
บทน�ำ

ฟลอเรนซ์ อติาล ี
เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

ท้องฟ้าปลายฤดูใบไม้ผลิเตรียมย่างเข้าสู่ฤดูร้อน คือท้องฟ้าช่วงที่สวย 

ที่สุดของปี...นั่นคือความคิดเห็นของ ‘ชีวัน’ จากการเฝ้ามองความเปลี่ยนแปลง

ของท้องฟ้าเมอืงฟลอเรนซ์ หรอืที่ชาวอติาลเีรยีกว่า ‘ฟิเรนเซ’ มาแล้วครบทุกฤดู 

ในฤดนูี้ท้องฟ้าจะเป็นสฟ้ีาสดใส แต้มด้วยละอองเมฆสขีาวเพยีงประปราย 

พระอาทิตย์จะเยี่ยมหน้าพ้นทิวเขาเตี้ยๆ ที่โอบล้อมเมืองตั้งแต่ก่อนเจ็ดโมงเช้า 

และจะท�าหน้าที่ไปจนถงึสามทุ่ม ท�าให้เวลากลางวนัยาวนานกว่ากลางคนื 

ยามบ่ายจัด แสงแดดแรงจ้าสะท้อนผิวน�้าในแม่น�้าอาร์โนอันเป็นแม่น�้า 

สายหลักของเมืองเป็นประกายระยิบระยับจนต้องหยีตามอง ชีวันจอดจักรยาน

พงิไว้กบัราวสะพาน เบื้องล่างมเีป็ดฝูงใหญ่ก�าลงัว่ายน�้า เธอไม่รู้ว่าพวกมนัหลบ

ไปอยู่ไหนมาในฤดูหนาว แต่พออากาศอบอุ่นพวกมันก็ออกมาชุมนุมสังสรรค ์

กันอยู่แถวใต้สะพาน นกยางสีขาวย่องหาปลาแถวกอสาหร่าย หนูน�้าตัวอ้วน 

ว่ายเข้ามารวมกลุ่มกบัพวกเป็ดเพื่อกนิขนมปังที่ชวีนับโิปรยลงไป

“มาแฝงตวักบัเขาอกีแล้วนะอาร์โน” 
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เธอเรยีกมนัด้วยชื่อที่แอบตั้งให้ตามชื่อแม่น�้า วนันี้นบัว่าโชคดทีี่ได้เจอมนั 

เพราะนานๆ ทีอาร์โนถึงจะออกมาว่ายโชว์ตัวให้คนเห็นและถ่ายรูป มันว่ายข้าม

แม่น�้าสายกว้างได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่ว จนชีวันนึกถึงสมัยเด็กๆ ที่เคย

กระโดดน�้าเล่นในคลองหลงับ้าน เธอกค็ล่องไม่แพ้อาร์โนทเีดยีว

ขนมปังหมดจากมอื หญงิสาวกล่าวอ�าลาพวกเป็ด และอาร์โนที่ว่ายหลบ

หายเข้ากอหญ้ารมิตลิ่งไปแล้ว เธอยกจกัรยานแล้วเขน็ไปบนสะพานช้าๆ ไม่จ�าเป็น

ต้องขี่ เพราะอะพาร์ตเมนต์ของเธออยู่ถดัจากปลายสะพานไปไม่กี่ก้าวเท่านั้น 

เสยีงบรรเลงเพลง “เลฟิธมีฟรอมเดอะกอ็ดฟาเทอร์” แว่วมาตามสายลม 

อันมีที่มาจากชายชราที่ยืนสีไวโอลินอยู่กลางสะพาน ชีวันล้วงเหรียญสีทองออก

จากกระเป๋าเสื้อแจ็กเกตและวางลงในกล่องไวโอลินบุก�ามะหยี่ที่เปิดวางอยู่เบื้อง

หน้าเขา พร้อมค�าชม

“เบลลสิสโิม! ฟรานเชสโก” 

ชายชราขยบิตาให้เธอโดยมไิด้หยดุมอืที่จบัคนัชกับรรเลงไวโอลนิพลิ้วไหว 

“กราเซยี เบลลา!” 

ชีวันหัวเราะแก้มแดงเมื่อถูกเรียกว่า ‘คนสวย’ ฟรานเชสโกเป็นเพื่อนผู้ 

คุน้เคยอกีคนที่ชวีนัได้รูจ้กับนสะพานแห่งนี้ เขาเป็นนกัดนตรทีี่สไีวโอลนิได้ไพเราะ

และหวานที่สุดบนถนนของเมือง และในยามที่ไม่ได้จับเครื่องดนตรี เขาก็เป็น 

คนอติาลทีี่ปากหวานที่สุดคนหนึ่งเช่นกนั 

หลงัจากจอดจกัรยานและลอ็กกุญแจเรยีบร้อย ชวีนักใ็ช้กุญแจไขประตู

ไม้หนาหนกัเข้าสู่บรเิวณโถงหน้าของอะพาร์ตเมนต์ อาคารเก่าแก่สูงสี่ชั้นก่อสร้าง

ด้วยหนิสนี�้าตาลไหม้อมแดงได้รบัการอนรุกัษ์ให้คงสภาพเดมิของสถาปัตยกรรม

ในสมยัเรอเนซองซ์เช่นเดยีวกบัอาคารอื่นๆ ทั่วทั้งเมอืง

“บวันาเซรา! ซมิโิอเน่” 

ชวีนัเอ่ยทกัชายหนุม่ร่างสูงที่ก�าลงัใช้เครื่องดดูฝุ่นท�าความสะอาดพื้นพรม

สเีขยีวเข้ม เขาเงยหน้าขึ้นมาแล้วยิ้มอวดฟันขาวจดั ดวงตาสนี�้าตาลเป็นประกาย

อย่างที่เขาว่ากนัว่าเป็นเสน่ห์ของหนุ่มอติาลแีท้ๆ

“ชาว! ชวีนั” ไม่ทกัเปล่า เขารบีวางเครื่องดูดฝุ่น แล้วกางแขนเข้ามาดงึ

หญงิสาวเข้าไปจูบแก้มซ้ายและขวา ชวีนักท็�าอย่างเดยีวกนัโดยไม่ขดัเขนิ เพราะ
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ชนิแล้วกบัการทกัทายแบบอติาล ี

“วันนี้กลับเร็วจัง เรียนเสร็จแล้วหรือ” ซิมิโอเน่ถามเป็นภาษาของเขา  

ชายหนุ่มท�าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในอะพาร์ตเมนต์ที่ชีวันเช่าอยู่ จึงจ�าได้ว่า

ใครมกัจะเข้าออกตอนไหน 

“วนันี้สอบเสรจ็วนัสุดท้าย” เธอยิ้มร่า “ปิดเทอมเสยีท!ี” 

“ถงึว่าส ิหน้าตาสดใส นี่แวะเอาขนมปังให้เป็ดมาอกีแล้วละส”ิ 

เธอแปลกใจที่เขารู้ แต่เมื่อชายหนุ่มหรี่ตาแล้วยื่นมือมาปัดเศษขนมปัง 

ที่ตดิบนเสื้อให้ ชวีนักห็วัเราะเขนิๆ 

“ซื้อขนมปังให้เป็ด ตวัเองได้กนิบ้างหรอืเปล่า ผอมจะแย่อยู่แล้ว”

“บ่นเป็นคนแก่ไปได้น่า ชวีนัซื้อปานโิน กนิไส้หมดแล้วกแ็บ่งขนมปังให้เป็ด

ช่วยกินเท่านั้นเอง” เธอไม่กล้าบอกว่ายังไม่ชินเสียทีกับขนมปังแข็งๆ แบบที่คน 

ที่นี่ชอบกนิ เธอกนิทไีรเจบ็เหงอืกไปหลายวนัทุกท ี

“อ้อ วนันี้มจีดหมายถงึชวีนัด้วย” 

“จดหมาย?” ชวีนัแปลกใจปนตื่นเต้น ปกตไิม่มจีดหมายมาถงึเธอบ่อยนกั 

เดือนหนึ่งมารดาหรือพี่ชายจะส่งมาสักฉบับ และฉบับล่าสุดก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

นี่เอง 

“ใคร” 

หญงิสาวรบัซองจดหมายแอร์เมลสขีาว ขลบิรอบขอบด้วยสแีดงและน�้าเงนิ

มาจากมือซิมิโอเน่ หน้าซองมีชื่อของเธอเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยลายมือหวัด

แกมบรรจงที่ไม่คุน้ตา เมื่อพลกิดชูื่อผู้ส่ง ดวงตาคูส่วยกเ็บกิกว้าง แก้มนวลค่อยๆ 

เปลี่ยนเป็นสแีดงเรื่อ

จดหมายฉบบันั้นระบุที่อยู่ผู้ส่งมาจาก ‘วงัจุฑาเทพ’

กรุงโรม อติาล ี
เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

สรุจชอบอากาศช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิของอิตาลีก็ตรงที่มันไม่ร้อนเกินไป

และไม่หนาวเกนิไป

แม้ว่าจะเคยประจ�าการอยู่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกามา
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แล้วเมื่อหลายปีก่อน ท�าให้พอจะคุน้ชนิกบัความหนาว แต่กไ็ม่เคยท�าใจให้ชอบได้ 

โชคดีที่ฤดูหนาวที่อิตาลีถือว่าไม่หฤโหดเท่าไรนัก เพราะภูมิประเทศตั้งอยู่ทาง 

ตอนใต้ของทวปียุโรปลงมา และครั้งสุดท้ายที่มหีมิะตกในกรุงโรมกค็อืปีครสิต์- 

ศกัราช ๑๙๘๖ หรอืเมื่อสบิเอด็ปีมาแล้ว 

ส่วนหน้าร้อนที่ก�าลงัจะมาถงึนั้น ได้ยนิว่าอาจมอีุณหภูมสิูงสุดระหว่างวนั

ไล่เลี่ยกบักรุงเทพมหานครเลยทเีดยีว ด้วยเหตุนี้ เขาจงึคดิว่าตนเองโชคดทีี่การ 

‘ออกโพสต์’ ถดัมาของเขาคอืประเทศอติาลี

“โอ๊ย ร้อนตบัจะแตก” 

เสยีงบ่นจากกลุม่คนที่เดนิตามหลงัท�าให้อากาศดีๆ  กร่อยลงได้อย่างเหลอื

เชื่อ 

“คุณพ่อนะคุณพ่อ อุตส่าห์จะมาเที่ยวยุโรปทั้งที ท�าไมไม่มาหน้าหนาว  

ร้อนแบบนี้อยู่กรุงเทพฯ ก็ได้ ไม่ต้องมาเดินตากแดดหน้าด�าถึงอิตาลี หนูเหงื่อ

แตกตวัเหนยีวเหนอะไปหมดแล้ว” 

“ร้อนกถ็อดเสื้อขนๆ ออกเสยีส ิแล้วบตูหนงันี่อกี พ่อบอกแล้ว ไม่รูจ้ะเอา

มาท�าไม เดนิกล็�าบาก” คนเป็นพ่อบ่นแต่ยงัมแีววเอน็ดู ผดิกบัน้องชายที่มองแล้ว

ท�าปากเบ้ 

“นั่นดิ ฝรั่งมันมองกันใหญ่ นึกว่ามาผิดฤดู นี่ไม่รู้จะมาเยี่ยมน้องหรือ 

จะมาถ่ายแฟชั่น” 

“หยุดพูดน่ะไอ้นัท!” คนเป็นพี่สาวหันไปแยกเขี้ยว “หม่อมสรุจเดินอยู่ 

ข้างหน้านั่น แกจะฉกีหน้าฉนัไปถงึไหน” 

แม้คนพูดจะลดเสียงเป็นค�ารามลอดไรฟัน แต่สรุจก็ได้ยินชัดอยู่ดี ถึง

กระนั้นด้วยมารยาทกต็้องแกล้งท�าเป็นไม่ได้ยนิ 

“เดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้านี้ก็จะเจอวิหารแพนธีออนแล้วครับ เข้าไปชมข้างใน

เสรจ็แล้วเราค่อยไปดูน�้าพุเทรวี่ แถวนั้นมรี้านกาแฟหลายร้าน จะได้นั่งพกั” 

“งั้นเนตรขอข้ามไปที่น�้าพุเลยได้ไหมคะ ตั้งแต่มานี่ก็เข้าไปหลายโบสถ์  

เบื่อแล้ว” 

“วหิารแพนธอีอนพเิศษกว่าโบสถ์อื่นๆ ครบั เป็นหนึ่งในสิ่งมหศัจรรย์ของ

สถาปัตยกรรมอาณาจกัรโรมนัโบราณ อายถุงึสองพนัปีเชยีว” สรจุถอืว่าให้ข้อมลู
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ตามหน้าที่ เพื่ออกีฝ่ายจะได้ไม่มาบ่นภายหลงัว่ามาถงึโรมแต่พลาดสถานที่ส�าคญั 

ทั้งที่จรงิแล้วเขากย็นิดหีากภารกจิ ‘น�าเที่ยว’ ครั้งนี้จบเรว็กว่าก�าหนด จะได้กลบั

ไปสะสางงานอื่นที่คั่งค้างต่อ

นบัตั้งแต่สรจุมารบัต�าแหน่งเลขานกุารเอกประจ�าสถานทตูไทยในกรงุโรม

เป็นเวลาได้เกอืบสามเดอืน หน้าที่น�าเที่ยวแขกส�าคญัที่มาเยอืนอติาลไีม่ค่อยต้อง

ตกมาถงึมอืเขาสกัเท่าไร จะมกีค็รั้งนี้ที่เลี่ยงไม่ได้ เพราะท่านนาว ีรฐัมนตรชี่วย

ว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร สนทิสนมชอบพอกบัหม่อมราชวงศ์ธราธร จุฑาเทพ 

ผู้เป็นลุงของเขา ด้วยท�างานในแวดวงการศกึษาเหมอืนกนั และยงัสนทิสนมกบั

หม่อมราชวงศ์ปวรรจุ เมื่อครั้งที่บดิาของสรจุเป็นเอกอคัรราชทตูอยู่ที่กรุงวอชงิตนั 

ด.ีซ.ี และท่านนาวไีด้เดนิทางไปราชการที่นั่นหลายครั้ง 

หนนี้ท่านเดินทางมาประชุมที่ฝรั่งเศส จึงถือโอกาสพาบุตรสาวติดสอย 

ห้อยตามมาเที่ยวชอปปิง และแวะเยี่ยมบุตรชายซึ่งศกึษาอยู่ที่อติาลดี้วยเสยีเลย

แต่ดูเหมอืนการมาครั้งนี้จะไม่มลีูกคนไหนมคีวามสุขเลยสกัคน 

“ไม่เอาค่ะ ไม่อยากดูแล้ว ถ้าคุณพ่อจะดู เนตรจะไปรอที่ร้านกาแฟ” 

ผู้เป็นพ่อก้มมองรองเท้าบูตส้นสูง คลุมยาวขึ้นมาถงึเหนอืหวัเข่าของบุตร

สาวแล้วกถ็อดใจ แต่ไม่ลมืหนัไปขอความเหน็ลูกชายที่เดนิหน้าบึ้งมาตั้งแต่เช้า

“นายลูกนทัว่าไง” 

“พ่อลืมแล้วหรือครับ นัทอยู่โรมมาตั้งหลายเดือน เดินจนปรุหมดแล้ว” 

ว่าแล้วเขาก็พลิกข้อมือดูนาฬิกา “ไปน�้าพุเทรวี่เลยก็ดี หาอะไรกินแล้วนัทจะได ้

นั่งรถไฟกลบัฟลอเรนซ์วนันี้เลย”

“จะรบีกลบัไปไหน ไม่ค้างด้วยกนัร ึพรุ่งนี้พ่อกบัพี่เนตรกจ็ะกลบัแล้ว” 

“ไม่ละครบั นทัต้องรบีกลบัไปให้อาหารหมา” 

“ตวัเองยงัเอาไม่รอด ดนัอุตรเิอาหมามาเลี้ยง” เสยีงพี่สาวพูดลอยๆ มา 

ท�าเอาน้องชายหนัไปแยกเขี้ยว

“พี่เนตร!” 

“ไม่เอาน่ะ สองคนนี้ทะเลาะกนัไม่อายหม่อมเขาบ้างหรอืไง” 

สรุจเพยีงแต่ยิ้มน้อยๆ เขาออกจะเหน็ใจท่านนาวไีม่น้อย ลุงใหญ่เคยเล่า

ว่า ท่านนาวแีต่งงานเมื่ออายมุากแล้ว ภรยิาของท่านอายนุ้อยกว่าท่านหนึ่งรอบได้ 
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สมยัที่ท่านจะแต่งงานใครๆ กอ็ดเป็นห่วงไม่ได้ เพราะ ‘สุนทรยีา’ เป็นสาวไฮโซ

ลูกเจ้าของโรงแรมดงัที่มเีสยีงเล่าลอืว่าเอาแต่ใจเป็นที่หนึ่ง 

ทั้งคู่มีบุตรสองคน เนตรสุรางค์เป็นบุตรีคนโต นิสัยเหมือนแม่ไม่มีผิด  

คอืสนใจแต่ความสวยความงามและการชอปปิงซื้อของแบรนด์เนม นี่หากคุณหญงิ

สุนทรยีาไม่ตดิงานสมาคมอะไรของท่าน กค็งจะได้มาเป็นคู่หูชอปปิงกับลูกสาว 

ส่วนบุตรชายมีนิสัยเกเร เอาแต่ใจ เรียนไม่จบมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพฯ 

ด้วยอยู่ๆ ก็เพิ่งรู้ตัวว่าไม่ชอบสาขาที่เรียน บิดาจึงส่งมาเรียนต่อที่อิตาลี โดย 

เข้าคอร์สเรียนภาษาก่อน แต่ผ่านไปหกเดือน นัทสฤษดิ์ก็ยังไม่ได้ภาษา ด้วย

เหตุผลที่เจ้าตวัอ้างว่าสถาบนัภาษาที่โรมสอนไม่ด ี และขอย้ายไปเรยีนคอร์สใหม่

ที่ฟลอเรนซ์ได้สองเดอืนกว่าแล้ว เป็นช่วงใกล้เคยีงกบัที่สรุจเพิ่งเดนิทางมาถงึ 

ท่านนาวีคงจะรู้นิสัยลูกชาย ก่อนที่สรุจจะเดินทางมาอิตาลี ท่านจึงนัด 

กนิข้าวและฝากฝังให้เขาช่วยด ูซึ่งเป็นเรื่องปกตเิมื่อนกัการทตูจะต้องไปออกโพสต์

ที่ไหน กม็กัจะมผีู้ใหญ่มาฝากฝังลูกหลานที่ก�าลงัศกึษาอยู่ประเทศนั้นๆ ให้ดูแล 

แต่ด้วยช่วงแรกที่มาถงึยังวุ่นวายหลายเรื่อง เขาจงึมีโอกาสได้เจอนัทสฤษดิ์ก่อน

หน้านี้เพียงแค่หนึ่งครั้งในงานเลี้ยงต้อนรับที่สถานทูต ก่อนที่ฝ่ายนั้นจะย้ายไป

ฟลอเรนซ์เพยีงไม่นาน 

“งั้นไปน�้าพุเทรวี่เลยแล้วกันครับ” ผู้เป็นพ่อสรุปเมื่อไม่มีใครมีแก่ใจจะ

เที่ยวแล้ว “หม่อมสรจุต้องเสยีเวลามาดูแลพาเที่ยวทั้งวนั เผื่อจะได้กลบัไปเคลยีร์

งานที่สถานทูต” 

“ไม่เป็นไรครบั ผมยนิด”ี 

หลังจากดื่มกาแฟแถวน�้าพุเทรวี่ และเนตรสุรางค์ปฏิเสธที่จะเข้าไปโยน

เหรียญลงบ่อน�้าพุตามความเชื่อว่าจะท�าให้ได้กลับมาอีก ด้วยเหตุผลว่าขี้เกียจ

เบยีดคนเข้าไป ส่วนนทัสฤษดิ์รบีแยกไปขึ้นรถไฟกลบัฟลอเรนซ์ สรุจจงึพาท่าน

นาวแีละบุตรสาวกลบัมาส่งหน้าโรงแรมที่พกั 

“ค�่านี้พี่หม่อมสรุจจะมาทานข้าวเยน็ด้วยกนัไหมคะ” เนตรสุรางค์อารมณ์

ดขีึ้นเมื่อได้เข้ามาตากแอร์เยน็ฉ�่าในลอ็บบขีองโรงแรม 

“ไปกวนอะไรหม่อมเขาอกีล่ะ กวนมาทั้งวนัแล้ว” ผูเ้ป็นพ่อว่าอย่างเกรงใจ 

“แหม พรุ่งนี้กจ็ะไม่ได้เจอกนัแล้ว” 
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คนพูดไม่ว่าเปล่า ยงัขยบัเข้ามาเกาะแขนเขา สรุจนิ่งขงึขึ้นทนัท ี รอยยิ้ม

สภุาพเปลี่ยนเป็นเคร่งขรมึแม้จะไม่ได้พูดอะไรและไม่ได้ปลดมอือกีฝ่าย แต่หญงิ

สาวคงสัมผัสได้ถึงรังสีความเย็นชาที่แผ่ออกมา ประกอบกับสายตาดุของบิดา 

จงึรบีปล่อยมอื

ผู้ที่อยู่ใกล้ชายหนุม่จะรูด้ ีภายใต้ท่าทางสภุาพอยู่เป็นนติย์นั้น สรุจค่อนข้าง 

ไว้ตัว ไม่ชอบการสัมผัสตัวจากคนที่ไม่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมและไม่ใช่คนใน

ครอบครวั 

เมื่อเนตรสรุางค์ถอยออกไปแล้ว สรุจจงึเอ่ยต่อเสยีงเรยีบกบับดิาของเธอ

“เยน็นี้ท่านทูตจะมารบัรองท่านด้วยตวัเองครบั แล้วพรุ่งนี้หลงัอาหารเช้า

ผมจะเป็นคนพาไปส่งที่สนามบนิ” 

“ขอบใจหม่อมมากนะ” 

“ยนิดคีรบั” 

ท่านนาวขียบัเข้ามาใกล้ ลดเสยีงลงและมองตาสรุจอย่างขอร้อง

“มาครั้งนี้ผมมีเวลาน้อย ไม่มีโอกาสตามไปดูไอ้เจ้าลูกชายที่ฟลอเรนซ์  

ยงัไงต้องขอฝากให้หม่อมช่วยดูๆ  มนัด้วย นี่ย้ายที่เรยีนใหม่ ผมสงัหรณ์ว่ามนัจะ

ไม่ได้เรื่องอกีตามเคย” 

“ครบั ผมจะช่วยดูแลให้”

ท่านนาวพียกัหน้า แล้วยื่นมอืมาบบีมอืสรุจอย่างขอบคุณ

เสร็จภารกิจการดูแลครอบครัวท่านรัฐมนตรีช่วยฯ สรุจก็กลับมาที่ 

สถานทูตซึ่งเป็นอาคารเก่าแบบเรอเนซองซ์อยู่ภายในบริเวณรั้วกว้างขวาง สรุจ 

กดรหสัเปิดประตู ทนัททีี่ก้าวเข้าไป เสมยีนส�านกังานที่นั่งอยู่ด้านหน้ากร็บีลุกขึ้น

โค้งให้เขา แล้วทกัอย่างแปลกใจ

“หม่อมกลบัมาแล้วหรอืครบั นกึว่าจะพาสามคนนั้นเที่ยวจนค�่า แล้วเข้า

บ้านพกัเลยเสยีอกี” 

“ฉนัต้องกลบัมาเคลยีร์เอกสารน่ะ วนันี้มเีรื่องอะไรไหม” 

“มีนักท่องเที่ยวพาสปอร์ตหายสองรายครับ ถูกล้วงกระเป๋าแถวสถาน ี

โรมาแตร์มนิทีั้งคู่” 

เรื่องพาสปอร์ตหายหรือถูกลักทรัพย์เป็นเหตุที่เกิดขึ้นรายวันไปเสียแล้ว 
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และยิ่งมถีี่ขึ้นในฤดนูี้ อนัเป็นช่วงเวลาที่นกัท่องเที่ยวจ�านวนมากจากทั่วโลกมาเยอืน

อติาล ีซึ่งเขาตั้งใจว่าจะต้องออกหนงัสอืเตอืนนกัท่องเที่ยวชาวไทยให้ระมดัระวงัตวั 

“อ้อ...แล้วกม็จีดหมายมาถงึท่านเลขาฯ ฉบบัหนึ่งด้วยครบั” 

“หอื?” เรื่องนี้ท�าให้สรุจแปลกใจกว่าเรื่องคนไทยพาสปอร์ตหาย 

หม่อมหลวงสรุจ จุฑาเทพ ยื่นมอืไปรบัซองจดหมายแอร์เมลสขีาว ขลบิ

รอบขอบด้วยสีแดงและน�้าเงินมาจากเสมียนสถานทูต เป็นจดหมายส่วนตัว 

ฉบบัแรกที่มาถงึเขานบัตั้งแต่มาประจ�าที่กรุงโรม 

ลายมอืหวดัแกมบรรจงที่เขยีนชื่อเขาเป็นภาษาองักฤษนั้นคุน้ตาเหลอืเกนิ 

เมื่อชายหนุ่มพลกิด้านหลงั รมิฝีปากกค็ลี่ออกเป็นรอยยิ้มกว้างที่สุดในรอบวนั 

จดหมายฉบบันั้นระบุที่อยู่ผู้ส่งมาจาก ‘วงัจุฑาเทพ’

จดหมายจาก ‘อ่อน’ ถงึ ‘ชวีนั’ 
ถงึ แม่ชวีนั 

เดาว่าเธอคงจะแปลกใจที่ได้รับจดหมายฉบับนี้ ก่อนอื่นฉันต้องขอโทษ 

ที่ไม่ได้ตอบจดหมายของเธอที่เขียนมาก่อนหน้า ซึ่งเธอก็คงทราบว่าคนแก่อย่าง

ฉนัสุขภาพรวมถงึสายตาย่อมมไิด้ดนีกั จะเขยีนหนงัสอืสกัฉบบักต็้องไหว้วานให้

บรรดาหลานๆ เขยีนให้ อย่างฉบบันี้กเ็ป็นลายมอืของหม่อมหลวงรณภูม ิเหลน

รกัของฉนั ซึ่งเขาฝากทกัทายเธอมาในที่นี้ด้วย

อย่างไรกต็าม ฉนัต้องขอนยิมเธอที่เพยีรเขยีนมาเล่าความเป็นอยูเ่ดอืนละ

สองฉบบัมไิด้ขาด แสดงถงึความมวีนิยัอนัด ีและความกตญัญรููค้ณุในฐานะที่ฉนั

เป็นผู้อุปการะ มอบทุนเล่าเรยีนเมอืงนอกเมอืงนาแก่เธอ ซึ่งกน็บัว่าฉนัคดิไม่ผดิ 

ฉันทราบผลการเรียนของเธออันเป็นที่น่าชื่นชมในภาคการศึกษาที่แล้ว 

และกว่าจดหมายฉบับนี้จะถึง เธอก็คงจะสอบปลายภาคที่สองส�าเร็จเสร็จสิ้น  

ฉนัขออวยพรให้ผลสอบออกมาสมกบัความเพยีรของเธอ และน�าความภาคภมูใิจ

มาสู่ฉนัผู้มอบทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระถนิ แม่ของเธอ 

ขอให้จ�าไว้ว่า แม้เธอจะไม่ได้มศีกัดิ์เป็นนกัเรยีนทนุรฐับาลไทย หรอืทนุรฐับาล 

อิตาลีอย่างที่พรชีวา ญาติผู้พี่ของเธอได้รับ แต่เธอก็ยังนับว่าเป็นตัวแทนของ

นกัศกึษาไทยและคนไทยที่ต้องรกัษาชื่อเสยีงและความดงีามให้ชาวต่างชาตชิื่นชม 
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อย่าให้ใครมาดูถูกได้ว่าประเทศไทยเป็นชาตด้ิอยพฒันากว่าฝรั่งมงัค่าในด้านใดๆ

ทั้งนี้ เหตุผลที่ฉนัเขยีนจดหมายมาถงึเธอ นอกจากพูดคุยสารทุกข์สุกดบิ

แล้ว ยังมีอีกเรื่องที่ฉันอยากขอไหว้วาน ด้วยเห็นว่าเธอเองก็ใกล้หมดภาระ 

ด้านการศึกษาในเทอมนี้แล้ว นั่นคือเรื่องเกี่ยวกับหม่อมหลวงสรุจ เหลนรัก 

อกีคนของฉนั กบัพรชวีา ญาตผิู้พี่ของเธอ 

ในช่วงเวลาที่กระถิน แม่ของเธอ ได้ส่งให้เธอมาอยู่กับเกษราเพื่อเรียน

หนงัสอื คงจะท�าให้เธอได้ยนิเรื่องราวของบรรดาเหลนๆ ของฉนัอยู่บ้าง คุณสรุจ

เป็นหนึ่งในเหลนรุ่นโต หรอืที่ใครพากนัเรยีกว่าห้าสงิห์จุฑาเทพรุ่นที่สอง

เธออาจจะเคยมีโอกาสได้เจอหม่อมหลวงสรุจบ้างแล้ว เนื่องจากเขาได ้

เดนิทางไปประจ�าต�าแหน่งเลขานุการเอก ณ สถานทูตไทย ประจ�ากรุงโรม ตั้งแต่

เกอืบสามเดอืนก่อน และตวัเธอกเ็ล่าว่าได้ไปช่วยงานของสถานทตูอยู่เนอืงๆ เหลน

ทวดของฉันคนนี้ค่อนข้างเป็นคนเงียบขรึมและถือตัวอยู่สักหน่อย ไม่เหมือน

บรรดาสิงห์จุฑาเทพคนอื่นๆ นั่นอาจเป็นเหตุผลที่เขาคือคนเดียวที่ยังเป็นโสด  

และยงัไม่มทีท่ีาว่าจะคบหาดใูจกบัใคร ขณะที่เหลนรุ่นแรกคนอื่นๆ ได้เป็นฝ่ังเป็น

ฝากนัไปครบถ้วนหมดแล้ว 

ถึงตอนนี้ฉันจะบอกความลับแก่เธอ ว่าฉันได้มองพรชีวา ลูกสาวคน 

สุดท้องของเกษราให้แก่คุณสรุจของฉนั ถงึตรงนี้เดก็วยัรุ่นอย่างเธออาจจะคดิว่า

คนแก่อย่างฉนัช่างมคีวามคดิคร�่าครทึี่หวงัจะจบัคู่ให้ลูกหลาน ซึ่งเธอกค็งจะเคย

ได้ยินจากแม่ของเธอมาบ้าง ว่าสมัยแม่กระถินยังสาวๆ ฉันก็เคยพยายาม 

จบัคู่หล่อนให้คุณชายปวรรุจ หลานชายของฉนัเช่นกนั 

อันที่จริงฉันเลิกความคิดจับคู่ให้ใครมานานแล้ว ตั้งแต่ล้มเหลวในการ 

จับคู่ห้าสิงห์จุฑาเทพรุ่นพ่อให้เกี่ยวดองกับสาวๆ เทวพรหมรุ่นแม่ของเธอ แต่ 

อย่างที่เธอรู้ว่า ห้าสิงห์จุฑาเทพรุ่นสองทั้งสี่คนที่เป็นฝั่งเป็นฝาไป นับตั้งแต่อศิร 

ภธูเนศ ฉตัรเกล้า และรณจกัร ล้วนได้ววิาห์กบัสายเลอืดตระกูลเทวพรหมทั้งหมด 

อย่างเหลอืเชื่อ เกนิกว่าที่ฉนัจะคดิว่าท่านพระพรหมไม่มสี่วนลขิติในเรื่องนี้ 

จึงช่วยไม่ได้เลยที่ฉันจะคิดว่า สิงห์คนที่เหลือของจุฑาเทพอย่างคุณสรุจ 

ก็อาจถูกลิขิตมาให้ครองคู่กับสายเลือดเทวพรหมเช่นกัน โดยเฉพาะเทวพรหม 

สายตรงอย่างพรชวีา บุตรสาวคนสุดท้องของเกษรา
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หรอืเธอว่ามนัเป็นเพยีงเรื่องบงัเอญิ ที่คณุสรจุออกโพสต์ไปประจ�าที่กรงุโรม 

ในช่วงจังหวะเวลาเดียวกับที่พรชีวาได้รับทุนรัฐบาลอิตาลีไปเรียนต่อที่กรุงโรม 

เช่นกนั 

ฉนัเฝ้าพจิารณาเรื่องนี้ และคดิอย่างไรกเ็หน็ว่ามนัไม่ใช่เพยีงเรื่องบงัเอญิ

เพื่อไม่ให้ใครต�าหนิติฉินว่าฉันบังคับฝืนใจลูกหลาน ฉันได้ปรึกษาเรื่องนี้

กบัคุณสรุจแล้วก่อนที่จะเดนิทาง เธอกไ็ด้รบัรู้และรบัปากกบัฉนัเองว่า จะใช้เวลา

ช่วงที่ได้อยู่ในอิตาลีลองพบปะและศึกษานิสัยใจคอพรชีวาให้มากขึ้น ส่วนจะมี

ความเป็นไปได้หรอืไม่กส็ุดแล้วแต่โชคชะตา 

ถงึอย่างนั้นฉนัยงัมคีวามกงัวล เพราะเมื่อปรกึษากบัแม่เกษราแล้ว ท�าให้

รู้ว่าทั้งคุณสรุจและพรชวีา ญาตผิู้พี่ของเธอ แม้จะมอีายุห่างกนัถงึสบิปี แต่กลบั

มีนิสัยบางอย่างคล้ายคลึงกัน นั่นคือทั้งสองเป็นคนไว้ตัว เรื่องที่จะให้มาพบปะ

ท�าความรู้จกัสนทิสนมกนัเอง ฉนัมองแล้วเหน็ทจีะยาก

ฉนัจงึคดิว่าต้องพึ่งพาเธอ 

จากที่ฉนัได้รูจ้กัเธอ ไม่ว่าจากค�าพูดของแม่กระถนิ ป้าเกษราของเธอ หรอื

กระทั่งการได้อ่านจดหมายของเธอหลายๆ ฉบบั ฉนัสรุปได้ว่าเธอเป็นคนฉลาด 

คล่องแคล่ว ปราดเปรยีว และเหมาะสมที่สุดที่ฉนัจะอาศยัไหว้วานให้ช่วยเหลอื

ได้ในเรื่องนี้ 

ชีวัน ฉันต้องการให้เธอช่วยท�าหน้าที่เป็นแม่สื่อแม่ชักให้คุณสรุจและ 

พรชวีา ได้มโีอกาสพบปะ ศกึษาเรยีนรู้ซึ่งกนัและกนัระหว่างอยู่ที่นั่น

อย่าถือว่านี่เป็นการทวงบุญคุณ แต่ขอให้คิดเสียว่าคือค�าขอร้องจากผู้มี

พระคุณของเธอ ถ้าหากว่าเธอจะพอมนี�้าใจกบัคนแก่ 

หากเธอตอบรบัค�าขอของฉนั ขอให้ส่งข่าวคราวและความคบืหน้าของคน

ทั้งคู่มาในจดหมายฉบบัหน้าๆ ของเธอบ้าง ฉนักจ็กัขอบใจเป็นอย่างยิ่ง 

อ่อน

จดหมายจาก ‘อ่อน’ ถงึ ‘หม่อมหลวงสรุจ’ 
ถงึ คุณสรุจเหลนรกั 

ทวดขอให้คุณภูมิช่วยเขียนจดหมายฉบับนี้ให้ตามค�าบอก เพราะคิดถึง
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คุณสรุจเหลอืเกนิ

พริบตาเดียวคุณสรุจก็ไปอยู่ไกลบ้านได้เกือบสามเดือนแล้ว เรือนริมน�้า

ของทวดก็พลอยเงียบเหงา เมื่อมีสมาชิกไม่พร้อมหน้า บรรดาสี่สิงห์ที่เหลือก ็

ไม่ค่อยจะมาชมุนมุสงัสรรค์กนัเช่นเคย อกีทั้งต่างกย็ุง่กบัหน้าที่การงานการที่ก�าลงั

เจริญก้าวหน้ากันทุกคน ดีที่ยังมีเหลนสะใภ้คอยแวะเวียนมาคุยให้คนแก่พอ 

ชื่นใจได้บ้าง 

คุณภูคงแจ้งข่าวดีให้ทราบแล้ว ว่าตอนนี้ลออจันทร์และดุจอัปสรได้ 

ตั้งครรภ์ในเวลาไล่เลี่ยกัน ทั้งคุณภูและคุณเพชรตื่นเต้นดีใจเป็นการใหญ่ เฝ้า

ประคบประหงมเมยีของตนไม่ห่าง คณุภดูจูะออกนอกหน้ามากกว่าหน่อย กค็งจะ

เหมือนกับชายเล็กพ่อของคุณภูสมัยหนุ่มๆ หรืออาจจะร้ายกว่า เพราะรายนี้ 

เฝ้ากวนให้คุณฉตัรมาตรวจเมยีแทบจะวนัเว้นวนัเลยทเีดยีว 

ตัวคุณฉัตรเองพอเห็นคุณภูตื่นเต้น ก็พลอยอยากรีบมีตัวเล็กกับเขาบ้าง 

ตดิที่ขวญัฤทยัยงัสนุกกบัการเป็นพยาบาล ตดิตามแพทย์ไปออกหน่วยเคลื่อนที่

ตามต่างจงัหวดับ่อยๆ ประสาคนไม่ชอบอยู่เฉย แม่คนนี้ถงึจะแต่งงานแล้วกย็งัมี

วิญญาณของเด็กแก่นแก้วอยู่ไม่สุขแฝงอยู่ในร่างไม่ไปไหน อยากให้คุณสรุจ 

มาเหน็เวลาคุณฉตัรตามง้อขอเมยีให้ยอมมลีูก ช่างน่าขนัเป็นที่สุด 

ส่วนคุณจักรก็ถูกล้อว่ามัวแต่เลี้ยงเด็กคือยายส้มจี๊ด กับเลี้ยงม้า ก็เลย

ไม่มเีวลาผลติเหลนให้ทวด ตอนนี้จงึเหน็ว่าก�าลงัเร่งท�าคะแนนเป็นการใหญ่ ท�าเอา

แม่หนูพุกอายม้วนต้วนทุกททีี่ถูกล้อ

และที่แสบกว่าใครคือคุณภูมิที่ก�าลังนั่งเขียนจดหมายให้ทวดคนนี้ ที่ถึง

กบัเป็นเจ้ามอืตั้งโต๊ะพนนัขนัต่อ ว่าระหว่างลูกของคุณภูกบัลูกของคุณเพชร ใคร

จะลมืตาดูโลกชงิต�าแหน่ง ‘ลื่อ’ คนแรกของทวดได้ก่อนกนั

บ้านเราก�าลงัจะมเีดก็ๆ มาวิ่งเล่นอกีครั้ง คุณสรุจฟังแบบนี้แล้วไม่รู้สกึว่า

ตนเองชกัจะล้าหลงัพี่น้องไปหน่อยหรอื อย่าว่าแต่แต่งงานแต่งการ แม้แต่คนรกั

สกัคนกย็งัไม่มี

คุณสรุจอาจจะเถียงว่า ก็แล้วคุณภูมิ คุณเร และคุณกร ก็ยังโสดอยู ่

เช่นกัน แต่ในทั้งหมดทวดเป็นห่วงคุณสรุจที่สุด เพราะปวรรุจ พ่อของเหลนมี 

คุณสรุจเป็นลูกชายเพียงคนเดียว แล้วจะไม่ให้ทวดกังวลว่าทายาททางสายของ
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ชายรุจจะกุดสั้นกว่าพี่น้องคนอื่นๆ ได้อย่างไร

หรือหากคุณสรุจจะใจเย็น คิดว่ายังมีเวลาอีกเหลือเฟือไม่ต้องรีบร้อน  

ทวดกไ็ม่รู้ว่าจะมชีวีติอยูร่อจนถงึวนัที่ได้เหน็ทายาทสบืสายจากทางชายรจุหรอืไม่ 

แม้ทวดจะมีความตั้งใจว่าจะอยู่รอดูหน้าทายาทของเหลนๆ ให้ครบทุกคนก่อน

แล้วค่อยตาย แต่ถ้าคุณสรุจมัวรอช้า ทวดตายไปโดยไม่ได้เห็นหน้าลูกของคุณ 

สรุจ กค็งจะนอนตาไม่หลบัเป็นแน่

จงึถงึเวลาแล้วที่ทวดจะขอทวงสญัญาจากคุณสรุจ 

คณุสรจุคงจ�าได้ ก่อนเดนิทางไปอติาล ีคุณสรจุได้เข้ามากราบลาทวด ทวด

ได้ขอคุณสรุจไว้เรื่องหนึ่ง นั่นคอืเรื่องของพรชวีา คุณสรุจรู้ดวี่าทวดถูกชะตาเธอ

ยิ่งนัก นอกจากกิริยามารยาทอันงดงาม นุ่มนวล เป็นกุลสตรีทุกกระเบียดนิ้ว  

สมกับที่เกษราอบรมสั่งสอนมาอย่างดี เธอยังมีความมั่นใจแบบสาวสมัยใหม ่

และมีความสวยที่ต�าแหน่งคทากรของมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องยืนยันมาแล้ว  

ถงึแม้จะอายนุ้อยกว่าคณุสรุจไปบ้าง แต่ทวดเชื่อว่าการไปใช้ชวีติอยูท่ี่ต่างประเทศ

จะท�าให้ความคิดความอ่านของเธอเป็นผู้ใหญ่พอที่จะเป็นคู่คิดของคุณสรุจได้  

ทวดจงึไม่เหน็ใครอกีแล้วที่จะเหมาะสมกบัคุณสรุจมากไปกว่าพรชวีา 

ที่ส�าคญั ตอนนี้เธอก�าลงัใช้ชวีติอยูใ่นเมอืงเดยีวกนักบัคุณสรจุอย่างบงัเอญิ

เป็นที่สุด

หากคุณสรุจยังจ�าได้ วันนั้นคุณสรุจได้รับปากคนแก่ว่าจะลองใช้โอกาส 

อันแสนประจวบเหมาะนี้ท�าความรู้จัก และศึกษานิสัยใจคอของน้องให้มากขึ้น  

ในการนี้ทวดมิได้บังคับฝืนใจคุณสรุจ หากว่าได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเห็นว่า

ไปกนัไม่ได้ ทวดจะยอมรบัการตดัสนิใจนั้นแต่โดยดี

แต่ขอเพยีงคุณสรุจได้ลองเปิดใจท�าความรู้จกัน้องดูก่อนเท่านั้น

หากคุณสรุจได้ท�าตามที่รับปากแล้ว ทวดขอให้คุณสรุจได้มีจดหมายมา

เล่าความคบืหน้าให้ทวดฟังบ้าง คดิเสยีว่าเหน็แก่ไม้ใกล้ฝ่ังที่มคีวามสขุเพยีงอย่าง

เดยีว คอืได้เฝ้ามองการเจรญิเตบิโต ประสบความส�าเรจ็ของลูกหลานกเ็ท่านั้น

 

 ด้วยรกั

 อ่อน



ชวีนัพบัจดหมายจากเมอืงไทยด้วยสหีน้าหนกัใจ หลงัจากอ่านจบ
เป็นรอบที่สาม

“เป็นอะไรชวีนั นั่งถอนใจอยู่นั่น” เจ้าของเสยีงยื่นหน้าเข้ามาในครวั “ท�า

อะไรกนิ หอมไปถงึในห้อง” 

“ว้าย! ไหม้แล้ว” ชวีนัสะดุ้งลุกจากเก้าอี้ โผไปที่เตาแก๊ส รบีเปิดฝาหม้อ 

ที่แง้มไว้นดิๆ แล้วใช้ทพัพคีนข้าวต้มที่ก�าลงัเดอืดปุดๆ ก่อนเป่าปากอย่างโล่งอก 

“ค่อยยงัชั่วหน่อย ยงัไม่ทนัไหม้ พี่ดารามาทนัเวลาพอด ีไม่งั้นอดกนิแน่เลย” 

เธอหนัไปยิ้มยงิฟันให้ ‘แฟลตเมต’ ที่ตอนนี้เดนิเข้ามาชะโงกหน้าดูสิ่งที่อยู่

ในหม้อ 

“ซุปอะไรน่ะ” 

“พอดีมีข้าวหุงเหลือติดก้นหม้อจากเมื่อวาน ชีวันก็เลยท�าข้าวต้มกุ้งน่ะ  

ได้กุ้งลดราคามาพอด”ี 

“ด ีจะได้ไม่ต้องทิ้งข้าว ไหนมาพี่ช่วยชมิให้” คนอาสาฉวยทพัพไีปจากมอื 

แล้วใช้ช้อนอกีคนัตกัน�้าข้าวต้มซึ่งมมีนักุ้งสสี้มลอยจางๆ ขึ้นชมิ 

“อมื...น�้าซุปกลมกล่อมด ีหอมมนักุ้ง” 

๑
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แล้วกใ็ช้ทพัพตีกัเมลด็ข้าวขึ้นมาพจิารณา ก่อนจะใช้ช้อนคนัเลก็ตกัใส่ปาก

“ข้าวกน็ิ่มดแีล้ว แต่น่าจะเคี่ยวให้เละอกีนดิ” 

ดาราใช้ทพัพคีนอกีรอบ ช้อนตวักุ้งขึ้นมา เข้าปากเช่นกนั

“อืม...กุ้งถ้าเอาผัดกับกระเทียมเสียก่อนนิดหนึ่งแล้วค่อยต้มจะมีรสชาติ

กว่านี้” 

พอเจ้าตวัท�าท่าจะตกัชมิเป็นรอบที่สี่ ชวีนักถ็ามยิ้มๆ

“แล้ววนันี้พี่ดารากบัดาลดัท�าอะไรกนิคะ” 

คนถูกถามชะงกัมอื 

“ยงัไม่ได้คดิเลย แต่ดาลดัน่าจะกนิมาจากข้างนอก” 

“งั้นจะกนิด้วยกนัไหมคะ” 

“ออื ชมิสกัหน่อยกด็”ี 

ชีวันซ่อนยิ้มกับค�าตอบที่คาดไว้แล้ว เปิดตู้ลอยเหนืออ่างล้างจาน หยิบ 

ชามก้นลกึมาสองใบวางบนจานรอง แล้วรบัทพัพคีนืมาจากอกีฝ่าย ตกัข้าวต้มกุ้ง

หอมฉุยใส่ชาม โรยหน้าด้วยต้นหอมซอย วางเสิร์ฟตรงหน้าดาราซึ่งไปนั่งรอที่

โต๊ะกนิข้าวขนาดสี่คนซึ่งตั้งชดิฝาผนงัภายในห้องครวัเลก็ๆ ทาสขีาวสะอาดอนัเป็น

พื้นที่ที่ใช้ร่วมกนั 

อะพาร์ตเมนต์ห้องนี้แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองห้องนอน ห้องเลก็เป็นของชวีนั 

ส่วนห้องนอนใหญ่เป็นของดาราซึ่งอยู่ร่วมกับน้องชายชื่อดาลัด ห้องครัวและ

ห้องน�้าแยกออกมาเป็นพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งแฟลตเมตทั้งสามตกลงผลัดเวรกัน

ท�าความสะอาดคนละสปัดาห์

“ดาลดัยงัไม่กลบัเหรอ”

“อมื นายลดัได้งานที่ร้านลอมบาร์ด ีวนันี้ไปท�าวนัแรก” 

“โอ้โห ขยนัจงั เพิ่งสอบเสรจ็เมื่อวานกเ็ริ่มงานแล้วหรอื แล้วตอนเยน็กย็งั

ไปท�าที่ร้านพิซซาอยู่เหมือนเดิมใช่ไหม” ชีวันชื่นชมดาลัด ชายหนุ่มเป็นคนขยัน 

นอกจากจะท�างานที่ร้านพิซซาหลังเลิกเรียนเป็นประจ�าแล้ว ในช่วงปิดเทอมเขา 

ยงัมกัหางานพเิศษอย่างอื่นท�าไปด้วย เมื่อสปัดาห์ก่อนเขาเพิ่งบอกเธอว่าไปสมคัร

งานที่ร้านลอมบาร์ด ีซึ่งเป็นร้านขายไวน์บลัซามกิและชสีชื่อดงัที่มลีกูค้าส่วนใหญ่

เป็นนกัท่องเที่ยว ชวีนัไม่นกึว่าเขาจะเริ่มงานทนัททีี่สอบเสรจ็ 
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“ก็ต้องอย่างนี้ละ ที่บ้านพี่ไม่ได้รวย พ่อแม่ไม่ได้ส่งเงินให้ใช้ทุกๆ เดือน

เหมอืนชวีนันี่นะ” 

“โน...” ชวีนัท้วงด้วยเสยีงหวัเราะ ไม่ได้ใส่ใจแววแดกดนันดิๆ ในน�้าเสยีง

ของดารา “คนที่ส่งเสียชีวันไม่ใช่ที่บ้านหรอก แต่เป็นผู้มีพระคุณ” หัวใจของ 

หญงิสาวพองโตเช่นทุกครั้งยามเอ่ยค�านั้น 

“ผู้มพีระคุณ? อย่าบอกนะว่าชวีนัมเีสี่ยเลี้ยง” 

“ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลย ผู้อุปการะชีวันเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีและท่านก็มีเมตตากับ

ชวีนัมากที่สดุเลยต่างหาก” ชวีนัเอ่ยแค่นั้น นกึถงึค�าที่กระถนิย�้านกัย�้าหนาก่อนจะ

จากประเทศไทย 

‘ไปที่โน่นชวีนัอย่าเที่ยวไปประกาศว่าได้รบัทุนจากใคร คนจะหมั่นไส้เอาได้  

ใครๆ กร็ู้จกัราชสกุลจุฑาเทพ เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราขี้คุย’

‘ดเีสยีอกีค่ะ จะได้เป็นการยกย่องเชดิชูให้คนอื่นรบัรู้ว่าคุณทวดอ่อนใจดี

ที่สดุในโลก มอบทนุการศกึษาให้ชวีนัได้มโีอกาสไปเรยีนเมอืงนอกกบัชวีาด้วยคน’

‘โอ๊ย คุณทวดอ่อนเขาไม่มาหวังให้ใครเชิดชูเพราะส่งลิงอย่างเราไปเรียน

เมอืงนอกหรอก แล้วถ้าเผื่อเราเกดิไปท�าอะไรกะเปิ๊บกะป๊าบขึ้นมาจะเสยีชื่อไปถงึ

คุณทวดอ่อนอกี’ 

นึกถึงค�ามารดาแล้วชีวันก็ได้แต่ซ่อนยิ้ม ไม่ได้ใส่ใจแววตาสงสัยใคร่รู ้

ของดารา

ถ้าเทยีบกบั ‘พรชวีา’ แล้ว ชวีนักค็งจะเหมอืน ‘ลงิ’ จรงิๆ 

เธอทั้งรกัและชื่นชมญาตผิู้พี่ของเธอมาตั้งแต่เดก็ พรชวีาทั้งเก่ง ทั้งสวย 

มารยาทด ี เรยีบร้อย แต่กท็�าได้มากกว่านั่งพบัเพยีบท�าขนมร้อยมาลยั พรชวีา

เป็นผู้น�านักเรียนในกิจกรรมต่างๆ มาตั้งแต่ชั้นประถมเลยทีเดียว พอเข้า

มหาวทิยาลยักไ็ด้เป็นดรมัเมเยอร์สองปีซ้อน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกเ็ป็นดาวเด่น แม้แต่

มาที่อิตาลี นักเรียนไทยทุกคนรู้จักและกล่าวขวัญถึงพรชีวาในความสวยและ 

เก่งของเธอ ในฐานะที่เป็นคนไทยคนเดยีวในปีการศกึษานี้ที่ได้รบัทุนจากรฐับาล

อิตาลี มาเรียนต่อในสาขามนุษยศาสตร์และปรัชญาที่มหาวิทยาลัยแห่งโรม ซึ่ง

ถอืเป็นมหาวทิยาลยัของรฐัที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

ต่างกบัชวีนัซึ่งเป็นเดก็บ้านทุ่งแท้ๆ โตมากบัการวิ่งเล่นในสวนยาง ปีนต้น
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มะพร้าวกับลิง กระโดดน�้าในแม่น�้าตาปีว่ายแข่งกับพี่ชายทั้งสามและกลุ่มเพื่อน

ของพี่ชายพนันขันต่อเอาเงิน มารดาคงทนไม่ไหว กลัวชีวันจะโตขึ้นมาเป็นลิง 

เป็นค่างไปจรงิๆ จงึมกัจะส่งเธอขึ้นกรุงเทพฯ มาอยูก่บัเกษรา ญาตผิูพ้ี่ของมารดา 

ทุกๆ ปิดเทอม 

ในทีแรกบิดามารดาต่างคิดว่า การส่งลิงเข้าเมืองจะท�าให้ชีวันงอแงร้อง

กลบับ้าน หรอืไม่กไ็ปสร้างความป่ันป่วนวุน่วายให้เกษรา แต่ทั้งสองคาดผดิ ชวีนั

ปรับตัวได้อย่างดี เธอถูกชะตากับพรชีวาเพราะไม่เคยมีพี่สาวมาก่อน และยึด 

พรชวีาเป็นแม่แบบ ญาตผิู้พี่ท�าอะไรเธอกท็�าด้วยไปหมด จนถูกชวศิและชาลสิา 

พี่ชายพี่สาวของพรชีวาที่โตกว่าหลายปีล้อว่า ชีวันเป็น ‘ลูกเป็ด’ ที่เดินตาม  

‘แม่หงส์’ ไปทุกที่ 

ส่วนพรชวีาผู้เคยเป็นน้องคนสุดท้องมาตลอด เมื่อมนี้องสาวคนใหม่อายุ

ไล่เลี่ยกันมาเป็นเพื่อนเล่น ทั้งยังเป็นเพื่อนที่แก่นแก้วซุกซนหาเรื่องสนุกท�าได้

ตลอด กท็�าให้เดก็สาวดูมชีวีติชวีามากขึ้นเช่นกนั

กระถินเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทุกๆ ครั้งที่ชีวันกลับมาจาก

กรุงเทพฯ เมื่อชีวันเรียนจบมัธยมต้น จึงตัดสินใจส่งมาเรียนต่อมัธยมปลาย 

ที่เมอืงหลวงตามค�าแนะน�าของเกษรา ท�าให้สองสาวยิ่งทวคีวามสนทิสนมยิ่งกว่า

พี่น้องแท้ๆ คลานตามกนัมา 

ปีสดุท้ายในรั้วมหาวทิยาลยั พรชวีาสมคัรชงิทนุรฐับาลอติาลเีพื่อไปศกึษา

ต่อระดบัปรญิญาโทได้ส�าเรจ็ ชวีนัผู้ก�าลงัจะจบการศกึษาระดบัมธัยมปลายในปี

เดียวกันและมีญาติผู้พี่เป็นแม่แบบไปเสียทุกเรื่องก็พลอยตื่นเต้นยินดี ตั้งใจว่า 

จะต้องสอบชงิทุนเพื่อไปอติาลกีบัพรชวีาให้จงได้

ด้วยความช่วยเหลอืและสนบัสนนุของพรชวีา ชวีนัสมคัรสอบชงิทนุรฐับาล

และกระทรวงต่างๆ ที่มีการเปิดให้ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี แต่ผลเป็นที่ 

น่าผดิหวงั ชวีนัสอบไม่ตดิสกัแห่ง

ชวีนัจ�าได้ว่า นั่นเป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งในชวีติที่ตนร้องไห้ ใครๆ พากนัปลอบ

เด็กสาวว่า หลังเรียนจบมหาวิทยาลัย เธอยังมีโอกาสสอบชิงทุนไปศึกษาระดับ

ปรญิญาโทอย่างที่พรชวีาได้รบั แต่น้อยคนจะเข้าใจว่า การพลาดหวงัที่จะได้ไป

เรียนต่อต่างประเทศนั้น ไม่เท่ากับการที่จะต้องจากกับพรชีวานานถึงสองหรือ 
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สามปี 

เด็กเข้มแข็งอย่างชีวันร้องไห้อยู่แค่วันเดียวก็ท�าใจได้ เธอถอดใจเรื่องจะ

ไปเรียนต่อพร้อมญาติผู ้พี่ แล้วหันมาตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบเข้า

มหาวทิยาลยัในประเทศ

ไม่กี่วันก่อนที่พรชีวาจะบินไปศึกษาต่อตามก�าหนด เกษราพาบุตรสาว

เข้าไปกราบลาและขอพรจากคณุทวดอ่อนและคณุชายทั้งห้าที่วงัจฑุาเทพ คุณทวด

อ่อนพูดคุยถามไถ่พรชีวาด้วยความเอ็นดูอยู่เป็นนาน ทว่าเมื่อกลับมา เกษรา 

กแ็จ้งชวีนัว่าคุณทวดอ่อนต้องการพบเธอ 

หลายวันถัดมา กระถิน มารดาของชีวันเดินทางขึ้นมาจากปักษ์ใต้ และ 

ทั้งสองกเ็ข้าวงัจฑุาเทพพร้อมกนัเพื่อพบคณุทวดอ่อนตามความประสงค์ของฝ่าย

นั้น คุณทวดอ่อนเสนอให้ทุนการศึกษาแก่ชีวันเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อที่อิตาลี

พร้อมพรชวีาตามเจตนาแรกของเธอ ด้วยเหตุผลว่า

‘ฉันเห็นเด็กมันมีความตั้งใจ อีกอย่างเด็กคนนี้ก็เป็นลูกสาวของกระถิน 

ที่ฉนัเองกเ็อน็ดมูาแต่ไหนแต่ไร ให้แกได้ไปเรยีนสมความตั้งใจ จะได้อยู่เป็นเพื่อน

กันกับแม่พรชีวา เกษราจะได้คลายห่วงว่าลูกสาวต้องไปอยู่ต่างบ้านต่างเมือง 

คนเดยีว’ 

ทั้งพรชีวาและชีวันแทบจะกระโดดโลดเต้นเมื่อทราบข่าวดี แม่กระถิน 

ของชวีนัถงึกบัน�้าตาไหล กราบแล้วกราบอกีในความเมตตาของคุณทวดอ่อน 

อย่างไรกต็าม พรชวีาต้องเดนิทางไปก่อนตามก�าหนด ส่วนชวีนัต้องใช้เวลา

สมัครหาที่เรียนจึงได้บินตามไปในอีกสี่เดือนถัดมา ถึงกระนั้นความตั้งใจจะไป 

อยู่ด้วยกนักต้็องพลกิผนัไปเลก็น้อย เนื่องจากวทิยาลยัที่ตอบรบัชวีนัเข้าเรยีนนั้น

ตั้งอยูท่ี่เมอืงฟลอเรนซ์ ห่างไปทางตอนเหนอืของกรงุโรม ใช้เวลาเดนิทางโดยรถไฟ

ประมาณสามหรอืสี่ชั่วโมง 

ชวีนัแชร์อะพาร์ตเมนต์ร่วมกบัสองพี่น้องคนไทยที่มาเรยีนอยูท่ี่ฟลอเรนซ์

ก่อนหน้าเธอหนึ่งปี คอืดาราและดาลดั ขณะที่พรชวีามรีูมเมตเป็นนกัศกึษาสาว

ชาวรสัเซยีซึ่งเรยีนอยู่คณะเดยีวกนั ชื่อว่า ดนี่า 

ถึงกระนั้นทุกคราที่มีวันหยุดพิเศษหรือช่วงปิดภาคเรียนไม่ว่าจะสั้นหรือ

ยาว ชีวันจะเดินทางไปพักกับพรชีวาที่กรุงโรม หรือในทางกลับกัน พรชีวาจะ 
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เดนิทางมาพกักบัชวีนัที่ฟลอเรนซ์ เป็นเช่นนี้ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา

ชีวันตั้งอกตั้งใจเล่าเรียน ด้วยส�านึกและซาบซึ้งในพระคุณของผู้ให้ทุน 

การศกึษาเสมอ เธอเฝ้าเขยีนจดหมายรายงานความเป็นไปให้คุณทวดอ่อนทราบ

เดอืนละสองฉบบัไม่เคยขาด แม้จะไม่เคยได้รบัจดหมายตอบกลบัมาเลยแม้เพยีง

ฉบบัเดยีว

แต่ครั้งนี้ จดหมายตอบฉบับแรกของคุณทวดอ่อนกลับท�าให้ชีวันต้อง

หนกัใจ 

ชวีนัจะต้องมารบับทกามเทพจรงิๆ หรอืนี่!

เสียงไขกุญแจเรียกความสนใจของคนทั้งสองที่ก�าลังนั่งกินข้าวอยู ่
ในครวั แม้ยงัไม่เหน็ตวักร็ู้ว่าเป็นใคร เพราะนอกจากชวีนัและดาราแล้ว กม็อีกี

คนเดยีวที่มกีุญแจอะพาร์ตเมนต์

“ดาลดั กลบัมาแล้วหรอื” ชวีนัร้องทกั 

พกัเดยีวเท่านั้น คนที่เธอเรยีกชื่อกโ็ผล่หน้าเข้ามาในห้องครวั ดาลดัเป็น

ผูช้ายตวัผอมสงู หน้าตอบ ผมยาวระดบับ่าของเขามดัรวบเป็นจกุเลก็ๆ ไว้ด้านหลงั

“กนิอะไรมาหรอืยงั วนันี้ชวีนัท�าข้าวต้ม” 

“ไม่เป็นไร ชวีนักนิเถอะ ฉนักนิมาแล้ว” ดาลดัว่า พลางเหล่มองพี่สาวตน

ที่ก�าลงัซดน�้าข้าวต้มจนเกลี้ยงชาม

“ไหนพี่ดาราบอกว่าฝากผมซื้อบะหมี่จากร้านจีน” คนพูดชูถุงใส่กล่อง

อาหารขึ้นให้ดู

“ก็ชีวันชวนชิมข้าวต้ม บะหมี่ค่อยเก็บใส่ตู้เย็นไว้กินพรุ่งนี้” ไม่ว่าเปล่า  

ดารารบีลุกขึ้นรบักล่องบะหมี่จากมอืน้องชายหนัไปเกบ็ใส่ตู้เยน็ทนัที

ชวีนัซ่อนยิ้มเมื่อสบตากบัดาลดัแล้วเหน็ฝ่ายนั้นแอบส่ายหน้าให้พี่สาวอย่าง

ระอา 

“ท�างานวนัแรกเป็นยงัไงบ้าง” ชวีนัขยบัเก้าอี้ให้ดาลดันั่ง แถมยงัรนิน�้าใส่

แก้วเลื่อนให้อย่างเอาใจ “ไหนเล่าซ ิเหนื่อยไหม”

“ไม่เหนื่อยหรอก ชมิไวน์ทั้งวนัน่ะส”ิ 

“ฮ้า...ถงึว่าหน้าแดงแจ๋เชยีว” 
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“ได้ชมิไวน์ด้วยเหรอ” ดารากลบัมานั่งร่วมวงอย่างสนใจ “เอากลบัมาบ้าน

บ้างส”ิ 

“จะท�าอย่างนั้นได้ไงล่ะพี่ดารา ที่เขาให้ชิมก็เพราะต้องให้รู้ จะได้แนะน�า

ลูกค้าได้ แต่คงไม่ถงึขั้นให้เอากลบับ้าน” 

“โธ่” ดาราท�าหน้าเซง็ๆ

“ถ้าอยากชมิกไ็ปท�างานกบัผมส”ิ 

พอดาลัดแกล้งว่าอย่างนั้น ดาราก็ท�าตาเหลือก รีบส่ายหน้าหวือจนแว่น

เลื่อนหลุดจากดั้ง

“ฉนัต้องท�าทสีสิ หนงัสอืต้องอ่านอกีกองพะเนนิเทนิทกึ ปิดเทอมกเ็หมอืน

ไม่ได้ปิด จะมเีวลาที่ไหนไปท�างาน ไหนจะต้องไปช่วยงานที่สถานทูตอกี นี่เมื่อเช้า

คุณปรยีากโ็ทร. มา บอกว่าเสาร์หน้าจะมกีงสุลสญัจรที่เมสเตร อยากให้ไปช่วย” 

ชวีนัสนใจทนัท ีขณะที่ดาลดัหวัเราะหึ

“ทสีถานทูตเรยีกมาละมเีวลาไปช่วยจงั” 

“เราเป็นนักเรียนไทย สถานทูตมีงานก็ต้องไปช่วยกัน ถ้าไม่ไปเลยเขาจะ

หาว่าไม่มนี�้าใจ” 

“เขามอีาหารไทยให้กนิฟรลีะไม่ว่า” ดาลดัเบอืนหน้าไปพมึพ�าอกีทาง 

“ว่าอะไรนะ” ดาราได้ยนิไม่ถนดั แต่ชวีนัได้ยนิชดัจงึกลั้นหวัเราะแทบไม่ทนั 

“เปล่า แล้วชวีนัไปกบัเขาด้วยไหม” 

“ต้องไปส ิท่านเลขาฯ ฝากให้ชวนชวีนัด้วย” 

“ท่านเลขาฯ?” 

“หม่อมหลวงสรุจไง เลขานกุารเอกคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมา” เพราะไปคลกุคลี

กบัสถานทูตบ่อย ดาราจงึสนทิสนมกบัเจ้าหน้าที่สถานทูต และรู้ความเป็นไปของ

คนข้างในดรีาวกบัเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งทเีดยีว

“แล้วท�าไมเขาถงึรู้จกัชวีนั” ดาลดัหนัมาถาม 

“ชีวันเคยเจอเขาตอนไปงานสงกรานต์ที่สถานทูตเมื่อเดือนก่อน เขารู้จัก

ชีวาด้วยเหมือนกัน” ชีวันไม่ได้บอกว่าที่จริงครอบครัวของหม่อมหลวงสรุจและ

พรชวีาสนทิสนมใกล้ชดิกนัเกนิกว่าค�าว่า ‘รู้จกั’ มาก

“ใครๆ กร็ู้จกั ‘ชวีา’ ของชวีนัทั้งนั้นละ” น�้าเสยีงดาลดัมแีววหมั่นไส้นดิๆ 
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ปกตเิวลาหนุ่มๆ พูดถงึพรชวีามกัจะมอีาการคล้ายกนั คอืตาลุก ตื่นเต้น 

สนใจใคร่รู้เรื่องของหญิงสาว แต่ดาลัดเป็นคนเดียวที่ตรงกันข้าม นอกจากจะ 

ไม่ตื่นเต้นแล้ว ยงัคล้ายจะต่อต้านญาตผิู้พี่ของชวีนัอยู่หน่อยๆ

ผิดกับดาราที่ปลาบปลื้มพรชีวาอย่างเห็นได้ชัด เจอเมื่อไรเป็นต้องเข้าไป

ประกบตดิแทบจะอุ้มชูกนัทเีดยีว นั่นอาจเป็นเหตุที่ท�าให้น้องชายหมั่นไส้กเ็ป็นได้ 

“ไปนะชวีนั ชวนพรชวีาไปด้วย” 

“ไปได้ วนัเสาร์ชวีนัไม่ได้ตดิอะไร ชวีากส็อบเสรจ็แล้ว น่าจะได้เหมอืนกนั”

“ดเีลย พรุง่นี้พี่จะได้โทร. บอกคณุปรยีา” ดารากระตอืรอืร้น ชวีนัเหน็ว่า 

ได้โอกาสเหมาะเลยเลยีบเคยีงถาม

“พี่ดารา พี่เคยเจอท่านเลขาฯ คนใหม่หลายครั้งกว่าชีวัน พี่ว่าเขาเป็น 

ยงัไง” 

“หล่อ” ดาราตอบสั้นๆ แต่ตาเป็นประกายขึ้นมาทนัท ีท�าเอาน้องชายร้องอื้อ 

“ขนาดนั้นเลย?” 

“นายไม่เคยเห็น ไม่รู้หรอก หม่อมหลวงสรุจทั้งหนุ่มและหล่อกว่าท่าน

เลขาฯ คนเก่าร้อยเท่า ไม่เชื่อกถ็ามชวีนัดู” 

“เรื่องนั้นชวีนัรู้แล้ว แต่หมายถงึนสิยัใจคอเขาน่ะเป็นยงัไง ใจดไีหม ชวีนั

ว่าเขาค่อนข้างถอืตวั ดูหยิ่งๆ ยงัไงกไ็ม่รู้ แต่กอ็าจเป็นเพราะไม่สนทิกนั” 

เธอยงัจ�าได้ วนันั้นเธอไปเสริ์ฟน�้าให้เขา เผลอท�าน�้ากระฉอกใส่เลยรบีหา

ผ้ามาเช็ดให้ เขายกมือห้ามแถมยังถอยหนี แล้วหยิบผ้าเช็ดหน้าขาวจั๊วะออกมา

ซบัเอง ราวกบักลวัว่าผ้าของเธอจะท�าให้เสื้อสทูเขาเลอะไปกว่าเดมิ พอเธอขอโทษ

เขายงัไม่ยิ้มรบั กล่าวแค่ ‘ไม่เป็นไร’ แล้วกเ็ดนิไปเฉยๆ อย่างนั้น 

“ไม่รู้ส ิพี่กไ็ม่ได้คุยกบัเขามากมาย แต่กอ็ย่างนี้แหละ เขาเป็นราชนกิุลนะ 

คงจะไว้ตวัเป็นธรรมดา” 

ชวีนัเผลอย่นจมูก...แล้วอย่างนี้ภารกจิกามเทพของเธอจะส�าเรจ็ได้ง่ายหรอื 

“ท�าไมชวีนัถงึอยากรู้” ดาราสงสยั “ปกตไิม่เหน็สนใจใคร่รู้เรื่องของใคร” 

ดารารู้ดี ชีวันไม่มีนิสัยชอบกล่าวถึงบุคคลที่สาม ทุกครั้งที่ดาราเปิด

ประเดน็เริ่ม ‘นนิทา’ คน ชวีนัมกัหลกีเลี่ยงที่จะออกความเหน็ แถมยงัชวนเปลี่ยน

เรื่องเสมอ จนหลงัๆ ดาราเบื่อที่จะนนิทาไปเอง 
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“กเ็ขาหล่อด ีชวีนักแ็ค่สงสยั” 

ค�าแก้ตัวของเธอท�าให้ดาลัดชักออกอาการหมั่นไส้หม่อมหลวงที่เขายัง 

ไม่เคยเจอหน้า

“ไม่คดินะว่าชวีนักบ็้าคนหล่อกบัเขาเหมอืนกนั” 

ชวีนัหวัเราะ แต่ไม่ต่อความยาว 

“ชีวันขอตัวก่อนนะ จะไปโทรศัพท์บอกชีวาเรื่องวันเสาร์” เธอขยับเก้าอี้ 

ลุกขึ้น 

ตอนนั้นเองที่เสยีงเคาะประตูหน้าห้องดงัขึ้น

คนทั้งสามมองหน้ากันอย่างแปลกใจ เพราะน้อยครั้งที่บ้านนี้จะมีแขกมา

เยอืน 

“ยายวีนัสมาหรือเปล่า” ดาราระแวงว่าจะเป็นเพื่อนนักเรียนไทยร่วมชั้น

ของชวีนัที่ตนไม่ค่อยถูกชะตา

“ไม่นะ ชวีนัไม่ได้นดั” และหากเป็นวนีสัจรงิ รายนั้นกน็่าจะกดกริ่งหน้า

อาคารเพื่อให้เธอกดปุม่เปิดประตูใหญ่ให้เสยีก่อนจงึจะเข้ามาได้ ไม่น่าขึ้นมาเคาะ

ถงึหน้าประตูห้องเช่นนี้ 

“เดี๋ยวชวีนัไปดูเอง” 

ร่างเพรียวขยับตัวอย่างคล่องแคล่วออกจากห้องครัว ทันทีที่เปิดประตู

หน้ากเ็จอซมิโิอเน่ยนืยิ้มกว้างอยู่ 

“อ้าว ซมิโิอเน่ มอีะไรหรอื” 

เธอกะพรบิตามองหนุ่มผู้ดูแลอะพาร์ตเมนต์งงๆ แต่แล้วเมื่อเขาก้าวถอย

ไปด้านข้าง ก็เผยให้เห็นใครอีกคนที่เขายืนบังเสียมิดในทีแรก ชีวันเบิกตากว้าง

แล้วกระโดดตวัลอย 

“ชวีา!” 

“จุ๊ๆ เดี๋ยวห้องข้างๆ ก็ตกใจหมด” พรชีวาปราม แต่รอยยิ้มกว้างและ 

กริยิากางแขนรบัร่างที่กระโดดเข้ามากอดบ่งบอกว่าดใีจมากเช่นกนั

“มาได้ยงัไง! ไหนว่าจะมามะรนืนี้” 

“กส็อบเสรจ็วนันี้ เลยมาเซอร์ไพรส์ชวีนัไง” พรชวีาเหลอืบไปมองซมิโิอเน่

แล้วเอ่ยเป็นภาษาอติาล ี“ต้องขอบคุณซมิโิอเน่ที่ช่วยพาขึ้นมาเซอร์ไพรส์” 
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คนถูกขอบคุณยิ้มกว้างหน้าแดงไปถึงหู ชีวันมองชายหนุ่มแล้วซ่อนยิ้ม

อย่างรู้ทนั ท�าไมจะดูไม่ออกว่าพ่อหนุ่มอติาลแีอบปลื้มญาตผิู้พี่ของเธอ 

ดาลัดเดินตามออกมาที่ประตู ทันทีที่เห็นว่าเป็นใคร คิ้วเข้มของหนุ่ม 

ผมยาวกข็ยบัเข้าหากนั ขณะที่เสยีงหวัเราะของพรชวีาจางไป เหลอืไว้เพยีงรอยยิ้ม 

เพยีงเลก็น้อยตรงมุมปากอย่างไว้ตวั 

“อ้อ...” นั่นคอืค�าที่ดาลดัใช้ทกัพรชวีา ท�าเอาชวีนัอดขนัไม่ได้ 

‘ดาลัดเขาไม่ชอบอะไรพี่หรือเปล่า’ แม้แต่พรชีวายังเคยสงสัยในท่าทีของ

ดาลดัที่แสดงออกตอนแรกพบกนั ออกจะแตกต่างจากหนุ่มๆ คนอื่นที่พรชวีาเคย

พบเจอมา 

แต่ชวีนัไม่คดิเช่นนั้น เพราะเท่าที่รูจ้กั ดาลดัออกจะเป็นคนขวางโลก แสดง

ตวัว่าไม่ชอบท�าตามกระแส อะไรที่คนแห่กนัชอบมากๆ ดาลดัจะไม่ชอบ ขนาด

ชวีนัเองยงัใช้เวลาตั้งนานกว่าจะผูกมติรกบัดาลดัได้ แต่ถ้าสนทิกนัแล้ว ชวีนัพูด

ได้เตม็ปากว่าเขาเป็นคนดมีนี�้าใจคนหนึ่งทเีดยีว 

แต่ส�าหรบัพรชวีาซึ่งเป็นคนถอืตวัอยู่แล้ว เมื่อมคีนมาแสดงอาการเมนิใส่ 

เธอกแ็สดงตอบด้วยอาการเดยีวกนั

พรชวีามองข้ามดาลดัไปทกัทายดาราที่ยิ้มร่าออกมาหา 

“สวสัดคี่ะพี่ดารา” 

“น้องพรชวีา พี่ก�าลงัคดิถงึอยู่พอด ีไม่เชื่อถามชวีนัส”ิ ดารารบีเข้าไปรบั

กระเป๋าเสื้อผ้าของพรชวีามาถอืให้ แล้วจูงข้อมอืหญงิสาว “มา เข้ามาในห้อง จะ

ได้คุยเรื่องไปเที่ยววนัเสาร์นี้กนั”

พรชวีายิ้มรบัแต่พองาม เดนิตามแรงจูงเข้าห้อง ผ่านหน้าดาลดัโดยไม่ได้

หนัไปสนใจไยดชีายหนุ่มที่ก�าลงักลอกตากบัค�าว่า ‘ไปเที่ยว’ ของพี่สาวแม้แต่น้อย



หม่อมหลวงสรุจ จุฑาเทพ พบัจดหมายจากเมอืงไทยด้วยสหีน้า
หนกัใจ 

เขารู้ว่าวนันี้จะต้องมาถงึ วนัที่เขาถูกทวงสญัญาจากทวดอ่อน!

แม้จะเข้าใจในความเป็นห่วงเป็นใยของท่าน แต่เรื่องบางเรื่องเขาก็ไม่รู้ว่า

จะไปเร่งรดัอย่างไร โดยเฉพาะเรื่องหวัใจ 

ใช่ว่าสรุจจะไม่เคยคบหาดูใจกับผู้หญิง ส่วนมากที่เขาเคยคบเป็นผู้หญิง

ต่างชาต ินั่นเพราะตั้งแต่โตมากใ็ช้ชวีติอยู่ไกลบ้านเกดิเมอืงนอนเสยีมาก ทั้งช่วง

ที่ไปเรยีน รวมถงึช่วงที่ออกโพสต์ไปประจ�าอยู่ต่างประเทศ 

แต่ละคนที่คบมักจะคบได้แค่ช่วงสั้นๆ เพราะต้องย้ายเมืองย้ายประเทศ

บ่อย เว้นตอนเป็นเลขานุการโทอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ที่คบนานที่สุดถึงสามปี 

แต่พอหมดโพสต์กลับมาประเทศไทยก็เลิกรากัน เพราะสาวฝรั่งไม่ค่อยชอบมี

ความสมัพนัธ์ทางไกล 

ระหว่างกลับมาอยู่กรุงเทพมหานคร ประจ�ากรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 

เขาไม่ได้คบใคร เพราะไม่ชอบถูกจบัตามอง ใครๆ กส็นใจความเป็นไปของคน

สกลุจฑุาเทพ ไม่ว่าจะเดนิกบัใครกถ็กูซบุซบิไปเสยีหมด หรอืไม่กโ็ดนถามซอกแซก 

๒
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ร�าคาญนกักเ็ลยตดัปัญหาด้วยการไม่คบหาใครเชงิชู้สาวจรงิจงัเสยีเลย 

พูดถงึพรชวีา เขาสารภาพว่าไม่ได้มเีธออยู่ในสายตามาก่อน แค่เหน็แวบ

ผ่านตาไปมายามหญิงสาวติดสอยห้อยตามมารดามาที่วังจุฑาเทพ ซึ่งตอนนั้น 

เธอก็ยังเด็กใส่ชุดนักเรียนอยู่เลย เขาจึงไม่ได้ใส่ใจนัก ไม่เหมือนชวิศกับชาลิสา 

พี่ๆ  ของเธอที่อายุไล่เลี่ยกบัเขาและพวกห้าสงิห์จุฑาเทพ จงึค่อนข้างสนทิสนมกนั

มากกว่า 

กระทั่งมาถงึอติาลนีี่เอง เขาจงึมโีอกาสได้รู้จกัพบเจอและพดูคยุกบัหญงิสาว 

จรงิๆ เป็นครั้งแรก

ใช่...เขาได้พูดคุยกบัพรชวีาแล้ว เพยีงแต่ไม่ได้รายงานให้ทวดอ่อนทราบ

กแ็ค่นั้น! 

เขาเจอพรชวีาตั้งแต่สปัดาห์แรกที่มาถงึกรุงโรม แน่นอนว่าคราวนี้เขาย่อม

มองข้ามเธอไม่ได้ มใิช่เพราะความสวย แม้เขาจะยอมรบัว่าเธอสวย แต่เป็นเพราะ

เขารู้ชดัแล้วว่า คนนี้เองที่ทวดอ่อนต้องการได้มาเป็นเหลนสะใภ้

น่าเสียดาย...วันแรกของการพบกันกลับจบลงอย่างไม่สวยงามนัก และ 

เขากไ็ม่เคยพูดเรื่องนี้ให้ใครฟัง! 

จากนั้นเขาได้เจอเธอเป็นหนที่สอง ตอนงานสงกรานต์ที่สถานทตูเมื่อกลาง

เดอืนก่อน คราวนี้เธอมาพร้อมญาตผิู้น้องชื่อ ‘ชวีนั’ บุคลกิปราดเปรยีวคล่อง- 

แคล่ว แต่ต่างกนัราว...เขาจะเปรยีบเทยีบอย่างไรด.ี..เอาเป็นว่าถ้าคนหนึ่งเหมอืน

ไวน์องุ่นรสเลศิ อกีคนกซ็่าเป็นน�้าอดัลม 

นั่นเป็นแค่การประเมินด้วยสายตาเพียงห่างๆ เพราะวันนั้นเขามัวแต่ยุ่ง 

ไม่มโีอกาสได้พูดคุยกบัเดก็ชวีนัเท่าที่เคยพูดคุยกบัพรชวีา จงัหวะที่เฉยีดมาใกล้

กันที่สุดก็คือตอนที่เธอเอาน�้ามาเสิร์ฟแล้วท�าหกใส่สูทเขา แล้วก็ท�าท่าจะเอาผ้า 

ขี้ริ้วมาเชด็ให้นั่นละ ท�าเอาสรุจหวัเสยีไปพกัหนึ่ง แต่กไ็ม่ได้ถอืสาอะไรเธอ 

หลงัจากวนันั้นกย็งัไม่มโีอกาสได้เจอสองศรพีี่น้องอกี 

แต่ในเมื่อเขารบัปากทวดอ่อนเอาไว้แล้ว เขากจ็ะไม่ผดิค�าพูด เขาจะลอง 

‘แก้ตวั’ กบัพรชวีาอกีสกัหน

ด้วยเหตุดงักล่าว เขาจงึขอให้ปรยีา ลูกจ้างท้องถิ่นของสถานทูตโทร. ไป

ชวนสองพี่น้องมาช่วยงานกงสุลสัญจรในวันเสาร์ที่จะถึง เท่านี้สรุจก็ถือว่าได้ท�า
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ตามที่รบัปากทวดอ่อนแล้ว แต่พรชวีาจะมาหรอืไม่ เขากไ็ม่อาจไปบงัคบั ถอืเป็น

เรื่องที่ช่วยไม่ได้ 

ตดักงัวลไปเรื่องหนึ่ง กเ็หลอือกีเรื่องที่รบัปากท่านนาวว่ีาจะช่วยเป็นหเูป็น

ตาดูบุตรชายให้ เขาจึงได้ชวนนัทสฤษดิ์ไปช่วยงานวันเสาร์นี้ด้วย ส�าหรับคนนี้ 

สรจุโทร. ไปชวนด้วยตวัเอง เพราะประเมนิแล้วเหน็ว่าถ้าให้คนอื่นโทร. น่าจะไม่มา

เป็นอย่างที่คดิ อย่างน้อยนทัสฤษดิ์กเ็กรงใจเขา จงึตอบตกลงมาช่วยงาน 

แต่สรุจหารู้ไม่ว่า เหตุที่เกิดขึ้นในวันเสาร์จะท�าให้เขาต้องกลับมานึก

ทบทวนว่า ตนอาจคดิผดิที่ชวนนทัสฤษดิ์ไปเมสเตรด้วยกนั!

ทกุหนึ่งหรอืสองเดอืน ทางสถานทตูไทยจะจดั ‘กงสลุสญัจร’ ขึ้นเพื่อ
ส่งเจ้าหน้าที่ไปให้บรกิารงานด้านกงสุลแก่คนไทยในเมอืงต่างๆ ที่ห่างไกลจากกรงุ

โรม โดยกงสลุสญัจรครั้งนี้จดัขึ้นที่เมอืงเมสเตร ซึ่งเรยีกได้ว่าเป็นฝ่ังแผ่นดนิใหญ่

ของเมอืงเวนสิ

ชีวัน พรชีวา และดาราเดินทางมาถึงเมสเตรด้วยรถไฟรอบเช้าจาก

ฟลอเรนซ์ โดยมีนักเรียนไทยร่วมชั้นเรียนของชีวันมาด้วยอีกหนึ่งคน คือวีนัส 

ซึ่งท�าให้ดาราแอบเคอืงเลก็น้อย เพราะเป็นที่รู้กนัว่าดาราไม่ค่อยถกูชะตากบัวนีสั

เท่าไรนกั ขณะที่อกีฝ่ายไม่รู้ตวัเลยว่าถูกไม่ชอบหน้า

“ชวนมาท�าไมกไ็ม่รู้ แทนที่จะได้สนุก ทนีี้ละจะต้องมาฟังเรื่องของหล่อน

ทั้งวนั เดี๋ยวก ็ ‘ของวนีสัยงังู้น ของวนีสัยงังี้’ คนอะไร้ โลกทั้งโลกมแีต่เรื่องของ

ตวัเอง” 

ดาราแอบบ่นบนรถไฟ ตอนที่วนีสัก�าลงัคุยฟุ้งให้พรชวีาฟังอย่างละเอยีด

เรื่องการเรียนการสอบที่เพิ่งผ่านไป แล้วจึงย้อนไปถึงเรื่องการไปเที่ยวเยอรมนี

ช่วงวันหยุดอีสเตอร์ก่อนหน้านั้น และเลยไปถึงอีกหลายต่อหลายเรื่องที่ไม่ได้

เกี่ยวข้องกบัคนฟังแม้แต่น้อย 

“วนีสัเขาเคยพดูไว้นานแล้วว่าอยากมารูจ้กัคนที่สถานทตูบ้าง ถ้ามงีานอะไร

กข็อให้ชวน ชวีนักเ็ลยชวนมา พี่ดาราว่าไม่ดหีรอืที่จะมคีนช่วยงานเพิ่ม” ชวีนัตอบ

ยิ้มๆ ส่วนดาราท�าปากบูดเบี้ยวอย่างไม่เหน็ด้วย

วีนัสถือเป็นนักเรียนไทยหน้าใหม่ในเมืองฟลอเรนซ์ที่เพิ่งมาเข้าเรียน 
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ตอนเทอมฤดูหนาว มาถึงเทอมแรกก็วุ่นวายอยู่กับการท่องเที่ยวทุกวันหยุด 

ตระเวนเยี่ยมญาติเยี่ยมคนรู้จักที่เจ้าตัวว่ามีอยู่ทั่วยุโรป จึงยังไม่เคยมีโอกาสมา

ร่วมกจิกรรมใดๆ ของสถานทูต 

“ดูส ิน้องชวีากช็่างมมีารยาท นั่งฟังเฉยอยู่ได้ แล้วยายวนีสันี่ก็เหลอืเกนิ 

เขาไม่เออไม่ออด้วยแล้วกย็งัไม่รู้ตวั เดี๋ยวพี่เข้าไปช่วยน้องชวีาดกีว่า” 

ว่าแล้วเจ้าตัวกช็ะโงกไปสะกิดชวนพรชีวาซึ่งนั่งเก้าอี้อีกฝั่งของทางเดินคุย 

กลายเป็นศึกน�้าลายระหว่างดารากับวีนัสที่แย่งกันพูดอยู่อย่างนั้น โดยมีพรชีวา

นั่งยิ้มสงบนิ่งอยู่ตรงกลางจนถงึเมสเตร 

เมสเตรถอืเป็นย่านวฒันธรรมแบบอติาลดีั้งเดมิ เป่ียมด้วยเสน่ห์ของ
อาคารประวตัศิาสตร์ จตัุรสัที่มแีลนด์มาร์กเก่าแก่ และสวนสาธารณะเขยีวชอุ่ม 

อยู่ห่างจากคลองเวนสิเพยีงไม่กี่นาท ี

“แดดแรงจัง” วีนัสบ่นทันทีที่ลงจากรถไฟ ส่วนดาราตามประกบพรชีวา 

ถามอย่างเป็นห่วง 

“น้องชวีาเอาหมวกมาไหม เดี๋ยวหน้าด�าหมด”

“พี่ชวีาขาวจะตาย ไม่ด�าง่ายๆ หรอกค่ะ ของวนีสัดกีว่า ที่มวินกิตอนวนีสั

ไปแดดแรงมาก...แต่เพราะอากาศหนาว เราเลยต้องเดนิตากแดดให้อุน่ๆ กลบัมา

ผวิแทนไม่รู้ตวั ดูส ิป่านนี้ยงัไม่หาย” ว่าแล้วกถ็กเสื้อโชว์ล�าแขน “แต่ไม่รู้นะ ผวิ

แทนแบบเนี้ยฝรั่งชอบ บอกว่าสวย” 

ดาราแบะปากทันที “จะแทนให้สวยมันต้องเนียนด้วยนะจ๊ะ ถ้าแทน 

แต่ลายไปทั้งตวัยงักะแผนที่โลกกไ็ม่ไหว” 

พรชีวากับชีวันมองหน้ากันหวั่นๆ เมื่อดาราท�าท่าจะเปิดศึกใหญ่ แต่ดู

เหมอืนวนีสัจะไม่รู้ตวั 

“ออื ปกตขิองวนีสักเ็นยีนอยูน่ะ เพิ่งจะมาลายเอากต็อนเจอยุงอติาลนีี่แหละ 

เข้าหน้าร้อนแล้วยุงเย้อเยอะ วนีสัแพ้ยุง เนี่ย ผวิบางแพ้ง่ายมากๆ เลย” 

“อ๋อ ปกตอิยู่เมอืงไทยไม่ค่อยมยีุงสนิะ” 

“นั่นไงคะ ป้ายสถานทูตไทยอยู่ตรงนั้น” ชีวันได้ทีรีบเปลี่ยนเรื่อง ชี้ไป 

อกีทางเพื่อดงึความสนใจ 
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ดูเหมือนจะส�าเร็จ ทุกคนมองตามไปยังป้ายสถานทูตไทยที่ติดอยู่หน้า

โรงแรมซึ่งใช้เป็นสถานที่จดัให้บรกิารกงสุลสญัจร ทั้งสี่คนจงึพากนัเดนิตรงเข้าไป 

ปรียา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตที่เรียกกันว่า ‘ลูกจ้างท้องถิ่น’ คือมีวีซา

และมีถิ่นพ�านักอยู่ในอิตาลีอยู ่แล้วเนื่องจากแต่งงานตามสามีมาอยู่อิตาลีได ้

หลายปี ก�าลงัจดัเตรยีมสถานที่ พอเหน็สี่สาวมาถงึกร็บีกวกัมอืเรียก 

“ดารา พรชวีา ทางนี้” 

ปรยีาสนทิสนมคุ้นเคยกนัดกีบันกัศกึษาที่มาช่วยงาน โดยเฉพาะกบัดารา

ที่มาบ่อยกว่าใคร 

หลงัจากปล่อยให้ชวีนัแนะน�าวนีสัให้ปรยีารู้จกัเป็นที่เรยีบร้อย ดารากร็บี

อาสา

“พี่ปรยีาจะให้ช่วยอะไรตรงไหนบอกได้เลยนะคะ ดาราดูแลน�้ากบัอาหาร

ว่างให้เหมอืนเดมิกไ็ด้ค่ะ” 

ชีวันกลั้นยิ้มแทบไม่อยู่ นี่คือเหตุผลว่า ดารามาช่วยงานสถานทูตทีไร  

ถงึได้มขีนมใส่ถุงกลบับ้านเตม็ไม้เตม็มอืทุกครั้ง

“เอาส ิดาราไปช่วยดูแลน�้ากบัของว่างนะ ส่วนคนที่เหลอื...พรชวีาแล้วกนั 

พมิพ์ดีดใช้คอมพวิเตอร์คล่อง ไปช่วยตรงรับเอกสาร ส่วนที่เหลอืใครพูดเก่งๆ 

ไปช่วยต้อนรับทางโน้น” คนพูดชี้ไปยังเก้าอี้ที่จัดไว้ให้นั่งรอด้านหน้าซึ่งเริ่มมีคน

มารอรบับรกิารแล้ว “อ้อ แล้วถ้าเป็นไปได้กห็าอะไรให้พ่อคนนั้นท�าด้วย พดูอติาลี

กไ็ม่ได้ ท�าอะไรกไ็ม่เป็นสกัอย่าง” 

ทิศทางที่ปรียาพยักพเยิดไปคือผู้ชายที่ก�าลังนั่งเคาะโต๊ะหน้าบึ้ง มองนั่น

มองนี่อย่างเบื่อหน่าย 

“หมอนั่นมาได้ยงัไง” ดาราตาโต 

“นัทสฤษดิ์?” ชีวันนิ่วหน้า เช่นเดียวกับรอยยิ้มที่หายไปจากใบหน้าของ 

พรชวีา

เมื่อคนผู้นั้นหนัมาเหน็กลุ่มของหญงิสาว เขากห็รี่ตา ใช้ลิ้นดนุกระพุง้แก้ม 

เป็นสหีน้าแบบที่บ่งบอกความคดิท�านองว่า...มอีะไรท�าแก้เบื่อแล้วส ิ

เขาลุกเดินตรงดิ่งเข้ามาหากลุ่มหญิงสาว เหล่มองชีวันด้วยหางตา แล้ว 

จงึเอ่ยทกัพรชวีาเป็นคนแรก 
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“พรชวีา ไม่ได้เจอกนัหลายเดอืน สบายดเีหรอ” 

“สบายด ีเธอล่ะ” พรชวีาตอบอย่างห่างเหนิ 

“กส็บาย ที่ฟลอเรนซ์ดกีว่าที่โรมเยอะ ที่เรยีนใหม่กด็กีว่า อากาศกด็กีว่า 

ฉนัคดิว่าคงไม่กลบัไปโรมอกีแล้วละ...เว้นแต่ว่าเธอจะคดิถงึฉนั” 

ไม่พูดเปล่า นทัสฤษดิ์ใช้นิ้วชี้เกี่ยวปลายผมยาวของพรชวีา หญงิสาวผงะ

ถอยอย่างไว้ตวั พร้อมกบัที่ชวีนัปัดมอืเขาแล้วก้าวเข้ามาขวาง จ้องตาเขยีว 

นทัสฤษดิ์แกล้งยกสองมอืขึ้นจุปาก 

“โอ๊ะๆ หวงเจ้าของเหมอืนเดมินะนี่” 

“เธอกป็ากเปราะเหมอืนเดมิไม่มผีดิ” 

“นั่นส ิลมืใส่ตะกร้อครอบปากมาหรอืไง” 

ดารายื่นหน้าเข้ามาเสรมิ ท�าให้นทัสฤษดิ์หนัมองอกีสองสาวที่ยนืรวมกลุม่

อยู่ด้วยเป็นครั้งแรก 

“โอ้โห วนันี้ยกพวกมาเป็นหมู่เลยเหรอ” 

“นทัสฤษดิ์!” 

“ชวีนั” พรชวีารั้งแขนญาตผิูน้้องเมื่อเหน็ว่าหญงิสาวตาวาวอย่างจะเอาเรื่อง 

“ไปท�างานกนัดกีว่า อย่าเสยีเวลาเลย” 

แล้วพรชีวาก็ดึงเธอให้เลี่ยงไปเสีย ไม่มองนัทสฤษดิ์อีกแม้เพียงหางตา 

ขณะที่ดารากบัวนีสัรบีวิ่งตามมา 

“ไม่รู้ท�าไม เจอกนัทไีรเขาต้องเข้ามากวนตลอดเลย” วนีสับ่น “แล้วเวลา

พูดกช็อบเหลอืบมาทางวนีสัยงัไงไม่รู้ เมื่อกี้กเ็หมอืนกนั” 

“เขาชอบตวัมั้ง” ดาราประชด 

“จรงิอะ พี่ดาราคดิยงังั้นเหรอ โอ๊ย ขอให้อย่าเป็นยงังั้นเลย เขาไม่ใช่สเปก

วนีสัเลยสกันดิ ถ้ามาชอบจรงิๆ วุ่นวายแน่” 

ดาราท�าหน้าพะอดืพะอม แต่อย่างน้อยวนีสักท็�าให้ชวีนักบัพรชวีายิ้มออก

“ว้าย! หม่อมหลวงสรุจ”
เสยีงของดาราเรยีกให้ทุกคนหนัตามไป 

ชายหนุ่มร่างสูงที่ชวีนัเคยเจอครั้งหนึ่งก�าลงัเดนิตรงเข้ามา วนันี้เขาอยู่ใน
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ชุดเสื้อเชิ้ตกางเกงสแล็กส์ ขาของเขาดูยาวกว่าคนปกติ ชีวันเคยนึกสงสัยเล่นๆ 

ในครั้งแรกที่เจอกนัว่าเขาต้องสั่งตดักางเกงเป็นพเิศษหรอืเปล่า 

ผมสั้นสะบดัปลายน้อยๆ เป็นสนี�้าตาลเข้มแทนที่จะด�าสนทิ ประกอบกบั

จมูกโด่งกว่ามาตรฐานชายไทยทั่วไป และตาคมเข้มที่ประกอบด้วยแพขนตางอน 

ท�าให้มองเผนิๆ แล้วเขากก็ลมกลนืไปกบับรรดาหนุ่มอติาลไีด้ดี

จะมทีี่ขดัตาอยู่หน่อยๆ คอืแววตาที่บอกความเย่อหยิ่งถอืตวั เหมอืนกบั

ว่าพื้นที่รอบๆ ตวัเขาถูกล้อมไว้ด้วยก�าแพงที่มองไม่เหน็ ซึ่งเจ้าตวัสร้างขึ้นก�าบงั

ไม่ให้ใครเข้าถงึได้ง่ายๆ 

ดาราไม่รอให้หม่อมหลวงหนุม่เดนิเข้ามาถงึ เป็นฝ่ายถลาเข้าไปย่อตวัสวสัดี

จนเข่าแทบตดิพื้น 

“สวสัดดีารา” เขายกมอืรบัไหว้พองามระดบัอก “สบายดหีรอื ขอบใจนะ

ที่มาช่วยงาน” 

“ไม่เป็นไรเลยค่ะ เราเป็นนักเรียนไทย สถานทูตมีอะไรก็ต้องมาช่วยกัน

อยู่แล้ว” 

สรุจพยกัหน้า ยิ้มน้อยๆ แล้วหนัมารบัไหว้พรชวีา ชวีนั และวนีสัที่ตาม

มาสมทบ ชีวันสังเกตว่าสายตาของเขาหยุดที่พรชีวาเป็นพิเศษนิดหนึ่ง แต่ที่ผิด

สงัเกตไปคอืญาตผิูพ้ี่ของเธอ พรชวีาไหว้เขาเสรจ็กก็ลบัมองเมนิไปทางอื่นเสยีเฉยๆ

“แล้วนี่ใครกนั ยงัไม่เคยพบ” สรุจหนักลบัมาทกัวนีสั 

“นี่เพื่อนร่วมชั้นเรยีนของชวีนัเขาน่ะค่ะ ชื่อวนีสั” ดาราลมืความหมั่นไส้ไป

ชั่วขณะ ถอืโอกาสเป็นคนแนะน�าวนีสัดบิด ี

วีนัสยกมือไหว้พร้อมย่อตัวผลุบอีกที แล้วยืดตัวขึ้นมายืนฉีกยิ้มกว้าง 

เอยีงคอท�าท่าน่ารกั

“หม่อมหลวงสรจุใช่ไหมคะ ดใีจจงัเลยที่ได้เจอ จรงิๆ ที่บ้านวนีสัรูจ้กัใกล้

ชิดกับราชสกุลจุฑาเทพมานานแล้วค่ะ ที่บ้านวีนัสท�าธุรกิจท่องเที่ยวอยู่ทางใต้  

เคยดีลลูกค้าต่างชาติไปพักที่โรงแรมเจทีภูเก็ตบ่อยๆ เคยเจอหม่อมหลวงอศิร

หลายครั้ง พ่อของวนีสักเ็ป็นสมาชกิพเิศษของห้างเจท ีรู้จกักนัดกีับหม่อมหลวง

ภูธเนศ ส่วนคุณแม่ก็เป็นลูกค้าร้านเสื้อผ้าของคุณปกเกศ วีนัสยังเคยไปด้วย  

แล้วนี่วนีสักไ็ด้มารู้จกักบัหม่อมอกี โลกกลมจงัเลยนะคะ” 
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“ใครๆ ก็เป็นสมาชิกห้างเจทีกับซื้อเสื้อผ้าร้านคุณปกเกศทั้งนั้น ไม่เห็น 

ต้องคุย” ดาราอดพมึพ�าไม่ได้ จนชวีนัต้องสะกดิเพราะเกรงว่าสรุจจะได้ยนิ

แต่ดาราไม่ยอมหยุด กลบัคุยข่มด้วยการอวดแทนสองสาว 

“ถ้างั้นของพรชีวากับชีวันก็ต้องเรียกว่าโลกกลมกว่า เพราะราชสกุล 

เทวพรหมฝั่งแม่ของน้องพรชีวา สนิทสนมใกล้ชิดกับราชสกุลจุฑาเทพมาตั้งแต่

ไหนแต่ไร ถ้าตามข่าวสงัคมมาตลอดกจ็ะรู้ ห้าสงิห์จุฑาเทพรุ่นสองแต่งงานเกี่ยว

ดองกบัคนสกุลเทวพรหมไปตั้งสี่คน” 

ข้อมลูที่ไม่เคยรู้มาก่อนท�าเอาวนีสัยนือ้าปากค้าง คยุต่อไม่ถกู ส่วนพรชวีา

ไม่ได้ต่อความยาวเรื่องความสนทิสนมใกล้ชดิของเทวพรหมกบัจุฑาเทพ ราวกบั

ไม่เหน็เป็นเรื่องส�าคญัหรอืน่าตื่นเต้นยนิด ี

“เคยมาเวนสิกนัหรอืยงั” สรุจเปลี่ยนเรื่อง

ดาราส่ายหวัดกิ ส่วนวนีสัรบีตอบ 

“ของวีนัสเพิ่งมาอิตาลีไม่กี่เดือนเองค่ะ ยังไม่ได้ไปเวนิส แต่ว่าไปเที่ยว

เยอรมนั ฝรั่งเศส แล้วก.็..” 

“มนี้องชวีาคนเดยีวค่ะที่เคยมาแล้ว” ดาราพูดขดัอย่างไม่สนใจคนที่ก�าลงั

สาธยาย 

“งั้นหรอื” 

“ค่ะ เคยมาแล้วครั้งหนึ่ง” พรชวีาตอบเพยีงสั้นๆ 

“ผมเองก็ยังไม่เคยมา เย็นนี้หลังเสร็จงานอยากขออนุญาตพาทุกคนไป

เลี้ยงมื้อค�่าที่เวนสิ พรชวีาเคยมาแล้วกค็งจะพอน�าเที่ยวได้” 

ดารากบัวนีสัหูผึ่ง ตาลุก แต่พรชวีากลบัตอบเรยีบๆ อย่างไว้ท่าท ี

“พอรู้จักแค่บางจุดเท่านั้นค่ะ เวนิสมีแต่คลองกับตรอกซอกซอย ถ้าให้

ดฉินัเดนิน�าท่าจะพาหลง”

ทว่า...ชวีนักลบัเหน็ว่านี่คอืโอกาสส�าคญัที่จะท�าภารกจิที่ไม่มใีครล่วงรู้ 

“เอาน่ะชวีา พาเที่ยวหน่อยส ิชวีนักอ็ยากเที่ยวเหมอืนกนั ในที่นี้ยงัไม่เคย

มใีครมาเวนสิเลย มแีต่ชวีาคนเดยีว” ชวีนัยิ้มยงิฟันอ้อน “นะๆ...” 

ถ้าอยู่ด้วยกันแค่สองคนจะต้องเอาคางเกยบ่าด้วย ท�าแบบนี้ทีไรอีกฝ่าย

มกัใจอ่อนให้ตามที่ขอทุกที
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“นั่นสน้ิองชวีา อุตส่าห์มาถงึนี่แล้ว พี่กอ็ยากเหน็เวนสิเหมอืนกนั” ดาราเสรมิ

เจอสองแรงช่วยกนัขอร้อง พรชวีาจงึใจอ่อน แต่กต็อบอย่างสงวนท่าที

“ถ้าเช่นนั้นกส็ุดแล้วแต่ท่านเลขาฯ เถอะค่ะ” 

“งั้นกต็ามนี้ เสรจ็แล้วผมจะขบัรถไปส่งทุกคนที่ฟลอเรนซ์เอง” 

เขาสรุป แถมรวบรดัเรื่องหลงัไปด้วยโดยไม่ถามความเหน็ พูดจบกเ็ดนิ

ไปทางนทัสฤษดิ์เพื่อทกัทายฝ่ายนั้น

ชวีนัมองตามคนขายาวด้วยสายตาแบบนายพรานเลง็เหยื่อ...พดูเช่นนั้นคง

ไม่ผดินกั เพราะเขาคอื ‘เป้าหมาย’ ที่กามเทพจ�าเป็นอย่างชวีนัจะต้องแผลงศรใส่

ดูท่าทางการเดนิหน้าเชดิ คอตั้ง หลงัตรงแบบนั้น กามเทพสาวชกัหวั่นใจ 

เขาคงไม่ใช่เป้านิ่งให้แผลงศรได้ง่ายเป็นแน่ ถงึจะไม่วิ่งหน ีแต่ศรของเธอจะเจาะ

ผ่านเกราะหนารอบตวัเขาไปได้หรอื

เอาเถอะ...ชวีนัปลอบตวัเองอย่างมองโลกในแง่ด.ี..ภายนอกเขาอาจดูถอืตวั 

แต่ใครจะรู้ ถ้าได้รู้จกักนัมากกว่านี้ เขาอาจจะใจดแีละมมีนุษยสมัพนัธ์ก็ได้ 

ระหว่างนี้เธอกจ็ะลอบพจิารณาเขาไปก่อน ถ้าเหน็ว่ามข้ีอเสยีหาย ไม่คู่ควร 

กบัพรชวีา ต่อให้เป็นค�าสั่งของคุณทวดอ่อนกจ็ะขอขดักนัสกัตั้ง! 

“ชวีนั เหม่อมองอะไรอยู่” 

เสยีงนุม่เรยีกให้คนืสต ิหนักลบัมากเ็จอเข้ากบัสายตาของพรชวีาที่มองอยู่

อย่างสงสยั

“ชวีนัก�าลงัมองหม่อมหลวงสรุจอยู่น่ะ” เธอตอบตรงๆ 

“หอื? มองเขาท�าไม” พรชวีามองตามสายตาของญาตผิู้น้อง “เขามอีะไรให้

ชวีนัสนใจหรอื” 

“มสี ิเขาหล่อจะตาย ตดิจะเก๊กๆ ไปหน่อยเดยีว” 

พูดจบเธอกโ็ดนตเีผยีะ 

“ชมผู้ชายหล่อเตม็ปากเตม็ค�าไม่ไว้ท่าทเีลยนะ” 

ชวีนัหวัเราะคกิ 

“ท�าไมต้องไว้ล่ะ ไม่มีใครได้ยินเสียหน่อย” เธอพยักพเยิดไปที่ดารากับ

วนีสัที่เดนิน�าไปแล้ว “กเ็ขาหล่อจรงิๆ นี่ สูสกีบัหนุ่มอติาลทีเีดยีวนะ” 

“เขากค็งรู้ตวั ไม่งั้นคงไม่เก๊กท่าถงึขนาดนั้น” 
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ชวีนัจบัน�้าเสยีงที่แฝงแววหมั่นไส้ของพรชวีาได้ และนั่นเป็นสญัญาณไม่ดี

ต่อแผนการของเธอ ชวีนัจงึรบีแย้ง 

“แต่เขาเสนอจะเลี้ยงข้าวเรา ชวีนัว่าจรงิๆ เขากใ็จดเีหมอืนกนั” 

“กลายเป็นคนเหน็แก่กนิตั้งแต่เมื่อไหร่นะเรา”

พอโดนจ้อง ชีวันจึงรีบยิ้มยิงฟันขาวกลบเกลื่อน ขยับเข้าเกาะแขนดึงไป

อกีทาง

“ชวีนัคงเริ่มหวิแล้วมั้งเลยพูดไปอย่างนั้นเอง ไปท�างานกนัดกีว่า” 

ตลอดครึ่งวันเช้า มีคนไทยในเมสเตรและเมืองใกล้เคียงเดินทางมา
ขอรบับรกิารหนาแน่น ทั้งท�าบตัรประชาชน ท�าหนงัสอืเดนิทาง ขอจดทะเบยีน

การเกดิ ทะเบยีนสมรส หรอืแม้แต่ผ่อนผนัการเกณฑ์ทหาร ท�าให้ทั้งวนัวุ่นวาย

จนถงึเวลากนิอาหารกลางวนักต็้องผลดักนัเอาข้าวกล่องไปนั่งกนิ

ชีวันรอให้คนอื่นๆ กินเสร็จก่อนแล้วค่อยไปรับข้าวกล่องเป็นคนสุดท้าย 

ถอืเดนิเลี่ยงไปด้านข้างโรงแรมซึ่งเป็นเก้าอี้ม้านั่งหนัออกไปยงัจตัรุสัเลก็ๆ ที่มนี�้าพุ

อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกระถางดอกไม้สีชมพูสด ซึ่งเป็นมุมที่เธอเล็งเอาไว้

ตั้งแต่เช้า แต่แล้วกร็ู้ว่าตนช้าไป เมื่อเหน็คนนั่งอยู่ก่อนแล้ว 

แถมเป็นคนเดิมที่ชีวันไม่ค่อยอยากเจอเสียด้วย เขานั่งสูบบุหรี่พ่นควัน

อย่างสบายอารมณ์

“เอ้า จะไปไหนล่ะ”

เสยีงนั้นดงัมาเสยีก่อนที่ชวีนัจะได้เดนิหนอีย่างที่ตั้งใจ

“ไปกนิที่อื่นน่ะส ิไม่ชอบกนิข้าวแล้วดมควนัไปด้วย” 

“งั้นฉันดับให้ก็ได้” นัทสฤษดิ์ดับบุหรี่ในมือทั้งที่เหลืออยู่ครึ่งมวน “ทีนี้ 

จะนั่งได้หรอืยงั” 

ชวีนัจงึเดนิเข้าไปนั่งบนม้านั่งอกีตวั แล้วเปิดข้าวกล่องกนิ ไม่พูดไม่จา 

“ไปเดนิเล่นในเวนสิกนัมะ นั่งรถไฟไปแค่ไม่กี่นาท”ี 

“ไม่ละ”

“ท�าไม ถ้าไม่กล้าไปคนเดยีวชวนพรชวีาไปด้วยกไ็ด้” 

“ไม่ใช่ไม่กล้า แต่เรามาท�างาน ถ้างานยังไม่เสร็จก็ไปเที่ยวไม่ได้ เธอก็
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เหมอืนกนั หายมาเสยีนาน ข้างในเขาตามหากนัให้ทั่ว” 

นัทสฤษดิ์ยักไหล่อย่างไม่สนใจ “งานอะไรไม่เห็นจะมีสาระ เสียเวลามา 

ทั้งวนั เบื่อจะตายชกั” 

“แล้วมานั่งอยู่แบบนี้มสีาระงั้นหรอื มาท�างานกบัสถานทูตยงัพก ‘ไอ้นั่น’ 

มาสูบ ระวงัเถอะ” 

ชีวันพยักพเยิดไปยังมวนบุหรี่ที่ดับแล้วในถ้วยรองข้างตัวนัทสฤษดิ์อย่าง

รู้ว่าจรงิๆ แล้วมนัเป็นมากกว่าบุหรี่ธรรมดา 

“กลวัตายละ ท�าไม จะไปฟ้องงั้นเหรอ” เขาแสยะยิ้ม “เอาส ิขี่ม้าสามศอก

ไปฟ้องเลย” 

“ไม่ฟ้องหรอก คนอย่างชวีนัถ้าจะยุ่งเรื่องของคนอื่น คนคนนั้นกต็้องเป็น

คนที่ชวีนัสนใจและเป็นห่วงเท่านั้น”

“ท�าไม แล้วอย่างฉนัมนัเป็นยงัไง ถงึไม่มบีุญที่จะรบัความสนใจของเธอ” 

“โตแล้วก็น่าจะรู้ตัวเอง ว่าท�าตัวสมกับให้ใครต้องมาสนใจหรือเปล่า”  

เธอปิดข้าวกล่องทั้งที่กนิไปแค่ครึ่งเดยีว “ชวีนัจะไปท�างานต่อละ” 

ชีวันลุกขึ้นเดินหนี และเพราะไม่ได้หันกลับมา จึงไม่ได้เห็นนัทสฤษดิ์ 

ขบกรามตามหลงั ก่อนจะเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ 

เอาเถอะ...เดี๋ยวกร็ู้ว่าจะท�าให้เธอ ‘สนใจ’ ได้หรอืเปล่า 

 

เข้าช่วงบ่ายแก่ใกล้หมดเวลาท�าการ บรรดาผู้มาขอรับบริการจาก 
กงสุลสัญจรก็ยิ่งมาเข้าคิวกันยาว จนแบบฟอร์มขอท�าพาสปอร์ตที่เตรียมไว้บน

โต๊ะหมดอย่างรวดเรว็

“โชคดีที่พี่เตรียมส�ารองมาด้วย กวนน้องพรชีวาช่วยไปหยิบมาเพิ่มจาก

ห้องเกบ็ของด้านหลงัทไีด้ไหมจ๊ะ” ปรยีาไหว้วาน ยื่นกุญแจให้ “อะ เอากุญแจไป

เปิด”

“ได้ค่ะ” พรชีวารับค�าอย่างคล่องแคล่ว เดินอ้อมไปด้านหลังของจุดให้

บรกิารซึ่งมห้ีองเลก็ๆ ที่เจ้าของสถานที่ให้สถานทตูใช้เกบ็เอกสารเป็นการชั่วคราว 

กระเป๋าของเจ้าหน้าที่และอาสาสมคัรกถ็ูกเกบ็ลอ็กไว้ในห้องนี้ด้วย

“อยู่ไหนนะ” ลงัขนาดใหญ่สองใบวางอยู่บนพื้น ด้านในมกีล่องใส่เอกสาร
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และอปุกรณ์ส�านกังานต่างๆ บรรจอุยูร่วมกนั ต้องใช้เวลาค้นอยูส่กัพกักว่าจะเจอ

สิ่งที่ต้องการ 

พอหญงิสาวลกุขึ้น ถอยหลงัเพยีงหนึ่งก้าวกช็นเข้ากบัใครบางคนที่ยนืขวาง

อยู่เบื้องหลังในระยะประชิด พรชีวาสะดุ้งหันกลับไปแล้วก็เจอร่างผอมของ

นทัสฤษดิ์กางแขนรอรบั ขวางประตูทางออกเอาไว้ หญงิสาวรบีถอยหลงัไปสอง

ก้าวทนัท ี

“โอ๊ะๆ ถอยกรูดเชยีว” 

“กรุณาหลกีทาง ฉนัจะออก” 

เขายนืนิ่งสวนทางกบัค�าสั่ง พรชวีาเม้มริมฝีปากจนเป็นเส้นตรง เมื่อเหน็

ว่าเขาไม่มทีีท่าจะขยับ เธอจึงเดินเบี่ยงไปด้านข้างและผลักเขาให้หลบ แต่เมื่อท�า

อย่างนั้น นทัสฤษดิ์กค็ว้ามอืหญงิสาวกระตุกเอาร่างเพรยีวเข้ามาประชิดตวั 

“คุณ!” พรชวีาตกใจ 

เขายิ้มกวน ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ 

“ตกใจท�าไม” เสยีงทุ้มในคอลดต�่าลง “ท�าเป็นไม่เคยไปได้” 

ค�าพูดนั้นท�าให้ผิวขาวนวลของพรชีวาเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม ดวงตาวาว 

จ้องเขาเขมง็ 

“จะพูดอะไรกรุณาให้เกยีรตกินัด้วย!” 

“ท�าไม หรอืไม่จรงิ” นทัสฤษดิ์เลกิคิ้ว 

“น้องพรชวีา หาเอกสารเจอหรอืเปล่า” 

เสียงของปรียาที่ดังมาจากด้านนอก ท�าให้พรชีวาฉวยโอกาสดึงแขนออก

จากการเกาะกุมของอกีฝ่าย นทัสฤษดิ์ยอมปล่อยและถอยไปหนึ่งก้าว ในจงัหวะ

เดยีวกบัที่ปรยีาชะโงกหน้าเข้ามา 

“เจอแล้วค่ะ ก�าลงัจะออกไปค่ะพี่ปรยีา” หญงิสาวจ้องนทัสฤษดิ์ด้วยสายตา

เยน็ชาขณะร้องตอบปรยีา แล้วรบีเดนิออกไป 

นทัสฤษดิ์ไม่ได้เดนิตาม และไม่แม้แต่จะมองตามร่างเพรยีวที่เดนิหายลบั

ไปแล้ว สิ่งที่เขาสนใจกลับเป็นกระเป๋าของทุกคนที่วางกองรวมกันไว้ในห้อง 

เกบ็ของเลก็ๆ นั้นต่างหาก 
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เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท�าให้พรชีวาไม่เฉียดเข้าไปใกล้ห้องเก็บของอีก 
เลย จนกระทั่งเสรจ็สิ้นภารกจิกงสุลสญัจร ทกุคนช่วยกนัเกบ็ของและขนกลบัไป

ขึ้นรถตู้ของสถานทูต พรชีวาจึงจ�าต้องเข้าไปในห้องเก็บของอีกครั้งเพื่อยกลัง

เอกสารออกมา ร่างสูงก้าวมาขวางหน้า ท�าเอาหญงิสาวสะดุ้งเฮอืก 

“ผมท�าให้ตกใจหรอื ขอโทษท”ี 

พรชวีาเงยหน้าขึ้นมองแล้วผ่อนลมหายใจ น�้าเสยีงสุภาพของเขาแตกต่าง

จากคนที่เจอในสถานที่เดยีวกนันี้เมื่อตอนบ่ายโดยสิ้นเชงิ 

“ไม่เป็นไรค่ะ”

“มาเถอะ ผมช่วย” 

“อย่าค่ะ” เธอเบี่ยงหลบ 

“ท�าไมล่ะ” 

“ดฉินัขนเองค่ะ ให้ท่านเลขาฯ ขนคงไม่ด”ี 

“ผมเป็นผู้ชาย ให้ผู้หญงิขนของจะดหีรอื” เขาพูดเสยีงเรยีบ ฟังเป็นค�าสั่ง

มากกว่าค�าถาม เจ้าตวัขยบัเข้ามารบักล่องเอกสารไปจากมอืหญงิสาวโดยไม่ต้อง

รอให้อนญุาต “หมดแล้วใช่ไหม คณุออกไปรอด้านหน้าเลยกไ็ด้ ทกุคนรออยูแ่ล้ว 

เราจะขึ้นรถไฟไปเวนสิกนั”


