
บทน�ำ

“คุณจกัรจอดรถตรงลานฝั่งไหนคะ”
ค�าถามเปรียบประดุจกุญแจถูกปลดล็อก หนุ่มสาวเหลือบมองกัน

ราวกบัได้รบัอสิระ หลงัจากต้องทนเมื่อยหูเป็นเวลานาน ต่างกใ็ห้นกึสงสยั

ว่าเจ้าหน้าที่สวมยนูฟิอร์มสขีาวสะอาดที่ก้าวน�าอยู่ข้างหน้าไม่เหนื่อยบ้างหรอื

ไร เพราะตั้งแต่สมัภาษณ์จติแพทย์เสรจ็ ฝ่ายขนัอาสาเดนิลงมาส่งกต็ั้งต้น

สาธยายเกี่ยวกบัเครื่องมอือนัทนัสมยั ประสทิธภิาพของบคุลากร มาตรฐาน

การรกัษา ยนัเรื่องโรคภยัไข้เจบ็ภายในโรงพยาบาลชนดิแทบไม่หยดุพกัเลย

สกันาท ี

“ส่งแค่ตรงนี้กพ็อค่ะ” คอลมันสิต์สาวชงิตอบแทนช่างภาพหนุม่ โดย

ไม่แสดงท่าทใีห้คูส่นทนารูว่้าอยากกระโจนหนเีตม็ท ีใบหน้าสวยคมซ่อนแวว

หวานในดวงตากลมใส เผยรอยยิ้มเป็นมติรอย่างที่มกัท�าเป็นประจ�า สงัคม

การท�างานสอนให้หล่อนปั้นยิ้มการค้าได้เก่งไม่แพ้นกัธุรกจิมอือาชพี 

“ขอบคุณมากนะคะ ไว้หนงัสอืวางแผงเมื่อไรจะส่งมาให้ค่ะ”

“ยนิดค่ีะ ถ้าทางกิ่งผกาต้องการข้อมูลเรื่องไหนเพิ่มเตมิ คุณแอ๋มโทร. 
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หาดฉินัได้ตลอด ตามเบอร์บนนามบตัรเลยค่ะ สามารถตดิต่อผ่านดฉินัได้

ทุกแผนก อืม อันที่จริงแผนกศัลยกรรมของเราก็ก�าลังได้รับความนิยม 

นะคะ”

“เอาไว้ถ้าต้องการข้อมูล ดิฉันจะติดต่อมาค่ะ” ฝ่ายได้รับข้อเสนอ

ตอบไว้ไมตร ีนิ้วเรยีวประดบัด้วยแหวนเงนิลวดลายเก๋รบันามบตัรมาสอด

ลงในช่องกระเป๋า ปัจจุบันคอลัมน์ที่หล่อนรับผิดชอบมีขอบเขตเนื้อหาคือ

เรื่องสุขภาพกับความงาม โดยเน้นการดูแลตัวเองแบบธรรมชาติมากกว่า

แนะน�าข้อมูลสถาบนัความงาม  

อมลรดาหยบินามบตัรของตนเพื่อแลกกนัตามมารยาท แต่ยงัไม่ทนั

จะส่งถงึมอือกีฝ่าย แรงปะทะพลนัท�ากระดาษใบเลก็ปลวิหลดุมอื ร่างโปร่ง

บางเซเลก็น้อย เคราะห์ดทีี่จกัรพลช่วยประคองเอาไว้ทนัท่วงท ี

“ขอโทษ...ขอโทษครบั” 

ขณะทั้งหมดก�าลงังนุงง ชายศรีษะโล้นพงุพลุย้กว็ิ่งหน้าตื่นเข้ามาโค้ง

ค�านบั ก่อนจะยอบตวัลงคว้าอะไรบางอย่างจากบนพื้น ครั้นก้มมองตามจงึ

พบสาเหตุ เด็กหญิงตัวซีดผอมในชุดผู้ป่วย หน้าตาประพิมพ์ประพายกับ

ชายผู้นั้นดิ้นหนีพัลวัน สองแก้มเปรอะเปื้อนด้วยคราบน�้าตา ร้องไห้งอแง

ตะโกนบอกว่าไม่อยากโดนฉดียาดงัลั่นจนผู้คนพากนัหนัมอง

“ชู่...” คอลัมนิสต์สาวขยับไปทิ้งตัวลงนั่งใกล้ๆ พลางยกนิ้วชี้แตะ 

รมิฝีปาก 

ท่าทีของหล่อนท�าให้หนูน้อยชะงักอาการสะอื้น ครู่เดียวหล่อนจึง

เลื่อนมอืออกช้าๆ เคลื่อนไหวนิ้วทั้งห้านุม่นวล เพื่อเรยีกสายตาของหนูน้อย 

กระทั่งหยุดมอืตรงกระเป๋าเป้ 

“หนูรู้จกันางฟ้าไหมคะ”

เจ้าของเสยีงงอแงพยกัหน้าหงกึๆ “คุณนางฟ้าจ๋วย”

“ใจดีด้วยน้า” อมลรดาหลอกล่อ รูดซิปหยิบตุ๊กตาสีหวานขนาด

ประมาณฝ่ามอืออกมาอวด



ช ล  พ ร ร ษ ก ร  l  7

“นางฟ้า”

“ใช่แล้ว นี่คอืคณุนางฟ้า เธอจะคุม้ครองเดก็ด ีหนเูป็นเดก็ดไีหมคะ”

“เป็นเดก็ด”ี 

เมื่อเรียกความสนใจได้ส�าเร็จ ล�าดับต่อไปไม่ใช่เรื่องยาก เด็กน้อย

ตอบเหมือนละเมอด้วยสายตามัวจดจ่ออยู่กับตุ๊กตา คงเป็นความจริงที่ว่า

ไม่มเีดก็คนใดในโลกปฏเิสธของเล่น ขนม และลูกอมแสนอร่อย 

“ถ้าอย่างนั้น...คุณนางฟ้าจะอยู่กบัหนู คุ้มครองหนูนะคะ”  

“หนูจะหายเจบ็ไหมคะ” 

ค�าถามง่ายๆ แต่ตอบยากของเด็กน้อยสร้างความสะเทือนใจแก่

บรรดาผู้ใหญ่ กระนั้นคนมากวยักว่ากไ็ม่อาจแสดงท่าทกีงัวล ด้วยเกรงว่า

เดก็จะยิ่งกลวั สิ่งเดยีวที่ท�าได้คอืมอบรอยยิ้มแจ่มใสเพื่อให้หวัใจดวงน้อยๆ 

มกี�าลงัใจ

“พาคุณนางฟา้ไปหาคุณหมอด้วยสคิะ คุณนางฟา้เก่ง คุณหมอเองก็

เก่ง หนจูะต้องดขีึ้นแน่ๆ ถงึตอนนั้นจะได้วิ่งปร๋อกว่าตะกี้ซะอกีนะ แล้วหนู

กจ็ะได้เล่นอะไรอกีเยอะแยะเลย คุณนางฟ้าเป็นก�าลงัใจให้หนูนะคะ” 

มอืเลก็ๆ แบออกรบั ‘คุณนางฟ้า’ ที่พี่สาวใจดยีื่นให้ เดก็หญงิกอด

มนัเอาไว้ด้วยความดใีจ น�้าตาเหอืดแห้งไปแล้ว สิ่งทดแทนคอืรอยยิ้มที่ท�าให้

คนเป็นพ่อพลอยยิ้มตามด้วยความโล่งอก เขาค้อมศรีษะขอบคุณซ�้าๆ จน

อมลรดาต้องก้มศรีษะตามอยูห่ลายครั้ง สองฝ่ายโบกมอืลากนั ความอบอุน่

ระหว่างพ่อกบัลูกชวนให้หญงิสาวคดิถงึอดตีจบัใจ

“แอ๋ม” ช่างภาพหนุ่มยื่นมอืมาสะกดิเรยีก

“ไปเดี๋ยวนี้แหละพี่จกัร”

“ไม่ใช่เว้ย นามบตัร” 

“จรงิด้วย หล่นไปไหนแล้ว” อมลรดาหนัซ้ายหนัขวา ครู่เดยีวกถ็ูก 

คู่หูดงึให้หนัหลงั 

กระดาษใบเล็กถูกยื่นมาตรงหน้าด้วยมือของใครคนหนึ่ง พอไล่
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สายตาจากนิ้วเรยีวยาวผ่านแขนแขง็แรงด้วยกล้ามเนื้อ กระทั่งสบประสาน

กบัดวงตาเรยีวคมกช็ะงกั นยัน์ตาสนีลิคูน่ั้นให้ความรูส้กึออ่นโยน แต่กลบั

สมัผสัได้ถงึอ�านาจอยา่งประหลาด บคุลกิของผูช้ายตรงหน้าสงา่แลภมูฐิาน 

ใบหน้าคมคายแต้มรอยยิ้มเลก็น้อยอย่างชวนมอง 

แปลก ท�าไมถงึคลบัคล้ายคลบัคลานกันะ ทั้งที่มั่นใจว่าไม่เคยรู้จกั

กนัมาก่อน 

“ไม่รบีรบัไปล่ะคะ” 

เสยีงหวานตดิจะห้วนเอ่ยแทรก ตอนนั้นเองนกัเขยีนสาวเพิ่งสงัเกต

ว่ามีใครอีกคนยืนเยื้องอยู่ทางด้านหลังของชายหนุ่มแปลกหน้า ซึ่งพอฝ่าย

ถูกมองข้ามก้าวมายนืเคยีงร่างสูง อมลรดากแ็ทบดงึภาพของสตรวียักลาง

คนผู้เย่อหยิ่งซ้อนทับขึ้นมาทันที แน่ละว่าครั้งนี้ไม่ต้องเสียเวลานึกนาน 

หล่อนกจ็ดจ�าได้ว่าอกีฝ่ายเป็นใคร 

“ขอโทษนะครบั คุณ...นามสกุลอรุณบดนิทร์?”

“แค่นามสกุลเหมอืนกนัเท่านั้นเองค่ะพี่กลาง”

อมลรดากลอกตา เมื่อสาวหน้าหวานชิงตอบดักคอราวกับจู่ๆ เกิด

อาการความจ�าสั้นกะทนัหนั 

“อรุณบดนิทร์เป็นสกุลใหญ่ ย่อมมพีวกปลายแถวที่ไม่เคยรู้จกัมกัจี่

กนัเป็นธรรมดา เหมอืนต้นไม้มกีาฝากแฝงอยูโ่ดยไม่รู้ตวัไงคะ อุย๊! ฉนัแค่

เปรียบเทียบให้เห็นภาพนะคะ ไม่ได้ตั้งใจจะเสียมารยาทว่าใคร” ใบหน้า

หวานหนัไปทาง ‘กาฝาก’ น�้าเสยีงยามเอื้อนเอ่ยฟังละมุนละไม ทว่าเคลอืบ

ไว้ด้วยยาพษิ

อมลรดารบัรูถ้งึความท้าทายจงึข่มอารมณ์ขุน่มวัซ่อนภายใต้รอยยิ้ม

เยือกเย็น มีหรือจะแปลเจตนาไม่ออกว่าอีกฝ่ายก�าลังกระทบดูหมิ่นไปถึง

บุพการดี้วย ซึ่งนี่เป็นข้อเดยีวที่ไม่น่าให้อภยั!

“ไม่เป็นไรค่ะคณุหวาน อุย๊! เผลอเรยีกซะได้ เหน็คณุหน้าตาหวานด ี

คงไม่บงัเอญิชื่อนี้จรงิๆ หรอกเนอะ” 
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เจ้าของชื่อจ้องเขมง็ เมื่อโดนโต้ตอบนิ่มๆ แต่หนกัพอจะท�าให้คนยนื

เคยีงสงสยั 

“ฉันเข้าใจค่ะว่ามารยาทของคนเราไม่เท่ากัน บางคนไม่ควรค่าให้

ถอืสาหาความ อนัที่จรงิกาฝากอาจมคี่ากว่ากิ้งก่าที่เกาะอยู่บนต้นไม้เหมอืน

กนั แต่กลบัเชดิหน้าชคูอหลงตวัเอง โดยแกล้งลมืไปว่าที่อยูส่งูได้เพราะเกาะ

เกี่ยวคนอื่น คงเพราะแบบนี้ละมั้งคะ บางครั้งเจ้าของต้นไม้ถงึยอมปล่อย

ให้กาฝากเจรญิเตบิโต แถมถ้าให้เลอืกกย็งัไม่แน่ว่าจะก�าจดักาฝากหรอืกิ้งก่า

ทิ้ง ความยากง่ายมนัผดิกนั กิ้งก่าน่ะแค่เขี่ยทเีดยีวกก็ระเดน็ตกลงมาแล้ว”  

จกัรพลกระตุกมุมปาก นกึอยากปรบมอืให้แก่ ‘มาด’ ที่นานครั้งจะ

ได้เหน็ของเพื่อนรุ่นน้อง 

“ขอบคณุที่เกบ็ให้นะคะ” คอลมันสิต์สาวแสร้งโปรยยิ้มใสผู่ช้ายตรง

หน้า แล้วรบันามบตัรคนืมา คาดเดาได้จากท่าทหีวงจนออกนอกหน้าของ

วมิลมณ ีว่าเขาจะต้องมคีวามส�าคญั  

อย่างไรกต็าม หล่อนหมดความสนใจแล้ว ร่างโปร่งบางจงึหนัไปยื่น

นามบัตรให้แก่ผู้ที่ตั้งใจจะมอบให้ตั้งแต่แรกพร้อมกับเอ่ยค�าลาสั้นๆ จาก

นั้นพยักพเยิดเรียกจักรพลมุ่งสู่ประตูทางออก โดยไม่ล่วงรู้เลยว่าทั้งคู่จะ

ต้องย้อนกลบัมาที่นี่อกีครั้ง ด้วยสถานการณ์ที่ก่อให้เกดิจุดหกัเหครั้งใหญ่

ในชวีติ!



๑

รถเอสยูวีสภาพสมบุกสมบันเคลื่อนอย่างเชื่องช้า สารถีผิวปาก 
ฮมัเพลง อารมณ์ดเีสยีจนผู้ร่วมทางช�าเลอืงมองด้วยความแปลกใจ เพราะ

ปกตถิ้ารถตดิ พ่วงด้วยอากาศร้อนแบบนี้ หนุ่มมาดเซอร์ต้องบ่นมากกว่า

จะสุนทรยี์

“โอ้โห ถงึขั้นร้องเพลงลุลา ฤทธิ์กญัชายงัไม่หมดเหรอพี่จกัร” 

“หาตะรางให้ฉนัแล้วไหมล่ะ สะใจต่างหากเว้ย แกตอบโต้ซะมั่งกด็”ี

“ชอบใจขนาดนั้นเลย”

“เออสิ อาหลานคู่นั้นน่ะได้ใจ พอเห็นแกยอมละข่มได้ข่มเอา โดย

เฉพาะยายหลานสาวนี่หนักข้อขึ้นทุกที เรื่องเข้ามาอาศัยอยู่บ้านใหญ่ยัง 

ไม่เท่าไร แต่ไอ้ที่ดนัปากเก่งปากดนีี่มนัน่านกั พดูจาแต่ละค�า ถ้าคนอื่นไม่รู้

คงนกึว่าเป็นหลานแท้ๆ ของอรณุบดนิทร์ ดทู่าจะลมืไปนะว่าคนที่ตวัเองด่า

อยู่ปาวๆ ต่างหากเป็นผู้มสีทิธิ์โดยชอบธรรม” 

อมลรดายักไหล่ เข้าใจถึงความขุ่นเคืองของคู่หู ด้วยความที่ทั้งคู่

อาศัยอยู่รั้วบ้านติดกัน เติบโตมาด้วยกันเสมือนพี่น้อง จักรพลจึงรับรู้ถึง
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ความสมัพนัธภ์ายในครอบครวัของหล่อน ทั้งส่วนที่ได้รบัการบอกเลา่ด้วย

ความไว้เนื้อเชื่อใจ ทั้งส่วนที่รู้โดยบังเอิญ ซึ่งทั้งหมดถูกเก็บเป็นความลับ 

กระทั่งปัจจบุนัพ่อแม่ของเขาย้ายไปเปิดกจิการอยูต่่างประเทศ คูส่ามภีรรยา

กย็งัไม่ล่วงรู้ถงึเรื่องราวเบื้องลกึในตระกูลอรุณบดนิทร์ นั่นท�าให้อมลรดา

ไว้เนื้อเชื่อใจพี่ชายนอกไส้ผู้นี้เสมอมา   

แน่นอนว่าจักรพลเคยเจอฤทธิ์เดชของกชกรกับวิมลมณีเองกับตัว 

ล่าสุดคือตอนทั้งคู่ไปท�างานด้วยกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านรัชดา คุณอา 

สดุที่รกัของวมิลมณนี�าเรื่องนี้ไปตไีข่ใส่สกีลายเป็นหนงัคนละม้วน ตลกร้าย

ตรงคุณหญิงไพลินเชื่อ ผู้เป็นย่าบ้าจี้ตามศรีสะใภ้คนโปรดถึงขนาดเรียก

หนุ่มสาวเข้าไปอบรมเสยีจนหูชา ซึ่งนั่นมนับ้าชดัๆ! 

หล่อนกบัจกัรพลอยู่ด้วยกนัมาตั้งแต่เลก็ยนัโต นอกจากรั้วบ้านตดิ

กนั ทั้งคู่ยงัท�างานสายเดยีวกนัด้วย เรยีกได้ว่าพบหน้ากนับ่อยกว่าสมาชกิ

ครอบครวัเสยีอกี ถ้าแค่อยากท�าเรื่องเสื่อมเสยีคงไม่ต้องนดัแนะเข้าโรงแรม

ให้สิ้นเปลอืงหรอก 

“ท�าไงได้ล่ะพี่จกัร ขนืปะทะบ่อย สงสารคนที่ต้องรบัเคราะห์หนกักว่า

แอ๋มน่ะส”ิ

“กจ็รงิว่ะ เจ๊คุณนายเล่นปรี๊ดทกีก็ดดนัก้องท”ี

“แอ๋มถึงได้พยายามไม่ถือสาไง ยกเว้นปากเปราะลามปามถึงพ่อกับ

แม่ ล�้าเส้นกนัเกนิไปแอ๋มกไ็ม่ทนหรอก นี่พ่อคชาตายไปตั้งกี่ปีแล้ว ยงัจะด่า

รดกระดูกคนตายกันอยู่ได้ น่าสมเพชชะมัด ชอบยกตนอวดอ้างไปถึง 

ต้นตระกลู ฐานะ การศกึษา สารพดัจะคยุโว แต่กลบัไม่สงวนท่าทใีห้สมกบั

ที่เรยีกตวัเองว่าผู้ด”ี 

“เปลอืกสวยกต็้องอวดกนัหน่อยสวิ้า ว่าไปฉนัชกัสงสยั” 

“อะไร” 

“คุณหวานแค่รกัคุณอามากหรอืไม่ค่อยจะสงัเกตสงักาอะไรเลย” 

“หมายถงึความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ใหญ่น่ะเหรอ”
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“ออื เธอย้ายมาอยู่บ้านใหญ่ตั้งหลายปีแล้วนะ แถมอาศยัอยู่บนตกึ

เดียวกันอีกต่างหาก สอดรู้สอดเห็นได้ง่ายกว่าพวกอยู่แยกบ้านอย่าง

ครอบครวัอาเดอืนของแกตั้งเยอะ ไอ้ที่ถกูยดัข้อมลูผดิๆ ใส่หวัน่ะไม่แปลก

หรอก แต่ไอ้ที่ยังเชื่อเรื่องบิดเบือนจนบิดเบี้ยวแบบไม่ลืมหูลืมตานี่สิแปลก 

ข้ามเรื่องความฉลาดไป ฉนัว่ากย็งัขาดความเฉลยีวอยู่ด”ี 

“อาจเป็นเพราะใกล้ชดิกบัป้าบวัมาก แล้วกค็งเชื่อใจมากด้วย พอถกู

กรอกหูซ�้าๆ ว่าแม่พยายามเข้าหาลุงขจร คุณหวานเลยมัวอคติจนหูตา 

ฝ้าฟาง บางทกีน็่าสงสารเธอเหมอืนกนันะ”

“ตรงไหนวะ”

“ตรงที่กางปีกปกป้องป้าบัวจนเลือดไหลไปอยู่ที่ปีกหมด เวียนขึ้น 

ไม่ถงึสมองไง” 

จกัรพลหวัเราะ “นี่ถ้ารู้ความจรงิคงเงบิ” 

“แต่คุณหวานไม่จ�าเป็นต้องรู้ อันที่จริงไม่จ�าเป็นต้องยุ่งเลยด้วยซ�้า 

อยากท�างานในสนิบดนิทร์กท็�าไปส ิต่อให้ป้าบวัเกลยีดใคร คุณหวานไม่เหน็

จ�าเป็นต้องเกลยีดตามสกัหน่อย”

“เรื่องท�างานในสนิบดนิทร์เองกแ็ปลก” 

“แปลกยงัไง” 

“ตระกูลนาถสิทธาเองก็ใหญ่ อย่างน้อยในอดีตก็ใหญ่พอจะท�าให้ 

คณุหญงิย่าของแกอยากเกี่ยวดองด้วย คณุหวานเป็นนาถสทิธา ครอบครวั

คงมฐีานะจรงิตามที่บอกไว้ แม่เป็นเศรษฐทีี่ดนิใช่ไหมล่ะ ฉนัว่าแค่บรหิาร

ทรัพย์สินส่วนนั้นก็น่าจะได้ผลตอบแทนเยอะกว่าเป็นพนักงานของสิน-

บดนิทร์ซะอกี”

“เงนิอาจเป็นเหตุผลรองกไ็ด้” 

“เหมอืนแกน่ะเหรอ” 

“อย่าวก” 

“ห ึกเ็ป็นได้ว่ะ แต่ถงึอย่างนั้นสนิบดนิทร์มอีะไรที่นาถสทิธาไม่มล่ีะ”
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ค�าถามนี้น่าขบคดิ อมลรดาตั้งใจฟัง 

“ถ้าจะว่าคุณหวานอยากท�างานแบบไร้เส้นสาย มาทางนี้ก็อาศัยเส้น

เจ๊คุณนายเต็มๆ อยู่ดี แบบนี้ท�างานกับตระกูลตัวเองไม่ดีกว่ารึไง ต่อให้

ต�าแหน่งเท่ากนัหรอืต�่ากว่า เส้นทางเจรญิก้าวหน้ากย็งัมองเหน็ได้ชดักว่าอกี 

แถมผลตอบแทนงามกว่ามาอยูก่บัสนิบดนิทร์เป็นไหนๆ แกอย่าลมืว่าทุกวนั

นี้คุณหวานได้แค่เงนิเดอืนเองนะ ส่วนแบ่งปันผลอื่นๆ ยงัไงเธอกไ็ม่มเีอี่ยว 

เพราะไม่ใช่ลูกหลานตัวจริง ไม่ต้องเทียบกับก้องหรอก เอาแค่แกนี่แหละ 

ฉันว่าขนาดแกถูกกีดกันไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบริษัท ขี้หมูขี้หมาก็ยังได้

ปันผลเยอะกว่าเงินเดือนของคุณหวาน เพราะงั้นต่อให้เงินไม่ส�าคัญก็ยัง 

น่าสงสยั” 

“อาจมีปัญหาทางบ้านหรือเปล่านะ ได้ยินว่าบ้านคุณหวานอยู่แค่

ชุมพรนี่เอง แต่เธอแทบไม่กลบัไปเลย”    

“งานคงไม่ยุ่งเท่าก้องด้วยส ิ ถ้าจะกลบัมเีวลาถมเถ พูดกนัตามตรง 

คุณหวานไม่เคยถูกผลักดันได้ส�าเร็จ ถึงจะดูใจร้าย แต่ยังไงซะเธอก็แค่

หลานของสะใภ้ คุณปู่ไม่ปล่อยให้คนนอกตระกูลขึ้นนั่งต�าแหน่งสูงง่ายๆ 

หรอกว่ะ” 

ใช่ กชกรผลกัดนัวมิลมณมีากแค่ไหน ใครๆ ต่างกรู้็กนัทั่ว สะใภ้เอก

มักพูดเสมอว่าวิมลมณีคือสมาชิกคนหนึ่งของอรุณบดินทร์ เพื่อหวังใช้มัน

เป็นโล่ปกป้องหลานสาว บังคับให้พนักงานยอมรับนับถือ ทว่าผลลัพธ ์

ค่อนข้างคลาดเคลื่อนจากความคาดหวงั เพราะไม่มใีครยนิดยีนิร้ายต่อการ

มอียู่ของวมิลมณ ีต่างจากก้องเกยีรตทิี่มุ่งมั่นพสิูจน์ตวัเองด้วยผลงาน 

ข้อนี้นบัว่าตรงตามที่เขมชาตเิคยสอน...

‘การได้รบัการยอมรบักบัจ�าเป็นต้องยอมรบั ผลของมนัแตกต่างกนั  

อย่าได้ถือตัวว่าเป็นหลานปู่ แต่จงบากบั่นหมั่นเพียร สู้ด้วยความสามารถ 

พสิูจน์ให้คนอื่นเหน็ว่าเรามดีทีี่ตวัเรา แล้วจะยนืได้อย่างมั่นคง’

นี่ต่างหากเหตุผลแท้จริง เขมชาติใจกว้างพอให้โอกาสแก่วิมลมณ ี 



14  l  ว ง ศ์ ห ง ส์

น่าเสียดายที่คู่อาหลานต่างให้ความส�าคัญผิดจุด จนถึงตอนนี้วิมลมณีจึง 

มคี่าเทยีบเท่าพนกังานที่มคีวามสามารถพอท�างานได้ ไม่น่ารงัเกยีจจนต้อง

ขบัไล่ แต่กไ็ม่ถงึกบัโดดเด่นถงึขนาดที่ผูน้�าองค์กรจะต้องรบีคว้าตวัเอาไว้เพื่อ

เหนี่ยวรั้ง

น่ากลัว กชกรเป็นบันไดดาวที่อันตราย อมลรดาเชื่อว่าถ้าวิมลมณี

คดิใช้อาสาวไต่ขึ้นไปคว้าความส�าเรจ็โดยไม่ระวงั สุดท้ายอาจพงัลงมาด้วย

กนัทั้งคู ่เพราะดจูากไม่มใีครยบัยั้งใครแล้ว คู่นี้สมควรแยกย้ายกนัไปตั้งสติ

เสยีใหม่ 

“ฉนัว่าต้องใช่แน่เลยว่ะ” จู่ๆ  จกัรพลกด็ดีนิ้วดงัเป๊าะ “เจ๊คุณนายพบ

หนทางใหม่ที่จะผลักดันหลานสาว ถ้าตรงตามความคิดชั่วๆ ของฉันละก ็

ฉนัว่าท่านประธานของสนิบดนิทร์เองกอ็าจยงัต้องเกรงใจ”

“ออกตัวแรงจังนะ” อมลรดาแซว เมื่อรุ่นพี่ชิงด่าตัวเองด้วยสีหน้า

ระรื่น “หนทางอะไรเหรอพี่จกัร”

“แกจ�าไม่ได้เหรอว่าผู้ชายที่เกบ็นามบตัรคนืให้เป็นใคร” 

“จ�าอะไรล่ะ ไม่รู้จกั” ฝ่ายถูกถามกะพรบิตาปรบิๆ มั่นใจว่าถ้าเคย

พบกนั หล่อนคงไม่ลมื  

“งั้นถ้าฉนับอกว่าคุณเลก็ ธารณิลี่ะ พอจะคลบัคล้ายคลบัคลาขึ้นมา

บ้างไหม”  

“เลก็...โอ๊ะ!” 

“ออืฮ ึเขาแค่คมคายกว่า รปูร่างสูงใหญ่ก�าย�ากว่าน้องสาวตามประสา

ผูช้าย ส่วนผวิกเ็หมอืนพี่น้องเขาแหละ ขาวได้แม่ ฉนัเคยเจอคณุสภุาพรรณ

ตอนไปงานกับเจ๊หวี อายุมากแล้วยังสวยนิ้งอยู่เลย ตอนสาวๆ บ้านนี้ยืน 

จบักลุ่มกนั หนุ่มๆ เหลยีวมองคอแทบเคลด็ เออ จะว่าไปลูกชายนี่บุคลกิ

โขกพ่อมาเลยนะ คุณธิติกรตัวจริงก็ประมาณนี้แหละ เป็นหนุ่มใหญ่ที่ยัง

หล่อเฟี้ยว หน้ายิ้มๆ ดูใจด ีแต่รศัมคีวามเป็นผู้น�ามาเตม็แบบไม่ต้องแอก็”

“นี่เองพี่ชายของเลก็ จรงิด้วยส ิคุณหวานเรยีกเขาว่าพี่กลาง”
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“ใช่ นี่แหละคุณกลาง ชื่อจริงก็คือ ธารณ์ พีระทัต รองประธาน

กรรมการบริหารของพีระกรุ๊ป หนุ่มโสดเนื้อหอมที่พื้นเพทั้งฝั่งพ่อฝั่งแม่

เกรดเอบวกทั้งคู่ โพรไฟล์หรูเลิศอลังการตรงตามมาตรฐานป้าบัวของแก

เป๊ะ ทนีี้พอจะเกต็หรอืยงั”

“อ๋อ พลาดหวงัจากก้อง ให้คุณหวานดองกบัพรีะทตัแทนกย็งัด”ี

“ฉันคิดว่างั้นนะ ยังไงซะคนของพีระทัตก็มีค่าคู่ควร ไม่ว่าจะใน

ต�าแหน่งลูกสะใภ้หรอืหลานเขยกเ็ถอะ” 

“ป้าบวัยงัไม่เลกิอกีแฮะ แถมหนไีม่พ้นบ้านนี้เนอะ ท่าทางจะรกัฝังใจ” 

อมลรดารูจ้กัสมาชกิครอบครวันี้กแ็ค่ธารณิ ีสองสาวเรยีนรุน่เดยีวกนั 

แต่คนละมหาวทิยาลยั สองสาวเคยเข้าร่วมกจิกรรมสมัพนัธ์สมยัปีสามจงึมี

โอกาสได้พบปะ โดยต่างไม่รูว่้ามาจากตระกลูที่มสีายสมัพนัธ์ต่อกนัยาวนาน 

กระทั่งอมลรดาบงัเอญิได้รูภ้ายหลงัจากจบกจิกรรม ความที่ถกูกดีกนัเสมอ

มา ท�าให้หล่อนไม่อยากใกล้ชดิกบัเพื่อนใหม่ ด้วยเกรงจะกลายเป็นประเดน็

ปัญหากบัคนในบ้านใหญ่ สดุท้ายจงึเลอืกถอยห่าง ทั้งที่มอีธัยาศยัไมตรต่ีอ

กนัมากพอจะคบหาเป็นเพื่อนได้ กระทั่งต่อมาถงึได้รูเ้รื่องที่กชกรเลง็ธารณิ ี

หมายมั่นจะจับตุนาหงันกับก้องเกียรติ แต่ไม่รู้ว่ากชกรเผลอไปแสดงออก 

อที่าไหนเข้า ก้องเกยีรตถิงึได้ไม่ยอมร่วมมอื เรยีกได้ว่าเป็นความดื้อเงยีบ

ที่ท�าเอาคนคาดหวงัหวัเสยี  

“รักฝังใจหรือเพราะคุณสมบัติระดับนี้หายากก็ไม่รู้ แต่ที่แน่ๆ ถ้า 

คณุหวานครองต�าแหน่งสะใภ้พรีะทตั แถมเป็นสะใภ้คนเดยีวในครอบครวั

คุณธิติกร ฉันว่าต�าแหน่งใหญ่แค่ไหนในสินบดินทร์ก็คงไม่น่าตื่นเต้นอีก 

ต่อไป”

“เหนอือื่นใดคอืความรู้สกึของคุณหวาน”

“งั้นกส็มประสงค์เจ๊คณุนาย แกเองกเ็หน็ท่าทขีองคณุหวานแล้วนี่ ตดิ

ตรงคณุธารณ์ต่างหาก ถ้าให้ฉนัวเิคราะห์ ฉนัคดิว่าสองอาหลานไม่น่าจะกนิ

หมวูะ่ ลกูๆ ของคณุธติกิรไม่ได้ประสบความส�าเรจ็แค่เพราะต้นทนุชวีติสงู
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เท่านั้น อย่างกจิการหลายๆ อย่าง รวมถงึห้างค้าปลกีที่กลายเป็นอาณาจกัร 

บิ๊กเบิ้มกระจายไปทั่วประเทศก็พวกรุ่นนี้แหละเข้ามาปรับโฉม พัฒนากัน

อย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อสู้กับคู่แข่ง ซึ่งผลก็ดีอย่างที่เห็น ได้ยินว่าตอน

เศรษฐกิจโคตรจะตัวเงินตัวทอง คุณธารณ์ยังอยู่ในสายแข็งเลย ฉะนั้น 

อยา่งน้อยนี่คงพอการนัตไีด้ว่าเขาเป็นลูกคนรวยมสีมอง และผูช้ายมสีมอง

ย่อมไม่ลุ่มหลงต่ออะไรง่ายๆ อกีอย่างเขาโตแล้วด้วย ไม่ใช่เดก็วยัรุ่นที่จะ

หลงใหลปรูดปราด ทางเดยีวที่คุณหวานจะชนะคอืต้องได้หวัใจซะก่อน”

“งั้นกม็ลีุ้น”

“พูดจรงิหรอืประชด”

“จรงิส ิคุณหวานเธอน่ารกั หมายถงึหน้าตาน่ะนะ หรอืต่อให้พูดถงึ

นิสัยก็เถอะ คนเรามีหลายด้าน ขึ้นอยู่กับว่าจะหยิบด้านไหนไปใช้กับใคร 

การที่คณุหวานไม่ดกีบัเรา มนัไม่ได้หมายความว่าเธอจะแย่กบัคนอื่น เพราะ

เธออาจดีแสนดีกับคุณธารณ์ แล้วผู้หญิงเราถึงร้ายกาจอารมณ์ร้อนชนิด

ปรอทระเบดิ แต่กบัคนที่รกัอาจจะคนละเรื่องกนัเลยกไ็ด้” 

“เสยีดาย”

“อะไร”

“นี่ถ้าเป็นมวยละก ็ ค่ายจกัร พยคัฆ์เหนิ จะส่งแกลงสงัเวยีนชกชงิ

หวัใจคุณธารณ์ซะให้รู้แล้วรู้รอด”

“พยคัฆ์เหนิเข้าหาตนีน่ะส”ิ อมลรดาใช้วาจากระทบืพยคัฆ์ ท�าเอาฝ่าย

คดิพเิรนทร์ขมบุขมบิปากบ่น “อย่าเชยีวพี่จกัร แค่ต้องร่วมวงศ์หงส์สงูศกัดิ์ 

แอ๋มก็อึดอัดจะแย่แล้ว ขืนหาเรื่องไปเกี่ยวดองกับตระกูลใหญ่กว่าอรุณ-

บดินทร์ คงได้ตายจริง คุยกันทีอาจต้องหมอบคลานติดพื้น นี่อีแอ๋มค่ะ 

ไม่ใช่อเียน็”

“แต่ถ้าแกชกชนะ คุณหญงิย่าอาจรกัแกปานจะกลนืกนิเลยนะเว้ย” 

คนฟังท�าคอย่นด้วยความขนลุกขนพอง เรื่องของนักธุรกิจหนุ่มยัง

ไม่สร้างความสยองได้เท่ากบัการกลายเป็นหลานรกัของคุณหญงิไพลนิ 
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“เอาเถอะ ถงึแกไม่ลงสนามหวัใจกบัคุณหวาน ฉนักย็งัเชื่อว่าสกัวนั

แกจะได้สทิธิ์ถบีกิ้งก่าตกต้นไม้คนืมา” 

อมลรดารู้สึกใกล้เป็นบ้าเต็มที เมื่อครู่หล่อนยังอยากดิ้นด้วยความ

ขนลุก ตอนนี้กลบัหวัเราะเสยีงดงัลั่นรถ

“เพ้อเจ้อพี่จกัร แอ๋มท�าอะไรไม่ได้หรอก และไม่เคยคดิอยากท�าด้วย”

“ไม่เชื่อกค็อยดูกนัไป” 

“ท�าไมพี่จกัรถงึมั่นใจนกั”

“เพราะความจรงิที่รู้อยู่แก่ใจไง แกอย่าแกล้งลมืสวิะ”

“เปล่าลมื แต่ตลอดยี่สบิปีมานี้...มนัชดัเจนอยู่แล้ว”

“ไม่จรงิหรอก ฉนัเชื่อว่ายี่สบิปีที่ผ่านมานี้ เพื่อรอความชดัเจนในวนั

ข้างหน้าต่างหาก” 

“เพ้อจรงิๆ สนิะ ไข้ขึ้นปะเนี่ย” 

หนุม่มาดเซอร์ปัดมอืรุน่น้องออกจากหน้าผาก “สกัวนัอ�านาจต้องถกู

เปลี่ยนมอื” 

“ถงึเป็นอย่างนั้น มนักเ็ป็นไปไม่ได้อยู่ด”ี

“ท�าไมจะไม่ได้”

“พี่จกัรลมืแล้วเหรอว่าอ�านาจถกูเปลี่ยนไปอยูใ่นมอืใคร แล้วใครคอื

ผู้ที่กุมอ�านาจอยู่เบื้องหลงัอกีทอด”

“แกต่างหากที่ลมืบางอย่างที่ส�าคญักว่าไอ้แอ๋ม”

“อะไร”

“คนเรายิ่งเติบโตยิ่งต้องการอิสระ ไม่มีใครควบคุมชีวิตของใครได้

ตลอดไปหรอก โดยเฉพาะถ้าคนคนนั้นไม่สมคัรใจ แล้วการนดัพบกนัลบัๆ 

ระหว่างพวกเราตลอดหลายปีมานี้ มนักน่็าจะพอยนืยนัได้ว่าแท้จรงิแล้ว คน

ที่พยายามกมุทกุอย่างไว้ในก�ามอืนั่นน่ะ มอี�านาจควบคมุได้เตม็ร้อยจรงิหรอื

เปล่า” 

อมลรดาชะงกั ขณะที่จกัรพลเอ่ยต่อไปด้วยท่าทมีั่นใจ
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“แกเองกน็่าจะรู้นี่หว่า เดก็เอ๋ยเดก็ดขีองแม่ พอพ้นอ้อมอก แม่อาจ

ไม่รู้จักลูกตัวเองเลยก็ได้ เวลาอยู่กับพ่อแม่เราคือเด็กน้อย พอห่างอกพ่อ

แม่ คนที่รู้จกัเราดคีอืเพื่อนฝูง มนักเ็หมอืนกบัที่แกบอกตะกี้ไง เลอืกหยบิ

ด้านไหนไปใช้กบัใคร นั่นน่ะไม่ใช่แค่ระหว่างคนที่รกักบัเกลยีดเท่านั้นหรอก

แอ๋ม กระทั่งคนที่รกักบัรกักเ็ถอะ เราอาจเลอืกเปิดเผยตวัตนคนละด้านกนั

ให้คนสองคนได้เหน็ ไม่งั้นเขาจะบอกเหรอว่ามนษุย์เป็นสิ่งมชีวีติที่ซบัซ้อน” 

หญงิสาวนิ่งคดิ นั่นสนิะ วนัหนึ่งเดก็ที่เคยเยาว์วยัซุกหลบอยู่ใต้ปีก

ของพ่อแม่ต่างกต้็องเตบิโต กระทั่งโผบนิได้ด้วยตวัเอง และหากเปรยีบเดก็

เป็นผ้าขาว ประสบการณ์ในแต่ละวนัย่อมเปรยีบดั่งสสีนั พอถูกระบายด้วย

สต่ีางๆ มากเข้า จติรกรคนแรกที่เคยแต่งแต้มความสวยงามเอาไว้ย่อมยาก

จะกอบกุมผนืผ้าอนัเคยสะอาดสะอ้านเอาไว้ในก�ามอืได้อกี

ไม่ต้องมองอื่นไกล ตัวหล่อนเองในอดีตก็เคยใสสะอาดกว่าวันที่ได้

เรยีนรู้โลกดุจเดยีวกนั...



๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 
วันเกิดของ เขมชาติ อรุณบดินทร์ คลาคล�่าไปด้วยแขกเหรื่อจาก

แวดวงสงัคมชั้นสูง ดวงไฟแขวนประดบัสนามส่องกระทบเพชรนลิจนิดาแล

ระยิบระยับ เด็กหญิงวัยย่างหกขวบยื่นหน้าจากใต้โต๊ะวางกล่องของขวัญ 

ดวงตากลมแป๋วกวาดมองรอบๆ ด้วยความสนใจ พอส่งตะโก้ข้าวโพดค�า

สุดท้ายในมอืเข้าปากกว็ิ่งกึ่งกระโดดไปยงัรมิก�าแพง 

ร่างเล็กป้อมสวมชุดกระโปรงฟูฟ่องปีนขึ้นต้นไม้อย่างคล่องแคล่ว 

เปียสองข้างที่เคยผูกโบเอาไว้บัดนี้หลุดลุ่ย ครั้นปักหลักได้มั่นคงดีแล้ว  

แม่หนูจึงหนีบไม้คทาพลาสติกเอาไว้ใต้แขน ก่อนจะควานมือล้วงขนมใน

กระเป๋ากระโปรงออกมาแกะกินต่ออย่างเอร็ดอร่อย แก้มยุ้ยเลอะคราบ

เหนยีวยาวเป็นปื้น

ตกึๆๆ 

“แฮกๆ!” 

เสยีงฝีเท้า ตามมาด้วยเสยีงหอบหายใจ เรยีกให้คนก�าลงัเพลดิเพลนิ

๒
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กบัรสชาตหิอมหวานละความสนใจจากห่อเจลล ีชะโงกมองลงไปด้านล่างก็

พบเดก็ชายวยัเดยีวกนัก�าลงัค้อมตวัค�้าต้นไม้ หนูน้อยอมลรดาฉกียิ้มกว้าง 

ดใีจที่เหน็ก้องเกยีรตกิลบัมาวิ่งอกีครั้ง หลงัจากที่เคยวิ่งเล่นแล้วหกล้มปาก

แตกจนโดนแม่ด ุอกีวนัต่อมาพี่เลี้ยงของเขากห็ายไป เดก็หญงิไม่เคยได้เจอ

พี่เลี้ยงคนนั้นอกีเลย เช่นเดยีวกบั ‘น้าร’ี ซึ่งหนูน้อยจ�าได้ว่าปกตมิาที่นี่ทไีร

จะต้องได้ยนิผู้เป็นป้าเรยีกใช้เสมอ

“ก้องแต่งตวัเหมอืนนกัมายากลเลย” 

ฝ่ายถูกทกัสะดุ้ง ลนลานเหลยีวซ้ายแลขวา ก่อนจะแหงนมองขึ้นมา

ด้านบน พอเห็นว่าเป็นใคร คิ้วที่ขมวดจึงค่อยคลายออก มือเล็กขยับ 

หูกระต่ายด้วยท่าทางอดึอดั

“คุณแม่บอกว่าเวลาออกงานต้องใส่สูททกัซโิด”

“อื้อ” เดก็หญงิพยกัหน้าจนโบข้างหนึ่งร่วงหลุดจากหางเปีย “ตอนเรา

ดมูายากล คนเล่นกใ็ส่ชดุแบบนี้ออกมาเหมอืนกนั พอเขย่าหมวกมกีระต่าย

ออกมาด้วยนะ เราอยากเลี้ยงกระต่ายจัง แต่คุณพ่อบอกว่าเราเพิ่งท�า 

น้องปลาตายไป คุณพ่อเลยไม่อนุญาต น้องปลาไม่แข็งแรง ให้กินอาหาร 

แค่ถุงเดยีวกต็ายแล้ว น่าสงสาร”

“ตายหมดตู้เลยเหรอ”

“ใช่ คุณพ่อบอกว่าน�้าเน่า เพราะเราให้อาหารเยอะเกนิไป น้องปลา

กนิได้นดิเดยีว” คนเล่าจบีปลายนิ้วชี้กบันิ้วโป้งให้ดวู่า ‘นดิ’ แค่ไหน ก่อนจะ

เลื่อนมอืมาตะครุบกระเป๋ากระโปรง เมื่อขนมไหลตกลงไปบนพื้นหลายชิ้น 

“ก้องเกบ็ไปกนิส ิเราแบ่งให้” 

“มนัหล่นพื้นแล้ว”

“ยงักนิได้”

“กนิไม่ได้หรอก”

“ด้าย” เด็กหญิงลากเสียงยานคาง “มันอยู่ในห่อ ไม่สกปรกหรอก 

หรอืว่านายแกะไม่เป็น เราแกะให้กไ็ด้นะ แต่...นายเป็นผู้ชายนะก้อง แกะ
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ขนมยงัไม่เป็นเลย ระวงัตายนะ พี่จกัรบอกว่าเดก็ผู้ชายแบบนี้ขี้เท่อ อยู่ได้

ไม่นานต้องตายแหงแก๋ ไม่รู้ขี้เท่อคืออะไร แต่เราว่าต้องไม่ดีแน่ๆ เลย 

เพราะพี่จกัรท�าหน้าแบบนี้ด้วยละ” 

คนพดูท�าหน้าดถูกูเลยีนแบบเพื่อนรุน่พี่ที่มกัเล่นซนด้วยกนัเป็นประจ�า 

ท�าเอาเดก็ชายหน้างอ

“เราไม่กนิหรอก คณุแม่บอกว่าขนมพวกนี้ไม่มปีระโยชน์ แล้วลกูอม

กท็�าให้ฟันผุด้วย ตวัถงึได้ฟันหลอไง”

“ไม่ใช่”

“ใช่ส ิตวัน่ะฟันหลอ”

“เราหกล้มฟันหักต่างหาก” คนฟันหลอบอกอย่างไม่เดือดร้อน  

มอืป้อมยงัคงมุง่มั่นแกะขนมใส่ปากเคี้ยวตุย้ๆ ขณะที่คนข้างล่างอ้าปากค้าง

ด้วยความตกใจ 

“นายไม่มแีปรงสฟีันเหรอก้อง”

“ม ีลายลูกเป็ดสเีหลอืงด้วย”

“เชย พี่จกัรบอกว่าถ้าเจ๋งต้องเป็นลายยอดมนุษย์ ยอดมนุษย์แปลง

ร่างได้ด้วยนะ”

“ลูกเป็ดกแ็ปลงร่างได้”

“มนัแค่โตเป็นพ่อเป็ด แม่เป็ด” คราวนี้แม่หนูตหีน้ายุ่ง แป๊บเดยีวก็

เสนอว่า “ไม่เป็นไรนะ ถึงแปรงของนายไม่เจ๋งก็ใช้ได้เหมือนกัน จริงด้วย 

ลายยอดมนุษย์ที่บ้านเรายงัเหลอือกีอนั ไว้เราจะเอามาให้”

“ใจดจีงั”

เสียงชมกลั้วหัวเราะดังมาจากบุคคลที่สาม เรียกให้เด็กทั้งสอง

พร้อมใจกนัหนัไปมอง 

เดก็ผูช้ายรุน่พี่อายปุระมาณสบิขวบเดนิล้วงกระเป๋ากางเกงเข้ามา ผวิ

ของเขาขาวตดักบัเรอืนผมดกหนาสขีนกา ดวงตาคมเป็นประกายบ่งบอกถงึ

ความอารมณ์ด ีเดก็หญงิคดิว่ารายนี้เองกน่็าจะมาจากคณะมายากลเดยีวกนั



22  l  ว ง ศ์ ห ง ส์

กบัก้องเกยีรต ิ

“ทอฟฟีกวนอนันี้อร่อยเนอะ” ผู้มาใหม่ก้มลงหยบิขนมที่หล่นอยู่บน

พื้นขึ้นมาหนึ่งชิ้น ก่อนจะเงยขึ้นมองลงิน้อยบนต้นไม้ แต่กลบัต้องขยบัถอย

หลังเพื่อตั้งหลกั เมื่อมอืเลก็ๆ โยนลูกอมลงมาให้รบั ครั้นเห็นเขารบัได้ก็

สนกุใหญ่ เล่นโยนลงมาตดิๆ กนัพลางร้องว้าวตบต้นขาดงัแปะๆ ด้วยความ

ชอบอกชอบใจ 

“รสกล้วยอร่อยที่สุด กินเลยๆ หนูให้ แบ่งให้ก้องด้วย ชิมสิก้อง 

อร่อยม้ากมาก” 

ค�าโฆษณารสชาตขิองหวานยี่ห้อโปรดดงัขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฟังไปฟัง

มาก้องเกยีรตเิลยเผลอกลนืน�้าลายเอื๊อก 

ครั้นถูกคะยั้นคะยอหนกัเข้า เดก็ชายผู้แสนเกรงกลวัมารดาจงึลอง

รบัมาแกะชมิ หลงัจากเอาเข้าปากกย็นืนิ่งอยู่พกัหนึ่ง จากนั้นรอยยิ้มนดิๆ 

ค่อยปรากฏ เดก็หญงิเหน็อย่างนั้นกค็ลี่รมิฝีปากโชว์ฟันหลอด้วยความดใีจ

“อ๊า ไม้ของหนู” 

“เดี๋ยวพี่เกบ็ให้เอง”

ลิงน้อยหยุดยุกยิก เมื่อท�าของตกลงไปหลังแนวพุ่มโกสน นิ่งเงียบ

รอลุ้นที่จะได้ของคนื 

“ก้อง!”

เดก็ๆ สะดุง้ รอยยิ้มแจ่มใสของก้องเกยีรตพิลนัเลอืนหาย เขาเซตาม

แรงกระชากจนเกอืบหกล้ม

“ท�าไมท�าอย่างนี้ฮึก้อง!” ผู้มาใหม่ปัดขนมในมือเล็กทิ้งประหนึ่งมัน

คอืยาพษิ สายตากราดเกรี้ยวจบัจ้องลกูชายอย่างข่มขวญั ก่อนจะตวดัมายงั

ร่างน้อยที่ยงัคงเกาะต้นไม้เอาไว้แน่น 

“สะเออะมาเล่นกบัก้อง นงัเดก็ไม่รู้จกัที่ต�่าที่สูง!”

“หนูแอ๋มรู้จกัค่ะ บนต้นไม้คอืที่สูง บนพื้นคอืที่ต�่า”

“ยอกย้อน! เถยีงค�าไม่ตกฟาก!” กชกรชี้หน้าคาดโทษ ขณะที่ฝ่าย
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ตอบตามซื่อกะพรบิตาปรบิๆ 

“เพราะแบบนี้ไงก้อง แม่ถึงบอกไม่ให้ไปเล่นกับมัน อยากโดนตีนัก 

ใช่ไหม”

“ไม่ครบั...”

“อ๋า รู้แล้ว ป้าบวัอารมณ์ไม่ด”ี 

“แน่ละสยิะ ใครจะยงัอารมณ์ดอียู่ได้”

“ไม่เป็นไรค่ะ หนแูอ๋มมวีธิช่ีวยป้าบวัด้วย” เจ้าของแก้มยุย้ฉกียิ้มโชว์

ฟันหลออกีรอบ แล้วเริ่มร่ายบทเพลงเสยีงใส 

“ยกัษ์ ยกัษ์ ยกัษ์ น้องเคยเหน็ยกัษ์หรอืเปล่า ยกัษ์มนัตวัโตไม่เบา 

มฟีันยาวๆ เรยีกว่าเขี้ยว...อ๊า ลูกอมหล่นอกีแล้ว”

คราวนี้ไม่ใช่ลูกอมในห่อสีสวย แต่เป็นลูกอมรสกล้วยจากในปาก 

แถมมนัยงัลอยละลิ่วไปร่วงแหมะลงบนผมม้วนลอนของ ‘นางยกัษ์’ อย่าง

เหมาะเหมง็! 

ก้องเกยีรตทิ�าคอย่น อ้าปากค้างมองมารดาที่ก�าลงัจะเขี้ยวงอกตาม

บทเพลง 

“อี๋! เดก็ชั่ว!” 

“ขอโทษค่า เดี๋ยวร้องให้ฟังใหม่นะคะ”

“ไม่ต้อง!”

“แต่คณุแม่สอนว่าท�าผดิต้องขอโทษ คณุพ่อเองกบ็อกว่าหนแูอ๋มร้อง

เพลงเพราะ หนแูอ๋มจะร้องเพลงโอ๋ป้าบวั จะร้องให้จบทั้งหมดสบิรอบเลย” 

เด็กหญิงประกาศอย่างมุ่งมั่น “เดี๋ยวเราสอนก้องด้วยนะ ถ้าร้องเพลงช้าง

เป็นกไ็ม่ยากหรอก ยกัษ์ ยกัษ์ ยกัษ์...”

“หนวกหู! ลงมาเดี๋ยวนี้!”

“เสยีงคุณป้าดงักว่าอกีนะคะ”

“เอ๊ะ ลงมา!”

“ไม่เอาค่ะ หนูแอ๋มจะอยู่บนต้นไม้”
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“พ่อแม่เลี้ยงมายงัไง ไร้มารยาท สนัดานต�่า!” 

“สนัดานคอือะไรคะ” หนูน้อยเอยีงคอสงสยั 

“หนอ็ย นงัเดก็คนนี้...” 

“หนูแอ๋มจ๊ะ”

ก่อน ‘นางยกัษ์’ จะทนัลากเดก็หญงิลงมาฟาดสั่งสอน พ่อกบัแม่ของ

ลงิน้อยเสยีงใสพลนัจ�้าเรว็ๆ เข้ามาขดัขวางอย่างนุม่นวล อมัพรรบีเอ่ยเรยีก

ลูกสาวด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยน 

หนูน้อยอมลรดาเห็นปุ๊บก็ฉีกยิ้มแฉ่งปั๊บ ครั้นเห็นผู้เป็นพ่อเดินเข้า

มาใกล้จึงกางแขนออกกว้าง แล้วทิ้งตัวลงจากต้นไม้ทันที คชาเลยต้องรีบ

ถลนัเข้ามารบัหน้าตาตื่น

“โอ๊ย หัวใจจะวายนะตัวแสบ คราวหลังไม่เอานะลูก ปีนลงมาดีๆ  

นะคะ”

“ค่ะ คุณพ่อ ฮื้อ ลูกอมหล่นอกีแล้ว”

“ผ้ามนัลื่นนี่คะ กระเป๋าตื้นด้วย”

“ตื้น?”

“ไม่ลกึไงลกู เหมอืนเวลาไปทะเล ตรงน�้าตื้นคณุพ่อให้หนเูล่นได้ ส่วน

ตรงที่ลกึอนัตราย ห้ามอะไรเอ่ย”

“ห้ามลงไปเล่นค่ะ ไม่งั้นจมน�้าป๋อมแป๋มเลย”

“ใช่แล้ว เก่งมาก ไว้เราไปหัดว่ายน�้ากันนะ” คนเป็นพ่อลูบศีรษะ

ลกูสาว พอเหน็รอยเป้ือนบนแก้มกห็วัเราะ “ไหน กนิขนมอท่ีาไหนฮเึรา มอื

เปื้อนด้วยนี่เอง”

“โธ่เอ๊ย เลอะจะถงึหอูยูแ่ล้ว ต่อไปไม่เรยีกหนูแอ๋ม เปลี่ยนเป็นเรยีก

เจ้ามอมแมมดกีว่าค่ะ”

“ไม่เอา มอมแมมชื่อเหมอืนลูกหมาของพี่จกัร เจ้ามอมแมมตายไป

แล้วด้วย เป็นผหีมา หนูแอ๋มไม่เอา”

คชากับอัมพรสบตากันแล้วหัวเราะ ขณะที่เด็กหญิงท�าแก้มป่อง 
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กระทั่งเสยีงกระแอมหนกัๆ ดงัขดัจงัหวะ ทั้งหมดถงึได้หนักลบัไปสนใจคน

ที่ก�าลงัโกรธหวัฟัดหวัเหวี่ยง 

“เจอกันแน่!” กชกรฉวยข้อมือลูกชาย แล้วลากก้องเกียรติเดิน

กระแทกเท้าปึงปังออกไป  

“ป้าบวักนิรงัแตนเหรอคะ รงัแตนกนิได้จรงิๆ เหรอคะคุณพ่อ”

“หมื หนูไปเอาค�าพวกนี้มาจากไหนคะ”

“พี่จกัรค่ะ พี่จกัรบอกว่าคนหน้าบึ้งเรยีกอกีอย่างว่าหน้าบูด พอบูด

มากๆ หน้ากจ็ะเหมอืนตดู ถ้าบดูเวลาหวิแสดงว่าเพิ่งกนิรงัแตน พี่จกัรบอก

ว่ารงัแตนกนิไม่อิ่ม แล้วกไ็ม่อร่อยด้วยค่ะ” 

“ตาจักรสอนอะไรยายหนูของเราเนี่ย” คชาพึมพ�า “เอาไว้พ่อค่อย

อธบิายให้ฟังนะ ตอนนี้เราไปล้างหน้าล้างตากนัก่อน เผื่อคุณปูเ่รยีกหา เหน็

หลานสาวเลอะเทอะเดี๋ยวจะตกใจ”

“รบีไปกนัเถอะค่ะ” อมัพรสนบัสนุน แต่ยงัไม่ทนัขยบักเ็หน็เดก็ชาย

อกีคนโผล่พรวดออกจากหลงัพุ่มไม้ 

“ลมืของเล่นแล้วเหรอครบั” 

“เย้ ไม้ของหนู” เจ้าของปรบมอืแปะๆ ก่อนจะยกมอื ‘ธุจ้า’ แล้วรบั

ไม้คทาคนืมาอย่างดใีจ

“ขอบใจมากนะจ๊ะหนู” 

“ไม่เป็นไรครบั” 

“บ๊ายบายพี่เขาเรว็” คชาบอกลูกสาว 

ลงิน้อยที่เปลี่ยนจากเกาะต้นไม้มาเกาะพ่อโบกมอืลาอย่างร่าเรงิ จาก

นั้นเดก็หญงิกถ็ูกพาตวัไปยงัห้องน�้าส่วนด้านหลงัของตกึใหญ่ ซึ่งแม่หนูคุ้น

เคยกบับรเิวณนี้มากกว่าส่วนอื่นของบ้าน เพราะมาที่นี่ทไีร อมัพรมกัเข้าไป

ขลกุอยูใ่นครวั แล้วปล่อยให้ลกูสาววิ่งเล่นอยูใ่กล้ๆ ซึ่งหนนู้อยเองกช็ื่นชอบ 

เพราะพี่ๆ  ในครวัใจด ีโดยเฉพาะหวัหน้าแม่บ้านหน้าดุอย่าง ‘ป้าพสิ’ ที่มกั

แบ่งขนมนมเนยมาให้เป็นประจ�า 
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“ดู๊ แม่บอกให้ล้างตวั ไม่ได้ให้อาบน�้า ปิดก๊อกได้แล้ว” 

พ่อกบัลูกหนัมายงิฟันใส่กนั 

“ไม่ต้องมายิ้มเลยนะ ดซูเินี่ย ตอนออกจากบ้านกบัตอนนี้เพิ่งผ่านไป

แค่ไม่กี่ชั่วโมงเอง เหลอือะไรเหมอืนเดมิบ้างน้า อ้อ ความซน...เท่าเดมิเป๊ะ! 

สงสัยต้องจับอบรมกันชุดใหญ่ซะแล้ว ขืนปล่อยไว้อาจได้กลายเป็นลิงเป็น

ค่างไปจรงิๆ”

“ไม่หรอกน่าพลอย หนแูอ๋มของเราถงึจะซน แต่กค็ยุกนัรูเ้รื่อง เนอะ

ลูกเนอะ มาเรว็ตวัแสบ เดนิช้าๆ นะคะ วนันี้แขกเยอะ เดี๋ยวชนใครหกล้ม 

คุณพ่อไม่อยากเหน็หนูเจบ็นะ”

“อ้าว ไม่ได้ห่วงแขกหรอกเหรอคะ” 

“ห่วงลูกเราสคิรบัคุณแม่” 

“คุณคชา คุณพลอยคะ” 

ครอบครวัหยดุความหรรษาเมื่อได้ยนิเสยีงร้องเรยีก คนที่เข้ามาคอื

หนึ่งในพี่สาวก้นครวัของเดก็หญงินั่นเอง

“อ้าว หายไข้แล้วเหรอจ๊ะ”

“หายแล้วค่ะคุณพลอย”

“คดิว่า...”

“คะ?”

“คดิว่าจะซูบลงกว่านี้ซะอกี”

“อ๋อ แหะๆ หนูป่วยแล้วอ้วนขึ้นค่ะ ยิ่งขมคอกย็ิ่งอยากกนิ”

“อ๋อ จ้ะ แล้วนี่มอีะไร” 

“คุณหญงิสั่งให้มาเชญิพวกคุณไปพบที่ห้องท�างานของคุณท่านค่ะ”

สามภีรรยาสบตากนั เงยีบอยู่ชั่วอดึใจ อมัพรจงึเป็นฝ่ายพยกัหน้า 

“ขอบใจจ้ะ” 

พอคนเข้ามารายงานถอยห่างออกไป คชายกมอืแตะบ่าภรรยาแผ่ว

เบา 
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“ผมว่าคงแค่อ้วนขึ้นจรงิๆ นั่นแหละพลอย”

“คุณรู้...”

“รูส้คิรบั พลอย เรื่องเก่าผ่านมาแล้วให้มนัผ่านไป ลมืมนัไปเถอะนะ 

ส่วนเรื่องตอนนี้ พลอยไม่ต้องกลวั เพราะไม่ว่าจะเกดิอะไรขึ้น ผมไม่มวีนั

ยอมให้ใครแตะคุณกบัหนูแอ๋มแน่” 

“ฉนัเชื่อค่ะ เรารบีไปกนัเถอะ ปล่อยผู้ใหญ่รอนานเสยีมารยาท”

ครอบครัวเล็กๆ พากันไปยังห้องท�างานตามค�าบัญชา พบสมาชิก

บ้านใหญ่รออยู่เกอืบพร้อมหน้า 

เขมชาตินั่งเป็นประธานอยู่บนเก้าอี้หลังโต๊ะท�างานตัวเขื่อง ใบหน้า

ประดับด้วยริ้วรอยแห่งวัยเรียบเฉย ทว่าแววตายามมองมายังหลานสาว

แสดงถงึความเมตตาอาทรอย่างที่หนูน้อยอมลรดาคุ้นเคย  

“ชกัช้า!” 

ดวงตากลมแป๋วเบนไปยงัเจ้าของน�้าเสยีงเข้มงวด เดก็หญงิยกมอืไหว้

ท�าความเคารพ แต่ผู้เป็นย่ากลับรับไหว้เพียงนิดเดียวก็เชิดคางเมินไปทาง 

ผู้ที่นั่งเคียงอยู่บนโซฟา กชกรแสยะริมฝีปาก โดยมีก้องเกียรตินั่งตัวลีบ 

อยู่ตรงกลางระหว่างทั้งคู่ 

สตรีอาวุโสลูบศีรษะหลานชายด้วยท่าทางรักใคร่ ผิดจากสายตาที่

มอบให้แก่คณะผู้มาใหม่ 

“นั่งก่อนสพิลอย คชา หนูแอ๋มมาหาลุงสคิะ”

ขจรเกยีรตหิรอื ‘ลุงขจร’ ของหนนู้อยยนือยูต่รงมมุห้อง เขากวกัมอื

เรยีกแล้วตั้งท่าจะก้าวเข้าหาเสยีเอง แต่ถกูภรรยาขวางไว้ ทั้งคู่ท�าท่าเหมอืน

จะทะเลาะกนั 

เดก็หญงิคดิว่าป้าสะใภ้อารมณ์ไม่ดอีกีแล้ว เลยเกอืบร้องเพลงยกัษ์

เอาใจอกีรอบ ดวี่าถูกผู้เป็นแม่รู้ทนัสะกดิห้ามไว้ 

“คุณจะบอกเองไหมคะ คุณขลุ่ย” 

ค�าถามเข้าประเดน็ดงัมาจากคณุหญงิไพลนิ ครั้นเขมชาตถิอนหายใจ 
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ไม่ปรปิาก นางจงึหนัมาทางคชากบัอมัพร

“งั้นฉันพูดเองก็แล้วกัน บัวไม่ค่อยสบายใจ เหตุเพราะลูกสาวพวก

เธอซนเกนิเหตุ อกีอย่างการแสดงตวัออกจะเป็นปัญหา แทนที่พวกเธอจะ

อยู่เงยีบๆ ดนัเสนอหน้าพูดคุยกบัใครต่อใครไปทั่ว”

“คนอื่นเข้ามาคุยกบัเราเองครบั”

“ส�าคญัตวัผดิไปหน่อยละมั้งคชา จ�าไว้ ต่อไปถ้ามงีานส�าคญัอะไรอกี 

พวกเธอไม่ต้องมา วางตัวเป็นแค่ญาติห่างๆ เหมือนกับที่ผ่านมาก็พอแล้ว 

ฉันไม่อยากต้องตอบค�าถาม ขอให้คนอื่นจดจ�าไว้แค่ก้องเกียรติคือทายาท

หนึ่งเดยีวของตระกูลเรากพ็อแล้ว พวกเธอจงอยู่อย่างเงยีบๆ อย่ารบกวน

จติใจบวัอกีเดด็ขาด หวงัว่าคงท�ากนัได้นะ”

กชกรยิ้มอย่างผู้ชนะ ขณะที่อัมพรรับฟังอย่างสงบเสงี่ยม ก่อนจะ

เอ่ยรบัค�าแทนสามทีี่ยงัคงยนืนิ่ง 

แววตาของคชาฉายแววกระด้างอย่างที่เด็กหญิงไม่เคยเห็นมาก่อน 

และไม่เข้าใจ จวบจนผ่านวันเวลากระทั่งเติบโต อมลรดาถึงเพิ่งทราบว่า 

นั่นคอืการแสดงอารมณ์โกรธของผู้ที่มกัใจเยน็อยู่เป็นนติย์

“แต่ยงัไงกต้็องพาหนแูอ๋มมาที่นี่นะพลอย คชา ที่นี่กเ็ป็นบ้านของแก

เหมอืนกนั”

“คุณขจร!”

“อย่าให้เกนิไปนกัคุณบวั ถอืสาหาความเดก็เหมอืนคนบ้า”

“เอ๊ะ ขจร ว่าแม่ด้วยหรอืไง”

“คุณแม่คงไม่ถอืสาหาความหลานหรอก จรงิไหมครบั”

“คุณนั่นแหละเกนิไปแล้วนะ”

“ผมคงไม่พูดอะไรเลย ถ้าคุณไม่เริ่มก่อน คุณบวั”

“นี่คุณ!”

“เพลาๆ หน่อย ทั้งคู่นั่นแหละ” เขมชาตปิราม

“เรื่องอื่นผมยอมได้ แต่ต้องไม่ใช่เรื่องของหนูแอ๋ม” ขจรเกยีรตเิอ่ย
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ย�้าทีละค�าด้วยเสียงดังฟังชัด “หยุดเถอะคุณบัว ถ้าคุณคัดค้านอีกค�าละก ็

ผมจะไม่รอ แต่จะพูดทุกอย่างตอนนี้เลย”

“ขจร!”

“ผมเอาจรงิครบัคุณแม่”

กชกรฟึดฟัด แต่สุดท้ายก็ยอมเงียบ กระนั้นยังไม่วายส่งสายตา

เกลยีดชงัมาทางครอบครวัเลก็ๆ

“งั้นกต็ามนี้แหละ” คณุหญงิไพลนิเอ่ยด้วยน�้าเสยีงเนบิช้าจนให้ความ

รู้สกึเยน็ชาห่างเหนิ

“ครบั คุณหญงิ” คชารบัค�าพลางคว้าตวัลูกสาวขึ้นมาอุ้มอกีครั้ง 

“พวกเรายนิดปีฏบิตัติามค่ะ” อมัพรส�าทบัค�าของสามอีย่างอ่อนน้อม 

“คณุบวัไม่ต้องกลวันะคะ ฉนัจะท�าเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย ถ้าคุณบวั

มปีัญหาขดัข้องอกี บอกฉนัได้เลยค่ะ”

“ฉนัไม่ได้กลวั!”

“ฉนัหมายถงึ...กงัวล อะไรท�านองนั้นค่ะ”

“ผมขอตวัลากลบั เป็นแค่ญาตหิ่างๆ ไม่ต้องอยู่จนงานเลกิคงไม่ผดิ

มารยาท” คชาค้อมศีรษะอย่างสุภาพ แสดงท่าทีเป็นทางการห่างเหินได ้

ไม่แพ้คุณหญงิไพลนิ “ธุจ้าสหินูแอ๋ม เราจะกลบับ้านกนัแล้วนะลูก”

“ค่ะ คุณพ่อ” เด็กหญิงยกมือไหว้บรรดาผู้ใหญ่ ก่อนจะโบกมือให้

ก้องเกยีรตอิย่างไร้เดยีงสา

ทว่าเดก็ชายไม่อาจลาตอบได้ เพราะถูกมารดาฉวยแขนห้ามไว้ 

เดก็หญงิหน้าม่อย แอบแลบลิ้นแสดงความเคารพแถมท้ายให้ผู้เป็น

ป้า ส่งผลให้อกีฝ่ายชี้หน้าโวยวายด่ากราดถงึความก้าวร้าว 

“พอสกัท ีอย่าพาลกบัเดก็”

“คุณพ่อไม่เหน็เหรอคะว่ามนั...”

“คุณเรยีกใครว่ามนั!”

คชาไม่อยู่ฟังเสียงทะเลาะ เขารีบอุ้มลูกสาวก้าวฉับๆ ออกจากห้อง
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จนอมัพรต้องวิ่งตาม 

เดก็หญงิกอดคอผู้เป็นพ่อพลางมองบานประตูปิดลงช้าๆ 

ภาพเหล่านั้นติดตรึงอยู ่ในความทรงจ�า จวบจนหลายปีต่อมา  

หนนู้อยในวนัวานถงึได้ค�าตอบ ว่าเหตใุดบรรยากาศถงึร้อนระอไุปด้วยเพลงิ

แห่งความชงิชงั!



“หลบัในเหรอวะ ถงึแล้วนะ”  
ช่างภาพหนุ่มตบแขนเรียกเบาๆ ผู้โดยสารสาวจึงคว้าเป้ก้าวตาม

กนัลงจากรถ หล่อนเปิดโอกาสให้เขาชื่นชมอุปกรณก์ลอ้งที่สั่งซื้อไว ้แลว้ใช้

เวลาระหว่างรอเดนิส�ารวจแผงหนงัสอื เพราะมนีสิยัรกัการอ่านมาตั้งแต่เดก็ 

การได้ท�างานด้านนี้จึงตอบโจทย์ แม้จะต้องมองข้ามค�าต�าหนิไปบ้าง โดย

เฉพาะข้อกล่าวหาว่าท�างานแบบไม่รกัความก้าวหน้า 

แน่ละ ถ้าวัดความส�าเร็จเป็นเงินทอง กลุ่มคนที่ค่อนแคะคงพูดถูก 

อาชีพนี้ไม่ท�าให้ร�่ารวย แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นส�าคัญ ค�าวิจารณ์จึงไร้ความ

หมาย ขอแค่บุคคลใกล้ชดิเข้าใจและสนบัสนุนกเ็พยีงพอแล้ว

“เสรจ็แล้ว อย่างเจ๋งเลย ได้ส่วนลดด้วยตั้งสบิเปอร์เซน็ต์” 

“ได้ของช้าไปอาทติย์เดยีวลดให้ขนาดนี้เลย” 

“เออ โคตรเจ๋ง มนิ่า ผู้หญงิถงึชอบของเซล ปลื้มใจ” 

อมลรดาข�าสหีน้าเป็นปลื้มของเพื่อนรุ่นพี่ ก่อนจะเนยีนแบมอืขอค่า

ส่วนลดมาเล็กน้อยเพื่อน�าไปซื้อโดนัตมารับประทานรองท้อง ตอนขับรถ

๓
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ออกจากห้างสรรพสนิค้า ท้องฟ้าด้านนอกเหลอืแสงสว่างเพยีงร�าไร 

ทั้งคูใ่ช้เวลาอยูบ่นถนนอกีกว่าชั่วโมงจงึถงึจดุหมาย บรเิวณท้ายซอย

แห่งนี้ค่อนข้างเป็นส่วนตวั เพราะมบ้ีานตั้งอยูเ่พยีงสองหลงั ซึ่งกค็อืบ้านของ

สองหนุ่มสาวนั่นเอง ส่วนพื้นที่ที่เหลอืไล่ไปเกอืบถงึกลางซอยถูกปล่อยว่าง 

ล้อมรั้วด้วยลวดหนาม ความจรงิบา้นหลงัที่อมลรดาอาศยัอยูค่งไมถ่กูขาย

ต่อ หากย้อนไปเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน ลุงของจักรพลไม่ย้ายไปตั้งถิ่นฐานยัง

อีกซีกโลก พอสมาชิกครอบครัวของเพื่อนรุ่นพี่ย้ายตามไปด้วย ช่างภาพ

หนุ่มผู้ชอบปล่อยสภาพคล้ายยาจกก็กลายเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ทั้งหมด โดยแทบไม่มใีครรู้เลยว่านี่แหละผ้าขี้ริ้วห่อทองตวัจรงิ

“ตกลงคนืนี้แกจะออกไปด้วยกนัไหม” 

“ไปส ิไม่ได้เจอพวกพี่ต้นตั้งนานแล้ว”

“เยี่ยม คืนนี้ฉันกะดื่มให้โง่ไปเลย แกไม่ค่อยดื่มอยู่แล้วนี่ จะได้ 

ช่วยขบั” 

“ออกตวัแรงตลอด เหลอืช่องว่างให้ด่าบ้างเถอะ” 

“เรื่องด ิเอ๊ะ”

“มีอะไร” หญิงสาวปล่อยมือจากที่จับประตู เมื่อสังเกตสีหน้า

ประหลาดฉบัพลนัของเพื่อนรุ่นพี่

“หนก่อนตอนแกไปบ้านใหญ่ เจ๊คณุนายอวดเรื่องสามจีะซื้อรถให้ก้อง

ใช่ไหม”

“ใช่ น่าจะใกล้ได้รถแล้วมั้ง ถามท�าไม”

“ฉนัว่าได้แล้วละ”

อมลรดาอยากไล่ให้อีกฝ่ายหันหน้าหลบ เมื่อเขาส่งสายตาชวนให้

เข้าใจถงึบางอย่าง “แหม รู้สกึเหมอืนงานก�าลงัจะเข้าเลยแฮะ” 

“นั่นกข็ึ้นอยู่กบัแก” จกัรพลพยกัพเยดิ

เมื่อหนคีวามจรงิไม่พ้น หญงิสาวจงึจ�าต้องหนัไปยงัเขตรั้วบ้านตวัเอง 

พบยานพาหนะใหม่เอี่ยมจอดเด่นสะดดุตา ลงอหีรอบนี้ถ้าคดิว่ารถเป็นของ
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คนอื่น เจ้าของแค่ขับมาเยี่ยมเยียน หล่อนคงถูกไล่ไปวิ่งในทุ ่งดอก

ลาเวนเดอร์ เพราะจากสถติทิี่ผ่านมา สิ่งใดกต็ามที่จู่ๆ  โผล่มาวางอยูใ่นบ้าน 

มกัหนไีม่พ้นเป็นของหล่อนหรอืไม่กข็องมารดา

“แอ๋มขอตวัเข้าบ้านก่อนละกนั” 

“ถ้าใช่อย่างที่เราคดิ แกกร็บัไว้เถอะ”

“ไหงงั้นล่ะ”

“ก็ถ้าแกพยายามคืนจนวุ่นวายเข้าหูเจ๊คุณนาย ฉันว่าได้เกิดดรามา 

อกีรอบแน่”

“แต่ถ้าแอ๋มรบัไว้ ป้าบวักต็้องสงสยัอยู่ดแีหละว่าได้รถมายงัไง ออก

จะใส่ใจครอบครวัเราซะขนาดนั้น”

นี่นับเป็นสถานการณ์เดิมๆ อมลรดาไม่เคยอยากได้ข้าวของจาก

สมาชกิบ้านใหญ่ แต่กม็กัมอีะไรต่อมอิะไรตกมาถงึหล่อนตามสทิธิ์ มนัช่าง

เป็นสทิธิ์ที่ไม่ชวนปรารถนาเลยสกันดิ ข้าวของชิ้นเลก็ยงัพอว่า พอเป็นของ

ชิ้นใหญ่แล้วน่าร�าคาญพลิกึ เพราะอาจน�าพาเรื่องน่าปวดหวัพ่วงมาด้วยจน

เหมอืนเป็นทุกขลาภ

“จรงิๆ มทีางแก้นะ”

“ยงัไง”

“บอกความจรงิสกันดิหน่อย เจ๊คณุนายเหน็แกยอมเป็นลกูจ้างกนิเงนิ

เดือน...ซึ่งว่ากันตรงๆ ก็น้อยนิดส�าหรับคนบ้านโน้น แถมน้าพลอยยังท�า

ขนมสง่ขายอยูเ่กอืบทกุวนั คดิดสู ิขนาดพวกที่ออฟฟศิเรายงัเชื่อกนัเลยวา่ 

แกแค่ใช้นามสกุลซ�้ากบัท่านประธานใหญ่ของสนิบดนิทร์ พอแกมขีองแพง

ใช้สกัทเีลยยุ่งไง เออ แปลกว่ะ ท�าไมเจ๊คุณนายไม่คดิบ้างวะว่าแกซื้อผ่อน 

เรื่องผ่อนเป็นเรื่องธรรมชาตขิองมนุษย์เงนิเดอืนแท้ๆ” 

“น่าร�าคาญชะมดั” 

ความจรงิมอียู่ว่า ครอบครวัเลก็ๆ ท้ายซอยไม่จ�าเป็นต้องตรากตร�า

ล�าบาก เพราะนอกจากจะไร้หนี้สิน ของขวัญวันแต่งงานซึ่งอัมพรบอกว่า 
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เขมชาตเิป็นผู้มอบให้นั้น อมลรดาไม่แน่ใจว่าคณุหญงิไพลนิทราบหรอืเปล่า 

หล่อนเลยไม่อยากเอ่ยถึง อย่างไรก็เถอะ อาคารจ�านวนหกคูหาในย่าน

เศรษฐกจิสร้างรายได้มากพอ สองแม่ลกูสามารถใช้ชวีติกนัได้อย่างสขุสบาย 

ส่วนสาเหตุที่อัมพรขยันท�าขนมส่งขายล้วนเป็นเพราะความชอบ อีกทั้ง 

ไม่อยากอยู่ว่าง 

เช่นเดยีวกบัที่อมลรดาท�างานรบัเงนิเดอืนในต�าแหน่งเลก็ๆ นี่คอืงาน

ที่หล่อนท�าแล้วมคีวามสุขและสามารถอยู่กบัมนัได้นาน การถูกกดีกนัออก

ห่างบรษิทัซึ่งเป็นธุรกจิของตระกูลจงึไม่ใช่เรื่องน่าเดอืดร้อน 

“รู้งี้ซื้อเองซะกด็”ี

“งั้นแกไปซื้อมาจอดเพิ่มกลบเกลื่อนเลยกไ็ด้” จกัรพลแกล้งย ุ“เดี๋ยว

ฉันสั่งเปิดรั้วให้ จอดมันตั้งแต่กลางซอยยันท้ายซอยนี่เลย ฉลองให้ 

เจ๊คุณนายอกแตกตาย” 

“ข�าตายละ” 

“เดี๋ยวออกค่าบ�ารุงรกัษาให้ฟรทีุกคนั” 

“ชะ! ใจป�้าจงันะป๋า” 

“ได้ตอกหน้าแทนน้าพลอยสกัครั้งกไ็ม่เลว บอกตามตรง เวลาต้อง

ทนฟังทางนั้นดูถูกน้าพลอย ไม่ใช่แกคนเดียวหรอกที่เคือง น้าพลอยดูแล

ฉันมาตั้งแต่เด็กก็เหมือนกับแม่คนหนึ่ง ต้องทนฟังคนอื่นหยามแล้วมัน 

น่าหงุดหงดิ” 

“มนิ่า วนันี้ถงึได้สะใจนกั”

“เออส ิแทบจะปรบมอืเชยีร์ อ้อ ขอเตอืนอกีอย่าง”

“ว่า?”

“แกไม่ต้องรูส้กึผดิถ้าจะรบัไว้” หนุม่สุดเซอร์ย�้าพลางบุย้ใบ้ไปยงัรถ

คนัหรู “แกไม่ได้เอาเปรยีบใคร เพราะต่อให้ไม่มองที่ตวัคนซื้อรถ ยงัไงซะ

น้าคชากถ็อืเป็นอรณุบดนิทร์อยูด่ ีถงึจะเป็นลกูบญุธรรม คณุปูก่เ็ซน็รบัรอง

น้าคชาถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง ฉะนั้นแกคือลูกหลานบ้านนั้นอย่าง 
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ถกูต้องด้วยเหมอืนกนั และที่ส�าคญักว่าอะไรทั้งหมดคอืความจรงิ เจ๊คณุนาย

เองกร็ู้อยู่เตม็อก อย่ามวัห่วงคนอื่นจนลมืคนส�าคญัที่สุด ระวงัจะบาป” 

“แม่”

“ใช่ ระวงัความเจยีมตวัของแกจะท�าร้ายจติใจน้าพลอย” 

“โอเค แอ๋มสญัญาว่าจะคุยกบัแม่ดีๆ ” 

“ด ีงั้นกไ็ปคุยซะ เสรจ็เมื่อไรส่งไลน์มาละกนั”

หนุ่มสาวแยกย้ายกนัเข้าบ้าน อมลรดาพบชายวยัปลายกลางคนยนื

รออยู่กฝ็ืนยิ้ม พฤกษ์เป็นคนงานเก่า อาศยัร่วมบ้านกนัมาตั้งแต่หล่อนเกดิ 

เขาทราบความเป็นไปทกุอย่าง เพราะรบัใช้คชาตั้งแต่ก่อนแต่งงานกบัอมัพร

เสยีอกี

“คุณหนูจะออกไปข้างนอกอกีไหมครบั”

“ออกจ้ะ แต่ลุงพฤกษ์ไม่ต้องเปิดรั้วหรอกนะ แอ๋มจะไปรถพี่จกัร” 

“แล้วคุณหนูจะรบัอะไรก่อนออกไปไหมครบั”

“ไม่ละ ลุงพฤกษ์ไปพกัเถอะ แอ๋มขอคุยกบัแม่สกัหน่อย” 

“ครบั ถ้าคุณหนูอยากได้อะไรเรยีกผมนะครบั”

“ขอบใจจ้ะ” ดวงตากลมโตเหลือบมองรถบีเอ็มดับเบิลยูสีขาวอย่าง

กลดักลุ้ม แล้วจงึมุ่งไปยงัห้องนั่งเล่น

สตรีวัยกลางคนกดรีโมตเบาเสียงทีวี ท่าทีคล้ายกับรออยู่ก่อนแล้ว 

อัมพรท้วมขึ้นเล็กน้อยจากสมัยยังสาว หน้าตามีริ้วรอยเพิ่มตามวัย นาง 

ยงัคงมอีารมณ์ที่แจ่มใส เป็นแม่ที่รู้ใจลูก แค่เหน็สหีน้าของอมลรดากด็ูจะ

เดาออกทนัท ี  

“หนูเหน็รถแล้วใช่ไหมจ๊ะ” 

“ค่ะ ของใครคะ”  

“ของหนูจ้ะ” 

ถึงท�าใจเอาไว้แล้ว คนเพิ่งได้รับของขวัญชิ้นใหญ่ก็ยังอยากถอน

หายใจสกัพรดื
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“จากลุงขจร?” 

“จ้ะ หนูควรรบัไว้นะแอ๋ม ยงัไงกซ็ื้อมาแล้ว”

อมัพรดกัคอนุม่นวล ผลกัค�าปฏเิสธของลกูสาวให้ถกูกลนืหายลงใน

ล�าคอ

“ถ้าจะให้คณุขจรเอารถไปแอบคงยาก เขาจะเอากลบัไปไว้ที่บ้านใหญ่

กไ็ม่ได้อกี แม่ไม่คดัค้านหรอกถ้ามนัไม่สร้างปัญหาตามมา แต่นี่ถ้าคุณบวั

ซกัถามแล้วคณุขจรหลดุความจรงิแม้แต่นดิเดยีว หนคูดิว่าจะเกดิอะไรขึ้น” 

ระเบดิลง!

“แอ๋ม อย่าท�าเหมอืนคุณขจรเป็นคนอื่นสลิูก”

อมลรดารู้สกึเหมอืนถูกแช่แขง็ด้วยสายตาตดัพ้อ แน่นอนว่ามารดา

ยังคงความอ่อนโยนอย่างที่คุ้นเคย แต่กลับเร้นเอาไว้ด้วยความเจ็บปวด

อย่างปิดไม่มิด นั่นส่งผลให้คนเป็นลูกชาดิกลึกถึงหัวใจ ชั่ววูบนั้นอารมณ์

ผดิชอบชั่วดตีกีนัให้วุน่ แล้วความเจบ็ปวดของมารดากค่็อยๆ แผ่เข้ามาเกาะ

กุมหวัใจจนพลอยเจบ็หนบึ 

“เหตผุล...” อมัพรเอ่ยด้วยน�้าเสยีงสั่นเครอื “เหตุผลที่หนูไม่ยอมรบั

คณุขจร ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแม่ด้วยใช่ไหมแอ๋ม แม่ท�าให้หนูไม่อาจยอมรบั

เรื่องนี้ได้ การบอกความจรงิในวนันั้น...มนัแย่เหลอืเกนิ” 

อมลรดายนืนิ่ง ภาพในอดตีค่อยๆ ฉายชดัในความทรงจ�า...

‘อื้อ...คุณขจร...’
เสียงหอบกระเส่าดังเล็ดลอดออกมาจากห้องของพ่อกับแม่ ยั้งให ้

เดก็หญงิวยัสบิสองหยุดอยู่หน้าประตู มอืที่ขยบัลูกบดิค่อยๆ ปล่อยตกลง

ข้างล�าตวั ขณะพยายามตั้งสต ิบานประตกูค่็อยๆ แง้มเปิด เผยให้เหน็ภาพ

ภายในห้อง 

เดก็หญงิเบกิตากว้าง จบัจ้องสองร่างที่ก�าลงัโรมรนักนัอยู่บนเตยีง 

ขจรเกยีรตคิร่อมอยู่เหนอือมัพรซึ่งกระดุมเสื้อถกูปลดอย่างหมิ่นเหม่ 
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มอืข้างหนึ่งของผูเ้ป็นลงุเลื่อนลงเคล้นคลงึสะโพกผาย แล้วเลื่อนขึ้นสงูพร้อม

กบัที่ปลายจมูกโด่งก้มลงดอมดมกลิ่นหอมจากผวิกายนุ่มเหนอืเนนิอกอิ่ม 

‘แม่...’ อมลรดาอ้าปากค้าง เสยีงแทบไม่เลด็ลอดผ่านล�าคอ สวนทาง

กบัน�้าตาอนัยากจะระงบั 

วินาทีที่น�้าตารินลงสัมผัสแก้ม ในหูของเด็กหญิงอื้ออึง แต่ยังคง

ได้ยนิเสยีงร้องอุทานดงัแทรกเข้ามา 

‘แอ๋ม!’ 

ดวงตากลมโตแวววาวดจุลูกแก้วเนื้อดเีหน็มารดาผลกัร่างที่คร่อมอยู่

ออก อัมพรเร่งหยัดกายขึ้นจากเตียง ก่อนจะพูดอะไรบางอย่างที่สติอัน

เลื่อนลอยของคนก�าลงัชอ็กไม่อาจจบัความได้ 

รู้ตัวอีกครั้งเด็กหญิงก็มองเห็นเพียงปลายเท้าของตัวเองก�าลังย�่าลง

บนัได...ขั้นแล้วขั้นเล่า ร่างน้อยพุ่งพรวดไปยงัประตูบ้าน กระโจนสุดฝีเท้า 

ใจนกึอยากหนไีปให้แสนไกล อยากหลอกตวัเองเหลอืเกนิว่าภาพเมื่อครู่นั้น

เป็นเพยีงฝันร้าย

‘แอ๋ม! หนูแอ๋ม! หยุดก่อน...’

เด็กหญิงวิ่งเท้าเปล่าออกมาเกือบถึงกลางซอยก็ถูกฉวยแขนหมับ  

รา่งเลก็สะบดัเร่าราวกบัมอืที่จบัตนไว้คอืถ่านร้อน ภาพคชานอนป่วยอยูใ่น

ห้องเลก็คลุ้งด้วยกลิ่นยาซ้อนทบักบัภาพบนเตยีงอย่างชวนเจบ็ปวด

‘ปล่อยนะ! ปล่อย...ปล่อยหนู...’

‘แอ๋ม ฟังพ่อ...’

‘คณุลงุไม่ใช่พ่อหน!ู’ เดก็หญงิกรดีร้องราวกบัว่าค�านั้นเป็นอาวธุร้าย 

กรดีแทงหวัใจ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างแม่กบัชายอื่นไม่อาจท�าให้ผูช้ายคนนั้นกลายเป็น

พ่อได้ บุคคลเดียวที่คู่ควรกับค�าเรียกขานด้วยความเคารพรักมีเพียงคชา 

พ่อผู้แสนอบอุ่นใจดีที่คอยเลี้ยงดูกล่อมเกลา เขาคือพ่อที่เด็กหญิงเทิดทูน

เอาไว้เหนือชีวิตจิตใจ เช่นเดียวกับความรักที่มีต่อแม่ ส�าหรับเด็กคนหนึ่ง
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ย่อมไม่มสีิ่งใดยิ่งใหญ่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชวีติได้เท่าบุพการ ีแต่สิ่งที่แม่

กบัลุงร่วมกนักระท�าแสนเลวร้าย ท�าร้ายให้เดก็คนหนึ่งเจบ็ปวดอย่างแสน

สาหสั 

อมลรดาในเวลานั้นรูส้กึเหมอืนถกูความผดิหวงัอดุปากอดุจมกูเอาไว้ 

ทรมานราวกบัอากาศค่อยๆ หมดไป ความรวดร้าวดจุจะขาดใจเป็นเช่นนี้เอง 

เดก็หญงิเพิ่งเคยสมัผสัมนัเป็นครั้งแรก 

“แม่ขอโทษ”



ฐานแก้วกระแทกลงบนโต๊ะ เสียงน�้าแข็งกระทบกันดังกริ๊ก น�้า 
สอี�าพนัถูกเตมิลงไปอกีครั้ง 

‘แม่รู้ว่าตอนนั้นไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีเลย และยิ่งไม่ใช่วิธีที่ดีในการ

บอกความจรงิ แม่ขอโทษ แม่ทนไม่ได้ถ้าต้องปล่อยให้หนูเข้าใจผดิ แต่ถงึ

เข้าใจถูกแล้วต่างกนัตรงไหน มนัเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแอ๋ม เพราะถงึแม่จะ

ไม่ได้คบชู้กบัคุณขจร สถานะของแม่กแ็ทบไม่ต่างจากค�านั้นเลย’

ความตรอมตรมของมารดาฝังติดอยู่ในหัว อมลรดาคว้าแก้วเหล้า

ขึ้นกระดก

คนอื่นๆ ในโต๊ะลอบสะกิดกัน ก่อนจะสามัคคีกันพุ่งสายตาแทน

ค�าถามไปทางจกัรพล แต่ฝ่ายถูกถามส่ายหน้า 

คอลัมนิสต์สาวเสยผมยาวเคลียบ่าอย่างหงุดหงิด จ�านวนนักท่อง

ราตรกีอปรกบัฤทธิ์แอลกอฮอล์ท�าให้เหงื่อผดุพราวจนเริ่มร้อน ใบหน้าสวย

คมดูดุ เมื่อดวงตากลมโตไร้ประกายสดใสผดิจากที่เคย 

‘แม่ไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะ หนไูม่โกรธ ไม่เคยโทษแม่ รวมถงึป้าบวั

๔
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ด้วย’ 

ทกุครั้งที่พดูถงึ ‘ความจรงิ’ หญงิสาวต้องพยายามรกัษาสหีนา้ไมใ่ห้

แสดงถึงความล�าบากใจ เพราะหากจะพูดว่าความสัมพันธ์ระหว่างขจร

เกยีรตกิบัอมัพรเป็นเรื่องปกตธิรรมดา ยอ่มพดูได้ไม่เตม็ปาก ต่อให้เข้าใจ

เรื่องราวเบื้องลกึ แต่ชื่อที่ปรากฏบนทะเบยีนสมรสคนละใบ กย็งัท�าให้ความ

สมัพนัธ์ของทั้งคู่ชวนตะขดิตะขวง

อมลรดานกึถงึสมยัยงัเป็นเดก็ เวลาสะดุง้ตื่นกลางดกึ หล่อนมกัหอบ

ตุ๊กตาไปนอนให้แม่กล่อม ทกุครั้งจดจ�าได้ว่าไม่เคยเหน็คชานอนอยูบ่นเตยีง

เลย เขามกัอาศยัอกีห้องที่มปีระตูเชื่อมถงึกนั พอเอ่ยถามอมัพรทไีร แม่ก็

จะอ้างเรื่องความป่วยไข้ ซึ่งในตอนนั้นหล่อนไม่เคยระแวงสงสยั เพราะคชา

สุขภาพไม่ค่อยแขง็แรงมานานแล้ว 

กระทั่งวันที่พบชอตชวนช็อกนั่นเอง หล่อนถึงได้คิดย้อนกลับไป 

พร้อมกบัได้ทราบความจรงิว่าทั้งคูเ่ป็นสามภีรรยากนัแค่ในนาม คชาคอืบดิา

ในใบแจ้งเกดิของหล่อน แต่บดิาผู้ให้ก�าเนดิแท้จรงิคอืขจรเกยีรต ิ

ฉะนั้นแม้จะมทีะเบยีนสมรส สถานะระหว่างคชากบัอมัพรกเ็ป็นเพยีง

น้องสามกีบัพี่สะใภ้เท่านั้น

‘แม่ไม่ได้ท�าอะไรผดิ หากจะผดิ กผ็ดิที่ ‘ไม่ใช่’ ส�าหรบัคุณย่า’ 

ในวนันั้นอมลรดาได้ทราบความจรงิจากปากอมัพร โดยมคีชาคอย

ชว่ยยนืยนัพร้อมทั้งอธบิายทกุอย่าง คชายงัคงท�าหน้าที่ของพอ่และสามทีี่ดี

จวบจนวาระสดุท้าย เพราะหลงัจากนั้นประมาณครึ่งเดอืน เขากเ็สยีชวีติลง

อย่างสงบ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ได้รับรู้ท�าให้คนเป็นลูกเห็นใจคชากับอัมพรจน

น�้าตาร่วง พร้อมกนันั้นกเ็ข้าใจกชกร จนรูส้กึสงสารภรรยาหลวงผูเ้ย่อหยิ่ง

อยูล่กึๆ เพราะหากเลอืกได้ หล่อนเชื่อว่าไม่มผีูห้ญงิคนไหนอยากเป็นภรรยา

ที่มสีถานะพ่วงท้าย 

จุดที่กชกรกบัอมัพรยนือยู่ต่างกเ็จบ็ปวด! 
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น่าเศร้า ความรกัของหนุม่สาวคูห่นึ่งไม่ควรกลายเป็นจดุเริ่มต้นของ

เรื่องราวยุ่งเหยิงขนาดนี้ หากไม่เพราะผู้ชายที่อัมพรคบหาด้วยเป็นทายาท

ของตระกูลเศรษฐ ีเขามมีารดานสิยัเจ้ายศเจ้าอย่าง คุณหญงิไพลนิขดีเส้น

แบ่งคณุค่าความเป็นคนด้วยยศศกัดิ์ ฐานะ และชาตติระกลู มาตรฐานที่วาง

ไวน้ั้น ลกูสาวแม่ค้ายากจนไม่มมีนัเลยสกัข้อ ด้วยข้อบกพร่องในความขาด

นี้เองน�ามาสูก่ารกดีกนั อมัพรถูกผลกัไสราวกบัเชื้อโรคร้ายที่ต้องเร่งก�าจดั 

ในขณะที่ขจรเกยีรตถิกูบงัคบัให้หมั้นหมายกบักชกรตามความเหน็ชอบของ

ผูใ้หญ่ คูร่กัควรจบความสมัพนัธ์ ถ้าไม่เพราะทั้งคู่เผลอไผลจนเกดิสมัพนัธ์

เกนิเลย 

การถอืก�าเนดิของเลอืดเนื้อเชื้อไขเป็นโซ่ทองคล้องใจของคูร่กั แต่ไม่เป็น

ที่ต้อนรบัของคุณหญงิไพลนิ 

เด็กหญิงอมลรดากลายเป็นบ่วงผูกมัดสองฝ่ายให้ไม่อาจสะบั้นตัด

สัมพันธ์ กระนั้นคุณหญิงไพลินยังคงแน่วแน่ อย่างไรสะใภ้จากตระกูล

ทัดเทียมกันย่อมมีภาษีเหนือกว่าลูกสาวแม่ค้า อีกทั้งพิธีสู่ขอระหว่างสอง

ตระกลูใหญ่ได้ล่วงเลยมาไกลจนไม่อาจยกเลกิกลางคนั คณุหญงิไพลนิเกรง

ว่าการมาก่อนของอมัพรจะก่อข้อครหา นางจงึดงึคชาเข้ามาช่วยปกปิดความ

จรงิ ด้วยการมดัมอืชกจดัพธิวีวิาห์ระหว่างบุตรบุญธรรมกบัสะใภ้ผู้ไม่พงึ

ประสงค์ อีกทั้งวิธีนี้ยังได้ก�าจัดคนรักของลูกชายไปด้วยในคราวเดียวกัน 

เพราะสถานะน้องสะใภ้ย่อมกักขังอัมพรแน่นหนา กันไม่ให้ออกหน้าแสดง

ตวับอกใครได้ว่าเป็นภรรยาของขจรเกยีรต ิเช่นเดยีวกบัหลานสาวคนโตที่

จะต้องกลายเป็นลูกของคชาไปชั่วชวีติ 

‘พี่ขจรผดิที่ไม่เดด็ขาด ทุกอย่างเลยช้าไม่ทนัการณ์ แต่ถงึอย่างนั้น 

พอ่ขอให้หนเูชื่อนะแอ๋ม พี่ขจรไม่เคยตั้งใจจะทอดทิ้งหนกูบัแม ่สว่นคณุบวั 

หนโูกรธกไ็ม่แปลกหรอก เธอโดนตามใจตั้งแต่อยูบ้่านตวัเอง จนแต่งเข้ามา

ก็ยังถูกให้ท้ายแบบผิดๆ สุดท้ายเลยแทบไม่รู้จักการปรับตัว อายุเพิ่มขึ้น 

กี่ปีก็ไม่เคยจะลดราวาศอก แต่พ่อขอให้ในความโกรธนั้นหลงเหลือความ
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เมตตา เพื่อที่หนูจะได้รู้จักอภัย ท�าให้ได้เพื่อตัวของหนูเอง ใจเราจะได้ 

ไม่ต้องเตม็ไปด้วยความเกลยีดชงั’ 

‘ป้าบวัเองกไ็ม่รู้เรื่องแม่มาก่อนเหรอคะ’

‘ใช่ เธอต้องตกอยูใ่นสถานะจ�ายอมไม่ต่างจากพลอย เพราะกว่าจะรู้

ถึงสิ่งที่ทางคุณย่าปิดบัง ทุกอย่างมันก็มาไกลเกินจะย้อนกลับไปแก้ไข 

พลอยต้องอดทนเพื่อหน ูคณุบวัเองกส็ูเ้พื่อก้อง ไม่ว่าจะเป็นการสูท้ี่ถกูหรอื

ผดิ สิ่งหนึ่งที่เหมอืนกนัคอืผูห้ญงิสองคนก�าลงัปกป้องแก้วตาดวงใจ แม่เขา

รกัหนูที่สุดเลยนะ’

ความสมัพนัธ์ซบัซอ้นในรุน่ของพ่อแม่ ส่งผลกระทบต่อมายงัรุน่ลกู 

ตอนก้องเกยีรตริูค้วามจรงิ ถ้ามมีาตรวดัระดบัของความชอ็กคงเท่ากนักบั

หล่อน แน่นอนว่าความกลัวเองก็หลั่งไหลท่วมท้น โชคยังดีที่สุดท้ายแล้ว

ความรกัของพี่น้องอยู่สูงกว่าปัญหา ทว่ากรณขีองขจรเกยีรตนิั้นกลบัแตก

ต่าง...

‘คุณขจรไม่ได้ให้ข้าวของรวมถึงรถข้างนอกนั่น เพราะอยากซื้อใจ 

ลูก’ 

วนันี้อมัพรกย็งัคงมุง่มั่น หวงัจะสานสมัพนัธ์ให้ลกูสาวยอมรบันบัถอื

พ่อผู้ให้ก�าเนดิ

‘เขารูด้ว่ีาส�าหรบัหนแูล้ว มลูค่าไม่อาจเปลี่ยนเป็นคุณค่าได้ แต่เพราะ

หนูมคี่าส�าหรบัเขาต่างหาก’ 

‘การท�าให้ใครสกัคนรูส้กึมค่ีา ส�าคญัที่สดุคอืการกระท�า ลกูจะรูส้กึ

มคี่าได้ยงัไงคะ ถ้าคนเป็นพ่อยงัท�าให้แม่ของลูกต้องเสยีใจ หนูอาจใจแคบ

เกนิไป แต่ยงัไงหนูกร็บัไม่ได้อยู่ดคี่ะ’

‘เราเคยคุยกนัเข้าใจแล้วนี่จ๊ะ เรื่องคุณบวั...’

‘หนูไม่ได้หมายถงึเรื่องในอดตี ปัจจุบนัต่างหากที่เป็นปัญหา’

‘ปัจจุบนัเหรอ’

‘ค่ะ การนอกใจที่คุณย่าเคยบอกว่าเล็กๆ น้อยๆ ตราบใดลุงขจร 
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ไม่ได้เลี้ยงใครเป็นตวัเป็นตน ภรรยาต้องอภยัและอดทน เพราะผูช้ายเจ้าชู้

กันทุกคน พูดมาได้ยังไง นั่นไม่ควรเป็นเหตุผลเลย เป็นได้อย่างเดียวคือ

ความมกัง่ายเหน็แก่ตวั’

‘แอ๋ม...’

‘การนอกใจกลายเป็นภาระของฝ่ายถกูนอกใจไปเสยีนี่ ตลกร้ายชดัๆ 

ท�าไมมนัถงึไม่เป็นสิ่งที่คนกระท�าต้องยบัยั้งชั่งใจ หนูเข้าใจนะคะว่าความรกั

จดืจางได้ แต่ความรบัผดิชอบล่ะคะแม่ ผูห้ญงิสองคนยอมทนทกุข์ พ่อคชา

อุทิศทั้งชีวิตเพื่อท�าหน้าที่ที่ไม่จ�าเป็นจะต้องเสียสละ ลุงขจรกลับเสพสุข

ส�าราญ ถงึเขาไม่ได้เลี้ยงดูใครเป็นตวัเป็นตน ผลลพัธ์เจบ็ปวดน้อยกว่ากนั

เหรอ ในเมื่อผูห้ญงิพวกนั้น...บางคนระรานอย่างหน้ามดืตามวั บางทหีนยูงั

อยากย้อนถามคุณย่าว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาที่สะใภ้ของคุณย่าต้องก้มหน้า

ยอมรบัจรงิๆ น่ะเหรอ แต่กน่็าสิ้นหวงัจนต้องเลกิคดิ ทั้งคุณย่า ทั้งลงุขจร

นั่นแหละ’

‘นี่หนู...รู้เรื่องหมดเลยเหรอแอ๋ม’

‘ค่ะ ถงึแม่ไม่บอก เพราะห่วงความรูส้กึของหน ูแต่ป้าบวัไม่ปิดด้วย

หรอกนะคะ ก้องเองกร็ู้เท่าๆ กนั’

‘โธ่ คุณบวัไม่น่า...’

‘อย่าว่าป้าบวัเลยค่ะ บางทอีารมณ์ร้ายของป้าบวักน็่าเหน็ใจ’

การยอมรบัความจรงิที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ จดัเป็นคนละส่วนกบัการ

ยอมรบันบัถอืตอ่ขจรเกยีรต ิค�าว่าพ่อแมล่กึซึ้งกว่าแคก่ารใหก้�าเนดิ ความ

ผูกพนั ความรกั สองสิ่งนี้ไม่ได้มาพร้อมกบัสายเลอืด แต่ต้องสร้างขึ้นจงึ

จะเกดิความหมาย

“ออกไปเต้นกนัดกีว่า!” 

“เชี่ย! เพิ่งรู้ว่าไอ้แอ๋มเป็นร่างทรง ผเีข้าผอีอก”

คนเพิ่งดงึตวัเองออกจากภวงัค์หลุดหวัเราะ ตระหนกัว่าตนเผลอท�า 

งานกร่อยอยู่นาน
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“แกมอีะไรไม่สบายใจหรอืเปล่าวะแอ๋ม”

“เปล่าสกัหน่อยพี่ต้น”

“แน่ใจเหรอวะ ถ้ามปีัญหาบอกกนัได้นะเว้ย”

“นั่นสแิอ๋ม เหน็มาถงึเล่นซดอั้กๆ ปกตไิม่เคยดื่มดุเลยนี่หว่า” 

“แค่คอแห้ง” นกัเขยีนสาวยกัคิ้ว “แล้วนั่นเป็นอะไรพี่จกัร นั่งน�้าลาย

ยดืเหมอืนหมาแก่” 

“กลวัต้องหิ้วลูกหมากลบับ้านน่ะสวิะ” 

“งั้นกช็ดเชยได้เลย ตามสบาย”

“แกเองกช็กัดิ้นชกังอได้ตามสบาย ถอืซะว่าฉลองของขวญั” 

“แสนรู!้” อมลรดาเดนิหนไีปยงัหน้าเวทโีดยมเีสยีงหวัเราะดงัไลห่ลงั 

จักรพลทายถูกต้อง น�้าตาของอัมพรยังคงเป็นหนึ่งเดียวที่เอาชนะ

หล่อนได้ ตอนนี้คนได้รับของขวัญเลยต้องเฝ้าภาวนา ขอให้เรื่องรถเงียบ

สงดัดุจป่าช้า อย่าได้เลด็ลอดเข้าหูกชกรเล้ย...เพี้ยง!

“หนุม่ๆ สาวๆ นี่แขง็แรงกนัดนีะ พรุง่นี้ต้องตื่นเรว็ขึ้นอกีชั่วโมง ดกึ
ป่านนี้ยงัไม่หลบัไม่นอน”  

น�้าเสยีงเข้มงวดดงัขึ้นทางด้านหลงั เรยีกให้บรรดาคนงานที่ก�าลงัจบั

กลุ่มยืนอออยู่ข้างประตูตึกทรงไทยประยุกต์สะดุ้ง ต่างก็รับรู้ชะตากรรม

ว่า ‘ตื่นเรว็ขึ้นอกีชั่วโมง’ คอืบทลงโทษสดๆ ร้อนๆ โทษฐานสอดรู้สอดเหน็

เรื่องของเจ้านาย 

แน่นอนว่าไม่มใีครกล้าคดัค้าน พสิมยัเป็นหวัหน้าแม่บ้านที่เคร่งครดั

ต่อกฎระเบยีบ ไม่ละเว้นแม้แต่กบัลกูหลาน ความเข้มงวดอย่างเท่าเทยีมกนั

ท�าให้สามารถควบคุมผู้ใต้บงัคบับญัชาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ถอืเป็นส่วน

ส�าคัญในการช่วยคุณหญิงไพลินแบ่งเบาภาระดูแลบ้าน นายหญิงของบ้าน

จงึมอบความไว้วางใจให้อย่างที่น้อยคนจะได้รบั 

“อยากตื่นเรว็ขึ้นอกีสกัสองสามชั่วโมงร!ึ”
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“อุ๊ย ไม่ค่ะป้าพสิ” 

ทั้งหมดลนลานเผ่นหนี แม่บ้านอาวุโสยืนรอกลุ่มคนงานคล้อยหลัง

จึงเดินเข้าไปด้านใน กวาดตามองหาหลานสาวที่ตนสั่งให้มาตรวจตราด ู

ความเรียบร้อย ครั้นพบสาวน้อยตัวเตี้ย ตัดผมสั้นล้อมใบหน้ากลมแป้น

ยนือยู่จงึร้องเรยีก 

“นงค์”

“จ๋ายาย” อนงค์รบีเดนิเรว็ๆ เข้ามาหาพลางชี้มอืขึ้นไปด้านบน

“นั่นเสียงคุณบัวนี่ ทะเลาะกับใครกัน คุณขจรออกไปสักพักแล้ว 

ไม่ใช่ร”ึ

“จ้ะ คุณบวัทะเลาะกบัคุณก้อง หนูรู้สกึไม่ดเีลยยาย นี่มนัผดิปกต ิ

จรงิไหม”

พสิมยัเงยหนา้มองไปทางบนัไดเมื่อได้ยนิเสยีงฝีเท้า เหน็ฝา่ยหนึ่งวิ่ง

หน ีขณะที่อกีฝ่ายหนึ่งไล่ตาม 

“ก้อง!”

ร่างสูงหยุดยนืตรงชานพกับนัได เมื่อถูกกชกรคว้าแขนรั้งไว้ 

นั่นท�าให้คนเฝ้ามองจากด้านล่างทวีความกังวล เนื่องจากคราวนี้

เหตุการณ์ดูจะรุนแรงกว่าครั้งไหน ปกตแิล้วร้อยวนัพนัปีมกัมเีพยีงกชกร

ล้งเล้งอยู่ฝ่ายเดียว เพราะไม่ว่าสะใภ้เอกของนายหญิงจะบ่นว่าอย่างไร 

ลูกชายกไ็ม่เคยคดัค้านให้ระคายใจ หากเกดิเสยีงโต้เถยีงบนตกึใหญ่ ปกติ

แล้วฟันธงได้เลยว่ากชกรทะเลาะกบัขจรเกยีรติ

น่าห่วง...ห่วงว่ามือคู่ที่เคยโอบอุ้ม จะเป็นมือเดียวกับที่ทิ้งฟางเส้น

สุดท้าย!

พสิมยัหน้าเครยีด สงัเกตมาสกัพกัแล้วว่าระยะหลงัมานี้ก้องเกยีรติ

ขรึมลงมาก คล้ายกับแรงกดดันบางอย่างก�าลังผลักดันให้เกิดปฏิกิริยา

โต้ตอบ โดยเริ่มจากการตดับทนุม่นวลตามนสิยั ถดัมาคอืเขาพยายามเลี่ยง

มารดาเป็นครั้งคราว ถ้าหนกันกัถงึจะหลดุแสดงความคดิเหน็เป็นเชงิคดัค้าน 
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แต่หลงัจากนั้นเขากจ็ะหาทางกลบัมาประนปีระนอม ต่างจากคราวนี้ที่โต้ตอบ

ด้วยอย่างจรงิจงั น�้าเสยีงฟ้องชดัว่าก�าลงัหมดความอดทน และคงไม่ยอม

ฟังค�าสั่งเหมอืนทุกท ี

แย่แน่ ผู้มากวัยคิดว่ากชกรก�าลังก้าวพลาดครั้งใหญ่ สถานการณ์ 

เช่นนี้ยิ่งปะทะรงัแต่จะยิ่งแตกหกั! 

“พอสกัทเีถอะครบัคุณแม่ เรื่องเลก็น้อยเท่านั้นเอง ปล่อยผ่านบ้าง”

“เล็กน้อยงั้นเหรอก้อง ป่านนี้นังสองแม่ลูกนั่นคงดีใจกันจนเนื้อเต้น 

อย่าว่าแต่รถราคาหลกัล้านเลย พวกมนัไม่สมควรได้อะไรทั้งนั้น! เพราะพวก 

มนัไม่เคยช่วยเราหาเงนิ คอยแต่สูบเลอืดสูบเนื้อเหมอืนปลงิ!”

ก้องเกยีรตยิกมอืลูบหน้า หวัของเขาปวดตบุๆ กลบับ้านแล้วสิ่งเดยีว

ที่อยากท�าคอืพกัผ่อน แต่ดูเหมอืนมนัจะยากเกนิกว่ากระท�าได้ เมื่อมารดา

น�าเรื่องร้อนหูร้อนใจมาสาดใส่ไม่หยุดหย่อน

ถ้อยค�าที่กชกรตะโกนปาวๆ อยู่นี้ออกจะคุ้นหู แต่กลบัยากที่จะคุ้น

ชิน ยิ่งพอค�าพูดเดียวกันถูกกระหน�่าตอนสภาวะอารมณ์ไม่คงที่ ร่างกาย

อ่อนเพลียถึงขีดสุด มันยิ่งหนักอึ้งจนรู้สึกเหมือนถูกโยนหินถ่วงลงมาจน

แทบทรุด 

เขาเหนื่อย เขาหนัก กรวดหินที่มารดาหมายจะขว้างใส่ ‘พวกบ้าน

เลก็’ ก�าลงัซดัโดนเขาจนน่วม! 

รอยเปื้อน...ความร้ายกาจที่มารดาเพยีรกระท�า ส�าหรบัก้องเกยีรติ

แล้วเปรียบเสมือนรอยเปรอะเปื้อนที่ค่อยๆ ซึมแผ่เป็นวงกว้าง ท้ายที่สุด

กลายเป็นความสกปรก ลูกที่ต้องทนเหน็ความสกปรกของแม่ชดัขึ้นเรื่อยๆ 

แสนจะขมขื่น 

‘ลกูต้องเหยยีบนงัแอ๋มให้จมดนิ จงก้าวสูงขึ้นไป ทิ้งน�ามนัออกไปให้

ห่าง แม่เชื่อว่าก้องท�าได้ ลูกของแม่เก่ง สมกับเป็นผู้สืบทอดที่คุณปู่เลือก 

อนาคตของลูกจะต้องสดใสจนพวกมนัอจิฉา’

เขาต่างหากที่อจิฉา เวทนาตวัเองทุกครั้งที่ได้ยนิค�าเยนิยอ
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พสิูจน์ตวัเองด้วยผลงานกระนั้นหรอื...น่าสมเพช! 

ใครจะรู้บ้างว่าเบื้องหลงัมใีครอกีกี่คนยนือยู ่โดยที่เขาไม่อาจให้ความ

ดีความชอบแก่ใครได้เลย มิหน�าซ�้ายังต้องคอยปั้นยิ้มชื่น อ้าแขนรับ

ประโยชน์เพยีงล�าพงั ทั้งที่รูอ้ยูเ่ตม็อกว่าก�าลงัข้ามหวัใครต่อใคร ยิ่งตระหนกั

ว่าคนที่ตนข้ามหัวล้วนทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อหนุนให้เขายืนหยัดเป็น 

คุณก้องเกยีรตผิู้น่าชื่นชม เขายิ่งสมเพชตวัเอง

ทายาทที่เขมชาตเิลอืก...นี่กน็่าสมเพชพอกนั!

สถานะหลานชายคนเดียวบังคับให้เขมชาติต้องเลือกต่างหาก ก้อง-

เกยีรตไิม่เคยได้แข่งขนักบัผู้ที่มฐีานะเสมอกนั

อมลรดาถูกกีดกันออกไป ส่วนญาติรุ ่นราวคราวเดียวกันอย่าง 

ภาณุพงศ์กับพิมลแขถูกกดไว้ต�่ากว่ามาตลอด ทั้งที่เป็นแบบนี้ กชกรก็ 

ยงัด่าทอพี่สาวของเขาซ�้าๆ ว่าไม่เคย ‘ช่วยสร้างความเจรญิ’

เขาเชื่อว่าถ้าให้โอกาส อมลรดาท�าได้แน่ มารดาเองย่อมรู้อยู่แก่ใจ  

ถงึได้คอยคดัค้าน ไม่ยอมเปิดทางแม้กระทั่งต�าแหน่งเลก็ๆ ในบรษิทั 

“ก้องต้องพยายามให้หนักกว่านี้ สร้างผลงานจนกว่าคุณพ่อจะเลิก

เหลยีวแลไอ้อพีวกนั้น” 

“คุณแม่” ชายหนุ่มครางอย่างท้อแท้ “นี่คุณแม่หวังให้ผมสร้าง

ปาฏหิารยิ์ ในสิ่งที่ผมไม่อยากท�างั้นเหรอครบั” 

“ลูกต้องท�า!”

“ต้องอกีแล้วสนิะครบั” 

“มันไม่ยากเกินจะท�าได้หรอกน่า เพื่อความมั่นคงของตัวลูกเองนะ

ก้อง ทกุคนควรเหน็แค่ลูกอยู่ในสายตา รบีขจดัหอกข้างแคร่ออกไปซะ ใน

อนาคตจะได้ไม่มใีครมาแย่งชงิกบัเรา เกดิพวกมนัคดิทวงสทิธิ์จะยุ่งยาก”

“แอ๋มไม่ท�าอย่างนั้นแน่”

“อย่าไว้ใจพวกหน้าเนื้อใจเสอื...”

“คุณแม่ครับ” ก้องเกียรติขัดพลางสูดลมหายใจลึก ก่อนจะเอ่ย
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ค�าถามอันยากยิ่ง “เหตุผลที่อยากให้ผมแข่งขันอยู่ตลอดเวลา เป็นเพราะ 

คุณแม่เชื่อมั่นในตวัผมจรงิๆ หรอืแท้จรงิแล้วไม่เคยเชื่อเลยกนัแน่ครบั” 

“อย่าพูดจาอ่อนแอ แม่ไม่เคยสอนให้ลูกท�าตัวขี้แพ้นะก้อง หน้าที่

เดยีวของลูกคอืต้องสู้”  

“ผมไม่เคยยอมแพ้ งานหนกัแค่ไหนผมสู้ แต่บางเรื่องถงึสู้ให้ตายก็

ไม่มวีนัเปลี่ยนแปลงได้หรอกครบั”

“ท�าไมจะเป็นไปไม่ได้ ขอแค่ลูกท�าตามที่แม่บอก...”

“เพราะมนัไม่ถูกต้อง” 

“ว่าไงนะ”

“คุณแม่เองก็น่าจะรู้ว่าก�าลังดันทุรังในเรื่องที่ไม่มีทางส�าเร็จ เพราะ

มนัสดุขอบเขตแล้ว” น�้าเสยีงนั้นฟังอ่อนล้าเตม็ท ี“คณุพ่อไม่มทีางลมืคนบ้าน

โน้นโดยเฉพาะแอ๋ม คุณปู่...อาจรวมถงึคุณย่ากด็้วยเหมอืนกนั” 

“ไม่จรงิ!”

“จริงครับ ความเป็นสายเลือดเดียวกันไม่มีวันตัดขาด กระทั่งใน

ความเย็นชาห่างเหินก็ยังคงเหลือเยื่อใย จะยังมีความรักที่แอ๋มต้องได้รับ

ตลอดไปซ่อนอยู ่ผมเปลี่ยนไม่ได้หรอกครบัแม่ ในเมื่อผมเองกไ็มเ่หน็ดว้ย

กบัหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมา อกีอย่างผมอยากได้คนเข้ามาช่วยบ้าง ซึ่ง

ใครล่ะจะดไีปกว่าพี่น้อง...”

เผยีะ!

ก้องเกยีรตยิงัเอ่ยไม่ทนัจบประโยค ใบหน้าขาวพลนัสะบดัขวบั 

เสยีงฝ่ามอืฟาดกระทบเนื้อดงัชดัเสยีจนผู้ที่แอบดูเหตุการณ์ตกใจ

“อย่ารนิบัพี่นบัน้องกบัมนัให้แม่ได้ยนิอกี!”

“แอ๋มเป็นพี่ของผม”

“ก้องเกยีรต!ิ”

“เราเป็นพี่น้องกนั”

“หยดุนะ! นงัเดก็นั่นเป็นได้มากที่สดุกแ็ค่กาฝาก คอยเกาะเรากนิไป
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วนัๆ มนักแ็ค่พวกไม่ได้รบัการยอมรบัเหมอืนกบัแม่ของมนั...นั่นจะไปไหน 

อย่าเดนิหนแีม่นะก้อง! หยุด! ก้องเกยีรต!ิ” 

ชายหนุม่ร่างสูงจ�้าอ้าวไปยงัหน้าตกึ นบัเป็นครั้งแรกที่เขาไม่สนมารดา 
แม้จะถูกเหนี่ยวรั้งเอาไว้สุดพละก�าลงั 

พักเดียวรถสปอร์ตคันหรูก็แล่นออกจากอาณาเขตกว้าง แต่ไร้ซึ่ง

อสิระ 

เสยีงโทรศพัท์ดงัต่อเนื่องยาวนาน ทว่าก้องเกยีรตไิม่เหลยีวแล ชาย

หนุม่ใช้เวลาดื่มด�่ากบัความทกุข์อย่างโดดเดี่ยว โดยแทบไม่รู้ตวัเลยว่าขบัรถ

ออกมาไกลแค่ไหน และเข้ามานั่งอยู่ในร้านเหล้าเลก็ๆ ได้อย่างไร กระทั่ง

พนักงานพาผู้หญิงเจ้าน�้าตารายหนึ่งมานั่งหลบในมุมใกล้กัน ซึ่งเขาก็เพียง

มองผ่าน ตอนนี้เขาสงสารตวัเองมากกว่า จนเฝ้าถามตวัเองอย่างหดหู่

ตลอดชวีติของนาย...เคยมคีวามสุขจรงิๆ สกัครั้งไหม...ก้องเกยีรต ิ

อรุณบดนิทร์ 



“ไหนบอกว่าจะเมาหวัทิ่มหวัต�าไง” 
“คนฉลาด แกล้งโง่ยงัไงกย็งัฉลาด”

“ไม่เมาจรงิๆ ด้วย เนยีนนั่งสบายเลยนะ”

“คนโง่ แกล้งฉลาดยงัไงกย็งัโง่ โอ๊ย!” 

“คนฉลาดกต็ายได้ถ้าปากเสยี” อมลรดาสะบดัก�าป้ัน “นี่พี่จกัรได้คยุ

กับพี่วีวี่บ้างไหม ก�าหนดบอกว่ากลับจากอิตาลีเมื่อวาน แต่ไม่เห็นจะเข้า

ออฟฟิศ ตอนส่งคอมเมนต์งานคืนให้แอ๋มยังตอบทางอีเมลเลย ตกลง 

ถงึไทยหรอืยงัเนี่ย”  

“แล้ว ตอนแรกเจ๊หวกีะเข้าออฟฟิศวนันี้แหละ แต่ถูกบอสเรยีกพบ

ด่วน แว่วว่าเกี่ยวกบัที่พวกแกถูกสั่งเคลยีร์ของออกจากชั้นสาม รายละเอยีด

คงต้องรอฟังกนัอกีท ีส่วนที่แน่ๆ เจ๊หวจีะเข้าไปที่โรงพยาบาลแห่งเดยีวกบั

ที่เราไปสมัภาษณ์กนัวนันี้ เพื่อเยี่ยมคณุหญงิจนิดาอะไรสกัอย่าง น่าจะเป็น

พวกไฮโซโบใหญ่ ลองว่าสละเวลาทั้งที่ยุ่งกน็่าสน แกทายส”ิ

“สปอนเซอร์”

๕
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“ฉนักว่็าใช่” หนุม่มาดเซอร์ลูบเคราหรอ็มแหรม็ตรงปลายคาง “เจ๊หวี

ไม่ยอมแพ้แน่ รายเดมิเล่นถอนตวัไปหนุนคู่แข่งแบบนั้น รายใหม่ที่เสาะหา

จะต้องใหญ่กว่าเดิม อย่างเจ๊หวีไม่เอาหรอกแค่แก้หน้า ต้องตบหน้าคู่แข่ง 

ถงึจะสะใจ” 

“บก. ฝั่งโน้นมเีรื่องอะไรกบัพี่ววีี่มาก่อนหรอืเปล่า”

“เซนส์ของผู้หญงิสนิะ”

“ใช่สนิะ เล่าหน่อย” นกัเขยีนสาวแสดงความอยากรูอ้ยากเหน็ หล่อน

รู้จกักบัวภิาดาตอนเข้าสู่เส้นทางการท�างาน แต่จกัรพลรู้จกัมาก่อนหน้านั้น

นานหลายปี เพราะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมมหาวทิยาลยั

“กแ็ค่เคยมแีฟนคนเดยีวกนั...ในเวลาเดยีวกนั”

“โอ๊ะ คบซ้อนซ่อนเงื่อนเหรอ” 

“เออ คบซ้อน แต่ซ่อนไม่มดิ รูไ้หมว่าผูช้ายคนนั้นเป็นใคร” จกัรพล

ถามโดยไม่รอเอาค�าตอบ “ไอ้ตั้ม”

“ตั้ม...หอื ญาตพิี่ต้นอะนะ” 

“เออ ไอ้ต้นถงึได้กระหน�่าซ�้าเตมิแบบไม่บนัยะบนัยงั เพราะทุกวนันี้

หมอนั่นคบใครได้ไม่เคยนาน ไอ้เตเองยงัรูเ้ลยว่าพี่ชายปักใจอยูก่บัแฟนเก่า 

นั่นกไ็ม่เหน็ใจพอกนักบัไอ้ต้นแหละ จรงิๆ พี่น้องสามตอนี่เจ้าชู้เหมอืนกนั

หมด แต่อีกสองคนไม่ทึบเหมือนไอ้ตั้มไง เลยกระหน�่าแซวกันยกใหญ่ 

กลายเป็นเรื่องโจ๊กไปเลย”  

“สงสารพี่ตั้มดไีหมเนี่ย”

“เลกิท�าหน้าสมน�้าหน้าให้ได้ก่อนเหอะ” 

สารถีสาวยักไหล่ ไม่กี่นาทีต่อมาก็ชะลอความเร็วจอดหน้าบ้าน

เจ้าของรถ ทั้งคู่พูดคุยกนัอกีเลก็น้อยกแ็ยกย้าย

อมลรดาทนัเหน็หลงัพฤกษ์ไวๆ ตอนไขเปิดประตรูั้ว นี่แหละเหตผุล

ที่หล่อนมกัขอตวัออกจากกลุม่สงัสรรค์ก่อนเป็นประจ�า เพราะต่อให้บอกว่า

ไม่ต้องรอสกักี่ครั้ง ทั้งพฤกษ์ทั้งอมัพรกย็งัรออยู่ด ี
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หญงิสาวแวะห้องนอนมารดา แล้วจงึกลบัเข้าห้องนอนตวัเอง ตอน

รื้อสัมภาระออกจากเป้ หล่อนเพิ่งเห็นว่าโทรศัพท์แจ้งเตือนสายไม่ได้รับ

จ�านวนสองครั้ง และอกีหนึ่งข้อความถูกส่งมาหลงัจากนั้น 

อยู่ไหน อยากเจอ 

ผู้รบัดูเวลาที่ก้องเกยีรตสิ่งมา ชกัสงัหรณ์ไม่ค่อยดี

“หมายเลขที่ท่านเรยีกไม่สามารถตดิต่อได้ในขณะนี้...” 

สญัญาณตอบรบัอตัโนมตัดิงัซ�้าทกุครั้งที่พยายามตดิต่อกลบั หล่อน

เลยเปลี่ยนเป็นส่งข้อความแทน

ขอโทษท ีเพิ่งเหน็ ถ้าสะดวกนดัเจอกนัพรุ่งนี้ไหม

อมลรดาถือโทรศัพท์ค้างอยู่พักหนึ่ง จดจ่อรอให้ไฟบนหน้าจอ

สี่เหลี่ยมสว่าง แต่ไม่มสีิ่งใดเกดิขึ้น สดุท้ายจงึตดัใจวางมอืถอืลงบนโต๊ะ ยตุิ

อาการฟุ้งซ่านด้วยการกดรโีมตเปิดทวี ี เพื่อใช้เสยีงเบนความคดิด้านร้ายที่

แฝงมากบัลางสงัหรณ์ แล้วคว้าผ้าขนหนเูตรยีมจะอาบน�้า ทว่ายงัไม่ทนัเดนิ

ถงึหน้าห้องน�้ากลบัต้องชะงกั หนัขวบัไปจ้องทวีเีหมอืนก�าลงัดิ่งลกึสู่หุบเหว

“...เกิดอุบัติเหตุรถสปอร์ตพุ่งชนเสาไฟฟ้าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา 

ทราบชื่อคนขับคือนายก้องเกียรติ อรุณบดินทร์ ทายาทบริษัทสินบดินทร์ 

จ�ากดั (มหาชน) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจุดเกดิเหตุ...”

“ไม่จรงิ...ตื่นสกิ้อง...”
เสยีงร�่าไห้คร�่าครวญสะท้อนทั่วห้องสี่เหลี่ยม กระแสแห่งความอาดรู

สะเทอืนจติใจคนฟังอย่างรุนแรง 

อมลรดาหนาวเยอืกจนตวัสั่น รูส้กึเหมอืนถกูความมดืกลนืแสงสว่าง

แห่งความหวงัจนหมดสิ้น ดวงตาคู่สวยเคลอืบคลอด้วยรอยโศกเศร้าขณะ

จบัจ้องใบหน้าที่เคยสะอาดสะอ้าน บดันี้มนัดแูปลกไปเพราะสภาพบาดแผล

จากอุบตัเิหตุ ร่างขาวซดีที่เคยเคลื่อนไหวกลบันอนนิ่งอยู่บนเตยีงสเตนเลส

เยน็ชดื เตม็ไปด้วยร่องรอยบอบช�้า
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“ฮอื ไม่จรงิ...ไม่ใช่เรื่องจรงิ...” กชกรพร�่าค�าเดมิซ�้าๆ ด้วยน�้าเสยีง

ปานจะขาดใจ “ก้อง...ก้อง...”

ยิ่งร้องเรยีก สิ่งที่สะท้อนกลบัยิ่งเงยีบงนั...ว่างเปล่า 

“ก้องตื่นเดี๋ยวนี้! แม่สั่งให้ตื่น!” 

หญิงสาวผงะถอย เมื่อจู่ๆ กชกรเขย่าร่างลูกชายอย่างคลุ้มคลั่ง 

เดอืดร้อนขจรเกยีรตติ้องห้ามกึ่งปลอบภรรยาอย่างทุลกัทุเล เพราะตวัเขา

เองกไ็ร้เรี่ยวแรง ในเวลาเช่นนี้ความสญูเสยียตุธิรรมต่อทกุชวีติ น�าพาความ

เสยีใจมาสู่ทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั

“พอแล้วคุณบวั อย่าท�าแบบนี้”

“ปล่อยฉนั ฮกึ! ใช่ส ิคณุยงัเหลอืมนั! แต่ฉนัก�าลงัจะตาย คณุได้ยนิ

ไหมว่าฉนัก�าลงัจะตาย!”

“ผมเองกเ็สยีใจ ถ้าแลกกนัได้ ผมยอมตายแทนลูก”

“เชอะ! ท�าเป็นพูดด ีคุณไม่เคยแยแสก้อง ไม่เหมอืนอเีดก็นั่น!” 

‘อเีดก็นั่น’ ยนืนิ่งรบัสายตาเกลยีดชงั ตลอดมาหล่อนกบัแม่เปรยีบ

เสมอืนหนามคอยทิ่มแทงใจกชกร ยิ่งขจรเกยีรตพิยายามชดเชยความผดิ

มากเท่าไร หนามนั้นก็ยิ่งแทงลึกลงไปอย่างยากจะบ่งออก อีกอย่างตอนนี้

หล่อนชาไปหมดทั้งร่างกาย ต่อให้กชกรด่าสาดเสยีเทเสยี คนโดนบรภิาษก็

ไม่รู้สกึ เพราะมนัเทยีบไม่ได้กบัความเจบ็ปวดที่ก�าลงัเผชญิ

“ก้องท�าดแีค่ไหนคุณไม่เคยมองเหน็ แต่ส�าหรบัฉนั ลูกคอืสิ่งมคี่าที่

สุด”

“การที่ผมไม่โยนความคาดหวงักดดนัก้อง มนัไม่ได้หมายความว่าผม

ไม่หวงัหรอืไม่เหน็คณุค่าในตวัเขา” ขจรเกยีรตปิล่อยมอืจากภรรยาราวกบั

จู่ๆ กชกรกลายเป็นถ่านร้อน 

“คุณมนัจะรู้อะไร วนัๆ ดแีต่กกพวกอตีวั!”

“งั้นคณุรูอ้ะไรบ้างล่ะคณุบวั วนัๆ เก่งแต่ยดัเยยีดเรื่องไร้สาระใส่หวั

ลกู ทฐิอิยากเอาชนะได้ทกุเรื่อง นั่นน่ะเหรอความรกั คณุเรยีกร้องเอาจาก
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ก้องมากกว่าจะให้ลูกเสยีด้วยซ�้า” 

“ไม่จริง ฉันเป็นผู้ให้มาตลอด ฉันต้องท�าหน้าที่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ 

เพราะพ่ออย่างคุณมนัไม่ได้เรื่อง”

“ผู้ให้...ให้แบกความหวังของคุณก็คงใช่ เพราะคุณไม่เคยค�านึงถึง

ความสุขของลูกเลย แล้วถ้าผมมันไม่ได้เรื่องนักก็เลิกซะ เมื่อไม่มีก้อง  

เรากไ็ม่จ�าเป็นต้องทนอยู่ด้วยกนัอกี”

“ทนงั้นเหรอ! คุณกล้าพูดกบัฉนัอย่างนี้เหรอคุณขจร ฉนัต่างหากที่

ต้องอดทน แล้วฉนักจ็ะทนต่อไปจนกว่าเราจะตายจากกนัด้วย ฉนัไม่มวีนั

ปล่อยคุณไปเสวยสุขกับมันหรอก อย่าหวังเลย แต่ถ้าอยากอยู่กับมันนัก 

กต็ายตามกนัไปซะส ิเผื่อจะได้ตามไปครองรกักนัในนรก!”

“เพราะคุณเอาแต่สาปแช่งคนอื่นแบบนี้ไง ผลกรรมถึงได้ย้อนกลับ

มาหาคณุ มนัคงไม่เป็นไรหรอก ถ้าผลกรรมตกอยูแ่ค่ที่คณุ ไม่ใช่พรากก้อง

ไปแบบนี้ ไม่ส ิ ไม่น่าใช่เพราะผลกรรม แต่เป็นผลจากการกระท�าของคุณ

เลยต่างหาก”

“พูดแบบนี้หมายความว่ายงัไง คุณโทษฉนังั้นเหรอคุณขจร!”

“แล้วสาเหตุที่ก้องต้องออกจากบ้านตอนค�่ามดืมนัเป็นเพราะใคร!”

เสียงฝีเท้าจากทางเดินด้านนอกบอกให้รู้ว่าก�าลังมีคนมา นั่นช่วย

ระงับวาทะวิวาทได้ชะงัด คู ่สามีภรรยาหยุดสาดน�้าลายรดศพลูกชาย 

กระนั้นตรงนี้กย็งัน่าอดึอดัจนเหมอืนออกซเิจนลดน้อยลงทุกท ี

อมลรดาตัดสินใจหมุนตัวจ�้าอ้าวไปทางประตู อาการชาตามแขนขา

ยา้ยขึ้นมาสมุอยูต่รงหวัจนตื้อไปหมด หล่อนต้องการอากาศบรสิทุธิ์ อยาก

หามมุสงบให้ตวัเองได้พกัปล่อยความอดัอั้นที่สมุแน่นจนแทบหายใจไม่ออก 

ปึ้ก!

คราวนี้ความชาไหลมารวมกนับนใบหน้า หญงิสาวรู้สกึเหมอืนวิ่งชน

ก�าแพง น�้าตาที่เอ่อคลอพลันร่วงเผาะ หล่อนรีบก้มหน้าหลบพลางอุบอิบ

ขอโทษ ความเจบ็ดงึสตใิห้รูผ้ดิว่าตนซุม่ซ่าม ดจูากเครื่องแต่งกายที่อกีฝ่าย
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สวมใส่ท�าให้เดาได้ว่าเป็นผูช้าย อย่างไรกต็าม หล่อนไม่มเีวลาพจิารณานาน

นกั ความอดทนก�าลงัใกล้หมดเตม็ท ีน�้าตาหยดแรกเรยีกความอ่อนแอให้

ทะลกัได้อย่างง่ายดาย และหล่อนไม่อยากร้องไห้ฟมูฟายต่อหน้าคนไม่รู้จกั 

“เดี๋ยวครบั”

เสยีงเรยีกจากชายแปลกหน้าไร้ความหมาย ร่างโปร่งบางพรวดพราด

เข้าลฟิต์ กดปุ่มปิดย�้าๆ พร้อมปล่อยเสยีงสะอื้นลอดผ่านรมิฝีปาก เข้าใจ

ลกึซึ้งตั้งแต่คราวสญูเสยีคชา ทกุความสญูเสยีท�าให้อ่อนแอ แต่กย็งัไม่ร้าย

เท่าอารมณ์ห่วงหาอาวรณ์อนัเกนิต้านทาน หล่อนอยากตะโกนร้องเรยีกก้อง-

เกยีรตสิกัร้อยครั้งพนัครั้งด้วยความหวงัลมๆ แล้งๆ ว่าน้องชายจะหวนคนื 

ยากจะยอมรบัได้ว่าปาฏหิารยิ์ที่เฝ้ารอไม่มวีนัเป็นจรงิ

นี่จงึนบัเป็นครั้งที่สอง...ที่หล่อนเกลยีดการใช้ชวีติอยู่กบัความจรงิ 

การถูกสอนให้ยอมรบั ไม่ว่าสิ่งที่พานพบสวยงามหรอืเลวร้ายก�าลงั

สร้างความรวดร้าวแสนสาหสั 

หญิงสาวสะอื้นจนตัวโยน ไม่เคยเตรียมใจรับความสูญเสียใน

ลกัษณะนี้ ทุกอย่างเกดิขึ้นกะทนัหนัเกนิไป แรงจากการพุ่งอดักบัเสาไฟฟ้า 

นอกจากท�าให้รถมีสภาพยับเยินแล้ว คนขับเองก็เหวอะหวะ ก้องเกียรติ

กระดกูหกัหลายส่วน เขาเสยีชวีติตั้งแต่ก่อนหน่วยกูภ้ยัจะงดัน�าร่างออกจาก

ซากรถ ไม่มใีครได้ฟังค�าสั่งเสยี ปราศจากซึ่งค�าล�่าลาให้ได้เตรยีมใจ 

ทนัททีี่ประตลูฟิต์เปิด ร่างโงนเงนรบีมุง่ไปทางประตขู้างตกึของโรง-

พยาบาล บริเวณสวนหย่อมมีดวงไฟสีส้มขนาดเล็กกระจายอยู่โดยรอบ 

คล้ายถูกเปิดไว้เพื่อความสวยงามมากกว่าต้องการให้แสงสว่าง ดแีล้ว มนั

จะได้ช่วยบดบงัน�้าตาที่หลั่งรนิ มอืเรยีวเอื้อมเกาะพนกัเก้าอี้ไม้ระแนง ก่อน

จะทรุดตวัลงนั่ง แต่เกอืบพลดัตกลงไป 

“แอ๋ม!”

ก่อนร่างโปร่งบางจะล้มฟุบ ใครคนหนึ่งพลันพุ่งพรวดเข้ามา อ้อม

แขนแข็งแรงโอบรับหล่อนไว้ แล้วรั้งร่างบางเข้าอิงซบอก อ้อมกอดอบอุ่น 
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ขบัไล่ความหนาวเหนบ็ออกไปทลีะนดิ

“ชู่...ผ่อนลมหายใจเข้า...ออก...ช้าๆ” เจ้าของเสียงทุ้มนุ่มกระซิบ 

พลางยกมอืลบูหลงัปลอบโยนเพื่อให้หญงิสาวคลายสะอื้น เขาชะงกัเลก็น้อย

เมื่อหล่อนสอดแขนกอดตอบแนบแน่น ใบหน้าเปื้อนคราบน�้าตาซุกลงกับ 

อกกว้าง 

ชายหนุ่มเลื่อนมอืขึ้นลูบเรอืนผมนุ่มสลวย ประคองร่างในอ้อมแขน

โยกเบาๆ เหมือนปลอบเด็ก รายงานข่าวด่วนได้รับการยืนยันจากความ

โศกศลัย์ของคนในตระกลูอรณุบดนิทร์ขนาดนี้ เขาคงไม่ต้องสอบถามให้ซ�้า

รอยแผลสดใหม่อกี  

“พี่จกัร” 

ร่างสูงชะงักเป็นค�ารบสอง เมื่อน�้าเสียงแหบแผ่วลอดผ่านริมฝีปาก

ของหญงิสาว หล่อนก�าลงัเอ่ยเรยีกชื่อใครอกีคน แน่ละว่านั่นไม่ใช่ชื่อของ

เขา  

“แอ๋มสงสารน้อง” คนก�าลงัต้องการที่พึ่งเบยีดเข้าหาเจ้าของอ้อมกอด

แน่นขึ้น แล้วกอดนิ่งอยู่อย่างนั้น กระทั่งเวลาผ่านไปอกีหลายนาท ี สตถิงึ

ค่อยรบัรู้ต่อบางสิ่งที่ไม่คุ้นเคย

กลิ่นหอมสะอาด...หอมแบบไม่เคยได้กลิ่นมาก่อน!

“อ๊ะ” อมลรดาอทุาน ผงกศรีษะขึ้นรวดเรว็ ผงะถอยด้วยความตกใจ 

“ดขีึ้นแล้วใช่ไหมครบั”

“คะ...คณุ...” ฝ่ายก�าลงัอึ้งไม่สนใจตอบค�าถาม หล่อนรบียกมอืปาด

น�้าตา ทวา่น�้าตาเจ้ากรรมดนัไม่ยอมหยุดไหล ภาพตรงหน้าจงึพร่ามวั แสง

จากด้านในอาคารจากไกลๆ ส่องให้เห็นเพียงโครงร่างสูงใหญ่กับเค้าหน้า 

บางส่วน หล่อนมองเห็นสันจมูกโด่งกับริมฝีปากของเขารางๆ คิดว่าน่าจะ 

ตัวโตกว่าเพื่อนรุ่นพี่อยู่พอสมควร แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ท�าให้ฉุกใจ กลิ่นหอม

สะอาดที่ปนมากับกลิ่นอาฟเตอร์เชฟจางๆ นี่ต่างหาก กลิ่นแบบนี้ไม่มีทาง 

ตดิอยู่บนตวัของจกัรพลได้ รายนั้นเป็นหนุม่กรงุโดยก�าเนดิ ดนัใช้อปุกรณ์
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โกนหนวดแบบลูกทุ่ง คอืสบู่ก้อนกบัใบมดีแบบธรรมดา

ส�าคัญที่สุดคือความเคยชิน ลืมไปได้อย่างไรนะว่าหล่อนมาโรง-

พยาบาลเพยีงล�าพงั! 

“คุณเป็นใคร ท�าไมถงึ...”

“คนืนี้น�้าค้างแรง พี่ว่ารบีกลบัเข้าข้างในดกีว่านะครบั” หนุ่มปรศินา

ชงิเอ่ยเตอืน 

อมลรดาขมวดคิ้วครุ่นคิด น�้าเสียงของเขาฟังหนักแน่นแฝงกังวาน

นุม่นวล ฟังแล้วให้ความรูส้กึอบอุน่ดอียูห่รอก แต่มนักลบัท�าให้หล่อนรู้สกึ

แปลก ทั้งที่คดิว่าไม่รู้จกั แต่กลบัเหมอืนเคยได้ยนิมาก่อน 

เขาได้เอ่ยเรยีกชื่อหล่อนสกัครั้งหรอืเปล่านะ...หญงิสาวเอยีงคอ เชื่อ

แล้วว่าการพยายามทบทวนความจ�าตอนก�าลงัสบัสนเป็นเรื่องโหดหนิ 

ให้ตายเถอะ ตะกี้เผลอโถมยดึเขาเป็นที่พึ่งอยู่ตั้งนานสองนาน แถม

นอกเหนอืจากการกอดแนบชดิ หล่อนยงัเชด็น�้าตากบัอกเขาไปด้วยตั้งเยอะ 

คราบน�้ามูกตดิไปบ้างหรอืเปล่ากไ็ม่รู้

“แอ๋ม! วู้...แอ๋ม! อยู่แถวนี้หรอืเปล่าวะ” 

เสียงของจักรพลตัวจริงดังท�าลายความเงียบ ดวงตากลมโตจึง

เปลี่ยนพกิดั มองข้ามไหล่ชายในเงามดืไปยงัประตทูางเข้าอาคาร เหน็เพื่อน

รุ่นพี่ก�าลงัป้องปากตะโกน

“พี่จักรของคุณมาแล้ว” ฝ่ายถูกโมเมเป็นตากล้องมาดเซอร์ลุกจาก 

ม้านั่ง เขาแนบฝ่ามอืลงบนแก้มเนยีนจนเจ้าของแก้มสะดุ้งประหนึ่งถูกนาบ

ด้วยของร้อน ทว่าคนท�ากลบัยงัยนืนิ่ง แม้ว่าอมลรดาจะพยายามถอยหลบ

ด้วยความงุนงง “เข้มแขง็ไว้นะ แล้วพบกนัครบั”

พบกนั? ส�าคญักว่านั้น...เขารู้ได้อย่างไรว่านั่นคอืเสยีงของจกัรพล

“เดี๋ยว...เดี๋ยวสคิณุ!” หญงิสาวร่างโปร่งบางผดุลกุพรวด แต่คูส่นทนา

ก้าวออกไปไกลเกนิกว่าจะรั้งได้ทนั และเพยีงครูเ่ดยีวความมดืกอ็�าพรางเขา

หายไปจากระยะสายตา ทิ้งไว้เพยีงรอยอุ่นจากสมัผสัให้ได้จดจ�า 
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“บ้าฉบิ!” จกัรพลเดนิเข้ามาใกล้พร้อมค�าทกัทายเสนาะหู 

“เจอตวัซะท ีท�าไมไม่รบัโทรศพัท์วะ รูไ้หมว่าน้าพลอยร้อนใจแค่ไหน 

กว่าฉนัจะพามาถงึโรงพยาบาล น้าพลอยกดโทรศพัท์หาแกตลอดทาง พอ

มาถงึดนัหายหวัซะอกี ถามใครกไ็ม่มใีครรู ้แถมเจ๊คุณนายเอาแต่ด่า ฉนัจะ

บ้าซะให้ได้” 

“โทรศพัท์...นั่นส ิอยู่ไหนนะ” คนโดนดุยกมอืตบกระเป๋า 

“แกนะแก ไอ้แอ๋ม สภาพแบบนี้ยงัจะขบัรถมาเองได้ยงัไง” 

“ขอโทษ แอ๋มไม่ทนัคดิ แต่ถงึมาเรว็แค่ไหนก.็..”

ค�าบางค�ายากเกนิเอื้อนเอ่ย ต่อให้รบัรู้ชดัเจนกพ็ูดไม่ออก 

หนุ่มเซอร์ยกมือลูบหน้าพลางถอนหายใจหนัก ภาพความผูกพัน

ระหว่างกนัสร้างความเจบ็ปวดได้ถงึขั้วหวัใจดแีท้  

“นั่งดกีว่านะแอ๋ม”

“พี่จกัรเองกเ็หมอืนกนั” 

ทั้งคู่ทรุดตวัลงนั่งข้างกนั

“โชคดีที่น้าพลอยมาด้วย ฉันเกือบจะขับรถฝ่าไฟแดงตั้งหลายครั้ง 

ถ้าไม่ได้น้าพลอยคอยเตอืน ป่านนี้อาจต้องเข้าไปนอนในห้องฉุกเฉนิแล้ว”

การพดูถงึอมัพรท�าให้ช่างภาพหนุม่รบีโทรศพัท์ไปแจ้งว่าพบตวัอมล-

รดาแล้ว จากนั้นเขาจงึขยบัเอนหลงัพงิพนกั แหงนมองท้องฟ้ามดืมดิไร้ดาว 

สถานการณ์ตอนนี้ทุกคนต่างกต็้องการเวลาตั้งสต ิรวมถงึตวัเขาเองด้วย

“ไม่อยากเชื่อเลยว่ะ”

“เหมอืนเป็นฝันร้ายที่ไม่ยอมตื่น”

“ฝันนี้คงสั่นสะเทอืนไปไกลถงึตกึสนิบดนิทร์”

“นั่นส ิการมอียูข่องก้องส�าคญัต่อผูค้นอกีมากมาย ถ้าย้อนเวลาได้ก็

คงดนีะพี่จกัร ความจรงิ...ตอนเราไปดื่มเมื่อคนื ก้องโทร. มาหาแอ๋ม แต่ 

แอ๋มไม่ได้ยิน เขาส่งข้อความมาหลังจากนั้นแค่ไม่กี่นาที กว่าแอ๋มจะเห็นก็

ตอนกลบัถงึบ้านแล้ว ถ้าได้รบัสาย เราคงได้เจอกนั ถ้าเป็นอย่างนั้น...บางที
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เรื่องทั้งหมด...”

“หยุดเหอะว่ะ แกอย่าคดิเหลวไหล ห้ามโทษตวัเอง” 

“แอ๋มเสยีใจ”

“เราทกุคนเสยีใจ” จกัรพลเสยีงเครอืจนต้องกระแอม “แต่ยงัไงแกก็

ไม่ควรโทษตวัเอง การพลาดเจอกบัก้องไม่ใช่ความผดิ ไม่มใีครล่วงรูอ้นาคต

หรอกแอ๋ม ไม่ว่าจะเป็นอนาคตระยะสั้นแบบชั่วโมงข้างหน้า หรอืระยะยาว

อกีเดอืนอกีปี”

อมลรดารบัฟัง แต่เหตุผลกลบัไม่ช่วยให้ท�าใจง่ายขึ้นเลยสกันดิ

“ฉันรู้ว่ามันยาก แต่แกต้องตั้งสติให้ดี ก้องคงไม่ยินดีแน่ถ้าเห็นแก

เป็นแบบนี้ เพราะแค่ที่แกจะต้องแบกรบัแทนเขานบัจากนี้กห็นกัหนาพอแล้ว 

อย่าท�าให้น้องเป็นห่วง ปล่อยให้ก้องจากไปอย่างสงบเถอะนะ” 

“พี่จกัรหมายถงึ?” 

ตอนนี้สมองของอมลรดาเฉื่อยชา ซึ่งจกัรพลเองกเ็ข้าใจสถานการณ์

ด ี

“นบัจากนี้มอีะไรอกีมากที่แกต้องท�า อย่างแรกเลยก.็..งานของก้อง”

“งานศพ” 

แม้จะหมายความกันคนละอย่าง จักรพลก็เพียงพยักหน้ารับ ด้วย

เข้าใจว่าการเอ่ยค�านี้ส�าหรบัอมลรดาแล้วไม่ต่างจากหนัคมมดีเข้ากรดีเฉอืน

หวัใจ มนษุย์เรามขีดีจ�ากดัมากแค่ไหนกนัหนอ เขาคาดว่ารุ่นน้องคงอยูใ่กล้

ขดีอนัตรายเตม็ท ี 

การคาดคะเนของจกัรพลถกูต้อง ผดิกแ็ค่สาเหตไุม่ได้เกดิจากความ

เสยีใจจนกล่าวโทษตวัเองเท่านั้น

ตลอดมาในฐานะพี่ อมลรดาคอยเป็นที่ปรกึษาให้แก่ก้องเกยีรตกิจ็รงิ 

แต่แค่นั้นย่อมเทียบกันไม่ได้กับการที่น้องชายต้องแบกรับภาระเพียงล�าพัง 

ในขณะที่หล่อนใช้ชวีติอย่างสขุเสร ีหล่อนไม่เคยกระตอืรอืร้นอยากข้องเกี่ยว

กบับรษิทั ไม่ใช่เพยีงเพราะถูกกดีกนั แต่รู้มานานแล้วต่างหากว่าต�าแหน่ง
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ผู้น�าถูกพ่วงไว้ด้วยภาระอันหนักอึ้ง ลึกลงในใจจึงซ่อนความเห็นแก่ตัว 

เอาไว้ ยิ่งเติบโตก็ยิ่งดีใจที่ไม่ต้องมีสภาพเป็นนกน้อยในกรงทองเหมือน 

ก้องเกยีรต ิ

อมลรดาไม่เถียงหรอกว่าอัมพรเองก็มีความคาดหวังเหมือนกับคน

เป็นแม่ทั่วไป แต่เส้นทางที่แม่ขดีเอาไว้มกัยดืหยุ่นผ่อนปรน กระนั้นหล่อน

กพ็ยายามปฏบิตัอิยูใ่นกรอบตามสมควร ด้วยตระหนกัดว่ีาหากกระท�าพลาด

จนกลายเป็นความผดิเมื่อไร ผูท้ี่จะถกูต�าหนก่ิอนตนกค็อืมารดา โดยเฉพาะ

สมัยที่คชายังมีชีวิตอยู่นั้น เรียกได้ว่าน่าสยองส�าหรับเด็กหญิงซึ่งยังอ่อน

เดียงสา หล่อนจึงแอบพอใจการกีดกันของกชกรตลอดมา เพราะสุดท้าย 

ผลประโยชน์ที่อกีฝ่ายหวงนกัหวงหนา อมลรดาให้ค่าเพยีงแค่ภาระ และนั่น

กลายเป็นภาระที่ก้องเกยีรตไิม่เคยละวางลงได้ จวบจนวาระสดุท้ายของชวีติ

‘ก้องก้าวหน้าไปอกีขั้นแล้ว’

‘แกไม่มวีนัเอาชนะก้องได้ เหมอืนอย่างที่แม่แกไม่เคยเอาชนะฉนัได้’

‘พวกแกกแ็ค่เหลอืบไร ท�าได้แค่คอยเกาะกนิ รอรบัเศษทานไปวนัๆ’

ค�าพูดซ�้าซากประหนึ่งแผ่นเสียงตกร่องของกชกรเคยสร้างความ

ร�าคาญ แต่บดันี้กลบัสร้างความหดหู ่เพราะการกระตุน้ให้หลอ่นรษิยาต่อ

สถานะทายาทของน้องชาย แท้จริงแล้วก้องเกียรติต่างหากที่ถูกข่มให้ต้อง

ขงัตวัอยูภ่ายใต้ข้อจ�ากดั ลกึลงไปภาระหน้าที่กระตุน้ให้เขาโหยหาอสิระอย่าง

สิ้นหวงั แต่เพราะส�านกึรบัผดิชอบที่ถกูปลกูฝังจงึต้องก้มหน้ายอมรบั ภาพ

ที่หล่อนมองน้องคือยิ่งโตเขายิ่งมีค่าเป็นเพียงหุ่นเชิด ต้องเดินตามรอยที่

ผู้ใหญ่ร่วมกนัก�าหนด 

ภาพงดงามของทายาทหนึ่งเดยีวของอรุณบดนิทร์น่าชื่นชม...ราวกบั

ประตมิากรรมไร้ชวีติ!

อมลรดาไม่เคยพบใครเหงาเท่าก้องเกยีรต ิตอนยงัเดก็ เขาพอจะมี

ความสุขได้เล่นสนุกตามวัยบ้างก็แค่ตอนที่มีเขมชาติคอยคุ้มครอง นั่นคือ

เวลาที่ประมุขของบ้านเรียกหลานชายเข้าพบ ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ 
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หลานสาวจากบ้านเลก็ถูกเรยีกเข้าไปด้วย ในอดตีเมื่อยี่สบิปีก่อน แม้เขมชาติ 

อ่อนข้อต่อภรรยาจนยอมอนญุาตให้ท�าตามความต้องการของสะใภ้คนโปรด 

คือห้ามหลานสาวคนโตแสดงตัวในงานส�าคัญ แต่ท่านไม่เคยห้ามอมลรดา

เข้าไปที่บ้านใหญ่ 

ตรงกันข้าม เด็กหญิงต้องไปที่นั่นทุกเดือน ประกาศิตซึ่งสั่งเป็น

ค�าขาดท�าให้ไม่มใีครกล้าขดั 

ถ้าบอกว่าเขมชาติคือตัวกลางเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องก็คงไม่ผิด 

เขาเปิดโอกาสให้หลานได้ใกล้ชิดกัน โดยจงใจกีดกันบรรดาผู้ใหญ่ที่คอย

สร้างบรรยากาศร้อนระออุอกไป เขมชาตไิม่ยอมให้กชกรบงการก้องเกยีรต ิ

อย่างน้อยกต็่อหน้าท่าน และไม่ยอมให้ขจรเกยีรตแิสดงท่าทใีดๆ กต็ามที่

อาจส่งผลให้เดก็ทั้งคู่สบัสน แม้แต่กบัคู่ชวีติ เขมชาตกิค็อยยั้งไว้ คุณหญงิ

ไพลนิจงึไม่เคยได้เข้ามาคลุกคลเีวลาที่สองพี่น้องเล่นซนกนัตามประสาเดก็  

สายไปแล้ว อมลรดาปาดน�้าตา หล่อนไม่อาจชดเชยอะไรให้ก้อง-

เกยีรตไิด้เลย 

ไม่ส.ิ.. 

“พี่จกัร” 

จู่ๆ  จติใต้ส�านกึกลายเป็นแสงสว่างไขค�าตอบ นี่ต่างหากสิ่งที่จกัรพล

ต้องการเตอืน

“แอ๋มกลวั”

“กลวัอะไร” 

“การต้องแบกรับความหวังเป็นสิ่งน่ากลัว” อมลรดาสับสน ถึงจะ

เป็นการท�าเพื่อก้องเกียรติ เพราะงานที่เขาทิ้งไว้ก�าลังรอการสานต่อ แต่

ความรูส้กึของมารดาน้องชายกส็�าคญั หล่อนเชื่อว่าอย่างไรเสยี ก้องเกยีรติ

ย่อมรกักชกรมากที่สุด

“แต่ละคนมเีส้นทางของตวัเอง แกแค่เป็นตวัของตวัเองเข้าไว้”

“พี่จกัรแน่ใจเหรอว่าอยากให้แอ๋มเป็นตวัของตวัเอง” 
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“หมายถงึมุมมอง วธิคีดิ การปฏบิตั ิอย่าดาร์กให้มากนกั”

“มทีางแก้ให้แอ๋มไม่ต้องฟาดฟันกบัป้าบวัไหม” 

“ตอนนี้จดัการเรื่องอื่นก่อนเถอะ” 

อมลรดาสบตาเพื่อนรุน่พี่ผ่านความมดื เมื่อจกัรพลหนัมาเผชญิหน้า

ด้วยท่าทางจรงิจงั

“ฉนัอยากขอร้องอะไรแกสกัอย่าง”

“ว่ามาส”ิ

“แกไม่ต้องพูดอะไรเลยกไ็ด้แอ๋ม แต่ขอให้ไปอยู่ข้างๆ คุณขจรท”ี

“แล้วป้าบวั...”

“ไม่อยู่หรอก นะ...แค่แป๊บเดยีวกย็งัด ี ตอนที่ฉนัออกมาตามหาแก 

ฉนัเหน็เขานั่งอยู่คนเดยีว หน้าซดีจนน่าเป็นห่วง”

อมลรดาได้พสูิจน์ด้วยตาตวัเองในสบินาทต่ีอมา เมื่อพบขจรเกยีรติ

นั่งไหล่ค้อมคอตกอยู่ตรงเก้าอี้บรเิวณทางเดนิชั้นล่าง ชายวยักลางคนผู้รกั

ความส�าราญดูแก่ลงอย่างน่าใจหาย ใบหน้าฉายเค้าความหล่อจากวัยหนุ่ม

บัดนี้หม่นหมองแทบไม่เหลือราศี ขจรเกียรติก้มมองมือที่วางประสานอยู่

เหนือตักอย่างเหม่อลอย หล่อนสังเกตเห็นน�้าตาหยดลงสู่มือคู่นั้น สองขา 

จงึก้าวเดนิอย่างเชื่องช้า ยอมเข้าไปนั่งเคยีงข้างผูท้ี่จมอยูใ่นทะเลทุกข์เดยีวกนั

อย่างเงยีบเชยีบ 


