
ร่างสูงโปร่งในชุดเชิ้ตขาวสาวเท้าเข้าไปในวอร์ดของตึกกุมารเวช 
ใบหน้าหล่อเหลาของคนที่มีส่วนสูงกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตรเช่น

นายแพทย์ปุริม หรือหมอปุณณ์ ก้มมองแฟ้มไอพีดีในมือเพื่อย้อนดู

ประวัติการรักษาของคนไข้ในการดูแล นิ้วเรียวขาวสะอาดที่มีปล้องข้อนิ้ว

แข็งแรงเปิดแฟ้มในมือไปมาก่อนจะปิดกลับไปอีกครั้ง เขาส่งแฟ้มคืนให้

พยาบาลผู้ช่วยที่เดนิตามมาด้านหลงั แล้วรบัเสื้อกาวน์สชีมพอู่อนซึ่งเป็นชุด

กาวน์ประจ�าวอร์ดเดก็มาสวมใส่

“ผูป่้วยมภีาวะท้องอดืตั้งแต่ก�าเนดิ มอีาการท้องผกูสลบัท้องเดนิจาก

ล�าไส้อักเสบร่วมด้วย ผมเลยท�าแบเรียมเอนิมา๑ก่อนเอกซเรย์ และตัด 

ชิ้นเนื้อล�าไส้ใหญ่ในรูทวารตรวจหาปมประสาท พบว่าสาเหตุเกดิจากความ

๑
ปฐมเหตุแห่งความบ้าคลั่ง

๑ การสวนแป้งแบเรยีม (Barium Enema) เป็นวธิกีารตรวจทางรงัสวีิทยาเพื่อหาความ

ผดิปกตขิองล�าไส้ใหญ่ โดยการสวนแป้งแบเรยีมและลมเข้าทางทวารหนกั จากนั้นจงึท�าการ

เอกซเรย์
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ผิดปกติของล�าไส้บางส่วนที่ไม่มีเซลล์ปมประสาทซึ่งท�าหน้าที่ควบคุมการ

เคลื่อนไหวของล�าไส้ใหญ่ส่วนปลาย วินิจฉัยได้ว่าผู้ป่วยเป็นโรคล�าไส้ใหญ่

โป่งพองครบัอาจารย์” 

เขากล่าวกบัรองศาสตราจารย์ นายแพทย์วงวทิย์ อาจารย์ของเขาซึ่ง

ก�าลงัเดนิน�าหน้าไปทางห้องผู้ป่วย  

“แล้วหมอปุณณ์คิดว่าควรจัดการกับเคสนี้ยังไง” นายแพทย์วงวิทย์ 

ที่เงยีบฟังถามกลบัเพราะอยากทราบความเหน็ อนัเป็นเคสศกึษาของกุมาร

ศลัยแพทย์เช่นปุรมิ

“ใช้วิธีผ่าตัดล�าไส้ส่วนที่ตีบไม่มีปมประสาทผ่านทางรูทวารครับ

อาจารย์ แต่การผ่าตดันี้เป็นการผ่าตดัใหญ่ จงึมคีวามเสี่ยงเรื่องการตดิเชื้อ 

ผมเลยจะป้องกนัด้วยการให้ยาแก้อกัเสบและเตรยีมล�าไส้ของผู้ป่วยก่อน” 

นายแพทย์วงวิทย์พยักหน้าอีกครั้ง “ดีมากหมอปุณณ์ เอาละทีนี้... 

ถงึเวลาแล้ว”

“ครบั?” 

“ยิ้ม”

กล่าวจบคนเป็นอาจารย์หมอซึ่งอยู่ในชุดกาวน์สีชมพูหวานเช่นเดียว

กบัศษิย์กฉ็กียิ้มใจดใีห้ดูเป็นตวัอย่าง แล้วผลกับานประตูเข้าไป ปุรมิผู้นิ่ง

ขรึมและเป็นผู้ชายที่ยิ้มน้อยที่สุดในโลกรีบก้าวตาม ไม่ลืมฉีกยิ้มตามแบบ

อาจารย์ของเขา ซึ่ง ‘ยิ้ม’ นั้นเปรยีบเสมอืนอุปกรณ์การแพทย์อย่างหนึ่งที่

กุมารแพทย์ทุกคนรวมถงึกุมารศลัยแพทย์เช่นเขาต้องมี

“คุณลุงใจดมีาแล้ว!”

เสยีงเจี๊ยวจ๊าวดงัขึ้นภายในห้องผูป่้วยที่เตม็ไปด้วยสสีนัสดใสราวกบั

สวนเด็กเล่น ผนังห้องโดยรอบตกแต่งด้วยรูปสัตว์ต่างๆ ทั้งยีราฟ ช้าง 

กระต่าย ไปจนถึงก้อนเมฆสวยและพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง ปุริมซึ่งเดินตาม

อาจารย์หมอเข้ามาด้านในก้าวไปชดิเตยีงเลก็ภายในห้องที่มหีนูน้อยแก้มใส

นั่งเล่นตุก๊ตากระต่ายตวัเป่ือยๆ อยู ่ข้างเตยีงอกีฝ่ังคอืผูป้กครองของเดก็หญงิ
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ที่นั่งหมอง ดูเหนื่อยล้า ใบหน้าอดิโรย

“เป็นยงัไงบ้างคนเก่ง ยงัเจบ็อกอยู่ไหม”

ปุรมิมองอาจารย์หมอของเขาที่ร้องถามเดก็น้อยตาใส

“เจบ็ค่ะ แต่คุณแม่บอกเดก็ดตี้องอดทน ไม่อย่างนั้นเทวดาจะไม่ลง

มาช่วย”

การตอบโต้และใบหน้าซีดเผือดท�าให้หมอหนุ่มที่เฝ้ามองอยู่สงสาร

เดก็หญงิจบัใจ ขณะที่นายแพทย์วงวทิย์เอยีงตวักลบัมามองลกูศษิย์ รอยยิ้ม

ใจดไีม่จางหายไปจากใบหน้าของอาจารย์ขณะพยกัพเยดิให้เดก็หญงิมองมา

ทางแพทย์หนุ่ม

“งั้นแปลว่าน้องข้าวเป็นเดก็ด ีเพราะเทวดาของหนลูงมาช่วยแล้ว นั่น

ไง...คนนั้น”

เดก็น้อยท�าตาโตแล้วยิ้มแต้ให้ปุรมิ และรอยยิ้มบรสิุทธิ์นั้นเองท�าให้

คนที่ยิ้มรออยู่แย้มยิ้มกว้างตอบอย่างจรงิใจยิ่งกว่าเก่า

“ไม่เป็นไรแล้วนะคนเก่ง” หมอหนุ่มกล่าวแล้วยื่นมือลูบศีรษะเล็กๆ 

“เดี๋ยวกไ็ด้กลบับ้านแล้ว”

การผ่าตัดแก้ไขปัญหาโรคล�าไส้โป่งพองของน้องข้าวขวัญผ่านพ้นไป
และได้ผลเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ ปุริมอยู่คุยกับอาจารย์ของเขา 

แลว้จงึราวนด์วอร์ดไปดอูาการคนไข้หลงัผ่าตดั เมื่อทราบวา่อาการของน้อง

ข้าวขวัญดีขึ้นตามล�าดับเขาก็เบาใจ ชายหนุ่มเดินกลับไปที่ห้องพักแพทย์ 

ทนัททีี่หย่อนตวัลงพงิพนกัเก้าอี้หน้าโต๊ะท�างานกร็ูส้กึได้ถงึแรงสั่นเตอืนจาก

เครื่องมอืสื่อสารที่วางทิ้งไว้ในลิ้นชกั

ปุริมเปิดลิ้นชักหยิบสมาร์ตโฟนขึ้นมาดู ทันทีที่พบว่าคนโทร. เข้า 

ไม่ใช่ใคร แต่เป็นบรุศิร์ เลขาฯ ของ ‘คนข้างบ้าน’ เขานั่นเอง คนเป็นหมอก็

ยอมรบัสาย แม้ไม่อยากรู้เลยกต็ามว่าอกีฝ่ายโทร. มาด้วยเรื่องอะไร

“ครบั”
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นั่นคอืค�าทกัทายที่คนเป็นหมอใช้ส�าหรบัเลขาฯ ของคนข้างบ้าน ทว่า

ปลายสายที่ดังกระหึ่มไปด้วยเสียงเพลงและเสียงโหวกเหวกโวยวายกลับ

ท�าให้ปุรมิขมวดคิ้วทนัที

“หมอปุณณ์คะ!”

“ครบั”

“หมอปณุณ์เลกิงานหรอืยงัคะ!” เสยีงของชายหนุม่ที่ดดัจนเลก็แหลม

ถามกลบัอย่างร้อนรน

“ครบั”

“งั้นช่วยมาที่อารนีาทองหล่อ ๑๐ ได้หรอืเปล่า มาตอนนี้เลยนะคะ มา

ถูกใช่ไหมคะ!”

ปุริมถอนหายใจ แล้วกรอกเสียงกลับไปราวกับเข้าใจค�าขอร้อง

แปลกๆ ของอกีฝ่าย

“อกีแล้ว...หรอืครบั”

“ใช่ค่ะ! หมอมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะหมอ มาก่อนที่ ‘มาดาม’ จะคลั่งไป

กว่านี้ พลสีสส!”

เสียงกระหึ่มของเพลงแนวอิเล็กทรอนิกแดนซ์ท�าให้ร่างสูงในชุดเชิ้ต
ขาวกางเกงสแล็กส์ด�าก้าวลงจากรถพลางขมวดคิ้ว ชายหนุ่มปิดประตูและ

กดรีโมตล็อกรถ ทว่าแทนที่เขาจะเดินเข้าไปในผับอันเป็นต้นก�าเนิดเสียง

อกึทกึครกึโครม กลบัหมุนกายสูงโปร่งไปอกีทาง เป้าหมายคอืร้านซ่อมซ่อ

ซึ่งตกแต่งด้วยไฟสแีดงฉานและหวัควายประดบัเด่นหน้าร้าน

หมอหนุ่มถอนใจแล้วเร่งฝีเท้าเข้าไปในร้าน ‘ยาดองครองใจ’ เสียง

เพลงเพื่อชีวิตดังลอดออกมาด้านนอก พร้อมเสียงเชียร์ของบรรดานักท่อง

ราตรภีายในร้าน ปุรมิไม่รั้งรอจงัหวะการก้าวเดนิให้ช้าไปกว่านั้น เขาเลกิม่าน

ลกูปัดไม้ที่ห้อยระย้าต่างประตรู้านเข้าไป ภายในคอืโถงกว้างที่โล่งสบายและ

อากาศถ่ายเทสะดวก ตกแต่งด้วยเครื่องเรือนไม้หยาบๆ ทั้งหมด เสาสูง
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ชะลูดแต่ละต้นมีตะเกียงเจ้าพายุประดับไว้ ให้กลิ่นอายความเป็นเพื่อชีวิต 

ทว่าสิ่งเหล่านั้นกลบัไม่ได้ดงึดดูสายตาของหมอหนุ่มเลย เพราะบดันี้คนเป็น

หมอก�าลังจับจ้องไปยังร่างคุ้นตาบนเวทีสุดปลายทางของโถงนั้น ร่างของ

หญิงสาวในชุดแบรนด์เนมสวยเนี้ยบตลอดร่าง ทว่าก�าลังควงไมค์อย่าง

เมามันและร้องเพลงด้วยเสียงยานคาง บ่งบอกว่าเธอก�าลังเมาถึงขั้นสุดติ่ง

กระดิ่งแมว

“ที่เดยีวไอ้น้องงง~ คนืนี้พี่จองโต๊ะมุมด้านใน ขอมุมสลวัๆ รู้ตวัว่า

ต้องร้องไห้ ไม่อยากให้ครายเหน็น�้าตา~”

เรียวปากอิ่มที่เปรอะเปื้อนคราบลิปสติกสีแดงเป็นวงกว้างขยับร้อง

ตามท�านองเพลงอย่างออกรส ทว่านยัน์ตาโตคู่สวยที่บดันี้เยิ้มไปด้วยน�้าตา 

คราบมาสคารา และอายไลเนอร์ก�าลงัหลบัพริ้ม คิ้วเรยีวสวยที่เขยีนไว้เสยี

คมกริบขมวดเข้าหากัน บอกถึงความตั้งใจที่คนเป็นเจ้าของเช่นนางสาว 

ตรีประดับ หรือมาดามปริม พยายามเค้นเสียงให้แขกทั้งร้านที่นั่งเชียร์อยู่

ด้านล่างได้ฟัง

“อยากเมาให้พกั รถไม่ได้ขบัจบัแทก็ซี่มา หวัใจพี่โดนหกัหลงั พบพงั

เสยีไม่เป็นท่า พี่เลยจะมาเมาให้กระจายยย~”

ปุริมจ้องมองร่างที่แทบจะเลื้อยไปมาบนเวทีอย่างไร้ความรู้สึก เขา

ถามตวัเองว่าควรท�าเช่นไรกบั ‘ผู้หญงิข้างบ้าน’ คนนี้ เพราะนี่มนัตั้งครั้งที่

ยี่สบิ! ครั้งที่ยี่สบิที่เขาต้องมายนือยูต่รงนี้ เหน็ภาพเมาแล้วเลื้อยแบบนี้ และ

ดูเหมอืนเขาคงต้องเหน็มนัไปอย่างนี้ตลอดชวีติด้วย

“คืนนี้พี่เป็นราชา! ราชันอ๊ก! หัก! แห่งอาณาจักชื่อรักสลายยย~”  

ร่างนั้นยังคงร้องต่อ ยกนิ้วชี้ขึ้นเสมอหน้าแล้วส่ายไปมาประกอบเนื้อเพลง 

“ไม่มมีเหส ีม้ายมหีญงิใด มแีต่เพื่อนใจชื่อว่าสุรา~”

“เฮ!” 

“เอ้าชน!”

“รีบชงไอ้น้อง คืนนี้ไม่กองไม่มีเลิกรา คบคนมันมีแต่ท้อ! คบ
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แอลกอฮอล์มนักว่า! ค�าสั่งราชายกมาอกีแบนนน~”

ไอ้คนบนนั้นของหมอปุริมยังคงร้องต่อพร้อมเสียงเชียร์ของผู้คนใน

ร้าน ก่อนนิ้วเรยีวของฝ่ายนั้นจะชี้กราดไปทั่ว ท�าท่าทางขงึขงัราวกบัตวัเป็น

ราชนัจรงิๆ แล้วยงัท�านิ้วสั่งยาดองเพิ่มตามเพลงอกีด้วย

‘คนืนี้ไม่กองไม่เลกิเหรอ...ห ึฉนันี่ละจะท�าให้แกกองเดี๋ยวนี้!’

แพทย์หนุ่มคิดแล้วสาวเท้าตรงไปยังเวทีซึ่งประดับประดาด้วยไฟ 

สเีขยีว แดง เหลอืง นยัน์ตาคมแสนสงบนิ่งของ ‘ผูป้กครองมาดามปรมิ’ มอง

ไปยงัเวทกีว้าง ถงึแม้บนนั้นจะมเีพยีงหญงิเดยีวครอบครองอยู่ แต่ร่างบาง

กลับไม่ปล่อยให้แต่ละตารางนิ้วหงอยเหงา เพราะเดี๋ยวเธอก็เซไปทางนั้นที

ทางนี้ที ไปพร้อมท่าเต้น ‘สายย่อ’ แสนพิสดารที่คงหาจากที่ไหนไม่ได้อีก

แล้ว

ปุริมขบกรามยามเห็นแขกในร้านที่ดูจะเมามายเช่นกันเดินไปริมเวท ี

ก่อนจะยกแก้วยาดองใบเลก็ซึ่งมยีาดองสนี�้าตาลแก่เตม็แก้วไปให้ตรปีระดบั 

และกรามของชายหนุ่มก็แทบจะแหลกละเอียดลงเดี๋ยวนั้น เมื่อคน ‘เมา

เรื้อน’ รบีเซถลาเข้าไปรบั ก่อนจะยกกรอกปากหมดแก้ว พร้อมเสยีงเชยีร์

เฮลั่นร้านของแขกทุกคนซึ่งท�าตวัเป็นสาวกของเจ้าตวั

แล้วดู! มันยังจะยิ้มแต้ทั้งที่เมาแอ๋ออกอย่างนั้น สองแก้มแดงปลั่ง

เพราะเมาเตม็ที่ แดงเหมอืนหน้าของลุงผกายฤทธิ์ พ่อของมนัตอนเมาไม่มี

ผดิเลย

พอกนัท ีเขาทนดูไม่ได้อกีแล้ว!

ปรุมิเดมิดุ่มๆ แหวกกลุม่นกัท่องราตรทีี่ก�าลงัเต้นอย่างเมามนัเพื่อไป

หยดุยั้งหญงิสาว แต่ละคนถอืแก้วยาดอง ชไูปทางเวทรีาวกบัก�าลงัร่วมฉลอง

ให้ท่าเต้นบ้าคลั่งของตรปีระดบั บรรยากาศภายในร้านคกึคกัและเตม็ไปด้วย

ผูค้นที่เมาปลิ้น ถงึกระนั้นเสยีงหวัเราะและแก้วยาดองแก้วแล้วแก้วเล่ากถ็กู

กระดกกรอกคอทุกคนอยู่เนอืงๆ ณ ที่แห่งนั้นไม่มใีครทะเลาะเบาะแว้งกนั 

มแีต่คอเพื่อชวีติที่มาร่วมดรงิก์ในแบบฉบบั แอ๊ด คาราบาว ทว่าเจ้าของร่าง
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สูงโปร่งก็มีความอดทนพอที่จะขอทางเข้าไป แน่นอนว่าเขายังคงใช้สายตา 

ผูป้กครองจบัจ้องไปที่ร่างของคนบนเวทซีึ่งบดันี้ยงัไม่รูร้้อนรูห้นาว เต้นยกึยกั

หยุกหยิกไม่หยุดหย่อน ที่ส�าคัญดูเหมือนจะยิ่งเพิ่มท่วงท่าพิสดารรุนแรง

กว่าเดมิอกีด้วย

มนัมอีปัเลเวล!

ทว่าการปรากฏตัวของปุริมก็ใช่จะไม่มีใครตื่นตกใจไปเสียทีเดียว 

อย่างน้อยกม็อียูส่องหน่อที่ยนืท�าหน้าบอกบญุไม่รบัอยูร่มิเวท ีประกอบด้วย

ชายเทยีมสองคน บุรศิร์และธนกิ เลขาฯ และเพื่อนร่วมงานของคนบนเวที

ที่แพทย์หนุ่มก�าลงัปรามาสอยู่ในใจ

“เจ้บี๋! หมอปุณณ์มานู่นแล้ว”

ธนกิซึ่งเป็นคนแรกที่เหน็แพทย์หนุ่มรบีเรยีกชายหนุ่มอกีคนให้หนัดู 

บุริศร์ซึ่งก�าลังสูดยาดมแก้อาการวิงเวียนเพราะเห็นสภาพเจ้านายบนเวทีรีบ

หนัไปทางปรุมิ เมื่อพบคนที่รอคอยเข้าจรงิๆ กว็ิ่งโร่เข้าไปหาพร้อมน�้าตาปริ่ม

ขอบตา

“หมอปุณณ์คะ หมอปุณณ์ช่วยบี๋ทเีถอะค่ะ”

ชายหนุ่มร่างสูงสวมสูทสสีดรบีถลาเข้ามาเกาะแขนคนเป็นหมอ เป็น

เหตุให้กระเป๋าแอร์เมสเบอร์กินราคาหลายแสนกวัดแกว่งกระทบร่างปุริมที่

ยนืนิ่งเป็นภูเขาหนิ ทว่าบุรศิร์ไม่คดิสนใจ ชายหนุ่มหน้าใสที่ดูหน้าสวยกว่า

ผู้หญิงเริ่มพูดถึงสิ่งที่อัดอั้นมาตลอดตั้งแต่คนเป็นนายได้รับสายบอกเลิก

จากแฟนหนุ่มคนที่ยี่สบิ

“ตั้งแต่คณุตรนัโทร. มาถอนหมั้น มาดามกค็ลั่งเกนิกว่าที่บี๋จะกอบกู้

ได้ นี่นางขึ้นไปบนเวทตีั้งแต่ห้าโมงเยน็ บี๋จะพากลบัคอนโดกแ็ผลงฤทธิ์ใส่ 

พรุง่นี้เช้ามปีระชมุใหญ่ที่บรษิทัด้วย ขนืเป็นอย่างนี้ต่อไป โพรเจกต์ที่มาดาม

ตั้งใจทุ่มสุดตวัหลุดมอืไปแน่นอน ฮกึ! โฮ~~”

ค�าพูดของบุริศร์อาจดูเหมือนไม่ได้รับความสนใจใดๆ จากปุริม 

เพราะชายหนุ่มท�าเพียงยืนนิ่ง นัยน์ตาด�าขลับจับจ้องแต่ร่างที่ยังคงเต้น 
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รดูเสากระเด้าลมอยูบ่นเวท ีแต่เลขาฯ หนุม่เช่นบรุศิร์เชื่อว่าหมอหนุม่ได้ยนิ

ทุกค�าที่เขากล่าวไป ที่ส�าคญัเขาโล่งใจแล้ว เพราะเมื่อหมอปุรมิมา ปัญหา

ทกุอย่างย่อมคลี่คลาย รวมถงึฤทธิ์เดชของนางพญาแห่ง ‘บรษิทัคย์ีนวิเอจ’ 

ด้วย

ปรุมิผละจากบรุศิร์ ขายาวๆ ของเขาก้าวเข้าไปใกล้เวท ีผู้คนรอบข้าง

เหมอืนจะรบัรูถ้งึบุคคลที่ขงึขงัและไม่มอีารมณ์ร่วมด้วย จงึเริ่มหยดุเต้นและ

หนัมอง ทว่าคนบนเวทซีึ่งเป็นต้นเหตุทั้งหมดยงัคง...

“ต้มย�ากุ้ง! ยิ้มเยาะ! หวัเราะเย้ย! เนื้อออ...แดดเดยีว! เอื้อนเอ่ย! 

สมน�้าหน้า!”

เจ้าตวัยงัคงร้องถงึเนื้อแดดเดยีวและต้มย�ากุง้อยู ่ทว่าคราวนี้น�้าตาที่

หยดุไหลไปนานกลบัเริ่มไหลอาบสองแก้มอกีครั้ง ท�าให้คราบเหนยีวๆ ด�าๆ 

ของเครื่องส�าอางที่แห้งกรังในตอนแรกไหลเยิ้มจนดูคล้ายเลดี้กาก้าตอน

เปียกฝน

“อยากตะโกนดงัๆ กลางร้านเหล้า! ว่าโคตรโศกโคตรเศร้าเคล้าเหลอื

แสน” 

มือบางยกแก้วยาดองแก้วใหม่ขึ้นเหนือหัว ก่อนจะตะโกนสุดเสียง

ด้วยอาการเมาแอ๋ 

“เฮ้ย อ้ายน้อง! หนุ่มบ่าวขอเหล้าแบน! อกึ! ดื่มให้โลกที่ขาดแคลน 

คน! จรงิ! ใจ!~~”

“ปรมิ!”

เสยีงเรยีกชื่อที่แสนคุน้หซูึ่งดงัในจงัหวะที่ดนตรกี�าลงัเบาลง ท�าให้คน

แทบไร้สติสตังอย่างตรีประดับชะงักแล้วปรือตามองอย่างยากล�าบาก ภาพ

ที่เธอเห็นท่ามกลางบรรยากาศมืดสลัวคือชายหนุ่มร่างสูงโปร่งในชุดเนี้ยบ 

กริบตั้งแต่หัวจดเท้า ใบหน้าคุ้นเคยมองเธอดุๆ นัยน์ตาคู่คมนั้นมีพลัง 

บางอย่างท�าให้เธอต้องยอมเชื่อฟังเสมอ

พลันสมองที่มึนชาเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ของหญิงสาวก็ถูกกระตุ้น
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ด้วยคนส�าคญัตรงหน้า

เธอจ�าได้...จ�าได้ดเีชยีวละ ว่าคนที่เรยีกชื่อเธอคนนี้คอืใคร

หญงิสาวสะอกึแล้วยิ้มกว้าง เธอยกมอืชี้ไปยงัปุรมิราวกบัจะบอกว่า 

‘ฮั่นแน่ะ! มาด้วยเหรอจ๊ะ’ ก่อนจะตะโกนสดุเสยีงร้องเรยีกคนที่ยนืมองเธอ

อยู่

“พ่อจ๋าาา”

ร่างแบบบางในชุดเดรสหลุดลุ่ยกระโดดถลาเข้าหาคนที่เธอเห็นว่า 

เป็นพ่อซึ่งความจริงก�าลังนอนให้พัดลมเป่าโสร่งเปิดอยู่ที่บ้าน แพทย์หนุ่ม 

ที่จู่ๆ  เหน็คนบนิถงึกบัท�าอะไรไม่ถูก รบีวิ่งเข้าไปรบัหญงิสาวทนัท ีแขนเรยีว

ของเธอโอบกอดร่างสูงของเขาเอาไว้ สองขาเกี่ยวกระหวดัรดัเอวสอบอย่าง

แนบแน่นและรุนแรง ใบหน้าที่ล้อมกรอบด้วยเส้นผมยุ่งเหยงิเนื่องจากเต้น

สะบัดหัวมาตั้งแต่เย็นกดจมลงบนแผงอกกว้างซึ่งมีกลิ่นเย็นสะอาดแสน 

คุ้นเคย ในครานั้นเอง ร่างของคนเมาเรื้อนกเ็ริ่มสะท้าน เสยีงสะอกึสะอื้น 

ดงัขึ้นแนบอกของปุรมิ

อกที่ท�าให้เธอรู้สกึได้ว่า...เธอถงึบ้านแล้ว

“ฮกึ! ฮอื...พ่อจ๋า หนูอกหกัอกีแล้ว โฮๆ”

ปรุมิซึ่งใช้สองมอืช้อนขาหญงิสาวเอาไว้ถอนหายใจ เขาก้มกระซบิใกล้

ใบหน้าของคนที่กอดเขาแน่นแล้วกระชบัร่างเธอให้แนบตวัยิ่งกว่าเก่า

“ฉนัไม่ใช่พ่อแกซะหน่อย”

กล่าวจบคนที่ตั้งใจมาก�าราบก็อุ้มหญิงสาวออกจากร้าน ไม่ลืมรับ

กระเป๋าแอร์เมสเบอร์กนิของตรปีระดบัที่เลขาฯ เช่นบุรศิร์ส่งมาให้

ปุริมพยักหน้าให้สองหนุ่ม ทิ้งให้บุริศร์และธนิกยืนถอนหายใจมอง

ตามตาละห้อยพลางเอ่ยพมึพ�า

“ถ้าฉนัเป็นมาดาม...ฉนัจะเอาเพื่อนเป็นผวัให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย”

ธนิกพยักหน้าอย่างเคลิบเคลิ้มตามค�าพูดของอีกฝ่าย ยืนมองส่ง

คนในหวัข้อสนทนาทั้งสองไปจนสุดสายตา



รถเรนจ์โรเวอร์อีโวคสีเงินยวงพุ่งทะยานออกจากซอยทองหล่อ 
๑๐ ตรงสูถ่นนเอกมยั ปรุมินั่งหน้านิ่งประจ�าต�าแหน่งคนขบั สายตาจ้องมอง

ถนน ทว่าสองหูกลบัจดจ่ออยู่ที่เสยีงร้องของคนข้างกาย

“ฮอืๆ พ่อจ๋า ไอ้ตรนัมนัทิ้งหนู พ่อเอาปืนไปยงิมนัเลยนะพ่อ!”

ไม่ว่าเปล่า แขนเรียวยังเอื้อมไขว่คว้าแขนของชายหนุ่ม เขย่าบ้าง 

กระชากบ้างสลบักนัไป

“เลกิครวญครางซะท ีก่อนที่ฉนัจะตแีก”

ตรปีระดบัที่โดนพ่อดเุริ่มเบะปากร้องไห้อกีรอบ ความนอ้ยเนื้อต�่าใจ

จากฤทธิ์สุราท�าให้หญงิสาวกลายเป็นเดก็หกขวบที่รบัไม่ได้เมื่อโดนพ่อดุ 

แต่เดี๋ยว...นั่นมนัพ่อเธอที่ไหนกนัเล่า!

“ท�าไมพ่อพูดกับหนูงี้ ไหนพ่อว่าหนูเป็นดวงยิหวาของพ่องาย พ่อ 

พูดเซ่!”

“ปล่อยคอเสื้อฉนั...แล้วกลบัไปนอนอย่าได้กระดกิ”

“พ่อมีเมียใหม่แล้วใช่มะ ฮึก...พ่อจะทิ้งหนูอีกคนแล้ว ฮือๆ พวก

๒
ดวงยิหวาของพ่อ
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ผู้ชายกแ็บบนี้ เหมอืนกนัหมดทั้งโลก! หนูจะ...หนูจะ...อกึ!”

หมอหนุ่มที่ง่วนอยู่กับมือไม้ซึ่งเกาะเกี่ยวแขนเขาเป็นพัลวันหันมอง

หญงิสาวข้างตวัที่ท�าเหมอืนจะอาเจยีนออกมา

“หยุดนะ อย่าได้อ้วกในรถฉนัเชยีว”

คนรกัรถ คนรกัสะอาด ซ�้ายงัเป็นคนดุเอ่ยขึ้นทนัท ีทว่าตรปีระดบั

จะฟังหรอืกเ็ปล่า เพราะบดันี้สิ่งปฏกิลูในร่างกายของเธอถูกขย้อนออกมาจ่อ

ที่คอหอยเรยีบร้อยแล้ว

ปรุมิมองปฏกิริยิานั้นตาโต เขารบีเปิดไฟขอทางแลว้จอดรถ ก่อนจะ

หันไปชี้หน้าจอมวุ่นวายในชีวิตซึ่งก�าลังเบิกตาโตท�าแก้มป่องใส่เขาเช่นกัน 

เหมอืนจะบอกว่าเธอห้ามมนัไม่ได้จรงิๆ

“หยุด! กลนืมนักลบัเข้าไป ปรมิ...กลนื!”

จะด้วยเสียงขรึมหรือเพราะสติกลับมาเพียงแวบหนึ่งก็ตาม ตรี-

ประดับกลืนเจ้าของเหลวนั้นกลับลงคออย่างยากล�าบากแล้วทิ้งตัวนอนแผ่

ไปบนเบาะ ในขณะที่คนใจหายใจคว�่าเช่นปรุมิมองหญงิสาวอย่างไม่ไว้วางใจ

ครู่ใหญ่

ทว่าในนาทีสุดท้ายที่ชายหนุ่มก�าลังจะเอี้ยวตัวกลับไปขับรถ ร่าง

แบบบางของตรปีระดบักพุ่็งตวัขึ้นนั่งอกีครั้ง ด้วยความว่องไวของนายแพทย์

ซึ่งมสีญัชาตญาณการตดัสนิใจในเวลาคบัขนัเป็นเยี่ยม ชายหนุ่มคว้ากระเป๋า

แอร์เมสที่วางเอียงกระเท่เร่อยู่บนเบาะหลังขึ้นมา แล้วดันไปตรงหน้าหญิง

สาวซึ่งรบีคว้ากระเป๋าแสนรกัแสนหวงของตนเอาไว้อย่างเตม็ใจ

“อ้วกกก!”

นารีร�าพึง พญาเสือโคร่ง ช้างกระทืบโรง และถั่วลิสงอีกนิดๆ 

หน่อยๆ ที่ตรีประดับกินไปเมื่อหัวค�่าพุ่งพรวดลงไปในกระเป๋ายี่ห้อหรูจน

แทบจะล้นปริ่ม เสยีงอาเจยีนยงัดงัต่อไปอกีพกัใหญ่ ส่วนปุรมินั้นหรอื...

เขานั่งมองหญงิสาวด้วยสหีน้าไร้อารมณ์สุดๆ
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ประตูเลื่อนร้านสะดวกซื้อเปิดออกพร้อมร่างสูงโปร่งของปุรมิที่ถอืถุง
ของร้านเดยีวกนันั้นก้าวออกมา ชายหนุม่เดนิกลบัมาที่รถโดยที่สหีน้ายงัเป็น

แบบเดมิ เขาก้าวกลบัขึ้นรถ ปิดประต ูแล้วมองหญงิสาวซึ่งยงัคงหลบัสบาย

ทั้งที่ท�าภายในรถของเขาเหมน็โฉ่

แพทย์หนุ่มเอื้อมปรบัเบาะไฟฟ้าที่ตรปีระดบันั่งอยู่ให้เอนราบลง จบั

ศีรษะที่เอียงรูดไปกับกระจกตามการเลื่อนของเบาะให้เข้าที่ ก่อนที่เขาจะ

หยิบแผ่นเช็ดเครื่องส�าอางออกมาจากถุงข้าวของที่เพิ่งไปซื้อมา เริ่มเช็ด

ท�าความสะอาดใบหน้าให้หญงิสาว ไม่ว่าจะเป็นคราบอ้วกตรงมมุปาก คราบ

ลปิสตกิที่เบลอเลอะรอบปากตั้งแต่ใต้จมูกถงึคางเรยีว และคราบมาสคารา 

อายแชโดว์ อายไลเนอร์ รวมถงึรองพื้นแสนหนาที่แม่ตวัดโีบกเอาไว้แบบจดั

เตม็

“อื้อ...อะไรเปียกๆ เนี่ยพ่อ”

“อยู่นิ่งๆ!”

ตรีประดับขมวดคิ้วเมื่อตามใบหน้าและล�าคอถูกความเย็นบางอย่าง

ไล้ผ่านเบาๆ เธอพยายามปัดป้องและดนัเจ้าสิ่งนั้นออกไป แต่สดุท้ายกโ็ดน

คนที่เธอคิดว่าเป็นบุพการีหักนิ้วเบาๆ ราวกับจะบอกว่าถ้าเธอไม่นิ่งตามค�า

เตอืน เขากจ็ะท�าแบบนี้เรื่อยไป

หญิงสาวขมวดคิ้วและเบะปากอีกครั้ง ก่อนความง่วงจะท�าให้เธอ 

หลบัไปอย่างรวดเรว็

ตลอดเวลาที่เช็ดเครื่องส�าอางให้หญิงสาว คนเป็นหมอก็ยังคงวาง

สีหน้านิ่งสนิทแบบเดิม ทว่าเขากลับท�าทุกอย่างอย่างรวดเร็วคล่องแคล่ว 

ราวกบันี่มใิช่ครั้งแรกที่ต้องมาดูแลคนหมดสภาพคนนี้

ใช่แล้ว...กน็ี่มนัตั้งครั้งที่ยี่สบิ

ครั้งที่ยี่สบิที่เขาต้องมาเหน็ตรปีระดบัอกหกัแบบนี้

ครั้งที่ยี่สบิที่เขาต้องมาหอบคนเมามายกลบับ้าน

ครั้งที่ยี่สบิที่เขาต้องมองเหน็เธออ้วก เหน็การนอนตดัพ้อ ถกูเข้าใจผดิ
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ว่าเป็นพ่อ และสุดท้าย...เหน็น�้าตา

ทั้งที่ปกติหญิงสาวไม่ใช่คนดื่มหรือเที่ยวกลางคืนเลยด้วยซ�้า ตรี-

ประดบันบัว่าเป็นคนที่รูห้น้าที่ของตวัเองในระดบัที่คนอย่างเขายงันบัถอื เธอ

เป็นคนเก่ง หัวไว มีความสามารถและมีความมั่นใจ แม้จะมีความคิด

ผดิแผกจากชาวบ้านไปบ้าง แต่นั่นมนักค็อืวสิยัของคนเป็นครเีอทฟิมใิช่หรอื 

หญงิสาวไม่เคยเหลวไหลจนเสยีงานเสยีการ ทว่าเธอมกัจะนอตหลดุอย่างนี้

ทุกครั้งที่มเีรื่องความรกัเข้ามาเกี่ยวข้อง...

หลุดทุกครั้งที่คนรกัของเธอตดัรอนความสมัพนัธ์

หมอหนุม่คดิในจงัหวะสุดท้ายที่เขาใช้แผ่นท�าความสะอาดเชด็ใบหน้า

ให้ตรปีระดบัเสรจ็ นยัน์ตาคมของคนที่นิ่งสงบมาตลอดจ้องมองใบหน้าของ

คนข้างบ้านซึ่งพ่วงต�าแหน่ง ‘คนในครอบครวั’ มาด้วย

ใบหน้าของคนหมดสภาพยังคงเห่อแดงเพราะพิษแอลกอฮอล์ที่หลง

เหลืออยู่ เปลือกตาใต้คิ้วสีอ่อนปกปิดนัยน์ตากลมโตเอาไว้ มันปิดสนิท

ราวกบัเธอก�าลงัหลบัลกึและคงไม่ตื่นขึ้นมาอกีแล้ว จมกูได้รปูไมโ่ดง่เกนิไป 

ไม่เล็กเกินไป มีปลายเชิดเล็กน้อยบอกอุปนิสัยของลูกสาวเพียงคนเดียว 

เรียวปากอิ่มสีซีดมีสีชมพูระเรื่อซ่อนอยู่ภายใน กลีบปากอบอุ่นที่ครั้งหนึ่ง

เมื่อนานมาแล้ว...

เขาเคยครอบครองและได้สมัผสัมนั...

“หึ อย่างแกน่ะไอ้ตรัน ไม่มีวานเชิดชูเกียรติวงศ์ตระกูลได้เป็นอัน

ขาด!”

ทวา่จู่ๆ  การขยบัอย่างกะทนัหนัของคนถูกจ้องกท็�าให้ปรุมิชะงกั เขา

หยุดความคิดเรื่อยเปื่อยที่มักผุดขึ้นในใจเสมอเวลาตัวเขาเสียการควบคุม 

ก่อนจะกลบัไปนิ่งคดิเรื่องบางอย่างพลางปรายตามองคนเมาที่เริ่มชี้โบ๊ชี้เบ๊ไป

ทั่วรถ

“สภาพแบบนี้...กลบั ‘บ้านเรา’ กแ็ล้วกนั”

เขาตัดสินใจเอียงตัวเข้าไปใกล้หญิงสาว คาดเข็มขัดนิรภัยให้ แล้ว
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ขบัรถออกไป

เสียงกีตาร์โปร่งตัวเก่าดังลอดออกมาจากบ้านสไตล์คอนเทมโพรารี
ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ เสียงที่ฮัมเบาๆ ไปตามท�านองเพลงเศร้ามีแววอาทร

คล้ายก�าลังร�าพึงร�าพันถึงใครบางคนที่จากไปไกลแสนไกล นัยน์ตาด�าขลับ

ของผูบ้รรเลงและขบัร้องเช่นผกายฤทธิ์มแีววอ่อนล้า ขณะเหม่อมองผู้หญงิ

ในกรอบรูปซึ่งแขวนอยู่ห่างออกไปบนผนงับ้าน 

การจากไปของหทัย ภรรยาแสนรัก น�าพาความเศร้ามาสู่จิตใจของ

อดีตมือกีตาร์วง ‘เพื่อนชีวิต’ วงดนตรีแนวคันทรีของไทยซึ่งมีชื่อเสียง 

โด่งดงัเมื่อยี่สบิกว่าปีก่อน ทว่าขณะเดยีวกนักบัที่ความเศร้าจากการสญูเสยี

แทรกเข้ามาจนใจของเขาแทบด้านชา ความสุขน้อยๆ ที่ชื่อว่า ‘ตรปีระดบั’ 

กล็มืตาดูโลกและท�าให้ผกายฤทธิ์ยิ้มได้ทั้งน�้าตา 

ชายวยัเฉยีดห้าสบิเหลอืบมองกรอบรปูอนัเลก็ที่ตั้งอยูข้่างตวั ใบหน้า

กลมแป้นของเด็กหญิงตรีประดับ แก้วตาดวงใจของเขาก�าลังส่งยิ้มสดใส

กลับมาให้ ลูกสาวแสนรักที่เกิดมาด้วยความไม่พร้อมเพราะทั้งพ่อและแม่

ยงัอยู่ในวยัเรยีน ทว่าเขาและหทยักย็นิดทีี่จะเกบ็เดก็น้อยไว้ ตวัเขาออกจาก

โรงเรียนเพื่อหาเลี้ยงภรรยาและลูกในท้องด้วยอาชีพนักดนตรีในร้านเหล้า 

อนัเป็นสิ่งเดยีวในชวีติที่คนเหลวแหลกอย่างเขาท�าได้ 

ทว่าหลงัเก้าเดอืนแห่งการเปลี่ยนแปลง ครรภ์น้อยนั้นกลบัพรากเอา

ลมหายใจของหทัยไป แม้จิตใจของนักดนตรีหนุ่มจะอ่อนแอ อยากปลด

ระวางสงัขารตามภรรยาไป ทว่าสญัญาใจที่ลั่นเอาไว้ว่าจะอยู่เพื่อดแูลลกูสาว

ตัวน้อยท�าให้คนเป็นพ่อกัดฟันทน เขามุ่งหน้าสู่การเป็นนักดนตรีมืออาชีพ 

ออกทัวร์คอนเสิร์ตกับเพื่อนๆ ในวงเพื่อหาเงิน เก็บหอมรอมริบและเลิก

ส�ามะเลเทเมา ทั้งหมดนั้นกเ็พื่อให้ตวัเองเป็นผู้เป็นคน เพื่อสร้างอนาคตให้

ลกูสาว หลงัจากตรปีระดบัเรยีนจบคณะที่ใฝ่ฝัน เขากป็ระกาศวางมอื กลบั

มาใช้ชีวิตเรียบง่าย เพื่อให้ตนมีเวลาว่างเฝ้ามองการเติบใหญ่ของลูกสาว
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เพยีงคนเดยีว

ในชวีติของผกายฤทธิ์มตีรปีระดบัเป็นเหมอืนความชื่นใจของเขา เป็น

ความสขุที่เขาไม่ต้องการสิ่งใดมาเตมิเตม็ ยี่สบิกว่าปีที่เขาสญูเสยีภรรยาและ

แม่ของลกู นกัดนตรรีุน่เก๋าไม่เคยมหีญงิใดข้างกายอกี เสอืถอดเลบ็ได้ถอด

คมเขี้ยวไปตั้งแต่รูต้วัว่ามลีกู และมนัคงเป็นอย่างนั้นต่อไปจนกว่าจะถงึเวลา

ที่เขาได้ไปพบหทยั...หวัใจดวงแรกของเขา

คนเป็นพ่อยกรอยยิ้มมมุปากขึ้นอย่างน้อยครั้งที่ใครจะได้เหน็ แต่มนั

กลับถูกบดบังด้วยหนวดซึ่งตัดแต่งไว้อย่างดี ทว่าขณะที่ผกายฤทธิ์ก�าลัง 

นั่งยิ้มอยูน่ั่นเอง ความคดิทั้งหมดทั้งมวลของเขากห็ยดุลงด้วยเสยีงรถเอสยวูี

สญัชาตอิงักฤษที่แล่นมาจอดหน้าบ้าน

นิ้วมอืเรยีวยาวอย่างคนที่จบักตีาร์มาแทบทั้งชวีติจบัคอเครื่องดนตรี

บนตกัแล้วยกกลบัไปวางตรงขาตั้งโชว์ ร่างสูงของชายวยักลางคนยนืขึ้น

“โฮ่ง!”

แต่ดูเหมือนจะมีคนไวกว่า เพราะบัดนี้เจ้าส้มแสด สุนัขพันธุ์เวลช์

คอร์กีที่นอนหมอบพิงขาผกายฤทธิ์อยู่กลับวิ่งทะยานส่ายหางดุ๊กๆ ไปทาง

ประตดู้านหน้า มนัยนืกระดกิหางอยู่อย่างนั้น ท�าราวกบัจ�าเสยีงรถของผูม้า

เยอืนได้

ผกายฤทธิ์มองกิริยาหมาของลูกสาวแล้วเดินตามไป เอื้อมมือเปิด

ประตูหน้าบ้านเพื่อปล่อยเจ้าหมาตัวกลม ก่อนจะเงยหน้ามองไปยังรถของ

แขกยามวกิาล และภาพที่เหน็กท็�าให้คนที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อ ซ�้ายงัเป็นนกัเลง

เก่าเยน็วาบไปทั้งตวั

ปุริมอุ้มตรีประดับลงมาจากรถอย่างทุลักทุเล เขาพยายามปลุกแม่
ตวัดแีล้ว แต่เหมอืนเธอจะยิ่งเพ้อและตดัพ้อเสยีงดงัเข้าไปใหญ่ ความเป็น

คนไม่ชอบให้เกดิความวุ่นวายและกลวัเสยีงของเจ้าหล่อนจะไปรบกวนใครๆ 

จึงเลือกที่จะอุ้มหญิงสาวลงมาเสียเอง ทว่ายายคนข้างบ้านกลับรีบกระโจน
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เข้าหา ยกขาเกี่ยวกระหวดัรดัเอวสอบของเขาในท่าเดมิ ท�าให้เขาจ�าต้องสอด

มือรับน�้าหนักและกระชับตัวเธอให้แนบแน่นเพราะกลัวเธอจะตกตุ้บลงไป 

แต่เขาลมืคดิไปว่าท่าทางอย่างนั้นออกจะดไูม่ดไีม่งามไปสกัหน่อยในสายตา

ผู้หลกัผู้ใหญ่

โดยเฉพาะในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ก�าลังจ้องเขม็งมา ที่ส�าคัญ 

ยงัเป็นผู้หลกัผู้ใหญ่ที่หวงลูกสาวราวกบัจงอางหวงไข่อกีด้วย!

ปรุมิเดนิเข้าไปหาผกายฤทธิ์ทั้งที่ยงัอุม้ลกูสาวของคนมองไว้ในท่า ‘ลงิ

อุ้มแตง’ เขาไม่ได้หลบเลี่ยงสายตาของอีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อย กลับยังคง

สบตาจรงิจงักระทั่งมาหยดุเบื้องหน้าเพื่อนของพ่อซึ่งเขาเคารพรกัและนบัถอื 

แล้วกล่าวรายงาน

“เมาครบั”

“อมื...อกีแล้วสนิะ”

ผกายฤทธิ์ขานรับเบาๆ โดยที่ยังจับจ้องคนที่เขานับเป็นลูกชายและ

ลูกสาวแท้ๆ ซึ่งยงัเกี่ยวกนัไว้ในท่าลงิอุ้มแตง

ผูช้ายสองคนในส่วนสงูใกล้เคยีงกนัมองหน้ามองตากนัอย่างไม่มใีคร

หลบเลี่ยง ก่อนผกายฤทธิ์จะยิ้มมมุปาก ยกมอืตบไหล่แพทย์หนุ่มอย่างออม

น�้าหนกั แล้วเบี่ยงตวัเปิดทางให้ชายหนุ่มอุม้แม่แตงร่มใบของพ่อจงอางหวงไข่

เข้าไปในบ้าน

ปรุมิวางตรปีระดบับนโซฟาตวัยาวกลางห้อง หญงิสาวท�าท่าเหมอืนจะตื่น
เมื่อคนเป็นหมอแกะมอือนัเหนยีวหนบึออกจากร่างสูงโปร่งของตน

“อื้อ...”

เสยีงครางเบาๆ ดงัออกมาจากเรยีวปากอิ่มของเจ้าของร่างเพรยีวใน

ชุดเดรสตวัสวย ก่อนหญงิสาวจะพลกิกายไปมาด้วยสหีน้าบึ้งตงึ ควานหา

หมอนมาหนุนอิงแล้วนิ่งนอน แพทย์หนุ่มเมื่อเห็นตรีประดับนิ่งลงแล้วก็ 

ตั้งท่าจะลากลบับ้าน แต่พอหนัไปพบผกายฤทธิ์เดนิเข้ามาใกล้พร้อมอ่างน�้า
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และผ้าขนหนูเนื้อละเอยีด เขากห็ยุดเท้าและเฝ้ามอง

“เล่าให้ลุงฟังหน่อย”

เสยีงราบเรยีบดงัขึ้นขณะที่คนรุ่นเก๋ากว่านั่งลงบนโซฟาใกล้กบัลกูสาว 

ปุริมมองคนหน้าดุที่เริ่มบิดผ้าจนหมาดน�้าแล้วเช็ดตามตัวและใบหน้าให้ 

ตรปีระดบั เขายอมนั่งลงบนโซฟาตามอกีฝ่าย เริ่มเล่าสิ่งที่ทราบและสิ่งที่พอ

เดาได้ให้บุพการขีองหญงิสาวฟัง

ผกายฤทธิ์ไม่ได้พูดอะไรครั้นฟังวีรกรรมความอาภัพรักของตรี-

ประดบัจบ เขาท�าเพยีงเชด็เนื้อเชด็ตวัให้ลกูสาวอย่างทะนถุนอม ครานั้นเอง

ที่เปลอืกตาสอี่อนของคนไม่ได้สตเิริ่มขยบั คนเป็นพ่อยั้งมอื นิ่งมองกริยิา

ของลูกที่ดูยงัไม่สร่างเมาเสยีทเีดยีว

ตรีประดับค่อยๆ ลืมตากลมโตมองคนตรงหน้า เมื่อเธอเห็นว่า

ใบหน้าใจดนีั้นคอืบุพการ ีมใิช่คนใจร้ายที่กระทบืหวัใจเธอจนแหลกคามอืก็

เริ่มร้องไห้ หญงิสาวถลาเข้าหาพ่อ ซบไหล่กว้างอย่างคนร่างกายบาดเจบ็ซึ่ง

ต้องการที่หลบภยัสกัแห่งไว้รกัษาตวั

“พ่อ...”

“ว่ายงัไงไอ้หนู”

ผกายฤทธิ์เอ่ยทักลูกสาวที่โตเป็นสาวจนเลยวัยสาวไปแล้ว ทว่าค�า

เรียกที่คนเป็นพ่อใช้เรียกกลับไม่เคยเปลี่ยนไปเลย เขายกมืออุ่นลูบศีรษะ

เลก็ๆ ภายในใจรู้สกึคนัยบิเมื่อเหน็น�้าตาใสๆ ไหลออกมาจากหางตาเธอ

“ฮกึ พ่อ...” หญงิสาวร้องเรยีกผู้เป็นพ่ออกีครั้ง พูดเสยีงสั่นระบาย

ความปวดร้าวในจติใจ “หนูโดนทิ้งอกีแล้ว ฮอืๆ”

ผกายฤทธิ์เขยบิเข้าใกล้ลกูสาว กอดตอบร่างสั่นเทิ้มของอกีฝ่ายคล้าย

ปลอบใจ “มนัท�าอะไร”

“ฮกึ รนัโทร. มาขอเลกิหนู เขาบอกว่าเขาหมดรกัหนแูล้ว ฮอืๆ หมด

รกัอะไรกนั เราสองคนก�าลงัจะหมั้นแท้ๆ ฮอื...หนเูจบ็ตรงนี้จงัพ่อ ไม่มแีผล

แต่ท�าไมหนูเจบ็”
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คนเมามายร้องถามพลางชี้ไปตรงต�าแหน่งหวัใจ สตคิ่อยๆ กลบัมา

แมจ้ะไม่ครบทั้งหมด ถงึกระนั้นน�้าตาใสๆ กย็งัไหลอาบแก้มไมห่ยดุ น�้าตา

ที่เป็นดั่งพยานปากส�าคัญว่าความปวดร้าวได้เคลือบอยู่ทั่วหัวใจเธอ ความ

เมามายกี่สบิดกีรกีไ็ม่อาจพาเธอหนจีากความเสยีใจนี้พ้น

นัยน์ตาวาวโรจน์ของคนเป็นพ่อเหลือบมองไปยังปืนประดับบนผนัง

บ้าน ในสมองนึกถึงตรัน หนุ่มนักเรียนนอกอนาคตไกลที่คบหาดูใจกับ

ลกูสาวของตนมากว่าครึ่งปี คนเป็นพ่อคาดอยูแ่ล้วว่าผู้ชายคนนี้ดูไม่เอาไหน 

นัยน์ตาไม่สบคน ท่าทางเหลาะแหละไม่จริงใจ ซ�้ายังพูดไทยค�าอังกฤษค�า 

ฟังไม่รู้เรื่อง ไม่เคยคดิถูกชะตาตั้งแต่ตรปีระดบัพามาแนะน�าตวัที่บ้าน

‘ไอ้ผู้ชายท่าทางตุ้งติ้งเหมอืนตุ๊ด นสิยัยงัเหมอืนตุ๊ดอกี!’

ทว่าความกรุ่นโกรธเพราะมีคนมาเหยียบย�่าดวงใจกลับชะงักลงหลัง

จากนั้น เมื่อผกายฤทธิ์เหลือบไปเห็นใบหน้าแสนคิดถึงของภรรยาแสนรัก 

ซึ่งยิ้มตอบมาจากกรอบรูป พลันความกรุ่นโกรธของเขาก็เย็นลงหนึ่งระดับ 

จากที่อยากฆ่าอดตีคนรกัของลูกสาวให้ตาย... 

กเ็ปลี่ยนเป็นอยากท�าให้ปางตายแต่ไม่ถงึกบัตายพอ!

ผกายฤทธิ์กอดรัดร่างลูกสาวเมื่อตัดสินใจได้ว่าจะท�าเช่นไรกับอดีต

คนรักของเธอ ทว่าคนเป็นพ่อไม่อยากให้ตรีประดับรับรู้ความคิด จึงปรับ

สหีน้าท่าทาง ยกมอืข้างหนึ่งลูบเส้นผมนุ่ม อกีข้างตบแผ่นหลงัเบาๆ พลาง

ถอนหายใจ

“เฮ้อ ไอ้หนูเอ้ย...โตแล้วนะลูก ท�าไมชอบท�าให้พ่อเป็นห่วงอย่างนี้”

ค�าพูดเบาๆ ที่คล้ายไร้พิษสงใดกลับท�าให้สติที่กระเจิงไปไกลของ 

ตรปีระดบักลบัมารวมกนัในบดัดล

“ทกุครั้งที่เหน็ปรมิร้อง พ่อจะคดิเสมอว่าเป็นเพราะพ่อดูแลปรมิไม่ด ี

ถ้าแม่เขารู้คงจะผดิหวงัในตวัพ่อ พ่อไม่มหีน้าไปพบแม่เขาแล้วลูก”

หญงิสาวสะอกึกบัค�าพดูและน�้าเสยีงเหนื่อยล้าของผูเ้ป็นพ่อ และเธอ

เริ่มรู้สกึผดิ
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ใช่ เธอท�าพ่อเหนื่อยล้ามาหลายต่อหลายครั้ง ทั้งที่เธอโตจนป่านนี้ 

แต่กลับยังสร้างความทุกข์ใจให้พ่อไม่เลิกรา เธอไม่รู้ตัวเลยว่าได้ยัดเยียด

ความทุกข์ใจให้พ่อไปเท่าไร พ่อที่พยายามท�าเพื่อเธอมาทั้งชีวิต พ่อที่เป็น

ผูช้ายแสนดทีี่เธอยกเป็นต้นแบบของสามใีนอนาคต ว่าหากต้องแต่งงานกบั

ใครสักคน ผู้ชายคนนั้นต้องดีได้เท่าพ่อ ต้องรักลูกรักเมีย และมีความ

ซื่อสตัย์ได้เท่าพ่อของเธอคนนี้

หลงัจากที่แม่ตายไป พ่อดูแลเธออย่างด ีพ่อท�าทกุอย่างเพื่อไม่ให้เธอ

ร้องไห้ ทว่าดูตวัเธอส ิเธอกลบัเอาร่างกายที่พ่อถนอมไปส�ามะเลเทเมา เอา

หัวใจที่พ่อรักไปให้คนอื่นเหยียบย�่าและยอมให้ผู้ชายหน้าตัวเมียคนนั้นมี

สทิธิ์เหนอืมนั ท�าไมเธอถงึได้เป็นคนอกตญัญูแบบนี้นะ!

หญงิสาวนิ่งงนัและเลกิร้องไห้ไปแล้ว เธอเหลอืบตาขึ้นมองชายหนุม่

อกีคนซึ่งเธอเพิ่งรูเ้ดี๋ยวนั้นว่าเขาอยูท่ี่นี่ด้วย นยัน์ตาแสนคุ้นเคยของคนตรง

หน้าเต็มไปด้วยรอยต�าหนิ สายตาที่เธอไม่ชอบเลย ไม่ใช่เพราะเธอคิดว่า

ตนเองไม่ผิด แต่เพราะรู้ว่าอีกฝ่ายต�าหนิถูกทุกอย่าง เธอถึงไม่ชอบมัน

อย่างไรเล่า

ตัวต้นเหตุหลบตาปุริมโดยการเบือนหน้าหนี น�้าตาท่วมท้นอีกครั้ง 

เธอสงสารพ่อ อายปรุมิ และนกึโกรธแค้นตรนั ผูช้ายที่หยามเธอ ผูช้ายยอด

แย่พรรค์นั้นมสีทิธิ์อะไรมาท�าให้เธอและพ่อเศร้าเสยีใจ ที่ส�าคญั ไอ้หมอนั่น

มสีทิธิ์อะไรถงึกล้ามาท�าให้เธอขายขี้หน้าต่อหน้าไอ้คุณหมอปุณณ์!

‘ห ึไอ้ตรนั! ไอ้ผูช้ายหน้าตวัเมยี รอบหน้าเจอกนัฉนัจะทบต้นทบดอก

แกให้สาสมเลย!’

คนอารมณ์พลิกคิดปรามาสอดีตคนรักเมื่อหกชั่วโมงที่แล้วในใจ 

แผนการมากมายประดงัขึ้นในหวัของยอดนางพญาแห่งบรษิทัคย์ีนวิเอจ ทว่า

ในขณะที่สองมือเริ่มก�าแน่นจนเส้นเลือดปูดโปน ร่างสีส้มจัดจ้านของสุนัข

พันธุ์เตี้ยแสนคุ้นเคยกลับวิ่งอย่างร่าเริงเข้ามาในห้อง และที่ปากซึ่งเยิ้มไป

ด้วยน�้าลายของมนัคาบวตัถุปรศินาบางอย่างมาด้วย
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แต่เดี๋ยว...นั่นส้มแสดคาบอะไรเข้ามาน่ะ ท�าไมดูคุ้นๆ คล้ายกบัเป็น

ของรกัของหวง...

ตรปีระดบัคดิแล้วผละออกจากอ้อมกอดผูเ้ปน็พอ่ เธอขยี้ตาก่อนจะ

หรี่ตาจ้องมองเจ้าวตัถุปรศินานั้นอย่างตั้งใจ

“เฮ้ย!”



“เฮ้ย!”
สิ่งที่ประจกัษ์ต่อสายตาแทบท�าให้ตรปีระดบัชอ็ก เพราะที่เจ้าหมาตวั

อ้วนกลมคาบเข้ามาหา คือกระเป๋าแอร์เมสแสนแพงซึ่งเธอใช้เวลาถึงสองปี 

กว่าจะเกบ็เงนิซื้อมนัมาได้!

ร่างบอบบางถลาเข้าไปหา ‘รเีบกก้า’ แล้วพยายามแงะมนัออกจากปาก

ที่เปียกเยิ้มไปด้วยน�้าลายของเจ้าส้มแสด ทว่าในขณะที่เธอก�าลงัลบูๆ คล�าๆ 

และตรวจสอบว่าสภาพกระเป๋ายงัคงเดมิอยูไ่หม กลิ่นบางอย่างภายในนั้นก็

กระจายก�าจรออกมาจนต้องรบีเปิดออกดู

“นะ...นี่มนัอะไร!”

ตรีประดับเอ่ยถามเสียงพร่าเมื่อพบว่าภายในนั้นแฉะชื้นไปด้วย

ของเหลวกลิ่นฉนุรนุแรง ตอนนั้นเธอไม่ได้สนใจว่าเครื่องมอืสื่อสาร กระเป๋า

สตางค์ และสมบัติอื่นๆ ที่ใส่ไว้ภายในหายไปไหนหมดแล้ว เพราะ

สติสัมปชัญญะของเธอก�าลังรางเลือน สุดท้ายจึงท�าได้เพียงเงยหน้าที่ซีด

เผือดขึ้นมองพ่อ แล้วเลื่อนสายตาไปที่ปุริมซึ่งเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่ได้ท�า

๓
ขู่



28  l  ม า ด า ม ค า น ท อ ง 

หน้างงงวยเช่นคนอื่นๆ

คนเป็นหมอมองตรปีระดบัที่ยนืแขง็ค้างพร้อมกระเป๋าอ้วกในมอื เขา

เดนิเข้าไปใกล้ ตั้งท่ารอรบัคนที่คาดว่าน่าจะเสยีหลกัในไม่ช้า ใบหน้านิ่งเฉย

ของคนอารมณ์นิ่งมองตอบคนปากสั่นพั่บๆ ก้มมองมอืบางที่ก�าลงัสั่นระรกิ

ขณะรอค�าตอบ ก่อนจะยอมเอ่ยค�าตอบที่หญงิสาวต้องการออกไป

“จ�าไม่ได้เหรอว่าในกระเป๋านั่น...คอือ้วกของแก”

ตรีประดับไม่ได้พูดอะไรหลังจากได้ยินค�าพูดของอีกฝ่าย หญิงสาว

ก้มมองกระเป๋าราคาหลายแสนในมือ กระเป๋าสุดรักที่เธอต้องทารุณตัวเอง 

อดมื้อกนิมื้อเพื่อที่จะได้ครอบครองมนั

“อ้วก... ฉะ...ฉนัอ้วกใส่แอร์เมสขะ...ของฉนั”

และแทบจะทนัททีี่หญงิสาวพูดจบ สตสิุดท้ายที่พยุงร่างกายของเธอ

เอาไว้กห็ลุดลอยออกไปอย่างแท้จรงิ

โครม!

“ปรมิ!”

“ไอ้หนู!”

ผกายฤทธิ์จัดท่านอนให้ลูกสาวเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะดึงผ้าห่มขึ้น
คลมุร่างสลบไสลไม่ได้สตเิพื่อให้ความอบอุน่ นยัน์ตาของคนเป็นพ่อนิ่งมอง

ดวงหน้ายามหลับใหลนั้นอยู่นาน ก่อนความสบายใจที่ได้ลูกกลับบ้านจะ

ค่อยๆ บรรเทา เปลี่ยนเป็นโมโหโกรธาเมื่อนึกถึงตัวต้นเหตุที่ท�าให้ดวงใจ 

ทั้งดวงของเขาร้องห่มร้องไห้ราวกบัเดก็ๆ

‘ฮกึ รนัโทร. มาขอเลกิหน ูเขาบอกว่าเขาหมดรกัหนแูล้ว ฮอืๆ หมด

รกัอะไรกนั เราสองคนก�าลงัจะหมั้นแท้ๆ ฮอื...หนเูจบ็ตรงนี้จงัพ่อ ไม่มแีผล

แต่ท�าไมหนูเจบ็’

เสยีงคร�่าครวญของลกูสาวหวัแก้วหวัแหวนดงัชดัในความรู้สกึ พลนั

เจ้าของนยัน์ตาดดุนักก็�าหมดัแน่น หนัหลงักลบัออกไปจากห้องนอนสหีวาน 
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เมื่อเหน็ปุรมิยนืรออยู่นอกห้องอย่างที่ควรเป็น คนรุ่นเก๋ากเ็อ่ยเสยีงเบา ไม่

แสดงท่าทางใดๆ นอกจากความโกรธเกรี้ยวเตม็พกิดับนใบหน้า

“ไอ้ลูกชาย”

“ครบั คุณลุง”

“มาด้วยกนั!”

กล่าวแค่นั้นผกายฤทธิ์ก็เดินน�าลงบันไดไปโดยไม่หันกลับมามอง

แพทย์หนุ่มอกี และดเูหมอืนปรุมิจะเข้าใจความหมายนั้น จงึหนัไปลอ็กและ

ปิดประตูห้องนอนให้ตรีประดับก่อนเดินตามผกายฤทธิ์ไปด้านล่าง ที่ซึ่ง

เจ้าของบ้านก�าลงัปลดปืนลูกซองประดบับ้านลงมาจากผนงั

“ผมขอจบัมนัสกัประเดี๋ยว หทยั” ผกายฤทธิ์กล่าวกบัภรรยาในกรอบ

รูปราวกับขออนุญาตหล่อน “ขอลั่นมันแค่นัดเดียวเท่านั้น...แค่นัดเดียวก็

เกนิพอ”

ว่าจบบิดาของคนเมามายก็หันหลังเดินดุ่มออกจากบ้านดั่งว่าได้รับ 

ค�าอนุญาตนั้นจากภรรยาแล้ว เขาปีนขึ้นรถฮัมวี่ที่จอดนิ่งอยู่ในที่จอดรถ 

และทนัททีี่ปรุมิตามมานั่งตรงต�าแหน่งข้างคนขบั คนรุน่เก๋ากข็บัเจ้ารถบกึบนึ

น่าเกรงขามสมกบัเจ้าของ ทะยานออกจากบ้านตรงไปยงัที่อยูอ่าศยัของตรนั 

คนที่เกอืบจะได้เป็น...ลูกเขยของเขา

บ้านใจกลางกรงุหลงัสวยเตมิแต่งด้วยสสีนัของไฟในงานปาร์ตรีมิสระ
ซึ่งอยู่ตดิกบัตวับ้าน สาวสวยนุ่งน้อยห่มน้อยหลายสบิคนเต้นยั่วยวนอยู่ใน

สระว่ายน�้าขนาดใหญ่พร้อมถูไถลูบไล้กายแบบบางที่โผล่พ้นบิกินีตัวจิ๋วไป

ดว้ย เหลา่บรุษุซึ่งประกอบไปด้วยหนุม่หล่อไฮโซต่างจ้องมองเหลา่สาวนอ้ย

ที่เจ้าภาพจ้างมาตาเป็นมนั ที่ใจกล้าหน่อยถงึขนาดกระโจนลงสระ ตามไป

ซดันวักนัในน�้าไม่สนหน้าอนิทร์หน้าพรหม

ผกายฤทธิ์ที่เพิ่งมาถึงจุดหมายจอดรถฮัมวี่ขวางทางเข้าออกอย่างไม่

สนใคร ก่อนก้าวลงมาพร้อมปืนลูกซอง เดนิตรงเข้าไปด้านใน ผ่านงานปาร์ต ี



30  l  ม า ด า ม ค า น ท อ ง 

ไมส่นใจว่าเหลา่เพื่อนของคนที่มธีรุะด้วยจะให้ความสนใจต่อการปรากฏตวั

ของขารอ็กรุ่นใหญ่อย่างเขาแค่ไหน

“เฮ้ย! นั่นฤทธิ์วงเพื่อนชวีติใช่หรอืเปล่า ว่าแต่เขามาท�าอะไรที่นี่วะ”

ผู้ชายคนหนึ่งกล่าวขณะคว้าแก้วค็อกเทลมาจากบาร์เทนเดอร์ซึ่ง 

เจ้าภาพของงานเช่นตรนัจ้างมาเป็นกรณพีเิศษ

“ถุย ไอ้วนิ นี่มงึไม่รู้ว่าฤทธิ์เพื่อนชวีติคอืพ่อเมยีไอ้รนัเหรอ”

“เมยีไอ้รนั...คนไหนวะ”

ชายคนเดมิถามอย่างสงสยั กเ็ขาสงสยัจรงิๆ นี่ เพราะตรนั เพื่อน

ของเขามเีมยีคนเดยีวที่ไหน มนัมเีป็นโหล จรงิๆ โหลเดยีวยงัน้อยไปหาก

จะนบัแบบไม่ล�าเอยีง

“กต็้องเป็นปรมิสวิะ แต่จะว่าไปมนัเพิ่งบอกกูตอนบ่ายว่าโทร. ไปขอ

เลกิปรมิแล้ว”

ค�าพดูของเพื่อนท�าเอาชายหนุม่คนแรกร้องอ้อ ก่อนจะท�าเสยีง ‘เหอะ’ 

เมื่อนกึอะไรขึ้นได้ 

“ไอ้โง่นั่นเลกิกบัปรมิเพราะตดิใจยายเบต็ตี้ มนัคดิยงัไงของมนัถงึได้

เลือกผู้หญิงคนนั้นแทนปริมวะ ดูก็รู้ว่ายายเบ็ตตี้ร้ายแค่ไหน นี่ฉันไม่ได้

ตัดสินหล่อนจากหน้าตานะ แต่คนดีๆ ที่ไหนจะคบซ้อนกันลับหลังแฟน

เพื่อนตวัเอง เว้นแต่ยายนั่นจะเป็นโรคจติอ่อนๆ”

“แล้วใครบอกมึงว่าปริมกับเบ็ตตี้เป็นเพื่อนกัน ที่กูรู้คือสองคนนั้น 

ไม่ถูกกนัตั้งแต่มหา’ลยัไม่ใช่เหรอ”

“อ้าว นี่กูตกข่าวอกีแล้วเหรอเนี่ย”

“เออ มงึตกข่าวตลอดแหละ”

ชายหนุ่มคนแรกยักไหล่อย่างไม่เห็นเป็นเรื่องส�าคัญก่อนจะยกแก้ว

คอ็กเทลขึ้นจบิ นยัน์ตามองตามหลงัขารอ็กรุน่เดอะไป ในใจแอบลุน้วา่การ

มาครั้งนี้ของคนผู้นั้นจะน�าพาหายนะใดมาให้เพื่อนจอมเจ้าชู้ของตน

“แปลว่าลุงแกกค็งมาเพื่อกระทบืไอ้รนั”
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“น่าจะเปล่า แกกเ็หน็ว่าเขาถอืลูกซองมาด้วย จะลงแรงกระทบืไอร้นั

อกีท�าไม”

“โหดฉบิหาย เราไปช่วยไอ้รนัมนัหน่อยดไีหมวะ”

“ไม่อะ ฤทธิ์เพื่อนชวีติไม่ใช่แค่ลงุแก่ๆ วยัเกษยีณอย่างที่แกคดิหรอก

นะ ฉนับอกเลย...คนนี้เบื้องหลงัไม่ธรรมดา”

ชายหนุ่มคนแรกเหล่ตามองเพื่อน ยกแก้วค็อกเทลขึ้นจิบอีกครั้ง 

แล้วตอบเสยีงเบา

“อมื...กูเริ่มกลวัแทนไอ้รนัจนเยี่ยวเหนยีวแล้วเนี่ย”

ขณะที่คนด้านนอกลุน้กนัปัสสาวะเหนยีว ในห้องรบัแขกของบ้านหลงั
ใหญ่กลบัร้อนระอุจนเพลงิปรารถนาแทบจะแผดเผาทั้งสองร่างจนมอดไหม้

กลายเป็นจณุ ตรนัไล้รมิฝีปากไปตามซอกคออ่อนนุ่มของตวัทอ็ปเบอร์ตอง

ของคืนนี้ ขณะที่หญิงสาวในชุดบิกินีสีแดงใต้ร่างครางกระเส่าเพราะได้รับ

การปรนเปรอ มือของชายหนุ่มเริ่มปลดเปลื้องเสื้อผ้าของหล่อนออกไป 

ทีละชิ้น ทว่าตอนนั้นเองที่เสียงฝีเท้าหนึ่งดังมาหยุดด้านหลัง พร้อมกับที่ 

ร่างอ่อนของสาวน้อยซึ่งเขาจ่ายไปแพงเหลือเกินเริ่มเกร็งแข็งราวกับพบเจอ

บางสิ่งที่น่าหวาดกลวั

“ว่าไงไอ้ลูกหมา”

เสียงปริศนาที่ดังขึ้นท�าให้ตรันผละออกจากร่างหญิงสาวที่นัวเนียอยู่

ทนัท ีเมื่อหนัไปมองกพ็บผกายฤทธิ์ยนืจงัก้าถอืปืนตั้งท่ารออยู ่เพยีงแค่นั้น

หนุม่จบนอกอย่างตรนักแ็ข้งขาอ่อนยวบ ไถลตกจากโซฟา มอืปากสั่นพั่บๆ 

ยกมอืขึ้นร้องขอชวีติ

“คะ...คุณพ่อ”

ผกายฤทธิ์นิ่งมองตรันที่สั่นงกๆ เพราะหวาดกลัวสิ่งที่อยู่ในมือเขา 

แล้วจงึก้าวเข้าไปใกล้ เลง็ปากกระบอกปืนไปที่กลางหน้าผากอดตีคนรกัของ

ลกูสาว ท่าทางคกุคามนั้นท�าให้สาวน้อยเบอร์ตองรบีเกบ็บกินิขีึ้นแนบอก วิ่ง
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กรี๊ดออกไปด้านนอกอย่างลนลาน และดูเหมอืนเสยีงนั้นจะท�าให้คนในงาน

เริ่มให้ความสนใจจนต้องวิ่งเข้ามาออดูอย่างอยากรู้อยากเหน็

“ว่ายงัไง แกมอีะไรจะสั่งเสยีก่อนตายไหม”

ผกายฤทธิ์ถามเสยีงเหี้ยม ใบหน้าที่ปกตแิม้ไม่แสดงอารมณ์กน่็ากลวั

มากพออยู่แล้วปรากฏรอยยิ้มอ่อนๆ ทว่ากลับดูคล้ายก�าลังแสยะยิ้ม เป็น

รอยยิ้มเหี้ยมเกรยีมที่เล่นเอาตรนัหน้าซดีเผอืดยิ่งกว่าเดมิ

“คะ...คุณพ่อ ประ...ปรมิสบายดหีรอืครบั”

ถามจบตรนักน็กึอยากกดัลิ้นที่พนักนัจนยุง่ของตวัเอง เขาเสยีสตไิป

แล้วหรือไงถึงถามออกไปอย่างนั้น ตรีประดับคงจะฟูมฟายย�่าแย่มิใช่หรือ 

พ่อของเธอถงึบุกมาที่บ้านเขา เอาปืนมาจ่อหวัเขาแบบนี้!

“เป็นค�าถามที่ด ีแต่ค�าตอบ...ดเูหมอืนคนหน้าตวัเมยีอย่างแกจะไม่มี

โอกาสได้อยู่ฟัง”

กล่าวจบผกายฤทธิ์ก็ดันกระบอกปืนไปชิดหน้าผากตรันจนศีรษะ 

ของจอมเจ้าชูแ้หงนเงยไปตามแรงดนั ตอนนั้นเองที่กางเกงตรงหวา่งขาของ

ชายหนุ่มมีน�้าบางอย่างไหลออกมา และมันยิ่งปรากฏเด่นชัดขึ้นไปอีกเมื่อ

ผกายฤทธิ์เลื่อนปากกระบอกปืนไปจ่อบรเิวณเป้าของตรนัแทน

“ดูเหมอืนน้องชายแกมอีะไรอยากจะพูดกบัฉนั”

“มะ...ไม่ครบัคุณพ่อ ไม่...ไม่มจีรงิๆ”

“แล้วท�าไมมันถึงพ่นน�้าลายออกมาอย่างนั้นล่ะ หรือที่แท้มันไม่ใช่

น�้าลาย...แต่เป็นฉี่”

สิ้นค�าว่าฉี่ คนในงานกเ็ริ่มหวัเราะคกิคกัอย่างเหน็เป็นเรื่องตลก ตรนั

อับอายจนอยากวิ่งหนี เขาซึ่งเป็นหนุ่มเนื้อหอมในสังคม พ่วงต�าแหน่ง

นักเรียนจบนอกอนาคตไกล กลับต้องมาเจอเรื่องน่าอัปยศอดสูเช่นฉี่รด

กางเกงกลางงานปาร์ตขีองตน เขาคงถูกใครๆ หวัเราะเยาะไปอกีนาน ไม่ส ิ

คงถกูหวัเราะเยาะไปจนตายมากกว่า ทว่าความกลวักลบัมเียอะจนเขาไม่กล้า

กระดกุกระดกิ ท�าเพยีงนั่งจมบ่อปัสสาวะต่อไปอย่างนั้น จ�าทนให้คนอื่นเขา
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หวัเราะ ดกีว่าให้อดตีว่าที่พ่อตาคดิว่าเขาก�าลงัขดัขนื

“คะ...คุณพ่อ ผม...ผะ...ผมขอโทษ”

รอยยิ้มแสยะของผกายฤทธิ์หายไปจากใบหน้าครั้นได้ยินสิ่งที่ตรัน

พดู ท่าทนีั้นดรูาวกบัเสอืด�าตวัใหญ่ที่หมอบต�่าไม่ไหวตงิเพื่อรอกระโจนปลดิ

ชวีติเหยื่อ

“ตลอดชีวิตการเป็นพ่อของฉัน ถนอมยายปริมยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด 

บนตวัลกูสาวฉนัไม่เคยมแีผลเลยแม้แต่รอยข่วนเดยีว แลว้แกคดิวา่ตวัเอง

มสีทิธิ์อะไรถงึมาท�าให้ลูกสาวฉนัเจบ็”

คนเป็นพ่อเอ่ยถาม เสียงหัวเราะรอบตัวหายไปแล้ว คงเหลือไว้แต่

ความตงึเครยีดกบัสถานการณ์ที่ดูจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

“ผมจะไปขอโทษปรมิ ผะ...ผมจะไปกราบเท้าปรมิครบัพ่อ ผม...ผะ...

ผม...”

ผกายฤทธิ์เลิกคิ้วมองตรันอย่างสนใจในค�าพูดแล้วยิ้มแสยะอีกครั้ง 

เวลาเดยีวกบัที่ปากกระบอกปืนลูกซองจ่อไปที่หน้าผากของตรนั

“คดิว่าฉนัจะปล่อยให้แกมโีอกาสได้ท�าแบบนั้นเหรอ ห.ึ..ขนืปล่อยแก

ไป มหีวงัลูกสาวฉนัใจอ่อนให้แกกนัพอด”ี

ตรันอ้าปากค้างกับค�าพูดที่ดูเหมือนจะไม่ยอมรับการขอโทษจากเขา 

ซ�้ายงัท�าท่าเหมอืนจะขดัขวางหากเขาจะกลบัไปหาตรปีระดบัอกี แต่ยงัไม่ทนั

ที่ตรันจะได้ร้องถามว่าคนตรงหน้าจะเอาอย่างไรกันแน่ เสียงโวยวายกรีด

ร้องจากทางสระว่ายน�้าก็ดังขึ้น พร้อมกับที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจในชุดสีเข้มวิ่ง 

เข้ามาตรงึก�าลงัรอบบ้านของตรนั

ตรันเบิกตาอย่างตื่นตระหนก มองร่างของต�ารวจยศสูงนายหนึ่งที่ 

เดินฝ่ากลุ่มแขกที่ก�าลังแตกตื่นจนดูผิดปกติเข้ามาในห้อง ต�ารวจนายนั้น

ปรายตามองตรนัเพยีงเลก็น้อย ก่อนจะหนัมองผกายฤทธิ์แล้วค่อยๆ ถอด

หมวกออก

“แกปลุกฉนัตอนตสีองอกีแล้วไอ้ฤทธิ์”
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พันต�ารวจเอกพันศักดิ์พูดอย่างติดจะร�าคาญขณะมองเพื่อนสนิทที่

มองตอบอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาว อีกฝ่ายไม่มีสีหน้าขอบคุณด้วยซ�้าที่นาย

ต�ารวจยศสูงอย่างเขายอมแงะตวัเองออกจากเตยีงนอนแสนนุ่มเพื่อเพื่อน

“ไอ้ใหญ่ ยดัข้อหา ‘เพิ่ม’ ให้ไอ้ฉี่แตกนี่ท”ี

“หืม...ยัดกันเลยเหรอ ฉันจะท�างั้นได้ไง มันไม่ถูกต้องนา...” พัน

ต�ารวจเอกพันศักดิ์กล่าวด้วยน�้าเสียงลังเล ทว่าแววตายามมองตรันด ู

เอาเรื่องจรงิจงัตามเพื่อนสนทิ

ยงัไม่ทนัมใีครเอ่ยอะไรต่อ ต�ารวจนายหนึ่งกว็ิ่งเข้ามาในห้องรบัแขก

ด้วยท่าทางรบีร้อนแล้วส่งถุงบางอย่างให้พนัต�ารวจเอกพนัศกัดิ์ เขารายงาน

การตรวจพบสารเสพตดิภายในงานปาร์ตอีย่างจรงิจงั ก่อนจะได้รบัอนุญาต

จากผู้บงัคบับญัชาให้ควบคุมตวัทุกคนในงานไปสอบปากค�าที่โรงพกั

พันต�ารวจเอกพันศักดิ์ถือถุงใสที่มีผงสีขาวบริสุทธิ์ไว้ แล้วชูมันขึ้น

เสมอหน้า

“เล่นน�้าแขง็เยอะขนาดนี้ ไอ้หมอนี่มนัรวยหรอืเจ้าฤทธิ์”

ผกายฤทธิ์ไม่ตอบ เขายงัคงจ้องตรนัพร้อมกบัพูดเสยีงเหี้ยมแบบเดมิ 

“แค่นั้นมนัน้อยไป ยดัข้อหาเพิ่มให้มนัเข้าไปอกี”

พนัต�ารวจเอกพนัศกัดิ์หนัมองผกายฤทธิ์อย่างเริ่มสงสยั ว่าเจ้าหนุ่ม

ที่นั่งจมบ่อฉี่ไปท�าอะไรให้เพื่อนของเขาแค้นเคอืงจนไม่สนถกูผดิ ปกตผิกาย-

ฤทธิ์ไม่ใช่คนอยุตธิรรมแบบนี้เสยีหน่อย

“หมอนี่มันไปท�าอะไรลูกสาวแกหรือไง” คนเป็นเพื่อนถามอย่างพอ

เดาได้

“อมื...มนัเป็นแฟนเก่าของยายปรมิ”

“โอ้ว...”

หลังจากตรันและทุกคนในงานถูกรวบตัวไปสอบปากค�าที่โรงพัก 
ผกายฤทธิ์ก็เดินกลับออกมา ที่นั่นเขาพบปุริมยืนรออยู่ ใบหน้าหล่อเหลา
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ของแพทย์หนุ่มยงัคงสงบนิ่ง มองตอบผกายฤทธิ์โดยไม่พูดอะไรแม้ร่างกาย

ดูคล้ายจะอดิโรยกต็าม

“ตอนที่แกให้ปุณณ์ไปตาม ฉันบอกเลยว่าอยากจะซัดแกให้ตาย 

เพราะนอกจากแกจะหาญกล้ามาใช้ฉัน แกยังใช้หลานอีกคนด้วย แค่งาน

หมอที่ปุณณ์ท�ามันคงยังเหนื่อยไม่พอสินะไอ้ฤทธิ์ ถึงได้ลากมาวุ่นเรื่อง

ลูกสาวแกเพิ่มอกี”

พนัต�ารวจเอกพนัศกัดิ์กล่าวเมื่อเดนิมาถงึตวัแพทย์หนุม่ เขาเอื้อมมอื

ตบไหล่ให้ก�าลังใจนายแพทย์ลูกชายของไกรราช เพื่อนสนิทอีกคนของเขา

และผกายฤทธิ์ ทว่าชายหนุ่มที่ยนืนิ่งอยู่ก่อนกลบัพูดแก้

“ผมเตม็ใจครบัลุงใหญ่”

“นั่น มนัต้องอย่างนั้น” 

ผกายฤทธิ์กล่าวเสรมิค�าปรุมิ แต่ไม่คดิอธบิายต่อว่าอย่างนั้นคอือย่าง

ไหน พนัต�ารวจเอกพนัศกัดิ์พอรู้ความนยัจงึแสร้งท�าเป็นพูดเรื่องอื่นไปเสยี 

ไม่อยากเจาะจงอะไรหากยงัไม่ถงึเวลาอนัควร

“แต่ฉนัสงสยัอยู่อย่างไอ้ฤทธิ์ ว่าแกรู้ได้ยงัไงเรื่องที่เดก็ตรนันั่นมนัมี

ยาไว้ในครอบครอง”

“ฉนัรู้มานานแล้ว เพยีงแต่ไม่ได้บอกใคร”

“แปลว่าแกตรวจสอบปูมหลงัแฟนลูกสาวอกีคนแล้วส ิ มนิ่า ถงึรู้ว่า

ไอ้เดก็นี่มนัค้าด้วย ยงัไงแกกไ็ม่ยอมให้หมอนั่นเลื่อนเป็นลกูเขยอยูด่ใีช่มะ”

“อมื”

นายต�ารวจใหญ่ส่ายหน้าระอา “บอกเลยนะ ยายปรมิมนัจะขึ้นคาน

จรงิๆ กเ็พราะแกนี่ละ แฟนคนไหนๆ แกกใ็ห้คนไปตรวจสอบหมด ความ

ผดิตั้งแต่สมยัพระเจ้าเหายงัสบืจนรู้แล้วตามไปเอาผดิเขาได้”

“ฉนัจะกลบัไปบอกยายปรมิให้ว่า ลุงใหญ่พูดว่าปรมิจะขึ้นคาน”

พันต�ารวจเอกพันศักดิ์ท�าตาโต หมดความเคร่งขรึมไปแล้วเพราะ 

ลูกน้องกลบัโรงพกัไปหมด 
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“อย่าเชียวนะโว้ย ไม่งั้นยายปริมมันมาแหกอกฉันแน่ ลูกแกน่ะมัน

ร้ายยิ่งกว่าเสอื เผลอๆ เกดิมนัแค้นฉนัขึ้นมา ไปพดูใส่ความกบัคณุหญงิว่า

ฉนัมเีมยีน้อย ฉนัได้ตายกนัพอด!ี”

“ประโยคนี้ฉันก็จะเป็นธุระเอาไปบอกยายปริมให้เหมือนกัน แกไม่

ต้องห่วง”

“ไอ้ฤทธิ์!”

ผกายฤทธิ์หวัเราะ เช่นเดยีวกบัปรุมิที่ยิ้มมมุปากครั้นนกึถงึฤทธิ์เดช

ของตรปีระดบั

ในกลุม่เพื่อนสนทิของพ่อเขา ซึ่งประกอบด้วยผกายฤทธิ์ พนัศกัดิ์ และ

ไกรราช พ่อของเขา ล้วนมตีรปีระดบัเป็นหลานสาวเพยีงคนเดยีว ธรรมดา

ของผูช้ายที่จะเอน็ดแูละหวงเดก็ผูห้ญงิเป็นพเิศษ นี่กเ็ช่นกนั เพราะส�าหรบั

ตรปีระดบัแล้ว เธอจะเป็นหลานสาวฤทธิ์มากของบรรดาลุงๆ เสมอ แม้แต่

กบัพ่อของเขาผูซ้ึ่งเคร่งเครยีดเอาแต่โหมงานตั้งแต่ ‘น้องปราย’ น้องสาวของ

เขาตายไป กย็งัยอมลงให้ตรปีระดบัคนนี้หลายส่วน ปุรมิทราบดว่ีาพ่ออ่อน

ลงเมื่ออยู่กบัตรปีระดบั เพราะส�าหรบัพ่อ ตรปีระดบัคอืตวัแทนน้องปราย 

ผูล้าลบั ขณะที่บรรดาป้าๆ อย่างแม่ของเขาและภรรยาของพนัศกัดิ์เองกเ็อน็ดู

เธอไม่แพ้กนั

พันต�ารวจเอกพันศักดิ์เหลือบตามองปุริมที่มีรอยยิ้มค้างอยู่ตรง 

มุมปาก เขายิ้มในใจแล้วแสร้งถาม

“นี่ไอ้ฤทธิ์ ฉันถามจริงๆ นะ ที่แกคอยตามสืบปูมหลังบรรดาแฟน

ยายปรมิแบบนี้ เพราะแกอยากได้ลูกเขยที่เพอร์เฟกต์ใช่หรอืเปล่า”

ผกายฤทธิ์มองตอบเพื่อนสนทิ พร้อมกบัเอ่ยความตั้งใจจรงิที่คนเป็น

พ่อเช่นเขาปรารถนาด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบ

“มันไม่มีหรอกผู้ชายที่เพอร์เฟกต์น่ะ ฉันก็แค่ต้องการคนธรรมดาที่

สามารถดูแลปรมิได้ดไีม่น้อยไปกว่าฉนั”

คนมสีแีสร้งพยกัหน้าเข้าใจประโยคที่เคยได้ยนิเพื่อนพดูมาไม่ต�่ากว่า
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พนัครั้ง ถงึกระนั้นคนเป็นต�ารวจกย็งัแสร้งถามต่อ ไม่ใช่อยากรู้ เพยีงแต่

อยากให้ใครอกีคนในวงสนทนาได้รู้และได้รบัฟัง

“แล้วตอนนี้โผล่มารางๆ บ้างหรอืยงัล่ะ ลกูเขยในอดุมคตขิองแกน่ะ” 

ถามจบนายต�ารวจยศใหญ่กเ็หล่ตามองปรุมิซึ่งท�าเพยีงยนืเงยีบฟังอย่างสงบ

เท่านั้น 

ผกายฤทธิ์มองตามสายตาเพื่อน รอยยิ้มก่อนหน้านี้หายไป เปลี่ยน

เป็นสหีน้าจรงิจงัหนกัแน่น ไม่อ่อนข้อ

“อาจจะเจอ แต่ที่รู้คือฉันจะไม่ให้อภิสิทธิ์ใครเป็นกรณีพิเศษทั้งนั้น 

ถ้ามนัจะเข้ามา มนักค็อืศตัรูของฉนัเท่าเทยีมกบัคนอื่นๆ”

“ถึงแม้ว่าไอ้หนุ่มคนนั้น แกจะเคยเลี้ยงและเห็นมันมาตั้งแต่เด็กๆ 

อย่างนั้นเหรอ”

คราวนี้คนเป็นพนัต�ารวจเอกไม่เหล่ตามองอกีแล้ว แต่จ้องตรงๆ ไปที่

ปรุมิเลย แน่นอนว่าผกายฤทธิ์เองกเ็ช่นกนั เพราะพ่อจงอางหวงไข่จ้องลกูชาย

เพื่อนเขมง็ พูดเสยีงเข้มให้รู้กนัตรงๆ ว่าเขาหมายถงึใคร

“ใช่ ถึงไอ้หนุ่มคนนั้นฉันจะเอ็นดูเหมือนลูกชายแท้ๆ แต่ถ้ามันยัง

รับปากฉันไม่ได้ว่าจะไม่ท�าให้ลูกสาวของฉันต้องเสียใจอีก ‘เป็นครั้งที่สอง’ 

ต่อให้รกัเหมอืนลูก ฉนักไ็ม่ยอม!”



แสงอาทิตย์แรกของวันสาดส่องลอดเถาดอกค�าปองน้อยที่ห้อย
เป็นพวงระย้าลงมาจากก้านอ่อนเรยีวเลก็ ดอกสชีมพแูบบดอกชมพูม่่าเหมี่ยว

ของมนัดกครึ้มเบยีดเสยีดจนดเูป็นพุม่ใหญ่ ตดักบัตวับ้านสขีาวละมุนซึ่งเจ้า

ดอกไม้แสนสวยใช้เลื้อยเป็นดั่งหลกัที่พกัพงิมาตลอดช่วงชวีติของมนั พวง

สสีดที่ถงึแม้จะไร้กลิ่นหอมแต่กด็งูามจบัตาพนัเกี่ยวกบับานหนา้ต่างชั้นสอง

ซึ่งเปิดรบัแสงตะวนั มนัโอนเอนไหวไปตามลมหนาวแรกของเดอืนธนัวาคม

ซึ่งพดัโชยเข้าสู่ห้องนอนหลงับานหน้าต่าง โชยเอื่อยๆ สลบัแรงบ้างเบาบ้าง 

ราวกบัต้องการปลุกร่างที่ขดอยู่ใต้ผ้าห่มบนเตยีงให้ลมืตาตื่นรบัแรกอรุณ

คิ้วสีอ่อนของหญิงสาวเจ้าของห้องขมวดเข้าหากันเมื่อลมหนาวบาง

ส่วนเล็ดลอดเข้ามาภายในผ้าห่มนวม ก่อนเธอคนเดียวกันนั้นจะพลิกตัว

นอนหงาย พยายามข่มตาลงอกีครั้งอย่างเกยีจคร้าน พลนัขมบัสองข้างกเ็ริ่ม

เต้นตุบๆ พร้อมอาการปวดหัวน้อยๆ ซึ่งเกิดจากการตกค้างของฤทธิ์

แอลกอฮอล์ที่จดัหนกัไปเมื่อคนื

นางสาวตรปีระดบัในวยัยี่สบิปลายๆ ยงัคงหลบัสนทิแต่ใบหน้ากลบั

๔
ค่าสินสอด
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งอง�้า สาเหตุเพราะสมองที่ก�าลงัปวดหนบึของเธอเริ่มประมวลภาพเรื่องราว

ก่อนหลบัไป ตั้งแต่ภาพที่เธอถกูชายคนรกับอกเลกิ ภาพที่เธอเมามายอย่าง

น่าอายและน่าอนาถ ภาพพ่อของเธอนั่งเช็ดตัวให้ ภาพสายตาต�าหนิของ 

ปรุมิ และสดุท้าย...ภาพกระเป๋าแอร์เมสสุดที่รกัที่เปียกมะล่อกมะแล่กเพราะ

อ้วกกลิ่นยาดอง ซึ่งชายหนุ่มคนก่อนหน้าบอกกบัเธอว่าอ้วกนั้น...เป็นฝีมอื

ของเธอเอง 

เดี๋ยวนะ อ้วกเหรอ!

ทนัททีี่สมองประมวลข้อมลูต่างๆ ได้ส�าเรจ็ครบถ้วน นยัน์ตากลมโต

ของคนใต้ผ้าห่มกเ็บกิกว้างอย่างรวดเรว็ ขาสองข้างถบีผ้าห่มออกจากตวัจน

ปลวิว่อนไปอกีทาง ก่อนร่างในชุดนอนจะกระเด้งขึ้น เผยผมเผ้าที่ครั้งหนึ่ง

เคยม้วนเป็นลอนสวยแต่ตอนนี้ดูกระเซอะกระเซิงราวกับคนจิตวิปลาสใต้

สะพานลอยในย่านแออดั

“ปุณณ์!”

ตรีประดับร้องเรียกชื่อใครบางคนลั่นบ้าน คนที่เธอเดาเอาว่าต้อง

เป็นต้นเหตขุองเรื่องอ้วกแอร์เมสที่เธอก�าลงัประสบ หญงิสาวหนัไปมองนอก

หน้าต่าง ครั้นเห็นหลังคาบ้านของคนที่ก�าลังหาตัว ในใจก็ยิ่งเคืองแค้นจน

ต้องกดัฟันกรอด

ทนัใดนั้นหขูองตรปีระดบักไ็ด้ยนิเสยีงพดูของใครบางคนลอยมาตาม

ลม ไม่รอช้า หญิงสาวรีบถลาไปทางหน้าต่างก่อนจะสะดุดล้มหัวฟาดพื้น 

ทว่าเพราะความโกรธยังสุมอก เธอจึงไม่สนใจความเจ็บปวดภายนอก ลุก

ขึ้นยนืเกาะขอบหน้าต่างห้องแล้วก้มมองต้นเสยีงด้านล่าง เหน็คนที่เธอก�าลงั

ปรามาสรดน�้าต้นไม้และคุยกบัเจ้าส้มแสด หมาของเธออยู่

“หมอปุณณ์!”

ตรีประดับเรียกคนในสายตาลั่นบ้านอีกรอบ ก่อนจะชี้เจ้าของชื่อที่ 

เงยหน้าขึ้นมามองตอบเธอด้วยสหีน้าไร้อารมณ์เช่นเคย...หนอ็ย!

“รออยู่ตรงนั้นนะ อย่าได้คดิหนเีชยีว”
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เมื่อสั่งเสร็จหญิงสาวก็หมุนตัววิ่งออกจากห้อง เธอถีบประตูดังปัง 

สองมอืก�าหมดัแน่น ผมเผ้าไม่ต้องหวมีนัแล้ว!

เสยีงวิ่งลงส้นเท้าของตรปีระดบัดงัขึ้นทกุจงัหวะที่หญงิสาวซอยเท้าถี่

ลงบนัไดบ้านไป ระดบัความเรว็ของเธอไม่ช้ากว่าหนึ่งวนิาทต่ีอบนัไดสามขั้น 

เมื่อลงมาถงึชั้นหนึ่งได้กร็บีร้อนจนไม่คดิแวะใส่รองเท้า ผลกัประตูข้างบ้าน

ออก เดนิตงึตงัด้วยเท้าเปล่าไปตามทางเดนิหนิที่ปบูนสนามหญ้าซึ่งทอดยาว

ตรงไปสู่บ้านอกีหลงั ดั่งว่าบ้านทั้งคู่เป็นบ้านที่อยู่ในบรเิวณเดยีวกนั

ใช่แล้ว คณุฟังไม่ผดิ ทางเดนิหนิบ้านของตรปีระดบักบับ้านของปุรมิ

เชื่อมติดกัน จะมีก็แต่รั้วต้นไม้พุ่มเตี้ยๆ ซึ่งสร้างแทนรั้วปูนเท่านั้นที่กั้น

อาณาเขตของสองบ้านไว้

“ปุณณ์!”

“อมื”

ปุริมในชุดเสื้อยืดสีขาวกางเกงเซิร์ฟเสมอเข่าขานตอบแล้วก็เงียบไป 

ขณะที่นัยน์ตาคู่คมของเขาพินิจมองเท้าขาวสะอาดของตรีประดับ ก่อนจะ

เลื่อนสายตาขึ้นมองหน้าผากที่ปูดโปนเป็นลูกมะนาวของเธอ

“หวัไปโดนอะไรมา”

ตรีประดับลูบหน้าผากตัวเอง เมื่อพบว่าการล้มคะม�าเมื่อกี้ท�าให้

บรเิวณนั้นปูดออกมา เธอกย็ิ่งไม่พอใจคนตรงหน้าเข้าไปใหญ่

“ไม่ต้องมานอกเรื่อง แกอธบิายเรื่องรเีบกก้าของฉนัมาเดี๋ยวนี้เลยนะ 

ตกลงเมื่อคนืมนัเกดิอะไรขึ้น”

หญงิสาวถามถงึ ‘รเีบกก้า’ หรอืเจ้ากระเป๋าแสนรกัของตน สหีน้าไม่ 

พอใจท�าให้ปุรมิที่ยงัคงจบัจ้องต�าแหน่งปูดบวมบนหวัเธอจ�าต้องละสายตา

“เดาไม่ออกเหรอว่าเมื่อคนืตวัสร้างวรีกรรมอะไรเอาไว้บ้าง”

ตรปีระดบัเชดิหน้าอย่างไม่ยอมจ�านนต่อเสยีงต�าหนขิองอกีฝ่าย เธอ

เดนิเข้าไปใกล้เขาอย่างท้าทาย รู้ว่าอย่างไรเขากต็้องยอมอ่อนให้เธอชนะ ก็

คนตรงหน้าน่ะมเีรื่องตดิค้างเธออยู่นี่!
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“ฉนักแ็ค่ดื่มไปนดิหน่อย”

“เมาหวัราน�้าแบบนั้น...ไม่เรยีกว่านดิหน่อย”

“เอ๊ะ! กฉ็นัอกหกั มนักต็้องมพีลั้งเผลอกนับ้าง!”

“อายุหกขวบเหรอ ถงึใช้ค�าว่าพลั้งเผลอ”

“เรื่องของฉนัส ิแกเกี่ยวไรด้วย เราไม่ได้เป็นอะไรกนัซะหน่อย!”

“อมื”

ปรุมิตอบเพยีงเท่านั้น แล้วหนัไปฉดีน�้าใส่วตัถบุางอย่างซึ่งตรปีระดบั

ไม่ได้สนใจว่าคอือะไร

“ปุณณ์”

“อมื”

“โอ๊ย เลิกท�าเหมือนอมอะไรไว้ในปากซะทีได้ไหม ฉันถามว่าตกลง

มนัเกดิอะไรขึ้นกบัรเีบกก้า...ปุณณ์!”

“แกเมาแล้วอ้วกใส่มนั กร็ู้อยู่แล้วนี่”

“แล้วฉนัไปอ้วกใส่มนัได้ยงัไง ไม่มทีางที่จติใต้ส�านกึของฉนัจะท�าเรื่อง

แบบนั้นหรอก นอกเสยีจากว่าแกจะแกล้ง”

ชายหนุ่มหนัมองตรปีระดบั “ฉนัเคยท�าแบบนั้นเหรอ”

“กอ็าจจะเพิ่งเคยเมื่อคนืกไ็ด้”

“อมื”

“หยุดอมืซะท ีทนไม่ไหวแล้วนะ!”

หญิงสาวจ�้าอ้าวเข้าไปใกล้ร่างที่สูงกว่าเธอราวสิบเซนติเมตร แล้ว

เอื้อมมอืแย่งสายยางฉดีน�้ามาจากคนตรงหน้าซึ่งก�าลงัตั้งหน้าตั้งตาฉดีน�้าใส่

บางสิ่งบางอย่างที่ตรปีระดบัคดิว่าน่าจะเป็นต้นไม้ 

ทันทีที่แย่งสายยางมาได้ หญิงสาวก็หันไปทางงานของเขา ตั้งใจจะ

ฉีดน�้าใส่ต้นไม้ให้มันรากเน่าตาย เขาจะได้หันมาสนใจการสนทนาของเธอ

เสยีท ีทว่าสิ่งที่เธอพบกลบัไม่ใช่ต้นไม้ใบหญ้าอย่างที่เข้าใจ แต่เป็นกระเป๋า

แอร์เมสสเีทาใบยูย่ี่ที่นอนน�้าเจิ่ง เปล่งประกายด้วยหยดน�้าที่เกาะพร่างพราว



42  l  ม า ด า ม ค า น ท อ ง 

ภายใต้แสงตะวนั

“กรี๊ดดดด!”

ตรีประดับกรีดร้อง ทิ้งสายยางแล้วถลาเข้าไปหากระเป๋าสุดรักของ 

ตวัเอง มอืบางคว้าตวักระเป๋าคว�่าลงเพื่อเทน�้าออก ก่อนนยัน์ตาวาววบัจะตวดั

กลบัไปมองหมอหนุ่ม สุดท้ายเธอตดัสนิใจยนืขึ้น ทุ่มกระเป๋าลงพื้นอย่างมี

อารมณ์ เดนิไปหานายแพทย์ผู้มสีหีน้าไร้ซึ่งชวีติจติใจอย่างเอาเรื่อง

“นอกจากท�าอ้วกเลอะกระเป๋าฉนัแล้ว แกยงัเอาสายยางบ้านั่นมาฉดี

อกี นี่เหรอบอกไม่ได้แกล้ง!”

“กม็นัเปื้อนอ้วก ไม่คดิจะล้างหน่อยเหรอ”

“ถ้าหวงัดขีนาดนั้น ท�าไมแกไม่ส่งร้านท�าสปาล่ะยะ!”

“อ้อ...”

ตรปีระดบัถลงึตาใส่ปรุมิ ถามเขากลบัอย่างเอาเรื่อง “อ้อคอือะไร อ้อ

ที่น่าจะส่งร้านอย่างที่ฉนับอก หรอือ้อเพื่อให้ผ่านไปงั้นเอง!”

“กต็้องอย่างแรกส”ิ

“เหอะ คดิแบบนั้นแต่สหีน้ากลบัดไูม่รู้สกึผดิ แกรูไ้หมว่าฉนัต้องเกบ็

ตงัค์ซื้อกระเป๋าใบนั้นตั้งกี่เดอืน ฉนัต้องอดข้าว! อดน�้า! อดชอปปิง!”

ตรปีระดบัว่าอย่างเจบ็แค้นก่อนจะหยดุชะงกัไปดั่งว่าคดิอะไรได้ จู่ๆ  

นัยน์ตากลมโตของเธอก็พราวระยับขณะจ้องมองหมอหนุ่ม ซึ่งเธอคงไม่มี

ทางรู้ว่าสายตานั้นท�าเอาอกีฝ่ายชกัร้อนๆ หนาวๆ ขึ้นมา

ตรปีระดบัยิ้มร้าย ย่างเข้าไปใกล้ร่างสงูโปร่งที่ยนืนิ่งแล้วกระซบิเสยีง

เบา “แกต้องซื้อใบใหม่มาใช้ฉนั”

“หมื”

“ไม่ต้องมาหมื เงนิเดอืนหมอตั้งมากมาย แถมแกยงัโสด ไม่มภีาระ

ทางการเงิน รถก็ไม่ต้องผ่อน เพราะงั้นเงินเดือนที่ได้ต่อจากนี้ก็เอามาซื้อ 

แอร์เมสใบใหม่ให้ฉนัเถอะ เอารุ่นหมิาลายนัไซซ์สามสบิเลยนะ ดลี!”

ตรีประดับพูดอย่างมาดมั่นเอาจริง ทว่าอีกคนที่โดนบังคับให้ใช้หนี้
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กลับมองเธอเพียงครู่ เขาหันหลังเดินไปปิดก๊อกน�้า หันมาหยุดมองตรี-

ประดบัด้วยสายตานิ่งๆ อกีหนึ่งครั้ง ก่อนจะเดนิเข้าไปในเรอืนกระจกใกล้ๆ 

แล้วปิดประตูลง

เจ้าหนี้มองตามร่างสงูที่ปล่อยให้เธอพดูแล้วทิ้งเธอไว้เสยีเฉยๆ อย่าง

ไม่อยากเชื่อ ก่อนจะกระแทกเท้าเดินตามไป ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องคุยเรื่องนี้

ให้เคลยีร์ เธอไม่มทีางยอมปล่อยให้ตวัเองเสยีของรกัไปฟรีๆ  แบบนี้หรอก!

หญิงสาวผลักประตูเรือนกระจกเข้าไป ภายในนั้นเต็มไปด้วยต้น

แคคตสัหรอืกระบองเพชรต้นเลก็ต้นน้อยที่ตั้งเรยีงรายอย่างเป็นระเบยีบบน

ชั้นไม้ แต่ละชั้นวางเรยีงสูงขึ้นไปจนจดเพดานทรงสูง ใจกลางเรอืนกระจก

คอืโต๊ะไม้ตวัยาวใหญ่ที่เตม็ไปด้วยเครื่องไม้เครื่องมอืในการดูแลต้นไม้ มนั

เปรียบเสมือนโต๊ะท�างานอีกแห่งของนายแพทย์ปุริม เพราะเขาจะขลุกอยู่ที่

โต๊ะนั้นเสมอถ้าไม่ต้องเข้าเวรที่โรงพยาบาล ส�าหรับตรีประดับ เธอเชื่อว่า 

ชายหนุม่มต้ีนกระบองเพชรพวกนี้เป็นเมยี เพราะเขาให้เวลาแก่มนัมากกวา่

สิ่งไหนในโลกรองจากงานที่โรงพยาบาล ซึ่งเธอลมืไปแล้วว่า...

ที่เขากลายเป็นคนรกัต้นกระบองเพชร กม็สีาเหตมุาจากเธอทั้งนั้น...

ตรปีระดบัมองภาพตรงหน้าแล้วถอนใจ เดนิตามแพทย์หนุ่มที่ก�าลงั

หยบิบวัรดน�้าแบบฉดีขึ้นมา ไล่ให้น�้าต้นกระบองเพชรแต่ละต้น และไม่ได้

สนใจเธอที่เดินเข้าไปใกล้ ดั่งว่าเธอเป็นเพียงอากาศธาตุภายในอาณาจักร

ของเขาเท่านั้น

“อย่ามาเดนิหนนีะ!”

“เปล่า”

“งั้นตกลงว่ายงัไงล่ะ เรื่องแอร์เมสเบอร์กนิ หมิาลายนั ครอคโคไดล์ 

ไซซ์สามสบิ จะให้หรอืไม่ให้!”

หมอหนุ่มปรายตามองหญงิสาวแล้วพดูเสยีงนุม่ “ท�าไมฉนัต้องซื้อให้ 

คนที่อ้วกใส่คอืแกเองไม่ใช่เหรอ”

“แต่แกเป็นคนไปรับ ช่วงเวลาที่ฉันไม่ได้สติ แกก็ต้องท�าหน้าที่
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ป้องกนัอ้วกฉนัส!ิ”

“อย่างงี้นี่เอง”

“อย่ามากวนนะ!”

“กระเป๋าใบนั้นมนัแพงมากเลยเหรอ”

“สามแสน!”

“แล้วใบที่จะเอาล่ะ”

“สามล้าน!”

ปุริมมองตรีประดับอย่างต�าหนิ “สามล้านสามแสน ถ้าเอาไปขาย 

สามารถเลี้ยงเดก็ๆ ในประเทศโลกที่สามได้ตั้งครึ่งประเทศเลยนะ”

ตรีประดับอ้าปากค้างกับเหตุผลที่ก�าลังชี้เป้ามาตรงๆ ว่าเธอมันช่าง 

ไร้สาระกับการใช้เงิน ทว่ายังไม่ทันที่หญิงสาวจะคิดค�าพูดแถว่าตัวเองถูก 

ต่อไป ประตูเรอืนกระจกกเ็ปิดออกพร้อมร่างผอมแห้งของลูกเนยีง สาวใช้

บ้านหมอหนุ่ม

“เสยีงคุณปรมิจรงิๆ ด้วย”

ตรีประดับกับปุริมหันไปทางต้นเสียงซึ่งมีส�าเนียงทองแดงพร้อมกัน 

มองสาวใช้ในชุดอยู่บ้านซึ่งก�าลังท�าท่าทางดี๊ด๊าใหญ่ ก่อนอีกฝ่ายจะเดินปรี่

เข้ามาหาทั้งสองคนแล้วรบีอธบิาย

“คุณอรุณได้ยินเสียงโวยวายของคุณปริมน่ะค่ะ เลยให้ลูกเนียงมา

ตามไปกนิข้าว”

ปุรมินิ่งฟังแล้วเอ่ยถามเสยีงเรยีบ “แล้วแม่ไม่เรยีกฉนัเหรอ”

สาวใช้ซึ่งก�าลงัยิ้มแป้นเพราะดใีจที่เจอตรปีระดบัชะงกั ก่อนจะห่อตวั

เดนิอ้อมไปใกล้เจ้านายอย่างประจบประแจง “ให้เรยีกคณุปณุณ์ด้วยค่ะ แต่

ลูกเนยีงดใีจที่ได้เจอคุณปรมิเลยลมืพูดไป แหะๆ”

ตรปีระดบัยิ้มพอใจค�าพูดของสาวใช้ เธอเชดิหน้าหนัมองปุรมิพลาง

ยกัคิ้วให้ แล้วหมนุตวัเดนิออกไปจากเรอืนกระจกตรงสูห้่องอาหารของบ้าน

หลงัใหญ่ ทิ้งนยัน์ตาพราวระยบัอย่างคนเจ้าเล่ห์ไว้ให้หมอหนุ่มถอนใจแล้ว
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เดนิตามมา

โถงทางเดินซึ่งน�าไปสู่ห้องอาหารของบ้าน ‘ชวนากร’ ไม่ใช่สถานที่

แปลกใหม่ของตรีประดับ เช่นเดียวกับรูปภาพมากมายของตัวเธอและคน

ดา้นหลงัที่ใสก่รอบประดบัไว้เตม็บ้าน เริ่มตั้งแต่ภาพทั้งสองยงัเป็นเดก็แดง

แบเบาะ ภาพแรกเกิดที่นอนอยู่ในตู้อบเคียงกันและมีรูปหน้าเหมือนกัน

ราวกบัฝาแฝด ตลอดจนภาพพ่อของทั้งสองที่แลกกนัอุ้มลูกของแต่ละฝ่าย

แล้วยืนยิ้มกว้าง ไปจนถึงภาพทั้งสองเริ่มคลาน หัดเดิน หัดเขียน ก ไก่  

มีกระทั่งภาพวันแรกที่ทั้งสองเดินเข้าโรงเรียนอนุบาล จับจูงมือกันร้องไห้

ตาแดงก�่าเพราะถูกพ่อแม่ทิ้งไว้

หญิงสาวหยุดฝีเท้าที่ก�าลังก้าวเดินตรงหน้ารูปรูปหนึ่ง มันเป็นรูปที่

เธอชอบมายืนดูทุกครั้งเวลามาบ้านหลังนี้ ในรูปคือภาพหญิงสาวท่าทาง

อดิโรยคนหนึ่งนอนกึ่งนั่งอยู่บนเตยีงโรงพยาบาล สองแขนโอบประคองร่าง

อ่อนแอของทารกเพศหญงิและชายเอาไว้แนบอก ห่อผ้าสชีมพคูอืตรปีระดบั 

ห่อสฟี้าอ่อนคอืปุรมิ ผู้หญงิในรูปนั้นคอือรุณร�าไพ แม่ของชายหนุ่ม 

และส�าหรบัตรปีระดบั...คนในรปูกเ็ปรยีบเสมอืนแม่แท้ๆ ของเธอด้วย

พ่อของเธอเคยเล่าให้ฟังถงึวนัที่แม่จากไป ในตอนนั้นแม่ของเธอและ

แม่ของปรุมิเจบ็ท้องคลอดในเวลาไล่เลี่ยกนั เมื่ออรุณร�าไพฟ้ืนขึ้นหลงัคลอด

แล้วทราบว่าตรปีระดบัไร้แม่เสยีแล้ว ท่านกอ็าสาจะเลี้ยงเธอเอง ท่านเลี้ยง

เธอคูก่บัปรุมิจนกระทั่งพ่อกลบัมาเป็นผูเ้ป็นคนได้เหมอืนเก่า ถงึยอมให้พ่อ

มารับกลับไป แต่หลังจากนั้นพ่อก็ต้องโยนลูกสาวมาให้อรุณร�าไพเลี้ยงอยู่

เนอืงๆ เพราะการเลี้ยงเดก็แรกเกดินั้นยากจรงิๆ เรยีกได้ว่าถ้าเธอตื่นเมื่อไร 

พ่อต้องหิ้วตะกร้าขวดนมมาบ้านนี้ พอเธอหลบันั่นละ อรุณร�าไพถงึจะยอม

ให้พ่อเอาตัวกลับไปนอนที่บ้านได้ กิจวัตรประจ�าวันด�าเนินไปอย่างนี้จน

กระทั่งเธอโต พ่อบอกว่าสาเหตุที่บ้านสองหลังไม่มีรั้วกั้นก็เพราะแบบนี้ 

เพราะพ่อเดินไปกลับทุกวัน เปิดประตูรั้วข้างบ้านเข้าๆ ออกๆ ทุกวันจน

ประตูบ้านพงัไปแปดบาน สุดท้ายไกรราชซ่อมไม่ไหว จงึตกลงพงัทั้งรั้วทั้ง
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ประตูบ้านทิ้งเสยีเลย 

อยู่กนัแบบไม่มรีั้วกั้นนี่ละ!

หญิงสาวยิ้มกว้างขณะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆ เธอเคารพและรักพ่อแม่

ของปุริมมาก โดยเฉพาะอรุณร�าไพที่ตรีประดับนับถือเป็นเหมือนแม่คนที่

สอง แม้ว่าหลงัจากนั้นอกีไม่กี่ปีอรุณร�าไพจะมนี้องใหม่ให้ปุรมิหนึ่งคน แต่

ท่านกย็งัดแูลตรปีระดบัดั่งลกูสาวแท้ๆ เสมอต้นเสมอปลายไม่เปลี่ยน เรื่องราว

ความสุขควรจะจบลงเพยีงเท่านั้น ทว่าอุบตัเิหตุเมื่อหลายปีก่อนกลบัพราก

ลมหายใจของน้องปรายไป ตอนนั้นอรุณร�าไพสภาพจิตใจย�่าแย่ถึงขั้นต้อง 

เข้ารบัการบ�าบดั ทุกคนเป็นห่วงว่าอรุณร�าไพจะแย่ไปกว่านั้น เพราะเอาแต่

โทษตวัเองเรื่องการจากไปของลูกสาว

“ปรมิ...ปรมิจรงิๆ ด้วย!”

ตรีประดับหยุดความคิดในหัวแล้วหันไปยังสุดทางเดินซึ่งเป็นห้อง

อาหาร พบอรณุร�าไพ มารดาของคนเป็นหมอยนืส่งยิ้มมาให้ ใบหน้าอิ่มอย่าง

คนใจดเีผยยิ้มกว้าง มอืข้างหนึ่งของท่านประคองถาดแก้วกาแฟเอาไว้ อกี

ข้างกางออกเรยีกให้ตรปีระดบัวิ่งเข้าสู่อ้อมแขนอย่างที่ชอบท�าตอนเดก็ๆ

“ป้ารุณณณ!”

ตรปีระดบัถลาเข้าหาร่างระหงซึ่งยงัไม่ทิ้งเค้าความสวยเตม็แรง โอบ

กอดมารดาของปรุมิอย่างออดอ้อนเช่นเดก็เลก็ๆ มากกว่าจะเป็นสาวสะพรั่ง

วยัเฉยีดสามสบิ

“ป้าคดิแล้วเชยีวว่าต้องเป็นเสยีงปรมิ” อรุณร�าไพกล่าวอย่างแช่มชื่น 

ก่อนจะหนัไปเอาความกบัลกูเนยีงที่ยนืยิ้มอยูไ่ม่ไกล “เหน็ไหมลกูเนยีง ฉนั

บอกแล้วว่าฉนัจ�าเสยีงยายปรมิได้ หล่อนน่ะเถยีงว่าไม่ใช่ๆ อยู่นั่น”

สาวใช้ซึ่งมองเจ้านายและตรปีระดบัโอบกอดกนักลมยิ้มแห้งๆ ก่อน

พูดยอให้พ้นผิด “ก็คุณปริมเธอเป็นลูกสาวคุณอรุณนี่คะ ลูกเนียงจ�าเสียง

แม่นกว่าคุณอรุณสถิงึจะแปลก”

อรุณร�าไพหวัเราะชอบใจแล้วก้มถามหญงิสาวที่ตนโอบไว้แนบอก
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“ว่าแต่จะกลับมาบ้านท�าไมปริมไม่โทร. มาบอกป้าก่อน ป้าจะได้ท�า 

แกงจดืต�าลงึหมูบะช่อของโปรดปรมิไว้”

ปุริมที่เพิ่งเดินมาถึงมองภาพกอดกันไปกอดกันมาที่เห็นจนชินตา

ระหว่างตรปีระดบักบัแม่ของเขาโดยไม่พูดอะไร ท�าเพยีงตรงไปรบัถาดจาก

มือแม่มาถือแทน ก่อนจะเดินไปทางโต๊ะอาหาร ลงมือเสิร์ฟกาแฟด�าและ

ขนมปังสองแผ่นอนัเป็นมื้อเช้าของเขาด้วยตวัเอง นั่นเพราะเวลามตีรปีระดบั 

แม่มกัจะไม่สนใจเขา เขาจงึต้องหดัท�าอะไรเองตั้งแต่เดก็ๆ หวินมกต็้องหา

มาใส่ขวดนมกนิเอง อาบน�้ากต้็องแต่งตวัเอาเอง กล่อมนอนกต้็องฟังเอาจาก

เสยีงที่แม่กล่อมตรปีระดบั 

ช่วยไม่ได้ กฝ็่ายนั้นเขาเป็นลูกรกันี่ 

ทว่าตรีประดับซึ่งมองท่าทีของปุริมอยู่ตลอดรีบถลันออกจากอ้อม

กอดของอรุณร�าไพ เปลี่ยนเป็นจับมือท่าน เดินจูงไปยังโต๊ะอาหารแล้ว 

ยนืกรานเสยีงดงัฟังชดั

“ไม่เป็นไรค่ะป้ารุณ ช่วงนี้ปริมไดเอตอยู่ เช้าๆ รับแต่ ‘กาแฟกับ

ขนมปังสองแผ่น’ เท่านั้น” เธอเน้นแล้วเหลอืบตามองปุรมิ ซึ่งหมอหนุ่มมอง

ตอบเธอทนัทอีย่างรู้ทนัว่าหญงิสาวคดิจะท�าอะไร

“อย่างนั้นหรือจ๊ะ แต่ป้าท�าขนมปังปิ้งไว้ชุดเดียว เอ...งั้นก็กินของ 

ตาปุณณ์ก่อนเถอะ ปุณณ์น่ะเขายอมให้ปรมิก่อนอยู่แล้ว ใช่ไหมลูก”

ปลายประโยคคนเป็นแม่หนัไปถามปรุมิอย่างต้องการความเหน็ ทว่า

ค�าตอบของค�าถามข้อนี้มเีพยีงค�าตอบเดยีวอยู่แล้ว

“ครบัแม่”

ตุ้บ!

ตรีประดับกระแทกก้นนั่งลงหน้าแก้วกาแฟและจานขนมปังปิ้งตรง

หน้าปุริมทันทีไม่มีปฏิเสธ ถึงแม้เธอจะรู้ดีแก่ใจว่าแพทย์หนุ่มไม่ชอบกิน

อาหารเช้าผดิเวลากต็าม ใบหน้าสว่างใสอย่างเป็นธรรมชาตเิพราะไม่ได้แต่ง

เติมเครื่องส�าอางใดๆ หันมองเขา นัยน์ตากลมโตพราวระยับ มุมปากยิ้ม
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เยาะเย้ยเจ้าของคนเก่าของกาแฟและขนมปังสองแผ่นที่เธอแย่งมาได้ และ

ถงึแม้เธอจะเกลยีดกาแฟด�าไม่ใส่ครมี ไม่ใส่น�้าตาลของปุรมิมากแค่ไหน ก็

ยงักลั้นใจดื่มเข้าไปอกึโต ทั้งยงักดัขนมปังปิ้งขาดครึ่งโชว์เขาอกีด้วย

‘ไงล่ะ! อยากปฏเิสธฉนัดนีกั เจบ็ปวดไหมล่า!’

ปรุมิมองคนเคี้ยวขนมปังป้ิงตุย้ๆ ยั่วเขาโดยไม่ปรปิากพดูอะไรเช่นเคย 

ท�าเพยีงมองเรยีวปากอิ่มอย่างตั้งใจ เหน็เศษขนมปังเลก็ๆ ตดิที่ขอบปาก...

นั่นท�าให้เขายิ้ม

ตรีประดับซึ่งเห็นรอยยิ้มนั้นก่อนใครหยุดเคี้ยวสิ่งที่อยู่ในปากทันท ี

เธอยกมอืขึ้นลบูปากแล้วสะบดัเศษขนมออกไป ส่งสายตาค้อนขวบัให้หมอ

หนุม่ ก่อนจะวางขนมปังป้ิงที่เหลอืลงบนจาน แล้วผลกัจานอาหารเช้าที่แย่ง

คนอื่นมาได้ออกห่างตวัราวกบัจะบอกทุกคนว่าเธอจะไม่รบัมนัอกีแล้ว

อรุณร�าไพที่ยิ้มมองสองหนุ่มสาวส่งสายตาฟาดฟันกันหยุดยิ้มทันท ี

หล่อนเดินเข้าไปใกล้ตรีประดับ ยกมือลูบศีรษะที่ปกคลุมด้วยเส้นผม 

สนี�้าตาลธรรมชาตลิื่นมอืแต่ดูยุ่งเหยงิ

“กนิแค่นดิเดยีวเองหรอืจ๊ะ หรอืเพราะกาแฟไม่ถกูปาก ป้าให้ลกูเนยีง

ยกน�้าหวานมาให้ดไีหม เอ...หรอืนมชอ็กโกแลตที่ปรมิชอบด”ี

ตรีประดับถอนหายใจน้อยๆ ใบหน้าอมทุกข์ดูหมองเศร้าอย่างน่า

สงสาร นัยน์ตาคู่สวยที่มักสดใสอย่างคนหัวไวหลุบลงราวกับพยายามเก็บ

ซ่อนความรูส้กึ และนั่นท�าให้ปรุมิที่ยนืมองอยูต่ดัสนิใจนั่งลงบนเก้าอี้ฝ่ังตรง

ข้าม ยกแขนเท้าคางมองละครฉากใหญ่ที่นางสาวตรปีระดบัก�าลงัจะแสดง

แน่นอน เขารู้ดีว่าไอ้ท่าทางแบบนี้และสีหน้าแบบนั้นมันบ่งบอกว่า 

อกีฝ่ายคดิจะท�าอะไร ก.็..ท�าไมจะไม่รู ้เขาเหน็และสงัเกตตรปีระดบัมาตั้งแต่

เลก็ ขนืไม่คอยดทู่าทเีหล่านี้ไว้ให้ดีๆ  เขาคงได้เป็นฝ่ายเพลี่ยงพล�้า พลาดท่า

โดนคนตรงหน้าเล่นงานเอาน่ะสิ

“ไม่ใช่หรอกค่ะ กาแฟของป้ารณุถกูปากปรมิมาก แต่ว่า...ปรมิแค่รูส้กึ

ไม่อยากกนิอะไรตอนนี้ ปรมิก�าลงับอบช�้าทางความรู้สกึอยู่น่ะค่ะ”
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กล่าวจบหญิงสาวก็ยกมือขึ้นปิดปากอย่างไม่อาจรับความกระทบ

กระเทือนใจที่เกิดขึ้นได้ และกิริยานั้นก็ท�าให้หมอเพียงคนเดียวเลิกคิ้วขึ้น

อย่างสนใจ แวบหนึ่งเขาเหน็ตรปีระดบัเหลอืบมองมาก่อนจะหลบุตาลงตาม

เดมิ อนัเป็นกริยิาที่ท�าให้คนมองเช่นแม่ของเขารูส้กึได้ว่า เรื่องที่เกดิขึ้นย่อม

มอีะไรเกี่ยวข้องกบัเขาอย่างแน่นอน

เจ้าเล่ห์...

อรุณร�าไพมองลูกชายคล้ายจะต�าหนิ แล้วโอบศีรษะของตรีประดับ

ไว้แนบอก “ปุณณ์ท�าอะไรปรมิหรอืลูก เล่าให้ป้าฟัง เดี๋ยวป้าจดัการให้”

ตรปีระดบัส่ายหน้าดกิ เธอกระซบิตอบเสยีงแผ่วอย่างไม่มั่นใจ “ปรมิ

ไม่อยากพูดค่ะ ไม่อยาก...ให้คุณป้าต�าหนปิุณณ์”

พดูพลางหญงิสาวกเ็หลอืบมองแพทย์หนุม่พลาง แต่คราวนี้ไม่ใช่การ

หลบตาหนอีย่างครั้งก่อน เพราะเธอแลบลิ้นใส่เขาอย่างรวดเรว็ แน่นอนว่า

คนที่มองเหน็ความเจ้าเล่ห์นั้นมแีพทย์หนุ่มคนเดยีว

“เมื่อคนืมนัเกดิอะไรขึ้น ปุณณ์ เล่าให้แม่ฟัง”

ปุริมที่เพิ่งถึงคิวพูดก�าลังจะเริ่มอธิบาย ทว่าพอเห็นสีหน้าโกรธแทน

ตรปีระดบัของแม่ ซ�้าไอ้ตวัข้างล่างที่ซบอกแม่เขาอยู่ยงัหนัมาแลบลิ้นใส่ยกิๆ 

คนเป็นหมอก็ไม่คิดแก้ตัวอะไร ซึ่งเอาเข้าจริง เขายังไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเรื่องนี้ 

ตวัเองผดิได้อย่างไร

“ปุณณ์จะพูดอะไรได้ล่ะครบัแม่ ปุณณ์มนักเ็ป็นแค่เหยื่อเท่านั้น”

ตรปีระดบัที่แสร้งท�าเป็นซบอกอรณุร�าไพรบีถลงึตาใส่หมอหนุ่มทนัท ี

ทว่าเสยีงของคนที่โอบเธอไว้กลบัดงัขดัขึ้นอย่างเอาเรื่องเอาราวลูกชาย

“เล่าให้แม่ฟังว่าเมื่อคนืเราท�าอะไรปรมิ!”

“ปรมิเมาครบั ปุณณ์เลยไปแบกกลบัมาบ้านเหมอืนทุกครั้ง”

ชายหนุ่มเอ่ยตามความจริง ทว่าตรีประดับที่ฟังอยู่ตลอดเพราะ 

ไม่ทราบเหตุการณ์ในช่วงนั้นเริ่มเกรง็ตวัแขง็ เพราะค�าพูดของอกีฝ่ายถ้าฟัง

เผนิๆ เธอช่างดูส�ามะเลเทเมาเหลอืเกนิ
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“คอื...เมื่อคนืปรมิเมานดิหน่อยน่ะค่ะป้ารุณ” 

หญงิสาวว่าก่อนจะเลกิคิ้วมองปุรมิอย่างปรามๆ ทว่าหมอหนุ่มกลบั

ท�าสหีน้าราวกบัจะถามว่า แบบนั้นเรยีกว่าเมานดิหน่อยหรอื

“ป้ารุณกร็ู้ว่าปรมิเนี่ยเป็นคนคออ่อนม้ากมาก พอเพื่อนคะยั้นคะยอ

ให้ดื่มกเ็ลยเมา แต่ว่า...หลงัจากนั้นปุณณ์กลบั...”

หญงิสาวยกมอืขึ้นปิดปากอกีครั้งอย่างคนที่ไม่สามารถท�าใจเอ่ยวาจา

เสียดแทงหัวใจได้ อรุณร�าไพโอบหญิงสาวไว้อย่างเดิม มองลูกชายอย่าง 

คาดโทษแล้วเอ่ยถามเอาความจากหญงิสาวในอ้อมกอด

“ปุณณ์ท�าอะไรลูก”

“ปุณณ์ไปรับปริมกลับค่ะ แต่ตอนอยู่บนรถปริมอยากอ้วก แทนที่

ปุณณ์จะจอดรถให้ปริมอ้วกดีๆ เขากลับบังคับให้ปริมอ้วกใส่กระเป๋า 

แอร์เมสของปริม ฮึก...ป้ารุณดูปุณณ์สิคะ เขาต้องการจะแกล้งปริมจริงๆ 

ด้วย เขาหมั่นไส้ที่ปรมิเมาแล้วกลบับ้านเองไม่ได้ถงึต้องล�าบากเขา”

ปุริมซึ่งอยู่ในท่าเท้าคางและตั้งใจฟังตรีประดับเลิกคิ้วขึ้นสูงกว่าครั้ง

ก่อน นั่นเพราะเขาก�าลังแปลกใจว่าท�าไมตรีประดับถึงเดาเรื่องเมื่อคืนจน

เกอืบถูกได้ทั้งหมด

“ไม่ได้จะแกล้ง แต่แกก�าลงัจะอ้วกใส่รถฉนั กเ็ลย...”

“นั่นไง! นั่นแหละแกล้ง!” หญิงสาวชี้หน้าหมอหนุ่มอย่างไม่ยอม 

“เพราะฉะนั้นกส็มควรแล้วที่แกต้องซื้อกระเป๋าใบใหม่มาใช้ฉนั ถ้าแกไม่ยอม 

ฉนัจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องลุงราชเลยคอยดู!”

อรณุร�าไพที่ฟังทกุอย่างอยูเ่บกิตากว้างอย่างตกใจเมื่อตรปีระดบักล่าว

ว่าจะน�าเรื่องทะเลาะเบาะแว้งนี้ไปฟ้องไกรราช สามขีองหล่อน หล่อนในฐานะ

ภรรยาและแม่ย่อมไม่มีทางยอมให้สามีและลูกชายต้องกระทบกระทั่งทาง

อารมณ์กนั ฉะนั้นเรื่องนี้ต้องจดัการให้จบตรงนี้และทนัทเีลยด้วย

“เอาละๆ ใจเยน็ๆ ก่อนนะจ๊ะ” แม่ของปรุมิเริ่มไกล่เกลี่ย แล้วเงยหน้า

มองลูกชายซึ่งมองตอบหล่อนด้วยสีหน้าไม่ยอมรับ แต่ก็ไม่คิดปฏิเสธใดๆ 



เ ฌ อ ม า  l  51

“ปุณณ์”

“ครบั”

“จดัการเรื่องกระเป๋าของปรมิให้เรยีบร้อย แม่ไม่อยากให้เรื่องนี้ถงึหู

คุณพ่อ ปุณณ์จดัการให้แม่ได้ไหม”

ปรุมิไม่ตอบรบัในทนัท ีเขามองคนที่ยิ้มแป้นแล้นอยู่อกีฟากข้างๆ แม่

อย่างแสนจะมนัเขี้ยว ก่อนจะหนักลบัไปทางบพุการโีดยที่สหีน้าท่าทางไม่ได้

เปลี่ยนไปจากเดมิ

“แต่ว่ากระเป๋าใบที่ปรมิจะเอาแพงมาก”

“หมายความว่าลูกจะผลกัภาระ แล้วให้แม่เป็นคนจ่าย”

“ไม่ครบั ความผดิปุณณ์ ปุณณ์ควรจ่ายเอง”

ตรปีระดบัพยกัหน้าสมทบค�าพดูของชายหนุม่อย่างหนกัแน่นแล้วยิ้ม

กว้างให้เขา ทว่ายังไม่ทันที่ตัวเธอจะได้ยกมือไหว้ขอบคุณเสี่ยปุณณ์หรือ

พดูจาเหนบ็แนมกลบัไป เสยีงนุม่ของคนเสยีเงนิโดยไร้เหตผุลตั้งแต่เช้ากลบั

ขดัทุกอย่างเสยี

“แต่ปุณณ์ขอผ่อนจ่ายนะครบัแม่ จ่ายสดคงไม่ไหว”

“ดะ...เดี๋ยว แกจะซื้อแอร์เมสเบอร์กนิ หมิาลายนั ครอคโคไดล์ ไซซ์

สามสบิ โดยการผ่อนจ่ายเนี่ยนะ! ขอโทษ ฉนัไม่คดิว่าจะมชีอปไหนยอมให้

แกท�าแบบนั้น!”

“งั้นแกคงต้องอด เพราะถ้าจะเอาก็มีทางเดียวคือฉันจะผ่อนเป็น

เดอืนๆ ให้”

“ปุณณ์!”

อรณุร�าไพมองสงครามที่ท�าท่าจะก่อตวัขึ้นอกีครั้งแล้วห้ามไว้ “เอาละ

จ้ะๆ เดี๋ยวแม่จะลองถามคุณโฉมฉายให้แล้วกนั วา่ร้านกระเป๋าแบรนดเ์นม

ของน้องสาวเธอรับผ่อนจ่ายสินค้าหรือเปล่า ถ้าเขารับ แม่จะเป็นธุระสั่ง

กระเป๋ารุ่นที่ปรมิจะเอาให้”

ปุริมขานรับอย่างเสียไม่ได้ แต่แล้วเสียงทุ้มของไกรราช พ่อของ
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แพทย์หนุ่มกด็งัขึ้นขณะเดนิเข้ามาในห้องรบัประทานอาหาร

“ไม่ต้องผ่อนหรอก พ่อให้ยมืก่อนแล้วค่อยมาใช้คนืทหีลงั”

ตรีประดับมองไกรราชซึ่งเดินดุ่มๆ มานั่งที่หัวโต๊ะ ก่อนจะกระเถิบ

เข้าไปนั่งใกล้ๆ อย่างประจบประแจง เธอเอื้อมคล้องแขนอกีฝ่าย โน้มศรีษะ

ถแูขนพ่อของปรุมิ โดยไม่ลมืหนัไปยกัคิ้วให้ชายหนุม่เป็นการซ�้าว่าทั้งพ่อและ

แม่ของเขามแีต่คนเข้าข้างเธอ

“ขอบพระคุณค่ะลุงราช”

ปุริมมองพ่อและแม่ของเขาที่โอ๋ตรีประดับ ตามใจหล่อนจนเสีย 

เด็ก...ไม่สิ เสียแก่ แล้วเอ่ยเสียงราบเรียบขณะก้มเขี่ยขนมปังปิ้งชุดใหม่ที่

ลูกเนยีงเพิ่งยกมาเสริ์ฟ

“ไม่ตามใจจนออกนอกหน้ากนัไปเหรอครบั กระเป๋าราคาตั้งสามล้าน

เชยีวนะ”

ไกรราชยิ้มมองลูกชายก่อนจะเหล่มองภรรยาที่ยนืลบูศรีษะตรปีระดบั

ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแบบเดิม คนเป็นพ่อแสร้งหยิบหนังสือพิมพ์บนโต๊ะมา

กางอ่าน เหล่มองตรปีระดบัที่ก�าลงัยกแก้วกาแฟด�าขึ้นจบิอกีครั้ง แล้วพูด

แผนการในใจให้ทุกคนฟัง

“ก็ถือซะว่าค่ากระเป๋าสามล้านเป็นค่าสินสอดไปสิเจ้าปุณณ์ อย่างนี้

สมเหตุสมผลที่แกจะจ่ายขึ้นมาหรอืยงั”

พรูด!

กาแฟด�าที่ตรปีระดบัฉกฉวยมาจากผูอ้ื่นพุง่กระฉูดออกจากปากทนัที

ที่จบประโยคเรื่องค่าสินสอด หญิงสาวส�าลักอย่างรุนแรงแล้วเงยหน้ามอง

ไกรราชที่นั่งยิ้มอ่านหนงัสอืพมิพ์อย่างสบายใจอยู่ข้างๆ

ทว่าปุริมผู้หลบกาแฟที่เธอพ่นได้อย่างฉิวเฉียดกลับไม่กล่าวรับปาก

อะไร ท�าเพยีงยกแก้วขึ้นจบิกาแฟบ้าง และคงไม่มใีครรู้หรอกว่า เรยีวปาก

ที่บดบงัด้วยขอบแก้วนั้น...

ก�าลงัยิ้มอยู่




