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เสียงหัวเราะร่าเริงสดใสของเด็กๆ และเสียงผู้ปกครองที่

ต่างก็พาลูกพาหลานมาสมัครเรียนโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งดังทั่ว

บรเิวณ ซึ่งตอนนี้เตม็ไปด้วยครอบครวัอบอุ่น มทีั้งพ่อ แม่ และลูก ใน

ขณะที่สองแม่ลูกคู่หนึ่งเดินจูงมือกันเข้ามาในห้องลงทะเบียน เจ้าตัว

น้อยหนัมองใครต่อใครอย่างตื่นตาตื่นใจ เพราะปกตไิม่เคยเหน็เพื่อน

วยัเดยีวกนัเยอะแยะขนาดนี้

“ตื่นเต้นเหรอคะลูก” เมธาวดีก้มหน้าถามลูกสาวตัวน้อยวัย 

ห้าขวบที่วนันี้ต้องมาสมคัรเรยีนในชั้นอนบุาลหนึ่ง

อนัที่จรงิเดก็หญงิธาราวดเีข้าเรยีนได้ตั้งแต่สามขวบด้วยเกณฑ์

ที่โรงเรียนตั้งไว้ แต่ผู้เป็นแม่เห็นว่ายังเด็กเกินไป อีกทั้งยังอยากให ้

เจ้าตวัน้อยได้อยู่ในอ้อมกอดแม่นานเท่าที่ท�าได้

“หม่ามี้คะ ลูกหว้าต้องมเีพื่อนเยอะแน่ๆ” เดก็หญงิธาราวด ีหรอื

ลูกหว้ามองหน้าแม่ก่อนจะฉกียิ้มกว้าง

“อีกหน่อยคงลืมหม่ามี้แล้วมั้ง” หญิงสาวอมยิ้มพลางเหล่ตา 

มองท่าทางของลูก

“โอ๋ๆ อย่างอน ยังไงก็รักหม่ามี้ที่สุดดด...” ลูกหว้าลากเสียง 

น่าเอ็นดูพลางจับมือผู้เป็นแม่แน่น ทั้งสองยิ้มให้กันก่อนจะเดินไปยัง

บทน�า
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โต๊ะรับสมัครนักเรียนที่มีอาจารย์หลายท่านนั่งยิ้มให้เหล่าลูกศิษย์ 

ตวัน้อย

“สวัสดีค่ะคุณครู” เด็กหญิงยกมือไหว้พลางย่อตัวลงอย่าง 

น่าเอน็ดู

“สวสัดค่ีะ น่ารกัจรงิเชยีว แล้วคณุแม่เตรยีมเอกสารมาครบแล้ว

ใช่ไหมคะ” คณุครูสาวยิ้มให้เดก็หญงิก่อนจะหนัไปถามคณุแม่

“ครบค่ะ” คนเป็นแม่ยื่นเอกสารให้คุณครูก่อนนั่งฝั่งตรงข้าม 

แล้วอุ้มลูกหว้ามานั่งบนตกั

“มลีกูสาวน่ารกัแบบนี้ คณุพ่อคงหวงแย่เลยนะคะ” คณุครถูาม

พลางตรวจดเูอกสารโดยไม่ทนัได้สงัเกตสหีน้าของเมธาวดทีี่เปลี่ยนไป

“ลกูหว้าอยู่กบัหม่ามี้สองคนค่ะ” ลูกหว้าตอบด้วยท่าทางร่าเรงิ

ไร้เดยีงสา

“เอ่อ คณุครูขอโทษด้วยนะคะ” เมื่อเหน็ว่าคณุแม่ยิ้มให้อย่าง

ไม่ถอืโกรธ คณุครูกร็บีเปิดเอกสารดูต่อโดยไม่เอ่ยอะไรออกมาอกีเลย

เมธาวดีมองคุณครูตรวจเอกสารจนถึงใบเกิดซึ่งในช่องใส่ชื่อ

บดิาถูกขดีทบั 

คณุครูเงยหน้ามองคณุแม่ยงัสาวอย่างรูค้วามหมาย แววตาของ

คุณครูสลดลงเมื่อรู้ว่าตัวเองพูดอะไรออกไป แต่พอเห็นลูกหว้ายังคง

พูดคยุเจื้อยแจ้วไม่ต่างจากเดก็คนอื่นกพ็อจะท�าให้ครูใจชื้นขึ้นมาบ้าง

“ไม่เป็นไรค่ะคณุคร”ู เมธาวดยีิ้มรบัหน้าที่คณุแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วย

ความเตม็ใจ แม้หน้าที่นี้จะเกดิขึ้นอย่างไม่ทนัตั้งตวั!
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รถแท็กซี่ค่อยๆ เคลื่อนมาจอดที่หน้าสวนสาธารณะแห่ง 

หนึ่ง เมื่อประตรูถเปิดออก หญงิสาวร่างระหงที่หอบหิ้วของพะรงุพะรงั

กก็ระถดตวัลงจากรถอย่างยากล�าบาก และพอออกมาจากรถได้ เธอ

กเ็ดนิตรงเข้าไปในสวนสาธารณะด้วยท่าทางเร่งรบี พอไปถงึจดุหมาย

ที่เด็กๆ หลายสิบคนก�าลังส่งเสียงดีอกดีใจดังลั่น หญิงสาวก็รีบแจก

จ่ายอปุกรณ์วาดภาพที่เหล่าจติรกรตวัน้อยเฝ้ารอ

หญิงสาวใช้สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นจุดนัดพบประจ�าระหว่าง

เธอกบัเดก็ๆ เพื่อสอนศลิปะให้พวกเขาโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย ขอเพยีงให้

เดก็ที่รกัศลิปะได้มคีวามสขุกบัการวาดภาพเช่นเดยีวกบัเธอ หลงัสอน

เสร็จก็เก็บของกลับบ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่มากนัก แต่ขณะที่ก�าลัง

จะข้ามถนนไปยงัฝั่งตรงข้าม เหตกุารณ์ไม่คาดฝันกเ็กดิขึ้น

โครม!

จติรกรสาวชะงกัเท้าที่ก�าลงัจะก้าวทนัท ีพลางหนัไปหาที่มาของ

เสียงแล้วก็ต้องตะลึงงัน ดวงตาเบิกกว้างขึ้นอย่างตกใจเมื่อเห็นเลือด

สแีดงสดค่อยๆ ไหลนองบนพื้นถนน

“ช่วยด้วยค่ะ ช่วยด้วย!” 

เธอปรี่เข้าไปช่วยสนุขัพนัทางสนีวลตวัผอมโซ ซึ่งตามตวัเตม็ไป

1
แรกพบ
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ดว้ยบาดแผล ขนบนตวักด็หูรอ็มแหรม็ จนเหน็ผวิหนงัแห้งผากที่ก�าลงั

ตกสะเกด็ คนส่วนใหญ่มกัเรยีกมนัว่าหมาจรจดั หรอืไม่กห็มาขี้เรื้อน 

มนันอนหายใจรวยรนิอยู่กลางถนน โดยไม่มใีครสนใจจะช่วยเหลอื

จติรกรสาวพยายามจะอุ้มมนัเพื่อจะพาไปโรงพยาบาล แต่เจ้า

สุนัขโชคร้ายก็ค�ารามใส่ท่าเดียว ไม่ยอมให้เข้าใกล้ คงเพราะด้วย

สญัชาตญาณของสนุขั ในเวลาที่เจบ็ปวดมนัจะไม่ยอมให้ใครแตะต้อง

ตวัมนัเลย แต่จติรกรสาวกย็งัไม่ละความพยายาม เธอค่อยๆ ปลอบ

ประโลมมันด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน สลับกับโบกมือขอความช่วยเหลือ

จากคนในละแวกนั้นไปด้วย หวงัว่าจะมใีครสกัคนที่จะยอมจอดรถช่วย

พามนัไปส่งโรงพยาบาล แต่กด็เูหมอืนความพยายามจะไร้ผล รถยนต์

แต่ละคนัขบัผ่านเธอไป โดยไม่มใีครใส่ใจ รวมถงึคนที่เดนิผ่านไปมา

แถวนี้ด้วยเช่นกนั แต่ละคนได้แค่มองแล้วกเ็ดนิผ่านไปเหมอืนไม่มอีะไร

เกดิขึ้น

“โธ่เอ๊ย! รถฉันท�าไมต้องมาเสียวันนี้ด้วยเนี่ย” หญิงสาวสบถ

ออกมาอย่างหวัเสยี ในใจก�าลงัก่นด่าความไร้น�้าใจของคนแถวนี้ นี่ถ้า

รถไม่เสยี เธอจะไม่ง้อให้ใครมาช่วยแบบนี้แน่

ใบหน้าเนียนใสที่ตอนนี้เต็มไปด้วยเม็ดเหงื่อหันซ้ายหันขวาอยู่

ครู่หนึ่ง แล้วโชคชะตากเ็หน็ใจเธอจนได้ เมื่อรถยนต์สญัชาตยิโุรปมา

จอดเทยีบข้างๆ ก่อนที่เจ้าของรถจะกลุกีจุอลงจากรถแล้วเดนิอ้อมมา

หาจิตรกรสาวกับเจ้าสุนัขที่นอนร้องครางหงิงๆ อยู่ เขานั่งลงข้างเจ้า

สนุขัที่ก�าลงัค�ารามในคอเพราะความหวาดระแวง

“ไม่ต้องกลัวนะ เดี๋ยวจะพาไปหาหมอ” คนร่างสูงปลอบด้วย

เสยีงนุ่มนวลแล้วค่อยๆ ยื่นมอืไปสมัผสัมนัอย่างทะนถุนอม เจ้าสนุขั

ตัวนั้นก็ยอมให้เขาจับ ชายหนุ่มก็จัดแจงถอดเสื้อสูทของตัวเองออก 

แล้วเอาไปห่อร่างของเจ้าสนุขัไว้

“ดมีากๆ” เมื่อจดัการกบัหมาเรยีบร้อย ชายร่างสูงกห็นัมาทาง



ชลิมา  9

หญงิสาวที่ก�าลงัยนืท�าหน้าตาตื่นอยู่

“ขึ้นรถสิคุณ เดี๋ยวผมจะพามันไปโรงพยาบาลเอง” ชายหนุ่ม

ร่างสูงบอกหญงิสาวรวัเรว็

“เอ่อ...ขอบคณุค่ะ” เมธาวดเีอ่ยขอบคณุด้วยอาการมนึๆ อึ้งๆ 

ผสมปนเปกนัไปหมด เพราะเธอยนืรอรถอยู่ตั้งนาน ไม่มรีถสกัคนัที่จะ

รับเธอขึ้นไปด้วย คงกลัวเลือดของเจ้าสุนัขเลอะรถ แต่อยู่ดีๆ ก็ม ี

ราชรถคันหรูอาสาพาสุนัขจรจัดที่ตามตัวเต็มไปด้วยเลือดไปหาหมอ 

หน�าซ�้ายังถอดสูทที่เธอคะเนเอาเองว่าราคาของมันคงซื้ออาหารสุนัข

ได้ทั้งปีมาคลมุตวัมนั

“เชญิครบัคณุ” ชายหนุ่มหนัมาบอกเมธาวดอีย่างรบีเร่ง

“เอ่อ ค่ะๆ งั้นเดี๋ยวฉนัอุ้มมนัไว้เอง” จติรกรสาวบอกพลางยื่น

มอืไปรบัเจ้าสนุขัที่ซกุตวัอยู่ในเสื้อสูทยี่ห้อดงั แล้วรบีสาวเท้าไปขึ้นรถ

ที่เจ้าของรถเดนิไปเปิดประตูให้ทนัที

รถยนต์คันหรูออกตัวไปอย่างรีบร้อน ก่อนที่ชายหนุ่มจะ

หนัมาถามอย่างนกึขึ้นได้เมื่อขบัรถออกมาครู่หนึ่งว่า

“โรงพยาบาลสัตว์ใกล้ๆ แถวนี้มีมั้ยคุณ พอดีผมยังไม่คุ้นกับ 

เส้นทางแถวนี้เท่าไหร่” 

“ผ่านสามไฟแดงก็ถึงค่ะ ขอบคุณนะคะที่ช่วย” เธอหันยิ้มให้

สารถจี�าเป็นอย่างเป็นมติรพลางนกึชมความมนี�้าใจของเขา แล้วก้มลง

ดอูาการของเจ้าตบูที่ร้องครางหงงิๆ ด้วยความเจบ็ปวดอย่างน่าสงสาร

ในอ้อมกอด

“หมาของคณุเหรอครบั” เขาเหลอืบมองหญงิสาวเลก็น้อยก่อน

เบนสายตาไปยงัท้องถนน

“ไม่ใช่หมาฉนัหรอกค่ะ ฉนัมาท�าธรุะแถวนี้ เจอมนัโดนชนเข้า

พอด”ี
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ชายหนุ่มหันมองเจ้าหมาโชคร้ายก็นึกสงสาร เนื้อหนังมีรอย

ถลอกปอกเปิก ดวงตาข้างหนึ่งเหมอืนจะบวมจนปิด น่าแปลก ผู้หญงิ

คนนี้ไม่รงัเกยีจมนัเลยสกันดิ แต่กลบักอดมนัไว้แน่นราวกบัเป็นของรกั

ของหวง นี่ถ้าเป็นผูห้ญงิคนอื่นกค็งร้องอี๋ตั้งแต่เหน็เจ้าหมานอนจมกอง

เลอืดแล้ว

“เสยีงร้องมนัน่าสงสารจงั ทนเอาหน่อยนะเจ้าหมา ใกล้ถงึโรง-

พยาบาลแล้ว” เขายื่นมอืลูบหวัมนัเบาๆ แต่สายตายงัคงมองไปเบื้อง

หน้า จึงไม่เห็นสายตาอีกคู่ของคนที่เงยขึ้นมามองเสี้ยวหน้าของเขา

อย่างชื่นชม แต่กเ็พยีงแวบเดยีวเท่านั้น เพราะตอนนี้สิ่งที่ส�าคญักบัเธอ

มากที่สดุกค็อืเจ้าหมาที่นอนอยู่ในอ้อมแขนของเธอ 

“เอ่อ ต้องขอโทษด้วยที่ท�าให้เสื้อกบัรถคณุเลอะเทอะไปหมด” 

หญงิสาวบอกด้วยความเกรงใจ 

“ไม่เป็นไร เรื่องเล็กน้อยครับ” ชายหนุ่มพูดอย่างไม่ยี่หระเสื้อ

สูทราคาแพงระยับที่ตอนนี้ได้กลายเป็นผ้าห่มหมาไปเรียบร้อยแล้ว 

ก่อนจะพูดต่อ “มนัโชคดนีะที่เจอคณุ ไม่อย่างนั้นคงกลายเป็นปุ๋ยข้าง

ถนนไปแล้ว”

หญิงสาวหันไปยิ้มให้เขานิดหนึ่งแล้วเอ่ยขึ้นอีกครั้งเมื่อใกล้จะ

ถงึที่หมาย “ใกล้ถงึแล้วค่ะ เดี๋ยวคณุเลี้ยวซ้ายข้างหน้านี้เลยนะคะ”

“ครบัผม” 

เมื่อรถมาจอดสนิทที่หน้าโรงพยาบาลสัตว์ ชายหนุ่มเดิน

ลงจากรถอย่างเร่งรบี แล้วอ้อมไปเปิดประตูรถให้อกีคนที่นั่งมาด้วย

“มานี่มา ผมอุ้มให้เอง คุณอุ้มมันมาตลอดทางแล้วคงเมื่อย 

น่าดู” เขารบัเจ้าหมามาอุ้ม แล้วพาไปที่ห้องฉกุเฉนิทนัที

เมื่อมาถึงหน้าห้องฉุกเฉิน สัตวแพทย์สองคนปรี่เข้าถึงตัวเจ้า

หมาบาดเจบ็ทนัท ีก่อนจะอุม้มนัหายเข้าไปให้ห้องโดยไม่ได้ซกัถามว่า
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เกดิอะไรขึ้น เพราะกระดูกที่โผล่พ้นเนื้อเจ้าหมาออกมาคงพอจะท�าให้

คณุหมอเดาเหตกุารณ์ได้เป็นอย่างดี

จิตรกรสาวถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกเมื่อหมาบาดเจ็บ 

ถงึมอืหมอแล้ว เธอคลายกงัวลไปเปลาะหนึ่ง ทนีี้กไ็ด้แต่ภาวนาให้มนั

รอดชวีติเท่านั้น

...

เมธาวดนีั่งรอผลการรกัษาอยูท่ี่หน้าห้องฉกุเฉนิ ใกล้ห้องฉกุเฉนิ

มหีมาบาดเจบ็นอนหลบัอยูใ่นกรงขนาดใหญ่ อกีกรงเป็นแมวสนี�้าตาล

อ่อนร้องเหมยีวๆ คล้ายกบัว่าก�าลงัเจบ็ปวดตรงไหนสกัที่ หญงิสาวก้ม

ลง มอืเรยีวจบักรงสี่เหลี่ยมเลก็ๆ ดวงตากลมโตมองไปยงัแมวตวัน้อย

ด้วยความเอน็ดูระคนสงสาร

ภายนอกผู้หญงิคนนี้ดูเป็นสาวมาดเซอร์ ทะมดัทะแมง คล่อง-

แคล่ว แต่เวลานี้กลับดูอ่อนโยนขัดกับการแต่งตัวของเธอเหลือเกิน  

รอยยิ้มละมนุละไมที่เธอยิ้มให้เจ้าเหมยีวท�าให้คนนอกอย่างเขาชุม่ชื่น

หวัใจอย่างบอกไม่ถกู จนอดคดิไม่ได้ว่าผูช้ายคนไหนได้เธอเป็นภรรยา

คงโชคด ี เพราะขนาดสตัว์ตวัเลก็ๆ ยงัห่วงขนาดนี้ แล้วถ้าเป็นคนรกั

ล่ะจะห่วงขนาดไหน

‘สวยๆ แบบนี้คงมแีฟนไปนานแล้ว’ ชายหนุ่มยิ้มเยาะตวัเองที่

ดนัประทบัใจผู้หญงิใจดทีั้งที่ยงัไม่รู้จกัแม้กระทั่งชื่อ

“คุณนี่รักสัตว์จังเลยนะครับ” เขาก้มหน้าลงมาหาเมธาวดีที่

ก�าลงันั่งยองๆ คยุกบัแมวอยู่ 

พอหญงิสาวเงยหน้าขึ้นมากแ็ทบจะถอยหน ีเพราะใบหน้าของ

อีกฝ่ายใกล้ใบหน้าเธอจนท�าให้หัวใจของเธอสั่นๆ ยังไงชอบกล และ

เธอเพิ่งสงัเกตตอนนี้เองว่าผูช้ายคนนี้หน้าตาเข้าขั้นเทพบตุรเลยกว่็าได้

ผมสั้นของเขาถูกหวใีห้เข้าทรง ดวงตาคมกรบิมแีววดดุนั แต่ก็

น่าค้นหา จมกูโด่งเป็นสนัได้รูปรบักบัรมิฝีปากรปูกระจบั จนจติรกรสาว



12  สะดุดรักคุณเเม่จ�าเป็น

ไม่อาจละสายตาจากภาพตรงหน้าไปได้ ราวกับถูกมนตร์สะกดไปครู่

หนึ่ง พอรู้สกึว่าตวัเองจ้องหน้าผูช้ายแปลกหน้านานเกนิไป เธอจงึขยบั

ห่างออกมา แล้วเอ่ยอย่างกระท่อนกระแท่นราวกบัเดก็หดัพูด

“ก็ช่วยเท่าที่จะท�าได้แหละค่ะ” จิตรกรสาวต้องสูดลมหายใจ

ลกึๆ เพื่อบงัคบัการเต้นของหวัใจให้เป็นปกต ิ พลางหลบดวงตาคู่คม 

ที่ก�าลงัมองเธออยู ่แม้ว่าเจ้าของดวงตาคูน่ั้นจะไม่ได้ส่งความรูส้กึอะไร

มาให้ แต่เท่านั้นก็เพียงพอที่จะสั่นคลอนความรู้สึกของผู้หญิงแกร่ง

อย่างเมธาวดไีด้เป็นอย่างดี

เมื่อถอยห่างมาตั้งหลกัได้ เธอกร็ู้สกึหายใจคล่องขึ้น แต่พอหนั

ไปที่เขากเ็หน็ดวงตาของอกีฝ่ายยงัคงมองเธออยู ่หญงิสาวจงึเล่าต่อไป 

แก้เขนิ

“เมื่อเดือนที่แล้วฉันก็มาที่นี่สองครั้งค่ะ เอาหมากับแมวมาให้

คณุหมอรกัษา แต่สดุท้ายกไ็ม่รอดทั้งสองตวั ฉนัร้องไห้อยู่สองวนักว่า

จะท�าใจได้ ไม่รูเ้จ้าตวันี้จะเป็นไง จะท�าให้ฉนัร้องไห้อกีหรอืเปล่ากไ็ม่รู้”

“คงไม่หรอก มนัขาหกั คณุหมอรกัษาได้อยูแ่ล้ว ไม่ต้องคดิมาก

ครบั ท�าใจให้สบาย” ชายหนุ่มส่งยิ้มให้ก�าลงัใจ

“ฉนักห็วงัให้เป็นอย่างนั้น” เธอลกุไปนั่งเก้าอี้ข้างๆ พลางจ้อง

ไปยงัประตูห้องฉกุเฉนิด้วยความเป็นห่วง

“เอ่อ ถ้าไม่เป็นการเสยีมารยาท ผมขอทราบชื่อคณุได้มั้ยครบั” 

ชายหนุม่เอ่ยถามด้วยรอยยิ้มจรงิใจระบายบนรมิฝีปาก คงไม่น่าเกลยีด

ถ้าจะถามชื่อของผู้หญงิที่น่าชื่นชมคนนี้ 

“อ้อ ขอโทษที่ไม่ได้แนะน�าตวั ฉนัชื่อ....” ยงัไม่ทนัที่เมธาวดจีะ

บอกชื่อ เสยีงโทรศพัท์ของอกีฝ่ายกด็งัขึ้นเสยีก่อน ชายหนุ่มจงึขอตวั

ไปรบัโทรศพัท์

“ขอโทษนะครบั ผมคงต้องขอตวั พอดมีธีรุะด่วน หวงัว่าโอกาส

หน้าเราคงได้เจอกนัอกี” พูดจบ ชายร่างสูงกร็บีกึ่งเดนิกึ่งวิ่งออกไป
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“ฉันชื่อแก้วค่ะ หวังว่าจะได้เจอคุณอีก...” จิตรกรสาวเอ่ยขึ้น

ทั้งๆ ที่ชายหนุ่มคงไม่ได้ยนิแม้แต่ค�าเดยีว 

หญงิสาวรออยู่อกีครู่หนึ่ง สตัวแพทย์วยักลางคนกอ็อกมาจาก

ห้องผ่าตัดแล้วบอกเธอว่าเจ้าหมาโชคร้ายพ้นขีดอันตรายแล้ว ตอนนี้

นอนสลบไสลอยู่ในห้อง แล้วกย็ื่นอะไรบางอย่างมาให้หญงิสาว

“เสื้อที่ห่อเจ้าหมาครบั”

หญิงสาวมองเสื้อสูทที่พับอยู่ในถุง เธอรับมันมาพลางมองไป

ที่ทางเดิน ไอ้ครั้นจะเอาไปคืนเขาตอนนี้ก็คงไม่เหมาะ ป่านนี้เขาคง 

ขบัรถออกจากโรงพยาบาลไปนานแล้ว เธอจงึเกบ็เสื้อตวันี้ไว้ ตั้งใจจะ

ซกัมนัให้สะอาด แล้วคนืเจ้าของเมื่อมโีอกาสได้เจอกนัอกีครั้ง

เมธาวดยีิ้มหน้าชื่น มองของในถงุราวกบัว่าเป็นสิ่งส�าคญัที่ต้อง

เกบ็รกัษาไว้เป็นอย่างดี
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พลาธิปรบีขบัรถกลบับ้านทนัทหีลงัวางสายจากคนทีบ้่าน 

เขาคาดว่าสถานการณ์ทางบ้านคงน่าเป็นห่วงเอาการ เสียงร้องของ

มารดาที่เลด็ลอดเข้ามาในโทรศพัท์เมื่อครู่ท�าให้จติใจเขาไม่สู้ดนีกั ไม่

บ่อยนักที่ท่านจะเอะอะโวยวายเช่นวันนี้ อาจเพราะมีอะไรที่ไปสะกิด

ใจ จนท�าให้มารดาของเขาถึงกับคุมสติไม่อยู่ก็เป็นได้ กลับถึงบ้านก็

ทนัได้เหน็ท่านตะโกนด่าทอบดิาด้วยอาการมนึเมา

“เกิดอะไรขึ้น ท�าไมแม่โวยวายแบบนี้ แล้วนี่ดื่มเหล้าอีกแล้ว 

เหรอครบั” ชายหนุ่มปรี่เข้าไปหามารดาด้วยความเป็นห่วง

“แกดูแม่ทเีถอะทนิ บอกให้เข้าห้องกไ็ม่ยอม ไม่รู้เป็นอะไร ฉนั

จะพาไอหมอกเข้าห้อง มายนืลบัๆ ล่อๆ มองย่าโวยวายอยู่ได้” พี่ชาย

คนโตส่ายหน้าด้วยความหน่าย “ส่วนคณุพ่อกย็งัไม่กลบั พกัหลงัมานี่

คณุพ่อกลบับ้านผดิเวลาบ่อยๆ นะ คณุแม่เลยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่” 

พูดจบพลาวตัรกเ็ดนิไปอุ้มไอหมอกที่ยนืแอบอยู่ข้างเสาเข้าห้องไป

“แม่อย่าคดิมากเลยครบั พ่อคงงานเยอะจรงิๆ คนของประชาชน

ก็อย่างนี้แหละครับ” พลาธิปหาข้อแก้ตัวให้บิดา หวังจะให้มารดา

อารมณ์ดขีึ้น แต่ดูเหมอืนจะช่วยอะไรไม่ได้มาก

“ไม่เป็นฉนั แกไม่รูห้รอกทนิ ฉนัน่ะช�้าใจแค่ไหนที่ต้องเหน็พ่อแก 

2
จิตรกรแม่ลูกอ่อน
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เป็นแบบนี้ แกก็อีกคน ท�าไมไม่เคยเชื่อฟังฉันบ้าง ให้ไปท�างานกับ 

เจ้าโท แกกไ็ม่ไป ลูกกไ็ม่ได้เรื่อง ผวักห็ายหวั แล้วอย่างนี้จะให้ฉนัท�า

ยงัไง หา!” เกตนภิาเมาเหล้าจนขาดสต ิเอ่ยตดัพ้อลูกชายคนเลก็กบั

สามทีั้งน�้าตา “ไปเถอะ อยากไปไหนกไ็ป ไม่ต้องมาสนใจฉนั” ว่าพลาง

ยนัตวัลกุขึ้นจากโซฟา แต่ยงัไม่ทนัจะยนืกเ็ซไปอกีด้าน โชคดทีี่ลกูชาย

เข้ามาประคองไว้ได้ทนั 

“ไม่ต้องมาจับฉัน” เกตนิภาพยายามจะสะบัดมือลูกชายออก

ด้วยความน้อยใจ 

พลาธปิตดัสนิใจอุ้มมารดาขึ้นแนบอก แล้วพาขึ้นไปบนห้องพกั

อย่างทลุกัทเุล

“พ่อแกไม่กลบัอกีแล้ว ฮอืๆ ฉนัไม่อยากเสยีหน้า ไม่อยากเสยี

ต�าแหน่งคณุหญงิให้ใคร ฮอืๆ แกเข้าใจมั้ยเจ้าทนิ ฮอืๆ แกต้องช่วย 

ฉันนะ อย่าให้ผู้หญิงคนไหนเข้าใกล้พ่อแกได้ ฮือๆ” เกตนิภาร้องไห้

ฟูมฟายราวกับเด็กถูกขัดใจ ท�าเอาคนอุ้มอดคิดไม่ได้ว่ายิ่งท่านอายุ

มากขึ้นก็ยิ่งอ่อนไหว เปราะบางลงเรื่อยๆ พูดนิดขัดใจหน่อยก็พาล-

พาโลไปเรื่อย ไม่ยอมฟังเหตผุลของใครทั้งสิ้น ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้เขา

เคยคดิว่าคนที่เข้าสู่วยัชราน่าจะยิ่งเข้มแขง็เข้าใจโลก ซึ่งเขาเข้าใจผดิ

“คงไม่มีอะไรหรอกครับ แม่ไม่ต้องคิดมาก เดี๋ยวผมพาแม่ไป

นอนดกีว่านะครบั” หนุ่มร่างสูงปลอบมารดาไปตลอดทาง พลางมอง

ใบหน้าที่ยังคงเต่งตึงสวนทางกับอายุเพราะมีดหมอ จนบางทีอาจจะ 

ดูมากเกนิไปส�าหรบัคนในวยันี้ 

แต่ในมมุมองของพลาธปิ ไม่ว่าแม่จะเป็นเช่นไร ท่านกส็วยที่สดุ

อยู่ด ีในใจลกึๆ เขาดใีจที่นาทนีี้ได้ดูแลท่าน ได้กอดท่าน แม้ว่าแม่จะ

ไม่เคยชื่นชมในสิ่งที่เขาท�า ซ�้ายังตีกรอบให้เป็นอย่างที่ท่านต้องการ  

ไม่สนด้วยซ�้าว่าเขาจะรู ้สึกอย่างไร ยิ่งเรื่องเขารับราชการยิ่งค้าน 

หวัชนฝา จะให้ไปท�างานกบัพี่ชายท่าเดยีว แต่ไม่ว่าจะถูกคดัค้านสกั 
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แค่ไหน เขากเ็ลอืกที่จะท�าตามฝัน...นั่นกค็อืการเป็นอาจารย์

ภายในห้องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ท่ีเต็มไปด้วยภาพวาด 

หลากหลายแนว ภาพทุ่งดอกทานตะวันก�าลังล้อเล่นกับดวงอาทิตย์ 

และอีกหลายภาพที่เป็นภาพเหมือนของเด็กหญิงอายุราวสี่ห้าขวบ 

หน้าตาจิ้มลิ้ม ผมสนี�้าตาลเข้มหยกิหยอ็งทั้งศรีษะ ดวงตากลมโตสดใส

ดเูหมอืนจะยิ้มอยูต่ลอดเวลา จมกูกระจริดิกั้นระหว่างแก้มป่องสกุปลั่ง

สชีมพรูะเรื่อทั้งสองข้าง และมรีอยยิ้มพมิพ์ใจ ที่ใครๆ เหน็เป็นต้องหลง

รกัเดก็หญงิในภาพทกุคน

หญิงสาวเจ้าของแกลเลอรีนั่งลงสีบนผืนผ้าใบอย่างมีสมาธ ิ

หลายครั้งที่เมธาวดหีลงลมืเวลาว่าผ่านไปนานแค่ไหน เพราะอารมณ์

ศิลปินในตัวก�าลังบรรเจิด ท�าให้เพลิดเพลินกับงานตรงหน้าจนลืมสิ่ง

ต่างๆ ที่อยู่รอบตวัไปเสยีสนทิ 

มอืเรยีวยงัปัดป้ายพู่กนัไปเรื่อยๆ ซึ่งภาพที่เธอก�าลงัวาดอยู่นั้น

เป็นภาพของแม่ที่อยู่บนรถสองแถวก�าลงัให้ลูกดูดนมของตนเอง โดย

ไม่อายสายตาคนรอบข้างที่ก�าลงัจบัจ้อง ใบหน้าของคนเป็นแม่เปื้อน

ไปด้วยรอยยิ้มอิ่มเอม ยามที่จดจ้องเดก็น้อยในอ้อมกอดช่างดอู่อนโยน 

ละมนุละไม และเตม็ไปด้วยความสขุ ชนดิที่ว่าคงหาได้ยากในสมยันี้

เมธาวดยีิ้มให้ภาพในความทรงจ�าของเธออย่างไม่รู้เบื่อ แต่ก่อน

ที่ภาพวาดของเธอจะเสรจ็สมบูรณ์กม็เีสยีงเลก็ๆ มาขดัฝีแปรงที่ก�าลงั

ละเลงบนผนืผ้าใบเสยีก่อน   

“หม่ามี้...ลูกหว้าหิวข้าวค่ะ” เด็กหญิงตัวน้อยที่เดินเข้ามา 

ในห้องเอ่ยออดอ้อนเสียงอ่อนเสียงหวาน เพราะหลังกลับจากสวน

สาธารณะ หนูน้อยก็เห็นว่าหม่ามี้เอาแต่ขลุกตัวอยู่ในนี้จนลืมลูกไป 

เสยีสนทิ

จติรกรสาวหนัมาตามเสยีงกระเง้ากระงอดของลูกสาว ทว่ายงั
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ไม่ทันที่จะตั้งหลัก เด็กหญิงตัวกลมก็กระโจนกอดเธอทันที เธอยิ้ม

เพราะความน่ารักน่าชังของเจ้าตัวน้อยที่เข้ามาอ้อนแม่จนถึงห้อง

ท�างาน ก่อนวางพู่กนัลงแล้วกอดตอบแก้วตาดวงใจอย่างสดุรกั

“จ้า...งั้นแม่ขอเกบ็อปุกรณ์แป๊บนงึนะคะ แล้วเดี๋ยวเราไปกนิข้าว

กนั” ผู้เป็นแม่หยกิแก้มใสของลูกสาวเบาๆ ด้วยความเอน็ดู หลงัเกบ็

อปุกรณ์เรยีบร้อย สองแม่ลูกเกี่ยวก้อยกนัเดนิออกจากแกลเลอรเีลก็ๆ 

ที่สร้างขึ้นภายในบ้านเดี่ยวสไตล์ยุโรปซึ่งพ่อกับแม่ตั้งใจปลูกไว้ให้เธอ 

ก่อนจะไปประกอบกิจการร้านอาหารไทยในฮาวาย ขณะที่ลูกสาว 

คนเดยีวเลอืกที่จะอยู่ที่นี่เพื่อลูกหว้า

หลงัจากมลีูกหว้า เมธาวดใีช้ชวีติอยู่ที่บ้านหลงันี้ สร้างผลงาน

ที่มาจากปลายพู่กันของเธอ และผลงานที่ส�าเร็จทั้งหมดก็จะไปอวด

โฉมอยู่ในแกลเลอรีขายภาพของเพื่อนสนิทที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า 

ชั้นน�าใจกลางกรงุเทพฯ

นอกจากการวาดภาพที่รกัเป็นชวีติจติใจแล้ว เธอยงัเป็นครูสอน

พเิศษตามบ้านให้ครอบครวัที่สนใจให้ลกูหลานเรยีนศลิปะในวนัเสาร์-

อาทติย์ ส่วนช่วงเยน็ของวนัธรรมดา จติรกรสาวจะไปสอนวาดภาพให้

เดก็ๆ ยากไร้ที่สวนสาธารณะ เมธาวดเีหน็เดก็ในชมุชนแออดัหลายคน

สนใจการวาดภาพ แต่ขาดอปุกรณ์ ขาดคนสนบัสนนุ เพราะส่วนใหญ่

ผูป้กครองของเดก็ๆ ในชมุชนต่างท�างานหาเช้ากนิค�่า ไม่อาจน�าเงนิมา

ซื้ออปุกรณ์การวาดภาพเพื่อแลกกบัการอดข้าวได้ หญงิสาวจงึสอนเดก็

ที่ตั้งใจโดยไม่คดิค่าสอนหรอืค่าอปุกรณ์แม้แต่บาทเดยีว

ในระหว่างที่สองแม่ลูกก�าลังนั่งกินข้าวอยู่ในครัวภายใน

บ้านหลงัใหญ่ เดก็หญงิลกูหว้ากเ็ล่าโน่นเล่านี่ให้คณุแม่ฟังตลอดเวลา 

คนเป็นแม่เองกน็ั่งฟังด้วยรอยยิ้มบ้าง หวัเราะตามบ้าง ทว่าจู่ๆ แขก

ประจ�ากเ็ข้ามาทกัทายทั้งสองถงึโต๊ะอาหาร
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“ว่าไงสองแม่ลูก ก�าลงัท�าอะไรกนัอยู่จ๊ะ” เสยีงใสๆ ของเพื่อน

สนิทของเมธาวดีดังขึ้นมาแต่ไกล แล้วก็ตามมาด้วยเจ้าของเสียงที่ 

บนใบหน้าประดบัด้วยรอยยิ้มสดใสจนเหน็ฟันขาว

“สวัสดีค่ะน้าจันทร์” เด็กน้อยหันไปยกมือไหว้โดยไม่ต้องให ้

ผู้เป็นแม่กล่าวเตอืน 

“สวัสดีค่ะ แม่หลานสาวตัวดีของน้า” มือเรียวยื่นไปบีบจมูก

เลก็ๆ อย่างเอน็ดู 

“มาถงึนี่คงมเีรื่องอกีละส”ิ เมธาวดเีอนตวัพงิเก้าอี้ แล้วกอดอก

มองจนัทร์เจ้าเพื่อนสาวคนสนทิ เจ้าของแกลเลอรทีี่เธอฝากรูปไปขาย 

แถมเจ้าของร้านคนนี้ไม่เคยหกัเปอร์เซน็ต์แม้แต่สตางค์เดยีว จนบางที

เธอเองกอ็ดเกรงใจเพื่อนไม่ได้

“รู้ดจีรงิๆ เลยนะคณุจติรกรสาว พอดลีูกค้าเหน็ภาพของแก ก็

เลยอยากจ้างให้ไปสอนลูกสาวของเขา สนใจมั้ยยะ” จันทร์เจ้าถาม

เพื่อนพลางเข้าไปกอดหลานสาวตวัน้อยด้วยความคดิถงึ

“ภาพไหนเหรอ” เธอถามพลางตกักบัข้าวใส่จานลายการ์ตนูให้

ลูกสาว

“กภ็าพโอบรกัไง”

“อมื...”

โอบรกั...เป็นภาพแม่ลูกกอดกนัในบรรยากาศเมฆครึ้ม ฝนพร�า 

พายุก�าลังโหมกระหน�่า ซึ่งเธอพยายามถ่ายทอดให้เห็นว่า แม้จะมี

เหตกุารณ์เลวร้ายขนาดไหน แม่กจ็ะยงัอยู่ใกล้ๆ ลูกเสมอ

“ไอ้อมืของแกมนัหมายความว่าไงยะ ฉนัจะได้ไปบอกลกูค้าถกู 

เบื่อไอ้ท่าทางนิ่งๆ ของแกเนี่ย ไม่รู้ว่าพูดมาอกีสกัค�าสองค�าเนี่ย ฟ้า

มนัจะถล่ม แผ่นดนิมนัจะทลายรไึงยะ”

จันทร์เจ้ากระแทกตัวนั่งลงบนเก้าอี้ แล้วหยิบช้อนในจานของ

หลานสาวขึ้นมาตักข้าวกินเสียอย่างนั้น จนเจ้าของจานได้แต่มอง 
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คณุน้ายงัสาวตาปรบิๆ ก่อนจะเอ่ยถามไปอย่างไร้เดยีงสา

“น้าจันทร์หิวก็ไม่บอก” เด็กน้อยเอียงคอมองพลางยิ้มแป้นใส่

จนัทร์เจ้า

เมธาวดีส่ายหน้ามองดวงตาล้อเล่นแสนซนของเจ้าตัวน้อยที่มี

อทิธพิลกบัคนรอบข้างเสมอ ไม่เว้นแม้แต่จนัทร์เจ้าที่ฝีปากกล้า ไม่เคย

เถยีงใครแพ้สกัครั้ง ยงัต้องยอมให้ความน่ารกัใสซื่อของเดก็หญงิคนนี้ 

เรยีกได้ว่า ลูกหว้าคอืศูนย์รวมความรกัเลยกว็่าได้

เมื่อตอนที่ลูกหว้าอายขุวบกว่าๆ เธออยากให้ลูกกนิปลากนิกุ้ง

เยอะๆ เพราะย่อยง่าย อีกทั้งบ�ารุงสมอง เธอจึงท�าโจ๊กใส่กุ้งตัวโต 

ใส่ฟักทองให้ดูน่ากินแล้วป้อนลูกสาวตัวน้อย แต่แล้วอาหารที่คิดว่า 

ดีที่สุดกลับท�าให้ร่างกายของลูกหว้ามีผื่นขนาดใหญ่แผ่ขยายไปตาม

ล�าตวั รอยแดงเกดิขึ้นทั่วทั้งตวั ส่งผลให้ลกูสาวแผดเสยีงร้องอย่างเจบ็

แสบทรมาน พลอยท�าให้คนเป็นแม่ร้องไห้ตามไปด้วย

เมธาวดีพาลูกสาวไปโรงพยาบาล คุณหมอก็แจ้งให้ทราบว่า 

ลูกหว้าแพ้อาหารทะเลอย่างรนุแรง ตั้งแต่นั้นมาเธอกไ็ม่เคยให้ลูกสาว

แตะต้องอาหารทะเลเลยแม้แต่นดิเดยีว

“แหม...ก็น้ายังไม่ได้ทานอะไรมานี่จ๊ะ” ค�าตอบของเธอท�าให้

สองแม่ลูกหวัเราะพร้อมกนั จนจนัทร์เจ้าอดหมั่นไส้ไม่ได้ 

“เอางี้ แกนดัเวลามาแล้วกนั แต่ฉนัขอสอนเฉพาะเสาร์-อาทติย์”

“รู้จ้า แม่คนใจบญุ” เพื่อนสาวรูด้ว่ีาวนัธรรมดาจติรกรสาวอย่าง

เมธาวดจีะต้องอทุศิตนเองเพื่อสงัคม โดยการไปเป็นคณุครสูอนศลิปะ 

มันช่างเป็นอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่หาใดเปรียบได้จริงๆ จันทร์เจ้าได้แต่

คัดค้านอยู่ในใจ คนอะไรสอนเด็กเต็มที่ราวกับได้เงินเดือนเป็นแสน

อย่างนั้นละ นี่ถ้าเพื่อนเธอไม่ถงึกบัป่วยจนเดนิไม่ไหวละก ็เมธาวดจีะ

ไม่มทีางเบี้ยวเดก็ที่สวนสาธารณะเลยสกัครั้ง

“แกไม่รูอ้ะไร เดก็บางคนวาดภาพเก่งกว่าแกซะอกี เพยีงแต่เขา
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ไม่มีโอกาสจะได้ท�าก็เท่านั้น มีน้องคนหนึ่งอายุแค่เจ็ดขวบ วาดรูป

การ์ตูนได้ดมีาก ลายเส้นกใ็ช้ได้ น�้าหนกัมอืกเ็ยี่ยม ถ้าส่งประกวดนะ 

มหีวงัชนะแหงๆ”

“อันนั้นเขาเรียกว่าพรสวรรค์ย่ะ ส่วนฉันน่ะพรสวรรค์ก็ไม่ม ี

จนิตนาการกไ็ม่ม ีการเป็นเจ้าของกจิการ เดนิสวยๆ อยูใ่นร้านนี่แหละ

เหมาะกับฉันที่สุด ยิ่งหมอดูทกัว่าจะได้สามเีป็นหมอ โอ๊ย แค่นี้ก็สุข

สดุๆ แล้วแกเอ๊ย...” หญงิสาวกมุมอืตวัเองแล้วท�าท่าเพ้อฝัน 

เมธาวดีได้แต่ท�าหน้าเบื่อหน่ายใส่เพื่อนตัวแสบที่หลงงมงาย  

ไม่สิ ใช้ค�าว่าหัวปักหัวป�ากับเรื่องหมอดูจนไม่เป็นอันท�ามาหากินอยู่

แล้วจะเหมาะกว่า วนัๆ รอแต่ไอ้เนื้อคู่ที่หมอดูท�านาย

“สรปุที่แกมาเพราะจะมาเพ้อถงึสามใีนอนาคตใช่มั้ย ยงัไม่เลกิ

บ้าอกีหรอืไง”

หมดกนั ความสขุเลก็ๆ น้อยๆ ที่ก�าลงัก่อตวัขึ้นต้องจางหายไป

ในอากาศเพราะแม่จติรกรปากเสยีทกุทสีนิ่า

เจ้าของบ้านมองเพื่อนสาวแสนโก๊ะพลางนึกข�าที่เธอยังไม่ยอม

วางมอืเรื่องที่หมอดทูกั จนท�าให้คนชอบดดูวงค้อนให้เพื่อนสาววงใหญ่ 

ก่อนจะวกเข้าเรื่องงานอกีครั้ง

“ย่ะ...เตรยีมตดัชดุเพื่อนเจ้าสาวไว้ละกนั ช!ิ อ่อ...แล้วฉนัจะโทร. 

มาบอกอกีท ีไม่รู้ว่าเขาจะให้แกเริ่มงานวนัไหน แต่ขอบอกว่าเงนิหนา

สดุๆ ผลงานของแกแต่ละชิ้น ส่วนใหญ่คณุอารนีี่แหละเสยีตงัค์ซื้อ”

“คราวหลงัแกไม่ต้องล�าบากมากไ็ด้ โทร. หากร็ู้เรื่องแล้ว”

“แหม ยายแก้ว นกึว่าฉนัอยากมานกันี่ เหน็แกไม่โผล่ไปที่ร้าน

หลายวนั ฉนักค็ดิว่าแกคงตายคาบ้านไปแล้ว กเ็ลยแวะมาดูเผื่อว่าจะ

ช่วยอะไรได้บ้าง” พดูจบกล็กุขึ้นเชดิหน้าสะพายกระเป๋า แล้วหนัมาส่ง

จบูให้หลานสาวตวัน้อยที่ยิ้มแป้นแล้นรออยูแ่ล้ว พอเหน็ว่าเธอจะกลบั 

ลูกหว้ากย็กมอืไหว้บอกลาอย่างที่แม่เคยสอน
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“ขอบใจนะ” เมธาวดยีิ้มให้เพื่อน ก่อนที่จนัทร์เจ้าจะรบีสะบดั

ก้นงอนๆ ออกไป

เมื่อเพื่อนสนิทกลับไปแล้ว หญิงสาวก็หันมามองเจ้าตัวน้อยที่

นั่งวุน่วายอยูก่บัการตกัข้าวใส่ปาก หลงัอิ่มหน�าสองแม่ลกูกช่็วยกนัถอื

จานของตัวเองไปเก็บในครัว แม้จะมีน้าเพ็ญ ซึ่งเป็นแม่บ้านที่อยู่กับ

เธอมานาน แต่เธอสอนให้ลูกสาวช่วยเหลือตัวเองมาโดยตลอด เธอ

ทุ่มเทเวลาให้ลูกหว้าทั้งหมด และสอนให้เจ้าตัวน้อยเข้มแข็งดูแล 

ตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ เพราะไม่แน่ว่าวันหนึ่งเธออาจจะ 

ไม่ได้อยู่เคยีงข้างลูกเหมอืนเช่นวนันี้
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ชายหนุ่มร่างสงูสง่าในชดุสทูสดี�าก�าลงัถอืกระเป๋าเอกสาร

ไปที่ตกึอธกิารบด ีเนื่องจากวนันี้เป็นวนัแรกของการกลบัมาท�างานใน

อาชพีอาจารย์มหาวทิยาลยั หลงัจากที่เขาเคยสอนอยู่ที่นี่ และบนิไป

เรียนต่อปริญญาเอกทางกฎหมายที่มหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงมาดริด 

ประเทศสเปนเป็นเวลานานกว่าห้าปี 

ด้วยใบหน้าคมเข้ม ดวงตาสดี�าสนทิดูน่าค้นหา รบักบัคิ้วหนา

พาดเหนือดวงตาได้อย่างพอดิบพอดี จมูกโด่งเป็นสันกับริมฝีปากรูป

กระจบัเพิ่มเสน่ห์ให้เจ้าตวัจนคนมองไม่อาจละสายตาไปจากอาจารย์

หนุม่คนนี้ได้ เรยีกได้ว่าผูช้ายคนนี้ได้รวบรวมสิ่งที่ดทีี่สดุเอาไว้ในตวัเขา

ทั้งหมดจนหาที่ตไิม่ได้ อาจเพราะเกดิจากความรกัและความตั้งใจของ

พ่อแม่ ที่จงใจปั้นแต่งลูกชายให้กลายเป็นเทพบตุรได้ขนาดนี้

ไหนจะความสูงที่เรยีกได้ว่าเลยมาตรฐานชายไทยไปมาก บวก

กับกลิ่นน�้าหอมราคาแพงที่โชยกลิ่นอ่อนๆ ยิ่งสร้างความโดดเด่นให้ 

เจ้าตวัมากยิ่งขึ้น จนสาวๆ หลายคนที่เดนิผ่านถงึกบัเหลยีวหลงัมอง

พลาธปิ เวชพตัร บตุรชายคนเลก็ของท่านรฐัมนตรพีลากรเป็น

อาจารย์ประจ�ามหาวทิยาลยัของรฐัตั้งแต่จบปรญิญาโททางกฎหมาย

จากมหาวิทยาลัยในกรุงปารีส พอสอนได้สองปีชายหนุ่มก็ได้ทุน 

3
อาจารย์สุดหล่อ
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ไปศกึษาต่อจนได้ค�าน�าหน้าว่า ‘ดอกเตอร์’

ชายหนุม่เดนิมาจนถงึตกึที่ใหญ่ที่สดุในมหาวทิยาลยั ซึ่งภายใน

ตัวตึกที่มีความสูงถึงสิบชั้นนั้นประกอบไปด้วยแผนกต่างๆ ที่ส�าคัญ 

และห้องของท่านอธกิารบดทีี่น้อยคนนกัจะได้เข้าไป ซึ่งหนึ่งในนั้นกม็ี

พลาธปิ เพราะวนันี้เขาต้องมารายงานตวักบัท่านอธกิารบดตีามที่ท่าน

นดัหมายไว้

“สวสัดคีรบัท่าน” อาจารย์หนุม่เอ่ยทกัทายและท�าความเคารพ

อย่างนอบน้อมเมื่อได้รบัอนญุาตให้เข้ามาในห้อง

“สวัสดีอาจารย์พลาธิป...เชิญนั่งก่อนสิ” เจ้าของห้องยิ้มอย่าง

เป็นมติร ก่อนจะผายมอืเชื้อเชญิให้อาจารย์หนุ่มนั่งลง

พลาธิปโค้งให้ผู้สูงวัย ก่อนจะนั่งลงบนเก้าอี้หน้าโต๊ะท�างาน 

ของท่าน

“ยินดีต้อนรับกลับสู่มหาวิทยาลัยอีกครั้ง อืม ผมดีใจมากที่

มหาวิทยาลัยของเราจะมีคนที่เก่งๆ อย่างอาจารย์มาช่วยกันพัฒนา

นักศึกษาของเราให้มีคุณภาพมากขึ้นไปเรื่อยๆ” ชายวัยใกล้เกษียณ

กล่าวอย่างยนิดี

“ผมกย็นิดคีรบัที่ได้กลบัมาเป็นอาจารย์ที่นี่อกีครั้งหนึ่ง” พลาธปิ

เอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสียงหนักแน่นและแฝงไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ท�าให้

คนฟังนกึภูมใิจในตวัอาจารย์หนุ่มไฟแรงคนนี้

“สมัยนี้คนหนุ่มๆ น้อยคนนะที่จะรักวิชาชีพนี้อย่างคุณ ส่วน

ใหญ่ไม่ไปอยู่ในวงการบนัเทงิกไ็ปท�าอาชพีอื่นที่ได้เงนิมากกว่าการรบั

ราชการ”

“อาชพีข้าราชการเป็นเกยีรตยิศสูงสดุส�าหรบัผมครบั” 

ท่านอธิการยิ้มน้อยๆ ให้อาจารย์หนุ ่ม หลังจากนั้นก็ถาม 

สารทกุข์สกุดบิอยูค่รูห่นึ่ง พลาธปิกข็อตวัไปเตรยีมการสอนในคาบแรก 

ของวนั
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...

บรรดานักศึกษาสาวปริญญาโทที่อยู่ในห้องบรรยายของมหา-

วทิยาลยัก�าลงันั่งเคลิ้มฝันกบัข่าวลอืเกี่ยวกบัอาจารย์ที่ก�าลงัจะเข้ามา

สอนในคาบนี้ เพราะคุณสมบัติที่ครบถ้วนของอาจารย์หนุ่มคนนี้ ทั้ง

รูปร่างหน้าตาที่เทยีบชั้นนายแบบได้อย่างสบาย ไหนจะฐานะของเขา

ที่เป็นถงึลกูชายคนเลก็ของรฐัมนตรคีนดงั แถมค�าน�าหน้าของชายหนุม่

ยงัเป็นดอกเตอร์ เรยีกได้ว่าเกนิเลยค�าว่าเพอร์เฟกต์มามากเหลอืเกนิ

“เขาลือกันให้ทั่วมหา’ลัยว่าอาจารย์ที่มาวันนี้หล่อโคตร ฉัน

อยากเจอเรว็ๆ จงั” นกัศกึษาสาวนามว่า วจ ีท�าตาวบิวบัขึ้นมาทนัท ี

ขณะจนิตนาการถงึอาจารย์หนุ่มอยู่ในใจ

“แล้วรู้ไหมว่าชื่ออะไร” สาวสวยประจ�าคณะไม่วายอยากรู้

“หน่วยข่าวกรองของฉนัน่ะคอนเฟิร์มมาเลยนะว่าอาจารย์คนนี้

น่ะเป็นหนุ่มหล่อประวตัเิรดิของจรงิเลยละ แต่ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไร”

“แค่ข่าวลอืหรอืเปล่ายะเธอ เจอจรงิๆ อาจจะไม่หล่ออย่างที่คดิ

กไ็ด้ ฉนัขี้เกยีจเสยีเวลาเคลิ้มตามเปล่าๆ” สาวสวยกระซบิกระซาบ

“โอ๊ยๆ ฉนัไม่ได้สวยลากไส้อย่างแกนจิ๊ะ ถงึได้เหน็คนหล่อจน

ชนิตา เผลอๆ แอบกนิโดยไม่บอก ระวงัเถอะ กนิคนเดยีวไม่แบ่งเพื่อน

ตดิคอตาย” วจแีขวะ กเ็พื่อนของเธอน่ะสวยน่าเจี๊ยะขนาดนี้ มผีู้ชาย

มากหน้าหลายตามาขายขนมจบีไม่หยดุไม่หย่อน และที่ส�าคญัความ

สวยใสภายใต้ความกร้านโลกของอักษรเป็นที่รู้กันระหว่างเพื่อนสนิท

อย่างเธอเท่านั้น

สองสาวเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เรียนปริญญาตรีกระทั่งมาเรียนต่อ

ปรญิญาโทด้วยกนั นสิยัใจคอรู้เช่นเหน็ชาตกินัหมด ไม่ว่าอกัษรก�าลงั

คั่วอยู่กบัหนุ่มคนไหน วจรีู้หมด

“เดี๋ยวเถอะวจ ีว่าฉนัเหรอ” ใบหน้าสวยเริ่มบูดบึ้ง มอืเรยีวเอื้อม

ไปตเีพื่อนดงัเผยีะ  



ชลิมา  25

“ฮ่าๆ โอเค ไม่พูดแล้ว นั่นไง อาจารย์สุดหล่อของฉันเดินมา 

นู่นแล้ว” วจชีี้ให้เพื่อนดูชายหนุ่มที่ก�าลงัเดนิเข้ามาในห้องบรรยาย

สาวสวยประจ�าคณะละสายตาจากตัวหนังสือขึ้นมามองคนที่

เพื่อนชี้ให้ดู ดวงตาคู่สวยเบิกกว้างด้วยท่าทางตื่นตะลึงอยู่ชั่ววินาท ี

โดยที่เพื่อนข้างๆ ไม่ทันได้สังเกตเพราะมัวแต่หลงชื่นชมอาจารย ์

คนใหม่

“คนนี้แหละที่รอมานาน” อกัษรยิ้มหวานบาดใจ 

ตั้งแต่เริ่มเข้ามหาวทิยาลยั อกัษรแสร้งท�าตวัใสซื่อมาตลอดเพื่อ

ให้คนรอบข้างเข้าใจตามนั้น ความเร่าร้อนกระหายผู้ชายในทกุค�่าคนื

เป็นเรื่องปกตสิ�าหรบัเธอ ชายคนแล้วคนเล่าที่เธอแอบมคีวามสมัพนัธ์

ลกึซึ้งด้วยอย่างเงยีบๆ โดยไม่ลงหลกัปักฐานกบัใครจรงิจงั วนัๆ เข้า

เรยีน ออกเที่ยวหาใครสกัคนไว้แนบชดิข้างกาย กจิวตัรประจ�าวนัของ

เธอเป็นเช่นนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยไม่มีใครรู้ว่าความอัปยศที่ 

ได้รบัในอดตีท�าให้เธอกลายเป็นสาวตดิเซก็ซ์!

คฤหาสน์หลังใหญ่หลังหน่ึงตั้งตระหง่านอยู ่บนเนื้อที่

ประมาณสี่ไร่แถบชานเมอืง ด้านข้างมสีวนหย่อมที่วดัขนาดจากสายตา

น่าจะสร้างบ้านหลงัเลก็ๆ ได้หลงัหนึ่ง ใกล้ๆ กนัมสีระน�้าขนาดใหญ่

ซึ่งมีทางเชื่อมจากสระไปสู่ตัวคฤหาสน์ได้ ภายในบ้านประกอบด้วย

เฟอร์นเิจอร์ราคาแพงที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศทั้งสิ้น ใครที่ได้เหน็ก็

เดาได้ทนัทวี่าเจ้าของบ้านรกัและเอาใจใส่บ้านหลงันี้มากเพยีงใด

ชายสูงวัยแต่งกายภูมิฐานเดินเข้ามาในบ้านด้วยความเหนื่อย

อ่อน เส้นผมที่เคยเป็นสดี�าตอนนี้กลายเป็นสขีาวทั้งศรีษะ ใบหน้าเรยีบ

เฉยไม่แสดงอารมณ์ใดๆ มีเพียงดวงตาเท่านั้นที่บ่งบอกว่าท่านเมื่อย

ล้าเพยีงใด 

รัฐมนตรีพลากรทรุดตัวลงนั่งบนโซฟาตัวใหญ่ในห้องรับแขก 
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ก่อนจะค่อยๆ ขยบัเนกไทให้คลายลง แล้วปิดเปลอืกตาลงอย่างช้าๆ 

“คณุปู่ขา...” เสยีงใสๆ ของเดก็หญงิท�าให้ชายสูงวยัลมืตาขึ้น

อกีครั้ง แววตาที่บ่งบอกถงึความเมื่อยล้าหายไปทนัควนั

“ว่าไงคะไอหมอก” คณุปู่อ้าแขนรอหลานสาวที่วิ่งเข้ามาเหมอืน

เช่นที่เคยท�า อายุที่มากขึ้นท�าให้การท�างานในแต่ละวันดูจะเหน็ด-

เหนื่อยมากขึ้นตามไปด้วย แต่ทันทีที่กลับบ้านแล้วได้เห็นหลานรักวิ่ง

เข้ามากอดมาหอม ความเหนื่อยกม็ลายหายไปทนัท ี

“หนูคิดถึงคุณปู่ค่ะ เหนื่อยมั้ย หนูนวดให้นะคะ” เด็กหญิง 

ไอหมอกก�ามือเล็กๆ แล้วทุบไปตามแขนข้างซ้ายบ้างขวาบ้างของ 

คณุปู่อย่างเอาอกเอาใจตามที่เธอเคยเหน็ในละครทวีที�ากนั แม้ว่าแรง

กระจ้อยร่อยจะไม่ค่อยได้ช่วยให้คณุปู่หายเมื่อยกต็าม  

ท่านรฐัมนตรมีองหลานสาวตวัน้อยด้วยความเอน็ด ูมอืใหญ่ลบู

ศรีษะเลก็ๆ อย่างทะนถุนอม แล้วเอ่ยด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม 

“โอ้โห...มอืน้อยคู่นี้ต้องเป็นมอืวเิศษแน่ๆ ดูซ ิท�าให้ปู่หายเมื่อย

ทันตาเห็นเลยนะเนี่ย” คุณปู่อุ้มหลานสาวขึ้นมาบนตัก ก่อนจะหอม

แก้มซ้ายขวาแล้วยิ้มอย่างเอน็ดู พลางหยอกล้อกบัหลานสาวจนเสยีง

หวัเราะเอิ๊กอ๊ากของเจ้าตวัน้อยดงัลั่นไปทั่วบ้าน

“วนันี้คณุพ่อกลบัเรว็นะคะ” อารเีดนิเข้ามาในห้องรบัแขกหลงั

ได้ยนิเสยีงหวัเราะของไอหมอก

ภาพของปูก่บัหลานตรงหน้าเรยีกรอยยิ้มจากเธอได้ทกุครั้งที่เหน็ 

เธอไม่เคยคดิเลยว่ารฐัมนตรผีูเ้อาจรงิเอาจงักบัการท�างานจะอ่อนโยน

ได้มากมายขนาดนี้  

ตอนอารแีต่งงานเข้ามาอยูใ่นครอบครวันี้ใหม่ๆ ยงัรูส้กึประหม่า

เมื่อเจอท่าน เพราะด้วยหน้าที่การงานของท่านและภาพลกัษณ์ที่ออก

มาตามสื่อต่างๆ ทั้งสุขุมและเคร่งเครียดอยู่ตลอด แต่เมื่อเธอได้มา

สมัผสัจรงิๆ กลบัตรงกนัข้าม ท่านมกัยิ้มแย้มและเมตตาเธอตลอดเวลา
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ที่อยู่ในบ้านหลงันี้

“อมื แล้วนี่เจ้าโทกบัเจ้าทนิยงัไม่กลบัเหรอ” ท่านถามถงึลูกชาย

คนโตและคนเลก็

“กลับมาทั้งคู่แล้วค่ะ โทอาบน�้าอยู่ข้างบน ส่วนทินก็คงอยู่ใน

ห้องหนงัสอืตามเคยแหละค่ะ” อารพีูดยิ้มๆ

“งั้นพ่อไปอาบน�้าก่อนดีกว่า เดี๋ยวจะได้มาทานข้าวกัน ไม่รู้

หลานปู่แอบทานข้าวก่อนปู่ไปรึยัง” ประโยคหลังคุณปู่หันมาท�าหน้า

จรงิจงัใส่หลานสาว

“ถ้าคณุปู่ยงัไม่ทาน หนูกย็งัไม่ทานค่ะ เพราะว่าไอหมอกต้อง

รอคณุปูก่่อนถงึจะทานข้าวได้” เดก็หญงิตอบอย่างประจบ ก่อนจะโน้ม

คอคณุปู่ลงมาหอม

“น่ารักที่สุดหลานปู่ งั้นปู่ต้องรีบไปอาบน�้าแล้ว เดี๋ยวไอหมอก

จะหวิแย่” รฐัมนตรพีลากรยิ้มให้ลกูสะใภ้กบัหลานสาว ก่อนจะเดนิขึ้น

ไปบนห้องเพื่ออาบน�้า

เมื่อถึงเวลาอาหารมื้อเย็น สมาชิกในบ้านก็รับประทาน

อาหารฝีมอืสะใภ้คนเก่งที่ตั้งใจท�าเมนเูดด็กนัอย่างเพลดิเพลนิ อาหาร

แต่ละจานอารใีส่ใจทกุรายละเอยีด ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งจานที่เธอ

ลงมอืแกะสลกัผกัด้วยตวัเอง นี่ถ้าไม่รูว่้าอยูใ่นบ้านเวชพตัร กค็งคดิว่า

ก�าลงันั่งอยู่ในโรงแรมระดบัห้าดาวเป็นแน่

“ถ้ารู้ว่าคุณมีเสน่ห์ปลายจวักมากขนาดนี้ คงไม่รอถึงสามปี

แล้วไปขอคณุแต่งหรอก” พลาวตัร นกัธรุกจิเจ้าของสนามกอล์ฟชื่อดงั

เอ่ยชมภรรยาซึ่งหน้า

“ท�าไมเหรอคะ” อารยีิ้มรอค�าตอบจากสามี

“ก็จะขอคุณแต่งตั้งแต่เดือนแรกที่รู้จักเลย ฮ่าๆ” ทุกคนต่าง

หวัเราะขบขนั แต่อยู่ๆ  เสยีงหวัเราะกต้็องสะดดุเมื่อเสยีงของใครอกีคน
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ดงัขึ้น

“ท�าไมไม่มีใครไปตามฉันที่ห้อง ไม่เห็นหัวฉันกันแล้วใช่มั้ย” 

เสยีงประชดประชนัดงัขึ้นขดัจงัหวะ ท�าเอารอยยิ้มของสมาชกิในบ้าน

หบุฉบัลงทนัที

เกตนิภาสวมเดรสชมพูเข้มยาวถึงเข่า ใบหน้าแต่งแต้มด้วย

เครื่องส�าอางชั้นเลศิ หลายๆ คนที่เคยเหน็คงคาดเดาอายขุองผู้หญงิ

คนนี้ว่าเพยีงสี่สบิต้นๆ เท่านั้น แต่แท้จรงิแล้วอายปุาเข้าไปห้าสบิกว่า

แล้ว เป็นเพราะต�าแหน่งสาวสองพนัปีแห่งวงการมายา เพราะเหตนุี้จงึ

ท�าให้นางต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษ ดังนั้นการดูแลเรื่องในครอบครัว

จงึเป็นหนา้ที่รอง แม้พยายามเจยีดเวลามาใหค้วามสนใจบ้าง แต่กไ็ม่

มากเท่าที่ควร จงึท�าให้หน้าที่นั้นตกเป็นของสะใภ้ใหญ่ไปโดยปรยิาย

“อ้าวคณุ...กเ็หน็ให้เดก็ไปตามทไีร คณุกไ็ม่เคยลงมาทาน บอก

ว่ากลวัอ้วน วนันี้ผมกเ็ลยไม่ได้ให้เดก็ไปตาม ขอโทษแล้วกนั ถ้าอย่าง

นั้นกม็าทานข้าวด้วยกนัส”ิ ท่านรฐัมนตรพีดูกบัภรรยาด้วยความใจเยน็ 

ถงึแม้จะไม่ค่อยพอใจเท่าไรที่นางแสดงกริยิาแบบนี้ต่อหน้าหลานสาว

“วันนี้คุณมาทานข้าวที่บ้านได้เหรอคะ ฉันนึกว่ามีประชุมเสีย

อกี แล้วกเ็ชญิกนัตามสบายเถอะ ฉนัไม่มอีารมณ์แล้ว” เกตนภิาเอ่ย

ประชดสามแีล้วปรายตามองลูกชายสองคนอย่างไม่ค่อยจะสบอารมณ์ 

“วันนี้คุณย่าสวยจัง” เด็กน้อยขัดตาทัพได้จังหวะอย่างพอดิบ

พอดี

“ชมย่าแบบนี้อยากได้อะไรอกีล่ะ” ยิ้มให้หลานสาว ก่อนจะเดนิ

เข้ามาหอมแก้มเดก็น้อยฟอดใหญ่

“คณุย่าของลูกสวยทกุวนัอยู่แล้ว” พลาวตัรหนัไปบอกลูกสาว

ยิ้มๆ เพื่อเอาใจผู้เป็นแม่ เผื่ออารมณ์บูดๆ จะลดๆ ลงบ้าง

“ปากหวานจรงินะ”

แม้จะรู้สึกดีใจที่ได้รับค�าชมจากลูกชายคนโต แต่ก็ยังไม่วาย
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ปรายตาไปหาลกูชายคนเลก็ที่นั่งกนิข้าวเงยีบ ไม่พดูไม่จา ไม่สนว่าคน

เป็นแม่จะยนืหวัโด่อยู่ตรงนี้ และบวกกบัความน้อยใจที่พลาธปิเข้าไป

สอนที่มหาวิทยาลัยโดยไม่บอกนางสักค�า ท�าให้นางเอ่ยกระแนะ-

กระแหนลูกชายอย่างอดไม่ได้

“ไงเรา ได้ข่าวว่าไปท�างานเป็นอาจารย์แล้ว ไม่คิดจะบอกฉัน 

แล้วเรื่องที่ให้ไปท�างานกบัเจ้าโทล่ะ ตกลงแกจะไม่ท�าใช่มั้ย” 

เกตนิภากอดอกมองลูกชายคนเล็กด้วยท่าทางโมโห แม้รู้ว่า

พลาธิปไปเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเดิม แต่ด้วยทิฐิจึงไม่เข้าไป

ถาม รอให้ลูกชายเป็นคนบอกเอง และตอนนั้นนางกจ็ะยื่นค�าขาดให้

ชายหนุ่มไปท�างานกับพี่ชาย แต่จนแล้วจนรอดเจ้าลูกชายตัวดีก็ไม่มี

ทท่ีาว่าจะเข้าไปท�างานกบัพี่ชาย พอกลบัมากเ็อาแต่ขลกุตวัอยูใ่นห้อง

หนงัสอื ท�าให้นางทนไม่ไหว ต้องระเบดิออกมาต่อหน้าทกุคนในบ้าน

ตอนนี้

“ไม่ท�าครบั” พลาธปิพูดห้วนๆ โดยไม่หนัมองมารดา

ความนอ้ยเนื้อต�่าใจตั้งแต่จ�าความได้ยงัไม่เทา่กบัการถูกบงัคบั

ให้เป็นนกัธรุกจิตามเส้นทางที่มารดาขดีไว้ โดยให้ไปท�างานกบัพี่ชาย 

อยากให้ศกึษางานในต�าแหน่งผู้ช่วยผู้บรหิาร คอยดูแลบรษิทั เพื่อให้

ธุรกิจของครอบครัวก้าวไปอย่างมั่นคง แม้ว่าจะต้องตีสองหน้าฉกชิง

โอกาสเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจก็ต้องท�า ด้วยเหตุนี้เองเขาจึงเลือก

รบัราชการมากกว่าจะยอมอ่อนข้อให้สงัคมที่มแีต่การแก่งแย่งชงิดกีนั

“งานสบายๆ ไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครแกคงไม่ชอบ ไปท�างาน

ข้าราชการต๊อกต๋อย อกีกี่ปีกี่ชาตจิะรวยอย่างคนอื่นเขาหา!” เกตนภิา

ตวาดใส่ลูกชายเพราะนกึหมั่นไส้ท่าทางหยิ่งยโสของพลาธปิ

อาจารย์หนุ่มเงยหน้ามองมารดาเป็นครั้งแรกในรอบวัน หลาย

ครั้งที่เขาน้อยใจค�าพูดของมารดา ทั้งๆ ที่เขาตั้งใจเรียนเพื่อให้ท่าน

ภูมใิจ แต่นางกไ็ม่เคยแสดงออกว่าภูมใิจในตวัเขาเลยแม้แต่นดิเดยีว



30  สะดุดรักคุณเเม่จ�าเป็น

“เอาเถอะคุณ...ลูกไม่ชอบก็อย่าบังคับเลย ส่วนคุณก็ขึ้นไป 

พกัผ่อนเถอะ” ผูเ้ป็นพ่อเอ่ยห้ามทพั เมื่อเหน็สถานการณ์บนโต๊ะอาหาร

เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ แล้วแต่ละคนก็มีสีหน้ากลืนไม่เข้า 

คายไม่ออก ไม่เว้นแม้แต่เดก็รบัใช้ อกีอย่างท่านกส็งสารลกูชายคนเลก็

เหลอืเกนิที่ต้องมาเจอกบัเรื่องน่าปวดหวัแบบนี้

“ปกป้องกนัตลอด แต่บอกไว้ก่อนนะ สกัวนัฉนัจะท�าให้แกเข้าไป

ท�างานที่บริษัทให้ได้” พูดจบเกตนิภาก็สะบัดหน้าใส่ลูกชายคนเล็ก

อย่างขดัใจ ก่อนจะเดนิหายขึ้นไปบนชั้นสองของบ้าน

“อย่าคดิมากล่ะ ถ้าเราไม่อยากท�างานกบัพี่กไ็ม่ต้อง ท�าในสิ่ง

ที่ตวัเองชอบนั่นแหละ” พลาวตัรตบไหล่น้องชายเพื่อให้ก�าลงัใจ “อย่า

ไปถอืสาแม่เขาเลย เขาอยากให้แกมาช่วยเจ้าโทดูแลกจิการกเ็ท่านั้น” 

คนเป็นพ่อที่นั่งมองด้วยความเป็นห่วงเอ่ยขึ้นพลางยิ้มให้ลูกชาย

“ครบั” ชายหนุ่มรบัค�า แล้วก้มหน้ากนิข้าวต่อเงยีบๆ โดยมคีน

รอบข้างมองอย่างห่วงใย เพราะทุกครั้งที่เกตนิภาเจอหน้าพลาธิปก ็

มักจะจบแบบมีปากเสียงกันตลอด ต่างกับพลาวัตรที่ออมชอมกับ

มารดา ซึ่งท่านเองกช็อบใจที่ลูกชายคนโตอยู่ในปกครอง จนหลายคน

คดิว่าคนเป็นแม่คงจะรกัลูกไม่เท่ากนัแน่ๆ

“อาทินคะ กินกุ้งดีกว่าค่ะ” หลานสาวตัวน้อยตักกุ้งให้อย่าง

เอาใจ 

คุณอายิ้มพร้อมรับกุ้งที่หลานสาวตั้งใจตักให้ สภาพจิตใจของ

เขาคงแย่กว่านี้ถ้าไม่มีทุกคนในบ้านอยู่เคียงข้างและคอยให้ก�าลังใจ

เสมอ

หลงัจากจดัการกบัอาหารเยน็เรยีบร้อยแล้ว พลาธปิจงึขอตวัไป

ข้างนอก ปกติแล้วเขาจะใช้เวลาหลังกินข้าวในห้องหนังสือ แต่วันนี้

อ่านหนังสือที่บ้านไม่ได้เพราะกลัวว่าแม่จะเข้ามาต้อนให้ไปท�างาน 

กบัพี่ชายอกี เขาจงึหาวธิเีลี่ยงโดยการไปร้านหนงัสอืใกล้บ้าน 
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ชายหนุ่มร่างสูงเดินเข้าร้านหนังสือด้วยท่าทางสบายๆ 

สอดส่ายสายตามองหาหนงัสอืที่น่าสนใจพลางเดนิไปตามเชลฟ์ต่างๆ 

ในช่วงค�่าแบบนี้ไม่ค่อยมีคน ท�าให้ร้านหนังสือแห่งนี้ไม่ต่างอะไรจาก

ห้องหนงัสอืที่บ้านเขาเลย 

ชายหนุ่มเดินหาหนังสือไปเรื่อยๆ แล้วก็สะดุดตาที่เด็กหญิง 

ผมหยิกคนหนึ่งซึ่งก�าลังอ่านหนังสืออย่างขะมักเขม้นอยู่ที่มุมด้านใน

สุดของร้าน จนไม่รู้สึกว่ามีผู้ชายตัวโตยืนมองหนูน้อยอยู่ด้วยรอยยิ้ม 

พลาธิปเองก็ไม่กล้าเอ่ยปากขอทาง จึงเดินเลี่ยงออกไปอีกทางหนึ่ง  

ใจหนึ่งกน็กึชมว่าลูกสาวใครกนัหนอช่างน่ารกัน่าชงั ซ�้ายงัรู้จกัรกัการ

อ่านตั้งแต่ยงัเดก็

อกีมมุหนึ่งของร้านหนงัสอื หญงิสาวที่ยนือยู่บนบนัไดของร้าน

ก�าลังเอื้อมหยิบหนังสือเล่มหนึ่ง แต่ไม่ว่าจะพยายามหยิบจนสุดมือ

เอื้อมก็ไม่ถึงสักที ครั้นจะเรียกพนักงานก็ไม่เห็นมีใครจะสนใจ หญิง

สาวจงึต้องพึ่งตวัเอง 

เธอพยายามเอื้อมจนสุดแขนอีกครั้ง แล้วก็หยิบหนังสือเล่มที่

อยากได้มาจนได้ แต่ด้วยความที่ไม่ได้ระวงั จงึท�าให้หญงิสาวเสยีการ

ทรงตวัพลดัตกลงพื้น 

“ว้าย!!!”
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“โอ๊ย!” หญงิสาวร้องออกมาด้วยความเจบ็ปวดเมือ่ตวัเอง

หล่นมานั่งก้นจ�้าเบ้าอยู่กับพื้น เธอพยายามจะลุกขึ้น แต่ก็ลุกไม่ไหว 

จงึเอื้อมไปจบับนัไดเพื่อยนัตวัเองขึ้น ทว่ากล็้มลงไปนั่งอกีครั้ง

“เจบ็ตรงไหนหรอืเปล่าครบัคณุ” 

คนเจบ็เงยหน้าขึ้นมอง ทนัได้สบตาคนหน้าตาหล่อเหลาที่ก�าลงั

มองอยู ่ราวกบันาฬิกาหยดุเดนิไปชั่วขณะ แถมยงัได้ยนิเสยีงหวัใจของ

ตวัเองเต้นรวั ไม่รูว่้าเป็นเพราะอบุตัเิหตหุรอืดวงตาคูน่ั้นที่ก�าลงัจ้องอยู่

กนัแน่

พลาธิปมองใบหน้าเนียนใสที่ปราศจากเครื่องส�าอางด้วยรอย

ยิ้มพมิพ์ใจ ไม่คดิว่าจะได้เจอผู้หญงิที่เขาชื่นชมอกีครั้งในสถานการณ์

ที่เจบ็ตวัแบบนี้

“คณุครบั เจบ็ตรงไหนหรอืเปล่า” พลาธปิถามซ�้า

เมธาวดีกะพริบตาปริบๆ ก่อนจะถอยห่างออกมาให้ตัวเองได้

หายใจหายคอ

“นิดหน่อย ขอบคุณที่เป็นห่วงค่ะ” หญิงสาวบอกด้วยท่าทาง

เก้ๆ กงัๆ ที่เผลอซุม่ซ่ามจนชายหนุม่ต้องมาสอบถาม อกีทั้งยงัเหน็ภาพ

ที่ไม่ควรจะเหน็ แล้วไหนเขายงัมาจ้องหน้าจนท�าให้เธอรูส้กึเหมอืนขาด

4
ก่อเกิด
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อากาศหายใจยงัไงยงังั้น 

“ผมว่าคณุไปนั่งที่เก้าอี้ก่อนดกีว่านะครบั”

“ค่ะ” 

ชายหนุ่มกบัพนกังานอกีคนที่กลุกีจุอเขา้มาช่วยเขา้ไปประคอง

หญงิสาว 

“ต้องขอโทษด้วยนะครบั” พนกังานของร้านเอ่ยอย่างสภุาพ

“ไม่เป็นไรค่ะ ฉนัสติ้องขอโทษที่ท�าให้เสยีเวลางาน” หญงิสาว

ขอโทษพนกังาน ก่อนที่อกีฝ่ายจะขอตวักลบัไปท�างานต่อ 

เมธาวดหีนัมาขอบคณุชายหนุ่มอกีคนที่ยนือยู่ใกล้ๆ “ขอบคณุ

อกีครั้งนะคะ อ้อ เกอืบลมื สูทของคณุฉนัซกัให้เรยีบร้อยแล้ว แต่ยงั

ไม่มโีอกาสได้คนืเจ้าของ” หญงิสาวพดูถงึเสื้อสทูที่เขาถอดมาห่อสนุขั

วันนั้น เสื้อสูทตัวนั้นราคาแพงมาก เธอจึงเอากลับไปซักจนไม่เหลือ

คราบเลือด และเก็บเอาไว้เผื่อวันหนึ่งจะเจอเจ้าของเสื้ออีกครั้งแล้ว 

ส่งคนื

“ไม่เป็นไรครบั” พลาธปิก�าลงัจะปฏเิสธที่จะรบัเสื้อ แต่พอคดิไป 

คดิมากน็กึอะไรขึ้นได้ “แต่ไหนๆ คณุกซ็กัไว้แล้ว เดี๋ยวผมไปรบัที่บ้าน

คณุกไ็ด้ครบั”

พลาธิปแทบไม่เชื่อตัวเองว่าจะคิดแผนการอันแยบยลในการ 

จบีสาวได้เรว็ขนาดนี้

เมธาวไีม่รู้ว่าควรจะให้เขามาเอาสูทที่บ้านหรอืนดัเจอกนัข้างนอก 

ทว่ายงัไม่ทนัจะตอบออกไป เขากพ็ูดออกมาเสยีก่อน

“แล้วเจ้าหมาโชคร้ายนั่นล่ะครับ มันเป็นยังไงบ้าง” อาจารย์

หนุ่มถามถงึสนุขัที่เขาเคยช่วยชวีติไว้

“ดขีึ้นมากแล้วละค่ะ ตอนนี้อยู่ที่บ้านฉนัเอง” หญงิสาวยิ้มสดใส

เมื่อพูดถึงเจ้าสุนัขที่เธอกับเขาช่วยเอาไว้ มันอยู่ที่คลินิกเพียงสอง

สปัดาห์กห็ายเป็นปกต ิเธอจงึรบัมนัมาอยู่ที่บ้าน
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“ดคีรบั” 

ทั้งคูเ่งยีบ ต่างคนต่างยนืฟังเสยีงหวัใจตวัเอง จนท้ายที่สดุหญงิ

สาวจงึเอ่ยขึ้นก่อน “เรื่องสูท เอ่อ...” 

“ผมไปรบัเอง แต่ขอเบอร์ตดิต่อไว้ก่อนได้มั้ยครบั คณุ...” ชาย

หนุ่มหยุดพูดไปราวต้องการถามชื่อเธอ ซึ่งหญิงสาวก็รู้ความนัยนั้นดี

จงึเอ่ยแนะน�าตวั

“แก้วค่ะ”

“ทนิครบั” พลาธปิบอกเพยีงชื่อเล่น

“เบอร์ฉนัค่ะ” เธอยิ้มพร้อมกบัส่งเบอร์โทรศพัท์ที่จดใส่กระดาษ

ให้เขาด้วยมอืที่พยายามบงัคบัไม่ให้สั่นเพราะความเขนิอาย

พลาธิปรับกระดาษมา “แล้วขาคุณยังเจ็บอยู ่รึเปล่า ผมว่าไป

ให้หมอตรวจหน่อยดกีว่าครบั” เขาถามด้วยความเป็นห่วง

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ขอบคณุมากที่เป็นห่วง ยงัไงฉนัขอตวัก่อน

นะคะ” ถ้าอยู่นานกว่านี้มหีวงัเธอต้องเป็นลมเพราะหายใจไม่ทนัแน่ๆ 

คนอะไรยิ่งใกล้ยิ่งหล่อ แถมยงัใจดอีกีด้วย

“ยนิดทีี่ได้รู้จกันะครบั...แก้ว”

หญงิสาวยิ้มให้ก่อนจะเดนิกะเผลกๆ ไปหาลูกสาวของตวัเองที่

นั่งจดจ่ออยู่กับตัวหนังสือในมุมในสุดของร้าน ส่วนชายหนุ่มก็ยก

กระดาษขึ้นมาดอูกีครั้งแล้วยิ้มให้มนั ก่อนจะตรงไปดหูนงัสอืในหมวด

กฎหมายที่อยู่อกีด้านหนึ่ง

“ไงคะ เลอืกหนงัสอืได้รยึงัเอ่ย” คนเป็นแม่เอ่ยขึ้นเมื่อเดนิเข้า

มาหาลกูสาวที่นั่งจุม้ปุก๊อยู่ รอบๆ ตวัมหีนงัสอืที่เลอืกเอาไว้เตม็ไปหมด

“ได้แล้วค่ะ เยอะแยะเลย” ลูกหว้าชูหนงัสอืให้หม่ามี้ดู

“งั้นเราไปคิดเงินกันดีกว่านะคะ” คุณแม่ยังสาวจูงเด็กหญิง 

ตัวกลมที่หอบหนังสือเต็มมือไปที่เคาน์เตอร์จ่ายเงิน แต่เมื่อเด็กหญิง

เหน็คณุแม่เดนิแปลกๆ จงึเอ่ยถามขึ้นด้วยความสงสยั
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“หม่ามี้เป็นอะไรเหรอคะ ท�าไมเดนิกะโผลกกะเผลกล่ะคะ”

“พอดคีณุแม่ซุ่มซ่ามค่ะ” เมธาวดบีอกยิ้มๆ

“แล้วหม่ามี้เป็นไรไหมคะ ไปหาหมอมั้ย เดี๋ยวลกูหว้าพาไปนะ” 

เดก็หญงิเดนิวนรอบคณุแม่เพื่อหาบาดแผล จนคนเป็นแม่อดยิ้มเพราะ

ความเป็นห่วงของลูกไม่ได้

“ไม่เป็นไรแล้วค่ะ” มือเรียวยื่นไปลูบศีรษะลูกสาวอย่างรักใคร่ 

ก่อนจะเดนิไปจ่ายเงนิ แล้วออกจากร้านหนงัสอืไป

กว่าสองแม่ลกูจะกลบัมาถงึบ้านกป็าเข้าไปสามทุม่ เพราะ

ฝนที่กระหน�่าตกอย่างไม่ลืมหูลืมตาท�าให้ทั้งสองติดอยู่บนถนนนาน

พอดู และที่เป็นปัญหามากกว่านั้นก็คือ เสียงฟ้าร้องที่ไม่รู้จักหยุด- 

จักหย่อนท�าให้คนที่กลัวเสียงฟ้าร้องอย่างเมธาวดีสติกระเจิดกระเจิง

ทุกครั้งที่ได้ยิน ส่วนลูกสาวก็เอาแต่นั่งกอดเข่าอยู่ที่เบาะข้างคนขับ  

คนเป็นแม่ทั้งสงสารทั้งอยากกอด แต่ท�าไม่ได้ สดุท้ายกไ็ด้แต่ตั้งสมาธิ

แล้วขบัรถให้ถงึบ้านอย่างปลอดภยัเท่านั้น

พอมาถึงบ้านลูกหว้าสะดุ้งโหยงโผเข้ากอดหม่ามี้ทันที ฟ้าเริ่ม

หายร้อง เธอจงึรบีพาลูกหว้าไปอาบน�้ารวมทั้งตวัเองด้วย แล้วจงึกลบั

มาที่ห้อง กระโดดขึ้นเตยีงเอาผ้าห่มผนืใหญ่มาคลมุให้เหลอืแต่ใบหน้า 

ส่วนแม่บ้านกไ็ม่ยอมห่างไปไหนไกล เพราะรู้ว่าเจ้านายไม่ถูกกบัเสยีง

ฟ้าค�าราม

หญิงสาวซึ่งคลุมโปงอยู่บนเตียงหันมาหาน้าเพ็ญแล้วเอ่ยขึ้น 

“น้าเพ็ญอย่าไปไหนนะ นอนกับแก้วที่นี่แหละ ฟ้าร้องฟ้าผ่าแบบนี้ 

ใจสั่นยังไงชอบกล มาค่ะ ขึ้นมานอนบนนี้ด้วยกันดีกว่าค่ะ เนอะ 

ลูกหว้า” เธอหนัไปขอความเหน็ลูกสาวที่ซ่อนตวัอยู่ใต้ผ้าห่ม

“ค่ะหม่ามี้ ยายเพ็ญจะได้ไม่เจ็บหลัง” เด็กน้อยกล่าวอย่างมี

น�้าใจ
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“ยายเพญ็นอนข้างล่างดกีว่า พวกคณุๆ นอนกนัเถอะ ที่แค่นั้น

เอง เดี๋ยวจะนอนไม่สบายกัน” แม่บ้านสูงวัยปฏิเสธ ก่อนจะเดินไป

หยบิหมอนกบัผ้าห่มในตู้เสื้อผ้ามาปูนอนข้างเตยีง 

“หลบัซะนะเดก็ด ีหม่ามี้อยู่นี่ ไม่ต้องกลวันะคะ”

“ใครบอกว่าลกูหว้ากลวั หม่ามี้ต่างหากที่กลวั หม่ามี้กต้็องนอน 

ลูกหว้าอยู่ตรงนี้ ไม่ต้องกลวันะคะ”

หญิงสาวนึกมันเขี้ยวลูกสาวตัวน้อยเลยแกล้งแลบลิ้นปลิ้นตา 

เดก็หญงิกห็วัเราะเสยีงดงัจนแทบจะลมืเสยีงฟ้าฝน

สายฝนโหมกระหน�่าลงมาอย่างไม่ขาดสาย แสงฟ้าแลบ

แปลบปลาบที่สะท้อนลงมายังหน้าต่างไม่ท�าให้ชายหนุ่มหวาดกลัว 

หลายครั้งที่เขาชอบใจยามที่ท้องฟ้าแปรปรวนเช่นนี้ คงเป็นเพราะอ้อม

กอดของแม่ในสมยัเป็นเดก็ยงัคงตราตรงึไม่จางหาย ยามเจบ็ปวดกม็ี

แม่คอยดแูลบ้างในบางครั้ง แม้จะไม่บ่อยนกั แต่แม่กไ็ม่ดดุ่าเหนบ็แนม

เขาเหมือนเช่นทุกครั้งที่เจอกัน บางครั้งยังคิดอิจฉาพี่ชายที่แม่คอย

ตามใจทกุอย่าง ผดิกบัเขาที่ต้องท�าให้ได้ดั่งใจแม่

พลาธิปไม่รู้จริงๆ ว่าตัวเองท�าผิดอะไร หรือเคยไปท�าอะไรให้

ท่านขุ่นข้องหมองใจตอนไหน ท�าไมแม่ถึงดูไม่พอใจเขาในทุกๆ เรื่อง 

ทั้งที่จริงๆ แล้วพลาธิปท�าทุกอย่างเพื่อให้ท่านภูมิใจมาโดยตลอด  

มเีพยีงเรื่องเดยีวที่ต้องขดัค�าสั่ง นั่นกค็อืการเลอืกอาชพีของตวัเอง

ยงัดทีี่เขามพี่อคอยให้ก�าลงัใจ คอยรบัฟังและพร้อมจะผลกัดนั

ให้เขาได้ท�าในสิ่งที่รกัเสมอ ทั้งยงัเคารพการตดัสนิใจของเขาไม่ว่าจะ

ท�าอะไร ถ้าไม่มีพ่อคอยเป็นกองหนุนอยู่ข้างหลัง เขาก็ยังนึกไม่ออก

เลยด้วยซ�้าว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ถ้าต้องเจอกับค�าพูดที่

คอยบั่นทอนก�าลงัใจของแม่อยู่ทกุๆ วนั

ท่านพลากร...เป็นรฐัมนตรผีู้ตงฉนิ รกัการท�างาน แต่เมื่อกลบั
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ถงึบ้านท่านกจ็ะเป็นผูช้ายที่อ่อนโยน เป็นพ่อที่แสนดขีองลกูๆ ท่านเป็น

แบบนี้ตั้งแต่ที่เขาจ�าความได้ จนถงึตอนนี้ท่านกย็งัเหมอืนเดมิ ไม่เคย

บกพร่องในหน้าที่แม้แต่นิดเดียว จึงท�าให้พลาธิปรักและยกท่านเป็น

แบบอย่างเสมอมา แต่แม่กลบัไม่ชอบเวลาที่เขาสรรเสรญิพ่อ จนบางที

กอ็ดสงสยัไม่ได้ว่าเขาเป็นลูกของแม่จรงิหรอืเปล่า

พอคดิเรื่องนี้ทไีร หวัใจกห็่อเหี่ยวทกุท ี คนภายนอกมองเขาใน

ฐานะผู้ชายที่สมบูรณ์พร้อมไปเสียทุกอย่าง แต่ใครจะรู้ว่าจริงๆ แล้ว

ผู้ชายคนนี้กไ็ม่ต่างอะไรกบัเดก็ขาดความอบอุ่นคนหนึ่งเท่านั้น

หนุม่ร่างสงูเดนิออกไปที่ระเบยีงเพื่อรบัลมเยน็ สูดลมหายใจเข้า

ลกึๆ พร้อมหลบัตาลงอย่างช้าๆ หวงัว่าสายลมที่มาพร้อมกบัเมด็ฝน

จะช่วยพดัพาความน้อยใจออกไปได้บ้าง 

ชั่วครู่ใบหน้าหวานของสาวมาดเซอร์ก็ลอยเข้ามาในห้วงความ

รู้สึก พลาธิปจึงหยิบกระดาษในกระเป๋าขึ้นมาดู รอยยิ้มก็ปรากฏขึ้น 

ก่อนจะเดนิกลบัเข้ามาในห้อง หยบิโทรศพัท์ขึ้นมากดเบอร์ที่อยูใ่นเศษ

กระดาษแผ่นนั้น

ขณะที่รอเจ้าของเบอร์มารับโทรศัพท์ เสียงเต้นของหัวใจก็ดัง

แข่งกบัเสยีงรอสายไปด้วย ทั้งลุ้น ทั้งตื่นเต้น ในหวักค็ดิค�าพูดที่จะพูด

กบัเธอไปด้วย

ไม่นานปลายสายกก็ดรบัและเอ่ยขึ้นเป็นเสยีงกระซบิเบาๆ

“สวสัดคี่ะ”

“เอ่อ สวสัดคีรบัคณุแก้ว ผม...ทนินะครบั” พลาธปิแนะน�าตวั

คนปลายสายดูจะงงๆ อยู่เหมอืนกนั เพราะไม่คดิว่าชายหนุ่ม

จะโทร. หาเธอเรว็ขนาดนี้ นี่กเ็พิ่งแยกกนัไม่นานนี้เอง

“อ๋อค่ะ...คณุทนิ” เธอพดูได้แค่นั้น เพราะรูส้กึถงึความประหม่า

ในน�้าเสยีงของตวัเองลามไปจนถงึสมอง ท�าให้คดิอะไรไม่ออก มอืเรยีว

เผลอไปบดิผ้าห่มด้วยความเขนิ จนเดก็หญงิมองหน้าคณุแม่อย่างงงๆ 
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นี่หม่ามี้ของเธอโกรธคนปลายสายจนต้องบดิผ้าห่มเลยเหรอ

“คอืพรุ่งนี้คณุแก้วว่างไหมครบั ผมอยากนดัรบัสูท สะดวกตรง

ไหน เวลาเท่าไหร่บอกมาได้เลย ผมยนิดไีปรบัถงึที่เลยครบั” เป็นครั้ง

แรกที่เขาพูดกบัผู้หญงิได้ยาว สาบานเลยว่าอยู่ๆ ค�าพูดมนักไ็หลออก

มาเองโดยอตัโนมตัิ

“ว่างค่ะ ไม่มปีัญหา คณุทนินดัเวลามาเลย แก้วสะดวก”

“งั้นพรุ่งนี้สี่โมงเยน็เจอกนัที่สวนสาธารณะกไ็ด้ครบั ผมต้องไป

ท�าธรุะแถวนั้นพอด”ี เขาบอกด้วยน�้าเสยีงกระตอืรอืร้น

“ตกลงค่ะ”

“ครบั เอ่อ งั้นผมไม่รบกวนแล้ว เอ่อ...ฝันดนีะครบั” พอประโยค

สุดท้ายหลุดออกมาได้ ชายหนุ่มก็เงียบไปหลายวินาที ถ้ามีตาทิพย์ 

เขาก็จะรู้ว่าประโยคที่เพิ่งพูดออกไปท�าให้คนฟังยิ้มหน้าบานอยู่ใน

ความมดื

“แล้วพบกนัค่ะ” พูดจบหญงิสาวกต็ดัสาย ทิ้งให้อกีฝ่ายยนืยิ้ม

ให้โทรศัพท์อยู่นานสองนาน แต่แล้วรอยยิ้มก็หุบลงเมื่อเห็นอีกเบอร์

ปรากฏบนหน้าจอ

‘คราวนี้จะมีอะไรอีกเนี่ย’ ชายหนุ่มคิดในใจ รับโทรศัพท์ของ

เพื่อนสนิททีไรเป็นต้องมีอะไรให้ท�าอยู่ตลอด ตั้งแต่เด็กๆ จนป่านนี้ 

เพื่อนเขากย็งัเหมอืนเดมิ

“ว่าไง”

“สั้น ห้วน ไปมั้ยครับท่านดอก...เตอร์” ตอบอย่างยียวนกวน

ประสาทกลับมา แต่ดูเหมือนท่านดอกเตอร์ของเขาจะไม่อารมณ์เสีย

เหมอืนทกุครั้ง

“ครบัคณุหมอดู ว่าไง โทร. หาเพื่อนมอีะไรหรอืเปล่า ถ้าอยาก

ทานข้าวบอกได้ ผมพร้อมทกุเมื่อ”

“คอืฉนัมเีรื่องให้ช่วย”
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นั่นไง จรงิๆ ด้วย

“ออื ว่ามา”

“คอืฉนัจะซื้อบ้าน กเ็ลยจะหาคนไปดเูป็นเพื่อน ฉนัเลอืกไว้แล้ว

แหละ แต่อยากมเีพื่อนตดิตวัไปด้วย” ชนตัอธบิายยดืยาว เพราะกลวั

เพื่อนขี้ร�าคาญจะโวยวาย

“ได้ แต่ไม่ใช่ช่วงเยน็นะ” 

ค�าพูดของพลาธิปท�าให้คนฟังถึงกับตาโต อ้าปากหวออย่าง

ตกใจ เพราะเคยมทีี่ไหนที่เพื่อนจะตอบตกลงแบบไม่ถามอะไรเลย

“ตกลง เฮ้ย...ฉันฟังไม่ผิดใช่มั้ย...” พอเพื่อนยืนยัน ชนัตก็รีบ

บอกสถานที่ “งั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวฉนับอกเวลาอกีท”ี

หลงัวางสาย พลาธปิกไ็ด้แต่ยิ้มมองโทรศพัท์พลางคดิถงึใบหน้า

สวยหวานผดิกบัลคุเท่ๆ ของเมธาวด ี

ห้องจดัเลีย้งขนาดใหญ่เตม็ไปด้วยผูค้นทีเ่รยีกตวัเองว่าคน

ชั้นสงู ชดุเครื่องเพชรราคาแพงประโคมอยูบ่นตวับรรดาคนดงัทั้งหลาย

จนสะท้อนกบัแสงไฟระยบิระยบัทั่วทั้งงาน แน่นอนว่าความงามที่เปล่ง

ประกายออกมาคงพอจะท�าให้ผูค้นในงานกรเูข้าหาสาวสองพนัปีอย่าง

คณุหญงิเกตนภิาได้ไม่ยาก

ดาราเจ้าบทบาทมองผู ้คนที่รายล้อมตัวเองอย่างกระหยิ่ม 

ยิ้มย่องในใจ ที่ได้เป็นจุดศูนย์รวมของคนในงานนี้ ทั้งไฮโซไฮซ้อ ทั้ง

บรรดานกัข่าวที่จ้องจะมาหาข่าวไปขาย แล้วตอนนี้ตรงหน้าคณุหญงิ

เกตนภิากเ็ตม็ไปด้วยไมค์จากส�านกัข่าวต่างๆ กว่าเธอจะปลกีตวัออก

มาได้กเ็ล่นเอาเหนื่อยแทบแย่

“สวสัดคี่ะคณุป้า รตแีทบจ�าไม่ได้ มองอยู่ตั้งนานว่าใช่คณุป้า 

รึเปล่า สวยขึ้นกว่าคราวที่แล้วอีกนะคะ” หญิงสาวร่างสมส่วนเดิน

นวยนาดเข้ามายกมอืไหว้คณุหญงิเกตนภิาด้วยท่าทางนอบน้อม



40  สะดุดรักคุณเเม่จ�าเป็น

รตี เป็นลูกสาวคนเดียวของเจ้าสัวคนดังที่เป็นเจ้าของหมู่บ้าน

จัดสรรมากมายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จนหนุ่มหลายคน

หมายตาหวังจะครอบครองหัวใจของเธอ ทว่าเจ้าตัวเป็นคนดื้อรั้น

เอาแต่ใจ คบกับใครก็มีอันต้องเลิกราและจบลงอย่างไม่สวยงามนัก 

กระทั่งพลาธปิกลบัมาจากต่างประเทศ ผู้เป็นแม่จงึรบีบอกให้เธอรู้

“แหม หนรูตกีพ็ดูเกนิไปจ้ะ ป้ากเ็หมอืนเดมินั่นแหละ” คณุหญงิ

ฉกียิ้มด้วยความภูมใิจที่หญงิสาวรุ่นหลานเอ่ยชม

“ไม่เกนิหรอกค่ะ หนูยงัสวยไม่ได้ครึ่งของคณุป้าเลย”

นี่ถ้าเกตนิภาลอยได้ นางคงลอยไปถึงสวรรค์ชั้นบนสุดแล้ว  

กอ็กีฝ่ายเล่นหยอดค�าหวานแบบไม่มหียดุหย่อนแบบนี้

“ใครว่าหนไูม่สวยล่ะคะ หนนู่ะทั้งสวยแล้วกส็มบูรณ์แบบจนป้า

อยากได้เป็นลูกสะใภ้เลยรู้มั้ย แล้วตอนนี้เจ้าทนิกก็ลบัมาแล้ว”

“คณุป้าก ็พี่ทนิคงไม่ชอบหนูหรอกค่ะ กลบัมาเมอืงไทยทั้งทยีงั

ไม่คดิจะตดิต่อรตเีลย” เธอท�าสหีน้าสลดด้วยความน้อยใจ จนคนฟัง

นกึสงสาร ไม่ได้รู้เลยว่าคนตรงหน้านั้นเสแสร้งเก่งแค่ไหน

“พี่ทินคงยุ่งน่ะลูก หนูอย่ากังวลนะคะ เดี๋ยวพี่เขาก็คงไปเชิญ

หนมูางานเลี้ยงต้อนรบัเขานั่นแหละ เหน็ว่าคยุๆ กนัอยู ่ยงัไม่ได้ก�าหนด

วนัที่แน่นอน” นางโกหกออกไปเพื่อไม่ให้หญงิสาวน้อยใจ นกึแล้วมนั

ก็น่านักเชียว นี่ลูกชายนางจะจมอยู่กับงานจนไม่โงหัวขึ้นมามองใคร

เลยหรอืยงัไง

ไม่รู้ละ...ในเมื่อจดัการเรื่องงานไม่ได้ นางกจ็ะจดัการกบัคู่ชวีติ

ของพลาธิป ได้รตี ลูกสาวไฮโซชื่อดังมาประดับบารมี คุณหญิง 

เกตนภิากค็งสูงส่งและโด่งดงักว่านี้อกีเป็นแน่

“ได้ค่ะ หนจูะรอ” รตหีรี่ตาเจ้าเล่ห์เมื่อได้คณุหญงิบ้ายอมาเป็น

พวกแล้ว การไต่ขึ้นไปเป็นคณุผู้หญงิแห่งบ้านเวชพตัรกไ็ม่มอีะไรยาก

อกีต่อไป


