
“น้าบกมา!”
เสยีงกระซบิกระซาบของพนกังานสาวๆ ดงัแว่วไปทั่วบรเิวณโถงด้าน

หน้าอนัหรูหราของโรงแรม The Nava Green Bangkok เมื่อหนุ่มใหญ่

หน้าตาคมเข้มก้าวเข้ามา รปูร่างสูงสมาร์ตในชดุเสื้อเชิ้ตสดี�าพบัแขนถงึศอก

กับกางเกงยีนสีเดียวกันขนาดพอดีตัว เสริมขายาวให้ดูเพรียวกระชับ 

จินตนาการได้ไม่ยากว่ากล้ามเนื้อซึ่งซุกซ่อนอยู่ด้านในคงจะแข็งแรงฟิต

เปรี๊ยะเหมอืนกบัท่อนแขนและหน้าอกซึ่งเผยให้เหน็ชดัเจนกว่า 

ผวิสแีทนของเขามเีสนห่์ชวนมอง รวมกบับุคลกิขรมึๆ นา่ค้นหา ยิ่ง

ท�าให้สาวแก่แม่ม่ายทั้งหลายในโรงแรมต่างพากันแอบปลื้มไม่น้อยไปกว่า

บรรดาเจ้านายหนุ่มทั้งสี่ของตระกูลจารุบวรกจิเลย

พนกังานสาวๆ ที่เคาน์เตอร์มองตามขวญัใจกนัตาเยิ้ม รบียกมอืไหว้

เมื่อเขาผนิหน้ามามอง แม้จะรู้ว่ารมิฝีปากภายใต้ไรหนวดเขยีวจางๆ จะกด

ยิ้มให้ตามมารยาท แต่กอ็ดหวั่นไหวไม่ได้ 

กระทั่งหนุม่ร่างสงูเดนิเข้าด้านในไปแล้ว สามสาวต่างวยัจงึค่อยถอน

๑
ไม่คาดคิด
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หายใจพรดืออกมาแทบจะพร้อมกนั

“โอ๊ย...ละลาย”

เสยีงครางของรุน่พี่ใหญ่สุดท�าให้พนกังานใหม่ที่เพิ่งเริ่มงานได้สองวนั

ต้องถามด้วยความสงสยั

“น้าบกเป็นน้าของใครเหรอคะพี่แป๋ว หล่อเข้มอะไรเบอร์นี้ ตอนเขา

ยิ้ม นกถงึกบัขาสั่นเลยค่ะ”

“ญาตคิุณวรรษมนน่ะ เป็นน้องชายบุญธรรม เลยมศีกัดิ์เป็นน้าของ

บรรดานายของพวกเราด้วย ทั้งที่อายกุไ็ม่ได้ห่างกนัมากเท่าไหร่ แต่พนกังาน

เรยีกว่า ‘น้าบก’ จนตดิปาก จรงิๆ เขาชื่อคุณบุรจี้ะ”

“หล่อแล้วยงัใจดอีกีนะคะ ให้พนกังานเรยีกว่าน้าได้ ดไูม่ถอืตวัเลย”

“เหมอืนจะไม่ถอืตวั แต่กเ็ข้าถงึยากจ้ะ” สาวอกีคนแทรกขึ้น “นอกจาก

คุณมนกับลูกๆ ทั้งสี่คนและคุณนางแล้ว น้าบกเหมือนจะสร้างก�าแพง 

กนัคนอื่นไวห้มด พดูน้อย ขรมึๆ พวกเราบางคนท�างานมาหลายปี ยงัไมม่ี

โอกาสได้พูดด้วยสกัค�า และปกตนิ้าบกจะอยู่ที่นครนายก ไม่ค่อยได้ลงมา

กรุงเทพฯ หรอก”

“อ้าว...แบบนี้กแ็ย่สคิะพี่ษา นกจะขอเป็นแฟนคลบัซะหน่อย พอฟัง

แบบนี้แล้วฝ่อเลย”

“น้าบกเป็นผู้ชายที่น่าค้นหาจะตาย แบบนี้ไงพวกเราถึงได้ปลื้ม  

พ่อม่ายเนื้อหอม อายุสามสบิห้ากรุบกรบิแบบนี้แหละคอืพ่อของลูก”

“ใจเยน็ค่ะพี่แป๋ว ถามน้าบกก่อนไหมว่าเขาจะเอาพี่หรอืเปล่า”

“เดี๋ยวเถอะยายษา” รุ่นพี่ซัดเผียะที่แขนคนแซวพร้อมส่งค้อนให้ 

ก่อนจะพากนัหวัเราะครกึครื้น ถอืเป็นการเมาท์มอยกนัพอหอมปากหอมคอ

ตามประสา ให้รู้สกึกระชุ่มกระชวยเวลาบุรมีาเยี่ยมเยยีนที่นี่

“น้าบกเคยแต่งงานแล้วเหรอคะพี่แป๋ว” พนกังานใหม่ยงัคาใจค�าพูด

เมื่อครู่

“ใช่จ้ะ แต่ภรรยาตายไปแล้ว พอน้าบกโสด สาวๆ อย่างพวกเรากเ็ลย
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มคีวามหวงัอกีครั้ง เอ...ว่าแต่ลมอะไรพดัน้าบกมาวนันี้นะ”

“นั่นสคิะพี่แป๋ว เรื่องคุณจณิหรอืเปล่า”

“พี่ว่าน่าจะเรื่องคุณจา”

“หรอืจะมาธุระให้คุณมน คุณจกัร และคุณนาง”

“สรุปว่ามาหาคุณจนิั่นแหละ คงคดิถงึ”

“โอ๊ย...เดี๋ยวค่ะพีๆ่ ” พนกังานใหม่มองรุน่พี่ทั้งสองคยุกนัด้วยหน้าตา

เหลอหลา แล้วต้องรบีท�าท่ายกมอืขอเวลานอก “พี่แป๋วกบัพี่ษาคุยอะไรกนั

คะเนี่ย แถมยงัมชีื่อคนเยอะแยะไปหมด นกตามไม่ทนัแล้ว”

“วุ้ย...เรื่องมันยาว เดี๋ยวค่อยไล่เรียงให้ฟังทีหลัง โน่นแน่ะ มีแขก

กรุ๊ปใหญ่เข้ามาพอด”ี

สามสาวรบีส�ารวมกริยิา ต้อนรบัคณะทวัร์ชาวต่างชาตจิ�านวนร่วมร้อย

ชีวิตกันมือเป็นระวิง แต่ก็คอยช�าเลืองไปยังฝั่งห้องท�างานของผู้บริหาร

โรงแรมเป็นระยะ เผื่อจะเหน็บุรเีดนิไปเดนิมาให้ชื่นใจบ้าง เพราะหลงัจาก

วนันี้แล้ว กไ็ม่มใีครคาดเดาได้เลยว่าเขาจะเข้ามาอกีทเีมื่อไร

บุรีเดินเข้ามาในออฟฟิศด้วยความคุ้นเคย พนักงานแต่ละส่วน 
พากันลุกขึ้นยกมือไหว้แล้วนั่งท�างานต่ออย่างกระตือรือร้น มีเพียงนุจรีซึ่ง

เป็นผู้จดัการโรงแรมเดนิตามเข้าไปในห้องท�างานส่วนตวัด้วยคนเดยีว

ชายหนุ่มร่างสูงวางมือบนโต๊ะท�างานสะอาดสะอ้าน กวาดตามองดู 

ข้าวของต่างๆ ซึ่งยงัเป็นระเบยีบเหมอืนเดมิแม้ว่าเขาจะเข้ามาใช้นานๆ ครั้ง

กต็าม บนโต๊ะมแีฟ้มเอกสารเปิดกางอยู่ นุจรบีอกทางโทรศพัท์ไว้ล่วงหน้า

แล้วว่าเป็นรายละเอยีดของโครงการสร้างห้องสมดุให้โรงเรยีนในถิ่นทุรกนัดาร

ทางภาคอสีานซึ่งอยูใ่นความรบัผดิชอบของเขา เพื่อเป็นการตอบแทนสงัคม

จากกลุ่มบรษิทัในเครอืจารุบวรกจิ 

เขายงัไม่ได้อ่านมนัในทนัท ีแต่หนัมาพยกัหน้าให้นุจรซีึ่งก�าลงัยนืรอ

รบัค�าสั่ง
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“บอกจวิ่าผมมาถงึแล้ว”

“ค่ะ น้าบกจะรบักาแฟก่อนไหมคะ น่าจะพอมเีวลา”

“ขอเหมอืนเดมิกแ็ล้วกนั”

“ได้ค่ะ นุจจะรบีจดัการให้”

หลังจากนุจรีออกไปแล้ว บุรีนั่งอ่านเอกสารเงียบๆ เพียงครู่เดียว

กาแฟกถ็ูกน�ามาเสริ์ฟ กลิ่นหอมของเอสเพรสโซ มคัคอิาโต ลอยเตะจมูก

อบอวลไปทั้งห้อง เขาละความสนใจจากงานทนัที

“คุณจิก�าลังลงมาจากห้องพักนะคะ ยังไงนุจขอตัวไปดูแลความ

เรยีบร้อยข้างนอกก่อน”

“ขอบใจ”

กลิ่นกาแฟช่วยให้สมองของบรุปีลอดโปร่งขึ้นมาก ปกตแิลว้เขาชอบ

ดื่มเอสเพรสโซสองชอตเพยีวๆ มากกว่า ส่วนเอสเพรสโซ มคัคอิาโต ซึ่งเป็น

สูตรเพิ่มนมนี้ มนัคอืความผดิพลาดจากการรบัออร์เดอร์ในคราวแรก คอื

สั่งไปอย่างหนึ่งแต่ได้อกีอย่างหนึ่ง เขาเลยวางมนัทิ้งไว้โดยไม่แยแส จากนั้น

กค็ยุงานกบัจณิณะต่อ ทว่าเมื่อลมืตวั มอืดนัคว้าแก้วขึ้นมาดื่มเสยีอย่างนั้น 

แล้วกต็้องประหลาดใจรสชาตจินต้องเรยีกหาทุกครั้งที่เข้ามาที่นี่

ทว่าในวนันี้ เพยีงยกกาแฟขึ้นจบิ หวัคิ้วเข้มกข็มวดเข้าหากนั

“เดี๋ยวคุณนุจ”

“คะ?”

“เปลี่ยนคนชงหรอืเปล่า”

ผู้จดัการโรงแรมหน้าเจื่อนทนัท ี

“เอ่อ...พอดคีนที่เคยชงให้น้าบก วนันี้เขาลางานค่ะ”

คนตวัใหญ่สบถสองสามค�า นุจรฟีังไม่ออกหรอกว่าอะไร แต่รบัรู้ว่า

เขาก�าลงัอารมณ์เสยีอย่างหนกั

“เดี๋ยวนุจให้เดก็...”

“ไม่ต้อง ไปท�างานเถอะ”
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นจุรที�าหน้าเหมอืนอยากตายเมื่อถูกไล่ จงัหวะนั้นเองจริะยุกเ็ดนิเข้า

มาในห้องพอด ีเหน็บรรยากาศตงึเครยีด และกาแฟบางส่วนกระฉอกหกอยู่

บนจานรองกพ็อจะเดาได้

“กาแฟไม่ถูกปากเหรอน้าบก” 

เขาตวดัสายตามองหลานชายคนรองโดยไม่ตอบ...รู้อยู่แล้วยงัจะถาม

“วนันี้คนชงประจ�าลาหยดุค่ะคณุจ”ิ นจุรเีป็นฝ่ายตอบด้วยเสยีงอ่อยๆ

จิระยุท�าเสียงรับรู้ในคอ แล้วพยักหน้าให้พนักงานสาวออกไปก่อน 

จากนั้นกเ็ดนิมาหย่อนตวันั่งที่ขอบโต๊ะ ใช้มอืปลดกระดมุเสื้อเชิ้ตตรงหน้าอก

ออกหนึ่งเมด็เผยให้เหน็แผงอกร�าไร ถ้าสาวๆ เหน็คงได้กรี๊ดกนัโรงแรมแตก 

แต่ส�าหรบับรุมีนัเป็นภาพชนิตาเสยีแล้ว เพราะเหน็กนัมาตั้งแต่อ้อนแต่ออก

จริะยุเป็นหนุ่มหน้าตาคมเข้ม ผวิขาวสะอาดลออตา รูปร่างสูงโปร่ง

เหมอืนนายแบบ แต่กม็กีล้ามเนื้อแน่นป๋ัง จบัตรงไหนเป็นเจอมดัแขง็ๆ ทว่า

เมื่อสวมเสื้อผ้าแล้วดูไม่เป็นยักษ์หนอกใหญ่ก้ามปูเทอะทะ สรุปก็คือหุ่น

พมิพ์นยิมของสาวๆ สมยันี้นั่นละ

คนเป็นน้าเหลือบมองแผงอกขาวๆ ของหลานนิดเดียว แต่ใช้เวลา

จ้องใบหน้านานกว่า เพราะรอยคล�้าใต้ขอบตาของจิระยุท�าให้เขานึกสงสาร

หลานชายที่ต้องท�างานหนกัแทนฝาแฝดผูน้้องมาร่วมเดอืนแล้ว ทั้งๆ ที่ไม่ใช่

หน้าที่ของตวัเองเลยสกันดิ

“เสรจ็ยงัน้าบก เดี๋ยวเราต้องแวะบ้านก่อนไปสนามบนิ”

“แวะท�าไม” เขาถามพร้อมเซ็นชื่อในเอกสารแกรกเดียวก่อนจะปิด

แฟ้มลง เป็นอนัเสรจ็ภารกจิที่โรงแรมในวนันี้

“แหนมโทร. มาบอกว่ามคีนมารอพบคุณแม่ ถ้าไม่ได้เจอจะไม่ยอม

กลบั เรายงัพอมเีวลา ผมเลยว่าจะแวะไปดูหน่อย”

“พี่มนรู้หรอืเปล่า”

“ผมยังไม่ได้บอกคุณแม่ เผื่อเป็นเรื่องเล็กน้อยจะได้ไม่ต้องกวนใจ

ท่าน แค่ดูแลคุณยาย ดูแลรสีอร์ตที่เชยีงใหม่ ไหนจะต้องรบรากบัไอ้จกัร
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และยายนาง คุณแม่กป็วดหวัมากพอแล้ว”

“กจ็รงิ เดี๋ยว...นั่นแก...”

เขามองตามแก้วกาแฟของตวัเอง เมื่อจู่ๆ จริะยุกย็กมนัขึ้นซด

“อร่อยด”ี

“แต่มนัไม่เหมอืนเดมิ” เขาตอบ หน้ามุ่ย

“น้าบกเรื่องมาก รู้ตวัปะ”

“เออ”

แม้จะท�าท่าหงดุหงดิใส่ แต่เอาเข้าจรงิกไ็ม่มอีะไร เพราะเขาสนทิสนม

กบัจริะยุมากที่สดุในบรรดาหลานทกุคน และยงัดแูลไร่ที่นครนายกด้วยกนั 

ส่วนคนบรหิารงานโรงแรมจรงิๆ คอืจณิณะ แฝดคนน้องของจริะยุ 

ทว่าจณิณะเดนิทางไปท�าธรุะที่อเมรกิา แฝดผูพ้ี่จงึต้องลงมาดแูลโรงแรมให้

ชั่วคราว ซ�้าร้ายตอนนี้น้องชายดนัไปมเีรื่องมรีาวในต่างแดน เขาและจริะยุ

จึงต้องเดินทางไปที่นั่นเพื่อช่วยเคลียร์ปัญหาให้ ซึ่งภารกิจนี้มีเพียงคนใน

ครอบครวัและนจุรเีท่านั้นที่รู ้เพราะถ้าข่าวแพร่สะพดัออกไปคงไม่เป็นผลดี

ต่อโรงแรมแน่

จริะยุท�างานในไร่เก่งและยงัมคีวามเป็นผูน้�าสงู แต่กเ็ลอืดร้อนอยูม่าก 

เหมือนกับนาวาผู้เป็นพ่อไม่มีผิด เสียดายที่นาวาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไป 

ตั้งแต่ลูกๆ ยังเด็กนัก จึงไม่มีโอกาสเห็นพวกเขาเติบโตเป็นหนุ่มและดูแล

กจิการต่างๆ ให้เจรญิก้าวหน้าได้อย่างน่าภาคภูมใิจ

“มาอยู่โรงแรมเดอืนเดยีว หน้าผ่องอย่างกบัผู้หญงิ”

คนเป็นหลานโดนตอกกลับบ้าง ซึ่งไม่เฉพาะแค่ใบหน้า แต่ทั้งคอ 

แขน และหน้าอกของจริะยุที่เคยถูกแดดในไร่เผาจนแดง บดันี้ดูขาวเนยีน

ขึ้นผดิตา

“แรงว่ะน้าบก เดี๋ยวกลับไปอยู่ที่ไร่ก็หล่อเข้มเหมือนเดิมเองแหละ 

พ่อกบัแม่จะผวิดไีปไหน” 

เหน็หลานท�าหน้าเซง็แล้วกน็กึสะใจนดิๆ พี่น้องตระกลูนี้ได้ยนีมาจาก
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บุพการเีตม็ๆ ตวัขาวจั๊วะตั้งแต่เดก็ เวลาไปเที่ยวทะเลหรอืตากแดดนานๆ 

อย่างมากผวิกแ็ค่แดง ใช้เวลาเพยีงไม่กี่วนักก็ลบัมาขาวดงัเดมิ

ครั้งหนึ่งจิระยุเคยเปรยว่าเกลียดผิวตัวเอง อยากได้สีแทนแบบเขา

มากกวา่ มนัดเูท่ส�าหรบัผูช้ายด้วยกนั ดงันั้นเมื่อถกูแซวเรื่องความขาวผ่อง

เป็นยองใยท�านองนี้ หลานชายจงึออกอาการทุกครั้ง 

เอาคนืมนัเรื่องไหนไม่ได้กว็กมาเรื่องนี้แหละ เดี๋ยวกช็นะมนัเอง

“ห.ึ..อย่าคดิว่าจะได้กลบัง่ายๆ เรื่องจณิยงัไม่เคลยีร์” เขาพูดดบัฝัน

หลานชาย

“ไอ้จิณนะไอ้จิณ เจอตัวเมื่อไหร่จะตั๊นหน้าให้” จิระยุท�าท่าขบเขี้ยว

เคี้ยวฟัน

“แน่ใจ? จะตั๊นหน้าหรอืจะชวนกนัไปซ่า?”

“เกลยีดน้าบกว่ะ รู้ทนัตลอด”

คนฟังหัวเราะเบาๆ เขารู้ทันหลานคนนี้ ก็เหมือนกับที่มันรู้ทันเขา 

ทุกเรื่องนั่นละ

แต่แล้วบทสนทนาก็ต้องชะงัก เพราะเสียงเพลงจากสมาร์ตโฟนดัง

ขดัจงัหวะก่อน

“จาโทร. มา” บุรบีอก แต่จริะยุรบีโบกไม้โบกมอื

“คุยกนัไปเลย”

“เออ” เขาตอบก่อนจะกดรบัสายหลานชายคนโต “ว่าไงจา”

“น้าบกเจอไอ้จหิรอืยงัครบั”

“เจอแล้ว จกิอ็ยู่ตรงนี้ด้วย จะคุยไหม”

“เปิดล�าโพงเลยดกีว่า”

“ว่าไงพี่จา ถึงส่วนไหนของประเทศแล้ว” จิระยุถามเมื่อรู้ว่าพี่ชาย

ต้องการพูดด้วย

“ยงัอยูภ่เูกต็ พอดมีปัีญหาที่ฟาร์มนดิหน่อย เดี๋ยวพรุง่นี้พี่จะรบีขึ้นไป”

“ฟาร์มหอยมกุปัญหาเยอะ เลกิท�าแล้วมาดแูลโรงแรมแทนเถอะ ผม
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จะได้กลบัไร่ซะท”ี

“มะเหงก ทกุอย่างก�าลงัไปได้สวย ตดิขดัแค่เรื่องไม่เป็นเรื่องเท่านั้น”

“ตดิสาวมากกว่าละมั้ง” คนเป็นน้องแซวอย่างรู้ทนั

“ปากหมา”

“กย็งัดกีว่าคนปากจดั แถมยงัปากไม่ตรงกบัใจ”

“ไร้สาระ คุยเรื่องแกก่อน นี่เตรยีมตวัเรยีบร้อยหรอืยงั”

“แน่ะ เปลี่ยนเรื่อง”

“ซเีรยีสโว้ยไอ้นี่”

“เออๆ คนแค่แซวเล่นน่า ผมเตรยีมตวัเรยีบร้อยแล้วครบัหวัหน้าใหญ่” 

จิระยุแสร้งท�าเสียงขึงขัง ก่อนจะหัวเราะเมื่อได้ยินเสียงถอนหายใจจาก 

ปลายสาย

“แล้วเครื่องออกกี่โมง” จามรว่าต่อ

“ห้าโมง แต่เดี๋ยวคงต้องแวะบ้านก่อน มคีนมารอพบคุณแม่”

“ใครวะ”

“ไม่รู้”

“อ้าว”

“แหนมมนัไม่ได้บอก เอาเถอะ เดี๋ยวไปกร็ู้เอง”

“พี่เพิ่งคุยกบัคุณแม่เมื่อกี้ ไม่รู้ว่ามคีนมาหา จะได้บอกท่าน”

“เดี๋ยวผมจดัการเอง ขอไปดูก่อนว่าเป็นใคร มาหาท�าไม จะได้สรุป

ให้คุณแม่ฟังทเีดยีว”

“เอางั้นกไ็ด้ เออ...น้าบก คุณแม่ฝากบอกว่ามะรนืนี้ยายนางจะต้อง

เข้ากรุงเทพฯ นะครบั งานสั้นๆ แค่สองวนั ตรงกบัวนัหยุดพอด”ี

“จกัรมาด้วยหรอืเปล่า” เขาถามด้วยความเคยชนิ

หลานสาวของเขายงัเรยีนมหาวทิยาลยัอยูท่ี่เชยีงใหม่ เพิ่งจะขึ้นปีสาม

หมาดๆ เมื่อหน้าร้อนที่ผ่านมา มแีมวมองมาเจอตวัตอนถ่ายท�าซรีสีว์ยัรุน่ที่

สถาบัน เห็นความน่ารักสดใสของณาราที่โดดเด่นระดับดาวคณะก็รีบจีบ 
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เข้าสังกัดทันที แถมยังเข้าทางพี่สาวและแม่บุญธรรมของเขาจนผ่านฉลุย 

ขนาดดั้นด้นมาขออนุญาตเขาถงึนครนายกด้วยตวัเองอกีทาง

อันที่จริงแล้วเขายังไม่อยากให้หลานสาวว่อกแว่กเรื่องอื่นนอกจาก

ตั้งใจเรยีนให้จบก่อน แต่ณาราเป็นเดก็ด ีท�าให้ครอบครวัจารุบวรกจิภูมใิจ

เสมอ ดังนั้นเมื่อหลานอยากหาประสบการณ์ชีวิตในแบบที่น้อยคนจะได้

สมัผสั แถมวรรษมนยงัมอบหมายให้จลุจกัรเป็นผูด้แูลหลานสาวให้เขาอย่าง

ใกล้ชดิ น้าคนนี้จงึค่อยเบาใจ 

แต่มคีรั้งหนึ่งจลุจกัรตดิงานที่รสีอร์ตจรงิๆ เนื่องจากวรรษมนล้มป่วย 

เขาจงึกงัวลใจมาก กลวัว่าคนที่ต้นสงักดัส่งมาจะดแูลณาราไม่ด ีแต่ทกุอย่าง

กร็าบรื่น กระนั้นถ้าให้เลอืก เขากไ็ว้ใจจุลจกัรมากกว่าใคร ถงึแม้ว่าทั้งสอง

คนจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากันก็เถอะ อย่างไรเสียก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัว

เดยีวกนั

“มาครบั มนัขดัค�าสั่งคุณแม่ได้ที่ไหน”

“โอเค งั้นเดี๋ยวน้าค่อยโทร. คุยรายละเอยีดกบัยายนางทหีลงั จามี

อะไรอกีไหม ได้เวลาที่น้ากบัจจิะต้องไปแล้ว”

“ไม่มคีรบั เดนิทางปลอดภยันะน้าบก ไอ้จดิ้วย” จามรบอกเผื่ออกี

คนที่ฟังอยู่

“ฝากดูแลโรงแรมด้วยนะพี่จา”

“วางใจน่า ส่วนแกก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันนะจิ อย่าท�าอะไร

ใจร้อนวู่วาม สงสารคุณแม่กบัคุณยายบ้าง ท่านเป็นห่วง”

“ห.ึ..พูดไม่ดูตวัเองเลยนะพี่ชาย ผมมนี้าบกไปด้วยจะกลวัอะไรล่ะ”

“เออ...งั้นกจ็บ ขอให้แกโชคด ีกลบัมาครบสามสบิสองกแ็ล้วกนั”

หลงัจากวางสายแล้ว จริะยุกเ็อื้อมมอืมาตบต้นแขนผู้เป็นน้าป้าบๆ

“ชื่อคนหรอืยนัต์กนัผคีรบัน้าบก จบได้ทุกประเดน็”

“เบาโว้ย มอืหนกัฉบิ”

นอกจากมอืหนกัแล้ว เท้าของมนักห็นกัไม่แพ้กนั เรื่องนี้เขารูด้ ียิ่งถ้า 
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ได้จามรมาเป็นลกูคู่ด้วยแล้วละก ็ไปที่ไหนมแีต่พงัยบัที่นั่น พี่สาวบญุธรรม

ของเขาจงึต้องส่งจามรลงไปอยู่ภาคใต้ไกลๆ จะได้เจอกนัล�าบากหน่อย

“ไปยงั” จริะยุถามพร้อมส่งสายตาวบิวบัมาให้ จะเรยีกว่ากวนบาทา

กไ็ม่ผดิ

“รออะไรล่ะ”

“นกึว่ายงัหวิกาแฟ”

เขาแยกเขี้ยวใส่มนัทนัท ี“อยากปากแตกก่อนขึ้นเครื่องไหม”

“ดุว่ะ ไม่ได้กลวันะ แต่ง่วงนอน ไปดกีว่า” 

ว่าแล้วหลานรกักเ็ดนิออกจากห้องไปทนัที

เมื่อเขาตามมาที่รถกเ็หน็ว่าจริะยุหลบัคอพบัไปแล้ว จากที่จะตามมา

เอาเรื่องต่อกน็กึสงสารแทน

“ไปบ้าน” เขาสั่งคนขบัรถ จากนั้นกน็ั่งคดิถงึเรื่องราวบางเรื่องที่ก�าลงั

กวนใจเขาอยู่ในขณะนี้ไปตลอดทางจนถงึจุดหมาย

เมื่อรถตู้เลี้ยวเข้ามาจอด ณ บริเวณหน้ามุขของบ้านจารุบวรกิจ 
บุรีก็เห็นสาวใช้ทอมบอยยืนชะเง้อคอรออยู่ก่อนแล้ว เขาและจิระยุก้าวลง

จากรถ พอดกีบัแหนมวิ่งซอยเท้าลงบนัไดเข้ามารายงานด้วยท่าทางกระอกั- 

กระอ่วน

“มากนัแล้วเหรอฮะ มคีนมารอพบคณุมน ไม่พดูไม่จา เอาแต่ร้องไห้

อย่างเดยีว แหนมกบัป้าสร้อยไม่รู้จะท�ายงัไงแล้ว”

จิระยุหันมาสบตาเขาด้วยหน้าตาเคร่งเครียดเหมือนกัน เพราะอีก 

ไม่กี่ชั่วโมงกจ็ะต้องเดนิทาง

“ใคร” เขาถามสั้นๆ

“เป็นผูห้ญงิฮะ อายุน่าจะไม่เกนิยี่สบิ ไม่ยอมบอกชื่อ ขอเจอคณุมน

อย่างเดยีวเลย บอกว่ามขีองส�าคญัจะต้องมอบให้กบัมอื พอรู้ว่าคุณมนอยู่

เชยีงใหม่กเ็อาแต่นั่งซมึ น้าบกกบัคุณจชิ่วยเข้าไปดูหน่อยเถอะฮะ”
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เขาเดนิเข้าบ้านโดยมหีลานชายตามมาตดิๆ เมื่อถงึห้องรบัแขกกพ็บ

หญงิสาวคนหนึ่งนั่งรออยู่ที่โซฟา ใบหน้าซึ่งมเีครื่องหน้ากระจุ๋มกระจิ๋มของ

เธอดขูาวซดี ผมยาวสลวยถกูรวบไว้ที่ต้นคอผกูทบัด้วยโบสดี�าซึ่งเป็นสเีดยีว

กับเสื้อลูกไม้และกระโปรงที่สวมใส่ เนื้อตัวไม่มีเครื่องประดับประดาหรือ

ของมค่ีาเลยสกัชิ้น นอกจากกระเป๋าผกัตบชวาสานซึ่งวางอยูบ่นตกั ร่างเลก็

โน้มตวัจนไหล่งองุม้ มนักระเพื่อมไหวด้วยแรงสะอื้นน้อยๆ จากการร้องไห้

ภาพที่เหน็ท�าให้เขาและจริะยุต้องยนืนิ่ง มองเธอผู้นั้นโดยปราศจาก

ค�าพูดอยู่ครู่หนึ่ง

“ผมเข้าไปก่อน”

เขาพยกัหน้าให้หลานชายแล้วเดนิตามเข้าไปเงยีบๆ

เสยีงรองเท้ากระทบพื้นหนิอ่อนดงัสลบักนัแสดงจ�านวนคนเข้ามา
ในห้องมากกว่าหนึ่ง เรียกให้คนที่ก�าลังจมอยู่กับความเศร้าหมองต้องเงย

หน้าขึ้นโดยอตัโนมตั ิฉบัพลนันั้นเองดวงตากลมโตซึ่งยงัมนี�้าขงัคลอหน่วย

กเ็บกิกว้างเมื่อเหน็ว่าเป็นใคร

หญิงสาวเหลียวมองเลิ่กลั่กไปรอบห้องเพื่อค้นหาอะไรบางอย่าง

กระทั่งพบมันเข้า ริมฝีปากอวบอิ่มถึงกับเม้มแน่น ร่างกายเกร็งทื่อขึ้นมา

ทนัที

อาการเหล่านั้นอยู่ในสายตาของบุรีตลอด แต่ก็เดินไปนั่งข้างจิระยุ

โดยไม่แสดงท่าทใีดๆ นอกจากวางตวันิ่งขรมึอย่างที่ควรจะเป็น

ใครๆ ต่างก็รู้กันว่าคนตระกูลจารุบวรกิจทุกคน ถ้าไม่ยิ้มแล้วด ู

น่ากลัวเหมือนมาเฟียเพยีงใด โดยเฉพาะสายตาที่ท�าให้ฝ่ายตรงข้ามอดึอดั

ร้อนๆ หนาวๆ ได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะจริะยุ ดงันั้นเขาจงึนั่งเฉย รอให้

หลานชายเป็นผู้จดัการทุกอย่าง

“เธอเป็นใคร มธีุระอะไรกบัคุณแม่” 

แม้น�้าเสียงนั้นจะเรียบนิ่งตามปกติ แต่ก็ท�าให้คนที่ตัวเล็กอยู่แล้วดู
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ตวัลบีลงกว่าเดมิอกีหลายเท่า

“หนูชื่อ สุพรรณกิาร์ วบิูลย์ธรรม ค่ะ คุณจะเรยีกว่าแตงกวากไ็ด้” 

เธอผู้นั้นตอบอย่างหวาดๆ

“ฉนั...จริะยุ เป็นลูกชายคนรองของบ้าน ส่วนนี่คุณบุร ี เป็นน้าของ

ฉัน ตอนนี้คุณแม่อยู่ที่เชียงใหม่ เธอน่าจะรู้แล้ว ถ้ามีธุระกับท่าน ฉันจะ 

รบัเรื่องไว้ให้ก่อน”

ระหว่างฟังบทสนทนาของทั้งสอง บุรนีั่งกอดอกมองส�ารวจหญงิสาว

รูปร่างบอบบางเหมือนแจกันแก้วที่สามารถแตกหักได้ง่ายๆ เพียงบีบด้วย

มอืเปล่า ตอนนี้เธอเงยีบไปอกีครั้ง เขารู้ว่าเธอผ่านการร้องไห้มาอย่างหนกั 

เพราะมันทิ้งร่องรอยเอาไว้เด่นชัด ทั้งดวงตา จมูก แม้แต่ริมฝีปากอิ่ม 

รูปกระจับนั้นก็แดงช�้าไปหมด และเมื่อดูจากชุดสีด�าที่เธอสวมใส่ก็ท�าให้ 

คาดเดาอะไรๆ ได้ไม่ยาก

ในวนิาทนีั้นเอง จู่ๆ  แม่คณุกเ็หลอืบตาขึ้นมองเขาตรงๆ จะด้วยความ

ตั้งใจหรอืไม่กส็ดุคาดเดา แล้วใบหน้าซดีเซยีวกย็ิ่งจดืเจื่อนกว่าเดมิ ก่อนจะ

รบีหลุบตาลงมองมอืบนตกัแล้วบบีกระเป๋าสานไว้แน่น

“ฉนักบัน้าจะต้องเดนิทางไปสนามบนิ ถ้าเธอยงัไม่รบีพดูธรุะมากค็วร

กลบัไปซะ”

ได้ยนิอย่างนั้นสุพรรณกิาร์ถงึกบัหน้าตาตื่น

“กวาต้องการพบคุณมนค่ะ คุณพ่อ...” เสยีงหวานเริ่มเครอืเลก็น้อย 

“คุณพ่อสั่งเสียไว้ก่อนตายว่าให้กวาน�าจดหมายมามอบให้คุณมนที่บ้าน 

หลงันี้ค่ะ ก�าชบัว่าต้องส่งให้ถงึมอื”

“เอามาให้ฉนั”

“แต่ว่า...”

“หรือเธอจะไปพบคุณแม่ที่เชียงใหม่เองก็ตามใจ น้าบก...เราไปกัน

เถอะ” ว่าแล้วชายหนุ่มร่างสูงกท็�าท่าจะลุก

“เดี๋ยวค่ะ” หญงิสาวร้องห้าม พร้อมหยบิซองจดหมายสขีาวออกจาก
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กระเป๋าสาน ทว่ายังไม่ยอมมอบให้ในทันที “คุณมนจะไม่ลงมากรุงเทพฯ 

เลยเหรอคะ”

“ไม่”

ท่าทางคอตกนั้นดูน่าสงสาร แต่มันไม่ท�าให้จิระยุใจอ่อนได้หรอก...

บุรรีู้ดี

“ส่งมา”

“งั้น...เอ่อ...กวาขอฝากด้วยนะคะ เพราะคงไม่มีโอกาสได้ขึ้นไป

เชยีงใหม่ ถงึจะไม่ได้มอบให้คุณมนด้วยตวัเอง แต่กวาไว้ใจคุณได้ใช่ไหม

คะ มันเป็นค�าสั่งเสียครั้งสุดท้ายของคุณพ่อ กวาไม่อยากให้ท่านเป็นห่วง

อะไรอกี”

“เอาเถอะน่า รับรองว่าจดหมายนี่จะถึงมือคุณแม่ของฉันแน่นอน  

ว่าแต่เธอได้อ่านมนัหรอืเปล่า” 

จริะยมุองซองจดหมายซึ่งถูกปิดผนกึไว้แนน่หนา ก่อนจะช�าเลอืงมา

ที่น้าชายนดิหนึ่ง

“ไม่ได้อ่านค่ะ คุณพ่อแค่ให้น�ามาส่ง คงเป็นเรื่องส�าคญั หมดหน้าที่

ของกวาแล้ว ขอตัวกลับเลยนะคะ” พูดจบก็ยกมือไหว้ด้วยท่าทางหงอยๆ 

แล้วต้องชะงกัเมื่อได้ยนิเสยีงฉกีกระดาษดงัแควก 

จริะยุจงใจเปิดซองจดหมายอ่านต่อหน้าต่อตาเธอตรงนั้นเลย

“คุณ!” หญงิสาวตกใจ แต่กท็�าอะไรไม่ได้นอกจากนั่งมองตาค้าง

จริะยุอ่านข้อความทั้งหมดด้วยความรวดเรว็ หวัคิ้วเข้มขมวดเข้าหา

กนัจนย่นเมื่ออ่านจบ แล้วยื่นให้บรุอ่ีานต่อ...เท่านั้นเองความรูส้กึอย่างหนึ่ง

กถ็าโถมเข้าใส่คนเป็นน้าอย่างไม่ทนัได้ตั้งตวั จะว่าเหมอืนถูกฟ้าผ่าลงกลาง

ศรีษะหรอืถูกค้อนปอนด์ทุบหวัยงัน้อยไป

“น้าบกคงไม่ได้ไปอเมริกาแล้วละ” จิระยุบอกเสียงขุ่น พร้อมตวัด

สายตามองตวัต้นเหตุด้วยความหงุดหงดิ



ถ้ามนัคอืความฝัน เธอขอตื่นได้ไหม...
หญงิสาวร่างเลก็บนเตยีงสะดุง้ตื่นพร้อมคราบน�้าตา และพบกบัความ

จรงิว่าพ่อไม่อยู่แล้ว พ่อตายไปแล้ว 

สุพรรณกิาร์นอนกอดรูปพ่อทั้งคนื พยายามท�าจติใจให้เข้มแขง็ แต่

พอนกึถงึท่านทไีร น�้าตามนักไ็หลออกมาเอง

โรคมะเร็งปอดพรากชีวิตของพ่อไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ ท่าน 

สบูบหุรี่จดัตั้งแต่เธอจ�าความได้ ทกุครั้งที่ทะเลาะกบัแม่ พ่อสบูหนกัขึ้นเป็น

สองเท่า แต่กพ็ยายามไม่ให้ลูกเหน็ กระทั่งเธอเข้ามหาวทิยาลยัพ่อถงึรบัปาก

ว่าจะเลกิ แต่มนักส็ายเกนิไป มะเรง็เกดิขึ้นแล้ว รวมทั้งอาการถงุลมโป่งพอง

และอื่นๆ สารพดั

พ่อไม่ได้จากไปแบบปุบปับ เธอมีช่วงเวลาดีๆ กับท่านจนถึงวาระ

สดุท้าย พ่อเข้มแขง็มากแม้จะต้องรบัการบ�าบดัแสนทรมาน ท่านสอนให้เธอ

เข้มแขง็เหมอืนท่าน ในวนัที่จะต้องเผชญิกบัโลกใบนี้เพยีงล�าพงัโดยไม่มท่ีาน

อยู่ด้วย 

๒
เรื่องจริงหรือฝันไป
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พ่อบรจิาคร่างกายให้แก่สภากาชาดไทย เธอจงึไม่มโีอกาสจดังานศพ 

แต่ก็นึกภาคภูมิใจที่ท่านท�าอย่างนั้น เพราะมันจะเป็นประโยชน์ต่อคน

มากมายในภายภาคหน้า

ก่อนพ่อตาย เธอบอกท่านว่าไม่ต้องเป็นห่วงลูกสาวคนนี้ อกีไม่นาน

เธอกจ็ะเรยีนจบมหาวทิยาลยัแล้ว ตอนนี้มงีานพเิศษดีๆ  ท�าควบคู่ไปด้วย 

แถมพ่อยังทิ้งเงินก้อนหนึ่งไว้ให้เรียนต่อ ถึงอย่างนั้นท่านก็เป็นห่วงเธอที่ 

ไม่มคีนคอยดูแลเพราะไร้ญาต ิแต่กม็เีพื่อนรุ่นพี่ที่ชื่อเชษฐ์พอจะช่วยเหลอื

ได้ เพียงแค่เธอโทร. ไปตามเบอร์ที่จดไว้ในสมุดโน้ต และน�าจดหมาย 

ฉบบัหนึ่งไปมอบให้ผู้หญงิที่ชื่อมน

มือเล็กเอื้อมหยิบสมุดปกเขียวบนหัวเตียงมาเปิดดู มีซองจดหมาย 

สีขาวคั่นกลางอยู่ในหน้าซึ่งมีรายละเอียดที่อยู่ของผู้หญิงคนนั้น หลังจาก

ลองใส่ข้อมูลค้นหาทางอินเทอร์เนต็กพ็บว่าบ้านตั้งอยู่ในย่านทองหล่อ เธอ

จงึต้องเดนิทางไปที่นั่นโดยไม่รู้ตวัเลยว่าจะเกดิเรื่องราวไม่คาดฝันขึ้น และ

มนัจะท�าให้ชวีติของเธอเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล...

คนซึ่งก�าลังคิดถึงพ่อจับใจเงยหน้าขึ้นทั้งน�้าตา เมื่อได้ยินเสียง
ฝีเท้าของคนมากกว่าหนึ่งเดนิเข้ามาในห้องรบัแขกของบ้านหลงัใหญ่

สพุรรณกิาร์ใจหายวาบ ดวงตาเบกิโพลงด้วยความคาดไม่ถงึ ผูห้ญงิ

ที่ชื่อมนคอืคุณวรรษมนอย่างนั้นหรอื มนัเป็นไปได้อย่างไร

แต่แล้วรูปถ่ายกรอบใหญ่บนหลงัตู้โชว์กย็นืยนัว่านี่คอืความจรงิ ใน

รปูมคีณุวรรษมนและลกูชายทั้งสี่คนรวมทั้งน้องชายบุญธรรมและหลานสาว

ถ่ายร่วมกันที่สนามหญ้า เธอเข้ามานั่งอยู่ในห้องนี้ตั้งนานสองนาน แต่ดัน

มองไม่เหน็มนั!

ลมหายใจสะดุดกกึพร้อมหวัใจเต้นแรง โดยเฉพาะเมื่อถูกตาคู่หนึ่ง

จบัจ้องเหมอืนเป้านิ่ง เหตกุารณ์ทกุอย่างดพูร่าเลอืนพอๆ กบัสตสิมัปชญัญะ

ของเธอ แทบจ�าไม่ได้ว่าคยุอะไรกบัผูช้ายตรงหน้าไปบ้าง กระทั่งเหน็เขาฉกี
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ซองจดหมายอ่านต่อหน้าต่อตา นั่นเองสตถิงึได้กลบัคนืมาพร้อมกบัความโกรธ

และตกใจสุดขดี

พ่ออุตส่าห์สั่งย�้านกัหนาว่าให้ส่งจดหมายฉบบันี้ให้ถงึมอืคุณมน แต่

ด้วยความประหม่าท�าให้เธอตดัสนิใจผดิ ยอมมอบมนัไว้กบัคนที่น่าจะไว้ใจ

ได้ แต่ดูเขาท�ากบัเธอส!ิ

“น้าบกคงไม่ได้ไปอเมรกิาแล้วละ”

“ไปคุยกันข้างนอก” คนหน้าดุบอกหลานชาย ก่อนจะหันมาสั่งเธอ 

“นั่งรอก่อน”

สุพรรณกิาร์รู้สกึสบัสนไปหมด เกดิอะไรขึ้นกนัแน่ ท�าไมทั้งสองคน

ถึงมีท่าทางตึงเครียดหลังจากอ่านจดหมายจบ พ่อของเธอเขียนอะไรไว้ 

อย่างนั้นหรอื 

สกัพกับุรกีเ็ดนิกลบัเข้ามาในห้องเพยีงล�าพงั ไร้วี่แววของหลานชาย 

เขายงัมสีหีน้าบอกบุญไม่รบัอยู่เช่นเดมิ

“ตามฉนัมา”

“ไปไหนคะ” เธอถามงงๆ

“บ้านเธอ”

“บ้านกวา?”

“ใช่ ไปเกบ็เสื้อผ้า ฉนัจะพาเธอขึ้นเชยีงใหม่วนันี้เลย”

ชวีติของสุพรรณกิาร์พลกิผนัภายในชั่วเวลาไม่กี่ชั่วโมง หลงัออก
จากบ้านจารุบวรกิจแล้ว บุรีก็สั่งให้เธอบอกทางพาไปยังบ้านพักเพื่อเก็บ

เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตวั

แม้ทกุอย่างจะเกดิขึ้นปบุปับ แต่เธอกร็ูส้กึดใีจที่จะได้พบคณุวรรษมน

เพื่อท�าตามค�าสั่งเสยีของพ่อให้ส�าเรจ็ ทว่าตอนนี้จดหมายหายไปแล้ว ไม่รู้

ว่าอยู่กับใคร เธอไม่กล้าถามเสียด้วยสิ รู้แค่จิระยุเดินทางไปสนามบิน

สุวรรณภูมิแล้วด้วยรถตู้ของโรงแรม ส่วนเธอและบุรีก�าลังจะไปสนามบิน
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ดอนเมอืง

ชายร่างสูงหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตรเดินตามเข้ามาในบ้าน เมื่อถึง

ห้องรบัแขกเลก็ๆ เขากท็ิ้งตวัลงนั่งกอดอกบนเก้าอี้โดยไม่พูดจาอะไร

“จะรบัน�้า...”

“ไม่ต้อง” เจ้าของเสยีงเข้มตอบสวนกลบัมา “รบีไปจดัเสื้อผ้าซะ เอา

มาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะท�าได้ เครื่องจะออกในอกีสองชั่วโมง รบีหน่อย”

แม้จะไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อน เธอก็พอจะรู้ว่าต้องเผื่อเวลาก่อน

บนิพอสมควร อย่างน้อยกห็นึ่งชั่วโมงส�าหรบัการเดนิทางภายในประเทศ

“จดัส�าหรบัค้างแค่คนืเดยีวไม่พอเหรอคะ” หญงิสาวถามอย่างกล้าๆ 

กลวัๆ

“สั่งอะไรกท็�าตามนั้น ไปส”ิ

“ค่ะๆ” รบัค�าแล้วกร็บีขึ้นห้องไปจดักระเป๋าด้วยความรวดเรว็ แม้เขา

จะบอกให้เตรียมเสื้อผ้าไปให้เยอะที่สุด แต่เธอคิดว่าไม่จ�าเป็น จึงจัดแค่ 

พอประมาณ ไม่ลมืน�าซองหนงัซึ่งเกบ็รูปถ่ายและสมุดโน้ตของพ่อไปด้วย

สบินาทหีลงัจากนั้นกห็ิ้วกระเป๋าเดนิทางแบบล้อลากลงบนัไดมา พอ

คนตวัใหญ่เหน็ขนาดของกระเป๋ากข็มวดคิ้ว

“ท�าไมมแีค่นี้”

สุพรรณกิาร์กลนืน�้าลายลงคอเมื่อเหน็สายตาดุๆ นั้น

“กวามีเสื้อผ้าไม่เยอะค่ะ” ตอบแล้วก็ได้แต่ยืนตัวเกร็ง นึกว่าเขาจะ

ต่อว่าอะไรเสยีอกี แต่กเ็ปล่า

“ช่างเถอะ งั้นกไ็ปกนั ช่วงนี้รถตดิ เดี๋ยวจะตกเครื่อง”

ชายหนุ่มร่างสูงเดินมาคว้ากระเป๋าแล้วลากออกไปยังรถ ก่อนจะ 

ส่งต่อให้คนขบัน�าไปเกบ็ไว้ที่กระโปรงด้านหลงั

เขาเปิดประตูเข้าไปนั่งฝั่งซ้าย เธอเลยต้องนั่งด้านหลงัคนขบัเหมอืน

เมื่อตอนขามา ตลอดการเดินทางเธอแอบมองเขาอยู่หลายครั้งโดยที่เขา 

ไม่รู้ตวั เพราะเอาแต่มองทวิทศัน์ภายนอกหน้าต่างเหมอืนก�าลงัขบคดิอะไร
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อยู่ เขาไม่พูดจากบัใครสกัค�าจนกระทั่งถงึสนามบนิ

“ขอบใจนะธง ขบัรถกลบัดีๆ ” 

“เดนิทางปลอดภยันะครบัน้าบก” หนุ่มอ่อนวยักว่าบอกผู้เป็นนาย

“ฝากดูแลบ้านด้วย”

“ไม่ต้องห่วงครบั ผมจะดูแลอย่างด”ี

บุรีพยักหน้าพอใจ ก่อนจะตวัดสายตามายังผู้หญิงตัวเล็กซึ่งยืน

สงบเสงี่ยมอยู่ใกล้ๆ

“ลากกระเป๋าตามมา”

“ค่ะ”

คราวนี้เขาไม่ช่วยเธอเพราะมีสัมภาระใบใหญ่กว่าต้องรับผิดชอบ ดู

จากขนาดกระเป๋ากร็ูว่้าเตรยีมตวัไปอยูอ่เมรกิานานทเีดยีว แต่สดุท้ายกต้็อง

อดไป ท�าให้สุพรรณกิาร์รู้สกึผดิไม่น้อย

หลงัจากเชก็อนิที่เคาน์เตอร์และโหลดกระเป๋าเสรจ็ กต็้องรบีเดนิเข้า

สู่ด้านในเพราะได้เวลาบอร์ดดิงพอดี และเนื่องจากจองตั๋วกะทันหันจึงมี 

ตวัเลอืกไม่มากนกั ท�าให้ได้ที่นั่งชั้นประหยดัรมิทางเดนิฝั่งเดยีวกนั แต่อยู่

ห่างกนัถงึห้าแถว

บรุถีงึที่นั่งก่อน สุพรรณกิาร์ต้องเดนิลกึเข้าไปอกี ทุกย่างก้าวที่ห่างกนั

มากขึ้นเรื่อยๆ ท�าใหรู้ส้กึโหวงเหวงในใจอย่างบอกไม่ถูก เพราะมนัเป็นการ

ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตของเธอ จึงรู ้สึกตื่นเต้นและประหม่ามาก 

พยายามชะเง้อคอมองหาคนตัวสูง แต่ก็เห็นเพียงศีรษะของเขาจากทาง 

ด้านหลงัเท่านั้น

“รดัเขม็ขดัด้วยนะคะ”

แอร์โฮสเตสหน้าตาสวยบอกพร้อมส่งยิ้มหวาน ครั้นเหน็เธอยงังกๆ 

เงิ่นๆ กช็่วยดงึสายเขม็ขดัมารดัให้

“ขอบคณุค่ะ” เธอกล่าวเบาๆ แล้วค่อยถอนหายใจหลงัจากนางฟ้าคน

สวยเดนิไปให้บรกิารผูโ้ดยสารคนอื่นต่อ จากนั้นกม็กีารสาธติการใช้อปุกรณ์
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ต่างๆ บนเครื่องในภาวะฉกุเฉนิ ซึ่งเธอไม่ได้ให้ความสนใจมากนกัเนื่องจาก

รู้สกึมนึศรีษะ

สิบห้านาทีต่อมาเครื่องบินก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ท�าเอาคนไม่เคยนั่ง

เครื่องบนิใจเต้นตุบๆ ระคนหววิๆ มอืไม้เกรง็และเยน็เฉยีบ ภาวนาขอให้

ตัวเองอยู่รอดปลอดภัยจนถึงจุดหมาย...แต่เพียงหนึ่งชั่วโมงเศษเครื่องบิน 

กล็งจอดที่ท่าอากาศยานเชยีงใหม่อย่างราบรื่น ใช้เวลาน้อยกวา่การเดนิทาง

จากบ้านของเธอไปเรยีนหนงัสอืเสยีอกี

เมื่อกัปตันเปิดสัญญาณให้ถอดเข็มขัดได้ หญิงสาวดูคุณป้าข้างๆ 

แล้วท�าตาม คุณป้าท�าท่าจะลุก เธอจึงต้องออกมายืนตรงทางเดินรวมกับ 

คนอื่น

แถวไหลไปเรื่อยๆ จนตอนนี้เธอขยบัมาจนเกอืบจะถงึบรุแีล้ว เขายงั

นั่งเฉย แต่ที่นั่งด้านในสองที่ว่างเปล่า คงจะเปิดทางให้คนเหล่านั้นลุกออก

ไปก่อนกระมงั

“คุณ...โอ๊ะ”

จงัหวะจะเรยีกเขา ชาวต่างชาตซิึ่งนั่งอยูด้่านขวากล็กุพรวดออกมาชน

เธอจนกระเด็นไปกระแทกกับพนักเก้าอี้ข้างหน้าบุรี แล้วจู่ๆ ร่างของเธอก็

ถกูฉดุหวอืให้ลงมานั่งแหมะบนตกัของเขา โดยมอีอ้มแขนแกร่งโอบกระชบั

รอบเอวคอดเอาไว้อย่างแนบแน่น

“อย่าเกะกะ” 

เขากระซบิชดิใบห ูท�าให้เธอขนลุกซูไ่ปทั้งร่าง โดยเฉพาะแก้มข้างขวา

ซึ่งอยู่ตดิกบัรมิฝีปากของเขา สมัผสัได้ถงึไออุน่จากลมหายใจและกลิ่นหอม 

อ่อนๆ ของอะไรบางอย่างที่เธอไม่รู้จัก แต่กลับท�าให้หัวใจเต้นแรงและ 

เลอืดลมสูบฉดีไปทั่วร่าง

“คุณ...”

“หดขาเข้ามา ให้คนอื่นลงไปก่อน เธอจะได้ไม่เจบ็ตวั แล้วต่อจากนี้

ให้เรยีกฉนัว่าน้าบก”
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แม้จะเขนิอายสุดขดี แต่กร็บีท�าตามค�าสั่งอย่างว่าง่ายเพื่อไม่ให้เกะกะ

คนอื่น แล้วพยายามก้มหน้างดุ ไม่ยอมสบสายตาใคร เพราะสภาพของเธอ

กับบุรีตอนนี้มันน่าอายมาก แต่ดูเหมือนเขาจะไม่สะทกสะท้านอะไรเลย

แม้แต่น้อย

“เมาเครื่องหรอืเปล่า” เขาถามระหว่างรอ

“นิดหน่อยค่ะ กวา...เอ่อ...เพิ่งเคยขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรก” เธอ

ตอบเสยีงแผ่ว รู้สกึลมหายใจตดิขดัมากขึ้นทุกท ี ท้องไส้กป็ั่นป่วนไปหมด 

พยายามคิดหาเหตุผลว่าท�าไมเขาถึงท�าแบบนี้ แค่ต้องการช่วยเหลือเธอ

เท่านั้น?

มันไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่าแล้วหรือไงนะ อย่างเช่นขยับไปอีกนิดเพื่อให้

เธอได้นั่งบนเบาะโดยไม่ต้องซ้อนตกัเขา!

เมื่อเหน็ว่าผูโ้ดยสารทยอยลงจากเครื่องเกอืบหมดแล้ว สพุรรณกิาร์

จงึขยบัตวัลุก แต่กไ็ม่ส�าเรจ็ เพราะคนตวัใหญ่ยงัไม่ยอมคลายวงแขนออก 

“น้าบกปล่อยกวาสคิะ”

“ขอบคุณหรอืยงั ตอนช่วยยกกระเป๋ากท็หีนึ่งแล้ว”

อะไรนะ

หญงิสาวท�าหน้าตาเหลอหลา แววตาดุๆ นิ่งๆ นั้นไม่อาจคาดเดาได้

เลยว่าเขาคดิอะไรอยู่

“พูดขอบคุณมาแล้วจะปล่อย รู้ไหมว่าเธอท�าให้ชีวิตของฉันวุ่นวาย

มากแค่ไหน”

เหมอืนเขาจะรู้เท่าทนัความคดิ

“ขอบคณุค่ะ” เธอรบีเอ่ยทนัท ีแล้วต้องร้องวี้ดเบาๆ เมื่อเขาใช้มอืดนั

ร่างของเธอออกไปให้พ้นตวัราวกบัเป็นของร้อน ก่อนจะลุกขึ้นยนื

“ที่รสีอร์ตคงส่งคนมารบัแล้ว ไปกนัเถอะ” 

พดูจบกเ็ดนิน�าไปก่อนเหมอืนไม่เคยมอีะไรเกดิขึ้น ทิ้งให้คนก�าลงังง

ได้แต่อ้าปากค้าง มองตามไปตาปรบิๆ...ทว่าพอนกึย้อนถงึเหตกุารณ์เมื่อครู่ 
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ใบหน้าหวานกแ็ดงซ่านขึ้นมาอกีครั้งอย่างช่วยไม่ได้

กว่าจะถงึเฮอืนกานดา รสีอร์ตซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางในอ�าเภอ
แม่รมิ กเ็ป็นเวลาโพล้เพล้ สพุรรณกิาร์ผลอ็ยหลบัไปด้วยความเหนื่อยอ่อน 

รูต้วัอกีทรีถตูก้เ็ลี้ยวเข้าสู่อาณาเขตธรุกจิอกีแห่งหนึ่งของตระกลูจารบุวรกจิ

แล้ว 

หญงิสาวไม่เคยมาที่นี่ ไม่เคยเจอคุณวรรษมนเลยสกัครั้ง และคาด

ไม่ถงึว่าท่านจะเป็นคนคนเดยีวกบัที่พ่อเคยเอ่ยถงึก่อนตาย

ภายในรสีอร์ตร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพรรณ การตกแต่งอาคารห้องพกั 

ซึ่งตั้งแยกเป็นสัดส่วนผสมผสานระหว่างปูนสีขาวเรียบโก้กับไม้สักทอง

หรูหรางดงามตามแบบเมอืงเหนอื

รถไม่ได้แล่นเข้าไปจอดที่หน้าลอ็บบ ี แต่เลี้ยวซ้ายอ้อมสระบวัขนาด

ใหญ่มุ่งสู่บ้านพักส่วนตัวของเจ้าของรีสอร์ต คฤหาสน์ปูนสองชั้นท�าให้เธอ

รูส้กึตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากเมื่อได้เหน็ แสงไฟจากโคมสนามและตามจดุ

ต่างๆ ของตวับ้านส่งให้บรรยากาศโดยรอบดลูะมนุเหมอืนภาพวาด อย่างที่

ไม่เคยเหน็ที่ใดสวยเท่านี้มาก่อน

ทันทีที่รถจอดสนิท คนตัวสูงซึ่งนั่งเงียบมาพักใหญ่ก็ขยับตัวหันมา

ถาม

“จ�าที่ฉนับอกได้หรอืเปล่า”

“ได้ค่ะ”

“ลองว่ามา”

สุพรรณกิาร์ลอบถอนหายใจ

เขาเหน็ว่าเธอเป็นพวกความจ�าสั้นหรอืไงนะ ถงึจะเผลอหลบัไปพกัหนึ่ง 

แต่เธอกไ็ม่ได้ลมืสิ่งที่เขาก�าชบัไว้ก่อนหน้านี้เสยีหน่อย ที่ส�าคญัเธอรู้ข้อมูล

พวกนี้อยู่แล้ว เพียงแต่ไม่เคยพบปะหรือพูดคุยกับใครเป็นการส่วนตัว

เท่านั้นเอง
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“ที่บ้านมคีุณวรรษมนอยู่กบัคุณแม่ของเธอ ท่านชื่อคุณกานดา แล้ว

กม็คีุณจุลจกัรซึ่งเป็นลูกชายคนเลก็ ส่วนคุณณาราเป็นหลานสาวแท้ๆ ของ

น้าบก แต่น้าบกเป็นลูกชายบุญธรรมของคุณกานดา”

พอเหน็เขาพยกัหน้าพอใจ เธอกอ็ดถามไม่ได้

“ท�าไมกวาจะต้องจ�าเรื่องพวกนี้ด้วยคะ แค่มาพบคุณมนเพื่อมอบ

จดหมาย กวาไม่จ�าเป็นต้องรู้เรื่องส่วนตวัของครอบครวัน้าบกเลยกไ็ด้”

“ให้จ�าก็จ�าไว้เถอะ ฉันขี้เกียจมาแจกแจงให้ฟังทีหลัง ลงจากรถกัน 

ได้แล้ว”

หนุ่มร่างสูงเปิดประตูลงไปก่อน ด้านล่างมีผู้หญิงรูปร่างอวบอิ่มซึ่ง

อายมุากกว่าเขายนืรออยูด้่วยท่าทางนอบน้อม พอเธอตามลงไป หญงิผูน้ั้น

กส็่งยิ้มหวานให้

“เดินทางมาเหนื่อยไหมคะ หน้าตาน่าเอ็นดูจริงเชียว เดี๋ยวเชิญที่ 

ห้องนั่งเล่นก่อนนะคะ ตอนนี้พวกคณุๆ รออยูท่ี่นั่น เดก็ยงัตั้งส�ารบัมื้อเยน็

ไม่เสรจ็”

“นี่พี่นวลค�า เป็นแม่บ้านที่นี่”

เมื่อได้รบัการแนะน�า สุพรรณกิาร์กร็บียกมอืไหว้ เรยีกสายตาเอน็ดู

จากผู้สูงวยักว่า

“สวสัดคี่ะ หนูชื่อแตงกวานะคะ”

“ป้าทราบแล้วค่ะ ทุกคนก�าลงัรอคุณแตงกวาอยู่”

ดวงตากลมโตตวดัมองคนตวัสงูทนัท ีจากที่ไม่คดิอะไรกเ็ริ่มตื่นเต้น

ขึ้นมาเสยีอย่างนั้น และเพิ่งเข้าใจว่าที่เขาไล่เรยีงชื่อสมาชกิครอบครวัให้ฟัง 

เป็นเพราะเธอจะต้องเผชิญหน้ากับทุกคนที่กล่าวมา ไม่ใช่แค่คุณวรรษมน

เพยีงคนเดยีว

ขนาดไม่ครบองค์ทั้งครอบครวั เธอกเ็ริ่มหวั่นๆ เสยีแล้วสิ

“เชญิเถอะค่ะ ไม่ต้องเกรง็ คุณท่านกบัคุณมนเธอใจด”ี 

นวลค�าให้ก�าลังใจแล้วเดินน�าเข้าบ้าน แต่ก่อนจะถึงห้องนั่งเล่น  
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หญงิสาวกร็ู้สกึฝ่อจนต้องเอ่ยเสยีงแผ่ว

“ขอกวาเข้าห้องน�้าก่อนได้ไหมคะ”

“ตามสบายเลยค่ะ ห้องน�้าอยู่ทางโน้น” 

นวลค�าชี้ไปยงัทางเดนิอกีด้าน สพุรรณกิาร์จงึรบีขอบคณุแล้วปลกีตวั

ออกมาทนัที

ระหว่างรอแขกเข้าห้องน�้า แม่บ้านคนเก่าแก่เงยหน้ามองบุรีพร้อม

ยกมอืแตะต้นแขนเบาๆ

“หนูแตงกวารู้หรอืเปล่าคะ ว่าคุณบกพาเธอมาที่นี่ท�าไม”

“ผมยงัไม่ได้บอก”

“ว่าแล้วเชยีว ถงึดไูม่ค่อยออกอาการ คณุบกนะคุณบก งั้นเดี๋ยวนวล

คงต้องไปเตรียมยาหอมเอาไว้ก่อน รูปร่างเล็กบอบบางเหลือเกิน เป็นลม 

เป็นแล้งขึ้นมาจะยุ่ง”

“เดก็นั่นไม่เป็นอะไรหรอกครบั”

แม้จะตอบอย่างนั้น แต่สหีน้าของเจ้านายกไ็ม่ได้คลายความกงัวลลง

แม้แต่น้อย

สพุรรณกิาร์รูส้กึตวัเลก็ลบีเท่ามดเมื่อเดนิเข้ามาในห้องนั่งเล่นโดย
ถูกจบัจ้องด้วยดวงตาสี่คู่ เสยีงพูดคุยเงยีบลงทนัททีี่เธอปรากฏตวั 

คุณกานดา ประมุขของบ้านนั่งอยู่ท่ามกลางลูกหลาน แม้ตัวท่าน

มีอายุล่วงเลยเจ็ดสิบปีไปแล้วตามที่บุรีบอก แต่ก็ยังดูแข็งแรงมาก รูปร่าง

เล็กสมส่วน และยังดูทันสมัยด้วยทรงผมซอยสั้นหยักศกนิดๆ ซึ่งมีสีขาว

โพลนทั้งศรีษะ ท่านยิ้มรบัเธอตั้งแต่เดนิเข้ามา ท�าให้รู้สกึใจชื้นขึ้นมาก

“มาแล้วเหรอจ๊ะ”

คนพูดคือคุณวรรษมนซึ่งนั่งอยู่ข้างผู้เป็นแม่ ท่านมีเค้าโครงใบหน้า

คล้ายคลึงราวกับพิมพ์เดียวกัน ทว่ารูปร่างใหญ่กว่าเล็กน้อย ตัวสูงกว่า 

หน้าตาใจด ีดูมเีมตตาเหมอืนที่ป้านวลค�าบอกจรงิๆ
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เมื่อมองโซฟาด้านซ้าย หญงิสาวเหน็ผูช้ายหนา้ตาถอดเคา้คมคายมา

จากจริะยุนั่งอยู ่เป็นจลุจกัรนั่นเอง เขาจ้องเธอนิ่ง แต่แฝงไว้ด้วยความสนใจ

พอควร ส่วนที่โซฟาด้านขวาคอืหลานสาวของบรุ.ี..ผูห้ญงิอะไรสวยจงั แถม

ยงัมลีกัยิ้มทั้งสองข้างด้วย ทั้งสวยและมเีสน่ห์แบบมองเท่าไรกไ็ม่เบื่อ ออร่า

กระจายแม้จะสวมเพยีงเสื้อยดืกบักางเกงยนีขาสั้นอยู่บ้านสบายๆ เท่านั้น

เธอยกมอืไหว้ทุกคนรวมทั้งณารา เพราะเดาว่าตวัเองน่าจะอายุน้อย

กว่า

“ในที่สุดก็ได้พบกันเสียที” คุณกานดายิ้มพอใจ ก่อนจะหันไปบอก

หลานชาย “จกัรไปนั่งกบัน้องก่อนนะ ยายอยากคุยกบัหนูแตงกวาใกล้ๆ”

ทายาทคนเลก็ของบ้านมที่าทอีกึอกั แต่กย็อมลุกโดยด ี ทว่าจงัหวะ

จะหย่อนตัว คนที่นั่งอยู่ก่อนกลับเขยิบหนีไปจนสุดโซฟาอีกด้าน ท�าเอา 

คนตวัสงูต้องส่งสายตาคาดโทษ ทกุคนเหน็เหตกุารณ์เหมอืนกนัหมด แต่ก็

ท�าเพกิเฉยเสยี

“มานั่งตรงนี้สจิ๊ะ” 

เกิดความประดักประเดิดขึ้นมาทันที ทว่าเมื่อสุพรรณิการ์เห็นบุรี 

พยกัหน้าให้ จงึเดนิค้อมตวัเข้าไปโดยมชีายหนุ่มร่างสูงตามมานั่งด้วย

“ท�าตวัตามสบายเถอะจ้ะ ไม่ต้องเกรง็” 

น�้าเสยีงอ่อนโยนนุม่นวลนั้นท�าให้อาการเกรง็ของเธอคลายลงได้จรงิๆ

“ขอบคุณค่ะ”

“ฉนัเสยีใจด้วยนะ เรื่องคุณพ่อ”

“ขอบคุณค่ะ” เธอตอบค�าเดมิซ�้า เพราะไม่รู้จะตอบอะไรได้ดกีว่านี้

“หนูอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ”

“ยี่สบิค่ะ”

“งั้นกร็ุ่นเดยีวกบัยายนาง เรยีนมหาวทิยาลยัใช่ไหม”

“ค่ะ หนูเรยีนปีสาม แต่ดรอปไว้ก่อนเพราะมเีรื่องคุณพ่อ”

“ไม่เป็นไรนะ หนยูงัมเีวลาเรยีนอกีเยอะ ช่วงที่ผ่านมาหนตู้องดแูลพ่อ 
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คงจะล�าบากมาก” พูดแล้วก็ถอนหายใจเบาๆ มองเธอด้วยแววตาอ่อนลง 

“คงจะเพลยีจากการเดนิทางสนิะ พวกเราขอคยุธุระด้วยแป๊บเดยีว แล้วหนู

จะได้ไปพกัผ่อน... มนจดัการเถอะ แม่แล้วแต่ลูกกบัตาบก”

“ได้ค่ะคุณแม่” ว่าแล้วคนมีศักดิ์เป็นพี่ก็หันมาหาน้องชายบุญธรรม 

“ขอพี่ดูจดหมายหน่อยสบิก”

ซองจดหมายสขีาวยบัเยนิถูกส่งให้ทนัที

“สภาพอย่างนี้ ฝีมอืพี่จแิน่ๆ”

“จะมใีคร” 

น้าชายตอบหลานคนเลก็ จากนั้นกเ็งยีบกนัไปทั้งห้อง รอจนกระทั่ง

วรรษมนอ่านจดหมายจบ สุพรรณิการ์เริ่มจะตื่นเต้นขึ้นมาอีกครั้ง เพราะ

อยากรู้ว่าพ่อเขยีนอะไรไว้ในจดหมายบ้าง

“เหมือนที่บกเล่าให้ฟังทุกอย่าง เอาละ...เรื่องนี้พี่จะให้บกเป็นคน

ตัดสินใจ ถ้ายังยืนยันเหมือนเดิม พี่ก็จะไม่ว่า แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความ

สมคัรใจของหนูแตงกวาด้วย”

คนถูกพาดพิงถึงท�าหน้างง และยิ่งสับสนเมื่อได้ยินค�าตอบจากคน

ข้างตวั

“ผมยนืยนัค�าเดมิครบั”

“เอ่อ...ขอโทษนะคะ คณุมนพอจะบอกกวาได้ไหมคะ ว่าคณุพ่อเขยีน

อะไรไว้ในจดหมายบ้าง”

“เป็นค�าสั่งเสยีครั้งสุดท้ายของพ่อเธอ” 

คนเสียงดุตอบแทรกขึ้น หญิงสาวจึงหันมามองเขาด้วยแววตาที่ 

เตม็ไปด้วยค�าถาม

“มนัเกี่ยวข้องกบักวาด้วยเหรอคะ”

“ใช่” เขาตอบแล้วจ้องหน้าเธอนิ่ง “เธอกบัฉนัต้องแต่งงานกนั”

“อะไรนะคะ!” คนตวัเลก็ตกใจจนเสยีงหลง “ปะ...เป็นไปไม่ได้หรอก

ค่ะ คุณพ่อไม่มทีางท�าอย่างนั้น”



32  l  วิ ว า ห์ รั้ น รั ก

“คดิว่าฉนัโกหก?”

“เพราะมนัไม่มเีหตุผลเลย”

“เหตุผลมนัม ีแต่ฉนัไม่จ�าเป็นต้องอธบิาย เอาเป็นว่าเธอกบัฉนัต้อง

แต่งงานกนัโดยเรว็ที่สุด”

“ไม่ค่ะ กวาไม่แต่ง ยงัไงกไ็ม่แต่ง”

“ใจเยน็ๆ ก่อนนะหนแูตงกวา” วรรษมนพยายามช่วยแก้สถานการณ์

“พวกคุณติดค้างหนี้บุญคุณพ่อของกวาเหรอคะ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็

สบายใจได้ กวาไม่ต้องการอะไร คุณพ่อคงเป็นห่วง แต่กวาอยู่ได้ ไม่ต้อง

ให้ใครมาดูแลหรอกค่ะ”

“อวดด”ี

น�้าตาใสๆ เริ่มรื้นขึ้นมาเมื่อได้ฟังค�าพูดของเขา

“คุณอาจจะคดิว่ากวาอวดด ีแต่นี่คอืชวีติจรงิ ไม่ใช่นยิายที่จะต้องมี

คนมาทดแทนบุญคุณกันด้วยเรื่องที่กวาไม่เคยรับรู้มาก่อน และคุณควร 

จะดีใจนะคะที่ไม่ต้องแต่งงานกับคนแปลกหน้าอย่างกวา การแต่งงานโดย

ปราศจากความรักมันไม่มีความสุขหรอกค่ะ กวาเห็นคุณพ่อกับคุณแม่ 

ระหองระแหงกันมาตั้งแต่จ�าความได้ แล้วในที่สุดมันก็จบลงด้วยความ 

เจบ็ปวด”

คนตวัใหญ่หน้าตงึขึ้นอย่างเหน็ได้ชดั อาจเพราะถกูเดก็รุน่หลานอย่าง

เธอตอกกลบัให้เสยีหน้า รวมทั้งการที่เธอจงใจเรยีกเขาว่า ‘คุณ’ นั่นด้วย

“ฉนัว่า...” วรรษมนท�าท่าจะพูด แต่กลบัถูกน้องชายปรามไว้ก่อน

“ขอผมจดัการเรื่องนี้เองครบัพี่มน”

“ท�าลายจดหมายนั่นเถอะค่ะ เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย พรุ่งนี้

กวาจะกลับกรุงเทพฯ กลับไปใช้ชีวิตของตัวเองอย่างที่ควรจะเป็น กวา 

ไม่ต้องการแต่งงานกบัคุณบก ขอยนืยนัเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ”

ห้องทั้งห้องพลนัเงยีบกรบิ สหีน้าผูใ้หญ่ทกุคนดูเคร่งเครยีด เว้นแต่

ณาราที่ส่งสายตามาให้เธออย่างให้ก�าลงัใจ
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“ออกไปกับฉัน เราต้องคุยกัน” ไม่พูดเปล่า คนตัวใหญ่ฉุดข้อมือ 

ของเธอให้ลุกตาม

“ไปไหนคะ” สุพรรณกิาร์ถามหน้าตาตื่น มอืแขง็ดงัคมีเหลก็ของเขา

บบีกระชบัข้อมอืจนรู้สกึเจบ็

เขาไม่ตอบ แต่หนัไปบอกกบัครอบครวั “ไม่ต้องตามมานะครบั ผม

ต้องการคุยกบัเดก็คนนี้เป็นการส่วนตวั”

“ใจเยน็ๆ นะบก” วรรษมนลุกขึ้นด้วยความตกใจ

“ถ้าดกึแล้วยงัไม่พามาส่งกเ็กบ็ส�ารบัได้เลย พรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากนั”

คนเป็นพี่ได้แต่อ้าปากค้าง จะพดูจาห้ามปรามอะไรกไ็ม่ทนัแล้ว เพราะ 

น้องชายอุม้สพุรรณกิาร์พาดบ่าเดนิดุม่ๆ ออกจากบ้านไปที่เรอืนหลงัเลก็โดย

ไม่ฟังเสยีงทดัทานใดๆ อกีเลย

“ท�ายงัไงกนัดคีะคุณแม่”

ประมุขของบ้านยังคงนั่งอยู่ในอาการสงบ แม้ใบหน้าซึ่งเต็มไปด้วย

ริ้วรอยจะดูเคร่งเครยีด แต่กไ็ม่เท่าลูกสาว

“นั่งก่อนเถอะมน ใจเยน็ไว้ ตอนนี้เราคงท�าอะไรไม่ได้ เพราะมนัเป็น

เรื่องส่วนตวัของตาบก”

“แต่หนแูตงกวายงัเดก็ ดเูรยีบร้อยอ่อนหวานไปทั้งเนื้อทั้งตวั ผดิจาก

บกลบิลบั ผู้ใหญ่อย่างเราจะรงัแกเดก็ได้ลงคอเหรอคะ”

“ยงัไงวนันี้มนักต็้องมาถงึ”

เจอค�าพูดนี้เข้าไป คนเป็นลูกถงึกบัพูดไม่ออก

“แต่ก็น่าสงสารแตงกวานะคะคุณย่า อายุเท่านาง ยังใช้ชีวิตสนุกๆ  

ไม่เต็มที่เลย มหาวิทยาลัยก็ยังเรียนไม่จบ แต่ต้องมาแต่งงานกับน้าบก  

ถ้าเป็นนาง นางกไ็ม่แต่ง”

“ขวาง สมยันี้แต่งงานแล้วกเ็รยีนได้”

“ใครพูดกับตัว” ณาราตวัดสายตาขุ่นเคืองให้พี่ชายต่างสายเลือดซึ่ง

นั่งกอดอกอย่างสบายอารมณ์อยู่ 
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“เอาเวลาไปท่องบทหนงัสั้นดกีว่าไหม มะรนืจะถ่ายท�าอยู่แล้ว จ�าได้

หรอืยงั”

“นางขอตวัก่อนนะคะคุณป้า คุณย่า เหมน็หน้าคนบางคนแถวนี้” 

ว่าแล้วร่างเพรยีวกส็ะบดัหน้าเดนิผ่านจุลจกัรไปโดยไม่แคร์

“แกล้งอะไรน้องอกีล่ะจกัร” วรรษมนถามด้วยเสยีงอ่อนใจ

“เปล่าครับคุณแม่ เด็กหัวร้อน ปล่อยไปเถอะ ว่าแต่...ขอผมอ่าน

จดหมายหน่อยได้ไหมครบั” 

ผู้เป็นแม่มองกระดาษในมอือย่างลงัเล แต่สุดท้ายกส็่งให้ พร้อมบ่น

อุบอิบ “แม่ไม่เคยเห็นน้าของลูกเป็นอย่างนี้มาก่อน หรืออยู่กับจิมากไป 

เลยซมึซบันสิยัห่ามๆ มา”

“อย่าห่วงเลยครบั น้าบกไม่ใช่พี่จหิรอืพี่จา ถงึหน้าดุ แต่กเ็ป็นสาย

ซอฟต์ที่สดุในบ้านแล้ว เรื่องที่น่าเป็นห่วงมากกว่าคอืจดหมายฉบบันี้ต่างหาก 

คุณแม่เกบ็ไว้ให้ดนีะครบั ไม่งั้น...”

จุลจกัรไม่ได้พูดต่อ แต่ทุกคนเป็นอนัรู้กนั

“รู้แล้วจ้ะ แม่จะเก็บใส่เซฟไว้อย่างดีเลย ขืนหนูแตงกวามาเห็นเข้า 

ละก ็มหีวงัแม่ได้ถูกเดก็ถอนหงอกเอาแน่ๆ งานนี้”



บุรีอุ ้มเด็กฤทธิ์มากมาที่เรือนสีขาวลักษณะคล้ายห้องพักของ 
รีสอร์ตหลังอื่นๆ ทว่ามีขนาดกว้างกว่าสองเท่า ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากบ้านใหญ่

ประมาณห้าสบิเมตร

แม้สุพรรณิการ์บอบบางน่าทะนุถนอมเหมือนตุ๊กตากระเบื้องเคลือบ 

แต่พอเอาเข้าจรงิกพ็ยศใช้ได้ทเีดยีว

“ปล่อยกวานะคะ!”

“ก�าลงัจะปล่อยอยู่นี่” คนตวัใหญ่บอกด้วยน�้าเสยีงหงุดหงดิ เขาทิ้ง

ร่างเลก็บนโซฟาเบดในห้องแรกที่เข้ามาถงึ จะว่าทิ้งขว้างแบบป่าเถื่อนกไ็ม่ถกู 

เพราะหญิงสาวตัวเล็กนิดเดียว กลัวว่าท�ารุนแรงไปกระดูกจะหักเสียก่อน 

ไอ้โกรธเขากโ็กรธ เพราะเกดิมาไม่เคยมใีครกล้าท�ากบัเขาแบบนี้

“จะไปไหน!” บุรีกระโจนพรวดคว้าหมับที่เอวคอด เมื่อแม่คุณไถล

ตวัหนแีล้วท�าท่าจะวิ่งไปที่ประตู แต่กไ็ม่ทนั

“กวาไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว กวาจะกลบั ปล่อยกวาส!ิ”

“คุยกนัก่อนแล้วเดี๋ยวจะปล่อย”

๓
พูดเบาๆ ก็เจ็บ
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“ถ้าเป็นเรื่องแต่งงานกบัคุณ กวาไม่คุยค่ะ!”

“ท�าไม แต่งงานกบัฉนัมนัแย่ตรงไหน เธอถงึปฏเิสธโดยไม่คดิสกันดิ”

“เพราะคณุ...เอ่อ...” สพุรรณกิาร์กดัรมิฝีปากตวัเอง ก่อนจะส่ายหน้า

หวอื “กวาไม่อยากพูดท�าร้ายจติใจคุณ”

บุรีตีหน้ายักษ์ใส่แม่นางฟ้านางสวรรค์ผู้แสนดี เธอเล่นเกริ่นมาเสีย

ขนาดนี้ ขนืปล่อยค้างไว้เขาได้อกแตกตาย

ไม่อยากพูดท�าร้ายจติใจเขางั้นหรอื... 

โธ่...ยายเดก็เปี๊ยก! 

“บอกมา ฉนัต้องการฟังเหตุผล”

“ไม่ค่ะ”

“ต้องบอก ไม่อย่างนั้นฉนัจะขงัเธอไว้ที่นี่ ไม่ให้เหน็เดอืนเหน็ตะวนั

อกีเลย”

ค�าขู่ของเขาท�าให้คนตวัเลก็กว่าตาโต แต่กย็งัท�าใจดสีู้เสอื

“มันผิดกฎหมายนะคะ ทั้งกักขังหน่วงเหนี่ยว ทั้งบังคับให้แต่งงาน 

ถ้ากวาหนไีปได้ กวาจะพาต�ารวจมาจบัคุณ”

“มปีัญญากเ็ชญิ”

บรุคีวรจะหงดุหงดิ แต่กลบัต้องซ่อนรอยยิ้มเมื่อเหน็ท่าทางขงึขงัของ

เธอ ดวงตากลมโตวาววับคู่นั้นตวัดค้อนใส่เขา แถมใบหน้าสวยๆ ก็งอง�้า 

ทว่าค�าพูดค�าจากลบัสุภาพ นี่เขาควรจะกลวัดไีหม

ชายหนุ่มนึกสงสัยว่าตั้งแต่เกิดมา สุพรรณิการ์เคยด่าทอใครบ้าง 

หรอืเปล่า นายประจกัษ์เลี้ยงลกูมาอ่อนเกนิไป นอกจากคดัค้านเรื่องแต่งงาน 

โดยรวมแล้วหญิงสาวก็จัดว่าเป็นคนหัวอ่อน อ่อนหวาน แถมร่างกายยัง

บอบบางดูอ่อนแอแบบนี้ ขนือยู่คนเดยีวในโลกคงเอาตวัไม่รอด

“ปล่อยกวาค่ะ มนัอดึอดั”

“เธอกลวัฉนัมากกว่าละมั้ง”

ใบหน้ารูปไข่เงยขึ้นทนัที



ด ว ง ม า ล ย์  l  37

“ไม่กลวัค่ะ กวาไม่ได้อ่อนแออย่างที่คณุเหน็” หญงิสาวเชดิหน้าอย่าง

ท้าทาย ท�าตวัเหมอืนเดก็หดักร่างอย่างไรอย่างนั้น 

เป็นอกีครั้งที่บุรตี้องซ่อนรอยยิ้มไว้ภายใต้ใบหน้าเคร่งขรมึ

“ฉันเองก็ไม่ได้ใจบางขนาดทนฟังค�าพูดของเธอไม่ได้ เมื่อกี้จะพูด

อะไรบอกมา ไหนๆ ถูกผู้หญงิปฏเิสธทั้งท ี ฉนักอ็ยากรู้ว่าตวัเองบกพร่อง

ตรงไหน”

“ส�าหรบัผู้หญงิคนอื่น คุณอาจจะเพอร์เฟกต์ทุกด้าน แต่ส�าหรบักวา 

คุณ...”

“ท�าไม”

“แก่”

“อะไรนะ!” บุรไีม่ทนัตั้งตวัว่าจะได้ยนิค�าตอบแบบนี้ และมนักเ็สยีด

แทงหวัใจของเขาจรงิๆ

“คุณบงัคบัให้กวาพูดเอง”

คนตวัใหญ่สบถเบาๆ รูส้กึฉวิขึ้นมาเสยีอย่างนั้น ค�าว่า ‘แก่’ พดูเบาๆ 

กเ็จบ็แสบไปถงึทรวง

“เราอายุห่างกนัแค่สบิห้าปี” เขากดัฟันบอก

“ตอนคุณเรยีนมอสี่ กวาเพิ่งจะเกดิ”

“เออ...รู้...ไม่ต้องย�้า!”

“อุ๊ย!”

สุพรรณิการ์สะดุ้งเมื่อจู่ๆ ก็มีแรงสั่นสะเทือนที่หน้าท้อง มันมาจาก

โทรศพัท์ของบุรซีึ่งอยู่ในกระเป๋ากางเกงนั่นเอง แม้เขาจะหงุดหงดิอยู่ แต่ก็

จ�าต้องคลายวงแขนออกจากเอวของเธอ กระนั้นก็ไม่ลืมส่งสายตาเป็นเชิง

บงัคบับอกว่าให้ยนืนิ่งๆ อย่าตุกตกิ

หวัคิ้วของชายหนุ่มขมวดเข้าหากนัเมื่อรู้ว่าคนที่ไร่โทร. มา

“ครบัพี่ชงค์ ใช่...ผมอยู่เชยีงใหม่ ครบั...ถอืสายรอเดี๋ยว” เขาลดมอื

ลงแล้วหนัมาสั่งสพุรรณกิาร์ “รออยูใ่นนี้ก่อน ฉนัจะออกไปคยุธรุะข้างนอก” 
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ว่าแล้วชายหนุ่มร่างสูงกก็้าวยาวๆ ออกจากห้องไป

หลงัฟังรายงานสถานการณ์ที่ไร่จากผูช่้วยมอืขวาจบ บรุกีถ็อนหายใจ

ยาว

“ช่างหวั อยากท�าอะไรกเ็ชญิ บอกทกุคนว่าให้อยูเ่ฉยๆ ไม่ต้องเข้าไป

ยุง่ เสรจ็ธรุะแล้วผมจะกลบัไปจดัการเอง ฝากดแูลไร่ด้วยนะพี่ชงค์ เอาละ...

ผมต้องวางสายก่อน”

อารมณ์ของชายหนุม่ยิ่งขุน่มวั เขากลบัเข้ามาในบ้านหวงัจะเคลยีร์กบั

สุพรรณกิาร์ให้จบๆ ไป แต่กลบัพบว่าห้องรบัแขกว่างเปล่า

“แตงกวา!” เสยีงดุตะโกนเรยีก ทว่าไร้เสยีงขานตอบ

ชายร่างสงูเดนิเข้าไปดดู้านในทกุซอกทกุตารางนิ้ว แต่กไ็ม่พบหญงิสาว

แม้แต่เงา

“บ้าฉบิ!”

เขากลับออกมาที่ห้องรับแขกอีกครั้ง และคราวนี้ก็เห็นสิ่งผิดปกติ 

บางอย่าง

กระจกหน้าต่างด้านหลงัผ้าม่านถูกเลื่อนออก!

“ยายเดก็แสบ!”

บุรขีบกรามแน่น แล้วรบีวิ่งออกจากบ้านพกัไปทนัที

สพุรรณกิาร์วิ่งสุดฝีเท้าไปตามทางมุง่หน้าสูส่ระบวั หวัใจของหญงิ
สาวเต้นแรงเหมอืนจะกระเดน็กระดอนออกมาอยู่นอกอก เวลานี้ทั้งเหนื่อย

และตาลายจนแทบจะเป็นลม แต่ก็ต้องฝืนวิ่งอย่างไม่คิดชีวิต เพราะเธอ 

ไม่อยากอยู่ที่นี่ แม้พ่อจะสั่งเสยีให้เธอแต่งงานกบับุรกีต็าม

ใบหน้าซดีเผอืดค่อยยิ้มออกเมื่อหนมีาได้ครึ่งทาง เลยจากสระบวันี้

ไปตามถนนด้านขวามอืเรื่อยๆ กจ็ะถงึทางออกแล้ว เธอก�าลงัจะเป็นอสิระ

ทว่าจู่ๆ กม็หีนุ่มฉกรรจ์สองคนจากลอ็บบรีสีอร์ตวิ่งตรงดิ่งมายงัเธอ

เพื่อสกดักั้น
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“คุณแตงกวาใช่ไหมครบั”

“ไม่ใช่ค่ะ” หญงิสาวรบีปฏเิสธหน้าตาเหลอหลา

“ไม่ใช่เหรอวะ” หนุ่มผวิขาวจั๊วะหนัไปท�าหน้างงๆ กบัเพื่อน

“คณุเขาวิ่งมาจากทางโน้น กน่็าจะใช่หรอืเปล่าวะ มาคนเดยีวแบบนี้” 

คนตัวบึกกว่าเกาหัวแกรก “เอ่อ...ยังไงคุณช่วยรอตรงนี้ก่อนได้ไหมครับ  

น้าบกก�าลงัมา”

พอได้ยนิชื่อบุร ีหวัใจของสุพรรณกิาร์กห็ล่นตุ้บลงไปอยู่ที่ตาตุ่ม

“ฉันไม่ใช่คนที่พวกคุณตามหาค่ะ ฉันเป็นแขกของรีสอร์ต ออกมา

เดนิเล่นเพลนิไปหน่อย ก�าลงัจะกลบัห้องพกัพอด ีช่วยหลกีทางด้วยนะคะ” 

ว่าแล้วกเ็บี่ยงตวัหน ีแต่สองหนุ่มยงัตามมาประกบไม่ลดละ

“เราขดัค�าสั่งน้าบกไม่ได้หรอกครบั โน่นแน่ะ น้าบกมาแล้ว”

สพุรรณกิาร์หนัขวบัไปมองแล้วแทบเข่าทรุด เพราะเวลานี้คนตวัใหญ่

ท�าหน้าตาบึ้งตงึราวกบัยกัษ์

แย่แล้ว!

หญงิสาวอาศยัจงัหวะที่พนกังานทั้งสองเผลอ ออกวิ่งสดุฝีเท้าอกีครั้ง

“จบัไว้!”

เสยีงตะโกนของบุรดีงัแผดลั่น อย่าว่าแต่สุพรรณกิาร์ตกใจเลย อกี

สองคนตรงนั้นกส็ะดุง้โหยงแล้วรบีถลาเข้าไปฉดุร่างเลก็ไว้ พยายามกระชาก

ลากถูให้กลบัมา

“อย่ารุนแรงโว้ย!”

ขจรกบัสายชลมองหน้ากนัเลิ่กลั่กเมื่อเจ้านายตะโกนส�าทบั

“เอาไงวะ” ขจรถามความเหน็เพื่อน

“ตวัเลก็ๆ แบบนี้แต่แรงเยอะฉบิ ขนืปล่อยให้หลดุไป พวกเราสองคน

หวัขาดแน่ ฉุดไว้ก่อนไอ้จร”

“ปล่อยฉนันะ!” สพุรรณกิาร์ยิ่งกระวนกระวายใจเมื่อเหน็บรุวีิ่งเข้ามา

ใกล้ พยายามสะบดัตวัสุดแรง 
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จังหวะนั้นเอง จู่ๆ สายชลร้องขึ้นเสียงหลงแล้วปล่อยมือกะทันหัน 

ท�าให้ขจรเสียหลักล้ม พานดึงร่างสาวตัวเล็กกระเด็นหวือไปอีกทางอย่าง 

ไม่ตั้งใจ

“เฮ้ย!”

เสยีงร้องหลายเสยีงดงัขึ้นพร้อมกนัเมื่อเหน็สุพรรณกิาร์ล้มฟาดพื้น

“กรี๊ด!”

“ไอ้จร!”

ขจรปากคอสั่น รีบกระถดตัวหนีเมื่อบุรีปราดเข้ามาประคองสุพรร- 

ณกิาร์ให้ลุกขึ้นนั่ง เนื้อตวัของหญงิสาวถลอกปอกเปิก ใบหน้าหวานเหยเก 

น�้าตาคลอเบ้า

“เจบ็มากหรอืเปล่า” บุรถีาม

“จะ...เจบ็เท้าขวาค่ะ”

ชายหนุม่ตวดัสายตามองตามทนัท ีรองเท้าเปลอืยแบบสานขาดรุ่งริ่ง 

พอเหน็นิ้วเท้าของเธอกห็น้าเครยีด รบีอุ้มร่างบางขึ้นแล้วสั่งขจรเสยีงเฉยีบ

“เอารถออกเดี๋ยวนี้ ฉนัจะไปโรงพยาบาล!”

“ขะ...ครบั!” ขจรตอบแล้ววิ่งปรูด๊ไปที่รถตู ้โดยมสีายชลตามไปตดิๆ 

ระหว่างขบัมารบัเจ้านาย ขจรกอ็ดโวยใส่เพื่อนไม่ได้ “มงึปล่อยมอืท�าไมวะ

ไอ้ชล!”

สายชลมองเพื่อนแหยๆ อย่างส�านกึผดิ ก่อนจะตอบเสยีงอ่อย

“มดแดงกดัตูดกู”

“ไอ้หอกหกัเอ๊ย...มงึนะมงึ ถ้ากูเป็นอะไรไป มงึต้องรบัผดิชอบด้วย 

เหน็หน้าน้าบกเมื่อกี้หรอืเปล่า แทบอยากจะบบีคอกูอยู่แล้ว!”

“เออ...น่ากลวัฉบิ”

สองสหายกลืนน�้าลายเอื๊อกแทบจะพร้อมกัน เมื่อนึกถึงชะตากรรม

ของตวัเองที่ก�าลงัรออยู่ในอนาคตอนัใกล้
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ณาราเข้ามาที่แผนกฉุกเฉิน พอเห็นร่างสูงของบุรีรออยู่ที่หน้า
ประตูห้องตรวจกร็บีถามไถ่

“แตงกวาเป็นยงัไงบ้างคะน้าบก”

“เอกซเรย์แล้วกระดูกนิ้วนางกับนิ้วก้อยที่เท้าขวาหัก ต้องเข้าเฝือก 

ไอ้พกี�าลงัจดัการอยู่ นอกนั้นกม็แีค่แผลถลอก” คนเป็นน้าตอบเสยีงเรยีบ 

ดูอารมณ์สงบนิ่งมากกว่าขจรและสายชลซึ่งยนืหลบอยู่ไม่ไกลนกั

พอได้ยินว่าสุพรรณิการ์อยู่ในการดูแลของหมอพีระพัฒน์ซึ่งเป็น

เพื่อนสนทิของน้าชาย เธอกค็่อยเบาใจ

“ค่อยยงัชั่วหน่อยค่ะ ตอนแรกที่รู้ นางและทุกคนที่บ้านตกใจมาก”

“ท�าไมนางมาคนเดยีว” บุรถีามไปคนละเรื่อง

“ห.ึ..กห็ลานชายคนดขีองน้าบกออกไปสงัสรรค์กบัเพื่อนน่ะสคิะ ไม่

เห็นจะต้องง้อคนพรรค์นั้นเลย นางบรรลุนิติภาวะแล้ว จะไปไหนเองก็ได้ 

ใบขบัขี่กม็”ี

“แต่มนัดกึแล้ว นางไม่ควรออกมาคนเดยีว อนัที่จรงิรออยูท่ี่บ้านกไ็ด้ 

เข้าเฝือกเสรจ็แตงกวากก็ลบัได้เลย ไม่ต้องแอดมติ”

“ขืนนางไม่มา คุณย่ากับคุณป้าได้บ่นหูชาแน่ๆ จริงสิ...นางโทร. 

รายงานพวกท่านก่อนดกีว่าค่ะ จะได้สบายใจกนั” หญงิสาวปลกีตวัออกไป

คุยโทรศพัท์

บุรีละสายตาจากณาราแล้วเดินไปหาขจรและสายชล เห็นทั้งสอง 

ตวัเกรง็มองตาแป๋วกน็กึฉวิ แต่กพ็ยายามสงบอารมณ์ไว้ เพราะเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุ แม้ค�าอธิบายของสายชลมันจะน่าซัดปากสักผัวะ

กต็าม ถ้าจะโทษใครกต้็องโทษคนที่ก�าลงัให้เพื่อนเขาเข้าเฝือกอยูน่ั่นละ บอก

ให้รอในห้องดีๆ  กด็นัคดิหน ีหาเรื่องใส่ตวัแท้ๆ

แต่เรื่องราวมนัออกมาในรูปนี้กเ็ป็นผลดตี่อเขาอยู่เหมอืนกนั

“เอารถตูก้ลบัไปก่อน เดี๋ยวฉนัจะกลบัรถคุณนาง” เขาบอกสองหนุม่

ด้วยน�้าเสยีงปกติ
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ขจรและสายชลดวงตาเป็นประกายวบิวบั หน้าตาสดชื่น หายจ๋อยเป็น

ปลดิทิ้ง กุลกีุจอท�าตามค�าสั่งทนัที

“ญาตคิุณสุพรรณกิาร์ค่ะ”

เสยีงเรยีกของพยาบาลดงัขึ้นที่หน้าประตู บุรจีงึรบีเดนิกลบัมา

“ครบั”

“คณุหมอท�าเฝือกให้คนไข้เรยีบร้อยแล้ว คณุเอาใบนี้ไปช�าระเงนิและ

รับยาก่อน แล้วค่อยกลับมาที่นี่ เดี๋ยวคุณหมอจะแนะน�าวิธีดูแลคนไข้

ระหว่างรกัษาตวัที่บ้านให้ฟัง จากนั้นญาตกิพ็าคนไข้กลบับ้านได้ค่ะ”

ยี่สบินาทตี่อมา สุพรรณกิาร์กม็านั่งซมึอยู่บนรถเขน็ หมดสภาพ
จะขดัขนืบรุ ีปล่อยให้เขาพากลบัรสีอร์ตด้วยรถของณารา เมื่อมาถงึกพ็บว่า

คณุกานดาและคณุวรรษมนยงัไม่เข้านอน พวกท่านก�าลงัรอเธออยู ่หลงัจาก

ถามไถ่อาการจนคลายกงัวลแล้วจงึค่อยแยกย้ายกนัไปพกัผ่อน เปิดโอกาส

ให้หนุ่มสาวอยู่กนัตามล�าพงั

“เธอนอนที่นี่ก็แล้วกัน มีห้องรับแขกอยู่ชั้นล่าง” บุรีบอกหญิงสาว 

ก่อนจะหนัไปหาณารา “ฝากนางดูแลแตงกวาด้วย”

“ได้ค่ะ คนืนี้นางจะลงมานอนเป็นเพื่อนแตงกวาเอง งั้นนางขอตวัไป

อาบน�้าก่อน น้าบกกับแตงกวาหาอะไรรองท้องหน่อยดีไหมคะ เมื่อเย็นก็ 

ไม่ได้กนิอะไร นางโทร. สั่งป้านวลให้เตรยีมไว้แล้ว”

“ขอบใจ” ชายหนุ่มบอกหลาน

เมื่อเหลอืกนัอยู่เพยีงสองคน บุรกีถ็อนหายใจเบาๆ เมื่อเหน็คนบน

รถเขน็เอาแต่ก้มหน้างุด ดูจากอาการแล้วคงจะเจบ็แผล

“หวิหรอืเปล่า” เขาถาม

“ค่ะ” สุพรรณกิาร์ตอบอย่างไม่อดิออด

“ด ีเดี๋ยวจะได้กนิยา”

เขาพาเธอมาที่ห้องอาหาร เปิดส�ารบับนโต๊ะกพ็บว่านวลค�าท�าพะแนง-
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หม ูไข่เจยีวกุง้สบั และผดัผกัรวมมติรใส่หมกูรอบไว้ให้ หน้าตาน่ารบัประทาน

ทเีดยีว

ชายหนุ่มร่างสูงเดินไปตักข้าวสวยร้อนๆ ใส่จานน�ามาเสิร์ฟให้ถึงที่ 

และรนิน�้าใส่แก้วให้ด้วย

“ขอบคุณค่ะ”

ต่างคนต่างนั่งกินข้าวกันเงียบๆ อยู่ครู่ใหญ่ บุรีรู ้ว่าสุพรรณิการ ์

ก�าลงัอดึอดั ใจจรงิเขาอยากดุเธอหลายค�า แต่พอเหน็หน้าหงอยๆ นั่นแล้ว

กท็�าไม่ลง

“เจบ็ขาแบบนี้ เธอคงต้องอยู่ที่นี่สกัพกั”

คนตัวเล็กกว่าเม้มริมฝีปาก ก่อนจะเอ่ยเสียงแผ่ว “กวาไม่อยาก

รบกวนคุณกบัครอบครวัค่ะ”

“ดูแลเด็กตัวเล็กๆ คนเดียวมันจะหนักหนาอะไร บอกให้อยู่เธอก ็

ต้องอยู่ อ้อ...แล้วอย่าหวงัว่าจะหนไีปไหนได้อกี คนของฉนัจะคอยจบัตาดู

เธอตลอดเวลา”

“ท�าไมต้องบังคับกันด้วยคะ กวาไม่อยากอยู่ที่นี่ ไม่อยากแต่งงาน 

กับคุณ คุณเป็นคนหน้าตาดีและเพียบพร้อมทุกอย่าง ต้องมีผู้หญิงอยาก

เป็นภรรยาของคุณมากมาย อย่าบงัคบัฝืนใจกวาเลยนะคะ”

บรุรีูว่้าเรื่องที่เกดิขึ้นมนัออกจะกะทนัหนัเกนิไปส�าหรบัผูห้ญงิตวัเลก็ๆ 

คนหนึ่ง แต่เขาตดัสนิใจแล้ว และไม่คดิจะล้มเลกิ จะว่าเขาเหน็แก่ตวัยงัไง

กไ็ด้

“ถ้าฉนัขอร้อง เธอจะอยู่ที่นี่ด้วยความเตม็ใจไดห้รอืเปลา่ อย่างนอ้ย

ก็จนกว่าจะหายดี ฉันติดหนี้บุญคุณพ่อเธอไว้มาก ถึงเธอจะปฏิเสธฉัน  

ไม่เหน็แก่ค�าสั่งเสยีของพ่อ แต่ตวัฉนักอ็ยากจะชดเชยให้ถงึที่สุด”

พอเขาพูดถงึพ่อ สุพรรณกิาร์กร็ู้สกึผดิขึ้นมาทนัที

“คุณตดิค้างอะไรคุณพ่อกวาคะ”

“เธอไม่จ�าเป็นต้องรู้ มนัเป็นเรื่องของผู้ใหญ่”
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“กวาไม่ใช่เดก็แล้ว กวาบรรลุนติภิาวะแล้วค่ะ” หญงิสาวเถยีง

“ถ้าเธอยงัเหน็ว่าฉนัแก่ นั่นกแ็ปลว่าเธอยงัเป็นเดก็น้อยมาก”

คนตวัเลก็ท�าหน้าตมูเมื่อถูกย้อน ก่อนจะบ่นอบุอบิ “กอ็ายเุราห่างกนั”

“มนัน่าจะเป็นข้อดนีะ ฉนัโตกว่า สามารถดูแลเธอได้”

“แต่กวาอยากได้คนที่เป็นเพื่อน พูดคุยภาษาเดยีวกนัรู้เรื่องมากกว่า

ค่ะ”

“แล้วที่เราคุยกนันี่มนัภาษาอะไร”

สุพรรณิการ์ฟังแล้วเหลือบตามองบนด้วยความลืมตัว “คุณมีไลน์

ไหมคะ”

“ไม่”

“เฟซบุ๊ก อนิสตาแกรม ทวติเตอร์ คุณเล่นหรอืเปล่า”

“จ�าเป็นต้องเล่น?”

“พารากอนล่ะคะ รู้จกัไหม”

“อะไร”

“ห้างสรรพสนิค้าแถวสยาม”

“อ๋อ...” ชายหนุ่มท�าท่านกึออก “รู้จกัเซนเตอร์พอยนต์”

“มนัถูกรื้อทิ้งไปตั้งนานแล้วค่ะ!” 

“อ้อ” เขาท�าเสยีงรบัรูเ้นอืยๆ ซ่อนยิ้ม แต่คนที่ไม่ทนัสงัเกตถงึกบัต้อง

กุมขมบั

“น้าบกคะ” สุพรรณิการ์เปลี่ยนวิธีใหม่ เผื่อพูดจาดีๆ แล้วเขาจะ

ใจอ่อน “เราเข้ากนัไม่ได้หรอกค่ะ ทั้งมมุมอง นสิยั การใช้ชวีติ และมนัอาจ

จะฟังดไูร้สาระนะคะ คอื...กวาอยากใช้ชวีติให้คุม้ค่า เรยีนให้เตม็ที่ เลน่ให้

สดุเหวี่ยง ท�าอะไรตามใจ ออกท่องเที่ยวเจอผูค้น ได้พบรกั โชคร้ายหน่อย

กอ็าจจะอกหกั นั่นคอืชวีติ กวาอยากท�าอะไรอกีตั้งมากมายก่อนแต่งงาน”

บุรอีิ่มพอด ีเขารวบช้อนแล้วเอนหลงัมองเธอด้วยสายตานิ่งๆ

“เธอสามารถท�าทุกอย่างที่พูดมาได้หลังแต่งงานกับฉัน ฉันอนุญาต 
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เว้นแต่เรื่องพบรกักบัอกหกัอะไรนั่นคงต้องตดัออก”

สพุรรณกิาร์แทบส�าลกัน�้าที่เพิ่งยกขึ้นดื่ม มองเขาตาปรบิๆ อยูห่ลาย

วนิาท ีซึ่งบุรรีู้ว่าเธอต้องการสื่อความหมายอะไร แต่เขาขี้เกยีจฟัง

“อิ่มแล้วใช่ไหม งั้นกก็นิยา”

ชายหนุ่มจัดยาแล้วรอกระทั่งคนขาเจ็บดื่มน�้าตามเรียบร้อยจึงค่อย

ลุกขึ้น ตอนนั้นเองณาราเดินเข้ามาพอดี คนที่ตั้งท่าจะคุยต่อให้เคลียร์จึง

ต้องสงบปากสงบค�าไว้ก่อน

“เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ มาค่ะ นางดูแลแตงกวาต่อให้เอง น้าบก 

จะได้พกั”

“ฝากด้วย”

“ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ”

สุพรรณกิาร์ฟังอาหลานสนทนาโต้ตอบกนัเงยีบๆ รู้ตวัอกีทกีถ็ูกเขน็

ออกจากห้องอาหารแล้ว บุรีแยกกลับบ้านพักของเขาโดยไม่ได้พูดอะไรกับ

เธออกีเลย

“เดี๋ยวนางช่วยอาบน�้าให้นะ” ณาราพาคนขาเจ็บเข้ามาในห้องพัก

รบัรองแขก จอดรถเขน็ไว้ตรงหน้าห้องน�้า

“กวาอาบเองดกีว่าค่ะ แค่ระวงัไม่ให้เฝือกโดนน�้ากพ็อ”

“กไ็ด้ งั้นเดี๋ยวนางหยบิชุดให้”

สพุรรณกิาร์เพิ่งเหน็ว่ากระเป๋าเดนิทางของเธอวางอยูบ่นเตยีงเรยีบร้อย 

จงึบอกรหสัให้ณาราโดยไม่ถอืสา เนื่องจากเหน็ว่าเป็นผู้หญงิด้วยกนั

“แตงกวา”

“คะ?” หญิงสาวเลิกคิ้วขึ้นนิดหนึ่งเมื่อเห็นหลานสาวของบุรีหยุดมือ

ที่ก�าลงัรูดซปิเปิดกระเป๋า

“คอื...ที่ห้องอาหารเมื่อกี้ นางได้ยนิแตงกวาคยุกบันา้บก ไม่ได้ตั้งใจ

จะเสยีมารยาทนะ แต่นางอยากรู้ว่าแตงกวาคดิยงัไง” ณาราเว้นจงัหวะนดิ

หนึ่ง ก่อนจะถาม “แตงกวาไม่อยากแต่งงานกบัน้าบกจรงิๆ เหรอ”
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“ค่ะ” คนฟังตอบโดยไม่ต้องคดิ

“เพราะแตงกวาเพิ่งพบน้าบก ยงัไม่รู้จกัคุ้นเคยกนัใช่ไหม เลยคดิว่า

มนัออกจะกะทนัหนัเกนิไปหน่อย”

“ค่ะ”

“นางเข้าใจความรูส้กึของแตงกวาในตอนนี้นะ แต่กอ็ยากบอกให้รูว้า่

แม้ภายนอกน้าบกจะดูดุในสายตาคนอื่น แต่กับคนในครอบครัว น้าบก 

น่ารกัมาก ใครได้เป็นภรรยาของน้าบกคอืโชคดทีี่สุด น่าเสยีดายถ้าผู้หญงิ

คนนั้นจะไม่ใช่แตงกวา คอื...นางกแ็ค่ให้ข้อมูลเฉยๆ น่ะ”

“แต่เราไม่ได้รกักนั แถมอายุกห็่างกนัมาก”

“เอาจริงๆ แล้วอายุมันไม่ใช่อุปสรรคหรอกนะ มีหลายคู่ที่แต่งงาน 

อยู่กนิด้วยกนัอย่างมคีวามสุข มนัอยู่ที่การปรบัตวัและยอมรบักนัและกนั”

“ไม่มีเวลาปรับตัวหรอกค่ะ น้าบกจะให้กวาแต่งงานท่าเดียว” คน 

ตวัเลก็บอกพลางถอนหายใจ

“แตงกวายงัไม่ปรบั แต่น้าบกเขาท�าไปก่อนแล้วนะ”

“คะ?” สุพรรณกิาร์ท�าหน้างง 

“ก.็..” ณาราคลี่ยิ้มบางๆ เมื่อนกึถงึน้าชาย “นอกจากคนในครอบครวั

และลูกน้อง แตงกวาเป็นผู้หญิงคนแรกที่น้าบกยอมคุยด้วยเกินหนึ่งนาท ี

และวันนี้นางก็เห็นน้าบกใจเย็นเหมือนน�้าแข็งมากที่สุด ทั้งที่แตงกวาท�าให้

เขาโกรธหวัฟัดหวัเหวี่ยงตลอดเวลา นี่ถ้าเป็นคนอื่นนะ มหีวงัน่วม”

“น่วม...”

“อย่าท�าหน้าอย่างนั้นส ิน้าบกไม่ท�าร้ายผูห้ญงิหรอก นางแค่พดูเล่น” 

ณาราหัวเราะแล้วรื้อกระเป๋าเดินทางต่อ ค้นเจอชุดนอนลูกไม้สีขาวสะอาด 

เนื้อนุม่ได้กเ็ดนิมายื่นให้คนบนรถเขน็

“ขอบคุณค่ะ” สุพรรณกิาร์เอ่ยเบาๆ

“แตงกวาเหลือตัวคนเดียวแล้ว จะใช้ชีวิตต่อไปยังไงควรคิดให้

รอบคอบ มคีนดูแล ดกีว่าไม่มใีครเลยนะ แต่กเ็อาเถอะ แตงกวาต้องอยู่ 
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ที่นี่อกีหลายวนั ค่อยๆ คดิไปกไ็ด้ มอีะไรกค็ุยกบันางเนอะ”

หลานสาวของบุรีทิ้งค�าพูดสุดท้ายไว้เพียงเท่านั้น ทว่ากลับท�าให้ 

สุพรรณกิาร์นอนไม่หลบัตลอดทั้งคนื


