


บทนำ�

รถโฟร์วลีคนัใหญ่แล่นมาจอดหน้าโรงพยาบาล มทันาเปิดประตู
ลงจากรถด้วยท่าทางร้อนรน เธอเรยีกเจ้าหน้าที่เวรเปลให้มารบัตวัน้องสาว 

แล้ววิ่งอ้อมรถไปเปิดประตใูห้พวกเขา เจ้าหน้าที่หนุม่อุม้รจนาไปวางบนเตยีง

เขน็ผู้ป่วย ก่อนเขน็เดก็สาวไปที่ห้องฉุกเฉนิอย่างเร่งรบี

“ไปค่ะพี่ใหญ่” เธอคว้ามอืพี่สาววิ่งตามไปตดิๆ สองพี่น้องบบีมอืกนั

แน่น พลางภาวนาให้น้องสาวคนเลก็ปลอดภยั

“ขอทางด้วยครบั” เจ้าหน้าที่หนุ่มร้องบอกเสยีงดงั คนที่ได้ยนิพากนั

หยุดมองอย่างสนใจ ก่อนเปิดทางให้คนเจ็บผ่านไป เขาเข็นเตียงเข้าไปใน

ห้องฉกุเฉนิ ทั้งสองวิ่งตามเข้าไปด้วยความเป็นห่วง แต่ถกูพยาบาลร่างท้วม

ดนักลบัออกมา

“ญาติรอข้างนอกค่ะ” นางสั่งเสียงเข้ม พลางดึงประตูปิดเพื่อกัน 

ไม่ให้พวกเธอตามเข้าไปอกี

“ยายเลก็จะเป็นอะไรหรอืเปล่ากลาง พี่กลวัจงัเลย” บุษบาถามเสยีง

เครอื ใบหน้าเปื้อนน�้าตาเป็นคราบ
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“ถึงมือหมอแล้ว ยายเล็กกับลูกต้องปลอดภัย พี่ใหญ่ไม่ต้องกังวล

นะคะ” มัทนาเช็ดน�้าตาให้พี่สาว ก่อนหันไปมองข้างหลังเมื่อได้ยินเสียง 

ร่มธรรมร้องเรยีก

“กลาง พี่ใหญ่”

“พี่หมอ” เธอรบีวิ่งเข้าไปหาเขา “ยายเลก็เข้าไปในห้องฉุกเฉนิแล้วค่ะ 

แกเลอืดออกเยอะมาก กลางไม่รู้ว่าจะท�ายงัไง”

“ใจเยน็ๆ กลาง เดี๋ยวพี่เข้าไปดูเอง” ร่มธรรมบบีมอืเธอเบาๆ ก่อน

หนัไปมองบุษบาเมื่อพี่สาวของเธอเขย่าแขนเขา

“หมอช่วยยายเลก็ด้วยนะ อย่าให้แกเป็นอะไรไปนะ”

“ครบั พี่ใหญ่ ผมจะท�าให้ดทีี่สุด” หมอหนุ่มรบัปากอย่างเคร่งขรมึ 

แล้วเดินเข้าไปในห้องฉุกเฉิน มัทนามองตามเขาไป ก่อนหันกลับมามอง 

พี่สาวเมื่อบุษบาเริ่มร้องไห้อกีครั้ง

“อย่าร้องไห้ค่ะพี่ใหญ่ พี่หมอมาแล้ว ยายเลก็ต้องปลอดภยั” มทันา

ดงึพี่สาวเข้ามากอด บุษบาสะอื้นไห้จนตวัโยน เธออยากร้องไห้ตามผู้เป็นพี่ 

แต่ท�าแบบนั้นไม่ได้ เพราะถ้าเธอร้องไห้อกีคน ทุกอย่างคงแย่ลงไปอกี



๑

ลมร้อนพดัผ่านทุง่กุหลาบกว้างใหญ่ หอบกลิ่นหอมปกคลมุไปทั่ว
หุบเขา บนถนนลาดยางขนาดสองเลน รถโฟร์วลีคนัหนึ่งแล่นตะบงึมาด้วย

ความเรว็สงู ก่อนเลี้ยวลงไปในถนนสายเลก็ข้างทางโดยไม่ลดความเรว็แม้แต่

น้อย มทันาเงยหน้ามองป้ายไม้แผ่นใหญ่เหนอืศรีษะ ชื่อไร่ของเธอถูกแดด

เลียจนสีซีดจาง แต่ความงามของกุหลาบนานาพันธุ์ไม่เคยจืดจางลงเลย 

หญิงสาวสูดกลิ่นหอมอ่อนๆ เข้าปอด เธอรักทุกอย่างที่หลอมรวมเป็นไร ่

แห่งนี้

‘ไร่หอมกลางพนา’

มทันาขบัรถผ่านแปลงกหุลาบหลากส ีก่อนพารถยนต์คูใ่จไปจอดหน้า

บ้านไม้สองชั้นบนเนินสูง เธอเปิดประตูก้าวลงมายืนบนพื้นหญ้านุ่ม ภาพ 

ทุ่งกุหลาบเบื้องหน้าท�าให้เธอยิ้มอย่างมีความสุข พ่อแม่ของเธอสร้างไร่ 

หอมกลางพนาด้วยน�้าพักน�้าแรงของท่าน แต่น่าเสียดายที่พวกท่านไม่ได้ 

อยู่ดูความรุ่งเรอืงด้วยตาตวัเอง เพราะอุบตัเิหตุทางรถยนต์พรากพวกท่าน

ไปตั้งแต่เมื่อสี่ปีก่อน เธอจึงต้องเข้ามาดูแลไร่แห่งนี้แทน ทั้งที่ยังเรียน 
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ไม่จบปรญิญาตรดี้วยซ�้า

ไร่หอมกลางพนาตั้งอยู่กลางเทือกเขาในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งม ี

ภมูอิากาศและภมูปิระเทศเหมาะกบัการท�าไร่กหุลาบ ดอกกหุลาบของที่นี่จงึ

มีความสมบูรณ์และงดงาม เมื่อบวกกับการเอาใจใส่ดูแลของเธอ ดอก

กุหลาบของไร่หอมกลางพนาจงึมชีื่อเสยีงตดิอนัดบัต้นๆ ของประเทศ เมื่อ

สองปีก่อน เพื่อนของพ่อแนะน�าให้เธอเปิดไร่ท�าเป็นรสีอร์ตเพื่อหารายได้เพิ่ม

อกีทางหนึ่ง แต่เธอไม่ชอบให้คนนอกเข้ามาจุน้จ้านในไร่ของตน จงึพอใจแค่

การปลูกดอกกุหลาบส่งขายในประเทศและต่างประเทศเท่านั้น

หญิงสาวหลับตาลงปล่อยให้สายลมลูบไล้ผิวหน้า ผู้หญิงสมัยนี้ 

ส่วนใหญ่กลวัแดด เพราะคดิว่าผวิคล�้าจะท�าให้ตวัเองดูไม่สวย แต่เธอกลบั

พอใจในผวิสนี�้าผึ้งนวลเนยีนของตน ตอนอายุสบิแปดปี เพื่อนของแม่เคย

มาชวนเธอไปประกวดนางงาม แต่เธอเหน็ว่ามนัไร้สาระจงึตอบปฏเิสธ และ

ที่ส�าคัญเธอไม่เคยคิดว่าตัวเองสวย อาจดูดีตรงรูปร่างสูงโปร่งกว่าผู้หญิง

ทั่วไป จมูกโด่ง ตาโต คิ้วคม รมิฝีปากอิ่ม แต่ดูรวมๆ กเ็ป็นแค่สาวชาวไร่ 

แล้วจะเอาอะไรไปประชนัขนัแข่งกบัคนอื่น

มัทนาก้มลงสูดกลิ่นหอมจากดอกกุหลาบสีแดงดอกหนึ่ง แม่เล่าให้

ฟังว่าตอนที่เธอเกดิ ดอกกุหลาบบานเตม็ท้องทุ่ง ท่านจงึตั้งชื่อเธอว่ามทันา 

ซึ่งมาจากวรรณคดเีรื่องมทันะพาธาที่ท่านชอบอ่านเป็นชวีติจติใจ นอกจากนี้ 

ยงัเพื่อให้คล้องกบัพี่สาวคนโตที่ชื่อบษุบา และต่อมาเมื่อน้องสาวคนเลก็เกดิ 

ท่านจงึตั้งชื่อให้ว่ารจนาเพื่อให้คล้องกบัพี่สาวทั้งสอง พวกเธอจงึเป็นสามสาว

นางในวรรณคดีที่มักถูกล้อเลียนเป็นประจ�าในวัยเด็ก แต่พวกเธอไม่เคย

โกรธ และไม่เคยคดิจะเปลี่ยนชื่อเลยสกัครั้ง เพราะคดิว่าชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้

เป็นชื่อที่ดทีี่สุดแล้ว

หญงิสาวหมุนตวัไปมองบ้านพกัของตน บ้านหลงันี้เป็นเรอืนหอของ

พ่อกับแม่ ตัวบ้านสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ชั้นบนแบ่งออกเป็นสี่ห้องนอน 

ส่วนชั้นล่างปล่อยโล่ง ใช้เป็นที่รับแขก ที่กินข้าว และที่ท�างานของเธอกับ 
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พี่สาว ส่วนครวัไทยต่อแยกออกไปทางด้านหลงัเพื่อป้องกนัอคัคภียั เธอและ

พี่น้องเตบิโตในบ้านหลงันี้ แต่ตอนนี้มแีค่เธอกบัพี่สาวที่อาศยัอยู่ที่นี่ ด้วย

น้องสาวคนเล็กสอบติดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ เด็กสาวจึงย้ายไปอยู่ที่

คอนโดมิเนียมใกล้มหาวิทยาลัย โดยจะเดินทางกลับมาบ้านตอนปิดเทอม

หรอืช่วงวนัหยุดยาวเท่านั้น

“ยายเล็กกลับมาเหรอ” มัทนาพึมพ�าเมื่อเหลือบไปเห็นรถยนต์ของ

น้องสาวจอดอยู่ข้างบ้าน เธอเกบ็ความสงสยัไว้ แล้วเดนิเข้าไปถามพี่สาวใน

บ้าน

“ยายเลก็กลบัมาเหรอคะพี่ใหญ่” เธอร้องถามผูเ้ป็นพี่ซึ่งยนืคั้นน�้าสม้

อยู่ที่โต๊ะกนิข้าว

“ใช่จ้ะ มาถงึตั้งแต่บ่ายแล้ว ตอนนี้นอนพกัอยู่บนห้อง” บุษบาตอบ

โดยไม่ละมอืจากงานที่ท�า ด้วยอายุมากกว่าน้องสาวทั้งสองร่วมสบิปี หลอ่น

จงึท�าหน้าที่เป็นแม่ให้แก่น้องๆ นอกเหนอืจากการเป็นครใูนโรงเรยีนใกล้บ้าน

“มีอะไรหรือเปล่าคะ วันนี้ไม่ใช่วันหยุดเสียหน่อย แล้วก็ยังไม่ปิด

เทอมด้วย ยายเลก็กลบัมาแบบนี้ไม่ขาดเรยีนเหรอคะ” หญงิสาวซกัถามอย่าง

สงสยั รจนาเป็นเดก็เรยีนด ีตั้งแต่เลก็จนโตเธอไม่เคยเหน็น้องสาวขาดเรยีน

โดยไม่มเีหตุผลเลยสกัครั้ง

“พี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน ยายเล็กไม่ได้เล่าอะไร มาถึงก็บอกว่าปวดหัว  

แล้วขอตวัขึ้นไปนอนเลย”

“เหรอคะ” เธอมองขึ้นไปข้างบน ก่อนหนัมาบอกพี่สาว “กลางขึ้นไป

ดูยายเลก็นะคะ”

“อย่าเพิ่งเลยจ้ะ” ผู้เป็นพี่ทกัท้วง “น้องขบัรถมาไกลคงเหนื่อย เอาไว้

ค่อยคยุตอนอาหารเยน็กไ็ด้ กลางไปอาบน�้าเถอะ ท�างานเหนื่อยมาทั้งวนัแล้ว 

เดี๋ยวจะได้มากนิข้าวด้วยกนั”

“กไ็ด้ค่ะ กลางไปอาบน�้าก่อนนะคะ” มทันาบอกพี่สาว แล้วเดนิขึ้น

ห้องของตนเพื่อท�าธุระส่วนตวั
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กลิ่นอาหารที่โชยมาเข้าจมกูเร่งให้มทันาก้าวเท้าเรว็ขึ้น เธอเดนิแกมวิ่ง
ลงบนัไดมานั่งประจ�าที่ของตน ก่อนส่งยิ้มให้น้องสาวและพี่สาวซึ่งนั่งรออยู่

ก่อนแล้ว แม้ทั้งสามจะเป็นพี่น้องคลานตามกนัมา แต่รูปร่างหน้าตากลบัไม่

คล้ายกนัเท่าไร เธอเหมอืนพ่อจงึมผีวิสแีทน รูปร่างสูงโปร่ง หน้าตาคมข�า 

บุษบาเหมอืนแม่จงึมผีวิขาว รูปร่างอวบอิ่มอย่างคนเจ้าเนื้อ ส่วนรจนาเป็น

ส่วนผสมของพ่อกบัแม่ เดก็สาวมผีวิขาว รปูร่างเลก็บอบบาง หน้าตาสะสวย 

กริยิาอ่อนหวาน ปกตนิ้องสาวของเธอเป็นคนยิ้มเก่ง แต่ท�าไมวนันี้ถงึไม่มี

รอยยิ้มให้เหน็เลย แถมหน้าตายงัดูซดีเซยีวเหมอืนคนป่วยอกีต่างหาก

“เลก็ผอมลงนะ ไม่สบายหรอืเปล่า” เธอถามตรงๆ เดก็สาวก้มหน้า

หลบตาก่อนตอบปฏเิสธ

“เปล่าค่ะ”

“เลก็ไม่มเีรยีนเหรอ ท�าไมกลบัมาบ้านช่วงนี้ล่ะ” มทันาจ้องมองนิ่งๆ 

นอ้งสาวเงยหน้ามองเธอ แล้วเอ่ยอกึอกัด้วยสหีน้าล�าบากใจ ซึ่งเธอไม่เข้าใจ

ว่าท�าไมต้องเป็นแบบนั้นด้วย

“เลก็...”

“เกดิอะไรขึ้นเหรอเลก็” เธอถามเสยีงเข้ม ก่อนหนัไปมองพี่สาวเมื่อ

บุษบาพูดขดัขึ้นเหมอืนทุกครั้งที่เธอดุน้องสาว

“อย่าเพิ่งถามน้องเลยกลาง กินข้าวกันก่อนดีกว่า วันนี้มีหมูทอด

กระเทยีมพรกิไทยของโปรดของยายเลก็ด้วยนะ”

“ค่ะ พี่ใหญ่ ตกัข้าวเลยน้อย” มทันาหนัไปสั่งสาวใช้ เมื่อพี่สาวพูด

แบบนั้นเธอจะท�าอะไรได้

“ค่ะ คณุกลาง” เดก็สาวตกัข้าวให้พวกเธอ ก่อนถอยไปยนืรอด้านหลงั

“กนิเยอะๆ นะ จะได้มเีนื้อมหีนงับ้าง” เธอตกัหมูทอดชิ้นโตใส่จาน

นอ้งสาว รจนามองหมทูอดชิ้นนั้นด้วยสหีน้าพะอดืพะอมแทนที่จะตกัขึ้นมา

กนิอย่างเอรด็อร่อยเหมอืนทุกครั้ง

“ท�าไมไม่กนิล่ะ ของโปรดของเลก็ไม่ใช่เหรอ” เธอคาดคั้น น้องสาว
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ไม่มทีางเลอืกจงึตกัขึ้นมากนิ แต่เคี้ยวได้ไม่กี่ครั้งกว็ิ่งเข้าห้องน�้าไปอาเจยีน

“พี่ไปดยูายเลก็ก่อนนะ” บษุบาเดนิตามไปที่ห้องน�้า เธอมองตามอย่าง

สงสัย ก่อนหันมามองสาวใช้ของตน น้อยมีสีหน้าไม่ต่างกับเธอ เด็กสาว

ท�าท่าเหมอืนจะพูดอะไร แต่เปลี่ยนใจเงยีบไว้ด้วยเกรงใจเธอ

“ค�่าแล้ว กลบัไปพกัผ่อนเถอะน้อย เดี๋ยวกนิเสรจ็แล้วฉนัเกบ็เอง”

“ค่ะ คุณกลาง” เด็กสาวเดินกลับบ้านพักของตนซึ่งอยู่ด้านหลัง 

บ้านพกัของเธอ

มัทนาลุกจากโต๊ะอาหารเดินไปดูน้องสาว บุษบาประคองรจนาออก

จากห้องน�้า แล้วพาไปนั่งพกัที่ชดุรบัแขกไม้สกั ระหว่างทางเธอมองเหน็ความ

ผิดปกติบางอย่าง ภายใต้ชุดนอนผ้าฝ้ายตัวหลวมที่น้องสาวสวม ท�าไม 

หน้าท้องของรจนาถึงดูโป่งนูนขัดกับรูปร่างผอมบาง แล้วยังท่าทางพะอืด- 

พะอมเมื่อได้กลิ่นกระเทยีมกบัการอาเจยีนอย่างไม่มเีหตุผลนั่นอกี ดูท่าจะ

ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เสยีแล้ว

“เลก็ท้องหรอืเปล่า บอกพี่มาตรงๆ เถอะ เราจะได้ช่วยกนัแก้ไข”

“พี่กลาง” รจนาหน้าซดีลงไปอกี แค่นี้เธอกรู้็ค�าตอบแล้ว แต่ยงัไม่ทนั

ได้พูดอะไร พี่สาวกข็ดัขึ้นเหมอืนเคย

“อย่าเพิ่งถามเลยกลาง น้องไม่สบายอยู่นะ”

“ไม่ได้หรอกค่ะพี่ใหญ่ นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ แล้วนะคะ กลางต้องรู้ 

ให้ได้ว่ายายเลก็เป็นอะไร” เธอปฏเิสธเสยีงเข้ม แล้วหนัมาคาดคั้นน้องสาว 

“บอกพี่มาเดี๋ยวนี้เลก็ เธอท้องใช่ไหม ใครเป็นพ่อเดก็ ตอนนี้มนัอยู่ที่ไหน”

“เลก็...” รจนาน�้าตาร่วงผลอ็ย เดก็สาวส่ายหนา้ แลว้วิ่งกลบัห้องของ

ตน

“ยายเลก็ กลบัมาพูดกนัให้รู้เรื่องก่อน” มทันาเดนิตามไป แต่พี่สาว

คว้าแขนเธอไว้

“อย่าเพิ่งคาดคั้นน้องเลยกลาง แค่นี้น้องก็เสียใจมากแล้ว ถือว่าพี่

ขอร้องเถอะนะ”
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“ยายเลก็ก่อเรื่องใหญ่ขนาดนี้ เราจะปล่อยไปเฉยๆ ไม่ได้นะคะ” เธอ

เอ่ยอย่างหวัเสยี น้องสาวของเธอเป็นเดก็ดมีาตลอด แล้วจู่ๆ  เกดิเรื่องแบบนี้

ขึ้นได้อย่างไร ถ้าชาวบ้านแถวนี้รู้เข้า คนที่จะเดือดร้อนไม่ใช่เธอกับพี่สาว 

แต่เป็นตวัรจนาเองนั่นละ เดก็สาวจะทนค�าพูดคนอื่นได้อย่างไร

“พี่ไม่ปล่อยหรอก กลางรออยูท่ี่นี่แหละ เดี๋ยวพี่ไปพดูกบัยายเลก็เอง” 

บุษบาสั่งเสยีงเข้ม แล้วเดนิตามน้องสาวคนเลก็ไป

มทันามองตามพี่สาวก่อนหนัไปมองโต๊ะอาหาร เมื่อความหวิไมเ่หลอื

แล้ว เธอจงึเกบ็ส�ารบัอาหารแล้วเดนิขึ้นห้องนอน

แสงไฟในห้องนอนสว่างขึ้น มทันาดนัประตปิูดแล้วเดนิไปนั่งบนเตยีง 
ดวงตาคมกวาดมองไปรอบๆ ห้องนี้เคยเป็นห้องนอนของพ่อกบัแม่มาก่อน 

พอพวกท่านเสีย บุษบาก็ให้เธอย้ายเข้ามาอยู่แทน เพราะห้องนี้กว้างกว่า 

ห้องนอนเดมิของเธอ และมมีุมท�างานเลก็ๆ อยู่ตดิกบัระเบยีง เพื่อให้เธอ

อ่านหนงัสอืและท�างานตอนกลางคนืได้

มัทนาหยุดสายตาที่รูปถ่ายของพ่อกับแม่บนฝาผนัง ท่านทั้งสองรัก

กนัมาก ไม่ว่าจะล�าบากแค่ไหนพวกท่านกไ็ม่เคยทิ้งกนั ตราบจนวาระสดุท้าย

ของชวีติพวกท่านยงัไปด้วยกนั ตอนเดก็เธอแขง็แรงที่สุดในหมู่พี่น้อง พ่อ

จึงให้เธอสืบทอดกิจการไร่หอมกลางพนาต่อจากท่าน และคอยดูแลพี่สาว

และน้องสาวเมื่อพวกท่านไม่อยู่แล้ว

เสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆ หญิงสาวหันไปมอง บุษบาเปิดประตู 

เดนิเข้ามาในห้อง ก่อนยื่นนมสดแก้วใหญ่ให้เธอ

“กนินมหน่อยนะกลาง เมื่อครู่ไม่ได้กนิอะไรเลยนี่”

“ขอบคุณค่ะพี่ใหญ่ ยายเลก็เป็นยงัไงบ้างคะ” เธอรบัแก้วนมไปวาง

บนโต๊ะข้างหวัเตยีง แล้วถามถงึน้องสาวคนเลก็

“ไม่ดเีลย พี่ถามอะไรกไ็ม่ตอบ เอาแต่ร้องไห้อย่างเดยีว”

“กลางจะไปพูดกับยายเล็กเอง ยังไงเราก็ต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นพ่อ
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เดก็” มทันาลุกขึ้นยนื แต่พี่สาวคว้าแขนเธอไว้แล้วดงึให้นั่งลงที่เดมิ

“รู้แล้วจะได้อะไรขึ้นมา ถ้าผู้ชายคนนั้นเป็นคนด ียายเลก็คงไม่กลบั

บ้านมาในสภาพนี้หรอก”

“คนท�าผดิต้องรบัผดิชอบ กลางจะไปเอาเรื่องมนั” เธอเอ่ยอย่างโกรธ

แค้น เรื่องแบบนี้ตบมือข้างเดียวไม่ดัง ท�าไมผู้หญิงต้องรับกรรมคนเดียว 

ในขณะที่ผู้ชายลอยนวลสบายใจ

“ไม่มปีระโยชน์หรอกกลาง ไม่ว่าใครจะเป็นพ่อเดก็ ลูกของยายเลก็

กเ็ป็นหลานของเราอยู่ด ีพี่ไม่อยากให้น้องสะเทอืนใจมากไปกว่านี้”

“เราสองคนไม่สนใจได้ แต่ชาวบ้านจะว่ายงัไงคะ อกีหน่อยทุกคนก็

ต้องรู้ว่ายายเล็กท้องไม่มีพ่อ ยายเล็กจะทนเสียงนินทาของคนรอบตัวได้ 

เหรอคะ” เธอจ้องหน้าพี่สาวนิ่ง บุษบามองตอบก่อนเอ่ยอย่างเคร่งขรมึ

“ใครจะคดิยงัไงไม่ส�าคญัหรอก แค่เราสองคนไม่คดิกพ็อแล้ว พี่จะ

ช่วยยายเลก็ให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้ กลางจะช่วยพี่ไหม”

มัทนาถอนใจอย่างหงุดหงิด พี่สาวเป็นเหมือนแม่ของเธออีกคน  

เมื่อหล่อนขอแบบนี้ เธอจะปฏเิสธได้อย่างไร

“แล้วแต่พี่ใหญ่เถอะค่ะ” เธอรบัปากพี่สาวทั้งที่ไม่เหน็ด้วยเลย

“ขอบใจนะ ดื่มนมให้หมดแล้วนอนซะ พรุง่นี้เรายงัมอีะไรต้องท�ากนั

อกีเยอะ พี่ไปพกัผ่อนก่อนนะ” บุษบาลุกขึ้นยนื เธอเงยหน้ามองพี่สาวแล้ว

ฝืนยิ้มให้

“ค่ะ พี่ใหญ่ ฝันดนีะคะ”

“พี่จะพยายามจ้ะ” พี่สาวยิ้มตอบด้วยสหีน้าเศร้าๆ แล้วเดนิออกจาก

ห้องนอนของเธอ

มทันาหนัไปมองรปูพ่อกบัแม่อกีครั้ง รจนาเป็นดวงใจของคนทั้งบ้าน 

ทกุคนอยากเหน็หล่อนมชีวีติที่สดใส ถ้าพ่อแม่ที่อยู่บนสวรรค์รู้เข้า พวกท่าน

จะเสยีใจแค่ไหน เธอไม่อยากคดิเลยจรงิๆ

“หนูขอโทษค่ะพ่อ หนูควรท�าได้ดกีว่านี้ แต่หนูกท็�าไม่ได้”
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มทันาหยดุยนืหน้าห้องนอนของน้องสาว ตอนแรกเธอคดิจะเคาะเรยีก 
แต่เหน็ว่าห้องเงยีบสนทิจงึลองหมนุลกูบดิด ูถ้าเปิดไม่ได้จะกลบัไปนอน แต่

มนัไม่ได้ลอ็ก เธอจงึเปิดประตูเดนิเข้าไปข้างใน รจนานอนหลบัอยู่บนเตยีง

โดยไม่ได้ปิดไฟนอน เพราะหล่อนกลวัความมดื ซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เดก็ๆ 

แล้ว

หญงิสาวก้มลงมองน้องสาว แก้มของรจนาเป้ือนน�้าตาเป็นคราบ เธอ

อยากเช็ดน�้าตาให้น้องสาวแต่กลัวน้องจะตื่น จึงได้แต่ยืนมองเงียบๆ เธอ 

ไม่ได้โกรธน้องสาว แต่โกรธผู้ชายคนนั้น ท�าไมรจนาต้องทุกข์ใจคนเดียว 

ทั้งที่หมอนั่นเป็นคนผดิแท้ๆ

“พี่พอล…” เดก็สาวละเมอเบาๆ มทันาก้มลงไปฟังใกล้ๆ เธอไม่รู้จกั

คนชื่อนี้ แต่เดาว่าหมอนี่น่าจะเป็นพ่อของลูกในท้องรจนา

“ไม่นะ อย่าเข้ามานะ” จู่ๆ  น้องสาวของเธอกร้็องเสยีงดงั สองมอืโบก

ไปมาด้วยความหวาดกลวั เธอทรุดตวัลงนั่งบนเตยีง แล้วจบัมอืน้องสาวมา

กุมไว้

“ยายเลก็ เป็นอะไร ร้องท�าไม”

“พี่กลาง” รจนาลมืตาขึ้นมอง แล้วโผเข้ากอดเธอ “พี่กลาง เลก็ฝันร้าย 

มผีู้ชายน่ากลวัจะพาเลก็ไป”

“ไม่ต้องกลวั เลก็แค่ฝันไปเท่านั้น พี่อยู่นี่แล้ว ไม่ต้องกลวันะ” เธอ

ลูบผมน้องสาวอย่างปลอบโยน รจนาเงยหน้ามองเธอ ก่อนถามด้วยท่าทาง

ไม่แน่ใจ

“พี่กลางหายโกรธเลก็แล้วเหรอคะ”

“พี่ไม่โกรธเลก็หรอก พี่แค่เป็นห่วงเลก็เท่านั้น ถ้าพี่ท�าให้เลก็เสยีใจ 

พี่ต้องขอโทษเล็กด้วย” มัทนายิ้มให้น้องสาว เธอไม่เคยโกรธผู้เป็นน้อง  

แต่ส�าหรบัผู้ชายคนนั้น เธอไม่มวีนัยกโทษให้เดด็ขาด

“พี่กลาง...” รจนาพมึพ�าเสยีงแผ่ว ก่อนร้องไห้โฮเหมอืนเดก็ๆ

“อย่าร้องไห้ ดูสิ ตาช�้าหมดแล้ว นอนต่อดีกว่านะ คนท้องต้อง 
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พักผ่อนมากๆ พี่จะนั่งเป็นเพื่อนจนกว่าเล็กจะหลับ ไม่ต้องกลัวอะไรแล้ว

นะ” เธอเชด็น�้าตาให้น้องสาว แล้วประคองผู้เป็นน้องลงนอน ก่อนดงึผ้าห่ม

มาคลุมให้อย่างอ่อนโยน

“พี่กลาง เลก็ขอโทษ” เดก็สาวเอ่ยอย่างรู้สกึผดิ

“ช่างมันเถอะ เรื่องมันแล้วไปแล้ว ต่อไปพี่จะดูแลเล็กกับลูกเอง  

พรุ่งนี้เราไปหาพี่หมอกันนะ เล็กจะได้ฝากท้องแล้วขอยาบ�ารุงมากินด้วย  

ดูส ิผอมจนจะปลวิลมอยู่แล้ว”

“พี่กลาง...” เดก็สาวร้องไห้อกีครั้งด้วยความซึ้งใจ

“ไม่ร้องไห้แล้ว หลบัตาซะ” มทันาลูบผมน้องสาวเบาๆ พี่สาวของเธอ

พดูถกู ไม่ว่าพ่อของลกูในท้องรจนาจะเป็นใคร เดก็คนนี้กเ็ป็นหลานของเธอ

อยู่ด ีดงันั้นสิ่งที่จะเกดิขึ้นต่อจากนี้จงึเป็นเรื่องน่ายนิด ีไม่ใช่เรื่องน่าเสยีใจ 

เพราะเธอก�าลงัจะมหีลานมาให้รกัอกีคนแล้ว



๒

ยามเยน็ที่ทุง่กหุลาบถูกอาบด้วยแสงแดดสหีวาน รจนาเดนิไปบน
ทางโรยกรวดอย่างไม่รีบร้อน เธอหยุดมองไร่กุหลาบกว้างใหญ่ของ

ครอบครวั แปลงกุหลาบเบื้องหน้างดงามเหมอืนภาพวาด มทันาทุ่มเทชวีติ

เพื่อไร่หอมกลางพนา ซึ่งตอนนี้ผลจากความตั้งใจนั้นผลิดอกออกผลแล้ว 

ยิ่งมองยิ่งรู้สกึภูมใิจแทนพี่สาว

เด็กสาวเดินไปทรุดตัวลงนั่งบนม้าหินอ่อนใต้ต้นปีบ แล้วสูดลม

หายใจเข้าปอดอย่างมคีวามสุขเมื่อสายลมหอบกลิ่นกหุลาบมาโอบลอ้มรอบ

ตวั เธอกลบัมาอยู่บ้านได้เกอืบสี่เดอืนแล้ว ท้องของเธอใหญ่ขึ้นมาก ทารก

น้อยในครรภ์เติบโตแข็งแรง เธอเฝ้ารอวันที่จะได้เห็นหน้าลูก ไม่ว่าเขาจะ

เป็นหญงิหรอืชาย เธอจะรกัเขาให้สุดหวัใจ

“ลูกจ๋า แม่รักหนูนะลูก อีกไม่นานเราจะได้พบกันแล้วนะ” รจนา

วางมือบนหน้าท้องพลางลูบเบาๆ เมื่อนึกถึงลูกก็อดนึกถึงพ่อของลูกไม่ได้ 

วนันั้นเธอไปหาเขาที่ออฟฟิศ ตั้งใจจะบอกเขาเรื่องลูก แต่เสยีดาย เธอไม่มี

โอกาสได้บอก...



มั ล ลิ ก า  l  19

ที่บรษิทัไดมอนด์เจมส์ เดก็สาวในชดุนกัศกึษาเรยีบร้อยเดนิออกจาก
ลฟิต์ ก่อนเดนิไปหยุดยนืหน้าเคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ รจนามองไปรอบๆ 

ด้วยท่าทางหวาดหวั่น แม้จะคบหากับอาจารย์หนุ่มมาร่วมครึ่งปี แต่เธอ 

ไม่เคยมาหาเขาที่ท�างานเลย เพราะไม่อยากก้าวก่ายเรื่องส่วนตวัของเขา แต่

สองสามวนัที่ผ่านมาชายหนุ่มเงยีบหายไป เธอโทรศพัท์หาเขาหลายครั้งแต่

เขาไม่รบัสาย เธอจงึต้องมาหาเขาที่นี่ เพราะมเีรื่องตื่นเต้นอยากบอกให้เขารู้

จนอดใจรอให้เขาโทร. กลบัไม่ไหว

รจนายนืรอให้ประชาสมัพนัธ์สาวเงยหน้ามองเธอ แต่เจ้าหล่อนง่วน

อยู่กับงานจนไม่สนใจใคร เธอจึงต้องยอมเสียมารยาทพูดแทรกขึ้นเพื่อให้

อกีฝ่ายละมอืจากงานที่ท�า

“ขอโทษค่ะ ดฉินัมาขอพบอาจารย์พรรษกร ไม่ทราบว่าอยู่หรอืเปล่า

คะ”

“นดัไว้หรอืเปล่า” ประชาสมัพนัธ์สาวถามด้วยสหีน้าเบื่อหน่าย

“เปลา่ค่ะ” เธอส่ายหน้า “พอดมีเีรื่องด่วน ช่วยเรยีนอาจารย์พรรษกร

ว่ารจนามาขอพบได้ไหมคะ”

“ไปนั่งรอก่อน เดี๋ยวฉนัจะเรยีนเลขาฯ ของท่านให้ ถ้าท่านอนุญาต

เธอถงึจะเข้าพบได้”

“ขอบคุณค่ะ” 

รจนาเดินไปนั่งรอตรงมุมรับแขก เธอไม่ค่อยรู้เรื่องบริษัทของแฟน

หนุ่มเท่าไร เพราะไม่เคยถามเรื่องงานของเขา ส่วนเขากไ็ม่ค่อยพูดเรื่องงาน

ให้เธอฟัง เธอจงึรู้แค่ว่าบรษิทัไดมอนด์เจมส์เป็นบรษิทัที่ผลติและจ�าหน่าย

เครื่องประดับชั้นน�าของเมืองไทย โดยมีสาขาอยู่ในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 

ส่วนส�านักงานที่เธอนั่งอยู่ตอนนี้เป็นออฟฟิศของผู้บริหารและพนักงาน

แผนกต่างๆ

“ท�าไมนานจัง” เด็กสาวบ่นพึมพ�ากับตัวเอง ก่อนยิ้มด้วยความดีใจ

เมื่อเหน็พรรษกรเดนิออกมา เธอก�าลงัจะลุกไปหาเขา แต่มผูี้หญงิคนหนึ่ง
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วิ่งมาเกาะแขนเขาก่อน หล่อนเป็นหญิงสาวหน้าตาสะสวย สวมชุดรัดรูป 

สดี�าสั้นเหนอืเข่าดูเซก็ซี่

“คณุจะท�ากบัฉนัอย่างนี้ไม่ได้นะคะพอล ฉนัก�าลงัตั้งท้องลกูของคณุ

นะคะ” หล่อนประกาศเสียงดังโดยไม่สนใจสายตาใคร รวมทั้งสายตาของ

รจนาซึ่งยนืมองตาค้างอยูต่รงมมุรบัแขก เดก็สาวรบีหลบไปยนืหลงัเสา แล้ว

แอบมองทั้งสองสนทนากนั

“เหลวไหล ทุกครั้งที่เรามีอะไรกันผมป้องกันตลอด คุณจะท้องกับ

ผมได้ยงัไง” พรรษกรยิ้มหยนั หญงิสาวสบตาเขาก่อนยนืยนัหนกัแน่น

“แต่ฉนัท้องกบัคุณจรงิๆ นะคะ ไม่เชื่อไปให้หมอตรวจดูกไ็ด้”

“ตั้งแต่ผมเป็นหนุ่ม คุณรู้ไหมว่ามีคนมาพูดแบบนี้กับผมกี่คนแล้ว 

ผมว่าคุณรับเช็คไว้แล้วไปจากที่นี่เถอะ เพราะผมไม่มีวันรับผู้หญิงที่ยอม

นอนกบัผูช้ายง่ายๆ มาเป็นแม่ของลกูหรอก” เขาหยบิเชค็จากกระเป๋าเสื้อสทู

ส่งให้หล่อนพลางมองด้วยสายตาดูถูก

“คุณ!” หญงิสาวเงื้อมอืตบหน้าเขา พรรษกรยกมอืกนัไว้ได้แล้วผลกั

หล่อนออกห่าง ก่อนชี้ไปที่ประตูออฟฟิศ

“ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ ก่อนที่ผมจะเรยีก รปภ. มาจบัคุณโยนออก

ไป”

“คณุจะต้องเสยีใจที่ท�ากบัฉนัอย่างนี้” หญงิสาวขู่อาฆาตเสยีงเข้มแล้ว

เดินกระทืบเท้าออกไป พรรษกรมองตามด้วยสีหน้าเบื่อหน่าย ก่อนหันไป

สั่งความประชาสมัพนัธ์ของตน

“ถ้าผู้หญงิคนนั้นมาที่นี่อกี เรยีก รปภ. มาไล่ไปเลยนะ”

“ค่ะ คุณพรรษกร เมื่อกี้ม.ี..”

“วันนี้ผมไม่รับแขก ไล่กลับไปให้หมด” ชายหนุ่มตัดบทเสียงห้วน 

แล้วเดนิกลบัห้องท�างานด้วยท่าทางหวัเสยี

รจนายืนนิ่งเหมือนถูกสาป เธอไม่เคยเห็นด้านนี้ของเขามาก่อน  

เดก็สาวรู้สกึว่าตวัเองโง่มาก เธอเชด็น�้าตาออกจากแก้มแล้วรบีหลบออกไป
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ทันที เพราะเท่าที่เห็นและได้ยินมันชัดเจนเกินพอแล้ว พรรษกรไม่มีวัน

ยอมรบัเธอกบัลูก ขนืบอกไปกท็�าให้ตวัเองอบัอายเปล่าๆ

“เลก็ ยายเลก็”
เสียงเรียกของใครคนหนึ่งดึงรจนากลับมาจากความทรงจ�าของตน 

เธอหนัไปมองและพบว่าคนที่ร้องเรยีกคอืเพื่อนสมยัเรยีนมธัยม

“กวาง”

“เหม่อไปถงึไหนเนี่ย ฉนัเรยีกตั้งนานกไ็ม่ตอบ” เพื่อนสาวเดนิเข้ามา

หา กวางเรียนห้องเดียวกับเธอตอนอยู่มัธยมปลาย แต่เด็กสาวสอบเข้า

มหาวทิยาลยัไม่ได้ จงึเลอืกเรยีนในวทิยาลยัใกล้บ้านแทน

“ขอโทษจ้ะ ฉนัคดิอะไรเพลนิไปหน่อย เธอมอีะไรหรอืเปล่า”

“พี่กลางอยู่ไหม ฉนัมาสั่งดอกไม้” กวางมองไปรอบๆ แม่ของหล่อน

ขายดอกไม้อยูใ่นตลาด จงึมาสั่งดอกกหุลาบจากไร่ของเธอไปขายเป็นประจ�า 

แต่ปกตปิ้ากลอยจะมาสั่งของเอง ท�าไมวนันี้ถงึให้ลูกสาวมาสั่งแทนกไ็ม่รู้

“คงอยูใ่นไร่ เดี๋ยวฉนัให้เดก็ไปตามให้นะ” รจนาลกุขึ้นยนื เพื่อนสาว

จ้องมองเธอตาโต ก่อนถามอย่างประหลาดใจ

“เธอท้องเหรอเลก็ กี่เดอืนแล้วเนี่ย เธอแต่งงานเมื่อไหร่ ท�าไมฉนัไม่รู้

เรื่องเลย แล้วหนงัสอืไม่เรยีนแล้วเหรอ”

“ฉนั...” เดก็สาวไม่รูจ้ะตอบอย่างไร ตั้งแต่หอบลกูในท้องกลบัมาบ้าน 

นี่เป็นครั้งแรกที่เธอรู้สกึอบัอายจนหาเสยีงตวัเองไม่พบ

“ฉนัอะไร เธอนี่จรงิๆ เลย แต่งงานกไ็ม่บอกเพื่อนฝูง ฉนัต้องโทร. 

ไปบอกให้คนอื่นๆ รู้แล้ว เดี๋ยวเพื่อนๆ ของเราจะตกข่าวเหมอืนฉนั” กวาง

หยบิโทรศพัท์มอืถอืมากดโทร. ออก แต่ต้องชะงกัมอืเมื่อไดย้นิเสยีงเข้มจดั

ของมทันา

“มาสั่งดอกไม้เหรอกวาง”

“ค่ะ พี่กลาง” หล่อนตอบเสยีงอ่อย
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“เอาอะไรมั่งล่ะ” มัทนาเดินเข้ามาหา โดยมีพฤกษ์ลูกพี่ลูกน้องของ

เธอเดินตามมาด้วย ชายหนุ่มอายุมากกว่ารจนาสามปี เพิ่งเรียนจบด้าน

เกษตรจากวทิยาลยัในตวัจงัหวดั เขาเป็นผู้ช่วยคนส�าคญัของพี่สาวเธอ

“เหมอืนเดมิค่ะ แต่ขอกหุลาบแดงเพิ่มสองร้อยดอก แม่บอกว่าช่วงนี้

ขายด”ี กวางตอบด้วยท่าทางส�ารวม เพราะพี่สาวของเธอขึ้นชื่อเรื่องความดุ 

ถ้าพูดไม่เข้าหูมทันา พรุ่งนี้อาจไม่มดีอกไม้ไปให้แม่ขาย

“พฤกษ์ พากวางไปดูดอกไม้ซ”ิ พี่สาวของเธอหนัไปสั่งญาตผิู้น้อง

“ตามมา” พฤกษ์เรยีกเสยีงเข้ม

“เดี๋ยวค่อยไปดูได้ไหมคะ กวางอยากคุยกบัเลก็ก่อน” กวางอดิออด

ไม่ยอมไป เพราะยงัซกัเรื่องของเธอไม่จบ มทันาจงึต้องยื่นมอืเข้ามาช่วยเธอ

“ถ้าดอกไม้หมด ป้ากลอยคงไม่พอใจนะ ช่วงนี้กหุลาบแดงออกนอ้ย

ด้วยส”ิ

“งั้นไปเลยดกีว่าค่ะ” กวางยิ้มแหยๆ แล้วหนัมาลาเธอ “ฉนัไปก่อน

นะเลก็ วนัหลงัจะมาคุยด้วยอกี”

“จ้ะ” รจนาพยักหน้า เพื่อนสาวมองท้องเธออีกครั้งแล้วเดินตาม 

พฤกษ์ไป

“ออกมานั่งตากแดดท�าไม เดี๋ยวกไ็ม่สบายหรอก เหน็บ่นว่าปวดหวั

ไม่ใช่เหรอ” มทันาถามด้วยความเป็นห่วง สองสามวนันี้น้องสาวบ่นว่าปวด

ศีรษะ แต่พอจะพาไปหาหมอก็บอกว่าหายแล้ว ตอนเป็นเด็กกลัวหมอ

อย่างไร โตเป็นสาวกย็งักลวัเหมอืนเดมิ

“เลก็ขอโทษค่ะพี่กลาง” รจนาเอ่ยอย่างรู้สกึผดิ

“ขอโทษเรื่องอะไร” พี่สาวขมวดคิ้วสงสยั

“เลก็ท�าตวัไม่ด ีเลก็ท�าให้พี่กลางอบัอาย ท�าให้ครอบครวัของเราเสยี

ชื่อเสยีง” รจนาก้มหน้าด้วยความละอายใจ พรุง่นี้เรื่องของเธอคงแพร่ไปทั่ว

ตลาด เพราะกวางกับแม่ขึ้นชื่อเรื่องปากมาก พี่สาวของเธอจะต้องอับอาย 

มนัเป็นความผดิของเธอคนเดยีว
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“เหลวไหลน่า” พี่สาวเชยคางเธอขึ้นสบตาและเอ่ยอย่างหนกัแน่น “พี่

ไม่เคยอายใคร บ้านเราไม่ใช่ผู้ดมีาจากไหน ไม่มชีื่อเสยีงอะไรให้รกัษา ใคร

จะพูดยงัไงพี่ไม่สนใจ คนที่พี่แคร์คอืเลก็กบัลูกเท่านั้น”

“แต่เลก็...”

“ไม่มแีต่จ้ะ เราไม่ได้ขอพวกเขากนิ จะดหีรอืชั่วอยู่ที่ตวัเรา อย่าเกบ็

ค�าพูดของคนอื่นมาใส่ใจเลย มนัไม่มปีระโยชน์หรอก”

“ขอบคุณค่ะพี่กลาง” รจนาโผเข้ากอดพี่สาว แล้วเอ่ยด้วยความดใีจ

เมื่อเหน็รถโฟร์วลีของร่มธรรมแล่นตรงมาที่บ้านพกั

“พี่หมอมาค่ะ”

มทันาหมนุตวัไปมอง ร่มธรรมเป็นเพื่อนรุน่พี่ของเธอ บ้านของเขาอยู่

ห่างจากบ้านของเธอไม่ถงึสบิกโิลเมตร ทั้งสองเตบิโตมาด้วยกนั หมอหนุ่ม

เป็นเพื่อนเลน่ เป็นพี่ชายที่แสนด ีและเป็นตวิเตอร์คนส�าคญัของเธอ พอ่แม่

ของเขาเปิดร้านขายอุปกรณ์การเกษตร แต่ร่มธรรมเลอืกเรยีนหมอ เพราะ

ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ส่วนเธอเลือกเรียนเกษตร เพราะต้องกลับมา

สบืทอดกจิการไร่หอมกลางพนา

“เลก็ กลาง” ร่มธรรมเดนิยิ้มเข้ามาหา เขาเป็นชายหนุม่รปูร่างสงูโปร่ง 

สวมแว่นตากรอบทอง ผวิขาวสะอาดเพราะมเีชื้อสายจนี จมูกโด่ง คิ้วเข้ม 

หมอและพยาบาลสาวๆ วนเวียนมาขายขนมจีบเขาอยู่เสมอ แต่หมอหนุ่ม

ยงัครองตวัเป็นโสด โดยบอกสั้นๆ ว่าไม่ชอบคนท�างานอาชพีเดยีวกนั

“มาเยี่ยมคนไข้เหรอคะพี่หมอ” มทันายิ้มให้เขา

“ใช่จ้ะ พี่เอายามาให้เลก็ แล้วกม็าขอข้าวเยน็กนิด้วย” หมอหนุ่มส่ง

ถุงยาให้รจนา แต่เธอรบัมาถอืไว้เอง แล้วแกล้งพูดแซวเขา

“ไม่ยอมให้เสยีเที่ยวเลยนะคะ”

“แหงละ เงนิเดอืนหมอนดิเดยีว อะไรได้กต็้องเอาไว้ก่อน จรงิไหม

เลก็” เขาหนัไปถามแนวร่วมคนส�าคญั รจนาหวัเราะเสยีงเบา ก่อนพยกัหน้า

เหน็ด้วย
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“ค่ะ พี่หมอ”

“วนันี้เป็นยงัไงบ้าง ลูกดิ้นปกตไิหม” ร่มธรรมถามด้วยท่าทางจรงิจงั

ขึ้น เดก็สาววางมอืบนหน้าท้อง ก่อนเงยหน้าตอบค�าถามเขา

“ปกตคิ่ะ”

“เลก็ดูอ้วนขึ้นนะ ไม่แพ้ท้องแล้วใช่ไหม” หมอหนุ่มมองอย่างสงัเกต 

รจนายิ้มแหยๆ ตอบไม่เตม็เสยีง

“ค่อยยงัชั่วแล้วค่ะพี่หมอ”

“ค่อยยงัชั่วที่ไหนคะ” มทันาพูดแทรกขึ้น “เมื่อเช้ายงัอาเจยีนอยู่เลย 

ท�าอะไรให้ทานกเ็หมน็ไปหมด ทานได้แต่หอมซอยใส่น�้าปลาพรกิ ทั้งที่ทาน

ข้าวไม่ค่อยได้ แต่ท�าไมถงึดอู้วนขึ้นกไ็ม่รู ้แบบนี้ผดิปกตหิรอืเปล่าคะพี่หมอ”

“คงไม่เป็นอะไรหรอกจ้ะ แต่เพื่อให้แน่ใจ พรุ่งนี้กลางพาเล็กไป 

โรงพยาบาลนะ พี่จะได้ตรวจดูให้ละเอยีด ถ้ามอีะไรจะได้ป้องกนัทนั”

“ได้ค่ะ พี่หมอคุยกับยายเล็กไปก่อนนะคะ กลางจะเข้าไปดูพี่ใหญ่

หน่อย ไม่รู้ว่าท�ากบัข้าวเสรจ็หรอืยงั” เธอมองเข้าไปในบ้าน ก่อนหนัมามอง

น้องสาวเมื่อรจนาเสนอตวัไปแทน

“เลก็เข้าไปดูเองดกีว่าค่ะ พี่กลางอยู่คุยกบัพี่หมอเถอะค่ะ”

“พี่ว่าเข้าไปพร้อมกันหมดเลยไม่ดีกว่าเหรอ” มัทนามองน้องสาว 

ด้วยความล�าบากใจ เธอรู้ว่าผู้เป็นน้องอยากให้เธอใกล้ชิดกับร่มธรรม  

เพราะอยากได้เขามาเป็นพี่เขย ทั้งที่เธอบอกหลายครั้งแล้วว่าไม่เคยคดิกบั

หมอหนุ่มมากไปกว่าพี่ชาย

“ไม่ดคี่ะ เลก็เข้าไปคนเดยีวดกีว่า พี่หมออุตส่าห์มาเยี่ยม พี่กลางอยู่

คุยเป็นเพื่อนพี่หมอเถอะค่ะ เดี๋ยวกับข้าวพร้อมแล้วเล็กจะให้น้อยมาเรียก

ค่ะ”

“จ้ะ แลว้แต่เลก็เถอะ” เธอยอมตามใจน้องสาวทั้งที่ไมเ่หน็ดว้ยเท่าไร

“คยุกนัให้สนกุนะคะพี่หมอ” รจนาหนัไปหลิ่วตาให้ร่มธรรม แล้วเดนิ

เข้าบ้านอย่างอารมณ์ด ีมทันามองตามอย่างอ่อนใจ ก่อนหนัมามองหมอหนุม่
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เมื่อเขาพูดขึ้น

“ยายเลก็ดูร่าเรงิดนีะ”

“เฉพาะเวลาอยู่ต่อหน้าเราค่ะ เวลาอยู่คนเดยีวแกจะเศร้าซมึ กลาง

กบัพี่ใหญ่ต้องผลดักนัอยู่เป็นเพื่อนแกตลอดเวลา” หญงิสาวเอ่ยเสยีงเศร้า 

ร่มธรรมดงึมอืเธอไปกุมไว้แล้วพูดให้ก�าลงัใจ

“บาดแผลทุกอย่างต้องใช้เวลารกัษา กลางเป็นคนเข้มแขง็ พี่เชื่อว่า

กลางต้องพายายเลก็ผ่านเรื่องร้ายครั้งนี้ไปได้”

“บางครั้งกลางก็เหนื่อยค่ะ การดูแลครอบครวัไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย

นะคะพี่หมอ”

“พี่เข้าใจ พี่อยากช่วยแบ่งเบาภาระของกลาง ถ้ากลางจะให้โอกาสพี่

บา้ง” เขาสบตาเธอ มทันามองตอบ ร่มธรรมเป็นคนด ีแต่ความรกัมนับงัคบั

กนัไม่ได้

“กลางขอบคุณพี่หมอมาก แต่กลาง...” เธอยังพูดไม่ทันจบ เสียง 

กรดีร้องอย่างตกใจของบุษบากด็งัขึ้นเสยีก่อน

“ยายเลก็!”

“เสยีงพี่ใหญ่ ต้องเกดิเรื่องขึ้นแน่ๆ ค่ะ”

มัทนารีบวิ่งเข้าไปในบ้าน ภาพที่เห็นท�าให้เธอชาไปทั้งตัว บุษบานั่ง

ประคองรจนาอยู่บนพื้นหน้าบนัได ท่อนขาของเดก็สาวเปื้อนเลอืดแดงฉาน

“เกดิอะไรขึ้นคะพี่ใหญ่ ยายเลก็เป็นอะไรคะ” เธอรบีวิ่งเข้าไปหาพี่สาว

“ยายเลก็ตกบนัได พี่วิ่งมารบัแล้ว แต่พี่มาไม่ทนั” บุษบาตอบด้วย

น�้าตานองหน้า มัทนารับตัวน้องสาวมาไว้ในอ้อมแขนและเขย่าตัวเด็กสาว

เบาๆ

“เลก็พูดกบัพี่ส ิอย่าเป็นอะไรนะ”

“พี่กลาง ช่วยลูกของเล็กด้วย” รจนาเอ่ยด้วยสีหน้าเจ็บปวด ก่อน

หมดสตไิปในอ้อมแขนเธอ

“ยายเล็ก!” มัทนาร้องเรียกน้องสาว ก่อนหันไปมองร่มธรรมเมื่อ 
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หมอหนุ่มพูดขึ้นด้วยน�้าเสยีงเคร่งเครยีด

“รบีพายายเลก็ไปโรงพยาบาลเถอะ อาการแกไม่ค่อยดเีลย”

“พี่หมออุม้ยายเลก็นะคะ กลางจะไปเอารถ” เธอสง่ตวันอ้งสาวให้เขา

“ไม่ต้องหรอก ไปรถพี่สะดวกกว่า แล้วค่อยให้พฤกษ์ขบัรถตามไป

ทหีลงั” ร่มธรรมอุ้มเดก็สาวขึ้นจากพื้น แล้วก้าวยาวๆ ไปที่รถยนต์ของตน 

โดยมมีทันากบับุษบาวิ่งตามไป

มทันาเดนิกลบัไปกลบัมาอย่างร้อนใจ เวลาผ่านไปร่วมสองชั่วโมงแล้ว 
แต่รจนายังไม่ออกจากห้องฉุกเฉินเลย เธอไม่รู้ว่าอาการของน้องสาวหนัก

แค่ไหน แต่ภาพเลือดแดงฉานยังติดตาเธอไม่หาย น้องสาวเธอเป็นคน

เรยีบร้อย ยิ่งท้องยิ่งระวงัตวั ท�าไมถงึตกบนัไดได้

“ยายกลาง” บษุบาร้องเรยีกเสยีงเครอื มทันาเดนิไปทรุดตวัลงนั่งข้าง

พี่สาว แล้วจบัมอืผู้เป็นพี่มากุมไว้

“มอีะไรคะพี่ใหญ่”

“ยายเล็กกับลูกจะเป็นอะไรมากหรือเปล่า ท�าไมตาหมอไม่ออกมา

เสยีท”ี

“ไม่เป็นอะไรมากหรอกค่ะ เดี๋ยวพี่หมอกค็งออกมาแลว้ พี่ใหญท่�าใจ

ให้สบายนะคะ” เธอยิ้มให้ก�าลังใจพี่สาว บุษบาส่ายหน้า แล้วเริ่มร้องไห้ 

อกีครั้ง

“แต่มันนานแล้วนะ พี่กลัวเหลือเกินกลาง ถ้ายายเล็กเป็นอะไรไป  

พี่จะบอกพ่อกบัแม่ว่ายงัไง”

“อย่าเพิ่งคดิมากเลยค่ะ พี่หมอออกมาแล้ว เราไปหาพี่หมอกนัเถอะ

ค่ะ” มทันาชี้ไปที่ห้องฉุกเฉนิเมื่อเหน็ร่มธรรมเดนิออกมา บุษบาหนัไปมอง

แล้วรบีเดนิเข้าไปหาเขา ก่อนถามอย่างร้อนใจ

“ยายเลก็เป็นยงัไงบ้างตาหมอ”

“ครรภ์เป็นพษิครบั เราต้องยุตกิารตั้งครรภ์ ไมง่ั้นจะเป็นอนัตรายถงึ
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ชวีติ” เขาตอบเสยีงเครยีด บุษบายกมอืปิดหน้าแล้วร้องไห้โฮทนัที

“โธ่...ยายเลก็ ท�าไมถงึโชคร้ายแบบนี้”

“อย่าร้องไห้ค่ะพี่ใหญ่ ไปนั่งก่อนนะคะ เดี๋ยวกลางคุยกบัพี่หมอเอง” 

มทันาประคองพี่สาวไปนั่ง ก่อนหนัมาถามหมอหนุม่ “ยายเลก็ตกบนัไดไม่ใช่

เหรอคะ ท�าไมพี่หมอถงึบอกว่าครรภ์แกเป็นพษิ แล้วเป็นได้ยงัไงคะ เพราะ

ที่ผ่านมาแกก็ดูปกติดี เพิ่งมีสองสามวันนี้เองที่แกบ่นว่าปวดหัว แต่พอได้

นอนพกักห็าย”

“เรายงัไม่รู้สาเหตุที่แท้จรงิของโรคนี้ ในกรณขีองยายเลก็มนัเกดิขึ้น

เร็วมาก ที่แกปวดหัวเพราะความดันโลหิตขึ้นสูง แล้วยังมาพลัดตกบันได

อีก พี่จ�าเป็นต้องเอาเด็กออกเดี๋ยวนี้ กลางต้องเลือกว่าจะเก็บใครไว้”  

ร่มธรรมสบตาเธอ หญงิสาวมองตอบก่อนปฏเิสธเสยีงเข้ม

“กลางไม่เลอืก ทั้งสองคนจะต้องปลอดภยั เข้าใจไหมคะพี่หมอ”

“ได้ พี่จะท�าให้ดทีี่สุด” หมอหนุ่มรบัค�าด้วยสหีน้าล�าบากใจ แล้วเดนิ

กลบัเข้าห้องฉุกเฉนิ

มัทนามองตามอย่างทุกข์ใจ เสียงร�่าไห้ของบุษบายังดังอยู่ข้างหลัง 

เธอกอ็ยากร้องไห้เหมอืนกนั แต่ท�าแบบนั้นไม่ได้ เพราะถ้าเธอร้องไห้อกีคน 

ใครจะดูแลพี่สาวกบัน้องสาวของเธอ

เด็กสาวที่มัทนาเห็นผ่านกระจกห้องไอซียูไม่เหมือนน้องสาวของเธอ
เลย รจนาสดใสเหมอืนกุหลาบแรกแย้ม แต่เดก็สาวคนนี้เหมอืนดอกไม้ที่

ถูกน�้าร้อนรดจนเหี่ยวเฉา หลงัการผ่าตดัท�าคลอดอย่างเร่งด่วน หลานชาย

ของเธอปลอดภัย แต่น�้าหนักน้อยเพราะคลอดก่อนก�าหนด ส่วนรจนาไม่

โชคดเีท่าลูกชาย เดก็สาวกลายเป็นเจ้าหญงินทิรา เพราะภาวะครรภ์เป็นพษิ

เฉยีบพลนั ท�าให้ความดนัโลหติสูงจนเลอืดออกในสมอง

มทันาขบกรามด้วยความแค้นใจ รจนาไม่เคยพูดถงึพ่อของเดก็ เธอ

ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่กรุงเทพฯ แต่เธอจะหาค�าตอบให้ได้ ผู้ชายสารเลว 
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คนนั้นต้องรบัผดิชอบ เพราะเขาเป็นสาเหตุของเรื่องเลวร้ายทั้งหมดนี้

“พี่จะพาผู้ชายคนนั้นมาขอโทษเธอ รอพี่ก่อนนะเลก็” เธอสญัญากบั

น้องสาว แล้วเดนิไปหาพี่สาวที่ห้องเดก็อ่อน บุษบายนืเกาะผนงักระจกมอง

หลานชาย พี่สาวของเธอไม่ร้องไห้แล้ว แต่สหีน้ายงัเตม็ไปด้วยความทุกข์

“พี่ใหญ่” เธอเรยีกพี่สาว

“ยายกลาง” บุษบาหนัมามอง

“หลานเป็นยงัไงบ้างคะพี่ใหญ่” เธอถามพลางมองหลานชาย เดก็น้อย 

หน้าตาน่าเกลยีดน่าชงั ผวิขาว จมูกโด่ง ผมด�าขลบั พ่อของแกคงหน้าตาดี

ไม่น้อยเลย

“ตอนนี้อยู่ในตู้อบ สุขภาพค่อนข้างแข็งแรง แต่ตัวเล็กไปหน่อย  

ยายเลก็เป็นยงัไงบ้าง”

“ยังไม่ฟื้นค่ะ” มัทนาตอบเสียงเศร้า สมองของรจนาบอบช�้ามาก  

สิ่งที่ท�าได้ตอนนี้คอืรอให้เดก็สาวฟื้นขึ้นมาเอง

“โธ่ ยายเลก็ ท�าไมถงึเคราะห์ร้ายแบบนี้นะ” บุษบาพมึพ�าเสยีงเครอื 

แล้วท�าท่าจะร้องไห้อกีหลงัจากที่ร้องมาแล้วทั้งวนั

“กลางจะเข้ากรุงเทพฯ สักสามสี่วนั ฝากพี่ใหญ่ดูแลยายเล็กกบัลูก

ด้วยนะคะ” เธอรบีบอกเรื่องของตวัเอง เพราะถ้ารอจนพี่สาวร้องไห้อกีรอบ 

วนันี้เธอคงไม่ได้เข้ากรุงเทพฯ แน่

“กลางจะไปท�าอะไร ตอนนี้บ้านเราก�าลงัยุ่งๆ ให้พฤกษ์ไปแทนไม่ได้

เหรอ”

“ไม่ได้ค่ะ กลางต้องไปตดิต่อลูกค้าคนส�าคญั พี่ใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วง

นะคะ เสรจ็ธุระแล้วกลางจะรบีกลบัมา”

“เอาพฤกษ์ไปด้วยสิ มีอะไรจะได้ช่วยกัน” บุษบาแนะน�าด้วยความ

เป็นห่วง แต่มทันากเ็ป็นห่วงพี่สาวเช่นกนั จงึปฏเิสธค�าแนะน�าของผู้เป็นพี่

ไป

“ไม่ต้องหรอกค่ะ กลางไปคนเดยีวได้ ให้พฤกษ์อยู่เป็นเพื่อนพี่ใหญ่
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ดกีว่าค่ะ”

“ตามใจกลางกแ็ล้วกนั ขบัรถดีๆ  นะ ไม่ต้องเป็นห่วงยายเลก็ พี่จะ

ดูแลน้องเอง”

“ขอบคุณค่ะพี่ใหญ่ เสร็จงานแล้วกลางจะรีบกลับมา” มัทนาก้มลง

กอดพี่สาว แล้วเดนิออกจากโรงพยาบาล



๓

มัทนาหยุดยืนหน้าห้องพักของน้องสาว แล้วหยิบกุญแจออกมา 
ไขประตู ความจรงิคอนโดมเินยีมห้องนี้เคยเป็นห้องของเธอมาก่อน แต่พอ

เธอเรยีนจบย้ายกลบัไปอยู่บ้าน เธอจงึให้รจนาเข้ามาพกัแทน เพราะที่นี่อยู่

ใกล้กบัมหาวทิยาลยัของน้องสาว

แสงไฟในห้องนอนสว่างขึ้น มทันาดนัประตูปิด แล้วเดนิไปหยุดยนื

กลางห้อง รจนาชอบตุ๊กตามาก ห้องพักของเด็กสาวจึงมีตุ๊กตาแบบต่างๆ 

วางอยูเ่ตม็ไปหมด โดยเฉพาะตุก๊ตาหมสีขีาวที่วางอยูข้่างหมอน เธอจ�าได้ว่า

มนัเป็นตวัโปรดของน้องสาว

มัทนาทรุดตัวลงนั่งบนเตียง รจนาเป็นเด็กดีมาตลอด อีกสองป ี

เดก็สาวจะเรยีนจบแล้วกลบับ้านไปช่วยเธอดูแลไร่หอมกลางพนา ทุกอย่าง

วางแผนไว้อย่างสวยงาม แต่ผูช้ายเลวๆ คนนั้นกลบัท�ามนัพงัจนไม่เหลอืชิ้น

ด ีเธอจะตามหาหมอนั่นให้พบแล้วให้เขาชดใช้อย่างสาสม

เสยีงเคาะประตูดงัขึ้น มทันาเดนิไปเปิด ก่อนเลกิคิ้วอย่างประหลาด

ใจ เมื่อพบเด็กสาวรุ่นราวคราวเดียวกับน้องสาวยืนรออยู่หน้าประตูด้วย
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ท่าทางไม่มั่นใจ

“มอีะไรหรอืเปล่าจ๊ะ”

“หนมูาหาเลก็ค่ะ เลก็อยูห่รอืเปล่าคะ” เดก็สาวมองข้ามไหล่เธอเข้าไป

ในห้อง หล่อนคงเหน็ไฟในห้องเปิด จงึคดิว่ารจนากลบัมาแล้ว

“เข้ามาข้างในก่อนส ิฝุ่นเยอะไปหน่อยนะ พี่ยงัไม่ได้ท�าความสะอาด

เลย” มทันาเดนิน�าไปที่ชดุรบัแขกมมุห้อง เธอเชญิเดก็สาวนั่งบนเก้าอี้ตวัหนึ่ง 

ก่อนทรุดตวัลงนั่งบนเก้าอี้อกีตวั

“หนูเป็นเพื่อนกบัเลก็เหรอ”

“ค่ะ” หล่อนพยกัหน้า “พี่คงเป็นพี่กลางใช่ไหมคะ”

“ใช่จ้ะ ขอโทษด้วยนะ พี่เพิ่งมาถงึ เลยไม่มนี�้ามารบัรอง” มทันายิ้ม

ให้เดก็สาว หล่อนคงสนทิกบัรจนาไม่น้อยจงึรู้จกัเธอด้วย

“ไม่เป็นไรค่ะ เล็กไม่ได้มาด้วยเหรอคะ” เด็กสาวมองไปรอบห้อง 

สงสยัจะมธีุระส�าคญักบัรจนา ถงึถามหาน้องสาวของเธอบ่อยครั้ง

“เลก็ไม่สบายจ้ะ ตอนนี้รกัษาตวัอยู่ที่บ้าน” มทันาตอบตามตรง แต่

เว้นรายละเอียดปลีกย่อยไว้ เพราะเรื่องของรจนาไม่สมควรให้คนนอกรู้ 

มากนกั

“เลก็ป่วยเป็นอะไรคะ อาการหนกัหรอืเปล่า” เดก็สาวถามอย่างตกใจ 

มทันายกมอืโบกไปมา แล้วตอบให้หล่อนคลายกงัวล

“ไม่หนกัหรอกจ้ะ แค่โรคประจ�าตวัเท่านั้น แต่ต้องพกัรกัษาตวันาน

หน่อย หนูมาหาเลก็มธีุระอะไรหรอืเปล่าจ๊ะ”

“เล็กไม่ได้ไปเรียนหลายเดือน ทางมหาวิทยาลัยก�าลังจะคัดชื่อเล็ก

ออก หนูอยากให้เลก็ไปดรอปเรยีนไว้ก่อนค่ะ”

“ขอบใจนะ เดี๋ยวพรุง่นี้พี่จะไปจดัการเอง” เธอรบัปากแล้วชวนคยุต่อ 

“หนูรู้จกักบัเลก็มานานหรอืยงั” 

“ตั้งแต่ปีหนึ่งค่ะ เราเรยีนเอกเดยีวกนั”

“ปกตเิลก็เป็นยงัไงบ้าง มปีัญหาเรื่องการเรยีนหรอืว่าเรื่องเพื่อนบ้าง
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ไหม” เธอถามอ้อมๆ ก่อน เดก็สาวขมวดคิ้วครุ่นคดิก่อนจะส่ายหน้า

“ไม่นี่คะ เลก็เรยีนเก่ง นสิยัเรยีบร้อย เพื่อนๆ ชอบเลก็ทุกคนค่ะ”

“เลก็มแีฟนหรอืเปล่า” เธอถามค�าถามส�าคญั เดก็สาวชะงกัไปทนัท ี

ก่อนปฏเิสธอย่างมพีริุธ

“หนูไม่ทราบค่ะ หนูเสียบหม้อหุงข้าวทิ้งไว้ ขอตัวกลับห้องก่อนนะ

คะ”

“เดี๋ยวก่อนสิจ๊ะ” เธอคว้ามือเด็กสาวไว้ “พี่เป็นพี่สาวของเล็ก หนูรู้

อะไรกเ็ล่าให้พี่ฟังเถอะ ไม่ต้องกลวัเลก็โกรธหรอก”

“หนูไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกค่ะ เพราะเล็กไม่ค่อยเล่าเรื่องส่วนตัวให้

ใครฟัง ยิ่งพกัหลงัๆ เราไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยกนั เพราะ...”

“เพราะอะไรจ๊ะ” เธอคาดคั้น เดก็สาวก้มหน้าหลบตาและตอบเสยีง

เบา

“เพราะเลก็มเีพื่อนชายมารบัส่งค่ะ”

“หนูรู้ไหมว่าเขาเป็นใคร”

“ไม่รู้ค่ะ แต่หนูเหน็เขาส่งดอกไม้กบัของขวญัมาให้เลก็บ่อยๆ พี่ลอง

หาการ์ดมาอ่านดู อาจจะเจอชื่อเขากไ็ด้ หนูขอตวักลบัก่อนนะคะ” เดก็สาว

ตดับทแล้วเดนิออกจากห้องโดยไม่เหลยีวมามองเธออกีเลย

มทันาลกุจากเก้าอี้ไปปิดประต ูเดก็สาวต้องรูแ้น่ๆ ว่าผูช้ายคนนั้นเป็น

ใคร แต่กลวัอะไรสกัอย่างจงึไม่ยอมบอกเธอ หญงิสาวมองไปรอบๆ แล้ว

ลงมอืค้นห้องของน้องสาว โดยเริ่มจากโต๊ะเครื่องแป้ง ในลิ้นชกัโต๊ะเครื่อง-

แป้งเธอพบเครื่องประดบัหลายชิ้น แต่ละชิ้นรจนาไม่น่าจะซื้อเองได้ เพราะ

ราคาไม่ใช่ถูกๆ เลย

“ท่าทางจะรวย” หญิงสาวแบะปากอย่างรังเกียจ แล้วเดินไปเปิด 

ลิ้นชกัหวัเตยีง เธอพบอลับมัรปูกบัสมดุบนัทกึเล่มหนึ่ง เธอหยบิอลับมัออก

มาเปิดดู รูปถ่ายส่วนใหญ่เป็นรูปของรจนากบัเพื่อนผู้หญงิ ยกเว้นรูปถ่าย

ใบสุดท้ายที่เป็นรูปของผู้ชายคนหนึ่ง เขาเป็นชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลา  
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ผิวขาวสะอาดเกลี้ยงเกลา เธอดึงรูปถ่ายออกมาพลิกดูด้านหลัง แล้วอ่าน

ข้อความที่เขยีนไว้เบาๆ

“อาจารย์พรรษกร เพชรธ�ารง ที่มหาวทิยาลยั”

มทันาวางรปูถ่ายลงบนหวัเตยีง แล้วหยบิสมดุบนัทกึของนอ้งสาวมา

เปิดอ่าน ช่วงแรกๆ ของบนัทกึรจนาเล่าเรื่องเพื่อน เรื่องการเรยีน และเรื่อง

กิจกรรมในมหาวิทยาลัย เธอเปิดอ่านไปเรื่อยๆ ก่อนสะดุดตากับชื่อของ

ผู้ชายในรูปถ่ายเมื่อครู่

“อาจารย์พรรษกร” เธอรบีอ่านต่ออย่างสนใจ รจนาพบผู้ชายคนนี้ที่

มหาวทิยาลยั เขามาบรรยายพเิศษให้นกัศกึษาฟัง ก่อนพบกนัอกีครั้งอย่าง

ไม่ตั้งใจ เพราะเขาเกือบขับรถเฉี่ยวน้องสาวของเธอ หลังจากนั้นทั้งสองก็

ตดิต่อกนัเรื่อยมา ช่วงแรกเตม็ไปด้วยความสุข เดก็สาวล่องลอยอยู่ในห้วง

รัก แต่หน้าสุดท้ายกลับเปรอะเปื้อนด้วยคราบน�้าตา รจนาตั้งท้องกับเขา  

เดก็สาวไปหาเขาที่ท�างาน แต่ต้องกลบัมาด้วยความเสยีใจ

มทันาโยนสมดุบนัทกึทิ้งลงบนเตยีงอย่างรงัเกยีจ ไมต้่องอา่นต่อเธอ

กร็ูว่้าเกดิอะไรขึ้น ผูช้ายสารเลวคนนี้ไม่ยอมรบัผดิชอบรจนา เดก็สาวจงึต้อง

หอบลูกในท้องกลบัไปอยู่บ้าน เธอหยบิรูปถ่ายขึ้นมาดูอกีครั้ง ก่อนพมึพ�า

เสยีงลอดไรฟันด้วยความแค้น

“นายพรรษกร เพชรธ�ารง”

โรงอาหารในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง มัทนาเดินถือจานอาหาร 
มองหาที่นั่ง เธอมาท�าเรื่องขอพักการเรียนให้น้องสาว หลังจากจัดการ 

ทุกอย่างเรยีบร้อยแล้วเธอจงึแวะมาหาข้าวกลางวนักนิ หญงิสาวทรุดตวัลง

นั่งบนเก้าอี้ว่างใกล้กับนักศึกษาสาวกลุ่มหนึ่ง เมื่อดูจากหนังสือเรียนที่วาง

อยู่บนโต๊ะ พวกหล่อนน่าจะเป็นเพื่อนร่วมคณะกบัน้องสาวของเธอ

“เธอรู้ข่าวรจนาหรอืยงั” เดก็สาวคนหนึ่งพูดขึ้น

มทันาชะงกัมอืที่ก�าลงัตกัอาหารใส่ปาก เธอเหลอืบตาไปมองเดก็สาว
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คนนั้น หล่อนเป็นเดก็สาวหน้าตาสะสวย ผมยาวดดัเป็นลอนเหมอืนตุ๊กตา 

แต่แต่งหน้าจัดเกินวัยไปหน่อย เธอตักอาหารกินพลางเงี่ยหูฟังเด็กสาว 

กลุ่มนั้นไปด้วย เพราะสงสยัว่าพวกหล่อนก�าลงัพูดถงึน้องสาวของตน

“ข่าวอะไร รจนากลบัมาเรยีนแล้วเหรอ” เดก็สาวผมสั้นถาม

“เรียนอะไรกัน สายของฉันบอกว่าพี่สาวของรจนาเพิ่งมาขอดรอป

เรียนเมื่อไม่ถึงชั่วโมงนี่เอง” เด็กสาวหน้าสวยตอบเสียงแหลม เด็กสาวใน

กลุ่มมองหน้ากนั ก่อนเดก็สาวสวมแว่นตาจะพูดประชดผู้เป็นเพื่อน

“ไม่ถงึชั่วโมง เธอมสีายเป็นแมลงวนัหรอืไง ถงึได้รู้เรว็นกั”

“ช่างฉันเถอะน่า มาพูดเรื่องรจนาดีกว่า พวกเธอคิดว่าเกิดอะไรขึ้น

กบัหล่อน” เดก็สาวหน้าสวยตั้งค�าถามกบัเพื่อนๆ เดก็สาวผมสั้นขมวดคิ้ว

ครุ่นคดิ ก่อนส่ายหน้าอย่างจนปัญญา

“ใครจะไปรู้ล่ะ จู่ๆ หายตวัไปแบบนี้ ถ้าไม่ป่วยหนกักค็งท้องแก่ใกล้

คลอดมั้ง”

“ฉนัว่าข้อหลงั” เดก็สาวสวมแว่นตาเอ่ยขึ้น

“ท้องแก่เหรอ” เดก็สาวผมสั้นเอ่ยอย่างตกใจ

“ใช่” เดก็สาวหน้าสวยพยกัหน้าเหน็ด้วย

“ท�าไมเธอมั่นใจนกั” เดก็สาวผมสั้นถาม

“พวกเธอจ�าไม่ได้เหรอว่าก่อนหายตวัไป รจนาควงอยูก่บัใคร” เดก็สาว

หน้าสวยตั้งค�าถามกบัเพื่อนๆ อกีครั้ง

“อาจารย์พรรษกร” สองสาวตอบพร้อมกนั

“ใช่ ใครๆ กร็ู้ว่าเขาชอบฟันแล้วทิ้ง อ่อนต่อโลกอย่างรจนาจะเหลอื

เหรอ” เดก็สาวหน้าสวยเอ่ยยิ้มๆ เดก็สาวผมสั้นถอนใจเบาๆ แล้วเอ่ยด้วย

ความเหน็ใจ

“น่าสงสารเนอะ”

“น่าสมเพชมากกว่า ถ้ารู้จักเจียมตัวเสียบ้างคงไม่ต้องเป็นแบบนี้

หรอก” เดก็สาวหน้าสวยยิ้มเยาะ
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“นั่นส”ิ เดก็สาวสวมแว่นเหน็ด้วย “วนัก่อนฉนัเหน็เขาไปป้ออยู่แถว

คณะอกัษรฯ ไม่รู้ว่าไปถูกตาต้องใจใครอกี แคซาโนวาตวัพ่อจรงิๆ เลย”

มทันาลกุเดนิออกไป ความหวิหดหายไปหมดแล้ว เหลอืแต่ความแค้น

ที่สุมแน่นอยู่ในอก

ลานจอดรถหน้าคณะอักษรศาสตร์ มัทนาจอดรถโฟร์วีลใต้ร่มไม้  
เด็กสาวกลุ่มนั้นบอกว่านายพรรษกรชอบมาป้ออยู่แถวนี้ ถ้าเรื่องที่พวก

หล่อนพูดเป็นความจริง เธอคงได้เห็นหน้าหมอนั่นในวันนี้ หญิงสาวดับ

เครื่องยนต์ แล้วหยบิโทรศพัท์มอืถอืมาค้นข้อมูลของเขา พรรษกร เพชร-

ธ�ารง เป็นทายาทของนายพมิขุและคณุหญงิแขไข เพชรธ�ารง พ่อของเขาเป็น

เจ้าของบริษัทไดมอนด์เจมส์ ซึ่งผลิตและจ�าหน่ายเครื่องประดับชั้นน�าของ

เมืองไทย โดยมีสาขาอยู่ในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และขยายตลาดไปยัง

ยุโรปและอเมรกิาอกีหลายสาขา

“เงนิไม่ช่วยท�าให้นสิยัดขีึ้นเลย” หญงิสาวแบะปากอย่างรงัเกยีจแล้ว

อ่านข้อมลูของเขาต่อ พรรษกรจบปรญิญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์จากอเมรกิา 

พอเรียนจบก็กลับมาช่วยพ่อบริหารกิจการของครอบครัว เขามาบรรยาย

พเิศษที่มหาวทิยาลยัแห่งนี้เป็นครั้งคราว เขามขี่าวกบัผู้หญงิหลายคน แต่

ยงัไม่ตกลงปลงใจกบัใครสกัคน

“มกัมาก” มทันาปิดหน้าจอโทรศพัท์มอืถอือย่างหงุดหงดิ ยิ่งอ่านยิ่ง

อยากฆ่าคน เธออยากรู้จรงิๆ ว่ารจนาเหน็อะไรดใีนตวัหมอนี่ ถงึได้ลดตวั

ลงไปคบหาด้วย หญงิสาวก้มมองนาฬิกาข้อมอื เธอนั่งรอเขามาร่วมชั่วโมง

แลว้ แต่ยงัไม่เหน็แม้แต่เงาของเขา สงสยัต้องกลบัไปตั้งหลกัที่ห้องพกัก่อน 

แล้วพรุ่งนี้ค่อยไปดูลาดเลาที่บรษิทัไดมอนด์เจมส์

มทันาตดิเครื่องยนต์ก�าลงัจะเคลื่อนรถออกจากลานจอด แต่เหลอืบ

ไปเห็นรถสปอร์ตสีเขียวสดแล่นตรงมาเสียก่อน รถสปอร์ตคันนั้นแล่นมา

จอดข้างรถของเธอ ก่อนชายหนุ่มที่เธอนั่งรอมาร่วมชั่วโมงจะเปิดประตูก้าว
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ลงมา ตัวจริงของพรรษกรดูดีกว่าในรูปถ่ายหลายเท่า เขามีรูปร่างสูงโปร่ง

แข็งแรง ใบหน้าหล่อเหลาคมคาย เมื่อรวมกับเสื้อผ้าราคาแพงที่สวม  

รถสปอร์ตหรูหราที่ขบั หมอนี่จงึเป็นกบัดกัเดก็สาวหน้าโง่ชั้นดี

“นนี่า” เขาโบกมอืให้เดก็สาวหน้าตาสะสวยคนหนึ่ง หล่อนยิ้มกว้าง

ด้วยความดใีจแล้วเดนิแกมวิ่งมาหาเขา ก่อนถามเสยีงหวาน

“รอนานไหมคะคุณพอล”

“ไม่นานครบั” เขาเปิดประตูรถหยบิช่อดอกไม้ส่งให้หล่อน “ดอกไม้

ส�าหรบัคนพเิศษของผม”

“ขอบคุณค่ะคุณพอล” เดก็สาวรบัมากอดด้วยท่าทางดใีจ ก่อนเขย่ง

เท้าหอมแก้มเขา

มัทนาเบิกตาอย่างตกใจ พวกเขากล้าท�าขนาดนี้ทั้งที่อยู ่ ใน

มหาวทิยาลยั เธอไม่อยากคดิเลยว่าเมื่ออยูก่นัตามล�าพงั พวกเขาจะท�าอะไร

กนับ้าง

“ไปกนัดกีว่าครบั ผมจองโต๊ะไว้แล้ว เดี๋ยวรถจะตดิ” เขาเปิดประตู

รถให้เดก็สาว หล่อนก้าวเข้าไปนั่งแล้วเงยหน้ายิ้มหวานให้เขา

“ขอบคุณค่ะคุณพอล”

“ด้วยความยนิดคีรบั” เขายิ้มตอบแล้วเดนิไปประจ�าที่คนขบั ก่อนขบั

รถออกจากมหาวทิยาลยั โดยมรีถยนต์ของมทันาแล่นตามไป

มัทนาเงยหน้ามองคอนโดมิเนียมหรูตรงหน้า หลังจากพรรษกรพา 
เด็กสาวไปกินอาหารเย็นแล้ว เขาก็พาหล่อนมาที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้  

ชายหนุ่มเปิดประตูรถก้าวลงมา แล้วเดินอ้อมไปเปิดประตูรถให้เด็กสาว 

ก่อนทั้งคู่จะเดนิควงแขนกนัเข้าไปในคอนโดมเินยีม

“จิ้งจอกสังคม” เธอมองตามด้วยความเกลียดชัง ก่อนหันมามอง 

ด้านข้างเมื่อพนกังานรกัษาความปลอดภยัของคอนโดมเินยีมเคาะกระจกรถ

เธอ
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“มอีะไรเหรอคะ” หญงิสาวลดกระจกลงถาม

“จอดรถตรงนี้ไม่ได้นะครบั” เขาตอบอย่างสุภาพ

“ขอโทษค่ะ พอดมีาพบเพื่อน แต่จ�าเบอร์ห้องไม่ได้ เลยจะโทร. ให้

ลงมารบั” เธอยกโทรศพัท์มอืถอืให้เขาดู ชายหนุ่มพยกัหน้าเข้าใจ แล้วชี้ไป

ที่ลานจอดรถด้านใน

“ถ้างั้นรบกวนไปจอดตรงโน้นนะครบั จะได้ไม่เกะกะผูเ้ข้าพกัคนอื่น”

“ขอบคณุค่ะ” มทันายิ้มให้เขา ชายหนุม่ยิ้มตอบ แล้วหนัไปมองเพื่อน

ร่วมงานเมื่อผู้เป็นเพื่อนวิ่งเข้ามาชวนคุย

“เอง็เหน็หรอืเปล่า คนใหม่ว่ะ แจ่มไปเลย” เขาพยกัพเยดิไปที่พรรษกร

กบัเดก็สาวคนนั้น

“เหน็ส ิแต่ละวนัไม่เคยซ�้าหน้า โคตรน่าอจิฉาเลย”

“คนนี้เซก็ซี่ได้ใจข้ามาก ไม่เหมอืนคนก่อน จดืชดืเหมอืนน�้าเปล่า”

“แต่ข้าชอบคนก่อนมากกว่า ดเูดก็ๆ ใสๆ น่ารกัด ีคนนี้เปรี้ยวเกนิไป 

กลัวเข็ดฟันว่ะ” เขาจบค�าพูดด้วยเสียงหัวเราะ ก่อนผู้เป็นเพื่อนจะหัวเราะ

ตามอย่างขบขนั

มทันาหน้าตงึขึ้นมาทนัท ี เธอหวงัว่าหนึ่งในผู้หญงิที่ทั้งสองพูดถงึจะ

ไม่มรีจนารวมอยู่ด้วย แต่ความจรงิจะโกรธพวกเขาคงไม่ได้ เพราะพวกเขา

แค่พูดตามที่เห็น ดังนั้นคนที่เธอควรโกรธที่สุดคือนายพรรษกร จิ้งจอก

สงัคมในคราบไฮโซ

“อ้าว ยงัไม่ไปอกีเหรอคุณ” เขาเพิ่งนกึได้ว่าเธออยู่ด้วย

“ฉนัไม่จอดแล้วค่ะ พอดจี�าคอนโดฯ ผดิ ขอบคุณนะคะ” หญงิสาว

ขบัรถออกจากคอนโดมเินยีม วนันี้เธอเหน็มามากพอแล้ว ขนือยู่ต่อคงได้

บุกขึ้นไปฆ่าหมอนั่นแน่



๔

ร้านเพชร ‘Diamond Gems’ มสีาขาในเมอืงไทยทั้งหมดห้าสาขา 
สามสาขาอยูใ่นกรงุเทพฯ อกีสองสาขาอยูท่ี่เชยีงใหม่และภเูกต็ สาขาที่มทันา

ยนือยูต่อนนี้ตั้งอยูใ่นศนูย์การค้าใหญ่ใจกลางเมอืง ตวัร้านตกแต่งด้วยโทน

สีขาวและสีทองดูหรูหรา ทุกอย่างดูใหม่เอี่ยมเพราะเพิ่งเปิดได้ไม่ถึงสาม

เดือน ทั้งด้านหน้าและด้านในมีตู้กระจกใสจัดแสดงเครื่องประดับแยกไว้

เป็นชดุๆ มพีนกังานขายสวมเครื่องแบบสเีขยีวเข้มและสทีองประจ�าตามจดุ

ต่างๆ พนกังานแต่ละคนรูปร่างหน้าตาประกวดนางงามได้สบาย

มัทนากวาดตามองไปรอบๆ สาขานี้เป็นสาขาที่พรรษกรดูแลอย่าง 

เตม็ตวั เขาจะมาท�างานที่นี่ทกุวนั ถ้ามาตอนเช้าจะออกจากออฟฟิศตอนบ่าย

สองโมง แต่ถ้ามาตอนบ่ายจะอยู่จนถงึหนึ่งทุ่มตรง นบัว่าเป็นเสอืผู้หญงิที่

ขยนัท�างานคนหนึ่งทเีดยีว

“มอีะไรให้รบัใช้หรอืเปล่าคะ” พนกังานสาวคนหนึ่งเดนิเข้ามาถามเธอ 

มทันามองไปรอบๆ ก่อนชี้ไปที่ตู้กระจกแสดงแหวนเพชร

“ฉนัอยากได้แหวนใส่เล่นสกัวง ขอเดนิดูก่อนนะ”
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“แหวนของเรามีเยอะนะคะ หลายราคา หลายรูปแบบ ไม่ทราบว่า

อยากได้ราคาสักเท่าไหร่คะ” หล่อนถามอีกครั้ง ทั้งสีหน้าและแววตาดู 

ไม่ค่อยเชื่อว่าเธอจะมีปัญญาซื้อ เพราะสารรูปของเธอไม่เหมือนคนมีฐานะ

พอจะซื้อแหวนเพชรมาใส่เล่น

“ไม่รู้ส ิ ลองเอาบตัรนี่ไปเชก็ดูนะ คงพอซื้อได้สกัวงสองวง” เธอส่ง

บตัรเครดติให้พนกังานขาย หล่อนรบัไปตรวจสอบมลูค่าของบตัร ก่อนเดนิ

กลบัมาด้วยท่าทางที่เปลี่ยนไปเป็นคนละคน

“เชญิชมตามสบายเลยนะคะ แหวนของเราสวยๆ ทั้งนั้น มใีบรบัรอง

ทุกวงค่ะ”

“ขอบใจ” มทันารบับตัรเครดติมาถอืไว้ แล้วเดนิไปเลอืกแหวนเพชร 

โดยขอดูวงโน้นวงนี้ไปเรื่อยๆ เพื่อรอดูหน้าพรรษกรแบบใกล้ๆ เพราะเธอ 

รู้ว่าเขาจะมาท�างานตอนบ่าย ซึ่งตอนนี้ใกล้เวลาแล้ว

“สวัสดีค่ะคุณพอล” พนักงานสาวคนหนึ่งทักทายเสียงใส ก่อน

พนกังานคนอื่นๆ จะทกัทายตาม

มัทนาเหลียวไปมอง พรรษกรเดินเข้ามาในร้านเพชรพร้อมกับ 

หญงิสาวสวยจดัคนหนึ่ง เขาพยกัหน้าตอบพนกังานของตน ก่อนพาหญงิสาว

คนนั้นเดนิไปที่ห้องท�างานซึ่งอยู่ด้านใน

“เหน็ไหมเธอ”

“เหน็ส ิดาราด้วยนะ สวยชะมดัเลย” พอพ้นระยะได้ยนิของเจ้านาย

หนุ่ม สองพนักงานสาวก็ขยับเข้ามาหากัน แล้วเริ่มนินทาผู้เป็นนายอย่าง

เมามนั

มทันาขยบัเข้าไปใกล้ ตามองแหวน แต่หูฟังสองสาวอย่างสนใจ

“คุณพอลนี่แคซาโนวาตวัพ่อจรงิๆ เลย แต่ละวนัควงสาวไม่ซ�้าหน้า 

ขนาดมคีนที่หมายตาอยู่แล้วยงัไม่เลกิเจ้าชู้อกี”

“เธอคดิว่าลูกสาวรฐัมนตรเีตชติจะเอาคุณพอลอยู่เหรอ”

“อยู ่หรือไม่อยู ่ก็ต้องดูกันต่อไป แต่ฉันว่างานนี้ต้องสนุกแน่ๆ”  



40  l  กุ ห ล า บ ก า ม เ ท พ

หญงิสาวจบค�าพูดด้วยเสยีงหวัเราะ ก่อนผู้เป็นเพื่อนจะหวัเราะตาม

“ใช่ สนุกแน่ๆ” มัทนาพึมพ�ากับตัวเอง แล้วเดินออกจากร้านเพชร 

โดยบอกพนกังานสาวว่ายงัไม่ถูกใจแหวนเพชรวงใด

พรรษกรเดนิผวิปากเข้าบ้านอย่างอารมณ์ด ีวนันี้เขามนีดัรบัประทาน
อาหารเยน็กบัเพื่อนสาวคนส�าคญั จงึออกจากที่ท�างานเรว็กวา่ปกตเิพื่อกลบั

มาอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้า เขาพบบิดามารดานั่งดูโทรทัศน์อยู่ในห้องนั่งเล่น  

จงึเดนิเข้าไปทกัทายพวกท่าน

“สวสัดคีรบัคุณพ่อคุณแม่ อยู่กนัพร้อมหน้าเลยนะครบั”

“แม่กบัพ่ออยูบ้่านทกุวนันั่นแหละ ไม่เหมอืนแก บ้านช่องไม่ค่อยกลบั 

เดือนหนึ่งเอาหน้ามาให้พ่อแม่เห็นนับครั้งได้” มารดาตัดพ้ออย่างเคืองๆ  

เขาเดนิไปนั่งข้างท่านแล้วกอดเอวประจบ

“อารมณ์ไม่ดเีหรอครบั หงุดหงดิมากๆ ไม่ดตี่อสุขภาพนะครบั”

“ไม่ต้องมาพูดดีเลย แม่เป็นแบบนี้เพราะเรานั่นแหละ เรื่องเที่ยว 

ให้มนัเพลาๆ ลงบ้างได้ไหม”

“ผมเป็นผู้ชายนะครับ จะให้อยู่เหย้าเฝ้าเรือนเหมือนผู้หญิงได้ยังไง 

จริงไหมครับคุณพ่อ” เขาหันไปหาแนวร่วม แต่บิดาไม่เล่นด้วย ท่านรีบ

โบกมอืปฏเิสธ

“งานนี้พ่อไม่เกี่ยว ไม่ต้องมาหาพวกเลย”

“โธ่ คณุพ่อ ไม่ช่วยกนับ้างเลย” พรรษกรตดัพอ้บดิา ก่อนหนัไปมอง

มารดาเมื่อท่านพูดขึ้นด้วยน�้าเสยีงเคร่งขรมึ

“แม่ขอร้องเถอะนะพอล จะรักใครชอบใครก็เลือกสักคน ลอยไป 

ลอยมาแบบนี้แม่เป็นห่วงรู้ไหม”

“อกีไม่นานหรอกครบั ผมขอตวัไปอาบน�้าก่อนนะครบั เดี๋ยวออกไป

ดินเนอร์ไม่ทัน” ชายหนุ่มลุกขึ้นยืน แต่มารดาคว้าแขนไว้แล้วดึงให้นั่งลง 

ที่เดมิ
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“ดนิเนอร์กบัใครอกีล่ะ”

“เวธกา ทรพัย์ไพศาล ครบั” พรรษกรบอกมารดาตามตรง เวธกาเป็น

เพื่อนสาวคนล่าสุดที่เขาติดพันอยู่ หล่อนสวย ท�างานเก่ง เข้าสังคมเก่ง  

การศกึษาด ีฐานะด ีบดิาเป็นคนมอีทิธพิล หญงิสาวจงึเป็นตวัเลอืกต้นๆ ที่

เขาอยากลงหลกัปักฐานด้วย

“ลูกสาวรฐัมนตรเีตชติเหรอ” บดิาถามบ้าง ท่านท�าธุรกจิมานาน จงึ

รู้จกัคนมชีื่อเสยีงแทบทุกวงการ

“ครับ” ชายหนุ่มพยักหน้า บิดามองหน้าเขาแล้วเตือนด้วยความ 

เป็นห่วง

“เขาไม่ธรรมดานะ ลูกไปเล่นๆ กบัเขา ระวงัจะเดอืดร้อน”

“เพราะไม่ธรรมดานี่แหละครบั ผมถงึได้สนใจเธอ ผมไปอาบน�้าก่อน

นะครบั” เขาเอ่ยขอตวัอกีครั้ง แต่มารดาร้องห้ามไว้

“เดี๋ยวก่อนตาพอล แม่ยงัพูดไม่จบเลย”

“มอีะไรเหรอครบัคุณแม่”

“วันศุกร์นี้ตาแพทจะกลับมาเมืองไทย ลูกจะไปรับน้องกับแม่หรือ

เปล่า”

“ขอดูก่อนนะครบั ถ้าว่างกไ็ปครบั” พรรษกรตอบแบบแบ่งรบัแบ่งสู้ 

เขามีน้องชายคนหนึ่งชื่อพรรษชล แต่คนในครอบครัวจะเรียกว่าแพท แม้

จะเป็นพี่น้องกนั แต่ไม่ได้เตบิโตมาด้วยกนั เพราะมารดายกพรรษชลให้เป็น

ลกูบญุธรรมของน้าดจุดาวซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆ ตั้งแต่น้องชายเขาอายไุด้สาม

ขวบ เพราะสงสารที่น้องสาวมลีูกไม่ได้ ตอนพรรษชลอายุได้สบิขวบ สามี

ชาวอเมรกินัของน้าดุจดาวย้ายกลบัอเมรกิา น้าดุจดาวจงึพาเขาไปอยู่ที่โน่น

ด้วย ทั้งสองครอบครัวไปมาหาสู่กันเสมอเพื่อไม่ให้พรรษชลรู้สึกว่าถูก 

ทอดทิ้ง เขาเคยไปอยู่กับน้องชายนานถึงหกปีตอนเรียนปริญญาตรีและโท

ที่อเมรกิา

“นานๆ น้องจะกลับมาสักที พยายามท�าตัวให้ว่างหน่อยได้ไหม” 
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มารดาถามอย่างตดัพ้อ เขาลอบถอนใจแล้วรบัปากท่าน

“ตกลงครับ วันศุกร์นี้ผมจะไปรับตาแพทที่สนามบิน ผมไปอาบน�้า 

ได้แล้วใช่ไหมครบั”

“เดี๋ยว ยงัไปไม่ได้”

“อะไรอกีครบั” พรรษกรถามอย่างอ่อนใจ มารดาสบตาเขาและเอ่ย

ด้วยสหีน้าจรงิจงั

“แม่อยากให้ลกูแต่งงานด้วยความรกั ไม่ใช่ความเหมาะสมหรอืความ

ท้าทาย แม่อยากให้ลูกมคีวามสุข ไม่ใช่มคีวามส�าเรจ็แต่หาความสุขไม่ได้”

“ครบั ผมเข้าใจครบั ผมรกัแม่ครบั” ชายหนุ่มกอดเอวมารดา แล้ว

ซุกหน้ากบัไหล่ของท่าน แม้บางครั้งเขาจะน้อยใจที่ท่านชอบพูดถงึพรรษชล 

แต่เขารู้ว่าจรงิๆ แล้วท่านรกัเขาไม่น้อยไปกว่าน้องชายเลย

“ไปเถอะ เดี๋ยวลูกสาวรฐัมนตรจีะรอ” มารดาดนัตวัเขาออกห่าง

“ครบัแม่” พรรษกรหอมแก้มมารดาแล้วเดนิขึ้นห้อง บดิามารดาของ

เขาเป็นตัวอย่างของคนที่แต่งงานด้วยความรัก สามสิบปีที่อยู่ด้วยกันมา 

พวกท่านไม่เคยหยดุรกักนัแม้แต่วนัเดยีว เขาอยากเป็นเหมอืนพวกท่าน แต่

เขายงัหาผู้หญงิที่อยากอยู่ด้วยตลอดชวีติไม่ได้ แวบหนึ่งเขานกึถงึเดก็สาว

คนหนึ่ง เธอแตกต่างจากผูห้ญงิทกุคนของเขา เขามคีวามสขุทกุครั้งที่ได้อยู่

กบัเธอ แต่ทุกอย่างมนัจบไปแล้ว

พรรษกรเดินออกจากห้องน�้าโดยมีผ้าขนหนูพาดอยู่บนศีรษะ เขา 
เชด็ผมจนแห้งหมาด ก่อนโยนผ้าขนหนูพาดไว้บนเก้าอี้หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง 

เขามองเงาสะท้อนของตนบนกระจกแล้วหมุนตวัเดนิไปที่ตู้เสื้อผ้า แต่การ์ด

สีครีมหวานดึงให้เขาชะงักเท้า ชายหนุ่มหยิบมันขึ้นมาแล้วเดินไปทิ้งตัวลง

นั่งบนเตยีง เขาก้มลงอ่านข้อความซึ่งเขยีนด้วยลายมอืสวยงาม
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ขอให้อาจารย์มคีวามสุข สุขภาพแขง็แรง 

อยู่เป็นที่พึ่งของนกัศกึษาไปนานๆ...

 รจนา

พรรษกรยิ้มให้ความทรงจ�าของตัวเอง วันนั้นเขาชวนเด็กสาวไปกิน

ข้าวเย็น แต่หล่อนไม่ยอมไปเพราะคิดว่าไม่เหมาะสม เขาจึงโกหกว่าเป็น 

วนัเกดิของตวัเอง เดก็สาวยอมไปกนิข้าวกบัเขา แล้วมอบการ์ดใบนี้ให้เป็น

ของขวญั พร้อมเขยีนค�าอวยพรเหมอืนเขาเป็นคนแก่

รจนาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เขาไปบรรยายพิเศษ เด็กสาว

อ่อนหวานน่ารกั เรยีบร้อยยิ่งกว่าผ้าพบัไว้ เขาต้องใช้ความพยายามหลาย

เดือนให้หล่อนยอมรับเขาในฐานะผู้ชายคนหนึ่ง ไม่ใช่อาจารย์ที่หล่อนต้อง

ยกมือไหว้ทุกครั้งที่พบหน้า เขาจ�าคืนแรกของกันและกันได้ดี เด็กสาว

ขวยเขนิและไร้เดยีงสา แต่กต็อบสนองเขาอย่างน่าเอน็ดู คนืนั้นเป็นคนืที่เขา

มคีวามสุขมาก

รจนาบอกว่ารกัเขาสุดหวัใจ แต่จู่ๆ เดก็สาวกห็ายตวัไปโดยไม่บอก

เหตุผลสักค�า เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหล่อน เขาไปหาที่มหาวิทยาลัยก ็

ไม่พบ ไปหาที่คอนโดฯ ก็ไม่อยู่ ถามเพื่อนของหล่อนก็ไม่มีใครตอบได้ 

โทรศัพท์ก็ปิดเครื่องตลอดเวลา ความจริงเขาควรจะดีใจที่เด็กสาวหายตัว

ไปเองโดยไม่ต้องเสยีเงนิจ้างหรอืเอ่ยปากไล่เหมอืนผู้หญงิคนอื่นๆ แต่ท�าไม

เขาถงึไม่รู้สกึแบบนั้นกไ็ม่รู้

“เธอหายไปไหน รจนา” พรรษกรถอนใจเบาๆ แล้วลุกไปแต่งตวัเพื่อ

ออกไปรบัประทานอาหารเยน็กบัผูห้ญงิที่เหมาะสมกบัเขา ส่วนเรื่องของรจนา

คงต้องเกบ็ไว้ในความทรงจ�าเท่านั้น

ณ ร้านอาหารอิตาลีบนตึกสูงระฟ้าใจกลางเมืองหลวง พรรษกรนั่ง 
รบัประทานอาหารเยน็กบัลูกสาวรฐัมนตรคีนดงัอย่างมคีวามสุข โดยไม่รู้ว่า
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มทันาจบัตามองอยู่ตลอดเวลา เธอสะกดรอยตามตั้งแต่เขาออกจากบ้านไป

รับเวธกาที่บ้านรัฐมนตรีเตชิต ก่อนพากันมาดินเนอร์ใต้แสงเทียนที่ร้าน

อาหารสุดหรูแห่งนี้

“หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า” หญงิสาวนบัจ�านวนผูห้ญงิที่เขาควงอยู่ตอนนี้ 

ถา้รวมผูห้ญงิคนนี้ด้วยกห้็าคนแล้ว แบบนี้มนัเสอืผูห้ญงิตวัพอ่ชดัๆ ไม่รูว้า่

รจนาเหน็อะไรดใีนตวัหมอนี่

“สั่งอาหารเลยไหมครบั” บรกิรหนุ่มในชุดขาวผูกหูกระต่ายสดี�าถาม 

หลงัจากเดนิมามองสองรอบแล้วยงัไม่ได้ออร์เดอร์จากเธอ

“อ๋อ สั่งส”ิ หญงิสาวพยกัหน้า เขาหยบิกระดาษมาเตรยีมจด แล้ว

ถามอย่างสุภาพ

“ไม่ทราบว่าจะรบัอะไรดคีรบั”

“ที่นี่มอีะไรอร่อยบ้าง” เธอถาม

“อาหารของเราอร่อยทุกอย่างครบั” เขาตอบด้วยความภูมใิจ

“งั้นเอาอะไรกไ็ด้มาสกัสองอย่าง”

“รบัเป็นสเต๊กแซมอนกบัซซีาร์สลดันะครบั” เมื่อเธอไม่เลอืก เขาจงึ

เลอืกให้เอง

“กไ็ด้” เธอตอบตกลง แต่เขายงัไม่หมดค�าถาม

“เครื่องดื่มรบัเป็นอะไรดคีรบั”

“น�้าเปล่า” เธอตอบโดยไม่เสยีเวลาคดิ เพราะอยากให้เขาไปได้แล้ว

“รอสกัครู่นะครบั” บรกิรหนุ่มโค้งค�านบัแล้วเดนิออกไป

มทันาหนัไปมองพรรษกร แผนการบางอย่างผุดขึ้นในสมอง เธอรบี

หยิบโทรศัพท์มาต่อสายหาญาติผู ้น้องทันที หลังจากรออยู ่อึดใจหนึ่ง  

ชายหนุ่มกร็บัสาย

“สวสัดคีรบัคุณกลาง”

“สวสัดพีฤกษ์ พี่ใหญ่กบัยายเลก็เป็นยงัไงบ้าง”

“คุณใหญ่ก�าลงัเห่อหลาน ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลทุกวนั ส่วนคุณเลก็
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ยงัเหมอืนเดมิครบั” หางเสยีงของพฤกษ์เศร้าลงเมื่อพูดถงึรจนา มทันาข่ม

ความเสยีใจเอาไว้ แล้วบอกความต้องการของตน

“ฉนัมเีรื่องส�าคญัให้นายช่วย”

“เรื่องอะไรครบั” พฤกษ์ถาม เธอบอกแผนการให้เขาฟัง ชายหนุ่มนิ่ง

ฟัง แล้วรบัปากโดยไม่ถามเหตุผล

“ครบั ผมจะจดัการให้ครบั”

“ขอบใจนะ” มทันากดวางสายแล้วก้มลงมองตวัเอง ถ้าเธอยงัอยู่ใน

สภาพนี้ แผนการที่คิดไว้ไม่มีวันส�าเร็จแน่ เธอต้องท�าอะไรสักอย่างกับ 

ตวัเองแล้ว



๕

มุมรับแขกในคอนโดมิเนียมหรูย่านใจกลางเมือง มัทนาทรุดตัว
ลงนั่งบนโซฟาใกล้ผนงักระจก เธอมาที่นี่เพื่อรอพบเพื่อนเก่าสมยัเรยีนมธัยม 

ตีรณากับเธอเป็นรูมเมตกันสามปี ก่อนแยกย้ายกันไปเรียนมหาวิทยาลัย

หลงัเรยีนจบ เธอเลอืกเรยีนด้านการเกษตร ส่วนตรีณาเรยีนออกแบบแฟชั่น 

แต่ภายหลงัมาเอาดใีนวงการบนัเทงิ เธอโทร. ไปบอกเพื่อนรกัแล้วว่าจะมา

หา แต่ผู้เป็นเพื่อนตดิงานจงึให้เธอมานั่งรอที่นี่ก่อน

หญงิสาวกวาดตามองไปรอบๆ คอนโดมเินยีมแห่งนี้มเีครื่องอ�านวย

ความสะดวกที่คนเมืองต้องการอย่างครบครัน เริ่มจากที่จอดรถส่วนตัว  

สระว่ายน�้า ห้องฟิตเนส ห้องซกัแห้ง ร้านอาหารสุดหรู พนกังานรกัษาความ

ปลอดภัย และพนักงานต้อนรับหน้าตาสะสวย เธอไม่อยากนึกเลยว่า 

เพื่อนรกัต้องจ่ายเงนิเดอืนละเท่าไรเพื่อซื้อความสะดวกสบายทั้งหมดนี้

มทันาหยุดสายตาที่นติยสารบนโต๊ะด้านซ้ายมอื ภาพปกเป็นรูปของ

เพื่อนรกัในชุดว่ายน�้าสุดเซก็ซี่ เธอหยบิขึ้นมาดูด้วยความชื่นชม ตรีณาเป็น

ดาวเด่นของโรงเรียน เธอจึงไม่แปลกใจเลยที่เห็นเพื่อนรักเป็นนางแบบ 
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ชื่อดงัในวนันี้ หญงิสาวเปิดนติยสารดไูปเรื่อยๆ ก่อนหยดุอ่านคอลมัน์ซุบซบิ

คอลัมน์หนึ่ง เนื้อข่าวพูดถึงการคบหากันของพรรษกรกับเวธกา ลูกสาว

รฐัมนตรเีตชติ ทรพัย์ไพศาล

“คนนี้นี่เอง” หญงิสาวพมึพ�ากบัตวัเอง เวธกาสวยเฉี่ยวทนัสมยั แถม

ยังรวยและทรงอิทธิพล การที่พรรษกรเลือกหล่อนเป็นคู่ชีวิตจึงไม่ใช่เรื่อง

น่าแปลกใจอะไร

“รอนานไหมกลาง” เสยีงตรีณาดงัขึ้น มทันาเงยหน้ามอง แล้วยิ้มให้

ผู้เป็นเพื่อน

“ไม่นานหรอก หน้ายุ่งเชยีว เหนื่อยเหรอ”

“ท�างานไม่เหนื่อยหรอก แต่เหนื่อยใจกบัการจราจร ระยะทางไม่ถงึ

สามสิบกิโลเมตร ขับรถเป็นชั่วโมง” เพื่อนสาวตอบด้วยสีหน้าเซ็งๆ แล้ว 

ถอนใจยาวปิดท้าย

“อยู่กรุงเทพฯ มาตั้งนาน เธอยงัไม่ชนิอกีเหรอ”

“ชนิไม่ลงหรอกย่ะ ไปคุยต่อบนห้องกนัดกีว่า ฉนัอยากอาบน�้าจะแย่

แล้ว” ตีรณาดึงให้เธอลุกขึ้นยืน แต่มัทนาขืนตัวไว้ แล้วส่งนิตยสารให้ 

เพื่อนรกัดู

“เดี๋ยวก่อน เธอรู้จกัผู้ชายคนนี้ไหม”

“พรรษกร เพชรธ�ารง รู้จกัส ิเขาดงัจะตาย” เพื่อนสาวตอบหลงัจาก

เหลอืบตามองแวบหนึ่ง

“ดงัยงัไง” เธอถามอย่างสนใจ

“หล่อ รวย แคซาโนวา ควงสาวไม่ซ�้าหน้า แต่ไม่คบใครนาน เพื่อน

ฉนัคนหนึ่งเคยเป็นคูค่วงของเขา พ่อเจ้าประคณุทุม่ให้ทกุอย่าง เอาใจสารพดั 

แต่พอเพื่อนฉันคิดจะจริงจังด้วย พ่อตัวดีกลับตีตัวออกห่าง ประมาณว่า

ชอบสนุก แต่ไม่ชอบผูกมดั”

“แล้วเพื่อนเธอเป็นยงัไงบ้าง” มทันาถามต่อ สิ่งที่เพื่อนรกับอกไม่ต่าง

กบัที่เธอรูม้า หมอนี่เป็นเสอืผูห้ญงิตวัพ่อ แสนดใีนตอนแรก แต่พอได้สมใจ
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กเ็ขี่ยทิ้ง

“จะเป็นอะไร นอกจากเสยีใจและเสยีหน้า เธอถามท�าไม สนใจเขา 

เหรอ” ตรีณาย้อนถาม 

มทันายิ้มมุมปาก แล้วตอบเสยีงเข้ม

“ใช่ สนใจมาก”

“จรงิอะ” เพื่อนสาวถามอย่างประหลาดใจ ก่อนส่ายหน้าอย่างไม่เชื่อ 

“เป็นไปไม่ได้หรอก ฉนัว่าเธอกบัเขาไม่น่าจะโคจรมาพบกนัได้เลยนะ”

“ขึ้นไปคยุต่อบนห้องเธอเถอะ แล้วฉนัจะเล่าให้ฟังอย่างละเอยีดเลย”

“ตามใจเธอ” ตีรณายักไหล่อย่างที่ชอบท�า แล้วพาเธอเดินไปที่

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อบอกเจ้าหน้าที่ว่าเธอเป็นเพื่อนของหล่อน  

คราวหน้าให้เธอขึ้นไปรอบนห้องได้เลย

ลฟิต์ความเรว็สูงเคลื่อนขึ้นข้างบนอย่างรวดเรว็ ก่อนเปิดออกเมื่อมา
ถงึชั้นที่สบิหก มทันาเดนิตามเพื่อนรกัออกจากลฟิต์ ตรีณาพาเธอเดนิผ่าน

ประตหูลายบาน ก่อนหยดุยนืหน้าห้องหนึ่งหกหนึ่งสอง เพื่อนสาวหยบิการ์ด

ออกมาเปิดประตู แล้วชวนเธอเข้าห้องพกัอย่างเป็นกนัเอง

“ถึงห้องฉันแล้ว รกไปหน่อยนะ ต้องรอวันพุธแม่บ้านถึงจะมา

ท�าความสะอาด”

“ไม่เป็นไร ฉนัชนิแล้ว” 

มัทนาเดินเข้าไปข้างใน ห้องพักของเพื่อนสาวตกแต่งแบบโมเดิร์น 

ด้านหน้าเป็นห้องรบัแขก ส่วนด้านในกั้นเป็นห้องครวัเลก็ๆ หน้าห้องครวัตั้ง

โต๊ะกินข้าว หลังห้องครัวเป็นระเบียงซักล้าง ส่วนห้องนอนอยู่บนชั้นลอย 

แยกออกจากส่วนอื่นๆ ของห้อง ผนังทุกด้านติดภาพถ่ายของตีรณาใน

อิริยาบถต่างๆ บางภาพเล็กเท่าฝ่ามือ บางภาพใหญ่เกือบเท่าตัวจริง  

หญงิสาวชอบถ่ายรูปมาก เหมาะสมแล้วที่เลอืกอาชพีนางแบบ

“ดื่มอะไรด”ี เพื่อนสาวถาม
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“น�้าเปล่า” เธอตอบพลางนั่งลงบนโซฟารับแขก ตีรณาเดินหายไป 

หลงับาร์เครื่องดื่ม ก่อนถอืแก้วน�้าเปล่ากบัน�้าผลไม้เดนิกลบัมาหาเธอ

“น�้าบรสิุทธิ์ ส�าหรบัคนรกัสุขภาพ ส่วนนี่น�้าส้มของนางเอก” ตรีณา

วางแก้วน�้าลงตรงหน้าเธอ แล้วทรุดตัวลงนั่งตรงข้าม หล่อนจิบเครื่องดื่ม

อย่างสบายใจ พอหมดครึ่งแก้วกถ็ามถงึเรื่องที่พูดค้างไว้

“เธอพร้อมจะเล่าเรื่องนายพรรษกรให้ฉนัฟังหรอืยงั”

“พร้อมแล้ว” มทันาวางสมดุบนัทกึของรจนาลงตรงหน้าเพื่อนรกั แล้ว

เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้อีกฝ่ายฟังอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่เรื่องที่รจนาอุ้มท้อง

กลบับ้าน น้องสาวเธอกลายเป็นเจ้าหญงินทิราเพราะครรภ์เป็นพษิ และเรื่อง

ที่เธอสบืรู้ในช่วงสองสามวนัมานี้

“เรื่องจรงิเหรอเนี่ย” เพื่อนสาวพมึพ�าหลงัฟังเรื่องทั้งหมดจบ

“หน้าตาฉันเหมือนคนชอบพูดโกหกหรือไง” เธอย้อนถามเสียงเข้ม  

ตรีณาโบกมอืไปมา แล้วอธบิายค�าพูดของตน

“เปล่า ฉันไม่ได้บอกว่าเธอโกหก ฉันแค่คิดว่ายายเล็กเป็นเด็กต่าง

จังหวัดธรรมดา ส่วนนายพรรษกรเป็นไฮโซรูปหล่อพ่อรวย เขาสองคน 

ไม่น่าจะโคจรมาเจอกนัได้เลย”

“ฉนักอ็ยากให้เป็นอย่างที่เธอพูดเหมอืนกนั แต่มนักเ็ป็นไปแล้ว ไม่

เชื่อเปิดไดอะรพีวกนั้นดูส”ิ 

มัทนาชี้ไปที่สมุดบันทึกของน้องสาว ตีรณาหยิบไปเปิดดูทีละหน้า  

รูปถ่ายและข้อความของรจนาท�าให้สิ่งที่เธอพูดน่าเชื่อถือ เพื่อนสาววาง 

สมุดบนัทกึลง แล้วถามเธอด้วยสหีน้าหนกัใจ

“จรงิด้วยส ิแล้วเธอจะท�ายงัไงต่อไป”

“ยายเล็กเป็นแบบนี้เพราะเขา นายพรรษกรต้องรับผิดชอบยายเล็ก 

เขาต้องแต่งงานกับน้องสาวฉัน” เธอตอบเสียงหนักแน่น ตีรณาขมวดคิ้ว

ครุ่นคดิ ก่อนส่ายหน้าไม่เหน็ด้วย

“ฉนัว่ามนัไม่ง่ายนะ ถ้าเขาไม่ยอมแต่ง เธอจะเอาอะไรไปบงัคบัเขา”
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“ฉนัถงึต้องให้เธอช่วยไง”

“ฉนันี่นะ” นางแบบสาวชี้ตวัเอง แล้วถามงงๆ “ช่วยยงัไง อย่าบอก

นะว่าจะให้ฉนัไปลากตวัเขามาแต่งงานกบัน้องสาวเธอ”

“เธอไม่ต้องท�าขนาดนั้นหรอก แค่ช่วยท�าให้ฉนัสวยกพ็อแล้ว”

“ท�าให้เธอสวยนี่นะ”

“ใช่” เธอพยกัหน้ายนืยนั “นายพรรษกรชอบผูห้ญงิสวยๆ ถ้าฉนัสวย 

ฉนัจะเข้าถงึตวัเขาได้”

“เธอจะท�าอะไรกนัแน่ บอกมาตรงๆ เลยดกีว่า เธอยิ่งพูดฉนัยิ่งงง”

“เธออย่ารูเ้ลย ฉนัไม่อยากให้เธอเดอืดร้อนไปด้วย แค่บอกว่าจะช่วย

หรอืเปล่ากพ็อ ส่วนเรื่องอื่นๆ ฉนัจะจดัการเอง” เธอสบตาเพื่อนรกั ตรีณา

ถอนใจยาวก่อนตอบตกลง

“ช่วยสิ ยายเล็กก็เหมือนน้องสาวฉัน เป็นยังไงก็เป็นกัน เราไปกัน

เถอะ”

“ไปไหน”

“พาเธอไปท�าสวยน่ะส”ิ เพื่อนสาวดงึเธอลกุขึ้นยนื มทันายอมท�าตาม 

แต่ไม่วายถามอย่างสงสยั

“ไปตอนนี้เลยเหรอ”

“ใช่ เรื่องความสวยมนัรอกนัไม่ได้หรอก โดยเฉพาะเธอฉนัวา่ต้องท�า

นานเลยละ” ตรีณากวาดตามองทั่วตวัเธอ ก่อนส่ายหน้าอย่างหนกัใจ

“ฉนัดูแย่มากเลยเหรอ” เธอถามเสยีงอ่อย

“พอสมควรเลยละ แต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ ฉนัรู้จกัมอือาชพีหลายคน 

รับรองว่าเธอสวยสมใจแน่” เพื่อนสาวยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ แล้วจูงมือเธอเดิน

ออกจากห้องพกั

มทันาลอบมองผูเ้ป็นเพื่อน ตรีณาเป็นคนสวย ถ้าเธอขอร้องให้หล่อน

ช่วย แผนการของเธอคงง่ายขึ้นมาก แต่เธอท�าแบบนั้นไม่ได้ เพราะถ้างานนี้

พลาด เธอคงติดคุกหลายปี ตีรณาก�าลังไปได้ดีในวงการนางแบบ หล่อน 
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ไม่ควรมาเสยีอนาคตเพราะเธอ

ภายในสถานเสริมความงามชื่อดัง มัทนานั่งท�าหน้าเบื่อโลกอยู่บน 
เก้าอี้เสริมสวย เธอมาถึงที่นี่ตั้งแต่เมื่อห้าชั่วโมงก่อนเพื่อท�าการแปลงโฉม

ครั้งส�าคญั เธอถกูจบัอาบน�้าแร่แช่น�้านม เปลื้องผ้าขดัผวิราวกบัเดก็แรกเกดิ 

กอ่นถกูจบัมาแต่งหน้าท�าผมเหมอืนเป็นตุ๊กตา เธอบอกให้ตวัเองอดทนเพื่อ

น้องสาว แต่ยิ่งนานความอดทนยิ่งน้อยลง เมื่อไรเรื่องน่าเบื่อหน่ายพวกนี้จะ

จบลงเสยีที

“เป็นยงัไงบ้างกลาง” ตรีณาเดนิมาหยุดยนืข้างๆ 

มทันาเหลอืบตาไปมองและโวยวายใส่เพื่อนสาว

“เมื่อยมาก เจบ็หนงัหวัไปหมดแล้ว ใกล้เสรจ็หรอืยงัยายต ีฉนัจะทน

ไม่ไหวแล้วนะ”

“อย่าบ่นน่า อยากสวยต้องอดทนรูไ้หม ที่เธอท�าอยูต่อนนี้มนัแค่เดก็ๆ 

บางคนนะต้องไปนอนให้หมอยกเครื่องเป็นเดอืนๆ กว่าจะออกมาสวยถกูใจ”

“เป็นเดือนนี่นะ!” เธอขึ้นเสียงสูงอย่างตกใจ “ฉันไม่เอาด้วยหรอก 

แค่นี้ฉนักจ็ะตายแล้ว”

“เธอไม่ตายหรอก แต่ก�าลงัจะเกดิใหม่มากกว่า” ตรีณายิ้มให้เธอแล้ว

หันไปพูดกับช่างแต่งหน้า “ใกล้เสร็จหรือยังคะพี่ลูซี่ เพื่อนตีจะขาดใจตาย

แล้วค่ะ”

“ทาปากเสร็จก็เรียบร้อยแล้วจ้ะ” ลูซี่วาดพู่กันลงบนริมฝีปากเธอ 

เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนถอยออกมาให้ตรีณาชมผลงานของตน “เสรจ็แล้วจ้ะ 

เป็นยงัไงบ้างจ๊ะน้องต”ี

“สวยมากค่ะ ฝีมือพี่ลูซี่สุดยอดจริงๆ เลย” นางแบบสาวเอ่ยชม  

คนถูกชมหวัเราะเสยีงใส แล้วเอ่ยอย่างถ่อมตวั

“ฝีมือพี่อย่างเดียวที่ไหน น้องเขาสวยอยู่แล้ว แต่งนิดหน่อยก็เลิศ

แล้วจ้ะ”
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“ขอฉนัดูกระจกหน่อยส”ิ มทันาพูดขึ้น ท่าทางของทั้งสองท�าให้เธอ

อยากเห็นหน้าตัวเอง เพราะครั้งสุดท้ายที่เธอแต่งหน้าอย่างเต็มรูปแบบคือ

ตอนรับปริญญา ซึ่งตอนนั้นเธอรู้สึกว่าตัวเองหน้าหนาเหมือนถูกโบกด้วย

ปูนซเีมนต์

“เชิญจ้ะ” ตีรณาดึงเธอลุกจากเก้าอี้พาไปหยุดยืนหน้ากระจกเงา 

บานใหญ่

“นี่ฉนัเหรอ” มทันาเอ่ยอย่างไม่เชื่อสายตาตวัเอง สาวสวยที่ยนือยู่ใน

กระจกเงาดูไม่เหมือนเธอเอาเสียเลย หล่อนสวยเฉี่ยวทันสมัย ดวงหน้า 

รูปไข่แต่งแต้มเครื่องส�าอางอย่างประณตี ดวงตาด�าขลบัเป็นประกายสดใส 

เรือนร่างสูงโปร่งดูระหงยิ่งขึ้นเมื่อสวมรองเท้าส้นสูงกับชุดกระโปรงยาว 

เหนอืเข่าพอดตีวั

“ก็ใช่น่ะสิ ดีนะที่เธอไม่คิดจะเข้าวงการ ไม่งั้นฉันได้ตกงานแน่”  

เพื่อนสาวเดนิมายนืข้างเธอ สายตาเตม็ไปด้วยความชื่นชม

“นายพรรษกรจะสนใจฉนัไหม”

“ยงัไม่สนใจหรอก” ตรีณาส่ายหน้า มทันาหนัไปมองผู้เป็นเพื่อนและ

ถามอย่างผดิหวงั

“ท�าไมล่ะ ฉนัยงัสวยไม่พอเหรอ”

“เธอสวยแล้ว สวยมากด้วย แต่ยงัไม่มจีรติจะก้าน”

“จรติจะก้าน?” เธอขมวดคิ้วสงสยั ก่อนถามงงๆ “จ�าเป็นต้องมดี้วย 

เหรอ”

“จ�าเป็นมากเลยย่ะ พวกแคซาโนวาไม่ชอบผูห้ญงิเชื่องๆ หรอก เพราะ

มนัไม่ท้าทาย ถ้าอยากจบันายพรรษกรให้อยูห่มดั เธอต้องฝึกฝนมารยาหญงิ

ให้ช�่าชองเสยีก่อน”

“มารยาหญงิ” มทันาท�าหน้าปูเลี่ยนๆ แค่จรติจะก้านเธอกแ็ย่แล้ว นี่

มมีารยาหญงิเพิ่มเข้ามาอกี แล้วเธอจะท�าได้เหรอ

“ใช่ ฉนัมอียู่สองร้อยเล่มเกวยีน จะแบ่งให้เธอครึ่งหนึ่ง โอเคไหม” 
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ตรีณายิ้มกว้างอย่างอารมณ์ด ีมทันาอยากยิ้มตอบเพื่อนสาว แต่ยิ้มไม่ออก

จรงิๆ จงึพยกัหน้าแกนๆ แทน

“โอเค เอาไงเอากนั”

มทันาทิ้งตวัลงนั่งบนโซฟาอย่างหมดแรง หลงัจากผ่านการแปลงโฉม
ครั้งใหญ่ ตรีณากพ็าเธอกลบัห้องพกัเพื่อฝึกจรติจะก้าน เธอต้องฝึกเดนิ ฝึก

นั่ง ฝึกยิ้ม ฝึกพูดแบบคนสวย นอกจากนี้ยังต้องฝึกใช้สายตาแบบต่างๆ 

เธอฝึกแลว้ฝึกอกีจนเมื่อยหน้าไปหมด จงึขอเพื่อนสาวมานั่งพกั เพราะรูส้กึ

ว่าตะครวิก�าลงัจะกนิหน้าเธอแล้ว

เสยีงโทรศพัท์มอืถอืดงัขึ้น หญงิสาวหยบิขึ้นมาดู แล้วรบีกดรบัสาย

เมื่อพบว่าบุษบาโทร. เข้ามา

“สวสัดคี่ะพี่ใหญ่”

“สวสัดจี้ะ กลางเป็นยงัไงบ้าง งานเรยีบร้อยดไีหม” พี่สาวถาม

“เรยีบร้อยดคี่ะพี่ใหญ่ ยายเลก็กบัหลานเป็นยงัไงบ้างคะ”

“หลานดีขึ้นเรื่อยๆ อีกไม่นานคงออกจากตู้อบได้ แต่ยายเล็กยัง

เหมอืนเดมิ” เสยีงพี่สาวอ่อนลง มทันาลอบถอนใจ ก่อนปลอบโยนผู้เป็นพี่

“พี่ใหญ่ต้องเข้มแขง็นะคะ กลางมั่นใจว่ายายเลก็ต้องฟื้น เราจะผ่าน

เรื่องนี้ไปด้วยกนัค่ะ”

“จ้ะ พี่จะพยายาม กลางจะกลบับ้านเมื่อไหร่จ๊ะ”

“อีกสามสี่วันค่ะ ฝากดูยายเล็กกับหลานด้วยนะคะ ถ้างานทางนี้

เรยีบร้อยแล้วกลางจะรบีกลบัค่ะ แค่นี้ก่อนนะคะพี่ใหญ่” มทันารบีบอกลา 

ด้วยไม่อยากให้พี่สาวซกัถามอะไรอกี เพราะเธอไม่อยากโกหกผู้เป็นพี่มาก

ไปกว่านี้

“จ้ะ รกัษาตวัด้วยนะ”

“ค่ะ พี่ใหญ่” เธอกดวางสาย แล้วหนัไปมองตรีณาเมื่อผู้เป็นเพื่อน

เดนิเข้ามาหา
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“หายเหนื่อยหรอืยงั”

“ท�าไม เธอจะสอนฉนัยกัคิ้วหลิ่วตายั่วผู้ชายอกีเหรอ” เธอประชด

“เปล่าย่ะ” เพื่อนสาวปฏเิสธ แล้วดงึเธอลกุขึ้นยนื “ฉนัจะสอนมารยาท

บนโต๊ะอาหารให้เธอต่างหาก ไปนั่งที่โต๊ะอาหารเรว็ ฉนัจดัโต๊ะไว้เรยีบร้อย

แล้ว”

“ไม่ต้องหรอก ฉนัไม่เคยกนิมูมมาม เธอสอนเรื่องอื่นดกีว่า” มทันา

ขนืตวัไว้ แต่เพื่อนสาวไม่ยอม หล่อนลากเธอไปนั่งที่โต๊ะอาหาร ก่อนเดนิไป

ทรุดตวัลงนั่งฝั่งตรงข้าม

“กนิข้าวกบัครอบครวัมนัต่างจากดนิเนอร์กบัผู้ชายนะยะ ดงันั้นเธอ

ต้องฝึกมารยาทบนโต๊ะอาหารด้วย เวลาไปดนิเนอร์กบันายพรรษกรเขาจะได้

ไม่สงสยัไง”

“ฉนัต้องดนิเนอร์กบัหมอนั่นด้วยเหรอ” เธอย้อนถามด้วยสหีน้าเหยเก 

แค่เหน็หน้าเขาเธอกค็นัมอืแล้ว ถ้าต้องไปดนิเนอร์กบัเขาอกีเธอจะอดใจไหว

หรอื

“เรียนเผื่อไว้ก็ไม่เสียหายนี่ อย่าพูดมาก จ�าที่ฉันสอนไว้ก็พอแล้ว”  

ตรีณาตดับทแล้วเริ่มบทเรยีนของตนทนัที

“กไ็ด้” มทันาถอนใจเฮอืกใหญ่ แล้วท�าตามที่เพื่อนรกัสอนอย่างอดทน 

แม้การสอนของตรีณาจะขดักบันสิยัของเธอ แต่เพื่อน้องสาวเธอต้องพยายาม 

พรรษกรต้องชดใช้ให้รจนา ถ้าน้องสาวเธอไม่มคีวามสขุ หมอนั่นกต้็องไม่มี

เหมอืนกนั



๖

บุรุษหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ในชุดกางเกงยีนและแจ็กเกตหนังดึงดูด
สายตาของคนรอบข้างได้ราวกบัแม่เหลก็ชั้นด ีทว่าเจ้าตวัไม่ได้ใส่ใจสายตา

เหล่านั้นเลย ด้วยเคยชนิกบัการถูกจ้องมองมาตั้งแต่แตกเนื้อหนุ่ม เขาเขน็

กระเป๋าเดนิทางเดนิไปเรื่อยๆ ก่อนหยุดยนืหน้าช่องผู้โดยสารขาเข้า ดวงตา

คมหลงัแว่นกนัแดดราคาแพงมองไปรอบๆ ด้วยความสนใจ เขาไม่ได้กลบั

เมอืงไทยนานแล้ว ครั้งสดุท้ายที่กลบัมาเขาเรยีนอยูเ่กรดสบิสอง หลงัจากนั้น

กไ็ม่ได้กลบัมาอกีเลย

“ตาแพท” เสยีงคุ้นหูร้องเรยีก

พรรษชลถอดแว่นกนัแดดออก เผยให้เหน็โครงหน้าสมบูรณ์แบบที่

โดดเด่นด้วยหน้าผากโค้งมนได้รูป ดวงตาคมกริบด�าสนิท ขนตายาวหนา

เป็นแพ จมูกโด่งเป็นสันตั้งตรงรับกับโหนกแก้มสูง ริมฝีปากหยักลึก 

แดงเรื่อแย้มยิ้มก่อนเดนิเข้าไปสวมกอดเจ้าของเสยีงเรยีกด้วยความคดิถงึ

“คดิถงึคุณแม่ที่สุดในโลกเลยครบั”

“แม่ก็คิดถึงลูก การเดินทางเป็นยังไงบ้างจ๊ะ” คุณหญิงแขไขมอง
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ส�ารวจลูกชาย พรรษชลโตเป็นหนุ่มเตม็ตวั แต่ยงัอ้อนแม่เก่งเหมอืนเดมิ

“เรียบร้อยดีครับ แอร์โฮสเตสสวย พูดเพราะ เอาใจเก่งครับ”  

ชายหนุ่มตอบอย่างอารมณ์ด ีดวงตาคมเป็นประกายวบิวบั

“มาแนวนี้อกีคนแล้ว ลกูพ่อจรงิๆ เลยนะ” คณุหญงิแขไขค้อนลกูชาย 

แล้วหนัไปแขวะสามี

“ผมไม่เกี่ยวนะ มนัเจ้าชู้ของมนัเอง” พมิุขโบกมอืปฏเิสธ แต่ภรรยา

ไม่เชื่อ นางตวดัหางตาค้อนเขา แล้วต่อว่าอย่างขุ่นเคอืง

“ท�าไมจะไม่เกี่ยวคะ ลูกแต่ละคนถอดแบบคุณพี่มาหมดเลย ตั้งแต่

แตกเนื้อหนุม่หวับนัไดบ้านไม่เคยแห้ง ดทีี่ยงัไม่ไปท�าลกูสาวใครท้อง ไมง่ั้น

น้องต้องอกแตกตายแน่ๆ”

“เดี๋ยวพอเจอรักแท้ ลูกก็เลิกเองแหละ เหมือนผมไงครับ พอได ้

พบคณุกไ็ม่เคยเจ้าชูอ้กีเลย” เขายิ้มหวานให้ภรรยา คณุหญงิแขไขค้อนสามี

อกีครั้ง แล้วหนัหน้าหนอีย่างขดัเขนิ

“บ้า พูดอะไรกไ็ม่รู้ ไม่อายลูกเหรอคะ”

พรรษชลมองบิดามารดาหยอกล้อกันอย่างมีความสุข พวกท่าน

แต่งงานกันมายี่สิบกว่าปี แต่ไม่เคยหยุดรักกันเลยสักวัน ถ้าเขาแต่งงาน 

เขาจะเป็นเหมอืนพวกท่าน

“สวัสดีครับคุณพ่อ คิดถึงคุณพ่อที่สุดเลย” เขายกมือไหว้บิดาแล้ว

สวมกอดท่าน พิมุขกอดตอบลูกชายแล้วถามถึงน้องสาวกับน้องเขยของ

ภรรยา

“พ่อกค็ดิถงึลูก น้าดาวกบัจอห์นเป็นยงัไงบ้าง”

“สบายดีครับ ถ้าไม่ติดงานคงตามมาด้วยแล้ว พี่พอลไม่ได้มาด้วย 

เหรอครบั” เขามองหาพี่ชาย แม้ไม่ได้โตมาด้วยกนั แต่พวกเขากร็กักนัมาก 

ขนาดอยู่ไกลกนัคนละซกีโลก เวลาคนหนึ่งล้มป่วยอกีคนกจ็ะป่วยด้วย

“ตาพอลตดิงาน บอกว่าจะรออยู่ที่บ้าน เรากลบับ้านกนัเถอะ”

“ครบัพ่อ” ชายหนุ่มพยกัหน้า แล้วกอดแขนมารดา “ไปครบัแม่ ผม
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ช่วยประคอง”

“ประคองอะไรกนั แม่ไม่ได้แก่จนเดนิไม่ไหวเสยีหน่อย” มารดาแกล้ง

ต�าหนงิอนๆ พรรษชลหวัเราะเสยีงดงั แล้วอ้อนมารดาเหมอืนตอนเป็นเดก็

“ใครว่าคณุแม่แก่ครบั แอร์สาวๆ บนเครื่องยงัสวยสูคุ้ณแม่ไม่ได้เลย 

จรงิไหมครบัคุณพ่อ” เขาหนัไปถามบดิา

“จรงิ” พมิุขรบีสนบัสนุน

“พอเลยทั้งคู่ ไม่ต้องมาท�าปากหวานใส่แม่ รบีไปกนัเถอะ เดี๋ยวรถ

จะติด” คุณหญิงแขไขจูงมือลูกชายเดินออกจากอาคารผู้โดยสาร ก่อน

ทั้งหมดจะขึ้นรถตู้ของครอบครวัซึ่งจอดรออยู่ด้านนอกออกจากสนามบนิ

รถตูค้นัใหญ่แล่นมาจอดหน้าคฤหาสน์เพชรธ�ารง พรรษชลเปิดประตู
ก้าวลงจากรถ แล้วหันไปประคองมารดา ท่านยิ้มให้เขาพลางเอ่ยต้อนรับ

อย่างอบอุ่น

“ยนิดตี้อนรบักลบับ้านลูก”

“ขอบคณุครบัแม่” เขาก้มลงกอดมารดา ก่อนหมนุตวัไปมองด้านหลงั

เมื่อได้ยนิเสยีงเรยีก

“นายแพท”

พรรษชลยิ้มให้พี่ชาย ทกุครั้งที่ได้พบพรรษกร เขารู้สกึเหมอืนตวัเอง

ก�าลังยืนส่องกระจก แม้ทุกคนจะบอกว่าพวกเขาเหมือนเงาของกันและกัน 

แต่เขาคดิว่าเขาหล่อกว่าพี่ชายนดิหนึ่ง

“พี่พอล” เขาเดนิไปสวมกอดพี่ชาย

พรรษกรกอดตอบน้องชาย แล้วทักทายอย่างอารมณ์ดี “เป็นยังไง

บ้าง ไม่ได้เจอกนัเกอืบปี นายหล่อขึ้นเยอะเลยนะ แต่ยงัด้อยกว่าพี่หน่อย

หนึ่ง”

“พี่ตาไม่ดีมากกว่า ผมว่าผมหล่อกว่าพี่นะ” พรรษชลส่ายหน้า 

ไม่เห็นด้วย ในฐานะที่เกิดหลังพี่ชายห้านาที เขายอมผู้เป็นพี่ได้ทุกเรื่อง
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ยกเว้นความหล่อ

“อย่าเถยีงกนัเลย หล่อทั้งสองคนนั่นแหละ” คุณหญงิแขไขเอ่ยข�าๆ 

ลูกชายของนางชอบเถียงว่าใครหล่อกว่ากันมาตั้งแต่เด็กๆ ทั้งที่พวกเขาดู

เหมือนกันราวกับคนคนเดียว เพียงแต่พรรษชลจะยิ้มเก่งกว่าพรรษกร

เท่านั้น

“แต่ผมว่าผมหล่อกว่าพี่พอลนะฮะ ไม่เชื่อแม่จบัดูกไ็ด้ กล้ามอกผม

แน่นกว่าพี่พอลตั้งเยอะ” พรรษชลดงึมอืมารดามาวางบนแผ่นอกของตน

“ไม่จริงครับ กล้ามอกผมก็แน่นเหมือนกัน” พรรษกรดึงมืออีกข้าง

ของมารดามาวางบนแผ่นอกของตนบ้าง

“พอเลยทั้งสองคน แม่ไม่อยู่เป็นกรรมการแล้ว แม่เหนื่อย อยาก 

พักผ่อน” คุณหญิงแขไขตัดบท แล้วหันมาคว้าแขนสามี “เข้าบ้านกันค่ะ 

คุณพี่”

“จ้ะ” พมิุขรบัค�าข�าๆ แล้วพาภรรยาเดนิเข้าบ้าน โดยมลีูกชายทั้งสอง

ตามมาแย่งกนัเอาใจเหมอืนตอนที่พวกเขายงัเป็นเดก็

“นั่งก่อนครบัคุณแม่” พรรษชลประคองมารดาลงนั่งเมื่อทั้งหมดเดนิ

เข้ามาในห้องรับแขก พรรษกรไม่ยอมแพ้น้องชาย เขาทรุดตัวลงนั่งข้าง

มารดาแล้วถามอย่างเอาใจ

“คุณแม่เมื่อยไหมครบั ผมนวดให้นะครบั”

“ขอบใจจ้ะ” คุณหญิงแขไขยิ้มให้ลูกชายคนโต ก่อนหันไปมอง 

เดก็รบัใช้ในบ้านเมื่อนดิเดนิเข้ามาในห้องรบัแขก

“มอีะไรเหรอนดิ”

“คุณเวธกามาขอพบคุณพอลค่ะ” เดก็สาวตอบ

“ตอนนี้เธออยู่ที่ไหน” พรรษกรถาม

“นั่งรออยู่ที่สระว่ายน�้าค่ะ”

“หาน�้าไปรบัรองเธอก่อน เดี๋ยวฉนัออกไป” เขาสั่งเดก็สาว

“ค่ะ คุณพอล” นดิรบัค�าแล้วเดนิออกจากห้องรบัแขก
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“คุณเวธกานี่ใครเหรอครบั” พรรษชลถามพี่ชาย

“เพื่อนพี่”

“เพื่อนจรงิๆ เหรอครบั” น้องชายหรี่ตามองอย่างไม่เชื่อ

“กไ็ม่เชงิหรอก พี่กบัเธอก�าลงัดูๆ กนัอยู่” เขาอธบิายเพิ่มแล้วหนัไป

พูดกบับดิามารดา “ผมขอตวัก่อนนะครบัคุณพ่อคุณแม่”

“ตามสบายเถอะจ้ะ” คุณหญงิแขไขเอ่ยอนุญาต พรรษกรลุกขึ้นยนื 

แต่น้องชายเรยีกเขาเอาไว้

“เดี๋ยวก่อนครบัพี่พอล”

“มอีะไร” เขาหนัไปถามผู้เป็นน้อง

“เรามาเล่นอะไรสนุกๆ กนัดกีว่าครบั” พรรษชลยิ้มเจ้าเล่ห์

“จะดเีหรอ” เขาถามอย่างไม่แน่ใจ เพราะรู้ว่าน้องชายจะเล่นอะไร

“ดสีคิรบั” พรรษชลพยกัหน้ายนืยนั สองพี่น้องมองตากนั ก่อนหนั

ไปมองมารดาเมื่อท่านถามด้วยความสงสยั

“ลูกสองคนจะท�าอะไรกนั”

“เล่นสลบัตวักนัเหมอืนตอนเป็นเดก็ครบั” พรรษชลตอบมารดา แล้ว

หนัไปพูดกบัพี่ชาย “พี่รออยู่นี่นะครบั อกีสกัครู่ค่อยตามออกไป ผมอยาก

รู้ว่าเธอจะแยกเราสองคนออกหรอืเปล่า”

“กไ็ด้ แต่ระวงัหน่อยนะ คนนี้พี่จรงิจงั” เขาก�าชบัน้องชาย

“ครบัพี่” พรรษชลรบัค�าแล้วเดนิออกไปอย่างนกึสนุก

“ลูกนะลูก ไม่ยอมโตกนัสกัท”ี คุณหญงิแขไขส่ายหน้าอย่างอ่อนใจ

แล้วหันไปพูดกับสามี “ขึ้นห้องกันดีกว่าคุณพี่ น้องเวียนหัวกับลูกเรา 

เหลอืเกนิ”

“เอาส ิพ่อกบัแม่ขึ้นห้องก่อนนะ เดี๋ยวเจอกนัที่โต๊ะอาหาร” เขาหนัไป

พูดกบัลูกชายคนโต

“ครบัพ่อ ผมไปส่งนะครบั” พรรษกรเดนิไปส่งบดิากบัมารดาที่บนัได 

แล้วเดนิออกไปดูน้องชายกบัเพื่อนสาว
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หญงิสาวที่ยนืหนัหลงัอยูร่มิสระว่ายน�้ามรีปูร่างอวบอดัน่ามอง หล่อน
สวมชุดกระโปรงรัดรูปสีด�าสั้นเหนือเข่า อวดผิวขาวเนียนและท่อนขาเรียว

สวย ผมสนี�้าตาลเข้มดดัเป็นลอนใหญ่ทิ้งตวัเคลยีแผ่นหลงั ท่วงท่าการยนื

แสดงให้เหน็ว่าหล่อนเป็นคนมั่นใจในตวัเอง

“สวสัดคีรบัคุณเวธกา” พรรษชลเอ่ยทกัทาย

หญงิสาวหมนุตวัมามองเขา รมิฝีปากอิ่มเคลอืบลปิสตกิสสีดแย้มยิ้ม

ยั่วยวน ก่อนถามเหมอืนตดัพ้อ

“เวธกาเหรอคะ ท�าไมวนันี้คุณพอลดูเป็นทางการกบัวาวจงัเลย”

“เหรอครบั งั้นเปลี่ยนใหม่นะครบั สวสัดคีรบัคุณวาว” ชายหนุ่มยิ้ม

ตอบ เวธกาสวยเฉี่ยวทนัสมยั แต่ดูร้ายกาจไม่น้อย น่าแปลกใจที่พรรษกร

สนใจหล่อน เพราะเท่าที่รู้จกักนัมาพี่ชายของเขาชอบสาวหวาน เขาต่างหาก

ที่ชอบความท้าทาย

“สวสัดค่ีะคณุพอล เราจะยนืคยุกนัอย่างนี้เหรอคะ” หญงิสาวปรายตา 

มองเก้าอี้สนาม

“เชิญนั่งครับ” พรรษชลเลื่อนเก้าอี้ให้หล่อนนั่ง แล้วเดินไปนั่งฝั่ง 

ตรงข้าม “คุณวาวมาหาผมมธีุระอะไรหรอืเปล่าครบั”

“ถ้าไม่มีธุระมาไม่ได้เหรอคะ” หล่อนย้อนถามพลางมองเขาอย่าง

ท้าทาย

“มาได้ครับ คนสวยอย่างคุณวาวใครจะกล้าปฏิเสธ” เขาหยอด 

ค�าหวานกลบัไป หญงิสาวหวัเราะเสยีงใส แล้วย้อนถามเขาอกีครั้ง

“คุณพอลคดิว่าวาวสวยจรงิๆ เหรอคะ”

“ครบั สวยจรงิๆ” เขาเออออไปกบัหล่อน แล้วถามเรื่องของตวัเอง 

“คุณวาวว่าวนันี้ผมดูเป็นยงัไงบ้างครบั”

“หล่อเหมอืนทุกวนัค่ะ” หล่อนตอบโดยไม่หยุดคดิ

“ไม่มอีะไรแตกต่างจากเดมิเลยหรอืครบั” เขายดืตวัให้หล่อนดูชดัๆ 

เวธกามองอย่างตั้งใจ แต่สุดท้ายกส็่ายหน้า
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“ไม่มนีี่คะ”

“ลองดดูีๆ  สคิรบั” พรรษชลไม่ละความพยายาม หญงิสาวหรี่ตามอง 

แล้วเดนิมายนืข้างหลงัเขา

“ดูอย่างเดยีวไม่รู้หรอกค่ะ มนัต้องคล�าด้วย” เวธกากระซบิข้างหูเขา 

แล้ววางมอืบนหวัไหล่ ก่อนลากลงมาที่แผงอก แล้วท�าท่าจะเลื่อนต�่าลงไป

อกี

“คุณวาวครับ” เขารีบคว้ามือหล่อนไว้แล้วดึงมายืนตรงหน้าตัวเอง  

“รู้หรอืยงัครบัว่าผมมอีะไรแปลกไปหรอืเปล่า”

“คุณพอลดูแข็งแรงขึ้น เหมือนจะขาวขึ้นด้วย คุณท�าได้ยังไงคะ”  

เวธกาถามอย่างประหลาดใจ ก่อนหนัไปมองด้านหลงัเมื่อพรรษกรพูดขึ้น

“เขาไม่ได้ท�าหรอกครบั เพราะเขาไม่ใช่ผม”

“คุณพอลมสีองคน” หล่อนมองเขากบัพี่ชายสลบักนั ก่อนถามด้วย

สหีน้างุนงง “นี่มนัอะไรกนัคะ”

“ไม่ต้องตกใจครับ นี่นายแพท น้องชายฝาแฝดของผมเอง เขาชื่อ 

พรรษชล เพชรธ�ารง” พี่ชายเดินเข้ามาหา แล้วแนะน�าเขากับเพื่อนสาว  

“นายแพท นี่คุณเวธกา ทรพัย์ไพศาล ลูกสาวรฐัมนตรเีตชติ เพื่อนของพี่”

“ยินดีที่ได้รู้จักครับคุณวาว” พรรษชลเอ่ยอย่างเป็นทางการ ส่วนที่

สนกุที่สดุของการเล่นสลบัตวัคอืสหีน้าตกใจของคนที่ถูกหลอก แต่ดูเหมอืน 

เวธกาจะตั้งสติได้เร็วกว่าคนอื่น พอหายงงหล่อนก็กลับมาพูดคุยอย่าง 

สนทิสนมโดยไม่มที่าทางขดัเขนิเลยสกันดิ ทั้งที่เพิ่งลวนลามเขาหยกๆ

“ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะ” หญิงสาวยิ้มหวานให้เขา แล้วเอ่ยอย่าง 

ตื่นเต้น “พรรษกร พรรษชล วาวไม่ยกัรู้ว่าคุณพอลมฝีาแฝด”

“นายแพทเขาอยู่กับน้าสาวของผมที่อเมริกา นอกจากญาติสนิท 

ไม่มใีครรู้หรอกครบัว่าผมมฝีาแฝด”

“อ๋อ...” หล่อนพยักหน้าเข้าใจ “ตอนแรกวาวตกใจแทบแย่ คุณ 

สองคนนี่น่าตนีะคะ มาหลอกกนัได้ ถ้าวาวหวัใจวายไปจะท�ายงัไงคะ”
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“ผมขอโทษครบั” พรรษกรรบัผดิแต่โดยดี

“ขอโทษเฉยๆ วาวไม่ยกโทษให้หรอกค่ะ” หญงิสาวเอ่ยงอนๆ

“แลว้ผมต้องท�ายงัไงครบั คณุวาวถงึจะยกโทษให้ผม” พี่ชายเขาถาม

เสยีงอ้อน เวธกาขมวดคิ้วครุ่นคดิ แล้วหนัมาปรกึษาเขา

“คุณแพทว่าวาวควรจะท�าโทษคุณพอลยงัไงดคีะ”

“แล้วแต่คณุวาวเลยครบั ผมต้องขอตวัขึ้นห้องก่อน” เขายิ้มให้หล่อน 

แล้วหนัไปพูดกบัพี่ชาย “ผมไปนะพี่พอล”

“อมื เอาไว้คนืนี้ค่อยคุยกนั”

“ครบั” พรรษชลเดนิออกไปอย่างรูง้าน หมดเวลาเล่นสนกุแล้ว ตอนนี้

ถงึเวลาต้องง้องอน ซึ่งไม่ควรมเีขาอยู่เป็นก้างขวางคอ

พรรษชลเดนิแกมวิ่งลงบนัไดอย่างอารมณ์ด ีหลงัจากบอกลาเพื่อนสาว
ของพี่ชายแล้ว เขาก็ขึ้นห้องไปอาบน�้าแต่งตัวใหม่ ก่อนลงมารับประทาน

อาหารเยน็เมื่อร�าไพแม่บ้านของมารดาขึ้นไปตามที่ห้อง เขาเดนิเข้าไปในห้อง

อาหาร บิดากับมารดานั่งรออยู่ที่โต๊ะอาหารแล้ว แต่ไม่เห็นพรรษกรนั่งอยู่

ด้วย เขาเดนิไปนั่งที่ของตนแล้วถามถงึผู้เป็นพี่

“พี่พอลไม่ลงมาทานข้าวเหรอครบั”

“ตาพอลไม่อยู่ ออกไปส่งแฟน คนืนี้คงไม่กลบัแล้ว” คุณหญงิแขไข

ตอบด้วยสหีน้าไม่ค่อยดี

พรรษชลพยกัหน้าเข้าใจ เขาเตบิโตที่เมอืงนอก เรื่องพวกนี้เป็นเรื่อง

ธรรมดามาก แต่ส�าหรบัมารดาคงไม่ใช่ ท่านถงึได้มสีหีน้าแบบนั้น

“พี่พอลรู้จกักบัคุณวาวนานหรอืยงัครบั”

“ประมาณสองสามเดอืน เวธกาเป็นลูกสาวของรฐัมนตรเีตชติ พวก

เขารู้จกักนัในงานเลี้ยงการกุศล แพทถามท�าไมเหรอ” ท่านตอบแล้วถามเขา

บ้าง

“เปล่าครบั” ชายหนุ่มส่ายหน้า “ผมแค่ประหลาดใจ พี่พอลไม่น่าจะ
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ชอบผู้หญงิแบบคุณวาว เธอดูมั่นใจในตวัเองไปหน่อย”

“ใช่ แม่เห็นด้วย เวธกาเปรี้ยวเกินไป เอาแต่ใจตัวเองเกินไป ถ้า

แต่งงานกนั แม่กลวัว่าตาพอลจะไม่มคีวามสุข” คุณหญงิแขไขรบีสนบัสนุน 

แต่สามไีม่เหน็ด้วยกบันาง

“ปล่อยให้เป็นเรื่องของเดก็ๆ เถอะคณุ เรามนัแก่แล้ว อย่าไปยุง่เรื่อง

ของลูกเลย”

“คุณพี่แก่คนเดียวค่ะ น้องยังไม่แก่ และที่ส�าคัญน้องไม่ได้ยุ่งเรื่อง

ของลูก น้องแค่เป็นห่วงลูก น้องผดิด้วยเหรอคะ” นางหนัไปค้อนสามี

“ไม่ผิดครับ คุณแม่ทานนี่หน่อยนะครับ ผมว่าอร่อยดี” พรรษชล

ตดับทแล้วชวนมารดากนิข้าว เพราะไม่อยากให้บดิามารดาผดิใจกนั

“จะไม่อร่อยได้ยงัไง แม่ท�าเองกบัมอืเลยนะ”

“งั้นผมต้องกนิเยอะๆ แล้วครบั” ชายหนุ่มตกัข้าวใส่ปากเคี้ยวตุ้ยๆ 

คุณหญงิแขไขยิ้มอย่างเอน็ดู แล้วตกักบัข้าวใส่จานลูกชายคนเลก็

“วนัเสาร์นี้บรษิทัของเรามงีานเลี้ยง ลูกต้องไปกบัแม่ด้วยนะ แม่จะ

แนะน�าเพื่อนๆ ของแม่ให้ลูกรู้จกั”

“เพื่อนๆ คุณหรอืว่าลูกๆ ของเพื่อนๆ คุณกนัแน่” พมิุขถามดกัคอ

อย่างรู้ทนั คุณหญงิแขไขหนัไปมองสามแีล้วขงึตาใส่

“ใครกเ็หมอืนกนัแหละค่ะ คุณพี่อย่าชกัใบให้เรอืเสยีสคิะ”

“ใครกไ็ด้ครบั ผมยนิดรีูจ้กัทกุคน ขอแค่คณุแม่พอใจกพ็อ” พรรษชล

พูดเอาใจมารดา ท่านหนัมายิ้มให้เขา แล้วเอ่ยชมอย่างอารมณ์ดี

“ตาแพทลูกแม่น่ารกัที่สุด”

“น่ารกักว่าพี่พอลไหมครบั” เขาอ้อนถามเหมอืนตอนเป็นเดก็

“โตแล้วยงัเล่นแบบนี้อกีเหรอ”

“ผมไม่โตหรอกครบั ยงัเป็นตาแพทของแม่เสมอ” ชายหนุ่มยิ้มประจบ 

ก่อนหนัไปมองบดิาเมื่อท่านพูดขดัขึ้นข�าๆ

“อย่าอ้อนมาก พ่อกนิข้าวไม่ลง”
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“คุณพี่ห้ามว่าลูกนะคะ ลูกเป็นแบบนี้กด็แีล้ว” คุณหญงิแขไขดุสามี

“จ้า ไม่กล้าว่าแล้วจ้ะ” พมิุขยกมอืยอมแพ้ แล้วหนัมายิ้มให้ลูกชาย

พรรษชลยิ้มตอบบิดา มารดาเป็นคนเดียวในบ้านที่ได้ทุกอย่าง 

ที่ต้องการเสมอ แม้พวกท่านจะขัดแย้งกันบ่อยๆ แต่ไม่เคยโกรธกันเลย 

สกัครั้ง เพราะพวกท่านรกักนัมากจงึยอมอภยัให้กนัเสมอ


