเึปล่ำ

“วนันี้ผมไม่ได้มำคยุเรื่องที่ดนิ แต่จะมำคยุเรื่องคน” เขำช�ำเลอืง

มองไปยงัคนที่เขำจะมำคยุด้วยแวบหนึ่ง 

“นำยครบั จะให้พวกผมวำงกระสอบพวกนี้ไว้ที่ไหน”

“เอำมำวำงตรงนี้” เขำพยกัพเยดิให้อ�ำนวยวำงของไว้ที่ว่ำงตรง

หน้ำ ก่อนที่จะประจนัหน้ำกบัเจ้ำของบ้ำนอกีครั้ง

“นี่อะไร” คณุหญงิล�ำหยวกมองกระสอบสองใบตรงหน้ำ เขยบิ

ตวัหน ีโถ...ท�ำอย่ำงกบัว่ำเป็นงูเงี้ยวเขี้ยวขอ 

“เงนิห้ำสบิล้ำน”

“ฉนัยงัไม่ได้ตกลงปลงใจขำยที่ให้เธอสกัหน่อย”

“ผมบอกคณุหญงิแล้วว่ำ ผมไม่ได้มำธรุะเรื่องที่ แต่มำธรุะเรื่อง

คน” เขำบอกพลำงยิ้มละไมอย่ำงใจเยน็
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“เธอพูดจำเพ้อเจ้ออะไรกนั หรอืว่ำกนิยำลมืเขย่ำขวด เพิ่งก้ำว

ออกมำจำกศรธีญัญำ”

“ผมไม่ได้ป่วยหรอืบ้ำครบัคณุหญงิ ที่มำวนันี้ ผมกะว่ำจะมำขอ

ลูกสำวของคณุหญงิต่ำงหำก”

คนฟังมองหน้ำเขำตำไม่กะพรบิ ทว่ำคนที่เอะอะโวยวำย หำใช่

ว่ำที่แม่ยำยของเขำไม่

“หมำยควำมว่ำยังไง แล้วลูกสำวที่จะขอนี่หมำยถึงใคร” คุณ

ลงุพงุพลุย้ผมขำวโพลนเกอืบหมดหวัผดุลกุขึ้นจำกตั่งเตี้ยไม่ใกล้ไม่ไกล 

ชัชเหลือบตำมอง เขำเพิ่งสังเกตเห็นว่ำนอกจำกคุณหญิงกับ

ลูกสำวยงัมสีกัขพียำนอื่นๆ อกีตั้งสำมคน...

คณุลงุคนนั้น เจ้ำหนุ่มหน้ำติ๋ม หุ่นเหมอืนไม้เสยีบลูกชิ้น แล้วก็

สำวหน้ำคม ผมสั้นในเดรสสสี้มแสบตำ อุ่นหนำฝำคั่งดจีงั...  

“กค็ณุหนูน�้ำหวำนคนนั้นไงคณุ” 

“ใครจะไปยกลูกสำวให้เธอยะ” คุณหญิงล�ำหยวกที่เพิ่งได้สติ

ร้องออกมำดงัๆ 

ชชัยิ้มในหน้ำ ชี้แจงแถลงควำมอย่ำงใจเยน็ “ท�ำไมจะไม่ได้ล่ะ 

ในเมื่อเรำชอบพอกนันี่ครบั”

“พวกเธอไปรู้จักมักคุ้นกันตั้งแต่ตอนไหน ท�ำไมฉันไม่รู้เรื่อง” 

เจ้ำของบ้ำนหนัขวบักลบัไปมองลูกสำวที่ก�ำลงันั่งก้มหน้ำงดุๆ เหน็แต่

หน้ำผำกเกลี้ยงเกลำและปลำยจมูกเล็กๆ “น�้ำหวำนไปรู้จักกับผู้ชำย

คนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ บอกแม่มำเดี๋ยวนี้นะ”

“น�้ำหวำน...” ดวงตำกลมโตช้อนมองขึ้นมำ ก่อนที่เจ้ำตัวจะ

หลุบตำลง ท่ำทีตื่นตระหนกเหมือนลูกนกหลงรัง ผิดกับผู้หญิงที่เขำ

เจอที่ร้ำนโกเหลยีงคนละโยชน์

‘ฉนัไม่ใช่คนโลกสวยเหมอืนกนั’ ชชัอดยิ้มหยนัไม่ได้

“เรำสองคนเจอกนัที่ร้ำนกำแฟที่ตลำดเมื่อเดอืนก่อน...”
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“แล้วท�ำไมไม่บอกแม่” 

ไหล่บอบบำงสั่นเทำ เสยีงที่เปล่งออกมำกส็ั่นด้วย

วญิญำณนำงเอกเจ้ำน�้ำตำท่ำจะเข้ำสงิกะทนัหนั 

“ก.็..น�้ำหวำนกลวัว่ำ ถ้ำน�้ำหวำนบอกคณุหญงิแม่ คณุหญงิแม่

จะโกรธ จนไม่ยอมให้น�้ำหวำนออกไปเที่ยวในตลำดอกี”  

ไปเที่ยวในตลำดเรอะ...สวรรค์...นี่มนั พ.ศ.ไหนแล้ว กบัอแีค่ขอ

ออกไปตลำด ยงัต้องรอค�ำอนญุำตจำกคนเป็นแม่

“นี่นำยชัช เธอถือโอกำสย่องเข้ำมำล่อลวงลูกสำวฉันใช่มั้ย”  

คณุหญงิล�ำหยวกชี้ด้ำมพดัมำหำเขำอย่ำงเอำเรื่อง 

เฮอะ...ยัยคุณหนูโลกโสภำนั่นต่ำงหำกที่เป็นคนเข้ำหำเขำก่อน 

ชชัยกัไหล่ 

เพื่อให้เป็นไปตำมแผน เขำต้องตำมน�้ำไป

“อย่ำเรยีกว่ำล่อลวงดกีว่ำครบัคณุแม่ยำย” เขำเปลี่ยนสรรพนำม

เสยีใหม่ ไหนๆ อกีไม่นำนกต็้องเกี่ยวดองกนัอยู่แล้ว จะได้ไม่กระดำก

ปำกเวลำเอำจรงิ

“เรำกแ็ค่อยำกเจอหน้ำประสำคนที่มใีจให้กนั ในเมื่อเรำสองคน

รกัชอบกนั มนัคงไม่แปลกอะไรที่ผมจะมำขอน�้ำหวำนไปเป็นเมยี”

“จะบ้ำเหรอ ลูกสำวฉนัทั้งคน ไม่ใช่สิ่งของที่จะหยบิยกให้ใคร

กไ็ด้ ลูกเขยของฉนัต้องมคีณุสมบตัเิพยีบพร้อม คู่ควรกบัยยัน�้ำหวำน

เท่ำนั้น”

“แม้ว่ำลกูคณุแม่ยำยจะไม่ได้รกัใคร่ชอบพอผู้ชำยคนนั้นน่ะเหรอ”

“ฉันเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกเสมอ จะมีใครรักลูกเท่ำคนเป็นแม่

อย่ำงฉนั และฉนัไม่ได้เป็นแม่ยงแม่ยำยอะไรของเธอด้วย”

แค่ ‘ยงั’ ไม่ใช่เท่ำนั้น

ชชันกึระอำ นี่คณุหญงิล�ำหยวกคงไม่เคยได้ยนิสนิะ บำงครั้งพ่อ

แม่กท็�ำร้ำยลูกของตวัเองด้วยควำมรกั แต่ยงัไงเขำกด็ั้นด้นมำจนถงึที่
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แล้ว ไม่มทีำงที่คนอย่ำง นำยชชั ช�ำนำญพำณชิย์ จะกลบัไปมอืเปล่ำ

เขำเป็นพ่อค้ำ เมื่อเสยีเวล�่ำเวลำ ลงทนุลงแรง ย่อมต้องหวงัผล

“แต่ยงัไง ผมกต็้องรบีขอลูกสำวของคณุหญงิไปเป็นเมยี”

“เอ๊ะ...เธอนี่พูดไม่รู้เรื่อง” คณุหญงิล�ำหยวกสตหิลดุ ยกมอืขึ้น

เท้ำสะเอว 

ชชัยิ้ม บอกฝ่ำยนั้นเนบิๆ “ขนืชกัช้ำ ผมเกรงว่ำหลำนยำยของ

คณุหญงิจะลมืตำดูโลกเสยีก่อน” เขำหย่อนระเบดิลูกใหญ่ลงไป 

แม่คนสวยที่นั่งเจี๋ยมเจี้ยมหนัขวบัมำมองเขำ ดวงตำอ่อนเชื่อม

เหมอืนลูกแมวเชื่องๆ วำววบัขึ้นมำทนัท.ี..

“หมำยควำมว่ำยงัไง!” 

คนที่ตกอกตกใจเกนิเหตกุไ็ม่ใช่คณุหญงิล�ำหยวกอกีนั่นละ แต่

เป็นลงุพงุพลุ้ยเจ้ำเก่ำ 

“หลำนยงหลำนยำยอะไรกนั หรอืว่ำน�้ำหวำนกบัคณุ...” คนพดู

ชี้นิ้วมำที่เขำ ดวงตำยบิหยเีบกิกว้ำงออก จำกเมด็กวยจี๊เป็นเมด็ล�ำไย

เขำยิ้มเยอืกเยน็ หนัไปพนมมอืไหว้ว่ำที่แม่ยำยของตวัเองอย่ำง

นอบน้อม ก่อนที่จะพูดเป็นกำรเป็นงำน 

“ผมต้องกรำบขอขมำคณุหญงิด้วย” สุ้มเสยีงของเขำไม่มที่ำที

ล้อเล่นแล้วครำวนี้ “ที่พวกเรำชงิสกุก่อนห่ำม วนันี้ผมถงึอยำกจะแสดง

ควำมรับผิดชอบ โดยกำรสู่ขอน�้ำหวำนไปเป็นภรรยำของผมอย่ำง 

ถูกต้องตำมกฎหมำย ตอนแรกผมตั้งใจจะมำคยุกบัคณุหญงิเป็นกำร

ส่วนตัว” เขำปรำยตำมองสองหนุ่มต่ำงวัยที่กลำยเป็นสักขีพยำนกำร

สู่ขอแบบไม่ตั้งใจ

“แต่ไหนๆ พวกคณุกอ็ยู่ตรงนี้แล้ว ถ้ำว่ำงเชญิอยูร่่วมงำนมงคล

ของเรำด้วยเลยแล้วกนันะครบั” 
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3
นอกบท ถ้าสดชื่น

“ถ้าเป็นอย่างนัน้ ผมคงจะไม่กล้าทนอยูร่บกวนเวลาส่วนตวั

ของคณุหญงิกบัว่ำที่ลูกเขยอกีต่อไปแลว้ พอ่สนเงนิกลบั!” พลตรวีชิติ

ประกำศกร้ำว ท�ำคอแขง็ รบีก้ำวปึงปังข้ำมธรณปีระตูบ้ำนไป 

ส่วนพ่อลกูชำยหวัแก้วหวัแหวนยงัอตุส่ำห์ไหว้ลำ ก่อนที่จะตำม

ตดิคนเป็นพ่อไปอย่ำงว่องไว

ให้ตำยเถอะ...ตำมแผนที่เธอวำงไว้ นำยพ่อเลี้ยงคนนั้นไม่ควร

ที่จะเล่นใหญ่เล่นโตถงึขนำดนี้

“โอย...ฉนัจะเป็นลม” ร่ำงอวบท้วมของคนเป็นแม่หงำยเงบิลง

มำ พอดกีบัที่เธอและเลื่อมเพชรอ้ำแขนรอรบัอยู่ก่อนแล้ว

ส่วนคุณสำยต้นห้องพุ่งไปหำยำดมส้มโอมือมำให้คนเป็นนำย

สูดดม

“หวัใจฉนัจะวำย ฉนัก�ำลงัจะตำยเพรำะควำมดนัขึ้น” 

ตั้งแต่เกดิมำ เธอยงัไม่เคยเหน็แม่เป็นลมจรงิๆ เลยสกัครั้งเดยีว 

มแีต่ ‘จะ’ เป็นลม

ควำมดนั เบำหวำน น�้ำตำล ไทรกลเีซอไรด์กป็กต ิตบั ม้ำม ล�ำไส้ 

หวัใจ ปอด ไขข้อแขง็แรงด ีมปีวดเมื่อยบ้ำงตำมประสำหญงิสูงวยั

“ฉันฝันไปใช่มั้ย” มือขำวอวบประดับด้วยทับทิมเม็ดเป้งเอื้อม
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ออกไปก�ำแขนผอมเกรง็ของคณุสำยแน่นเข้ำ

“โถ...คณุหญงิของอฉินั” คนเป็นบ่ำวท�ำเสยีงร้ำวรำนใจ

เข้ำกันดียิ่งกว่ำปี่ขลุ่ย สมกับที่อยู่เคียงข้ำงกันมำตั้งแต่สมัย 

แตกเนื้อสำวเลยทเีดยีว

“เธอท�ำของใส่ลกูสำวฉนัแน่ๆ” แม่เธอชี้หน้ำชชัที่ยนืเด่นเป็นสง่ำ

อยู่กลำงห้อง

“ผมเปล่ำนะครบั”

“แม่คะ เรื่องทั้งหมดที่เกดิขึ้น เกดิจำกควำมรกัอนับรสิทุธิ์ของ

พวกเรำ ไม่มอีะไรมำเจอืปนเลยจรงิๆ ค่ะ” 

หอื...ขนำดพูดเอง ได้ยนิเสยีงตวัเอง เธอยงัรู้สกึเลี่ยนจนอยำก

จะขย้อนของเก่ำออกมำ แต่ต้องค�ำนึงว่ำตอนนี้บทบำทของเธอคือ

นำงเอกที่ลกุขึ้นมำปกป้องควำมรกัที่ถกูขดัขวำง สองแก้มของน�้ำหวำน

ร้อนฉ่ำ เมื่อเหน็คนรกัสดใหม่จำกเตำมองมำแล้วเลกิคิ้ว ดวงตำสสีนมิ

ทอประกำยเจดิจ้ำ แวบหนึ่งมองเหน็แววขบขนั

น�้ำหวำนท�ำตำวำวใส่เขำแล้วหนัมำโฟกสักบับทบำทของตวัเอง 

ไหนๆ กไ็ม่ได้เล่นละครออนแอร์ เดนิตำมทำงฝันในวยัเยำว์ เธอกข็อ

ทุ่มเทพลงักำรแสดงกบันำทนีี้หน่อยแล้วกนั

“ถึงเรำสองคนจะรู้จักกันไม่นำน แต่น�้ำหวำนก็มั่นใจว่ำคุณชัช

เป็นรกัแรกที่แท้จรงิของน�้ำหวำนค่ะ”

“รกัแรกบ้ำบออะไร ตลอดเวลำที่่ผ่ำนมำ แกแอบลกัลอบคบหำ

กบัผู้ชำยคนนี้ลบัหลงัฉนัมำตลอดสนิะ”

“หนูไม่ได้...” 

ยงัไม่ทนัได้เอ่ยไดอะลอ็กที่ตระเตรยีมไว้...

คนที่ปำกบอกว่ำจะเป็นลมอยูแ่ท้ๆ ขงึขงัขึ้นมำ คณุหญงิล�ำหยวก

ผู้หยิ่งยโสท�ำจมูกบำน น�้ำหวำนแทบจะมองเห็นควันออกจำกหูของ 

คนเป็นแม่



26  เยาวเมียยอดรัก

“ฉนัทนไม่ได้หรอกนะ” ร่ำงอวบท้วมผดุลกุขึ้น พุ่งไปที่หน้ำต่ำง 

คณุพระ...หรอืว่ำแม่เธอจะคดิสั้น ทนัใดนั้นคนเป็นแม่กค็ว้ำเอำ

ก้ำนมะยมตดิมอืมำ แป๊บเดยีวใบเบยหำยเกลี้ยง

ซวยแล้ว...สญัชำตญำณในทำงร้ำยของเธอกรดีร้อง

“คณุหญงิจะตคีณุหนูน�้ำหวำนเหรอคะ” คณุสำยร้องเสยีงหลง 

“แหงส”ิ 

ฟับ ฟับ

แม่เธอควงอำวธุในมอืไปมำน่ำหวำดเสยีว น�้ำหวำนย่นคอเข้ำหำ

กนั นำนปีดดีกัที่ก้นนิ่มๆ ของเธอไม่ได้ลิ้มรสก้ำนมะยม แต่กย็งัจ�ำได้

ขึ้นใจ ใครจะลมืได้เล่ำ

“แต่คณุหนูน�้ำหวำนโตแล้วนะคะ” คณุสำยไม่วำยแย้ง

“โตแล้วยงัไง มนักเ็ป็นลูกฉนัวนัยงัค�่ำ ถ้ำวนันี้ฉนัไม่สั่งสอนให้

หลำบจ�ำ อย่ำมำเรยีกฉนัว่ำคณุหญงิล�ำหยวก”

เฮ้ย...ก้ำนมะยมนี่กไ็ม่ได้อยูใ่นแผน น�้ำหวำนรบีเผ่นหนจีำกรศัมี

วงสวิงของคนเป็นแม่ ทว่ำคุณหญิงล�ำหยวกเหมือนจะกลำยร่ำงเป็น

วนัเดอร์วูแมน พรบิตำก้ำนมะยมกต็วดัมำถงึตวั

“อ๊ำย!” หนแรกหลบไปได้อย่ำงเฉยีดฉวิ

“คณุหญงิป้ำคะ” เลื่อมเพชรส่งเสยีงสอดแทรกขึ้นมำ ยงัไม่กล้ำ

เข้ำมำในวถิขีองไม้เรยีว

“เดี๋ยวหวดไปหวดมำ ผิวพรรณน�้ำหวำนก็จะด่ำงพร้อย เป็น 

ริ้วรอยพลอยจะขำยไม่ออกนะคะ” 

คนที่เงื้อง่ำก้ำนมะยมชะงัก หันกลบัไปแยกเขี้ยวใส่คนพูด “นี่

ยงัมำคดิเรื่องขงเรื่องขำยอกีเหรอ คนที่จะมำซื้อเขำเผ่นแน่บไปโน่นแล้ว 

มำนี่เดี๋ยวนี้เลยนะน�้ำหวำน” 

น�้ำหวำนกลอกตำมองเพดำนอย่ำงสิ้นหวงั ถ้อยค�ำของสำวรุน่พี่

ที่หวงัดจีะช่วยเหลอื ดนักลำยเป็นกำรกระตุ้นต่อมโทโสของแม่เธอให้
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เพิ่มพูนขึ้นไปอกี

คณุหญงิล�ำหยวกขยบัมำทำงซ้ำย เธอกย้็ำยมำทำงขวำ น�้ำหวำน

งดัสกลิในยำมเยำว์เอำมำใช้หลบไม้เรยีวพลัวนั พอถูกรกุรำนหนกัเข้ำ 

ร่ำงแบบบำงก็กระโจนไปหลบหลังร่ำงสูงใหญ่ของผู้ชำยที่กลำยเป็น 

รกัแรกของเธอ

“แม่อย่ำตหีนูเลย หนูกลวัแล้วจรงิๆ” แม่น่ะเธอไม่ค่อยกลวั แต่

กลัวไอ้ที่อยู่ในมือแม่ต่ำงหำก ก้ำนมะยมน่ะแสบจะตำย เวลำที่ฟำด

ฉบัๆ ลงบนเนื้อหนงั ไม่ให้หวั่นเกรงได้ยงัไง

“ถ้ำกลวัจรงิ ไม่ท�ำอย่ำงนี้ตั้งแต่แรกหรอก” 

“คณุหญงิครบั เรำค่อยพดูค่อยจำกนัดกีว่ำมั้ยครบั ใช้ก�ำลงัมนั

ไม่ใช่วถิทีำงของอำรยชน” ถ้ำค�ำพูดของเลื่อมเพชรเมื่อกี้เป็นสะเกด็ไฟ 

ถ้อยค�ำของพ่อเลี้ยงหนุ่มกเ็หมอืนน�้ำมนัเบนซนิที่รำดรดบนกองไฟ

โทสะของคณุหญงิล�ำหยวกเดอืดดำลขึ้นอกีเจด็ล้ำนเท่ำ

“หนอ็ย...นี่ยงัมหีน้ำมำพดูอกีเหรอ ไม่มทีำงที่ลกูสำวของฉนัจะ

ใจแตกเองหรอกนะบอกเลย ฉนัสอนของฉนัมำด ีถ้ำไม่ถูกล่อลวงชี้น�ำ 

นี่แน่ะเจ้ำตวักำร” 

“โอ๊ย!” ชชัสะดุ้งโหยง เมื่อก้ำนมะยมเปลี่ยนเป้ำหมำยมำที่ตวั

เขำแทน

“คนเลว ร้ำยกำจ บงัอำจมำล่อลวงลูกสำวฉนั” 

“โอ๊ย!....คณุแม่ยำย ผมเจบ็นะครบั”

ร่ำงสูงใหญ่ขยบัหนกีำรโจมต ียกมอืขึ้นปัดป้อง

“เจ็บน่ะสิดี ฉันก็ตั้งใจจะตีให้เจ็บนี่แหละ และฉันไม่ใช่แม่ยง-

แม่ยำยอะไรของเธอด้วย” 

ตอนนี้แม่ของเธอกลำยเป็นยอดกระบี่เย้ยยุทธจักรไปแล้ว ถ้ำ

ก้ำนมะยมเป็นคมมดี ป่ำนนี้แขนของชชัคงถูกเฉอืนเป็นริ้วๆ ทั้งสำมวิ่ง

วนไปรอบๆ ห้องเขยีว หลำยนำทกีว่ำคนเป็นแม่จะเหนื่อยหอบ
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คณุหญงิล�ำหยวกสูดหำยใจ ฮดึฮดั ใช้มอืยนัเสำเรอืน สองแก้ม

แดงก�่ำ สขุภำพก�ำลงัดี

“อย่ำหนเีชยีวนะ” ว่ำแล้วเจ้ำตวักท็�ำท่ำว่ำจะถลำเข้ำมำ ทว่ำ

เลื่อมเพชรที่สบโอกำสเหมำะรบีคว้ำแขนอวบๆ ของคณุหญงิล�ำหยวก

เอำไว้ได้ทนั

“คุณหญิงป้ำใจเย็นๆ นะคะ เดี๋ยวหักโหมมำกไปจะหน้ำมืด 

ควำมดนัขึ้น มนึหวั ตวัสั่น หำยใจไม่ทนัเอำได้นะคะ”

“นี่ปล่อยฉนันะ! มำเกะกะอยู่ได้”

“คณุสำยมำช่วยฉนัปลดอำวธุคณุหญงิป้ำ เรว็สจิ๊ะ!”

น�้ำหวำนอำศยัจงัหวะที่สองคนนั้นยื้อยดุกนัไปมำ หำทำงหนทีไีล่ 

“ตำมฉนัมำทำงนี้สคิณุ” เธอลำกแขนร่ำงสงูใหญ่ออกไปจำกห้องเขยีว

“จะไปไหน กลับมำเดี๋ยวนี้นะ ยัยเลื่อม นี่เธอจะมำเกำะเอว  

พนัแข้งพนัขำฉนัท�ำไม! น�้ำหวำนหยดุเดี๋ยวนี้นะ กลบัมำให้แม่ลงโทษ

ซะดีๆ !”

มือหนึ่งถลกชายกระโปรง อีกมือลากแขนคนตัวใหญ่กว่า

ข้ำมคูน�้ำไปยังสวนกล้วย พอเดินถึงฐำนทัพ...ศำลำแปดเหลี่ยม  

น�้ำหวำนถงึได้ถอนอกถอนใจ 

“โล่งอกไปท”ี ป่ำนนี้เลื่อมเพชรคงสกดัแม่ของเธอเอำไว้ได้แล้ว

สนิะ

ยงัไม่ทนัยกแขนขึ้นปำดเหงื่อ กน็กึถงึผูร่้วมชะตำกรรมขึ้นมำได้

“คณุเป็นยงัไงบ้ำง” น�้ำหวำนจบัท่อนแขนแขง็แรงพลกิไปพลกิ

มำ เหมือนจับปลำย่ำงเสียบไม้ ริ้วแดงพำดเป็นทำงเห็นชัดตัดกับผิว 

สนี�้ำผึ้งของพ่อเลี้ยงหนุ่ม เธอลองแตะนิ้วลงบนรอยนูนแดงนั่นเบำๆ 

“แค่นี้ยงัไกลหวัใจ”

“แน่นะคณุ” เมื่อกี้ด้วยอำรำมตกใจเลยคว้ำตวัเขำเอำมำเป็นโล่
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กเ็ขำดูตวัโตน่ำ ‘พึ่งพำ’ ได้ แต่เหน็ชดัแล้วตอนนี้ หนงัคนหำใช่

อฐิปูนถงึจะไม่รู้ร้อนรู้หนำว หรอืต่อให้ไกลหวัใจแค่ไหน กค็งเจบ็พอดู

“แล้วเธอล่ะ”

“ฉนัไม่เป็นไรหรอก” พลนัน�้ำหวำนกร็ู้สกึผดิขึ้นมำ เธอหลบอยู่

หลงัเขำ จะให้เอำส่วนไหนมำโดนไม้เรยีวล่ะ

“เดี๋ยวฉนัจะเอำยำหม่องตรำเสอืมำทำให้”

ชัชดูเหมือนไม่ได้สนใจอำกำรบำดเจ็บของตัวเอง เขำมองไป

รอบๆ ประหนึ่งต้นกล้วยที่รำยล้อมน่ำมองกว่ำคนร่วมศำลำ พ่อเลี้ยง

หนุ่มท�ำท่ำครุ่นคดิก่อนพูดออกมำ

“แม่เธอเป็นนกัเทนนสิทมีชำตเิก่ำรเึปล่ำ แรงดใีช้ได้เลยนะ ถ้ำ

สำวกว่ำนี้ ฉนัคงต้องเป็นสปอนเซอร์ส่งลงยเูอสโอเพน แข่งกบั เซเรนำ 

วลิเลยีมส์” ดวงตำสสีนมิพรำวระยบัคูน่ั้นหนักลบัมำจ้องมองกนัตรงๆ

อำรมณ์ที่รู้สกึผดิเมื่อกี้หำยวบั เธอไม่ข�ำไปกบัเขำด้วยหรอกนะ 

แต่อะไรกไ็ม่ร้ำยเท่ำประโยคต่อมำ

“ฉนัสงสยัจรงิๆ เธอโตขนำดนี้แล้วยงัถูกแม่ตอีกีเหรอ” ชชัมอง

เธอขึ้นๆ ลงๆ

สองแก้มของน�้ำหวำนร้อนผ่ำวให้แก่ค�ำยั่วเย้ำของเขำ    

“ก็ไม่ใช่เพรำะคุณหรอกหรือไงที่เล่นใหญ่เล่นโต จนอะไรต่อ 

มอิะไรมนัผดิแผนไปหมด” เธอคำดกำรณ์ไว้แล้วว่ำคณุหญงิล�ำหยวก

จะต้องโมโหสุดๆ แต่ใครจะไปคิดว่ำแม่เธอจะขุดวิธีลงโทษสมัย

ดกึด�ำบรรพ์มำใช้

ทั้งที่ตอนนี้เธออำยยุี่สบิสำมย่ำงยี่สบิสี่ ไม่ใช่เดก็หญงิน�้ำหวำน

“เรื่องอะไรไปบอกแม่ฉนัว่ำฉนัท้องไส้กบัคณุ” น�้ำหวำนกอดอก 

จ้องหน้ำอกีฝ่ำยเขมง็

ชชักลบัยกัไหล่ ไม่แยแส “แต่ฉนัว่ำมนัได้ผลเกนิคำดต่ำงหำก

ล่ะ” พ่อเลี้ยงหนุ่มหนัมองออกไปนอกศำลำ เท้ำแขนลงกบัรำวระแนง 
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มมุปำกของเขำโค้งขึ้น “เธอคดิดสูว่ิำ จะมคีูร่กับนโลกนี้สกักี่เปอร์เซน็ต์

ที่ต้องรบีร้อนจดังำนววิำห์สำยฟ้ำแลบ ถ้ำไม่เกดิ Accident ขึ้นมำ”

ฮึ่ม...แม้สิ่งที่พูดมำจะมเีหตผุล แต่คนฟังกย็งัไม่อยำกยอมรบั

“อย่ำงน้อยๆ คณุกน็่ำจะเตี๊ยมกนัก่อน เล่นโพล่งขึ้นมำกลำงวง

แบบนี้ ใครจะไปตั้งตวัทนั” 

หำงตำของเขำย่นลง มุมปำกโค้งขึ้นเล็กน้อย ทว่ำไม่ได้เอื้อน

เอ่ยอะไรออกมำอกี

ชชัจะได้ที่ดนิมำหลงัจำกแต่งงำนจดทะเบยีนกบัเธอ แต่เงื่อนไข

ที่ทั้งสองตกลงกนัไว้ยงัมมีำกกว่ำนั้น ที่ดนิผนืนี้จะแปรสภำพเป็นธรุกจิ

อย่ำงอื่นไม่ได้ นอกจำกปลูกที่อยู่อำศยัเท่ำนั้น

และพวกเธอยงัต้องคงสถำนะสำมภีรรยำไปอกีสกัพกั ก่อนที่จะ 

‘หย่ำร้ำง’ กนัจรงิๆ

น�้ำหวำนจบัตำมองเสี้ยวหน้ำด้ำนข้ำงของสำมใีนอนำคต 

เธอรู้จำกโลกโซเชียลและปำกค�ำของอลิณ...หนุ่มคนขับรถใน

ตอนแรกที่กลำยเป็นคณุชำย สบืเชื้อสำยมำจำกรำชวงศ์หมงิคนนั้น ว่ำ

พ่อเลี้ยงหนุม่ร�่ำรวยมหำศำล ต่อให้ร�่ำรวยขนำดไหน เธอกอ็ดคดิไม่ได้

ว่ำคนแบบไหนกนัที่จะยอมลงทนุกบัทรพัย์สนิควำมเสี่ยงสูงแบบนี้

ช่ำงเถอะน่ะ ในเมื่อเขำยงัดไูม่เดอืดร้อนกบัเงนิทองที่จะต้องเสยี

ไป แล้วเธอจะแคร์ท�ำไม

“ถึงฉันกับคุณต้องเป็นสำมีภรรยำตำมกฎหมำยไปสักพัก แต่

วำงใจได้ล้ำนเปอร์เซน็ต์ ว่ำหลงัจำกที่เรำจดทะเบยีนกนัแล้ว ฉนัจะรบี

ไปจำกคณุ ไม่อยู่เกะกะกวนใจ”

เธอจะได้เดนิตำมควำมฝัน ท�ำสิ่งที่ใจปรำรถนำ หวัใจของเธอ

พองโตขึ้นมำเมื่อคดิถงึสิ่งที่วำงแผนกนัเอำไว้กบัเพื่อนซี้ 

“แต่ฉันไม่คิดอย่ำงนั้น” ฟองฝันของเธอแตกโพละเมื่ออีกฝ่ำย

เปิดปำกอกีครั้ง
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“คณุหมำยควำมว่ำยงัไง”

มุมปำกได้รูปงำมของเขำโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มเยือกเย็นที่เธอ 

ไม่ชอบใจเอำเสยีเลย รอยยิ้มของเขำท�ำให้ใบหน้ำคล้ำมคมอ่อนวยัลง 

แต่กลบัท�ำให้ดวงตำสสีนมิดูชั่วร้ำย เจ้ำเล่ห์

“เพื่อควำมสมจริง ผัวเมียที่เพิ่งแต่งงำนใหม่ไม่ควรแยกกันอยู่ 

ฉนัจะบอกกบัแม่ของเธอว่ำ เธอจะเดนิทำงลงใต้ไปกบัฉนั”

“โอเคร้” น�้ำหวำนพยกัหน้ำเหน็ดเีหน็งำม “คณุจะบอกกบัใคร

ยงัไงกไ็ด้ ฉนัไม่ขดัข้องอยู่แล้ว”

“จุ๊ๆ คณุหนู” ชชักระดกินิ้วไปมำ “ฉนัไม่ได้หมำยถงึแค่พูด แต่

หลังจำกแต่งงำน เธอจะต้องเดินทำงไปภูเก็ตด้วยกันในฐำนะเมียคน

ใหม่ของฉนั”

เดี๋ยวก่อน...

“เข้ำใจอะไรผดิหรอืเปล่ำ ที่เรำตกลงกนัไม่ใช่แบบนี้” น�้ำหวำน

เชิดคำง อ้ำปำกแย้งทันควัน “ไหนว่ำฉันไม่ใช่สเปกเมียในฝันที่คุณ

อยำกได้ไง หรอืว่ำไม่เจอกนัสำมวนั คณุเกดิพศิวำสฉนัขึ้นมำกะทนัหนั”

“ยังไงเธอก็ยังไม่ใช่ผู้หญิงที่ฉันอยำกได้เป็นเมียอยู่ดี” ชัชบอก

ออกมำง่ำยๆ “กำรแต่งงำนใช่จะมีแค่คนสองคน ฉันยังมีญำติพี่น้อง 

และหน้ำตำในสังคมที่ต้องรักษำ ยังไงเธอกับฉันต้องร่วมเรียงเคียง

หมอนกนัสกัพกั” 

น�้ำหวำนเม้มปำกเข้ำหำกัน เธอเกลียดที่สุดเวลำที่ทุกอย่ำงไม่

เป็นไปตำมแผนแรก

“ถ้ำเธอไม่ตกลง กำรแต่งงำนก็เป็นโมฆะ” ท่ำทีไม่ยี่หระของ 

คนพูดท�ำคนฟังเดอืดดำล

“ได้ยงัไงกนั” ร่ำงแบบบำงก้ำวเข้ำไปประชดิ อยำกยื่นมอืออก

ไปกระชำกสำบเสื้อเชิ้ตของเขำขึ้นมำ แต่ควำมเป็นกลุสตรทีี่ใช้เป็นฉำก

หน้ำฉดุรั้งแขนขำเอำไว้
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“ท�ำไมจะไม่ได้ล่ะคณุหนคูนสวย มนัเป็นธรรมดำของกำรเจรจำ

ธรุกจิ ในเมื่อเงื่อนไขสญัญำไม่ตรงกนักต็่อรองจนกว่ำจะพอใจ แต่ถ้ำ

ต่อรองกนัไม่ได้กย็กเลกิมนัไปซะ”

หือ...เขี้ยวลำกดิน เธอรู้ว่ำเขำเป็นพ่อค้ำ แต่ไม่เคยคิดว่ำจะ 

หน้ำเลอืดเชอืดกนัซึ่งๆ หน้ำแบบนี้

“ฉนักแ็ค่หอบเงนิกลบัเข้ำแบงก์ ส่วนคณุหนูกแ็ย่หน่อยนะที่จะ

ต้องหำทำงเคลยีร์กบัคณุหญงิล�ำยองเอำเอง ว่ำท�ำไมถงึได้กเุรื่องขึ้นมำ”

เขำก�ำลงัแบลก็เมล์เธอ

ขืนท�ำอย่ำงนั้น แผนกำรสุ่มเสี่ยงที่เธออุตส่ำห์วำงเอำไว้ก็พัง

พนิำศน่ะส ิแถมชวีติหลงัจำกนี้ของเธอต้องบดัซบอย่ำงไม่ต้องสงสยั

น�้ำหวำนนิ่งคิดใคร่ครวญก่อนกลับล�ำ...น�้ำเชี่ยวอย่ำขวำงเรือ 

โบรำณท่ำนว่ำ

“จะว่ำไปแล้ว ถ้ำเรำรีบร้อนแยกทำงกันมันก็ดูไม่ค่อยสมเหตุ 

สมผลอย่ำงที่คณุว่ำ” ท่ำทขีองเธออ่อนลง เหยยีบโทสะในใจให้จมธรณ ี

จะท�ำกำรใหญ่ทั้งท ีใจต้องนิ่ง

“เอำเป็นว่ำหลังงำนแต่งแล้ว ฉันจะเดินทำงไปภูเก็ตกับคุณ”  

น�้ำหวำนช้อนตำมองเขำ ส่งยิ้มหวำนเจี๊ยบให้...“ดลี?” เธอยื่นมอืออก

ไปให้อกีฝ่ำย แสดงเครื่องหมำยของควำมจรงิใจ 

ชชัหลบุตำมองมอืเธอ ก่อนที่มอืใหญ่หยำบกร้ำนจะยื่นออกมำ

กระชบัมอืเธอไว้มั่น “ดลี” 

ทั้งสองจ้องตำกนัชั่วขณะหนึ่ง ขณะเดยีวกนัสมองของน�้ำหวำน

กแ็ล่นพล่ำน เธอยงัมแีผนบซีดีเีอฟเตรยีมเอำไว้ ห.ึ..คนอย่ำงเธอไม่มี

ทำงยอมแพ้ง่ำยๆ หรอก เพื่ออสิรภำพ น�้ำหวำนคนนี้สู้ตำยค่ะ!    

“ยยัน�า้หวานท�าแบบน้ีได้ยังไง” ร่างอวบท้วมซวนซบลงกบั

หมอนองิ คณุหญงิล�ำหยวกอยำกจะเป็นลมให้รูแ้ล้วรู้รอด ทว่ำร่ำงกำย



พลิ้วอ่อน  33   

กลบัไม่เป็นใจ    

ลูกสำวหัวแก้วหัวแหวนที่สู้อุตส่ำห์ฟูมฟักกลับไปรักหลงคำรม

คนพรรค์นั้น

“ที่น�้ำหวำนท�ำไปกค็งเป็นควำมรกันั่นแหละค่ะ” 

นำงหนัขวบัไปมองสำวสวยรุ่นรำวครำวเดยีวกบัลูกสำว “นี่ยยั

เลื่อม เธอรู้เหน็เป็นใจกบัสองคนนั้นใช่มั้ย”

“อุ๊ย...เปล่ำนะคะคณุหญงิป้ำ อย่ำมองหนูด้วยสำยตำแบบนั้น

สิคะ” คนพูดส่ำยหน้ำคอแทบจะหลุดจำกบ่ำ “หนูเพิ่งกลับมำจำก 

เมอืงนอกเมอืงนำ จะเอำเวลำที่ไหนไปรูเ้หน็เป็นใจกบัสองคนนั้นล่ะคะ”

“ให้มนัแน่นะแม่คณุ”

“แน่ยิ่งกว่ำแช่แป้งอกีค่ะ” เลื่อมเพชรยิ้มหวำนมำให้ 

คนฟังค้อนปะหลบัปะเหลอืก จะไม่ให้แคลงใจได้ยงัไง กแ็ต่ไหน

แต่ไรมำ คนตรงหน้ำคอืเพื่อนสนทิหนึ่งเดยีวของลูกสำว

ยำมที่ทั้งสองยังเยำว์ รั้วบ้ำนของพวกนำงติดกัน ตระกูลของ

เลื่อมเพชรแม้ไม่ร�่ำรวยล้นฟ้ำ แต่กส็บืเชื้อสำยผู้ดเีก่ำ เพิ่งมำห่ำงเหนิ

กนัระยะหลงั เมื่อครั้งที่พลตรชีพีชอบ สำมขีองเธอป่วยหนกัจนต้องพกั

รำชกำร ย้ำยนวิำสสถำนมำอยู่บ้ำนเก่ำของต้นตระกูล

นำงส่งลูกสำวเข้ำโรงเรียนกินนอน ตอนเรียนมหำวิทยำลัยก็มี

คนรบัส่ง ไม่เคยปล่อยให้เถลไถล หมำยมั่นปั้นมอืให้น�้ำหวำนได้ออก

เรอืนไปเป็นคณุหญงิตรำตั้งตำมรอยเท้ำของตน ซึ่งเป็นภรรยำนำยพล 

และขยนับำกบั่นท�ำงำนกำรกศุลจนผลงำนเป็นที่ประจกัษ์ 

แต่ไม่นึกว่ำลูกสำวของเธอจะหน้ำมืด หันไปคว้ำนำยพ่อเลี้ยง

คนป่ำ หน้ำตำเหมอืนโจรมำเป็นคนรกั!

“แล้วพวกเรำจะท�ำยงัไงดคีะ” คณุสำย...แม่บ้ำนคนสนทิที่ก�ำลงั

บบีนวดแข้งขำออกปำกถำม สหีน้ำสตีำเป็นกงัวล

“หรอืคณุน�้ำหวำนจะต้องแต่งงำนกบัคณุชชัจรงิๆ”



34  เยาวเมียยอดรัก

“ฉนัไม่ยอมหรอก” คณุหญงิล�ำหยวกเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันประกำศ

กร้ำว

“แต่คุณชัชแกก็ไม่ได้ดูป่ำเถื่อนเกินจะรับอะไรขนำดนั้นนี่คะ” 

เสยีงอ้อมแอ้มจำกคนข้ำงๆ ลอยมำกระทบหู

“หอื...แม่เลื่อม เธอจะรูอ้ะไรล่ะ เธอไม่เคยเจอท่ำทำงและวำจำ

สำมหำวของผู้ชำยคนนั้น” ค�ำพูดทิ่มแทงใจด�ำของนำยพ่อเลี้ยงคน

เถื่อนนั่นยงัฝังอยู่ในใจ

‘ทรพัย์สมบตัขิองครอบครวัฉนัมมีำกมำย เรื่องเงนิทองน่ะไม่ใช่

สิ่งที่ฉันค�ำนึงนักหรอกนะคุณพ่อเลี้ยง ที่ดินของฉันมูลค่ำมำกมำย

ขนำดไหนใครๆ ก็รู้ กำรที่ฉันจะขำยทั้งทีต้องคัดกรองคนซื้อให้ดีว่ำมี

คณุสมบตัเิหมำะสมมั้ย ไม่ใช่แค่พวกเศรษฐใีหม่ที่อยำกจะอวดร�่ำอวด

รวย’

‘ถ้ำเงินทองไม่ใช่เรื่องส�ำคัญขนำดนั้น แล้วคุณหญิงเอำที่ดิน 

มำขำยกนิท�ำไมล่ะครบั’

พอได้ฟังแล้วคุณหญิงล�ำหยวกก็แทบคลั่ง นำงละเกลียดนัก 

พวกพูดจำขวำนผ่ำซำก ไร้มำรยำท หยำบคำย ยิ่งนกึกย็ิ่งโมโห

“สู้พ่อสนคนดีของฉันไม่ได้สักอย่ำง ทั้งรูปร่ำงหน้ำตำ กิริยำ

มำรยำท กำรศกึษำ ฐำนะ ชำตติระกูลไม่เป็นสองรองใคร”

“ถงึคณุชชัแกไม่ใช่ลูกหลำนนำยพล แต่แกกม็เีงนิถงุเงนิถงั หนู

คลบัคล้ำยคลบัคลำว่ำเคยได้ยนิคนในแวดวงไฮโซเมำท์กนัว่ำ บ้ำนแก

ใหญ่ยงักบัวงั แถมสะสมรถฝรั่งตั้งหลำยสบิคนั”

“นี่เธอคดิว่ำฉนัต้องกำรจะขำยลกูกนิ เหน็ผูช้ำยมทีรพัย์สนิกจ็ะ

ประเคนยยัน�้ำหวำนใส่พำนถวำยง่ำยๆ งั้นหรอื”

“เปล่ำค่ะคณุหญงิป้ำ” เลื่อมเพชรกล่ำวแก้ฉะฉำน 

“แค่ลองนกึดวู่ำ อย่ำงน้อยถ้ำน�้ำหวำนได้ตบแต่งกบัเขำไปจรงิๆ 

คณุชชัแกคงมปีัญญำเลี้ยงดูปูเสื่อไม่ให้ล�ำบำกตรำกตร�ำ”
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คนฟังนิ่งขงึ คอแขง็ยงัไม่ยอมรบั “ยงัไงฉนักย็งัท�ำใจไม่ได้ที่จะ

ปล่อยให้ยยัน�้ำหวำนออกเรอืนไปกบันำยชชั ใช่มั้ยแม่สำย” 

ทว่ำครำวนี้คณุแม่บ้ำนไม่ได้เออออห่อหมกไปด้วยเหมอืนทกุครั้ง

“เอ่อ...แต่ถ้ำคณุหญงิไม่ยอมยกคณุหนูน�้ำหวำนให้เขำ แล้วจะ

เอำยังไงกับหลำนยำยตัวน้อยๆ และหนี้สินที่ก�ำลังจะถึงก�ำหนดจ่ำย 

ล่ะคะ ถ้ำจ่ำยไม่ทนังวดนี้ ดไีม่ดแีบงก์มนัคงไล่ตะเพดิพวกเรำออกจำก

เรอืน”

สีหน้ำแตกตื่นของคุณสำยยิ่งท�ำให้คนเป็นนำยร้อนอกร้อนใจ 

ยิ่งขึ้นเป็นอกีสบิเท่ำละทนีี้ แล้วถ้ำครอบครวัของนำงถกูเตะโด่งออกไป

จำกบ้ำนเรอืนไทยไม้สกัทองหรูหรำ นำงจะเอำหน้ำไปไว้ที่ไหน

หน�ำซ�้ำภำพลูกสำวท้องโตในชดุคลมุท้องสชีมพยูงัแล่นวำบเข้ำ

มำในหวั ต่อเตมิจนิตนำกำรให้ร้ำยเข้ำไปอกี

ตั้งแต่ผัวตำย ก็อยู่กินสมบัติเก่ำมำตลอด เห็นว่ำมีมำก เลย

ไม่ทนันกึว่ำจะร่อยหรอรวดเรว็...

“ถ้ำเกดิว่ำคณุหญงิไม่ยอมให้คณุหนนู�้ำหวำนตบแต่งกบัคณุชชั 

แล้วสองคนนั้นเกดินดัแนะหนตีำมกนัขึ้นมำ ทนีี้...อุ๊ย!”

คุณหญิงล�ำหยวกตีด้ำมพัดเข้ำกับแขนของบ่ำวคู่ใจ “นี่แน่ะ

แม่สำย พูดจำอะไรเลอะเทอะ” ปำกเอด็องึไป แต่ใจตระหนก...

ขนำดเรื่องที่ว่ำไม่น่ำจะเกิด ยังเกิดขึ้นแล้วสดๆ ร้อนๆ อะไรๆ  

กเ็กดิขึ้นได้แล้วตอนนี้

“หนูว่ำยังพอมีทำงอื่นแก้ไขเรื่องปัญหำหนี้สินของคุณหญิงป้ำ

นะคะ” เลื่อมเพชรเสนอแนะ “คณุหญงิป้ำน่ำจะเอำสมบตัเิก่ำออกไป

ประมูล คงจะพอหำรำยได้ก้อนใหญ่ไปใช้หนี้ อย่ำงถ้วยเบญจรงค์ใน

ตู้นั้น” หญงิสำวพยกัพเยดิ

พลนัร่ำงอวบท้วมกล็กุขึ้นจงัก้ำ ยนืบงัตู้โชว์เอำไว้ “ห้ำมมำแตะ

ต้องเครื่องลำยครำมของฉัน ของนี่ตระกูลฉันอุตส่ำห์สะสมมำตั้งแต่



36  เยาวเมียยอดรัก

สมยัเจ้ำคณุชวด จะไปขำยเขยให้คนอื่นได้ยงัไงกนัเล่ำ”  

“อย่ำงนั้นคณุหญงิป้ำกต็้องตดัสนิใจแล้วละค่ะว่ำจะท�ำยงัไง” 

สิ้นเสยีงเจื้อยแจ้วของคนครำวลูก กไ็ด้ยนิเสยีงไม้กระดำนเรอืน

ลั่น

ไม่นำนใบหน้ำคล้ำมคมที่นกึชงักโ็ผล่เข้ำมำ ก่อนที่เจ้ำตวัจะก้ำว

ขำกลับเข้ำมำในห้องเขียว คุณหญิงล�ำหยวกปรำยตำมองท่ำทีของ 

พ่อเลี้ยงคนเถื่อนซึ่งไม่ได้สงบเสงี่ยมเจียมตน แต่ก็ไม่ได้ห่ำมหำญ

เหมอืนเมื่อครู่

“ผมอยำกจะมำขอขมำคณุหญงิ และปรกึษำหำรอืเกี่ยวกบัเรื่อง

ที่เกดิขึ้นครบั” น�้ำเสยีงห้ำวๆ ลดทอนควำมห้วนลงหลำยส่วน ท่ำทำง

ของเขำสงบนิ่งจรงิจงั

จนคนฟังต้องเหลยีวกลบัไปมอง...
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4
มีได้ก็มีเสีย

“เอาจริงเหรอครับ”

“ขนำดนี้แล้วฉนัยงัดูเหมอืนเอำเล่นๆ หรอืไง” พ่อเลี้ยงหนุ่มปัด

ฝุ่นที่มองไม่เหน็ออกจำกเสื้อคอกลมสกีลบีบวัที่สวมใส่

คนที่เดินเคียงข้ำงยังท�ำหน้ำนิ่วคิ้วขมวด หลำยปีดีดักที่ นำย

อ�ำนวย อวยโชค ท�ำงำนเคยีงบ่ำเคยีงไหล่กนัมำ ต่ำงคนต่ำงรูน้สิยักนัด ี

ถงึจะรู้นสิยักนัดแีค่ไหน เจ้ำตวักย็งัไม่วำยตั้งค�ำถำม

ไม่เอำจรงิได้หรอื ขนัหมำกกย็กมำแล้วเมื่อเช้ำ ค่ำสนิสอดกจ่็ำย

ไปแล้ว ตอนสำยที่ผ่ำนมำเขำกบั ‘แม่เมยีเดก็’ กเ็ดนิทำงไปที่อ�ำเภอ

จดทะเบยีนสมรสกนัเรยีบร้อย 

‘หมั้นเช้ำแต่งเยน็ไปเลยแล้วกนัครบั’

ยื่นค�ำขำดกับคุณแม่ยำย หลังจำกที่กำรเจรจำอันยำวนำนยุติ

ลงด้วยควำมพอใจของทั้งสองฝ่ำย

ชชัขอให้อ�่ำ นำยก อบต. ลงุของพดุซ้อน อดตีนำยหน้ำค้ำที่ดนิ

ของเขำมำเป็นผู้ใหญ่สู่ขอแม่คุณหนูคนสวย เชิญท่ำนผู้ว่ำฯ มำเป็น

ประธำนในงำนมงคลคนืนี้ 

งำนแต่งถูกจดัขึ้นที่บ้ำนเรอืนไทย ทั้งที่เป็นงำนแต่งสำยฟ้ำฟำด 

แต่น่ำประหลำดใจที่ อบต. อ�่ำ กลับเกณฑ์ไพร่พล...อำ...ไม่ใช่สิ... 
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แขกเหรื่อมำร่วมงำนได้มำกมำยขนำดนี้

‘เหยียบห้ำร้อยครับนำย’ อ�ำนวยแอบกระซิบเมื่อเห็นรำยชื่อ

ทั้งหมด

ห.ึ..คนเรำมเีงนิเสยีอย่ำงจะเนรมติอะไรกไ็ด้ จรงิไหม

ธมีเร่งด่วนของงำนคอื ชดุชำวบ้ำนอนรุกัษ์ไทยเอำใจท่ำนผูว่้ำฯ 

ที่อตุส่ำห์ลดัควิงำนบวชมำเป็นประธำนในพธิ ีเพรำะเป็นงำนเร่งรดัเลย

อยำกให้ทกุคนแต่งตวัเรยีบง่ำย ทว่ำคณุหญงิคณุนำย และคณุผู้ชำย

ทั้งหลำย กว่ำครึ่งที่เขำไม่รู้จกั แต่งองค์ทรงเครื่องใหญ่อย่ำงกบัจะไป

เล่นลเิก

“ถอนตวักย็งัไม่สำยนะครบันำย”

“ฉนักบัเมยียงัไม่ทนัได้ร่วมห้อง แกกจ็ะยแุยงให้แยกทำงกนัแล้ว

เรอะ” เขำตอบพลำงยิ้มให้คณุลงุผมขำวที่ชูแก้วไวน์ในมอืให้

จ�ำไม่ได้เลย ว่ำเคยรู้จกัแกตั้งแต่เมื่อไร

“โถ...มนัไม่ใช่อย่ำงนั้นคร้ำบคณุชชั แต่คณุน�้ำหวำนเพิ่งผ่ำนพ้น

สถำนะผูเ้ยำว์มำได้ไม่กี่ปี แน่ใจหรอืครบัว่ำคนนี้น่ะเหมำะสมแล้ว เผื่อ

มแีคนดเิดตคนอื่นเข้ำมำ เดี๋ยวจะเสยีใจทหีลงั”

ยังไงซะเขำก็ไม่เปลี่ยนใจ หลำยวันที่ผ่ำนมำเขำคิดทบทวน

ดแีล้วว่ำกำรลงทนุครั้งนี้คุ้มค่ำ แม่คณุหนูโลกสวยไม่ใช่คนโง่ สิ่งที่เธอ

ท�ำเหมอืนเป็นกำรอทุศิตวัให้ครอบครวั

ทว่ำลำงสังหรณ์ของเขำบอก...มันจะต้องมีอะไรมำกกว่ำนั้นที่

ท�ำให้แม่คณุหนูคนงำมเสี่ยงเดมิพนัในเกมนี้ นั่นคอือะไร คอืสิ่งที่เขำ

ต้องหำค�ำตอบต่อไป

“คนนี้นี่ละเหมำะ” ชชัยนืยนัค�ำเดมิ ไม่มเีพิ่มเตมิไปมำกกว่ำนี้

“อย่ำบอกว่ำนำยตกหลมุรกัคณุหนูน�้ำหวำนคนนั้นเข้ำให้” 

ประโยคที่ได้ยินท�ำให้มุมปำกคนฟังโค้งขึ้นน้อยๆ ร่ำงสูงใหญ่

ออกเดนิไปเรื่อยๆ ไม่หอืออื แต่อกีฝ่ำยกไ็ม่ลดละควำมพยำยำม
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“ผมกร็ู้ๆ อยู่นะครบันำยว่ำผู้ชำยเรำกช็อบของสวยๆ งำมๆ แต่

กย็งัมผีู้หญงิอกีมำกมำยที่...แม่เจ้ำโว้ย!” สองตำของคนพูดเบกิกว้ำง 

ปำกอ้ำค้ำง มองข้ำมไหล่เขำไป

“คนหรอืนำงอปัสรสวรรค์จำกชั้นฟ้ำ!” เสยีงอทุำนดงัลั่น เรยีก

ให้แขกเหรื่อบรเิวณนั้นหนัมองไปยงับนัไดเรอืนไทยเป็นตำเดยีว

“เจ้ำสำวมำแล้วค่ะ” 

พ่อเลี้ยงหนุ่มหันกลับไปมองยังต้นเสียงช้ำๆ คนแรกที่เห็นคือ

คณุสำยต้นห้องของคณุหญงิ แกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คล้ำยจะภมูอิกภมูใิจ

นกัหนำ 

สำยตำของเขำเลื่อนจำกคณุแม่บ้ำนไปยงัคนที่เพิ่งได้ชื่อว่ำเป็น

ภรรยำที่ถูกต้องตำมกฎหมำย

ร่ำงอ้อนแอ้นอรชรค่อยๆ ย่ำงเยื้องลงบันได ห่มสไบสีกลีบบัว

เข้ำชุดกับผ้ำถุงสีใบตอง ผุดผ่องเหมือนดอกบัวแรกแย้ม แช่มช้อย

งดงำมเหมอืนนำงในวรรณคดี

เกอืบจะจบัต้องไม่ได้ 

แต่เขำชอบอะไรที่ ‘จบัต้อง’ ได้มำกกว่ำ

มุมปำกของชัชบิดเป็นรอยยิ้ม เขำเฝ้ำรอ...รอว่ำเมื่อไรนำง

อปัสรสวรรค์จะย่ำงเยื้องลงบนัไดมำถงึดนิเสยีที

หนึ่ง สอง สำม สี่...นบัได้ยงัไม่ถงึสบิ คนที่ไม่ค่อยจะมนี�้ำอด 

น�้ำทนในบำงเรื่องกส็ำวเท้ำไปข้ำงหน้ำ

“นำยจะไปไหนครับ” กว่ำอ�ำนวยที่มัวแต่ยืนชมโฉมนำงอัปสร

จะได้สต ิร่ำงสูงใหญ่ของคนเป็นนำยกเ็ดนิขึ้นไปถงึกลำงบนัไดเรอืน

ชชัยื่นมอืออกไปจบัแขนเรยีวขำวเหมอืนหยวกกล้วย คนที่ก�ำลงั

ก้ำวเท้ำลงบนัไดชะงกั นยัน์ตำคมหวำนยิ่งกว่ำน�้ำตำลเมอืงเพชรวำววบั

เหมอืนเกลด็แก้ว ช้อนขึ้นมองเขำผ่ำนม่ำนขนตำงอนเช้ง

“ขอบคณุค่ะ” คณุหนูคนสวยพมึพ�ำ 
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พ่อเลี้ยงหนุ่มจับมือเล็กนุ่มนิ่มของเมียคนใหม่วำงลงบนท่อน

แขนข้ำงซ้ำยแล้วก้ำวลงไปด้วยกนั

“จรงิๆ แล้วฉนัเดนิเองได้” 

มือหยำบกร้ำนกระชับมือเล็กนุ ่มบอบบำงที่วำงอยู ่บนแขน 

ตวัเองแน่นเข้ำ

“กว่ำจะรอให้เธอเลื่อนลอยลงมำจำกฟ้ำกค็งเลยเวลำเข้ำหอของ

พวกเรำพอด”ี 

คณุหนูน�้ำหวำนท�ำตำพอง สหีน้ำแปรเปลี่ยนจำก ‘นำงฟ้ำ’ ไป

เป็น ‘แมวป่ำ’ ในพรบิตำ ท�ำให้ชชัซ่อนยิ้มในหน้ำ

นี่ส.ิ..ถงึจะสมกบัห้ำสบิล้ำน นำงฟ้ำนำงสวรรค์อะไรนั่น เขำไม่

ต้องกำร

เขา-ตก-ลง-อะ-ไร-กับ-แม่-เธอ

ค�ำถำมนี้เวียนวนอยู่ในหัวของน�้ำหวำนตลอดเจ็ดวันที่ผ่ำนมำ 

วนันั้นหลงัเดนิออกจำกศำลำ พ่อเลี้ยงหนุ่มกท็ิ้งท้ำยไว้ว่ำ

‘เรื่องงำนแต่งของเรำฉนัจะพูดกบัแม่เธอเอง’ 

ไม่ทนัที่เธอจะห้ำมปรำม เขำกเ็ดนิดุ่มๆ ขึ้นเรอืนไปเผชญิหน้ำ

กับ ‘นักหวดมือวำงอันดับหนึ่ง’ เธอถึงกับสั่งแจ๋วให้เตรียมต้มน�้ำใบ-

บัวบกแก้ช�้ำในเอำไว้ พร้อมทั้งยำหม่องตรำเสืออีกหนึ่งโหล เผื่อ 

คุณหญิงล�ำหยวกอยำกโชว์วงสวิงอีกสักหนสองหน แต่กลับผิดคำด

เมื่อชชัเดนิกลบัมำอย่ำงสวสัดภิำพ

‘ผมจะท�ำตำมที่ตกลงกนัไว้’

ร่ำงสูงใหญ่ยกมอืไหว้แม่เธอแล้วขึ้นรถกลบับ้ำน สำมวนัต่อมำ

ลุงอ�่ำก็พำชัชยกบำยศรีมำกรำบเท้ำขอขมำ อีกสี่วันต่อมำเขำก็ยก

ขนัหมำกมำขอเธอ หลงัจำกผ่ำนสมรภมูนิ�้ำตำและดรำมำกนัมำหลำย

ยก 
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แม้จะยังปั้นปึ่งอยู่บ้ำง แต่ในที่สุดคุณหญิงล�ำหยวกก็กลับมำ 

ยิ้มย่องผ่องใสทนัต้อนรบัแขกเหรื่อในวนันี้

ตั้งแต่เช้ำมำเธอกบัเจ้ำบ่ำว...ไม่ส.ิ..สำมทีี่ถูกต้องตำมกฎหมำย

แทบไม่ได้อยู่ด้วยกนัตำมล�ำพงั ทั้งคู่พูดกนัแทบนบัค�ำได้ เวลำนี้เป็น

ช่วงเวลำที่ดทีี่จะไขข้อข้องใจ

“คณุตกลงอะ...”

“อุ๊ยต๊ำย...คู่บ่ำวสำวอยู่ตรงนี้นี่เอง”

ถ้อยค�ำของเธอลอยคว้ำงอยู่ในอำกำศ เมื่อคนเป็นแม่และแก๊ง

กะบงัตรงรี่เข้ำมำหำทั้งสองด้วยควำมเรว็สำมร้อยแรงม้ำ

“เจ้ำบ่ำวเจ้ำสำวสวยหล่อสมกนัเหมอืนกิ่งทองใบหยกเลยนะคะ

คณุพี่ล�ำหยวก” 

คณุหญงิล�ำหยวกปรำยตำมองเขยขวญัก่อนจะป้ันยิ้มเฉยีบพลนั

ให้แก่คณุนำยส�ำอำง เพื่อนร่วมก๊วน

“ลงมำแล้วเหรอน�้ำหวำน ทำนอะไรมำรึยังจ๊ะลูก” คนเป็นแม่

ออกปำกถำม ถงึตอนอยูก่นัเพยีงล�ำพงั แม่จะตงึๆ กบัเธออยูบ้่ำง แต่อยู่

ต่อหน้ำธำรก�ำนลัจะมำท�ำคอแขง็ใส่กนักก็ระไร

“น�้ำหวำนทำนของว่ำงที่คุณสำยเตรียมไว้ให้แล้วค่ะคุณหญิง

แม่” 

“ตำยจรงิ...แค่ของว่ำงเอง เกดิเจ้ำสำวเป็นลมเป็นแล้งขึ้นมำจะ

ท�ำยงัไงจ๊ะ” คณุนำยสำยสมรสอดแทรกขึ้นมำ

“น�้ำหวำนทำนอะไรไม่ค่อยลงหรอกค่ะ มันรู้สึกพะอืดพะอม” 

กินไม่ได้นอนไม่หลับ เพรำะหัวจิตหัวใจมันจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ก�ำลังจะ 

‘เกดิขึ้น’ ในคนืนี้

“พะอดืพะอม?” ใครคนหนึ่งท�ำเสยีงสูง

สองคณุนำยเหลอืบตำมองกนั รวมถงึผู้คนที่รำยล้อม

“วันนี้ลูกสำวฉันตื่นเต้นกินอะไรไม่ค่อยลง คนเป็นเจ้ำสำวก็ 
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ยงังี้แหละ” แม่ของเธอรบีแก้ไข ก่อนที่ใครจะนกึคดิไปไกล

“ว่ำแต่ท�ำไมรีบร้อนแต่งงำนจังเลยคะคุณพี่ พวกเรำแทบจะ

เตรยีมเนื้อเตรยีมตวักนัไม่ทนั” คณุนำยส�ำอำงโบกพดัจบีในมอื สอง

ตำลกุวำวด้วยควำมอยำกรู้อยำกเหน็

“ขนำดเตรียมตัวไม่ทันนะ พวกเธอยังกับร้ำนจิวเอลรีเคลื่อนที่ 

ถ้ำเตรยีมตวัทนั เหมอืงเพชรเหมอืงทองคงมำเอง” คณุหญงิล�ำหยวก

ว่ำกลั้วหวัเรำะ ทั้งจกิทั้งหยอกผสมกนัไป

“แหม...คณุพี่ก”็ คณุนำยสำยสมรหวัเรำะแก้เก้อ 

“พวกเรำก็เอ็นดูหนูน�้ำหวำนเหมือนลูกหลำน งำนแต่งลูกสำว

คุณพี่ทั้งที ด่วนแค่ไหนก็ต้องเต็มที่กันหน่อยจริงมั้ยคะ พวกเรำตั้งใจ

จะมำแสดงควำมยนิดดี้วยน�้ำใสใจจรงิ” 

“แต่คณุพี่รู้มั้ยคะ” คณุนำยส�ำอำงแทรกขึ้นมำ 

“น้องได้ยนิพวกปำกหอยปำกปบูำงคนพดูกนั เลยพำนไม่สบำย

ใจน่ะค่ะ”

“เรื่องอะไรเหรอครบั” สำมแีกะกล่องของเธอที่ยนืเงยีบอยู่นำน

พูดขึ้นมำเป็นครั้งแรก ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำเธอเหน็เขำยนืนิ่งเป็นต้นเสำ

เดำไม่ออก บอกไม่ถูก ว่ำเขำก�ำลงันกึคดิอะไรในใจ

“แหม...ดฉินักไ็ม่อยำกจะพดูหรอกนะคะ” คนพดูจบีปำกจบีคอ

รอให้คนฟังอยำกรู้

“แต่คนเขำลือกันให้แซ่ดว่ำที่รีบร้อนแต่งงำนกันก็เพรำะน้อง 

น�้ำหวำน...”

“ท้องก่อนแต่ง” สำมพยำงค์จำกปำกเจ้ำบ่ำวขโมยโมเมนต์ 

แห่งปีของคณุนำยส�ำอำง ที่พลำดโอกำสประกำศข่ำวลอืส�ำคญัให้ผูค้น 

รบัทรำบ...

คณุหญงิล�ำหยวกเกอืบผงะ แทบจะถลงึตำใส่ลูกเขย พร้อมกบั

ที่คนรอบข้ำงหูผึ่งขึ้นอกีสำมเท่ำ น�้ำหวำนจบัตำมองพ่อเลี้ยงหนุ่ม 
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กิตติศัพท์ควำมห่ำม ท�ำอะไรตำมใจของนำยชัช เธอเคยเห็น 

มำแล้ว จะฉกีหน้ำแม่เธอหรอืไร หรอืครั้งนี้เขำจะมำไม้ไหน    

ชชัหวัเรำะออกมำเบำๆ 

“ผมไม่คิดว่ำจะมีคนเชื่อเรื่องเหลวไหลพรรค์นั้น ควำมจริงที่ 

พวกเรำรบีร้อนแต่งงำน เพรำะฤกษ์หลวงพ่อท่ำนให้” 

คนเรำต้องน่ำกลวัเบอร์ไหน ถงึโกหกได้ตำไม่กะพรบิ...

“ถ้ำไม่แต่งวนันี้ จะต้องรออกีสบิปี ถงึเวลำนั้นผมคงรอไม่ไหว” 

ว่ำแล้วเจ้ำตวักโ็อบแขนรอบเอว ดงึตวัเธอเข้ำไปใกล้ “กลวัเจ้ำสำวจะ

เปลี่ยนใจไปรกัคนอื่น ใช่ไหมครบัน�้ำหวำน”

เธอได้แต่ยิ้มเอยีงอำย พยำยำมท�ำตวัตำมสบำยต่อหน้ำสำยตำ

ที่จับจ้องมองมำ แม้วงแขนแข็งแรงนั้นจะรัดรึงเกินควำมจ�ำเป็นไป 

สกัหน่อยกต็ำม

“แหม...คุณชัชต้องมีดีไม่แพ้ใคร ไม่อย่ำงนั้นคงไม่ผ่ำนด่ำน 

คุณพี่ล�ำหยวกมำง่ำยๆ สินะคะ” คุณนำยสำยสมรเปลี่ยนท่ำทีจำก

สอดรู้สอดเหน็เป็นยกยอปอปั้น

ส่วนแม่เธอกไ็วพอกนั รบัลูกต่อทนัใด...

“ถงึเขำจะไม่ได้สบืเชื้อสำยขนุนำงเก่ำแก่มำจำกไหน แต่พ่อชชั

เขำกเ็ป็นคนด ีตรงนี้แหละที่เอำชนะใจฉนัได้” คณุหญงิล�ำหยวกหนัไป

สบตำกบัลกูเขย บอกเลยว่ำไร้ควำมเสน่หำ แม้ว่ำปำกจะยิ้มแย้มเจรจำ

ฝ่ำยนั้นกท็�ำแค่ยิ้มน้อยๆ ที่มมุปำก ดวงตำสสีนมิวบัวำว เธอ 

ไม่แน่ใจว่ำเขำก�ำลงัขบขนั หรอืก�ำลงันกึหยนัท่ำทขีองคนที่ก�ำลงัพูด...

“อกีอย่ำงสองคนเขำกร็กัชอบกนั ลูกฉนัรกัใคร ฉนักพ็ร้อมที่จะ

รกัคนคนนั้นทั้งนั้นแหละจ้ะ”

ได้ยนิอย่ำงนั้น น�้ำหวำนถงึกบัอยำกจะปีนขึ้นไปบนโต๊ะแล้วปรบ

มือให้แม่ดังๆ ตอนนี้เธอไม่แปลกใจเลยว่ำ พลังกำรแสดงของตัวเอง 

มำจำกไหน เรื่องอะไรคนอย่ำงคณุหญงิล�ำหยวกจะสำวไส้ให้กำกนิ
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ควำมในอย่ำน�ำออก ควำมนอกอย่ำน�ำเข้ำ

หน้ำของแม่ใหญ่เท่ำภเูขำ ถ้ำแตกร้ำวไปคงล�ำบำกคนเกบ็กวำด

แย่ แม้จะหลงใหลในสมบตัลิำภยศ ทว่ำในกำรเข้ำสงัคม ไหวพรบิและ

ประสบกำรณ์ของคณุหญงิล�ำหยวกกไ็ม่เป็นสองรองใคร

“พวกเธอไปหำอะไรกินกันดีกว่ำ ปำกจะได้ไม่ว่ำง” แม่เธอ

พยกัพเยดิมำ พร้อมดนุดนัเพื่อนๆ ให้ออกเดนิ “ให้บ่ำวสำวเขำได้ไป

พบปะทกัทำยคนอื่นบ้ำงเถอะจ้ะ”

“ขอตัวก่อนนะคะ” น�้ำหวำนสบโอกำสพำตัวเองและพ่อเลี้ยง

หนุม่ออกมำจำกวงสนทนำ ทนัททีี่อยูก่นัตำมล�ำพงั เธอกว็กกลบัมำยงั

ข้อข้องใจ...

“คณุตกลงอะไรกบัแม่ฉนัไว้” 

ชชัยกัไหล่ “ไม่ใชเ่รื่องสลกัส�ำคญัอะไร กแ็ค่กำรตระเตรยีมงำน

แต่ง” 

คนฟังหรี่ตำมอง มนัไม่ใช่ค�ำตอบที่เธออยำกรู้ และเธอกไ็ม่เชื่อ

ที่เขำพูด...ทั้งหมด “แน่ใจนะ”

“คณุหนูคนสวย เธอไม่คดิหรอกหรอืว่ำแม่เธอเป็นคนมเีหตผุล 

พอได้พูดจำกันดีๆ คุณหญิงแกก็เข้ำใจ” นั่นฟังไม่เหมือนคุณหญิง 

ล�ำหยวกที่เธอรู้จกัมำตลอดชวีติเท่ำไรนกั

“แล้วเธอตื่นเต้นจริงๆ รึเปล่ำที่ได้เป็นเจ้ำสำวของฉันในวันนี้” 

ชชัถำมทเีล่นทจีรงิ เหมอืนจะหยอกเย้ำกนัอยู่ในที

“คงงั้นมั้งคะ” ประโยคแรกเธอไม่ได้พูดปด

“ไม่ใช่ทกุวนัที่ฉนัจะได้แต่งตวัสวยๆ” ประโยคหลงัเธอพดูไม่จรงิ 

สิ่งที่ก�ำลงัจะเกดิขึ้นต่ำงหำกที่ท�ำให้เธออยู่ไม่เป็นสขุ

กำรสนทนำของทั้งสองสะดดุลงโดยปรยิำย เมื่อคณุปลดัอ�ำเภอ

กบัภรรยำถอืกล่องของขวญัสทีองมำให้

“ขอให้ลูกเตม็บ้ำนหลำนเตม็เมอืงนะครบั”
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พวกเธอรับของ ฝำกนำยอ�ำนวยเอำไปเก็บไว้ แล้วออกเดิน

ทกัทำยแขกที่มำร่วมงำนตำมหน้ำที่ ย้ำยจำกอกีโต๊ะไปอกีโต๊ะ เกอืบ

สองชั่วโมงต่อมำกไ็ด้เวลำที่ท่ำนผู้ว่ำฯ จะขึ้นมำกล่ำวค�ำอวยพร 

“...เนื่องในโอกำสพเิศษนี้ ผมกอ็ยำกจะปิดท้ำยค�ำอวยพรนี้ด้วย

เพลงรกัส�ำหรบับ่ำวสำว...”

แถ่น แถ่น แท้นนน...อนิโทรดนตรเีพลงลูกกรงุเริ่มบรรเลง 

ครดืๆ โทรศพัท์มอืถอืที่เหนบ็อยู่ที่ขอบด้ำนในผ้ำนุ่งของเธอสั่น 

อกีหนึ่งชั่วโมงจะได้ฤกษ์เข้ำหอ

ตอนนี้ละได้เวลำเริ่มแผนบ!ี   

“ฉันอยากเข้าห้องน�้า” น�้าหวานสะกิดแขนสามีหมาดๆ 

ยนืบดิไปมำเพื่อควำมสมจรงิสมจงั

“กไ็ปส”ิ ทว่ำพ่อเลี้ยงหนุม่ยงัคงยดึมอืเธอที่คล้องแขนเขำเอำไว้

“ถ้ำคณุไม่ปล่อยมอื แล้วฉนัจะไปเข้ำห้องน�้ำได้ยงัไง”

“ห้องน�้ำอยู่ทำงไหน” เขำกลบัชะเง้อชะแง้แลหำ

“คณุไม่ต้องพำฉนัไปหรอก เดี๋ยวเดยีวฉนักม็ำ”

“ได้ยงัไงล่ะคณุหนูคนสวย” 

หอื...เธอเกลยีดสรรพนำมนี้ของเขำเสยีจรงิๆ

“เกดิเมยีฉนัสะดดุชำยผ้ำถงุหวัฟำดพื้นไป ใครจะช่วยเหลอื”

“ฉันไม่ใช่คนซุ่มซ่ำมเซอะซะอะไรขนำดนั้นหรอกนะ” เมื่ออยู่

ด้วยกนัเพยีงล�ำพงั น�้ำหวำนกล็อยหน้ำลอยตำ ไม่จ�ำเป็นต้องเก๊กท่ำ

กลุสตรอีกีต่อไป “อกีอย่ำงผ้ำนุง่ผ้ำถงุแบบนี้คณุหญงิยำยของฉนัสอน

ให้นุ่งห่มตั้งแต่เริ่มหัดเดิน ไม่มีทำงที่ฉันจะสะดุดล้มหัวทิ่มหัวต�ำให้

อบัอำยขำยขี้หน้ำหรอกค่ะ” ว่ำแล้วมอืข้ำงที่เป็นอสิระกแ็กะมอืเขำออก

ทว่ำมอืหยำบกร้ำนยงัคงยดึแขนเธอเอำไว้เหมอืนกำวตรำช้ำง

“ฉนัไปด้วยดกีว่ำ เธอหำยไปนำนเดี๋ยวฉนัเหงำ” 
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โอ๊ย...น�้ำเน่ำอะไรยงังี้ “ฉนักแ็ค่จะไปฉี่” 

“ฉนัไม่อยำกยนือยูต่รงนี้คนเดยีว” เขำท�ำทเีหลยีวมองรอบกำย 

“แถวนี้ ฉนัแทบไม่รู้จกัใคร”

สุ้มเสยีงใสซื่อของเขำบอกเลยว่ำไม่จรงิใจ

อะไรจะเกดิมำเป็นคนไร้ควำมมั่นใจขึ้นมำได้ เท่ำที่เธอรู ้เขำอำยุ

สำมสบิหกเข้ำไปแล้ว ไม่ใช่เดก็อมมอืที่ต้องอยูใ่กล้ชดิผู้ปกครองตลอด

เวลำ น�้ำหวำนข่มใจ ไม่ให้ขงึตำใส่เขำ

ทั้งสองจ้องตำกนันิ่งๆ เหมอืนนกัมวยบนสงัเวยีน เตรยีมจะแลก

หมดัเตะตดัขำคู่ต่อสู้ ดวงตำสสีนมิของเขำหรี่มองมำ จ้องจบัผดิ

“หรอืคณุหนูคดิจะท�ำเรื่องไม่ดไีม่งำม”

“ฉนัแค่ปวดฉี่เท่ำนั้น” เธอไม่หลบตำเขำ ภำยนอกดูเยอืกเยน็

มั่นใจ แต่ภำยในปูนในท้องมนัร้อนวำบขึ้นมำ

เอำยังไงดีทีนี้...ถ้ำเธอไม่มีโอกำสอยู่เพียงล�ำพัง แผนบีที่ตระ-

เตรยีมไว้คงพงัพนิำศแน่นอน...

“โอ้นั่นไง เจ้ำบ่ำวอยู่ทำงนั้น คณุชชั...คณุชชัครบั” เสยีงเรยีก

ของลงุอ�่ำเหมอืนระฆงัช่วยชวีติน�้ำหวำนแท้ๆ อดึใจต่อมำ นำยก อบต. 

และพลพรรคนกัดื่มกถ็อืขวดแม่โขงเดนิตดัข้ำมลำนดนิสั้นๆ มำหำ

“ใกล้จะถงึเวลำส�ำคญัแล้ว เชญิเจ้ำบ่ำวทำงนี้สกัครู่ได้มั้ยครบั 

มนัเป็นธรรมเนยีมของชำวบ้ำนแถวนี้ ก่อนเข้ำหอทั้งทต้ีองมพีธิย้ีอมใจ”

“ผมไม่ค่อยดื่ม” พ่อเลี้ยงหนุ่มตั้งท่ำจะปฏเิสธ ทว่ำ...

“ไฮ้...คณุชชั” อบต. อ�่ำ ที่ย้อมใจล่วงหน้ำมำไม่ใช่น้อย ยกแขน

โอบบ่ำร่ำงสูงใหญ่เหมอืนสนทิสนมกนัมำห้ำสบิปี

“ต้องกรบึสกัหน่อยเป็นกำรอุน่เครื่องใช่มั้ยพวกเรำ” เสยีงโห่ฮิ้ว-

ฮ้ำวรบัลูกดงัเกรยีวกรำว “ขอยมืตวัเจ้ำบ่ำวประเดี๋ยวนะหนูน�้ำหวำน”

“ตำมสบำยเลยค่ะ”

พ่อเลี้ยงหนุ่มถูกนำยก อบต. ลำกตัวไป ดวงตำคมกริบยังไม่
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วำยจบัจ้องมองเธอจนลบัตำ น�้ำหวำนโบกมอืให้เขำ มองซ้ำยมองขวำ 

คณุหญงิล�ำหยวกพูดคยุตดิพนักบัผู้ว่ำฯ คณุสำยกไ็ม่อยู่ในสำยตำ

ดลีะ...ร่ำงแบบบำงถงึได้วำระ ‘เผ่น’ ขึ้นบนัไดเรอืน เข้ำห้องนอน

ตวัเองที่ถูกเปลี่ยนเป็นห้องหอได้ น�้ำหวำนกด็งึโทรศพัท์มอืถอืที่เหนบ็

อยู่กบัขอบผ้ำถงุออกมำโทร. หำเพื่อนซี้

“เจ๊อยู่ที่ไหนแล้ว”

“ฉนัจอดรถรออยู่ที่ต้นยำงใหญ่หน้ำปำกซอย” 

คนฟังพ่นลมออกมำจำกปำก เมื่อได้ยนิค�ำยนืยนัจำกเลื่อมเพชร

‘คณุตำบอกให้หนูกลบักรงุเทพฯ ด่วน ไม่รู้ว่ำเรื่องรบีร้อนอะไร

ค่ะคณุหญงิป้ำ’

เพื่อนสำวรุ่นพี่ของเธอประกำศให้ทรำบโดยทั่วกันเมื่อสองวัน

ก่อนว่ำหล่อนจะไม่อยู่ ตำมแผนกำรที่วำงเอำไว้ 

เจด็วนัที่ผ่ำนมำ แม้เธอกบัชชัจะไม่ค่อยเหน็หน้ำ หรอืส่งภำษำ

ทกัทำย แต่พ่อเลี้ยงตวัร้ำยกย็งัอตุส่ำห์ส่งสำยสบืเข้ำมำ

‘นี่เธอมำป้วนเปี้ยนอะไรแถวนี้ได้ทกุวี่ทกุวนั’  

พอแม่ของเธอออกปำกถำม นำยอ�ำนวย อวยโชค ไส้ศกึคนนั้น

กห็วัเรำะร่ำเรงิ ตอบน�้ำไหลไฟดบั

‘นำยให้ผมมำคอยช่วยงำน ตระเตรยีมประสำนงำน คอยรบัใช้

อ�ำนวยควำมสะดวกให้ว่ำที่คณุนำยคนใหม่ กบัคณุหญงิล�ำยอง...เอ๊ย...

คณุหญงิล�ำหยวกน่ะครบั’ 

‘ด.ี..ฉนัจะให้เธอได้อ�ำนวยควำมสะดวกเสยีจนหน�ำใจ’

นำยอ�ำนวยกลำยเป็นเจเนอรลัเบ๊ให้คณุหญงิล�ำหยวกมำตั้งแต่

ตอนนั้น งำนสำกกะเบอืยนัเรอืรบเป็นต้องจบที่อ�ำนวย น�้ำหวำนรู้สกึ

ถงึสำยตำสอดส่องของหนุ่มใต้ผวิคล�้ำตลอดหลำยวนัที่ผ่ำนมำ

“แกหลบออกมำได้แล้ว?”

“แหงส ิอกีสบินำทเีจอกนั” 
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“เยสเซอร์” 

เธอรบีวำงสำย ถอดชดุไทยที่สวมออกอย่ำงคล่องแคล่ว ก้มลง

รื้อเอำเป้ลำยพรำงที่ซกุอยู่ใต้เตยีงออกมำ ไม่นำนกเ็ปลี่ยนเป็นเสื้อด�ำ

กำงเกงวอร์ม ชดุพลทหำรพร้อมรบ รวบผมยำวๆ เป็นมวยกลำงหวั

เธอบอกกบัเขำว่ำจะลงใต้ไปด้วยกนั แต่ใช่ว่ำเธอต้องท�ำจรงิๆ

ทกุสิ่งที่พวกเธอพูดคยุกนัที่ศำลำ ล้วนเป็นกำรเจรจำปำกเปล่ำ

เอำแน่เอำนอนไม่ได้ แค่เหน็กนัไม่นำนกพ็อรู้ว่ำ ชชั ช�ำนำญพำณชิย์ 

เป็นพวกเหลี่ยมจดัชดัเจนขนำดไหน หลงัจำกที่เขำท�ำกำร ‘เจรจำ’ กบั

แม่เธอไปในตอนนั้นท�ำให้ท่ำทีของคุณหญิงล�ำหยวกเปลี่ยนแปลงไป 

สองคนนั้นยังไม่ถูกกัน แต่ก็ไม่ได้ประจันหน้ำเตรียมเข้ำห�้ำหั่นกัน

เหมอืนศตัรู 

ในเมื่อเธอไม่รู้แน่ว่ำชชัตกลงอะไรกบัแม่เธอไว้ น�้ำหวำนถงึต้อง 

เตรยีมกำรไว้ก่อน ตอนนี้ในเมื่อเธอเป็นภรรยำที่ถูกต้องตำมกฎหมำย 

เขำเองกไ็ด้ที่ดนิสมใจปรำรถนำ กค็งไม่กระไรนกัหนำหำกว่ำเธอจะชิ่ง

หนไีปก่อน ขนืรอให้ลงใต้เหยยีบเข้ำไปในถิ่นเขำ อำจจะเอำตวัรอดออก

มำล�ำบำกยำกเยน็

พรุง่นี้คณุหญงิล�ำหยวกจะได้รบัจดหมำยสำรภำพบำปจำกเธอ

พรุ่งนี้จะเป็นเช้ำวนัแรกแห่งอสิรภำพ!

“เอำละ” หัวใจดวงน้อยในอกซ้ำยฮึกเหิมขึ้นมำ ร่ำงแบบบำง

เปิดบำนหน้ำต่ำง ก้ำวขำข้ำงหนึ่งปีนข้ำมไปเหยยีบ...

“เอ๊ะ!...หำยไปไหน”

น�้ำหวำนดึงขำกลับมำแล้วชะโงกหน้ำออกไปมอง แต่กลับไม่

เห็นมะยมกิ่งใหญ่ที่ยื่นออกจำกต้น ตอนลุกขึ้นมำแต่งหน้ำท�ำผมเมื่อ

เช้ำเธอยงัเหน็กิ่งอวบหนำของมนัเตม็ๆ ตำ หลำยปีที่ผ่ำนมำ เธอใช้มนั

เป็นช่องทำงหนอีอกไปข้ำงนอก

“บ้ำชะมดัเลย” 
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พลันก็ได้ยินเสียงฝีเท้ำตึงตังจำกข้ำงนอก เหลือบมองนำฬิกำ

ข้อมอื อกีตั้งครึ่งชั่วโมงกว่ำจะถงึฤกษ์เข้ำหอ

คนข้ำงในหันรีหันขวำง แล้วเธอจะปีนลงจำกเรือนยังไง ขืน

กระโดดลงไป แข้งขำกห็กัตำยพอด ีเหงื่อเยน็เริ่มซมึลงมำตำมแผ่นหลงั 

พงั พงั พงั เสยีงในหวักรดีร้อง

“มเีมยีเดก...ต้องหม่ำนตรวจเซก รร...ร่ำงกำย” เสยีงห้ำวครวญ

เพลงลอดผ่ำนประตูเข้ำมำ เสียงพูดของฝ่ำย...นั้นอ้อแอ้ เหมือนคน 

ลิ้นไก่อ่อนแรง 

“คณุหนู...คนสะหรวยยย...อยู่นำยส้วมร.ึ..เปล่ำำำ”

จะท�ำยงัไงด ีน�้ำหวำนยกมอืขึ้นมำกดัเลบ็ มองซ้ำยขวำล่อกแล่ก 

หยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมำกดโทร. หำเพื่อนร่วมทมี ไม่นำนอกีฝั่งกร็บั

สำย

“เจ๊ ฉนัยงัไปตอนนี้ไม่ได้”

“เกดิอะไรขึ้น” สุ้มเสยีงของเลื่อมเพชรตื่นเต้นขึ้นมำทนัที

“นำยพ่อเลี้ยงนั่นอยู่นอกประตูห้อง แล้วฉนักย็งัลงไปจำกเรอืน

ไม่ได้”

“ท�ำไมเล่ำ”

“ไอ้มอืบอนที่ไหนไม่รูม้นัมำตดัต้นมะยมของฉนัจนเหี้ยนไปหมด

น่ะส”ิ 

“คณุ-พระ-ช่วย!” 

โธ่...คณุพระที่ไหนกช่็วยไม่ทนัแล้ว มแีต่นำงสำวน�้ำหวำน...อ้อ...

ไม่ส ินำงน�้ำหวำน ช�ำนำญพำณชิย์ คนเดยีวที่จะต้องช่วยเหลอืตวัเอง 

มนัต้องมทีำงออกสกัทำงสนิ่ะ

“ตอนนี้อย่ำงน้อยเขำกเ็ข้ำมำในห้องไม่...”

ไม่ทันขำดค�ำ บำนประตูห้องนอนของเธอก็ถูกเปิดผำงออกมำ

ต่อหน้ำต่อตำ น�้ำหวำนอ้ำปำกค้ำง มองร่ำงสูงใหญ่ยืนจังก้ำ ส่งยิ้ม
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นยัน์ตำเยิ้มมำให้

“คะ...คณุเข้ำมำได้ยงัไง”

“ฉำน...มคีณุ...แจ” ชชัชลูกูกญุแจทองเหลอืงเก่ำให้เธอด ูส่งยิ้ม

ยงิฟันเหมอืนคนสตฟิั่นเฟือนมำให้ ในมอือกีข้ำงหนึ่งถอืขวดเหล้ำขำว 

ย่ำงสำมขมุเข้ำมำตรงหน้ำ กลิ่นสรุำโชยคลุ้งออกมำจำกเนื้อตวั

น�้ำหวำนถอยกรูดไปข้ำงหลงั

“จำปำยหนำยหรำ...” พ่อเลี้ยงหนุม่เหล่ตำมองกระเป๋ำที่ยงัพำด

อยู่บนบ่ำ

“หรอืจำปำยฮนันมีูน”

เธอรบีทิ้งกระเป๋ำลงพื้น เตะมนัเข้ำไปใต้เตยีง 

“ฉนัไม่ได้ไปไหน”

“หือ?” เขำยังคงเอียงคออยู่อย่ำงนั้นรำวกับว่ำที่เธอพูดเมื่อกี้

เป็นภำษำต่ำงดำว

น�้ำหวำนไม่แน่ใจว่ำระหว่ำงชชัตอนเมำกบัไม่เมำ อนัไหนจดักำร

ยำกกว่ำกนั จะเมำหรอืไม่เมำ กค็ำดเดำอะไรจำกเขำไม่ได้เลย

ตอนนี้นกักลยทุธ์ที่ดกีต้็องเล่นไปตำมน�้ำ พลกิแพลงสถำนกำรณ์

เพื่อชงิควำมได้เปรยีบ เขำตวัใหญ่กว่ำเธอเยอะ ถ้ำปะฉะดะกนัตรงๆ 

เธอมแีต่จะเพลี่ยงพล�้ำ

น�้ำหวำนยิ้มอ่อนหวำนให้คนที่เพิ่งได้ชื่อว่ำสำมี

“ไปอำบน�้ำอำบท่ำให้สบำยตัวก่อนดีกว่ำมั้ยคะคุณชัช” ร่ำง

แบบบำงตรงเข้ำไปใกล้ จบัจงูท่อนแขนล�่ำสนัดนัให้เขำเดนิไปยงัห้องน�้ำ

“ไม่!” ร่ำงสงูใหญ่เบี่ยงตวัหน ีกกึ...กระแทกขวดเหล้ำลงบนโต๊ะ

ใกล้ตวั หนักลบัมำคว้ำไหล่ทั้งสองข้ำงของเธอ

“อุ๊ย!”

“เสียเวลำ...ข้ำวหอของรำววว” ไม่พูดพร�่ำท�ำเพลงคนตัวใหญ่

กว่ำกร็วบตวัเธอขึ้นพำดบ่ำพำไปที่เตยีงนอน เขำโยนเธอลงบนฟกูแล้ว
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คลำนตำมขึ้นมำ จบัแขนทั้งสองข้ำงตรงึกบัที่นอน ดวงตำสสีนมิวำววบั

ส่องประกำยชั่วร้ำยจับนิ่งอยู่ที่ใบหน้ำของเธอ นี่มันเดจำวู...เหมือน

ละครจ�ำเลยรกัที่เธอชอบดูเมื่อยำมเยำว์ไม่มผีดิ

ใบหน้ำคล้ำมคมโน้มลงมำประชดิ น�้ำหวำนหลบัตำปี๋

อย่ำนะ...อย่ำไซ้คอ เธอบ้ำจี้!
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5
สู่ถิ่นกระทิงเถื่อน

น�้าหวานเกร็งคอจนแทบเป็นตะคริว ทว่าพ่อเลี้ยงหนุ่มก็

ไม่ซกุไซ้ซอกคออย่ำงที่หวงัไว้สกัท ีเสยีงหวัเรำะหึๆ  ดงัขึ้นที่ข้ำงหู รู้สกึ

ถงึลมหำยใจอุน่ร้อนบนผวิข้ำงล�ำคอ เธอปรอืตำขึ้นมอง ลมหำยใจของ

เธอสะดดุเลก็น้อย

เมื่อสองตำประสำนเข้ำกับดวงตำสีสนิมลุ่มลึก อำบไล้ด้วย

ประกำยขบขนับำงเบำ มนัวำววบักระจ่ำงใส ไม่ได้เยิ้มฉ�่ำก�่ำระเรื่อด้วย

ฤทธิ์สรุำ...อย่ำงที่ควรจะเป็น หรอือย่ำงที่เธอนกึเดำ

ควำมจรงิสว่ำงวำบขึ้นในใจ

“คณุไม่ได้เมำ?”

เขำยงัยดึข้อมอืเธอไว้ ร่ำงสงูใหญ่ทำบทบัอยูข้่ำงบน ร่ำงทั้งสอง

เบียดชิดติดกันตั้งแต่ต้นขำลงไป ควำมประหม่ำขัดเขินผุดขึ้นมำบน 

ผวิเนื้อของเธอทนัใด น�้ำหวำนออกแรงผลกัอกคนตวัใหญ่กว่ำออก

ร่ำงแบบบำงตะเกยีกตะกำยไปยงัอกีฝ่ังของเตยีงนอนให้อยูไ่กล

จำกเขำมำกที่สดุ ปัดปอยผมที่หลดุลุ่ยจำกหำงม้ำออกจำกปำก ก่อน

ถลงึตำใส่อกีฝ่ำยอย่ำงเอำเรื่อง

“คณุหลอกฉนั” 

ชชัยกัไหล่ บอกหน้ำตำย...“เธอคดิไปเองต่ำงหำก”
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ให้มนัได้อย่ำงนี้ เมื่อกี้เธอกอ็ตุส่ำห์ลุน้ระทกึ เกรง็เสยีจนคอแทบ

จะเป็นตะคริว ใจก็หวิวๆ ว่ำวันนี้จะเสียตัวให้โค...ไม่สิ...กระทิงเฒ่ำ 

เจ้ำเล่ห์เสยีแล้ว ถงึเขำจะเพิ่งสำมสบิหก และยงัหนุ่มแน่นกเ็ถอะ

“จะรบีร้อนไปไหนเหรอคณุหนูน�้ำหวำน” พ่อเลี้ยงหนุ่มยกแขน

กอดอก พงิเสำเตยีง

ฮึ่ม...เกลยีดนกั พวกรู้ทนั

“ฉนัเปล่ำ” น�้ำหวำนลอยหน้ำลอยตำ มองหำหยำกไย่ที่ไม่มทีี่

มมุเพดำน ยงัไม่จนตรอก เรื่องอะไรจะยอมบอกเขำง่ำยๆ

คนฟังเลกิคิ้ว มมุปำกได้รูปงำมยกขึ้นเหมอืนจะเย้ยหยนั

“เมยีคนเก่ำหอบผ้ำหนตีำมฉนัมำ ไม่ยกัรู้ว่ำมนัเป็นธรรมเนยีม

ของคณุหนูตระกูลผู้ดทีี่ต้องปีนเรอืนหนเีจ้ำบ่ำวในวนัเข้ำหอ”

ปีนเรอืนหน.ี..วลนีี้สะดดุหูเข้ำจงัๆ

“คุณนั่นเอง คุณใช่มั้ยที่ตัดกิ่งมะยมหลังห้องนอนฉันจนเหี้ยน

เตยีน ไม่มเีหลอื”

“ถ้ำเป็นฉนัแล้วท�ำไมหรอื” ร่ำงสูงใหญ่หย่อนตวัลงนั่งบนเตยีง

นอน เหยยีดขำยำวๆ ในโจงกระเบนสเีข้มออกไปบนไม้กระดำน เขำ

เอี้ยวคอมองมำท�ำตำใส

“เหน็ว่ำมนัรก กลวังูเงี้ยวเขี้ยวขอจะเลื้อยเข้ำบ้ำน ฉนักเ็ลยขอ

อนญุำตคณุหญงิแม่ยำยให้อ�ำนวยจดักำรตดัมนัทิ้ง”

น�้ำหวำนเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน มอืก�ำหมดัแน่นเข้ำ

“เอำละ...บอกฉนัได้รยึงั ถ้ำไม่รบีไปฮนันมีนูแล้วเธอจะไปไหน” 

เธอเหลอืบมองบำนหน้ำต่ำงที่ยงัเปิดกว้ำง ช่ำงแสนเจบ็ปวดใจ 

อสิรภำพอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่กลบัไปไม่ถงึ

“หรอืมใีครรออยู่”

กเ็ออส.ิ..เลื่อมเพชรจะรูบ้้ำงไหม ว่ำแผนบขีองเธอล้มเหลวเป็นที่

เรยีบร้อยแล้ว เพื่อนสำวรุ่นพี่จะซุม่รออยู่ใตต้้นยำงใหญ่ทั้งคนืรเึปล่ำก็



54  เยาวเมียยอดรัก

ไม่รู้

“ช่ำงมันเถอะ ไม่อยำกบอกก็ไม่เป็นไร” คนถำมเปลี่ยนใจไม่

อยำกรู้เอำง่ำยๆ เสยีอย่ำงนั้น ชชัหวัเรำะในล�ำคอ หรี่ตำมองมำอย่ำง

มุง่ร้ำยหมำยขวญั เขำเขยบิข้ำมฟกูเข้ำมำใกล้ “ยงัไงเรำสองคนกต้็อง

ร่วมห้องกนัทั้งคนื และอกีหลำยๆ คนืต่อจำกนี้”

ยิ่งได้ฟัง ใจของเจ้ำสำวมอืใหม่กย็ิ่งหวั่น น�้ำหวำนขยบัตวัหน ี

“ไหนคณุบอกว่ำ คณุจะเอำฉนัไว้ควงออกงำน เพื่อหน้ำตำใน

สงัคม เรำกแ็ค่แต่งงำนกนัหลอกๆ เท่ำนั้นเอง” 

สำมหีมำดๆ เอำมอืถขู้ำงแก้มที่เหน็ป้ืนเขยีวร�ำไร ท�ำหน้ำครุน่คดิ

“ฉนัลองมำคดิๆ ดูแล้ว ถ้ำฉนัเอำคณุหนูเป็นเมยีจรงิๆ กไ็ม่น่ำ

จะเสยีหำยอะไร”

“ไม่เสยีหำยได้ยงัไง!” น�้ำหวำนเผลอโพล่งออกมำดงัๆ

ถ้ำเขำเอำเธอท�ำเมียจริงๆ กระบวนกำรได้และเสียต้องเกิดขึ้น

แน่นอน ที่เขำพุ่งใส่เธอเหมอืนกระทงิเปลี่ยวเมื่อครู่ยงัตดิตรงึอยู่ในหวั

ชชัยิ้มน้อยๆ แล้วเริ่มไล่เลยีง

“อย่ำงน้อยคุณหนูน�้ำหวำน ลูกสำวคุณหญิงล�ำหยวกก็เป็น

กุลสตรีแสนสวย ว่ำนอนสอนง่ำย แถมกำรบ้ำนกำรเรือนไม่ขำดตก

บกพร่อง ถ้ำนำยชัชคนนี้ได้คุณหนูน�้ำหวำนเป็นเมียคงโชคดีเป็นบ้ำ 

หรอืไม่จรงิ” เขำหวัเรำะในล�ำคอ เหลอืบตำมองเธอ 

สุ้มเสยีงของเขำเหมอืนจะยั่วเย้ำและเสยีดสใีนเวลำเดยีวกนั

“โธ่เอ๊ย” น�้ำหวำนกลอกตำมองเพดำน พอกนัทกีบัควำมเสแสร้ง 

“คุณถูกกำรตลำดของแม่ฉันแหกตำแล้วละ” ร่ำงแบบบำงชัน

เข่ำข้ำงหนึ่งขึ้น...“จะบอกอะไรให้นะ แต่ไหนแต่ไรมำ งำนบ้ำนงำนเรอืน

ฉนัไม่กระดกิหรอกค่ะ” น�้ำหวำนยกมอืขึ้นนบันิ้วก่อนจะสำธยำย “งำน

ฝีมอื เยบ็ ปัก ถกั ร้อย สอยชำยผ้ำ ข้ำวปลำอำหำร ของคำวของหวำน

พวกนั้นฝีมอืคณุสำยกบัแจ๋วทั้งนั้นแหละ”
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เธอก็แค่ฝึกฝนท่วงท่ำให้แลดูช�ำนำญ หลอกตำผู้คนเวลำที่

ออกงำนสังคมก็เท่ำนั้น ก็บอกแล้วไง ว่ำเมื่อยำมเยำว์เธอฝันจะเป็น 

นกัแสดง

ในเมื่อไม่ได้ใช้ควำมสำมำรถไปกบับทบำทในจอทวี ีเธอเลยมำ

เอำดใีนกำรแหกตำประชำชแีทน

“หมำข้ำงบ้ำนมนัยงัไม่ยอมกนิอำหำรฝีมอืฉนัเลย ไม่เชื่อไปถำม

เจ้ำของมนักไ็ด้” เธอท้ำให้เขำลอง ก่อนจะรบีเสรมิแขง็ขนั

“ที่พูดเนี่ย ไม่ใช่จะพูดซี้ซั้วให้รอดตวัหรอกนะคะ แต่ในเมื่อเรำ

ตกลงปลงใจจะท�ำธรุกจิร่วมกนั ฉนัเลยต้องบอกไว้ มนัจะได้แฟร์ๆ”

ดวงตำสสีนมิจบัตำมองมำที่เธอนิ่งๆ สหีน้ำท่ำทำงของเขำอ่ำน

ไม่ออก

“งั้นชื่อเสียงดีงำม รำงวัลปลำยจวักทองค�ำสำมปีซ้อน ถ้วย

รำงวัลและใบประกำศงำนฝีมือดีเด่นประจ�ำจังหวัดที่ติดอยู่บนฝำ

บ้ำน?”

“มนักเ็ป็นแค่กำรสร้ำงภำพเท่ำนั้นละค่ะคณุพ่อเลี้ยง” น�้ำหวำน

ยิ้มหวำนใส่ตำเขำ

สำรภำพไปแล้ว สองแก้มก็ร้อนขึ้นมำ มันเป็นเรื่องน่ำอับอำย

น้อยเสยีที่ไหนเล่ำ นี่เป็นครั้งแรกที่เธอยอมรบัเรื่องโกหกของตวัเองกบั

ใครสกัคน

ชื่อเสยีงและหน้ำตำของคณุหญงิล�ำหยวกเป็นเรื่องส�ำคญั เธอ

ก็ต้องท�ำอย่ำงนั้น ในเมื่อพวกเธอไม่ใช่ฤๅษีปลีกวิเวกในป่ำใหญ่ ไม่

สนใจโลกภำยนอก แต่ยงัต้องใช้ชวีติในสงัคม

กำรโกหกจงึเป็นสิ่งที่หลกีเลี่ยงไม่ได้

“รวมถึงเรื่องต�ำแหน่ง สำวมำรยำทงำมตั้งแต่อนุบำลยัน

มหำวทิยำลยัปสีี่ แถมยงัเป็นอำสำสมคัรฝึกสอนมำรยำทไทยและกำร

เข้ำสงัคมให้แก่สมำคมมำรยำทไทยและสำกลประจ�ำจงัหวดั”
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เขำดงึรปูถ่ำยสองสำมใบออกมำจำกกระเป๋ำโจงกระเบน สวรรค์

ไม่ยตุธิรรม ทชีดุของเธอยงัไม่เหน็มชี่องให้ใส่ของเหมอืนอย่ำงของเขำ

เลย

“อย่ำบอกนะว่ำเดก็นกัเรยีนคนนี้ไม่ใช่เธอ”

ในภำพเก่ำๆ เดก็สำวตวัผอมๆ ไว้ผมทรงกะลำครอบก�ำลงัยอบ

ตวัลง ก้มหน้ำพนมมอืไหว้ ยิ้มแป้นแล้นอยู่บนเวที

“คณุไปเอำรปูนี้มำจำกไหน” เธอเอื้อมมอืออกไปจะคว้ำรูปสซีดี

ของตวัเองกลบัมำ

ทว่ำชชัรบีชกัมอืหน ี“เธอไม่จ�ำเป็นต้องรู้หรอก” นั่นมนัรูปสมยั

มัธยมที่เธออยำกจะเอำดินกลบมันไว้ให้มิดธรณี มันเป็นควำมผิด

พลำดทำงแฟชั่นในวยัเยำว์ของเธอ

“คณุต้องกำรอะไรจำกฉนักนัแน่”

“อย่ำบอกนะว่ำตอนประกวดมำรยำท ยงัต้องใช้สแตนด์อนิ”

“จะบ้ำเหรอคะ จะมำหำคนหน้ำเหมือนกันยังกับแกะได้ยังไง  

กต็้องเป็นฉนัส”ิ ใบหน้ำของคนพูดบึ้งตงึ “สิ่งที่ฉนัท�ำได้ดทีี่สดุ กค็อื

ท�ำตวัมมีำรยำทนั่นแหละค่ะ” เพรำะมวัแต่ลอยหน้ำลอยตำ เลยไม่ทนั

เหน็รอยยิ้มสมใจของคนฟัง

“ถนดัเรื่องสร้ำงภำพ?”

“เรยีกว่ำเชี่ยวชำญด้ำนกำรปรบัปรงุภำพลกัษณ์จะดกีว่ำ” เธอ

แก้ไขเสยีใหม่ให้รื่นหู

“แล้วคุณต้องกำรอะไร” น�้ำหวำนหันมำจ้องหน้ำอีกฝ่ำย ย�้ำ

ค�ำถำมที่ยงัไม่ได้ค�ำตอบ 

ชชัเกบ็รูปถ่ำยใบนั้นของเธอกลบัคนืที่เดมิ แล้วบอกง่ำยๆ “ฉนั

ต้องกำรให้เธอช่วยอบรมมำรยำทให้ลูกๆ ของฉนั” 

“อะไรนะ!” น�้ำหวำนเกอืบตะโกนออกมำ

“ชู่...” พ่อเลี้ยงหนุ่มเอำนิ้วจ่อปำก “เดี๋ยวคนข้ำงล่ำงแห่กัน 
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ขึ้นมำบนบ้ำนหรอก” 

“ท�ำไมต้องเป็นฉนั คณุจะไปจ้ำงคณุครูที่ไหนมำสอนลูกๆ ของ

ตวัเองกไ็ด้” 

ชชัเป็นพ่อม่ำยลกูตดิ ข้อมลูนี้เธอรู ้แต่ไม่ได้สนใจอะไรมำกมำย 

เพรำะไม่ใช่ปัจจยัที่เธอต้องค�ำนงึถงึ เพรำะทั้งเขำกบัเธอไม่จ�ำเป็นต้อง

ใช้ชวีติร่วมกนั

แต่ตอนนี้เหมอืนสถำนกำรณ์จะพลกิผนัเสยีแล้ว

“โถ...คณุหนู ฉนัอตุส่ำห์จ่ำยค่ำสนิสอดไปตั้งห้ำสบิล้ำน จะไป

จ้ำงคนอื่นท�ำไมให้สิ้นเปลอืง เธอนี่แหละเหมำะกบัหน้ำที่นี้ที่สดุ ในเมื่อ

เธอก็บอกเองไม่ใช่หรือว่ำตัวเองเชี่ยวชำญเรื่องกำรปรับปรุงภำพ-

ลกัษณ์”

หรือ...สร้ำงภำพให้คนอื่นเห็นว่ำเธอเป็นคนมำรยำทงดงำม ไร้ 

ที่ต ิคดิแล้วกอ็ยำกจะกดัลิ้นตวัเอง

เธอมำถงึจดุนี้ได้ยงัไง เธอไม่ได้เตรยีมแผนส�ำรองส�ำหรบัเรื่องนี้ 

“นั่นเป็นเหตผุลที่ฉนัต้องลงใต้ไปกบัคณุงั้นเหรอ” 

“กเ็ป็นส่วนหนึ่ง” 

ฮึ่ม...เขำยงัจะมแีผนชั่วอะไรซ่อนอยู่อกี 

“คณุคงไม่คดิที่จะท�ำมดิมีร้ิำยฉนัด้วยใช่มั้ย” น�้ำหวำนหรี่ตำมอง 

เขำปรอืตำมองตอบกลบัมำ บอกเรื่อยเฉื่อย “ฉนัไม่ใช่คนเลวที่

ชอบหกัหำญน�้ำใจผู้หญงิหรอกนะคณุหนู แล้วฉนักแ็ก่แล้ว ไม่ใช่หนุ่ม

กลัดมันที่ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ” แล้วที่เขำพุ่งเข้ำใส่เธอเหมือนกระทิง

เปลี่ยวเมื่อกี้ล่ะ แค่คดิถงึโมเมนต์นั้น ช่องท้องเธอกห็ดเกรง็ ล�ำคอและ

ใบหน้ำกร็้อนวูบวำบขึ้นมำ

“ฉนัต้องไปอยู่บ้ำนคณุนำนเท่ำไหร่”

“หกเดอืน” 

ตั้งครึ่งปีเชยีวหรอื โอ๊ย...อสิรภำพที่เธอใฝ่ฝันหำ
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แล้วเธอจะรับมือยังไง เธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับลูกๆ ของเขำเลย  

รู้แค่ว่ำเขำมลีูกสองคน หญงิหนึ่ง ชำยหนึ่ง 

“แต่ฉันไม่คิดว่ำมันจะเวิร์ก ฉันไม่ค่อยถนัดเรื่องอบรมสั่งสอน

เดก็ๆ”

“เธอจะอยู่นี่กไ็ด้” เขำค่อยๆ ดงึเอำซองสนี�้ำตำลที่พบัครึ่งออก

มำจำกอกเสื้อแล้วคลี่มนัออกให้เธอเหน็

“แต่ก่อนฉันจะไป ฉันคงต้องทิ้งจดหมำยฉบับนี้ไว้ให้คุณหญิง

แม่ยำย” 

น�้ำหวำนอ้ำปำกค้ำง เมื่อเห็นตัวหนังสือหน้ำซองที่เขียนด้วย

ลำยมอืของตวัเอง

...ถงึ คณุหญงิแม่ที่เคารพ...

“ท�ำอย่ำงนั้นไม่ได้นะ”

“คณุหนูยงัมทีำงเลอืกอื่นอยู่นะ อย่ำลมืส”ิ ชชัยิ้มกริ่ม 

ทำงเลอืกกบัผน่ีะส ินี่เป็นกำรมดัมอืชกกนัชดัๆ เขี้ยวลำกดนิเป็น

ยงัไง เธอเพิ่งเหน็ชดัๆ กว็นันี้นี่ละ 

ผู้ชายใจร้ายคนนั้นให้เวลาเธอท�าใจแค่สามวัน...

‘แล้วผมจะกลบัมำรบัเมยีกลบับ้ำนของเรำ’ นำยพ่อเลี้ยงกระทงิ

เถื่อนประกำศกลำงโต๊ะอำหำรเช้ำหลงัคนืวนัเข้ำหอ ค�่ำคนืหำยนะของ

ชวีติเธอ หลงัจำกที่เขำมดัมอืชกด้วยจดหมำยฉบบันั้น ค�ำตอบของเธอ

จะเป็นอะไรได้นอกจำก...

‘ตกลง ฉนัจะอบรมมำรยำทให้ลูกๆ ของคณุ’

ทั้งสองต้องย่องกลบัลงไปข้ำงล่ำง เพื่อที่จะให้ท่ำนผู้ว่ำฯ และ

คณุหญงิล�ำหยวกพำพวกเธอกลบัขึ้นมำส่งตวัเข้ำหอ ตำมฤกษ์ยำมที่

หลวงพ่อท่ำนให้

คุณหญิงแม่และคุณสำยน�้ำตำไหล ขณะที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็น
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สกัขพียำนต่ำงมองตรงมำที่ทั้งสองด้วยสหีน้ำแช่มชื่น

คงจะมแีต่เธอ...นำงน�้ำหวำน ช�ำนำญพำณชิย์ คนนี้ ที่หน้ำชื่น

อกตรมขมขื่นใจกบัชะตำชวีติที่ ‘ยงั’ ไม่ได้ลขิติเอง

‘อะไรกนั นี่เพิ่งจะแต่งงำนกนั เธอกจ็ะพรำกลูกสำวไปจำกอก

ฉนัแล้วรคึณุชชั’ คณุหญงิล�ำหยวกแย้งขึ้นมำทนัควนัเมื่อได้ยนิลูกเขย

แจ้งให้ทรำบ

‘โถ...คุณหญิงแม่ยำยครับ ผมไม่ได้จะพรำกน�้ำหวำนไปไหน’ 

ชชัยิ้มในหน้ำแล้วว่ำต่อเรยีบเรื่อย

‘แค่อยำกจะรบีพำเขำไปท�ำควำมรู้จกักบัลูกๆ ของผมกเ็ท่ำนั้น 

พวกแกคงอยำกจะเจอหน้ำคณุแม่คนใหม่’ ค�ำว่ำคณุแม่คนใหม่เกอืบ

ท�ำเอำเธอส�ำลกัไส้กรอกตำย

ดวงตำสสีนมิเหลอืบมองมำ

‘น�้ำหวำนเขำตื่นเต้นดีใจ อยำกจะเจอลูกๆ ของเรำจะแย่แล้ว 

ใช่มั้ยน�้ำหวำน’

สิ้นค�ำตลบตะแลง เธอกอ็ยำกจะเอำส้อมที่จิ้มไส้กรอกในมอืแทง

ลูกตำของเขำแทน เรื่องอะไรมำด้นบทสดๆ ให้ตรงหน้ำ ไม่เตี๊ยมกัน 

สกัค�ำ

คงเป็นบำปกรรมมำตั้งแต่ก่อนเก่ำสนิะ...

เปลี่ยนจำกนำงสำวมำใช้นำงก็ว่ำแย่แล้ว แต่ไม่แคล้วยังต้อง

เผชญิหน้ำกบัลูกๆ ของเขำ ต้นยงัจะขนำดนี้ แล้วลูกไม้ใต้ต้นจะขนำด

ไหน

เธอท�ำกำรกุศลไม่ได้ขำด ส่วนหนึ่งก็เพื่อมำรยำทหน้ำตำทำง

สังคม ไม่ได้เป็นผู้หญิงใจดี นิยมจิตอำสำ รักสัตว์ รักเด็ก เหมือน

นำงสำวไทย แต่ที่ท�ำคอืเล่นไปตำมเกม

‘ค่ะ คณุหญงิแม่ แค่ได้ฟังเรื่องที่คณุชชัเล่ำ น�้ำหวำนกอ็ยำกจะ

เจอพวกแกตวัเป็นๆ แล้วค่ะ อย่ำงที่รู้น�้ำหวำนชอบเล่นกบัเดก็ๆ’
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‘เล่นกับเลี้ยงไม่เหมือนกันหรอกนะลูก’ คุณหญิงแม่ขมวดคิ้ว 

นิ่วหน้ำ สหีน้ำสตีำบอกควำมกงัวล

‘หนูตดัสนิใจแล้วค่ะ’ บอกคนเป็นแม่ไปด้วยควำมมั่นใจ อย่ำง

น้อยคุณหญิงล�ำหยวกจะได้คลำยวิตก ถึงยังไงเธอก็ไม่อยำกให้แม่ 

ไม่สบำยใจมำกกว่ำที่เป็นอยู่

‘หนรูกัคณุชชั และหนกูพ็ร้อมที่จะรกัครอบครวัของเขำด้วย’ เธอ

หนัไปสบตำพ่อเลี้ยงหนุ่ม แม้จะรู้สกึกระดำกปำกแค่ไหน กต็้องแสร้ง

ก้มหน้ำยิ้มเอยีงอำย 

จบสวยเสยีไม่ม.ี..

ชชัล�่ำลำแม่ยำยแลว้เดนิทำงไปท�ำธรุะที่กรงุเทพฯ ทิ้งไว้แต่นำย

อ�ำนวย อวยโชค ที่ท�ำหน้ำที่พศัดนีอกเรอืนจ�ำ คอยจบัตำดูเธอไม่ห่ำง 

‘สำมวนัคงพอส�ำหรบักำรเกบ็ข้ำวของนะคณุหนู’ 

สำมวันเพียงพอกับกำรเก็บข้ำวของ นอกจำกเสื้อผ้ำแล้วเธอก็

ไม่ได้ขนข้ำวของเครื่องเรือนติดตัวไป แทนที่จะนั่งสังเวชใจในชะตำ-

กรรม สู้เอำเวลำมำรวมหวักบัเพื่อนซี้คดิแผนซดีกีว่ำ

ถงึเจ้ำตวัไม่ได้เสนอหน้ำมำ เพรำะบอกใครๆ ไปแล้วว่ำตดิธรุะ

ด่วน ทว่ำเลื่อมเพชรกบัเธอยงัคงตดิต่อกนัตลอดเวลำ

แหล่งข่ำวในพื้นที่ของฝ่ำยนั้นรำยงำนมำว่ำ...

‘ชัช ช�ำนำญพำณิชย์ ไม่ใช่นำยหัวสวนยำง หรือนำยเหมือง

เจ้ำของเกำะ’ อย่ำงลคุดบิเถื่อนที่เหน็ 

‘เขำเป็นเจ้ำพ่อท่ำเรือ ท�ำธุรกิจน�ำเข้ำส่งออก มีเรือเป็นของ 

ตัวเองเป็นกองทัพ’ นอกจำกนั้นยังมีธุรกิจอสังหำริมทรัพย์มำกมำย

หลำยสิ่งในจงัหวดัภูเกต็และพื้นที่ภำคใต้

งำนอดเิรกไม่ใช่ออกรอบตกีอล์ฟ หรอืเดนิสำยตดัรบิบิ้นเปิดงำน 

เหมอืนแม่เธอ แต่...

‘เขำสะสมที่ดนิ ที่ดนิผนืไหนสวย ผนืไหนด ี เขำกว้ำนซื้อหมด
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ทั้งนอกทั้งในประเทศ จะเรยีกว่ำเสพตดิคลั่งไคล้ไม่ต่ำงอะไรกบัคนบ้ำ

พระเครื่องเลยละแก’ เพื่อนสำวรุ่นพี่บอกกลั้วหวัเรำะ

เสพตดิคลั่งไคล้...ไม่แปลกใจเลยว่ำท�ำไมเขำถงึทุม่เงนิมหำศำล

ซื้อที่ดนิกบับ้ำนของคณุหญงิล�ำหยวก แถมยงัยอมแต่งงำนกบัเธอ ส่วน

ชวีติส่วนตวั...

‘โสดแต่คงไม่สดเท่ำไหร่มำหลำยปีดดีกัแล้ว เป็นพ่อม่ำยลูกตดิ 

เมยีตำยหรอืหย่ำข้อมลูไม่เปิดเผย เขำแทบจะไม่บอกอะไรเลยเกี่ยวกบั

ชวีติครอบครวั’

เท่ำที่ฟังมำ เธอยงัไม่รู้ว่ำจะเอำไปใช้ประโยชน์ได้ยงัไง

บำงทอีำจจะต้องลงพื้นที่ เยอืนถิ่นกระทงิเถื่อนดูสกัท ีแผนซทีี่

พวกเธอร่ำงเอำไว้จะได้เสร็จสมบูรณ์ ทันทีที่น�้ำหวำนหยิบของชิ้น

สุดท้ำยใส่กระเป๋ำเดินทำงก็ได้ยินเสียงรถแล่นเข้ำมำอย่ำงกับนัดแนะ

เวลำกนัไว้

“คณุน�้ำหวำนขำ คณุชชัเธอมำถงึแล้วค่ะ” แจ๋วเยี่ยมหน้ำเข้ำมำ 

ในห้องนอน

น�้ำหวำนกวำดตำมองไปรอบๆ ห้องที่เธอเคยอยู่แต่เลก็แต่น้อย 

ใจกห็ำยแวบ ทั้งที่ตวัเองก�ำลงัจะก้ำวออกไปเพื่อขยบัเข้ำใกล้อสิรภำพ

ที่ใฝ่หำแท้ๆ 

“ไม่เอำน่ะ” เธอรูดซปิกระเป๋ำ

ก้ำวออกไปเผชญิหน้ำกบัควำมจรงิ...

พ่อเลี้ยงหนุม่นั่งหน้ำระรื่นอยูใ่นห้องเขยีว ส่วนคณุหญงิล�ำหยวก

นั่งคอแขง็ สองคนนั้นไม่ได้คยุกนัตอนที่เธอก้ำวเข้ำไป

“พร้อมรยึงัน�้ำหวำน” ร่ำงสูงใหญ่ลกุขึ้นยนื

เขำอยู่ในชดุเสื้อยดืคอว ี กบัยนีสเีข้มที่แนบไปกบัช่วงขำเพรยีว

ยำว เธอเพิ่งสงัเกตเหน็ ชชัเป็นคนตวัใหญ่แต่ไม่ได้เทอะทะ

ภำยในเสื้อที่สวมใส่ เหน็รูปรอยของกล้ำมเนื้อแขง็แรง ท่ำทำง
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สบำยๆ ของเขำบ่งบอกควำมมั่นใจอยู่ในท ีต้องอำศยัตบะบำรมกีี่พนัปี

ถงึจะดูข่มขวญัผู้คนแบบนี้ได้ โดยแค่ยนืหำยใจเข้ำออก...

“จะรีบร้อนไปไหนกันฮะพ่อคู้ณ” คุณหญิงล�ำหยวกกระแนะ-

กระแหน “ไหนๆ ลูกสำวฉันก็ตบแต่งกับเธอไปแล้ว คงไม่หลบลี้หนี

หำยไปไหน”

ประโยคเรื่อยเปื่อยของคนเป็นแม่ ท�ำเอำคนสันหลังหวะเสียว

แวบ มมุปำกของชชักระตกุขึ้นเป็นรอยยิ้มจำงๆ

“เรำต้องขับรถไปไกล ผมกลัวว่ำถ้ำสำยแล้วจะถึงมืดค�่ำ อีก

อย่ำง...” ดวงตำสสีนมิพรบิพรำว ลดทอนควำมเคร่งขรมึบนใบหน้ำลง 

“ไม่ได้เจอหน้ำกนัตั้งสำมวนั ผมคดิถงึเมยี” เขำเดนิเข้ำมำคว้ำ

มอืเธอไปกมุไว้หน้ำตำเฉย 

แม่เธอส่งค้อนวงใหญ่ให้ลูกเขย ก่อนจะสะบดัหน้ำหนี

น�้ำหวำนเหลอืบตำมองสำมอีย่ำงไม่ไว้ใจ 

วันนี้เธอต้องร่วมทำงไปกับเขำจริงๆ หรือ ชัชยืนจับมือเธออยู่

อย่ำงนั้น ทั้งสองจ้องตำกันจริงจัง...รำวกับว่ำใครหลบตำก่อนคนนั้น

คอืผูป้รำชยั ทว่ำกำรแข่งขนักต้็องยตุลิง เมื่อได้ยนิเสยีงกระฟัดกระเฟียด

ของคนสูงวยัที่สดุ

“ไหนว่ำรบีนกัไม่ใช่เรอะ ยนืจ้องตำกนัเป็นปลำกดัอยูไ่ด้ จะเจด็

โมงเช้ำอยู่แล้ว”

สิ้นค�ำคณุหญงิล�ำหยวกกส็ะบดัพดั เดนิปึงปังออกจำกห้องเขยีว 

น�้ำหวำนแยกเขี้ยวให้คนตวัใหญ่กว่ำ 

“ปล่อยมอืฉนัสคิณุ” ยงัอกี...เธอแกะมอืเขำออก แล้วรบีเดนิลง

ไปข้ำงล่ำง

สมัภำระข้ำวของถูกล�ำเลยีงขึ้นไปยงัแลนด์โรเวอร์ที่จอดรออยูท่ี่

ลำนหน้ำบ้ำนเรยีบร้อย พอจะออกเดนิทำงจรงิๆ คณุหญงิล�ำหยวกก็

ท�ำท่ำจะดรำมำขึ้นมำ ส่วนคณุสำยน�้ำตำคลอเบ้ำ 
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มือขำวอวบอูมของคนเป็นแม่จับมือเธอไว้แน่น “หนูแน่ใจหรือ

ที่จะไปกบัเขำ” แม่เธอพยกัพเยดิไปยงัชชั ไม่สนใจว่ำเจ้ำตวัจะได้ยนิ 

รเึปล่ำ

“ที่นั่นจะเป็นยงัไงบ้ำงกไ็ม่รู้ ให้แจ๋วมนัไปด้วยไม่ดกีว่ำเหรอ” 

“ให้แจ๋วอยู่เป็นเพื่อนคุณหญิงแม่กับคุณสำยดีกว่ำค่ะ ไม่ต้อง

ห่วงหรอกนะคะ” เธอยิ้ม บอกแม่อย่ำงมั่นใจ เธอไม่ต้องกำรให้คณุ-

หญงิล�ำหยวกไม่สบำยใจมำกกว่ำที่เป็น แม้สิ่งที่พูดจะจรงิหรอืไม่จรงิ

กต็ำม

“น�้ำหวำนเชื่อว่ำคณุชชัจะดูแลหนูเป็นอย่ำงดคี่ะ แล้วอกีอย่ำง

หนูกไ็ม่ใช่เดก็ๆ แล้ว”

“จะยงัไงในสำยตำของแม่ หนูกเ็ป็นเดก็วนัยงัค�่ำนั่นแหละน่ะ”

“ใช่ค่ะ...คณุหนขูองสำย สำยเหน็มำตั้งแต่อ้อนแต่ออก เลี้ยงมำ

ตั้งแต่ตีนเท่ำฝำหะ...หอย...” คุณสำยปล่อยโฮออกมำ หันไปซบไหล่

แจ๋วที่ถอืยำดมรออยู่ด้ำนหลงั

“ภูเก็ตปำกช่อง ไม่ได้ไกลกันเท่ำไรเลยนะคะ ขับรถปรู๊ดเดียว 

กถ็งึแล้ว หนูจะกลบัมำเยี่ยมคณุแม่บ่อยๆ”

ตำมโรดแมปสู่อิสรภำพของเธอ ใช่ว่ำเธอจะไปแล้วไปลับเสีย

เมื่อไร ยงัไงกต็้องแวะเวยีนกลบัมำดูแลสำรทกุข์สกุดบิของคนเป็นแม่

แน่นอน

เพยีงแต่ต่อไปนี้ เธอจะเป็นคนก�ำหนดชะตำชวีติของตวัเอง 

“อกีอย่ำงถ้ำคดิถงึกนั โทร. มำหำ หรอืเฟซไทม์มำกไ็ด้”

คุณหญิงล�ำหยวกแตะผ้ำเช็ดหน้ำลงที่หัวตำ สูดน�้ำมูกฟุดฟิด 

น�้ำหวำนกอดคนเป็นแม่และคุณสำยที่ร้องห่มร้องไห้ประหนึ่งว่ำเธอ

ก�ำลงัจะลงแดนประหำร ไม่ใช่เดนิทำงล่องใต้ไปกบัสำมี

“หนูต้องไปก่อนนะคะคณุหญงิแม่ คณุสำย แจ๋วฝำกดูแม่ของ

น�้ำหวำนด้วยนะ” 
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ร่ำงแบบบำงผละออกจำกอ้อมกอดของคนในครอบครัว แล้ว

ก้ำวขึ้นที่นั่งตอนหลงัรถ ทั้งที่เธอควรจะเบกิบำนยนิด ีแต่หวัใจมนัหน่วง

หนักยังไงชอบกล ล�ำคอมันตีบตันเหมือนมีก้อนแข็งๆ ขึ้นมำจุกอยู่ 

ข้ำงใน

ขอบตำร้อนผ่ำวๆ

เธอหนัหน้ำหนจีำกแม่ คณุสำย และเดก็รบัใช้ หนัหน้ำหนจีำก

ครอบครวัเดยีวที่ตวัเองม.ี..สู่สงครำมเพื่ออสิรภำพครั้งใหม่

“พร้อมรยึงัคณุหนูคนสวย” 

น�้ำหวำนหนัขวบักลบัไปมองคนที่ก้ำวเข้ำมำนั่งในรถ สลดัน�้ำตำ

ที่ก�ำลงัจะไหลทิ้งไป อย่ำให้คู่ต่อสู้เหน็ด้ำนที่ ‘แพ้’ ในตวัเรำ

“ฉนัพร้อมตั้งแต่เมื่อวำนซนืแล้วค่ะ”

อ้ำว...ท�ำไมเขำไปนั่งที่คนขบั

“แล้วอ�ำนวยล่ะคะ” 

ชัชกวำดตำมองไปรอบๆ หยิบแว่นกันแดดขึ้นมำสวม รอยยิ้ม

ชั่วร้ำยคลี่แย้มที่มมุปำก “มแีค่เรำสองคน”

เป๊ง...ยกที่หนึ่งเริ่ม!

แม่คุณหนูโลกโสภา เมียใหม่แกะกล่องของเขานิ่งงัน 

ดวงตำคมหวำนหยำดเยิ้มจ้องหน้ำเขำตำปรบิๆ ชชัส่งยิ้มเรื่อยเฉื่อยให้ 

ก่อนที่จะเปรยออกมำ...

“เธอคงไม่ใจร้ำยให้ฉนันั่งเหงำเฝ้ำพวงมำลยัคนเดยีวใช่มั้ย”

น�้ำหวำนเม้มปำกเข้ำหำกนั ส่งค้อนวงเลก็ๆ ให้เขำ ก่อนจะเปิด

ประตูรถ ก้ำวขึ้นมำนั่งข้ำงคนขับ พอมือคว้ำสำยเข็มขัดคำดตัว

เรยีบร้อยกอ็อกปำกถำม

“ท�ำไมอ�ำนวยไม่มำด้วยกนัล่ะคะ”

“เขำจะขึ้นเครื่องบินล่วงหน้ำไปก่อน” ชัชสตำร์ตรถ เข้ำเกียร์ 
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หมนุพวงมำลยั พำรถแล่นออกไปจำกลำนหน้ำบ้ำนเรอืนไทย ไม่ต้อง

หนัไปมองกร็ู้ว่ำคนฟังก�ำลงัท�ำหน้ำนิ่วคิ้วขมวด 

“ถ้ำอย่ำงนั้น เรำจะเสยีเวลำตั้งหลำยชั่วโมงขบัรถไปท�ำไม” แม้

สุม้เสยีงจะยงัอ่อนหวำนเพรำะพริ้ง ทว่ำเจอืปนด้วยกงัวำนขุน่มวัจำงๆ 

“สิ้นเปลอืงเวลำและล�ำบำกล�ำบนร่ำงกำยของคณุเปล่ำๆ” 

จำกหำงตำ แม่เมยีหน้ำใสของเขำมองผ่ำนปลำยจมกูเชดิๆ มำ 

สหีน้ำท่ำทำง ห.ึ..น่ำเอน็ดูเสยีนี่กระไร

กำรขับรถนั้นใช้เวลำยำวนำนหลำยชั่วโมงแน่นอน แต่นั่นเป็น

สิ่งที่เขำต้องกำร...

เป็นควำมเตม็ใจที่จะล�ำบำกล�ำบนร่ำงกำยของเขำเอง

“ฉันไม่คิดว่ำมันเป็นกำรเสียเวลำโดยเปล่ำประโยชน์หรอกนะ

คุณหนู” เขำพำรถแล่นออกสู่ถนนใหญ่ เอื้อมมือออกไปเซตหน้ำจอ 

จพีเีอสที่ตดิอยู่ข้ำงๆ หน้ำปัดรถ 

“ไม่ดีหรือที่เรำจะได้ใช้เวลำสองต่อสอง ท�ำควำมรู้จักมักคุ้น 

ซึ่งกนัและกนั” 

น�้ำหวำนเบอืนหน้ำออกไปนอกหน้ำต่ำงรถ...

ชชัหวัเรำะในล�ำคอ...

อำศยัช่วงเวลำที่รถตดิไฟแดงลอบส�ำรวจตรวจตรำ วนันี้แม่คณุ-

หนโูลกโสภำยงัคงคอนเซปต์หวำนใส สวมใส่เดรสลำยดอกไม้บำนพลิ้ว 

สส้ีมแซมเขยีวขบัผวิพรรณให้สดใส ผมสนี�้ำตำลเข้มรวบขึ้นเป็นหำงม้ำ 

อวดล�ำคอระหงขำวผ่องเป็นยองใย ผวิเนื้ออ่อนๆ นวลเนยีนเหมอืนเนื้อ

ครมี...

“เรำสองคนไม่จ�ำเป็นต้องรู้จักมักคุ้นกันมำกขนำดนั้นหรอกมั้ง

คะ” คนพูดลอยหน้ำลอยตำ ไม่เหลือท่ำทำงสงบเสงี่ยมเอียงอำย

เหมอืนเวลำอยู่ต่อหน้ำคนอื่น...

“ฉนัไม่คดิอย่ำงนั้น เรำสองคนควรจะรูจ้กักนัให้มำกขึ้นถงึจะถกู 
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ในเมื่อเธอต้องใช้ชวีติในฐำนะเมยีของฉนัอกีตั้งหกเดอืน”

180 วนั...4,320 ชั่วโมง นบัว่ำเป็นเวลำแสนยำวนำนที่จะใช้ชวีติ

ร่วมกบัใคร

นั่นเป็นเหตุผลที่เขำอยำกจะใช้เวลำจำกปำกช่องไปถึงภูเก็ต 

ซกัซ้อมควำมเป็นผวัเมยีกบัคนร่วมทำงสกัหน่อย 

เขำรู ้ว่ำเวลำอันน้อยนิดนี้คงไม่เพียงพอที่จะท�ำให้ทุกอย่ำง 

‘สมบูรณ์แบบ’

แต่เขำเชื่อในสญัชำตญำณนกัลงทนุ และควำมสำมำรถทำงกำร

แสดงของลกูสำวคณุหญงิล�ำหยวก ว่ำจะพอตบตำผูค้นที่มองมำอย่ำง

ผวิเผนิได้

ส่วนเรื่องควำมสมบูรณ์แบบนั้น พวกเขำยงัมเีวลำที่จะพฒันำ

สำมวนัก่อนเขำจ�ำต้องเดนิทำงไปกรงุเทพฯ เพื่อสะสำงปัญหำ

เร่งด่วนที่ค้ำงคำอยู่แล้วถงึกลบัมำรบัภรรยำ หลำยชั่วโมงต่อจำกนี้จงึ

ควรที่จะรบีเร่งชดเชยเวลำที่สูญเสยี

‘ไม่ได้เจอหน้ำกนัตั้งสำมวนั ผมคดิถงึเมยี...’

น่ำขนั...ที่เขำไม่ได้โกหกเมื่อพูดค�ำนั้นไป เขำ คดิ ถงึ เมยี จรงิๆ 

คิด ระแวงอยู่ทุกขณะจิตว่ำเธอจะก�ำลังคิดหำหนทำงหลีกหนี

หรอืไม่ หรอืก�ำลงัวำงแผนร้ำยอะไรเอำไว้ระหว่ำงที่เขำไม่อยู่...

‘ทกุอย่ำงปกตเิรยีบร้อยดนีะครบันำย’ อ�ำนวยรำยงำนเขำทนัที

ที่เขำก้ำวขำลงจำกรถ

แต่ฝ่ำยนั้นอำจจะรู้จกัคณุนำยคนใหม่น้อยไป...

ภำยในห้องโดยสำรเงียบเชียบ คนที่นั่งข้ำงๆ กันยังท�ำคอแข็ง 

มองออกไปนอกหน้ำต่ำง กลัวเหลือเกินว่ำเมียตัวเองจะคอเคล็ดคอ

แพลง

“เธอชอบฟังเพลงแนวไหน” ชชัเอื้อมมอืออกไปเปิดวทิย ุกดหำ

คลื่นเพลงไปเรื่อยๆ 
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“ฮปิฮอป ป็อป อำร์แอนด์บ ีลูกทุ่ง เพื่อชวีติ?”

“ฉนัฟังอะไรกไ็ด้” 

อำ...ในที่สดุกเ็จอสิ่งที่น่ำสนใจ

“งั้นฟังเพลงไทยเดิมแล้วกัน ปี่พำทย์เครื่องสำย น่ำจะถูกใจ

กลุสตรไีทยน�้ำใจงำมอย่ำงเธอ” 

เธอหนัขวบัมำมองเขำ นยัน์ตำคมหวำนมองเหน็แสงเขยีวๆ เรื่อ

เรอืง

“หน้ำคุณก็ไม่เห็นเหมือนจอบเหมือนเสียม แต่ท�ำไมถึงได้ช่ำง

ค่อนแคะ ช่ำงแซะเซำะ ช่ำงถำกช่ำงถำงจังเลยคะคุณพ่อเลี้ยง” คน

พูดสะบดัหำงม้ำไปข้ำงหลงั ปรำยตำมองเขำผ่ำนแพขนตำงอนยำว

“คุณก็รู้ดีอยู่แล้วว่ำอะไรเป็นอะไร ฉันไม่ใช่กุลสตรีน�้ำใจงำม

อะไรทั้งนั้น”

“ไม่ชอบฟังเพลงไทยเดมิสนิะ” เขำเลกิคิ้วถำม

ปึก...

นิ้วเรยีวงำมกระแทกปุม่ปิดบนหน้ำจอทชัสกรนี สิ้นเสยีงป่ีพำทย์

วงใหญ่ห้องโดยสำรกเ็งยีบกรบิ ได้ยนิแต่เสยีงเครื่องยนต์

“ตอนนี้ฉนัไม่อยำกฟังอะไรทั้งนั้นค่ะ”  

ชัชหันกลับไปมองถนนลำดยำงข้ำงหน้ำ มุมปำกขยับขึ้นเล็ก

น้อย

เออหนอ...เขำเพิ่งรู ้ค�ำถำกถำงพอเป็นเสยีงหวำนๆ ออกมำจำก

ปำกสวยๆ นี่มนักฟ็ังเพลนิดเีหมอืนกนั ในที่สดุเขำกม็.ี..เพื่อนคยุ

“เอำละๆ ฉันขอโทษด้วยที่เข้ำใจรสนิยมของเธอผิดไป” ชัช

ยกมอืข้ำงหนึ่งขึ้นเป็นเชงิยอมแพ้ เพิ่มควำมขงึขงัจรงิจงัในน�้ำเสยีงเมื่อ

ว่ำต่อ

“เรำควรจะเริ่มพูดจำกันดีๆ อย่ำงที่หุ้นส่วนพูดคุยกันดีกว่ำมั้ย 

ฉันอนุญำตให้เธอถำมอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับตัวฉัน” เขำเสนออย่ำง 
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ใจกว้ำง...

เท้ำแตะคนัเร่ง น�ำรถพุ่งไปข้ำงหน้ำเมื่อไฟแดงเปลี่ยนเป็นเขยีว

“อะไรกไ็ด้เลยเหรอคะ” สุ้มเสยีงอกีฝ่ำยบอกควำมสนอกสนใจ 

เจ้ำของใบหน้ำนวลเหลยีวมองมำ

“ใช่ส”ิ 

“ถ้ำอย่ำงนั้นกด็คี่ะ” ว่ำแล้วคณุหนูแสนงำมกส็ลดัรองเท้ำแตะ

ส้นแก้วที่สวมออก รวบกระโปรงขึ้นแล้วยกขำขึ้นนั่งพับเพียบ ร่ำง

แบบบำงก้มลงคุ้ยหำของในกระเป๋ำสะพำยใบโตที่วำงอยู่บนพื้น หยบิ

สมดุกบัปำกกำออกมำวำงไว้บนตกั...

“ต้องจรงิจงัขนำดนั้นเลย” เขำเหล่ตำมอง...

“แล้วคณุคดิว่ำเรำก�ำลงัเล่นขำยของกนัอยู่เหรอคะ”

ไม่เบำๆ ปำกคอเรำะรำยไม่เบำ ถ้ำเขำเป็นจอบเสยีม เธอกค็ง

เป็นขวำนเป็นสิ่ว 

ห.ึ..จอบเสยีม สิ่วขวำน กเ็ข้ำกนัดี

น�้ำหวำนพลกิหน้ำว่ำงขึ้นมำ ปำกกำในมอืพร้อม 

“แล้วเธอต้องกำรรู้อะไรเป็นอย่ำงแรก”

“ลูกๆ ของคณุ” 

ชัชเหลือบตำมองคนที่เตรียมสัมภำษณ์เขำ ส่งเสียงเจื้อยแจ้ว

จ�ำนรรจำ

“ในเมื่อฉนัต้องเป็นคนอบรมมำรยำทให้พวกเขำ อย่ำงน้อยๆ ก็

ควรต้องรู้จักพวกเขำก่อนจริงไหมคะ ไหนบอกฉันมำสิคะว่ำพวกเขำ

เป็นยงัไงกนับ้ำง” ดวงตำคมหวำนพรบิพรำวด้วยสนใจใคร่รู้

คนถูกถำมเคำะนิ้วกบัพวงมำลยั

เพรำะไม่มใีครเคยถำม ค�ำตอบนี้เลยต้องใช้เวลำคดิ...


