
เด็กหญิงตัวเล็กอายุไม่เกินสี่ขวบถักผมเปียสองข้าง มีโบสีชมพู
เลก็ๆ ตดิอยู่ที่ผม ในมอือุ้มตุ๊กตาหมสีนี�้าตาล สวมชุดสชีมพูเข้ากนักบัโบ 

ก�าลังสอดส่ายสายตามองไปโดยรอบด้วยความตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศ

ภายในไร่ที่เพิ่งเคยเหน็เป็นครั้งแรก แม่หนนู้อยได้แต่เบกิตากว้าง รมิฝีปาก

สแีดงเลก็น่ารกัที่ก�าลงัอ้าน้อยๆ รบักบัจมูกรั้น ดวงตาทอประกายน่าเอน็ดู

ราวกบัตุ๊กตาเดก็ผู้หญงิกไ็ม่ปาน

สรัชยืนมองเด็กคนนั้นตั้งแต่เธอเดินเข้ามาในคลองสายตาของเขา 

นานหลายนาทีทีเดียว จนกระทั่งบัดนี้เขาก็ยังจับจ้องอยู่ที่ร่างเล็กไม่วางตา 

อยากรู้ว่าเดก็คนนั้นเป็นใคร แล้วมาเดนิอยู่ในไร่ของเขาได้อย่างไร ถ้ารู้จกั

พ่อแม่เด็กละก็จะต่อว่าให้เข็ด มีอย่างที่ไหนปล่อยให้ลูกมาเดินตามล�าพัง

อย่างนี้ 

ใช้ไม่ได้!

ถ้าเกิดไร่ของเขามีรีสอร์ตเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักก็ว่าไปอย่าง 

แต่นี่ไม่ใช่ และบรเิวณนี้เป็นเขตบ้านของเขาอกีต่างหาก ถ้าไม่ใช่เพื่อนหรอื

บทน�ำ
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ญาติสนิทก็ไม่มีใครเคยได้รับสิทธิ์ให้ย่างกรายเข้ามาภายในนี้ แต่เด็กคนนี้

กลับสามารถเดินเข้ามาเที่ยวได้อย่างสบายใจ ราวกับว่าแถวนี้เป็นสถานที่ 

ท่องเที่ยวเสยีอย่างนั้น

พ่อเลี้ยงหนุ่มวยัสามสบิห้ายกแก้วกาแฟขึ้นดื่ม ทอดสายตามองเดก็

คนนั้นต่อไป ปล่อยให้อารมณ์มนัเป็นไปตามความรู้สกึ อากาศตอนเช้าเยน็

สบายเหมาะแก่การนั่งมองท้องฟ้า สายหมอก สายลม ชมดอกไม้อย่างนี้

แหละ

เดก็คนนั้นคงไม่ทนัสงัเกตเหน็เขากระมงั เธอยงัเดนิไปเรื่อยๆ กระทั่ง

มาหยุดอยู่ที่บรเิวณหน้าบ้าน ซึ่งตั้งอยู่บรเิวณเนนิหญ้าสูงกว่าถนนเลก็น้อย 

ริมฝีปากเล็กๆ พึมพ�าราวกับก�าลังพูดอะไรสักอย่างกับตัวเอง สักครู่ก็หัน

กลบัไปมองเหมอืนกบัว่าจะมคีนตามมา ร่างเลก็ๆ ยงัลงัเลหนัซ้ายแลขวาอยู่ 

ก่อนจะหยุดยนือยู่ตรงนั้น กอดตุ๊กตาแนบอกเอาไว้แน่น

สรชัยงันั่งเงยีบ เขาอยากรู้ว่าเดก็คนนี้มาท�าอะไร ชายหนุ่มพงิพนกั

เก้าอี้ก่อนจะไขว่ห้างแล้วกอดอกมองราวกบัก�าลงัชมการแสดงอะไรสกัอย่าง

ดวงหน้าเล็กใส พวงแก้มเนียนละเอียดท�าให้เขานึกถึงซาลาเปา...มี

จุดแดงๆ ที่ข้างแก้มยิ่งเหมอืนเข้าไปใหญ่ คนที่นั่งพจิารณาอยู่อมยิ้มโดยที่

ตวัเองไม่รูต้วั มองไปมองมากเ็พลนิดเีหมอืนกนั บ้านเขายงัไม่มใีครแต่งงาน

สกัคน จงึไม่มเีดก็เลก็ๆ อย่างนี้ เวลามองแล้วชื่นใจและมคีวามสุขอย่างนี้

ไงเล่า พ่อกบัแม่เขาถงึอยากให้เขาแต่งงานเรว็ๆ

ชายหนุ่มตัดสินใจลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปที่ระเบียงเพื่อมองหาพ่อแม่

ของเด็กคนนี้ที่อาจจะก�าลังตามมา แต่มองไปจนสุดทางที่เด็กคนนี้เดินมา 

กไ็ม่เหน็วี่แววว่าจะมใีครตามมาสกัคน

สรัชเดินออกมาจากบ้าน ตรงไปยังเด็กหญิงที่ก�าลังยืนอยู่แล้วทรุด

ตวันั่งลง จ้องมองดวงตาใสแจ๋วตรงหน้าแล้วถามขึ้นด้วยน�้าเสยีงที่ออ่นโยน

ที่สุดในชวีติ

“หนูชื่ออะไร มาหาใครคะ” 
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คนพดูรูส้กึแปลกๆ เพราะแม้จะพยายามปั้นเสยีงให้นุม่ ฉกียิ้มกวา้ง

อย่างเป็นมิตรแล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวเองดุอยู่ดี แต่ว่าแม่หนูตรงหน้ากลับไม่มี

ท่าทางหวาดกลวัคนแปลกหน้าอย่างเขาเลยแม้แต่นดิเดยีว

“หนูชื่อวนิดี้ มาหาพ่อค่ะ” ปวนัวาตตอบฉะฉาน 

คนฟังระบายยิ้มน้อยๆ แล้วถามต่อ “พ่อหนูเป็นใคร” 

เด็กหญิงขยับตัวก่อนจะเม้มปากเหมือนก�าลังครุ่นคิดค�าตอบ เรียว

คิ้วบางๆ ขมวดน้อยๆ อย่างใช้ความคดิ ครู่หนึ่งเธอจงึพูดชื่อผู้ชายคนนั้น

ออกมา 

“พ่อหนูชื่อสรชัค่ะ” 

สรชัถงึกบัตวัแขง็ เขาอยากจะตะโกนออกไปเดี๋ยวนั้นว่าไม่จรงิ แต่

ไม่อาจท�าได้ แม้แต่เสยีงของเขากเ็หมอืนจะหายไปจากล�าคอด้วย ชายหนุ่ม

มั่นใจว่าเขาฟังไม่ผิด...แต่อาจจะฟังผิดก็ได้ ยังไม่ทันที่เขาจะถามต่อเพื่อ

ความมั่นใจ แม่หนูน้อยกพ็ูดขึ้นด้วยเสยีงที่ดงักว่าเดมิ

“พ่อชื่อ สรชั เผ่าพนัธุ์พยคัฆ์ เป็นเจ้าของไร่ที่นี่ค่ะ คุณลุงรู้จกัพ่อหนู

หรอืเปล่าคะ หนูมาตามหาพ่อ”

สรชัส่ายหน้าเบาๆ อย่างไม่เชื่อหูตวัเอง ไม่จรงิ! เขามั่นใจว่าไม่เคย

ไปท�าใครที่ไหนท้อง ต้องมใีครเล่นตลกกบัเขาแน่ๆ จงึถามย�้าอกีครั้ง

“พ่อหนูชื่ออะไรนะคะ...บอกลุงใหม่สคิะ ขอช้าๆ ชดัๆ”

“พ่อชื่อลม ชื่อจรงิ สรชั เผ่าพนัธุ์พยคัฆ์ ค่า” 

แม่หนูน้อยตอบเสยีงดงัฟังชดัท�าเอาสรชัแทบลมจบั ชายหนุ่มถงึกบั

หลับตาลงแล้วสูดหายใจเข้า นี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน อยู่ดีๆ เขาก็มีลูกโต 

ขนาดนี้ ว่าแต่...

“แม่ของหนูเป็นใคร...แม่หนูอยู่ไหน ลุงอยากเจอเดี๋ยวนี้!”



สรัชเงยหน้าขึ้นเมื่อเห็นหญิงสาวร่างระหงเดินเข้ามายืนด้านหลัง
เดก็หญงิ ชายหนุม่ลกุขึ้นยนืขณะที่แม่หนนู้อยหนัหลงัแลว้วิ่งไปกอดขาของ

ผู้หญิงคนนั้น เขาพิจารณาจากรูปร่างแล้วคิดว่าอาจจะไม่ใช่แม่ เพราะยัง 

หุ่นดแีละหน้าตายงัดูเดก็มาก ดวงหน้าเรยีวได้รูป ดวงตาคมกล้าน่าค้นหา 

รมิฝีปากหยกัลกึสชีมพูระเรื่อที่ก�าลงัยกยิ้มบางเป็นกระจบั 

“คุณแม่...” 

สรชัชะงกั ก่อนจะหรี่ตามองผู้หญงิคนนั้น ชายหนุ่มเลกิคิ้วขึ้น รอท่า

ว่าคนที่ถูกเรยีกว่า ‘คุณแม่’ จะพูดอะไร ทว่าหล่อนกลบัก้มลงฟัดแก้มยุ้ย

ของลูกตัวเองเสียนี่ จนเขาต้องกระแอม พอกระแอมแล้วเจ้าหล่อนก็ยัง 

ท�านิ่ง คุยหงุงหงงิกบัลูกราวกบัว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้

“นี่คุณ...” 

หลังจากกระแอมสองสามครั้งแล้วหล่อนไม่สนใจเขาจึงท้วงขึ้น  

ชายหนุ่มล้วงมอืข้างหนึ่งเข้าไปในกระเป๋ากางเกงยนีสซีดี ส่วนอกีข้างยกขึ้น

มาท�าท่าทกัผู้หญงิคนนั้น 

๑
ผมไม่เคยท�ำใครท้อง
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“คุณนั่นแหละ ตรงนี้กม็คีุณคนเดยีว จะหนัไปหาใครอกี”

“คะ...?” 

หญิงสาวลุกขึ้นยืน ก่อนจะฉีกยิ้ม แต่สรัชไม่มีอารมณ์จะมาชม 

รอยยิ้มของเจ้าหล่อนหรอก สิ่งที่เขาอยากรู้มากที่สุดตอนนี้คอื หล่อนสอน

ให้ลกูตวัเองเรยีกคนที่ไม่รูจ้กัอย่างเขาว่าพ่อได้อย่างไร อ้อ บางทอีาจจะเป็น

พวกมจิฉาชพี แต่การแต่งตวัดเูหมอืนไม่ใช่ ชายหนุม่มองอกีครั้งอย่างพนิจิ 

แล้วคดิขึ้นได้ว่าการแต่งตวัไม่ใช่สิ่งที่จะใช้ตดัสนิได้ว่าใครดหีรอืไม่ดี

หน้าตาสวย รูปร่างด ีแต่งตวัดแีบบนี้แต่อาจจะเป็นโจรกไ็ด้ พอคดิ

ได้ดงันั้นเขากต็หีน้าเคร่ง ก่อนจะพูดด้วยเสยีงเข้ม

“ผมไม่รูว่้าคณุต้องการอะไร แต่...” เขาหนัไปสบตาแม่หนนู้อยที่กอด

ตุก๊ตาเงยหน้ามองเขาด้วยดวงตาใสแจ๋วแล้วชะงกัค�าพดู จากที่ท�าท่าเหมอืน

จะดุก็เปลี่ยนเป็นกระแอมอีกรอบ เพราะไม่กล้าดุต่อหน้าเด็ก ชายหนุ่ม

เปลี่ยนมาใช้น�้าเสยีงปกต ิแต่เบาจนเหมอืนเสยีงกระซบิว่า “ตามผมมานี่”

พมิพ์พชิญาจงูมอืลกูสาวเดนิตามเข้าไปในรั้วบ้าน สรชัเดนิน�าไปจนถงึ

บรเิวณระเบยีงก่อนจะบอกให้ปวนัวาตนั่งรออยู่ที่โต๊ะ ส่วนผู้เป็นแม่ให้เดนิ

ตามเขาไปอกีฝ่ังของระเบยีง เมื่อทั้งคูม่ายนือยูห่่างจากเดก็หญงิแล้ว ชายหนุ่ม

จงึเข้าประเดน็ทนัที

“ผมไม่รู้จกัคุณ และมั่นใจว่าเราไม่เคยรู้จกักนั”

“ค่ะ ฉนัคดิว่าไม่รู้จกัคุณเหมอืนกนั” 

หญงิสาวพดูเสยีงเรยีบพร้อมกบัรอยยิ้มซื่อ แต่สรชัพอจะมองออกว่า 

ดวงตาพรบิพราวของเจ้าหล่อนไม่ได้ซื่อตามรอยยิ้ม 

“คุณไม่รู้จกัผม แล้วคุณบอกลูกคุณได้ยงัไงว่าพ่อเขาชื่อสรชั”

“มนัเป็นเรื่องจรงินี่คะ วนิดี้เป็นลูกของพ่อเลี้ยงสรชั” 

“ไม่จริง!” สรัชปฏิเสธเสียงหนัก ก่อนจะลูบหน้าตัวเองเพื่อระงับ

อารมณ์โกรธ “คณุบอกว่าคุณไม่รูจ้กัผม แต่คณุท้องกบัผมจนมลีกูโตขนาดนี้ 

น่ะหรอื มนัไม่ตลกไปหน่อยหรอืไง”



12    l  เ ล่ ห์ ล ม ล ว ง

“อ้อ คุณชื่อสรัชหรือคะ...ดูแก่กว่าเมื่อก่อนตั้งเยอะจนฉันจ�าไม่ได้” 

หล่อนว่าหน้าตายเหมอืนก�าลงัพูดเรื่องลมฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละ

“ไม่ต้องมาเล่นลิ้น ที่คุณบอกว่าลูกคุณมพี่อชื่อสรชั สรชัไหนเอาให้

แน่ ผมไม่เคยท�าใครท้อง” ชายหนุม่ยนืยนัเสยีงหนกัแน่น แม้แต่หน้าผูห้ญงิ

คนนี้เขากไ็ม่เคยเหน็มาก่อน

พมิพ์พชิญาท�าท่าคดิ...ความจรงิหล่อนจ�าเขาได้ตั้งแต่แรก เพยีงแต่

อยากกวนประสาทเท่านั้นเอง หญิงสาวลอบสังเกตคนตรงหน้า เขาก�าลัง

ประสาทเสียอย่างถงึที่สุด ในแววตาของเขามนัเต็มไปด้วยความว้าวุ่น แต่

หล่อนกลบัรู้สกึสนุกอย่างไรไม่รู้ ยิ่งเหน็เขาร้อนรนยิ่งอยากแกล้ง

“สรชั เผ่าพนัธุ์พยคัฆ์ ไงคะ...คุณจ�าชื่อตวัเองไม่ได้หรอื ฉนัลองเชก็ 

มาแล้ว มแีค่คนเดยีวในโลกนี้ที่ชื่อนี้ นามสกุลนี้ ไม่มทีี่ไหนอกีแล้วละค่ะ”

สรชัแทบเต้นเมื่อหญงิสาวพูดแบบนั้น ชายหนุ่มยกมอืขึ้นเท้าสะเอว 

เตรยีมมเีรื่องเตม็ที่ ยิ่งเหน็ว่าหล่อนออกจะข�าที่เขาโกรธ เขากย็ิ่งโกรธหนกั

เข้าไปใหญ่

“คุณเป็นมจิฉาชพีใช่มั้ย” ชายหนุ่มกดเสยีงต�่า “ผมไม่เชื่อหรอกนะ

ว่าคุณจะท้องกบัผม มนัไม่มทีางเป็นไปได้ แล้วอย่าบอกนะว่าผมเมา คุณ

เมา แล้วเรามอีะไรกนัจนคุณท้อง มนันยิายเกนิไป ผมไม่เชื่อ!”

“ถกูทกุอย่างเลยค่ะ เรื่องของเรามนัเป็นสูตรส�าเรจ็ของนยิายยคุนี้เลย 

คุณเมา ฉันเมา เรามีอะไรกัน ฉันท้อง...” พิมพ์พิชญาว่าหน้านิ่งไม่มีแวว 

ล้อเล่นแต่อย่างใด กห็ล่อนพูดเรื่องจรงิ เรื่องของหล่อนกบัเขามนัเป็นแบบนั้น 

จรงิๆ 

“ไหนหลกัฐาน คุณจะมาพูดลอยๆ แบบนี้ไม่ได้”

“นั่นไงคะหลกัฐาน” 

พิมพ์พิชญาชี้ไปยังเด็กหญิงปวันวาตที่ก�าลังเดินดูดอกไม้อยู่อีกด้าน 

สรชัหนัไปมองตาม ก่อนจะหนักลบัมาจ้องหล่อนราวกบัจะกนิเลอืดกนิเนื้อ 

แต่หญงิสาวไม่รู้สกึกลวั เขากเ็ก่งแต่ขู่เท่านั้นแหละ ไม่มทีางท�าอะไรหล่อน
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ได้หรอก จะแกล้งให้เต้นไม่หยุดเลยคอยดู มีอย่างที่ไหนจ�าหน้าหล่อน 

ไม่ได้!

“ฟังนะ ผมไม่เคยรู้จกัคุณมาก่อน แล้วผมจะไปท�าคุณท้องได้ยงัไง 

อ้อ แม้แต่หน้าผม คุณยงัจ�าไม่ได้เลย เอาอย่างนี้นะ คุณกลบัไปเถอะ ผม

รบัรองว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กบัต�ารวจ และจะให้เงนิค่ารถคุณกบัลูกด้วย”

“ฉันไม่ได้ต้องการเงินค่ะ ต้องการความรับผิดชอบจากพ่อแบบคุณ

เท่านั้น”

สรชัยงัไม่ทนัจะพูดอะไรต่อกเ็หลอืบไปเหน็ว่าเดก็หญงิหายไป จงึถอน

หายใจก่อนจะบอกว่า

“ลูกคุณคงเดนิไปไหนอกีแล้ว ไปตามมาเถอะ ผมว่าเราอาจจะต้อง

ไปที่โรงพกั” 

พมิพ์พชิญาเดนิน�าออกไป พอเดนิไปถงึหน้าบ้าน สรชักเ็หน็รถของ

พ่อกับแม่จอดอยู่ ชายหนุ่มเบิกตาโตเตรียมจะออกตัววิ่งไปหาแม่ตัวเอง 

เพราะกลัวว่าแม่จะถามหนูน้อยว่ามาหาใคร แล้วถ้าเด็กหญิงตอบเหมือน 

ที่ตอบเขามหีวงัไร่แตกแน่

สรัชวิ่งแซงพิมพ์พิชญาไป พอถึงตัวปวันวาตก็เห็นแม่เขาก�าลังยิ้ม 

โดยมพี่อยนือยู่ด้านหลงั แต่ขณะยื่นมอืไปหมายจะคว้าตวัเดก็หญงิ

“วนิดี้มาตามหาพ่อค่ะ”

อย่านะ...อย่าพูด

“พ่อวินดี้ชื่อ สรัช เผ่าพันธุ์พยัคฆ์ เป็นเจ้าของไร่ที่นี่ คุณตากับ 

คุณยายรู้จกัมั้ยคะ”

จบ...จบกนัชวีติ!

ภาจรีอ้าปากค้างก่อนจะยกมือขึ้นมาทาบที่อก ดวงตาของผู้เป็นแม่

เบิกกว้างจนแทบถลนออกมา ขณะที่สรัชยกมือขึ้นปิดหน้าราวกับว่าได้ท�า

เรื่องผดิพลาดที่สุดในชวีติไปแล้ว ยงัไม่ทนัที่เขาจะได้อธบิายอะไร ภาจรกี็

เป็นลมท�าท่าจะหงายหลงั ทุกคนในบรเิวณนั้นหวดีร้อง ชายหนุ่มพุ่งตวัไป
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รบัแม่ตวัเอง พมิพ์พชิญากเ็ช่นกนั ทว่าโชคดทีี่ภวตัรบัภรรยาเอาไว้ได้ก่อน

จะล้มตงึ ไม่อย่างนั้นคงล้มลงไปฟาดพื้นเป็นแน่

หลงัจากพาภาจรเีข้าบ้านแล้ว ทกุคนกม็ารวมกนัที่โถงภายในบ้าน 
ของสรชั ภาจรนีั่งดมยาดมอยู่บนโซฟาตวัยาว ข้างๆ คอืภวตัที่ก�าลงัพดัให้ 

ผู้เป็นภรรยา สรัชยืนหน้าเคร่งอยู่อีกด้านของห้อง พิมพ์พิชญานั่งที่โซฟา

เดี่ยวด้านข้าง ส่วนปวันวาต น�้าผึ้งซึ่งเป็นแม่บ้านของสรัชพาออกไปเล่น 

ข้างนอก เพราะผู้ใหญ่มเีรื่องจะพูดคุยกนั

“ลม แกไปท�าลูกสาวใครท้องฮะ!” พอหายตกใจภาจรกีต็ะโกนเสยีง

ลั่นจนสรชักบัภวตัสะดุง้ ก่อนที่คนนั่งข้างๆ จะขยบัออกเลก็น้อย เปิดทางให้ 

ผู้เป็นภรรยาลุกขึ้นยนื 

สรัชเหลือบตามองอย่างหวาดๆ สองพ่อลูกหันมาสบตากันเป็นเชิง 

รู้กันว่างิ้วโรงเล็กของแม่เริ่มเปิดท�าการแสดงแล้ว แต่ยังไม่ทันที่ชายหนุ่ม 

จะได้อ้าปากพดู ภาจรกีส็าวเท้ายาวๆ เข้าไปประชดิตวัก่อนจะดงึหขูองผูเ้ป็น

ลูกชายจนเจ้าตวัร้องลั่น

ชายหนุม่พยายามส่งสายตาให้ผูเ้ป็นพ่อช่วย ทว่าอกีฝ่ายกลบัหนัหลงั

ให้ พร้อมกับหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมากางบังหน้า โดยที่ไม่ได้สังเกตเลยว่า

หนงัสอืพมิพ์มนักลบัด้าน!

“ผมไม่รู้เรื่องนะครบัแม่ โอ๊ย ผมไม่ได้ท�า ปล่อยๆ” ยิ่งสรชัดิ้นหูกย็ิ่ง

ถูกดงึจนแดงไปหมด นอกจากหูจะแดงแล้วหน้าของพ่อเลี้ยงหนุ่มกแ็ดงไป

ด้วย คนถกูดงึหจู้องมองพมิพ์พชิญาอย่างแค้นเคอืง ยิ่งเหน็เจ้าหล่อนหวัเราะ

คกิคกัเขายิ่งแค้น

ฝากเอาไว้ก่อนเถอะ...สบโอกาสเมื่อไรได้เจอดแีน่!

“ไม่ได้ท�าแล้วแกจะมลีูกได้ยงัไงหา!” ภาจรหีอบแฮก 

สรัชฉวยโอกาสนั้นรีบดีดตัวเองออกจากรัศมีของนางเอกงิ้วโรงเล็ก

ไปยืนอยู่ที่ประตูทางออก มือหนึ่งกุมหูตัวเองเอาไว้ อีกมือหนึ่งจับกรอบ
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ประตู ส่วนตากจ็้องมองคนที่นั่งท�าเป็นทองไม่รู้ร้อนเหมอืนอยากจะฉกีเนื้อ

หล่อนออกเป็นชิ้นๆ

“ไหนหนูช่วยบอกอกีทซีวิ่าพ่อของเดก็คนนี้เป็นใคร” 

พมิพ์พชิญาลุกขึ้นยนื ก่อนจะฉกียิ้มกว้าง แลว้พดูช้าๆ ชดัๆ ทลีะค�า 

“วนิดี้เป็นลูกของคุณลมกบัพชีค่ะ”

“ไม่จรงิ!” สรชัเถยีงเสยีงดงัลั่น ความเจบ็ที่ถูกแม่ดงึหูยงัไม่คลายลง

จนนดิเดยีว แต่ไม่เจบ็เท่าหวัใจในขณะที่ถูกหล่อนใส่ร้ายอย่างนี้หรอก “ผม

ไม่รู้จกัคุณ แล้วคุณจะมาท้องกบัผมได้ยงัไง ผมไม่เคยรู้จกัผู้หญงิหน้าตา 

แบบนี้”

“วนันั้นพชีไปงานเลี้ยงค่ะ คณุลมเมามากแล้วกเ็ข้ามาในห้องพชี จาก

นั้น...” 

พมิพ์พชิญายงัพูดไม่จบสรชักต็ะโกนสวนมาอกี

“ไม่มทีาง!” ชายหนุ่มโกรธจนหน้าแดงกว่าเดมิ “ผมไม่เหน็รู้สกึเลย

ว่ามีอะไรกับใครที่ไหน ตั้งแต่กลับมาอยู่บ้านผมก็ไม่เคยมีอะไรกับใครเลย

นะแม่ ไอ้จ้อนของผมมนัไม่เคยไปทกัทายใครนอกจากดชันนีางของผมเอง 

แล้วอย่างนี้มนัจะไปท�าใครท้องได้ยงัไง!”

“เลกิโวยวายสกัทลีม แกโตแล้วนะ” 

สรชัเงยีบเสยีงลง แต่ยงัแอบเถยีงในใจว่าแม่เองกโ็วยวายเหมอืนกนั 

นั่นแหละ

“ปีนี้ลกูของหนอูายเุท่าไหร่แล้วจ๊ะ” ภาจรถีามพมิพ์พชิญาด้วยน�้าเสยีง

เรยีบ

“วนิดี้อายุสี่ขวบค่ะ” 

เมื่อหญงิสาวพดูจบภาจรกีข็มวดคิ้วพร้อมกบัหนัไปจ้องลกูชายตวัเอง

“แกเพิ่งกลบัมาอยูบ้่านได้สี่ปี วนิดี้อายสุี่ขวบ ลกูพชีอุม้ท้องเก้าเดอืน 

นั่นกแ็สดงว่าเขาท้องก่อนที่แกจะกลบัมา แล้วอย่างนี้แกยงัมหีน้ามาปฏเิสธ

อกีเหรอ”
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“โธ่ แม่ ใครเขากพ็ูดได้ทั้งนั้นแหละ” 

ชายหนุ่มไม่มีทางเชื่อหรอกว่าเคยมีอะไรกับผู้หญิงคนนี้ ถ้าเคยมี

จริงๆ เขาก็ต้องรู้สิ ต้องรับรู้สิว่าตัวเองก�าลังร่วมรักกับใคร แต่นี่ไม่เลย   

ดงันั้นไม่มทีางที่เขาจะท�าใครท้อง ไม่มวีนันั้นอย่างแน่นอน สรชัมั่นใจ 

“รอยายมนีกลบัมาก่อน แล้วไปตรวจดเีอน็เอ เอาให้รู้ไปเลยว่าใคร

กนัแน่ที่โกหก”

“ถ้าวนิดี้เป็นลกูของแกจรงิๆ ล่ะ” ภาจรสีาวเท้าเข้าไปใกล้ลกูชาย ขณะ

ที่สรัชเตรียมถอยเท้าหนีผู้เป็นแม่ “ถ้าผลมันออกมาว่าแกเป็นพ่อของวินดี้

จริงๆ แกจะต้องขอลูกพีชแต่งงานให้ได้ เพราะฉันจะไม่ยอมให้หลานฉัน 

เป็นเดก็บ้านแตกเดด็ขาด แม่ขอยื่นค�าขาดว่า ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจรงิแกจะ

ต้องรบัผดิชอบกบัสิ่งที่เกดิขึ้นและอดตีที่ผ่านมาด้วย ไม่อย่างนั้น...ตาย!”

“ถ้าวนิดี้ไม่ใช่ลูกผมล่ะ”

“กไ็ม่ใช่ไง กไ็ม่มอีะไร” ภาจรที�าหน้าซื่อ ก่อนจะเดนิกลบัไปนั่งที่โซฟา

เหมอืนเดมิ

“ไม่ยตุธิรรม!” สรชัว่าเสยีงแขง็ “ท�าแบบนี้มนัไม่ยตุธิรรมกบัผม พ่อ...” 

ชายหนุ่มหนัไปขอความช่วยเหลอืจากผู้เป็นพ่อ

“เรื่องนี้พ่อไม่ยุ่ง อย่ามายุ่งกบัพ่อ” ภวตัว่าเสยีงเบา

ผู้เป็นภรรยาดึงหนังสือพิมพ์ออก หันด้านบนขึ้นแล้วยัดใส่มือให้

เหมือนเดิม “เก่งจังนะคุณ อ่านหนังสือพิมพ์กลับหัวกลับหางได้เป็นนาน 

สองนาน” 

ภวตัยิ้มแหย ก่อนจะขยบัออกห่างจากภรรยาเลก็น้อย เพราะเกรงจะ

โดนหางเลขไปด้วย

“ผมไม่ยอมนะครบัแม่ ถ้าผมไม่ได้เป็นพ่อของวนิดี้จรงิๆ ผมจะเอา

ยายนี่เข้าคุก!”

“พชีไม่กลวัค่ะ เพราะพชีพูดความจรงิ ถ้าคุณลมไม่เชื่อกล็องเดนิไป

ดูหน้าลูกคุณลมได้เลยค่ะ ว่าลูกเหมอืนใคร” พมิพ์พชิญายกัไหล่ “อ้อ พชี
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จ�าได้วา่คณุลมมปีานที่แก้มก้นข้างซ้ายเป็นรปูหวัใจ แลว้กม็แีผลเป็นที่สข้ีาง

ด้านซ้ายด้วยนะคะ ไม่รูจ้�าผดิหรอืเปล่า แต่คดิว่าน่าจะใช่” พดูจบพมิพ์พชิญา

กแ็สยะยิ้มร้าย

สรชัดูตกใจมากเพราะสิ่งที่หล่อนพูดมามนัถูกทั้งหมด!

ชายหนุ่มเดินออกจากบ้านเพื่อไปสงบสติอารมณ์ แต่แม้จะสูดลม

หายใจเข้าออกหลายครั้งก็ยังไม่สามารถดับความร้อนในใจได้เลยแม้แต่ 

นิดเดียว พอเหลือบไปเห็นปวันวาตนั่งเล่นอยู่ที่ชิงช้าข้างบ้าน เขาก็รีบเดิน

ลงไป พอถึงตัวแม่หนูน้อยก็ทรุดตัวนั่งยองๆ แล้วจับเด็กหญิงให้มายืน 

ตรงหน้า พจิารณาใบหน้าจิ้มลิ้มว่าเหมอืนเขาหรอืเปล่า

ชายหนุ่มส่ายหน้า...

“ไม่เห็นจะเหมือนสักนิด จริงมั้ยผึ้ง ไม่เหมือนฉันเลยสักนิดเดียว” 

เขาหนัไปถามสาวใช้ที่ยนือยู่ใกล้ๆ 

น�้าผึ้งเดินเข้ามามองใบหน้าผู้เป็นเจ้านาย ก่อนจะหันไปมองแม่หนู

น้อย จากนั้นกพ็ูดขึ้นว่า

“ใช่ค่ะ” 

สรชัยกยิ้ม บอกแล้วว่าไม่เหมอืน... 

“ใช่เลยค่ะ หน้าเหมอืนคุณลมจรงิๆ ด้วย”

สรัชนั่งลงกับพื้นอย่างคนหมดแรง เขาไม่เคยรู้สึกท้อแท้ขนาดนี้มา

ก่อนเลย ท�ากไ็ม่ได้ท�า แต่ดนัได้ลูกมาหนึ่ง สวรรค์เล่นตลกอะไรกบัเขากนั

เนี่ย!

“วนิดี้”

“ขา” เดก็หญงิขานรบัเสยีงใส

“ตอนที่วนิดี้ยงัไม่ตามหาพ่อ แม่บอกวนิดี้วา่พอ่ไปไหน” เขาพยายาม

ท�าเสียงนุ่ม มองสบดวงตาใสแจ๋วซื่อบริสุทธิ์ของเด็กหญิงแล้วท�าให้หัวใจ

สงบลงได้บ้าง “แม่พูดอะไรเกี่ยวกบัพ่อบ้างคะ”

“คุณแม่บอกว่าคุณพ่อตายค่ะ” 
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ตาย!? 

“คุณพ่อตายตั้งแต่คุณแม่ท้อง ตอนนั้นคุณแม่บอกแบบนั้น”

ยายลูกพชียายตวัแสบ

“แม่บอกว่าพ่อเป็นอะไรตายคะ” เขาถามต่อไปอกี อยากรูว่้ายายปีศาจ

นั่นจะเล่นตลกอะไร

“คุณแม่บอกว่าคุณพ่อเป็นบ้าค่ะ กนิเหล้าเมาสตไิม่ด ีข้ามถนนแล้ว

โดนรถสบิล้อชนตาย” เดก็หญงิท�าท่าคดิ ขณะที่สรชัขบกรามแน่น “อมื... 

คุณแม่บอกรถเหยยีบคุณพ่อจนแบนตดิถนนเลยค่ะ”

“แล้วท�าไมตอนนี้แม่ถงึพาหนูมาหาพ่อล่ะ”

“คณุแม่บอกว่าคณุแม่เข้าใจผดิคดิว่าคณุพ่อตาย จรงิๆ คุณพ่อไม่ได้

ตาย วนิดี้กเ็ลยอยากมาหาคุณพ่อค่ะ” 

สรชัอมยิ้มยามที่เหน็รมิฝีปากบางเลก็จิ้มลิ้มนั้นยกยิ้ม

“เวลาคุณวินดี้ยิ้มยิ่งเหมือนคุณลมมากเลยนะคะ” แม่บ้านสาวออก

ความเหน็

“คุณลุงเป็นพ่อลมของวนิดี้เหรอคะ”

สรชัรู้สกึเขนิเลก็น้อย และท�าอะไรไม่ถูกจงึเพยีงพยกัหน้าตอบกลบั

ไป 

ปวนัวาตยิ้มกว้างกว่าเดมิ เดก็หญงิโผข้ากอดเขาเตม็รกั สรชัรบัร่าง

เล็กๆ มากอดเอาไว้ เป็นความรู้สึกแปลกใหม่ที่เขาไม่เคยได้รับ มันเป็น

เหมอืนน�้าเยน็ที่ราดรดดบัไฟร้อนในใจของเขาจนดบัสนทิ 

“วนิดี้คิดเอาไว้แล้วว่าพ่อลมของวนิดี้ต้องหล่อ พ่อลมหล่อที่สุดเลย

ค่ะ”

“จ้ะ” สรชักอดปวนัวาตเอาไว้แนบอก เขายกยิ้มโดยไม่รู้ตวั “วนิดี้ก็

เป็นเจ้าหญงิที่สวยที่สุดเหมอืนกนั”

“ในที่สุดฝันของวินดี้ก็เป็นความจริง วินดี้ไม่ได้นอนหลับอยู่จริงๆ  

นะคะ ตอนนี้วนิดี้ได้อยู่กบัพ่อลมแล้ว”
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“วนิดี้ไม่ได้ฝันหรอกจ้ะ” 

สรชัเองกไ็ม่ได้ฝัน...ไม่เคยคดิจะฝันให้มนัเป็นแบบนี้ด้วย!

พมิพ์พชิญาเดนิออกมาบรเิวณระเบยีงหน้าบ้านของสรชั ก่อนจะ
มองหาปวันวาตที่ออกไปเล่นกับน�้าผึ้ง ทว่าไม่พบทั้งลูกสาวทั้งแม่บ้านของ

ชายหนุม่ หญงิสาวเดนิมาหยุดยนืบรเิวณทางเชื่อมระหว่างบ้านหลงันี้กบับ้าน

อกีหลงัหนึ่ง บ้านของสรชัเป็นบ้านแฝดแยกออกจากกนัอย่างชดัเจน แต่มี

ทางเชื่อมถึงกัน เป็นบ้านสไตล์ไทยล้านนาประยุกต์ผสมโมเดิร์น แม้จะมี

ความโมเดิร์น แต่ยังคงกลิ่นอายของล้านนาอยู่มากเช่นกัน ผสมผสานกัน

ได้อย่างลงตวัทเีดยีว

หญงิสาวเหยยีดแขนขึ้น สูดอากาศบรสุิทธิ์ก่อนจะผ่อนลมหายใจออก 

มองไปรอบบ้านอย่างส�ารวจ นบัว่าเจ้าของบ้านมรีสนยิมดไีม่น้อย โดยเฉพาะ

สวนแบบองักฤษที่อยู่บรเิวณบ้านอกีหลงันั่น หล่อนคดิว่าสรชัช่างเลอืกและ

รู้จกัต�าแหน่งแห่งที่ในการจดัวางสิ่งต่างๆ ได้ดแีละลงตวั

พิมพ์พิชญาถอดเสื้อตัวนอกออก ก่อนจะเดินตามทางเชื่อมไปยัง

บันไดของบ้านอีกหลัง พอเดินผ่านสวนสวยหน้าบ้านก็ได้ยินเสียงหัวเราะ

ใสๆ ของปวันวาต ผู้เป็นแม่จึงเดินตามเสียงนั้นไปจนกระทั่งมาถึงบริเวณ

สนามหญ้าหลงับ้าน ทวิทศัน์ด้านหลงัเป็นภูเขา มเีนนิสลบัสูงต�่า ห่างออก 

ไปไกลสดุสายตาเป็นไร่ชาซึ่งเป็นเนนิลาดลงไปด้านล่าง ในแปลงชามคีนงาน

ก�าลังท�างานกันอยู่ หญิงสาวอมยิ้มก่อนจะเดินมาหยุดอยู่ข้างหลังสรัชที่ 

ก�าลงัไกวชงิช้าที่ท�าจากยางรถยนต์ให้ปวนัวาต

“คุณแม่” เดก็หญงิเรยีกเสยีงใส รมิฝีปากบางเลก็สสีดราวกบัเยลลี

ฉกียิ้มกว้างจนเหน็ฟันขาวเรยีงตวัสวย 

สรัชชะงักเล็กน้อยก่อนจะจับชิงช้าที่ก�าลังไกวให้หยุด จากนั้นจึง 

หันหลังกลับมามองยายปีศาจที่เขาเพิ่งตั้งฉายาให้ด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตร

ปนหวาดระแวง
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เด็กหญิงกระโดดลงจากชิงช้าก่อนจะโผเข้าสู่อ้อมกอดของผู้เป็นแม่ 

พมิพ์พชิญารบัลกูมาไว้ในอ้อมแขนก่อนจะอุม้ขึ้นมา ปวนัวาตก้มหน้าลงแตะ

รมิฝีปากเลก็ๆ ของตวัเองกบัรมิฝีปากของผู้เป็นแม่เบาๆ

สรชัยนืมองภาพนั้นเงยีบๆ เขาไม่เข้าใจความรู้สกึของตวัเองว่าก�าลงั

คดิอะไรอยู่ มนังุนงง สบัสน เหมอืนยงัไม่ตื่นเตม็ตา หรอืบางทอีาจจะเมา

อะไรเทอืกนั้น ในหวัตอนนี้มแีต่ค�าถามเตม็ไปหมด ผู้หญงิคนนี้เป็นใครกนั

แน่ ท�าไมหล่อนถงึมาพูดเรื่องนี้ตอนที่ปวนัวาตอายุปาเข้าไปสี่ขวบแล้ว สรชั

อยากจะรู้ว่าภายใต้รอยยิ้มหวานแต่ร้ายกาจนั่นหล่อนก�าลงัคดิอะไรอยู่

“คณุแม่ขา คณุพ่อหล่อเหมอืนที่คณุแม่บอกจรงิๆ ด้วยค่ะ” เดก็หญงิ

พูดเสยีงใส 

พมิพ์พชิญาหน้าตงึ ขณะที่สรชัยกยิ้มพร้อมกบัหวัเราะเบาๆ

“วินดี้จ๋า แม่ไม่เคยพูดว่าคุณพ่อหล่อนะคะ หนูอาจจะฝันไปก็ได้ 

นะลูก” พมิพ์พชิญาลูบข้างแก้มลูกสาวเบาๆ ไม่สนใจเสยีงหวัเราะของสรชั 

ที่ก�าลงัมองหล่อนด้วยสายตาแห่งผู้กุมชยัชนะ 

“คุณแม่ของวินดี้พูดแบบนั้นจริงหรือเปล่าคะ” สรัชขยับเข้ามาใกล้ 

มองเดก็หญงิในอ้อมอกของผู้เป็นแม่ด้วยแววตาวบิวาว แล้วเบนสายตาไป

มองพมิพ์พชิญาที่ก�าลงัเม้มปากอยูอ่ย่างเยาะเย้ย “ผมรูน้ะว่าผมหล่อ ท่าทาง

คุณจะชอบผมมากสทิ่า”

พิมพ์พิชญาหัวเราะออกมาดังๆ พอวางวินดี้ลงแล้วหล่อนก็เงยหน้า

ขึ้นมามองพ่อเลี้ยงสรชัด้วยสายตาแขง็กร้าว รมิฝีปากเหยยีดอย่างเย้ยหยนั

ในค�าพดูของชายหนุม่ จากนั้นกถ็อยหลงัออกไปหนึ่งก้าว ใช้สายตาคมกรบิ

ของตัวเองมองไล่ตั้งแต่หัวจดปลายเท้าของเขาอย่างพิจารณา ท�าให้คนถูก

มองถงึกบัขมวดคิ้วมุ่น

หญงิสาวยกมอืขึ้นมาก่อนจะชี้ไปที่สรชั จากนั้นกพ็ูดด้วยน�้าเสยีงกึ่ง

หวัเราะ

“ผมยาวยุ่งเหยิง ผิวหน้าหยาบกร้าน หนวดเคราก็ไม่โกน” หล่อน 
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ขยบันิ้วเป็นวงกลมก่อนจะหยุดแล้วกอดอก ทอดสายตามองเขาและเลกิคิ้ว

อย่างยยีวน “แถวบ้านฉนัเป็นได้แค่คนสวนเท่านั้นแหละ อ้อ ไม่ส ิคนสวน

ที่บ้านยงัหล่อกว่านี้ตั้งเยอะ”

คนถกูเปรยีบกบัคนสวนหน้าตงึ จ้องคนตรงหน้าเขมง็ ขบกรามแน่น

ด้วยความโมโห ใครๆ กร็ู้ทั้งนั้นว่าเขาเป็นพ่อเลี้ยงที่เนื้อหอมที่สุดในแถบนี้ 

ไม่มีใครไม่รู้กิตติศัพท์ความหล่อเหลาบาดใจสาวเล็กสาวใหญ่ของ สรัช  

เผ่าพนัธุพ์ยคัฆ ์สกัคน แต่ยายปีศาจกลบับอกว่าอย่างเขาเป็นได้แค่คนสวน

อย่างนั้นเรอะ!

“ลูกพชี!” 

สรชักดเสยีงต�่า ค�ารามในล�าคออย่างเหลอือด ไม่เคยมใีครมองเขา

ด้วยสายตาเหยยีดหยามขนาดนี้เลยนะ ชายหนุม่ไม่อยากพดูอะไรต่อเพราะ

อยูต่่อหน้าปวนัวาตซึ่งเงยหน้าขึ้นมามองผูใ้หญ่สองคนที่ก�าลงัจ้องตากนัด้วย

ความสงสยัใคร่รู้ เดก็หญงิไม่ควรต้องมาเหน็ภาพแบบนี้

สรชัหลบัตาลง สูดลมหายใจเข้าก่อนจะผ่อนลมหายใจออกช้าๆ เพื่อ

ระงบัความโกรธของตวัเอง

“แต่คุณแม่เคยพูดจริงๆ นะคะ คุณแม่บอกว่าคุณพ่อหล่อ วินดี้ 

ไม่ได้ฝันแน่ๆ” 

สรชัเหยยีดยิ้มอกีครั้ง ขณะที่พมิพ์พชิญาเริ่มหน้าเสยี 

“พ่อลมหล่อจรงิๆ หล่อที่สุดเลย”

“วนิดี้จ๋า” พมิพ์พชิญาว่าเสยีงอ่อน 

“คุณแม่กส็วยค่ะ” 

พมิพ์พชิญายิ้มออกได้บ้าง พยายามจะลมืเรื่องที่เคยชมสรชัให้ลกูฟัง 

ทว่าดูเหมอืนฝ่ายนั้นจะยงัไม่ยอมปล่อยผ่าน

“คุณแม่ชมบ่อยมั้ยคะ” สรัชอุ้มเด็กหญิงบ้างแล้วซักต่อ พลางเดิน

กลับเข้าไปยังบริเวณบ้าน โดยมีพิมพ์พิชญาเดินตามมาด้วย หญิงสาว

พยายามจะคว้าลกูคนื แต่ชายหนุม่เบี่ยงตวัหนแีละกนัไม่ให้หล่อนได้เข้าใกล้
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ลูก “ถ้าวนิดี้พูดความจรงิ จะได้รางวลัเป็นของตอบแทน ดมีั้ยคะ”

ปวนัวาตยิ้มกว้าง ก่อนจะพยกัหน้าอย่างดใีจ

“คุณแม่ชมคุณพ่อ...” ปวนัวาตยกแขนข้างซ้ายขึ้นมาวางทาบบรเิวณ

ท้อง ก่อนยกศอกขวาขึ้นมาตั้งบนแขนซ้าย เคาะนิ้วเลก็ๆ สชีมพรูะเรื่อที่คาง

เบาๆ ระหว่างคดิค�าตอบให้พ่อเลี้ยงสรชั “วนิดี้จ�าไม่ได้ว่ากี่ครั้ง แต่หลาย

ครั้งค่ะ คุณแม่บอกว่าคุณพ่อตวัสูง คุณแม่ชอบคนตวัสูงๆ แบบคุณพ่อ”

“จริงหรือคะ พ่อไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยว่าแม่เขาชอบพ่อขนาดนี้” สรัช 

หนักลบัไปเหยยีดยิ้มใส่พมิพ์พชิญาที่เดนิหน้าบึ้งตามมาข้างหลงั

“วนิดี้มาหาแม่ค่ะ” 

พมิพ์พชิญายกมอืขึ้นท�าท่าจะอุ้ม เดก็หญงิโน้มตวัไปหาแม่ ทว่าสรชั

ไม่ยอมปล่อยแม่หนนู้อยไป หล่อนพยายามดงึลกูมาหาตวัเอง พอเขาปล่อย 

หล่อนจงึเซเหมอืนจะล้ม ชายหนุ่มจงึยื่นมอืมาโอบเอวของหญงิสาวไว้ โดย 

มปีวนัวาตอยู่ตรงกลาง

สรัชก้มลงไปมองใบหน้าเนียนละเอียดของหญิงสาวและพิจารณา 

อยูน่าน ท�าไมเขาถงึไม่เคยเหน็ผูห้ญงิคนนี้ ท�าไมถงึจ�าไม่ได้ว่าเคยเจอหล่อน

ที่ไหน แล้วท�าไมหล่อนถงึบอกว่าเขาเป็นพ่อของปวนัวาต พมิพ์พชิญาก�าลงั

เล่นตลกอะไรกนัแน่ เขาไม่รู้ว่าเหตุผลของผู้หญงิคนนี้คอือะไร แต่สญัญา

กบัตวัเองเอาไว้แล้วว่า...เขาจะต้องหาความจรงิเรื่องนี้ให้พบ และต้องรู้ให้ได้

ว่าเมื่อห้าปีที่แล้วมนัเกดิเรื่องบ้าอะไรขึ้น!



พิมพ์พิชญาจัดเสื้อผ้าของหล่อนกับลูกเข้าตู้เรียบร้อยหลังจาก 
ภาจรีอนุญาตให้ทั้งคู่เข้าไปอยู่ในบ้านของสรัชได้ ซึ่งเป็นหลังที่มีสวนสวย

แบบองักฤษ เพราะบ้านหลงันั้นไม่มคีนอยู่ แม้เจ้าของบ้านจะไม่พอใจ ทว่า

เขาก็ไม่กล้าแย้งผู้เป็นมารดาที่สั่งเสียงเข้มและชัดเจนขนาดนั้น แถมยัง

ออกปากว่าจะอยูถ่งึเมื่อไรกไ็ด้ ดงันั้นระหว่างที่รอการพสิจูน์ว่าปวนัวาตเป็น

ลูกของเขาจริงหรือไม่ บ้านหลังนี้จึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของหล่อนตามค�า

อนุญาตของภาจรี

‘ลูกพีชอยู่ที่บ้านเล็กได้ตามสบาย ถือซะว่าที่นั่นเป็นบ้านของหนูเอง 

อ้อ แล้วถ้าใครกล้ามาก่อกวนก็เอาปืนยิงแสกหน้าได้เลย’ พูดพลางหันไป

มองทางลูกชายที่ยนือยู่อกีด้าน

หญงิสาวลกุขึ้นมองปวนัวาตที่นั่งเล่นตุก๊ตาอยูบ่นเตยีงสขีาวหลงัใหญ่ 

ลูบหวัเดก็หญงิเบาๆ แล้วขยบัเข้าไปสวมกอดแนบอก จากนั้นจงึหอมแก้ม

อกีฟอดใหญ่ สองแม่ลูกจ้องตากนัอยู่นานโดยที่ไม่ได้พูดอะไร พมิพ์พชิญา

ยิ้มออกมาบางๆ ก่อนจะขยับตัวลุกขึ้น พอหันหลังกลับไปนั่นแหละถึงได ้

๒
ร่วมบ้ำน
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เหน็ว่าสรชัยนืกอดอกตหีน้าเคร่งอยู่

พิมพ์พิชญาปรับสีหน้าให้เป็นปกติ ท�าเป็นไม่เห็นว่าเขาอยู่ตรงนั้น 

ก่อนจะเดนิเข้าไปปิดตู้เสื้อผ้า เตรยีมจะพาปวนัวาตออกจากห้องนอน แต่

ร่างสูงหนาของสรชัมายนืขวางเอาไว้ก่อน

“หลกีนะคะ ฉนัจะพาลูกออกไปนั่งข้างนอก” 

ชายหนุ่มไม่หลีก แถมยังขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมจนหล่อนต้องถอย

หลงัครึ่งก้าว กลิ่นน�้าหอม Chanel Bleu de Chanel ลอยมาเตะจมูก 

เข้าอย่างจังจนหญิงสาวต้องเงยหน้ามอง พลางคิดในใจว่าเขายังไม่เปลี่ยน

น�้าหอมอกีหรอื...ยงัใช้กลิ่นเดมิเหมอืนเมื่อห้าปีที่แล้ว 

พิมพ์พิชญามองคนที่ไปอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนิ่งๆ ไม่คิดว่า

รสนิยมการแต่งตัวของพ่อเลี้ยงสรัชจะดีขนาดนี้ เป็นการแต่งตัวที่ไม่ได้

มากมายอะไร ทว่ากลบัส่งใหเ้จ้าตวักลายเปน็คนละคนกบัเมื่อตอนกลางวนั

อย่างเหน็ได้ชดั

“แม่ให้ไปกนิข้าวที่บ้านนูน้ ถ้าผมไม่พาคณุไปรบัรองว่ามเีรื่องแน่นอน” 

พมิพ์พชิญาพยกัหน้าเข้าใจ ก่อนจะดงึแขนปวนัวาตพาเดนิไปบรเิวณ

หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง จากนั้นกย็กร่างเลก็ๆ ของลูกให้นั่งบนเก้าอี้ หยบิยาง 

รัดผมขึ้นมาก่อนจะผูกผมให้ลูกสองข้าง จากนั้นจึงติดโบรูปหมีทับอีกครั้ง 

การกระท�าอันคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติของหญิงสาวอยู่ในสายตาของ

สรชัโดยตลอด

ชายหนุ่มที่สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกับกางเกงยีนสีเข้มยืนพิงสะโพกอยู ่

อีกด้านของห้อง มองภาพผู้หญิงแปลกหน้าที่ท�าให้ชีวิตเขาปั่นป่วนด้วย

นัยน์ตาที่เรียบสงบ เมื่อเห็นว่าปวันวาตแต่งตัวเสร็จแล้วเขาจึงเดินออกไป 

รอที่หน้าบ้าน 

พิมพ์พิชญาเดินตามออกมาก่อนจะขมวดคิ้ว เมื่อมองหารถที่จะใช้

ขบัไปที่บ้านของภาจร ีทว่ามองหาจนรอบบ้านแล้วกย็งัไม่เหน็ 

“ไหนล่ะคะรถ” พอหล่อนถามจบเขาก็เดินเข้าไปบริเวณซอกหนึ่ง 
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ของบ้าน ก่อนจะจูงจกัรยานออกมาหน้าตาเฉย พมิพ์พชิญามองการกระท�า

ของอกีฝ่ายนิ่งๆ “อย่าบอกนะว่าจะให้ไปรถคนันี้”

ชายหนุ่มพยักหน้า ยกยิ้มร้าย พอเขาเอารถจักรยานมาจอดเทียบ

เสร็จก็ยกปวันวาตขึ้นนั่งที่เบาะด้านหลัง ก่อนที่เขาจะนั่งคร่อม พร้อมจะ 

ปั่นออกไปทุกเมื่อ

“เรว็ๆ สคิุณ ช้าผมให้เดนิไปเองนะ”

“ขึ้นมาเลยค่ะคณุแม่” ปวนัวาตขยบัเข้าไปกอดเอวพ่อเลี้ยงสรชัเอาไว้

ด้วยมอืข้างหนึ่ง อกีมอืกต็บที่ว่างดงัปุๆ  เป็นการเชื้อเชญิให้แม่ขึ้นไปนั่งด้วย 

พมิพ์พชิญาหน้าบึ้ง รูว่้าตวัเองก�าลงัโดนแกล้ง แต่ในเมื่อไม่มทีางเลอืก

หญิงสาวจึงยอมขึ้นไปนั่งซ้อนท้ายเขาบนจักรยานสีฟ้า ที่ตะกร้าด้านหน้า 

มตีุ๊กตาของปวนัวาตวางอยู่ พอหล่อนนั่งเรยีบร้อยเขากอ็อกตวัทนัท ีคนที่

ไม่ทนัระวงัตวัจงึแทบหงายหลงั และจ�าต้องเกาะเอวเขาโดยไม่มทีางเลอืก

“จบัดีๆ  นะคุณ รถคนันี้มนัซิ่ง” 

สรัชหัวเราะเสียงดัง ขณะที่มือข้างหนึ่งก็ดีดกริ่งรัวๆ พิมพ์พิชญา

หนวกหูจนต้องหยกิเอวเขาเบาๆ ทว่าฝ่ายนั้นกลบัไม่สะทกสะท้าน แถมยงั

ปั่นเรว็กว่าเดมิอกี ปวนัวาตดูจะชอบใจกบัการนั่งรถจกัรยานสฟี้าคนันี้มาก 

เพราะนอกจากจะไม่กลวัแล้วยงัหวัเราะเอิ๊กอ๊ากตลอดทาง

“เบาๆ หน่อยส ินี่ อย่าปล่อยมอืส ิ โอ๊ย เหน็หรอืเปล่าว่ามนัมหีลุม 

ช้าๆ สคิุณ กรี๊ด!” 

พมิพ์พชิญาร้องโวยวายสลบักรดีร้องไปตลอดทาง ในขณะที่สรชักลบั

มคีวามสุขที่ได้แหย่ยายปีศาจของเขาไปตลอดทางเช่นกนั เมื่อมาถงึบรเิวณ

หน้าบ้านของภาจร ีหญงิสาวกก็ระโดดลง จากนั้นสรชัจงึจอดจกัรยาน แล้ว 

อุ้มปวนัวาตลงจากรถ

ชายหนุม่เงยหน้าขึ้นมาเหน็หญงิสาวยนืตวัสั่นอยูก่ย็กมอืปิดปากกลั้น

หัวเราะเบาๆ ผมที่ถูกจัดแต่งเรียบร้อยของเจ้าหล่อนถูกลมพัดจนชี้ไปชี้มา

ไม่เป็นทรงเหมอืนเดมิ
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“ข�าอะไรไม่ทราบ!” พมิพ์พชิญาถามเสยีงดงั 

สรชัที่ก�าลงัจะพาปวนัวาตเดนิเข้าไปในบ้านหนัมาท�าท่าบอกให้หล่อน

เงยีบๆ หญงิสาวจงึหลบัตาลงก่อนจะสดูลมหายใจเข้าออกเพื่อระงบัอารมณ์

โกรธ จากนั้นกเ็ดนิตามเข้าไปในบ้าน ปวนัวาตวิ่งน�าเข้าไปก่อนเมื่อเหน็ภาจรี

เดนิมารบั หญงิสาวมองแผ่นหลงักว้างของเขาอย่างแค้นเคอืง ก่อนจะจดัผม

ให้เรยีบร้อยเหมอืนเดมิ

“สนุกมั้ย” เขาหนักลบัมาถามพร้อมกบัรอยยิ้มเยาะเย้ย

“ไม่สนกุ” พมิพ์พชิญาตอบเสยีงเข้ม จงัหวะที่เขาก�าลงัหมนุตวักลบัไป

หญงิสาวกก็ระโดดไปจบัล�าแขนแกร่งก่อนจะกดัอย่างแรงจนฝ่ายนั้นสะดุ้ง

“เฮ้ย เจบ็นะยายปีศาจ ปล่อย!”

พิมพ์พิชญากัดแรงขึ้น ยิ่งเขาพยายามสะบัดหล่อนออกมากเท่าไร 

หล่อนกย็ิ่งกดัแรงมากเท่านั้น ชอบแกล้งนกักต็้องเจอแบบนี้แหละ!

เมื่อหญงิสาวไม่ยอมปล่อยสรชัจงึก้มหน้าลงไปงบัหูหล่อนเบาๆ พมิพ์-

พชิญาสะดุ้งดดีตวัออกห่าง มอืกุมหูเอาไว้

“ท�าบ้าอะไรของคุณ!”

“ใครใช้ให้คุณมากดัผมก่อนล่ะ”

“กค็ุณแกล้งฉนัท�าไม คุณเริ่มก่อนเองนะ”

“กบ้็านมนัอยูใ่กล้กนัแค่นี้ ปกตผิมกป่ั็นจกัรยานมาบ้านแม่ผมอยูแ่ล้ว 

ผมแกล้งคณุตรงไหนไม่ทราบ” สรชัลบูแขนป้อยๆ พร้อมกบับ่นว่า “คนหรอื

หมาเนี่ย งบัซะแรง”

“ฉันรู้ว่าคุณตั้งใจจะแกล้งฉัน ถ้าคิดจะใช้วิธีนี้ไล่ฉันออกจากบ้าน 

ละก ็ บอกเลยว่าไม่มทีาง ฉนัจะอยู่ที่นี่ อยู่กวนประสาทคุณจนกว่าคุณจะ

เส้นเลือดในสมองแตกตายไปเลย!” พูดจบหญิงสาวก็เดินจ�้าเข้าไปในบ้าน 

แต่ไม่วายหนักลบัมามองคนที่อยู่ข้างหลงัด้วยแววตาไม่เป็นมติร 

สรชัอมยิ้มข�าท่าทางหวัเสยีของพมิพ์พชิญา พร้อมกบัพมึพ�าเบาๆ

“อย่านะเว้ยไอ้ลม แกจะมองยายปีศาจลูกพชีนั่นน่ารกัไม่ได้นะเว้ย!” 
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แม้จะพดูแบบนั้น แต่สรชักย็งัยกยิ้มเพราะใบหน้าตดิจะหงุดหงดิของ

พมิพ์พชิญาที่เขามองว่า ‘น่ารกั’ อยู่ดี

สรชัเดนิมาตามทางเดนิผ่านสวนร่มรื่นบรเิวณหน้าบ้านของผู้เป็น
บิดามารดาก่อนจะหยุดมองกล้วยไม้ที่เขาปลูก ชายหนุ่มเอื้อมมือไปแตะ 

ที่กลีบดอกสีน�้าตาลอ่อนเบาๆ ก่อนจะยกยิ้มเพราะเขาเฝ้ารอคอยให้มัน

ออกดอกมาหลายปี ทว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เจ้ากล้วยไม้ต้นนี้มนัอวดดอกให้เหน็ 

ชายหนุ่มละความสนใจก่อนจะเดนิตามเข้าไปในบ้าน เหน็พมิพ์พชิญาผลุบ

หายเข้าไปในห้องอาหารจงึรบีเดนิตามเข้าไป

เสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะของคนที่อยู่ในห้องบอกชัดเจนว่าไม่ได้

มเีพยีงพ่อแม่และน้องสาวของเขาเท่านั้น แต่ยงัมแีขกที่ไม่ได้รบัเชญิมาร่วม

โต๊ะอาหารวันนี้ด้วย พอรู้ว่าเป็นใครสรัชก็รีบเดินเข้าไปในห้องนั้น และก็ 

เป็นอย่างที่เขาคาดจริงๆ เพราะคนที่เขาชังน�้าหน้าที่สุดก�าลังนั่งร่วมโต๊ะกับ

พ่อแม่ของเขา

“สวัสดีครับพี่ลม ผมไม่ได้มาเยี่ยมแค่แป๊บเดียว มีลูกโตขนาดนี้ 

เชยีวหรอืครบั” 

น�้าเสยีงของคนพดูกลั้วหวัเราะ แววตาที่ส่งมาเตม็ไปด้วยความขบขนั 

ท�าให้สรัชต้องข่มใจตัวเองอย่างยิ่งยวด เพราะเขายังมีชนักติดหลังอยู่ ถ้า

เกดิมเีรื่องกบัหมอนี่อกี มหีวงัโดนแม่แหกอกแน่

“ฉนักไ็ม่เจอแกนานเหมอืนกนั คดิว่าตายไปแล้วซะอกี” ชายหนุ่มว่า

ยิ้มๆ ก่อนจะทรุดตวันั่งลงข้างๆ พมิพ์พชิญา “ท�างานเป็นยงัไงบ้างมนี มี

แมลงวันแมลงหวี่มันมายุ่งอีกใช่มั้ย พี่บอกแล้วว่าให้รีบๆ ตอบตกลงเป็น

แฟนหมอภมีซะ ใครบางคนจะได้ไม่ต้องมายุ่งกบัเราอกี”

ขณะพูดสายตากเ็หลอืบมองไปยงัทศัน์ทวิาซึ่งนั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม แต่

อกีฝ่ายไม่มท่ีาทสีะทกสะท้านกบัการที่สรชัยใุห้น้องสาวของตวัเองตอบตกลง

กบัหมอภมีเพื่อนร่วมงาน เพราะเขารู้ว่ามนีมนีาไม่ได้ชอบหมอนั่น อกีอย่าง
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เขากม็ั่นใจด้วยว่า เรื่องของเขากบัน้องสาวของสรชัมนัเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น 

ยงัไม่ถงึตอนจบเสยีทเีดยีว

“ก็ดีค่ะพี่ลม ว่าแต่พี่ลมเถอะ” หญิงสาวมองไปยังพิมพ์พิชญาและ 

ปวนัวาตที่นั่งอยูข้่างๆ เพราะยงัไม่รูเ้รื่องอะไรมากนกั รูเ้พยีงแต่วา่สองคนนี้

เป็นภรรยาและลูกสาวของผู้เป็นพี่ชายจากปากของภาจร ี แต่ยงัไม่มโีอกาส

ได้ถาม “แอบไปมลีูกตั้งแต่เมื่อไหร่ ท�าไมไม่บอกมนีบ้าง”

สรชัถอนหายใจเบาๆ อย่างเหนื่อยหน่าย ก่อนจะพูดขึ้นว่า

“พูดเรื่องนี้กด็แีล้ว แม่ครบั...” 

ชายหนุม่หนัไปทางภาจรทีี่นั่งอยูบ่รเิวณหวัโต๊ะ โดยมภีวตันั่งอยู่ข้างๆ 

พอลูกชายเรียกหล่อนก็เงยหน้าขึ้นมองก่อนจะเลิกคิ้ว พอคิดได้ว่าลูกชาย

จะพูดอะไรจงึยกมอืขึ้นห้ามพร้อมกบับอกว่า

“เรื่องนี้เอาไว้คุยกันหลังจากนี้ก็แล้วกัน อย่าให้เด็กต้องมารับรู้เรื่อง

อะไรพวกนี้ด้วย” 

เป็นอันว่าทุกอย่างที่ตั้งใจจะพูดจบลงเพียงแค่นั้น สรัชรับประทาน 

อาหารเงยีบๆ พร้อมกบัเหลอืบตามองพมิพ์พชิญาที่นั่งข้างๆ หญงิสาวเอาแต่

คอยตักอาหารให้ลูก คอยเช็ดปาก คอยยกน�้าให้ดื่มจนข้าวในจานตัวเอง 

ไม่พร่อง จากที่สงัเกตดูหล่อนกนิข้าวแทบจะนบัค�าได้

สรัชรวบช้อนแล้วจึงดื่มน�้า ก่อนจะลุกขึ้นไปนั่งขนาบอีกข้างของ 

ปวนัวาต พร้อมกบัพูดขึ้นว่า

“กนิข้าวเถอะ ผมดูวนิดี้เอง” 

ทุกการกระท�าของสรัชอยู่ในสายตาของทุกคนบนโต๊ะอาหาร แม้แต่

ทศัน์ทวิาเองยงัหยุดแกล้งมนีมนีาแล้วมองมานิ่งๆ

พิมพ์พิชญายอมท�าตามค�าบอกของสรัช โดยการปล่อยให้เขาดูแล 

ปวันวาตแทน ขณะเดียวกันก็คอยเหลือบดูการกระท�าของเขาเป็นระยะ  

ชายหนุ่มเอาใจใส่ดูแลปวนัวาตดกีว่าที่หล่อนคดิ เขาเอน็ดูเดก็หญงิอยู่มาก

เหมือนกัน แม้ว่าเขาจะย�้าเสมอว่าเขาไม่ได้เป็นพ่อ และหล่อนก็รู้ดีว่าเขา
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พยายามจะไล่หล่อนออกไปจากที่นี่ แต่อย่างน้อยๆ เขากไ็ม่ได้ใจร้ายกบัเดก็

ที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกของเขา

ปวนัวาตยกแก้วน�้าขึ้นดื่มจนหมดก่อนจะวางแก้วน�้าลง แล้วหยบิผ้า

ที่วางอยู่บนตักขึ้นมาเช็ดที่ริมฝีปากเล็กๆ อย่างรู้หน้าที่ โดยมีสรัชคอย 

นั่งมองอยู่ใกล้ๆ พอเชด็เสรจ็กท็ิ้งตวัลงพงิพนกัเก้าอี้ เอามอืลูบท้องป่องๆ 

ของตวัเองก่อนจะพูดขึ้นว่า

“อิ่มที่สุดเลยค่ะ กบัข้าวบ้านคุณย่าอร่อยม้ากมาก” 

เสียงหัวเราะของทุกคนพลอยท�าให้บรรยากาศรอบข้างสว่างสดใส 

ไปด้วย มีนมีนาสังเกตเห็นว่าพิมพ์พิชญามีท่าทางอึดอัด และหล่อนเองก็ 

คุน้หน้าผูห้ญงิคนนี้อยูม่าก พอลองค้นดใูนอนิเทอร์เนต็แล้วกย็งัไม่มั่นใจนกั

จงึถามขึ้นว่า

“คุณลูกพชีเคยแสดงซรีสี์มาก่อนใช่มั้ยคะ” 

พมิพ์พชิญาเงยหน้าขึ้นสบตากบัน้องสาวของสรชั ก่อนจะระบายยิ้ม

น้อยๆ ไม่คิดว่าจะมีคนจ�าหล่อนได้ด้วยซ�้า เพราะนั่นมันก็นานมากแล้ว

เหมอืนกนั

“ค่ะ” พมิพ์พชิญาตอบเสยีงเบา ยามที่ทุกสายตาหนัมามองที่หล่อน

เป็นตาเดยีว “แต่นานมากแล้วนะคะ”

“ใช่จรงิๆ ด้วย!” มนีมนีายิ้มกว้าง “จ�าได้มั้ยแทน คนที่แสดงเป็นเก้า

อ่ะ” 

ทศัน์ทวิาพยกัหน้า พอจะจ�าได้รางๆ เหมอืนกนั

“ลูกพชีเคยเป็นดาราด้วยหรอื” ภาจรถีามขึ้นด้วยความสงสยั

“ตอนนั้นลูกพชีดงัมากนะคะแม่ แฟนคลบัเยอะมาก มนียงัเคยเจอ

ตอนที่ไปออกงานที่สยาม คนงี้เยอะอย่างกบัมด” มนีมนีาเล่าเรื่องราวในอดตี 

พมิพ์พชิญาไม่ได้อธบิายอะไรมากไปกว่านั้น ส่วนสรชัหนัมามองด้วย

ความสงสยัเช่นกนั...เป็นดาราดงั แต่ท�าไมเขาถงึไม่เคยรู้จกั แถมยงัจ�าไม่ได้

อกี 
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“ลูกพชี พี่ขอถ่ายรูปด้วยนะ ดใีจอ่ะ”

“น้อยๆ หน่อย” สรชัว่าเสยีงเข้ม “กนิข้าวให้เสรจ็ก่อนแล้วค่อยพูด” 

พูดจบเขาก็อุ้มปวันวาตเดินออกไปข้างนอกปล่อยให้พิมพ์พิชญาถูกซักจน

ซดีจากภาจรแีละมนีมนีาผู้เป็นน้องสาวของเขา 

หญงิสาวตอบเท่าที่ตอบได้ ไม่ได้ลงรายละเอยีดอะไรมากไปกว่านั้น 

พอทุกคนรบัประทานอาหารเสรจ็ ภาจรจีงึพูดขึ้น

“พี่ชายเราเขาอยากตรวจดีเอ็นเอ ช่วยจัดการให้ด้วยก็แล้วกัน อ้อ  

วนันี้หมดเวลาเยี่ยมแล้วนะคะหมอแทน เชญิกลบัไปที่ไร่เคยีงดนิได้ ฝาก

บอกพ่อเลี้ยงพศธรกบัแม่เลี้ยงธารนลนิด้วยว่าถ้าหากมเีวลาจะเข้าไปเยี่ยม”  

ภาจรพีูดพลางเหลอืบตามองชายหนุ่มที่นั่งข้างลูกสาว 

ทศัน์ทวิายิ้มแหยก่อนจะยกมอืไหว้และลุกขึ้นยนื

“ไว้ผมจะมาเยี่ยมใหม่นะครบั ลาละครบัคณุลงุ คุณป้า” เขาส่งสายตา

ให้มนีมนีาลุกขึ้นไปส่ง ทว่าหญงิสาวกลบันั่งนิ่งไม่สนใจ “มนี...”

“ตอนมากม็าเองได้ ตอนกลบักค็งกลบัเองได้นะพ่อคุณ”

พิมพ์พิชญาช่วยน�้าผึ้งเก็บจานอาหารไปไว้ที่ครัวโดยมีมีนมีนาคอย

ชว่ยอยูใ่กล้ๆ  น้องสาวของสรชัพยายามท�าทกุอย่างให้หลอ่นไมรู่ส้กึเกรง็นกั 

โดยการพยายามชวนคยุเรื่องต่างๆ ส่วนมากกเ็ป็นงานในวงการที่หล่อนเคย

ท�า ส่วนภาจรกีบัภวตัออกไปดูละครที่ห้องนั่งเล่น 

“เรื่องตรวจดเีอน็เอพชียนิดใีห้ตรวจนะคะ ถ้าคุณมนีสะดวก จะให้

ท�าอะไรบอกได้เลยค่ะ” หญงิสาวเชด็มอืก่อนจะหนักลบัมาพดูพร้อมรอยยิ้ม 

“พี่ชายของคุณเขาจะได้ไม่รู้สกึขดัข้องใจอะไรเรื่องนี้อกี”

“ได้ค่ะ ไว้มีนจะจัดการเรื่องนี้ให้แล้วกันนะคะ” คนพูดยกยิ้มยินด ี

ทั้งที่ใจอยากจะบอกไปตามที่ตวัเองเหน็ว่าดเีอน็เอของสรชักแ็ปะอยูบ่นหนา้

ของปวนัวาตนั่นละ ทว่าเพราะรู้ดวี่าพี่ชายตวัเองเป็นคนดื้อและไม่เชื่ออะไร

ง่ายๆ ดงันั้นการมผีลทางวทิยาศาสตร์มายนืยนักเ็หน็จะเป็นหนทางเดยีวที่

จะเอาชนะสรชัได้
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“พชีขอถามอะไรหน่อยได้มั้ยคะ” พมิพ์พชิญาพูดขึ้นไม่เตม็เสยีงนกั 

มนีมนีาขยบัเข้ามาใกล้ และเผยรอยยิ้มกว้างว่ายนิดเีตม็ที่ที่จะตอบ 

ทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องพี่ชายตวัแสบของหล่อน 

“เรื่องพี่ลมหรอืเปล่าคะ ถ้าเรื่องพ่อคนนั้นละก ็ลกูพชีพอจะมเีวลาสกั

สามวนัสามคนืมั้ยล่ะ เอ สามวนัสามคนืไม่น่าจะจบ เอาสกัเจด็วนัเจด็คนื 

ดีกว่า” พูดจบก็หัวเราะออกมาด้วยกันทั้งคู่ อาจจะเพราะอายุของหมอมีน

กบัพมิพ์พชิญาห่างกนัไม่เท่าไร ทั้งคู่จงึสนทิสนมกนัได้เรว็

“พชีแค่อยากจะรู้ว่า...คุณลม...เขามแีฟนหรอืเปล่า” 

พมิพ์พชิญามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส�าคญัมากที่สุดเรื่องหนึ่ง การรบัรู้

ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วหรือไม่นั้นก็เป็นการเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าว่าจะท�า

อย่างไรต่อไป ถงึจะสบืมาบ้างกเ็ถอะว่าเขายงัไม่แต่งงาน แต่ค�าตอบที่ได้จาก

คนอื่นจะมนี�้าหนกัเท่าค�าตอบจากคนในครอบครวัได้อย่างไรล่ะ

“พูดก็พูดเถอะนะคะ ตั้งแต่กลับมาอยู่ที่ไร่ก็ไม่เคยมีใครเลยนะคะ” 

มนีมนีากลั้นหวัเราะ “อย่าพูดให้ใครฟังนะลูกพชี”

เมื่อคนฟังพยกัหน้า มนีมนีาจงึขยบัเข้าไปอกี โน้มตวัมากระซบิเสยีง

เบาว่า

“พี่ลมเขากลวัการมแีฟนตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะ อย่าเอด็ไปนะคะ เขา

ค่อนข้างหวงชีวิตโสดของตัวเอง กลัวว่าวันหนึ่งความสงบเงียบของเขาจะ 

ถูกท�าลาย ขนาดกบัพ่อแม่ยงัไม่อยากอยู่ด้วย ต้องไปสร้างบ้านอยู่คนเดยีว 

เขาระวงัตวัมากนะคะ ไม่ค่อยได้ปฏสิมัพนัธ์กบัใครเท่าไหร่”

มนีมนีาพูดไปกห็วัเราะคกิคกัไป

“ถ้าหวงขนาดนั้นกน่็าจะไปบวชเป็นพระให้สิ้นเรื่องสิ้นราวนะคะ บวช

เสรจ็เข้าป่าไปเลยกด็”ี พมิพ์พชิญาเสรมิแล้วหวัเราะไปด้วยเช่นกนั

“ตอนเรยีนอยู่ที่มหาวทิยาลยันะ...” มนีมนีาพูดขึ้นก่อนจะเหลอืบไป

มองนอกหน้าต่าง เหน็สรชัอยู่กบัปวันวาตข้างนอกกโ็ล่งใจที่จะเล่าต่อไปว่า 

“ผู้หญิงชวนขึ้นไปถึงบนห้อง ให้ไปส่งบนเตียงแบบเตรียมพลีกายถวายตัว
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เตม็ที่ แต่พ่อคุณดนัวิ่งหนจีนป่าราบ เขามฉีายาด้วยนะคะสมยัเรยีน”

พิมพ์พิชญาอยากจะหัวเราะออกมาดังๆ ทว่าท�าได้เพียงกลั้นยิ้มกับ

หลุดเสยีงหวัเราะคกิคกัเบาๆ เท่านั้น

“ฉายาอะไรคะ”

“ลมมฤตยูค่ะ ฉายานี้ไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วยนะ พอพี่ลมวิ่งหน ี

แม่สาวคนนั้นไป รุ่งเช้าเจ้าหล่อนก็เอาไปเมาท์ให้เพื่อนฟังเกือบทั้งคณะ 

ตั้งแต่วนันั้นพี่ลมกเ็ลยโดนล้อจนเรยีนจบ คอืเขาวิ่งเรว็จนป่าราบน่ะค่ะ”

“คนแบบนี้กม็บีนโลกด้วยนะคะ” พมิพ์พชิญาว่าข�าๆ

“โอ๊ย เดี๋ยวลูกพชีอยู่นานๆ ไปกร็ู้เอง พี่ลมมอีะไรแปลกๆ อกีเยอะ 

เขาชื่อลมกล็มสมชื่อนั่นแหละ บางทกีเ็ป็นลมธรรมดา บางทกีเ็ป็นลมพายุ 

บางครั้งพดัมากเ็ยน็ แต่บางครั้งพดัพาความร้อนมาด้วยกม็”ี 

ลูกพีชเก็บเกี่ยวข้อมูลเกี่ยวกับสรัชไปเรื่อยๆ อย่างน้อยๆ ก็ได้รู้ว่า 

คนแบบพ่อเลี้ยงสรชัเป็นอย่างไร

หญงิสาวถอืคตทิี่ว่ารู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง และศกึครั้งนี้

หล่อนจะต้องเป็นคนชนะ!

พอได้ข้อมูลทุกอย่างที่อยากรู้เรียบร้อยหญิงสาวก็เดินออกมาที่
ห้องนั่งเล่น เหน็ปวนัวาตเล่นอยู่กบัภาจรแีละมนีมนีา ส่วนสรชันั่งคุยอยู่กบั

ผู้เป็นบดิา ชายหนุ่มหนัมามองหล่อนเลก็น้อย เลก็น้อยจรงิๆ เพยีงแค่แวบ

เดียวเท่านั้น ท�าราวกับว่าสบตาหล่อนแล้วหล่อนจะเข้าไปสิงในร่างของเขา

อย่างนั้นแหละ

“อามีนขา คุณย่าขา” เสียงแจ้วๆ ของปวันวาตท�าให้ทั้งมีนมีนาทั้ง 

ภาจรีผลัดกันฟัดแม่หนูน้อยจนเจ้าตัวดิ้นไม่หยุด แต่พอเหลือบมาเห็น 

ผูเ้ป็นแม่กล็กุขึ้นก่อนจะวิ่งเข้าไปหาอย่างด่วนจี๋ แล้วล้วงดอกไม้จากกระเป๋า

เสื้อออกมายื่นให้

“คุณแม่ขา...” 
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พมิพ์พชิญารบัดอกไม้สเีหลอืงดอกเลก็คล้ายดอกทานตะวนัมาไวใ้น

มือ กลีบดอกสีเหลืองนวลบอบช�้าเป็นรอยจนแทบจะไม่เป็นทรง ทว่าก็ยัง

ระบายยิ้มเลก็ๆ ยามทอดสายตามองอย่างเอื้อเอน็ด ูก่อนจะลบูศรีษะลกูสาว

เบาๆ

ปวันวาตวิ่งกลับไปหามีนมีนาดังเดิม พิมพ์พิชญาจึงเดินไปนั่งข้างๆ 

หญิงสาว หลังจากคุยกับภาจรีเล็กน้อย สรัชก็ชวนกลับบ้านเพราะกลัวว่า 

จะมดื

หญิงสาวเดินตามออกไปทีหลัง เห็นเขากับปวันวาตเตรียมพร้อม

ส�าหรับการออกเดินทางแล้ว แต่หล่อนตัดสินใจแล้วว่าจะไม่มีวันซ้อนท้าย

ผู้ชายคนนี้อกีเดด็ขาด!

“คณุกบัวนิดี้ไปเถอะ ฉนัจะเดนิกลบัเอง” พดูจบกส็ะบดัหน้าแล้วเดนิ

ผ่านจกัรยานสฟ้ีาของเขาไปอย่างไม่ไยด ีหล่อนรูว้า่ถ้าตวัเองขึ้นรถไปกบัเขา

จะต้องโดนแกล้งด้วยการปั่นจกัรยานเรว็ๆ อกีแน่ๆ แต่ถ้าหล่อนไม่ไปด้วย 

เขากจ็ะขี่ปกติ

สรัชปั่นจักรยานของเขาตามมาติดๆ โดยมีปวันวาตนั่งเกาะเอวอยู่ 

ข้างหลงั

“ขึ้นมาเถอะน่า หรือคุณเห็นว่ามันเป็นจักรยานถึงนั่งไม่ได้” เขาว่า

เสยีงเข้ม แต่พมิพ์พชิญาไม่สน หล่อนตั้งหน้าตั้งตาเดนิต่อไปเรื่อยๆ เขาปั่น

ตามอย่างไม่ลดละทั้งยงักดกริ่งเสยีงดงัอกีต่างหาก “อ้อ ผมลมืไป คุณเคย

เปน็ตั้งดาราดงันี่นะ คงเคยนั่งแต่รถหรูๆ  แพงๆ เบาะนิ่มๆ ไอจ้กัรยานแบบ

ของผมนี่คงไม่เคยนั่ง”

พิมพ์พิชญาสูดลมหายใจเข้าลึกๆ พยายามระงับอารมณ์โกรธของ 

ตัวเองอย่างสุดก�าลัง หลับตาถอนหายใจก่อนจะหันกลับไปเผชิญหน้ากับ 

พ่อเลี้ยงหนุ่ม

“จกัรยานเคยนั่ง แต่ไม่เคยนั่งแล้วเสี่ยงตายขนาดนี้มาก่อน”

พูดจบก็หันกลับแล้วเดินไปต่อ สรัชไม่ได้พูดอะไรอีก แต่ปั่นตาม
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หล่อนอยู่เหมือนเดิม ทั้งที่พิมพ์พิชญาอยากให้เขาปั่นกลับไปที่บ้านก่อน 

ด้วยซ�้า

“อ้ายคนจนจ�าต้องทนปั่นรถถบี จะไปจบีอนี้องคนงาม พอไปถงึอ้าย

กฟ็ังเอิ้นถาม พอไปถงึอ้ายกฟ็ังเอิ้นถาม อนี้องคนงามกนิข้าวแลงแล้วกา”๑ 

ชายหนุ่มร้องเพลงคลอขึ้นมาเบาๆ

น�้าเสียงทุ้มนุ่มลึกท�าให้พิมพ์พิชญาชะงักก่อนจะพยายามเดินต่อไป

ให้เป็นปกตทิี่สุด แต่ยิ่งพยายามเดนิปกตมิากเท่าไร จงัหวะการเดนิมนักย็ิ่ง

ไม่ปกตมิากเท่านั้น

สต ิพมิพ์พชิญา...สต!ิ

“พ่อลมร้องเพลงเพราะ” ปวนัวาตชมเปาะ พร้อมกบัยกนิ้วโป้งป้อมๆ 

ของเจ้าตวัให้สรชัดูเป็นการยนืยนั “คุณแม่ขา...”

สรัชขับรถเข้ามาจอดข้างๆ พิมพ์พิชญาที่หยุดเดิน คิดว่าปวันวาต

คงจะมีเรื่องพูดกับหล่อนโดยไม่ได้คิดเลยว่าการจอดครั้งนี้มันอาจจะน�าพา

อะไรบางอย่างมาสู่ตวัเอง

“อะไรคะ” พมิพ์พชิญาว่าเสยีงหวาน ลูบแก้มลูกสาวเบาๆ

“ดอกไม้ที่วนิดี้ให้คุณแม่ เกบ็เอาไว้ดีๆ  นะคะ” 

พ่อเลี้ยงหนุ่มเริ่มตวัแขง็ขึ้น และท�าท่าจะปั่นจกัรยานต่อ ด้วยเกรง

ว่าปวันวาตจะพูดอะไรมากไปกว่านี้ แต่ขณะที่ก�าลังจะออกรถ เสียงเล็กๆ  

กด็งัขึ้นอกีครั้งว่า 

“พ่อลมฝากวินดี้ไปให้คุณแม่ พ่อลมว่าวินดี้ยิ้มแล้วน่ารักเหมือน 

คุณแม่ด้วยนะคะ”

สรชัแทบจะหน้าคว�่าลงตรงนั้น เขาสญัญากบัตวัเองว่าจะไม่พูดอะไร

ให้วนิดี้ฟังอกีเดด็ขาด

“หนูฟังผิดหรือเปล่าคะ หนูน่าจะฟังผิดแน่ๆ เลยวินดี้” ชายหนุ่ม

๑ เพลง “สาวมอเตอร์ไซค์” ศลิปิน จรลั มโนเพช็ร สุนทร ีเวชานนท์
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พยายามแก้ไขสถานการณ์

“ไม่ผิดค่ะ พ่อลมพูดเองว่าคุณแม่ยิ้มน่ารัก วินดี้ก็ยิ้มน่ารักเหมือน

คุณแม่”

เอาละ ชายหนุ่มรู้อกีอย่างหนึ่งว่าเขาไม่ควรพูดอะไรต่อจากปวนัวาต 

ห้ามแย้งเดด็ขาด!

ชายหนุม่ไม่ได้หนักลบัไปมองพมิพ์พชิญาอกีตอนที่ป่ันจกัรยานน�าไป

ก่อน แต่ถ้าหากเขาหนักลบัมามองสกันดิ คงจะเหน็ว่าที่แก้มเนยีนละเอยีด

ของพมิพ์พชิญาซบัสรีะเรื่อไปทั้งแถบ พร้อมกบัที่หญงิสาวระบายยิ้มออกมา

อย่างอายๆ 

กามเทพตวัน้อยแผลงศรแม่นย�าอย่างไม่มทีี่ต ิเพราะไม่ใช่แค่หล่อน

ที่เขินจนแทบม้วน สรัชเองก็เขินเหมือนกัน...เพราะว่าเขาพูดกับปวันวาต 

แบบนั้นจรงิๆ



สรชัคอืผู้ชายร้ายกาจคนหนึ่ง!
พมิพ์พชิญาผุดลุกขึ้นเมื่อความอดทนของหล่อนสิ้นสุดลง ณ วนิาที

นั้น ไม่เคยคดิว่าผู้ชายอย่างสรชัจะเจ้าคดิเจ้าแค้น หรอืว่ามคีวามคดิจุกจกิ

ถงึขนาดสามารถตดัน�้าตดัไฟบ้านหลงัที่หล่อนอยูไ่ด้ ถ้าหากบ้านของเขาเป็น

อย่างบ้านหลงันี้ด้วยหล่อนกค็งจะไม่รู้สกึเดอืดร้อนนกั 

ทว่าในขณะที่หล่อนต้องทนนั่งเหนียวตัวอยู่ในความมืดเป็นชั่วโมง 

บ้านของเขากลับเปิดไฟสว่างจ้า ทั้งยังเห็นเขายืนรดน�้าต้นไม้หน้าระรื่นอีก

ต่างหาก การกระท�าของชายหนุม่ท�าให้พมิพ์พชิญามั่นใจว่าเหตกุารณ์ที่ก�าลงั

เกดิขึ้นกบัหล่อนนี้เป็นฝีมอืของเขาอย่างแน่นอน

หญิงสาวเดินออกจากบ้านผ่านสวนสวยไปตามทางเดินมืดสนิทตรง

ไปยังบ้านของสรัช เมื่อผ่านเฉลียงหน้าบ้านไปแล้วเห็นประตูเปิดอยู่หล่อน

จงึตรงดิ่งเข้าไป เจ้าของบ้านนั่งอยูบ่นโซฟาหนงัสนี�้าตาล เหยยีดขายาวอย่าง

สบายอารมณ์ โดยมีปวันวาตนั่งอยู่บนพื้นพรมใกล้ๆ เขาไม่สนใจหล่อนที่

ก�าลงัเดนิหน้าบึ้งเข้ามาสกันดิ

๓
ใต้ท้องฟ้ำมีหลังคำบ้ำน
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พิมพ์พิชญารู้ว่าเขาเห็นตั้งแต่หล่อนปรากฏตัวที่หน้าประตูแล้ว แต ่

สรชักค็อืสรชั เขาก�าลงัเล่นสงครามประสาทอยู่อย่างไรล่ะ! 

“คุณแม่”

เสียงหัวเราะทุ้มลึกดังขึ้นขณะที่เขาดูรายการโชว์อะไรสักอย่าง เขา

ท�าท่าเหมือนมีความสุขมาก แน่ละบ้านของเขาไม่ได้ถูกตัดน�้าตัดไฟอย่าง 

บ้านของหล่อน สรชัพาปวนัวาตมาที่บ้านของเขาตั้งแต่หวัค�่า จดัการอาบน�้า

อาบท่าให้จนเรียบร้อย หญิงสาวมองร่างเล็กในชุดนอนลายหมีสีฟ้าอ่อน  

ผมด้านหน้าถูกมดัเป็นจุกเลก็ๆ ดูน่ารกั คงเป็นฝีมอืของสรชัอกีนั่นแหละ

ตอนที่เขาเดนิเข้ามาในบ้านพร้อมกบับอกวา่ขอชดุนอนของลกูเพราะ 

ปวนัวาตจะอาบน�้าที่นูน่ หญงิสาวกไ็ม่ได้นกึเอะใจอะไรเพราะตอนนั้นที่บ้าน

ไฟยงัไม่ดบั แต่พอเริ่มมดืไฟบ้านหล่อนกลบัดบัทั้งหลงั ขณะที่บ้านของเขา

ไม่ได้รับผลกระทบอะไรสักนิด พิมพ์พิชญาพยายามอดทนเพราะคิดว่าอีก

ไม่นานไฟกค็งมา น�้าไหลกค็งจะได้อาบน�้าอาบท่า แต่รอเป็นชั่วโมงไฟกย็งั

ดบัเหมอืนเดมิ จนกระทั่งความอดทนสิ้นสุดลง

“คุณลม” หญงิสาวเรยีกด้วยน�้าเสยีงปกต ิ พยายามไม่แสดงอาการ

อะไรให้ลูกเห็น หล่อนไม่อยากให้ปวันวาตรับรู้ว่าหล่อนกับเขาก�าลังท�า

สงครามกัน ดังนั้นแม้จะโกรธมากขนาดไหน พิมพ์พิชญาก็จ�าเป็นต้อง 

ปั้นหน้ายิ้มขึ้นมาอกีนดิหนึ่ง “ฉนัขอคุยด้วยหน่อย”

“ผมไม่ว่าง” เขาว่าก่อนจะกดเปลี่ยนช่อง จากนั้นก็หัวเราะร่วนอีก  

ไม่ได้หนัมามองเลยด้วยซ�้า แม้แต่หางตาเขากเ็หลยีวมาไม่มอง!

ปวนัวาตเงยหน้ามองแม่ที่ยนือยูด้่วยดวงตาใสแจ๋ว ก่อนจะหนัมามอง

พ่อที่นอนเหยยีดอยู่บนโซฟา จากนั้นจงึพูดขึ้นว่า

“คนืนี้พ่อลมกบัแม่พชีจะนอนด้วยกนัมั้ยคะ” 

เดก็หญงิถามซื่อๆ แต่ท�าเอาพมิพ์พชิญาชะงกั ท�าท่าจะพูดอะไรแต่

ไม่ได้พูด ขณะที่สรชัขยบัตวัลุกขึ้นนั่ง มองเจ้าของค�าถามที่นั่งเล่นตุ๊กตาอยู่

ที่พื้นแล้วท�าท่าจะพูดอะไรเหมือนกัน แต่พอเห็นแววตาซื่อบริสุทธิ์เป็น
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ประกายจ้องมองมาที่เขาแล้วก็กลับพูดอะไรไม่ออก กลายเป็นพิมพ์พิชญา

ที่เดนิเข้ามาใกล้ลูกแล้วพูดเสยีงหวาน

“คืนนี้วินดี้ต้องไปนอนที่บ้านนู้นกับแม่” หญิงสาวเลี่ยงที่จะพูดถึง 

สรชั และต้องพกัเรื่องที่เขาตดัไฟตดัน�้าที่บ้านหล่อนเอาไว้ก่อนด้วย 

ปวนัวาตเม้มปากนดิๆ อย่างไม่ค่อยเข้าใจ ก่อนขยบัลกุขึ้นเตม็ความ

สูงของตวัเอง กอดตุ๊กตาหมไีว้แนบอกพร้อมกบัเอ่ยด้วยความสงสยัต่อไป

อกีว่า

“คุณพ่อนอนที่ไหนคะ”

ชายหนุ่มหนัขวบัไปสบตากบัพมิพ์พชิญาโดยอตัโนมตั ิ ความอดึอดั 

บางอย่างสะท้อนผ่านแววตาของคนทั้งคู่ คิ้วเรยีวบางเรยีงเส้นเป็นระเบยีบ 

ของหญงิสาวเริ่มขมวดมุ่นเมื่อรู้สกึถงึความกดดนับางอย่าง 

ปวันวาตหันไปมองพ่อทีหันมามองแม่ทีระหว่างรอค�าตอบ ทว่าจน

แล้วจนรอดกไ็ม่ได้ค�าตอบจนนกึสงสยัว่าท�าไมแม่ถงึต้องไปอยู่บ้านหลงันั้น 

และท�าไมพ่อต้องมาอยู่บ้านหลังนี้ เด็กหญิงคิดแบบเด็กๆ ว่าพ่อกับแม ่

จะต้องอยู่ด้วยกนัในบ้านหลงัไหนสกัหลงัหนึ่ง

“คณุพ่อจะนอนที่บ้านหลงันี้ค่ะ” พมิพ์พชิญาตดัสนิใจตอบไปในที่สดุ 

เพราะเชื่อว่าค�าถามของปวนัวาตจะไม่จบแค่นั้นอย่างแน่นอน และกเ็ป็นจรงิ

ดงัคาด 

“ท�าไมพ่อลมไม่นอนกบัแม่พชีกบัวนิดี้” เดก็หญงิถามขึ้นมาอกี แต่

คราวนี้หนัไปถามสรชับ้าง “วนิดี้นอนไม่ดิ้นหรอกค่ะ”

“ถ้าเรานอนด้วยกนัสามคนมนัจะเบยีด เพราะงั้นวนิดี้นอนกบัแม่แค่

สองคนจะสบายกว่านะคะ” คนพูดลูบหวัเดก็หญงิเบาๆ ดวงตาสดใสหม่น

ลงจนหวัใจของสรชัไหววูบ 

“ไม่เบยีดหรอกค่ะ วนิดี้อยากให้พ่อลม แม่พชีนอนกบัวนิดี้”

“วนิดี้ขา...” พมิพ์พชิญาทรุดตวัลงนั่งก่อนจะกอดร่างเลก็ไว้แนบอก 

“เตยีงมนัแคบ วนิดี้อาจจะนอนไม่สบาย เอาไว้ถ้าเราเปลี่ยนเตยีงใหม่ค่อย
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นอนด้วยกนัดมีั้ยคะ”

สรชัพยกัหน้าเหน็ด้วย

ปวันวาตหน้าม่อยลงก่อนจะกระชับตุ๊กตาหมีในอ้อมกอดของตัวเอง 

จากนั้นจงึหนัไปมองสรชัด้วยแววตาอ้อนๆ ก่อนจะหนัมาหาพมิพ์พชิญาแล้ว

อ้อนอกีครั้ง

“ถ้าอย่างนั้น...พ่อลมกับแม่พีชก็นอนด้วยกันในห้อง วินดี้ก็ไปนอน

อกีห้องดมีั้ยคะ”

“ไม่ดจี้ะ!” 

สรัชและพิมพ์พิชญาต่างก็พูดขึ้นมาพร้อมกัน สายตาของคนทั้งคู ่

สบประสานก่อนจะหนัออกไปคนละทาง 

จะให้นอนร่วมห้องกบัสรชัหรอื...ไม่มทีาง!

“คุณพ่อกบัคุณแม่โกรธกนัเหรอคะ” เดก็หญงิถามพาซื่อ 

สรชัรบีส่ายหน้า “เปล่าค่ะ ไม่ได้โกรธกนั”

“ถ้าพ่อลมกับแม่พีชไม่ได้โกรธกันท�าไมถึงต้องอยู่คนละบ้าน ท�าไม

ถงึไม่อยูด้่วยกนัล่ะคะ” ดวงตาที่เตม็ไปด้วยค�าถามของคนพดูมองพ่อกบัแม่

อย่างต้องการค�าตอบ “แม่พชีโกรธพ่อลมที่ไม่ให้ซ้อนท้ายจกัรยานกลบับา้น

ด้วยใช่มั้ยคะ”

พมิพ์พชิญาชะงกั แต่ยงัไม่ทนัตอบเดก็หญงิกพ็ูดต่อไปอกีว่า

“พ่อลมไม่ได้อยากให้แม่พชีเดนิกลบับ้านเองสกัหน่อย ตอนกลบัมา

ถงึบ้านพ่อลมยงับอกเลยว่าจะป่ันกลบัไปรบัแม่พชี พอ่ลมห่วงคณุแมน่ะคะ 

วนิดี้เหน็พ่อลมยนืรอตั้งนาน รอจนคณุแม่กลบัมาถงึพ่อลมถงึเข้ามาในบ้าน”

สรัชได้แต่ท�าหน้านิ่ง ไม่ได้พูดอะไร ราวกับว่าเขาไม่รับรู้เรื่องอะไร 

ทั้งสิ้น ล�าคอตั้งตรง ริมฝีปากเรียวเม้มแน่น แม้จะแอบกลืนน�้าลายไป 

อึกใหญ่ก็ตาม เขารู้ว่าไม่ควรจะพูดอะไรมากกว่าการนั่งเฉยๆ เพราะไม ่

อย่างนั้นปวนัวาตจะไม่หยดุแค่นี้ ประสบการณ์ที่ผ่านมามนัสอนเขาแบบนั้น

พมิพ์พชิญาหนัไปมองหน้าสรชั เหน็เขาไม่ได้ปฏเิสธอะไรกรู้็สกึวบูวาบ
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อย่างไรชอบกล ก่อนจะรบีส่ายหน้าแก้เก้อ 

“แม่ไม่ได้โกรธเรื่องนั้นหรอกค่ะ”

“ถ้าพ่อลมกบัแม่พชีไม่โกรธกนั คนืนี้เรานอนด้วยกนันะคะ”

สรชัลุกขึ้นยนืก่อนจะลูบหวัปวนัวาตเบาๆ มองเจ้าตวัยุ่งด้วยแววตา

เอ็นดู เขาไม่ค่อยเข้าใจเด็กมากนักเพราะชีวิตนี้ไม่ค่อยได้คลุกคลีกับเด็ก 

สักเท่าไร และไม่คิดว่าจะมีเด็กมาให้คลุกคลีด้วยอย่างปัจจุบันทันด่วน 

แบบนี้ ดังนั้นเรื่องพฤติกรรมหรือพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยจึงเป็นเรื่อง

ไกลตวัส�าหรบัเขามาก 

ชายหนุม่มองพมิพ์พชิญาด้วยแววตาเรยีบนิ่งครู่หนึ่ง ก่อนจะดงึแขน

หล่อนให้เดนิออกไปยงัมุมหนึ่งของห้อง แล้วกระซบิเสยีงเบา

“คณุเลี้ยงลกูยงัไงให้ฉลาดทนัคนแบบนี้ฮ ึฉลาดเกนิวยัไปหรอืเปล่า” 

สรัชรู้ว่าปวันวาตก็คงสงสัยไปตามประสาเด็ก และพูดไปอย่างที่ตัวเองคิด

นั่นแหละ แต่การกระท�าของปวันวาตมันเหมือนเด็กที่รู้อะไรมากกว่าวัย 

ของตัวเอง ถึงจะไม่ค่อยรู้เรื่องเด็กเล็กมากนัก แต่สัญชาตญาณของเขาก็

บอกได้ดวี่าเดก็คนนี้ไม่ธรรมดา

“เลี้ยงปกต ิ กนิข้าวสามเวลา นอนครบแปดชั่วโมง” พมิพ์พชิญาว่า

หน้าตาย สายตาคมกริบของหญิงสาวตวัดมามองเมื่อนึกขึ้นได้ว่าหล่อนมี

เรื่องจะต้องจดัการเขาจงึพูดเสยีงเบาว่า “คุณจงใจตดัไฟตดัน�้าบ้านหลงันั้น

ใช่มั้ย”

“อะไร” 

สรชัท�าหน้าไม่รู้ไม่ชี้ ทว่าอาการไม่รู้ไม่ชี้ของเขานั่นแหละเป็นตวัฟ้อง

อย่างดว่ีาเขาท�า พมิพ์พชิญาคดิว่าเขาโกหกได้ไม่เนยีนเท่าไร มองปราดเดยีว

กร็ู้แล้วว่าเป็นเขา 

“ผมจะไปตัดน�้าตัดไฟบ้านหลังนั้นได้ยังไง คุณนั่นแหละไปท�าอะไร

ให้ไฟฟ้าลดัวงจรหรอืเปล่า”

“นี่!” พมิพ์พชิญาว่าหน้าเคร่ง “ฉนัยงัไม่ได้ท�าอะไรสกัอย่าง อ้อ ฉนั
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รู้ทันคุณนะคุณลม ถ้าคิดจะมาไม้นี้บอกเลยว่าไม่ได้ผล หรือคุณจะให้ฉัน

ไปบอกแม่คุณว่าคุณแกล้งอะไรฉนับ้าง”

พอพูดถึงภาจรี สรัชก็หน้าตึงทันที ริมฝีปากของชายหนุ่มเหยียด 

อย่างคนไม่พอใจ หล่อนคิดว่าแม่เขาจะเข้าข้างหล่อนไปเสมอทุกเรื่องหรือ

อย่างไร...อ้อ แล้วโตป่านนี้ยงัจะท�าตวัเป็นเดก็ขี้ฟ้องอยู่อกี

“ขี้ฟ้อง” สรัชตราหน้าว่าหล่อนเสียงเข้ม “เชิญขี่ม้าสามศอกไปบอก

แม่ผมเลยว่าผมแกล้งคุณ”

“ฉันไม่ได้ขี้ฟ้อง คุณนั่นแหละท�าอะไรเป็นเด็กๆ สนุกนักเหรอที่ได้

แกลง้คนอื่น”

“สนุกส ิถ้าไม่สนุกผมจะท�าท�าไม จรงิมั้ย” คนพูดฉกียิ้มร้ายกว้าง

“ยอมรับแล้วสินะว่าคุณเป็นคนท�า ตัดน�้าตัดไฟเสร็จแล้วก็รู้จักต่อ

กลบัคนืด้วยนะคะ ไม่อย่างนั้นเป็นเรื่องแน่นอน”

“คุณมสีทิธิ์อะไรมาสั่งผมไม่ทราบ นี่มนับ้านของผม” 

“ค่ะ บ้านของคุณ” 

พิมพ์พิชญาว่าแล้วก็เดินผ่านสรัชไปจูงปวันวาตพาเดินออกไปจาก

บ้านเขา กลบัไปยงับ้านที่หล่อนอยู่ สรชัเดนิตามไปจนถงึบ้านหลงันั้น ไม่ได้

ห่วงพมิพ์พชิญาหรอก เขาห่วงปวนัวาตต่างหาก ชายหนุม่บอกตวัเองอย่างนั้น

ก่อนจะจดัการไฟกบัน�้าที่เขาเป็นคนท�าให้กลบัมาใช้งานได้เหมอืนเดมิ 

“เรยีบร้อยแล้ว” บอกพลางท�าหน้ายุ่ง 

“เรยีบร้อยแล้วกก็ลบัไปบ้านคุณเถอะ ฉนัจะอาบน�้านอน” หญงิสาว

ว่าง่ายๆ แล้วท�าท่าจะเดนิขึ้นไปบนบ้าน 

สรัชรู้ว่าท่าทางนิ่งๆ ของพิมพ์พิชญาเป็นเพราะหล่อนก�าลังไม่พอใจ

เขาอยู่ ถึงเขาจะมีข้อกังขากับหล่อนอยู่มาก แต่ก็รู้สึกผิดอยู่ดีที่พูดแบบ 

เมื่อครู่ออกไป ชายหนุ่มถอนหายใจก่อนจะพูดขดัขึ้น

“ผมขอโทษ ไม่ได้ตั้งใจ” 

คนที่ก�าลงัก้าวขึ้นบนัไดชะงกัอยู่ตรงนั้น แต่ไม่ได้หนักลบัมามองคน
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ที่ยนืถอืไขควงอยู่ตรงโซฟา หล่อนได้ยนิเสยีงถอนหายใจของเขาเบาๆ ตั้งใจ

จะรอให้เขาเดินออกไปก่อนจึงจะกลับขึ้นไปบนบ้าน แต่ดูท่าว่าเขาจะยังไม่

ยอมกลบัออกไปง่ายๆ

“ฉนัไม่ได้คดิอะไรหรอกค่ะ มนัเป็นความจรงิ ฉนักบัวนิดี้เป็นผูอ้าศยั

เท่านั้น” 

น�้าเสียงของคนพูดเรียบเรื่อย ไม่ได้มีแววประชดประชันอะไร แต่ 

คนฟังกลับรู้สึกผิดมากขึ้นไปอีก เขาไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนั้นเสียหน่อย  

สรัชเริ่มไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเอง ทั้งๆ ที่เขาไม่ได้รู้จักผู้หญิงคนนี้  

แต่ท�าไมมนัถงึรู้สกึเจบ็แปลบตอนที่หล่อนพูดแบบนั้น

“อย่างอนสลิูกพชี” สุดท้ายกล็บความรู้สกึผดิของตวัเองโดยการพูด

เสียงอ่อนลง แม้มันจะไม่ได้ช่วยท�าให้ความรู้สึกผิดจางหายไปก็เถอะ แต่

อยา่งน้อยๆ เขากไ็ด้ง้อหล่อนกแ็ล้วกนั ปกตไิม่เคยง้อใครสกัคน ไม่เคยคดิ

จะง้อใครด้วย!

“คุณลม ฉันมีท่าทางงอนคุณด้วยหรือไง” พิมพ์พิชญาหันกลับมา

พร้อมกับท�าหน้าเบื่อเต็มทน หล่อนมองคนที่ยืนอยู่ห่างออกไปหลายช่วง

ตวัอย่างไม่เชื่อหูตวัเอง น�้าเสยีงตดิจะอ้อนของเขาท�าให้หญงิสาวถงึกบัต้อง

ขมวดคิ้วมุน่ “การที่คณุพดูความจรงิออกมาว่าที่นี่มนับ้านของคณุ ฉนัจ�าเป็น

ต้องไปโกรธคุณด้วยหรอื กใ็นเมื่อมนัเป็นความจรงิ”

“กค็ุณ” สรชัยกมอืขึ้นมาเกาท้ายทอยเบาๆ เสื้อสขีาวตวับางๆ ย้วยๆ 

ของเขาแนบกายจนเหน็ร่างหนาแกร่งเด่นชดั 

พมิพ์พชิญาเสมองไปทางอื่นเพราะไม่อยากเหน็ ก่อนจะอธบิาย

“ฉันไม่ได้โกรธคุณค่ะ ฉันแค่เหนื่อยที่ต้องมาเจอสงครามประสาท

แบบเดก็ๆ ของคุณ” 

พิมพ์พิชญารู้สึกล้าไปทั้งตัว ถ้าหากล้มตัวลงนอนและหลับตาลง  

คดิว่าร่างกายคงจะปิดตวัเองทนัท ีตอนนี้แค่แรงจะเถยีงกบัเขากแ็ทบจะไม่มี

แล้ว พลงัชวีติของหล่อนรบิหรี่เตม็ทน 
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“ผมโตแล้ว” เขาเถยีงไม่จรงิจงันกัพร้อมกบัท�าท่าเบ่งกล้าม 

พมิพ์พชิญาส่ายหน้าระอาใจ เตรยีมตวัจะเดนิขึ้นไปบนบ้าน เพราะ

ไม่อยากจะพดูอะไรอกี ปากบอกว่าโต แต่การกระท�าของเขามนักย็งัเป็นเดก็

อยู่ดนีั่นแหละ 

“ผมโตแล้วนะคุณ ไม่ใช่เดก็ๆ เพราะงั้นสงครามระหว่างผมกบัคุณ 

มนัไม่ใช่สงครามแบบเดก็ๆ อกีแล้ว” พอเหน็หล่อนไม่สนใจ สรชักพ็ูดขึ้น

มาอกี

“เอาที่คุณสบายใจเถอะ” หญิงสาวว่าอย่างนั้นแล้วก็เดินขึ้นบ้านไป

ดื้อๆ 

แต่สรชัไม่ยอมเลกิราง่ายๆ ชายหนุ่มยงัเดนิตามขึ้นไปจนถงึบนห้อง 

เหน็ปวนัวาตนั่งอยู่บนเตยีงจงึเดนิเข้าไปหา พมิพ์พชิญาตวดัสายตามามอง

แต่ไม่พูดอะไร เขาจงึท�าท่าไม่รู้ไม่ชี้ เดนิไปนั่งข้างๆ เดก็หญงิหน้าตาเฉย

“พ่อลมมานอนกับวินดี้เหรอคะ” เด็กหญิงยิ้มกว้าง ก่อนจะหยิบ

หนงัสอืนทิานภาพออกมากาง “พ่อลมดูส ิลูกหมนีอนอยู่ตรงกลาง แม่หมี

นอนทางซ้าย พ่อหมนีอนทางขวา”

สรัชมองตามนิ้วป้อมเล็กๆ ที่ชี้ให้ดู เริ่มจะเข้าใจแล้วว่าที่ปวันวาต

อยากให้เขามานอนด้วยคงเพราะจ�ามาจากนทิานภาพพวกนี้ 

“ถ้านอนกันแบบนี้จะหลับฝันดี” ปวันวาตใช้มือซ้ายประกบมือขวา 

ก่อนจะแนบหลงัมอืกบัแก้มตวัเอง เอยีงตวัไปทางซ้ายอย่างน่ารกั พร้อมกบั

หลบัตาพริ้ม รมิฝีปากบางเลก็ยิ้มหวานอย่างมคีวามสุข

สรัชมองด้วยความเอ็นดู เห็นความรู้สึกอันบริสุทธิ์ของเด็กแล้วก ็

นกึทึ่ง เขาเพิ่งเข้าใจค�าที่แม่มกัพูดบ่อยๆ เดี๋ยวนี้เองว่าเดก็เป็นสขีาว เมื่อ

เตบิโตขึ้นไปเรื่อยๆ ความบรสิุทธิ์ที่มจีะถูกแต่งแต้มโดยคนรอบข้าง สงัคม 

สภาพแวดล้อม ถ้าอยู่ในความบริสุทธิ์ แต่งแต้มด้วยสีบริสุทธิ์ เด็กก็จะ

เติบโตไปอย่างงดงาม แต่ถ้าเด็กถูกแต่งแต้มด้วยสีด�าความบริสุทธิ์มันก็ 

จะค่อยๆ จางหายไปในที่สุด...
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“มานอนตรงนี้สคิะ ไหนเล่านทิานให้ฟังได้หรอืเปล่า” สรชัเอนตวัลง

พิงหัวเตียง ก่อนจะบอกให้ปวันวาตขยับเข้ามานอนในอ้อมแขนแล้วกอด 

ร่างเลก็เอาไว้โดยมหีนงัสอืภาพวางไว้บนตกั 

เด็กหญิงเล่านิทานเสียงเล็กหวานไปตามจินตนาการของตัวเองตาม

ภาพที่เหน็ สรชัรบัฟังพร้อมกบัคอยซกัถามบ้างในบางครั้ง ชั่วขณะหนึ่งเขา

เหน็คนที่ยนือยู่ที่หน้าตู้เสื้อผ้าหนัมามองด้วยแววตาว่างเปล่า

สรัชมองภาพของหญิงสาวที่ยืนห่างออกไป...พร้อมกับการซ้อนทับ

ของภาพอะไรบางอย่างที่แหว่งวิ่น...ชายหนุม่สลดัไล่ความคดินั้นก่อนจะมอง

พมิพ์พชิญาอกีครั้ง แต่หญงิสาวเดนิหายเข้าไปในห้องน�้าพร้อมกบัเสยีงของ

ปวนัวาต

“ฝนตก...ลูกหมกีางร่ม ต้องออกไปข้างนอก ถ้าไม่กางร่มจะเปียก” 

เดก็หญงิพลกิหน้ากระดาษไปพร้อมกบับรรยายภาพไปด้วย กระทั่ง

มาถึงภาพที่ครอบครัวของลูกหมียืนมองพระจันทร์อยู่ที่หน้าบ้าน ภาพของ

พระจนัทร์ยิ้มเรยีกความสนใจของปวนัวาตมากทเีดยีว เดก็หญงิชี้ไปที่ภาพ

ของพระจนัทร์ก่อนจะพูดว่า “พระจนัทร์ยิ้ม น่ารกัจงั วนิดี้ไม่เคยเหน็”

สรชัอมยิ้มก่อนจะลบูแก้มปวนัวาตเบาๆ “ไว้วนัหลงัจะพาไปดนูะคะ”

“พระจนัทร์อยู่บนท้องฟ้า แล้วใต้ท้องฟ้ามอีะไรคะ”

สรชัไม่ค่อยเข้าใจค�าถามนกั ชายหนุม่ก้มลงมองดวงตาของปวนัวาต

ที่ตั้งตารอค�าตอบอย่างใจจดจ่อ เขากไ็ม่เคยคดิหาค�าตอบของค�าถามแบบนี้

ด้วยสิ ถ้าถามว่าบนฟ้ามีอะไรก็ว่าไปอย่าง เห็นจะตอบง่ายๆ ว่ามีดาว มี

พระจนัทร์ แต่นี่ดนัถามว่าใต้ท้องฟ้ามอีะไร แม้จะคดิอย่างนั้นแต่คนคดิก็

อดเอน็ดูปวนัวาตไม่ได้อยู่ด ีเดก็อะไรช่างคดิซบัซ้อนเกนิวยัของตวัเอง

“ใต้ท้องฟ้ามหีลงัคาบ้านไงคะ ใต้หลงัคาบ้านกม็พีวกเราไง” 

ปวันวาตรู้สึกพอใจในค�าตอบจึงพยักหน้ายิ้มแย้มก่อนจะเล่านิทาน

ต่อ เสยีงเจื้อยแจ้วบวกกบัอากาศเยน็ๆ ท�าให้สรชัรู้สกึง่วงขึ้นมา ไม่นานทั้ง

แม่หนูน้อยทั้งสรชักห็ลบัไปทั้งคู่ คนฟังนทิานหลบัไปก่อน ส่วนคนเล่าหลบั
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ทหีลงั

พิมพ์พิชญาเดินออกมาจากห้องน�้าก็เห็นปวันวาตนอนซบอกสรัชซึ่ง

หลบัตาพริ้มเช่นกนั หญงิสาวส่ายหน้าน้อยๆ ก่อนจะเดนิไปปิดประตหูน้าต่าง

ชั้นล่าง จากนั้นจึงกลับขึ้นมาที่ห้องนอนอีกครั้ง หล่อนแตะที่ไหล่ของสรัช

เบาๆ เป็นการปลุกให้เขาตื่น แต่คนที่หลบัไปแล้วกลบัไม่มทีที่าว่าจะตื่นขึ้น

มาง่ายๆ

“คุณลม” หล่อนเรยีกเขาเสยีงเบา แต่อกีฝ่ายไม่ยอมตื่นหล่อนจงึขึ้น

ไปบนเตยีงแล้วดงึปวนัวาตออกมานอนดีๆ  พอห่มผ้าให้ลกูเรยีบร้อยแล้วจงึ

ปลุกเขาอกีครั้ง “คุณลม...ตื่นค่ะ กลบัไปนอนที่บ้านได้แล้ว”

สรัชขยับตัวเล็กน้อยก่อนจะยันตัวลุกขึ้นนั่ง มองคนที่สวมชุดนอน 

สคีาราเมลที่นั่งอยู่ตรงหน้านิ่งๆ พจิารณาอย่างละเอยีดว่าเคยเจอที่ไหน แต่

คดิอย่างไรกย็งัคดิไม่ออกอยู่ด ีชายหนุ่มลุกขึ้นมายนืห่างจากเตยีงเลก็น้อย 

ก่อนจะถาม

“ผมกบัคณุมอีะไรกนัจรงิหรอืเปล่า” คราวนี้ไม่มแีววเล่นอย่างทุกครั้ง 

แม้จะเพิ่งตื่น แต่ดวงตาด�าขลับของเขาก็สะท้อนความจริงจังอย่างชัดเจน 

พมิพ์พชิญาไม่ได้ตอบอะไร เพยีงแต่พยกัหน้าเท่านั้น ชายหนุ่มพยายามนกึ

วา่เขากบัหลอ่นเคยเจอกนัที่ไหน แต่นกึอย่างไรกน็กึไม่ออกอยูด่ ีถงึจะบอก

ว่าเมาก็เถอะ คนเราถ้าเมาขนาดที่สามารถมีอะไรกันได้ก็ต้องจ�าเหตุการณ ์

ได้บ้าง แต่นี่กลบัจ�าอะไรไม่ได้เลย

“ไว้ตรวจดีเอ็นเอแล้วทุกอย่างก็จะยืนยันเองนั่นแหละค่ะ ถ้าวินดี้ 

เป็นลูกของคุณจรงิ ผลทางวทิยาศาสตร์มนักไ็ม่โกหกอยู่แล้ว”

“ท�าไมผมถงึจ�าคุณไม่ได้” 

“คุณต้องถามตวัเองส ิท�าไมถงึจ�าฉนัไม่ได้”

“ผมไม่รูจ้กัคณุ” สรชัยนืยนัหนกัแน่น “ถงึผมจะเอน็ดวูนิดี้มากกเ็ถอะ 

แต่บอกตามตรงว่าผมยงัไม่เชื่อว่าคุณท้องกบัผม”

“ฉนัคงท้องเองมั้งคะ” พมิพ์พชิญาว่าเสยีงเรยีบ “คงเผลอไปจ้องตา
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คุณเข้า กเ็ลยท้อง”

“พูดเหมอืนเป็นปลาทอง” เขาว่าพร้อมหวัเราะเบาๆ

“นั่นมนัปลากดั!” ปลาทองน่าจะเป็นเขาต่างหาก ความจ�าสั้นยิ่งกว่า

หางอึ่งกระมงั

“อ้าว...” สรชัเกาท้ายทอยแก้เก้อ “เถอะ...ที่ผมยอมให้คุณกบัลูกอยู่

ที่นี่แบบไม่คดัค้านอะไร ผมกแ็ค่อยากรู้ว่าคุณจะมาไม้ไหนเท่านั้น ยอมรบั

ตามตรงเลยวา่มนัเป็นเรื่องมหศัจรรย์ที่สุดในชวีติของผม ที่คณุเดนิมาบอก

ว่าผมเป็นพ่อของวนิดี้ ตลอดชวีติที่ผ่านมา...ผมแทบไม่ยุ่งกบัใคร” 

สรัชไม่เคยคิดว่ามันเป็นเรื่องน่าอับอายอะไร เขาถูกล้อเรื่องนี้มา

ตลอดชวีติวยัเรยีน แต่กไ็ม่เคยมองว่ามนัเป็นปมด้อย เขาไม่ใช่พวกเกบ็แต้ม

อะไรเทอืกนั้น... 

“ค่ะ ฉนัเชื่อว่ามนัคงจะมเีรื่องมหศัจรรย์อกีเยอะรอคุณอยู่”

สายลมเยน็พดัมาวบูหนึ่งกระทบเข้าที่ผวิของพมิพ์พชิญาจนขนลุก
เกรียว หล่อนกระชับผ้าคลุมไหล่เล็กน้อยก่อนจะกอดอก หล่อนยืนอยู่

บรเิวณระเบยีงชั้นสองซึ่งอยู่ทางด้านหลงัของบ้าน มโีกโก้ร้อนหอมกรุ่นวาง

อยู่ใกล้ๆ หลงัจากที่พยายามข่มตาให้หลบัแล้วแต่ท�าอย่างไรกไ็ม่หลบัจงึลุก

ออกมาหาอะไรดื่ม และพบว่าที่เคาน์เตอร์ของบ้านมเีครื่องดื่มอยูห่ลากหลาย 

ส่วนมากหนกัไปทางพวกไวน์และชาหลากหลายชนดิวางอยูใ่นตู ้แต่หญงิสาว

เลอืกที่จะดื่มโกโก้ร้อนในคนืที่อากาศเยน็เยยีบอย่างนี้

ท้องฟ้าเบื้องหน้ามดืสนทิ เป็นรตัตกิาลสดี�าที่คลี่คลุมไปโดยรอบ มี

ดาวดวงเล็กๆ ส่งแสงริบหรี่เคียงข้างพระจันทร์ที่อยู่อีกมุมหนึ่งของท้องฟ้า 

มือเรียวยาวหยิบแก้วขึ้นมาก่อนจะยกขึ้นดื่ม เปลือกตาสีอ่อนหลับลงช้าๆ 

สูดดมกลิ่นหอมอนัน่าหลงใหลของโกโก้ร้อนในมอื

ขณะที่พมิพ์พชิญาก�าลงัปล่อยอารมณ์ไปกบับรรยากาศและความรู้สกึ

อนัลกึล�้าของตวัเองเสยีงหนึ่งกด็งัขึ้น เรยีกให้หญงิสาวต้องลมืตาขึ้นมามอง...
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ดึกสงัดแปลกที่แปลกทางอย่างนี้ยิ่งท�าให้หัวใจหญิงสาวรู้สึกหวิวขึ้นมา 

หล่อนเดนิเข้าไปยนืที่มุมด้านหนึ่งซึ่งตดิกบับ้านของสรชั 

บรเิวณช่องว่างระหว่างบ้านทั้งสองหลงัมสีวนโมกอยูข้่างล่าง หญงิสาว

เห็นเงาตะคุ่มๆ ของใครสักคนก�าลังท�าอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นก็นึกกลัว 

แต่ก็ยังพยายามเพ่งมองไปยังมุมมืดตรงนั้นด้วยเกรงว่าจะเป็นผู้ร้ายหรือ

อะไรเทอืกนั้น เพราะตอนนี้อยูใ่นไร่ลกึพอสมควร พมิพ์พชิญาขยบัถอยหลงั

เมื่อเห็นว่าเจ้าของร่างสูงในมุมมืดเดินออกมายังบริเวณลานด้านนอก ซึ่งมี

ไฟส่องสว่างอยู่โดยรอบ

พอเจ้าของร่างนั้นปรากฏตวัภายใต้แสงสว่างพมิพ์พชิญากถ็อนหายใจ

โล่ง เพราะเป็นสรชันั่นแหละ...เขาถอืถงุอะไรบางอย่างออกไปจากบรเิวณนั้น 

พมิพ์พชิญามองไม่เหน็ว่าในถงุใส่อะไรไว้ แต่ชายหนุม่เดนิลดัเลาะไปอกีด้าน 

หายไปในความมืดบริเวณที่ติดกับไร่ชา หญิงสาวหมุนตัวเดินออกไปจาก

บริเวณนั้น ก่อนจะลงไปข้างล่าง ในใจคิดว่าเขาก�าลังจะแกล้งหล่อนอย่าง

แน่นอน

พอลงไปถึงข้างล่างพิมพ์พิชญาก็เดินตามสรัชไปกระทั่งเข้าไปถึง

บรเิวณไร่ชาซึ่งเป็นทางลาด หญงิสาวไม่ทนัระวงัและไม่ชนิกบัทางบรเิวณนั้น

จงึสะดดุและลม้กลิ้งลงไป เสยีงกรดีร้องของหญงิสาวดงัขึ้นพร้อมกบัที่สรชั

ออกตัววิ่งมาทางหล่อน ทว่าพอเขามาถึงพิมพ์พิชญาก็นอนเปื้อนดินเปียก

น�้าค้างอยู่ที่พื้นเสยีแล้ว

“ลูกพชี!” เสยีงเรยีกของเขาฟังดูร้อนรน ขณะที่พมิพ์พชิญาพยายาม

ลุกขึ้น ปัดเศษดนิเศษหญ้าออกจากตวั “เป็นอะไรหรอืเปล่า”

หล่อนมองเห็นเขาไม่ชัดนัก พอเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นเพียงอกแกร่งที่

อยู่ใกล้จนเกือบจะประชิดหน้า จนต้องผงะถอยหลังไปนิดหนึ่งก่อนจะพูด

ขึ้นว่า

“ไม่เป็นอะไรค่ะ แค่เปื้อนเท่านั้น ไม่ได้เจบ็อะไรมาก” บอกแค่นั้นก็

ท�าท่าจะเดนิกลบั แต่เขาเรยีกเอาไว้ก่อน
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“ออกมาท�าอะไรดกึๆ ดื่นๆ” 

สองเท้าที่ก�าลงัก้าวไปข้างหน้าหยดุลง หญงิสาวหนักลบัมามองเขาใน

ความมดื มองหาถงุในมอืที่เหน็เขาเดนิถอืมา ปรากฏว่าตอนนี้มนัหายไปแล้ว 

พดูกนัตามตรงวา่หล่อนไม่ไว้ใจสรชันั่นเอง บางทคีนอย่างเขาอาจจะแอบไป

เอางูเงี้ยวเขี้ยวขอมาปล่อยที่บ้านหล่อนกไ็ด้...

“คุณล่ะ ออกมาท�าอะไรดกึดื่นป่านนี้” น�้าเสยีงตอนท้ายสะบดัน้อยๆ 

“ท�าท่าทางลบัๆ ล่อๆ ไม่น่าไว้ใจ”

“อะไรของคณุ” สรชัพูดเสยีงกลั้วหวัเราะ เสยีงแหบพร่ากบัการหวัเราะ

ทุ้มต�่ายิ่งท�าให้หล่อนรู้สึกไม่ไว้ใจคนอย่างเขา “ผมไม่ได้ท�าตัวลับๆ ล่อๆ  

อะไรสกันดิเดยีว คุณนั่นแหละออกมาท�าอะไร แอบตามผมมาละส”ิ

“ใช่ คณุก�าลงัคดิจะแกล้งอะไรฉนัอกีแล้วใช่มั้ย” พมิพ์พชิญาคาดคั้น 

ในความมืดที่พอมองเห็นกันรางๆ สรัชแทบจะมองภาพออกเลยว่า

หล่อนก�าลงัท�าหน้าอย่างไร น�้าเสยีงของหญงิสาวราวกบัต�ารวจสบืสวนก�าลงั

เค้นเอาความจรงิจากฆาตกรอย่างไรอย่างนั้น ทั้งที่ความจรงิเขาไม่ได้ท�าอะไร

ผดิสกันดิเดยีว

“ระแวงมากเกนิไปหรอืเปล่า”

“ไม่รูล้ะ คนแบบคณุมนัไม่น่าไว้ใจ เกดิคณุเอางมูาปล่อยที่บ้านให้มนั

กดัฉนัตายท�ายงัไง” หญงิสาวบอกความคดิของตวัเองทั้งหมด นั่นยิ่งท�าให้

สรชัหวัเราะมากกว่าเดมิเสยีอกี “นี่คุณลม...อย่ามาข�านะ”

“ปากของผมนี่ ผมจะข�า ใครจะท�าไม” เขาว่าแล้วกห็วัเราะงอหายต่อ 

“ถ้าปากผมตดิกบัคุณแล้วค่อยมาห้ามกแ็ล้วกนั อ้อ ผมว่าคุณชกัจะดูพวก

หนังฆาตกรรมอ�าพรางอะไรเทือกนั้นมากไปหน่อยนะ คิดได้ยังไงว่าผมจะ

เอางูไปปล่อยให้มนักดัคุณ”

“คุณกท็�าได้ทุกอย่างนั่นแหละ”

“โอ๊ย ถึงผมจะดูเป็นคนไม่ดีนัก แต่ผมก็รู้ว่าอะไรควรท�าไม่ควรท�า

นะ” 
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พมิพ์พชิญาหนัหลงัเตรยีมเดนิกลบัแต่สรชัวิ่งมาดกัข้างหน้าเสยีก่อน 

คราวนี้ทั้งคูข่ยบัเข้ามาใกล้แสงสว่างจนสรชัมองเหน็ใบหน้าเนยีนละเอยีดของ

หญงิสาวชดัขึ้น แม้จะยงัเลอืนรางแต่ใบหน้าของพมิพ์พชิญากลบัเด่นชดัมาก

ในห้วงค�านึงของเขา สรัชมองหญิงสาวอยู่นาน กระทั่งหล่อนขยับตัวเดิน 

ออกไปอกีด้าน เขาถงึได้สตแิละเดนิตามมาตดิๆ จนถงึบรเิวณลานหญ้าโล่งๆ 

หลงับ้าน

“ผมบอกแล้วไงว่าจะรอดูคุณว่าคุณจะมาไม้ไหน ผมไม่ยอมปล่อย

คุณไปง่ายๆ หรอกนะ ผมจะหาความจริงทุกอย่าง จะพิสูจน์ให้ทุกคน 

เหน็เองว่าความจรงิมนัเป็นยงัไง” 

“ค่ะ เอาใจช่วยนะคะ” พมิพ์พชิญาประชด 

สรัชเดินมายืนข้างๆ เมื่อเห็นว่าที่ข้อศอกของหญิงสาวมีรอยถลอก 

จงึพูดขึ้นด้วยน�้าเสยีงเป็นห่วง

“ศอกคุณถลอก...คงไปโดนหนิเข้า”

“ไม่เป็นไรค่ะ แผลแค่นดิเดยีว ฉนัไม่ระวงัเอง” หล่อนท�าท่าไม่สนใจ

นกั เตรยีมเดนิกลบัเข้าไปในบ้าน เพราะรูส้กึเหนื่อย อยากจะหลบัตาลงแล้ว

พกัผ่อนให้เตม็ที่ 

“เดี๋ยวผมไปเอายาท�าแผลให้ ที่บ้านนั้นไม่ม”ี เขาว่าแล้วเตรยีมจะผละ

ออกไปทางบ้านของตวัเอง 

พมิพ์พชิญามองที่มอืของเขาเหน็ว่ามอืของชายหนุม่เป้ือนดนิมาจนถงึ

ครึ่งแขน แถมทั้งตวัยงัเตม็ไปด้วยเหงื่อ อากาศกลางคนืเยน็ขนาดนี้เขายงั

เหงื่อซมึไปทั้งตวั

สรชัเดนิห่างออกไปก่อนจะหนักลบัมามองแล้วพูดขึ้น

“คณุสงสยัว่าผมก�าลงัท�าอะไรใช่มั้ย” เขาชี้ไปที่ซอกหนึ่งในมมุมดืของ

บ้าน เป็นบรเิวณที่ปลูกโมกเรยีงรายอยู่ กลิ่นของดอกโมกหอมเยน็กระทบ

จมูกเมื่อเข้ามาใกล้ “ผมก�าลงัเปลี่ยนกระถางชวนชม เพราะรากมนัใหญ่ขึ้น

กระถางพลาสติกมันแตก ไม่ต้องกลัวหรอกว่าผมจะเอางูไปปล่อยให้มัน 
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กดัคุณ เพราะถ้าผมจะจดัการคุณจรงิๆ มนัง่ายนดิเดยีว”

พูดจบสรัชก็ขยิบตาก่อนจะเดินลับหายไปบริเวณหลังบ้านของเขา 

พมิพ์พชิญาเดนิแยกกลบัไปที่บ้านของตวัเอง ก่อนจะล้างแผลด้วยน�้าสะอาด 

ขณะที่ก�าลงัจะไปเปลี่ยนชุด สรชักเ็ดนิเข้ามาเคาะประตูพอด ีหญงิสาวเปิด

ให้เขาเข้ามาแล้วรบักล่องอุปกรณ์ท�าแผลมาถอืเอาไว้

“ขอบคุณ” 

พิมพ์พิชญาเอ่ยเสียงเบาแล้วเดินไปที่โซฟาก่อนจะวางกล่องไว้ที่โต๊ะ

รับแขก ดึงยางรัดผมสีด�าตรงข้อมือออกมาแล้วมัดรวบผมขึ้น ทุกการ 

กระท�าของหญงิสาวอยู่ในสายตาของสรชั ล�าแขนกลมกลงึขาวราวกบัน�้านม 

ผิวเนียนละเอียดของเจ้าตัวมีรอยแผลอยู่ที่ข้อศอกด้านหนึ่ง หล่อนนั่งลง

แล้วเชด็ท�าความสะอาดแผล พอจดัการทุกอย่างเรยีบร้อยแล้วจงึยื่นกล่อง

คนืให้เขา

หญงิสาวเพิ่งสงัเกตเดี๋ยวนี้เองว่าผมสรชัค่อนข้างยาว ยาวขนาดที่ว่า 

เจ้าตัวรวบขึ้นมามัดได้ เมื่อครู่ตอนที่เจอกันข้างนอกจ�าได้ว่ามันยังยุ่งเหยิง

อยู่เลย แต่ตอนนี้เรอืนผมสดี�าของเจ้าตวัถูกมดัเป็นทรงน�้าพุจนเผยให้เหน็

หน้าผากอย่างชดัเจน ไรหนวดขึ้นเขยีวครึ้มยิ่งขบัให้หน้าคมเข้มเกอืบจะดุ 

“คุณจะดื่มอะไรมั้ย ฉันชงให้” หญิงสาวพูดเสียงเบาหลังละสายตา

จากทรงผมของเขา สรัชยืนอยู่ใต้เครื่องปรับอากาศซึ่งเป็นบริเวณที่ลมเย็น

ตกพอด ี เขาคงร้อน ในขณะที่พมิพ์พชิญากลบัรู้สกึหนาว เสื้อสขีาวย้วยๆ 

ของเขามีรอยเปื้อนดิน แขนของเจ้าตัวได้รับการท�าความสะอาดเรียบร้อย

แล้ว เพราะไม่มเีศษดนิด�าๆ ตดิอยูอ่กี “โกโก้ร้อนมั้ยคะ”

“กด็”ี เขาตอบแค่นั้นก่อนจะเดนิผ่านหล่อนไปนั่งลงที่โซฟา 

หญงิสาวเดนิไปที่เคาน์เตอร์ จดัการชงโกโก้ร้อนให้เขาแก้วหนึ่งก่อน

จะเดนิเอามายื่นให้ สรชัรบัมาดื่มเงยีบๆ ขณะที่หญงิสาวกลบัไปที่เคาน์เตอร์

อกีครั้ง พอเกบ็ทุกอย่างเรยีบร้อยแล้วจงึเดนิกลบัมารบัแก้วที่เขาเพิ่งกนิเสรจ็ 

เตรยีมจะเอาไปล้างเกบ็
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“ไม่เป็นไร ผมท�าเอง” พดูจบชายหนุม่กล็กุขึ้นเดนิไปล้างแก้วและเกบ็

ด้วยตวัเองจนเรยีบร้อย 

พิมพ์พิชญามองแผ่นหลังกว้างที่ขยับไปมาตามจังหวะการเช็ดแก้ว

ของเขา ลาดไหล่แกร่งกว้าง ผึ่งผาย สรชัดูโตกว่าเมื่อก่อนมาก ชั่วขณะหนึ่ง

หล่อนแอบคดิว่าเขาจ�าหล่อนไม่ได้สกันดิเชยีวหรอื

แม้ว่าวันนั้นหล่อนและเขาจะเมาด้วยกันทั้งคู่ แต่ก็พอพูดกันรู้เรื่อง 

ความรูส้กึคนืนั้นยงัเด่นชดั พมิพ์พชิญาจ�ามนัได้ ถงึหลอ่นจะเมากเ็ถอะ แต่

สรชักลบัหลงลมืไปหมดทุกอย่าง ลมืแม้กระทั่งหน้าของหล่อน

‘คุณเป็นผู้หญิงที่สวยมาก ผมเห็นคุณครั้งแรกก็จ�าได้เลย คุณไม่

เหมอืนใคร’ 

ค�าพูดหนึ่งดังขึ้นในห้วงความคิด แม้จะเลือนรางเพราะฤทธิ์น�้าเมา 

แต่พมิพ์พชิญาจ�าได้ว่าเขาพูดอย่างนั้นจรงิๆ

หญงิสาวลอบถอนหายใจเบาๆ ยามคดิถงึเรื่องที่ผ่านมา เคยคดิมา

ตลอดว่าสามารถเอาตวัรอดได้ ลกูคนเดยีวท�าไมถงึจะเลี้ยงไม่ได้ แต่พอเอา

เข้าจริงอะไรหลายอย่างมันก็บีบให้ต้องละทิ้งความคิดเหล่านั้น พร้อมกับ 

ดั้นด้นมาหาเขาถึงที่นี่ ในวันที่พายุโหมกระหน�่าซัดสาดใส่จนเรือที่พิมพ์-

พิชญาอาศัยอยู่แตกพ่ายไป...คนเดียวที่หล่อนเคยคิดว่าจะไม่กลับมาหา 

เขาอกี กลบัเป็นที่พึ่งหนึ่งเดยีวที่มองเหน็

สรชั เผ่าพนัธุ์พยคัฆ์

หล่อนจ�าชื่อนี้ได้อย่างแม่นย�า...แม่นย�ามากพอที่จะสบืหาว่าเขาเป็นใคร

อยู่ที่ไหน และท�าอะไรอยู่ กระทั่งตดัสนิใจเดนิทางมาหาเขาที่นี่

“รีบนอนได้แล้ว” เขาว่าขณะเดินผ่านหน้าหล่อนไป “ปิดประตูบ้าน

ด้วยล่ะ”

พิมพ์พิชญาเดินตามมาที่ประตู สรัชยืนอยู่ข้างนอกบริเวณระเบียง 

หนักลบัมาแล้วพูดด้วยน�้าเสยีงทุ้มลกึว่า

“ไม่ต้องกลวัหรอกว่าที่นี่จะมโีจร เพราะมนัอยู่กลางไร่ โจรมนัเข้ามา
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ไม่ถงึหรอก”

“ขนาดฉนัเป็นคนธรรมดายงัเข้ามาถงึได้” หญงิสาวเถยีง สรชัท�าท่า

จะเถียงกลับบ้าง หล่อนจึงพูดต่อ “ฉันไม่ค่อยกลัวโจรหรอก เพราะคุณ 

น่ากลวักว่าโจรซะอกี”

“หมายความว่ายงัไง” เขาถามเสยีงเข้ม

“ก็หมายความตามที่พูดนั่นแหละค่ะ ฉันว่าฉันพูดตรงที่สุดแล้วนะ 

แต่ถ้าคณุไม่เข้าใจเดี๋ยวฉนัจะไปหยบิมอืถอืมาให้ จะได้เปิดพจนานุกรมดูว่า

มนัแปลวา่อะไร แปลไปทลีะค�านะคะ จะได้เข้าใจง่ายๆ” คนพดูฉกียิ้ม ขณะ

ที่คนฟังแทบเต้นเพราะถูกกวนประสาท

“โจรหล่อขนาดนี้ไม่มอีะไรจะต้องกลวัหรอกแม่คุณ” 

“โอ๊ย...” พมิพ์พชิญาร้องขึ้นพร้อมกบัหวัเราะข�า “อย่ามั่น”

“พูดแบบนี้กส็วยส”ิ สรชัถกแขนเสื้อขึ้น ท�าท่าหาเรื่อง ทว่ารมิฝีปาก

กลบัยกยิ้ม

“สวยสิ ฉันมั่นใจว่าตัวเองสวย” พิมพ์พิชญาว่าหน้าตาย หญิงสาว

มั่นใจในค�าพูดของตัวเองโดยไม่กลัวว่าเขาจะมองว่าหล่อนหลงตัวเองหรือ

อะไรเทอืกนั้น เพราะมนัเป็นความจรงิ “คุณยงัเคยชมว่าฉนัสวย”

“ไม่จริง!” สรัชเถียงเสียงแข็ง ก่อนจะเบ้หน้า “อย่างคุณไม่อยู่ใน

สายตาผมหรอก”

“อย่างคุณก็ไม่อยู่ในสายตาของฉันเหมือนกัน!” พูดจบหญิงสาวก็ 

ปิดประตูใส่หน้าเขาดงัปัง ก่อนจะเดนิขึ้นไปบนบ้าน ได้ยนิเสยีงเขาโวยวาย

อยู่ข้างนอกแว่วๆ “หล่อตายละ!”



แสงแดดส่องผ่านม่านลูกไม้สีขาวมากระทบยังร่างของคนที่นอน
อยู่บนเตยีงจนเจ้าตวัต้องค่อยๆ ลมืตาตื่นขึ้น สองแขนยกขึ้นเหยยีดเกอืบ

สุดตัวแต่รู้สึกเจ็บที่แผลจึงลดแขนลงมา หญิงสาวขยับลุกขึ้นนั่ง มองหา 

ปวนัวาตจนทั่วกไ็ม่พบ แต่ได้ยนิเสยีงหวัเราะเบาๆ ดงัมาจากข้างนอก หล่อน

จึงลุกขึ้นไปเลื่อนผ้าม่านออก ก่อนจะเปิดประตูกระจกออกไปสู่ระเบียง 

ด้านนอก

เสยีงหวัเราะดงัขึ้น หล่อนทอดสายตามองลงไปข้างล่างเหน็ลูกอยู่ใน

อ้อมแขนของสรชั พอถูกยกขึ้นแล้วจบัให้นอนในแนวราบกห็วัเราะคกิ ชาย

หนุม่ยกเดก็หญงิวิ่งไปมาพร้อมกบัท�าเสยีงเครื่องบนิ ราวกบัเจ้าตวัเลก็ที่เขา

ก�าลงัยกอยูน่ั้นเป็นเครื่องบนิกไ็ม่ปาน พมิพ์พชิญายกยิ้มเลก็น้อยเมื่อเหน็ว่า

ตลอดเวลาที่ทั้งคู่เล่นด้วยกนัมเีสยีงหวัเราะดงัคลออยู่ตลอดเวลา

ในใจยนิดทีี่แม้ปากของพ่อเลี้ยงสรชัจะบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าหล่อนท้อง

กับเขา นั่นหมายความว่าเขาไม่เชื่อว่าปวันวาตเป็นลูกของตัวเอง แต่เขาก็

เอาใจใส่และเอ็นดูปวันวาตอยู่มาก นั่นอาจจะเป็นเพราะปวันวาตค่อนข้าง

๔
คนของนำย



54    l  เ ล่ ห์ ล ม ล ว ง

สนิทกับเขาเร็ว ด้วยคิดว่าเขาคือพ่อของตัวเอง ปกติแล้วเด็กหญิงมักจะ 

ไม่ค่อยสนทิกบัผู้ใหญ่มากนกั แต่กบัเขาดูเหมอืนจะเป็นข้อยกเว้น

ปวนัวาตโหยหาผู้เป็นพ่อมาตลอดจงึอาจจะเป็นแรงผลกัหนึ่งที่ท�าให้

เด็กหญิงไม่รู้สึกกลัว อีกอย่างอาจจะเพราะเขาใจดีและเอ็นดูหนูน้อยมาก

ด้วยถงึท�าให้ปวนัวาตวางใจเขาอย่างรวดเรว็ พมิพ์พชิญามองภาพนั้นอยูน่าน 

กระทั่งสรัชเหลือบสายตาขึ้นมาเห็นหล่อนยืนกอดอกอยู่นั่นแหละหญิงสาว

ถงึได้ละสายตามองไปทางอื่น

ชายหนุม่ยงัเล่นอยู่กบัปวนัวาตที่ลานหลงับ้านเหมอืนเดมิ พมิพ์พชิญา

ใช้นิ้วสางผมแก้เก้อเพราะถูกจับได้ว่าแอบมอง จากนั้นจึงรวบผมขึ้นและ 

เดินกลับเข้าไปในห้อง หญิงสาวอาบน�้าแต่งตัวเรียบร้อยแล้วจึงเดินลงไป 

ข้างล่าง พอดกีบัที่ปวนัวาตกบัสรชัเดนิสวนเข้ามาในบ้าน เขาปล่อยมอืเลก็ๆ 

เมื่อเดก็หญงิวิ่งไปหาผู้เป็นแม่

“พ่อลมให้วนิดี้เป็นเครื่องบนิด้วยค่ะ” เดก็หญงิอวดพร้อมกบัยิ้มกว้าง 

“หวิหรอืยงัคะ” พมิพ์พชิญาถามเสยีงอ่อน มองลูกด้วยความเอน็ดู

ก่อนจะลูบแก้มเนยีนแดงระเรื่อเบาๆ 

ปวนัวาตส่ายหน้าดกิ แล้วอวดพงุป่องให้แม่ด ู“พ่อลมให้วนิดี้กนิขนม

กบันมอิ่มแล้วค่ะ” 

พมิพ์พชิญาอมยิ้มข�า ก่อนจะหอมแก้มลูกสาวตวัเลก็เบาๆ

“ผมให้วนิดี้กนิซเีรยีลตั้งแต่เช้า กลวัว่าจะหวิ” เขาพูดเสรมิ โดยปกติ

แล้วน�้าผึ้งจะเป็นคนน�าอาหารจากบ้านโน้นมาส่งให้เขาที่นี่ หรอืบางวนัเขาก็

ไปรบัประทานเอง แต่วนันี้สรชับอกน�้าผึ้งว่าไม่ต้องยกอาหารมา เพราะเขา

จะพาพิมพ์พิชญาไปกินที่โน่น แต่อาจจะสายหน่อยเพราะเจ้าตัวยังไม่ตื่น 

“ส่วนคุณไปทานที่บ้านแม่ผม”

“ฉนัหาอะไรทานเองที่นี่ดกีว่า ไม่อยากรบกวน” เพราะตอนนี้ใกล้เวลา

เก้าโมงเตม็ท ีป่านนี้ภวตักบัภาจรคีงรบัประทานอาหารกนัเรยีบร้อยแล้ว “เหน็

มขีองสดอยู่ในตู้เยน็นดิหน่อย”
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“ถ้าคณุจะท�ากนิเองที่นี่ เดี๋ยวผมไปซื้ออะไรมาไว้ให้” เขาพดูเสยีงเรยีบ 

ทอดตามองหญงิสาวนิ่งๆ

พิมพ์พิชญาพยักหน้าเห็นด้วย ก่อนจะพูดขึ้นว่า “ฉันขอออกไปซื้อ

ของเองดกีว่า...” 

“แถวนี้ไม่มีตลาด ถ้าจะออกไปก็ต้องรอตอนสิบโมง วันนี้จะมีรถ 

พาคนงานออกไปซื้อของกนัข้างนอก” 

ปกตแิล้ววนัอาทติย์จะเปน็วนัหยุดของที่ไร ่และมบีรกิารรถสองแถว

พาคนงานที่อยากออกไปเดนิตลาดหรอืจบัจ่ายซื้อของอะไรไปส่ง ทกุสปัดาห์

จะมีรถขับไปรับไปส่งอย่างนี้สัปดาห์ละสองครั้ง คือวันพุธกับวันอาทิตย์ 

เพราะสองวนันี้มตีลาดนดั

ส่วนมากคนงานในไร่ชาของเขาจะออกไปเดินเที่ยวกันเสียมากกว่า 

เพราะบรเิวณที่พกัในไร่กม็ร้ีานค้าสวสัดกิารอยูแ่ล้ว จงึไม่ต้องออกไปซื้อของ

ข้างนอกกันบ่อยๆ อีกทั้งคนงานในไร่ของสรัชแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ 

กลุ่มที่พกัอยู่ในไร่ และกลุ่มที่พกัอยู่ข้างนอกไร่ หากใครต้องการของอะไร

ที่จ�าเป็นจรงิๆ จงึมกัจะฝากคนงานที่พกัอยู่ข้างนอกซื้อเข้ามาให้ 

คนงานที่อยูข้่างนอกจะเป็นคนท้องถิ่นเสยีเป็นส่วนใหญ่ ส่วนคนที่พกั

อยู่ในไร่จะเป็นคนต่างถิ่นไกลๆ ที่เดนิทางมาท�างานในไร่ของเขา การพกัอยู่

ในไร่จงึเป็นการลดค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่ง เพราะมทีี่พกัให้ฟรี

“ฉนัต้องไปขึ้นรถที่ไหนคะ” 

“ปั่นจกัรยานไปขึ้นที่สี่แยกแรกก่อนถงึบ้านแม่ผมกไ็ด้” 

พิมพ์พิชญาพยักหน้ารับรู้ แล้วเดินเข้าไปในบ้านเพื่อพาปวันวาตไป

อาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้า 

หลงัจากจดัการทุกอย่างเรยีบร้อยแล้วกก็ลบัลงมาข้างล่าง หญงิสาว

คดิไว้ว่าจะไปหาอะไรกนิที่ตลาด เพราะตอนนี้กใ็กล้จะสบิโมงแล้ว หลงัจาก

ดื่มกาแฟไปแก้วหนึ่งหล่อนก็พาปวันวาตเดินออกไปข้างนอกเพื่อเตรียมจะ

ไปรอรถที่สี่แยก พอเดนิออกมาหน้าบ้านกเ็หน็สรชัจงูรถจกัรยานสฟ้ีาของเขา 
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มาพอด ีหญงิสาวจงึเดนิตรงไปหา

“เดี๋ยวผมป่ันไปส่งเอง” เขาพดูพร้อมกบัขึ้นคร่อมรถจกัรยาน ทอดตา

มองหญิงสาวที่สวมเสื้อสีชมพูอ่อนกับกางเกงสีขาวสะอาด ทรงผมถูกจัด 

เป็นระเบียบ ใบหน้าเนียนละเอียดถูกแต่งแต้มเบาๆ จนน่ามอง สรัชเบน

สายตาไปทางอื่นเมื่อหญงิสาวเดนิเข้ามาใกล้ 

“ฉนัไปเองดกีว่า เอาไปจอดไว้ที่นู่น ขากลบัจะได้มรีถกลบัมาด้วย” 

หญงิสาวบอกเหตุผล ทว่าสรชักลบัยนืยนัเสยีงหนกัแน่นว่า

“ขึ้นมาเถอะน่า ผมจะปั่นไปส่ง” 

หญิงสาวยอมอุ้มปวันวาตขึ้นไปนั่งที่เบาะด้านหลัง ก่อนที่หล่อนจะ

ขึ้นไปนั่งบ้าง 

“คุณไปกบัคนงานที่ไร่กแ็ล้วกนั ถ้าโชคดผีึ้งอาจจะไปด้วย ส่วนวนิดี้

ให้อยู่ที่ไร่นี่แหละ เดี๋ยวผมพาไปฝากที่บ้านแม่”

“แต่...” 

พมิพ์พชิญาเตรยีมจะพูด แต่สรชักต็ดับทว่า “ไปเดนิตลาดคนเยอะ

แยะ แล้วตลาดกลางวนัแบบนี้อากาศมนัร้อนจะตาย เกดิคุณพลดัหลงกบั

ลูกจะท�ายงัไง”

“กไ็ด้ค่ะ” 

สรัชปั่นจักรยานออกไป โดยมีปวันวาตกับพิมพ์พิชญาซ้อนอยู่ด้าน

หลงั คราวนี้เขาขี่ระมดัระวงัมากขึ้น ไม่เหมอืนคราวก่อน หญงิสาวจงึไม่ต้อง

เกรง็นกัเวลานั่งอยูด้่านหลงั พอผ่านบ้านของพ่อแม่ชายหนุม่มาอกีประมาณ

หนึ่งกโิลเมตรกเ็จอศาลาอยู่บรเิวณสี่แยก สรชัขี่เข้าไปจอดที่ศาลา ก่อนจะ

ยกปวนัวาตลง และจูงเดก็หญงิเข้าไปนั่งด้านใน

“ขากลบักบ็อกให้รถเข้าไปส่งที่บ้านแม่ ผมกบัวนิดี้จะรออยูท่ี่นั่น” เขา

พูดเสยีงเรยีบ

“คุณแม่จะกลบัมาตอนไหนคะ” เดก็หญงิถามขึ้นเสยีงใส 

พมิพ์พชิญาหนัไปขอความเหน็จากสรชั เพราะหล่อนไม่รูว่้ารถจะกลบั
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ตอนไหนเหมอืนกนั

“อาจจะกลบัมาช่วงบ่าย เพราะคงแวะซื้อของที่อื่นด้วย” ชายหนุ่มให้

ความเหน็

รออยู่ครูห่นึ่งรถสองแถวเก่าๆ สส้ีมมหีลงัคากแ็ล่นมาจอด บนหลงัคา

มคีนนั่งอยู่สองคน พมิพ์พชิญามองเข้าไปด้านในกเ็หน็มคีนนั่งจนเตม็เบาะ

ทั้งสองแถว ด้านหลังมีผู้ชายสามสี่คนยืนเกาะอยู่บริเวณทางลง หญิงสาว

ขยบัลุกขึ้นก่อนจะเดนิไปที่รถ 

“ขากลับแวะไปส่งคุณเขาที่บ้านแม่ผมด้วยนะลุง” สรัชเดินตามมา 

พูดกบัคนขบั

“ครบัพ่อเลี้ยง” ชายคนขบัตอบรบั 

หญงิสาวยงัไม่ได้ขึ้นรถเพราะมนัแออดัยดัเยยีดจนไม่มทีี่ขึ้น พอสรชั

เดนิมาผู้ชายที่ยนือยู่ท้ายรถกก็ระโดดลง ชายหนุ่มชะโงกหน้าเข้าไปหาที่ให้

หล่อนนั่ง ก่อนจะชี้ไปที่ลงัไม้ซึ่งวางอยู่ตรงทางเดนิกลางรถ แล้วหนัมาพูด

กบัพมิพ์พชิญา

“ไปนั่งตรงนู้น แก้มฝากดูแลคุณเขาด้วย” 

พมิพ์พชิญาเดนิขึ้นไปนั่ง ทกุสายตามองมาที่หญงิสาวเป็นตาเดยีวจน

หล่อนรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนตัวประหลาด ผู้หญิงคนที่ชื่อแก้มหันมา 

ยิ้มให้เลก็น้อย หล่อนเองกย็ิ้มตอบกลบัไป ก่อนจะยิ้มให้ทุกคนในรถด้วย 

ครู่หนึ่งเท่านั้นรถกอ็อกตวัไปด้วยความเรว็จนหล่อนแทบหวัทิ่ม

เสยีงร้องพร้อมเพรยีงดงัขึ้น ทกุคนตกอกตกใจกนัยกใหญ่เพราะกลวั

หล่อนหน้าคว�่าลงไป หญงิสาวยกมอืขึ้นจบัเหลก็ด้านหลงัตรงที่พงิ พลางคดิ

ว่าการแต่งตัวของตัวเองวันนี้เป็นอุปสรรคต่อการนั่งรถมากพอควร เพราะ

นอกจากถนนหนทางจะไม่เรียบแล้ว ฝุ่นยังเยอะอีกต่างหาก พิมพ์พิชญา

เหลอืบมองกางเกงขายาวสขีาวที่หล่อนสวมก่อนจะถอนหายใจเมื่อเหน็ว่าเริ่ม

มฝีุ่นผงสสี้มๆ เข้ามาเกาะบ้างแล้ว...

กว่าจะถงึตลาดทั้งตวัหล่อนไม่กลายเป็นสสี้มไปหมดหรอืไง!
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รถสองแถวสส้ีมวิ่งมาจอดบรเิวณใต้ร่มไม้ขนาดใหญ่ ทกุคนในรถ
ต่างลุกขึ้นและเดินลงไป พิมพ์พิชญาส�ารวจตัวเองก่อนจะใช้มือปัดฝุ่นที่ 

เกาะตามร่างกายออก จากนั้นจึงลุกขึ้นและเดินตามลงไปบ้าง แก้มหรือ 

กวติายนืรออยู่ข้างล่างพร้อมรอยยิ้ม หญงิสาวคงอายปุระมาณยี่สบิปีกระมงั 

หล่อนสวมเสื้อแขนกุดสีกรมเข้มกับกางเกงยีนที่มีรอยขาดบนขาหลายรอย 

อวดผวิเนยีนละเอยีดตามแบบฉบบัคนท้องถิ่น

เสียงพ่อค้าแม่ค้าดังขึ้น พิมพ์พิชญามองตามเสียงเรียกเห็นว่าเป็น

ตลาดขนาดไม่ใหญ่นัก มีทั้งร้านค้าที่อยู่ในอาคารแบบเปิดโล่งมุงหญ้าคา 

และแบบที่ตั้งเรียงรายอยู่ด้านนอก หญิงสาวเดินไปพร้อมกับกวิตา ส่วน 

คนอื่นแยกย้ายกนัไปที่อื่นหมดแล้ว

“คุณชื่ออะไรคะ” กวติาหนัมาถามขณะที่เดนิเข้าไปในตลาดด้วยกนั 

พมิพ์พชิญาหนัไปยิ้มน้อยๆ อวดฟันสวยขณะที่เดนิผ่านแผงผกัของ

ชาวบ้านที่นั่งขายบนโต๊ะเตี้ยๆ

“ลูกพชีจ้ะ เรยีกว่าพชีกไ็ด้” ตอบกลบัเสยีงหวาน พอเดนิถงึบรเิวณ

ร้านขายลกูชิ้น พมิพ์พชิญาจงึขอหยดุซื้อก่อนเพราะเริ่มรู้สกึหวิ ระหว่างที่รอ

หล่อนกห็นัไปชวนคุย “แก้มจะมาซื้ออะไรจ๊ะ”

“ยงัไม่รู้ค่ะ ว่าจะเดนิดูก่อน ไม่ได้จะซื้ออะไรเป็นพเิศษ แล้วคุณจะ

ซื้ออะไรคะ” 

“จะซื้อพวกของสดกบัพวกผกัเอาไว้ท�ากบัข้าวน่ะ” 

พมิพ์พชิญารบัถงุลกูชิ้นมาถอืก่อนจะยื่นเงนิให้พ่อค้า พอรบัเงนิทอน

เรยีบร้อยแล้วกอ็อกเดนิกนัต่อ กวติาพาเดนิมาจนถงึเขยีงหมู กบัพวกเนื้อ

สตัว์อื่นๆ กลิ่นคาวคละคลุ้งกระทบจมกูจนรูส้กึพะอดืพะอม หญงิสาวหยดุ

ยนืบรเิวณร้านขายหมูกบัไก่ 

“เอาอกไก่หนึ่งกโิลค่ะ แล้วกส็ะโพกตดิน่องอกีหนึ่งกโิล”

รออยู่สักพักก็รับมาถือโดยมีแก้มคอยช่วย “คุณอยู่บ้านพ่อเลี้ยง 

หรอืคะ”
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“ใช่” พมิพ์พชิญาไม่ได้ขยายความอะไรอกี 

เมื่อทั้งคู่เดนิมาถงึบรเิวณที่ขายพวกเครื่องเทศ พรกิแกง และเครื่อง

ปรุงต่างๆ กวติากพ็ูดขึ้นอกี

“คุณคงเป็นญาตกิบัพ่อเลี้ยง”

พมิพ์พชิญายิ้มรบั ไม่ได้แก้ความเข้าใจผดินั้น ไม่อยากจะต่อความ

เรื่องนี้เท่าไรนกั 

พอได้ของทุกอย่างที่ต้องการเรียบร้อยแล้วจึงเดินย้อนกลับไปที่รถ

เพื่อเอาของไปเกบ็ ขณะที่เดนิผ่านเขยีงหมูโดยมกีวติาเดนิน�าไปก่อน และ

พิมพ์พิชญาเดินตามมาทีหลัง รถเข็นลังผลไม้โผล่มาจากไหนไม่รู้ หล่อน

ไม่ทนัระวงัจงึถกูชนเข้า พมิพ์พชิญาร้องเสยีงลั่น แต่ขณะที่ร่างแบบบางก�าลงั

จะล้มลงบนพื้นเฉอะแฉะ มอืคู่หนึ่งกฉ็ุดรั้งหล่อนเอาไว้ได้ทนัเวลา

ทุกคนในตลาดที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็ถอนใจอย่างโล่งอก เด็กหนุ่ม

ผอมแห้งไม่สวมเสื้อคนที่เขน็รถเมื่อครูห่ยุดมองพร้อมกบัพดูขอโทษ ของที่

พมิพ์พชิญาถอืมาหล่นเกลื่อน แก้มรบีเดนิกลบัมาดูพร้อมกบัถามขึ้นว่า

“เจบ็ตรงไหนหรอืเปล่าคุณ” 

พมิพ์พชิญาส่ายหน้าแล้วทรงตวัยนืขึ้น ก่อนจะช่วยกนัเกบ็ของ หญงิ

สาวเงยขึ้นมาเหน็ใบหน้าคมคล้ามของคนที่ช่วยหล่อนจงึเอ่ยขอบคุณเบาๆ 

ชายหนุ่มรบัค�าจากนั้นจงึหนัไปพูดเสยีงกงัวานกบัเดก็คนนั้น “คราว

หลังระวังหน่อยนะ อย่ารีบจนไม่ดู เดี๋ยวไปชนคนอื่นบาดเจ็บแล้วตัวเอง 

จะเดอืดร้อน” 

เดก็คนนั้นแทบหดหวั ก่อนจะหนัหลงัและเขน็รถเขน็ไปต่อ 

“ผมช่วยครบั...” ชายหนุ่มช่วยเกบ็ของขึ้นมาจนเรยีบร้อย ดหีน่อยที่

ไม่มอีะไรแตกหกัเสยีหาย 

“ขอบคุณอีกครั้งนะคะ” หญิงสาวว่าขณะมองรอยยิ้มกว้างของเขา 

หล่อนก�าลังจะขอตัวเดินจากมา แต่ชายหนุ่มอาสาไปส่งที่รถ พิมพ์พิชญา

ปฏเิสธหลายครั้งทว่าเขากย็งัดงึดนัที่จะไปส่ง
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“ให้เขาถอืเถอะค่ะคุณ เราจะได้ไม่ต้องถอืเอง” กวติาว่าพร้อมกบัส่ง

ถุงในมือให้ผู้ชายคนนั้นถือ จากนั้นหล่อนก็ลากพิมพ์พิชญาเดินน�าไป พอ

เดินห่างออกมาไกลพอควร อีกฝ่ายก็กระซิบบอกกับหล่อนด้วยเสียงเบา  

“นั่นพ่อเลี้ยงสชิาค่ะ เป็นนกัการเมอืงท้องถิ่น ใครเดอืดร้อนเขากช็อบช่วยเหลอื

แบบนี้แหละ โดยเฉพาะกบัคนสวยๆ แต่คณุอย่าไปยุง่กบัเขามากนะคะ ไว้ใจ 

ไม่ได้”

พิมพ์พิชญาหันกลับไปมองคนที่เดินตามมาทีหลัง เขาสูงกว่าหล่อน

มาก ร่างกายก�าย�าพอดู ใบหน้าหล่อคมตดิจะยิ้มแย้มมากเป็นพเิศษ เพราะ

เขาเดินไปก็ยิ้มให้บรรดาแม่ค้าแทบจะทุกแผง ยิ่งแผงไหนเป็นแม่ค้าสาว

หน่อยก็ยิ้มกว้างกว่าแผงของบรรดาป้าแม่ค้า กระนั้นบรรดาแม่ค้าแม่ขาย 

ทั้งหลายก็ยิ้มหวานตอบกลับทุกแผงเหมือนกัน หล่อนเชื่อแล้วว่าเขาเป็น 

นักการเมืองจริงๆ ถ้าเกิดมือเขาว่างก็คงจะยกขึ้นมาไหว้สวัสดีอย่างที่พวก 

นกัการเมอืงชอบท�ากนัไปแล้ว

“แก้มให้เขาถอืของให้ท�าไมล่ะ ถ้าไม่อยากไปยุ่งกบัเขา” พมิพ์พชิญา

ว่าข�าๆ “เขากด็ูเป็นคนดอีอกนี่นา”

“โอ๊ย ดีเฉพาะใกล้เลือกตั้งนั่นแหละค่ะ ประวัติเขาไม่ขาวสะอาด 

เท่าไหร่ ชอบท�าร้ายพวกลูกหนี้ ใครๆ กก็ลวัเขาทั้งนั้นแหละ ที่แก้มให้เขา

ถอืเพราะเขาอยากถอืหรอกค่ะ เราจะได้ไม่ต้องถอืเอง” 

พมิพ์พชิญาพยกัหน้า หล่อนยงัไม่ตดัสนิเขาจากค�าพดูของใครหรอก 

เอาไว้เจอด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยตัดสินว่าเขาดีหรือไม่ดี ไอ้ที่ใครๆ พูด 

ใครๆ ว่านี่เชื่อไม่ได้ทั้งนั้น

“แก้มรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นคนแบบนั้น” พิมพ์พิชญาถามขณะเดินมา 

ถงึรถ เหน็พ่อเลี้ยงสชิาหยุดคุยกบัใครสกัคนอยู่ตรงบรเิวณทางออก 

“คนในไร่ของนายลมกร็ู้กนัทั้งนั้นแหละค่ะ หลายคนกต็ดิหนี้เขา ถ้า

เกดิจ่ายดอกไม่ตรงเวลาเขากจ็ะให้ลูกน้องมาซ้อม ส่วนใหญ่คนในไร่เขากม็ี

แต่พวกลกูหนี้แหละค่ะ ท�างานใช้หนี้ทั้งชวีติกไ็ม่หมด” หญงิสาวเงยีบเสยีงลง 
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เมื่อสชิาเดนิมาถงึ 

ชายหนุ่มเอาของไปไว้บนรถเรยีบร้อยแล้วจงึลงมายนือยู่ใกล้ๆ ก่อน

ถามเสยีงทุ้มลกึ

“ผมสชิาครบั แล้วคุณ...”

กวิตาขยับมาอยู่ข้างหลังหล่อน ไม่ได้พูดอะไร ขณะที่พิมพ์พิชญา

ระบายยิ้มน้อยๆ ให้แก่น�้าใจที่เขามใีห้ ก่อนจะตอบ

“ลูกพชีค่ะ”

“ชื่อเพราะจงัเลยนะครบั” 

“ขอบคุณค่ะ” พมิพ์พชิญาตอบเสยีงเบา หล่อนสบตาเขานดิหนึ่งเหน็

ว่านัยน์ตาคมกริบนั้นก�าลังจ้องไปที่กวิตา ครู่เดียวก่อนที่เขาจะหันมามอง

หน้าหล่อนอกีครั้ง ชายหนุม่สวมกางเกงยนีสซีดีกบัเสื้อเชิ้ตสเีทาเข้มพบัแขน

ลวกๆ ทรงผมตดัสั้นเรยีบร้อย ใบหน้าเกลี้ยงเกลากว่าสรชัมาก ดทู่าว่าคงจะ

พถิพีถินักบัการแต่งตวัมากพอสมควร

“เพิ่งมาอยู่หรอืครบั ผมไม่เคยเหน็คุณที่นี่” 

พมิพ์พชิญาเหน็ว่าเขาไม่ได้มท่ีาทคีกุคามหรอืร้ายกาจอะไร หล่อนจงึ

สนทนากบัเขาต่อระหว่างรอคนอื่นๆ

“ค่ะ เพิ่งมาอยู่”

“ถ้ามอีะไรให้ผมช่วยบอกผมได้เลยนะครบั นี่ครบันามบตัรของผม” 

สชิาพูดพลางยื่นนามบตัรให้ 

หญงิสาวรบัมาถอืเอาไว้ ขณะที่คนงานคนอื่นๆ เริ่มกลบัมาบ้างแล้ว 

หล่อนเห็นหลายคนมองมาที่สิชาอย่างเกรงๆ หลายคนถึงกับเลี่ยงหลบไป 

กม็ ีหญงิสาวยิ้มเมื่อเขาขอตวักลบั 

“ไว้เจอกนัใหม่ครบั คุณลูกพชี”

“คณุรูจ้กัพ่อเลี้ยงสชิาด้วยเหรอจ๊ะ” ผูห้ญงิร่างท้วมท่าทางโผงผางมาก

ที่สุดในรถถามขึ้น 

“เปล่าค่ะ” พมิพ์พชิญาตอบเสยีงเบา เหน็สายตาของทุกคนที่มองมา
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แล้วถึงกับต้องแอบถอนหายใจ หล่อนเพียงแค่สนทนากับคนที่มีน�้าใจกับ

หล่อนเท่านั้น แต่กลบัท�าให้ทุกคนมองหล่อนอย่างขยาดๆ เพยีงนี้เชยีวหรอื 

หญงิสาวสลดัไล่ความรู้สกึต่างๆ ออกจนหมดก่อนจะเดนิขึ้นไปนั่งบนรถ

“คุณพชีดูสายตาทุกคนที่มองเขาสคิะ เชื่อหรอืยงัว่าแก้มพูดจรงิ”

“เราตดัสนิใครจากค�าพดูหรอืความคดิของคนอื่นไม่ได้หรอกนะแก้ม” 

หญิงสาวพยายามพูดเสียงเบา เพราะคนที่โดยสารมาด้วยกันเริ่ม

ทยอยกนักลบัมาแล้ว บางคนกถ็อืของมาเตม็สองมอื ในขณะที่บางคนมแีค่

กาแฟโบราณเพยีงแก้วเดยีว หญงิสาวยิ้มก่อนจะมองใบหน้าเนยีนใสของคน 

ตรงหน้าแล้วพูดต่อไป 

“เราต้องรู้จักเขาก่อนถึงจะสามารถตัดสินใครได้ คนทุกวันนี้ชอบ

พพิากษาคนอื่นจากค�าพูดของใครไม่รู้ มนัไม่ยุตธิรรมกบัเขาเลย อกีอย่าง

เขากม็นี�้าใจกบัเรา แก้มจะให้พี่มนึตงึกบัเขาได้ยงัไง”

“กจ็รงิของคุณพชีค่ะ” 

รถเคลื่อนออกไปจากบรเิวณนั้นเมื่อคนมาครบแล้ว วนันี้ไม่มใีครไป

ซื้อของที่อื่น รถจึงตรงกลับไปที่ไร่เลย ระหว่างทางกลับพิมพ์พิชญาได้คุย 

กบักวติา จงึรูว่้าเจ้าตวัเพิ่งมาท�างานที่นี่ได้ไม่กี่เดอืน หลงัจากเรยีนจบมธัยม

หญิงสาวก็ไม่ได้เรียนต่อ พิมพ์พิชญาเข้าใจว่าความรู้สึกผิดหวังมันเป็น

อย่างไร ผิดหวังที่ตัวเองไม่ได้เดินตามความฝัน ด้วยอุปสรรคและปัญหา

หลายอย่าง ทว่าหล่อนยงัรู้สกึว่าตวัเองโชคดมีากที่ยงัได้เรยีนต่อจนกระทั่ง

จบในระดบัปรญิญาตร ี 

“แก้มเคยคดิว่าตวัเองจะเรยีนต่อนะคะ แต่พ่อกม็าป่วย เลยมาท�างาน

ดกีว่า ถงึไปเรยีนกค็งไม่มคีวามสุขในการเรยีนหรอกค่ะ”

“ไม่เสยีดายเหรอ อนาคตของเราน่าจะได้ไปไกลกว่านี้”

“ไม่ค่ะ แก้มคดิแค่วนันี้จะมอีะไรกนิแค่นั้น คนเราอยู่ได้ด้วยความ

หวงันะคะ แต่ถ้าหากความหวงัมนัอยูส่งูมากเกนิไปมนักอ็าจจะท�าให้เราเป็น 

ทุกข์ได้” 
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พมิพ์พชิญาพยกัหน้าเหน็ด้วย มองแววตาของคนตรงหน้าด้วยความ

ชื่นชม แม้แววตาจะเศร้า แต่ความมุ่งมั่นและกล้าแกร่งกลบัเปี่ยมล้น 

“ที่ท�างานทุกวันนี้ก็แค่พอกินเท่านั้นค่ะ อย่าหวังเลยว่าจะได้ลืมตา 

อ้าปากหรอืว่าใช้หนี้ใช้สนิได้จนหมด”

“พูดเรื่องนี้แล้วเครยีดจงั” พมิพ์พชิญาหวัเราะ 

รถแล่นเข้ามาในไร่ ฝุ่นเริ่มตลบอีกครั้ง หญิงสาวยกมือขึ้นปิดปาก

ปิดจมกู ไม่นานนกัรถกแ็ล่นมาจอดบรเิวณทางเข้าบ้านของภาจร ีกวติาช่วย

ขนของลงมา พอดกีบัที่คนงานผูช้ายสองคนเดนิออกมาจากบ้าน พมิพ์พชิญา

ยิ้มให้เลก็น้อยเมื่อฝ่ายนั้นยิ้มทกัมาก่อน

พอรถสองแถวแล่นออกไป ผู้ชายสองคนนั้นกเ็ดนิตรงมาหา

“มอีะไรให้ช่วยมั้ยจ๊ะน้องสาว” 

คนตัวสูงสวมเสื้อลายขวางแขนยาวพูดขึ้นก่อน ทั้งสองคนมองหน้า

กนัพร้อมกบัหวัเราะคกิ ก่อนที่อกีคนที่ตวัเตี้ยและเจ้าเนื้อกว่าจะพูดบ้าง

“เพิ่งมาอยูห่รอืจ๊ะ มอีะไรบอกพี่สองคนได้ พี่ชื่อก้าน ส่วนไอ้เสาไฟฟ้า

นี่เสม”

พมิพ์พชิญามองสองคนนั้นนิ่งๆ ไม่ได้ตอบรบัอะไร ขณะจะเดนิเลี่ยง

เข้าบ้าน คนที่ชื่อเสมกเ็ดนิเข้ามาขวาง ก่อนจะแย่งถุงในมอืของหล่อนไปถอื

เอาไว้

“พี่ช่วยนะจ๊ะ จะเข้าไปในบ้านหรอื เดี๋ยวพี่ไปส่ง”

“ไม่เป็นไรค่ะ”

“อู้ว เสียงโคตรหวานเลยไอ้เสม หน้าหวานไม่พอเสียงยังเพราะอีก

ต่างหาก มแีฟนหรอืยงัเอ่ย ถ้าไม่มยีนิดจีะรบัพี่ก้านคนนี้ไปพจิารณามั้ยจ๊ะ 

รบัรองว่าสปอร์ต ใจด ีมรีถขบั โทรศพัท์ถ่ายรูปได้แน่นอนจ้ะ”

พมิพ์พชิญาระบายยิ้มกบัท่าทางเกนิจรงิของชายหนุ่มที่ชื่อก้าน ดแูล้ว

กไ็ม่น่ามพีษิมภียัอะไร ออกจะน่าขนัมากกว่า

“ของพี่เสมสปอร์ต ใจด ีรถไม่มขีบั แต่พากลบัได้แน่นอนจ้ะ” 
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ยงัไม่ทนัที่ทั้งคูจ่ะพดูอะไรอกี พมิพ์พชิญากไ็ด้ยนิเสยีงดงัออกมาจาก

ในบ้านก่อนที่เจ้าตวัจะเดนิมาถงึ

“ไอ้ก้าน! ไอ้เสม!” น�้าเสยีงทุ้มต�่าดงัราวกบัเสยีงค�าราม สองคนที่ถูก

เรยีกสะดุง้ก่อนจะหนัไปมองสรชัที่ก�าลงัเดนิออกมา “พดูอะไรวะฮะ ร�าคาญ 

หนวกหู งานใช้ให้ไปท�าไม่ได้เรื่อง วนัๆ คงมวัแต่ไล่จบีผู้หญงิสเิอง็สองคน”

“เปล่าครบันาย ไอ้เสมคนเดยีวเลย” ก้านชี้ไปทางเพื่อน 

เสมยกมอืขึ้นท�าท่าปฏเิสธ “ไอ้ก้านต่างหากครบันาย ผมไม่ได้เถลไถล

สกันดิ ผมตั้งใจท�างาน” 

ชายหนุ่มผู้เป็นนายเดินมาจนเกือบจะชิดตัวสองลูกน้องที่มองด้วย

แววตาเกรงๆ ก่อนจะพูดเสยีงเข้ม “อย่าให้เหน็อกีนะว่ามายุ่งกบัคนของข้า 

ไม่งั้นเอง็สองคนถูกไล่ออก!” 

เขาดงึถุงจากมอืของเสมมาถอืเอาไว้ สายตาคมกรบิจ้องมองลูกน้อง

สองคนที่ยนือยู่ราวกบัจะกนิเลอืดกนิเนื้อ 

เสมกบัก้านได้แต่หลบตา ยนืตวัลบีแต่ยงัถามเสยีงเบา “มะ...มะเมยี

นายหรอืครบั” 

สรชัไม่ตอบ ขณะที่พมิพ์พชิญาฟังไม่ถนดันกัจงึไม่ได้พูดอะไร

“ท�าไมคุณนายไม่บอกก่อนว่า...เป็น...เอ่อ” 

พมิพ์พชิญาขมวดคิ้วก่อนจะเดนิผ่านสองคนนั้นมายนืใกล้สรชั เหน็

ว่าเขาก�าลงัอารมณ์เสยี เพราะสองคิ้วขมวดเป็นปม

“อย่าให้เหน็อกีนะ ไม่งั้นมเีรื่อง” 

“ครบันาย!” สองคนนั้นรบัค�าแล้วหนัหลงัวิ่งจี๋ออกไป 

พิมพ์พิชญามองตามจนทั้งสองคนเดินไปขึ้นรถและขับออกไปจาก

บรเิวณบ้าน จงึหนัมามองคนที่ยนือยู่ข้างหลงัด้วยแววตาสงสยั

“เขาพูดว่าอะไรนะคะ ฟังไม่ถนัด” หญิงสาวถามพร้อมกับจ้องเขา 

ตาไม่กะพรบิ 

สรัชอึกอักไม่ตอบ ชายหนุ่มเลิกคิ้วขึ้นเหมือนจะพูดอะไรสักอย่าง  
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แต่กไ็ม่พูด ก่อนจะหมุนตวัเดนิเข้าไปในบ้าน 

พิมพ์พิชญาเดินตามเขาเข้ามาพร้อมกับกลอกตาด้วยความหมั่นไส้  

ทอียู่กบัลูกน้องท�าเป็นเข้ม 

โธ่เอ๊ย!

“คราวหลงัถ้ามคีนมาพูดด้วยกไ็ม่ต้องไปพูดกบัเขามาก”

“มคีนมาพดูด้วยกต้็องพดูส ิฉนัไม่ได้เป็นใบ้” พมิพ์พชิญาว่าหน้าตาย 

ขณะที่สรชัมองราวกบัจะเอามดีมาแทงหล่อน “อ้อ ที่พูดเมื่อกี้ว่าฉนัเป็นคน

ของคุณเนี่ย ฉนัเป็นคนของคุณเมื่อไหร่คะ”

“ตั้งแต่คุณเดนิเข้ามาอยู่ในบ้านของผมนั่นแหละ” สรชัว่าก่อนจะยก

ยิ้ม “อะไรก็ตามที่อยู่ในบ้านของผม ทั้งคนทั้งของมันก็เป็นของผมทั้งนั้น

แหละ!” พูดจบกเ็ดนิหนไีป ไม่เปิดโอกาสให้หล่อนได้เถยีงสกันดิ 

พมิพ์พชิญาเม้มปาก ในใจกแ็อบคดิว่า...

โมเมไปคนเดยีวน่ะสอิตีาพ่อเลี้ยง วนันี้เป็นอะไรมาท�าเข้มทั้งวนั!

ปวนัวาตเหน็พมิพ์พชิญาเดนิเขา้มาจงึรบีผละออกจากตกัมนีมนีา
วิ่งมาหาผู้เป็นแม่ ซึ่งรับลูกสาวมาอุ้มเอาไว้ก่อนจะหอมแก้มใสๆ หนึ่งท ี 

เด็กหญิงยิ้มกว้างใช้มือป้อมๆ จับที่แก้มของผู้เป็นแม่ จากนั้นจึงหอมทั้ง 

แก้มซ้ายและแก้มขวา พูดพร้อมกบัระบายยิ้มกว้าง

“คุณแม่เหนื่อยมั้ยคะ” 

“ไม่เหนื่อยค่ะ” ตอบอย่างเอื้อเอน็ดู “วนิดี้ดื้อหรอืเปล่าคะ”

เดก็หญงิส่ายหน้า ยิ้มอายๆ สองมอืประสานกนัไว้ที่หน้าอก พมิพ์-

พชิญาเหน็ว่าปวนัวาตสวมชดุใหม่ที่หล่อนไม่เคยซื้อให้ เดาว่าคงเป็นมนีมนีา

ที่ซื้อมาฝาก รวมถงึโบผูกผมสหีวานนี่ด้วย คนเป็นแม่มองยิ้มๆ ก่อนจะลูบ

ศรีษะลูกสาวเบาๆ ครู่หนึ่งภาจรกีเ็ดนิออกมาพร้อมกบัสรชั หญงิสาวจงึวาง

เดก็หญงิลง

“ความจรงิลกูพชีให้ลมขบัรถไปส่งกไ็ด้นะ ไม่เหน็จะต้องล�าบากนั่งรถ



66    l  เ ล่ ห์ ล ม ล ว ง

ไปเองเลย” สายตาคมกรบิตวดัมองลูกชาย ขณะที่สรชัท�าเป็นไม่สนใจ เดนิ

ไปนั่งที่โซฟาแล้วหยบินติยสารขึ้นมากางหน้าตาเฉย “ดูส ิหน้าตามอมแมม

เชยีวแม่คุณ” ภาจรวี่าข�าๆ เมื่อเหน็ว่าหล่อนเปื้อนฝุ่นไปทั้งตวั

พมิพ์พชิญารู้ว่าสรชัแกล้ง แต่หล่อนไม่สนใจหรอก การนั่งรถไปกบั

คนงานก็ไม่ได้ล�าบากตรากตร�าอะไรมาก ออกจะสนุกด้วยซ�้า แถมยังได้

เพื่อนใหม่ ขนืให้สรชัไปส่งไม่แน่เขาอาจจะเอาหล่อนไปปล่อยทิ้งไว้ที่ไหนกไ็ด้ 

คนแบบนี้ยิ่งลมเพลมพดั เดี๋ยวดเีดี๋ยวร้าย

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ พชีไปเองสะดวกกว่า”

“ความจรงิมากนิด้วยกนัที่นี่กไ็ด้นะ คนเยอะสนุกด ีอกีอย่างวนิดี้จะ

ได้มีเพื่อนเยอะๆ มาอยู่ในไร่แบบนี้เหงาแย่” คนพูดหันไปมองเด็กหญิงที่

ก�าลงันั่งคุยกบัมนีมนีาด้วยแววตาเอน็ดู 

พมิพ์พชิญาไม่รู้หรอกว่าเนื้อใจแท้จรงิของภาจรคีดิกบัหลอ่นและลกู

อย่างไร แต่ความมเีมตตากบัความเอื้อเฟื้อในข้อนี้หล่อนจะไม่ลมื 

หญงิสาวรูว่้าการที่จู่ๆ  หล่อนกเ็ดนิเข้ามาบอกว่าหล่อนท้องกบัลกูชาย

ของภาจรมีนัเป็นเรื่องมหศัจรรย์พนัลกึ แต่จนถงึวนันี้หล่อนกย็งัไม่เคยรู้สกึ

อดึอดัหรอืไม่สบายใจจากสายตาของคนในครอบครวันี้เลย ภวตั ภาจร ีและ

มนีมนีาต่างกเ็มตตาและเอน็ดปูวนัวาตทั้งนั้น สิ่งส�าคญัที่สดุคอืไม่มใีครซกัไซ้

ไล่เลียงอะไรหล่อนเลย พิมพ์พิชญารู้ว่าพวกเขารอให้หล่อนเล่าออกมาเอง

ว่ามนัเกดิอะไรขึ้นบ้าง

หญิงสาวตั้งใจเอาไว้ว่าผลตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอออกเมื่อไร หล่อนจะ

ยอมเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกดิขึ้นให้ทุกคนฟัง

“วนิดี้อายุครบเรยีนแล้วหรอืยงัคะ” มนีมนีาถามขึ้น 

ภาจรหีนัมามองหล่อนอย่างต้องการค�าตอบ เหมอืนเพิ่งนกึขึ้นได้ว่า

ปวนัวาตต้องไปโรงเรยีน

“ความจรงิวนิดี้เข้าเรยีนอนุบาลตั้งแต่สามขวบแล้วค่ะ” 

โรงเรยีนบางแห่งในกรงุเทพฯ เริ่มรบัเดก็เข้าเรยีนตั้งแต่อายสุามขวบ 
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แต่กน็ั่นแหละ พอมเีหตุต้องมาที่นี่พมิพ์พชิญาจงึพาปวนัวาตไปลาออกจาก

โรงเรยีน แล้วเดนิทางมาหาสรชั

“โรงเรยีนที่นี่เริ่มรบันกัเรยีนตอนสี่ขวบพอด”ี มนีมนีาจ�าได้ว่าลกูสาว

เพื่อนหล่อนเข้าเรยีนอนบุาลตอนสี่ขวบ “มนีว่ารอให้อายคุรบสี่ขวบแล้วค่อย

พาไปเข้าโรงเรยีนกไ็ด้นะคะ”

“ถงึเวลาแล้วค่อยเตอืนอกีทแีล้วกนั” ภาจรสีรปุ “อ้อ จะเรยีนโรงเรยีน

ไหนยงัไงต้องไปดูก่อนนะ ไว้ให้ลมพาไปดู เลอืกโรงเรยีนดีๆ  หน่อย หรอื

จะให้ไปเรยีนโรงเรยีนที่เราสองคนเรยีนกไ็ด้”

“เขาคงไม่อยู่ที่นี่ตลอดไปหรอกมั้งครบั” สรชัพูดขึ้นบ้าง 

พมิพ์พชิญานิ่งไปไม่ตอบ หล่อนไม่ได้หนัไปมองว่าเขาท�าหน้าอย่างไร 

จงึได้ยนิเพยีงเสยีงของมนีมนีาที่ต่อว่าพี่ชายเบาๆ เท่านั้น 

หญิงสาวระบายยิ้มออกมาเมื่อภาจรีหันมามอง ขณะที่สรัชกลับไป

สนใจนติยสารในมอือกี ยงัไม่ทนัที่จะมใีครพูดอะไรเพราะบรรยากาศกลาย

เป็นความตงึเครยีดครูห่นึ่ง ผูเ้ป็นแม่กต็รงดิ่งเข้าไปคว้านติยสารเล่มนั้นออก

แล้วยนืเท้าสะเอวตรงหน้าชายหนุ่ม จ้องราวกบัจะฉกีเนื้อเป็นชิ้นๆ

สรัชเงยหน้ามองแม่ก่อนจะเอนตัวหนีไปข้างหลังพร้อมกับยกมือขึ้น

มากุมหูทั้งสองข้าง งิ้วโรงเลก็ของแม่เขาก�าลงัจะเปิดท�าการแสดงอกีแล้ว!

มีนมีนาคว้าตัวหลานสาวมาได้ก็อุ้มออกไปทางหลังบ้าน ขณะที่สรัช

อ้าปากเตรียมจะอุทธรณ์ความผิดของตัวเอง ถึงเขาจะไม่รู้สึกผิดก็เถอะ  

และกไ็ม่คดิว่าตวัเองผดิด้วย เขากแ็ค่ถามเท่านั้น แต่ถ้าแม่บอกว่าผดินั่นก็

หมายความว่าผดิ 

“ผมยงัไม่ได้ท�าอะไรเลยนะแม่!” 

ภาจรีเข่นเขี้ยวก่อนจะหยิกเข้าที่พุงของลูกชายจนฝ่ายนั้นดิ้น สรัช 

ลกุขึ้นก่อนจะวิ่งมาหลบข้างหลงัพมิพ์พชิญา กลายเป็นว่าหล่อนเป็นคนที่ยนื

อยูต่รงกลาง โดยมสีรชักบัภาจรอียูค่นละฝ่ัง ชายหนุ่มหวัเราะออกมาพร้อม

กบัวิ่งหลบซ้ายหลบขวาเพราะแม่จบัตวัเองไม่ได้
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“หยุดนะลม!” ภาจรแีผดเสยีงลั่น โยกไปทางซ้ายททีางขวาทเีหมอืน

พระเอกกบันางเอกอนิเดยีก�าลงัจบีกนัอย่างไรกอ็ย่างนั้น

พอภาจรเีริ่มขยบัเข้ามาใกล้ สรชักโ็อบเอวหล่อน ดงึหญงิสาวเข้ามา

บงัตวัเองเอาไว้ พมิพ์พชิญาสะดุง้ก่อนจะดงึมอืเขาออก แต่ชายหนุ่มไม่ยอม

ปล่อย ดูเหมอืนว่าสตขิองเขาจะอยู่กบัการไล่จบักบัภาจรมีากกว่าจะรู้สกึตวั

ว่าก�าลังท�าอะไรอยู่ เสียงหัวเราะต�่าๆ ดังอยู่ไม่ไกลจากหูของหญิงสาวนัก 

ขณะที่หลังของหล่อนแตะอยู่ที่ท้องของเขา หญิงสาวพยายามจะดึงตัวเอง 

ออกมาเมื่อเขากอดกระชบัแน่นขึ้น

“เจ้าลม!” เสียงภาจรีดังขึ้นอีก คราวนี้สรัชยอมหยุด พอเขาหยุด 

แม่เขากเ็ข้าประชดิตวัก่อนจะตแีขนสุดแรงจนเสยีงดงัลั่น “สนุกมากมั้ย”

“สนุกดีครับ เราไม่ได้เล่นแบบนี้กันนานมากแล้วนะ” เขาว่าก่อนจะ

คลายมอืออกจากเอวของหล่อน 

พมิพ์พชิญาเลี่ยงออกจากบรเิวณนั้น แต่ก่อนไปกไ็ม่วายกระทบืที่เท้า

เขาหนึ่งทจีนฝ่ายนั้นร้องลั่น

“ท�าอะไรของคุณเนี่ย!” เขาโวยวายขณะใช้สองมอืกุมเท้าของตวัเอง

“สมน�้าหน้า” ภาจรว่ีาก่อนจะหวัเราะเยาะ “กอดเขาเตม็ไม้เตม็มอืเชยีว

นะลม ไหนบอกไม่รู้จกั ไหนบอกไม่ใช่ ไม่สมกบัฉายาลมมฤตยูเล้ย”

สรชัหน้าตงึ เม้มปากแน่น พร้อมกบัถลงึตาใส่เมื่อหล่อนข�า

“ผมลมืตวั คดิว่าต้นไม้” เขาเถยีงหน้าตาเฉย

“ต้นไม้อะไร้...” ภาจรวี่าเสยีงสูง “นิ่มมั้ยต้นไม้ของแก”

“นิ่ม...เอ๊ย ไม่ใช่ ไม่นิ่ม” 

คราวนี้เป็นพมิพ์พชิญาที่หน้าร้อนฉ่า หญงิสาวหลบสายตาเมื่อภาจรี

มองมาอย่างล้อๆ 

“อย่าให้ฉนัเหน็ว่าแอบย่องไปบ้านนั้นนะ” ภาจรคีาดโทษ “เรื่องเก่ายงั

ไม่จบ อย่าเพิ่งไปสร้างเรื่องใหม่อกีล่ะ”

“แม่กร็ูจ้กัผมด ีไม่มทีางหรอก” เขาว่าอย่างถอืตวั ขณะที่พมิพ์พชิญา
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มองด้วยสายตาเหยยีด 

“ย่ะ ขอให้จรงิอย่างปากพูดเถอะ หลอกใครกห็ลอกได้ แต่หลอกใจ

ตวัเองไม่ได้หรอกนะพ่อคุณ ทูนหวัของแม่!” พูดจบภาจรกีห็นัหลงัเดนิไป

หลงับ้านบ้าง 

สรชัหนัหน้าไปทางอื่น ขณะที่พมิพ์พชิญายงัยนืนิ่งอยูต่รงนั้น แต่ไม่มี

ใครกล้าพูดอะไร ในห้องตกอยู่ในความเงียบ หากมีลมพัดเข้ามาก็คงจะ

ได้ยนิเสยีงหวดีหววิ

“คุณนั่นแหละ อย่าย่องมาบ้านผมกแ็ล้วกนั”

พมิพ์พชิญาถลงึตาใส่ มองคนที่ท�าหน้าระรื่นด้วยความหมั่นไส้ “ฝัน

ไปเถอะ!”


