๑
คฤหาสน์สไตล์โมเดิรน์ ร้อนเป็นไฟตัง้ แต่เช้ามืด สวรรค์กลายเป็น

นรกทันทีที่เจ้าของบ้านลงมายังห้องรับประทานอาหารแล้วไม่พบลูกชาย
ตัวแสบของตน เสียงตวาด เสียงจานชามแตกดังเปรื่องขับไล่ความสงบ
ยามเช้าออกไปจนสิ้น
ทัง้ ทีส่ งั่ คนรับใช้และพีเ่ ลีย้ งของอาทิตย์เอาไว้แล้วว่าวันนีเ้ ป็นวันครบ
รอบวันตายของแม่และน้องของมัน ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ต้องลากมันให้ไป
ท�ำบุญทีว่ ดั ให้ได้ แต่ดสู วิ า่ ไอ้เด็กเหลือขอนัน่ ท�ำอย่างไร นอกจากจะไม่สนใจ
ไม่ฟังค�ำสั่งของเขาแล้ว มันยังกล้าดื่มเหล้าจนเมาหลับอยู่บนโซฟาในห้อง
รับแขกที่เรือนหลังเล็กอีก
บุรุษผู้เริ่มมีผมหงอกแซมทั่วศีรษะแต่ใจร้อนไม่ต่างกับวัยรุ่นยืน
กอดอก มองพี่เลี้ยงของลูกชายเขย่าร่างสูงเก้งก้างที่นอนอยู่บนโซฟาด้วย
อารมณ์ขุ่นมัว
“หลีกไป” ในที่สุดเขาก็อดรนทนไม่ได้ สั่งพี่เลี้ยงซึ่งดูแลอาทิตย์มา
ตัง้ แต่ยงั เล็กให้หลีกให้พน้ ทางแล้วเดินเข้าไปใกล้ลกู ชายตน ยิง่ เดินเข้ามาใกล้
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กลิ่ น เหล้ า ก็ ยิ่ ง โชยเข้ า จมู ก หนั ก ขึ้ น สภาพของลู ก ที่ เมาเหมื อ นหมานั้ น
น่ารังเกียจเสียจนผูเ้ ป็นพ่อไม่คดิ จะปลุกลูกชายดีๆ แต่กลับยกเท้าขึน้ มาวาง
บนต้นแขนของลูก จากนั้นก็ยันอย่างแรง จนร่างผอมแห้งของเด็กหนุ่มสั่น
ราวกับถูกไฟชอร์ต
กิริยาหยาบคายที่พ่อกระท�ำต่อลูกนั้นท�ำให้ชื่นจิตซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของ
อาทิตย์ยกมือขึ้นปิดปากตนเอง หาไม่แล้วเธอคงอดห้ามปรามหรือต่อว่า
ผู้เป็นพ่อของเด็กหนุ่มไม่ได้
จริงอยู่...การทีเ่ ด็กอายุสบิ หกเมาเหล้าจนตืน่ ไปท�ำบุญให้แม่และน้อง
ในวันครบรอบวันเสียชีวติ ไม่ได้นน้ั ไม่เหมาะสมอย่างยิง่ แต่การทีพ่ อ่ ท�ำกิรยิ า
เช่นนี้กับลูกเหมาะสมแล้วหรือ
ส�ำหรับชื่นจิตแล้ว เธอเห็นพ่อลูกคู่นี้เสมือนแม่เหล็กขั้วเดียวกัน
เข้ากันไม่ได้ แถมยิง่ พยายามดึงให้ชดิ ยิง่ ส่งแรงผลักกันจนกระเด็นกระดอน
ไปคนละทิศละทาง
ชื่นจิตรู้ดีว่าการที่อาทิตย์พยศกับพ่อเช่นนี้ ท้าทายพ่อแบบนี้ นั่นก็
เป็นเพราะตั้งแต่อาทิตย์ย้ายกลับมาอยู่กับพ่อ พ่อที่ควรเมตตาลูกกลับมอง
ลูกเป็นตัวปัญหา และแทนที่จะแก้ปัญหา พ่อกลับเลือกผูกปมปัญหาใหม่
ให้ยิ่งยุ่งเหยิงและแก้ไขยากขึ้น
พ่อลูกคูน่ นี้ อกจากหน้าตาจะเหมือนกันแล้ว นิสยั ยังเหมือนกันอย่างยิง่
ดื้อรั้น เอาแต่ใจ ไม่ยอมแพ้ ยอมหัก ไม่ยอมงอ การปะทะกันจึงดุเดือดขึ้น
ทุกวัน จนคนทีอ่ ยูก่ ลางสนามรบแบบชืน่ จิตบางครัง้ ก็ใจหายใจคว�ำ่ ด้วยไม่รู้
จะห้ามปรามเช่นไร เธอก็เป็นเพียงแค่ลกู จ้าง เธอสัง่ สอนอาทิตย์ไม่ได้ ท�ำได้
เพียงตักเตือนด้วยความหวังดี และเธอก็ตกั เตือนเจ้านายไม่ได้ ได้แต่ภาวนา
ให้เขาใจเย็นลง
“หยุดเถอะค่ะ น้องหนึ่งเมามากขนาดนี้ ต่อให้คุณฆ่าให้ตายก็คง
ไม่ตื่นหรอกค่ะ”
พอดามพ์ลดเท้าลงมายืนเท้าสะเอวมองลูก หญิงสาววัยสามสิบห้าก็
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ปราดเข้ามาคุกเข่าอยูข่ า้ งเด็กหนุม่ เอาตัวขวางไว้ ไม่ยอมให้พอ่ ท�ำร้ายลูกอีก
“ฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าให้เตรียมมันให้พร้อม” เสียงดามพ์ดงั และ
ดุดนั เข้ากับหน้าคล�ำ้ เข้มแบบชายไทยแท้ทเี่ วลาท�ำหน้านิง่ ๆ ก็นา่ กลัวอยูแ่ ล้ว
แต่พอมาขมวดคิว้ นิว่ หน้าสัง่ การแบบนี้ รังสีไม่นา่ เข้าใกล้ยงิ่ กระจายออกมา
จนทุกคนอยากหลบลี้หนีไปให้ไกล
เป็นที่รู้กันดีในหมู่คนรับใช้ว่าเจ้านายทั้งพ่อและลูกล้วนแล้วแต่
เจ้าอารมณ์ เวลาไม่พอใจจะตะโกนเสียงดังหรือไม่กถ็ งึ กับท�ำลายข้าวของอยู่
เป็นประจ�ำ แต่ที่ทนกันมาได้เพราะนายไม่เคยท�ำร้ายร่างกายคนรับใช้
แถมยังจ่ายค่าจ้างให้สูงลิบ แต่ค่าจ้างสูงก็แลกมาด้วยการเรียกร้องให้คน
รับใช้ทุกคนท�ำงานตอบแทนอย่างดีเลิศด้วย
เรื่องที่เล่าลือกันในหมู่คนรับใช้มาหลายปีแล้วก็คือ วันหนึ่งเมื่อ
เจ้านายพบเศษผมบนเตียง สาวใช้ที่ทำ� งานรับใช้บนตึกใหญ่กถ็ ูกไล่ออกยก
ชุด และอีกวันหนึ่ง เมื่อเจ้านายสตาร์ตรถไม่ติด คนดูแลรถวัยใกล้เกษียณ
ก็ถกู ไล่ออก แม้จะรับใช้กนั มาเป็นสิบปีแล้ว ทว่าหากผิดพลาดเพียงครัง้ เดียว
คุณดามพ์ผู้เป๊ะเว่อร์กไ็ ม่เคยคิดจะอภัย
แต่นาทีนี้ชื่นจิตมิได้หวาดกลัวเจ้านาย เธอห่วงเพียงเด็กที่เธอดูแล
จะเจ็บจึงไม่หนี ในยามทีอ่ าทิตย์วงิ่ หนีพ่อไม่ได้เช่นนี้ เห็นจะมีเพียงเธอทีพ่ อ
จะปกป้องเขาได้
“ดิฉนั บอกน้องหนึง่ แล้วค่ะ จัดการให้ขนึ้ นอนตัง้ แต่ยงั หัวค�ำ่ แล้วด้วย
แต่...”
“แต่มันไม่เชื่อเธอ” ดามพ์ต่อประโยคให้พี่เลี้ยงเด็กแล้วส่ายหน้า
“มันไม่เคยเชื่อใคร” คราวนี้เขาหันไปส่ายหน้าให้ร่างซึ่งนอนนิ่งอยู่บนโซฟา
“ไม่เคยคิดถึงใครนอกจากคิดถึงตัวเอง กระทั่งคนที่มันท�ำให้ตาย มันก็
ไม่คิดถึง!”
“คุณคะ!” ชื่นจิตอุทานเมื่อได้ยินประโยคสุดท้าย แต่ยังไม่ทันได้เอ่ย
แก้ตัวแทนอาทิตย์ ดามพ์ก็ออกไปจากเรือนเล็กซึ่งเป็นบ้านส่วนตัวของ
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ลูกชายเสียก่อน
หญิงสาวถอนหายใจเฮือก ไม่รู้จะท�ำเช่นไรดีกับรอยร้าวระหว่าง
พ่อลูกที่นับวันจะยิ่งขยายความร้าวฉานจนยากประสาน
เสียงสูดน�้ำมูกและความเคลื่อนไหวด้านหลังท�ำให้ชื่นจิตหันกลับไป
มอง หญิงสาวพบว่าเด็กหนุ่มซึ่งอยู่ในความดูแลของเธอลุกขึ้นมานั่งแล้ว
ดวงตาซึง่ มีหยาดน�ำ้ คลอคลองมองตามหลังพ่อของตนเองไป ใบหน้าทีค่ ล้าย
พ่ออย่างมากเต็มไปด้วยความเจ็บปวด
ท่าทางเช่นนัน้ บอกให้ชนื่ จิตทราบว่าอาทิตย์คงตืน่ นานแล้ว และได้ยนิ
ทุกค�ำที่พ่อตนพูดออกมาด้วย
หญิงสาวยกมือขึ้นลูบแขนอาทิตย์ข้างที่ถูกพ่อถีบเบาๆ ก่อนชวน
“ลุกได้แล้วเหรอน้องหนึ่ง ถ้าลุกไหวหนึ่งไปอาบน�ำ้ ดีไหมลูก น้าจะให้คนไป
บอกคุณพ่อให้รอ น้องหนึง่ จะได้ไปวัดพร้อมคุณพ่อ ไปท�ำบุญให้คณ
ุ แม่กบั
น้องสองกันนะ”
แทนทีเ่ ด็กหนุม่ จะลุก เขากลับชันเข่าทัง้ สองข้างขึน้ มากอดแล้วซบหน้า
ลงไป จากนั้นไหล่ผอมบางแบบเด็กก�ำลังโตก็ส่นั สะท้าน
ไม่มีเสียงร้องไห้ดังออกมาจากล�ำคอของอาทิตย์ เท่าที่ช่ืนจิตจ�ำได้
ตัง้ แต่แม่และน้องชายเขาเสียชีวติ อาทิตย์ไม่เคยร้องไห้โฮออกมาเลยสักครัง้
เด็กหนุ่มมักจะท�ำแบบนี้ กอดเข่าตัวเองเอาไว้ ซบหน้าลงไป และหลั่งน�ำ้ ตา
ออกมาเงียบๆ ซึ่งชื่นจิตเห็นแล้วไม่ชอบเลย เนื่องจากการท�ำเช่นนี้เหมือน
อาทิตย์ก�ำลังกันตัวเองออกจากโลกแล้วเข้าไปอยู่ในโลกส่วนตัว
เธอกลัว...กลัวเหลือเกินว่าวันหนึ่งอาทิตย์จะท�ำอะไรบ้าๆ ขึ้นมา
หญิงสาวเลื่อนตัวขึ้นไปนั่งบนโซฟาตัวเดียวกับเด็กซึ่งเธอดูแลมา
ตัง้ แต่หกขวบแล้วตบไหล่เขาเบาๆ เป็นจังหวะ ท�ำเหมือนเมือ่ ครัง้ ทีเ่ ขายังเป็น
เพียงเด็กงอแงและร้องขอให้เธออุ้มเอาไว้จนกว่าเขาจะหลับ
อาทิตย์ในตอนนัน้ น่ารักหนักหนา น่ารักจนชืน่ จิตยอมปวดหลังทุกคืน
ยอมอุ้มเขาเดินวนรอบห้องอยู่แบบนั้นเพื่อให้เด็กชายนอนหลับสบาย
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แต่วันนี้เขาไม่ใช่เด็กชายตัวเล็กๆ อีกแล้ว เขาเป็นเด็กที่กำ� ลังย่างเข้า
สู่วยั หนุ่ม เท้าสองข้างเหยียบอยู่บนช่วงรอยต่อของวัย เขาไม่ใช่เด็ก แต่กย็ งั
ไม่ใช่หนุ่ม เขาจึงยังท�ำตัวไม่ถูก เขารู้ว่าไม่สามารถร้องไห้โฮๆ และโผเข้า
กอดเธอเพื่อให้เธอปลอบหรือเช็ดน�้ำให้เหมือนตอนเด็กได้ แต่ก็ไม่รู้จะท�ำ
อย่างไรดีกับความปวดร้าวแสนสาหัสที่เด็กอายุเพียงสิบหกยังรับมือไม่ได้
ดังนั้นสิ่งที่เขาท�ำได้มีเพียง...กอดตัวเองเอาไว้และร้องไห้เงียบๆ
เด็กเอ๊ย...
“หนึง่ ไม่อยากไป หนึง่ จะมีหน้าไปท�ำบุญให้แม่ให้นอ้ งได้ยงั ไง ในเมือ่ ...
แม่กับน้องตายเพราะหนึ่ง”
“น้องหนึง่ ...” ชืน่ จิตเรียกเด็กหนุม่ ด้วยน�ำ้ เสียงปรานี เธอถอนหายใจ
ก่อนปลอบ “น้าบอกแล้วว่าอย่าคิดแบบนี้ มันเป็นอุบัติเหตุหนึ่งก็รู้ อย่า
ท�ำร้ายตัวเองด้วยการโทษตัวเอง มันไม่มอี ะไรดีขนึ้ นอกจากจะยิง่ ท�ำให้หนึง่
ทุกข์และมีชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขไม่ได้”
เด็กหนุ่มยกสองมือขึ้นจิกผมตัวเองแล้วทึ้ง “หนึ่งมีความสุขไม่ได้
ไม่ได้!”
“หนึ่ง...” ชื่นจิตพยายามเขย่าตัวอาทิตย์เพื่อเรียกสติเขาให้คืนมา
แต่อาทิตย์ไม่ฟังเธอ เขาจมอยู่ในความทุกข์จากความผิดทีต่ นไม่ได้ตงั้ ใจก่อ
ความผิดถึงแก่ชวี ติ ทีแ่ ม้ตอ้ งการเอาชีวติ ตนเองแลกกับสองชีวติ ทีต่ อ้ งมาตาย
แทนเขา อาทิตย์ก็ทำ� ไม่ได้
เขาจ�ำต้องอยู่กับความผิดนั้น ความผิดที่นอกจากจะไม่สามารถให้
อภัยตัวเองได้แล้ว กระทั่งพ่อ...พ่อที่ควรจะประคับประคองจิตใจเขาด้วย
ความรักก็ยังเป็นผู้คอยตอกย�้ำมิให้เขาลืมความผิดนั้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
และเหตุผลที่ท�ำให้พ่อตอกย�้ำเขาเช่นนั้นก็เพราะว่าพ่อเกลียดเขา
เกลียด...เพราะเขาเป็นต้นเหตุทำ� ให้อาทิวัชร ลูกชายที่พ่อภูมิใจต้องตาย
อาทิตย์กับอาทิวัชรเป็นฝาแฝดที่เกิดห่างกันเพียงสองนาที แต่สอง
นาทีกลับท�ำให้หนึ่งกับสองแตกต่างกันเหลือเกินในหัวใจของพ่อและสายตา
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ของแม่
อาทิตย์เกิดก่อน แข็งแรงกว่า จึงเติบโตเป็นเด็กร่าเริง กล้าหาญ
มีความเป็นผูน้ ำ� เต็มเปีย่ ม ส่วนอาทิวชั รแม้จะอ่อนแอกว่า แต่กช็ า่ งคิด ฉลาด
เฉลียว ติดจะขี้อ้อน จึงเป็นลูกรักของทั้งพ่อและแม่
ก่อนที่พ่อกับแม่จะหย่าขาดจากกันนั้น อาทิตย์ไม่เคยรู้สึกขาด แม้
พ่อจะไม่เคยเข้ามามีสว่ นร่วมในการเลีย้ งดู แต่แม่และพวกพีเ่ ลีย้ งก็ดแู ลเขา
กับน้องอย่างเต็มที่ บางที...อาจเพราะยังเด็กด้วยกระมัง อาทิตย์ซึ่งยัง
ไม่รู้จักความรักจึงไม่เคยเรียกร้องหรือเปรียบเทียบตนเองกับน้อง
ส�ำหรับเด็กห้าขวบ แค่กินอิ่ม เล่นสนุก นอนหลับ เท่านั้นก็เพียงพอ
แล้ว
แต่พอพ่อกับแม่หย่าขาดจากกันแล้ว แม่เริ่มหันมาเลี้ยงเขากับน้อง
ด้วยตนเอง เพราะความอ่อนแอของน้องสอง พีห่ นึง่ จึงต้องเสียสละอยูเ่ สมอ
หากพี่หนึ่งกับน้องสองร้องไห้พร้อมกัน แม่จะเข้าไปอุ้มน้องสองก่อน ส่วน
พี่หนึ่งถูกส่งต่อให้น้าชื่น หลายครั้งที่อาทิตย์ร้องไห้นานกว่าน้องเพราะ
ต้องการให้แม่มาสนใจ แต่ก็ไม่เคยได้รับความสนใจ
ยิ่งไม่ได้ก็ยิ่งอยากได้ เด็กชายเริ่มรู้จักวิธีเรียกร้องความสนใจ เมื่อ
ไม่ฉลาดเท่าน้อง เรียนไม่เก่ง จึงเอาดีทางกีฬาจนกลายเป็นนักบาสเกตบอล
ของโรงเรียนตั้งแต่ยังเรียนประถม
น้องสองอาจได้ประกาศนียบัตรเรียนดี แต่พี่หนึ่งก็มีเหรียญมีถ้วย
กีฬาเด่น น้องสองมีแม่คอยประคบประหงม พี่หนึ่งก็มีน้าชื่นคอยดูแล
ชีวิตหลังพ่อกับแม่หย่ากันค่อยๆ เข้ารูปเข้ารอย อาทิตย์ก�ำลังมี
ความสุข มีที่มีทางเป็นของตัวเอง แต่แล้วเพียงไม่กี่นาทีทุกสิ่งก็อันตรธาน
ไปเพราะความผิดที่อภัยให้ไม่ได้ของเขาเอง
ทุกปี เวลาปิดเทอมใหญ่คือช่วงที่แม่จะพาลูกๆ ไปทะเล ไปอยู่กัน
เป็นเดือนๆ โดยไม่มีพี่เลี้ยงหรือคนรับใช้ไปด้วย
ลูกๆ จะได้ใกล้ชิดกับแม่เป็นพิเศษ แม่จะใช้งานลูกทั้งสองเท่าเทียม
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กัน จะไม่มีใครเหนือกว่าใคร หรือว่าใครเป็นลูกรัก ลูกคนโปรดอีก
อาทิตย์ชอบเวลาช่วงนี้มากจนนับวันรออย่างใจจดใจจ่อเสมอ
ปีนนั้ ทุกอย่างเป็นเหมือนเคย ครอบครัวเล็กๆ ทีม่ แี ม่และลูกฝาแฝด
อยู่ร่วมกันในบ้านน้อยติดทะเลอย่างมีความสุข
เช้าก็ไปเดินเล่น ปั่นจักรยาน หาอะไรกินนอกบ้าน บ่ายๆ นอนพัก
หรือเล่นไพ่ เล่นเกมกันอยู่ในบ้าน พอเย็นสักนิดจึงออกไปเล่นน�้ำทะเล
ขี่เจ็ตสกี หรือเล่นกีฬาทางน�้ำอื่นๆ ที่อยากเล่น
ไม่มีอะไรผิดปกติ จนกระทั่งจู่ๆ อาทิตย์ที่กำ� ลังว่ายน�้ำออกไปเก็บ
ลูกบอลก็เกิดเจ็บเกร็งที่นิ้วเท้าขึ้นมา
อาทิตย์รอ้ งแล้วพยายามยืดตัว พยายามพยุงตัวกลับเข้าฝัง่ แต่ตะคริว
ไม่ปรานีเขา มันกัดกินอย่างเจ็บปวดจนท�ำให้คนที่ว่ายน�้ำเก่งว่ายน�้ำแข็ง
แบบเขาสติหลุด ตกใจกลัวจนท�ำอะไรไม่ถูก
อาทิตย์กนิ น�้ำทะเลไปหลายอึกจนแสบคอ แสบจมูก คลื่นใต้นำ�้ เริ่ม
ม้วนตัวเขาออกไปจากฝั่ง เขาคงตายหากอาทิวัชรไม่ว่ายน�้ำมาช่วย
เขายังจ�ำความอบอุ่นที่ล�ำคอได้ เขารู้ว่าแขนของน้องชายรัดรอบคอ
เขาเอาไว้ สัมผัสได้ว่ามือและเท้าของน้องพุ้ยน�้ำเพื่อพยายามพาเขาออกไป
จากกระแสน�้ำที่เชี่ยวกราก
สติของอาทิตย์ตดิ ๆ ดับๆ เขาได้ยนิ เสียงตะโกนโหวกเหวกและสัมผัส
ได้ถึงมือหลายมือที่ยื่นมาจับ มาดึง มาประคองเขาเอาไว้ จนในที่สุดเขาก็
รู้สึกว่าตนเองก�ำลังนอนอยู่บนฝั่ง มีชายหญิงหลายคนล้อมตัวเขาแล้วถาม
ว่าเขาเป็นอะไรหรือไม่
ไม่...เขาไม่เป็นอะไรในตอนนั้น แต่แตกสลายไม่เหลือดีหลังจากนั้น
เมือ่ ทราบว่า น้องสองทีต่ ามไปช่วยเขาหมดแรงกลางทาง แม่ซงึ่ เห็นเหตุการณ์
รีบว่ายน�้ำไปช่วยลูกทั้งสองพร้อมกับคนที่ก�ำลังเล่นน�้ำอยู่บนฝั่ง เขาได้รับ
การช่วยเหลือแล้วพาเข้าฝั่งอย่างปลอดภัย ในขณะที่แม่กับน้องสู้กระแสน�ำ้
ไม่ไหว และ...
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และเขาเป็นต้นเหตุทำ� ให้แม่กับน้องสองต้องตาย!
โลกของเขาเหมือนจบสิน้ ลงตรงนัน้ เขานัง่ อยูห่ น้าห้องดับจิตคนเดียว
ร้องไห้เงียบๆ แล้วรอ รอใครสักคนยื่นมือมาช่วยเขาไปให้พ้นจากตรงนี้
จากทุกข์ที่เขาไม่รู้จะป่ายปีนให้พ้นวังวนนั้นได้อย่างไร
ทว่าทันทีทคี่ นซึง่ เขารอมาถึง ทันทีทพี่ อ่ มา สิง่ แรกทีพ่ อ่ ท�ำคือกระชาก
เขาขึน้ มาจากพืน้ แล้วเขย่าจนหัวเขาแทบหลุดออกจากตัว จากนัน้ เขาก็ได้ยนิ
ค�ำกล่าวหาของพ่อ
‘แกท�ำแบบนี้ได้ยังไงฮะหนึ่ง แกรู้ไหมว่าคราวนี้แกท�ำอะไรลงไป แก
ท�ำให้น้อง ท�ำให้แม่ของตัวเองต้องตายได้ยังไง ท�ำได้ยังไง!’
ค�ำพูดนั้นเป็นดังตุ้มถ่วงให้อาทิตย์จมดิ่งอยู่ในโลกแห่งความทุกข์
และกระทั่งวันนี้เขาก็ยังก้าวออกมาจากโลกนั้นไม่ได้
หนทางเบื้องหน้าของเด็กหนุ่มมีแต่ความด�ำมืด ความทุกข์ที่เกาะกิน
ใจนับวันยิ่งทับถมมากขึ้นเรื่อยๆ จนบางครั้งเขาก็เหนื่อย ท้อ อยากหลับไป
แล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย
ไม่แน่นะ...อีกไม่นานเขาอาจข้ามพ้นความกลัว และได้กลับไปอยู่กับ
คนที่เขารักและรักเขาก็ได้

เพราะเหตุการณ์กวนโมโหเมื่อเช้าท�ำให้ดามพ์อารมณ์ไม่ดีทั้งวัน
หนุม่ ใหญ่กลับถึงบ้านเกือบทุม่ หลังโยนเสือ้ นอก เนกไท และกระเป๋าเอกสาร
ให้สาวใช้ซึ่งมีหน้าที่น�ำมันไปเก็บแล้วเขาก็สั่งการ
“ไปตามชื่นจิตมาพบฉันทีห่ ้องท�ำงานด้วย”
สั่งเสร็จหนุ่มใหญ่ก็เดินลงส้นเท้าเข้าไปในห้องท�ำงาน แล้วปิดประตู
โครมใหญ่เพื่อระบายอารมณ์
สิ่งที่เขาก�ำลังจะท�ำนี้เขาคิดดีแล้ว คิดมานานแล้วด้วยว่าสมควรท�ำ
อย่างยิ่ง ดามพ์คิดว่าการที่อาทิตย์ดื้อด้านกับเขาน่าจะเป็นเพราะสันดาน
ของเด็กที่ไม่เคยเห็นว่าเขาเป็นพ่อ ที่อาทิตย์ไม่เคยเห็นเขาเป็นพ่อก็เพราะ
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ณฤดี เมียเก่าเขากีดกันเขากับลูก ท�ำให้เขากับลูกๆ ได้พบหน้ากันปีละ
ไม่กี่ครั้ง และหากเดาไม่ผดิ ณฤดีคงใส่ร้ายเขา ให้ร้ายจนเขากลายเป็นตัว
อะไรก็ไม่รู้ในสายตาลูก ท�ำให้เด็กๆ ไม่เคยรัก ไม่เคยเคารพ และไม่เคย
เชื่อฟังเขา
เขารู ้ อ ยู ่ แ ล้ ว ว่ า การรับ อาทิต ย์ ม าเลี้ย งดู ค งเป็ น เรื่อ งยากล�ำ บาก
อย่างยิง่ เพราะต้องดัดสันดานกันหลายอย่าง แต่ไม่คดิ เลยว่ามันจะยากเย็น
เข็ญใจขนาดนี้
ก่อนหน้านี้อาทิตย์เป็นเด็กเลี้ยงยากอยู่แล้ว การเรียนตกๆ หล่นๆ
ไม่เหมือนอาทิวชั รทีเ่ รียนเก่ง หัวดีเหมือนเขา เป็นทีเ่ ชิดหน้าชูตาวงศ์ตระกูล
แต่พอแม่กับน้องตาย เด็กเหลือขอนั่นก็ยิ่งท�ำตัวเป็นเด็กมีปัญหา โดดเรียน
จนเวลาเรียนไม่พอ ท�ำให้เขาต้องวิง่ วุน่ ไปกราบกรานชาวบ้านเพือ่ ยัดลูกเข้าไป
เรียนในโรงเรียนใหม่ เป็นแบบนี้ถึงสามครั้งสามครา จนหากมีครั้งที่สี่
หากมันถูกไล่ออกจากโรงเรียนอีก เขาคิดว่าคงต้องให้มนั ไปเรียนในโรงเรียน
ดัดสันดานน่าจะดีที่สุด
และหากเรือ่ งเรียนว่าแย่แล้ว เรือ่ งนิสยั ส่วนตัวของไอ้เด็กเหลือขอนัน่
ยิ่งแย่หนัก เพราะมันทั้งสูบบุหรี่ กินเหล้า และแอบหนีเที่ยวกลางคืน แล้ว
นี่ไม่รู้ว่าติดยงติดยาด้วยหรือเปล่า
ดามพ์เหนือ่ ยใจกับความเหลวแหลกของลูกชายทีเ่ หลือเพียงคนเดียว
คนนี้มาก หลายครั้งที่เขาอดคิดไม่ได้ว่า หากคนที่รอดมาได้คืออาทิวัชร
นายสองคงไม่กระด้างกระเดื่องท�ำให้พ่อต้องกลุ้มแบบนี้ แต่ใครล่ะจะลิขิต
ชีวิตคนได้ กระทั่งเขาที่เป็นคนชอบจัดระเบียบชีวิตก็ยังจัดระเบียบเรื่องนี้
ไม่ได้ และคนที่สมควรจะช่วยเขาจัดระเบียบเรื่องนี้ก็ดันท�ำหน้าที่ได้ไม่คุ้ม
เงินเดือน
เมือ่ นึกถึงคนทีท่ ำ� หน้าทีไ่ ด้ไม่คมุ้ เงินเดือน ประตูหน้าห้องท�ำงานก็ถกู
เคาะ คนเคาะคงเป็นยายไร้คิ้วหน้าตูมเหมือนไม่ได้ถ่ายมาสามวันคนนั้น
นั่นเอง
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“เข้ามา” ดามพ์ซงึ่ นัง่ อยูห่ ลังโต๊ะท�ำงานไม้สกั ตัวใหญ่เอ่ยปากอนุญาต
และรอจนกระทั่งพี่เลี้ยงซึ่งดูแลอาทิตย์มาตั้งแต่เด็กเปิดประตูเข้ามาใน
ห้องท�ำงานแล้วเดินมาหยุดหน้าโต๊ะท�ำงานเขา
ใบหน้าไร้ความน่าจดจ�ำนั้นก้มลงมองพื้น ยืนตรง มือประสานอยู่
ด้านหน้า กิริยามารยาทเธอเหมาะสม ทว่าเจ้านายกลับไม่มีนำ�้ ใจพอจะเชิญ
เธอนั่ง แต่เลือกพูดในเรื่องที่อยากพูดมานานแล้วทันที
“ฉันไล่เธอออก”
หากผู้หญิงตรงหน้าเขามีคิ้ว ดามพ์มั่นใจอย่างมากกว่าคิ้วเธอคงเลิก
สูงรับกับดวงตาที่เบิกกว้างมองเขาอย่างตกใจ ซึ่งเขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่า
ท�ำไมเธอจึงตกใจเช่นนั้น
คนไร้คณ
ุ ภาพท�ำไมต้องตกใจเมือ่ ถูกไล่ออก คนจ�ำพวกนีไ้ ม่รตู้ วั หรือ
อย่างไรว่า เมื่อท�ำงานไม่คุ้มค่าเงินก็ต้องถูกไล่ออก เจ้านายที่ไหนจะบ้าเลี้ยง
เอาไว้ให้เปลืองเงิน
ดามพ์เปิดลิ้นชักกลางออก หยิบซองจดหมายยาวสีขาวขึ้นมาแล้ว
โยนไปให้อดีตลูกจ้างของเมียเก่าซึง่ เขาอุตส่าห์จา้ งต่อเพราะคิดว่าเธอคงดูแล
และอบรมลูกชายเหลือขอของเขาได้ แต่ณฤดีกค็ อื ณฤดี คนแบบเมียเก่าเขา
มักท�ำอะไรด้วยความพอใจ ด้วยอารมณ์ การจ้างพี่เลี้ยงเด็กก็คงจ้างเพราะ
ความพอใจ ไม่ใช่ดว้ ยความสามารถ เพราะเหตุนยี้ ายไร้ควิ้ ไร้ความสามารถ
จึงถูกจ้างด้วยค่าจ้างสูงลิบมาตั้งนานนมแบบนี้
“คุณไล่ดิฉันออกไม่ได้นะคะ!”
ค�ำปฏิเสธนีด้ ามพ์คาดเอาไว้แล้วว่าต้องได้ยนิ ดังนัน้ เขาจึงอดท�ำหน้า
เบื่อหน่ายไม่ได้ คนไร้ความสามารถทุกคนมักขี้ตื๊อ เขาพบเจอจนเบื่อที่จะ
ต่อปากต่อค�ำแล้ว
“ฉันไล่เธอออกแล้ว” ดามพ์ยืนกราน เขาชี้ไปยังซองขาว “นั่นเป็น
เงินเดือนสามเดือน ถ้าเธอออกไปดีๆ ฉันจะไม่หักเงินแม้แต่บาทเดียว แต่
ถ้าเธอโวยวายท�ำให้ฉันปวดหัว เธออาจได้เงินเพียงแค่เดือนเดียวก็ได้”
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“ดิฉันไม่ต้องการเงิน!”
โอ๊ะ...ดูเหมือนยายไร้คิ้วไร้ความสามารถคนนี้มีความแตกต่างจาก
คนไร้ความสามารถคนอื่นที่เขาเคยไล่ออก คนไร้ความสามารถที่ผ่านๆ มา
มักอยากได้เงิน กระหายเงิน ไม่เคยมีใครบอกว่าไม่อยากได้เงินเลย ดูเหมือน
ยายนี่นอกจากจะไร้ความสามารถแล้วยังไร้สมองด้วย
หนุ่มใหญ่ยื่นมือไปหยิบซองขาวคืนมาแล้ววางมันลงตรงหน้าตนเอง
“เธอพูดเองนะว่าไม่อยากได้เงิน ถ้าอย่างนัน้ ฉันก็จะไม่ให้เงินทีเ่ ธอไม่ควรได้
จ�ำนวนนี้ ทีนี้เธอไปเตรียมตัวได้แล้ว ฉันอนุญาตให้เธออยู่ที่บ้านนี้ได้อีก
คืนเดียว พรุ่งนี้เธอต้องออกจากบ้านนี้แต่เช้าก่อนฉันตื่น ไม่อย่างนั้นฉัน
จะแจ้งต�ำรวจมาจัดการเธอ”
“ดิฉันไปจากที่นี่ไม่ได้”
สีหน้าคนไร้ควิ้ ทีร่ ้อนใจนัน้ ดูตลกจนดามพ์เกือบหัวเราะ หากเขาเป็น
คนเส้นตื้นกว่านี้สักหน่อยน่ะนะ
“ถ้าดิฉันไปแล้วน้องหนึ่งจะอยู่กับใคร”
“มันโตจนไม่ต้องการพี่เลี้ยงอีกแล้ว” ดามพ์ตอบห้วน สั้น ไร้ไมตรี
“อีกอย่าง ยิง่ มีเธอคอยประคบประหงมก็ยงิ่ ท�ำให้มนั กลายเป็นเด็กเอาแต่ใจ
ฉันจะส่งมันเข้าโรงเรียนประจ�ำ ดัดสันดานมันซะบ้าง”
“ไม่ได้นะคะ!”
แม้จะได้ยินค�ำคัดค้าน แต่คนหัวดื้อแบบดามพ์มีหรือจะยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของคนอื่นง่ายๆ เขาชี้ไปยังประตูแล้วไล่อีกหน
“เธอไม่มสี ทิ ธิม์ าสัง่ ฉัน ฉันไล่เธอออก เธอก็ควรไปได้แล้ว ก่อนทีฉ่ นั
จะเปลี่ยนใจแล้วอนุญาตให้เธออยู่ที่นี่ได้อีกแค่ชั่วโมงเดียว”
“คุณไม่รู้ตัวว่าก�ำลังก่อเรื่องใหญ่ คุณไม่รู้ว่าตอนนี้จิตใจน้องหนึ่ง
ก�ำลังบอบช�้ำแค่ไหน และดิฉันเป็น...”
ยิ่งฟังค�ำตื๊อของคนไร้ความสามารถมากเข้า ดามพ์ก็ยิ่งเบื่อหน่าย
เขากลอกตามองเพดาน แบะปากเล็กน้อย ก่อนลุกขึ้นจากเก้าอี้ท�ำงานโดย
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ไม่ลืมหยิบเงินที่อยู่ในซองขาวไปด้วย
หนุ่มใหญ่ไม่เหลือบมองพี่เลี้ยงลูกชายสักนิด และคงไม่หันไปพูด
อะไรอีกหากยายไร้คิ้วคนนั้นไม่คว้าแขนเอาไว้จนเขาต้องสะบัดทิ้งอย่าง
รังเกียจ
“ไม่ต้องพูด ไม่คิดจะฟัง อย่าพยายามยกตัวว่าเป็นคนส�ำคัญส�ำหรับ
ไอ้เด็กเวรนั่นหน่อยเลย ไอ้เด็กนั่นมันไม่เคยเห็นใครส�ำคัญนอกจากตัว
มันเอง เชื่อฉันสิ เธอไปได้ไม่ถึงสามวัน มันก็ลืมเธอแล้ว เธอควรดีใจเสีย
ด้วยซ�้ำที่สามารถสลัดไอ้เด็กเปรตนั่นออกจากชีวิตได้ จะบอกอะไรให้ ฉัน
ยังอิจฉาเธอเลยนะที่สามารถไปจากชีวิตของมันได้ ไม่เหมือนฉัน” ดามพ์
พ่นลมหายใจออกมา “ฉันต้องติดอยู่กบั มันจนกว่าจะตายจากกันไปข้าง”

๒
ข้าวของของชื่นจิตมีไม่มาก ดังนั้นเก็บจริงๆ ไม่ถึงสองชั่วโมงเธอ

ก็น�ำทุกอย่างลงกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่มีล้อลากสองใบได้หมด
หญิงสาววัยสามสิบห้ามองกระเป๋าสีเข้มสองใบของตนเองนิ่ง ไม่ใช่
ด้วยความเสียใจหรือเสียดายที่ถูกไล่ออก แต่เธออาลัย อาลัยที่ต้องพราก
จากเด็กซึ่งเธอเลี้ยงดูและให้ความรักราวกับลูกของตัวเอง
ในชีวิตของชื่นจิต หากให้นับผู้ชายที่เธอรักก็นับง่ายมาก ใช้นิ้วมือ
ข้างเดียวก็นับครบถ้วน เพราะเธอรักผู้ชายอยู่สามคน สองคนตอนนี้กลาย
เป็นคนเคยรัก ส่วนคนสุดท้ายซึ่งก็คืออาทิตย์ เป็นชายคนสุดท้ายที่เธอยัง
รักอยู่
ชื่นจิตโตมาในแบบลูกสาวของบ้านเล็ก บ้านเล็กที่เป็นอันดับเท่าไรก็
ไม่รใู้ นสารบบของพ่อซึง่ เป็นคหบดีแสนอูฟ้ ใู่ นจังหวัดแห่งหนึง่ ทางภาคเหนือ
วัยอนุบาลของเธอเรียกได้ว่าโตมาอย่างราบรื่น แม่ให้ความรักและ
ความเอาใจใส่เธออย่างเต็มที่ ในขณะที่พ่อมักจะมาๆ หายๆ เท่าที่จำ� ได้ เธอ
ไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อในวันส�ำคัญ เนื่องจากวันส�ำคัญต่างๆ เช่นในวันปีใหม่
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หรือวันพ่อ พ่อซึ่งมีลูกเมียมากมายจะแวะเวียนไปบ้านที่ก�ำลังขึ้นหม้อใน
ขณะนัน้ ก่อน จากนัน้ บ้านเล็กๆ ทีไ่ ม่สำ� คัญแบบเธอกับแม่จงึ ได้รบั เวลาเหลือๆ
ที่พ่อเจียดมาให้ด้วยความเวทนา
ตอนเธอยังเล็ก แม่เลือกทีจ่ ะประคับประคองจิตใจเธอด้วยการบอก
ว่าพ่อมีงานมาก ต้องไปท�ำงานเลยไม่ค่อยเยี่ยมหน้ามาหา แต่พ่อก็ดูแล
รับผิดชอบเธอกับแม่เป็นอย่างดีด้วยการให้เงินไม่เคยขาด ดังนั้นแม่จึง
ไม่ต้องท�ำงานหนัก วันหนึ่งของแม่จะหมดไปกับการท�ำงานบ้าน ท�ำกับข้าว
ปลูกผักปลูกหญ้าตามประสาลูกสาวชาวสวน โดยงานที่สำ� คัญที่สุดของแม่
คือการดูแลเธอนั่นเอง
ชื่นจิตมารู้สถานะของตนเองตอนอายุเจ็ดขวบ เมื่อเธอโตพอจะรับรู้
อะไรแล้ว พ่อจึงสั่งให้แม่พาเธอไปร่วมงานวันเกิดพ่อที่บ้านใหญ่
จ�ำได้ว่าตั้งแต่เกิดมา ชื่นจิตไม่เคยเห็นอะไรที่ใหญ่โตและสวยงาม
แบบนีม้ าก่อนเลย บ้านของพ่อซึง่ เป็นคนไทยเชือ้ สายจีนใหญ่โตราวกับวังเจ้า
คฤหาสน์สขี าวหลังนัน้ ตัง้ เด่นอยู่กลางสวนสวยแบบอังกฤษ มองไปทางไหน
ล้วนเต็มไปด้วยผู้คนแต่งตัวสวยงาม บรรยากาศครึกครื้น มีเด็กชายหญิง
วิ่งเล่นกันอยู่ที่มุมหนึ่ง พวกผู้ใหญ่หากไม่ยืนคุยกันก็นั่งคุยกันอยู่ที่โต๊ะ
ทรงกลมซึ่งมีอาหารจีนหรูหราวางตั้งเอาไว้หลายสิบโต๊ะ
ชื่นจิตถูกแม่พาไปไหว้พ่อ แม่ใหญ่ แม่รอง แม่สาม สี่ ห้า หก...
วันนั้นมีผู้หญิงที่เธอต้องเรียกว่าแม่ไม่ตำ�่ กว่าสิบคน เพราะยังเด็ก พ่อสั่งให้
เรียกเธอก็เรียก แม่สั่งให้ไหว้เธอก็ไหว้ ก่อนที่แม่ใหญ่จะชี้ไปยังโต๊ะท้ายๆ
ซึง่ เป็นทีส่ ำ� หรับเธอกับแม่ ส�ำหรับเมียน้อยและลูกเมียน้อยทีไ่ ม่สำ� คัญอะไร
ชืน่ จิตเคยภูมใิ จทีต่ วั เองเป็นเด็กฉลาด แต่วนั นัน้ เธออยากให้ตวั เองโง่
โง่เสียจนไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าตนเองไร้ความส�ำคัญแค่ไหนในครอบครัวใหญ่นี้
ชื่นจิตไม่อยากจ�ำ แต่กลับจ�ำได้แม่นถึงสายตาของผู้หญิงหลายคน
ทีม่ องแม่และเธออย่างดูถกู จ�ำได้ถงึ น�ำ้ เสียงประชดประชัน ถ้อยค�ำถากถาง
ที่ทุกคนผลัดกันกดแม่กับเธอให้จมดิน
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งานเลี้ยงใหญ่โตหรูหราที่จัดในบ้านใหญ่กลายเป็นนรกส�ำหรับ
เด็กผูห้ ญิงอายุเจ็ดขวบ เธอได้แต่กอดแม่รอ้ งไห้ โดยแม่เลือกบอกใครต่อใคร
ว่าที่เธอร้องไห้ก็เพราะกลัวคนแปลกหน้า
แม่โกหก! แต่น่ันไม่ใช่การโกหกครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของแม่
เพราะหลังจากนัน้ แม่กต็ ้องโกหกอยู่เรือ่ ยๆ เนือ่ งจากเธอไม่ยอมไปร่วมงาน
ส�ำคัญใดๆ ที่บ้านใหญ่อกี
แม้ที่นั่นจะงดงามและเต็มไปด้วยผู้คนคึกคัก แต่ภายใต้ความงาม
คือความโสมมของมนุษย์ทคี่ ดิ จะชิงดีชงิ เด่นกันจนท�ำร้ายได้แม้กระทัง่ จิตใจ
ของเด็กตัวเล็กๆ
ตอนนั้นเองที่ชื่นจิตรู้ว่าท�ำไมแม่จึงส่งเธอไปเรียนโรงเรียนรัฐบาล
ธรรมดา ทัง้ ทีพ่ อ่ อยากให้เธอเรียนโรงเรียนเอกชน โรงเรียนทีพ่ ๆี่ และน้องๆ
ของเธอร�่ำเรียน
แม่ต้องการปกป้องจิตใจเธอ ไม่ต้องการให้เธอถูกพี่น้องซึ่งเป็นลูก
ของบรรดาแม่ๆ คนอื่นข่มเหง แต่แม่ลืมปกป้องเธอจากพ่อ พ่อซึ่งควร
เป็นต้นแบบของสามีที่ดี พ่อที่ดี ค่อยๆ ถูกความจริงกัดกร่อนจนกลายเป็น
ผู้ชายเห็นแก่ตวั คนหนึง่ ซึง่ หากไม่จำ� เป็นชืน่ จิตจะไม่เข้าไปพูดคุยกับพ่อเลย
เธอรู้ เธอเข้าใจว่าพ่อไม่ใช่คนเลว พ่อรับผิดชอบเมียและลูกทุกคน
พ่อแค่เป็นคนไม่เคยพอ
พ่อมีความรักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุ แต่ไม่สามารถแจกจ่ายความ
รักได้เพียงพอ ดังนั้นพ่อจึงใจกว้าง หากบ้านเล็กคนไหนอยากแยกตัวไป
มีชวี ติ ของตัวเองพ่อก็ไม่รงั้ ก็จะรัง้ เอาไว้ทำ� ไม ในเมือ่ พ่อหาบ้านเล็กทีอ่ ายุตำ�่
กว่าคนที่จะจากไปมาทดแทนได้เสมอ
ตอนนี้จึงอาจเรียกได้ว่าแม่เป็นบ้านเล็กที่อายุมากที่สุดของพ่อเลย
ก็ว่าได้ ชื่นจิตเคยบอกให้แม่เลิกกับพ่อแล้วย้ายมามีชีวิตใหม่ที่กรุงเทพฯ
ด้วยกัน ทิ้งอดีตที่เคยกินน�ำ้ ใต้ศอกคนอื่นเขา ที่เคยท�ำผิดศีลก็เปลี่ยนเป็น
เริ่มต้นใหม่ แต่แม่กลับบอกเธอว่าการท�ำเช่นนั้นเท่ากับอกตัญญู แม้ว่า
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ตอนนี้พ่อจะไม่มาค้างกับแม่อีกแล้ว ทว่าแม่ยังส�ำนึกเสมอว่าหากวันที่แม่
ตกต�่ำที่สุดแล้วไม่มีพ่อ แม่อาจตายไปแล้ว หรืออาจมีชะตากรรมที่แย่เสีย
ยิ่งกว่าความตายเป็นไหนๆ เพราะฉะนั้นแม้แม่จะไม่รักพ่อ ไม่เคยรักพ่อ
แต่แม่ก็ยงั จะซื่อสัตย์ต่อพ่อไปจนตาย
ชื่นจิตบอกไม่ได้ว่าวิธีคิดของแม่เป็นเรื่องโง่หรือเรื่องน่าชื่นชม แต่
ในเมื่อเธอถูกแม่เลี้ยงดู เห็นความซื่อสัตย์และกตัญญูของแม่ เธอก็รับเอา
สองสิ่งนี้มาเป็นสมบัติโดยไม่รู้ตัว เธออาจไม่รักและไม่เคารพพ่อเท่าลูกคน
อืน่ ๆ เธออาจคิดหนีไปจากท่าน ทว่าสุดท้ายแล้วเธอก็ไม่อาจหนีพน้ มิหน�ำซ�ำ้
เมื่อโตขึ้นและมีอาชีพเป็นพยาบาล เธอยังกลายเป็นผู้คอยดูแลสุขภาพของ
พ่อไปโดยปริยาย ซึง่ เธอก็บอกตนเองเสมอว่า นีเ่ ป็นการแสดงออกถึงความ
กตัญญูของเธอ
กตัญญู...เมื่อคิดถึงค�ำนี้ หญิงซึ่งนั่งอยู่บนเตียงก็ยิ้มออกมา เพราะ
หลังจากผิดหวังจากความรักจนตัดใจไม่คิดแต่งงานแล้ว เธอก็หนีเรื่องราว
แต่หนหลัง ทิ้งความรักที่เจ็บช�ำ้ มาพบรักใหม่ซึ่งเป็นรักบริสุทธิ์ รักที่ไม่ได้
เกี่ยวพันกับความใคร่หรือความรู้สึกฝ่ายต�่ำใดๆ
อาทิตย์กับอาทิวัชร เด็กชายฝาแฝดซึ่งน่ารักไปคนละแบบ เป็นรัก
ที่ชื่นจิตตั้งใจว่าจะเป็นรักสุดท้ายของเธอ แรกทีเดียวชื่นจิตรักเด็กทั้งสอง
เท่าๆ กัน จริงๆ แล้วหากสารภาพตามตรง ตอนแรกเธอค่อนข้างเอียงไป
ทางน้องสองอาทิวัชรมากกว่า เพราะน้องสองเป็นเด็กน่ารัก ไม่ดื้อ ติดจะ
ขี้อ้อน ในขณะที่อาทิตย์ดื้อรั้น เอาแต่ใจกว่า
แต่พอเลี้ยงดูกันไปนานเข้า เธอก็ค่อยๆ เอียงมาทางอาทิตย์ เด็ก
ที่มักจะถูกแม่ทิ้งให้รอ เป็นที่สองผิดกับชื่อของเขาตลอด
เพราะทุกครัง้ ทีร่ กั ใคร ชืน่ จิตมักต้องเป็นฝ่ายรอให้คนทีเ่ ธอรักเจียด
ความรักมาให้เสมอ ดังนั้นเธอจึงเข้าใจหัวอกคนรอ คนที่ได้แต่มองผู้ได้รับ
ความรักก่อนอย่างอิจฉาดี เมือ่ เห็นแววตาอิจฉาของอาทิตย์ยามมองน้องชาย
ตอนอยู่กับแม่ เธอก็อดที่จะก้าวเข้าไปหาอาทิตย์เพื่อมอบความรักให้เขา
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ไม่ได้ รักที่เขาจะได้รับจากเธอเป็นคนแรก ได้ไปอย่างเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้อง
ร้องขอหรือรอคอย
อาทิตย์เป็นเด็กดื้อรั้น เอาแต่ใจ ดูแลค่อนข้างยาก เพราะต้องใช้
ทั้งความรักทั้งเหตุผลในการตะล่อมให้เด็กหัวดื้อเข้ารูปเข้ารอย ดังนั้นจึง
อาจเรียกได้ว่า ในโลกนี้มีเพียงเธอเท่านั้นที่อาทิตย์ยอมเชื่อ ยอมฟัง และ
ยังเอ่ยค�ำสัญญาเอาไว้อีกด้วยว่า
‘หนึ่งจะกตัญญู จะดูแลน้าชื่นตลอดไป น้าชื่นไม่ได้แต่งงานก็ไม่ต้อง
กลัว อยู่กับหนึ่งนี่แหละ’
ความผูกพันระหว่างเด็กกับพี่เลี้ยงท�ำให้ณฤดี แม่แท้ๆ ของอาทิตย์
เอ่ยปากเสมอว่า น้องหนึง่ เหมือนเป็นลูกของเธอเสียมากกว่า ซึง่ ถ้าน้องหนึง่
เป็นลูกของเธอจริงๆ วันที่ต้องพรากจากก็คงไม่มาถึง
ชื่นจิตถอนหายใจยาวก่อนพลิกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูเวลา เที่ยงคืน
แล้ว แต่เด็กหนุม่ ยังไม่กลับบ้าน เธอหยิบโทรศัพท์มอื ถือทีว่ างเอาไว้ขา้ งกาย
ขึ้นมาแล้วเปิดโปรแกรมแชตดูก็พบว่า อาทิตย์ยังไม่ได้อ่านข้อความที่เธอ
ส่งไปถึงเขาเลย
เวลาเหลืออีกไม่มาก ชื่นจิตจึงตัดสินใจพิมพ์ข้อความลาเอาไว้ใน
โปรแกรมนั้น เธอพิมพ์ข้อความทิ้งไว้ให้เด็กที่ตนรักเหมือนลูกยืดยาว ทั้ง
สั่งสอน ตักเตือน และทิ้งที่อยู่ของเธอที่ต่างจังหวัดเอาไว้ให้เขาด้วย เผื่อว่า
อาทิตย์จะหนีไปหาเธอ
มุมปากหญิงสาวยกขึ้นเป็นรอยยิ้มเจ้าเล่ห์เมื่อเธอมั่นใจอย่างมากว่า
อีกไม่นานอาทิตย์ตอ้ งหนีพอ่ ไปหาเธอแน่ เด็กหัวดือ้ กับพ่อหัวรัน้ อยูด่ ว้ ยกัน
ได้ไม่เกินหนึ่งเดือนหรอก ดังนั้นวันใดที่อาทิตย์เหลืออด ชื่นจิตอยากให้เขา
รู้ว่าเขายังมีเธอ เธอคือที่หลบภัยของเขา เธอพร้อมโอบกอดและปลอบ
ประโลมเขาทุกเมือ่ เธอไม่ตอ้ งการให้เด็กทีต่ นเลีย้ งดูมาเคว้งคว้างอยูใ่ นโลก
เพียงล�ำพัง
ส่วนความไม่พอใจของพ่อเด็กน่ะหรือ...พอนึกถึงนายดามพ์ผเู้ ย่อหยิง่
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และเผด็จการคนนั้นแล้วชื่นจิตก็แบะปาก
“คุณรู้จักลูกของตัวเองน้อยเกินไป รักลูกน้อยเกินไป คนแบบคุณ
มันไม่สมควรเป็นพ่อของใคร อย่าหาว่าฉันใจร้ายคิดแย่งลูกไปจากคุณ
เลยนะ แต่คุณไม่สมควรได้เลี้ยงน้องหนึ่งจริงๆ”

กว่าอาทิตย์จะรู้ว่าพี่เลี้ยงของเขาถูกไล่ออกไปแล้ว ชื่นจิตก็ออกจาก

บ้านไปเกือบสิบหกชั่วโมง
เด็กหนุ่มกลับบ้านโดยคิดว่าคืนนี้ทั้งคืนต้องถูกน้าชื่นเทศน์ยกใหญ่
แน่ทวี่ นั ก่อนเขาไม่ได้กลับบ้าน แต่ทกุ อย่างผิดคาดไปหมด เรือนเล็กของเขา
มีแต่ความว่างเปล่า ไม่มีน้าชื่นยืนกอดอกท�ำหน้าเข้มรออยู่หน้าบ้าน ไม่มี
น�้ำหวาน ของว่างที่เขาชอบเตรียมเอาไว้ให้เหมือนเคย
แรกทีเดียวอาทิตย์หลงคิดว่านี่เป็นแผนลงโทษเขาให้รู้ส�ำนึกของ
น้าชื่น จึงท�ำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ไม่สนใจ เพราะเขารู้ดีว่าน้าชื่นรักเขาจะตาย หาก
เขาไม่ไปง้อ เดี๋ยวน้าชื่นก็ต้องมาง้อเขาเอง
แต่เขารอแล้วรอเล่า จากหกโมงเย็นไปจนถึงสามทุม่ น้าชืน่ ก็ยงั ไม่โผล่
มาง้อ เขารอ เขาหิวจนท้องกิ่ว จนทนไม่ไหว จึงยกหูโทรศัพท์สายในไปสั่ง
ห้องครัวให้ท�ำอาหารให้เขา
รออีกเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าสาวใช้จะน�ำส�ำรับอาหารมายังเรือนเล็ก
ตอนนัน้ เองอาทิตย์ได้โอกาสถามถึงชืน่ จิต และได้รบั ค�ำตอบว่า พ่อเขาไล่คน
ที่เขารักออกจากบ้านไปแล้ว
เด็กหนุ่มนั่งนิ่งอยู่เพียงแค่อึดใจก็ร้องตะโกนออกมา จากนั้นสิ่งแรก
ที่อาทิตย์ทำ� ลายเพื่อระบายความโกรธก็คืออาหารค�ำ่ ของตนเอง เมื่อส�ำรับ
อาหารถูกขว้างปาจนหมดสิ้นแต่อารมณ์เขายังไม่ทุเลา เด็กหนุ่มก็วิ่งตรงไป
ยังบ้านใหญ่ ปากตะโกนเรียกพ่อไป มือก็กวาดข้าวของที่อยู่ใกล้มือไป
อารมณ์รนุ แรงนีไ้ ม่หยุด ไม่เพลาลงเลย แม้แม่บา้ นจะออกมาห้ามปรามและ
บอกเขาว่าพ่อยังไม่กลับมาจากที่ท�ำงาน
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ในเมื่อพ่อพรากสิ่งที่เขารักไป อาทิตย์ก็มุ่งมั่นจะเอาคืน เขาลาก
แม่บ้านวัยห้าสิบขึ้นไปบนบ้าน สั่งให้เธอเปิดประตูห้องนอนพ่อ จากนั้น
การท�ำลายล้างก็ต้นเริ่มขึ้นอีกครั้ง
เด็กหนุ่มไม่รู้จักพ่อ ไม่เคยรู้ว่าพ่อรักอะไร ดังนั้นเขาจึงท�ำลายมัน
ทุกอย่าง เสือ้ ผ้า...รือ้ ออกมาจากตูแ้ ล้วน�ำมาเหยียบย�ำ่ ข้าวของในห้องน�้ำถูก
กวาดลงโถชักโครก ลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งถูกดึงออกมา นาฬิกาที่วางเรียง
เอาไว้บนถาดอย่างเป็นระเบียบในลิน้ ชักถูกขว้างลงกับพืน้ เตียงนอนยับเยิน
เพราะอาทิตย์เปิดลิน้ ชักโต๊ะข้างเตียงแล้วพบคัตเตอร์ เขาจึงใช้กรีดหัวเตียง
กรีดฟูก จนแม่บ้านร้องห้ามเสียงหลง
แต่เด็กหนุ่มไม่ฟังใคร ก็เหมือนพ่อนั่นแหละ...ที่ไม่เคยฟังใคร
“นี่มันเกิดอะไรขึ้น!”
เสียงตวาดดังราวฟ้าผ่าท�ำให้คนที่ก�ำลังระบายอารมณ์ด้วยการกรีด
ฟูกหันไปมองเจ้าของห้องซึง่ เพิง่ กลับมาถึงบ้าน หน้าตาของพ่อตอนนีน้ า่ กลัว
อย่างยิ่ง น่ากลัวจนแม่บ้านซึ่งอายุมากแล้วถึงกับเข่าอ่อนทรุดลงไปกองกับ
พื้น ก่อนอธิบายเสียงสั่น
“อิฉันไม่ทราบค่ะ อยู่ๆ คุณหนึ่งก็มาอาละวาด อิฉันไม่รู้จะห้ามยังไง
คุณหนึง่ ...คุณหนึง่ มีมดี ด้วยค่ะ” ทีฉ่ ลวยแม่บา้ นวัยห้าสิบปีเลือกพูดประโยค
สุดท้ายออกไปก็เพื่อปกป้องตัวเอง ใครๆ ก็รู้ว่าดามพ์โหดขนาดไหน ถ้า
ไม่บอกว่าลูกชายเขามีมีดท�ำให้เธอไม่กล้าเข้าไปห้าม มีหวังความพังพินาศ
ของห้องนอนนี้อาจเป็นเหตุให้เธอและครอบครัวถูกไล่ออกก็เป็นได้
อาทิตย์ได้ยินค�ำฟ้องของแม่บ้าน เขาก็ยกคัตเตอร์ในมือขึ้นมาชี้หน้า
พ่อตนแล้วท�ำหน้าโหด “บอกมาว่าท�ำไมไล่น้าชื่นไป พ่อต้องไปตามน้าชื่น
กลับมาเดี๋ยวนี้!”
จริงๆ แล้วดามพ์แทบจะเดาได้ทนั ทีวา่ ท�ำไมลูกชายถึงได้มาอาละวาด
ที่นี่ และลูกก็ท�ำให้เขาไม่ผิดหวัง มันอ่านง่ายเหมือนหนังสือนิทาน ไอ้ลูก
ปัญญาอ่อน
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“ตามงั้นเหรอ จะให้ตามน่ะตามได้ แต่คิดหรือว่ายายน้าชื่นของแก
จะกลับมา” เพราะอยากให้ลูกเลิกติดพีเ่ ลีย้ งเป็นเด็กๆ เสียที ดามพ์จงึ เลือก
ที่จะโกหก “แกรู้ไหมว่ายายน้าชื่นของแกมาขอลาออกกับฉันเอง เหตุผล
ในการลาออกก็คือเขาทนความเลวของแกไม่ไหวแล้วยังไงล่ะ”
“ไม่จริง!”
ดามพ์ไม่ขยับตัวแม้จะเห็นลูกชายถือคัตเตอร์วิ่งเข้ามาหาเขา แต่
แม่บา้ นทีน่ งั่ กองอยูก่ บั พืน้ นัน้ เธอกลัว...กลัวจนคลานเร็วๆ ออกจากห้องไป
เลยทีเดียว
“น้าชื่นไม่มีวันทิ้งผม ไม่มีวัน!”
สีหน้าดามพ์เต็มไปด้วยความสะใจ สะใจที่เห็นลูกชายเสียใจ สะใจ
เพราะคิดว่าบางทีเรื่องนี้อาจท�ำให้เด็กเหลือขอคนนี้คิดได้ กลับตัวได้
ส�ำหรับคนบางคน จุดเปลี่ยนของชีวิตมันต้องหักแรงๆ
“ชื่นจิตมาบอกฉันเองว่าขอลาออก แล้วก็ขอเงินฉันไปมาก มากพอ
ที่จะตั้งตัวได้”
“ไม่จริง! น้าชื่นไม่ใช่คนหิวเงิน ใช่แล้ว พ่อต้องเอาเงินฟาดหัวน้าชื่น
เพื่อให้น้าชื่นออกแน่ๆ”
ดามพ์ยกั ไหล่ ไม่แคร์ทลี่ กู ชายเดาถูก “แล้วไง สุดท้ายแล้วยายไร้ควิ้
นัน่ ก็ทงิ้ แกแล้วหันไปคว้าเงิน มันไม่แตกต่างกันหรอกว่าฉันเป็นฝ่ายให้หรือ
ยายนั่นเป็นฝ่ายขอ ที่แน่ๆ ก็คือยายนั่นรักเงินมากกว่ารักแก ซึ่งก็ไม่น่า
ประหลาดใจ แกมันน่ารักนักนี่”
ผูเ้ ป็นพ่อไม่ได้รเู้ ลยว่าถ้อยค�ำทีเ่ ขาเพิง่ พูดออกมานัน้ แทงใจด�ำลูกชาย
อย่างแรง อาทิตย์มีปมเรื่องไม่มีใครรักอยู่แล้ว พอพ่อใส่ร้ายชื่นจิตให้ฟัง
แบบนี้ จิตใจเด็กหนุ่มก็หวั่นไหว ความหวั่นไหวกลั่นน�ำ้ ตาให้ไหลลงมาจาก
ดวงตา ความหวั่นไหวท�ำให้เขาหมดแรงถือคัตเตอร์ หมด...เด็กหนุ่มรู้สึก
เหมือนตัวเองไม่เหลืออะไรอีกแล้ว ขนาดคนสุดท้ายทีเ่ ขาคิดว่ารักเขา สุดท้าย
ก็ทิ้งเขาไปเพราะเงิน...เพราะพ่อ
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ดวงตาฉ�่ำน�้ำตาจ้องหน้าพ่อตนเอง ใบหน้าที่เหมือนเขาอย่างยิ่ง ก่อน
พุ่งเข้าไปหาบุพการีแล้วผลักสุดแรงเกิด ดามพ์กำ� ลังยืนกระหยิ่ม ไม่ทันได้
ตั้งตัว จึงล้มก้นกระแทกพื้นอย่างแรง
ความเจ็บท�ำให้ผู้เป็นพ่อฉิวจัด ตะโกนด่าลูกอย่างไม่ถนอมน�้ำใจ
“ไอ้หนึ่ง ไอ้ทรพี นี่แกคิดจะฆ่าฉันรึไง ไอ้ลูกเลว ไอ้ลูกหมา!”
เสียงก่นด่าที่ดังไล่หลังมาไม่ได้เข้าหูของอาทิตย์เลยสักนิด เด็กหนุ่ม
วิ่งลงจากบันไดอย่างไม่กลัวว่าจะสะดุดล้มคอหัก เขาตรงไปยังโรงจอดรถ
แล้วเลือกรถสปอร์ตสีดำ� คันที่พ่อรักที่สุดก่อนขับออกจากบ้านไป
บ้าน...บ้านอย่างนั้นหรือ ที่ที่ไร้ซ่ึงความรักจะเรียกว่าบ้านได้อย่างไร

เพราะห้องนอนถูกท�ำลายยับเยิน ดามพ์จึงจ�ำต้องย้ายมาอยู่ที่ห้อง

ข้างๆ ห้องทีเ่ ขาเตรียมเอาไว้ให้ลูก แต่อาทิตย์กลับไม่เคยมานอน หนุ่มใหญ่
วัยสามสิบเก้าค่อยๆ หย่อนก้นลงบนเตียง แม้เตียงจะนุ่ม แต่ก้นที่ก�ำลัง
ระบมก็ท�ำให้เจ็บ
“ไอ้เด็กเปรต” ผู้เป็นพ่อยัง ‘สรรเสริญ’ ลูกไม่หยุด มือข้างหนึ่งนวด
ก้นตัวเอง ส่วนอีกข้างก็กดโทรศัพท์มือถือเพื่อสั่งการ “สมประสงค์เหรอ
ฉันดามพ์นะ ลูกฉันเพิ่งเอารถสปอร์ตของฉันออกไปเมื่อครู่น้เี อง ฉันอยาก
ให้ตาม”
ก่อนนี้สมประสงค์คือทนายของบริษัท แต่หลังจากดามพ์รับอาทิตย์
มาดูแล สมประสงค์ก็กลายเป็นคนที่คอยจัดการเรื่องยุ่งๆ ที่ลูกเขาก่อขึ้น
นับตั้งแต่หนีเรียนไปชกต่อยกับนักเรียนคนละโรงเรียน ชกต่อยกับเพื่อน
นักเรียนโรงเรียนเดียวกันเอง เที่ยวสถานบันเทิงทั้งที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ เอา
รถออกไปขับโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ เรื่องดีๆ ทั้งหลายทั้งปวงที่อาทิตย์
ท�ำนั้นถูกส่งต่อให้สมประสงค์เป็นคนไปเคลียร์กับคู่กรณีหรือต�ำรวจทั้งสิ้น
“ใช้สมองคิดบ้างสิ นั่นมันลูกฉันนะ ตามมาทั้งคนทั้งรถสิวะ”
แม้เขากับลูกจะไม่ลงรอยกันนัก จริงๆ แล้วต้องเรียกว่าไม่ลงรอย
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กันอย่างมาก พูดกันไม่ถงึ ห้าประโยคเป็นต้องทะเลาะ แต่ถงึ อย่างไรอาทิตย์
ก็คือเลือดเนื้อเชื้อไข เป็นทายาทคนเดียว ลูกคนเดียว ญาติคนเดียวที่เหลือ
อยู่ ดังนั้นถึงจะเข้ากันไม่ได้ ทะเลาะกันตลอด แต่คนเป็นพ่อก็ยังคงห่วงใย
ลูก
ดามพ์เป็นเด็กก�ำพร้า โตขึ้นมาด้วยการอุปการะของวัดแห่งหนึ่ง
เพราะความเป็นเด็กฉลาด รักดี จึงได้ทงั้ ทุนการศึกษาจากโรงเรียนและการ
สนับสนุนจากหลวงปู่ หลวงพ่อ หลวงพี่ ผลักดันให้เด็กก�ำพร้าเช่นเขา
ปีนป่ายมาได้จนถึงทุกวันนี้
ทุกครั้งที่ดามพ์มองย้อนกลับไปในอดีต เขาจะขื่นขมระคนภูมิใจไป
พร้อมๆ กัน จากความยากไร้ ไม่มีไปเสียทุกสิ่ง วันนี้เขากลับมีทุกอย่าง
มีอย่างที่ไม่เคยคาดฝันว่าจะมีได้เสียด้วยซ�้ำ ดังนั้นเขาจึงไม่เข้าใจลูกชาย
ตัวเอง ไม่เข้าใจว่าเด็กทีเ่ กิดมาท่ามกลางความเพียบพร้อมไฉนจึงเอาดีไม่ได้
เมื่อคิดถึงไอ้ลูกไม่รักดีขึ้นมาอีก หนุ่มใหญ่ก็ส่ายหน้าพร้อมถอน
หายใจ เด็กอายุสิบหกมันจะขับรถได้ดีแค่ไหน ยิ่งออกจากบ้านไปพร้อม
อารมณ์แบบนั้น ดีไม่ดีมันจะไปเกิดอุบัติเหตุเอา
‘เฮ้อ...’ ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลจนดามพ์นั่งไม่ตดิ เรื่องอาหารมื้อเย็นวันนี้
คงไม่ต้องกินมันละ เฝ้ารอแต่ข่าวของลูกนี่แหละ
‘ไอ้ลูกทรพี มันคิดจะฆ่าพ่อให้ตายเพราะความเป็นห่วงใช่ไหมวะ’

ทนายหน้าจืดนามสมประสงค์นำ� รถสุดหรูกลับมาคืนดามพ์ตอนตีสอง

ของคืนวันนั้น ส่วน ‘ไอ้ลูกทรพี’ ที่ควรกลับมาด้วย สมประสงค์บอกว่า
ไม่ยอมกลับ
“ไม่ยอมกลับงัน้ เหรอ” ดามพ์ซงึ่ อยูใ่ นชุดนอนแต่ยงั ไม่ได้นอนสักนาที
เหลือบมองทนายของบริษัทซึ่งนั่งอยู่บนโซฟาภายในห้องรับแขก และนั่ง
ข้างเจ้าของบ้าน “แล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหน”
“ที่คอนโดของเพื่อนครับ”

ลิ ซ

l

29

“ไปลากมันกลับมา”
สีหน้าสมประสงค์ไม่ค่อยดีนักเมื่อได้รับค�ำสั่งนั้น “คือ...คุณอาทิตย์
ไม่ได้อยูก่ บั เพือ่ นแค่สองคนครับ แต่อยูก่ นั เป็นฝูง...เอ๊ย เป็นกลุม่ แต่ละคน
ดูจดั การยาก ถ้าคุณอาทิตย์ไม่ยอมกลับมาเองแล้วผมใช้ก�ำลังยือ้ ยุดออกมา
ผมว่า...ผมคงโดนแน่” โดนที่ว่านั้น สมประสงค์หมายถึงโดนสหบาทาของ
อาทิตย์และกลุ่มเพื่อนนั่นเอง
เด็กสมัยนี้มันห้าว มันห่าม มันไม่กลัวว่าการกระท�ำในวันนี้จะส่งผล
ถึงอนาคตของตัวเองอย่างไร แต่สมประสงค์กลัว อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเขา
ก็จะแต่งงานแล้ว เขาไม่อยากให้คนรักต้องเป็นม่ายขันหมาก หรือต้องดูแล
สามีพิการไปตลอดชีวิต
“โง่ไปได้ มันมีพวก คุณก็จา้ งคนไปคุม้ กันสิ หาพวกต�ำรวจ นักกล้าม
หรือนักเลงก็ได้ ผมจ่ายไม่อั้น”
ทนายหนุ่มวัยยี่สิบแปดยิ้มเจื่อนให้เจ้านาย “ผมว่าเราควรจะให้คุณ
อาทิตย์กลับมาเองดีกว่าครับ เพราะหากใช้กำ� ลัง นอกจากจะเจ็บกันทั้งสอง
ฝ่ายแล้วยังอาจเป็นข่าว เป็นความ เพื่อนๆ คุณอาทิตย์กล็ ูกท่านหลานเธอ
ทั้งนั้นนะครับ ไม่ใช่เด็กที่ไหนก็ไม่รู้”
“ไอ้พวกลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอน!”
นายตวาดดังลัน่ จนสมประสงค์สะดุง้ เนือ่ งจากเสียงนายเหมือนเสียง
พ่อเขาไม่มีผิด ฉะนั้นพอได้ยินเสียงนายดุทีไร ฉี่เขาเหมือนจะราดทุกทีสิน่า
“พ่อแม่มันใหญ่แล้วยังไง คงเอาแต่ทำ� งานจนไม่มีเวลาเลี้ยงลูกสินะ
ถึงได้ปล่อยให้ลูกไปมั่วสุมกันอยู่ที่คอนโด”
สมประสงค์ต้องกัดฟันแน่น จะได้ไม่เผลอยิ้มออกมา นายเขาด่าว่า
พ่อแม่คนอื่นได้คล่องปาก แต่ดูเหมือนจะลืมไปแล้วว่าลูกนายก็เป็นหนึ่งใน
เด็กที่พ่อแม่ไม่สั่งสอนจนหนีออกจากบ้านไปมั่วสุมกับเพื่อนๆ เหมือนกัน
“ผมคิดว่าถ้าคุณอาทิตย์เงินหมดก็คงกลับมาเองครับ”
“ถ้าหมดเงินมันคงคลานกลับมาแน่ แต่แน่ใจเหรอว่ามันจะไม่กลับมา

30

l

เ ง า เ เ ต้ ม รั ก

ในสภาพดูไม่ได้ ไปมัว่ สุมเป็นกลุม่ แบบนัน้ อาจมีเรือ่ งยาเสพติด เรือ่ งผูห้ ญิง
มาท�ำให้ฉันต้องปวดหัวซ�ำ้ อีกก็ได้” ดามพ์หยุดคิดไปนิดราวชั่งใจ ก่อนสั่ง
“แจ้งต�ำรวจ”
“อะไรนะครับ ผมว่าเรา...”
“ฉันบอกให้แจ้งต�ำรวจ บอกว่ามีการเปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้าน
หรืออะไรก็ได้ เอาข้อหาที่มันไม่หนักหนานัก ทีนี้พอต�ำรวจไปถึงพวกมัน
ก็กระเจิงออกมาเอง”
“เอ่อ...” สมประสงค์ยกมือขึ้นปาดเหงื่อบนหน้าผาก เขาไม่กล้าบอก
นายว่าตอนทีเ่ ขาไปตามอาทิตย์นนั้ เด็กหนุม่ คนหนึง่ ซึง่ ประกาศตัวว่าเป็นลูก
ของนายต�ำรวจยศใหญ่โตเป็นคนผลักอกเขา สั่งให้เขาไสหัวออกไป
ลูกยังกร่างขนาดนี้ แล้วพ่อจะขนาดไหน หากไม่จ�ำเป็นก็ไม่ควรไป
กระตุกหนวดเสือมิใช่หรือ
“ผมว่าให้เวลาคุณอาทิตย์สักสองสามวันก่อนดีกว่าไหมครับ ขืนตีให้
แตกตอนนี้ก็รังแต่จะท�ำให้คุณอาทิตย์ยิ่งโกรธ พอโกรธแล้วก็ไม่มีสติ พอ
ไม่มสี ติอาจหนีเตลิดไปไกล หรือถ้ายอมกลับบ้านก็คงจะกลับมามีปากเสียง
กับคุณอีก รอให้ใจเย็นๆ อีกนิดแล้วผมค่อยเข้าไปพูดกับคุณอาทิตย์ด้วย
เหตุผลดีกว่า บัวไม่ช�้ำ น�้ำไม่ขุ่นนะครับ”
“ไอ้เด็กนั่นมันไม่มีเหตุผลหรอก มันท�ำได้ทุกอย่างเพื่อให้ฉันร้อนใจ
แต่ก็เอาเถอะ ฉันจะรอสักวันสองวันก็ได้ แต่ฉันยอมรอแค่นั้นนะ ถ้ามัน
ยังไม่กลับ แจ้งต�ำรวจ”
“ครับๆ แจ้งครับแจ้ง” สมประสงค์ท�ำเป็นยอมคล้อยตามเพื่อให้
เรือ่ งราวจบลงเพียงเท่านีก้ ่อน ในฐานะทนาย เขาต้องหาทางทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับ
นายจ้าง และทางทีด่ ใี นความคิดเขาไม่ใช่การแจ้งความแน่ แต่จะเป็นทางไหน
เขาคิดว่าคงต้องพึ่งชื่นจิต พี่เลี้ยงของอาทิตย์อีกครั้ง
ใครๆ ก็รู้ดี มีเพียงชื่นจิตเท่านั้นที่รับมืออาทิตย์ได้

๓
“อะไรนะ คุณดามพ์ไล่คุณชื่นออกไปแล้ว”

สายวันต่อมาหลังจากแน่ใจว่าเจ้านายออกไปท�ำงานแล้ว สมประสงค์
ก็ขบั รถเข้ามาเพือ่ ขอพบผูช้ ว่ ยทีส่ ามารถเคลียร์ได้ทกุ สถานการณ์ทเี่ กีย่ วกับ
เด็กหนุ่มซึ่งอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต
แต่แทนที่เขาจะได้พบนางฟ้าที่ช่วยแก้ปัญหา เขากลับได้รับค�ำตอบ
ที่ท�ำให้หัวใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่มจากคุณแม่บ้านฉลวย
“ค่ะ ก็เพราะคุณดามพ์ไล่แม่ชื่นออกไปนี่ละค่ะ คุณหนึ่งถึงได้ปึงปัง
อาละวาดเสียจนห้องนอนคุณดามพ์พงั พินาศ แล้วก็ทะเลาะกันจนคุณหนึ่ง
หนีออกจากบ้านไป”
สมประสงค์วิงเวียนจึงยกมือขึ้นมานวดขมับ “โอ๊ยๆ แล้วแบบนี้ผม
จะท�ำยังไงดีครับป้าหลวย ไม่มีคุณชื่นคอยช่วยแล้วแบบนี้จะตามคุณหนึ่ง
กลับมาได้ยังไง” ทนายสมองไวคลึงขมับไปคิดไป ไม่กี่วินาทีดวงตาเขาก็
เบิกกว้าง ก่อนล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงแล้วหยิบเอาโทรศัพท์มือถือ
ออกมา “ผมเคยขอเบอร์คุณชื่นเอาไว้นี่ ยังอยู่รึเปล่า ยังอยู่ไหม”

32

l

เ ง า เ เ ต้ ม รั ก

“อิฉนั มีเบอร์แม่ชนื่ นะคะ ถ้าคุณไม่ม”ี ฉลวยเอ่ยปากพร้อมช่วยเหลือ
แต่ทันทีที่พูดจบ สมประสงค์ชายหน้าตี๋ตามเผ่าพันธุ์ฝ่ายพ่อก็ยิ้มจนเห็นตา
เป็นเพียงขีดสองขีด
“ขอบคุณครับป้า แต่ผมหาเจอแล้ว”
เมื่อพบหนทางสว่างสมประสงค์ก็รีบเดินหน้าทันที เขากดเบอร์โทร.
ไปหาชืน่ จิตอย่างไม่รอช้า และรอเพียงไม่นานเสียงคุน้ หูกล็ อดเข้ามาตามสาย
“สวัสดีค่ะ”
“คุณชื่นใช่ไหมครับ นี่ผมสมประสงค์ครับ”
ปลายสายนิ่งไปไม่กี่วินาทีสมประสงค์ก็ได้ยินเสียงถอนหายใจ
“น้องหนึ่งก่อปัญหาแล้วใช่ไหมคะ”
สมประสงค์หัวเราะแหะๆ ก่อนตอบ “ครับ อาละวาดจนห้อง
คุณดามพ์พังยับแล้วก็หนีออกจากบ้านครับ”
“เกิดเรื่องอะไรขึ้นคะ”
“คุณหนึ่งคงไม่พอใจที่คุณดามพ์ไล่คุณชื่นออกครับ แหะๆ เอา
เข้าจริงผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรือ่ งอะไรกันแน่ ไม่กล้าถามคุณดามพ์จริงๆ ครับ
ส่วนคุณหนึ่ง พอเจอหน้าผมก็สะบัดหน้าพรืด ไม่ยอมคุยด้วย”
พอได้ยินสมประสงค์บอกถึงกิริยาไม่น่ารักของอาทิตย์แล้วชื่นจิต
ก็อดยิ้มไม่ได้ เด็กเอ๊ยเด็ก เป็นหนุ่มแล้วแท้ๆ กลับท�ำท่างอนเป็นเด็กอยู่อีก
“ถ้าอย่างนั้นช่วยบอกให้น้องหนึ่งโทร. หาดิฉันได้ไหมคะ ดิฉันโทร.
ไปหาหลายครั้งแล้ว แต่น้องหนึ่งไม่รับ ส่งข้อความไปก็ไม่อ่าน คราวนี้คง
โกรธมาก พาลโกรธทุกคน”
“ว่าแต่คุณชื่นออกแล้วจริงๆ เหรอครับ ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ ถ้าผม
จัดการคุณหนึ่งไม่ได้ยังไงจะได้ไปรับ คงต้องขอแรงเหมือนเคยนะครับ”
“ดิฉันกลับมาอยู่ที่ล�ำปางแล้วค่ะ แต่ไม่ต้องเป็นห่วง ถ้าน้องหนึ่งพูด
ไม่รู้เรื่องจริงๆ ดิฉันจะกลับไปจัดการเอง”
ฟังค�ำสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะแบบนี้แล้ว สมประสงค์ก็ถอนหายใจ
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ยาวอย่างโล่งอก “โล่งอก นี่ผมไม่รู้ว่าคุณดามพ์เขาคิดยังไงถึงได้ให้คุณชื่น
ออก รู้ทั้งรู้ว่ามีคุณชื่นคนเดียวที่เอาคุณหนึ่งอยู่ ตอนนี้ทุกข์เลยมาตกหนัก
อยู่ที่ผมนี่ ไม่รู้จะจัดการยังไง คุณหนึ่งดื้อแค่ไหนคุณชื่นก็รู้”
“เด็กขาดความรักก็แบบนี้ละค่ะ ดิฉันขอให้คุณพูดกับน้องหนึ่งดีๆ
นะคะ ห้ามขึ้นเสียง ห้ามใช้กำ� ลัง แต่หว่านล้อมให้โทร. มาคุยกับดิฉันแทน
ดิฉันกลัวแกจะเตลิดไปไกล”
“ครับๆ ผมเข้าใจครับ เดีย๋ วผมจะรีบไปหาคุณหนึง่ เลย ขอบคุณมาก
นะครับคุณชื่น”
“ยินดีค่ะ”
สมประสงค์กดวางสายพร้อมถอนหายใจยาว จากนั้นจึงปลุกปลอบ
ใจตนเองด้วยการตะโกน “สู้เว้ย!” ออกมาดังลั่น

แก้วกาแฟลอยหวือเฉียดหน้าสมประสงค์ไปนิดเดียว หลังจากเขาน�ำ

ความไปบอกเจ้านายว่าตอนนี้ลูกของเจ้านายไม่ได้อยู่ที่คอนโดเพื่อนแล้ว
หนุ่มวัยยี่สิบแปดดีใจอย่างยิ่งเมื่อวันนี้เจ้านายดื่มกาแฟหมดแล้ว
ไม่อย่างนั้นเสื้อผ้าเขาอาจเปื้อนกาแฟเหมือนครั้งก่อนๆ ก็เป็นได้
“แล้วตอนนี้มันไปอยู่ที่ไหน”
“เพือ่ นคุณอาทิตย์ไม่ยอมบอกครับ ผมคิดว่าคงต้องใช้วธิ สี ะกดรอย
ตาม ผมมัน่ ใจว่าคุณอาทิตย์คงอยู่ทบี่ ้านของเพือ่ นคนใดคนหนึง่ แน่ๆ ครับ”
สมประสงค์ตอบยาวๆ โดยบอกแผนที่คิดเอาไว้เพื่อสืบหาลูกเจ้านายให้
เจ้านายฟังด้วย
และดูเหมือนวิธีการพูดอันรอบคอบของเขาจะได้ผล เพราะเจ้านาย
ไม่ได้ตะโกนใส่หน้าเขาอีก เพียงแต่สั่งด้วยเสียงหนักๆ เท่านั้นว่า
“ดี ตามมันให้เจอแล้วลากมันกลับบ้านให้ได้ ถ้าไอ้เด็กเปรตนั่นยัง
ไม่กลับบ้าน คุณก็ไม่ต้องมาให้ผมเห็นหน้าอีก”
รู้ไหม...บางทีการถูกนายตะโกนใส่หน้าก็น่ากลัวน้อยกว่าการที่นาย
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พูดนิ่งๆ แต่ข้อความโคตรเหี้ยมเป็นไหนๆ

สามวันแล้วที่ทนายหน้าอ่อนนั่นไม่โผล่หน้ามารายงานข่าว

ดามพ์ตบโต๊ะท�ำงานแรงจนเจ็บมือ เขากวาดสายตาไปมา ไม่รจู้ ะโฟกัส
อะไร เหมือนกับความคิดที่ตอนนี้สับสนไปหมด ไม่รู้จะไปหาไอ้ลูกตัวแสบ
ได้ที่ไหน
มันเงียบหายเหมือนตายจาก...นีม่ นั คงไม่คดิ จะประชดประชันเขาด้วย
การฆ่าตัวตายไปแล้วหรอกนะ
พอความคิดเลวร้ายเช่นนีผ้ ดุ ขึน้ มาในสมอง หัวใจคนเป็นพ่อก็เหมือน
หล่นวูบลงเหว ความรู้สึกเลวร้ายสุดขั้วกลับมาเยือนเขาอีกครั้ง เมื่อปีก่อน
...เวลาใกล้เคียงกันนี้ เขาได้รับข่าวร้ายจากต�ำรวจ ข่าวการตายของเมียเก่า
และลูกคนเล็ก
‘ไม่นะ มันต้องไม่เป็นแบบนั้นอีก หนึ่งจะตายไม่ได้’
หนุ่มใหญ่ลนลานหยิบโทรศัพท์มือถือของตนเองขึ้นมาแล้วกดโทร.
ไปหาสมประสงค์ทันที
แม้จะรอเพียงไม่นานทนายหนุม่ คนนัน้ ก็รบั สาย แต่สำ� หรับคนใจร้อน
แล้วดามพ์แทบทนรอไม่ไหว
“นี่ฉันเอง ลูกชายฉันล่ะ คุณตามหาไปถึงไหนแล้ว นี่มันสามวันแล้ว
นะที่ไม่มีข่าว”
สมประสงค์ทกี่ �ำลังเดินหาบ้านเพือ่ นของอาทิตย์ตามทีอ่ ยู่ซงึ่ ไปสืบมา
ได้ยกมือขึ้นปาดเหงื่อ ตอนนี้ตะวันตรงหัวเขายังไม่พอ แต่ความร้อนใจ
ของคนเป็นพ่ออาทิตย์ยังพ่นใส่หูเขาจนแก้วหูแทบแตกอีก
“ผมก�ำลังตามหาคุณอาทิตย์ตามบ้านเพื่อนอยู่ครับ ผมไปหาที่บ้าน
เพื่อนสนิทมาครบทุกคนแล้วแต่ไม่เจอ เลยต้องขยายขอบเขตการค้นหา
มาเป็นเพื่อนที่เคยคบ”
“แล้วเมือ่ ไหร่จะเจอตัว สามวันแล้วทีม่ นั ไม่กลับ ไม่ไปโรงเรียน นีถ่ ้า
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เป็นแบบนี้มิถูกโรงเรียนไล่ออกอีกรอบเหรอ”
“ผมก�ำลังพยายามอย่างเต็มที่อยู่ครับ แต่...”
“ไม่มคี ำ� ว่าแต่ ภายในวันนีค้ ณ
ุ ต้องเอาตัวมันกลับมาให้ได้ เข้าใจไหม”
“เข้าใจครับ แต่อาจท�ำไม่ได้” เพราะความร้อนของอากาศผนวกกับ
ความร้อนของมนุษย์พอ่ มนุษย์ทนายทีเ่ ดินหาบ้านใครก็ไม่รงู้ กๆ จึงระเบิด
ออกไปบ้าง ความร้อนท�ำให้คนเป็นบ้าได้ สมประสงค์เข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้ว
ในวันนี้
“ผมไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับ ที่จะตรัสรู้ว่าคุณอาทิตย์ไปอยู่ที่ไหน ผม
ไม่ใช่คุณชื่นที่อ่านใจคุณอาทิตย์ออก ผมต้องไล่หาเพื่อนเขาไปทีละคนๆ
บางคนกว่าจะกลับบ้านก็ดกึ ดืน่ บางคนพ่อแม่กไ็ ม่อนุญาตให้คยุ ด้วย การหา
ตัวใครสักคนที่ต้องการหลบหน้าเรามันไม่ง่ายเลยนะครับคุณดามพ์”
ได้ระเบิดออกไปแล้วสมประสงค์รู้สึกดีขึ้นมานิด และกังวลขึ้นมา
อีกหน่อย การระเบิดอารมณ์ใส่เจ้านายจะท�ำให้เขาถูกไล่ออกหรือเปล่านี่
‘โอ๊ย สมัยนี้งานยิ่งหายากๆ อยู่’
“เอ่อ...ผม...ขอโทษนะครับ คือ...ผมก็เครียดอยู่เหมือนกัน” เพราะ
ยังไม่อยากตกงาน ทนายหนุ่มจึงรีบเอ่ยขอโทษทันทีที่ส�ำนึกได้
แต่ปลายสายเงียบ...เงียบจนน่ากลัว
“คุณดามพ์ครับ ยังอยู่ไหมครับ”
“คุณคิดว่ายายพี่เลี้ยงนั่นอาจรู้ว่าอาทิตย์อยู่ที่ไหนงั้นเหรอ”
เมื่อเรื่องที่อีกฝ่ายตอบกลับมาไม่เกี่ยวกับเรื่องเดิม ทว่าวกกลับไปสู่
เรื่องที่ควรพูดถึงมากกว่า สมประสงค์จึงรีบเอออวย
“ครับ คุณชื่นเป็นคนที่รู้จักคุณอาทิตย์มากที่สุด นี่รายชื่อเพื่อนผม
ก็ได้มาจากคุณชื่น ผมคิดว่า...”
ยังไม่ทันที่สมประสงค์จะพูดจบ สัญญาณปลายสายก็ขาดหายไป
ทนายหนุ่มไม่รอช้า รีบกดโทรศัพท์กลับ แต่เจ้านายกลับไม่ยอมรับสาย
หัวใจของคนทีอ่ าชีพการงานและรายได้กำ� ลังแขวนอยูบ่ นเส้นด้ายเต้น
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ไม่เป็นจังหวะ สมประสงค์ท�ำอะไรไม่ได้นอกจากยกมือขึน้ พนมแล้วบนบาน
“คุณพระคุณเจ้าช่วยลูกด้วยเถิด ขออย่าให้คุณดามพ์ไล่ลูกออกเล้ย
ขอให้ลูกหาคุณหนึ่งพบและพากลับบ้านได้ด้วยเถิด ถ้าลูกช้างท�ำได้ ลูกช้าง
จะเต้นซุมบ้าถวายกลางตรอกนี้เลย”

ในที่สุดเสียงโทรศัพท์ของชื่นจิตก็ดังขึ้นมาเสียที หญิงสาวซึ่งก�ำลัง

กวาดห้องรับแขกของบ้านขนาดกะทัดรัดวางไม้กวาดแล้ววิง่ ไปยังโซฟาสีเข้ม
คว้าโทรศัพท์มือถือบนโซฟาขึ้นมาดูแล้วก็ขมวดคิ้ว เมื่อเบอร์ที่โทร. มานั้น
ไม่ใช่เบอร์ของคนที่เธอก�ำลังรอสาย แต่เป็นเบอร์ของพ่อเด็ก
ชื่นจิตใจหายวูบ สมองคิดแต่เรื่องไม่ดีจนมือที่กดรับโทรศัพท์สั่น
พอๆ กับเสียง “เกิดอะไรขึ้นคะ น้องหนึ่งเป็นอะไร”
“อาทิตย์หายตัวไป ไม่มีร่องรอย ไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไง ไม่มีใคร
ติดต่อได้เลย”
หัวใจชื่นจิตเต้นช้าลงหน่อยเมื่อดามพ์โทร. มาบอกเรื่องที่เธอรู้นาน
แล้ว “อ้อ...นี่ยังไม่เจอน้องหนึ่งเหรอคะ”
“ยัง...สมประสงค์บอกว่าเธออาจเป็นคนเดียวที่รู้ว่าอาทิตย์อยู่ไหน”
“ฉันไม่รู้หรอกค่ะว่าน้องหนึ่งอยู่ไหนแน่ แต่ก็พอเดาๆ ได้ น้องหนึ่ง
มีเพื่อนสนิทไม่กี่คน”
“ฉันอยากให้เธอกลับมาช่วยหาอาทิตย์หน่อย ไม่ต้องห่วง ฉันมีค่า
เสียเวลาให้”
จริงๆ แล้วถ้าเปลี่ยนจากการใช้เงินตบหัวมาเป็นการขอร้อง ชื่นจิต
คงเต็มใจที่จะไปช่วยอย่างไม่มีเงื่อนไข แต่นี่...คนอะไร พูดจาไม่น่ารักเลย
คิดหรือว่าเธอหิวเงิน พ่อเธอไม่ได้ยากจนนะ แม้เธอจะเป็นลูกที่ไม่ได้สลัก
ส�ำคัญอะไร แต่พ่อก็เจียดเงินเข้าธนาคารให้ทุกเดือนตั้งแต่เกิดจนกระทั่ง
เรียนจบปริญญา นี่ยังไม่นับบ้านหลังนี้และที่ดินที่แม่บอกว่าพ่อเพิ่งโอนให้
ไม่นานนี้ด้วย
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เฮอะ...ถึงเธอจะไม่อยากได้สมบัติ ไม่อยากได้เงินของพ่อ แต่ทุกสิ่ง
ทีพ่ อ่ ให้ตามหน้าทีก่ ท็ ำ� ให้เธอกับแม่มกี นิ มีใช้ไม่อดอยาก ไม่จำ� เป็นต้องคลาน
กลับไปให้ใครจิกหัวใช้แบบไม่เห็นคุณค่า
ชื่นจิตอ้าปากแล้วหุบ อ้าแล้วหุบ เพราะแม้จะโกรธแค่ไหนเธอก็ยัง
มีสติ มีสติจนส�ำนึกได้ว่าเหนือกว่าความโกรธแล้วเธอมีความห่วงใยอาทิตย์
มากกว่า
“ได้ค่ะ ฉันจะกลับไปช่วยคุณ แต่ฉันไม่ได้กลับเพราะเห็นแก่เงินค่า
เสียเวลาอะไรนั่น ฉันจะกลับเพราะเป็นห่วงน้องหนึ่ง ขอให้คุณเข้าใจเอาไว้
ตามนี้ด้วย”
“ยังไงก็ได้”
ปลายสายดูเหมือนจะไม่ส�ำนึกว่าตนไม่ควรพูดเลย น�้ำเสียงเช่นนั้น
ท�ำให้ชนื่ จิตฉุนขึน้ มาอีก ทว่ายังไม่ทนั ทีเ่ ธอจะได้โต้ตอบอะไรกลับไป ฝ่ายนัน้
ก็สวนกลับมาก่อน
“เอาเป็นว่ารีบมาก็แล้วกัน ฉันจะบอกให้คนเปิดประตูให้”
‘โอ๊ย นี่ถ้าเราสามารถปิดโทรศัพท์มือถือแบบกระแทกแรงๆ ให้
ปลายสายได้รับรู้ถึงความไม่พอใจของเราได้แล้วละก็ ป่านนี้นายดามพ์นั่น
คงแก้วหูลั่นไปแล้ว เสียดายชะมัด’

ทันทีทชี่ นื่ จิตก้าวลงมาจากรถ แม่บ้านฉลวยก็วงิ่ หน้าเริดมารับพร้อม
ยื่นซองขาวให้เธอหนึ่งซอง
ภายในซองจดหมายสีขาวนั้นไม่ใช่เงิน ไม่ใช่จดหมายไล่ออก แต่
เป็นค�ำสั่ง ค�ำสั่งให้เธอออกตามหาอาทิตย์ทันที
นีเ่ ขากล้าดีอย่างไรถึงมาสัง่ เธอ ตอนนีเ้ ธอไม่ได้เป็นลูกจ้างของเขาแล้ว
ชื่นจิตยิ้มขอบคุณแม่บ้านทั้งที่ใจเดือดปุดๆ เธอขอตัวเอาของไป
เก็บที่ห้อง โดยระหว่างเดินไปยังเรือนคนรับใช้ก็ท่องไปด้วยว่า ‘โกรธคือโง่
โมโหคือบ้า ตอนนี้สิ่งส�ำคัญคือน้องหนึ่ง ใจเย็นเอาไว้ชื่นจิต’ เดินไปท่องไป
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ครบยี่สิบรอบเธอก็ถึงห้องนอนเก่าพอดี
แม้ช่ืนจิตจะถูกจัดให้อยู่ที่เรือนคนรับใช้ แต่ที่ทางซึ่งจัดให้นั้นเทียบ
เท่าแม่บ้านของคฤหาสน์หลังนี้
ห้องของเธออยู่ชั้นล่าง ในมุมด้านซ้ายสุดของตึกสองชั้น ชั้นบนซอย
เป็นสี่ห้องส�ำหรับคนรับใช้หกคน ส่วนชั้นล่างแบ่งออกเป็นสองห้อง ฝั่งซ้าย
คือห้องเธอ และฝั่งขวาเป็นของครอบครัวแม่บ้าน
ภายในห้องของชื่นจิตตกแต่งอย่างเรียบง่าย พอเปิดประตูเข้าไปจะ
เห็นห้องรับแขกซึ่งมีโซฟานั่งสบายและโทรทัศน์ขนาดใหญ่วางเอาไว้เพื่อให้
ความเพลิดเพลิน ทางซ้ายมือติดตั้งครัวเล็กๆ และโต๊ะรับประทานอาหาร
ขนาดสองทีน่ งั่ เอาไว้ มุมนีอ้ าทิตย์เคยมานัง่ รับประทานอาหารกับเธอบ่อยๆ
เมือ่ คิดถึงเด็กหนุม่ ทีห่ ายไป ชืน่ จิตก็กวาดตามองห้องลวกๆ แล้วลาก
กระเป๋าเข้ามาในห้องด้านในซึ่งเป็นส่วนของห้องนอนและห้องน�้ำ ปิดประตู
แล้วหยิบเครื่องมือสื่อสารออกมากดโทร. ออกไปยังหมายเลขล่าสุดที่โทร.
เข้ามา
“สวัสดีค่ะคุณดามพ์ ฉันกลับมาแล้วค่ะ”
“ดี เริ่มท�ำงานได้เลย”
“งานเหรอคะ” ชื่นจิตตวัดเสียงสูงด้วยอารมณ์ ก่อนนี้เธอเป็นลูกจ้าง
เขาจึงต้องระวังปากระงับอารมณ์ แต่ตอนนีไ้ ม่ใช่ “ฉันมาทีน่ กี่ เ็ พราะน้องหนึง่
ฉันไม่ได้มาท�ำงานให้คุณ แต่มาสอนงาน เอาละ ข้างตัวคุณมีกระดาษกับ
ปากการึเปล่า เตรียมให้พร้อม”
ผู้ท่ีนั่งท�ำงานอยู่หลังโต๊ะท�ำงานตัวใหญ่ขมวดคิ้ว งงเมื่อถูกสั่ง นาน
แค่ไหนแล้วที่ไม่มีใครมาสั่งเขาแบบนี้
“เอ็ม” ชืน่ จิตเอ่ยชือ่ เพือ่ นคนหนึง่ ของอาทิตย์ออกมา “เป็นเด็กทีเ่ รียน
อยู่ในโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนเก่าที่น้องหนึ่งเคยเรียนมาตั้งแต่เด็ก เขา
เคยสนิทกันมาก แต่เด็กคนนีไ้ ม่ใช่เด็กดีนกั พอน้องหนึง่ ย้ายโรงเรียนก็หา่ งๆ
กันไป แต่เวลาที่น้องหนึ่งเดือดร้อน ไม่ต้องการให้ใครตามตัวได้ ฉันคิดว่า
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คนที่น้องหนึ่งอาจไปหา ไปขอให้ช่วยก็คือเด็กคนนี้ ฉันให้คุณสมประสงค์
ไปตามถึงบ้านเด็กคนนี้แล้ว คุณสมประสงค์บอกว่าเอ็มไม่ได้กลับบ้านมา
สามวันแล้วเหมือนกัน ดังนั้นเรื่องที่ฉันคาดจึงน่าจะไม่ผิด เขาน่าจะอยู่กับ
น้องหนึ่ง”
“แล้วไง เธอรู้ก็รีบไปตามหาสิ”
“มันไม่ใช่เรื่องของฉัน นี่ลูกคุณ เรื่องของคุณ คุณก็ต้องหาเองสิ”
ดามพ์ตบโต๊ะปัง ลุกขึ้นยืนเพราะฉุนจัด “เธอก็รู้ว่าฉันไม่ว่าง” เขา
ตะโกน
ชื่นจิตก็ลุกขึ้นจากโซฟา โก่งคอตะโกนกลับไปในแบบที่อยากท�ำมา
ตั้งนานแล้วแต่ระงับอารมณ์เอาไว้ “ไม่ว่างก็ต้องว่าง อะไรจะส�ำคัญเท่าลูก
ของคุณเอง”
“งานไง ไม่มีงานก็ไม่มีเงิน”
“ถ้าอย่างนั้นคุณมีงาน มีเงิน แต่ไม่มีลูกก็ได้ใช่ไหม” ชื่นจิตแทงสวน
กระบี่เดียวทิ่มตัดขั้วหัวใจ
ดามพ์ได้แต่ยืนอ้าปากพะงาบๆ พูดอะไรไม่ออก
“น้องหนึ่งออกจากบ้านไปหลายวันแล้ว จะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้
ฉันต้องการให้คุณใช้อ�ำนาจ ใช้เงินของคุณให้เป็นประโยชน์ ไปที่บ้านของ
เอ็ม บอกพ่อกับแม่เอ็มว่า ถ้าเอ็มบอกได้วา่ น้องหนึง่ อยูท่ ไี่ หนและคุณตามไป
เอาตัวมาได้ คุณจะให้เงินหรือให้ประโยชน์แก่พ่อหรือแม่ของเอ็ม”
ดามพ์หรีต่ า “นีค่ ดิ จะให้ฉนั ติดสินบนคนทีอ่ ยูข่ า้ งกายอาทิตย์งนั้ เหรอ
...ฉลาดมาก”
ชื่นจิตยิ้มกว้าง “เรื่องนี้คุณสั่งให้คุณสมประสงค์ทำ� ไม่ได้ เพราะเขา
ไม่มีอ�ำนาจในการต่อรองและไม่น่ากลัวพอ ฉันแนะน�ำให้คุณเอาเขี้ยวเล็บ
ที่มีทั้งหมดไปใช้กับพ่อแม่ของเอ็ม จะบีบก็ดี จะใช้เงินก็ช่าง ท�ำยังไงก็ได้
หาน้องหนึ่งให้เจอก่อนที่...น้องหนึ่งจะถล�ำตัวท�ำเรื่องเลวร้าย”
“เรือ่ งเลวร้ายงัน้ เหรอ” ดามพ์ทวนประโยคแสนน่ากลัวนัน่ ก่อนนัง่ ลง
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บนเก้าอีท้ ำ� งาน หยิบปากกากับสมุดบันทึกทีว่ างอยูบ่ นโต๊ะท�ำงานเสมอขึน้ มา
“เอาละ บอกที่อยู่บ้านเด็กคนนั้นมา”
“ตอนนีพ้ อ่ กับแม่เอ็มคงไม่อยูท่ บี่ า้ นค่ะ พ่อเอ็มเปิดร้านขายมอเตอร์ไซค์อยู่ที่...”
ดามพ์ตวัดปากกาในมืออย่างรวดเร็ว เมื่อได้ที่อยู่เรียบร้อยเขาก็รีบ
เดินออกไปจากห้องท�ำงานโดยไม่ลืมแวะบอกเลขาฯ หน้าห้องด้วยว่าเขา
จะไม่กลับเข้ามาอีกแล้ว

ดามพ์กลับบ้านเร็วกว่าทุกวันเพราะวันนี้ช่วงบ่ายเขาไม่ได้ท�ำงาน

เมื่อมาถึงเขาก็เรียกพบชื่นจิตทันที และเธอก็มาพบเขาอย่างรวดเร็วจนเขา
หาเรื่องต�ำหนิเธอไม่ได้แม้แต่นิดเดียว
“ฉันไปพบพ่อของเด็กนั่นมาแล้ว เขารับปากว่าพรุ่งนี้เขาจะมีคำ� ตอบ
ให้”
ชืน่ จิตยิม้ นิดๆ เธอไม่ถามว่าเขาใช้วธิ ไี หน เนือ่ งจากเธอไม่อยากรูเ้ รือ่ ง
เลวๆ ของเขานักหรอก
“แล้วถ้ารูว้ า่ อาทิตย์อยูไ่ หน ฉันต้องตามไปลากตัวมันกลับมาเองด้วย
รึเปล่า ฉันว่าเรื่องนี้ให้เธอหรือสมประสงค์จัดการน่าจะดีกว่า เพราะถ้าฉัน
เจอไอ้เด็กเปรตนัน่ ตอนนีต้ ้องตุ้บตับ้ มันหลายทีแน่ ไอ้เด็กบ้า อายุแค่นรี้ หิ นี
ออกจากบ้าน นี่เมื่อก่อนมันเคยท�ำแบบนี้บ้างรึเปล่า”
ก่อนจะตอบค�ำถาม ชืน่ จิตหลุบตามองโซฟาเดีย่ วสีเหลืองสดซึง่ ตัง้ อยู่
ข้างๆ โซฟายาวสไตล์โมเดิร์นที่ดามพ์นั่งอยู่แล้วถาม
“นี่คุณไม่คิดจะเชิญให้ฉันนั่งก่อนเหรอคะ แต่เอาเถอะค่ะ ไม่เป็นไร
คุณไม่เชิญฉันนั่งเองก็ได้” เธอพูดเองเออเอง นั่งเองเสร็จสรรพแล้วจึงหัน
ไปมองหน้าอดีตเจ้านายที่มองเธอด้วยสายตาแปลกๆ
คงแปลกใจละสิที่วันนี้เธอไม่หงอให้เขาเหมือนแต่ก่อนแล้ว
“เรื่องหนีออกจากบ้าน น้องหนึ่งไม่เคยท�ำค่ะ เมื่อตอนอยู่กับพี่ฤดี
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แกอาจเป็นเด็กแข็งอยู่สักหน่อย แต่ก็อยู่ในโอวาท...ถ้าเรามีเหตุผลกับแก”
ชื่นจิตพูดกระทบกระเทียบดามพ์เล็กน้อยจนเขาชักสีหน้าใส่ ก่อนถามต่อ
“คุณทะเลาะอะไรกับน้องหนึ่งคะ น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ คุณฉลวยบอกฉันว่า
น้องหนึ่งขึ้นไปท�ำลายห้องนอนคุณก่อนหนีไปด้วย”
ดวงตาคมเหลือบมองคนถามแล้วเมิน เขาไม่มีวันบอกหรอกว่า
ทะเลาะกันด้วยเรือ่ งของเธอ เดีย๋ วแม่คนนีจ้ ะได้ใจถ้ารูว้ า่ ตัวเองส�ำคัญส�ำหรับ
ไอ้ลูกไม่รกั ดีของเขาแค่ไหน
“ก็ไม่ใหญ่อะไร แค่บอกว่าจะให้มันไปเรียนโรงเรียนประจ�ำ จะได้โต
และมีความรับผิดชอบมากขึ้นก็เท่านั้น”
ชื่นจิตพยักหน้า ยอมเชื่อค�ำปดของดามพ์อย่างไม่คิดอะไรมาก “ถ้า
อย่างนั้นตอนคุณไปรับน้องหนึ่ง กรุณาช่วยเคลียร์เรื่องนี้ด้วย คุณได้เสนอ
ความคิดของคุณออกไปแล้ว และน้องหนึง่ ใช้การอาละวาด การหนีออกจาก
บ้านเป็นค�ำตอบแล้วว่าจะไม่ยอมไปเรียนโรงเรียนประจ�ำเด็ดขาด คุณต้อง
บอกน้องหนึ่งให้กลับมาสู้ปัญหา ไม่ใช่หนีปัญหา”
ดามพ์ท�ำหน้าเบื่อและหงุดหงิด การพูดจาประสาดอกไม้ไม่ใช่นิสัย
เขา เขาเป็นคนแข็งกร้าว เด็ดขาด ไม่เคยอ่อนให้ใคร
“ในเมือ่ เธอรูว้ า่ ควรพูดกับอาทิตย์ยงั ไง เธอก็ไปตามมันมาสิ เดีย๋ วฉัน
พูดผิดหูมันก็เตลิดไปอีก ขี้เกียจตาม”
“คนเป็นพ่อเป็นแม่ขี้เกียจไม่ได้ค่ะ เพราะหน้าที่ของพ่อแม่คือการ
ประคับประคองลูกให้เติบโตอย่างงดงาม” ชื่นจิตสอน ตามด้วยการท้าทาย
“คุณเป็นผู้บริหาร สามารถปกครองพนักงานเป็นร้อยๆ ชีวิตได้ แต่
ไม่สามารถปกครองลูกคนเดียวได้เหรอคะ คุณจะบอกว่ายอมแพ้เด็กอย่าง
น้องหนึ่งอย่างนั้นเหรอคะ”
“ไม่ได้ยอมแพ้ แต่รำ� คาญ”
“คนเป็นพ่อเป็นแม่รำ� คาญลูกไม่ได้ค่ะ”
“ท�ำอย่างโน้นก็ไม่ได้ ท�ำอย่างนี้ก็ไม่ดี เธอติฉันทุกอย่าง ต่อว่าฉัน
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ฉอดๆ เก่งขนาดนี้แล้วท�ำไมสอนลูกฉันให้เอาดีไม่ได้ รู้ไหมว่าที่ฉันไล่เธอ
ออกเพราะอะไร ก็เพราะว่าเธอดัดสันดานไอ้หนึ่งมันไม่ได้น่ะสิ โธ่...ท�ำเป็น
พูดดี พูดน่ะง่าย แต่เธอก็ทำ� ให้ไอ้หนึ่งมันเอาดีไม่ได้เหมือนกัน”

