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“แฮปปีเบร์ิทเดย์ค่ะคณุย่า ขอให้คณุย่ามคีวามสุขมากๆ 

สขุภาพแขง็แรง เป็นสาวสวยสองพนัปีแบบนี้ตลอดไปนะคะ” เดก็

หญิงตัวน้อยวัยสี่ขวบอวยพรเสียงดังเจื้อยแจ้ว โดยมีคุณพ่อเลี้ยง-

เดี่ยววยัสามสบิตอนต้นที่ทั้งหล่อและสมาร์ตคอยกระซบิบอกบทอยู่

ข้างหู

ความน่ารักของสองพ่อลูกเรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจาก 

แขกเหรื่อที่มาร่วมงานแซยดิของศรยีดุาในคนืนี้ได้เป็นอย่างด ีซึ่งแขก

ส่วนใหญ่กเ็ป็นบรรดาญาตใินสายตระกลูและเพื่อนสนทิของเจ้าภาพ

“น่าเอ็นดูจริงๆ ไออุ่นหลานย่า” ผู้สูงวัยประคองแก้มของ

หลานสาวตัวน้อยไว้ด้วยมือทั้งสองข้างแล้วโน้มตัวลงหอมแก้มยุ้ย

ของเดก็น้อยดงัฟอด “ยิ่งเหน็หนู ย่ากย็ิ่งคดิถงึคณุพ่อของหนู”

เด็กหญิงที่นั่งอยู่บนตักคุณพ่อได้ยินแล้วขมวดคิ้วมุ่นด้วย

ความไม่เข้าใจ “คุณพ่อก็นั่งอยู่ตรงนี้ไงคะ ท�าไมคุณย่าต้องคิดถึง

คณุพ่อด้วย คณุพ่อไม่ได้หายตวัไปไหนสกัหน่อย”

ศรียุดารู้ตัวว่าเผลอพูดเรื่องที่ไม่ควรให้หลานสาวรับรู้ออกไป

ก็ฝืนยิ้มกลบเกลื่อนความเศร้าที่เอ่อล้นอยู่เต็มอก แต่ยังไม่ทันได ้

แม่ของลูก
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แก้ต่างอะไร ไออุ่นกพ็ูดขึ้นมาอกีครั้งด้วยสหีน้าเศร้าสร้อย

“คุณพ่ออยู่กับไออุ่น แต่คุณแม่หายตัวไป ไออุ่นอยากให้ 

คณุแม่กลบัมาหา”

คิรากรกระชับวงแขนกอดร่างเล็กบนตักด้วยความสงสาร

จับใจพลางพูดปลอบเหมือนทุกครั้งที่เธอร้องไห้หาแม่ว่า “คุณแม่

ท�างานอยู่ไกลมาก เลยยงัมาหาไออุ่นตอนนี้ไม่ได้”

“แล้วเมื่อไหร่คณุแม่จะมาได้คะคณุพ่อขา”

“อีกไม่นานคุณแม่ก็กลับมาค่ะ” คุณพ่อวัยหนุ่มบอกด้วย 

น�้าเสยีงนุ่มนวล

“คุณพ่อพูดแบบนี้ตลอด แต่คุณแม่ก็ไม่เห็นกลับมาสักที”  

เด็กหญิงท�าจมูกย่นใส่คุณพ่อของเธออย่างแสนงอน “ไออุ่นไม่เชื่อ

คณุพ่อแล้ว”

ทุกวันนี้ไออุ่นได้แต่กอดรูปแม่ที่มีอยู่เพียงใบเดียวก่อนนอน 

ทกุคนื ตอนที่เธอยงัแบเบาะ เรื่องการไม่มแีม่ไม่เป็นปัญหาเท่าไร แต่

พอเข้าโรงเรยีนและได้เหน็เพื่อนๆ มทีั้งพ่อและแม่มารบัส่ง เดก็หญงิ

จงึรู้สกึว่าตวัเอง ‘ขาด’

ใจจรงิคริากรไม่อยากเอารปูของผูห้ญงิที่เขาจงเกลยีดจงชงัให้

ลกูดเูลย แต่เพราะครั้งหนึ่งตอนที่ไออุน่อายสุามขวบ เธอเป็นไข้หนกั

มากและร้องไห้จะหาแม่ทั้งคืน ปลอบยังไงก็ไม่หยุด เขาจึงจ�าเป็น

ต้องเอารูปของ ‘ผู้หญงิคนนั้น’ ที่เกบ็ซกุไว้ในกล่องเกบ็ของออกมา

ให้ลูกสาวดู เมื่อเหน็หน้าแม่ แม้จะเป็นเพยีงแค่รูปถ่าย แต่เดก็หญงิ

กห็ยดุร้องไห้ทนัทรีาวกดปุม่ปิดสวติช์ นบัตั้งแต่วนันั้น ไออุน่กร็บเร้า

ให้เขาตามแม่กลบัมาหาทกุวนั

“แล้วคุณพ่อจะโทร. ไปบอกให้คุณแม่รีบกลับมาหาไออุ่น 

นะคะ”
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“สัญญานะคะ” เด็กหญิงยื่นนิ้วก้อยเล็กป้อมมาเกี่ยวก้อย

สัญญากับคุณพ่อด้วยรอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังว่าครั้งนี้

คณุแม่จะกลบัมาหาเธอจรงิๆ สกัที

“สญัญาค่ะ” รบัปากออกไปแล้วกน็กึสะท้อนใจกบัค�าสญัญา

ลมๆ แล้งๆ ที่ใช้ปลอบใจลกูสาวไปวนัๆ ความจรงิการตามหาผูห้ญงิ

คนนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่เพราะเขาไม่อยากให้ไออุ่นรู้จกัแม่ใจร้ายที่

ทิ้งลกูไปตั้งแต่ยงัแบเบาะจงึไม่ยอมออกตามหา “ไออุน่อยู่กบัคณุย่า

ก่อนนะคะ คุณพ่อขอไปห้องน�้าแป๊บนึง แล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกัน 

ดกึมากแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูตื่นไปโรงเรยีนไม่ไหว”

“ค่า...” เดก็หญงิตอบรบัเสยีงใสพร้อมกบัร่างเลก็ป้อมของเธอ

ถูกอุ้มออกจากตกัคณุพ่อแล้ววางลงที่เก้าอี้ว่างข้างตวัคณุย่า

คริากรเดนิตรงไปยงัประตหู้องจดัเลีย้งในโรงแรมหรเูพือ่

จะไปห้องน�้าซึ่งอยูด้่านนอก แต่ยงัเดนิออกไปไม่พ้นประต ูแพรวพราว

ที่มาร่วมอวยพรวันเกิดของศรียุดาในฐานะลูกสาวของเพื่อนสนิท 

เจ้าภาพ กเ็ดนิเข้ามาดกัหน้าราวกบัรอจงัหวะนี้อยู่นานแล้ว

“คณุกระเตงไออุน่ไปด้วยทกุที่จนคนคดิว่าแกเป็นลกูคณุจรงิๆ 

กนัหมดแล้วนะคะ”

“ไออุน่เป็นลกูสาวผม” เขาตอบด้วยน�้าเสยีงทุม้หนกัแน่นแฝง

ความไม่พอใจอยูใ่นททีี่ถกูพดูใส่หน้าด้วยท่าทปีระชดประชนัแบบนั้น

“คุณก็รู้อยู่แก่ใจว่า ‘ไม่ใช่’ ไออุ่นเป็นลูกของน้องชายที่ตาย

ไปแล้วของคณุ ส่วนแม่กอ็าจจะเป็นแค่ผูห้ญงิรกัสนกุไร้ความรบัผดิ-

ชอบคนนงึ ที่พอคลอดลูกแล้วกช็ิ่งหนไีปสนกุกบัผู้ชายอื่นต่อ”

“คุณจะรื้อฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมาท�าไม” คิรากรกัดฟันพูดเสียงเบา 

กลวัไออุ่นมาได้ยนิ
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“เพื่อให้คณุรูต้วัว่าคณุก�าลงัให้ความส�าคญักบัไออุน่จนลมืใช้

ชีวิตของตัวเอง ถ้าไม่มีเด็กนั่นสักคน ป่านนี้เราสองคนก็อาจจะ

แต่งงานกนัไปแล้ว” จะเรยีกว่าแค้นฝังหุ่นกไ็ด้ เพราะความสมัพนัธ์

ของเธอกับคิรากรต้องสะดุดลงแบบหัวทิ่มเมื่อเขารับหลานสาว

ก�าพร้ามาเลี้ยงเมื่อสี่ปีก่อน

“ผมจะใช้ชวีติยงัไงมนักเ็รื่องของผม” ชายหนุม่พยายามระงบั

อารมณ์ที่ก�าลงักรุ่นโกรธอย่างเตม็ที่ เขาไม่ชอบใจที่แพรวพราวโทษ

ว่าเป็นความผดิของเดก็ทั้งที่ความจรงิความสมัพนัธ์ของเขาและเธอ

ในตอนนั้นไม่ได้มอีะไรลกึซึ้งเลย มนัเพิ่งเริ่มต้นจากการแนะน�าของ

ผูใ้หญ่เท่านั้น ต่อให้ไม่มไีออุน่กไ็ปกนัไม่รอดแน่นอน เพราะออกเดต 

กนัแค่ครั้งเดยีว คริากรกร็ู้แล้วว่าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกนั อกีทั้งทศันคติ

บางอย่างของหญงิสาวกเ็ป็นขั้วลบเกนิกว่าที่เขาจะรบัได้

“แต่ที่คณุพูดกถ็ูก ตอนนี้ผมโฟกสัที่เรื่องของไออุ่นเรื่องเดยีว

เท่านั้น”

“คุณคิดจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว เลี้ยงเด็กที่ไม่ใช่ลูกของตัวเอง

คนเดยีวไปจนแก่เลยหรอืไงคะ”

“ผมก็ไม่ได้คิดจะเป็นโสดไปจนแก่ตายหรอก” เขาแค่นยิ้ม 

“แต่ถ้าผมจะแต่งงานกบัใครสกัคน กต็้องเป็นคนที่เข้ากบัไออุ่นได้ด ี

ที่ส�าคญั ผู้หญงิคนนั้นต้องรกัไออุ่นมากเท่าที่ผมรกัด้วย”

“พนนัได้เลยว่าคณุไม่มวีนัเจอผู้หญงิแบบนั้น”

“ถ้างั้นผมกอ็ยู่กบัลูกแค่สองคนได้”

แพรวพราวแทบอยากกรดีร้อง หลายครั้งที่เธอพยายามเข้าหา

เขา แต่ก็ถูกปิดประตูใส่หน้าทุกครั้ง แต่กระนั้นเธอก็ยังไม่ยอมแพ้ 

เธอต้องลบค�าสบประมาทของบรรดาเพื่อนฝงูในแวดวงไฮโซที่จกิกดั

เธอไม่เลกิว่าโดนคริากรเชดิใส่ให้ได้
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คิรากรกลับเข้ามาในห้องจัดเลี้ยงอีกคร้ังก็พบว่าไออุ่น

ย้ายจากเก้าอี้ขึ้นไปนั่งหลบัอยู่บนตกัของศรยีดุาเรยีบร้อยแล้ว

“แบตหมดแล้วเหรอตัวแสบ เมื่อกี้ยังคุยจ้ออยู่เลย” คุณพ่อ

ยงัหนุ่มยกตวัลูกสาวที่หลบัตาพริ้มน่ารกัขึ้นมาอุ้ม “ผมขอพาไออุ่น

กลบับ้านก่อนนะครบัคณุแม่”

“ไปเถอะ ถ้าว่างก็พาหลานไปหาแม่ที่บ้านบ้าง” ศรียุดา

แต่งงานใหม่กบันกัธรุกจิรุน่ใหญ่เมื่อสบิปีก่อนหลงัจากพ่อของคริากร

เสียชีวิตไปได้หลายปี และตอนนี้สนธยา สามีใหม่ของเธอก็ก�าลัง 

ทั้งร้องและเต้นเพลงดิสโกร�าลึกความหลังสมัยยังหนุ่มอยู่บนเวที

อย่างสนกุสนานกบัแขกเหรื่อที่มาร่วมงาน

“พดูเหมอืนคณุแม่กบัคณุลงุสนอยูต่ดิบ้าน เดอืนหน้ากจ็ะไป

ดูแสงเหนือที่ไอซ์แลนด์กันไม่ใช่เหรอครับ” ชายหนุ่มยิ้มพรายแล้ว

โน้มตัวลงหอมแก้มที่ยังตึงเปรี๊ยะเพราะเพิ่งไปร้อยไหมที่เกาหลีมา

เมื่อเดือนก่อนของมารดา “แฮปปีเบิร์ทเดย์อีกครั้งนะครับคุณแม่ 

ผู้ไม่ยอมแก่ของผม”

“หยาบคาย อย่ามาพูดค�าว่าแก่กบัแม่” ศรยีดุามองค้อนแต่

พองาม ก่อนจะพูดต่อด้วยสหีน้าจรงิจงัขึ้น “เมื่อกี้แม่เหน็คมิยนืคยุ

อยู่กบัหนูแพรว”

“แค่ทกัทายกนัตามมารยาทครบั” ชายหนุม่ตอบเลี่ยง เพราะ

ไม่อยากเล่ารายละเอียดของเรื่องที่คุยกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับเด็กหญิง

ตวัน้อยที่มชีะตากรรมน่าสงสาร

“หนูแพรวรอคิมมาหลายปีแล้วนะ คิมจะไม่ลองคิดเรื่อง

แต่งงานดูอกีทเีหรอ” ศรยีดุาตะล่อมลูกชาย

“เลกิพยายามได้แล้วครบัคณุแม่ ยงัไงผมกบัแพรวกไ็ม่มทีาง

เข้ากนัได้”
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“ที่ไม่ยอมเปิดใจให้หนูแพรวสักทีเนี่ยเพราะคิมรักคนอื่นแล้ว

หรอืเปล่า”

“ใช่ครบั ผมมผีู้หญงิที่ผมรกัแล้ว” ชายหนุ่มตอบยิ้มๆ

“ใคร ไปแอบคบกนัตั้งแต่เมื่อไหร่ ท�าไมแม่ไม่รู”้ ศรยีดุาตื่นเต้น

ดใีจ เธออยากให้ลูกชายผู้บ้างานคนนี้แต่งงานมานานแล้ว แต่งกบั

ใครก็ได้ที่เขารัก ไม่จ�าเป็นต้องเป็นแพรวพราว เธอจะได้หมดห่วง

เสยีที

“เด็กผู้หญิงคนนี้ไงครับที่ผมรักที่สุด” คิรากรหอมแก้มเด็กที่

หลับตาพริ้มอยู่ในอ้อมกอดอย่างแรงด้วยความมันเขี้ยวจนไรเครา

ครูดผวิบางใสจนเดก็น้อยจั๊กจี้

“ฮื่อ...คณุพ่อแกล้งไออุน่” เดก็หญงิส่งเสยีงอูอ้ี้พร้อมกบัลมืตา

ขึ้นมาส่งยิ้มสดใสให้คณุพ่อ ไออุน่เป็นเดก็เลี้ยงง่ายแบบนี้เสมอ เธอ

ไม่ค่อยงอแงเหมอืนเดก็วยัเดยีวกนัคนอื่นๆ มเีพยีง ‘เรื่องแม่’ เรื่อง

เดยีวเท่านั้นที่จะท�าให้เธอร้องไห้อย่างหนกัจนคนเป็นพ่อแทบปลอบ

ไม่ไหว

“เล่นแรงจนลูกตื่นเลยเห็นมั้ย” หญิงสูงวัยแต่หน้าใสปิ๊งส่ง

สายตาต�าหนลิกูชายตวัโตที่ชอบท�าตวัราวกบัเป็นเดก็ชายซกุซนเวลา

อยู่กับลูกสาวตัวน้อย “ดึกมากแล้ว รีบพาลูกกลับบ้านไปนอนได้

แล้ว”

“ครับคุณแม่” ชายหนุ่มบอกให้ลูกสาวไหว้ลาคุณย่าแล้วอุ้ม

เจ้าตัวแสบเดินออกไปโดยเลี่ยงที่จะผ่านไปทางโต๊ะที่แพรวพราวนั่ง

อยู่กบัครอบครวั เพราะไม่อยากให้ไออุน่เหน็คูป่รบัต่างวยั อะไรที่ส่ง

ผลกระทบทางด้านลบต่อจิตใจของลูก เขาจะไม่พาลูกเฉียดเข้าไป

ใกล้เดด็ขาด
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คิรากรปล่อยลูกสาวตัวน้อยที่เพิ่งตื่นเต็มตาให้ลงเดิน

เมื่อก้าวออกจากลฟิต์บรเิวณชั้นจอดรถ สองพ่อลูกเดนิจูงมอืกนัมา

ตามปกต ิแต่แล้วจู่ๆ เดก็หญงิกต็ะโกนเสยีงดงัลั่น

“คณุแม่ขา!!!” ไออุ่นสะบดัมอืออกจากมอืของคณุพ่อที่เกาะ

กมุอยูแ่ล้ววิ่งหน้าตั้งไปหาหญงิสาวคนหนึ่งที่ก�าลงัเดนิไปที่รถซึ่งจอด

อยู่ในช่องถดัไป

“ไออุ่นระวังรถ!!!” คิรากรใจหายวาบเมื่อเห็นลูกสาววิ่งตัด

หน้ารถที่แล่นออกจากโค้งมุมเสาด้วยความเร็วทั้งที่เป็นลานจอดรถ 

แต่โชคดีที่คนขับรถเบรกทัน เขารีบค้อมศีรษะขอโทษคนขับรถแล้ว

รบีวิ่งตามลูกไป

“คณุแม่ขา ไออุ่นคดิถงึคณุแม่ที่สดุในโลกเลย” เดก็หญงิวิ่ง

เข้ามากอดเอวของผู้หญิงที่เธอคิดว่าเป็นแม่ไว้แน่นพลางร้องไห้โฮ

ด้วยความดใีจ “ไออุ่นอยากกอดคณุแม่”

“ฉนัไม่ใช่แม่ของหนนูะ” อลนีาย่อตวัลงแล้วจบัร่างเลก็ให้ถอย

ห่างออกจากตวันดิหนึ่ง เมื่อเหน็ใบหน้าเป้ือนน�้าตาของเดก็น้อยชดัๆ 

หญงิสาวกร็ู้สกึคุ้นเคยอย่างประหลาด โดยเฉพาะเค้าโครงหน้าและ

แววตา เหมอืนเคยเหน็ที่ไหนมาก่อนแต่นกึไม่ออก

“ใช่ค่ะ ไออุน่จ�าคณุแม่ได้ คณุแม่หน้าเหมอืนในรปูเป๊ียบเลย”

“ไม่ใช่นะคะ” อลีนาย�้าด้วยน�้าเสียงอ่อนโยนเพื่อไม่ให้เด็ก

ตกใจกลัว “หนูมากับใครคะ คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ไหน” ถามแล้วก็

เห็นชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่คนหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามายกตัว

หนูน้อยขึ้นอุ้ม

“ไออุ่นวิ่งมาท�าไมลูก คุณพ่อตกใจหมดเลย” คิรากรกอด

ลูกสาวไว้แน่น ถ้าเมื่อครู่นี้เธอถูกรถชนหรือแค่หกล้มหัวเข่าถลอก 

เขาคงโกรธตวัเองมากที่ดูแลลูกไม่ดี
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“ไออุ่นมาหาคณุแม่ค่ะ”

ชายหนุม่มองตามปลายนิ้วเลก็ป้อมที่ชี้ไปยงัหญงิสาวที่ยนือยู่

ห่างกนัไม่ถงึสองก้าวแล้วกต็้องชะงกั

ผู้หญงิคนนี้หน้าเหมอืนแม่ของไออุ่นมาก!

“คณุคอื...” คริากรพดูยงัไม่ทนัจบประโยค เสยีงหนกัแน่นกด

ต�่าของผู้ชายคนหนึ่งกด็งัแทรกเข้ามา

“มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเอิง” ศิวภัทรเดินเข้ามาโอบไหล่ 

อลนีาอย่างปกป้องพลางจ้องหน้าคริากรอย่างไม่ไว้วางใจ

“ไม่มอีะไรค่ะพี่พอล เดก็แค่เข้าใจผดิคดิว่าเองิเป็นแม่”

“ถ้าไม่มีอะไรก็ไปกันเถอะ ดึกแล้วเดี๋ยวที่บ้านเป็นห่วง”  

ศิวภัทรเลื่อนมือที่โอบไหล่ของหญิงสาวลงมาที่เอวแล้วดันตัวเธอ 

พาเดนิไปขึ้นรถ

“คณุแม่อย่าทิ้งไออุ่นไป ไออุ่นคดิถงึคณุแม่ ไออุ่นอยากกอด

คณุแม่ คณุแม่ขาอย่าทิ้งไออุ่น”

เสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างน่าสงสารของเด็กหญิงท�าให ้

อลนีาที่เดนิห่างออกไปไกลแลว้อดไม่ได้ที่จะหนักลบัไปมอง แต่แล้ว

สายตาคมกริบของคิรากรที่จ้องสวนกลับมาราวกับเกลียดชังเธอ

นกัหนากท็�าให้หญงิสาวต้องรบีหนัหน้ากลบัไปทนัที

“ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คุณแม่ของหนูนะไออุ่น” คิรากรบอก

ลูกสาวทั้งที่ในใจคดิว่าน่าจะใช่ เพราะใบหน้าของเธอแทบไม่มอีะไร

แตกต่างจากแม่ของไออุ่นที่เขาเหน็ในรูปถ่ายเลย แต่จะมปีระโยชน์

อะไรที่จะบอกลูก ในเมื่อผู้หญิงคนนั้นก็ดูเหมือนจะมีผู้ชายคนใหม่

แล้ว และไม่แน่ว่าเธออาจจะมลีูกใหม่แล้วด้วยกไ็ด้

“คณุแม่ขา อย่าทิ้งไออุน่ไป” ไออุน่มองตามท้ายรถของอลนีา

ที่แล่นผ่านหน้าไปทั้งน�้าตา
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เสียงร้องไห้ของลูกสาวกรีดหัวใจคนเป็นพ่อให้เจ็บปวดอย่าง

ถึงที่สุด และนั่นก็ยิ่งท�าให้เขาเกลียดผู้หญิงใจด�าที่ทิ้งลูกอายุไม่ถึง

เดอืนไว้กบัศพพ่อที่นวิยอร์กคนนั้นมากขึ้นร้อยเท่าพนัเท่า

อลนีานัง่เงยีบมาในรถตลอดทางตัง้แต่ออกจากโรงแรม

จนเกอืบถงึบ้าน

“เหนื่อยเหรอเองิ” ศวิภทัรที่ก�าลงัขบัรถถามด้วยความเกรงใจ 

เขารับเธอมาจากออฟฟิศหลังจากที่เธอเพิ่งเลิกประชุมอันยาวนาน

ตั้งแต่บ่ายสองโมงถึงสองทุ่มครึ่งเพื่อมาดูห้องจัดเลี้ยงส�าหรับงาน

แต่งงานของเขากบั ‘อนันา’ น้องสาวฝาแฝดของเธอ ตอนแรกเขา

นดัอนันาเอาไว้ แต่พอใกลถ้งึเวลานดั ว่าที่เจ้าสาวของเขากโ็ทร. มา 

บอกว่าตดิธรุะด่วนมาไม่ได้ ให้เขาไปรบัอลนีามาช่วยดูสถานที่แทน

“เปล่าค่ะ”

“แล้วเป็นอะไร นั่งเงียบไม่พูดไม่จา” ชายหนุ่มหันมามอง

ใบหน้าสวยหวานของคนข้างตวัด้วยความเป็นห่วงและแอบคดิไม่ซื่อ

ว่าถ้าเปลี่ยนตวัเจ้าสาวจากอนันาเป็นอลนีาได้กค็งดี

“เอิงคิดถึงเด็กผู้หญิงคนเมื่อกี้ แกร้องไห้น่าสงสารมาก ไม่รู้

ว่าแม่แกไปไหนนะคะ”

“แต่แปลกนะที่เด็กจ�าหน้าแม่ตัวเองไม่ได้หรือไม่แม่แกก็คง

หน้าเหมอืนเองิมาก” ศวิภทัรพูดแบบไม่ใส่ใจอะไรขณะเลี้ยวรถเข้า

ซุ้มหน้าหมู่บ้านของอลนีา

“เองิคุ้นหน้าแกมาก หน้าเหมอืนใครสกัคนที่เคยรู้จกั แต่นกึ

ไม่ออก”

“หน้าเหมอืนเองิไง โดยเฉพาะดวงตากลมโตใสแป๋ว ถ้าบอก

ว่าเป็นลูกเองิพี่กเ็ชื่อ” ศวิภทัรไม่ได้พูดเล่น เขารู้สกึอย่างนั้นจรงิๆ
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“จะบ้าเหรอพี่พอล เองิจะไปแอบมลีูกตอนไหน” ถ้าเป็นน้อง

สาวฝาแฝดของเธอกไ็ม่แน่ เพราะรายนั้นพอเรยีนจบมธัยมปลายก็

ขอพ่อกบัแม่ไปเรยีนต่อที่อเมรกิา ทั้งที่ฐานะทางบ้านกเ็ป็นแค่ชนชั้น

กลางธรรมดา แต่พ่อกบัแม่กก็ดัฟันหาเงนิส่งลูกสาวสดุที่รกัไปเรยีน

เมืองนอกจนได้ และด้วยนิสัยรักสนุกถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็น ‘ปาร์ตี

เกริ์ล’ ของอนันา กไ็ม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจหากเธอจะแอบมลีูกตอนที่

เรยีนอยู่ต่างประเทศ

ศิวภัทรขับรถมาจอดส่งอลีนาที่หน้าบ้าน เขาขอบคุณ

เธอที่ไปช่วยดูสถานที่และบอกจะเอาของช�าร่วยงานแต่งงานมาให้

ช่วยเลอืก เพราะระยะหลงัอนันาไม่สนใจเรื่องงานแต่งงานเลย อ้าง

ว่ายุ่งตลอดทั้งที่เพิ่งลาออกจากงานเมื่อสองเดอืนที่แล้ว

หลงัจากรถของศวิภทัรขบัออกไปไม่ถงึครึ่งนาท ีรถสปอร์ตหรู

ป้ายแดงที่ไม่คุ้นตาคันหนึ่งก็แล่นเข้ามาจอดแทนที่ท�าให้อลีนาที่

ก�าลังจะปิดประตูบ้านต้องหยุดมองด้วยความแปลกใจ เธอเห็น

อันนาลงจากรถคันนั้นแล้วเดินอ้อมมาเคาะกระจกรถด้านคนขับให้

ชายหนุ่มที่นั่งอยู่ในรถลดกระจกลงแล้วยื่นหน้าเข้าไปจูบที่แก้มของ

เขาเพื่อบอกลา ทั้งคู่พูดคยุหวัร่อต่อกระซกิกนัอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่ชาย

คนนั้นจะขบัรถออกไป

“ผู้ชายคนเมื่อกี้เป็นใครเอย!” อลนีาถามเสยีงแขง็เมื่ออนันา

เดนิตรงมาที่ประตูบ้านด้วยท่าทมีคีวามสขุมาก

“เองิมายนือยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่” อนันาไม่ได้สะทกสะท้าน

เลยสกันดิที่พี่สาวฝาแฝดของเธอเหน็พฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม

“เองิถามว่าผูช้ายคนเมื่อกี้เป็นใคร” อลนีาย�้าเสยีงแขง็ขึ้นกว่า

เดมิ
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“เอยรู้ว่าเองิฉลาดพอที่จะดูออกว่าอะไรเป็นอะไร”

“เดอืนหน้ากจ็ะแต่งงานอยูแ่ล้ว ท�าไมยงัท�าตวัแบบนี้อยูอ่กี!” 

อลนีาโกรธจนเลอืดขึ้นหน้า แค่ท�างานเธอกเ็หนื่อยจะตายอยูแ่ล้ว ยงั

จะต้องมาวิ่งวุน่จดัการเรื่องงานแต่งงานให้น้องสาวแทบทกุอย่างอกี 

เหลืออยู่อย่างเดียวที่เธอยังไม่ได้ท�าให้ก็คือไปลองชุดแต่งงานแทน

เท่านั้น “ถ้าพี่พอลรู้เข้าจะรู้สกึยงัไง คดิบ้างมั้ย”

“จะรู้สึกยังไงก็ช่าง” อันนาไหวไหล่อย่างไม่แคร์แล้วเดินหนี

เข้าบ้าน

“นี่เอย! ท�าไมพูดแบบนี้” อลนีาปิดประตูบ้านเสยีงดงัปังแล้ว

วิ่งตามอันนาเข้าไปในห้องโถงอย่างหัวเสียกับความเอาแต่ใจ 

ตวัเองแบบสดุโต่งของน้องสาว

“เอยไม่อยากแต่งงานกับพี่พอลแล้ว เอิงแต่งแทนทีได้มั้ย” 

อนันาบอกหน้าตาเฉย

“ที่พูดออกมานี่บ้าหรอืเมา!”

“เอยรู้ว่าพี่พอลยงัมใีจให้เองิอยู่”

“แต่เองิไม่ได้ชอบเขา ไม่ได้ชอบเลยแม้แต่นดิเดยีว” อลนีาย�้า

เสยีงหนกั ผู้ชายโลเลหลายใจแบบนั้นไม่เคยอยู่ในสายตาเธอเลย

“สรปุว่าเองิจะไม่แต่งงานกบัพี่พอลแทนเอยใช่มั้ย”

“มนัไม่ใช่เรื่องที่จะท�าแทนกนัได้”

“ถ้างั้นกไ็ม่ต้องมายุ่งนะถ้าเอยจะท�าอะไร”

“จะท�าอะไร!”

“ยกเลิกงานแต่งงาน” พูดจบอันนาก็สะบัดหน้าเดินหนีขึ้น 

ชั้นสองโดยไม่สนใจที่จะหยดุตอบค�าถามของมารดาที่เดนิสวนลงมา

ในชดุนอนและโรลม้วนผมเตม็ศรีษะ

“ทะเลาะอะไรกนัอกีแล้วเองิ เสยีงดงัขึ้นไปถงึข้างบน ดนีะที่
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พ่อไม่ตื่นขึ้นมาอกีคน” พรกมลถอนใจอย่างไม่พอใจ “แม่บอกกี่ครั้ง

แล้วว่าอย่าขดัใจเอย”

“แม่สปอยล์เอยจนนสิยัเสยีหมดแล้ว เลกิได้แล้วค่ะแม่” 

อันนาได้รับการประคบประหงมราวไข่ในหินเพราะเป็นลิ้น

หัวใจรั่วตั้งแต่แรกเกิด เธอต้องผ่าตัดใหญ่ถึงสองครั้งตอนอายุหนึ่ง

ขวบและตอนอายสุบิสี่ ถงึแม้ตอนนี้อนันาจะแขง็แรงเป็นปกตดิแีล้ว 

แต่พ่อกับแม่ก็ยังเคยชินกับการเอาอกเอาใจลูกสาวที่เกิดมาพร้อม

กบัความไม่สมบูรณ์ของร่างกายอยู่เหมอืนเดมิ

“เอิงก็รู ้ว ่าเอยไม่แข็งแรง แม่ไม่อยากให้มีเรื่องกระทบ

กระเทอืนจติใจเอย”

“เอยแขง็แรงดแีล้วค่ะแม่ ไม่เป็นอะไรแล้ว” ทกุวนันี้อนันาใช้

ชวีติเตม็ที่มาก ทั้งเที่ยว ทั้งดื่ม และเข้าฟิตเนสออกก�าลงักายอย่าง

หนักหน่วงเพื่อรักษารูปร่างให้คงที่ เพราะเธอเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า

ว่าความสวยและความเซก็ซี่เป็นจดุเด่นของตวัเอง และสิ่งนี้จะน�าพา

เธอไปพบกบัผู้ชายดีๆ  เพื่อที่จะได้ยกระดบัฐานะตวัเองให้ดขีึ้น

“แต่เองิเป็นพี่ ยงัไงกต็้องยอมน้อง”

“เกิดก่อนแค่สามวินาที ต้องยอมไปตลอดชีวิตเลยเหรอคะ  

ไม่ยตุธิรรมเลย” อลนีาแอบกลอกตามองบน ถ้ารู้ว่าเป็นพี่แล้วต้อง

ยอมน้องแบบไร้เหตุผลแบบนี้ เธอจะไม่ยอมให้หมอดึงตัวออกมา

จากท้องแม่ก่อนเดด็ขาด

“เอาน่า ไม่ว่าจะกี่วนิาทกีถ็อืว่าเป็นพี่ทั้งนั้น” พรกมลบอกด้วย

น�้าเสียงที่อ่อนลงแล้วเข้าไปกอดแขนอลีนาชี้ชวนให้ดูรูปถ่ายสมัยที่

เธอและอนันาเป็นเดก็ในช่วงวยัต่างๆ ตั้งแต่แรกคลอดจนถงึปัจจบุนั 

ซึ่งใส่กรอบแขวนประดับไว้เต็มผนังห้องรับแขก “เอิงดูสิ ตอนเป็น

เด็กเอิงกับเอยรักกันจะตาย ถ่ายรูปกอดกันกลมแทบทุกรูปเลย 
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เหน็มั้ย โตแล้วกอ็ย่าทะเลาะกนัเลยนะ”

อลนีามองรูปของตวัเองและน้องสาวฝาแฝดในวยัต่างๆ แล้ว

มาสะดดุที่รูปตอนทั้งคู่อายสุี่ขวบ รูปนี้ท�าให้เธอนกึถงึใบหน้าเปื้อน

น�้าตาของเดก็หญงิตวัน้อยที่เจอในลานจอดรถของโรงแรมขึ้นมาทนัที

เดก็คนนั้นหน้าเหมอืนเธอกบัอนันาในวยัสี่ขวบมากราวกบัโขก

ออกมาจากพมิพ์เดยีวกนั!

คิรากรหยิบกรอบรูปของหญิงสาววัยประมาณยี่สิบปีที่

ก�าลังเปิดอกเสื้อชุดคนไข้ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา 

เพื่อให้นมทารกในอ้อมกอด ออกจากมอืของไออุน่ที่ร้องไห้หาแม่อยู่

นานเกอืบสามชั่วโมงกระทั่งหลบัไปเมื่อสกัครู่ รูปนี้เป็นรูปที่ ‘เปรม-

อนนัต์’ น้องชายของเขาถ่ายภรรยาและลูกสาวในวยัแรกคลอดเกบ็

ไว้ขณะที่ยงัอยู่โรงพยาบาล

เมื่อย้อนคิดถึงเหตุการณ์เมื่อสี่ปีก่อน ชายหนุ่มก็ทั้งโกรธ 

ตัวเองทั้งเสียใจ เพราะกว่าจะรู้ว่าน้องชายที่เรียกได้ว่าเป็น ‘เด็ก

เนร์ิด’ ที่ไปเรยีนต่อต่างประเทศตั้งแต่เรยีนจบชั้นมธัยมปลายมคีวาม

สมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมมหาวทิยาลยัจนมลีกูด้วยกนักค็อืวนัที่น้องชาย

ของเขาได้จากไปแล้ว

คิรากรยังจ�าวันที่คุณป้าเจ้าของห้องแบ่งเช่าในนิวยอร์กโทร. 

มาบอกว่าเปรมอนันต์ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ดี วันนั้นเขารีบ

จองตั๋วเครื่องบนิเที่ยวที่เรว็ที่สดุ แต่กว่าจะไปถงึ น้องชายของเขาก็

เสยีชวีติแล้ว

คุณป้าเล่าให้ฟังว่า หลังจากภรรยาของเปรมอนันต์คลอด

ลูกสาวได้ราวสามสปัดาห์กเ็ริ่มออกเที่ยวกลางคนืจนทั้งคูท่ะเลาะกนั

เสียงดังหลายครั้ง และครั้งหลังสุด เปรมอนันต์เอาไออุ่นไปฝากไว้
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กบัคณุป้าเพื่อจะออกไปตามภรรยาที่ไม่กลบับ้านมาสามวนัแล้ว แต่

กโ็ชคร้ายถูกคูเ่ดตของภรรยาซึ่งเป็นแก๊งผูม้อีทิธพิลในเมอืงรมุท�าร้าย

จนได้รบับาดเจบ็สาหสั และไปเสยีชวีติที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา 

ต�ารวจนิวยอร์กปิดคดีอย่างรวดเร็วด้วยการสรุปว่าเป็นการทะเลาะ

วิวาทและจับอันธพาลผิวสีสองคนเข้าคุก ซึ่งดูก็รู้ว่าเป็นการรับผิด

แทนหวัหน้าแก๊ง ส่วนแม่ของไออุ่นหายตวัไปตั้งแต่วนันั้น

“คณุแม่ขา กอดไออุ่นหน่อย”

เสียงละเมอเศร้าสร้อยของเด็กหญิงท�าให้คิรากรต้องรีบวาง

กรอบรูปในมือลงแล้วขยับตัวจากท่านั่งพิงหัวเตียงลงนอนกอด

ลกูสาวไว้แนบอก ถงึแม้เธอจะเป็นแค่หลาน แต่เขากเ็ลี้ยงดเูธอด้วย

ตวัเองมาตั้งแต่อายยุงัไม่ถงึหนึ่งเดอืนเตม็ ถ้าถามว่ารกัมากแค่ไหน 

เขากล้าตอบเลยว่า ‘รกัมากกว่าชวีติ’ และเขาจะไม่ยอมให้เธอต้อง

เสยีใจเพราะแม่ใจร้ายอย่างผู้หญงิคนนั้นอกีเดด็ขาด

“คณุพ่อจะกอดหนเูองนะ” คริากรจบูที่หน้าผากของเดก็หญงิ

ด้วยความรกัและสงสารจบัใจ เขาได้แต่หวงัว่าพรุง่นี้เช้าพอตื่นขึ้นมา 

ไออุ่นจะลมืเรื่องที่เกดิขึ้นในคนืนี้ 

ลมืว่าเจอแม่ใจร้ายที่ชาตนิี้ไม่ควรมาเจอกนัอกี!
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2
เอาตัวไปพัวพัน

อลนีานอนไม่หลบัทัง้คนืเพราะพอหลับตาก็เห็นแต่ภาพ

ใบหน้าของเด็กหญิงตัวน้อยที่ร้องไห้สะอึกสะอื้นและเรียกเธอว่า 

‘แม่’ อย่างน่าสงสาร หญงิสาวจะไม่ตดิใจเลย หากเดก็คนนั้นไม่ได้

หน้าเหมอืนเธอกบัอนันาในวยัเดก็ราวกบัโคลนนงิขนาดนั้น

“คนเราจะหน้าเหมอืนกนัได้ขนาดนั้นเลยเหรอ” อลนีาดดีตวั

ออกจากเตียงนอนแล้วพุ่งไปเปิดโน้ตบุ๊กที่ตั้งอยู่บนโต๊ะท�างานมุม

ห้องเพื่อเซิร์ชหา ‘คนหน้าเหมือน’ ซึ่งก็พบว่าบนโลกนี้มีคนหน้า

เหมอืนกนัราวกบัฝาแฝดทั้งที่ไม่ได้เป็นญาตพิี่น้องกนัทั้งในเมอืงไทย

และต่างประเทศมากมายเช่น พี่ตูนเซนิเจิ้น

หญิงสาวเกือบจะท�าใจให้ปล่อยวางได้แล้วถ้าไม่เซิร์ชไปเจอ

นกัแสดงหลายคนที่โพสต์รปูเปรยีบเทยีบรปูของตวัเองกบัรปูของลกู

ในช่วงอายทุี่เท่ากนัลงในเฟซบุก๊และอนิสตาแกรม แม่ลกูหรอืพ่อลกู

แทบทุกคู่ล้วนมีใบหน้าเหมือนกันมากชนิดที่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอุ้ม

ผดิคนออกจากโรงพยาบาล

“อาจจะแค่บังเอิญหน้าเหมือนกันก็ได้มั้ง ไม่น่ามีอะไร

เกี่ยวข้องกัน” ร่างบางในชุดนอนแบบเสื้อเชิ้ตแขนยาวเข้าคู่กับ
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กางเกงขายาวผ้าซาตนิสฟ้ีาสดใส บ่นงมึง�าขณะปิดโน้ตบุก๊แล้วเดนิ

กลับไปทิ้งตัวลงนอนบนเตียงตามเดิม แต่เพียงเสี้ยววินาทีก็เด้งตัว

ลกุขึ้นมาอกีครั้งเพราะฉกุคดิถงึอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ “เอย!”

อลีนากระโดดลงจากเตียงแล้วรีบวิ่งไปหาอันนาที่นอนอยู่ใน

ห้องตดิกนัโดยไม่สนใจว่าตอนนี้เพิ่งตหี้า

“ตื่นขึ้นมาคุยกันเดี๋ยวนี้เลยนะเอย” อลีนาเขย่าร่างของคน

ที่นอนหลบัอยูใ่ต้ผ้าห่มอย่างแรง จนคนถกูปลกุลกุขึ้นมาโวยเสยีงดงั

ทั้งที่ยงังวัเงยี

“มอีะไร คนจะนอน”

“ตอนไปเรียนที่อเมริกาเอยมีลูกใช่มั้ย แล้วตอนนี้เด็กคนนั้น

อยู่ที่ไหน!” เคยมคีนไทยที่โน่นส่งรูปอนันาตอนตั้งท้องมาให้ดู ตอน

นั้นเธอถามอนันาแล้ว ซึ่งได้รบัค�าตอบว่าแค่อ้วนขึ้นเท่านั้น แต่ตอน

นี้เธอเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าถูกหลอกหรอืเปล่า

“ลูกเลกิอะไรที่ไหน ไม่มี้!” คนงวัเงยีตาสว่างขึ้นมาทนัท ีเธอ

เคยทะเลาะกับอลีนามาแล้วครั้งหนึ่งเรื่องท้องหรือไม่ท้อง ตอนนั้น

กว่าจะโกหกให้พี่สาวเชื่อว่าไม่ท้องได้ก็แทบแย่ ไม่คิดว่าเหตุการณ์

ผ่านไปตั้งหลายปีแล้วอลนีายงัจะขดุขึ้นมาถามอกี 

“เอิงเพิ่งเจอเด็กผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนเราสองคนตอนเด็กๆ 

มาก” 

“แล้วไง? หน้าตาเหมอืนเราสองคนแล้วท�าไมต้องเป็นลูกเอย 

ท�าไมไม่เป็นลูกเองิ”

“เพราะเอิงไม่เคยท้อง แต่เอยเคย!” อลีนาโต้กลับเสียงดัง

อย่างมอีารมณ์ เธอรู้ว่าอนันาก�าลงัตั้งใจกวนประสาทเพื่อเบี่ยงเบน

ความสงสยัของเธอ อาการแบบนี้มนัส่อพริธุชดัๆ

“เบาๆ ส ิเดี๋ยวพ่อกบัแม่กไ็ด้ตื่นหรอก” อนันากลวัพ่อกบัแม่
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ที่นอนอยู่ห้องฝ่ังตรงข้ามตื่นมาได้ยนิแล้วจะเป็นเรื่องใหญ่ ถงึแม้พ่อ

กับแม่จะรักและตามใจเธอมาก แต่เรื่องนี้ก็เป็นความผิดร้ายแรงที่

พ่อกบัแม่คงท�าใจยอมรบัได้ยาก แค่เธอหนคีวามผดิเรื่องเปรมอนนัต์

แล้วกลบัมาเมอืงไทยก่อนเรยีนจบเพยีงแค่ปีเดยีว พวกท่านกผ็ดิหวงั

มากพอแล้ว

“ถ้าไม่อยากให้พ่อกับแม่รู้เรื่องก็บอกความจริงมา” อลีนา 

คาดคั้นเสยีงแขง็ “ตอนนั้นที่เอยกลบัมาเมอืงไทยทั้งที่อกีปีเดยีวกจ็ะ

เรยีนจบ มนัเกดิเรื่องอะไรขึ้นกนัแน่”

“มันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้น เอยบอกแล้วไงว่าเอยสงสาร 

พ่อกับแม่ที่ต้องหาเงินส่งให้เอยปีละเป็นล้าน” อันนาทิ้งตัวลงนอน

แล้วดึงผ้าห่มมาคลุมโปงราวกับต้องการหลีกหนีอดีต ซึ่งเปรียบ

เสมือนฝันร้ายที่ตามมาหลอกหลอน ตอนนี้เธอมีอนาคตที่สดใสรอ

อยู ่เธอก�าลงัเดตกบัผูช้ายที่ทั้งหล่อทั้งรวยอย่างมาร์ช เธอจะไม่ยอม

ให้ความผดิพลาดในอดตีมาท�าลายชวีติเธอเดด็ขาด 

ขนาดศวิภทัรที่ก�าลงัจะแต่งงานกนั เธอยงัคดิจะบอกเลกิ แล้ว

เรื่องอะไรจะต้องแคร์เด็กที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดด้วย วันที่เปรมอนันต์

เสยีชวีติ เธอไม่สนใจด้วยซ�้าว่าลูกสาวจะอยู่อย่างไรในมหานครที่ไร้

ญาตขิาดมติร จะมคีนมารบัไปเลี้ยงดหูรอืเปล่า หรอืจะถกูทิ้งให้เป็น

เดก็เร่ร่อนในนวิยอร์ก

“ถ้าเอยไม่ยอมบอก เองิกจ็ะไปถามจากเพื่อนร่วมรุน่ของเอย

ทกุคน ต้องมคีนรู้เรื่องนี้บ้างแหละ” 

คราวนี้อันนาลุกพรวดพราดขึ้นทันทีเพราะรู้ดีว่าพี่สาวไม่ได้ขู่ 

คนอย่างอลีนาพูดจริงท�าจริงเสมอ ลงว่าเธอสงสัยเรื่องเด็กคนนั้น 

เธอกจ็ะต้องตามสบืจนกว่าจะรู้ความจรงิ ทางเดยีวที่จะหยดุอลนีา

ได้ก็คือบอกทุกอย่างที่อลีนาอยากรู้ เพราะถ้าเธอเล่าเอง จะเล่า 
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ยังไงก็ได้ แต่ถ้าให้คนอื่นเล่า รับรองว่าความเหลวแหลกสมัยอยู่

นิวยอร์กต้องถูกแฉหมดเปลือกแน่ โดยเฉพาะการตายของเปรม-

อนันต์ ถึงแม้เธอจะไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าเขา แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า

เธอคอืสาเหตทุี่ท�าให้เขาต้องตายอย่างน่าเวทนา

“เอยยอมบอกกไ็ด้”

“เองิขอความจรงินะ” อลนีาดกัคอ

“ถ้าไม่เชื่อใจกนั เอยกจ็ะไม่เล่า” อนันาแกล้งท�าเป็นน้อยใจ

“เล่ามา อย่าลลีา”

“ตอนเรยีนอยู่ปีสาม เอยไปปาร์ตวีนัเกดิเพื่อน วนันั้นเอยถูก

เพื่อนนกัเรยีนไทยคนนงึมอมเหล้า แล้วเขาก.็..” อนันาท�าเป็นหยดุ

บบีน�้าตาเรยีกความสงสารเมื่อเล่ามาถงึตรงนี้ และกไ็ด้ผลตามคาด 

เธอเหน็อลนีาชกัสหีน้าไม่พอใจมาก

“เลว!”

“เอยก็ไม่คิดว่าเขาจะท�ากับเอยแบบนั้น” อันนาปาดน�้าตา

แล้วตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จต่อไป “หลังจากคืนนั้นเอยก็ท้อง พอ

เอยคลอดเขาก็มาแย่งลูกไปจากเอย เอยไม่ยอมให้ลูกเขาก็ท�าร้าย

ทบุตเีอย แล้วยงัขู่ไม่ให้เอยไปยุ่งกบัลูกอกี”

“ลูกเอยเป็นผู้หญงิใช่มั้ย”

“อื้อ” อนันาเลอืกที่จะไม่โกหกเรื่องนี้เพราะรูว่้าอลนีาคงไม่เชื่อ 

เนื่องจากภาพของเดก็ผู้หญงิคนนั้นยงัตดิตา ตรงึใจเธออยู่ โกหกไป

เดี๋ยวกถ็ูกคาดคั้นเอาความจรงิจนได้

“เกดิเรื่องขนาดนี้ท�าไมเอยไม่บอกคนที่บ้านเลย” เพราะน�้าตา

ที่ไหลออกมาไม่ขาดสายท�าให้อลีนาหลงเชื่อทุกค�าพูดของน้องสาว

อย่างสนทิใจ

“เอยไม่อยากให้พ่อกบัแม่เสยีใจ แล้วกไ็ม่อยากให้เองิผดิหวงั
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ในตวัเอยด้วย” อนันาร้องไห้น�้าตาไหลพรากราวกบัสั่งได้ หากเป็น

นกัแสดง รบัรองว่าเธอต้องกวาดรางวลัจากทกุสถาบนัแน่นอน

“ไม่เปน็ไรนะเอย เรื่องมนัผา่นไปแล้ว” อลนีาบบีมอืปลอบใจ

น้องสาว ถงึแม้จะทะเลาะกนัเป็นประจ�า แต่ลกึๆ แล้วทั้งคู่กร็กักนั

มาก “ตอนนี้เอยแค่บอกเองิมาว่าพ่อเดก็เป็นใคร บ้านอยู่ที่ไหน” 

“เขาชื่อ เปรมอนนัต์ นรเศรษฐ์ธาดา” อนันายอมบอกชื่อและ

นามสกลุจรงิ เพราะคดิว่าเปรมอนนัต์ตายแล้ว อกีอย่าง เธอกค็ดิว่า

เขาเป็นแค่นกัศกึษาทนุฐานะปานกลาง คงไม่มข้ีอมลูให้เซร์ิชหาตาม

อนิเทอร์เนต็ทั่วไป ยากที่อลนีาจะตามหาเจอ

เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้ว อลนีากว็ิ่งกลบัห้องตวัเอง หญงิ

สาวคว้าคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กมาเปิดแล้วเข้ากูเกลิเซริ์ชหาชื่อ ‘เปรม-

อนันต์ นรเศรษฐ์ธาดา’ แต่รูปภาพที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเกือบ

ทั้งหมดกลบัเป็นรูปของชายหนุ่มอกีคนที่มนีามสกลุเดยีวกนั 

‘คริากร นรเศรษฐ์ธาดา’ ผู้ชายที่แสดงตวัว่าเป็นพ่อของเดก็

หญงิผู้น่าสงสารคนนั้น!

ตามประวัติที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ คิรากรเป็นพี่ชายของเปรม-

อนนัต์ อกีทั้งยงัเป็นเจ้าของบรษิทัค้าปลกีและพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย ศูนย์การค้าชั้นน�าหลายแห่ง

ใจกลางกรงุเทพมหานครกเ็ป็นของเขา และล่าสดุกเ็พิ่งเปิดโครงการ

พฒันาพื้นที่เชงิพาณชิยกรรมแบบผสมรมิแม่น�้าเจ้าพระยาที่จะกลาย

เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการนี้ใช้เงิน

ลงทุนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ใน

ประเทศไทย

“โหย...รวยเว่อร์” อลีนาคลิกอ่านข่าวในแวดวงธุรกิจของ

ตระกูล ‘นรเศรษฐ์ธาดา’ ไปเรื่อยๆ แต่ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ
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เปรมอนนัต์เลย มแีต่ข่าวของคริากรเตม็ไปหมด

นอกจากคิรากรจะได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ที่ 

เขี้ยวลากดนิแล้ว เขายงัได้รบัต�าแหน่ง ‘Single Dad’ ที่เนื้อหอมที่สดุ

อกีด้วย มหีญงิสาวมากมายที่เข้าควิรอขอเป็นแม่ให้ลูกสาวตวัน้อย

ของเขา

“คริากรเป็นพ่อของเดก็คนนั้นเหรอ หรอืว่าเดก็คนนั้นจะไม่ใช่

ลูกเอย” หญิงสาวครุ่นคิดอย่างไม่แน่ใจ “แต่เขาก็เป็นพี่ชายของ

เปรมอนนัต์ เขาอาจจะรบัเลี้ยงลูกให้น้องชายกไ็ด้มั้ง”

อลนีาละมอืจากแป้นคยี์บอร์ดแล้วเอื้อมไปหยบิกระดาษโน้ต

กบัปากกามาจดที่อยูท่ั้งที่บ้านและที่ท�างานของคริากรเอาไว้เพื่อจะ

ไปสบืต่อให้รูแ้น่ชดัว่าเดก็ผูห้ญงิคนนั้นใช่ลกูของน้องสาวเธอหรอืไม่ 

ถ้าใช่ เธอคงปล่อยให้หลานสาวมีชีวิตอยู่อย่างว้าเหว่และโหยหา 

ความรกัจากแม่แบบนั้นต่อไปไม่ได้

คิรากรยกถ้วยไข่ตุ๋นนมสดทอปปิงด้วยกุ้งตัวโต ซึ่งเป็น

ของโปรดของไออุน่ที่เขาต้องลงมอืท�าด้วยตวัเองเกอืบทกุเช้ามาวาง

บนโต๊ะอาหาร เป็นจงัหวะเดยีวกบัที่พี่เลี้ยงวยัสี่สบิปีจูงเดก็หญงิใน

ชดุนกัเรยีนชั้นอนบุาลเข้ามาพอด ีชายหนุม่ปลดผ้ากนัเป้ือนสนี�้าตาล

เข้มที่สวมทับอยู่บนเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวออกมาวางไว้ที่มุมโต๊ะ 

แล้วเดินไปอุ้มลูกสาวตัวน้อยมานั่งบนเก้าอี้ส�าหรับเด็กซึ่งเป็นที่นั่ง

ประจ�าของเธอ

“พรุ่งนี้เปลี่ยนเมนูเป็นข้าวผัดแซมอนดีมั้ยคะ” คิรากรถาม

พลางหยบิแปรงหวผีมสชีมพอูนัเลก็ที่พี่เลี้ยงวางไว้ให้ขึ้นมาหวผีมให้

ลูกสาวเพื่อเตรยีมถกัเปียให้เหมอืนทกุเช้า

“ไม่เอาค่ะ ไออุ่นจะทานไข่ตุ๋น”



ณิวาริน  27   

“ทานแต่ไข่ตุ๋นทกุวนัเดี๋ยวกเ็บื่อแย่”

“ไม่เบื่อค่ะ คณุพ่อท�าอร่อย”

คนเป็นพ่อยิ้มพรายเมื่อเหน็ลกูสาวชอบอาหารที่เขาท�าให้ “ถ้า

ไออุ่นไม่เบื่อ คณุพ่อกจ็ะท�าให้ทานทกุวนัเลย”

“คณุพ่อขา...” เดก็หญงิเรยีกเสยีงอ่อยแล้วเงยหน้าขึ้นสบตา

กับคุณพ่อของเธอแวบหนึ่งเหมือนมีความลังเลใจอะไรบางอย่าง 

แล้วก้มหน้าลงมองชามไข่ตุ๋นตรงหน้าตามเดมิ

“ว่าไงคะ” ชายหนุ่มขานรับน�้าเสียงอ่อนโยนพร้อมกับส่งยิ้ม

อบอุน่ให้เดก็น้อย ในขณะที่มอืกย็งัคงสาละวนอยู่กบัการถกัเปีย เมื่อ

เสรจ็ข้างหนึ่งแล้วจงึย้ายไปถกัอกีข้าง

“ไออุ่นอยากไปหาคณุแม่”

มือใหญ่ที่ก�าลังจะติดกิ๊บรูปตัวการ์ตูนที่หางเปียชะงักไปนิด

หนึ่ง เขานึกว่าลูกจะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แล้ว แต่เธอไม่ลืม  

“ไออุน่ไม่อยากอยูก่บัคณุพ่อแล้วเหรอคะ” เขาแกล้งถามกลั้วหวัเราะ 

ทั้งที่ในใจเจบ็แปลบ

“ไออุ่นอยากให้คณุแม่ไปส่งที่โรงเรยีนค่ะ”

“คณุพ่อกไ็ปส่งหนูทกุวนัแล้วไงคะ”

“ไออุ่นอยากให้คุณพ่อกับคุณแม่ไปด้วยกันเหมือนคุณพ่อ 

คณุแม่ของน�้าหอม” เดก็หญงิบอกน�้าเสยีงเศร้าสร้อย จรงิอยู่ที่เพื่อน

ในโรงเรียนไม่ได้มีพ่อแม่ไปส่งพร้อมหน้ากันทุกคน แต่น�้าหอม ซึ่ง

เป็นเพื่อนสนทิที่สดุของเธอมพีร้อม ที่ส�าคญัแม่ของน�้าหอมใจดมีาก

และเผื่อแผ่ความรักมาถงึเธอด้วย นั่นยิ่งท�าให้ไออุ่นอยากมแีม่เป็น

ของตวัเอง

คริากรตดิกิ๊บที่หางเปียทั้งสองข้างให้ลกูสาวเสรจ็แล้วจงึนั่งลง

ที่เก้าอี้ว่างข้างกนัก่อนจะเฉไฉเปลี่ยนเรื่องคยุ “รบีทานไข่ตุน๋ให้หมด
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เร็วเข้า เดี๋ยวไปโรงเรียนแล้วอดเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นกับ

น�้าหอมนะ”

เดก็หญงิตกัไข่ตุ๋นเข้าปากได้สองค�ากว็างช้อนแล้วหนัมามอง

สบตากับคุณพ่อของเธอด้วยแววตาหม่นหมองอีกครั้ง “เมื่อคืนนี้ 

ท�าไมคณุแม่ต้องหนไีออุ่นไปด้วย คณุแม่ไม่รกัไออุ่นเหรอคะ”

ความสะเทือนใจพุ่งขึ้นมาจุกอกจนชายหนุ่มต้องบังคับเสียง

ตัวเองไม่ให้สั่น “ผู้หญิงที่ไออุ่นเจอเมื่อคืนนี้แค่หน้าเหมือนคุณแม่ 

แต่ไม่ใช่คณุแม่นะคะ”

ไออุ่นรับฟังด้วยสีหน้าผิดหวังอย่างรุนแรง แต่ก็ไม่ได้ร้องไห้

งอแงเหมือนเมื่อคืน มีเพียงดวงตากลมใสเท่านั้นที่ฉายแววหม่น-

หมองออกมาอย่างเปิดเผย เพียงเท่านี้ก็ท�าให้คนเป็นพ่อรู้แล้วว่า

ลูกสาวก�าลงัเจบ็ปวดเสยีใจมากแค่ไหน 

ยิ่งคิดคิรากรก็ยิ่งโกรธผู้หญิงคนนั้น ผู้หญิงที่เป็นต้นเหตุให้

น้องชายของเขาต้องตาย และตอนนี้เธอกไ็ด้ท�าลายความสขุที่เคยมี

ของไออุ่นอกีคน ความสขุที่เขาพยายามเตมิเตม็ให้หลานก�าพร้ามา

ตลอดสี่ปีเต็มถูกท�าลายลงด้วยเวลาเพียงหนึ่งนาทีที่ผู้หญิงคนนั้น

ก้าวเข้ามา

คริากรใช้เวลาหลอกล่อไออุ่นให้กนิไข่ตุ๋น ขนมปังปิ้งครึ่งแผ่น 

และนมสดอกีหนึ่งแก้วอยู่นานเกอืบครึ่งชั่วโมงกว่าจะหมด จากนั้น

จึงเดินจูงมือกันมาขึ้นรถสปอร์ตหรูสีด�าวาวที่คนขับรถน�ามาจอดไว้

ให้ที่หน้าตกึ 

ปกตแิล้วชายหนุม่จะขบัรถด้วยตวัเองเป็นส่วนใหญ่เพื่อความ

คล่องตัวและเพื่อความเป็นส่วนตัว ยกเว้นเวลาที่ต้องพาไออุ่นไป 

โรงพยาบาลเท่านั้นที่จะต้องมีคนขับรถให้และต้องมีพี่เลี้ยงไปช่วย

ด้วย เพราะเดก็หญงิกลวัการไปหาหมอมาก ยิ่งถ้ารูว่้าหมอจะฉดียา
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หรอืเจาะสายน�้าเกลอืให้ เธอจะร้องไห้จนโรงพยาบาลแทบแตก เรยีก

ได้ว่าลูกป่วยแต่ละครั้งนี่คืองานช้างส�าหรับคนเป็นพ่อเลยทีเดียว 

เพราะเธอจะงอแง ไม่ยอมกินข้าว ไม่ยอมกินยาและร้องไห้หาแม่

ตลอดเวลา และเหมอืนสวรรคก์ลั่นแกล้ง เพราะไออุ่นป่วยบ่อยมาก 

ต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น ทั้งที่เขาดูแลประคบประหงมเป็น

อย่างดี

ทันทีที่รถของคิรากรขับพ้นประตูรั้วอัลลอยบานใหญ่

ออกมา อลีนาที่ซุ่มอยู่มุมหนึ่งก็รีบเก็บกล้องส่องทางไกลที่ใช้แอบ

ส่องเข้าไปในบ้านเข้ากระเป๋าถือ แล้ววิ่งขึ้นรถของตัวที่จอดแอบไว้

หลงัพุ่มไม้แล้วขบัตามออกไป โดยทิ้งระยะห่างพอสมควรเพื่อไม่ให้

เป็นที่สงสัย แต่ก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของคนช่างสังเกตอย่าง 

คริากรไปได้

ชายหนุม่เริ่มแน่ใจว่าถกูสะกดรอยตามเมื่อมาถงึทางแยกก่อน

ถึงโรงเรียนของไออุ ่นราวหนึ่งกิโลเมตรซึ่งไม่มีจุดให้กลับรถหนี 

จึงจ�าเป็นต้องขับต่อไปให้เร็วที่สุด เพื่อส่งไออุ่นเข้าโรงเรียนอย่าง

ปลอดภยั เนื่องจากเขาไม่รูว่้าคนที่สะกดรอยตามมาจะเป็นศตัรทูาง

ธรุกจิหรอืฝ่ายไหนกนัแน่

คริากรจอดรถที่หน้าโรงเรยีนแล้วอุม้ไออุน่เข้าไปส่งในโรงเรยีน

อย่างรวดเรว็ อลนีาอยากตามเข้าไป แต่ตดิที่ว่าคนที่จะเข้าไปส่งเดก็

ในโรงเรยีนได้ต้องเป็นผูท้ี่มบีตัรผูป้กครอง ซึ่งทางโรงเรยีนเป็นผูอ้อก

ให้เท่านั้น จงึท�าได้แค่เฝ้าสงัเกตการณ์อยู่ด้านนอก แต่เท่าที่เธอเฝ้า

ตดิตามมาตั้งแต่เช้า กพ็อเดาได้ว่าคริากรรกัและดูแลหลานสาวของ

เธอเป็นอย่างดี

คิรากรส่งไออุ่นจนถึงมือครูประจ�าชั้น ก่อนกลับเขาได้ก�าชับ
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กบัครใูห้ช่วยดแูลไออุน่เป็นพเิศษ ซึ่งระบบการรกัษาความปลอดภยั

ของโรงเรยีนนานาชาตแิห่งนี้กแ็น่นหนาพอที่เขาจะวางใจฝากลกูสาว

เอาไว้ในวนัที่สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจ อกีทั้งเขาคดิว่าคนที่สะกด

รอยตามมาน่าจะมีเป้าหมายที่เขา ไม่ใช่ไออุ่น การที่ไออุ่นอยู่ห่าง

จากเขาน่าจะปลอดภยักว่า

“เลิกเรียนแล้วคุณพ่อจะมารับเหมือนเดิมนะคะ” ชายหนุ่ม 

รูปร่างสูงในชุดสูทเนี้ยบกริบสีเทาเข้มย่อตัวลงหอมแก้มลูกสาวเพื่อ

บอกลาเหมอืนที่เคยท�าทกุวนั แต่แล้วกส็มัผสัได้ว่าแก้มของเดก็หญงิ

ร้อนผ่าว อกีทั้งรมิฝีปากเลก็จิ้มลิ้มกแ็ห้งผากและแดงจดัเหมอืนจะมี

ไข้ แต่ยงัไม่ทนัจะได้พดูอะไร ไออุน่กห็นัไปเหน็น�้าหอมที่กวกัมอืเรยีก

ให้ไปเล่นด้วยกันเสียก่อน เด็กหญิงรีบวิ่งไปหาเพื่อนสนิทด้วยท่าที

ร่าเรงิ เมื่อเหน็ลูกสาวยิ้มได้คริากรจงึวางใจในระดบัหนึ่ง

“ผมฝากดูไออุ่นด้วยนะครบั แกตวัรมุๆ เหมอืนจะไม่สบาย” 

คริากรบอกกบัครปูระจ�าชั้นชาวต่างชาตขิองไออุน่เป็นภาษาองักฤษ

ส�าเนยีงอเมรกินัคล่องปรื๋อแล้วเดนิออกมา

ชายหนุ ่มกลับมาที่รถของตัวเองที่จอดอยู ่หน้าโรงเรียน 

ระหว่างนั้นเขายงัรูส้กึเหมอืนถกูสะกดรอยตามอยู่ จงึแกล้งเดนิไปที่

มมุถนนแล้วเลี้ยวเข้าซอยเลก็ๆ ที่อยูห่่างโรงเรยีนออกไปสองช่วงตกึ

ซึ่งเป็นซอยตนัและปลอดคน หากเกดิการต่อสูห้รอืมอีะไรรนุแรงเกดิ

ขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบถงึความปลอดภยัของเดก็นกัเรยีนจ�านวนมาก

ที่ก�าลงัทยอยเดนิเข้าโรงเรยีนแน่นอน

อลีนาแอบตามคิรากรไปด้วยความสงสัยว่าเขาจะเข้าไปท�า

อะไรในซอยนั้น โดยไม่เฉลียวใจเลยว่าก�าลังถูกล่อเข้ามุมอับเพื่อ 

ปิดประตตูแีมว หญงิสาวเดนิเข้ามาถงึกลางซอยแล้วกต้็องแปลกใจ 

เพราะไม่เห็นแม้แต่เงาของคิรากร เธอหันซ้ายหันขวากวาดตามอง
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ไปรอบๆ กไ็ม่เหน็ ยิ่งพบว่าซอยนี้เป็นซอยตนักย็ิ่งแปลกใจ และทนัใด

นั้น เสยีงห้าวทุ้มของคนที่เธอก�าลงัมองหากด็งัขึ้นจากทางด้านหลงั

“ตามผมมาท�าไม”

อลีนาสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะหันมามองเจ้าของเสียงที่ยืนหรี่

ตามองเธออย่างเอาเรื่อง สายตาที่เขามองมา มนัไม่เป็นมติรเอาเสยี

เลย

“ใครบอกว่าฉนัตามคณุมา” เธอปฏเิสธหน้าตายแล้วจะเดนิ

หนีออกจากซอยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ถูกเขาคว้าหมับเข้าที่ 

ต้นแขน “ปล่อยฉนั ไม่งั้นฉนัจะตะโกนเรยีกให้คนช่วย”

“เอาส.ิ..ผมจะได้จบัคณุส่งต�ารวจ”

“ข้อหาอะไรไม่ทราบ” หญงิสาวลอยหน้าถาม เพราะแน่ใจว่า

เขาไม่มหีลกัฐานเอาผดิเธอได้

“สะกดรอยตาม และคณุกอ็าจจะเป็นตวัอนัตรายส�าหรบัผม

กบัลูก” เมื่อเหน็อลนีาท�าท่าจะเถยีง คริากรกร็บีพูดขดัขึ้น “ไม่ต้อง

ห่วงเรื่องหลักฐาน หน้าบ้านผมมีกล้องวงจรปิด หน้าโรงเรียนก็ม ี

CCTV ตามทางหลวงกม็ ีถ้าเชก็ดูต�ารวจต้องรู้แน่ว่าคณุแอบตามผม

มาตั้งแต่หน้าบ้าน”

“ฉนัยอมรบักไ็ด้ว่าฉนัแอบตามคณุมา” เมื่อหมดทางแถ กม็ี

ทางเดียวคือต้องรับสารภาพ และอีกอย่างเธอก็ไม่ได้ตั้งใจจะมา

ทะเลาะกบัเขา เธอแค่อยากมาดูความเป็นอยู่ของหลานสาว

“คณุต้องการอะไร” คริากรยอมปล่อยมอืเมื่อเหน็ว่าหญงิสาว

ไม่คดิหนแีล้ว

“ฉนัแค่อยากมาดวู่าไออุน่เป็นยงัไงบ้าง” เธอรูช้ื่อหลานเพราะ

เมื่อคนืนี้ได้ยนิคริากรเรยีก

“อย่ามายุ่งกับลูกสาวผม” ชายหนุ่มบอกด้วยน�้าเสียงกดต�่า
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น่ากลวั

“ไออุ่นไม่ใช่ลูกคณุ” หญงิสาวแย้งทนัทเีพราะต้องการหลอก

ล่อเอาข้อมูลที่ต้องการ “ฉันเช็กประวัติคุณมาแล้ว คุณไม่เคย

แต่งงาน ไม่เคยมลีูก ไออุ่นน่าจะเป็นลูกของน้องชายคณุ และคณุก็

น่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าฉนัเป็นใคร ระหว่างคณุกบัฉนั ใครกนัแน่ที่มสีทิธิ์

ในตวัไออุ่นมากกว่ากนั”

คริากรจ้องหน้าหญงิสาวตรงหน้าตาแขง็ สนักรามบดเข้าหา

กันแน่นอย่างโกรธจัด แน่นอนเขารู้ว่าเธอคือแม่ของไออุ่น เพราะ

หน้าตาเธอแทบไม่ต่างจากในรูปที่เขามีอยู่เลย “ผมเลี้ยงไออุ่นมา

ด้วยตวัคนเดยีวตั้งแต่แกอายยุงัไม่ถงึเดอืน ถงึจะเป็นแค่หลาน แต่

ผมกร็กัเหมอืนลูก ผมไม่มวีนัยอมให้แม่แบบคณุเข้าใกล้แก”

อลนีาแอบยิ้ม เขาคงคดิว่าเธอเป็นอนันาจรงิๆ “เมื่อคนืคณุก็

เหน็แล้วว่าไออุน่ต้องการแม่มากแค่ไหน คณุจะมากดีกนัไม่ให้แม่ลกู

เจอกนัไม่ได้”

“คณุยงักล้าเรยีกตวัเองว่าแม่อกีเหรอ!” เขาต่อว่าดดุนั “คณุ

ทิ้งลูก ทิ้งสามไีปอย่างเลอืดเยน็ ผู้หญงิอย่างคณุไม่สมควรเป็นแม่

หรอืเป็นเมยีใครทั้งนั้น!”

เมื่อถูกตะโกนใส่หน้า อลนีากม็อีารมณ์ขึ้นมาเหมอืนกนั “ถ้า

น้องชายคณุไม่นสิยัแย่ ท�าร้ายลูกเมยีก่อน ใครจะทิ้ง”

“อยา่โยนบาปใหค้นตาย” คริากรขบกรามแนน่อยา่งโกรธจดั

“เดี๋ยวนะ...เมื่อกี้คณุพูดว่า ‘ตาย’ เหรอ” อลนีาอึ้ง

“ไม่ต้องมาตีหน้าซื่อ” ชายหนุ่มแค่นยิ้มด้วยความขมขื่น 

“เปรมถูกแฟนใหม่ของคุณยิงตายที่นิวยอร์กเพราะไปตามคุณกลับ

มาหาลูก อย่าคดิว่าท�าอะไรไว้ที่โน่นแล้วคนที่นี่จะไม่รู้”

อลนีาทั้งอึ้งทั้งงงไปหมด นี่อนันาโกหกเธออกีแล้วเหรอ!
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แต่ก่อนที่หญิงสาวจะได้ถามซักถามอะไรเพื่อความกระจ่าง 

ครูประจ�าชั้นของไออุ่นก็โทร. มาบอกคิรากรว่าไออุ่นอาเจียนและ 

มไีข้ ให้รบีพาไปโรงพยาบาล

“ฝากคณุครูช่วยดูไออุ่นไว้ก่อนนะครบั ผมจะรบีไปเดี๋ยวนี้”

“ไออุ่นเป็นอะไร” อลนีารบีถามร้อนรนเมื่อคริากรกดวางสาย

“ไออุ่นไม่สบาย ผมต้องรบีพาแกไปหาหมอ” พูดจบเขากว็ิ่ง

ออกไปโดยไม่สนใจว่าก�าลงัคยุเรื่องอะไรค้างอยู่

“ฉนัไปด้วย” 

“ไม่ต้อง” ชายหนุ่มหยุดวิ่งกะทันหันแล้วหันกลับมาห้าม 

เสยีงด ุท�าให้คนที่วิ่งตามหลงัมาพุ่งเข้าชนแผงอกกว้างอย่างจงั ถ้า

เขาไม่ตวดัวงแขนโอบรอบเอวบางไว้ เธอคงร่วงลงไปกองกบัพื้นแล้ว

“ปล่อยฉนั” หญงิสาวดนัตวัเองออกจากการถูกโอบกอดอย่าง

เก้อเขนิ นบัเป็นครั้งแรกที่เธอได้แนบกายอย่างสนทิชดิเชื้อกบัผู้ชาย

ขนาดนี้

“ไม่ต้องท�าหน้าแบบนั้น ผมแค่ช่วยไม่ให้คณุล้ม ไม่ได้อยาก

กอดคณุ”

“ฉันท�าหน้ายังไง” อลีนาตีหน้าขรึมเพื่อกลบเกลื่อนความ 

เขนิอาย แต่ดเูหมอืนว่าแก้มทั้งสองข้างของเธอจะไม่ให้ความร่วมมอื 

เพราะมันร้อนวูบวาบไปหมด และเธอก็แน่ใจว่าตอนนี้มันต้องแดง

จดัฟ้องความรู้สกึที่พยายามเกบ็ซ่อนไว้ในใจหมดแล้วแน่นอน

“ผู้หญงิแบบคณุไม่ใช่ไทป์ผม ไม่ต้องเขนิ” คริากรกดัฟันบอก

ทั้งที่ตัวเองก็แอบใจสั่นหวั่นไหวกับสัมผัสใกล้ชิดเมื่อครู่นี้เช่นกัน ก็

ร่างกายเธอทั้งนุม่นิ่มและหอมกรุน่ เป็นกลิ่นหอมละมนุชวนให้ชื่นใจ 

ไม่เหมอืนกลิ่นน�้าหอมฉนุๆ ที่ผู้หญงิส่วนใหญ่ที่เขารู้จกัใช้กนั 

“แล้วผมก็ไม่มีทางคิดอะไรกับผู ้หญิงของน้องชายตัวเอง 
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เดด็ขาด” เขาบอกหนกัแน่นราวกบัต้องการย�้ากบัตวัเองให้หยดุรูส้กึ

ร้อนวูบวาบกบัผู้หญงิที่ไม่ควรรู้สกึด้วยเดี๋ยวนี้

“ฉนักไ็ม่สนใจคณุเหมอืนกนั ฉนัสนใจแค่ไออุน่คนเดยีว” เธอ

ตอกกลบัให้เท่าเทยีมกบัที่เขาหยามเธอ “อย่ามวัแต่ว่าฉนัอยู่เลย รบี

ไปดูไออุ่นกนัดกีว่า”

“เพราะคุณนั่นแหละที่ท�าให้ผมเสียเวลา” คิรากรต่อว่าเสียง

เข้มแล้วรบีก้าวเรว็ๆ จนเกอืบจะกลายเป็นวิ่งน�าหน้าออกไป

“ดุมว้ากค่ะ คุณลุงขา...” อลีนาบ่นเสียงเบาขณะรีบวิ่งตาม

ไป เธอไม่คดิว่าเขาจะได้ยนิ แต่เขากลบัเหลยีวหลงัมาขงึตาใส่อย่าง

ไม่พอใจ ถ้าไม่ตดิว่าก�าลงัเป็นห่วงไออุ่นอยู่ เธอมั่นใจว่าเขาต้องวิ่ง

กลบัมาจบัเธอหกัคอแน่
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3
ผมต้องการคุณ

คริากรเดนิล่ิวเข้ามาหาไออุน่ในห้องพยาบาลของโรงเรยีน

โดยมีอลีนาวิ่งตามหลังมาติดๆ วินาทีแรกที่ชายหนุ่มเห็นลูกสาว 

ตวัน้อยนอนหมดแรงอยูบ่นเตยีงกใ็จหายวาบ เมื่อครูน่ี้เธอยงัวิ่งเล่น

กับเพื่อนอย่างร่าเริงได้อยู่เลย ผ่านไปไม่ถึงยี่สิบนาทีท�าไมถึงเป็น

แบบนี้ไปได้

“เป็นยังไงบ้างคะไออุ่น” ชายหนุ่มนั่งลงที่ขอบเตียงแล้วก้ม

หน้าลงไปใกล้ใบหน้าเลก็ที่แดงก�่าเพราะพษิไข้ “คณุพ่อจะพาหนไูป

หาคณุลงุหมอนะ”

“ไม่ไปค่ะ ไออุน่ไม่ไปหาคณุลงุหมอ” เดก็หญงิถอยหนพีร้อม

ร้องไห้จ้าเมื่อคนเป็นพ่อยื่นมือเข้าใกล้เพื่อจะอุ้มเธอไปหาหมอ ครู

พยาบาลเข้ามาช่วยปลอบ แต่เธอกย็งัร้องไห้งอแงอยู ่“ลงุหมอฉดียา

เจบ็ ไออุ่นไม่อยากฉดียา”

“ถ้าไออุ่นไม่ฉดียาไออุ่นกจ็ะไม่หาย แล้วกจ็ะไม่ได้มาเล่นกบั

เพื่อนที่โรงเรยีนนะ” คริากรเกลี้ยกล่อมอย่างใจเยน็

“ไออุ่น...ไม่ไป...ไออุ่น...ไม่ฉีดยา” ไออุ่นร้องไห้สะอึกสะอื้น  

น�้าเสียงสั่นเครือขาดห้วงโดยไม่ทันได้สังเกตว่ามีใครบางคนยืนอยู่
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ข้างหลงัคณุพ่อของเธอ

อลนีามองการเจรจาของสองพ่อลกูอย่างชั่งใจอยูค่รูห่นึ่งก่อน

เดนิเข้าไปนั่งที่ขอบเตยีงอกีด้านแล้วใช้ปลายนิ้วเกลี่ยรอยน�้าตาออก

จากแก้มของเดก็หญงิอย่างอ่อนโยน ก่อนจะก้มลงจูบหน้าผากเลก็

มนที่ร้อนผ่าว

“ไม่ร้องนะคะคนเก่ง ไปหาหมอ ไม่มอีะไรน่ากลวัเลย”

น�้าเสยีงอบอุน่ของใครบางคนท�าให้ไออุน่ชะงกัไปนดิหนึ่งแล้ว

เงยหน้าขึ้นมามองคนพูด “คณุแม่...”

อลีนายิ้มรับด้วยรอยยิ้มอบอุ ่นพร้อมอ้าแขนรับเด็กหญิง 

ตวัน้อยที่โผเข้ามากอดเธอไว้แน่น

“คุณแม่มาหาไออุ่นแล้ว” เด็กน้อยร้องไห้ด้วยความดีใจจน

แทบจะลมือาการเจบ็ป่วยของตวัเอง

“แม่มาหาหนูแล้วลูก แม่จะไม่ทิ้งหนูไปไหนแล้วนะคะ” คนที่

สวมรอยเป็นแม่กระชับวงแขนกอดร่างเล็กนุ่มนิ่มไว้แนบอกเพื่อจะ

ส่งผ่านความรกัไปถงึเธอให้มากที่สดุ นกึแล้วเธอกแ็ปลกใจว่าท�าไม

อนันาถงึได้ทิ้งลูกสาวที่น่ารกัขนาดนี้ได้ลงคอ

“คณุแม่จะไม่ทิ้งไออุ่นไปจรงิๆ นะคะ”

“จริงค่ะ แม่เอิงสัญญา” เมื่อเห็นเด็กน้อยดีใจมากขนาดนี้  

อลีนาจึงยังไม่กล้าบอกความจริงว่าแท้จริงแล้วเธอไม่ใช่แม่ตัวจริง 

“แต่ตอนนี้ไออุ่นต้องไปหาคณุลงุหมอก่อนนะคะ หนูตวัร้อนมาก”

“ไออุ่นไม่อยากไป” เด็กหญิงตอบเสียงเบาพลางซบหน้ากับ

อกแม่อย่างออดอ้อน

“ไปเถอะนะ พอไออุ่นหายแล้วเราจะได้ไปเที่ยวกนัไงคะ”

“จรงิเหรอคะ”

“จรงิสคิะ ไออุ่นอยากไปเที่ยวไหนคะ แม่จะพาไปทกุที่เลย”
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“ไออุ่นอยากไปทะเลค่ะ”

“ตกลงค่ะ งั้นพอไออุ่นหายแล้วเราจะไปทะเลกนันะคะ”

“คณุพ่อไปด้วยนะคะ” ไออุ่นหนัไปบอกคณุพ่อของเธอ

“ไออุ่นไปไหน คุณพ่อก็ต้องไปด้วยอยู่แล้ว” คิรากรยื่นหน้า

เข้าไปหอมแก้มลกูสาวที่แนบซบอยูก่บัอกของอลนีา นอกจากเขาจะ

ได้กลิ่นแป้งเด็กที่ไออุ่นใช้เป็นประจ�าแล้วยังมีกลิ่นหอมละมุนจาก 

เนื้อตวัของหญงิสาวที่ลอยคลุง้ปะปนออกมาด้วย และมนักท็�าให้เขา

รู้สกึร้อนวูบวาบจนต้องรบีถอยห่างออกมา

“คณุอุม้ลกูไปขึ้นรถเรว็” อลนีาบอกเมื่อเดก็หญงิยอมโอนอ่อน

ผ่อนตาม

คริากรอุ้มไออุ่นมาขึน้รถทีจ่อดอยูต่รงหน้าโรงเรยีน ส่วน

อลีนาเดินจับมือไออุ่นเดินเคียงกันมาไม่ห่าง ชายหนุ่มจัดให้หญิง

สาวนั่งที่เบาะหลังกับลูกสาวจากนั้นรีบวิ่งขึ้นรถแล้วขับออกไป 

ระหว่างที่ขบัรถกค็อยมองผ่านกระจกส่องหลงัเพื่อเชก็อาการของลกู

เป็นระยะ การพาไออุน่ไปโรงพยาบาลครั้งนี้ถอืว่าราบรื่นกว่าทกุครั้ง

ที่ผ่านมามาก

วนันี้เดก็หญงินอนหนนุตกัอลนีาอย่างสงบ ไม่ร้องไห้ ไม่งอแง 

อกีทั้งท่าทขีองอลนีาที่มต่ีอไออุน่กท็�าให้เขาเบาใจ เขากลวัมาตลอด

ว่าผู้หญิงคนนี้จะกลับเข้ามาท�าให้ลูกสาวของเขาต้องเสียใจอีกครั้ง 

แต่เท่าที่เห็นจากมือที่กุมมือเล็กของไออุ่นไว้ตลอดเวลาก็ท�าให้เขา

อดคดิไม่ได้ว่าเธอน่าจะเป็นห่วงไออุ่นไม่น้อยกว่าเขา

“นี่คุณ เมื่อไหร่จะถึง ไออุ่นตัวร้อนจี๋เลย” อลีนาถามอย่าง

ร้อนรนเนื่องจากอณุหภมูใินร่างกายของเดก็หญงิสงูขึ้นอย่างรวดเรว็

จนน่าตกใจ
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“จะถงึแล้ว” ชายหนุ่มตอบพลางเลี้ยวรถเข้าซอย ขบัตรงมา

อกีราวสองร้อยเมตรกเ็จอประตูทางเข้าโรงพยาบาล

“คณุไม่รู้เหรอว่าลูกไม่สบาย ท�าไมยงัให้แกมาโรงเรยีนอกี”

“ก่อนออกจากบ้านแกยงัไม่เป็นไรเลย” เมื่อตอบออกไปแล้ว 

คริากรถงึนกึได้ว่า น่าจะเป็นเพราะเมื่อคนืนี้เขาพาไออุน่ไปงานแซยดิ

ของมารดา กว่าจะกลบักด็กึ แถมเดก็หญงิยงัร้องไห้ทั้งคนื เพราะ

คนที่ส่งสายตาต�าหนิเขามาจากเบาะหลัง “ไม่ต้องมองผมด้วย

สายตาแบบนั้น ไออุ่นเป็นแบบนี้กเ็พราะคณุ”

“ฉนัเกี่ยวอะไรด้วย”

“หลงัจากเจอคณุเมื่อคนื ไออุ่นกร็้องไห้จะหาแม่ไม่หยดุ ร้อง

อยู่เกอืบสามชั่วโมงจนหลบัไปทั้งน�้าตา”

อลนีาใจหายวาบเมื่อได้ยนิดงันั้น เธอละสายตาจากชายหนุม่

ที่ก�าลังขับรถอยู่แล้วก้มลงมองใบหน้าจิ้มลิ้มน่ารักของเด็กหญิงที่

ก�าลงันอนหลบัเพราะพษิไข้อยูท่ี่ตกัด้วยความสงสารจบัใจ หญงิสาว

ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนที่จะพูดอะไรบางอย่างที่ท�าให้คิรากรต้อง

เหยยีบเบรกจนหวัทิ่ม

“ฉนัขอเอาไออุ่นไปเลี้ยงเองนะ”

“ฝันไปเถอะว่าผมจะยอมให้ไออุน่ไปอยูก่บัแม่แบบคณุ เท่าที่

ผมยอมให้คณุเข้าใกล้แกอยูต่อนนี้กม็ากเกนิไปแล้ว” ชายหนุม่บอก

เสยีงขุน่ก่อนจะก้าวลงจากรถมาเปิดประตูด้านหลงั แล้วอุม้เดก็หญงิ

ที่นอนหลบัออกจากตกัของอลนีา “คณุกลบัไปได้แล้ว”

“ฉันไม่กลับ” หญิงสาวก้าวลงจากรถพลางสวนกลับด้วย 

น�้าเสยีงแขง็กร้าวพอๆ กบัน�้าเสยีงที่เขาออกค�าสั่งกบัเธอ “คณุกน็่า

จะรู้ว่าถ้าไออุ่นตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอฉนัจะเป็นยงัไง”

“ผมรบัมอืกบัไออุ่นได้”
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เขารบัมอืกบัลูกได้กจ็รงิ แต่จะทนเหน็ลูกเสยีใจได้แค่ไหน!

ระหว่างที่อลีนาและคิรากรก�าลังเถียงกันอยู่ เพื่อนร่วมงาน

ของหญงิสาวกโ็ทร.  มาตามให้เข้าออฟฟิศด่วน เพราะงานมปีัญหา 

ท�าให้เธอจ�าใจต้องทิ้งไออุ่นไว้กบัคณุลงุหน้าดชุั่วคราว

“ออฟฟิศตามตวัด่วน ฉนัต้องรบีไป เสรจ็งานแล้วฉนัจะรบีมา

หาไออุ่น” อลนีาบอกแล้วรบีวิ่งออกไป แต่ยงัไปไม่ถงึไหนกว็ิ่งหน้า

ตั้งกลบัมาหาคริากรอกีครั้ง “คณุๆ เดี๋ยวก่อน”

“อะไรของคุณอีก ผมจะรีบพาลูกเข้าไปหาหมอ” ชายหนุ่ม

ชะงักฝีเท้าที่ก�าลังก้าวอย่างรวดเร็วเพื่อพาไออุ่นเข้าไปพบหมอแล้ว

หนัมาพูดอย่างหงดุหงดิ

“ขอเบอร์คณุหน่อย ฉนัจะโทร. มาถามอาการไออุน่เป็นระยะ” 

อลนีายื่นสมาร์ตโฟนของตวัเองให้เขากดเบอร์ให้ ตอนแรกเขาท�าท่า

เหมอืนไม่อยากให้เท่าไร แต่เพราะไม่อยากต่อล้อต่อเถยีงให้เสยีเวลา

จงึยอมกดเบอร์ให้อย่างไม่เตม็ใจนกั 

เมื่อได้เบอร์โทรศพัท์ของเขามาแล้ว อลนีากย็งิเบอร์ของตวัเอง

เข้าเครื่องเขาทนัท ี “เมมเบอร์ฉนัไว้ด้วย มอีะไรกโ็ทร. มาได้ตลอด

เวลา แต่เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกบัไออุ่นเท่านั้นนะ เรื่องอื่นไม่ต้องโทร. 

มา ฉนัไม่อยากคยุกบัคณุลงุหน้าเหวี่ยงแบบคณุถ้าไม่จ�าเป็น”

“พูดอย่างกบัผมอยากคยุกบัคณุนกันี่” คริากรสวนกลบัเสยีง

ดแุล้วรบีอุ้มไออุ่นเข้าไปด้านใน

อลนีารบีวิ่งออกไปขึ้นรถแทก็ซี่ที่มาจอดส่งผูโ้ดยสารที่หน้าตกึ

พอด ีจากนั้นจงึบนัทกึเบอรโ์ทรศพัท์ของคริากรลงในหน่วยความจ�า

ของเครื่องในชื่อ ‘คณุลงุรอ็ตไวเลอร์’ โดยหารู้ไม่ว่า อกีฝ่ายกบ็นัทกึ

เบอร์โทรศพัท์ของเธอเอาไว้ด้วยชื่อที่ไม่ได้ดไีปกว่ากนัเลยคอื ‘Devil 

Mom’
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อลนีาก้าวลงจากรถแทก็ซีท่ีเ่ข้ามาจอดเทยีบบรเิวณหน้า

อาคารส�านักงานขนาดใหญ่ในย่านธุรกิจซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน

และโรงพยาบาลที่ไออุ่นรักษาตัวอยู่ การเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน

ช่วงเช้าที่รถตดิค่อนข้างมากแบบนี้จงึใช้เวลาเพยีงยี่สบินาทเีท่านั้น

หญิงสาวรูปร่างสูงโปร่งในชุดท�างานแบบกางเกงเข้ารูปสีด�า

เข้าคู่กับเสื้อเชิ้ตสีเดียวกัน สวมทับด้วยเสื้อสูทสีเทาควันบุหรี่สไตล์

แคชวลที่พบัแขนขึ้นครึ่งศอก รบีซอยเท้าเข้าไปในอาคาร และด้วย

รองเท้าส้นแหลมสงูสองนิ้วครึ่งท�าให้ลลีาการสบัขาของเธอดูราวกบั

เดนิอยู่บนรนัเวย์ระดบัโลก 

หญิงสาวยิ้มทักทายพนักงานหน้าลิฟต์อย่างคุ้นเคยก่อนจะ

กดลิฟต์ขึ้นไปชั้นยี่สิบแปด ซึ่งเป็นที่ตั้งส�านักงานกองบรรณาธิการ 

VOW MAGAZINE ซึ่งเป็นนติยสารแฟชั่นหวันอกที่มกีารตพีมิพ์และ

จัดจ�าหน่ายในยี่สิบกว่าประเทศทั่วโลก โดยอลีนารับต�าแหน่งเป็น

หวัหน้ากองบรรณาธกิารฝ่ายแฟชั่น งานที่เธอรบัผดิชอบครอบคลมุ

ถงึเนื้อหาคอลมัน์ทั้งในหนงัสอืเล่มและในเวบ็ไซต์

“มีเรื่องอะไรเจอร์รี่ ท�าไมไม่ยอมบอกทางโทรศัพท์” อลีนา

ถามผู้ช่วยซึ่งเป็นเกย์ก้ามปูของเธอทันทีที่ก้าวเข้ามาในห้องท�างาน

ของฝ่ายแฟชั่น “ปกติพี่เข้าออฟฟิศสิบโมง นี่เพิ่งเก้าโมงครึ่ง โทร. 

ตามอยู่ได้ ถ้าเป็นเรื่องไม่ส�าคญันะ แกตายแน่”

“คุณทีน่าให้ตามพี่ไปพบด่วน ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องอะไร” 

เจอร์รี่บอกด้วยสีหน้าหวั่นวิตกมากถึงมากที่สุด เพราะเป็นที่รู้กันดี

ว่ามาทนิาดแุละเฉยีบขาดมากแค่ไหน ลงว่าเรยีกพบด่วนแบบนี้ต้อง

เป็นเรื่องคอขาดบาดตายแน่นอน

มาทนิาเป็นบรรณาธกิารอ�านวยการหรอืที่ทกุคนชอบเรยีกกนั

ว่า Managing Editor เธอเป็นสาวใหญ่วยัสี่สบิหกปี เป็นอดตีนางงาม
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ที่ผันตัวมาเป็นนางแบบที่โลดแล่นอยู่ในวงการแฟชั่นมานานกว่า

ยี่สิบปี จนกระทั่งแต่งงานและมีลูกจึงหยุดอาชีพนางแบบและมา

ท�างานให้แก่นติยสารชื่อดงัแห่งนี้

“น่าจะเกี่ยวกบัคณุแพรวพราวนะ เจ๊เหน็เขามาหาคณุทน่ีาแต่

เช้า พอเข้าห้องคณุทนี่าไม่ถงึห้านาท ีเลขาฯ คณุทนี่ากโ็ทร. มาหา

เอิงที่แผนก จนเจอร์รี่ต้องรีบตามเอิงมานี่แหละ” ปุยฝ้ายผู้มีอาย ุ

มากกว่าอลีนาหลายปีและรั้งต�าแหน่งสไตลิสต์วางมือจากการแปะ

ภาพ reference แฟชั่นปกเซตใหม่ลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด แล้วเงย

หน้าขึ้นมาบอก

“คณุแพรวพราว?” อลนีาทวนชื่อที่ไม่คุ้นหู สหีน้าเตม็ไปด้วย

เครื่องหมายค�าถาม

“เซเลบคนดัง ลูกสาวคุณพิชัยเจ้าของโรงแรมโกลเดนวิวไง  

คนนี้มีข่าวว่าเป็นว่าที่เจ้าสาวของคุณคิม คิรากร ด้วยนะ เห็นว่า

ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก�าลงัเจรจากนัอยู่”

“คมิ คริากร?” ใบหน้าของชายหนุม่รปูหล่อ พ่อของไออุน่ลอย

เข้ามาในห้วงความคดิของอลนีาทนัที

“คณุคมิที่เพิ่งเปิดห้างใหม่รมิแม่น�้าเจ้าพระยานั่นไง วนังานนี่

เชญิดาราคนดงัทั่วทั้งฮอลลวูีดและเอเชยีมาร่วมงานเปิดตวัอย่างยิ่ง

ใหญ่อลงัการ หนงัสอืเรายงัได้รบัเชญิให้ไปท�าข่าวอยู่เลย” ปยุฝ้าย

บอกพลางส่ายหน้าแบบไม่ได้ดั่งใจที่หัวหน้าเธอไม่ค่อยรู้จักเซเลบ 

ทั้งที่ท�างานอยู่ในวงการนี้แท้ๆ 

“เซเลบพวกนี้ดงัจะตาย เองิไม่รู้จกัได้ไง  โดยเฉพาะคณุคมิ 

สุดหล่อของเจ๊ ถึงจะมีลูกแล้วแต่ก็ยังหล่อล�่าน่าหม�่าสุดๆ ถ้าได้ 

สกัครั้งเจ๊จะไม่ลมืพระคณุเลย”

อลนีาได้แต่ท�าหน้าเบ้เมื่อนกึถงึคณุลงุหน้าด ุเรื่องความหล่อ
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เธอไม่เถยีง แต่ความน่ากนินี่เธอขอบาย พดูแต่ละค�านี่ทั้งเข้มทั้งห้วน 

แถมยังชอบตีหน้าดุใส่เธออีก ใครอยากกินก็เชิญ แต่ส�าหรับเธอ 

ต่อให้จดัใส่จานอย่างสวยงามมาวางตรงหน้ากก็นิไม่ลง

“ขอให้ได้ขอให้โดนสมใจนะเจ๊ เอิงรีบไปหาคุณทีน่าก่อน 

ชักช้าเดี๋ยวระเบิดลงอีก” หญิงสาวส่ายหน้าระอาใจกับความบ้า

ผู้ชายหล่อของเพื่อนร่วมงานแล้วรบีเดนิออกไป

อลนีาเข้ามาหามาทนิาทีห้่องท�างาน แต่แพรวพราวกลับ

ไปแล้วเพราะรอไม่ไหว

“คุณทีน่ามีธุระอะไรกับเอิงเหรอคะ” หญิงสาวถามหลังจาก

นั่งลงที่เก้าอี้หน้าโต๊ะท�างานของผู้เป็นเจ้าของห้อง

“คณุแพรวพราวเพิ่งมาหาฉนั” มาทนิาบอกเสยีงเข้มแล้วยดื

หลงัตรงอย่างมอีารมณ์ “หรอืจะเรยีกว่ามาด่ากไ็ด้”

“ด่าเรื่องอะไรคะ” อลนีาตกใจและเริ่มสงัหรณ์ใจว่าเรื่องนี้น่า

จะเกี่ยวกบังานของเธอ เพราะไม่อย่างนั้นมาทนิาคงไม่เรยีกเธอเข้า

มาพบด่วนแบบนี้

“เพราะคอลัมน์นี้ของเธอในเว็บไซต์” มาทินาหันหน้าจอ

คอมพวิเตอร์ที่เปิดเวบ็ไซต์หน้าคอลมัน์ ‘Shining Star’ ซึ่งเป็นคอลมัน์

แซวชดุออกงานของเหล่าดารา นางแบบ และเซเลบคนดงั ซึ่งส่วน

มากจะเป็นการเขยีนแนวชื่นชมมากกว่าจกิกดัในเชงิลบ

“คอลัมน์นี้ก็เขียนชื่นชมตามปกตินี่คะ คุณแพรวพราวจะไม่

พอใจเรื่องอะไรคะ” อลีนากวาดตามองรูปเซเลบสาวคนดังทั้งสี่คน

บนหน้าจอ ทุกคนล้วนสวมชุดราตรีหรูหราสวยงามพร้อมประโคม

เครื่องเพชรมาประชันกันอย่างไม่มีใครยอมใคร “ว่าแต่...คุณ

แพรวพราวคนไหนคะ”
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“เองิ!!!” มาทนิาตบโต๊ะเสยีงดงัปังจนอลนีาสะดุ้งโหยง “เธอ

เป็นคนเขยีนคอลมัน์นี้เอง แต่เธอไม่รู้จกัคนที่เธอเขยีนถงึได้ยงัไง!”

อลีนายิ้มแหยยอมรับผิดแต่โดยดี ทุกเดือนเธอต้องเขียน

คอลมัน์ถงึสามคอลมัน์ แถมยงัต้องดภูาพรวมของเนื้อหาทั้งหมดใน

เวบ็ไซต์อกี มนักต็้องมลีมืกนับ้าง 

อกีทั้งเซเลบสาวทั้งสี่คนที่จบักลุม่กนัให้ช่างภาพถ่ายรปูกผ่็าน

การ ‘โมหน้า’ มาชนดิที่ว่าแทบจะยกเครื่องใหม่ทั้งหน้า และน่าจะ

มาจากฝีมอืหมอคนเดยีวกนัด้วย เพราะใบหน้าของทกุคนคล้ายกนั

มาก ทั้งรูปทรงจมูก ปลายคาง โหนกแก้ม แม้แต่ริมฝีปากก็ฉีด 

ฟิลเลอร์มาจนเตม็อิ่มเซก็ซี่เหมอืนกนัอกี                                                                  

“คณุแพรวพราวคนนี้” มาทนิาชี้ที่รปูของหญงิสาวรปูร่างผอม

เพรียวราวนางแบบซึ่งสวมชุดราตรีเกาะอกสีแดงเบอร์กันดีประดับ

ด้วยครสิตลัระยบิระยบัโชว์เนนิเนื้อขาวอวบ ชายกระโปรงแหวกสูง

ถงึโคนขา 

“ว่าแต่คณุแพรวพราวไม่พอใจเรื่องอะไรคะ”

“เขาไม่พอใจที่เราเลอืกรูปนี้ไปลงเวบ็ไซต์”

“รปูนี้กส็วยดนีี่คะ” อลนีามองไม่เหน็ความผดิปกตใิดในภาพ 

นอกจากความสวยเซ็กซี่ระดับท�าลายล้างของเจ้าของเรือนร่าง 

เย้ายวนใจในแบบที่ผู้ชายส่วนใหญ่ชอบ

“เขาบอกว่ามมุนี้เขาดูขาใหญ่” ถ้ามองไม่ผดิ อลนีาคดิว่าเธอ

เหน็มาทนิาแอบกลอกตามองบนพร้อมถอนหายใจเบาๆ

“ขาใหญ่!?” อลีนายื่นหน้าเข้าไปดูที่หน้าจอแบบใกล้มาก 

จนปลายจมูกแทบจะฝังลงไปในจอขนาดสิบห้านิ้ว “ใหญ่ตรงไหน

คะ”

“ฉันก็ไม่เห็นว่ามันจะใหญ่ตรงไหน” ก่อนที่อลีนาจะเข้ามา  
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มาทินาก็นั่งจ้องหน้าจอแบบเดียวกันไม่มีผิด “เขาเห็นรูปนี้แล้ว 

โกรธมาก เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามและ 

ลดน�้าหนัก แต่มีรูปที่เขาขาใหญ่เผยแพร่ออกไปแบบนี้มันท�าให้

คลินิกของเขาเสียภาพลักษณ์และขาดความน่าเชื่อถือ เขาจะฟ้อง

หนังสือเรา แล้วก็จะฟ้องเธอในฐานะบรรณาธิการและคนเขียน

คอลมัน์นี้ด้วย”

“เรื่องแค่นี้ถงึกบัต้องฟ้องกนัเลยเหรอคะ” อลนีาอึ้งกบัความ

เล่นใหญ่ของแพรวพราว “เดี๋ยวเองิเปลี่ยนรูปให้กไ็ด้ค่ะ จะส่งรูปไป

ให้คณุแพรวพราวเลอืกเองเลย จะได้หมดปัญหา”

“มนัไม่จบง่ายๆ แบบนั้นน่ะส”ิ มาทนิามสีหีน้าล�าบากใจ

“เขายงัต้องการอะไรอกีคะ”

“คุณแพรวพราวอยากให้เธอไปกราบขอโทษเขาด้วยตัวเอง 

และถ่ายคลปิลงเวบ็ไซต์ของเราและเวบ็ไซต์คลนิกิของเขาด้วย”

“แบบนี้มนัมากเกนิไปแล้วนะคะ เองิไม่ผดิ แต่ถ้าเองิท�าให้เขา

ไม่พอใจ เองิยอมขอโทษกไ็ด้ แต่ถงึขั้นกราบและถ่ายคลปิลงเวบ็ไซต์

เองิไม่ยอม ยงัไงเองิกไ็ม่ท�า!” 

“เธอต้องท�า!” มาทนิาออกค�าสั่งเสยีงหนกั “ถ้าเธอไม่ท�า เขา

จะฟ้องเรา มูลค่าความเสียหายเป็นสิบล้านเลยนะเอิง และฉันก็

มั่นใจว่าด้วยคอนเนกชนัที่คณุแพรวพราวม ีเราแพ้คดแีน่”

“นี่มนัเรื่องงี่เง่าที่สดุที่เองิเคยเจอมาเลยนะคะ” 

“ไปท�าใจก่อนก็ได้นะเอิง คุณแพรวพราวให้เวลาเจ็ดวัน”  

มาทินาบอกอย่างเข้าใจความรู้สึกของอลีนา เธอเองก็คิดว่าเรื่องนี้

มนัเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องที่ถกูท�าให้เป็นเรื่องใหญ่เพราะความเสยีหน้า

และความอยากเอาชนะของแพรวพราวเท่านั้นเอง

อลนีาเดนิออกจากห้องท�างานของมาทนิาอย่างเซง็สดุขดี เป็น
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ตายร้ายดียังไงเธอก็จะไม่ยอมก้มกราบผู้หญิงประสาทเสียอย่าง

แพรวพราวแน่ และทนัใดนั้น โทรศพัท์มอืถอืที่อยู่ในกระเป๋ากางเกง

ของเธอก็ดังขึ้น หญิงสาวหยิบโทรศัพท์ออกมาดูและเห็นที่หน้าจอ

ขึ้นชื่อของคนที่โทร. เข้ามาว่า ‘คุณลุงร็อตไวเลอร์’ ก็รบกดรับสาย

ทนัที

“มอีะไรคณุ”

“คณุช่วยมาที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยได้มั้ย” คริากรบอกเสยีง

เครยีด โดยมเีสยีงร้องไห้ของไออุ่นดงัแทรกเข้ามาตลอดเวลา

“เสยีงไออุ่นร้องไห้นี่ แกเป็นอะไร” หญงิสาวถามด้วยความ

เป็นห่วงมากจนดูร้อนรน

“แกตื่นมาไม่เจอคณุกเ็ลยร้องไห้ ผมไม่เคยเหน็แกร้องไห้หนกั

ขนาดนี้มาก่อนเลย คณุช่วยมาหาแกหน่อยได้มั้ย ผมปลอบไม่ไหว

แล้ว” ชายหนุม่ยอมรบัอย่างไม่กลวัเสยีหน้า เวลานี้จะให้เขาท�าอะไร

กไ็ด้เพื่อให้ลูกหยดุร้องไห้

อลีนาอยากจะรีบไปหาไออุ่นทันทีท่ีวางสายจากคิรากร 

แต่กม็งีานส�าคญัที่ต้องจดัการให้เรยีบร้อยก่อน โชคดทีี่มเีจอร์รี่ช่วย 

งานจงึเสรจ็เรว็กว่าที่คดิ แต่กใ็ช้เวลาไปเกอืบสามชั่วโมง ระหว่างที่

ท�างานหญิงสาวก็คอยโทร. บอกไออุ่นเป็นระยะว่าก�าลังจะไปหา 

ท�าให้เด็กหญิงหยุดร้องไห้ได้ชั่วคราว แต่ยังคงงอแงสร้างความ

หนกัอกหนกัใจให้คริากรอยู่มาก

“เจ๊ปุยฝ้าย ประชุมสรุปคอนเซปต์ปกเล่มใหม่เอิงขอเลื่อน 

เป็นพรุ่งนี้นะ บ่ายนี้เอิงมีธุระต้องรีบไปท�า” อลีนาบอกสไตลิสต์ที่

ก�าลังง่วนอยู่กับการเตรียมเอกสารและรูปภาพแฟชั่นประกอบการ

ประชมุอยูท่ี่โต๊ะไม้ตวัยาวกลางห้อง ซึ่งปกตจิะเอาไว้ใช้ส�าหรบัตรวจ

ี
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ปรู๊ฟต้นฉบบัก่อนสั่งพมิพ์เล่มจรงิ

“มเีรื่องอะไรเหรอพี่เองิ ใครเป็นอะไรหรอืเปล่า ท�าไมต้องรบี

ขนาดนั้นด้วย” เจอร์รี่อดสงสยัไม่ได้ “แล้วเมื่อกี้โทร. คยุกบัใครตั้ง

หลายรอบ”

“ลกู...เอ้อ...หลานน่ะ หลานไม่สบายตอนนี้อยูโ่รงพยาบาล พี่

ต้องรบีไปด”ู ตอบเสรจ็อลนีากค็ว้ากระเป๋าถอืขึ้นมาสะพายไหล่แล้ว

วิ่งแจ้นออกไป ปล่อยให้เจอร์รี่กบัปยุฝ้ายมองตากนัปรบิๆ ด้วยความ

งนุงงว่าเธอแอบไปมลีูกมหีลานตั้งแต่เมื่อไร

อลีนากระโดดขึ้นซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่หน้าอาคาร

ส�านักงานแล้วสั่งให้คนขับซิ่งไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด ซึ่งคนขับก็

ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วยการพาเธอมาส่งถึงที่หมายภายใน

เวลาแค่สบินาท ี

“พีๆ่  ถอดหมวกมาคนืผมก่อน” คนขบัมอเตอร์ไซค์ตะโกนลั่น

เมื่อผู้โดยสารสาวจ่ายเงินแล้วรีบวิ่งเข้าตัวอาคารไปทั้งที่ยังสวม

หมวกกนันอ็กอยู่

“โทษทีๆ  พี่รบีมากไปหน่อย” อลนีาวิ่งกลบัมาถอดหมวกกนั-

นอ็กคนืแล้วรบีวิ่งกระหดืกระหอบไปขึ้นลฟิต์ แต่ลฟิต์กค็นเยอะมาก 

จอดแทบทุกชั้น กว่าจะขึ้นไปถึงชั้นสิบสองที่ไออุ่นพักรักษาตัวอยู่ก็

ท�าให้หญงิสาวกระวนกระวายจนอยากจะร้องกรี๊ดออกมาดงัๆ

ภาพแรกที่อลีนาเห็นเมื่อเปิดประตูห้องพักผู้ป่วยเข้าไป

คือคิรากรก�าลังหลอกล่อป้อนโจ๊กให้ไออุ่นอยู่ด้วยความยากล�าบาก 

สภาพเขาเหมอืนคนที่ผ่านสมรภมูริบมาอย่างหนกัหน่วง เสื้อสทูเนี้ยบ 

กรบิที่เหน็เมื่อเช้าถูกถอดทิ้งไว้บนโซฟาที่ตั้งอยู่ชดิผนงัห้อง เสื้อเชิ้ต

แขนยาวสขีาวพบัแขนขึ้นถงึใต้ศอก กระดมุคอเมด็แรกปลดออกและ
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ปมเนกไทกค็ลายออกพอหลวมๆ เพื่อความคล่องตวัในการดูแลลูก

ไออุ่นงอแงมาก ทั้งร้องไห้และปัดมอืพ่อไม่ให้ป้อนอาหาร แต่

เขาก็ใจเย็นกับลูกได้แบบที่ไม่ต้องใช้ความพยายาม ทุกการกระท�า

และทุกค�าพูดที่เขาปฏิบัติต่อไออุ ่นดูอบอุ ่นอ่อนโยนอย่างเป็น

ธรรมชาต ิดูออกเลยว่าเขารกัหลานคนนี้เหมอืนลูกในไส้ และความ

ตั้งใจในการดูแลไออุ่นท�าให้เขาดูน่ารกัขึ้นอกีสองขดี

“แม่มาแล้วไออุน่” หญงิสาวปราดเข้าไปกอดร่างเลก็ป้อมของ

เดก็หญงิในชดุคนไข้ลายการ์ตูนน่ารกั ซึ่งทางโรงพยาบาลจดัท�าขึ้น

เป็นพเิศษส�าหรบัคนไข้เดก็

“คณุแม่มาหาไออุน่แล้ว” เดก็หญงิยิ้มทั้งน�้าตาแล้วกอดคนที่

เธอร้องไห้หามาหลายชั่วโมงไว้แน่นราวกับกลัวว่าแม่จะหายตัวไป

อกี “คณุแม่อย่าหนไีออุ่นไปอกีนะคะ”

“แม่ไม่ได้หนีหนูไปไหนลูก แม่ไปท�างานมาแป๊บเดียวเอง”  

อลนีาเชด็น�้าตาที่แก้มใสที่แดงแจ๋เพราะพษิไข้ของเดก็น้อยแล้วจบูที่

หน้าผากเธอเบาๆ “ไม่ร้องไห้แล้วนะคะคนเก่ง”

“ค่า...คณุแม่อยู่กบัไออุ่น ไออุ่นไม่ร้องไห้แล้ว” 

“เก่งมากค่ะ”

คิรากรมองสองแม่ลูกกอดกันกลมแล้วแอบระบายลมหายใจ

อย่างโล่งอกที่เห็นไออุ่นสงบลง เขาไม่ชอบผู้หญิงคนนี้ก็จริง แต่ก็

ต้องยอมรับว่าเธอมีความส�าคัญต่อหัวใจดวงน้อยของไออุ่นมาก 

และถงึแม้ว่าเขาจะไม่อยากให้เธอเข้าใกล้ไออุน่ แต่กป็ฏเิสธไม่ได้ว่า

ลูกต้องการแม่

“หมอบอกว่าไออุ่นเป็นยังไงบ้าง” อลีนาหันมาถามคิรากร 

ทั้งที่วงแขนยงัโอบร่างเลก็ป้อมไว้แนบอกอย่างปลอบโยนอยู่

“เป็นไข้หวัดใหญ่” เขาตอบอย่างไม่สบายใจนัก “ผมก�าลัง
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พยายามป้อนโจ๊กให้แก จะได้ป้อนยา ถา้แกไม่ยอมทานข้าวทานยา 

หมอคงต้องฉดียาให้”

“ไออุน่ไม่ฉดียา” เดก็หญงิซกุหน้าเข้าหาอกแม่เมื่อได้ยนิค�าว่า 

‘ฉดียา’ ที่เธอกลวันกัหนา

“ถ้าไม่อยากฉดียากต้็องทานข้าวทานยานะคะ” อลนีายื่นมอื

ไปขอชามโจ๊กจากคริากร “แม่ป้อนนะ”

ไออุ่นอดิออดเลก็น้อย แต่สดุท้ายกย็อมให้อลนีาป้อนแต่โดย

ดี แต่กินไปได้แค่สามสี่ค�าก็อาเจียนออกมาจนเปื้อนเสื้อผ้าทั้งของ

ตวัเองและอลนีา 

คิรากรรีบยกถังขยะข้างเตียงขึ้นมารองอาเจียนลูกที่พุ่งออก

มาอีกรอบแล้วช่วยลูบหลังให้ ส่วนอลีนาก็รีบหยิบทิชชูมาเช็ดปาก

และเชด็เสื้อผ้าให้เดก็น้อยอย่างไม่รงัเกยีจและไม่บ่นสกัค�าที่ไออุน่ท�า

เธอเลอะเทอะไปทั้งตวั

“คุณเรียกพยาบาลเข้ามาดูลูกซิ” อลีนาหันมาบอกคิรากร

หน้าตาตื่น เพราะความไม่เคยเลี้ยงเด็กท�าให้เธอไม่รู้จะรับมือกับ

สถานการณ์แบบนี้ยงัไง

“แกแค่อาเจยีน เชด็ตวัเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กโ็อเคแล้ว” คณุพ่อ

เลี้ยงเดี่ยวจ�าเป็นที่เลี้ยงลกูด้วยตวัคนเดยีวมาตลอดเข้าใจธรรมชาติ

ของเดก็ป่วยดี

“แน่นะ” อลนีาถามอย่างไม่วางใจ

“ผมอยู่กับไออุ่นมากกว่าคุณ ผมเข้าใจธรรมชาติของแกดี” 

เขาต�าหนเิธอด้วยสายตาอกีแล้ว “ถอยไป ผมจะเชด็ตวัให้ลูก”

“ฉนัท�าให้แกเอง”

“ท�าเป็นเหรอ” ชายหนุ่มถามอย่างดูแคลน

“กไ็ม่ได้ยากป้ะ?” เธอสวนกลบัอย่างยยีวน
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“ถ้าท�าลูกผมเจบ็ ผมเอาเรื่องคณุแน่”

“ลูกฉนัเหมอืนกนั ใครจะท�าให้ลกูเจบ็” อลนีามองเขาตาเขยีว

แล้วหนัมายิ้มหวานกบัเดก็น้อยที่นั่งหน้าจ๋อยมองพ่อกบัแม่เถยีงกนั 

“แม่จะเชด็ตวัเปลี่ยนเสื้อผ้าให้หนูเองนะ”

“เดี๋ยวผมไปเอาน�้าอุ่นกบัผ้าเชด็ตวัมาให้” 

คริากรเดนิหายเข้าไปในห้องน�้าครูห่นึ่งแล้วกลบัออกมาพร้อม

กะละมังพลาสติกใบเล็กที่ใส่น�้าอุ่นและผ้าขนหนูผืนเล็กส�าหรับ 

เช็ดตัวเด็กมาวางไว้ให้ที่ปลายเตียง จากนั้นเดินไปหยิบเสื้อผ้าชุด

ใหม่ของไออุ่นจากในตู้มาเตรยีมไว้ให้

ชายหนุ่มยืนมองอลีนาเช็ดตัวให้ลูกสาวเขาอย่างใกล้ชิด 

เพราะไม่ไว้ใจว่าแม่อย่างเธอจะดูแลลูกได้ แต่เธอกลบัท�าได้ดกีว่าที่

เขาคดิไว้มาก เธอเชด็ตวัให้ไออุ่นอย่างอ่อนโยน ทกุสมัผสัที่แตะลง

บนผิวเนื้อบอบบางของเด็กน้อยนั้นแผ่วเบาเหลือเกิน อีกทั้งเธอยัง

ชวนเดก็ป่วยคยุจนหวัเราะเสยีงใสได้อย่างไม่น่าเชื่ออกีด้วย

หลงัจากอลนีาท�าให้คริากรวางใจได้ในระดบัหนึ่ง เขากข็อตวั

ลงไปข้างล่าง แล้วกลบัขึ้นมาพร้อมชดุออกก�าลงักายของตวัเองที่มี

ตดิรถอยู่เสมอเผื่อมเีวลาแวะเข้าฟิตเนส

“เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนส”ิ

หญงิสาวมองเสื้อผ้าที่ถูกยื่นมาตรงหน้าแบบงงๆ

“ชดุออกก�าลงักายของผมเอง”

อลนีามองเสื้อผ้าของเขาอย่างลงัเลใจ ยงัไม่กล้ารบัมา

“ผมให้เลย ไม่ได้ให้ยมื เพราะถ้าคณุใส่แล้ว ผมกค็งไม่ใส่อกี” 

เขาบอกหน้านิ่งท�าให้คนฟังฉนุกกึ

“รงัเกยีจฉนั แล้วไม่คดิว่าฉนัจะรงัเกยีจคณุบ้างหรอืไง”

“หรอืคณุจะใส่เสื้อผ้าเป้ือนอ้วกเดนิไปเดนิมาทั้งวนั” เขาย้อน
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ถามพลางจ้องอกเสื้อที่เตม็ไปด้วยคราบอาเจยีนของไออุ่น

“มองอะไร” อลนีารบียกมอืขึ้นกอดอกปกปิดทรวงอก

“ผมมองเสื้อที่เปื้อนอ้วกของคณุ ไม่ได้มองอะไรแบนๆ ที่อยู่ 

ใต้เสื้ออย่างที่คุณก�าลังคิดหรอกน่า” ว่าแล้วเขาก็จับชุดออกก�าลัง

กายยดัใส่มอืเธอ “ไปเปลี่ยนเสื้อผ้า เหมน็ไปทั่วห้องแล้ว”

อลนีาเบห้น้าใสค่นที่บงัอาจมาว่าหน้าอกไซซ์ 36B ของแท้แม่

ให้มาที่เธอภมูใิจนกัหนาว่าเป็น ‘อะไรแบนๆ’ ก่อนจะสะบดัหน้าเดนิ

หนเีข้าห้องน�้า

หญงิสาวหายเข้าไปในห้องน�้าพกัใหญ่แล้วกลบัออกมาในชดุ

ออกก�าลงัผู้ชาย เสื้อของคริากรนั้นตวัใหญ่มาก ใส่แล้วหลวมโคร่ง 

ชายเสื้อคลุมถึงกลางสะโพก แขนยาวเลยข้อศอก กางเกงขาสั้น

ส�าหรบัผูช้ายตวัโตกย็าวเลยเข่าเธอลงไปจนเกอืบครึ่งแข้ง แต่กโ็ชคดี

ที่เป็นแบบเอวยางยดืและมเีชอืกผูกอกีชั้นจงึไม่มปีัญหาในการสวม

“ข�าอะไร” อลนีาถามเสยีงขุ่นเมื่อเหน็คริากรที่เพิ่งป้อนยาให้ 

ไออุน่เสรจ็มองมาที่เธอแลว้พยายามกลั้นข�าอย่างเตม็ที่ แต่เหน็แล้ว

กไ็ม่อยากเชื่อว่าอตีาลงุหน้าดคุนนี้จะยิ้มเป็นด้วย

“ข�าคุณ” เขาตอบตามตรง “คุณใส่ชุดแบบนี้กับรองเท้า 

แบบนี้แล้วเหมือนเด็กกะโปโลที่แอบเอารองเท้าส้นสูงของแม่มาใส่

เล่นเลย”

“ไม่ต้องมาแซวฉนัเลย” หญงิสาวแยกเขี้ยวใส่แล้วเดนิไปนั่ง

ที่โซฟา ก่อนจะถอดรองเท้าส้นสูงออก ตั้งใจว่าจะเดินเท้าเปล่า 

เพราะในห้องกไ็ม่ได้สกปรกอะไร

“ในตู้มีสลิปเปอร์” เขาบอกขณะที่จับไออุ่นให้ล้มตัวลงนอน

แล้วห่มผ้าให้

อลีนาเดินไปหยิบสลิปเปอร์มาสวมตามที่เขาบอกแล้วลาก
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เก้าอี้มานั่งข้างเตยีงของไออุน่ โดยพยายามไม่สนใจสายตาล้อเลยีน

ของชายหนุ่มที่นั่งอยู่อกีฝั่งของเตยีง

“นอนนะคะคนเก่ง ตื่นมาหนูก็จะดีขึ้น” เธอลูบผมเด็กน้อย

อย่างรกัใคร่

“ไออุ่นไม่อยากหลบั เดี๋ยวคณุแม่หายไปอกี”

“แม่จะอยูก่บัหนูตรงนี้ ไม่หายไปไหนแล้วค่ะ” อลนีาเอื้อมมอื

ไปกุมมือเล็กไว้ให้เด็กป่วยสบายใจ “ถ้าไม่เชื่อไออุ่นก็จับมือแม่ไว้ 

นะคะ”

ไออุ่นบีบมืออลีนาไว้แน่นจนหญิงสาวรับรู้ได้ว่าเด็กน้อยกลัว

เธอจะหายไปมากแค่ไหน

ปลอบกันอยู่พักใหญ่กว่าไออุ่นจะยอมหลับ และทันใดนั้น 

ท่ามกลางความเงียบเชียบของห้องพักคนไข้อันกว้างขวางก็มีเสียง

โครกครากดงัขึ้น คริากรที่นั่งอยูฝ่ั่งตรงข้ามเงยหน้าขึ้นมองสบตากบั

อลนีาทนัที

“เสยีงท้องคณุร้องหรอืเสยีงกดชกัโครก” เขาถามหน้าตาย แต่

นยัน์ตาด�าวาวมแีววกวนประสาทอย่างโจ่งแจ้ง

“โหย...นั่นปากเหรอที่พดู” หญงิสาวกดัฟันว่าเสยีงเบา เพราะ

กลวัไออุ่นจะตื่น

“หวิใช่มั้ย” เขาถามหน้านิ่งโดยไม่สนใจท่าทฟีึดฟัดของเธอ

“ไส้จะขาดอยู่แล้ว ตั้งแต่เช้ายงัไม่ได้กนิอะไรเลย”

คิรากรเหลือบมองเวลาที่นาฬิกาหรูราคาหลายแสนที่ข้อมือ 

จงึเหน็ว่าเกอืบบ่ายสองแล้ว “เดี๋ยวผมสั่งอะไรมาให้กนิ กนิเสรจ็แล้ว

เรามเีรื่องต้องคยุกนัอย่างจรงิจงั”

“เรื่องอะไร”

“ผมคดิว่า...ผมต้องการคณุ”
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ค�าพูดสั้นๆ ของเขาท�าให้อลีนาอึ้งไปเหมือนโดนหมัดน็อก 

หญงิสาวแปลความหมายของเขาไม่ออก แต่การที่อยู่ๆ  ผูช้ายมาพดู

แบบนี้กค็งคดิเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจาก  ‘เรื่องอย่างว่า’


