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บทน�ำ

ภายในซอยย่อยเล็กๆ อันเป็นที่อยู่ของบ้านไม้ชั้นเดียว 

ซึ่งเป็นบ้านเช่าที่มต้ีนไม้ขึ้นร่มรื่นให้ร่มเงา บ้านเช่าหลงันี้เมื่อก่อนจะมี

ผู้เช่าหมนุเวยีนเปลี่ยนกนัไปไม่ซ�้าหน้า บางรายอยู่เช่าหนึ่งปี บางราย

ก็สองปี แต่รายล่าสุดที่เช่าอยู่ทุกวันนี้คือผู้ที่เช่าได้นานสุดและจ่าย 

ค่าเช่าไม่เคยขาดตกบกพร่อง จงึอาศยัอยู่ที่นี่มาเจด็ปีแล้ว 

บรเิวณด้านหน้าบ้านมรีั้วเหลก็เตี้ยโปร่งกั้นแนวเขตพื้นที่บ้านเอา

ไว้ ความโปร่งท�าให้มองเหน็เข้าไปถงึตวับ้านได้ แต่ตอนนี้ที่หน้าประตู

รั้วมหีญงิวยักลางคนที่ผมแซมขาวยนืพะวกัพะวนอยู ่สหีน้าบ่งบอกถงึ

ความวุน่วายใจ ดวงตาแดงพอประมาณราวกบัผ่านการร้องไห้มา แล้ว

พอเหน็รถมอเตอร์ไซค์รบัจ้างแล่นเข้ามาจอดหน้าบ้าน โดยมสีาวแรก

รุ่นลงจากรถ น�้าตากค็ลอหน่วยขึ้นมาแทบจะทนัที

“ป้าปรมิ สวสัดคี่ะ”

เดก็หญงิวยัแรกรุน่ในชดุนกัเรยีนปกกะลาสเีรอืยกมอืไหว้ ขณะ

กล่าวทักทายคุณป้าข้างบ้านเช่าที่มีอาชีพท�าขนมกล้วยกับข้าวต้มมัด

ขาย แล้วบางครั้งกจ็ะแบ่งให้หล่อนเอาไปกนิที่โรงเรยีนด้วย

“ขงิ...มานี่ลูกมา” ป้าปรมิเรยีกพลางกวกัมอืให้เดก็หญงิเข้าไป

ใกล้ 



8   สะใภ้ไร้ปีก

คนถูกเรียกเดินเข้าไปอย่างงุนงง แต่ก็ยอมให้คุณป้าข้างบ้าน

กอดแต่โดยด ีแล้วแค่เพยีงเจ้าตวัถูกกอดไว้เท่านั้น คนกอดกร็้องไห้โฮ

ออกมาจนเดก็หญงิตกใจ

“คณุป้าเป็นอะไรไปคะ ร้องไห้ท�าไม”

“ป้า ป้ามขี่าวไม่ดจีะต้องบอกหนู”

ป้าปริมพูดไปก็ร้องไห้ไปจนเด็กหญิงแรกรุ่นใจคอไม่ดี แต่ก็ไม่

อยากคดิอะไรในแง่ร้าย จนกระทั่งหญงิวยักลางคนดนัร่างหล่อนออก

ห่างเล็กน้อย สะอื้นไห้ไม่ยอมหยุด “ตอนนี้พ่อกับแม่ของขิงอยู่โรง-

พยาบาล ทั้งสองคน...เสยีแล้วจ้ะ” 

“ไม่...ไม่จรงิ ป้าปรมิพูดอะไร ป้าปรมิอย่าหลอกขงินะ”

“ป้าพูดความจรงิ เจ้าหน้าที่เขาใช้โทรศพัท์ของพ่อขงิโทร. กลบั

เบอร์สดุท้ายมาบอกเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อน ป้าจะไปหาขงิที่โรงเรยีนแล้ว 

แต่กลวัจะคลาดกนัเลยมาดกัรอที่นี่เพื่อบอกหนู” ป้าปรมิดงึเดก็หญงิ

เข้ามากอด เสียงร้องไห้โฮดังลั่นซอยราวกับหัวใจของใครคนหนึ่งถูก

กระชากออกไปด้วยความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับหนึ่งชีวิต ที่ไม่คิดว่าจะ

ต้องมาเจอเรื่องนี้ในช่วงวยัที่ยงัน้อยแบบนี้!
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1
ผู้ชายที่ชื่ออาคิน

สิบปีต่อมา

ภายในรั้วปูนสีครีมสูงสองเมตรตลอดแนวยาวของพื้นที่สองไร่

กว่า คฤหาสน์หลงัใหญ่สไตล์โมเดริ์นตั้งเด่นเป็นสง่า หลงัคาสนี�้าตาล

เข้มตัดกับตัวบ้านสีครีมนวลตา วงกบหน้าต่างสีขาวตัดกับสีน�้าตาล

อ่อนของผ้าม่าน ด้านหนึ่งของบ้านมีสระน�้าและสวนหย่อมเล็กๆ มี

น�้าตกจ�าลองท�าให้บรรยากาศดูร่มรื่นมากขึ้น ส่วนอีกด้านหนึ่งมีแนว

ต้นไม้อยู่ใกล้กับโรงรถที่จอดรถได้สามคัน แล้วยังมีพื้นที่ด้านหน้า 

ตวับ้านที่สามารถจดังานปาร์ตแีละจอดรถได้อกีห้าคนัอย่างสบายๆ  

บ้านหลังนี้เป็นของตระกูลตรีประพัทธ์ ผู้มีชื่อเสียงในแวดวง

ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ องอาจ ตรปีระพทัธ์ คอืผูท้ี่สร้างชื่อนี้ไว้ให้คนรูจ้กั 

เมื่อหลายสิบปีก่อนเขาถูกรางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เงินก้อน

ใหญ่และน�าเงินก้อนนั้นมาเพิ่มมูลค่าด้วยการลงทุนมุ ่งสู ่ธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัย์

องอาจซื้อที่ดินท�าเลดีไว้เก็งก�าไร เมื่อชีวิตเริ่มมั่นคง องอาจก็

แต่งงานกับสุนทรีย์ ที่เดิมเป็นแค่ลูกสาวเจ้าของร้านขนมหวานเล็กๆ 

แห่งหนึ่ง แต่เมื่อความรักสามารถเอาชนะอุปสรรคระหว่างฐานะได้ 

ความรกัของทั้งสองจงึเปรยีบเสมอืนรกัที่ยิ่งใหญ่
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ตระกลูตรปีระพทัธ์ยิ่งเป็นที่รูจ้กัมากขึ้นในแวดวงอสงัหารมิทรพัย์

และในแง่ของต�านานซนิเดอเรลลาผูโ้ชคดขีองสนุทรย์ี แต่ในขณะที่ชวีติ

ครอบครวัขององอาจกบัสนุทรย์ีก�าลงัเจรญิรุง่เรอืง จู่ๆ องอาจกจ็ากไป

ก่อนวัยอันควรด้วยโรคประจ�าตัว ทิ้งทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลไว้ให ้

สนุทรยี์และลูกทั้งสอง ซึ่งกค็อืปวฒุกิบันงลกัษณ์ ท�าให้สนุทรยี์กลาย

เป็นคณุแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่นั้นมา 

วนัเวลาผ่านไปหลายปี ปวฒุเิรยีนจบคบหาดูใจกบัชลลดา จน

ได้แต่งงานกนัในเวลาต่อมาและมลีูกชายชื่อ อาคนิ ตรปีระพทัธ์ ส่วน

นงลกัษณ์กแ็ต่งงานและออกไปอยูบ้่านสามแีต่ไม่ได้มลีกูด้วยกนั เพราะ

ปัญหาสขุภาพของนงลกัษณ์ท�าให้มลีูกยาก

ครอบครัวตรีประพัทธ์เหมือนจะมีเรื่องดีๆ เข้ามา แต่ปวุฒิกับ

ชลลดาแต่งงานกันได้แปดปีก็หย่า เพราะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน 

ทะเลาะกันบ่อยครั้งแม้ทั้งคู่จะพยายามประคับประคองเท่าไรก็ไม่ได้

ผล 

เมื่อปวฒุหิย่ากบัภรรยาคนแรก กค็รองตวัเป็นโสดอยูน่านหลาย

ปี จนกระทั่งได้พบรกัใหม่กบันารทีี่อายหุ่างกนัมาก ปวฒุติดัสนิใจจด

ทะเบียนสมรสอีกครั้ง เช่นเดียวกับนงลักษณ์ซึ่งพบรักใหม่กับพินิจ  

แต่กว่าจะตกลงใจแต่งงานกนักอ็กีหลายปีต่อมา

แต่ดูเหมือนว่าการแต่งงานใหม่ของปวุฒิจะท�าให้ลูกชายคน

เดียวอย่างอาคินรับไม่ได้ ถึงขั้นขอผู้เป็นย่าไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสทันที 

ที่เรียนจบปริญญาตรี เพื่อจะได้ไม่ต้องทนอยู่ในบ้านหลังเดียวกับ 

แม่เลี้ยง ความสมัพนัธ์ของพ่อลูกจงึมรีะยะห่างมากขึ้น 

อาคินจะกลับเมืองไทยปีละสามครั้งเพราะไม่อยากเจอหน้า 

แม่เลี้ยง จนกระทั่งปวฒุป่ิวยและจากไป เขาจงึกลบัมาเมอืงไทยน้อยลง

เหลือแค่ปีละสองครั้ง โดยทุกครั้งจะไม่ยอมพักที่บ้านตรีประพัทธ์ 

เพราะไม่อยากเหน็หน้าภรรยาของพ่อ 
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แต่มาวนันี้ทกุความคดิ ทกุอคตขิองเขาต้องถูกหยดุลง เมื่อสนุ-

ทรยี์ผู้เป็นย่าได้จากไป เขาจ�าต้องกลบัมาเพื่อท�าหน้าที่ของหลานและ

ทายาทของตรปีระพทัธ์!

“บ้านดโูทรมไปเยอะ” ชายหนุม่ที่เพิ่งลงจากรถแทก็ซี่เปรยพลาง

มองผ่านช่องประตูรั้วอัลลอยเข้าไปยังคฤหาสน์หลังใหญ่ สายฝนที่

โปรยปรายท�าให้เขาไม่อาจโอ้เอ้ รบีไขกญุแจรั้วเลก็เข้าไปภายในบ้าน 

เขามาถึงเมืองไทยตั้งแต่ช่วงสาย แต่กว่าจะเอากระเป๋าและ 

เดินออกมาด้านหน้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าก็กินเวลาไปเกือบชั่วโมง 

แล้วพอเรยีกแทก็ซี่ออกจากสนามบนิเพื่อเข้าเมอืง ฝนกเ็ทกระหน�่าลง

มาแบบไม่ลมืหลูมืตา ท�าเอาการจราจรตดิขดัถงึขั้นจอดสนทิ ไม่แค่นั้น 

ยังมีรถใหญ่และรถยนต์ประมาณสี่คันที่จอดเสียท�าให้รถติดยาวเป็น

กโิล จนค่ามเิตอร์แทก็ซี่ของเขาพุ่งพรวดไปไกลพร้อมกบัเวลาที่เสยีไป

เกอืบสี่ชั่วโมง แต่ในที่สดุเขากม็าถงึบ้านตรปีระพทัธ์จนได้

“ท่าทางจะถูกคณุย่าท�าโทษที่นานๆ ทกีลบัมาเยี่ยมบ้าน”

อาคนิเปรยพลางหวัเราะเสยีงขื่นในล�าคอ ขณะลากกระเป๋าเดนิ-

ทางเดนิกึ่งวิ่งตากฝนตรงไปยงัประตทูี่ตดิกบัโรงรถ พอเข้าไปถงึตรงนั้น

ได้กพ็้นจากเมด็ฝน เขาบดิลูกบดิประตูดู แต่ประตูลอ็กไว้ เขาจงึต้อง

เสยีเวลาไขกญุแจเข้าไป 

“ท�าไมบ้านมืดและเงียบแบบนี้นะ อยู่กันยังไงเนี่ย” ชายหนุ่ม

พมึพ�าแล้วเดนิไปเปิดไฟตรงผนงัด้านหนึ่ง แต่กไ็ม่ตดิ เขาจงึลองเปิด

ไฟทกุดวงแต่กย็งัไม่เป็นผล จงึลองเปิดพดัลมเพดานแล้วกไ็ด้ค�าตอบ

“มนิ่าถงึได้มดืสลวัไปทั้งบ้าน ไฟดบันี่เอง” เขาเปรยพลางถอน

หายใจ ก่อนจะตะโกนร้องเรยีกหาแม่บ้านคนสนทิของคณุย่า

“ป้าจวงอยู่ไหนนะ”

ไม่มีเสียงใครตอบกลับมาแม้แต่คนเดียว แต่จังหวะที่เขาก�าลัง

จะเดนิผ่านส่วนที่เป็นห้องเมด เขากเ็หน็กระดานตารางปฏทินิแปะอยู่
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ที่ผนังหน้าห้องที่จ�าได้ว่าป้าจวงจะต้องเขียนโน้ตส�าคัญแปะไว้ให ้

สาวใช้รู ้บางครั้งกเ็ป็นเรื่องให้ซื้อของ หรอืหากเจ้านายในบ้านมธีรุะต้อง

ไปไหน แม่บ้านกจ็ะจดไว้บนกระดานนี้กนัลมื 

บนกระดานนั้นมโีน้ตแผ่นหนึ่งแปะอยู่ มนัเขยีนว่า

เที่ยงไปวดั จดัการเรื่องเตรยีมอาหาร ของว่าง ดอกไม้ และซื้อ

ของส�าหรบัถวายพระในพธิสีวด

“นี่ไปกนัหมดทั้งบ้านเลยหรอืไง” อาคนิพมึพ�า นิ่วหน้าหงดุหงดิ 

ก่อนจะลากกระเป๋าเดนิทางผ่านโถงทางเดนิตรงไปยงับนัไดทางขึ้นชั้น

สองแล้วหิ้วกระเป๋าขึ้นไปยังห้องนอนของเขา เดินผ่านห้องนอนแรก 

ตรงไปยงัห้องนอนของตนเองที่อยู่ด้านปีกซ้ายของคฤหาสน์ 

เสียงล้อลากพื้นดังครืดๆ ท่ามกลางความเงียบ ความมืดสลัว 

และเสยีงฝนด้านนอกที่ตกไม่ยอมหยดุแม้จะซาลงเลก็น้อยบ้างแล้ว จน

กระทั่งเขามาถงึห้องกเ็ปิดประตเูข้าไปและปิดลง เมื่อนั้นเอง ประตหู้อง

ที่เขาเดนิผ่านไปอดึใจใหญ่กถ็ูกเปิดออก พร้อมกบัที่หญงิสาวคนหนึ่ง

ชะโงกหน้าออกมาดูด้วยความสงสยั

“เสียงอะไร” รสรินหรือขิงเปรยพลางท�าหน้านิ่ว มองซ้ายมอง

ขวาหาที่มาของเสยีงซึ่งคล้ายคนลากกระเป๋า แต่หล่อนกไ็ม่แน่ใจว่าคดิ

ไปเองหรอืไม่ เพราะเสยีงฝนท�าให้แยกเสยีงออกได้ยาก แล้วหล่อนก็

ไม่ได้คดิไปในเชงิเรื่องลี้ลบัด้วย เพราะถ้าสิ่งลี้ลบัที่ว่าเป็นคณุย่าที่เพิ่ง

จากไป หล่อนจะดใีจมากกว่าที่ท่านมาหา

สนุทรย์ีเป็นคนให้ชวีติใหม่แก่หล่อน รบัรสรนิเข้ามาอยูใ่นบ้านตร-ี

ประพทัธ์หลงัจากที่พ่อกบัแม่เสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางรถยนต์ หญงิชรา

รกัและเอน็ดูหล่อนมาก และให้เรยีกตนเองว่า คณุย่าสนุ 

รสรนิใช้ชวีติอยูใ่นบ้านตรปีระพทัธ์เหมอืนหลานสาวคนหนึ่งของ

บ้านหลังนี้อย่างมีความสุข และคิดจะตอบแทนบุญคุณสุนทรีย์ด้วย

การคว้าปริญญามาให้ท่านชื่นใจ แต่ท่านก็จากไปก่อนที่หล่อนจะท�า
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ส�าเร็จ แต่ถึงท่านจะจากไปแล้ว หล่อนก็จะเดินหน้าต่อไป เพื่อเป็น

ความภาคภูมใิจให้แก่ท่านให้จงได้

“ขิงคิดถึงคุณย่าจังค่ะ” รสรินเปรยน�้าตารื้นก่อนจะกะพริบตา

ไล่มนัออกไป แล้วเดนิออกจากห้องตั้งใจจะลงไปข้างล่าง หลงัจากที่

เพิ่งตื่นเป็นรอบที่สองของวนั เพราะเมื่อคนืนี้หล่อนร้องไห้คดิถงึสนุทรย์ี

ที่เพิ่งเสยีชวีติไปเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวาน ท�าให้เช้านี้หล่อนปวดหวัมาก

จนลกุไม่ไหว แม่บ้านกบัสาวใช้จงึให้หล่อนนอนพกัผ่อนให้หายปวดหวั

ก่อน ส่วนเรื่องที่วดั แม่บ้านและสาวใช้ รวมถงึนาร ีภรรยาของปวฒุิ

จะช่วยจดัการดูแลให้

แต่จงัหวะที่หล่อนก�าลงัจะก้าวลงบนัไดกไ็ด้ยนิเสยีงกกุกกัดงัมา

จากห้องนอนของอาคินที่ถูกปิดทิ้งไว้รอเจ้าของ ซึ่งมีการท�าความ 

สะอาดทกุๆ สองวนัและได้รบัการดูแลเป็นอย่างดี

“เสยีงอะไร” หล่อนนิ่วหน้าแล้วเบกิตากว้าง “หรอืว่าเป็นขโมย!”

พอคิดได้ดังนั้นหล่อนก็รีบหยิบโทรศัพท์มือถือในกระเป๋ากาง-

เกงจัมป์สูทที่สวมอยู่ขึ้นมาเตรียมกดโทร. แจ้งต�ารวจ แต่ก็ต้องชะงัก

เมื่อคิดว่าถ้าไม่ใช่ขโมยอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ หล่อนควรดูให้

แน่ใจก่อนว่าไม่ได้คิดไปเอง แต่เพื่อความปลอดภัยจึงวิ่งลงไปหยิบ

ไม้กวาดที่ชั้นล่างขึ้นมาเป็นอาวุธ แล้วกลับขึ้นมาตรงไปยังห้องนอน 

ของอาคนิ

รสรนิสดูหายใจลกึอยู่หน้าประตคูรูห่นึ่งก่อนจะค่อยๆ บดิลกูบดิ

ประตู พยายามท�าให้เกดิเสยีงน้อยที่สดุ เพราะประตูบานนี้ค่อนข้างมี

ปัญหาอยู่ก่อนแล้ว

แกร๊ก!

หญงิสาวกลั้นใจฟังเสยีงภายในห้อง ถ้ามคีนร้ายอยู่ในห้องจรงิ

แล้วรู้ว่ายังมีคนอยู่ในบ้าน คนร้ายอาจจะรีบกระโจนเผ่นหนีไปและ

ท�าให้หล่อนได้ยินความเคลื่อนไหวภายในห้องได้ แต่รอแล้วรอเล่า 
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ทกุอย่างรอบตวักลบัเงยีบกรบิ...หรอืจะไม่ใช่คนร้ายอย่างที่คดิ

‘เอาไงดลี่ะทนีี้ คงต้องดูให้เหน็กนัจะๆ ไปข้างหนึ่ง!’

หล่อนตดัสนิใจแง้มประตูเข้าไปอย่างช้าๆ ให้กว้างพอที่จะโผล่

หน้าเข้าไปได้ สอดส่ายสายตามองไปทั่วบรเิวณ แต่กไ็ม่พบสิ่งผดิปกติ

หรอืใครที่คดิว่าน่าจะม ีหล่อนจงึเปิดประตกูว้างขึ้นอกีนดิแล้วก้าวเท้า

เข้าไปก้าวหนึ่ง ในมอืถอืไม้กวาดไว้มั่น เตรยีมใจว่าถ้ามอีะไรผ่านเข้า

มาในลานสายตา หล่อนจะฟาดไม่ยั้งแน่

เสยีงฟ้าร้องดงัครนืๆ เคล้ากบัเสยีงฝนที่เริ่มตกหนกัอกีครั้งหลงั

จากที่มนัซาไปเพยีงเลก็น้อยก่อนหน้านี้ รสรนิมองหาความเคลื่อนไหว

ภายในห้องนอนอีกครั้ง แต่ก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติเลยสักนิด แต่แล้ว

สายตาของหล่อนกไ็ปปะทะกบักระเป๋าเดนิทางที่เปิดอ้าอยูต่รงทางเข้า

ห้องน�้าที่อยู่ในห้องนอน

“ท�าไมมกีระเป๋าเดนิทางอยูต่รงนั้นล่ะ” รสรนิพมึพ�า แล้วจงัหวะ

นั้นเองที่หล่อนรับรู้ได้ถึงความเคลื่อนไหวด้านหลังพร้อมกับประตูห้อง

ที่ปิดดงัปัง เจ้าตวัคดิหมนุกายหนักลบัมาฟาดไม้กวาดใส่คนที่ยนืแอบ

อยู่หลงัประตู แต่กช็้าไป เพราะหล่อนยงัไม่ทนัได้หมนุกายกถ็ูกผู้ชาย

คนหนึ่งเข้าประชดิตวัจากทางด้านหลงั เขาใช้สองมอืจบัอาวธุหนึ่งเดยีว

ในมอืหล่อนดงึเข้าหาตวั ลอ็กคอหล่อนไว้กบัอาวธุจนหน้าแหงนหายใจ

ไม่ออก

“อื้อ...ปล่อยนะ...ช่วย...ด้วย” หญิงสาวพยายามร้องขอความ

ช่วยเหลอืทั้งที่ถูกด้ามไม้กวาดลอ็กคออยู่ มอืไม้ควานสะเปะสะปะไป

หมด พยายามเตะเท้าไปด้านหลงั หวงัให้โดนหน้าแข้งของคนที่อยูข้่าง

หลัง แต่ก็ท�าได้ยากเหลือเกิน เพราะเขาแข็งแรงและมีพละก�าลังที่ 

ไม่ต้องบอกกร็ู้ว่าเป็นผู้ชายแน่

หล่อนพยายามดิ้นรนอย่างเอาเป็นเอาตาย แต่แล้วจู่ๆ  กร็ูส้กึได้

ว่าคนร้ายผ่อนแรงดงึด้ามไม้กวาดออกเพื่อให้หล่อนหายใจได้ หญงิสาว
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จึงสูดอากาศเข้าปอดเฮือกใหญ่ แล้วก็รับรู้ได้ว่าเขาเหวี่ยงไม้กวาด

กระเดน็ออกไปทางหนึ่ง หล่อนคดิจะวิ่งหนอีอกจากห้อง แต่กช้็าไปอกี

เมื่อถกูคนร้ายดนัให้เดนิไปข้างหน้าอย่างรวดเรว็ แล้วพอถงึเตยีงกว้าง

กโ็ดนเขาผลกัล้มลงบนเตยีงให้หล่อนคว�่าหน้าอยูบ่นนั้น โดยมเีขาตาม

ลงมาคร่อมทบัชนดิไม่ให้หล่อนสามารถขยบัเขยื้อนไปไหนได้เลย

“อกึ...อื้อ...” 

รสรนิร้อง พลกิหน้าตะแคงข้างไม่ให้ใบหน้าถูกกดจมกบัที่นอน 

ความกลวัต่างๆ นานาแล่นเข้าใส่ ทั้งกลวัตาย ทั้งกลวัโดนฆ่า ทั้งกลวั

จะโดนข่มขนืเหมอืนในข่าว น�้าตาของความกลวัเริ่มไหลออกมา แล้ว

พออ้าปากร้องตะโกนได้ หล่อนกร็้องหาคนที่รกัที่สดุ

“ฮอื...คณุย่าช่วยขงิด้วย”

เสยีงร้องเรยีกคณุย่าของหล่อนท�าให้อาคนิชะงกัไป เขาไม่เคย

เจอหล่อนมาก่อน “เธอเป็นใคร!” อาคนิกระชากเสยีงถามพลางกดร่าง

หล่อนให้จมลงกับเตียงนอนมากขึ้น พร้อมกันนั้นก็ใช้มือบีบท้ายทอย

หล่อนไว้เชงิข่มขู่ไปด้วยในตวั

“อย่าท�า...ท�าอะไรฉนัเลย ฮอืๆ อยากได้อะไร...กเ็อาไป อย่าฆ่า

ฉนัเลย” หล่อนกล่าวเสยีงเจอืสะอื้น เพราะกลวัจะถูกบบีคอตายหมก

บ้าน ท�าเอาคนที่คร่อมทับอยู่ยอมผ่อนแรงลงเล็กน้อย แต่ก็ยังคงส่ง

เสยีงขู่ถามมาอยู่ดี

“ฉนัถามว่าเธอเป็นใคร!”

“ขงิ...ขงิอยู่บ้านนี้”

คราวนี้คนที่กดหล่อนอยู่ก็คลายมือออก อาคินมองหญิงสาว

หน้าตาจิ้มลิ้มที่ใบหน้ามีแต่คราบน�้าตาด้วยแววตาหงุดหงิดปนสงสัย 

เขาพยายามประมวลผลจากชื่อที่ได้ยนิ

เขาพลกิร่างหล่อนให้นอนหงายทั้งที่เขายงัคงคร่อมทบัหล่อนอยู่

อย่างไม่ไว้ใจ แต่นั่นเป็นครั้งแรกที่ดวงตาทั้งสองคู่สบกันและได้เห็น
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หน้ากนัและกนัจรงิๆ

รสรินหยุดร้องไห้ในทันที เพราะใบหน้าของคนที่นั่งคร่อมทับ

หล่อนอยู ่เป็นใบหน้าเดียวกับคนที่หล่อนเคยเห็นแทบทุกวันจาก

ภาพถ่ายตั้งโต๊ะในบ้าน แล้วกเ็ป็นผูช้ายคนเดยีวกนักบัคนที่หล่อนแอบ

ชอบข้างเดยีวมาตลอด

“คณุอาคนิ!”

ชายหนุม่ชะงกักบัค�าเรยีกขานของหล่อน ดทู่าหล่อนจะรูจ้กัเขา 

แต่เขานี่ละที่ไม่รู้จักหล่อน เขาพยายามคิดถึงชื่อที่หล่อนบอกเมื่อครู่ 

ขณะพจิารณาเรอืนร่างสาวสะพรั่งในชดุจมัป์สทูสขีาวลายผเีสื้อสดี�าที่

ดูเก๋ไก๋เกนิกว่าจะเป็นชดุส�าหรบัสวมท�างานบ้านได้

‘เอ๊ะ เมื่อกี้บอกว่าชื่อขิง ขิง อืม...เด็กที่คุณย่ารับมาอุปการะ

เลี้ยงดูนั่น ชื่ออะไรนะ ใช่ขงิหรอืเปล่า’ 

อาคนิมองหน้าหล่อนตรงๆ แต่เจ้าตวันั้นกลบัหวั่นไหวด้วยเรื่อง

อื่นแทน 

“คะ...คณุอาคนิ ปล่อยขงิก่อนเถอะค่ะ นะคะ” รสรนิร้องขอเมื่อ

ความกลวัหายไปจงึกลายเป็นความกระดากอายแทน เพราะตอนนี้เขา

นั่งคร่อมทบัหล่อนอยู่ แถมสองมอืกต็รงึแขนทั้งสองข้างของหล่อน และ

ที่หนกัไปกว่านั้น ท่อนบนเขาเปล่าเปลอืย แบบนี้มนัจะล่อแหลมเกนิ

ไปแล้ว!

อาคนิเองกเ็หมอืนจะเพิ่งรู้สกึตวั แต่ในเมื่อยงัไม่ได้ค�าตอบที่น่า

พอใจ เขาจงึปล่อยหล่อนเป็นอสิระไม่ได้ จนกว่าจะแน่ใจว่าหล่อนเป็น

คนในบ้านของเขาจรงิๆ 

“เธอเป็นใคร บอกมาให้ละเอียดซิ ไม่งั้นฉันหักคอเธอทิ้งแน่” 

เขาขู่พลางจ้องหน้าหล่อนนิ่งเสมือนให้โอกาสในการอธิบาย ไม่อย่าง

นั้นเขาจะท�าตามที่บอกแน่ อย่างน้อยกเ็พื่อความปลอดภยัของตวัเขา 

และถ้าหล่อนเป็นพวกตีนแมว เขาก็จะได้ตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้หล่อน
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ขโมยอะไรไปได้

“ขงิอยู่ที่นี่ ขงิได้รบัความเมตตาจากคณุย่าของคณุ ท่านเลี้ยง

ดูขิงมาหลังจากที่ขิงเสียพ่อกับแม่ไป แต่ขิงไม่เคยได้เจอคุณอาคิน 

เพราะคณุกลบับ้านปีละไม่กี่ครั้ง แล้วทกุครั้งขงิกต็ดิไปเรยีนท�าให้คลาด

กันตลอด แต่ขิงจ�าหน้าคุณได้จากรูปถ่ายที่คุณส่งมาให้ท่านทาง

โทรศัพท์มือถือ คุณย่าสั่งให้อัดภาพใส่กรอบรูปไว้ทั่วบ้านเพื่อให้หาย

คดิถงึคณุ”

ค�าอธบิายของหล่อนกระจ่างแจ้งในหวัใจของเขาทนัทวี่าหล่อน

คือหญิงสาวที่เขาไม่เคยเห็นหน้ามาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ถึงแม้

คุณย่าจะเคยให้ดูรูปหล่อนครั้งหนึ่งที่เขามาบ้าน แต่เขาก็ไม่ได้สนใจ

จะจดจ�า เพราะไม่เหน็หล่อนอยู่ในสายตาเลยแม้แต่น้อย

อาคินคิดแล้วขยับกายลงจากตัวหล่อน ถอยลงไปยืนข้างเตียง 

ส่วนคนที่เป็นอสิระได้กร็บีลกุขึ้นนั่งทนัท ีพร้อมกบัปาดคราบน�้าตาออก 

หวัใจยงัเต้นระทกึไม่หาย เพราะตอนแรกคดิว่าเขาเป็นขโมย คดิว่าจะ

โดนฆ่า แต่กลับกลายเป็นว่าเขาคือเจ้าของบ้านตัวจริงเสียอย่างนั้น 

ตอนนี้หล่อนไม่รู้ว่าควรจะพดูหรอืควรจะท�าอะไรต่อ จนกระทั่งเขาเอ่ย

ถาม

“ฉันเห็นชอร์ตโน้ตบนกระดานของป้าจวง แล้วท�าไมเธออยู่ที่

บ้านคนเดยีว ท�าไมไม่ไปที่วดัด้วย”

“ขงิปวดหวัค่ะ ป้าจวงกเ็ลยให้พกัผ่อนต่ออกีนดิก่อนจะตามไป

ที่วัด” หล่อนตอบพลางก้มหน้าเหมือนเด็กท�าความผิดที่ก�าลังโดน

ผู้ใหญ่ดุ

“งั้นกอ็อกไปจากห้องฉนัได้แล้ว!”

ชายหนุ่มรับรู้และออกปากไล่ หงุดหงิดกับท่าทางก้มหน้างุดๆ 

ของหล่อน เขาไม่ชอบคนที่ท�าท่าแบบนี้เลยจริงๆ มันดูเหลาะแหละ  

น่าโมโห เหมอืนคนอ่อนแอที่ท�าอะไรไม่ได้นอกจากท�าตามค�าสั่งคนอื่น
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“ค่ะ คณุอาคนิ”

รสรินรับค�า รีบลุกจากเตียงวิ่งปราดเดียวถึงประตูห้อง โดยมี

อาคินเดินตามมาปิดประตูห้องตามหลังโครมใหญ่ ส่วนคนที่โดนไล่

ออกจากห้องก็กลับไปยังห้องของตนเองด้วยอาการอกสั่นขวัญแขวน

เล็กน้อย ไม่คิดว่าการเจอกันครั้งแรกระหว่างหล่อนกับเขามันจะเป็น

แบบนี้

‘ซวยแน่ขงิ เธอไปท�าให้เขาโกรธ แบบนี้อยู่ยากแล้ว’

หญงิสาวถอนหายใจยาว ก่อนจะเดนิไปเดนิมาอยู่ในห้อง ไม่รู้

จะท�าอย่างไรดี ใจก็อยากจะไปบอกเขาเรื่องก�าหนดการสวดพระ-

อภิธรรมและเรื่องงานที่ต้องท�าให้เสร็จภายในเจ็ดวัน แต่ก็กลัวว่าจะ

โดนเขาตะเพิดใส่อีก เพราะดูเหมือนเขาจะไม่ชอบหน้าหล่อนเอาเสีย

เลย

หล่อนคิดแล้วคิดอีก จนกระทั่งสามสิบนาทีต่อมาก็ได้ยินเสียง

รถยนต์ที่อยู่ในโรงรถสตาร์ตเครื่อง แล้วประตูรั้วอัลลอยหน้าบ้าน 

กถ็ูกเปิดออกด้วยรโีมตหลงัจากที่ไฟเพิ่งมาก่อนหน้านี้ไม่นาน 

เขาคงก�าลังจะออกไปข้างนอกและอาจจะตรงไปที่วัดด้วย 

หล่อนจงึรบีวิ่งลงมาจากชั้นบน แต่กไ็ม่ทนัเสยีแล้ว 

‘คงต้องเตรยีมตวัเตรยีมใจโดนเฉดหวัออกจากบ้านแล้วละขงิ’

รสรนิพมึพ�าในใจแล้วเรยีกรถมอเตอร์ไซค์รบัจ้างที่รูจ้กักนัให้มา

รบั เพราะหล่อนขบัรถไม่เป็น และถงึจะขบัเป็น หล่อนกไ็ม่มสีทิธิ์ที่จะ

น�ารถสองคนัที่จอดอยูใ่นโรงรถของบ้านตรปีระพทัธ์ออกไปขบัได้ง่ายๆ 

รสรินนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมารับหน้าอาคินได้ทันเวลา 

ในสภาพเนื้อตัวเปียกเล็กน้อยเพราะสวมเสื้อกันฝน แต่ถึงอย่างนั้น

หล่อนก็ใจสู้ ตั้งใจจะท�าหน้าที่ส่งคุณย่าสุนอย่างเต็มความสามารถ

หล่อนช่วยจดัเตรยีมและนบัของว่าง รวมทั้งดูแลเรื่องการจดัชดุถวาย
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พระที่จะมาสวดในวนันี้ โดยตลอดเวลาที่หล่อนท�าทกุอย่างนั้น หล่อน

รู้ตวัว่าตกเป็นเป้าสายตาของอาคนิอยูต่ลอด เหมอืนเขาจ้องจบัผดิ จ้อง

หาเรื่องอย่างไรบอกไม่ถูก หล่อนรู้แต่ว่าไม่กล้าหันไปมองเขาตรงๆ 

เพราะกลวัเขาจะใช้สายตานั้นเชอืดหล่อนทิ้งได้

เวลาผ่านไปจนถงึช่วงเยน็ที่ทกุอย่างจดัเตรยีมเรยีบร้อยส�าหรบั

งานสวดพระอภิธรรมวันที่สอง รสรินท�าหน้าที่จุดธูปให้แขกที่มาไหว้

ตามปกต ิหล่อนต้องนั่งพบัเพยีบอยู่ตรงที่จดุธูปอยูต่ลอดเวลา แต่กไ็ม่

ได้ปรปิากบ่นแต่อย่างใด เพราะถอืว่าเป็นสิ่งที่ท�าให้คณุย่าที่รกัยิ่ง 

วนันี้ทกุคนในบ้านตรปีระพทัธ์มาร่วมงานกนัครบ ป้าจวงกบัไหม 

ผู้เป็นแม่บ้านและสาวใช้รูจ้ากรสรนิว่าหล่อนได้เจอกบัอาคนิที่บ้านแล้ว 

จึงไม่แปลกใจที่หล่อนไม่ตื่นเต้นตกใจกับการปรากฏตัวของอาคินเลย

แม้แต่น้อย มเีพยีงนงลกัษณ์ที่เป็นอาแท้ๆ ของอาคนิเท่านั้นที่ท�าเป็น

ตกใจและเอาแต่ร�่าไห้ ท�าท่าว่าโศกเศร้ามากมายจนอาคนิร�าคาญ ส่วน

นารีที่เป็นแม่เลี้ยงก็พยายามอยู่ห่างจากอาคิน เพราะไม่อยากให้เขา

หงดุหงดิหวัเสยี

และเมื่องานสวดพระอภิธรรมในคืนที่สองเสร็จสิ้น แขกเหรื่อก็

ทยอยกลับจนหมดก่อนที่เจ้าหน้าที่วัดจะมาปิดศาลา นงลักษณ์ที่มา

ร่วมพิธีสวดด้วยก็กลับบ้านไปพร้อมกับสามีที่มาร่วมฟังการสวดพระ-

อภธิรรมในตอนงานใกล้เลกิ ส่วนนารเีรยีกแทก็ซี่กลบัไปเองก่อนหน้านี้

แล้วเพื่อหลบหน้าอาคนิและเลี่ยงการปะทะคารมกนัในงาน

อาคินต้องขับรถกลับบ้านโดยมีรสรินและแม่บ้านกับสาวใช้ที่

กลบัมาด้วยกนั ระหว่างทางที่ขบัรถไป เขาสงัเกตได้ว่าคนที่นั่งอยูข้่างๆ 

เอาแต่นั่งเงยีบชวนให้หงดุหงดิและน่าโมโห พร้อมกนันั้นเขากย็งักงัขา

เรื่องของหล่อนอยู่ 

แม้จะคิดว่าการที่คุณย่ารับหล่อนมาอุปการะน่าจะเป็นเพราะ

สงสารและอยากได้คนมาดูแลยามเจ็บป่วย แต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่า
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ท�าไมท่านถงึรบัอปุการะเลี้ยงด ูให้สทิธิ์เสมอืนเป็นหลานสาวจรงิๆ จาก

การบอกเล่าของนงลักษณ์ที่นอกจากจะเอาแต่ร�่าไห้ ก็ยังแขวะเรื่อง 

รสรนิให้เขาฟังไปด้วย

‘คณุแม่น่ะ เลี้ยงด ูส่งเสยีมนั รกัมนัมากอย่างกบัหลานแท้ๆ แก

กร็ะวงัไว้ละกนั มนัน่ะออดอ้อนออเซาะเก่ง ตอนคณุแม่ยงัอยู่ คณุแม่

หวงมนัมาก’

นี่คอืสิ่งที่นงลกัษณ์สรปุหลงัจากเล่าหลายอย่างให้เขาฟัง ซึ่งถ้า

เป็นอย่างที่นงลักษณ์เล่ามาจริง หญิงสาวรสรินคนนี้ก็เป็นคนที่ไว้ใจ 

ไม่ได้อย่างมาก เพราะใช้ความเมตตาของคณุย่าเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่

ตนเอง 

แต่นั่นคอืค�าพูดของนงลกัษณ์ ผู้ที่หาความจรงิใจไม่เจอ เขาจงึ

คดิจะหาทางพสิูจน์ความจรงิข้อนี้ให้ได้

ชายหนุ่มขับรถไปตามเส้นทางก่อนจะเลี้ยวเข้าซอยที่ตรงไปยัง

บ้านตรีประพัทธ์ ไม่นานรถก็แล่นมาจอดหน้าประตูรั้วอัลลอยของ 

บ้าน เขากดรีโมตเปิดประตูรั้วและเคลื่อนรถเข้าไปจอดหน้าตัวบ้าน 

ก่อนจะกดรโีมตอกีครั้งเพื่อปิดประตู

เขาจอดรถได้กก็้าวลงจากรถพร้อมคนอื่นๆ แม่บ้านกบัสาวใช้รู้

หน้าที่ดีจึงรีบเดินเข้าบ้านไปก่อนเพื่อเตรียมน�้าเตรียมท่าให้ เหลือแต่

รสรินที่ยืนหันรีหันขวางไม่รู้ว่าควรท�าตัวอย่างไรดี เพราะถ้าเป็นเมื่อ

ก่อนหล่อนคงเดนิเข้าบ้านตามปกต ิแต่ตอนนี้เจ้าของบ้านคนใหม่กลบั

มาแล้ว หล่อนกบัเขาไม่รู้จกัคุ้นเคยกนัมาก่อน ถ้าหล่อนยงัท�าตวัตาม

ปกต ิเขาอาจจะว่าเอาได้

แต่ดูเหมอืนอาคนิจะรู้ถงึความคดิของหล่อน เขาจงึตดับทด้วย

การสั่ง “ตามไปคยุกบัฉนัที่ห้องรบัแขก”

“ค่ะ” รสรินรับค�าเดินตามเขาไป พอเข้าไปถึงห้องรับแขก

เรยีบร้อย หล่อนกน็ั่งลงบนโซฟาฝั่งซ้ายมอืเขาตามที่เขาอนญุาต
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พอดกีบัที่สาวใช้เอาน�้ามาเสร์ิฟให้ อาคนิจงึสั่งให้สาวใช้ปิดบ้าน

และไปพกัผ่อนได้ ส่วนเขาจะคยุกบัรสรนิต่อ 

คล้อยหลังสาวใช้ไปแล้ว อาคินก็มองหน้าหญิงสาวที่นั่ง

สงบเสงี่ยมอย่างเงยีบๆ จนรสรนิรูส้กึอดึอดั ตวัหดเลก็ลงเรื่อยๆ เพราะ

การมองของเขามนัชวนให้คดิว่า เขาก�าลงัประเมนิว่าจะเขี่ยหล่อนออก

จากบ้านตอนไหนด ี

แต่แล้วจู่ๆ  เขากถ็ามขึ้นมาแบบไม่มป่ีีมขีลุย่ “ชื่อขงิ แล้วชื่อจรงิ

ล่ะชื่ออะไร” 

คนถูกถามสะดุ้ง ไม่ทนัตั้งตวั พอตั้งสตไิด้กร็บีตอบเขากลบัไป 

“รสรนิ หทยัพฤกษ์ ค่ะ”

“อายเุท่าไหร่แล้ว” อาคนิถามต่อ เพราะดจูากหน้าตาของหล่อน

แล้วยังสาวอยู่มาก บวกกับข้อมูลเบื้องต้นที่รู้มาว่าหล่อนอายุห่าง 

จากเขาเป็นสบิปี ค�านวณดูแล้วกค็ดิว่าน่าจะยงัเรยีนหนงัสอือยู่

“ยี่สบิย่างยี่สบิเอด็ค่ะ”

“ก�าลงัเรยีนมหาวทิยาลยัอยู่ใช่ไหม” เขาถามต่อ

“ค่ะ คหกรรมศาสตร์ ปีสามค่ะ” รสรินตอบตามจริงทุกอย่าง 

เพราะอนาคตหล่อนต้องอยู่ภายใต้ความกรุณาปรานีของเขา ถ้าหลัง

งานศพเสรจ็สิ้นแล้วเขาจะไล่หล่อนออกจากบ้าน หล่อนกต็้องท�าตาม

ที่เขาสั่ง หวงัเพยีงว่าเขาจะใจดกีบัหล่อนบ้าง

ฝ่ายอาคินที่มีหลายเรื่องต้องพูดกับหล่อน แต่เห็นว่าตอนนี้มัน

ดกึแล้ว เขาจงึไม่อยากซกัไซ้ไล่เลยีงให้มากความ เอาแค่ท�าความรู้จกั

กนัอย่างคร่าวๆ พอหอมปากหอมคอก่อน 

“ตอนคณุย่าเสยี เธออยู่กบัท่านหรอืเปล่า”

“อยูค่่ะ ขงิอยูด้่วยตอนที่คณุย่าจากไปอย่างสงบ ขงิสวดมนต์ให้

และให้ท่านไหว้พระก่อนที่ท่านจะจากไป” หญงิสาวตอบเสยีงเครอืพร้อม

กับที่น�้าตาคลอหน่วยขึ้นมาแทบจะทันทีเมื่อนึกถึงภาพที่ท่านจากไป 
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แม้มันจะเหมือนกับว่าท่านแค่หลับไป แต่ก็ยังเป็นภาพที่ติดตาและ

สะเทอืนใจหล่อนอย่างมากเลยทเีดยีว

รสรนิพยายามกะพรบิตาไล่น�้าตาไม่ให้มนัหยดลงมา แต่สดุท้าย

กก็ลั้นไว้ไม่อยู ่น�้าตาร่วงต่อหน้าเขาจนต้องยกมอืขึ้นป้ายมนัออกเหมอืน

เดก็ๆ

อาคินมองอย่างไม่สบอารมณ์นัก เขาไม่ได้หงุดหงิดที่หล่อน

ร้องไห้เพราะสูญเสีย แต่หงุดหงิดตรงที่หล่อนมานั่งร้องไห้ต่อหน้าเขา 

ผู้ซึ่งไม่ชอบเหน็ความอ่อนแอของใคร เขาจงึตดับทอย่างร�าคาญ

“ไปพกัผ่อนไป”

รสรนิพยกัหน้ารบั สดูน�้ามกูและเชด็น�้าตาอกีนดิ แต่ตอนที่ก�าลงั

ลุกขึ้นมานั้น ความเหนื่อยล้าท�าให้หล่อนไม่ทันระวัง หัวเข่ากระแทก

กบัโต๊ะรบัแขกจนน�้าในแก้วที่วางอยูบ่นโต๊ะหกกระฉอกใส่ขากางเกงของ 

อาคนิที่อยู่ใกล้

“ขอโทษค่ะ!” หญงิสาวรบีขอโทษอย่างตกใจแม้จะเจบ็ที่หวัเข่า

อยู่แต่เจ้าตัวก็รีบคุกเข่า เปิดกระเป๋าสะพายหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมา

เช็ดน�้าที่หกใส่กางเกงให้เขา มันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติของคนที่ดูแล 

คนอื่นจนชนิ ตดิมาจากการดูแลสนุทรยี์ 

แต่ส�าหรับอาคินที่ไม่คุ้นชินกับการถูกปรนนิบัติแบบนี้ เขาคว้า

ข้อมอืหล่อนพร้อมกบับบีเตอืนให้หล่อนหยดุวุ่นวายกบัเขา 

รสรนิเงยหน้าขึ้นมองอย่างงนุงงแล้วกเ็พิ่งรูต้วัว่าตนเองท�าอะไร

ลงไป “ขอโทษค่ะ ขงิแค่จะช่วยเชด็เฉยๆ”

“แค่น�้าหก ไม่ต้องถงึขั้นลงมาคกุเข่าเชด็ให้หรอก” เขาดใุส่อย่าง

หงดุหงดิ เล่นเอาคนโดนดพุูดอะไรไม่ออกนอกจากค�าว่าขอโทษ

“ขอโทษค่ะ” รสรินก้มหน้าขอโทษทั้งที่ยังนั่งคุกเข่าอยู่กับพื้น

และถูกอาคินจับข้อมือหล่อนไว้ หล่อนจึงพยายามดึงข้อมือออก แต่

อกีฝ่ายกลบัจบัไว้แน่น พอหล่อนเงยหน้าขึ้นมองเพื่อจะขอให้เขาปล่อย 
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เขากท็�าหน้าดใุส่พร้อมกบัถามเหมอืนต่อว่า

“นี่รู้ตวัหรอืเปล่า”

“คะ?” หล่อนท�าหน้างงเหมอืนไม่เข้าใจ 

เขาจงึสรปุสั้นๆ 

“ไม่น่าจะรู้” ชายหนุ่มว่าแล้วก็ยื่นมืออีกข้างมาอังหน้าผาก

หล่อนเพื่อความแน่ใจ ก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วจูงมือหล่อนไปยัง

เคาน์เตอร์เตรยีมอาหารและจดัเตรยีมเครื่องดื่มขึ้นโต๊ะ ซึ่งเขาจ�าได้ว่า

ตรงนั้นมกีล่องยาสามญัประจ�าบ้าน รวมทั้งปรอทวดัไข้อยู่ด้วย

“ยืนรอตรงนี้” เขาสั่งแกมดุแล้วหันไปเปิดตู้ด้านบนเพื่อหยิบ

ปรอทแบบดิจิทัลแล้วน�าไปล้าง ก่อนจะเดินกลับมาหาหล่อนและสั่ง

ห้วนๆ ว่า 

“อ้าปาก”

รสรนิอ้าปากจะแย้ง แต่พอหล่อนอ้าปากเท่านั้น เขากส็่งปรอท

ดจิทิลัที่กดปุม่เตรยีมไว้แล้วเข้าปากหล่อน ชนดิที่เจ้าตวัจ�าต้องหบุปาก

ยอมรบัการวดัไข้แบบมดัมอืชกนี้ไปโดยปรยิาย 

“นี่ไง สามสบิแปดจดุสององศา มไีข้”

“ท�าไมมไีด้ล่ะ” หล่อนพมึพ�าอย่างแปลกใจ ยกมอืขึ้นจบัหน้า-

ผาก จบัแก้มตวัเอง ไม่รู้ตวัเลยว่ามไีข้

“ไปตากฝนมาหรอืเปล่า” เขาถามขณะหนัไปล้างปรอทเพื่อเกบ็

เข้าที่ 

รสรนิพยกัหน้ารบั ท�าหน้าจ๋อย เพราะที่เขาพดูมาเป็นความจรงิ 

ก็หล่อนเพิ่งตากฝนไป ใครจะไปคิดว่ามันจะแสดงอาการเร็วขนาดนี้ 

ทั้งที่ปกตหิล่อนไม่ใช่คนกระหม่อมบางแท้ๆ 

อาคนิหนัมองหล่อนครั้งหนึ่งแล้วส่ายหน้าหงดุหงดิ ก่อนจะหยบิ

ยาจากกระปกุยาลดไข้ เทยาเมด็สขีาวลงบนฝ่ามอืของหล่อนหนึ่งเมด็ 

แล้วจึงหันไปรินน�้าดื่มจากเครื่องกรองน�้าใส่แก้วส่งให้ “ไม่สบายก็หัด
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ดูแลตัวเอง อย่าปล่อยให้เป็นแบบนี้ มันจะกลายเป็นภาระคนอื่น 

ท�างานอะไรกไ็ม่ได้เรื่อง แล้วพรุ่งนี้กไ็ม่ต้องไปช่วยงานที่วดัด้วย”

“แต่ว่า” หล่อนท�าท่าจะค้าน

“ฉนัสั่งอะไรกท็�าตามไป ไม่เข้าใจหรอืไง” เขาดแุละหงดุหงดิใส่

อกี “จ�าไว้ด้วยว่าคนที่ไม่ดแูลตวัเอง จะท�าให้ทกุอย่างพงั ถ้าพรุ่งนี้เธอ

ฝืนไปงานสวดศพ แล้วส่งธูปโดนมือแขกที่มาร่วมงานบาดเจ็บจะว่า 

ยงัไง หรอืเธออยากเป็นส่วนหนึ่งของความผดิพลาด ฉนัคดิว่าแบบนี้

คณุย่าคงไม่ดใีจหรอก”

“ค่ะ” รสรินรับค�าหน้าจ๋อย ทั้งที่เคยได้ยินแม่บ้านพูดอยู่ว่า 

อาคนิเป็นคนเจ้าอารมณ์ หงดุหงดิง่าย เจ้าระเบยีบและคุ้นชนิกบัการ

เป็นคนที่สั่งอะไรแล้วต้องได้ แล้วกไ็ม่ชอบคนอ่อนแอที่ท�าอะไรไม่ดตูวัเอง 

แต่กไ็ม่คดิว่าเขาจะตั้งป้อมกบัหล่อนได้ถงึขนาดนี้เลยจรงิๆ

พอหล่อนกนิยาเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว เขาก�าชบัให้ไปพกัผ่อน ส่วน

ตัวเขาเองตรวจดูความเรียบร้อยของประตูหน้าต่างชั้นล่างก่อนจะปิด

ไฟและขึ้นไปยงัชั้นบน 

แต่จังหวะที่เขาก�าลังจะเดินเลี้ยวไปทางห้องนอนของตนเองก ็

ได้ยนิเสยีงร้องไห้ ตอนแรกเขาคดิว่าหูแว่วไปเอง แต่พอฟังดีๆ  เสยีงนั้น

ดงัมาจากห้องนอนของรสรนิ เขาจงึเดนิไปที่หน้าประตูห้อง แนบหูกบั

บานประตูแล้วเขากไ็ด้ยนิ

“คณุย่าทิ้งขงิไปท�าไม ขงิคดิถงึคณุย่า ฮอืๆ”

เสียงร้องไห้ของหล่อนท�าให้ความหงุดหงิดของอาคินที่มีต่อ

หล่อนลดลง แม้เขาจะยงัคลางแคลงใจและอยากรู้ว่าหล่อนมอีะไรดทีี่

ท�าให้คุณย่าถึงกับต้องรับอุปการะเลี้ยงดูจนแทบจะกลายเป็นหลาน

จรงิๆ ไปแล้ว เขายงัมอีคตอิยู่ลกึๆ ว่าถ้าหล่อนเป็นหญงิสาวที่หวงัใช้

ความรักและความไว้ใจของคุณย่าเป็นใบเบิกทาง เมื่อคุณย่าจากไป 

หล่อนต้องแอบดีใจอย่างแน่นอน แต่รู้สึกว่าเขาจะคาดการณ์ผิดไป 
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เพราะไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลัง หล่อนก็แสดงความเสียใจออกมา

อยู่ด ี

พอคดิอย่างนี้แล้ว มอืที่ยกค้างเตรยีมเคาะประตเูรยีกคนในห้อง

ก็ตกลงข้างตัว เปลี่ยนใจเป็นหมุนกายเดินกลับไปยังห้องของตัวเอง 

ปล่อยให้หล่อนร้องไห้ฟูมฟายต่อไปจนกว่าจะพอใจ ส่วนตัวเขาไม่มี

น�้าตาสักหยาดหยด แม้ว่าเขาจะเศร้า แต่ตอนนี้เขาคือหัวหน้า

ครอบครวั เป็นตรปีระพทัธ์รุ่นต่อไป และยงัมเีรื่องอื่นที่ต้องจดัการอกี

มากมาย น�้าตาช่วยอะไรไม่ได้ แม้แต่การพาคุณย่าที่เขารักกลับมา 

เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ร้องไห้ แต่จะท�าทกุอย่างที่คณุย่าทิ้งไว้ให้อย่างดี

ที่สดุ
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พธิสีวดพระอภธิรรมและฌาปนกจิเสรจ็สิน้ในอกีหนึง่สปัดาห์

ต่อมา แต่ยงัเหลอืเรื่องพนิยักรรมที่ต้องจดัการ การเปิดพนิยักรรมของ 

สนุทรยี์ ตรปีระพทัธ์ จงึมขีึ้นในวนันี้ พร้อมกบัความสงสยัของคนที่ถูก

เรยีกตวัมา

“นี่คณุดนยั คณุเรยีกเราทกุคนมาวนันี้ แต่บอกว่าให้ยายขงิอยู่

ด้วย อย่าบอกนะว่าคุณแม่ยกอะไรให้ยายนี่ด้วย” นงลักษณ์ที่นั่งอยู่

บนโซฟาฝั่งตรงข้ามกับรสรินตั้งค�าถามด้วยความไม่พอใจพลางตวัด

สายตาใส่ตรงๆ เพราะหงดุหงดิหญงิสาวคนนี้อย่างมาก 

เนื่องจากสามีของหล่อนที่ถือเป็นลูกเขยของสุนทรีย์แท้ๆ กลับ

ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมฟังการเปิดพินัยกรรม แต่รสรินที่ถือเป็น

คนนอกวงศ์ตระกลู ไม่เกี่ยวพนัทั้งทางสายเลอืดหรอืทางใด กลบัได้รบั

สทิธิ์ให้อยู่ด้วย แบบนี้จะไม่ให้เคอืงและแปลกใจได้อย่างไรไหว

แต่ใช่ว่ามแีต่นงลกัษณ์คนเดยีวที่แปลกใจ เพราะอาคนิที่นั่งอยู่

บนโซฟาใกล้ๆ กร็ู้สกึแปลกใจเช่นเดยีวกนั 

ความคิดที่เกิดขึ้นท�าให้เขาปรายตามองหล่อนอย่างอยากรู้ว่า

หล่อนรู้อยู่แล้วหรอืไม่ว่าตนเองอาจมชีื่ออยู่ในพนิยักรรมด้วย แต่ท่าที

ของหล่อนที่นั่งตวัลบีแทบจะกลนืหายไปกบัโซฟา ท�าให้เขาคดิเอาเอง

2
เจ้าบ้านคนใหม่



ณัฐกฤตา   27

ว่าหล่อนไม่น่าจะรู้ตวัมาก่อนส�าหรบัเรื่องนี้ 

ฝ่ายรสรินที่รับรู ้ได้ถึงสายตาของเขาก็รู ้สึกอึดอัดหายใจไม ่

สะดวก แทบอยากจะหายตัวไปจากตรงนี้เสียให้ได้ ไม่เคยคิดเลยว่า

ตนจะต้องกลายมาเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพินัยกรรมในครั้งนี้ แถม

หล่อนยงักลวัว่าอาคนิจะไม่พอใจหล่อนเหมอืนอย่างนงลกัษณ์แน่ๆ

ท่าทางไม่สบายใจของรสรินท�าให้นารีที่นั่งอยู่ข้างๆ อดสงสาร

ไม่ได้จงึยื่นมอืมาแตะแขนหญงิสาวอย่างให้ก�าลงัใจ และเข้าใจความ

รู้สกึของรสรนิดวี่าตอนนี้รู้สกึอย่างไร เพราะครั้งแรกที่หล่อนเจออาคนิ

เมื่อหลายปีก่อน ตอนที่สามแีนะน�าให้รูจ้กั หล่อนเองกร็ูส้กึไม่ต่างจาก

รสรนิในตอนนี้เหมอืนกนั

แม้ว่าอาคนิจะเป็นผู้ชายหล่อเหลาชวนมอง แต่กลบักนัเขาเป็น

คนที่แผ่ความรู้สึกกดดันชวนอึดอัด โดยเฉพาะดวงตาคมกล้าคู่นั้นที่

ท�าให้คนถูกมองหลายคนต้องสะดุ้งกลวักนัมานกัต่อนกั

ด้านทนายที่ได้ยินข้อสงสัยของนงลักษณ์ก็ตอบกลับไปแบบ

เรยีบๆ ว่า “เดี๋ยวผมเปิดพนิยักรรมกร็ู้เองแหละครบัคณุนงลกัษณ์” 

ดนัยท�าการเปิดพินัยกรรมตามที่สุนทรีย์ได้ท�าไว้ เริ่มจากที่ดิน

ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน สุนทรีย์ให้ที่ดินนงลักษณ์สามแห่ง ส่วน

อาคินได้ที่ดินและร้านร้อยค�าหวาน รวมทั้งหุ้นของสุนทรีย์ด้วย ส่วน

นารทีี่เป็นสะใภ้ แม้จะเป็นภรรยาคนที่สอง แต่กจ็ดทะเบยีนถกูต้องตาม

กฎหมาย สนุทรย์ีจงึยกบ้านหลงัหนึ่งให้พร้อมกบัเงนิสดอกีจ�านวนหนึ่ง

เพื่อให้นารีใช้เลี้ยงดูลูกสาวตัวน้อยอายุสิบขวบที่เกิดกับปวุฒิ จน

กระทั่งมาถงึทรพัย์สนิชิ้นสดุท้ายที่ส�าคญัที่สดุ นั่นกค็อืบ้านหลงันี้

“ด้วยข้าพเจ้านางสุนทรีย์ ตรีประพัทธ์ ประสงค์ยกบ้านตรี-

ประพัทธ์พร้อมที่ดินขนาดสี่ร้อยหกสิบสามตารางวา ให้แก่นางสาว 

รสริน หทัยพฤกษ์ ทั้งนี้ หากหลานชายของข้าพเจ้า นายอาคิน  

ตรีประพัทธ์ ประสงค์ให้บ้านหลังนี้ตกแก่ตระกูลตรีประพัทธ์สืบต่อไป 
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นายอาคนิ ตรปีระพทัธ์ จะต้องจดทะเบยีนสมรสกบันางสาวรสรนิ หทยั-

พฤกษ์ ให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อนึ่ง หากเกดิการหย่าร้างก่อน

หนึ่งปี บ้านตรีประพัทธ์จะถูกประกาศขายทอดตลาด ทั้งนายอาคิน 

ตรปีระพทัธ์ และนางสาวรสรนิ หทยัพฤกษ์ จะต้องออกจากบ้านหลงั

นี้ทันที แต่หากครบหนึ่งปีแล้วทั้งสองตกลงปลงใจที่จะหย่ากัน บ้าน 

ตรปีระพทัธ์จะตกเป็นของนายอาคนิ ตรปีระพทัธ์ ส่วนนางสาวรสรนิ

จะได้เพยีงแค่สนิสมรสเท่านั้น”

สิ้นเสียงของทนายดนัย ทั่วทั้งห้องก็เหมือนกับจะมีใบไม้ปลิว

และอากาศหนาวเหนบ็ขึ้นมาในทนัใด นงลกัษณ์นั้นอ้าปากค้างอึ้งกบั

พินัยกรรม ส่วนอาคินรู้สึกเหมือนตนเองถูกหมัดกระแทกเข้าใส่หน้า

อย่างจงั นารเีองกน็ิ่งอึ้งไม่แพ้กนั มเีพยีงรสรนิคนเดยีวที่อยากร้องไห้

กับพินัยกรรมนี้ เพราะสุนทรีย์ดันยกบ้านที่ใหญ่ราวกับคฤหาสน์ให้

หล่อน แบบนี้ยุ่งแน่ๆ!

“ขงิไม่เอาได้ไหมคะคณุดนยั ขงิไม่ต้องการค่ะ” หญงิสาวโพล่ง

ปฏเิสธออกไปแทบจะทนัท ีแต่กลบัโดนทนายดกุึ่งเตอืนมา

“หนูขงิ หนูก�าลงัดูถูกค�าสั่งเสยีของคณุสนุทรยี์อยู่นะ” 

สนุทรยี์ฝากค�าพูดนี้ไว้ ด้วยเจ้าตวัรู้ว่ารสรนิจะต้องตอบปฏเิสธ

เช่นนี้แน่ 

“แต่บ้านนี้ไม่ควรจะเป็นของขงิ มนัเป็นของตระกลูตรปีระพทัธ์” 

รสรินยืนยันพลางมองนารีเหมือนจะขอให้ช่วย ทว่านารีก็ช่วยอะไร 

ไม่ได้

“ฉันก็ไม่เห็นด้วย มันต้องมีอะไรผิดไปแน่ๆ คุณแม่น่ะเหรอจะ

ยกบ้านหลังใหญ่ให้คนอื่นที่ไม่ใช่ลูกหลานของตัวเอง พินัยกรรมนี้มี

อะไรผดิปกตแิน่ๆ เลย” นงลกัษณ์แย้งพลางตวดัสายตามองรสรนิอย่าง

เหยียดๆ ไม่พอใจอย่างยิ่งที่บ้านหลังใหญ่นี้จะตกเป็นของคนอื่น ถ้า

เป็นของอาคนิโดยตรงหล่อนยงัจะรบัได้มากกว่าเสยีอกี
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“ถ้าคณุนงลกัษณ์พดูขนาดนี้ อยากเอาเอกสารไปตรวจสอบไหม

ครับ ถ้าจะให้มั่นใจก็สอบถามพยานด้วยเลยก็ได้ เพราะตอนท�า

พินัยกรรมมีพยานที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเขตอยู่ด้วย คงให้ค�า

ยืนยันได้แน่นอนว่าตอนท�าพินัยกรรม คุณสุนทรีย์ยังมีสติครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุประการและไม่มใีครบงัคบัด้วย” ทนายดนยัท้า เขาเตรยีม

รบัมอืไว้แล้ว เนื่องจากสนุทรย์ีบอกไว้ล่วงหน้าแล้วว่าลูกสาวของตนคง

ไม่ยอมง่ายๆ แล้วกค็งจะสงสยัในพนิยักรรมนี้แน่ จงึได้ท�าพนิยักรรมนี้

ต่อหน้าเจ้าพนกังานที่มตี�าแหน่งเป็นประกนั ไม่ได้ท�าอย่างลบัๆ แบบ

ให้ทนายมาท�าที่บ้านเท่านั้น

ฝ่ายนงลกัษณ์ที่ได้ยนิดงันั้นกช็ะงกัไปนดิ ก่อนจะมองหลานชาย

เพื่อหาแนวร่วม อย่างน้อยก็ไม่อยากให้บ้านหลังนี้ตกไปอยู่ในมือคน

อื่น ถ้าตนเองไม่ได้ไป คนในตระกลูได้ไปกย็งัดเีสยีกว่าให้คนนอกอย่าง

รสรนิ

“ตาคนิ พูดอะไรหน่อยส ิแกจะไม่มบี้านอยู่แล้วนะรู้ไหม!” 

ค�าพูดของนงลักษณ์ท�าให้อาคินขยับกายเปลี่ยนท่าเล็กน้อย 

มองคนที่ก�าลงัจะกลายเป็นเจ้าของบ้านและกลายเป็นว่าที่ภรรยาของ

เขาด้วยสหีน้าเรยีบเฉย แต่แววตานั้นดูน่ากลวัเลยทเีดยีว บ่งบอกให้รู้

ว่าเขาก�าลงัคดิเรื่องของหล่อนอยู่ 

รสรนิท�าหน้าเบ้เหมอืนจะร้องไห้ เพราะทนแรงกดดนัจากสายตา

ของอาคนิไม่ไหว เจ้าตวัจงึหนัไปทางทนายดนยัเพื่อขอความช่วยเหลอื 

“คณุดนยัคะ บ้านจะกลบัไปเป็นของคณุอาคนิได้ไหมคะ สมมตุิ

ว่า...ถ้าขงิยอมรบัไว้ แล้วคนืให้คณุอาคนิเลยได้ไหมคะ” รสรนิละล�่า- 

ละลกัถาม รูส้กึไม่ดเีอาเสยีเลย มั่นใจว่าตอนนี้อาคนิก�าลงัโกรธ เพราะ

ถูกใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ญาติ เป็นแค่เด็กที่ได้รับความเมตตาให้มาอยู่ที่นี่

มาชบุมอืเปิบเอาบ้านของตนเองไป

“ได้ครบั แต่จะท�าได้ต่อเมื่อหนขูงิจดทะเบยีนสมรสกบัคณุอาคนิ
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และอยู่ในฐานะสามภีรรยาครบหนึ่งปีแล้วเท่านั้น เป็นไปตามที่ผมได้

อ่านให้ฟังเมื่อครู่นี้ แน่นอนว่าถ้าเกิดการหย่าร้างขึ้นก่อนครบหนึ่งปี 

บ้านจะถูกขายทอดตลาด แม่บ้านอย่างแม่จวงที่ท�างานมานานและ

สาวใช้กจ็ะตกงานทนัทดี้วยครบั” 

ดนัยใช้ข้ออ้างที่สุนทรีย์เคยบอกไว้ว่าจะท�าให้รสรินถึงทางตัน

และไม่สามารถปฏิเสธพินัยกรรมที่ผูกมัดนี้ไปได้แน่ แถมเขายังเตือน

อกีด้วยว่า 

“ตัวคุณอาคินอาจจะไม่ล�าบาก เพราะยังมีทรัพย์สินอื่น แต่

ส�าหรับหนูขิง คุณสุนทรีย์ไม่ต้องการให้หนูไปจากที่นี่ เพราะรู้ว่าหนู

ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนอีกแล้ว บ้านหลังนี้ก็เปรียบเสมือนบ้านของหนู 

แม้ว่าหนจูะไม่ได้เป็นตรปีระพทัธ์ แต่คณุสนุทรย์ีกร็กัหนมูาก หนจูะทิ้ง

ขว้างความหวงัดแีละความรกัของคณุสนุทรยี์ได้จรงิๆ เหรอรสรนิ”

รสรนิอึ้งกบัการถูกย�้าเตอืนให้ส�านกึถงึเรื่องนี้ ตลอดระยะเวลา

ที่ผ่านมาหลายปี หลังจากสูญเสียพ่อกับแม่ไปแล้ว ชีวิตหล่อนไม่ได้

พบเจอกบัความยากล�าบากเลย เป็นเพราะสนุทรยี์ช่วยเหลอืเอาไว้ มี

ทั้งบ้านให้ซกุหวันอน ได้เรยีนหนงัสอืในโรงเรยีนที่ด ีจนกระทั่งได้ศกึษา

ต่อระดบัมหาวทิยาลยั แล้วแบบนี้หล่อนจะปัดความหวงัดขีองสนุทรย์ี

ไปได้อย่างไรกนั

ในขณะที่หญิงสาวคอตกกับค�าเตือนของคุณทนาย แต่

นงลักษณ์กลับพยายามลุ้นให้อาคินแผลงฤทธิ์อาละวาดให้แก่ความ 

ไม่ยตุธิรรมของพนิยักรรมนี้ 

‘เรว็สติาคนิ อาละวาดเลย จดัการเลย อย่ายอมให้บ้านหลงันี้

ตกเป็นของยายเดก็ขงินะ’

อาคนิตวดัสายตามองอาสาวครั้งหนึ่ง ก่อนจะเอ่ยในสิ่งที่ทกุคน

ไม่คาดคดิว่าเขาจะยอม “ตกลง ผมจะจดทะเบยีนสมรสกบัรสรนิเป็น

เวลาหนึ่งปี”
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“คณุอาคนิ!”

“ตาคนิ!”

รสรนิและนงลกัษณ์ร้องเสยีงหลงพร้อมกนั ส่วนนารไีด้แต่ยกมอื

ขึ้นทาบอก ทั้งโล่งอกที่รสรนิไม่ต้องออกจากบ้านหลงันี้ แต่กห็นกัใจที่

หญิงสาวจะต้องแต่งงานกับอาคิน มั่นใจได้เลยว่าระดับ อาคิน ตรี-

ประพทัธ์ สามารถท�าให้รสรนิรูส้กึเหมอืนก�าลงัจะตายได้ทกุเมื่อแน่ ถ้า

เขาจะท�า!

หลังจากการเปิดพินัยกรรมเสร็จสิ้นทนายดนัยก็ขอตัว

กลบั  เช่นเดยีวกบันงลกัษณ์ที่มเีสี่ยพนิจิผูเ้ป็นสามขีบัรถมารบักลบัไป

บ้านด้วยกนั 

และสิ่งแรกที่พนิจิถามเมื่อเจอหน้าภรรยากค็อื...

“ร้านเป็นของคณุมั้ย”

นงลกัษณ์ส่ายหน้าปฏเิสธด้วยท่าทหีงดุหงดิ แต่พอก�าลงัจะเอ่ย

ปากพูด ก็คิดได้ว่าถ้าพวกสาวใช้และแม่บ้านมาได้ยินเข้าคงไม่ดีแน่  

จงึตอบสามดี้วยน�้าเสยีงหงดุหงดิไปว่า

“ขึ้นรถแล้วค่อยคยุกนัเถอะค่ะคณุ” สองสามภีรรยาขึ้นรถและ

ขบัออกจากบ้านไป 

ส่วนนารทีี่นั่งอยูก่บัรสรนิกแ็จ้งกบัอาคนิว่า ตนเองกบัลกูสาวจะ

ขอย้ายออกไปอยู่ที่บ้านตามที่พนิยักรรมยกให้ เพราะเข้าใจดว่ีาอาคนิ

คงไม่อยากอยูร่่วมชายคาเดยีวกบัหล่อน ซึ่งพอกล่าวจบนารกีข็อตวัไป

เก็บข้าวของ เหลือก็แต่รสรินที่รู้สึกเคว้งคว้าง อึดอัดและอยากจะลุก

ออกไปจากห้องรับแขกเสียให้ได้ แต่ก็รู้ดีว่าโดยมารยาทแล้วหล่อน 

ไม่ควรท�า เพราะนั่นอาจท�าให้อาคนิไม่พอใจหนกักว่าเก่าได้

ด้านอาคนิที่นั่งอยูใ่นห้องรบัแขกยงัไม่ยอมพดูอะไร เขาท�าเพยีง

แค่มองรสรินอย่างเงียบๆ คิ้วขมวดเข้าหากัน สีหน้าแสดงชัดว่าเขา
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ก�าลงัคดิอะไรบางอย่างอยู่และนั่นยิ่งท�าให้รสรนิอดึอดัยิ่งกว่าเก่า

ท�าไงดล่ีะขงิ! เขาต้องโกรธ ต้องเกลยีดเธอแน่ๆ เขาที่เป็นหลาน

แท้ๆ กลบัได้ไปแค่ร้านร้อยค�าหวานกบัคอนโด ทั้งที่เขาควรจะได้บ้าน

หลงันี้ไปด้วยซ�้า 

รสรนิคดิอย่างว้าวุน่ใจ สหีน้าท่าทางของหล่อนกลนืไม่เข้าคาย-

ไม่ออกกับการได้รับมรดกเป็นบ้านหลังใหญ่ราคาหลายสิบล้านมา

ครอบครอง ความว้าวุ่นใจของหล่อนมันแสดงออกชัดเจนมาก มาก 

เสียจนคนที่ตวัดสายตามองมาอดกระตุกยิ้มใส่ไม่ได้ ก่อนที่เขาจะ

ตดัสนิใจเอ่ยออกไป 

“เราคงต้องคยุกนัหน่อยแล้ว”

ชายหนุม่เปรยเพยีงแค่นั้น แต่กท็�าให้คนที่ก�าลงัคดิสบัสนวุน่วาย

ถงึกบัสะดุง้โหยงตวัเกรง็ขึ้นมาทนัท ีราวกบัว่าการตดัสนิโทษของตนเอง

มาถึงแล้ว มือสองข้างที่วางประสานบนตักบีบกันแน่น ริมฝีปากเม้ม

แล้วคลาย พยายามสูดหายใจลกึๆ และเรยีกก�าลงัใจอยู่ครู่หนึ่ง แล้ว

ในที่สุดเมื่อการถูกกดดันท�าให้หล่อนสุดจะทนไหว จึงตัดสินใจโพล่ง

ออกไปว่า

“ขงิไม่ได้อยากได้บ้านหลงันี้เลยจรงิๆ นะคะ”

“แล้วฉันบอกตอนไหนว่าไม่เชื่อ” เขาย้อนถามขณะมองหญิง

สาวที่นั่งแทบไม่ตดิเก้าอี้ด้วยแววตาขบขนั 

“แต่ถงึคณุอาคนิจะไม่พูดออกมา คณุกค็งคดิว่าขงิต้องท�าอะไร

สกัอย่างที่ท�าให้คณุย่าท�าพนิยักรรมที่เอื้อต่อขงิ แต่ขงิยนืยนัว่าขงิไม่รู้

จรงิๆ ว่าคณุย่าจะท�าพนิยักรรมแบบนี้”

“อย่ามาเดาความคดิของฉนั” เขาเตอืนกึ่งดอุยูใ่นทก่ีอนจะบอก

ต่อว่า “แต่ฉนัเชื่อว่าเธอไม่รู้เรื่องพนิยักรรม แล้วกเ็ชื่อด้วยว่าคณุย่าท�า

พนิยักรรมนี้ไว้โดยไม่บอกใคร จรงิอยู่ว่าฉนักลบัมาเยี่ยมบ้านปีละครั้ง

หรอืสองครั้ง ไม่น่าจะรู้อะไรได้ แต่ฉนัรู้จกัคณุย่าด ีท่านเป็นคนฉลาด 
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และนี่เป็นแผนการของท่าน คนอย่างท่านไม่มีทางตกหลุมพรางการ

ออดอ้อนฉอเลาะของใครจนถงึขั้นยกสมบตัใิห้หรอก”

รสรินฟังแล้วรู้สึกหน้าชา เหมือนโดนเขาตอกหน้าก็ไม่เชิง 

รวมความแล้วเขากย็งัคลางแคลงใจกบัหล่อนอยู่ดนีั่นละ

“คุณอาคินจะโกรธจะเกลียดขิงก็ได้ ขิงขอโทษที่ท�าให้คุณย่า

เป็นห่วงจนเขยีนพนิยักรรมแบบนี้ขึ้นมา”

“โกรธเธอ ท�าไมฉนัต้องโกรธ แล้วท�าไมฉนัต้องเกลยีดด้วย” 

เขาถามต่อพลางพิจารณาปฏิกิริยาหญิงสาวอย่างเงียบๆ 

ภายในใจก�าลงัคดิตามค�าพดูของหล่อนอยู ่ว่าเหตใุดคณุย่าของเขาถงึ

ได้ท�าพินัยกรรมเช่นนี้ เพราะถ้าเพียงแค่สงสารเห็นใจเด็กสาวที่รับมา

ดแูลว่าจะไม่มทีี่อยูอ่าศยัหรอืล�าบาก สูใ้ห้เงนิไปตั้งตวัสกัสองสามล้าน

หรอืให้บ้านอย่างที่ให้นารกีไ็ด้ 

แต่นี่กลับให้บ้านหลังนี้แทน แถมยังผูกมัดหล่อนไว้กับเขาอีก 

มันต้องมีเหตุผลอื่นที่ท�าให้คุณย่าเลือกท�าเช่นนี้แน่ๆ แต่มันคืออะไร 

นั่นละที่เขาต้องรู้ให้ได้

“เพราะขิงไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่คนในบ้านตรีประพัทธ์ แต่กลับมา

ฉกฉวยบ้านของคณุไป”

“ฉนัอาจจะไม่ชอบใจเรื่องนี้” เขายอมรบั ในเมื่อบ้านนี้ควรจะ

เป็นของเขา แต่ดนัมหีล่อนเข้ามาเอี่ยวด้วย เป็นใครกย็่อมไม่พอใจทั้ง

นั้น “แต่ในความไม่ชอบใจ มนักม็อีย่างอื่นที่ท�าให้ฉนัคดิอยูเ่หมอืนกนั”

“อย่างอื่น?”

“เช่นว่าคณุย่าของฉนัมจีดุประสงค์บางอย่างแอบแฝงอยู ่ซึ่งฉนั

จะหาให้ได้ว่ามนัคอือะไร แล้วท�าไมถงึจ�าเพาะต้องผกูมดัเธอไว้กบัฉนั 

หรือว่าเธอมีอะไรดีถึงขั้นท�าให้คุณย่าคิดว่าเธอเหมาะสมที่จะเป็น

ภรรยาของฉนั นอกจากเรื่องที่ทนายดนยับอกว่าคณุย่าแค่เป็นห่วงเธอ”

“ขงิขอโทษที่ท�าให้เดอืดร้อนค่ะ”
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“ฉันไม่ได้เดือดร้อนอะไร ก็แค่จดทะเบียนสมรสและใช้ชีวิตอยู่

ในบ้านหลงัเดยีวกนั กแ็ค่นั้นเอง” 

อาคินไม่ยี่หระ แค่จดทะเบียนสมรสกันในนามแล้วก็อยู่บ้าน

เดยีวกนัให้ครบหนึ่งปี บ้านกใ็ช่ว่าจะเลก็ๆ ให้เดนิชนกนัได้เสยีเมื่อไร 

ต่างคนต่างอยู่ มันก็เหมือนการแชร์ห้องอยู่ด้วยกันในอะพาร์ตเมนต์ 

กเ็ท่านั้นเอง

“คณุอาคนิคดิอย่างนั้นจรงิๆ เหรอคะ” 

“กแ็ล้วจะให้ฉนัคดิยงัไง” เขาย้อนถามเสยีงห้วน “จดทะเบยีน

สมรสมันก็แค่กระดาษ มันไม่ได้แปลว่าท�าให้เราเป็นสามีภรรยากัน

จรงิๆ เสยีเมื่อไร แล้วฉนัจะต้องเดอืดร้อนไปท�าไม”

รสรนิฟังแล้วรูส้กึเจบ็จี๊ดขึ้นมาอย่างบอกไม่ถกู เมื่อคดิว่าหล่อน

ไม่ได้มคี่าอะไรในความคดิของเขาเลย 

“เข้าใจแล้วค่ะ ขงิจะจดทะเบยีนสมรสและจะอยูใ่ห้ครบก�าหนด

หนึ่งปี เพื่อที่บ้านจะได้กลับคืนมาเป็นของคุณอย่างที่พินัยกรรมระบ ุ

แล้วถ้าครบก�าหนดเมื่อไหร่ ขิงจะย้ายออกไปทันที ขิงขอโทษด้วยที่

เป็นต้นเหตทุ�าให้เกดิเรื่องวุ่นวาย ขงิขอโทษค่ะ”

“นอกจากขอโทษแล้ว พูดอย่างอื่นเป็นบ้างหรอืเปล่า” 

ชายหนุ่มต่อว่าอย่างหงุดหงิด ไม่ชอบใจคนที่เอาแต่ก้มหน้า

ขอโทษขอโพย ท�าตัวอ่อนแอแบบนี้เลยจริงๆ แต่ถ้าเทียบระหว่างคน

อ่อนแอกบัคนที่ไม่ได้เรื่องแล้ว เขาเกลยีดคนที่ไม่ได้เรื่องมากกว่า

รสรินที่โดนต่อว่าถึงกับไหล่ห่อคอตก ไม่กล้าพูดอะไรอีกเลย 

ทเีดยีว ท�าเอาอาคนิได้แต่ส่ายหน้าเหมอืนร�าคาญก่อนจะลกุออกจาก

ห้องรบัแขกไป ปล่อยให้หล่อนอยู่ตามล�าพงั 

ทว่าพอออกมาจากห้องรบัแขกได้ เขากเ็ดนิออกไปที่สระว่ายน�้า

ซึ่งอยู่ด้านข้างตัวบ้าน แล้วหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋า

กางเกง ก่อนจะโทร. หาใครคนหนึ่ง
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“ฮลัโหลคณุนพพล นี่ผมเอง...อาคนิ ตอนนี้คณุว่างอยูห่รอืเปล่า 

ช่วยอะไรผมหน่อยส”ิ

อาคินโทร. หานพพล อดีตเลขาส่วนตัวของปวุฒิผู้เป็นพ่อ ใน

สมัยที่พ่อเขามีชีวิตอยู่และเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มากมายซึ่งได้

รบัการตกทอดมาจากคณุปู ่แล้วกย็งัมทีนายดนยัเป็นคนดแูลทางด้าน

กฎหมายให้ ทั้งสองคนจงึเหมอืนแขนขาของพ่อและย่า

“มอีะไรให้ผมรบัใช้หรอืครบัคณุอาคนิ”

“ผมอยากให้คณุช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกบัรสรนิให้หน่อย”

“รสรนิไหนครบั”

“ขงิ รสรนิ หทยัพฤกษ์ เดก็ที่คณุย่ารบัอปุการะเลี้ยงดอูยู่ที่บ้าน

นี่ไง”

ปลายสายได้ยนิแล้วกเ็งยีบไปอดึใจหนึ่ง แล้วจงึรบัค�าท�าเป็นว่า

เพิ่งนกึออกว่าอาคนิหมายถงึใคร

“อ๋อ หมายถงึหนูขงินั่นเอง พอดปีกตเิรยีกกนัแต่หนูขงิครบัเลย

ลมืชื่อจรงิกนัไปบ้าง”

“นั่นแหละ ผมอยากได้ประวตัขิองขงิ คดิว่าคนที่ท�างานกบัพ่อ

มานานอย่างคณุน่าจะรูจ้กัผูห้ญงิคนนี้ระหว่างที่ผมไปอยูฝ่รั่งเศส และ

น่าจะมขี้อมูลอะไรบ้าง แล้วมนักไ็ม่น่าจะยากไปส�าหรบัคณุด้วย”

“คณุอาคนิอยากทราบเรื่องอะไรหรอืครบั”

“ทกุอย่าง...ข้อมูลทกุอย่างที่เกี่ยวกบัผูห้ญงิคนนั้น ได้เรว็เท่าไหร่

กย็ิ่งด”ี

อาคินสั่งอีกสองสามค�าก่อนจะวางสายไป ส่วนคนที่ได้รับการ

ไหว้วานนั้นกลับกุมขมับ เพราะเรื่องนี้สุนทรีย์เคยเปรยกับเขาไว้ตอน

ยงัมชีวีติอยู่ว่า 

‘ถ้าหากทนายดนยัปิดปากเงยีบได้เก่ง ท�าเป็นไม่รู้เรื่อง วางตวั

เป็นแค่ทนายเฉยๆ คนแรกที่อาคนิจะมาถามไถ่หาข้อมูลเกี่ยวกบัรสรนิ
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กค็อืเธอ นพพล เพราะฉะนั้นอย่าให้อาคนิรู้เรื่องนั้นเดด็ขาด’

แต่สนุทรย์ีคงลมืไปว่า นอกจากดนยัและนพพลแล้ว ยงัมอีกีคน

ที่รู้เรื่องของรสรินดี แล้วก็เป็นคนที่ควรก�าชับมากที่สุดด้วยว่า ‘ไม่ให้

ปากโป้งบอกความลบับางอย่างให้แก่อาคนิ’ เพราะถ้าอาคนิได้รูค้วาม

จรงิเมื่อไร เขาคงจะเกลยีดตวัเองที่สดุ รวมถงึแม่หนูรสรนินั่นกค็งเจบ็

ปวดเช่นเดยีวกนั

วันต่อมาทนายดนัยนัดเจอกันกับอาคินท่ีส�านักงานเขต 

เพื่อจดัการเรื่องการจดทะเบยีนสมรสระหว่างเขากบัรสรนิให้เรยีบร้อย 

โดยทนายดนยัรอสองหนุ่มสาวที่ส�านกังานเขตในฐานะพยาน

แต่ก่อนที่อาคนิกบัรสรนิจะออกจากบ้าน ทั้งสองกเ็จอนารทีี่เกบ็

กระเป๋าเสื้อผ้าพร้อมออกจากบ้านตรีประพัทธ์ไปอยู่บ้านที่ได้รับใน

พนิยักรรม หลงัจากที่แจ้งอาคนิไว้ตั้งแต่เมื่อวานเยน็แล้ว รวมทั้งนารี

เองก็เคยพูดกับสุนทรีย์ตั้งแต่ตอนที่สุนทรีย์ยังมีชีวิตอยู่ว่า หากอาคิน 

กลับมาอยู่เมืองไทย ตนเองจะย้ายออกไปเอง เพื่อความสบายใจ 

ของอาคนิ 

“คุณนารีจะไปจริงๆ เหรอคะ” รสรินถาม มองหน้านารีกับ

ลกูสาวตวัน้อยที่นารจีงูอยูด้่วยความรูส้กึโหวงเหวงในอก เพราะเคยอยู่

ด้วยกนัมา แม้จะไม่มคีวามผูกพนัทางสายเลอืด แต่หล่อนกร็บัรู้ได้ว่า

นารเีป็นคนด ี

“จ้ะ ฉนัคดิดแีล้ว” นารบีอกแล้วฝืนยิ้มให้ ก่อนจะบอกให้ลกูสาว

วยัสบิขวบสวสัดอีาคนิ “ไหว้พี่สคิะ เราจะได้ไปกนั”

น้องแพรวยกมอืขึ้นไหว้อาคนิตามที่ผู้เป็นแม่บอกด้วยท่าทกีล้าๆ 

กลัวๆ เพราะแต่ไหนแต่ไรมาเวลาเจออาคิน เขาก็ไม่เคยยิ้มหรือเล่น

ด้วย แม้ว่าตอนที่พ่อยงัอยูจ่ะบอกว่าผู้ชายคนนี้คอืพี่ชาย แต่เขากไ็ม่ได้

สนใจหนูน้อยเลย อีกทั้งนารีเองก็เคยห้ามไม่ให้เด็กหญิงไปกวนเวลา 



ณัฐกฤตา   37

ที่พี่ชายอาคินกลับมาเยี่ยมบ้าน เพราะพี่ท�างานหนักมาก ท�าให้น้อง

แพรวไม่ค่อยกล้าเข้าหาอาคนิมากนกั

ท่าทขีองหนนู้อยที่ดูเกรง็ๆ ท�าให้อาคนิหน้าตงึก่อนจะหนัไปทาง

อื่น เหน็อย่างนั้นแล้วรสรนิกไ็ม่ได้พดูอะไรนอกจากเดนิเข้าไปกอดนารี

ไว้

“ถ้ามเีวลาขงิจะไปเยี่ยมนะคะ”

“จ้ะ ขอบใจนะขงิ ดูแลตวัเองดีๆ  ถ้ามเีรื่องเดอืดร้อนอะไรกไ็ป

หาฉนัได้นะ”

นารบีอกอย่างมนี�้าใจ แม้ตนเองจะไม่ได้ทรพัย์สนิอะไรมากมาย 

ได้แค่บ้านหลงัเดยีวที่ท�าให้มทีี่อยูแ่ละเงนิที่เลี้ยงดลููกได้ แต่กย็งัมนี�้าใจ

กบัหญงิสาวที่ไม่มอีะไรเลยนอกจากบ้านหลงันี้

แต่อาคินที่ได้ยินค�าพูดของแม่เลี้ยงกลับท�าเสียงเย้ยหยันใน 

ล�าคอ ก่อนจะเปรยเบาๆ ว่า “ห ึคดิจะห่วงคนอื่นกเ็อาตวัเองให้รอด

ก่อนเถอะ”

นารไีด้แต่ฝืนยิ้มกบัค�าถากถางก่อนจะคลายอ้อมกอดจากรสรนิ 

แล้วจูงมือลูกสาวออกไปขึ้นรถแท็กซี่ที่มาจอดรอรับหน้าประตูบ้าน 

โดยมรีสรนิมองตามด้วยความเป็นห่วงและโหยหา รู้สกึเหมอืนญาตทิี่

เหลอือยูค่นเดยีวได้จากไป แต่กรู้็ดว่ีาตนเองไม่สามารถบอกให้อาคนิรั้ง

นารไีว้ได้ รวมทั้งการตดัสนิใจของนารกีเ็ป็นไปเพื่อความสงบของบ้าน

หลังนี้ด้วย เพราะเส้นทางระหว่างแม่เลี้ยงกับอาคินนั้นไม่มีวันมา

บรรจบกนัได้ ตราบใดที่อาคนิไม่เชื่อมรอยร้าวนี้ด้วยตวัของเขาเอง

คล้อยหลังจากนารีไปแล้ว รสรินก็เดินตามอาคินต้อยๆ ไปขึ้น

รถเพื่อไปส�านกังานเขตด้วยกนั แต่ระหว่างทางที่นั่งรถไป อาคนิที่ขบั

รถได้ค่อนข้างช้าเพราะยังไม่คุ้นกับสภาพถนนของเมืองไทยก็สังเกต

เหน็รสรนินั่งน�้าตาคลอเบ้าจนต้องถาม

“เป็นอะไร ดีใจที่จะได้จดทะเบียนสมรสถึงขั้นน�้าตาคลอเลย 
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เหรอ” เขาแขวะใส่ เพราะหงดุหงดิตดิพนัเรื่องแม่เลี้ยงไม่หาย 

คนฟังพอได้ยนิอย่างนั้นกน้็อยใจ แม้ว่าหล่อนจะแอบหลงรกัเขา

จากการเฝ้ามองภาพถ่ายตั้งโต๊ะและภาพถ่ายที่เขาส่งมาให้คณุย่าเป็น

ระยะๆ แต่ก็ไม่เคยคิดว่าคนหล่อเหลาอย่างเขาจะปากร้ายได้ขนาดนี้ 

มันท�าให้ความคิดก่อนหน้านี้ที่ว่าเขาคงใจดีเหมือนกับคุณย่าแทบจะ

หายไปเกนิครึ่งเลยทเีดยีว

“เปล่าค่ะ” 

อาคนิขมวดคิ้วไม่ชอบใจน�้าเสยีงของหล่อนที่บอกปัดแบบนี้เลย 

ทั้งที่เขาเป็นเจ้าของบ้านและก�าลงัจะเป็นสามขีองหล่อนทางนตินิยัใน

อกีไม่ช้านี้ด้วย

“อย่ามาท�าเสยีงแบบนั้นกบัฉนั” เขาเตอืนและจี้ถามต่อ “แล้ว

เป็นอะไร”

“ไม่มอีะไรค่ะ”

“พูดมา” 

รสรนิเม้มรมิฝีปากแน่น ทั้งน้อยใจทั้งหงดุหงดิระคนกนั รู้สกึว่า

อนาคตข้างหน้าหล่อนคงเจอวิบากกรรมหนักแน่ๆ เพราะยังไม่ทันได้

จดทะเบยีนสมรสและอยูก่บัเขาหนึ่งปีเลยยงัขนาดนี้ แล้วแบบนี้หล่อน

จะใช้ชวีติอยู่ร่วมบ้านหลงัเดยีวกบัเขาจนครบหนึ่งปีได้อย่างไรไหว

“ว่ายงัไง” 

เขาจี้ถามมาอกี หล่อนจงึตดัสนิใจพดูความในใจออกไปเป็นครั้ง

แรก “ขิงแค่ก�าลังคิดว่า ถ้าไม่ใช่เพราะพินัยกรรมของคุณย่า ขิงคง 

ไม่คดิแต่งงานกบัคณุ”

รสรินท�าเป็นพูดประชดใส่ แต่คนที่ขับรถอยู่ก็หักพวงมาลัยรถ

เข้าข้างทาง ชนดิที่รถยนต์คนัหลงัที่ขบัตามมาบบีแตรด่าลั่นถนน 

“คณุอาคนิ!” รสรนิร้องเสยีงหลงตกใจ มองคนที่นั่งอยู่หลงัพวง

มาลัยรถด้วยสายตาหวาดหวั่น ยามที่เขาหันมามองเหมือนกับจะ
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หักคอหล่อนทิ้ง นั่นยิ่งท�าให้หล่อนรู้ตัวแล้วว่าพลาดมากที่ท�าให้เขา

โกรธ 

แต่ยงัไม่ทนัที่หล่อนจะได้พดูอะไรออกไป อาคนิกส็วนซดัค�าพดู

กลบัมาทนัที

“ถ้าเก่งนัก แล้วเมื่อวานพูดออกมาท�าไมว่าจะแต่งงานกับฉัน 

แล้วจะอยู่ให้ครบหนึ่งปี ถ้าคดิจะท�าเก่งอวดดว่ีาตวัเองท�าได้ แล้วท�าไม

ไม่เก่งให้ตลอด” เขาถามกึ่งตวาดใส่ เพราะถงึปากเขาจะบอกว่ายอม

รับพินัยกรรมที่สั่งให้จดทะเบียนสมรสกับหล่อนได้ แต่ใช่ว่าเขาจะ

เตม็ใจหรอืยนิดเีสยีเมื่อไร

การถูกกดดนั ถูกตวาดใส่ท�าให้รสรนิโต้กลบัไปอย่างทนไม่ไหว

เหมอืนกนั “ขงิไม่ได้ท�าเป็นเก่ง ขงิแค่อยากจะคนืทกุอย่างให้คณุ ขงิ

รกัคณุย่า อยากท�าให้ท่านสบายใจ แต่คณุคงคดิว่าขงิก�าลงัระรกิระรี้ 

ดีใจที่จู่ๆ ได้แต่งงานกับคุณ แต่ความจริงแล้วขิงไม่ได้ดีใจเลยสักนิด 

เพราะขิงไม่รู้ว่าจะต้องท�าตัวอย่างไร และต้องท�าอย่างไรถึงจะได้พ้น

จากอารมณ์ร้ายๆ ของคณุ” 

รสรินพูดออกมาจากใจทั้งหมด หล่อนก�าลังรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ 

ถงึจะเคยแอบชอบในความหล่อเหลาของเขา แต่พอมาเจอตวัจรงิแล้ว 

หล่อนกังวลมาก โดยเฉพาะอารมณ์ร้ายๆ ของเขาที่ดูเหมือนว่าเขา

พร้อมจะร้ายใส่คนที่เขาตั้งแง่ด้วยอย่างที่หล่อนรู้สกึว่าตนเองโดนตั้งแง่

ใส่

แถมเขากับหล่อนยังต้องมาจดทะเบียนสมรสอยู่ด้วยกันเป็น

เวลาหนึ่งปีอกี มนัเหมอืนทกุอย่างก�าลงับบีให้หล่อนต้องเดนิไปบนเส้น

ทางที่มเีขาเป็นผู้น�า ส่วนหล่อนเป็นผู้ตาม 

แค่เริ่มต้นกเ็ป็นแบบนี้แล้ว อย่างนี้จะอยู่ด้วยกนัรอดหรอื

ฝ่ายอาคนิพอได้ยนิหล่อนพดูเปิดใจออกมากถ็งึกบัอึ้งไป เพราะ

ถ้าตดัอคตอิอกไปและมองความเป็นจรงิมากขึ้น กน็บัว่าหล่อนยงัอายุ
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น้อยเกนิไปที่จะถกูตตีราด้วยทะเบยีนสมรสแบบนี้ ดงันั้นไม่แปลกหรอก

ที่หล่อนจะกลวัอนาคตและกลวัอารมณ์ของเขา 

“ยอมรบักนัดีๆ  ตั้งแต่แรก ฉนัจะได้ไม่ต้องถามจี้แบบนี้” อาคนิ

โยนความผดิให้หล่อนเสยีอย่างนั้น แต่น�้าเสยีงไม่ได้ตวาดเหมอืนเมื่อ

ครู่ หลังจากนั้นเขาก็เงียบไป มันนานพอที่จะท�าให้ในรถมีแต่ความ

อดึอดัก่อนที่เขาจะเอ่ยค�าค�าหนึ่งออกมา 

“ขอโทษกแ็ล้วกนัที่ท�าให้รู้สกึแย่”

ค�าขอโทษท�าให้รสรนิตามอารมณ์เขาไม่ทนั 

“ขิงเองก็ต้องขอโทษคุณอาคินที่เผลอขึ้นเสียงไปเมื่อครู่นี้ด้วย

ค่ะ” หล่อนกค็วรขอโทษเขาด้วยเหมอืนกนั เพราะอย่างไรเสยีเขากเ็ป็น

ผู้ใหญ่กว่า และเป็นเจ้าของบ้านที่คุ้มกะลาหวัหล่อนด้วย

“ไม่เป็นไร ฉนัเป็นฝ่ายหาเรื่องเธอก่อน” เขาบอกปัดแล้วหนัหน้า

สู่ท้องถนนแล้วมองกระจกมองหลัง เปิดไฟเลี้ยวขอทางเตรียมพารถ

เคลื่อนออกจากที่เดมิ แต่ปากกย็งัพดูต่อไป “เหน็ทเีราคงต้องท�าความ

รู้จักกันให้มากขึ้นเสียหน่อยแล้ว เพราะฉันก็ยังไม่รู้จักเธอดีพอ ส่วน

เธอกย็งัไม่รู้จกัฉนัดพีอเช่นกนั ว่าแต่คณุย่าไม่เคยเล่าอะไรเกี่ยวกบัฉนั

ให้ฟังบ้างเหรอ”

“เล่าค่ะ แต่เป็นเรื่องทั่วไป”

“เช่นอะไรบ้าง”

“คณุย่าเล่าว่าตอนเดก็ๆ คณุซนมาก ชอบปีนต้นมะม่วงที่บ้าน

หลงัเก่า ท�าให้คณุย่าดบุ่อยๆ แต่คณุเป็นเดก็ด ี เรยีนเก่ง แล้วกช็อบ

วิชาภาษาอังกฤษมาก เมื่อก่อนคุณเป็นคนยิ้มง่าย แต่พอโตขึ้นก็ยิ้ม

ยากค่ะ”

“แค่นั้นเหรอ”

“ประมาณนี้ค่ะ” หล่อนตอบอ้อมแอ้ม จะว่าไปแล้วสุนทรีย์ก ็

ไม่ได้เล่าแบบเจาะลึกนัก เหมือนคนแก่ที่เล่าความหลังที่ประทับใจ 
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ให้ฟังเสยีมากกว่า ไม่ใช่ว่าวนัๆ จะพูดถงึแต่หลานชายอย่างเดยีว 

“งั้นนอกจากเรื่องที่เธอรูแ้ละเป็นเรื่องทั่วไปแล้ว เธออยากรู้อะไร

เกี่ยวกบัฉนัอกีบ้างไหม” ชายหนุ่มเปิดโอกาสให้หล่อนถาม เพราะคดิ

ว่าถ้าได้ท�าความรู้จกักนัและกนัมากขึ้น มนัอาจท�าให้เขาพอจะรูไ้ด้บ้าง

ว่า เหตุใดคุณย่าถึงเขียนพินัยกรรมล่ามเขาไว้กับหล่อนด้วยทะเบียน

สมรส!

“แล้วแต่คณุอาคนิจะกรณุาค่ะ” หล่อนอยากรู้ทกุอย่าง เพื่อไม่

ให้เผลอท�าในสิ่งที่เขาไม่ชอบจนโดนไล่ออกจากบ้าน แต่กไ็ม่กล้าบอก

ไปตรงๆ เพราะเขาเพิ่งจะหายหงดุหงดิ หล่อนไม่อยากไปกระตกุหนวด

เสอืให้เขาโกรธอกี

“ถ้าเอาตามความกรุณาของฉัน เธอคงไม่ปลื้มแน่ เพราะฉัน

ไม่ใช่คนใจดพีร�่าเพรื่อ!” อาคนิกล่าว หวัเราะในล�าคอ หากหล่อนไม่ใช่

หญงิสาวที่หวงัส้มหล่นกลายเป็นคณุนายและมเีงนิมากมาย แต่ความ

จริงแล้วเป็นคนดีกว่าที่คิด มันก็น่าเห็นใจที่หล่อนเสียคุณย่าซึ่งเป็น

เหมอืนที่พึ่งเดยีวในชวีติไป แล้วไหนจะต้องมาจดทะเบยีนสมรสกบัคน

ที่ไม่รู้จกัคุ้นเคยอย่างเขาอกี

เขาจะยอมเห็นใจและยอมไว้ใจหล่อนไปก่อน แต่ถ้าเขาจับได้

เมื่อไรว่าหล่อนหลอกเขา และมีความคิดจะใช้พินัยกรรมกับทะเบียน

สมรสเป็นใบเบกิทางเพื่อหาผลประโยชน์แล้วละก ็เขาจะเขี่ยหล่อนทิ้ง

อย่างเจบ็แสบเลยทเีดยีว

การจดทะเบียนสมรสของอาคินไม่ได้มีผลกับรสรินเพียง

คนเดยีว แต่มนัมผีลไปถงึนงลกัษณ์กบัสามดี้วย เพราะตั้งแต่เมื่อวาน

หลังจากที่สองสามีภรรยากลับมาถึงบ้านแล้ว ก็เกิดมีปากเสียงกัน

ยกใหญ่ 

เพราะพนิจิต้องการที่ดนิของร้านร้อยค�าหวานมานานแล้ว และ
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พยายามตะล่อมให้นงลักษณ์ไปขอจากสุนทรีย์มาให้ได้ แต่สุนทรีย์ก็

ไม่ยอมยกให้ จนกระทั่งหญงิชราเริ่มเจบ็ป่วย นงลกัษณ์ใช้วธิไีปมาหา

สู่บ่อยๆ และคอยซื้อของดีๆ  ไปให้สนุทรยี์ พาไปหาหมอเมื่อว่าง เพื่อ

หวังให้สุนทรีย์ใจอ่อนและยกที่ดินร้านร้อยค�าหวานให้ จนกระทั่งสอง

สัปดาห์ก่อนที่สุนทรีย์เจ็บหนักขึ้นท่านได้เปรยกับนงลักษณ์เรื่องร้าน

ร้อยค�าหวาน ท�าให้นงลักษณ์เข้าใจว่าสุนทรีย์คงท�าพินัยกรรมยกให้

ตนเองเป็นแน่แล้ว แต่พอเปิดพนิยักรรมกลบัตาลปัตรที่สนุทรยี์ดนัยก

ร้านร้อยค�าหวานให้อาคนิแทน

เช้าวนันี้นงลกัษณ์จงึโทรศพัท์ไปหาอาคนิเพื่อพดูคยุเรื่องการจด

ทะเบียนสมรสกับรสรินอีกครั้ง หลังจากที่เมื่อคืนได้โทรศัพท์ไปเกริ่น

ถามว่าเขาจะท�าอย่างไรกบัร้านร้อยค�าหวาน แต่ชายหนุม่ตอบว่ายงัไม่

ได้คดิ เช้านี้หล่อนจงึท�าเป็นหวงัดวี่าจะแนะน�าหลานชายให้ชะลอการ

จดทะเบยีนสมรสออกไปก่อน แล้วค่อยมาปรกึษาหาทางออกกนั แต่

แม่บ้านจวงกลบับอกว่า อาคนิออกไปที่ส�านกังานเขตกบัรสรนิเพื่อจด

ทะเบยีนสมรสกนัแล้ว หล่อนจงึรบีบอกสาม ีซึ่งพอเขารู้กอ็าละวาดใส่

หล่อนอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้

“บ้า บ้าที่สุด! ไอ้อาคินมันคิดบ้าอะไรถึงได้ยอมจดทะเบียน

ง่ายๆ ดไีม่ดรี้านร้อยค�าหวานกจ็ะเป็นของนงัเดก็นั่นไปด้วย โง่ชะมดั” 

พนิจิสบถลั่นก่อนจะหนัมาท�าตาขวางใส่ภรรยาพร้อมกบัชี้หน้า

“คณุกไ็ม่น่าโง่ไว้ใจยายแก่นั่นเลย ท�าไมไม่เอามนัมาให้ได้ก่อน

ที่มนัจะเขยีนพนิยักรรม ที่อตุส่าห์ไปดูแล ซื้อของดีๆ  ไปให้ พาไปหา

หมอนั่นหมดเท่าไร แต่สดุท้ายกค็ว้าน�้าเหลว คณุมนัไม่ได้เรื่องจรงิๆ”

“ฉันพยายามแล้วนะคุณพินิจ คุณจะว่าฉันแบบนี้ไม่ได้นะ” 

นงลกัษณ์เถยีง เพราะหล่อนพยายามแล้วจรงิๆ 

“คณุต้องพยายามให้มากกว่านี้ แค่นี้มนัยงัไม่พอหรอก” พนิจิ

ชี้หน้านงลกัษณ์ “รูไ้หมว่าไอ้ชดุเครื่องเพชร เครื่องประดบัของคณุ มนั
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กม็าจากเงนิที่ผมเอาไปท�าธรุกจิได้มา ไอ้ที่คณุยงัสวยสองพนัปีกเ็พราะ

มีดหมอที่ได้จากเงินที่ผมท�าธุรกิจ แล้วคุณรู้ไหมว่าที่ดินร้านร้อยค�า-

หวานนั่นมนัท�าเลดแีค่ไหน รถไฟฟ้าจะผ่านในอกีไม่กี่ปีข้างหน้า อย่าง

น้อยเอาไปขายต่อกไ็ด้เกอืบแปดสบิล้าน”

“ฉนัรู้ แต่จะท�ายงัไงได้ในเมื่อตอนนี้พนิยักรรมมนับงัคบัอยู่!” 

นงลกัษณ์พยายามอธบิายเหตผุลให้สามฟัีง ทั้งที่เริ่มหวั่นใจแล้ว

ว่าสามอีาจจะใช้วธิเีดมิเหมอืนกบัที่แล้วๆ มาเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการ 

เดมิทนีั้นก่อนแต่งงานกนั พนิจิเคยเป็นผูช้ายที่ดพีร้อมทกุอย่าง เขาเอา

อกเอาใจดแูลหล่อนสารพดั แต่หลงัจากแต่งงานกนัได้สกัพกั เขากเ็ผย

ธาตแุท้ออกมาท�าให้หล่อนได้เหน็ตวัตนอกีด้านหนึ่งของเขาซึ่งเรยีกร้อง

ทกุอย่าง ในหวัมแีต่เรื่องธรุกจิและเงนิ 

หลงัจากแต่งงานกนัได้สองปีกเ็กดิเรื่องขึ้น เมื่อเขาไม่ยอมกลบั

บ้านกลับช่อง จนหล่อนสืบรู้ว่าเขาแอบไปเลี้ยงนักศึกษาสาวสวยเอา

ไว้ หล่อนจงึอ้อนวอนขอร้องให้เขาเลกิ โดยยื่นข้อเสนอว่าจะยกที่ดนิที่

ได้จากสนุทรยี์ให้เขา 

พนิจิตอบตกลงและยอมเลกิกบันกัศกึษาสาวรายนั้นทนัท ี

ทว่านั่นไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่เกิดเรื่องแบบนี้ มันยังมี

ครั้งต่อๆ ไปอกี แล้วทกุครั้งนงลกัษณ์กจ็ะต้องมขีองแลกเปลี่ยนเพื่อให้

เขายงัอยู่กบัหล่อน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดบัราคาแพงที่เป็นของสะสม

ของสนุทรย์ี บ้านพกัตากอากาศ หรอืเงนิสด หล่อนยอมยกให้เขาหมด

เพื่อแลกกบัการไม่ให้เขาไปมบี้านเลก็บ้านน้อยที่ไหน

แล้วที่นงลักษณ์ยอมให้ถึงขนาดนี้ เพราะเจ้าตัวรักพินิจมาก 

บวกกับห่วงหน้าตาทางสังคม เพราะหล่อนรู้จักกับคุณหญิงคุณนาย

ในแวดวงไฮโซมากมาย ออกงานหรูหราบ่อยครั้ง ทกุคนจะชอบพูดถงึ

สาม ีเอาสามมีาอวดมาคยุกนั หล่อนซึ่งตดิอยูใ่นกบัดกัทางสงัคมแบบ

นี้ไม่อยากขายหน้า ไม่อยากถูกใครนนิทาว่าสามมีเีมยีน้อย จนหล่อน
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ต้องกลายเป็นแค่น�้าพรกิถ้วยเก่าค้างปีที่จดืชดื 

ส่วนพนิจินั้นเมื่อได้ที่ดนิและเงนิไปแล้ว เขากม็วีธิที�าให้เมด็เงนิ

มนังอกเงยขึ้นมา ซึ่งแน่นอนว่าเมด็เงนิที่ได้เพิ่มมาและอสงัหารมิทรพัย์

ทกุอย่างล้วนเป็นชื่อเขาทั้งหมด และตวัเขากไ็ม่ได้มบี้านเลก็บ้านน้อย

อีกตามที่ท�าข้อตกลงกันไว้ จนกระทั่งมาถึงเรื่องร้านร้อยค�าหวานใน 

วนันี้ มนัท�าให้หล่อนหวั่นใจว่า อาจจะเข้าอหีรอบเดมิอกีกเ็ป็นได้

“ท�ายังไง คุณน่าจะรู้นะนงลักษณ์ ถ้าผมไม่ได้ คุณก็จะไม่ได้

เช่นกนั” พนิจิหมนุกายเดนิออกจากห้องรบัแขกขึ้นไปข้างบน ตรงไป

ยงัห้องนอน พอเข้ามาในห้องได้กห็ยบิกระเป๋าเดนิทางออกมาจากห้อง

แต่งตวั แล้วโยนเสื้อผ้าหลายชดุใส่กระเป๋าเดนิทาง 

ส่วนนงลักษณ์พยายามยื้อสามีไว้ ไม่ยอมให้เขาเก็บกระเป๋า

เสื้อผ้าออกไปจากบ้านง่ายๆ “อย่านะคุณพินิจ อย่าท�าแบบนี้ นง

สัญญาว่าจะเอามันมาให้ได้ อย่าไปเลยนะ อย่าให้ร้านร้อยค�าหวาน

ท�าลายชวีติคู่ของเราเลยคณุพนิจิ”

“ผมโกรธเสยีจนไม่อยากจะมองหน้าคณุ ไม่อยากอยูบ้่านเดยีว

กบัคณุ ตอนนี้เราอย่าอยู่ด้วยกนัจะดกีว่า” พนิจิยนืกรานเกบ็กระเป๋า

ต่อ ไม่สนใจค�าทดัทานของนงลกัษณ์แม้แต่น้อย 

“นงสญัญา นงสญัญาว่าจะเอามนัมาให้คณุให้ได้ ขอร้อง อย่า

ท�ากบันงแบบนี้!” นงลกัษณ์พยายามหว่านล้อมสาม ี น�้าตาร่วงเผาะ 

หล่อนรักเขามากเช่นเดียวกับรักหน้าตาของตนเอง ผิดกับพินิจที่ดูจะ

หายใจเข้าออกเป็นเงนิไปเสยีหมด แต่ถงึอย่างนั้นหล่อนรูด้ว่ีา นอกจาก

ความเหน็แก่ตวัและการแอบไปเลี้ยงสาวๆ ไว้ เขากไ็ม่เคยท�าอะไรให้

หล่อนช�้าใจอกี

เขาไม่เคยพาเดก็สาวที่เขาเลี้ยงไว้และเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆ มาที่

บ้าน ไม่เคยควงให้ใครเหน็ แล้วกไ็ม่เคยลงมอืตบตหีล่อน ค่าใช้จ่าย

ภายในบ้านเขารับผิดชอบเสมอ แต่เขาเป็นคนที่ถ้าอยากได้อะไรแล้ว
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ต้องได้เท่านั้น นี่เป็นปัญหาส�าคญันี่สดุส�าหรบัชวีติคู่ของทั้งสองคน

“แน่ใจเหรอว่าจะท�าได้” พนิจิถาม วางมอืที่ก�าลงัเกบ็เสื้อผ้าลง

กระเป๋า ท�าเอานงลกัษณ์ รบีดงึมอืสามมีากมุไว้พร้อมให้สญัญารวัเรว็

ว่า

“นงจะท�าให้ได้ จะเอาร้านร้อยค�าหวานมาให้คณุให้ได้ ขอเวลา

นงนะ อย่าไปจากนงเลย ร้านร้อยค�าหวานมนัจะต้องเป็นของคณุอย่าง

แน่นอน” นงลกัษณ์ให้สญัญาทั้งน�้าตา ใจชื้นขึ้นมาเมื่อสามยีอมใจเยน็

ลง 

ฝ่ายพินิจยิ้มบางๆ ก่อนจะกอดนงลักษณ์ไว้พร้อมกับขุดหลุม

พรางให้ภรรยาเชื่อ “ถ้าคณุได้มนัมา ผมสญัญาว่าจะไม่ขออะไรจาก

คณุอกี แล้วหลงัจากนี้ผมจะไม่เลี้ยงเดก็สาวมหา’ลยัอกี จะไม่มใีครอกี

แล้วนอกจากคณุคนเดยีว” 

นงลกัษณ์พยกัหน้ารบัค�าสญัญาของสาม ีโดยไม่รู้เลยว่ามนัจะ

น�าพาไปสูบ่ทสรปุที่เจบ็ปวดที่สดุ เพราะสามขีองหล่อนนั้นมแีผนที่วาง

ไว้ตั้งแต่แรก และเห็นหล่อนเป็นแค่หมาก เพื่อให้เขาได้มาซึ่งสิ่งที่

ต้องการเท่านั้น!
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อาคินกับรสรินเดินทางมาถึงส�านักงานเขต และเจอกับ

ทนายดนัยที่มารออยู่ก่อนแล้วตามที่ได้นัดหมายกันไว้ ทนายดนัยจึง

พาทั้งสองไปหาเจ้าหน้าที่ส�านกังานเขต ซึ่งโชคดทีี่ไม่ต้องรอควินาน 

เจ้าหน้าที่ส�านักงานเขตใช้เวลาอยู่พักใหญ่เพื่อตรวจสอบ

เอกสาร ทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งถงึตอนที่ต้องเซน็ชื่อ 

“เซน็ตรงนี้ค่ะ” เจ้าหน้าที่บอก 

รสรินเตรียมจดปากกาเซ็นชื่อของตนลงไปในเอกสาร แต่แล้ว

หล่อนกลบัชะงกั รู้สกึใจมนัหววิอย่างบอกไม่ถูก เพราะการเซน็ชื่อลง

ไปครั้งนี้มนัจะส่งผลให้หล่อนกลายเป็นภรรยาของเขาอย่างถกูต้องตาม

กฎหมาย นั่นแปลว่าหากเขาคดิจะท�าอะไรหล่อนหลงัจากนี้ เขากอ็้าง

สทิธิ์ของการเป็นสามไีด้ 

“เป็นอะไรไป” อาคนิที่นั่งอยูข้่างๆ ถาม เมื่อเหน็ว่าหล่อนท�าท่า

ลงัเลเหมอืนไม่แน่ใจว่าจะเซน็ดหีรอืไม่

“เปล่าค่ะ แค่ใจหายนิดหน่อยที่ต้องเปลี่ยนนามสกุล” รสริน

บอกปัดแล้วกลั้นใจจดปากกาเซน็ชื่อของตนเองลงไป ตามด้วยอาคนิ 

และทนายดนัยซึ่งเซ็นเป็นพยานที่หนึ่ง และเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพยาน 

ที่สอง 

3
ทะเบียนสมรส
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รอไม่นานนกัทะเบยีนสมรสกถ็ูกยื่นมาตรงหน้าคนทั้งสอง

หญิงสาวมองชื่อของตนเองกับอาคินและค�าที่เขียนว่า ‘ได้จด

ทะเบยีนสมรส’ ที่แม้จะเป็นแค่ตวัอกัษร แต่มนักลบัมอีทิธพิลต่อความ

รู้สกึของหล่อนอย่างมาก โดยเฉพาะหล่อนที่เคยแอบชอบเขามาก่อน 

ใครจะไปคดิว่าจะมวีนันี้จรงิๆ เป็นความจรงิที่ไม่มคีวามโรแมนตกิเลย

สกันดิ เพราะหล่อนเป็นภรรยาที่เขาไม่ได้รกั!

ฝ่ายอาคินที่แม้ตอนนี้จะมีสีหน้าเป็นปกติ ไม่แสดงความรู้สึก

ใดๆ แต่ในใจเขากลับไม่ได้รู้สึกอย่างสีหน้า จากที่เคยคิดว่าทะเบียน

สมรสมนักแ็ค่กระดาษแผ่นเดยีว ตอนนี้มนัคงไม่ใช่เสยีแล้ว เพราะคน

ที่อยูข้่างๆ เขาตอนนี้คอืภรรยาที่ถกูต้องตามกฎหมาย เขากบัหล่อนถกู

ตตีราล่ามโซ่ไว้ด้วยกนั บอกไม่ถกูจรงิๆ ว่าท�าไมถงึรูส้กึเช่นนี้ได้ แบบนี้

ไม่เรียกว่าแค่จดปากกาแล้วทุกอย่างก็จบเสียแล้ว แต่มันเรียกว่าการ

เริ่มต้นมากกว่า

อาคนิแทบอยากจะขอหย่าเสยีเดี๋ยวนี้ แต่เขากไ็ม่ได้ท�าอย่างที่

คดิ เพราะบ้านตรปีระพทัธ์คอืตวัประกนัที่เขาต้องรกัษามนัเอาไว้ เขา

จึงได้แต่รอให้เจ้าหน้าที่เขตพิมพ์ใบทะเบียนสมรสจนเสร็จเรียบร้อย 

แล้วจงึลกุไปยงัจดุยื่นเรื่องเพื่อเปลี่ยนนามสกลุ

ครึ่งชั่วโมงต่อมาทกุอย่างกเ็สรจ็เรยีบร้อย จาก รสรนิ หทยัพฤกษ์ 

เปลี่ยนเป็น รสรนิ ตรปีระพทัธ์ ภรรยาของ อาคนิ ตรปีระพทัธ์ อย่าง

ถูกต้องตามกฎหมาย อาคนิหนัไปบอกกบัทนายดนยัเสมอืนไล่ว่า

“ทุกอย่างเรียบร้อยตามที่พินัยกรรมระบุแล้ว ทีนี้ผมคงไม่ต้อง

เจอหน้าคณุอกีจนกว่าจะครบหนึ่งปี ผมพูดถูกใช่ไหมคณุทนาย”

“ผมกห็วงัเช่นนั้นครบั” ทนายดนยัตอบเป็นนยั ถ้าอาคนิคดิหย่า

ก่อนหนึ่งปีกจ็ะได้เจอกบัเขาแน่นอน 
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พอขึ้นรถและคาดเข็มขัดได้ อาคินก็หันมามองหล่อน 

ก่อนจะบอกง่ายๆ ว่า “เดี๋ยวแวะไปซื้อของด้วยกนัหน่อย”

รสรินพยักหน้ารับอย่างไม่เกี่ยงงอน ยังตั้งตัวไม่ทันกับสถานะ

ภรรยาตามกฎหมายของเขา

เขาพาหล่อนมาถึงห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งและพาหล่อนมาที่

ร้านจวิเอลรี

หญงิสาวมองร้านจวิเอลรแีล้วอยากจะเดนิหนไีปดื้อๆ แต่อาคนิ

คว้าแขนหล่อนแล้วดงึกึ่งลากกึ่งจงูให้เดนิเข้าไปในร้านด้วยกนั พอเข้า

มาได้พนักงานก็ต้อนรับอย่างดี อาคินบอกไปว่าต้องการดูแหวน 

พนกังานจงึพาไปที่เคาน์เตอร์แหวน

“ต้องการแหวนแบบไหน ใช้งานอะไร หรือว่าใส่เล่นคะ แล้ว

อยากได้กี่กะรตั ทางร้านเรามใีห้เลอืกมากมายเลยนะคะ มตีั้งแต่แหวน

เพชรราคาย่อมเยาไปจนถงึห้ากะรตัค่ะ”

“ผมต้องการแหวนแต่งงาน” อาคนิบอกแล้วหนัมามองหญงิสาว

ข้างกายที่ตอนนี้กระตกุแขนเขายกิๆ จนเขาต้องดใุส่ “ฉนัจะออกจาก

ร้านนี้กต็่อเมื่อได้แหวนกลบัไป” เขาว่าแล้วสั่งต่อ “เธอเลอืกแหวนมา

หนึ่งวง เพราะมันจะเป็นของเธอ แต่ถ้าเธอไม่เลือกดีๆ เราจะอยู่ที่นี่

จนกว่าเธอจะได้แหวน”

รสรนิส่ายหน้ายกิบอกเป็นนยัว่าหล่อนไม่ต้องการ เพราะต่างก็

รูอ้ยูเ่ตม็อกว่าเป็นแค่การแต่งงานในนาม แต่มหีรอืที่อาคนิจะยอม เขา

ขู่ใส่ทนัท ี

“ถ้าไม่เลอืกเอง ฉนัจะเลอืกให้”

หญงิสาวได้ยนิดงันั้นกจ็นใจจะค้านเขา หล่อนจงึจ�าใจชี้มั่วๆ ไป

ที่แหวนวงหนึ่งที่เห็นว่าเพชรดูเม็ดเล็กที่สุดแล้ว ราคาอาจไม่สูงมาก 

หล่อนไม่อยากให้เขาสิ้นเปลอืง 

“วงนี้นะคะ” พนกังานสาวถามเพื่อความแน่ใจ
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“ค่ะ ค่ะ วงนี้ค่ะ” หล่อนยนืยนัค�าตอบ

พนักงานสาวที่สวมถุงมือสีขาวหยิบแหวนวงนั้นออกมาวางบน

ถาดพื้นก�ามะหยี่สดี�า แต่เพราะหล่อนไม่ยอมหยบิมาดู อาคนิจงึเป็น

ฝ่ายหยบิมนัขึ้นมาด้วยมอืข้างหนึ่ง และยื่นมอือกีข้างมาหาหล่อนเพื่อ

ให้หล่อนส่งมอืให้ แต่พอหล่อนส่ายหน้า เขาจงึเปลี่ยนจากขอดีๆ  เป็น

ขู่

“เรว็ๆ น่า ฉนัหวิข้าว ซื้อเสรจ็จะได้ไปหาอะไรกนิกนั”

รสรินได้แต่ท�าหน้าง�้าหน้างอยอมยื่นมือให้เขาสวมแหวนลงบน

นิ้วนางข้างซ้ายของหล่อนอย่างจ�าใจ แล้วลองขยับดูเล็กน้อยว่ามัน

หลวมหรือคับไปหรือเปล่า ซึ่งเป็นโชคดีที่แหวนมีขนาดพอดีกับนิ้ว

หล่อน 

“โอเค พอด ีไม่หลวมไป เอาวงนี้นะ หรอืจะเปลี่ยน” 

เขายงัมแีก่ใจถาม แต่คนถูกถามกลบัส่ายหน้ายกิ ไม่ได้อยาก

เปลี่ยนแต่ไม่เอาเลยดกีว่า 

“ไม่เอาวงนี้เหรอ จะเปลี่ยนใช่ไหม”

“ไม่ค่ะ ไม่เอา”

“อ๋อ ไม่เปลี่ยน” ชายหนุ่มมดัมอืชกแล้วถอดแหวนออกจากนิ้ว

ส่งให้พนกังานพลางบอก “วงนี้ครบั สลกัชื่อด้วยได้ใช่ไหมครบั ถ้าอย่าง

นั้นสลกัตามนี้” เขาเขยีนชื่อหล่อนรวมทั้งชื่อของเขาลงในกระดาษ จาก

นั้นกห็ยบิบตัรเครดติออกมาส่งให้พนกังาน 

“เจด็หมื่นเก้าพนับาทค่ะ”

หญิงสาวหน้าหดเหลือสองนิ้วกับราคาที่ได้ยิน แต่ไม่สามารถ

ห้ามปรามหรอืยกเลกิการซื้อแหวนได้ เพราะอาคนิมองมาเป็นเชงิเตอืน

ว่าเขาตดัสนิใจแล้ว หล่อนไม่มสีทิธิ์ค้าน ดงันั้นหล่อนจงึต้องยอมเลย

ตามเลยไปกบัเขา 

สองหนุม่สาวรอการสลกัชื่ออยูพ่กัใหญ่กว่าจะเสรจ็เรยีบร้อย ทั้ง
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สองออกมาจากร้านจวิเอลรด้ีวยสภาพที่ต่างกนั คนหนึ่งสบายๆ แต่อกี

คนถงึกบัไหล่ห่อคอตกเลยกว็่าได้ แถมยงัโอดครวญใส่เขาด้วยว่า

“คณุอาคนิท�าแบบนี้ท�าไม”

“ท�าอะไร” เขาตมีนึ

“กซ็ื้อแหวนให้ขงิท�าไม มนัไม่จ�าเป็นเลยจรงิๆ”

“เราจดทะเบียนสมรสกันแล้ว ตามนิตินัยเธอเป็นภรรยาของ 

ฉนั และฉนักเ็ป็นสามขีองเธอ สามภีรรยากต็้องมแีหวนแต่งงานไม่ใช่

เหรอ”

“แต่คณุอาคนิกร็ู้ว่าเราแต่งงานกนัแค่ในนามเฉยๆ”

“แต่ฉนัไม่ชอบท�าอะไรครึ่งๆ กลางๆ” อาคนิตดับทปิดประตูค�า

โต้แย้งแล้วออกเดินน�าหล่อนไปยังร้านอาหาร โดยมีรสรินเดินตามไป

อย่างเสยีไม่ได้ 

พอถึงร้านอาหารเขาก็สั่งอาหารให้หล่อนอย่างคล่องแคล่ว

ราวกบัคู่สามภีรรยาทั่วไป มแีต่หล่อนที่ดจูะวางตวัไม่ถกู ประดกัประเดดิ 

วุ่นวายใจไปหมด ไม่รู้จะวางตวัอย่างไรให้สมกบัเป็นสามภีรรยากนัด ี

จนกระทั่งมื้ออาหารจบลง อาคินก็พาหล่อนออกจากร้าน พา

เดินดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยเหมือนคู ่รักมาเดินเที่ยวด้วยกัน เขาดูเรื่อยๆ 

สบายๆ จนหล่อนเริ่มคิดว่า การที่เขารับมือกับบทบาทการเป็นสามี

ก�ามะลอได้แบบนี้ โดยที่ไม่หวั่นไหวอะไรเลย คงเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้

รู้สกึเหมอืนกบัหล่อน

เขาไม่ได้ชอบหล่อน ไม่เคยรู้ว่าหล่อนมีตัวตนอยู่ในชีวิตจน

กระทั่งต้องมาจดทะเบยีนสมรสกนั แต่ส�าหรบัหล่อนที่แอบชอบเขาฝ่าย

เดยีว และรูจ้กัเขาดมีาเกอืบทั้งชวีติจากค�าบอกเล่าของสนุทรย์ี ได้เหน็

รูปถ่ายของเขาทกุวนั จะให้ท�าใจวางเฉยเหมอืนอย่างเขาคงยาก 

‘คุณย่าขา คุณย่าให้ขิงแต่งงานกับคนที่ขิงแอบชอบอยู่แบบนี้ 

แต่เขาไม่ได้คดิอะไรกบัขงิเลย มนัท�าให้ขงิท�าตวัไม่ถูก แล้วกห็วั่นไหว 
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ทรมานใจมากจรงิๆ นะคะ คณุย่ารู้หรอืเปล่า’

ค�่าคืนแรกของการเป็นสามีภรรยาตามกฎหมาย รสริน

นอนไม่หลบัถึงขั้นออกมายืนรับลมที่ระเบียงห้องนอน เจออาคินที่ยนื

รบัลมที่ระเบยีงห้องนอนของเขาซึ่งอยู่ข้างห้องหล่อนอยู่ก่อนแล้ว

แรกทเีดยีวที่เหน็เขา หล่อนคดิจะกลบัเข้าห้องนอนไปดื้อๆ แต่

กลบัถูกสามสีดุหล่อเรยีกเอาไว้

“เดี๋ยว รอตรงนั้น เดี๋ยวฉนัไปหา”

“คะ?” รสรนิทวนค�าอย่างงงๆ ว่าเขาหมายถงึอะไร แต่เหน็เขา

เดนิกลบัเข้าไปในห้องนอน ครู่เดยีวกก็ลบัออกมา 

หล่อนก�าลงัจะอ้าปากถาม เขากลบักระโจนข้ามระเบยีงห้องตวั

เองมายงัระเบยีงห้องนอนหล่อน ทั้งที่ระยะห่างระหว่างระเบยีงทั้งสอง

เกอืบสองฟตุ เล่นเอาหล่อนร้องเสยีงหลงเพราะกลวัเขาจะตกลงไป 

“คณุอาคนิ!”

“เรว็ด ีไม่ต้องเดนิอ้อมออกไปหน้าห้องให้เหนื่อย” เขาบอกหน้า

ตาย ไม่สะทกสะท้าน

“มนัอนัตรายนะคะ ถ้าตกลงไปจะท�ายงัไงคะ”

หญงิสาวท้วงตงิใจหายใจคว�่า แล้วกไ็ด้แต่ปลงว่า นี่ขนาดเพิ่ง

จดทะเบยีนสมรสกนั เขากเ็ริ่มออกลายท�าอะไรตามใจตวัเองแล้ว หวงั

ว่าหลงัจากนี้เขาจะไม่ท�าอะไรให้หล่อนต้องใจหายใจคว�่าอกีหรอกนะ

“ไม่ตกหรอก มอืชั้นนี้แล้ว” อาคนิตอบหน้าตาเฉยแล้วหยบิบาง

อย่างออกมาจากกระเป๋าเสื้อนอน 

รสรนิมองเขาอย่างสงสยั แต่พอเขาเปิดฝากล่องให้ดแูล้วเหน็ว่า

มนัเป็นแหวนแฟชั่นรูปโบ ตวัเรอืนเป็นสทีอง ส่วนโบเป็นโลหะเคลอืบ

สชีมพูดูน่ารกั หล่อนกไ็ด้แต่เอยีงคอมอง ท�าตาปรบิๆ 

“แหวนนี่ ท�าไมเหรอคะ”



52   สะใภ้ไร้ปีก

“ฉันซื้อแหวนวงนี้มาเผื่อ ให้เธอใส่แทนแหวนแต่งงานที่ซื้อให้ 

เพราะคิดว่าเธอคงไม่ยอมใส่แหวนเพชรไปไหนมาไหนแน่ แต่วงนี้ใส่

แล้วไม่สะดดุตาใคร ส่งมอืมาส ิจะสวมแหวนให้”

รสรนิตามเขาไม่ทนั แต่กย็อมยื่นมอืให้เขาอย่างว่าง่าย มองเขา

บรรจงสวมแหวนแฟชั่นให้ด้วยความรู้สกึขดัเขนิ รู้สกึเหมอืนว่าตอนนี้

ทั้งสายลม แสงจนัทร์ และหมู่ดาวบนท้องฟ้าคอืพยานการสวมแหวน

แต่งงานอย่างเป็นทางการของหล่อน

นี่ไม่ใช่ฉากโรแมนติกอย่างที่ผู้หญิงหลายคนใฝ่ฝัน เขาไม่ได้

คกุเข่าขอแต่งงาน ไม่มคี�าพูดหวานๆ ไม่มดีอกไม้ ไม่มกีารเกริ่นอะไร

เลย เขาต้องการให้หล่อนสวมแหวนวงนี้เพื่อเป็นเครื่องแทนใจและ

เตอืนใจว่าหล่อนเป็นภรรยาของเขาแล้วตามกฎหมาย

รสรินมองแหวนบนนิ้วและมองมือเขาที่ยังจับมือหล่อนอยู่ ถึง

กบัพดูอะไรไม่ออก ไม่รูจ้ะบอกเขาอย่างไรด ีความรู้สกึของหล่อนที่เคย

แอบชอบเขามนักลายเป็นความจรงิขึ้นมา วนันี้หล่อนเป็นภรรยาของ

เขาแล้ว แม้ว่าเขาจะยงัไม่รูค้วามรูส้กึของหล่อนและคงพดูออกไปตอน

นี้ไม่ได้ด้วย เพราะเขาคงมองว่าหล่อนเป็นหญิงสาวโลกสวยที่ชอบ

ความหล่อเหลา แต่ไม่ได้รู้จกัเขาอย่างแท้จรงิ 

หญิงสาวท�าท่าจะพูดอะไรสักอย่าง แต่หูกลับแว่วเสียงเคาะ

ประตูห้องนอนดงัขึ้น หล่อนตกใจหนัรหีนัขวางอย่างไม่รู้จะท�าอย่างไร 

อาคินจึงบุ้ยใบ้ให้หล่อนไปเปิดประตูห้องนอน ส่วนเขาจะยืนแอบอยู่

ตรงระเบยีงนี้ก่อน 

หล่อนท�าตามอย่างว่าง่าย เดินกลับเข้าไปเปิดประตูห้องนอน 

“มอีะไรหรอืคะป้าจวง”

“พอดปี้าเหน็ว่าไฟในห้องคณุขงิยงัเปิดอยู่ คดิว่าลมืปิดไฟหรอื

เปล่า” แม่บ้านว่าแล้วนิ่วหน้าเล็กน้อยเพราะสีหน้าของรสรินบอกชัด

ว่าเจ้าตัวยังไม่นอน “อย่านอนดึกนะคะ เดี๋ยวขอบตาคล�้า หน้าจะ 
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ไม่สวยเอา”

“ค่ะ ค่ะ เดี๋ยวขงิจะปิดไฟนอนแล้วค่ะ”

ป้าจวงยิ้มรับ แต่สายตากลับเหลือบไปเห็นประตูระเบียงห้อง

นอนเปิดค้างไว้ “ตายแล้ว คณุขงิ นั่นเปิดประตูระเบยีงทิ้งไว้ได้ยงัไง

คะ เดี๋ยวยุงเข้ามาหามกันพอดี” ว่าแล้วก็ถือวิสาสะเดินไปปิดประตู

ระเบยีงให้ตามวสิยัช่างดูแลของเจ้าตวั 

ท�าเอารสรนิถงึกบัอ้าปากค้าง กลวัว่าแม่บ้านจะเหน็อาคนิที่แอบ

อยู่ตรงนั้น!

“ทีหลังอย่าเปิดประตูระเบียงทิ้งไว้อย่างนี้นะคะ แมลงมันอาจ

จะบนิเข้ามากดัเราเอาได้ อนัตรายรู้ไหมคะ” แม่บ้านยงัสอนต่อก่อน

จะกระตกุผ้าม่านที่เปิดอยู่ครึ่งๆ กลางๆ ให้อย่างเรยีบร้อย แล้วจงึหนั

มาพยกัพเยดิให้รสรนิไปนอน 

หล่อนเดนิไปนอนอย่างจ�าใจ ปล่อยให้แม่บ้านจดัการปิดไฟให้ 

ก่อนที่เจ้าตวัจะเปิดประตูออกไป

คล้อยหลงัแม่บ้านไปแล้ว รสรนิกเ็งี่ยหูฟังอยูค่รูห่นึ่ง รอจนแน่ใจ

ว่าแม่บ้านเดินลงไปถึงชั้นล่างแล้วหญิงสาวจึงรีบลุกขึ้นนั่ง เอื้อมมือ 

ไปเปิดโคมไฟหัวเตียง ก่อนจะลงจากเตียงไปเปิดประตูระเบียงโดย

พยายามไม่ให้มนัเกดิเสยีง จากนั้นกเ็ยี่ยมหน้าออกไปดวู่าอาคนิยงัอยู่

ที่เดมิหรอืเปล่า พอเหน็ว่าเขายงัอยู่ หล่อนกไ็ด้แต่ส่งยิ้มเจื่อนๆ ให้ 

“ขอโทษแทนป้าจวงด้วยนะคะที่ปิดประตูขังคุณอาคินไว้ข้าง

นอก”

“ไม่เป็นไร ถอืเสยีว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกด”ี เขาแหย่กลั้ว

หัวเราะในล�าคอ ก็ใครจะไปคิดว่าเขาต้องท�าตัวเป็นหัวขโมยหลบๆ 

ซ่อนๆ แบบนี้ทั้งที่เป็นบ้านของตวัเองแท้ๆ

“คณุอาคนิกลบัห้องทางข้างในดกีว่า อย่าปีนกลบัไปเลยค่ะ ขงิ

กลวัตกลงไป”
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“ไม่กลวัป้าจวงได้ยนิแล้วเหรอ”

“ป้าจวงได้ยินก็ยังดีกว่าคุณอาคินต้องบาดเจ็บ” หล่อนตอบ 

ทนัควนั แล้วรอให้เขาเดนิเข้ามาในห้องนอนด้วยกนั ก่อนจะปิดประตู

ระเบยีงและรูดม่านกลบัเข้าที่ให้เรยีบร้อย 

แต่แทนที่อาคนิจะรบีกลบัออกไปจากห้อง เขากลบักวาดสายตา

มองรอบห้อง ก่อนจะหยดุความสนใจกบัตุก๊ตาที่อยูบ่นเตยีงนอนหล่อน

“นั่นตุ๊กตาตวัโปรดเหรอ”

รสรนิหนัมองตามแล้วได้แต่ยิ้มอย่างเขนิๆ “ใช่ค่ะ ตวัโปรด”

“ดจูากสภาพน่าจะเก่าเอาเรื่อง ท�าไมไม่ซื้อใหม่ล่ะ” อาคนิถาม

กึ่งแนะน�า เพราะเจ้าตุ๊กตาตวันั้นมนัดูเก่ามาก ขนฟูๆ สกีซ็ดี และมี

รอยเปื้อนด�าๆ ให้เหน็ แถมหน้าตามนักท็ะเล้นมากด้วย

“ถงึมนัจะเก่า มรีอยเปื้อน แต่มนักม็คีณุค่ากบัจติใจนะคะ”

ชายหนุ่มฟังแล้วไม่ได้ตอบอะไร แต่ในใจก�าลังคิดว่าการที่เขา

ปีนข้ามระเบยีงเข้ามาที่ห้องของหล่อนในครั้งนี้กด็เีหมอืนกนั เพราะเขา

อยากเห็นห้องนอนของหล่อน อยากรู้ว่าภายในห้องนอนหล่อนเป็น

อย่างไร หล่อนเป็นผู้หญงิแบบไหน ชอบใช้ของหรูๆ แพงๆ หรอืเปล่า

แต่ดูท่าหล่อนจะเป็นคนที่รู้คุณค่าของเงินพอสมควร เพราะ

นอกจากตุก๊ตาเก่าๆ ที่อยูบ่นเตยีงนั่นแล้ว ในห้องกไ็ม่ได้มอีะไรหรหูรา 

บนโต๊ะเครื่องแป้งก็ไม่ได้มีขวดน�้าหอมยี่ห้อดัง จะมีก็แต่แป้งเด็กกับ

เครื่องส�าอางเลก็ๆ น้อยๆ ส่วนกระเป๋าถอืที่แขวนอยู่บนเสาแขวนนั้นก็

ไม่ได้เป็นแบรนด์เนมอะไร ออกจะราคาถูกๆ เสยีด้วยซ�้าไป 

“ตุก๊ตาหมหูน้าทะเล้นด”ี เขาท�าเป็นพดูถงึตุก๊ตาเพื่อไม่ให้หล่อน

รู้ว่าเขาก�าลงัแอบเกบ็รายละเอยีดภายในห้องอยู่ 

แต่คนถกูหาว่ามตีุก๊ตาหมหูน้าทะเล้นไว้กอดเล่นกลบัรบีแก้ต่าง

ให้ตุ๊กตาแสนรกั “อย่าว่าน้องหมูของขงินะ เหน็อย่างนี้มนัเป็นหมูน�า

โชคของขิง แล้วก็พอดีอ้อมกอดด้วย” รสรินบอกเสร็จสรรพ ก่อนจะ
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เดนิไปหยบิตุ๊กตาหมูอ้วนกลมหน้าทะเล้นบนเตยีงขึ้นมากอดโชว์

“ไหนเอามาดูซ ิ กอดพอดจีรงิหรอืเปล่า” อาคนิถามพลางเดนิ

เข้าไปยื่นมอืขอตุ๊กตาหมูหน้าทะเล้นจากหล่อน 

รสรนิจงึขยบัก้าวเข้ามาหาเขา แต่จงัหวะที่หล่อนก�าลงัจะถงึตวั 

กลบัสะดดุพรมที่ขาดจนทะลทุ�าให้ตวัถลาไปข้างหน้า โชคดทีี่อาคนิรบั

ร่างหล่อนไว้ได้ทนั 

“อุย๊!” หล่อนร้องตกใจที่ตกอยูใ่นอ้อมกอดของเขาโดยที่ยงักอด

ตุก๊ตาตวัโปรดไว้ในอ้อมแขน จงึกลายเป็นว่าตอนนี้อาคนิกอดทั้งหล่อน

และตุ๊กตาไว้ด้วยกนั

โลกเหมอืนหยดุหมนุไปชั่วครูส่�าหรบัรสรนิที่ถกูกอดจากผูช้ายที่

หล่อนแอบชอบ ถ้าไม่เรยีกว่าก�าลงัฝันดทีี่สดุกไ็ม่รู้จะเรยีกอะไรแล้ว 

ฝ่ายคนที่กอดประคองหล่อนไว้ตอนแรกไม่ได้คดิอะไร นอกจาก

ช่วยให้หล่อนยนืได้เฉยๆ แต่พอเหน็ปฏกิริยิาของหล่อนแล้วกอ็ดไม่ได้ที่

จะทดสอบด้วยการยื่นหน้าเข้าไปใกล้ ท�าท่าเหมอืนจะจูบ แค่นั้นหญงิ

สาวกห็ลบัตาปี๋ กอดตุ๊กตาน้องหมูแน่นเลยทเีดยีว

‘แม่คนนี้ แค่นี้กเ็ขนิแล้ว แบบนี้จะขึ้นเตยีงกนัรอดไหม เดก็จรงิๆ’

อาคินกระตุกยิ้มเล็กน้อยก่อนจะยอมคลายอ้อมกอดออกแล้ว

เบี่ยงกายเดนิไปยงัประตูห้องนอนเพื่อกลบัห้องนอนของตนเอง 

คนที่ยืนเขินอายหลับตาปี๋อยู่พอรู้สึกว่าเขาคลายอ้อมกอดแล้ว

กล็มืตาขึ้นมอง หวัใจเต้นตึ้กตั้กกบัสมัผสัใกล้ชดิที่เกดิขึ้น

‘คณุพระคณุเจ้าขา เมื่อกี้คณุอาคนิจะจูบขงิใช่ไหม’

รสรนิคร�่าครวญ ใจเต้นแรง แต่จงัหวะนั้นเองที่สายตาของหล่อน

ไปปะทะกบักล่องใส่ของที่วางอยู่บนชั้นวางของอเนกประสงค์ที่หล่อน

ไม่ค่อยไปยุ่งอะไรกบัมนั แล้วกร็ะลกึถงึค�าสั่งที่สนุทรยี์สั่งไว้ขึ้นมาได้ 

‘ถ้าย่าไม่อยู่แล้ว ขิงเอากล่องนี้ให้อาคินแทนย่าด้วยนะ ส่งให้

ถงึมอือาคนิ อย่าฝากกบัใครเดด็ขาด’
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หล่อนจึงหันไปเรียกเขาไว้ทันทีก่อนที่เขาจะทันได้เปิดประตู 

“เดี๋ยวก่อนค่ะคณุอาคนิ!”

อาคินหันมองว่าหล่อนเรียกเขาไว้ท�าไม จึงเห็นว่าเจ้าของห้อง

เดนิไปหยบิกล่องกล่องหนึ่งออกมาจากชั้นวางของแล้วเดนิกลบัมาหา

เขา

“นั่นเธอท�าอะไร”

“คอืว่าขงิเพิ่งนกึออกว่าคณุย่าฝากของไว้ให้คณุค่ะ” หล่อนส่ง

กล่องกระดาษในมอืให้ 

อาคนิรบักล่องที่หญงิสาวส่งให้ เขามองกล่องขนาดหนึ่งฟตุคณู

หนึ่งฟุตในมือไปพลางฟังค�าบอกเล่าจากหล่อนไปพลาง โดยไม่ยอม

เปิดกล่องดูต่อหน้าหล่อน เพราะอยากจะทดสอบบางอย่าง

“คุณย่าสั่งเอาไว้ว่า ถ้าคุณย่าเป็นอะไรไปให้ขิงเอากล่องนี้ให้

คณุอาคนิ ท่านฝากไว้ตอนที่เริ่มป่วย แต่ขงิรู้สกึใจคอไม่ด ีไม่อยากให้

มันเป็นลางไม่ดี ขิงก็เลยเอาไปเก็บไว้ไกลๆ ตาจนลืมไปเลย ขอโทษ

ด้วยนะคะที่เอาให้ช้า ทั้งที่ขงิควรจะเอามาให้ตั้งแต่คณุอาคนิกลับมา

แล้ว”

“นึกได้ตอนนี้ก็ยังไม่สายไปหรอก” เขาไม่ถือสาแล้วจึงถาม

หล่อนต่อ “รู้หรอืเปล่าว่าข้างในคอือะไร”

“ไม่รู้ค่ะ ขงิไม่เคยเปิดดู คณุย่าบอกว่าฝากไว้ให้คณุ ขงิกเ็ลย 

ไม่อยากรูว่้ามนัคอือะไร เพราะของสิ่งนี้เหมอืนค�ากล่าวลาของคณุย่า”

ค�าตอบใสซื่อของหล่อนท�าให้อาคินส่ายหน้ากับความซื่อตรงที่

หล่อนมตี่อคณุย่าของเขา มนัท�าให้เขาคดิว่าหล่อนต้องรกัคณุย่าของ

เขาอย่างมากแน่ แล้วถ้าหล่อนรกัท่านมากขนาดนี้ กค็งไม่แปลกหรอก

ที่ท่านเองจะรกัหล่อนมากเช่นเดยีวกนั

“ขอบใจที่เก็บไว้ให้อย่างดี” อาคินพูดแค่นั้นก็หมุนกายเตรียม

เดนิไปยงัประตหู้องเพื่อกลบัไปยงัห้องนอนของตนเอง แต่แล้วกน็กึขึ้น
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ได้จงึหนัมาบอกหญงิสาวว่า “ราตรสีวสัดิ์”

รสรนิที่ไม่คดิว่าเขาจะบอกราตรสีวสัดิ์ถงึกบัท�าตาปรบิๆ ก�าลงั

จะบอกราตรสีวสัดิ์กลบัไปแต่กไ็ม่ทนัเสยีแล้ว เพราะเขาเดนิออกไปและ

ปิดประตูห้องให้อย่างเรียบร้อย ปล่อยให้หญิงสาวเจ้าของห้องได้แต่

หน้าแดง ร้องกรี๊ดอยู่ในใจที่มีผู้ชายมาบอกราตรีสวัสดิ์แบบนี้เป็นครั้ง

แรก 

บางทกีารมเีขาเป็นสามกีอ็าจจะไม่เลวร้ายนกั

 

พอกลบัเข้ามาในห้องนอนได้อาคินกน็ัง่ลงบนเตยีงพร้อมกบั

เปิดกล่องกระดาษออกด ูพบว่าในนั้นมรีปูถ่ายของเขากบัคณุย่าจ�านวน

มาก แล้วก็มีจดหมายที่เขาเขียนถึงท่านสมัยที่โทรศัพท์มือถือยังไม่

สามารถเหน็ภาพเหน็หน้ากนัได้เหมอืนอย่างทกุวนันี้ 

ทุกสิ่งทุกอย่างคุณย่าเก็บมันไว้ในกล่องนี้อย่างดีจนเขาละอาย

ใจเหลอืเกนิที่ไม่ได้มาอยู่ดูแลก่อนที่ท่านจะจากไป 

“ผมขอโทษครบัคณุย่า ขอโทษที่ผมเป็นหลานที่แย่ที่สดุ” น�้าตา

เอ่อท้นขึ้นมา ทั้งที่ต่อหน้าคนอื่นเขาไม่เคยร้องไห้ เขาแสดงความเข้ม-

แขง็มาตลอด แต่นั่นไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่เสยีใจหรอืร้องไห้ไม่เป็นกบั

การสญูเสยีในครั้งนี้ แต่เขาต้องเกบ็มนัไว้และเป็นเสาหลกัของบ้านต่อ

ไป เขาจะแสดงความอ่อนแอออกมาไม่ได้อย่างเดด็ขาด 

ชายหนุ่มหยบิรูปถ่ายและจดหมายขึ้นมาดูอย่างคดิถงึ แต่แล้ว

สายตาก็ปะทะกับซองจดหมายฉบับหนึ่งที่มันผิดจากซองอื่น มันจ่า

หน้าถงึเขา ต่างจากฉบบัอื่นซึ่งเป็นจดหมายที่เขาส่งมาให้คณุย่า เขา

หยบิมนัขึ้นมาแล้วพบว่ามนัถูกปิดผนกึไว้เป็นอย่างดี

อาคินจัดการฉีกซองจดหมายออกทันที แล้วพบว่าข้างในมี

กระดาษจดหมายแผ่นหนึ่งถูกพบัไว้ เขาดงึมนัออกมากางอ่าน สิ่งแรก

ที่เห็นคือลายมืออันคุ้นเคยของคุณย่าที่ตัวหนังสือบ่งบอกว่าการเขียน
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ของท่านมอีาการมอืสั่นจากอายทุี่มากขึ้น แต่กต็ั้งใจเขยีนมนัอย่างเตม็

ที่เพื่อให้ถงึมอืเขา

ถงึตาคนิหลานรกัของย่า

ถ้าคินได้อ่านจดหมายฉบับนี้แสดงว่าย่าได้จากโลกนี้ไปอย่าง

สงบแล้ว ตอนนี้คนิอาจจะสงสยัอะไรหลายๆ อย่าง รวมถงึพนิยักรรม

ที่ย่าท�าไว้ ย่ามเีหตผุลของย่าที่ท�าเช่นนั้น แต่ย่าจะไม่บอกคนิว่าท�าไม 

เพราะบางครั้งเหตผุลมนักอ็ยู่เหนอืความจรงิที่ต้องยอมรบั 

ย่าแค่อยากให้คินรู้ว่าย่ารักคินมาก ในชีวิตบั้นปลายของย่ามี

ห่วงอยู่สองอย่างนั่นคือคินกับขิง แต่ส�าหรับคินอาจจะไม่ชอบใจที่ย่า

รักขิงเหมือนหลานอีกคนหนึ่ง แต่ย่าอยากบอกคินว่าขิงเป็นเด็กด ี

ซื่อตรง และดแูลย่าอย่างดมีาตลอด รวมทั้งเป็นที่รกัของทกุคนในบ้าน 

ถ้าคนิรกัย่า ย่ากอ็ยากให้คนิเผื่อแผ่ความรกัให้แก่ขงิด้วย ขงิเป็น

เดก็ที่น่าสงสาร ต้องประสบเคราะห์กรรมตั้งแต่อายยุงัน้อย แต่เป็นเดก็

ด ี รกัด ี ใฝ่เรยีน ขยนัขนัแขง็ ซื่อสตัย์ และท�าให้ย่าหวัเราะได้เสมอๆ 

ย่าเชื่อว่าถ้าคนิเปิดใจ คนิกจ็ะได้เหน็สิ่งดีๆ  ในตวัขงิ แล้วกจ็ะรกัขงิได้

ไม่ยากเหมอืนกบัที่ย่ารกั

แต่จดหมายฉบบันี้ไม่ได้เขยีนเพยีงเพื่อจะฝากฝังขงิไว้กบัคนิ แต่

ย่ามีบางอย่างอยากจะขอร้องและเตือนคิน เพียงแต่ย่าเองก็ไม่แน่ใจ

ว่าในอนาคตมนัจะเกดิอะไรขึ้น สิ่งที่ย่าจะบอกกค็อื ขอให้คนิรกัษาร้าน

ร้อยค�าหวานเอาไว้ให้ด ีมนัเป็นสมบตัทิี่มมีลูค่ามากที่สดุส�าหรบัย่าและ

ส�าหรับตรีประพัทธ์ อย่าให้มันหลุดมือไป ขอให้คินระวังเสี่ยพินิจเอา

ไว้ด้วย เขาหมายตาร้านร้อยค�าหวานและทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของ 

ตรปีระพทัธ์ผ่านทางนงลกัษณ์

สิ่งที่อานงลักษณ์ของคินพลาดที่สุดในชีวิต ก็คือการแต่งงาน

ครั้งที่สองกบัเสี่ยพนิจิ ส่วนย่าเองกพ็ลาดที่สดุที่ดเูสี่ยพนิจิไม่ออกตั้งแต่
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แรก แต่เพราะเป็นแบบนี้ย่าจึงอยากบอกคินว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น 

ย่าจะคอยเอาใจช่วย ปกป้อง คุม้ครองคนิกบัขงิและทกุคนให้ปลอดภยั 

ย่าจะคอยมองดูทกุคนเสมอ ไม่ว่าคนิจะตดัสนิใจอะไรในอนาคต ถ้า

นั่นเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ย่ากข็ออวยพรให้มนัเป็นไปด้วยด ี

สดุท้ายนี้ย่าอยากให้คนิใจเยน็ให้มาก มอีะไรกค็ยุกบัขงิดีๆ  อย่า

เอาแต่ดุและโมโหใส่ เปิดใจให้ขิงบ้าง แล้วคินจะได้คู่คิด ได้คนที่จะ

คอยระวงัหลงัให้ พร้อมจะเป็นก�าลงัส�าคญัให้คนิ เป็นคู่คดิที่ดทีี่จะจบั

จูงมือกันไปสู่อนาคตข้างหน้าได้ แล้วก็...ถ้าเป็นไปได้ ช่วยนงลักษณ์

แทนย่าด้วย 

           รกัหลานเสมอ 

      ย่าของคนิ 

อาคนิอ่านทวนซ�้าๆ อกีสองสามครั้งเพื่อความแน่ใจ ให้ข้อความ

ที่สุนทรีย์ทิ้งไว้ตกผลึก เพราะดูเหมือนว่าประโยคด้านบนนั้นจะเป็น

ประโยคพูดคุยธรรมดาที่ไม่ได้ส�าคัญมากมาย แต่ใจความส�าคัญ 

ที่คุณย่าจงใจทิ้งไว้ให้เขามันอยู่ที่สามย่อหน้าสุดท้ายต่างหาก โดย

เฉพาะประโยคสดุท้าย ‘ช่วยนงลกัษณ์แทนย่าด้วย’ นั่นหมายความว่า

อย่างไรกนัแน่


