
๑

อดตี...แห่งความเจบ็ปวดและบาดหมาง
เสียงสะอื้นไห้ด้วยความเสียใจดังออกมาอย่างห้ามไว้ไม่อยู่ เมื่อเธอ

ถกูบงัคบัให้เลอืก มนัเป็นสิ่งที่เธอเลอืกยากที่สดุในชวีติ ตั้งแต่เลก็จนโต เธอ

ไม่เคยขัดค�าสั่งผู้เป็นบิดา ทว่าในวันนี้ เธอก�าลังจะกลายเป็นลูกอกตัญญู 

ที่ต้องเลอืกระหว่างผู้ชายที่เธอรกักบับดิาผู้ให้ก�าเนดิ 

“คณุพ่อขา อย่าให้หนตู้องเลอืกเลยนะคะ หนรูกัคณุพ่อที่สดุ คณุพ่อ

คอืผูม้พีระคณุส�าหรบัหน ูถ้าหนไูม่มคีณุพ่อ หนกูค็งไม่สามารถเตบิโตมาได้ 

แต่...พี่ยอดชนะคอืผู้ชายที่หนูรกั” 

ยอดธดิาสะอื้นไห้อย่างเจบ็ปวด เธอเลอืกไม่ได้จรงิๆ  

“แกต้องเลือก! ระหว่างฉัน พ่อผู้ให้ก�าเนิด ดูแลแกอย่างดี กับ 

ไอ้กระจอกนั่น นกัเลงไปวนัๆ เตะต่อยไร้อนาคต ฉนับอกแกได้เลย อยูก่บั

มัน แกไม่สุขสบายเหมือนอยู่กับฉัน หากินกับการเป็นอันธพาลเตะต่อย  

อีกหน่อยมันก็คงจะเลี้ยงแกด้วยล�าแข้ง และเมื่อถึงเวลานั้น แกจะมา

คร�่าครวญให้ฉนัสงสารคงไม่ได้หรอกนะ” 
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เจ้าสวัยอดชายเค้นเสยีงลอดไรฟัน ดวงตาแดงก�่า สนักรามบดเข้าหา

กนัแน่น ใบหน้าที่มร่ีองรอยตามวยัขมงึเครยีด ดจุนน่ากลวั ใครๆ ในบ้าน

ทราบกนัดวี่าเจ้าสวัยอดชายนั้นดุขนาดไหน และหวงคุณยอดธดิามาก แต่

ที่ไม่มใีครคาดคดิกค็อื ยอดธดิาจะกล้าพาคนรกัเข้ามาในบ้าน ทั้งที่รูว่้าเจ้าสวั

ยอดชายก�าลงัมองหาคนที่เหมาะสมให้แก่เธอ ไม่ใช่นกัเลงเถื่อนแบบนี้

“ไม่ครับเจ้าสัว ผมสาบาน ผมจะดูแลธิดาให้ดีที่สุด เท่าที่ผู้ชาย 

คนหนึ่งจะท�าได้ ผมจะท�าให้เธอมคีวามสขุที่สดุ ถงึแม้ฐานะผมไม่ได้ร�่ารวย

หากเทยีบกบัเจ้าสวั แต่ผมกจ็ะไม่พาธดิาไปล�าบาก ผมสญัญา”

“ฮ่าๆ ฉันอยากจะถุยน�้าลายใส่หน้าแกจริงๆ ดูแลลูกสาวฉันให้มี

ความสุขงั้นเหรอ นกัมวยที่รบัจ้างเตะต่อยไปวนัๆ คงเลี้ยงลูกสาวฉนัได้ดี

หรอก” 

ค�าดถูกูนั้นท�าให้ยอดชนะก้มหน้าลงมองมอืที่ประสานกนัแน่นบนเข่า  

สันกรามบดเข้าหากันเมื่อได้ยินค�าเหยียดหยามของเจ้าสัวยอดชาย ถึงแม้

ครอบครัวของเขาไม่ได้ร�่ารวยเทียบเท่ากับเจ้าสัวยอดชาย แต่ก็ไม่ได้จน

กรอบ อดมื้อกนิมื้อ เขาจะไม่ท�าให้ยอดธดิาล�าบาก จะรกั จะดแูล ให้ดทีี่สดุ 

“คุณพ่อคะ...ถึงแม้พี่ชนะไม่ได้มีมากจนรวยล้นฟ้า แต่หนูก็เชื่อว่า 

พี่ชนะรกัหนูจรงิ เขาจะไม่ยอมให้หนูล�าบาก แต่ถงึหนูจะล�าบาก หนูกย็อม 

เพราะหนรูกัเขา หนูอยากให้คณุพ่อเข้าใจหน ูและอวยพรให้หน ูไดไ้หมคะ 

อย่าให้หนูต้องเลอืกเลยค่ะ ทั้งสองคนส�าคญักบัหนูมาก นะคะคุณพ่อ” 

เจ้าสัวยอดชายมองลูกสาวที่เลี้ยงมาแต่อ้อนแต่ออก ด้วยความที่ 

ยอดธิดาขาดมารดา เขาเลยฟูมฟักลูกน้อยคนนี้อย่างดี ทั้งรักทั้งห่วง 

พยายามหาคนดีๆ  เพื่อที่จะดแูลเธอได้หากเขาไม่อยู ่ไมค่ดิเลยวา่ลกูสาวจะ

เลอืกทางนี้ เลอืกคนที่ต�่าต้อยกว่า เจ้าสวัสูดลมหายใจเข้าปอด เชดิหน้าขึ้น

ด้วยความหยิ่งผยอง หากยอดธิดาเลือกยอดชนะ ก็คงไม่มีอะไรต้องพูด 

กนัอกี

“ในที่สดุแกกเ็ลอืกมนั ถ้าอย่างนั้นกไ็สหวัออกไปจากบ้านฉนั...ฉนัจะ
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ถือเสียว่าชาตินี้ฉันบาปหนา เลี้ยงลูกได้ไม่ดี ถ้าหากบังเอิญมาเจอกันก ็

ไม่ต้องทกัทาย ให้ท�าเหมอืนตายจากกนัไป ฉนัไม่เคยมลีูกอย่างแก!” 

น�้าตาบตุรสาวไหลพราก มองบดิาอย่างอ้อนวอน สะอื้นไห้หลงัได้ยนิ

ค�าตดัขาดที่เจบ็ปวดราวกบัมใีครเอามดีกรดีหวัใจเธอ

“คุณพ่อขา หนูไม่อยากให้เป็นแบบนี้นะคะ หนูอยากดูแลคุณพ่อ 

อยากให้เราอยู่ด้วยกัน คุณพ่อเห็นแก่ความรักของหนูนะคะ ให้พี่ชนะได้

พิสูจน์ว่าเขารักหนู และดูแลหนูได้จริง อย่าผลักไสหนูออกจากชีวิตของ 

คุณพ่อเลยนะคะ” 

แก้มที่มีรอยเหี่ยวย่นกระตุกสั่น มองลูกสาวด้วยสายตาเจ็บปวด  

มุมปากเหยยีดขึ้นอย่างดูถูก

“ความรกัที่กนิไม่ได้ ความรกัที่ไม่ท�าให้แกอิ่มท้อง แล้วมเีหรอผูช้าย

อย่างมนัจะไม่เหน็แก่เงนิทอง ลองให้แกหมดตวัส ิฉนักอ็ยากรูเ้หมอืนกนัว่า

มนัจะเลี้ยงแกได้สกักี่น�้า” 

เจ้าสวัค�ารามลั่น มอืที่ไพล่หลงัเอาไว้บบีเข้าหากนัแน่น เมนิหน้าหน ี

ไม่อยากให้ตวัเองใจอ่อนกบัภาพบุตรสาวที่ร�่าไห้ปิ่มจะขาดใจ 

“คุณพ่อขา หนูขอร้อง หนูไม่อยากให้เราแยกจากกนั หนูอยากดูแล 

คุณพ่อ อยากให้เราสามคนได้อยู่ร่วมกนั”

“แต่แกต้องเลอืก!” เจ้าสวัยอดชายตวาดลั่น

ยอดธดิาสะอื้นจนตวัโยน น�้าตานองหน้า

“ความรกัที่คุณพ่อมใีห้หนู...หนูซาบซึ้งที่สุด แต่คุณพ่อลมืบางอย่าง

ในชวีติไป ความสุข หนูอยากได้ความสุขมากกว่าเงนิทองที่คุณพ่อหามาให้

หนูเสยีอกี สิ่งที่หนูต้องการคอืคุณพ่อ” 

ค�าพดูนั้นเปรยีบเหมอืนมดีกรดีหวัใจคนเป็นพ่อ ตลอดเวลาที่ท�างาน

หนกักเ็พื่อให้ลูกสาวได้อยู่ดกีนิด ีไม่คดิเลยว่ายอดธดิาจะคดิแบบนี้ เจ้าสวั

กล�้ากลนืความเจบ็ปวด ตะโกนเสยีงกร้าว

“ไสหวัออกไป! ในเมื่อแกเลอืกมนั กไ็ม่ต้องนบัถอืกนัอกี ฉนัจะถอืว่า
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ฉนัไม่เคยมลีูกที่เลวอย่างแก ออกไป! ฉนับอกให้ออกไป!” 

ยอดชนะมองแผ่นหลงักว้างของเจ้าสวัยอดชายดว้ยความเสยีใจ เขา

รู้ดีว่าคนเป็นพ่อเจ็บปวดเพียงใด เขาไม่ได้อยากให้เรื่องมันลงเอยแบบนี้ 

เพยีงแค่อยากให้เจ้าสวัให้โอกาสเขาบ้าง โอกาสที่เขาจะได้พสิจูน์ตวัเองว่าเขา

รกัและจรงิใจกบัยอดธดิาบุตรสาวของท่านจรงิๆ ไม่ใช่เงนิทองอย่างที่ท่าน

กล่าวหาเขาอยู่ในตอนนี้ ยอดชนะก้มลงกราบแทบเท้าเจ้าสัวยอดชายอย่าง

เสยีใจ 

“ผมขอโทษที่ท�าให้ท่านเสียใจ แต่ผมรักลูกสาวท่านจริงๆ และผม 

ขอสาบานเลยวา่ ผมจะท�าให้ยอดธดิามคีวามสุขที่สุด หากท่านจะโกรธและ

เกลยีดใครสกัคน กข็อให้เป็นผมเถอะ เหน็ใจพวกเราสองคนด้วยนะครบั”

ยอดชนะเอ่ยเสยีงสั่น พยายามอ้อนวอน เพราะไม่อยากให้พ่อกบัลกู

ต้องมาโกรธเกลยีดกนั 

“จ�าค�าฉนัไว้! ต่อให้ล�าบาก ซมซานกลบัมาหา ฉนักจ็ะไม่มวีนัใจอ่อน 

ฉนัท�าบุญให้หมา มนัยงัรู้คุณคนมากกว่าลูกอย่างแกเสยีอกี ต่อให้ฉนัตาย

กไ็ม่ต้องมาเผาผ ีตดัขาดกนัไปเลย ออกไป! ฉนับอกให้ออกไป!” 

เจ้าสวัยอดชายค�ารามลั่น กายหนาสั่นสะท้านเพราะแรงโทสะ น�้าตา

แห่งความเสียใจไหลริน ไม่แม้แต่จะหันไปมองบุตรสาวที่ร�่าไห้ด้วยความ

เสยีใจที่สุดในชวีติ 

ยอดชนะเหน็แล้วอยากเดนิออกไปจากชวีติยอดธดิา อยากให้พอ่ลกู

ได้อยูก่นัพร้อมหน้า แต่ความรกัที่เขามใีห้ยอดธดิามนักไ็ม่ได้น้อยกว่าเจ้าสวั

ยอดชายสกันดิ

เขามองหน้าหญิงคนรัก แล้วเอื้อมไปจับมือเล็กของเธอมากุมเอาไว้ 

พยักหน้าเป็นเชิงบอกให้เธอลุกขึ้น ยอดธิดามองบิดาอีกครั้งอย่างอาลัย

อาวรณ์ ก่อนกวาดตามองรอบบ้านที่เธอเกดิและเตบิโตขึ้นมา มทีั้งความรกั

ความเอ็นดูของมารดา มีความสุขมากมาย เธอไม่อยากจากบ้านหลังนี้ไป 

ด้วยรูด้เีตม็หวัใจว่าหากก้าวออกไปแล้ว เธอคงไม่มโีอกาสได้กลบัมาเหยยีบ
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ที่นี่อกี 

“คุณพ่อขา หนูขอโทษ”

ยอดธิดาร�่าไห้ปิ่มจะขาดใจ น�้าตาไหลอาบสองแก้ม มือเล็กบีบมือ

หนาของยอดชนะเอาไว้แน่นอย่างต้องการก�าลงัใจ และเหมอืนชายหนุ่มที่ยนื

อยู่ข้างกายจะรู ้มอืหนาบบีกระชบัตอบรบั ก่อนจะตดัใจเดนิจงูมอืยอดธดิา

ออกไปจากเขตรั้วบ้านหลงัใหญ่ 

เพยีงแค่พ้นสายตา ร่างหนาที่สั่นสะท้านกก้็มศรีษะลงต�่า ไร้ซึ่งความ

ถอืด ีน�้าตาลูกผู้ชายรนิไหลอาบสองแก้ม ดวงตาเจบ็ปวดหนัไปมองยงัทาง

ที่คนทั้งคู่เดินออกไป มือที่สั่นไหวยกขึ้นหมายจะเรียกให้บุตรสาวกลับมา 

แต่ทฐิทิี่ค�้าคอกดเสยีงเรยีกเอาไว้  

ภาพบุตรสาวในอดีตย้อนกลับมา เสียงหัวเราะ เสียงร�่าไห้ เล่น

สนกุสนานในบ้านหลงันี้ ต่อไปนี้จะไม่มอีกีแล้ว เจ้าสวัยอดชายสะอื้นไห้อย่าง

ไม่อาย ท�าไมนะ...ท�าไมยอดธดิาถงึได้โง่นกั ไอ้นกัมวยกระจอกนั่นไม่มทีาง

มอบความสุขสบายเหมอืนที่เขามอบให้บุตรสาวนบัตั้งแต่ลมืตาดูโลกได้ 

ร่างหนาทรุดตัวลงนั่งบนโซฟาอย่างหมดแรง ก็ดี! ในเมื่อยอดธิดา

เลือกคนแบบนี้ เขาก็จะรอดูว่าไอ้นักมวยกระจอกนั่นมันจะไปได้สักกี่น�้า  

ไม่นานยอดธดิากค็งซมซานกลบัมาหาเขา 

ดวงตาแดงก�่าของเจ้าสัวยอดชายลุกวาว ใบหน้าที่มีริ้วรอยตามวัย

เชดิสูง เมื่อถงึเวลานั้น ยอดธดิาจะได้รู้ว่าไม่มใีครรกัเธอได้มากเท่ากบัพ่อ

คนนี้ และไอ้นกัมวยนั่นมนักค็งไม่มโีอกาสได้อยู่บนโลกใบนี้อกีต่อไป

นบัตั้งแต่นั้นมา ข่าวคราวของยอดชนะกบัยอดธดิากล็อยเข้าหเูจ้าสวั
ยอดชายทกุวนั เพราะเจ้าสวัยอดชายสั่งให้คนไปสบืข่าวลกูสาวอย่างต่อเนื่อง 

จนทราบว่ายอดชนะแข่งขนัได้แชมป์หลายสมยั ชื่อเสยีงเริ่มโด่งดงั และเปิด

โรงเรยีนสอนต่อยมวยของตวัเอง 

ค่าย ย. ยอดยมิของยอดชนะไปได้ด ีเจรญิรุง่เรอืง เขาส่งนกัมวยใน
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ค่ายไปแข่งขนัในรายการต่างๆ และเป็นแชมป์หลายต่อหลายคนจนเป็นที่กา

รนัตวี่า ถ้านกัมวยมาจากค่าย ย. ยอดยมิ ต้องได้แชมป์กลบัไปทุกครั้ง

ถงึกระนั้นความโกรธที่มตี่อยอดธดิากบัยอดชนะกย็งัไม่เสื่อมคลาย 

ยอดธิดาไม่เคยได้รับอนุญาตให้เข้าบ้านได้อีกนับตั้งแต่วันที่ก้าวเท้าออกไป 

แต่ทุกวนัอาทติย์เธอจะน�าของมาเยี่ยมบดิา และฝากไว้กบัสดีา 

“ป้าสีดาจ๋า หนูฝากคุณพ่อด้วยนะคะ ช่วงนี้หน้าฝน อากาศชื้น  

คุณพ่ออาจไม่สบาย หาอะไรอุ่นๆ ให้คุณพ่อทานนะคะ ชาตินี้หนูคงไม่มี

วาสนาได้ดูแลท่านอกีแล้ว”

สีดามองหน้าคุณหนูของนางด้วยความสงสาร ความรักมันห้ามกัน

ไม่ได้ นางเป็นแค่คนรบัใช้คนหนึ่งเท่านั้น ไม่มอี�านาจไปแสดงความคดิเหน็ 

หรอืแนะน�าอะไรใครทั้งสิ้น ได้แต่มองคณุหนทูี่นางเลี้ยงมาด้วยความสงสาร 

คนเป็นพ่อทฐิแิรงนกั ส่วนคนเป็นลูกเหน็ไม่เถยีง ไม่ดื้อ แต่กใ็จแขง็สุดใจ

“ไม่ต้องห่วงนะคะคุณหนู ป้าจะดูแลคุณท่านให้อย่างดี แต่คุณหนู 

กอ็ย่าลมืดูแลตวัเองบ้างนะคะ ผอมไปตั้งเยอะ”

ยอดธดิายิ้มอ่อน ยามที่นกึถงึสาเหตทุี่ท�าให้ตวัเองผอม เธอกนิอาหาร

ไม่ค่อยได้ กนิอะไรนดิหน่อยกอ็าเจยีนออกมา ดทีี่ยอดชนะพยายามสรรหา

ของกนิมาให้เธอทกุวนั ไม่ว่าเธออยากกนิอะไร เขามกัจะรบีให้เดก็ไปซื้อมา

ให้ หรอืไม่กข็บัรถไปซื้อเอง

“ป้าสีดาขา ตอนนี้หนูก�าลังท้อง ที่ผอมนี่ก็เพราะแพ้ท้องมาก แต ่

พี่ชนะก็หาของมาบ�ารุงหนูมากมายเลยค่ะ ไม่ยอมให้หนูแตะงานบ้านหรือ

งานอะไรทั้งสิ้น ตอนนี้ได้แต่กนิกบันอนอย่างเดยีว ดูไร้ประโยชน์สิ้นด”ี

ยอดธดิาเอ่ยด้วยสหีน้าเป่ียมความสขุ มองสดีาที่น�้าตาคลอ ยิ้มอย่าง

ยนิดกีบัเธอ สองมอืของนางจบัมอืเลก็ของยอดธดิาแน่น

“โธ่! แม่คุณของป้า คุณท่านได้ยนิคงยนิดไีม่น้อย คุณหนูพยายาม

ทานอาหารให้ได้เยอะๆ นะคะ เดี๋ยวคุณหนูตวัน้อยๆ ในท้องจะไม่แขง็แรง 

ถ้าทานไม่ได้ให้ทานทลีะนดิ แต่ให้ทานบ่อยครั้งขึ้น” 
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ค�าพูดของสีดาท�าให้รอยยิ้มของคนฟังเลือนหาย สีหน้าเศร้าสร้อย

ขึ้นทนัตาเหน็ เมื่อนกึถงึคนเป็นบดิา

“หนูก็อยากให้เป็นแบบนั้น แต่ท่านคงไม่ดีใจหรอกค่ะ ท่านเกลียด

หนูไปแล้ว”

“ไม่เอาค่ะ อย่าคิดอะไรแบบนั้น คุณท่านเป็นคนมีทิฐิ ปากหนัก  

คุณหนูพยายามมาหาคุณท่านบ่อยๆ เดี๋ยวคุณท่านก็ใจอ่อน ยิ่งพาหลาน 

มาหา ป้าเชื่อว่าคุณท่านไม่ใจแขง็กบัหลานหรอกค่ะ”

ค�าปลอบใจนั้นกระทบหัวใจของยอดธิดาอย่างแรง น�้าตาหญิงสาว

ไหลรนิอาบแก้ม ยิ้มเศร้า เธอรู้ดทีเีดยีวว่าสดีาแค่ปลอบใจเธอเท่านั้น ไม่มี

วนัที่คนเป็นบดิาจะอภยัให้เธอแน่  

“ฝากบอกคุณพ่อว่าหนูคดิถงึ แล้วหนูจะมาใหม่นะคะ”

ยอดธิดาเดินกลับออกไปอย่างอาลัยอาวรณ์ หากเพียงแต่หญิงสาว

เงยหน้าขึ้นไปยงัชั้นสองของบ้านละก ็เธอกจ็ะเหน็ผู้ชายคนหนึ่งยนืมองเธอ

ด้วยความคดิถงึไม่แพ้กนั 

เจ้าสวัยอดชายยกมอืขึ้นเหมอืนจะเรยีกให้บตุรสาวกลบัมา แต่มอืนั้น

กห็ยดุชะงกักลางอากาศ รมิฝีปากเม้มเข้าหากนัแน่น รบีหนัหลงัหนภีาพนั้น 

กลวัตวัเองจะใจอ่อน ไม่นานเสยีงเคาะประตหู้องกด็งัขึ้น ก่อนที่สดีาจะเดนิ

เข้ามานั่งกบัพื้น และวางอะไรบางอย่างตรงหน้าเจ้าสวัยอดชาย

“คุณท่านคะ คุณหนูฝากอาหารมาให้ค่ะ และฝากบอกให้สีดาดูแล

คุณท่านอย่างดี ช่วงนี้หน้าฝน ให้หาอะไรอุ่นๆ ให้คุณท่านทาน ดูสิคะ  

คุณหนูยงัเป็นห่วงคุณท่านมากนะคะ”

“หยุดสดีา! ไม่ต้องพดูอะไรอกี ถ้ามนัห่วง มนัรกัฉนั มนัคงไม่เลอืก

ไปอยู่กบัไอ้นกัเลงนั่นหรอก”

“แต่คุณท่านคะ...”

สดีาหยุดพูดเมื่อสบตาดุกร้าวของเจ้าสวัยอดชาย

“ฉนับอกกี่ครั้งแล้ว อย่าเอ่ยชื่อมนัในบ้านฉนั”
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“คุณท่านเจ้าขา เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้ว พอไม่มีคุณหนู บ้าน 

หลงันี้เงยีบเหงานกั คุณท่านให้อภยัคุณหนูเถอะนะคะ”

สดีาเอ่ยเสยีงสั่น ทุกครั้งที่มโีอกาสได้คุยกบัเจ้าสวัยอดชาย นางมกั

จะขอร้องเช่นนี้เสมอ

“ฉนัไม่มลีูกอย่างมนั”

“แต่คุณท่านคะ...”

เจ้าสวัยอดชายหาได้สนใจฟังไม่ เขาหนัหน้ามองออกไปนอกหน้าต่าง 

ไม่อยากฟังในสิ่งที่สดีาก�าลงัจะกล่าวออกมา 

“เอาของสกปรกนั่นออกไปด้วย ฉนัไม่กนิของของมนั”

สีดาน�้าตาซึม สงสารทั้งเจ้าสัวยอดชายและยอดธิดา คนหนึ่งก็ทิฐิ

มาก ในฐานะที่เป็นบิดา เป็นผู้ใหญ่กว่าแต่ไม่ยอมโอนอ่อน อีกคนหนึ่งก็

เลอืกตามที่หวัใจต้องการ หญงิรบัใช้หยบิอาหารที่ยอดธดิาฝากมาให้คนเป็น

พ่อมาถอืเอาไว้ แล้วเดนิออกไปจากห้อง ทิ้งให้เจ้าสวัยอดชายยนืกดัฟันแน่น 

แต่ถงึอย่างไรหวัอกคนเป็นพ่อกค็ดิถงึลูกสาวเหลอืเกนิ

จากวนัเป็นหนึ่งสปัดาห์ หนึ่งเดอืน จวบจนยอดธดิาให้ก�าเนดิลกูชาย 
ความยินดีมีเต็มเปี่ยม นี่คือลูกคนแรก หลานคนแรก และเธอก็หวังเป็น

อย่างยิ่งว่า ถ้าบดิาของเธอได้เหน็หน้าหลาน ความโกรธที่มอียูจ่ะเลอืนหายไป

ยอดชนะมองภรรยาอุม้ลกูน้อยลงจากรถ ทกุครั้งที่มองเธอ เขารูส้กึ

ถงึความผดิเตม็หวัอก แต่ความรกัที่มตี่อเธอท�าให้เขายอมเหน็แก่ตวั เหน็

แก่ความรกัของตวัเอง

“พี่ชนะ ฉนัเชื่อว่าถ้าคุณพ่อได้เหน็หน้าหลาน ท่านจะต้องหายโกรธ

เราแน่”

รอยยิ้มยนิดทีั้งดวงตาและสหีน้าท�าให้ยอดชนะพดูไม่ออก สงสารคน

เป็นภรรยาอย่างเหลือเกิน เขารู้ค�าตอบดี เพราะถ้าเจ้าสัวยอดชายจะหาย

โกรธ คงหายตั้งแต่วนัที่ได้รู้ว่ายอดธดิาตั้งครรภ์ ไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลย
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มาจนปีกว่าเช่นนี้

“จ้ะ”

ยอดชนะตอบสั้นๆ แล้วกางร่มบงัแดดให้ภรรยาและลกูน้อยที่อยูใ่น

อ้อมแขนของเธอ ตวัเขาจะโดนแดดร้อนแค่ไหนกช็่างมนั ชายหนุ่มกดกริ่ง

หน้าบ้านสองครั้ง มองเข้าไปด้านในอย่างรอคอย ไม่นานสดีากเ็ดนิออกมา

อย่างเร่งรบี ด้วยรู้ดวี่าใครเป็นคนที่กดกริ่งเรยีก รอยยิ้มและแววตายนิดี

ผุดขึ้นยามที่มองทารกน้อยในอ้อมแขนของยอดธดิา

“โธ่! คุณหนูน้อยยังเล็กอยู่เลย คุณหนูพาออกมาตากแดดตากลม

ท�าไมคะ”

ยอดธดิายิ้มอ่อน มองทารกน้อยในอ้อมแขนด้วยความรกั

“หนูอยากให้คุณพ่อได้เหน็ หากท่านเหน็หน้าตายอช์ต เอ่อ...ลูกของ

หนชูื่อเล่นชื่อยอช์ต หรอืเรยีกตายอดกไ็ด้ค่ะ พ่อเขาชอบเรยีกตายอด ส่วน

หนูอยากให้ชื่อยอช์ต เพราะมันเป็นชื่อเดียวกับสิ่งที่คุณพ่อชอบ” น�้าเสียง

ตอนท้ายสั่นเครอืเลก็น้อย น�้าตาคลอเบ้า

“แม่คุณของสดีา”

คนที่เลี้ยงยอดธดิามาแต่เลก็มองคณุหนทูี่นางรกัพร้อมกบัน�้าตาคลอ

หน่วยเช่นกนั 

“วันนี้คุณท่านอยู่บ้านพอดี เข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะคุณหนู ถ้า 

คุณท่านได้เหน็หน้าคุณยอช์ต ท่านจะได้หายโกรธ”

“ใครอนุญาตให้มนัสองคนเข้ามาในบ้านฉนั!”

ยังไม่ทันที่สีดาจะกล่าวจบด้วยซ�้า เสียงกร้าวก็ดังลั่น พร้อมกับที่ 

เจ้าสวัยอดชายปรากฏตรงหน้า สหีน้าและแววตาแขง็กร้าว 

ยอดธดิาท�าใจกล้า ส่งยิ้มซดีเซยีวให้คนเป็นบดิา

“คุณพ่อขา หนูพาตายอช์ตมา...”

“สดีา! ไล่พวกมนัออกไป!”

เจ้าสัวยอดชายตะโกนเสียงดังลั่น ไม่มองหน้าคนเป็นลูกเป็นหลาน
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แม้แต่น้อย

“เจ้าสวัครบั ธดิากบัผมตั้งใจพาหลานมาให้เจ้าสวัขรบิผมให้”

“ใครเป็นหลานฉนั! ฉนัไม่มลีูก ไม่มหีลาน รู้ไว้ซะ!”

ค�าตดัขาดนั้นท�าให้ยอดธดิาน�้าตาไหลพราก มองบดิาอย่างออ้นวอน 

เวลาผ่านมาเนิ่นนาน แต่ท�าไมบดิาของเธอถงึยงัไม่ยอมยกโทษให้

“ถึงคุณพ่อจะตัดขาด หรือไล่หนูสักกี่ครั้ง หนูก็จะมาหาคุณพ่อ 

แบบนี้ทุกวนั จะมาจนกว่าคุณพ่อจะหายโกรธ”

“ฉนัไม่อยากเหน็หน้าแก ไปแล้วกไ็ปให้ลบั อย่าคดิจะเอาไอ้เดก็ที่มี

เลอืดนกัเลงเตะต่อยไปวนัๆ มาบอกว่าเป็นหลานฉนั เพราะฉนัจะไม่ยอมรบั

มนัแน่นอน”

“คุณพ่อ!”

ยอดธดิาร้องเรยีกด้วยความเสยีใจ ยิ่งเหน็บดิาหมุนกายกลบัเข้าไป

ในบ้านอย่างไม่ไยดกีย็ิ่งสะอื้นไห้

ยอดชนะที่ยนือยู่ใกล้เดนิเข้ามาโอบประคองอย่างปลอบโยน

“อย่าร้องธิดา วนันี้ท่านไม่ให้อภยัเรา วนัหน้าเราก็มาอกี พี่สัญญา 

เราจะช่วยกนัท�าให้เจ้าสวัหายโกรธเราให้ได้”

ค�าสัญญาที่ปลายเสียงสั่นท�าให้ยอดธิดาเงยหน้าขึ้นมอง น�้าตาไหล

พรากด้วยความรู้สึกตื้นตัน เธอตัดสินใจไม่ผิดเลยที่เลือกยอดชนะ เขา 

ไม่เคยท�าให้เธอล�าบาก ไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ จริงอยู่ แม้ฐานะของ

ยอดชนะจะเทียบบิดาของเธอไม่ได้ แต่ก็สามารถเลี้ยงดูเธอกับลูกได้อย่าง

สบาย

“ธิดากลัวเหลือเกิน วันหนึ่ง หากธิดาไม่อยู่บนโลกใบนี้ คุณพ่อจะ

โกรธจะเกลยีดตายอช์ตไปด้วย”

“ไม่เอาน่าธดิา อย่าพูดแบบนั้น พี่ไม่ชอบฟังเลย”

ยอดชนะปรามด้วยความใจหาย 

“จริงค่ะ คุณหนูอย่าพูดอะไรแบบนั้นสิคะ คุณท่านน่ะไม่ได้ใจแข็ง



พ ุด น�้ า บ ุษ ย์  l  17

เหมือนช่วงแรกแล้วค่ะ ก่อนนอนป้าเห็นคุณท่านแวะไปห้องคุณหนูทุกคืน 

คุณท่านคิดถึงคุณหนูนะคะ เพียงแต่ทิฐิของคุณท่านยังมีมาก ท�าให้แสดง

ความรู้สกึที่ตรงข้ามกบัใจ 

“คุณหนูเคยได้ยนิไหมคะ น�้าหยดลงหนิทุกวนั หนิมนัยงักร่อน นบั

ประสาอะไรกับหัวใจของคนคะ พาคุณยอช์ตมาที่นี่ทุกครั้งที่มีโอกาส  

คณุท่านได้เหน็ความน่ารกัน่าชงัของคณุยอช์ต ความโกรธที่ตกตะกอนในใจ

กจ็ะเลอืนหายไป”

“แล้วถ้ามันไม่เลือนหายไปล่ะคะ หนูคงต้องตายไปพร้อมกับความ

ผดิบาปในครั้งนี้”

“ไม่เอา! เราไม่พูดเรื่องนี้ดกีว่า ผมกลบัก่อนนะครบัป้าสดีา วนัหลงั

พวกเราจะมาอกี”

ยอดชนะรีบยกมือไหว้หญิงสูงวัย แล้วเดินโอบประคองภรรยากับ

ลูกน้อยกลับไปที่รถยนต์ซึ่งจอดอยู่ไม่ไกล ทั้งคู่ไม่เห็นว่ามีสายตาของใคร

คนหนึ่งซึ่งซ่อนตวัอยู่หลงัผ้าม่าน มองตามทั้งคู่ขึ้นรถและจากไปด้วยความ

อาลยั 

เจ้าสัวยอดชายถอนหายใจสะอื้น เก็บความเจ็บปวดไว้ในอก เชิด

ใบหน้าขึ้น พร้อมกบัค�าพูดที่พูดกรอกหูตวัเองทุกวนันั่นคอื ท่านไม่ผดิ

ผู้คนที่อาศัยอยู่ละแวกนั้นมักเห็นหญิงสาวคนหนึ่งอุ้มลูกน้อยไว้ใน 
อ้อมแขน ยืนอยู่หน้าบ้านหลังใหญ่จนชินตา บางคนอยากรู้ บางคนก็ไม่

อยากรู้ ไม่สนใจ เพราะไม่ใช่เรื่องของตวัเอง จากสปัดาห์เป็นเดอืน หญงิ

สาวคนนั้นไม่เคยหยุดมา ไม่เคยท้อใจ สดีาเดนิมาหน้าบ้านอย่างรู้เวลา ยิ้ม

หน้าบาน เมื่อเหน็คุณหนูตวัน้อยที่ยอดธดิาอุ้มไว้ 

“คุณหนูยอช์ตของป้าสดีา มาค่ะ ขอป้าอุ้มหน่อยนะคะ”

ยอดธดิายิ้มพร้อมกบัส่งลูกน้อยวยัเลยหนึ่งขวบมาไม่กี่เดอืนให้สดีา

ซึ่งอุ้มด้วยความรกัใคร่
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“คุณหนูยอช์ตหน้าตาน่าชงัเชยีวค่ะ โตขึ้นต้องหล่อแน่”

คนโดนชมว่าหล่อยิ้มแต้ ท�าให้คนมองหวัเราะอย่างสุขใจ 

“ป้าสดีาคะ คุณพ่ออยู่ไหมคะ”

รอยยิ้มของสีดาค่อยๆ เลือนหาย มองคุณหนูของนางอย่างเห็นใจ 

ผ่านมาสองปีแล้ว แต่เจ้าสวัยอดชายกย็งัไม่ยอมใจอ่อน นางสงสารยอดธดิา

เหลอืเกนิ และภาวนาอย่าให้ยอดธดิาท้อถอยเลย 

“อยู่ค่ะ”

“ถ้าอย่างนั้นหนูฝากซุปไก่ตุ๋นให้คุณพ่อด้วยนะคะ”

สดีามองสิ่งที่ยอดธดิายื่นให้ สหีน้าเศร้าสลด

“ถึงรู้ว่าคุณพ่อไม่ทาน แต่หนูอยากท�ามาให้ค่ะ ไม่ต้องห่วงนะคะ 

ป้าสดีา ถ้าคุณพ่อให้เททิ้งกไ็ม่เป็นไร หนูชนิแล้วค่ะ”

หญงิสงูวยัน�้าตารื้น ก้อนสะอื้นขึ้นมาจกุที่ล�าคอยามมองคณุหนทูี่นาง

รกั ท�าไมนะ ท�าไมสองพ่อลูกที่รกักนัมากต้องมาหมางใจกนั

“คุณหนูอย่าเพิ่งท้อนะคะ อีกไม่นานหรอก ป้าเชื่อว่าคุณท่านจะ

ต้องใจอ่อน”

ยอดธดิายิ้มบางๆ นยัน์ตาเศร้า ยกมอืขึ้นรบัลูกน้อยที่โผเข้าหาเธอ

ด้วยความตดิแม่

“ไม่หรอกค่ะ หนูไม่ท้อแน่นอน ต่อให้ต้องขอโทษคุณพ่อตลอดชวีติ

ของหนู...หนูกย็อม แค่อยากให้คุณพ่อเมตตาตายอช์ตบ้าง”

“คณุยอช์ตหน้าตาน่าเอน็ดขูนาดนี้ คงจะช่วยท�าให้คุณท่านใจอ่อนได้

ในไม่ช้าหรอกค่ะ”

“หนูกห็วงัเช่นนั้น”

ยอดธดิาเปรยออกมาด้วยความหวงั สายตามองไปยงัตวับ้าน อนัเป็น

ต�าแหน่งห้องนอนของเจ้าสวัยอดชาย ผูเ้ป็นบดิา รอยยิ้มแย้มอย่างอ่อนโยน 

ถงึแม้ไม่ได้เหน็หน้า แค่เหน็ห้องนอนของบดิา เธอกม็คีวามสุขแล้ว 

จู่ๆ หญงิสาวกร็ู้สกึวูบ เซเหมอืนจะล้ม ดทีี่สดีาประคองไว้ได้ทนั
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“คุณหนูเป็นอะไรคะ!” สดีาร้องถามอย่างเป็นห่วง สหีน้าร้อนรน

“ไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะ ช่วงนี้หนเูพลยีๆ ทานอาหารไม่ค่อยลงค่ะ”

“ตายจรงิ! คุณหนูเข้าไปนั่งในบ้านก่อนเถอะค่ะ”

แม่บ้านสงูวยัประคองยอดธดิา พยายามจะพาเข้าไปในบ้าน แต่หญงิ

สาวขนืตวัไว้

“ไม่ดหีรอกค่ะ ถ้าคุณพ่อมาเหน็เข้าคงเกดิเรื่อง”

“แต่คณุหนจูะเป็นลมนะคะ คณุท่านคงไม่ใจร้ายใจด�าถงึกบัปล่อยให้

ลกูตวัเองล้มลงไปต่อหน้าต่อตาหรอกค่ะ มาเถอะค่ะ มานั่งพกัสกัครู่ เราไม่

ได้เข้าไปในบ้านสกัหน่อย แค่นั่งที่เก้าอี้หน้าบ้านเท่านั้นเอง”

พูดจบ สดีากป็ระคองเชงิบงัคบัให้ยอดธดิาเดนิตามตวัเองมา หญงิ

สาวหวัใจอุน่วาบไปทั้งดวง เมื่อได้เข้ามาสูอ่าณาเขตบ้านหลงัใหญ่ บ้านที่เธอ

เติบโตมาแต่เด็ก เธอนั่งลงบนเก้าอี้เหล็กสีขาวที่ท�าเป็นลวดลายดอกไม้  

ตอนนี้ยอดผาถูกสีดาแย่งไปอุ้ม เพราะกลัวว่าเธอจะเป็นลมแล้วพานพา 

ยอดผาล้มไปด้วย 

“ป้าสีดาอุ้มตายอช์ตนานๆ จะเมื่อยเอานะคะ น�้าหนักไม่ใช่น้อย 

ปล่อยเดนิ ปล่อยคลานกไ็ด้ค่ะ ให้เล่นดนิเสยีบ้าง ภูมคิุ้มกนัจะได้มเียอะๆ 

ที่ส�าคญัจะได้เป็นคนตดิดนิ”

สดีาปลอ่ยเดก็น้อยลงบนสนามหญ้าสเีขยีว เพยีงแค่ไดแ้ตะพื้นหญา้ 

ยอดผากค็ลานเล่นไปทั่ว เจอที่สูงหน่อยกเ็กาะยนืเล่นอย่างสนุกสนาน ส่ง

เสยีงกรี๊ดกร๊าดอย่างถกูใจเป็นระยะ นางมองอยูส่กัพกัจนแน่ใจว่าไม่มอีะไร

น่าเป็นห่วง จงึเดนิมานั่งข้างยอดธดิา มองใบหน้าอดิโรยของคนที่นางรกัและ

เลี้ยงดูมาอย่างด ี

“คุณหนูหน้าซดีมาก ผอมลงด้วย ไปหาหมอบ้างนะคะ”

ยอดธดิายิ้มอ่อน เอื้อมไปจบัมอืของสดีาเอาไว้

“หนูไม่เป็นอะไรหรอกค่ะ แค่เพลยีเท่านั้นเอง”

คิ้วของคนฟังขมวดมุ่น มองคู่สนทนาอยู่นาน ก่อนตดัสนิใจถาม
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“คุณยอดชนะดูแลไม่ดเีหรอคะ ใช้ท�างานหนกัหรอืเปล่า”

ยอดธดิาหวัเราะเบาๆ ส่ายหน้าไปมา

“รายนั้นแทบไม่ให้หนหูยบิจบัอะไรเลยค่ะ ที่บ้านเราไม่ได้ล�าบากอะไร

เลย มกีนิมใีช้ เพยีงแค่ว่าไม่ได้มเีท่าคุณพ่อเท่านั้นเอง ป้าสดีาไม่ต้องกลวั

หนูล�าบากหรอกค่ะ”

สดีาถอนหายใจอย่างโล่งอก พลางเหลอืบไปมองคุณหนูตวัน้อยก่อน 

ตาเบกิกว้างด้วยความตกใจ

“คุณยอช์ต! คุณยอช์ตไปไหนแล้ว”

ได้ยนิค�าพูดของสดีา ยอดธดิาจงึหนัไปมองหาลูกชายตวัน้อย แล้ว

พลนัใจหายวาบ เพราะไม่เหน็ลูกน้อยคลานเล่นที่สนามหน้าบ้าน หญงิสาว

รีบตามหาลูกน้อยทันที ไม่ต่างจากสีดาที่วิ่งลืมแก่ ตามหาคุณหนูตัวน้อย

ของนาง

...

เจ้าสวัยอดชายชะงกั มองเดก็ตวัอ้วนจ�้าม�่า น่ารกั ที่คลานเล่นอย่าง

สนกุสนานอยูก่ลางสนามหญ้า เขาเพยีงแค่อยากเดนิออกมาสดูอากาศคลาย

ความเครียด แต่กลับมาเจอเด็กน้อยคนนี้ ด้วยสัญชาตญาณท�าให้เจ้าสัว

ยอดชายหัวใจเต้นแรง ยิ่งเห็นเด็กน้อยที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันนั่งลง  

ยกแขนทั้งสองข้างคล้ายให้อุ้ม กถ็งึกบักดัฟันแน่น ท�าเป็นมองไม่เหน็

“แม่แกไปไหนล่ะ ปล่อยปละละเลยลูกแบบนี้ ดไีม่ตกน�้าตกท่าไป”

“แอ๊ะ!”

เดก็น้อยส่งเสยีงอย่างขดัใจ น�้าลายไหลออกจากมุมปาก

“เออ! ว่าแม่แกหน่อยกไ็ม่ได้ ไปเลยไป ไม่อยากจะเหน็หน้า”

แทนที่จะหน้าเสยี เดก็น้อยกลบัยิ้มแป้นแล้น ปากที่พยายามเกรง็ไม่

ให้ยิ้มตอบของเจ้าสวัถงึกบัสั่น เหน็อาการยกไม้ยกมอืของเดก็น้อยแล้วหวัใจ

พานไหววาบ

“ต่ะ ต่ะ ต่ะ”
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รอยยินดีฉายชัดในดวงตา เขาฟังไม่ผิดแน่ ยอดผาก�าลังเรียกเขา 

ว่าตา 

“ใครตา ไม่ได้เป็นตา” น�้าเสยีงยงัมคีวามถอืตวัอยู่

“ต่ะ ต่ะ” ยอดผาไม่ยอมแพ้ ยงัคงส่งเสยีงเรยีกเช่นเดมิ

มือที่สั่นเล็กน้อยของเจ้าสัวก�าลังจะเอื้อมไปจับยอดผาอยู่รอมร่อ 

หากไม่ได้ยนิเสยีงร้องเรยีกเดก็น้อยขึ้นเสยีก่อน เจ้าสวัยอดชายจงึยดืตวัขึ้น 

ใบหน้าเชดิสูง ตสีหีน้าเคร่งขรมึเช่นเดมิ 

ยอดธดิากบัสดีาอ้าปากค้าง สหีน้าตกใจอย่างเหน็ได้ชดั รบีถลาเข้าไป

ยนืใกล้ๆ ยอดผา

“กล้าดยีงัไงเข้ามาในบ้านฉนั!”

เสยีงค�ารามลั่นท�าให้ยอดธดิาก้มหน้าลง ซ่อนความเสยีใจเอาไว้

“หนูขอโทษค่ะ หนูก�าลงัจะกลบัแล้วค่ะ”

“พอดคีุณหนูไม่สบายค่ะ ท�าท่าเหมอืนจะเป็นลม สดีาเลยพามานั่งที่

เก้าอี้ตรงสนามหญ้า”

สีดาออกตัวแทน เพราะไม่อยากให้หญิงสาวถูกคนเป็นพ่อโกรธ

มากกว่าเดมิ

“ฉนัเคยสั่งแล้วใช่ไหมสดีา ว่าฉนัไม่ต้อนรบัคนพวกนี้ หรอืว่าค�าสั่ง

ของฉนัไม่ส�าคญั”

“คุณพ่ออย่าว่าป้าสีดาเลยค่ะ หนูขอโทษ” ยอดธิดาเอ่ยเสียงสั่น 

ยกมอืไหว้บดิาอย่างลุแก่โทษ 

นาทีนั้น ยอดผาคลานต้วมเตี้ยมไปเกาะขาเจ้าสัวยอดชาย แล้ว

พยายามลุกขึ้นยนื 

“ต่ะ ต่ะ”

ทั้งยอดธดิาและสดีาต่างลุ้นกบัภาพที่เหน็จนแทบหยุดหายใจ เจ้าสวั

ยอดชายเองกเ็ช่นกนั ยิ่งสบตากลมใสซื่อของยอดผา ใจหนึ่งอยากอุม้ชู แต่

อกีใจหนึ่งทฐิกิย็งัค�้าคอ ไม่ทนัได้คดิหน้าคดิหลงักส็ลดัขาตวัเองออกจากการ
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เกาะกุม เดก็ที่ขายงัไม่แขง็แรงจงึล้มลงและร้องไห้ตกใจ 

ยอดธดิาถลาเข้าไปกอดลูกไว้แน่น น�้าตาไหลพราก 

“สดีา ไล่มนัออกไป!”

เจ้าสวัยอดชายค�ารามลั่น ขบกรามแน่น เมนิหน้าไปทางอื่น

“คุณท่านเจ้าขา” สดีาเอ่ยเสยีงสั่น ร้องอ้อนวอนแทนยอดธดิา

“ต่อไปอย่าให้เข้ามาในบ้านฉนัอกี ต่อให้ตายตรงหน้าบ้าน กไ็ม่ต้อง

เอาเข้ามาในบ้าน ฉนัไม่อยากเหน็หน้าพวกมนั”

ยอดธดิาร�่าไห้ กอดบุตรชายไว้แน่น

“คณุพ่อขา หากไม่สงสารลกู กส็งสารหลานเถอะค่ะ หนแูค่อยากพา

ตายอช์ตมาไหว้คุณตาเท่านั้น”

“มาไหว้ หรือมาขอเงินกันแน่ ผัวนักเลงของแกมันเลี้ยงแกไม่อิ่ม

เหมอืนฉนัใช่ไหมล่ะ ถงึได้ดั้นด้นมาที่บ้านนี้ทุกวนั”

“ไม่ใช่ค่ะคุณพ่อ ไม่ใช่แบบนั้น”

“ออกไปซะ!”

ยอดผาเบะปากร้องไห้อีกครั้ง เมื่อได้ยินเสียงตะโกนลั่นของเจ้าสัว

ยอดชาย 

“คุณหนูกลบัไปก่อนนะคะ ดูซ.ิ..คุณหนูร้องไห้ใหญ่แล้ว”

ยอดธดิาที่น�้าตานองหน้ามองบดิาอย่างเสยีใจ กอดลกูชายที่สะอื้นไห้

ไว้แน่น เอ่ยกบับดิาเสยีงเจอืสะอื้น

“ตายอช์ตชื่อจริงชื่อยอดผา ชื่อเล่นว่ายอช์ต มาจากเรือยอช์ตที่ 

คุณพ่อชอบ ยอดผานี่ก็ได้มาจากชื่อของคุณตา ไม่ต้องอภัยให้หนูก็ได้ค่ะ 

แต่ตายอช์ตไม่รู้เรื่อง แกยงับรสิุทธิ์นกั หนูแค่อยากให้แกได้มาเจอคุณตา 

ได้เหน็ ได้รู้จกัคุณตาของแกบ้าง หนูขอโทษ ถ้ามนัท�าให้คุณพ่อโกรธ อย่า

โกรธป้าสดีานะคะ หนูผดิเอง หนูลาละค่ะ”

ยอดธดิายกมอืไหว้คนเป็นบดิา ก่อนจะเดนิออกไปจากบ้านหลงัใหญ่

พร้อมกับลูกน้อยที่กอดซบมารดาไว้แน่น สายตาของเด็กน้อยมองมาที่ 
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คนเป็นตา เจ้าสัวยอดชายตวัดสายตามองจึงทันได้เห็นความไร้เดียงสาใน

แววตาคู่นั้น

เวลาด�าเนนิผ่านไปอย่างรวดเรว็ จากที่ยอดธดิาเคยมาหาเกอืบทกุวนั 
กก็ลบักลายเป็นวนัเว้นวนั สามสี่วนัครั้ง และสปัดาห์ละครั้ง จวบจนเดอืน

ละครั้ง และทุกครั้งที่เหน็ สดีาจะเป็นกงัวล เพราะรบัรู้ถงึอาการไม่สบาย

ของยอดธดิา 

นางเพยีรพยายามบอกเรื่องนี้แก่เจ้าสวัยอดชาย แต่กลบัได้รบัเพยีง

การเมนิเฉย บางครั้งกอ็ยากต่อว่าอกีฝ่ายนกัว่าใจด�ากบัลูกกบัหลาน เวลา

ผ่านมานบัสบิปี ยงัไม่ละทฐิอิกี 

เด็กชายยอดผาในวัยสิบเอ็ดขวบร่างกายสูงยาว ใบหน้ามีเค้าความ

หล่อ ยืนมองบ้านหลังใหญ่ด้วยความรู้สึกหลากหลาย หากไม่เป็นเพราะ

มารดาขอร้องให้มาที่นี่บ่อยเท่าที่จะท�าได้ เขาก็ไม่มาหรอก เพราะมาแล้ว

กไ็ด้แต่ยนืหน้าบ้าน ไม่ได้เจอคุณตาที่มารดาพูดถงึสกัที

เขาแย้มยิ้มออกมา เมื่อเหน็สดีาออกมาต้อนรบัเช่นทุกครั้ง

“สวสัดคีรบัยายสดีา”

ยอดผาไหว้สีดาอย่างนอบน้อม ไม่มีความรังเกียจหรือแบ่งชนชั้น 

สกันดิ 

“สวสัดคี่ะคุณยอช์ต มาค่ะ เข้ามาข้างในกนัดกีว่า วนันี้คุณตาไม่อยู่ 

ไม่ต้องกลวั”

เด็กชายส่ายหน้าหวือ พร้อมกับยื่นปิ่นโตที่มารดาตั้งใจต้มซุปมาให้

เจ้าสวัยอดชาย ทั้งที่ตวัเองกไ็ม่ค่อยแขง็แรงสกัเท่าไร

“วนันี้อยู่นานไม่ได้ครบัยาย แม่ไม่ค่อยสบาย ผมต้องไปดูแลแม่”

สีดาที่เริ่มชราตามวัยมองคนตรงหน้านิ่ง สีหน้าเคร่งเครียดเต็มไป

ด้วยความห่วงใย

“คุณแม่ยงัไม่ดขีึ้นอกีเหรอคะ ไปหาหมอหรอืยงั เหน็ป่วยกระเสาะ-
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กระแสะอย่างนี้มานานหลายปีแล้ว”

“ไปแล้วครบั แต่แม่กอ็าการไม่ดขีึ้น สงสยัไม่มกี�าลงัใจ”

พดูจบ แววตาคนพดูกห็ม่นแสงลง เขามองไปยงับ้านหลงัใหญ่ ที่ซึ่ง

มีตาที่เขาไม่เคยได้เห็นหน้าชัดๆ สักทีครอบครองอยู่ เขาไม่เข้าใจนักว่า 

มารดาของเขาท�าอะไรผดิ เจ้าสวัยอดชายถงึได้โกรธถงึขนาดตดัพ่อตดัลูก

นานนบัสบิปี 

“คณุท่านใจอ่อนลงมากแล้วนะคะ ยอมให้คณุยอช์ตเข้ามาเดนิเล่นใน

รั้วบ้าน ทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยให้คุณแม่เข้าบ้านสกันดิ”

“กเ็ขาใจร้ายไงครบั ใจร้ายมาก”

ค�าพดูของเดก็ชายท�าให้สดีายกมอืขึ้นทาบอก ตาโต ไม่คาดคดิว่าจะ

ได้ยนิยอดผากล่าวออกมาเช่นนั้น

“ไม่เอาค่ะ ไม่พูดแบบนี้นะคะ อย่าว่าคุณตา มนัเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ 

มนัละเอยีดอ่อน คุณยอช์ตอาจจะไม่เข้าใจในตอนนี้”

“แต่แม่ของผมกเ็ป็นลูกเขานะครบั เขาไม่รกัแม่ผมสกันดิเลยเหรอ”

“รกัสคิะ เพราะรกัมาก คณุตาเลยโกรธคณุแม่มาก เอาไว้คณุยอช์ต

โตกว่านี้แล้วจะเข้าใจ”

ยอดผาส่ายหน้า ทั้งสีดา บิดา และมารดา ต่างพากันบอกเขาว่า  

เจ้าสัวยอดชายไม่ผิด ห้ามโกรธ ห้ามเกลียด หรือว่าร้ายคนเป็นตา แต่

ส�าหรบัเขา เจ้าสวัยอดชายคอืผู้ชายใจร้ายคนหนึ่ง ขนาดกบัลูกยงัใจด�าได้

ขนาดนี้ แล้วกับเขาซึ่งเป็นแค่หลาน ความผูกพันน่ะหรือ อย่าได้พูดเลย 

แทบไม่รู้จกักนัด้วยซ�้า มหีรอืเจ้าสวัยอดชายจะเหน็ใจ ยอมอภยัให้

“ดูสคิรบั ทั้งๆ ที่แม่ป่วย แต่กย็งัลุกขึ้นจากเตยีง ต้มน�้าซุปมาให้เขา 

ผมว่าสุดท้ายเขากเ็ททิ้ง ไม่ได้กนิหรอก ผมฝากยายสดีาให้เขาด้วยแล้วกนั

นะครบั ผมต้องรบีกลบั” กล่าวจบกย็ื่นป่ินโตใส่น�้าซปุส่งให้ แล้วรบีวิ่งกลบั

บ้าน

สีดามองตามหลังพลางถอนหายใจ เจ้าสัวยอดชายจะรู้ไหมหนอ 
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ตะกอนความเกลยีด ความโกรธที่มต่ีอยอดธดิา มนัก�าลงัส่งถงึยอดผา นาง

มองตามหลงัจนสุดสายตากห็มุนกายกลบัเข้าไปในบ้าน 

...

“ลดความเรว็ลงหน่อย”

ขณะที่ยอดผาก�าลังวิ่งกลับบ้านนั้น รถเอสยูวีสีด�ามันปลาบคันหนึ่ง 

กช็ะลอความเรว็ตามค�าสั่งของคนเป็นนายที่นั่งอยู่ด้านหลงั

เจ้าสัวยอดชายมองเด็กชายที่ก�าลังวิ่งผ่านรถคันใหญ่ของตัวเองไป 

แววตาที่มองดอู่อนลง มมุปากยกสงูขึ้นคล้ายจะยิ้ม ท�าไมเขาจะไม่รูว่้ายอดผา

ต้องมาจากบ้านของเขาแน่ แต่ท�าไมวนันี้กลบัเรว็ ไม่นั่งเล่นแถวสนามหญ้า

เหมือนทุกครั้ง แล้วหัวใจก็หายวาบ เมื่อค�าพูดของสีดาลอยเข้ามาในหัว 

ยอดธิดาไม่สบาย ป่วยกระเสาะกระแสะ ที่ยอดผารีบกลับอาจเป็นเพราะ

มารดาป่วย อาการไม่ด ีสหีน้าเจ้าสวัยอดชายเคร่งเครยีด สายตามองตาม

ยอดผาด้วยความเป็นห่วง

“คนของเรารายงานเรื่องบ้านโน้นว่ายงัไงบ้าง”

น�้าเสียงติดจะห่วงใยยามเอ่ยถามข่าวคราวกับคนที่เป็นทั้งคนขับรถ

และบอดกีาร์ดส่วนตวั ตดิตามเขาไปทุกที่

“เหมอืนเดมิครบั เพิ่มขึ้นมากต็รงที่ปีนี้ นกัมวยในค่ายได้แชมป์เพิ่ม

ขึ้นมาอกี ยิ่งมชีื่อเสยีงไปใหญ่ครบั”

“แล้ว...คนอื่นล่ะ”

ถงึแม้ไม่ได้เอ่ยชื่อ แต่คนถูกถามกร็ู้ว่าเจ้าสวัยอดชายหมายถงึใคร

“ปีนี้คุณยอดธดิาป่วยมากกว่าเดมิครบั เหน็ไปโรงพยาบาลบ่อย”

ได้ยินแบบนั้นหัวใจของคนเป็นพ่อก็ปวดหนึบ สีหน้าเศร้า ความ

ห่วงใยมเีตม็เปี่ยม

“ถ้าอย่างนั้นเราไปเยี่ยม...”

กล่าวได้เท่านั้นก็เงียบกริบ เพราะสบดวงตาแข็งกร้าวที่มองตรงมา

ผ่านกระจกมองหลงั 



26  l  แ ม่ ไ ม้ ม ว ย รั ก

“ไม่! กลบับ้าน”

เสียงกร้าวนั้นท�าให้คนขับรถเหยียบคันเร่ง พุ่งตรงกลับไปยังบ้าน

หลงัใหญ่ทนัท ีเจ้าสวัยอดชายนั่งตวัตรง สองมอืที่วางพาดอยู่บนที่วางแขน

ก�าแน่น ห้ามใจตวัเองด้วยทฐิ ิไม่ให้หนักลบัไปมอง จงึไม่มโีอกาสได้เหน็ว่า 

ยอดผาชะงกัฝีเท้า และหนัมองตามรถที่เพิ่งแล่นผ่านหน้าตวัเองไป 

ยอดผามองอยูช่ั่วอดึใจหนึ่งกอ็อกวิ่งต่อ จงัหวะเดยีวกนันั้น รถเอส-

ยูวีคันใหญ่ก็เบนพวงมาลัยเตรียมเลี้ยวเข้าจอดในบ้าน แต่เจ้าสัวยอดชาย

เหน็กล่องอะไรบางอย่างวางชดิก�าแพง เลยประตูบ้านไปไม่มาก 

“นั่นกล่องอะไร” พูดจบกล็งจากรถโดยไม่รอใครทั้งสิ้น

เสียงเด็กร้องดังขึ้น เจ้าสัวยอดชายจึงรีบถลาเข้าไปชะโงกหน้าดูใน

กล่องใบนั้น แล้วแทบสบถออกมา พ่อแม่คนไหนช่างใจด�า ทิ้งลูกตวัแดงๆ 

ได้ลงคอ เขาอุ้มเด็กขึ้นมาแล้วกวาดมองไปทั่วบริเวณ เผื่อจะเจอพ่อแม่ 

ใจร้าย แต่ทุกอย่างกลบัว่างเปล่า 

แปลก...สายตาดุกร้าวก่อนหน้านั้นเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนยามที่มอง 

เดก็ทารกในอ้อมแขน 

ภาพใครคนหนึ่งในตอนเดก็ผดุขึ้นมา เดก็ทารกคนนี้ช่างคล้ายยอด-

ธดิายิ่งนกั ไม่ว่าจมกู ปาก ล้วนจิ้มลิ้มพริ้มเพรา น่าเอน็ดู เจ้าสวัจงึตั้งชื่อให้

ว่า รมณ ที่แปลว่าความสุข นับตั้งแต่นั้นบ้านหลังนี้ก็มีคุณหนูคนใหม่  

ทุกคนในบ้านตื่นเต้นกับสิ่งใหม่จนหลงลืมสิ่งเก่าๆ ไปบ้าง กว่าจะกลับมา

คดิถงึอกีครั้ง เวลากผ็่านไปอย่างน่าใจหาย 

ยอดผาที่เคยมาบ่อยครั้งกท็ิ้งระยะห่างออกไป จากเดอืนเป็นปี ท�าให้

เจ้าสวัยอดชายห่วงใยไม่น้อย ถงึแม้พยายามท�าเป็นไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ แต่ว่า 

ข่าวคราวที่ได้รบัจากลูกน้องกท็�าให้เขาใจเยน็ไม่ไหว 

เจ้าสวัทอดสายตามองไปนอกหน้าต่าง ท้องฟ้าที่มดืมวั เมฆสดี�าลอย

ต�่า เสยีงค�ารามลั่นดงัอยูไ่กลๆ เป็นสญัญาณว่าฝนก�าลงัจะตก ท�าไมอากาศ

วนันี้ถงึได้เศร้าเช่นนี้ ไม่นานฝนเมด็แรกกร็่วงลงสู่พื้นดนิ และสาดเข้ามาที่
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หน้าต่างตามแรงลม มอืที่เอื้อมไปหมายจะปิดหน้าต่างชะงกั เมื่อเหน็ร่างที่

คุ้นตายนืเกาะประตูรั้ว ตะโกนอะไรสกัอย่างแข่งกบัสายฝน 

ยอดผา!

ความยนิดฉีายชดัในดวงตา ขยบัตวัเพื่อเดนิลงไปหา แต่แล้วกช็ะงกั 

เพราะทฐิใินหวัใจ เจ้าสวัขบกรามแน่น มอืจบัขอบผ้าม่านไว้ จ้องเดก็หนุ่ม

เขมง็

“เจ้าสวั! เจ้าสวัได้ยนิไหม”

ยอดผาในวัยย่างสิบห้าตะโกนเรียกเจ้าของบ้าน แข่งกับสายฝนที่

โปรยปรายลงมา แต่กไ็ร้วี่แววว่าจะมใีครออกมา

“เจ้าสวั! แม่ผมก�าลงัจะตาย แม่ผมเรยีกหาแต่เจ้าสวั ช่วยไปหาแม่

ผมท”ี

ตั้งแต่จ�าความได้ ยอดผาไม่เคยร้องไห้สกัครั้ง แต่ครั้งนี้เขาทนต่อไป

ไม่ไหว มารดาที่เหลอืลมหายใจเพยีงแผ่วเบา ปากพร�่าร้องเรยีกหาแต่บดิา 

ภาพนั้นมนัทรมานหวัใจเขาเหลอืเกนิ 

“เจ้าสวั! ออกมา ได้ยนิไหม แม่ผมก�าลงัจะตาย”

ยอดผาตะโกนลั่น ก่อนจะทรุดตัวลงนั่งคุกเข่ากับพื้นปูน มือก�า 

ซี่เหลก็ของประตูรั้วหน้าบ้านไว้แน่น ร�่าไห้อย่างไม่อายใคร 

“เจ้าสวั ได้โปรดเถอะ ช่วยแม่ผมหน่อย”

ยอดผาตะโกนสุดเสยีง คลายมอืจากซี่เหลก็ประตู แล้วเลื่อนมาจบั

ที่เข่าตวัเอง ก้มหน้าลงต�่า สะอื้นไห้อย่างไม่อาจฝืนต่อไป ตลอดระยะเวลา

ที่ป่วยหนัก มารดาที่ผ่ายผอมเรียกหาแต่เจ้าสัวยอดชายผู้เป็นบิดา จนถึง

วาระสุดท้ายของชวีติ ซึ่งหมอบอกว่าอาจจะไม่พ้นคนืนี้ด้วยซ�้า มารดาของ

เขากย็งัใช้แรงเฮอืกสุดท้ายเรยีกหาคนเป็นพ่อ เรยีกหาผู้ชายใจร้ายคนนั้น

ร่ม!

เดก็หนุม่เงยหน้าขึ้นมองเมื่อเหน็ว่ามอีะไรบางอย่างยื่นมาตรงหน้าเขา 

ในใจนกึภาวนาใหเ้ป็นเจ้าสวัยอดชายที่น�าร่มมาให้เขา แต่แล้วกต้็องผดิหวงั 
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เขารบียกมอืขึ้นเชด็น�้าตาด้วยความเคยชนิ ทั้งที่ใบหน้าชุ่มฉ�่าไปด้วยน�้าฝน 

เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นใคร เขาไม่ได้มาที่บ้านหลังนี้สามสี่ปี เด็กคนนี้ 

ลูกใครหรอื

“ตายแล้ว คุณน�้ามนต์”

สดีาวิ่งถลาฝ่าสายฝนออกมา เมื่อเหน็คุณหนูตวัเลก็ของนางยนืตาก

ฝนอยู่หน้าประตูบ้าน นางหนัไปปิดหน้าต่างเพยีงแค่แวบเดยีว หนัมาอกีที

กไ็ม่เหน็รมณยนือยูต่รงนั้นแล้ว ร้องเรยีกอยู่นานสองนาน เมื่อเดนิออกมา

หน้าบ้านกย็ิ่งตกใจมากกว่าเดมิ เพราะเหน็ยอดผานั่งคกุเข่า ตวัเปียกซ่กอยู่

หน้าประต ูสภาพของรมณกไ็ม่ต่างกนั นางจงึรบีไปหยบิร่มแล้วกางกนัฝน

ออกมา

“คุณน�้ามนต์ถอืไว้นะคะ”

สดีาส่งร่มให้รมณ แล้วหยบิร่มคนัที่รมณเสยีบไว้ตรงช่องเหลก็ของ

ประตูรั้วมาถอืไว้ เปิดประตูเหลก็ออกไปกางร่มกนัฝนให้ยอดผา นางเอน

ร่มในมอืไปทางเดก็หนุ่ม ส่วนตวันางเปียกกไ็ม่เป็นไร

“คุณยอช์ต ลุกขึ้น เข้าไปในบ้านก่อนค่ะ”

“ยายสีดา ผมรอไม่ไหวอีกแล้ว แม่อยากเจอเจ้าสัวมาก แม่ผม...” 

ก้อนสะอื้นวิ่งมาจุกที่ล�าคอจนยอดผาพูดต่อไม่ได้

สดีาเริ่มใจเสยีเมื่อเหน็อกีฝ่ายร้องไห้

“เข้ามาก่อนค่ะ มอีะไรเข้ามาคยุข้างใน เดี๋ยวคณุยอช์ตจะไม่สบายไป

อกีคน เชื่อยายสดีานะคะ”

ค�าอ้อนวอนของสีดาท�าให้เด็กหนุ ่มยอมลุกขึ้น เดินตามสีดาที่ 

ประคองรมณเข้าไปในบ้าน จากนั้นกร็บีเรยีกคนงานอกีคนหนึ่งให้พารมณ

ไปเปลี่ยนเสื้อผ้า และหาผ้าขนหนูมาให้ยอดผา 

“ยายสดีาครบั ผมรอไม่ได้นะครบั เจ้าสวัอยูไ่หน ช่วยเรยีกให้ผมท”ี

ยอดผาจบัมอืสดีา ดวงตาแดงก�่ามองอย่างอ้อนวอน

“มอีะไรคะ คณุหนเูป็นอะไรคะ แล้วท�าไมหายหน้าไปนาน ไม่ตดิต่อ
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ยายบ้าง รู้ไหมคะยายสดีาเป็นห่วง”

“แม่...อาการไม่ดแีล้ว หมอบอกว่าอาจไม่พ้นคนืนี้”

“คุณพระ!” 

สีดาอุทานอย่างตกใจพร้อมกับยกมือขึ้นทาบอก หน้าซีดเผือด 

ใจหายวาบ 

“แม่เรียกหาแต่เจ้าสัว ผมอยากให้เจ้าสัวไปดูใจแม่เป็นครั้งสุดท้าย 

ได้โปรดเถอะยายสดีา บอกเจ้าสวัให้ผมท”ี

ร่างหนาที่ก�าลงัเดนิลงมาจากชั้นบนหยดุชะงกั เซจนต้องจบัราวบนัได

เอาไว้ และบบีแน่นจนแขนสั่นไหว เขาได้ยนิเตม็สองหู ยอดธดิา บุตรสาว

คนเดยีวของเขาก�าลงัจะตาย 

เสียงฝีเท้าที่รีบวิ่งขึ้นบันไดมาท�าให้เจ้าสัวยอดชายยืดตัวขึ้น ดวงตา

แดงก�่ามองสดีานิ่ง

“คุณท่านได้ยนิแล้วใช่ไหมคะ คุณหนูเธอ...” สดีาข่มก้อนสะอื้นที่วิ่ง

มาจกุอก ก่อนพดูต่อ “คณุท่านรบีไปดใูจคณุหนเูถอะค่ะ อย่าถอืทฐิอิกีเลย 

นี่เป็นวาระสุดท้ายแล้วนะคะ คุณหนูคงคิดถึงคุณท่านมาก คุณท่านเองก็

คดิถงึคุณหนูมากเช่นเดยีวกนั ไปเถอะนะคะ”

สดีาร�่าไห้ อ้อนวอนคนเป็นเจ้านาย แต่อกีฝ่ายกลบัหมุนตวั หมายจะ

เดนิกลบัไปที่เดมิ ซ่อนน�้าตาที่ไหลพราก แต่ไหล่ที่สั่นสะท้านท�าให้นางเข้าใจ

ได้ว่า เจ้าสวัเองกก็�าลงัร�่าไห้เช่นเดยีวกนั แต่คงเพราะทฐิยิงัค�้าคอ 

“ใจด�า! สุดท้ายคุณกใ็จด�าเหมอืนที่ผมเข้าใจมาตลอด”

ทั้งสองคนหันไปมองยังต้นเสียงด้วยความตกใจ จึงเห็นว่ายอดผา 

ยนืมองอยู่ สหีน้าโกรธจดั ตาแดงก�่า สองมอืของเดก็หนุ่มก�าแน่น

“ขนาดแม่ผมจะตาย คุณยงัไม่สนใจ ใจคุณท�าด้วยอะไร แม่ผมไม่

นา่มพ่ีอใจด�าแบบคณุเลย ผมเกลยีดคณุ เกลยีด!” พดูจบกว็ิ่งออกไปทนัที

เจ้าสัวยอดชายยกมือขึ้นหมายจะเรียก แต่เสียงที่ออกจากปากนั้น 

เบาหววิ แทบไม่ต่างจากเสยีงกระซบิ 



30  l  แ ม่ ไ ม้ ม ว ย รั ก

“ตายอช์ต”

“คุณยอช์ตคะ คุณยอช์ต” สีดาร้องเรียกเสียงหลงพร้อมกับรีบวิ่ง

ตามยอดผาไป

ยอดผาวิ่งฝ่าสายฝนออกไปแล้ว ไม่ได้ฟังเสยีงเรยีกเบื้องหลงัสกันดิ  

โครม!

สีดาหันไปมองด้านในบ้าน ตาเบิกกว้าง สีหน้าตกใจ รีบวิ่งไปยัง 

ต้นเสยีงอย่างรวดเรว็

“คุณท่านคะ! คุณท่าน!”

ภาพเจ้าสวัยอดชายหมดสต ิทรดุลงไปกองกบัที่พกับนัได ท�าให้เกดิ

ความโกลาหลขึ้นพักใหญ่หลังจากสีดาร้องเรียกให้คนช่วยด้วยความตกใจ 

กอ่นที่คนป่วยจะถกูส่งตวัไปโรงพยาบาล รูส้กึตวัอกีครั้ง ทกุอย่างกส็ายไป

เสยีแล้ว
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ปัจจุบนั...
ค่ายมวย ย. ยอดยมิขยายกจิการใหญ่โต ตอนนี้มทีั้งยมิออกก�าลงั-

กายที่แบ่งแยกไว้เป็นสดัส่วน อุปกรณ์เครื่องเล่นน�าเข้าจากต่างประเทศกม็ี

มากมายหลายชิ้น มคีรฝึูกมากความสามารถคอยให้ค�าปรกึษาแก่ผู้ที่เข้ามา

ใช้บริการอย่างทั่วถึง บวกกับบริการที่ประทับใจ แต่ที่โด่งดังจนสร้าง 

ชื่อเสยีงให้แก่ค่าย ย. ยอดยมิมากเป็นพเิศษกค็อืโรงเรยีนสอนต่อยมวยไทย 

ที่อนรุกัษ์แม่ไม้มวยไทยและศลิปะป้องกนัตวัทกุแขนง ไม่ให้คนไทยลมืเลอืน

สมบตัอินัล�้าค่าของประเทศไทย

ยอดผา ศษิย์ยอดชนะ หรอื ยอดผา กติตธิาดาธร บุตรชายเพยีง

คนเดยีวของยอดชนะและยอดธดิาต้องสานต่อกจิการของครอบครวั จาก

นกัมวยผูส้ร้างชื่อเสยีงไว้อย่างมากมาย เขาจงึกลายเป็นผู้บรหิารในวยั ๓๔ 

ปี ด้วยรูปร่างหน้าตาและความสูงถงึ ๑๘๕ เซนตเิมตร ท�าให้เขาได้ชื่อว่า

เป็นนกัมวยที่มคีุณสมบตัคิรบถ้วนคนหนึ่ง ทั้งการศกึษาระดบัปรญิญาโท

ด้านบรหิาร และวทิยาศาสตร์การกฬีา ซึ่งเขาตั้งใจน�ามาต่อยอดกจิการของ
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ครอบครวั ฐานะทางการเงนิ เขาจงึถูกจบัตามองในฐานะนกัธุรกจิอนาคต

ไกล บวกกบัการที่เขามใีจรกัในศลิปะการต่อสู้ โดยเฉพาะมวยไทย เขาจงึ

พร้อมที่จะสานต่อกจิการของบดิาให้ด�ารงสบืไปชั่วลูกชั่วหลาน

ข่าวของยอดผามีให้เห็นบ้างตามนิตยสารกีฬาและนิตยสารไฮโซ 

บางเล่ม มีหลายครั้งที่ยอดผาถูกทาบทามให้เป็นดารา แต่ชายหนุ่มกลับ

ปฏเิสธ โดยให้เหตผุลว่า แค่บรหิารค่ายมวย เขากแ็ทบไม่มเีวลาว่างอยูแ่ล้ว

ตอนนี้เขาต้องซ้อมหนัก เพื่อเข้าแข่งขันชกมวยการกุศล หารายได้

ชว่ยเหลอืเพื่อนนกัมวยอาวุโส โดยมยีอดชนะผูเ้ป็นบดิาเป็นโคช้ให้ แต่ด้วย

ความที่ยอดผาเป็นนกัมวยทกัษะแน่นอยู่แล้ว การฝึกซ้อมจงึเป็นเพยีงการ 

เตรยีมร่างกายให้พร้อมอยู่เสมอเท่านั้นเอง

“พี่ยอช์ต คนพวกนั้นมาอกีแล้วพี่”

คิ้วหนาได้รูปขมวดเข้าหากัน คนพวกนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เลย

นอกจากคนของเจ้าสวัยอดชาย เมื่อหลายเดอืนก่อน เขาถูกเจ้าสวัเรยีกไป

พบ ตอนแรกเขาปฏเิสธอย่างไร้เยื่อใย แต่เป็นเพราะบดิาขอร้อง เขาจงึยอม

ไปพบเจ้าสวัยอดชาย 

นั่นเป็นครั้งแรกที่เขาได้เผชิญหน้ากับบิดาที่ใจร้ายที่สุดของมารดา 

หากไม่รู้ตื้นลกึหนาบาง คนทั่วไปอาจคดิว่าเจ้าสวัยอดชายกเ็หมอืนชายชรา

คนหนึ่ง สหีน้าท่าทางดูใจดเีสยีด้วย แต่ในความเป็นจรงิ เขารู้อยู่เตม็อกว่า

ภาพลกัษณ์ทั้งหมดคอืสิ่งลวงตา ชายชราที่ไร้พษิสงกลบัซ่อนความโหดร้าย 

ใจด�า และเลอืดเยน็ไว้อย่างแนบเนยีนที่สุด 

เจ้าสัวบอกให้เขากลับไปอยู่บ้านหลังใหญ่ ทิ้งค่ายมวยนี่เสีย และ

เขา้ไปบรหิารบรษิทัอญัมณขีองท่านแทน แต่ยอดผากลบัหวัเราะลั่นราวกบั

ขบขนัเสยีนกัหนา แล้วเดนิออกจากบ้านหลงัใหญ่ ไม่หนักลบัไปมองด้วยซ�้า 

ท�ากับมารดาของเขาได้อย่างเลือดเย็น ยังมีหน้าจะให้เขากลับไปอยู่ที่บ้าน  

ไปท�างานด้วยหรอื มนัน่าทุเรศจรงิๆ 

ภาพมารดาร�่าไห้เสยีใจ พร�่าเรยีกหาแต่เจ้าสวัยงัตดิตาตดิหวัใจของ
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เขาอยู่ ไม่ว่าเวลาผ่านไปแค่ไหน ภาพนั้นกย็งัคงชดัเจนส�าหรบัเขา ชวีติของ

เขาไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้ เขาก็มีความสุขดีอยู่แล้ว การศึกษาที่ได้

รับก็มากพอชนิดที่เรียกได้ว่าไม่อายใคร การเงิน การงาน เขาไม่มีความ

จ�าเป็นต้องพึ่งพาเจ้าสวัยอดชายด้วยซ�้า

“ไม่ต้องสนใจพวกนั้นหรอก มนัไม่กล้าท�าอะไรหรอก ให้คนของเรา

คอยดูไว้ห่างๆ กพ็อ”

“ตาพี่ยอช์ตนี่เล่นไม่เลกิเนอะ”

ยอดผาพยกัหน้าเหน็ด้วยกบัสิ่งที่ลูกน้องในค่ายพูด เจ้าสวัยอดชาย

นี่เลน่ไม่เลกิ ทั้งที่เขาปฏเิสธอย่างชดัเจน ทั้งค�าพดูและท่าทาง แต่ทางโนน้ก็

ยงัไม่หยุดตื๊อ หรอืไม่กค็งอยากเอาชนะ ก่อนมารดาจะเสยีชวีติ สิ่งที่ท�าให้

เขาได้รูจ้กัเจ้าสวัยอดชายมากขึ้นนั่นกค็อืรปูถ่าย มารดาพร�่าบอกว่า ตวัเอง

ท�าให้เจ้าสวัโกรธจนไม่อยากให้อภยั แม่บอกเสมอว่า คนที่ท�าให้เจ้าสวัยอม

อภยัให้แก่แม่ได้นั่นกค็อืเขา 

ตอนนั้นเขารับปากมารดาหนักแน่นว่าจะยอมท�าทุกอย่างเพื่อให ้

เจ้าสัวยอดชายอภัยให้แก่มารดา แต่พอถึงวันที่มารดาอาการหนักมาก  

วนัสดุท้ายของชวีติ วนัที่เขาต้องไปยนืตะโกนร้องเรยีกเจ้าสวัที่หน้าบ้านหลงั

ใหญ่ คุกเข่าอ้อนวอนท่ามกลางสายฝนที่ตกหนกั 

สิ่งที่เขาเห็นนั่นก็คือ เจ้าสัวไม่ได้สนใจไยดีอะไรด้วยซ�้า ท�าเหมือน 

ไม่ได้ยนิในสิ่งที่เขาร้องขอ และนั่นท�าให้ยอดผาเจบ็ปวด ตะกอนความโกรธ

ยงัตกค้างอยู่ในหวัใจ

ตั้งแต่บดันั้นเป็นต้นมา ยอดผากใ็ห้ค�ามั่นแก่ตวัเองว่า เขาจะไม่เข้าไป

ยุ่งเกี่ยวกบัเจ้าสวัยอดชายอกี ต่อไปนี้ไม่ว่าฝ่ายนั้นจะเป็นหรอืตาย เขากจ็ะ

ไม่สนใจ ชายหนุ่มสลัดเรื่องไร้สาระออกไปจากหัว แล้วเพ่งสมาธิกับการ 

กระโดดเชอืก อบอุ่นร่างกาย เพราะการแข่งขนัในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า 

นบัเป็นการแข่งขนัครั้งสุดท้ายของเขา 

เขาจะแขวนนวมจรงิๆ จงัๆ สกัท ีแต่คู่ต่อสู้ของเขานั้นฝีมอืใช่ย่อย 
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เจอกันมาห้าครั้ง เขาชนะสาม เสมอสอง ฝ่ายโน้นก็คงแค้นใจอย่างมาก 

หมายจะเอาชนะเขาในการชกครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเขาจะ

ประมาทไม่ได้

ทกุอย่างอยูใ่นสายตายอดชนะ แววตาของคนเป็นพ่อยามมองลกูชาย

เต็มไปด้วยความหนักใจ ตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าสัวยอดชายกับ 

ยอดผาแย่กว่าเดิม ยอดผาเป็นคนรักแรงเกลียดแรง เมื่อครั้งที่เจ้าสัว

บาดหมางกบัยอดธดิานั้น มแีต่ยอดธดิาที่เพยีรไปหาคนเป็นบดิา 

ทว่าหลงัจากที่ยอดธดิาเสยีไป เจ้าสวักลบัเป็นฝ่ายมาหาเสยีเอง แต่

ยอดผากไ็ล่อย่างไร้เยื่อใย ภาพเหตุการณ์เหล่านี้เคยเกดิขึ้นแล้ว ถงึแม้มนั

จะผ่านมาหลายสิบปี แต่ส�าหรับยอดชนะ มันเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นาน 

นึกแล้วก็สงสารเจ้าสัวยอดชาย เขาไม่อยากให้ลูกโกรธคนเป็นตาไปตลอด

ชวีติ...แค่ลกูกบัพ่อกท็รมานมากพอแล้ว แต่ดเูหมอืนสิ่งที่เขากลวั มนัก�าลงั

จะเกดิขึ้นซ�้าอกี

“ยอด พวกนั้นมาอกีแล้วเหรอ”

บดิามกัเรยีกเขาเช่นนี้เสมอ ในขณะที่มารดาเรยีกเขาว่ายอช์ต เพราะ

เรอืยอช์ตคอืของรกัของหวงของเจ้าสวัยอดชาย นอกจากนี้มารดายงัอยาก

ให้เขามชีวีติที่มั่นคงดจุขนุเขา และมชีวีติที่สงูส่งและแขง็แกร่งประดจุหนิผา 

จงึตั้งชื่อเขาว่ายอดผา 

“ครบัป๊า”

“แล้วไม่ออกไปดูหน่อยเหรอ เผื่อเจ้าสวัมธีุระ” 

คนเป็นบดิาลองหยั่งเชงิ แต่ค�าตอบที่ได้มากเ็หมอืนอย่างที่คดิ

“ไม่มอีะไรหรอกครบั น่าเบื่อมาก พูดใส่หน้าไปกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้ว

ว่าไม่อยากเหน็หน้า ไม่อยากจะคุยด้วย กย็งัหน้าด้านหน้าทนบอกให้ผมไป

ท�างานด้วย ป๊าคิดดูสิครับ ผมจะท�างานกับคนใจร้ายที่ปล่อยให้แม่ตาย 

ตาไม่หลบัคนนั้นได้ยงัไง ต่อให้ตายผมกไ็ม่ไป เขาเคยประกาศตดัพ่อตดัลกู

กับแม่มาแล้ว นั่นก็เท่ากับว่าผมก็ไม่ใช่หลานของเขา ให้เรื่องทุกอย่างเป็น
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เหมอืนอย่างที่เคยเป็นน่ะดแีล้ว” 

ฟังค�าพดูคนเป็นลกูแล้วคนเป็นพ่อกถ็งึกบัถอนใจ จะท�าอย่างไรดนีะ 

ตากับหลานจึงจะได้คืนดีกัน ในตอนนี้ให้ตาคืนดีกับหลานมันเป็นเรื่องง่าย 

แต่ให้หลานคนืดกีบัตานี่ละ เรื่องยากที่สุด 

“อย่าโกรธเจ้าสวัเลย ป๊าจะไม่ว่าอะไรเลย ถ้าแกจะไปท�างานกบัเจ้าสวั 

แกเป็นทายาทเพยีงคนเดยีวของท่าน ยงัไงกต็้องรบัช่วงกจิการต่อจากท่าน

อยู่แล้ว”

“ทายาทเหรอป๊า ไม่ใช่หรอกมั้ง เขาแค่ไม่เหลอืใครมากกว่า เลยคดิ

จะบงัคบัให้ผมไปท�างานด้วย ที่จรงิแล้วกค็งห่วงสมบตั ิห่วงบรษิทั กลวัไม่มี

ใครดูแล ผมคงปั้นหน้าอยู่กบัเขาตลอดเวลาไม่ไหวหรอกป๊า”

“โทษเจ้าสัวคนเดียวก็ไม่ถูก ท่านรักแม่ของยอดมาก ท่านจึงห่วง 

สารพัดว่าป๊าจะพาลูกของท่านไปล�าบาก และเมื่อแม่ของยอดเลือกป๊า คน

เป็นพ่อก็ผิดหวังเสียใจเป็นธรรมดา แกก็เห็นอยู่แล้วว่าทิฐิมันท�าให้เราทั้ง

สองฝ่ายเจบ็ปวด แล้วแกยงัจะสร้างทฐิใินหวัใจแกอกีเหรอ”

“ทั้งที่ทกุวนันี้เจ้าสวัไม่เคยพดูดกีบัป๊าสกัครั้ง มองหนา้กไ็มเ่คย แลว้

ท�าไมป๊าถงึอยากให้ผมดกีบัเขานกั”

ใช่! สิ่งที่ยอดผาพดูคอืเรื่องจรงิ แต่เขากไ็ม่อยากให้ลกูชายจบัมาเป็น

ประเด็นโกรธเคืองเจ้าสัวอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อก่อนเขาก็เคยโกรธเจ้าสัวบ้าง 

เสียใจแทนภรรยาที่ถูกบิดาเกลียดจนไม่ยอมมองหน้ากระทั่งตาย แม้ว่า

ภรรยาของเขาจะเพยีรพยายามง้องอนมาตลอดหลายสบิปีกย็งัไร้ผล แต่ถ้า

เขามัวแต่แค้น สิ่งที่ภรรยาคาดหวังจะให้ยอดผาท�าให้เจ้าสัวยอดชายหาย

โกรธ มนัจะมคีวามหวงัหรอื 

“กเ็พราะแม่ของยอดไง แม่อยากให้ยอดท�าใหเ้จ้าสวัหายโกรธ ท�าให้

เจ้าสวัอภยัให้ป๊ากบัแม่ แกจ�าค�าขอร้องครั้งสุดท้ายของแม่ได้ไหม ไม่อยาก

ให้แม่หมดห่วงเหรอ เรื่องในอดีตปล่อยให้มันผ่านไปเถอะ มันเป็นเรื่อง 

รุ่นพ่อรุ่นแม่ คนรุ่นลูกรุ่นหลานอย่าไปผูกใจเจบ็ด้วยอกีเลย”
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“แต่ผมรู้สกึว่าเรื่องทั้งหมด เจ้าสวัเป็นคนดงึผมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย 

ผมเหน็ทกุอย่าง รบัรูถ้งึความเสยีใจของแม่ทกุครั้ง เหน็แม่น�้าตาไหลทกุวนั 

ป๊าจะให้ผมท�าใจยอมรับได้ง่ายๆ เหมือนที่ป๊าพยายามท�าอยู่อย่างนั้นเหรอ 

มันอาจจะง่ายส�าหรับป๊า แต่ส�าหรับผมมันยากมาก ยากจนผมไม่รู้เลยว่า 

จะมีวันอภัยให้แก่คนใจร้ายคนนั้นได้หรือเปล่า” ยอดผากล่าวออกมาด้วย

น�้าเสยีงเยน็ชา ไม่ต่างจากสหีน้า

“แล้วจะให้พวกนั้นยนืขวางอยู่อย่างนั้นเหรอ”

“ถ้าไม่เมื่อยก็ให้ยืนรอไปเถอะครับ ถึงยังไงผมก็ไม่มีทางไปกับ 

พวกเขาหรอก”

ยอดผาหยบิผ้าซบัเหงื่อเดนิขึ้นสงัเวยีนมวย ไหว้เชอืกคาดทกุมุมเพื่อ

เรยีกขวญัและก�าลงัใจตามกฎพื้นฐานของการต่อยมวย ที่ส�าคญัการไหว้ครู

ยงับ่งบอกถงึความสวยงามของแม่ไม้มวยไทยอกีด้วย 

ชายหนุม่เริ่มจากการยดืแข้งยดืขากบัครพูนม เพื่อนรุน่น้องของบดิา

ที่เป็นทั้งครูฝึกและคู่ซ้อมมวยไทยให้เขามาตั้งแต่เด็ก จนกระทั่งเติบใหญ่

มชีื่อเสยีง ได้ถ้วยรางวลัและเขม็ขดัแชมป์หลายสมยั

ยอดผาระบายลมหายใจออกทางปากอย่างแรง เรียกสมาธิตัวเอง 

ให้กลับคืนมา เขาไม่มีทางปล่อยให้เรื่องราวไร้สาระของเจ้าสัวยอดชายรก

สมอง หรอืรบกวนการซ้อมในครั้งนี้เดด็ขาด มอืหนาถกูพนัด้วยผ้าสขีาวขุ่น

ทั้งสองข้าง กายแขง็แกร่งเตม็ไปด้วยมดักล้ามบ่งบอกว่าเจ้าของรกัษาสขุภาพ

และร่างกายดแีค่ไหนเพื่อให้มนัคงที่ตลอดเวลา บวกกบัหน้าตาที่หล่อเหลา 

ท�าให้บรรดากองเชียร์สาวน้อยสาวใหญ่ และแม่ยกทั้งหลายชื่นชอบจนซื้อ

บตัรเข้ามาดูเขาชก หากยอดผาขึ้นชกวนัไหน บตัรขายเกลี้ยงในวนันั้น 

ยอดผายกมอืขึ้นตั้งท่าจดมวย คอืวางขาและมอืให้ถูกต้องตามหลกั

การฝึก และในการจดมวยนั้น ต้องรู้เหลี่ยมมวย ซึ่งมีอยู่สองเหลี่ยมคือ 

เหลี่ยมซ้าย และเหลี่ยมขวา 

เหลี่ยมซ้ายคอื หมดัขวาอยูข้่างหน้า สงูเหนอืระดบัหางคิ้ว หมดัซ้าย
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อยูช่ดิคาง เท้าขวาอยูข้่างหน้า ให้ปลายเท้าชี้ไปยงัคูต่่อสู ้เท้าซ้ายอยู่ด้านหลงั 

ในลกัษณะตั้งฉากกบัเท้าหน้า ล�าตวัเหยยีดตรง

เหลี่ยมขวากไ็ม่ต่างจากเหลี่ยมซ้ายสกัเท่าไร คอืยื่นหมดัซ้ายออกไป

ข้างหน้า สูงเหนอืระดบัหางคิ้ว หมดัขวาอยู่ชดิคาง เท้าซ้ายอยู่หน้าเท้าขวา 

ยกไหล่ขึ้นเลก็น้อย เพื่อปิดคางและกนัหมดั 

“ต่อยซ้ายมา ขวา ขวา ซ้าย หลบ”

ครูพนมสั่งยอดผาขณะฝึกซ้อมตามปรกต ิสกัพกัเสยีงพูดนั้นกห็าย

ไป และใช้ท่าทางสอนแทน มอืที่สวมเป้าเตะอนัใหญ่สวนกลบัไปเหมอืนกนั 

แตะโน่น โยกตรงนี้ เพื่อให้นกัมวยมทีกัษะการหลบหลกีหมดัคูต่่อสูไ้ด้อย่าง

ว่องไว และปล่อยหมดัสวนกลบัมาได้อย่างเตม็ที่ 

ยอดชนะมองการซ้อมของลูกชายอย่างพึงพอใจ สิ่งที่เขาต้องการ

อนุรกัษ์เอาไว้ ยอดผาสามารถท�าได้ และท�าได้ดเีสยีด้วย 

“ยอช์ต สลบัฟันปลา” ครูพนมสั่งก่อนจะเตรยีมตั้งรบั

ยอดผาปล่อยหมดัซ้ายไปที่หน้าคูฝึ่กซ้อม แต่ฝ่ายนั้นเบี่ยงตวัไปทาง

ขวาโดยการชักเท้าซ้ายถอยหลัง ตั้งรับให้มั่น และใช้มือซ้ายผลักแขนของ

ยอดผาออกไปทางซ้าย แล้วสวนหมดัขวาออกไปในท่าเดยีวกนั ยอดผาจงึ

เบี่ยงตวัมาทางซ้ายและใช้ฝ่ามอืซ้ายผลกัแขนของครพูนมไปทางซ้ายสลบักบั

การเคลื่อนไหวเท้าสลบัเป็นฟันปลา 

“อเิหนาแทงกรชิ!”

ยอดผาผลกัแขนของครพูนมที่พุง่เข้ามาออกห่างแล้วตอบโต้ด้วยการ

ยกเข่าขึ้นแทงที่กลางล�าตวั แต่ทั้งหมดมไิด้ใช้ความรนุแรง เพราะเป็นเพยีง

แค่การซ้อมเท่านั้น

“ดมีากยอช์ต ถงึเวลาแข่งขนัจรงิจะไม่มท่ีาแม่ไม้มวยไทยแบบนี้ ยอช์ต 

กส็ามารถชนะได้อยูแ่ล้ว แต่ถ้ายอช์ตสามารถโชว์ท่ามวยไทยให้คนดูมวยได้

เหน็ นั่นถอืว่าเป็นก�าไรของคนดู พวกเขาดูมวยไทยมานาน แต่ท่ามวยไทย

พวกนี้นักมวยทุกคนคงไม่สามารถใช้ในการชกได้บ่อยครั้ง ถือว่าเป็น
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วิทยาทานให้คนดูได้เรียนรู้ว่ายังมีท่าแม่ไม้มวยไทยพวกนี้หลงเหลืออยู่”  

ครูพนมเอ่ย

บรรดาท่าที่เขาบอกยอดผาเป็นท่าที่อยูใ่นการเรยีนรูม้วยไทยอยูแ่ล้ว 

และเขารู้ดีว่ายอดผาเก่งกาจทุกท่า เพราะฝึกซ้อมอย่างหนัก ชายหนุ่มได้

เปรยีบกว่าคนอื่น เพราะบดิาที่เป็นนกัมวยเก่าถ่ายทอดท่วงท่าที่สวยงามให้

แก่บตุรชาย ซึ่งมพีรสวรรค์ทางด้านนี้มาตั้งแต่เลก็ เรยีกได้ว่าเลอืดพ่อแรง

“โธ่คร!ู ขนืมวัแต่เน้นลลีาผมโดนต่อยร่วงไปกองกบัพื้น เสยีหน้าทั้ง

ค่าย ทั้งครู คราวนี้ได้อายกนับ้างละ”

ยอดชนะกบัครพูนม รวมทั้งนกัมวยรุน่น้องที่ก�าลงัฝึกอยูใ่นบรเิวณ

นั้น ต่างพากนัหวัเราะค�าพูดของยอดผา คนที่อยู่ไกลหน่อยจงึหนัมองด้วย

ความสงสยัว่าทั้งหมดหวัเราะเรื่องอะไร พอรู้กพ็ลอยหวัเราะตามไปด้วย 

นกัมวยในค่าย ย. ยอดยมิมคีวามสนทิสนมกนัเป็นอย่างมาก เพราะ

ต้องพักอาศัยและกินอยู่ที่ค่าย โดยแต่ละคนจะมีห้องพักเป็นของตัวเอง 

อาหารสามมื้อ และตารางการซ้อมเคร่งครัดและหนักหน่วง เพื่อชื่อเสียง

และชยัชนะในอนาคตซึ่งเป็นความฝันของนกัมวยทุกคน

มือที่เหี่ยวย่นตามกาลเวลาดึงลิ้นชักหัวเตียงเปิดออก หยิบรูปที่อยู่
ด้านในขึ้นมาด ูแววตาเศร้าหมอง น�้าอุน่ๆ คลอดวงตาทั้งสองข้างยามคดิถงึ

เรื่องราวในอดตี หากในตอนนั้นทฐิทิี่มลีดน้อยลง เขาคงไม่ต้องมานั่งเสยีใจ

อยู่เพยีงล�าพงั ความร�่ารวยที่ได้มาไม่ได้ช่วยอะไรเลย ไม่ได้ท�าให้เขาซื้อหา 

ความสขุได้ หากเพยีงย้อนเวลากลบัไปได้ เขาคงไม่ท�าเช่นนั้น เปลอืกตาหนา

กะพรบิขบัไลน่�้าตาให้เลอืนหายไป ความคดิล่องลอยไปเมื่อหลายสบิปีก่อน 

‘เจ้าสวัคะ มขี่าวดคี่ะ’

สดีาเดนิเข้ามานั่งกบัพื้นเยื้องเก้าอี้ของเจ้าสวัยอดชาย แววตาตื้นตนั 

ยนิดลี้นพ้น

‘มอีะไรสดีา วิ่งหน้าตื่นเข้ามาเชยีว หรอืมหีนุม่ๆ ที่ไหนชวนไปกนิข้าว
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ด้วย’

ค�าเย้านั้นท�าให้นางอดไม่ได้ที่จะค้อนใส่คนเป็นเจ้านาย ก่อนจะบอก

ข่าวดทีี่นางเพิ่งได้ยนิมา

‘คุณหนูค่ะ คุณหนูก�าลงัตั้งท้อง’

หากมองไม่ผดิ นางคดิว่าเหน็ความยนิดใีนแววตาของเจ้าสวัยอดชาย

แน่ แต่มนัแปรเปลี่ยนไวเหลอืเกนิ จนนางไม่แน่ใจ คดิว่าตวัเองตาฝาดไป 

แถมสิ่งที่นางได้ยนิยงัเป็นน�้าเสยีงเยน็ชา ไม่มอีาการตื่นเต้น หรอืดใีจอยูใ่น

น�้าเสยีงนั้นเลย 

‘แล้วไง มนัซมซานกลบัมาขอค่านมให้ลูกมนัหรอืไง’

แววยนิดขีองสดีาเลอืนหายไป มองคนตรงหน้าอย่างผดิหวงั นางรู้

ว่าตลอดเวลาเจ้าสวัคดิถงึยอดธดิามากแค่ไหน ทกุวนัเจ้าสวัจะต้องเข้าไปใน

ห้องนอนของลกูสาว จมอยูก่บัความคดิในห้องนั้นพกัใหญ่ กว่าจะกลบัออก

มาได้ แล้วดูตอนนี้ส ิเจ้าสวัก�าลงัพูดสิ่งที่ตรงข้ามกบัใจ ทั้งหมดเป็นเพราะ

ทฐิติวัเดยีว

‘ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ คณุหนมูาบอกด้วยความยนิดค่ีะ อยากให้คณุท่าน

ทราบและยนิดไีปกบัเธอด้วย ที่ก�าลงัจะมลีูก มหีลานให้เจ้าสวัยงัไงล่ะคะ’

‘ใคร! ใครจะยนิดกีบัมนั ฉนับอกไปแล้ววา่มนัไมใ่ช่ลกูฉนั ถ้าคราว

หน้ามนัมาอกี ให้บอกมนัด้วยว่าอย่าสอนให้ลูกมนัเรยีกฉนัวา่ตา เพราะฉนั

ไม่นบัญาตกิบัมนั’ 

พดูจบกเ็ดนิขึ้นไปข้างบน ไม่หนัมามองคนรบัใช้เก่าแก่ที่นั่งทอดถอน

ใจด้วยความสงสาร ท�าไมนางจะไม่รู้ว่าเจ้าสวัคดิถงึคนเป็นลูกมากเพยีงใด 

หลายครั้งที่เหน็เจ้าสวัเหม่อมองไปนอกหน้าต่าง มองห้องของยอดธดิา และ

แอบหลับในห้องของลูกสาว ทุกคนเห็นแต่ไม่มีใครพูด เพราะกลัวเจ้าสัว

ยอดชายจะโกรธไปมากกว่าเดมิ หากถกูจบัได้ว่าคดิถงึลกูสาวสดุหวัใจ นาง

สงสารทั้งลูกทั้งพ่อ ลูกกเ็ลอืกความรกั พ่อกท็ฐิเิหลอืเกนิ 

ข่าวคราวของยอดธดิายงัวนเวยีนมาให้ได้ยนิเสมอ เธอคลอดลกูออก
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มาเป็นผู้ชาย ทนัททีี่ได้ยนิข่าว ความยนิดกีเ็อ่อล้นหวัอกคนเป็นตา แต่ต้อง

เกบ็เอาไว้ข้างใน ป้ันหน้าแสร้งท�าเป็นไม่สนใจ เวลาเวยีนผ่านไปอย่างรวดเรว็ 

ยอดธดิายงัวนเวยีนไปหาผูเ้ป็นบดิาอย่างสม�่าเสมอ จนพกัหลงัความถี่ในการ

มาเยี่ยมเริ่มเว้นช่วงห่างออกไป ยอดธดิาป่วยหนกัแต่ไม่มใีครรู้สกัคน 

ภายในโรงพยาบาล มีชายสูงวัยคนหนึ่งแอบมองภาพลูกสาวที่นอน

อยู่บนเตยีงคนไข้อย่างเจบ็ปวดอยู่หน้าห้องพกัฟื้น น�้าตารื้นขอบตา อยาก

เดนิเข้าไปหา อยากกอด แต่ทฐิทิี่มมีนักค็�้าคอ เดก็หนุ่มที่จบัมอืมารดาเอา

ไว้ไม่ยอมปล่อยนั่นกค็อืหลานชายของเขา หลานชายที่เขาไม่เคยได้จบู ได้กอด 

อยากเดินเข้าไปหาเหลือเกิน แต่เท้าแข็งแรงขยับก้าวไปได้นิดหนึ่งก็ชะงัก 

แล้วหนัหลงักลบัอย่างรวดเรว็ กลวัตวัเองใจอ่อน 

หากจะมีใครสักคนที่เดินเข้ามา พวกนั้นต้องเป็นฝ่ายเดินมาหาเขา 

ไม่ใช่เขาเป็นฝ่ายเดนิไปหา 

ท่ามกลางสายฝน ภาพยอดผาคุกเข่ากบัพื้น ร�่าไห้ร้องเรยีกเขา มนั

ช่างเป็นภาพที่บบีหวัใจคนดูอย่างเขาเหลอืเกนิ แต่กต็้องท�าเป็นไม่สนใจ ไม่

เหน็ ไม่รู้สกึ แต่ใครจะรู้ หวัใจคนเป็นพ่อนั้นแทบแตกสลาย ยามเมื่อสดีา

วิ่งหน้าตาตื่นมาบอกว่า ยอดธดิา บุตรสาวที่ท่านรกัก�าลงัจะจากโลกนี้ไป 

เขาก�าลังช็อก ท�าอะไรไม่ถูก จึงหมุนกายกลับ หวังเพียงแค่ตั้งสติ

เท่านั้น ไม่คดิเลยว่าการกระท�าเช่นนั้นจะท�าให้ยอดผาที่เข้ามาเหน็เข้าใจผดิ 

ค�าว่าเกลยีดของยอดผาเหมอืนรอยสกัที่กดลกึ ย�้าอยูใ่นหวัใจ ลบอย่างไรก็

ลบไม่ออก 

ปลายนิ้วเลื่อนไปเลื่อนมาสมัผสัรปูของคนทั้งคู ่กระบอกตาปวดร้าว 

เขาจ�าได้ว่า ตอนนั้นเขาหมดสตลิ้มลงไป ฟื้นขึ้นมาอกีทกีเ็ป็นวนัเผาศพของ

ยอดธิดา จะมีใครเจ็บปวดได้เท่าเขา แทนที่คนผมด�าจะเผาศพคนผมขาว 

กลับกลายเป็นคนผมขาวต้องเผาศพคนผมด�า หัวใจคนเป็นพ่อแทบแตก

สลาย 

เขารบีออกจากโรงพยาบาลทั้งที่หมอยงัไม่อนญุาต ฝืนความเจบ็ป่วย
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มาถึงวัด แต่ก็ท�าได้เพียงแค่แอบมองจากมุมหนึ่งไกลๆ ส่งลูกสาวอันเป็น

ที่รกัขึ้นสวรรค์ น�้าตานองหน้า เป็นครั้งแรกที่เขาคดิได้ว่า ทุกอย่างได้สาย

ไปเสยีแล้ว เพราะค�าว่าทฐิเิพยีงตวัเดยีว 

เจ้าสัวยอดชายละสายตาจากยอดเมรุที่มีควันด�าลอยละล่องกลาง

อากาศ มองคนที่ยอดชนะกอดเอาไว้...ยอดผา คอืสิ่งเดยีวที่ท่านจะสามารถ

ไถ่โทษในสิ่งที่ท่านท�ากบัยอดธดิาได้ 

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีศพแล้ว เจ้าสัวยอดชายเดินทางไปค่ายมวย  

ย. ยอดยิมพร้อมกับลูกน้องอีกสามคน เขายังจ�าได้ดีว่ายอดชนะตกใจ 

แค่ไหนที่เหน็หน้าเขา และเดนิออกมาต้อนรบัด้วยใบหน้าที่ซดีเผอืด ยงัคง

มรี่องรอยความเศร้าจากการจากไปอย่างไม่มวีนักลบัของคนเป็นภรรยา  

‘สวสัดคีรบัท่าน’ ยอดชนะยกมอืไหว้อย่างนอบน้อม 

‘ฉนัมเีรื่องอยากพูดด้วย’

ยอดชนะแทบกลั้นหายใจ เมื่อได้ยินน�้าเสียงราบเรียบของเจ้าสัว 

ยอดชาย  

‘เรื่องอะไรเหรอครบั’

‘ฉนัอยากจะรบัยอดผาไปอยู่ด้วย’

‘ไม่!’

คราวนี้เป็นเสียงยอดผาที่ตะโกนลั่น สีหน้าขมึงทึง ดวงตาของ 

เด็กหนุ่มวาววับด้วยแรงโทสะ จับจ้องคนที่ได้ชื่อว่าเป็นตาเขม็ง ภาพ

เหตกุารณ์หลายวนัก่อนย้อนเข้ามาในมโนนกึ ท่ามกลางสายฝน เขานั่งคกุเข่า

อยูห่น้าบ้านหลงัใหญ่ ร้องตะโกนให้ผูช้ายใจร้ายคนนี้ไปเยี่ยมมารดาของเขา 

แต่ผู้ชายใจร้ายคนนี้กลบันิ่งเฉย แม่...ผู้หญงิที่นา่สงสารที่สุด ขนาดใกล้จะ

หมดลมยงัสั่งเสยีให้เขาไปเยี่ยมคนเป็นตาบ่อยๆ อย่าโกรธ อย่าเกลยีด และ

ขอให้ช่วยท�าให้คนเป็นตาอภยัให้ท่านด้วย แต่สิ่งที่ผู้ชายใจร้ายคนนี้กระท�า

ต่อมารดาของเขา มนัช่างโหดร้ายสิ้นด ี

‘ผมไม่ไปอยูก่บัผูช้ายใจร้ายคนนี้นะป๊า เขาไม่ได้เป็นญาตอิะไรกบัเรา 
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ผมไม่ไป’

ยอดชนะหันไปท�าตาดุใส่คนเป็นลูก ปรามให้หยุดพูดจาเหลวไหล

แบบนั้น

‘ยอด! หยุดพูดจาก้าวร้าวคุณตาเดี๋ยวนี้’

‘ไม่! เขาไม่ใช่ตาของผม เขาไม่ใช่ญาต ิถ้าเขาเป็นตาของผมจรงิ เขา

คงไม่ใจร้ายกับแม่...แม่รอเขาจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต รอด้วยความ

หวงั รอตลอดเวลาที่หายใจ  ผมรู้ว่าแม่กบัป๊าเคยท�าผดิ แต่ป๊ากพ็สิูจน์ให้

เขาเห็นแล้วนี่ ว่าป๊าไม่เคยพาแม่มาล�าบาก สุขสบายด้วยซ�้า ผมได้เรียน

โรงเรยีนดีๆ  ไม่น้อยหน้าใคร ไม่เคยอดมื้อกนิมื้อ แค่นี้มนัยงัไม่พอกบัการ

ให้อภยัอกีเหรอ คนอย่างนี้สมควรอยู่คนเดยีวตลอดชวีติ!’

ยอดชนะอึ้ง พูดไม่ออก เพราะสิ่งที่ยอดผาพูดออกมาคอืความจรงิ 

แต่เขาจะปล่อยให้บุตรชายคิดแบบนี้ไม่ได้ ไม่อย่างนั้นตากับหลานคงไม่มี

วันได้คืนดีกัน ในขณะที่คนฟังอีกคนหนึ่งยอกไปทั้งหัวใจ ดวงตาฝ้าฟาง 

ปวดร้าว ต้องเก็บความเสียใจไว้ข้างใน เพราะค�าพูดของคนเป็นหลาน 

เปรยีบเสมอืนมดีปักกลางหวัใจของท่าน จรงิทุกอย่าง จรงิอย่างที่ยอดผา

พูด มอืที่จบัไม้เท้าสั่นเลก็น้อย

‘ผมบอกคณุไว้เลยนะ ต่อให้ผมอดตาย ไม่มทีี่ซุกหวันอน ผมกจ็ะไม่

ซมซานไปหาคนใจร้ายอย่างคณุหรอก เชญิคณุเสวยสขุกบัความหยิ่งยโสต่อ

ไปเถอะ หลายปีที่ผ่านมาเราไม่เคยรูจ้กักนัอย่างไร ตอ่ไปนี้เรากไ็มเ่คยรูจ้กั

กนัอย่างนั้น ต่างคนต่างอยู ่อย่าได้มาวุ่นวายกบัครอบครวัผมอกี สิ้นแม่ไป

แล้ว กถ็อืเสยีว่าเราตดัขาดกนั ไม่เหลอืความผูกพนัใดๆ ต่อกนัอกี หรอื

อยากให้ผมกรวดน�้าคว�่าขนัให้ด้วย คุณจะได้พอใจ’

เดก็หนุม่พดูจบกเ็ดนิจากไป ทิ้งให้เจ้าสวัยอดชายมองตามด้วยความ

ปวดร้าว สมควรแล้ว...ที่ท่านได้รบัการปฏบิตัแิบบนี้  

‘ผมต้องขอโทษแทนเจ้ายอดมันด้วยครับ เป็นเพราะผมสั่งสอนมัน

ไม่ด ีหากท่านจะโกรธกโ็กรธผมเถดิ’
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เจ้าสวัยอดชายมองยอดชนะนิ่ง เมื่อหลายสบิปีก่อนเขาไม่เคยมองคน

ที่เป็นลูกเขยแบบนี้มาก่อน ทุกวินาทีในตอนนั้น ความรู้สึกของเขาเต็มไป

ด้วยความโกรธ เกลยีด เจ้าสวัยอดชายถอนหายใจออกมายาวเหยยีด

‘ไม่เป็นไร เรื่องทั้งหมดมันเป็นเพราะฉันคนเดียว ตายอช์ตแสดง

กริยิาแบบนี้มนักส็มควรแล้ว’

เงยีบกรบิ จนกระทั่งเจ้าสวัยอดชายเดนิออกไปจากค่ายมวย ร่างที่

เคยสงูสง่า ใบหน้าเชดิตรงอย่างถอืเกยีรตอิยูเ่สมอ ตอนนี้กลบัก้มต�่า เท้าที่

เคยก้าวอย่างมุ่งมั่นกลบัช้าลง ยอดชนะไม่เคยเหน็เจ้าสวัยอดชายในแบบนี้

มาก่อน พอเหน็แล้วกอ็ดสงสารไม่ได้ เจ้าสวัไม่เหลอืใครอกีแล้ว ในขณะที่

เขายงัมยีอดผา 

...

ภาพในอดตีลบเลอืนหายไป เมื่อประตหู้องนอนถกูเคาะเรยีก ไม่นาน

ก็เปิดออก เจ้าสัวหันไปมองหญิงสาวที่เดินเข้ามาพร้อมกับเครื่องดื่มบ�ารุง

ก�าลงัที่เธอน�ามาให้เขาทุกครั้ง พร้อมกบัรอยยิ้มอ่อนฉายบนใบหน้า  

“ดรูปูอกีแล้วเหรอคะ หนตู้มซปุมาให้ค่ะ คณุตาจะได้ทานอะไรอุน่ๆ

ก่อนนอน”

“ขอบใจนะลูก”

เจ้าสวัยอดชายทอดตามองน�้ามนต์ หรอื รมณ เดก็ก�าพร้าที่ถูกน�า

มาทิ้งไว้หน้าบ้านของท่าน ดทีี่วนันั้นท่านเหน็พอด ี ไม่อย่างนั้นกไ็ม่รู้ว่าจะมี

ใครมาเหน็ตอนไหน หลงัจากยอดธดิาเลอืกหนทางชวีติของตวัเอง บ้านหลงั

ใหญ่กเ็งยีบเหงา แววตาเดก็น้อยในตอนนั้นช่างเหมอืนกบับุตรสาวของท่าน 

ความสงสารบวกกบัความรูส้กึหนึ่งที่เกาะกนิหวัใจ ท�าให้เจ้าสวัตดัสนิใจรบั

อุปการะส่งเสียเลี้ยงดูในฐานะหลานสาว พร้อมกับตั้งชื่อให้เธอว่า รมณ 

ไพศาลเกรยีงไกร 

รมณรู้ดีทีเดียวว่าเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าสัวยอดชาย

ทางสายเลอืด เธอรู้ที่มาที่ไปของตวัเอง แต่การศกึษาและการเลี้ยงดูที่เธอ
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ได้รับประหนึ่งเธอเป็นหนึ่งในสายเลือดของเจ้าสัว ท�าให้รมณส�านึกตลอด

มาว่า เธอคงไม่สามารถมชีวีติอยู่มาจนถงึป่านนี้ หากไม่มเีจ้าสวัยอดชาย 

เจ้าสวัให้ชวีติเธอ ชวีติของเธอจงึเป็นของเจ้าสวั ไม่ว่าท่านจะอยากได้

หรอืต้องการอะไร เธอจะหามาให้ท่านทุกอย่าง 

เจ้าสวัยอดชายเกบ็รูปไว้ในลิ้นชกัตามเดมิ แววตาอ่อนแสงทอดมอง

หญิงสาวตรงหน้า รมณ...แปลว่าความสุข ท่านอยากให้หลานสาวคนนี้

พบพานแต่ความสขุ พบแต่สิ่งดีๆ  เพราะเธอพบสิ่งที่เลวร้ายตั้งแต่ถอืก�าเนดิ  

ถูกคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อกบัแม่ทิ้งได้อย่างใจด�าที่สุด 

ดวงตาที่ผ่านโลกมามากกวาดมองไปทั่วใบหน้า รมณถอืเป็นผู้หญงิ 

ที่จัดว่าสวยคนหนึ่ง ดวงตากลมโตด�าขลับ คิ้วเรียวยาวได้รูป จมูกโด่ง  

รมิฝีปากเป็นกระจบั นสิยัเรยีบร้อย ใจเยน็ และความใจเยน็ของเธอนี่แหละ 

ท�าให้ท่านนกึอะไรบางอย่างออก 

“ปีนี้หนูอายุเท่าไรแล้วลูก”

คนถกูถามมองด้วยความประหลาดใจ อยูด่ีๆ  เจ้าสวัยอดชายถามถงึ

อายุเธอท�าไม 

“ยี่สบิสามค่ะ”

เจ้าสวัพยกัหน้ารบัรูค้�าตอบของเธอ รมณเป็นคนน่ารกั ใครอยูด้่วย

ก็สบายใจ และถ้าหากยอดผาได้อยู่ใกล้ ท่านคิดว่ารมณคงท�าให้ยอดผา

ใจเยน็ หวัใจที่แขง็แกร่งคงอ่อนลงได้ เพราะไม่ว่าใครคนไหนกย็อมให้แก่

ความน่ารกัของรมณทั้งนั้น

“ตามเีรื่องอยากจะขอร้องหนู ฟังดูแล้วอาจจะเหน็แก่ตวั หนูอาจจะ

เกลยีดตา แต่มนักเ็ป็นทางเดยีวที่จะช่วยตาให้มคีวามสุขได้ หนูจะยอมรบั

หรอืไม่ยอมรบัค�าขอร้องของตากแ็ล้วแต่หนูจะเหน็สมควร ตายอมรบัการ

ตดัสนิใจของหนู ระหว่างเรายงัเหมอืนเดมิ หนูยงัเป็นหลานที่น่ารกัของตา

เสมอ”

แววตาเตม็ไปด้วยค�าถามของรมณ มองสบตาคนสูงวยัตรงหน้า
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“มอีะไรหรอืเปล่าคะคุณตา”

เจ้าสวัยอดชายลอบถอนหายใจ ชั่วอดึใจจงึเอ่ยออกมา 

“ตาอยากให้หนใูช้ความน่ารกั อ่อนหวาน ละลายหวัใจแขง็แกร่งของ

ใครคนหนึ่ง ท�าให้เขาอภัยให้ตาก่อนที่ตาจะตาย ตาเคยท�าร้ายเขาไว้มาก 

ชาตนิี้เขาคงไม่ให้อภยัตา”

น�้าเสยีงเศร้าและสั่นเครอืของเจ้าสวัยอดชายท�าให้รมณร้อนใจไปด้วย 

ฟังแล้วเธอใจไม่ด ีเจ้าสวัไม่เคยพูดถงึเรื่องเป็นเรื่องตายมาก่อน

“พดูอะไรอย่างนั้นล่ะคะคณุตา ไม่เอาค่ะ คณุตายงัแขง็แรง ต้องอยู่

กบัหนูอกีนาน”

เจ้าสวัหวัเราะเบาๆ ยกมอืขึ้นลูบศรีษะหลานสาว

“ชวีติเป็นสิ่งไม่แน่นอน ตาไม่เคยกลวัความตายหรอก แต่ก่อนตาย 

ตาอยากให้คนที่เกลยีดตา อภยัให้แก่ตา”

“ใครคะ มใีครที่เกลยีดคุณตาที่ใจดคีนนี้ของหนูคะ”

ค�าพดูของรมณท�าให้เจ้าสวัยิ้มอ่อน แววตาเจบ็ปวด ยามคดิถงึคนที่

เกลยีดท่าน

“ยอดผา พี่ยอดผา”

รมณมองคนพูดอย่างตกตะลงึ ท�าไมเธอจะไม่รู้จกั ยอดผา กติต-ิ

ธาดาธร นกัมวยคนนั้น...ค่ายมวยใหญ่ที่อยู่ห่างจากบ้านหลงันี้ไปไม่กี่ซอย

และก�าลงัจะขยายกจิการให้ใหญ่ยิ่งกว่าเดมิ ใบหน้าคมเข้มในนติยสารหลาย

ฉบบัที่เธอเคยอ่านลอยเข้ามาในหวั ภาพที่เขาก�าลงัขึ้นชก คิ้วแตก เลอืดสาด 

หญงิสาวคดิอย่างหวาดหวั่น เธอไม่ชอบอาชพีของเขาเลย 

“คุณตาจะให้หนูท�าอะไรคะ”

“ตาอยากให้หนูแต่งงานกบัพี่เขา มนัไม่ใช่เพราะผลประโยชน์ของตา

เพียงอย่างเดียวนะลูก แต่ตาอยากให้หนูมีผู้ชายที่ดีมาดูแล ตายอช์ตเป็น

ผู้ชายที่ดีคนหนึ่ง ถ้าไม่นับความโกรธและทิฐิที่มีต่อตาแล้ว หลานตาคนนี้

สามารถดูแลหนูได้ดแีละท�าให้หนูมคีวามสุขได้ ถ้าเป็นแบบนั้น ตาจะตาย
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อย่างมคีวามสุขมาก”

รมณรู้สึกเย็นวาบไปทั้งกาย หลังจากได้ยินค�าพูดของผู้มีพระคุณ 

แต่งงาน! ผูช้ายที่ดดูดุนัคนนั้นน่ะหรอืจะดแูลเธอได้ดจีรงิๆ ภาพการชกมวย

ของเขาลอยเข้ามาในมโนนึกอีกครั้ง รอยแผล รอยเลือดของยอดผายัง

ติดตาเธอไม่รู้เลือน ความหวาดหวั่นเกิดขึ้นในหัวใจ เธอจะต้องอยู่กินกับ

ผู้ชายแบบนั้นน่ะหรอื

“จ�าไว้ ตาไม่ได้บงัคบัหนู ตาเคารพในการตดัสนิใจของหนู ไม่ต้อง

คดิมาก”

มอืเลก็บบีเข้าหากนัแน่น ก้มหน้าต�่า คดิวนไปเวยีนมา บญุคณุ ค�านี้

ใหญ่หลวงนกัส�าหรบัเธอ การที่เจ้าสวัอบรมเลี้ยงดเูธออย่างด ีให้การศกึษา

อย่างด ีและความรกัที่เธอมใีห้เจ้าสวัอย่างมากมาย ทั้งรกัทั้งนบัถอื ชาตนิี้

เธอตอบแทนท่านเท่าไรกไ็ม่มวีนัหมด หากเธอตกลง แลว้ยอดผาละ่ ผูช้าย

คนนั้นจะยอมหรอื ปัญหามนัคงไม่ได้อยู่ที่เธอแล้วละ

“ตกลงค่ะ”

เสยีงเบา ทว่าหนกัแน่น จนคนที่เอ่ยปากขอร้องต้องหนัไปมองหน้า

ให้ชดั ไม่คดิว่ารมณจะให้ค�าตอบแก่เขาได้เรว็ขนาดนี้ 

“หนูไม่มคี�าคดัค้านเลยเหรอลูก ถ้าหนูปฏเิสธ ตากจ็ะยอมรบัฟังนะ 

ตาไม่อยากบงัคบัหนู คดิให้ดกี่อนที่จะตอบกไ็ด้ ตาไม่ว่าอะไรเลย” 

รมณเงยหน้าขึ้นสบตาคู่สนทนา ยิ้มให้อย่างอ่อนโยน

“หนเูตม็ใจค่ะ ไม่ได้ถูกบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้น หนเูชื่อในสิ่งที่คณุตาเลอืก

ให้ เพราะคุณตาเลอืกสิ่งที่ดทีี่สุดให้หนูมาตลอดชวีติ ถ้าการแต่งงานกบั...

คุณยอดผา คอืสิ่งที่คุณตาเลอืกแล้ว ตรองดูแล้ว หนูกเ็ชื่อว่ามนัคอืสิ่งที่ดี

ส�าหรบัหนูค่ะ” 

ค�าตอบนั้นท�าให้เจ้าสัวอดละอายใจไม่ได้ ดูเหมือนเขาจะเห็นแก่ตัว 

แต่เขาคดิเช่นนั้นจรงิๆ คนอย่างยอดผาต้องได้ผูห้ญงิอย่างรมณนี่แหละ ถงึ

จะอยู่กันได้ มือหนายกขึ้นวางบนศีรษะของหญิงสาวอย่างเอ็นดู เอ่ยถาม
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เสยีงพร่า

“หนูไม่โกรธตาเหรอลูก”

“ไม่หรอกค่ะ หนูอยากให้คุณตามคีวามสุข หากสิ่งที่คุณตาอยากให้

หนทู�า มนัจะท�าให้คณุตามคีวามสขุ ไม่ต้องทกุข์เศร้าเหมอืนกบัทกุวนันี้ หนู

กจ็ะท�าค่ะ”

เจ้าสวัสูดความตื้นตนัเข้าปอด นบัถอืในน�้าใจของหญงิสาวเหลอืเกนิ 

เห็นอ่อนโยน ใจเย็น แต่เธอไม่ได้อ่อนแอเลย หัวใจเธอแข็งแกร่งนัก 

แขง็แกร่งกว่าชายอกสามศอกอย่างเขาด้วยซ�้า 

“ตาเชื่อ ตาดูคนไม่ผดิ เจ้ายอช์ตแม้ดูดุ กระด้าง แต่มนักเ็หมอืนตา

สมยัหนุม่นั่นแหละ ดื้อหวัชนฝา ทฐิเิยอะ เชื่อมั่นในสิ่งที่ตวัเองท�าว่าถกูต้อง

เสมอ ตาไม่อยากให้เจ้ายอช์ตหลงอยู่ในความทุกข์ระทมเหมอืนกบัตา” 

เสยีงเจ้าสวัยอดชายแหบพร่า สั่นสะท้าน จนรมณทนไม่ไหว เอื้อม

มอืไปบบีมอืหนาของเจ้าสวัอย่างให้ก�าลงัใจ

“หนูขออะไรคุณตาสกัอย่างได้ไหมคะ” 

ค�าพูดนั้นท�าให้เจ้าสวัมองสบตาและพยกัหน้าเรว็ๆ 

“ได้ส ิบอกมาเลย ตาให้ได้ทุกอย่าง”

“อย่าให้คุณยอดผารู้ว่าหนูเป็นใคร หนูอยากเข้าไปท�าความรู้จักกับ

เขาด้วยตวัหนเูอง อยากให้เขารูจ้กัหนใูนฐานะผูห้ญงิคนหนึ่ง หนูอยากรูจ้กั

ตัวตนที่แท้จริงของเขา และอยากให้เขารู้จักตัวตนที่แท้จริงของหนูด้วย  

แค่นี้ค่ะที่หนูอยากจะขอ” 

เจ้าสวัยอดชายมองหน้าหญงิสาวที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เลก็แต่น้อยอย่าง

ภาคภูมใิจ ก่อนจะพยกัหน้าเป็นเชงิให้ค�ามั่นสญัญาแก่เธอ 

“ได้ส ิตาต้องขอบใจหนอูกีครั้งนะน�้ามนต์ และขอให้เชื่อตา หนจูะไม่

ผดิหวงัในสิ่งที่ตาเลอืกให้ ตายอช์ตเป็นผู้ชายที่ดคีนหนึ่ง หนูจะมคีวามสุข

แน่นอน”

“ค่ะ ถ้าอย่างนั้นคุณตาพกัผ่อนนะคะ เลกิคดิ เลกิเศร้าใจ ปล่อยให้
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เรื่องทั้งหมดเป็นหน้าที่ของหนูเอง”

รมณยิ้มแทนค�าสญัญา แล้วดูแลการพกัผ่อนของเจ้าสวัอกีพกัใหญ่

ก็เดินกลับมาที่ห้องตัวเอง หญิงสาวทรุดตัวลงนั่งบนเตียงนุ่ม สีหน้ากังวล 

ความหวาดหวั่นที่ซ่อนเอาไว้ฉายชดัออกมา เธอไม่เคยชอบอาชพีนกัมวยเลย 

การเตะ การต่อย เลอืดไหลเตม็หน้า ท�าให้เธอหวาดกลวั 

หญิงสาวหยิบแท็บเล็ตขนาดกะทัดรัดขึ้นมาเซิร์ชหาข้อมูลที่ตัวเอง

อยากรู้ ไม่นานภาพยอดผาก็ปรากฏบนหน้าจอ ส่วนมากจะเป็นภาพการ

ต่อยมวยของชายหนุ่ม เธอวางแทบ็เลต็ลงบนเตยีงนอนอย่างหมดแรง แค่

เหน็เลอืดในภาพ เธอยงัหวาดหวั่น แล้วถ้าได้เหน็ของจรงิแบบนี้ทกุวนั เธอ

จะทนได้หรอืไม่ 

หญิงสาวหลับตาสูดลมหายใจเข้าปอด เรียกความมั่นใจให้กลับคืน

มา เอาน่า! มนัอาจไม่เป็นอย่างที่เธอคดิกไ็ด้ อย่าเพิ่งตดัสนิยอดผาจากรูป

เพยีงแค่ไม่กี่รปู รมณเตอืนตวัเองแล้วลมืตาขึ้นมาอกีครั้ง หยบิแทบ็เลต็ขึ้น

มาค้นหาข้อมูลอย่างอื่น คืนนั้นกว่าเธอจะได้พักผ่อนเวลาก็ล่วงเลยข้ามไป

อกีวนัหนึ่งแล้ว


