
๑

“ยาย...หนูไปสอบก่อนนะ” 
หญงิสาวร่างบางที่อยู่ในชดุนกัศกึษาตะโกนบอก ก่อนจะหยบิข้าวของ

วิ่งจากไปเพื่อรอมอเตอร์ไซค์รบัจ้างที่มกัจะมารบั-ส่งกนัประจ�า 

“แล้วรบีกลบัมาล่ะ” เจ้าของเสยีงแหบเบาโต้ตอบกลบัไป ก่อนจะหยบิ

แกงถงุที่ตกัจดัเตรยีมเอาไว้ก่อนแล้วใส่ถุงหิ้วยื่นให้ลกูค้าที่มายนืรออยูห่น้า

ร้าน “หกสบิบาท”

ลูกค้าเก่าแก่ยื่นธนบัตรใบละยี่สิบบาทสามใบให้แก่ยายโสน แม่ค้า

ขายข้าวแกงเจ้าเก่าประจ�าตลาด 

“ยิ่งโตหน้าตามนักย็ิ่งสวยเหมอืนน้ามนัเนอะยายโสน ไม่เหน็มเีค้าพ่อ

กบัแม่มนัเลยสกันดิ”

ยายโสนเหลอืบมองคนพูดเพยีงนดิ ก่อนจะหยบิทพัพขีึ้นมาตกัแกง

จากในหม้อมีหูใส่ถุงเตรียมรับลูกค้าที่จะทยอยมาซื้อแกงถุงส�าเร็จรูปกันใน

ยามเย็น...แม้จะพยายามลืม พยายามไม่ใส่ใจ แต่ก็มีคนคุ้ยเขี่ยเรื่องราว

เก่าๆ ให้ได้คดิถงึเสมอ
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“ว่าแต่ลูกสาวคนเลก็ของยาย มนัไม่กลบัมาบ้างหรอื”

“จะไปถามถงึมนัท�าไม”

“เอ้า ก็ฉันเห็นมันมาตั้งแต่เด็ก อะไร้...ยายโสนเป็นแม่มินมันแท้ๆ  

ไม่คดิถงึลูกเต้ามนับ้างเลยหรอืไง”

“ท�าไมฉนัต้องไปคดิถงึมนั” หญงิชราอายุเจด็สบิกว่าตกัแกงใส่ถงุด้วย

อาการกระแทกกระทั้น 

“เอ้า ก็คนเป็นแม่ลูกกัน ว่าแต่ที่พูดแบบนี้แสดงว่าลูกสาวไม่เคย 

ส่งข่าวมาเลยใช่ไหม นั่นไง ฉนัว่าละ งั้นที่เขาพูดๆ กนัว่าได้ดมีผีวัรวยอยู่

ทางเหนอืนั่นกค็งไม่จรงิใช่ไหม เพราะถ้านงัมนิมนัมเีงนิมทีอง มนักต็้องมา

ส่งเสยีเลี้ยงดูลูกเต้าหรอืยายโสนจรงิไหม...”

ทพัพถีูกขว้างทิ้งใส่ในถาดจนเกดิเสยีงดงั ในขณะที่หญงิชราเท้าเอว

ด้วยสหีน้าถมงึทงึ 

“ซื้อแกงเสร็จแล้วไม่ใช่หรือ ซื้อเสร็จแล้วก็ไปเสียสิ จะมายืนบัง 

หน้าร้านท�าไมกนั”

“แหม...” ลูกค้าเก่าแก่ที่บ้านช่องอยู่ไม่ไกลจากกันเท่าไรท�าเสียง

โอดโอยไม่พอใจ แต่กย็อมจากไปเมื่อเหน็สหีน้าบึ้งตงึของยายโสน

ทนัททีี่ลกูค้าคนแรกเดนิจากไป ยายโสนกท็ิ้งทกุอย่างที่ท�าอยูก่่อนจะ

ทรุดนั่งลงราวกับคนหมดแรง แล้วควานหายาดมในกระเป๋าด้านหน้าของ 

ผ้ากนัเป้ือนที่ผกูอยู่ที่คอขึ้นมาดม ในขณะที่อกีมอืกป็าดเชด็น�้าตาที่คลออยู่

ที่ดวงตา

เรื่องคาวๆ เน่าๆ ไม่ว่าจะแค่ไม่กี่ปีหรอืนานนบัสบิๆ ปี คนกไ็ม่ลมื...

ชายหนุ่มร่างกายสูงใหญ่ในเครื่องแบบทหารเรือชุดสีกากียกมือขึ้น
ท�าความเคารพธงราชนาวีที่ท้ายเรือ และรับการท�าความเคารพจากจ่ายาม

ประจ�าเรอืด้วยเสยีงนกหวดีแหลมสูงอนัเป็นเอกลกัษณ์ 

ชาวเรอืจะท�าความเคารพท้ายเรอืเมื่อขึ้นลงเรอื…
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ทหารเรือท�าความเคารพท้ายเรือเมื่อขึ้นลงเรือกันมาตั้งแต่โบราณ 

เนื่องจากเมื่อก่อนนี้เรอืแต่ละล�าจะมแีท่นบชูาหรอืเทวรูปอยู่ที่ดาดฟ้าท้ายเรอื

อันเป็นที่เคารพสักการะของลูกเรือ ในปัจจุบันนี้มีธงราชนาวีอยู่บริเวณ 

ท้ายเรอืแทน ชาวเรอืจงึถอืปฏบิตักินัต่อมาในการเคารพท้ายเรอื ถอืเป็นการ

เคารพสถานที่

ว่าที่นาวาเอก วรรณสงิห์ ชลธพีงศ์ ก้าวลงจากสะพานเรอื เขาเพิ่ง

ย้ายมารับต�าแหน่งผู้บังคับการเรือหลวงซึ่งเป็นหนึ่งในกองเรือฟริเกตที่มี

สมรรถนะสูงของราชนาวไีทย ตามค�าสั่งของกองทพัเรอืเมื่อไม่กี่วนัมานี่เอง 

แม้จะยงัใหม่กบัต�าแหน่ง แต่กไ็ม่ใหม่กบังานที่ต้องมารบัผดิชอบ 

ที่นี่คอืที่ที่เขาหลบเลี่ยง รวมถงึพยายามไม่กลบัมาเหยยีบอยูห่ลายปี 

หลังจากขอย้ายตัวเองไปหมกตัวอยู่ที่ฐานทัพเรือภาคสองและสามอยู่นาน

สิบกว่าปี แต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาที่นี่อย่างเลี่ยงไม่ได้ ตัวอ�าเภอสัตหีบ

เปลี่ยนไปมาก แต่กม็บีางอย่างที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลย 

นายทหารหนุ่มใหญ่วัยสี่สิบก้าวขึ้นไปบนรถยนต์อเนกประสงค์รุ่น

ใหม่ล่าสุด ก่อนจะขบัออกไปตามเส้นทางที่มุ่งหน้าไปยงัร้านกาแฟชื่อดงัซึ่ง

มสีาขาอยู่ตามปั๊มน�้ามนัใหญ่ๆ เพราะมนีดักบัเพื่อนเก่าที่นั่น วรรณสงิห์ขบั

รถไปเรื่อยๆ ด้วยความเรว็ที่ถูกจ�ากดัไว้ตามกฎระเบยีบ 

ถนนในฐานทพัยงัคงเหมอืนเดมิเหมอืนเมื่อสบิกว่าปีที่แล้ว แต่รถรา 

กลบัเพิ่มขึ้นเป็นสบิเท่า เขาชะลอรถเมื่อแล่นผ่านป้อมยามรกัษาการณ์ และ

ตอนนั้นเองที่มีมอเตอร์ไซค์แล่นแซงปาดผ่านตัวรถเขาไปทางด้านซ้ายมือ 

ชายหนุม่เหยยีบเบรกทนัทเีมื่อเกอืบเฉี่ยวชนกนั และหากเขาไม่หกัพวงมาลยั

ออกไปทางด้านขวามหีวงัมอเตอร์ไซค์คนัดงักล่าวได้ล้มคว�่าลงไปกบัพื้นถนน

แน่ๆ วรรณสงิห์สบถดงัอย่างหวัเสยี แต่พอเงยหน้าขึ้นมองตามมอเตอร์ไซค์

คันนั้นไป เขาก็เห็นผู้หญิงที่ก�าลังซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าว ใจเขา 

ถงึกบักระตุก 

“มิ้น...”
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สิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาในหวักค็อื...ตามไป 

วรรณสงิห์เร่งความเรว็ขึ้นในทนัใด แต่เพราะจ�านวนรถราที่มมีากมาย

บนท้องถนนท�าให้ไม่สามารถไปได้เรว็เท่าที่ใจต้องการ สุดท้ายมอเตอร์ไซค์

คันนั้นก็ทิ้งห่างหายลับตาไป ก�าปั้นใหญ่ทุบลงไปบนพวงมาลัยด้วยความ

หงุดหงดิ

เสี้ยวหน้าหวานนั่น ไม่ว่านานแค่ไหนเขากไ็ม่มวีนัลมื...

รูปถ่ายใบเก่าเปลี่ยนสีไปตามกาลเวลา แต่ภาพในใจของใครบางคน
กลับไม่เคยเปลี่ยนไป รูปถ่ายใบเก่าที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสตางค์ใบเก่งที่

เขาพกติดตัวไว้ตลอดเวลาถูกดึงออกมา เหมือนทุกครั้งยามที่เขาต้องการ

ระลกึถงึเจ้าของรูป

มนิตรา อาพรทว ีหญงิสาวที่เป็นรกัแรกและรกัเดยีวของเขามาหลาย

ปี และไม่มเีลยสกัครั้งที่เขาจะลมืเลอืนไปจากใจ

ภาพหญงิสาวสวยที่มาช่วยถอืป้ายในงานกฬีาสี่เหล่ายงัตราตรงึอยูใ่น

ความทรงจ�า และวันนั้นเขาก็ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไป วรรณสิงห์ 

จ�าได้ว่าตนเองเดินฝ่าวงล้อมของนายทหารนักเรียนจากเหล่าต่างๆ เข้าไป

สานสัมพันธ์กับหญิงสาวตามที่ใจหมายมุ่งโดยไม่สนใคร มินตรามีคน 

มาจบีมากมายหลายคน และสุดท้ายเธอกเ็ลอืกเขา 

ความรัก...รักแรกในวัยเยาว์มันช่างหอมหวาน ดื่มด�่า ร้อนแรง  

ตราตรงึตดิอยู่ในใจ

‘เรยีนจบแล้วแต่งงานกนันะ’ 

นั่นคอืค�าสญัญาที่เขามอบให้หญงิคนรกั ยามเมื่อมนิตราตกเป็นของ

เขาในคนืวนัหนึ่งด้วยความเตม็ใจของทั้งสองฝ่ายหลงัจากที่คบหากนัไม่นาน

นกั

‘มิ้นจะรอวนันั้นค่ะสงิห์’ หญงิสาวยิ้มเยื้อนอย่างเขนิอาย ตรงกนัข้าม

กบัร่างกายอวบอดัที่ขยบัตวัเข้าก่ายเกยร่างกายก�าย�าที่นอนกอดประคองเธอ
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อยู ่มอืเรยีวเลื่อนลบูไปตามลอนกล้ามเนื้อหนั่นแน่น ขยบัตวัให้อกีฝ่ายได้รู้

ว่าตนต้องการสิ่งใด พร้อมกบัส่งยิ้มออดอ้อนยั่วยวนจนได้รบัการตอบสนอง 

‘สิงห์ขา...แรงๆ’ เสียงหวานครางกระเส่า ร่างกายสั่นไหวจากการ 

ขยับตัวของร่างกายใหญ่โตที่หยัดกายกระแทกกระทั้นไม่หยุด สองร่างบด

เบยีดจนแทบกลายเป็นคนคนเดยีวกนัตามจงัหวะรกัที่เร่งเร้า

ตรงปลายจมูกเหมอืนยงัได้กลิ่นหอมของน�้าหอม ในขณะที่หวัใจยงั

ร�่าร้องโหยหาสมัผสัที่เคยได้รบั

มนิตราคอืผู้หญงิคนแรกของเขา เธอไม่เคยหวงตวั ออดอ้อนเอาใจ 

ยอมตามใจเขาสารพดั มหีรอืที่เขาจะไม่รกัไม่หลงเธอ 

เพราะข้อจ�ากดัต่างๆ ท�าให้เขาและเธอสามารถพบเจอกนัได้เพยีงแค่

วนัเสาร์-อาทติย์ นั่นกย็ิ่งท�าให้ตื่นเต้น โหยหา 

แต่หลงัจากที่เขาได้รบัการประดบัยศ ทกุอย่างกเ็ริ่มเปลี่ยนไป เมื่อมี

ระยะทาง เวลา และครอบครวัเข้ามาเป็นตวัแปร เวลาของเขาและเธอเหมอืน

จะเริ่มสวนทางกนั เพราะเมื่อเริ่มท�างาน เวลาที่มใีห้มนิตรานั้นกน็้อยลงไป

เรื่อยๆ ท�าให้หญงิสาวผูแ้สนสดใส ร่าเรงิ คยุสนกุ กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ 

หงึหวงอย่างไร้เหตผุล พดูไม่รูเ้รื่อง จากคนที่เคยมเีหตผุล เคยรอได้ กลบั

ร้องขอให้ทุกอย่างต้องเป็นดั่งใจตน

มนิตราไม่เคยเชื่อใจเขา เธอหวาดระแวงไปกบัทกุอย่าง แต่ถงึกระนั้น

ไม่มสีิ่งใดเลยที่จะท�าให้เขาคลายความรกัที่มตี่อมนิตราลง เขายงัคงเฝ้าฝัน

และตั้งใจจะท�าตามสัญญาที่เคยให้ไว้แก่อีกฝ่าย ขอแค่มินตราเรียนจบ

เท่านั้น เขาพร้อมจะแต่งงานกบัเธอทนัท ี

แต่ในปีสุดท้ายของการเรียนของมินตรา หญิงสาวเกิดป่วยหนักจน

ต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่เป็นเดอืน และนั่นกเ็ป็นเหตุผลที่มนิตราไม่สามารถ

ไปสอบได้ หญงิสาวเริ่มท้อแท้กบัการเรยีน ก่อนจะบอกเขาว่าทางครอบครวั

จะให้ลาออกจากมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่เพื่อส่งเธอไปเรียนต่างประเทศ 

แทน
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ตอนนั้นวรรณสงิห์ร้อนใจนกั เขาไม่อยากให้มนิตราจากไปไกลขนาด

นั้น เขาเหน็แก่ตวั อยากเกบ็หญงิสาวไว้กบัตวั เขาพาเธอไปพบครอบครวั 

ไปบอกมารดาว่าเขาต้องการจะแต่งงานกบัมนิตรา

แต่มนิตราไม่สามารถเข้ากบัครอบครวัของเขาได้เลย โดยเฉพาะกบั

มารดา เพยีงแค่คนืแรกที่พกัอยู่ที่บ้านของเขา มนิตรากร็้องห่มร้องไห้บอก

ว่ามารดาของเขาเกลียดเธอ แอบดุด่าว่ากล่าวเธออย่างรุนแรงที่เธอยอมมี

อะไรกับเขาก่อนเวลาอันสมควร มองเธอว่าเป็นหญิงใจง่ายที่เรียนไม่จบ 

ยอมนอนกับผู้ชายคนไหนก็ได้เพื่อแลกกับเงิน ทั้งๆ ที่เธอมีเขาเพียงคน

เดยีวเท่านั้น 

เขาถึงกับมีปากเสียงกับมารดาเพราะเรื่องนี้ โกรธเคืองมารดาที่มอง

มนิตราไปในแง่ร้าย รวมถงึกล่าวหาว่ามนิตราขโมยสร้อยไปด้วย

‘สิงห์ฟังแม่นะ ที่นังผู้หญิงคนนั้นมันยอมแก ก็เพราะว่ามันเห็นว่า 

ที่บ้านแกมีเงิน ลองแกไม่มีเงินให้มันถลุงสิ จ้างให้มันก็ไม่เอาแก ตาสิงห์  

แกมนัอ่อนต่อโลกนกั มนัเป็นผูห้ญงิคนแรกของแกกจ็รงิ แต่แกไม่ใช่ผูช้าย

คนแรกของมันรู้ไว้ซะ แล้วนี่ถ้ามันรู้ว่าแม่ไม่อนุญาตให้แกแต่งงานกับมัน 

ประกาศว่าจะตดัแกออกจากกองมรดก มนัจะทิ้งแกทนัท ีแกเชื่อแม่ไหม’

มารดาเขาท�าตามที่พดูทกุอย่าง นางประกาศกร้าวต่อหนา้คนทั้งบ้าน

ให้มินตราได้รู้ ว่าเจตนาของท่านคือไม่ยอมรับผู้หญิงที่ชื่อมินตรา ต่อให้

มนิตราจะมลีกูมหีลานให้ แต่งงานจดทะเบยีนสมรสกบัวรรณสงิห์ นางกจ็ะ

ไม่รบัไว้ร่วมตระกูล รวมถงึตดัเงนิและยดึทุกอย่างคนืจากวรรณสงิห์

ตอนนั้นวรรณสิงห์โกรธมารดาเหลือเกินที่บีบคั้นมินตราและเขาทุก

ทาง แต่ลกูผูช้ายอย่างเขามหีรอืจะยอมแพ้ เขามงีาน เขามเีงนิเดอืน แค่เมยี

คนเดยีวท�าไมเขาจะเลี้ยงไม่ได้ เขาพามนิตราเดนิออกมาจากบ้านของมารดา 

ท�าเรื่องโยกย้ายขอมาอยู่ที่สตัหบีเพื่อสร้างครอบครวัของตนเอง 

สตัหบี...ที่นี่จงึเป็นสถานที่แห่งความทรงจ�า

แต่...มินตราไม่ชอบสัตหีบ คัดค้านอยากให้เขาย้ายไปอยู่ที่อื่น เขา
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เองกต็ามใจอกีฝ่าย ท�าเรื่องขอโยกย้ายตามระบบ แต่กใ็ช่ว่าใจนกึอยากจะ

ไปที่ไหนกไ็ปได้ เขาขอให้เธอรออย่างใจเยน็  

ระหว่างนั้นมินตราอ่อนลงมาก ไม่เอาแต่ใจตัวเองเหมือนช่วงที่ผ่าน

มา รวมถงึยอมรบัสภาพความเป็นอยูห่ลงัจากที่เขาถกูมารดาตดัขาดได้อย่าง

น่าชื่นชม จากที่เคยเที่ยวเตร่กเ็กบ็เนื้อเกบ็ตวัอยู่แต่ในห้องเลก็ๆ ในแฟลต

ส่วนกลางซึ่งเป็นที่พกัอาศยัที่ทางราชการจดัไว้ให้ ชวนไปไหนกไ็ม่ไป แม้แต่

เดนิเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ในตวัสตัหบีกไ็ม่ไป บอกว่าจะท�าให้สิ้นเปลอืงเงนิ

ทองโดยใช่เหตุ 

ยิ่งมินตรายืนยันว่าจะไม่จดทะเบียนกับเขาจนกว่ามารดาของเขาจะ

เห็นใจเธอ วรรณสิงห์ก็มองความใจเด็ดของมินตราอย่างชื่นชม ท�าให้เขา

เพิ่มความรกัความเมตตาต่อมนิตรามากขึ้นไปอกีเป็นหลายเท่าตวั 

แต่ถงึกระนั้นมนิตรากไ็ม่ยอมให้เขาไปพบครอบครวัของเธอ เธอว่า

เธออายครอบครวัตวัเองที่มารดาของเขาไม่ยอมรบัในตวัเธอ 

ส�าหรบัเขาแล้ว ผู้หญงิดีๆ  ที่ไหนจะยอมพลกีายให้ชายที่ไม่สามารถ

มอบงานวิวาห์ให้เธอได้อย่างเขา ยอมให้เขาเชยชมอยู่หลายปี หากไม่ใช่

เพราะมนิตรารกัเขาอย่างสุดหวัใจ

ประจวบเหมาะกบังานและหน้าที่ เรอืที่เขาสงักดันั้นบางครั้งกอ็อกไป

ปฏบิตัหิน้าที่ตรวจการ สกดักั้น ลาดตระเวน ป้องกนัการแทรกซมึทางทะเล

และชายฝั่ง คุ้มครองเรือประมง เรือพาณิชย์และทรัพยากรธรรมชาติ 

บรเิวณชายฝ่ังทะเล ทั้งในอ่าวไทยและทะเลอนัดามนั รกัษากฎหมายในทะเล

ตามอ�านาจหน้าที่กองทพัเรอื ซึ่งบางครั้งกใ็ช้เวลาเป็นวนั เป็นสปัดาห์ เป็น

เดอืน ท�าให้จ�าเป็นต้องทิ้งมนิตราเอาไว้คนเดยีวยามที่ต้องไปปฏบิตัริาชการ

แต่หน้าที่กไ็ม่อาจรั้งความคดิถงึและความรกัที่มต่ีอมนิตราได้ วรรณ-

สงิห์ยอมนั่งรถประจ�าทางเสยีเวลาไปครึ่งค่อนวนัเพื่อไปพบหน้าอกีฝ่ายเพยีง

แค่ไม่กี่นาท ีก่อนจะต้องเดนิทางกลบัไปปฏบิตังิานอกีครั้ง

ขอแค่ได้เหน็หน้า แค่ได้กอด แค่ได้สมัผสั 
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แค่นั้นกพ็อที่จะเป็นน�้าหล่อเลี้ยงหวัใจในยามที่ต้องห่างไกลกนัอกีหน

วรรณสงิห์จ�าได้ว่ามคีรั้งหนึ่งเขาตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์มนิตราด้วยการ

เดินทางกลับไปหาเธอโดยไม่บอกล่วงหน้า ตั้งใจจะท�าให้ประหลาดใจ แต่

เป็นเขาเองที่ต้องประหลาดใจ เมื่อกลับมาพบห้องพักที่ว่างเปล่า รกและ

สกปรกราวกบัว่าปราศจากผูอ้าศยั จานชามในอ่างเป็นคราบสกปรกแห้งกรงั

เหมอืนทิ้งไว้หลายวนั เสื้อผ้ากระจดักระจายไปทุกทศิทุกทาง

มนิตราไม่ใช่คนสะอาดเรยีบร้อย ออกจะหยบิโหย่งด้วยซ�้า ซึ่งเขาก็

พอจะเข้าใจ เพราะเท่าที่มินตราเล่า ครอบครัวของเธอค่อนข้างมีฐานะ 

มินตราบอกว่าเธอไม่เคยต้องล�าบากท�างานบ้านเองเพราะที่บ้านจ้างแม่บ้าน

ไว้หลายคน เขาเองกไ็ม่ตดิใจ เมื่ออยูด้่วยกนักต้็องช่วยกนั ไม่เขากต้็องเป็น

มินตราที่ท�า หากมินตราไม่ท�าหรือท�าไม่เป็นก็เป็นเขาที่จะต้องท�า คืนนั้น

วรรณสิงห์เก็บกวาดห้องหับข้าวของต่างๆ จนห้องสะอาดดังเดิม แล้ว 

ปักหลกันั่งรอคนรกัอย่างมคีวามหวงั 

หลงัจากที่ทางบ้านมนิตราเลกิส่งเงนิมาให้เพราะหญงิสาวเลอืกมาอยู่

กบัเขา เขากย็กเงนิเดอืนทั้งหมดให้เธอดูแลจดัการ แต่ถงึอย่างนั้นเขากย็งั

รู้สึกผิดที่มีข้าวของบางอย่างที่เขาไม่สามารถจัดหามาให้ตามความต้องการ

ของมนิตราได้ เพราะในตอนนั้นราคาของมนัสูงเกนิไปส�าหรบัเขา แต่เขาก็

เอ่ยปากสญัญาว่า อะไรที่มนิตราอยากได้แล้วไม่ได้ในวนันี้ วนัหน้าเขาจะหา

มาให้ ให้จงได้...

คืนนั้นชายหนุ่มรอคอยผู้ที่ตนเรียกว่าเมียอย่างเต็มปากอยู่ค่อนคืน 

แต่กไ็ม่เหน็แม้แต่เงา โทรศพัท์กต็ดิต่อไม่ได้ เขาเลยต้องตดัใจยอมเดนิทาง

กลบัไปท�าหน้าที่ของตน หน้าที่และความรบัผดิชอบ

และในคนืเดยีวกนั ขณะที่เขาก�าลงันั่งรถโดยสารจะเดนิทางกลบัไป

ปฏบิตัหิน้าที่ มนิตรากโ็ทร. มาหาพร้อมกบัเสยีงสะอื้นร�่าไห้ เธอว่าครอบครวั

ของเธอบกุมาถงึห้อง รื้อค้นท�าลายข้าวของจนมสีภาพอย่างที่วรรณสงิห์เหน็ 

บีบบังคับให้เธอกลับไปอยู่กับครอบครัว แถมยังถูกดุด่าทุบตีที่ใจง่ายยอม
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มอีะไรกบัเขาทั้งๆ ที่ยงัไม่ได้แต่งงานกนั มนิตราบอกว่าครอบครวัของเธอ

ยนืกรานเสยีงแขง็ที่จะให้เธอและเขาเลกิราจากกนั เพราะอย่างไรเสยีมารดา

ของเขากไ็ม่ยอมรบัเธออยู่แล้ว คนืนั้นเขาพูดปลอบมนิตราอยู่นาน นานจน

กระทั่งหญงิสาวเยน็ลง พร้อมกบันดัหมายว่าสปัดาห์หน้าเขาจะเดนิทางกลบั

ไปหาเธอให้ได้ 

เพยีงแค่...ขอให้รอก่อน

และเขากท็�าอย่างนั้นจรงิๆ เขาร้อนใจจนยอมทิ้งหน้าที่ความรบัผดิ-

ชอบเพื่อกลบัไปหามนิตรา แต่สิ่งที่เขาพบในห้องนอน บนเตยีงนอนของคน

ทั้งคูก่ค็อืมนิตรากบัข้อมอืบอบบางที่ถกูกรดีด้วยคตัเตอร์จนเป็นแผลยาว มี

เลอืดไหลซมึตลอดเวลา

นาทีนั้นเขายอมรับว่าตนเองตกใจมาก ตกใจที่มินตราท�าร้ายตัวเอง

แบบนั้น แต่โชคดวี่ารอยกรดีไม่ได้ลกึมาก เมื่อหมอท�าแผลเสรจ็กอ็นุญาต

ให้มนิตรากลบับ้านได้ และหลงัจากที่ทั้งคู่กลบัจากโรงพยาบาล วรรณสงิห์

กค็าดคั้นมนิตราอย่างหนกัถงึเหตุผลของการกระท�าที่ไร้สตแิบบนี้

“มิ้นอยากตาย สิงห์จะให้มิ้นอยู่ไปท�าไมคะ มิ้นรักสิงห์ รักสิงห์ 

เหลือเกิน แต่ครอบครัวของเราไม่มีใครเห็นด้วยเลย แม่สิงห์ก็เกลียดมิ้น 

ในขณะที่ครอบครวัของมิ้นกป็ระกาศว่าจะไม่มวีนัรบัสงิห์มาเป็นลกูเขยอย่าง

เดด็ขาด มิ้นคดิอะไรไม่ออกแล้ว มนัตื้อตนัไปหมด ให้มิ้นตายไปเสยียงัดกีว่า 

ให้พวกเขารูว่้ามิ้นรกัสงิห์ถงึขนาดยอมตายได้” หญงิสาวร�่าไห้ราวกบัชวีติจะ

ดับลงในวันนั้น ยิ่งท�าให้วรรณสิงห์รู้สึกผิดหนักขึ้นไปอีก เป็นเพราะเขา

มนิตราถงึได้เสยีใจอยู่แบบนี้

“มิ้น ฟังผม ผมจะไปพบครอบครวัมิ้นเอง จะไปอธบิายทุกอย่างให้

ครอบครวัมิ้นเข้าใจ ไปบอกพ่อกบัแม่มิ้นว่าผมรกัมิ้นแค่ไหน”

มนิตราส่ายหน้า น�้าตารนิ 

“ไม่ค่ะสงิห์ ไม่ สงิห์ไม่รู้ว่ามิ้นโดนอะไรมาบ้างวนัที่ครอบครวัมาพา 

กลับไป มิ้นจะไม่กลับไปที่บ้านหลังนั้นจนกว่าพ่อและแม่จะอารมณ์เย็นลง
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แล้ว” มนิตราโผเข้ามากอดรดัเขาไว้ “เราเลกิกนัเถอะนะคะ ไหนๆ เรื่องของ

เราผูใ้หญ่กไ็ม่ยนิดทีั้งสองฝ่าย มิ้นเองกเ็หนื่อย ต่อให้มิ้นรกัสงิห์มากแค่ไหน 

แต่มิ้นกท็นไม่ได้หรอกนะคะที่ครอบครวัของเราทั้งคู่ไม่ยอมรบัเรา”

“แล้วมิ้นเคยคดิไหม ว่าถ้ามิ้นเป็นอะไรไป ผมจะอยู่อย่างไร ผมจะ

อยู่อย่างไรหากไม่มมีิ้น”

“สงิห์ขา มิ้นรกัสงิห์ รกั...” มนิตราโผกอดชายคนรกัเอาไว้แน่น

คืนนั้นวรรณสิงห์ได้แต่เฝ้าปลอบประโลมมินตราด้วยร่างกายและ

หวัใจรกัที่มตี่ออกีฝ่าย 

“ผมรกัมิ้น และต่อให้ใครไม่ยอมรบัเรา ผมกจ็ะไม่ทิ้งมิ้นไปไหน เชื่อ

ผมนะ ผมจะท�าให้มิ้นมทีุกอย่างที่มิ้นต้องการ มิ้นจะไม่อายใคร”

“สิงห์ขา...” ร่างบางทอดกายกอดก่ายวรรณสิงห์ไว้แนบแน่น เลื่อน

มือลูบไล้ไปบนกล้ามเนื้อแน่นด้วยความหลงใหล ขยับตัวบดเบียดเสียดส ี

“รกัมิ้นนะคะ รกัมิ้น กอดมิ้น”

“ผมไม่มวีนัปล่อยมิ้นไปหรอก” 

“อื้อ...” 

มินตราเผลอคราง สูดหายใจเข้าลึก เมื่อร่างสูงใหญ่ขยับตัวสอด

ประสาน สะโพกแข็งแรงกระแทกกระทั้นจนร่างบางที่อยู่ใต้ร่างโยกไหวสั่น

เทิ้ม เต็มไปด้วยความเสียวกระสัน เหมือนก�าลังใช้ร่างกายปลอบประโลม

แสดงความรกัให้อกีฝ่ายได้รูว่้าความรกัของเขานั้นมนัเร่าร้อนรุนแรงเพยีงใด

แต่นั่นคอืคนืสุดท้ายที่เขาและเธอได้อยู่ในอ้อมกอดของกนัและกนั 

เมื่อเขาเดินทางกลับไปปฏิบัติหน้าที่ มินตราก็หายไป หญิงคนรักที่

คบหากนัมากว่าสามปีหายไปราวกบัไม่เคยมตีวัตน วรรณสงิห์เสยีใจจนแทบ

บ้า เขาโทษคนรอบตวั รวมถงึมารดาที่บบีจนมนิตราต้องถอดใจและหนไีป

จากเขา ทั้งๆ ที่เขากบัมนิตรารกักนัมาก มากจนวรรณสงิห์คดิว่าเขาและเธอ

สามารถตายแทนใครอกีคนได้โดยไม่ต้องคดิด้วยซ�้าไป

เขาเสยีศูนย์ ไม่เป็นผู้เป็นคนอยู่หลายปี จนกระทั่งในวนัที่บดิาจาก
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ไป เขาเหน็ความทุกข์ระทมของมารดา หลงัจากวนันั้นเขากก็ลบัมาตั้งหลกั

อกีครั้งเพยีงเพราะอยากเหน็รอยยิ้มบนใบหน้าของมารดา...ผูห้ญงิที่เลี้ยงเขา

ด้วยเลือดในอก และส�านึกได้ว่าเขาช่างอกตัญญูนักที่เห็นผู้หญิงอื่นดีกว่า

มารดาของตนเอง

ชายหนุ่มนั่งทอดอารมณ์มองผนืทะเลเบื้องหน้า ความรกั ความหลงั
หวนกลบัมาอกีหน เป็นเพราะผู้หญงิคนนั้น คนที่เขาเหน็เมื่อหลายวนัก่อน

ทั้งๆ ที่มันควรจะจบลงไปแล้ว จบไปตั้งแต่วันที่มินตราเดินจากไป 

แต่ในความรู้สกึของเขา มนัยงัค้างคา เหมอืนมคี�าถามที่ยงัต้องการค�าตอบ 

เหมอืนยงัตดิค้าง...

ตอนนี้ทกุครั้งยามที่ขบัรถ ตาคมจะไล่มองไปที่มอเตอร์ไซค์ทกุคนัที่

แล่นผ่าน ตั้งแต่วนันั้นกผ่็านมาเป็นสปัดาห์แล้ว แม้เขาจะขบัรถออกมาเวลา

เดิมเหมือนเช่นหนก่อนแต่ก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของผู้หญิงคนนั้น ขนาดไปไล่

ถามกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เขาทันเห็นสีของเสื้อกั๊กในวันนั้นแล้วก็ตามท ี

แต่กไ็ม่มมีอเตอร์ไซค์คนัไหนในวนินกึออกสกัคน

ภาพหลอนหรอื...

มนิตรา...



๒

“มนต์มากนิข้าวให้ไว พี่ต้องไปช่วยยายเกบ็ร้านอกีนะ” 
มนสชิา สทิธนินท์ ตะโกนเรยีกน้องชายที่ก�าลงันั่งวาดรปูและระบาย

สอียูห่น้าโทรทศัน์ให้มากนิข้าว ในขณะที่ตวัเองกจ็ดัเตรยีมข้าวปลาอาหารไว้

ให้น้องชายคนเดยีวเสรจ็สรรพ แต่เจ้าน้องชายตวัดกีย็งัไม่ยอมขยบัเสยีท ี

“พี่ไม่รอแล้วนะ พอพี่ไปแล้วมาลอ็กบ้านด้วย แล้วอย่าเปิดประตูให้

ใครเข้ามานะ” หญิงสาวสั่งความก่อนที่จะคว้าพวงกุญแจที่แขวนอยู่บน 

ฝาผนังแล้วปิดประตูรั้วบ้านให้แน่นหนา เดินออกจากตรอกชุมชนเล็กๆ  

หลังวัดหลวงพ่ออี๋ไปยังถนน มอเตอร์ไซค์คันเก่าจอดอยู่ตรงนั้น มันเป็น

มรดกตกทอดของครอบครัว เธอใช้มันไม่บ่อยนักเพราะสภาพที่เก่าจน 

ไม่น่าเชื่อว่าจะขบัได้ อกีอย่างเธอกข็ี่รถยงัไม่ค่อยแขง็เท่าไร แต่วนันี้ลุงสม 

มอเตอร์ไซค์รับจ้างเจ้าประจ�าเมาแอ๋ปลุกไม่ตื่น มนสิชาเลยต้องขี่รถไป 

ตลาดเอง

“กรี๊ด!” มนสชิาร้องดงัด้วยความตกใจ แค่เธอหกัแฮนด์มอเตอร์ไซค์

ขี่ออกไปบนถนนได้ไม่ไกล ก็เกิดเฉี่ยวชนกับรถอเนกประสงค์คันโตที่ขับ 
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อยู่ข้างหน้าจนมอเตอร์ไซค์ล้มเสยีหลกัไถลไปกบัพื้นถนน ขาซ้ายปวดหนบึ

ขึ้นมาทนัท ีและอกีนดิเดยีว นดิเดยีวเท่านั้นรถคนัเก่าของเธอจะไถลไปชน

กับรถเก๋งป้ายแดงที่จอดอยู่ไม่ไกล จากที่เกิดอุบัติเหตุชนกันเพียงแค่สอง

คนักอ็าจจะกลายเป็นสามคนัขึ้นมาทนัที

ผู้คนส่งเสยีงร้องด้วยความตกใจ ก่อนที่ใครต่อใครจะวิ่งมาดู 

รถคู่กรณีจอดนิ่งสนิทกะพริบไฟให้สัญญาณแก่รถคันหลัง ก่อนจะ

รีบเดินมาดูคู่กรณีที่ถูกเขาขับรถเฉี่ยวชนจนอีกฝ่ายเสียหลักล้มอยู่ตรงข้าง

ทาง นาทนีั้นเขาเบี่ยงรถหลบมอเตอร์ไซค์ที่เลี้ยวปาดมาจากไหนไม่รู้ด้านขวา

มอื โดยไม่เหน็ว่าด้านซ้ายกม็มีอเตอร์ไซค์อกีคนัแลน่อยูด่า้นท้ายของตวัรถ

เขาเช่นกนั

มนสชิาได้ยนิเสยีงปิดประตรูถ ก่อนที่จะเหน็ร่างสงูเดนิอ้อมตวัรถมา 

ร่างเขาเป็นเงาทะมนึสูงใหญ่เนื่องจากตอนนี้เป็นเวลาทุม่เศษๆ ไฟถนนสสีม้

จางที่มีมานานเป็นสิบปีก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย หญิงสาวถอดหมวกกันน็อก

ออกจากศรีษะ เพ่งมองอกีฝ่ายด้วยความกงัวล

“คุณเจบ็ตรงไหนหรอืเปล่าครบั ผม...”

แต่ทันทีที่ได้เห็นใบหน้าของคู่กรณีชัดเจน ร่างสูงใหญ่ก็ชะงักงันไป

ทนัท ีแววตาที่เคยนิ่งสนทิกลบัวาบไหว โครงหน้าสวยได้รปูรบักบัจมกูเรยีว

ขึ้นสนันดิๆ ดวงตาโตล้อมกรอบด้วยแพขนตายาวท�าให้นยัน์ตาคู่นั้นดูอ่อน

หวานราวกับตากวาง ทั้งสวยและโดดเด่น เช่นเดียวกับริมฝีปากอวบอิ่มสี

อ่อนท�าให้อดนกึถงึใครบางคนที่ไม่ได้พบกนันานกว่าสบิปีไม่ได้

“มนิตรา...” วรรณสงิห์อุทานเบา เกดิอาการใจกระตุกอกีหน 

มนสิชากะพริบตาถี่ เมื่อคู่กรณีของเธอผวาตอนที่เขาเห็นหน้าเธอ 

ก่อนที่จะเข้ามาประคองร่างเธอที่นั่งอยู่ตรงพื้นถนน...ใช่แล้ว ต้องเรียกว่า

ผวาถงึจะถูก 

‘ไม่ใช่ แต่คล้ายมาก’ 

ชายหนุม่เพ่งสายตามองหญงิสาวที่อยูต่รงหน้า ก่อนถอนใจกบัความ
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ละม้ายคล้ายกนัได้อย่างน่าเหลอืเชื่อ 

หญิงสาวส่ายศีรษะไปมา ยังรู้สึกจุกนิดๆ ที่ช่องท้องและเจ็บตรง 

ต้นขาจงึค่อยๆ ขยบัลุกโดยมคีู่กรณเีป็นคนช่วยพยุง มนสชิาหนัมองไปยงั

รถยนต์ที่เฉี่ยวชนกบัเธอทนัทเีพื่อหาร่องรอยความเสยีหาย ตอนนี้ยงัไม่รู้ว่า

ใครผิดใครถูก ส่วนตัวเธอคิดว่าตนเองนั้นถูกแน่นอน เพราะขับตรงมา

เรื่อยๆ ไม่ได้ขี่ผาดโผนโจนทะยานแต่อย่างใด แต่ถ้าคดพีลกิเป็นเธอเองที่

ผิดก็กลัวว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้อีกฝ่ายไม่ไหว ไม่ได้ชายตาไปมองไอ้แก่ 

มอเตอร์ไซค์คนัเก่าที่ล้มไปกองเป็นเศษขยะอยู่ข้างทางเลยแม้แต่น้อย 

หากต้องจ่ายจรงิ ครอบครวัของเธอต้องล�าบากแน่ๆ 

“ผมขอโทษด้วย ผมผดิเอง ผมหกัหลบมอเตอร์ไซค์ที่เลี้ยวออกมา

ทางด้านขวา” วรรณสิงห์พยุงพาคู่กรณีเข้าไปนั่งที่ริมทางเท้า ในขณะที่ 

ชาวบ้านที่มามุงดูก็เข้าไปช่วยยกมอเตอร์ไซค์คันเก่าขึ้นและเข็นมาไว้ 

ไม่ไกลจากเจ้าของ

“เป็นอะไรมากไหมหมี่” ชายสูงวัยที่เป็นชาวบ้านแถวนั้นเข้ามาถาม 

ก่อนจะตะโกนบอกให้ชาวบ้านที่ออกมาดูเหตุการณ์ช่วยกันโบกรถที่จ่อรอ 

ต่อท้ายอยู่ให้หายตดิขดั เนื่องจากถนนสายนี้ค่อนข้างเลก็ เป็นทางสองเลน

และเป็นทางวนัเวย์

“ไม่จ้ะ หมี่ไม่เป็นไร แค่ตกใจนดิหน่อย”

“คณุไปขยบัรถหลบข้างทางหน่อยได้ไหม รถมนัตดิ ส่วนใครผดิใคร

ถูกก็ค่อยเรียกประกันมาดู” ลุงคนเดิมบอก เมื่อเห็นรถราเริ่มติดเป็นแถว

ยาวต่อท้ายรถคนัที่เกดิอุบตัเิหตุ

ชายหนุม่พยกัหน้ารบัแต่โดยด ีแต่พอจะก้าวไปที่รถกม็เีสยีงชาวบ้าน

ดงัแทรกเข้ามา 

“เดี๋ยวกห็นไีปหรอก จะชนแล้วหนหีรอืไงคุณ”

วรรณสงิห์หนัไปทางกลุม่คนที่ส่งเสยีงดงัขึ้น ก่อนจะท�าสหีน้าอ่อนใจ 

“ไม่หนคีรบั ผมรบัผดิชอบเตม็ที่” เขาล้วงหยบิกระเป๋าสตางค์ออกมา
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จากกระเป๋าหลงั จบัมอืข้างหนึ่งของหญงิสาวคู่กรณขีึ้นมาแล้ววางมนัลงไป 

ท�าเอามนสชิาถงึกบัออกอาการตกใจกบัการกระท�าของอกีฝ่าย

“เป็นหลกัประกนั ว่าผมไม่คดิจะหน”ี เสยีงนุม่บอกเบา ก่อนที่เจ้าตวั

จะเดนิห่างไป

อยู่ๆ มนสชิากเ็กดิอาการพูดไม่ออก หวัใจเต้นเรว็ขึ้นมาเป็นเท่าตวั 

ใบหน้าหวานร้อนผ่าว ได้แต่มองตามอกีฝ่ายจนเขาก้าวขึ้นรถไป

รถอเนกประสงค์คันโตถูกขับเข้าไปจอดข้างทาง ในขณะหญิงสาวก็

พยายามขยบัยนืขึ้นพร้อมกบัก้มมองดไูปตามแขนขาของตนเอง แม้จะมรีอย

ถลอกแต่กไ็ม่มาก แต่ขาที่กระแทกตอนล้มลงคงมรีอยเขยีวแน่ๆ 

ช่างมันเถอะ ตอนนี้ใจเธอกลับห่วงยายมากกว่า ยายรอเธออยู่ที่

ตลาดสด เพราะหากว่าเธอไปช้า ยายกจ็ะต้องเกบ็ร้านเพยีงล�าพงั

หลังจากที่ขยับรถไปจอดที่ข้างถนนเปิดทางให้รถคันอื่นผ่านไปได้ 

วรรณสงิห์กเ็ดนิกลบัมาหาคูก่รณอีกีหน พร้อมกบัรบักระเป๋าสตางค์คนืจาก

หญงิสาวคูก่รณ ีจะเรยีกว่ารบัคงไม่ได้เพราะอกีฝ่ายแทบจะยดัใส่มอืเขาทนัที

ที่เดนิมาถงึตวั เจ้าหล่อนท�าเหมอืนกบัว่ามนัเป็นของร้อนที่พอถอืนานไปแล้ว

มอืของเธออาจจะพองเอาได้ 

“ผมอยากพาคุณไปหาหมอ จะได้เชก็ว่าเจบ็ตรงไหนหรอืเปล่า ส่วน

เรื่องค่าเสยีหายผมยนิดรีบัผดิชอบเตม็ที่” ชายหนุ่มบอกระหว่างที่ใช้สายตา

พิจารณาหญิงสาวตรงหน้าอย่างละเอียด แต่ยิ่งมองก็ยิ่งคิดถึง คิดถึงใคร

บางคนมากขึ้นทุกที

“ไม่เป็นอะไรจรงิๆ ค่ะ”

“แต่อย่างน้อยคุณควรให้หมอดูสกันดิ”

“คงต้องไปแน่ๆ ค่ะ แต่ยงัไปตอนนี้ไม่ได้” หญงิสาวมองไปที่ตวัรถ

คนัเก่าของตน มนัเก่ามาก จนหลงัจากวนันี้คงน�ามาใช้อกีไม่ได้ คงได้ขาย

ซากให้ร้านแถวนี้ไปแน่ๆ ส่วนตวัเธอไม่ได้เจบ็มากมายอะไร 

และมสีิ่งหนึ่งที่เธอห่วงมากกว่าตนเอง หรอืรถคนัเก่า
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“หนูขอบคุณคุณมากนะคะที่ไม่เอาเรื่อง และใจดีจะพาหนูไปโรง-

พยาบาล แต่หนูยงัไปไม่ได้ หนูมธีุระต้องรบีไปท�า คุณช่วยอะไรหนูหน่อย

ได้ไหมคะ คือ...หนูต้องรีบไปที่ตลาด มีคนรอหนูอยู่ คุณไปส่งหนูหน่อย 

ได้ไหมคะ” มนสิชาแทนตัวว่าหนูเพราะเห็นว่าอีกฝ่ายดูมีอายุห่างจากตน 

พอสมควร เหมอืนกบัที่เรยีกขานตนเองกบัผู้หลกัผู้ใหญ่หลายคน

“ได้ส.ิ..” วรรณสงิห์พยกัหน้ารบัค�าขอ อกีฝ่ายดจูะไม่ห่วงตวัเองเท่าไร 

แต่กลับกังวลถึงใครอีกคนมากกว่า และเขาเองก็อยากจะรู้ว่าคนที่รอหญิง

สาวคนนี้อยู่คอืใครกนั

“ลุงจ๋า หมี่ฝากเขน็รถไปจอดหน้าบ้านหน่อยได้ไหมคะ ขอไปตลาด

ก่อน”

“เออๆ เดี๋ยวดใูห้ ยงัไงเอง็กใ็ห้คณุคนนี้เขาพาไปโรงพยาบาลเสยีด้วย

นะ เผื่อล้มกระแทกอะไรข้างในมนัช�้าจะได้รกัษาทนั”

มนสิชาพยักหน้ารับ แต่ก็ไม่ได้คิดจะไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจอะไร

เลยสกันดิ หญงิสาวหนัมาสบตากบัคู่กรณ ี เขาสูง สูงมาก ตวัเธอสูงเพยีง

แค่คางของเขาเท่านั้น ส่วนเครื่องหน้าได้รูปดูหล่อเหลาคมเข้ม แนวคาง

บกึบนึเหน็ไรหนวดและเคราจางๆ จมกูโด่งขึ้นสนัรบักบัรมิฝีปากบาง ดวงตา

ดคุมรบักบัคิ้วหนาด�าเข้ม ดแูขง็กร้าวและดดุนั ตรงหางตาเขามรีอยย่นนดิๆ 

และเธอเพิ่งสังเกตว่าผมของเขาตัดสั้นเกรียนติดหนังศีรษะไม่ต่างจากทรง

นกัเรยีน

รวมถงึ...มอีะไรบางอย่างที่มนสชิาอธบิายไม่ได้ห้อมล้อมตวัตนเขาอยู่ 

“เดนิไหวไหมครบั ผมช่วยพยุง” 

“ไม่เป็นไรค่ะ” 

ร่างบางเบี่ยงตัวเล็กน้อยเมื่อเขาจะเข้ามาสัมผัสร่างกายเธออีกหน 

ท่าทางของเขาไม่คุกคาม แต่เธอจ�าสัมผัสก่อนหน้านั้นได้ ตอนที่เขาเข้ามา

พยุงตัวเธอครั้งแรก ตอนแรกมนสิชาก็คิดว่าตนเองคิดมากไปและเป็นผล

มาจากอุบัติเหตุ แต่เมื่อครู่มันกลับเกิดขึ้นอีกหน เพียงแค่ปลายนิ้วเขามา
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สัมผัส ร่างกายเธอก็เหมือนถูกไฟดูด ขนลุกชันขึ้นมาทันที หญิงสาวมอง 

อีกฝ่ายด้วยความหวั่นใจขณะที่เดินกะเผลกนิดๆ ไปที่รถ รถยนต์ราคา 

แพงมีรอยลึกขูดยาวอยู่ข้างตัวรถ มนสิชาเงยหน้ามองอีกฝ่ายด้วยแววตา

กงัวลทนัที

“รถคุณ...เป็นรอย”

“ช่างมนัเถอะ แค่ถลอกไม่เท่าไร ผมซ่อมได้ มปีระกนั” เขาช่วยพยงุ

ร่างบางให้ขึ้นไปนั่งในรถแล้วปิดประตูให้ ก่อนจะเดนิอ้อมรถไปนั่งประจ�าที่

คนขบั “บอกทางผมด้วย จะให้ไปส่งที่ไหน”

มนสชิาบอกเส้นทางแก่ชายหนุ่ม พร้อมกบัมองตราต่างๆ ที่แปะตดิ

อยู่ตรงหน้ากระจกรถ ดูๆ  แล้วเขาคงจะมยีศมตี�าแหน่งใหญ่โต นั่นไม่ใช่สิ่ง

ที่ท�าให้เธอกล้าไหว้วานเขา แต่เป็นเพราะบุคลิกของเขาที่เธอเห็น มันด ู

น่าเชื่อถอื และแววตานิ่งสงบดั่งท้องทะเลยามค�่าคนืนั่นต่างหากที่ท�าให้เธอ

กล้าไหว้วานร้องขอ ทั้งๆ ที่นี่คอืครั้งแรกที่ได้เจอกนั

ตวัตลาดปิดเงยีบ ไฟบางส่วนกถ็กูปิด ทนัททีี่รถแล่นเข้าไปเทยีบจอด 

มนสชิากย็กมอืขึ้นไหว้ขอบคุณเขาทนัท ี

“ขอบคุณมากนะคะที่มาส่ง ส่วนเรื่องอุบตัเิหตุนั่น คุณไม่ต้องกงัวล

นะคะ หนูไม่ได้เป็นอะไรมาก ส่วนรถคันนั้นมันก็เก่ามากแล้ว คงตีเป็น 

ค่าเสยีหายไม่ได้ เอ่อ...แต่หากว่าหนูเป็นฝ่ายผดิ ต้องจ่ายค่าเสยีหาย คุณ

ไปถามหาหนแูถวนั้นได้เลยนะคะ คนแถวนั้นรูจ้กัหนดู.ี..งั้นหนไูปก่อนนะคะ” 

ทนัททีี่พูดจบหญงิสาวกก็้าวลงจากรถ เพราะรู้สกึใจสั่นแปลกๆ กบัสายตา

ที่อกีฝ่ายมองเธอ

วรรณสิงห์มองตามร่างบาง นอกจากหน้าตาที่ท�าให้เขาประหลาดใจ

แล้ว ก็คงเป็นค�าพูดที่อีกฝ่ายบอกเขาเมื่อครู่ หากเป็นคนอื่น ป่านนี้คง 

เรยีกร้องค่าเสยีหายบ้างไม่มากกน้็อยเพราะเขาเป็นรถใหญ่ แต่นี่บอกไม่เอา

อะไรแถมยังใจใหญ่ บอกให้ไปถามหาได้ทุกเมื่อหากต้องจ่ายค่าเสียหาย 

วรรณสงิห์โคลงศรีษะไปมาขณะที่เผยยิ้มออกมา 
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ว่าแต่...เธอชื่ออะไร

ชายหนุ่มดับเครื่องยนต์ทันทีแล้วก้าวลงจากรถ เดินไปตามเส้นทาง

ที่หญงิสาวคู่กรณเีพิ่งเดนิไป

“ไอ้แก่พงัยบัเลยยาย นี่กห่็วงกลวัยายจะรอเลยวานให้เขามาส่งที่หน้า

ตลาด ดนีะที่หมี่ขบัมาไม่ไวเลยไม่เจบ็มาก ส่วนคุณคนที่ชน หมี่เหน็ว่ารถ

เขาก็น่าจะซ่อมแพงอยู่เลยไม่ได้เรียกร้องอะไร เพราะหมี่เองก็ไม่เจ็บอะไร

มากมาย”

คนแบบนี้ยงัมอียู่อกีหรอื...

วรรณสิงห์ยิ้มที่มุมปากยามที่ได้ยินสิ่งที่หญิงสาวที่ก�าลังก้มๆ เงยๆ 

หยิบหม้อหลายใบเรียงซ้อนต่อกันจนสูง ไม่ไกลกันนั้นก็มีหญิงชรารูปร่าง

ผอมเกรง็นั่งอยู่ แล้วเป็นหญงิชราคนนั้นที่เหลอืบมาเหน็เขา

“มาซื้ออะไรหรอืคณุ ร้านรวงเขาเกบ็กนัไปหมดแล้ว” ยายโสนตะโกน

บอกเมื่อเหน็ผู้ชายรปูร่างสงูใหญ่ หน้าตาท่าทางดมีาหยดุอยูต่รงหน้าร้านของ

นาง

มนสชิาเงยหน้าขึ้นมาจากสิ่งที่ท�าอยู่ทนัท ีพอเหน็ว่าใครคอืคนที่ยาย

ตะโกนคุยด้วยกต็้องอุทานออกมาเพราะไม่คดิว่าจะเป็นเขา 

“คุณ...” 

“ผมตามมาดู เผื่อจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง”

หญงิสาวส่งยิ้ม เป็นยิ้มที่ท�าให้คนมองใจกระตุก 

“ไม่มอีะไรค่ะ หนมูาช่วยยายเกบ็ร้าน เดี๋ยวจะมรีถตุก๊ตุก๊มารบั คณุ

กลบัไปเถอะค่ะ หนูไม่เป็นอะไรหรอก”

“อย่างน้อยกใ็ห้ผมช่วยอะไรบ้าง สกันดิกย็งัด ีเป็นการขอโทษที่ท�าให้

คุณต้องเจบ็ตวั”

ยายโสนเพ่งตามองผูช้ายตรงหน้า รูส้กึคุน้ๆ แต่นกึไม่ออกว่าเคยเจอ

ที่ไหน แล้วเสยีงโทรศพัท์มอืถอืของมนสชิากด็งัขึ้นเบี่ยงความสนใจของนาง

เสยีก่อน
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“ลุงอยู่ที่ไหนแล้ว หมี่กับยายพร้อมแล้ว” มนสิชาขมวดคิ้วขณะ

สนทนากบัอกีฝ่าย เพยีงไม่นานกว็างสายไป

“ยาย ลุงยมรับลูกค้าไปส่งที่หน้าโรงเรียนชุมพลฯ อีกครึ่งชั่วโมง 

น่าจะมารบัเราได้”

“ท�ายงัไงได้เล่า กค็งต้องนั่งรอกนัไป” ยายโสนบอกก่อนจะลุกขึ้นไป

ปิดลอ็กตู้ที่ใช้เป็นร้านขายข้าวแกง

“ให้ผมไปส่งนะครบั” ชายหนุ่มที่ยนืเงยีบๆ อยู่นานอาสาด้วยความ

เตม็ใจ ท�าให้สองยายหลานหนัมองสบตากนัทนัที

“อย่าล�าบากเลยคุณ เรามีข้าวของต้องขน เดี๋ยวจะเปื้อนรถคุณ 

เสยีเปล่าๆ”

“ไม่ล�าบากเลยครบั ให้ผมช่วยเถอะนะครบั ไม่อย่างนั้นผมไม่สบาย

ใจแน่ๆ ที่ท�าหลานสาวคุณยายเจบ็ตวั”

ยายโสนชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนพยักหน้ารับ นางเองก็เหนื่อยล้าอยาก

จะพกั ปกตหิากเกดิเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ต่อให้รถมาช้ามาสายแค่ไหนกค็ง

ต้องรอกนัไป แต่วนันี้มคีนอาสามาช่วยด้วยความเตม็ใจ เลยไม่อยากจะขดั

ศรทัธาอกีฝ่าย

“โทร. ไปบอกไอ้ยมมนัเถอะว่าเรามรีถแล้ว มนัจะได้ไม่รบี” ยายโสน

หันไปบอกหลานสาวที่ยืนอยู่ไม่ไกล ก่อนจะหันกลับมาหาชายหนุ่มหน้าตา

ดอีกีหน “รถจอดอยู่ตรงไหนเล่าคุณ”

“หน้าตลาดครบั จะต้องขนอะไรบ้างครบั ผมจะได้ยกไป”

“กม็แีค่หม้อพวกนี้แหละคุณ” ยายโสนบอก มอืที่เหี่ยวย่นตามกาล

เวลาเอื้อมไปที่บรรดาข้าวของของตน หมายใจวา่จะยกไปที่รถของผูใ้จดแีต่

กถ็ูกแย่งไป ท�าให้นางต้องเงยหน้ามองอกีฝ่ายด้วยความประหลาดใจ

“คุณยายไม่ต้องท�าหรอกครบั เดี๋ยวผมท�าเอง มาครบัยกอะไรบ้าง” 

วรรณสิงห์เดินเข้าไปยกบรรดาหม้อทั้งหลายไว้ด้วยสองมือ “คุณยายเดิน

ตามผมมาเลยครับ ผมจะพาคุณยายไปที่รถก่อน เดี๋ยวผมจะได้มาขน 
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อกีรอบ”

มนสชิามองการกระท�าของอกีฝ่ายด้วยความสนใจ ตั้งแต่เกดิเรื่องเขา

ยงัไม่ได้เดนิไปดูรถของตนเองด้วยซ�้าว่าเสยีหายขนาดไหน แต่กลบัมาดูแล

เธอ มาช่วยเธออยู่แบบนี้ หญิงสาววางหม้อหลากขนาดซ้อนกันจนหมด 

ก่อนจะดคูวามเรยีบร้อยโดยรอบอกีหน ถงึค่อยเดนิยกหม้อทั้งหลายไปที่รถ

ที่เธอเพิ่งนั่งมา

ยายโสนนั่งเกร็งอยู ่ข้างคนขับ ในขณะที่มนสิชานั่งอยู ่เบาะหลัง 

ระหว่างทางผูช้ายใจดคีนนี้กซ็กัถามชวนคยุเกี่ยวกบัร้านขายแกงของยายโสน

ด้วยความสนใจ หญงิสาวเองกน็ั่งฟังเพลนิเพราะชอบเสยีงนุม่ๆ ทุม้ต�่าของ

ชายคนนี้ ยงันกึว่าแม้วนันี้จะโชคร้ายต้องมาเจบ็ตวั แต่กโ็ชคดทีี่คูก่รณเีป็น

เขา เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านๆ มาลองมเีรื่องกบัรถใหญ่แบบนี้ หาก

ไม่มหีลกัฐานว่าเป็นฝ่ายถกูจรงิๆ รถเลก็แบบเธอกค็งถูกเรยีกค่าเสยีหายอยู่

บ้าง ไหนจะต้องไปขึ้นโรงพกัแจ้งความลงบนัทกึประจ�าวนั รวมถงึต่อกรกบั

เหล่าประกนัทั้งหลายอกี

วรรณสิงห์ยกข้าวของเดินตามเข้ามาในตรอกแคบๆ แม้บ้านคู่กรณี
ของเขาจะไม่ได้อยู่ลึก แต่เขาก็รู้สึกว่ามันดูไม่น่าปลอดภัยส�าหรับหญิงสาว

และหญิงชราเลยแม้แต่น้อย แถมบ้านช่องยังปลูกติดๆ กันจนเหลือไว้แต่

เพยีงทางเดนิเลก็ๆ เท่านั้น

“ที่วดั มาเช่าปลูกบ้าน อยู่มาหลายสบิปีแล้ว” ยายโสนเปิดประตูรั้ว

ไม้ที่กั้นเอาไว้สูงเชื้อเชญิให้ชายหนุ่มเข้าไปในบ้านเลก็ๆ ชั้นเดยีวของนาง

พอเข้ามาด้านในก็เจอกับพื้นที่โล่งเทปูนที่ฝั่งหนึ่งมีหลังคา มีเตา

ประกอบอาหาร ส่วนอกีฟากใช้ปลูกต้นไม้ในกระถาง ไม้เลื้อย และอ่างปูน

เล็กๆ ที่มีบัวปลูกอยู่ ตัวบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง สามารถเปิด 

บานเฟี้ยมเหน็ตวับ้านโล่งๆ ได้

“อยู่กันกี่คนครับ” วรรณสิงห์มองไปรอบๆ บ้านเก่าแต่สะอาดและ
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เป็นระเบียบด้วยสายตาชื่นชม ก่อนจะเห็นว่าหญิงสาวที่เดินหอบข้าวของ

ต่างๆ ตามหลงัเขามานั้นเพิ่งเดนิเข้ามาในบ้าน

ใจเขาเต้นแรงทนัททีี่ได้สบตากนั...

นานเท่าไรแล้วที่เขาไม่ได้รู้สกึแบบนี้ 

นานเท่าไรแล้วที่หวัใจไม่ได้เต้นแรงจนดงัก้องอยู่แบบนี้ 

สายตาที่เคยไร้ความรู้สึกมองตามร่างบางไป จนกระทั่งอีกฝ่ายเดิน

หายไปทางหลงับ้าน

“อยูก่นัสามคน มยีายกบัหลานอกีสองคนเท่านั้นแหละ พ่อกบัแม่หมี่

มนัถูกรถชนตายไปเมื่อสี่ห้าปีที่แล้ว”

มนสชิาเดนิออกมาอกีหน พร้อมกบัแก้วน�้าในมอื ส่งแก้วดงักล่าวให้

แก่ผู้มาเยอืน

“ผมเหน็คุณเดนิกะเผลกๆ ไปหาหมอดกีว่าไหม”

“ไม่เป็นไรจรงิๆ ค่ะ เดี๋ยวเอายานวดกน็่าจะหาย”

“แต่...” สายตาของวรรณสงิห์ไล่ไปตามเนื้อตวัของหญงิสาวตรงหนา้ 

รอยถลอก รอยเลอะที่กางเกงท�าให้คิ้วขมวดด้วยความห่วงใยและกงัวล

“ไม่เป็นอะไรจรงิๆ นะคะ” มนสชิาขยบัตวัหลบ เมื่อเหน็ว่าสายตาของ

ชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาภูมฐิานมองมาที่ใด

วรรณสงิห์ขยบัตวั หยบิกระเป๋าสตางค์ที่เหนบ็อยู่ที่กระเป๋าด้านหลงั

มาเปิดออก แล้วหยบิกระดาษแผ่นเลก็ๆ ส่งให้หญงิสาวไป 

“เบอร์โทร. ผมครบั เผื่อมอีะไรโทร. หาผมได้ตลอดเวลา และหาก

คุณไม่ว่าอะไร ผมขอเบอร์โทร. คุณไว้ด้วยได้ไหมครบั”

มนสชิาพยกัหน้าช้าๆ รูส้กึขอบคณุกบัความใสใ่จที่เขาอตุสา่ห์มต่ีอคู่

กรณอีย่างเธอ “๐๘๖-xxx-xxxx ค่ะ”

โทรศพัท์มอืถอืถูกหยบิออกมากดตวัเลขเพื่อบนัทกึไว้ทนัท ี

“คุณ...ชื่ออะไรนะครบั” เสยีงนุ่มถามเบา 

“มนสชิาค่ะ เรยีกว่าหมี่กไ็ด้ค่ะ” หญงิสาวอ้อมแอ้มตอบเสยีงเบา เมื่อ
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ถกูสายตานิ่งๆ จบัจ้องอยูแ่ทบตลอดเวลา มองนามบตัรใบเลก็ๆ ที่อยูใ่นมอื

ของตน

นาวาเอก วรรณสงิห์ ชลธพีงศ์

“หมี่...” วรรณสงิห์ทวนเหมอืนไม่เข้าใจความหมายของชื่อเล่นอกีฝ่าย

“ตอนแม่หมี่มนัท้อง แม่มนัชอบนางเอกหนงัชื่อมดัหมี่ พอมลีูกสาว

เลยให้ชื่อมดัหมี่ ส่วนหลานชายคนเลก็ชื่อน�้ามนต์” หญงิสงูวยัผูเ้ป็นเจ้าของ

บ้านอธบิายเพิ่มเมื่อขยบัลงมานั่งที่พื้น

“ผมวรรณสงิห์ครบั ผมเป็นทหารอยู่ในฐานทพันี่เอง”

“ดจูากทรงผมกเ็ดาได้ นั่งก่อนสคิณุ” ยายโสนเดนิเข้ามานั่งอยูก่ลาง

บ้าน เชื้อเชญิชายหนุม่ร่างสงูให้นั่งลงอกีคน “ว่าแต่คณุกนิข้าวเยน็หรอืยงัล่ะ 

มากินด้วยกันไหม กับข้าวก็เป็นแกงที่ท�าไปขายนั่นแหละแต่ตักแบ่งไว้ 

เป็นการขอบคุณที่อุตส่าห์มาส่ง” ยายโสนชักชวนอย่างคนมีน�้าใจ เพราะ 

อีกฝ่ายก็ดูเป็นคนดีมีน�้าใจต่อนางและหลานสาว “หรือต้องกลับไปกินข้าว

กบัครอบครวั?”

“ผม...ยงัไม่มคีรอบครวัครบั และถ้าคณุยายไม่รงัเกยีจ มื้อนี้ผมกข็อ

ฝากท้องไว้ที่นี่สกัมื้อนะครบั”

รอยยิ้มนดิๆ ผดุที่รมิฝีปากอิ่ม มนสชิาขยบัลกุออกไปเตรยีมอาหาร

ทนัที

“ยายจ๋า...” เดก็ชายตวัสูงหน้าตาดผู่านๆ ยงัรูว้า่เป็นลกูครึ่งเดนิออก

มาจากในห้องด้านใน พอเหน็คนแปลกหน้ากย็กมอืไหว้ทนัทโีดยที่ไม่ต้องให้

ใครบอกกล่าว 

วรรณสิงห์เองก็รับไหว้และพิจารณาว่าหลานชายและหลานสาวของ

ยายโสนไม่น่ามทีางที่จะเป็นพี่น้องพ่อแม่เดยีวกนัได้ มนสชิาสวยหวานแบบ

ไทยแท้ๆ ในขณะที่น�้ามนต์หน้าตาด ีจมกูโด่งเป็นสนัแบบลกูครึ่ง โดยเฉพาะ

รอยกระตรงปลายจมูก และนยัน์ตาสนี�้าตาลอ่อน

“กนิข้าวกบัยายอกีไหม” นางเอ่ยชวนหลานชายที่คงอาบน�้าแล้วเพราะ
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ประแป้งเสยีตวัหอมฉุย

“มนต์เพิ่งกนิตอนพี่หมี่ออกไป แต่มนต์กอ็ยากกนิปลาทอูกี มนต์กนิ

แต่ปลาทไูด้ไหม” น�้ามนต์เอ่ยถามก่อนจะหนัไปส่งยิ้มให้พี่สาวที่เดนิถอืถาด

ขนาดใหญ่ออกมาจากครวั

“ถ้าอยากกนิกไ็ปช่วยยกหม้อข้าวกบัจานมาส”ิ มนสชิาบอกน้องชาย 

ขณะย่อตัวจะวางถาดอาหารลงที่พื้นกลางบ้านไม่ไกลจากจุดที่วรรณสิงห ์

และยายของเธอนั่งอยู่ หญิงสาวมองมือใหญ่แต่เรียวสวยเอื้อมมาช่วยจับ

พยุงถาดใส่อาหารอกีแรงก่อนจะวางมนัลงบนพื้นบ้าน 

“คุณวรรณสงิห์จะรบัข้าวหรอืผดัหมี่คะ วนันี้ยายท�าผดัหมี่ด้วย” 

มนสชิาเอ่ยถามขณะที่ก�าลงัใช้ทพัพคีดข้าวออกจากหม้อ

“เรยีกสงิห์เฉยๆ เถอะครบั ผมชอบผดัหมี่ครบั ขอผดัหมี่ก่อนกไ็ด้

ครบั”

หญิงสาวใจเต้นแรงทันที เมื่อสัมผัสได้ว่าวรรณสิงห์เน้นค�าว่า ‘หมี่’ 

เกนิความจ�าเป็น

“มนต์เอาผดัหมี่ด้วยนะพี่หมี่” น้องชายส่งเสยีงเจื้อยแจ้วขึ้นมาอย่าง

ทะลุกลางปล้องท�าเอามนสชิาอดส่งสายตาไปตกัเตอืนไม่ได้

“ไม่พดูแทรกนะมนต์ พดูแทรกแบบนี้ไม่น่ารกั มนต์ต้องรอให้พี่ถาม

เสยีก่อน”

“ครบั” น�้ามนต์ขยบัเข้าไปหาผู้เป็นยายทนัททีี่ถูกพี่สาวดุเอา

วรรณสิงห์ยิ้ม เป็นยิ้มชอบใจ เขาเดาว่าน�้ามนต์อายุน่าจะประมาณ 

สิบสี่หรือสิบห้า แต่เพราะความเป็นลูกครึ่งเลยท�าให้ร่างกายดูสูงกว่าปกต ิ

ท่าทางการพดูจาแบบเดก็ที่เหมอืนความคดิอ่านโตไม่เท่ากบัร่างกายนั้นกพ็อ

จะเดาได้รางๆ ว่าน่าจะเป็นเพราะอะไร ส่วนมนสชิาอายนุ่าจะอยูใ่นช่วงยี่สบิ

ต้นๆ แต่วางตวัเป็นผู้ใหญ่จนเกนิเหตุ 

ซึ่งแตกต่างจากใครบางคนเหลอืเกนิ...



30  l  เ ง า รั ก อ� า พ ร า ง ใ จ

ชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ลดกล้องส่องทางไกลลง ระหว่างยืนมองคลื่น
ทะเลที่พลิ้วตามกระแสลมยามที่เรือแล่นผ่านคลื่นสีขาว เรือล�าใหญ่ไม่มี 

ไหวเอนขณะแล่นแหวกคลื่นกลางทะเลเพื่อมุง่หน้าสูอ่่าวสตัหบี ใจของวรรณ-

สงิห์ล่องลอยออกไปไกลยามที่ได้มองท้องฟ้ากว้างไกลที่มผีนืมหาสมทุรกว้าง

ใหญ่สุดลูกหูลูกตา 

หลังจากวันนั้น วันที่เกิดอุบัติเหตุ และท�าให้วรรณสิงห์ได้พบกับ 

มนสชิา เรอืหลวงซึ่งมชีายหนุ่มเป็นผู้บงัคบัการเรอืได้รบัค�าสั่งให้ไปเข้าร่วม

สวนสนามทางเรอื ณ เกาะเจจู สาธารณรฐัเกาหล ีและฝึกผสม ACMEX 

20xx ณ เมอืงจ้านเจยีง สาธารณรฐัประชาชนจนี อนัเป็นการแสดงออกถงึ

ศกัยภาพและความพร้อมของกองทพัเรอื ซึ่งก่อให้เกดิประโยชน์แก่ก�าลงัพล

ที่เข้าร่วมการฝึกเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

กบักองทพัเรอืของมติรประเทศ ด�ารงความสมัพนัธ์อนัดต่ีอกนัในการปฏบิตัิ

งานร่วมในอนาคต เป็นเวลาเกอืบสองสปัดาห์ 

มเีพยีงการสนทนาผ่านระบบสื่อสารให้ได้ยนิเพยีงเสยีงเท่านั้นระหว่าง

มนสชิากบัวรรณสงิห์ และนั่นท�าให้ใจของชายหนุ่มยิ่งร�่าร้อง อยากพบหน้า

อกีฝ่ายมากขึ้นไปอกีหลายเท่าตวั 

ภาพจ�าในสมองย�้าลึก เพราะเพียงแค่หลับตาเขาก็เห็นใบหน้าของ 

เดก็สาวคนนั้นซ้อนทบัไปมากบัอกีหนึ่งใบหน้าในความทรงจ�า 

อยากเหน็หน้า...

เรอืแล่นเข้าจอดเทยีบท่าที่ท่าเรอืแหลมเทยีนช่วงบ่ายวนัศุกร์ ทั้งๆ ที่
ใจอยากจะโผนออกไปในทันที แต่วรรณสิงห์ก็รั้งใจรีรออยู ่จนกระทั่ง 

ได้เวลาที่เหมาะสม เขารออยูน่าน นานจนกระทั่งรูส้กึตื่นเต้นแปลกๆ ยามที่

ขบัรถเข้าไปจอดที่หน้าตลาด วนันี้เขายงัอยูใ่นเครื่องแบบเตม็ยศ ดงันั้นเมื่อ

ไปถึงตัวตลาดจึงได้ถอดเสื้อเครื่องแบบตัวนอกออก ก่อนจะหยิบเสื้อคลุม

สีน�้าเงินเข้มมาสวมแทน แล้วเดินมุ่งเข้าไปในตัวตลาดสดที่มีน�้าเจิ่งนองขัง



น า ค า ลั ย  l  31

อยู่เป็นช่วงๆ 

“สวสัดคีรบั”

เคร้ง!

เสียงหม้อที่หล่นกระทบพื้นท�าให้ยายโสนต้องถอนใจเบา หันมอง

หลานสาวที่ก�าลังก้มหน้าก้มตาใช้น�้าล้างท�าความสะอาดหม้อที่เพิ่งท�าหล่น

ลงพื้นเมื่อครู่ใหม่อีกหน ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมารับไหว้นายทหารชายหนุ่มที่

ยนือยู่เบื้องหน้า 

คนนี้สนิะที่ท�าให้หลานสาวของนางใจลอยอยู่เป็นสปัดาห์

“ไปไงมาไงเล่าคุณ”

“เพิ่งกลบัจากไปราชการต่างประเทศมาครบั เรอืเพิ่งจอด เลยว่าจะ

ออกมาหาอะไรกนิ แต่ร้านรวงกปิ็ดหมดแล้ว” แม้จะสนทนากบัยายโสน แต่

สายตาของวรรณสงิห์กลบัเหลอืบมองไปยงัคนที่ผลุบโผล่อยู่ไม่ไกล

“แล้วที่เรอืเขาไม่มเีลี้ยงหรอืไง” ยายโสนยิ้มอย่างรู้ทนั หญงิชรารู้จกั

นายทหารพลาธกิารอยูห่ลายคน รูว่้าในเรอืเขาจดัการเรื่องอาหารอย่างไรกนั

บ้าง

“มคีรบั แต่อยากเปลี่ยนรสมอืบ้าง”

ระหว่างที่มอืท�างาน สายตาของมนสชิากเ็หลอืบมองผูท้ี่ก�าลงัสนทนา

กบัยายด้วยใจระทกึ หลงัจากวนัที่เกดิอบุตัเิหต ุเธอกไ็ม่ได้พบกบัเขาอกี ถงึ

เขาจะโทร. มาสอบถามอาการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุรถล้ม แต่กเ็ป็นการพดูจา

กนัสั้นๆ เพยีงครั้งสองครั้งเท่านั้น เพราะฉะนั้นเลยอดตื่นเต้น ใจเต้นแรง

ไม่ได้ เมื่อได้เหน็เขาอกีครั้งในวนันี้

ว่าแต่เขามาท�าไม แล้วท�าไมเธอต้องตื่นเต้นดใีจที่เหน็เขากนั 

หญิงสาวถามตนเอง ระหว่างนั้นก็ท�างานของตนเองไป หูก็คอย 

เงี่ยฟังการสนทนาของวรรณสงิห์กบัยายโสนไปพร้อมๆ กนั

“ไปกนิข้าวที่บ้านไหมคณุ วนันี้กบัข้าวเหลอืเยอะ เดี๋ยวจะไดต้กัแบ่ง

เอากลบัไปกนิที่บ้านด้วย” ยายโสนชกัชวน 
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“ครบั” วรรณสงิห์ตอบรบัแทบจะทนัท ีท�าเอาคนชวนถงึกบัยิ้มออก

มา “ให้ผมช่วยยกอะไรไหมครบั”

“รอรถก่อน เดี๋ยวคงมา” 

ยายโสนพดูจบ รถตุก๊ตุก๊ที่เคยรบัจ้างกนัมานานกแ็ล่นถอยหลงัเข้ามา

ในตลาด เสยีงของเครื่องยนต์อนัเป็นเอกลกัษณ์ดงัก้องไปทั่ว

คนขับรถลงมาท�าหน้าที่ของตนทันทีโดยไม่ต้องบอก เพียงไม่นาน

หม้อใส่แกงหลายใบทั้งที่ยังมีแกงเหลืออยู่ ทั้งที่หมดแล้ว และถูกล้าง

ท�าความสะอาดแล้วกถ็ูกขนขึ้นไปวางเรยีงอยู่บนรถ

“หมี่อย่าลมืเอาแกงที่ตกัไว้ให้ยมไปล่ะ”

“จ้ะยาย” หญิงสาวตอบรับ พร้อมกับเดินไปหยิบถุงหิ้วสีขาวขุ่นที่มี

แกงหลายถุงอยู่ข้างในให้คนขบัรถตุ๊กตุ๊กไป

“มา ขึ้นรถมาเลยยาย...” ยมคนขบัรถตะโกนบอก ในขณะที่ตนเอง

กระโดดขึ้นไปนั่งอยู่บนรถเรยีบร้อย

“คณุยายกบัหมี่ไปกบัผมดกีว่าไหมครบั” วรรณสงิห์เสนอเมื่อเหน็วา่

ข้าวของบนรถกแ็น่นแล้ว หากยายโสนและมนสชิาขึ้นไปนั่งอกีคงอดึอดัน่าดู

“ไม่เป็นไรหรอก นั่งอยู่ทุกวันชินแล้ว คุณก็ขับรถตามไปละกันนะ” 

ยายโสนเดนิไปที่รถตุ๊กตุ๊กโดยมมีนสชิายนืรอท่าอยู่ก่อน “หมี่ไปกบัคุณเขา

กไ็ด้ วนันี้ข้าวของมนัเยอะ” ยายโสนบอกเมื่อขึ้นไปนั่งแล้ว หญงิชราหนัมา

ยิ้มให้วรรณสงิห์ “ฝากหมี่มนัไปด้วยคนนะคุณ รถแน่นแล้ว”

มนสชิากะพรบิตาถี่ด้วยความแปลกใจ ยิ่งเหน็รอยยิ้มจากผู้เป็นยาย

กท็�าให้แก้มสาวเปลี่ยนสี

“ไปเถอะยม ขบัรถกอ็ย่าให้เรว็มากนะ คนแก่ใจไม่ด”ี

รถตุก๊ตุก๊เคลื่อนออกไป ในขณะที่มนสชิารูส้กึว่าตนเองท�าอะไรไม่ถูก

ไปชั่วขณะ แต่ในที่สุดก็หันมายกมือไหว้ชายหนุ่มที่ยืนนิ่งจ้องมองเธอ 

อยู่ก่อน
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“รถผมจอดอยู่ที่เดมิ” เสยีงนุ่มบอกเบา ระหว่างยนืรอให้หญงิสาว
ร่างบางเดนิเข้ามาหา “ผมไปราชการต่างประเทศมา เรอืเพิ่งเข้า”

“ค่ะ...” หญงิสาวพยกัหน้ารบัอย่างเขนิๆ อดรู้สกึแปลกๆ ไม่ได้เมื่อ

รูส้กึเหมอืนกบัว่าเขาก�าลงับอกเธอกลายๆ ว่าหายไปไหนมา “ไปไหนมาคะ”

“จนีกบัเกาหลคีรบั”

ดวงตาคูส่วยเป็นประกาย อดรูส้กึอจิฉาอกีฝ่ายไม่ได้เพราะเธอไม่เคย

ไปไหนเลยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

“ไกลเลยนะคะ แล้วตอนที่คุณโทร. มานั่นอยู่ต่างประเทศหรอืคะ”

“ครบั เลยไม่สะดวกจะคยุเท่าไร อกีอย่างตอนนี้ที่นั่นหนาวครบั หมิะ

ตก ไปถงึกม็ดื เลยหาโทรศพัท์ที่จะโทร. กลบัไม่ได้ หนนี้ผมไม่ได้ซื้อซมิไป

เพราะเหน็ว่าไม่ค่อยมโีอกาสได้ใช้งาน” วรรณสงิห์เล่าขณะที่เดนิกลบัไปยงั

รถของตนเอง เดนิช้าๆ ไม่เร่งรบี

“ค่ะ บ้านเมอืงเขาสวยไหมคะ หมี่ไม่เคยไป รวมถงึไม่เคยเหน็หมิะ

ด้วย”



34  l  เ ง า รั ก อ� า พ ร า ง ใ จ

“บ้านเมอืงเขาสวยครบั เป็นระเบยีบ ส่วนหมิะมนัเหมอืนปยุนุ่นตอน

ที่ลอ่งลอยอยูใ่นอากาศ แต่พอตกมากองที่พื้นแล้วกไ็มไ่ดต่้างจากน�้าแขง็ไส

หรอกครบั เรอืของผมไปเทยีบท่าอยู่คนืหนึ่งก่อนจะไปลอยล�าอยู่กลางอ่าว

เกอืบอาทติย์ เลยไม่ได้เที่ยวชมอะไรเท่าไหร่”

“ไม่เบื่อแย่หรอืคะแบบนั้น”

“ไม่ครบั ชนิกนัแล้ว กจิกรรมบนเรอืมเียอะไป”

“นกึภาพไม่ออกเลยค่ะ ว่าจะท�าอะไรกนับ้าง...ขอบคุณค่ะ” มนสชิา

บอกเบาๆ เมื่อวรรณสงิห์เดนิมาเปิดประตรูถให้ หญงิสาวก้าวขึ้นไปนั่งในรถ

เขาถงึปิดประตู แล้วเดนิอ้อมไปประจ�าที่คนขบัรถ

“บนเรือตอนนี้สบายกว่าเมื่อก่อนมากครับ ยิ่งตอนนี้มีการติดตั้ง

อนิเทอร์เนต็ผ่านดาวเทยีมให้เรอืที่ออกทะเลไว้ส�าหรบัตดิต่อสื่อสารกบัส่วน

บญัชาการบนฝ่ัง ลกูเรอืกไ็ม่ค่อยเบื่อกนั เรากด็หูนงัฟังเพลงกนัไปเรื่อย แต่

ถ้าเป็นสมัยก่อนก็อาศัยอ่านหนังสือเอาครับ บางคนอ่านล่องไพรจบทั้งชุด

เลยกม็ตีอนที่เรอืออก ส่วนตอนเยน็ๆ เรากม็เีล่นกฬีา ออกก�าลงักนัแถวๆ 

ท้ายเรอื ดกึๆ กม็ตีกหมกึ ตกปลาไปตามประสา”

“แต่กน็่าเบื่อใช่ไหมคะ อยู่แต่บนเรอืที่มพีื้นที่จ�ากดัแบบนั้น”

“กม็บี้างครบั แต่นานๆ ไปกจ็ะชนิ”

มนสิชาพยักหน้ารับ “เมื่อครู่หมี่เห็นว่ารอยที่ชนครั้งนั้นหายไปแล้ว 

เอารถไปซ่อมแล้วหรอืคะ แล้วแพงมากไหมคะ”

“ผมเอารถเข้าอู่ซ่อมตอนเรอืออกครบั กลบัมากเ็สรจ็พอด ีส่วนเรื่อง

ค่าใช้จ่ายบรษิทัประกนัจดัการครบั ผมไม่ได้เสยีอะไรสกับาท”

“อ๋อ ค่ะ...” มนสชิาตอบรบัก่อนจะนั่งไปในรถเงยีบๆ เพราะไม่รู้จะ

พูดอะไรอกีด ีจนกระทั่งรถแล่นเข้าไปจอดเทยีบถนนหน้าบ้าน หญงิสาวจงึ

รีบเปิดประตูลงจากรถ แต่ก็รั้งรอเจ้าของรถที่พอก้าวลงจากรถแล้วก็ไป 

เปิดประตูรถด้านหลังค้นหาอะไรยุกยิกอยู่ในรถ หลังจากปิดประตูรถและ

เดินเข้ามาใกล้ๆ มนสิชาถึงเห็นถุงหลายใบที่อยู่ในมือของเขา แต่ก็ไม่ได้
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ไต่ถามอะไรแม้จะสงสยัอยู่ในใจกต็ามที

“อ้าว มาแล้วหรอืหมี่ ลุงยกของเข้าไปหมดแล้ว ขอบใจส�าหรบัแกง

นะ” ยมเหลอืบตามองชายหนุม่ที่ยนือยูเ่บื้องหลงัของมนสชิาด้วยความสนใจ

แต่ไม่พูดอะไร เดนิไปมองรถคนัใหญ่ที่จอดอยู่ข้างๆ ตุ๊กตุ๊กคนัเก่งของแก

“เขามองผมแปลกๆ” วรรณสงิห์เปรยออกมาเบาๆ เมื่อยมเดนิผ่าน

ไปแล้ว

“แกคงแปลกใจน่ะค่ะ ปกตไิม่ค่อยมใีครมาบ้านนี้” หญงิสาวเดนิน�า

เข้าไปในบ้าน พร้อมหยบิจบัข้าวของที่ยมยกมาวางไว้ให้เข้าที่เข้าทาง

วรรณสงิห์เดนิเข้าไปหายายโสนที่นั่งอยูก่ลางบ้าน มนี�้ามนต์นอนหนนุ

ตกัอยู่ เขาเลื่อนส่งถุงที่ถอือยู่ในมอืให้หญงิชราแทบจะทนัท ี

“ของฝากครบั เหน็แล้วนกึถงึเลยซื้อมาฝาก”

“ซื้ออะไรมามากมาย สิ้นเปลอืงเปล่าๆ วนัหลงัไม่ต้องนะคุณ” 

“เหน็แล้วนกึถงึครบั ถุงนี้ของคณุยายเป็นโสมตากแห้งครบั ไว้ใส่ใน

น�้าอุ่นๆ ดื่มแก้กระหาย ส่วนถุงนี้เป็นขนมผมซื้อมาฝากน�้ามนต์ และถุงนี้

ของหมี่ครบั”

หญิงสาวที่ก�าลังค้อมตัวเดินผ่านไปเตรียมอาหารที่ห้องครัวชะงักไป

นดิ เมื่อได้ยนิว่าในบรรดาถงุเหล่านั้นมขีองฝากของเธอด้วย มนสชิาเหลอืบ

ตามองวรรณสิงห์เพียงนิดก่อนจะเดินเข้าไปในห้องครัวพร้อมรอยยิ้มนิดๆ 

ที่มุมปาก

ยายโสนมองถุงที่มขีนาดใหญ่กว่าถุงไหนๆ ที่ถกูระบวุ่าเป็นของหลาน

สาวก่อนจะยิ้มรับ แล้วรับถุงทั้งหมดไว้ ลองมาอีหรอบนี้ก็ไม่พ้นคงติดใจ

หลานสาวนาง แม้ตาจะเริ่มฝ้าฟางไปตามกาลเวลาแต่ก็เที่ยงตรงยามที่ใช้

พิจารณาชายหนุ่มตรงหน้ามากขึ้นเป็นพิเศษ หน้าตาดี พูดจาก็มีสัมมา-

คารวะ แม้จะอายุมากกว่าหลานสาวไปสกัหน่อย แต่กด็ูภูมฐิาน น่าเชื่อถอื

อยู่ไม่น้อย หากมาชอบพอหลานสาวของนางจริง อนาคตของมนสิชาก็คง 

ไม่ล�าบาก แต่สุดท้ายกค็งแล้วแต่หลานสาว ถ้ามนสชิาว่าดนีางกว็่าดี



36  l  เ ง า รั ก อ� า พ ร า ง ใ จ

น�้ามนต์ขยับลุกขึ้นมาด้วยความสนใจเมื่อเห็นว่าหนึ่งในถุงที่กองอยู่

ตรงพื้นมีชื่อของตนไปเกี่ยวข้องด้วย เมื่อยายโสนยื่นถุงมาให้ เด็กชายก ็

เปิดออกดูด้วยความกระตอืรอืร้น ท่าทางไม่ต่างจากเดก็เลก็ๆ 

“ยาย ยายจ๋า มนต์กนิ กนิอนันี้นะ” น�้ามนต์หยบิขนมขึ้นมาให้เหน็

“ขอบคุณคุณสงิห์เขาเสยีก่อนส ิยายสอนไม่จ�า” หญงิชราเอามอืลูบ

หน้าลบูหลงัเดก็ชายหน้าตาด ี“น�้ามนต์มนัโตแต่ตวัน่ะคณุ แต่ความคดิความ

อ่านมนัยงัเป็นเดก็”

“ครับ” ชายหนุ่มพยักหน้าเข้าใจทันทีโดยไม่ต้องให้หญิงชราอธิบาย

เพิ่ม เพราะเขากส็งัเกตเหน็ตั้งแต่ครั้งแรกที่มาบ้านนี้แล้ว 

“ขอบคุณมากนะคุณ วนัหลงัจะมาบ้านนี้ไม่ต้องมขีองฝากหรอก”

วรรณสงิห์ยิ้ม เป็นอนัเข้าใจกนัว่ายายโสนอนญุาตให้เขามาที่บ้านหลงั

นี้ได้

“ขอบพระคุณครบัที่ต้อนรบัผม แล้วหากผมจะขอมาฝากท้องไว้ที่นี่

ทุกเยน็ จะเป็นการรบกวนคุณยายมากไปไหมครบั”

ยายโสนยิ้ม ปรายตาไปมองหลานสาวที่ก�าลงัยกถาดใส่กบัข้าวกบัปลา

มาวางที่พื้นบ้านเหมอืนเช่นทุกวนั 

“กถ็้าคุณไม่เบื่อกบัข้าวพื้นๆ กม็าเถอะ จะบอกหมี่มนัให้เตรยีมเผื่อ

ไว้ให้”

“มนต์ กนิข้าวก่อนส”ิ มนสชิาที่เดนิเข้ามานั่งข้างๆ น้องชายดงึถงุขนม

ออกจากมอืน้อง ท�าให้น�้ามนต์ไม่พอใจหนัไปเขย่าแขนยาย เหมอืนก�าลงัขอ

ความช่วยเหลอืทนัที

“กนิข้าวก่อน กนิข้าวแล้วค่อยกนิขนม” ยายโสนปลอบหลานชาย 

ในขณะที่มนสิชายื่นส่งจานข้าวให้น้องชาย รวมถึงคดข้าวใส่จานให้

ยายและวรรณสิงห์ ก่อนจะคดให้ตนเป็นคนสุดท้าย แล้วขยับนั่งล้อมวง 

กินข้าวรวมกัน ระหว่างนั้นวรรณสิงห์ก็ชวนยายโสนคุยนั่นคุยนี่ไปเรื่อยๆ 

รวมถงึเลา่เรื่องที่เพิ่งไปต่างประเทศให้ทกุคนฟัง ดเูหมอืนเขาให้ความสนใจ
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กบัทุกคน 

แต่มนสชิารู้สกึมากกว่านั้น 

หญิงสาวเอ่ยปากขอบคุณทุกครั้งยามที่ชายหนุ่มซึ่งนั่งอยู่ข้างๆ ตัก

กับข้าวให้เธอโดยที่ไม่ได้ร้องขอ ใบหน้าสวยเห่อร้อนขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ 

เหมอืนรู้ความนยัที่เขาปฏบิตัติ่อเธอ

หลงัจากกนิข้าวแล้วชายหนุม่นั่งเล่นนั่งคุยที่บ้านของยายโสนอยูน่าน 

จนเหน็ว่าเวลาล่วงเลยมาพอสมควร ถงึได้กล่าวขอตวักลบั

“ไปส่งคณุสงิห์เขาหน่อยสหิมี่เอ๊ย ยายจะไปอาบน�้า ถ้ายงัไงกปิ็ดบ้าน

ปิดช่องเลยนะ” หญงิชราสะกดิหลานชายให้ลุกเดนิเข้าห้องไปพร้อมกนั 

วรรณสงิห์ยงันั่งอยูท่ี่เดมิ หลงัจากที่ยายโสนกบัหลานชายเดนิเข้าห้อง

ไปแล้ว มนสชิาเหลอืบตามองอกีฝ่าย นกึประหลาดใจว่าเขาบอกว่าจะกลบั 

แต่ตอนนี้กลบันั่งเฉยเสยีอย่างนั้น

“ไม่เปิดถุงออกดูหน่อยหรอืครบั ผมอยากรู้ว่าหมี่ชอบมนัหรอืเปล่า” 

ชายหนุ่มขยับตัวเอื้อมมือออกไปหยิบถุงใบใหญ่ใบเดียวที่ยังวางอยู่บนพื้น

มาส่งให้ตรงหน้าหญงิสาว

มนสิชารับมันมาและเปิดออกดู ใจจริงก็อยากจะรู้ว่าในถุงมีอะไร

ตั้งแต่ตอนที่เขายื่นส่งให้ยายโสนแล้วแต่ก็สงวนท่าทีไว้ แต่พอเห็นสิ่งที่อยู่

ในนั้นแล้วกต็้องท�าตาโต เมื่อเหน็ว่ามนัเป็นกระเป๋าหนงัยี่ห้อดงั ถงึแม้เธอ

จะไม่ได้ตามแฟชั่น หรือไม่ได้ไปเรียนหนังสือมีสังคมแบบคนรุ่นเดียวกัน 

แต่เธอก็เคยเห็นว่ามีดาราหลายคนใช้กระเป๋ายี่ห้อนี้เวลาที่ออกสื่อโทรทัศน์ 

แม้จะเป็นคนละแบบกนักต็ามท ี

“เอ่อ...คอื...” 

มนัสวย หญงิสาวแตะมนัเบาๆ กลิ่นหนงัแท้เป็นเช่นไรวนันี้เธอกเ็พิ่ง

จะรู้ 

“ชอบไหมครบั ผมเหน็แล้วนกึถงึหมี่”

“เอ่อ...คอื” มนสชิาเงยหน้ามองวรรณสงิห์ด้วยความเกรงใจ “มนัแพง
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มากไหมคะ”

“ไม่เท่าไรครบั ว่าแต่หมี่ชอบไหมครบั” วรรณสงิห์ถามซ�้า

“คอื หมี่คงรบัไว้ไม่ได้ค่ะ เราเองกเ็พิ่งเจอกนัแค่ครั้งสองครั้ง แต่คณุ

กลับซื้อของมีราคามาให้ หมี่ว่ามันมากเกินไป” หญิงสาวเลื่อนถุงส่งคืน 

อกีฝ่ายทนัท ีถ้าเป็นขนมนมเนยแบบของน�้ามนต์เธอยงัรบัไว้ได้ “หมี่รบัไว้

ไม่ได้หรอกค่ะ”

วรรณสงิห์ถอนใจก่อนขยบัยนืขึ้น สหีน้าและแววตานิ่งเฉย 

“ผมกลบัก่อนนะครบั”

ร่างบางลุกตามอกีฝ่ายไปด้วยความร้อนใจทนัท ีเมื่อเหน็เขาหมุนตวั

เดนิจากไปง่ายๆ แบบนั้น 

“คุณสงิห์คะ”

วรรณสิงห์หยุดเดิน สีหน้าดูนิ่งเฉย ยามที่มนสิชารั้งเขาไว้ด้วยการ

ก้าวไปยนือยู่ตรงหน้า ขวางบานประตูเอาไว้ด้วยร่างบอบบางของตนเอง

“ถ้าหมี่ไม่เอาก็โยนทิ้งไปเถอะครับ ผมไม่รับคืน” เขาบอกพร้อม 

ถอนใจเบาๆ 

“คุณสงิห์คะ ไม่ใช่ว่าหมี่จะไม่ชอบ แต่ราคาของมนั...”

“ราคา...ค่าของมันอยู่ที่ว่าหมี่จะชอบมันไหม ถ้าหมี่ชอบมัน มันก็มี

ค่ามรีาคาส�าหรบัผม แต่หากว่าหมี่ไม่ชอบ ของสิ่งนั้นกไ็ม่มคี่าอะไรกบัผม”

“คุณสิงห์” มนสิชาเบิกตามองอีกฝ่ายอย่างร้อนใจ “คุณท�าแบบนี้ 

หมี่ล�าบากใจนะคะ”

“หมี่มคีนรกัแล้วหรอืครบั ถงึรบัของจากผมไม่ได้”

หญงิสาวส่ายหน้าไว สหีน้าล�าบากใจมากขึ้นไปอกี รูส้กึเหมอืนก�าลงั

ถูกบบีคั้นให้รบัของจากอกีฝ่าย 

“ไม่ใช่แบบนั้นค่ะ หมี่ยงัไม่มคีนรกั แต่คณุสงิห์ต้องเข้าใจนะคะว่าหมี่

รบัไม่ได้จรงิๆ ราคาของมนัสงูเกนิไป หากเป็นขนมของกนิอย่างของน�้ามนต์

กว็่าไปอย่าง”
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“หมี่ครบั ผมเหน็มนัแล้วนกึถงึหมี่กเ็ท่านั้น อกีอย่าง พูดกนัตรงๆ 

เลยกไ็ด้ครบัว่าผมสนใจหมี่ ผมเองกอ็ายพุอสมควรแล้วจะมาอ้อมค้อม จะ

ให้ค่อยๆ มาตะล่อมแบบหนุ่มๆ คงไม่ไหว ผมรู้สึกอย่างไรก็อยากจะ

แสดงออกไปแบบนั้น ถ้าหมี่ไม่รับ ผมก็เข้าใจได้ และต่อจากนี้ไปผมจะ 

ไม่มากวนใจ และจะไม่...”

“เข้าใจแล้วค่ะ...” หญงิสาวพูดแทรกขึ้นมาทนัทกี่อนที่อกีฝ่ายจะพูด

จนจบประโยค แววตาวาบไหวยามที่ได้ยนิว่าอกีฝ่ายจะไม่มากวนใจเธออกี 

เธอเองกใ็จง่าย เพราะตั้งแต่วนันั้น...วนัที่ได้พบกนั เธอกค็ดิถงึเขา

แทบจะทุกวนิาท ี

“หมี่จะรบัมนัไว้...” 

วรรณสงิห์กระตกุยิ้ม ใช้ปลายนิ้วเรยีวยกขึ้นมาแตะเชยคางเลก็ๆ นั่น

ให้เงยหน้าขึ้นมาสบตากับเขา ก่อนที่ตาคมซึ่งล้อมกรอบด้วยขนตาหนา 

ไม่ต่างจากผู้หญงิจะไล่มองใบหน้าหวานไปทลีะส่วน 

มแีค่ความคล้าย...แต่ไม่มสี่วนไหนเลยที่เหมอืนกนั 

ชายหนุม่ไล่สายตาลงมาจนกระทั่งถงึรมิฝีปากอิ่มสชีมพรูะเรื่อ พร้อม

กับใช้นิ้วโป้งปัดลูบผ่านมันไปเบาๆ เบาราวกับสัมผัสของสายลม ก่อนจะ

ยกนิ้วนั้นขึ้นมาสมัผสัรมิฝีปากของตนเองช้าๆ ให้ทกุอย่างอยูใ่นสายตาของ

มนสชิา จนแก้มนวลของหญงิสาวเปลี่ยนสใีห้เหน็ทนัตา 

“ขอบคณุครบั ขอบคณุที่รบัมนัไว้ พรุง่นี้ผมจะมาหาใหม่” เขาพดูเบา

ราวกบักระซบิ ใจนกึอยากจะลองก้มไปสมัผสักบัรมิฝีปากอวบอิ่มที่ก�าลงัล่อ

ตาลอ่ใจนั่นจรงิๆ แต่กก็ลวัว่าจะบุม่บ่ามไป เลยตดัใจเบี่ยงตวัเบยีดร่างบาง 

เดนิออกจากบ้านหลงัเลก็ในตรอกแคบๆ ไปในทนัที

แต่มนสชิายงัยนือยูต่รงที่เดมิ นี่เป็นครั้งแรกที่เธอใกล้ชดิกบัผู้ชายที่

ไม่ใช่ญาตขินาดนี้ หญงิสาวเม้มปาก แม้ปลายนิ้วนั้นจะปัดผ่านไปเบาๆ แต่

เหมอืนรอยสมัผสันั้นยงัคงอยู ่หญงิสาวยกมอืขึ้นมาวางที่หน้าอก พร้อมกบั

หมุนตวัมองไปยงัจุดที่วรรณสงิห์เดนิหายไป หวัใจเธอยงัเต้นแรงราวกบัไป



40  l  เ ง า รั ก อ� า พ ร า ง ใ จ

วิ่งมาเป็นสบิกโิล และมนักเ็ป็นเช่นนี้ทกุครั้งตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้สบตากนั กบั

ผู้ชายคนอื่นอาการแบบนี้มนัไม่เคยเกดิ 

หรอืว่าอาการแบบนี้ มนัจะเรยีกว่า...ความรกั

หญงิสาวยงัยนืยิ้มอยู่ที่เดมิ และอกีนานทเีดยีวกว่าที่มนสชิาจะขยบั

ตวัและมสีตพิอที่จะไปท�าอะไรอย่างอื่นได้

กระเป๋าใบสวยถกูน�ามาวางไว้ที่ข้างหวันอน นี่คงเป็นของชิ้นเดยีวที่มี

ราคาที่สดุในห้องนี้ หรอือาจจะในบ้านหลงันี้ด้วยซ�้าไป มนสชิาขยบัพลกิตวั

บนที่นอนเลก็ๆ ของตน แม้จะพยายามข่มตาเท่าไรแต่กไ็ม่อาจหลบัลงไปได้ 

เมื่อภาพเหตุการณ์ที่ยังตรึงใจย้อนกลับไปกลับมาอยู่ในหัว หญิงสาวขบ 

รมิฝีปากของตนเองพร้อมเหลอืบตามองกระเป๋าหนงัใบสวย เธอมองมนัอยู่

นาน จนกระทั่งหลบัไปพร้อมกบัรอยยิ้มยงัตดิค้างอยู่ที่รมิฝีปาก

เพราะนอนดกึ เช้าวนัรุง่ขึ้นมนสชิาจงึตื่นสาย สายจนยายโสนต้องมา
เคาะห้องเรียกอยู่เป็นนาน ด้วยเพราะหญิงสาวมีหน้าที่จะต้องตื่นไปจ่าย

ตลาดซื้อของเพื่อมาท�ากบัข้าวไปขายแต่เช้า และการไปตลาดสายอาจท�าให้

พลาดอดได้ของด ีเพราะคนอื่นจะมาเลอืกไปหมดเสยีก่อน

ตลาดเช้าของสัตหีบอยู่ที่หน้าสถานีดับเพลิง ที่นี่เรียกได้ว่ามีอาหาร

แทบจะทกุชนดิ แต่ที่มมีากหน่อยคงหนไีม่พ้นอาหารทะเลซึ่งบางร้านเจ้าของ

เรอืประมงกเ็อามาวางขายเองแบบไม่ผ่านแม่ค้าคนกลาง 

ยายโสนขายกับข้าวเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมานาน นานจนคนทั้ง

ตลาดรูจ้กัยายโสนด ีรวมถงึรูเ้รื่องความยากล�าบากในชวีติของยายโสนด้วย 

ฉะนั้นหลายร้านที่รูจ้กัมกัคุน้ซื้อขายกนัมานานจงึมกัจะเกบ็ของดีๆ  เอาไว้ให้

และยงัขายให้ยายโสนในราคาที่ถูกกว่าที่ขายปกติ

“ป้าจ๋า หมี่มาแล้ว ขอโทษด้วยนะคะวนันี้มาสายไปนดิ” มนสชิาเขน็

รถที่มลี้อเลก็ๆ ไปตามร้านรวงต่างๆ ที่ซื้อของกนัเป็นประจ�า เพยีงแค่เธอ

เดินไปเจ้าของร้านหรือลูกจ้างที่คุ้นหน้ากันก็ยื่นส่งถุงมาให้ทันทีก่อนจะแจ้ง
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ราคา ซึ่งกอ็าจมกีารต่อรองกนัอกีเลก็น้อย 

“พรุ่งนี้ขอเนื้อปลาแบบเดมินะจ๊ะป้า ยายจะท�าห่อหมก”

“ได้ส ิเดี๋ยวป้าหาไว้ให้ แต่ช่วงนี้เรอืมนัออกน้อย ของขาด ขอเพิ่มอกี

สกัห้าสบิบาทนะ”

มนสิชาพยักหน้ารับ ก่อนจะควักเงินส่งให้ แต่พอจะเดินไปร้านอื่น

กลบัถูกเรยีกรั้งไว้อกีหน

“เดี๋ยวก่อนหมี่ วนันี้มกีั้งเข้ามาเยอะเชยีว เอ้า ป้าแบ่งให้กโิล เอาไป

ท�าให้น�้ามนต์มนักนิ”

หญงิสาวยิ้มรบัพร้อมยกมอืไหว้ 

“ขอบคุณป้ามากๆ นะจ๊ะ” 

แม่ค้าขายอาหารทะเลมองตามแผ่นหลงับอบบางของหญงิสาวไปด้วย

ความชื่นชม 

“เสยีดายนะ ลกูชายฉนัโตไม่ทนั ไม่งั้นจะไปขอไอ้หมี่มาเป็นลกูสะใภ้”

“ยายโสนโชคด ีมหีลานด”ี

“พูดแล้วนึกถึงอีมิน” แม่ค้าที่โตมาพร้อมกับลูกสาวคนเล็กของยาย

โสนแบะปาก “ได้ข่าวว่าได้ดบิได้ด ี มผีวัรวย แต่กลบัไม่มาดูแลแม่เชื้อมนั

เลยสกันดิ”

“อีมินมันเคยนับยายโสนเป็นแม่ที่ไหน จ�าไม่ได้หรือไง สมัยเรียน 

มนัเที่ยวบอกใครๆ ว่าแม่มนัเป็นคุณหญงิ มบี้านช่องใหญ่โตอยู่กรุงเทพฯ 

แต่ถูกเอามาฝากเลี้ยงไว้กบัยายโสน”

“เออ อีนี่มันบ้า สงสัยจะดูละครมากไป ยายโสนก็รักลูกหลงลูก  

อีมินว่ายังไงก็ว่าตามมัน หาเงินส่งมันเรียนมหา’ลัยที่กรุงเทพฯ แล้วยังไง 

ท้องโตตั้งแต่ยงัเรยีนไม่จบ ได้ไอ้น�้ามนต์มาคน คลอดได้เดอืนกเ็อามาโยน

ให้มนีาพี่สาวมนักบัยายโสนเลี้ยง จะกลบัมาแลสกัครั้งกย็งัไม่ม”ี

“นี่ถ้าไอ้หมี่หน้าไม่คล้ายอมีนิ ฉนัคงจะเชื่อว่าอมีนิเป็นเดก็ฝากเลี้ยง

เหมือนที่มันบอกใครๆ เพราะหน้าตานิสัยใจคอไม่ได้เหมือนพ่อแม่พี่น้อง 
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สกักระผกี”

“ยิ่งพดูยิ่งมนัปาก อจีอมมโนนี่วรีกรรมมนัเยอะ แต่เดี๋ยวขอขายของ

ก่อน ลูกค้าเข้า เดี๋ยวมาเล่าต่อ”

มนสชิาที่ยนือยู่ไม่ไกลหมุนตวัเดนิห่างไปเงยีบๆ เธอเดนิไปซื้อขนม

มาหวงัจะเอามาตอบแทนน�้าใจที่แม่ค้าร้านนี้มอบกั้งให้น้องชายเธอ แต่กลบั

กลายเป็นว่าต้องมายนืฟังเรื่องราวของครอบครวัตวัเองไปเสยี 

แม้จะไม่รู้เรื่องจริงว่าเป็นเช่นไรเพราะยายโสนเองก็ไม่เคยพูดถึง

ลกูสาวคนนี้เลยแม้แต่สกัค�า รวมถงึตวัเธอเองกไ็ม่เคยแม้แต่สกัครั้งที่จะได้

เจอกบัน้าสาว หรอืหากเจอกค็งจะนาน นานมาก นานจนจ�าไมไ่ด ้รปูสกัใบ

ก็ยังไม่มีให้เห็น แต่เรื่องเล่าขานเกี่ยวกับน้าสาวคนนี้กลับมีมาให้ได้ยิน 

เสมอๆ แถมแต่ละเรื่องกไ็ม่ใช่เรื่องดเีลยสกันดิ

รวมถงึที่ว่า...เธอมหีน้าตาละม้ายคล้ายน้าสาวอกีด้วย แบบนี้เธอควร

จะดใีจหรอืเสยีใจดนีะ

มนสชิาเป่าลมหายใจออกทางปากเบาๆ ก่อนจะตดัเรื่องไร้สาระนี้ออก

ไป เพราะต้องรบีแวะไปเอาของอกีหลายร้าน

พอกลบัถงึบ้าน สิ่งที่มนสชิาต้องท�าคอืดแูลให้น�้ามนต์แต่งเนื้อแต่งตวั
กนิข้าวแล้วไปโรงเรยีน แม้น�้ามนต์จะอายุสบิสี่ปีแล้ว แต่เพราะพฒันาการ

ทางสมองที่ไม่เท่าเดก็ในช่วงวยัเดยีวกนัท�าให้เรยีนช้ากว่าเดก็ในรุ่นเดยีวกนั

หลายปี ดีว่าครูที่สอนเมตตาและเข้าใจปัญหา จึงช่วยประคับประคองจน

น�้ามนต์สอบเข้ามาเรยีนมธัยมปีที่หนึ่งได้ และมลีุงยมคนขบัรถตุ๊กตุ๊ก เป็น

คนที่คอยดูแลรับส่งน�้ามนต์ไปโรงเรียน เนื่องจากหลานชายคนเล็กของแก 

กเ็รยีนอยู่โรงเรยีนเดยีวกบัน�้ามนต์

หลงัจากส่งน�้ามนต์ขึ้นรถลุงยมเสรจ็ มนสชิากต็้องรบีกลบัมาเตรยีม

ข้าวของ เครื่องปรงุ รวมถงึส่วนประกอบต่างๆ ไว้ให้ยายโสน พอบ่ายกเ็ริ่ม

ปรงุ เริ่มแกง จนกระทั่งบ่ายสี่โมงลงุยมคนเดมิกจ็ะมารบัเอาแกงไปวางขาย
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ที่ตลาด สกัหกโมงเยน็กเ็กบ็ร้าน ล้างท�าความสะอาดข้าวของต่างๆ รอลงุยม

มารับกลับบ้าน ชีวิตเป็นไปแบบนี้ทุกวัน ไม่มีแม้แต่วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 

มนสิชาเลยเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเปิดหลังจบมัธยมศึกษาปีที่หก เธอคง 

ไม่กล้าจากบ้านไปไหน กลวัว่ายายโสนจะเหนื่อยหนกัเมื่อไม่มเีธอ

ส่วนเงนิก�าไรที่ได้มา กต้็องเกบ็ออมเอาไว้ส�าหรบัส่งธนาคาร หนี้ก้อน

ใหญ่ที่เกดิตั้งแต่ก่อนที่บดิาและมารดาเธอจะเสยีชวีติ 

ชวีติของคนเป็นหนี้ หาเช้ากนิค�่ากว็นอยู่แบบนี้ ท�างานหาเงนิเพื่อมา

ใช้หนี้ แต่วนัหนึ่งเธอกแ็อบหวงั หากว่าเธอเรยีนจนจบ ได้รบัปรญิญาและ

หางานการที่มั่นคงได้ เธอจะให้ยายโสนเลกิขายข้าวแกงอย่างที่ท�าอยู่ทุกวนั

นี้ แล้วนั่งนอนอยู่บ้านเฉยๆ ให้เธอเลี้ยงดู

หญงิสาวมองไปรอบตวัพร้อมกบัให้ก�าลงัใจตนเอง...สกัวนัมนัจะต้อง

ดกีว่านี้



๔

ตาคู่สวยเหลือบแลมองไปที่ประตูบ้านบ่อยขึ้น แม้ใจจะเริ่ม
กระวนกระวาย แต่มนสิชาก็ต้องให้ความระมัดระวังกับสิ่งที่ก�าลังท�าอยู่ใน

ตอนนี้ด้วย หญงิสาวใช้มดีปาดมะละกอให้เป็นชิ้นบางๆ เลก็ๆ เพื่อใช้มนั

เป็นส่วนประกอบในการท�าแกงส้ม 

ร่างสูงในชุดเครื่องแบบเต็มยศก้าวเดินเข้ามาในบ้านหลังเล็กด้วย

ความคุน้เคยเนื่องจากสองสามวนัมานี้เขามกัจะแวะมาที่บ้านหลงันี้ ในเวลา

นี้เสมอ

“อ้าว มาแล้วหรอื ท�าไมวนันี้มาช้า” ยายโสนที่ก�าลงัผดัเครื่องแกงอยู่

ในกระทะเอ่ยปากถามทนัทเีมื่อเหน็ผู้มาเยอืน

มนสชิาเงยหน้าขึ้นทนัทเีมื่อได้ยนิเสยีงของยายโสน ทนัททีี่ได้สบตา

กนัแก้มสาวกร้็อนผ่าว มนสชิารบีก้มหน้าก้มตาท�าเป็นหั่นมะละกอในมอืต่อ

ไปทนัท ีลมืทกัทายหรอืยกมอืไหว้อกีฝ่ายไปเสยีสนทิ แต่ระหวา่งนั้นกแ็อบ

ฟังชายหนุ่มกบัยายคุยกนั

“สวสัดคีรบัคณุยาย พอดวีนันี้มปีระชมุครบัเพิ่งเสรจ็ ยงัไม่ได้กนิข้าว
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เที่ยงเลยครบั หวิเลยแวะมาหา เผื่อคุณยายมขี้าวกลางวนัให้ผมกนิ” 

นายทหารหนุ่มใหญ่ก้าวเดินเข้าไปนั่งอยู่ตรงพื้นไม้ยกสูงประมาณ

หนึ่งฟตุที่มนสชิานั่งอยูไ่ม่ไกล พร้อมกบัเหลอืบตามองร่างบางที่สวมเสื้อยดื 

กางเกงขาสั้นแบบที่วยัรุ่นชอบสวมใส่กนั ดูสวยสมวยั

ยายโสนพยักหน้ารับ แล้วหันมาบอกหลานสาวให้ไปเตรียมข้าวให้

วรรณสงิห์ มนสชิาขยบัลกุไปจดัการทนัท ีส่วนคนตวัใหญ่กก็ล่าวขออนญุาต

ก่อนจะถอดเสื้อเครื่องแบบตวันอกออกและน�าไปพาดไว้ไม่ไกลจากตวั

ถาดใหญ่ใส่อาหารถกูน�ามาวางไว้ไม่ไกล ก่อนที่หญงิสาวจะคลานเข่า

ไปหยบิเอาเสื้อเครื่องแบบไปถอืไว้ในมอื แล้วเดนิหายไปครู่หนึ่ง เมื่อกลบั

มาอีกครั้งเสื้อเครื่องแบบก็อยู่ในไม้แขวนเสื้อที่หญิงสาวน�าไปแขวนไว้ที่ข้าง

ผนงับ้านไว้อย่างเรยีบร้อย

รมิฝีปากหนากระตุกยิ้ม ทุกอย่างอยู่ในสายตาของวรรณสงิห์ ก่อน

ที่ร่างบางจะเดินเข้าไปช่วยผู้เป็นยายท�ากับข้าวต่อ จนกระทั่งชายหนุ่มรวบ

ช้อนกินข้าวเสร็จ มนสิชาถึงวางมือมาจัดการเก็บส�ารับอาหารไปไว้ในครัว

เหมอืนรออยู่แล้ว และกลบัออกมาอกีครั้งพร้อมแตงโมเนื้อแดงฉ�่าที่ถูกหั่น

ไว้เป็นชิ้นๆ พอดคี�า

“ขอบคณุครบั” วรรณสงิห์มองกริยิามารยาทของหญงิสาวด้วยสายตา

ชื่นชม ไม่ว่ามนสชิาจะท�าอะไรกด็ูถูกอกถูกใจเขาไปเสยีหมด ก่อนจะนกึไป

ถงึห้วงเวลาที่ใช้ชวีติร่วมกบัผู้หญงิอกีคน แม้จะนานแต่เขากจ็�าได้ว่าไม่เคย

ถูกปรนนบิตั ิดูแลเอาใจแบบนี้มาก่อน เป็นเขาเสยีอกีที่ต้องคอยดูแลใส่ใจ

จดัหาอาหารให้อกีฝ่าย

“งานเยอะหรือคุณ” ยายโสนถามเมื่อเห็นสายตาของนายทหารหนุ่ม

แอบมองหลานสาวของนางอยู่เงยีบๆ 

วรรณสงิห์ยิ้มเก้อเมื่อหนัมาสบตารู้ทนัของหญงิสูงวยั 

“กพ็อสมควรครบั พอดช่ีวงนี้มกีารฝึกค่อนข้างเยอะ การประชุมเลย

เยอะตามไปด้วย เมื่อตอนสายผมรบีร้อนออกมาประชมุเลยไม่ได้กนิข้าว ได้
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ของว่างรองท้องมานดิหน่อย ผ่านมาทางนี้เลยแวะมาขอข้าวกนิ อย่างที่บอก

คุณยายไปทแีรก”

“อยากกนิอะไรกบ็อกนะคุณ วนันี้ยุ่งๆ หน่อย เพราะเตรยีมกบัข้าว

ที่จะเอาไปขายสาย หรอืจะเอาหมอนมาเอนหลงักไ็ด้ อยู่ตรงนั้นน่ะ”

“ครบั” วรรณสงิห์ตอบรบั มองยายโสนด้วยความชื่นชม แม้อายุจะ

เจด็สบิกว่าแล้วแต่กห็ยบินั่นหยบินี่คล่องแคล่วไม่มตีดิขดั ท�ากบัข้าว ปรุง

แกงสองคนกบัหลานสาวจนกลิ่นหอมฟุง้ไปทั้งบ้าน ชายหนุ่มขยบัตวัไปหยบิ

หมอนก่อนจะเอามาพิงหลังนั่งมองมนสิชาท�านั่นท�านี่ไปเรื่อย พอมองนาน

เข้ากเ็พลนิ เผลอหลบัไปโดยไม่รู้ตวั

กว่าที่สองยายหลานจะหันกลับมา ร่างสูงใหญ่ที่นั่งอิงผนังบ้านอยู่ก็

หลบัสนทิไปเสยีแล้ว

“อกีสกัพกัค่อยปลุกกไ็ด้ คงท�างานมาเหนื่อยๆ เดี๋ยวยายจะไปเตรยีม

ตัว หมี่ก็เตรียมของไว้ ยมมาเมื่อไรจะได้ยกไปใส่รถ” ยายโสนสั่งความ 

ก่อนจะเดนิเข้าไปอาบน�้าอาบท่าผลดัเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรยีมไปขายของ 

ที่จรงิมนสชิาผูเ้ป็นหลานสาวกอ็าสาจะไปขายแกงให้ แต่เป็นยายโสน

เองที่ไม่อยากให้หลานสาวไปตากหน้าขายของ และตวันางเองไม่อยากจบัเจ่า

อยู่บ้านเฉยๆ คนเคยท�างานมาทั้งชวีติจะให้อยูบ้่านเฉยๆ กด็ไูร้ค่าเหลอืเกนิ 

และแค่ตกัแกงใส่ถงุกไ็ม่ได้เหนด็เหนื่อยอะไรมากนกั ออกไปกไ็ด้พบเจอกบั

ผู้คน ได้พูดคุยสารพดัเรื่องราว ท�าให้คลายเหงาไปได้มาก

มนสชิารบีจดัการเกบ็กวาดข้าวของ เตรยีมหม้อใส่แกงไปวางเรยีงที่

หน้าประตูบ้านรอลุงยมที่จะพาน�้ามนต์มาส่งก่อนจะรับยายโสนไปตลาด 

หญิงสาวหันไปมองคนที่นั่งหลับอยู่ด้วยรอยยิ้มนิดๆ ที่มุมปาก ยามหลับ

ท�าให้ใบหน้านิ่งๆ ดุๆ  นั่นดผู่อนคลายและอ่อนเยาว์ลงไปมาก และมนักอ็ด

ที่จะยิ้มไม่ได้จรงิๆ เมื่อรูว่้าตนเองมผีูช้ายหน้าตาท่าทางดมีาสนใจ แถมชาย

คนนั้นยงัเป็นคนที่เธอเองกส็นใจเช่นกนัด้วยแบบนี้

“เบาๆ หน่อยจ้ะมนต์ คุณสิงห์หลับอยู่” มนสิชาเอานิ้วชี้แตะที่ 
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รมิฝีปาก เมื่อน้องชายเดนิเป็นกระโดดเข้ามาในบ้านพร้อมลุงยม

ยมมองดูชายหนุ่มลกัษณะท่าทางดทีี่นั่งหลบัพงิฝาบ้านอยู่ 

“แฟนหรอืหมี่”

หญงิสาวยิ้มแต่ไม่ได้ตอบค�าถามของยม แต่เดนิเลี่ยงไปยกหม้อแกง

และข้าวของอื่นๆ ออกจากบ้านไป ในขณะเดียวกับที่ยายโสนเดินออกมา

จากห้องนอนที่นอนร่วมกบัหลานชาย หญงิชราเลกิคิ้วสงูเมื่อเหน็ยมคนบ้าน

ใกล้เรอืนเคยีงยนืมองนายทหารหนุ่มด้วยสายตาแปลกๆ 

“มอีะไร” ยายโสนถามเบาเมื่อเดนิมาถงึหน้าบ้าน

“อายุไม่ห่างกนัไปหน่อยรไึง” ยมถามเบา

“กถ็้าหมี่มนัรกัมนัชอบ ฉนักไ็ม่ขดั”

“ไอ้นพหลานผมดกีว่าเยอะ อย่างน้อยกอ็ายไุลก่นั ไหนจะเป็นเพื่อน

กนัมาตั้งแต่เลก็ คนกนัเอง” ยมบอก

“ห.ึ..ไปๆ” ยายโสนโบกไม้โบกมอื “ไปยกของเถอะ วนันี้สายมากแล้ว 

น�้ามนต์” ยายโสนหนัไปหาหลานชายที่ก�าลงัโปรยอาหารปลาเมด็เลก็ๆ ลง

ในอ่างปนูขนาดไม่ใหญ่ที่ใช้เลี้ยงปลาหางนกยงูสวยๆ เอาไว้หลายตวั “มนต์

อย่าดื้อนะลูกนะ ท�าการบ้าน กนิข้าว รอยายกลบัมาบ้าน รู้ไหม”

“ฮะ...” เดก็ชายผมสนี�้าตาลอ่อนนยัน์ตาสวยหนัมาส่งยิ้มกว้างรบัปาก

ผู้เป็นยาย พอเห็นพี่สาวเดินกลับเข้ามาในบ้านก็วิ่งเข้าไปหาทันทีเหมือนรอ

อยู่ก่อน “พี่หมี่ มนต์อยากกนิขนม กนิได้ไหม” เดก็ชายเขย่าแขนพี่สาว

“ชอ็กโกแลตใช่ไหม กนิได้อนัเดยีวนะ กนิมากเดี๋ยวฟันผุ ปวดฟัน 

ต้องไปหาหมอ”

“อมื” ร่างสูงวิ่งไปที่ตู้เยน็เก่าๆ ทนัท ีแล้วรื้อถุงขนมที่ได้จากวรรณ-

สงิห์ออกมาดู เลอืกสกีระดาษห่อที่ถูกใจก่อนจะเกบ็ที่เหลอืเข้าตู้เยน็

ชายหนุ่มที่เผลอหลบัค่อยๆ ลมืตาขึ้นมามองไปรอบๆ ตวั เหมอืน

ก�าลงังงเพราะไม่รูว่้าตอนนี้ตนอยู่ที่ไหน แต่พอสบตากบัมนสชิา วรรณสงิห์

ก็เผยยิ้มออกมาทันที ทันเห็นยายโสนกับคนขับรถตุ๊กตุ๊กเดินออกจาก 



48  l  เ ง า รั ก อ� า พ ร า ง ใ จ

บ้านไป วรรณสิงห์ขยับลุก ยืดตัวบิดไปมาซ้ายขวาเพราะความเมื่อยขบ

เนื่องจากนั่งหลบัคอพบัอยูพ่กัใหญ่ ก่อนจะนั่งลงไปที่เดมิอกีหนราวกบัว่าจะ

ปักหลกัอยู่ที่นี่

“มิ้น...” เสยีงนุ่มเรยีกหญงิสาวที่ยงัเดนิไปเดนิมาท�าอะไรง่วนอยู่คน

เดยีวในบ้าน 

“คะ? คุณสงิห์ว่าอะไรนะคะ” หญงิสาวขมวดคิ้วเดนิเข้ามาหาวรรณ-

สงิห์ เมื่อครู่เขาพูดอะไรเธอได้ยนิไม่ชดั 

คิ้วหนาขมวดเข้าหากนั เมื่อรู้ตวัว่าตนเองเอ่ยชื่อใครออกไป วรรณ-

สงิห์รบีปรบัสหีน้าของตนเองให้เป็นปกต ิ ขยบัตวัเอื้อมมอืเข้าไปจบัมอืของ

มนสชิาเอาไว้ พร้อมกบัดงึให้อกีฝ่ายนั่งลงมาข้างๆ กายเขา

“ผมเรยีกหมี่นั่นแหละ หยุดนั่งพกัสกัประเดี๋ยวได้ไหม ตั้งแต่ผมมา

ถงึบ้านนี้ หมี่ท�านั่นท�านี่ไม่มหียุดเลย ตอนนี้ผมอยากให้หมี่มานั่งข้างๆ ผม

สกัประเดี๋ยวจะได้ไหม”

“แต่...” มนสชิาหลบตาที่ทอดมองตรงมาที่เธอ ตั้งใจจะแย้ง แต่กลบั

กลายเป็นว่าเจ้าของบ้านรู้สกึเกรงใจแขกผู้มาเยอืนไปเสยี อาจจะเพราะอายุ 

หรอือาจจะเป็นเพราะบคุลกิที่น่าเกรงขาม หรอืจะเป็นเพราะใจที่คอยจะเต้น

แรงทุกครั้งที่ได้สบตากบัเขา

“แค่ครู่เดยีว ขอให้นั่งอยู่ตรงนี้ ขอให้ผมได้มองหมี่หน่อย”

แววตาของอกีฝ่ายที่อยู่ๆ กด็ูเศร้า เลยท�าให้ความตั้งใจที่จะปฏเิสธ

ถูกกลนืหายไปในคอเหลอืเพยีงค�าถามที่เจ้าตวัอยากรู้ 

“ท�าไมคะ”

“รู้ไหมว่าตวัเองน่ะสวย”

มนสชิาส่ายหน้าท�าเป็นไม่รู้ แม้ใครต่อใครจะเคยพูดและมตี�าแหน่ง

มาการนัต ีแต่เธอกไ็ม่เคยหลงละเลงิไปกบัมนั

“และผมก็ชอบมองหมี่ รู้ไหมว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมเห็นหมี่ ผมละ

สายตาไปไหนไม่ได้เลย” ใช่...เขาละสายตาไม่ได้เพราะใบหน้าของมนสิชา
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เหมอืนกบัใครบางคนที่เขายงันกึถงึ...

“คณุสงิห์จ้องกนัแบบนี้ หมี่เขนินะคะ” มนสชิายิ้มสะเทิ้นอาย พร้อม

กบัหนัหน ีแต่กถ็ูกมอืใหญ่แตะเชยคางบงัคบัให้เธอหนักลบัมาอกีครั้ง หนั

กลบัมาให้วรรณสงิห์จ้องมองด้วยแววตาที่หวานแกมเศร้า

“รงัเกยีจไหมที่ผมแก่กว่าเกนิรอบ” อยู่ๆ คนที่นั่งเงยีบอยู่นานกเ็อ่ย

ถามขึ้นมา

มนสชิานิ่งเงยีบไปกบัค�าถาม ก่อนส่ายศรีษะไปมาช้าๆ ใจเต้นแรงไป

หมด

“ถ้าผมจะขอมาหาหมี่บ่อยๆ มาหาทุกวนั หมี่จะว่าอะไรผมไหม”

“ไม่เบื่อหรอืคะ อกีอย่างที่นี่กอ็ดึอดัคบัแคบ”

“แต่ที่นี่มีหมี่ ได้ไหมครับ ให้ผมมาหา ผมไม่กวนเวลาหมี่ท�างาน

หรอก ขอให้ผมได้นั่งอยู่แบบนี้ นั่งมองหมี่แบบนี้”

เมื่อเจอค�าตอบแบบนี้เข้ามนสิชาถึงกับไปไม่ถูก สุดท้ายก็พยักหน้า

รบั ยอมนั่งนิ่งอยู่ข้างๆ วรรณสงิห์ นั่งให้อกีฝ่ายมองเงยีบๆ มอืที่ถูกจบัไว้

กถ็กูนิ้วโป้งของเขาไล้ลบูไปมาเบาๆ ในขณะที่น�้ามนต์เปิดโทรทศัน์ดกูาร์ตูน 

หลงัจากวิ่งหายไปเปลี่ยนชดุนกัเรยีนมาใส่ชดุอยูบ้่าน ไม่สนใจใครหรอือะไร

ทั้งนั้น

และแล้ววรรณสิงห์ก็กลายเป็นแขกประจ�าของบ้านหลังนี้ เขามักจะ
แวะเวียนมาช่วงบ่ายๆ หลังจากที่ยายโสนออกไปขายแกงแล้ว และจะอยู่

ยาวใช้เวลาช่วงเยน็ไปจนพลบค�่านั่งมองมนสชิาท�านั่นท�านี่ หาโอกาสคุยกบั

หญงิสาวด้วยเรื่องผวิเผนิทั่วๆ ไปเหมอืนคนเหงาที่อยากจะคุยกบัใครสกัคน

แต่หลายครั้งมนสชิาสงัเกตเหน็ว่าวรรณสงิห์มกัจะนั่งมองเธอเงยีบๆ 

เหมือนกับจมอยู่ในห้วงความคิดของตัวเอง ปิดตายตัวเองและไม่เปิดรับ

อะไรอีก แววตาของเขาว่างเปล่า เขาดูเงียบเหงา อ้างว้าง และเดียวดาย 

ครั้นพอเธอถามวรรณสงิห์กม็กัจะบอกว่าเผลอคดิถงึเรื่องงาน เธอเลยไม่เคย
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ตดิใจอะไร

ขณะที่วรรณสิงห์เองก็เฝ้ามองหญิงสาวอยู่เงียบๆ มนสิชามีรอยยิ้ม

อบอุ่นและความสุขสงบที่ฉายชดัออกมาทางแววตา พออยู่ใกล้ๆ รู้สกึสงบ 

อบอุ่น เธอขยนั หนกัเอาเบาสู้ มกัจะเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูด รู้จกักาลเทศะ 

มคีวามแขง็แกร่งซ่อนอยูใ่นความอ่อนโยน เป็นผูใ้หญ่เกนิตวั อาจเพราะต้อง

คอยดูแลยายและน้องชายคนเดยีวเพยีงล�าพงัมานานหลายปี 

ซึ่งแตกต่างจากมนิตราอย่างเหน็ได้ชดั มนิตรารกัสบาย หนกัไม่เอา

เบาไม่สู้ แต่อธัยาศยัด ีคุยสนุก มเีสน่ห์เฉพาะตวั ผู้หญงิสองคนที่หน้าตา

คล้ายกนัมากแต่คนหนึ่งเหมอืนดั่งผ้าขาวสะอาดตา ในขณะที่อกีคนกเ็ปรยีบ

ดั่งผ้าที่มีสีสันสดใส เต็มไปด้วยลวดลายสีฉูดฉาด ลักษณะนิสัยต่างกัน

คนละขั้วแบบเหน็ได้ชดั 

หลงัจากที่มนิตราหายไปจากชวีติ เขากม็ผีูห้ญงิอื่นอกีหลายคนที่ผ่าน

เข้ามาในวงโคจร แต่กไ็ม่ได้คดิจรงิจงัถงึขนาดอยากร่วมหอลงโรงกบัใครอกี 

จนกระทั่งวนันี้ วนัที่มาพบมนสชิาเข้า แม้จะนั่งมองอกีฝ่ายเงยีบๆ แต่เป็น

ความเงียบที่มีความสุข รู้สึกสงบ ไม่อึดอัด มีความสุขอย่างประหลาด  

เพยีงแค่อกีฝ่ายหนัมายิ้มให้กท็�าให้อบอุ่น

หรอื...หญงิสาวคอืคนที่มาเตมิเตม็อดตีที่เว้าแหว่งของเขาให้สมบรูณ์

อกีครั้ง

เสียงย�่าเท้าที่ก้าวเข้ามาในบ้านท�าให้หญิงสาวที่ก�าลังเก็บกวาดพื้นที่
ประกอบอาหารเงยหน้าขึ้นมอง แม้รอยยิ้มบนใบหน้าจะไม่ได้หายไป แต่ก็

รู้สกึผดิหวงัเตม็หวัใจเมื่อไม่ใช่คนที่มนสชิาเฝ้ารอมาทั้งวนั

“อ้าว นพ มาได้ยงัไง” หญงิสาวทกัชายหนุม่หน้าตาดซีึ่งเป็นเพื่อนสนทิ 

เพื่อนนกัเรยีน และเพื่อนบ้านที่อยู่ลกึเข้าไปในตรอกเดยีวกนั

“ร้อนใจ” จ่าเอก นพคณุ มดีสีวสัดิ์ เดนิไปนั่งที่พื้นไม้ยกสงู ที่ที่ใคร

คนหนึ่งมักจะนั่งประจ�าในช่วงหลัง สีหน้าอีกฝ่ายดูเป็นกังวลเหมือนเช่น 
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ค�าพูดที่เขาเปล่งออกมา

คิ้วเรยีวของมนสชิาเลกิสูง 

“ร้อนใจ ร้อนใจเรื่องอะไร มอีะไรหรอืไง”

“ลุงยมบอกว่ามคีนมาจบีหมี่” คนพูดตวดัเสยีงเช่นเดยีวกบัหน้าตา

เสยีงหวัเราะใสหลุดออกมาจากรมิฝีปากอิ่มระหว่างที่มอืกท็�าอะไรง่วน

ไม่ยอมหยุด 

“ปกตกิม็คีนมาจบีไหม”

“แต่หนนี้ลุงยมบอกว่าหมี่กช็อบผู้ชายคนนั้น”

“ลงุยมรูข้นาดนั้นเชยีว” มนสชิาท�าเสยีงสงู “กถ้็าหมี่ชอบแล้วยงัไงล่ะ”

“แล้วนพล่ะ หมี่จะเอานพไปไว้ที่ไหน”

“ก็เอาไว้เป็นเพื่อนไง เราสนิทกันจนรู้ไส้รู้พุงกันทุกขด เป็นเพื่อน

แหละดแีล้ว”

“หมี่ นพจริงจังนะ นพไม่ได้คิดว่าหมี่เป็นเพื่อนตั้งแต่ตอนที่เราขึ้น

มธัยมปลายแล้ว หมี่เองกร็ู้”

รอยยิ้มที่มบีนใบหน้าจางหายไปทนัทเีมื่อหญงิสาวเงยหน้าขึ้นมองไป

ที่ชายหนุม่รปูร่างสูง เมื่อก่อนนพคณุเก้งก้าง ผอมกะหร่อง แต่หลงัจากสอบ

เข้าโรงเรยีนชมุพลทหารเรอืได้ และได้รบัการศกึษาอยูท่ี่นั่นสองปีจนกระทั่ง

เรยีนจบมาท�างาน เดก็ชายผอมๆ คนนั้นกก็ลายเป็นชายหนุม่หุ่นล�่า หน้าตา

คมสนัที่มสีาวๆ มาตดิพนัอยู่หลายคน และถงึจะรู้ว่าอกีฝ่ายคดิอย่างไรกบั

ตน แต่มนสชิากไ็ม่เคยคดิเกนิเลยกบันพคุณไปมากกว่าค�าว่าเพื่อน

“เพราะรูไ้งว่าเราเป็นแฟนกนัไม่ได้ หมี่เลยอยากเป็นเพื่อนกบันพแบบ

นี้ไปเรื่อยๆ หมี่ไม่อยากเสยีเพื่อนที่ดทีี่สุด เสยีคนที่หมี่พดูคยุได้ทกุเรื่องไป”

“เหน็แก่ตวั...” นพคุณต่อว่า มองอกีฝ่ายอย่างเปิดอก “ลองคบกนั

ก่อนได้ไหม”

มนสชิาส่ายศรีษะไปมา 

“ไม่ได้หรอก เพราะหมี่รักคนอื่นไปแล้ว” มนสิชาตอบไว มั่นใจใน 
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ค�าตอบ

“อะไรกนั ไหนลุงยมว่าผู้ชายคนนั้นเพิ่งรู้จกักบัหมี่ นี่พอนพหาเวลา

กลบับ้านได้กร็บีมาเลย อะไรกนัหมี่ นพตื๊อหมี่อยูต่ั้งนานหมี่ไม่เคยคดิชอบ 

แล้วไอ้ผูช้ายคนนั้นมนัมอีะไรถงึท�าให้หมี่บอกว่ารกัมนัได้ ทั้งๆ ที่หมี่เพิ่งรูจ้กั

มนัไม่นานมานี่เอง”

“มนับอกไม่ถกูหรอกนพ เรากบ็อกไม่ได้ว่าท�าไมเราถงึได้รูส้กึแบบนั้น 

พอเงยหน้าขึ้นมาอกีทกีร็ู้ว่ารกัเขาแล้ว”

“หรอืเพราะว่ามนัรวย หรอืเพราะว่ามนัเป็นนายทหาร เหน็ลุงยมว่า

ขบัรถคนัโต ขดีเตม็บ่าเลยนี่ ไหนเลยจ่าเอกแบบนพจะไปสู้เขาได้”

“อย่าพาลสนิพ มนัไม่ใช่เพราะเขารวยหรอือะไรๆ อย่างที่นพพูดมา

หรอกนะ ความรักมันบังคับกันไม่ได้ คนไม่รักไม่ว่าจะท�ายังไงมันก็ไม่รัก

หรอกนะ แล้วถ้าหมี่จะรกันพ หมี่กค็งรกัไปนานแล้ว ไม่ต้องใช้เวลาคบกนั

เป็นเพื่อนนานหลายปีแบบนี้หรอก”

นพคุณท�าสีหน้าหงุดหงิดใจ ตอนที่ย้ายไปประจ�าอยู่ที่ตราดเขาก็ 

หวั่นใจอยู่แล้วว่าระหว่างที่เขาห่างไป อาจมใีครบางคนเข้ามาหามนสชิา แต่

เพราะลงุยม ลงุแท้ๆ ของเขาสญัญาว่าจะสอดส่องให้เลยเบาใจไปได้บ้าง เขา

จงึหมั่นกลบับ้านให้บ่อยที่สดุเท่าที่จะท�าได้ แต่...วนันี้สิ่งที่เขากลวัที่สดุกเ็กดิ

ขึ้น

มนสิชาสวย ใครๆ ก็รู้ รู้กันทั้งอ�าเภอเพราะอีกฝ่ายมีต�าแหน่งนาง

นพมาศประจ�าอ�าเภอการนัต ีแต่ความที่มนสชิาเป็นคนเกบ็ตวั ไม่แต่งหน้า

แต่งตวัเที่ยวเตร่ ไหนจะง่วนอยูก่บัครอบครวั ท�าให้คนที่เข้ามาสนใจหายกนั

ไปทลีะคนสองคน

“เขาเป็นใคร บอกนพได้ไหม นพจะไปสบืให้ มนัอาจจะมาหลอกหมี่

กไ็ด้ สมยันี้นายทหารเก๊เยอะแยะไป”

“นพ...” มนสชิาเรยีกคนที่เธอเหน็ว่าเป็นเพื่อนอย่างอ่อนใจ “เรารู้ว่า

นพกงัวล รู้ว่านพห่วงเรา แต่เราขอนะ อย่าเข้ามายุ่งเลย”
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“หมี่สไิม่เข้าใจ” นพคณุเริ่มใส่อารมณ์ในน�้าเสยีง “แคบ่อกวา่มนัเป็น

ใครกไ็ม่ได้หรอื...” 

นพคณุตาโตพร้อมขยบัยนืเมื่อเหน็นายทหารยศใหญ่คนหนึ่งก้าวเข้า

มาในบ้านของมนสชิา

หรอืว่าคนนี้?

สายตาเคร่งเครยีดจ้องมองไปที่ร่างสงูใหญ่ สง่า ที่ก้าวมายนือยูเ่บื้อง

หน้า

คิ้วหนาเลิกสูงขึ้นอย่างประหลาดใจเมื่อเห็นว่าภายในบ้านไม่ได้มีแค่

มนสชิา วรรณสงิห์โค้งศรีษะรบัเมื่อได้รบัการท�าความเคารพจากนายทหาร

ชั้นประทวนที่ยงัอยู่ในเครื่องแบบเตม็ยศเช่นเดยีวกบัเขา

มนสชิาส่งยิ้มให้คนที่เพิ่งก้าวเข้ามาในบ้าน แม้ใจจะกงัวลแต่หญงิสาว

กไ็ม่ได้แสดงอาการอะไรออกไป 

“คณุสงิห์คะ นี่นพคุณค่ะ นพเปน็หลานชายลุงยม แล้วกเ็ป็นเพื่อน-

บ้านของหมี่ บ้านเขาอยู่ลกึเข้าไปในตรอกนี้ค่ะ”

“มาเยี่ยมบ้านหรือ” วรรณสิงห์มองเครื่องหมายต่างๆ บนเสื้อ 

เครื่องแบบลายพรางที่อกีฝ่ายสวมใส่

“ครับ ผมประจ�าอยู่ฐานตราดครับ” นพคุณตอบด้วยน�้าเสียงหนัก

แน่น พร้อมทั้งพยายามรกัษาสหีน้าและท่าทางของตนไว้ เพราะไม่คดิว่าคน

ที่มาตดิพนัมนสชิาจะมยีศใหญ่ขนาดนี้ แต่ถงึกระนั้นเขากไ็ม่ชอบ ไม่ชอบที่

อกีฝ่ายดแูตกต่างจากมนสชิามากไป และไม่ชอบที่นายทหารตรงหนา้มอีายุ

มากกว่าเขาและมนสชิาหลายปี ซึ่งอาจจะเกนิรอบด้วยซ�้าไป

ทั้งสามคนนิ่งไปสกัพกัเหมอืนก�าลงัรอดูท่าทขีองกนัและกนั สุดท้าย

กเ็ป็นนพคุณที่กล่าวขอตวั ยอมถอยก่อน

“ผมต้องขอตวัก่อนครบั มาถงึกแ็วะหาหมี่ก่อน ยงัไม่ได้เข้าไปที่บ้าน” 

“เชิญ” เสียงนุ่มแต่ทรงอ�านาจพูดด้วยน�้าเสียงปกติ แต่ท�าเอาคน

ได้ยินถึงกับใจไม่ดี วรรณสิงห์โน้มศีรษะอีกหนเมื่อนพคุณท�าความเคารพ
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เขาอกีครั้งก่อนจะเดนิเลี่ยงออกไปจากบ้านของยายโสน ใบหน้านิ่งเฉยเช่น

เดียวกับแววตาหันมาหามนสิชาทันทีที่บุคคลที่สามเดินลับตาไป “ผมมา

ขดัจงัหวะอะไรหรอืเปล่า”

หญงิสาวถอนใจ 

“ไม่หรอกค่ะ” มนสิชาตอบสั้นๆ แล้วลงมือเก็บข้าวเก็บของที่ยังท�า

ค้างอยู่ แต่เธอกท็�าได้ไม่เท่าไร เมื่อถูกมอืใหญ่จบัข้อมอืให้ลุกขึ้นมาเผชญิ

หน้ากบัคนที่ท�าหน้าดุๆ อยู่ในตอนนี้

“อย่าหนัหนผีม เดก็คนนั้นมาจบีหมี่หรอืเปล่า”

“นพเป็นเพื่อนค่ะ แต่เขากช็อบหมี่” มนสชิาตอบตามตรง แต่ถงึจะ

ไม่มอีะไรปิดบงัเธอกไ็ม่กล้าสบตาอกีฝ่ายอยู่ด ี เพราะรู้สกึถงึความใกล้ชดิ

ที่มากกว่าทุกครั้งที่ได้อยู่ด้วยกนั

“แล้วหมี่ชอบเดก็คนนั้นหรอืเปล่า” เสยีงเข้มดแุม้จะเบาแต่เฉยีบขาด

ถาม ชายหนุม่จ้องมองใบหน้าสวยอย่างจบัผดิ เขาเหน็เพยีงสองแก้มแดงก�่า 

กบัดวงตาที่หลุบต�่า “ถ้าไม่ได้ชอบกเ็งยหน้าขึ้นมาสบตากบัผม”

“ไม่สบตาได้ไหมคะ” หญงิสาวเอ่ยถามเบา 

“ไม่ได้ครบั เพราะผมอยากสบตากบัหมี่ หมี่ มดัหมี่” 

อาจเพราะเสยีงนุม่ที่เรยีกชื่อเธอนั้นสั่นพร่ากว่าปกตกิเ็ป็นได้ มนสชิา

ถงึได้เงยหน้ามาสบตากบัวรรณสงิห์

“อย่าไปรักคนอื่น รักได้แค่ผม...” ใบหน้าหล่อเหลาค่อยๆ เคลื่อน

เข้าหา และแนบจบูแผ่วเบาลงมาบนรมิฝีปากอิ่ม ในขณะที่สองมอืดงึร่างบาง

เข้ามากอดรัดไว้แน่นขณะที่บดเบียดริมฝีปาก แม้อีกฝ่ายจะเบี่ยงหนีตาม

สญัชาตญาณหรอืปิดปากของตนเองแน่น แต่มหีรอืวรรณสงิห์จะยอมแพ้

ผูห้ญงิคนนี้คอืผูห้ญงิของเขา เขาจะไม่ปล่อยเธอให้ใคร...วรรณสงิห์

ค่อยๆ ขยบั ขบเม้มปากอิ่มทั้งบนและล่างสลบักนัไปมา จนกระทั่งหญงิสาว

เผลอหลุดคราง ชายหนุ่มถงึใช้โอกาสนั้นแทรกปลายลิ้นเข้าไปข้างใน 

กระแสความหวามไหวที่แล่นพล่าน มนัไม่เหมอืนกบัครั้งไหน ไม่เลย 
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ความรูส้กึหวานล�้าราวกบัน�้าผึ้งเดอืนห้า นี่เป็นครั้งแรกที่วรรณสงิห์ได้สมัผสั 

หากจะมจีูบไหนก่อนหน้านี้ที่เคยจ�าได้ ตอนนี้มนักก็ลายเป็นอดตีที่ไม่น่าจ�า

ไปแทบจะทนัท ีวรรณสงิห์จงึจบูย�้า ดดูดงึ หยอกเย้า หลอกลอ่ จนกระทั่ง

ร่างบางในอ้อมกอดเลกิต่อต้าน ขยบัรมิฝีปากพยายามโต้ตอบกลบัเขา

วรรณสงิห์ครางลกึในอก กอดรดัร่างบางแน่นขึ้นไปอกี หวัใจที่เคย

ด้านชามาเนิ่นนานเริ่มร้อนรุ่ม ชุ่มชื่นใจ

“คณุสงิห์...” มนสชิาแหงนเงยขึ้น ยอมให้เขาสอดลิ้นเข้าในโพรงปาก

พร้อมกบัเอยีงหน้ารบัจูบ 

รมิฝีปากหนาผละออกมาแล้วแต่ยงัวนเวยีนไล่จูบอยู่บนใบหน้าสวย 

ปลายลิ้นอุ่นลากไล้ไปทั่วซอกคอขาวนวลในขณะที่อ้อมกอดแกร่งก็ยังกอด

รดัหญงิสาวแน่น 

มนสชิาหายใจหอบ แก้มขึ้นสแีดงซ่าน หน้าร้อนผ่าวไปหมด ไม่กลา้

แม้แต่จะลมืตาขึ้นมาเพราะรู้สกึว่าทุกอย่างรอบตวัหมุนคว้างไปหมด ได้แต่

กอดรดัอกีฝ่ายไว้แน่นเพราะกลวัว่าหากตนปล่อยมอื ขาจะไม่มแีรงยนืและ

ทรุดฮวบลงไปกองอยู่กบัพื้น

“พูดส ิบอกรกัผม” 

“ฮื้อ...คุณสงิห์” มนสชิาก้มหน้าหลบเมื่อรมิฝีปากเอาแต่ใจเริ่มรุกไล่

อกีหน

“ว่าไงครบั” ชายหนุม่ถามยามที่รมิฝีปากคลอเคลยีอยู่แถวๆ ซอกคอ

ขาวที่หอมละมุน

“ปล่อยเถอะนะคะ เดี๋ยวมีใครมาเห็นเข้า” สองมือเลื่อนมาวางอยู่ที่

แผ่นอกกว้าง องิศรีษะซบ สูดดมกลิ่นกายของผู้ชายแท้ๆ 

“หมี่เป็นของผม พูดส.ิ..”

“ค่ะ...เป็น...ของคุณ” มนสชิายอมรบัอย่างง่ายดาย เธอเป็นของเขา

ตั้งแต่วนัแรกที่ได้สบตากนัแล้ว

รอยยิ้มเผยขึ้นทันทีที่ริมฝีปากหนา ก่อนจะมอบจูบหวานเป็นการ
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ตอบรบัค�าตอบที่แสนจะถูกใจให้อกีครั้ง แต่เนิ่นนานไม่แพ้ครั้งแรก 

“วนันี้ผมอยากชวนหมี่ออกไปกนิข้าวเยน็ด้วยกนั”

ใบหน้าที่ซวนซบอยูก่บัอกกว้างนิ่งไปนดิก่อนจะพยกัหน้ารบั “แต่ต้อง

หลงัจากเกบ็ร้านเรยีบร้อยแล้วนะคะ”

“ครบั ผมรอได้ ถ้าอย่างนั้นคนืนี้ผมมารบัหมี่ที่บ้านตอนสองทุ่มนะ

ครบั”

“ค่ะ” หญงิสาวเงยหน้าขึ้นไปสบตา แค่มองสบตาเขากท็�าเอาใจอ่อน

ยวบ เขนิอายจนแดงเรื่อไปทั้งตวั 

“มดัหมี่” เสยีงทุม้ก้มลงกระซบิแผ่วข้างใบหู กดรมิฝีปากลงไปที่ซอก

คอหอมกรุ่น จมูกโด่งคมซุกไซ้เบาๆ จนมนสชิาส่งเสยีงแผ่ว รมิฝีปากของ

เขาเม้มเบาๆ ที่ใบหอูย่างหยอกเย้าจนร่างบางที่กกกอดอยูส่ั่นสะท้านวบูวาบ

ไปกบัสมัผสัแรกที่เพิ่งเคยได้รบั โดยที่ทั้งคูไ่ม่รูเ้ลยว่ามใีครแอบมองอยูด้่วย

ความเจบ็ช�้า

หลงัจากเร่งรบีท�าทุกอย่างจนเรยีบร้อย มนสชิากร็บีอาบน�้าแต่งตวัรอ
ตามที่นดัหมายไว้กบัวรรณสงิห์ หญงิสาวหยบิชดุตดิกนัซึ่งมอียูไ่ม่กี่ชดุออก

มาสวม เสื้อผ้าส่วนใหญ่มนสชิามกัซื้อมาจากตลาดนดัวนัพุธ ซึ่งจะมพี่อค้า

แม่ค้าน�าเอาเสื้อผ้ามือสองของญี่ปุ่นและเกาหลีมาขายในราคาเกินร้อยนิดๆ 

หากเป็นเสื้อหรอืกางเกงบางทกีต็วัละยี่สบิ สามสบิบาทกม็ ี

ชดุที่หญงิสาวสวมอยูน่ี้กเ็ป็นเสื้อผ้ามอืสองที่พอซื้อมากต้็องเอามาแช่

น�้ายาฆ่าเชื้อ เอามาต้ม และซักก่อนจะสวมใส่อีกหนเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่

อาจปนมา เพราะเท่าที่เคยคยุกบัคนขายเขาว่าเสื้อผ้าพวกนี้ถกูยดัใส่กระสอบ

มาปนๆ กนั ถูกอดัใส่ตู้คอนเทนเนอร์ข้ามน�้าข้ามทะเล ใช้เวลาเป็นเดอืนๆ 

กว่าจะมาถงึประเทศไทย 

ยายโสนถึงกับยิ้มยามที่หลานสาวเดินออกมาจากห้องนอน ในขณะ

ที่น�้ามนต์ปรบมอืชอบใจ
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“พี่หมี่สวยสุดๆ ไปเลย”

มนสิชายิ้มอย่างขัดเขิน เพราะไม่บ่อยนักที่เธอจะได้แต่งตัวสวยๆ 

และได้ออกไปไหน หญงิสาวเดนิเข้ามานั่งข้างๆ ยายและน้องชาย

“อย่ากลบัให้มนัดกึมากนะ” ยายโสนบอกหลานสาวด้วยความห่วงใย 

แม้จะวางใจในตัววรรณสิงห์ แต่ก็อดห่วงไม่ได้ เมื่อหลานสาวของนาง

แสดงออกว่าชอบนายทหารหนุ่มใหญ่มากอยู่ “แล้วก็ระวังตัวด้วย อย่าไป

ใจอ่อนกบัเขาเข้าเชยีวละ”

“จ้ะยาย” มนสชิาเข้าใจค�าพูดของยายโสนโดยไม่ต้องให้อธบิายเพิ่ม 

ก่อนจะหนัไปตามเสยีงกระแอมที่ดงัมาจากหน้าประตูบ้าน

มนสชิาถงึกบัอึ้งไปเมื่อวรรณสงิห์ดแูปลกตาไปจากปกต ิปกตเิธอเหน็

เขาแต่ในชุดเครื่องแบบ เครื่องแบบครึ่งท่อน หรอืไม่กช็ุดแนวสปอร์ต แต่

พอวนันี้ได้เหน็เขาใส่เสื้อเชิ้ตเนื้อดสีนี�้าเงนิเกอืบด�า กบักางเกงสแลก็พอดตีวั 

ขณะที่นยัน์ตานั้นพราวระยบั ท่าทางพงึพอใจเป็นอย่างมากเมื่อเหน็เธอ

เธอกบัเขาเหมอืนนดักนัแต่งตวัเพราะสเีสื้อที่ทั้งคูส่วมใสแ่ทบจะเป็น

สเีดยีวกนั

วรรณสิงห์คลานเข่าเข้าไปหายายโสนทันทีที่มาถึง แสดงถึงความ

เคารพและให้เกยีรตผิู้ที่อาวุโสที่สุดในบ้านหลงัเลก็ๆ หลงันี้ 

“ผมมาขออนุญาตพาหมี่ไปกนิข้าวเยน็ด้วยกนัครบั”

“หมี่บอกแล้ว ว่าแต่จะไปที่ไหนล่ะ” ยายโสนพยักหน้ารับระหว่างที่

สายตาเหลอืบแลไปทางหลานสาว 

“แถวๆ ไร่องุ่นเขาชจีรรย์ครบั” 

“อมื ไปเถอะๆ แล้วกอ็ย่าให้ดกึมากนกัล่ะ” 

“ครบั” วรรณสงิห์รบัค�าก่อนหนัไปพยกัหน้าส่งยิ้มให้มนสชิา พร้อม

กับยืนรออย่างใจเย็นจนกระทั่งเดินออกจากบ้านมาขึ้นรถที่จอดอยู่ริมถนน 

และแม้จะขึ้นมานั่งอยู่บนรถแล้ว วรรณสิงห์ก็ไม่ได้มีท่าทีจะสตาร์ตรถให้

เคลื่อนออกไปตามทาง แต่กลับหันมาจ้องมนสิชาพร้อมกับยิ้มที่มุมปาก
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ท่าทางอารมณ์ด ี“ผมบอกหมี่หรอืยงัครบั ว่าหมี่สวยมากคนืนี้”

“เพิ่งบอกตอนนี้นี่แหละค่ะ” หญงิสาวยิ้มรบั ทั้งๆ ที่ขดัเขนิแต่กท็�า 

ใจกล้าหนัไปสนทนากบัวรรณสงิห์

“คนืนี้ผมคงต้องพูดประโยคนี้อกีหลายครั้งแน่ๆ”

“ค่ะ หมี่จะรอฟัง” ในที่สดุมนสชิากท็นกบัตาพราวระยบัที่วรรณสงิห์

ใช้มองเธอไม่ได้ เพราะยิ่งมองนานเท่าไรกร็ู้สกึว่าความร้อนที่ใบหน้าจะเพิ่ม

มากขึ้นทกุขณะ หญงิสาวสะดุง้เบายามที่มอืซึ่งวางอยูบ่นหน้าตกัถกูจบัและ

ถูกกุมเอาไว้ระหว่างที่วรรณสิงห์สตาร์ตรถและค่อยๆ เคลื่อนตัวออกไป 

หญิงสาวมองมือของตนเองที่อยู่ในมือของวรรณสิงห์ก่อนจะอมยิ้มจนปวด

แก้ม ไม่ได้สะบดัหรอืถอยหนแีต่อย่างใด

ร้านที่วรรณสิงห์พาเธอมาอยู่นอกตัวอ�าเภอสัตหีบ ใช้เวลาขับรถ

ประมาณสิบนาที ตอนแรกก็สงสัยว่าท�าไมเขาไม่พาเธอไปกินร้านอาหาร

แถวๆ บ้านซึ่งมีอยู่หลายร้าน บางร้านเป็นร้านขึ้นชื่อ รสชาติดี ราคาก็

ย่อมเยาเป็นมติรกบัเงนิในกระเป๋า แต่ร้านที่วรรณสงิห์พามาท�าให้มนสชิาถงึ

กับต้องกะพริบตามองเหมือนไม่เชื่อว่าสถานที่แบบนี้จะมีอยู่จริงๆ ตัวร้าน

อาหารเป็นร้านแบบเปิดโล่ง ตั้งอยูบ่นเนนิเขาสงูที่มทุ่ีงหญ้าเขยีวขจ ีตกแต่ง

ไฉไลในสไตล์อติาล ีท�าเอามนสชิาแทบไม่กล้าก้าวเท้าลงจากรถ

ยิ่งเดินเข้าไปในร้าน ทุกอย่างก็ดูลายตาไปหมด ผู้คนก็แต่งกาย 

สวยหรูจนชุดที่เธอว่าสวยแล้วดูธรรมดาไปในทันที หญิงสาวท�าได้แค่ 

เพยีงเดนิตามการจบัจูงของวรรณสงิห์ไปเรื่อยๆ มองตามแผ่นหลงักว้างไป

ด้วยความรูส้กึตื่นเต้น ที่นั่งซึ่งวรรณสงิห์จองไว้นั้นอยูใ่นโซนรมิสดุของเนนิ 

แต่ก็ไม่ไกลจากเวทีที่มีการแสดงดนตรีสด เก้าอี้ที่เป็นโซฟาผ้าตัวใหญ่นั่ง

สบายมีหมอนอิงให้วางแขนด้วย วรรณสิงห์เลือกนั่งเก้าอี้ตัวเดียวกับเธอ 

และถงึจะนั่งด้วยกนัแต่กย็งัมเีนื้อที่เหลอือกีมาก ไม่ได้ท�าให้อดึอดัหรอืเบยีด

เสียดแต่อย่างใด แต่กว่าที่หญิงสาวจะปรับตัว เลิกเกร็ง เลิกนั่งหลังตรง 

เลกิตื่นเต้นกบัสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้นั้นกต็้องใช้เวลาพอสมควร 
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เวลาผ่านไปสกัพกับรกิรกน็�าเมนอูาหารเล่มหนาที่มรูีปประกอบมายื่น

ให้ด้วยกิริยานอบน้อม แต่พอเปิดดูและเห็นราคาอาหารก็ท�าเอามนสิชาถึง

กบัเกดิความรู้สกึอิ่ม กนิอะไรไม่ลงขึ้นมาทนัท ี เพราะที่ถูกที่สุดที่เหน็นั้นก็

จานละสองร้อยเข้าไปแล้ว

“กนิอะไรดคีรบั” 

“คุณสงิห์สั่งเถอะค่ะ หมี่กนิอะไรกไ็ด้”

“ปูม้าผดัมะนาว ผดัเรอืโป๊ะโบราณ กุ้งแม่น�้าสะดุ้ง แกงส้มไข่ปลา-

เรยีวเซยีวละกนั ส่วนเครื่องดื่มผมขอเบยีร์ หมี่เอาไวน์หรอืเครื่องดื่มอะไร

ไหม” ชายหนุ่มไล่ยาวหลงัพลกิดูรายการอาหารอยู่ชั่วครู่

หญิงสาวส่ายหน้าทันที “ขอน�้าเปล่าก็พอค่ะ” มนสิชาบอกอย่าง

เกรงใจ เพราะแค่ราคาอาหารที่วรรณสงิห์สั่งไปนั้น ค�านวณคร่าวๆ กน็่าจะ

เป็นพันหรือสองพันเข้าไปแล้ว เงินขนาดนี้กว่าเธอและยายจะได้มาก็ต้อง 

ท�ากบัข้าวนั่งขายกนัเป็นวนัสองวนั เลยท�าให้อดเสยีดายไม่ได้ 

“หมี่ชอบที่นี่ไหม” วรรณสิงห์ขยับนั่งเอนตัวอิงพนัก ปล่อยตัวด้วย

ท่วงท่าสบายๆ 

“ที่นี่สวยมากค่ะ” มนสชิายอมรบัขณะมองไปรอบๆ อกีหน

“น้องที่เรอืมากนิกนับ่อย ผมกม็าครั้งสองครั้ง ชอบบรรยากาศ มนั

โล่งสบายด ีไว้วนัหลงัผมจะพามาอกี”

แต่มนสชิากลบัส่ายหน้าทนัท ี“อย่าเลยค่ะ หมี่เกรงใจ”

รอยยิ้มข�าและประหลาดใจในค�าพูดของมนสิชาเกิดขึ้นทันทีบน

ใบหน้าของวรรณสงิห์ “เกรงใจท�าไมล่ะ ผมเหน็ใครๆ กช็อบมาร้านแบบนี้

กนัทั้งนั้น”

“ใครๆ ของคุณสงิห์คงไม่ใช่หมี่หรอกค่ะ หมี่ชอบอยู่บ้าน ท�ากบัข้าว

กินกับคนในครอบครัวมากกว่า อีกอย่าง...ถึงแม้ที่นี่จะสวย บรรยากาศด ี

แต่ราคาอาหารกไ็ม่ใช่ถูกๆ”

“อย่าไปคดิถงึมนัส ิผมกแ็ค่อยากพาหมี่มาเปิดหเูปิดตา และใช้เวลา
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อยู่ด้วยกนัสองคนบ้างกเ็ท่านั้น”

“ขอบพระคุณคุณสิงห์มากนะคะที่เมตตาหมี่ แต่หมี่คิดว่าที่นี่มัน

หรูหราไปหน่อยกเ็ท่านั้น”

วรรณสิงห์ไม่ได้ต่อความใดๆ เพราะก�าลังประหลาดใจในความคิด

ความอ่านของมนสชิามากกว่า ผูห้ญงิคนหนึ่งตดิความหรูหรา สะดวกสบาย 

แต่คนนี้กลับประหยัด มัธยัสถ์ ประมาณตน พอใจในความเป็นอยู่แบบ

เรยีบง่ายได้อย่างน่าเหลอืเชื่อ

“เฮ้ย สงิห์...นั่นสงิห์หรอืเปล่าวะ” 

ผูช้ายที่เดนิมาพร้อมกบัผูห้ญงิอกีสองคนปรี่เข้ามาที่โต๊ะซึ่งวรรณสงิห์

นั่งอยู่ วรรณสงิห์ลุกขึ้นยนืพร้อมเดนิเข้าไปหาชายคนดงักล่าวทนัท ีก่อนที่

ทั้งคู่จะจบัมอืตบบ่ากนัเฉกเช่นคนที่คุ้นเคยกนัอยู่เดมิ

“ไอ้เหม ไปไงมาไงวะ ไม่ได้เจอกนันานเลยนะมงึ”

“แวะพาน้องๆ เขามาเที่ยว แล้วมงึเป็นไงวะ หนก่อนข้าไปหาที่ใต้เขา

ว่าย้ายขึ้นมาสตัหบีแล้ว นี่กว่็าจะโทร. หาอยู่” ชายชื่อเหมมองเลยมาที่หญงิ

สาวซึ่งนั่งร่วมโต๊ะอยูก่บัวรรณสงิห์ ก่อนที่คิ้วของเขาจะขมวดเข้าหากนัแน่น 

รอยยิ้มที่มีอยู่บนใบหน้าแทบจะจางไป พร้อมกับหันไปมองที่ใบหน้าของ

เพื่อนที่ไม่ได้พบกนัมานาน

วรรณสิงห์รู้สึกได้ถึงความผิดปกติของเพื่อนทันที ก่อนจะกระแอม 

และหันกลับมาหามนสิชา พยักหน้าและยื่นมือออกมาตรงหน้าท�าให้ 

หญงิสาวต้องจบัมอืเขาและขยบัลุกขึ้น

“น้องหมี่ มนสชิา คนนี้เหมราชเพื่อนผม” 

มนสิชายกมือไหว้เหมราชทันที ซึ่งอีกฝ่ายก็รับไหว้เธอเช่นกัน แต่

สหีน้าของเขากบัสายตาที่มองมาท�าให้หญงิสาวเกดิความอดึอดัใจ

“เอ่อ...” เหมราชถึงกับพูดไม่ออกไปชั่วขณะเพราะเขาเป็นอีกคนที่รู้

เรื่องความรักความหลังของวรรณสิงห์พอสมควร ก่อนจะกลบเกลื่อนด้วย

การแนะน�าสาวๆ ที่มากบัเขาให้วรรณสงิห์และมนสชิาได้รูจ้กั “ข้าไม่กวนเอง็
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ดกีว่า เชญิตามสบายนะ เดี๋ยวจะโทร. ไปหาวนัหลงัละกนั”

“เออๆ” วรรณสงิห์ตบบ่าเพื่อนอกีรอบ รอจนกระทั่งทั้งสามคนเดนิ

ไปนั่งที่โต๊ะแล้วถงึได้นั่งลงบ้าง

“เพื่อนสนิทคุณสิงห์หรือคะ” มนสิชาถามอย่างสนใจ สงสัยใน

พฤติกรรมของเหมราชที่แม้แต่ตอนนี้ที่ไปนั่งอยู่เสียไกลที่โต๊ะอีกฟาก แต่

เธอกย็งัเหน็สหีน้าและสายตาแปลกๆ ที่มองกลบัมาทางนี้

“ครับ เพื่อนในรุ่น แต่ลาออกไปเป็นกัปตันเรือพาณิชย์ของเอกชน

หลงัจบมาไม่นาน”

“ไม่รูห้มี่คดิมากไปหรอืเปล่านะคะ แต่คณุเหมราชเขามองหมี่แปลกๆ”

“ไม่มอีะไรหรอก เพื่อนผมมนัชอบมองคนสวยๆ อาหารมาพอด.ี..” 

ถงึวรรณสงิห์จะบอกไม่มอีะไร แต่สุ้มเสยีงเขากต็ดิจะเครยีดจนมน-

สชิารูส้กึได้ แต่หลงัจากที่บรกิรมาเสร์ิฟอาหาร และได้พดูคยุกนัในเรื่องทั่วๆ 

ไป มีดนตรีเพราะๆ เล่นคลอให้ฟังไปกับบรรยากาศที่แสนจะโรแมนติก 

เพียงไม่นานหญิงสาวก็ลืมเรื่องราวก่อนหน้านี้ไปจนหมดสิ้น สองตา หนึ่ง

หวัใจ รบัรูไ้ด้แค่เพยีงเรื่องราวของนายทหารเรอืหนุม่ใหญ่ซึ่งนั่งโอบกอดเธอ

ไว้หลวมๆ ในขณะนี้เท่านั้น


