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“พริ้ม...เราเลิกกันเถอะ” เสียงทุ้มดังขึ้น หลังจากที่ทั้งคู ่

ยนืนิ่งเงยีบมาเป็นเวลานานแล้ว

“ท�าไม...” เธอเอ่ยถามออกไปอย่างยากล�าบาก “เพราะอะไร”

“...”

ยิ่งร่างสูงนิ่งเงยีบ ไม่ยอมเอ่ยถ้อยค�าใดออกมาเลยนั้น ใจเธอก็

ยิ่งเจบ็

“เพราะอะไร ตอบพริ้มมาส!ิ เพราะ...พริ้มจนใช่มั้ย” เธอกลั้น

ใจถามออกไป

ร่างสูงท�าท่าเหมอืนจะพดูอะไรบางอย่าง แต่แล้วเขากเ็สมองไป

ทางอื่น ไม่ยอมสบตาเธอ...แต่ถงึกระนั้น แม้จะเพยีงชั่วครู่เดยีวกต็าม 

ทว่าเธอกท็นัเหน็มนัเข้าจนได้

แววตาที่มองมาด้วยความสงสาร เธอไม่อยากเหน็มนั

เธอกลั้นเสียงสะอื้นไว้ไม่ให้หลุดออกมา และสูดลมหายใจเข้า

ปอดลึกๆ ดวงตาเหลือกมองขึ้นฟ้า เพื่อกล�้ากลืนหยาดน�้าตาที่ปริ่ม 

จวนเจยีนจะร่วงหล่นจากดวงตา รมิฝีปากเม้มแน่น ก่อนจะฝืนส่งยิ้ม

ให้เขา แม้ว่าแท้จริงแล้วตอนนี้หัวใจเธอเหมือนก�าลังโดนเข็มนับร้อย

นบัพนัจากที่ไหนกไ็ม่รู้ทิ่มแทงอยู่

บทน�ำ
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“พริ้ม...เข้าใจแล้ว” เธอพูดได้เพยีงเท่านี้ ก่อนจะรบีหมนุตวัหนั

หลงัให้ เพราะกลวัว่าหยดน�้าตาจะร่วงหล่นให้คนตรงหน้าได้เหน็ และ

มนัคงจะน่าสมเพชมากแน่ๆ 

หึ!...สองปีกับรักโง่ๆ จากผู้หญิงที่ซื่อบื้อคนนี้ รักครั้งแรกแตก

ละเอยีดราวกบัเศษธลุ ีรกัที่เธอให้เขาไปทั้งใจ...อยากจะถามสกัพนัครั้ง

ว่าเป็นไปได้ไหมที่พวกเราจะไม่จบแบบนี้ แต่เธอกเ็พิ่งเข้าใจดใีนวนันี้

เอง...ที่ว่า ‘เมื่อคนจะไป รั้งยงัไงกค็งไม่อยู่’ เผลอๆ ตลอดระยะเวลาที่

ผ่านมานั้น...นั่นอาจจะไม่ใช่ความรกัส�าหรบัเขาเลยด้วยซ�้า แต่เป็นอะไร

กไ็ม่รู้ที่เขาท�าแก้เบื่อ หรอืไม่กเ็ป็นอะไรไม่รู้ที่อาจจะไม่เคยมอียู่จรงิ

เธอแค่นยิ้มอย่างสมเพชตัวเองที่วาดหวังจะมีรักแท้...จากใคร 

สกัคน

เพยีงค�าว่ารกัอย่างเดยีว...คงไม่สามารถรั้งเขาไว้ได้

ตั้งแต่เด็กจนโตเป็นสาวแล้วที่เธอคอยปลอบเพื่อนสนิทเมื่อ

อกหัก หรือผิดหวังจากความรัก เธอผู้ซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์เลย 

สกัครั้ง ไม่ว่าจะเป็นรกัแบบพปัปีเลฟิ หรอืคบหาแบบจรงิจงั พูดง่ายๆ 

เลยกค็อื เธอไม่เคยมแีฟน!

ริมฝีปากบางเม้มแน่น ก่อนจะยิ้มให้ตัวเองอย่างค่อนขอด 

ก�าแพงที่เธอเพียรก่อไว้เสียดิบดีเริ่มท�าลายตัวเองเมื่อวันหนึ่งเธอพบ

เจอเขาคนนั้น

เนื่องจากบรษิทัที่เธอเพิ่งย้ายเข้ามาท�างานใหม่ๆ นั้นเป็นบรษิทั

เกี่ยวกบัหลกัทรพัย์อนัดบัต้นๆ ของประเทศ...เขาท�างานอยูท่ี่นี่มาก่อน 

อะไรไม่รูท้ี่ดลใจให้ผูห้ญงิที่ไม่เคยเฉยีดกรายความรกัแบบหนุม่สาวเลย

อย่างเธอเข้าไปพดูคยุท�าความรูจ้กักบัเขาก่อน จนวนัหนึ่งเธอกล้าพอที่

จะเอ่ยปากขอคบเขาเป็นแฟน

ตลอดเวลาสองปีที่รู้จกักนัมา เธอทุม่เทและให้ความรกัเขาอย่าง

ไม่ลมืหูลมืตา ราวกบัคนหูหนวกตาบอด เธอไม่สนและไม่แคร์เรื่องอื่น
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เลยสักนิด แม้ว่าหลายๆ คนที่พอรู้เรื่องของเธอกับเขาจะไม่เห็นด้วย 

เมื่อเทพบุตรอย่างเขายอมลดตัวลงมาคบกับคนธรรมดาอย่างเธอที่มี

เพยีงแค่ตวัและหวัใจ ไม่ได้มชีื่อเสยีงเงนิทองหรอืวงศ์ตระกูลที่สูงส่ง

‘ไม่เหมาะสม’ เป็นค�าที่เธอได้ยนิบ่อยที่สดุ แต่เธอกท็�าเป็นเข้ม-

แขง็และบอกว่าไม่แคร์ ขอแค่เธอและเขาไม่หวั่นไหวซะอย่าง...ทกุอย่าง

กจ็ะเหมอืนเดมิ แต่ความจรงิแล้วมนักลบัไม่ใช่ ความรกัไม่ใช่แค่เรื่อง

ของคนสองคน แต่มนัเป็นเรื่องของคนรอบข้างด้วย แม้ว่าเธอจะท�าเป็น

เข้มแขง็และไม่แคร์ค�าวจิารณ์...แต่กใ็ช่ว่าเธอจะไม่รู้สกึ

เพียงแต่เธออยากจะลองพยายามดู พยายามจนถึงที่สุดว่า 

ท�าได้จรงิๆ นะ แต่คงมแีค่เธอเท่านั้นที่คดิแบบนี้ เขาไม่ได้คดิแบบเดยีว

กบัเธอเลยด้วยซ�้า ยิ่งคดิ ยิ่งนกึ น�้าตาที่เธอพยายามห้ามไว้กย็ิ่งไหล

ทะลกัเป็นสายราวกบัเขื่อนแตก ไหลรนิลงมาเป็นทางหยดแล้วหยดเล่า 

ว่ากันว่ารักคือสุข และในขณะเดียวกันรักก็คือทุกข์ด้วย...มันคือเรื่อง

จรงิ

เธอไม่รู ้ว่าจะต้องท�าอย่างไรต่อไปกับชีวิตดี การท�างานอยู่ 

ที่เดยีวกบัแฟนบางทกีเ็ป็นเรื่องยากเมื่อเปลี่ยนสถานะ ความรู้สกึที่เคย

มหีรอือะไรกต็ามที่เคยท�าเมื่อก่อนกจ็ะไม่มอีกีแล้ว

หลงัจากที่คยุกนัเมื่อช่วงเยน็ เธอไม่รูว่้ามเีรี่ยวแรงพาสองขาเดนิ

ออกมาจากตรงหน้าเขาได้อย่างไร หวัใจที่บอบช�้าพาเธอเดนิไปเรื่อยๆ 

จ�าไม่ได้ด้วยซ�้าว่าเธอขึ้นรถเมล์สายอะไรมา รู้ตัวอีกทีเธอก็ลงที่ป้าย

สวนสาธารณะแห่งหนึ่งแล้ว

ไม่รูว่้าเธอนัง่นิง่บนพืน้หญ้าเขยีวขจตีรงนีน้านเท่าไรแล้ว... 

กว่าจะรู้ตวัอกีทรีอบด้านกม็ดืค�่าเสยีแล้ว พอก้มดเูวลาที่นาฬิกาข้อมอื

กต็้องตกใจอกีรอบ เพราะมนัสี่ทุ่มกว่าแล้ว!

เธอลุกขึ้นปัดเศษหญ้าที่ติดตามชุดท�างานออก เสร็จแล้วก็
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ปล่อยให้สองเท้าก้าวเดนิไปเรื่อยๆ ทว่าราวกบัฟ้าจะกลั่นแกล้ง จู่ๆ ก็

มลีมวูบใหญ่พดัพาเศษใบไม้ร่วงหล่น เศษดนิ ฝุ่นละอองปลวิว่อนไป

ทั่ว จนเธอต้องยกมอืขึ้นบงัตา

ครู่ต่อมาฝนก็เทกระหน�่าลงมาแบบไม่มีสัญญาณเตือนทั้งสิ้น 

จนเธอวิ่งหาที่หลบแทบไม่ทนั...ฝนตกหนกัและนานมาก จนเธอหนาว

เยน็ไปถงึกระดูก และดูท่าแล้ววนันี้อาจจะตกทั้งคนืกเ็ป็นได้

คดิแล้วกเ็ศร้า วนันี้เป็นวนัที่เธอรู้สกึแย่มากจรงิๆ ตั้งแต่เกดิมา

บนโลกใบนี้ ปกตแิล้วเธอชอบพกร่มพบัตดิไว้ในกระเป๋าผ้าใบใหญ่เสมอ 

แต่กไ็ม่รู้เหมอืนกนัว่าท�าไมคราวนี้เธอถงึลมืหยบิใส่กระเป๋ามาด้วย

ผ่านไปครูใ่หญ่ฝนกย็งัคงตกหนกั และดทู่าจะไม่ยอมซาลงง่ายๆ 

ขืนเธอยืนตากฝนต่อคงไม่พ้นได้เป็นปอดบวมแน่ๆ คิดได้ดังนั้นหญิง

สาวกต็ดัสนิใจเดนิตากฝนไปเรื่อยๆ เผื่อเจอแทก็ซี่สกัคนัจะได้เรยีกกลบั

อะพาร์ตเมนต์ ยงัไงกค็งจะดกีว่าทนยนืหนาวที่นี่ต่อไปแน่ๆ 

ร่างบอบบางสมส่วนพาสองเท้าวิ่งตรงไปยังทางออกของสวน

สาธารณะ ก่อนจะเหลอืบไปเหน็ทางม้าลาย เธอจงึไม่รอช้า รบีวิ่งไป

ตรงจดุนั้น

หญงิสาวสอดส่ายสายตามองหารถแทก็ซี่ และฉบัพลนัเธอกเ็หน็

แทก็ซี่คนัหนึ่งจอดส่งผูโ้ดยสารอยูฝ่ั่งตรงข้าม เธอรบีเรยีกแทก็ซี่คนันั้น 

แต่เสยีงของเธอคงเบาเกนิไป คนขบัแทก็ซี่จงึไม่ได้ยนิ หญงิสาวรบีเดนิ

กึ่งวิ่งข้ามทางม้าลายไปยังอีกฝั่ง โดยไม่รู้ตัวเลยว่ามีแสงไฟจากรถ 

อกีคนัสาดส่องมาจากทางถนนฝั่งของเธอ

กว่าจะรู้สึกตัวอีกที สองขาก็พาเธอก้าวมาถึงกลางถนนแล้ว...

แต่ ณ เวลานั้น ขาของเธอไม่อาจวิ่งไปข้างหน้าหรอืถอยหลงักลบัได้

เลย...

เอี๊ยดดด!!! โครม!!!
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1
อุบัติเหตุ

หลงัจากท่ีโดนผูเ้ป็นแม่ตามตัวกลบัไทยแบบเร่งด่วน ถงึข้ัน

ที่ว่าถ้าไม่ยอมกลับก็จะตัดแม่ตัดลูกกันไปเลย อีกทั้งทรัพย์สมบัติ

ทั้งหมดที่ม ีเขากจ็ะไม่ได้แม้แต่สตางค์แดงเดยีว พอรูเ้หตผุลเขากแ็ทบ

อยากจะทึ้งหวัตวัเอง

หลงัจากที่นั่งเครื่องบนิข้ามฟ้าข้ามทะเลมาไม่ต�่ากว่าสบิชั่วโมง 

เขาก็เรียกแท็กซี่ให้พามาส่งยังคอนโดมิเนียมสุดหรูใจกลางเมือง ซึ่ง

เขาโทร. มาแจ้งฝ่ายนิติฯ ของคอนโดให้ส่งแม่บ้านเข้ามาท�าความ

สะอาดไว้แล้วเมื่อไม่กี่วนัก่อน

ด้วยความที่เหนื่อยล้าจากการเดินทางอันยาวนาน พอถึงห้อง

ปุ ๊บเขาก็ตรงดิ่งเข ้าไปซุกตัวนอนใต้ผ ้านวมผืนหนาท่ามกลาง

บรรยากาศเยน็สบายของเครื่องปรบัอากาศ ไม่นานกห็ลบัใหล

ท่าทางเขาคงจะเพลียจัดจริงๆ ถึงได้หลับเป็นตายแบบนี้ 

ร่างสูงค่อยๆ ลกุขึ้นจากเตยีงกว้าง ค่อยๆ ยดืเส้นยดืสายคลายความ

ปวดเมื่อย พอดเูวลาบนหน้าจอโทรศพัท์มอืถอืที่วางไว้ส่งๆ บนโต๊ะข้าง

หวัเตยีงกพ็บว่าเกอืบบ่ายโมงเข้าไปแล้ว มสีายที่ไม่ได้รบัอยูส่ี่สายจาก

มารดาบงัเกดิเกล้า และยงัมขี้อความทางโปรแกรมสนทนาที่ผู้เป็นแม่
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ฝากไว้อกี

ถงึไทยแล้วใช่มั้ย แม่รู้นะ! แล้วนี่เมื่อไหร่จะกลบับ้าน แม่มคีน

รู้จกัอยากจะแนะน�าให้ภูรู้จกัไว้ เป็นลูกสาวของเพื่อนแม่ รู้จกักนัไว้ก็

ไม่เสยีหาย น้องกห็น้าตาน่ารกัน่าเอน็ดู

เขาอ่านอกีหลายข้อความกเ็ข้าใจได้ไม่ยากว่าผูเ้ป็นแม่เร่งเพราะ

อยากให้เขาไปดูตัวมากแค่ไหน ก่อนหน้านี้แม่ก็เพียรหาคู่ให้เขา แต่

เมื่อเหน็ท่าทางเบื่อหน่ายของเขาจงึไม่ได้เซ้าซี้อะไรมาก จนกระทั่งรูว่้า

เทียมฟ้า เพื่อนสนิทของเขาแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาไปแล้วนั่นละถึงได้

มาเร่งเขายกิๆ แบบนี้

เทยีมฟ้า หรอืไอ้หมอเหนอื เพื่อนสนทิสดุซี้ย�่าป้ึกของเขาเข้าพธิี

แต่งงานไปแล้วกับนักธุรกิจสาวรุ่นใหม่ไฟแรง ทั้งๆ ที่วันๆ ก็เจอแต่

คนไข้และอยู่แต่ที่โรงพยาบาล อกีทั้งหมอนั่นกย็งัไม่มวีี่แววว่าจะคบหา

ผูห้ญงิคนไหนแบบเป็นจรงิเป็นจงัจนถงึขั้นแต่งงานได้ภายในระยะเวลา

อนัรวดเรว็แบบนี้

ครั้งล่าสุดที่พวกเขาคุยกันยังแซวกันอยู่เลยเรื่องหวงความโสด 

ตวัเขาเองกโ็สด ลอยไปลอยมาแบบนี้ตั้งนานแล้ว...แต่ที่หมอนั่นยงัโสด

ก็เป็นเพราะหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ ท�าให้ไม่ค่อยมีเวลาให้ 

ผู้หญงิที่ผ่านเข้ามานกั หลายรายที่ผ่านเข้ามาทอดสะพานให้ ไม่นาน

กม็กัโบกมอืลา แล้วอยู่ๆ  หมอนั่นแต่งงานปบุปับ จะไม่ให้เขาแปลกใจ

ได้ยงัไง

จรงิๆ แล้วที่เขากลบัไทยครั้งนี้ไม่ใช่กลวัว่าแม่จะตดัเขาออกจาก

กองมรดกหรอก เพราะถงึยงัไงเขากเ็ป็นลกูชายคนเดยีวของตระกลู ถ้า

เขาไม่สืบทอดกิจการแล้วจะเป็นหน้าที่ใครล่ะ แต่ที่เขายอมกลับมา

เพราะกลวัว่าความดนัของผู้เป็นแม่จะขึ้น แล้วโรคประจ�าตวักจ็ะก�าเรบิ 

อีกทั้งเขาเองก็ไม่ได้กลับไทยมาหลายปีแล้ว ผนวกกับติดใจเรื่องการ

แต่งงานของเทียมฟ้า เขาจึงยอมกลับเมืองไทยมาอย่างง่ายดายโดย



กิติมา  13   

ไม่อดิออด

หลังจากหากาแฟเข้มๆ และอาหารเช้าบวกเที่ยงอย่าง

ง่ายๆ ให้ตวัเองแล้ว ชายหนุ่มกม็านั่งเล่นที่ระเบยีง ก่อนจะต่อสายหา

ผู้เป็นแม่

“พ่อตวัด ีว่างโทร. กลบัมาหาแม่ได้แล้วเหรอฮะ”

“โถ่! คณุแม่ครบั ผมเพิ่งจะมาถงึเมื่อเยน็วานนี้เองนะครบั”

“เชอะ! มาถงึแล้วท�าไมไม่รบีโทร. หาแม่ฮะ รูท้ั้งรูว่้าแม่เป็นห่วง 

จะโทร. มาบอกให้หายกงัวลบ้างนี่ไม่ได้เลยรไึง”

“อภยัให้ลกูชายคนนี้เถอะนะครบัแม่ ยงัไงผมกย็อมกลบัมาตาม

ที่แม่ต้องการแล้วไงครบั”

“จ้ะพ่อคณุ กลวัแม่เอาสมบตัไิปบรจิาคน่ะสถิงึรบีกลบั”

“กน็ั่นน่ะ พ่อกบัแม่หาไว้ให้ผมนี่ครบั จะไปยกให้คนอื่นได้ยงัไง 

ผมไม่ยอมหรอก” เขาบอกอย่างขนัๆ 

“ถ้ากลัวอย่างที่พูด ภูก็รีบกลับบ้าน เรามีเรื่องที่จะต้องคุยกัน

อย่างจรงิจงันะแม่ว่า และคราวนี้แม่กจ็ะไม่ยอมใจอ่อนให้เราอย่างเมื่อ

ก่อนหรอกนะจะบอกให้”

เขารับปากผู้เป็นแม่อย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะ แต่ต่อรองขออยู่

เที่ยวกรุงเทพฯ ต่ออีกสองสามวัน ก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านที่

เชยีงใหม่

บ่ายแก่ๆ เขากไ็ด้รบัสายจากเพื่อนสนทิอกีสองคนอย่างณกรกบั

ปฐพ ีทั้งสองจะเลี้ยงต้อนรบัเขากลบัเมอืงไทยในรอบห้าปี

... 

ราวสองทุ่มครึ่งเขาก็เดินทางมาถึงร้านที่เพื่อนๆ บอกพิกัดไว้ 

ขณะเดนิเข้าไปในร้าน สองคนนั้นกโ็บกไม้โบกมอืเรยีกให้เดนิไปยงัโต๊ะ

ที่จองไว้แล้ว เขาส่งยิ้มให้เพื่อนนดิๆ เมื่อเดนิไปถงึโต๊ะ ก่อนจะยื่นก�าป้ัน
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ไปชนกบัก�าปั้นที่อกีฝ่ายยื่นมา

“ไง ไอ้ภู หายหน้าไปนานเลยนะแก กลับไทยไม่ถูกเหรอวะ” 

ปฐพแีซวเพื่อน

ภูรนิท์เพยีงยิ้มแทนค�าตอบ “พวกเอง็สบายดนีะเว้ย”

“เรื่อยๆ ว่ะ” ณกรตอบก่อนจะหนัไปสั่งเครื่องดื่มให้เพื่อนสนทิ 

หลงัจากที่ห่างหายกนัไปนานถงึห้าปีเตม็ ถงึแม้ว่าจะอยูค่นละฟากฟ้า 

แต่เทคโนโลยีสมัยนี้ท�าให้โลกแคบลง พวกเขาจึงยังติดต่อและพูดคุย

กนัได้ผ่านแอปพลเิคชนัต่างๆ จงึไม่ค่อยรู้สกึว่าอยู่ไกลกนัเท่าไรนกั

“แล้วเป็นไงมาไงวะ คราวนี้พ่อพวงมาลยัจอมกะล่อนอย่างแก

ถึงยอมกลับมาเมืองไทยได้” ปฐพีหรือดินถาม เพราะอย่างที่รู้กันคือ

เพื่อนตวัดขีองเขานั้นรกัอสิระ ไม่ชอบหยดุนิ่ง

“กไ็ม่ไง แม่ยื่นค�าขาดน่ะ บอกว่าถ้าไม่ยอมกลบัจะตดัออกจาก

กองมรดก”

“เฮ้ย! เรื่องจรงิ?” ทั้งสองคนอทุานพร้อมกนั

“ก็ท�านองนั้น อีกอย่างก็อยากมาเจอไอ้เหนือด้วย ได้ข่าวว่า

แต่งงานแล้ว” ภูรนิท์เปิดประเดน็

“อ้อ! ใช่ รายนั้นปกติก็นัดเจอตัวยากอยู่แล้ว พอมีคู่หมั้นนี่ก็

หายไปเลย เจอไอ้หมออกีทกีน็ู่น วนัแต่งงานของมนั” ปฐพกีระแนะ-

กระแหนเพื่อนด้วยความหมั่นไส้

“แล้วคบกนัมานานแล้วเหรอ ไอ้เหนอืมนัถงึแต่งเรว็แบบนั้น”

“นานที่ไหนล่ะ ไอ้หมอมนัไปรวบหวัรวบหางเขาน่ะสถิงึได้แต่ง

ฟ้าแลบแบบนั้น” ปฐพพีูดอย่างคนัปาก

ภูรินท์ก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดี เพราะถ้าจะให้ไป

ซกัฟอกจากเจ้าตวัเองกอ็าจจะไม่ได้รู้อะไร

“จรงิๆ แก ไม่เชื่อกต็้องเชื่อว่าเพื่อนแกมนัแรด อยากแต่งงาน

กบัเขาจนตวัสั่น” ณกรช่วยส�าทบัอกีเสยีง 
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“ไปรกัไปชอบเขา แล้วกก็ลวัว่าเขาจะหลดุลอยไป เลยรวบหวั

รวบหางแล้วจบักนิกลางตลอดตวั แถมยงัจบัมดัไว้ข้างๆ อกี เล่นดกั

ทางไม่ให้สาวเจ้าดิ้นหลุดเลย แบบนี้น่ากลัวไอคิวของมันจริงๆ ว่ะ” 

ปฐพีพูดอย่างแหยงๆ ในความคิดของเพื่อนสนิทอีกคนที่เป็นทายาท

เจ้าของโรงพยาบาล อกีทั้งยงัมดีกีรเีป็นคณุหมอด้วย

ภรูนิท์ได้ยนิแบบนั้นกย็ิ่งฉงนใจ และชกัอยากจะเหน็หน้าภรรยา

สาวของเพื่อนแล้วส ิ

“ขนาดนั้นเลยเหรอวะ”

ทั้งสองคนตอบรับอย่างจริงจัง จากนั้นไม่นานหัวข้อสนทนาก็

เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของเขาแทน 

“แล้วนี่คุณหญิงแม่แกยังไม่เลิกจับคู่ให้อีกเหรอวะ” ณกรถาม

เพื่อน

“กเ็หมอืนเดมิอ้ะแหละ แต่เริ่มจะหนกัข้อขึ้นตั้งแต่ที่รูว่้าไอ้เหนอื

มนัแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝา”

“งั้นแบบนี้กส็่อเค้าว่าแกกจ็ะโสดอกีไม่นานน่ะสวิะ” 

ภูรินท์ได้ยินปฐพีพูดแบบนั้นก็เลิกคิ้วขึ้นสูง “ท�าไมแกคิดแบบ

นั้น”

“อ้าว! แกลองนกึดูดวิะ คณุหญงิแม่เร่งแบบนี้ แปลว่าเตรยีม

การคลมุถงุชนไว้ให้แกแน่ๆ ชวัร์ป้าบ เชื่อหวัฉนัได้เลย”

“คงไม่ถงึขนาดนั้นหรอกมั้ง” เขาตอบ เพราะตลอดมาแม่เขาก็

ท�าแบบนี้เป็นปกตอิยู่แล้ว เพยีงแต่ไม่ได้หนกัข้อถงึขนาดนี้

“แล้วถ้าคณุหญงิแม่บบีบงัคบัแกจนจนมมุล่ะ แล้วแกจะมทีาง

รอดหรอื ในเมื่อยงัไม่มตีวัจรงิเป็นๆ มาอ้าง ฉนัว่าแกระวงัไว้หน่อยกด็ี

นะเว้ย อย่าชะล่าใจนัก” ณกรและปฐพีต่างก็พยายามไซโคสุดฤทธิ์ 

สุดท้ายเขาต้องหาหัวข้ออื่นมาสนทนาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของ 

ทั้งคู่ไป
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 หลังจากนั้นพวกเขาทั้งสามคนก็นั่งจิบเหล้าเคล้าบรรยากาศ 

พูดถงึเพื่อนคนนั้นคนนี้บ้างตามที่พอจะนกึออก ไม่นานกแ็ยกย้ายกนั

เมื่อเหน็ว่าเริ่มจะมนึๆ เบลอๆ แล้ว ทั้งๆ ที่ต่างกแ็ค่จบิๆ เพยีงเลก็น้อย

เท่านั้น

...

ระหว่างที่ภูรินท์ขับรถกลับคอนโดนั้นจู่ๆ ฝนก็ตกราวกับฟ้ารั่ว

กะทันหัน ลมกระโชกแรงเสียจนดังเข้ามาถึงในรถ ยังดีที่รถไม่ติด

เนื่องจากค่อนข้างดกึแล้ว

ชายหนุม่พยายามขบัอย่างระมดัระวงั แต่บนท้องถนนไม่ค่อยมี

รถ จงึเหยยีบเรว็ประมาณหนึ่ง ทว่ากไ็ม่เรว็ขนาดรบีไปแหกโค้งที่ไหน 

เพราะด้วยความที่ฝนตก ถนนกต็้องลื่น

ถึงแม้จะระวังแล้ว บนถนนที่มีเพียงแสงรางๆ จากเสาไฟบน

เกาะกลางถนนกไ็ม่ท�าให้เขาเหน็สิ่งหนึ่งที่พุ่งออกมาจากข้างทาง กว่า

จะเหน็ชดัว่าอกีฝ่ายคอืสิ่งมชีวีติร่างแบบบางกพ็ร้อมๆ กบัตอนที่เขาหกั

พวงมาลยัหลบ...ซึ่งช้าไปเสยีแล้ว

“เฮ้ย!!!...”

เอี๊ยดดด!!! โครม!!!
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2
ความจ�าเสื่อม

เอี๊ยดดด!!! โครม!!!

แรงกระชากจากเข็มขัดนิรภัยและระบบเซฟตีของรถยนต์

สมรรถนะเยี่ยมท�าให้ภูรนิท์เจบ็และจกุไปครู่ใหญ่ กว่าที่ความเจบ็นั้น

จะหายไปกร็าวห้านาทไีด้ ชายหนุ่มรบีปลดเขม็ขดันริภยัออก ในใจก็

นึกว่าตัวเองโชคดีที่ไม่ได้ดื่มจนเมามายเหมือนทุกครั้ง และยังมีสติ 

ประคับประคองให้ตัดสินใจหักพวงมาลัยหลบได้ อีกทั้งดีแค่ไหนแล้ว

ที่รถเขาไม่พลกิคว�่าไปด้วย หลงัจากที่สตกิลบัมาสมบูรณ์ ภูรนิท์กร็บี

เปิดประตูรถออก แล้วรบีวิ่งไปดูคนที่โผล่พรวดออกมาตดัหน้ารถเขา

รมิฟตุพาทมรี่างบางนอนแน่นิ่งอยู่ ชายหนุ่มใจหายวาบ เขาคง

ไม่ได้ชนเธอจนเสยีชวีติหรอกนะ แค่คดิ ขนในกายกล็กุชนั เขารบีวิ่งไป

นั่งลงข้างร่างบางพลางร้องเรียกอย่างร้อนรน แม้ฝนจะซาลงกว่าเมื่อ

ครู่แล้ว แต่กย็งัตกไม่ขาดสาย

“คณุ! คณุ!” 

ภูรินท์เขย่าแขนเล็กเพื่อเรียกสติ และหวังให้อีกฝ่ายมีปฏิกิริยา

ตอบสนอง แต่อกีฝ่ายกไ็ม่ได้ท�าตามอย่างที่เขาหวงั

“คณุ! คณุเป็นอะไรมากมั้ย! ท�าใจดีๆ  ไว้ก่อนนะ เดี๋ยวผมจะ

พาคณุส่งโรงพยาบาลเอง อย่าเพิ่งเป็นอะไรนะ ผมขอร้อง!” 
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เขาพูดอย่างร้อนรนก่อนจะรบีช้อนร่างบอบบางขึ้นอุม้และพาไป

ขึ้นรถ เหยยีบคนัเร่งไปทางโรงพยาบาลของเพื่อนสนทิซึ่งอยูไ่ม่ไกลจาก

ที่นี่นกั โชคดทีี่รถของเขายงัใช้งานได้ หากต้องรอเรยีกแทก็ซี่หรอืรอรถ

พยาบาลกอ็าจจะช้าเกนิไป

...

ภูรนิท์นั่งอยู่ที่หน้าห้องฉกุเฉนิราวครึ่งชั่วโมงได้ หลงัจากส่งคน

เจ็บให้แก่ทีมแพทย์ของทางโรงพยาบาลแล้วถึงเพิ่งเห็นชัดๆ ว่าหญิง

สาวศรีษะแตก เขาพยายามหกัหลบอย่างเตม็ที่แล้ว แต่กถ็อืว่าชนแรง

อยู่ด ีได้แต่หวงัว่าหญงิสาวจะไม่เป็นอะไรมาก ไม่งั้นชวีตินี้เขาคงรู้สกึ

ผดิไปจนตายแน่

ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไรแล้ว เขารู้แต่ว่าทุกวินาทีนั้นช่าง

ยากล�าบากเหลอืเกนิ

...อย่าเป็นอะไรเลยนะ ขอร้อง

“คณุเป็นคนที่พาคนไข้มาส่งใช่มั้ยครบั” คณุหมอหนุม่ชดุกาวน์ 

สขีาวเอ่ยถามหลงัจากที่เปิดประตูห้องฉกุเฉนิออกมา

“เอ่อครับ เธอเป็นยังไงบ้าง” เขาเอ่ยถามออกไปอย่างยาก

ล�าบาก ล�าคอแห้งผาก รอค�าตอบจากหมออย่างใจจดใจจ่อ

“คนไข้พ้นขีดอันตรายแล้วครับ แต่ก็ต้องตรวจละเอียดอีกครั้ง

หลงัจากคนไข้ฟ้ืนขึ้นมา อกีสกัครูพ่ยาบาลจะเคลื่อนย้ายไปอยูห้่องพกั

ฟื้น”

“ครบั ขอบคณุคณุหมอมากนะครบั”

“ไม่เป็นไรครบั เป็นหน้าที่ของหมออยู่แล้ว ถ้ายงัไงหมอขอตวั

ก่อนนะครับ” หมอหนุ่มยิ้มให้เขานิดๆ อย่างอ่อนเพลีย ก่อนจะเดิน

จากไป

จากนั้นภูรินท์ก็ต้องท�าหน้าที่เป็นญาติของคนไข้ชั่วคราว 

เนื่องจากเขาเป็นคนที่อยูใ่นที่เกดิเหต ุและยงัเป็นคนที่ขบัรถชนจนเธอ
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อยู่ในสภาพนี้

หลังจากจัดการเอกสารเกี่ยวกับประวัติผู้ป่วยเสร็จราวๆ ตีสี่  

ชายหนุ่มกเ็ดนิเข้าไปยงัห้องพกัฟื้น ทราบคร่าวๆ จากเอกสารที่อยู่ใน

กระเป๋าสตางค์ว่าเธอชื่อ ‘พมิพ์พสิทุธิ์ วรกานต์’ อายรุาวยี่สบิแปดปี 

มภีูมลิ�าเนาอยู่ต่างจงัหวดั

ชายหนุ่มยืนมองร่างบอบบางด้วยใจที่คลายกังวลลงเล็กน้อย 

อยากจะขอบคณุเบื้องบนเหลอืเกนิที่อาการของเธอไม่ได้สาหสักว่านี้

รุ่งเช้าต่อมาคุณหมอเจ้าของเคสก็เข้ามาตรวจคนที่ยังคง

นอนหลับตาอยู่บนเตียงนิ่งราวกับไม่รับรู้สิ่งใด นั่นยิ่งท�าให้ภูรินท์ที่

เบาใจไปแล้วกลบัมาเครยีดและกงัวลเหมอืนเดมิ และส่อแววว่าจะมาก

ขึ้นกว่าเดมิเมื่อเธอไม่ยอมฟื้นขึ้นมาเสยีที

แม้ว่าคุณหมอจะปลอบใจเขาด้วยการบอกว่าคนไข้น่าจะ

อ่อนเพลยีจากอาการบาดเจบ็ ร่างกายยงัปรบัสภาพไม่ทนั ถงึอย่างนั้น

ภูรนิท์กเ็อาแต่นั่งเฝ้าไม่ห่าง 

จนกระทั่งช่วงสายของวันถัดมาเขาก็แทบจะตะโกนลั่นห้อง 

พักฟื้นของผู้ป่วยวีไอพี เมื่อเห็นว่าคนที่นอนหลับตานิ่งๆ เป็นตุ๊กตา 

ขยบัเปลอืกตาเบาๆ มอืกเ็ริ่มขยบัเลก็น้อย จากนั้นหมอและพยาบาล

กก็รเูข้ามาในห้องและกนัเขาออกไปรอข้างนอก ไม่นานความโกลาหล

ย่อมๆ กห็ายไป

“มองตามแสงไฟที่หมอส่องนะครบั” หมอสั่งให้คนไข้ปฏบิตัติาม 

“เอาละ ดมีากครบั” เสยีงหมอยงัดงัอยู่เรื่อยๆ 

“คนไข้ยงัรูส้กึเจบ็หรอืปวดตรงไหนมากเป็นพเิศษหรอืเปล่าครบั 

บอกหมอได้นะ” 

ผ่านไปชั่วครู่ชายหนุ่มกไ็ด้ยนิเสยีงแหบหวานเบาๆ 

“เจบ็ ตรงนี้ค่ะ...แล้วกป็วดหวัมาก”
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“อมื เป็นอาการปกตนิะครบั คนไข้เพิ่งประสบอบุตัเิหตรุถชนมา 

อาจจะปวดระบมตามร่างกายด้วย” หมอยงัอธบิายไปเรื่อยๆ “คนไข้

จ�าเหตกุารณ์ก่อนที่จะถูกรถชนได้มั้ยครบั”

ไม่มเีสยีงตอบกลบัจากคนไข้

“คนไข้จ�าได้มั้ยครบัว่าตวัเองเป็นใคร ชื่ออะไร อายเุท่าไหร่”

เมื่อได้ยินค�าถามนั้นภูรินท์ก็ลุ้นยิ่งกว่าลุ้นบอลทีมโปรดที่แข่ง

แมตช์ส�าคญัประจ�าฤดกูาลเสยีอกี ผ่านไปราวห้านาทกีย็งัไร้เสยีงตอบ

จากเจ้าของเสยีงหวานแหบตดิหูนั่น

ใครจะไปคดิว่าเรื่องราวที่เหมอืนละครหลงัข่าวจะเกดิขึ้นกบัตวั

เขา เบาใจได้ไม่ทันไรที่เธอฟื้นขึ้นมา...เขาก็ต้องเจอกับเรื่องช็อกที่สุด

ในชวีติเข้าไปอกีเรื่องหนึ่งเมื่อเหน็ว่าคนบนเตยีงส่ายหน้าช้าๆ 

“ไม่เป็นไรนะครับ ถ้ายังไงเดี๋ยวหมอจะพาไปสแกนสมองให้

ละเอยีดอกีครั้งนะครบั ตอนนี้คนไข้อย่าเพิ่งคดิอะไรมาก นอนพกัผ่อน

ให้มากๆ ร่างกายจะได้กลบัมาแขง็แรงเหมอืนเดมิเรว็ๆ”

หลงัจากท่ีผลตรวจซีทีสแกนออกมา หมอกข็อคยุกบัภรูนิท์

เป็นการส่วนตวั  ชายหนุ่มแทบจะชอ็กเพราะเรื่องที่ได้ยนิ

“เป็นเพราะศีรษะได้รับการกระทบกระเทือน หรือไม่ก็อาจจะ

เกิดจากตอนที่เกิดเหตุนั้นจิตใต้ส�านึกของคนไข้อ่อนแอเกินจะรับไหว 

พอเกดิเหตกุารณ์ขึ้นจงึชอ็ก จนท�าให้มคีวามทรงจ�าบางส่วนขาดหาย

ไป หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า สมองเกดิอาการความจ�าเสื่อมชั่วคราว”

“ความจ�า...เสื่อม” สมองเขาสั่งให้ปากขยบัอย่างเชื่องช้า “เรื่อง

แบบนี้มนัมอียู่จรงิหรอืครบัคณุหมอ”

“ครับ แต่ไม่ต้องกังวลหรอกนะครับ เพราะความจ�าเสื่อม

ชั่วคราวมโีอกาสหายได้ แต่อาจจ�าเป็นต้องใช้เวลาสกัระยะกว่าจะกลบั

มาเป็นปกต”ิ
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ราวกบัโดนหมดัฮกุตรงๆ เสยเข้าหน้ารวัๆ สมองภรูนิท์เบลอและ

มนึงงไปชั่วขณะ ก่อนที่ปากจะเอ่ยถามได้อกีครั้ง “นาน...แค่ไหนครบั”

“ใจเย็นๆ นะครับ โอกาสที่จะหายและกลับมาปกติมีอยู่มาก 

แล้วกใ็ช่ว่าเคสแบบนี้จะไม่เคยเกดิขึ้นเลย เคสแบบนี้โอกาสหายมมีาก

ครบั เพยีงแต่ต้องใช้เวลา”

เพียงเท่านั้นภูรินท์ก็เข้าใจแล้วว่าหมอต้องการจะสื่ออะไร เขา

เดินอย่างใจลอยไปนั่งคนเดียวที่สวนหย่อมของโรงพยาบาล จ�าไม่ได้

ด้วยซ�้าว่าแยกจากคณุหมอมาตอนไหน 

หลังจากน่ังท�าใจกับเร่ืองสุดช็อกในชีวิตราวสองช่ัวโมง 

กว่าๆ ชายหนุม่กร็วบรวมแรงใจด้วยการสูดลมหายใจเข้าปอดลกึที่สดุ

เท่าที่จะท�าได้ ก่อนจะเปิดประตูเข้าไปในห้องพกัฟื้นของผู้ป่วย 

ใบหน้านวลใสไร้เครื่องส�าอางหนัไปมองทางประตู ก่อนจะพบ

ชายสูงใหญ่คนหนึ่ง จากที่เธอคาดคะเนด้วยสายตา เขาน่าจะสูงราว

ร้อยแปดสบิห้าได้ 

ดวงหน้าหล่อคมเข้ม นยัน์ตาคมคู่นั้น ถ้าเธอจ�าไม่ผดิ มนัเป็น

สิ่งแรกที่เธอเหน็วนัที่ฟื้นขึ้นมา ใบหน้าเรยีวรบักบัจมูกที่เข้ารูปและดูด ี

รมิฝีปากบางอย่างที่เธอเหน็แล้วนกึอจิฉาเขานดิๆ สรปุแล้วผู้ชายตรง

หน้าเธอนั้นเข้าขั้นหล่อ จะว่าหล่อมากกไ็ด้...ว่าแต่เขาเป็นใครกนัล่ะ

คนตวัสงูเดนิเข้ามาหาร่างบางที่บดันี้นั่งเอนหลงัพงิหวัเตยีง มอง

เขาตาใสอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราว จะว่าไปตั้งแต่เกิดเรื่องเขาก็เพิ่งได้มอง

หน้าเธอชดัๆ กค็ราวนี้ ดวงตากลมโตคู่นี้ท�าให้ผู้ใดกต็ามที่ได้มองสบ

ราวกบัต้องมนตร์ และเผลอหลงละเมอได้ไม่ยาก ดวงหน้าเรยีวเลก็ ผวิ

เนยีนใสราวกบัสาวน้อยวยัยี่สบิต้นๆ ถ้าเขาไม่รู้จากบตัรประชาชนของ

เธอมาก่อนว่าเธออายุเท่าไร เขาอาจจะคิดว่าเธอยังเป็นเด็กมหา’ลัย

อยู่กไ็ด้
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“เอ่อ คอื ผม...” เขาพูดอย่างยากล�าบาก

หญงิสาวเอยีงคอฟังอย่างรอคอยและสงสยัในคราวเดยีวกนั

“ผม...เป็นคนที่ขบัรถชนคณุในคนืวนัเกดิเหต”ุ 

เท่านั้นละดวงตากลมโตพลนัฉายแววตกใจและสั่นไหวไปชั่วครู่

“ผมชื่อภรูนิท์นะ คณุไม่ต้องห่วงหรอืกงัวลเรื่องค่าใช้จ่าย ผมจะ

รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง” เขาพดูออกไปแล้วกร็อดปูฏกิริยิาจาก

อีกฝ่ายซึ่งยังคงประมวลผลทุกอย่างแบบเชื่องช้า ครู่หนึ่งหญิงสาวก็

พยกัหน้าเบาๆ เป็นเชงิว่าเข้าใจ

“คุณหมอคงอธิบายให้คุณฟังแล้วว่า...ผลที่เกิดจากอุบัติเหตุ

ท�าให้สมองคณุได้รบัการกระทบกระเทอืน จนส่งผลให้คณุยงัจ�าอะไร

ไม่ได้” 

เธอพยกัหน้าเงยีบๆ แบบเดมิ

“ถึงยังไงผมก็อยากจะบอกคุณว่าผมรู้สึกผิดและเสียใจมากที่

เกดิเรื่องแบบนี้” เขามองสบดวงตาคูส่วยของเธออย่างไม่หวั่นเกรง “ผม

ขอโทษ ขอโทษจริงๆ” เขาเอ่ยจากใจจริง รู้สึกไม่ดีที่เป็นส่วนหนึ่งที่

ท�าให้เธอต้องเป็นแบบนี้

หญงิสาวมองคนตรงหน้านิ่ง ก่อนจะคดิตามอย่างช้าๆ ไม่นาน

กเ็ข้าใจ และยิ้มอ่อน 

“มนัเป็นอบุตัเิหตนุี่คะ ไม่มใีครอยากให้เกดิเรื่องแบบนี้หรอกค่ะ 

คณุอย่าเอาแต่โทษตวัเองเลยนะคะ” 

เธอบอกพร้อมส่งยิ้มให้เขาอกีครั้ง “ฉนัเองกต้็องขอโทษคณุด้วย

เหมอืนกนัค่ะ เพราะฉนั คณุถงึต้องมาเจอเรื่องยุ่งวุ่นวายแบบนี้” 

เธอยิ้มอย่างดแูคลนตวัเอง เมื่อรูว่้าตวัเองกม็ส่ีวนในเรื่องวุน่วาย

นี้ไม่ต่างกัน ฉะนั้นจะปล่อยให้เขารู้สึกผิดอยู่คนเดียวก็คงจะไม่แฟร์

เสยีทเีดยีว

ภรูนิท์ยิ้มออกเลก็น้อยที่หญงิสาวตรงหน้าพยายามเข้าใจเขา ซึ่ง
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เขาก็ยอมรับว่ามันท�าให้เขาเบาใจไปได้อีกนิดหนึ่งที่เธอไม่โกรธเคือง 

ว่าเขาเป็นต้นเหตุให้เธอต้องสูญเสียความทรงจ�า...จ�าไม่ได้แม้กระทั่ง

ตวัเอง

ด้วยเหตนุีภ้รูนิท์จงึต้องเลือ่นก�าหนดกลบัเชยีงใหม่ออกไป

อีก โดยโกหกมารดาว่าเพื่อนเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นต้องนอนโรง-

พยาบาล เขาต้องไปเยี่ยมเพื่อนก่อนสกัระยะ เพื่อไม่ให้ท่านต้องเป็น

กงัวลใจกบัเรื่องของเขา 

หลังจากรู้เหตุผลท่านก็เพียงต่อว่าเล็กน้อยว่าเขาเห็นเพื่อน

ส�าคญักว่าท่านตามประสาคนสงูวยัที่ชอบน้อยใจอยูบ่่อยๆ แต่ก่อนจะ

วางสาย ท่านยงัไม่วายก�าชบัเขาอกีเรื่องดูตวั

“ภูเลื่อนวนักลบัแบบนี้กอ็ดเจอหน้าน้องกิ่งกานดาพอดนี่ะสลิูก 

แม่หรอือตุส่าห์ไปชวนมาทานข้าว หวงัให้ลกูๆ ได้เหน็หน้ากนั ท�าความ

รู้จกักนัไว้ เผื่อวนัหน้ามโีอกาสได้ท�าธรุกจิด้วยกนัจะได้ไม่ยุ่งยาก”

“โถ่ คุณแม่ครับ กลัวลูกตัวเองขายไม่ออกขนาดนั้นเลยเหรอ

ครบั” 

เขาพูดตดิตลกที่มารดาท�าเหมอืนกบัว่าเขาจะขึ้นคาน หรอืไม่ก็

กลวัว่าเขาจะเบี่ยงเบนไปสนใจเพศเดยีวกนัแทน

“ไม่ต้องมาโอดครวญเลย ถ้าคราวหน้าผดินดัแม่อกีละก ็บอก

ไว้ก่อนนะว่าแม่ไม่ยอมแน่” มารดาขู่เสยีงเข้ม

ภูรนิท์แกล้งถอนหายใจเสยีงดงั 

“ถอนหายใจท�าไมกันฮะตาภู นี่แม่จริงจังนะรู้มั้ย ให้แม่ผิด 

ค�าพูดแบบนี้บ่อยๆ มนัไม่ด ีมนัเสยีผู้ใหญ่นะ”

เขากลั้นหายใจก่อนจะแกล้งโยนหนิถามทาง 

“แม่เผื่อใจไว้บ้างก็ดีนะครับส�าหรับเรื่องคลุมถุงชนเนี่ย ไม่ใช่

อะไรหรอกนะครบั เพราะผมกลวัว่าแม่จะเสยีผูใ้หญ่ เดี๋ยวจะกลายเป็น
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ว่าผมท�าให้ผู้ใหญ่หลายๆ คนเข้าหน้ากนัไม่ตดิเสยีเปล่าๆ”

“อะไร นี่พดูแบบนี้หมายความว่ายงัไงฮะตาภ!ู” คณุหญงิชไมพร

ถามเสยีงดงั ถ้าอยู่ตรงหน้าเขาคงโดนบดิเนื้อเขยีวแน่ๆ เผลอๆ อาจ

ถูกดงึจนหูเกอืบหลดุ

“ก็บอกไว้ก่อนไงครับ เผื่อผมพาสะใภ้ไปกราบจะได้ตั้งตัวทัน  

ไม่เป็นลมล้มพบัไปเสยีก่อน” เขาว่าพลางนกึภาพตาม

“นี่! ตาภูพูดให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้นะ! สะใภ้อะไรที่ไหน แล้วเป็นใคร

ฮะ พดูให้เคลยีร์นะ!” ปลายสายเสยีงดงัจนแทบตะโกน เขาต้องรบีลด

โทรศพัท์ออกห่างจากหู ก่อนจะน�ามนักลบัมาแนบหูใหม่ 

“อย่ามาคิดหาข้ออ้าง! เจ้าเล่ห์นักนะเรา แม่ส่งไปเรียนเมือง

นอกเมอืงนากใ็ช่ว่าจะทิ้งขว้างแกจนไม่สนใจหรอืปล่อยปละละเลยแก

จนไม่รู้ความเคลื่อนไหวของลูกชายเพียงคนเดียวหรอกนะ! เพราะ

ฉะนั้นหยดุพล่ามเรื่องโกหก หยดุปั้นน�้าเป็นตวัได้แล้ว...” 

ฟังที่แม่พูดแล้วก็รู ้สึกเหมือนตัวเองเป็นเด็กเกเรที่โดนคุณครู

รายงานความประพฤตใิห้ผู้ปกครองทราบเลยแฮะ

“เพราะถึงยังไงเรื่องดูตัวครั้งนี้ ภูไม่มีทางยกเลิกได้ง่ายๆ แน่! 

และแม่ขอย�้าและขอเตือนอีกครั้งว่า การผิดนัดดูตัวครั้งที่สองจะไม่มี

ทางเกดิขึ้นแน่!” หลงัจากที่เน้นและย�้าเสยีงแขง็และเดด็ขาดกว่าทกุๆ 

ครา ท่านกช็งิวางสายไปก่อน

จากที่ชายหนุ่มคิดว่าคงเป็นเรื่องเล่นๆ เหมือนเมื่อครั้งดูตัวหน

ก่อนๆ กเ็หน็จะไม่ใช่แบบนั้นแล้ว ดูท่าแล้วคนนี้คณุสมบตัดิ้านต่างๆ 

คงจะครบถ้วนจนไร้ข้อต�าหน ิคณุหญงิชไมพรถงึย�้าเสยีงแขง็ แล้วแบบ

นี้เขาจะท�ายังไงกับชีวิตโสดต่อไปล่ะเนี่ย ในเมื่อเขารู้สึกว่ายังไม่ถึง 

เวลาที่จะสละความโสดทิ้ง และจนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่พบคนที่ท�าให้

เขาอยากจะ ‘หยดุ’ ทกุสิ่งทกุอย่างเพื่อ ‘เธอ’ คนนั้นเลย

หวงัว่าชวีติโสดของเขาคงจะไม่ลงเอยด้วยการถกูจบัคลมุถงุชน
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กบัลูกคณุหนูคนใดคนหนึ่งที่มารดาหมายตาไว้หรอกนะ ถ้าเป็นอย่าง

นั้น เหน็ทภีูรนิท์คนนี้คงต้องดื้อบ้างละ



26  อุบัติร้าย...กลายรัก

3
ติดสอยห้อยตาม

ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ภูรินท์อยู่เฝ้าพิมพ์พิสุทธิ์ราวกับเป็น

คนในครอบครัว หญิงสาวไม่ได้ท�าตัวเรื่องมากหรือน่าร�าคาญเลย 

สักนิด ซึ่งเขาก็อดแปลกใจตัวเองไม่ได้เหมือนกันที่เขาอยู่ใกล้ผู้หญิง

คนอื่นที่ไม่ใช่ทั้งคนในครอบครวั ญาต ิแฟน หรอืเพื่อนได้นานขนาดนี้ 

หลงัจากที่ตรวจร่างกายอย่างละเอยีดอกีหลายรอบ คณุหมอก็

อนุญาตให้พิมพ์พิสุทธิ์กลับไปพักฟื้นที่บ้านหรือที่ที่คุ้นเคยได้ และยัง

แนะน�าว่าสภาพแวดล้อมเดิมของเธอจะช่วยให้ความทรงจ�าที่หายไป

กลบัคนืมาได้

แต่ปัญหาตดิอยู่ตรงที่เธอจ�าไม่ได้ และเขาเองกไ็ม่รูว่้าเธอเป็นใคร 

เพราะสิ่งของติดตัวหญิงสาวมีเพียงกระเป๋าสตางค์ใบเล็กและสมาร์ต

โฟนเครื่องละไม่กี่พนับาทเครื่องหนึ่ง ที่ตอนนี้นั้นหน้าจอมรีอยแตกร้าว

รอยใหญ่ 

เฮ้อ! แล้วแบบนี้จะท�ายงัไงต่อไปล่ะเนี่ย

ภูรินท์คิดอย่างกลัดกลุ้มขณะที่ก�าลังนั่งรอหญิงสาวเปลี่ยนชุด 

วนันี้คณุหมออนญุาตให้เธอกลบัไปพกัฟ้ืนที่บ้านได้แล้ว เนื่องจากไม่มี

อาการอะไรน่าเป็นห่วง อกีทั้งแผลฟกช�้ากเ็ริ่มจางหายไปจนเกอืบหมด

แล้ว แต่ย�้าว่าถ้าหากมอีาการปวดหวัอย่างรนุแรง หรอือาเจยีน ให้รบี
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กลบัมาพบแพทย์โดยเรว็ที่สดุ

หลงัจากที่พมิพ์พสิทุธิ์เปลี่ยนเสื้อผ้าจากชดุของโรงพยาบาลเป็น

เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีฟ้าอ่อนและเก็บชายเสื้อเชิ้ตไว้ในกางเกงยีนสกินนี 

ขายาวที่อยู่ในถุงชอปปิงห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่ชายหนุ่มหิ้วมาให้

แล้ว เธอกเ็ดนิออกมานั่งที่ปลายเตยีงผูป่้วย ดวงตากลมโตตดิแววเศร้า

ท�าเอาเขาไม่รู้จะเริ่มต้นพูดอะไรด ียิ่งเธอเอาแต่นั่งนิ่งมองเขาแบบนี้ก็

ยิ่งท�าให้เขารู้สกึว่าเธอไม่ต่างอะไรกบัเดก็น้อย

หญิงสาวท�าให้เขานึกถึงบทเรียนทางวิทยาศาสตร์บทหนึ่งซึ่ง

เรียกว่าพฤติกรรมการเรียนรู้แบบฝังใจ เพราะตอนนี้เธอเองก็ไม่ต่าง

อะไรกับลูกเป็ดน้อยที่ฟักออกมาจากไข่ พอมาเจอหน้าสิงโตแบบเขา

เป็นสิ่งแรกก็เลยทึกทักไปเองว่าเขาเป็นพ่อแม่เธอ แต่แท้จริงนั้น

นอกจากจะไม่ใช่แล้ว เขายงัเป็นคนท�าให้เธอต้องตกอยู่ในสภาพนี้อกี

“คือผม...ต้องกลับบ้านที่เชียงใหม่ จริงๆ ผมต้องกลับตั้งนาน

แล้ว แต่ตดิที่ว่ามาเกดิอบุตัเิหตเุสยีก่อน”

หญงิสาวฟังเขาเล่าตาใส ราวกบัเดก็เลก็ที่ตั้งใจฟังคณุครพูี่เลี้ยง

พร�่าสอน

“คณุ...พอจะจ�าที่อยูต่วัเองได้มั้ย” เขากลั้นใจถามออกไป แม้ว่า

จะรู้ค�าตอบดอียู่แล้ว แต่เขากย็งัหวงั

พิมพ์พิสุทธิ์พยายามนึก และแทบจะเค้นความทรงจ�าที่พอจะ

หลงเหลอือยู่ในสมองน้อยๆ แต่กลบัพบว่า...มนัว่างเปล่า

“...ไม่ค่ะ”

ภูรินท์อยากจะเขกศีรษะตัวเองสักทีเหมือนกันที่ถามอะไรโง่ๆ 

แบบนั้นออกไป ชายหนุ่มหลับตาลง ครุ่นคิดถึงสิ่งที่ตนตั้งใจไว้เมื่อ

หลายวนัก่อนเกี่ยวกบัทางออกของปัญหานี้

“ผมจ�าเป็นต้องกลับเชียงใหม่จริงๆ เนื่องจากผมไม่ยอมกลับ

บ้านมาหลายปีแล้ว คราวนี้แม่ผมลั่นค�าขาดไว้เลยว่าถ้าผมไม่กลบั แม่
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จะตดัผมออกจากกองมรดก และยกทรพัย์สมบตัทิั้งหมดที่มใีห้มูลนธิิ

ต่างๆ” เมื่อเขาเล่าจบ ร่างบางกเ็บกิตาโพลงอย่างตกใจ

“ที่บ้านผมท�าธรุกจิหลายอย่าง ทั้งปลูกชา กาแฟ รสีอร์ต มคีน

งานเข้าออกตลอด” เขาอธบิายให้เธอฟัง 

“ถ้าหากคณุไม่ล�าบากใจเกนิไป และยงัจ�าอะไรไม่ได้ คณุไปพกั

ที่บ้านผมก่อนกไ็ด้นะ ถอืว่าไปเที่ยวเล่นบ้านเพื่อนกไ็ด้ บ้านผมกว้าง

ขวาง มหีลายห้อง อกีทั้งคนงาน แม่บ้าน คนสวนกม็ ีคณุจะได้ไม่ต้อง

คดิมากว่าจะต้องไปอยู่กบัผมแบบสองต่อสองไง”

ท�าไมยิ่งอธิบาย เขาก็ยิ่งรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเป็นอาเสี่ย 

พงุพลุย้ที่ก�าลงัไล่ต้อนเดก็สาววยัละอ่อนให้ไปอยูใ่นกรงทองยงัไงยงังั้น

“ผมสาบานได้ว่าผมไม่ใช่พวกค้ามนุษย์ หรือเสี่ยตัณหากลับ

อย่างแน่นอน คุณจะเอาชื่อเอานามสกุลผมไปเซิร ์ชหาประวัติ

อาชญากรหรอือะไรกไ็ด้ แล้วคณุกไ็ม่ต้องกลวัว่าผมจะเอาคณุไปขาย

หรอกนะ ตวัผอมบางแบบนี้จะท�างานอะไรได้หรอืเปล่ากไ็ม่รู้ ยิ่งเด๋อๆ 

แบบคณุนี่ ยิ่งขายไม่ออกอย่างไม่ต้องสงสยัเลยแหละ”

แวบแรกพิมพ์พิสุทธิ์ก็หมั่นไส้เหลือเกินที่เขาคิดเข้าข้างตัวเอง

แบบนั้น แถมยงัมั่นอกมั่นใจเสยีเตม็ประดาแบบไม่มเีคอะเขนิ แต่เมื่อ

เธอมองเขาตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าและคิดตามอย่างถี่ถ้วนแล้ว 

ทางออกที่ดทีี่สดุกค็งจะเป็นอย่างที่เขาว่า เพราะของแบรนด์เนมที่เขา

ประโคมใส่ทั้งตวันั้นกด็ูเหมอืนพวกลูกคณุหนูมอีนัจะกนิจรงิๆ รวมถงึ

การให้การรกัษาพยาบาลที่ดทีี่สดุแก่เธอตลอดระยะเวลาในการรบัการ

รักษา อีกทั้งที่เขาเสนอมานั้นก็ดูเข้าท่าดีเหมือนกัน เนื่องจากตอนนี้

เธอยงัจ�าอะไรไม่ได้ ตวัเองเป็นใคร รู้จกัใครบ้างกย็งัไม่รู้

“กไ็ด้ค่ะ ถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนคณุเกนิไป” พมิพ์พสิทุธิ์

ตอบเขาเสยีงเบา

ภรูนิท์ที่รอฟังค�าตอบอยูถ่งึกบัยิ้มออกที่ทกุอย่างคลี่คลายไปใน
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ทางที่ดี

“ดเีลย! ถ้าอย่างนั้นกไ็ปกนัเถอะ ผมเอารถมา เราต้องเดนิทาง

กนัอกีนาน เพราะผมตั้งใจว่าจะขบัรถไปเชยีงใหม่เอง” 

เมื่อตกลงกันได้แล้ว ภูรินท์ก็พาหญิงสาวไปรับยาและช�าระค่า

ใช้จ่ายทั้งหมด ตอนแรกเธอคิดจะบอกเขาว่าถ้ามีเงินเมื่อไรจะทยอย

คนืให้ แต่หลงัจากได้ยนิยอดช�าระทั้งหมด แวบแรกยงัคดิว่าเธอหูฝาด 

แต่เมื่อถามย�้าอกีครั้งและได้ยนิชดัแล้ว เธอกส็รปุในใจว่าให้เป็นหน้าที่

ของเขานั่นละถูกแล้ว

ไม่ใช่ว่าเธองกหรอือะไรหรอกนะ แต่เงนิมากมายขนาดนั้น เธอ

มั่นใจว่าทั้งชวีตินี้เธอไม่เคยแตะเงนิก้อนเยอะขนาดนั้นแน่ๆ แค่สปัดาห์

กว่าๆ ค่ารกัษาเกอืบห้าแสน...จะเป็นลม

หลงัจากช�าระค่าใช้จ่ายทัง้หมดแล้ว ภริูนท์กช็วนหญงิสาว

ออกไปหาอะไรรบัประทานรองท้อง เพราะนี่กเ็กอืบสบิโมงแล้ว โชคดี

ที่พิมพ์พิสุทธิ์ไม่ใช่คนเรื่องมาก เขาพาเธอเดินเข้าร้านอาหารขนาด

กลาง สั่งอาหารพื้นๆ ไม่กี่อย่างมา เธอกไ็ม่ขดัข้อง แถมยงักนิเกลี้ยง

จนเขาอดแซวไม่ได้

“ข้าวที่โรงพยาบาลไม่อร่อยเลยหรือไงถึงทานเอาๆ แบบนั้น 

ระบายกับผมก็ได้นะ เพราะเพื่อนผมมันเป็นทายาทเจ้าของโรง-

พยาบาลนี้ เขาจะได้รบีปรบัปรงุ ไม่งั้นโรงพยาบาลเจ๊งเพราะว่าอาหาร

ไม่อร่อยถูกปากคนไข้นี่กไ็ม่ไหวนา”

พมิพ์พสิทุธิ์ค้อนเขา ก่อนจะตอบอบุอบิอย่างเขนิอายที่เผลอท�า

อะไรเสยีกริยิาออกไป “กพ็ริ้ม...พริ้มหวินี่คะ”

ภรูนิท์ได้ยนิแบบนั้นกต็กใจ ดวงตาคมเบกิโตเลก็น้อย ตอนแรก

คดิว่าเขาหูฝาดเสยีอกีที่หญงิสาวแทนตวัเองด้วยชื่อเล่นออกมา 

เมื่อเหน็คนที่นั่งตรงข้ามนิ่งค้าง หญงิสาวกช็กัใจไม่ด ีเขนิกเ็ขนิ 
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อายกอ็าย แต่กง็งด้วยว่าเขาเป็นอะไร เมื่อสกัครู่ยงัดีๆ  อยู่แท้ๆ 

“คณุ! คณุภูรนิท์คะ! เป็นอะไรหรอืเปล่าคะ” เธอถามพลางยื่น

มือออกไปโบกไปมาตรงหน้าเขา แต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ยินที่เธอ

เรยีกเลยสกันดิ

ราวกับภูรินท์ตกอยู่ในภวังค์ตั้งแต่ได้ยินเสียงไพเราะเสนาะหู 

แถมเธอยังแทนตัวเองอย่างสนิทสนมราวกับก�าลังพูดกับคนใกล้ชิด  

อกีทั้งใบหน้านวลใสไร้เดยีงสา แล้วยงัดวงตาคู่สวยนั่นอกี

พมิพ์พสิทุธิ์ตกใจเลก็น้อยเมื่อชายหนุม่ยื่นมอืหนามาจบัมอืเธอ

ให้หยดุโบกส่ายไปมาตรงหน้าเขา 

“เอ่อ คือ...ขอโทษค่ะ พริ้มขอโทษ” เธอรีบก้มหัวแล้วละล�่า- 

ละลกัเอ่ยขอโทษเขา ไม่ทนัคดิว่าสิ่งที่เธอท�านั้นอาจจะท�าให้เขาร�าคาญ

หรอืหงดุหงดิได้ 

ภรูนิท์ที่ยงัชอ็กไม่หายหลงัได้ยนิหญงิสาวเผลอพดูชื่อเล่นตวัเอง

ออกมารบีบอกอกีฝ่ายให้หายกงัวลใจ “หยดุๆ ผมไม่ได้เป็นอะไร” ซึ่ง

ก็ได้ผล ร่างบางหยุดกิริยานั้นทันที ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองสบตาเขา

อย่างประหม่านดิๆ 

“ผมไม่ได้เป็นอะไรหรอก...แค่ตกใจน่ะที่จู่ๆ  คณุกห็ลดุพดูชื่อเล่น

ตวัเองออกมา” 

เจ้าของดวงหน้าใสเบิกตากว้างเล็กน้อย ก่อนจะถามย�้า “ฉัน 

เหรอคะ!”

เมื่อภูรินท์พยักหน้ายืนยัน ก็ดูเหมือนว่าคนตรงหน้าจะยิ่งช็อก

และตกใจไปยิ่งกว่าเขาเสยีอกี “เมื่อกี้คณุแทนตวัเองว่า ‘พริ้ม’ กบัผม

ตั้งหลายหนแน่ะ”

พมิพ์พสิทุธิ์กะพรบิตาปรบิๆ หวัสมองมนึงงไปชั่วครู่ ก่อนที่รมิ-

ฝีปากอวบอิ่มได้รูปจะพึมพ�าเบาๆ “พริ้ม” เธอพยายามนึกและลอง

ทวนอกีครั้ง “พริ้ม...พมิพ์พสิทุธิ์”
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“ผมว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะที่จู่ๆ คุณก็แทนตัวเองด้วยชื่อเล่น

ออกมา เหมือนกับว่าคุณคุ้นเคย มันก็เลยท�าให้คุณพูดออกมาตาม

ความเคยชนิ” ชายหนุม่พดูอย่างดใีจที่หญงิสาวมแีววว่าจะกลบัมาเป็น

ปกตใินเรว็วนั

ประกายแห่งความหวงัปรากฏในดวงตากลมโตคู่สวยเช่นกนั

“จริงด้วยค่ะ” ริมฝีปากอิ่มได้รูปเผยยิ้มกว้างสดใสให้คนตรง

หน้าอย่างดใีจราวกบัเดก็เมื่อรูว่้าเธอยงัมหีวงัที่ความทรงจ�าของเธอจะ

กลบัมา

ภูรินท์ตะลึงมองรอยยิ้มกว้างพราวระยับ อีกทั้งดวงตากลมโต 

คู่สวยนั้นก็ยิ่งชวนให้หลงใหลได้อย่างไม่ยาก กว่าจะรู้ตัวก็ไม่รู้ว่าเขา

นั่งจ้องมองคนตรงหน้ายิ้มระรื่นนานเท่าไรแล้ว จนต้องรบีดงึสตกิลบัมา 

“เอ่อ อะแฮ่ม! คอื...”

“คณุเป็นอะไรหรอืเปล่าคะ มอีะไรตดิคอหรอืเปล่า” พมิพ์พสิทุธิ์

เอ่ยถามอย่างสงสยัและเป็นห่วงในคราวเดยีวกนั ก่อนที่จู่ๆ  เธอจะพลนั

รู้สกึตวัขึ้นมา 

“เอ่อ...” หญิงสาวพูดออกมาได้แค่นั้นพลางเหลือบมองไปยัง

มอืบางของตนที่ตอนนี้มอืหนาของชายหนุ่มยงักมุไว้หลวมๆ 

ภรูนิท์มองตามสายตาของหญงิสาว เมื่อเหน็แบบนั้นกร็บีปล่อย

มอืเธอราวกบัโดนของร้อน ท�าไมเขาถงึต้องรูส้กึว่าหน้าตวัเองก�าลงัร้อน

ขึ้นอย่างไม่มสีาเหตดุ้วย

“อ้อ! ผมขอโทษ...ผมไม่ทนัระวงั”

“ไม่เป็นไรค่ะ” พมิพ์พสิทุธิ์ปฏเิสธเสยีงเบา ทั้งๆ ที่ร้อนวูบวาบ

บรเิวณข้อมอืบางที่ชายหนุ่มถอืวสิาสะจบัไว้ครู่ใหญ่

จากนั้นบรรยากาศกเ็ป็นไปอย่างเก้อเขนิ ไม่กล้ามองสบตากนั

ตรงๆ จนกระทั่งออกจากร้านอาหารและขึ้นรถเพื่อมุ ่งหน้าไปยัง

เชียงใหม่ ภายในรถมีแค่เสียงเพลงคลอเบาๆ จากเครื่องเสียงชั้นดี
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เท่านั้น 

ชายหนุ่มแวะปั๊มน�้ามันเป็นระยะเพื่อพักรถและคลายความ

เหนื่อยล้าจากการขบัรถตดิต่อกนัเป็นเวลานานหลายชั่วโมง และเพื่อ

ให้หญงิสาวท�าธรุะส่วนตวัด้วย

หลงัจากท�าธรุะส่วนตวัเสรจ็ ภรูนิท์กม็ายนืรอหญงิสาวอยูใ่กล้ๆ 

รถ พมิพ์พสิทุธิ์บอกว่าจะไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ แต่ผ่านไปครูเ่ดยีว

กเ็ดนิกลบัมา หน้าขาวซดีสลบักบัแดงก�่าอย่างคนที่ก�าลงัเขนิอาย

“อ้าว! ไหนบอกว่าจะไปซื้อของไง ท�าไมกลับมาเร็ว แล้วก็ไม่

เหน็ได้อะไรกลบัมาเลยล่ะ” เขาถามอย่างสงสัย

ร่างบางเม้มริมฝีปากแน่นก่อนจะสารภาพในที่สุด “คือ...พริ้ม

เพิ่งนกึได้น่ะค่ะว่าพริ้มไม่มเีงนิตดิตวัเลย”

“เฮ้อ! ซะงั้น ป�้าๆ เป๋อๆ แบบนี้จะรอดมั้ยเนี่ย” เขาว่าพลางล้วง

กระเป๋า หยบิธนบตัรออกมาให้เธอ

“รอดสคิะ พริ้มกแ็ค่ลมืว่าตวัเองไมม่เีงนิตดิตวั คณุกแ็คใ่หพ้ริ้ม

หยบิยมืก่อน แค่นั้นเอง” หญงิสาวหน้ามุ่ยอย่างไม่สบอารมณ์นดิๆ 

“บวกลบเลขถกูต้องแล้วเหรอ ถงึมั่นใจว่าตวัเองจะรอดน่ะ” เขา

ว่า ยิ่งท�าให้ร่างบางตรงหน้าแทบจะพ่นไฟใส่หน้าเขา

“พริ้มก็แค่ความจ�าเสื่อมนิดหน่อย ไม่ได้กลับไปเป็นเด็กทารก

แรกเกดิที่ไม่รู้อะไรเลยซะหน่อย!”

คนบ้า! เธอค้อนเขาในใจ โมโหและโกรธนดิๆ ที่เขาปรามาสเธอ

แบบนั้น ก่อนจะฉกธนบัตรสีเทามาจากมือเขา จากนั้นก็หันหลังเดิน

กลบัเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ เพื่อซื้อขนมกรบุกรอบ นม น�้า และอกี

หลายอย่างที่เธอต้องการ

ผ่านไปราวๆ สิบนาทีหญิงสาวก็กลับมาพร้อมกับถุงค่อนข้าง

ใหญ่สองใบ พมิพ์พสิทุธิ์เปิดประตรูถแล้วจงึขึ้นไปนั่งที่เบาะข้างคนขบั 

“เงินที่เหลือเป็นทิปส�าหรับค่าเหนื่อยที่พริ้มลงไปซื้อของก็แล้ว
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กนันะ”

ภูรนิท์หนัขวบัไปมองร่างบางอย่างไม่อยากจะเชื่อนกั “โห! นั่น

ทปิหนกัไปหรอืเปล่าคณุ”

“ไม่รู้แหละค่ะ ค่าเหนื่อย ค่าไปเลอืกซื้อ ค่าหิ้ว ค่าเดนิ ครบ

พอด”ี หญงิสาวเฉไฉพร้อมยิ้มมมุปาก 

ภูรนิท์ได้แต่มองคนที่นั่งเบาะข้างๆ อย่างเหลอืเชื่อ

‘นี่ขนาดจ�าอะไรไม่ได้ยงัแสบใช่ย่อยเลยนะเนี่ย เหน็นิ่งๆ เงยีบๆ 

แต่กไ็ม่ได้ยอมคนไปทั่วจนหงอ แบบนี้ค่อยยงัชั่วหน่อย มเีธอเข้ามาใน

ชวีติ กค็งมสีสีนัและไม่น่าเบื่อจนเกนิไปนกั’
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4
เชียงใหม่

พิมพ์พิสุทธิ์กินขนมและน�้าหวานที่เธอซื้อมาไปเรื่อยๆ 

ตลอดทาง จนคนที่ท�าหน้าที่ขบัรถเหน็แล้วหมั่นไส้ขึ้นมาที่หญงิสาวช่าง

มคีวามสขุเสยีจรงิ ไม่ได้คดิหวาดระแวงเขาเลยสกันดิ ท�าไมถงึได้ไว้ใจ

คนง่ายและมองโลกในแง่ดขีนาดนี้ นี่ถ้าเป็นญาตหิรอืเป็นน้องเป็นนุ่ง 

เขาคงต้องจบัมาอบรมสกัชดุใหญ่

“นี่คณุ...กนิแต่อาหารไม่มปีระโยชน์ สมองกย็ิ่งฝ่อๆ อยู่ จะไม่

ยิ่งเลวร้ายไปกว่าเดมิเหรอ” 

ได้ยนิที่ภูรนิท์บ่นเธอ ดวงตากลมโตกเ็บกิกว้าง “คณุ! คนเขาก็

กินกันออกตั้งเยอะตั้งแยะอะ มันก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นมั้ง คุณ 

นั่นแหละที่คดิในแง่ร้ายเกนิไป”

“ผมไม่ได้คิดในแง่ร้ายเกินไป ผมแค่จะบอกให้คุณลองคิดอีก

ด้าน ไหนจะโรคอ้วน และสารพดัโรคตามมาอกี ผู้หญงิสมยันี้เขาฮติ

เทรนด์รกัสขุภาพกนันะ”

“พริ้มกนิไปแค่นดิเดยีวเอง ไม่ได้กนิเยอะขนาดนั้นสกัหน่อย”

“ถึงอย่างนั้นก็เถอะ...ลด ละ หรือเลิกกินซะ จะดีที่สุด” ชาย

หนุ่มย�้าอย่างเป็นห่วง เพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องส�าคัญ ยิ่งช่วงนี้

สมองได้รบัการกระทบกระเทอืนจนความจ�าหายไปด้วยแล้ว เขาจ�าต้อง
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ช่วยเมมแต่สิ่งที่ดแีละเป็นประโยชน์เซฟเกบ็ไว้ในสมองเธอ แต่เหมอืน

เดก็ดื้อจะไม่สนใจและไม่ใส่ใจเลยสกันดิ แถมยงัท�าหน้ามุ่ยใส่เขาทนั

ควนั

“แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง คุณท�าท่าซะเหมือนกับว่าเราก�าลังจะไป

เที่ยวต่างจงัหวดัยงัไงยงังั้น นี่ถามจรงิ ไม่กลวัผมพาไปท�ามดิมีร้ิายเลย

หรอืยงัไง”

พมิพ์พสิทุธิ์มองชายหนุ่มอย่างอึ้งๆ และตากเ็บกิกว้างกว่าเดมิ 

หวัสมองนกึสรรหาค�าพูดออกมาโต้ตอบไม่ทนั

“คณุควรจะระวงัตวัไว้บ้าง เพราะยงัไงคณุกเ็ป็นผูห้ญงิ อย่าไป

เที่ยวไว้ใจคนอื่นง่ายๆ แบบนี้อกี”

หญิงสาวอ้าปากค้าง ก่อนจะเผลอตวาดเสียงดัง “คุณ! สรุป

แล้วคณุเป็นคนยงัไงกนัแน่!” เธอจ้องเขาไม่วางตา ทั้งโกรธและโมโห 

จรงิอยู่ที่เขาพูดด้วยความหวงัด ีแต่ถ้าไม่ใช่เพราะ ‘อบุตัเิหต’ุ เธอจะ

ต้องมาอยู่ในสภาพนี้หรอื 

“คุณเป็นคนเสนอหนทางนี้เพื่อช่วยพริ้มที่ยังจ�าอะไรไม่ได้ ซึ่ง

พริ้มกค็ดิว่ามนัน่าจะโอเคที่สดุ แต่แล้วคณุกพ็ูดอกีแบบหนึ่ง สรปุแล้ว

คณุต้องการอะไรกนัแน่! พูดอย่างคนหวงัดกีบัเพื่อนมนษุย์ พูดเพื่อให้

ตัวเองดูดี หรือแค่พูดเพื่อตัดปัญหา!” เธอพูดออกไปเสียงดัง ความ

กรุ่นโกรธพุ่งพรวดขึ้นอย่างมากมาย

ภรูนิท์ไม่ทนัคดิว่าที่ตวัเองพดูๆ บ่นๆ ออกไปอย่างไม่ได้คดิอะไร

กลับกลายเป็นว่าไปสะกิดแผลที่ยังไม่หายสนิทของหญิงสาวให้ 

เปิดกว้างขึ้น 

“ผมขอโทษ...ที่พูดแบบไม่คดิ”

เขารีบเอ่ยค�าขอโทษอย่างไม่อิดออด ด้วยความที่เป็นห่วงเธอ

มากเกินไป เขาจึงเผลอตักเตือนเธอราวกับเพื่อนหรือญาติพี่น้อง 

คนหนึ่ง ลมืไปว่าเธอกบัเขาไม่ได้สนทิสนมกนัมากถงึขนาดนั้น
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“คุณอย่าถือสาหาความผมเลยนะ ผมเผลอคิดไปว่าคุณเป็น

ญาตหิรอืเพื่อนสนทิของผมจงึพดูออกไปแบบนั้น” เขาอธบิาย และนั่น

กท็�าให้แววตาโกรธขึ้งของหญงิสาวอ่อนลง

คล้ายกบัพมิพ์พสิทุธิ์หลดุเข้าสู่วงัวน ก่อนจะเบอืนหน้าออกไป

มองทวิทศัน์นอกรถพร้อมพมึพ�าเสยีงเบา “ช่างมนัเถอะค่ะ ฉนัเข้าใจ...

เพราะฉนัเองกไ็ม่ได้อยากให้มนัเป็นแบบนี้”

ถึงแม้ว่าหญิงสาวจะพึมพ�าเสียงเบาแค่ไหน มันก็ยังดังก้องใน

หวัของภูรนิท์อยู่ด ีต้นเหตขุองเรื่องอย่างเขากเ็ลยได้แต่รู้สกึผดิ ใจนกึ

อยากเขกกะโหลกตวัเองแรงๆ สกัสองสามทฐีานที่ปากไวเท่าความคดิ 

เขายอมรบัผดิเตม็ๆ และกส็มควรแล้วที่เธอจะไม่ยอมหนัมาพูดคยุกบั

เขา

หลังจากนั้นพิมพ์พิสุทธิ์ก็ไม่ยอมพูดคุยกับเขา ทั้งยังไม่

ยอมหันมามองหน้าเขา หญิงสาวหันหน้าไปทางประตูรถ ไม่นานก็

ผลอ็ยหลบัไป ภายในรถจงึมเีพยีงเสยีงเพลงสากลที่เขาชื่นชอบ 

ผ่านไปเกอืบหกชั่วโมงแล้วตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาล อกีไม่ถงึ

สามชั่วโมงพวกเขากจ็ะถงึจดุหมาย เนื่องจากวนันี้ไม่ใช่วนัหยดุ การ

จราจรจงึไม่ตดิขดั ขบัรถต่อไปได้สกัพกัหนึ่ง คนข้างๆ เขากค่็อยๆ ขยบั

ตวั 

จากหางตาเขาเหน็ว่าคนข้างๆ ตื่นขึ้นมาควานหาของในถงุที่หิ้ว

มาจากร้านสะดวกซื้อที่เบาะหลงัรถ ก่อนจะหยบิขวดน�้าดื่มออกมาดื่ม

แก้กระหาย เหน็แล้วเขากอ็ยากดื่มบ้าง เพราะขบัรถตดิต่อกนัมาหลาย

ชั่วโมงแล้ว 

“เอ่อคณุ ผมหวิน�้าอะ ขอน�้าให้ผมมั่งส”ิ เขาพูดขึ้นหลงัจากที่

เธอดื่มน�้าเสรจ็

พิมพ์พิสุทธิ์หันมามองหน้าเขาแวบหนึ่ง ก่อนจะเอื้อมไปหยิบ
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ขวดน�้าอกีขวดที่ยงัไม่ได้เปิดมายื่นให้เขา 

“คณุ ผมขบัรถอยู่อะ มอืไม่ว่าง”

เหน็ความเรื่องมากของชายหนุม่แล้วเธอกเ็ริ่มโมโห “คณุกจ็อด

รถข้างทางก่อนกไ็ด้ค่ะ จะได้พกัเหนื่อยไปด้วย”

“ไม่เอาอะ จอดบ่อยๆ เสยีเวลา เดี๋ยวกลบัถงึบ้านดกึพอด”ี

เธอตวดัตามองเขาเลก็น้อย ก่อนจะเปิดขวดน�้าแล้วเสยีบหลอด 

แล้วยื่นไปใกล้ๆ มอืเขาที่กมุพวงมาลยัอยู่

“ถ้าไม่ล�าบากคุณจนเกินไปก็ช่วยป้อนหน่อยสิ...มือผมไม่ว่าง 

อะ” ชายหนุ่มพูดด้วยน�้าเสยีงกึ่งบงัคบักึ่งขอร้อง แต่ท�าไมใจเจ้ากรรม

ของเธอถงึรู้สกึว่ามนัช่างออดอ้อนเสยีนี่

“นะคุณ...เกิดขับไปด้วย กินน�้าไปด้วยนี่เสี่ยงต่อการเกิด

อบุตัเิหตนุะ” ชายหนุ่มยงัคงร่ายยาวถงึเหตผุล

เธอยงัคงเงยีบ

“นะ ป้อนผมหน่อย” 

ประโยคนั้นสั่นคลอนหัวใจของเธอไปชั่ววินาที ก่อนที่เธอจะ

เผลอคิดฟุ้งซ่านไปไกลกว่านี้ มือบางก็ยกขวดน�้าดื่มขึ้นจ่อที่ริมฝีปาก

ได้รูป เมื่อเขาดื่มจนพอใจแล้วเธอจึงดึงขวดน�้าออกมาแทบจะทันท ี

ก่อนจะปิดฝาแล้วเก็บที่เดิม แต่ประโยคต่อมาของเขาท�าให้วูบวาบที่

หวัใจจนเธอเกอืบปล่อยขวดน�้าหลดุมอื

“เฮ้อ! ค่อยชื่นใจหน่อย” ภูรินท์พูดอย่างที่รู ้สึก เพราะเขา

กระหายน�้านานแล้ว แต่จะให้ปลกุเธอขึ้นมาหยบิน�้าให้กก็ลวัเธอจะยิ่ง

เคอืงไปใหญ่ จะจอดรถแวะพกักก็ลวัจะกลบัถงึบ้านไร่ดกึดื่นเกนิไป

ภรูนิท์พาหญงิสาวมาถงึบ้านไร่ท่ีเชยีงใหม่เกอืบส่ีทุม่ มเีดก็

ในบ้านคอยเปิดประตูรับและช่วยขนของอยู่สองสามคน เนื่องจาก 

ชายหนุม่ได้โทร. มาแจ้งล่วงหน้าแล้วว่าเขาจะกลบัมาวนันี้ และให้เดก็ๆ 
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ในบ้านจัดห้องรับรองแขกเตรียมไว้ให้ด้วยอีกหนึ่งห้อง โดยให้เหตุผล

ว่าเนื่องจากเพื่อนสนทิของเขาจะมาพกัอยู่ด้วย

ภูรินท์จอดรถนิ่งๆ พักเครื่องยนต์โดยการปล่อยให้เครื่องยนต์

ท�างานต่ออกีสกัพกัใหญ่ เนื่องจากขบัต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน 

เมื่อพมิพ์พสิทุธิ์เหน็ภูรนิท์เปิดประตูก้าวลงจากรถ หญงิสาวจงึ

เปิดประตูรถตามลงไป เด็กรับใช้ในบ้านก็รีบเข้ามายกกระเป๋าเป้ของ

ชายหนุ่มไปเก็บไว้ที่ห้องโดยไม่ต้องรอให้สั่ง แต่เมื่อมองไปยังแขกคน

ส�าคัญของผู้เป็นนายก็ได้แต่มองกันเลิ่กลั่ก เนื่องจากแขกที่นายบอก

ว่าเป็นเพื่อนสนทินั้นดนัเป็นผูห้ญงิ อกีทั้งหน้าตากส็ะสวยราวกบัดารา 

หุ่นหรือก็ปานนางแบบ แถมมองแล้วมองอีกก็ยังไม่เห็นสัมภาระของ

อกีฝ่ายเลย

ภรูนิท์เหน็ท่าทขีองสาวใช้จงึรบีแนะน�า “นี่คณุพริ้ม เป็นแขกของ

ฉนั แล้วห้องที่สั่งให้จดัไว้เรยีบร้อยดใีช่มั้ย”

“เรยีบร้อยค่ะคณุภู เอ่อ แล้วกระเป๋าของคณุ...”

“กระเป๋ามีแค่นั้นแหละ ไม่มีอะไรแล้ว ไปพักผ่อนเถอะ” เขา

บอกอย่างเกรงใจ ด้วยรูด้ว่ีาบรรดาเดก็รบัใช้จะเข้านอนแต่หวัค�่า เพราะ

ต้องตื่นตั้งแต่เช้าตรู่

หลังจากที่บรรดาเด็กรับใช้แยกย้ายไปพักแล้ว ภูรินท์ก็ 

หนัมามองคนข้างๆ ที่ยนืนิ่งตั้งแต่เขาพาเธอเดนิมาหยดุที่โถงกลางของ

ตวับ้านราวกบัหุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้

“หวงัว่าคณุคงจะพออยู่ได้นะ” เขาพูดเหมอืนกงัวลนดิๆ 

เธอเพยีงพยกัหน้าเบาๆ 

“ห้องคณุอยูช่ั้นสอง ปีกซ้ายนะ ห้องรมิสดุ ผมให้เดก็ๆ มาท�า 

ความสะอาดไว้เรยีบร้อยแล้ว”

“...” เธอพยกัหน้าเป็นเชงิว่าเข้าใจ
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“อ้อ! แล้วก็ห้องผมอยู่ชั้นสอง ปีกขวา ห้องริมสุดเหมือนกัน  

ถ้ามอีะไรกไ็ปเคาะเรยีกผมที่ห้องนั้นแล้วกนันะ”

“เอ่อ...ค่ะ”

“อืม ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนเถอะ วันนี้ผม 

ขบัรถมาทั้งวนั เมื่อยขาชะมดั อ้อ! จรงิส ิลมืถามเลย...หวิหรอืเปล่า 

ยงัไม่ได้ทานมื้อเยน็เลยนี่ เดี๋ยวผมไปเรยีกเดก็มาท�าให้ทาน”

“เอ่อ ไม่หวิค่ะ คณุไม่ต้องไปตามเดก็ๆ หรอก เกรงใจเขา ดกึ

แล้ว แล้วคณุล่ะคะ หวิหรอืเปล่า ฉนัมแีซนด์วชิเหลอืจากที่ซื้อตนุมา 

คณุจะรบัไปสกัชิ้นมั้ยคะ”

“อืม ก็ดีนะ กินอะไรเบาๆ รองท้องก่อนนอนอาจหลับง่ายขึ้น 

งั้นผมขอสกัสองชิ้นแล้วกนั” 

พมิพ์พสิทุธิ์รบีหยบิแซนด์วชิให้เขาทนัท ีแล้วท�าท่าเหมอืนอยาก

จะพูดอะไร 

ชายหนุม่เหน็แบบนั้นจงึเอ่ยถามขึ้น “คณุมอีะไรจะถามผมหรอื

เปล่า”

“คอื...” หญงิสาวล�าบากใจที่ต้องพูดออกไป  “เอ่อ...คอืพริ้ม...

ไม่มชีดุเปลี่ยนน่ะค่ะ” 

เนื่องจากวนันี้วุน่กบัการเตรยีมออกจากโรงพยาบาล เธอเลยลมื

ไปเสยีสนทิ ชดุที่สวมอยู่นี่ภูรนิท์กจ็ดัเตรยีมมาให้ เธอไม่มอีะไรตดิตวั

มาเลยสกัอย่าง

“เฮ้ย! ผมลมืสนทิเลย!” ภูรนิท์เองกต็กใจ เขาลมืคดิถงึเรื่องนี้

ไปเช่นกนั 

“ถ้างั้นคืนนี้คุณทนใส่เสื้อผ้าผมไปก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวผมจะ

ไปหาตวัที่เลก็ที่สดุและผมไม่ค่อยได้ใส่มาให้”

หญิงสาวมองเขาอย่างที่เขาเองก็อธิบายไม่ถูก “เอาน่า ผม 

ไม่ได้เป็นโรคตดิต่อร้ายแรงหรอกน่า ไว้ใจได้ คนืนี้คณุกท็นๆ ใส่ไปก่อน 
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เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปหาซื้อใหม่” 

จริงๆ เธอก็ไม่ได้แสดงอาการรังเกียจออกไปนะ แต่พอเขาพูด

แบบนั้นกน็่าคดินะ 

“ขึ้นห้องเถอะ ดกึแล้วยงุเยอะ เดี๋ยวผมไปเอาชดุมาให้ แล้วจะ

ไปเคาะเรยีกที่ห้อง”

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ฉนัรอตรงนี้กไ็ด้” เธอบอกอย่างเกรงใจ

“ผมบอกกท็�าตามที่บอกเถอะ เดี๋ยวยงุกด็ูดเลอืดหมดตวัพอด”ี 

เขาดอุย่างผู้ใหญ่ดเุดก็ 

พิมพ์พิสุทธิ์ขี้เกียจต่อความยาวจึงยอมท�าตามที่เขาบอก เดิน

ขึ้นไปยงัฝั่งปีกซ้ายห้องรมิสดุ

ตัวบ้านท�าจากไม้สัก เฟอร์นิเจอร์เกือบทุกชิ้นก็ล้วนท�ามาจาก

ไม้ ให้ความรู้สกึเรยีบง่าย คลาสสกิ กลิ่นหอมอ่อนๆ จากเครื่องนอน

ชวนให้อยากทิ้งตัวลงนอนซุกอยู่ใต้ผ้านวมผืนหนา อากาศเย็นสบาย 

ไม่ร้อนระอเุหมอืนกรงุเทพฯ ยิ่งท�าให้เธอรู้สกึว่าชวีติเงยีบสงบดี

เสยีงเคาะประตดูงัขึ้นสองสามครั้ง ก่อนที่เสยีงของชายหนุม่จะ

ดงัตามมา “ผมขอเข้าไปนะ” ไม่นานบานประตูกถ็ูกเปิดออก

“ผมเอาชดุมาให้น่ะ คณุกร็บีอาบน�้านอนซะนะ เปลี่ยนที่ เปลี่ยน

บรรยากาศ เกดิไม่สบายขึ้นมาแล้วอย่าหาว่าผมไม่เตอืนนะ”

“ขอบคณุค่ะ”

“นี่ก็ดึกแล้ว งั้นผมไปละนะ ถ้ามีอะไรก็ไปเคาะเรียกผมที่ห้อง

แล้วกนั” 

เธอพยักหน้ารับ ชายหนุ่มก็หมุนตัวเดินออกจากห้องไป พลัน

เธอกค็ดิอะไรขึ้นได้ ไหนๆ วนันี้เขากท็�าให้เธอโมโห ก่อนนอนขอรวน

สกัหน่อยกแ็ล้วกนั หญงิสาวก้าวไปยงัประต ูเปิดประตอูอกไปกเ็หน็ว่า

เขาเพิ่งเดนิไปไม่ไกลนกั

“คณุภูรนิท์!” เธอรบีรั้งเขาไว้ 
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เมื่อชายหนุม่หนัหน้ากลบัมามองพร้อมยกคิ้วสงูเป็นเชงิถาม เธอ

กร็บีเอ่ยค�าถามออกไปทนัท ี

“คณุ...ไม่ได้เป็นโรคตดิต่อทางผวิหนงัหรอกใช่มั้ยคะ”

จากที่งงในตอนแรก ภูรินท์ก็หัวเสียทันที นี่เธอคิดว่าเขาน่า

รงัเกยีจ สกปรกมากขนาดนั้นเลยหรอืไง ถงึเขาจะ ‘ได้’ เรื่อยๆ แต่ก็

เซฟตวัเองตลอด

เหอะ! คดิแบบนั้นได้ยงัไง ว่าแล้วกส็่งสายตาดไุปให้ 

คนร่างบางไม่สะทกสะท้าน ซ�้ายังดูระรื่นที่รวนเขาให้หน้าหงิก

ได้อกี

“หวังว่าผลตรวจสุขภาพล่าสุดของคุณจะปราศจากโรคติดต่อ

ใดๆ นะคะ ฉนัจะได้สบายใจ หายกงัวล ฉนัไม่ได้รงัเกยีจนะคะ แค่

พยายามหลกีเลี่ยง...หวงัว่าคณุคงจะเข้าใจฉนั” พดูเสรจ็กร็บีปิดประตู

ทนัทรีาวกบักลวัว่าเขาจะกระโจนมาเอาเรื่อง 

ดูที่พูดนั่น นี่เขาแค่ให้เธอสวมเสื้อผ้าของเขานะ แล้วมนักเ็ป็น

ของนอกกาย ไม่ใช่ของ ‘ส่วนตวั’ แบบ ‘ลกึซึ้ง’ ยงัพูดแบบนี้ ท�าอย่าง

กบัว่าถ้าเขาเป็นโรคตดิต่อจรงิๆ เธอจะหลกีเลี่ยงพ้นอย่างนั้นละ  แล้ว

ที่พดูมานั่นเพราะว่าสมองยงัไม่กลบัมาเตม็ร้อยด ีหรอืแค่อยากจะกวน

ประสาทเขาก่อนนอน

แต่ดจูากรอยยิ้มกว้างเป้ือนดวงหน้าเมื่อครู่ น่าจะเป็นอย่างหลงั

มากกว่า
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5
อาเสี่ยเมืองเหนือ

ด้วยความแปลกที ่พมิพ์พสิทุธิจ์งึนอนไม่ค่อยหลบั หญงิสาว

จึงตื่นแต่เช้า หลังจากท�าธุระส่วนตัวเสร็จก็ออกมาเดินส�ารวจรอบๆ 

บ้านไม้หลงัใหญ่ซึ่งกนิพื้นที่กว้างพอควร แถมยงัเตม็ไปด้วยพื้นที่สเีขยีว

ขจี ให้ความรู้สึกสบายหูสบายตาเหมือนบ้านสวนบ้านไร่ทั่วไป ต่าง

จากบ้านที่ตั้งอยู่ในตวัเมอืงของจงัหวดั

คนงานหลายคนก�าลงัท�าหน้าที่ของตวัเองอย่างขะมกัเขม้น เหน็

แบบนี้แล้วกค็ดิถงึตวัเอง เมื่อก่อนตอนที่เธอยงัไม่ได้ความจ�าเสื่อม ชวีติ

ประจ�าวนัของเธอกค็งไม่ต่างไปจากนี้นกั ตื่นเช้า ไปท�างาน แต่ตอนนี้

แม้แต่ตวัเธอเอง...เธอกย็งัไม่รู้จกัเลยด้วยซ�้า

“ตื่นเช้าจงัคณุ เมื่อคนืนอนไม่หลบัเหรอ” 

เสียงของเจ้าบ้านดึงให้พิมพ์พิสุทธิ์ละสายตาจากคนงานตรง

หน้า และหนักลบัไปมองเขา “แปลกที่น่ะค่ะเลยนอนไม่ค่อยหลบั” เธอ

ตอบเขาไปตามตรงก่อนจะถามเรื่องที่เพิ่งนกึขึ้นได้ “บ้านคณุท�าไร่หรอื

คะ”

“กท็�านองนั้น” 

“แล้วปลูกอะไรบ้างคะ ชา กาแฟ ดอกไม้ สตรอว์เบอร์ร?ี”

“กห็ลายอย่าง ครอบครวัผมท�าครอบจกัรวาลแหละ” ชายหนุม่
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ตอบอย่างไม่ถ่อมตนพร้อมไหวไหล่นดิๆ ท�าให้คนถามอดหมั่นไส้นดิๆ 

ไม่ได้

“ขนาดนั้นเลยหรอืคะ...ไม่น่าเชื่อเลยแฮะ” พมิพ์พสิทุธิ์พยายาม

นึกภาพตาม ก่อนจะพึมพ�าเบาๆ แต่ก็ไม่พ้นหูคนตรงหน้าที่ประสาท

การรบัรู้ทางเสยีงเป็นเลศิ

“ไม่น่าเชื่ออะไร พูดให้มนัดีๆ  นะ” ภูรนิท์คาดคั้น

“เปล่าค่ะ” เธอรบีปฏเิสธทนัที

“ยงัจะปฏเิสธอกี” เขาท�าสหีน้าข่มขู ่“รบีสารภาพออกมาซะดีๆ  

ก่อนที่ผมจะจบัคณุโยนไปให้เสอืที่ผมเลี้ยงไว้ดูเล่นกนิแทนอาหาร”

พมิพ์พสิทุธิ์ตาโต ตกใจกบัสิ่งที่ชายหนุม่พดู แต่ไม่วายแอบแยก

เขี้ยวใส่เมื่อชายหนุม่เผลอ “ฉนักแ็ค่สงสยัเท่านั้นเอง ไม่เหน็ต้องขูข่นาด

นั้นเลยค่ะ ว่าแต่คณุเลี้ยงเสอืไว้ดเูล่นจรงิๆ หรอืคะ ถ้างั้นคณุว่า...พริ้ม

ไปแจ้งต�ารวจดมีั้ย” เธอย้อนกลบัอย่างไม่ยอมให้เขาข่มขูอ่ยูฝ่่ายเดยีว

“...” ภูรินท์ขมวดคิ้ว เริ่มรู้สึกว่าผู้หญิงตรงหน้านอกจากไม่ได้

เปราะบางดั่งกระเบื้องเคลอืบแล้ว ยงัมไีหวพรบิพอตวัอกีด้วย

“พริ้มแค่คดิว่า...ไม่น่าเชื่อว่าคณุจะเป็นคนใหญ่คนโตขนาดนี้”

“...”

“ที่แท้...กเ็ป็นอาเสี่ยเมอืงเหนอืดีๆ  นี่เอง” ยงัไม่ทนัสิ้นค�าพูดด ี 

พมิพ์พสิทุธิ์กว็ิ่งหนเีขาไปจากบรเิวณนี้

ภูรินท์ได้แต่อึ้งกับความคิดอันแปลกประหลาดของหญิงสาว 

หน้าสวยๆ ใสๆ แลดูไม่มพีษิภยันั่น แท้จรงิแล้วซ่อนคมเลบ็ไว้เหมอืน

กนั มมุปากของชายหนุ่มยกยิ้มเพราะความแสบสนัของหญงิสาว

ชายหนุม่หวัเราะเบาๆ ก่อนจะเอ่ยไล่หลงัร่างบางที่เดนิออกห่าง

ไปแล้ว “ถ้าผมเป็นอาเสี่ย คุณก็คงเป็นเด็กที่อาเสี่ยหิ้วมาเหมือนกัน

นั่นแหละ ยายบ๊อง”
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หลังจากรับประทานมื้อเที่ยงอิ่มแล้ว พิมพ์พิสุทธิ์ตั้งใจจะ

ปลีกตัวไปเดินส�ารวจให้ทั่วไร่ เมื่อช่วงสายนั้นเธอหยุดการส�ารวจ

กะทันหันเพราะไม่อยากออกมาเจอหน้าคนบางคน แต่ภูรินท์พูดขึ้น

ราวกบัออกค�าสั่งเสยีก่อน เธอจงึชะงกั 

“เดี๋ยวช่วงบ่ายแก่ๆ จะพาเข้าเมอืงไปซื้อของแล้วกนั อย่ามวัแต่

นอนหลบัเป็นหมูเพลนิล่ะ”

ผู้ชายอะไรปากร้ายขนาดนี้ พิมพ์พิสุทธิ์แทบจะแยกเขี้ยวใส่ 

“เจ้าค่ะ! คณุชาย มเีรื่องจะพูดแค่นี้ใช่มั้ยคะ”

“เปล่า มอีกีเรื่องที่ผมต้องบอกคณุ”

พมิพ์พสิทุธิ์มองชายหนุ่มอย่างรอคอย 

“อย่าเที่ยวไปเดนิมั่วซั่ว ถงึที่นี่จะเป็นบ้านผม แต่คนงานกม็าก

หน้าหลายตา จะไปไหนมาไหนกช็วนเดก็ในบ้านไปด้วย จะได้มเีพื่อน 

แล้วกไ็ม่เป็นอนัตรายมากนกั”

เธอรบัฟัง ก่อนจะพยกัหน้าว่าเข้าใจ

“ดมีาก ว่าง่ายๆ แบบนี้ค่อยอยูด้่วยกนัได้หน่อย” ภรูนิท์ยิ้มกว้าง

อย่างพอใจกบัปฏกิริยิาของเดก็ในปกครอง

“งั้น...พริ้มไปได้แล้วใช่มั้ยคะ”

“จะรบีไปไหนของคณุ” ภรูนิท์เอ่ยถามออกไปเมื่อเหน็หญงิสาว

ดูรบีชอบกล

“จะไปเล่นกับเจ้าไซบีเรียน ฮัสกีกับเจ้าโกลเดนรีทรีฟเวอร์ค่ะ 

ฉนัเจอมนัแล้ว” 

ค�าตอบของหญงิสาวท�าเอาชายหนุ่มเลกิคิ้วขึ้นอย่างฉงน ไหน

จะท่าทางออดอ้อนตากลมแป๋วนั่นอีก แม้ค�าพูดจะไม่ได้หวานเสนาะ

หู แต่กร็ู้ว่าอยากไปเล่นกบัเจ้าตูบมากแค่ไหน

“มาอยู่ไม่ทนัไรกเ็ป็นเพื่อนซี้กนัแล้วเหรอ” ภูรนิท์เอ่ยแซว

“อ้าว! นี่บ้านคณุมเีจ้าตูบสามตวัเหรอ”
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“มสีองตวั เท่าที่คณุเหน็นั่นแหละ สามตวัที่ไหนกนัล่ะ”

“อกีตวักค็ณุไงคะ ตวัใหญ่สดุ พี่ใหญ่จ่าฝูงเลย” พมิพ์พสิทุธิ์พดู

พร้อมกับยิ้มหวานอย่างเสแสร้งใส่คนตัวโตตรงหน้า ช่วยไม่ได้ ก็เขา

อยากมาแขวะเธอก่อนท�าไม คดิหรอืว่าเป็นคนที่เธอพึ่งพาขอความช่วย

เหลอืแล้วจะมาข่มขู่เธอยงัไงกไ็ด้ ฝันไปเหอะ!

ราวสี่โมงเย็นได้ ภูรินท์ก็ขับรถพาพิมพ์พิสุทธิ์มายังห้าง

สรรพสินค้าใจกลางย่านธุรกิจของตัวจังหวัด ชายหนุ่มบอกว่าจะพา

เธอมาซื้อของใช้ส่วนตวั และเขาจะเป็นเจ้ามอืจ่ายไม่อั้น ให้เธอเลอืก

ซื้อได้ตามใจชอบ

“คณุไม่คดิอยากจะซื้อพวกเดรสหรอืมนิสิเกร์ิตบ้างเหรอ” ภรูนิท์

เอ่ยถามอย่างอดสงสัยไม่ได้เมื่อเห็นว่าพิมพ์พิสุทธิ์เดินเข้าออกร้าน

กางเกงยนีแบรนด์ดงัหลายครั้ง แต่กลบัไม่เข้าร้านเสื้อผ้าแฟชั่นผูห้ญงิ

ที่บรรดาสาวๆ ที่เขาเคยควงเหน็เป็นต้องวิ่งเข้าใส่ ถ้าหากว่าเขาพาพวก

เธอมาชอปปิง

พมิพ์พสิทุธิ์ส่ายหวั ก่อนจะตอบ “ไม่ค่ะ มนัไม่ใช่สไตล์ พริ้ม

ชอบเสื้อยืด ไม่ก็เสื้อเชิ้ตเรียบๆ ใส่คู่กับกางเกงยีนนี่แหละ ใส่สบาย 

คล่องตวัด”ี

ได้ยินแบบนั้นแล้วก็ยิ่งรู้สึกแปลก เพราะเท่าที่ดูจากสายตา  

รูปร่างและสดัส่วนเธอกอ็อกจะดดี้วยซ�้า ถ้าแต่งตวัเปิดนู่นนดินี่หน่อย 

รบัรองผู้ชายเดนิตามเป็นพรวน

“ขอบัตรเครดิตด้วยค่ะคุณชาย ดิฉันจะไปช�าระเงินแล้ว”  

พิมพ์พิสุทธิ์พูดอย่างมีความสุขที่การเดินซื้อของในครั้งนี้เหมือนมีตู้ 

กดเงนิเคลื่อนที่ตามมาด้วย

มือหนาควักกระเป๋าสตางค์ออกมาจากกางเกงยีนแบรนด์ดัง 

ก่อนจะหยบิบตัรเครดติสดี�าใบหนึ่งมาส่งให้หญงิสาว แต่กไ็ม่วายก�าชบั
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เธอ 

“เดี๋ยวผมจะเกบ็ใบเสรจ็ไว้ทวงเงนิคนืทหีลงัแล้วกนั นี่ให้ยมืก่อน 

ถ้าท�างานมีเงินเดือนเมื่อไหร่ค่อยเอามาใช้คืน ผมไม่คิดดอกเบี้ยสัก

เปอร์เซน็ต์”

พมิพ์พสิทุธิ์กแ็กล้งตมีนึเหมอืนไม่ได้ยนิสิ่งที่เขาพูด ทั้งๆ ที่เขา

มั่นใจว่าเธอได้ยนิที่เขาพูดแน่ๆ 

ผ่านมาราวชั่วโมงกว่า จู่ๆ พิมพ์พิสุทธิ์ก็เกิดนึกขึ้นได้ว่า

เธอลืมซื้อของส�าคัญ ส�าหรับผู้หญิงสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ชุดชั้นใน

และผ้าอนามยั

“มอีะไรหรอืเปล่าคณุ อยู่ดีๆ  กห็ยดุเดนิ” ภูรนิท์เอ่ยถามเมื่อจู่ๆ 

คนที่เดนิมาด้วยกนักห็ยดุชะงกั

“คอื...” เธออ�้าอึ้ง ไม่รู้จะบอกชายหนุ่มอย่างไรดี

“อะไร อ�้าอึ้งอยู่นั่นแหละ”

“คอืพริ้มจะซื้อชดุชั้นในค่ะ คณุจะสะดวกมั้ยถ้าหากว่าพริ้มจะ

ให้คณุช่วยไปนั่งรอพริ้มที่อื่นสกัครู่ ไม่ถงึครึ่งชั่วโมงหรอก”

เมื่อพมิพ์พสิทุธิ์เอ่ยกบัเขาตรงๆ แบบนั้น ผู้ชายอย่างเขากอ็ดที่

จะเก้อเขนิไม่ได้ 

“ก็แล้วท�าไมไม่รบบอกเล่า!” มือหนายกขึ้นเกาท้ายทอยอย่าง

ขดัเขนิเลก็น้อย จะไม่ให้เขนิได้ยงัไง กเ็ธอเล่นมาหยดุยนือยูห่น้าแผนก

ชดุชั้นในสตรี

“ก.็..กพ็ริ้มเพิ่งจะนกึขึ้นได้” หญงิสาวบอกเสยีงเบา

“งั้นผมไปนั่งรอในร้านกาแฟแล้วกนั เสรจ็แล้วกร็บเดนิไปหาผม

ที่นั่น” ภูรินท์ชี้บอกต�าแหน่งเสร็จสรรพก็ยัดบัตรเครดิตของตนใส่มือ

หญงิสาวแล้วก้าวดุ่มๆ ออกไปจากบรเิวณนั้นทนัที

“เป็นอะไรของเขา อยู่ๆ กเ็สยีงดงั อารมณ์แปรปรวนอย่างกบั

ี

ี
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วยัทอง” พมิพ์พสิทุธิ์ส่ายศรีษะก่อนจะรบีเดนิเข้าไปเลอืกซื้อชดุชั้นใน

หญงิสาวไม่ได้รบัรู้เลยว่าที่ชายหนุ่มดูเหมอืนหวัเสยีนั้น แท้จรงิ

แล้วกแ็ค่เขนิ ทั้งๆ ที่ระดบัเขาไม่น่าจะเขนิหญงิสาวหน้าสวยใสที่ความ

ทรงจ�ายงัไม่เตม็ร้อยด้วยซ�้า

ดแีค่ไหนแล้วที่เขายงัไม่ได้เดนิเข้าร้านไปด้วย เหน็แบบนี้ แต่เขา

กถ็นดั ‘ถอด’ มากกว่า ‘ช่วยเลอืก’ เป็นไหนๆ 

แต่ทุกอย่างก็ย่อมมีข้อแม้ เพราะถ้าหากว่าเขามีโอกาส ‘ช่วย

เลอืก’ เขากอ็ยากช่วย ‘ถอด’ ด้วยเหมอืนกนั!
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6
บานปลาย

โชคดทีีต่่างจงัหวัดรถไม่ได้ตดิยาวเหยยีดเหมอืนกรงุเทพฯ 

ภรูนิท์และพมิพ์พสิทุธิ์จงึกลบัถงึบ้านไร่ราวๆ ทุม่เศษ เนื่องจากมื้อเยน็

ภูรนิท์พาเธอไปรบัประทานสเต๊กในห้างดงัแล้ว เมื่อกลบัมาถงึบ้านจงึ

ไม่ต้องรบกวนแม่บ้านให้ตั้งโต๊ะอาหาร

หลงัจากที่ภรูนิท์น�ารถหรไูปจอดในโรงรถเรยีบร้อยแล้ว เมื่อเหน็

ชายหนุ่มเดนิมา หญงิสาวที่ยนืคอยอยู่กถ็อืโอกาสยกมอืไหว้ขอบคณุ

จากใจจรงิพร้อมกบัเอ่ย

“ขอบคณุมากนะคะที่พาพริ้มไปซื้อของใช้” 

ค�าขอบคุณกับการที่หญิงสาวไหว้เขานั้นท�าเอาภูรินท์แปลกใจ

และยกมอืรบัไหว้แทบไม่ทนั กต็ั้งแต่โตเป็นหนุ่มเตม็ตวัมา เวลาที่เขา

ให้สิ่งของที่หญิงสาวต้องการและสมใจแล้ว สิ่งที่เขาจะ ‘ได้รับ’ 

ตอบแทนกลับมานั้นไม่ใช่ปฏิกิริยาแบบนี้แน่ แต่เป็นการขอบคุณ 

อกีแบบที่ ‘แนบชดิ’ และ ‘ลกึซึ้ง’ มากกว่า 

“เอ่อ ไม่เป็นไรหรอก เรื่องแค่นี้เอง” ภูรนิท์บอกอย่างไม่ใช่เรื่อง

ส�าคญัอะไรมากมาย “อกีอย่างคณุอยู่ในการปกครองของผม ผมกต้็อง

ดูแลคณุให้ดสี”ิ

พิมพ์พิสุทธิ์ยกยิ้มอย่างสมใจเมื่อชายหนุ ่มไม่มีทีท่าว่าจะ



กิติมา  49   

ทวงถามเรื่องจ่ายคนืในภายหลงั

“ยงัไงกข็อบคณุคณุมากๆ อกีครั้งแล้วกนันะคะ วนันี้รบกวนคณุ

มามากแล้ว ถ้างั้นพริ้มขอตัวขึ้นห้องก่อนแล้วกันนะคะ” พิมพ์พิสุทธิ์

กล่าวจบกห็มนุตวัเดนิเข้าบ้าน ตรงไปยงัห้องพกัแขกของตวัเอง 

จรงิๆ กเ็ป็นเรื่องปกต ิแต่ที่มนัไม่ปกตกิเ็พราะว่าชวีติของภูรนิท์

นั้นล้วนข้องเกี่ยวแต่กบัคนที่เข้ามาหาเพราะผลประโยชน์ทั้งนั้น ความ

จรงิใจหรอืค�าพูดจากใจจรงิที่หวงัจะได้รบันั้นกห็ายากแสนยาก

แต่ท�าไมคราวนี้ภูรินท์กลับรู้สึกว่าเขาก�าลังได้รับมันจริงๆ...ทั้ง

ค�าพูดขอบคุณจากใจจริง ความจริงใจ และความใสซื่อบริสุทธิ์จาก

หญงิสาวที่ชื่อว่าพมิพ์พสิทุธิ์

เกือบห้าวันแล้วที่พิมพ์พิสุทธิ์มาอยู่ที่เชียงใหม่ กิจวัตร

ประจ�าวนัของเธอกไ็ม่มอีะไรมากมายนกั นอกจากกนิ นอน แล้วกเ็ล่น

กับเจ้าตูบ วนเวียนอยู่แบบนี้จนตัวเองเริ่มรู้สึกว่าชีวิตน่าจะมีอะไรให้

ท�ามากกว่านี้

เธอยังไม่หายสนิทดีก็จริง แต่ก็ไม่ได้ป่วยจนถึงขั้นที่ท�าอะไร 

ไม่ได้ ใช้ชวีติแบบเรื่อยๆ ไปวนัๆ งานการไม่ท�า เฮ้อ...ใช่ว่าเธออยาก

จะท�าแบบนี้ที่ไหนกนัล่ะ ยิ่งเหน็ดวงตาฉายแววสงสยัใคร่รู้ของบรรดา

สาวใช้ในบ้านแล้วเธอกย็ิ่งอดึอดั

“บางทเีป็นเจ้าตูบแบบแกกด็เีนอะ ไม่ต้องคดิอะไรมากมายให้

ปวดหวั”

พิมพ์พิสุทธิ์นั่งลูบขนเจ้าโกลเดนรีทรีฟเวอร์ที่หมอบอยู่ข้างๆ 

คอยเป็นเพื่อนเล่นและคอยฟังเธอบ่นมาตลอดหลายวนัที่ผ่านมา

“เฮ้อ! ไม่รูว่้าชวีติฉนัจะเป็นแบบนี้ไปอกีนานแค่ไหน มนัน่าเบื่อ

มากเลยนะ” หญิงสาวว่าก่อนจะค่อยๆ โน้มตัวลงโอบกอดเจ้าเพื่อน 

สี่ขาเอาไว้เพื่อปลอบประโลมหวัใจ “แกเข้าใจความรู้สกึฉนัใช่มั้ย”
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ระบายความรู้สึกออกไปแล้ว หญิงสาวก็ได้แต่หวังว่าจะดีขึ้น

บ้าง ทั้งๆ ที่ดูเหมือนเธอจะใช้ชีวิตปกติ แต่ความจริงก็คือความจริง 

เธอสลดัความเศร้าหมองที่กดักนิหวัใจออกไปไม่ได้เลย

ที่เธอต้องระบายออกไปแบบนั้นก็เพราะไม่อยากให้ความรู้สึก

แย่มากไปกว่านี้ ทุกอย่างต้องดีขึ้น เพียงแต่อาจต้องใช้เวลานาน 

สักหน่อย นั่นเป็นค�าที่หญิงสาวใช้ปลอบใจตัวเองมาตลอด คิดแล้ว 

แรงฮดึสู้กบัชวีติกม็าเตม็

ร่างบางสลดัความเศร้าหมองทิ้งไป ก่อนจะลกุขึ้นเดนิเข้าไปใน

ห้องโถงของบ้าน

แม้ว่าภริูนท์จะพอมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบังานในไร่มาบ้าง 

อีกทั้งยังเคยเห็นการท�างานเกือบทุกขั้นตอนจากผู้เป็นบิดามาตั้งแต่ 

ยงัเลก็ แต่การที่เขาจะเข้ามารบัช่วงต่อนั้นกย็งัมอีกีหลายสิ่งหลายอย่าง

ให้เขาเรียนรู้มากมายไปหมด ภูรินท์ที่เพิ่งกลับมาเหนื่อยๆ จากการ

ศึกษาเรียนรู้งานกับคนสนิทมาทั้งวันนั่งพักได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงรถ

เข้ามาจอดที่หน้าบ้าน บ่งบอกว่ามแีขกมาเยอืนที่เรอืน ยงัไม่ทนัที่จะ

วานให้เด็กรับใช้ในบ้านไปดูว่าแขกที่มาเป็นใคร เขาก็ได้ค�าตอบก่อน 

เพราะตอนนี้คนที่มาเยอืนก�าลงัก้าวเดนิฉบัๆ ตรงเข้ามายงัทางที่เขานั่ง

อยู่

“สวสัดคีรบัแม่” ภรูนิท์ยกมอืไหว้มารดา แต่กลบัได้สายตาค้อน

กลบัมาแทน

“มาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่ ท�าไมไม่บอกแม่! แล้วท�าไมถึงไม่เข้าไป

พกัที่บ้านในเมอืง” คณุหญงิชไมพรแว้ดเสยีงเขยีวใส่บตุรชายตวัด ีที่

ท�าตวัเอ้อระเหยไม่ต่างจากสายลมนกั นกึจะไปกไ็ป นกึจะมากม็า

“แล้วที่เขาลือกันนั่นมันอะไร ฮะ! มีคนมาบอกแม่ว่าเห็นภูพา 

ผูห้ญงิไปชอปปิงซื้อของกะหนงุกะหนงิกลางห้าง จนคนเขามาถามแม่
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กนัใหญ่แล้วว่าที่บ้านก�าลงัจะมขี่าวดหีรอื นี่มนัเรื่องอะไรกนัหอืตาภู” 

ผู้เป็นแม่ถามสิ่งที่คาใจจนต้องมาถงึที่นี่

“เขาบอกแม่ว่ายังไงบ้างล่ะครับ ก็ตามนั้นแหละ” ภูรินท์ไม่

ปฏเิสธ ยิ่งท�าให้ผู้เป็นแม่ไม่พอใจกว่าเดมิ

“นี่ภเูอาผู้หญงิที่ไหนตดิสอยห้อยตามกลบัมาด้วยจรงิๆ อย่างนั้น

หรอื โอ๊ย! ฉนัจะเป็นลม” นางบ่นความไม่ได้ดั่งใจสกัอย่างของลกูชาย

“ท�าแบบนี้ได้ยงัไงฮะ! แล้วถ้าเรื่องนี้มนัไปถงึหูหนูกิ่งเข้า จะท�า

ยังไง! แม่อุตส่าห์ไปทาบทามลูกสาวเขาไว้ให้ แต่ลูกกลับพาผู้หญิง

ที่ไหนกไ็ม่รู้ไปเดนิทั่วห้าง”

ภูรนิท์ถอนหายใจอย่างเหนื่อยอ่อน “แม่ครบั ผมว่าเราพูดเรื่อง

นี้กนัรู้เรื่องแล้วไม่ใช่เหรอครบั”

“รู้เรื่องที่ไหน แม่บอกภูไว้ก่อนเลยนะ คราวนี้ภูต้องเลิกท�าตัว

แบบนี้ได้แล้ว อายอุานามกไ็ม่ใช่น้อยๆ แล้ว ครั้งนี้แม่ไม่ยอมเราง่ายๆ 

แน่” นางบอกเสยีงเข้ม 

“แล้วแม่ถามจริงๆ หนูกิ่งมีอะไรไม่ดีรึ หน้าตาก็สะสวย ชาติ

ตระกูลก็ดี การศึกษาก็ดี ไม่มีอะไรด้อยเลยสักอย่าง ลูกยังไม่ทันได ้

เจอน้องกต็ั้งท่าปฏเิสธท่าเดยีว”

“แม่ก�าลงัจะจบัผมคลมุถงุชนว่างั้น นี่มนัยคุไหนแล้วครบั”

“แม่อยากให้ภรูู้จกัสนทิสนมกบัน้องไว้ก่อน น้องสวยน่ารกัแบบ

นั้น เดี๋ยวคบๆ กนัไปไม่นาน ภูกจ็ะรกัจะชอบน้องได้ไม่ยากหรอก”

“เราไม่สามารถบงัคบัจติใจเราให้ท�านู่นท�านี่ได้หรอกนะครบัแม่ 

ยิ่งเรื่องความรกัยิ่งแล้วใหญ่” ภรูนิท์พยายามอธบิายให้ผูเ้ป็นแม่เข้าใจ

“แล้วการที่ภทู�าตวัแบบนี้ ไม่จรงิจงักบัใคร คบเล่นแก้เบื่อ คลาย

เหงาไปวนัๆ จะให้แม่เข้าใจว่ายงัไงดฮีะตาภู แล้วไหนล่ะความรกัที่ภู

ว่า บอกแม่มาส”ิ

“ถ้าเป็นเรื่องนั้น...แม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครบั” ภรูนิท์พดูอย่าง



52  อุบัติร้าย...กลายรัก

ใจเยน็ ผดิกบัเมื่อสกัครู่ลบิลบั

ดวงตาคมเหลอืบไปเหน็สาวร่างบางที่คุน้ตาในหลายวนัมานี้ยนื

นิ่งอยู่ตรงหัวมุมทางเข้าห้องโถงของบ้าน คงก�าลังแอบฟังบทสนทนา

ระหว่างเขากบัมารดา

“เพราะผมมีคนที่ผมรักอยู่แล้ว อีกอย่างเราก็ก�าลังจะแต่งงาน

กันเร็วๆ นี้ด้วย แม่เตรียมตัวตัดชุดไว้ได้เลย!” ภูรินท์พูดขึ้นและยิ้ม

ราวกบัผู้ชนะหลงัจากคดิแผนอนัปราดเปรื่องขึ้นมาได้สดๆ ร้อนๆ 

และแผนที่ว่านี้ก็จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากคนบางคน

ด้วย!
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7
ไหลไปตามน�้า

พิมพ์พิสุทธิ์ไม่คาดคิดมาก่อนว่าการที่เธอจะเดินไปยัง 

ห้องครวัเพื่อหาของว่างและน�้าหวานมากนินั้นจะเจอเข้ากบัเหตกุารณ์

แบบนี้ ดูเหมอืนภูรนิท์กบัผู้หญงิอายรุาวห้าสบินดิๆ ซึ่งชายหนุ่มเรยีก

ว่าแม่มเีรื่องที่ต้องพูดคยุตกลงกนั แต่ไม่ค่อยลงตวัสกัเท่าไร

จรงิๆ เธอไม่ได้มเีจตนาจะแอบฟังเรื่องภายในครอบครวัภูรนิท์ 

เพราะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกบัเธอเลยสกันดิ และในขณะที่พมิพ์พสิทุธิ์ก�าลงั

จะถอยหลงัหมนุตวักลบัไปตามทางเดมินั้น ตาเจ้ากรรมกด็นัสบเข้ากบั

ดวงตาคู่คมราวกบันยัน์ตาเหยี่ยวพอดี

ไม่รู้ท�าไมลางสังหรณ์ของเธอถึงสั่นเตือนว่า...ก�าลังจะมีเรื่อง 

ไม่ดีเกิดขึ้นกับเธอแน่ๆ หญิงสาวเตรียมจะหนีไปจากตรงนี้ แต่ก็ช้า 

เกนิไป

...

“พริ้ม อย่าเพิ่งไปครบั!” ภูรนิท์ร้องเรยีกเธอเสยีงดงั มนัดงัมาก

ในความคดิของเธอ

จากที่เตรยีมจะเดนิหน ีร่างบางจงึได้แต่หยดุนิ่งอยู่กบัที่ราวกบั

รอฟังค�าพูดต่อไป

“พริ้มมากด็แีล้ว มานี่ก่อนส”ิ ไม่เพยีงแค่พดูเปล่า แต่ภรูนิท์กลบั
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เดนิมาหาเธอที่มมุห้องโถงของบ้าน 

เธอเดินไปหาเขาด้วยสีหน้ามึนงง เมื่อเขาเข้ามาใกล้ก็กระซิบ

ประโยคหนึ่งที่พอให้เธอได้ยนิ 

“ช่วยผมก่อนแล้วกนันะคณุ เรื่องอื่นค่อยว่ากนัทหีลงั”

เธอยงัคงมองเขาอย่างไม่เข้าใจนกั แต่กย็อมเดนิไปตามการจบั

จูงของเขา มารู้ตวัอกีทกีต็อนที่ชายหนุ่มพาเธอมาหยดุยนือยู่ตรงหน้า

หญงิวยักลางคนแล้ว

“พริ้ม นี่คณุแม่ของผมเอง” ภูรนิท์แนะน�าให้เธอรู้จกักบัแม่ของ

เขาอย่างเป็นทางการ

เมื่อตั้งสตไิด้ หญงิสาวกร็บยกมอืไหว้ผู้อาวโุสอย่างอ่อนน้อม

ไม่รูท้�าไมพมิพ์พสิทุธิ์ถงึรูส้กึว่าตวัเองประหม่ายงัไงชอบกล อาจ

จะเป็นเพราะสายตาจากผู้อาวุโสที่มองมาอย่างต�าหนิติเตียนละมั้ง 

ถงึท�าเอาเธอหนาวๆ ร้อนๆ แปลกๆ 

“คุณแม่ครับ นี่พิมพ์พิสุทธิ์หรือพริ้มครับ พริ้มเป็นคนที่ผมรัก

ครบั เรารกักนัมาก และวางแผนกนัไว้ว่าจะแต่งงานกนัในเรว็ๆ นี้” ภรูนิท์

แนะน�าอย่างไม่มสีะดดุหรอืขดัเขนิ

คณุหญงิชไมพรอึ้งตั้งแต่เหน็กบัตาว่ามหีญงิสาวหน้าตาสะสวย

อยู่ในบ้านไร่ของลูกชายแล้ว ยังไม่ทันได้ซักถามรายละเอียด เจ้า

ลูกชายก็เล่นแนะน�าเสร็จสรรพ แล้วแบบนี้จะไม่ให้เธอตกใจจนแทบ

ชอ็กได้อย่างไร 

“อะไรนะ!”

“พริ้มเป็นคนรกัของผมครบั” ภรูนิท์ย�้าอกีครั้ง  ก่อนจะเอื้อมมอื

หนาไปกมุมอืเรยีวบางไว้แน่น ที่ชายหนุม่ต้องท�าแบบนี้กเ็พราะเกรงว่า

หญงิสาวจะแย้งหรอืพูดความจรงิออกไปซะก่อน

“ผมมคีนที่ผมรกัอยู่แล้ว ทนีี้แม่พอจะเข้าใจใช่มั้ยครบัว่าท�าไม

ผมถงึต้องปฏเิสธการดตูวัหรอืการคลมุถงุชนของแม่” ภรูนิท์อธบิายให้

ี



กิติมา  55   

คณุหญงิชไมพรฟังยาวเหยยีด ก่อนหนักลบัไปมองร่างบางข้างๆ ที่ตอน

นี้ตกใจมากกบัเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นอย่างไม่ทนัตั้งตวั

“คุณ...” พิมพ์พิสุทธิ์ครวญเสียงแผ่ว ตอนแรกหญิงสาวตกใจ

เพราะคิดว่าเขาจับได้ที่เธอนิสัยไม่ดีที่มาแอบฟังคนอื่นพูด แต่ที่เขา

ก�าลงัอธบิายให้ผู้เป็นแม่ของเขาฟังนั้นน่าตกใจยิ่งกว่า บอกว่าเธอเป็น

คนรกั บอกว่ารกัเธอมาก และกก็�าลงัจะแต่งงานกนัเรว็ๆ นี้เนี่ยนะ มนั

ใช่เรื่องจรงิซะที่ไหนเล่า

ภูรินท์เห็นพิมพ์พิสุทธิ์มีท่าทีเตรียมพูดแย้งก็โน้มตัวลงไปใกล้

แล้วกระซิบให้ได้ยินเพียงสองคน “ตามน�้าไปก่อนนะคุณ ถือว่าผม

ขอร้อง” 

เมื่อมองจากสายตาคนนอกที่ไม่รูต้ื้นลกึหนาบางอย่างคณุหญงิ

ชไมพรแล้ว กเ็หน็เพยีงลูกชายคอยให้ก�าลงัใจหญงิสาวคนรกัไม่ห่าง

เมื่ออีกฝ่ายขอร้องขนาดนี้แล้ว มีหรือที่เธอจะกล้าหักหน้าเขา 

จงึได้แต่ยอมรบัสมอ้างตามที่ชายหนุ่มพูดปดไป “เอ่อ...ค่ะ”

“คนรัก? นี่ลูกพูดเรื่องจริงหรือตาภู” คุณหญิงชไมพรลมจับ 

อาการหน้ามืดเริ่มคุกคาม ยืนซวนเซจนหญิงสาวรุ่นลูกที่ยืนอยู่ข้าง 

บตุรชายต้องรบีเข้ามาประคอง ก่อนที่นางจะเป็นลมล้มพบัไป

หลังจากที่ได้ยาดมและอากาศจากแรงพัดของหญิงสาวรุ่นลูก

แล้ว คณุหญงิชไมพรที่นั่งพกัอยู่ตรงโซฟาไม้กอ็าการดขีึ้น

เมื่อเหน็ว่าผูอ้าวโุสกว่าอาการดขีึ้นแล้ว พมิพ์พสิทุธิ์จงึถอยกลบั

ไปอยู่ข้างภูรนิท์ แต่กย็งัไม่ชนิกบัการถูกมองไม่วางตาอยู่ดี

ถ้าถามความรู้สึกตอนนี้ว่าเป็นยังไง คุณหญิงชไมพรก็ไม่รู้จะ

ตอบยังไง นอกจากตกใจมากที่บุตรชายตัวแสบพาคนรักมาแนะน�า

ตวัอย่างกะทนัหนั อกีทั้งยงัประกาศด้วยว่าก�าลงัจะแต่งงานกนัเรว็ๆ นี้ 

ความดนัของนางไม่ขึ้นจนต้องหามส่งโรงพยาบาลกด็แีค่ไหนแล้ว

พอเริ่มมีเรี่ยวแรงขึ้นมาหน่อย คุณหญิงชไมพรจึงมีโอกาสได้
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ส�ารวจหญงิสาวตรงหน้า หน้าตาสะสวย มเีสน่ห์จนขนาดนางเองที่เป็น

ผูห้ญงิด้วยกนัยงันยิมชมชอบ แบบนี้สนิะเจ้าภมูนัถงึหลงรกั ผวิพรรณ

กผ็ดุผ่อง รปูร่างกส็มส่วน แต่งกายไม่วาบหววิเหมอืนแฟชั่นนยิมสมยันี้ 

โดยรวมด้านบุคลิกภาพก็ถือว่าผ่าน โล่งใจไปบ้างที่ลูกชายนางไม่ไป

คว้าเอาแหม่มผมทองมา ไม่เช่นนั้นนางคงได้เป็นลมจรงิๆ แน่ 

“ชื่ออะไรนะเราน่ะ” คณุหญงิชไมพรเริ่มสอบถามหญงิสาวที่ยงั

ยนืนิ่งอยู่ข้างบตุรชาย

“เธอชื่อพริ้มครบัแม่” ภูรนิท์รบตอบแทน 

“แม่ไม่ได้ถามเรา” นางดบุตุรชาย ก่อนจะหนัไปถามหญงิสาว

อกีครั้ง “ว่ายงัไงล่ะเรา ชื่ออะไร”

พมิพ์พสิทุธิ์เสยีวสนัหลงัวาบ กลนืน�้าลายเหนยีวๆ ลงคอก่อน

จะตอบ “พมิพ์พสิทุธิ์ค่ะคณุน้า เรยีกพริ้มกไ็ด้ค่ะ”

รูปก็งาม นามก็เพราะ ถ้าจะให้ประเมินรสนิยมในการเลือก 

คนรกัของบตุรชายแล้ว โดยรวมนางถอืว่าผ่าน 

“แล้วนี่เราเป็นลูกเต้าเหล่าใครล่ะ ที่บ้านท�าอะไร” นางถามต่อ

ราวกบัซกัประวตัอิาชญากร

พมิพ์พสิทุธิ์ได้แต่อึ้งและไม่รูจ้ะตอบอย่างไรด ีจงึหนัไปส่งสายตา

ขอความช่วยเหลอืจากคนข้างๆ แทน 

“โถ่ แม่ครบั เรื่องนี้เอาไว้ค่อยคยุกนัทหีลงัเถอะครบั”

คุณหญิงชไมพรส่งค้อนวงใหญ่ให้บุตรชาย ก่อนจะประกาศ

เสยีงดงัฟังชดั “แม่จะพูดตอนนี้ให้รู้เรื่อง แล้วเรากอ็ยู่เฉยๆ เงยีบๆ ไป

เลยนะ แม่ไม่ได้ถาม” ว่าแล้วกห็นัไปรอค�าตอบจากปากคนที่ลูกนาง 

บอกว่ารกั

“...” 

พมิพ์พสิทุธิ์รู้สกึอดึอดัมาก คุ้นๆ แปลกๆ เหมอืนกบัว่าเธอเคย

เจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้ว...นี่เป็นครั้งแรกไม่ใช่หรือ แต่ด้วยความ

ี
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กดดนัหรอือะไรกไ็ม่ทราบ หญงิสาวจงึตอบออกไปราวกบัว่ามนัมาจาก

จติใต้ส�านกึ 

“ไม่ได้เป็นลูกสาวของผู้มีชื่อเสียงโด่งดังหรือท�ากิจการใหญ่โต

หรอกค่ะ” หญงิสาวบอกด้วยรอยยิ้มนดิๆ “ไม่ใช่ลกูคนใหญ่คนโตที่ไหน

เลยด้วยค่ะ เป็นเพยีงแค่คนธรรมดาๆ ที่ค่อน...ไปทางจนกว่็าได้ค่ะคณุ

น้า”

สหีน้าและรอยยิ้มของผูพ้ดูไม่ได้มแีววประชดหรอืดถูกูตวัเองเลย

สักนิด แต่กลับภาคภูมิใจด้วยซ�้าในความรู้สึกที่นางรับรู้ได้ ความ 

กล้าหาญและความจรงิใจถอืว่าใช้ได้

คุณหญิงชไมพรพยักหน้ารับรู้ แล้วบอกว่าต้องการพูดคุยธุระ

ส่วนตวักบับตุรชายต่ออกีสกัหน่อย พมิพ์พสิทุธิ์กท็ั้งยนิดแีละโล่งใจสดุๆ 

จงึไม่รรีอที่จะรบีเดนิออกไปจากห้องรบัแขก

เมือ่หญงิสาวลบัสายตาไปไกลพอควรแล้ว คณุหญงิชไมพร

กห็นักลบัมาซกับตุรชายต่อ 

“แม่คิดว่าลูกโตพอจะรู้ว่าอะไรควรท�าหรือไม่ควรท�าแล้วนะ 

ตาภู แม่คงไม่คดิไปเองใช่มั้ยว่าหนูพริ้มค้างที่นี่”

นางพยายามใจเยน็กบัการกระท�าของบตุรชาย “ถงึจะบอกว่า

รกัชอบกนั แต่กไ็ม่ควรอยูด่ทีี่ผูห้ญงิกบัผูช้ายจะอยูด้่วยกนัในที่รโหฐาน

แบบนี้ ทั้งที่ยงัไม่ได้เป็นอะไรกนั”

“ตอนนี้ยงัไม่ได้เป็นอะไรกนั แต่อกีไม่นานเป็นแน่ครบั เรื่องนั้น

แม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกน่า” ภรูนิท์พดูอย่างข�าๆ ให้มารดาคลายเครยีด 

แต่กลบัโดนฝ่ามอือวบฟาดใส่แขนเตม็แรง

“โอ๊ย! เจบ็นะครบัแม่”

“เจบ็นั่นแหละด!ี ท�าแบบนี้ใช้ได้ที่ไหน แม่เคยสั่งเคยสอนหรอื

ว่าให้ท�าแบบนี้ เป็นผู้ชายท�าไมไม่รู้จกัให้เกยีรตผิู้หญงิ แม่ถามได้ยนิ
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มั้ยฮะ” นางทั้งเอด็ ทั้งด ุทั้งว่า แต่ดูเหมอืนว่าจะไม่ได้แทรกซมึเข้าไป

สู่สมองของบตุรชายเลยแม้แต่น้อย

“โถ่ เราหมั้นกนัแล้วนะครบัแม่” ภรูนิท์พดูต่ออย่างไหลลื่น คงจะ

จรงิอย่างที่เขาเล่ากนัว่า คนโกหกเมื่อได้โกหกเรื่องหนึ่งแล้วกจ็ะโกหก

เรื่องต่อๆ ไป 

“คนหมั้นกนั รกักนั จะให้อยู่ไกลกนัยงัไงไหว นี่ผมกไ็ปฉดุเขา

มาอยู่ด้วยนะ ไม่งั้นเขาไม่มทีางยอมมาด้วยหรอก”

“ฉดุ!? โอ๊ย ไปท�าแบบนั้นได้ยงัไงฮะตาภู เขาเป็นลูกมพี่อมแีม่

นะ!” นางบ่นบตุรชายพร้อมทั้งฟาดทั้งหยกิ ถ้าไม่ตดิว่าอกีฝ่ายเป็นลกู

กอ็ยากจะบดิเนื้อให้ขาดเลยด้วยซ�้า 

“ถ้ารกัเขาจรงิกร็บีไปจดัการทกุอย่างให้มนัถกูต้องตามประเพณี

ซะ ถงึแม่จะอยากได้สะใภ้ที่ฐานะเท่าเทยีมกนัเพื่อเสรมิฐานะให้แก แต่

แม่ก็เข้าใจว่าปลูกเรือนก็ต้องตามใจผู้อยู่ เพราะฉะนั้นแม่ให้ลูกเลือก

ว่าจะไปท�าทุกอย่างให้ถูกต้อง หรือจะเลิกรากันไปแล้วถูกแม่คลุมถุง

ชน!”


