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คำ�นำ�นักเขียน

เมื่อสมาชกิแต่ละคนในครอบครวัมทีศันคต ิความเชื่อ และเส้นทาง

ชีวิตแตกแยกกันไป แม้พยายามผสานรอยร้าวอย่างไรก็ไร้ผล ลลิตาเป็น

หนึ่งในเหยื่อของความเชื่อเก่าฝังหวั เหยื่อของชวีติคูท่ี่เลวร้ายราวกบัตกนรก 

เธอปรารถนาจะลกุขึ้นยนือกีครั้ง เริ่มต้นชวีติครั้งใหมเ่พื่อพสิจูน์วา่ ‘ผูห้ญงิ’ 

กย็นืได้ด้วยสองมอืสองขาของตวัเอง

ซ่านเสน่หา ไม่ได้เขยีนขึ้นมาเพื่อปลุกเร้าสทิธสิตร ีแต่เขยีนขึ้นด้วย

ความหวงัในการปลุกความตระหนกัเรื่องครอบครวั เรื่องราวอาจไม่รุนแรง

หากเรารับฟังคนในครอบครัวมากขึ้น แค่เปิดใจ แสดงความห่วงใย และ

โอบกอดกนัด้วยความรกัมากขึ้นเท่านั้น ‘เสน่หา’ จงึมใิช่เพยีงความรกัที่ซ่าน

ระหว่างหนุ่มสาว แต่เป็นรกัที่ซ่านซมึลกึลำ้าในความผูกพนัของครอบครวั

คำากล่าวขอบคุณซึ่งเขยีนมาหลายครั้ง ด้วยทุกครั้งเกดิขึ้นจากความ

รู้สกึแท้จรงิในใจที่ใครหลายคนได้ต่อลมหายใจให้นกัเขยีนคนหนึ่งสามารถ

เดินต่อไปได้ในเส้นทางขายฝันนี้ ประการแรกคือสำานักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ที่

เคยีงข้างกนัมาเสมอ ประการที่สองคอืคณะทำางานอย่างกองบรรณาธกิารที่

กรุณาพิจารณานิยายเรื่องนี้ และกองพิสูจน์อักษรที่ตรวจงานอย่างเหนื่อย

ยาก ประการที่สามคอืคนอ่านในเวบ็ไซต์ซึ่งคอยกระทุง้ กระตุน้เตอืนให้เขยีน

ได้จนจบ และ ‘คุณ’ ที่หยบินยิายเล่มนี้ขึ้นมา หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะพบ

กนัอกีครั้ง

       มญัชดุา



“หนังสือและการอ่านคือขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์”



บทนำ�

หญงิร่างแบบบางนั่งนิ่งอยูห่ลงัโต๊ะทำางานใหญ่ หลงัจากประตบูาน
หนาหนักนั้นปิดลงพร้อมการจากลาของใครบางคน เขาไปแล้ว...เดินออก

จากชวีติหล่อนอย่างง่ายดาย เมื่อยามจากไปชายหนุ่มไม่ทิ้งอะไรไว้สกัอย่าง 

ไม่ทิ้งไว้แม้แต่ซากของความรกัที่เคยเบ่งบานอยู่กลางหวัใจ ยามสิ้นรกักส็ิ้น

เยื่อขาดใยไร้ไมตรี...ขอบตาร้อนผะผ่าวเหมือนบางอย่างกำาลังจะเอ่อล้น 

ออกมา แต่ครู่เดียวหล่อนก็สาบานกับตัวเองว่าเขามีโอกาสเพียงชั่วขณะ 

เท่านั้นที่ทำาร้ายหวัใจให้เจบ็ชำ้า

ไม่มนีำ้าตา ไม่มรีอยอาลยั ยามเมื่อลำาคอระหงเชดิขึ้นจนผมที่ตดัสั้น

สบายระต้นคอ ปลายนิ้วไล้ตามสันหนังสือที่วางอยู่เบื้องหน้า...เขาคิดว่า

หล่อนเป็นใคร กว่าจะขึ้นมายืนจุดนี้ ได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้ หล่อนถูกเหยียบยำ่า

และเป็นฝ่ายเหยียบยำ่าใครขึ้นมาบ้าง มันมากมายเลยทีเดียวกับการดิ้นรน 

เพื่อเอาชีวิตรอดและพิสูจน์ให้ใครหลายคนประจักษ์ในคุณค่า วินาทีนี้ 

หญิงสาวรู้ดีว่าที่พยายามอย่างยากลำาบากทั้งหมดไม่ใช่เพื่อใคร ไม่ใช่เพื่อ

ตอกหน้าอดตีสามหีรอืแม่สามปีากจดัจอมบงการ ไม่ใช่เพื่อเรยีกร้องความ
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สนใจจากบิดา ไม่แม้แต่เพื่อให้เขาคนนั้นหยุดมองและตื่นตะลึงเมื่อเห็น

หล่อน สุดท้ายกเ็พื่อตวัเอง เพื่อชวีติที่ดขีึ้น ชวีติที่ไม่ต้องเดนิตามคำาสั่งของ

บดิา ชวีติที่ร่างกายไม่ใช่ที่รองรบัอารมณ์ของใคร ไม่ใช่ทาสของผู้ชาย เพศ

ที่แสนจะชงิชงั ดูถูก และกดผู้หญงิไว้ใต้อุ้งเท้าของพวกเขาตลอดชวีติ  

เมื่อเกดิมาแล้วกอ็ย่าเป็นรองใคร วนันี้ไม่มใีครเก่งกว่า กล้ากว่า สุข

กว่า เมื่อมพีร้อมแล้วทุกอย่าง มองไปทุกทศิทุกทาง จะเอาอะไร ชื่อเสยีง 

เกยีรตยิศ เงนิทอง ทั้งหมดนี้หล่อนมไีว้ในครอบครองจนหมดแล้ว ความรกั

เป็นเพยีงส่วนประกอบหนึ่งในชีวติจะแยแสไปทำาไม กแ็ค่ความรักและการ

เสพสมชั่วครู่เท่านั้น หล่อนจะมองหาคนใหม่ ใครก็ได้ที่สนองตอบความ

ต้องการได้อย่างเพยีงพอและพอด.ี..หญงิสาวยิ้มกบัตวัเอง แม้ในอกจะรู้สกึ

ทั้งรกั ชงิชงั สุข และขมขื่น กระนั้นหล่อนกย็งัเข้มแขง็พอที่จะลุกจากเก้าอี้

ที่เมื่อครู่แทบจะฝังร่างลงไป เบื้องหลงัโต๊ะทำางานตวัใหญ่คอืกระจกกว้างซึ่ง

เผยให้เห็นทิวทัศน์ของเมืองใหญ่ เส้นทางอันคดเคี้ยวเลี้ยววนจนสับสน

วุ่นวายข้างล่างนั้นไม่ต่างอะไรกบัชวีติของตวัเองนกั

บางเวลา หวัใจกห็วนระลกึถงึวนัเก่าเพื่อตระหนกัรูอ้ยู่ตลอดเวลา วา่

กว่าจะมาถงึวนันี้หล่อนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำาบากนั้นมาได้อย่างไร...



รถแทก็ซี่จอดชดิประตรูั้วให้ร่างที่ก้าวลงและยื่นเงนิมาให้นั้นเข้าไป
ได้สะดวก ประตูรั้วเหล็กบานเล็กถูกเปิดออกให้คนที่หอบเอกสารเต็มสอง

มือลอดผ่านเข้าไป เบื้องหน้าคือบ้านไม้ครึ่งปูนสองชั้นขนาดใหญ่หลังหนึ่ง 

ส่วนบนทาสฟ้ีาจดั ถนนปนูลาดยาวจดบรเิวณที่ปไูม้สฟ้ีาเฉดเดยีวกนั ต้นไม้

ในกระถางตั้งเรียงตลอดทางอวดสีสันแข่งกันรับเวลายามเย็นซึ่งท้องฟ้า

เปลี่ยนเป็นสทีองอร่าม สายตาแลเหน็รถญี่ปุ่นป้ายแดงจอดรออยู่ รองเท้า

ที่ถูกโยนไปข้างทางยนืยนัได้เป็นอย่างดว่ีาเจ้าของรถกลบัมาถงึบ้านเรยีบร้อย

แล้ว 

หล่อนหยุดยืนอยู่หน้าประตูเพื่อสูดลมหายใจเข้าปอดลึก กระชับ

เอกสารในอ้อมแขนให้แน่นขึ้น ผมที่ปล่อยยาวถงึกลางหลงัชื้นเหงื่อจากการ

เดนิทางยาวนานนบัชั่วโมง ถงึเครื่องปรบัอากาศในรถแทก็ซี่จะทำางานได้ไม่ดนีกั

กไ็ม่ใช่สาเหตุหลกัของความอ่อนล้าทั้งกายและใจ และสาเหตุนั้นกเ็ดนิทาง

มาถงึเรว็กว่าที่คดิเอาไว้

“ลื้อมวัยนืทำาอะไรหน้าบ้าน อาเคี้ยงกลบัมาตั้งนานแล้วยงัไม่มใีครหา

๑
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ข้าวหาปลาให้กนิเลย” 

เสยีงแหลมสูงคุน้หดูงัขึ้นก่อนร่างอวบอดัของสตรวียัหกสบิในชุดแพร

จีนสีแดงสดที่โบกพัดในมือไปมาจะก้าวอย่างเชื่องช้าออกมา คิ้วเรียวเขียน

ด้วยสดีำาเข้มโก่งเป็นเส้นโค้งชดัเจน ตดักบัหน้าขาวและรมิฝีปากแดง 

“ลื้อเป็นเมยีภาษาอะไรวะอาหลนิ กลบับ้านทหีลงัผวั ให้ผวัมารอ”

เมื่อถกูตำาหนหิล่อนกช็ะโงกหน้าเข้าไปมองนาฬิกาบนผนงั...เกอืบหก

โมงเยน็เป็นเวลาปกตใินการกลบับ้านของหล่อนไม่ใช่หรอื หญงิสาวตอบด้วย

เสยีงเบาอย่างเคย “หลนิกลบัจากทำางานเวลานี้ตลอดนะอาม้า เฮยีต่างหาก

ที่กลบัเรว็”

พัดในมือปิดดังฉับก่อนจะตวัดไปชี้หน้าหญิงสาวห่างเพียงไม่กี่นิ้ว 

“เดี๋ยวนี้ลื้อเถียงอั๊วเหรอ อาป๊ากับอาม้าลื้อไม่ได้สอนรึไงว่าเป็นเมียต้อง

ปรนนิบัติผัว อั๊วไม่สนว่าอาเคี้ยงอีจะกลับเมื่อไหร่ แต่ลื้อเป็นเมียมีหน้าที่

ต้องกลบัก่อนผวั ลื้อกลบัช้า อาเคี้ยงอกีห็ิ้วท้องรอ อทีำางานมาเหนื่อยๆ ลื้อ

ผดิกย็งัเถยีง”

หล่อนเกอืบจะถอนหายใจออกมาอยูแ่ล้ว ดทีี่เกบ็มนัเอาไว้ได้ทนั การ

เถยีงกบัผูห้ญงิตรงหน้าเป็นเรื่องโง่เขลา เพราะไม่ว่าจะยกเหตุผลมามากมาย

สกัแค่ไหนกไ็ม่เคยเป็นที่ถูกใจ...กมิเน้ยเลี้ยงลูกเหมอืนพระเจ้า คมชาญถูก

ทุกอย่าง ขณะที่ลูกสะใภ้ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะทวงถามหรืออธิบายความจริง 

ตลอดเวลาสองปีที่แต่งงานเข้ามาในบ้านนี้ ลลติาเรยีนรู้ว่าการอยู่อย่างไม่มี

ปากมีเสียงและทนฟังคำาด่าที่หาสาระไม่ได้นั้นง่ายกว่า ดังนั้นหญิงสาวจึง 

พยกัหน้ารบัคำา 

“ค่ะอาม้า เดี๋ยวหลนิจะไปเตรยีมข้าวให้เฮยี” พอจะก้าวเข้าไปแม่สามี

กโ็วยลั่น 

“โอ๊ย ไม่ต้องแล้ว อาเคี้ยงอไีม่รอเมยีอย่างลื้อหรอก อแีต่งตวัจะออก

ไปหาอะไรกนิข้างนอกแล้ว ลื้อมวัแต่ชกัช้านะอาหลนิ ทำาอะไรกช็้า คดิอะไร

กช็้า ไม่ทนัใจอสีกัอย่าง อย่างนี้สอิถีงึได้เบื่อลื้อนกั อ้าว...อย่าเดนิหนอีั๊วนา 



มั ญ ชุ ด า      9

อาหลนิ อั๊วยงัว่าลื้อไม่จบ”

ใครจะบ่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเถิด แต่การรู้ว่าสามีจะไม่อยู่บ้านพาให้

หล่อนก้าวขึ้นไปที่ชั้นสอง ประตูห้องนอนเปิดขณะที่บุรุษหนุ่มผู้ถูกเอ่ยนาม

กำาลังจะก้าวสวนออกมาพอดิบพอดี ลลิตาชะงักมองสามีตั้งแต่ศีรษะจด

ปลายเท้า เขาสวมเสื้อตวัใหม่ พรมนำ้าหอมจนกลิ่นฟุง้...คมชาญเองกเ็หลอืบ

มองภรรยาเช่นกนั เขาเป็นหนุม่ผวิขาว ตาตี่เลก็ตามแบบลกูคนจนีทั่วไป แต่

เพราะรู้จกัแต่งเนื้อแต่งตวัและรู้จกัเข้าสงัคมจงึจดัว่าเป็นคนดูดคีนหนึ่ง 

“เฮียจะไปไหน” ปากถามออกไปทำาไมก็ไม่ทราบทั้งที่คำาตอบนั้น

ตายตวั

“ยุ่งน่า เฮียจะไปกินข้าวกับเพื่อน ไม่ต้องทำากับข้าวเผื่อเฮียนะ ถ้า 

อาม้าถามกบ็อกว่าเฮยีไปประชุมกบัลูกค้ากไ็ด้ จะได้ไม่ต้องซกัมาก” เขาโบ้ย

ความรบัผดิชอบให้ภรรยาทนัท ี

หล่อนวางของลงบนโต๊ะ จะว่าชนิกค็งชนิอยู่บ้าง แต่จะว่าเฉยชาเลย

คงไม่ใช่ “รอสกัสบินาทไีด้ไหมเฮยี ขอหลนิอาบนำ้าก่อน หลนิจะไปกบัเฮยี” 

 เขานิ่งไปชั่วครู่แล้วโบกมอืไปมา 

“ไม่ต้อง” เสยีงนั้นเกอืบเป็นตวาด “เพื่อนกลุม่นี้ของเฮยี หลนิไม่รูจ้กั

หรอก ไปก็นั่งเฉยๆ ไม่ได้คุยกับใคร อยู่บ้านนี่แหละ จะได้ช่วยเฮยีดูแล 

อาม้าด้วย หลนิจะเอาแต่ตวัเองสบายไม่ได้ ต้องรู้จกัทำาเพื่อคนอื่นด้วย เฮยี

ไปไม่เกนิสามทุ่มกก็ลบั”

การต่อว่านั้นเกือบทำาให้ภรรยายิ้มเยาะ ใครกันแน่ที่เอาแต่ตัวเอง

สบาย เขาเดินตัวปลิวออกไปกินข้าวกับเพื่อนขณะที่แม่กับเมียยังไม่รู้ว่า 

วนันี้จะกนิอะไร หนึ่งปีให้หลงัมานี้ลลติานบัวนัที่เขากลบัมากนิข้าวที่บ้านได้ 

กมิเน้ยเข้าใจว่าบุตรชายตดิงานต้องประชุมทุกวนั แต่ภรรยาอย่างหล่อนรู้ดี

แก่ใจว่าสามอีอกไปเมาเหล้าเข้าผบั หรอืไม่กเ็ตร่อยูแ่ถวอาบอบนวดนั่นแหละ 

ที่รูเ้พราะเวลาเอาเสื้อผ้าสามไีปซกัมกัจะเจอบตัรสมนาคณุจากสถานเรงิรมย์

ทั้งหลายที่ให้มาเพื่อลดราคาครั้งต่อไป บางคราวเขากล็งทนุสมคัรเป็นสมาชกิ
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วไีอพขีองคลบัเสยีด้วยซำ้า

“ตามใจเฮยีกแ็ล้วกนั เฮยีจะให้หลนิเตรยีมข้าวไว้ให้ตอนกลบัมาไหม”

เขานิ่งคิดแล้วส่ายหน้า ยิ้มราวกับโล่งใจที่ภรรยาไม่ติดตามออกไป

นอกบ้าน ก่อนจะแบมือ “ไม่ต้องหรอก หลินแค่รอเปิดบ้านให้เฮียก็พอ 

เพราะเฮียไม่เอากุญแจไปด้วย แต่อย่าให้อาม้ารู้นะว่าเฮียกลับดึก ช่วยด ู

ให้อาม้าเข้านอนก่อนสองทุ่มด้วย เอ่อ...พอมใีห้เฮยียมืก่อนสกัสามพนัไหม 

เดี๋ยวสิ้นเดอืนเฮยีขออาม้ามาคนืให้” 

ลลติามองตามสามขีณะหยบิเงนิออกมาจากกระเป๋า ในนั้นมอียูส่ี่พนั 

หล่อนกำาลังหยิบตามจำานวนที่เขาขอแต่มือหนาเอื้อมมาหยิบไปจนหมด

กระเป๋า และเทของออกเพื่อให้แน่ใจว่าหล่อนมอียู่เท่านั้น

“สี่พนักด็ ีตดิกระเป๋าไว้”

“ขอหลนิคนืพนัหนึ่งก่อนเฮยี อนันั้นอาม้าให้หลนิไว้ซื้อของเข้าบ้าน” 

เงินกองกลางที่เบิกออกมาซื้อของเป็นรายสัปดาห์โดยหล่อนเป็นผู้ควบคุม

การใช้จ่าย 

เขาปัดมอืภรรยา ไม่สนใจว่าหล่อนมคีวามจำาเป็นต้องใช้เงนิหรอืไม่

“บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวสิ้นเดอืนเฮยีคนื หลนิอย่าเป็นคนเข้าใจอะไรยาก

อย่างนี้ส ิพรุ่งนี้หลนิไปขออาม้าใหม่กไ็ด้ หรอืไม่กเ็อาเงนิตวัเองออกไปก่อน 

ยังไงไอ้ที่ซื้อมาหลินก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกัน จะมาหวังเกาะอาม้ากับเฮีย

กนิอย่างเดยีวไม่ช่วยกนัออกมนักเ็กนิไป ครั้งนี้หลนิออกเองเท่านั้นกจ็บ” 

นอกจากจะไม่สนใจแล้วเขายงัทวงบุญคุณอกี ทำาเอาลลติานิ่งอึ้งพูด

อะไรไม่ออก ได้แต่มองสามเีอาเงนิตวัเองใส่กระเป๋ากางเกงแล้วเดนิผวิปาก

ออกจากห้องไป ร่างแบบบางทรุดตัวลงนั่งอย่างหมดแรง ครอบครัวของ 

คมชาญใช่ว่าจะยากจน มธีุรกจิร้านขายข้าวอยู่ในย่านเยาวราช ญาตสิ่งเงนิ

กงสมีาให้ทกุเดอืนเป็นค่าใช้จ่าย ตวัเขาเองกเ็ป็นถงึผู้จดัการธนาคาร แต่เงนิ

ทุกบาทของสามีไม่เคยกระเด็นมาถึงคนที่บ้านเลย หลายเดือนให้หลังมานี้

ช่วงใกล้สิ้นเดือนเขายังอับจนถึงขั้นต้องขอเงินหล่อนใช้ แต่ไม่กล้าไปขอ
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มารดาเพราะกลัวเสียภาพพจน์ลูกที่ดี แล้วไอ้ที่ว่าจะใช้ให้ตอนสิ้นเดือนก็

เหลวไม่เป็นท่าทุกครั้ง สี่พนับาทคราวนี้คงไม่ได้คนืเช่นเดยีวกนั แค่คดิว่า

พรุ่งนี้จะเอาเงนิที่ไหนไปซื้อของ...หล่อนกแ็ทบหมดแรง

เข็มสั้นกระดิกอย่างเชื่องช้าผ่านเลขสองมาเกือบครึ่ง ขณะที่เข็มยาว
กำาลังจะข้ามเขตของเลขห้าไปหาเลขหก แต่ยังไร้เงาของคมชาญ ลลิตานั่ง

อ่านหนงัสอือยูท่ี่เก้าอี้ในห้องโถง และพยายามห้ามไม่ให้ตาปิด ทั้งที่ควรจะ 

ขึ้นไปนอนตั้งแต่สามทุ่มครึ่งแล้วด้วยซำ้า แต่ถ้าเขากลับมาในสภาพเมามาย

แล้วไม่มีใครคอยเปิดประตูให้จะกลายเป็นเรื่องขึ้นมาอีก หญิงสาวลุกขึ้น 

ไปล้างหน้าและดื่มนำ้าเย็นเพื่อปลุกให้ตัวเองตื่น แต่เทนำ้ายังไม่ถึงปากแก้ว

เลยด้วยซำ้าตอนที่แสงวับแวมลอดผ่านหน้าต่างบานเกล็ดของห้องโถงเข้า 

มา เสยีงรถสามจีอดอยูห่น้าบ้าน ฝ่ายภรรยาจงึรบีกุลกีจุอออกไปเปิดประตรูั้ว

รถพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วทันทีที่ประตูเหล็กเปิดกว้างพอ เฉียดตัวหล่อน 

จนชุดนอนที่ทำาจากผ้าเนื้อบางปลวิสะบดั 

“หลนิๆ ชกัช้าอะไรอยู่วะ” 

สามีตะโกนเรียกขณะที่หล่อนกำาลังปิดประตู ก่อนจะวิ่งไปหาคนที่

เปิดประตรูถอ้าไว้ กลิ่นเหล้าโชยออกมา แสงไฟจากในรถสอ่งให้เหน็วา่หน้า

เขาแดงจัด หล่อนมีเวลาแค่ถอนหายใจเฮือกหนึ่งแล้วก้มลงไปดึงแขนเขา 

มาพาดคอประคองออกจากรถ แต่คนเมายงัโวยวาย 

“ชกัช้าจรงิโว้ย ง่วงจะตายชกั”

เวลาเมาคมชาญกไ็ม่ต่างกบัคนอื่นนกั เขาหยาบคายอย่างที่เวลามสีติ

จะไม่มทีางทำา บางคราวไร้สตไิปเลยกม็ ีดงัเช่นในตอนนี้ที่หญงิสาวต้องทน

ฟังคำาสบถหยาบคายมากมายจากปากสามีขณะประคองกึ่งลากเขาขึ้นไปที่

ห้องนอนชั้นบนของบ้าน ชายหนุ่มไม่ใช่คนตวัใหญ่ ทว่าลลติาเองต่างหากที่

บอบบาง ดทีี่หล่อนสูง แต่กผ็อมจนสู้แรงคนเมาไม่ไหว หลงัจากวางร่างนั้น

ลงบนที่นอนสำาเร็จก็ปาดเหงื่อที่ไหลซึม หล่อนถอดเสื้อผ้าเขาออกแล้วยก
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กะละมงัเลก็ใส่นำ้ามาเชด็ตวัให้ 

คนเมายงัโวยวาย มอืปัดป่ายอย่างรำาคาญใจ พอหล่อนดงึคอเสื้อที่

ปลดกระดมุออกกช็ะงกัเพราะเหน็รอยลปิสตกิชดัเจน มนัพร่างพรมจากหลงั

หูจนถงึอก มอืที่กำาผ้าเชด็ตวัสั่นระรกิ นำ้าตาเหมอืนจะเอ่อออกมาแต่ยงัก้ม

หน้าเชด็ตวัให้เขาต่อไป ทั้งที่ถามตวัเองบ่อยครั้งว่ายงัไม่ชนิอกีหรอื จะเรยีก

ว่าอะไรด ี นอกใจหรอืแค่นอกกาย ลลติาปลอบตวัเองด้วยประโยคนี้เสมอ 

อย่างน้อยเขาก็ยังให้เกียรติ ไม่เคยพาผู้หญิงที่ไหนมาเยาะเย้ยให้หล่อน

อบัอาย

กว่าจะจัดการให้อีกฝ่ายสงบลงได้ก็จวนจะตีสี่ แทบไม่มีเวลานอน 

ดว้ยซำ้าเพราะอกีครึ่งชั่วโมงแม่สามกีจ็ะตื่น หล่อนต้องออกไปเตรยีมกบัข้าว 

และกลบัมาอาบนำ้าอาบท่าเพื่อไปทำางานให้ทนัตอนหกโมงเช้าก่อนที่รถจะตดิ

พอตสีี่ครึ่งกมิเน้ยกเ็ดนิลงมาจากห้องนอนของตวัเองตรงเวลาไม่ขาด

ไม่เกิน แต่วันนี้ลูกสะใภ้ยังจัดการงานบ้านที่ควรจะเสร็จแล้วไม่เรียบร้อย 

ความไม่พอใจแล่นขึ้นมาบนหน้าก่อนที่ร่างอวบอัดในชุดผ้าแพรสีเขียวเข้ม

จะเดนิเข้าไปในครวั ซึ่งสะใภ้กำาลงัครำ่าเคร่งอยู่หน้าเตา แต่เพราะง่วงจดัจน

ตาเกอืบปิดจงึไม่ได้ยนิว่าแม่สามตีะโกนเรยีกอยู่ที่หน้าครวั จนกระทั่งอะไร

บางอย่างลอยมากระแทกต้นแขนนั่นแหละหล่อนจงึสะดุ้งแล้วหนัไปมอง

“มหีูเอาไว้ทำาอะไรถ้าเรยีกแล้วไม่ได้ยนิ” เสยีงด่าแผดลั่น

“ขอโทษค่ะอาม้า หลนิเหม่อไปหน่อย”

“อั๊วเรยีกคอแทบแตก ลื้อบอกว่าเหม่อ ลื้อนี่มนัใช้ไม่ได้” พูดแล้วก็

ขยับเข้าหาอีกฝ่ายซึ่งตนชี้พัดจ่อหน้าอยู่ “ทำางานในครัวแล้วเหม่อแบบลื้อ 

ถ้าไฟไหม้บ้านอั๊วขึ้นมาใครจะรับผิดชอบฮะอาหลิน โอ๊ย...อั๊วไม่รู้จะด่าลื้อ 

ยงัไงแล้ว ทำาไมอาเคี้ยงเลอืกลื้อมาเป็นเมยีกไ็ม่รู้ ไม่ได้ดั่งใจอั๊วสกัอย่าง”

ลลติาไม่ได้โต้ตอบอะไร ตั้งแต่แต่งงานเข้ามาอยู่ในบ้านหลงันี้สองปี

หล่อนได้ยนิแม่สามด่ีาคำานี้มาแล้วไม่รูก้ี่หน ถ้าจะโดนอกีสกัครั้งกไ็ม่เสยีหาย

หรือน่าเสียใจอะไรนัก บางคราวหล่อนก็นึกสนับสนุนด้วยว่าเหตุใดหนอ
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ผู้ชายอย่างคมชาญจงึเลอืกหล่อนมาเป็นภรรยา

พอด่าจนสาแก่ใจคนสูงวยักถ็ามหาลูกรกั “อาเคี้ยงยงันอนอยู่หรอื”

“ค่ะ อาม้าจะให้ปลุกไหมคะ”

“ไม่ต้อง ผวัทำางานมาเหนื่อยๆ กใ็ห้อนีอนพกั จะไปรบกวนอทีำาไม 

อั๊วไม่คยุกบัลื้อแล้ว อารมณ์เสยี!” พดูจบกมิเน้ยกอ็อกจากครวัไปนั่งอยู่หน้า

จอโทรทศัน์และเปิดดูรายการยามเช้า 

ถ้าแม่สามเีหน็ใจหล่อนอย่างลูกชายตวัเองบ้างกค็งจะด ี คดิ...ได้แค่

คดิเท่านั้น

เจ็ดโมงครึ่งหญิงสาวก็เดินทางมาถึงที่ทำางานที่หล่อนเป็นพนักงาน
แผนกบญัช ีห้องนั้นยงัโล่งไม่ค่อยมคีนนกั พอแก่การฟุบหลบัที่โต๊ะทำางาน

สกัครึ่งชั่วโมงกย็งัด ีแปดโมงเช้าพนกังานคนอื่นทยอยเข้ามาแล้ว หญงิสาว

ได้ยินเสียงพูดคุยก็เหมือนนาฬิกาปลุกให้ตื่นเพื่อเริ่มต้นทำางานตามปกต ิ

ทว่าเค้าลางของความวุ่นวายก็มาเยือน ช่วงพักเที่ยงหลังจากกินข้าวเสร็จ 

หล่อนมกัเป็นคนแรกที่ขึ้นมาทำางานเสมอ แต่กลบัเหน็เจ้านายยนืรออยู่ที่โต๊ะ

“คุณลลติา ตามไปพบผมที่ห้องทำางานหน่อย” เจ้านายพูดเสยีงเรยีบ

เฉยีบขาด

หล่อนทำาได้แค่พยักหน้ารับคำา ขณะที่สมองพยายามจินตนาการว่า

ตวัเองทำาความผดิอะไรเอาไว้ หรอืตวัเลขบญัชเีดอืนนี้ที่เพิ่งส่งไปผดิพลาด 

ทั้งที่ทวนหลายรอบแล้วกระนั้นหรือ ยิ่งคิดก็ยิ่งไม่เข้าใจ แต่พยายาม 

ค้นหาคำาตอบแทบตายก็จนใจ สู้ไปถามต่อหน้าเลยดีกว่า...หญิงสาวเดิน 

ตามเจ้านายเข้าไปในห้อง ผู้จัดการบริษัทเป็นชายวัยเกือบห้าสิบ รูปร่างดี 

ผมดำาแซมขาวปัดเสยไปทางด้านหลงั ดวงตารเีรยีวหรี่มองพนกังานที่ตวัเอง

เรยีกพบด้วยท่าทางไม่พอใจนกั การเรยีกพนกังานที่ทำาผดิเป็นเรื่องปกตขิอง

การทำางาน เพยีงแต่หญงิสาวไม่ทนันกึว่าจะถงึควิของตวัเอง

“ทราบไหมว่าผมเรยีกคุณมาทำาไม”
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คำาถามเรยีบง่ายแต่ตอบได้ยากยิ่ง “ดฉินัไม่ทราบค่ะ” 

เขาผ่อนลมหายใจ เอนกายพงิพนกัเก้าอี้ด้วยท่าทางเป็นงานเป็นการ 

สายตาที่มองสบมาทำาให้หญิงสาวขนลุกไปทั้งตัวเหมือนกำาลังถูกสอบสวน 

เขาพยายามหาความจรงิจากหล่อน ความจรงิที่ไม่รู้ว่าคอือะไรกนัแน่

“ผมแค่เรยีกคุณเข้ามาตกัเตอืนเรื่องพฤตกิรรมไม่เหมาะสม”

คิ้วเรยีวโก่งขมวดจนแทบจะพนักนั “พฤตกิรรมไม่เหมาะสม?”

“ใช่ พฤติกรรมไม่เหมาะสมนั่นแหละ เมื่อเช้าผมไม่ทราบว่าคุณ

เหนื่อย นอนน้อย หรือมีเหตุผลอะไร แต่การมาฟุบหลับในที่ทำางานไม่ใช่

พฤติกรรมที่เหมาะสมนัก บริษัทของเราติดต่อกับลูกค้าตลอดเวลา ถ้า

บังเอิญมีลูกค้ามาพบสภาพแบบนั้นเข้า คุณว่ามันสมควรหรือเปล่า ผมไม่

อยากจะว่าคุณหรอกนะ แต่มนัเป็นกฎ...” ท่าทางเขาอาทรหล่อนไม่น้อย 

“ดฉินัทราบค่ะ และจะไม่มเีหตุการณ์นั้นเกดิขึ้นอกี”

“ผมดีใจที่ได้ยินแบบนี้ แต่ยังไงผมก็ยังต้องลงทัณฑ์บนคุณเอาไว้

ก่อนเพราะมนัเป็นกฎ เข้าใจผมนะคุณลลติา” เขาพูดพลางจดบางอย่างลง

บนกระดาษในแฟ้มงาน 

แม้อยากจะค้านแทบขาดใจว่าเวลาที่หล่อนฟบุหลบัมนัเช้าเกนิกว่าจะ

มลีกูค้ามาตดิต่องาน ความจรงิยงัไม่ถงึเวลาเข้างานเลยด้วยซำ้า แต่เพราะไม่

อยากมปีัญหา สุดท้ายจงึปล่อยให้เป็นเช่นนั้น การมปีัญหาเป็นเรื่องยุ่งยาก

วุ่นวาย ถ้าอะไรที่ปล่อยได้หล่อนกอ็ยากจะปล่อย การถูกเอาเปรยีบนดิหน่อย

เพื่อหาเรื่องหักเงินเดือนไม่ใช่เรื่องหนักหนาเท่าไร ถ้าหล่อนไม่สร้างเรื่อง 

อกีกค็งโดนหกัไม่กี่ร้อยหรอก

ในขณะที่กำาลังจะก้าวออกจากห้องหญิงสาวก็รู้สึกว่าสายตานั้นมอง

ตามมาไม่ห่าง แต่ไม่นานกห็ายไป ลมหายใจถูกเป่าออกจากปาก แต่ละวนั

ของลลิตาผ่านไปอย่างยากลำาบาก ชีวิตเหมือนศูนย์รวมของความวุน่วาย 

วุน่วายที่บ้านแล้วกย็งัมาเจอเจ้านายจ้องจบัผดิ ส่วนเรื่องที่บ้านวนันี้คงต้อง 

ควักเงินตัวเองออกมาจ่ายค่าอาหารก่อน ใครจะกล้าไปขอเงินจากแม่สามี 
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แค่นี้คนในบ้านกม็องหล่อนเหมอืนปลงิคอยดดูเลอืด ยิ่งบอกว่าถูกคมชาญ

ยดึเงนิกย็ิ่งเป็นไปไม่ได้ กมิเน้ยคงด่าหล่อนเจด็วนัไม่ซำ้ากนัแน่นอน

วันเงินเดือนออกของคมชาญเหมือนวันฉลองที่ต้องเมาแบบถึงไหน
ถงึกนั เขาจะกลบับ้านดกึกว่าปกต ิบางครั้งกก็ลบัเช้า แต่ชายหนุ่มรู้เวลาด ี

ถ้ากลับดึกต้องหลังสามทุ่ม ถ้าจะกลับเช้าต้องระหว่างหกโมงครึ่งถึงเจ็ด 

โมงเช้า เพราะกิมเน้ยจะหมกตัวอยู่ในห้องพระเพื่อสวดมนต์เป็นกิจวัตร

ประจำาวนั วนันี้กเ็ช่นกนั ลลติานั่งตบยงุรอสามตีั้งแต่เยน็ แต่เขากลบัมาตอน

เกือบตีหนึ่ง เสียงรถและแสงไฟหน้าบ้านเตือนให้รีบลุกขึ้นไปเปิดประตู...

ทว่าในรถที่แล่นผ่านหน้าไปไม่ได้มแีค่สาม ี หญงิสาวเดนิตรงไปที่รถขณะที่

ประตฝ่ัูงคนขบัเปิดออก สามเีดนิโซเซกลิ่นสรุาโชยคลุง้ไปยงัอกีฝ่ัง และผลกั

ภรรยาที่ยืนขวางทางล้มลงอย่างไม่ไยดี ลลิตาได้แต่มองสามีเปิดประตูพา

ร่างอวบอดัในสภาพเมามายไม่ต่างกนันกัลงมาจากรถ สตรผีมดำายาวอยู่ใน

ชุดวาบหววิเกอืบเปลอืยเปิดเปลอืกตามองร่างที่ล้มลงไปนั่งพบัเพยีบอยูท่ี่พื้น

แล้วยิ้มเหยยีด ก่อนจะซบไหล่คมชาญแล้วเดนิโอบเอวคุยระรกิระรื่นเข้าไป

ในบ้าน 

ลลติาตะลงึก่อนจะลกุตามไป หล่อนรั้งแขนสามไีด้ตรงเชงิบนัได เขา

สะบัดแขนออก หล่อนจึงกระโจนขึ้นไปดักและกางแขนไม่ยอมให้เขาขยับ

หนไีปไหนอกี พยายามสะกดอารมณ์อย่างยิ่งขณะที่เอ่ยปากถาม

“เฮยีพาผู้หญงิคนนี้มาที่บ้านเราทำาไม”

คมชาญยิ้มเยาะแล้วกระชับอ้อมแขนรั้งร่างนั้นไปจูบต่อหน้าต่อตา 

ลีลารักเผ็ดร้อนนั้นแสบซ่านเข้าไปถึงดวงจิตคนมอง หญิงสาวเอื้อมมือไป

กระชากสองร่างออกจากกัน แต่มือหนาแกร่งคว้าแขนภรรยาเอาไว้ เขา

กระชากจนหล่อนเซเกือบกลิ้งตกบันได และยื่นหน้ามากระซิบที่ข้างหู 

เพื่อบอกสาเหตุที่พาสตรขี้างกายเข้ามาในบ้าน ถ้อยคำาหยาบคายบอกเล่าว่า

กจิกรรมต่อไปที่จะทำากบัผู้หญงิคนนั้นคอือะไร ทกุขั้นตอนละเอยีดลออจน
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จินตนาการภาพอุบาทว์ตามได้ คนฟังยืนตัวแข็งทื่อ หน้าชาเหมือนถูกตบ 

พอผละออกเขากเ็หวี่ยงหล่อนร่วงจากบนัได ทกุส่วนของร่างกายสมัผสัความ

แขง็และเหลี่ยมมมุของขั้นบนัไดจนท้ายที่สดุร่างบอบบางกล็งไปกองอยูท่ี่พื้น 

ทว่าเขาไม่แม้แต่จะแยแส 

ลลติาได้ยนิเสยีงหวัเราะระรื่นแว่วมา หล่อนเจบ็ไปทั่วทั้งร่าง ความ

คดิที่ว่าจะทำาอย่างไรหรอืควรทำาอะไรไม่ได้โผล่เข้ามาในหวั หล่อนนอนกอง

อยู่ตรงนั้นเนิ่นนาน ได้ยินเสียงสามีเริงรักเริงสวาทกับผู้หญิงคนอื่นแว่วมา

จากห้องนอน หญงิสาวเจบ็จนจุก แต่ทำาได้แค่กอดตวัเองสะอื้นไห้อยู่ที่ตนี

บนัไดเหมอืนคนกำาลงัตกนรกทั้งเป็น

รุง่เช้าวนันั้นกมิเน้ยลงมาเจอลูกสะใภ้นั่งอยู่ในห้องโถง บ้านถกูจดัเกบ็

ทำาความสะอาดเรยีบร้อย อาหารเช้าหอมกรุ่น แต่ดวงหน้าคนที่นั่งนิ่งอยู่นั้น

เหม่อลอย ตาแดงชำ้า เนื้อตวัมแีต่รอยเขยีวจำ้า แม่สามไีม่กล้าเอ่ยปากถาม

ด้วยซำ้าว่าลูกสะใภ้ไปโดนอะไรมา บางทอีาจเพราะรู้ดอียู่แก่ใจแล้วกไ็ด้ พอ

หกโมงหญงิสาวกข็ึ้นไปอาบนำ้าแต่งตวัตามปกตโิดยไม่ปรปิากพูดอะไรสกัคำา 

หล่อนเดินผ่านกองเสื้อผ้าที่ถูกถอดทิ้งกระจัดกระจายคนละทิศละ-

ทาง คราวนี้คมชาญทำาอย่างร้ายกาจและเจบ็แสบที่สุด ยิ่งนกึนำ้าตากเ็หมอืน

จะนองในอก หญงิสาวไม่กล้าเงยหน้ามองสองร่างที่เกยก่ายกนัอยู่บนเตยีง

ด้วยซำ้า เนื้อแนบเนื้อเปล่าเปลือย สามีไม่เหลือคราบของผู้จัดการธนาคาร

หนุม่เลยแม้แต่น้อย...หญงิสาวสดูลมหายใจลกึแล้วจดัการธรุะของตวัเองให้

เสรจ็ เมื่อลงไปกไ็หว้ลาแม่สามโีดยไม่ได้พูดอะไร แต่ความสงสยันั้นนำาพา

ให้หญิงสูงวัยเดินขึ้นไปบนห้องนอนด้วยสงสัยว่าบุตรชายทำาสิ่งใดเอาไว้ 

ประตูห้องนอนถูกเปิดกว้าง ภาพตรงหน้าทำาให้กมิเน้ยยกมอืทาบอก

“อาเคี้ยง!”

ลลติามาทำางานในสภาพของคนที่ไม่มแีรงจะสูร้บกบัใคร หญงิสาวนั่ง
ลงและเริ่มงานตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่ง...ทำาไปเถอะ ทำาไปเท่าที่ทำาได้ เผื่อภาพ
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อุบาทว์ที่ติดตาจะเลือนหายไปบ้าง หล่อนจะพูดอะไรได้ หรือบางทีอาจไม่

ควรพดูอะไรเลยสกัคำา เพราะตลอดชวีติถกูสอนมาว่าผู้หญงิเมื่ออยู่บ้านต้อง

เชื่อฟังบดิา ออกเรอืนต้องเชื่อฟังสาม ีหล่อนจงึปฏบิตัติวัเช่นนั้นเสมอ สอง

ปีที่อดทนกบัการถกูใช้งานเหมอืนคนรบัใช้ในบ้านที่ไม่มปีากมเีสยีง การเที่ยว

กลางคนืหรอืผู้หญงิของคมชาญเป็นเรื่องที่พอยอมรบัได้...บดิากท็ำา 

บดิามเีมยีเลก็เมยีน้อยมากมาย แม้แต่แม่...กเ็ป็นเมยีน้อยซึ่งบงัเอญิ

โชคดีที่ครอบครัวสามียอมรับ เมื่อหงส์ผู้เป็นภรรยาเอกเสียชีวิต แม่จึงได้

ขึ้นมาอยู่ตึกใหญ่ ชีวิตตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ของลลิตาจึงอยู่ในสภาพ-

แวดล้อมที่ผู้หญงิต่างกเ็ป็นรองผู้ชาย บดิามผีู้หญงิมากมาย ภรรยาทั้งสอง

ต่างกย็อม เมื่อคมชาญจะมบ้ีางหล่อนได้แต่กลนืนำ้าตายอมรบั แต่คราวนี้เขา

ถงึขั้นพาผู้หญงิอื่นมาที่บ้าน เสพสมในห้องนอนที่เคยเข้าหอและอยู่ร่วมกนั 

มอืบางยกขึ้นทาบอก รู้สกึเหมอืนใจจะขาด ถ้าถามว่ารกัสามหีรอืไม่ หล่อน

ก็ตอบไม่ถูก ด้วยเมื่อแรกเริ่มการแต่งงานเกิดจากความเหมาะสมที่ผู้ใหญ่

ตกลงกันเอง ลลิตาที่เดินตามคำาสั่งของผู้เป็นพ่อทุกอย่างจึงก้มหน้ารับคำา

อย่างง่ายดาย เพราะเหน็ว่าเขาหน้าตาด ีการศกึษาสงู หน้าที่การงานกม็ั่นคง 

ใครจะรู้...เขาเหมือนพ่อ แต่เลวร้ายกว่า อย่างน้อยตั้งแต่แม่ขึ้นมาอยู่บน 

ตกึใหญ่และหล่อนจำาความได้ พ่อกไ็ม่เคยพาผู้หญงิคนไหนมาให้แม่เหน็

“หลนิ...” 

เสียงเรียกปลุกให้หล่อนตื่นจากภวังค์ความคิด เบื้องหน้าคือผู้หญิง

วยักลางคนชี้มอืไปทางห้องทำางานของผู้จดัการ 

“เจ้านายเรยีกหาแน่ะ ไปทำาเรื่องอะไรเอาไว้อกี”

“ยงัไม่ได้ทำาอะไรเลยค่ะ” หน้าหล่อนดอูดิโรย อกีฝ่ายจงึลบูหลงัปลอบ

“อย่างนั้นกใ็จเยน็ๆ ถ้าเจ้านายดุกอ็ย่าเถยีง เรามนัซวย ไม่รู้เขาอะไร

กบัเรานกัหนา อดทนไว้นะหลนิเอ๊ย งานมนัหายาก” 

เพราะคดิแบบนี้ถงึยอม เพราะคดิเช่นนี้จงึทนกบัการหกัเงนิเดอืนเลก็

น้อย โบนัสที่ไม่ได้รับ หรือคำาว่ากล่าวซึ่งบางครั้งไร้มูลความจริง...ร่าง
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แบบบางเดนิไปยงัห้องทำางานผูจ้ดัการ เขานั่งอยูห่ลงัโต๊ะเงยหน้ามองหญงิสาว 

ก่อนจะละมือจากงานที่อ่านอยู่ และผายมือไปยังเก้าอี้ หล่อนนั่งแต่โดยด ี

พยายามซ่อนรอยชำ้าที่แขนเอาไว้อย่างมดิชดิและก้มหน้ารอฟังคำาตำาหนิ

“ตวัเลขบญัชทีี่ส่งผมมาเมื่อวานผดิพลาดนะ”

“ดฉินัตรวจสอบหลายรอบแล้วนะคะ” หล่อนเผลอเถยีงออกไปเพราะ

มั่นใจว่าทวนหลายครั้งจนไม่น่าจะมอีะไรหลดุรอดสายตาไปได้ แต่ผู้จดัการ

กลบัหรี่ตามองแล้วเอยีงคอถามเสยีงเครยีด

“จะว่าผมดูงานผดิอย่างนั้นหรอืคุณลลติา”

“ดฉินัไม่ได้หมายถงึแบบนั้นค่ะ”

“ก็ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ผิด แสดงว่าคนที่ผิดก็คอืผม มันต้องมใีคร

สกัคนที่ผดิจรงิไหม เอาละ คุณว่าใครผดิ” 

คำาถามนั้นกำาหนดคำาตอบเอาไว้อยู่แล้ว ความเครียดที่สะสมทำาให้

หญงิสาวเกอืบนำ้าตาตก แต่กพ็ยกัหน้ารบัคำาอย่างเสยีไม่ได้ “ค่ะ เป็นความ

ผดิพลาดของดฉินัเองค่ะ”

“เท่านั้นแหละ คราวก่อนคณุเพิ่งโดนทณัฑ์บนไม่ใช่หรอื ตวัเลขพวกนี้

ถ้าขึ้นไปถงึผู้บรหิาร คนที่ต้องรบัผดิชอบกค็อืผม มนัอาจทำาให้งบประมาณ

ที่จะลงมาปีหน้าเกดิการเปลี่ยนแปลงได้นะ ความผดิของคุณ” เขายำ้าอกีครั้ง 

“คุณคดิว่าผมควรทำาอย่างไร ตดัเงนิเดอืน ตดัโบนสั หรอืพกังาน”

“อย่าเลยค่ะ” โบนสัที่ไม่เคยได้รบั เงนิเดอืนที่น้อยนดิอยู่แล้ว ไหน

จะภาระที่ต้องรบัผดิชอบซื้อของเข้าบ้านอกี หญงิสาวไม่พร้อมสำาหรบัการถกู

ลงโทษให้พกังาน 

คนฟังยิ้มกริ่มก่อนจะลุกขึ้นแล้วเดนิอ้อมโต๊ะมาหา “ผมเข้าใจว่าใคร

กไ็ม่อยากโดนพกังาน แต่โทษของคุณไม่ใช่น้อยๆ จะเอาอย่างไรด ีผมเอง

กเ็หน็ใจคุณนะ ทางช่วยมนักพ็อม ีแต่เสยีเวลานดิหน่อยจะยอมไหม” 

คำาถามนั้นจบลงเมื่อผู้จัดการอ้อมมายืนอยู่หลังหล่อนพอดิบพอด ี

ลลติาเสยีวสนัหลงัวาบ ก่อนจะสะดุ้งเมื่อมอืหนาวางลงบนไหล่แล้วบบีกระชบั 
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รู้สกึได้ว่ามอือกีข้างของเขาลูบผมยาวสลวยและดอมดมจนสาแก่ใจ 

“ไปสนุกด้วยกนัหน่อย ผมอาจยอมทำาเป็นไม่รู้ไม่เหน็กไ็ด้”

ลมหายใจที่เป่าอยู่ตรงต้นคอทำาให้หล่อนหนาวสะท้าน นิ่งอึ้งเหมอืน

รูว่้าสดุท้ายสิ่งที่ต้องเผชญิคอือะไร มอืกำาเท้าแขนเก้าอี้แน่น ยิ่งเขาใกล้เข้ามา

เท่าไรกย็ิ่งเหมอืนนรกร้อนอยู่ตรงหน้า หญงิสาวสะดุ้งแล้วตดัสนิใจเดนิหนี

ไปซุกตวัอยู่ที่มุมหนึ่งของห้อง 

“ไม่เป็นไรค่ะ ดิฉันจะเขียนหนังสือชี้แจงกับผู้บริหารเอง” เสี่ยงกับ

การชี้แจงให้ผู้บรหิารฟังน่าจะง่ายกว่า 

เขามองอย่างไม่สบอารมณ์ ย่างสามขุมมากั้นระหว่างหล่อนกับ 

ประต ูห้องนี้ลบัจากสายตาคนภายนอก ถ้าเขาทำาอะไรหล่อนจะสูแ้รงไหวหรอื 

“อย่าเรื่องมากน่าคุณลลติา”

“ดฉินัมสีามแีล้ว” หล่อนอ้าง แต่คนฟังกลบัหวัเราะ

“คิดว่าผมใฝ่หาสาวบริสุทธิ์หรือยังไงคุณลลิตา คุณมีสามี ผมก็มี

ภรรยา ผมไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณมากมายนกัหรอก แค่สนุกกนัชั่วครั้ง

ชั่วคราว แลกกบัตำาแหน่งเลขานุการของผมเอาไหม เงนิเดอืนเท่าหนึ่งจากที่

ได้อยู่และโบนัสปลายปี สิ้นปีนี้ผู้บริหารจะไปเที่ยวที่จีน ผมจะให้คุณเป็น 

ผู้ตดิตาม ไปพกัฟร ีเที่ยวฟร”ี เขายกผลประโยชน์มากมายมาล่อ เงนิเดอืน 

โบนัสก็แค่ค่าตัวที่นอนกับเขา “คุณมีแต่กำาไร ไม่เห็นจะเสียอะไรสักอย่าง 

ไม่ต้องห่วงเรื่องท้องด้วย ผมทำาหมนัแล้ว ค่าโรงแรมผมออกให้เอง” เขาพดู

เหมอืนเป็นเรื่องปกต ิ

หญิงสาวนำ้าตาตก พูดอะไรไม่ออก ขณะที่ชายเบื้องหน้าก้าวเข้ามา

ใกล้ พอจะเบี่ยงตวัหลบอกีฝ่ายกล็อ็กแขนแน่น ลลติามองผู้จดัการเหมอืน

สตัว์ป่าตวัหนึ่ง แม้วงิวอนและขอร้องเท่าไรกเ็ปล่าประโยชน์ จะร้องให้ใคร

ช่วยก็เหมือนประจานตัวเอง สมองเหมือนถูกตีด้วยของหนักจนคิดอะไร 

ไม่ออก ใบหน้านั้นยื่นเข้ามาใกล้ จะจูบหล่อนให้ได้ หญงิสาวกลั้นเสยีงร้อง

แล้วออกแรงผลกัเตม็กำาลงั ร่างนั้นเซออกไปแค่เลก็น้อยกก้็าวเข้ามาใหม่ แต่
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หล่อนทนไม่ได้อีกแล้ว มือข้างที่เป็นอิสระคว้าแจกันซึ่งประดับอยู่ข้างห้อง 

ได้กฟ็าดที่ศรีษะอกีฝ่ายอย่างแรง ทำาให้ร่างของชายวยักลางคนล้มลงกบัพื้น 

มอืกุมศรีษะแล้วร้องลั่น

ลลิตาวิ่งออกจากห้องไปคว้ากระเป๋าที่โต๊ะทำางานของตัวเอง หล่อน

ปาดนำ้าตาพลางก้าวออกจากบริษัทโดยไม่หันกลับไปมอง ผู้จัดการจะเป็น

อย่างไรหล่อนไม่รู้ ไม่อยากรู้!



ลลิตาก้าวลงจากรถแล้วสาวเท้าเนิบช้าด้วยหัวสมองว่างเปล่า 
ผู้จัดการจะเป็นอย่างไร พรุ่งนี้หล่อนควรเผชิญหน้ากับคำาถามมากมาย

อย่างไร ถ้าบอกความจริง...ใครจะเชื่อ หรือบางทีถ้าผู้จัดการไม่พูดอะไร 

หล่อนควรจะทำาเป็นไม่รู้ไม่เห็นดีหรือไม่ งานหายาก ยิ่งตกงานในวัยใกล้

สามสบิกย็ิ่งยาก 

เสยีงหวัเราะครื้นเครงจากในบ้านทำาให้หล่อนอดขมวดคิ้วไม่ได้ เมื่อ

มองไปเหน็รถสามจีอดอยู่ในโรงรถตดิตวับ้าน และรองเท้าที่เขาสลดัทิ้งเอา

ไว้เมื่อคนืยงัอยูท่ี่เดมิ แสดงว่าวนันี้ไม่ได้ออกไปไหน ที่สำาคญั รองเท้าผู้หญงิ

คนนั้นกย็งัอยู.่..หวัใจหญงิสาวเต้นระทกึ เพราะแน่ใจว่าหนึ่งในเสยีงหวัเราะ

นั้นคอืสาม ีอกีเสยีงคอืกมิเน้ย และเสยีงสุดท้ายทำาให้หวัใจหล่นไปอยู่ที่เท้า 

ภาพที่ปรากฏเบื้องหน้ายิ่งกดหัวใจ โต๊ะอาหารที่เคยนั่งกินข้าวกันสามคน 

เวลานี้มีสตรีอีกคนหนึ่งแทนที่หล่อนเสียแล้ว อาหารที่ทำาเอาไว้เมื่อเช้า 

ถูกลิ้มรสพร้อมบทสนทนาสนุกสนานที่หล่อนไม่มสี่วนร่วม แม่สามยีิ้มแย้ม

เอาใจลูกชาย ส่วนคมชาญกเ็อาใจผู้หญงิคนใหม่ของเขา...นำ้าตาไหลออกมา

๒
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ตั้งแต่เมื่อไรไม่ทราบ รู้แต่ว่าก้าวเข้าไปในบ้านอย่างไร้เรี่ยวแรง

“เฮยี...” เสยีงลลติาแหบแผ่ว หล่อนกอดกระเป๋าแนน่ขณะก้าวเข้าไป 

ผูร่้วมโต๊ะอาหารทั้งสามคนหนัมามอง กมิเน้ยกบัคมชาญคล้ายชะงกั

ไปครู่หนึ่งก่อนตั้งสตไิด้ หญงิสาวกวาดตามองคนทั้งหมด แม่สามเีมนิหน้า

หน ีขณะที่สามหีลบสายตาก้มมองจานข้าวตวัเอง ส่วนผู้หญงิคนนั้นยิ้มให้

อย่างสาแก่ใจ

“ทำาไมวนันี้หลนิกลบัเรว็นกัล่ะ” เขายงัมแีก่ใจถาม

“ทำาไมผู้หญงิคนนี้ยงัอยู่ที่นี่ล่ะเฮยี ทำาไมเฮยี นี่ชดุของหลนินะ” ลลติา 

เพิ่งเหน็วา่ชดุที่ผูห้ญงิคนนั้นสวมคอืชดุที่หล่อนซื้อเกบ็ไว ้และไม่กลา้แมแ้ต่

จะเอาออกมาสวม มนัใหม่เอี่ยม ราคาแพง คนพูดนำ้าตาคลอ “ชุดนี้หลนิซื้อ

เอาไว้ใส่ไปงานรบัปรญิญาน้อง หลนิยงัไม่ได้ใช้เลย”

“ลื้อจะงกอะไรนกัหนาวะกะอแีค่เสื้อชดุเดยีว” กมิเน้ยโวยวาย “อไีม่มี

ชุดเปลี่ยน กแ็ค่ขอยมื”

หล่อนตวดัสายตามองแม่สาม ี“ผูห้ญงิคนนี้เอาสทิธิ์อะไรมาใส่เสื้อผ้า

ของหลนิล่ะอาม้า ชุดของหลนิ เก้าอี้ของหลนิ ห้องของหลนิ เตยีงของหลนิ 

ที่ของหลิน เฮียของหลิน ผู้หญิงคนนี้มีสิทธิ์อะไรมายุ่งวุ่นวายในชีวิตหลิน 

เหรออาม้า เฮยีตอบหลนิได้ไหม ทำาไมเฮยียอมให้เขามายุ่งกบัของของหลนิ 

คนของหลนิ” หญงิสาวเจบ็จนจกุไปทั้งอก เท่าที่ผ่านมาเขายงักรดีหวัใจหล่อน

ยบัเยนิไม่พออกีหรอื

“โธ่หลนิ ใจเยน็ๆ ส”ิ

“เท่านี้หลินยังเย็นไม่พออีกเหรอเฮีย” เขาจะให้หล่อนอดทนแค่ไหน 

ยอมขนาดไหน

“มนักค็วามผดิลื้อนะอาหลนิ ลื้อแต่งงานกบัอาเคี้ยงมาตั้งนานแต่ไม่มี

ลูก คนจีนนะอาหลิน หน้าที่สำาคัญคือต้องมีลูกชายเอาไว้สืบตระกูล เมีย

มหีน้าที่ทำาลกูชายให้ผวั แต่ลื้อมนัใช้ไม่ได้ ลื้อไม่มลีกูชาย อาเคี้ยงอกีต้็องหา

คนใหม่ ถ้าลื้อจะถามว่าอีมีสิทธิ์อะไร ก็สิทธิ์ในฐานะเมียของลูกชายอั๊วไง 
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อาหลนิ” แม่สามพีูดไม่หยุดปาก 

คนฟังเหมอืนถูกตบหน้า “หลนิพยายามแล้ว”

“แต่ลื้อพยายามไม่พอ อั๊วกบัอาเคี้ยงไม่ได้อยากได้ความพยายาม อั๊ว

อยากได้หลานชาย แต่ลื้อให้อั๊วไม่ได้ อาเคี้ยงอกีต็้องหาคนอื่นที่ทำาลูกชาย

ให้อไีด้” 

ลลติาเถยีงไม่ออก ได้แต่มองหน้าแม่สามนีิ่งอยู่อย่างนั้น ก่อนจะหนั

ไปมองผู้หญงิอกีคนที่สามเีอาตวับงัไว้ 

“อาม้ากเ็ลยสนบัสนุนให้เฮยีมเีมยีน้อย” 

“เออ!” กมิเน้ยรบัคำาเสยีงเข้ม 

หล่อนแทบทรดุ ระหว่างนั้นคมชาญแอบยื่นเงนิแลว้สั่งให้คนของตน

กลบัไปก่อน ฝ่ายหญงิทำาท่าอกึอกั แต่พอเหน็สายตาเมยีหลวงกย็นิยอมแต่

โดยด ีทว่าก่อนกลบัยงัไม่วายหนัไปหอมแก้มสามหีล่อนให้เหน็ตำาตา...หญงิ

สาวมองร่างนั้นวิ่งออกไปด้วยความโกรธจนตวัสั่นแต่ไม่รู้จะทำาอย่างไร 

คมชาญกลืนนำ้าลายอึกหนึ่งแล้วก็กลับมาเป็นคนเดิม เขาเคยทำาได้

ผลมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ภรรยามจุีดอ่อนที่จดัการได้ง่าย การพดูคยุกนั

ด้วยเหตุผลเขาเห็นแต่ทางที่ตัวเองจะแพ้ ฉะนั้นจึงต้องเอาอารมณ์มาใช้  

เสยีงทุ้มถูกอดัพลงัให้ดงัเหมอืนตวาดและแสร้งทำาเป็นไม่พอใจ 

“ก็แค่มีเมียน้อย อย่าเรื่องมากน่าหลิน ยังไงเฮียก็แต่งงานกับหลิน 

ยกย่องหลนิคนเดยีว คนอื่นเฮยีเอาไว้ทำาลูกเท่านั้นเอง” 

เขาพูดได้หน้าตาเฉยก่อนจะเดินหนีขึ้นไปที่ชั้นบน แต่ลลิตาก้าวไป

ขวางไว้เสยีก่อน

“กแ็ค่หรอืเฮยี เฮยีเหน็ผู้หญงิเป็นอะไร เฮยีถงึได้กล้าพูด...กแ็ค่เอา

ผู้หญงิมาทำาลูก ผู้หญงิในสายตาของเฮยีคอือะไร” 

เพราะเซ้าซี้ หรือถามตรงจุดก็ไม่แน่ใจ ตาคนฟังจึงวาวโรจน์อย่าง

โกรธเกรี้ยว มอืหนาเงื้อขึ้นตบลลติาจนหน้าหนัและล้มลงไป เขาเองกต็กใจ 

แต่ถอืตวัว่าเป็นผูช้าย ในบ้านหลงันี้หล่อนต้องเชื่อฟังเขา การตบสั่งสอนเมยี
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ที่พูดไม่รู้ฟังเสียบ้างถือเป็นเรื่องปกติ ชายหนุ่มก้าวขึ้นบันไดโดยไม่หันไป

ถามไถ่หรือแสดงความห่วงใยภรรยาที่ยกมือกุมหน้านำ้าตาไหลอาบแก้ม 

เหมอืนความอดทนน้อยลงทุกวนิาท ี

ทำาไมหล่อนต้องทน หญงิสาวเฝ้าถามตวัเองในใจเป็นร้อยครั้งพนัครั้ง 

แล้วก็ลุกขึ้นวิ่งผ่านหน้ากิมเน้ยไปรั้งแขนสามีซึ่งอยู ่ตรงชานพักที่เชื่อม

ระหว่างชั้นบนกบัชั้นล่างของบ้าน 

“เลกิกบัผู้หญงิคนนั้นเถอะเฮยี”

“ทำาไมเฮยีต้องเลกิ” คมชาญถามกลบั 

“มนัผดิไงเฮยี การนอกใจมนัผดิทั้งกฎหมายแล้วกศ็ลีธรรม มนัผดิ

หมดไม่ว่าจะด้วยเหตผุลอะไร เฮยีเลกิกบัผูห้ญงิคนนั้นเสยีเถอะ นะเฮยีนะ” 

ที่ผ่านมาหล่อนจะแกล้งลมื ใช่ว่าเขาไม่เคยตบ ใช่ว่าเขาไม่เคยต ี แต่เท่าที่

ผ่านมาหล่อนอดทนได้ตลอด ถ้าจะแกล้งลืมอีกสักครั้งคงไม่เสียหายอะไร 

ทว่าฝ่ายสามรีะเบดิเสยีงหวัเราะเยาะแล้วเหยยีดยิ้ม 

“ถุย!” เขาสบถหยาบคายอีกสองสามคำาท่ามกลางความตกใจของ

มารดากบัภรรยา “กระแดะไม่เข้าเรื่อง หลนิลมืกำาพดืตวัเองไปแล้วหรอืว่า

หลนิกล็กูเมยีน้อย แม่หลนิเป็นเมยีน้อยของอาป๊าไม่ใช่หรอืไง ดเีท่าไหร่แล้ว

ที่เฮยีกบัอาม้าไปขุดหลนิขึ้นมา ทำาเป็นยอมรบัเรื่องเมยีน้อยเมยีหลวงไม่ได้ 

ยงัไงมนักแ็ค่ลูกเมยีน้อยเหมอืนกนัละวะ”

“หยุดนะเฮยี อย่ามาลามปามแม่หลนิ” มอืที่ชี้หน้าสั่นระรกิ หล่อน

โกรธที่เขาบงัอาจมาหยามเหยยีดเกยีรตขิองมารดา 

คมชาญสะบดัแขนออกแล้วตวาดเสยีงดงัแข่งกบัฟ้าที่ร้องครนืๆ ด้าน

นอก “อย่ามาชี้หน้าเฮยี!” เขาไม่พูดเปล่าแต่รวบผมของภรรยาที่สยายเตม็

หลังขึ้นมา แล้วกระชากจนร่างบางร้องครางด้วยความเจ็บปวดก่อนเหวี่ยง

หลงัมอืฟาดหน้าหล่อนอกีรอบ 

ลลติาซึ่งยนือยูบ่นบนัไดหงายหลงัจนเกอืบร่วงลงมาแต่คว้าราวบนัได

ไว้ได้ทัน เสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงดังลั่นขณะที่เส้นความอดทนอันบอบบางเส้น
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สดุท้ายขาดผงึ ดวงตาหวานคมคูน่ั้นไม่เหลอืแววอาทรอกีแล้ว หญงิสาวขยบั

จนยืนมั่นคงแล้วเดินเข้าหาสามีที่มองอย่างตะลึง เพราะไม่เคยเห็นภรรยา

เป็นเช่นนี้มาก่อน จวบจนหล่อนขึ้นมายืนเสมอเขา และทำาสิ่งที่ตลอดชีวิต 

ไม่เคยทำามาก่อน

มือนั้นไม่รู้เอาแรงมาจากไหนยามที่ฟาดหน้าสามีราวกับตีลงบนหนัง

กลอง คมชาญหน้าหนั เลอืดไหลที่มุมปาก เขาตะลงึงนัเช่นเดยีวกบักมิเน้ย

ซึ่งอยู่เบื้องล่าง และไม่ทันหันกลับมาด่าด้วยซำ้าตอนที่หญิงสาวยกเท้าเปล่า

เปลือยขึ้นมายันร่างนั้นให้ไถลตามขั้นบันไดลงไปนอนกองอยู่ที่พื้นอย่างไร้

ความปราน ีหล่อนมองร่างสูงใหญ่แนบหน้าอยู่กบัพื้นกระดานเลอืดกบปาก 

แล้วเดนิลงมาทลีะก้าว คนสูงวยัถลาเข้าไปหาลูกชายสุดที่รกั 

“อาเคี้ยง ตายแล้วอาเคี้ยง อาเคี้ยงของอาม้า” พอเหน็สภาพลูกชาย 

กมิเน้ยกแ็ทบจะเป็นลม คมชาญพดูไม่ได้เพราะเจบ็ร้าวไปทั้งปากจนนำ้าตาไหล

ออกมา คนเป็นแม่เงยหน้าด่าลูกสะใภ้ที่กำาลังสาวเท้าเข้ามาหา “อีหลิน อ ี

คนใจร้าย ลื้อทำาอาเคี้ยงได้ยงัไง”

หญงิสาวหยุดยิ้มเมื่อยนืคำ้าร่างสามทีี่เบกิตากว้าง นำ้าตาหล่อนยงัไหล

ออกมาไม่หยุด แต่ความสาแก่ใจนั้นมากมายกว่าความเจ็บปวด เท้าข้างที่

ถีบเขาลงมานอนกองที่พื้นยกขึ้นเหยียบหน้าอก เสียงแม่สามีกรีดร้องแล้ว

พ่นคำาด่าเป็นภาษาจนีไม่ทำาให้หล่อนสะทกสะท้านแม้แต่น้อย

“กส็มแล้ว”

“อีหลิน...” กิมเน้ยตั้งท่าจะด่าอีกหลายคำา แต่ไม่กล้าเพราะนิ้วเรียว

ยาวของคนที่ยนือยู่เบื้องหน้าอยู่ห่างจากตาไม่กี่นิ้ว

“อย่ามาขึ้นไอ้ขึ้นอกีบัหลนิอกี ถ้าอาม้าจะด่ากด็่าลูกชาย หรอืไม่กด็่า

ตวัเอง เป็นแม่ภาษาอะไรสอนลูกให้เป็นแบบนี้ ทำาชั่วไม่รู้ว่าชั่ว เหน็ผู้หญงิ

เป็นเครื่องสงัเวยอารมณ์ ดูถูกพ่อแม่คนอื่น ขี้เมา ตบตผีู้หญงิ ที่วนันี้หลนิ

ไม่เอาปืนมายงิสมองเฮยีกด็เีท่าไหร่แล้ว”

สองแม่ลูกตะลึงพูดอะไรไม่ออก เมื่อผู้หญิงที่ยอมเป็นเบี้ยล่างมา
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ตลอดลกุขึ้นชี้หน้าและด่ากราดอย่างไม่ไว้หน้า จะเถยีงสกัคำากอ็ำ้าอึ้งเพราะรู้ดี

ว่าสิ่งที่หล่อนว่ามานั้นเป็นความจรงิ กระนั้นใจกไ็ม่อาจยอมรบั ยิ่งก้มหน้า

มองลูกชายที่เลือดไหลกบปากความโกรธก็แล่นขึ้นมาจนคนสูงวัยแทบทน

ไม่ได้ แต่เท้าเปลอืยคู่นั้นยงัไม่ยอมขยบั ดวงตากร้าวแกร่งชื้นนำ้าตา 

“อะ...อั๊วจะฟ้องอาป๊าลื้อ อั๊วจะให้อาเคี้ยงเลกิกบัลื้อ” 

ธรรมดาผูห้ญงิเมื่อแต่งงานแล้วมกัจมอยูก่บัสามเีพยีงคนเดยีว ดงันั้น

กิมเน้ยจึงมั่นใจว่าการขู่เรื่องเลิกกันจะทำาให้ลลิตาหวาดกลัว และการขู่จะ 

เอาเรื่องไปฟ้องบิดาของหญิงสาวก็ยิ่งตอกยำ้าความกลัวให้หนักหนายิ่งขึ้น 

เพยีงแต่คาดผดิไปหลายขุม เพราะลูกสะใภ้กลบัหวัเราะ

“อาม้าไม่ต้องบอกให้เฮยีเลกิกบัหลนิหรอก เพราะหลนิจะเลกิกบัเฮยี

เอง หลนิไม่ทนอกีแล้ว จะไม่ยอมตกนรกอกีแล้ว” ภาพการใช้ชวีติร่วมกนั

ตลอดสองปีที่ผ่านมาปรากฏอยูใ่นหวัหล่อนซำ้าไปซำ้ามา ที่ตดิตาที่สดุคงไม่พ้น 

การที่เขาพาผู้หญิงคนนั้นไปนอนในห้อง และคำาพูดปรามาสมารดายังก้อง

อยู่ในหูไม่รู้คลาย ความอดทนของลลิตาจึงถึงขีดสุดก่อนจะระเบิดออกมา

อย่างรุนแรง 

“ลื้อเป็นเมียอาเคี้ยง ผู้หญิงแต่งงานแล้วจะไปไหนรอด” กิมเน้ยยัง

เถยีงทั้งที่อยากพาบุตรชายไปส่งโรงพยาบาลใจจะขาด 

คมชาญซกุตวัอยู่ในอ้อมแขนมารดา แต่เมื่อได้ยนิเรื่องหย่าเขากส็า่ย

หน้าดิกและจ้องภรรยาอย่างไม่เชื่อสายตา ส่วนหล่อนทำาเพียงแค่ปรายตา 

มอง

“ถงึเฮยีไม่หย่า หลนิกจ็ะฟ้อง”

“ลื้อซ้อมอาเคี้ยงปางตาย แล้วลื้อจะฟ้องข้อหาอะไร” กมิเน้ยยงัเถยีง

แทนบตุรชายด้วยไม่เหน็ความผดิอะไร การทำาร้ายร่างกายเหมอืนการสั่งสอน

เช่นสามภีรรยาทั่วไป อาจจะรนุแรงแต่กเ็ป็นเรื่องปกตทิี่เหน็มาตลอดอายขุยั

“ข้อหาสำาส่อน!” คำานั้นดงัก้องไปทั้งบ้าน ก่อนหญงิสาวจะยกเท้าออก

จากอกสามีแล้วเดินขึ้นไปที่ห้องนอน หล่อนหยิบเสื้อผ้ามากอง และโกย
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ของใช้ทกุอย่างของตวัเองลงกระเป๋าอย่างไม่ยี่หระ ไม่ลงัเล ทั้งที่ทนมาตลอด

สองปี เรื่องหย่าใช่ว่าหล่อนไม่เคยคดิ แต่ตดัใจไม่ลงและเป็นดงัที่แมส่ามวีา่ 

หย่าแล้วไม่รูจ้ะไปไหน เมื่อคดิเช่นนั้นจงึจมอยู่ที่นี่ จมเหมอืนคนตายทั้งเป็น 

แต่พอวนัที่ความอดทนหมดสิ้นลงกง็่ายดายที่จะเดนิจากไป 

หล่อนลากกระเป๋าผ่านหน้ากมิเน้ยซึ่งพยายามโทรศพัท์ตามคนมาช่วย

แต่กล็นลานเพราะไม่รูจ้กัใคร และตระหนกกบัสิ่งที่เกดิขึ้นเกนิกว่าจะตั้งสติ

ได้ จะขับรถไปเองก็ขับไม่เป็น คนเป็นแม่จึงจำาต้องทิ้งบุตรชายให้นอน 

แผ่อยูต่รงตนีบนัได ลลติาเสยีเวลามองสามซีึ่งเบกิตากวา้งมองหลอ่นนิ่งแค่

ไม่กี่วนิาทเีท่านั้น ก่อนจะยิ้ม...อย่างสมเพชในสภาพของเขาแล้วก้าวออกไป

ทั้งที่ฝนเริ่มตกลงมาแล้ว 

ร่างแบบบางฝ่าสายฝนมายนือยูห่น้าบ้าน ไม่นานนกัแทก็ซี่ที่โทรศพัท์

เรยีกมากม็าถงึ คนขบัวิ่งลงมาช่วยยกของขึ้นรถ หล่อนเหลยีวมองบ้านที่อยู่

มาตลอดสองปีแล้วก้าวเข้าไปนั่งซุกตวัอยู่ในมุมหนึ่ง จุดหมายปลายทางยงั

ห่างไกล นาทนีี้หล่อนทำาได้แค่กอดตวัเองเอาไว้  

ฝนเริ่มซาแล้วเมื่อรถแท็กซี่แล่นไปจอดหน้าประตูรั้วคฤหาสน์สูงสอง
ชั้นซึ่งอยูไ่ม่ห่างจากบ้านที่หล่อนจากมามากนกั เพยีงเพราะฝนที่เทลงมาโดย

ไม่บอกกล่าวทำาให้การจราจรตดิขดัและใช้เวลานานกว่าปกตเิกอืบเท่าตวั เสื้อ

ตัวน้อยเปียกชุ่ม แต่หญิงสาวยังยืนอยู่หน้าบ้านด้วยความสับสน ไม่รู้ว่า 

ควรจะทำาอย่างไร บ้านที่เหมอืนไม่ใช่บ้าน เข้าไปแล้วจะเจอกบัอะไร คนที่

หล่อนกงัวลมากที่สุดมใิช่ใคร...บดิา

“เจ้...เจ้หรอืเปล่า” 

เสียงหวานเล็กเรียกจากด้านหลัง พร้อมยื่นร่มคันหนึ่งให้ ลลิตาจำา

ได้ดีว่าเป็นใคร หล่อนหันไปมองสตรีร่างเล็กในชุดนักศึกษาซึ่งยืนอยู่เบื้อง

หลงั ถดัออกไปคอืรถหรูที่จอดรอเหมอืนกำาลงัจะเข้าบ้าน หล่อนนิ่งไม่กล้า

พูดอะไรจนร่างนั้นก้าวเข้ามาใกล้แล้วหนัไปตะโกนบอกคนในรถ 
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“เฮยี เจ้จรงิๆ ด้วยเฮยี”

คนที่อยู่ในรถหยบิร่มอกีคนัออกมากาง ชายหนุม่ร่างสงูเกอืบผอมใน

ชุดเสื้อเชิ้ตขาวขยบัแว่น ดวงตาเรยีวรพียายามมองฝ่าเมด็ฝน 

“หลนิ หลนิมาได้ยงัไง ไปๆ ไปขึ้นรถเฮยีก่อนแล้วเข้าบ้านกนั” เขา

ช่วยยกกระเป๋าของหล่อนขึ้นหลังรถ กดรีโมตเปิดประตูรั้วและขับเข้าไป

ภายในบ้าน 

เมื่อรถจอดหน้าประตบู้านสาวใช้คนหนึ่งกก้็าวมารบัเจ้านายที่ควรจะ

กลบัมาเพยีงสองคน แต่เมื่อเหน็ร่างเปียกโชกของสตรอีกีคนก้าวลงจากรถ

กช็ะงกั หญงิสาวในชดุนกัศกึษาใหม่เอี่ยมประคองผูห้ญงิคนนั้นเอาไว้ พลาง

เหลอืบมองสาวใช้แล้วขึ้นเสยีง

“มองอะไร ไปเอาผ้าขนหนูมาส”ิ

สาวใช้รับคำาแล้วรีบวิ่งออกไป ลลิตาถูกพามานั่งที่เก้าอี้ไม้สีดำาสลัก

ลายสวยอย่างเครื่องเรือนแบบจีนในห้องโถงกว้าง ตัวสั่นระริกเพราะหนาว

สะท้าน ไม่นานผ้าขนหนผูนืใหญ่กค็ลุมร่างกายให้พอคลายหนาวลงบ้าง แต่

เจ้าของดวงหน้าซดียงัไม่ยอมพดูอะไร จนชายหนุม่ที่นั่งเยื้องออกไปต้องถาม

“หลนิ เกดิอะไรขึ้นถงึมายนืตากฝนหน้าบ้านแบบนั้น บอกเฮยีได้ไหม”

“เจ้บอกมาเถอะ เฮยีเคี้ยงทำาอะไรเจ้หรอืเปล่า มนัตบเจ้อกีแล้วใช่ไหม 

หรอืมนัพาผู้หญงิเข้าบ้าน มนัทำาอะไรเจ้บอกหลวิมาเถอะ หลวิจะไปจดัการ

มนัเอง” 

ลลิตาไม่ทันได้ตอบคำานั้นด้วยซำ้าตอนที่ร่างสูงใหญ่ของชายคนหนึ่ง

ก้าวลงมาจากบนัได เบื้องหลงัคอืสตรวียักลางคนที่คล้ายจะก้มหน้าอยู่ ผม

สีดำาแซมขาวของบุรุษผู้นั้นบอกได้ดีว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมามากจนเจนจัด 

เสยีงทุ้มตำ่าอย่างยิ่งดงักงัวานไปทั่วทั้งบ้าน

“ลื้อต้องถามว่าอาเจ้ลื้อไปทำาอะไรอาเคี้ยงต่างหาก!”

ผู้มาเยอืนเงยหน้ามองร่างนั้นก่อนจะเอ่ย “อาป๊า...แม่”

มารดาหลบตาหล่อน แต่ผูเ้ป็นบดิากลบัจ้องไม่กะพรบิ ลลติาคาดเดา
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ได้ไม่ยากว่าเรื่องที่หล่อนทำากบัคมชาญคงถงึหูบดิาเรยีบร้อยแล้ว 

ก้องเกยีรตติวดัสายตามองบตุรสาวคนรองอย่างพจิารณา เรื่องราวที่

กมิเน้ยเล่าผ่านโทรศพัท์นั้นรนุแรงและเตม็ไปด้วยความไม่พอใจ เขายอมรบั

ว่าคาดไม่ถงึว่าบุตรสาวจะกระทำาการเช่นนั้นต่อคมชาญ ดงันั้นยามที่ได้ยนิ

เสยีงถามวุ่นวายของลภศิ บุตรสาวคนสุดท้อง กค็าดเดาได้ไม่ยากว่าคนก่อ

เรื่องเดนิทางมาถงึแล้ว เมื่อเดนิไปยงัเก้าอี้ที่ลกูๆ ลอ้มวงกนัอยูก่ห็ย่อนกาย

บนเก้าอี้ไม้สลกัเสลาตวัยาวใหญ่ที่เขาได้ครอบครองแต่เพยีงผูเ้ดยีว ภรรยา

อย่างลัดดาเดินแยกไปนั่งเก้าอี้อีกตัวซึ่งอยู่เคียงกัน ตามตำาแหน่งอันแสดง

อำานาจในบ้าน

“อาป๊ารู้อะไรมา” กษมซึ่งนั่งถดัจากบดิาเอ่ยถาม ขณะที่ประมุขของ

บ้านยงัไม่ละสายตาจากบุตรสาวคนรอง

“ลื้อไม่ถามน้องสาวลื้อดูล่ะอาต้า”

ลลติาก้มหน้าหลบสายตาคนในบ้าน ถงึตอนนั้นจะเก่งกาจแค่ไหนแต่

เวลาอยู่บ้านหล่อนเป็นเพียงลูกที่ถูกสั่งสอนให้เชื่อฟังบิดามารดาเสมอ พอ

ถูกคาดคั้นมากเข้าหญิงสาวก็ผ่อนลมหายใจอย่างยอมจำานน “หลินถีบเฮีย

เคี้ยงตกบนัได...” เสยีงหวานเบาอย่างยิ่ง แต่ทุกคนในบ้านได้ยนิถนดั 

ลภศิผงะ “เจ้ทำาจรงิหรอื”

“จรงิ” คนตอบคอืบดิา “ไม่อย่างนั้นอากมิเน้ยอคีงไม่โวยวายหรอก

ว่าลูกชายอีนอนกระดูกหักอยู่ที่โรงพยาบาล พรุ่งนี้อั๊วกับแม่ลื้อจะไปเยี่ยม

อาเคี้ยงที่โรงพยาบาล เรารับภาระจ่ายค่าใช้จ่ายและค่าทำาขวัญให้อาเคี้ยง 

แล้ว ลื้อเองกต็้องไปขอโทษผวัด้วยนะอาหลนิ”

“แปลว่ายงัไม่ตาย” ลภศิทำาหน้าเบ้เหมอืนเสยีดายเสยีเตม็ประดา 

ก้องเกยีรตหินัไปดุลูกสาวคนเลก็ “หมายความว่ายงัไงอาหลวิ”

“อาป๊าไม่คิดบ้างหรือว่าเฮียเคี้ยงสมควรโดนเสียบ้าง ถ้าไม่เกิดเรื่อง

จนสุดทนจริงๆ คนอย่างเจ้ที่ยอมมาตลอดคงไม่ทำาอะไรเฮียเคี้ยงแบบนั้น

หรอกอาป๊า อกีอย่าง เวลาเมาเฮยีเคี้ยงชอบตเีจ้ ถ้าเจ้ทำาร้ายเขาบ้างกถ็อืว่า
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หายกนั”

“นั่นไม่ใช่เหตุผลที่อาเจ้ของลื้อจะทำาร้ายอาเคี้ยงได้ ยังไงอีก็เป็นผัว 

เรื่องกระทบกระทั่งระหว่างผวัเมยีมนัเรื่องธรรมดา เราถอืว่าผวัเป็นใหญ่ใน

บ้าน ถ้าเมยีทำาผดิ ทำาอะไรให้ผวัไม่พอใจ ผวักม็สีทิธิ์สั่งสอน เมยีมหีน้าที่

ฟังและทำาตาม ไม่ใช่เถยีงหรอืทำาร้ายอย่างที่อาหลนิทำา” สอนลูกสาวคนเลก็

แล้วกห็นัไปมองลกูสาวคนรอง “อาหลนิ ลื้อแต่งงานเป็นสะใภ้บ้านอื่นไปแล้ว 

เวลานี้ลื้อถือว่าเป็นคนของบ้านอาเคี้ยง เวลามีปัญหาลื้อต้องจัดการด้วย 

ตวัเอง ไม่ใช่วิ่งโร่กลบัมาฟ้องอั๊ว ฟ้องแม่ หรอืฟ้องอาต้า อาหลวิ เอาละ...

ไม่ต้องรอพรุ่งนี้ ไปหาอาเคี้ยงตอนนี้เลย ไปขอโทษอเีสยี”

“ใครจะไปกไ็ป หลนิไม่ไป” ลลติาเชดิหน้าขึ้น 

บดิาชะงกั “ลื้อว่ายงัไงนะอาหลนิ”

หล่อนสดูลมหายใจเข้าปอดลกึก่อนจะตอบชดัถ้อยชดัคำา “หลนิไม่ไป 

ไม่ขอโทษเฮียเคี้ยง และถ้าอาม้ากิมเน้ยฟ้องอาป๊าไม่หมด หลินจะบอกให ้

อาป๊ารูว่้าหลนิจะหย่ากบัเฮยีเคี้ยง ถ้าเฮยีเคี้ยงไม่ยอมหย่าหลนิกจ็ะฟ้องหย่า” 

คำานั้นทำาให้คนทั้งบ้านเหมือนหยุดหายใจ โดยเฉพาะก้องเกียรติที่

หน้าแดงจดัเพราะความโกรธ ส่วนลภศิพอตั้งสตไิด้กต็บมอืชมเปาะ

“เดด็ที่สุดเลยเจ้ เอาเลย”

“อาหลิว!” ก้องเกียรติตวาดแล้วหันไปมองคนต้นเรื่อง “ผีบ้าที่ไหน 

สงิลื้ออาหลนิ ลื้อจะฟ้องหย่าอาเคี้ยงงั้นหรอื”

“ใช่...ข้อหาสำาส่อน มั่วไม่เลอืก”

“บ้า บ้า ลื้อมนับ้าไปแล้ว ผู้ชายจะมผีู้หญงิอื่นบ้างไม่ใช่เรื่องใหญ่ นี่

คงเพราะลื้อไม่มลีูกชายให้อนี่ะส ิอถีงึอยากเอาผู้หญงิอื่นเข้าบ้าน ความผดิ

ของลื้อนะอาหลนิ ผดิที่ลื้อไม่ยอมมลีูกชายให้อาเคี้ยง ลื้อทำาผดิอกีต็้องหา 

ทางออก ลื้อจะเอาอะไรนักหนา ผู้ชายชาวจีนมีหน้าที่ผลิตลูกชายสืบสกุล 

มันเป็นหน้าที่ต่อบรรพบุรุษของอี” ก้องเกียรติพูดอย่างเห็นเป็นเรื่อง

ประหลาดที่บุตรสาวยอมรับความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ อีกประการคือเขา
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มองวา่การที่คมชาญมหีญงิอื่นกเ็นื่องมาจากบตุรสาวมลีกูชายไมไ่ด ้อกีฝ่าย

จะหาผู้หญงิอื่นมาผลติทายาทแทนกไ็ม่ใช่เรื่องแปลก

ดวงตาที่มองบดิาฉายแววปวดร้าว “ผูช้ายมหีน้าที่แบบนั้น แล้วผู้หญงิ

ล่ะอาป๊า ผู้หญงิอย่างหลนิจะทำายงัไง ต้องทน ต้องยอมให้เขาทำาหน้าที่นั้น

กบัผู้หญงิคนอื่นหน้าตาเฉยแล้วยิ้มแย้มยนิดหีรอือาป๊า”

“กล็ื้อไม่มลีกูชายให้อ ีลื้อกต้็องยอมรบั ทอีาหงส์ยงัยอมรบัแม่ลื้อได้” 

เขาเอ่ยถึงภรรยาคนแรก มารดาของกษมที่จากไปแล้ว นั่นหมายถึงการ 

เท้าความถงึลดัดา สตรผีู้ก้าวเข้ามาในฐานะที่ลลติาชงิชงั แม่ของหล่อนกบั 

ลภศิเป็นเมยีน้อย...หล่อนกบัน้องสาวกล็ูกเมยีน้อย 

ลดัดาหน้าซดี มองบุตรสาวที่นำ้าตารื้น

“การที่อาม้าหงส์ยอมรับแม่ได้ ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงทุกคนบน

โลกจะต้องยอมนะอาป๊า” คนที่เถยีงคอืลภศิ 

กษมจบัแขนน้องสาวคนเลก็ เขารู้ดวี่าลภศิเหมอืนไฟ ร้อนแรงและ

ไม่มทีางยอมให้ใคร ลลติาต่างหากที่อ่อนไหวเหมอืนสายนำ้า เยอืกเยน็และ

อ่อนโยน ทว่าเวลานี้สายนำ้าคงเชี่ยวกรากด้วยแรงโทสะและความเจบ็ปวด

ก้องเกียรติจ้องบุตรสาวคนเล็ก “อั๊วไม่ได้ต้องการให้ผู้หญิงทั้งโลก

ยอม ที่อั๊วต้องการให้ยอมคืออาเจ้ของลื้อ สังคมอื่น วัฒนธรรมอื่นที่ลื้อ 

ไปรำ่าเรยีนและกรอกใส่หวัมาทกุวนัเป็นยงัไงอั๊วไม่สนหรอกนะอาหลวิ แต่ใน

สงัคมของเรา สงัคมของอั๊ว ของอากมิเน้ย หรอือาม้าของพี่ชายลื้อ ผู้หญงิ

ต้องยอมรับเรื่องแบบนี้ให้ได้ ในเมื่อตัวเองทำาหน้าที่ไม่สมบูรณ์ก็ไม่มีสิทธิ์

คดัค้านสาม”ี

ลภิศเกือบจะกรีดร้องออกมาถ้ากษมไม่เอื้อมมือไปอุดปากน้องสาว 

ที่ดิ้นเร่าจะเถยีงบดิาให้ได้เสยีก่อน ลลติามองน้องแล้วหนัไปทางก้องเกยีรต ิ

ก่อนจะมองเลยไปยังมารดาแล้วยิ้มทั้งนำ้าตา เมื่อแรกที่กลับมาบ้านหล่อน

หวงัจะพึ่งพาอาศยั แต่ตอนนี้พบความจรงิแล้วว่าไมต่่างอะไรกบัการหนเีสอื

ปะจระเข้ 
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“ในมมุมองของอาป๊า หลนิอาจเป็นคนผดิ แต่ในมมุมองของหลนิมนั

ไม่ต่างอะไรจากนรกหรอกอาป๊า หลนิทำาใจมองการกดขี่ การทำาร้ายร่างกาย 

หรอืการนอกใจอย่างที่เฮยีเคี้ยงทำาเป็นเรื่องปกตไิม่ได้ ตลอดสองปีที่ผ่านมา

หลนิพยายามเป็นเมยีอย่างที่อาป๊าสอน เป็นผูห้ญงิอย่างที่อาป๊าต้องการ แต่

อาป๊ารู้ไหม หลนิไม่เคยมคีวามสุขเลย หลนิไม่รู้ว่าการแต่งงานของหลนิคอื

การก้าวเข้าไปอยู่ในสวรรค์หรอืนรกกนัแน่”

สิ้นคำานั้นก้องเกยีรตกิลุ็กขึ้นยนืเผชญิหน้ากบับุตรสาว ตวัเขาสั่นระรกิ

ดว้ยความโกรธ “ลื้อจะบอกว่าอั๊วเป็นคนส่งลื้อไปตกนรกหรอือาหลนิ การที่

ลื้อเรียนสูง ได้ออกไปทำางานนอกบ้านทั้งที่หน้าที่จริงๆ ของลื้อคืออยู่บ้าน

คอยปรนนิบัติผัว คือความกรุณาในทางที่ผิดที่ทำาให้ลื้อหัวสูงและคิดจะ 

แขง็ข้อกบัอั๊วใช่ไหม” 

เสยีงตวาดนั้นดงัลั่นเหมอืนฟ้าผ่าลงกลางบ้าน กษมผละจากน้องสาว

คนเลก็ไปจบัตวับดิาเอาไว้ เขาเป็นลูกชายคนโปรด คนเดยีวที่เข้าหน้าบดิา

ได้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนกต็าม “อาป๊าใจเยน็ๆ หลนิไม่ได้คดิแบบนั้น

หรอกอาป๊า”

“ลื้อไม่ได้ฟังที่มนัพูดเหรออาต้า ฟัง...ฟังที่น้องสาวลื้อพูด”

“อาป๊าใจเยน็ๆ” เขาปลอบได้เท่านั้น เพราะเวลานี้ก้องเกยีรตเิดอืดดาล

จนเขาเองกไ็ม่แน่ใจว่าจะทานไหวหรอืไม่ 

“อาหลนิ อั๊วมทีางเลอืกให้ลื้อสองทาง หนึ่งคอืไปขอโทษอาเคี้ยงกบั

อั๊วแล้วกลบัไปอยู่กบัอเีหมอืนเดมิ หรอืสอง ทำาตามที่ลื้อต้องการแต่อย่ามา

ยุง่กบับ้านของอั๊ว ถ้าลื้อหย่ากบัอาเคี้ยง ลื้อกอ็อกไปหาที่อยูเ่อง อั๊วจะไม่เอา

ลื้อมาเลี้ยงเป็นภาระในบ้านอกี”

“เฮยี...” ลดัดาพดูเป็นครั้งแรก หล่อนลกุขึ้นเพราะตกใจกบัทางเลอืก

ของสามแีล้วมองบุตรสาว “หลนิ อย่าเถยีงอาป๊า หลนิยอมอาป๊าเถอะนะลูก 

ขอโทษอาป๊านะหลนิ”

ลลติาเองกต็ะลงึ ไม่คาดคดิว่าสิ่งที่ได้กลบัมาจากบดิาจะเป็นทางเลอืก
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เช่นนี้ เวลานี้ทฐิแิห่งความโกรธแล่นวบูวาบในอก หากเลอืกทางที่บดิาหยบิยื่นให้ 

ต้องกลับไปอยู่บ้านหลังนั้นกับผู้ชายที่ทำาร้ายและทำาลายทุกสิ่งของหล่อน 

ให้หล่อนตายน่าจะง่ายกว่า หญิงสาวเชิดหน้าปาดนำ้าตาแล้วยกมือไหว้บิดา 

มารดา และพี่ชาย

“อย่างนั้นหลนิกข็อโทษที่มารบกวนอาป๊า หลนิลานะคะอาป๊า แม่ เฮยี” 

หล่อนหนัไปมองน้องสาวที่ยนือึ้งพดูอะไรไม่ออก “เจ้ไปนะหลวิ ฝากแม่ด้วย”

ร่างที่ยังคงชุ่มด้วยนำา้ฝนหยิบกระเป๋าของตัวเองขึ้นมา แล้วก้าวเดิน

ออกจากบ้านหลังใหญ่ทั้งที่ฝนยังคงตกกระหนำ่าไม่ขาดสาย เสียงฟ้าผ่าดัง

เปรี้ยงตามด้วยเสียงสบถด่าเป็นภาษาจีนของบิดาซึ่งดังแข่งกับเสียงฟ้า 

ประโยคสุดท้ายที่ได้ยนิบาดหวัใจยิ่งนกั

“แล้วอั๊วจะคอยดูนำ้าหน้าผู้หญงิอย่างมนั ถ้าไม่พึ่งผู้ชายจะไปรอดได้

สกักี่นำ้า!”

วนิาทนีั้นลลติาเกดิแรงฮดึในใจ หล่อนจะทำา...จะทำาให้บดิารู้ว่าผู้หญงิ

อย่างหล่อนไปได้ตลอดรอดฝั่งโดยไม่ต้องพึ่งผู้ชาย!



สายพรุิณยงัหยาดหยดลงมาไม่ขาดเมื่อหญงิสาวเดนิฝ่าม่านฝนไป
ตามทางเดนิที่ลาดยาวจนสดุสายตา สองมอืนั้นกอดตวัเองแน่นเพื่อให้ความ

หนาวสะท้านคลายลงบ้าง แต่ละก้าวช่างหนักหน่วงและเต็มไปด้วยความ

เหนื่อยล้าสุดกำาลัง ดวงหน้าเปียกชุ่มไม่รู้ว่าเพราะนำ้าตาหรือนำ้าฝนกันแน่  

ลลิตาเดินลากกระเป๋าอยู่บนบาทวิถีทั้งที่ไม่รู้จุดหมายปลายทาง ครู่เดียวก ็

ได้ยนิเสยีงคนตะโกนเรยีกจากด้านหลงั ผูท้ี่ตามมาไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นพี่ชาย

ต่างมารดาอย่างกษม

เขาจับแขนน้องสาวแล้วยื่นร่มที่ถือติดตัวมาส่งให้ ก่อนจะพามายืน

หลบฝนอยูข้่างทาง เสยีงนุม่ทุม้ตะโกนถามแข่งกบัเสยีงฝน “หลนิจะไปไหน 

ให้เฮยีไปส่งไหม เดี๋ยวเฮยีไปเอารถก่อน” เขาทำาท่าจะวิ่งกลบัเข้าไปในบ้าน 

แต่ลลติารั้งแขนพี่ชายเอาไว้ก่อนจะส่ายหน้า 

“เฮยีกลบัเข้าบ้านไปเถอะ เดี๋ยวอาป๊าดุหรอก”

“เอาเถอะน่า เฮยีโดนด่าแค่ชั่วโมงเดยีวอาป๊ากเ็ลกิด่าแล้ว หลนิรู้รยึงั

ว่าจะไปพักที่ไหน ถ้าไม่มีไปพักคอนโดฯ เฮียก่อนไหม” ไม่เพียงแค่ถาม 

๓
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กษมยังทำาท่าจะยัดกุญแจใส่มือน้องสาว แต่ก็โดนปฏิเสธ “ทำาไมล่ะหลิน 

หรอืจะไปพกักบัเพื่อน”

“ไม่หรอกเฮยี นำ้าใจเฮยีหลนิขอบคุณมาก แต่หลนิไม่อยากรบัความ

ช่วยเหลอืจากใคร หลนิจะทำาให้อาป๊าเหน็ว่าหลนิเอาตวัรอดได้ หลนิเอาแค่

ร่มนี่แหละ” 

คำาตอบนั้นทำาให้พี่ชายต่างมารดามองดวงหน้าขาว ดวงตารีเล็กเพ่ง

มองร่างที่ยนืตวัเปียกอยู่ใต้ร่มที่เขายื่นให้

“เฮียรู้ว่าหลินโกรธอาป๊า แต่ถ้ายังไม่รู้จะไปไหนก็ไปนอนคอนโดฯ 

เฮยี อาป๊าไม่รู้จกัหรอก”

“หลนิได้ยนินะเฮยี อาป๊าบอกว่านำ้าหน้าอย่างหลนิจะไปรอดได้สกักี่นำ้า 

ถ้าวนันี้หลนิรบัความช่วยเหลอืจากเฮยี หลนิกต็้องรบัต่อไปเรื่อยๆ หลนิจะ

ลุกขึ้นด้วยตัวเอง เฮียไม่ต้องห่วง หลินไม่ทรมานตัวเองจนตายไปกับทิฐิ

หรอก แต่ขอให้หลนิพยายามให้ถงึที่สุดเสยีก่อน” 

เสยีงนั้นเศร้าลกึลำ้าแถมยงัสะอื้นจนพี่ชายต้องดงึน้องสาวมากอด เขา

ลูบผมหล่อนคล้ายยามเป็นเดก็ กษมเป็นพี่ชายที่ดเีสมอ แม้จะรู้อยู่เตม็อก

ว่าลลติากบัลภศิไม่ใช่น้องร่วมมารดา เพราะตอนที่หล่อนเกดิ เขาโตพอจะรู้

ความแล้ว

“เฮียรู้ว่าหลินเก่งและมีเหตุผล แต่ถ้าไม่ไหวขอให้หลินนึกถึงเฮีย 

เฮยีไม่สนใจหรอกว่าอาป๊าจะโกรธรเึปล่า แต่เฮยีไม่ปล่อยน้องสาวไปลำาบาก

คนเดยีวหรอก หลนิไปเถอะ อยากไปไหนอยากทำาอะไรกท็ำาเลย ทางนี้เฮยี

จะช่วยพูดกบัอาป๊าเอง” 

เขาคลายอ้อมกอดแล้วยืนมองน้องสาวเดินไปจนลับตา กษมรู้ดีว่า

บดิาหวัแขง็เพยีงใด ที่รบัปากเพยีงเพื่อให้ลลติาสบายใจ คนเป็นพ่อไม่มวีนั

หายโกรธหากหล่อนไม่สำานกึผดิหรอืกล่าวคำาขอโทษ เขากำาลงัภาวนาให้น้อง

สาวละทิฐิกลับมาขอโทษบิดา แม้จะไม่ปรารถนาให้หล่อนกลับไปใช้ชีวิต

สมรสกบัคนอย่างคมชาญซึ่งเขาเองกร็ู้นสิยัดไีม่แพ้ใคร แต่ที่ยงัลงัเลเพราะ
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ไม่แน่ใจว่าผูห้ญงิหวัอ่อนใจอ่อนเช่นลลติาจะทำาได้หรอืไม่ หล่อนต้องประสบ

ความสำาเรจ็ ต้องลบคำาสบประมาทของประมุขของบ้านให้ได้ โดยไม่พึ่งพา

เขาหรอืใครหน้าไหนทั้งสิ้น ชายหนุ่มผ่อนลมหายใจยดืยาวก่อนจะเดนิกลบั

ไปยงับ้านที่จากมา เตรยีมหูพร้อมฟังคำาด่าด้วยหวัใจชนิชา

ลลิตาเดินฝ่าม่านฝนไปจนถึงถนนใหญ่ คนที่เปียกไปทั้งตัวนั่งตรง 
ป้ายรอรถเมล์ หล่อนหุบร่มวางไว้ข้างตวั กอดกระเป๋าเสื้อผ้าแน่น คนที่เดนิ

ผ่านต่างหนัมามอง ทว่าหญงิสาวไม่สนใจใครด้วยเหนื่อยและท้อ ที่ปากเก่ง

เพราะทิฐิทั้งนั้น เวลานี้จะไปหลบฝนซุกหัวนอนที่ไหนก็ยังหาหนทางไม่เจอ 

เงินในกระเป๋ามีอยู่ไม่มากนักเพราะคมชาญเพิ่งหยิบยืมไป ตอนนี้หล่อนมี

เงนิตดิตวัอยู่ไม่ถงึพนั ถงึเบกิธนาคารออกมากม็อียู่ไม่กี่พนัเท่านั้น

หญิงสาวนั่งอยู่ตรงนั้นจนฝนซา หล่อนควานหาเสื้อคลุมในกระเป๋า

ออกมาสวมทบัเสื้อที่เปียกจนแนบร่างแล้วเรยีกแทก็ซี่คนัหนึ่ง เมื่อขยบัเข้าไป

นั่งในรถกข็อให้หรี่เครื่องปรบัอากาศ ก่อนบอกจดุหมาย...สถานที่ที่รถคนันั้น

พามาคอืย่านที่พกัอาศยัซึ่งอยู่ในซอยไม่ลกึนกั เลยรั้วมหาวทิยาลยัที่หล่อน

เคยเรยีนมาเพยีงครึ่งกโิลเมตร ห้องที่เช่ามขีนาดเลก็ราวห้าคูณสี่เมตร ไม่มี

อะไรเลยนอกจากเตยีงห้าฟุตกบัตู้เสื้อผ้าทำาจากไม้เก่าหลงัหนึ่ง ราคาเช่าต่อ

คืนเกือบห้าร้อยบาทชวนให้ใจหาย แต่สุดท้ายต้องกัดฟันจ่ายเพื่อให้คืนนี้ 

มทีี่ซุกหวันอน 

เมื่อวางกระเป๋าใบน้อยที่มมุห้อง หญงิสาวกเ็ปลี่ยนมาสวมเสื้อยดืกบั

กางเกงผ้าขายาวสีซีด หล่อนผ่อนลมหายใจแล้วหย่อนกายลงบนเตียงแข็ง

ไร้ผ้าปูที่นอน เสื้อถูกขยุ้มแล้วห่อด้วยเสื้ออีกตัวแทนหมอน ผ้าขนหนูผืน

เดยีวซึ่งฉวยมาจากบ้านสามคีลมุกายต่างผ้าห่มในคนืที่หนาวจบัใจเพราะฝน

ยงัลงเมด็ไม่ขาดสาย แต่กลบัข่มตานอนไม่หลบั พอนกึแล้วกอ็ดห่วงคนที่

ตวัเองถบีตกบนัไดไม่ได้ คมชาญศรีษะแตก ปากกน็่าจะแตก แต่ฟันหลุด

ออกมาหรอืไม่ไม่ได้สนใจเพราะความโกรธที่มากมาย หากถามว่าย้อนเวลา



มั ญ ชุ ด า      37

กลบัไปยงัจะทำาหรอืไม่ ลลติารูว่้าอย่างไรกย็งัคงทำาเช่นนั้น เหมอืนระเบดิใน

ตัวขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนปะทุออกมา หล่อนนอนกอดตัวเองท่ามกลาง

ความมดื หวาดกลวัวนัพรุง่นี้และความจรงิหลายอย่างที่กำาลงัจะมาถงึ วนันี้

ชวีติหมดสิ้นทุกอย่าง ไม่มกีระทั่งที่ซุกหวันอน พรุ่งนี้จะหมดสิ้นสิ่งใดอกี 

คำาตอบนั้นเดนิทางข้ามวนัคนืมาหาอย่างเชื่องช้า เช้าวนันั้นหล่อนตื่น
ตีสี่ครึ่งตามปกติและพบว่าไม่มีอะไรให้ทำา นอกจากนั่งเลือกเสื้อผ้าไม่กี่ตัว 

ที่มรีอยยบัน้อยที่สุดมาสวม พอตหี้ากแ็ต่งตวัเสรจ็เรยีบร้อย เสยีงท้องร้อง

จากการไม่มอีะไรตกถงึท้องตั้งแต่เมื่อวานทำาให้คว้ากระเป๋าแล้วลงไปหาอะไร

กินที่ร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอย สุดท้ายก็ได้มาแค่บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปหนึ่ง

ถ้วย หล่อนนั่งกนิพลางชมท้องถนนที่เริ่มมรีถขบัสวนไปมาหน้าร้าน ลลติา

กลืนนำ้าหยดสุดท้ายลงคอก่อนจะตัดสินใจมองหารถเมล์ที่จะพาไปยัง 

จุดหมายในวนันี้ ซึ่งยงัไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไร 

หญงิสาวไม่แปลกใจเลยแม้แต่น้อย เมื่อก้าวเข้าไปในสำานกังานกถ็ูก

สายตาหลากหลายความหมายมองตาม หลายคนทำาท่าจะเข้ามาพูดคุยด้วย

แล้วกเ็ปลี่ยนใจ ลางสงัหรณ์นั้นปรากฏอยู่บนโต๊ะทำางานซึ่งถูกจดัเกบ็อย่าง

เรยีบร้อย ข้าวของของหล่อนถูกโยนใส่กล่องกองไว้มุมหนึ่ง ทนัททีี่เดนิมา

ถึงโต๊ะก็ถูกเรียกให้ไปพบผู้จัดการทันที ไม่มีรอยหวาดหวั่นในดวงตาคู่นั้น 

เพราะรูช้ะตากรรมของตวัเองด ีทกุย่างก้าวมั่นคงยิ่งก่อนจะผลกัประตเูข้าไป

ด้านใน ผู้จดัการวยักลางคนพนัศรีษะด้วยผ้าก๊อซ สายตาที่มองมานิ่งงนั

“คงทราบแล้ว”

“ด้วยข้อหาอะไรหรอืคะ”

เขายิ้มเหยียดและชี้ที่ศีรษะตัวเอง “หลักฐานเท่านี้ยังไม่พออีกหรือ

คุณลลติา คุณทำาร้ายเจ้านาย ผมไม่แจ้งความจบัคุณเข้าคุกกด็เีท่าไหร่แล้ว 

ไม่คิดบ้างหรือ” เขาทำาเหมือนเหนือหล่อนไปเสียทุกอย่าง “แต่ก็อย่างที่ว่า 

นั่นแหละ งานสมัยนี้หายากมากทีเดียวสำาหรับคนที่มีวุฒิแค่ปริญญาตรี 
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อย่างคุณ ไม่ใช่เด็กจบใหม่ ฐานเงินเดือนที่ต้องการสูง แถมยังถูกไล่ออก

จากบรษิทัเก่าเพราะใช้ความรุนแรง คุณมองอนาคตตวัเองออกไหม” 

“ดฉินัทราบดคี่ะ”

“นั่นถอืเป็นบทเรยีนเลก็ๆ น้อยๆ สำาหรบัการใช้ชวีติในโลกของความ

เป็นจรงิ ถ้าคณุเสยีสละเลก็น้อยเพื่อหน้าที่การงานไม่ได้กก็ลบัไปเป็นแม่บ้าน

ให้สามนี่าจะเหมาะกว่า” เขาเยาะเย้ยถากถางทั้งสายตาและคำาพูด 

หญิงสาวรู้สึกว่าเล็บแทบจะจิกเข้าไปในเนื้อยามที่กำามือแน่น “ดิฉัน

อยากชี้แจงเรื่องนี้ให้ทางผู้บรหิารทราบค่ะ”

ผู้จดัการหวัเราะ “ผมชี้แจงไปแล้วด้วยการยื่นใบรบัรองแพทย์ เชญิ 

เชญิได้เลย ผมเกบ็ของให้คุณแล้ว เชญิ” 

คำานั้นสุภาพทว่าหยาบคายในความรู้สึกคนฟัง ลลิตากัดฟันลุกขึ้น

แล้วเดินไปยังโต๊ะของตัวเองท่ามกลางสายตาของคนทั้งสำานักงาน พวกเขา

ไม่แม้แต่จะเข้ามาลาคนที่ทำางานร่วมกันนับปี ไม่มีใครพูดอะไรสักคำา แต่

หญงิสาวพอเข้าใจ ใครจะอยากยื่นมอืเข้ามายุ่งกบัคนที่มปัีญหากบัผูจ้ดัการ 

ตอนนี้หล่อนเองก็ไม่ต้องการความเมตตาจอมปลอมจากใครเช่นเดียวกัน 

วินาทีที่ลำาบากที่สุดในชีวิต หญิงสาวได้เห็นความเป็นจริงที่ขับเคลื่อนโลก 

ใบนี้ การเอาตวัรอดเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนพงึกระทำาด้วยวธิกีารแตกต่างกนั 

โต๊ะทำางานของหล่อนคงว่างไม่นานกม็เีดก็จบใหม่เข้ามาแทน แต่ชะตากรรม

ของเดก็คนนั้นจะเป็นอย่างไรกส็ุดจะคาดเดา

หญิงสาวหอบของเต็มสองมือเดินจากที่นั่นมาโดยไม่หันกลับไป 

มอง ไม่แม้แต่จะขอความช่วยเหลอืจากใคร วนิาททีี่หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง 

หล่อนได้เรียนรู้ว่าหวังพึ่งใครไม่ได้นอกจากตัวเอง เหมือนคนที่ถูกผลักลง

จากรถให้กลิ้งไปตามถนน บาดเจบ็ อ่อนแรง แต่กต็้องเดนิต่อไป

ลลติาไม่รูต้วัว่ากลบัมาถงึหอพกัได้อย่างไร ของถกูวางกองไว้มุมหนึ่ง

ของห้องก่อนจะทิ้งตัวลงบนเตียง บางทีคนตกงานและมีเงินไม่กี่บาทอย่าง

หล่อนอาจต้องอาศยัอยูท่ี่นี่นานสกัหน่อย ดวงตามองเพดานสขีาวที่เป้ือนฝุ่น
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จนกลายเป็นสีเหลืองหม่น ขั้วหลอดไฟนีออนกลายเป็นสีดำา หญิงสาว 

นอนตะแคงแล้วขดตวัอยูท่ี่มมุหนึ่งของเตยีงพลางนกึถงึบ้านคมชาญ แม้จะ

ถูกใช้งานหนกัหน่วงแต่กย็งัมขี้าวให้กนิ มทีี่นอนนุ่มให้หลบั มหี้องนำ้ากว้าง

ขวางและสะอาดตาให้ใช้งาน แต่ที่นี่ไม่มีอะไรเลย ไม่มีแม้แต่ผ้าปูที่นอน 

หมอน หรอืผ้าห่ม บางทกีส็บัสนว่าที่ทำาอยูถ่กูต้องแล้วหรอืไม่ การจากมา 

ด้วยศกัดิ์ศรแีละความหยิ่งทะนงเช่นนี้ดจีรงิหรอื แต่คดิได้ไม่นานกต้็องหยดุ 

...ตัดสินใจแล้วจะย้อนกลับไปให้บิดาหัวเราะเยาะได้อย่างไร หล่อนจะไม่

กลบัไปลงนรกขุมนั้นอกีแล้ว 

ลลติาลมืตาขึ้นในเวลาตสีี่ครึ่งเหมอืนเคย แต่ทำาได้แค่ฟังเสยีงรถแล่น
ผ่านไปมา เสียงพูดคุยของคนข้างห้อง และมองนาฬิกาข้อมือที่เข็มวินาที

ขยับอย่างเชื่องช้าจนหยุดอยู่ที่เวลาหกโมงเช้า หญิงสาวลุกขึ้นมาอาบนำ้า

เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการลงไปหาอาหารเช้ากินที่ร้าน-

สะดวกซื้อ และซื้อหนังสือหางาน เมื่อกลับมาก็ปัดกวาดเช็ดถูห้องตามม ี

ตามเกดิแล้วพกัผ่อน เที่ยงกล็งไปซื้อข้าวที่ร้านรมิทาง ราคาต่อหนึ่งมื้อแพง

จนน่าใจหายแต่ต้องยอมจ่าย ชวนให้นึกถึงเวลาทำากับข้าวกินเองที่บ้าน 

ตลอดทั้งบ่าย หล่อนนั่งหางานและเงนิเดอืนที่พงึพอใจสำาหรบัสมคัรงานใน 

วนัพรุ่งนี้ได้สี่ห้าที่ ทว่าเสียงโทรศัพท์ทำาให้ต้องผละไปรับสาย หมายเลขที่

ปรากฏเป็นชื่อคนคุ้นเคย 

“เฮยีต้า...”

“หลนิเป็นยงัไงบ้าง ตอนนี้อยู่ที่ไหน” ปลายสายแสดงความห่วงใย

“ก.็..ในห้องพกัน่ะเฮยี หลนิมาเช่าห้องอยู่”

“ห้องหลนิอยู่ไหนบอกเฮยีหน่อย เดี๋ยวเฮยีไปหา”

หล่อนนิ่ง อดึอดัใจที่พี่ชายจะมาเหน็สภาพห้องพกัในเวลานี้ 

“ไม่ต้องหรอกเฮยี มนัไกลจากบ้านมาก เฮยีไม่ต้องลำาบากหรอก หลนิ

อยู่ได้ สะดวกสบายด ีค่าที่พกัไม่แพง ที่พกักด็”ี หล่อนไม่ได้โกหก ที่ด.ี..
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แต่จะดใีนความหมายเดยีวกบัที่พี่ชายคดิหรอืเปล่าเป็นอกีเรื่องหนึ่ง

“เฮยีอยากไปหา จะไปดู”

“ไม่ต้องหรอกเฮยี หลนิอยู่ได้”

“ถ้าลำาบากก็อย่าลืมนะว่าหลินมีเฮียอยู่” ดูเหมือนกษมจะรู้ทันน้อง

สาวไม่น้อย “แต่ถ้าหลนิคดิว่าอยู่ได้กไ็ม่เป็นไร แค่อย่าฝืนให้เกนิตวัเท่านั้น

กพ็อ อ้อ...เมื่อวานเฮยีไปเยี่ยมเฮยีเคี้ยงมา” 

หวัข้อสนทนาถกูเปลี่ยน กลายเป็นเรื่องที่ทำาให้ลมหายใจหล่อนชะงกั

ไปครู่หนึ่ง “เขาเป็นยงัไงล่ะเฮยี”

“แขนหกั หวัแตก ฟันร่วงไปหลายซี่เชยีวแหละ อาม้าของเฮยีเคี้ยง

โวยวายใหญ่ อาป๊าเลยอาสาออกค่าใช้จ่ายทกุอย่าง เฮยีเคี้ยงบอกว่าไม่ยอม

หย่ากับหลิน เขาจะให้หลินไปขอขมาแล้วกลับไปอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม 

อาป๊ากร็บัปากว่าจะตามหลนิให้” เรื่องราวที่พี่ชายเล่าทำาให้คนฟังนกึขำา

“อาป๊าหรอืจะตามหลนิ อาป๊าไม่รู้ด้วยซำ้าว่าหลนิอยู่ไหน”

“ก็นั่นน่ะสิ วันนี้เขาเลยยกขบวนไปที่บริษัทหลิน เฮียเลยรู้ว่าหลิน

ออกมาแล้ว” 

ลลติานิ่งอึ้ง เงยีบไปนานพอดู 

“หลนิ...เขาว่าหลนิถูกไล่ออก บอกว่าหลนิทำาร้ายเจ้านาย อาป๊าโกรธ

หัวฟัดหัวเหวี่ยงเลย แต่เฮียกับหลิวไม่เชื่อหรอกนะว่าหลินทำาไปโดยไม่มี

เหตุผล”

เหมอืนก้อนสะอื้นที่พยายามกลนืลงคอตขีึ้นมาจกุอกจนแทบกระอกั 

ลลิตากอดเข่า และบังคับเสียงไม่ให้สั่น “มันผ่านไปแล้วเฮีย ช่างมันเถอะ 

หลนิออกมาแล้วกถ็อืว่าหมดเวรหมดกรรมกนัไป ถงึหลนิพดูไปกไ็ม่มหีลกั-

ฐานให้ใครเชื่อ แต่หลนิดใีจนะที่เฮยีกบัหลวิเชื่อ”

“เรามีกันอยู่แค่นี้นะหลิน แล้วทีนี้จะทำายังไงต่อ ทั้งงานทั้งเรื่อง 

เฮยีเคี้ยง”

“เรื่องเฮยีเคี้ยงหลนิยนืยนัคำาเดมิว่าจะหย่า หลนิไม่อยากกลบัไปตก
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นรกแล้วเฮยี ส่วนเรื่องงาน...หลนิกำาลงัมองหางานใหม่น่ะเฮยี”

“ให้เฮยีฝากให้ไหม เฮยีมเีพื่อนพอฝากงานให้หลนิได้”

“ขอบคุณมากเฮยี แต่ไม่เป็นไรหรอก หลนิพอมเีงนิว่าจะลองหาเอง

ก่อน แต่ถ้าหาไม่ได้ ถ้าลำาบาก หลนิจะบอกเฮยีเองนะ” อย่างน้อยในความ

คบัแค้นเขญ็ใจ สายสมัพนัธ์ของพี่น้องกย็งัแนบแน่นไม่เลอืนรางหายไปไหน 

ลลติายิ้มกบัตวัเอง

“สญัญานะ”

“สญัญา หลนิสญัญาเฮยี”

หญิงสาวนึกด่าตัวเองที่ปากพล่อยไม่เข้าเรื่อง เมื่อออกไปหางานใน 
วันรุ่งขึ้นท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าว แม้จะมีการตอบรับและรอให้เรียก

สมัภาษณ์อยู่บ้าง แต่ดูจากสายตา ท่าทาง คำาพูด หรอือะไรบางอย่างที่หลบ

เร้นซ่อนลึกในดวงตาของคนเหล่านั้นบอกหล่อนว่างานนี้อาจมีคนจับจอง 

แล้ว ตลอดทั้งวนัหญงิสาวตระเวนสมคัรงานสี่ที่ แต่ดูเหมอืนจะพลาดทุกที่ 

พอช่วงบ่ายหล่อนกต็ัดสนิใจกลบัห้องพกัก่อนที่รถจะตดิ 

ตอนเดนิลงจากรถเมล์ ความแออดัของผู้คนเรยีกความสนใจให้หนั

ไปมอง แล้วกพ็บว่ามตีลาดนดัขนาดเลก็อยู่ในซอยข้างที่พกั ตลาดแห่งนั้น

เต็มไปด้วยนักศึกษาเดินกันพลุกพล่าน ความหิวและกลิ่นหอมของอาหาร 

ที่โชยมาเตะจมูกทำาให้หล่อนตัดสินใจก้าวเข้าไปในซอยนั้น...แผงขายของ

ขนาดเล็กตั้งเรียงรายตลอดสองข้างทางยาวจนสุดซอย มีตั้งแต่ของกิน  

งานฝีมือ เสื้อผ้า และเครื่องประดับ บางส่วนเป็นพ่อค้าแม่ค้ามืออาชีพ  

บางสว่นเป็นนกัศกึษา ต่างร้องขายสนิค้าและพดูคุยกบัลกูค้าเสยีงดงัเซง็แซ่ 

ความรู้สกึสมยัเรยีนย้อนกลบัมาทกัทาย ลลติายนือยู่หน้าตลาด หล่อนยิ้ม

ยามนกึภาพเมื่อครั้งยงัเป็นนกัศกึษา และพยายามเบยีดตวัเข้าไปด้านในเพื่อ

หาอาหารมื้อบ่ายควบเยน็ พอได้ขนมจนีแกงเขยีวหวานมาถงุหนึ่งกม็องของ

อย่างอื่นตามประสาผู้หญงิ
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“สนใจไหมคะ พวกหนูทำาเองกบัมอืเลยนะคะ” 

คำาเรียกนั้นทำาให้หญิงสาวหมุนตัวกลับไปมองแผงฝั่งตรงข้าม บน 

ผา้ลกูไม้สเีรยีบคอืบรรดาสร้อยข้อมอืที่ร้อยด้วยลูกปดัหลากส ีบางเสน้ร้อย

เหมอืนดอกไม้ ถดัไปคอืที่คาดผมซึ่งแม่ค้าคนหนึ่งกำาลงัใช้ปืนกาวตดิของ-

ประดับน่ารักอยู่หลังร้าน หล่อนเดินไปพิจารณาทีละชิ้น ที่ถูกใจก็พอมีแต่

ไม่รูซ้ื้อมาแล้วจะใส่อย่างไร แม่ค้าหน้าหวานยิ้มสวยยื่นหน้ามาแนะนำาสนิค้า

ทำาให้คนฟังพลอยสนกุสนานไปด้วย เมื่อสนทนากนัสกัพกัลลติากต็ดัสนิใจ

ซื้อสร้อยข้อมอืลูกปัดสม่ีวงหนึ่งเส้น แล้วหยบิกระเป๋าใส่เหรยีญจากกระเป๋า

สะพายออกมาจ่ายเงนิ เจ้าของร้านรบัเงนิแล้วร้องถาม

“กระเป๋าพี่น่ารกัจงัค่ะ ซื้อที่ไหนคะ”

เจ้าของกระเป๋ามองของที่อยูใ่นมอื กระเป๋าผ้าเยบ็ตดิเชอืกลายดอกไม้

เรียบๆ สีชมพูสลับแดง หล่อนประยุกต์มาจากผ้าเช็ดหน้าที่ใช้มานานแล้ว

นกึเสยีดาย เยบ็รบิบิ้นตดิเป็นโบพอให้น่ารกัสำาหรบัใส่เหรยีญ 

“พี่ทำาเองค่ะ”

แม่ค้าหันไปคุยกับเพื่อนก่อนหันกลับมาถาม “พี่มีแบบนี้อีกไหมคะ 

น่ารกัด ีถ้าพี่มหีนูซื้อต่อมาขายได้ไหม หรอืพี่จะทำาแล้วฝากหนูขายกไ็ด้นะ 

หนูหกัเปอร์เซน็ต์ตามยอดขายเอากไ็ด้”

หลอ่นเลกิคิ้วอย่างแปลกใจ “สวยขนาดนั้นเลยเหรอ พี่ทำาเลน่ๆ เอง”

“สวยสคิะ น่ารกัด ีพี่ทำากระเป๋าผ้ามาอย่างเดยีวกไ็ด้ เดี๋ยวพวกหนู

เยบ็ลูกปัดตดิ สวยด”ี 

หัวอีกฝ่ายไวใช้ได้ พอนึกภาพตามแล้วน่ารักดี แต่หล่อนไม่ได้ทำา

จรงิจงั จงึส่ายหน้าปฏเิสธ 

“ขอบใจมาก แต่คงไม่ละจ้ะ”

“ยังไงถ้าพี่สนใจบอกหนูนะคะ หนูกับเพื่อนมาขายที่นี่ทุกวันพฤหัส

ค่ะ” แม่ค้าพูดทิ้งท้ายแล้วบอกลาเพื่อไปขายของให้ลูกค้าที่เพิ่งเดนิเข้ามา

หญงิสาวเดนิกลบัที่พกั แล้วนั่งกนิข้าวพร้อมอ่านหนงัสอืพมิพ์หางาน
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ในมอื ก่อนเลอืกสถานที่และวางแผนการเดนิทางของวนัพรุง่นี้ แต่กอ็ดหยบิ

กระเป๋าผ้าใบนั้นมาดูไม่ได้ ขอบผ้าเช็ดหน้าเกี่ยวมุมโต๊ะจนขาดลุ่ย หล่อน

เสยีดายเพราะใช้มานานเลยเยบ็เป็นกระเป๋าสำาหรบัใส่เหรยีญซึ่งใช้มาแรมปี 

ไม่คาดฝันเหมือนกันว่าจะมีคนถูกอกถูกใจเจ้าเศษผ้าผืนนี้ ประกายใน

ดวงตานักศึกษาสาวบ่งบอกว่าชื่นชอบเป็นนักหนา ความจริงข้อเสนอของ 

อกีฝ่ายน่าสนใจ แต่หากหล่อนได้งานใหม่คงไม่มเีวลาทำางานนี้ ถงึได้ปฏเิสธ

ทว่าเหมือนโชคชะตาจะไม่ได้กำาหนดเส้นทางชีวิตของลลิตาให้ราบ

เรยีบ เพราะวนัต่อมาสิ่งที่หญงิสาวได้ตอบแทนจากการเดนิหางานจนขาลาก

คอืคำาปฏเิสธอย่างนุ่มนวล บางที่กร็บัปากเช่นเดมิคอืให้รอตดิต่อกลบั ทว่า

ในชั่วโมงนี้หล่อนพอนกึภาพออกว่าการรบัพนกังานจบใหม่บรรเทาค่าใช้จ่าย

ของบรษิทัมากแค่ไหน ที่รบัพวกมปีระสบการณ์กใ็ช่จะถกูใจคนมปีระวตัถิกู

ไล่ออก

ชวีติหล่อนวนเวยีนอยูเ่ช่นนี้เกอืบสปัดาห์ งานหายากกว่าที่คดิมากนกั 

หล่อนไม่กล้าบอกกษมกับลภิศที่ผลัดกันโทรศัพท์มาถามสารทุกข์สุกดิบ

อย่างสมำ่าเสมอ และเริ่มโกหก...ว่ากำาลงัรอสมัภาษณ์งาน รอเรยีกตวั และ

คำาโกหกอีกสารพัดที่หลั่งไหลออกมา ท้ายที่สุดสิ่งที่รอคอยก็ไม่มีอะไร

มากมายไปกว่าเงินที่ร่อยหรอลงทุกที หล่อนมีเงินแค่พอจ่ายค่าที่พักเดือน

หน้า และเหลอืเศษอยู่อกีไม่เท่าไร ยงันกึภาพไม่ออกว่าหากหางานไม่ได้ใน

เรว็วนัจะเป็นอย่างไร

ร่างแบบบางยืนอยู่หน้าร้านขายข้าวริมทาง ควานหาเศษเหรียญจาก

กระเป๋าออกมาจ่ายค่าอาหาร เมื่อเหน็กระเป๋าผ้าใบนั้นกห็ยุดชะงกั บางท.ี..

หล่อนกแ็ค่คดิ...บางที

เย็นวันพฤหัสของสัปดาห์ที่ทุกอย่างยังเป็นไปอย่างยากลำาบาก และ
ไม่มกีารเรยีกตวัจากบรษิทัไหนทั้งสิ้น การตระเวนสมัภาษณ์งานทำาให้ค่าใช้- 

จ่ายในชีวิตประจำาวันเพิ่มขึ้น เงินส่วนที่กันเอาไว้สำาหรับจ่ายค่าที่พักกำาลัง 
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จะถูกเจียดออกมาใช้ ควรทำาอย่างไรต่อไปเป็นคำาถามที่ตอบยากอย่างยิ่ง 

บางขณะหล่อนก็นึกอยากโทรศัพท์ไปขอให้พี่ชายช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเรื่อง

ที่พกัหรอืฝากงาน มอืคู่นั้นคงโอบอุ้มหล่อนอย่างง่ายดาย แต่ลลติาสญัญา

กับตัวเองไว้แล้วว่าจะขอความช่วยเหลือเมื่อถึงที่สุดจริงๆ เสียก่อน ซึ่ง

เหตุการณ์นี้หญงิสาวมองว่ามนัยงัไม่ถงึที่สุด

ร้านรวงในซอยเริ่มตั้งแล้ว หล่อนสอดส่ายสายตาหานักศึกษาสาว 

สองคนนั้น ใจนึกกลัวว่าอีกฝ่ายจะไม่มา หรือร้ายแรงกว่านั้นคือไม่สนใจ

กระเป๋าผ้าของหล่อนแล้ว ขณะที่มองไปจกิเลบ็บนแขนตวัเองไป เสยีงหนึ่ง

กร็้องทกัจากด้านหลงั

“พี่คะ...” 

พอหนัไปกเ็จอแม่ค้าหน้าหวาน ลลติาฉกียิ้มกว้างปิดความดใีจไม่มดิ

“มาหาพวกหนูหรือเปล่า เปลี่ยนใจใช่ไหมคะ” คนถามมองเพื่อนที่

กำาลงัจดัของลงบนแผง 

หญงิสาวพยกัหน้า แม้จะเขนิอายที่กลบัคำาพดู แต่หล่อนมชีวีติอยู่โดย 

ไม่ทำางานไม่ได้ ทุกอย่างล้วนแต่ต้องใช้เงนิซื้อหามาทั้งสิ้น 

“เรายงัสนใจอยู่ไหม พอดพีี่มเีวลาว่าง อยากหาอะไรทำา”

“สนใจค่ะพี่” เสียงตอบรับระริกระรื่น “พี่ทำามาให้หนูสักสิบยี่สิบใบ

กอ่นกไ็ด้ค่ะ ลองวางด ูถ้าขายได้ค่อยเพิ่มจำานวน ว่าแต่พี่สนใจจรงิๆ นะคะ 

หนูจะได้กันที่หน้าแผงให้ พี่จะให้หนูหักเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คะ บอกได้นะ 

ไม่เป็นไร” 

“สกัสบิเปอร์เซน็ต์ได้ไหม พี่ขอพื้นที่เลก็ๆ กพ็อ ครั้งหน้าพี่จะทำามา

ให้เราลองขายก่อนสบิใบ ถ้าขายได้ค่อยเพิ่มจำานวนทหีลงั ว่าแต่พวกเราทำา

เป็นอาชพีหรอืเปล่า พี่กลวัทำาเราขาดทุน ไปเบยีดพื้นที่หน้าแผงของเราอกี” 

หล่อนบอกด้วยความเกรงใจ แต่อกีฝ่ายกลบัส่ายหน้า

“ไม่หรอกค่ะ นี่มันที่ของมหาวิทยาลัย เขากันพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้ให้

นักศึกษาขายของฟรีน่ะค่ะ พวกหนูขายสนุกๆ ใครชอบอะไรก็เอามาขาย 
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หนูชอบกระเป๋าผ้าแบบพี่นะคะ ยังไงอาทิตย์หน้าพี่มาหาหนูที่นี่ก็ได้ค่ะ 

มาสกับ่ายสาม เอาของมาดู มาตกลงราคากนัก่อน พี่จะทำาให้ทนัไหมคะ” 

“ทนัจ้ะ ขอบใจมากนะ” แม้ไม่รูว่้าที่สุดแล้วจะเป็นอย่างไร อย่างนอ้ย 

หล่อนกด็ิ้นรนให้ชวีติพอมทีางไปและมคีวามหวงัในหวัใจ

“นี่เบอร์หนูนะคะ หนูชื่อแก้ว พี่ชื่ออะไรคะ จะได้เรยีกถูก”

“หลนิจ้ะ พี่หลนิ” หล่อนยิ้มรบัไมตรจีากคนตรงหน้า 

คนหน้าหวานร่างเล็กวิ่งกลับไปช่วยเพื่อนจัดของ...บางคราวหล่อนก็

นกึอจิฉาวยัรุน่ วยัที่เตม็ไปด้วยพลงัและความสดใส ลลติายิ้มให้ตวัเองพลาง

คิดว่าจะเริ่มต้นหาซื้อผ้ามาสร้างผลงานที่จะชี้วัดความเป็นไปของชีวิตใน

สปัดาห์หน้า



บ่ายวนัต่อมา หลงัจากตระเวนสมคัรงานอยู่หลายที่ ลลติากน็ั่งรถ
ไปลงที่ตลาดผ้า แล้วขอซื้อเศษผ้าที่ตัดเหลือเพราะได้ผ้าหลากหลายลาย

มากกว่าและกระเป๋าใบหนึ่งก็ใช้ผ้าไม่เยอะมากนัก เจ้าของร้านเป็นหญิงวัย

กลางคนใจด ีหล่อนจงึได้เศษผ้าถุงใหญ่มาในราคาถูก จากนั้นกแ็วะซื้อเขม็

กับด้ายหลายสีมาเริ่มงานหลังจากกินอาหารมื้อเย็นเสร็จ หล่อนบรรจงเย็บ 

เพราะงานที่ทำาไม่ใช่แค่ของใช้แต่เป็นของขายที่ต้องทำาให้ดทีี่สุด ในคนืแรก

หญิงสาวจึงเย็บกระเป๋าผ้าเสร็จแค่สองใบ เศษผ้าสีเรียบเอามาตัดเย็บเป็น

ดอกไม้ตกแต่งกระเป๋าให้สวยงาม เมื่อเสร็จก็นั่งมองผลงานตัวเอง และ

ทดลองดึงผ้าไปมาเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่หลุดขาดเสียก่อน หากเย็บกระเป๋า

วันละสองใบหลังกลับมาจากหางาน จนกว่าจะถึงสัปดาห์หน้าคงมีขายสิบ 

ใบ หญงิสาวอยากให้งานออกมาดทีี่สุดเท่าที่จะทำาได้ ดพีอที่จะทำาให้ลูกค้า

บอกต่อปากต่อปาก งานที่สร้างรายได้เล็กน้อยก็ยังเป็นเงิน และเป็นงาน 

ที่หล่อนกน็กึชอบอยู่ไม่น้อย

ผ่านไปค่อนคนืแล้วแต่ลลติายงัข่มตาไม่หลบั หล่อนนอนพลกิไปพลกิ

๔
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มาหลายครั้ง แล้วก็ตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดหมายเลขของคนที่คิด

ว่ายังไม่นอนในเวลานี้ ใช้เวลาครู่หนึ่งปลายสายก็กดรับ เสียงหวานแต ่

แหลมของลภศิลอดออกมา

“ว่าไงเจ้ ยงัไม่นอนอกีหรอื”

“ยงั แล้วหลวิล่ะ”

“ถ้านอนจะรบัสายเจ้ได้เหรอ” ลภศิหวัเราะ “ว่าแต่เจ้เถอะ ทำาไมไม่

นอนอีกล่ะ นี่มันห้าทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วนะ มีอะไรหรือเปล่า” เพราะพี่สาว 

ไม่เคยเป็นฝ่ายตดิต่อมาก่อนเลยสกัครั้ง คนเป็นน้องจงึตั้งข้อสงัเกตว่าอาจมี

อะไรบางอย่างเกดิขึ้นกเ็ป็นได้

“เจ้นอนไม่หลบั มนั...” หล่อนอธบิายไม่ถูกแล้วกเ็ปลี่ยนเรื่อง “แม่

เป็นยงัไงบ้างหลวิ”

“แม่ห่วงเจ้นะ คอยแอบถามหลวิกบัเฮยีต้าตลอด พอรู้ว่าเจ้สบายดี

แม่ก็สบายใจ แต่ไม่กล้าถามต่อหน้าอาป๊าหรอก อาป๊าสั่งห้ามใครพูดชื่อเจ้ 

ขอโทษนะเจ้...อาป๊าแค่โกรธ เดี๋ยวกห็าย เพราะโดนคนบ้านโน้นโวยวายใส่ 

พอเฮียเคี้ยงออกจากโรงพยาบาลแล้วก็เอาแต่ถามว่าเจ้จะกลับมาเมื่อไหร่  

แต่อาม้าเฮยีเคี้ยงโวยวายว่าถ้าเจ้จะหย่ากต้็องจ่ายค่าทำาขวญัและค่าเสยีหาย 

เขาขายขี้หน้า หลวิยงัคุยกบัเฮยีต้าเลยว่าบ้านนั้นไร้สาระ”

หญงิสาวผ่อนลมหายใจยดืยาว “ปล่อยเขาเถอะหลวิ เจ้ผดิเองที่ก่อ

เรื่อง เดี๋ยวถ้าเจ้พอมทีี่มทีางอยู่ได้ เจ้จะกลบัไปจดัการเรื่องหย่า เจ้ห่วงแม่

อย่างเดยีว กลวัอาป๊าโกรธเจ้แล้วไปลงกบัแม่”

“แม่ไม่เป็นอะไรหรอก อาป๊าโวยวายแม่ก็แค่เงียบ รายนั้นเขาเป็น 

มหาเมยีศรภีรรยา อาป๊าเกรงใจแม่อยู่บ้างแหละ เลยไม่กล้าทำาอะไรเท่าไหร่  

หลวินี่ส.ิ..โดนทุกวนั” ลภศิบ่น “อย่าคดิมากเลยเจ้ อาป๊ากเ็ป็นแบบนี้แหละ 

ไม่มอีะไรหรอก เรื่องแม่หลวิจะดูให้เองไม่ต้องห่วง”

“ขอโทษที่เจ้ก่อเรื่องนะหลวิ”

“เจ้ขอโทษทำาไม คนผิดจริงๆ ยังไม่เห็นสำานึกเลย เขาทำาร้ายเจ้แต่ 
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ไม่เหน็ขอขมาอาป๊ากบัแม่เลย เจ้แค่ปีนขึ้นมาจากขุมนรกเท่านั้นเอง คนเรา

จะใฝ่หาหนทางที่ดีกว่ามันไม่ผิดหรอก เจ้ไม่ต้องห่วงใคร ไม่ต้องห่วงแม่  

ไม่ต้องห่วงหลิว เจ้เดินไปข้างหน้าให้สุดกำาลังก็พอ เจ้ต้องตอกหน้าอาป๊า 

ให้ได้นะ ให้อาป๊ารู้ว่าผู้หญงิยนืเองได้โดยไม่ต้องพึ่งผู้ชาย” 

เสยีงน้องสาวมุ่งมั่นจรงิจงั พลอยทำาให้คนฟังยิ้ม 

“ขอบใจนะหลวิ ขอบใจมาก เจ้จะพยายาม จะกลบัไปอย่างที่อาป๊าด่า

ไม่ได้ หลวิตั้งใจเรยีนนะ เรยีนให้สูง อยากเรยีนเท่าไหร่กเ็รยีน ต้องเรยีน...

จะได้ไม่โง่อย่างเจ้” คำานั้นดุจฝากฝัง ไม่ปรารถนาให้ใครต้องพ่ายวิชาชีวิต

เช่นหล่อน

“หลิวเหมือนอาป๊าจะตาย ใครก็ว่า เหมือนมากตรงที่หัวดื้อ เพราะ 

ฉะนั้นเจ้วางใจว่าใครจะมาลากมาจูงหลิวเหมือนหมูเหมือนหมาไม่ได้ แล้ว 

เจ้กอ็ย่าด่าตวัเอง ตอนนี้เจ้ฉลาดแล้ว เจ้เป็นไอดอลของหลวิเลยนะ”

ลลติาหวัเราะคำาพดูของน้องสาว “เอาอย่างเฉพาะส่วนที่ดกีแ็ล้วกนันะ

หลวิ ไปนอนเถอะ กำาลงัโตนอนดกึมากสมองจะไม่พฒันาเอานะ”

“หลวิอ่านหนงัสอือกีนดิ พอจบบทกน็อนแล้วเจ้ เจ้พกัผ่อนมากๆ นะ”

บทสนทนาหยดุลงเพยีงเท่านี้ ลลติาวางสายแล้วมองเพดานห้องสหีม่น 

อย่างน้อยตอนนี้แม่ยงัอยู่ด ีบิดายงัแขง็แรง ลภศิตั้งใจเรยีน ส่วนกษมนั้น

หล่อนเชื่อจากหัวใจว่าเขาแข็งแรงพอจะประคองครอบครัวได้ คนที่น่าห่วง

เวลานี้คงมแีค่หล่อนเท่านั้น

เกือบสองสัปดาห์แล้วที่อาศัยในห้องเช่าแห่งนี้ ไม่มีอะไรมากมายไป
กว่าที่เคยเป็น ไม่มหีมอน ไม่มผ้ีาห่ม ไม่มอีะไรที่ควรจะมใีห้สมเป็นห้องพกั

นอกจากเตียงแข็งกับตู้ที่มีเสื้อผ้าแขวนไม่กี่ชุด ที่ผ่านไม่มีที่ใดเรียกหล่อน

ไปสมัภาษณ์เลย เงนิที่มกีน้็อยลงทกุขณะ หญงิสาวกระวนกระวาย ไม่รูจ้ะ 

เริ่มต้นอย่างไร บางทีหล่อนก็ท้อไม่อยากออกไปหางาน ไม่อยากตระเวน 

ไปทั่วทั้งที่รู้ว่าจะไม่ได้อะไรกลับมา ดังนั้นวันนี้หล่อนจึงหยุดแค่ครึ่งวัน 
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แวะกนิอาหารจานเดยีวข้างทางแล้วไปห้างสรรพสนิค้า

ลลิตาเกือบจำาไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายที่มาเดินห้างสรรพสินค้าคือเมื่อไร 

นานแค่ไหน บางทอีาจก่อนแต่งงานกเ็ป็นได้ เงนิในกระเป๋านั้นน้อยนดิ ไม่

มากพอจะซื้ออะไรในห้างที่ค่าเช่าที่แสนแพงได้ แต่อย่างน้อยได้เดินเล่น 

ยงัมอีะไรให้ทำามากกว่ากลบัไปหมกตวัอยู่ในห้อง ร่างแบบบางเดนิไล่ดูทลีะ

ร้านอย่างใจเยน็ ปล่อยตวัเองไปกบัความเพลดิเพลนิแบบที่คนในวยันี้พงึม ี

หล่อนต้องการอะไรมากมายหลายอย่าง เวลานี้สายตาหยุดอยู่ที่หมอนใบ

ใหญ่ซึ่งวางขายในร้านเครื่องนอน ไหนจะผ้าห่มผืนหนาที่วางอยู่ข้างกันอีก 

แต่กระเป๋าสตางค์กเ็บาจนน่าใจหาย หล่อนหกัใจเดนิเลยไปดูอย่างอื่น แล้ว

สะดุดตากลุ่มคนที่กำาลังมุงดูสาวหน้าตาดีแต่งตัวสวยซึ่งยืนแนะนำาสินค้า

ท่ามกลางแสงไฟสว่างตาบนเวท ีหญงิสาวถกูกลนืเข้าไปในฝงูชน ก่อนจะนั่ง

ฟังคำาโฆษณาของสองสาวสวยตรงที่นั่งแถวที่สาม

“สวัสดีค่ะ วันนี้เรามีสินค้าตัวใหม่มาแนะนำาให้ทุกท่านได้รู้จักกับ

นวัตกรรมใหม่ที่น่าอัศจรรย์” มือเรียวเล็กผายไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าทรง

เหลี่ยมมมุมนขนาดเท่ากล่องรองเท้าผูช้าย “นี่คอืเครื่องกรองนำ้าขนาดพกพา

ค่ะ เลกิคดิถงึเครื่องกรองนำ้าขนาดใหญ่ที่ใช้พื้นที่มากไปได้เลย เราขอแนะนำา

ให้ทุกท่านรู้จกัเครื่องกรองนำ้าขนาดเลก็ที่ประหยดัพื้นที่ใช้สอย สามารถพก

ไปตามสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย...”

ประโยคต่อจากนั้นคือสรรพคุณของเจ้าเครื่องกรองนำ้าขนาดพกพา 

หญงิสาวอดยิ้มกบัการชกัจูงและสาธติวธิกีารใช้ที่แสนจะง่ายดายไม่ได้ แต่

จากสายตาของคนที่นั่งแถวสามทำาให้มองเห็นชัดเจนว่าผู้ชายหลายคน 

สนใจสาวสวยทั้งสองมากกว่าสินค้าเสียอีก การแนะนำานั้นจบลงด้วยการที่

มใีครหลายคนเดนิไปตดิต่อขอซื้อสนิค้า ลลติากำาลงัจะลกุเช่นเดยีวกนั หาก

ไม่ใช่เพราะได้ยนิเสยีงประกาศของพนกังานที่นั่งอยู่อกีฝั่งของเวทเีสยีก่อน

“รบัสมคัรพรติตคี่ะ”

ลลิตาเพิ่งเข้าใจวันนี้เองว่า ‘พริตตี’ เป็นอย่างไร หญิงสาวไม่อาจ
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ปฏิเสธว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา คำาว่าพริตตีที่อยู่ในหัวนั้นฉายภาพหญิงสาว

นุ่งน้อยห่มน้อยตามบูทรถยนต์ จนกระทั่งวันนี้ถึงได้รู้ว่าผู้ที่แนะนำาสินค้า 

ก็เรียกว่าพริตตีเช่นเดียวกัน หล่อนมองใบสมัครงานอย่างชั่งใจ แต่เพราะ 

ตวัเลขรายได้ที่งดงามอย่างน่าประหลาดทำาให้เผลอตวัไปยนืสมคัรกบัเขาด้วย 

คุณสมบตัขิองผู้สมคัรคอื สาวสวย สูง หุ่นด ีผวิขาว และผมยาว ทำางาน

ยืนเฝ้าบูทแนะนำาสินค้า หล่อนเป็นลูกคนจีนที่แม้จะมีเชื้อไทยอยู่ครึ่งหนึ่ง

แต่ได้ผวิขาวมาจากพ่อ ถงึไม่สงูมากแต่กต็ามมาตรฐานผูห้ญงิทั่วไป ผมยาว 

และหน้าตาคงพอใช้ได้ ท้ายที่สุดใบสมัครงานก็ถูกยื่นพร้อมรายละเอียด 

การตดิต่อกลบั ไม่รู้ว่าอะไรเข้าฝัน วนิาทนีั้นเหมอืนถูกชกัจูงด้วยเงนิเพยีง

อย่างเดยีว เงนิที่จะช่วยให้อยู่รอดปลอดภยัต่อไปได้อกีสกัระยะ 

เย็นวันนั้นหล่อนได้รับโทรศัพท์ให้ไปอบรมและเริ่มงานในวันเสาร์

ตอนเก้าโมงเช้า ทำาเฉพาะเสาร์และอาทิตย์ หมายความว่าหล่อนยังมีเวลา

ตระเวนสมคัรงานช่วงจนัทร์ถงึศุกร์ งานเลกิแค่หนึ่งทุ่มเท่านั้น ห้างสรรพ-

สนิค้าที่ว่าอยูห่่างจากที่พกัไม่กี่ป้ายรถเมล์ ความสะดวกสบายทำาให้หญงิสาว

ไม่ปฏเิสธงานนี้ แม้จะกระดากอายเพราะอายุใกล้ขึ้นเลขสามแล้วกต็ามที

วันนี้หล่อนกลับมาทำางานฝีมือด้วยอารมณ์ผ่อนคลายมากขึ้นเพราะ

อย่างน้อยกย็งัมงีานรองรบั มเีงนิพอสำาหรบัรอการตอบรบัหลงัจากร่อนใบ-

สมัครงานไปหลายที่ เมื่อแผนการใช้ชีวิตลงตัว มีเงินพอให้ใช้จ่ายอย่าง

ประหยดัได้ตลอดทั้งเดอืน คล้ายเหน็แสงสว่างรำาไรท่ามกลางความมดืหม่น

เช้าวันเสาร์ลลิตาตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเหมือนเคย แต่วันนี้หญิงสาวม ี

เป้าหมายในชวีติ จงึนั่งเยบ็กระเป๋าไปเรื่อยๆ กว่าจะรู้ตวักย่็างเข้าเจด็โมงเช้า

เสียแล้ว หล่อนลุกไปอาบนำ้าแต่งตัวและหาอะไรกินรอเวลาจนแปดโมงเช้า 

กอ็อกจากที่พกัตรงไปที่ทำางาน คนยงัน้อยเพราะยงัไม่ใช่เวลาเปิดห้าง หล่อน

มาก่อนเวลาจงึได้เหน็ภาพคนที่มาเปิดร้าน ห้างที่เคยมคีนเดนิพลุกพล่านดู

โล่งกว้าง เสยีงพดูคยุสั่งงานดงัแว่วตลอดทางเดนิ นบัเป็นการเข้าห้างที่แปลก

ใหม่แต่กส็ร้างสสีนัให้ชวีติด ี
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หญงิสาวมาถงึที่นดัหมายเวลาแปดโมงครึ่ง แต่กพ็บว่ามคีนมาเริ่มตั้ง

บูทบ้างแล้ว หล่อนเดนิเข้าไปทกัทายเพราะถงึรอเวลากไ็ม่มอีะไรให้ทำา

“น้องคนที่มาสมคัรเมื่อวานใช่ไหม” 

คนถามคอืหญงิสาวที่รบัสมคัรงาน พอหล่อนพยกัหน้าอกีฝ่ายกเ็ดนิ

ไปเรียกหญิงวัยกลางคนมา ดวงตาคมคู่นั้นมองปราดตั้งแต่ศีรษะจดเท้า

เหมอืนคำานวณอะไรในใจ

“ผอมไปหน่อย แต่หน้าหมวยด ีมาเรว็กว่าเวลานดัด้วย” หล่อนคุย

กบัลูกน้องแล้วหนัไปทางลลติา “ชื่ออะไรล่ะเรา”

“ลลติาค่ะ เรยีกหลนิกไ็ด้ค่ะ”

“อาหมวยจรงิๆ เสยีด้วย เอาละ พี่ชื่อวดนีะ ส่วนยายคนนั้นชื่อเอ๋ 

เราตามเขาไปเอาชุดแล้วแต่งหน้าแต่งตวัได้เลย เดี๋ยวกลบัมาจะอบรมเรื่อง

การแนะนำาสินค้าให้ กินข้าวมารึยัง กินเสียให้เรียบร้อยนะ ทางโน้นม ี

ข้าวกล่อง ไปรบัได้เลย” 

แม้หน้าตาท่าทางจะดุแต่วดีก็เป็นคนใจดี ลลิตายิ้มรับแล้วเดินตาม

หญงิสาวอกีคนไปอย่างว่าง่าย

ชุดที่หล่อนได้รับคือเกาะอกสีขาวสะอาดกับกระโปรงทรงสอบสีแดง

สดสั้นเหนือเข่าเกือบคืบ ชีวิตนี้เกิดมาก็เพิ่งเคยสวมชุดแบบนี้เป็นครั้งแรก 

จะว่าเป็นชดุที่โป๊ที่สดุในชวีติกค็งไม่ผดินกั ไหล่เปลอืยกบัช่วงเนนิอกที่สมัผสั

อากาศเยน็ชวนให้อายสะท้าน ท่าทางของหล่อนทำาให้คนพามาหวัเราะ

“ไม่เคยแต่งแบบนี้เหรอ” 

ลลติาพยกัหน้ารบัแต่โดยด ี

“อายใุกล้ขึ้นเลขสามแล้วเนี่ยนะ โอ้โห...พ่อแม่หวงน่าดเูลยส ิเอาเถอะ 

เดี๋ยวกช็นิเองละ นี่เรยีบร้อยสุดๆ แล้วนะ มอีกีชดุสั้นกวา่นี้อกี แต่พี่เหน็เรา

เป็นเดก็ใหม่เลยเอาชดุนี้ให้ ยงัไงกไ็ปนั่งกนิข้าวกนิปลาก่อน เพราะพออบรม

เสรจ็กเ็ริ่มงานเลย ต้องยนืยาวจนถงึบ่ายโน่น เตรยีมตวัให้พร้อมนะ”

หล่อนพยกัหน้ารบั อกีฝ่ายจงึพาไปนั่งรอวดทีี่กำาลงัสั่งคนจดัของเข้า
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บูท ซึ่งสนิค้ากไ็ม่มอีะไรแปลกใหม่ แต่เป็นเครื่องกรองนำ้าขนาดพกพาเมื่อ

วันก่อน หญิงสาวพอจำาสรรพคุณมากมายของมันได้ แต่ก็ใช่ว่าจะแม่นยำา 

และอดตื่นเต้นไม่ได้ 

วดีเห็นคนมาใหม่นั่งกอดแขนกอดขาตัวเองก็เดินไปทัก “จะทำางาน

แล้วไม่ต้องอาย งานอย่างพวกเราต้องอาศยัใจกล้าตื๊อลกูค้า พดูเก่งๆ เพราะ

ฉะนั้นห้ามอาย” 

คำาแนะนำานั้นไม่เชิงดุแต่ก็พูดด้วยนำ้าเสียงและท่าทางที่ทำาให้ลลิตา 

รู้ว่าอกีฝ่ายจรงิจงักบัเรื่องนี้มาก หญงิสาวจงึพยกัหน้า 

เจ้านายใหม่กล่าวต่อ “ไหวพรบิต้องด ีตอนเอ๋สมัภาษณ์เราตอบคำาถาม

ได้ดี ตั้งใจฟังที่เขาโพรโมตสินค้าด้วย พี่ไม่เน้นประสบการณ์ ไม่อยากได้ 

คนจากมอเดลลิงเพราะหักค่านายหน้าเยอะ เสียดายแทนเด็ก หน้าใหม่ 

ไม่มปีระสบการณ์ไม่เป็นไร แค่มายนืแนะนำาสนิค้า พูดตรงๆ ว่าราคาทั่วไป

ตอนนี้ถ้าเด็กมีค่ายพี่ให้อยู่ที่พันห้า แต่เด็กใหม่อย่างเราพี่ให้วันละพันสอง

เท่านั้นนะ โอเคไหม”

พันสอง...เกินกว่าที่ประมาณเอาไว้ในใจ ลลิตาพยักหน้ารับพร้อม 

รอยยิ้ม ทำางานเสาร์กบัอาทติย์สองวนักส็องพนัสี่ เป็นรายได้ที่นบัว่าไม่เลว

ทเีดยีว

“รายละเอยีดมไีม่มาก อกีชั่วโมงจะเปิดบทู เราเอาเอกสารไปอ่านเลย 

อกีสบินาทมีาหาพี่แล้วลองแนะนำาสนิค้าให้พี่ฟังด้วย”

เอกสารในมือคือใบโฆษณาที่บอกสรรพคุณ ราคา และโพรโมชัน

สนิค้าที่พรติตคีวรรู้ก่อนแนะนำาลูกค้า ระหว่างที่อ่านหญงิสาวกเ็หลอืบมอง

เพื่อนร่วมงานที่ยืนคู่กัน ผู้หญิงคนนั้นน่าจะยังเรียนอยู่ ผิวขาว ตาคม 

ตวัสูง แต่งหน้าจดั แต่เป็นคนยิ้มสวย กระโปรงที่หล่อนคดิว่าสั้นดูยาวไป

ทันทีที่เห็นชุดของอีกฝ่าย แค่ขยับกระโปรงก็ถลกขึ้นมาจนเกือบเห็นขอบ

กางเกงชั้นใน ต่างฝ่ายต่างแนะนำาตวัทำาให้ทราบว่าผู้ร่วมงานมปีระสบการณ์

อยูบ้่าง และกำาลงัศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีคณะการบรหิารธรุกจิระหว่าง
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ประเทศ ลลิตานิ่งอึ้งที่ทราบว่าเด็กที่พอมีอันจะกิน ได้รับการศึกษาดียัง 

เลอืกทำางานพรติตี

“เพื่อนแนะนำาน่ะพี่ ทแีรกกไ็ม่ยอมหรอก ไม่ชอบ ไม่ใช่ว่าเงนิที่พ่อ

ส่งให้ไม่พอนะ แต่อยากได้ประสบการณ์กบัลูกค้ามากกวา่ งานพรติตไีดค้ยุ

กับคนหลายแบบดีนะพี่ เหมือนมาฝึกงานแต่ได้แต่งตัวสวยๆ ได้เงินด้วย 

ความจริงงานนี้ไม่ต่างอะไรกับพนักงานขายของทั่วไปหรอก ทำาไปมันก็ชิน

นะพี่ สนุกด”ี นกัศกึษาสาวกล่าวด้วยรอยยิ้ม 

ไม่นานวดกีเ็ริ่มต้นอบรม ก่อนจะเปิดบูทในเวลาอกีไม่ถงึชั่วโมง

พอถงึเวลาเริ่มงานจรงิ ลลติาที่ไม่มปีระสบการณ์ปล่อยให้ผู้ร่วมงาน
แนะนำาสนิค้าในบทูคนยงัไม่เยอะไปก่อน ส่วนตวัเองออกมายนืแจกยิ้มและ 

ยื่นใบโฆษณาให้คนที่เดินผ่านไปมา บางคนก็รับ บางคนก็เดินผ่าน 

เหมือนไม่ได้สนใจ จนช่วงใกล้เที่ยง พนักงานออฟฟิศมาเดินเยอะขึ้น 

คนเข้าบูทก็มากตามไปด้วย หญิงสาวเลยกลับเข้าไปในบูทและเริ่มทำางาน

อย่างจรงิจงั

ลกูค้าส่วนใหญ่ไม่ทำาให้ลำาบากใจ เหมอืนคนที่เดนิผ่านไปมาและแวะ

เข้ามาดูสินค้าเท่านั้น ลูกค้าผู้ชายที่มองแล้วยิ้มก็มีบ้างแต่ไม่น่าเกลียดนัก 

ไม่มอีะไรอยูน่อกเหนอืความคาดหมายหรอืยากเกนิกวา่จะรบัมอื สิ่งเดยีวที่

หญงิสาวรู้คอืการขายของไม่ใช่เรื่องง่าย การจะพูดให้ลูกค้าสกัคนซื้อของที่

ไม่ค่อยมใีครใช้มากนกัอย่างเครื่องกรองนำ้าขนาดพกพาเป็นเรื่องยากทเีดยีว 

คนที่ยืนคู่กันพูดจาคล่องแคล่วน่าฟังกว่า ขณะที่หล่อนเพิ่งขายเครื่อง- 

กรองนำ้าได้แค่สองตวั อกีฝ่ายกข็ายตวัที่สี่เรยีบร้อยแล้ว จงึพยายามสงัเกต 

วธิกีารพูดและการโน้มน้าวลูกค้าของผู้ร่วมงาน ไม่นานกจ็บัทศิทางได้

บ่ายสอง คนเริ่มน้อยลง ยอดขายของหล่อนกระเตื้องขึ้นมาตีคู่กับ 

ผู้ที่นั่งพักบนเก้าอี้ ตั้งแต่เปิดบูทในช่วงสายจนถึงบ่ายสองทั้งสองไม่ได้นั่ง

เลยสกัครั้ง นำ้ากไ็ม่ได้ดื่มเพราะมคีนเข้ามาดตูลอด จนบ่ายสองที่คนเริ่มกลบั
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ไปทำางานแล้วจึงพอได้พักบ้าง วดีเดินมาบอกให้ผลัดเวรไปกินข้าวที่บริษัท

เตรยีมไว้ให้ เพราะจะปล่อยให้บูทว่างไม่ได้

ลลิตาได้กินข้าวตอนเกือบบ่ายสาม หล่อนรู้ซึ้งแล้วว่าแม้งานนี้จะ

สบายแต่ก็ใช้พลังงานและทำาให้หิวไม่น้อย ข้าวกล่องสุดท้ายถูกหยิบขึ้นมา

จากถุงก่อนจะเดินไปหลบมุมหลังบูทกินอาหารมื้อกลางวัน หญิงสาวมอง 

คนที่เดนิผ่านไปมา เดก็เริ่มเลกิเรยีนพเิศษแล้ว แต่เป้าหมายคอืพ่อแม่ของ

เดก็พวกนี้ต่างหาก...พอกนิเสรจ็หญงิสาวกเ็ริ่มทำางานอกีครั้ง เพื่อนร่วมงาน

ขอไปปลดทุกข์ที่ห้องนำ้า หล่อนจงึยนืแจกใบโฆษณาสนิค้าคนเดยีว

ไกลสดุสายตา หล่อนสะดดุตาชายหนุม่คนหนึ่งซึ่งมรูีปร่างสงูเหมอืน

นกักฬีา ไหล่กว้างใต้เสื้อเชิ้ตสคีรมีดูดทีเีดยีว พอมองใบหน้ากน็ิ่งอึ้ง เขาดู

คมคายแต่ไม่หยาบกระด้าง...ลลติาหวัเราะให้ตวัเอง แม้กำาลงัจะหย่าแต่กย็งั

ไม่ได้หย่า นี่หล่อนมเีวลามองผู้ชายคนอื่นแล้วหรอื แต่จะไม่ยอมรบักไ็ม่ได้ 

เพราะชายที่กำาลงัเดนิตรงมาดูดใีช้ได้ทเีดยีว 

“เครื่องกรองนำ้าขนาดพกพารุ่นใหม่ค่ะ สนใจเข้ามาดูสินค้าไหมคะ” 

หญงิสาวยื่นใบโฆษณาให้เขา

มอืหนาใหญ่รบัใบโฆษณาและเดนิตามเข้ามาในบทู เขามองสนิค้าแค่

พอผ่านแล้วหันมาจับจ้องใบหน้าหล่อนนิ่ง ลลิตาตะลึงไปครู่หนึ่ง ก่อนจะ

ปรับอารมณ์เข้าสู่การทำางานแล้วเพิกเฉยต่อสายตาที่เหมือนจะมองทะลุ

ทะลวงของชายคนนี้ไปเสยี

“สนใจสอบถามได้เลยนะคะ ถ้าอยากทดลองใช้เชญิด้านนี้ค่ะ สนิค้า

ตวันี้...”

“ผมอ่านแล้ว ผมทราบสรรพคุณของสนิค้าตวันี้ด ีแต่อยากทราบว่า

ในเมื่อคุณสมบัติของมันก็พอๆ กับเครื่องกรองนำ้าทั่วไป อะไรที่คุณคิดว่า

ผมจะซื้อสนิค้าราคาแพงที่สรรพคุณธรรมดา” เขาพูดแทรก ไม่รอให้หล่อน

อธบิายจบด้วยซำ้า

หญิงสาวนิ่งอึ้ง มองหาเพื่อนร่วมงานซึ่งยังไม่กลับจากห้องนำ้า มา
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ทำางานวันแรกก็โดนลองของเสียแล้วหรือ เอาเถอะ...หล่อนฉีกยิ้มกว้าง 

พยายามระงบัอารมณ์ไม่ให้เตลดิไปไหน อย่างไรเขากค็อืลูกค้า 

“เพราะขนาดอย่างไรล่ะคะ คุณอาจมีเครื่องกรองนำ้าที่มีสรรพคุณ 

เท่ากนั แต่กเ็ป็นเครื่องขนาดใหญ่ที่ยากต่อการพกพา สิ่งที่เราต้องยอมรบั

คือในปัจจุบันเครื่องกรองนำ้ายังไม่ได้รับความนิยมถึงขนาดมีประจำาเอาไว ้

ทุกจุด ทุกที่ นอกจากบรษิทัใหญ่ๆ บางบรษิทั หรอืที่บ้านของเราเอง แต่ 

ในขณะที่เครื่องกรองนำ้ายงัไม่ได้รบัความนยิม สุขภาพของเรากย็งัเป็นสิ่งที่

สำาคญั ถ้าคุณเดนิทางบ่อยๆ สิ่งที่คาดไม่ถงึย่อมเกดิขึ้นได้เสมอ อย่างเช่น

ในโรงแรม บ้านของเพื่อน หรือในบริษัทไม่มีเครื่องกรองนำ้าขนาดใหญ่ให้ 

เครื่องกรองนำ้าขนาดพกพารุ่นนี้จะเป็นตวัช่วยที่ดนีะคะ”

คิ้วหนาขมวดแน่นแล้วเลกิขึ้นด้วยความสนใจระคนแปลกใจ “ผมหา

นำ้าแร่ตามร้านสะดวกซื้อกไ็ด้ ถกูกว่าด้วย ทำาไมผมต้องพกมนัให้ลำาบากล่ะ”

หญงิสาวนิ่ง แต่ฝืนยิ้ม “ใช่ว่าทุกที่บนโลกนี้จะมหี้างสรรพสนิค้าหรอื

ร้านสะดวกซื้อนี่คะ ถ้าคณุเดนิทางไปท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่ไกลจากตวัเมอืง 

ไม่มรี้านสะดวกซื้อ ไม่มนีำ้าแร่ขาย สิ่งที่คุณต้องการคอืเครื่องกรองนำ้าขนาด

พกพา เรื่องราคาไม่ต้องเป็นกงัวลค่ะ เพราะแค่เพยีงครึ่งปีจำานวนเงนิที่เรา

ซื้อนำ้าแร่มาบรโิภควนัละขวดกเ็ทยีบเท่าเครื่องกรองนำ้านี่แล้ว ที่สำาคญั ถ้าซื้อ

ตอนนี้คณุจะได้รบัประกนัสนิค้าเป็นเวลาหนึ่งปี เทา่กบัวา่ประหยดัคา่นำ้าดื่ม

ไปครึ่งปีเชยีวนะคะ”

เขาพยกัหน้าและยิ้มแปลก “อย่างนี้บรษิทันำา้ไม่เจ๊งเหรอ” เขาโบกมอื

ไปมาเมื่อเหน็ว่าคนตอบหน้าซดี “ไม่ต้องตอบคำาถามนี้กไ็ด้ครบั แต่ต้องตอบ

อกีคำาถามนงึนะครบั มนัค่อนข้างมผีลว่าผมจะซื้อสนิค้าชิ้นนี้หรอืไม่”

“ได้ค่ะ เชญิสอบถามได้เลยค่ะ” ใจหล่อนภาวนาให้เขาไม่ซื้อแล้วรบี

ไปให้ไกลมากกว่า

“คุณชื่ออะไร”

คนฟังนิ่งขณะสบแววตายยีวนที่มองมา ถ้าเขาไม่ใช่ลกูค้า หรอืหล่อน
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ไม่ใช่พรติต ีลลติาคงเดนิหนไีปนานแล้ว แต่หน้าที่ทำาให้ยงัยนือยู่ตรงนี้และ

ปั้นหน้ายิ้มแย้ม 

“หลนิค่ะ ตอบแล้วยงัสนใจจะซื้อสนิค้าไหมคะ”

“ครับ คุณหลิน” เขาพยักหน้าแล้วมองหล่อนตั้งแต่ศีรษะจดเท้า 

“ขอบคุณมากที่ตอบคำาถาม ส่วนเรื่องซื้อสนิค้าคดิว่าคงไม่ละครบั เพราะที่

บ้านผมมีอยู่แล้วเครื่องหนึ่ง ถ้าว่างหลังเลิกงานเราไปหาอะไรทานกันไหม 

อกี...สองชั่วโมงจะเลกิบูทนี่” 

ท่าทางเหมือนผู้ชนะนั้นช่างกวนประสาทนัก เขาหลอกให้หล่อนพูด

อะไรอยู่นานสองนานทั้งที่ไม่คิดจะซื้ออยู่แล้ว มิหนำาซำ้ายังทำาท่าทางแบบนี้

อกี ก่อนที่ลลติาจะตดัสนิใจทำาอะไรชายหนุ่มที่หล่อนตราหน้าว่าหล่อแต่รูป

จบูไม่หอม สายตากเ็หลอืบไปเหน็เพื่อนร่วมงานเดนิกลบัมาจากห้องนำ้า หญงิ

สาวพยกัหน้าส่งสญัญาณให้อกีฝ่าย

“พี่ฝากบูทด้วยนะ ดูแลลูกค้าท่านนี้แทนพี่ท ีขอบคุณมาก” ฝากงาน

เสรจ็กเ็ดนิหนไีป อาจเป็นเรื่องธรรมดาของคนอื่นที่ถูกลูกค้าทำาเจ้าชู้ใส่ แต่

ไม่ใช่หล่อน ลลิตายืนนิ่งอยู่ในห้องนำ้าเพื่อสงบสติอารมณ์ หน้าคนกวน

ประสาทลอยเข้ามาในความคดิ “ผู้ชาย!”

เจ้าของร่างสูงสอดมือลงไปในกระเป๋ากางเกงขณะมองตามคนที่เดิน
หนีด้วยรอยยิ้ม พนักงานที่มาใหม่ยิ้มทั้งตาทั้งปาก ถ้าถามเรื่องความสวย 

พรติตสีาวที่อยู่ตรงหน้าสวยมากกว่า แต่ถ้าถามเรื่องความถูกใจ เขาตดิใจ

สาวคนนั้นมากกว่า เวลามองดวงตาคู่นั้นที่ทั้งรั้นทั้งอ่อนข้อตามแบบของ 

ผูใ้ห้บรกิารทั่วไป แต่ที่ถกูใจคงเป็นวธิกีารตอบคำาถามกบัปฏกิริยิาตอบสนอง

ของเจ้าหล่อนตอนถูกชวนไปกนิข้าวมากกว่า

“คุณหมื่น?” 

เสยีงเรยีกดงัจากด้านหลงั เขาหนัไปมองหญงิวยักลางคน คนที่ยนื

อยู่ในบูทงงงนักบัการทกัทายราวกบัรู้จกักนัของทั้งคู่
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“คุณวดไีปดูร้านข้างบนมาหรอืครบั”

วดีพยักหน้า “ค่ะ ว่าแต่คุณหมื่นเถอะ ลมอะไรหอบมา หรือวันนี้ 

นกึคกึเลยมาลงพื้นที่เอง ว่างหรอืหนงีานมาล่ะคะ”

เขาหวัเราะ “หนงีานมาดูของสวยๆ งามๆ แถวนี้ครบั วนันี้ยอดเป็น

ยงัไงบ้างครบั”

“เรื่อยๆ ค่ะ ว่าแต่...ของสวยๆ งามๆ ที่ว่าน่ะดูได้แต่ตา มอือย่าไป

แตะต้องเชยีวนะคะ ดเูสรจ็แล้วจะแวะขึ้นไปดรู้านข้างบนหรอืเปล่าคะ ถ้าจะ

ดูยอดพี่จะให้คนไปเอามาให้ นั่งก่อนไหมคะ” หล่อนมองหาที่นั่ง 

เขาโบกมอื ส่ายหน้า ก่อนจะยื่นหน้าไปกระซบิ “ไม่สนยอดครบั สน

คน อกีคนที่ทำางานคู่กบัคนนี้น่ะครบั ชื่อหลนิ” 

วดีเหลือบมองพริตตีสาวที่ยืนนิ่งปั้นหน้าไม่ถูกก็นึกออกว่าอีกคน 

ที่ว่าหมายถึงใคร หล่อนผ่อนลมหายใจยืดยาวแล้วกระซิบ “อย่าเชียวนะ 

คุณหมื่น ตาถงึมาก...คนนั้นน่ะใช้คำานำาหน้าว่านางแล้วนะ เดี๋ยวกไ็ด้ปีนต้น

งิ้วหรอก”

คนฟังนิ่งอึ้งไปชั่วครู่ ก่อนจะหัวเราะแห้งๆ แล้วเอ่ยทีเล่นทีจริง 

“เสียดาย...งั้นผมกลับดีกว่า จะไปหาที่เลียแผลใจ” เขาโบกมือลาและเดิน

จากไป 

หญิงวัยกลางคนมองตามแล้วส่ายหน้า นึกในใจว่าโชคดีแค่ไหนที่

หล่อนมาเจอก่อนชายหนุ่มจะแผลงฤทธิ์กบัลลติา  

พรติตสีาวสวยขยบัเข้ามากระซบิถามด้วยความสงสยั “ใครคะ”

วดตีอบโดยไม่ได้หนัไปมอง “คุณหมื่นไมล์...เจ้าของบรษิทัไง” 



สิ่งที่ลลติากำาลงัเผชญิคอืความเสี่ยงครั้งใหม่ในชวีติ หญงิสาวเฝ้า
มองกระเป๋าผ้าที่ถอืมาด้วยความกงัวลใจว่าจะเป็นอยา่งไร เมื่อสนิค้าเหลา่นี้

ถูกวางต่อหน้าลูกค้าที่เดนิผ่านไปมา คำาถามเดยีวที่วนเวยีนอยู่ในหวัคอืมนั

จะขายได้อย่างนั้นหรือ ในสายตาหล่อนความเป็นไปได้ที่มันจะได้รับความ

นิยมนั้นน้อยเตม็ที แต่เพราะในเวลานี้มอีาชพีที่สร้างรายได้แล้ว หญิงสาว

จงึไม่ได้ร้อนรนว่ามนัจะต้องขายได้เท่านั้น 

ช่วงบ่ายเริ่มมคีนมาตั้งร้านขายของ หล่อนทิ้งกายลงนั่งที่เก้าอี้สำาหรบั

รอรถโดยสาร ไม่นานนกัรถประจำาทางกม็าจอด ร่างแบบบางของนกัศกึษา

สาวผู้คุ้นหน้าคุน้ตาลงจากรถมาพร้อมถงุใส่ของเตม็สองมอื โดยเพื่อนอกีคน

ถอืแผงสำาหรบัวางของเดนิตามมา ลลติาลุกขึ้นไปช่วยถอื 

แก้วยกมอืไหว้ “สวสัดคี่ะพี่หลนิ มารอนานแล้วหรอืคะ”

“เพิ่งมาจ้ะ พี่เอาของมาให้แล้วนะ แต่ไม่รู้จะถูกใจเราหรือเปล่า” 

หล่อนพูดไปเดินไปจนถึงที่ที่จองเอาไว้สำาหรับตั้งแผง “พี่ไม่รู้ว่ามันสวยพอ

หรือเปล่า เราลองดูของก่อน ถ้าไม่ถูกใจหรือเปลี่ยนใจไม่อยากขายแล้วก็

๕
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บอกพี่ได้เลย พี่ไม่ว่าอะไร”

หล่อนยื่นถุงที่ใส่ของให้ แก้วรบัถุงมาดูของข้างใน กระเป๋าผ้าใบเลก็

ขนาดกำาลังน่ารักหลากสีสันเพราะคนทำาเอาเศษผ้ามาเย็บ โบที่เย็บติดด้าน

หน้าเพื่อตกแต่งดูสวยงาม หญิงสาวลองดึงจนแน่ใจว่ามันแข็งแรงพอแล้ว 

กพ็ยกัหน้าส่งยิ้มหวาน

“สวยมากค่ะพี่หลนิ พี่หลนิตั้งราคาหรอืยงัคะ”

หล่อนส่ายหน้า “พี่ไม่แน่ใจว่าจะขายเท่าไหร่ แต่ถ้าเอาตามงบไม่มาก

เกนิไปพี่ขอสกัยี่สบิจะไหวไหม”

แก้วส่ายหน้า “สวยมากนะคะ แขง็แรงด้วย งานฝีมอือย่างนี้ถงึผ้าจะ

บางสกัหน่อยแต่พี่หลนิใช้ผ้าซ้อนข้างใน หนูว่าสกัสามสบิน่าจะโอเคค่ะ ราคา

เพิ่มมลูค่าด้วย ลองขายดูก่อน มสีบิใบพอดใีช่ไหมคะ ตลาดปิดตอนสามทุ่ม

พี่หลนิมาเชก็ของตอนนั้นเลยนะคะ สบิเปอร์เซน็ต์ของพวกหนูนะคะ”

ลลติาส่ายหน้า “พี่เพิ่มให้เป็นยี่สบิ เพราะพี่ไม่ได้มายนืขาย พวกเรา

ต้องออกแรงแถมยงัเจยีดพื้นที่หน้าแผงให้อกี เอาไปเถอะ สบิใบถ้าขายหมด

ก็แค่หกสิบบาทเอง ไม่รู้พวกเราจะคุ้มหรือเปล่า” นั่นคือความเกรงใจของ 

คนที่เพิ่งร่วมธุรกจิกนั แม้ในชวีติจะเจอคนใจร้ายมามาก แต่ประกายใสซื่อ

ในดวงตาของแก้วทำาให้หล่อนเชื่อใจอย่างประหลาด

“ไม่หรอกค่ะ ความจริงพวกหนูขายของได้กำาไรไม่กี่ร้อยหรอกค่ะ 

หกสบิบาทกเ็ยอะแล้ว ของพี่ทำามาพวกหนูแค่เอามานั่งขายให้เท่านั้น” เพื่อน

ของแก้วเอ่ยแทรก ความสดใสในชวีติวยัรุ่นทำาให้ลลติาชุ่มชื่นหวัใจไปด้วย

“ถ้าอย่างนั้นสกัสองทุม่ครึ่งพี่จะมาดอูกีทนีะ อยูต่รงนี้คงเกะกะเปล่าๆ 

ขอบใจมากจ้ะ” กล่าวลาแล้วคนแก่กว่ากก็ลบัไปที่ห้องพกัของตวัเอง 

เวลานี้ห้องพักที่ไม่มีอะไรเลยเริ่มมีอุปกรณ์ที่จำาเป็นแล้ว อย่างน้อย 

ก็มีหมอนใบเล็กให้หนุนนอน จึงสะดวกสบายขึ้นมาบ้าง ทว่าเรื่องงานยัง 

เป็นของหายากที่ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรก็ดูเหมือนจะไม่มีที่ไหนเต็มใจรับ

หล่อนเลย ลลติาภาวนาให้ขายกระเป๋าได้บ้าง อย่างน้อยแค่พอให้คุม้ทนุ และ
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พอสำาหรับแบ่งให้เด็กทั้งสองที่มีนำ้าใจต่อกัน ระหว่างที่รอเวลาก็ล้วง 

โทรศัพท์มากดหาพี่ชายที่ไม่ได้คุยกันร่วมสัปดาห์ หล่อนห่วงว่าเวลานี้ 

ที่บ้านเป็นอย่างไรบ้าง เกือบครึ่งเดือนแล้วที่จากมา ใจยังลุ้นให้บิดาคลาย

ความโกรธลงบ้างแม้น้อยนดิกย็งัดี

“หลนิ...” 

เสียงกษมเบาราวกระซิบ ไม่ทันได้ถามเอาความอะไรหล่อนก็ได้ 

ยนิเสยีงคนที่เพิ่งคดิถงึแว่วเข้ามา 

“น้องสาวตวัดขีองลื้อใช่ไหม วางสายเดี๋ยวนี้นะอาต้า วางสายไปเลย

ไม่ต้องคุยกับมัน นี่คงหมดท่าแล้วละสิถึงมาเกาะแกะอ้อนวอนพี่ชาย วาง

เดี๋ยวนี้นะอาต้า” 

เสยีงก้องเกยีรตคิำารามลั่น คนฟังตวัชาพูดอะไรไม่ออก แต่ยงัได้ยนิ

คำาพูดของบดิา 

“ถ้ามนัขอเงนิลื้ออย่าให้นะอาต้า ต่อให้มนัอดตายกห็้าม อคีนหวัดื้อ

ให้มนัตายๆ ไป ดื้อด้านอย่างมนัไม่ต้องไปสนใจ...”

เขาด่าเป็นภาษาจีนปนไทยอีกหลายคำาที่ฟังไม่ชัดเจนนัก แต่กษม

เลือกตัดสายไปเสียก่อน แค่นี้ก็พอแล้ว พอที่จะทำาให้หล่อนตระหนักถึง

คุณค่าของตวัเองในสายตาบดิา หวัใจที่เคยเข้มแขง็สะท้านสั่นหวั่นไหว แต่

ไม่มนีำ้าตาอกีต่อไป จะพอ จะหยุด ในเมื่อเขาไม่เหน็ค่ากช็่างเขา

ลลิตาถือโทรศัพท์ค้างเอาไว้อย่างนั้นจนในที่สุดกษมก็โทร. กลับมา 

หล่อนนิ่งมองอยู่นานก่อนจะกดรบั

“อย่าคดิมากนะหลนิ อาป๊ากแ็ค่โมโห” เสยีงพี่ชายอาทร

“มันนานแล้วนะเฮีย นานจนหลินคิดว่ามันไม่ใช่แค่ความโมโหของ 

คนเป็นพ่อแล้วละเฮยี อาป๊าไม่เคยถามหลนิเลยว่าเป็นยงัไง ตั้งแต่เกดิหลนิ

ได้ยนิแต่เสยีงอาป๊าสั่งให้หลนิทำาอย่างนั้นทำาอย่างนี้ พอหลนิทำาตามอาป๊าก็

พอใจ คราวนี้พอหลินขัดใจอาป๊าคงคิดว่าหลินไม่คู่ควรกับการเป็นลูกของ

เขา ไม่คู่ควรตั้งแต่หลนิเกดิมาเป็นผู้หญงิแล้วละเฮยี อาป๊าอยากได้ลูกชาย 
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เขาถึงมีอะไรกับแม่เพราะอยากได้ลูกชายอีกคนที่อาม้าหงส์ให้ไม่ได้แต่ 

เขาได้ลูกสาวไงเฮีย ได้ลูกสาวทั้งสองคน เขาผิดหวังตั้งแต่ตอนนั้นจนถึง

ตอนนี้ หลินไม่เคยมีค่าในสายตาของอาป๊าเลย” ทั้งที่พยายามห้ามใจแต่

หล่อนกอ็ดพรั่งพรูความรู้สกึออกมาไม่ได้

“อย่าพดูแบบนั้นเลยหลนิ ถ้าหลนิไม่มค่ีากบัอาป๊า อาป๊าจะเลี้ยงหลนิ

มาทำาไมจนโต” เขาปลอบใจ 

“อาป๊าเลี้ยงหลินเพราะมันคือหน้าที่เท่านั้นเฮีย หลินกับหลิวอยู่ด้วย

หน้าที่ของผู้หญงิที่ต้องรบัใช้ผู้ชายไปตลอดชวีติ อาป๊าเลี้ยงหลนิด้วยหน้าที่

ของพ่อ และหลินต้องอยู่ด้วยหน้าที่ของผู้หญิง” ถ้อยคำานั้นเรียบเรื่อยแต่

เตม็ไปด้วยความรู้สกึที่ล้นออกมาจากใจ

“อย่าว่าอาป๊าเลย มนับาปนะ”

“หลินไม่ได้ว่า อาป๊าจะรักหรือเกลียดใครก็ได้ อาป๊าจะเกลียดหลิน 

ก็ไม่เป็นไร หลินรู้ว่าอาป๊าเป็นคนทำาให้หลินเกิดมา เป็นเจ้าของเลือดเนื้อ 

ในตวัหลนิ แต่อาป๊าไม่มสีทิธิ์สั่งให้หลนิไปลงนรกไม่ใช่หรอืเฮยี”

“เฮียรู้ว่าหลินทุกข์แค่ไหน แต่เฮียอยากให้หลินเข้าใจว่าอาป๊าเติบโต

มาในสังคมที่แตกต่างจากพวกเรา อาป๊าโตมาในครอบครัวที่สอนให้รู้ว่า

อำานาจของผู้ชายเป็นอย่างไร ฐานะของผู้ชายในบ้านเป็นอย่างไร อาป๊าไม่ได้

เติบโตในยุคเดียวกับเราที่ผู้ชายกับผู้หญิงเท่าเทียมกัน” อย่างน้อยกษมก็

เป็นตัวแทนของชายผู้ดำารงชีวิตและเติบโตในสังคมแบบนี้ เขาได้เรียน

หนงัสอื เรยีนรู้ถงึการให้เกยีรตแิละความเท่าเทยีมของผู้ชายกบัผู้หญงิ

“มนัเกี่ยวกบัความรกัหรอืความห่วงใยด้วยหรอืเฮยี ผู้ชายจะยิ่งใหญ่

แค่ไหนแต่รกัผู้หญงิไม่ได้เชยีวหรอื หลนิไม่ได้ต้องการความเท่าเทยีมอะไร 

หลินแค่ต้องการให้อาป๊ารักและห่วงหลินบ้าง เวลาร้องไห้หลินแค่อยากให้ 

อาป๊าเดินมาถามหลินว่าเจ็บไหม เป็นอย่างไรบ้างแค่นั้น จากนั้นอาป๊าจะตี 

หรอืทำาโทษหลนิกไ็ม่ได้ว่า แค่...” ลลติาพูดไม่ออก จงึเปลี่ยนเรื่อง “หลนิ 

รู้ว่าเปลี่ยนอาป๊าไม่ได้ อาป๊าไม่รกัหลนิกช็่างเขาเถอะเฮยี หลนิไม่เป็นอะไร”



62   ซ่ า น เ ส น่ ห า 

“อาป๊ารักหลินกับหลิวนะ เชื่อเฮีย อาจจะรักไม่น้อยกว่าที่รักเฮีย 

ด้วยซำ้า แต่วธิแีสดงออกของอาป๊าแตกต่างออกไป เฮยีอยากให้หลนิรกัอาป๊า

และเชื่อว่าอาป๊ากร็กัหลนิ”

หล่อนยิ้ม “ถ้าเฮียมายืนในจุดที่หลินยืน ได้มองในแบบที่หลินเห็น 

ได้พบในสิ่งที่หลินต้องเจอ ประโยคนี้จะไม่ออกมาจากปากของเฮียหรอก 

พ่อที่รักลูกจริงๆ เวลาเห็นลูกถูกทำาร้ายเขาไม่ไล่กลับไปลงนรกหรอกเฮีย 

แต่หลนิไม่โทษอาป๊าหรอก”

“แล้วหลนิจะโทษใคร”

“โทษตวัเองไงเฮยี หลนิน่าจะยอมรบัสิ่งที่เคยเป็นต่อไป ยอมทำาตาม 

อาป๊าเรื่อยไป แต่หลนิทำาไม่ได้ หลนิรู้สกึเหมอืนตวัเองโง่ แล้วหลนิกท็นให้

ตวัเองโง่ต่อไปไม่ได้ ทั้งหมดหลนิเป็นคนเลอืกเอง”

“หลนิ...เฮยีเข้าใจหลนินะ”

“ขอบคณุนะเฮยี ขอบคณุที่เฮยียงัเป็นผูช้ายแบบนี้ ขอบคณุมาก ไม่มี

อะไรแล้ว หลนิแค่โทร. มาหาเพราะคดิถงึ” 

หล่อนวางสายจากพี่ชายแล้วนั่งกอดเข่าในมมุหนึ่งของห้อง หญงิสาว

ไม่รู้ว่าชวีติที่ผ่านมาคอือะไร และต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร เพื่อใคร เพื่อ

อะไร แล้วสุดท้ายจะลงเอยอย่างไร

 

สองทุ่มครึ่ง ลลติาเดนิไปที่ตลาดนดัเพื่อดูผลงานของตวัเอง เพราะ
ใกล้เวลาปิด บางร้านจงึเริ่มเกบ็ของแล้ว แต่ผู้คนที่เดนิเที่ยวและซื้อสนิค้า

ยงัหนาตา หญงิสาวสูดลมหายใจเข้าปอดลกึเพราะไม่อยากให้ตวัเองจมอยู่

กบัความเศร้าความเสยีใจ เมื่อเหน็แผงของนกัศกึษาสาวสองคนนั้น ความ

หวาดหวั่นเริ่มเกาะกุมจติใจ ถงึจะเตรยีมใจเอาไว้ตั้งแต่ต้นว่าอาจขายไม่ได้

เลยสกัชิ้น แต่กอ็ดกลวัไม่ได้ 

แก้วมองมาพอด ีหล่อนยิ้มกว้างพลางกวกัมอืเรยีกลลติา “พี่หลนิ”

“ขายได้ไหม” คนแก่กว่าถาม พอเห็นเจ้าของร้านยิ้มแล้วส่ายหน้า 
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หล่อนกย็ิ้มเจื่อน “ไม่ได้เลยหรอื”

“ไม่เหลือต่างหากล่ะคะ ขายหมดตั้งแต่หนึ่งทุ่มโน่นแน่ะ มีคนถาม

ด้วยว่าจะมาขายอีกไหม จะมีลายอื่นหรือเปล่า แก้วเลยบอกเขาว่าให้มาดู

ใหม่สปัดาห์หน้า บางคนบอกว่าขนาดมนัเลก็ไปหน่อย น่าจะมทีี่ใหญ่กว่านี้

เอาไว้ใส่โทรศัพท์ค่ะ” แก้วพูดเจื้อยแจ้วจนเพื่อนต้องสะกิด สองสาวมอง

หน้ากนัแล้วหวัเราะ คนพูดเก่งจงึรบัเงนิจากเพื่อนมายื่นให้ลลติา

“สามร้อยถ้วนค่ะ”

ลลติามองเงนิที่อยู่ในมอืแล้วดใีจอย่างประหลาด ทั้งที่เป็นแค่เงนิไม่

กี่ร้อย และถ้าหกัลบต้นทนุแล้วกเ็หลอือยูไ่ม่เท่าไร แต่คุณค่าของมนัมากมาย

เหลือเกิน อาจเพราะผลลัพธ์เกินกว่าที่คาดเอาไว้ก็เป็นได้ หล่อนหยิบเงิน 

ส่งให้แก้ว 

“พี่หลนิให้เกนิมาสบิบาทค่ะ”

“พี่ให้ ขอบคุณเรามากที่ช่วยขายให้ เอาไปเถอะ แค่สบิบาทเอง”

แก้วยดัเหรยีญสบิใส่มอืลลติา “สบิบาทกไ็ม่ได้ค่ะ หกสบิตามที่ตกลง

กนั ส่วนที่เหลอืพี่หลนิเอาไปซื้อของมาทำากระเป๋าเพิ่มดกีว่าค่ะ คนชอบมากๆ 

เลยนะคะ ครั้งหน้าทำาเพิ่มได้ไหมคะ สิบใบคงไม่พอแล้ว อยากได้ลายเพิ่ม

ด้วยน่ะค่ะ จะได้ไหม” 

“น่าจะได้ พี่น่าจะ...ว่าง” หรอืตกงาน หล่อนไม่กล้าพูดออกมา แล้ว

กเ็ปลี่ยนเรื่อง “แล้วนี่จะเกบ็ร้านกนัหรอืยงั พี่จะได้ช่วย กลบับ้านดกึๆ มนั

อนัตราย” หล่อนถามด้วยความเป็นห่วง พอแก้วพยกัหน้ารบั ลลิตาจงึช่วย

เกบ็ของลงถงุ กว่าจะเกบ็เสรจ็กส็ามทุม่แล้ว ร้านค้าที่เปิดในตลาดนดัทยอย

เก็บของจนซอยเล็กโล่ง ผู้คนบางตาตามจำานวนร้านที่หายไป หญิงสาวถือ

ของมาส่งที่ป้ายรถเมล์แต่ยงัไม่วายถามยำ้า 

“จะกลบักนัยงัไง อนัตรายนะ”

นักศึกษาสาวอีกคนซึ่งเพิ่งแนะนำาตัวว่าชื่อทิพย์ยื่นหน้ามาตอบ 

“เดี๋ยวพี่ยายแก้วมารับค่ะ ทิพย์ติดรถไปลงที่บ้าน ปลอดภัยหายห่วงค่ะพี่
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หลนิ” 

เท่านั้นคนเป็นห่วงกส็บายใจ เพราะเวลาคำ่ามดือย่างนี้ไม่ว่าการเดนิ-

ทางแบบไหนกอ็นัตรายทั้งนั้น ถ้ามญีาตมิารบัย่อมปลอดภยักว่ากลบักนัเอง

“พี่ยนืส่งจนพี่เรามาแล้วกนั”

ความกรุณาต่อกันทำาให้ได้พูดคุยกันมากขึ้น ลลิตาทราบจากทิพย์ 

ว่าพื้นฐานครอบครัวของแก้วนั้นรำ่ารวย แต่อีกฝ่ายยังใฝ่ที่จะทำางานหาเงิน

ด้วยตัวเองและชอบค้าขาย สุดท้ายเลยมาลงตัวที่การเปิดร้านขายของใน

ตลาดนดัแบบนี้...ยิ่งพูดคุยกย็ิ่งนกึชม สิ่งที่การนัตคีวามรำ่ารวยของแก้วคอื

รถหรูราคาแพงที่มาจอดเทยีบข้างทาง เดาว่าคงเป็นพี่ชายนั่นเอง หญงิสาว

ถือของไปส่ง ชายหนุ่มร่างสูงในชุดเสื้อยืดคอปกกับกางเกงขายาวก้าวลง 

จากรถ หล่อนยื่นถงุให้เขาโดยไม่ทนัได้มองหน้าและเตรยีมก้มหยบิอกีถงุให้ 

แต่ดูเหมอืนชายผู้นั้นจะไม่ขยบัจากตำาแหน่งเดมิ หล่อนจงึเงยหน้าถามเผื่อ

เขามปีัญหาอะไร

ใบหน้าสวยตะลงึเพราะจำาคนตรงหน้าได้แม่นยำา เขาเองกจ็ำาหล่อนได้

เช่นเดยีวกนั รอยยิ้มที่ประดบัตรงมุมปากกบัดวงตาวาวระยบันั้นตอกยำ้าว่า

ไม่มทีางผดิคนแน่นอน 

“พี่หมื่นทำาอะไร ส่งของมาส”ิ แก้วตะโกนเรยีก

ชายหนุ่มมองน้องสาวแล้วหันไปมองลลิตาอีกรอบ อาการแบบนั้น

ทำาให้แก้วตคีวามไปอกีอย่าง 

“ไม่ต้องแปลกใจ นี่หุน้ส่วนคนใหม่ที่แก้วเล่าให้พี่หมื่นฟงัไง พี่เขาชื่อ

พี่หลนิ พี่หลนิคะ นี่พี่ชายแก้วเอง ชื่อพี่หมื่นค่ะ”

ลลิตาไม่อยากบอกว่าไม่ปรารถนาจะรู้จักชายคนนี้เลยสักนิด โลก 

ใบนี้ไม่ควรจะกลมขนาดนี้เลย เพราะอารมณ์ขุ่นเคืองที่เขาหลอกให้ยืนพูด

อยู่นานสองนานยังไม่หายไป แต่หญิงสาวมีสติมากพอที่จะไม่แสดงอาการ

อะไรออกมา

“เคยเจอกนัแล้ว ไม่นกึว่าจะได้พบกนัอกีนะครบั” 
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เขาเป็นผูช้ายน่ามองคนหนึ่ง เมื่อยิ้มกย็ิ้มทั้งปากทั้งตาอย่างน่ารกั แต่

รกัไม่ลงเพราะอารมณ์หมั่นไส้มมีากกว่าหลายเท่าตวั

“ไม่คดิเหมอืนกนัค่ะ...ยงัไงพี่ขอตวัก่อนนะแก้ว ทพิย์ กลบับ้านดีๆ  

นะ” หล่อนยื่นหน้าไปกล่าวลาสองสาวเพราะไม่อยากเสวนากบัชายผู้นี้อกี 

แก้วกับทิพย์ยกมือไหว้ลาแทบไม่ทัน และมองเจ้าของร่างแบบบาง

เดนิจากไป 

ชายหนุ่มมองตามร่างนั้นจนลับตา แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าหญิงสาวมี

เจ้าของอยู่แล้ว แต่เขาก็อดสนใจหล่อนไม่ได้ ผู้หญิงที่ชื่อหลินมีแววตา

ประหลาดที่ชวนมอง แต่ตอบไม่ได้ว่าเป็นแบบไหน

“เหมอืนพี่หลนิเดนิหนพีี่หมื่นเลย” น้องสาวตั้งข้อสงัเกต

“แล้วเขาจะหนพีี่ทำาไม”

แก้วส่ายหน้า “ไม่รู้ แต่เขาอาจไม่ชอบที่พี่ไปจ้องหน้าเขาแบบนั้นกไ็ด้ 

คนนี้แก้วขอนะ พี่เขาใจดจีะตาย อย่าไปทำาเจ้าชู้ยกัษ์ใส่เชยีวนะพี่หมื่น” 

น้องสาวออกตัวแรงจนพี่ชายหัวเราะ เพราะถึงจะถูกใจอย่างไรเขาก็

ไม่เคยคดิจะแย่งแฟนใคร ยิ่งพรากสามภีรรยายิ่งแล้วใหญ่

“เถอะน่า ไปขึ้นรถได้แล้ว” เขาดนัหลงัน้องสาวแล้วยกถุงใบสุดท้าย

ใส่ท้ายรถก่อนจะขบัออกไป แต่ในใจกลบัจดจำาว่าหล่อนอยู่แถวนี้

เมื่อวนัก่อนหญงิสาวมนีดัสมัภาษณ์งานกบับรษิทัแห่งหนึ่ง ทว่ายังไม่
แน่นอนว่าจะได้หรอืไม่ เพราะมคีนไปสมัภาษณ์เยอะพอสมควร อย่างน้อย

ประสบการณ์ในการทำางานคงช่วยหล่อนได้บ้าง หญิงสาวแอบภาวนาให้

บริษัทนั้นติดต่อกลับมา แต่เมื่อยังไม่รู้ชะตากรรมวันนี้ก็ยังต้องมาทำางาน 

พรติตทีี่ทำาให้มเีงนิพอจุนเจอืและยงัคงจำาเป็นต่อชวีติ

ชุดที่สวมเป็นแบบเดียวกับวันก่อนจนคิดว่าคงเป็นสีของบริษัท 

วันนี้นอกจากเครื่องกรองนำ้าแล้วยังมีเครื่องใช้อีกสองสามอย่างมาขายด้วย 

ลลิตาต้องอ่านใบโฆษณาเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น และภาวนาว่าคงไม่เจอคน 
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กวนประสาทนั่นอีก ตลอดช่วงเช้าเป็นไปด้วยดี หล่อนขายสินค้าได้มาก

เพราะเริ่มคุ้นกับงานแล้ว และสนิทกับน้องที่มาขายด้วยกันมากกว่าเดิม 

หล่อนรู้สกึว่าทำางานง่ายและสบายใจมากขึ้น

“สนใจสินค้ารุ่นไหนเชิญชมก่อนได้เลยค่ะ สินค้าของเรารับประกัน

คุณภาพนะคะ เชญิเลยค่ะ” หญงิสาวก้าวออกมายนืหน้าบูท เชญิชวนคนที่

เดินผ่านมาชมสินค้า ผู้ชายบางคนยิ้มให้หล่อนก็ยิ้มตอบ และรับมือกับ

สถานการณ์ต่างๆ ดขีึ้น 

พอช่วงเที่ยงกผ็ลดัให้น้องอกีคนกนิอาหารก่อน แล้วจงึแยกออกไป

กินบ้าง ระหว่างที่นั่งหลบอยู่ด้านหลังบูทคล้ายสายตาจะจับภาพของใคร 

คนหนึ่งได้ แต่เมื่อเพ่งมองให้แน่ใจคนคนนั้นก็หายไปกับฝูงชน หญิงสาว

สูดลมหายใจเข้าปอดลึกแล้วนึกว่าคงตาฝาด คิดปลอบใจตัวเองอยู่นาน 

ก่อนจะกลบัไปทำาหน้าที่ สกัพกัหล่อนกล็มืเรื่องเมื่อครู่ และแจกใบโฆษณา

ให้คนที่เดนิผ่านไปมาด้วยรอยยิ้ม ปากร้องเรยีกเสนอสนิค้า ขณะในสมอง

กำาลังประมวลผลอีกงานที่ต้องทำา หล่อนตั้งใจว่าได้เงินคราวนี้จะซื้อผ้าห่ม 

สักผืนเพราะอากาศเริ่มเย็นลงทุกที เมื่อทำางานเสร็จก็คงไปซื้อผ้ามาเย็บ

กระเป๋า ขนาดและลวดลายถูกคำานวณเอาไว้ในใจเรยีบร้อยแล้ว ความคดิ

เพลิดเพลินนั้นล่องลอยไปไกล กระทั่งมือบางสะบัดไปโดนใครบางคนเข้า 

หล่อนจงึเผลออุทานอย่างตกใจ

“อุ๊ย! ขอโทษนะคะ” 

เมื่อเงยหน้าจะกล่าวขอโทษอกีครั้งเพราะคดิว่าโดนลกูค้า ดวงตาเรยีว

รกีเ็บกิกว้างเพราะชายที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่ลูกค้า เขาไม่ควรยนือยู่ตรงนี้ด้วย

ซำ้า 

“เฮีย...” ลลิตาเรียกอีกฝ่ายก่อนจะถอยเข้าไปในบูทจนชนน้องที่ยืน

แนะนำาสนิค้าอยู่

“พี่หลนิ...” 

เสียงเรียกนั้นทำาให้ลลิตายืนหลบอยู่ข้างหลัง หญิงสาวอีกคนคง
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สงัเกตเหน็ความผดิปกต ิ เพราะชายคนนั้นย่างสามขุมเข้ามา หน้าตาแสดง

อารมณ์ไม่พอใจชดัเจน 

“สนใจสนิค้าหรอืคะพี่” 

ไม่เพยีงแต่ไม่สนใจสนิค้า แต่มอืหนายงักวาดของที่วางอยู่ร่วงลงไป

กองกบัพื้นเสยีงดงัสนั่น เรยีกสายตาคนที่ผ่านไปผ่านมาให้หยุดมอง ก่อน

จะผลักคนที่ยืนขวางกระเด็นไปอีกทาง ลลิตาถอยหลังจนสุดทาง แต่ชาย 

ผู้นั้นเอื้อมมอืมาคว้าแขนหล่อนแล้วกระชากให้เดนิตามออกไป 

“เฮยี!” หญงิสาวผวา

“ด ีดทีี่ยงัจำาผวัตวัเองได้” คมชาญตะคอกดงัลั่น วนันี้เขาแวะมาเที่ยว

เล่นคลายอารมณ์ ใครจะนึกว่าจะเจอภรรยาที่ห่างหายกันไปนานนับเดือน 

เขามองหล่อนตั้งแต่ศรีษะจดปลายเท้า 

“เดี๋ยวนี้ตกอับถึงขั้นต้องมาขายเนื้อขายตัวให้ผู้ชายดูแล้วหรือยังไง” 

วาจาเขารุนแรง 

หญงิสาวเถยีง “นี่งานหลนิ หลนิมาทำางาน”

“งานอะไรถึงได้โป๊แบบนี้ ไปนั่งตู้เขาก็นึกว่าอีตัวทั้งนั้น ไร้ยางอาย” 

เขาบรภิาษรุนแรง “ใครรู้ว่าเป็นเมยีฉนัละกอ็ายตายชกั พอ...กลบับ้าน” 

เขาลากหญิงสาวออกจากบูทท่ามกลางอาการตกตะลึงของผู้พบเห็น 

ลลติาขนืตวัปฏเิสธลั่น

“เฮยีปล่อย หลนิไม่ไปไหนทั้งนั้น จะไม่กลบัไปบ้านนั่นอกี”

“ไม่กลบัไปกบัผวัแต่มาแต่งตวัยั่วผู้ชายอื่น ทำาไม...ร่านไปทั่วแบบนี้

มนัสนุกรยึงัไง” 

ทกุคำาที่ชายหนุุม่พดูทำาให้คนฟังหมดความอดทน หญงิสาวสะบดัตวั

หนไีม่ยอมให้เขาทำาอะไรตามใจตวัเองอกี คมชาญเพิ่มแรงบบีที่แขนจนเลบ็

แทบจะจกิเข้าไปในเนื้อ ลลติาใช้มอือกีข้างฟาดเขาเตม็แรง แต่ดูเหมอืนจะ

ไม่ช่วยอะไรนอกจากเพิ่มโทสะของสามใีห้มากขึ้น เขาผลกัหลอ่นลงไปที่พื้น

แล้วตามมาบบีหน้า 
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“กูบอกให้กลบับ้าน!”

“ไม่กลบั เอาสเิฮยี เอาเลย ถ้าเฮยีกล้ากเ็อาเลย หลนิจะฟ้องหย่า เอา

ให้คนรู้ว่าเฮยีมนัหน้าตวัเมยี” ไม่มคีวามหวั่นเกรงอกีต่อไปแล้ว ในเมื่อเขา

ไม่เคยให้เกยีรต ิ แต่ใจหนึ่งกห็วงัว่าสามจีะมยีางอายไมก่ล้าทำาอะไรต่อหน้า 

คนมากมายขนาดนี้ ทว่าหล่อนประเมนิโทสะของเขาพลาดไปมาก

“หายไปเกอืบเดอืนปากกล้าขึ้นนะ คงสนกุสำาราญเตม็ที่ละส ิไม่เป็นไร 

เฮียไม่ถือหรอกที่จะใช้ของเหลือเดนจากใคร กลับไปรำาลึกความหลังกัน

หน่อยดไีหม ว่าตอนที่หลนิทำาเฮยีตกบนัไดเฮยีต้องนอนเจบ็เป็นเดอืนๆ มนั

ทรมานยังไง เฮียจะตอบแทนให้ครบทุกเม็ดเลย” เขาคำารามลั่นอย่างไม่

เกรงใจใคร 

ลลติารู้แล้วว่าเขาเอาจรงิ จงึผลกัอกสามแีล้วคลานเข่าหน ี“ช่วยด้วย

ค่ะ ใครกไ็ด้ช่วยท”ี 

คมชาญชี้หน้ากราด “อย่าเสือกนะมึง เรื่องของผัวเมีย คนอื่นอย่า

เสอืก”

ลลติาคลานหนสีามท่ีามกลางคนมากมายแต่ไม่มใีครยื่นมอืช่วยเหลอื 

หล่อนกำาลงัจะลุกขึ้น แต่กลบัถลาไปด้านหลงัตามแรงกระชากผมจนล้มก้น

กระแทกพื้น ชายสองสามคนรั้งแขนคมชาญเพราะสดุทน แต่ใช่ว่าเขาจะหยดุ 

มอืข้างที่ว่างปัดป่ายแล้วตวาด 

“กูบอกแล้วว่าเรื่องผวัเมยีอย่ามาเสอืก!”

คำาว่าเรื่องของผวัเมยีมอีานภุาพมากมายเหลอืเกนิ เพราะมนัทำาให้คน

ที่อยากจะช่วยชะงกั ลลติาเจบ็จนนำ้าตาไหล ยามถูกเขากระชากผมให้เดนิ

ตามจนคิดว่าผมบางส่วนคงหลุดติดมือไปด้วย และไม่มีแรงแม้แต่จะร้อง 

ขอความเหน็ใจจากใคร หล่อนทั้งตบทั้งตแีต่กลบัเพิ่มแรงกระชากให้มากขึ้น 

พยายามคว้าของข้างทางเท่าที่มือจะหยิบได้ฟาดสามี จนในที่สุดคมชาญก็

หมดความอดทน ยอมปล่อยผมแล้วเหวี่ยงมอืตบหน้าเตม็แรงจนหลอ่นลม้

ลงไปกองกับพื้น หญิงสาวมึนศีรษะ หูอื้อจนไม่ได้ยินเสียงอะไรสักอย่าง 
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เหน็แต่ร่างนั้นย่างสามขุมเข้ามา จงึกระถดตวัหนแีละชนอะไรบางอย่าง

มือหนาอุ่นของใครคนหนึ่งสัมผัสไหล่ทำาให้หญิงสาวผวา ผู้ที่อยู ่

เบื้องหลังคือคนที่เคยพบกันเพียงสองครั้ง แววตาเขาอาทร ริมฝีปากหนา

ขยับถามอะไรบางอย่าง เขาประคองให้ลุกขึ้นแล้วพูดกับคมชาญที่ท่าทาง

อารมณ์เสยีอย่างหนกั ก่อนจะถลาเข้ามาหมายกระชากตวัหล่อนกลบัไป แต่

หมัดของชายที่รู้เพียงว่าชื่อหมื่นซัดเข้ากลางหน้าสามีเต็มแรงจนหงายหลัง

ล้มตึง คมชาญทำาท่าจะเดินเข้ามาอีกรอบแต่ก็ชะงักและถอยออกไปแต ่

โดยดี

ผู้ชายคนนั้นหันกลับมาถามอะไรหลายประโยคแต่หล่อนไม่ได้ยิน 

เพราะหูยังอื้ออึงแต่ก็ดีขึ้นตามลำาดับ ลลิตาพยายามสะบัดศีรษะไล่ความ

มนึงง ไม่นานกเ็ริ่มได้ยนิเสยีง จนพอจบัใจความคำาพูดของคนตรงหน้าได้ 

เสยีงทุ้มคงพยายามบอกมานาน

“ไม่เป็นไร...อย่ากลวั”


