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1
ค�่าคืนแห่งบาป

ห้องที่สามารถปิดกั้นเสียงจากภายนอก สามารถปิดกั้น

แสงได้เช่นกัน นั่นเป็นทั้งหมดที่ชายหนุ่มต้องการในเวลานี้ เพิ่มเติม

จากสตทิี่พร่าเลอืนเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์

“นั่นใคร!!!” มหาภาพถามเสียงห้วน เพราะเขาอยากให้คนที่

เพิ่งเปิดประตเูข้ามาออกไปให้พ้นๆ มากกว่าจะอยากรูว่้าคนที่ยนืย้อน

แสงไฟทางเดนิคอืใคร

ถ้าเป็นคนที่คุ ้นเคยกับมหาภาพจะต้องยอมถอยออกไป 

เนื่องจากไม่ใช่นสิยัของเขาที่จะตวาดใส่ใคร แต่นอกจากจะไม่ท�าตาม 

เงาร่างนั้นยงัเคลื่อนอย่างเงยีบเชยีบเข้ามา

ชายหนุ่มหรี่ตามอง ก่อนประตูจะปิดเพื่อกั้นแสงจากทางเดิน 

เขาก็สังเกตเห็นเพียงทรงผมและเครื่องแต่งกายของผู้หญิงที่ก�าลังเข้า

มา ผมด�าขลับเป็นเงาและเสื้อกระโปรงเข้าชุดกันสีอ่อนคลุมเข่า ใน

บรรดาผู้หญิงที่เขารู้จักมีเพียงคนเดียวที่แต่งกายลักษณะนี้ บัวบูชา  

คู่หมั้นซึ่งกลายเป็นอดตีเมื่อสปัดาห์ก่อน 

“บวัมาท�าไม ผมไม่อยากคยุกบัคณุ” ที่เขาเมาอยูต่อนนี้กเ็พราะ

เธอ

มหาภาพไม่นึกเลยว่าบัวบูชาจะกลายเป็นคนที่เขาไม่อยากพบ
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หน้าที่สุดในเวลานี้ ทั้งสองหมั้นหมายกันตั้งแต่ยังเรียนมหาวิทยาลัย 

แต่เพราะเธอยนืยนัจะเรยีนให้จบปรญิญาเอกก่อนถงึจะแต่งงาน เขา

ถึงรอวันจะเข้าสู ่พิธีวิวาห์ ไม่นึกเลยว่าคู ่หมั้นที่ภายนอกแสนจะ

เรยีบร้อยของเขา จะมนีสิยัชื่นชอบการมเีพศสมัพนัธ์ต้องห้ามกบัชาย

ที่มคีนรกัหรอืภรรยาแล้ว หน�าซ�้ายงันอกใจเขาหลายครั้ง

ชายหนุ่มไม่รู้ว่าเจ้าของอีเมลลึกลับเป็นใคร แต่ภายในอีเมล

ฉบบันั้นมทีั้งภาพและคลปิวดิโีอ ผูส่้งอาจจะเป็นหนึ่งในผูช้ายที่เธอแอบ

คบ เป็นคนที่โดนเธอท�าร้ายจติใจ หรอือาจจะเป็นทั้งสองอย่างกไ็ด้ แต่

ที่เขารู้กค็อื คนที่ส่งมนัมาช่วยให้เขาตาสว่าง

หรือจะพูดให้ถูกก็คือ มหาภาพเลิกงมงายปล่อยให้ความรัก

บงัตา ทั้งที่ตวัเขาเองกร็ูด้ ีว่าภาพลกัษณ์ภายนอกของบวับชูาเป็นการ

หลอกลวงผู้คน จะให้พูดอย่างสุภาพคือเธอซ่อนความร้ายเอาไว้ลึกๆ 

หากจะใช้ค�าหยาบกค็อื เธอเป็นพวกแรดเงยีบ ครั้งแรกของเขา ไม่ใช่

ครั้งแรกของเธอด้วยซ�้า 

อาจเพราะวันแรกที่เจอกัน เธอเป็นเด็กสาวอายุแค่สิบเอ็ดสิบ

สองในชุดกระโปรงสีขาวอ่อนหวานและน่ารัก เหมือนเด็กสาวที่ไม ่

ประสปีระสาโลก ต่อให้หลงัห่างกนัไปหลายปี และเจอกนัใหม่อกีครั้งตอน

เรียนมหาวิทยาลัย เธอจะเปลี่ยนไปบ้าง แต่เมื่อเธออ้างว่าถูกคนรัก

สมยัมธัยมหลอกลวง เขากย็นิดเีชื่อเธอ เชื่อในภาพลวงตาว่าเธอดทีี่สดุ

จุดอ่อนของมหาภาพคือผู้หญิงอ่อนแอ และบัวบูชาก็ใช้มัน 

ปั่นหัวเขาอย่างเชี่ยวชาญ ปิดบังผู้ชายที่เธอจะแต่งงานด้วยว่ารักเขา 

พร้อมๆ กบัแอบคบคนอื่น หากเขายงัจบัไม่ได้ กค็งโง่งมอยู่เช่นนี้

“พอเถอะบวั ให้เราจบๆ กนัไปเถอะ” 

หากเป็นผู้ชายคนอื่นถูกคนรักสวมเขา ก็คงไม่เหลืออารมณ์

พูดจาดีๆ  เช่นนี้ แต่ไม่ใช่มหาภาพ ผูช้อบแบกรบัความผดิของคนรอบ

ตวั เขาเพยีงแค่โทษตวัเองที่ไม่ฉลาดพอจะมองเธอออก
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อายุของเขาก็เข้าปีที่ยี่สิบสามย่างเข้ายี่สิบสี่ จบเกียรตินิยม

วศิวกรรม อตุสาหการ ช่วยบดิาบรหิารงานในบรษิทัตั้งแต่ยงัเรยีนชั้น

มธัยมศกึษาตอนปลาย แต่กลบัรูไ้ม่ทนัเล่ห์ของผูห้ญงิคนหนึ่ง กส็มควร

แล้วที่ต้องมาเมาหวัราน�้า เผื่อเหล้าจะช่วยช�าระความโง่ออกไป

“ผมบอกว่าให้ไปไงล่ะ”

ตลอดเวลาเธอไม่พูดสักค�า แต่เคลื่อนไหวช้าๆ เข้ามาหาเขา 

อาศยัเพยีงเสยีงของเขาในการน�าทางในห้องที่มดืมดิ กว่ามหาภาพจะ

รู้ตวั กม็รี่างหนึ่งเข้ามาแนบชดิ จากสมัผสับอกว่าเธอถอดเสื้อผ้าออก

จนหมด ชายหนุม่พยายามผลกัไส แต่เธอกอดรดัเขาเตม็แรง ส่งผลให้

เนื้อตวันุ่มๆ แนบเข้าหา ปลกุสญัชาตญาณชายให้ลกุขึ้น

มหาภาพไม่รูว่้าเหตกุารณ์พลกิผนัได้อย่างไร นาทหีนึ่งเขายงักึ่ง

นั่งกึ่งนอนอยู่บนเตียง พยายามผลักร่างของบัวบูชาออก แต่อีกนาท ี

เขากลบัคร่อมตวัอยู่บนกายของเธอ เปลี่ยนการผลกัไส เป็นบดเบยีด 

ระบายอารมณ์โกรธไปสู่รูปแบบของตณัหาราคะ

สมองมนึงงด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์จนยากจะแยกแยะ เขาไม่ทนั

ครุ่นคดิถงึกลิ่นอายแปลกๆ บนตวัเธอด้วยซ�้า ไม่ฉกุใจสกันดิว่าท�าไม

เธอถงึนิ่งเงยีบตลอดเวลา เมื่อย้อนกลบัมาคดิเรื่องนี้อกีครั้งในภายหลงั 

เขากจ็�าได้ถงึกลิ่นหอมอ่อนโยน ซึ่งเป็นกลิ่นกายของเธอ 

กลิ่นที่ไม่ใช่น�้าหอมคลาสสกิประจ�าตวัของบวับชูา แต่เป็นกลิ่น

ละมนุหอมตดิปลายจมกู กลิ่นที่ทั้งอบอุน่และปลกุเร้าในคราวเดยีวกนั

เขาไม่คิดจะถอดเสื้อผ้าของตน ในเมื่อเธอเสนอตัวมารองรับ

อารมณ์ของเขา มหาภาพกพ็ร้อมจะมอีะไรกบัเธอ อย่างน้อยกเ็พื่อสั่ง

ลา แล้วจะได้เพิ่มจดุจบลงต่อท้ายสิ่งที่จบไปแล้ว มอืของเขาแค่ปลด

กระดมุกางเกงรูดซปิ แล้วปล่อยตวัตนของตวัออกมา 

ตามปกติชายหนุ่มจะนุ่มนวลกว่านี้ แต่เขาเมามากเกินไป 

ประกอบกับยังมีอารมณ์แค้นเคืองเธออย่างเต็มเปี่ยม จึงไม่คิดจะ
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ถนอมเธอเช่นเคย

“บวั บวั” เขาเอ่ยชื่อเธอซ�้าๆ เพราะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรด ีแต่ส่ง

ผลให้เธอมปีฏกิริยิาขดัขนืเป็นครั้งแรกนบัจากก้าวเข้ามาในห้อง

เมื่อรับรู้ว่าร่างบอบบางด้านล่างมีท่าทีแข็งขืน เขาก็กดร่างเธอ

ลงไปแล้วจดัแจงแยกเรยีวขาของเธอให้อ้าออก ก่อนจะแทรกเข้าไปสดุ

ทางในคราวเดยีวอย่างไม่ถนอมแรง

“โอ๊ย!!!” เสยีงร้องแสดงความเจบ็ปวด ไม่เพยีงเผยว่าเธอเป็น

สาวบรสิทุธิ์ ยงัเปิดเผยว่าเธอเป็นใคร

“ลกูหย.ี..” ยากมากกว่ามหาภาพจะสามารถเปล่งเสยีงออกมา

เป็นค�าได้

ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่บัวบูชา คนรักของเขา แต่เธอคือมาหยารัศม ี

คนที่เขามองว่าเป็นน้องสาวแท้ๆ ตลอดมา

ขณะยนือยู่หน้าห้องพกัชัน้บนของร้านอาหารกึง่ผบัชือ่ดงั 

มาหยารศัมกีย็งัถามตวัเองว่าก�าลงัจะท�าสิ่งที่วางแผนเอาไว้จรงิๆ หรอื 

แต่ถ้าไม่ท�าเช่นนี้ มหาภาพกย็งัเป็นเพยีงพี่ชายของเธอ ไม่มวีนัเปลี่ยน

มาเป็นคนรกั 

“อยากได้ภาพนกัไม่ใช่เหรอ ไหนๆ ฉนักบัเขากเ็ลกิกนัแล้ว ฉนั

จะสงเคราะห์ให้กไ็ด้”

ค�าพูดเหล่านี้บัวบูชาก�าลังกล่าวกับผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งได้ชื่อว่า

เป็นนกัล่าแต้มผู้ชาย แต่มาหยารศัมบีงัเอญิได้ยนิเข้า 

ไม่ว่าในสายตาใครๆ บัวบูชาจะเป็นผู้หญิงสูงส่งแค่ไหน แต ่

มาหยารศัมรีูด้ว่ีาศตัรูหวัใจของเธอเป็นนางมารร้ายที่สวมบทไร้เดยีงสา 

ทว่าเนื้อแท้หยาบกระด้างอย่างที่ก�าลงัแสดงออกในเวลานี้

น่าเสยีดายที่ทกุคนมองกนัเพยีงเปลอืกนอก คนเรยีบร้อยพดูจา

อ่อนหวานมักได้ต�าแหน่งนางเอก ส่วนผู้หญิงพูดตรงไม่ยอมคนก็คือ
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นางร้าย และมาหยารศัมกีเ็ป็นประเภทหลงั ซึ่งบวับชูาไม่พลาดโอกาส

จะน�าความต่างของทั้งคู่มาแสดงให้ทุกคนใช้เปรียบเทียบ เพื่อให้ตน

สูงขึ้น และกดคู่แข่งทางความรกัลง

ใช่ว่ามาหยารัศมีจะไม่รู้สึกอะไรกับการถูกป้ายสีให้กลายเป็น

นางมาร แต่ตราบใดที่พี่ภาพของเธอยงัคงเชื่อว่าเธอไม่ใช่คนร้ายกาจ 

หญิงสาวก็พร้อมจะไม่ไปหาเรื่องบัวบูชาตรงๆ เฝ้ารอวันที่หน้ากาก

นางเอกจะถกูฉกีกระชาก น่าเสยีดายที่วนันั้นมาช้าเหลอืเกนิ และเมื่อ

มันมาถึงมหาภาพก็จมอยู่กับความเศร้า ดื่มเหล้าติดต่อกันหลายวัน

อย่างที่เขาไม่เคยท�า 

ขณะมาหยารศัมกี�าลงัหาทางช่วยเขาออกจากความทกุข์ คูป่รบั

ของเธอกก็�าลงัเสนอแผนการชั่วๆ ให้ผูห้ญงิอกีคนสวมรอยเข้าไปเสนอ

ตวัให้แก่เขา โดยมจีดุประสงค์บางอย่างที่เธอขบคดิไม่เข้าใจ รู้แค่ว่า

ควรแทรกแซงแผนนี้  ไม่ใช่ให้มนัล่ม แต่เอาตวัเข้าไปแทนที่

เพราะถ้าไม่ใช้โอกาสนี้ เธอกบัเขากอ็าจจะไม่มโีอกาสตลอดไป

อีกไม่ถึงสัปดาห์ พ่อของมาหยารัศมีก็จะบังคับให้เธอไปเรียน

ต่อต่างประเทศ ห่างจากมหาภาพไปครึ่งโลก กว่าจะจบระดบัปรญิญาโท

ก็น่าจะไม่ต�่ากว่าสองปี เธอก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังเหลือต�าแหน่งน้องสาว 

คนสนิทเอาไว้ให้เธอไหม ส่วนต�าแหน่งคนรักนั้น ต่อให้หลอกตัวเอง 

เธอยงัคดิว่าไม่มทีางเป็นไปได้

“จะท�าหรอืไม่ท�า นี่เป็นโอกาสเดยีวแล้วนะที่เธอจะได้ภาพไป”

ค�าถามนี้เหมือนหลุมพรางที่รอให้บางคนกระโดดลงไปสู่กับดัก

มรณะ แต่มาหยารศัมกีลบัเตม็ใจกระโจน เธอแอบฟังจนจบแผน รอ

ให้บวับูชาจากไป แล้วค่อยตรงไปดกัหน้าผู้หญงิอกีคน

“ห้ามยุ่งกบัพี่ภาพ”

คนที่รูจ้กัมหาภาพย่อมรูจ้กัน้องสาวต่างสายเลอืดที่คอยตามเขา

ไปทุกที่อย่างมาหยารัศมี และคนที่รู ้จักมาหยารัศมีต่างก็รู ้ว่าเธอ
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ร้ายกาจแค่ไหน โดยเฉพาะกบัคนตรงหน้าที่เธอรงัแกมานบัครั้งไม่ถ้วน 

เพราะบังอาจร่วมมือกับบัวบูชาหาเรื่องเธอหลายต่อหลายครั้ง ขณะ

เดียวกันก็ชอบท�าตัวเป็นแมวขโมย จ้องจะงาบผู้ชายของเพื่อนตลอด

เวลา

“ห้ามไปบอกบวัว่าเธอเปลี่ยนใจเข้าใจไหม”

มาหยารัศมีข่มขู่จนแน่ใจว่าอีกฝ่ายจะไม่ขัดขืน ก่อนจะเร่งมือ

จดัการให้แผนด�าเนนิการจนลลุ่วง โดยมเีธอเป็นคนจดัการสร้างมลทนิ

ให้ผู้ชายที่ซื่อสัตย์ต่อค�าว่ารักอย่างมหาภาพ ตลอดเวลาที่ด�าเนิน

แผนการ ไม่ว่าจะหาซื้อเสื้อผ้าเลียนแบบบัวบูชา หรือจัดการให้ได้

กญุแจห้อง

จนเปิดประตหู้องเข้าไปได้ยนิเสยีงของมหาภาพ มาหยารศัมยีงั

ไม่ตระหนกัว่านอกจากจะก่อบาปกบัเขา เธอก�าลงัสร้างตราบาปให้แก่

ทั้งคู่

มหาภาพไม่รู้ว่ามาหยารัศมีมาที่นี่ได้อย่างไร ไม่รู้ด้วยซ�้า

ว่าท�าไมทั้งคู่อยู่ในสภาพจะเดินหน้าก็ไม่ได้ จะถอยก็ไม่ได้เช่นนี้ เขา

อยู่ในกายเธอ พร้อมสมองที่ก�าลงัจะระเบดิเป็นเสี่ยงๆ

“ลูกหยีเจ็บ...ออกไป...”  ค�าพูดของเธอเจือความเจ็บปวดจน

ขาดเป็นห้วงๆ สองมอืผลกัอกเขาเตม็แรงอย่างไร้ความหมาย

“พี่...ขอโทษ...อย่า...ลูกหย.ี..อย่าขยบั...”  

เขาเอ่ยเตือนกระท่อนกระแท่น พยายามบังคับสติที่ก�าลังขาด

อย่างสุดความสามารถ แต่เธอไม่เคยเก่งเรื่องรับฟังค�าพูดของใคร  

ร่างบางพยายามเคลื่อนไหวเพื่อหลกีหนคีวามเจบ็ปวด นั่นมากเกนิกว่า

ความอดทนของเขาจะมไีด้ ร่างสูงเคลื่อนไหวด้วยตวัมนัเอง

“โอ๊ย!!!” เสยีงร้องด้วยความเจบ็ปวดของเธอดงัลั่นอยูข้่างห ูแต่

เลอืดร้อนๆ ที่ไหลพล่านทั่วกายของเขากลบมนัไปจนสิ้น 
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ชายหนุ่มเคลื่อนไหวด้วยจังหวะที่ห่างไกลจากค�าว่านุ่มนวล 

และไม่เหมาะอย่างยิ่งกบัร่างกายที่ใหม่สดกบัเกมรกัของหญงิสาว 

“พี่ขอโทษ...พี่ขอโทษ...” ปากของเขาพร�่าพูดประโยคสั้นๆ นี้ 

แต่ไม่อาจหยดุการกระท�า

สัญชาตญาณสัตว์ป่ายังคงหลงเหลืออยู่ในตัวคนที่เจริญแล้ว 

และมหาภาพพสิจูน์มนัในเวลานี้ รวมกบัความเมามายก่อนหน้าท�าให้

สมองของเขาตดัขาดจากร่างกายโดยสมบูรณ์ 

เวลาแห่งสายลมกระโชกพดัผ่านไปไม่ถงึนาทดี้วยซ�้า หรอือาจ

จะเพยีงไม่กี่วนิาท ี เสยีงค�ารามของเขากด็งัก้อง ก่อนจะซบลงบนร่าง

ที่สั่นระรกิราวลูกนก ซึ่งหยดุเสยีงร้องด้วยความเจบ็ปวดไปแล้ว

และเหล้ากับความเหนื่อยล้าที่เคี่ยวกร�าจิตใจมาหลายวัน ก็

ท�าให้มหาภาพท�าเรื่องผดิพลาดอย่างไม่อาจให้อภยัอกีเรื่อง เขาหลบั

ไปโดยทิ้งมาหยารศัมใีห้เผชญิกบัสถานการณ์ที่เหลอืตามล�าพงั

ทุกอย่างบนโลกไม่อาจหยุดหมุนเพียงเพราะเราไม่พร้อม

จะเผชญิหน้ากบัมนั 

แต่เมื่อลมหายใจผ่าวร้อนของมหาภาพเป่ารดเธอเป็นจงัหวะ มา-

หยารศัมกีรู้็สกึเหมอืนตนรอดพ้นโทษประหารชั่วคราว หรอืไม่เธอกต็าย

ไปแล้ว และอยากจะพาร่างของตนไปให้พ้นจากที่นี่ให้ไวที่สุดโดยไม่

ต้องฝืนบงัคบัจติใจไม่ให้พงัทลายไปมากกว่านี้

ร่างของมหาภาพหนักอึ้งอย่างไม่น่าเชื่อ มาหยารัศมีต้อง

รวบรวมแรงทั้งหมดที่มก่ีอนจะเลื่อนเขาไปนอนข้างๆ ได้ส�าเรจ็ แต่ขณะ

ที่ผลกัเขาออกจากตวั เธอกแ็ทบจะกลั้นเสยีงร้องเพราะความเจบ็ปวด

เอาไว้ไม่ได้

เธอเจ็บ ไม่ใช่แค่เฉพาะร่างกาย แต่เจ็บไปถึงหัวใจ ชั่วขณะที่

มหาภาพทาบร่างขึ้นเหนอืตวัเธอ สิ่งที่กระจ่างชดัในสมองของมาหยา-
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รศัมใีนเวลานั้นกค็อื เขานกึว่าเธอคอืบวับูชา

แม้นี่จะเป็นแผนการที่เธอเจตนาเอาตวัเองมาแทรก แต่มาหยา-

รศัมเีพิ่งจะแจ่มแจ้งเมื่อสายเกนิไปว่ามนัเป็นความผดิพลาดเพยีงไหน 

มนัมากเสยียิ่งกว่าความผดิพลาดทั้งหมดที่เธอเคยท�ามาชั่วชวีติ และ

ต่อให้เธอสามารถหายใจอยูบ่นโลกไปอกีร้อยปี เธอกจ็ะไม่มวีนัให้อภยั

ตนเองเลย

หญงิสาวข่มน�้าร้อนๆ ที่คลออยูบ่นดวงตาให้ไหลกลบัลงไป เธอ

ยงัมเีวลามากมายส�าหรบัก่นด่าตวัเอง ทว่าไม่ใช่เวลานี้ สญัชาตญาณ

ของสัตว์บาดเจ็บบอกให้เธอกลับบ้าน ถึงที่นั่นจะไม่มีใครคอยปลอบ

ประโลมเธอ แต่กย็งัดกีว่าอยู่ที่นี่ แล้วรอเผชญิหน้ากบัคนที่ท�าให้เธอ

ตดัสนิใจก่อเรื่องโง่ๆ

การพยายามเคลื่อนไหวขณะร่างกายแทบแหลกเป็นชิ้นๆ ในที่

มดืเป็นเรื่องยากล�าบาก ในที่สดุมาหยารศัมกีย็อมเสี่ยงเปิดโคมไฟบน

โต๊ะข้างเตยีง แสงที่ไม่สว่างนกัไม่ได้รบกวนการหลบัลกึของมหาภาพ

อย่างที่เธอกลัว ถึงอย่างนั้นหญิงสาวก็ฝืนข่มความเจ็บปวดกึ่งกลาง

ร่างสวมใส่เสื้อผ้าให้เรว็ที่สดุเท่าที่จะท�าได้ โดยไม่พยายามเหลอืบมอง

ไปยงัร่างของเขา แต่ท้ายสดุก่อนจะก้าวออกไป เธอกห็้ามใจไม่ไหว

ชายที่นอนอยู่บนผ้าปูสขีาวเป็นคนที่พรากความสาวของเธอไป

ด้วยความเตม็ใจของเธอเอง สแีดงบนผ้าปูยนืยนัเช่นนั้น คนที่เธอควร

โกรธเกลยีดจงึเป็นตวัเธอ ไม่ใช่เขา เธอบอกตวัเองซ�้าๆ แล้วย�้าให้รบี

จากไปเสยีท ี

สองเท้าของมาหยารัศมีพาตัวเดินออกจากห้อง ไปให้ไกลจาก

มหาภาพมากที่สดุตามสมองสั่งการ แต่ความบรสิทุธิ์ของเธอถกูทิ้งอยู่

ที่นั่น แล้วทิ้งรอยบาปเอาไว้ในใจของเธอแทน
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รสชาตนิ�า้แห่งบาปตดิอยู่ทีล่�าคอของเขา มนัชวนให้รูส้กึแย่

ตอนตื่นนอนพร้อมสมองที่ปวดร้าว แต่ไม่แย่เท่ากบัตอนที่สมองท�างาน

ได้ดขีึ้น แล้วรู้ว่าตนท�าผดิมหนัต์แค่ไหนตอนขาดสติ

มาหยารศัมเีหมอืนน้องสาวแท้ๆ ของเขา มหาภาพคอยดแูลเธอ

ตั้งแต่ยงัเดก็ เนื่องจากครอบครวัของเขาและเธอสนทิสนมกนัตั้งแต่รุน่

บดิา พ่อของเขาไม่มเีวลาให้ครอบครวัเพราะเรื่องผูห้ญงิ ในขณะที่พ่อ

ของเธอไม่มีเวลาให้ลูกเพราะเรื่องงาน เขาจึงรับหน้าที่พี่ชายคอย

ปกป้องเธอจากเหตกุารณ์ร้ายๆ ผู้ชายไม่ด ี แต่เขากลบักลายร่างเป็น

คนประเภทนั้น แล้วท�าเรื่องร้ายต่อเธอเสยีเอง

มหาภาพแยกแยะเรื่องราวในหัว เขาไม่รู้ว่ามาหยารัศมีมาได้

อย่างไรเมื่อคนืนี้ แต่เขารูว่้าตนท�าอะไรลงไปบ้าง ชายหนุม่อยากจะพุง่

ตรงไปหาเธอเพื่อพูดคุย แต่สภาพของเขาไม่เหมาะจะท�าเช่นนั้น ต่อ

ให้อาบน�้าล้างหน้า เสื้อผ้ากย็งัคงเป็นชดุเมื่อวาน เขาจงึตรงกลบับ้าน 

แล้วพบปัญหาที่รออยู่

“เมื่อคนืท�าไมภาพถงึท�าอย่างนั้น ท�าไมถงึนอกใจบวั” 

คนที่ก�าลงักล่าวหาเขาไม่ใช่บวับชูาที่ร้องไห้กระซกิราวถกูท�าร้าย

สาหัส แต่เป็นกมลชนก น้าสาวแท้ๆ ของมหาภาพ ที่เลี้ยงดูเขามา

ตั้งแต่ยงัเดก็ 

“บัวบอกน้ามลว่าผมมีคนอื่นเหรอครับ” เขาทวนค�าช้าๆ แต่ 

ผู้เป็นน้าตอบกลบัอย่างรวดเรว็ด้วยอารมณ์

“ภาพจะบอกว่าบัวโกหกเหรอ ในเมื่อคนที่มีอะไรกับภาพเป็น

เพื่อนสนทิของเขา น้าเคยขอภาพแล้วไม่ใช่เหรอ ว่าอย่าเจ้าชู้เหมอืน

พ่อ”

กมลชนกเคยขอเช่นนั้นจริง ถึงเธอจะเป็นภรรยาคนที่สองของ

มานพ ผู้เป็นบิดาของมหาภาพ แต่นั่นก็ไม่ช่วยเธอจากการท�าใจ

ยอมรบัความเจบ็ช�้าที่สามไีม่หยดุมผู้ีหญงิคนใหม่ไปเรื่อยๆ แต่น�้าเสยีง
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กล่าวหาของเธอ กไ็ม่หยดุข้อสงสยัของคนฟังเช่นกนั

ไม่เคยมใีครบอกว่ามหาภาพเป็นคนสมองช้า ถงึร่างกายจะยงั

ไม่ฟ้ืนจากแอลกอฮอล์เตม็ร้อย แต่สมองของเขากป็ะตดิปะต่อเรื่องราว

ทั้งหมดเสรจ็สิ้นในเวลาไม่นาน

คนที่รู้เหตุการณ์เมื่อคืนควรมีเพียงมหาภาพกับมาหยารัศม ี

หน�าซ�้าบวับูชายงักล่าวว่าเขามอีะไรกบัเพื่อนสนทิของเธอด้วย แสดง

ให้เหน็ว่ามคีนวางแผนการบางอย่างเอาไว้ แล้วเขากก็ลายเป็นแพะรบั-

บาป เป็นผูช้ายที่นอกใจคนรกั ทั้งที่คนผดิตวัจรงิตหีน้าเศร้าเป็นผูเ้สยี

หาย ปล่อยให้เขาถูกพพิากษา

“เพื่อนสนิทของบัว คนไหนครับ เมื่อคืนผมยอมรับว่าผมเมา

หนกั แต่ผมไม่ได้เมาขนาดจ�าไม่ได้ว่าเจอใครบ้าง แล้วกไ็ม่เหน็เพื่อน

ของบวัเลยสกัคน”

น�้าเสียงจริงจังของมหาภาพหยุดทั้งค�ากล่าวหาของกมลชนก

และการร้องไห้ของบัวบูชา เพราะทุกคนที่สนิทสนมกับเขาล้วนรู้ดีว่า

เขาไม่เคยโกหก 

“กะ...กน็�้าชาบอกบวัอย่างนั้นนี่คะ”

“น�้าชาที่มคีนลอืว่าเป็นเมยีน้อยเสี่ยน่ะหรอื” 

ยากที่สภุาพบรุษุอย่างมหาภาพจะว่าร้ายผู้หญงิคนหนึ่งลบัหลงั 

แต่ตอนนี้เขาโกรธมากพอจะหกัคอผู้หญงิตรงหน้าได้ด้วยซ�้า

การกระท�าของมาหยารศัม ีมหาภาพอาจยงัไม่เข้าใจนกั แต่การ

มาเรยีกร้องความเหน็ใจของบวับูชา ท�าให้เขารู้ถงึเจตนาของเธอ 

แผนการร้ายของเธอเป็นรปูร่างในสมองของเขา บวับชูาต้องให้

เพื่อนเข้าหาเขาตอนเมา เธอจงึรูว่้าเกดิอะไรขึ้นกบัมหาภาพเมื่อคนื จดุ

ประสงค์ของเธอกค็อืสาดโคลนใส่เขา เปลี่ยนให้เขาเป็นฝ่ายนอกใจเธอ 

และเขาคอืคนผดิ ต่อจากนั้นเขาจะละอายใจกลบัไปคบกบัเธอหรอืไม่ 

คงไม่ใช่เรื่องส�าคญั เพราะสิ่งที่เธอต้องการคอืเหตผุลในการกล่าวอ้าง 
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กบัคนอื่น ว่าตนไม่ใช่คนทรยศต่อความรกัของทั้งคู่

“บวัพดูเหรอครบั ว่าผมนอกใจบวั” สายตาของมหาภาพจบันิ่ง

อยู่บนหน้าบวับูชา แต่เธอไม่กล้าพูดสกัค�า 

“แต่เมื่อคนืภาพไม่ได้กลบับ้านทั้งคนื” น�้าเสยีงของกมลชนกยงั

เจอืแววกล่าวหา แต่อ่อนลงไปมาก ถงึเธอจะเอน็ดบูวับชูาในฐานะว่าที่

หลานสะใภ้ ทว่าเทียบความรักใคร่ที่มอบให้แก่มหาภาพไม่ได้เลย 

สกันดิ

“ผมยอมรบัว่าเมื่อคนืผมไม่อยากขบัรถกลบับ้านตอนเมา เลย

นอนในห้องพกัชั้นบนร้านเหล้าของป้อง” 

เพื่อนทรยศจะเป็นอีกคนที่มหาภาพตามไปเล่นงาน ชิ้นส่วน

ความจรงิถกูรวมเข้าไปอกีชิ้นเพื่อบอกเขาว่าเหตใุดเมื่อคนืมาหยารศัมี

ถงึสามารถเข้าไปในห้องนั้นขณะเขาก�าลงัมนึเมาอยู่บนเตยีงได้ 

“แล้วท�าไมภาพถงึได้ท�าตวัเหลวไหลขนาดนั้น”

“ผมขอไม่เล่าดกีว่าครบัน้ามล” 

ถึงที่สุดมหาภาพก็ไม่อาจท�าลายชื่อเสียงของบัวบูชาในสายตา

กมลชนกได้ แต่สายตาของเขากวาดไปมองหน้าเธอ เตอืนว่าครั้งนี้เป็น

ครั้งสดุท้ายที่เขาจะไม่ฉกีหน้ากากสาวใสซื่อของเธอทิ้ง

“ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวขึ้นไปอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะ

ครบั ผมจะรบีไปข้างนอก” เมื่อถูกผู้เป็นน้าซกัไซ้ เขาจงึต้องยอมบอก

“ผมมธีรุะต้องไปคยุกบัลูกหย”ี

“ภาพ!!!” สองเสียงแทบจะประสานเป็นเสียงเดียว และไม่

ปิดบงัความรู้สกึไม่ชอบหน้าเอาไว้

มหาภาพไม่อยากเสยีเวลาโต้แย้งหรอืตอบค�าถามที่เขาไม่อยาก

จะตอบอกี ขายาวๆ ก้าวขึ้นไปชั้นบน อาบน�้าเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย

ใหม่ เขาก�าลังผลุนผลันเพื่อออกจากบ้านของตนไปหามาหยารัศมีที่

ห่างกนัไม่กี่ร้อยเมตร แต่รบีมากแค่ไหน กย็งัไม่รวดเรว็เท่าที่ใจของเขา
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ต้องการ

เพราะมหาภาพอยากรูใ้จแทบขาด ว่าอะไร หรอืสิ่งไหนที่ท�าให้

มาหยารศัมพีาตวัเข้ามารบัตราบาปจากเขา

ทว่าค�าตอบที่อยากรู้ ยังไม่ถึงเวลาได้รู้ เพราะจังหวะที่ขาของ

มหาภาพก�าลังจะก้าวออกจากบ้าน ก็มีเสียงโครมครามเหมือนอะไร

หนกัๆ กระแทกพื้น ตามด้วยเสยีงร้องตะโกนดงัขึ้นด้านหลงั

“ภาพ!!! แย่แล้ว น้ามลเป็นลม”
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2
แค่รักคงไม่พอเพียง

ตุก๊ตาบ่าวสาวหมุนตวัตามจงัหวะวนกลบัไปกลบัมาพร้อม

เสียงเพลงจากกล่องดนตรี ทั้งสองอยู่ในโลกแห่งเพลงวอลซ์และรัก

หวานซึ้งตราบชั่วนรินัดร โลกที่มาหยารศัมไีด้เพยีงแค่ฝัน ทว่าไม่มวีนั

ได้ครอบครอง

ร่างกายของเธอเจ็บร้าวไปหมด แต่ไม่เจ็บเท่าหัวใจ สมองตีบ

ตันด้วยอารมณ์หดหู ่สิ้นหวัง เมื่อวานเธอยังคิดว่าการแทรกแซง

แผนการของบัวบูชาเป็นเรื่องฉลาดที่สุดเท่าที่เธอเคยคิดได้ แต่วันนี้ 

มาหยารศัมพีบว่านั่นเป็นเรื่องโง่เขลาเท่าที่เธอเคยกระท�า เพราะเธอลงมอื

ท�าร้ายตวัเองอย่างสาหสั และไม่กล้าจะไปสูห้น้ามหาภาพ เพราะไม่รู้

ว่าเขาจะมที่าทอีย่างไรกบัน้องสาวคนนี้

หญิงสาวนั่งเอนหลังอยู่บนเตียง หมุนแกนข้างกล่องดนตรีอีก

รอบเมื่อมนัหยดุ ฟังซ�้าไปซ�้ามา ดกูารเคลื่อนไหวครั้งแล้วครั้งเล่า โดย

ไม่รู้ว่าตนได้ยินได้เห็นอะไรตรงหน้า ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าบิดาเดินเข้ามาใน

ห้อง

“เกดิอะไรขึ้น เมื่อคนืไปไหนมา” 

เรอืงฤทธิ์เปิดประตเูข้ามาถามโดยไม่เคาะ น�้าเสยีงของเขาห้วน

กระด้าง ยากที่คนฟังจะรู้ว่านั่นเป็นการแสดงออกถงึความเป็นห่วง 
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หากเป็นเมื่อก่อนมาหยารัศมีคงโวยวายไปแล้วว่าพ่อก้าวก่าย

เรื่องของเธอ แต่ตอนนี้เธอนิ่งเงยีบ ซึ่งสร้างความกงัวลให้แก่เขายิ่งกว่า

การแผดเสยีงแสดงความเอาแต่ใจเสยีอกี

“เป็นอะไรไป ไม่สบายเหรอ ไปหาหมอหรอืยงั”

มือใหญ่เอื้อมไปแตะหน้าผากบุตรสาว แต่เธอเบี่ยงหน้าหลบ 

เพราะไม่คุ้นเคยกับการแสดงความรักระหว่างพ่อลูกที่ห่างหายไปสิบ

กว่าปี 

มาหยารศัมไีม่ได้ไม่รกัพ่อ แต่เวลาแห่งความสนทิสนมหมดไป

นานแล้ว ตอนห้าขวบเธอเคยร้องขอ แต่เรอืงฤทธิ์ทุม่เทชวีติไปกบังาน

จนหมดสิ้น แล้วชดเชยลูกสาวที่ขาดแม่ด้วยเงนิทอง 

ทกุครั้งที่คนเป็นลูกขอเวลาให้ทั้งคู ่ไม่ว่าจะไปเที่ยวด้วยกนั กนิ

ข้าวด้วยกนั คนเป็นพ่อจะถามว่าไปกบัคนอื่นได้ไหม กนิข้าวคนเดยีว

ไดห้รอืเปลา่ หากอารมณไ์ม่ดกีจ็ะสั่งไมใ่ห้เธอกวนใจ เพราะเขาก�าลงั

หาเงนิให้ 

การเรียกร้องความสนใจด้วยการออกเที่ยวกลางคืน ไปปาร์ต ี

โต้รุง่ เตม็ที่กแ็ค่ท�าให้พ่อโกรธจนต้องเข้ามาต�าหน ิทว่าไม่ช่วยให้อะไร

ดขีึ้น สดุท้ายเธอจงึเคยชนิว่ามหีรอืไม่มพี่ออยู่เคยีงข้างกไ็ด้  

เพราะที่ผ่านมาเธอมมีหาภาพ เขาเป็นความอบอุน่ของเธอ เป็น

คนที่คอยพาเธอไปไหนต่อไหน ตอนสอบเข้ามธัยม เข้ามหาวทิยาลยั 

แม้แต่ตอนเรียนจบถ่ายรูปฉลองรับปริญญา มาหยารัศมีก็มีเขาอยู่

ข้างๆ 

กล่องดนตรีประดับเจ้าบ่าวเจ้าสาวอันนี้ก็เป็นของขวัญวันเกิด

ของมาหยารศัมทีี่มหาภาพมอบให้ เธอยงัจ�ามนัได้ดเีพราะวนันั้นเรอืง-

ฤทธิ์ลืมวันคล้ายวันเกิดครบอายุสิบขวบของเธอ เนื่องจากเขาบินไป

งานฉลองธรุกจิเปิดใหม่ในต่างจงัหวดั แม่บ้านลาออกพอด ีไม่มคีนหา

ข้าวให้เดก็น้อยคนเดยีวในบ้าน ท�าให้เธอร้องไห้เพราะความหวิ และ
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คดิว่าตวัเองไร้ความส�าคญั 

ช่วงเวลาที่เด็กหญิงคิดว่าตนอยู่เพียงคนเดียวในโลก เด็กชาย

คนหนึ่งกก็้าวเข้ามาพร้อมกล่องของขวญัและค�าปลอบโยน ของขวญั

จากเขาอาจไม่ช่วยให้เธอหยดุร้องไห้ แต่อ้อมกอดของเขาช่วยได้

‘ไม่งอแงแล้วนะ ลูกหยไีม่ได้อยู่ตวัคนเดยีวซะหน่อย’

จากวนันั้น โลกของมาหยารศัมจีงึเป็นพี่ภาพ ไม่ใช่พ่อ  

มือของหญิงสาวหมุนกล่องดนตรีต่อ เพราะไม่รู้จะท�าอะไรที่ดี

กว่านี้ แต่มนัเป็นการยั่วโมโหบดิาโดยไม่เจตนา เขาห่วงใยเธอ ทว่าไม่

ได้รบัปฏกิริยิาตอบกลบัสกันดิ

“ท�าบ้าอะไร พ่อพูดไม่ได้ยนิเหรอ”

ด้วยอารมณ์หงุดหงิด เรืองฤทธิ์จึงปัดของที่อยู่ในมือบุตรสาว

ออก หวงัแค่จะหยดุไม่ให้มนัส่งเสยีงร�าคาญหู ไม่นกึว่ามนัจะหล่นลง

มาแยกชิ้นส่วนอยู่บนพื้น ตามด้วยเสยีงกรดีร้องของมาหยารศัมี

“พ่อ!!! นั่นของพี่ภาพให้ลูกหยนีะ พ่อท�าอย่างนี้ได้ยงัไง” 

ร่างที่ไร้ปฏกิริยิาตอบสนองต่อบดิาเมื่อครู ่กลบัถลาลงจากเตยีง

เพื่อประคองเศษตุ๊กตาเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่หลุดแยกออกจากกันขึ้นมาดู

ว่าจะสามารถซ่อมแซมมนัได้ไหม 

แต่ไม่ว่าจะเพ่งมองอย่างไร เธอก็รู้ว่าของที่พังไปแล้วไม่มีทาง

กลับมาเป็นเหมือนเดิม กล่องดนตรีที่กลายเป็นชิ้นๆ จึงเป็นเหมือน

เครื่องย�้าเตือนว่าสิ่งที่หลุดจากมือของเธอไปแล้วไม่มีทางกลับมาได้ 

เหมอืนความสมัพนัธ์ระหว่างพี่ชายน้องสาว ซึ่งเป็นเพยีงอย่างเดยีวที่

มหาภาพเตม็ใจมอบให้ แต่นอกจากมาหยารศัมจีะรกัษามนัเอาไว้ไม่

ได้ เธอยงัท�าลายด้วยสองมอืตนเอง

อารมณ์โกรธเกรี้ยวอดัแน่นต้องการหาที่ระบาย ส่งผลให้มาหยา-

รศัมีหันไปตะโกนใส่เรืองฤทธิ์ ตัดบทค�าขอโทษที่ค้างอยู่บนปลายลิ้น

ของเขา



22   บาปร้อนซ่อนเสน่หา

“พ่อท�ามนัพงัท�าไม! พ่อเข้ามาในห้องลูกหยที�าไม!!!”

ก็เพราะพ่อห่วงลูกยังไง เป็นประโยคที่อยู่ในใจของเรืองฤทธิ์ 

ทว่าเขาไม่เคยพูดมนัออกมา เขาอยากให้ลูกสาวรูว่้าถงึเขาจะหมกมุน่

กบังาน แต่มาหยารศัมเีป็นคนที่เขานกึถงึและห่วงใย น่าเสยีดายที่เขา

มกัจะแสดงออกช้าไปเสมอ 

ตอนมาหยารศัมอีายหุ้าขวบ เรอืงฤทธิ์เพิ่งนกึได้ว่าคนรบัใช้บอก

ว่าเธอบ่นคดิถงึเขา แต่เขารอสะสางงานให้เสรจ็ก่อน ค่อยกลบัมาบ้าน

และพบว่าลูกสาวก�าลังหัวเราะเล่นอยู่กับมหาภาพ ตอนเธอสิบขวบ 

เขายอมรบัว่าดใีจที่ท�างานชิ้นใหญ่ส�าเรจ็ ดใีจที่หาหลกัประกนัด้านการ

เงนิให้ลกูได้ เช้าวนัต่อมาเมื่อพ่อของมหาภาพโทร. มาบอกว่าเดก็ชาย

ไปอยู่เป็นเพื่อนเด็กหญิงทั้งวัน เขาจึงรีบส่งของขวัญวันเกิดย้อนหลัง

มาให้ แต่มนักล็่าช้าเกนิไปและไร้ความส�าคญัไปเสยีแล้ว 

ช่วงนี้เขามีปัญหาเรื่องงาน กว่าจะนึกได้ว่าละเลยลูกสาวก็พบ

ว่าเมื่อวานเธอหายไปเกอืบทั้งคนื แต่กส็ายเกนิกว่าจะพดูกนัดีๆ   หรอื

ไม่กอ็าจสายเกนิกว่าจะกอบกู้ความสมัพนัธ์ของทั้งคู่

“มนัจะสกัเท่าไหร่เชยีว เดี๋ยวให้คนไปหาซื้อให้ใหม่ จะเอากี่สบิ

กี่ร้อยอนักบ็อกมา” 

ถ้ามันจะท�าให้สองพ่อลูกกลับมาเป็นเหมือนเดิม กลับไปตอน

เธออายสุี่ขวบ ตอนที่เขาสอนเธอขี่จกัรยาน อุม้เธอตอนหกล้ม เป็นคน

ที่เธอหนัมาหาทกุครั้งที่ร้องไห้ ต่อให้เอาทกุอย่างที่เขามไีปจนหมดสิ้น

รวมทั้งชวีติ เรอืงฤทธิ์กจ็ะหามนัมามอบให้มาหยารศัม ี

“ลูกหยไีม่เอาของของพ่อ ลกูหยจีะเอาของพี่ภาพ พ่อท�าให้มนั

กลบัไปเหมอืนเดมิได้ไหมล่ะ”

เขาท�าไม่ได้ เขาท�าให้ความสัมพันธ์ของพ่อลูกกลับไปเป็นดัง

เดมิไม่ได้ เขาท�าได้แค่ให้มนัเลวร้ายลง

“ถ้าเหน็มนัดกีว่าพ่อ กไ็ปอยู่กบัมนัไป”
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ใบหน้าของมาหยารัศมีซีดเผือดโดยไม่ทราบสาเหตุ เรืองฤทธิ์

อยากจะถามว่าเกดิอะไรขึ้น แต่เธอผลนุผลนัวิ่งออกไปจากห้อง ผ่าน

ประตูหน้าบ้านไปถงึประตูรั้วด้วยความเรว็ที่เขาตามไม่ทนั 

“ลูกหยหียดุนะ! เป็นบ้าอะไรฮะ!!!” 

เรืองฤทธิ์กลัวว่าลูกจะออกจากบ้านเพื่อประชดค�าพูดของเขา

แล้วไม่กลบัมาอกี แต่กลบัพบว่ามาหยารศัมยีนืนิ่งค้างอยูห่น้าประตรูั้ว 

สองตาของเธอมองไปยงัรถที่ขบัผ่านไปด้วยความเรว็ แต่ไม่เรว็ไปกว่า

จะมองเหน็ว่ามใีครนั่งอยู่ตอนหน้าของรถ 

มหาภาพกบับวับูชานั่งรถออกไปด้วยกนั 

ไหนว่าพวกเขาเลกิกนัแล้ว ท�าไมยงัอยูด้่วยกนั สายตาของมาหยา-

รัศมีไม่ได้ดีพอจะมองผ่านกระจกกรุฟิล์มกันแสงไปเห็นสีหน้าของ 

มหาภาพและบวับูชา แต่เหน็ชดัเจนว่าคนที่เธอรกัและมอบตวัพร้อมหวัใจ

ไปให้ กลบัไปหาคนรกัเก่า คนที่ทรยศเขา โดยไม่แม้แต่จะเสยีเวลาถาม

เธอถงึเรื่องเมื่อคนื

โลกของมาหยารศัมกีลายเป็นสดี�า เธอเดมิพนัความรกัลงไปจน

หมด แล้วพบว่าทกุอย่างเป็นเพยีงความว่างเปล่า

“ลูกหย!ี ลูกหย”ี 

เสียงตะโกนของเรืองฤทธิ์เหมือนดังมาจากที่ไกลๆ แต่มาหยา-

รัศมีปิดกั้นการรับรู้รับฟัง ไม่สนใจว่าขณะตัวเองจมไปสู่การสลบไสล 

คนที่รกัเธอโดยปราศจากเงื่อนไขก�าลงัเจบ็ปวดไม่ต่างจากเธอ

“ลูกหยีไม่สบายเหรอ” 

น�้าเสยีงผ่านสายโทรศพัท์ของมหาภาพยงัคงแสดงความห่วงใย

เหมอืนวนัก่อน แต่วนันี้มนัไม่ก่อให้เกดิความอบอุ่นให้แก่มาหยารศัมี

เช่นเดมิอกีแล้ว ความจรงิเธอไม่อยากจะคยุกบัเขา โทรศพัท์มอืถอืถกู

ปิดเครื่องไปตั้งแต่เมื่อวาน ทว่าเขายงัตดิต่อมาผ่านโทรศพัท์บ้าน
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หลังจากเธอหมดสติอยู่ตรงประตูรั้ว เรืองฤทธิ์ก็พาเธอกลับมา

ห้องนอน ระหว่างปฐมพยาบาลก็ให้คนมาจัดการเอากล่องดนตรีเจ้า

ปัญหาออกไป แล้วไม่รูว่้าเกดิความผดิพลาดตรงไหน ของที่ควรได้รบั

การซ่อมแซมจงึหายไปพร้อมกองขยะ แล้วหวัใจของเธอกต็ามไปด้วย

“ไม่ได้เป็นอะไรแล้วค่ะ” 

เธอไม่ได้เป็นอะไรแล้วจริงๆ เพราะเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้ง เธอก็

พบว่าตาที่มดืบอดเพราะความรกัของเธอสว่างขึ้น

มหาภาพไม่เคยแสดงออกกบัเธอเกนิกว่าค�าว่าพี่ชาย เป็นมาหยา-

รศัมตี่างหากที่งมงายในรกั ไม่ว่าเขาจะคบหรอืเลกิรากบับวับูชา กไ็ม่

ได้ท�าให้เขากลายมาเป็นคนรกัของเธอ 

“เมื่อวานพี่จะไปหาลกูหย ีแต่น้ามลไม่สบาย พี่เลยรบีพาน้ามล

ไปโรงพยาบาล”

สมองของมาหยารศัมพียายามประมวลเหตกุารณ์ แล้วคาดเดา

ว่าขณะมหาภาพขบัรถออกไปพร้อมบวับูชา เบาะหลงัของรถที่เธอมอง

ไม่เหน็ คงมรี่างของกมลชนกนอนอยู่ 

“น้ามลเป็นยังไงบ้างคะ” ถึงเธอกับอีกฝ่ายจะมีปัญหากัน แต่

อย่างไรกมลชนกก็เป็นญาติสนิทของมหาภาพ ความเคยชินท�าให้ 

มาหยารศัมถีามออกไป

“ไม่เป็นอะไรมากหรอก แต่หมอบอกว่าน้ามลเครยีดเกนิไป พี่

เลยอยู่เฝ้าน้ามลตั้งแต่เมื่อวาน น้ามลหลบัๆ ตื่นๆ นี่กเ็พิ่งหลบัสนทิ”

น�้าเสยีงของมหาภาพบอกว่ามอีะไรมากกว่านั้น แต่มาหยารศัมี

ไม่อยากจะซกัถามในเวลาที่เธอเองกอ็่อนล้าไปทั้งตวัและหวัใจ อยาก

จะวางสายด้วยซ�้า แต่เขากลบัโพล่งถามในเรื่องที่เธอไม่อยากพูดถงึ

“คนืก่อน ท�าไมลูกหยไีปที่ห้องนั้น”

มาหยารัศมีกัดปาก มือที่ไม่ได้ถือหูโทรศัพท์จิกลงไปบนเนื้อ 

ตวัเอง เพื่อให้ความเจบ็ช่วยให้เธอมสีตสิ�าหรบัใช้ตอบค�าถาม แต่ไม่พบ
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ว่ามคี�าตอบไหนดพีอ

‘ลูกหยแีค่อยากผูกมดัพี่ภาพ’

‘ลกูหยแีค่เหน็โอกาสจะใช้ตวัเองแลกต�าแหน่งคนรกัของพี่ภาพ’

‘ลูกหยแีค่โง่เกนิไป คดิว่าเซก็ซ์แลกความรกัได้’

การต�าหนติวัเองว่าโง่ แตกต่างจากการประจานความโง่ของตน

ให้คนอื่นรบัรู ้มาหยารศัมเีคยพดูเป็นนยั เปิดเผยความในใจให้มหาภาพ

รับรู้ แต่เขาพยายามกลบเกลื่อนและตอบกลับเป็นนัยเช่นเดียวกัน 

ว่าไม่รักเธอ แต่เธอก็ยังท�าเรื่องผิดพลาดเพื่อจะแย่งหัวใจของเขามา

ครอง

“ลูกหยีมีอะไรก็พูดกับพี่ตามตรงได้เลยนะ” น�้าเสียงปลอบ

ประโลมของมหาภาพ ส่งผลให้มาหยารัศมีหลับตาลงด้วยความเจ็บ

ร้าวในอก

เธอรู้แล้วว่าท�าไมถึงไม่เคยบอกรักมหาภาพได้อย่างชัดเจน 

สกัครั้ง

เพราะมาหยารศัมรีู้ว่าไม่มทีางได้ความรกัของมหาภาพ เธอไม่

ได้กลัวอับอาย แต่รู้ว่ามันจะเป็นจุดสิ้นสุดความสัมพันธ์ของทั้งสอง 

เธอหวาดกลวัที่จะพลาดหวงัจากสิ่งที่ได้ร้องขอ ทว่าในวนันี้เวลานี้ เขา

กลบัมอบในสิ่งที่เธอไม่ได้ร้องขอ

“พี่จะรับผิดชอบลูกหยีเอง เราจะแต่งงานกันทันทีที่ลูกหยี

พร้อม”

น�้าตาของเธอหยดลงมาโดยไม่รู้ตัว และมันไม่ใช่น�้าตาแห่ง

ความสขุ

หากมาหยารศัมไีม่รูจ้กัมหาภาพเป็นอย่างด ีเธอคงไม่สงัเกตว่า

ค�าพูดหนกัแน่นของเขา แฝงน�้าเสยีงไม่สบายใจซ่อนอยู่ลกึๆ 

อาจเพราะใจของเขา ไม่ยนิยอมพร้อมใจไปกบัสมองที่สั่งให้เขา

ต้องรบัผดิชอบ
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“ไม่ต้องหรอกค่ะ ลูกหยกี�าลงัไปเรยีนต่อโทที่อเมรกิา”

เราจะแต่งงานกัน เป็นประโยคที่มาหยารัศมีอยากได้ยินจาก

ปากมหาภาพมากที่สุด แต่เมื่อสิ่งที่เคยอยากได้มาตั้งแต่จ�าความได้

มาอยู่ในมือ เธอกลับไม่อยากได้มันแล้ว เพราะสิ่งที่ต้องการที่สุดใน

ตอนนี้คอืไปจากเขา ไปอยู่ที่ไหนสกัที่ที่ไม่มคี�าว่า ‘เรา’ และไม่มเีขา

“ไหนลูกหยีบอกพี่ว่าไม่อยากไปไงล่ะ” น�้าเสียงของเขาเริ่ม

ร้อนรน แต่เธอเยน็ชาไปถงึหวัใจ จนไม่อยากรบัฟังอะไรทั้งนั้น

“พ่อเหน็ว่ามนัดกีบัลูกหยคี่ะ” ซึ่งมนัคงจะดจีรงิๆ แล้วกค็งจะ

จรงิอย่างที่พ่อของเธอพูดในตอนที่เธอเพิ่งฟื้นจากอาการสลบ

‘ถ้าจะเป็นจะตายเพราะผูช้ายขนาดนี้กไ็ปเรยีนต่อเมอืงนอกซะ 

จะได้หดัฉลาดๆ ขึ้นมากบัเขาบ้าง’

มาหยารัศมีต้องยอมรับว่าเรืองฤทธิ์พูดถูก นอกจากตามตื๊อ 

มหาภาพ เธอกท็�าเป็นแต่เรื่องโง่ๆ การไปเรยีนต่ออาจจะช่วย หรอืไม่

ช่วยพฒันาสมองของเธอเลยกไ็ด้ แต่การไปให้ห่างเขา คงช่วยหวัใจที่

เจบ็ช�้าของเธอได้อย่างแน่นอน

“ลูกหยี พี่ไม่รู้หรอกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่พี่ยืนยันว่าจะรับ

ผดิชอบลูกหย”ี

“ขอบคณุค่ะ”

ขอบคณุที่ยงัเป็นห่วงเธอ ขอบคณุที่ไม่กล่าวโทษสิ่งที่เหน็ได้ชดั

ว่าเป็นแผนการของเธอ ขอบคณุทกุอย่างที่เขามอบให้ รวมถงึการที่เขา

ช่วยให้เธอตระหนกัรู้เมื่อสายว่าความหวงัดไีม่ใช่ความรกั

ปลายสายยังมีหลายอย่างจะพูดกับเธอ แต่มาหยารัศมีวางหู

โทรศพัท์ลงบนแป้นอย่างแผ่วเบา สั่งคนรบัใช้ว่าเธอจะนอน ไม่ต้องการ

รบัโทรศพัท์จากใครทั้งนั้น มนัเป็นเวลาเดยีวกบัที่เสยีงเรยีกดงัขึ้น เธอ

หันหลังเดินกลับห้อง ขณะหูได้ยินคนรับใช้บอกมหาภาพว่าเธอไม่

สบาย ต้องการพกัผ่อน 
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สองเท้าของมาหยารศัมไีม่ชะงกัเพื่อกลบัไปรบัสายของมหาภาพ 

แล้วกไ็ม่ลงัเลตอนเดนิผ่านเมื่อเหน็เรอืงฤทธิ์ส่งสายตาคาดโทษมาให้  

เธอเหนื่อยแล้วจรงิๆ จะไม่ท�าอะไรที่ไร้ประโยชน์อกีแล้ว

สนามบนิเป็นจดุวัดระดบัความรกั แต่ขณะเดยีวกนักเ็ป็น

จุดส�าหรับกล่าวอ�าลา มีคนมากมายเดินทางไกล โดยมีคนที่ห่วงใย

มองตามหลงั ทว่ามาหยารศัมไีม่ได้อยู่ในกลุ่มคนเหล่านั้น

หญิงสาวนั่งรอเวลาตามล�าพัง โดยมีโทรศัพท์มือถืออยู ่ใน

กระเป๋าสะพาย อกีไม่กี่ชั่วโมงเธอคงใช้หมายเลขนี้ไม่ได้ มนัท�าให้เธอ

ชั่งใจว่าควรติดต่อบิดาก่อนจากไปดีหรือไม่ เพราะหลายวันที่ผ่านมา

เรอืงฤทธิ์วุน่วายกบังานจนไม่มเีวลาพบหน้าเธอเลย มาหยารศัมอียาก

กล่าวอ�าลาพ่อ แต่กก็ลวัว่าจะกลายเป็นการชวนทะเลาะ เพราะพ่อไม่

ชอบให้ใครรบกวนเวลาท�างาน

สิ่งที่มาหยารัศมีไม่รู้และไม่มีทางรู้ตลอดชีวิต ก็คือเรืองฤทธิ์

ก�าลังแอบมองเธออยู่ เขาไม่ได้อยากให้เธอไปเรียนต่อไกลตาอย่างที่

แสดงออก แต่มีความจ�าเป็นบังคับ ดังนั้นจึงใช้ค�าพูดรุนแรงขับไส

ลูกสาวให้จากไป 

ขณะที่มองเธออยู่ไกลๆ ทั้งที่ใจอยากเข้าไปหา ไปกอดลูกที่นั่ง

อยู่ตามล�าพัง เขาก็ต้องข่มกลั้นความรู้สึกเอาไว้ ไม่อย่างนั้นเธออาจ

จะเปลี่ยนใจอยูท่ี่นี่ แล้วเผชญิกบัเรื่องที่เขาไม่อยากให้เธอต้องพบเจอ

เรอืงฤทธิ์มคี�าพดูหลายอย่างที่อยากจะใช้ลบล้างค�าพดูร้ายๆ ใน

ครั้งสดุท้ายที่สองพ่อลกูคยุกนั ไม่ว่าจะเป็น ‘พ่อหวงัดกีบัลูก พ่ออยาก

ให้ลูกมคีวามสขุ’ แต่เขาไม่อาจใช้มนัออกไป 

“สู้ๆ นะลูก” 

นี่เป็นค�าที่เรอืงฤทธิ์บอกเดก็หญงิมาหยารศัมตีอนเธออายสุี่ขวบ 

ซึ่งต้องเข้าเรียนชั้นอนุบาล เสียดายที่เวลานี้ เธอก�าลังจะไปเรียนต่อ
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ปรญิญาโท เขากลบัแอบมาพมึพ�าบอกโดยที่เธอไม่รู้

เมื่อดวงตาไม่อาจกักน�้าตาเอาไว้ รวมถึงหัวใจที่อาจจะทนต่อ

การมองดูเธอจากไปไม่ไหว เรอืงฤทธิ์กห็นัหลงัจากไป ทกุๆ ก้าวถ่วง

หนกัในใจเขา ลงัเลว่าจะไปหรอืไม่

ครู่ต่อมาหญงิสาวที่ก้มหน้ามองพื้นกเ็งยหน้าขึ้น เพราะรู้สกึว่า

มีคนมายืนอยู่ตรงหน้า ซึ่งเธอไม่รู ้ว่าเขามาท�าไม และเธอควรมี

ปฏกิริยิาเช่นไร 

หลายวันที่ผ่านมาเหน็ดเหนื่อยกว่าชั่วชีวิตของมหาภาพ

เสยีอกี เพราะเขาไม่แค่เพยีงต้องคอยเฝ้าดแูลกมลชนกตลอดเวลาตาม

ที่น้าเรียกร้อง เขายังต้องยืนอยู่ระหว่างผู้หญิงสองคนที่เขาให้ความ

ส�าคญั

‘เลกิไปยุ่งกบัลูกหยไีด้ไหม ถอืว่าน้าขอร้อง’

กมลชนกใช้ทั้งน�้าตาและฐานะญาตผิูใ้หญ่ที่เลี้ยงดมูหาภาพมา

ตั้งแต่แบเบาะเป็นเครื่องมอืกดดนั มหาภาพจะท�าใจแขง็ไม่สนใจการ

บบีคั้นนี้เลยกไ็ด้ แต่เธอก�าลงัไม่สบาย ต่อให้รู้ว่าเป็นอาการป่วยที่เกดิ

ขึ้นเพราะจิตส�านึกของเธอที่อยากจะท�าให้เขารู้สึกผิดก็ตาม แต่เขาก็

ไม่อาจท�าใจแขง็ท�าร้ายจติใจญาตสินทิที่เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เลก็ได้ 

เช่นเดยีวกนักบัทางมาหยารศัม ีต่อให้เธอบอกว่าไม่ต้องรบัผดิ

ชอบ มหาภาพก็ไม่อาจเมินเฉย ท�าเหมือนเรื่องคืนนั้นไม่เคยเกิดขึ้น 

แล้วก็ไม่มีทางยอมปล่อยให้เธอจากไปทั้งที่ยังมีเรื่องค้างคาใจกัน 

เช่นนี้

“ท�าไมไม่บอกว่าจะไปวนันี้”

ถ้าเขาไม่ตดิสนิบนคนรบัใช้ของเธอ กค็งไม่รูว่้ามาหยารศัมกี�าลงั

จะเดนิทางไปอกีซกีโลก มหาภาพพยายามตดิต่อเธอทกุช่องทาง รวม

ถึงไปยืนหน้าประตูรั้วขอเข้าไปหา แต่คนรับใช้ที่ได้รับค�าสั่งจากเรือง-
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ฤทธิ์ไม่ยอมให้เขาเข้าไป หน�าซ�้ากมลชนกกจ็ะเป็นจะตายทกุครั้งที่เขา

ห่างสายตา ทว่าเมื่อรู้ว่าจะไม่มเีธออยู่ใกล้ๆ อะไรกข็วางเขาไม่ให้มา

เหนี่ยวรั้งเธอเอาไว้ไม่ได้

“อย่าไปเลย พี่รู้ว่ามีหลายเรื่องที่เราไม่เข้าใจกัน แต่เราค่อยๆ 

พูดกนักไ็ด้”

ที่มาของเหตุการณ์ในคืนนั้นเป็นเช่นไร ต่อให้ไม่มีใครเปิดปาก

สารภาพ มหาภาพกเ็ดาได้เกอืบร้อยเปอร์เซน็ต์แล้ว และต่อให้มาหยา-

รศัมที�าตวัไม่ถูก เขากต็้องรบัผดิชอบ

ไม่ว่าในสายตาใคร มาหยารัศมีจะเป็นสาวใจแตก ไม่สนใจ

สงัคม ท�าทกุอย่างตามแต่ใจตวั แต่ในสายตาของมหาภาพ หญงิสาว

เป็นคนรักนวลสงวนตัว เธอใส่ใจสายตาคนอื่น เพียงแต่มีเกราะหนา

ป้องกนัการถกูท�าร้าย จนคล้ายคนที่เอาแต่ใจ ไร้เหตผุล ทว่าต่อให้เธอ

นิสัยไม่ดีจริงๆ เขาก็ไม่เคยอยากท�าร้ายเธอ แต่เมื่อเขาท�าลงไปแล้ว

โดยไม่เจตนา เขากอ็ยากจะแก้ไข ที่ส�าคญัคอืรั้งเธอเอาไว้ข้างกายเขา

“อย่าไปเลย พี่เป็นห่วงลูกหยนีะ” 

เขากล่าวอย่างจรงิใจ แต่ค�าว่าห่วงใยไม่ใช่ค�าที่เธอต้องการ 

มาหยารศัมสีบตามหาภาพเป็นครั้งแรกนบัจากเจอหน้ากนั ก่อน

จะถามเสยีงเบาทว่าชดัเจน 

“นอกจากค�าว่าห่วง พี่ภาพเคยรกัลูกหยบี้างไหมคะ” 

ความเงยีบช่วงสั้นๆ ตอบได้ดงัก้องกงัวานที่สดุ 

“พี่รกัลกูหยเีหมอืนน้องสาวมาตลอด บางอย่างต้องใช้เวลา แต่

พี่พร้อมจะรบัผดิชอบด้วยการแต่งงานกบัลูกหย”ี 

ถงึตรงนี้ มาหยารศัมเีองกต้็องยอมรบัว่ามหาภาพท�าดทีี่สดุแล้ว 

แต่เธอกย็งัส่ายหน้าปฏเิสธเหตผุลของเขา เพราะมนัสายเกนิกว่าที่จะ

แก้ไขหลายๆ อย่าง

“ถ้าแค่นั้นมนักค็งไม่พอส�าหรบัการแต่งงาน” 
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“ถ้าอย่างนั้น...” ก่อนค�าพดูต่อไปจะหลดุจากปากของมหาภาพ 

มอืของมาหยารศัมกีย็กขึ้นเป็นเชงิห้าม

“มนัไม่ใช่การต่อรองค่ะ มนัคอืการปฏเิสธ” 

สกัวนัค�าว่ารกัแบบน้องสาว อาจจะเปลี่ยนเป็นรกัแบบคนรกั แต่

มาหยารัศมีรู้ดีว่าเธอจะจดจ�าค�าพูดที่มหาภาพกล่าวว่าไม่ได้รักเธอ

ตลอดไป รวมถงึค�่าคนืนั้นที่เธอโง่พอจะเชื่อว่าหลอกเขารวมถงึตวัเอง

ได้ แต่สุดท้ายกลับเจ็บปวดที่รู้ว่าเธอครอบครองเขา เพราะเขาคดิว่า

เธอเป็นคนอื่น เสยีงเรยีกชื่อบวับูชาเหมอืนยงัดงัอยูข้่างหขูองเธอจนถงึ

ตอนนี้ 

ท่ามกลางความเงียบที่กัดกร่อนความสัมพันธ์อันพังทลายไป

แล้ว เธอกเ็อ่ยประโยคที่วนเวยีนอยู่ในใจตลอดหลายวนัออกมา

“คนที่ท�าร้ายเราได้เจบ็ปวดที่สดุ คอืคนที่เราแคร์”

หากว่าเธอไม่ใส่ใจก็คงไม่เจ็บปวด มาหยารัศมีเบื่อกับการ

ร้องขอให้คนมารกั ตอนเดก็กพ่็อ ต่อมากม็หาภาพ แล้วผูช้ายที่เธอรกั

ทั้งสองคนกไ็ม่อาจรกัเธอในแบบที่เธอต้องการได้

“พี่ขอโทษ” 

แค่เห็นเธอยืนอยู่ตรงนี้พร้อมร่องรอยของความเศร้าบนใบหน้า 

ถงึจะไม่พดูอะไรสกัค�ากท็�าให้เขารูส้กึผดิได้ถงึส่วนลกึของหวัใจ ตลอด

มาเธออาจมองว่าเธอได้รับประโยชน์จากการมีเขาเป็นพี่ชายข้างบ้าน 

แต่ความจรงิเขาเองกไ็ด้รบัสิ่งดีๆ  จากการมเีธอเป็นน้องสาว 

มาหยารัศมีไม่มีทางรู้ว่า ขณะที่เธอแสดงความโกรธพ่อของ 

ตวัเองออกมา มหาภาพกก็ดความโกรธที่มต่ีอบดิาของตนเอาไว้ภายใน 

เขาอาจจะอายนุ้อยมากตอนมารดาจากไป แต่เขาไม่ได้เดก็เกนิกว่าจะ

ไม่เห็นความเจ็บแค้นที่แม่มีต่อพ่อ แล้วตั้งแต่เล็กจนโต พ่อก็ไม่เคย

สอนอะไรให้แก่เขา นอกจากการเหน็ผู้หญงิเป็นของเล่น 

ดังนั้นมหาภาพจึงไม่เคยต�าหนิน้าสาวที่เข้ามาแย่งต�าแหน่ง
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มารดาของเขาไปทั้งที่เพิ่งพ้นงานศพไม่นาน เพราะทุกคนล้วนเป็น

เหยื่อความเจ้าชู้ของมานพ หทัยรัตน์แม่ของเขาเคยร้องไห้เสียใจ

อย่างไร หลงัจากกมลชนกมารบัต�าแหน่งภรรยาหลวงกร้็องไห้อย่างนั้น

แล้วการเตบิโตมากบัพ่อที่เจ้าชู้ไร้ความรบัผดิชอบ กบัแม่เลี้ยง

ที่ประคบประหงมเกนิเหตเุพื่อยื้อแย่งความรกัของเขาเอาไว้กบัตวั นั่น

มากพอจะท�าให้เดก็ผูช้ายคนหนึ่งโตขึ้นมาเป็นพวกรกัเพยีงตวัเอง หรอื

ไม่ก็เสเพลเช่นพ่อ แต่เพราะมีใครคนหนึ่งที่หวังจะพึ่งพาเขา เป็นจุด

เปลี่ยนให้เดก็ชายคนนั้นไม่เป็นคนดงักล่าว 

“พี่ขอโทษ พี่ขอโทษจรงิๆ พี่ไม่เคยอยากท�าให้ลูกหยเีจบ็” ไม่

ว่าจะตวัหรอืหวัใจกต็าม

มหาภาพรู้ดีว่าตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้เขาท�ามาหยารัศมี

เจบ็ปวดแค่ไหน เสยีดายที่เขาไม่มสีิ่งที่เรยีกว่าเครื่องย้อนเวลา อย่าง

น้อยมนักอ็าจจะช่วยไม่ให้อกข้างซ้ายของเขาเจบ็แปลบจากค�าพดูของ

คนตรงหน้า

“ไม่เป็นไรค่ะ เพราะตอนนี้คณุท�าร้ายความรู้สกึของฉนัไม่ได้อกี

แล้ว”

ค�าสรรพนามเปลี่ยนจาก ‘พี่’ เป็น ‘คณุ’ ได้อย่างไรกส็ดุรู้ แต่

มนัคงจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป

ถ้ามอีะไรที่เรยีกว่าเยื่อใย มนัคงขาดไปตั้งแต่คนืนั้น พร้อมกบั

ความไร้เดยีงสาของเธอ ทว่าทกุอย่างไม่อาจโทษเขาเพยีงฝ่ายเดยีว

“ความจริงเรื่องคืนนั้นคุณไม่ได้ผิดสักนิด เป็นฉันที่...” ความ

สามารถในการพูดของเธอหมดลงแค่นี้

ต่อให้รู้ว่าตนเองเป็นฝ่ายหาเรื่องใส่ตัว แต่อารมณ์โกรธเกรี้ยว

และเจ็บปวดอัดแน่นเกินกว่ามาหยารัศมีจะยอมให้ตนเองใช้ความ

สามารถของสมองกลั่นกรองเหตผุลออกมาเป็นค�าพูด 

ชายหนุ่มก้มลงมองผู้หญงิตรงหน้า ด้วยรูปร่างเลก็บางกว่าเขา
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ครึ่งหนึ่ง ส่งผลให้เวลามหาภาพมองมาหยารศัม ี เขามกัจะเกดิความ

รูส้กึอยากปกป้องเธอจากอนัตราย แต่เวลานี้ตอนที่ก้มลงมองเธอ เหน็

ดวงตาหลบุต�่า รมิฝีปากเม้มแน่น เขารู้ว่าสิ่งที่เหน็ไม่เป็นเช่นเดมิ ค�า

ว่ารับผิดชอบ ไม่ใช่เพราะเธอเป็นน้องสาวของเขา แต่เธอเป็นผู้หญิง

ของเขา

ทว่าทกุอย่างไม่ง่ายดายเหมอืนใจคดิ เขาตาม เธอหน ี เขายื้อ 

เธอถอย ทางออกของทั้งคู่ นอกจากทางตนั กค็อืทางแยก ไม่มคี�าว่า

บรรจบ

“การไปเรยีนต่อ คงเป็นเรื่องที่สมควรที่สดุในตอนนี้ค่ะ”

มหาภาพจ�าต้องยอมรับความคิดเห็นของมาหยารัศมี การมา

ยื้อกนัอยู่ตรงนี้ไม่ช่วยอะไรเลย เธอเจบ็ปวด ส่วนเขากเ็จบ็ปวดที่เหน็

เธอเจบ็ 

บางทีเวลาอาจจะช่วยเยียวยาความสัมพันธ์ของทั้งสอง และ

ช่วยให้เขาไตร่ตรองตวัเองว่าจะรบัผดิชอบเธอในฐานะคนรกั หรอืไม่ก็

ในฐานะพี่ชายที่หวงัดี

“ไปถงึที่โน่นแล้วตดิต่อมานะ พี่เป็นห่วง” 

เขาไม่รูว่้าค�านี้เป็นค�าต้องห้ามส�าหรบัอารมณ์ของเธอ แต่มาหยา-

รัศมีไม่กล่าวอะไร ขณะเดินไปเข้าแถวตรวจสัมภาระเตรียมตัวออก 

ไปยงัจดุรอขึ้นเครื่อง มหาภาพเดนิตามไปนิ่งๆ เพราะเธอไม่ยอมให้เขา

ช่วยหิ้วกระเป๋าสะพายของเธอ 

แล้วความเงยีบ ไร้การสื่อสารระหว่างมาหยารศัมกีบัมหาภาพ

กย็าวนานไปเกอืบหกปี

ด้านหลงัของผู้หญงิที่ก้าวห่างออกไป ไม่ใกล้เคยีงกบัภาพน้อง

สาวในความทรงจ�าของชายหนุ่มอกีแล้ว แผ่นหลงัของเธอเหยยีดตรง 

ก้าวย่างของเธอมั่นคง 

มหาภาพก�ามือแน่นเพื่อไม่ให้ยื้อเธอเอาไว้ บอกกับตัวเองซ�้าๆ 



วาณี   33

ว่าเพื่อตวัของเธอเอง เขาจะต้องปล่อยมาหยารศัมไีป แต่ส่วนลกึในใจ

ของเขารู้ดีว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่มีวันเป็นเหมือนเดิม และหาก

เจอกันอีกครั้ง เขาจะท�าทุกอย่างเพื่อให้เธออภัยให้ทั้งตัวเขาและตัว 

เธอเอง
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“ท�าไมขอดรอปเรียนถึงไม่บอกพ่อ!” 

หลงัจากมาหยารศัมยีอมเดนิทางมาเรยีนต่อปรญิญาโท หายาก

มากที่เรืองฤทธิ์จะตะคอกเสียงใส่ลูกสาวสุดที่รักเพียงคนเดียว ไม่นับ

ค�าพร�่าด่ายาวเหยยีด

“พ่อให้แกไปเรยีน แกกต็ั้งใจเรยีนส ิท�าตวัโง่ๆ แบบนี้ ชวีติต่อ

ไปจะอยู่ยงัไง หรอืจะเกาะพ่อกนิไปตลอดชวีติ”

ถึงจะคาดเดาเอาไว้บ้างว่าหากบิดารู้ว่าเธอหยุดพักการเรียน

ชั่วคราวหนึ่งภาคเรยีนคงโมโหแน่นอน แต่มาหยารศัมไีม่คาดคดิว่าพ่อ

จะโกรธขนาดนี้ หากเป็นเมื่อก่อน เธอคงโต้ตอบด้วยถ้อยค�ารนุแรงไม่

แพ้กนั แต่เมื่อเอื้อมมอืแตะหน้าท้องตนเองที่เคลื่อนไหวเบาๆ ตอบรบั

อารมณ์ของเธออยู่ ค�าพูดที่ก�าลงัจะผ่านปากโดยไม่ผ่านการคดักรอง

ของสมองกห็ยดุอยู่เพยีงปลายลิ้น แล้วเปลี่ยนเป็นค�าใหม่

“ลูกหยขีอโทษค่ะพ่อ” 

ปลายสายเงียบไปครู่ใหญ่ ราวกับรับรู้ถึงบางอย่างที่เธอไม่ได้

เอ่ยออกไป 

หากอยู่ต่อหน้าเรอืงฤทธิ์ มาหยารศัมกีค็งจะกราบแทบเท้าแล้ว

ท�ามากกว่าขอโทษ แต่ทั้งสองอยู่ห่างกนัครึ่งโลก และเธอไม่มหีน้าจะ

3
บาปแห่งความรัก
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ไปพบบิดาในเวลานี้ เธอไม่อาจทนเห็นความผิดหวังบนใบหน้าของ 

ผู้เป็นพ่อ

เพราะเธอตั้งท้อง 

อายคุรรภ์ของมาหยารศัมเีข้าเดอืนที่แปด สามเดอืนก่อนเธอจงึ

ขอหยุดพักการเรียนชั่วคราว นอกจากเพื่อเตรียมคลอด ยังป้องกัน

สายตาสอดรูข้องคนอื่น ซึ่งอาจจะส่งผลถงึถ้อยค�านนิทาไปยงัเรอืงฤทธิ์

ที่ยงัไม่รู้เลยว่าลูกสาวของเขาก่อเรื่องอะไรเอาไว้

“ท�าไมไม่เรยีน” 

ค�าถามสั้นๆ แต่มีหลายอย่างซ่อนเอาไว้ ต่อให้ไม่เห็นด้วยตา 

มาหยารศัมกีร็บัรูถ้งึความผดิหวงัของเรอืงฤทธิ์ เขาไม่เพยีงแค่จ่ายเงนิ

จ�านวนมากให้เธอได้เข้าเรยีนมหาวทิยาลยัดีๆ  ยงัฝากเงนิสดเข้าบญัชี

ของเธอสบิล้านบาท เพื่อให้เธอใช้จ่ายส่วนตวั

เงนิฝากสบิล้านส�าหรบัคนอื่นอาจเป็นเงนิที่ไม่สามารถหาได้ชั่ว

ชีวิต แต่ส�าหรับเด็กที่ถูกเลี้ยงให้เป็นคนเอาแต่ใจไร้เหตุผลอย่าง 

มาหยารศัม ีอาจจะเป็นเงนิที่เธอผลาญหมดในเวลาไม่นาน อย่างน้อย

หากเป็นเธอเมื่อเก้าเดือนก่อนก็อาจจะท�าเช่นนั้นเพื่อประชดที่ตัวเอง

ต้องมาอยู่ในต่างประเทศเพราะผดิหวงัจากความรกั แต่เธอกไ็ม่ได้ท�า 

เพราะหลงัจากเดนิทางมาถงึอเมรกิา จมอยู่กบัความเศร้าเกอืบเดอืน 

ตั้งสติคิดว่าควรจะท�าอย่างไรอีกเดือน ปรับตัวให้เข้ากับเส้นทางที่ 

ตวัเองเลอืกอกีหนึ่งเดอืน เธอกพ็บว่าตวัเองตั้งท้อง

เมื่อรู้ว่ามชีวีติน้อยๆ เตบิโตขึ้นเรื่อยๆ ในกายของเธอ มาหยา-

รัศมีเต็มไปด้วยความสับสน แผนการต่างๆ ไม่อาจด�าเนินไปได้ตาม

เดมิ เดก็คนหนึ่งตั้งแต่อยูใ่นท้องจนเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ ไม่ใช่ตุก๊ตาที่วาง

เอาไว้เฉยๆ กไ็ม่มปีัญหา นี่คอืลูกของเธอ ดงันั้นหญงิสาวจงึวางแผน

เกบ็เงนิ ท�างานพเิศษ เพื่อเอาไว้เป็นทนุให้ลูก เพราะในเวลาเดยีวกนั

เธอกไ็ด้ข่าวไม่ดขีองผู้เป็นพ่อจากเมอืงไทย
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เดิมบริษัทน�าเข้าส่งออกสินค้าของเรืองฤทธิ์มีเงินทุนหมุนเวียน

ตดิอนัดบัต้นๆ ในประเทศ จะโยกเงนิสบิหรอืยี่สบิล้านให้บตุรสาวไป

ใช้จ่ายระหว่างเรยีนต่อปรญิญาโทในต่างประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องล�าบาก

เกินไป แต่สิบล้านนี้ไม่ได้หามาง่ายดาย ในภาวะที่เขาใกล้จะล้ม

ละลาย 

มาหยารศัมพียายามปิดบงัพ่อเรื่องตั้งท้อง ขณะเดยีวกบัที่เรอืง-

ฤทธิ์พยายามไม่ให้บุตรสาวรับรู้ว่าตนเองก�าลังตกอยู่ในสภาวะยาก

ล�าบาก แต่เรื่องของเธอปิดง่ายกว่าเรื่องของเขา และเมื่อรู ้เธอกย็ิ่งไม่

อยากท�าให้พ่อเป็นกงัวลไปมากกว่านี้ ทว่าใกล้คลอดมากเท่าไร เธอก็

ยิ่งรู้สกึอยากให้พ่อมาอยู่ตรงนี้

ผู้หญงิตั้งครรภ์ในต่างแดน ไม่มสีาม ีไม่มญีาต ิไม่มแีม้กระทั่ง

เพื่อนสนิทให้ปรับทุกข์ ทางเลือกของเธอมีจ�ากัด ถึงจะมั่นใจว่าการ

เลอืกรกัษาชวีติของลูกในท้องเอาไว้ไม่ใช่ความผดิพลาด แต่มาหยารศัมี

ไม่แน่ใจว่าการปิดบงัเรื่องนี้กบัเรอืงฤทธิ์เป็นการกระท�าที่เหมาะสม

“บอกพ่อมาซ ิท�าไมถงึไม่เรยีน” เรอืงฤทธิ์ย�้าถามอกีครั้ง ตาม

ด้วยหว่านล้อมอกีหลายประโยค ยิ่งฟังเขาพดูกย็ิ่งบบีหวัใจมาหยารศัมี

“เพราะเรื่องพ่อหรือเปล่า ลูกหยีไม่ต้องห่วงนะ ไม่ว่าอะไรจะ

เกดิขึ้น พ่อกไ็ม่ยอมให้ลูกต้องล�าบาก”

นี่คือพ่อของเธอ ผู ้ชายที่อาจจะเอาเวลาไปใส่ใจเรื่องงาน

มากกว่าลูก เป็นคนที่ต�าหนทิกุการกระท�าของลูกว่าไม่ได้ความ ไม่ได้

อย่างใจเขา แต่สิ่งแรกที่เขานกึถงึเสมอกค็อืความสขุของลูก

“พ่อคะ ลูกหยขีอโทษ”

“ร้องไห้ท�าไม” เขารูส้กึมากกว่าได้ยนิว่าลกูก�าลงัพยายามกลั้น

น�้าตา

“ลูกหยไีม่ได้ร้องซะหน่อย พ่อเอาที่ไหนมาพูด” 

เธอโกหกทั้งที่รูว่้าไม่มทีาง แต่เขาไม่เปิดโปง หน�าซ�้ายงัพยายาม
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เปลี่ยนเรื่องเพื่อความสบายใจของเธอ 

“ที่โน่นเป็นไงบ้าง ถ้ามปีัญหาอะไรบอกพ่อนะ”

“ไม่มีอะไรค่ะพ่อ ลูกหยีดรอปเรียน เพราะรู้สึกว่าเรียนแค่ใน

ต�ารา ต่อให้จบโทบรหิารไปกไ็ม่รู้ว่าท�างานจรงิจะเป็นยงัไง ออกมาหา

ประสบการณ์ จะได้ฝึกให้ตวัเองหารายได้ด้วย”

“แต่มคีนบอกพ่อว่าลูกหยไีม่ค่อยสบาย เข้าโรงพยาบาลบ่อย” 

หวัใจของมาหยารศัมกีระตกุวาบ นกึว่าเรอืงฤทธิ์จะรูเ้รื่องที่เธอ

ปิดบัง ก�าลังใคร่ครวญว่าจะสารภาพกับพ่อดีหรือไม่ เขาก็พูดขึ้นมา

ก่อน

“ไม่ต้องห่วงเรื่องเงนิ พ่อก�าลงัจะโอนเงนิอกีก้อนไปให้ลูกหย”ี

“ไม่ต้องค่ะพ่อ เงนิสบิล้านลูกหยยีงัไม่เอาออกมาใช้เลย พ่อเกบ็

ไว้...” มาหยารศัมกี�าลงัเสนอให้เรอืงฤทธิ์น�าเงนิไปแก้ปัญหาหนี้สนิของ

บรษิทั แต่ถูกเขาตดับทอย่างเฉยีบขาด

“เรื่องของพ่อ ลูกหยไีม่ต้องมาวุ่นวาย!”  

พอรู้ตวัว่าเผลอตวาดลูกอกีแล้ว เรอืงฤทธิ์กน็ิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อน

จะปรบัน�้าเสยีงให้อ่อนลง 

“หน้าที่ของลูกหยีแค่เรียนก็พอ แล้วสุขภาพเป็นไงบ้าง ท�าไม

ต้องไปหาหมอ”

“ลูกหยไีม่ได้เป็นอะไรมากค่ะ พ่อไม่ต้องห่วง” 

การตั้งท้องไม่ใช่เรื่องใหญ่ ส�าคญัคอืจติใจของเธอต้องเข้มแขง็ 

เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะแก้ปัญหาด้วยตนเอง มาหยารัศมีก็จะไม่เอา

เรื่องนี้ไปสร้างความกังวลให้เรืองฤทธิ์ในเวลาที่ปัญหาก�าลังถาโถม

เข้าหาเขา

“พ่อไม่ต้องเป็นห่วงลูกหยนีะคะ มาเรยีนที่นี่ ลูกหยไีด้คดิอะไร

มากขึ้น ไม่ใช้อารมณ์เหมอืนแต่ก่อนแล้วค่ะ”

“ถ้าลูกหยปีรบัปรงุตวัได้จรงิพ่อกด็ใีจ ขอให้ท�าได้จรงินะ”
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เรืองฤทธิ์ยังติดนิสัยสงวนค�าชมเชยที่ควรมอบให้ลูก แล้วบาง 

ค�าพูดของเขาก็มองในแง่ประชดประชันได้เหมือนกัน แต่ตอนนี้ 

มาหยารัศมีตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะเปลี่ยนตัวเอง เริ่มจากใช้อารมณ์ให้

น้อยลง เพราะสิ่งหนึ่งที่เธอเรยีนรูห้ลงัจากจมน�้าตาเป็นเดอืนกค็อื คน

ที่รกัเธอโดยปราศจากเงื่อนไขมเีพยีงพ่อเท่านั้น

“พ่อคะ ลูกหยรีกัพ่อนะคะ”

ไม่มเีสยีงตอบรบัจากปลายสาย แต่บรรยากาศหนกัหน่วงที่ไม่มี

เสยีง บอกให้รู้ว่าคนฟังก�าลงัเรยีบเรยีงค�าพดู แต่ตอนนี้เป็นหน้าที่ของ

เธอที่จะบอกเขา

“ตลอดมาลูกหยีท�าตัวเกเรไม่น่ารักเลย ขอโทษนะคะ แล้วถึง

ลกูหยจีะไม่เคยพดู แต่ลูกหยรีกัพ่อนะคะ พ่อเป็นคนเดยีวที่รกัลกูหย”ี

“พ่อกร็กัลูกหยนีะลูก ลูกเป็นคนเดยีวที่พ่อรกั” 

ทั้งสองฝ่ายเงียบไปครู่ใหญ่ และต่างปิดบังกันและกันว่าก�าลัง

ร้องไห้ มาหยารัศมีเพิ่งตระหนักในเวลานี้ ว่าเรืองฤทธิ์อายุมากแล้ว 

การแบกรบัปัญหาต่างๆ รวมถงึเดก็ที่ชอบก่อเรื่องเช่นเธอท�าให้พ่อแก่

กว่าวยัไปอกี

“พ่อมาหาลูกหยไีด้ไหมคะ ลูกหยคีดิถงึพ่อ”

มาหยารัศมีตัดสินใจอย่างปุบปับว่าจะให้เรืองฤทธิ์มาเห็นด้วย

ตาตนเองว่าเธอก�าลังตั้งท้อง มันอาจจะเป็นการท�าร้ายจิตใจพ่อ แต่

อีกทางหนึ่งทั้งคู่ก็จะได้รับมือสิ่งต่างๆ ไปพร้อมกัน เธอวางแผนการ

คร่าวๆ ในหัว ว่าหากบริษัทของเขาล้ม เธอจะท�าอะไรได้บ้างเพื่อให้

เขาไม่ต้องทนแบกรบัทกุอย่างตามล�าพงั

“พ่อ...” 

คราวนี้เสียงกลั้นสะอื้นจากเรืองฤทธิ์ดังชัดเจน ต้องรอครู่หนึ่ง

เขาถงึกลบัมาคยุกบัเธอต่อได้

“พ่อกค็ดิถงึลูกหยนีะ ตอนนี้งานของพ่อมนัมหีลายๆ อย่างไม่
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สะดวกน่ะ พ่อคงไปไม่ได้”

ไม่รู้ว่ากี่ครั้งแล้วที่เรืองฤทธิ์ใช้ค�าว่างานของพ่อมาปฏิเสธที่จะ

มอบเวลาให้มาหยารศัม ีทว่าคราวนี้เธอไม่ได้รูส้กึถงึความไม่ใส่ใจ แต่

สมัผสัถงึความจนใจ 

“งั้นอกีเดอืนลูกหยจีะกลบัไปหาพ่อนะคะ” 

ตอนนี้สภาพร่างกายของมาหยารัศมีไม่สามารถนั่งเครื่องบิน

ข้ามประเทศได้ ถงึไม่รู้ว่าหลงัคลอดจะฝากลูกไว้กบัใคร แต่เธอตั้งใจ

จะไปหาพ่อให้เรว็ที่สดุ

“ไม่ต้องลูก แค่ลูกหยคีดิถงึพ่อกพ็อ ลูกหย ีพ่อ...”

ค�าพูดที่ไม่ต่อเนื่องสร้างความกระวนกระวายใจแปลกๆ ให้แก่

เธอ แต่มาหยารศัมรีอจนเรอืงฤทธิ์กลบัมาพูดต่อ

“พ่อรกัลูกนะ จ�าไว้ ไม่ว่าอะไรจะเกดิขึ้น พ่อรกัลูก”

มาหยารัศมีไม่อาจห้ามอาการใจสั่นของตัวเองได้ เธอคาดเดา

ว่าคงเป็นเพราะมบีางเรื่องปิดบงับดิาเอาไว้จงึเกดิความไม่สบายใจ 

หญิงสาวแตะมือลงบนหน้าท้อง คิดไตร่ตรองว่าจะบอกพ่อดี

หรือไม่ บางทีหากบอกไป อาจจะช่วยให้เรืองฤทธิ์หันเหจิตใจไปจาก

ปัญหาได้

ไม่ เธอจะไม่บอก แค่นี้กท็�าให้พ่อไม่สบายใจพออยู่แล้ว

หลังจากพยายามให้ก�าลังใจเรืองฤทธิ์อีกพักใหญ่ มาหยารัศมี

จ�าต้องกล่าวลาทั้งที่ยงัไม่อยากวางสาย แต่กไ็ม่อยากขดัใจพ่อ เพราะ

เขาอ้างว่ามธีรุะส�าคญัต้องรบีจดัการ

ดังนั้นสิ่งที่เธอท�าทันทีหลังวางสายก็คือดูปฏิทินก�าหนดการ

คลอดที่หมอประมาณเอาไว้ ตรวจสอบการเดินทางกลับประเทศ 

เตรียมทุกอย่างเอาไว้ล่วงหน้า ขณะที่ใจของมาหยารัศมีโบยบินกลับ

เมอืงไทยไปล่วงหน้าแล้ว ด้วยความเป็นห่วงคนที่เธอรกัและรกัเธอ
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ค�าว่ารักใดๆ ในโลก เทียบไม่ได้เลยกับความรักที่เรือง-

ฤทธิ์มอบให้มาหยารศัม ีหากท�าได้ เขาอยากจะยนืขวางหน้าระหว่าง

เธอกบัปัญหาทั้งหมดที่ก�าลงัเกดิขึ้นหรอือาจจะเกดิขึ้นในวนัหน้า เพื่อ

ให้ลูกของเขายิ้มแย้มแจ่มใสเหมอืนตอนวยัเดก็ 

เรอืงฤทธิ์ยงัจ�าวนิาทแีรกที่เหน็หน้าของมาหยารศัมไีด้ ทั้งที่ผ่าน

มานานยี่สบิสองปี แต่เหมอืนกบัว่ามนัเพิ่งเกดิขึ้นเมื่อครู่ 

ตอนนั้นสิ่งที่ผดุขึ้นมาในใจของเขากค็อื นี่คอืโลกทั้งใบของเขา

เพราะมารดาของมาหยารัศมีจากไปไวเกินไป ตอนนั้นลูกเพิ่ง

อายคุรบสี่ขวบไม่นาน เขากลวัว่าอนาคตข้างหน้า หากไม่มเีขาอกีคน 

ลูกจะล�าบาก ดังนั้นเรืองฤทธิ์จึงท�าทุกอย่าง เท่าที่พ่อคนหนึ่งพึงจะ

ท�าให้ลูกมคีวามสขุ เพยีงแต่ค�าว่าสขุของเรอืงฤทธิ์มาจากเงนิทอง 

ไม่รู ้ว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อไรที่เขาเห็นหน้าเลขานุการของตน

มากกว่าลูกสาว แล้วก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไรที่เขาเคยชินกับการไม่เห็น

หน้าลกู ไม่ได้พดูคยุกบัลกู ถงึอย่างนั้นทกุครั้งที่เจอกนักม็กัจะเกดิการ

ทะเลาะโต้เถยีง เขาไม่อยากให้มาหยารศัมที�าตวัแบบนั้นแบบนี้ อยาก

ให้ลูกเป็นอย่างใจเขา แต่เธอกต็่อต้านทกุอย่างที่เขาสั่ง

ความสมัพนัธ์ของสองพ่อลกูจงึมเีพยีงความห่างเหนิ แต่ทั้งหมด

นั่นเป็นความผดิของเขา

‘ลูกหยรีกัพ่อนะคะ’

นานแค่ไหนแล้วที่เขาไม่เคยได้ยนิค�าว่ารกัจากปากของลกู แล้ว

นานแค่ไหนที่ทั้งคูไ่ม่ได้พดูจากนัดีๆ  เหมอืนวนันี้ เรอืงฤทธิ์ยิ้มทั้งน�้าตา

กบัความสขุที่มาโดยไม่คาดหมาย

เขาไม่ได้หวังว่าการพูดคุยระหว่างเขากับลูกจะดีเช่นนี้ แต่มัน

ช่วยให้เขาตดัสนิใจบางอย่างได้เดด็ขาดขึ้น เรอืงฤทธิ์ระบายลมหายใจ 

แต่ยงัคงรอยยิ้มเอาไว้

มอืของเขาจ�าต้องปาดน�้าตาออก เพื่อตรวจทานข้อมูลทกุอย่าง
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อกีรอบ เงนิยี่สบิล้านถกูทยอยโอนเข้าบญัชลีบัในเกาะห่างไกลที่ไม่อยู่

ภายใต้การควบคมุทางกฎหมายระหว่างประเทศเรยีบร้อยแล้ว  บญัชี

อยู่ในชื่อของมาหยารัศมี เขาไม่แน่ใจว่าเธอยังจ�าบัญชีเงินฝากที่สอง

พ่อลูกทะเลาะกันใหญ่โตจนเธอยอมเปิดบัญชีทั้งที่ไม่เต็มใจได้หรือไม่ 

แต่อเีมลที่เขาตั้งเวลาเอาไว้ล่วงหน้าจะเตอืนเธอเอง

หลังจากส�ารวจทุกอย่างจนมั่นใจ มือที่สั่นไหวด้วยวัยและ

อารมณ์กเ็ปิดลิ้นชกัหยบิปืนออกมา น�้าตาที่คลออยูไ่ม่เป็นอปุสรรคใน

การท�าตามขั้นตอนที่เขาตดัสนิใจเอาไว้เป็นอย่างดี

พรุ ่งนี้จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเขาเป็นบุคคล 

ล้มละลาย เรืองฤทธิ์ขุดหาช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อหาวิธีไม่ให้ 

มาหยารัศมีเดือดร้อนไปด้วย นั่นก็คือการโอนทรัพย์สินให้เธอก่อนที่

เขาจะถูกยดึทรพัย์ แต่เท่านั้นยงัไม่พอ

เจ้าหนี้มากมายย่อมทวงถามจนกว่าจะได้เงินคืน และเพราะ

ความสมัพนัธ์พ่อลกูตดัขาดยาก เรอืงฤทธิ์เชื่อว่าหากเขาล�าบาก มาหยา-

รัศมีจะไม่นิ่งดูดาย เงินที่ให้ไปจะถูกน�ากลับมาใช้หนี้ แต่สามสิบ 

ล้านหรือจะแก้ปัญหาหนี้สินกว่าร้อยล้านได้ มีแต่จะท�าให้เธอล�าบาก

ไปด้วย

ทางแก้มอีย่างเดยีว คอืไม่ให้เธอห่วงพะวงกบัพ่อคนนี้  

ภาพของมาหยารัศมีตั้งแต่แรกเกิด ทารกที่เขาประคองไว้ด้วย

สองมอือย่างระมดัระวงั ตามด้วยวยัเดก็ สาวน้อยผูกผมเปียสองข้าง

ที่เขาคอยปลอบเวลาเธอหกล้ม เฝ้ามองดูตอนเธอหัดขี่จักรยานแล้ว

เหน็แผ่นหลงัของเธอออกห่างจากเขาไปเรื่อยๆ จนถงึวนัที่เธอเดนิทาง

ไปอเมรกิาโดยมเีขาแอบมองส่งอยูไ่กลๆ แจ่มชดัในสายตา แต่ที่ชดัเจน

ที่สดุคอืประโยคที่เธอพูดในวนันี้

‘ลูกหยรีกัพ่อนะคะ’

เรืองฤทธิ์ไม่สะดวกเปล่งเสียงขณะปากกระบอกปืนสอดเข้าไป
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อยูร่ะหว่างฟันบนกบัฟันล่าง แต่เขากพู็ดแบบเดยีวกนักบัลกูสาวในใจ

‘พ่อรกัลูกหยนีะ ไม่ว่าอะไรจะเกดิขึ้น พ่อท�าเพราะรกัลูกหย’ี

“พ่อ...ลูกหยีเจ็บ...พ่อขา” 

เตียงผู้ป่วยสีฟ้าขับเน้นให้ใบหน้าของมาหยารัศมียิ่งขาวซีด 

หมอพยาบาลขวกัไขว่รอบตวัพดูด้วยภาษาต่างแดนที่ตอนนี้สมองของ

เธอไม่รบัรู้เพราะความเจบ็ปวด ปากเปล่งเสยีงครางออกมาเบาๆ เป็น

ระยะ ตามด้วยเอ่ยถ้อยค�าที่ไม่มใีครเข้าใจ

ถงึจะรู้ว่าร้องเรยีกหาแค่ไหน เรอืงฤทธิ์กไ็ม่มวีนักลบัมา  แต่ใน

ช่วงเวลาแห่งความทรมาน คาบเกี่ยวความเป็นความตาย คนที่มาหยา-

รศัมนีกึถงึกย็งัคงเป็นบดิา

ทนัททีี่มผีูแ้จ้งข่าวการมรณะของเรอืงฤทธิ์ โลกทั้งใบของมาหยา-

รศัมกีพ็งัทลาย เธอไม่เหลอืใครอกีแล้ว ไม่มคีนจะคอยให้ก�าลงัใจ ไม่มี

ใครที่จะจบัมอืเธอแล้วบอกว่าไม่เป็นไร 

‘พ่ออยู่ตรงนี้ลูก อย่าร้องไห้นะ’

ทนัททีี่รูว่้าชั่วชวีตินี้จะไม่มบีดิาอยูเ่คยีงข้างอกีต่อไป สิ่งที่อยูต่รง

หน้ากม็ดืดบัไปชั่วขณะตามมาด้วยความปวดร้าวบรเิวณท้อง ทกุอย่าง

ประเดประดงัเข้ามา ไม่ว่าจะความชื้น เลอืด พร้อมด้วยค�าอธบิายจาก

ผู้เชี่ยวชาญว่าเธอก�าลังจะคลอดก่อนก�าหนดในสภาวะที่เห็นได้ชัดว่า

เธอไม่พร้อม 

น�้าตาของมาหยารศัมไีหลไม่ขาดสาย แว่วเสยีงปลอบโยนจาก

คนแปลกหน้ารอบกายว่าความเจบ็ปวดจะค่อยๆ หายไปเพราะฤทธิ์ยา 

แต่สิ่งที่หมอกับพยาบาลไม่มีวันรู้ก็คือความเจ็บปวดทางกายไม่อาจ

เทยีบหวัใจของเธอได้เลย

เธอไม่มใีครแล้วจรงิๆ แม่ตายจากไปก่อนเธอจะรู้ความ พี่ภาพ

กไ็ม่อยู่เคยีงข้างเธอแล้ว และตอนนี้พ่อกจ็ากไปอกีคน คนที่เธอไม่คดิ
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ว่าจะไปจากเธอ จากไปแล้ว

ท�าไมพ่อทิ้งลกูหยไีป ต่อจากนี้ลกูหยจีะอยูก่บัใคร ค�าถามเหล่า

นี้ไม่อาจหาค�าตอบได้ 

ถ้าเธอตายไปเสยี ทกุอย่างอาจจะดกีไ็ด้ ไม่รูว่้าความคดิชั่วร้าย

เช่นนี้ผดุขึ้นมาจากตรงไหน แต่มาหยารศัมไีม่ทนัได้หยบิจบัขยายความ 

กม็บีางอย่างผลกัดนัมนัออกไป

ลูกของเธอก�าลงัเคลื่อนไหวอยู่ในกายของเธอ เขาก�าลงัจะเกดิ 

และอยากจะมชีวีติอยู่

‘พ่อรกัลูกนะ จ�าไว้ ไม่ว่าอะไรจะเกดิขึ้น พ่อรกัลูก’

เรืองฤทธิ์รักเธอ เขารักเธอ เพราะเธอเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของ

เขา เป็นลูกที่เขาอุ้มชู เป็นรกัที่ปราศจากเงื่อนไข รกัที่ไม่มวีนัตายไป

จากโลกนี้

เดก็ที่ไม่มโีอกาสเจอหน้าผู้เป็นตา จะสบืทอดสายเลอืดเรอืงฤทธิ์ 

จะมชีวีติอยูโ่ดยรูว่้าตาของเขารกัแม่ของเขามาก เหมอืนๆ กบัที่เธอรกั

เขา

“อดทนไว้นะลกู แม่กจ็ะอดทน” มาหยารศัมบีอกเสยีงกระท่อน-

กระแท่น 

ความเข้มแข็งของคนเป็นแม่เหนือกว่าทุกสิ่ง เมื่อตระหนักถึง 

ชีวิตน้อยๆ ที่ต้องพึ่งพาเธอให้มีชีวิตรอด มาหยารัศมีก็กัดฟันทิ้งทุก

อย่างเอาไว้ ต่อให้เธอเสยีใจกบัการจากไปของผู้เป็นพ่อ เธอกไ็ม่อาจ

ทอดอาลยัแล้วท�าให้ลกูต้องเสี่ยงอนัตรายเพราะจติใจที่อ่อนแอของตน

‘หนูต้องออกมาอยู่เป็นเพื่อนแม่นะ’

ประโยคนี้ รวมถงึประโยคอื่นๆ ที่คล้ายกนัๆ ส่วนใหญ่เธอไม่ได้

พดูมนัออกมา เพราะต้องเกบ็แรงส�าหรบัคลอดลกู แต่มาหยารศัมบีอก

เดก็น้อยในใจไม่ยอมหยดุ พร้อมกบับอกตวัเองว่าโลกนี้ไม่ได้มเีธอเพยีง

ผู้เดยีว เธอยงัมเีขา
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เขาจะไปอยู่ข้างๆ เธอ 

มหาภาพผุดความคิดนี้ขึ้นมาทันทีเมื่อทราบข่าวการตายของ

เรืองฤทธิ์ และหลังจากผ่านการไตร่ตรอง เขาก็ไม่มีความตั้งใจจะ

เปลี่ยนความคดิ มอืกดโทรศพัท์ตดิต่อเลขาฯ แล้วสั่งการอย่างรวดเรว็

ให้หาเที่ยวบนิไปอเมรกิา พลางคดิหาหนทางตดิต่อมาหยารศัม ี

“ภาพจะไปถึงที่โน่นท�าไม เดี๋ยวเด็กนั่นก็มาวุ่นวายไม่เลิกอีก

หรอก” น�้าเสยีงของกมลชนกแสดงความไม่เหน็ด้วยอย่างชดัแจ้ง และ

ตลอดมาเธอกไ็ม่เคยปิดบงัความไม่พอใจที่มตี่อมาหยารศัม ี

กมลชนกเคยกระทั่งต�าหนิมาหยารัศมีต่อหน้า ว่าเป็นเด็กสาว

ไม่มมีารยาท ตามตื๊อผูช้ายอย่างไม่รูจ้กัค�าว่ายางอาย นั่นกเ็พราะเธอ

รกัมหาภาพมาก เขาเป็นหลานชายที่เธอเลี้ยงดูเหมอืนลูกในไส้

“ลูกหยไีม่มใีคร ผมสงสารน้อง”

มหาภาพอธิบายเหตุผลสั้นๆ เพราะไร้ประโยชน์จะถกเถียงกับ

น้าสาวในเรื่องที่ทั้งสองไม่มวีนัเหน็ตรงกนั กมลชนกรกัและห่วงใยเขา 

แต่บางครั้งกม็ากเกนิไป 

“ฟังน้านะภาพ ถ้าห่วงก็แค่โทรศัพท์ไปหาก็พอ เราไม่ได้เป็น

อะไรกบัเดก็นั่น ต่อให้คนอื่นไม่คดิ น้าว่ายายลูกหยกีต็้องคดิ อตุส่าห์

ห่างๆ กนัไปได้แล้วนะ”

ใจของกมลชนกร้อนรนด้วยความไม่เหน็ด้วย มหาภาพเป็นชาย

หนุ่มที่เพยีบพร้อมซึ่งเธอเลี้ยงดูมาเองกบัมอื ย่อมไม่อยากให้เขาต้อง

เสียชื่อเสียง หรืออย่างเลวร้ายที่สุดก็คือเสียต�าแหน่งภรรยาให้แก่เด็ก

สาวใจแตกที่ดีแต่ก่อเรื่องอย่างมาหยารัศมี ยังจ�าได้เลยว่าอีกฝ่าย

พูดจากับเธออย่างไร เมื่อรู้ว่าเธอไม่ชอบที่เด็กสาวตามตื๊อมหาภาพ 

ไม่หยดุ

‘คณุน้าไม่ใช่แม่ อย่าแส่เรื่องของพี่ภาพเกนิไปนกั’

ทั้งก้าวร้าว ทั้งไร้สัมมาคารวะ แม้เธอจะเป็นฝ่ายหาเรื่องก่อน 
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จงใจเหยยีดหยาม แดกดนัเดก็รุ่นลูกให้อบัอายต่อหน้าคนอื่น และไม่

เพยีงครั้งเดยีว เรยีกว่าหลายครั้งจนนบัไม่ถ้วน แต่กมลชนกกถ็อืสทิธิ์

แม่เลี้ยงที่หวงัด ีไม่อยากให้ลูกเลี้ยงต้องยุ่งเกี่ยวกบัผู้หญงิที่ดูไร้ราคา 

แต่การเหนบ็แนมแบบผูด้ทีี่คาดว่าจะท�าให้ฝ่ายตรงข้ามถอยห่าง 

กลบัถูกถอนหงอกไม่เหลอื ยงัดทีี่ค�าพดูเหล่านั้นได้ยนิกนัเพยีงแค่สอง

คน เพราะอีกฝ่ายยังเกรงใจพี่ภาพอยู่บ้าง แต่อย่างไรเสียกมลชนกก็

เอามาเล่าพร้อมใส่สตีไีข่ให้มหาภาพฟัง แล้วเน้นย�้าว่าหลานสะใภ้ของ

เธอต้องไม่ใช่มาหยารศัมี

แล้วทุกวันนี้เธอก็ทุ่มเททุกอย่าง ท�าทุกหนทางไม่ให้เขาติดต่อ

อีกฝ่ายได้ ไม่ว่าจะจ่ายเงินเพิ่มอีกเท่าตัวให้นักสืบของเขาเพื่อไม่ให้

บอกข้อมลูใดๆ แก่เขา หรอืขอร้องคนรูจ้กัที่มลูีกหลานอยูใ่นเมอืงเดยีว

กบัมาหยารศัม ีไม่ให้แพร่งพรายข่าวให้มหาภาพรู ้เพราะขนาดห่างกนั

หลายเดือน เรื่องของผู้หญิงคนนั้นยังท�าให้หลานชายของเธอจะเป็น

จะตายได้เสมอ

“น้ามลครบั ผมรู้ว่าน้ามลเป็นห่วงผม แต่เรื่องผมกบัลูกหยเีรา

คยุกนัแล้ว”

“คยุอะไรกนั” ไม่รอให้อกีฝ่ายตอบ กมลชนกกผ็ดุข้อสนันษิฐาน

ออกมาเองเป็นชดุ ตามด้วยตเิตยีนมาหยารศัม ี

“ต่อให้ภาพไปคุยว่าไม่คิดอะไรกับลูกหยี น้าว่าลูกหยีก็แค่

รับปากไปงั้นๆ แล้วรอโอกาสเข้าหาภาพ มารยาหญิงน่ะไว้ใจไม่ได้

หรอกนะภาพ ดูอย่างพ่อเราส ิถูกเดก็รุ่นลูกหลอกเงนิไปกี่รอบแล้ว”

ปลายเสยีงของกมลชนกฉายแววเจบ็แค้นที่ซ่อนอยู่ลกึๆ ต่อให้

ไม่เจตนาฟัง มหาภาพกเ็ข้าใจว่าผู้เป็นน้าคิดเช่นไร แต่เขาจะต้องพูด

เรื่องมาหยารศัมใีห้กระจ่าง

“ผมไม่ได้ถูกลูกหยหีลอกแน่นอนครบั และคนที่พูดว่าจะไม่มา

ยุ่งวุ่นวายอกีกค็อืลูกหย ีหลายเดอืนมานี่เธอไม่เคยตดิต่อผมเลย”



46   บาปร้อนซ่อนเสน่หา

เป็นเขาเองที่คอยฟังข่าวเธอ น่าเสียดายที่มหาภาพไม่เคยไป

เรียนต่อที่อเมริกา ไม่รู ้จักเพื่อนกลุ่มเดียวกับมาหยารัศมี หน�าซ�้า

เหมือนเธอจงใจปิดข่าวทุกอย่าง รวมถึงตัดทุกช่องทางการสื่อสารที่

เกี่ยวข้องกบัเขา แม้กระทั่งอเีมล เธอยงัไม่เคยเปิดอ่าน ดงันั้นโทรศพัท์

มอืถอืหรอืการตดิต่อผ่านโซเชยีลย่อมไม่ส�าเรจ็

จนวันที่มาหยารัศมีจากไป มหาภาพถึงรู้ว่าเธอเป็นฝ่ายก้าว

เข้าหาเขาเพยีงข้างเดยีว แค่เธอหนัหลงัให้ ทั้งสองกต็ดัขาดกนั โดยที่

เขาไม่อาจยื้อยดุเอาไว้

มหาภาพไม่รู้ว่าในเวลานี้มาหยารัศมีนั่งอยู่ในต�าแหน่งไหนใน

หวัใจเขา แต่เขาไม่มวีนัยอมให้เธอเจบ็ปวดโดยไม่มเีขาอยู่เคยีงข้าง

“ผมไม่อยากขดัใจน้ามลนะครบั แต่ครั้งนี้ผมขอละ” 

หลังจากฟังกมลชนกลากนิสัยมาหยารัศมีมาวิจารณ์อย่างไม่

เหลือชิ้นดี มหาภาพก็ตัดบทสั้นๆ แต่คนที่รู้จักเขาดี จะรู้ว่าเป็นการ

ตดัสนิใจเดด็ขาดแล้ว 

“ตามใจ แต่น้าเตือนไว้ก่อนนะ ว่าอย่าไปยุ่งให้มาก จะได้ไม่

ล�าบากใจทีหลัง” กล่าวจบกมลชนกก็เดินหนีไปด้วยความหงุดหงิด 

ไม่ทนัได้ฟังเสยีงถอนใจของมหาภาพด้วยซ�้า

เขายังไม่รู้เลยว่าจะได้เจอเธอหรือเปล่า มหาภาพสังหรณ์ใจ

ว่าการตามหามาหยารศัมจีะไม่ใช่เรื่องง่าย เขารู้ว่าเธอเข้าเรยีนที่ไหน 

แต่มหาวทิยาลยัไม่ใช่สถานที่ที่จะเดนิเข้าไปตามหาคน 

แต่เขาอยู่เฉยๆ ไม่ได้ เมื่อรู้ว่าเธอก�าลงัเสยีใจ
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เธอจะท�าอย่างไรต่อไปดี ทางเลือกสอง หรืออาจจะสาม

ทางมาวางอยู่ตรงหน้า แต่ทกุทางน�ามาซึ่งความเสยีใจทั้งนั้น

มาหยารศัมยีงัไม่ทนัหายจากความเจบ็ปวดใจที่สญูเสยีพ่อ เธอ

ก็ต้องเผชิญกับทางเลือก เพราะสภาพจิตใจตอนคลอดก่อนก�าหนด

ของเธออยูใ่นสภาพย�่าแย่ เจ้าหน้าที่จงึจดัจติแพทย์มาให้ความช่วยเหลอื

โดยไม่ต้องร้องขอ และจากการสนทนาที่เธอไม่รู้ว่าสื่อสารผิดพลาด 

หรอืไม่ จงึตามมาด้วยนกัสงัคมสงเคราะห์

‘ถ้าคณุไม่พร้อมดูแลเดก็ ทางเรากพ็ร้อมจะช่วยเหลอืนะคะ’

ข้อเสนอเป็นมติรที่แปลได้ว่า พวกเขาจะช่วยพาลกูของเธอจาก

ไป เด็กชายที่ตอนนี้อยู่ในตู้อบเพราะคลอดก่อนก�าหนดจะได้รับการ

ดูแลจากทางรัฐ และจะมีผู้ปกครองที่ดีกว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ก�าลัง

เคว้งคว้างอย่างเธอ

ตั้งแต่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ มาหยารัศมีก็เคยใคร่ครวญหนทาง

ต่างๆ อย่างหนกั รวมถงึการยกเดก็ให้คนรูจ้กั ที่รบัประกนัได้ว่าอกีฝ่าย

จะไม่กีดขวางการพบหน้าลูก ซึ่งทางเลือกนี้ย่อมดีกว่าการส่งลูกเข้า

ระบบสังคมสงเคราะห์ แต่นิสัยของเธอคือตัดแล้วตัดเลย หากไม่ตัด 

กจ็ะยื้อไม่ปล่อย

4
ไม่ได ้ปิดบัง แค่ไม่ได้บอก




