
๑

เสยีงร้องไห้จ้าของเดก็เลก็ๆ เรยีกให้หญงิสาวที่เพิ่งก้าวพ้นประตู
บ้านเข้ามารบีสาวเท้าตามเสยีงนั้นไปอย่างร้อนรนและหวาดหวั่น

ตามตะวันโผล่เข้าไปในห้องนั่งเล่นภายในไม่กี่วินาทีต่อมา ภาพที่

หล่อนเหน็ตรงหน้าคอื เดก็หญงิตาวกิา หรอืน้องตาว อายุราวหนึ่งขวบนั่ง

อยู่คนเดียวภายในห้องนั้นโดยปราศจากเงาของพี่เลี้ยง ใกล้ตัวหนูน้อยม ี

มีดท�าครัวเล่มหนึ่งตกอยู่ เมื่อหญิงสาวเลื่อนสายตาไปที่หนูน้อยอีกครั้งก็

แทบเป็นลม เมื่อเหน็ฝ่ามอืเลก็ๆ เตม็ไปด้วยเลอืดแดงฉาน หล่อนรบีล้วง

ผ้าเชด็หน้าในกระเป๋าสะพายคล้องบ่าของตวัเอง วิ่งเข้าไปควา้ตวัหนนู้อยมา 

กอดปลอบพลางห้ามเลอืด

“โอ๋ๆ น้องตาว ไม่เป็นไรนะคะ พี่ตามกลบัมาแล้วนะ”

หญงิสาวนกึต�าหนพิี่เลี้ยงของเดก็หญงิ แต่ตอนนี้ไม่มเีวลาให้เรยีกตวั

มาสอบสวน หล่อนต้องรบีพาแม่หนไูปโรงพยาบาลก่อน เพยีงแต่เมื่อหล่อน

อุม้หนตูาวผ่านโถงกลางเพื่อไปยงัโรงจอดรถ เสยีงเอะอะจากชั้นบนของบ้าน

ก็ดังขัดขึ้น พร้อมกับร่างคนสองคนพะเน้าพะนอคลอเคลียกันออกจาก 
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ห้องนอนมาที่บนัได

“น่าร�าคาญจรงิ คนจะหลบัจะนอน!” เสยีงของผู้ชายคนหนึ่งดงัตาม

มา

วินาทีแรกที่เห็นภาพสองคนตรงหน้า หล่อนถึงกับเหวอไปชั่วขณะ 

เพราะไม่ใช่ใครที่ไหนเลย 

คนหนึ่งคอืพ่อเลี้ยงของหล่อน พ่อแท้ๆ ของหนตูาว อกีคนคอืพี่เลี้ยง

ของหนูตาวที่หล่อนจ้างมาเอง เมื่อเลื่อนสายตาไปดูการแต่งตัวของทั้งสอง 

หญิงสาวก็ต้องเปลี่ยนจากการตะลึงค้างเป็นเหยียดปากหมิ่นๆ ขณะมอง 

เสื้อคลุมชุดนอนที่ไม่ต้องอธบิายกพ็อจะตคีวามได้ว่าทั้งคู่ไปท�าอะไรกนัมา

“น้องตาวโดนมีดบาดมือร้องไห้จ้า ไม่มีใครสนใจ มัวแต่...” หญิง

สาวกระดากปากที่จะพูดต่อ จงึหนัไปบอกพี่เลี้ยงเดก็ว่า “อนงค์ ฉนัไล่หล่อน

ออกนบัตั้งแต่ตอนนี้ ฐานที่หล่อนบกพร่องต่อหน้าที่”

หญิงสาวที่ชื่ออนงค์เชิดหน้าไม่แยแส ในเมื่อหล่อนมีที่หมายที่ดี 

กว่านั้น จะทนเป็นพี่เลี้ยงเด็กไปวันๆ ท�าไม คิดแล้วก็หันไปเกาะแขนทวี 

แนบแน่น

หญงิสาวสะบดัหน้าพรดื ก้าวเรว็ๆ จนพ้นประตู หล่อนห่วงความ

ปลอดภยัของน้องน้อยมากกว่าคดิจะอยู่ด่าทอต่อว่าทั้งสองคน อนัเป็นสิ่งที่

หล่อนเหน็ว่าเปล่าประโยชน์สิ้นดสี�าหรบัคนพรรค์นั้น

ตามตะวนัขบัรถไปโรงพยาบาลประจ�าจงัหวดัซึ่งอยู่ไม่ห่างนกั ไม่ถงึ

ยี่สิบนาทีก็ถึงโรงพยาบาล แพทย์ที่แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินตรวจดูและ 

เย็บแผลให้หนูตาว เสียงหนูน้อยร้องไห้จ้าจนหล่อนพลอยใจสั่น แพทย ์

ผู้รักษาแจ้งหล่อนว่าโชคดีที่แผลไม่ลึกนัก เสียเลือดไม่มาก ให้นอนรอดู

อาการสกัหน่อยกก็ลบับ้านได้

ตามตะวนัถอนหายใจยาวอย่างโล่งอก

“คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ” คุณหมอหนุ่มบอกด้วยสีหน้ายิ้ม

แย้ม
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คราวแรกตามตะวันคิดว่าจะปฏิเสธ แต่แล้วก็เห็นว่าไม่ใช่เรื่อง 

ใหญ่โตอะไรจงึตอบรบัง่ายๆ ว่า “ค่ะ”

คุณหมอหนุ่มผู้นั้นยิ้มเจื่อนลงไปถนดัตาแล้วกถ็อยฉากกลบัไป 

คุณหมอไม่ได้ห้ามเยี่ยม หล่อนจงึเข้าไปดูอาการของหนูตาวครู่หนึ่ง 

เหน็นอนหลบัไปด้วยความอ่อนเพลยีเพราะเสยีเลอืดและร้องไห้มานาน

ดแีล้วละ...หล่อนคดิ ให้น้องหลบับ้างจะได้ลมืความเจบ็ปวด เดี๋ยวก็

คงตื่นมาร้องไห้จ้าอกีเพราะความเจบ็

หญิงสาวถอนหายใจ นึกๆ แล้วอยากย้อนกลับไปช่วงวัยเด็ก เป็น

เดก็น่ะดนีะ รบัรู้ความเจบ็ปวดแค่เพยีงร่างกาย หายเจบ็แล้วกล็มื มาย้อน

นึกถึงตัวเองตอนนี้แล้ว ความเจ็บปวดในใจมากมายมหาศาลที่แบกอยู่

เหนื่อยและหนกัเกนิตวัจนไม่รูว่้าจะหาวธิใีดมาบรรเทาให้เบาบางลงไปได้บ้าง

ตามตะวันอาศัยช่วงเวลาที่ว่างนั้นออกจากแผนกฉุกเฉินตรงไปยัง

อาคารผู้ป่วยใน พยาบาลที่คุ้นหน้ากันดีเอ่ยทักทายเป็นระยะๆ หญิงสาว

ตรงไปที่ห้องผูป่้วยพเิศษห้องหนึ่ง ผลกัประตเูข้าไปแผ่วเบา แม้จะรูว่้าหาก

เปิดประตเูสยีงดงักว่านี้กค็งไม่มผีลอนัใดต่อคนป่วยที่แทบไม่รบัรู้สิ่งใดแล้ว 

มเีพยีงลมหายใจแผ่วเบาประคองชวีติไปวนัๆ

แต่นั่นละ หล่อนยังหวังว่าคนที่นอนอยู่บนเตียงยังคงมีความรู้สึก 

รบัรู้อยู่บ้าง

หญิงสาวเดินไปข้างเตียง ประคองมือซีดเซียวของหญิงวัยกลางคน

ที่นอนสงบอยู่บนนั้นขึ้นมากมุอย่างแผ่วเบา เริ่มต้นเล่าอะไรต่อมอิะไรที่เกดิ

ขึ้นให้คนนอนหลบัฟังเหมอืนทุกวนั

“แม่คะ ตามขอโทษนะคะที่มาช้า มเีรื่องยุง่ทั้งวนัเลยค่ะวนันี้ น้องตาว

เกดิอบุตัเิหตนุดิหน่อย ตามพาน้องมาโรงพยาบาลเลยแวะมาหาแม่ด้วย แต่

แม่ไม่ต้องห่วงนะคะ น้องปลอดภยัดแีล้ว ตามสญัญาว่าจะดูแลน้องให้ดกีว่า

นี้ค่ะ ไม่ปล่อยให้เกดิอนัตรายกบัน้องอกีแล้ว ตามสญัญาค่ะแม่”

น�้าตาหยดหนึ่งหยดแหมะลงบนหลังมือนั้น หญิงสาวนึกได้รีบปาด
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น�้าตาทิ้ง หล่อนต้องไม่ท�าให้แม่เป็นห่วง แม้จะรู้ว่าแม่ไม่รับรู้อะไรอีกแล้ว

นอกจากมเีพยีงลมหายใจ แต่ลกึๆ หล่อนหวงัว่าแม่ยงัคงรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ 

ได้บ้าง เพยีงแต่ไม่สามารถตอบสนองได้ นั่นคอืเหตุผลที่หล่อนหมั่นมาหา

แม่ทกุครั้งที่ว่าง เล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟัง บางครั้งกเ็ป็นเรื่องในอดตีเมื่อครั้ง

ที่ครอบครวัของตนยงัเป็นครอบครวัสุขสนัต์ มพ่ีอ แม่ พี่ต่อ แล้วกม็หีล่อน

ตามตะวนัเล่าแต่เรื่องที่เป็นความสุข ความหวงั ไม่เอาเรื่องที่ท�าให้แม่

ต้องคดิมากมาเล่าให้ฟังเดด็ขาด เกบ็ปัญหาไว้คนเดยีว แบกไว้คนเดยีว แม้

อยากหาคนช่วยแบ่งเบา มองรอบตวักลบัมแีต่ความมดืมน ไม่เหน็แสงสว่าง

ในชวีติเลยแม้แต่น้อย

หญงิสาวกลบัออกมาจากห้องผูป่้วยพเิศษ ผ่านเคาน์เตอร์ที่พยาบาล

ประจ�าอยู่กไ็ด้ยนิเสยีงทกัเบาๆ หล่อนหนัไปมอง เหน็ว่าเป็นคุณหมอหนุ่มที่

เพิ่งรกัษาน้องสาวหล่อนนั่นเอง

“สวสัดอีกีครั้งค่ะคุณหมอ” หล่อนทกัทาย

“สวสัดคีรบั ท�าไมมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะ นกึว่าคุณอยู่กบัน้องเสยีอกี”

“แวะมาเยี่ยมแม่ด้วยน่ะค่ะ” หล่อนบอกตามจรงิ

“แม่คณุไม่สบายหรอืครบั ห้องไหนครบั เผื่อผมอาจจะช่วยดูๆ  ให้”

หญงิสาวบอกหมายเลขห้องไป

“ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ แต่ตอนนี้ต้องขอตวัไปดูน้องก่อนนะคะ”

“ครบัๆ” เขาตอบรบัแล้วมองตามร่างที่ค่อยๆ เดนิห่างไปจนลบัขอบ

ตกึ

“แหม มองตามตาละห้อยเลยนะคะคุณหมอ”

คุณหมอหนุ่มยิ้มแหยๆ ตอบเสยีงละห้อยเสยียิ่งกว่าสายตา

“กค็งได้แต่มองละครบั คนเขามเีจ้าของแล้วนี่นะ”

“เอ้า! แล้วคุณหมอไปรู้ได้อย่างไรล่ะคะ เพิ่งเจอกันเองไม่ใช่หรือ” 

พยาบาลผู้มีวัยมากกว่าคุณหมอถาม เมื่อประเมินจากรูปแบบการทักทาย

ของสองคนนี้แล้ว น่าจะเพิ่งรู้จกักนัไม่ผดิแน่
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“กเ็มื่อชั่วโมงก่อนหน้าสคิรบั เธอพาลูกสาวมาเยบ็แผลที่ถกูมดีบาด”

“ลูกสาวหรอืคะ อายุประมาณหนึ่งขวบหรอืเปล่า”

“ครบั หน้าตาน่าเอน็ด ูเหมอืนกนัยงักบัแกะ” นั่นเองที่ท�าให้เขาคดิว่า

เดก็ผู้หญงิคนนั้นเป็นลูกสาวหล่อน

พยาบาลวัยกลางคนขมวดคิ้วอยู่พักหนึ่งก็หัวเราะออกมาในที่สุด 

หมอปราบดาฉนุหน่อยๆ เพราะนกึว่าหล่อนมองเขาเป็นตวัตลกที่เผลอใจไป

กบัผูห้ญงิมเีจ้าของแถมมลีกูแล้วอกี ซ�้ายงัแสดงอาการอย่างโจ่งแจ้งแบบนั้น

“โถ...อย่าฉิวไปเลยค่ะหมอ ดิฉันเพียงจะบอกว่าคุณหมออาจไม่

อกหกัเสยีตั้งแต่เริ่มต้นกไ็ด้”

“ยังไงครับ” คุณหมอหนุ่มขมวดคิ้ว เอ...หรือว่าหล่อนเป็นแม่ม่าย 

กนันะ

“ก็เด็กที่หมอเข้าใจว่าเป็นลูกสาวเธอน่ะ ที่จริงเป็นน้องสาวค่ะ ส่วน

แม่แท้ๆ ของหนนู้อยกน็อนอยูใ่นห้องนั่นไงล่ะคะ อุย๊! ได้ยนิแบบนี้แล้วหน้า

บานใหญ่เลยนะคะ ยิ้มจนปากจะฉกีถงึรูหูแน่ะ”

“อะแฮ่ม! มากไปครบัมากไป” คณุหมอดกัคอไม่ให้ลามปาม หบุยิ้ม

ฉับ ถึงกระนั้นรอยยิ้มที่ฉายเต็มใบหน้าและนัยน์ตานั้นปิดอย่างไรก็ไม่มิด 

“ว่าแต่พอจะรู้จกัชื่อเล่นเธอมั้ยครบั”

“รู้สคิะ ชื่อคุณตามค่ะ ตามตะวนั”

“ชื่อเพราะนะครบั” หมอปราบดายิ้มอกีครั้งให้เจ้าของชื่อนั้น ทวนชื่อ

หล่อนเบาๆ “ตามตะวนั”

โชคดจีงัที่เขาแวะมาหาเพื่อนที่ขึ้นวอร์ดตอนนี้ ถงึได้รูข้้อมลูที่แท้จรงิ

ของเธอ แอบคดิเข้าข้างตวัเองว่า นี่หรอืเปล่านะที่เขาเรยีกกนัวา่พรหมลขิติ

ตามตะวันอยากอยู่บ้านดูแลน้องมากกว่า อุบัติเหตุเมื่อวานท�าให้
หล่อนไม่ไว้ใจคนที่บ้านเลย แต่ก็จนใจด้วยความจ�าเป็นที่ต้องเข้าไปดูแล

โรงงานอนัเตม็ไปด้วยปัญหาที่พ่อเลี้ยงและพี่ชายทิ้งไว้ ตามตะวนัคดิวธิแีก้ไข
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ปัญหาออกวธิเีดยีวในตอนนั้นคอื พาน้องตาวไปฝากไว้ที่เนริ์สเซอรทีี่เพื่อน

ของหล่อนท�างานอยู่

“ไม่รู้ครูใหญ่เขาจะว่ายังไงน่ะสิ งั้นเดี๋ยวเราไปถามครูใหญ่นะ รอ

แป๊บนงึ” ทปีกา เพื่อนตั้งแต่สมยัเดก็ของตามตะวนับอก แม้อยากช่วยเพื่อน

แต่กไ็ม่กล้าท�าอะไรโดยพลการ

“เราเข้าใจ อาจจะฉกุละหกุไปหน่อย แต่เรายนิดจ่ีายเงนิพเิศษนะ ทั้ง

เนริ์สเซอร ีทั้งทพิย์เลย”

“อุ๊ย! ไม่เอาๆ อย่ามาพูดแบบนี้นะ เพื่อนกนั เพื่อนเดอืดร้อนมาก็

ต้องช่วยอยู่แล้ว” ทปีการูด้ว่ีาเพื่อนมปัีญหาเรื่องการเงนิพอสมควรในระยะ

นี้ ทั้งเรื่องหนี้สินของโรงงานผลไม้กระป๋องที่พ่อของตามตะวันสร้างด้วย 

น�้าพกัน�้าแรง แล้วยงัค่ารกัษาพยาบาลแม่ที่นอนเป็นผกัอยูท่ี่โรงพยาบาลอกี 

ให้ตายหล่อนกไ็ม่กล้ารบั

“ขอบใจนะ” ตามตะวนักล่าวอย่างซาบซึ้งใจ

“เรากช็่วยตามได้เท่านี้แหละ”

“เท่านี้กพ็อแล้ว...ดมีากแล้ว” หญงิสาวเอ่ยพร้อมน�้าตาที่รื้นขึ้นมา 

ทปีกาตบหลงัมอืให้ก�าลงัใจเพื่อนก่อนผละออกไป แล้วกลบัมาบอก

ข่าวดีว่าครูใหญ่ให้รับไว้ได้ ส่วนค่าใช้จ่ายเดี๋ยวค่อยเข้ามาคุยกับครูใหญ่

ทหีลงั

ตามตะวนับอกขอบใจเพื่อนอกีคราก่อนจะบอกลากนัไป

ปัญหาหนกัที่โรงงานผลไม้กระป๋องของครอบครวัมกีค็อืการหมนุเงนิ
ไม่ทนั เนื่องจากตอนที่แม่ให้ทวเีข้ามาบรหิารงานควบคูก่บัต่อยศ พี่ชายของ

หล่อน ทวียักยอกเงินไปจ�านวนมาก มิหน�าซ�้ายังชักชวนต่อยศเข้าบ่อนจน

กลายเป็นผพีนนั เพื่อที่จะได้ไม่มาขดัขวางการกอบโกยเงนิของตวัเอง จาก

นั้นทั้งทรพัย์สนิสว่นตวัและของครอบครวั ต่อยศกผ็ลาญไมม่เีหลอืภายใน

ระยะเวลาเพียงปีครึ่ง โรงงานง่อนแง่นเพราะขาดคนดูแล ตามตะวันเพิ่ง
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เรยีนจบกลบัมาจนัทบรุเีพื่อดแูลโรงงานกเ็มื่อเดอืนกวา่ๆ มานี้เอง หลงัจาก

แม่ต้องเข้าโรงพยาบาล ทั้งที่ก่อนหน้าเคยคดิจะท�างานในกรงุเทพฯ เสยีด้วย

ซ�้า เพราะไม่เคยเห็นด้วยและไม่พอใจที่แม่เลือกแต่งงานใหม่กับทวี ตาม-

ตะวันรักพ่อมากและไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนวิเศษไปกว่าพ่อ หลังจากพ่อ

ตายไปได้ไม่กี่เดือน แม่กลับบอกว่าจะแต่งงานอีกครั้งกับคนรักคนแรก  

ท�าเหมือนว่าที่ผ่านมาไม่เคยรักพ่อเลยเสียอย่างนั้น ตามตะวันยอมรับว่า 

ผดิหวงัและไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกบัสามใีหม่ของแม่อกีเลยนบัแต่รู้เรื่อง

หญิงสาวถอนหายใจ กลับมาคิดถึงโรงงาน มาถึงตอนนี้หญิงสาว

พยายามหาเงินมาหมุนก็ยากเต็มที เพราะหนี้สินที่เคยไปขอกู้ธนาคารมา

ขยายกจิการกย็งัไม่มจีะใช้คนื

หญิงสาวพยายามแก้ปัญหาที่พอจะท�าได้ในตอนนี้ โดยการน�าเงิน

ส่วนตัวที่มีเก็บอยู่ไม่เท่าไรมาโปะลงไป ลดลูกจ้างให้เหลือเท่าที่จ�าเป็น ถึง

อย่างนั้นกย็งัร่อแร่เตม็ที

ขายโรงงานทิ้งดูจะเป็นทางออกทางเดียว แต่หล่อนไม่อยากท�าเลย 

บ้าน โรงงาน และสวนเป็นสิ่งที่พ่อหล่อนสร้างด้วยน�้าพกัน�้าแรง หญงิสาว

ไม่อยากให้พ่อมองลงมาจากสวรรค์แล้วเสียใจ หลังจากที่เสียใจเรื่องแม ่

มาแล้วเรื่องหนึ่ง นอกจากนั้นแม้ว่าหล่อนจะอยากขายทรพัย์สมบตัทิั้งสาม

ชิ้นในตอนนี้ แต่ถึงขายได้ก็อาจไม่มีเงินพอใช้หนี้ทั้งหมดอยู่ดี นึกถึงการ

สนทนาเมื่อเดอืนที่แล้วตอนที่ทะนงศกัดิ์ หรอืที่ใครเรยีกสั้นๆ ว่าเสี่ยทะนง 

ส่งลูกน้องมาแจ้งหนี้สนิของพี่ชายหล่อนถงึโรงงาน

‘คุณต่อยศเป็นหนี้บ่อนอยู่ห้าล้าน’

‘ห้าล้าน!’ หล่อนอุทาน เข่าแทบทรุด ‘ท�าไมมนัมากมายอย่างนั้น’

‘เสี่ยเราเหน็ว่าคุณต่อยศเป็นลูกค้าวไีอพ ี เลยให้ไม่อั้น ใครจะนกึว่า 

ที่แท้แล้วไส้จะกลวงขนาดนี้’

‘ต่อไปบอกเสี่ยไม่ต้องให้เครดติพี่ต่อแล้ว’

‘โอ๊ย ไม่ทนัแล้วล่ะคูน้ ถงึเลกิตอนนี้กห็นี้ท่วมหวั นี่ยงัไม่รู้นะว่าข้าม
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ไปเล่นในบ่อนของเสี่ยที่ฝ่ังโน้นจะเป็นหนี้กลบัมาอกีเท่าไหร่ ทางนั้นยงัไม่ได้

รายงานมาเลย’

หญิงสาวฟังแล้วแทบน�้าตาไหลด้วยความคับแค้นใจ...พี่ต่อนะพี่ต่อ 

ท�าไมเป็นได้ถงึเพยีงนี้

‘เสี่ยฝากมาบอกว่าถ้าคณุยนิด ีอาจลดหนี้ให้พี่ชายได้สกัครึ่ง ตามผม

ไปพบเสี่ยวนันี้เลยไหมล่ะ’

‘ไม่มวีนั’ หญงิสาวตวดัสายตากรุน่โกรธกลบัไปมองคนถามแล้วตอบ

ทนัควนั หล่อนไม่ได้ไร้เดยีงสาขนาดไม่รู้ว่าลูกน้องของทะนงศกัดิ์หมายถงึ

อะไร

ลดหนี้ครึ่งหนึ่งหรอื เป็นเงนิที่มากพอดูส�าหรบัค่าตวัหล่อน หล่อน

ไม่เคยนกึว่าจะมใีครยอมทุม่ขนาดนั้น แต่หล่อนจะเอาเงนิสองล้านห้ามาเพื่อ

อะไรล่ะ ในเมื่อมนัไม่ได้เศษเสี้ยวของหนี้ที่รวมๆ แล้วมอียูต่อนนี้ ในเมื่อจะ

ต้องตายกข็อตายอย่างมศีกัดิ์ศรดีกีว่า

‘ตามใจ’ นายคนนั้นตอบเสยีงสะบดัอย่างไม่สบอารมณ์ ‘งั้นผมมาเพื่อ

บอกเท่านี้แหละ อย่าลมืนะ เตรยีมเงนิไว้ให้เสี่ยด้วย เดี๋ยวผมจะโทร. บอก

อกีทว่ีาเมื่อไหร่ อย่าคดิเบี้ยวล่ะ หนี้นอกระบบนะคณุ คณุคงเคยได้ยนิตาม

ข่าวนะว่าเขามวีธิทีวงกนัแบบไหน งานนี้ไม่เละแค่พี่ชายคุณแน่’

“คุณตามคะ!”
หญงิสาวนั่งเหม่อคดิถงึเรื่องที่กงัวลอยู่ จู่ๆ พนกังานสาวคนหนึ่งก็

ผลักประตูห้องท�างานเข้ามาเรียกหล่อน ตามตะวันถึงกับสะดุ้งเพราะ

หวาดหวั่นเป็นทุนเดมิ

“มอีะไรหรอื”

“พวกนั้นมากนัอกีแล้วค่ะ” พนกังานสาวบอกด้วยท่าทางตื่นๆ

หญงิสาวผวาเฮอืกซ�้าอกี เพราะไม่นกึว่าโชคชะตาจะกลั่นแกล้งหล่อน

ได้ขนาดนี้ ‘พวกนั้น’ จะเป็นพวกไหนไปได้อกีนอกจากลกูน้องของทะนงศกัดิ์ 
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แต่ถงึอย่างไรหล่อนกต็้องออกไปพบ ถงึไม่พบตอนนี้ พวกนั้นกม็วีธิเีข้าถงึ

ตวัหล่อนได้อยู่แล้ว และจะยิ่งเป็นอนัตรายกว่านี้อกี

“ว่าไงคุณ เสี่ยให้ผมมาทวงหนี้” นายลูกน้องหน้าโหดคนเดิมของ

ทะนงศกัดิ์เอ่ยทนัททีี่เหน็ตวัหล่อน

“ฉนัไม่ม ี ใครจะหาเงนิเป็นล้านๆ ได้ทนัภายในเดอืนเดยีว บ้าหรอื

เปล่า!”

“ตอบดนีี่ ไม่ม ีไม่หน ีไม่จ่ายงั้นส ิรูม้ั้ยว่าคนที่ตอบแบบนี้เหลอืชวีติ

รอดอยู่บนโลกนี้กี่คน” ชายร่างสงูใหญ่ชะโงกหน้าเข้ามาใกล้หล่อนพลางบอก

เสยีงเหี้ยมเกรยีมว่า “ส�าหรบัลกูหนี้ของคนอื่นไม่รู้นะ แต่ส�าหรบัลกูหนี้ของ

เสี่ย บอกได้เลยว่า...ไม่ม”ี

หญิงสาวหลับตาปี๋ เบนหน้าออกห่าง นึกรังเกียจทั้งหน้าตา วาจา 

และท่าทางของคนเลวคนนี้เป็นที่สุด

“ขอผดัเสี่ยไปอกีสกัหน่อยได้ไหม” หล่อนต่อรอง

“ไปพูดกบัเสี่ยเอง”

“ฉนัไม่ว่าง” ตามตะวนัปฏเิสธทนัท ี เหน็ลูกน้องทะนงศกัดิ์ส่ายหน้า

อย่างเหลอือด

“นี่ อย่าเล่นตวัไปหน่อยเลยน่า เอางี้ ผมจะบอกข่าวดใีห้นะ เดอืน

ก่อนเสี่ยลดหนี้ให้คณุแค่ครึ่ง แต่พอเสี่ยเหน็ภาพเคลื่อนไหวของคณุเท่านั้น

แหละ เสี่ยก็ประกาศว่าจะยกหนี้ให้คุณทั้งหมด แล้วยังบอกอีกว่าจะให ้

พี่ชายคณุเลน่พนนัในบ่อนเสี่ยฟรทีั้งปีทั้งชาต ิเล่นให้ตายกนัไปข้างหนึ่งเลย 

ขอแค่คณุยอม นี่แค่เหน็รปูนะ ไม่อยากนกึเลยว่าถ้าได้เหน็ตวัเป็นๆ เสี่ยจะ

หลงหวัปักหวัป�าขนาดไหน ดไีม่ดอีาจสบายไปทั้งชาตกิไ็ด้ วา่กว่็าเถอะ อย่า

ว่าแต่เสี่ยเลยคูน้...” พดูจบกท็�าเสยีงจิ๊จ๊ะในปาก พลางส่งสายตาหื่นให้หล่อน

อย่างไม่ปิดบงัแม้แต่น้อย

ตามตะวนัรู้สกึสะอดิสะเอยีนเตม็ทน แต่หล่อนกไ็ม่ควรบุ่มบ่ามพูด

อะไรที่จะท�าร้ายตวัเองออกไปตอนนี้
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“ขอเวลาให้ฉนัหน่อยเถอะ แล้วฉนัจะเข้าไปคุยกบัเสี่ยเอง”

“เมื่อไหร่”

“ยงัไม่รู้”

ลูกน้องของทะนงศกัดิ์ท�าเสยีงฮดึฮดัในล�าคอ ถ้าวนันี้เขากลบัไปมอื

เปล่า มหีวงัเสี่ยเอาตายแน่

“ไม่ได้หรอกคณุ ยงัไงวนันี้ผมกต้็องได้อะไรกลบัไปรายงานเสี่ยบ้าง...

แบบที่เป็นชิ้นเป็นอนัน่ะ” เขารบีดกัคอ ไม่อย่างนั้นกไ็ด้แต่การรบัปากลอยๆ 

อกี

“งั้น...” หญงิสาวมองรอบตวัแล้วล้วงมอืค้นกระเป๋า ในที่สุดกเ็ลอืก

หยบิกุญแจรถยนต์ขึ้นมา “นี่รถฉนั นายเอาไปเลย”

“มันยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของหนี้เลยนะ แต่ก็เอาเถอะ ให้เสี่ยไว้ดูต่าง

หน้าก็ดีเหมือนกัน” อีกฝ่ายว่ายิ้มๆ พลางจินตนาการถึงหน้าเหี้ยมๆ ของ 

เจ้านายตนคลอเคลยีอยูก่บัพวงมาลยัรถอย่างหื่นๆ แล้วกอ็ดท�าหน้าข�าไม่ได้

ลูกน้องของทะนงศักดิ์กลับไปแล้ว ตามตะวันรู้สึกเหนื่อยเหลือเกิน 

อายุแค่ยี่สบิเอด็ แต่ท�าไมหล่อนถงึเหนื่อยกบัการใช้ชวีติบนโลกนี้เหลอืเกนิ

หญิงสาวใช้เวลาในโรงงานหลายชั่วโมงต่อมาเพื่อท�าเป็นลืมเรื่องที่ 

เกิดขึ้นเมื่อเที่ยงวันเสีย แล้วก็ลืมเวลาจนกระทั่งเกือบมืดค�่าจึงนึกขึ้นได้ว่า

ฝากน้องตาวไวท้ี่เนร์ิสเซอร ีไม่ได้มพีี่เลี้ยงดแูลอยู่ที่บ้านรอเวลาหลอ่นกลบั

เช่นทุกวนั

“ตายละ!” หญงิสาวอุทานเมื่อยกข้อมอืขึ้นดูนาฬิกา ร้อนรนรบีเกบ็

ข้าวของออกจากโรงงานพลางควานหากุญแจรถ แล้วก็ต้องหัวเสียเมื่อนึก

ขึ้นได้ว่า...หล่อนได้ให้ลูกน้องทะนงศกัดิ์ไปแล้ว

หญิงสาวรีบเดินออกจากโรงงานอย่างไม่รีรอเพื่อมองหารถที่พอจะ

อาศัยกลับด้วยได้ แย่เข้าไปอีกเมื่อที่ตั้งโรงงานอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพอ

สมควร คนงานส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่ ส่วนพนักงานธุรการที่ท�างานใน

ออฟฟิศนั้นแม้มีบางส่วนอยู่ในเมืองและขับรถมาท�างาน แต่ก็กลับบ้านไป
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กนัหมดแลว้ ถนนกไ็ม่ค่อยมรีถรบัจ้างสญัจรเท่าไร หญงิสาวตดัสนิใจข้าม

ถนนไปอกีฝั่งซึ่งเป็นฝั่งเข้าเมอืงเพื่อโบกรถ

แต่ก่อนที่หล่อนจะทันข้ามถนน ก็มีเสียงโทรศัพท์ดังออกมาจาก

กระเป๋าถอื หยบิขึ้นดูกป็รากฏว่าเป็นทปีกาที่โทรศพัท์เข้ามา

“ฮลัโหล ทพิย์ เราขอโทษนะที่ช้า จะไปเดี๋ยวนี้แหละ”

“ตาม เราจะโทร. มาบอกว่าตอนนี้เราก�าลงันั่งรถของเนร์ิสเซอรไีปส่ง

เดก็ๆ ที่บ้าน เดี๋ยวเราพาน้องตาวไปส่งที่บ้านเลยนะ ไม่ต้องเป็นห่วง”

“เดี๋ยวๆ ทพิย์...”

เสียงสัญญาณที่แจ้งให้ทราบว่าสายถูกตัดดังขึ้นดื้อๆ พร้อมกับที่

เสยีงของทปีกาหายไป

ตามตะวันยกหน้าจอขึ้นมาดูก็ปรากฏว่าแบตเตอรี่หมด หญิงสาว

สบถในใจ ตอนที่หล่อนไปฝากน้องตาวไว้ รีบร้อนไม่ได้บอกว่าติดปัญหา

อะไร ทีปกาก็ไม่ได้ถาม คงคิดว่าส่งน้องตาวถึงมือพี่เลี้ยงแล้วก็ปลอดภัย 

หล่อนนกึถงึอบุตัเิหตเุมื่อคนื แล้วนกึไปว่าถ้าเกดิเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอกีจะ

ท�าอย่างไร ถ้าไม่มีใครดูน้องตาวจนเป็นอันตรายมากกว่าเมื่อคืนจะเป็น

อย่างไร ยิ่งคิดยิ่งร้อนใจ หญิงสาวรีบข้ามถนนโดยลืมระวังรถ นอกตัว

จงัหวดัแบบนี้แม้รถจะน้อยแต่กย็งัมผี่านมาเรื่อยๆ และขบักนัค่อนข้างเรว็

เสยีด้วยเพราะถนนโล่ง

หล่อนก�าลังสาวเท้าข้ามถนนอย่างเร่งรีบ ไม่กี่วินาทีเท่านั้นที่ลืมตัว 

ไม่มองถนนกไ็ด้ยนิเสยีงห้ามล้อดงัเอี๊ยดมาแต่ไกล เมื่อเหลยีวไปมองอกีครั้ง

ก็เห็นรถยนต์สีด�ามันปลาบคันหนึ่งพุ่งตรงเข้ามา หญิงสาวหวีดร้องตกใจ 

ล้มลงกองกบัพื้น รู้สกึเจบ็แปลบที่หน้าขาและข้อเท้าด้านขวา



๒

หลงัจากมนึชาไปทั้งสมองและร่างกายอยู่ครู่หนึ่ง หญงิสาวกเ็ริ่ม
รูส้กึเจบ็จี๊ดที่หน้าขาและข้อเท้า เสี้ยววนิาทถีดัมาจงึได้ยนิเสยีงเปิดประตรูถ 

เสยีงฝีเท้าคนสองสามคนตรงมายงัตวัหล่อน

“เป็นอะไรหรอืเปล่าคุณ” 

เสยีงแสดงความห่วงใยนั้นเป็นเสยีงของผูช้ายแน่ ตามตะวนัยงัไม่ทนั

ได้เงยหน้ามองคนพูด ผู้ชายคนนั้นกต็รงเข้ามาแตะข้อเท้าหล่อนเบาๆ 

“ขาหกัหรอืเปล่า” เสยีงนั้นพมึพ�ากบัตวัเองมากกว่าจะถามหล่อน

‘หกัหรอื ไม่นะ!’ ตามตะวนัอุทานเอด็องึในใจ หล่อนจะมาเป็นอะไร

ตอนนี้ไม่ได้ นกึห่วงน้องสาวมากกว่าสิ่งอื่นใด มากกว่าห่วงตวัเองเสยีอกี

“น่าจะแค่แพลง” 

เสียงทุ้มๆ นั้นท�าให้ตามตะวันโล่งใจขึ้นมาหน่อย หล่อนเงยหน้า 

มองคนที่เกือบขับรถชนหล่อนเป็นครั้งแรก พบว่าคนที่ให้ความช่วยเหลือ

หล่อนเป็นชายหนุ่มหน้าตาท่าทางดี และน่าจะมีวัยมากกว่าหล่อนหลายป ี

ทีเดียว นอกจากพิจารณาใบหน้าแล้ว ยังสังเกตได้จากท่าทางการจัดการ
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ปัญหาตรงหน้าอย่างสุขุมไม่ร้อนรน แต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะปฏิเสธความ 

รบัผดิชอบ

หลังจากที่ตามตะวันลอบมองอีกฝ่ายอยู่ไม่กี่วินาที เขาก็เงยหน้าขึ้น

มองหล่อนบ้าง และไม่ทราบเพราะอะไรที่ท�าให้อกีฝ่ายชะงกัไปนดิ นดิเดยีว

เท่านั้น แล้วกถ็ามโดยไม่ละสายตาไปจากใบหน้าหล่อน

“ยงัเจบ็ตรงไหนอกีหรอืเปล่า”

ตามตะวนัเป็นฝ่ายเสหลบตา หล่อนขยบัตวัเบาๆ เพื่อส�ารวจ พบว่า

ไม่ได้เจบ็ส่วนไหนเพิ่มเตมิอกีนอกจาก...

“ตรงหน้าขาค่ะ” หล่อนอ้อมแอ้มบอกเขาไป

ชายหนุ่มพยกัหน้ารบัรู้ เลื่อนมอืขึ้นไปจนเกอืบถงึจุดที่เจบ็

“อุ๊ย!” ตามตะวนัอุทาน ดนัมอืที่จู่โจมเข้ามาโดยไม่ให้สญัญาณอะไร

ก่อนเอาไว้ เพราะจุดที่เจบ็นั้นเลยหวัเข่าขึ้นมาสูงมากทเีดยีว

“ยงัจะคดิมากอกี จะดูให้ว่าถงึกบัหกัหรอืเปล่า” เขาส่งเสยีงดุๆ 

‘หักอีกแล้ว!’ ตามตะวันนึกค่อนว่าคนที่ขยันท�าให้หล่อนใจเสีย แต่

ถงึเขาจะดแุบบนั้นกส่็งสญัญาณไปทางผูช้ายอกีสองคนที่ยนืห้อมล้อมอยูใ่ห้

หันไปทางอื่น ตามตะวันเพิ่งสังเกตเห็นว่ามีคนอื่นอีกนอกเหนือจากหล่อน

และเขา เมื่อผู้ตดิตามทั้งสองคนท�าตามค�าสั่งแล้ว เขาจงึเอ่ยอย่างสุภาพซึ่ง

ท�าให้ตามตะวนัใจชื้นขึ้นได้บ้างว่า

“ขอโทษนะคุณ”

เขาค่อยๆ เลิกชายกระโปรงของหล่อนขึ้นจนถึงต�าแหน่งที่เริ่มมีห้อ

เลอืด ทั้งที่ก�าลงัเจบ็แต่หล่อนกย็งัรู้สกึอายจนเห่อร้อนไปทั้งตวั โดยเฉพาะ

ใบหน้าที่แดงก�่า มองชายหนุ่มค่อยๆ ส�ารวจหาบาดแผลและขยับต้นขา

หล่อนไปมาเบาๆ แล้วกพ็ยกัหน้าช้าๆ ด้วยสหีน้าเรยีบๆ

“ไม่น่าจะหกั”

เมื่อได้รับค�ายืนยันเช่นนั้น แม้น�้าเสียงจะเป็นไปในแบบไม่มั่นใจนัก 

แต่กท็�าให้ตามตะวนัใจชื้น พยายามลกุขึ้นยนื แต่คงเพราะข้อเท้าของหล่อน
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บาดเจบ็หนกัพอดู เพยีงพยายามทรงตวัหน่อยกเ็ซล้มไม่เป็นท่า ดทีี่เขารบั

ไว้ทนัแต่กล้็มลงไปกองทั้งสองคนโดยที่เขาเอาตวัเป็นเบาะรองรบัหล่อนอย่าง

ไม่ได้ตั้งใจ

“จะรบีลุกไปไหนกนั เดี๋ยวกย็ิ่งเจบ็หรอก” ผู้ชายแปลกหน้าดุหล่อน 

เหน็ท่าทางหวัเสยีไม่เบาที่หล่อนท�าให้เขาเสยีเวลาและยุ่งยาก

“ฉันจะรีบกลับค่ะ” หญิงสาวบอก พลางพยายามดันตัวขยับลุกขึ้น

อกีครั้ง 

“จะกลบัไหน...กลบับ้านหรอื ยงักลบัไม่ได้ คุณต้องไปโรงพยาบาล

ก่อน” เขายึดตัวหล่อนไว้ไม่ให้ขยับไปไหนได้อีก ส่วนหนึ่งเพราะเป็นห่วง

ว่าการขยบัตวัมากๆ อาจท�าให้บาดเจบ็มากกว่าเดมิ และการที่หลอ่นดื้อรั้น

ดงึดนัจะกลบัท่าเดยีวโดยไม่ดูสภาพตวัเองยิ่งท�าให้เขาหงุดหงดิ

“ไม่ไปหรอกค่ะ ไหนคุณบอกว่าฉนัไม่เป็นอะไรแล้ว”

“ผมไม่ใช่หมอนะ แค่พิจารณาจากสายตาเท่านั้น แต่เพื่อความ

ปลอดภยัคุณต้องไปให้หมอตรวจก่อน”

“ฉันเป็นผู้เสียหายยังไม่เรียกร้อง คุณน่าจะดีใจนะคะ เราเลิกแล้ว 

ต่อกนัเถอะค่ะ ฉนัต้องรบีไปจรงิๆ”

“ผมชนคุณ ผมผดิ” เขาบอกเสยีงหนกั ซึ่งฟังแล้วคล้ายๆ จะกลาย

เป็นค�าสั่งมากกว่าสารภาพผิดในประโยคถัดมา “ฉะนั้นอย่าโยนความรู้สึก

ผิดมาให้กันด้วยการเลี่ยงหนีความรับผิดชอบจากผม ยังไงคุณก็ต้องไป 

โรงพยาบาลกบัผมก่อน ส่วนเรื่องค่าเสยีหายเดี๋ยวค่อยว่ากนัทหีลงั”

“โธ่! ฉนัไม่ไปค่ะ ฉนัรบีจรงิๆ นะคะ” หล่อนโอด เสยีเวลามาตั้งนาน

แล้ว ไม่รู้ว่าป่านนี้ทปีกาจะไปถงึบ้านแล้วหรอืยงั 

“รบีอะไรนกัหนา ห่วงอะไรนกัหนามากกว่าชวีติตวัเอง” เขาถามเสยีงด ุ

อกีครั้ง

“ฉันต้องรีบไปรับน้องค่ะ เนิร์สเซอรีก�าลังจะไปส่งน้องที่บ้าน แต่ที่

บ้านไม่มีคนดูแล เมื่อวานก็เกิดอุบัติเหตุกับน้อง โชคดีที่ฉันไปทัน แต่ถ้า 
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วนันี้เกดิอนัตรายขึ้นอกี ไม่มคีนอยูก่บัน้องอกีล่ะคะ” หล่อนอธบิายยดืยาว

“คนที่เนริ์สเซอรจีะทิ้งเดก็ไว้ได้ยงัไงถ้าไม่มคีนอยู่บ้าน”

“กม็คีนอยู่ค่ะ แต่ไม่มคีนดูแล โทรศพัท์ฉนักแ็บตหมด โทร. บอก

เพื่อนไม่ได้เลย” หล่อนบอกเขาจนหมดเมื่อเห็นว่าเขาไม่ยอมปล่อยให้ไป

ง่ายๆ รู้จักกันเพียงเท่านี้ ตามตะวันก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนดื้อดึงน่าดู เป็น 

ความผิดเขาเพียงเล็กน้อยที่หล่อนเกือบถูกรถเขาชน แถมหล่อนยังไม่เอา

เรื่อง ถ้าเป็นคนอื่นคงเปิดไปแล้ว

ชายหนุ่มฟังจบก็แค่พยักหน้า จัดการอุ้มตามตะวันขึ้นโดยไม่บอก

กล่าวจนหญงิสาวร้องประท้วงเบาๆ ระคนตกใจ เขาไม่ปล่อยให้หล่อนพูด

เลยเมื่อสั่งเสยีงเข้มว่า

“คุณเอาเบอร์เพื่อนคุณให้ปารณไป เขาเป็นลูกน้องผม เดี๋ยวเขา

จดัการเอง แล้วจะพาน้องคุณไปเจอกนัที่โรงพยาบาล”

“เบอร์เขาอยู่ในเครื่องน่ะสคิะ แล้วแบตกห็มดแล้วด้วย อ้อ ฉนัจด

ไว้ในสมดุด้วยค่ะ อยูใ่นกระเป๋า เบอร์ที่ชื่อทพิย์” หล่อนนกึออกแล้วรบีบอก 

ไม่รู้ท�าไมถึงไว้ใจตามที่เขาบอก คงเพราะไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆ ก็คนที่

ห้อมล้อมอยู่ตอนนี้คือคนของเขาทั้งนั้น หล่อนจะอาศัยให้ใครช่วยได้อีก 

ถ้าคนพวกนี้ประสงค์ร้ายจรงิๆ

ผู้ชายคนที่ชื่อปารณคนนั้นเข้ามารบัค�าสั่ง แล้วกห็ยบิกระเป๋าหล่อน

ไปค้นเบอร์โทรศัพท์จากสมุดจด ตามตะวันไม่ทันรู้ว่าพวกเขาจัดการกัน

อย่างไรต่อไปกถ็กูอุ้มขึ้นรถคนัที่ชนหล่อนไปนั่งบนเบาะหลงัพร้อมกนักบัเขา 

แต่คนที่ชื่อปารณไม่ได้ขึ้นรถมาด้วย ตามตะวันมองไปข้างหลังจึงเห็นว่ามี

รถอกีคนัแล่นตามกนัมา

ตอนแรกเขาอุ้มหล่อนวางลงใกล้ๆ ตวัเขา ซ�้ายงัดงึร่างหล่อนให้เอน

ไปพงิเขาไว้ด้วย เมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทาง ตามตะวนักระดากใจเกนิกว่าจะ

นั่งในท่านั้นกบัคนไม่รูจ้กั จงึเอนตวัออกมาพร้อมกบักระเถบิออกมาได้เพยีง

นดิเดยีว รู้สกึเจบ็แปลบที่หน้าขาจงึหยุดขยบั
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เขาคลายวงแขน ปล่อยให้หล่อนท�าตามใจได้อย่างอสิระ พอขึ้นรถ

มาก็นั่งนิ่งไม่พูดอะไรเลย ตามตะวันพลอยรู้สึกอึดอัด เมื่อนึกย้อนไป 

ตอนที่เกดิอุบตัเิหตุใหม่ๆ วธิกีารของเขาที่บงัคบัหล่อนให้ตามเขามาชวนให้

ตวัชาวาบ

“คณุชื่ออะไรคะ” หญงิสาวถามหวาดๆ ทั้งกล้าและกลวั ถ้าไม่ถามให้

ชดัเจนตามตะวนัคงต้องระแวงเขาไปตลอดทาง

“ภาสกร” เสยีงหนกัแน่นตอบกลบัเพยีงสั้นๆ

“เอ่อ...คุณคงไม่ใช่คนของเสี่ยทะนงหรอกนะ”

“เปล่านี่” เขาตอบโดยไม่มอง แต่เลกิคิ้วขึ้นนดิหน่อยเมื่อตามตะวนั

เอ่ยชื่อนี้ 

นั่นแสดงว่า...เขาเองกร็ู้จกั!

“แล้วกห็วงัว่าคงไม่ใช่คนของนายเปรมพงษ์นะคะ”

คราวนี้ชื่อนี้ท�าให้เขาขมวดคิ้วมุ่นมองหล่อน

“ดูเหมอืนชวีติคุณก�าลงัมปีัญหานะ มอีะไรให้ช่วยหรอืเปล่าล่ะ”

ตามตะวนัสะดุ้ง...นี่เขารู้ได้อย่างไร 

ภาสกรเดาสหีน้าหญงิสาวออก ค�าเฉลยจงึตามมา 

“ไม่ยากนี่ จากท่าทางคุณกพ็อจะเดาออก และจากสองชื่อที่คุณเอ่ย

มา คงเป็นปัญหาใหญ่ในชวีติทเีดยีวละ...ใช่ไหม”

ถ้าเขาไม่เกี่ยวกับสองคนนี้จริง ตามตะวันอดทึ่งไม่ได้ที่เขาเดาออก

อย่างง่ายดาย

“คุณรู้จกัพวกเขาหรอืคะ”

“ผู้ทรงอิทธิพลในภูมิภาคนี้ทั้งสองคน ใครจะไม่รู้จักล่ะคุณ” เขา

ไขข้อข้องใจเสยีงเรยีบ

“กไ็ม่แน่ นอกจากพวกเดยีวกนัเองหรอืคนลกัษณะเดยีวกนั ดอูย่าง

ฉนัส ิ เพิ่งมารู้จกัสองคนนี้กเ็มื่อไม่นานนี้เอง” หล่อนอดเถยีงไม่ได้ ซึ่งเป็น

เรื่องจรงิ เปรมพงษ์เป็นนกัการเมอืงในภาคตะวนัออก เพยีงแต่ไม่ได้อยู่ใน



เ พ ล ง พ ฤ ก ษ า  l  23

จงัหวดันี้ หล่อนจงึไม่รู้จกั ส่วนทะนงศกัดิ์เมื่อก่อนกไ็ม่ได้มอีะไรเกี่ยวข้อง

กนั จวบจนพี่ชายหล่อนถูกชกัชวนให้หลงผดินั่นละ

“คุณก�าลังจะเหมารวมผมให้ไปอยู่ในกลุ่มของคนที่คุณเกลียดละสิ” 

เขาว่า แม้ไม่เชงิต�าหน ิแต่กพ็อฟังออกว่าไม่ค่อยพอใจนกั

“ยงัหรอกค่ะ ถ้าคณุไม่ใช่คนของพวกเขา ฉนัคงต้องถามก่อนวา่คณุ

รู้จกัพวกเขาในฐานะไหน มติร...หรอืศตัรู”

“แค่รู้จกั แต่ถ้าคุณจะให้ผมช่วย ผมกอ็าจจะคดิดูใหม่”

“คุณจะยอมเป็นศัตรูกับสองคนนั้นที่คุณเรียกว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพล

ในเขตนี้ เพยีงเพื่อช่วยคนที่คณุเพิ่งรูจ้กังั้นหรอืคะ” หล่อนอดแปลกใจไม่ได้ 

จะว่าเป็นการรบัผดิชอบที่เขาขบัรถชนหล่อนกด็ูจะมากเกนิไปสกัหน่อย

“ต้องขอฟังก่อนว่าเรื่องใหญ่ขนาดไหน ถ้าแค่เรื่องเลก็น้อยอาจยอม

เสี่ยงได้ ช่วยคนตกยากเท่าที่จะช่วยได้น่ะดไีม่ใช่หรอื แต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่

มากกต็้องขอชั่งน�้าหนกัดูก่อนว่าคุ้มค่ากนัไหม”

ใหญ่มากแน่ๆ และใครกย็ากที่จะมายอมแบกรบัร่วมกบัหล่อน ยิ่ง

เป็นเขาที่เพิ่งรู้จกักนัน่ะหรอื...ไม่มหีวงัเลย 

“ท�าหน้าแบบนั้นแสดงว่าปัญหาต้องใหญ่มากงั้นสิ งั้นคุณค่อยเล่า 

หลงัจากหาหมอเสรจ็กแ็ล้วกนั จะได้มเีวลามากหน่อย แล้วจะได้ไม่ต้องคอย

กงัวลเรื่องที่คุณเจบ็อยู่แบบนี้ด้วย”

ไม่มทีางเล่าแน่...ตามตะวนับอกตวัเอง เอาเรื่องของตวัไปขาย โดยที่

สดุท้ายแล้วกร็ูว่้าเขาช่วยอะไรไม่ได้อย่างนั้นหรอื แล้วเขากไ็ม่ใช่ใครที่จะมา

คอยฟังหล่อนปรับทุกข์ด้วย แม้แต่เพื่อนสนิทอย่างทีปกาหล่อนยังไม่ยอม

ปรปิาก เพราะรู้ว่าเกนิก�าลงัเพื่อนจะช่วย จงึไม่อยากให้พลอยยุ่งยากใจไป

ด้วย

ตามตะวันเงียบไป และอีกคนก็ไม่เอ่ยถามอะไรอีก จนกระทั่งถึง 

โรงพยาบาล
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รถเคลื่อนตวัมาจอดหน้าห้องอบุตัเิหตุ-ฉุกเฉนิ ตามตะวนัเจอหมอคน
เดมิอกีแล้ว คนที่รกัษาให้น้องตาวเมื่อวานนี้

“อ้าว คุณ” คุณหมอหนุ่มร้องทกั ยิ้มแฉ่งมาแต่ไกล

“สวสัดคี่ะ คุณหมอปราบดา” หล่อนกล่าวทกัทาย

“โอ๊ะ! จ�าชื่อหมอได้ด้วย ดใีจจงัครบั” หมอปราบดายิ้มกว้าง

หล่อนอ่านจากป้ายชื่อของเขาที่ติดอยู่บนอกเสื้อตอนนี้ต่างหากเล่า 

ตามตะวนัค้านในใจ แต่กย็ิ้มตอบ แม้จะแห้งเตม็ทเีพราะอาการบาดเจบ็

“บ้านนี้ขยนัเข้าโรงพยาบาลกนัจงัเลยนะครบั ดใีจที่ได้เจอ แต่ไม่ดใีจ

เลยที่คุณเจบ็ เอาไว้เราไปเจอกนัที่อื่นบ้างส.ิ..แล้ววนันี้เป็นอะไรมาครบั”

แพทย์หนุ่มพูดยืดยาว แต่ยังไม่ทันที่ตามตะวันจะได้ตอบค�าถาม  

คนที่ยนืรีๆ  รอๆ อยู่กแ็ทรกเข้ามาก่อน

“จะรกัษากร็บีรกัษาเถอะหมอ มวัแต่ทกัทายกนัอยู่ได้ การทกัทาย

ยดืยาวช่วยในการรกัษายงัไงครบั” ภาสกรบ่นอย่างหงุดหงดิ

“ใจเย็นสิครับ หมอก�าลังถามอาการอยู่นี่ไง คุณก็พูดแทรกขึ้นมา

ก่อน” หมอตอบยิ้มๆ แล้วหนัไปหยั่งเชงิกบัคนไข้ว่า “แฟนคณุตามนี่ใจร้อน

นะครบั”

“เขา...ไม่ใช่แฟนฉนัค่ะ” ตามตะวนัอึ้งกบัการคาดเดาลอยๆ ของหมอ 

ปฏเิสธทนัททีนัใด เหน็ภาสกรฮดึฮดัออกไป คงจะหงดุหงดิที่รกัษาไม่ทนัใจ 

ที่จริงหากเขามีธุระอะไรก็กลับไปก่อนได้ หล่อนจะบอกเขาแต่เขาออกไป

ก่อน แต่สกัพกักก็ลบัเข้ามาใหม่ตอนที่หล่อนอธบิายอาการให้หมอฟัง 

“ยงัไม่รกัษาใช่ไหมหมอ ถ้างั้นเดี๋ยวขอเวลาให้คนไข้จดัการธรุะเดี๋ยว

หนึ่ง” เขาว่าพลางส่งโทรศพัท์มอืถอืของเขาให้หล่อน

“ปารณเจอเพื่อนกบัน้องคุณแล้ว แต่เพื่อนคุณไม่ยอมให้เดก็มา จะ

ขอคุยกบัคุณ”

ตามตะวนัรบัโทรศพัท์มา

“ฮลัโหล ตาม! ตามหรอืเปล่าจ๊ะ”
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“จ้ะ” หล่อนรบีตอบรบั

“โอ๊ย โล่งอกไปท ี เรานกึว่าแก๊งลกัเดก็ซะอกี แต่ปัญหาคอืน้องตาว

ไม่ยอมไปกบัคนแปลกหน้าน่ะส ิงั้นเดี๋ยวเราไปด้วย จะได้ไม่ต้องคอยพะวง 

ตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ”

“รบกวนด้วยนะทพิย์”

“จ้า แล้วนี่ไม่เป็นไรมากใช่ไหมที่ถูกรถชน”

“ไม่เป็นอะไรมากหรอก ทพิย์ไม่ต้องห่วง”

“จ้ะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจอกนันะตาม” เพื่อนหล่อนบอกส่งท้ายแต่ยงั

ไม่ตดัสาย คงยื่นให้ปารณ ลูกน้องภาสกรต่อ หล่อนจงึยื่นโทรศพัท์คนืให้

เขาบ้าง

“ถ้าเรยีบร้อยกนัแล้วงั้นหมอขอตรวจต่อนะครบั รบกวนญาตคินไข้

ออกไปรอข้างนอกก่อน หมอจะได้รักษาได้ทันใจ” หมอปราบดาพูดกวน 

กจ็รงิแต่ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 

‘ญาตคินไข้’ จงึตอบโต้อะไรไม่ถนดั เดนิหน้าตงึออกจากห้องฉกุเฉนิ

ไปอกีรอบ

ทปีกาเพิ่งเคยขึ้นรถมากบัคนแปลกหน้าที่เพิ่งรูจ้กักนัไม่ถงึครึ่งชั่วโมง
เป็นครั้งแรก ใจยงันกึหวั่นๆ แม้จะได้คยุกบัเพื่อนแล้ว แต่รายนั้นกร็ูจ้กักบั

คนพวกนี้ด้วยระยะเวลาไม่นานไปกว่ากนัสกัเท่าไร คดิเผื่อว่าอาจเป็นคนร้าย

ไวห้น่อยกด็ ีจะได้ไม่ปล่อยตวัตามสบายเกนิไปจนลมืความรอบคอบ หญงิ

สาวกระชบักอดหนูน้อยเอาไว้แน่น

ปารณเหน็ท่าทางของอกีฝ่ายแล้วนกึข�า

“นี่ยงัไม่เลกิระแวงอกีหรอืคุณ”

“ไม่อะ” หญิงสาวตอบตรงๆ “กันไว้ดีกว่าแก้ ท่านฤๅษียังสอนว่า 

อย่าไว้ใจมนุษย์ มนัแสนสุดลกึล�้าเหลอืก�าหนด”

“ฤๅษไีหน” ปารณถามขมวดคิ้ว
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“ได้เรยีนหนงัสอืมาหรอืเปล่าคะเนี่ย” หล่อนตอกกลบั

“โห! แรงนะครับ ผมก็พอรู้อยู่เหมือนกันละ ไอ้กลอนบทนี้น่ะมัน

เป็นของสุนทรภู่ไม่ใช่เหรอ ใช่ของฤๅษงฤๅษทีี่ไหนกนั”

“นั่นแหละ ท่านสุนทรภู่แต่งไว้ในเรื่องพระอภยัมณ ีกลอนบทนี้เป็น

บทที่พระฤๅษสีอนสุดสาครก่อนที่จะออกเดนิทางไปตามหาพ่อค่ะ”

“รู้ลกึรู้จรงินะเนี่ย” เขาเย้าแหย่ไม่เลกิ

ทปีกาเมนิหน้าไปทางอื่น เงยีบเสยีงไป ท�าให้เงยีบไปทั้งคนัรถ น้อง

ตาวตาปรอืเพราะง่วงจดัจงึพลอยไม่ส่งเสยีงไปด้วย ยงัดทีี่ไม่ร้องหวิ เพราะ

หล่อนกไ็ม่ได้เตรยีมของกนิมาด้วยเหมอืนกนั 

ไม่มนี�้านมให้ด้วยนะ!

ความเงยีบที่ปกคลุมไปทั่วรถแบบนี้ท�าให้ปารณรู้สกึแปลกๆ เป็นครั้ง

แรก ทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาน่าจะชนิกบัวถิชีวีติแบบนี้แล้วไม่ใช่หรอื ภาสกรเป็น

คนไม่พูดมาก หากเป็นเรื่องงานเจ้านายของเขาชอบความรวดเร็วแต่

เรยีบร้อย ไม่ฉาบฉวย เขาในฐานะเป็นเลขาฯ และลูกน้องคนสนทิจะจดัการ

อะไรต้องยึดหลักข้อนี้ไว้ เรื่องเร็วมาก่อนเสมอ แต่เขามักจะถูกต�าหนิอยู่

บ่อยครั้งเรื่องความไม่รอบคอบ เพราะฉะนั้นตอนที่โทร. หาและพบทปีกา

ครั้งแรก เขาตรงเข้าไปพูดเหตุผลที่มาที่นี่และต้องรับเด็กคนนี้ไปเร็วจน 

คนฟังเอ๋อ แล้วหล่อนกไ็ม่ยอมให้เดก็มา จนเขาต้องโทรศพัท์หาเจ้านาย

ครั้งนี้กลบัเป็นหนแรกที่เขาไม่ชนิกบัความเงยีบ!

ชายหนุ่มเคาะนิ้วกบัพวงมาลยัเป็นจงัหวะ

“คณุ เงยีบๆ หน่อยได้ไหม ไม่เหน็หรอืคะเดก็นอนอยู่” หล่อนหนัมา

เอด็เสยีงเบาจนเกอืบเป็นกระซบิ

“แค่เคาะเนี่ยนะ” เขาตอบกลับเบายิ่งกว่ากระซิบ เพราะท�าแค่ปาก 

พะงาบๆ

ทีปกาเลยรู้ตัวว่าถูกก่อกวน ได้แต่ท�าหน้าไม่พอใจ ไม่อยากต่อล้อ 

ต่อเถยีงด้วยเพราะกลวัน้องตาวตื่น
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“เออนี่คุณ ผมถามหน่อยดิ เห็นคุณเลี้ยงเด็กคล่องอย่างนี้ มีกี่คน

แล้วล่ะ”

ทปีกาอ้าปากหวอกบัค�าถามก่อนจะแหว “จะบ้าเหรอ!”

“อ้าว! บ้าอะไร ผมแค่ถามว่าคุณเลี้ยงเดก็มากี่คนแล้ว ที่เนริ์สเซอรี 

น่ะ คุณท�างานที่นั่นไม่ใช่เหรอ” 

หญิงสาวได้แต่ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน เพราะแน่ใจว่าเขาไม่ได้สื่อ 

ความหมายอย่างนั้นตั้งแต่แรกแน่ๆ...อีตานี่กวนประสาท หญิงสาวสรุป

เงยีบๆ กบัตวัเอง แล้วตดัสนิใจไม่ต่อความยาวสาวความยดื

“ตกลงกี่คนน่ะคุณ”

‘ใครจะไปเคยนบั’ หล่อนตอบในใจ แต่ไอ้ที่พูดออกไปลอยๆ พอให้

เขาได้ยนิคอื

“ก้านบัวบอกลึกตื้นชลธาร มารยาทส่อ...ชาติเชื้อ” ทีปกาท่องโคลง

อกีท่อน แถมเซนเซอร์เสยีเองเลยด้วย เดี๋ยวโดนบบีคอ ห!ึ

“อกีละ” ชายหนุ่มโอดยิ้มๆ พอจะเข้าใจความหมาย แต่แปลกที่เขา

กลบันกึครึ้มอกครึ้มใจแทนที่จะโกรธ พอดรีะยะทางที่ขบัมาถงึโรงพยาบาล

ไม่ไกลนัก ชายหนุ่มจึงสงบค�าลงเท่านั้น นึกเสียดายช่วงเวลาที่มีอยู่เพียง

สั้นๆ อย่างน่าประหลาด

ณ โรงพยาบาล ก่อนที่ทปีกาและปารณจะมาถงึ ตามตะวนักอ็อกจาก
ห้องตรวจเรยีบร้อย ขาขวาใส่เฝือกอ่อน หล่อนบอกผลการตรวจแก่ภาสกร

ตามที่หมอแจ้ง ผลเอกซเรย์ออกมาว่าข้อเท้าร้าวนดิเดยีวเท่านั้น แต่หมอก็

ใส่เฝือกอ่อนให้และหล่อนต้องงดลงน�้าหนักที่เท้าสักระยะหนึ่ง ส่วนต้นขา 

ช�้ามากหน่อยแต่ไม่มอีะไรบุบสลาย

“คุณสบายใจได้แล้วนะคะ” หล่อนบอก

“ยงั หมอบอกว่าคุณต้องนอนโรงพยาบาลหรอืเปล่า”

“หมอปราบบอกว่าไม่ต้องกไ็ด้ค่ะ แต่ถ้าอยากสบายใจกน็อนได้ แต่
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ฉันขอกลับดีกว่า ถ้าพวกเขามาถึง รบกวนคุณช่วยไปส่งเราที่บ้านหน่อย 

นะคะ อ้อ ส่งเพื่อนฉนัที่บ้านด้วย หวงัว่าคงไม่รบกวนคุณเกนิไป”

“ไม่หรอก”

“เอ่อ...อกีอย่าง ฉนัขอไปตกึผู้ป่วยในก่อนได้หรอืเปล่าคะ”

“ไปท�าไมล่ะ ไหนบอกไม่ต้องนอนโรงพยาบาล”

“ฉนัจะไปหาแม่น่ะค่ะ”

ทปีกาอุม้น้องตาวมาถงึพอด ีปารณเดนิตามมาตดิๆ น้องตาวพอเหน็

หน้าพี่สาวกด็ิ้นจะไปหา ทปีกาที่ไม่เหน็แผลของตามตะวนัส่งน้องสาวให้เพื่อน

โดยดี

“ระวงันะครบั เธอเจบ็ต้นขาอยู่ด้วย” ภาสกรเตอืน ระวงัยิ่งกว่าคน

ป่วยเสยีเอง ขนาดหญงิสาวยงัลมืตวัจะอุ้มน้องสาวมาวางบนตกัขณะนั่งอยู่

บนรถเขน็

“อุ๊ย! งั้นหรือคะ งั้นแค่หอมแก้มพี่ตามก็พอนะคะน้องตาว พี่ตาม

เจบ็อยู่”

เดก็หญงิท�าเหมอืนเข้าใจที่พูด ยอมจุ๊บแก้มพี่สาวเบาๆ แล้วกอดคอ

ให้ทปีกาอุ้มต่อ

“เดี๋ยวเราไปหาแม่กนันะคะก่อนกลบับ้าน” ตามตะวนับอกน้องสาว

ปารณถูกเรยีกตวัให้ออกมาพูดคุยกนัเฉพาะตวักบัเจ้านาย หลงัจาก
ปล่อยให้ผู้หญงิสามคนเข้าไปในห้องพกัคนไข้แล้ว

“อะไรนะครบั คุณภาสจะให้สบืประวตัผิู้หญงิคนนั้น เอ่อ...คุณภาส

สนใจเธอหรอืครบั” เลขาฯ หนุ่มปากไวถามกลบั

ภาสกรมองปารณอย่างหงดุหงดิในค�าคาดเดานั้น ตั้งค�าถามกลบัดุๆ

“ท�าไมนายคดิว่าฉนัสนใจเธอ”

“เอ่อ...กเ็ธอสวยออกครบั สวยมากด้วย ผูช้ายคนไหนเหน็เข้ากต้็อง

เหลยีวหลงั” ปารณตอบกลบัเกรงๆ แต่คดิอย่างที่พูดจรงิๆ เจ้าหล่อนสวย
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แบบไม่ใช่สาวน้อยแรกรุ่นอะไรแบบนั้น ต่างกับเพื่อนอย่างทีปกา แต่เป็น

สาวเตม็ตวั หน้าคมและหวานลงตวัได้อย่างประหลาด ไม่แบบบางอ้อนแอ้น

จนแทบปลวิตามลมอย่างสาวๆ ที่รกัษารปูร่างสมยันี้ รปูร่างสงูโปร่งอิ่มเตม็

นิดๆ แต่ก็ยังน่าทะนุถนอม เรียกว่าเป็นสาวสวยหุ่นดีแบบที่ทรมานใจ 

บรรดาเสี่ยๆ ได้อย่างง่ายดาย

“นายกเ็ลยคดิว่าฉนัสนใจเธอ?”

“เอ่อ...ขอโทษครบั” ปารณเอ่ยขอโทษเสยีงแผ่วเมื่อรูส้กึตวัว่าไม่ควร

คดิอะไรแบบนั้น “ผมจะรบีไปท�าตามค�าสั่ง ไม่ถามซอกแซกอะไรอกี”

ภาสกรโคลงศรีษะ

“นอกจากนายจะเป็นลูกน้องแล้ว ยงัเป็นเพื่อนที่ดขีองฉนัด้วย จะใช้

ให้นายท�างานนี้ฉนักไ็ม่ได้คดิจะปิดบงัอะไรนายอยู่แล้ว เพยีงแต่ไม่พอใจที่

นายเห็นฉันเป็นคนแบบนั้น แบบที่จะหน้ามืดตามัวเพราะความสวยของ 

ผู้หญงิ”

“ครบั ผมขอโทษ” ปารณน้อมรบัความผดิแต่โดยด ีรู้จกัภาสกรมา

เป็นสบิปี เพราะเขาได้รบัอุปการะจากย่าของภาสกร ก่อนจะตามไปเรยีนที่

เดยีวกนั เป็นรุน่น้องที่มหาวทิยาลยัแล้วยงัมาเป็นลกูน้องของภาสกรอกี เหน็

ชีวิตของอีกฝ่ายเรียกว่าน่าจะทุกแง่ทุกมุม รู้ว่าการที่ภาสกรเจ็บช�้าเพราะ 

ผู้หญงิสวยๆ มาแล้วครั้งหนึ่งคงท�าให้เขาเขด็หลาบมากขนาดไหน

ปารณเงียบรอให้เจ้านายพูดออกมาเอง เพราะเขาเป็นคนพูดเองว่า 

จะบอก

“เดก็คนนั้นเคยช่วยชวีติฉนัไว้เมื่อสบิกว่าปีก่อน” ภาสกรเริ่มต้นง่ายๆ 

ด้วยท่าทางขรมึจดั “ฉนัถูกงูกดัแล้วเธอกผ็่านมาเหน็เข้า ที่นั่นคงอยู่แถวๆ 

บ้านของเธอ เดก็นั่นพอเหน็เข้ากต็รงเข้ามาช่วยดดูพษิงอูอกให้ ห้ามกไ็ม่ทนั 

คงนกึว่าอยูใ่นละครมั้ง” ชายหนุม่หวัเราะเหอะอย่างเยาะๆ ครั้งหนึ่งก่อนจะ

พูดต่อไปว่า “ไม่รู้ใครช่วยใครกนัแน่”

“ท�าไมครบั” 
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“สุดท้ายฉันก็ต้องแบกเด็กนั่นไปหาหมอเองน่ะสิ ดีที่พิษงูมันเหลือ

น้อยเตม็ท ีหมอบอกว่าน่าจะไปกดัสตัว์อื่นมาก่อนแล้ว ไม่อย่างนั้นคงได้ตาย

อยู่ข้างร่องสวนกนัสองคน”

“คณุภาสจ�าเธอได้แต่แรกเลยหรอืครบั” ปารณสงสยั เพราะเขามอง

ไม่ออกเลยว่าเป็นแบบนั้น 

ภาสกรพยกัหน้าน้อยๆ ไม่รูเ้หมอืนกนัว่าท�าไมเขาถงึจ�าหล่อนได้ทนัที

ที่เหน็หน้า รูแ้ต่ว่าหน้าซื่อๆ สวยสะอาดของเดก็อายรุาวสบิขวบตอนที่ก้มลง

ดูดพิษงูที่ขาของเขาตอนนั้นยังประทับอยู่ในความคิดจากวันนั้นจนถึงวันนี้ 

แม้วนันั้นหล่อนจะท�าให้เขาเกอืบตายเพราะความดื้อและซื่อของหล่อนกเ็ถอะ 

“คุณภาสจะบอกเธอหรือเปล่าครับว่าคุณภาสเป็นคนที่เธอช่วยไว้ 

ตอนนั้น”

“คิดว่าไม่ดีกว่า ฉันไม่ชอบให้ใครมาทวงบุญคุณ วันนั้นคุณย่าก็ได้

ตอบแทนเธอกบัครอบครวัเธอไปแล้ว” 

แต่ปารณก็เห็นอยู่กับตาตอนนี้เลยว่า คนที่ไม่ชอบให้ใครมาทวง 

บุญคณุกลบัให้ความช่วยเหลอืโดยที่อกีฝ่ายยงัไม่ได้ทวงถามและไม่รูต้วัเลย

สกันดิ

“คณุภาสจะให้สบือะไรบ้างครบั” ปารณเอ่ยถามถงึหน้าที่ของตนเอง 

“เอาแค่ว่าตอนนี้ชีวิตเธอเป็นยังไงบ้าง และเสี่ยทะนงศักดิ์และนาย

เปรมพงษ์มาเกี่ยวข้องกบัชวีติเธอได้ยงัไง”

“อะไรนะครบั! คณุเปรมพงษ์ด้วยหรอืครบั” ปารณอทุาน ถ้าอย่างนั้น

เรื่องของผู้หญิงที่ชื่อตามตะวันอะไรนี่คงเกี่ยวข้องกับภาสกรอย่างเลี่ยง 

ไม่ได้แล้ว

“ออื” ชายหนุ่มตอบรบัสั้นๆ “นายสบืมาให้ละเอยีดแล้วกนั”

พยาบาลเข็นรถเข็นที่ตามตะวันนั่งออกจากห้องผู้ป่วยพอดี เสียง 

พูดคุยจงึหยุดลงเพยีงเท่านั้น

“เรยีบร้อยแล้วใช่ไหม” ภาสกรถามอย่างสั้นและห้วนที่สุด
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“ค่ะ คงต้องรบกวนคุณไปส่งพวกเราหน่อย ขอบคุณส�าหรับความ

ช่วยเหลอืและค่ารกัษาพยาบาลนะคะ”

เขาพยักหน้าทีหนึ่งเร็วๆ ตามตะวันมองแล้วรู้สึกเหมือนอีกฝ่าย

ร�าคาญเต็มทนที่ต้องมารับผิดชอบผู้หญิงที่วิ่งไปให้รถเขาชนดื้อๆ จนต้อง

เสยีเวลาดกึๆ ดื่นๆ อย่างนี้

“ขอโทษนะคะที่ท�าให้คุณเสียเวลา ความจริงเราหารถเช่าแถวหน้า 

โรงพยาบาลกไ็ด้ จะได้ไม่ต้องรบกวนคุณ”

“ท�าไม หรอืคณุเกดิไม่ไว้ใจกนัขึ้นมาอกีแล้วครบั” ชายหนุม่ถามอย่าง

ไม่สบอารมณ์นกัเมื่อตคีวามไปแบบนั้น

“เอ่อ...เปล่าค่ะ” ตามตะวันอึกอัก นึกค่อนว่าก็เพราะเขานั่นละที่ท�า 

ทา่ทางให้หลอ่นต้องตคีวามท�านองนั้น แล้วยงัจะมาท�าเป็นโมโหกลบเกลื่อน

อกี

“ถ้างั้นก็รีบกลับกันได้แล้ว ถ้าไม่อยากให้ผมเสียเวลาอย่างที่บอก 

เดี๋ยวผมจะให้ปารณไปส่งเพื่อนคุณที่บ้าน ส่วนคุณไปกับผม ส่งเด็กมาสิ

ครบั”

ภาสกรเอื้อมมือออกไปรับน้องตาวมาอุ ้มด้วยท่าทางเก้ๆ กังๆ  

แต่แปลกที่น้องตาวยอมให้คนหน้าดุเสียงดุอุ้มได้ง่ายๆ ทั้งที่ปกติกลัวคน

แปลกหน้าหนักหนา ส่วนทีปกากับหล่อนแม้จะอึกอักกบัค�าสั่งที่ให้แยกกัน

กลบั แต่กไ็ม่กล้าขดัอะไร ราวกบัว่าเป็นลูกน้องที่ต้องท�าตามค�าสั่งเจ้านาย

ดุๆ อย่างไม่มทีางเลี่ยงได้

ปารณยิ้มกบัค�าสั่งใหม่นั้น ผายมอืให้หญงิสาวที่ชื่อทปีกาเดนิไปยงัที่

จอดรถ ทีปกาฮึดฮัดเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ต้องยอม ส่วนชายหนุ่มท่าทาง

เคร่งจดัคนนั้นอุม้น้องตาวเดนิน�าหน้า ให้พยาบาลเขน็รถเขน็ของหล่อนตาม

ไปยงัลานจอดรถเช่นกนั

ตามตะวันถอนหายใจขณะมองตามแผ่นหลังกว้างของคนที่เข้ามา

เกี่ยวพนักบัหล่อนกะทนัหนัอย่างบอกไม่ถกู เขาท�าท่าทางราวกบัว่าไม่เตม็ใจ
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แต่กช็่วยเหลอืหล่อนอย่างเตม็ที่ แล้วยงัเอ่ยปากว่าจะช่วยทนัทหีลงัจากที่รู้

ว่าชวีติหล่อนเกี่ยวพนักบัทะนงศกัดิ์และเปรมพงษ์

เขาเป็นใครกันแน่นะ เกี่ยวข้องอะไรกับหล่อนหรือเปล่า หรือ

เกี่ยวข้องกบัสองคนนั้นแบบไหนกนั



๓

รถยนต์สีด�ามันปลาบแล่นมาหยุดหน้าประตูรั้วอัลลอยบานใหญ่ 
ตามตะวันขยับตัวอย่างอึดอัดแล้วเอื้อมมือจะไปรับตัวน้องสาวมาจากคนที่

นั่งข้างๆ แต่อกีฝ่ายยงัคงนิ่งเฉยเหมอืนไม่รบัรูค้วามต้องการของหล่อน และ

ตอนนี้น้องตาวก็หลับสบายไปกับอกของเขาแล้ว ดูท่าทางจะเหนื่อยเพราะ

ต้องนั่งรถกลบัไปกลบัมาตลอดทั้งวนั

“ส่งน้องมาให้ฉนัเถอะค่ะ” หล่อนแสดงความต้องการอกีครั้งเมื่อเหน็

เขายงันั่งนิ่ง

“อุ้มน้องแล้วคุณจะเข้าบ้านยงัไง ขากย็งัเจบ็อยู่ไม่ใช่หรอืไง คุณรอ

อยู่ตรงนี้ล่ะ” เขาสั่งเสยีงดุก่อนจะอุ้มน้องตาวออกจากรถ แล้วส่งให้คนขบั

ซึ่งหลังจากเปิดประตูให้ชายหนุ่มแล้วก็ยืนรออย่างรู้หน้าที่ จากนั้นเขาจึง

อ้อมมาอกีด้าน พบว่าหญงิสาวเปิดประตูลงมายนือยู่นอกรถแล้ว

“เอ่อ...ถ้าคุณไม่ว่าอะไร ช่วยหยบิไม้ค�้าให้ฉนัหน่อยได้ไหมคะ”

เขาไม่ว่าอะไรจรงิๆ ก้าวยาวๆ ไปหยบิไม้ค�้ายนัส่งให้หล่อนแล้วถอย

ออกมายนืกอดอกดูอยู่ห่างๆ
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“ท�าไมคุณไม่เปิดประตูแล้วให้เอารถเข้าไปจอดส่งข้างในล่ะ มันคง

ง่ายกว่านี้หรอืเปล่า”

“ฉนัไม่มกีญุแจประตใูหญ่ค่ะ ทกุทฉีนัไม่เคยกลบัดกึขนาดนี้ และจะ

มเีดก็ในบ้านมาเปิดประตูให้ แต่ตอนนี้พวกเขาคงนอนกนัหมดแล้ว”

ค�าตอบแบบนั้นท�าให้คนฟังขมวดคิ้ว ตกลงหล่อนเป็นเจ้าของบ้าน

หลงันี้หรอืเปล่า หรอือยู่ในฐานะอะไร

“บ้านคุณเองหรอื”

“ค่ะ บ้านฉนั” ตามตะวนัพอจะเข้าใจว่าคนถามคดิอะไรอยู่

บ้านหล่อนเอง เพราะหล่อนเป็นลูกสาวเจ้าของบ้าน แต่สิทธิ์ในการ

จดัการบ้านนั้นกลบัตกไปเป็นของพ่อเลี้ยงกลายๆ นบัตั้งแต่เขาแต่งงานกบั

แม่และย้ายเข้ามาอยูใ่นบ้านหลงันี้ รวมไปถงึโรงงานด้วย ซึ่งพอสบูจากที่นั่น

จนหมดแล้วทวถีงึยอมทิ้งไป

“เอากุญแจมาส ิผมจะเปิดประตูให้”

ตามตะวันเปิดกระเป๋า ค้นหากุญแจแล้ววางลงบนมือที่ยื่นมารับ 

อย่างไม่อ้อยอิ่ง ชายหนุม่รบัมนัไปเปิดประตเูลก็ข้างๆ แล้วกลบัมาส่งคนืให้ 

ยังไม่ทันที่หล่อนจะหย่อนมันคืนลงในกระเป๋าให้เรียบร้อยดี ตามตะวันก็

ใจหายวบูเมื่อทั้งตวัลอยหวอืขึ้นจากพื้น ตกใจจนต้องร้อง ปล่อยให้ไม้ค�้ายนั

ที่ถอือยูต่กลงไปนอนกบัพื้น หล่อนหน้าเสยี ดิ้นขลกุขลกัในวงแขนแขง็แรง

“ฉนัเดนิเองได้ค่ะ” ตามตะวนัเริ่มประท้วงด้วยค�าพูด

“แล้วเมื่อไหร่จะถงึ” เขาถามกลบับ้าง

“คุณกลบัไปเลยกไ็ด้นี่คะ”

“จะให้ผมทิ้งคนขบัรถไว้ที่นี่หรอืไงล่ะ” 

ตามตะวันเพิ่งนึกได้ว่าเขาให้คนขับรถอุ้มน้องตาวไว้ และพอหล่อน

ให้กุญแจเขาไปเปิดประต ูคนขบัรถกอ็ุม้น้องตาวเข้าไปรอในบรเิวณบ้านแล้ว

“ขอบคณุค่ะ” หญงิสาวบอกอ้อมแอ้ม หยดุดิ้นรนแต่ยงัเกรง็ไปทั้งตวั 

ปล่อยให้อกีคนอุ้มเธอไปส่งถงึในบ้าน
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สาวใช้คนหนึ่งโผล่หน้ามาดเูมื่อทั้งหมดเดนิมาถงึห้องโถงที่ใช้รบัแขก 

ดูเจ้าหล่อนจะไม่ได้แปลกใจหรือตกใจเท่าไรที่ผู้เป็นนายเข้ามาในสภาพ 

ไม่ปกตเิช่นนี้

“อ้าว คณุเองหรอืคะ หนนูกึว่าคณุทว ีงั้นหนกูลบัไปนอนก่อนนะคะ” 

สาวใช้เอ่ยพลางขยี้ตางวัเงยี แล้วกห็มุนตวักลบัไปตามทางเดมิ 

สิ่งที่เห็นสร้างความแปลกใจให้แขกผู้มาเยือนอย่างภาสกรยิ่งนัก 

เพราะแทนที่เจ้าหล่อนจะกระวกีระวาดเข้ามาช่วยดแูลเจ้านาย กลบัหนัหลงั

กลบัโดยไม่ใส่ใจแม้แต่นดิ 

ส่วนเจ้าของบ้านสาวนั้นชนิเสยีแล้ว ตั้งแต่ทวยี้ายเข้ามาอยู่ เขากใ็ช้

อ�านาจไล่คนใช้เก่าๆ ออกไปจนหมด แล้วจ้างคนใหม่เข้ามาแทน และ

แน่นอนว่าเด็กรับใช้ทั้งหมดในบ้านย่อมเชื่อฟังแค่ทวีคนเดียวตามค�าสั่ง 

ของเขา

ตามตะวนัสะกดิอกกว้างเบาๆ 

“คุณ ปล่อยฉนัลงได้แล้วค่ะ”

“แล้วพี่เลี้ยงเดก็ล่ะ คนของผมจะได้ส่งต่อน้องคุณให้เขาไป”

“พี่เลี้ยง เอ่อ...เพิ่งลาออกไปค่ะ คุณปล่อยฉนัลงสคิะ ฉนัจะได้อุ้ม

น้อง”

“ยังเจ็บตัวอยู่แบบนี้เนี่ยนะ...จะเลี้ยงเด็ก” ภาสกรว่าพลางส่ายหัว 

เห็นว่าไม่เข้าท่าที่สุด “จะรอดคืนนี้รึเปล่า เดี๋ยวก็ล้มกลิ้งเจ็บตัวไปทั้งพี่ทั้ง

น้องหรอก”

ตามตะวนัถอนหายใจ ไม่ได้กต็้องได้นั่นละ ไม่อย่างนั้นจะให้หล่อน

ท�าอย่างไร

“ไม่เป็นไรค่ะ คดิว่าอยู่ได้”

“แต่ผมว่าไม่ได้ ลงุเอก พาเดก็กลบัไปที่รถเลย” ภาสกรหนัไปสั่งการ

กบัคนขบัรถ ซึ่งฝ่ายนั้นกร็บีปฏบิตัติามโดยเรว็จนหญงิสาวโวยวาย

“นี่คุณจะพาน้องฉนัไปไหน คดิจะท�าอะไรคะ!”
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“ไม่ใช่แค่น้องคุณ ตัวคุณเองก็ต้องไปด้วย” เขาบอกเสียงหนักแล้ว

หมุนตวักลบัอย่างรวดเรว็ ปล่อยให้คนในอ้อมแขนตกใจจนนิ่งค้าง วนิาที

ต่อมาเมื่อหล่อนได้สตเิสยีงโวยวายกต็ามมา 

“จะไปไหน ไม่ไปนะ ฉนัจะอยู่บ้านฉนั ปล่อยฉนัลงเดี๋ยวนี้นะ”

ไม่ใช่แค่เสยีงโวยวายเท่านั้น คนใจเสยีทั้งดิ้นทั้งผลกัข่วนหยกิต ีท�า

ทุกทางเพื่อให้รอดพ้นจากวงแขนที่กระชบัร่างเอาไว้

กห็ล่อนเพิ่งได้พบเขา รู้จกัเพยีงแค่ชื่อ จะเรยีกว่าเป็นคนแปลกหน้า

เลยก็ได้ แล้วคนแปลกหน้าอย่างเขาก�าลังจะพาหล่อนกับน้องไปที่ไหน จะ 

ไม่ให้โวยวายดิ้นรนได้อย่างไร

“นี่ถ้าคุณไม่หยุดดิ้นหยุดตผีมละก ็ผมจะทิ้งคุณลงพื้นเดี๋ยวนี้ละ”

ถงึเขาจะประกาศกร้าวออกมาอย่างนั้นกไ็ม่ท�าให้อกีฝ่ายลดความกลวั

ลงได้ ตามตะวันกลับยิ่งดิ้นใหญ่โต คิดว่าให้เขาทิ้งหล่อนลงกับพื้นเสียยัง 

ดกีว่า

“นี่คุณ!” เขาตวาดกลับบ้างหลังจากท�าเสียงขัดใจในล�าคออยู่หลาย

รอบ พร้อมกับใช้แรงแขนยกร่างที่ก�าลังหมิ่นเหม่จะตกเพราะแรงดิ้นจน

ลอยหวอืขึ้นมา

“อุ๊ย!” หญิงสาวหลุดเสียงอุทาน แม้ตอนแรกจะคิดว่าให้เขาปล่อย

หล่อนตกพื้นเลยก็ดี แต่พอเขาท�าท่าจะโยนหล่อนจริงๆ กลับรู้สึกกลัวจน

มอืที่ทุบตเีขาอยู่เมื่อครู่เปลี่ยนมาเป็นเกาะไหล่กว้างไว้แน่น ตวัที่ลอยขึ้นจน

ใบหนา้เฉยีดกนัท�าให้หญงิสาวหุบปากฉบั นิ่งเกรง็ ต่อมาจงึรูว้่าเขาไม่ได้จะ

โยนหล่อนลงพื้น แต่ช่วยหล่อนไม่ให้ตกพื้นต่างหาก

“เงยีบได้เสยีทนีะครบั” ภาสกรก้มมองคนที่เม้มปากก้มหน้านิ่ง นกึ

แปลกใจที่อยู่ๆ อกีฝ่ายเงยีบไป...แต่กด็แีล้วละ

“คุณ...คุณภาสกร...จะพาเราไปไหนคะ” ตามตะวนัเริ่มกล้าเอ่ยปาก

ถามอุบอบิอกีครั้ง ถงึไม่มทีางเลอืกอย่างไร ให้หล่อนรู้ว่าเขาก�าลงัจะพาไป

ที่ไหนสกัหน่อยกย็งัดี



เ พ ล ง พ ฤ ก ษ า  l  37

“ยงัไม่รู้ กลบัไปที่โรงพยาบาลละมั้ง ไม่ต้องท�าหน้าเหมอืนผมจะพา

คุณไปฆ่าไปแกงแบบนั้นหรอกน่า แค่ความพยายามที่จะรับผิดชอบดูแล 

ในฐานะที่ผมท�าคุณเจบ็ตวัจนใช้ชวีติตามปกตไิม่ได้เท่านั้นเอง”

ก่อนจะออกรถเดนิทางกนัต่อไป ลงุเอก คนขบัรถเข้ามาเตอืนเจ้านาย
เสยีงเบา

“อุม้เดก็นั่งรถไกลๆ แบบนี้ไม่ดนีะครบั ผมได้ยนิมาว่าอนัตราย เขา

ว่าต้องม.ี..เอ่อ...” คนขบัรถวยัเกอืบหกสบิปีเรยีกไม่ถูก

“คาร์ซตีใช่ไหม” ภาสกรถามโดยไม่ได้ต้องการค�าตอบ เพราะแน่ใจ

ว่าเข้าใจถูก และนกึขอบคุณคนขบัรถของตนที่เตอืนเรื่องที่เขาลมืไปเลย 

ลุงเอกพยกัหน้า ภาสกรนิ่งคดิอยู่ครู่หนึ่ง มองหาทางแก้ปัญหา ไม่

นานนักชายหนุ่มดึงโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋าหลังของกางเกง ติดต่อไป

ยังรีสอร์ตริมทะเลที่เขาเพิ่งจากมาเมื่อบ่ายนี้ จ�าได้ว่ามีพนักงานคนหนึ่งม ี

ลูกอ่อน อาจมรีถที่มทีี่นั่งส�าหรบัเดก็ และภาสกรหวงัว่าหล่อนจะม ีเพราะ

การจะหาของอย่างนี้ได้ในเวลารวดเร็วและฉุกละหุกแบบนี้เป็นไปได้ยาก 

โชคดีที่พนักงานสาวยินดีให้เขายืมใช้รถโดยไม่ลังเล อาจเพราะเกรงใจใน

ความเป็นเจ้านายของเขา แต่ถึงอย่างไรภาสกรก็ตั้งใจจะตอบแทนน�้าใจ

หล่อนทางใดทางหนึ่ง

ภาสกรเกบ็โทรศพัท์ตามเดมิแล้วหนัไปบอกคนขบัรถของตน

“เรียบร้อยแล้ว ได้รถที่มีคาร์ซีตจากพนักงานคนหนึ่งมา ผมสั่งให้

เขาไปรอที่จดุนดัพบที่สะดวก แล้วก.็..ให้หาคนคอยดแูลเดก็ระหว่างเดนิทาง

มาด้วย ลุงเอกไปขับรถคันนั้นนะครับ ผมไว้ใจลุงเอกมากกว่า แล้วให้

พนกังานขบัรถของรสีอร์ตมาขบัคนันี้”

“ครบั คุณภาส”

ภาสกรมองกลับเข้าไปในรถที่มีหญิงสาวและน้องเล็กๆ ของหล่อน

นั่งรออยู่ ดวงตาที่ฉายแววฉงนแกมกงัวลมองออกมายงัเขาขณะยนืพูดคุย
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กบัลุงเอก คงสงสยัว่าเขาคดิจะท�าอะไร

“เดี๋ยวลุงแวะปั๊ม เติมน�้ามัน เข้าห้องน�้าด้วยนะ ถ่วงเวลานานๆ 

หน่อย”

ลุงเอกขมวดคิ้วอยู่ครู่หนึ่งกเ็ข้าใจความต้องการของเจ้านาย 

“ครบั”

เมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปนั่งในรถ กม็คี�าถามจากคนที่ท�าหน้ายุ่งทนัที

“มอีะไรเหรอคะ” หล่อนถามอย่างระแวดระวงั

“เปล่า” เขาตอบสั้นๆ ท�าให้หญิงสาวลืมตัวท�าหน้ามุ่ย ภาสกรจึง

เปลี่ยนมาตอบเป็นเรื่องเป็นราว “ก�าลงัตดัสนิใจอยู่น่ะว่าจะพาคุณไปส่งที่ไหน

ด”ี

“ฉนัขอไปโรงพยาบาลนะคะ” ตามตะวนัขอร้อง หล่อนไม่มทีี่อื่นให้

ไปอกีแล้ว ที่ตดัสนิใจเช่นนี้เพราะคดิว่าอกีเดี๋ยวพอภาสกรกลบัไป หล่อนจะ

หาทางกลบับ้านเอง

“ตกลงว่าไปที่นั่นก็แล้วกัน” ภาสกรบอกสั้นๆ ตามตะวันจึงลอบ 

ถอนใจโล่งอก

ภาสกรคอยสังเกตอยู่แล้ว เห็นว่าระหว่างที่นั่งรถมาส่งตามตะวันที่

บ้าน หล่อนเริ่มง่วงซมึจากฤทธิ์ยาแก้ปวดแก้อกัเสบทั้งหลายที่หมอให้ อกี

ไม่นานหญงิสาวคงหมดฤทธิ์

“ขอบคุณนะคะ”

“ครบั” ชายหนุ่มตอบรบัสั้นๆ ตามเคย

ภาสกรอุม้น้องตาวขึ้นมานั่งตกัอกีครั้ง เมื่อความเงยีบเข้าครอบคลมุ 

ความง่วงงนุที่หญงิสาวฝืนไว้นานกเ็ริ่มออกฤทธิ์ ระหว่างที่รถจอดเตมิน�้ามนั

อยู่นั้น หล่อนเริ่มสปัหงกคอพบั ก่อนจะเอนศรีษะลงบนไหล่กว้างของคน

ข้างๆ เป็นที่เรยีบร้อย

ภาสกรถอนใจโล่ง

“ไปตามที่เรานดัหมายเลยลุงเอก” เขาสั่งการเมื่อลุงเอกกลบัจากเข้า
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ห้องน�้ามาประจ�าที่นั่ง

หลงัจากจดัการเปลี่ยนให้เดก็ไปนั่งรถอกีคนั พรอ้มกบัที่ลงุเอกย้าย

ไปขบัรถคนันั้นแทน และภาสกรตามไปตรวจดูความเรยีบร้อยจนแน่ใจว่า

ทางรสีอร์ตจดัหาคนที่ไว้ใจได้มาดแูลเดก็ตามที่เขาก�าชบัไม่ขาดตกบกพร่อง

แล้ว ชายหนุ่มจงึสั่งให้ออกเดนิทางต่อไป ตามตะวนัยงัหลบัสนทิ ภาสกร

ปล่อยให้หญงิสาวได้หลบัสบายๆ บนไหล่ของตนตลอดการเดนิทาง หลาย

ครั้งหลายหนกลิ่นหอมอ่อนๆ จากเส้นผมและเนื้อตวัของหญงิสาวกเ็รยีกให้

เขาก้มลงพนิจิใบหน้าสวยภายใต้แสงสลวัจากดวงไฟตามท้องถนน ใบหน้า

อ่อนเยาว์ที่ดสูิ้นฤทธิ์นั้นชวนให้คนมองยิ้มได้ ระลกึถงึตอนที่เคยเจอกนัเมื่อ

นานมาแล้ว ครั้งก่อนหล่อนยงัตวัเลก็ๆ ภาสกรรูส้กึเหมอืนได้พบใครที่เคย

คุ้นกันมานาน ทั้งที่เคยพบตามตะวันแค่ครั้งเดียวและนานหลายปีมาแล้ว 

สายใยนี้อาจเพราะแม้เป็นแค่ครั้งเดียวแต่เป็นครั้งที่ข้องเกี่ยวกับความเป็น

ความตาย ความรู้สกึห่วงใยเมตตาจงึเกดิขึ้นโดยไม่ต้องใช้เหตุผลอื่นเข้ามา

ประกอบ

ถนนบางช่วงบางตอนมืดมิด แม้มีแสงไฟจากหน้ารถสาดส่อง แต่

ด้วยความเรว็ของรถและความไม่ระวงัของคนขบัท�าให้ล้อรถข้างหนึ่งตกลง

ไปในหลุมเลก็ๆ ข้างทาง รถสะเทอืนจนท�าให้คนที่ก�าลงัหลบัสนทิสะดุ้งตื่น 

แต่ยงังวัเงยีลมืตาไม่เตม็ที่ ภาสกรประคองศรีษะหล่อนวางลงที่เดมิ

“รถตกหลมุน่ะคณุ นอนต่อเถอะ ยงัอกีนานกว่าจะถงึ” เขาทอดเสยีง

เบาคล้ายปลอบโยนโดยไม่รู้ตวั แตกต่างจากเวลาปกต ิเมื่อตามตะวนัยอม

หลบัต่อ ชายหนุ่มจงึหนัไปสั่งคนขบัเสยีงเบาและเครยีด

“ขบัรถระวงัหน่อย”

คนขบัรถค้อมศรีษะยอมรบัผดิ

“ขอโทษครบัคุณภาส”
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“นั่นอะไรคะ”
ปรณีาอ่านหนงัสอือยูใ่นห้องนั่งเล่น เหลอืบตามาเหน็ภาสกรเข้าพอดี

ตอนที่เขาก�าลงัจะเดนิขึ้นบนัไดไปชั้นบน โดยมลีุงเอกคนขบัรถอุ้มเดก็น้อย

คนหนึ่งเดนิตามหลงัมาด้วย หล่อนแปลกใจจนต้องลุกขึ้นมาถามไถ่

“คนไง” ชายหนุม่ตอบค�าถามของญาตผิูน้้องคนสวยสั้นๆ ก้มลงมอง

หญงิสาวที่อยู่ในอ้อมแขนซึ่งยงัไม่ตื่นจนถงึตอนนี้ 

“แหม...เห็นละค่ะว่าเป็นคน แล้วก็เป็นผู้หญิง แถมสวยด้วย แต่ที่

ถามนี่คอืจะถามว่าเธอเป็นอะไร แล้วท�าไมพี่ภาสถงึต้องอุม้เธอมาที่บ้านด้วย

คะ”

“เกดิอุบตัเิหตนุดิหน่อย พี่ขบัรถเฉี่ยวเธอ แต่ตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้ว”

“ตายจรงิ! ไปโรงพยาบาลรยึงัคะ”

“เรยีบร้อยแล้ว นี่จะซกัพี่อกีนานไหม ไม่ใช่ว่าเบาหรอกนะ” ชายหนุม่

ยอ้นถามแบบไม่จรงิจงันกัพลางกระชบัร่างในวงแขนให้เข้าที่อกีครั้ง แสดง

ให้เหน็ตามค�าพูดว่าหนกัจรงิๆ

“โอเคค่ะ ไว้ค่อยถามทีหลังก็ได้ แต่มีอะไรให้ปลาช่วยก็มาตามได้

ทนัทเีลยนะคะ” หญงิสาวตอบยิ้มๆ แน่ใจว่ามเีรื่องที่หล่อนอยากรู้อกีมาก

ทนัททีี่เหน็ภาสกรอุ้มหญงิสาวแปลกหน้าเข้ามาในบ้านเช่นนี้

กเ็ขาเคยท�าแบบนี้เสยีที่ไหน

“ได้ ถ้าต้องการความช่วยเหลอืแล้วพี่จะบอก” เขาอาจจะได้ขอความ

ช่วยเหลือจากหล่อนจริง เพราะปรีณาเองก็เป็นหมอคนหนึ่ง เผื่อมีอะไร

ฉุกเฉนิขึ้นมากเ็บาใจได้ว่าสามารถช่วยเหลอืได้ทนัท่วงที

“อ้อ แต่ตอนนี้มอีย่างหนึ่งให้ช่วย ตามใครสกัคนให้พี่ท ี จะให้ช่วย 

จดัห้อง”

“ได้ค่ะ” หญงิสาวรบัค�าอย่างกระตอืรอืรน้ ร้องเรยีกใครคนหนึ่งใน

ห้องนั่งเล่น “พี่นา เรยีกเดก็ให้สกัคนสคิะ จะให้ไปช่วยพี่ภาสจดัห้องให้แขก 

อ้อ หาคนที่พอจะเลี้ยงเดก็ได้ด้วยนะคะ”
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นี่คอืความรอบคอบของผู้หญงิที่ภาสกรเองกล็มืนกึไปเหมอืนกนั

หญงิวยักลางคนที่ปรณีาเรยีกให้ชว่ยขยบัตวั ใช้โทรศพัทใ์นห้องนั้น

กดเรยีกเดก็ในบ้านคนหนึ่งให้มาท�างานตามค�าสั่งเจ้านาย พอเหน็ภาสกรหาย

ขึ้นไปชั้นบนแล้วและหญงิสาวผู้เป็นเจ้านายกลบัมาที่ห้องนั่งเล่นอกีครั้ง จงึ

เอ่ยถาม

“น้องปลายิ้มอะไรคะ” ‘พี่นา’ พี่เลี้ยงของหญงิสาวพ่วงด้วยต�าแหน่ง

หวัหน้าแม่บ้านถาม

“ก�าลังจิ้นยังไงล่ะคะ ไม่เคยเห็นพี่ภาสพาผู้หญิงคนไหนมาบ้านสัก

ครั้ง”

ปรณีาตอบพร้อมรอยยิ้ม ยงัไม่ทนัได้พูดคยุอะไรกบัพี่เลี้ยงต่อ เสยีง

ใครคนหนึ่งกแ็ทรกขึ้นขดัจงัหวะ 

“เมื่อครู่เหน็ภาสแวบๆ อุม้ใครขึ้นไปชั้นบน ใครหรอืคะ” ร่างแบบบาง

สูงโปร่งสวยสะดุดตาในชุดนอนบางเบาก้าวออกมาให้เหน็ตวั

“ผู้หญงิน่ะค่ะ” แน่ละ พี่ชายหล่อนคงไม่ต้องอุ้มผู้ชายที่ไหนขึ้นห้อง

ไปหรอก เชื่อว่าอกีฝ่ายกเ็หน็เหมอืนกนัถงึได้เข้ามาซกัไซ้ไล่เลยีงเอากบัหล่อน

ด้วยน�้าเสยีงตดิจะฉุนเฉยีวแบบนี้

“ผู้หญงิที่ไหนคะ” หญงิสาวผู้มาใหม่เสยีงสูงขึ้นอกี

“เอ...คุณนุชท�าเสียงแบบนี้ ชวนให้คนฟังเข้าใจผิดได้นะคะว่าคุณ

ก�าลังหึงพี่ภาสกับผู้หญิงคนนั้น นี่ถ้าใครไม่รู้ว่าคุณเป็นภรรยาคุณพ่อละก ็

คงได้เข้าใจผดิว่าเป็นภรรยาพี่ภาสแน่ๆ”

“คณุปลา!” จติรานชุเค้นเสยีงอย่างคนที่มอีารมณ์แต่ไม่อาจต่อกรได้ 

“นุชแค่เป็นห่วง กลวัว่าจะเกดิอะไรไม่ดขีึ้น พาคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้าน

อย่างนี้”

“คงไม่มีหรอกมั้งคะในเมื่อพี่ภาสพาเข้ามาเองแบบนี้ แต่ถ้าอยากรู้

อะไรเพิ่มเตมิคณุนชุคงต้องไปถามพี่ภาสเอง เพราะปลากไ็ม่รูอ้ะไรมากกว่านี้

แล้วเหมอืนกนั”
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จติรานชุเม้มปากขดัใจ แล้วกถ็อยออกจากหอ้งเมื่อไม่ไดข้้อมลูอะไร

ตามที่คาดหวงั อนัที่จรงิหล่อนน่าจะรูด้ ีเพราะปรณีาไมเ่คยให้ความเคารพ

หล่อนในฐานะแม่เลี้ยงมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว อาจเพราะความหวงพ่อ หรือ

อายขุองหลอ่นกบัปรณีาไม่ห่างกนัมาก หรอือาจเพราะปรณีาเองทราบอดตี

ระหว่างหล่อนกบัภาสกรกส็ดุรู ้ได้แต่คาดเดาว่าคงทั้งหมดรวมๆ กนันั่นละ 

อกีฝ่ายถงึได้ตั้งแง่กบัหล่อนมาตั้งแต่ต้นเช่นนี้

ผู้เป็นแม่เลี้ยงถอนหายใจฮดึฮดัแล้วหมุนตวัขึ้นชั้นบนไป

เมื่อไม่ได้รับค�าตอบ จิตรานุชจึงตัดสินใจเดินเข้าหาค�าตอบด้วย

ตนเอง ทันทีที่ขึ้นไปถึงชั้นสองของตัวบ้านจึงเห็นว่าคนที่ภาสกรพามาเป็น 

ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งหล่อนไม่เคยรู้จักหรือคุ้นหน้ามาก่อน หญิงสาวเคยคิด

เสมอว่านอกจากตัวภาสกรแล้ว หล่อนเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่รู้จักเขา

มากที่สดุ แต่ถงึแม้จะรูอ้ยูแ่ก่ใจดว่ีาภาสกรไม่ใช่ผูช้ายประเภทที่หอบผู้หญงิ

กลับมานอนที่บ้าน แต่พอเห็นภาพบนเก้าอี้ยาวที่เขาเฝ้าประคับประคอง 

ผูห้ญงิคนนั้นซึ่งถ้าไม่มองอย่างอคตกิต้็องยอมรบัอย่างตรงไปตรงมาว่าสวย

มากและยงัเดก็อยู่เลย เท่านั้นใจของคนเหน็กป็วดหนบึ

“ภาสมอีะไรให้นุชช่วยไหม” จติรานุชตรงเข้าไปถาม เม้มปากสะกด

อารมณ์บางอย่างที่คอยจะกรุ่นขึ้นมา แล้วอกีฝ่ายกต็อบโดยไม่ได้ปรายตา 

มองแม้แต่นดิ

“คดิว่าคงไม่ม ีแต่กข็อบใจนะที่อยากช่วย” 

“ไม่เหน็ต้องเกรงใจเลย เราเป็นเพื่อนกนัไม่ใช่เหรอ” หญงิสาวปรบั

น�้าเสียงให้นุ่มนวลอ่อนโยน อันที่จริงหล่อนอยากอ้างสถานะที่มากกว่านั้น

ด้วยซ�้า แต่ก็รู้ดีว่าไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากเป็นการกวนน�้าให้ขุ่นเสีย

เปล่าๆ

“เมื่อก่อนคงใช่ แต่ตอนนี้คณุนชุมสีถานะเป็นถงึภรรยาของอาเขยผม 

ไม่เกรงใจคงไม่ได้”

จติรานชุเม้มปากหน้างอ รูส้กึว่าก�าลงัถกูประชดเข้าให้ และมนักเ็ป็น
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แบบนี้อยู่เนอืงๆ นบัตั้งแต่ที่หล่อนเริ่มอยากเรยีกคนืความสมัพนัธ์ในอดตี

กลับมาอีกครั้ง แต่ตอนนี้...ขอแค่สถานะเพื่อนก่อนก็ได้ เหมือนครั้งก่อน

โน้นที่พฒันาจากความเป็นเพื่อนจนกลายเป็น ‘คนรกั’

ขณะนั้นเด็กรับใช้ในบ้านที่ปรีณาให้ตามเดินขึ้นมาถึงพอดี การ

สนทนาระหว่างหล่อนกบัภาสกรจงึระงบัลงชั่วคราว

“คุณภาสให้จดัห้องนอนแขกหรอืคะ”

“ใช่”

“แต่...คอื...” 

“มีปัญหาอะไรหรือเปล่า” เห็นสีหน้าล�าบากใจและได้ยินเสียงอึกอัก

ของเดก็รบัใช้แล้ว ภาสกรจงึตั้งค�าถามพลางเลกิคิ้วเข้มขึ้นสูง

“คือ...ห้องนั้น...คุณนุชเธอ...” สาวใช้ลอบมองหน้าจิตรานุชอย่าง

เกรงใจที่จะเอ่ย จติรานุชจงึเป็นฝ่ายบอกเสยีเอง

“ห้องนั้นตอนนี้นชุใช้อยู”่ หล่อนเพิ่งย้ายลงมานอนได้คนืเดยีวเท่านั้น 

แต่ภาสกรไม่ได้กลบัมานอนที่บ้านเมื่อคนืจงึไม่รู้

“แล้วอกีห้องล่ะ” ภาสกรถามต่อทนัทโีดยไม่สนใจจะซกัไซ้อะไร ตาม

ธรรมดาบ้านหลังนี้มีห้องนอนไว้รับแขกสองห้อง จึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

ตามความคิดของเขา ไม่ถามด้วยว่าเพราะเหตุใดจิตรานุชถึงย้ายจากห้อง

นอนใหญ่ชั้นสามของหล่อนกบัสามลีงมาใช้ห้องรบัแขกที่อยูต่ดิกบัห้องนอน

ของเขา เพราะถงึไม่ถามกพ็อจะหาเหตุผลได้เอง

“อกีห้องปิดซ่อมค่ะ คณุท่านสั่งให้ท�าพื้นห้องใหม่” ‘คุณท่าน’ ที่สาวใช้

พูดถงึคอืคุณสุรยิะ ประมุขของบ้านหลงันี้ หรอืกค็อืปู่ของภาสกรเอง

“งั้นกช่็างเถอะ” ชายหนุม่บอกปัดโดยง่ายดาย ไม่เกบ็มาใส่ใจ แล้วจงึ

สั่งต่อ “ยิ้มมารบัเดก็คนนี้ไปท ีแล้วช่วยดดู้วยว่าต้องจดัการอะไรหรอืเปล่า 

เช่นเปลี่ยนผ้าอ้อมหรอืว่าต้องให้นมไหม พอเรยีบร้อยแล้วให้พากลบัมาที่นี่ 

ถ้าพี่สาวเขาตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอจะโวยวายเสียเปล่าๆ อ้อ แล้วก็เรียกใคร 

สกัคนขึ้นมาช่วยเชด็ตวัเปลี่ยนเสื้อผ้าให้คุณผู้หญงิคนนี้ท ีขอบใจมาก”
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สาวใช้เดนิมารบัน้องตาวไปจากลุงเอก ภาสกรจงึสั่งให้ลุงเอกไปเปิด

ประตูห้องนอนของเขารอไว้

“ภาสจะท�าอะไร ให้เธอใช้ห้องนุชกไ็ด้ เดี๋ยวนุชย้ายกลบัไปห้องเดมิ

เอง ท�าไมต้องให้นอนในห้องภาสด้วย” หล่อนเอะอะทันทีที่ได้ยินแบบนั้น

และเหน็ภาสกรอุม้ผูห้ญงิคนนั้นเข้าห้องของเขาเอง ภาสกรยงัมทีางเลอืกอื่น

ตั้งมากมายแม้ไม่มีห้องรับแขกแล้ว จะเอ่ยปากขอให้หล่อนย้ายกลับไป 

ห้องเดมิ หรอืพาหญงิสาวคนนี้ไปฝากไว้กบัปรณีากย็งัได้ แต่เขากย็งัเลอืก

ทางนี้ต่อหน้าต่อตาหล่อน...เพราะอะไรล่ะ หญิงสาวคิดว่าตนเองพอจะรู ้

ค�าตอบด ีถ้าหล่อนไม่มายนือยู่ตรงนี้เวลานี้แล้วละกเ็ขาคงไม่ท�าแบบนั้น

“ท�าไมต้องประชดกนัแบบนี้ด้วย ท�าไมภาสถงึชอบท�าให้นุชต้องเจบ็

ปวดใจ”

จติรานุชเดนิตามร่างสูงที่อุ้มหญงิสาวแปลกหน้าเข้าไปถงึในห้อง ยิ่ง

เห็นเขาวางผู้หญิงคนนั้นลงบนเตียงด้วยท่าทางนุ่มนวล หล่อนก็ยิ่งรู้สึก

กรุ่นๆ อยู่ข้างใน เสยีงสั่นเครอือย่างน้อยอกน้อยใจ น�้าใสๆ ปริ่มนยัน์ตา

“คุณนุชคงเข้าใจอะไรผิดไปแล้ว คนที่ท�าให้คุณเจ็บปวดใจได้ไม่น่า

เป็นผม แต่น่าจะเป็นสามีของคุณมากกว่า อุตส่าห์ฝ่าฟันจนกระทั่งได้

ต�าแหน่งภรรยาหมายเลขหนึ่งมาแล้ว ควรพยายามรกัษาไว้เท่าชวีติมากกว่า

แยกลงมานอนห้องรบัแขกแบบนี้นะ กลบัขึ้นไปนอนชั้นบนให้สมเกยีรตขิอง

คุณเถอะครบั”

นี่กอ็กี...เขาชอบเรยีกหล่อนว่า ‘คณุนชุ’ และแทนตวัเองว่า ‘ผม’ แบบ

พยายามห่างเหนิเตม็ที่

ถ้าเป็นไปได้นะ หากย้อนเวลากลบัไปได้แล้วละก.็..

หากหล่อนรู้ว่าผู้ชายปอนๆ ท่าทางตดิดนิที่มาคอยตามจบีจนตวัเอง

เผลอมใีจตอบเมื่อครั้งเรยีนมหาวทิยาลยั มพีื้นเดมิตรงข้ามกบัที่เขาพยายาม

แสดงออกในตอนนั้นอย่างสิ้นเชงิ ถ้ารูว่้าเป็นลกูหลานของคุณสรุยิะ อนนัต-

แสง เจ้าของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคตะวันออก มีทั้งชื่อเสียง
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และเงนิทอง ทั้งหล่อนและภาสกรคงไม่อยู่ในสถานะเช่นทุกวนันี้ หล่อนคง

ไม่ต้องเลือกระหว่างอนาคตที่เคยตั้งมั่นว่าจะไม่มีวันยอมล�าบากอีก...กับ

ความรกั

“ภาส” จิตรานุชเสียงสั่นเครือเมื่อเรียกชื่อเขา แต่ดูเหมือนอีกฝ่าย 

ไม่ได้ให้ความสนใจหล่อนเพิ่มขึ้นเลย

“คุณออกไปจากห้องผมเถอะ แขกของผมต้องการพกัผ่อน”

ภาสกรคลี่ผ้าห่มคลุมให้คนที่หลบัสนทิอยู่บนเตยีง ไม่ได้หนักลบัมา

มองคนที่พยายามเรียกร้องความสนใจจากเขาเลยแม้แต่นิด แต่เมื่อแขก 

ไม่ได้รับเชิญเดินปึงปังออกไปแล้วจริงๆ เขาก็อดไม่ได้ที่จะเหลียวกลับไป

มองประตูแล้วถอนหายใจยาว ก่อนหนักลบัมามองคนที่ยงัหลบัสนทิ

“หลับได้สบายจริงนะแม่คุณ คนอื่นเขาทะเลาะกันเสียงดังขนาดนี้ 

ยงัไม่ยอมตื่นอกี” 

เขาเลื่อนมือไปปัดปอยผมที่ตกลงมาปรกใบหน้าสวย เลยเผลอตัว

พนิจิดดู้วยว่าผู้หญงิที่หลบัสนทิอยูต่รงหน้าละม้ายคล้ายกบัวยัเดก็ตรงไหน

บ้างที่ท�าให้เขาจ�าหล่อนได้ตั้งแต่แรกเหน็ หลงัจากพจิารณาอยู่ชั่วครู่กส็รุป

กับตัวเองว่าคงเป็นดวงตาสวยที่บัดนี้ปิดสนิทและปากกระจับได้รูป ส่วน

โครงหน้านั้นดูสวยคมขึ้นมากทเีดยีว

มือที่ปัดปอยผมเลื่อนไปแตะหน้าผากมน จึงสัมผัสได้ถึงไอร้อนใน

ตวัอกีฝ่าย คงจะไข้ขึ้นเพราะบาดแผลจากอุบตัเิหตุ เขาลุกขึ้นไปเตรยีมน�้า

ใส่ชามกบัผ้าสะอาดมาวางไว้ที่หวัเตยีง กพ็อดไีด้ยนิเสยีงเคาะประตู

“เข้ามาได้” ชายหนุม่เอ่ยอนญุาต จงึเหน็ว่าเป็นสาวใช้ชื่อยิ้มคนเดมิที่

อุ้มเดก็กลบัมา พร้อมด้วยนยันา หวัหน้าแม่บ้าน

“เห็นว่าคุณภาสอยากได้คนมาช่วยเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แขกหรือ

คะ พอดคีนอื่นๆ นอนกนัหมดแล้ว พี่เลยอาสามาช่วยค่ะ”

“อ้อ งั้นรบกวนพี่นาด้วยนะครบั ผมจะไปรอในห้องท�างานก่อนแล้ว

กนั” กล่าวจบจงึเปิดประตไูปยงัอกีห้องที่เชื่อมต่อกนั ใช้เป็นห้องท�างานของ
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เขานั่นเอง

สองคนที่ถูกทิ้งไว้กับแขกมองหน้ากัน มีข้อสงสัยอย่างเดียวกัน  

ใครที่ได้เข้ามาเห็นตรงนี้ตอนนี้เหมือนกับทั้งสองคนก็คงอดฉงนไม่ได้ 

เหมอืนกนั ปกตภิาสกรค่อนข้างหวงความเป็นส่วนตวัรวมไปถงึพื้นที่ส่วนตวั 

ห้องนอนของเขานอกจากเด็กรับใช้ที่ท�าความสะอาดประจ�าแล้วก็ไม่เคยมี

ใครเข้ามายุม่ย่าม จงึน่าแปลกใจไม่น้อยว่าวนันี้ภาสกรให้แขกที่ไม่มใีครรูจ้กั

เลยมาใช้ห้องส่วนตัว แม้นัยนาจะอดห่วงไม่ได้เรื่องความเหมาะสมและ

สายตาของคนในบ้านหากรู้เห็นเข้า แต่ก็ไม่กล้าปริปากทักท้วงแต่อย่างใด 

เพราะอย่างที่บอกว่าชายหนุ่มมักไม่ชอบให้คนอื่นมายุ่มย่ามหรือก้าวก่าย

เรื่องส่วนตวันกั

จวบจนงานในหน้าที่เสรจ็สิ้น สาวใหญ่จงึโผล่หน้าเข้าไปในห้องท�างาน

ของเขา

“เรยีบร้อยแล้วค่ะคุณภาส พี่ให้เดก็นอนบนเตยีงด้วย บ้านเราไม่มี

เดก็อ่อนมานานแล้วกเ็ลยไม่มเีตยีงเดก็ คงต้องระวงัตกหน่อยนะคะ”

“ครบั ขอบคุณพี่นามาก”

“พี่สั่งยิ้มไว้แล้วว่าให้เตรยีมพร้อมตลอด เผื่อเดก็ตื่นมากลางดกึหรอื

มปีัญหาอะไร โทรศพัท์ลงไปได้ตลอดเวลาเลยนะคะ”

ภาสกรพยกัหน้า กล่าวขอบคุณอกีครั้ง แล้วกลบัเข้ามาในห้องนอน 

รอจนกระทั่งสองคนออกไปจากห้อง แล้วครุ่นคิดว่าจะระวังอย่างไรไม่ให้

เดก็ตกเตยีง สงสยังานนี้คงต้องนั่งเฝ้ากนัทั้งคนื

ชายหนุ่มหย่อนกายลงนั่งพงิหวัเตยีงอกีฝั่งหนึ่ง มองสองชวีติที่นอน

หลับสนิทร่วมเตียงแล้วก็อดรู้สึกแปลกใหม่ไม่ได้ โดยเฉพาะกับหญิงสาว 

ที่รู้จักกันครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว ยังอดถามตัวเองไม่ได้ว่าเพราะเหตุใด 

จงึตดัสนิใจให้ความช่วยเหลอืแทบจะทนัทโีดยไม่ลงัเล 

สงสารอย่างนั้นหรอื หรอืเป็นเพราะหล่อนเคยพยายามช่วยชวีติเขา

ไว้คราวนั้น ท�าให้นิ่งดูดายไม่ได้
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ชื่อผู้มีอิทธิพลสองคนที่ตามตะวันเอ่ยถึงเมื่ออยู่บนรถโดยเฉพาะ

เปรมพงษ์ ประกอบกับความสวยของหล่อนและท่าทางหวาดหวั่นแบบนั้น 

ท�าให้เขาพอจะเดาปัญหาของอกีฝ่ายออกเลาๆ บ้างแล้ว



๔

ตามตะวันสะดุ้งตื่นเพราะเสียงร้องไห้ของน้องสาว ผวาจะเข้าไป
อุ้มน้องขึ้นมาปลอบก็พบเพียงเตียงว่างเปล่า ยังไม่ทันมีเวลาส�ารวจรอบๆ 

ตัวก็ต้องแปลกใจกับภาพตรงหน้าเป็นอันดับแรก ผู้ชายที่ขับรถเฉี่ยวและ

ช่วยเหลือหล่อนเมื่อตอนเย็นก�าลังอุ้มน้องสาวของหล่อนพาดไหล่ เดินไป 

เดนิมาในห้องแล้วลูบหลงัเลก็ๆ อย่างปลอบโยน 

มองอย่างนี้แล้วเขาดูอ่อนโยนกว่าเมื่อแรกพบกนัเป็นไหนๆ

พอเห็นหล่อนตื่น เขาก็ยกนิ้วชี้ขึ้นแตะริมฝีปากเป็นสัญญาณห้าม 

ไม่ให้เสยีงดงั ตามตะวนัเลยได้แต่นิ่งเงยีบ เพราะน้องสาวที่ร้องไห้จ้าเมื่อครู่

ค่อยๆ เงยีบเสยีงลงแล้ว เหลอืเพยีงเสยีงสะอื้นเบาๆ รอจนเสยีงสะอื้นนั้น

ขาดหายไป เขาจงึพาร่างเลก็มาวางลงบนเตยีงข้างตวัหล่อน 

“คงจะนอนผวา”

ตามตะวนัเหน็ด้วย เพราะหากหวินมหรอืต้องเปลี่ยนผ้าอ้อม คงไม่

หลบัไปอกีครั้งโดยแค่ปลอบเป็นแน่

“ที่นี่ที่ไหนคะ” หญิงสาวมองรอบตัว ถามเขาเสียงเบา ไม่อยาก
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รบกวนน้อง แต่ไม่ถามกไ็ม่ได้เพราะค้างคาใจ

“ที่บ้านผมเอง”

“แล้วห้องนี้?”

“ห้องผม”

ตามตะวันไม่รู้ว่าตัวเองควรท�าอย่างไรเมื่อค�าตอบห้วนสั้นนั้นจบลง 

ที่รู้ๆ  ตอนนี้คอืตกใจไม่น้อย ทั้งตกใจทั้งหวาดหวั่น หากหล่อนตื่นขึ้นมาแล้ว

ภาพที่เห็นไม่ใช่อย่างเมื่อครู่ หล่อนอาจจะโวยวายอาละวาดอย่างที่เคยเห็น

ในละครไปแล้วกไ็ด้ แต่ตอนนี้ได้แต่มองท่าทางนิ่งขรมึของคนตรงหน้าแล้ว

กะพรบิตาปรบิๆ ในใจเตม็ไปด้วยค�าถามมากมาย แต่ไม่รู้ว่าจะเรยีบเรยีง

ค�าถามแรกอย่างไรดี

“นอนต่อเถอะ อกีนานกว่าจะเช้า” เขาสั่งโดยไม่ต้องรอให้มคี�าถามอกี

“ที่นี่ที่ไหนคะ” ตามตะวนัรูว่้าตวัเองท�าให้อกีฝ่ายงง เพราะเขากต็อบ

มาแล้ว จงึแก้ไขค�าถามให้กระจ่างขึ้น “ฉนัหมายถงึ บ้านคุณ...อยู่ที่ไหน”

“ชลบุร”ี

เขาพาหล่อนออกจากจันทบุรีมาถึงชลบุรี แม้ไม่ไกลนัก แต่ด้วย

หล่อนยงัมห่ีวงหลายอย่างอยูท่ี่บ้าน ทั้งแม่ ทั้งพี่ชาย ยงัมโีรงงานอกี จงึอด

วิตกกังวลไม่ได้ หน�าซ�้าเขาบอกว่าจะพาหล่อนไปที่โรงพยาบาลนี่นา ไม่ใช่ 

ที่นี่

“แล้วคุณพาฉนั...”

ภาสกรท�าหน้าเคร่งเป็นสญัญาณให้อกีฝ่ายเงยีบ

“มีค�าถามอะไรก็เก็บไว้ตอนเช้า ตอนนี้นอนลงแล้วหลับซะ ถ้าน้อง

คุณตกใจตื่นขึ้นมาอีกแล้วจะยุ่ง สภาพคุณตอนนี้คงไม่พร้อมจะดูแลน้อง

หรอก บอกก่อนเลยนะว่าผมเลี้ยงเดก็ไม่เป็น”

คนตรงหน้าท�าเสียงเหมือนขู่ ซึ่งก็ได้ผล ตามตะวันปิดปากสนิท 

อย่างเสยีไม่ได้ หากน้องตาวตื่นมาร้องไห้โยเยอกีคงไมพ่น้เป็นภาระของเขา

แน่ๆ แต่หล่อนยังไม่ทันเอนตัวลงนอน ภาสกรก็เดินมายังฝั่งที่หล่อนอยู่ 
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ตามตะวันสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อเขายกมือขึ้นมาแตะหน้าผากหล่อนแผ่วเบา 

รู้สกึถงึไออุ่น

“น่าจะได้เวลากนิยาอีกรอบแล้วมั้ง” ภาสกรคว้ายาเม็ดจากซองของ

โรงพยาบาลมาใส่มอือกีฝ่าย พร้อมทั้งรนิน�้าจากเหยอืกใส่แก้วส่งให้ตามหลงั 

หญิงสาวว่าง่าย เอายาใส่ปากแล้วรับแก้วน�้าจากมือเขามาดื่มตาม 

รูส้กึแปลกที่มผีูช้ายตวัโตๆ มาท�านั่นท�านี่ให้ เพราะหลงัจากที่หล่อนเสยีพ่อ

ไปแล้วก็ยังไม่เคยมีผู้ชายคนไหนมาคอยดูแลใกล้ชิดอย่างนี้อีกเลย แม้แต ่

พี่ชายของหล่อนก็ไม่เคย และอาจเพราะตอนนี้หล่อนไม่สบาย จิตใจจึง

อ้างว้าง ทั้งยงัมปัีญหาที่ทบัซ้อนกนัเข้ามาก่อนหน้านี้ อยู่ๆ  หยาดน�้าตากร่็วง

หล่นลงอาบแก้ม

และนั่นส่งผลให้หวัใจคนมองเหน็ไหวตามอย่างไม่มเีหตุผล

“เป็นอะไรไป เจบ็ตรงไหน” เขาถามเสยีงอ่อน

หล่อนส่ายหน้าหวอื ปาดน�้าตาลวกๆ

“รูส้กึยงัไงกใ็ห้รบีบอก บ้านนี้มหีมออยูด้่วยคนหนึ่ง คงพอช่วยอะไร

ได้”

“ฉัน...ไม่เป็นไรค่ะ...ฉันจะนอนแล้ว” หล่อนเองก็ไม่รู้จะอธิบายอีก

ฝ่ายอย่างไรด ีจงึตดับทท�าตามค�าสั่งก่อนหน้าของเขาอย่างง่ายดาย เอนตวั

ลงนอนข้างๆ น้องสาว ปล่อยให้อกีฝ่ายดงึผ้าห่มขึ้นมาคลุมตวัให้

“งั้นกร็บีหลบัซะ ตื่นมาพรุ่งนี้จะได้รู้สกึดขีึ้น”

ตามตะวันหลับไปอย่างรวดเร็วเพราะความอ่อนล้าที่สะสมมาทั้งวัน

ยงัไม่หมดไป ก่อนกลบัไปนั่งเฝ้าในต�าแหน่งเดมิชายหนุ่มยงัแตะหลงัมอืลง

บนหน้าผากมนอกีครั้งเพื่อความสบายใจ แล้วกถ็อนหายใจยาว

“นี่ถ้าไม่ใช่เพราะเธอเคยช่วยฉนัไว้เมื่อก่อนละก ็อย่าคดิว่าฉนัจะทน

น�้าตาเธอนะ แม่เด็กขี้แย” เสียงเข้มที่บอกกับคนหลับนั้นคล้ายบอกย�้า

ท�าความเข้าใจกบัตวัเองเสยีมากกว่า
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ตามตะวันตื่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อมีเสียงเคาะประตู เด็กสาวหน้าตา
ธรรมดาท่าทางใสซื่อก้าวเข้ามาในห้อง หล่อนจงึรูว่้าตวัเองตื่นสายมากทเีดยีว

เมื่อเหลอืบมองนาฬิกาตรงหวัเตยีง

“อรุณสวสัดิ์ค่ะคุณ ตื่นพอดเีลย คุณภาสสั่งให้หนูมาดูแลคุณค่ะ”

“น้องสาวฉนัล่ะคะ” ตามตะวนัตกใจเมื่อเหลยีวมองข้างตวัแล้วไม่พบ

น้อง

“อุ้มลงไปดูแลข้างล่างแล้วค่ะ น้องตื่นขึ้นมาร้องไห้โยเยใหญ่เชียว 

สงสยัจะหวินม เอ้อ น้องสาวคุณชื่ออะไรคะ หนูจะได้เรยีกถูก”

“ชื่อตาวจ้ะ”

“หนูตาว” สาวใช้ทวนชื่ออุบอิบคนเดียวราวกับพยายามจ�าให้ขึ้นใจ 

“แล้วคุณล่ะคะชื่ออะไร หนูจะได้เรยีกถูกเหมอืนกนั”

“ฉนัชื่อตามจ้ะ”

“ว้า!” คนถามเกาศรีษะ “ท�าไมชื่อคล้ายกนัจงั แล้วหนจูะจ�าผดิจ�าถกู

หรอืเปล่าเนี่ย”

ตามตะวนัยิ้มกบัท่าทางซื่อๆ ของอกีฝ่าย

“แล้วเธอชื่ออะไรหรอื ฉนัจะได้เรยีกถูกเหมอืนกนั”

“หนูชื่อยิ้มค่ะ เป็นลูกสาวของแม่ครวับ้านนี้ค่ะ”

“ชื่อน่ารกัจงั จ�าง่ายดดี้วย” 

คนถกูชมยิ้มหน้าบาน ตามตะวนัพนิจิใบหน้าเดก็ที่ก�าลงัตอบค�าถาม

หล่อน คงอายุประมาณสบิห้า ไม่เกนิสบิเจด็ 

“ยิ้มท�างานตั้งแต่เดก็อย่างนี้เลยเหรอ ไม่ผดิกฎหมายเหรอจ๊ะ”

“ไม่ถงึขั้นท�างานหรอกค่ะ หนกูช่็วยงานคณุท่านบ้างเท่าที่จะท�าได้ คณุ

ท่านไม่ได้บงัคบัหรอกค่ะ คุณท่านให้ทุนหนูเรยีนหนงัสอืค่ะ”

“อ้อ” ตามตะวนัพยกัหน้าเข้าใจประเดน็เรื่องการท�างาน “คุณท่านนี่

คอื...”

“คุณท่านคอืคุณปู่กบัคุณย่าของคุณภาสค่ะ”
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ตามตะวันท�าเสียงรับรู้ จากนั้นเมื่อหล่อนไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติม  

เดก็สาวจงึถามหล่อนต่อ

“คุณจะเข้าห้องน�้าเลยมั้ยคะ เดี๋ยวหนูพาไป”

“ฉนัอยากอาบน�้าจงัเลย”

“อย่าเพิ่งอาบเลยค่ะ คณุภาสว่าคณุยงัมไีข้อยู ่แถมขากเ็จบ็ เดี๋ยวไป

ลื่นล้มในห้องน�้าเข้าหนูจะถูกดุเปล่าๆ ถ้าอย่างนั้นหนูเตรยีมของให้คุณเชด็

ตวันะคะ” เดก็สาวว่าแล้วก�าลงัจะผละเข้าห้องน�้าเพื่อท�าหน้าที่

“เดี๋ยวจ้ะยิ้ม ถ้าท�าธุระเสรจ็แล้วฉนัลงไปข้างล่างได้หรอืเปล่า”

คนถูกถามท�าหน้าฉงน 

“ได้สคิะ ท�าไมจะไม่ได้ เดี๋ยวพอคุณเชด็ตวัเปลี่ยนเสื้อผ้าเสรจ็หนูก็

จะพาคณุลงไปกนิข้าวข้างล่าง อนันี้คณุภาสสั่งไว้เอง บอกวา่คณุอดุอูอ้ยูแ่ต่

ในห้องคงจะไม่ด”ี

ตามตะวันยิ้มอ่อนๆ ให้อีกฝ่าย ไม่รู้สิ...แต่ลักษณะของการพาตัว

หล่อนมาที่นี่ มองในแง่หนึ่งก็คล้ายกับการถูกลักพาตัวมาอย่างไรอย่างนั้น 

ท�าให้หล่อนอดหวั่นใจไม่ได้จนถงึเดี๋ยวนี้ 

“แล้วคณุ...” ตามตะวนัอกึอกั ไม่คุน้ที่จะเรยีกชื่อเขาตามที่เดก็รบัใช้

เรยีกนกั 

“คุณภาสน่ะหรอืคะ”

“จ้ะ เขาอยู่หรอืเปล่า”

“คุณภาสออกไปท�างานตั้งแต่เช้าแล้วละค่ะ แต่เดี๋ยวก็คงกลับมา 

ได้ยนิคุณเขาบอกไว้ว่าอย่างนั้นนะคะ”

เที่ยงวันต่อมา ปารณกลับมาถึงชลบุรีและตรงดิ่งมายังออฟฟิศ
โรงงานผลิตสิ่งทอซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแสงอนันต์ หลังจากหาย

หน้าไปท�างานตามค�าสั่งของเจ้านายอยู่หนึ่งคนืกบัอกีครึ่งวนั

“ได้เรื่องเรว็ดนีี่” ภาสกรเอ่ยทกัทายลูกน้องคนสนทิ ผ่อนคลายจาก
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งานตรงหน้า เอนหลงัพงิพนกัเก้าอี้

“งานไม่ยากนี่ครับ แถมคนใกล้ตัวทั้งนั้น” ปารณนั่งลงบนเก้าอี้ 

ตรงข้ามเจ้านายตน

“ว่ามา” ภาสกรวางปากกาแล้วปิดแฟ้มงาน

“เริ่มที่เรื่องของเสี่ยทะนงศกัดิ์ก่อนแล้วกนันะครบั เท่าที่ผมสบืทราบ

มาคือ ตอนนี้พี่ชายของคุณตามตะวันไปเป็นหนี้ที่บ่อนเสี่ยทะนงศักดิ์อยู่

หลายล้านเพราะผพีนนัเข้าสงิ แล้วกอ็ย่างที่รู้ๆ กนัละครบั เมื่อไม่มเีงนิใช้

หนี้กต็้องมอีะไรมาขดัดอก บงัเอญิว่าน้องสาวลูกหนี้คนนี้ของเสี่ยสวยมาก

เสยีด้วย งานนี้เสี่ยทุม่ไม่อั้นเชยีวละครบั แว่วมาว่าเสนอให้พี่ชายเธอเล่นฟรี

ทั้งปีทั้งชาตถิ้าคุณตามตะวนัยอมตกลง”

ฟังจบตรงนี้ภาสกรกห็วัเราะ

“ไอ้เสี่ยหื่นกามนี่ช่างไม่มีหัวคิดซะเลย เสนอให้น้องสาวเขาไปเป็น 

อหีนูแลกกบัการให้พี่ชายเขากลายเป็นผพีนนัอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยนะ”

“กน็ั่นสคิรบั แต่นั่นละ เจ้าของบ่อนจะมเีงื่อนไขอะไรมาเสนอต่อรอง

อกีนอกจากเรื่องนี้ คงเหน็ว่าเสนอมาทุกทางแล้ว บบีด้วยเรื่องเงนิแล้วกย็งั

ไม่ได้ เลยยื่นข้อเสนอบ้าบอแบบนี้”

“แล้วตอนนี้พี่ชายเธออยู่ที่ไหน”

“กย็งัเข้าๆ ออกๆ บ่อนนั่นแหละครบั แต่ไม่ค่อยมใีครให้เครดติแล้ว 

อาศยัขายสมบตัเิก่าเลก็ๆ น้อยๆ เล่นพนนัไปวนัๆ สงสยัจะเสพตดิจนเข้า

เส้นเลอืดแล้วจรงิๆ”

ภาสกรส่ายหน้าอย่างสังเวชใจ สั่งปารณให้จัดการเรื่องของต่อยศ

และที่บ้านของตามตะวนัอกีนดิหน่อย แล้วจงึถามเรื่องต่อไป

“แล้วอกีเรื่องล่ะ”

“เรื่องคุณเปรมพงษ์ใช่ไหมครบั” 

เมื่อเจ้านายพยกัหน้าว่าใช่ ปารณจงึเริ่มรายงานต่อ 

“รายนี้เหน็ว่าเข้าทางพ่อเลี้ยงของเธอที่ชื่อทว ีแรกเริ่มเลยคอืนายทวี



54  l  แ ส ง ต ะ วั น ข อ ง หั ว ใ จ

คนนี้อยากลงเล่นการเมืองท้องถิ่นแต่ไร้ผู้สนับสนุน จะมาขอให้คุณเปรม-

พงษ์ช่วยสนับสนุน ตนก็ไม่มีอะไรจะแลกเปลี่ยน เพราะอะไรๆ ทางคุณ

เปรมพงษ์กม็เีหนอืกว่าทั้งนั้น แต่มาจบัทางเรื่องผูห้ญงิของคณุเปรมพงษ์ได้ 

เรื่องมนักเ็ลยจบลงอย่างที่เรารู้ๆ กนันี่ละครบั”

“แค่เพราะอ�านาจกบัตณัหาแท้ๆ” คนฟังส่ายหน้า ฟังจากรายงานของ

ปารณแล้ว กน็บัว่าตามตะวนัเป็นผูห้ญงิที่มใีจคอเดด็เดี่ยวไม่น้อยที่กล้าต้าน

พายุใหญ่ทั้งที่แทบจะเรยีกได้ว่าเหลอืตวัคนเดยีวแบบนั้น

“ครบั แต่กเ็พราะสองอย่างนี้ละที่ท�าให้โลกเราวุน่วายอยูอ่ย่างทกุวนั

นี้” ปารณเหน็ด้วยและสรุปก่อนจะเปลี่ยนเรื่อง “ตอนบ่ายมธีุระด่วนอะไร

หรอืเปล่าครบั” 

อนัที่จรงิเขาเป็นเลขาฯ ของภาสกร ย่อมต้องรูต้ารางงานของเจ้านาย

อยู่แล้ว แต่เพราะหายไปจัดการธุระให้เจ้านายข้ามคืนจึงต้องขอข้อมูล 

เพิ่มเตมิบ้าง เผื่อว่าระหว่างนั้นเจ้านายเปลี่ยนแปลงอะไร

“ท�าไมหรอื”

“คอื...” ปารณยกมอืขวาลบูท้องที่ส่งเสยีงประท้วงแล้วท�าหน้าละห้อย 

“ตั้งแต่เช้ามายงัไม่มอีะไรตกถงึท้องเลยครบั ความจรงิคอืตั้งแต่เมื่อคนื”

ภาสกรยิ้มข�ามุมปากแล้วแกล้งถาม

“รวมถงึเรื่องนอนด้วยใช่ไหม”

“ครบั” ปารณตอบรบัอย่างรวดเรว็พร้อมกบัหวัเราะเบาๆ ส่งผลให้

เจ้านายยิ้มมุมปาก

“ไหนว่างานง่ายๆ”

“โธ่! รายงานเจ้านายนี่ครบั จะให้บอกว่างานยากเหลอืเกนิ เหนื่อย

มากๆ เดี๋ยวโดนเจ้านายไล่ออกกนัพอด”ี ปารณหวัเราะแก้เก้อ รู้ว่าถงึพูด

ตามตรงภาสกรก็ไม่ว่าอะไร แต่เป็นเพราะเขาติดพูดอะไรทีเล่นทีจริงตาม

อุปนสิยัส่วนตวัมากกว่า

“ถ้าอย่างนั้นนายกไ็ปหาอะไรกนิแล้วกลบัไปพกัผ่อนเถอะ วนันี้ไม่มี
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อะไรส�าคญัแล้ว หลงัเสรจ็งานตรงหน้านี้ฉนักจ็ะกลบับ้านแล้วเหมอืนกนั”

“กลบับ้าน?” ค�านี้ท�าให้ดวงตาของคนฟังปรากฏแววประหลาดใจ

“กลับบ้านมีอะไรให้ต้องแปลกใจ” ภาสกรย้อนถาม ไม่เชิงดุ แต่ก็ 

ไม่วายแฝงน�้าเสยีงจรงิจงัตามแบบฉบบั

“ก.็..” ปารณอ�้าอึ้ง จะไม่ให้แปลกใจได้อย่างไร ตั้งแต่รู้จกัและท�างาน

ด้วยกนัมา ค�าว่า ‘กลบับ้าน’ ไม่ใช่ค�าที่ออกจากปากภาสกรบ่อยนกั แทบไม่

อยากนับครั้งด้วยซ�้า เพราะนานมากๆ เขาถึงจะมีโอกาสได้ยินเสียทีหนึ่ง 

อาจเพราะ ‘บ้าน’ ที่ภาสกรกลบัไปนั้นไม่ใช่บ้านส�าหรบัเจ้านายเขาจรงิๆ แม้

จะเป็นบ้านของคุณสุรยิะ ปู่ของภาสกรเองกต็าม ชายหนุ่มมกัหมกตวัอยู่ที่

ท�างานหรอืไม่กบ็้านเพื่อนฝูง กลบับ้านแต่ละครั้งกด็กึดื่นอย่างที่ต้องแน่ใจ

ว่าจะไม่พบปะคนในบ้าน หรือหากมีวันว่างก็หลบไปพักผ่อนที่ไกลๆ เสีย

มากกว่า เป็นอันรู้กันส�าหรับคนที่รู้จักภาสกรดีพอว่า บ้านนั้นมีสมาชิกที่ 

ชายหนุ่มไม่อยากพบหน้าหรอืยุ่งเกี่ยวด้วยเท่าไรถงึสองคน

“ก.็..อะไร”

“แปลกใจนี่ครบั คุณภาสไม่เหน็เคยกลบับ้านตั้งแต่หวัวนัสกัท ีหรอื

ว่า...”

ปารณเพิ่งจะนึกสงสัย เขาสืบเรื่องต่างๆ อยู่หนึ่งคืนกับอีกครึ่งวัน  

รู้มาหมดเท่าที่ต้องรู้ตามค�าสั่ง แต่กลับลืมสืบว่าตอนนี้คนที่เป็นต้นตอของ

เรื่องทั้งหมดอยู่ที่ไหน มีชีวิตสุขสบายดีหรือไม่หลังแยกย้ายกันไปเมื่อคืน 

เผื่อต้องรายงานเจ้านายด้วย แปลกที่เจ้านายกไ็ม่ได้ถามไถ่ถงึสกัค�า

“เมื่อคืนที่คุณภาสไปส่งคุณตามตะวัน เรียบร้อยดีหรือเปล่าครับ”  

ปารณซ่อนยิ้มขณะถาม

“นายมีหน้าที่ซักไซ้ฉันตั้งแต่เมื่อไหร่กัน” ภาสกรย้อนถามบ้าง ท�า

เสยีงเข้มกลบเกลื่อน

“กม็นัเป็นงานในหน้าที่ด้วยไม่ใช่หรอืครบั คณุภาสให้ผมสบืเรื่องคณุ

ตามตะวนั ผมกเ็พิ่งนกึได้ว่าลมืสบืไปเรื่องหนึ่งคอื ตอนนี้เธอก�าลงัสุขทุกข์
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ร้ายดยีงัไงหลงัจากแยกกนัเมื่อคนืแล้ว” ปารณอธบิายยิ้มๆ

“กเ็ลยมาสบืเอากบัฉนังั้นส”ิ

“โธ่! คณุภาสเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กบัเธอนี่ครบั ผมกต้็องเริ่มสบืจาก

ตรงนี้ละ” ชายหนุ่มแกล้งยวน

ภาสกรหวัเราะในล�าคออย่างนกึขนัที่ลูกน้องคนสนทิรู้ทนั

“ทั้งหมดกเ็ป็นอย่างที่นายคดินั่นละ...ถ้าเผื่อนายคดิถูกนะ”

“นั่นไง” ปารณตบเข่าฉาด “มนิ่า”

“มนิ่าอะไร”

“มนิ่าคุณภาสถงึอยากกลบับ้านเรว็น่ะสคิรบั”

“อย่าคาดเดาเลยเถดิ” อกีฝ่ายรบีปรามเสยีงหนกั ส่วนประโยคถดัมา

นั้นไม่แน่ใจนกัว่าเป็นการอธบิายหรอืแก้ตวั “ฉนักแ็ค่รบัผดิชอบตามความ

จ�าเป็นเท่านั้นหรอก”

“ครับผม” ปารณแกล้งตอบรับอย่างง่ายดายทั้งที่มีรอยยิ้ม ต่อมา

เมื่อนกึถงึอะไรบางอย่างขึ้นมาได้กอ็ดหนกัอกหนกัใจแทนเจ้านายไม่ได้ “แต่

ว่าพาไปอยู่ที่นั่นจะไม่เป็นไรหรอืครบั ไม่เท่ากบัพาเข้าดงเสอืเสยีเองหรอื”

“ไม่หรอก ฉนัคดิอย่างรอบคอบแล้วถงึตดัสนิใจ”

“หมายความว่าคุณภาสตั้งใจ?” แม้จะสรุปได้แบบนั้น แต่หวัคิ้วของ

ปารณกย็งัพนักนัยุง่ด้วยเดาไม่ถกูว่าเจ้านายตั้งใจจะท�าอะไร “ผมยงัไม่ค่อย

เข้าใจอยู่ด ีแต่ถ้าคุณภาสมอีะไรให้ผมช่วยละก ็บอกได้ทนัทเีลยนะครบั”

“ขอบใจมากปารณ อาจมเีรื่องอะไรที่ต้องให้นายช่วยอกีเป็นแน่ แต่

ตอนนี้นายกลบัไปพกัผ่อนได้แล้ว ขอบใจมากที่เป็นธุระให้”

ปารณตอบรับค�าขอบคุณนั้นด้วยรอยยิ้มก่อนจะลากลับ แม้จะคิด

ไม่ออกทันทีทันใดในตอนนั้น แต่หลังจากคิดทบทวนอยู่ไม่นาน เขาก็คาด

เดาวา่ภาสกรอาจน�าคตทิี่ว่า ‘ที่ที่อนัตรายที่สุด คอืที่ที่ปลอดภยัที่สดุ’ มาใช้

กเ็ป็นได้
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“หนู!”
ตามตะวันละสายตาจากแปลงดอกกุหลาบกว้างขวางตรงหน้าเมื่อ

ได้ยินเสียงเรียก คาดเดาว่าเจ้าของเสียงนั้นต้องเรียกหล่อน เพราะตอนนี้

คนที่ยนือยูบ่รเิวณนี้มเีพยีงหล่อนคนเดยีวเท่านั้น เมื่อหนักลบัมายงัต้นเสยีง

จึงพบชายวัยกลางคนท่าทางภูมิฐานแต่งตัวดี ใบหน้ามีรอยยิ้มกว้างและดู

เหมอืนมรีอยแปลกใจมากมายซ่อนอยู่ในนั้นด้วย

หญงิสาวแน่ใจว่าไม่เคยเหน็หน้าเขามาก่อน แต่เขากลบัท�าเหมอืนรูจ้กั

หล่อนด ีถงึกระนั้นหญงิสาวกร็บีวางไม้ค�้าลงบนเก้าอี้เหลก็ดดัตวัยาวใกล้ๆ 

แล้วพนมมอืไหว้ ด้วยคดิว่าเขาต้องเป็นผูใ้หญ่คนหนึ่งในบ้านหลงันี้แน่นอน

ชายวยักลางคนตรงหน้าหล่อนไม่ได้รบัไหว้ แต่สิ่งที่ท�าให้ตามตะวนั

ตกใจคอื การที่เขาขยบัเข้ามาใกล้แล้วเอื้อมมาแตะมอืซึ่งก�าลงัยกขึ้นไหว้ของ

หล่อน จนตามตะวนัสะดุ้งปล่อยมอืและผละถอยหลงัออกไปเลก็น้อย แต่

กท็�าได้เท่านั้นเพราะข้อเท้ายงัเจบ็อยู่

“หนมูาอยูท่ี่นี่ได้อย่างไร” เมื่อเหน็ท่าทางตกใจของหญงิสาว ผู้มาใหม่

กย็อมถอยออกไปก้าวหนึ่งอย่างระวงัท่าทมีากขึ้น

“เอ่อ...” ตามตะวันไม่ทราบว่าจะตอบอย่างไรดี เพราะยังงุนงงกับ

ค�าถามของอกีฝ่ายที่ดูเหมอืนรู้จกัหล่อนเป็นอย่างดี

“เอ...หรอืว่านายทวสี่งหนูมาที่นี่ แต่ท�าไมฉนัไม่รู้มาก่อน”

ชื่อของพ่อเลี้ยงท�าให้ใจของตามตะวนัหล่นวูบ เขารู้จกัทว ีพ่อเลี้ยง

หล่อน บวกกับท่าทางที่แสดงออกอย่างที่เรียกว่าค่อนข้างคุกคามเมื่อครู่  

นั่นแสดงว่าเขาอาจจะเป็น...

“คุณ...คุณอาคือใครคะ” ค�าเรียกขานนั้นป้องกันตัวเองอยู่ในระดับ

หนึ่ง ท�าใจดสีู้เสอืยิ้มให้ หวงัว่าเรื่องจะไม่ได้เป็นอย่างที่หล่อนคดิ

“อ้าว!” ชายวยักลางคนผู้นั้นท�าน�้าเสยีงประหลาดใจ “เรยีกเสยีห่าง-

เหนิเชยีว นี่หนไูม่รูจ้กัฉนัหรอื นายทวไีม่เคยให้หนดูรูปูของฉนัเลยหรอืไง”

“คุณ!” ตามตะวันอุทาน ไม่อยากให้เป็นอย่างที่คิดเลย แต่กิริยา
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ท่าทางของคนตรงหน้า รวมถงึชื่อพ่อเลี้ยงของหล่อนท�าให้ตามตะวนัหวั่นใจ

ว่าการคาดเดาของหล่อนเฉียดใกล้ความจริงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ หล่อน 

ไม่เคยพบหน้า ‘เปรมพงษ์’ เลยสักครั้ง แต่ได้ยินชื่อนี้บ่อยครั้งจากปาก 

พ่อเลี้ยง กับข้อเสนอที่ว่าหากหล่อนยอม ‘ตกลง’ นั่นก็เท่ากับว่าปัญหาที่

หล่อนต้องแบกรับอยู่ขณะนี้จะถูกสะสางไปทั้งหมด ทั้งหนี้สินของโรงงาน

และหนี้สนิจากการพนนัของพี่ชายด้วย แม้จะปลอบใจตวัเองว่าอาจไม่ใช่ แต่

เมื่ออกีฝ่ายให้ข้อมลูเพิ่มเตมิกลบัยิ่งท�าให้ตามตะวนัท�าแบบนั้นไมส่�าเรจ็เลย

“แต่ฉนัดูรูปหนูบ่อยนะ เพิ่งมโีอกาสได้เหน็ตวัจรงิวนันี้นี่เอง ในรูป

ว่าสวยแล้ว ตวัจรงิยิ่งสวยกว่า สวยมาก ทั้งสวยทั้งมเีสน่ห์ยิ่งกว่าที่ฉนัคาด

ไว้เสยีอกี”

เปรมพงษ์จ้องมองหญิงสาวอายุคราวลูกไม่วางตา ไล่มองไปทั้งตัว

เพื่อยืนยันค�าพูดก่อนหน้าของเขาให้ชัดเจนขึ้นอีก แล้วจึงเพิ่งสังเกตเห็นว่า

สาวสวยตรงหน้าบาดเจบ็ที่ขา หล่อนมไีม้ค�้ามาด้วย เพราะอย่างนี้เองทวถีงึ

ส่งลกูเลี้ยงมาให้เขาเวลานี้ อาจเพื่อป้องกนัหล่อนดื้อดงึแขง็ขนื เขาได้ยนิมา

ว่าที่ค�าตอบตกลงล่าช้าไปกว่าเดอืนนั้นเป็นเพราะตามตะวนัไม่ยอม คราวนี้

คงเหน็เป็นโอกาสเหมาะที่จะจบัหล่อนใส่พานมามอบให้เขาเสยีที

เขาเอื้อมมือไปสัมผัสไหล่บางแล้วกุมไว้ทั้งสองข้าง สัมผัสได้ว่าตัว

หล่อนเริ่มสั่นเทา แววตาหวาดหวั่นชดัเจน 

ท่าทางยงัไร้เดยีงสาอยู่เลย...ชายวยักลางคนนกึยิ้มกริ่มในใจ

ตามตะวนัตกใจ บดิไหล่ออกจากมอืที่รุกราน ตั้งท่าจะถอยห่างแต่

ข้อเท้าที่เจ็บไม่เอื้ออ�านวย จึงล้มลงไปกองกับพื้นหญ้า ดวงตาที่มองไปยัง

ชายที่ยนืตระหง่านอยูไ่ม่ไกลนั้นเตม็ไปด้วยความหวาดหวั่นและหยาดน�้าตา

ที่เริ่มเอ่ออย่างเสยีขวญั

เปรมพงษ์ตั้งท่าจะปรี่เข้าไปช่วยพยุง แต่ก็มีอันต้องชะงักไปเพราะ

เสยีงหนึ่งที่คุ้นเคย

“คุณพ่อคะ”
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เมื่อหนักลบัไปมองจงึเหน็ปรณีาเดนิเคยีงคูก่บัภาสกรตรงมายงัจดุที่

เขายนือยู ่ปรณีารบีมาขนาบข้างเกาะแขนผูเ้ป็นพ่อด้วยสหีน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 

ขณะที่เปรมพงษ์สะดดุใจเมื่อเหน็ภาสกรตรงเข้าไปพยงุ ‘ผู้หญงิของเขา’ ให้

ลุกขึ้นยืน แถมเมื่อยืนได้อย่างมั่นคงแล้ว ตามตะวันยังเกาะแขนหลบอยู ่

ด้านหลงัภาสกรราวกบัยดึชายหนุ่มเป็นที่พึ่งพงิ

สองคนนี้รู้จกักนั...ตั้งแต่เมื่อไร...ท�าไมเขาถงึไม่เคยรู้ไม่เคยเหน็

“พ่อนึกว่าหนูไปโรงพยาบาลแล้ว” เปรมพงษ์เบี่ยงข้อสงสัยของคน

สองคนที่เข้ามาใหม่ด้วยการหันไปถามลูกสาว เขานึกแบบนั้นจริงๆ ถึงได้

ดใีจหนกัหนาเมื่อพบตามตะวนัที่นี่ หากลกูสาวอยูด้่วยเขาคงไม่กล้าท�าอะไร

ประเจดิประเจ้อเช่นเมื่อครู่เป็นแน่

“คุณพ่อจ�าผดิวนัแล้วละค่ะ วนันี้วนัหยุดหนู”

“อาพงษ์รู ้จักตามด้วยหรือครับ” ภาสกรเอ่ยถามหยั่งเชิงอาเขย 

ราวกบัว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรก่อนหน้านี้มาเลย

“เปล่าหรอก” เปรมพงษ์ปฏเิสธ หากบอกว่าเขารู้จกัหรอือยากรู้จกั

หล่อนในฐานะอะไรต่อหน้าลูกสาว ไม่ใช่เรื่องดแีน่นอน “แค่เหน็ว่าหนูคนนี้

ยนือยู่คนเดยีวในสวน เลยเข้ามาทกัทาย แล้วนายล่ะ เอ่อ...แม่หนูคนนี้เป็น

แขกของนายหรอื”

“ครบั”

“เป็นแขกพเิศษเลยละค่ะ” ปรณีาถอืโอกาสนั้นเน้นย�้าเพิ่มเตมิ ภาพ 

ที่เหน็เมื่อครู่ท�าให้หญงิสาวเริ่มสงัหรณ์ใจไม่ดอีย่างประหลาด

“น้องคุณล่ะ” ภาสกรหันไปถามคนข้างหลัง เมื่อตอนนี้ต่างฝ่ายต่าง

นิ่งงนัไปกนัหมด

“อยู ่...เอ่อ...อยู ่ในบ้านค่ะ น่าจะนอนอยู่บนห้อง ยิ้มช่วยดูอยู ่”  

ตามตะวันกระตุกแขนเสื้อของชายหนุ่ม “คุณภาสคะ ฉันอยากไปหาน้อง 

แล้วค่ะ”

“ไปสิ” เขาฉวยไม้ค�้าบนเก้าอี้มาให้หล่อน เห็นอีกฝ่ายรับไปด้วยมือ
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อนัสั่นเทา แล้วยงัจบัไม้ค�้าเก้ๆ กงัๆ เพราะเพิ่งหดัใช้ เขาจงึฉวยไม้ค�้าจาก

มอืหล่อนกลบัไปวางพงิเก้าอี้อกีครั้ง แล้วหนัไปสั่งปรณีา

“เดี๋ยวปลาให้เดก็มาเอาไม้ค�้าไปส่งให้พี่ที่ห้องด้วยแล้วกนันะ”

“ได้ค่ะ”

เขาช้อนตัวหล่อนขึ้นอุ้มอีกครั้ง และคราวนี้ต่างจากครั้งก่อน เมื่อ

ตามตะวันไม่ได้ดิ้นรนขัดขืน หล่อนอยากออกจากตรงนี้ให้เร็วที่สุด และ

หล่อนกอ็ยากถามผู้ชายที่อุ้มหล่อนอยู่ตอนนี้ด้วยว่า เขามจีุดประสงค์อะไร

กันถึงได้พาหล่อนมาที่นี่ บ้านที่มีเปรมพงษ์อยู่ ในเมื่อเขารับรู้ตั้งแต่แรก 

อยู่แล้วเมื่อหล่อนเคยเอ่ยถงึเปรมพงษ์ ที่ส�าคญัถงึตอนนี้หล่อนรู้แล้วว่าเขา

มสี่วนเกี่ยวข้องกบัเปรมพงษ์อย่างไร

เขาโกหก...ที่ท�าเหมอืนไม่รู้จกัเมื่อหล่อนเอ่ยชื่อเปรมพงษ์

ตกลงว่าเขาคิดจะช่วยหล่อนให้รอดปลอดภัย หรือช่วยให้ตกนรก

เรว็ขึ้นกนัแน่

‘คุณยื่นมอืมาช่วยฉนัไว้...เพราะเหตุผลอะไรกนัแน่ คุณภาสกร’



๕

‘อุ้มกนัมาอกีแล้ว’
จิตรานุชก�าลังเดินออกจากห้องนอนของตนบนชั้นสาม มองลงมา 

เห็นภาพต�าตาต�าใจนั้นเข้าพอดี และมันก็ท�าให้หล่อนอดหวั่นไหวไม่ได้ 

เหมือนทุกๆ ครั้ง หล่อนรีบสาวเท้าลงบันไดมาให้ทันก่อนที่ภาสกรจะก้าว

เข้าห้องนอนของตวัเองไป

“นุชให้เด็กย้ายข้าวของของนุชกลับขึ้นไปแล้ว ห้องรับแขกก็เตรียม

ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว ใช้ได้เลย ตอนนี้ยิ้มก็ให้เด็กนอนอยู่ในห้องนั้น”  

หญงิสาวรบีบอก หล่อนไม่อยากเหน็ภาพเดมิๆ ให้แสลงใจอกีแล้ว

“ขอบคุณมาก” 

ค�าตอบรบัสั้นๆ ดงัขึ้น แต่ถงึอย่างนั้นจติรานชุกย็งัเหน็เขาอุม้ผูห้ญงิ

คนนั้นตรงไปที่ประตูห้องนอนของเขาเองอยู่ดีเหมือนไม่ได้ยินที่หล่อนบอก 

ท�าให้จติรานุชเม้มปากแน่นอย่างขดัใจปนน้อยใจ

“คุณยืนก่อน” เขาบอกเมื่อวางตามตะวันลงพื้นเพื่อที่เขาจะได้เปิด

ประตูห้องได้ถนดั แล้วจงึอุ้มหล่อนขึ้นมาอกีครั้ง เข้าไปในห้อง วางหล่อน
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ให้นั่งบนเตยีง

จติรานชุเหน็ภาพนั้นตั้งแต่ต้นจนจบเมื่อภาสกรเดนิกลบัมาปิดประตู

ห้องจนสนิท โดยไม่สนใจสายตาที่ทอดมองอย่างน้อยใจ ไม่สนความรู้สึก

หล่อนเลยสกันดิ ไม่แม้แต่จะปรายตามองว่าหล่อนกเ็หน็ภาพนั้นเหมอืนกนั 

เป็นอกีคนหนึ่งที่ยนือยู่ตรงนี้

ชายหนุม่กลบัไปนั่งลงบนเตยีงข้างๆ ตามตะวนั ไม่มเีวลาสนใจท่าทาง

ของจิตรานุช เขามองนัยน์ตาที่ไหวระริกอย่างหวาดหวั่นและเต็มไปด้วย

ค�าถามของตามตะวนัแล้วกถ็อนใจยาว

“ถ้าคุณมอีะไรจะพูดกพ็ูดมาเถอะ”

“คุณพาฉนัมาที่นี่ท�าไม” หล่อนเสยีงเข้มขึ้น ปลายประโยคไม่มหีาง

เสยีง บอกชดัว่าก�าลงัโกรธและหวาดหวั่นในเจตนาของเขา

“เพื่อรบัผดิชอบดูแลที่ผมขบัรถเฉี่ยวคุณ”

“คุณรู้จักนายเปรมพงษ์ด้วย อยู่บ้านเดียวกัน เป็นญาติกัน ทั้งที่ 

คณุเคยได้ยนิที่ฉนัพดูถงึเขาแล้ว แต่คณุท�าเหมอืนไม่รู้จกัเขา และพาฉนัมา

ที่นี่”

“ผมไม่ได้บอกคุณเลยสกัค�าว่าไม่รู้จกั และเขากไ็ม่ใช่ญาตผิม”

ตามตะวนัอ้าปากค้าง

เขาไม่เคยพูดค�านั้นก็จริงอยู่ แต่การที่บอกหล่อนว่าเปรมพงษ์ไม่ใช่

มติรหรอืศตัรูทั้งที่เกี่ยวดองกนั ไม่เคยอธบิายขยายความ ปล่อยให้หล่อน

เชื่อใจเขาในระดบัหนึ่ง แล้วกพ็าหล่อนมาที่นี่...สถานที่ที่อนัตรายที่สดุ เท่านี้

ก็พอแล้วที่จะท�าให้ความไว้วางใจที่ไม่เคยสมบูรณ์เต็มร้อยแกว่งไกวขึ้นมา

อีกครั้ง หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาท�าให้หล่อนอบอุ่นใจจนนึกไว้ใจเขาขึ้น

มาได้บ้าง

ตามตะวนัมองผูช้ายตรงหน้า หวาดหวั่นกบัจุดประสงค์ที่แท้จรงิของ

เขา

“ฉนัจะกลบับ้าน!” หล่อนตะโกนใส่หน้าเขา น�้าใสๆ ร่วงจากตาอย่าง
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ไม่อาจห้าม รมิฝีปากอิ่มสั่นระรกิ สั่นไปทั้งร่างด้วยความหวาดกลวั

“กลบัไปคุณจะดูแลตวัเองยงัไง” เขาย้อนถามเสยีงเรยีบเฉยีบขาด

“ฉันดูแลตัวเองได้” พูดเหมือนเขาจะคอยดูแลหล่อนอย่างนั้น แค ่

ขบัรถเฉี่ยวหล่อนเขาจ�าเป็นต้องรบัผดิชอบขนาดนี้เลยหรอื แค่จดุประสงค์

ของเขากไ็ม่ชดัเจนแล้ว

“ดูแลตวัเองได้อย่างเมื่อครู่นี้น่ะเหรอ”

“ถ้าคุณไม่พาฉันมาที่นี่ ฉันก็ไม่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น

หรอก”

“แน่ใจนะ” เขาถามกลับราวกับจะเยาะและประชด “แล้วที่เสี่ย

ทะนงศักดิ์ส่งลูกน้องไปทวงหนี้ที่โรงงานของคุณทุกวันนี้ พ่อเลี้ยงของคุณ

พร้อมจะจับคุณมัดใส่พานประเคนให้นายเปรมพงษ์อยู่ตลอดเวลา แบบนี้

หรอืที่คุณเรยีกว่าปลอดภยักว่า”

“คุณ!” ตามตะวันอุทาน สิ่งเหล่านี้หล่อนจ�าได้ว่าไม่เคยบอกเขามา

ก่อน เขาจะรู้ได้อย่างไรถ้าไม่ใช่ ‘ตามสบื’ ยิ่งท�าให้ตามตะวนักลวั ไม่เชื่อใจ

จุดประสงค์ของอกีฝ่ายเข้าไปใหญ่

“ฉนัจะกลบับ้าน ยงัไงฉนักจ็ะกลบั” หล่อนตะโกนใส่เขาอกีครั้ง ท�าให้

ความอดทนที่จะพูดคุยอธบิายของชายหนุ่มขาดผงึ

“เชญิ! อยากกลบักก็ลบั แต่กลบัเองนะ กคุ็ณยนืยนัว่าดูแลตวัเองได้

แล้วนี่” เขาลกุขึ้นยนื ผายมอืไปยงัประตหู้อง ท่าทางหมดความสนใจในตวั

หล่อนจรงิๆ 

ตามตะวนัเม้มปากแน่น ทั้งที่นั่นเป็นสิ่งที่คาดหวงัไว้ ทว่าพอเขาท�าท่า

ไม่ไยดหีลอ่นขึ้นมาจรงิๆ หล่อนกลบักลวัยิ่งกว่าเก่า ถงึอย่างนั้นกท็�าใจแขง็

ลุกขึ้นยืนทั้งที่ไม่มีไม้ค�้า ออกเดินได้สองก้าวก็ล้มลงกองกับพื้นห้อง ทั้งที่ 

เชื่อมาตลอดว่าตัวเองเข้มแข็ง จะไม่ยอมอ่อนแอให้ใครเห็นโดยเฉพาะ 

คนแปลกหน้า แต่วินาทีนั้นความอ่อนแอกลับจู่โจมเข้ามาในใจหล่อนอย่าง

ฉับพลัน เพราะประจักษ์ชัดแล้วว่าหล่อนไม่สามารถดูแลตัวเองได้จริงๆ 
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อย่าว่าแต่ดูแลน้องหรือรักษาตัวเองให้รอดปลอดภัยจากอะไรเลย แม้

กระทั่งเดนิเหนิเป็นปกตยิงัท�าไม่ได้ แล้วหล่อนกร็้องไห้ต่อหน้าเขาเป็นครั้ง

ที่สอง เขาซึ่งเป็นคนแปลกหน้าที่เข้ามาในชวีติ ปล่อยโฮเหมอืนเดก็ๆ วิ่งเล่น

แล้วหกล้มเจบ็ตวั 

และเสียงร้องไห้นั้นเองที่ท�าให้คนที่ยืนมองเฉยอยู่ในตอนแรกต้อง

ถอนหายใจ ก้าวมาคกุเข่าข้างๆ ตวัหล่อน เอื้อมมอืไปจบัข้อเท้าข้างที่เจบ็ของ

หล่อนมาส�ารวจพลางพูดให้ได้คดิ

“อย่าโง่ไปเลยน่า เห็นแล้วใช่ไหมว่าคุณน่ะดูแลตัวเองไม่ได้หรอก 

สภาพคณุแบบนี้อยู่ข้างนอกถ้าเสี่ยทะนงศกัดิ์หรอือาพงษน์กึอยากจะจบัตวั

คณุไปกท็�าได้ง่ายๆ เลย เหน็หรอืยงั” ค�าพดูเขาต�าหน ิแต่น�้าเสยีงที่ออ่นลง

อย่างอ่อนใจนั้นกท็�าให้ฟังดูมเีมตตามากขึ้น

“คุณจะช่วยฉนัจรงิเหรอ เราไม่เคยรู้จกักนัมาก่อนนี่คะ” ตามตะวนั

ถามทั้งน�้าตานองหน้าและเจอืเสยีงสะอื้น

“เอาเป็นว่าผมรับผิดชอบที่ท�าให้คุณเจ็บตัวนั่นแหละ ถ้าคุณไม่ต้อง

เป็นแบบนี้เพราะผม เจอสถานการณ์อันตรายคุณก็อาจจะยังหนีได้ ไม่

เหมือนตอนนี้ คุณคิดซะว่าผมช่วยคุณเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับ

ครอบครวัผมด้วยกแ็ล้วกนั ถ้าอาพงษ์ท�าอะไรไม่ดลีงไป ยายปลาน้องสาว

ผมกจ็ะเสยีใจ ผมแค่ไม่อยากให้น้องผดิหวงัเสยีใจ”

เขายกเหตุผลมาได้อย่างเข้าท่าเข้าทางทีเดียว อาจจะจริงอย่างที่เขา

บอก 

“ปวดข้อเท้าหรอืเปล่า” เขาถาม

หล่อนส่ายหน้าทั้งน�้าตา ได้ยินเสียงถอนหายใจหนักๆ ของคนตรง

หน้า

“เชด็น�้าตาซะให้หมด ผมจะพาคุณไปหาน้อง”

หล่อนกลั้นเสยีงร้องไห้ ปาดน�้าตาออกจนเกลี้ยงตามค�าบอก ยอมให้

เขาพยุงกลบัไปนั่งที่เตยีงดงัเดมิ
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“แต่ฉนักย็งัอยากกลบับ้านนะคะ อยากกลบัไปดูโรงงาน คุณพาฉนั

มาไกลขนาดนี้ไม่รู้ป่านนี้ที่โรงงานเป็นยังไงบ้าง จะมีเรื่องวุ่นวายอะไรหรือ

เปล่ากไ็ม่รู้ แล้วยงัพี่ชายกบัแม่ของฉนัอกี ฉนัอยากไปหาแม่ค่ะ”

พอหล่อนพดูถงึโรงงานขึ้นมา ท�าให้อกีฝ่ายผละไปยงัห้องท�างานของ

ตวัเอง หยบิกระดาษชดุหนึ่งมายื่นให้ตรงหน้าหล่อน ตามตะวนัรบัมาอย่าง

ไม่เข้าใจในตอนแรก แต่พอกวาดตาอ่านรายละเอยีด ใบหน้าขาวซดีเพราะ

ยงัไม่สบายกแ็ดงขึ้นมา ความโกรธก่อตวัขึ้นมาเป็นริ้วๆ 

“นี่มนัอะไรกนัคะ!” หญงิสาวสะบดักระดาษในมอืไปมาอย่างไม่พอใจ

“ใบมอบอ�านาจยงัไงล่ะ อ่านแล้วคุณกน็่าจะรู้ เพราะคุณเป็นแบบนี้

คณุไปท�างานไม่ได้หรอก ผมเลยให้คนของผมเตรยีมเอกสารนี้ให้ คณุกเ็ซน็

มอบอ�านาจในการดูแลโรงงานให้ผมซะ ผมจะช่วยดูแลให้ในระหว่างนี้

จนกว่าคุณจะไปดูแลด้วยตวัเองได้” 

เขาอธบิายพลางมองหน้าหล่อน แล้วภาสกรกร็ู้ว่าตามตะวนัไม่ไว้ใจ

เขา

“คุณคงไม่คดิว่าผมคดิจะฮุบโรงงานคุณหรอกนะ โรงงานที่มหีนี้สนิ

รุงรงัแบบนั้นผมจะเอามาท�าไม”

แล้วตามตะวันก็ต้องยอมรับว่าจริงตามที่เขาพูด จากการประเมิน

ด้วยสายตาที่ผ่านมาหล่อนกเ็หน็แล้วว่าเขาออกจะมฐีานะ โรงงานเลก็ๆ ของ

หล่อนไม่อยู่ในสายตาเขาด้วยซ�้า

“ฉัน...ขอโทษค่ะ” ตามตะวันเอ่ยแล้วถอนหายใจ “เพียงแต่ฉันรัก

โรงงานนี้มากเพราะเป็นโรงงานที่พ่อฉนัสร้างขึ้นด้วยน�้าพกัน�้าแรง ไม่อยาก

ให้มนัตกไปอยู่ในมอืคนอื่น”

ภาสกรอยากจะส่ายหน้าให้ความดื้อดึงนั้นนัก...มิน่าเล่าถึงไม่ยอม

ปล่อยมอืเสยีท ีทั้งที่ร่อแร่เตม็ทแีบบนั้น 

“เอาเถอะ จะช่วยรักษามันไว้อย่างเต็มความสามารถของผมก็แล้ว

กนั”
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“ขอบคุณค่ะ” หญิงสาวกล่าวจากใจ แววตาซาบซึ้ง ทั้งที่ไม่มีอะไร

ควรให้ไว้ใจเขาได้เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเหตุการณ์ที่หล่อนเผชิญใน

สวนเมื่อครู่ ถึงอย่างนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแม้เขาจะเป็นคนพาหล่อนมาพบ

อนัตรายที่นี่ แต่กเ็ขาอกีนั่นละที่ช่วยเหลอืหล่อนไว้ และทั้งที่ความจรงิหล่อน

ควรมอบความไวว้างใจให้เขาแค่ครึ่งหรอืไม่ถงึครึ่งด้วยซ�้า ลกึๆ แลว้ตาม-

ตะวันก็พบว่าแม้ไม่อาจไว้ใจคนตรงหน้าได้เต็มร้อย...แต่ก็ขาดอีกเพียงแค่

นดิเดยีวเท่านั้นเอง

ตามตะวนัได้ย้ายไปห้องนอนแขกในคนืที่สอง ท�าให้หล่อนโล่งใจไปท ี
แต่ห้องรับแขกนั้นก็ยังติดกับห้องนอนของภาสกรที่หล่อนใช้นอนเมื่อคืนนี้ 

หล่อนไม่แน่ใจว่าตัวเองควรรู้สึกอย่างไรดีระหว่างรักษาความหวาดระแวง

เขาไว้บ้างตามที่ควรเป็น หรอืรูส้กึอุน่ใจตามความรูส้กึจรงิในตอนนี้ที่จู่ๆ  ก็

แทรกซมึเข้ามาช้าๆ อาจเพราะท่าทางและค�าพูดของเขาที่ดูเหมอืนจะดุแต่ก็

ใส่ใจหล่อนมากทเีดยีว

“บ้านนี้มใีครอยู่บ้างหรอืจ๊ะยิ้ม”

เดี๋ยวนี้เดก็สาวที่ชื่อยิ้มได้รบัมอบหมายหน้าที่ให้มาคอยเลี้ยงน้องตาว 

และช่วยดูแลหล่อนเลก็ๆ น้อยๆ การที่ภาสกรให้ยิ้มมาดูแลราวกบัผู้ช่วย

ประจ�าตวัหล่อนท�าให้ตามตะวนัเกรงว่าคนอื่นๆ ในบ้านจะต่อว่าเอาได้

“หมายถงึพวกคุณๆ น่ะหรอืคะ อยู่กนัไม่กี่คนหรอกค่ะ กม็แีค่คุณ

ท่าน หมายถงึคุณสุรยิะ คุณปู่ของคุณภาสน่ะค่ะ แต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่ ไป

ต่างประเทศ แล้วกม็คีณุผูห้ญงิ ภรรยาคณุท่าน ไม่อยูเ่หมอืนกนั ส่วนใหญ่

ท่านจะไปถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัด มีครอบครัวของคุณพงษ์กับภรรยา 

แล้วกม็ลีูกสาวของคุณพงษ์ คุณปลาไงคะ คุณตามรู้จกัแล้ว แต่กไ็ม่ค่อย

อยู่บ้านกนัทั้งหมดนั่นละค่ะ แล้วอกีคนกค็อืคุณภาส”

“แล้วครอบครัวของคุณภาสล่ะ ฉันหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ของเขา

น่ะ”
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ยิ้มหน้าเสยี “ไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกค่ะ”

“อ๋อ...จ้ะ” ตามตะวนัไม่ได้ถามอะไรมากกว่านั้น เกรงว่าจะเป็นการ

ซอกแซกเรื่องในบ้านคนอื่นมากเกินไป “แล้วยิ้มมาอยู่ดูแลฉันตลอดเวลา

แบบนี้ คนอื่นๆ จะไม่ว่าเอาหรอื”

“ไม่ว่าหรอกค่ะ กค็ณุนยันาสั่งมานี่คะ คณุนาเป็นหวัหน้าพวกหนูที่นี่ 

ถ้าคุณนาสั่งกไ็ม่เป็นไรหรอกค่ะ”

ได้ยนิแบบนั้นหล่อนจงึค่อยสบายใจขึ้น

หลงัจากนั้นตามตะวนัไม่ได้ออกไปไหนไกลจากห้องมากนกั และไม่

อยากออกไปด้วยเมื่อรู้แล้วว่าบ้านหลังนี้มีเปรมพงษ์อยู่ แต่หล่อนก็ให้ยิ้ม

ช่วยอุ้มน้องลงไปเดินเล่นข้างล่างบ้าง เพราะรู้ว่าเด็กเล็กอุดอู้อยู่แต่ในห้อง

คงไม่ด ีหญงิสาวอยู่ที่นั่นสามวนัโดยที่ไม่ค่อยได้พบใครเลย ทราบจากยิ้ม

ว่าภาสกรมกัจะออกไปท�างานแต่เช้าและกลบับ้านดกึเป็นประจ�า ทั้งที่ตอนนี้

ตามตะวันก็ยังเห็นเขาเป็นคนแปลกหน้า แต่กลับรู้สึกวูบโหวงในใจอย่าง

ประหลาดเมื่อสามวนัมานี้ไม่เหน็แม้แต่เงาของเขาเลย

หลงัจากกนิอาหารเยน็ที่ยิ้มยกมาให้ถงึบนห้องเสรจ็แล้ว ตามตะวนั

กไ็ม่มอีะไรท�าอกีนอกจากเตรยีมตวัเข้านอน อนัที่จรงิคนืก่อนๆ นั้นหล่อน

อยู่คอยใครบางคนจนดึกดื่น เพราะหวังจะถามไถ่เรื่องโรงงาน เรื่องแม่ 

หรอืเรื่องอื่นๆ บ้าง แต่กไ็ม่เคยได้พบเลย จงึคดิวา่ไมม่ปีระโยชนอ์ะไรที่จะ

ท�าเช่นนั้นอกี

เกอืบสามทุ่มของคนืนั้น อยู่ๆ น้องตาวกร็้องไห้จ้า ปลอบอย่างไรก็

ไม่หาย ยิ่งร้องหนกัขึ้นเรื่อยๆ

“เป็นโคลิกรึเปล่าคะ หนูเคยได้ยินในทีวี” ยิ้มเอ่ยถามขณะมอง 

ตามตะวนัอุ้มน้องตาวขึ้นมาปลอบ

“ไม่ใช่หรอกมั้งจ๊ะ วนัอื่นๆ น้องตาวไม่เคยเป็นอย่างนี้เลย”

“หรอือาจจะปวดแผลหรอืเปล่าคะ” เดก็สาวถามอกี มองมอืน้อยๆ 

ที่ยงัมผี้าพนัแผลปิดอยู่
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“ก็อาจเป็นไปได้” อันที่จริงทุกวันปรีณาจะมาท�าแผลและดูอาการ 

ของหล่อนและน้อง แผลที่มอืของน้องตาวกล็้างและเปลี่ยนผ้าพนัแผลใหม่

ทกุวนั รวมถงึให้ยาแก้ปวดตามอาการ ยากเ็พิ่งจะกนิไปตามที่ปรณีาสั่งและ 

ยังไม่ถึงเวลาต้องกินอีก ตามตะวันจึงไม่รู้ว่าน้องปวดแผลจริงหรือเปล่า 

ความจรงิหล่อนกย็งัเลี้ยงน้องได้อย่างเก้ๆ กงัๆ ไม่ต่างกบัยิ้มนกั เพราะเพิ่ง

กลบัมาดูแลทุกสิ่งทุกอย่างจรงิๆ ตอนที่แม่ประสบอุบตัเิหตุเมื่อเดอืนกว่าๆ 

มานี้เอง

“เอาอย่างนี้นะ เดี๋ยวยิ้มอุม้น้องตาวเดนิไปเดนิมานะ อุม้ลงไปข้างล่าง

กไ็ด้ บางทอีาจจะแค่นอนผวา”

ขณะสั่งตามตะวนักน็กึถงึใครบางคน นกึถงึวนัแรกที่มาที่นี่แล้วน้อง

ร้องไห้ หลอ่นตื่นขึ้นมาเหน็เขาอุ้มน้องตาวเดนิไปมาปลอบให้หยดุร้อง แลว้

น้องกห็ยุดร้องจรงิๆ ดูเหมอืนว่าผู้ชายท่าทางดุๆ คนหนึ่งกลบัรู้จกัวธิกีาร

ปลอบเดก็และเลี้ยงเดก็ดกีว่าหล่อนผู้เป็นพี่สาวเสยีอกี

ยิ้มมารบัน้องตาวไปอุ้ม เดนิไปเดนิมาในห้องกย็งัไม่หยุดร้อง

“งั้นเดี๋ยวหนลูองอุม้ลงไปข้างล่างดคู่ะ ให้คนอื่นช่วยดดู้วย ถ้าไม่ดขีึ้น

ยังไงเดี๋ยวค่อยโทร. ตามคุณหมอนะคะ วันนี้คุณปลาไม่อยู่ ไปเข้าเวรที่ 

โรงพยาบาลด้วย” ประโยคท้ายยิ้มเปรยอย่างเป็นกงัวล

ตามตะวนัพยกัหน้าเหน็ด้วย ยิ้มอุ้มน้องตาวลงไปข้างล่างแล้ว ห้อง

ทั้งห้องจงึตกอยู่ในความเงยีบในเวลาต่อมา

เปรมพงษ์เดินกลับไปกลับมาอยู่ในสวนหลังบ้านด้วยท่าทางกระสับ-
กระส่าย นบัตั้งแต่ที่ได้เหน็หน้า ได้เหน็ตวัเป็นๆ ของผูห้ญงิที่ชื่อตามตะวนั 

เขากอ็ยู่ไม่เป็นสุข เหน็จากภาพถ่ายที่ทวสี่งมาให้ดูเขากว็่าสวยมากแล้ว จงึ

ตอบตกลงทันทีที่ทวียื่นข้อเสนอให้เขาสนับสนุนการลงสมัครเลือกตั้ง 

ท้องถิ่น แต่พอได้เหน็ตวัจรงิ ความรูส้กึ ‘อยากได้’ ยิ่งทบทว ีหญงิสาวคนนี้

นอกจากจะสวยมากแล้ว ยังมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามได้แม้เจ้าตัวไม่ได้
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แสดงจรติอะไรเลย และดูเหมอืนว่าหล่อนจะไม่เคยรู้ตวัและหยบิมนัมาใช้

ด้วยซ�้า แต่สิ่งนี้กลับท�าให้ตามตะวันแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นที่เขาเคย 

ผ่านมา 

ผู้หญิงสวยและมีเสน่ห์มีมากมายบนโลกใบนี้ แต่ก็มาพร้อมจริตที่

ป้ันแต่ง ยิ่งผูห้ญงิประเภทที่เขาเคยผ่านมาส่วนใหญ่มกัจะเป็นแบบนั้น น้อย

นักที่จะพบผู้หญิงแบบตามตะวัน หล่อนทั้งสวย มีเสน่ห์ดึงดูด แต่ก็ยังดู 

ใสซื่อและบรสิุทธิ์

แต่การมาเยอืนของหญงิสาวเป็นสิ่งที่เปรมพงษ์คาดไม่ถงึ เขาไม่นกึ

ว่าหล่อนจะมาในฐานะแขกของภาสกรซึ่งท�าให้สิ่งที่หวงัไว้ยากขึ้นไปอกีระดบั

หนึ่ง แต่กไ็ม่นกึถอดใจ นั่นกลบัยิ่งท�าให้เขาอยากได้มากขึ้นอกี

เขาสบืทราบได้ไม่ยากเลยว่าหญงิสาวได้มาเป็นแขกของภาสกรเพราะ

เหตใุด นั่นกแ็สดงว่าความสมัพนัธ์ของทั้งสองไม่มอีะไรลกึซึ้ง ฉะนั้นหากเขา

ยงัอยากได้ผู้หญงิคนนี้มาเป็นของตวัเองกไ็ม่ผดิ ผู้หญงิของหลานชายนอก

ไสค้นนี้เขายงัได้มาไว้ในครอบครองแล้วคนหนึ่ง นบัประสาอะไรกบัผูห้ญงิ

ที่เป็นแค่ ‘แขก’ ของภาสกร

ขณะใช้ความคิดอยู่นั้น เปรมพงษ์เหลือบไปเห็นเด็กรับใช้ชื่อยิ้ม 

อุ้มเดก็เดนิลงมาจากตกึ ลดัเลาะสวนหย่อมไปยงัเรอืนด้านหลงัซึ่งเป็นที่อยู่

ของนยันา หวัหน้าแม่บ้านและพี่เลี้ยงของลกูสาว รอยยิ้มอย่างหมายมาดจงึ

ปรากฏขึ้นที่มุมปาก

โอกาสของเขามาถงึแล้ว...

เปรมพงษ์เดินกลับขึ้นตึก โชคดีที่วันนี้ลูกสาวของเขาไม่อยู่จึงเป็น

โอกาสเหมาะ ไม่นกึว่าสวรรค์จะเปิดทางสะดวกให้รวดเรว็ขนาดนี้ ชายวยั

กลางคนเดนิมาหยดุที่ประตหู้องนอนแขก แต่ก่อนที่เขาจะได้เอื้อมมอืไปจบั

ลูกบดิประตู กไ็ด้ยนิเสยีงคุ้นเคยจากด้านหลงั

“คุณพงษ์”

เปรมพงษ์หันไปมองอย่างไม่หวาดหวั่น พบจิตรานุชยืนกอดอกอยู่
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บนขั้นบนัไดมองมาที่เขา

“มาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่”

“เพิ่งมาค่ะ ลงมาก็เห็นคุณพอดี จะท�าอะไรคะ” หญิงสาวเลิกคิ้ว 

ตั้งค�าถาม

“กเ็หน็แล้วนี่ อย่าบอกนะว่าเกดิหงึหวง เธอน่าจะชนิจนไม่จ�าเป็นต้อง

ตั้งค�าถามอะไรแบบนั้นแล้ว”

“ค่ะ ชนิ” จติรานชุท�าเสยีงเยาะ...ทั้งเยาะตวัเองและอกีฝ่าย “ชนิ...จน

อาจจะเรียกว่าชาชินเลยก็ได้ แต่ที่นุชเรียกคุณไว้ก็เพราะจะถามแค่ค�าถาม

เดยีวเท่านั้น คุณชอบเดก็นั่นมากแค่ไหน”

“ถามท�าไม” เปรมพงษ์เพิ่งมองตอบภรรยาตรงๆ เมื่อได้ยนิค�าถามที่

ไม่คาดคดินั้น

“คณุตอบมาเถอะค่ะ ไม่ต้องกลวัว่านชุจะเสยีใจ ไม่ต้องกลวัว่านชุจะ

ไปตบตีคุณหรือเด็กนั่นเพราะความหึงหวง ตอบมาเถอะค่ะเพื่อความ

สบายใจของนุช”

“ใช่ ฉันชอบเด็กคนนั้นมาก” มาถึงขนาดนี้เขาไม่จ�าเป็นต้องรักษา

น�้าใจอะไร จิตรานุชคุ้นเคยเรื่องท�านองนี้ของเขาดีนับตั้งแต่ที่ได้เข้ามาเป็น

ภรรยาเขาอย่างสมบูรณ์ หรอือาจจะก่อนหน้านั้นด้วยซ�้า

จิตรานุชถอนหายใจยาว หากสังเกตใบหน้าสวยตอนนี้ให้ชัดเจนจะ

พบรอยยิ้มบางๆ ได้ไม่ยาก

“ชอบมากขนาดจะให้มาแทนที่นุชหรอืเปล่าคะ” หญงิสาวตั้งค�าถามอกี 

และคราวนี้กร็อคอยค�าตอบอย่างคาดหวงั

“เธอว่ายงัไงล่ะ” 

ค�าตอบชดัเจนอยูแ่ล้วในประโยคนั้นของเปรมพงษ์ หากไม่ใช่ เขาจะ

ไม่ย้อนถามหล่อนแบบนั้นเลย นั่นท�าให้หญงิสาวอยากยิ้มกว้าง อยากตะโกน

ให้ก้องโลก แต่ที่ท�าอยูต่อนนี้คอืการรกัษาท่าทตีามความจ�าเป็นด้วยการเผย

รอยยิ้มเพียงเล็กน้อย หล่อนรอเวลานี้มานาน การแต่งงานของเขาและ
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หล่อนไม่ได้เกดิจากความรกัอะไรเลย ความจรงิแล้วหล่อนอาจไม่แตกต่าง

จากผู้หญิงคนอื่นๆ ที่เปรมพงษ์มีใจเสน่หาด้วย เป็นแค่ของเล่นชั่วครั้ง

ชั่วคราว...หากว่าหล่อนไม่ได้เป็นผู้หญงิของภาสกร

“ถ้าได้เดก็คนนั้นแล้วคุณจะปล่อยนุชไปใช่ไหม”

“อยากกลบัไปหานายภาสเตม็แก่แล้วละส”ิ เขายิ้มเยาะขณะถามกลบั

“ค่ะ” จิตรานุชไม่มีอะไรต้องปิดบังเช่นกัน ในเมื่อต่างฝ่ายต่างรู้ไส ้

รู้พุงกนัหมดแล้ว

“คดิว่านายภาสมนัจะอยากรบัของเหลอืเดนอย่างนั้นเหรอ”

“ช่างนุชเถอะ” หญิงสาวเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันขณะตอบค�าถามราวกับ

เยาะนั้น หล่อนยงัเชื่อเหลอืเกนิว่าภาสกรยงัมเียื่อใยให้หล่อนเสมอมา เชื่อ

ว่าจะท�าให้เขากลบัมารกัได้ ถงึแม้ว่าตอนนี้ภาสกรจะไม่ได้รวยมหาศาลอย่าง

เปรมพงษ์ แต่ตลอดเวลาอันยาวนานที่ได้ใช้ชีวิตคู่ผัวตัวเมียกับเปรมพงษ์

ท�าให้หลอ่นรูแ้ลว้ว่า ทรพัย์สมบตัหิรอืความสะดวกสบายไมใ่ช่ทั้งหมดของ

ชีวิตอีกต่อไป ตัวของหล่อน ใจของหล่อนนั้นกลับโหยหาค�าว่ารักมากขึ้น 

ทกุวนัๆ และหล่อนไม่ต้องการความรกัจากคนอื่นนอกจากคนเพยีงคนเดยีว

เท่านั้น...ภาสกร

“คุณอย่าลืมค�าพูดตัวเองแล้วกัน” หญิงสาวย�้าอีก หล่อนมั่นใจอีก 

เช่นกันว่าผู้หญิงคนนั้นสามารถท�าให้เปรมพงษ์ลืมผู้หญิงคนอื่นได้ แม้จะ 

ชั่วระยะหนึ่งแต่ก็คงนานกว่าผู้หญิงทุกคน หล่อนเห็นเหมือนกันว่าผู้หญิง

คนนั้นสวยมเีสน่ห์มากขนาดไหน ผูช้ายคนไหนอยูใ่กลม้หีรอืจะไม่หวั่นไหว 

นั่นยิ่งท�าให้หล่อนไม่อยากให้ผูห้ญงิคนนั้นอยูใ่กล้ภาสกรเลยแม้แต่ก้าวเดยีว

เปรมพงษ์ไม่สนใจตอบ หมุนตัวกลับไปที่ประตูห้องนอนแขก แต่

ปรากฏว่าลูกบิดติดล็อก วินาทีถัดมาลูกกุญแจถูกยื่นมาตรงหน้าเขาอย่าง 

รู้ใจ

“โชคดนีะคะ” จติรานุชยิ้มอวยพร โชคดขีองหล่อนเช่นกนัที่เคยมา

ใช้ห้องนี้ และยงัไม่รบีคนืกุญแจห้องให้นยันา หวัหน้าแม่บ้านไป
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“ขอบใจ” เปรมพงษ์เอ่ยเบาๆ แล้วรบักุญแจไปไขประตูห้อง โดยมี

จติรานุชถอยออกมายนืเฝ้ามองอยู่ห่างๆ

ประตหู้องนอนแขกปิดสนทิลงอกีครั้ง พร้อมกบัที่เปรมพงษ์เหน็ร่าง
สวยบนเตยีงนอนสะดุง้และผดุลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเรว็ และเขากไ็ด้เหน็ท่าทาง

หวาดหวั่นอย่างชดัเจน

ก่อนหน้านี้ตามตะวนัเคลิ้มหลบัไปเพราะฤทธิ์ยาและความเหนื่อยอ่อน 

แต่ต่อมาไม่นานนักหล่อนก็สะดุ้งตื่นเพราะเสียงปิดและล็อกประตู หล่อน

ภาวนาให้เป็นคนอื่น เป็นยิ้มที่พาน้องตาวกลบัมา หรอืเป็นภาสกรกไ็ด้ แต่

กลบัไม่ได้เป็นไปอย่างที่ต้องการแม้แต่อย่างเดยีว

“คุณ...เข้ามาได้ยงัไง” หญงิสาวถามเสยีงสั่น

“จุ๊ๆ  ไม่ต้องตกใจไป ฉนัไม่ท�าอะไรหนหูรอก แค่อยากเข้ามาคยุด้วย

เท่านั้นเอง”

ตามตะวนัดูท่าทางและสายตาของอกีฝ่ายแล้ว ไม่ควรให้เชื่อถอืตาม

ที่พดูเลยสกันดิ แต่ถงึอย่างนั้นหล่อนกไ็ม่รูว่้าจะหาทางหนอีย่างไรด ีขากเ็จบ็

ใช้งานไม่ได้อยู่อย่างนี้ แล้วหล่อนจะหนีไปไหนได้ สิ่งที่คิดได้อย่างเดียว 

ตอนนี้คอืการต่อรองแบบใจดสีู้เสอื

“อะ...เอาไว้คุยตอนอื่นดกีว่านะคะ ตอนนี้ดกึมากแล้ว”

“หนูเอาแต่คอยหลบหน้าฉนันี่นา เมื่อไหร่จะได้คุยกนัล่ะ ฉนัรู้นะว่า

หนพูยายามหลบหน้าฉนั เรามาคยุกนัดีๆ  ดกีว่า หนอูยากได้อะไรบอกฉนัส ิ

ฉนัหาให้หนูได้ทุกอย่าง”

ตามตะวนัส่ายหน้ารวัเรว็พร้อมกบักระถดตวัหนไีปยงัอกีฝ่ังของเตยีง 

เมื่อเปรมพงษ์ก้าวย่างเข้ามาหาช้าๆ พลางหวัเราะอย่างชอบใจ เขารูว่้าหล่อน

ไปไหนไม่รอดถงึได้ใจเยน็อยู่อย่างนี้

“อยากได้เงนิไปใช้หนี้ให้พี่ชายไหม หรอืโรงงานที่ก�าลงัจะเจ๊งของหนู

นั่นฉนักช่็วยได้นะ และหนจูะขยายโรงงานให้ใหญ่กว่านี้อกีกี่เท่ากไ็ด้ ฉนัช่วย
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ได้ทั้งนั้น” 

เปรมพงษ์ยื่นข้อเสนอแบบทุ่มไม่อั้น กับคนอื่นเขาอาจใช้ค�าพูด

ประเภทนี้เพื่อหว่านล้อมหลอกล่อให้อกีฝ่ายใจอ่อนและยอมพลกีาย จะให้

มากเท่าที่พดูไวห้รอืไม่กเ็ป็นอกีเรื่องหลงัจากนั้น แต่ส�าหรบัผูห้ญงิตรงหนา้

เขายอมทุม่ได้จรงิๆ ขอเพยีงอกีฝ่ายยนิยอมพร้อมใจแต่โดยด ีไม่อยากเชื่อ

ก็ต้องเชื่อว่าความสวยของผู้หญิงคนหนึ่งจะท�าให้เขาถึงกับกินไม่ได้นอน 

ไม่หลบัขนาดนี้ ทุรนทุรายอยาก ‘ลิ้มลอง’ สกัครั้ง มนิ่าเล่า ทะนงศกัดิ์ถงึ

อยากได้ตวัผูห้ญงิคนนี้มากเหมอืนกนั และเขาจะไม่ยอมปล่อยหล่อนให้หลดุ

มอืไปเดด็ขาด

“ไม่!” หญงิสาวยนืยนัหนกัแน่น

ชายวยักลางคนส่ายหน้าห้ามปรามพลางจุปาก “อย่าเพิ่งรบีตอบนกั 

คดิทบทวนดูให้ด ี มองไปรอบๆ ห้องตอนนี้สวิ่าหนูอยู่ที่ไหน ฉนัให้โอกาส

หนูแล้วนะ”

เปรมพงษ์ก้าวเข้ามาอกีก้าว ตามตะวนัหนไีปจนสุดขอบเตยีง หญงิ

สาวสะบดัผ้าห่มออกจากตวัเตรยีมจะหนลีงจากเตยีง หนอีย่างไรหรอืไปได้

ไกลแค่ไหนนั้น แม้แต่ตวัเองกย็งัไม่อยากนกึภาพปลายทางที่มแีต่ความเลว

ร้าย ในใจบอกให้ตัวเองหนีก่อนเหมือนปลาที่ขาดน�้าแล้วยังดิ้นรนเฮือก

สุดท้าย แต่ยงัช้ากว่าอกีฝ่ายที่กระโดดมาคว้าข้อเท้าหล่อนไว้ได้แล้วลากตวั

หล่อนไปยงักลางเตยีงอกีครั้ง

ตามตะวนักรี๊ดลั่น น�้าตาไหลรนิ ตวัสั่นไปหมด

“อย่าท�าอะไรฉันเลยนะ” หญิงสาวขอร้องเสียงแผ่ว ภาวนาให้ใคร 

สักคนกลับมา ขอให้ ‘เขา’ กลับมาช่วย ก็เขาเคยรับปากแล้วนี่ว่าจะดูแล

หล่อน

“ปกติฉันก็ไม่เคยท�าแบบนี้กับใครหรอกนะ ถ้าหนูยอมรับข้อเสนอ

ฉนัตั้งแต่ทแีรก แต่ไม่เป็นไร ถงึหนูไม่ยอมรบัตอนนี้ เดี๋ยวฉนัจะท�าให้หนู

ยอมเอง”
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“อย่านะ!” ตามตะวันกรีดร้องดิ้นรนเมื่อถูกคุกคามในเวลาต่อมา 

หล่อนรู้สกึขยะแขยงท่าทางหื่นกามของผู้ชายตรงหน้าอย่างที่สุด

“ตอนนี้ดิ้นไปเถอะ รับรองว่าอีกเดี๋ยวหนูต้องชอบ” เขาบอกเสียง 

แหบพร่าอย่างมั่นใจ ไม่รั้งรออะไรอีกต่อไปเมื่อซุกไซ้ใบหน้าลงไปบนร่าง 

ขาวเนยีนและหอมกรุ่นอย่างหื่นกระหาย

“กรี๊ดดดด!” 


