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คงเป็นเรื่องปกติที่บรรยากาศช่วงห้าโมงเย็นในย่านธุรกิจ

แบบนี้จะเต็มไปด้วยรถยนต์ปล่อยควันพิษที่ติดจนขยับไปไหนไม่ได้ แต่

มันไม่ปกติส�ำหรับใครบำงคนที่เลือกใช้ชีวิตอยู่แถบที่เกือบเรียกได้ว่ำ 

ชำนเมอืง แต่ถงึอย่ำงนั้นกไ็ม่ได้ท�ำให้เมฆำนรทีี่ต้องเข้ำมำในย่ำนนี้รู้สกึ

หวั่นไหว แม้จะไม่ชินกับรถติด แต่เธอกลับรู้สึกสบำยมำกที่ได้นั่งรับลม 

(พร้อมมลพษิ) อยู่หลงัพี่มอ’ไซค์วนิ เพรำะท�ำเป็นประจ�ำเวลำอยู่หอพกั

ใกล้มหำวทิยำลยั

“จอด พี่จอด!” หญงิสำวสะกดิให้พี่มอ’ไซค์วนิประจ�ำถิ่นจอดตรง

ทำงเข้ำหน้ำโรงแรม มั่นใจว่ำที่นี่แหละที่เธอจะได้เจอคนที่อยำกเจอที่สดุ

ในเวลำนี้ แล้วยื่นแบงก์รอ้ยให้พี่วนิโดยไม่ลมืบอกว่ำไมต้่องทอน ก่อนวิ่ง

ตรงไปยงัประต ูเธอยกมอืไหว้ รปภ. ร่ำงท้วมสูงวยัที่เปิดประตใูห้ สดุท้ำย

กว็ิ่งไปหยดุที่หญงิสำวแสนสวยตรงจดุประชำสมัพนัธ์ของโรงแรม

“สวสัดค่ีะ มอีะไรให้ช่วยคะ” หญงิสำวแสนสวยที่รมิฝีปำกเคลอืบ

ลิปสติกสีแดงเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มแสนหวำน แต่ไม่รู้ท�ำไมคนที่มองกลับ

รู้สกึว่ำมนัน่ำกลวั

“สวสัดค่ีะ มำขอพบคณุพธิำน เศรษฐเจรญิพงศ์ ค่ะ” เธอเอ่ยทนัที

หลงัยกมอืไหว้ ขณะอยู่ในชดุนกัศกึษำ ใบหน้ำและไรผมชื้นเหงื่อ 

บทน�ำ
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“ไม่ทรำบว่ำนดัไว้หรอืเปล่ำคะ” สหีน้ำเป็นมติรของประชำสมัพนัธ์

เริ่มเปลี่ยนไปเลก็น้อย จกิสำยตำเหยยีดหยำมใส่นกัศกึษำสำวตั้งแต่หวั

จดเท้ำ

“ไม่ได้นดัค่ะ แต่จะมำขอพบ” 

“ถ้ำไม่ได้นดั เรำคงให้คณุเข้ำไปพบไม่ได้ แต่ทำงเรำจะแจ้งเลขำฯ 

ของท่ำนไว้ให้” ประชำสมัพนัธ์พูดต่อด้วยน�้ำเสยีงที่ต่ำงจำกครั้งแรกโดย

สิ้นเชงิ แน่นอนว่ำเป็นไปในทำงลบ “ไม่ทรำบจะให้แจ้งว่ำใครมำขอพบ

คะ” 

“ลูกสำวบ้ำนท่องวจันะค่ะ” 

เมฆำนร ีท่องวจันะ ตอบเสยีงดงัฟังชดัพลำงจ้องประชำสมัพนัธ์

สำวนิ่ง แล้วหญงิสำวอกีคนกเ็ข้ำมำรบัหน้ำเธอแทน

“ไม่ทรำบว่ำลกูสำวคนไหนของบำ้น ‘ท่องวจันะ’ คะ จะได้แจ้งให้

ถูกค่ะ” คนมำใหม่ถำม 

เมฆำนรไีม่รูห้รอกว่ำคนตรงหน้ำเป็นใคร แต่กต้็องบอกออกไป เผื่อ

จะได้พบคนที่ต้องกำร

“คนเลก็ค่ะ” 

หญิงสำวที่เธอเดำว่ำอำยุมำกกว่ำคนแรก และไม่น่ำจะต�่ำกว่ำ

สำมสิบปี ยกหูต่อสำยถึงใครบำงคน พูดว่ำเธอมำขอพบท่ำนประธำน 

ก่อนจะพยกัหน้ำสองสำมทแีล้ววำงสำยไป

“ท่ำนประธำนตดิประชมุ น่ำจะอกีชั่วโมงกว่ำๆ ถงึจะเสรจ็ ท่ำน

คงไม่รบัแขกแล้ว ฝำกแจ้งว่ำพรุ่งนี้ให้มำใหม่ค่ะ” เธอส่งรอยยิ้มพมิพ์ใจ 

ท�ำให้นกัศกึษำสำวยิ่งขมวดคิ้วเป็นปมเข้ำไปใหญ่

“ไม่เป็นไรค่ะ กี่ชั่วโมงเมฆกจ็ะรอ วนันี้เมฆต้องเจอเขำให้ได้” เธอ

ยนืยนัหนกัแน่น “เมฆขอรอที่โซฟำละกนันะคะ” 

หญงิสำวยกมอืไหว้แล้วเดนิไปนั่งบนโซฟำที่หนัเข้ำประตลูฟิต์ของ

แขกและผู้บรหิำร โดยไม่สนใจค�ำทดัทำนของประชำสมัพนัธ์
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หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมที่แสนยาวนาน พิธาน เศรษฐ-

เจริญพงศ์ ท่ำนประธำนใหญ่ของโรงแรมก็ตรงดิ่งลงมำยังชั้นล่ำงของ

โรงแรม ขณะจะก้ำวออกไปกเ็หลอืบเหน็นกัศกึษำสำวนั่งคอพบัคออ่อน

อยู่บนโซฟำ จงึเปลี่ยนทศิทำงจำกประตูมำเป็นลอ็บบแีทน

“คณุ เดก็คนนั้นมำรอใครหรอืเปล่ำ” พธิำนทกัขึ้น 

ไม่มีพนักงำนคนไหนจ�ำเสียงเขำไม่ได้ ทุกคนที่ไม่ได้ติดงำนใดๆ 

จงึต่ำงกระวกีระวำดตรงดิ่งมำหำเขำ แล้วทกุสำยตำกจ็บัจ้องไปที่ ‘เดก็

คนนั้น’ คนที่ประธำนใหญ่หนัไปมอง หลำยคนส่ำยหน้ำ ยกเว้นคนที่เดนิ

เข้ำมำใหม่จำกทำงด้ำนหลงั

“ลกูสำวคนเลก็ของบ้ำนท่องวจันะมำรอพบคณุพธิำนค่ะ” พมิฐำ

ที่มีต�ำแหน่งเป็นถึงผู้บริหำรและพ่วงด้วยหัวหน้ำฝ่ำยประชำสัมพันธ์ส่ง

ยิ้มหวำนให้ แต่สิ่งที่ได้รบัจำกคนเป็นนำยใหญ่คอื คิ้วที่ขมวดกนัจนเกอืบ

เป็นปม

พิธำนหันไปมองเด็กคนนั้นอีกครั้ง ตอนนี้เธอเอียงหน้ำทับแขน 

ตัวเองกับที่พักแขนเรียบร้อยแล้ว ตอนแรกที่เลขำฯ สำวบอกว่ำลูกสำว

บ้ำนท่องวัจนะมำขอพบ เขำก็เข้ำใจว่ำเป็นสำวคนที่เขำหมำยมั่นจะ

แต่งงำนด้วย แต่พอมำเหน็ว่ำเป็นเดก็น้อยในชดุนกัศกึษำ และอำยนุ่ำจะ

ห่ำงกบัเขำจนเกอืบจะเปน็ลกูได้ กส็งสยัว่ำเดก็คนนี้มเีรื่องอะไรจะคยุกบั

เขำ ชำยหนุ่มยืนชั่งใจอยู่สักพัก ก็ตัดสินใจเดินตรงไปยังเด็กคนนั้นโดย

ไม่หนักลบัไปมองกลุ่มคนที่ยนือออยู่บรเิวณลอ็บบี

พิธำนสำวเท้ำเข้ำไปใกล้ เขำยังคงพิจำรณำใบหน้ำอ่อนวัยที่

หลบัตำพริ้ม แม้จะไม่ได้อยูใ่นท่ำที่สบำยนกั แต่ดเูหมอืนเจ้ำตวัจะมคีวำม

สขุกบักำรนั่งหลบัในบรรยำกำศแสนจะเยน็สบำยนี้ เขำค้อมตวัเลก็น้อย

เพื่อมองหน้ำเธอที่มีเค้ำคล้ำยคนเป็นพี่ ต่ำงกันตรงคิ้วดูหนำทั้งที่ไม่ได้

แต่งเตมิ จมูกรั้น รมิฝีปำกอิ่ม แลดูน่ำเอน็ดูไปหมด 

ตอนนี้ชำยหนุม่อยำกรูแ้ล้วว่ำเดก็น้อยคนนี้จะมำพดูเรื่องอะไรกบั

เขำ พธิำนยิ้มกบัตวัเองก่อนถอยมำนั่งลงที่เก้ำอี้ตวัตรงข้ำม จำกนั้นหยบิ
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สมำร์ตโฟนมำสั่งงำนรอเวลำที่จะได้ปรำศรัยกับเด็กน้อยตรงหน้ำ จน

กระทั่งเธอไหวตวั คนที่ยงันั่งจิ้มโทรศพัท์กเ็งยหน้ำมอง แต่เมื่อเหน็ว่ำเป็น

เพยีงกำรขยบัตวัเลก็น้อย เขำกก็้มลงจ้องโทรศพัท์เช่นเดมิ 

ไม่นำนหญงิสำวกก็ะพรบิตำตื่นเพรำะควำมเมื่อยที่แขน ก่อนจะ

ขยี้ตำ ตั้งใจว่ำจะหนัไปดูเวลำที่นำฬิกำแขวนผนงั แต่สำยตำดนัไปปะทะ

กบัคนร่ำงใหญ่ นกัธรุกจิหนุม่วยัสี่สบิสองปีที่หล่อที่สดุและเท่ที่สดุในขณะ

นี้ แถมยงัดูหนุ่มแน่นคนนั้นก�ำลงัเอำนิ้วจิ้มๆ โทรศพัท์ไม่เลกิ

‘มมุนี้โคตรเท่เลย’

เมฆำนรบีอกตวัเอง แต่แล้วกต็้องส่ำยหน้ำน้อยๆ เพรำะคดิได้ว่ำ

เธอมำหำเขำเพื่ออะไร เธอรีบเด้งตัวขึ้นเมื่อเห็นดวงตำเข้มดุที่จ้องมำยัง

เธอ

“โอ๊ะ สวสัดคี่ะ” ทนัททีี่ลกุขึ้นยนื เธอกย็กมอืไหว้ทกัทำยเขำ

พธิำนมองเธอตั้งแต่หวัจดเท้ำด้วยแววตำดุๆ  เขำมั่นใจว่ำเขำเหน็

ควำมกล้ำที่เตม็เป่ียมของคนตรงหน้ำก่อนมนัจะลดลงจนเธอตวัสั่นน้อยๆ 

แต่ก็อดชื่นชมไม่ได้ ที่เจ้ำตัวยังควบคุมควำมสั่นด้วยกำรสูดหำยใจเล็ก

น้อยแล้วรบีพูดสิ่งที่ต้องกำรว่ำ

“มีเรื่องอยำกจะคุยด้วยค่ะ” เมฆำนรีพูดออกไปแล้วก็พยำยำม

นึกถึงข้อดีของเขำที่เธอไปแอบสืบมำเพื่อช่วยบรรเทำอำกำรตื่นกลัวของ

เธอในตอนนี้ 

พธิำนไม่ได้เอ่ยอะไร นอกจำกขมวดคิ้วอย่ำงรอฟัง

“เรื่องส่วนตัวค่ะ” เมฆำนรีพูดเสียงเบำลง พร้อมกับหันซ้ำยแล

ขวำก่อนจะหนัมำมองเขำ

“เรื่องส่วนตวั เรื่องอะไร” พธิำนถำมด้วยคิ้วที่ยงัคงขมวด

“คยุตรงนี้ได้จรงิๆ หรอืคะ” เมฆำนรถีำมกลบั เมื่อเหน็เขำพยกั

หน้ำ หญงิสำวกไ็ม่ปล่อยให้โอกำสหลดุลอย เธอโน้มตวัไปใกล้เขำแล้ว

เอ่ยเสยีงเบำกว่ำตอนแรก ส่งผลให้ชำยหนุ่มที่นั่งอยู่ลกุขึ้นยนื และเธอก็

รบียนืขึ้นเช่นกนั
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“เรื่องงำนแต่งของคณุกบัพี่สำวของหนูค่ะ” 

“ถ้ำเป็นเรื่องนั้น ฉันคงไม่มีเวลำจะคุยกับเธอแล้ว กลับไปก่อน

เถอะ” ชำยหนุม่กล่ำวตรงๆ เพรำะเรื่องนี้ไม่ควรพดูที่นี่อย่ำงที่เธอว่ำจรงิๆ

“แต่หนูมขี้อเสนอ อยำกให้คณุพธิำนฟังก่อน” 

“มนัเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ เดก็อย่ำงเธอไม่ควรยุ่ง” พธิำนพูดเสยีง

เข้มขึ้น ก่อนจะหมนุตวัไปทำงประตู 

เมฆำนรเีหน็ดงันั้นกร็บีหยบิของเดนิตำมเขำไป

“เกี่ยวสคิะ กม็นัเป็นเรื่องของคนในบ้ำน อกีอย่ำงหนูกโ็ตแล้ว จะ

เรยีนจบแล้ว และก�ำลงัจะเป็นผู้ใหญ่ด้วยค่ะ” หญงิสำวซอยเท้ำถี่ๆ  เพื่อ

จะเดินทันคนตัวใหญ่ที่ก้ำวไปอย่ำงเร็วและไม่รอเธอเลย แต่ในเมื่อท�ำ

อย่ำงไรกไ็ม่ทนั เธอจงึรบีตะโกนสดุเสยีง พอดกีบัที่ประตูรถปิดลง แล้ว

รถคนัใหญ่กเ็คลื่อนออกไปทนัที

“หนูจะมำทกุวนั จนกว่ำคณุจะรบัฟังข้อเสนอของหนู!” 

ในที่สดุเมฆำนรกีไ็ปหยดุอยู่ตรงจดุที่รถคนัใหญ่ของท่ำนประธำน

เคยจอด เธอมองตำมไฟท้ำยรถคนันั้นที่เคลื่อนออกไปจนลบัตำแล้วถอน

หำยใจดงัๆ ก่อนจะแหงนหน้ำมองฟ้ำ พบกบัตวัอำคำรของโรงแรมหรูที่

อยู่สูงคู่ฟ้ำ 

เมฆำนรีพิจำรณำตึกนั้นก่อนชื่อของเจ้ำของมันจะผุดขึ้นในหัว 

ควำมทรงจ�ำของเธอย้อนไปในวันที่ท�ำให้เธอต้องกล้ำเข้ำมำตกลงกับ 

‘เขำ’ ในเรื่อง ‘กำรแต่งงำน’
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จุดเริ่มต้นของทุกอย่าง

1

หนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้

ในเยน็วนัศกุร์แห่งชำตทิี่สดุแสนจะน่ำเบื่อ เพรำะรถยนต์ที่มุง่หน้ำ

เข้ำเมอืงหลวงหนำแน่นเป็นพเิศษ ท�ำให้หลำยๆ คนยงัตดิอยูบ่นท้องถนน 

โชคดมีำกที่เมฆำนรหีลดุจำกถนนสำยใหญ่ที่รถแน่นและเข้ำสูเ่ขตหมูบ้่ำน

แล้ว แม้รถรำจะยงัวุ่นวำย แต่กส็งบกว่ำถนนสำยใหญ่มำก

เพรำะชื่นชอบควำมเงียบสงบมำกกว่ำควำมวุ่นวำยพลุกพล่ำน 

หญิงสำวจึงเลือกพักที่หอใกล้มหำ’ลัย เพื่อที่จะไม่ต้องเจอกำรจรำจรที่

จอแจทกุวนั ก่อนจะกลบัมำบ้ำนเมื่อใกล้เรยีนจบอย่ำงตอนนี้

ไม่นำนพี่มอ’ไซค์วินก็พำเธอมำยังบ้ำนที่มีรั้วเหล็กดัดบำนใหญ่ 

สขีำว ชอ่งระหว่ำงเหลก็ที่ดดัอย่ำงสวยงำมเปน็รปูดอกไมต่้ำงๆ คงท�ำให้

มองลอดเข้ำไปเหน็ตวับ้ำนได้อย่ำงสบำย หำกไม่มไีม้ระแนงกั้นอยู่

ทนัททีี่รถจอดสนทิ หญงิสำวกล็งจำกรถก่อนยื่นแบงก์ยี่สบิให้ 

“โธ่น้อง บ้ำนกใ็หญ่ หรูกห็รู ท�ำไมไม่ให้คนในบ้ำนไปรบั” พี่วนิ

ปำกซอยกวนโอ๊ยถำมขณะที่หญงิสำวเดนิไปกดกริ่งประตู 

“โธ่พี่ ถ้ำหนูเป็นคุณหนูบ้ำนนี้ หนูจะนั่งซ้อนท้ำยพี่มำท�ำไมล่ะ 

ถำมแปลกๆ” หญงิสำวว่ำ ก่อนจะย้ำยตวัเองไปใกล้ๆ คนขบัวนิ 

“หนูอะคนใช้บ้ำนนี้ต่ำงหำก” เธอว่ำยิ้มๆ ก่อนจะชะโงกหน้ำตรง
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ประตูเลก็แล้วกดกริ่งซ�้ำ

ไม่นำนเด็กสำววัยสิบแปดปีก็วิ่งออกจำกตัวบ้ำนมำที่ประตูเล็ก

แล้วเปิดออก

“มำหำใคร” เด็กสำวเอ่ยอย่ำงหงุดหงิดเมื่อเห็นหญิงสำวแปลก

หน้ำมำกบัมอ’ไซค์วนิหนุ่มที่เธอหมำยปอง

“มำหำเจ้ำของบ้ำน” เมฆำนรตีอบอย่ำงงงๆ สงสยัว่ำเดก็คนนี้เป็น

ใคร นอกจำกจะไม่รู้จกัเธอแล้ว ยงัจะมำท�ำหน้ำเหวี่ยงๆ ใส่อกี

“คนไหน คณุผู้หญงิ หรอืคณุผู้ชำย” 

แน่นอนว่ำยงัคงโดนเหวี่ยง เมื่อเดก็สำวเหน็สำยตำของพี่วนิที่มอง

มำยงัเธอ

“คณุผูช้ำย” หญงิสำวตอบพลำงมองหน้ำเดก็สำว ทั้งที่พดูกบัเธอ

แต่มองเลยไปยงัมอ’ไซค์วนิ ฝ่ำยนั้นมองกลบัเช่นกนั แต่ไม่ได้มองเดก็สำว 

เขำมองมำที่เธอ 

เมฆำนรเีข้ำใจแล้วว่ำท�ำไมคนตรงหน้ำถงึท�ำหน้ำไม่พอใจ จงึถำม

เสยีงเบำว่ำ “แฟนเหรอ” 

“ถำมท�ำไม” 

“จะได้เลี่ยงไม่นั่งเข้ำมำอกีไง” หญงิสำวว่ำข�ำๆ ก่อนจะถำมเรื่อง

ที่ค้ำงไว้ “ตกลงคณุผู้ชำยล่ะ อยู่มั้ย”

“อยู่ แต่มแีขก คงไม่รบัแขกแล้ว” เดก็สำวว่ำด้วยน�้ำเสยีงเดมิ

ปี๊นนน! 

เสยีงแตรรถยนต์ดงัขึ้น ก่อนเจ้ำของรถยนต์จะเดนิลงมำ

“เมฆ ท�ำไมไม่เข้ำบ้ำน” เสียงนุ่มคุ้นหูท�ำให้สองสำวหน้ำประตู

และหนึ่งมอ’ไซค์วนิหนัหน้ำไปมองพร้อมกนั

“พี่แสง!” หญิงสำวเรียกเสียงดังแล้ววิ่งเข้ำไปกอดผู้ที่เปรียบ

เสมอืนพี่ชำยของเธอ

สำวใช้เบกิตำกว้ำง เพรำะจ�ำได้ว่ำชำยหนุม่ที่มำใหม่เป็นใคร และ

กำรกอดกันนั้นท�ำให้เธอสงสัยมำก แต่ก็ไม่ได้เอ่ยอะไร ได้แต่ยืนมอง
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เงยีบๆ

“ใส ท�ำไมไม่ให้คณุเมฆเข้ำบ้ำน” แสงฉำนหนัมำเอ่ยเสยีงเข้มใส่

สำวใช้คนใหม่ที่เพิ่งเข้ำมำไม่ถึงสัปดำห์ เขำพอรู้มำบ้ำงว่ำเด็กคนนี้เป็น

หลำนสำวของป้ำนวล ป้ำแม่บ้ำนคนเก่ำคนแก่ของที่นี่

“คะ...คณุเมฆ” สำวใช้ท�ำเสยีงแหบแห้งขำดช่วงพร้อมหน้ำซดีตวั

สั่น เธอทรดุลงพร้อมพนมมอืไหว้ท่วมหวั ส่วนพี่มอ’ไซค์วนิตอนนี้ชิ่งหนี

ไปแล้ว

“เฮ้ย! ใสท�ำไร” เมฆำนรถีลำตวัเข้ำไปหำสำวใช้ “ไม่เป็นไรๆ คน

ไม่รู้ย่อมไม่ผดิ ฮ่ำๆ” 

เสยีงหวัเรำะสดใสนั้นท�ำให้ใบหน้ำซดีของเดก็สำวเริ่มมเีลอืดฝำด

“เข้ำบ้ำนกันเถอะ” แสงฉำนเอ่ยแล้วคว้ำกระเป๋ำใบโตจำกมือ 

น้องสำวที่ครำวนี้ดูใหญ่กว่ำทกุครั้ง

“พี่แสงเอำรถเข้ำไปจอดเลยค่ะ เดี๋ยวเมฆเดนิเข้ำไป ว่ำจะคยุกบั

เดก็ใหม่สกัหน่อย” เมฆำนรพีดูพลำงปรำยตำไปมองที่สำวใช้คนใหม่ของ

บ้ำน 

แสงฉำนพยกัหน้ำ ก่อนจะขึ้นรถแล้วขบัเข้ำไปในเขตบ้ำนหลงัจำก

ประตูใหญ่เปิดออก

...

“ชื่อใสใช่มั้ย” เมฆำนรเีปิดประเดน็ก่อน เพรำะเหน็ว่ำระหว่ำงเดนิ

เข้ำบ้ำนเงยีบเกนิไป

“ค่ะ ใสค่ะ” สำวใช้ยงัตอบเกรงๆ

“เป็นใครมำจำกไหน แม่ไม่รบัคนนอกอยู่แล้ว” นำยสำวถำมต่อ

“เป็นหลำนย่ำนวลค่ะ” เดก็สำวตอบอ้อมแอ้ม

“ลูกพี่พทั หรอืลูกพี่จนัล่ะ” หญงิสำวถำมต่อแล้วขมวดคิ้ว เพรำะ

มรีถแปลกๆ มำจอดอยู่ที่บ้ำน

“พ่อพทัค่ะ” เดก็สำวตอบ ทั้งที่สำยตำยงัคงอยูท่ี่แผ่นหลงันำยสำว

“อ๋อ ใสใจ เด็กน้อยถักเปีย” เมฆำนรีตอบด้วยแววตำสดใสขึ้น 
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ก่อนจะหนักลบัไปสนใจรถสดี�ำคนัใหญ่สดุหรู

“นั่นรถใคร” หญิงสำวถำมพร้อมชี้รถที่จอดอยู่หน้ำบ้ำน ทันทีที่

เธอสำวเท้ำไปถงึรถกย็นืขมวดคิ้ว ก่อนจะหนัหน้ำไปทำงแสงฉำนสลบักบั

ใสใจ

“รถแขกของคุณท่ำนค่ะ หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ำใคร” ใสใจบอก

ก่อนจะเดินไปรับกระเป๋ำใบโตจำกแสงฉำนแล้วเดินเอำกระเป๋ำไปเก็บที่

ชั้นสองของบ้ำน

“ใครอะแขกของคณุท่ำน” หญงิสำวทวนค�ำกบัตวัเอง ก่อนหนัไป

มองหน้ำแสงฉำนที่ส่ำยหน้ำเป็นค�ำตอบ

สองหนุม่สาวต่างวยัจงูมอืกนัเดนิไปทางห้องรบัแขก คนเป็น

น้องดึงพี่ชำยมำยืนแอบที่ข้ำงตู้ ก่อนจะตั้งใจฟังสิ่งที่คนในห้องพูดกัน

พลำงขมวดคิ้ว 

ในห้องนั้นมพ่ีอ แม่ พี่สำวของเธอ และใครอกีสองคนที่เธอไม่รูจ้กั 

คนที่ยืนอยู่สวมสูท รูปร่ำงหน้ำตำดี แต่ดูจะแก่กว่ำคนที่นั่งซึ่งมีรังสี 

บำงอย่ำงแผ่ออกมำ ใบหน้ำของเขำหล่อคม แต่ดวงตำเข้มๆ ดุๆ  นั้นท�ำให้

เมฆำนรไีม่อยำกจะจ้องนำน กลวัเขำรู้ตวัและหนัมำดเุธอ แล้วยงัควำม

สูงของเขำที่ขนำดนั่งอยู่ยงัสูงกว่ำบดิำเธอเสยีอกี 

‘มำดขรมึแบบนี้ นกัธรุกจิใหญ่หรอืเจ้ำพ่อหรอืเปล่ำ’ เมฆำนรคีดิ

“อย่ำงที่ผมรับปำกไปแล้วว่ำผมตกลงจะช่วยบริษัทของคุณพำยุ

ตำมจ�ำนวนเงนิที่คณุพำยเุสนอมำ แต่ผมมขี้อแม้...” ชำยคนนั้นหยดุพูด

รำวกบัดปูฏกิริยิำของคนในห้อง “ลกูสำวของคณุพำยจุะต้องแต่งงำนกบั

ผม” 

ค�ำพูดนั้นที่ดูเป็นกำรประกำศมำกกว่ำจะเป็นค�ำบอกกล่ำว หรือ

ค�ำขอทั่วไป ส่งผลให้คนในห้องทั้งสำมคนและคนที่อยูน่อกห้องอกีสองคน

ถงึกบัอึ้ง อ้ำปำกค้ำง

“แต่งงำนหรอืคะ” นภำพรำว ลกูสำวคนโตของบ้ำนท่องวจันะเอ่ย
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ขึ้นทนัท ีหญงิสำวหน้ำเสยี ใจสั่น กบัค�ำพูดของเขำ และพำนจะเป็นลม

เข้ำไปอกีเมื่อเขำยนืยนัหนกัแน่น

“ครบั แต่งงำน เป็นเหมอืนสญัญำกลำยๆ ด้วยว่ำคณุจะไม่มทีำง

หกัหลงัหรอืท�ำให้ผมเสยีผลประโยชน์ไม่ว่ำทำงใด แต่ผมขอย�้ำให้ชดัเจน

ว่ำกำรแต่งงำนครั้งนี้เป็นกำรแต่งงำนเพื่อธุรกิจเท่ำนั้น จะไม่มีควำมรัก

เข้ำมำเกี่ยวข้องอย่ำงแน่นอน” 

นภำพรำวและสำยธำรผูเ้ป็นมำรดำถงึกบัหน้ำซดี เช่นเดยีวกบัอกี

สองคนที่ยนืฟังอย่ำงคนไม่มแีรง

“ผมให้เวลำคณุฟ้ำท�ำใจสำมเดอืนนะครบั อย่ำลมืคดิถงึครอบครวั

และคนทั้งบริษัทให้มำกกว่ำตัวเอง” ชำยคนนั้นว่ำด้วยเสียงเข้มและ 

หนักแน่น ก่อนจะลุกขึ้นไหว้ผู้ใหญ่ทั้งสองแล้วเดินออกไป พร้อมด้วย 

คนตดิตำม 

คนสองคนที่อยู่ด้ำนนอกถึงกับรีบท�ำตัวลีบ หลบอยู่ในซอกหลืบ

ระหว่ำงตูก้บัผนงั กระทั่งคนตวัใหญ่สองคนเดนิจำกไปแล้วและได้ยนิเสยีง

รถห่ำงออกไป เมฆำนรีจึงรีบดึงตัวเองและ ‘ว่ำที่พี่เขย’ ออกจำกข้ำงตู้ 

แล้วต้องตกใจกบัสหีน้ำซดีเผอืดของชำยหนุ่ม 

เมฆำนรีพยำยำมเรียกสติชำยตรงหน้ำ แต่ไม่เป็นผล แสงฉำน 

หมุนตัวกลับไปยังรถของเขำและขับออกไปก่อนเธอจะได้เอ่ยปำกใดๆ 

หญิงสำวได้แต่หันกลับไปทำงห้องรับแขก เห็นพี่สำวนั่งปล่อยโฮอย่ำง

กลั้นไม่อยู่ มีผู้เป็นแม่คอยประคองกอดอยู่ข้ำงๆ ส่วนผู้เป็นพ่อก็เอำแต่

นั่งเครยีดมองทั้งสองคนกอดกนั แววตำที่ปวดร้ำวของพ่อท�ำให้เมฆำนรี

รบัรู้ถงึควำมเจบ็ปวด แต่เธอไม่รู้แน่ชดัว่ำเกดิอะไรขึ้น ท�ำไมผู้ชำยคนที่

เดินออกไปจะต้องมำช่วยบริษัทของครอบครัวเธอด้วย และท�ำไมต้อง

แต่งงำนทั้งที่ไม่ได้รกักนั

เมื่อควำมข้องใจท�ำงำนหนัก สองเท้ำของเธอจึงก้ำวเข้ำไปหำ 

ทั้งสำมคนอย่ำงมั่นคง เพื่อที่เธอจะได้ค�ำตอบตำมต้องกำร

“มใีครจะเล่ำให้เมฆฟังได้มั้ยคะ ว่ำนี่มนัเกดิอะไรขึ้น” หญงิสำว
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เอ่ยด้วยน�้ำเสียงจริงจัง จนคนเป็นพ่อ แม่ และพี่สำวต้องเงยหน้ำมอง

พร้อมกนั

“กลบัมำตั้งแต่เมื่อไหร่เมฆ” พ่อถำม

“กลบัมำตั้งแต่เหน็ผูช้ำยคนที่ออกไปพูดว่ำยอมช่วยบรษิทัของเรำ 

แต่ต้องให้ลกูสำวแต่งงำนกบัเขำค่ะ” หญงิสำวเลยีนเสยีงพ่อแล้วจ้องหน้ำ

ผู้เป็นบดิำอย่ำงคำดคั้น ก่อนได้ยนิเสยีงถอนหำยใจ

“ไม่เอำค่ะ เมฆไม่อยำกรู้ว่ำวนัหนึ่งพ่อถอนหำยใจกี่ครั้ง แต่เมฆ

อยำกทรำบว่ำ มนัเกดิอะไรขึ้นกบับรษิทัของเรำ และท�ำไมเขำต้องมำช่วย

ด้วย” หญงิสำวย�้ำชดัเจน จนต้องถอนหำยใจยำวแล้วเล่ำเสยีงเครยีด

“พ่อบรหิำรงำนผดิพลำด ท�ำให้บรษิทัเป็นหนี้เกอืบร้อยล้ำน” คน

เป็นพ่อพูดออกมำกอ็ำยที่เป็นหวัหน้ำครอบครวัที่ไม่ได้เรื่อง

“พ่อขอโทษที่พ่อมนัไม่ได้...” ยงัไม่ทนัจะพูดจบ คนเป็นลูกกพ็ูด

แทรกว่ำ

“เมฆรู้ค่ะ แต่พ่ออย่ำออกนอกประเดน็” 

“เฮ้อ คุณพิธำนเขำเลยยื่นมือเข้ำมำช่วย เขำเป็นทำงออกเดียว

ของเรำตอนนี้” คนเป็นพ่อว่ำหลงัจำกที่ถอนหำยใจยำวอกีหน

“ท�ำไมพ่อกับแม่และก็พี่ฟ้ำไม่เล่ำอะไรให้เมฆฟังเลย เพรำะเมฆ

ไม่ใช่คนในครอบครวัหรอืคะ” เมฆำนรรีูส้กึหงดุหงดิทกุครั้งที่เวลำในบ้ำน

มปีัญหำอะไร แต่ไม่เคยปรกึษำเธอเลย ดแีต่ปิดบงัให้เธอรู้ทหีลงัเสมอ

“ไม่ใช่อย่ำงนั้น พ่อกบัแม่เหน็ว่ำแกก�ำลงัจะเรยีนจบ เลยไม่อยำก

ให้มำสนใจเรื่องไร้สำระแบบนี้ พ่อแม่และพี่แกช่วยกนัจดักำรได้” พ่อพดู

รวัเรว็ เพรำะกลวัลูกคนเลก็จะเข้ำใจผดิตำมที่เธอกล่ำวอ้ำง

“จดักำรโดยจะให้พี่ฟ้ำแต่งงำนกบัเขำ ทั้งที่กำรแต่งงำนครั้งนี้ไม่มี

เรื่องของควำมรักน่ะหรือคะ!” เสียงหญิงสำวเริ่มดังขึ้น เพรำะห่วงทั้ง 

พี่สำวและพี่ชำยที่จะแต่งงำนกนัในอกีไม่กี่เดอืนนี้ แต่ดนัต้องมมีำรผจญ

เสยีก่อน

“ควำมรกัมนักนิไม่ได้อย่ำงที่เขำว่ำกนันั่นแหละ ชวีติ ควำมเป็น
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อยู่ ปำกท้องของคนทั้งบรษิทัส�ำคญักว่ำ พี่แกเขำเข้ำใจ” คนเป็นพ่อพูด

อย่ำงหงดุหงดิ แน่นอนว่ำค�ำพูดนั้นท�ำให้คนเป็นพี่ร้องไห้โฮอกีครั้ง

“คนเข้ำใจ เขำร้องไห้เป็นเผำเต่ำแบบนี้เหรอคะพ่อ! แล้วควำมรกั

ของพี่แสงกับพี่ฟ้ำล่ะ พ่อไม่เห็นใจพี่ๆ เขำบ้ำงเหรอ พี่แสงเขำผิดอะไร 

เขำถงึต้องมำโดนแย่งคนรกัที่ก�ำลงัจะเป็นภรรยำในอกีไม่กี่เดอืนแบบนี้” 

หญงิสำวตะโกน ส่งผลให้คนเป็นพ่ออำรมณ์เดอืด

“แล้วจะให้ท�ำอย่ำงไร! ในเมื่อคุณพิธำนเป็นทำงออกเดียว 

พนักงำนตั้งกี่ร้อยชีวิตที่ก�ำลังรอเงินก้อนนี้! แกยังจะมำห่วงคนสองคน 

ห่วงเรื่องควำมรกั แล้วเรำจะอยู่จะกนิยงัไง!” คนเป็นพ่อก�ำมอืแน่นเพื่อ

ระงบัควำมโกรธ

“อ๋อ พ่อเหน็เงนิส�ำคญักว่ำควำมสขุของลูกนี่เอง พี่แสงเขำคงผดิ

ที่เกดิมำไม่ได้มเีงนิเยอะพอที่จะมำช่วยพ่อเท่ำที่คณุพธิำนม ีพ่อถงึเลอืก

คณุพธิำนมำกกว่ำจะเลอืกให้พี่ฟ้ำมคีวำมสขุกบัพี่แสง” เมฆำนรพีดูอย่ำง

จ�ำยอม สหีน้ำสลดลงจนเหมอืนจะร้องไห้

“ไม่มใีครผดิทั้งนั้นแหละ ฉนัผดิเอง ผดิที่เป็นผู้บรหิำรที่แย่ เป็น

หวัหน้ำครอบครวัที่แย่ และเป็นพ่อที่แย่ในสำยตำลูกๆ” พูดจบ คนเป็น

พ่อกเ็ดนิออกไปจำกห้อง ทิ้งไว้เพยีงบรรยำกำศขุ่นมวัที่ลอยอยู่ทั่วห้อง

เมฆำนรหีนัไปมองหน้ำพี่สำว เธอปิดเปลอืกตำเพื่อไล่ม่ำนน�้ำตำ

ที่บดบงัทศันยีภำพ ก่อนจะเปิดเปลอืกตำ เผยแววตำที่แสนเศร้ำเมื่อคน

เป็นแม่เอ่ยว่ำ

“พ่อเขำก็เสียใจ ไม่ได้อยำกให้เป็นอย่ำงนี้หรอก” คนเป็นแม่ลุก

ขึ้นยนืลูบหวัลูกสำวคนเลก็ก่อนจะเดนิออกจำกห้องไป คำดว่ำคงจะเดนิ

ไปตำมหำผู้เป็นสำมี

ภำยในห้องรบัแขกก้องด้วยเสยีงสะอื้นของลูกสำวคนโต ส่วนคน

เป็นน้องที่กลั้นน�้ำตำไม่อยูก่ท็รดุตวัลงไปนั่งกอดพี่ ปล่อยให้น�้ำตำไหลไป

พร้อมกนั

เมฆำนรสีงสำรพี่จบัใจ ตวัเธอไม่เข้ำใจควำมรกัเชงิชูส้ำวนกั ตั้งแต่
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เด็กควำมรักเดียวที่เธอมั่นใจว่ำรู้จักดีคือ ควำมรักที่หวังดีจำกคนใน

ครอบครวัจนกระทั่งได้รู้จกัแสงฉำน ชำยที่เข้ำมำในฐำนะเพื่อนสนทิของ

พี่สำว เมฆำนรเีฝ้ำมองควำมรกัของคนทั้งสองที่แปรเปลี่ยนจำกเพื่อนมำ

เป็นคนรกั ตอนนี้กก็�ำลงัจะมำเป็นคนในครอบครวั ควำมสมัพนัธ์ของพวก

เขำท�ำให้เธอรูด้ว่ีำ ควำมรกันั้นสวยงำมแค่ไหน และคนทั้งสองรกักนัมำก

เท่ำใด 

แต่แล้วทุกอย่ำงก็ต้องพังไม่เป็นท่ำ ทั้งที่ก�ำลังจะแต่งงำนกันอยู่

แล้วในอกีไม่กี่เดอืน!

“หยดุร้องเถอะพี่ฟ้ำ” คนเป็นน้องกอดพี่สำวพร้อมปลอบใจ

“พี่จะท�ำยงัไงด ีพี่รกัแสง แสงกร็กัพี่ แต่คนนั้น ฮอื...” นภำพรำว

พูดยงัไม่ทนัจบ น�้ำตำกร็่วงอกีครั้ง

“ตอนนี้ พี่โทร. หำพี่แสงก่อนดกีว่ำ เมฆหวั่นใจ” 

พอได้ยนิว่ำน้องสำวพูดถงึคนรกั นภำพรำวกเ็บกิตำโพลง 

“แสงได้ยนิเหรอ” เธอถำม เมื่อคนเป็นน้องพยกัหน้ำกถ็ำมต่อว่ำ 

“แล้วเขำว่ำไงบ้ำง” คนเป็นพี่ถำมแล้วสูดหำยใจลกึๆ เชด็หน้ำเชด็

ตำควำนหำโทรศพัท์

“ไม่ว่ำอะไรเลย คำดว่ำสตหิลดุไปแล้ว” เมฆำนรบีอกตำมควำม

จรงิ พลำงเชด็หน้ำเชด็ตำ

หลงัจำกรอโทรศพัท์เพยีงนำท ีปลำยสำยกร็บั นภำพรำวรบีกรอก

เสยีงทนัที

“แสง แสงอยู่ไหนคะ” นภำพรำวถำมอย่ำงร้อนรนเมื่อคนปลำย

สำยรบั

“แสง ฟังฟ้ำก่อนนะ แสงอยู่ไหน แสง แสง!” เมื่อเหน็ว่ำอกีฝ่ำย

ไม่ตอบ ควำมร้อนรนกย็ิ่งสมุอยู่ในใจ แต่ไม่ว่ำจะพยำยำมเท่ำไร คนใน

สำยกไ็ม่ตอบก่อนสำยจะตดัไป ท�ำให้นภำพรำวถงึกบัปล่อยโฮกบัน้องสำว

อกีครั้ง

ควำมทกุข์ของพี่สำวถำโถมสูค่นเป็นน้องที่รกัและเทดิทนูควำมรกั
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ของพี่สำวยิ่งกว่ำอะไร เมฆำนรีพยำยำมคิดหำหนทำงช่วย แต่ก็คิดไม่

ออก ยิ่งน�้ำตำของคนเป็นพี่ซมึสู่ชดุนกัศกึษำเท่ำไร คนเป็นน้องกย็ิ่งทกุข์

มำกเท่ำนั้น 

ขณะที่เมฆำนรลีบูหลงัพี่สำวเบำๆ กพ็ยำยำมใช้สมองอนัน้อยนดิ

หำทำงต่อไป แต่จนแล้วจนรอดกไ็ม่มหีนทำงใดๆ ตอนนี้เธอคงท�ำได้เพยีง

ปลอบพี่สำวต่อไปเท่ำนั้น

แน่นอนว่ำมื้อเย็นของวันนี้คนร่วมโต๊ะอำหำรมีเพียงประมุขของ

บ้ำนและภรรยำเท่ำนั้น ส่วนลูกสำวอกีสองคนเลอืกที่จะนอนอยู่บนห้อง 

คนพี่ร้องไห้จนผลอ็ยหลบัไป ส่วนคนน้องกน็อนรอจนกระทั่งพี่หลบัสนทิ

จงึออกจำกห้องไปห้องตวัเอง เมฆำนรตีั้งใจจะหลบั แต่ทนัททีี่เธอล้มตวั

ลงนอน สมองกย็งัคงประมวลผลถงึสิ่งที่ท�ำให้พี่สำวร้องไห้ 

“แต่งงำน เพรำะธรุกจิอย่ำงนั้นหรอื” หญงิสำวขมวดคิ้ว ทวนค�ำ

พูดของเขำคนนั้น

“แต่ง เพรำะธุรกิจ ไม่เกี่ยวกับควำมรัก” เธอบอกตัวเองอีกครั้ง 

แล้วเด้งตวัขึ้นเมื่อคดิบำงอย่ำงได้

“แต่งเพรำะธุรกิจ ไม่เกี่ยวกับควำมรัก และ...” หญิงสำวดีดนิ้ว

พร้อมรอยยิ้มสดใส “ลูกสำวของคุณพำยุ แต่ไม่ได้บอกว่ำลูกสำวคน

ไหน!” 

เมฆำนรรีู้แล้วว่ำจะท�ำอย่ำงไรกบัปัญหำนี้

“น้องคนนี้จะพทิกัษ์ควำมรกัของพี่ทั้งสองเอง” หญงิสำวหนัไปยิ้ม

หวำนกับกรอบรูปวันรับปริญญำของพี่สำวและผู้ชำยที่เธอมั่นใจว่ำ จะ

ท�ำให้เขำมำเป็นพี่เขยให้ได้

วันต่อมาเมฆานรีรีบปลุกพี่สาวแต่เช้าก่อนจะพากันออกไป

ข้ำงนอก บอกพ่อกบัแม่ว่ำจะพำกนัไปไหว้พระท�ำบญุ เผื่อว่ำพี่สำวจะได้

สบำยใจ โดยไม่ลืมเข้ำไปกรำบขอโทษบิดำในเรื่องที่เธอท�ำไว้เมื่อวำน  

ทั้งยังขอว่ำอย่ำเพิ่งเร่งเร้ำหำควำมเรื่องกำรแต่งงำนของพี่สำวกับคุณ
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พธิำน แต่กไ็ม่ได้ให้เหตผุลอะไรแก่ผู้ใหญ่ทั้งสอง ซึ่งพวกท่ำนกร็บัปำก

“จะไปไหนกนัแน่” นภำพรำวเอ่ย เธอจ�ำได้แม่นว่ำทำงที่น้องสำว

จะพำไปนั้นคอืที่ใด

“อย่ำมำท�ำเป็นไม่รู”้ คนเป็นน้องว่ำก่อนจะจอดหน้ำบ้ำนหลงัหนึ่ง

ที่แม้จะไม่ใหญ่เท่ำบ้ำนของสองพี่น้อง แต่กถ็อืว่ำใหญ่ที่สดุในย่ำนนี้ แล้ว

รบีไปกดกริ่ง

“ปะ ไปกนั มเีรื่องที่ต้องคยุกบัคนบ้ำนนี้ พี่แสง!” เมฆำนรตีะโกน

เรยีกคนในบ้ำน เมื่อกี้เธอมั่นใจว่ำเหน็เงำตะคุม่ๆ ของเขำอยูท่ี่ประตบู้ำน

แน่ๆ

“เมฆเหน็นะพี่แสง ออกมำ ไม่งั้นเมฆพงัรั้วเข้ำไปจรงิๆ ด้วย พี่

แสงรู้ว่ำเมฆพูดจรงิท�ำจรงิ!” 

“โอเค ยอมแล้ว อย่ำพงั!” 

ทนัททีี่แสงฉำนวิ่งมำเปิดประตอูอก นภำพรำวกว็ิ่งเข้ำไปสวมกอด

คนรัก ก่อนจะปล่อยโฮจนชำยหนุ่มต้องยอมแพ้แล้วกอดเธอตอบ เขำ

กระชับแขนแกร่งเมื่อสำวในอ้อมกอดสะอึกสะอื้นตัวโยน ใช้เวลำสักพัก

กว่ำนภำพรำวจะลดแรงสะอื้นลง แล้วทั้งสำมคนก็พำกันเข้ำไปในบ้ำน

เพื่อคยุปัญหำในตอนนี้

“พี่สองคนรักกันไหม” เป็นกำรเปิดประเด็นที่เมฆำนรีก็รู้ค�ำตอบ

อยู่แก่ใจ จงึสร้ำงควำมประหลำดใจให้คนเป็นพี่ทั้งสองอย่ำงมำก

“รกัส”ิ สองเสยีงประสำนกนั

คนเป็นน้องต้องยิ้มหวำนให้ “รกักนัมำกพอที่จะยอมท�ำทกุอย่ำง

เพื่อควำมรกัไหม” 

“ใช่ พี่ท�ำได้” แสงฉำนตอบ ส่วนนภำพรำวพยกัหน้ำ แต่ยงัดูวติก

กงัวล

“งั้นเลกิท�ำหน้ำเศร้ำใส่กนัได้แล้ว” คนเป็นน้องว่ำขณะที่คนเป็นพี่

ขมวดคิ้วใส่กนัแล้วยิ้มหวำน ตำพรำว “เอำเถอะน่ำ เชื่อน้อง เชื่อเมฆำนร ี

งำนนี้น้องจดัให้!” 
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“แล้วเมฆจะช่วยพวกพี่ยงัไง ไหนจะเรื่องบรษิทัอกี” นภำพรำวมี

สหีน้ำกงัวล ตวัเธอเองยงัหำทำงออกไม่เจอเลย

“เชื่อใจเมฆเถอะ ขอแค่พี่สองคนสญัญำว่ำจะรกักนั และจะไม่มี

วนัยอมปล่อยมอืออกจำกกนั เท่ำนั้นเมฆกพ็อใจแล้ว ท�ำให้เมฆแค่นี้ได้

ไหม” เมฆำนรถีำมด้วยแววตำจรงิจงั 

คู่รกัสองหนุ่มสำวมองหน้ำกนั แม้จะสงสยัในค�ำพูดของน้องสำว 

แต่กไ็ม่ได้ขดัอะไรนอกจำกพยกัหน้ำพร้อมกนั

“พี่สญัญำกบัเมฆตรงนี้ด้วยเกยีรตขิองลูกผู้ชำย พี่จะรกัและไม่มี

วนัยอมปล่อยมอืจำกพี่สำวของเมฆ ไม่ว่ำจะเกดิเรื่องอะไรกต็ำม พี่จะรกั

และดแูลพี่สำวของเมฆให้ดทีี่สดุเท่ำที่ผูช้ำยคนหนึ่งจะท�ำเพื่อผู้หญงิที่เขำ

รกัได้” แสงฉำนตอบด้วยแววตำมั่นคง ท�ำให้เมฆำนรสีบำยใจ

“เมฆเชื่อพี่แสงมำตลอดสิบปี และเมฆหวังมำกว่ำพี่แสงจะไม่

ท�ำให้เมฆผิดหวังนะคะ” คนเป็นน้องกล่ำวรำวกับตัวเองอำยุมำกแล้ว 

เพื่อให้ต่ำงฝ่ำยต่ำงมั่นใจว่ำจะไม่ผดิสญัญำแก่กนั แล้วพำกนัไปไหว้พระ

ท�ำบญุอย่ำงที่ตั้งใจไว้ 

หลงัจำกนั้นตลอดระยะเวลำหนึ่งสปัดำห์ เมฆำนรกีอ็ยูก่บัโลกของ

ตัวเองและโลกของพิธำน เธอพยำยำมหำข้อมูลเกี่ยวกับเขำ พยำยำม

ท�ำควำมรูจ้กัเขำผ่ำนทกุช่องทำงและทกุข้อมลู ทั้งจำกผูเ้ป็นบดิำ คนใกล้

ชิด เพื่อนๆ และใครก็ตำมที่พอจะรู้จักเขำ รวมไปถึงตำมสื่อต่ำงๆ จน

มั่นใจแล้วว่ำข้อมูลที่ได้ครบถ้วน จงึตดัสนิใจมำพบกบัเขำในวนันี้ 

แต่มนักไ็ม่ได้เป็นไปอย่ำงที่เธอคำดหวงัไว้เลย
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เดินหน้าตามแผนการ

2

“สวัสดีค่ะคุณลุง” 

หญงิสำวในชดุนกัศกึษำยกมอืไหว้ รปภ. ที่ยนืเปิดประตูโรงแรม

แล้วเดนิเข้ำไปนั่งโซฟำตวัเดมิที่เธอนั่งมำตลอดหนึ่งสปัดำห์ พอนั่งลงปุบ๊

กม็นี�้ำพร้อมผ้ำเยน็ยื่นมำให้ทกุครั้ง ถงึแม้เธอจะปฏเิสธ แต่ทกุวนักย็งัคง

มมีำให้เหน็ ดงันั้นหำกวนัไหนอำกำศร้อน เธอกจ็ะหยบิผ้ำมำซบัเหงื่อ แต่

ถ้ำไม่ เธอกจ็ะปล่อยให้มนัอยู่อย่ำงนั้น

“ขอบคุณค่ะ” หญิงสำวไหว้พนักงำนสำวที่น�ำน�้ำและผ้ำมำให้ 

ก่อนจะเริ่มปักหลักท�ำกำรบ้ำนที่อำจำรย์สั่ง เธอจองพื้นที่ตรงนั้นด้วย

หนังสือเรียนและหนังสือมำกมำยที่ต้องใช้ท�ำกำรบ้ำน ด้วยจ�ำได้ว่ำทุก 

วนัจนัทร์ ท่ำนประธำนใหญ่จะมปีระชมุประจ�ำสปัดำห์ ซึ่งจะดกีว่ำหำก

เธอจะใช้เวลำที่รอเขำท�ำในสิ่งที่มปีระโยชน์แก่ตวัเธอเอง

เวลำผ่ำนไปนำนจนฟ้ำเริ่มมืด เมฆำนรีจึงเริ่มเก็บข้ำวของลง

กระเป๋ำรอท่ำนประธำนลงมำ แต่ถงึอย่ำงนั้นกย็งัมหีนงัสอือกีหลำยเล่ม

ที่เก็บลงกระเป๋ำไม่ได้ หญิงสำวยังนั่งรอเขำอยู่ที่เดิม แต่มีบำงอย่ำงที่

เปลี่ยนแปลงไป ทั้งท่ำนั่ง ทรงผมที่มุ่นด้วยดนิสอไม่ให้ผมรุ่ยร่ำยระคำย

ตำ และน�้ำดื่มที่พร่องลงไปกว่ำครึ่งแก้ว

ระหว่ำงนั่งท�ำกำรบ้ำน หญงิสำวช้อนตำดูนำฬิกำตดิผนงัซึ่งบอก
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เวลำว่ำจะล่วงเข้ำไปเกอืบทุ่มครึ่งแล้ว แต่เจ้ำของสถำนที่ยงัไม่มทีที่ำว่ำ

จะลงมำ หญงิสำวจงึก้มหน้ำอ่ำนหนงัสอืและเตรยีมเขยีนปำกกำลงสมดุ

อกีครั้ง

ติ๊ง!

เสยีงลฟิต์ท�ำให้เมฆำนรเีงยหน้ำดวู่ำคนที่ลงมำใช่คนที่เธอรอหรอื

ไม่ และใช่ ทนัททีี่ประตูลฟิต์เปิดออก ชำยร่ำงสงูในชดุสทูสเีข้มกเ็ดนิออก

จำกลฟิต์ด้วยท่ำทำงสง่ำผ่ำเผย มองไปยงัประตทูำงออกโดยไม่แม้แต่จะ

ปรำยตำมองเธอ แต่หญิงสำวไม่สนใจ รีบใช้ควำมเร็วของตัวเองเก็บ 

ข้ำวของบนโต๊ะและตรงดิ่งไปหำท่ำนประธำนของโรงแรม

“คุณพิธำนคะ คุณพิธำน” หญิงสำวส่งเสียงไปก่อนตัวเหมือน 

ทกุครั้ง และเป็นเช่นเดมิเหมอืนทกุวนัตลอดสปัดำห์ที่พธิำนท�ำเพยีงเดนิ

ดุ่มๆ ไปยงัรถ เธอวิ่งตำมเท่ำไร กไ็ม่เคยทนัเขำ

“คณุพธิำนคะ กรณุำหยดุฟังหนูก่อนนะคะ!” หญงิสำวร้อง แต่

ไม่ว่ำอย่ำงไรเขำกไ็ม่หยดุ 

แล้วอุบัติเหตุก็เกิดขึ้น เพรำะเธอดันไม่ได้อ่ำนป้ำยสีเหลืองๆ ที่

เขยีนว่ำ ‘ก�ำลงัท�ำควำมสะอำด’ เมื่อรองเท้ำที่ไม่มดีอกยำงของเธอสมัผสั

พื้นเปียกๆ หญงิสำวเลยต้องเจบ็ตวั

โครมมม!

เสยีงข้ำวของหล่นกระจดักระจำยบนพื้นท�ำให้คนทั่วบรเิวณหนัมำ

มองนกัศกึษำสำวที่ลงไปกองกบัพื้นที่ท�ำควำมสะอำดเป็นตำเดยีว หลำย

คนแสดงควำมตกใจ แต่ก็มีหลำยคนหัวเรำะโดยเฉพำะพนักงำนของ

โรงแรม มเีพยีงป้ำแม่บ้ำนและ รปภ. ที่อยู่หน้ำประตูเท่ำนั้นที่เดนิเข้ำมำ

ดูเธอ

หญงิสำวนอนนิ่งอยูส่กัพกักไ็ด้รบัควำมช่วยเหลอืจำก รปภ. สงูวยั 

เขำพยงุให้เธอลกุขึ้นนั่ง ในขณะที่แม่บ้ำนช่วยเกบ็ของที่กระจำย โชคดทีี่

มแีต่หนงัสอื ไม่ใช่ของชิ้นเลก็ๆ น้อยๆ 

เมฆำนรีนั่งพับเพียบ ยกมือไหว้ผู้ใหญ่สองคนที่เข้ำมำช่วยเธอ 
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ก่อนจะส�ำรวจตวัเองว่ำเจบ็ตรงไหนบ้ำง โชคดทีี่ไม่มตีรงไหนถลอก 

“เป็นอย่ำงไรบ้ำงครบัคณุหนู” รปภ. ถำมขึ้น เขำเหน็เดก็คนนี้วิ่ง

ตำมเจ้ำนำยหนุ่มเหมือนทุกวัน แต่วันนี้กลับเกิดเหตุไม่คำดฝัน ทันทีที่

ท่ำนประธำนเดนิพ้นประตไูป เขำกต็ั้งใจจะเปิดประตรูอเธอ แต่หญงิสำว

ถลำลงไปนอนกบัพื้นพร้อมข้ำวของกระจดักระจำย

“ไม่เป็นไรค่ะลงุ หนซูุม่ซ่ำมเอง” เธอตอบทนัททีี่ลดมอืลง แล้วรบั

หนงัสอืจำกป้ำแม่บ้ำน ก่อนจะลกุขึ้นตำมแรงฉดุของผู้ใหญ่ทั้งสอง 

ยงัไม่ทนัได้ยนืเตม็ตวั หญงิสำวกแ็สดงสหีน้ำเหยเก แล้วลำกเสยีง

ครำง

“โอ๊ยยย” 

ตอนแรกเธอไม่รูส้กึเจบ็อะไร แต่ตอนนี้มนัคงระบม ทั้งก้น มอื และ

เข่ำ

“ไหวมั้ยคะ” ป้ำแม่บ้ำนถำมอย่ำงเป็นห่วงและรู้สึกผิดที่เธอมำ

ท�ำควำมสะอำดผดิเวลำ

“ไหวค่ะ ไหว” หญิงสำวว่ำพร้อมมองไปหน้ำโรงแรมก่อนถอน

หำยใจยำว เพรำะหงุดหงิดทั้งควำมซุ่มซ่ำมของตัวเองและควำมใจร้ำย

ของชำยหนุ่ม

“โอ๊ย! ไม่ทันอีกแล้ว เจ้ำนำยป้ำกับลุงเนี่ย เขำเร็วจังเลยนะคะ 

ใจร้ำยชะมดั” 

“เอ๋ แต่ปกตทิ่ำนใจดนีะคะ แม้ใบหน้ำจะออกเข้มๆ ดุๆ  แต่ท่ำน

ใจดมีำก จรงิไหมตำสม” คนเป็นแม่บ้ำนหนัไปขอควำมเหน็ของอกีคนที่

ช่วยพยงุหญงิสำวออกไปทำงประตูโรงแรม ซึ่ง รปภ. ชื่อตำสมกพ็ยกัหน้ำ

เหน็ด้วย

“คณุหนูจะให้ผมเรยีกรถให้ไหมครบั นั่งรถเมล์กลบัเหมอืนทกุวนั

คงจะไม่ไหว” ชำยสูงวยัถำม

“วันนี้คงต้องรบกวนแล้วละค่ะ” หญิงสำวตอบทันทีที่นั่งลงบน

บนัไดหน้ำโรงแรม ไม่นำนรถกเ็คลื่อนตวัมำรบัเธอ
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“นายครับ” คนขับรถและคนสนิทของพิธานอย่างคมกฤต

เอ่ยขึ้น เมื่อเหน็เจ้ำนำยหนุ่มเงยีบไปขณะที่คยุกนัเรื่องงำนประชมุที่เพิ่ง

ผ่ำนพ้น

“ว่ำไง” ชำยหนุ่มขำนรบั ทั้งที่ยงัคงจ้องออกไปด้ำนนอกหน้ำต่ำง

“นำยจะไม่ให้เดก็คนนั้นเข้ำพบจรงิๆ หรอืครบั” 

“ให้ส ิแต่ยงัไม่ใช่ตอนนี้” คนเป็นนำยตอบก่อนจะว่ำต่อ “ฉนัแค่

ไม่เข้ำใจ ท�ำไมคนบ้ำนท่องวัจนะถึงให้เด็กคนนี้มำคุยกับฉัน แทนที่จะ

เป็นพวกผู้ใหญ่” พธิำนยิ้มกบัตวัเอง 

“แล้วนำยจะเอำอย่ำงไรต่อครบั” คมกฤตยงัคงสงสยั

“กค็งรอจนกว่ำเธอใกล้จะยอมแพ้ เพรำะเธอบอกเองว่ำจะมำเฝ้ำ

ฉนัทกุวนัจนกว่ำจะยอมคยุด้วย ฉนักอ็ยำกรูว่้ำเธอจะอดทนรอฉนัได้นำน

แค่ไหน” คนเป็นนำยว่ำ ก่อนจะนกึถงึควำมวุ่นวำยที่เกดิขึ้นทกุวนั

หลงัจำกที่เมฆำนรปีระกำศว่ำจะมำเฝ้ำเขำทกุวนั เธอกม็ำตำมที่

ประกำศไวจ้รงิ หลงัเลกิงำนทกุวนัเขำจะเจอเธอในชดุนกัศกึษำนั่งรอเขำ

ตรงโซฟำตวัเดมิ ที่เปลี่ยนไปในแต่ละวนัคอื กจิกรรมยำมมำนั่งรอเขำ วนั

หนึ่งนั่งหลับ วันหนึ่งนั่งอ่ำนหนังสือ วันหนึ่งนั่งเล่นชวนคนนู้นคนนี้คุย 

ส่วนวนันี้เธอคงหอบหนงัสอืมำนั่งท�ำกำรบ้ำนรอเขำท�ำงำนและตดิประชมุ

เป็นเวลำนำน 

คดิแลว้พธิำนกย็ิ้มกบักำรใช้เวลำว่ำงให้เกดิประโยชน์ของเธอ แม้

เขำจะตั้งใจท�ำเป็นไม่สนใจเธอ แต่ก็สั่งให้คนคอยจับตำดูเธอและคอย

บริกำรเธอเหมือนแขกคนหนึ่ง แล้วขมวดคิ้วกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้

ซึ่งเขำไม่ตั้งใจให้มนัเกดิ

หลังจำกเขำเลิกงำน เหตุกำรณ์ก็ด�ำเนินไปอย่ำงที่เป็นเช่นทุกวัน 

ทนัททีี่เขำก้ำวออกจำกประตลูฟิต์ เธอกร็บีเกบ็ข้ำวของและวิ่งตำมเขำมำ 

แน่นอนวำ่วิ่งไม่ทนัอยูแ่ล้ว และคมกฤตกจ็ะออกรถหนทีนัท ีทกุวนัพธิำน

จะเหน็สำวนอ้ยท�ำหน้ำละห้อย แต่วนันี้เมื่อเขำหนัไปมอง เธอกลบัไมย่นื

อยู่ที่เดมิ ชำยหนุ่มกลบัเหน็คนมำกมำยมงุตรงประตู ก่อนจะสงัเกตเหน็



ธีระนัส  27   

คนนอนอยู่บนพื้น เดำไม่ยำกว่ำคนที่นอนอยูเ่ป็นใคร แต่ที่เขำไม่รูค้อืเกดิ

อะไรขึ้นกบัเธอกนัแน่

คิดได้ดังนั้น เขำจึงรีบควำนหำโทรศัพท์มือถือ ติดต่อไปยัง

พนกังำนต้อนรบั ไม่นำนกไ็ด้รบัค�ำตอบที่ต้องกำร แต่กไ็ม่ค่อยพอใจกบั

กำรกระท�ำของคนในสำย เพรำะพนกังำนมวัแต่พูดกลั้วหวัเรำะ

“คนหกล้ม มันน่ำข�ำมำกหรือครับ” เสียงเข้มฉำยแววไม่พอใจ

ชดัเจน แม้แต่คนที่นั่งในรถด้วยกนัยงัสะดุ้ง “ผมขอสำยพมิหน่อย ด่วน

ด้วย” 

ไม่นำนคนที่ถูกเรยีกหำกอ็ยู่ในสำย

“พมิ แล้วเดก็คนนั้นกลบัยงัไง” น�้ำเสยีงห่วงใยของท่ำนประธำน

ใหญ่ท�ำให้คนในสำยยิ้มกว้ำงโดยไม่ต้องปิดบงั

“กลบัแทก็ซี่ค่ะ เหน็ รปภ. กบัแม่บ้ำนพยงุไปขึ้นรถ นี่ท่ำจะเจบ็

เอำกำรนะคะ ถงึกบัหิ้วปีกกนัเลยทเีดยีว” พมิฐำแกล้งพดูเสยีงเครยีดใส่ 

ท�ำไมเธอจะไม่รูว่้ำคนเป็นนำยและลกูพี่ลูกน้องของเธอคดิอะไรอยู่ 

เขำน่ะเป็นพวกใจอ่อน ขี้สงสำร เข้ำอกเข้ำใจผู้อื่น ยิ่งเหน็เดก็ที่วิ่งตำม 

ตวัเองหกล้มแบบนี้ ร้อยทั้งร้อย อย่ำงไรกเ็ป็นห่วง

“งั้นหรอื ดแีล้ว” แม้จะหำยกงัวลบ้ำงแล้ว แต่ยงัอดที่จะเป็นห่วง

ไม่ได้

“ยงัไงถ้ำพรุง่นี้เธอมำอกี ฝำกดอูำกำรให้ด้วยนะ และกห็ำยำหรอื

อะไรให้เธอด้วย แต่ไม่ต้องบอกล่ะว่ำพี่สั่ง” พิธำนสั่งจบก็ตัดสำยไม่ให้ 

อีกฝ่ำยถำมอะไรต่ออีก เขำได้แต่หวังว่ำเด็กคนนั้นจะมำและยอมรับ 

ควำมหวงัดจีำกเขำ

ทุกอย่างเป็นอย่างที่พิธานคาดไว้ หญิงสาวในชุดนักศึกษา

เดินเข้ำมำในโรงแรมเหมือนทุกครั้ง แม้วันนี้จะมำแบบกระย่องกระแย่ง

กต็ำม เธอมำเพยีงเพื่อแค่ให้เขำเหน็หน้ำว่ำไม่ได้ผดิค�ำสญัญำจนกว่ำเขำ

จะอนญุำตให้เข้ำพบ 
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ทันทีที่เมฆำนรีนั่งลง พี่สำวคนสวยซึ่งท�ำงำนในต�ำแหน่งหัวหน้ำ

ประชำสมัพนัธ์กเ็ข้ำมำสอบถำมอำกำร

“เป็นอย่ำงไรบ้ำงคะ คณุเมฆำนร”ี หวัหน้ำประชำสมัพนัธ์นั่งลง

ข้ำงๆ 

“สวสัดค่ีะ ไม่เป็นอะไรมำกหรอกค่ะ แค่เจบ็ที่เข่ำและกเ็คลด็ที่เอว

ค่ะ” คนเจบ็ว่ำก่อนจะส่งยิ้มหวำนให้

“รบัยำไปทำหน่อยนะคะ อย่ำงน้อยกเ็พื่อเป็นค�ำขอโทษจำกทำง

โรงแรม” คนเป็นประชำสัมพันธ์ว่ำ ก่อนจะยื่นยำบรรเทำอำกำรเคล็ด

ขดัยอกให้

“ขอบคณุนะคะ แต่จรงิๆ ไม่เป็นไรเลยค่ะ มนัไม่ใช่ควำมผดิของ

ทำงโรงแรมหรอกค่ะ หนูซุ่มซ่ำมเอง” เมฆำนรยีิ้มแห้ง จะให้ไปโทษเขำ

ได้ไง เธอพลำดเอง ไม่เคยที่จะคดิโทษสถำนที่เลยจรงิๆ

“รบัไว้เถอะค่ะ นะคะ” อกีฝ่ำยยงัคงคะยั้นคะยอ 

เมฆำนรกีร็บัไว้ ก่อนยกมอืไหว้ขอบคณุ “ว่ำแต่ พี่สำวคนสวยชื่อ

อะไรเหรอคะ ว่ำจะถำมหลำยทแีต่กไ็ม่มโีอกำสเสยีท”ี 

“โอ๊ย ขอบคณุค่ะ พี่ชื่อพมิฐำค่ะ เป็นหวัหน้ำประชำสมัพนัธ์ของ

ที่นี่” คนสูงวยักว่ำตอบพร้อมรอยยิ้มหวำนๆ

“คณุพมิฐำ อ๋อ ลกูพี่ลกูน้องกบัคณุพธิำนใช่มั้ยคะ” หญงิสำวถำม

ก่อนยิ้มกว้ำงเมื่ออกีฝ่ำยพยกัหน้ำ “สวยกว่ำในรูปอกีนะคะเนี่ย”

“รูปหรอืคะ” 

“ใช่ค่ะ รูปตอนเปิดโซนใหม่ของโรงแรมนี้ค่ะ” เมฆำนรวี่ำก่อนจะ

น�ำยำใส่ในกระเป๋ำ

“อ๋อค่ะ ยงัไงเรยีกพี่ว่ำพี่พมิกไ็ด้นะคะ อย่ำงไรซะเรำกค็นกนัเอง 

เจอกนัทกุวนัอยู่แล้ว” คนโตกว่ำเอ่ยอย่ำงใจดี

“งั้นขออนุญำตเลยนะคะ และพี่พิมเรียกเมฆว่ำเมฆก็ได้ค่ะ ไม่

ต้องเรียกเต็มยศหรอกค่ะ” หญิงสำวยิ้มหวำนเมื่อคนตรงหน้ำพยักหน้ำ

รบัและเดนิจำกไปเพื่อท�ำหน้ำที่ของตน
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เวลำผ่ำนไปเหมือนทุกๆ วัน ท้องฟ้ำเริ่มมืด เสียงลิฟต์โดยสำร

ส�ำหรบัผูบ้รหิำรเท่ำนั้นดงัขึ้น เขำยงัไม่หนัมำมองหน้ำเธอที่นั่งส่งยิ้มแป้น

ให้เช่นเดมิ พธิำนเดนิเลยไปแบบไม่สนใจ และอย่ำงที่บอกวนันี้เธอไม่ได้

ตั้งใจมำเพื่อวิ่งตำมเขำเหมอืนทกุวนั เธอจงึท�ำเพยีงนั่งส่งยิ้มหวำนเก้อๆ 

ให้ 

แต่เอำเถอะ อย่ำงน้อยเธอกไ็ม่ได้ผดิค�ำพูดกบัเขำ 

เมื่อเหน็ว่ำรถของเขำเคลื่อนออกไปแล้ว หญงิสำวจงึค่อยๆ พยงุ

ตวัเองขึ้นแล้วลำกสงัขำรไปยงัประตูที่มคีณุลงุ รปภ. ใจดเีปิดให้ ล�่ำลำ

กนั ก่อนจะเดนิจำกไปเหมอืนทกุวนั 

เกอืบสองสปัดำห์ที่เมฆำนรมีำรอเขำทกุวนัตำมสญัญำ โดยไม่เคย

รู้เลยว่ำของรบัรองต่ำงๆ ทั้งขนม น�้ำ และผลไม้ที่ได้รบันั้นมำจำกค�ำสั่ง

ตรงของคนเป็นประธำนใหญ่ที่มักจะคอยโทร. มำถำมเรื่องของเธอกับ

ฝ่ำยประชำสมัพนัธ์ บ้ำงกป็ลกีตวัลงมำสอดส่องด้วยตวัเอง และได้เหน็

ว่ำหญงิสำวตรงหน้ำมุ่งมั่นจะรอเขำแค่ไหน 

แม้แต่วันที่ฝนตกหนักเช่นวันนี้ เขำก็ยังเห็นเธอมำนั่งรอ พร้อม

หนงัสอืเรยีนมำกมำย พธิำนยอมรบัว่ำเขำเป็นคนใจอ่อน ถ้ำเป็นคนอื่น

ท�ำขนำดนี้ เขำคงยอมให้เข้ำพบนำนแล้ว แต่ไม่รู้ท�ำไม ส�ำหรบัเดก็คนนี้ 

ที่เขำเองกย็อมรบัว่ำใจอ่อนกบัเธอนำนแล้ว แต่กย็งัอยำกเหน็เธอทกุวนั

ที่เลกิงำน พธิำนกลวัว่ำถ้ำเขำให้เธอเข้ำพบแล้ว เธอจะไม่มำนั่งรอเขำอกี 

สิ่งที่เขำท�ำได้คอื ท�ำเป็นไม่สนใจเธอ

“ท�ำไมไม่ยอมให้เข้ำพบสักทีล่ะคะ” คนเป็นลูกพี่ลูกน้องถำมขึ้น

จำกด้ำนหลงัเมื่อเหน็พี่คอยชะเง้อมองหญงิสำวที่นั่งรอเขำจนเกอืบจะเป็น

เดอืนแล้ว

“ยงัไม่พอใจน่ะ” พธิำนตอบไปแบบเลี่ยงๆ แต่พมิฐำกอ็ดแซวไม่ได้

“ยงัมองหน้ำไม่พอใจหรอืคะ” 

เสยีงกลั้วหวัเรำะของพมิฐำท�ำให้เขำหนัไปในทนัที

“ไม่ใช่อย่ำงนั้น แค่รูส้กึว่ำเดก็คนนี้ยงัไมมุ่ง่มั่นพอ” เขำหำข้ออ้ำง
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ไปเรื่อย กลบเกลื่อนด้วยสหีน้ำเคร่งขรมึ

“ถ้ำควำมมุ่งมั่นที่พี่ว่ำคือกำรที่เธอคอยวิ่งตำมพี่เหมือนแต่ก่อน 

พมิว่ำคงไม่มแีล้วละค่ะ” พมิฐำเอ่ยยิ้มๆ เพรำะเธอรูส้ำเหตจุำกหญงิสำว

แล้ว และกเ็ป็นอย่ำงที่คำดเมื่อชำยหนุ่มถำมกลบัทนัที

“ท�ำไม” เขำขมวดคิ้ว แต่กต็้องท�ำหน้ำเฉยๆ เมื่อเหน็รอยยิ้มของ

พมิฐำ

“แหม อยำกรูเ้ชยีวนะคะ” พมิฐำยูห่น้ำอย่ำงหมั่นไส้แล้วบอกยิ้มๆ 

พลำงนึกถึงสีหน้ำขยำดของหญิงสำวตอนบอกเหตุผลที่ไม่ยอมวิ่งตำม

ญำตผิู้พี่ของเธอแล้ว

“กก็ลวัจะล้มเหมอืนครั้งนั้น กว่ำจะเดนิเป็นปกตเิล่นเป็นอำทติย์ 

ไม่กล้ำซ่ำแล้วละค่ะ” 

“งั้นเหรอ” ชำยหนุ่มขมวดคิ้วถำม ก่อนจะพยกัหน้ำ แล้วเดนิไป

ที่ลฟิต์เพื่อกลบัขึ้นไปท�ำงำน

“ใจอ่อนแล้วละส ิโธ่ คนแก่แกล้งมนึ” พมิฐำยิ้มส่งพี่ชำยก่อนจะ

หนัมำยิ้มให้เมฆำนรทีี่นั่งรออย่ำงไม่รู้เรื่องอะไร

วันนี้พิธานเลิกดึกกว่าที่ควร ใจหนึ่งก็ห่วงงานอยากท�าให้

เสรจ็ แต่อกีใจกห็่วงเจ้ำของดวงหน้ำน้อยๆ ที่นั่งอ่ำนหนงัสอืรอเขำ หลงั

งำนเสร็จเขำก็พุ่งเข้ำลิฟต์ลงมำยังชั้นล่ำง เพื่อจะได้เห็นหน้ำเด็กน้อยที่

เขำแอบลงมำดูหน้ำเมื่อช่วงห้ำโมงเยน็ แต่กต็้องขมวดคิ้ว สหีน้ำผดิหวงั 

เมื่อไม่เหน็คนที่เขำอยำกเจอจนหงดุหงดิขึ้นมำ 

พิธำนเดินท�ำหน้ำยักษ์จนใครก็เข้ำหน้ำไม่ติดไปถึงหน้ำโรงแรม 

พลำงโมโหว่ำยำยเด็กคนนั้นคงไม่มีควำมอดทนพอที่จะรอเขำแล้วสินะ 

เขำพำลแม้กระทั่ง รปภ. ที่ท�ำหน้ำที่เปิดประตูตำมปกต ิ แต่พธิำนกลบั

รู้สกึว่ำช้ำ 

“เปิดประตูช้ำแบบนี้ ลูกค้ำไม่ยนืรอแย่หรอืไง” ชำยหนุ่มว่ำเสยีง

ดงัจน รปภ. ถงึกบัสะดุ้งก่อนจะกล่ำวค�ำขอโทษ
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“ขอโทษครับท่ำน ผมจะระวัง” เมื่อโค้งค�ำนับขอโทษแล้วก็ยื่น

กระดำษสีน�้ำเงินลำยโดนัลด์ ดั๊ก เป็ดสีขำวใส่ชุดทหำรเรือสุดน่ำรักให้

พธิำน “ขอประธำนโทษครบัท่ำน คณุหนูเมฆำนร ีฝำกให้ท่ำนครบั” 

แค่ได้ยนิชื่อเจ้ำของกระดำษ ใจของเขำกก็ระตกุเบำๆ แล้ว มมุปำก

ยกขึ้นอย่ำงมีควำมสุข ทั้งที่ยังไม่อ่ำนข้อควำมด้วยซ�้ำ แต่ก็ต้องหุบยิ้ม

เมื่อเห็นรอยยิ้มของ รปภ. พิธำนคว้ำกระดำษแล้วรีบตรงไปยังรถของ

ตนเอง ก่อนจะปิดประตูและคลี่กระดำษออก

ถึงหนูจะไม่รู้ว่าคุณพิธานจะได้อ่านไหม หรืออาจจะโดนคุณโยน

ทิ้งทนัททีี่รูว่้าหนฝูากไว้ หนกูย็นิดจีะฝากไว้ค่ะ คอืหนจูะบอกคณุว่า วนันี้

คณุเลกิดกึ หนูเลยไม่สามารถอยู่รอได้ เพราะกว่าจะถงึบ้านคงเที่ยงคนื

พอดี เลยทิ้งกระดาษแผ่นนี้ไว้ เพื่อยืนยันกับคุณว่า หนูจะยังคงรอคุณ 

และจะรอคณุทกุวนัจนกว่าคณุจะให้หนูเข้าพบ

แต่วนันี้ขอกลบัก่อนนะคะ คนที่บ้านตามแล้ว

พรุ่งนี้หนูจะมารอคณุอกี

 เมฆานร ี^-^

พธิำนอ่ำนกระดำษแผ่นนั้นจบกพ็บัเกบ็ใส่กระเป๋ำเสื้อทนัท ี ก่อน

จะยิ้มอย่ำงพอใจ นกึข�ำตวัเองที่หงดุหงดิสำวเจ้ำทนัททีี่ไม่ได้เหน็หน้ำหลงั

เลกิงำน ที่แท้เธอกต็้องรบีกลบับ้ำนนี่เอง เขำรู้ว่ำบ้ำนท่องวจันะห่ำงจำก

โรงแรมแค่ไหน แต่ที่สงสยัคอื ถ้ำใช้รถยนต์กไ็ม่น่ำจะนำนขนำดนั้น แล้ว

ท�ำไมเธอถงึบอกว่ำ กว่ำจะกลบัถงึบ้ำนคงเที่ยงคนืล่ะ 

พธิำนขมวดคิ้วก่อนจะประสำนสำยตำกบัคมกฤตผ่ำนกระจกมอง

หลงั แม้คนขบัจะหลบตำไปแล้ว แต่พธิำนกย็งัคงจ้องต่อ ก่อนจะเอ่ยเสยีง

เข้ม

“นำยรู้ใช่มั้ยว่ำเดก็คนนั้นกลบับ้ำนยงัไง” คนเป็นนำยเอ่ย

คมกฤตพยักหน้ำ เพรำะเมื่อกี้เขำบังเอิญสวนกับเธอตอนเข้ำมำ
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ในโรงแรม

“ครบั นั่งรถเมล์กลบัครบั”

“รถเมล์หรอื” ชำยหนุ่มขมวดคิ้วทวน เมื่อเหน็ว่ำคนขบัพยกัหน้ำ

รบั เขำกย็ิ่งสงสยัเข้ำไปใหญ่ 

ลูกสำวคนโตของบ้ำนท่องวจันะ สำวสวยสดุไฮโซคนพี่ ขบัรถหรู

รำคำเกนิล้ำน แต่คนเป็นน้องกลบันั่งรถเมล์ ตอนนี้เขำเริ่มสงสยัแล้วว่ำ 

สองคนนี้ใช่พี่น้องกนัจรงิๆ หรอืเปล่ำ ท�ำไมถงึเลี้ยงลูกได้ต่ำงกนัรำวฟ้ำ

กบัเหว คนหนึ่งตดิหรู คนหนึ่งตดิดนิ แม้เขำจะสนใจควำมสวยหรูอย่ำง

คณุหนูไฮโซของคนพี่ที่ช่ำงเหมำะสมกบัตวัเขำ แต่ตอนนี้กลบัตดิใจกำร

ใช้ชวีติของคนน้องว่ำเป็นอย่ำงไรบ้ำง

“แล้วเรื่องแต่งงำนล่ะครบั นำยจะเอำอย่ำงไร” คมกฤตถำม ขดั

อำรมณ์เจ้ำนำยหนุ่มเป็นที่สดุ

“กร็อคณุพำยเุนี่ยละ ว่ำจะเอำอย่ำงไร” 

พิธำนนึกถึงใบหน้ำสวยหวำนของลูกสำวคนโตบ้ำนท่องวัจนะที่

เขำสนใจแต่ไม่มีโอกำสได้ท�ำควำมรู้จัก ก่อนขมวดคิ้วเมื่อมีอีกใบหน้ำ

ซ้อนทบัขึ้นมำ เป็นใบหน้ำหวำนๆ ดวงตำกลมโตของคนที่เคยก้มลงมอง

เขำใกล้ๆ เพื่อพูดถึงเรื่องแต่งงำน แม้ใบหน้ำนั้นจะละม้ำยคล้ำยกับคน

เป็นพี่ แต่คิ้วเข้มกว่ำ แววตำสดใสกว่ำ 

และเมื่อนึกถึงดวงตำกลมโตใสซื่อของสำวเจ้ำ ชำยหนุ่มก็ยกยิ้ม

อกีครั้ง เขำไม่เข้ำใจว่ำท�ำไมตั้งแต่เหน็หน้ำเดก็คนนั้น ทกุครั้งเวลำที่คดิถงึ

ลกูสำวบ้ำนท่องวจันะคนโต กจ็ะมอีกีใบหน้ำซ้อนขึ้นมำเสมอ แต่ในที่สดุ

พธิำนกใ็ห้ค�ำตอบแก่ตวัเองว่ำ เป็นเพรำะเขำเหน็หน้ำเดก็คนนั้นทกุวนั 

ชำยหนุ่มส่ำยหัวเบำๆ ก่อนจะตัดสินใจส่งข้อควำมไปทวงค�ำ

สัญญำจำกผู้เป็นพ่อของหญิงสำวทั้งสองในห้วงควำมคิด ก่อนจะเก็บ

โทรศัพท์เข้ำกระเป๋ำ คิดจินตนำกำรภำพวันที่เขำและนภำพรำวจะได้

แต่งงำนกนัอย่ำงที่เขำตั้งใจ แม้จะเป็นเพยีงธรุกจิ ไม่มคีวำมรกั แต่กม็ี

ควำมเหมำะสม ท�ำให้เขำอยำกแต่งงำนกบัเธอ
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“สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณลุง” เมฆานรีทักทาย รปภ. ร่างท้วม

ที่เปิดประตใูห้เธอทกุครั้งที่เธอมำที่นี่ นี่เป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งเดอืนของ

กำรมำนั่งรอชำยหนุ่มเจ้ำของโรงแรมที่เธอมำในตอนเช้ำแบบนี้

“นี่ค่ะ ขนมเค้ก หนูเอำมำฝำก” หญงิสำวว่ำก่อนจะยื่นกล่องใส่

ขนมให้เขำ

“อุ๊ย คณุหนู ขอบคณุมำกครบั จรงิๆ ไม่ต้องกไ็ด้นะครบั ว่ำแต่

ท�ำไมวนันี้คณุมำแต่เช้ำ” ลงุ รปภ. ถำมอย่ำงสงสยั

“วนันี้เยน็ไม่ว่ำง แต่ต้องมำรำยงำนตวัก่อนค่ะ” หญงิสำวว่ำจบก็

ขอตวัเข้ำไปด้ำนใน 

ทนัททีี่เดนิไปถงึประชำสมัพนัธ์ เธอกย็กมอืไหว้ ก่อนจะเอำกล่อง

ขนมอกีกล่องวำงลงตรงหน้ำพนกังำนต้อนรบั

“สวัสดีค่ะพี่คนสวย หนูเอำขนมมำฝำกค่ะ พี่พิมฐำอยู่มั้ยคะ” 

เมฆำนรเีอ่ยอย่ำงสดใส 

พนกังำนต้อนรบักพ็ยกัหน้ำรบั ก่อนจะให้คนไปตำมหวัหน้ำสำวมำ

“ว่ำไงจ๊ะหนูเมฆ ท�ำไมวันนี้มำแต่เช้ำล่ะ” พิมฐำถำมพลำงดู

นำฬิกำที่ข้อมอืตวัเอง ก่อนจะหนักลบัไปหำหญงิสำวตรงหน้ำ

“วันนี้เมฆมีสอบบ่ำยค่ะ สอบเสร็จ เกรงว่ำจะมำที่นี่ไม่ทัน เลย

แวะมำแต่เช้ำดกีว่ำ” เมฆำนรว่ีำก่อนจะเลื่อนเค้กตรงหน้ำให้ลกูพี่ลกูน้อง

ท่ำนประธำน

“เมฆเอำขนมมำฝำก กล่องใหญ่ของพี่ๆ ประชำสัมพันธ์ ส่วน

กล่องเลก็ของป้ำแม่บ้ำนที่ชื่อจติ ที่มำช่วยหนไูว้เมื่อวนัที่ล้มค่ะ เมฆรบกวน

พี่พมิให้คนจดัแบ่งหน่อยนะคะ ส่วนของป้ำจติ หนูรบกวนเอำให้ป้ำเขำ

ด้วย” หญงิสำวรบียกมอืไหว้เมื่อคนเป็นพี่พยกัหน้ำรบั

“อ๋อ ส่วนกล่องนี้ของคณุพธิำนค่ะ พเิศษหน่อย หนูจ�ำได้ว่ำท่ำน 

ไม่ชอบขนมหวำนๆ เลยเอำชอ็กโกแลตกบัชำเขยีวมำให้ค่ะ รบกวนฝำก

ให้พี่เลขำฯ หน้ำห้องด้วยนะคะ...” เธอยงัไม่ทนัจะพูดจบ พมิฐำกข็ดัขึ้น

เสยีก่อน
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“คงไม่ต้องฝำกพี่แล้วละจ้ะ โน่น เลขำฯ ท่ำนลงมำพอด.ี..พศิมำ

นี่หน่อยสิ” ว่ำจบ พิมฐำก็หันไปเรียกหญิงสำวที่มีใบหน้ำแสนสวย 

ทรวดทรงองค์เอวเป็นรูปตัวเอส เธอสวยมำกในสำยตำของเมฆำนรีจน

ต้องอ้ำปำกค้ำง

“น้องเมฆจ๊ะ นี่คุณพิศพรำว เลขำฯ หน้ำห้องท่ำนประธำนจ้ะ” 

แนะน�ำจบ เมฆำนรกีร็บียกมอืไหว้ ซึ่งอกีฝ่ำยกร็บัไหว้อย่ำงเป็นกนัเอง

“พศินี่ น้องเมฆ เมฆำนร.ี..” 

“เดก็ที่มำนั่งรอท่ำนประธำนน่ะเหรอ” พศิพรำวถำมพร้อมเบกิตำ

โพลง ยิ่งได้รบัค�ำยนืยนัจำกพมิฐำกย็ิ่งตกใจ “นี่สำวสวยแล้วนะ ไม่เดก็

แล้ว” 

คนเป็นเลขำฯ ยิ้มหวำนอย่ำงเอ็นดูเมื่อเห็นสีหน้ำแดงระเรื่อของ

หญิงสำว พิมฐำก็พยักหน้ำเห็นด้วยรัวๆ ก่อนจะเอ่ยถึงสำเหตุที่เรียก 

พศิพรำวมำหำ

“นี่ขนม น้องเมฆเอำมำฝำก” พมิฐำเอ่ยเปิดทำงแล้วส่งสำยตำให้

เมฆำนรพีูดต่อ

“เอ่อ...เมฆรบกวนพี่เลขำฯ คนสวยช่วยเอำให้ท่ำนทำนด้วยนะคะ 

เมฆเอำมำใหเ้ลอืกสองรส ชอ็กโกแลตกบัชำเขยีว เพรำะรูว่้ำท่ำนไมช่อบ

ทำนของหวำนๆ” หญงิสำวยิ้มแหยแล้วเอ่ยอย่ำงอ่อนน้อม

“ขอโทษนะคะที่รบกวน คอืไม่ว่ำท่ำนจะเลอืกรสไหน อกีรสกข็อ

อนญุำตยกให้คณุพศิพรำวค่ะ และฝำกแบ่งให้คนขบัรถที่ท่ำนสนทิด้วย

นะคะ” 

“อย่ำเรยีกคงคณุอะไรเลย เรยีกพี่พศิกไ็ด้จ้ะ” เลขำฯ สำวบอกเมื่อ

เหน็ว่ำกำรพูดคยุแบบห่ำงเหนิท�ำให้เมฆำนรเีกรง็แปลกๆ

“ค่ะพี่พศิ อย่ำลมืบอกท่ำนด้วยนะคะ ว่ำวนันี้เมฆมำแล้ว แต่ต้อง

รบีไปสอบช่วงบ่ำยจรงิๆ เยน็เลยมำนั่งรอไม่ได้” หญงิสำวว่ำด้วยสหีน้ำ

สลด เมื่อเหน็อกีฝ่ำยพยกัหน้ำรบั เธอกร็บียกมอืไหว้ขอบคณุ ก่อนจะลำ

ผู้ใหญ่ทกุคน แล้วรบีมองนำฬิกำ นกัศกึษำสำวพุ่งตวัไปที่ประตูโรงแรม
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แล้วเบรกตวัเองเหมอืนนกึบำงอย่ำงได้ จงึค่อยๆ เดนิออกไปอย่ำงเป็นผู้ 

เป็นคน

ทันทีที่พ้นประตู เธอก็มั่นใจว่ำเห็นรถของประธำนหนุ่มก�ำลัง

เคลื่อนเข้ำมำ แต่เธอไม่มเีวลำที่จะอยูร่อเจอเขำหรอืให้เขำเหน็หน้ำ เพรำะ

ตอนนี้เธอเรียกพี่มอ’ไซค์วินและซิ่งออกไป ไม่อย่ำงนั้นมีเข้ำสอบสำย 

แน่ๆ

ในขณะเดียวกัน ชำยหนุ่มก็หันไปเห็นหญิงสำวในชุดนักศึกษำ 

เขำไม่แน่ใจว่ำใช่คนที่คิดหรือเปล่ำ เพรำะเด็กคนนั้นมักจะมำที่โรงแรม

ช่วงเย็น เมื่อรถยนต์จอดสนิท เขำก็ลงจำกรถแล้วเดินเข้ำไปในโรงแรม

ทนัที

“น่ารกัจงัเลยเนอะ” พศิพราวเอ่ยแล้วหนัมาทางเพือ่นสนทิ

“ใช่ น่ำรกัมำก นสิยักด็ ี พูดกเ็พรำะ มมีำรยำท ไหว้ตั้งแต่ท่ำน

ประธำนยนัแม่บ้ำน ลงุ รปภ. นี่ถ้ำอำยมุำกกว่ำนี้สกัสบิปีนะ ฉนัจะยใุห้

พี่ชำยฉนัขอแต่งงำนไปแล้ว” พมิฐำพูดอย่ำงเสยีดำย

“ท�ำอย่ำงกบัจะแต่งไม่ได้ ไม่ได้เดก็ขนำดนั้นซะหน่อย ขึ้นอยู่กบั

ว่ำท่ำนประธำนของเรำพอใจในตัวแม่หนูคนนี้ไหมต่ำงหำก” คนเป็น

เลขำฯ ว่ำ ก่อนจะรวบถงุใส่เค้กไว้กบัมอื

“ใช่ พี่ชำยฉนัตั้งแต่เลกิกบัยำยนั่นกแ็ทบจะไร้หวัใจ ควงสำวเป็น

ว่ำเล่น ไม่เคยถกูใจใครสกัคนเลย เพิ่งมำถกูใจกพ็ี่น้องบ้ำนท่องวจันะเนี่ย 

ละ คนพี่กอ็ยำกแต่งงำนด้วย ส่วนคนน้องก.็..ไม่รูว่้ำเจ้ำตวัเขำจะรูไ้หมว่ำ

ยิ้มหวำนทุกครั้งที่เห็นหน้ำ” พิมฐำลดเสียงลงเพื่อคุยกันเพียงสองคน

เท่ำนั้น

พศิพรำวพยกัหน้ำเข้ำใจ

“ตำยแล้วท่ำนประธำน ฉนัไปก่อนนะ!” ว่ำแล้ว สำยตำกไ็ปสะดดุ

กบัคนเป็นเจ้ำนำยท�ำให้วงแตก ต่ำงคนต่ำงไปท�ำงำนของตนทนัที
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เหตุผลที่ใจอ่อน

3

ท่านประธานหนุ่มนั่งมองลอดแว่นดูสาวๆ ฝ่ายประชา-

สัมพันธ์ที่ยืนมองมำทำงเขำแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อย่ำงที่ไม่เคยเป็น จน

เขำสงสยัระคนร�ำคำญใจ แต่จะให้เดนิเข้ำไปถำมตรงๆ กไ็ม่ใช่มำดของ

เขำ สิ่งที่เขำท�ำได้ คอืกำรตหีน้ำเข้มปรำมพนกังำนของตวัเอง จำกนั้นรบี

หนัมำเซน็เอกสำรตรงหน้ำแล้วเดนิขึ้นลฟิต์ส�ำหรบัผู้บรหิำรไป

จริงๆ เขำก็รู้สึกแปลกๆ ตั้งแต่เดินเข้ำมำในโรงแรมตอนเช้ำแล้ว 

เขำมั่นใจว่ำเห็นหลังไวๆ ของเลขำฯ สำวที่เพิ่งปลีกตัวออกไปจำกลูกพี่

ลูกน้องเขำที่ยิ้มหวำนให้ก่อนเดินเข้ำไปท�ำงำนของตัวเอง ยังไม่นับรวม

ตอนเที่ยงที่เขำเดนิลงมำพบลกูค้ำแล้วจะไปรบัประทำนข้ำวที่ห้องอำหำร

ของโรงแรม พนกังำนประชำสมัพนัธ์กห็นัมำยิ้มให้ก่อนหนัไปแอบกระซบิ-

กระซำบกนัเมื่อเขำเดนิผ่ำนไป แม้อยำกจะรู ้แต่พธิำนกเ็ลอืกที่จะไม่สนใจ 

ทันทีที่เดินเข้ำมำในห้องท�ำงำน เลขำฯ สำวก็รีบเดินตำมเข้ำมำ

พร้อมกบัวำงเอกสำรให้ที่โต๊ะ ก่อนจะสอบถำมเรื่องอำหำรว่ำงของบ่ำยนี้

“ท่ำนประธำนคะ วันนี้มีเค้กชำเขียวกับเค้กช็อกโกแลต ท่ำน

ประธำนจะรบัเค้กรสไหนดคีะ” หญงิสำวถำมออกไปแม้ในใจจะรูค้�ำตอบ

ดี

“เค้กเหรอ อยำกกนิอยูพ่อด ีรูใ้จผมจรงิ อมื ขอเค้กชำเขยีวดกีว่ำ” 
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ชำยหนุ่มส่งยิ้มอำรมณ์ดใีห้เลขำฯ สำวที่ยิ้มหวำนรออยู่ก่อนแล้ว

“งั้นรอสักครู่นะคะ เดี๋ยวพิศไปเอำมำให้” หญิงสำวเดินจำกไป  

ไม่นำนก็กลับมำพร้อมกับขนมเค้กและกำแฟในมือ เลขำฯ สำวบรรจง

วำงแก้วกำแฟไว้ทำงขวำมอืของนำย ก่อนจะตั้งใจวำงขนมเค้กลงตรงหน้ำ

เพื่อให้เขำได้ชมิรสเลย

“ลองทำนดูนะคะ ว่ำชอบรสนี้มั้ย” หญงิสำวยิ้มหวำนและยงัคง

ยนืรอค�ำตอบ

พธิำนเหน็ดงันั้นกร็บีหยบิช้อนขึ้นมำและตกัชมิ ก่อนจะอมยิ้มกบั

รสชำติ

“อร่อยดนีะ ไปซื้อจำกที่ไหนมำ” ชำยหนุ่มถำมทนัททีี่เคี้ยวหมด 

ก่อนจะขมวดคิ้วกบัรอยยิ้มกริ่มของเลขำฯ สำว

“ไม่ทรำบเหมือนกันค่ะ เพรำะมีคนฝำกไว้ให้ค่ะ” หญิงสำวว่ำ 

ก่อนจะรีบพูดต่อพร้อมยิ้มตำหยี เมื่อคิ้วเจ้ำนำยหนุ่มเริ่มติดกัน “คุณ

เมฆำนรนี�ำมำฝำกไว้เมื่อเช้ำค่ะ” 

เพียงแค่ได้ยินชื่อ หัวใจของพิธำนก็กระตุกแปลกๆ เขำหลุบตำ 

มองเค้กสเีขยีวเข้มที่เขำตกัไป ก่อนอมยิ้มน้อยๆ ให้มนั และหบุยิ้มทนัที

เมื่อนึกขึ้นได้ว่ำมีคนตรงหน้ำอยู่ในห้องด้วย ก่อนจะแกล้งกระแอมแล้ว

ถำมสิ่งที่เขำสงสยั

“เดก็คนนั้นมำที่นี่แต่เช้ำ เขำมำท�ำอะไร” พธิำนค่อนข้ำงมั่นใจว่ำ

หญงิสำวตรงหน้ำทรำบเหตผุลของเดก็คนนั้น

“น้องเมฆ เอ๊ย คุณเมฆำนรีตั้งใจน�ำเค้กมำฝำกให้ ฝำกแจ้งว่ำ 

วนันี้ตอนเยน็คงไม่ได้มำนั่งรอพบ เนื่องจำกบ่ำยนี้มสีอบคงมำที่นี่ไม่ทนั

ท่ำนประธำนแน่ๆ ค่ะ” พศิพรำวแจ้งตำมที่หญงิสำวฝำกไว้

“อย่ำงนี้ท่ำนประธำนกไ็ม่ต้องรบีเคลยีร์งำนแล้วสคิะ” เลขำฯ สำว

ว่ำพลำงกลั้นหวัเรำะ

“ท�ำไมล่ะ” เขำตอบกลบัพร้อมเลื่อนจำนเค้กให้ไปไกลตวัก่อนคว้ำ

เอกสำรมำเซน็
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“กไ็ม่มใีครมำนั่งรอไงคะ” คนเป็นเลขำฯ กล่ำวยิ้มๆ ก่อนจะหบุ

ยิ้มเมื่อเหน็แววตำดุๆ  ของเจ้ำนำย

“งั้นพศิขอตวัก่อนดกีว่ำค่ะ” หญงิสำวว่ำจบกร็บีเดนิออกไป แต่ก็

ยงัอดยิ้มกบัรอยยิ้มที่เหน็บนหน้ำเจ้ำนำยหนุ่มเมื่อกี้ไม่ได้

ฝ่ำยพิธำนเมื่อเห็นว่ำลูกน้องออกไปแล้วก็รีบหยิบเค้กที่เขำแกล้ง

ดนัออกไปไกลๆ ให้กลบัมำที่หน้ำตวัเองอกีครั้ง และตกัเข้ำปำกอกีค�ำ เขำ

อยำกกินเค้กรสนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว พยำยำมตำมหำแบบที่ไม่หวำน 

เพรำะส่วนใหญ่ที่ได้ลองรบัประทำน เค้กชำเขยีวจะออกไปทำงรสหวำน 

ดงันั้นตอนที่ได้สมัผสัเค้กชิ้นนี้เข้ำไปค�ำแรก บอกเลยว่ำเขำชอบใจ 

ที่ส�ำคญัตวัเนื้อเค้กกน็ุ่มอย่ำงที่ไม่เคยรบัประทำน เมื่อได้ลิ้มลอง

เข้ำไปอกีค�ำ ค�ำต่อๆ ไปกต็ำมเข้ำไปในทนัท ีจนกระทั่งไม่เหลอืแม้แต่เศษ

ขนมติดจำน ก่อนจะย้ำยมือไปยกแก้วกำแฟดื่มอึกใหญ่แล้วท�ำงำนต่อ

ด้วยรอยยิ้มกว้ำงจนตวัเองยงัรู้สกึได้ แต่กไ็ม่คดิจะหบุลง 

หำกมใีครมำบอกว่ำเดก็คนนี้ร้ำย เขำกจ็ะช่วยสนบัสนนุค�ำพดูนั้น

ทนัท ีเพรำะกำรกระท�ำทั้งหมดท�ำให้เขำแทบไม่อยำกรอแล้ว กำรกระท�ำ

ที่เหมอืนไม่มอีะไรของเธอซื้อใจเขำได้มำกกว่ำผู้หญงิคนอื่น 

ทั้งใบหน้ำอ่อนวยัที่ประดบัด้วยรอยยิ้ม เสยีงหวำนๆ ยำมเอ่ยชื่อ

เขำที่เกิดขึ้นแบบไม่ได้ปรุงแต่ง สีหน้ำที่จริงจังเวลำนั่งท�ำกำรบ้ำน และ

ล่ำสดุ ขนมเค้กแสนอร่อยที่มำพร้อมกนัถงึสองรส และเป็นรสที่เขำชอบ

รับประทำนเสียด้วย ถึงจะไม่แปลกที่เด็กคนนี้จะรู้ เพรำะเขำเคยให้

สัมภำษณ์ไว้ในนิตยสำรเล่มหนึ่ง แต่แปลกตรงที่ว่ำ บทสัมภำษณ์นั้นก็

นำนมำกจนไม่แน่ใจว่ำตอนนั้นเธอเป็นสำวหรอืยงั แล้วเธอไปหำมนัเจอ

ได้อย่ำงไร 

กำรกระท�ำทั้งหมดที่หญิงสำวท�ำไว้ส่งผลต่อจิตใจของชำยหนุ่ม 

อย่ำงเขำให้ต้องมำนั่งใจหำย และต้องห่อเหี่ยวใจเพยีงเพรำะลงมำแล้วไม่

ได้เหน็ใบหน้ำน้อยๆ ของเธอ ทั้งๆ ที่กร็ู้อยู่แล้วว่ำ เยน็นี้เธอไม่ได้มำรอ

เช่นทกุวนั 
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พิธำนนั่งเหม่อลอยจนคมกฤตอดสงสัยไม่ได้ว่ำเจ้ำนำยของเขำ

เป็นอะไร จงึชวนคยุถงึสิ่งที่เขำรบัรู้มำในวนันี้

“เค้กที่ทำนวันนี้อร่อยมำกเลยนะครับ ดูเหมือนคุณเมฆำนรีจะรู้

ว่ำนำยชอบเค้กรสนี้” ตอนแรกกเ็หมอืนว่ำนำยของเขำจะไม่สนใจค�ำพูด

ที่เขำเอ่ย แต่ไม่นำนกไ็ด้รบัเสยีงตอบกลบัมำ

“รู้ได้ไง” คนเป็นนำยขมวดคิ้ว 

คมกฤตจงึรบีตอบแล้วเสยีวสนัหลงัแปลกๆ “เธอฝำกคณุพศิแบ่ง

มำให้ผมด้วยครบั เมื่อบ่ำยเลยได้ทำน” 

“งั้นเหรอ ได้กนิกนัทกุคนเหรอ” คงไม่ใช่เขำคนเดยีวที่ได้รบัโอกำส

สดุพเิศษนี้

“ครบั รปภ. กบัแม่บ้ำนที่เคยช่วยเธอไว้ ฝ่ำยประชำสมัพนัธ์ คณุ

พิศ ผม และก็นำยได้กันทั่ว” คนขับอธิบำย เหมือนเขำจะได้ยินเสียง

ฮดึฮดัจำกคนข้ำงหลงั ก่อนจะรบีเอ่ยถงึประเดน็ที่คนในโรงแรมพูดกนั

“แตไ่ด้ยนิมำว่ำคณุเมฆำนรจีะรูใ้จนำย เพรำะของนำยพเิศษกว่ำ

ใคร เธอทรำบว่ำนำยไม่ทำนหวำน” 

พูดออกไปกอ็ยำกจะบ้ำตำย ไม่น่ำเปิดประเดน็ให้งำนเข้ำตวัเลย 

ตอนนี้นำยหน้ำหงกิกว่ำก่อนที่เขำจะพูดถงึเรื่องเค้กเสยีอกี

ค�ำพดูของคมกฤตอธบิำยถงึสิ่งที่เขำได้เจอมำตลอดทั้งวนัได้อย่ำง

ด ี

“รู้ดีไปซะทุกอย่ำง อยำกจะรู้นักว่ำเงื่อนไขที่จะมำเสนอมันคือ

อะไร” ชำยหนุ่มพูดลอดไรฟัน แอบไม่พอใจที่เธอใช้เงนิมำกมำยซื้อของ

มำแจกจ่ำยคนอื่นๆ ทั้งที่ครอบครวัมปีัญหำ นี่ถ้ำเป็นน้องเป็นนุ่งจะจบัตี

ให้ก้นลำย ฐำนใช้เงนิสรุุ่ยสรุ่ำย 

แต่สุดท้ำยเขำก็คงท�ำอะไรไม่ได้ นอกจำกพ่นลมหำยใจหนักๆ 

ระบำยควำมไม่พอใจ และสั่งให้คนขบัมุ่งหน้ำไปอกีทำงที่ไม่ใช่บ้ำนหรอื

คอนโดของเขำ แต่เป็นคอนโดของคู่ควงคนปัจจบุนั
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“อ้าวน้องเมฆ” เจ้าของน�้าเสียงสดใสทักขึ้นหลังจากที่หญิง

สำวในชดุนกัศกึษำนั่งลงประจ�ำต�ำแหน่งตนเองเช่นทกุวนั

“สวสัดค่ีะพี่พศิ” เมฆำนรรีบีวำงหนงัสอื ยกมอืไหว้คนมำใหม่ทนัที

“วันนี้มำกับนิยำยเหรอจ๊ะ” เลขำฯ สำวทักขึ้นเมื่อเห็นหนังสือที่

เมฆำนรวีำงลง

“เครียดมำหลำยวัน วันนี้ขอผ่อนคลำยค่ะ” หญิงสำวยิ้มจน

นยัน์ตำสดใส ท�ำให้คนที่เหน็ยิ้มตำมไปด้วย

“อ้อ เค้กเมื่อวำน อร่อยจงัเลยจ้ะ ขอบคณุมำก นี่ท่ำนประธำน

ทำนแล้วกข็อเอำกลบัไปหมดเลย เหน็ท่ำนว่ำอร่อยไม่หวำน ท่ำนชอบ” 

เลขำฯ สำวตั้งใจพดูถงึขนมที่ได้รบัประทำนเมื่อวำน และกย็งัต้องกำรให้

ก�ำลงัใจเดก็น้อยที่อดทนมำนั่งเฝ้ำท่ำนประธำนของเธอด้วย

“จรงิเหรอคะ ดใีจจงัค่ะ คดิว่ำจะชอบหวำนกว่ำนี้เสยีอกี” คนใน

ชดุนกัศกึษำยิ้มอย่ำงดใีจ

“งั้นพี่ไปก่อนนะ แวะมำบอก เอ๊ย! แวะมำขอบคุณก่อนน่ะจ้ะ” 

เลขำฯ สำวเดนิกลบัเข้ำไปในลฟิต์เพื่อขึ้นไปท�ำงำนต่อ 

เมฆำนรหีนัไปอ่ำนหนงัสอืต่อ และยงัคงเป็นเหมอืนเช่นทกุวนัคอื 

เธอยงัคงท�ำโน่นท�ำนี่รอชำยหนุม่เจ้ำของโรงแรมจนกระทั่งท้องฟ้ำไล่สจีำก

น�้ำเงินอ่อนเป็นน�้ำเงินเข้มแล้วกลำยเป็นควำมมืดในที่สุด ไม่นำนเสียง

ลิฟต์โดยสำรส�ำหรับผู้บริหำรก็ดังขึ้น มันเป็นเรื่องน่ำตื่นเต้นส�ำหรับเธอ 

ไม่ว่ำจะเป็นครั้งไหน หรอืวนัไหน ทั้งที่เป็นเรื่องปกตขิองใครหลำยคน 

ทันทีที่พิธำนก้ำวออกมำจำกลิฟต์ คนในชุดนักศึกษำที่มำรอเขำ

รบีลกุขึ้นยนืเตม็ตวั เตรยีมจะพุ่งตวัมำที่เขำ วนันี้เธอมเีพยีงหนงัสอืและ

กระเป๋ำเท่ำนั้น เรยีกได้ว่ำสะดวกและคล่องตวัมำก แต่เมื่อเหน็ใครอกีคน

เดนิตำมเขำออกมำจำกลฟิต์ เมฆำนรถีงึกบัชะงกั จ�ำได้ว่ำหญงิสำวคน

นั้นเป็นนักธุรกิจสำวสวยและเก่งชื่อ ล้อมเพชร เคยได้ยินมำว่ำมีควำม

สง่ำและเหมำะสมกบัชำยหนุม่คนนี้มำก แต่กย็งัไม่เคยเหน็ทั้งสองอยูด้่วย

กนักระทั่งวนันี้ และเธอกเ็ป็นคนหนึ่งที่เหน็ด้วยจรงิๆ ว่ำ ชำยหนุ่มหญงิ
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สำวคู่นี้เหมำะสมกนัมำก 

‘แต่เดี๋ยวงั้นวนันี้เรำกช็วดอกีแล้วละส’ิ 

สีหน้ำนิ่งอึ้งของเมฆำนรีที่เปลี่ยนเป็นผิดหวังและมีควำมเคร่ง-

เครียดชัดเจนจนคนที่เดินเคียงกับนักธุรกิจสำวสวยถึงกับอมยิ้มตำเป็น

ประกำย แน่นอน ไม่มทีำงที่หญงิสำวจะเหน็ เพรำะเธอมวัแต่ก้มหน้ำมอง

พื้น ไม่รู้ท�ำไมเขำถึงข�ำขันระคนเอ็นดู อำจเพรำะเป็นครั้งแรกในรอบ 

หนึ่งเดือนที่เจอกันแล้วเธอท�ำหน้ำแบบนี้ ทั้งที่เธอมักจะยิ้มหวำนสดใส

ให้เขำเสมอ แม้เขำจะท�ำเป็นไม่เหน็

พธิำนรูส้กึใจอ่อน อยำกให้เธอมำคยุกบัเขำในตอนนี้ ถ้ำไม่ตดิเรื่อง

ธุรกิจที่คุยติดพันกับคนข้ำงๆ เขำคงเข้ำไปนั่งคุยกับเธอเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว

เวลาหนึ่งสัปดาห์ในเดือนที่สองสูญเปล่าไปโดยใช่เหตุ 

ทั้งที่เธอมำนั่งรอเขำจนดกึทกุวนั แต่กลบัไม่มโีอกำสได้เข้ำใกล้เขำ

เลย เพรำะเขำต้องประชมุดกึ หรอืไม่กต็้องออกไปกบัลูกค้ำ แต่เมฆำนรี

กไ็ม่ยอมแพ้ แม้จะเริ่มเคร่งเครยีด เพรำะพ่อเริ่มรกุนภำพรำวอย่ำงหนกั 

ว่ำเมื่อไรจะให้ค�ำตอบ หรอืจะรอให้บรษิทัมปีัญหำจนสำยเกนิแก้ ระยะ

เวลำต่อรองที่น้อยลง งำนแต่งงำนที่ใกล้เข้ำมำ ควำมกดดันเพรำะค�ำ

สัญญำที่ให้ไว้กับพี่สำวและว่ำที่พี่เขย เธอกดดันจนอำจำรย์ที่ปรึกษำ

สงัเกตเหน็ จงึเรยีกเข้ำไปคยุ ท�ำให้วนันี้เธอไม่สำมำรถเข้ำไปพบประธำน

หนุ่มอกีจนได้ 

กไ็ม่รู้ว่ำเป็นโชคหรอืไม่ ที่เธอได้มำเหน็รถคนัใหญ่สดี�ำคุ้นตำตรง

หน้ำคณะ หญิงสำวเดินตรงไปยังรถคันดังกล่ำว ก่อนจะก้มๆ เงยๆ ดู

ป้ำยทะเบยีนรถที่หญงิสำวจ�ำมนัได้แม่น และค�ำตอบที่ยนืยนัควำมสงสยั

ของเธอคอื...

“มอีะไรหรอืเปล่ำครบั” เสยีงทกัทำยของชำยหนุม่ที่ไม่คุน้หดูงัขึ้น

จำกข้ำงหลงั ท�ำให้หญงิสำวหนัไปมองทนัที
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“สวัสดีค่ะคุณคมกฤต” หญิงสำวยิ้มหวำนให้ชำยหนุ่มที่ท�ำหน้ำ

ครุ่นคดิก่อนท�ำตำโตรำวกบัคดิค�ำตอบได้ แล้วโค้งตวัให้เธอน้อยๆ

“คณุเมฆำนรมีำท�ำอะไรที่นี่ครบั” 

“เรยีกเมฆเฉยๆ กไ็ด้ค่ะ เมฆเรยีนที่นี่น่ะค่ะ นี่คณุคมกฤตมำท�ำ

อะไรที่นี่คะ” คนในชดุนกัศกึษำถำมอย่ำงสงสยั

“นำยมำพบรุน่พี่ที่เป็นอำจำรย์ที่นี่ครบั” คมกฤตตอบพร้อมรอยยิ้ม 

เขำดใีจที่มำเจอหญงิสำวที่นี่ เผื่อนำยของเขำจะยอมใจอ่อนคยุกบัเธอ

“คุณจะรอพบท่ำนมั้ยครับ” คมกฤตชี้ทำงให้หญิงสำว ก่อนจะ

ขมวดคิ้วเมื่อเหน็คนตรงหน้ำส่ำยหน้ำ

“ไม่ดกีว่ำค่ะ วนันี้เยน็มำกแล้ว ถ้ำออกจำกที่นี่ช้ำกว่ำนี้คงถงึบ้ำน

ดึก นำยของคุณเองอยู่นอกพื้นที่ด้วย เอำเป็นว่ำเมฆฝำกอันนี้ให้ท่ำน

หน่อยละกนันะคะ” เมฆำนรหียบิถงุที่บรรจบุำงอย่ำงออกจำกถงุกระดำษ

ใบใหญ่ข้ำงตวั ก่อนจะส่งให้คนขบัหนุ่ม

“เค้กมสูชำเขยีวค่ะ ฝำกให้นำยคณุด้วย และนี่เค้กชำไทยของคณุ

คมกฤต สูตรใหม่อยำกให้ลองทำน อ้อ เค้กชำไทย อย่ำพลำดให้ท่ำน

ทำนนะคะ มนัเหมำะกบัคนธรรมดำอย่ำงเรำๆ ท่ำนคงไม่ชอบเพรำะมนั

หวำน ต้องรอปรบัสตูรก่อน ยงัไงฝำกด้วยนะคะ เมฆขอตวัก่อนค่ะ” หญงิ

สำวยกมอืไหว้แล้วเดนิจำกไป 

ทนัททีี่เธอหนัหลงัให้คมกฤตที่พยกัหน้ำรบัค�ำ พธิำนกเ็ดนิออกมำ

จำกตึกคณะ เขำมองตำมสำยตำของคมกฤตไปยังหญิงสำวในชุด

นกัศกึษำ ก่อนจะหนัมำมองคมกฤตแล้วสงัเกตที่มอืของลูกน้อง 

“อะไรน่ะ” เจ้ำนำยหนุ่มทกัขึ้นทนัททีี่เข้ำมำใกล้ลูกน้อง

“อ้ำวนำย โธ่ ไม่ทนัแล้ว” คมกฤตว่ำอย่ำงเสยีดำย ก่อนจะชี้ไปที่

หญงิสำวในชดุนกัศกึษำที่เพิ่งนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์วนิออกไป ถ้ำเพยีงเธอ

อดทนรอเหมอืนทกุวนั เธอคงได้พบนำยของเขำแล้ว 

“คณุเมฆำนรเีธอเพิ่งไปเมื่อกี้นี้เอง” คมกฤตบอก

“นำยไม่ได้บอกหรอืว่ำฉนัอยู่ที่นี่” พธิำนถำม
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“บอกแล้วครบั แต่เธอบอกว่ำถ้ำออกช้ำกว่ำนี้คงถงึบ้ำนดกึ เลย

ฝำกให้ผมเอำเค้กให้นำยครับ” คมกฤตเลือกที่จะยื่นเค้กชำเขียวให้แก ่

เจ้ำนำยหนุ่มเท่ำนั้น

“แล้วนั่น...” พธิำนชี้อกีถงุในมอืลูกน้อง

“อนันี้เค้กชำไทยของผมครบั” คมกฤตตอบอย่ำงงงๆ 

คนเป็นนำยฟังแล้วกดู็จะไม่พอใจ ทั้งยงัหมำยจะคว้ำไปอกีถงุ แต่

คมกฤตดงึมอืกลบัเสยีก่อน

“เธอสั่งว่ำห้ำมเอำเค้กชำไทยให้นำยทำนครบั มนัหวำน” คมกฤต

ตอบพร้อมเดนิไปเปิดประตูให้คนเป็นนำย 

พธิำนไม่รอช้ำ เขำเดนิขึ้นไปนั่งรถและไม่คดิยื้อแย่งเค้กชิ้นนั้นจำก

คมกฤตอีก เพรำะประโยคของคนขับนั้นบอกถึงอะไรหลำยอย่ำงที่เธอ

ท�ำให้เขำ นั่นคอืควำมเอำใจใส่ว่ำเขำชอบอะไรเหมอืนรู้ใจเขำ 

รถหรเูคลื่อนออกไปยงัหน้ำมหำวทิยำลยัที่คลำคล�่ำด้วยผูค้น และ

สิ่งหนึ่งที่ท�ำให้เขำหนัไปสนใจคนพวกนั้น คอืหญงิสำวที่อกีไม่กี่ก้ำวกจ็ะ

เดนิถงึป้ำยรถเมล์ แต่เขำกท็�ำอะไรไม่ได้เลย นอกจำกมองเธอจำกในรถ 

ก่อนจะนกึถงึค�ำพูดของรุ่นพี่ที่เป็นอำจำรย์ที่เขำเพิ่งไปพบ

‘มำด้วยตวัเองอกีแล้ว’ คนเป็นรุ่นพี่ทกัขึ้น 

พิธำนยกมือไหว้ด้วยควำมเคำรพ แล้วพูดอย่ำงสุภำพและ

อ่อนน้อม

‘ครบั มำรบัเอกสำร แล้วกต็ั้งใจมำเยี่ยมพี่ด้วย’ 

‘ขอบใจจ้ะ อะ ลองเอำไปตรวจดูว่ำคนไหนมีแววบ้ำง กองนี้

ฝึกงำน ส่วนกองนี้สมคัรงำนจ้ะ’ คนเป็นอำจำรย์ว่ำอย่ำงสภุำพ ก่อนจะ

พูดบำงอย่ำงที่ท�ำให้คนฟังสนใจ

‘นี่ เมื่อกี้พี่เพิ่งคุยกับนักศึกษำคนหนึ่ง แกเป็นเด็กน่ำรัก เรียนด ี

แถมยงัเก่งมำกด้วย เสยีดำย พ่อแม่เขำเปิดบรษิทัทวัร์ของตวัเอง ไม่อย่ำง

นั้นพี่จะส่งไปให้ท�ำงำนที่โรงแรมของคณุพธิำนแล้ว’ เธอยงักล่ำวต่อเมื่อ

เหน็ว่ำคนฟังยงัรบัฟัง
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‘แตช่ว่งนี้ได้ขำ่วว่ำบรษิทัที่บำ้นมปีญัหำ หน้ำเครยีดมำเรยีนจนพี่

ต้องเรียกมำคุย กลัวเกรดเด็กจะตก แต่พี่ว่ำคุณพิธำนน่ำจะรู้จักบ้ำนนี้

นะคะ นำมสกลุท่องวจันะค่ะ แกชื่อเมฆำนร’ี 

‘เมฆำนรหีรอืครบั’ 

‘ค่ะ เมฆำนร ีท่องวจันะ พี่พูดตรงๆ นะคะ ห่วงอนำคตแก บอก

ให้ไปท�ำงำนที่อื่นก่อนกไ็ม่ไป จะช่วยที่บ้ำนอย่ำงเดยีว นี่กเ็หน็ว่ำเลกิเรยีน

ก็รีบกลับ ไม่รู้ว่ำรีบไปช่วยที่บ้ำนหรือเปล่ำ’ คนเป็นอำจำรย์คำดเดำไป

ต่ำงๆ นำนำ แต่คนที่รู้ดวี่ำหญงิสำวไปท�ำอะไรนั้นคอืเขำ แล้วเธอกพ็ูด

ประโยคที่ท�ำให้เขำนิ่งไปว่ำ

‘ถ้ำบรษิทันั้นล้มจรงิๆ พี่กอ็ยำกให้คณุพธิำนช่วยแกหน่อย’ 

‘เอำเป็นว่ำ ผมขอประวตัเิธอไว้ด้วยเลยนะครบั พี่มหีรอืเปล่ำ ผม

จะได้เกบ็ไว้เผื่อเธออยำกให้ผมช่วย’ พธิำนเร่งตอบ ก่อนจะได้รบัเอกสำร

ของเดก็คนนี้มำไว้ในมอื

ไม่ใช่เรื่องง่ำยที่รุ่นพี่ที่เขำสนิทด้วยคนนี้จะเอ่ยปำกชมนักศึกษำ 

คนไหน ถ้ำไม่ดจีรงิ ดงันั้นกำรกำรนัตจีงึเชื่อถอืได้มำก และเขำกต็ดัสนิใจ

แล้วว่ำ พรุ่งนี้เขำจะให้เด็กคนนี้เข้ำไปพบกับเขำ เพื่อฟังข้อเสนอที่เธอ

ตั้งใจจะมำยื่น เพรำะตอนนี้เขำรู้แล้วว่ำ เดก็คนนี้มคีณุสมบตัทิี่เขำมอง

หำ นั่นคอืควำมอดทน 

ไม่ใช่ควำมอดทนที่นั่งรอสบำยๆ อยูท่ี่โรงแรม แต่เป็นควำมอดทน

ตลอดระยะเวลำหนึ่งเดอืนกว่ำๆ ที่เขำเพิ่งได้เหน็วนันี้ว่ำ เธอต้องอดทน

ในกำรเดนิทำงมำกเพยีงไร ระยะทำงจำกมหำ’ลยัไปหำเขำที่โรงแรมไม่ใช่

ใกล้ๆ ส�ำหรับกำรนั่งรถเมล์ แล้วไหนจะต้องนั่งรถเมล์จำกโรงแรมกลับ

บ้ำนเธออกี ที่ส�ำคญัไปกว่ำนั้น สิ่งที่เธอลงทนุท�ำไปทั้งหมด ไม่ใช่เพื่อให้

เขำหนัมำสนใจเธอ แต่เธอท�ำลงไปทั้งหมดกเ็พื่อครอบครวัที่เธอรกั 

พธิำนยอมแพ้ควำมอดทน ควำมมั่นคงของเธอแล้ว แม้จะยงัเรยีน

ไม่จบ แต่กลบัมคีวำมคดิที่ดอีย่ำงน่ำแปลกใจ

“พรุ่งนี้ฉนัจะรอคยุกบัเธอนะ เมฆำนร”ี
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ประธำนหนุม่เอ่ยกบัตวัเอง พร้อมส่งยิ้มให้เค้กกล่องนั้น เขำอยำก

รู้จักเธอมำกกว่ำนี้ ไม่ว่ำจะสถำนะไหนก็ตำม เขำอยำกรู้ควำมคิดและ

จติใจของเดก็คนนี้ด้วยตวัเองให้มำกกว่ำที่ได้ยนิจำกคนอื่น

หลายวนัมานีพ้ธิานรอโทรศพัท์จากฝ่ายประชาสมัพนัธ์เพือ่

เป็นสญัญำณว่ำ คนที่เขำรอคอยมำถงึแล้ว แต่จนแล้วจนรอดกไ็ม่มคีวำม

เคลื่อนไหวใดๆ จนเขำต้องโทร. ลงไปเอง เป็นแบบนี้มำเป็นสปัดำห์แล้ว 

ตั้งแต่วนัที่เขำตดัสนิใจว่ำ จะให้เดก็คนนั้นเข้ำพบ เช้ำวนัถดัมำเขำกส็ั่ง

ฝ่ำยประชำสมัพนัธ์ทนัทวี่ำ เมื่อไรที่เดก็คนนั้นมำให้โทร. ขึ้นมำบอกเขำ 

แล้วเขำจะลงไปรบัเธอด้วยตวัเอง 

“พิม เด็กคนนั้นมำหรือยัง” พิธำนโทร. ลงมำถำมเป็นครั้งที่สิบ

ของวนัแล้ว แต่กย็งัคงได้รบัค�ำตอบเดมิ

“ยงัไม่มำเลยค่ะ” หญงิสำวตอบกลบั วนันี้เธอได้รบัโทรศพัท์จำก

พี่ชำยของเธอบ่อยไม่แพ้ตลอดหนึ่งสปัดำห์ที่ผ่ำนมำ

“งั้นเหรอ ถ้ำมำแล้วโทร. บอกพี่โดยตรงนะ” เขำย�้ำกบัลกูพี่ลกูน้อง 

ก่อนจะพ่นลมหำยใจหนกัๆ หลงัจำกที่วำงสำยลง

ในหวัของเขำตลอดสปัดำห์ที่ผ่ำนมำมแีต่เรื่องของเดก็คนนั้น เป็น

ห่วงสำรพดัว่ำจะประสบอบุตัเิหต ุหรอืลกัพำตวั หรอืโดนท�ำร้ำย และอกี

มำกมำย เพรำะตลอดเดือนกว่ำๆ ที่ผ่ำนมำเธอแทบจะมำหำเขำทุกวัน

จนเป็นควำมเคยชิน ปกติจะต้องมำนั่งเฝ้ำตอนเย็น แต่ถ้ำเย็นติดธุระ 

ตอนเช้ำกจ็ะฝำกเรื่องไว้ที่ประชำสมัพนัธ์หรอืไม่ก ็ รปภ. ที่เธอสนทิด้วย 

ไม่เคยหำยเข้ำกลบีเมฆอย่ำงนี้ แต่เรื่องร้ำยๆ ที่เขำคดิไว้มอีนัต้องตดัไป

และเบำใจขึ้น เพรำะเขำไม่ได้ยินข่ำวร้ำยที่มีชื่อเธอ และคนของบ้ำน 

ท่องวจันะกย็งัออกงำนกนัเป็นเรื่องปกต ิ

ตอนนี้เรื่องที่มำเป็นอนัดบัหนึ่งคงจะเป็น ‘เธอถอดใจแล้ว’ เมื่อคดิ

มำถงึตรงนี้เขำกเ็ริ่มหน้ำถอดส ีแม้เขำจะพยำยำมพสิูจน์ในควำมอดทน

ของเธอ แต่ก็ใช่ว่ำเขำจะใจแข็งไม่ให้เข้ำพบ เพรำะอย่ำงที่รู้ เขำเองก็
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อยำกที่จะพดูคยุ อยำกที่จะรูจ้กัเธอ มำกกว่ำแอบมองเธออย่ำงที่ผ่ำนมำ

“พมิ มำหรอืยงั” ชำยหนุ่มโทร. ลงไปถำมอกีครั้ง ทั้งที่เวลำเพิ่ง

ผ่ำนไปเพยีงห้ำนำที

“ยงัไม่มำค่ะ พี่พที ถ้ำน้องเมฆมำแล้ว พมิจะโทร. ไปบอกนะคะ 

แต่ถ้ำยงัไม่โทร. คอืยงัไม่มำ” พมิฐำตอบด้วยน�้ำเสยีงกึ่งดกุึ่งปรำม ตอนนี้

ไม่มพีนกังำนคนไหนกล้ำรบัโทรศพัท์ เพรำะกลวัว่ำจะเป็นท่ำนประธำน

ใหญ่โทร. มำ

“ดูให้พี่ด้วยนะพิม นี่จะอำทิตย์หนึ่งแล้ว” ชำยหนุ่มพูดขึ้นด้วย 

น�้ำเสยีงเป็นห่วงจนคนเป็นน้องจบัได้

“เข้ำใจแล้วค่ะ คงไม่มีเรื่องอะไรหรอก โฟกัสที่งำนนะคะ เดี๋ยว

ทำงนี้พมิจะดูให้” พมิฐำพูดด้วยน�้ำเสยีงที่แสดงถงึควำมเข้ำใจ ก่อนจะ

วำงโทรศพัท์ แล้วหนัไปสั่งงำนคนเป็นลูกน้อง

แน่นอนว่ำหลงัจำกนั้นเขำกจ็ดจ่ออยู่กบังำนตรงหน้ำ และกไ็ด้แต่

หวงัว่ำ หญงิสำวที่เขำรออยูจ่ะปรำกฏตวัต่อหน้ำเขำอกีครั้ง ใครจะไปคดิ

ว่ำชำยหนุ่มวัยสี่สิบสองปีจะมำนั่งกระวนกระวำยใจเพรำะหญิงสำวที่ 

อำยุเพียงยี่สิบสองปี โดยไม่เป็นอันท�ำอะไร คอยแต่จ้องนำฬิกำและ

โทรศพัท์ จนแล้วจนรอดกอ็ดต่อสำยตรงจำกโทรศพัท์มอืถอืตวัเองไปยงั

เครื่องของลูกพี่ลูกน้องไม่ได้ 

“พมิ...” ยงัไม่ทนัที่เขำจะเอ่ย ปลำยสำยกต็อบว่ำ

“ยงัไม่มำ ยงัไม่เหน็ค่ะ” แม้เธอจะเข้ำใจสิ่งที่พี่ชำยเป็น แต่กอ็ด

ร�ำคำญและแขวะเลก็น้อยไม่ได้ 

“อย่ำหำว่ำพมิว่ำเลยนะคะ ตอนเขำมำเฝ้ำกท็�ำเป็นเล่นตวั แกล้ง

ท�ำเป็นไม่สนใจ แต่พอมำตอนนี้น้องเมฆอำจจะถอดใจไปแล้ว พี่พธิำน

กลบัมำสนใจ ไม่คดิว่ำสำยไปหรอืคะ” คนเป็นน้องพดูด้วยอำกำรหมั่นไส้ 

เธอเป็นอกีคนที่เหน็กำรกระท�ำของทั้งสองคนชดัเจน คนหนึ่งนั่งรอ อกีคน

กแ็กล้งให้รอ ถ้ำเป็นเธอ เธอคงไม่ทนรอขนำดนี้หรอก

“นี่ พมิเป็นน้องพี่ ต้องเข้ำข้ำงพี่ส”ิ ชำยหนุ่มย้อนอย่ำงหงดุหงดิ 
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แต่ก็ไม่ได้ถือสำ เข้ำใจว่ำคนเป็นน้องเองก็หมั่นไส้ในควำมวำงมำดของ

เขำเหมอืนกนั

“ก็ได้ ถ้ำมำแล้วโทร. บอกพี่ด้วย” ชำยหนุ่มว่ำก่อนจะวำงสำย 

แล้วหนัไปจดักำรงำนที่อยู่ตรงหน้ำอกีครั้ง

พิธำนใช้เวลำสองชั่วโมงเต็มในกำรจัดกำรงำนที่เขำท�ำค้ำงไว้

ตลอดสปัดำห์ เพรำะมวัแต่คดิถงึเดก็คนนั้น แต่จนแล้วจนรอดงำนที่ค้ำง

ก็หมดลงแล้ว เขำก็ยังไม่ได้รับโทรศัพท์จำกพิมฐำ หรือแผนกประชำ-

สมัพนัธ์ของโรงแรม เมื่อลองมองนำฬิกำกพ็บว่ำดกึเกนิกว่ำที่เดก็คนนั้น

จะมำหำเขำได้ เขำจึงท�ำได้เพียงโทร. ลงไปเช็กเพื่อควำมแน่ใจ 

อกีครั้งที่แผนกประชำสมัพนัธ์และค�ำตอบที่ได้รบัคอื...

“ยงัไม่มำค่ะ และคงไม่มำแล้วละค่ะวนันี้ มนัดกึแล้ว” พมิฐำตอบ

ด้วยน�้ำเสียงเหนื่อยอ่อน ก่อนจะได้รับค�ำตอบกลับเป็นเพียงค�ำว่ำ อืม 

ก่อนสำยจะตดัไป ท�ำให้คนที่ยกหโูทรศพัท์ค้ำงไว้ถงึกบัพ่นลมหำยใจตำม 

พมิฐำวำงโทรศพัท์ลงก่อนจะหนัไปคยุกบัลูกน้อง แล้วต้องหนัไป

มองประตโูรงแรมทนัท ีเพรำะตรงนั้นเธอเหน็หญงิสำวในชดุเสื้อยดืสขีำว

กับกำงเกงขำสั้นวิ่งกระหืดกระหอบเข้ำมำในโรงแรมด้วยสีหน้ำปั้นยำก 

ที่พมิฐำจ�ำได้แม่นย�ำ

“น้องเมฆ!!”
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หนทางสู่ข้อเสนอ

4

เมฆานรีต้องใช้พลังมหาศาลเพ่ือพาตัวเองมาให้ถึงโรงแรม 

แม้จะเข้ำมำในบรเิวณโรงแรมแล้ว เธอกย็งัไม่วำงใจ ตอนนี้หญงิสำวใช้

พลงัเฮอืกสดุท้ำยพุง่ไปยงัเคำน์เตอร์ประชำสมัพนัธ์ที่เธอเหน็แล้วว่ำ มคีน

ที่ช่วยเธอได้ยนือยู่

“น้องเมฆ!!” พิมฐำทักขึ้นอย่ำงตกใจ ทั้งยังเป็นห่วงสวัสดิภำพ

หญงิสำวตรงหน้ำ ยิ่งเธอหำยใจแรงขนำดนั้น คนสูงวยักว่ำยิ่งเป็นห่วง

“พี่พมิช่วยเมฆด้วยนะคะ วนันี้เมฆต้องพบคณุพธิำนให้ได้!” 

แววตำและน�้ำเสยีงร้อนรน รวมถงึพฤตกิรรมแปลกๆ ของเมฆำนรี

ที่หนัรหีนัขวำงไปทำงประตโูรงแรมท�ำให้พมิฐำตกใจ และหำกเกดิปัญหำ

จรงิ คนเดยีวที่จะช่วยเดก็คนนี้ให้พ้นภยัได้ คงมแีต่คนเป็นลูกพี่ลูกน้อง

ของเธอเท่ำนั้น

“พศิ พี่พธิำนล่ะ” พมิฐำต่อสำยถงึคนหน้ำห้องท่ำนประธำนใหญ่

ทนัท ีซึ่งค�ำตอบที่ได้รบักท็�ำให้เธอหน้ำเสยี แต่กย็งัมคีวำมหวงั

“ได้ๆ ขอบคณุมำก” หวัหน้ำประชำสมัพนัธ์สำววำงโทรศพัท์ แล้ว

หนัมำทำงเมฆำนรทีี่ยงัคงหนัรหีนัขวำงไปทำงประตู

“คณุพธิำนออกจำกห้องมำแล้วค่ะ น่ำจะก�ำลงัลงมำ ลฟิต์ตวันั้น

ค่ะ” พมิฐำเอ่ย
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ทั้งสองสำวหันหน้ำไปทำงลิฟต์ตัวในสุดซึ่งมีไว้ส�ำหรับผู้บริหำร

เท่ำนั้น ตวัเลขบอกชั้นก�ำลงัลดลงมำเรื่อยๆ 

“ขอบคุณนะคะพี่พิม” เมฆำนรีออกวิ่งไปยังประตูลิฟต์ ก่อนวิ่ง

ย้อนกลบัมำเหมอืนนกึบำงอย่ำงขึ้นได้

“ถ้ำมคีนมำถำมหำเมฆ ให้บอกว่ำไม่เหน็ ไม่เคยเจอนะคะ” หญงิ

สำวยกมอืไหว้อกีครั้ง เมื่อเหน็คนตรงหน้ำพยกัหน้ำ พมิฐำไม่ได้ถำมอะไร

มำกกว่ำนี้ แม้ใบหน้ำและแววตำจะแสดงถึงควำมสงสัยและเป็นห่วง

อย่ำงชดัเจน

เมฆำนรีวิ่งตรงไปหยุดตรงลิฟต์ตัวดังกล่ำวที่ใกล้จะมำถึงเต็มท ี 

แต่ในควำมรู้สกึของคนร้อนรนนั้น เวลำกลบัเนิ่นนำน ที่เธอท�ำได้ดทีี่สดุ

ตอนนี้คอื พยำยำมหนัไปมองประตโูรงแรมเพื่อระวงัตวัสลบักบัประตลูฟิต์

ที่ไม่ยอมเปิดออกเสยีท ีเมื่อชำยใส่ชดุสทูสดี�ำสองคนเดนิเข้ำมำในโรงแรม 

หญงิสำวถงึกบัเบกิตำกว้ำง 

เสียงลิฟต์เป็นเหมือนระฆังช่วยชีวิต มันบ่งบอกว่ำลิฟต์เดินทำง 

มำถงึชั้นนี้แล้ว ทนัททีี่ประตูลฟิต์เปิด ชำยหนุ่มที่ก�ำลงัก้ำวออกมำกผ็งะ

เลก็น้อย เมฆำนรคีว้ำมอืเขำให้กลบัเข้ำไปในลฟิต์ 

ทนัททีี่ประตลูฟิต์ปดิลง กม็ชีำยสวมสทูเข้ำมำถำมหำเมฆำนรกีบั

พมิฐำอย่ำงที่หญงิสำวคำดกำรณ์ไว้จรงิๆ

...

ในลิฟต์ไม่ได้ร้อนหรือน่ำอึดอัดเลย หำกเธอไม่ได้วิ่งมำด้วย

ควำมเร็วและระยะไกลขนำดนั้น เมฆำนรีหอบเอำอำกำศเข้ำปอดให้ได้

มำกที่สดุ ก่อนจะค่อยๆ ทรดุตวันั่งลง มอืข้ำงหนึ่งยงัคงจบัมอืของคนตวั

ใหญ่ที่อยูข้่ำงๆ ไว้ เหงื่อเมด็โตค่อยๆ ซมึตำมใบหน้ำและตำมตวัดรูำวกบั 

หญงิสำวเพิ่งอำบน�้ำใหม่ๆ

ชำยหนุม่ที่อยูด้่ำนข้ำงเหน็เธอทรดุตวัลง กเ็รยีกด้วยน�้ำเสยีงห่วงใย

“เมฆ เธอเป็นอะไรหรอืเปล่ำ”

ค�ำตอบที่ได้คอื หญงิสำวโบกไม้โบกมอืเหนอืหวั ชำยหนุ่มสงัเกต
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เห็นเหงื่อตำมใบหน้ำเธอที่เยอะจนน่ำกลัว เขำจึงรีบดึงผ้ำเช็ดหน้ำที่มัก

จะพกตดิตวัออกมำส่งให้

“เชด็เหงื่อเสยีก่อน” ชำยหนุ่มพูดด้วยน�้ำเสยีงอ่อนโยน แต่หญงิ

สำวท�ำเพยีงเงยหน้ำเลก็น้อย ก่อนจะส่ำยหน้ำทั้งที่ยงัหอบ

เมื่อเหน็ว่ำเธอไม่ยอมรบั เขำกน็ั่งยองๆ ก่อนจะใช้ผ้ำเชด็หน้ำใน

มอืซบัเหงื่อให้ ทแีรกเธอผงะออก แต่ด้วยสำยตำดุๆ  อกีทั้งมอืของเขำที่

ย้ำยไปเกำะกุมต้นแขนของเธอและกระชับแน่นก่อนดึงเธอเข้ำมำใกล้ๆ 

ชำยหนุม่จงึเชด็เหงื่อได้อย่ำงที่ต้องกำร แม้เธอจะยงัตื่นๆ แต่ด้วยหอบอยู่ 

ท�ำให้เธอไม่มแีรงพอที่จะขนืตวัออกห่ำงเขำ

ทนัททีี่ลฟิต์ขึ้นมำถงึชั้นผู้บรหิำร ประธำนใหญ่กด็งึมอืเมฆำนรใีห้

ลกุขึ้นยนื ก่อนจะจงูมอืเธอตรงไปยงัห้องท�ำงำนของเขำ ระหว่ำงทำงชำย

หนุ่มได้รับโทรศัพท์จำกพิมฐำ แจ้งเรื่องชำยชุดด�ำที่มำถำมหำเมฆำนร ี

ท�ำให้พธิำนรูแ้ล้วว่ำหญงิสำวเป็นแบบนี้เพรำะอะไร ตอนนี้ชำยชดุด�ำสอง

คนนั้นยงัปักหลกัอยู่ที่หน้ำโรงแรม และที่พมิฐำโทร. มำแจ้งกเ็พื่อให้ชำย

หนุม่ช่วยดแูลหญงิสำวที่อยูก่บัเขำตอนนี้ด้วย และประธำนหนุม่กร็บัปำก

เมฆำนรถีกูพธิำนจบัจงูไปยงัทำงที่ชำยหนุม่ต้องกำร ระหว่ำงทำง

ก็ผ่ำนโต๊ะท�ำงำนของเลขำฯ สำวที่เมฆำนรีรู้จักดี พิธำนสั่งให้พิศพรำว

เอำน�้ำเยน็และผ้ำเยน็มำให้เมฆำนร ีก่อนจะกึ่งลำกกึ่งจงูหญงิสำวเข้ำห้อง

ท�ำงำนไป ตอนนี้เมฆำนรีไม่มีสติมำกพอจะสังเกตกำรตกแต่งรอบตัว 

ล�ำพงัแค่เธอพยงุตวัเองไม่ให้ทรดุลงตรงนี้ยงัล�ำบำกเลย 

ทันทีที่พ้นประตูเข้ำไป พิธำนก็พำเธอไปนั่งที่โซฟำรับแขก ชำย

หนุ่มนั่งลงข้ำงๆ มอืบำงยงัคงถูกฝ่ำมอืหนำเกำะกมุ จนกระทั่งมคีนเข้ำ

มำใหม่พร้อมกบัน�้ำและผ้ำเยน็ ชำยหนุ่มรบีปล่อยมอืเธอแล้วรบัแก้วน�้ำ

ที่เลขำฯ น�ำมำให้เมฆำนรทีี่นั่งหอบอยู่

“ดื่มน�้ำเสยีก่อน เผื่อจะเยน็ลง” ชำยหนุ่มเอ่ยเสยีงนุ่มท�ำให้หญงิ

สำวค่อยๆ ลมืตำ ก่อนจะยื่นมอืที่ยงัคงสั่นเทำรบัน�้ำแก้วนั้น ค่อยๆ ยก

ขึ้นดื่มจนหมดแก้ว 
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เมฆำนรถีอนหำยใจเฮอืกใหญ่ ก่อนจะส่งสำยตำไปยงัพศิพรำวที่

ยงัคงยนืดูเธอด้วยควำมเป็นห่วง

“พี่พศิคะ เมฆขออกีได้มั้ยคะ” เมฆำนรเีอ่ยด้วยน�้ำเสยีงแหบพร่ำ

จนคนฟังอดสงสำรไม่ได้ 

พศิพรำวรบีหมนุตวัออกไปจำกห้องอกีครั้ง ในขณะที่เมฆำนรหียบิ

ผ้ำเยน็มำโปะหน้ำไว้แล้วหลบัตำลง เอนตวัองิพนกัโซฟำ 

ทุกอย่ำงอยู่ในควำมเงียบสงบ แต่ไม่ได้น่ำอึดอัดมำกนักส�ำหรับ

คนที่เพิ่งเจอกนัอกีครั้ง พธิำนยงันั่งมองหญงิสำวที่วนันี้มำในชดุแปลกตำ 

แต่ก็เหมำะสมกับวัยของเธอ เขำมองหญิงสำวที่เอนหลังพิงโซฟำ เธอ

หอบน้อยลงและเหงื่อกล็ดลง จนเขำลอบถอนหำยใจอย่ำงผ่อนคลำยกว่ำ

ครั้งแรกที่เจอกนัตรงหน้ำลฟิต์ 

ไม่นำนพิศพรำวก็เดินเข้ำมำพร้อมน�้ำอีกหนึ่งแก้วและขวดน�้ำอีก

หนึ่งขวด ก่อนวำงให้ตรงหน้ำเมฆำนร ีทนัททีี่ได้ยนิเสยีงถำดกระทบกบั

โต๊ะกระจก หญงิสำวกล็มืตำโพลง หยบิผ้ำเยน็ออกจำกหน้ำ แล้วคว้ำน�้ำ

แก้วใหม่จะกระดก แต่คนตวัใหญ่ที่นั่งข้ำงๆ ทำบมอืบนหลงัมอืเธอพร้อม

กบัปรำมว่ำ

“ค่อยๆ ดื่มกไ็ด้ เดี๋ยวกจ็กุหรอก” 

หญิงสำวจึงเปลี่ยนเป็นค่อยๆ จิบน�้ำแล้ววำงแก้วลง ก่อนจะหัน

ไปหำคนที่เอำน�้ำมำให้ ซึ่งยงัคงยนืดูด้วยควำมเป็นห่วง

“ขอบคณุพี่พศิมำกนะคะ เมฆมำรบกวนอกีแล้ว” หญงิสำวยกมอื

ไหว้ ส่งยิ้มที่พยำยำมจะสดใสให้เลขำฯ สำว และกไ็ด้รบัค�ำตอบกลบัมำ

อย่ำงใจดเีช่นทกุครั้ง

“ไม่เป็นไรค่ะ พี่ยนิด ี ถ้ำน้องเมฆดขีึ้นแล้ว งั้นเดี๋ยวพศิขอตวันะ

คะ” หญงิสำวพดูอย่ำงอ่อนโยนให้คนอำยนุ้อยกว่ำ ก่อนหนัไปเจอแววตำ

แปลกๆ ของชำยหนุ่มซึ่งเป็นนำย จงึรบีขอตวั

ภำยในห้องท�ำงำนใหญ่ของท่ำนประธำนเงยีบลงอกีครั้งเมื่อกลบั

มำอยู่กนัสองคน เมฆำนรสีูดหำยใจลกึๆ อกีครั้ง ก่อนจะหนัไปหำชำย
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หนุม่ที่นั่งอยูข้่ำงเธอ เมื่อเหน็ว่ำเขำมองเธออยูก่่อนแล้ว หญงิสำวกท็�ำได้

เพียงยิ้มหวำนที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้ ก่อนจะพำตัวเองออกห่ำงจำกเขำ 

เลก็น้อย แล้วยกมอืไหว้อย่ำงสภุำพ

“สวสัดคี่ะ ได้คยุกนัครั้งแรก กม็เีหตเุลยนะคะ” หญงิสำวทกัทำย

ด้วยรอยยิ้มแห้งๆ ก่อนจะแนะน�ำตวั “เมฆำนร ีท่องวจันะ ค่ะ...” 

“มนัเกดิอะไรขึ้น” ชำยหนุม่ถำมแทรกขึ้นด้วยเสยีงเรยีบนิ่งแต่ทรง

พลงัรำวกบัประกำศว่ำ ไม่ว่ำอย่ำงไรเธอกต็้องตอบเขำ พธิำนสงสยัและ

เป็นห่วงเด็กคนนี้ไม่น้อย ไม่รู้ว่ำที่บ้ำนเธอไปท�ำอะไรไว้ เธอถึงโดนชำย

ชดุด�ำตำมตดิมำถงึถิ่นของเขำ

เมฆำนรเีงยีบลงเพยีงอดึใจ ก่อนเธอจะตอบกลบัด้วยน�้ำเสยีงและ

แววตำจรงิจงัจนคนมองรู้สกึได้

“หนูจะตอบคุณก็ต่อเมื่อคุณยอมรับในสิ่งที่หนูจะขอคุณสองข้อ

นี้” หญิงสำวเงียบลงเพื่อดูปฏิกิริยำของคนที่โตกว่ำ แม้เธอจะเป็นฝ่ำย

ที่มำขอร้องเขำ แต่กต็้องมั่นใจว่ำเขำจะยอมรบัข้อเสนอครั้งนี้

“เธอคดิว่ำฉนัอยำกรูเ้รื่องเธอขนำดนั้นหรอื แต่เอำเถอะ ถ้ำฉนัให้

ได้ ฉนักจ็ะยอมรบั” ชำยหนุ่มว่ำเสยีงเนบิ ก่อนจะกอดอกพงิพนกัโซฟำ

มองเธออย่ำงนกึข�ำ ทั้งๆ ที่เธอตั้งใจจะมำยื่นข้อเสนอให้เขำแท้ๆ ยงัคดิ

ที่จะมำต่อรองกบัเขำอกี ประหลำดคนจรงิๆ

“ได้ค่ะ ข้อแรกคือ หนูอยำกให้คุณพิธำนทรำบว่ำ ตลอดหนึ่ง

อำทติย์ที่ผ่ำนมำหนไูม่ได้อยำกจะผดิค�ำพดูกบัคณุหรอกนะคะ เรื่องที่หนู

สญัญำว่ำจะมำรอคณุทกุวนัจนกว่ำคณุจะให้เข้ำพบ แต่มนักด็นัเกดิเรื่อง

เสยีก่อน” หญงิสำวยอมบอกข้อแรก ตอนแรกกน็กึใจเสยีที่เขำไม่อยำกรู้ 

แต่กใ็จชื้นขึ้นที่เขำยอมฟังค�ำขอของเธอ 

ไม่รู้เหมือนกันว่ำท�ำไมเธอถึงอยำกจะเล่ำเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดทั้ง

สปัดำห์ให้เขำฟัง อำจจะเป็นเพยีงเพรำะเธอกลวัว่ำเขำจะเข้ำใจผดิ ว่ำ

เธอเป็นคนไม่รกัษำค�ำพูด แต่ก่อนจะเล่ำเหตผุลให้เขำฟัง เธอกเ็อ่ยข้อที่

สอง โดยไม่รอให้เขำตอบรบัหรอืปฏเิสธ
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“ส่วนค�ำขอข้อที่สอง หนูอยำกขอให้คุณรับฟังข้อเสนอเรื่อง

แต่งงำน หนูจะไม่บงัคบัให้คณุยอมรบัข้อเสนอนี้ แต่อยำกจะขอร้องให้

รบัไว้พจิำรณำ อย่ำงน้อยๆ กเ็พื่อให้หนมูั่นใจว่ำหนทู�ำทกุอย่ำงเตม็ควำม

สำมำรถแล้ว” หญิงสำวขอร้องด้วยสำยตำแน่วแน่ แม้จะหวั่นใจว่ำคน

ตรงหน้ำจะปฏเิสธ แต่เธอกข็อเสี่ยงท�ำในสิ่งที่ทกุคนมองว่ำ เดก็อย่ำงเธอ

ไม่ควรท�ำ

พธิำนมองใบหน้ำอ่อนวยัที่จรงิจงัและเคร่งเครยีดของคนตรงหน้ำ 

มันท�ำให้เขำรู้สึกว่ำเธอไม่ใช่เด็กอย่ำงภำยนอก หรืออย่ำงที่เธอควรจะ

เป็น แต่รำวกับนักธุรกิจที่เจรจำธุรกิจกันอยู่ จนเขำเผลอไผลพยักหน้ำ

ตอบรับออกไปรำวต้องมนตร์ เพรำะอยำกจะรู้ว่ำข้อเสนอที่เด็กคนนี้จะ

มำเสนอเขำถงึที่คอือะไร จนเมื่อเหน็รอยยิ้มที่สดใสนั่นแหละ ชำยหนุ่ม

ถงึได้สติ

“แล้วตกลงจะบอกได้หรือยังว่ำมันเกิดอะไรขึ้น ท�ำไมชำยใส่สูท

สองคนนั้นถงึตำมเธอมำ” ชำยหนุ่มถำมด้วยน�้ำเสยีงอยำกรู้ไม่ปิดบงั

“คอื พี่สองคนนั้นเขำเปน็...คนของคณุแมค่่ะ” เมฆำนรสีดูหำยใจ

ลกึๆ ก่อนจะตอบอ้อมแอ้มแล้วเล่ำเรื่องทั้งหมดให้เขำฟัง

หลงัจากเธอแยกกบัคมกฤตตรงหน้าคณะ เธอกร็บีกลบับ้าน 

เพื่อให้ทันเวลำเคอร์ฟิวของมำรดำ ใครจะไปคิดว่ำจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

ระหว่ำงทำงกลบับ้ำน ท�ำให้เธอต้องใช้เวลำเพิ่มขึ้น กว่ำจะถงึบ้ำนกด็กึ

มำกจนเข็มนำฬิกำล่วงเข้ำวันใหม่แล้ว โชคดีที่รถเมล์ยอมมำส่งหน้ำ

หมู่บ้ำน ไม่อย่ำงนั้นเธอจะต้องปวดประสำทกับกำรหำรถมำที่บ้ำนอีก

แน่ๆ

เมฆำนรีเดินตัวลีบๆ เข้ำบ้ำน แม้จะมั่นใจว่ำคนในบ้ำนหลับกัน

หมดแล้ว แต่เพื่อควำมปลอดภยั เธอพยำยำมส่งเสยีงดงัให้น้อยที่สดุเท่ำ

ที่จะท�ำได้ แต่ใครจะไปคำดคดิว่ำ ทนัททีี่เธอเข้ำสูต่วับ้ำน ไฟห้องโถงของ

บ้ำนกส็ว่ำงพึ่บ! ที่ส�ำคญั คนที่เป็นใหญ่ที่สดุในบ้ำนและใหญ่กว่ำประมขุ



54  วิวาห์หนี้...มีแต่รัก

ของบ้ำนจะยงันั่งอยู่บนเก้ำอี้ จ้องมำที่เธออย่ำงเอำเป็นเอำตำย และพ่อ

ยงัยนือยูต่รงสวติช์ไฟ ท�ำสหีน้ำและแววตำคำดโทษอย่ำงที่เธอไม่เคยเหน็

มำก่อน

“สวสัดคี่ะแม่ สวสัดคี่ะพ่อ ท�ำไรกนัอยู่คะเนี่ย ท�ำไมยงัไม่นอน” 

เมฆำนรยีิ้มหวำน รบีเดนิเลี่ยงๆ ไปทำงบนัได ตั้งใจจะท�ำเป็นไม่รูไ้ม่ชี้ แต่

ก่อนจะก้ำวขึ้นบนัไดกต้็องสะดุง้สดุตวัเมื่อมเีสยีงคล้ำยฟ้ำผ่ำลงกลำงบ้ำน 

“นี่มนักี่โมงกี่ยำมแล้ว!!!” คนเป็นแม่เสยีงดงัอย่ำงไม่พอใจ 

นี่เป็นครั้งที่เท่ำไรแล้วที่คนเป็นแม่อย่ำงเธอต้องมำนั่งรอ นั่งเป็น

ห่วงลกูสำวคนเลก็ที่เอำแต่กลบับ้ำนดกึตลอดเดอืนกว่ำๆ เธอทั้งบอก ทั้ง

ดุ ขู ่ก็แล้ว แต่ก็ไม่ดีขึ้น มีแต่จะดึกขึ้นทุกวัน วันนี้เธอจะไม่ทนกับ

พฤตกิรรมนี้อกีต่อไป

“แม่บอกแล้วใช่มั้ย ว่ำถ้ำยงักลบัดกึอยู ่แม่จะกกับรเิวณ” คนเป็น

แม่ว่ำอย่ำงเหลอือด 

คนเป็นลูกถงึกบัหน้ำซดี รบีเข้ำไปออดอ้อน

“แม่จ๋ำ เมฆขอโทษ แต่วนันี้มนัมเีหตสุดุวสิยัจรงิๆ มนัเกดิอบุตัเิหต ุ

นี่เมฆกลบัมำจำก ม. ตั้งแต่ฟ้ำยงัไม่มดืเลย ไม่ได้แวะไปไหนเลยนะคะ” 

แต่ครั้งนี้คงไม่ได้ผล เพรำะแววตำแขง็กร้ำวของผูเ้ป็นแม่ยงัคงฉำยชดัจน

เมฆำนรใีจไม่ดี

“ถ้ำงั้นเอำแบบนี้ แม่จะให้เมฆเอำรถไปใช้ ไปกลบัมหำ’ลยั จะได้

ไม่ต้องรอรถเมล์จนดกึ” คนเป็นแม่ว่ำเสยีงเรยีบ แต่ไม่รู้ท�ำไมถงึเยน็จน

จบัขั้วหวัใจคนฟังขนำดนี้

“แต่...เมฆจะต้องกลับบ้ำนทันทีที่ท�ำกิจกรรมที่มหำ’ลัยเสร็จ แม่

จะให้ปีกบัผลไปเป็นเพื่อน คอยรอรบัส่งหนูดมีั้ยจ๊ะ” 

ทันทีที่แม่พูดถึงชำยสองคน พวกเขำก็มำแสดงตัวรับค�ำสั่งจำก

นำยหญงิของบ้ำน 

หลังจำกมองหน้ำสองคนที่มำใหม่ เมฆำนรีก็หันมำหำผู้เป็นแม่ 

รอยยิ้มพมิพ์ใจของแม่ที่เธอเคยหลงใหล วนันี้มนัเยน็เยยีบจนน่ำหวั่นใจ 
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ก่อนจะหน้ำถอดสเีมื่อได้ยนิประโยคถดัมำ

“และลูกจะต้องถูกกักบริเวณอยู่แต่ในห้อง และไม่ต้องคิดจะหน ี

เพรำะแม่ให้พวกพีๆ่  เขำเฝ้ำไว้แล้ว ทั้งหน้ำห้องและนอกหน้ำต่ำง ในเมื่อ

แม่ขู่แล้วยงัไม่ฟัง กต้็องเอำจรงิแบบนี้แหละ” คนเป็นแม่ว่ำจบกล็กุขึ้นยนื 

เดนิตรงไปยงับนัไดพร้อมคนเป็นพ่อ 

คนเป็นลกูกเ็ตรยีมจะเดนิเข้ำไปหำผูเ้ป็นแม่ แต่โดนปีกบัผลเข้ำมำ

ขวำงไว้ก่อน

“เดี๋ยวค่ะแม่ แม่ท�ำแบบนี้ไม่ได้น้ำ พี่ผล พี่ปี ถอย นำนแค่ไหน 

แม่จะกกับรเิวณหนูนำนแค่ไหน!” คนเป็นลูกส่งเสยีง ก่อนจะชอ็กกบัค�ำ

พูดของแม่

“จนกว่ำหนูจะเรียนจบ” คนเป็นแม่ส่งยิ้มพิฆำตแล้วเดินขึ้นบ้ำน

หำยลบัไป ทั้งที่ลูกยงัยนือึ้งอยู่ชั้นล่ำง

“เรยีนจบ ไม่ได้นะ แม่ ท�ำแบบนั้นไม่ได้นะ!” เมฆำนรโีอดครวญ

“พี่ปี พี่ผล ปล่อยเมฆ” หญงิสำวยงัคงดิ้นรนจนกระทั่งได้ยนิเสยีง

ปิดประตูห้องของบพุกำรทีั้งสอง เธอจงึถูกปล่อยตวั และทิ้งตวัลงกบัพื้น

ทนัที

“โอ๊ย แล้วจะท�ำไงล่ะเนี่ย” หญงิสำวหนัไปพำลใส่คนทั้งสองที่ยงั

อยู่กบัเธอที่ชั้นล่ำง “พี่สองคนไม่ไปนอนหรอืไง มำยนืเฝ้ำเมฆท�ำไม” 

“ผมสองคนนอนหน้ำห้องคณุเมฆครบั” ชำยหนุ่มบอก ก่อนทั้งปี

และผลจะช่วยกนัพยงุคนเป็นนำยน้อยลกุขึ้น

“ไม่ต้องเลย เรำเป็นศตัรกูนั จนกว่ำเมฆจะหลดุพ้นจำกกำรลงโทษ

ครั้งนี้” หญงิสำวฮดึฮดัไม่จรงิจงันกั เพรำะเข้ำใจว่ำพวกเขำกต้็องท�ำตำม

หน้ำที่ แต่กอ็ดไม่ได้ที่จะโมโห แต่เธอกโ็ทษใครไม่ได้นอกจำกตวัเอง

ตลอดหนึ่งสปัดำห์ ทกุครั้งที่เธอไปมหำ’ลยั ปีกบัผลกจ็ะตำมไป

ด้วยเสมอ เรยีกได้ว่ำไม่ให้คลำดสำยตำ ขนำดไปเรยีนยงัไปนั่งเฝ้ำหน้ำ

ห้องเรยีน ไปกนิข้ำวกลำงวนักไ็ปนั่งเฝ้ำที่โรงอำหำร เข้ำห้องน�้ำกต็้องไป

เฝ้ำ ตอนเย็นกลับบ้ำนก็ลำกตัวเธอกลับบ้ำนทันที เป็นแบบนี้ทุกวันจน
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เธอประสำทจะกนิตำย แถมยงัต้องมำนั่งฟังเพื่อนล้ออกีว่ำเป็นลูกคณุหนู 

ลูกเจ้ำพ่อที่มบีอดกีำร์ดมำนั่งเฝ้ำ 

พวกเขำไม่เบื่อบ้ำงหรอืไง เพรำะเธอน่ะประสำทจะกนิแล้ว!

แน่นอนว่ำเธอท�ำทีให้สองคนนั้นติดตำมและยังไปรำยงำนผู้เป็น

มำรดำถงึพฤตกิรรมของเธออย่ำงสบำยใจตลอดทั้งสปัดำห์ ถงึอย่ำงนั้น

ในหวัเธอกเ็อำแต่คดิหำทำงหนจีำกกำรตดิตำมอยูต่ลอดเวลำ แต่สองคน

นั้นก็รู้นิสัยของเธอดีจริงๆ เพรำะพวกเขำปรำมเธอเสมอเวลำที่เธอนั่ง

เหม่อลอยมองออกไปนอกหน้ำต่ำง ว่ำอย่ำคิดหำหนทำงหนีให้พวกเขำ

ต้องเดอืดร้อนเลย เพรำะอย่ำงไรพวกเขำกไ็ม่มทีำงที่จะปล่อยให้เธอหนี

อย่ำงแน่นอน 

แต่มีหรือที่คนอย่ำงเมฆำนรีจะยอมอยู่เฉย เพรำะหำกเทียบกำร

โดนลงโทษครั้งนี้กบัภำระหน้ำที่ที่เธอต้องท�ำเพื่อคนที่เธอรกันั้น อย่ำงหลงั

ย่อมเป็นสิ่งส�ำคัญมำกกว่ำ เมฆำนรีใช้เวลำตลอดคืนวันพฤหัสบดีนอน

คดิแผนกำรที่จะหนจีำกสองคนนั้น แล้วเธอกค็ดิออก เช้ำวนัถดัมำเธอจงึ

เริ่มเดนิแผนกำร

วธิกีำรกง่็ำยๆ เธอแค่แสร้งว่ำหงดุหงดิที่โดนตำมมำตลอดสปัดำห์ 

แล้วท�ำเป็นเสยีใจ ไม่ยอมออกไปเรยีน ประท้วงแบบเดก็ๆ โดยลอ็กห้อง 

ไม่ยอมกนิข้ำว ในช่วงครึ่งวนัเช้ำวนัศกุร์ไม่มใีครสนใจเธอ เพรำะเข้ำใจ

ว่ำเดี๋ยวเธอหิวก็คงออกมำเอง และแม่ก็รู้ว่ำที่เธอท�ำอยู่คือกำรประท้วง 

ซึ่งกเ็ข้ำทำงเธอ 

แต่เมื่อเวลำผ่ำนไปจนตกค�่ำ เริ่มมีเสียงคนมำกมำยมำร้องเรียก

เธอ ตั้งแต่พี่ปี พี่ผล ที่มหีน้ำที่เฝ้ำเธอ สองคนนั้นเป็นห่วงเธอไม่น้อยกว่ำ

คนอื่นๆ เพรำะเลี้ยงเธอมำ จำกนั้นมเีสยีงของป้ำนวล ตำมด้วยเสยีงของ

ใสใจ มำจนถงึพี่สำว คนเป็นพ่อเรยีกนำนหน่อยก่อนล่ำถอยไป 

จนกระทั่งตกดึกเสียงของผู้เป็นแม่ที่เธอรอคอยมำทั้งวันก็ดังขึ้น 

แต่เธอกย็งัคงปฏเิสธ จนกระทั่งเวลำล่วงเลยมำจนบ่ำยคล้อยวนัเสำร์ เธอ

กท็�ำตำมแผน เพรำะรู้ว่ำคณุพ่อคณุแม่ไม่อยู่บ้ำน โดยเปิดประตูออกไป
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แล้วกมุท้องตวังอ ปีกบัผลมองเธอด้วยสหีน้ำตกใจ แต่เมฆำนรกีไ็ม่ตอบ

อะไร นอกจำกเดนิตรงดิ่งลงไปข้ำงล่ำง ไม่สนใจคนที่เดนิตำมอย่ำงเป็น

ห่วง จนกระทั่งถงึห้องครวัที่มปี้ำนวลกบัใสใจยนือยู่ 

สองคนหนัหน้ำมำพร้อมกนัเมื่อได้ยนิเสยีงเธอ

“ป้ำนวลจ๋ำ ใสจ๋ำ เมฆปวดท้องจงัเลย” เสยีงที่เปล่งออกไปนั้น

แหบพร่ำจนคนฟังใจหำย ปีกบัผลมองหน้ำกนัเลิ่กลั่ก 

“คณุหนเูป็นอย่ำงไรคะ” ป้ำนวลถลำมำหำเมื่อเมฆำนรจีะทรดุตวั

ลง

“เมฆปวดท้อง ไม่ไหวแล้วป้ำ” หญงิสำวยงัคงโอดครวญ

“ตำยแล้ว คณุหน!ู” คนสงูวยัร้อนรนอย่ำงเป็นห่วง จนเธอรูส้กึผดิ

กบัป้ำนวลอย่ำงมำก

‘ป้ำจ๋ำเมฆขอโทษ’

หญงิสำวยงัคงแสร้งท�ำว่ำไม่มแีรงลกุขึ้นตำมที่คนแก่และสำวน้อย

พยงุเธอ

“ปี ผล เอำรถออก พำคณุเมฆไปหำหมอ” คนสูงวยัที่สดุสั่งเสยีง

ดงั แต่คนหนุ่มสองคนไม่กล้ำขยบั เพรำะต่ำงกลวัว่ำจะเป็นแผนของคน

ตวัเลก็แต่พษิสงรอบตวั

“พี่สองคนเขำไม่กล้ำพำไปหรอกค่ะป้ำนวล เขำคดิว่ำเมฆแกล้ง” 

เธอพูดเสยีงแหบแห้งก่อนจะงอตวัลงไปอกี

“โอ๊ย! ห่วงอะไรไม่เข้ำเรื่อง ดูส ิทรมำนขนำดนี้ ยงัจะมำมองหน้ำ

กนัอกี เรว็ พำคณุหนูไปหำหมอ” ป้ำนวลเริ่มเสยีงดงัจนนำยปีที่มองมำ

อย่ำงจบัผดิสะดุ้งแล้วรบีเข้ำมำพยงุหญงิสำว 

เมฆำนรแีกล้งบดิตวัเลก็น้อย ไม่ให้ชำยหนุ่มทั้งสองพยงุ

“ไม่ต้องหรอกค่ะ เมฆไม่ไป” พูดแค่นั้นเธอกท็รดุลงไปอกีรอบ 

งำนนี้เป็นผลที่รบีเข้ำมำอุ้มเธอออกไป เพรำะทนเหน็คนที่เป็นทั้ง

น้องสำวและนำยน้อยทรมำนไม่ได้แล้ว แม้จะโดนหลอกเขำกย็อม เพรำะ

ถ้ำเกดิเป็นจรงิขึ้นมำ คนที่แย่คอืคนในอ้อมแขนของเขำตอนนี้ 
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เมื่อเห็นผลท�ำดังนั้น ปีเองก็รีบไปที่รถเพื่อเปิดประตูให้ผลวำง 

นำยน้อยลงตรงเบำะหลงั ก่อนจะนั่งประจ�ำที่ ปีเป็นคนขบั 

เมื่อรถเคลื่อนตวัออกไปสกัพกั ปีกพ็ูดขึ้น “แกไม่คดิว่ำ คณุหนูจะ

โกหกเรำเหรอวะ” 

ผลมท่ีำทไีม่ไว้ใจ แต่กอ็ดห่วงไม่ได้ พวกเขำเป็นเหมอืนพี่ชำยของ

เธอ ทั้งรู้ใจและรู้นิสัยของเธอดี แต่คนหนึ่งเป็นไม้อ่อนที่รักน้องอย่ำง

ตำมใจ อกีคนเป็นไม้แขง็ที่ไม่เคยคดิจะตำมใจและรู้ทนัน้องเสมอ

“ถ้ำคณุหนูโกหก แสดงว่ำคณุหนูต้องแสดงเก่งมำกเลยนะ ถงึได้

ปวดตวังอขนำดนั้น” ผลพดูขึ้นอย่ำงเป็นห่วง แต่กไ็ม่ได้ไว้ใจอย่ำงที่เพื่อน

บอก

หญงิสำวที่รู้ว่ำตวัเองเป็นประเดน็กเ็ลอืกที่จะเงยีบ นอนตวังอ ไม่

ส่งเสยีงใดๆ เพรำะอกีไม่นำนแผนกำรที่เธอวำงไว้กจ็ะบรรล ุและกไ็ม่นำน

จรงิๆ เมื่อรถสดี�ำคนัใหญ่มำจอดสนทิที่หน้ำโรงพยำบำล หญงิสำวถกูพำ

ตัวขึ้นรถเข็นในสภำพตัวงอ ตอนนี้ลูกน้องของแม่แยกออกเป็นสองส่วน 

คนหนึ่งเอำรถไปจอด อีกคนก�ำลังด�ำเนินกำรเรื่องเอกสำร ซึ่งจังหวะนี้

แหละที่เธอรออยู่ หญงิสำวลกุขึ้นจำกรถเขน็ทนัททีี่ผลไปยื่นเอกสำร พำ

ตัวเองไปยังประตูทำงออกของโรงพยำบำล แต่ก็ไม่ได้เป็นไปตำมที่คิด

ง่ำยๆ เมื่อ...

“คณุหนู!” เสยีงผลดงัขึ้นตอนเธอจะพ้นประตูโรงพยำบำล ท�ำให้

หญงิสำวหนักลบัไปมอง

“พี่ผล เมฆขอโทษ แต่เมฆจ�ำเป็นต้องไปจรงิๆ” เมฆำนรวี่ำพร้อม

ยกมอืไหว้ ก่อนจะพุ่งไปหำรถแทก็ซี่ 

“ลงุๆ ขอแบบซิ่งเลยนะ เดี๋ยวสองคนนั้นตำมหนูทนั หนูไม่อยำก

โดนจบัตวัไปอกี” หญงิสำวโป้ปดค�ำโตอกีครั้ง ซึ่งลงุแทก็ซี่กใ็จดเีหลอืเกนิ 

พำเธอซิ่งออกจำกโรงพยำบำล และตรงดิ่งมำยงัที่ที่อยู่ในขณะนี้ 

ไม่ใช่เรื่องง่ำยที่เธอจะสลัดคนของแม่หลุด กระทั่งรถติดไฟแดง

แยกใกล้กบัโรงแรมนั่นแหละ เธอถงึลงจำกแทก็ซี่ แล้วรบีวิ่งมำยงัโรงแรม
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อย่ำงที่เขำเหน็

“เรือ่งมนักเ็ป็นแบบนีแ้หละค่ะ คณุพธิาน” หญิงสาวก้มหน้า

งดุอย่ำงส�ำนกึผดิ 

พธิำนลอบถอนหำยใจโล่งอกที่เหตกุำรณ์ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องร้ำยแรง

อย่ำงที่เขำคดิ ก่อนจะปรบัสหีน้ำให้เข้มขึ้นอย่ำงต้องกำรจะดคุนตรงหน้ำ

“แล้วที่เธอท�ำแบบนี้ เขำไม่วุน่วำยกนัใหญ่หรอื สองคนนั้นเขำอำจ

จะก�ำลงัเป็นห่วงเธอมำก หรอืที่ร้ำยกว่ำนั้นเขำอำจจะโดนแม่เธอลงโทษ

กไ็ด้” คนเป็นผูใ้หญ่กว่ำถำมเสยีงเข้ม ท�ำให้เดก็น้อยพยกัหน้ำรบัก่อนจะ

เอื้อนเอ่ยสิ่งที่คดิอยู่

“หนูรู้ค่ะ วนันี้หนูถงึต้องมำพบคณุให้ได้ไงคะ เพื่อบอกเงื่อนไขที่

หนจูะเสนอ จะได้ไม่ต้องหนพีวกเขำมำอกี” เมฆำนรพีดูด้วยท่ำทแีน่วแน่ 

แม้ในดวงตำจะสั่นไหวอย่ำงคนไม่มั่นใจ

“เงื่อนไขที่ว่ำเกี่ยวกับเรื่องกำรแต่งงำนหรือ” ชำยหนุ่มขมวดคิ้ว

ถำม 

เมื่อเหน็หญงิสำวพยกัหน้ำรบั เขำกถ็ำมต่อเสยีงเข้ม ก่อนจะตกใจ

เมื่อรู้ค�ำตอบ

“พ่อแม่เธอรู้เรื่องนี้มั้ย” 

“ไม่ค่ะ พ่อ แม่ พี่ฟ้ำ ไม่มใีครรู้เรื่องที่หนูท�ำ เรื่องนี้จะมแีค่คณุกบั

หนูเท่ำนั้นที่รู้” หญงิสำวตอบเสยีงเข้มบ้ำง 

“งั้นลองบอกข้อเสนอของเธอมำก่อน แล้วฉันจะรับไว้พิจำรณำ 

อกีทตีำมที่สญัญำไว้” ชำยหนุม่เอ่ยด้วยน�้ำเสยีงอ่อนโยนลง โดยที่ตวัเขำ

ไม่ทนัได้สงัเกตตวัเองด้วยซ�้ำ

“จรงิหรอืคะ ขอบคณุ คณุพธิำนมำกนะคะที่รบัฟังหน”ู หญงิสำว

ว่ำน�้ำเสยีงสดใสรำวกบัเดก็น้อยได้ขนมหรอืของเล่นที่ถูกใจ

“เงื่อนไขที่หนูจะเสนอคอื...”

โครก!
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เสียงท้องร้องที่น่ำอับอำยท�ำให้เมฆำนรีเบิกตำกว้ำง มองท้อง 

ตวัเองอย่ำงคำดโทษ ใบหน้ำเธอแดงระเรื่ออย่ำงเขนิอำย แต่กป็รบัสหีน้ำ

ท�ำเป็นไม่สนใจ แล้วเดนิหน้ำพูดถงึเรื่องเงื่อนไขต่อ ไม่ทนัสงัเกตรอยยิ้ม

ที่ระบำยบนใบหน้ำคนอำยมุำกกว่ำ

“เงื่อนไขคอื...”

โครก!

เสียงประท้วงรอบที่สองท�ำให้เจ้ำของท้องถึงกับถอนหำยใจเฮือก

ใหญ่อย่ำงขดัใจ ส่วนคนตวัใหญ่ต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงหนกัเพื่อกลั้น

หัวเรำะ เขำทั้งเอ็นดูระคนสงสำรคนตรงหน้ำที่เมื่อพยำยำมจะพูดเรื่อง

เป็นกำรเป็นงำน กด็นัแพ้ภยัตวัเอง

“คอืเรื่องเงื่อน...” เธอยงัไม่ทนัที่จะพูดจบ ชำยหนุ่มตรงหน้ำกข็ดั

ขึ้นเสยีก่อน

“ไปหำอะไรกนิกนัก่อนเถอะ ฉนัหวิแล้ว” ชำยหนุ่มเลอืกจะบอก

ว่ำตัวเองเป็นคนต้องกำรอำหำรมำกกว่ำจะท�ำให้คนตัวเล็กอับอำยไป

มำกกว่ำนี้

“ไม่ค่ะ หนอูยำกคยุกบัคณุให้จบตอนนี้ หนจูะได้ไม่ต้องกวนเวลำ

คณุมำกไปกว่ำนี้” หญงิสำวรูด้ว่ีำนกัธรุกจิอย่ำงเขำ เวลำเป็นเงนิเป็นทอง

มำกแค่ไหน แค่ยอมให้เธอเข้ำพบกเ็สยีเวลำเขำมำกแล้ว ยงัจะให้เธอไป

นั่งกนิข้ำวกบัเขำ เพรำะเสยีงท้องรอ้งน่ำอบัอำยของเธอน่ะหรอื ไมม่ทีำง

เสยีหรอก

“นี่มนัเวลำเลกิงำนแล้ว และฉนัไม่อยำกเป็นโรคกระเพำะ” ชำย

หนุ่มว่ำ ก่อนจะลุกขึ้นยืนหลังตรง แล้วเดินไปยังประตูห้องท�ำงำน เขำ

หนัมำเรยีกหญงิสำวที่ยงัคงท�ำหน้ำสงสยัอยู่

“เอ้ำ ลกุส ิท�ำแบบนี้ เธอท�ำฉนัเสยีเวลำมำกกว่ำอกี” ชำยหนุ่ม

พยกัหน้ำเรยีกซ�้ำ ท�ำให้เมฆำนรยีอมลกุไปหำเขำอย่ำงว่ำง่ำย


