
ณพรรษธ์สรฌ์  7

เกือบห้าปีก่อน

“ขอบคณุครบัท่าน”

ยสินทรยกมือไหว้ขอบคุณอธิบดีกรมอาเซียน ผู้บังคับบัญชา

สายตรงของเขาในเวลานี้ หลงัจากได้รบัแจ้งว่าในการโยกย้ายครั้งหน้า

เขาจะได้ไปประจ�าการเป็นครั้งที่สองในต�าแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา 

ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยในสิงคโปร์ ถือว่าก้าวหน้าในอาชีพ 

ไม่น้อย เพราะคณุยกัษ์ที่รูปหล่อไม่เข้ากบัชื่อนี้มวียัแค่สามสบิสี่ปี 

“ผมไม่ได้ท�าอะไรเลยยักษ์ ความสามารถคุณถึง แล้วตอนนี้ 

เราก็ต้องการคนแบบคุณช่วยดูแลสื่อของเขาที่ก�าลังง้องแง้งใส่เรา 

เหลอืเกนิ”

บรุษุสูงวยัเอ่ยกบัผูช้ายตรงหน้า ยสนิทรเหมาะที่สดุที่จะเดนิทาง

สายการทูต ทั้งๆ ที่มบีดิาเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เกง็กนัว่าอกีไม่เกนิ

สองปีน่าจะได้ด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการ ไม่ทหารเรือ ก็ต้องกอง

บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งถ้าเลือกเดินตามรอยเท้าพลเรือเอกสุรพันธ์

กอ็าจจะยิ่งไปไกล แต่บคุลกิสภุาพ นุ่มนวล ท่าทางเหมอืนคณุชายใน

นยิายสมยัเก่า หากต้องไปตากแดดตากลมฝึกเอาชวีติรอดในหลกัสูตร

ต่างๆ กด็นู่าเสยีดาย หน้าหล่อๆ ของเขาเหนอืชั้นกว่านายแบบทั้งหลาย 

เมื่อรักผ่านพ้นไป

บทเริ่มของยักษ์
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ผวิขาวๆ นั้นผู้หญงิหลายคนต้องอจิฉา ขนาดเขาเป็นผู้ชายด้วยกนัยงั

ต้องยอมรบัเลยว่ายสนิทรเป็นผู้ชายที่หล่อและมเีสน่ห์เหลอืล้น

“ยงัไงถ้าท่านไม่ให้โอกาสผมได้แสดงความสามารถ ผูใ้หญ่กค็ง

ไม่เหน็ครบั”

เขายังยืนยันแบบเดิม เพราะตั้งแต่เจ้านายท่านนี้รับต�าแหน่ง

อธิบดีกรมอาเซียน ก็ตัดสินใจเลือกเขามาเป็นลูกน้องติดตามใกล้ชิด

คอยท�าข้อมูลเชิงวิชาการให้ ทีแรกคงมั่นใจเพราะเห็นว่าจบปริญญา

เอกด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศมาจากต่างประเทศ ไม่ต้องห่วง

ทั้งเรื่องความแม่นย�า ทั้งเรื่องภาษา พอได้ท�างานกนัไปสกัพกักเ็ริ่มให้

ตามตดิออกไปประชมุ รวมถงึเดนิทางไปต่างประเทศ ท�าให้พานได้อยู่

ในสายตาของผู้ใหญ่ทั้งระดับปลัดกระทรวง ทั้งระดับรัฐมนตรีไปโดย

ปรยิาย

“เอาๆ ถอืว่ารบัค�าขอบคณุไว้กไ็ด้ แล้วนี่เมยีท้องอยูใ่ช่ไหม ย้าย

ไปจะมปีัญหาอะไรหรอืเปล่า”

ได้ยนิแบบนั้นยสนิทรกส่็ายหน้าปฏเิสธทนัท ีเขาเพิ่งแต่งงานกบั

ลูกสาวของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยกับบิดาได้ประมาณเจ็ดแปด

เดอืนหลงัจากสนทิสนมกนัได้ไม่นาน แต่เหน็หน้าค่าตากนัมาหลายปี 

ถามว่าอินเลิฟจี๋จ๋าแทบขาดใจไหม ก็คงต้องบอกว่าไม่ แต่ก็ปฏิเสธ 

ไม่ได้ว่าอญัชนาเป็นผู้หญงิสวย มเีสน่ห์เย้ายวน มมีารยาทกริยิางดงาม 

ชาตติระกูล การศกึษาเหมาะสมทกุอย่าง 

ทั้งคูไ่ด้รบัการแนะน�าให้รูจ้กักนัในงานเลี้ยงรุน่นกัเรยีนเตรยีมทหาร

ของบดิา มกีารเปิดช่องทางให้ลองศกึษาคบหาดูใจกนัเกนิสถานะลูก

เพื่อนพ่อ อกีคนกด็ูไม่ได้จะปฏเิสธไมตรเีขาแต่อย่างใด ควงไปไหนกม็ี

แต่คนฮือฮาว่าสวยเด็ด แถมอายุอานามก็เหมาะสม ผู้ใหญ่ทั้งคู่ก็

จัดการให้ตบแต่งกัน ร่วมหอลงโรงได้อย่างจริงจังแค่เดือนเดียวก็ได้ 

รู้ว่ามทีายาทในครรภ์เตรยีมพร้อมออกมาดูโลกแล้ว
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“ไม่มหีรอกครบั เดอืนหน้าชาน่ากต็ั้งท้องครบสามสบิสองสปัดาห์ 

พอด ีเดนิทางได้ ลูกไปคลอดที่โน่นกด็เีหมอืนกนัครบั”

เขาพูดด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม บอกเจ้านายด้วยท่าทสีภุาพ อ่อน 

น้อม แต่ยังดูผึ่งผาย มือหนาที่มีความเรียวสลวยเปิดประตูตอนหน้า

ของรถ วางกระเป๋าเอกสารไว้บนที่นั่งข้างคนขบัก่อนจะเอื้อมเปิดตอน

หลงัเพื่อให้ท่านอธบิดก้ีาวขึ้นไปนั่งอกีท ีวนันี้ทั้งประชมุ ทั้งเลี้ยงรบัรอง 

วุ่นวายไปหมด ก้มตวัลงถามคนที่ขึ้นรถไปแล้วอกีครั้งเพื่อความมั่นใจ 

รู้สกึไม่สบายใจอย่างไรไม่รู้ที่จะปฏบิตัหิน้าที่ไม่ครบถ้วนแบบนี้

“ท่านไม่ให้ผมไปส่งแน่เหรอครบั”

คนร่างอ้วนผมสดีอกเลาซึ่งก�าลงักระตกุเนกไทรบีโบกมอืทนัใด 

เขาเองก็มีครอบครัว ผ่านการที่ภรรยาตั้งครรภ์ลูกมาถึงสามคนจนโต

เรยีนชั้นมธัยมกนัหมดแล้ว

“ไปเถอะๆ เมยีท้องไส้ กลบัไปดูเถอะ เดี๋ยวภรรยาคณุจะลอบ

ด่าผมกลางดกึว่ากกัตวัสามไีว้ ไม่ยอมปล่อยให้ไปดแูล สวยๆ แบบนั้น

เอาใจหน่อย หาไม่ได้ง่ายๆ นะ”

เขารู้เรื่องนี้เพราะได้ไปร่วมงานแต่งงานของลูกน้องมา พูดได้

เลยว่าเป็นคู่ที่สวยหล่อสมกันมาก คงเป็นท่านทูตกับภรรยาคู่ขวัญ 

ในอนาคตอกีคู่เป็นแน่

“ขอบคณุมากครบัท่าน เจอกนัพรุ่งนี้ครบั”

ยสินทรได้ยินแบบนั้นก็ยกมือไหว้ผู้บังคับบัญชา ทั้งเพื่อล�่าลา

และขอบคุณอีกที ก่อนจะยืนมองท้ายรถประจ�าต�าแหน่งของท่าน

เคลื่อนตวัออกไป ถอนหายใจ ปลดกระดมุสูทตวันอกออกเผยให้เหน็

เสื้อกั๊กอีกตัวที่สวมทับเสื้อเชิ้ตด้านในไว้ สองมือล้วงกระเป๋ากางเกง  

ก้มหวัเดนิไปทางที่จอดรถของตน ส่ายหวัเพื่อสลดัเรื่องหนกัๆ ออกไป 

เดินไม่นานก็มาถึงรถญี่ปุ่นของตัวเอง แม้จะมีทุนทรัพย์ดั้งเดิม

มากมายพอที่จะซื้อรถสปอร์ตราคาเป็นสบิๆ ล้านขบัได้ เขากไ็ม่ปรารถนา 
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จะมี เพราะเห็นว่าไม่สมควรแก่ฐานะทางสังคมของตัวเองในตอนนี้  

ใช้ไปแทนที่จะมีคนมองด้วยความชื่นชม จะกลายเป็นความริษยาที่

อาจส่งผลร้ายต่อหน้าที่การงานไปเสียเปล่าๆ มือหนาเปิดประตูแล้ว

ขึ้นไปนั่ง ก่อนจะใช้มอืซ้ายเข้าเกยีร์อย่างที่ท�าเหมอืนทกุท ีแต่เมื่อเหน็

แหวนแต่งงานที่ประดบัอยูบ่นนิ้วนางกต้็องถอนใจ บางทชีวีติที่มแีต่คน

อจิฉากไ็ม่ได้ดเีหมอืนที่ใครๆ คดิ

แม้ยสนิทรจะตดัสนิใจแยกห้องนอนกบัอญัชนาตั้งแต่รบัรู้เรื่อง-

ราวบางอย่าง แต่ชายหนุม่กย็งัแวะมาดภูรรยาทกุคนืก่อนนอน อย่างไร

เสยีกม็ลีูกของเขาอยู่ในท้อง เมื่อเคาะห้อง รอไม่ถงึนาทกีม็คีนมาเปิด

ประตูให้ หน้าสวยของคนที่มชีื่อในทะเบยีนสมรสใบเดยีวกบัเขานิ่วไป 

คงเพราะหล่อนตดิสายอยู่ 

“ต่อค่ะพี่ปอ...ใช่ค่ะ เขากลบัมาแล้ว”

ขมวดคิ้วใส่เขา แต่กย็อมเปิดประตกูว้างเพื่อให้เจ้าของบ้านเดนิ

เข้ามา ในขณะที่ตัวเองหมุนตัวเดินลึกเข้าไปในห้อง ปากก็ยังเจรจา 

กบัปลายสายอย่างไม่ได้เกรงใจสามี

“นั่นส ิ เลอืกเลยค่ะ ชาน่าตามใจพี่ปอค่ะ งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากนั

นะคะ กูดไนต์ค่ะ”

หญิงสาวบอกลาคนในสายเสร็จก็เงยหน้ามองคนที่ยืนกอดอก

มองหล่อน ความสัมพันธ์เป็นแบบนี้มาห้าหกเดือนแล้วตั้งแต่ยสินทร

รับรู้ความจริงว่าเพราะอะไรอัญชนาถึงตกลงแต่งงานกับเขา มือบาง

กระชับสาบเสื้อคลุมชุดนอน ปกติก็ไม่ใส่ แต่เมื่อไม่ได้เป็นอะไรกัน 

อกีแล้วกต็้องแต่งตวัให้รดักมุมากขึ้นนดินงึ

“มอีะไรคะ”

“ค�าสั่งออกแล้ว ผมต้องไปโพสที่สงิคโปร์”

สหีน้าเขาเรยีบเฉย ไม่คาดหวงัถ้อยแถลงแสดงความยนิดอีะไร

จากคนที่ได้ชื่อว่าเป็นภรรยา และกจ็รงิเมื่อประโยคที่หล่อนเอ่ยออกมา
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ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกบัเขา

“แล้วยงัไงคะ”

“คุณไปด้วยละกัน ผมอยากให้ลูกคลอดที่โน่น แค่ไม่กี่เดือน 

คงไม่เป็นไรมั้ง”

เขาไม่เคยพูดจาแบบนี้กับใคร แม้จะไม่มีถ้อยค�าหยาบคาย  

แต่สหีน้าท่าทางกบ็่งบอกถงึความห่างเหนิได้เป็นอย่างดี

“แล้วปอล่ะ”

อัญชนาพูดถึงปรนัติ หรือคนที่อยู่ปลายสายเมื่อครู่โดยไม่มี

ความเกรงใจสาม ีเพราะอย่างไรเสยีกเ็ปิดปากพดูกนัทกุเรื่องตั้งแต่เมื่อ

ห้าเดือนก่อนที่ยสินทรรับรู้ความจริง เขาได้ยินหญิงสาวที่ตั้งครรภ์ลูก

ของเขาโทร. คยุกบัผู้ชายอื่นในห้องหอ ในคนืวนัหนึ่งที่แจ้งหล่อนไว้ว่า

จะกลับดึกเพราะไปงานเลี้ยงกับท่านอธิบดี แต่ด้วยความเป็นห่วง  

ไม่อยากให้หล่อนอยู่คนเดียวเพราะเพิ่งตั้งครรภ์ได้แค่เดือนกว่าๆ เขา

จึงรีบกลับมา ทั้งๆ ที่มีแม่บ้านคอยดูแลอยู่สองคน คนขับรถอีกหนึ่ง

หากเจ้าตวัต้องการไปไหน 

‘ที่รกัของผม ให้อภยัผู้ชายโง่ๆ คนนี้นะครบั’

ทแีรกเขาคดิว่าเป็นเสยีงจากโทรทศัน์ ยงันกึขนัว่าผูห้ญงิหวันอก

อย่างอญัชนาเปลี่ยนรสนยิมมาดูละครไทยตั้งแต่เมื่อไร ก่อนจะชะงกั

ขาที่เร่งก้าวเดินเพราะได้ยินเสียงหล่อนเรียกชื่อตัวเอง หยุดยืนหน้า

ประตูห้องนอนทั้งๆ ที่บิดลูกบิดประตูแง้มออกแล้ว ตัวชาวาบทันทีที่

ได้ยนิบทสนทนาจากภายในดงัแว่วมา

‘ชาน่ากร็กัคณุ รกัคณุคนเดยีว’

ภรรยาของเขาพร�่าเพ้อ สะอกึสะอื้นกบัปลายสาย

‘ผมขอโทษ ขอโทษ ชาน่า เรามาเริ่มกนัใหม่นะ’

เสยีงชายหนุ่มอกีคนดงัออกมาจากล�าโพง เพราะหญงิสาวเปิด

ระบบการสนทนาเป็นแบบวดิโีอคอล มอืข้างหนึ่งถอืโทรศพัท์ ขณะที่
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มอือกีข้างปาดน�้าตาออกจากใบหน้า

‘แต่ชาน่าแต่งงานแล้ว ฮอืๆๆ ชาน่าไม่น่าประชดคณุเลย’

‘คณุไม่ผดิหรอก ผมเอง ผมผลกัไส ผมประชดคณุเอง กลบัมา

หาผมนะ’

‘แต่ชาน่าท้อง ท้องได้ยงัไงกไ็ม่รู้ ชาน่าเผลอตวัครั้งเดยีวคนืวนั

แต่งงาน ชาน่าเมา ชาน่าเสยีใจที่เจ้าบ่าวไม่ใช่คณุ’

วนิาทนีั้นยสนิทรเหมอืนคนเป็นอมัพาต ชอ็ก ชา แน่นิ่งไป ไม่

คดิมาก่อนว่าความสมัพนัธ์ที่เกดิขึ้นจะเป็นเรื่องหลอกลวง เขากล้าพดู

ได้เตม็ปากว่ารกั แม้จะไม่มาก แต่กอ็าทรผู้หญงิคนนี้ไม่น้อย และเชื่อ

ว่าหากเอาใจใส่ดูแลกันและกัน คงกลายเป็นชีวิตคู่ที่น่าอิจฉาไม่น้อย 

แต่กลายเป็นว่าสิ่งที่อัญชนาแสดงกับเขาเป็นเพียงละครเพื่อเรียกร้อง

ความสนใจจากผู้ชายอกีคนหนึ่ง 

‘ไม่เป็นไรคนด ีกลบัมาหาผมนะ กลบัมา ท้องกไ็ม่เป็นไร ผมรกั

คณุ’

แค่นั้นยสินทรก็ทนฟังต่อไปไม่ไหว ผลักประตูเข้าไปเปิดฉาก 

เปิดใจพูดกบัภรรยาทนัท ีจะไม่รกั จะเลกิ จะหวนกลบัไปหาใครกเ็รื่อง

ของหล่อน อะไรที่เป็นภยักบัชวีติเขา ชายหนุ่มพร้อมจะตดัออกทนัท ี

และยนืกรานไม่ให้อญัชนาเอาลูกไป พร้อมทั้งจบัหล่อนเซน็สญัญาว่า

จะไม่กลบัมาวุ่นวายขอสทิธิ์เลี้ยงดูลูก เขายอมให้ลูกกนินมผง ดกีว่า

ต้องมแีม่ที่ไม่มหีวัใจแบบนี้

...

“ไม่รู้คณุเหรอชาน่า” ยสนิทรยกัไหล่ ซึ่งเป็นกริยิาที่เขาไม่เคย

ท�ากบัใคร ยกเว้นผู้หญงิคนนี้ แม้จะไม่ได้รกักนัปานจะกลนืกนิ แต่ก็

ไม่คิดว่าอัญชนาจะเลือดเย็นขนาดที่เอาการแต่งงานมาประชดคนรัก 

อกีทั้งยงัปล่อยให้เกดิทารกในครรภ์ บางทเีขากอ็ยากรูเ้หมอืนกนัว่าถ้า

คนรกัของหล่อนไม่โทร. มา ชวีติสมรสของเขาจะลุ่มๆ ดอนๆ ขนาด
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ไหน ลูกจะกลายเป็นเดก็มปัีญหาเพยีงใด “แต่คณุต้องท�าตามสญัญา 

คลอดลูกให้ผม แล้วผมจะจดัการเรื่องหย่าให้”

ถามว่าเสียสติไหม ก็ไม่ แต่เขาไปไม่เป็นอยู่เป็นเดือนกว่าจะ 

ตั้งหลกัได้ แล้วกผ็ลกัทกุความผดิหวงั ความผดิพลาดลงไป แล้วตั้งใจ

ใช้ชีวิตที่เหลือต่อไปให้ดีที่สุด ส่วนคนที่รู้ดีว่ามีความผิดติดตัวก็ได้ 

แต่พยักหน้ารับ ถามว่ากลัวเขาจนหงอหรือไม่ อัญชนาก็บอกเลยว่า

เปล่า แต่คงเป็นเพราะกลัวชายหนุ่มเปิดเผยเรื่องราวออกไป หล่อน 

ไม่อยากเสยีชื่อเสยีง ทั้งๆ ที่ตวัเองเป็นต้นเหต ุยอมคบหาถงึขั้นแต่งงาน

กับผู้ชายหล่อเหลาสมบูรณ์พร้อมคนนี้เบ็ดเสร็จทั้งสิ้นในระยะเวลา 

ไม่ถงึสี่เดอืนด ีซ�้ายงัจดทะเบยีนสมรสกบัเขาเพราะต้องการประชดคน

อกีคนที่ท�าหล่อนช�้าหวัใจ

“ให้ปอไปเยี่ยมได้ไหม”

“ฮ”ึ

ยสนิทรเปลี่ยนอริยิาบถ หลงัจากที่ยนืพงิประตหู้องนอนอยูน่าน 

ไม่อยากหายใจร่วมกบัผู้หญงิคนนี้อกีต่อไป ดทีี่รู้เรื่องได้เรว็ เรว็ชนดิที่

คดิว่าต้องเป็นเพราะแต้มบญุเก่าที่ท�าให้ไม่ตาบอดนานไปกว่านี้ 

“ให้ไปเยี่ยมในสถานะอะไร ผมต้องเตรียมห้องแขกไว้รับรอง 

ด้วยไหม จะท�าอะไรช่วยรกัษาหน้าผมบ้าง แค่ที่ยอมให้เขามากนิข้าว

กบัคณุที่บ้าน ผมกพ็่อพระมากแล้วนะ”

เมื่อรับรู้ความเป็นจริงและตั้งสติได้ ยสินทรก็ไม่ปล่อยเวลาให้

ผ่านไป จบัอญัชนามาตกลง คาดคั้นว่าลกูในท้องใช่ลกูของเขาแน่ไหม 

เพราะตั้งแต่มีสัมพันธ์กันมาก็รับรู้ได้ว่าหญิงสาวไม่ได้เป็นของเขา 

คนแรก แต่กไ็ม่ได้ตดิใจ ไม่ได้ยดึตดิกบัพรหมจรรย์ ทว่าเมื่อผลออกมา

เช่นนี้ แถมเจ้าตัวยังตั้งครรภ์หลังแต่งงานได้เพียงหนึ่งเดือน ทั้งที่ 

เมกเลฟิกนัไปคนืเดยีว เขากอ็ดแคลงใจไม่ได้ 

อัญชนาเชิดหน้ากล้าท้าทายว่าให้ตรวจดีเอนเอได้เลย เพราะ
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ต่อให้จะใช้เขาเป็นเครื่องมือ แต่หล่อนก็ไม่ได้ใจมารถึงขนาดที่จะมีชู้ 

มีสามีพร้อมกันสองคนได้ เลยตกลงท�าสัญญากันภายในว่าหากลูก 

ในท้องเกิดมาแล้วเป็นสายเลือดของเขา ยสินทรจะยอมปิดปากเรื่อง

ของหล่อนแลกกับสิทธิ์เลี้ยงดูทายาทของเขาแต่เพียงผู้เดียวพร้อมกับ

ใบหย่า เพื่อให้หล่อนได้กลับไปมีชีวิตรักกับคนรักโดยไม่ด่างพร้อย  

จะว่าอัญชนาได้ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ เพราะสถานะทางสังคมทั้งตอนนี้ 

และอนาคตของเขาคงไม่ดีแน่ถ้าจะมีคนรู้ว่าชายหนุ่มโดนสวมเขา  

แต่หากลูกที่จะเกิดมาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับยสินทร อัญชนา

ยอมให้ฟ้องหย่าด้วยเหตผุลอะไรกไ็ด้ตามแต่จะเหน็สมควร

“อมื ชาน่าเข้าใจแล้วค่ะ เอาเป็นว่าชาน่าจะเตรยีมตวั ส่วน...” 

มือบางวางทาบบนหน้าท้อง ไม่รู้จะแทนสิ่งมีชีวิตในนี้ว่าอะไร แต่ยัง

ไม่ทนัได้เอ่ยอะไร ชายหนุ่มกพ็ูดตดับทขึ้นมาทนัที

“ไม่ต้องห่วง ในเมื่อคุณมั่นใจขนาดนั้นว่าเด็กเป็นลูกของผม 

ข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดทั้งมวลที่โน่น ผมจะเป็นคนจดัการเอง ทนัที

ที่คลอดแล้วผลออกมาว่าอะไรเป็นอะไร คุณบินกลับเมืองไทยได้เลย

ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้น”
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“ขอบคุณนะคะ แล้วก็ขอโทษ”

อญัชนาไม่รูว่้าจะมคี�าไหนเหมาะสมที่จะพดูกบัอดตีสามหีมาดๆ 

หมาดเหมือนน�้าหมึกในปากกาที่เพิ่งลงชื่อไป ทันทีที่ผลตรวจออก  

ยสินทรก็ไม่รอช้าที่จะยื่นเอกสารที่เป็นหลักฐานว่าบัดนี้เขาและหล่อน

ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกต่อไป ยกเว้นเด็กผู้หญิงวัยไม่กี่วันที่หน้าตา

ฉายแววน่ารกั ฉายเค้าเหมอืนพ่อแบบหาส่วนเหมอืนหล่อนไม่ได้ กด็ ี

แล้วละ จะได้ไม่ต้องมอีะไรผูกพนักนั

“ขอให้โชคด”ี

คนตัวโตไม่พูดอะไรมากไปกว่านั้น หลังจากส่งซองเอกสารให้

อญัชนากห็นักลบัมาอุม้ยชนา หรอืยาหย ีลกูสาวที่เป็นของเขา ใช่ ของ

เขาแต่เพยีงผูเ้ดยีวหลงัจากมกีารลงนามในสญัญาที่มผีลทางกฎหมาย

ว่าอญัชนาจะไม่มสีทิธิ์ใดๆ ในตวัเดก็หญงิทั้งสิ้น 

ชายหนุ่มจบัคนตวัเลก็อุ้มพาดบ่าให้เรอตามที่พยาบาลบอกมา 

หนนู้อยไม่ยอมลมืตาอกีเลยหลงัจากป้อนนมผงที่ท�ามาจากนมแพะให้

ดื่มเรียบร้อยหมดหนึ่งออนซ์ เสร็จแล้วก็เดินโยกตัวเป็นจังหวะตาม

ท�านองเพลงกล่อมเด็กที่เปิดจากล�าโพง หันเอี้ยวดูในกระจกก็เห็น

ลูกสาวหลบัตาพริ้มแล้ว แต่เขายงัไม่วางใจ คดิว่าอุ้มเดนิต่ออกีหน่อย

ก็แค่ผ่านมา...แล้วมันก็ผ่านไป

บทสรุปของยักษ์
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น่าจะนอนหลบัได้สนทิกว่านี้ 

ยสนิทรไม่เหลยีวมองอกีหนึ่งชวีติที่รบัรูด้ว่ีายงัไม่ได้ออกจากห้อง

ไปไหน แต่กไ็ม่ใส่ใจ และเริ่มจะไม่เข้าใจว่าจะยงัเหยยีบอยูใ่นพื้นที่ของ

เขาท�าไม จนได้ยินเสียงถอนหายใจหนักหน่วงสองสามทีเหมือนคน

ก�าลงัตดัสนิใจ แล้วเสยีงคุ้นหูกด็งัขึ้น ใช่ส ิกอ็ยู่ร่วมบ้านกนัมาเกอืบปี

“ถ้ามอีะไรที่ชาน่าจะช่วยคณุได้ ชาน่ายนิด ี และขอให้คณุรู้ไว้

ว่าต่อให้ชาน่าไม่ได้รกั แต่ชาน่ากร็ู้สกึดกีบัคณุนะคะ”

จากนั้นเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นแทนที่ ตามด้วยเสียงปิดประตูที่เกิด

ขึ้นพอดกีบัอาการผวาของลูกสาวตวัน้อยที่ปรอืตาขึ้นมา ราวกบัว่าจะ

มองภาพแม่ผู้ให้ก�าเนดิเป็นครั้งสดุท้าย แต่ยงัไม่ทนัได้เหน็อะไร ฝ่ามอื

ใหญ่ของพ่อก็ทาบลงที่หลัง ลูบเบาๆ จนตาคู่เล็กนั้นหลับลงอีกท ี 

มรีอยยิ้มเลก็ๆ ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของคนไม่รู้ความ แต่ราวกบัจะสื่อ

ความหมายว่าปลอดภยัตราบใดที่มผีู้ชายคนนี้โอบอุ้ม 

“ชู่ นอนนะครบัยาหย ีพ่อรกัยาหยคีนเดยีวเลย”

จากวนัเป็นเดอืน จนเกอืบปีกว่าทีย่สนิทรจะยอมเปิดเผย 

ความจรงิให้คนรู้ มารดาของเขาแทบสลบเมื่อเหน็ลกูชายอุม้หลานสาว

วยัหกเดอืนเข้ามาในบ้าน ทแีรกกไ็ม่เอะใจ แต่หลงัจากรบัหลานมาอุม้

แล้วไม่เหน็เงาลูกสะใภ้โผล่เข้ามาจงึถามไถ่

“ชาน่าล่ะยักษ์ หืม ยาหยีของย่าน่ารักเชียวลูก ไม่เห็นกัน 

ไม่กี่เดอืนเอง” ถามเสยีงเบาหลงัหอมกระหม่อมยชนาด้วยความคดิถงึ 

โยกตัวเบาๆ เป็นการกล่อมไปในทีเพราะกลัวหลานจะตื่นก่อนนอน 

เตม็อิ่ม

ตอนที่หลานสาวเกิด หล่อนบินไปเยี่ยมตั้งแต่วันแรกที่ลืมตา 

ดูโลก แต่กอ็ยู่ได้แค่สามสี่วนั เพราะมนีดัส�าคญักบัผู้ใหญ่ที่เลื่อนไม่ได้ 

ครั้นพอว่างจะไปหาอกีท ีลกูชายกบ่็ายเบี่ยงว่างานเยอะ ไม่มเีวลาดแูล 
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ทั้งๆ ที่กไ็ม่รู้จะต้องมาดูแลอะไรกนั เพราะหล่อนแก่จนเป็นย่าคนแล้ว 

เดนิทางไปต่างประเทศมาไม่รู้เท่าไร 

“คณุแม่ไปนั่งก่อนครบั เดี๋ยวค่อยคยุกนั เรื่องยาวนดินงึ”

ชายหนุ่มยิ้มละมนุ แตะหลงัมารดาให้ออกเดนิ เตรยีมพร้อมที่

จะพูดมาอย่างด ีรู้ว่าอย่างไรเสยีวนันี้กต็้องมาถงึ แต่ไม่ใช่มาแถลงกนั

หน้าประตูบ้านที่มเีดก็รบัใช้ มใีครต่อใครอยู่แบบนี้

“ออืๆ”

คุณยลรดารับค�าทันที เดินตามการจับจูงของลูกชายเข้าห้อง 

นั่งเล่น แล้วส่งสายตาให้แม่บ้านที่มาส่องคณุหนเูลก็ที่รูว่้าม ีแต่ไม่เคย

ได้เหน็เพราะไปเกดิที่เมอืงนอกเมอืงนาให้ออกไปก่อน

“ว่ามาสยิกัษ์ ว่ามาเลย”

คนเป็นแม่พูดทันทีที่อยู่กันล�าพัง ในอ้อมแขนมีหลานสาวที่โต 

กว่าเดมิเยอะมาก อยากให้ตื่นมาเล่นด้วยจะแย่ แต่จากประสบการณ์

ที่มีลูกสองคนก็รู้ดีว่าหากเด็กวัยนี้นอนไม่เต็มตากลายเป็นเรื่องใหญ่

แน่ๆ ออกปากพูดกับลูกชายที่ดูผอมลงอย่างน้อยสามกิโล ไม่ว่าจะ

ตั้งใจลดหรอือะไร แต่หล่อนมั่นใจว่าต้องมอีะไรสกัอย่างเกดิขึ้นกบัชวีติ

ครอบครวัของยสนิทร

“ผมกบัชาน่าหย่ากนัได้เท่าอายยุาหยแีล้วครบั”

คณุยลรดานั่งนิ่งไปกว่าห้านาท ีไม่แน่ใจว่าฟังผดิ เข้าใจพลาด 

หรือตกหล่นตรงไหน แต่ทันทีที่ลูกชายวางใบหย่าลงตรงหน้าเป็น 

หลกัฐานว่าเรื่องที่เพิ่งพูดจบไม่ใช่นทิาน หล่อนกม็ั่นใจว่าคอืเรื่องจรงิ

“มนัเกดิอะไรขึ้นยกัษ์ แม่กเ็หน็ยงัอยู่กนัดีๆ  อยู่เลย”

“อันที่จริงเรื่องมันเกิดก่อนหน้านั้นนานแล้วครับ แต่ผมรอจน 

ทกุอย่างเรยีบร้อย ไม่อยากให้คนรู้อะไร”

“แต่คงไม่ใช่กบัแม่ ยกัษ์จะปิดเรื่องนี้กบัแม่ไม่ได้ ไหนยกัษ์ลอง

เล่าให้แม่ฟังมาสวิ่ามนัเกดิอะไรขึ้น”
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กริยิายสนิทรสขุมุ เล่าเรื่องแบบไม่มอีะไรตดิค้างในใจ ครบทกุ

ประเด็น ทุกกระบวนความ ทุกขั้นตอนที่เขาคิด ตัดสินใจแก้ปัญหา 

วเิคราะห์ผลกระทบแล้วว่าจะไม่เกดิผลเสยีกบัครอบครวัของเขา ไม่ว่า

จะต�าแหน่งของพ่อ ธรุกจิของแม่ หรอืหน้าที่การงานของเขา

“แม่ไม่อยากจะเชื่อเลย พ่อแม่เขา เรากร็ูจ้กั ตวัชาน่าเองกไ็ม่ได้ 

ดูร้าย ไม่ได้ดูแรงเลย ท�าไมกลายเป็นแบบนี้”

คณุยลรดาครางในอกนอกอกระงมไปหมด สงสารลกูชาย สงสาร 

หลานจบัใจ

“แล้วยกัษ์โอเคใช่ไหมลูก”

“โอเคครบั จะว่าไปคณุแม่กท็ราบว่าผมไม่ได้รกัจี๋จ๋าอะไรขนาด

นั้น” หน้าหล่อพยกัรบัคลอกบัค�าตอบที่มใีห้มารดา “คงแค่เฟล แต่ก็

ยอมรบัว่าเป็นความผดิหวงัที่ท�าเอาผมเสยีความมั่นใจเหมอืนกนั”

ข้อดีของยสินทรอีกอย่างหนึ่งคือยอมรับในความผิดพลาดของ

ตวัเอง แม้มนัจะไม่ค่อยเกดิขึ้นกบัชวีติเขากต็าม แต่กท็�าเอาไม่อยาก

เริ่มต้นใหม่กับใคร ยิ่งมียาหยีตัวเล็กให้ต้องเอาใจใส่ ยิ่งไม่มีเวลาไป

อะไรกบัผู้หญงิที่ไหน

“โธ่...ยกัษ์ แล้วกไ็ม่บอกแม่เลย แม่ขอโทษ”

ก็หล่อนเองเห็นดีเห็นงามตอนที่แม่ฝ่ายหญิงมาเลียบๆ เคียงๆ 

เสนอคุณสมบัติต่างๆ ของลูกสาว ก็ดูว่าเหมาะสมพอดิบพอดีกันไป 

ทกุอย่าง จงึเปรยๆ กบัยสนิทรให้ลองพบปะพูดคยุ ดูไปกนัได้ด ีชนดิ

ที่พอถามว่ามแีววได้จดังานแต่งงานไหม เจ้าตวักพ็ูดว่าไม่ตดิขดัอะไร 

เพราะชายหนุม่กม็กี�าหนดเวลาคร่าวๆ ในหวัว่าอายเุท่าไรควรท�าอะไร 

ต้องยอมรบัว่าหล่อนคดิถงึแต่ความเหมาะสมเหมาะควร 

 “มนัไม่ใช่ความผดิของคณุแม่หรอกครบั ผมเองกไ็ม่ได้ใช้เวลา

กบัเขามากพอ ถ้าไม่ใจร้อนแต่งงาน อาจจะไม่ต้องเป็นแบบนี้”

ยสนิทรพดูไป ตากม็องลกูสาวตวัจิ๋วไป ช่วงเวลาหกเดอืนที่ผ่าน
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มาเขาได้สัมผัสกับความรักที่แท้จริง ความรักที่ไม่ได้เกิดจากอะไรที่

เหมาะสมทั้งสิ้น

“แล้วท�าไมไม่บอกแม่ เลี้ยงกนัมายงัไงสองคนพ่อลูกฮ”ึ

ยิ่งพูด หล่อนกย็ิ่งสงสาร มนิ่าล่ะลูกชายรูปหล่อถงึซูบไปแบบนี้ 

คงทั้งงานหลวง ทั้งลูก หวัปั่นไปหมด

“โชคดคีรบั ยาหยเีลี้ยงง่ายมากๆ เลยครบัคณุแม่ ไม่เคยโยเย 

ไม่เคยงอแง ตื่นมากนิแล้วกน็อน”

เล่าแล้วกย็ิ้ม เพราะราวกบัยชนาจะรู้ว่ามแีค่พ่อคนเดยีวที่คอย

ดูแล เลยไม่ออกอาการเหมือนเด็กเล็กๆ คนอื่น ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น 

พูดได้เลยว่าการออกประจ�าการครั้งนี้ของยสนิทรไม่ราบเรยีบแน่ๆ 

“แล้วยกัษ์ไปท�างานยงัไง ลูกอยู่กบัใครกนัฮ”ึ

“พี่เลี้ยงครบั ยกัษ์ได้พี่เลี้ยงของที่ปรกึษาคนเก่าไว้ต่อ สามเีขา

เป็นโลคัลสตาฟฟ์ คนขับรถให้ท่านทูต เลยสบายหน่อย ไม่ล�าบาก 

เท่าไหร่”

“โธ่ยักษ์ แม่ว่างั้นเอายาหยีกลับมาเลี้ยงที่นี่ไหม ยักษ์จะได้

ท�างานได้เตม็ที่ แม่เองกอ็ยู่ว่างๆ ไม่ได้ท�าอะไร เสาร์-อาทติย์ไหนว่าง

กบ็นิกลบัมาหาลูกกไ็ด้ แป๊บเดยีวเอง”

ใช่ มารดาเขาไม่มีงานประจ�าจริงจัง เพราะธุรกิจรับท�าความ

สะอาดที่ได้สมัปทานจากทั้งหน่วยงานราชการ ห้างสรรพสนิค้า รวมไป 

จนถึงแม่บ้านตามบ้านนั้น น้องสาวเขารับไปดูแลเรียบร้อย คุณแม่ก็

เลยเป็นคณุนายสวยๆ ไปช่วยงานสมาคมแม่บ้านทหารฯ ตามแล้วแต่

ว่าคณุพ่อจะไปประจ�าที่ใด

“อย่าเลยครบั แม่เขาทิ้งไปคนแล้ว อย่าให้ยาหยโีตมาด้วยความ

รูส้กึว่าพ่อกเ็อามาทิ้งไว้กบัย่าอกี ถงึแม้ว่าทั้งพ่อ ทั้งย่าจะรกัเขากต็าม”

แม้ว่าสิ่งที่มารดาเสนอจะเป็นทางออกที่ด ียชนาจะมคีณุย่าคอย

ดูแลในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม แถมยงัมคีณุปู่ และคณุๆ แม่บ้าน
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คอยวิ่งตามเอาใจ แต่เขากไ็ม่อยากให้ลูกห่างตวั ล�าบากหน่อย แต่ได้

อยู่ด้วยกนัทกุวนั ได้กอดได้หอมดกีว่าเป็นไหนๆ นี่แค่มารดาพูดขึ้นมา 

เขากเ็จบ็ร้าวในใจแล้วที่จะไม่ได้เหน็หน้าลูก

“เอาเป็นว่าช่วงไหนคณุแม่ว่างๆ บนิไปช่วยผมเลี้ยงยาหยดีกีว่า

ครบั ถงึจะล�าบากหน่อย แต่ผมกต็ั้งใจที่จะเลี้ยงยาหยเีอง เขาอาจจะ

เป็นความผดิพลาดของชาน่า แต่ยาหยไีม่ใช่ความผดิพลาดของผม”

ก็ในเมื่อมารดารู้เรื่องทั้งหมดแล้ว ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้อง

บอกปัดไม่ให้ไปหาเหมอืนที่ผ่านมา

“จ้ะพ่อคุณ” คุณยลรดาอดไม่ได้ที่จะค้อนลูกชาย รู้หรอกว่า 

ยสินทรดูแลตัวเองและคิดทุกอย่างแล้วเป็นอย่างดี  “แม่ละเชื่อยักษ์

จรงิๆ ตวัเองกไ็ม่มปีระสบการณ์เลี้ยงเดก็ที่ไหน ยงัจะกล้า”

ได้ยินแบบนั้นยสินทรก็ข�านิดๆ แต่ท�าให้หน้าหล่อน่าดูขึ้นมาก 

เอ่ยเย้าตวัเองแบบไม่คดิอะไร โดยไม่ได้รูเ้ลยว่าประโยคที่เพิ่งพดูไปนั้น

จะเกดิขึ้นกบัตวัเองในอนาคต

“กฝ็ึกไว้ก่อนสคิรบั เผื่อยาหยอียากมแีม่ จะได้เอาวชิาไปเต๊าะ

เดก็มาเลี้ยงลูกให้”

หนึ่งปีก่อนหน้านี้ 

“กด็เีลยสคิรบัแบบนี้”

ณชลบอกยสินทรที่นั่งอยู่ฝั ่งตรงข้าม หลังจากไปออกรอบ 

ตกีอล์ฟกนัมาตั้งแต่หกโมงเช้า แยกย้ายกบัคนอื่นๆ ในก๊วน สองหนุ่ม

กต็กลงกนัว่าจะเข้ามากนิอาหารที่เวส โฮเทล็ 

“อมื กห็วงัแต่ว่ายาหยจีะปรบัตวัได้นะ”

“คงไม่ยากมั้งครบั สามขวบเอง”

ณชลส่ายหัวใส่มือถือขณะพูดถึงลูกสาวของเพื่อนรุ่นพี่ แล้ว 

ยื่นอุปกรณ์สื่อสารไปให้พนักงานของโรงแรมเพื่อฝากชาร์จแบตเตอรี่  
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เมื่อกี้เขาเห็นชื่อของลูกศิษย์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับเนตราปรากฏอยู่บน

หน้าจอแอลอดีทีี่มไีว้ทั่วโรงแรมเพื่อแจ้งว่าอเีวนต์ไหนจดัอยูห้่องใด และ

งานที่ปรากฏอยู่พร้อมด้วยชื่อปณิธานนั้นเป็นงานหมั้น เขาเลยอด

สงสัยไม่ได้ว่าท�าไมเพื่อนที่สนิทกันของปณิธานอย่างเนตราถึงไม่

ปรากฏในงาน แต่ยังพูดกันไม่ทันรู้เรื่อง แบตเตอรี่โทรศัพท์ก็หมดไป

เสยีก่อน

“กใ็ช่นะ แต่พี่กอ็ดเป็นห่วงไม่ได้อยู่ด”ี

ยสนิทรยกแก้วเบยีร์พรายฟองขึ้นจบิพลางนกึถงึบตุรสาวคนเดยีว  

ยชนาหรอืยาหย ีเดก็น้อยวยัสามขวบที่เขาเลี้ยงเองตั้งแต่แรกเกดิโดย

ไม่มีเงาของภรรยาที่ให้ก�าเนิด เพราะตั้งท่าจะเลิกกับเขาตั้งแต่ลูกยัง 

ไม่พ้นตวั พอคลอดลูกได้ หล่อนกไ็ปไม่กลบั เรยีกว่าเกบ็ของรอกนัไว้

เลยทเีดยีว 

“ผมว่าพี่คิดมากไป ยังไงกลับมาอยู่เมืองไทยก็ดีกว่าอยู่แล้ว  

มคีณุย่าคณุปู่ช่วยดูแลนะครบั”

“พี่ก็คิดแบบนั้นแหละชล พี่ถึงตัดสินใจแบบนี้ แล้วเมื่อกี้โทร. 

หาใคร พดูกนัจบแล้วเหรอ” เพราะทั้งเหน็ทั้งได้ยนิ เขาจงึเอ่ยปากถาม 

“ยายนุ่มไงครบั พี่ยกัษ์จ�าได้ไหม”

ณชลตาเป็นประกายเมื่อพดูถงึหลานสาวขึ้นมา ถ้าเขาจ�าไม่ผดิ 

ยสนิทรน่าจะได้เจอกบัเนตราในช่วงสองปีที่หลานสาวกลบัมาอยูเ่มอืง

ไทยแล้ว และก่อนที่ชายหนุ่มวัยเฉียดสี่สิบจะออกโพสประจ�าการที่ 

ต่างประเทศครั้งแรก 

“รางๆ น่าจะเรยีบจบแล้วไหม”

“ครบั เพิ่งจบ เกยีรตนิยิมเหรยีญทอง”

อกีครั้ง ไม่ส ิ ทกุครั้งที่เขาเอ่ยถงึเนตรา ณชลจะพูดด้วยความ

ภูมใิจไปเสยีทกุครา จนยสนิทรเอะใจ เพราะสิ่งที่สะท้อนออกมาทาง

แววตานั้นมันไม่ใช่ความเอ็นดูแบบลูกหลาน แต่นักการทูตรูปหล่อก็
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พยายามปัดความรู้สกึนี้ออกไป

“แล้วไง หลานชลจะแวะมาเหรอ”

เขานกึหน้าอกีฝ่ายไม่ออก จ�าไม่ได้ด้วยซ�้าว่าชื่อสกลุอะไร เพราะ

หลายปีเตม็ท ีแต่ถามตามมารยาท อย่างไรเสยีจากนี้อาจจะได้เจอกนั

อกีบ่อยๆ 

“เปล่าครบั ผมแค่เหน็ว่ามงีานหมั้นเพื่อนเขา เลยสงสยัว่าไม่มา

ร่วมงานหรอืยงัไง”

“อ่อ นกึว่าจะแวะมาทานข้าวด้วยกนั จะได้ให้เดก็เสริ์ฟเขามา

เพิ่มที่ให้”

ยสินทรเปรย เขาพอนึกหน้าเนตรา หลานสาวสุดสวาทของ 

ทา่นกฤตออก เคยเหน็ผ่านๆ หลายหนในช่วงหลายปีมานี้ แต่ไม่ทนัได้

เจรจาคุ้นเคยกนั ทั้งๆ ที่ชายหนุ่มกส็นทิกบัคณุตาคณุยายของผู้หญงิ

คนนั้น

“ไม่หรอกครบั เขาอยู่บ้านเพื่อนเขา แล้วนี่เดี๋ยววนันี้พี่ท�าอะไร

ต่อครบั ว่างไหม แวะไปทานข้าวที่บ้านส”ิ

คนอ่อนวัยกว่าเอ่ยปากชวนรุ่นพี่ เมื่อก่อนยสินทรก็ไปร่วม 

รับประทานอาหารที่บ้านเขาบ่อยครั้ง เรียกว่าเป็นศิษย์รักของพ่อเขา

เลยกว็่าได้

“อาจารย์กฤตอยู่เหรอ ไม่ได้บอกท่านไว้ก่อนจะโดนดไุหมเนี่ย”

คนหล่อพดูข�าๆ ก่อนโยนถั่วลสิงคั่วเกลอืเข้าปากแกล้มกบัเครื่อง

ดื่ม ท่าทีเป็นกันเองสบายๆ แต่ยังดูมีมาด สมแล้วที่เป็นนักการทูต 

โพรไฟล์ดทีี่มแีต่คนบอกว่าเขาจะได้ด�ารงต�าแหน่งใหญ่โตต่อไป เพราะ

สายอาชพีนี้แค่เก่ง แค่ฉลาดไม่ได้หมายความว่าจะประสบความส�าเรจ็ 

แต่ต้องมบีคุลกิเหมาะสม ซึ่งทกุสิ่งที่กอปรขึ้นมาเป็นตวัตนของยสนิทร

เรยีกว่าเกนิความต้องการ จะพร่องไปบางกค็งเรื่องชวีติคูท่ี่ไม่น่าเชื่อว่า

จะพงัทลายชนดิมองหน้ากนัไม่ตดิ
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“ไม่ดหุรอกครบั เพราะไม่อยู ่ไปเชยีงใหม่กบัคณุแม่แต่เช้า ทรปิ

ท�าบญุประจ�าปีน่ะครบั ไม่งั้นกไ็ม่ไปไหนแล้ว แทบจะไม่เดนิทางเลย

ด้วยซ�้า”

เมื่อได้รับค�าตอบแบบนั้น ยสินทรก็พยักหน้า เกรงใจผู้ใหญ่ที่

กล่าวถงึ เพราะแม้ว่าจะคุ้นเคยกนั แต่กท็ราบดวี่าท่านกฤตไม่รบัแขก

ที่ไม่ได้นดัหมาย

“อ่อ งั้นเดี๋ยวบ่ายๆ พี่ลองโทร. ถามที่บ้านก่อนว่ายาหยีโอเค

ไหม ถ้าไม่งอแง เดี๋ยวพี่ไปทานด้วย”

วนันี้เขาฝากลูกไว้กบัมารดา เพื่อที่จะได้ไปตกีอล์ฟกบัณชล ซึ่ง

บุพการีของเขาก็ไม่ได้อิดออดเลยแม้แต่น้อย เพราะก�าลังหลงหลาน

ที่สุด นี่ถ้าไม่ติดงานราชการ งานสมาคม คงได้เล่นกับหลานทั้งวัน 

ทั้งคนื 

“ได้ครบัพี่ ไม่ซเีรยีส ถ้าไม่สะดวกกไ็ว้นดักนัวนัอื่น รอคณุพ่อ 

คณุแม่กลบัมาก่อนกไ็ด้”

ณชลพยกัหน้ารบั ยกเครื่องดื่มของตนขึ้นจบิบ้าง น้อยคนนกัที่

เขาจะผ่อนคลายด้วยได้แบบนี้ เพราะหน้าที่การงานที่ค�้าคอ ทั้งเพราะ

ช่วงเวลาที่เขารอคอยกใ็กล้เข้ามาทกุท ีณชลเลยอยากวางตวัให้ผูห้ลกั

ผู้ใหญ่เหน็ว่าเขาเป็นคนที่ฝากชวีติคนส�าคญัไว้ได้

“อืม แล้วตัวเราน่ะอายุเท่าไหร่เข้าไปแล้ว ไม่คิดจะแต่งงาน 

แต่งการหรอืไง คบใครอยู่หรอืเปล่า”

คราวนี้ณชลถอนใจ พูดเรื่องนี้ทไีรเขากเ็หมอืนน�้าท่วมปาก ไม่รู้

จะพูดยงัไง ไม่ใช่อมพะน�า แต่...

“ยงัครบั”

“อะไรกัน ทั้งหล่อ ทั้งสุภาพแบบนี้ จะไม่มีใครเลยหรือไงชล  

ไม่เลอืกเองหรอืเปล่า”

ยสนิทรกระดกเครื่องดื่มจนหมดแก้วคราวนี้ ก่อนที่จะสั่งมาเพิ่ม
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อกีหนึ่งขวดใหญ่เพื่อแบ่งกบัเพื่อนรุ่นน้องคนนี้ 

“บางทคีนที่ผมเลอืกอาจจะไม่เหมาะสม”

ใจเขากระหวัดไปถึงเนตราทันทีที่ใครก็ตามถามเรื่องคนของ

หัวใจ ในสถานการณ์นี้คนที่ไม่เหมาะสมอาจจะเป็นเขา ลูกก�าพร้าที่

ตายายหล่อนเลี้ยงไว้ แม้สมบัติพัสถานมรดกเดิมจะมี ต�าแหน่งทาง

วิชาการก็ก�าลังเติบโต แต่คนอื่นจะมองอย่างไรในเมื่อหล่อนอยู่ใน

สถานะหลานสาวมาโดยตลอด ทั้งท่านกฤต ทั้งคุณหญิงนิลเนตรจะ

มองเขาอย่างไร 

ส่วนยสินทรกลับตีความไปอีกทาง นึกว่าคนที่ณชลหมายปอง

คงไม่สมศกัดิ์ศรเีจ้าตวั

“หึ ความเหมาะสมเหรอ ดูพี่สิ เหมาะกันทุกอย่างแล้วเป็นไง 

พงัไม่เป็นท่า พี่ว่าเอาหวัใจตวัเองเป็นหลกัเถอะ” 

คนเดก็กว่าอ้าปากจะอธบิายต่อ ทว่าพนกังานของทางโรงแรม

เอาโทรศพัท์ที่เขาฝากชาร์จไว้มายื่นให้พอด ี

“ท่านครบั” พนกังานโค้งพร้อมส่งอปุกรณ์สื่อสารในมอืให้ เรยีก

ลูกค้าทุกคนอย่างให้เกียรติสมมาตรฐานของทางโรงแรม “มีสายเข้า

มาครบั”

“ขอบใจ” ณชลเอ่ยพลางขมวดคิ้วแล้วรับโทรศัพท์มา รีบกด 

รบัสายทนัทเีมื่อเหน็ว่าหน้าจอปรากฏชื่อใคร

“ครบันุ่ม ว่ายงัไง”

“เอ่อ...อาจารย์คะ ไม่ใช่นุ่มค่ะ นี่จริสิา อาจารย์อยู่ที่เวส โฮเทล็

ใช่ไหมคะ รบกวนรบีมาที่ลอ็บบดี่วนเลยค่ะ”
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หนึ่งปีก่อน

“ปืนรกันุ่มนะครบั”

นัยน์ตาพราวระยับจับจ้องหน้าสวยจัดของคนที่นอนอยู่เบื้อง

ล่างเขาตอนนี้ พยายามข่มใจไม่ให้กระแทกตวัตนเข้าไปตามใจอยาก 

ทั้งๆ ที่ไม่อยากรออะไรอกีต่อไป ปณธิานให้เวลาแก่ผู้หญงิคนนี้มานาน

เกนิไป นานถงึสี่ปีในการเทยีวไล้เทยีวขื่อมาตั้งแต่ปีหนึ่ง จนวนันี้ที่เขา

พาดาวมหาวทิยาลยัมาเที่ยวต่างจงัหวดักนัสองต่อสองได้ ใช้แผนการ

สารพดัจนในที่สดุเนตรากม็านอนระทดระทวยเกอืบเปลอืยเปล่า แทบ

ไม่เหลอือะไรปกปิดร่างกายอยู่ตอนนี้

“อื้ม...ปืน...ยะ...ยะ...อย่าค่ะ”

ส่วนหญิงสาวก็ได้แต่สะบัดหน้าหมายจะขับไล่ความเสียวซ่าน

ที่รมุเร้า เกดิมาไม่เคยมใีครได้ถงึเนื้อสมัผสัตวัขนาดนี้ แต่ที่ยอมเพราะ

ผู้ชายตรงหน้าคือคนที่หล่อนมอบความรักให้ ยอมเปิดใจคบหาเป็น

แฟนหลงัจากที่ปณธิานตามจบีตั้งแต่ปีหนึ่ง จนวนันี้ที่หล่อนส�าเรจ็การ

ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมแีผนการที่จะท�างานท�าการ มคี�าสญัญาจาก

คนที่หล่อนก�าลังยกมือโอบรอบคอ เรียนจบ...เข้าท�างาน...แล้วจะได้

แต่งงานกนั 

เมื่อรักผ่านเข้ามา

บทน�ำของนุ่ม
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“ให้ปืนเถอะนะ ปืนรกันุ่ม นุ่มไม่รกัปืนหรอืไงครบั”

ชายหนุ่มซุกไซ้เนื้อกายสาว สาวสดๆ ซิงๆ มันให้ความรู้สึกดี

แบบนี้ จนตอนนี้ปณธิานไม่เสยีดายเวลาที่ต้องเสยีไป แม้ช่วงที่ผ่านมา

จะร�าคาญไม่น้อยกบัการถอืตวัหวงตวัของหล่อน

“รกันุ่มจรงิๆ ใช่ไหมคะ”

“ใช่สคิรบั ที่รกัของผม”

โอ๊ย ตอนนี้ให้พดูอะไรเขากพ็ดูหมด ให้สญัญาอะไรเขากร็บัปาก

หมด ขอแค่ได้อดัตวัตนเข้าไปให้สมใจอยาก ไม่เคยอยากฟัดใครมาก

เท่านี้มาก่อน แก่นกายแขง็จนแทบระเบดิอยูแ่ล้ว ในขณะที่นิ้วเรยีวเขี่ย

กระตุ้นจุดกระสันตามสัญชาตญาณที่ฝังในจิตใต้ส�านึกของทุกคน 

แม้แต่คนที่เป็นสาวบรสิทุธิ์อย่างเนตรา 

เพียงแค่แตะก็รู้ว่าหล่อนไม่ประสาอะไร แต่ความสด ความ 

ตื่นเต้นกับของใหม่ และที่ส�าคัญความสวยของเนตราที่ปณิธานกล้า

พูดเลยว่าไม่เคยเหน็ใครจบัตาจบัใจขนาดนี้ ท�าให้เขายิ่งต้องการหล่อน 

ยิ่งได้เห็นหมดจดทั้งเนื้อทั้งตัวแบบนี้ พูดเลยว่าเสืออย่างเขามือไม้ 

ยงัสั่น เพราะขาวผ่องน่าลบูไล้ไปตั้งแต่หวัจดเท้า และเขากไ็ม่รอค�าตอบ

ใดๆ นิ้วเรียวที่แทรกเข้าไปตอนเนตราเผลอสัมผัสได้ถึงความบีบรัด 

ที่ทวคีวามรนุแรงพอกบัความนุม่ชื้น จงึตดัสนิใจถอนนิ้วออกมา จบัขา

หล่อนให้อ้ากว้าง แทรกตวัเข้าตรงกลาง แค่สมัผสัหน้าทางเข้า ชาย

หนุม่กแ็ทบระเบดิด้วยความตื่นเต้นและเร้าใจ เกดิมาไม่เคยมใีครท�าให้

ขนลกุขนาดนี้

“ให้ปืนนะนุ่ม”

“หะ...หะ...ให้อะไรคะ อื๊อ ปืนอย่า...”

“ตวันุ่มไง ผมรกันุ่ม นะครบัคนด”ี

ชายหนุม่กล่อมคนใต้ร่างที่อ่อนระทวย นอนหน้าแดงก�่า ตาปรอื 

สมใจปณธิานเป็นที่สดุ ผลของการรอคอยมนัหอมหวานแบบนี้นี่เอง
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ส่วนเนตรายงัมนึงง โดนมอมเมาทั้งเหล้า ทั้งสมัผสัวาบหวามที่

ไม่เคยพานพบ ยิ่งพูด เขาก็ยิ่งรุกจนร่างกายบิดเร่าตามแรงเร้าที่เขา

มอบให้ ถามว่าฝืนใจไหม...กไ็ม่ ถามว่าเตม็ใจไหม...กไ็ม่เชงิ เพราะยงั

ไม่ทนัได้เตรยีมตวัเตรยีมใจ และในเสี้ยววนิาททีี่หล่อนยงัคดิ ปณธิาน

กแ็ทรกตวัตนลงเตม็ที่ แม้จะรบัรู้ได้ว่ามปีราการกั้น แต่เขากก็ดลงเตม็

แรง ใช้มอืหนาขงึเอวไม่ให้หล่อนดิ้น แต่ยงัมแีก่ใจพรมจูบทั่วหน้าสวย 

ใช้มืออีกข้างลูบผมด�าขลับที่ล้อมกรอบหน้า สัมผัสที่ได้รับตอนนี้

ปณธิานพูดได้ค�าเดยีวว่าคุ้มค่าสมการรอคอย 

ตลอดสี่ปีที่ผ่านมาคนอาจจะคดิไปต่างๆ นานาว่าเขากบัเนตรา

น่าจะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันไปแล้ว ยิ่งช่วงปีหลังๆ ที่ดาวมหาวิทยาลัย

ยอมรับรัก ใช้สถานะแฟนอย่างจริงจัง เพื่อนผู้ชายของเขายังแซวอยู่

บ่อยๆ แต่กไ็ม่มใีครรูว่้าสิ่งที่ปณธิานได้จากเนตรามเีพยีงการจบัมอืและ

หอมแก้มบ้างบางโอกาส เรยีกว่ารู้ไปถงึไหนกอ็ายไปถงึนั่นนั่นละ

“ผมรกันุ่มนะ เดี๋ยวไม่เจบ็แล้ว”

“แต่...อื๊อ ปืน...”

หญิงสาวบิดตัวหนีสิ่งแปลกปลอม เจ็บแทบจะขาดใจ แต่ก ็

ท�าอะไรไม่ได้ ได้แต่พยายามปล่อยตัวตามสบายอย่างที่คนรักบอก 

ปล่อยให้เขาเอาแต่ใจ ยอมรบัว่ามคีวามสขุสมแทรกผ่านในอณูความ

รู้สึก จนเสียงกรีดร้องและเสียงค�ารามซ่านดังก้องในห้องพักหรูหรา 

ก่อนที่ปณธิานจะทิ้งร่างซ้อนกอดก่ายหญงิสาว พรมจูบทั่วหลงั เลยมา

จนถงึเสี้ยวหน้าสวย ชื่นใจ สมใจ พอใจ 

แต่อกีคนดูท่าจะเสยีใจจนปณธิานขมวดคิ้ว เป็นของเขามนัแย่

ตรงไหน รูปหล่อมดีกีรเีดอืนคณะการนัต ีจะแพ้กแ็ต่เดอืนมหาวทิยาลยั

จากคณะแพทยศาสตร์ แต่ดกีรคีวามรวย ความมชีื่อเสยีงของเขาน�า

โด่งมาแต่ไหนแต่ไร ลูกชายเศรษฐใีหม่ที่แม่เป็นผู้ดเีก่า มแีต่คนเข้าหา

อยากคบค้าสมาคม
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“เป็นอะไร นุ่มร้องท�าไมครบั”

“กะ...กน็ุ่มไม่คดิว่าจะเป็นแบบนี้”

มือบางกระชับผ้าห่มให้ปิดบังเนื้อตัวที่เปล่าเปลือย สูดน�้ามูก

เข้าเตม็แรง เพราะยงัตั้งตวัไม่ถูกกบัสิ่งที่เพิ่งเกดิขึ้น ครั้งแรกกบัคนรกั

คนแรกมันควรจะตราตรึง มีเรื่องราวให้จดจ�า ไม่ใช่เกิดขึ้นบนโซฟา 

ในคอนโดหรูหราตอนมาพกัค้างกนัครั้งแรกแบบนี้

“นุม่เสยีใจแบบนี้ ผมเสยีใจนะครบั ผมรกันุม่ นุม่ไม่เชื่อหรอืไง”

“แต่...มนัไวไปค่ะ นุ่ม...”

หญงิสาวยงัพูดไม่ทนัจบ ปณธิานกส็วนขึ้นมาให้ โดยไม่คดิจะ

ฟังอะไรจากเนตราทั้งสิ้น 

“ไวยังไงครับ ผมจีบนุ่มมาตั้งแต่ปีหนึ่งนะ เป็นแฟนกันมาอีก

เกอืบปี หรอืนุ่มไม่รกัผมแบบที่ผมรกันุ่ม”

ถ้าเป็นคนอื่นคงพร้อมขึ้นเตยีงกบัเขาตั้งแต่สปัดาห์แรกที่คบกนั 

แถมความเร้าใจที่ได้รับน่าจะทะยานสูงกว่านี้ แต่นี่ปณิธานต้องเสีย

เวลาไปถึงสี่ปีเต็มๆ ให้แก่ความไร้ประสบการณ์ของสาวสวยในอ้อม

แขน ต้องแอบกิน แอบชิมผู้หญิงคนอื่นในที่ลับ โดยที่แฟนตัวจริง 

ไม่เคยสนใจด้วยซ�้า แต่เอาเถอะ ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเนตราสวยล�้า

เหนือกว่าผู้หญิงทั้งมวล และไอ้ความไร้ประสบการณ์ที่เขาเพิ่งนึกถึง 

กไ็ม่ได้กระทบอะไร เพราะเขาอยากเป็นผู้กระท�ากบัหล่อนทั้งหมด

“ไม่ใช่แบบนั้นนะคะ” หล่อนเอี้ยวหน้าตอบ กลวัเขาจะเสยีใจ 

ถ้าไม่รกั เนตราจะรบัรกัปณธิานท�าไม

“ถ้าไม่ใช่ นุ่มกอ็ย่าเสยีใจ แล้วให้ผมรกันุ่มอกีทนีะครบัคนด”ี

เพราะความสดใหม่และหอมหวานท�าเอาปณิธานตื่นตัวขึ้นมา

อกีท ีอยากจะฝังตวักระแทกเนตราอย่างใจ ไม่อยากเสยีเวลาแม้แต่จะ

ไปหยบิเครื่องป้องกนัที่เตรยีมมา เพราะตดิใจสมัผสัที่ไม่เคยได้รบัที่ไหน 

ที่เมื่อครูก่ล้ากเ็พราะมั่นใจว่าหญงิสาวไม่เคยผ่านมอืใคร รูไ้ด้ตั้งแต่จูบ
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ที่แสนเงอะงะไม่ได้ความ แต่กไ็ม่ใส่ใจ ของแบบนี้เดี๋ยวกส็อน เดี๋ยวก็

ฝึกกนัได้ ถ้ายงัคบกนัได้ยาวๆ คดิได้แค่นั้นปณธิานกต็วดัร่างที่เขากก

กอดไว้ขึ้นในแขน ก่อนจะเดนิดุ่มๆ เข้าห้องนอนของเขาที่ยกให้หล่อน

นอน ต้องใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มก่อนที่จะกลับกรุงเทพฯ ซึ่งไม่รู้ว่าจะ

ตะล่อมเนตรามาค้างคนืได้แบบนี้อกีเมื่อไร ไม่รูด้้วยว่าเขาจะยงัอยูแ่บบ

ไร้พนัธะแบบนี้ได้นานแค่ไหน

“ว้าย! ปืนจะท�าอะไรคะ”

ด้วยความกลัวจะตกลงมาแขนเรียวจึงตวัดรอบคอชายหนุ่มที่

เดนิเป็นชเีปลอืยไม่สนใจอะไร ไม่สนใจแม้กระทั่งว่าหล่อนกไ็ม่มอีะไร

ปกปิดร่างกาย

“ปืน นุ่มโป๊”

“ไม่เป็นไรน่าที่รัก ผมก็โป๊เหมือนนุ่ม มามะ มาให้ผมรักนุ่ม 

ดกีว่า เดี๋ยวจะไม่ได้เจอกนัเป็นเดอืน ผมต้องคดิถงึนุ่มแน่ๆ”

ชายหนุม่ฟอนเฟ้นเนื้อขาวเนยีนแน่น ของสดใหม่มนัเป็นแบบนี้ 

หอมหวนเช่นนี้ ไม่เสยีแรงที่เขาเทยีวไล้เทยีวขื่อเอาใจอยู่เป็นปีๆ 

“แต่...นุ่มว่า...” ส่วนคนที่เพิ่งผ่านประสบการณ์ครั้งแรกมา

หมาดๆ ถามด้วยความตกใจ หล่อนยังท�าใจไม่ได้ด้วยซ�้ากับเรื่องที่ 

เกิดขึ้น แม้จะพยายามปลอบตัวเองว่าเป็นเรื่องปกติของคนที่รักกัน 

และตวัเองกโ็ตจนเรยีนจบแล้ว แต่ความรูส้กึบางอย่างกก็วนอยูใ่นหวัใจ 

จงึท�าให้หล่อนไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามคนที่คร่อมร่างอยู่

“นะครบันุม่คนด ีนุม่จะกลวัอะไร ยงัไงเรากแ็ต่งงานกนันะครบั”

“คุณยาย นุ่มขอตัวนะคะ เรื่องด่วนค่ะ”

ทันทีที่เนตราเห็นว่าหน้าจอปรากฏชื่อใคร หล่อนรีบเอ่ยปาก 

ขอตัวจากผู้ปกครอง ลืมกิริยามารยาทที่เคยได้รับการอบรมไปหมด  

อนัที่จรงิไม่ได้ฟังด้วยซ�้าว่าคณุยายก�าลงัพดูเรื่องอะไร เพราะคนที่โทร. 
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มานั้นคอืคนที่หายไปเป็นสปัดาห์ พ้นสายตาคณุหญงินลิเนตร หล่อน

กร็บีกดรบัโทรศพัท์ กรอกเสยีงลงตามสาย ในขณะที่ขาเรยีวกก็้าวขึ้น

บ้าน มเีป้าหมายอยู่ที่ห้องนอนของตวัเอง  หากเป็นการพูดคยุกนัตาม

ปกตเินตรากค็งไปนั่งคยุในห้องนั่งเล่นด้านล่าง แต่เมื่อเรื่องที่จะพดูกนั

ต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ควรจะยงัเป็นความลบัอยู่จงึต้องมาคยุในที่รโหฐาน

“ปืน หายไปไหนมา เป็นอะไรหรอืเปล่าคะ”

ทางนั้นเงียบไปอึดใจ แต่ก็ตอบกลับมาให้หญิงสาวที่ไม่ได้ยิน

เสยีงคนรกัหลายวนัยิ้มออก หล่อนเปิดประตหู้องและกดลอ็กเพื่อความ

ปลอดภยัทนัท ีหลงัจากเกดิเหตกุารณ์แสนหวานที่พทัยาเมื่อเกอืบเดอืน

ก่อน จากนั้นอกีไม่กี่วนัปณธิานกเ็ดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาของ

เขาตามที่เคยบอกหล่อนไว้ ช่วงสองสามสปัดาห์แรกกต็ดิต่อมาวนัละ

ครั้งสองครั้งสม�่าเสมอด ีจนเมื่อต้นสปัดาห์ก่อนที่อยูด่ีๆ  กไ็ม่อาจตดิต่อ

ได้ ไม่ว่าจะช่องทางใด 

“กไ็ม่ได้ไปไหน โทร. หาผมมอีะไรหรอืเปล่า”

คราวนี้เนตราขมวดคิ้ว มันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอที่จะโทร. 

หากัน โดยเฉพาะเมื่ออีกคนหายเงียบไปแบบนี้ แต่ความรู้สึกดีใจที่

ติดต่อปณิธานได้ผสมกับความสงสัยเลยท�าให้เนตราไม่ได้สังเกตว่า

สรรพนามที่ชายหนุ่มใช้แทนตวันั้นผดิหูไปมาก

“ก็นุ่มเห็นปืนเงียบไปเลยเลยเป็นห่วง ตกลงสบายดีใช่ไหมคะ 

หายไปเที่ยวไหนมา ไม่เหน็ส่งรูปให้นุ่มดูบ้างเลย”

“อืม ผมสบายดี ตกลงไม่มีเรื่องด่วนอะไรใช่ไหม ถ้างั้นเดี๋ยว

ค่อยว่ากนันะ”

ปณธิานท�าท่าเหมอืนจะตดับท พอดกีบัที่เนตราได้ยนิเสยีงแทรก

เข้ามา แต่ไม่แน่ใจว่าเสยีงอะไรเลยรบีพูดออกไปเพราะความอดึอดัที่

สมุในอกมาหลายวนั

“ปืน เดี๋ยวค่ะ นุ่มมเีรื่องจะบอก”
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ทั้งตื่นเต้น ทั้งไม่รู้ว่าเขาจะว่าอย่างไร แต่เนตราก็เชื่อว่าความ

รกัระหว่างคนสองคนจะท�าให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้ อย่างไรเสยีกร็�่าเรยีนจน

จบแล้วทั้งคู ่และมหีน้าที่อาชพีการงานรองรบั แม้ว่าน่าจะโดนคณุยาย

ด ุแต่กเ็ชื่อว่าท่านจะเข้าใจ

“รบีๆ ว่ามา ผมตดิธรุะอยู่”

“ประจ�าเดอืนนุ่มไม่มา นุ่มว่านุ่มอาจจะท้องแหละค่ะ”

เนตราก�าโทรศพัท์แน่น แต่หน้าฉายยิ้ม หวงัว่าชายหนุ่มจะส่ง

เสียงดีใจ ก็เจ้าตัวนั่นละที่พูดขายฝันมาตลอดว่าหากเรียนจบจะได้

แต่งงานกนั แต่กลบักลายเป็นว่าปณธิานเงยีบไปนานกว่าเดมิ และพดู

ประโยคที่หล่อนไม่คาดคิดเลยว่าจะได้ยินจากผู้ชายที่บอกรักกันมา

หลายปีแบบนี้ 

“นี่ไม่ได้ซื้อยากนิหรอืไง ท�าไมไม่รู้จกัป้องกนัตวัเอง!”

เหมือนโดนไม้หน้าสามฟาดน่วมไปทั้งตัว ก็เขาไม่ใช่เหรอที่ไม่

ป้องกนั แล้วท�าไมตอนนี้มาโยนความผดิให้กนัแบบนี้ 

“ไปตรวจเลยนะ! ตรวจให้รู้เรื่อง เอาใบตรวจจากโรงพยาบาล

มาด้วย แล้วกไ็ม่ต้องโทร. มา เดี๋ยวผมกลบัไปอาทติย์หน้าว่ากนั!”

พูดจบปณธิานกว็างสายทนัท ีและไม่ว่าเนตราจะเพยีรโทร. กลบั

ไปหากี่ร้อยกี่พันครั้งก็ติดต่อคนทางโน้นไม่ได้อีก จนผ่านไปไม่รู้กี่วัน 

จากที่แสร้งท�าเป็นสบายดกีฝ็ืนต่อไปไม่ไหว เป็นลมล้มป่วยกลางบ้าน

ขณะเดนิลงมารบัประทานอาหารเช้าคนเดยีว เนื่องจากคณุตาคณุยาย

ไปสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องไปท�าบุญที่เชียงใหม่ ส่วนน้าชายก็ออกไป 

ตกีอล์ฟ นูล่า สาวใช้ของบ้านเลยตดัสนิใจโทร. หาจริสิา เพื่อนสนทิ

ของคุณหนู ท�าเอาเพื่อนรักนางเอกที่เพิ่งได้ยินข่าวดีของบางคนที่ 

แดนไกล แต่น่าจะเป็นข่าวร้ายของเพื่อนคนนี้ รีบรุดมาหา เพราะคิด

ว่าที่เนตราล้มพบัไปเนื่องจากทราบเรื่องที่เกดิขึ้นในช่วงเช้าวนันี้

“นุ่ม ไหวไหม เราเป็นห่วงตวันะ”
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จิริสานั่งบนเตียงของเพื่อนพลางทาบมือไปบนหน้าผากใสเพื่อ

วดัอณุหภมูขิองเนตรา เมื่อไม่สมัผสัความผดิปกตกิย็งัพอคลายใจ แต่

ไม่สบายใจ หายใจไม่ทั่วท้องเลยแม้แต่น้อย

“ออืไหว นุ่มแค่พกัผ่อนน้อยน่ะ รอโทรศพัท์ปืนด้วยแหละ เลย

หลบัๆ ตื่นๆ”

พอได้ยนิแบบนั้นจริสิากข็มวดคิ้วทนัท ีพูดแบบนี้แสดงว่าหญงิ

สาวคนสวยยงัไม่ทราบเรื่องอะไร กย็ิ่งสงสารมากขึ้นไปอกี แต่ไม่รู้จะ

เปิดปากพูดอย่างไร จะว่าไปมนักเ็ป็นเรื่องส่วนตวัของคนสองคน แต่

ยงัไม่ทนัได้คดิอ่านอะไร คนสวยที่แม้จะป่วยแต่กย็งัคงความงามชดัเจน 

ขนาดหล่อนที่ร่างกายแขง็แรงดยีงัแพ้หลดุหลุ่ยกเ็ปิดปากพูด

“แต่แจนมากด็ ีนุม่มเีรื่องอยากปรกึษาแล้วกข็อความช่วยเหลอื 

แจนว่า...” เนตราหยดุค�าพูดเรยีกความมั่นใจ เงยหน้ามองเพื่อนสนทิ

ที่เรียนกันมาตั้งแต่โรงเรียนนานาชาติ ครั้นย้ายกลับมาเมืองไทยก ็

กอดคอกันสอบเข้ามหาวิทยาลัยเดียวกัน เป็นเพื่อนกันมาร่วมแปดปี 

ตาหวานมองหน้าเพื่อนก่อนจะตัดสินใจพูด ในชีวิตนี้นอกจากคนใน

ครอบครวักค็งมจีริสิานี่ละที่หล่อนรูส้กึว่าฝากชวีติไว้ด้วยได้ “...เราควร

ท�าไงด ีคอืเรา...”

แล้วทุกฉากทุกตอนที่เกิดขึ้นก็ถูกเล่าสู่อีกคนฟัง โดยที่จิริสา 

ได้แต่นั่งหน้าซดีเหมอืนคนป่วยเสยีเอง พอจบัต้นชนปลายเรื่องราวได้ 

คนมาเยี่ยมกอ็ยากจะเป็นลมแทนคนที่นอนอยู่บนเตยีง อยากเป็นบ้า

ไปเลยด้วยซ�้า แต่ต้องรวบรวมสต ิดงึเพื่อนที่นอนแซ่วอยูบ่นเตยีงให้ลกุ

ขึ้นมาทนัท ี ร้อนใจแทนเพราะยิ่งเวลาผ่านไป ความรนุแรงของเรื่องก็

จะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ 

“นุ่มไปแต่งตวัเดี๋ยวนี้ ไม่ต้องห่วง  ไม่ต้องกงัวลอะไร เดี๋ยวเค้า

พาตวัไปเอง”
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“เชื่อเค้าเถอะนุ่ม ตรวจแบบนี้ก่อน”

จิริสายื่นชุดทดสอบการตั้งครรภ์ให้เพื่อนสนิทที่ยืนตัวสั่นอยู่ใน

ห้องพกัแบบคอนโดของหล่อน ซึ่งพี่น้องทกุคนมกีนัคนละห้อง เพราะ 

บดิามารดาที่อาศยัอยูท่ี่เชยีงใหม่ซื้อให้ทกุคนตอนมาเรยีนต่อที่กรงุเทพฯ 

ในขณะที่บดิามารดาเองกค็รอบครองชั้นสูงขึ้นไปเกอืบทั้งชั้น 

หญิงสาวพยายามบอกตัวเองให้นิ่งเพื่อเป็นหลักให้เพื่อน ทั้งๆ 

ที่กต็กใจไม่แพ้กนั แต่ยอมหน้าทนเดนิไปกวาดชดุทดสอบการตั้งครรภ์

มาหลายยี่ห้อ เพราะอยากได้ค�าตอบที่แน่ชดั

“แต่ปืนบอกว่า...”

เนตรายงัลงัเล ไม่รู้ว่าควรท�าอย่างไร อนัที่จรงิหล่อนกไ็ม่อยาก

ไปตรวจที่โรงพยาบาลตามที่จิริสาเสนอเพราะกลัวเจอคนรู้จัก แต่จะ

ให้ไปซื้อสิ่งที่เพื่อนยัดใส่มือตอนนี้ หล่อนก็ไม่กล้าเช่นกัน แถมคนรัก

ยงัอยากได้ผลตรวจอย่างเป็นทางการ เลยลงัเล ไม่รู้จะท�าอย่างไรอยู่

ตั้งหลายวนั ตอนนี้หญงิสาวจงึรู้สกึดไีม่น้อยที่ได้เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนรกั

ฟัง 

“นุ่มจะยงัไปฟังอะไรมนันุ่ม นี่มนัหายหวัไปไหน สนใจตวับ้าง

ไหม นุ่มเข้าไปตรวจเลย ถ้าท้องจริง นุ่มก็ต้องให้ปืนพาไปฝากท้อง 

ไม่ใช่นุ่มไปคนเดยีว”

จริสิาพยายามควบคมุอารมณ์ ดนัตวัเพื่อนให้เข้าไปในห้องน�้า

ของหล่อน เมื่อได้ยินเสียงว่าเนตราก�าลังฉีกอุปกรณ์ตรวจอยู่ หล่อน 

ก็เลยเดินห่างออกมาให้พ้นระยะการได้ยิน แต่ไม่พ้นระยะสายตา  

กดโทรศัพท์หาพี่ชายทันที ร้อนใจไปหมดเพราะสถานการณ์ที่เป็นอยู่ 

ตอนนี้ 

“พี่โจ้ พี่โจ้อยู่ไหนแล้ว!” น�้าเสียงหล่อนร้อนรน อยากบีบคอ

ปณิธานที่ท�าอะไรแบบนี้ ถ้าคาดไม่ผิดต้องเป็นตอนที่พากันไปพัทยา 

ซึ่งหล่อนมวัแต่วิ่งวุน่โอนที่ให้จริทปีต์ที่อยูด่ีๆ  กเ็กดิอยากจะยกห้องแถว
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ย่านสลีมให้ สั่งว่าต้องจดัการให้เสรจ็ภายในวนัสองวนันี้ ท�าเอาหล่อน

ไม่ได้ไปเที่ยวกบัคนทั้งสอง

“กท็ี่งานไง ตกลงนี่มนัอะไรกนัวะ” พี่ชายตอบกลบัมาน�้าเสยีง

งนุงงพอกนั เป็นห่วงความรู้สกึของเนตราสดุหวัใจในทกุห้วงความคดิ 

ถึงขั้นที่พอได้รับโทรศัพท์จากที่บ้านของหญิงสาว เขาก็สั่งให้จิริสารีบ

ไปหาเนตรา ทั้งๆ ที่เขาอยากจะไปดูแลฝ่ายนั้นเองด้วยซ�้า ฝ่ายน้อง

สาวกด็ื้อดงึจะไปร่วมงานของปณธิานให้ได้ทั้งๆ ที่ไม่ได้รบัเชญิ เพราะ

ต้องการไปดูให้รู้ความจรงิกบัตา 

“แจนรู้เท่าพี่เลย แต่ตอนนี้มนัมเีรื่องมากกว่านี้ พี่โจ้...ไอ้ปืนมนั

ว่าไงบ้าง”

จริสิายงัไม่รูว่้าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเลยเลอืกที่จะสงวนบาง

เรื่องไว้ก่อน เพราะหากเนตราไม่ได้ตั้งครรภ์ กไ็ม่จ�าเป็นต้องให้คนอื่น

ทราบว่าเพื่อนรักของหล่อนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ชายให้ใครต้อง

มามองไม่ด ีแม้แต่จริทปีต์ที่หล่อนรู้ดวี่าเขาหลงรกัเนตรามานาน

“ได้คุยกับมันแป๊บเดียว แต่มันบอกว่าเสร็จจากทางนี้ก็จะไป 

กบัพี่ทนัท ีนี่เราอยู่ไหนกนัล่ะ นุ่มเป็นไงบ้าง ยงัไม่รู้เรื่องใช่ไหม”

“คอนโดแจนค่ะ ส่วนเรื่องไอ้ปืน แจนคดิว่ายงัไม่รู้” หญงิสาว

ส่ายหน้า สงสารเนตราจนไม่รูจ้ะพดูอย่างไร แต่ไม่ว่าจะอย่างไร หล่อน

กจ็ะช่วยเพื่อนให้ถงึที่สดุ

“งั้นถ้าเสรจ็จากนี่พี่จะรบีพามนัไป ฝากนุ่มด้วย”

ทางนั้นตัดสายพอดีกับที่เนตราเดินพ้นประตูห้องน�้าออกมา  

จิริสาเลยได้แต่โล่งใจว่าอีกคนไม่ได้ยินสิ่งที่พูดไปเมื่อครู่ แต่พอเห็น

สหีน้าเพื่อน ความโล่งเมื่อครู่กถ็ูกแทนที่ด้วยความกงัวล

“แจน...”

“ว่าไงนุ่ม ตกลงเป็นยงัไง”

เนื้อเสียงสั่น แต่มีความดีใจแฝงอยู่ชนิดที่เนตราก็ไม่เข้าใจ 
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ตวัเอง ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องไม่ควร แต่วนิาททีี่ได้รบัรู้ว่ามอีกีชวีติที่เกดิจาก

ความรกัของหล่อนกบัปณธิานอยูใ่นตวั เนตรากพ็ดูได้เตม็ปากว่าน�้าตา

ที่ไหลออกมาเกดิจากความยนิด ี

“แจน...” คนสวยยิ้ม ยื่นชุดทดสอบการตั้งครรภ์ทั้งสามอันให ้

จริสิาดู 

อีกคนถึงกับทรุดลงไปนั่งที่เตียงทันที โอดครวญราวกับว่าเป็น

คนที่ท้องเสยีเอง “นุ่มเอ๊ย แล้วนี่จะท�ายงัไง งานการกเ็พิ่งได้ ไหนจะที่

เตรยีมไปสอบทูตอกี”

“ก็แค่เปลี่ยนแผนนิดหน่อย ก็คงต้องแต่งงาน แล้วเรื่องอื่น 

คงต้องว่ากนัอกีท”ี

หญงิสาวพดูแล้วกว็างมอืลงบนหน้าท้องของตวัเอง ก่อนจะเดนิ

มานั่งข้างๆ จิริสาที่กุมขมับอยู่ปลายเตียง ทิ้งหัวพาดบ่าของเพื่อนไว้ 

พยายามมองทกุอย่างอย่างมทีางออก

“มนักต็้องเป็นอย่างนั้นแหละ โอ๊ย เค้าจะบ้า นุ่มนะนุ่ม ไอ้ปืน

กอ็กีตวั ไม่รู้จกัป้องกนัอะไรเลย”

“อมื” พอเพื่อนเอด็กก้็มหน้ารบัค�า แต่ยงัให้ก�าลงัใจตวัเองอย่าง

ด ี“รู้ว่าเราพลาด แต่เรากเ็รยีนจบแล้ว มนัคงไม่แย่เท่าไหร่ อาจจะโดน

ดเุรื่องที่ท้องก่อน”

“แล้วคณุตาคณุยายตวัล่ะ จะรบัได้ไหม”

จริสิาถามถงึญาตผิูใ้หญ่ของเพื่อน เคยพบท่านทั้งสองหลายครั้ง 

แต่ไม่เคยพูดคุยด้วยเลยสักที เนื่องจากทั้งคู่ดูดุและถือตัวมากจน 

ไม่กล้าเข้าใกล้ ได้แต่แสดงความเคารพอย่างห่างเหนิ

“คณุตาคณุยายอาจจะเสยีใจ แต่ท่านหวัสมยัใหม่มากนะ”

จิริสาพยักหน้ารับแบบขอไปที ทั้งๆ ที่ไม่เชื่อเลยว่าผู้ปกครอง

ของเพื่อนจะเป็นเช่นนั้นจริงๆ ก�าลังจะบอกให้เนตรานอนพักเพื่อรอ

เวลาที่พี่ชายจะพาปณิธานมาหา แต่กลายเป็นว่าน้าชายของอีกฝ่าย
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ต่อสายเข้ามาพอด ีเลยยงัไม่ทนัได้เอ่ยอะไร

“ค่ะน้าชล นุ่มอยู่กับแจนค่ะ น้าชลว่าอะไรนะคะ! ปืนท�าไม  

น้าชล! น้าชล!”

หญงิสาวหน้ามุย่เพราะสายถูกตดัไป จนต้องเงยหน้ามองจริสิา

ที่ก�าลงัจ้องหล่อน

“เอ้า หายไปเฉยเลย” เนตราบ่นกับตัวเองขณะที่ต่อสายกลับ

ไปหาน้าชาย แต่ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรก็โทร. ไม่ติด หากเป็นใน

สภาวะอื่นหล่อนคงรอการตดิต่อกลบัมา แต่คราวนี้ไม่อาจปล่อยผ่าน

ได้เพราะนอกจากจะมีชื่อคนรักที่หายไปเป็นสัปดาห์ ข้อความที่พอ

จับใจความได้คือปณิธานมีงานส�าคัญอะไรสักอย่างที่ท�าให้น้าชาย

สงสยัว่าเพราะเหตใุดหล่อนถงึไม่ไปเข้าร่วม “แจน ไปกบันุ่มหน่อยส”ิ

“ไปไหน อย่าไปเลย ตวัท้องนะ อยู่นี่แหละ ร้อนกร็้อน ดูแดดสิ

เนี่ย”

จริสิารบีส่ายหน้าทนัท ีเพราะได้ยนิชื่อของปณธิาน สงัหรณ์ว่า

เรื่องที่จะเกิดขึ้นต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่ แม้จะอยากให้เพื่อนทั้งสอง

ได้เจอกนัเพื่อเคลยีร์ปัญหากต็าม 

“แต่เมื่อกี้เหมอืนน้าชลบอกว่าท�าไมเราไม่ไปงานปืนที่เวส โฮเทล็ 

งานอะไร ปืนกลบัมาเมื่อไหร่ แจน ตวัรู้อะไรใช่ไหม ไปนะ ไปกบันุ่ม

นะ จะได้ชวนปืนไปโรงพยาบาลกนัเลย”

เพราะเป็นเพื่อนกันมานานท�าให้เนตราอ่านอาการของจิริสา

ออกทันที รีบเข้าไปบีบมือเขย่าแขนคาดคั้น ในขณะที่จิริสาก็เอาแต่

ส่ายหน้าปฏเิสธ ก่อนจะแทบขาดใจเมื่อเนตรายนืขึ้น ไม่สนอะไรทั้งสิ้น 

ยายนุม่...คบกนัมาตั้งหลายปีไม่เคยเหน็ดื้อ จะมาลองนสิยัใหม่

อะไรตอนนี้!

“งั้นแจนไม่ต้องไปกไ็ด้ เดี๋ยวนุ่มนั่งแทก็ซี่ไปเอง”

เนตราหมายความตามที่พูดจริงๆ เพราะยิ่งเห็นเพื่อนรักท�าท่า 
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ท�าหน้าแบบนี้ยิ่งรู้ว่าต้องมีอะไรแน่ๆ คว้ากระเป๋าถือของตัวเองขึ้นมา 

เปิดชาเนลผ้าทวตีสชีมพูมสีายเป็นมกุแบบที่ไม่ค่อยเหน็ใครใช้ ต้องสั่ง

เป็นพิเศษ สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าวีไอพี ซึ่งเนตราในฐานะลูกเลี้ยงของ

มิสเตอร์เมอร์ด๊อค ต่อให้ไม่นิยมสินค้าแบรนด์เนม แต่ทั้งแม่และ 

พ่อเลี้ยงกข็ยนัสรรหามาประเคน เพราะสั่งง่ายแค่เพยีงกระดกินิ้ว

“นุ่ม อย่าเลย”

จริสิายงัพยายามที่จะรั้งเนตราไว้ แต่เสยีงกอ็่อนลงทกุท ีเพราะ

เริ่มสองจติสองใจว่าจะเอายงัไงดี

“มนัมอีะไรใช่ไหม ไม่งั้นแจนไม่เป็นอย่างนี้หรอก” เนตราสบตา

เพื่อนนิ่ง ไม่คาดคั้น แต่วอนขอความจรงิในน�้าเสยีง

“ไม่มนีุ่ม เค้าแค่...”

จริสิาพูดปัดๆ เพราะไม่รู้จะอ้างอะไร ก่อนจะกลนืน�้าลายแล้ว

ตดัสนิใจ บางทหีากเนตรารบัรู้เรื่องราวไปเลยกด็เีหมอืนกนั จะได้รู้ว่า

ควรจัดการกับชีวิตอย่างไรต่อไป อยากรู้เหมือนกันว่าปณิธานจะท�า

อย่างไรกบัเรื่องที่เกดิขึ้น ในที่สดุหล่อนกถ็อนใจ พยกัหน้าแบบไม่มทีาง

เลอืก คว้ากญุแจรถแล้วยนืขึ้นมองหน้าคนที่รู้จกักนัมาเกอืบสบิปี  

“ป้ะ ถ้านุ่มจะไปให้ได้กไ็ป ป้ะ รบีออกเหอะ เดี๋ยวจะคลาดกบั

ปืนเสยีเปล่าๆ”

“งานฉลองหมั้น นายปณิธาน ต่อตระกูล และ นางสาว 

ฟีรดา เลศิรตันา ห้องบอลรูม A”

ตั้งแต่หน้าโรงแรม เสาทุกต้น จอแจ้งกิจกรรมทุกจอ ปรากฏ

ประโยคนี้จนเนตราไม่รู้ว่าตัวเองยังมีความรู้สึกอยู่ไหม แต่ก็พาร่าง

ระหงมาหยดุยนืหน้าประตูห้องจดัเลี้ยงได้แบบงงๆ มจีริสิาวิ่งกระหดื-

กระหอบตามมารั้งแขนหล่อนที่ก�าลงัจะเปิดประตูเข้าไปไว้

“นุ่ม อย่า...”
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หน้าสวยหันหาเพื่อนทันทีที่ได้ยินประโยคนี้ น�้าตาไหลออกมา

โดยที่หล่อนเองก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัว เอ่ยเสียงพร่าถามคนที่นับเป็นเพื่อนกัน

มาไม่รู้กี่ปี 

“แจน...” แล้วเนตราก็ต้องใจหายหนักขึ้นเพราะบางอย่างใน 

แววตาของจิริสาให้ค�าตอบได้อย่างชัดเจน “...แจนรู้เรื่อง ท�าไมแจน 

ไม่บอกนุ่มเลย แจน...”

หล่อนครางเป็นชื่อคนที่เรยีกได้ว่าเพื่อนสนทิ ร้าวในอกมากกว่า

เดมิจนไม่รู้ว่าควรหายใจแบบไหน รูส้กึเหมอืนก�าลงัจะตาย ร่างทั้งร่าง

ก�าลงัจะสลายแทบทรดุลงไป และคงกองไปกบัพื้นแล้วหากจริทปีต์กบั

ปณธิานที่เปิดประตูออกมาพอดไีม่รบัไว้ 

เนตราหันไปดูว่าใครกันที่ประคองหล่อน แล้วนัยน์ตาหวานก็

ปะทะกบัปณธิาน แม้จะสวมสูทสเีทาธรรมดา แต่รอยแป้งสามจดุบน

หน้าผากกับพวงมาลัยที่ชายหนุ่มก�าลังจะหยิบออกจากคอก็บ่งชัดว่า

อะไรเป็นอะไร 

ปณธิานมองหญงิสาวด้วยความตกใจ “มาท�าไม!”

“เฮ้ย! ไอ้ปืนพูดดีๆ  ไปๆ ไปนั่งตรงโน้นดกีว่า” 

ยิ่งได้ยนิแบบนั้น คนที่พงัมาตั้งแต่ก้าวขาเข้าโรงแรมกท็�าท่าจะ

ทรุดอีกรอบ จนกระเป๋าสะพายร่วงลงกับพื้น ไม่มีแก่ใจจะเก็บ เป็น

หน้าที่ของจิริสาต้องคว้าขึ้นมาให้ ส่วนร่างบางเจ้าของกระเป๋านั้น  

จริทปีต์รวบบ่าไว้พาไปนั่งที่โซฟาห่างออกไปจากจดุเกดิเหต ุ แม้ว่าใน

ความเป็นจรงิจะไม่เหลอืแขกคนไหนแล้ว มแีต่เขา ปณธิาน และฟีรดา 

เนตรากลับขัดขืนเพราะภาพตรงหน้าชัดเจนยิ่งกว่าอะไร หยัด

ยนืขึ้นทั้งๆ ที่น�้าตาไหล

“ไหวไหมนุ่ม”

เนตราบดิไหล่ออกจากมอืของจริทปีต์ในขณะที่หนัไปสบตากบั

จริสิา แม้จะรู้สกึไม่ค่อยดทีี่ฝ่ายนั้นกลนืน�้าลายแสดงออกว่าล�าบากใจ 
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แต่ความโกรธ ความเสยีใจที่มอียูต่อนนี้มมีากกว่า เลยผนิหน้ากลบัมา

ตอบเสยีงแขง็

“ไหวส ิท�าไมจะไม่ไหว”

ไม่ไหวกต้็องบอกว่ายงัไหว ยงัสะอื้น ยงัน�้าตาไหล ยงัคดิไม่ออก

ว่าจะท�าอย่างไร รู้แค่เพียงอยู่ตรงนี้ไม่ได้อีกต่อไป ต้องท�าเข้มแข็ง 

ไม่ให้ใครดูถูกทั้งสิ้น

“ในเมื่อท้ายที่สุดทุกคนที่เรารัก เราวางใจก็ล้วนแต่ท�าแบบนี้ 

กบัเรา...”

เนตรายังพูดไม่ทันจบ ประตูห้องจัดงานก็เปิดออกโดยผู้หญิง

สวมชุดไทยจิตรลดาหน้าตาสะสวยที่ก�าลังมองหล่อนตั้งแต่หัวจดเท้า 

ยิ่งท�าให้เนตราตดัสนิใจได้ง่ายขึ้น

“ปืนหมั้นจริงๆ ใช่ไหม ฮึก” หล่อนปาดน�้าตาหันมองคนที่คง

เป็นคู่หมั้นของคนรกัอกีท ี

ฟีรดากจ็้องเนตราไม่วางตา ทั้งเพราะรู้สกึคุ้น ทั้งเพราะยอมรบั

ว่าขนาดร้องไห้ น�้าหูน�้าตาไหล คนแต่งเตม็อย่างหล่อนยงัสวยสู้ไม่ได้ 

มิน่าล่ะปณิธานถึงหลง ถึงตามติด ขนาดที่ต่อให้หล่อนออกปาก 

สกักี่ครั้งว่าอย่าให้เกนิไป คูห่มั้นหมาดๆ กไ็ม่สนใจ พดูเสยีงเออืมๆ ว่า

ทเีรื่องของหล่อนเขายงัไม่เคยยุ่ง 

“งั้นนุม่กข็อแสดงความยนิดด้ีวยนะคะ...ทั้งคู”่ เนตราหยดุสายตา 

ที่ผูห้ญงิคนนั้นอกีท ีแม้จะมองหน้าไม่ชดัเพราะน�้าตากลบการมองเหน็ 

แต่ความรู้สกึเจบ็ในใจนั้นแจ่มแจ้งกว่าอะไรทั้งสิ้น “โชคดคี่ะ” พูดจบ

กห็มนุตวัวิ่งออกไป 

จิริสาได้แต่หันไปพ่นลมใส่ปณิธาน ก่อนจะวิ่งตามไปตะโกน

เรยีกชื่อเพื่อนไล่หลงั ขณะเดยีวกนักค็ว้ามอืถอืของเนตราในกระเป๋าที่

ถือไว้มากดโทร. หาเบอร์ที่โทร. เข้ามาล่าสุด เพราะฝ่ายโน้นเป็นคน

แจ้งให้ดาวมหาวทิยาลยัคนสวยทราบเรื่องจนเตลดิออกไปแบบนี้
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“อาจารย์คะ”

“ครบันุ่ม ว่ายงัไง”

“เอ่อ...อาจารย์คะ ไม่ใช่นุ่มค่ะ นี่จริสิา อาจารย์อยู่ที่เวส โฮเทล็

ใช่ไหมคะ รบกวนรบีมาที่ลอ็บบดี่วนเลยค่ะ”

จริสิาแจ้งญาตขิองเพื่อนรกัไปวิ่งไป ในใจสงัหรณ์แปลกๆ แต่ยงั

พอสบายใจเพราะยงัมองเหน็หลงัของเนตราไวๆ ก่อนที่จะต้องร้องกรี๊ด

เสยีงดงัเพราะสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าสื่อถงึอนัตรายต่อชวีติ....อาจจะสอง

ชวีติด้วยซ�้า!

ผ่านไปเกือบชัว่โมงแล้วทีณ่ชลนัง่อยู่หน้าห้องฉกุเฉนิ เขา

รู้เรื่องจากจิริสาว่าเนตราทะเลาะกับปณิธานแล้ววิ่งออกมาจนเกิด

อุบัติเหตุ แค่นั้นเขาก็พอจะเข้าใจได้ว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันแบบ 

คนรัก ทั้งๆ ที่พยายามหลอกตัวเองมาตลอดทุกครั้งที่เห็นเดือนคณะ

บริหารธุรกิจรูปหล่อมาหาเนตราที่คณะรัฐศาสตร์ว่า อาจจะสนิทกัน

ตามประสาคนที่ต้องท�ากจิกรรมของมหาวทิยาลยัด้วยกนั  

เขานึกเกลียดตัวเองที่ชะล่าใจรอจนหญิงสาวเรียนจบถึงคิดจะ

พูดความในใจกบัมารดาบญุธรรม แต่กลบักลายเป็นว่ามคีนอื่นครอบ

ครองหวัใจของเนตราไปเสยีแล้ว ทว่าภายใต้ความโชคร้ายกย็งัพอเหน็

ความโชคดทีี่ตอนนี้ี้ความสมัพนัธ์ของคนทั้งสองน่าจะจบลงแล้ว และ

ณชลจะไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดมือไป จะไม่ยอมให้ใครมาท�าร้าย

จิตใจหรือเป็นบ่อเกิดของการเจ็บป่วยทางร่างกายเนตราแบบนี้ คนที่

อาสาดามใจหญิงสาวคิดในใจระหว่างที่ร้อนรนรอบุคลากรทางการ

แพทย์ออกมาแจ้งว่าอกีคนพ้นขดีอนัตรายหรอืยงั 

ขณะที่จิริสาก็นั่งตัวสั่นรอพี่ชายมารับ หล่อนไม่คิดเลยว่าเรื่อง

จะเลยเถดิใหญ่โตขนาดนี้ ภาพที่เพื่อนโดนรถกระแทก ภาพเลอืดไหล

ออกมาตามซอกขาเพื่อนยงัชดัเจนในความทรงจ�า แล้วคนทั้งคูก่ไ็ด้สติ
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ขึ้นตอนที่ประตูห้องฉุกเฉินเปิดออกพร้อมๆ กับที่ร่างสูงใหญ่ของ 

คณุหมอปรากฏ ณชลเหน็ก่อนกร็บีถลาเข้าไปทนัที

“คณุหมอ! นุ่มเป็นไงครบั เอ่อ เนตราอ้ะครบั”

“หวัแตก เยบ็เรยีบร้อยครบั โชคดโีกนผมออกด้านในนดิเดยีว 

ถ้าไม่เลิกดูก็ไม่เห็น รอยถลอกตามตัวไม่ร้ายแรงครับ ท�าแผลให้แล้ว 

ไม่เกนิเดอืนน่าจะหายสนทิ ข้อเท้าพลกิ สกัสามสปัดาห์กเ็ดนิได้คล่อง

เหมอืนเดมิ แต่...”

คนเป็นหมอมองหน้าชายหนุม่ที่น่าจะมอีายพุอๆ กนั คงเป็นเขา

นี่ละที่ควรจะรู้อกีหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างจะร้ายแรง

“แต่อะไรครบั...”

“แต่ลกูคณุ...คอืภรรยาคณุน่าจะตั้งครรภ์ได้สกัสี่ห้าสปัดาห์ เป็น

ปกตทิี่ตวัอ่อนอายขุนาดนี้จะยงัไม่แขง็แรง แม้ไม่เกดิอบุตัเิหตกุเ็ป็นช่วง

ที่เสี่ยงมาก” ยิ่งเห็นหน้าชายหนุ่มซีดลง คุณหมอก็ยิ่งมั่นใจว่าผู้ชาย

คนนี้คือสามีของคนไข้เลยพูดต่อ รู้ดีว่าในสถานการณ์แบบนี้ไม่มีใคร

รับได้และสบายใจ แต่ก็เป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องแจ้งให้ญาติผู้ป่วย

ทราบ

“ยิ่งภรรยาคณุได้รบัแรงกระแทกขนาดนี้ เลยรกัษาเดก็ไว้ไม่ได้ 

แต่ไม่ต้องห่วงนะครับ มดลูก รังไข่ไม่มีอะไรเสียหาย อายุก็ยังน้อย 

ร่างกายแขง็แรงกพ็ร้อมมไีด้เลยครบั ยงัไงหมอขอตวัก่อน เรื่องห้องพกั

ทางพยาบาลเขาจดัการให้เรยีบร้อยตามที่รเีควสต์แล้ว”

พูดจบก็ผละออกไป ปล่อยให้ณชลยืนนิ่งเหมือนถูกสาป ถ้า

ปณธิานคบกบัเนตราจนถงึขั้นมกีารตั้งครรภ์ แล้วท�าไมวนันี้ถงึเข้าพธิี

หมั้นกบัคนอื่นแบบนั้น ยิ่งคดิกย็ิ่งแค้น ยิ่งไม่เข้าใจ และคงยนืนิ่งเหมอืน

คนบ้าต่อไปหากไม่ได้ยินเสียงจิริสาที่เรียกเพื่อนรักซึ่งยังนอนไม่ได้สติ

อยู่บนเตยีงที่ผูช่้วยพยาบาลเขน็ออกมา หน้าตาซดีเซยีวหนกักว่าตอน

เกดิเรื่องเป็นไหนๆ 
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“นุ่ม” จิริสาปราดเข้าไปเกาะข้างเตียงทันที แต่โดนผู้ช่วย

พยาบาลเอด็เลยต้องหดตวัถอยเท้าออกมา

“ถอยก่อนครับ เดี๋ยวรถเข็นทับเท้า เดินตามหลังไปที่ห้องพัก 

ดกีว่านะครบั” 

ได้ยนิแบบนั้นหญงิสาวกร็บีพยกัหน้ารบั ก่อนจะหนัไปสะกดิต้น

แขนอาจารย์ณชลด้วยท่าทกีล้าๆ กลวัๆ ตอนอยู่คณะฯ เขาไม่ถงึขั้นด ุ

แต่กน็ิ่ง จนนสิติได้แต่เพ้อฝันแล้วกถ็อนใจ เพราะเจ้าตวัแทบจะไม่แสดง

อารมณ์อะไรออกมา

“อาจารย์คะ เอ่อ...เขาย้ายนุ่มขึ้นห้องแล้ว เราตามเขาไปเถอะ

ค่ะ”

เป็นเวลาเกอืบยีส่บิสีช่ัว่โมงทีเ่นตราหมดสตไิป และกเ็ป็น

เวลาเกอืบยี่สบิสี่ชั่วโมงที่ณชลหายใจไม่ออก เหมอืนจะเป็นคนป่วยเอง

เสยีให้ได้ แต่กต้็องฝืนสตจิดัการทกุสิ่ง โชคดทีี่บดิามารดาบญุธรรมไป

ตระเวนท�าบญุพร้อมกบัพกัผ่อนที่ภาคเหนอื มกี�าหนดกลบัในอกีเกอืบ

สองสปัดาห์ ส่วนตวัอาจารย์หนุ่มเองกอ็ยู่ในช่วงปิดภาคการศกึษา 

เขารีบกลับบ้านไปเมื่อย้ายเนตราเข้าห้องพักผู้ป่วยเรียบร้อย  

รับทราบจากพยาบาลว่าหญิงสาวจะหลับอีกไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง

เพราะฤทธิ์ยา เกบ็ข้าวของของตวัเอง และให้นูล่าจดัการในส่วนของ

เนตรา บอกทกุคนว่าเขาจะพาหลานสาวไปพกัผ่อนที่ต่างจงัหวดั แล้ว

โทร. แจ้งผู้ใหญ่ทั้งสองของบ้าน อย่างไรกย็งัให้รู้เรื่องไม่ได้จนกว่าเขา

จะได้คยุเรื่องทั้งหมดกบัเนตรา 

จากนั้นณชลก็รุดกลับมาที่โรงพยาบาล และออกปากให้จิริสา 

ที่อยู่โยงช่วงที่เขากลบัไปเกบ็ของกลบับ้านไป และขอเวลาเป็นส่วนตวั 

จะโทร. บอกให้หล่อนมาเยี่ยมได้ในเวลาที่เหมาะสม 

จนตอนนี้เที่ยงของอกีวนัหนึ่ง เนตรากไ็ม่มทีที่าจะขยบัตวั 



ณพรรษธ์สรฌ์  43

“นุ่ม ตื่นเถอะ ตื่นมาพูดกบัน้าหน่อยคนด”ี มอืหนาสั่นเทากมุ

มอืหล่อนไว้ ไม่เคยสกัครั้งที่จะอนญุาตให้ตวัเองเปิดเผยความรู้สกึกบั

เนตราขนาดนี้ แต่ในตอนนี้ชายหนุ่มไม่ไหวแล้วจรงิๆ

“คนด ีใครไม่รกันุ่ม น้ารกันุ่มนะ” ณชลยกมอืหล่อนขึ้นมาจูบ 

เป็นครั้งแรกที่สัมผัสหล่อนด้วยสถานะในหัวใจที่เปลี่ยนไป ตัดสินใจ

แล้วว่าคุณพ่อคุณแม่กลับมาจากต่างจังหวัดจะเอ่ยปากขอในสิ่งที่

ต้องการมากที่สดุในชวีติตอนนี้

“นะครบั ตื่นมาจากฝันร้ายแล้วเริ่มต้นใหม่ น้าจะดูแลนุ่มเอง” 

เขาพูดกบัคนที่นอนนิ่ง รู้ว่าหล่อนคงไม่รบัรู้ แต่เหมอืนจะได้ยนิ เพราะ

นิ้วเรยีวกระดกิ เลยท�าให้ณชลเงยหน้ามองหลานสาว เหน็เปลอืกตา

หล่อนขยบัก่อนจะเปิดขึ้นมา เขากไ็ม่รอช้า รบีลกุขึ้นเคลื่อนตวัเข้าใกล้

“นุ่ม เป็นไงบ้าง”

หญิงสาวเอี้ยวหน้ามาสบตาน้าชาย ปรับภาพ จูนสมองว่า 

ตอนนี้อยู่ที่ไหน และเกดิอะไรขึ้น

“น้าชล...นุ่ม...นุ่ม” เพราะยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยเรียก 

ชื่อเขาออกไป

“นิ่งๆ ก่อน เดี๋ยวน้าเรยีกหมอมาดูนุ่ม อย่าเพิ่งขยบันะ” เพราะ

ประโยคนั้นประโยคเดียวที่ท�าให้เนตราได้สติขึ้นมา จ้องหน้าคนที่มัว

แต่กดกริ่งเรียกพยาบาล และณชลก็รู้ได้ทันทีที่หล่อนสบตา เพราะ

เหลอืบเหน็หญงิสาววางมอืบนหน้าท้อง ความทรงจ�าสดุท้ายคอืหล่อน

เดนิหนคีวามเสยีใจที่เพิ่งรบัรู้ออกมาจากโรงแรม แต่พลนัสะดดุทั้งขา

ทั้งขั้นบันไดเกือบล้มฟาดลงไป เพราะพยายามขืนตัวเต็มที่เนื่องจาก

กลวัลูกเป็นอนัตราย แต่ไม่วายโดนรถชนเข้าให้ 

“น้าชล...ลูก...ลูกนุ่มล่ะคะ” เห็นน้าชายกลืนน�้าลาย หน้าซีด

พร้อมกบัที่บบีมอืหล่อนกไ็ด้ค�าตอบโดยที่อกีคนไม่ต้องพดูอะไร น�้าตา

ไหลออกมาจนณชลทนไม่ได้ ต้องโอบศีรษะหญิงสาวมากดไว้กับอก
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เขา ไม่นึกรังเกียจที่หญิงสาวผ่านประสบการณ์กับผู้ชายอื่นมาแล้ว  

กเ็ขารกัใครกร็กัที่ใจ

“ไม่เป็นไรนะนุ่ม ไม่เป็นไร จากนี้เดี๋ยวน้าจะดูแลนุ่มเอง”

หญงิสาวรอจนหมอตรวจร่างกายเรยีบร้อย ชื้นใจที่ได้รบัค�าตอบ

ว่าร่างกายของหล่อนปกตดิ ี แต่ให้รกัษาตวัต่อในโรงพยาบาลสกัสาม

สี่วันถึงค่อยกลับบ้าน เมื่อหมอออกไป คนมีความผิดติดตัวก็เหลือบ

มองณชลที่เดนิกลบัมาหลงัจากไปปิดประตู 

“มีอะไรจะพูดไหมนุ่ม” เขาอ่านอาการหญิงสาวออก ก็อยู่กัน

มาเกอืบสบิปีเข้าไปแล้ว

“นุ่มขอโทษ คอื นุ่ม...” หล่อนยกมอืขึ้นไหว้เขา “นุ่ม...” จะพูด

ว่าไม่ได้ตั้งใจก็ไม่ได้ จะพูดว่าตั้งใจก็พูดไม่ออก เลยได้แต่อมพะน�า  

ดีที่ชายหนุ่มเดินเข้ามาโอบหล่อนไว้เหมือนเมื่อครู่ คนกลัวความผิด 

จงึร้องไห้โฮออกมาทนัที

“ไม่เป็นไร ช่างมนันุ่ม ถอืว่าฟาดเคราะห์นะ”

“แต่นุ่มฆ่าเขานะคะ”

“เปล่า”

ณชลลูบหวัเนตรา กระชบักอดให้แน่นขึ้น จะพูดว่าเขาเป็นคน

ใจร้ายกไ็ด้ แต่เป็นบญุทั้งของเนตราและเดก็คนนั้นที่ไม่เกดิมา เพราะ

ไม่อย่างนั้นต่อให้เขาเต็มใจจะรับผิดชอบดูแลทุกอย่าง ต่อให้ณชล

ออกปากบอกว่าเดก็ที่จะเกดิมาเป็นลูกเขา คนอื่นกค็งมองหล่อนไม่ดี

ที่ท้องก่อนแต่ง ส่วนเดก็คนนั้นกค็งเกดิมาพร้อมค�านนิทา ไหนจะมขี้อ

กังขาของบิดามารดาบุญธรรมของเขาอีก ไม่ว่าจะทางไหนก็ท�าให้ 

เนตราแปดเปื้อนทั้งสิ้น

“แต่เพราะนุ่มนะคะ ถ้านุ่มไม่วิ่ง ไม่หนุหนั ลูกกจ็ะไม่เป็นอะไร 

ฮอื...น้าชล...น้าชลขา”

เนตราซกุหน้ากบัอกของชายหนุ่มผู้มศีกัดิ์เป็นน้า ที่พึ่งเดยีวที่ม ี
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จะว่าไปหล่อนปรึกษาหารือเรื่องในชีวิตกับณชลได้มากกว่ามารดา 

ด้วยซ�้า

“ไม่เป็นไรนุ่ม นุ่มไม่ต้องกงัวล”

“แล้วคุณตาคุณยาย ฮือๆ คุณตาคุณยายรู้จะว่ายังไง ฮือๆ  

น้าชล...”

หญงิสาวยงัครวญคราง เพิิ่งตั้งสตไิด้ครบถ้วนว่าเกดิอะไรขึ้นกบั

ชวีติบ้าง ยงัไม่ทนัได้พูดอะไรออกไป ประตูห้องพกัคนไข้กถ็ูกเปิดออก 

คนที่เดินเข้ามาคือปณิธานที่หน้าเรียบตึง เห็นเนตรากอดกับ

ผู้ชายอื่นกแ็ปลกใจ ประหลาดใจ ก่อนจะหวงในใจ

“นี่มนัอะไรกนันุม่!” คนมาใหม่ตวาดเสยีงไม่เบาจนเนตราสะดุง้

เฮอืก ดทีี่ณชลกอดไว้ แต่พอเหน็ปณธิานเข้ามากค็ลายกอดออกแล้ว

เอาตัวมาบังเนตราไว้ เขาไม่ต้องการให้ผู้ชายหน้าไหนเห็นเนตรา  

โดยเฉพาะไอ้คนนี้ 

“มีธุระอะไร” เขาโกรธแทบฆ่ามันได้ แต่ด้วยทั้งคุณวุฒิและ 

วัยวุฒิท�าให้ต้องสงบจิตสงบใจแบบนี้ อีกทั้งไม่อยากท�าให้เนตรา 

ไม่สบายใจไปมากกว่านี้ 

“ผมมาเยี่ยมนุม่ ได้ข่าวจากเพื่อนว่าโดนรถชน” ปณธิานพดูนิ่งๆ 

พอกนั ตอนรู้เรื่องยอมรบัเลยว่าหวัใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่ม อดคดิไม่ได้ว่า

เขาเป็นส่วนหนึ่งของอบุตัเิหต ุกระหวดัคดิไปถงึเดก็ในท้องหล่อนว่าจะ

เป็นอนัตรายไหม แล้วกน็กึขึ้นมาได้ว่าเนตราพดูว่าไม่ได้ท้องเลยคลาย

ความไม่สบายใจ แต่กข็อมาดูให้เหน็กบัตา พยายามปฏเิสธตวัเองว่า 

ที่รู้สกึอยู่ไม่ได้มอีะไรไปมากกว่าความเป็นห่วงคนที่รู้จกักนัมาสี่ปี 

“แล้วไม่ทราบหรอืไงว่าไม่ให้ใครเยี่ยม”

ต่อให้ไม่ออกแรง แต่ณชลกม็องไม่เหน็ประโยชน์ที่ต้องสภุาพใส่

ไอ้หน้าตวัเมยีคนนี้ คนที่ท�ากบัผูห้ญงิที่ใครๆ กเ็หน็กนัทั่วว่ามนัตามจบี 

ตามตื๊อเนตรามานานขนาดไหน แต่อยูด่ีๆ  กไ็ปหมั้นกบัคนอื่นเสยีดื้อๆ 
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“ไม่ทราบ ต่อให้ทราบแล้วจะท�าไม นุ่มเป็นแฟนผม คุณ 

นั่นแหละเป็นใคร”

อาจจะเพราะเรยีนกนัคนละคณะ และไม่เคยสนใจอะไรนอกจาก 

ตัวเอง ปณิธานถึงไม่ทราบว่าผู้ชายภูมิฐานคนนี้เป็นอาจารย์มหา-

วทิยาลยัเดยีวกบัที่เขาศกึษา และมศีกัดิ์เป็นน้าชายของแฟนสาว

“ห ึแฟนเหรอ แฟนที่ไหนไปหมั้นกบัคนอื่น”

“คณุจะไปรู้อะไร นี่เรื่องส่วนตวัของผมกบันุ่ม” ปณธิานยกัไหล่ 

เขาเชื่อว่าเขากล่อมเนตราได้ กพ็ดูน้อยว่าง่ายนุม่นิ่มสมชื่อแบบนั้น เขา

มแีฟนเบอร์หนึ่งที่เมอืงนอก มเีดก็มาให้กนิระหว่างทางตลอดระยะเวลา

หลายปีไม่รู้เท่าไร แฟนเบอร์สองอย่างหล่อนยงัไม่เคยรบัรู้อะไร “นุ่ม 

นุม่คยุกบัปืนสองคนนะ เรื่องเมื่อวานปืนอธบิายได้ ปืนรกันุม่ไง ไม่งอน

นะ”

ต่อให้เนตราไม่ตอบอะไร ณชลกไ็ม่คดิจะเปิดโอกาสให้ได้อยูก่นั

สองต่อสอง ยิ่งตอนนี้สมัผสัได้ว่าหญงิสาวก�าเสื้อเขาจากด้านหลงัแน่น 

เหลือบตาไปดูก็เห็นหลานสาวเม้มปากน�้าตาไหล ส่ายหน้าปฏิเสธ 

หวัชนหลงัเขาอยู่แบบนี้ จงึตดัสนิใจว่าไม่ว่าใครจะพูดยงัไง เขากต็้อง

ปกป้องผู้หญงิคนนี้ไม่ให้โดนท�าร้ายอกี

“ใครจะรักกันผมไม่สน แล้วก็ไม่สนใจด้วยว่าคุณจะเป็นแฟน

ใคร เพราะในเมื่อคณุบอกว่านุ่มเป็นแฟนแล้วกย็งัไปหมั้นกบัคนอื่นได้ 

ดังนั้นนุ่มก็เป็นแฟนคุณแล้วมีผมเป็นคู่หมั้นได้เหมือนกัน เชิญครับ  

คู่หมั้นของผมต้องการพกัผ่อน”

ไม่ใช่แค่ปณธิานที่นิ่งชอ็กไป แต่รวมถงึเนตราด้วย ไม่คดิว่าเขา

จะออกรบัแบบนี้ แม้ว่ามนัอาจจะท�าให้คนทฐิสูิงอย่างปณธิานยอมล่า

ถอยไป แต่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เสยีเปล่าๆ

“ใครหมั้นนะ คณุน่ะเหรอเป็นคู่หมั้นนุ่ม ห ึจะยงัหมั้นกนัต่อไป

ไหมล่ะถ้ารู้ว่าผมฟาดไข่แดงค�าแรกเรียบแล้ว ไวไฟเหมือนกันนะนุ่ม  
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มคีู่หมั้นทั้งคนยงัปล่อยให้ผมตามจบีอยู่ได้ตั้งสามสี่ปี”

โกรธ หงึ หวงไปหมด รูส้กึเหมอืนโดนลบูคม โดนดถูกูว่าในขณะ

ที่เขาคิดว่าเขาเป็นเสือ อยากจะควบสองควบสามก็ท�าได้ ช่วงเวลา

เดยีวกนักม็ผีูช้ายอกีคนท�าอย่างเขา และผู้หญงิคนนั้นกค็บซ้อนอยูด้่วย

“หยดุพูดจาดูถูกนุ่มนะ! แล้วออกไปจากห้องนี้ ผมไม่สนหรอก

ว่าใครจะอะไร แต่ผมรกันุม่ที่นุม่ ไม่เลกิรกัเพราะโดนคนชั่วๆ มนัหลอก

เอาหรอก!”

“อยากพูดอะไรกพ็ูดไป ด ีเปิดอกพูดกนัอย่างนี้กจ็ะได้รู้ไปเลย 

แล้วก็รู ้ไว้ด้วยว่าผมไม่ปล่อยนุ่มไปง่ายๆ เหมือนกัน ก�าลังติดใจ  

ไว้อยากกลบัมากนิอกีวนัไหนจะนดัมาละกนั”

เพราะโมโห เพราะหงึเลยยิ่งพดูจาข่มคนตรงหน้ากบัคนบนเตยีง

ออกไป บอกตัวเองว่าเสียงร้องไห้ที่ได้ยินนั้นท�าให้สะใจอย่างยิ่ง ด ี

หลอกเขามาตั้งหลายปีทั้งๆ ที่มคีูห่มั้น ดงันั้นที่เขาเพิ่งหมั้นไปเมื่อวาน

กถ็อืว่าเจ๊ากนั พูดจบกเ็ดนิออกไป สูดลมหายใจนิ่ง ช่างแม่ง ผู้หญงิ

คนเดียว ถือซะว่าหายกันกับที่เขาไม่บอกว่ามีคนที่แม่หมายตาให้

แต่งงานมาตั้งหลายปี ถ้าวนัหน้าหลอกมาเอาได้อกี จะลดระดบัความ

ส�าคญัให้ไม่ต่างอะไรกบัพรติตี้ที่เรยีกมาเลย 

ส่วนคนที่อยูใ่นห้องพกัผูป่้วยทั้งคู ่คนหนึ่งกไ็ด้แต่ยนืก�าหมดัแน่น 

โกรธแทนเนตราที่ร้องไห้อยู่ด้านหลงั แล้วคนโตกว่ากร็บีระงบัอารมณ์ 

ตอนนี้สิ่งที่ส�าคญัที่สดุไม่ใช่ใคร แต่เป็นเนตรา

“น้าชล ถ้าเขากลบัมารงัควานอกี นุ่มจะท�ายงัไง”

“พอๆ เลกิร้องนุม่ ต่อไปนี้ไม่มอีะไรหรอืใครท�านุม่ได้แล้ว โชคดี 

แล้ว ผู้ชายเลวๆ แบบนั้นไม่สมควรเป็นพ่อใคร”

“แล้วถ้าคณุตาคณุยายรู้ล่ะคะ ปืนเขาใจร้อน”

หน้าสวยแหงนมองคนตวัโต ดวงตามแีต่น�้าตา จนณชลใจหววิ 

ยอม เขายอมหมดแล้ว อะไรที่จะท�าให้เนตราไม่มนี�้าตาได้ เขายอมท�า
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“ถ้านุ่มไม่อยากให้รู้ น้าก็จะไม่บอก แต่น้าว่าพูดเถอะ ยังไง 

มเีรื่องอะไร ผู้ใหญ่จะได้ช่วยจดัการได้”

ในแววตาเขาหมายถงึทกุเรื่อง รวมทั้งอบุตัเิหตใุนครั้งนี้ เพราะ 

ณชลตดัสนิใจแล้วว่าจะท�าอย่างไรต่อไป

“แล้วเรื่องที่น้าชลพูดกบัปืนเมื่อกี้ ถ้าเขาไปพูดต่อกบัใคร”

“เรื่องนั้นกไ็ม่เป็นไร เดี๋ยวน้าจดัการเอง”

แค่นั้นเนตรากพ็ยกัหน้าด้วยความสบายใจ คดิไปว่าเดี๋ยวเขาคง

อธิบายกับคุณตาคุณยายเองหากมีใครพูดเข้าหูว่าเขากับหล่อนเป็น 

คู่หมั้นกนั


