
กลบีปากงามเม้มเข้าหากนัแน่นด้วยความไม่สบายใจเลก็น้อย เมื่อ
หญิงสาวก้มมองหน้าปัดนาฬิกาบนข้อมือบางของตัวเอง แล้วพบว่าใกล้ถึง

เวลาส�าคญั และเธอควรจะเตรยีมตวัไปรบัลูกที่โรงเรยีนได้แล้ว ไม่ควรมา

นั่งฟังลูกค้าพูดวกไปวนมาอย่างนี้ 

ดวงตาคมของเพยีงรกัเหลอืบมองสหีน้าไม่สูด้ขีองเลขาฯ สาวซึ่งก�าลงั

ลอบมองหน้าเธอราวกบัจะขอลุแก่โทษ

“คุณเพยีงคดิยงัไงครบั...”

“เอาตรงๆ นะคะ...” เพียงรักละสายตาจากหน้าซีดเซียวของเลขาฯ 

ก่อนจะคลี่ยิ้มอ่อนหวานอย่างรักษามารยาท ในฐานะผู้บริหารจะให้เธอ

หักหาญน�้าใจอีกฝ่ายซึ่งๆ หน้าก็ใช่เรื่อง แม้ว่าชายหนุ่มจะน่าร�าคาญและ

ท�าให้เธอเสยีเวลาไปเปล่าๆ ปลี้ๆ  อยู่นานสองนานกเ็ถอะ “ฉนัว่าทางเราคง

ต้องขอประชุมเรื่องรายละเอยีดอกีท ีแต่ข้อเสนอของคุณวดีมีากทเีดยีว”

“ผมเข้าใจครบั แต่ผมอยากร่วมงานกบัเจวมีากๆ หวงัว่าคณุเพยีงจะ

ไม่ท�าให้ผมรอเก้อ” วรีะยิ้มรบัค�าตอบแบ่งรบัแบ่งสูข้องเพยีงรกั หญงิสาวยงั

บทน�ำ



8  l  จ ว บ จ น รั ก บ ร ร จ บ

ถือว่าอายุน้อยนักหากเทียบกับคนอื่นที่อยู่ในต�าแหน่งเดียวกับเธอ ทว่า 

จากเท่าที่พบกันมาสองสามครั้ง วีระก็พอดูออกว่าแม้จะอายุยังน้อย แต่

เพียงรักก็มีเขี้ยวเล็บไม่ธรรมดา และเขี้ยวที่ว่าก็คงยาวพอจะลากดินเลย 

ทเีดยีว ไม่อย่างนั้นบรษิทัแม่ที่องักฤษคงไม่ส่งเธอมาคมุตลาดฝ่ังเอเชยี ทั้งที่

เธออายุเพยีงยี่สบิเจด็ปี 

“ฉันก็หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันค่ะ” ซีอีโอแห่งเจวีได้แต่ยิ้มพราย 

เหลือบมองหน้าคมคายของวีระก่อนจะเอ่ยขอตัว เมื่อตระหนักได้ว่าเธอ

ก�าลังจะไปสาย “ฉันคงต้องขออนุญาตนะคะ นี่ใกล้เวลาเด็กๆ เลิกเรียน 

แล้ว ฉนัต้องไปรบัลูก”

“อ้อ...” รอยยิ้มของวรีะชะงกัค้าง จากนั้นชายหนุม่กก็ะพรบิตาปรบิๆ 

กับข้อมูลใหม่ที่ตนได้รับ นั่นคือเรื่องที่หญิงสาวนั้นมีลูกแล้ว ก่อนจะ

พยายามซ่อนความผิดหวังเอาไว้อย่างสุดความสามารถแล้วพยักหน้ารับ 

“เชญิครบัคุณเพยีง”

“ฝนดูแลคุณวีด้วยนะ” หญิงสาวขยับตัวลุกก่อนจะหันไปก�าชับกับ

เลขาฯ ของตวัเอง ซึ่งเจ้าของชื่อกพ็ยกัหน้ารบัค�าสั่งอย่างรู้หน้าที่ 

“ถ้าคุณวมีอีะไรเพิ่มเตมิกบ็อกเลขาฯ ของฉนัได้เลยนะคะ”

“ครบัคุณเพยีง”

เพียงรักยิ้มเล็กน้อย ผงกหัวให้ชายหนุ่มเป็นการอ�าลา ก่อนจะคว้า

กระเป๋าถอืใบเลก็ของตวัเองตดิมอืมาแล้วเดนิออกจากห้องรบัประทานอาหาร 

เมื่อแผ่นหลงัพ้นประตู ร่างบอบบางกก็ึ่งวิ่งกึ่งเดนิไปที่รถของตวัเอง 

จากนั้นขบัออกไปด้วยความรบีร้อนเพราะเกรงว่าเธอจะท�าให้เดก็ๆ ตกใจที่

จนป่านนี้แล้ว คุณแม่ของพวกเขายังไม่มายืนรอที่หน้าประตูโรงเรียนอย่าง

ที่รับปากไว้ก่อนจากกันเมื่อเช้า โชคดีที่โรงเรียนของลูกอยู่ไม่ไกลจากร้าน

อาหารซึ่งเพยีงรกันดัคุยงานกบัลูกค้า หญงิสาวจงึมาถงึหน้าโรงเรยีนได้ทนั

เวลา แม้จะสายกว่าทุกวนัเลก็น้อย แต่กน็บัว่าไปทนัเวลาเลกิเรยีน 

ร่างบอบบางของหญงิสาวก้าวลงจากรถ ยิ้มทกัทายผู้ปกครองของเดก็
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คนอื่นๆ ระหว่างทางเดนิไปยงัชั้นเรยีนของลกูๆ อย่างเป็นมติร แม้ว่าเธอจะ

เพิ่งรู้จกัพวกเขาได้ไม่นานเลยกต็าม 

ทันทีที่เพียงรักมายืนรวมกับผู้ปกครองท่านอื่นที่หน้าชั้นเรียนของ

เดก็ๆ เธอกต้็องยิ้มกว้าง เมื่อเสยีงเลก็ๆ ดงัมาจากด้านในด้วยความตื่นเต้น 

ราวกบัว่าเจ้าของเสยีงนั้นเพยีรมองหาเธออยู่พกัใหญ่แล้ว

“คุณแม่!” 

“ดวนิ รฉตัรคะ คุณแม่มารบัแล้วค่ะ” 

เสียงครูประจ�าชั้นซึ่งร้องเตือนนักเรียนเหมือนทุกครั้งท�าให้เพียงรัก

ชะเง้อคอมองหาลูกๆ ของเธอทนัท ีแล้วหญงิสาวกย็ิ้มกว้างยิ่งกว่าเดมิเมื่อ

เห็นเด็กๆ รีบคว้ากระเป๋าขึ้นมาสะพาย พลางเดินมาสวมรองเท้าหน้าห้อง

อย่างรบีร้อน ก่อนที่คุณครูจะจูงมอืพวกเขาตรงมาหาเธอ 

“คุณแม่ๆ” 

ลกูแฝดของเพยีงรกัสลดัมอืครปูระจ�าชั้นออกแลว้พร้อมใจกนัวิ่งเข้า

มาหาคุณแม่คนสวยด้วยความเร็ว พร้อมใจกันโถมตัวเข้าหาร่างระหงของ

เพยีงรกัที่นั่งคุกเข่า อ้าแขนรอรบัอยู่แล้วด้วยความคดิถงึจนได้ยนิเสยีงอกั

ตามมา 

“คุณแม่มาช้า...”

“แม่ขอโทษค่ะ” เพียงรักขอโทษรฉัตรหลังจากหอมแก้มเด็กหญิง

หนกัๆ ก่อนจะหนัหน้าไปหาลูกชายที่กอดเธอแน่นไมแ่พน้อ้งสาว แลว้หอม

แก้มดวนิฟอดใหญ่ไม่ต่างกนั “แม่ขอโทษที่มาช้านะครบัดวนิ”

“ไม่เป็นไรครับ” เด็กชายดวินนิ่งกว่าน้องสาวฝาแฝด เขาแค่ส่าย

ศีรษะขณะบอกมารดาว่าการมาสายของเธอนั้นได้รับการให้อภัยแล้ว ทว่า

แม่ที่เลี้ยงลูกมากับมืออย่างเพียงรักกลับยิ้มพราย ดูออกว่าลูกชายก�าลัง

น้อยใจที่เธอมารับช้า แต่ไม่ทันพูดอะไร ลูกสาวจอมโวยวายของเธอก็พูด

แทรกขึ้นมาเสยีก่อน

“คุณแม่ท�าไมมารบัเราช้าคะ คุณแม่ไปไหนมา” รฉตัรนั้นเจ้าอารมณ์
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กว่าผู้เป็นพี่ และเด็กหญิงก็ไม่เหนียมอายที่จะแสดงความรู้สึกของตัวเอง

ออกมาแต่ไหนแต่ไร บางครั้งจงึท�าให้รฉตัรดเูป็นเดก็อารมณร้์าย “คณุแม่รู้

ไหมคะว่าหนูรอคุณแม่นานม้าก...”

เพียงรักยกมือลูบศีรษะของลูกทั้งสอง ยิ้มอ่อนโยนออกมาเพราะ 

ไม่อาจห้ามตัวเองได้ ก่อนจะพยายามอธิบายให้เด็กๆ เข้าใจด้วยเหตุผล 

“คุณแม่ท�างานค่ะ ขอโทษนะคะ ครั้งนี้คุณแม่ผดิเองคนเดยีว”  

“หนูคดิว่าคุณแม่คงท�าดทีี่สุดแล้ว ครั้งนี้หนูจะยกโทษให้” เมื่อคุณ

แม่ยอมรบัผดิ รฉตัรกผ็งกหวัแรงๆ รบัค�าอย่างเป็นการเป็นงาน ยอมยกโทษ

ในการมาสายให้เพยีงรกัอย่างไม่มทีางเลอืกนกั 

“ขอบคุณนะคะ” 

เพยีงรกัยิ้มขนับตุรสาว แล้วรั้งเดก็น้อยทั้งสองเข้ามาหอมแก้มหนกัๆ 

อกีหลายครั้ง จนดวนิที่ท�าหน้าขรมึเพราะยงัน้อยใจมารดาอยูน่ั้นต้องซ่อนยิ้ม 

เขนิคุณแม่คนสวยของเขา 

“ดวนิไม่โกรธคุณแม่ใช่ไหม”

“ไม่โกรธ” ดวินสั่นศีรษะ ผละห่างจากอกของมารดาอย่างไม่มีทาง

เลอืกเมื่อเหน็คณุครปูระจ�าชั้นยงัยนืรออยูไ่ม่ไกล ซึ่งคงเป็นหน้าที่ของเธอใน

การรายงานพัฒนาการของเด็กน้อยทั้งคู่ให้ผู้ปกครองฟัง แต่นั่นก็ไม่ได้

หมายความว่าเดก็ๆ จะยอมปล่อยมอืจากคุณแม่ 

ทั้งดวนิและรฉตัรยงัคงจบัมอืเพยีงรกัแน่นแล้วจ้องหน้าครูประจ�าชั้น

อย่างกดดนัให้อกีฝ่ายรบีพดู เพื่อที่พวกเขาจะได้กลบับ้านเสยีท ีโดยเฉพาะ 

รฉตัรที่หน้าง�้าดูไม่สบอารมณ์มากกว่าพี่ชาย

“วันนี้น้องมีเพื่อนใหม่แล้วนะคะคุณแม่ เด็กๆ เริ่มปรับตัวได้พอ

สมควรและดจูะชอบคลาสเรยีนดนตรเีป็นพเิศษค่ะ” ครปูระจ�าชั้นอธบิายให้

เพยีงรกัฟังด้วยสหีน้ายิ้มแย้ม  ปกตแิล้วการที่เดก็ย้ายโรงเรยีนใหม่นั้นต้อง

ใช้เวลาพกัใหญ่ในการปรบัตวั แต่ส�าหรบัสองแฝดนั้นถอืว่าปรบัตวักนัได้เรว็

มาก 
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“ค่ะ พวกเขาไม่ได้ก่อเรื่องอะไรใช่ไหมคะ” เพยีงรกัพยกัหน้าขณะจบั

เจ้าสองลงิที่เริ่มประท้วงด้วยการท�าตวัไร้ศนูย์ถ่วง ทิ้งร่างลงไปกบัแรงดงึดดู

ของโลกแล้วให้ผู้เป็นแม่รับผิดชอบ โดยการออกแรงรั้งพวกเขาให้ยืนตรง

จนร่างบอบบางเซไปมา 

“ไม่มค่ีะ” คณุครปูระจ�าชั้นหวัเราะน้อยๆ ดว้ยความเอน็ด ูสองแฝด

แสบพอสมควร แต่กใ็ช่ว่าจะควบคุมไม่ได้เลย “ดวนิค่อนข้างใจเยน็และมี

เหตผุลมาก ส่วนรฉตัรแสดงออกเก่งกว่าพี่ แต่ต้องเอาใจสกัหน่อย วธิทีี่คณุ

แม่เคยบอกไว้ใช้ได้ผลทเีดยีวค่ะ” 

“อย่างนั้นค่อยสบายใจหน่อยค่ะ” เพยีงรกัผ่อนลมหายใจออกมาด้วย

ความโล่งอก ก่อนจะต้องก้มหน้าเมื่อรู้สึกว่าแรงดึงที่แขนทั้งสองข้างเริ่มถี่

และมากขึ้นจนเธอต้องเอ่ยปราม “แม่คุยกบัครูอยู่ลูก”

“แต่เราจะไปเรียนเปียโนสายนะคะ” เป็นรฉัตรที่หาเหตุผลมาอ้าง

เพราะไม่อยากอยู่ที่โรงเรยีนต่อ ขณะที่พี่ชายเพยีงแหงนหน้าคอตั้งบ่า จ้อง

หน้างามของมารดาเป็นการช่วยน้องกดดนัแม่ในแบบของเขา “คณุแม่สญัญา

ว่าเราจะไปกนิชานมไข่มุกก่อนด้วยนะคะ ไม่รบีไปเราจะสาย”

“ชานมไข่มุกไม่ดีนะจ๊ะรฉัตร ทานเยอะๆ จะเสียสุขภาพเอานะ” 

คณุครปูระจ�าชั้นนิ่วหน้า บอกเดก็ในชั้นเรยีนของตนเป็นเชงิตกัเตอืน เพราะ

เท่าที่สังเกตเด็กหญิงดูจะติดกินหวานมากกว่าพี่ชายและเพื่อนๆ ร่วมชั้น 

คนอื่น 

“หนชูอบ หนจูะกนิ” รฉตัรกค็อืรฉตัร เดก็น้อยขมวดคิ้วใส่ครูประจ�า

ชั้นและตอบกลับอย่างไม่เกรงกลัว ด้วยคิดว่าเรื่องนี้คุณแม่สัญญากับเธอ

เอาไวแ้ลว้ ก่อนจะหนัไปทวงค�าตอบจากเพยีงรกัอกีครั้งเพื่อความแน่ใจ “ก็

เราสญัญากนัแล้ว ใช่ไหมคะคุณแม่”

เพียงรักปวดหัวกับลูกสาวตัวแสบ ตอนที่ท�าข้อตกลงกันเธออยู่ใน

สถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออก รู้อยู่ว่าชานมไข่มุกไม่ดีต่อเด็กๆ แต่ก็

รบัปากแล้วว่าจะพาพวกเขาไปกนิก่อนไปเรยีนเปียโน “จ้ะๆ อย่างนั้นลกูต้อง
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สวสัดคีุณครูก่อน โอเคไหม”

แน่นอนว่าสองแฝดรีบปล่อยมือแม่แล้วยกมือไหว้ครูประจ�าชั้นแทบ

ทันที เพราะอยากกินชานมไข่มุกเจ้าปัญหาเต็มแก่ แม้ดวินจะไม่พูดอะไร 

แต่ก็พอจะดูออกว่าสิ่งนี้เป็นไฮไลต์ที่เขาเฝ้ารอมาตลอดทั้งวัน รองจากการ

เจอเพยีงรกัในตอนเลกิเรยีน

เพียงรักจูงมือสองแฝดเดินออกมาจากโรงเรียนพร้อมกับผู้ปกครอง

คนอื่น ระหว่างทางกต้็องคอยตอบค�าถามดวนิและรฉตัรไปด้วย โดยเฉพาะ

รายหลงัที่มเีรื่องสงสยัเยอะแยะไปหมด 

รฉัตรพูดเป็นต่อยหอยจนดวินต้องเงยหน้าขึ้นมองมารดาราวกับจะ

ขอร้องให้ท�าอะไรสกัอย่าง เผื่อว่ารฉตัรจะหยุดพดูสกันาท ีเมื่อเหน็ว่าผูเ้ป็น

แม่ยงันิ่งเขาจงึต้องลงมอืเอง

“ฉตัร เงยีบ”

“ไม่! ไม่เงยีบ วนินั่นแหละเงยีบ” 

แฝดน้องแผดเสียงโต้แทบจะทันที เพียงรักได้แต่กลอกตาท�าหน้า

เมื่อยด้วยความอ่อนใจ 

“เงยีบเดี๋ยวนี้”

ดวนิหน้าบึ้ง เบื่อเสยีงแหลมๆ ของน้องสาวที่เกดิหลงัเขาเพยีงไม่กี่

นาท ีรฉตัรจงึท�าเสยีงดงัยิ่งกว่าเดมิ

“ไม่! ไม่! ไม่! ฉตัรไม่เงยีบหรอก!!”

“ถ้าลกูยงัทะเลาะกนัแบบนี้ แม่จะไม่พาไปกนิชาไข่มกุแลว้นะ ตกลง

ไหม” 

“ตกลงค่ะ”

“ครบัคุณแม่”

เท่านั้นการทะเลาะกนัของสองแสบกย็ตุลิงราวกบัไม่เคยเกดิขึ้น ดวนิ

ยงัคงมสีหีน้าร�าคาญใจ ขณะที่รฉตัรได้แต่อ้าปากพะงาบๆ ไม่กล้าโวยวาย

ด้วยรู้ถงึความเดด็ขาด พูดค�าไหนค�านั้นของผู้เป็นมารดาดี
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เปลือกตาที่ปิดแน่นเพื่อคลายความอ่อนล้าจากการใช้งานอย่างหนัก
ตลอดหลายชั่วโมงที่ผ่านมานั้นค่อยๆ ขยบั พร้อมกบัเสยีงเรยีกเข้าของมอืถอื

ที่วางอยู่บนโต๊ะท�างาน เจ้าของมอืหนาเอื้อมไปคว้ามาแล้วกดรบัก่อนลมืตา 

มองดูชื่อผู้โทร. เข้ามาเพยีงเสี้ยววนิาทแีล้วหลบัลงตามเดมิ ขณะยงัยกมอื

ถอืแนบหูพลางกรอกเสยีงห้วนๆ ลงไป

“ถ้ามงึโทร. มาก่อกวนกู มงึกร็บีวางไปเลย วนันี้กูอารมณ์ไม่ด”ี

“ไอ้เหนอืมงึใจเยน็ก่อน กโูทร. มาเพราะมเีรื่องส�าคญั” ปลายสายเอง

ก็ดูจะหงุดหงิดไม่น้อยที่เพื่อนสนิทชิงดักทางทั้งที่เขายังไม่ได้ปริปากพูด 

สกัค�า

“เรื่องอะไร” แดนเหนือถามไปอย่างนั้น ความจริงแล้วแม้ว่าเพื่อน

สนทิจะโทร. มาเพื่อพดูเรื่องอะไร เขากไ็ม่แคร์ เพราะตอนนี้แค่ล�าพงัตวัเอง

เขายงัจะเอาไม่รอดเลย คงยื่นมอืเข้าไปช่วยเหลอืใครไม่ได้ แม้ว่าคนนั้นจะ

เป็นเพื่อนสนทิอย่างธนากต็าม

“มงึจ�าได้ไหมว่ากูมหีลาน”

“แลว้มงึจะเทา้ความเรื่องส�ามะโนครวัมงึใหกู้ฟังท�าไมวะ” แดนเหนอื

ถามเสยีงห้วน เตรยีมตดัสายเพื่อนสนทิด้วยความร�าคาญ

“ฟังก่อนสไิอ้เวร มนักต้็องเท้าความก่อนไหมล่ะ” ธนาอยากจะหกัคอ

เพื่อนสนทิ ก่อนเขาจะรบีสะกดอารมณ์ของตวัเองเอาไว้ก่อน เพราะมเีรื่อง

ส�าคญักว่าต้องท�า “คอืวนันี้พี่สาวกูไปรบัลูกที่โรงเรยีน...”

“แล้วไงวะ”

“ไอ้ควาย! มงึฟังกูก่อน” ธนาสบถ เกลยีดที่เพื่อนของเขาโง่และมกั

จะท�าพลาดเพราะความหุนหันพลันแล่นอยู่บ่อยครั้ง นิสัยนี้แดนเหนือเป็น

มาตั้งแต่สมัยเรียนจนตอนนี้ท�างานแล้วก็ยังแก้ไม่หาย ไม่รู้ว่าจากนิสัยจะ

กลายเป็นสนัดานไปแล้วหรอืเปล่า 

“พี่กูไปรบัหลานที่โรงเรยีนใช่ไหม...”

“เออ แล้วไงวะ” 
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“แล้วเขาจ�าได้ว่าเขาเจอเพื่อนกู...”

“ไม่ใช่กู กูท�างานอยู่ ยังไม่ได้ไปไหนเลย” แดนเหนือชิงบอก มี

เหตผุลอะไรที่เขาจะไปโผล่ที่โรงเรยีนอนบุาลตอนที่งานกองเป็นภเูขาบนโต๊ะ

กนั

“ไม่ใช่มงึไอ้ควาย!” ธนาบรภิาษเพื่อนอกีค�ารบ เบื่อที่ต้องพูดกบัคน

โง่อย่างแดนเหนอื “พี่สาวกูเขาเหน็เพยีง...เพยีงกลบัมาแล้วเหรอวะ”

“แล้วมึงจะมาถามอะไรกู” น�้าเสียงของแดนเหนือเปลี่ยนไปชัดเจน 

ดวงตาคมเปิดขึ้นพร้อมกบัมอืแกร่งที่จบัมอืถอืเครื่องบางสั่นระรกิ ก่อนชาย

หนุม่จะเอ่ยลอดไรฟัน “มงึคดิว่ากจูะรูเ้หรอว่าเขาไปไหน จะกลบัมาเมื่อไหร่”

ธนาถอนหายใจ เรื่องการเลกิราของแดนเหนอืและเพยีงรกัเมื่อหลายปี

ก่อนนั้นเขารู้ด ีเพราะเขาเป็นคนไปหิ้วมนัจากร้านเหล้ากลบัหอเองทุกคนื 

“เออ กูรู้ว่ามงึไม่รู้หรอก แต่ว่า...กูมเีรื่องส�าคญักว่านั้นว่ะ”

“กูไม่ได้อยากรู้” แดนเหนอืตดับท ไม่ว่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกบัผู้หญงิ

คนนั้นเขาไม่อยากรู ้ไม่อยากได้ยนิเลยสกันดิ “มงึไม่ต้องมาบอกก ูกกูบัเขา

ตายจากกนัไปแล้ว”

“แต่เรื่องนี้มึงต้องรู้ว่ะ” ธนาไม่สนใจว่าเพื่อนของเขาต้องการอะไร 

ชายหนุ่มตัดสินใจส่งรูปที่พี่สาวส่งมาถามเขาเพื่อความแน่ใจให้แดนเหนือ 

ก่อนบอกด้วยน�้าเสยีงล�าบากใจ “มงึดูรูปก่อน...กูคดิว่ากูจ�าเพยีงไม่ผดิ”

แดนเหนอืเปิดรูปที่ธนาส่งมาให้ทนัทกี่อนจะต้องแขง็ค้าง มอืไม้เยน็

เฉยีบ หูอื้อเหมอืนทหารที่เพิ่งเผชญิกบัระเบดิ เมื่อเหน็รูปของหญงิสาวที่ดู

ไม่กี่วนิาท ีแดนเหนอืกร็ู้ว่าเป็นเพยีงรกัแน่ 

ผู้หญิงที่หายไปจากชีวิตเขาตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา...ในรูปนั้น

หญงิสาวก�าลงักอดกบัเดก็สองคนอย่างสนทิสนม

“นี่มันเหี้ยอะไร หมายความว่าไงวะ!” แดนเหนือกลับมาในสาย 

พร้อมกบัความโกรธที่ปะทุขึ้นมาจนเหน็ทุกอย่างเป็นสแีดง 

“กูกไ็ม่รู้ว่ะเหนอื” ธนาพมึพ�าเสยีงเบาอย่างหนกัใจไม่แพ้เพื่อน ก่อน
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จะปล่อยหมัดฮุกที่ท�าให้แดนเหนือแทบจะร่วงจากเก้าอี้ “แต่มึงแน่ใจนะว่า

มึงไม่มีลูก...เด็กสองคนนั้นหน้าเหมือนมึงมากเลยนะเว้ย ไม่ใช่ลูกมึงแน่ 

เหรอ”



๑
คนแปลกหน้าที่รู้จักกันดี

“เป็นไงบ้างคะ ครูคนใหม่เป็นยังไงบ้าง สนุกเหมือนที่เรียนกับ 
ครูเดมี่ไหม” เพยีงรกัเอ่ยถามลูกที่นั่งอยู่บนคาร์ซตี ขณะกลบัจากโรงเรยีน

สอนดนตรชีื่อดงัซึ่งเป็นของรุน่พี่เธอตอนเรยีนมหาวทิยาลยั ก่อนจะมาสนทิ

สนมกันช่วงที่อยู่อังกฤษ เมื่อกลับมาแล้วได้ข่าวว่าเขาเปิดโรงเรียนสอน 

เปียโน เพยีงรกักไ็ม่ลงัเลที่จะพาเดก็ๆ มาเรยีนกบัเขา 

“ผมชอบครคูนนี้” ดวนิออกความเหน็ ขณะที่น้องสาวของเขาหน้าง�้า

กบัค�าตอบของผู้เป็นพี่ 

“ฉตัรเรยีนได้ แต่ชอบครเูดมี่มากกว่า” แน่นอนวา่รฉตัรต้องชอบครู

คนเก่าของเธอมากกว่าอยูแ่ล้ว กค็รคูนใหม่สอนแต่เพลงยากๆ ให้เธอเรยีน 

“ท�าไมอย่างนั้นล่ะคะ” เพียงรักถามขณะที่รถติดไฟแดง มองลูกๆ 

ผ่านกระจกมองหลงัแล้วถอนหายใจแรงกบัค�าตอบของลูกสาว 

“ก็ครูเขาสอนเพลงยากให้ฉัตร” ว่าแล้วปากเล็กๆ ที่ช่างเจรจาก็ยื่น

ออกมาแสดงออกถึงความไม่สบอารมณ์ ก่อนเจ้าตัวจะตวัดสายตาไปมอง

แฝดผู้พี่ “แต่ว่าวนิชอบ...ไม่เหน็สนุกเลย เมื่อยมอืไปหมด”
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“ครูเดมี่สอนแต่เพลงเดมิๆ ไม่อยากเรยีนเพลงเดมิ” ดวนิที่มคีวาม

สามารถเรื่องเปียโนมากกว่าน้องสาวให้เหตุผล ว่าอะไรกนัแน่ที่ท�าให้รฉตัร

ชอบครูคนเดมิมากกว่า 

“แต่ฉตัรชอบนี่ ใช่ไหมคะคณุแม่” รฉตัรแย้ง เพราะการสอนแบบนั้น

เธอจงึเล่นเพลงคลาสสกิคล่องจนได้รบัค�าชมจากผูใ้หญ่หลายๆ คน ซึ่งรวม

ไปถงึคุณแม่คนสวยของเธอด้วย 

“แม่ว่าเราลองเรียนกับครูหลายๆ คนก็ดีนะคะ” เพียงรักเผชิญกับ

การที่ต้องเป็นคนกลางระหว่างลูกทั้งสองมาหลายปี และหญิงสาวก็เก่งพอ 

ที่จะรู้ว่าเธอควรจะพูดอย่างไรเพื่อไม่ให้ทั้งคู่เสียใจ “เราเรียนกับครูเดมี่ที่

ฉตัรชอบมาแล้ว คราวนี้เรยีนกบัเพื่อนของคุณแม่ที่ดวนิชอบ กย็ุตธิรรมดี

ไม่ใช่เหรอคะ”

“กว็นิเก่งกว่าฉตัร” เดก็หญงิหลดุปากบอกเหตุผลว่าอะไรที่ท�าให้เธอ

ไม่ชอบที่จะเรยีนกบัครูคนนี้

พี่ชายหนัมองหน้าก่อนจะพดูด้วยสหีน้าเรยีบเฉย ในความคดิของเขา

รฉตัรกเ็ก่งไม่แพ้ใคร ตดิแต่ชอบชวนครูคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ต่างหากจงึตาม

เขาไม่ทนั “อยากเก่งกเ็ลกิพูดเวลาเรยีน เงยีบๆ แล้วตั้งใจ”

เพยีงรกัฟังลูกชายสอนน้องแล้วกอ็ดที่จะรู้สกึอศัจรรย์ใจไม่ได้ เออ...

เกิดก่อนกันแค่ไม่ถึงสองนาที แต่ดวินกลับมีความเป็นผู้น�ามากกว่ารฉัตร

อย่างเหน็ได้ชดัเลย แต่รฉตัรกค็อืรฉตัรนั่นแหละ เดก็หญงิไม่สนใจว่าพี่ชาย

จะสอนอะไร เพยีงแต่มองค้อนแล้วตะโกนถามเพยีงรกั เปลี่ยนไปคุยเรื่อง

อื่นเสยีเลย

“วนันี้เราจะไปกนิข้าวกนัที่ไหนคะคุณแม่”

“แม่จองร้านอาหารญี่ปุน่ที่พี่วนิอยากกนิเอาไว้จ้ะ”  วนันี้เป็นวนัที่ดวนิ

จะเป็นคนเลือกร้านอาหารส�าหรับมื้อเย็น และเด็กชายก็เลือกอาหารญี่ปุ่น

ของโปรด เพียงรักจึงให้เลขาฯ ของเธอจองร้านอาหารเอาไว้สามที่ส�าหรับ 

เธอและลูกๆ “พรุ่งนี้ฉตัรอยากทานอะไรจ๊ะ”
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“ไม่รู้สิคะ เราทานอาหารร้านคุณแม่ได้ไหม ฉัตรอยากทานอาหาร

ไทย” รฉตัรไม่สนใจและไม่ชอบเวลาที่มเีชฟมาอธบิายเรื่องความเป็นมาของ

อาหารแต่ละจานเหมอืนอย่างพี่ชาย จงึมกัเลอืกร้านอาหารที่มารดาร่วมลงทุน

กบัเพื่อนสนทิ เพราะจะได้รบัการเอาอกเอาใจ 

“โอเค” เพยีงรกัผงกหวั ตั้งใจว่าจะโทร. ไปบอกเพื่อนสนทิล่วงหน้า

ก่อนว่าเธอจะพาลูกๆ เข้าไป ไม่อย่างนั้นปัทมาคงจะโวยวายใส่เธอเหมอืน

ครั้งก่อนที่แวะเข้าไป แล้วอาหารหลายอย่างหมดจนไม่สามารถท�าเมนูจาน

เดด็เอาใจหลานได้

“เลขาฯ คุณแม่จะมาทานอาหารกับเราด้วยไหมครับ” ดวินรอจน

กระทั่งคุณแม่และน้องสาวคุยกนัจบแล้วจงึเอ่ยถาม 

ปกตแิล้วหากไม่กนิข้าวกนัที่บ้านกม็กัจะมเีลขาฯ ของคณุแม่ หรอืไม่

กเ็พื่อนๆ สมยัเรยีนมหาวทิยาลยัของเพยีงรกัมาร่วมโต๊ะเสมอ ตั้งแต่วนัแรก

ที่พวกเขาย้ายมาจากองักฤษจนกระทั่งตอนนี้ กย็งัไม่มมีื้อไหนเลยที่พวกเขา

จะร่วมมื้ออาหารกนัเพยีงล�าพงั 

“ไม่มาจ้ะ วันนี้เราจะทานกันแค่สามคน แต่ไม่รู้ว่าจะมีคนอื่นจอง 

รอบเดยีวกบัเราหรอืเปล่านะ” เพยีงรกัรูว่้าลกูชายของเธอโลกส่วนตวัสงูมาก 

มากจนเธอเป็นห่วง แต่ก็พยายามท�าความเข้าใจว่านี่คือธรรมชาติของดวิน 

แม้จะแตกต่างกับรฉัตรแฝดน้องราวฟ้ากับเหว แต่เพียงรักก็ไม่คิดบังคับ

ลูกชายหรอืเปลี่ยนเขามาเป็นแบบรฉตัร 

ดวินและรฉัตรรับประทานอาหารญี่ปุ่นแบบโอมากาเสะมาหลายครั้ง 

พวกเขาจงึพอจะเข้าใจว่าอาจจะมบี้างเป็นบางครั้งที่ต้องมแีขกคนอื่นมาแชร์

คอร์สอาหาร เว้นแต่วนัไหนที่คุณแม่ปิดร้านพาลูกน้องกบัเพื่อนๆ มาด้วย 

“แบบนั้นไม่เป็นไรครบั วนันี้ผมอยากกนิปลา”

“กก็นิปลาทกุครั้ง” รฉตัรที่ต้องกนิอาหารญี่ปุน่ทกุครั้งที่พี่ชายเป็นคน

เลอืกร้านบ่นงมึง�ากบัตวัเอง เธอไม่ได้รงัเกยีจอาหารญี่ปุ่นแสนอร่อยพวกนี้

หรอก เพยีงแต่ไม่ชอบรอ เพราะกว่าอาหารแต่ละจานจะมาเสริ์ฟ เธอกห็วิ
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จนหน้ามดืแล้ว “แต่ฉตัรอยากกนิกุ้ง กุ้งอะไรนะ...กุ้งที่ชื่อยากๆ น่ะ”

“โบตนัเอบ ิแต่ไม่รูว่้าวนันี้จะมหีรอืเปล่านะ” ดวนิจะมคีวามจ�าดเีป็น

พเิศษกบัเรื่องที่เขาสนใจ อย่างเช่นวตัถดุบิของอาหารแต่ละมื้อ เดก็ชายกจ็�า

ได้เกือบทั้งหมด ขณะที่รฉัตรนั้นพอกลืนลงท้อง เจ้าชื่ออาหารที่ว่าก็ไม่อยู่

ในหวัแล้ว 

“กฉ็ตัรอยากกนิ” รฉตัรชอบเจ้ากุ้งที่ว่านี้จรงิๆ แต่กอ็ย่างที่ดวนิเอ่ย

นั่นแหละ ไม่รู้ว่าวนันี้โชคจะเข้าข้างเธอหรอืเปล่า เพราะไอ้เจ้ากุ้งที่ว่านี้เชฟ

บอกว่ามนัค่อนข้างหายาก 

“งั้นคุณแม่ซื้อปูขนให้อีกคนละตัวดีไหมคะ ไถ่โทษที่วันนี้คุณแม่ไป

รบัช้า” เพยีงรกัเอาใจลูกแฝดของเธอเตม็ที่ ก่อนหน้านี้ตอนตั้งท้องพวกเขา

เพียงรักยังไม่พร้อมทั้งเรื่องเงินและอะไรอีกหลายๆ อย่าง ผิดกับตอนนี้ 

ที่เธอมเีพยีบพร้อมทกุอย่างแล้ว ดงันั้นไม่ว่าลูกอยากกนิอะไรหญงิสาวกจ็ะ

หามาให้เสมอ ขอเพยีงเดก็น้อยเอ่ยปากเท่านั้น 

“เอาค่ะ!”

“ครบั”

เพยีงรกัยิ้มกว้างกบัความกระตอืรอืร้นของลูกๆ ที่ได้ยนิว่าจะได้กนิ

เมนโูปรด ได้เหน็ลกูมคีวามสขุแบบนี้แล้ว เธอกอ็ยากจะให้พวกเขาเป็นเดก็

แบบนี้ต่อไปนานๆ ไม่อยากให้อะไรมาเปลี่ยนหรือท�าให้พวกเขาไม่มีความ

สุข “โอเคเลย อย่างนั้นเรารบีไปกนัดกีว่าเนาะ”

“ครบั”

“ค่ะคุณแม่”

“ไอ้เหนือ...มึงกลับบ้านเถอะว่ะ เดี๋ยวแม่มึงก็มาฉีกอกกูอีกหรอก” 
ธนาอ้อนวอนเพื่อนสนทิที่ซดเหล้าแทนน�้าเป็นว่าเล่นด้วยความอบัจนปัญญา 

ไม่รู้จะบอกแดนเหนอือย่างไร เพื่อนเขาจงึจะยอมกลบับ้าน “เชื่อกูเถอะมงึ 

กนิเหล้าไปกไ็ม่ช่วยอะไรหรอก”
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“มงึอย่ามาสอนกไูด้ไหม กใูห้มงึมากนิเหล้าเป็นเพื่อนกก็นิไป อย่าบ่น

มาก” แดนเหนอืไม่อยากได้ยนิค�าสั่งสอนของใครในตอนนี้ เพราะสมองของ

เขาไม่มีที่ว่างให้เรื่องอะไรแล้ว เว้นแต่เรื่องของเพียงรักและเด็กสองคนใน

รปูที่ธนาส่งมาให้เมื่อบ่าย เขาไม่รูว่้าเขานั่งที่ร้านอาหารแห่งนี้นานเท่าไหร่แล้ว 

และเขากไ็ม่สนใจ เพราะคนอย่างเขามนัไม่มอีะไรจะเสยีอยู่แล้ว 

“ไอ้เหนอื...” ธนาจนปัญญาแล้วจรงิๆ นกึเสยีใจที่บอกเรื่องเพยีงรกั

กบัแดนเหนอืกเ็มื่อเหน็ว่า ตอนนี้แดนเหนอืก�าลงัจะกลบัมาเป็นสนุขัเฝ้าร้าน

เหล้าเหมอืนสมยัที่เพยีงรกัทิ้งไปใหม่ๆ อกีแล้ว 

“มึงเลิกกินสักทีเหอะเหล้าน่ะ กินไปเพียงเขาก็ไม่กลับมาสนใจมึง

หรอก”

“ใครบอกว่ากกูนิเหล้าเพราะอยากให้เขากลบัมาสนใจก ูกไูม่ได้สนใจ

เขา” แดนเหนือแทบจะปาแก้วเหล้าในมือใส่หน้าธนา หากไม่คิดขึ้นมาได้

ก่อนว่า นอกจากธนาเขากไ็ม่เหลอืเพื่อนคนไหนแล้ว...ไม่มใีครอยากจะนบั

เขาเป็นเพื่อนอกีเลยตั้งแต่วนัที่เขาและเพยีงรกัเลกิรากนัไป 

“อย่ามาโกหกกูหน่อยเลยไอ้เหนือ กูอยู่กับมึงมากี่ปี...คนที่ท�าให้มึง

เมาเป็นหมาได้อย่างนี้กม็แีค่เพยีงคนเดยีว”

“เขาสวยมากเลยนะมงึ...” เสยีงของแดนเหนอืแผ่วลงผดิกบัก่อนหน้า

ลบิลบั เมื่อหวนคดิถงึใบหน้าของผูห้ญงิที่เก่งจนท�าให้เขากลบัมาเมาหวัราน�้า

ได้อกีครั้ง หลงัจากที่กนิเหล้ามามากมายจนมั่นใจว่า ชวีตินี้เขาคงไม่เมาอกี

แล้ว “แต่ท�าไมเขาถงึท�ากบักูแบบนี้วะ ท�าไมไม่บอกว่ากูมลีูก”

“มงึใจเยน็ๆ ก่อน เพยีงเขาเพิ่งกลบัมา เขาอาจจะยงัวุ่นวายเรื่องอื่น

อยู่ก็ได้” ธนาพยายามปลอบใจเพื่อน ตอนนี้ทั้งคู่ต่างมั่นใจเกินครึ่งว่าเด็ก

สองคนนั้นต้องเกี่ยวข้องกบัแดนเหนอือย่างแน่นอน 

“เพียงไม่ใช่คนโง่ มึงคิดว่ากูไม่รู้เหรอว่าเขาไม่อยากให้กูเป็นพ่อลูก

เขา” แดนเหนือมั่นใจว่าเขารู้จักเพียงรักไม่น้อยไปกว่าใคร และรู้ดีว่าหาก

หญงิสาวต้องการให้เขารูว่้าเขามลูีก เธอจะไม่ปล่อยเวลามาจนลกูของเขาโต
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ขนาดนี้ 

“มงึจะโทษเขากไ็ม่ได้นะเว้ยไอ้เหนอื...” ธนาพูดได้เท่านั้นกต็้องกลนื

ถ้อยค�าที่เหลอืลงล�าคอ เมื่อแดนเหนอืตวดัสายตาคมกรบิมองหน้าเขาราวกบั

จะฆ่าเขาด้วยสายตาดดุนัที่ว่า เพื่อนสนทิอย่างธนาจงึได้แต่ถอนหายใจ ก่อน

จะตดัสนิใจบอกความรู้สกึจรงิๆ กบัอกีฝ่ายไป 

“กูพูดเพราะกูเห็นว่ามึงเป็นเพื่อนนะเหนือ...มึงจะโทษที่เพียงเขาท�า

แบบนี้ไม่ได้หรอก”

“ท�าไมจะไม่ได้ ถ้าเด็กสองคนนั่นเป็นลูกกู ท�าไมกูจะไม่มีสิทธิ์รู้” 

แดนเหนอืกย็งัคงดื้อรั้น มนัไม่ยุตธิรรมกบัเขาเลยที่จู่ๆ มารู้ว่าตวัเองมลีูก 

แต่กลบัไม่เคยได้เหน็หน้า ไม่เคยได้อุม้ ไม่รูแ้ม้กระทั่งชื่อของลกูตวัเอง “มงึ

คดิว่าเพยีงจะท้องได้เหรอถ้าไม่ได้น�้ายากู”

“โห มึงนี่...” ธนาฟังค�าพูดของเพื่อนตัวเองแล้วอยากจะเป็นคนถีบ

ร่างสงูของแดนเหนอืให้ร่วงลงจากเก้าอี้ แต่ดจูากสภาพแล้วเขาคงไม่ต้องเสยี

แรงท�าอย่างนั้น เพราะอกีไม่นานแดนเหนอืกค็งได้ไปเข้าเฝ้าพระอนิทร์แล้ว 

“เออ เอาเถอะ...อยากพูดอะไรมงึกพ็ูดไปเถอะ”

“กูไม่คิดว่าเพียงจะใจร้ายกับกูขนาดนี้” เสียงห้าวนั้นฟังเหมือนการ

เพ้อเข้าไปทกุท ี“กเูหี้ยขนาดนั้นเลยเหรอวะ เขาถงึท�ากบักขูนาดนี้...ไม่สงสาร

กูบ้างเลยเหรอ”

“มงึ...ใจเยน็ๆ”

“นั่นลกูกนูะมงึ ลกูก.ู..คนตั้งสองคนแม่งปิดไม่ให้กูรู้ได้ยงัไงตั้งหลาย

ปีขนาดนี้ เพยีงเกลยีดกูขนาดนั้นเลยเหรอ...กูไปท�าอะไรให้เขาเจบ็ช�้า”

“มงึ...”

“ชวีติกทูั้งชวีติกกูใ็ห้เขาได้ แต่เขาแม่งโคตรใจร้าย...ขโมยลกูกไูปหน้า

ด้านๆ” เสียงของแดนเหนือสั่นเครืออย่างคนที่ก�าลังหวาดกลัวเพราะอยู่ใน

เขาวงกตที่หาทางออกไม่ได้

“กูว่าเพยีงเขาไม่ได้คดิอย่างนั้นหรอกไอ้เหนอื” 



22  l  จ ว บ จ น รั ก บ ร ร จ บ

ธนาสั่นศรีษะ เพยีงรกักเ็ป็นเพื่อนของเขาและตลอดเวลาที่รู้จกักนัมา 

หากจะมใีครสกัคนที่รกัและดกีบัแดนเหนอื คนคนนั้นกค็อืเพยีงรกั ผู้หญงิ

คนแรกที่เขามั่นใจว่าเธอเป็นคนดีมาจากข้างใน ไม่ใช่เสแสร้งแกล้งท�าเพื่อ 

ให้ใครมารัก แม้แต่กับแดนเหนือเอง...ที่ตอนนั้นก็ใช่ว่าจะเป็นคนดีนัก  

(ตอนนี้กไ็ม่ดหีรอก) แต่เพยีงรกักย็งัไม่เคยคดิจะทิ้งแดนเหนอืไปไหน ดแูล

อกีฝ่ายทกุอย่างจนแดนเหนอืกลายเป็นผูช้ายที่น่าอจิฉาที่สดุในมหาวทิยาลยั 

ไม่ใช่เพราะเขาหล่อ รวย หรอืมแีฟนสวยเช่นเพยีงรกั แต่เพราะมคีนรกัที่

แสนดอีย่างหญงิสาวคอยดูแลอยู่ต่างหาก

“กูว่ามึงน่าจะรู้จักเพียงดีกว่ากู...เพียงเขาดีจะตาย แล้วกูไม่คิดว่า

เพยีงจะใจร้ายกบัใครได้อย่างที่มงึพูด” 

แดนเหนือก้มหน้า แต่หูก็สดับตรับฟังค�าพูดของเพื่อนทุกถ้อยค�า 

ก่อนคนเมาจะผงกศรีษะขึ้นมาแย้ง 

“เขาใจร้ายกบักูนี่ไง” ชายหนุม่ยกมอืทบุอกตวัเองแรงๆ เผื่อวา่หวัใจ

ที่ชาหนบึของเขาจะมคีวามรู้สกึขึ้นมาบ้าง “เขาใจร้ายกบักูคนเดยีว...” 

“โห...ผมถามจริงนะพี่...ท�าไมต้องเป็นผมทุกทีเลย พรุ่งนี้ผมมีเรียน
นะ” เสียงโอดครวญนั้นเป็นของผู้มาใหม่ที่สวมเสื้อยืดสีขาวกับกางเกง

นกัศกึษา มองร่างสูงของพี่ชายที่ฟุบอยู่กบัโต๊ะอย่างหมดสภาพ หลงัจากที่

ซดัเหล้าเข้าไปพอสมควร 

“กแ็กเป็นน้องไอ้เหนอืมนั จะมาบ่นอะไรเกื้อ มาแล้วกร็บีๆ เอามนั

ไปส”ิ ธนาถอนหายใจยาวหลงัจากที่โทร. หาน้องชายของแดนเหนอืให้มาหิ้ว

พี่กลบับ้าน 

“แล้วท�าไมต้องเป็นผมทกุทเีลยนะ” เกื้อกลูโอดครวญอกีครั้งพอเป็น

พิธี แม้ในที่สุดแล้วก็มีแต่เขานี่แหละที่ต้องตามเก็บร่างของพี่ชายจากร้าน

เหล้าและเป็นคนพากลับบ้าน เพราะว่าธนาโดนแม่ของเขาขึ้นแบล็กลิสต์ 

ห้ามไม่ให้เหยยีบบ้านอกี โดยโทษว่าธนาเป็นคนพาลูกชายหวัแก้วหวัแหวน
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ของท่านเหลวไหล ทั้งที่ความจรงินั้นแดนเหนอืต่างหากที่เป็นคนพาธนาเหลว

ไหล 

“เฮยี เฮยีโว้ย!”

“มนัไม่ตื่นหรอกเกื้อ รบีพามนักลบับ้านเถอะ แม่เราโทร. มาจนสาย

ไหม้แล้ว” ชายหนุ่มบอกผู้ที่เขาเหน็ไม่ต่างจากน้อง 

เกื้อกลูเองกเ็หน็ว่าเป็นจรงิอย่างที่ธนากล่าว ขนาดเขาเขย่าตวัขนาดนี้

แดนเหนอืยงัไม่มวีี่แววว่าจะตื่น กน็่าจะหนกัอยู่

“แล้วผมจะรอดไหมเนี่ย แล้วท�าไมเฮยีเป็นแบบนี้ล่ะพี่ ไม่เมามานาน

แล้วไม่ใช่หรอืไง ท�าไมจู่ๆ ถงึได้กลบัมาเป็นแบบนี้อกีล่ะ” คนเป็นน้องบ่น

อุบ แบบนี้กลบับ้านไปเขากซ็วยอกี...

ครั้งล่าสุดที่เกื้อกูลเห็นพี่ชายเมาหัวราน�้าแบบนี้ก็คือตอนเรียน

มหาวทิยาลยั ช่วงที่เลกิรากบัแฟนสาวอย่างเพยีงรกั ซึ่งตอนนั้นกเ็ข้าใจได้

เพราะถ้าเขาเป็นแดนเหนอื เกื้อกูลกค็งหวัใจสลายไม่ต่างจากพี่ กเ็พยีงรกั

น่ะแสนดปีระหนึ่งนางฟ้านางสวรรค์ ทั้งสวยทั้งใจด.ี..

“เพยีงกลบัมา” 

“ฮะ?” เกื้อกลูปล่อยร่างพี่ชายตวัเองให้ร่วงลงกระแทกโต๊ะดงัอกั ก่อน

จะหันขวับไปมองหน้าของธนาด้วยดวงตาเบิกโพลง ราวจะถามให้แน่ใจว่า

เมื่อครู่นี้เขาไม่ได้หูฝาดไป 

ได้ยงัไงกนั...พี่เพยีงรกัน่ะหรอืจะกลบัมา ไม่มทีาง... 

“พี่เพยีงกลบัมาหรอืครบั ได้ไง...ใช่เพยีงคนเดยีวกบัที่ผมเข้าใจหรอื

เปล่า”

“ทั้งชวีติไอ้เหนอืมนักม็อียูเ่พยีงเดยีวไหมล่ะ” ธนากระแทกลมหายใจ 

ไม่อยากเชื่อว่าเกื้อกลูจะได้ความฉลาดน้อยของพี่ชายมาด้วย น่าสงสารจรงิๆ 

“เพิ่งรู้กนัวนันี้ กเ็ลยกลายเป็นหมาอย่างที่เหน็”

“บ้า...พี่เพยีงรกัของผมน่ะหรอืครบั” เกื้อกูลตาเหลอืก คดิว่าตวัเอง

คงหฝูาดไปที่ได้ยนิว่าเพยีงรกัหวนกลบัมาในชวีติของพี่ชายเขาอกีครั้ง หลงั
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จากหายหน้าไปหลายปี

“เออ เพยีงรกั” ธนาพยกัหน้าให้น้องชายเพื่อนก่อนถอนหายใจ เมื่อ

เหลือบไปเห็นร่างสูงของแดนเหนือที่ยังนอนพังพาบแบบเดียวกับเมื่อห้าปี

ก่อนไม่มผีดิ “ตกลงว่าพามนักลบับ้านได้ใช่ไหม”

“มาขนาดนี้แล้ว ไม่ได้กต้็องได้แหละพี่” น้องชายที่ต้องรบัหน้าที่แบก

พี่ชายกลับบ้านตั้งแต่วันที่ธนาถูกมารดาของเขาสั่งห้ามเหยียบบ้านนั้นพ่น 

ลมหายใจออกมาอย่างปลงตก ก่อนจะบ่นลอยๆ ระหว่างเดินไปยกแขน 

แดนเหนอืขึ้นมาคล้องคอ “ดนีะที่พรุ่งนี้ผมมเีรยีนบ่าย”

“เออ โชคดีที่เป็นวันนี้...” ธนาเองก็ไม่ต้องเข้าบริษัทเพราะมีนัดคุย

งานนอกสถานที่ในวันพรุ่งนี้เช่นกัน ก่อนจะรีบไปช่วยเกื้อกูลหิ้วปีกคนเมา

ไปที่รถ และดทีี่เกื้อกูลฉลาดกว่าพี่ชายด้วยการไม่เอารถตวัเองมา เมื่อยดั

แดนเหนอืใส่รถเรยีบร้อยแล้ว ทายาทคนเลก็แห่งบ้านเกยีรตวิริยิะกเ็ดนิมา

ยกมอืไหว้ลาธนา

“ผมไปก่อนนะพี่”

“ขบัรถดีๆ ” 

ธนาผงกหัวรับ ก่อนก�าชับเกื้อกูลส่งท้ายแล้วจึงแยกไปขึ้นรถตัวเอง 

เหลอืเกื้อกลูเพยีงคนเดยีวที่ต้องเผชญิหน้ากบัแดนเหนอืในภาคไร้สตทิี่จะมี

อาการเรื้อนเป็นพเิศษ 

กว่าจะพาพี่ชายกลบัมาถงึบ้านของพวกเขากก็นิเวลาไปพกัใหญ่ ทว่า

ภายในบ้านยังสว่างจ้าบ่งบอกให้ชายหนุ่มรู้ว่า มีใครบางคนก�าลังรอการมา 

ของแดนเหนืออยู่แน่ๆ เพราะตัวเขาย้ายออกไปอยู่คอนโดตั้งแต่เข้าเรียน

มหาวทิยาลยัแล้ว คงไม่มใีครรอเขาหรอก

“นั่นแกพาพี่ไปส�ามะเลเทเมาที่ไหนมาเกื้อ!” 

เสยีงแหลมปรี๊ดบาดแก้วหนูั้นเป็นของสุกดาราที่พุง่ออกจากบ้านทนัที

ที่เหน็รถของลูกชายคนโตเคลื่อนผ่านประตูรั้วมา 

“ใจเยน็ก่อนม้า...ผมไปถงึเฮยีกเ็ป็นแบบนี้แล้วเถอะ ลากกลบัมาได้ก็
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ดเีท่าไหร่แลว้” เกื้อกูลตอบด้วยน�้าเสยีงซงักะตาย นี่ไมใ่ช่ครั้งแรกที่เขาโดน

มารดาบ่น หลงัพาลูกรกัของท่านกลบับ้านมาในสภาพเมามายเช่นนี้

“แล้วท�าไมพี่เขาเป็นแบบนี้” 

สุกดาราเงยหน้าขึ้นมองลูกชายคนเล็กตาแข็ง เสียงที่ถามก็ขุ่นเขียว 

ทว่าเกื้อกูลเพยีงเลกิคิ้วมองหน้าผู้เป็นมารดา คล้ายจะถามท่านว่า ‘แล้วผม

จะรู้เหรอ’ เมื่อสุกดาราเหน็ว่าลูกชายคนเลก็ไม่มคี�าตอบให้เธอ กเ็พยีงพ่น

ลมหายใจแรงแล้วเร่งเกื้อกูลยกิๆ 

“ไปๆ พาพี่เขาเข้าบ้าน เดี๋ยวยุงจะหามเสยีก่อน”

“ครบัผม” ถ้าไม่ตดิว่าต้องหิ้วร่างพี่ชายที่สงูใหญร่าวกบัยกัษปั์กหลั่น

แล้ว เกื้อกูลคงยกมือท�าท่าตะเบ๊ะรับค�าสั่งมารดาเหมือนทุกครั้ง แต่ครั้งนี้

ไม่ใช่ เพราะเขาต้องกึ่งลากกึ่งจูงร่างไร้สตขิองพี่ชายเข้าไปในบ้าน แน่นอน

ว่าเมื่อก้าวเข้ามาในบ้าน พวกเขาก็ถูกทักด้วยน�้าเสียงเย็นเยียบชวนเสียว 

สนัหลงัทนัที

“ไปเมาที่ไหนมาอกีล่ะ”

“ป๊า...” 

เกื้อกลูเงยหน้ามองร่างท้วมของบดิาที่ยนืมองจากชั้นสองของบ้านแล้ว

ยิ้มแหย ขณะที่สุกดารานั้นหน้าซีดด้วยไม่คิดว่าสามีของเธอจะตื่นมากลาง

ดกึเช่นนี้ 

“ร้านเดมินั่นแหละครบั เพื่อนเฮยีโทร. บอกให้ผมไปรบั”

“เหลวไหล...ไม่ได้ดั่งใจสกัอย่าง” สายตาคมกรบิของผดุงธรรมเลื่อน

ไปที่บตุรชายคนโต ก่อนจะตวดัไปยงัใบหน้าของสกุดาราที่ซดีเผอืดอย่างคน

ที่รู้ชะตากรรมตวัเอง “เลี้ยงมนัเป็นเทวดากเ็ลยเหลวไหลแบบนี้”

“ไม่ใช่ความผดิของฉนัสกัหน่อยนี่คะ...” สุกดาราแย้งสามเีสยีงอ่อย 

ไม่เชื่อว่าความรกัของเธอจะท�าให้แดนเหนอืกลายเป็นเดก็เหลวไหล เอาแต่

เมาหวัราน�้า “เป็นเพราะเดก็คนนั้นต่างหากเล่า”

“ยงัจะไปโทษคนอื่นเขาอกี!” 
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เสียงตวาดนั้นท�าให้ทั้งคนที่เมาและไม่เมาต่างสะดุ้งเฮือก เกื้อกูล

เผลอปล่อยพี่ชายออกจากมือจนมารดาอุทานออกมาด้วยความตกใจ แต่

เพราะสายตาคมกรบิที่ฉายชดัถงึอารมณ์คุกรุ่นของผดุงธรรม ท�าให้เกื้อกูล

แขง็เป็นหุน่ ไม่กล้าขยบัตวัไปช่วยพี่ชาย จงึมเีพยีงแดนเหนอืคนเดยีวที่กล้า

ท้าทายความโกรธของบิดา โดยพยายามพาตัวเองขึ้นบันไดด้วยการคลาน 

สี่ขา

“ป๊า...”

กรามแกร่งของผดุงธรรมขบจนเป็นสันนูน เมื่อเจ้าตัวเห็นสภาพ 

บุตรชายคนโตที่เขาเคยคิดจะฝากความหวังให้สานต่องานของที่บ้าน ทว่า

ตั้งแต่เรยีนจบมาจนตอนนี้ แดนเหนอืกย็งัท�าตวัเหลวไหล ท�าอะไรไม่เป็นชิ้น

เป็นอนัสกัอย่าง แล้วแบบนี้เขาจะวางใจให้ดูแลงานต่อได้อย่างไร!

“มนักเ็ป็นไม้หลกัปักเลนแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไร ยงัจะเที่ยวไปโทษคน

อื่นอกี...เพราะคุณคอยแต่โอ๋มนัแบบนี้ไง ไอ้เหนอืมนัถงึไม่รู้จกัโต”

“คุณจะโทษฉนัคนเดยีวกไ็ม่ถูกนะคะ” สุกดาราเบื่อที่จะต้องเป็นคน

ผิดเรื่องนี้ หากเธอผิดเขาเองก็ผิดเหมือนกันนั่นแหละ เพราะแดนเหนือก็

เป็นลูกของเขาเหมอืนกนั

“ป๊า...” เสยีงอ้อแอ้ของแดนเหนอืแทรกขึ้นท่ามกลางบรรยากาศมาคุ

ระหว่างผดุงธรรมกับสุกดารา ร่างสูงคว้าราวบันไดเพื่อทรงตัวแล้วพูดต่อ

อย่างคนที่มสีตสิมัปชญัญะไม่เตม็ร้อย “ป๊า...ท�าไมยงัไม่นอน”

ผดุงธรรมได้ยนิค�าถาม ทว่ากลบันิ่ง มองบุตรชายคนโตของตวัเอง

ด้วยสายตาที่อ่านไม่ออก ก่อนจะกระแทกลมหายใจอย่างหงุดหงิด แล้ว

หมนุตวัเดนิกลบัไปยงัทศิทางที่เป็นห้องนอนของตวัเอง แต่กระนั้นกไ็ม่วาย

ก�าชบัคนที่อยู่ข้างล่างด้วยเสยีงเข้มจดัที่บอกถงึความเข้มงวดของเขา

“ให้มนัขึ้นมาเอง ห้ามใครช่วย...ไม่อย่างนั้นจะโดนด”ี

และแน่นอนว่าเกื้อกูลเชื่อฟังค�าสั่งนั้นของบิดาอย่างว่าง่าย ไม่สนใจ

ว่าสกุดาราจะพยายามคว้าแขนเขาเอาไว้ ชายหนุม่พุง่ตวัไปที่บนัไดด้วยความ
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รวดเรว็ หยุดกระซบิบอกพี่ชายที่ยงัไม่สร่างเมาอย่างขอลุแก่โทษ

“ตวัใครตวัมนันะเฮยี...”

“อื้ม...” แดนเหนอืหนัมองร่างสงูของเกื้อกลูซึ่งวิ่งขึ้นไปยงัชั้นสองด้วย

ความเร็วจี๋ ก่อนจะขมวดคิ้วแน่นคล้ายพยายามทบทวนความจ�าว่าท�าไม

เกื้อกูลถงึกลบัมาค้างที่บ้าน “เกื้อ...ไอ้เกื้อ...”

เช้านี้เป็นเช้าวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่ดวินและรฉัตรต้องไปโรงเรียน
ก่อนจะได้หยุดสองวนั เดก็ๆ จงึสดใสและตื่นเต้นเป็นพเิศษ แม้ว่าจะต้อง

ตื่นแต่เช้าก็ตามที โดนเฉพาะดวินนั้นสดใสกว่าทุกวันขนาดที่เป็นฝ่ายชวน

เพยีงรกัคุยมากกว่าน้องสาวเลยทเีดยีว

“คุณแม่จะมารบัพวกเราเหมอืนเดมิใช่ไหมครบั”

“ต้องมาสิจ๊ะ รับรองว่าวันนี้แม่ไม่สายจ้ะ” เพียงรักไม่เคยให้ใครไป

รบัลกูๆ ของเธอเลยตั้งแต่พวกเขาถงึวยัต้องเข้าโรงเรยีน เพราะเธอเองกต็ดิ

ลูกไม่แพ้กบัที่พวกเขาตดิเธอ 

“ฉตัรอยากเจอคุณแม่เรว็ๆ” รฉตัรส่งเสยีงอ้อนเพยีงรกับ้าง เพราะ

รู้สกึว่าเธอจะน้อยหน้าพี่ชายไม่ได้

แน่นอนว่าคุณแม่คนสวยอย่างเพยีงรกันั้นยิ้มหวาน มองลูกๆ ของ

เธอด้วยสายตาที่มีแต่ความรักและเอ็นดู แต่ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเพราะ

เธอต้องมองหาที่จอดรถในโรงเรยีนของลูกๆ แข่งกบัผู้ปกครองคนอื่นๆ ที่

ต้องมาส่งลูกเหมอืนกบัเธอ ไม่นานเพยีงรกักห็าที่จอดรถได้

เมื่อเอี้ยวหน้ากลับไปมองด้านหลังก็พบว่าทั้งดวินและรฉัตรปลด

เขม็ขดันริภยัที่ยดึร่างของพวกเขากบัคาร์ซตีเอาไว้รอท่าอย่างรู้หน้าที่ ดงันั้น

หน้าที่ที่เหลือของเพียงรักก็คือก้าวลงไปเปิดประตูให้เด็กๆ แล้วจูงมือสอง

แฝดเข้าชั้นเรยีน รฉตัรกย็งัคงกระโดดโหยงเหยงขณะที่จบัมอืของเธอแน่น  

ผิดกับดวินที่เดินตามแรงจูงของเพียงรักอย่างสงบ และไม่หันไปต�าหน ิ

น้องสาวฝาแฝดที่วนันี้คกึเป็นพเิศษ
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“เอาละ...” เพยีงรกัทรดุตวัลงนั่งบนส้นเท้าของตวัเอง ก่อนจะจบัเจ้า

สองแสบให้หนัหน้ากลบัมาหาเธอ เพื่อบอกลาเหมอืนอย่างที่ท�าทกุวนั “เป็น

เดก็ดนีะจ๊ะ เดี๋ยววนันี้แม่จะรบีมารบั”

“ค่ะคณุแม่” รฉตัรพุง่เข้ามากอดมารดาและหอมแก้มนวลทั้งซ้ายขวา 

ก่อนที่จะผละออกไปเพื่อหลีกทางให้ดวินที่ยืนรอคิวอยู่ เด็กชายก็ขยับเข้า

มากอดลาเพยีงรกัและหอมแก้มแม่แบบเดยีวกบัที่น้องสาวเพิ่งท�าไป 

“เป็นเด็กดีนะครับวิน เป็นเด็กดีนะคะรฉัตร” เพียงรักลูบศีรษะ

ลูกชายของเธอ ก่อนจะดงึแขนรฉตัรเข้ามาใกล้ ตามด้วยการหอมแก้มเดก็

ทั้งคู่สลบักนัหลายฟอดจนฝาแฝดต่างหวัเราะคกิคกัเพราะจั๊กจี้ 

“ค่ะ”

“ครบั”

“แล้วคุณแม่จะรบีมารบั สญัญา” 

เพียงรักบอกทิ้งท้ายแล้วยื่นหน้าไปจุ๊บปากสองแฝดเร็วๆ อีกครั้ง 

ก่อนจะตัดใจปล่อยมือจากลูกของเธอ โบกมือให้เด็กน้อยทั้งสองจนครู

ประจ�าชั้นรับดวินและรฉัตรเข้าห้องเรียน คุณแม่คนสวยจึงยอมหมุนตัว

เตรียมขึ้นรถไปท�างาน ทว่าก้าวไปได้ไม่กี่ก้าวเพียงรักก็ต้องชะงักฝีเท้าของ

ตวัเอง เมื่อมผีูห้ญงิคนหนึ่งที่อายนุ่าจะมากกว่าเธอไม่เท่าไหร่ยนืละล้าละลงั

โดยที่สหีน้ามแีววลงัเลแปลกๆ แต่กย็งัมองหน้าเธอไม่เลกิ จนเพยีงรกัอด

ไม่ได้ที่จะเอ่ยถาม

“ไม่ทราบว่ามอีะไรหรอืเปล่าคะ”

ค�าถามของเพยีงรกัท�าให้นฤดสีะดุ้งด้วยความคาดไม่ถงึ ก่อนจะยิ้ม

แห้งๆ ก้าวเข้าไปหยุดตรงหน้าเพยีงรกัอย่างไม่มทีางเลอืกมากนกั

“ใช่...เพยีงรกัหรอืเปล่าจ๊ะ”

“ค่ะ” ถงึจะสงสยัเลก็น้อยว่าผูห้ญงิคนนี้รูช้ื่อเธออย่างไร แต่เพยีงรกั

ก็ผงกหัวรับด้วยเห็นว่าท่าทีของคนตรงหน้าไม่ได้มีอันตรายหรือส่อแววว่า 

จะคุกคามเธอแต่อย่างไร ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นแม่ของเพื่อนดวินและรฉัตร
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กไ็ด้ 

“ขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรคะ”

อกีฝ่ายยิ้มกว้างทั้งใบหน้า ไม่มแีววโกรธเคอืงเพยีงรกัที่จ�าเธอไม่ได้

สกันดิ กน็ะ...พวกเขาเจอกนัเพยีงครั้งเดยีวเท่านั้นเอง ตอนที่เพยีงรกัตาม

แดนเหนอืมาหาธนาที่บ้านของเธอเพื่อเอาหนงัสอืเรยีน 

“พี่ฤดไีง พี่ฤด.ี..พี่สาวของธนา”

“คะ?”

“ธนา...เพื่อนแดนเหนอืไง”

สิ่งแรกที่แดนเหนือสัมผัสได้หลังจากรู้สึกตัวทั้งที่ยังไม่ได้ลืมตาก็คือ
ความรู้สกึปวดหวัแทบบ้า ก่อนจะตามมาด้วยความร�าคาญเพราะแรงสั่นใน

กระเป๋ากางเกง ท�าให้ชายหนุม่ต้องล้วงมอืเข้าไปควานหาเจ้าตวัการที่ปลกุเขา

จากกระเป๋ากางเกงทันที มือถือของแดนเหนือที่มีแบตเตอรี่ไม่ถึงห้า

เปอร์เซน็ต์สั่นครดืๆ เพราะสายเรยีกเข้า และทนัททีี่เจ้าของมอืถอืรบัสายก็

ถามกึ่งสบถใส่คนที่อยู่ปลายสายอย่างเอาเรื่องด้วยเสียงห้าวที่มีแต่อารมณ์

หงุดหงดิทนัที

“มอีะไร”

“คุณเหนอืคะ วนันี้เข้าบรษิทัหรอืเปล่าคะ” เสยีงนั้นเป็นเสยีงเลขาฯ 

ของเขาเอง น�้าเสยีงของเธอเตม็ไปด้วยความกงัวล เพราะนี่กจ็วนบ่ายและ

ใกล้เวลานัดหมายที่แดนเหนือจะต้องร่วมประชุมแล้ว ทว่าเธอยังไม่เห็น

วี่แววของผู้เป็นนายเลย “คุณเหนอืมปีระชุมนะคะวนันี้”

“ไม่ไป” แดนเหนอืกระแทกเสยีงตอบแล้วตดัสาย ตามด้วยการโยน

มือถือของตัวเองลงบนเตียง จ�าไม่ได้และไม่สนใจว่านัดที่ว่านั้นส�าคัญแค่

ไหน เพราะตอนนี้เขาไปที่ไหนด้วยสภาพยบัเยนิเช่นนี้ไม่ได้อยู่แล้ว 

แดนเหนือรู้ตัวดีว่าทั้งสภาพร่างกายและสภาพหัวใจพังยับเยินไม่

เหลอืชิ้นดเีลยสกัอย่าง...
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ทั้งๆ ที่เขาคดิว่าเขาเริ่มประกอบชิ้นส่วนของหวัใจที่เคยแหลกสลาย

ให้กลับมาเป็นรูปเป็นร่างได้แล้วแท้ๆ แต่สุดท้ายแดนเหนือก็ได้รู้ว่าเขาไม่

เคยท�าได้เลย หวัใจของเขายงัแตกเป็นเสี่ยงๆ เหมอืนวนัแรกที่เพยีงรกัก้าว

ออกไปจากชวีติเขาอยู่เหมอืนเดมิ เหมอืนเดมิทกุอย่าง...ไอค้วามรูส้กึทั้งรกั

ทั้งแค้นไม่เคยจางไปเลย แม้เวลาจะผ่านไปขนาดนี้แล้ว

ทว่าเมื่อคดิถงึภาพของเดก็ชายและเดก็หญงิในอ้อมกอดของเพยีงรกั 

ท�าให้แดนเหนือผงกหัวขึ้นจากหมอนที่เปียกชื้นเพราะหยาดน�้าตาตัวเองได้ 

และเพราะเหตุผลที่อธิบายไม่ได้นี้มันท�าให้เขามีก�าลังใจมากพอที่จะพาร่าง

ของตวัเองเข้าห้องน�้า อาบน�้าแต่งตวัด้วยความหวงัที่จะไปพบหน้าเดก็น้อย

ทั้งสอง...เดก็ที่เขาไม่รู้จกัแม้กระทั่งชื่อ

ร่างสงูของแดนเหนอืก้าวลงมายงัชั้นล่างของบ้าน กพ็บว่าสมาชกิของ

ครอบครวัทุกคนต่างอยู่กนัพร้อมหน้าบนโต๊ะรบัประทานอาหารแล้ว แต่ละ

คนมปีฏกิริยิาต่างกนัไป แม่ยิ้มกว้างเหมอืนดใีจเหลอืเกนิที่เขาฟื้นขึ้นมาได้ 

ส่วนพ่อนั้นมีสีหน้าซังกะตายเหมือนทุกครั้งที่ท่านเห็นหน้าเขา ขณะที่

เกื้อกูล...น้องชายก้มหน้าก้มตาสนใจเกมในมือถือและไม่รับรู้ถึงการมาของ

เขาด้วยซ�้า

“ฟื้นแล้วเหรอไอ้เหนอื” 

เป็นผดุงธรรมที่เอ่ยทักแดนเหนือด้วยน�้าเสียงจิกกัด ขณะที่ภรรยา

ของเขาพุง่ไปจบัแขนแดนเหนอื ประคบประหงมชายหนุม่ราวกบัเขาเป็นเดก็

ที่ยังต้องการความช่วยเหลือจากมารดา น�้าเสียงที่ใช้ก็อ่อนโยนผิดกับสามี

ของหล่อนลบิลบั

“เหนือ...ตื่นแล้วหรือลูก” สุกดาราถามลูกชายคนโปรดของเธอ ลูบ

ใบหน้าคมด้วยความรกัใคร่ครูห่นึ่ง ก่อนที่แดนเหนอืจะขนืตวัหนสีมัผสันั้น 

แล้วเดนิไปทรุดนั่งข้างเกื้อกูลที่อยู่ในชุดนกัศกึษาพร้อมไปเรยีน

“อ้าว เฮยี...ฟ้ืนแล้วหรอื” คนที่ง่วนอยูก่บัเกมในมอืถอืนั้นเหลอืบตา 

มองความเคลื่อนไหวข้างกาย ดงึหฟัูงออกข้างหนึ่งแล้วจงึเอ่ยทกัพี่ชายอย่าง
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ขอไปท ี“งั้นไปส่งผมที่มหา’ลยัหน่อยส.ิ..ทางเดยีวกนั”

“ฉนัไม่เข้าออฟฟิศ วนันี้มธีรุะ” แดนเหนอืตดับท ก่อนแม่บ้านจะยก

อาหารซึ่งน่าจะเป็นอาหารเที่ยงมาวางตรงหน้า 

“อ้าว...” เกื้อกูลโอดครวญด้วยความเสียดายก่อนจะลอบมองหน้า

บดิา เมื่อสมัผสัได้ถงึรงัสอี�ามหติที่แผ่ออกมาจากร่างของคนที่นั่งหวัโต๊ะ 

“แล้วแกจะไปไหน” ผดุงธรรมถามบุตรชายคนโตด้วยน�้าเสียงห้วน

จดั คดิแล้วไม่มผีดิว่าแดนเหนอืจะต้องโดดงาน “เลขาฯ ฉนับอกว่าวนันี้มี

ประชุมบอร์ด อันที่จริงตอนนี้แกควรจะอยู่ที่บริษัทได้แล้ว ไม่ใช่มานั่งเมา

ค้างให้ฉนัด่าเล่นอย่างนี้”

“ด่าไปเหอะป๊า ผมไม่เจบ็แล้ว” 

แดนเหนอืไม่ได้ประชด เขาไม่รู้สกึรู้สาอะไรแล้วจรงิๆ หลงัจากรบัรู้

สิ่งที่เพยีงรกัท�ากบัเขาและรูว่้าเธอฉกฉวยเวลาของเขากบัลกูไปถงึห้าปี เวลา

ที่เขาควรจะได้อยู่ข้างๆ เดก็สองคนนั้น...เวลาที่เขาควรจะได้รบัรูว้า่ตวัเองมี

ลูก 

มุมปากหนาของแดนเหนือยกยิ้ม...เย้ยหยันโชคชะตาตัวเอง พลัน

อาการอยากอาหารกห็ายไปดื้อๆ

หากแดนเหนือยังเป็นเด็กผดุงธรรมคงหวดอีกฝ่ายไปแล้ว แต่นี่ลูก

เขาโตแล้ว...โตพอที่จะขึ้นมาช่วยดแูลธรุกจิของที่บ้านได้ ผดงุธรรมจงึได้แต่

เข่นเขี้ยวอย่างคาดโทษ “แกอย่ากวนประสาทฉนัได้ไหมไอเ้หนอื รบีกนิข้าว 

แล้วกร็บีไปท�างาน...แวะส่งน้องที่มหา’ลยัก่อนด้วย”

“ผมไม่ว่างป๊า” แดนเหนอืยงัยนืยนัค�าพดูเดมิ ก่อนจะก้มมองมอืของ

มารดาที่วางบนต้นแขนแกร่งของตัวเอง เพื่อปรามให้เขาเงียบและท�าตาม 

ค�าสั่งของพ่อ ดวงตาคมกริบของชายหนุ่มจึงเลื่อนขึ้นมองใบหน้าอ่อนโยน

ของสกุดารา แล้วพดูด้วยน�้าเสยีงสงบนิ่ง เดด็ขาดแต่กวนประสาทเหลอืทน 

“ผม-ไม่-ว่าง”

“ไอ้เหนอื!”
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“แล้วเฮยีจะไปไหน” เกื้อกลูเอ่ยแทรกขึ้นมา หวงัว่าจะช่วยพี่ชายจาก

การโดนพ่อเล่นงานได้ ซึ่งก็ช่วยได้จริง เพราะทันทีที่เขายิงค�าถามออกไป  

ทั้งแดนเหนอืและผดงุธรรมพร้อมใจกนัตวดัสายตามองหน้าเขาเป็นตาเดยีว 

ชายหนุ่มจึงต้องรีบยิ้มแห้งพร้อมหัวเราะแหะเพื่อเอาตัวรอด “ก็ผมอยากรู้

นี่...เผื่อไปทางเดยีวกนั”

“รถที่บ้านมีตั้งหลายคัน แกก็ขับไปสักคันสิ” แดนเหนือบอกวิธีแก้

ปัญหาให้น้องชาย แน่นอนว่าเกื้อกูลฟังแล้วก็ได้แต่ท�าหน้าเมื่อย ก่อนอ้าง

เหตุผลว่าท�าไมแดนเหนอืจงึควรไปส่งเขาที่มหาวทิยาลยั

“เพราะผมไปรับเฮียมาเมื่อคืนนี้เลยต้องทิ้งรถไว้ที่คอนโด ถ้าเอารถ

ที่บ้านไปกต็้องเอามาคนือกี เสยีเวลา”

“งั้นกเ็รยีกแกรบ็เอา”

“โธ่...เฮยี...” เกื้อกูลโอดครวญพอเป็นพธิ ีแม้ค่อนข้างจะมั่นใจแล้ว

ว่าเขาคงเปลี่ยนใจพี่ชายไม่ได้กต็าม แต่ในฐานะที่เขาเป็นคนเสยีสละเมื่อคนื

กข็อเรยีกคะแนนสงสารบ้าง “รู้งี้ปล่อยให้นอนเรื้อนอยู่ที่ร้านเหล้ากด็”ี

“แล้วตกลงว่าแกจะรีบไปไหนเหนือ” ผดุงธรรมเองก็อยากรู้ค�าตอบ

ว่าอะไรที่เป็นเหตุผลให้แดนเหนืองัดร่างตัวเองขึ้นมาจากเตียงก่อนเที่ยงได้

เหมอืนกนั “มนัด่วนจนต้องทิ้งงานทิ้งการไปเลยหรอืยงัไง”

“ใช่...เหนอืจะรบีไปไหนหรอืลูก” สุกดาราเองกใ็ช่ว่าจะไม่สงสยั

“ธุระของผม”

เห็นชัดว่าแดนเหนือไม่สะดวกใจที่จะเล่าเรื่องของเพียงรักให้คนใน

ครอบครัวของเขาฟัง แต่จะเพราะเหตุผลอะไรนั้น...แดนเหนือไม่สามารถ

บอกตัวเองได้ จะว่ากลัวพวกเขาท�าให้เพียงรักเตลิดไปอีกหรือก็ใช่ หรือ

เพราะไม่ไว้ใจกถ็กูอกี แต่แบบนั้นคงต้องบอกว่าเพราะทั้งสองเหตผุลที่ว่ามา

นั่นแหละ แดนเหนอืจงึเลอืกที่จะปิดปากเงยีบ 

รอธนาส่งชื่อโรงเรียนของลูกเขามาให้ก่อนเถอะ...รับรองว่าเพียงรัก

จะต้องเสยีใจที่ท�ากบัเขาแบบนี้
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“ส�าคญัมากเหรอ...ส�าคญักว่าผมที่เป็นน้องรกัของเฮยีอกีเหรอ” 

เกื้อกลูซกัด้วยใบหน้าทะเล้นที่ท�าให้คนเมาค้างหงุดหงดิขึ้นมาตดิหมดั

“เออ ส�าคญักว่า”

“โห ธรุะอะไรว้า” เกื้อกลูเหล่มองหน้าพี่ชายด้วยดวงตาวบิวบั ราวกบั

ว่าตวัเองรูเ้รื่องอะไรดีๆ  แต่เลอืกที่จะไม่พดูออกมา แดนเหนอืเองกม็องออก

ทันที เพราะแววตาของผู้เป็นพี่เข้มขึ้นคล้ายก�าลังเตือนน้องชายอยู่กลายๆ 

เกื้อกลูเลยต้องชงิท�าหน้าปเุลี่ยนๆ แล้วเป็นฝ่ายหลบตาแดนเหนอืก่อนพร้อม

เอ่ย “ถ้าเฮยีว่าส�าคญักส็�าคญั...เดี๋ยวผมเรยีกแกรบ็ไปมหา’ลยัเอาเองกไ็ด้”

“กเ็ท่านั้น...” แดนเหนอืกระแทกลมหายใจ โล่งที่ในที่สุดเขากห็าข้อ

สรปุเรื่องที่จะไปส่งหรอืไม่ไปส่งเกื้อกลูได้สกัท ีชายหนุม่มองหน้าพ่อและแม่

ของตวัเองอยู่เสี้ยววนิาทกี่อนชงิเอ่ยขอตวั “งั้นผมไปก่อนนะครบั”

ทว่าก่อนแดนเหนอืจะก้าวออกจากโต๊ะรบัประทานอาหาร จู่ๆ  น�้าเสยีง

สดใสของเกื้อกูลก็ดึงเขาเอาไว้เสียก่อน และท�าให้แดนเหนือเกือบพลั้งมือ

เหวี่ยงหมดัใส่หน้าน้องชาย เมื่ออกีฝ่ายพูดค�าพูดที่ไม่ควรพูดออกมา

“ถ้าจะไปหาพี่เพียงก็เตรียมใจไว้หน่อยนะครับ ตอนนี้พี่เพียงเขาไม่

เหมอืนแต่ก่อนแล้ว”

“ไอ้เกื้อ!”

แดนเหนือคิดว่าตัวเองเตรียมใจมาดีแล้ว...และก็มั่นใจเช่นนั้นมา
ตลอดทาง ขนาดตอนพบนฤด ีพี่สาวของธนาแล้ว แดนเหนอืกย็งัไม่มคีวาม

คดิวา่ตวัเองจะมอีาการปอดแหกก�าเรบิกะทนัหนั กระทั่งนฤดหีมนุตวัมาหา

แล้วก�าชบัเสยีงเข้มราวกบัว่าเขาเป็นน้องชายของเธอ ไม่ใช่ธนาที่ยนืเยื้องออก

ไปนั่นแหละ ลมหายใจของแดนเหนอืจงึตดิขดั

“เมื่อเช้าพี่คุยกับน้องเพียงเขาแล้ว...พี่ไม่เห็นว่าเขาจะโกรธหรือมี

ท่าทางล�าบากใจ” นฤดีเหลือบตามองหน้าคมคายของแดนเหนือที่ครั้งหนึ่ง

เธอเคยหน้ามืดชื่นชมว่าหล่ออย่างโน้นอย่างนี้ กระทั่งได้มาสนิทสนมแล้ว
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รู้จักนิสัยจริงๆ ของชายหนุ่ม ความชื่นชมในคราแรกก็เริ่มถดถอยไปจน

เหลอืเพยีงอารมณ์เบื่อขี้หน้าเท่านั้น 

“บตัรนี่แขวนเอาไว้ ต้องมบีตัรเขาถงึจะให้เข้าโรงเรยีนได้”

แดนเหนอืรบับตัรที่ว่านั้นมาด้วยสหีน้างงๆ แต่กย็อมคล้องมนัเข้าที่

คอตวัเองโดยไม่ปรปิากบ่น ผดิกบัธนาที่ขมวดคิ้วแล้วขมวดคิ้วอกีเมื่อเหน็

โรงเรยีนนานาชาตขิองหลานชายตวัเองเป็นครั้งแรก 

ไม่คิดว่าระบบรักษาความปลอดภัยจะเข้มงวดขนาดนี้...ตกลงนี่

โรงเรยีนอนุบาลหรอืท�าเนยีบขาว

“เพยีงเขาว่าอะไรบ้างครบัพี่ฤด”ี แดนเหนอืเอ่ยถามผูท้ี่เปรยีบเสมอืน

นางฟ้ามาโปรดเขาในวนันี้ด้วยน�้าเสยีงนอบน้อมผดิกบัทุกครั้ง ท�าให้สหีน้า

ของนฤดดีขีึ้นกว่าก่อนหน้าเลก็น้อยขณะตอบค�าถาม

“ไม่ได้คุยอะไรกันมากหรอก...เขาจ�าพี่ไม่ได้ พี่ก็แนะน�าตัว บอกว่า

เป็นพี่สาวของธนา...เท่านั้นเพยีงเขากย็ิ้ม” นฤดเีว้นวรรค คดิว่าหากเธอเป็น

เพียงรักแล้วเจอสถานการณ์แบบเดียวกัน เธอคงตกใจจนท�าอะไรไม่ถูก 

“แล้วก็ยกมือไหว้ ถามพี่ว่าลูกพี่เรียนที่นี่ด้วยเหรอ แต่ก็ต้องแยกย้ายกัน

เพราะเขาต้องรบีไปท�างานต่อ”

“อ้อ อย่างนั้นหรอืครบั” แดนเหนอืพยกัหน้า หากเป็นอย่างที่นฤดี

กล่าวมาจริงก็แสดงว่า เพียงรักแทบไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรออกมาเลย

น่ะสิ เขารู้ดีว่ารอยยิ้มอ่อนหวานและเสียงหัวเราะของเพียงรักนั้นไม่ได้

หมายความว่าอกีฝ่ายจะยนิดเีสมอไป

หลายต่อหลายครั้งที่รอยยิ้มอ่อนโยนของเพียงรักเป็นสัญญาณ

อนัตราย...ที่หลอกให้คนโง่อย่างเขาตายใจแล้วมองข้ามความผดิของตวัเอง

ก่อนจะทิ้งเขาไปเพราะความผดิที่แดนเหนอืไม่เคยแม้แต่จะมองเหน็

“เอาตรงๆ นะเหนือ เรารู้ไหมว่าเพียงไปท�าอะไรมา” นฤดีเหล่มอง

หน้าแดนเหนอืก่อนจะเบนสายตาไปมองหน้าน้องชายของตนที่ยนืหน้าเหลอ

อยู่ แล้วถอนหายใจแรง “กเ็พยีงน่ะ...อูฟู้ข่ึ้นเป็นกองเชยีวนะ ไม่รูก้นัหรอืไง”
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“ใครจะไปรู้พี่ ผมเพิ่งรู้ว่าเพยีงกลบัมาเมื่อวานนี้ตอนที่พี่ส่งรูปมาให้

ดูนั่นแหละ” ธนาตอบแล้วถอนหายใจบ้าง พี่สาวเขากเ็หลอืเกนิ ไปรู้มาจาก

ไหนวา่เพยีงรกัร�่ารวยขึ้นกว่าเมื่อก่อน ขนาดเขาที่เป็นเพื่อนห่างๆ ยงัไมเ่คย

ได้ยนิข่าวคราวของเพยีงรกัเลยกระทั่งเมื่อวานนี้ 

“แก...ค่าเทอมที่นี่ไม่ใช่ถกูๆ นะ” นฤดแียกเขี้ยว หากครอบครวัของ

สามเีธอไม่มฐีานะ ลูกของเธอหรอืจะเข้าเรยีนที่นี่ได้ “แกรู้ไหมว่าฉนัไปเบกิ

เงนิจากกงสบี้านคุณโจปีหนึ่งๆ เท่าไหร่”

“อย่ามาอวดรวยตอนนี้ได้ไหม” ธนากลอกตาใส่พี่สาวที่พูดเรื่องไม่

เป็นเรื่องเอาตอนนี้ นฤดีไม่เห็นหรือไงว่าเพื่อนเขาหน้าหงอยเหมือนสุนัขที่

โดนเจ้าของปล่อยทิ้งไว้ที่วดัเข้าไปทกุทแีล้ว เหลอืแค่วิ่งตามรถแล้วเห่าบ๊อกๆ 

เท่านั้น แดนเหนอืกจ็ะกลายเป็นสนุขัเตม็ตวั “น�าไปส.ิ..ไหนอะห้องหลานผม”

“ลกูฉนัอยูค่นละชั้นกบัสองแฝด” นฤดแียกเขี้ยวใส่น้องชาย ก่อนจะ

กระแทกลมหายใจพอเป็นพธิแีล้วเดนิน�าสองหนุม่เข้าไปในโรงเรยีนนานาชาติ

ชื่อดงั 

ด่านแรกที่ต้องเจอก็คือบุคลากรที่ท�างานอยู่ภายในโรงเรียน ซึ่ง

เมยีงมองมายงัธนาและแดนเหนอืด้วยสายตาไม่ไว้ใจเท่าไหร่ โดยเฉพาะราย

หลังที่หน้าตาดูคล้ายผู้ร้ายในละครหลังข่าวเหลือเกิน ทั้งหนวดเคราและ

สหีน้าบอกบญุไม่รบั แดนเหนอืจงึเหมอืนโจรเข้าไปทกุท ีร้อนถงึนฤดทีี่เป็น

ตวัตั้งตวัตใีนการพาสองหนุม่เข้ามาในโรงเรยีนตอ้งรบีร้อน แนะน�าธนาและ

แดนเหนอืเสยีงดงัเพื่อแก้ความเข้าใจผดิ

“นี่น้องชายค่ะ...วนันี้อยากมารบัหลาน”

“อ้อ...” 

ทุกคนต่างพยักหน้าเข้าใจพอเป็นพิธีก่อนจะกลับไปสนใจงานในมือ

ของตัวเองต่อ ทว่าเหตุการณ์นั้นไม่อยู่ในความสนใจของแดนเหนือเลย 

เพราะสายตาของเขาเอาแต่มองหาร่างบอบบางของคนใจร้ายที่หายหน้าไป

จากชีวิตเขาหลายปีเหลือเกิน มันนานจนแดนเหนือเคยคิดว่าเขาคงไม่มี
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โอกาสจะได้พบเพยีงรกัอกีครั้งแล้ว...มนันานจนเขาเคยยอมแพ้ไปแล้ว...

ถ้ามนัเหมอืนในละครที่เขาเคยด.ู..ตอนนี้นางเอกคงพยายามสดุความ

สามารถเพื่อซ่อนลกูจากตวัร้ายอย่างเขา แต่นี่...ไม่มอีะไรที่เหน็เป็นอย่างนั้น

เลย 

ลมหายใจของแดนเหนือสะดุดลง เมื่อในที่สุดเขาก็หาเพียงรักพบ

ท่ามกลางหมู่ผู้ปกครองและเด็กน้อยที่กระโดดโลดเต้นเพราะดีใจที่ในที่สุด

กไ็ด้เลกิเรยีน 

สายตาของแดนเหนอืตรงึแน่นที่แผ่นหลงับอบบางของผูห้ญงิซึ่งก�าลงั

กอดเดก็น้อยทั้งสองไว้ในอ้อมแขน ขณะที่ทั้งคูก่ย็ิ้มกว้างจนเขาสามารถมอง

เหน็ฟันแทบจะครบทกุซี่ เสยีงหวัเราะของเดก็ทั้งสองกงัวานมาให้แดนเหนอื

ได้ยิน และก่อนที่เขาจะรู้ตัว ท่อนขาของเขาก็พาตัวเองไปหยุดที่เบื้องหลัง

คุณแม่ลูกสองคนสวยเสยีแล้ว

“เพยีง...” 

เสยีงทุม้ของแดนเหนอืเลด็ลอดออกมาได้เท่านั้น ล�าคอของเขากแ็ห้ง

ผาก เมื่อสบตาเข้ากับดวงตาอันใสซื่อของเด็กน้อยทั้งสอง มือหนาก�าเป็น

หมดัแน่นจนเลบ็คมๆ จกิเข้ามาในฝ่ามอื ทว่านั่นไม่สาหสัเท่าความปวดหนบึ

ที่หวัใจ 

ลูกของเขา...ลูกๆ ของเขาโตขนาดนี้แล้ว...

“...เหนอื” 

เพียงรักสูดลมหายใจเข้าปอดเฮือกใหญ่ ก่อนจะหันมามองเจ้าของ

เสยีงอนัคุ้นหูเมื่อครู่ ไหล่งามของเพยีงรกัขยบัไหวเลก็น้อย เมื่อเจ้าตวัสูด

ลมหายใจลึกๆ อีกครั้งระหว่างที่เหยียดตัวยืนเต็มความสูง ทว่ายามต้อง

เผชิญหน้ากับแดนเหนือที่มีความสูงเกินร้อยเก้าสิบเซนติเมตร เพียงรักก็

เหมอืนกลายเป็นเพยีงเดก็ผู้หญงิตวัเลก็ๆ เท่านั้น 

“ไม่เจอกนันานเลยนะ”

“กลบัมาเมื่อไหร่” แดนเหนอืไม่สนใจที่จะตอบค�าทกัทายของเพยีงรกั 
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เพราะเขารูด้ว่ีาหญงิสาวไม่ได้สนใจว่าเขาจะเป็นตายร้ายดอีย่างไรอยูแ่ล้ว แต่

ดวงตาคมกรบิกลบัค่อยๆ เคลื่อนจากดวงหน้างามของเพยีงรกัลงมายงัเดก็

น้อยทั้งสองที่เธอจูงมอือยู่ 

“ท�าไมถงึท�ากบัเราแบบนี้...”

“เราไม่รู้ว่าเหนอืพูดเรื่องอะไร” 

เพียงรักตอบด้วยสีหน้าและน�้าเสียงสงบนิ่ง ท�าให้แดนเหนือจ�าต้อง

ตวดัสายตาขึ้นมองหน้าเธออกีครั้งอย่างช่วยไม่ได้ ก่อนชายหนุ่มจะเป็นฝ่าย

สะท้าน เมื่อสบกบันยัน์ตากลมโตอนัแสนเยน็ชาของเพยีงรกั 

ทั้งๆ ที่รู้อยู่แล้วว่าหญิงสาวคงจะไม่เหมือนแต่ก่อน...ทว่าการที่เธอ

มองเขาด้วยสายตาว่างเปล่าไร้ความรู้สึกเช่นนี้ มันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเจ็บ

ปวด 

“แต่ที่ถามว่าเรากลับมาเมื่อไหร่ เรากลับมาได้สักพักแล้วละ...เหนือ

ล่ะเป็นยงัไงบ้าง”

“เจบ็เหมอืนจะตาย” แดนเหนอืตอบอย่างประชดประชนัแล้วยิ้มมุม

ปากอย่างกวนประสาท ท�าให้ความตั้งใจที่จะพูดดกีบัชายหนุ่มของเพยีงรกั

เริ่มสั่นคลอนนดิๆ “ท�าไม ผดิหวงัหรอืที่เรายงัหายใจอยู่”

“เหนอืสบายดกีด็แีล้ว...”

“บอกว่าจะตาย...ไม่ได้บอกว่าสบายด”ี เจ้าของเสยีงห้วนจดัแก้ค�าพดู

ของเพียงรัก ท�าให้คนที่พยายามจะแก้ไขสถานการณ์การพบกันครั้งแรก

ระหว่างพวกเขาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั้นเป็นฝ่ายย่นคิ้วอย่างไม่พอใจบ้าง 

“ถ้าเราตายเรว็กว่านี้คงไม่รู้ว่าตวัเองมลีูก...ตั้งสองคน”

“เหนอื...อย่าท�าแบบนี้” เพยีงรกัอ้อนวอนชายหนุ่ม กระชบัมอืที่กุม

มอืเลก็ๆ ของดวนิกบัรฉตัรแน่น แต่กย็งัพยายามท�าใจดสีู้เสอื ด้วยมั่นใจ

ว่ากลางโรงเรยีนแบบนี้ แดนเหนอืคงไม่กล้าผลผีลามท�าอะไรเธอกบัลูกแน่ 

“เหนอืเมาใช่ไหม...อย่าท�าแบบนี้เลย ลูกกลวั”

และก็เป็นจริงอย่างที่เพียงรักว่า เพราะสองแฝดต่างพร้อมใจหลบ
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ดวงตาคมกรบิของแดนเหนอืด้วยการซกุหน้าไว้ด้านหลงัมารดา โดยเฉพาะ 

รฉตัรที่ตวัสั่นเป็นลูกนกตกน�้าเพราะรงัสอีนัตรายที่แดนเหนอืแผ่ออกมา

“แล้วจะให้ท�ายงัไง” แดนเหนอืย้อนถาม เขาจะท�าอะไรได้อกีอย่างนั้น

หรือ...เขาควรจะท�าอะไรต่อไป ทั้งๆ ที่เขาเจอเธอกับลูก มีพวกเขายืนอยู่ 

ต่อหน้าแล้วแท้ๆ แต่ท�าไมเขาถงึท�าอะไรไม่ได้เลยสกัอย่าง “จะให้ท�าอะไรก็

พูดมาส.ิ..บอกเรามาสเิพยีงว่าเราท�าอะไรผดิ”

เพยีงรกัก้มหน้า สะกดน�้าตาของตวัเองเอาไว้ด้วยการหนัไปสนใจลกู

ทั้งสองของเธอที่ก�าลงัหวาดกลวัแดนเหนอืจนเนื้อตวัสั่นเทา ก่อนจะคลี่ยิ้ม

อ่อนหวานเชงิบอกเดก็ๆ ว่าไม่เป็นอะไร พลางจบัไหล่เลก็ของดวนิและรฉตัร

ให้ออกมาเผชญิหน้ากบัร่างสงู ย่อตวักระซบิข้างหูเดก็ๆ พร้อมกบัลบูศรีษะ

พวกเขาไปด้วย

“ดวนิครบั รฉตัรคะ...นี่แดนเหนอื เพื่อนคุณแม่เองค่ะ”

แดนเหนอืรูส้กึว่าท่อนขาของเขาอ่อนแรง รูต้วัอกีทกีเ็มื่อทรดุกายนั่ง

คุกเข่า แล้วมองเดก็ทั้งสองที่มสีหีน้าไม่ไว้ใจเขาอย่างเหน็ได้ชดั โดยเฉพาะ

เด็กหญิงรฉัตรที่เบียดตัวเข้าไปซุกอกอุ่นของเพียงรัก ไม่แม้แต่จะเหลือบ

มองหน้าเขาด้วยซ�้า

“คุณแม่ขา...ฉตัรกลวั”

“ไม่ต้องกลัวค่ะฉัตร นี่เพื่อนคุณแม่เอง” เพียงรักปลอบบุตรสาวที่

เอาแต่ซกุหน้ากบัอกเธอ ปากกบ็อกว่าไม่เอาๆ จนเพยีงรกัต้องใช้ไมแ้ขง็นั่น

กค็อื น�้าเสยีงเยน็เยยีบที่ท�าให้แดนเหนอืสะดุ้งไปพร้อมๆ กบัเดก็ทั้งสอง 

“ฉตัรคะ อย่าเสยีมารยาทกบัเพื่อนคุณแม่สลิูก”

“สวัสดีครับ” เป็นดวินที่ยกมือไหว้แดนเหนือก่อนหลังจากประเมิน

ร่างสูงมาพักใหญ่ แล้วเห็นว่าเขาก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนตอนแรก ประกอบ

กบัที่เพยีงรกัให้ค�ามั่นว่าเป็นเพื่อน เดก็ชายจงึค่อนข้างจะวางใจ 

ส�าเนยีงภาษาไทยๆ แปร่งๆ ของบตุรชายท�าให้แดนเหนอืรู้สกึชา แม้

จะแทรกด้วยความยนิด.ี..แต่มนักท็ั้งหวานอมขมกลนืผสมปนเปกนั
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“ดวินใช่ไหม...” เสียงของแดนเหนือแปร่งปร่าอย่างยากจะควบคุม 

แต่ตอนนี้เขาไม่ปล่อยโฮออกมาก็นับว่าดีแล้ว มือแกร่งยื่นออกไปข้างหน้า

เป็นเชงิขออนญุาตก่อนชายหนุม่กระซบิถามเสยีงเบา หวั่นใจเหลอืเกนิว่าจะ

โดนปฏเิสธ “มาให้ลุงกอดหน่อยสลิูก”

ดวนิหนักลบัไปมองหน้ามารดาของตวัเองคล้ายจะถามความเหน็ เมื่อ

เหน็รอยยิ้มอ่อนโยนของเพยีงรกั เดก็ชายกว็างใจ ยอมขยบัตวัเข้าไปหาอ้อม

แขนแกร่งของแดนเหนอืไม่มเีกี่ยงงอน 

อ้อมกอดแรกระหว่างกันนั้นท�าให้แดนเหนือไม่สามารถสะกดน�้าตา

ตวัเองเอาไวไ้ด้อกีต่อไป เขาร้องไห้ออกมาอย่างไร้สิ้นความอาย ออ้มกอดที่

กระชบัร่างเลก็ของลกูชายแน่นราวกบักลวัว่าหากคลายอ้อมแขน เดก็ชายจะ

หลุดลอยไปเหมอืนกบัลูกโป่งสวรรค์

“ผมเจบ็” ดวนิที่อดทนต่อไปไม่ไหวกบัอ้อมกอดซึ่งแน่นเหมอืนปลอก

เหล็กนั้นร้องประท้วงเบาๆ แดนเหนือจึงต้องรีบร้อนคลายอ้อมแขนออก 

เหลอืไว้เพยีงการกอดหลวมๆ เท่านั้น 

“ลุงขอโทษ เจบ็มากไหม”

“ไม่เจบ็แล้วครบั” ดวนิส่ายศรีษะเบาๆ ก่อนจะจ้องใบหน้าดุดนัของ

แดนเหนืออย่างรอคอยว่าจะปล่อยเขาให้กลับไปหามารดาเมื่อไหร่ รออยู่

อึดใจแดนเหนือก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะยอมปล่อย เด็กชายจึงต้องหันไปขอ

ความช่วยเหลอืจากมารดา “คุณแม่ครบั...”

“เหนอืปล่อยลกูเราเถอะ”  เพยีงรกัขอร้องอดตีคนรกั แม้ในใจเธอนกึ

หวั่นว่าแดนเหนือจะฉวยโอกาสฮุบดวินไปต่อหน้าต่อตาเธอก็ตาม ยิ่งเขา 

ยงันิ่ง...แสร้งท�าเป็นไม่ได้ยนิค�าขอร้องของเธอ หวัใจของเพยีงรกักเ็ริ่มเต้น

ไม่เป็นส�่า จนต้องเอ่ยขอร้องอกีครั้งด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยนอย่างที่รู้ว่า อย่างไร

แดนเหนอืกต็้องใจอ่อนให้เธอ “เหนอื...เราขอร้องนะ”

“โตขนาดนี้เลยนะ” แดนเหนอืยอมปล่อยเดก็ชายออกจากอก โชคดี

ที่ดวินไม่ได้วิ่งกลับไปหาเพียงรัก ไม่อย่างนั้นหัวใจของเขาคงป่นปี้ไม่เหลือ
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ชิ้นดยีิ่งกว่าเดมิ 

ดวนิยงัมองชายหนุม่ด้วยสายตาสงสยั ศรีษะเอนไปด้านซ้ายเลก็น้อย

ขณะมองแดนเหนอืตรงหน้าอย่างพจิารณาแบบถี่ถ้วน 

“เราเป็นพี่ชายใช่ไหม”

“ครบั”  ดวนิพยกัหน้า ส�าเนยีงภาษาองักฤษของแดนเหนอืนั้นท�าให้

เขาขมวดคิ้วมุ่นก่อนท้วง “คุณลุงพูดไม่เหมอืนเรา...”

“ลงุกอ็ยากมสี�าเนยีงองักฤษเหมอืนเรานะ แต่เสยีดายที่ลงุดนัแก่แล้ว 

จะให้พยายามเลยีนส�าเนยีงตอนนี้กค็งไม่ทนั” แดนเหนอืหวัเราะหึๆ  แม้ว่า

ดวงตาจะเอ่อคลอไปด้วยหยาดน�้าตาก็ตาม ส�าเนียงบริติชของดวินนั้นชัด

แจ๋ว บอกถงึสถานที่ที่เดก็ชายเตบิโตมาได้อย่างดจีนแดนเหนอืไม่ต้องจ�าเป็น

ต้องวิ่งหาค�าตอบจากที่ไหนอกี 

“คุณเพียงคะ...” เสียงเรียกด้วยความเกรงอกเกรงใจนั้นเป็นของ 

น�้าฝน เลขาฯ ของเพยีงรกัที่มองทางเจ้านายอยู่พกัใหญ่ แต่เพยีงรกักไ็ม่มี

วี่แววว่าจะมาที่รถสกัท ีเธอจงึร้อนใจจนต้องวิ่งมาตามเพราะตวัเองกโ็ดนเร่ง

มาอกีทเีหมอืนกนั ทว่าเมื่อเหน็ร่างสงูของแดนเหนอื ใบหน้าของเลขาฯ สาว

กอ็อกอาการเลิ่กลั่ก มองหน้าเพยีงรกัสลบักบัแดนเหนอือย่างคนที่ท�าอะไร

ไม่ถูก “เอ่อ...คอื...”

“ฉันรู้...ก�าลังจะรีบไป” เพียงรักผงกหัวส่งสัญญาณให้น�้าฝน ซึ่ง 

ฝ่ายนั้นกเ็ข้าใจโดยทนัทก่ีอนจะรบีปิดปากเงยีบระหว่างยนืรอเจ้านายของตน

ต่อไป เป็นจงัหวะเดยีวกบัที่เพยีงรกัดนัไหล่เลก็ของรฉตัร กระตุน้เดก็หญงิ

ให้เข้าไปกอดแดนเหนอื เพื่อที่เธอจะได้ปลกีตวัออกไปเสยีท ี“ฉตัรคะ”

“แต่ว่าคุณแม่...” รฉัตรอิดออด เงยหน้าขึ้นมองมารดาด้วยสายตา

วิงวอน เธอไม่อยากเข้าไปกอดเพื่อนของคุณแม่คนนี้จริงๆ เขาน่ากลัว

เหมอืนตวัร้ายในการ์ตูนที่เธอเคยดูไม่มผีดิ “ฉตัรไม่อยาก...”

“คณุลงุเป็นเพื่อนของคณุแม่เอง” เพยีงรกัลบูศรีษะเลก็ของบตุรสาว

แล้วไล่มาถึงไหล่มนของรฉัตร โดยหวังว่าการกระท�าของเธอจะช่วยเพิ่ม
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ความกล้าให้เจ้าแสบเลก็ได้สกันดิกย็งัด ี

ทว่าค�าพูดเมื่อครู่ของเพียงรักกลับไปกระตุ้นให้ใบหน้าดุดันของ 

แดนเหนือเข้มขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ กล้ามเนื้อบนหน้าคมคร้ามกระตุกปัดๆ 

เพราะไอ้ค�าว่า ‘เพื่อน’ เมื่อครู่นี้ของเพยีงรกั

เพื่อนห่าอะไรล่ะ เขาไม่ได้อยากเป็น!

“ถ้าฉัตรไม่รีบ ฉัตรจะเข้าคลาสสายนะคะ” เพียงรักยกเรื่องคลาส

เรยีนบลัเลต์ขึ้นมาเตอืนบุตรสาว รฉตัรจงึรบีพุ่งตวัเข้าไปหาแดนเหนอืแทบ

จะทนัท ี

การกระท�านั้นท�าให้เดก็หญงิกลายเป็นพายุลูกเลก็ๆ ที่โถมเข้าใส่อก

แดนเหนือ เล่นเอาชายหนุ่มปรับอารมณ์ไม่ทันกับอ้อมกอดของเด็กหญิง 

รูต้วัอกีทรีฉตัรกผ็ละออกจากอกเขา พร้อมกบัย่นหน้าอย่างไม่พอใจเท่าไหร่

นัก ก่อนค�าเตือนจากรฉัตรจะท�าให้แดนเหนือตาโต ใบหน้าเห่อร้อนด้วย

ความอบัอาย

“คุณลุงตวัเหมน็”

“รฉตัร! อย่าพดูแบบนั้น” เพยีงรกัตาโตเป็นไข่ห่านเมื่อไดย้นิลกูสาว

ของเธอพูดอะไรออกไป ก่อนจะรีบคว้าตัวสองแสบกลับมาอยู่ข้างกาย  

โดยเฉพาะรฉัตรที่เผลอเป็นไม่ได้ ต้องพูดอะไรที่ไม่ควรพูดอยู่เรื่อย... 

ลูกสาวเธอนี่จรงิๆ เลย 

“หนูขอโทษค่ะ” 

รฉตัรเงยหน้ามองมารดา เสยีงที่เอ่ยขอลแุก่โทษนั้นกอ่็อยจนเพยีงรกั

ใจอ่อนยวบ จงึแทบไม่ต้องพูดถงึคนตวัเหมน็ที่รฉตัรพลั้งปากพดูตามประสา

เดก็ เพราะแดนเหนอืนั้นไปไหนไม่รอดเสยีแล้ว...

อนัที่จรงิเขาอยากอุม้ลกูๆ ของเขากลบับ้านเสยีเดี๋ยวนี้ หากไม่ตดิว่า

เพยีงรกัจูงแขนเดก็ทั้งสองเอาไว้แล้วตั้งท่าจะผละไป

“นั่นเพยีงจะไปไหน”

“เราต้องพาลูกไปแล้ว”  เพียงรักคิดแล้วว่าเธอคงไม่พ้นทะเลาะกับ
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แดนเหนือแน่ๆ หากเจอเขา ซึ่งเธอก็คิดถูก “วันนี้รฉัตรมีเรียนบัลเลต์ต่อ 

เราไม่อยากให้ลูกเข้าเรยีนสาย”

“แล้วเราล่ะ”  แดนเหนือขมวดคิ้วมุ่น เขาไม่ได้ตามเพียงรักมาที่นี่

เพียงเพื่อที่จะได้กอดลูกของเขาแค่กอดเดียว แล้วปล่อยให้เธอพาลูกหนี 

เขาไปอกีหรอกนะ เขามาเจอเพยีงรกัเพื่อจะทวงทกุอย่างของเขาคนื...ทั้งลกู

ทั้งเมยี เขาจะเอาคนืมนัทั้งหมดนั่นแหละ 

“แล้วเหนือจะมาถามเราท�าไม เหนือจะไปท�าอะไรต่อก็แล้วแต่เหนือ

ส”ิ 

เพียงรักย้อน ท�าให้แดนเหนือหน้าม้านไปครู่หนึ่งก่อนจะกลับมา

ขมวดคิ้ว ท�าหน้านิ่วใส่เพยีงรกัด้วยความสบัสนว่าท�าไมเธอถามเขาเช่นนี้ 

“เราตั้งใจมาคุยกับเพียง...เรื่องลูก” เสียงห้าวนั้นห้วนจัดอย่างคนที่

อารมณ์ก�าลงัคุกรุ่น 

“นี่ลูกเรา...ลูกเราคนเดียว” น�้าเสียงของเพียงรักก็เด็ดขาดไม่แพ้กัน

และนั่นท�าให้แดนเหนอืยิ่งขมวดคิ้วเข้าหากนัแน่นขึ้น “หวงัว่าเหนอืคงเข้าใจ

ที่เราพูดนะ”

“นี่เพยีงจะขโมยลูกเราอย่างนั้นเหรอ”

“ลกูของเหนอืเหรอ...ใครหรอืลกูของเหนอื”  เพยีงรกัเลกิคิ้ว ย้อนถาม

แดนเหนือด้วยน�้าเสียงสงสัยจริงจัง ก่อนจะยิ้มกริ่มอย่างคนที่ถือไพ่เหนือ

กว่า 

“เพียงตั้งใจจะหาเรื่องเราใช่ไหม เราไม่ได้อยากทะเลาะกับเพียงนะ” 

แดนเหนอืไม่คดิว่าเขาจะแพ้เพยีงรกั หากเขาต้องการงดัข้อกบัหญงิสาวจรงิๆ 

ก็ย่อมเอาชนะเธอได้ ที่ผ่านมาเขาแค่ยอมลงให้เพียงรักก่อนเท่านั้น และ

เพราะเหตุผลนั้นหญงิสาวจงึได้ผยองไม่เกรงกลวัเขาเช่นนี้ 

“เหนอืก�าลงัขู่เราอยู่หรอืเปล่า” ดวงตาของเพยีงรกัหรี่ลงอย่างจบัผดิ 

และการกระท�านั้นของเพียงรักท�าให้ขนบนกายของแดนเหนือพร้อมใจกัน

ลุกพรึบโดยอัตโนมัติ “อย่ามาขู่เราให้เสียเวลาเลย...เหนือก็รู้ว่าเราไม่กลัว
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เหนอื”

“นี่เพยีง...”

“แล้วกเ็ลกิท�าตวัพาลแบบนี้สกัท.ี..มนัไม่ได้น่ากลวั” น�้าเสยีงหวานนั้น

ราบเรยีบทว่าบาดลกึไปถงึขั้วหวัใจของคนฟัง “มนัน่าร�าคาญ”



๒
อดีตเคยแรง

เมื่อแยกกับแดนเหนือแล้ว กว่าที่เพียงรักจะกลับมาหายใจเต็ม
ปอดได้อีกครั้งก็เป็นหลังจากที่เธอไปส่งรฉัตรที่โรงเรียนสอนบัลเลต์

เรยีบร้อย จนตอนนี้ก�าลงัพาดวนิมาเลอืกซื้ออุปกรณ์ส�าหรบัการเรยีนวาดรูป

ในวนัพรุ่งนี้ อนัเป็นช่วงเวลาที่เดก็ชายจะท�าทุกอย่างได้ตามใจตวัเอง โดย

ไม่ต้องค�านงึถงึความต้องการของน้องสาว แน่นอนวา่รฉตัรเองกจ็ะม ี‘เวลา

ของรฉตัร’ เช่นเดยีวกนัในวนัถดัไป นั่นกค็อืช่วงเวลาที่ดวนิไปเรยีนวาดรปู

นั่นเอง

“คุณแม่ครบั...”

“ว่าไงจ๊ะ” เพยีงรกัหลุดออกจากภวงัค์ได้เพราะแรงกระตุกที่ชายเสื้อ 

ซึ่งก็เป็นฝีมือของลูกชายสุดหล่อของเธอนั่นแหละ “แม่ขอโทษจ้ะ แม่คิด

อะไรเพลนิไปหน่อย”

“เราต้องซื้อกระดาษด้วยไหมครบั” ดวนิถาม ดวงตาคมซึ่งได้มาจาก

ฝั่งพ่อนั้นจ้องเป๋งที่กระดาษวาดรูปซึ่งเรยีงอยู่เป็นตั้งตรงหน้าเขา

“ที่โรงเรยีนเขาเตรยีมเอาไว้ให้เราแล้วจ้ะ ซื้อแค่พวกดนิสอไปก่อนดี
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ไหม ” เพยีงรกัย่อตวัลงมาช่วยลกูชายเลอืกซื้ออปุกรณ์ส�าหรบัเรยีนวาดรูปที่

ได้รับค�าแนะน�าจากหมอของเด็กๆ มาอีกทีหนึ่ง ด้วยเหตุผลว่ามันจะช่วย

ฝึกสมาธขิองดวนิได้ “เรยีนวนัแรกแม่ไม่รูว่้าคณุครูของดวนิเขาจะสอนอะไร 

เดี๋ยวถ้าขาดอะไรเราค่อยกลบัมาซื้อเพิ่ม”

“เอาแบบนั้นก็ได้ครับ” ดวินหยุดคิดครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าตกลง 

นสิยัชอบคดิไตร่ตรองนานๆ ของเดก็ชายนั้นนบัว่าต่างกบัรฉตัร “แล้วเราไป

ทานไอศกรมีต่อกนัได้ไหมครบัคุณแม่”

“ได้อยู่แล้ว...วนันี้เป็นวนัของวนินี่นา” 

เพียงรักยิ้มกว้าง ก้มมองอุปกรณ์วาดรูปที่บุตรชายเลือกใส่ตะกร้า

แล้วคนเป็นแม่อย่างเธอกไ็ด้แต่ยิ้มกว้าง ดใีจที่การย้ายกลบัมาอยู่ที่นี่ไม่ได้

กระทบกบัเดก็ๆ นกั โรงเรยีนของฝาแฝดใช้ภาษาองักฤษผสมกบัภาษาไทย 

โรงเรียนสอนเปียโนก็นับว่าไม่ด้อยไปกว่าตอนที่อยู่อังกฤษ แถมทั้งรฉัตร

และดวินยังไม่ต้องทิ้งกิจกรรมที่ตัวเองชอบอย่างบัลเลต์และวาดรูปอีก  

ซึ่งถือว่าเธอยังโชคดีบ้าง ไม่อย่างนั้นเด็กๆ คงล�าบากเรื่องการปรับตัว

มากกว่านี้ 

“อย่างนั้นเราไปจ่ายเงนิกนัดไีหม จะได้มเีวลานั่งที่ร้านไอศกรมีกนั”

“ครบั” 

เพียงรักจูงมือลูกชายของเธอมาจ่ายเงิน พนักงานร้านเครื่องเขียน 

ซึ่งน่าจะยงัเป็นนกัศกึษาอยูต่่างลอบมองหญงิสาวด้วยความชื่นชม เพยีงรกั

เป็นผู้หญิงสวยจัดแบบที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อน...หญิงสาวสวยจน 

ตาพร่า กระทั่งมือไม้ที่ก�าลังจับของแต่ละชิ้นออกจากตะกร้าก็สั่นงันงกจน 

น่าขนั

“เพื่อนของคุณแม่ที่มาวนันี้...”

“ท�าไมจ๊ะ” เพียงรักละสายตาจากมืออันสั่นเทาของพนักงานลงมา 

มองหน้าลกูชายของเธอ คิ้วงามเลกิสงูขึ้นเลก็น้อยด้วยความแปลกใจ เพราะ

ปกตดิวนิไม่ค่อยสนใจใครเท่าไหร่ หรอืว่าตอนที่แดนเหนอืกอดลูก เขาท�า
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อะไรเดก็ๆ อย่างนั้นหรอื “เขาท�าอะไรวนิหรอืเปล่า”

“ตอนที่กอด...ผมเหน็เขาร้องไห้”

“อะไรนะ” เพยีงรกัเผลอขมวดคิ้วใส่ดวนิ มั่นใจว่าเธอคงได้ยนิผดิไป

แน่ๆ คนอย่างแดนเหนอืน่ะหรอืจะร้องไห้... “เขาร้องไห้อย่างนั้นหรอืจ๊ะ วนิ

แน่ใจหรอื”

“ครับ” เด็กชายพยักหน้า มั่นใจว่ารอยหยาดน�้าตาที่เสื้อเขานั้นต้อง

เป็นน�้าตาของเพื่อนคุณแม่อย่างแน่นอน ก็เขาเห็นเต็มตานี่นาว่าเพื่อนของ

คุณแม่ร้องไห้ “ท�าไมคุณลุงเขาต้องร้องไห้ด้วยครบั”

“ไม่รู้สิจ๊ะ...” เพียงรักไม่ได้โกหกลูก เธอไม่รู้จริงๆ ว่าอะไรที่ท�าให้

แดนเหนือต้องร้องไห้ต่อหน้าลูกอย่างนั้น ทว่าเธอกลับไม่คิดจะหาค�าตอบ 

เพยีงสูดลมหายใจแล้วหนัไปส่งบตัรเครดติให้พนกังานแทน 

“ผมนกึว่าเขาสนทิกบัคณุแม่ ตกลงไม่ได้สนทิกนัหรอืครบั” แน่นอน 

ว่าดวนิเป็นเดก็ช่างสงัเกต แม้ว่าจะอายเุพยีงเท่านี้ ทว่าการที่จะโกหกเขานั้น

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย 

“เขาเป็นเพื่อนของแม่จ้ะ แต่เราไม่ได้เจอกนันานแล้ว” เรื่องนี้เพยีงรกั

ไม่ได้โกหก เธอไม่ได้เจอแดนเหนอืร่วมห้าปีแล้วจรงิๆ “จะเรยีกสนทิกนัได้

ไหม แม่กไ็ม่ค่อยแน่ใจเหมอืนกนั”

“ผมว่าเขาน่าสงสาร”

“หืม” เพียงรักต้องยอมรับว่าเธอแปลกใจจริงๆ แต่ก็พอจะเข้าใจ

เพราะลูกเธอเป็นพวกขี้สงสารอยู่แล้ว ยิ่งรฉัตรนั้นเป็นหนักกว่าพี่ชายอีก 

“ท�าไมวนิถงึคดิว่าเขาน่าสงสารล่ะลูก”

“ก็...ผมคิดว่าเพื่อนคุณแม่คงไม่ค่อยมีความสุข คนมีความสุขไม่

ร้องไห้กนั” ดวนิพดูไปตามประสา สอดมอืเข้าไปในอุง้มอืนุม่นิ่มของเพยีงรกั 

ขณะที่ปากก็พูดเจื้อยแจ้วไปด้วย เด็กชายกลายเป็นคนพูดมากไปโดย

ปรยิายเมื่ออยู่กบัเพยีงรกัล�าพงั 

“ขนาดนั้นเลย” เพยีงรกัหลดุยิ้มออกมาด้วยความเอน็ดลูกูชาย “เรา
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นี่โตใหญ่แล้วน้า...พูดจาเหมอืนผู้ใหญ่เข้าไปทุกวนั”

“คุณยายเคยบอกว่า...” เด็กชายเท้าความขณะที่แกว่งแขนข้างที่จับ

กบัมอืของแม่ไปมา “เราต้องใจดกีบัคนทกุคน ไม่ควรท�าให้ใครร้องไห้ ต้อง

มคีวามสุขเยอะๆ”

“อย่างนี้นี่เอง...”

“แล้วมคีวามสขุกใ็ห้หวัเราะมากๆ...ผมเลยรูว่้าคนที่ไม่มคีวามสขุกจ็ะ

ร้องไห้”

“ยายเขาสอนอะไรเราบ้างเนี่ยตอนที่แม่ไม่อยู”่  เพยีงรกัเหมอืนบ่นกบั

ตวัเองมากกว่าจะต้องการค�าตอบจรงิจงัจากลกูชาย จรงิอยู่ที่เธอเลี้ยงลกูเอง

ตั้งแต่เดก็ๆ คลอดออกมา ทว่าเมื่อเธอต้องกลบัไปเรยีนมหาวทิยาลยั กม็ี

บางช่วงที่ต้องทิ้งดวินและรฉัตรไว้กับผู้เป็นมารดา และจ้างพี่เลี้ยงบ้างเป็น

ครั้งคราวเมื่อจวนตวัหรอืไม่มใีครในบ้านว่างดูแลเดก็ๆ 

“กส็อนหลายอย่าง...คุณยายชอบให้พูดภาษาไทย” 

เท่านั้นเพยีงรกักห็ลุดข�าลูก เรื่องความเข้มงวดกบัเดก็ๆ ในการพูด

ภาษาไทยนั้น เหน็จะมแีต่มารดาของเพยีงรกันี่แหละที่เข้มงวด ส่วนเพยีงรกั

อยากให้ลูกใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า เพราะมันจะดีต่อตัวของพวกเขาที่จะ 

ใช้ชวีติอยูเ่มอืงนอกมากกว่า แต่แล้วเธอกต้็องนกึขอบคุณความเข้มงวดของ

มารดา เมื่อมคี�าสั่งจากพี่ชายให้เธอกลบัมาดูแลบรษิทัที่เมอืงไทย และต้อง

หิ้วเดก็ๆ ข้ามน�้าข้ามทะเลกลบัมาด้วย 

“เหมอืนคุณยายจะรู้เลยว่าเราต้องกลบัมาอยู่ที่นี่”

“ผมชอบนะครบั...หมายถงึชอบที่นี่” 

เพียงรักฟังแล้วก็ท�าได้แค่ยิ้ม เพราะความตั้งใจแรกของเธอนั้นคือ 

ให้ลกูเกดิและโตอยูท่ี่โน่นไปตลอด ไม่ได้มแีผนที่จะหวนกลบัมาที่นี่อกี ทว่า

ทกุอย่างกลบัไม่เป็นไปตามแผนที่คอยวางไว้เลยสกันดิ และตอนนี้กย็งัไม่รู้

เลยว่าความแปรปรวนนี้มันจะนับว่าเป็นผลดีหรือผลร้ายกับครอบครัวของ

เธอกนัแน่
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แต่ที่แน่ๆ แดนเหนอืภาคร้ายกาจที่เธอเพิ่งเผชญิหน้าวนันี้ ไม่น่าจะ

นบัว่าเป็นเรื่องดไีด้

“เดี๋ยวเรามแีขกมาทานข้าวเยน็ด้วยนะ” เพยีงรกักระซบิบอกลูก

“ใครอกีครบั ผมอยากอยูก่บัคณุแม่กบัฉตัร”  ดวนิไม่ชอบเจอเพื่อนๆ 

ของเพยีงรกั ตั้งแต่กลบัมาอยูเ่มอืงไทยพวกเขาแทบไม่มเีวลาส่วนตวัแม่ลกู

เลย เดี๋ยวเพื่อนคนโน้นกม็า เดี๋ยวเพื่อนคนนี้กม็า 

“ความลบัจ้ะ แต่แม่รบัรองว่าคนนี้ไม่วุ่นวายแน่นอน”

“ผมนกึว่าเราจะได้ทานข้าวกนัสามคน...”

“เอาไว้วันไหนที่วินเลือกร้าน...เราจะทานกันแค่สามคนดีไหม วันนี้

ฉตัรเป็นคนเลอืกร้าน น้องอยากเจอเพื่อนของแม่” เพยีงรกัประนปีระนอม 

แขกที่จะมาร่วมโต๊ะดนิเนอร์กบัพวกเขาเป็นแขกคนโปรดของรฉตัร ดงันั้น

ความเหน็ของดวนิจงึต้องนบัว่าเป็นรองน้องสาวในครั้งนี้ 

“กไ็ด้ครบั ถ้าฉตัรอยากเจอกไ็ด้” ดวนิพยกัหน้าอย่างไม่มทีางเลอืก 

“ลูกชายของแม่น่ารกัที่สุดเลย...”

เป็นช่วงเยน็มากแล้วที่คลาสเรยีนบลัเลต์ของรฉตัรจบลง เพยีงรกัและ
ดวนิกลบัไปรบัสาวน้อยที่วนันี้อยูใ่นชดุบลัเลต์สชีมพกู่อนเวลาเลก็น้อย ก่อน

ที่ทั้งสามจะขึ้นรถแล้วตรงมาที่ร้านอาหารซึ่งเพยีงรกัลงขนักบัเพื่อนสนทิสมยั

เรยีน หรอืพูดให้ถูกกค็ือเพยีงรกัช่วยออกเงนิทุน ส่วนเพื่อนของเธออย่าง

ปัทมาจดัการทกุอย่างตั้งแต่เช่าร้านจนตกแต่งภายใน ขนาดวนัเปิดกม็เีพยีง

ปัทมาเท่านั้นอยู่เฝ้าร้าน ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเพียงรัก

เป็นเจ้าของร้านครึ่งหนึ่ง

“ไหนดูสใิครมา...” 

“คณุแม่ปัท! รฉตัรมาหาค่ะ” รฉตัรพุง่เข้าไปหาหญงิสาวที่คณุแม่บอก

ว่าเป็นเพื่อนสนิท ก่อนจะสวมกอดปัทมาแล้วหอมแก้มกันซ้ายขวาราวกับ 

ไม่ได้เจอกนัมาแรมปี ทั้งที่ความจรงิเพิ่งเจอกนัไปไม่กี่วนัก่อนนี่เอง
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“ฉัตรอย่าเสียงดังค่ะ เราอยู่ข้างนอก ห้ามรบกวนคนอื่นนะลูก”  

เพยีงรกัปรามลกูสาว เรื่องมารยาทในร้านอาหารนั้นเธอเข้มงวดกบัลกูมาก...

แต่ดูเหมอืนจะไม่ได้ผลเท่าไหร่ 

“ค่ะคุณแม่...” รฉตัรพยกัหน้าน้อยๆ ก่อนจะเม้มปากแน่นเมื่อต้อง

สะกดเสียงแหลมๆ ประจ�าตัว ทว่ารอยยิ้มบนหน้ากลับยากเหลือเกินที่จะ

เกบ็ซ่อน จนปัทมากวกัมอืเรยีกดวนินั่นแหละ รฉตัรจงึต้องหนัหน้าไปมอง

พี่ชายและรอยยิ้มที่ว่าจงึค่อยๆ หุบลง 

“สวสัดคีรบัแม่ปัท”

“โธ่...ลกูแม่” ปัทมานั้นทั้งรกัทั้งหลงสองแฝดยิ่งกว่าอะไรด ีหญงิสาว

รวบเด็กทั้งสองเข้ามากอดแน่นแล้วหอมแก้มซ้ายขวาเอาให้สมกับความ

คดิถงึ “เป็นไงบ้างคะ วนันี้เรยีนสนุกไหม”

“ไม่ค่ะ”

“กด็คีรบั”

ค�าตอบช่างสมเป็นสองแฝด ทั้งเพยีงรกัและปัทมาจงึได้แต่มองหน้า

กนัและกนัก่อนจะหลุดข�าออกมา ด้านคนเป็นแม่จรงินั้นถงึกบัสั่นศรีษะด้วย

ความอ่อนใจ เธอเองก็ไม่ได้ชอบโรงเรียนมากมาย แต่ก็ไม่ถึงขั้นเกลียด 

เหมือนอย่างรฉัตร ดูท่าลูกเธอคนนี้น่าจะรุ่งเรื่องท�ากิจกรรมมากกว่าเรื่อง

เรยีน

“แต่ว่าวนันี้พวกเรามาร้านแม่ปัท...แม่ปัทเตรยีมของอร่อยๆ ไว้ให้เรา

เยอะเลยนะ ไข่เจยีวปใูช่ไหม” หญงิสาวเข้าใจพดูเอาใจเดก็ทั้งสองที่ตดิรสมอื

ของแม่ปัทกนัเหลอืเกนิ คณุแม่ที่ท�าอาหารไม่เก่งอย่างเพยีงรกัจงึตกกระป๋อง

ไปอย่างน่าสงสาร 

“อือฮึ ฉัตรรอทานข้าวที่ร้านแม่ปัทมาตั้งนาน” รฉัตรรีบพยักหน้า

แรงๆ เพื่อยนืยนัค�าพูดของปัทมาเรื่องอาหารจานโปรดของเธอ 

“ไม่เห็นต้องรอเลย แค่ให้แม่เพียงเขาโทร. มา แม่ปัทก็จะเตรียม

กบัข้าวให้พวกเราทกุอย่างเลย” ปัทมานั้นปากหวานสมกบัเป็นคนโปรดของ
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สองแฝด “หรอืจะให้คนเอาไปส่งที่บ้านแม่ปัทกจ็ดัให้ได้...”

“แหม...ใจป�้าจงัครบัแม่ปัท” 

เสียงกระแหนะกระแหนนั้นเป็นของชายหนุ่มผู้มาใหม่ที่ยังอยู่ในชุด

นกัศกึษา ร่างสงูยิ้มทะเล้นส่งให้เพยีงรกัและคณุแม่ไม่จรงิอย่างปัทมา ก่อน

จะยกมอืไหว้ 

“หวดัดคีรบัพี่เพยีง...”

“อาเกื้อ!” เสยีงดงัลั่นนั้นเป็นของสองแฝดที่ผละจากปัทมาแล้ววิ่งขา

ขวดิเข้าไปหาเกื้อกูลทนัท ี“อาเกื้อๆ”

“ว่าไงครบัคนเก่ง” เกื้อกลูอุม้สองแฝดขึ้นมาแนบเอวทั้งสองข้างอย่าง

ที่เพียงรักท�าไม่ได้ โดยที่สีหน้ายังคงประดับยิ้มไม่สะเทือนกับน�้าหนักของ 

ดวนิและรฉตัรแม้แต่นดิ “คดิถงึอาบ้างหรอืเปล่า ไม่เจอกนัตั้งหลายวนั”

“คดิถงึสคิรบั” ดวนิตอบพลางยื่นหน้าไปหอมแก้มอาเกื้อของเขา 

“ฉัตรก็คิดถึงอาเกื้อ...ฉัตรนึกว่าวันนี้อาเกื้อจะไม่มา” รฉัตรเองก็ไม่

ยอมน้อยหน้า ใช้มอืทั้งสองข้างนั้นจบัใบหน้าเกื้อกลูให้หนัมาหาเธอ ก่อนจะ

หอมแก้มเขาบ้าง “คุณแม่บอกว่าอาเกื้อไม่ว่าง”

“ท�าไมอาจะไม่ว่างล่ะ ถ้ามาหาพวกเราอาว่างตลอดอยู่แล้ว” 

เกื้อกูลรีบประจบหลานรักของเขา ขณะที่เพียงรักกับปัทมานั้นมอง

พวกเขาด้วยสีหน้าระอา ใช่ว่าพวกเธอจะไม่รู้ว่าอะไรคือเหตุผลที่แท้จริงที่

ท�าให้เกื้อกูลแจ้นมาหาสองแฝดทันทีที่เพียงรักโทร. ไปชวน ทว่ามีเพียง

ปัทมาคนเดยีวที่กล้าเอ่ยมนัออกมา

“ไม่ใช่ว่าอยากมาทานข้าวฟรหีรอืยะ” ปัทมาและเกื้อกลูนั้นไม่ลงรอย

กันแต่ไหนแต่ไร ตั้งแต่พบกันครั้งแรกตอนบินไปเยี่ยมสองแฝดที่อังกฤษ

จนตอนนี้ ทั้งคู่กย็งัสรรหาเรื่องมาทะเลาะกนัได้อย่างไม่รู้จกัเหนด็เหนื่อย

“ท�าไมแม่ปัทพูดแบบนี้ล่ะครับ...ต่อหน้าลูกๆ เลยนะ” เกื้อกูลถาม

ด้วยสหีน้ายยีวน 

แม่ปัทขบเขี้ยวเคี้ยวฟันใส่เดก็หนุม่จอมกวน น่าเตะเหมอืนพี่ชายเลย
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ไอ้เดก็นี่...

“ดนีะที่หลานผมฟังภาษาไทยไม่ค่อยเก่ง ไม่อย่างนั้นคงเสยีคนเพราะ

มแีม่แบบป้า” 

“ใครป้าแกยะ!” ปัทมาแยกเขี้ยว เกือบจะเข้าไปบีบคอเกื้อกูลแล้ว 

หากเพียงรักไม่คว้าต้นแขนของเธอเอาไว้เสียก่อน จึงได้แต่ฟึดฟัดพอเป็น

พธิกี่อนคาดโทษเกื้อกูลอย่างหมายหวั “ฝากไว้ก่อนเถอะ”

“จะมาเอาตอนไหนกโ็ทร. มาบอกด้วยแล้วกนั จะได้รบีอาบน�้าเตรยีม

ตวัรอ” เกื้อกูลว่าแล้วยกัคิ้วกวนประสาทปัทมาอกีค�ารบ

“หนอ็ย...”

“พอได้แล้วเกื้อ...เรานี่ยังไง กวนปัทเขาอยู่ได้” เพียงรักเป็นคน

ออกปากห้ามทพั นิ่วหน้ามองทั้งคูส่ลบักนัด้วยความเหนื่อยใจผสมระอา ไม่

เข้าใจว่าท�าไมทั้งสองจงึจงเกลยีดจงชงักนันกั...ทะเลาะกนัตั้งแต่สองแฝดยงั

เดนิไม่ได้จนตอนนี้ลูกของเธอเข้าโรงเรยีนอนบุาลแล้ว ยงัไม่มท่ีาทว่ีาจะญาติ

ดกีนัเลย ไม่เหนื่อยกนับ้างหรอืไง 

“แล้วนี่เกื้อมาคนเดยีวหรอื”

เกื้อกลูหน้าเหลอ ปล่อยหลานๆ ของเขาลงกบัพื้นหลงัจากหอมแก้ม

กนัจนชื่นปอดแล้ว “อ้าว ผมนกึว่าป๊ามาถงึก่อนแล้ว ปกตปิ๊าไม่เคยสายนะ

ครบัพี่เพยีง”

“คุณลุงท่านมาแล้ว” คราวนี้เป็นปัทมาที่แทรกขึ้น เพราะเธอเป็นคน

ต้อนรับแขกคนส�าคัญด้วยตัวเอง “ตอนนี้ท่านนั่งรออยู่ข้างใน จะไปกัน 

หรอืยงัล่ะ”

“อ้าว แล้วกไ็ม่บอกแต่แรก” 

เกื้อกลูแสร้งต�าหนเิจ้าของร้านคนสวยและแน่นอนว่าอกีฝ่ายกไ็ม่ยอม

แพ้ ยกมือขึ้นเท้าเอวแล้วเงยมองหน้าคมของชายหนุ่มด้วยสายตาเอาเรื่อง

ตอบ จนร่างสูงต้องหวัเราะแหะๆ แล้วอ้อมแอ้มแก้ไขสถานการณ์ 

“ขอโทษพี่ ไม่ได้ตั้งใจกวน...เดก็ๆ เข้าไปหาคุณปู่พร้อมอาเกื้อดกีว่า
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เนาะ”

“อาเกื้อๆ อาเกื้อรู้ไหมคะว่าพรุ่งนี้วินจะไปเรียนวาดรูปแล้ว” รฉัตร

จูงมือเกื้อกูลข้างหนึ่ง ส่วนอีกข้างของคุณอายังหนุ่มปล่อยให้พี่ชายอย่าง 

ดวินซึ่งยังเงียบแม้ว่าจะตกเป็นหัวข้อสนทนาจับจูงไป “วันนี้ฉัตรก็ไปเรียน

บลัเลต์ โรงเรยีนใหม่ด้วย”

“ฉัตรเก็บไว้เล่าตอนกินข้าวกับคุณปู่ดีไหมคะ” ใช่ว่าเกื้อกูลจะไม่

อยากฟังความเป็นไปของหลานๆ แต่เขากร็ูว่้าในที่นี้ยงัมคีนอื่นที่อยากรู ้และ

มเีรื่องที่อยากพดูกบัหลานมากกว่าเขาเยอะอยู่อกีคน “ถ้าอาเกื้อรูก่้อนเดี๋ยว

คุณปู่เรากง็อนอาเกื้ออกี”

“คุณปู่ไม่งอนอาเกื้อหรอก คุณปู่แค่ยดึบตัรอาเกื้อ” 

เสยีงโต้ตอบแจ้วๆ นั้นเป็นของรฉตัรเพยีงคนเดยีว เพราะพี่ชายอย่าง 

ดวนิเดนิตามแรงจูงของเกื้อกูลไปเงยีบๆ เตม็ที่กเ็พยีงหนัมองมารดาที่เดนิ

ตามมาด้านหลัง เมื่อเห็นว่าเพียงรักไม่ได้หยุดเดินหรือแวะคุยกับปัทมา  

เดก็ชายกห็นัหน้ากลบัไปสนใจสิ่งที่เกื้อกูลและรฉตัรคุยกนัต่อ

กระทั่งมาถึงห้องรับประทานอาหาร ดวินกับรฉัตรก็พร้อมใจบิดมือ

ออกจากการเกาะกุมของคณุอาคนโปรด เพื่อที่พวกเขาจะไดว้ิ่งเข้าไปหาร่าง

ท้วมที่นั่งรอพวกเขาอยู่ด้านในได้ทนัที

“คณุปู!่” เมื่ออยูใ่นห้องส่วนตวั เดก็ๆ กไ็ม่จ�าเป็นต้องกลวัว่าเพยีงรกั 

จะดุหากพวกเขาท�าเสียงดัง ยิ่งมีคุณปู่อยู่ด้วยแล้วใครก็ท�าอะไรพวกเขา 

ไม่ได้ 

“ฉตัรคดิถงึคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ”

“คนสวยของปู่ ไหนๆ มาให้ปู่กอดให้หายคิดถึงหน่อยสิคนเก่ง”  

ผดุงธรรมเรียกหลานสาวคนเดียวของเขาด้วยน�้าเสียงอ่อนโยนผิดกับตอน

ที่พูดคุยกบัลูก 

เกื้อกูลอดไม่ได้ที่จะรูส้กึเซง็ คดิว่านี่มนัสองมาตรฐานชดัๆ เลย เวลา

พ่ออยู่กบัเขาไม่มหีรอกที่จะยิ้มกว้าง อ้าแขนรอรบัแบบนี้ 
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ผดงุธรรมโอบแขนรอบร่างเลก็ของรฉตัรแน่น สมกบัที่เอ่ยว่าต้องการ

กอดเดก็หญงิให้หายคดิถงึ แถมด้วยการหอมแก้มรฉตัรอกีหลายฟอด โดย

ดวินนั้นยืนต่อคิวอยู่ข้างๆ พอน้องสาวถอนกายออกจากอ้อมกอดของ 

ผู้เป็นปู่ เดก็ชายจงึได้รบัความสนใจจากผดุงธรรม

“วนิของปู่ มาๆ มาให้ปู่กอดหน่อย”

“ผมคดิถงึคณุปู”่ ดวนิเอ่ยเรยีบๆ ตามนสิยั แต่อ้อมกอดของเดก็ชาย 

กลบัรดัรอบต้นคอของผดงุธรรมอย่างแนบแน่น ราวกบัจะยนืยนัค�าพดูเมื่อ

ครู่ หนุ่มต่างวยักอดกนัเนิ่นนานราวกบัว่า ระยะเวลาหนึ่งสปัดาห์ที่พวกเขา

ไม่ได้พบกนันั้นเนิ่นนานเป็นแรมปี จงึต้องกอดกนันานเป็นพเิศษ

“เด็กดีๆ” มืออันหยาบกร้านของคุณปู่ผดุงธรรมลูบศีรษะเล็ก ยิ้ม

กว้างอย่างคนที่มีความสุขเมื่อดึงกายออกมาเพื่อมองหน้าหลานชายคนโต 

คดิอยูแ่ล้วว่ามเีดก็ๆ ล้อมหน้าล้อมหลงัแบบนี้ย่อมต้องมคีวามสขุ แต่หลาน

ทั้งสองของเขานั้นท�าให้คนแก่มีความสุขกว่าที่เคยจินตนาการไว้ ส่วนหนึ่ง

คงเพราะการอบรมสั่งสอนจากเพียงรักด้วย หลานของเขาจึงเติบโตมาดี 

เช่นนี้ 

“เป็นยงัไงกนับ้าง...โรงเรยีนใหม่”

“น่าเบื่อมากค่ะ แต่ว่าเพื่อนๆ ฉัตรชอบ...” รฉัตรบอกด้วยใบหน้า 

ง�้างอ แสดงออกถงึความรู้สกึที่เดก็หญงิมตี่อโรงเรยีนใหม่ได้อย่างด ี ขณะ

ขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ตัวที่อยู่ขวามือของผดุงธรรมด้วยความช่วยเหลือของ 

เพยีงรกั 

ดวนินั้นได้คณุปูช่่วยอุม้ขึ้นมานั่งบนเก้าอี้ซึ่งอยูซ้่ายมอื ตอนนี้จงึเรยีก

ได้ว่า ผดงุธรรมมหีลานรกัของเขานั่งขนาบข้าง ก่อนจะเป็นเพยีงรกัที่นั่งถดั

จากรฉตัร แลว้จงึเปน็เกื้อกูลทรดุนั่งฝั่งเดยีวกบัหลานชาย โตะ๊กลมในหอ้ง

อาหารจงึเหลอืที่นั่งว่างอยู่หนึ่งที่เหมอืนทุกครั้ง 

“ที่โรงเรยีนสนุกดคีรบั วนันี้เลกิเรยีนแล้วฉตัรไปเรยีนบลัเลต์ต่อ”

“วนิอย่าแย่งเล่าเรื่องของฉตัรส”ิ  รฉตัรประท้วงพี่ชาย ดวงหน้าเลก็ๆ 
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ง�้างอกระทั่งเสียงหัวเราะทุ้มลึกของคุณปู่ดังขึ้น เด็กหญิงจึงต้องดึงสายตา

ขึ้นมองใบหน้าของท่าน แล้วบ่นอุบอบิอย่างแง่งอน “ฉตัรอยากเป็นคนเล่า

ให้คุณปู่ฟังเอง”

“ให้ใครเล่ากเ็หมอืนกนั” 

ดวนิพมึพ�าโต้น้องสาว ก่อนฝ่ามอืใหญ่ของปู่จะวางลงบนกระหม่อม

ของเขาและรฉัตร สองพี่น้องจึงจ�าต้องยุติการทะเลาะกันลงอย่างไม่มีทาง

เลอืก

“ไม่เอาๆ ได้อยู่กบัปู่ทั้งท ีอย่าทะเลาะกนันะลูกนะ” 

แม้จะเป็นคนเชื้อสายจนี ทว่าผดุงธรรมกลบัไม่ล�าเอยีงรกัหลานชาย

มากกว่าหลานสาว อาจจะเพราะว่าเขาเคยมีบทเรียนครั้งที่ให้ท้ายบุตรชาย

คนโตอย่างแดนเหนือ จนเสียผู้เสียคนมาจนทุกวันนี้แล้ว จึงไม่อยากให้

ประวัติศาสตร์ซ�้ารอย อีกอย่างรฉัตรก็ขยันออดอ้อนขยันฉอเลาะ ตาชั่ง

คะแนนเมตตาจงึเอยีงไปทางหลานสาวคนเลก็มากกว่าหลานชายผู้เคร่งขรมึ

อย่างดวนิ 

“หวิกนัแล้วหรอืยงัล่ะ สั่งอาหารกนัเลยไหม”

“เอาค่ะๆ” 

“ครบั” 

แม้ว่าจะมีแววเคร่งขรึมกว่าเด็กในวัยเดียวกัน แต่เด็กก็ยังเป็นเด็ก

อยู่วนัยงัค�่า หากเป็นเรื่องของกนิละก ็ ไม่มทีางเสยีหรอกที่ลูกของเพยีงรกั

จะปฏเิสธ 

พอเด็กๆ มัวแต่แข่งกันยกมือสั่งอาหาร คนแม่อย่างเพียงรักจึงมี

โอกาสได้รบัความสนใจจากผดงุธรรมบ้าง ใบหน้างามของเพยีงรกัแต้มรอย

ยิ้มอ่อนโยนเมื่อหนัไปสบตากบัปู่ของลูกโดยบงัเอญิ ก่อนผดุงธรรมจะเป็น

ฝ่ายท�าลายความเงยีบลงก่อน 

“เป็นไงบ้าง วนันี้ไอ้เหนอืมนับอกว่าจะไปหาเรา”

“เจอกนัแล้วค่ะ เขาก.็..หงุดหงดินดิหน่อยตามประสา แต่หนูรบัมอื
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ได้ค่ะ” เพียงรักตอบผดุงธรรม เรื่องที่แดนเหนือเป็นใครนั้นเธอยังไม่ได้ 

บอกเดก็ๆ แต่ถงึอยากจะบอกกไ็ม่รู้จะบอกอย่างไรอยู่ด ี

“พี่เพียงสุดยอดเลย ผมนึกว่าป๊าต้องให้คนไปประกันตัวเฮียแล้ว” 

เป็นเกื้อกูลที่เอ่ยแทรกด้วยสหีน้าและน�้าเสยีงชื่นชมเพยีงรกั ใจจรงิอยากจะ

ยกมอืซูฮกหญงิสาวด้วยซ�้าไป หากไม่ตดิว่าต้องแข่งหลานสั่งอาหาร 

“ไม่เหน็มอีะไรนะ โดนจกิกดันดิหน่อย แล้วกค็งเพราะอยูท่ี่โรงเรยีน

เดก็ๆ ด้วยแหละ เหนอืเลยไม่กล้าท�าอะไรมาก” 

เพยีงรกัเอ่ยด้วยสหีน้าราบเรยีบขณะคนที่อยูบ้่านเดยีวกบัแดนเหนอื

ต่างพร้อมใจกนัเบ้หน้า มั่นใจว่าหากคนที่แดนเหนอืไปเจอวนันี้ไม่ใช่เพยีงรกั 

ตอนนี้พวกเขาคงไม่พ้นต้องปวดหวัเพราะแดนเหนอืก่อปัญหาอกี ใครๆ ก็

รู้ว่าแดนเหนอืน่ะบ้าบิ่นขนาดไหน ลองโมโหขึ้นมาทหีนึ่ง หากไม่ได้เข้าคุกก็

ไม่ต้องเรยีกว่าแดนเหนอืแล้ว 

“ปกติเฮียสนหน้าอินทร์หน้าพรหมที่ไหนล่ะพี่ ผมว่าเฮียคงกลัวพี่

มากกว่า” 

ผดงุธรรมเหน็ด้วยกบัค�าพดูนี้ของเกื้อกลู ลกูชายคนโตของเขามนับ้า

เกินเยียวยาจริงๆ แต่ที่ไม่กล้าก่อเรื่องวันนี้คงเป็นเพราะเพียงรักมากกว่า 

ไม่ใช่เพราะพวกเขาอยู่ที่โรงเรยีนของเดก็ๆ หรอก 

“เราก็พูดไปเรื่อย...” เพียงรักถอนหายใจแรง ก่อนจะสั่นศีรษะเชิง 

ไม่เหน็ด้วยกบัเกื้อกูล “เหนอืเขาจะมากลวัอะไรกบัพี่ พี่เคยท�าอะไรเขาได้ที่

ไหน”

“โห...น้อยไปสิครับ” เกื้อกูลสั่นศีรษะแรงๆ ก่อนแย้งเพียงรักด้วย

เสียงแหลมปรี๊ด “พี่เพียงไม่รู้อะไรว่าตั้งแต่ที่พี่เพียงทิ้งเฮียไป เฮียเมาเป็น

หมากลบับ้านทุกคนื”

“เว่อร์แล้วเกื้อ”

“ไม่เว่อร์พี่ ความจรงิล้วนๆ หมาที่ร้องหงงิๆ น่ะพี่เคยเหน็หรอืเปล่า” 

เกื้อกลูแย้งเสยีงหลง สั่นศรีษะแรงๆ เพื่อย�้าความจรงิให้เพยีงรกัเชื่อ 
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อนัที่จรงิหากเพยีงรกัเหน็สภาพของแดนเหนอืกบัตาตวัเอง ค�าพดูเมื่อกี้ของ

เขายงันบัว่าน้อยไปด้วยซ�้า 

“แต่คดิอกีท ีผมว่าน่าจะร้องเอ๋งๆ มากกว่า เพราะว่าเป็นหมาโดนทิ้ง”

“พงั! พงัไม่เป็นท่าเลยสกัอย่าง!”
แดนเหนอืที่อยูใ่นสภาพเมาหย�าเปนั้นนอนเกลอืกกลิ้งอยูบ่นโซฟาใน

ร้านเหล้าร้านประจ�า หลงัจากกลบัมาจากโรงเรยีนของเดก็ๆ แดนเหนอืกโ็ทร. 

บอกภาน ุเจ้าของร้านให้เปิดร้านก่อนเวลาปกต ิแล้วจดัการมอมเหล้าตวัเอง

จนเมามายก่อนตะวนัจะตกดนิ

ตลอดชีวิตของแดนเหนือ ไม่มีอะไรเลยที่เขาจะอยากได้แล้วไม่ได้ 

ไม่มีเลย...กระทั่งเขาเจอกับเพียงรัก ผู ้หญิงเย็นชาที่มีรอยยิ้มเหมือน

ดวงตะวนั และเธอกเ็ป็นเพยีงคนเดยีวในชวีติของแดนเหนอื...เป็นสิ่งเดยีว

ในชวีติของเขาที่ใครๆ ต่างพูดว่าแสนน่าอจิฉา 

ทว่าแดนเหนอืไม่สามารถครอบครองและเกบ็ไว้กบัตวัเองได้

จริงอยู่ที่เขาเคยเข้าใกล้ดวงตะวันที่ชื่อว่าเพียงรักได้มากกว่าคนอื่น 

แต่แล้วมนักม็วีนัที่พระอาทติย์แสนสวยนั้นหายไปจากชวีติเขา ทิ้งแดนเหนอื

เอาไว้กบัความหนาวเหนบ็...

แต่เขาจะโทษใครได้ กค็นที่ท�าให้ดวงตะวนัหนหีายไปมนักต็วัเขาเอง

นั่นแหละ

ถามว่าเขาโกรธไหมที่เพียงรักจากไป แดนเหนือก็ต้องบอกว่าโกรธ 

แต่เขาโกรธที่เธอไม่บอกเขาเรื่องลูกมากกว่าร้อยเท่าพันเท่า...นั่นมันลูกของ

เขา เลอืดเนื้อเชื้อไขของเขาตั้งสองคน ท�าไมเพยีงรกัถงึไม่ยอมให้เขารู้เรื่อง

ลกู ปล่อยให้เขาเป็นไอ้หน้าโง่อยูต่ั้งหลายปี ท�าไมเพยีงรกัถงึใจร้ายกบัเขาได้

ขนาดนี้...คนที่รกัเขามากมายในวนันั้น ท�าไมถงึเลอืดเยน็ได้ขนาดนี้...

ดวนิกบัรฉตัร...เดก็น้อยแสนดทีั้งสองคนนั้นเป็นลกูของเขากบัผูห้ญงิ

ที่เขารกัสุดใจ ทว่าสุดท้ายเขากลบัไม่มสีทิธิ์ที่จะได้เป็นพ่อของเดก็ทั้งสอง 
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แต่ไม่ต้องคิดหรือหวังว่าใครจะได้เป็นพ่อของลูกเขา ในเมื่อตอนนี้

เขารู้แล้ว...จับเพียงรักได้คาหนังคาเขาแล้วว่า เธอซ่อนลูกของเขาเอาไว้ ก็

อย่าคิดว่าเขาจะปล่อยให้ไอ้หน้าไหนสาระแนมาท�าหน้าที่พ่อแทนเขาเลย 

นอกจากเขาที่ชื่อแดนเหนือแล้ว...ลองไอ้ผู้ชายหน้าไหนเข้าใกล้ลูกเมียของ

เขาดูส ิเขาจะซดัมนัให้หงายเก๋งจนหาทางกลบับ้านไม่ถูกไปเลย เวรเอ๊ย!

เพียงจินตนาการว่ามีผู้ชายคนอื่นเข้ามาในชีวิตของเพียงรักกับลูก 

เลือดในกายของแดนเหนือก็เดือดพล่านด้วยความหึงหวง มือหนาก�าแน่น

จนสั่นระรกิ ก่อนชายหนุ่มจะยนัตวัลุกขึ้นจากโซฟายาวด้วยความทุลกัทุเล 

ร่างก�าย�าโงนเงนไปมาเพราะเหล้าที่ซัดเข้าไปปริมาณมาก และคงเพราะ

สตสิมัปชญัญะที่เริ่มถดถอยหลงัดื่มไปเยอะ ความกล้าจงึกลบัเข้ามาสถติใน

กายของแดนเหนอือกีครั้ง 

หลงัจากหนกีระเจงิเพยีงเพราะสบตากบัเพยีงรกั ตอนนี้ต่อให้จะเป็น

ร้อยเพียงรัก แดนเหนือก็ไม่กลัวหรอก...มาสิ ลองมาเจอกันอีกสักตั้งจะ

เป็นไร แล้วจะได้รู้ว่าใครจะหมู่จะจ่า เหอะ!

“มงึจะเมาอะไรตั้งแต่หวัวนัเนี่ยไอ้เหนอื...แล้วนั่นจะไปไหน” น�้าเสยีง

อ่อนอกอ่อนใจนั้นเป็นของภาน ุเจ้าของร้านที่สนทิสนมกบัลกูค้าวไีอพซีึ่งจะ

แวะมาที่ร้านของเขาแทบทุกวันตลอดเวลาห้าปีนี้ จากลูกค้าจึงกลายเป็น

เพื่อนกนัไปโดยปรยิาย 

“ไอ้นมุงึอย่าห้าม คนอย่างก.ู..ไม่เคยกลวัใคร” แดนเหนอืคดิว่าตวัเอง

เอ่ยด้วยน�้าเสียงกราดเกรี้ยว ทั้งที่ความจริงนั้นเขาพูดเสียงอ้อแอ้อย่าง 

คนเมาที่เพยีงแค่ยนืให้ตรง กย็งัท�าไม่ได้ 

“แล้วมึงจะไปไหนครับ” ภานุถามย�้าด้วยค�าถามเดิม แต่ครั้งนี้ชาย

หนุม่พดูด้วยน�้าเสยีงตดิจะร�าคาญ กบัอแีค่ค�าถามง่ายๆ แดนเหนอืยงัตอบ

ไม่ได้ ลืมเรื่องที่เขาจะปล่อยให้มันขับรถออกไปจากร้านได้เลย ขืนปล่อย

แดนเหนอืออกไป มหีวงัมนัได้ไปสร้างความเดอืดร้อนให้ชาวบ้านชาวช่องเขา

เสยีเปล่าๆ
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“ก.ู..ก.ู..” แดนเหนอือ้าปากพะงาบๆ กะพรบิตาปรบิๆ ขณะพยายาม

คดิหาค�าตอบว่าเขาจะไปที่ไหน จงึจะได้เจอเพยีงรกัแล้วเคลยีร์ปัญหากนัให้

จบๆ ไป แต่เมื่อคดิอยูน่านกย็งัหาค�าตอบให้ตวัเองไม่ได้ว่า จะไปหาเพยีงรกั

ที่ไหนดี ใบหน้าที่มีแต่ความกราดเกรี้ยวอยู่เมื่อครู่จึงม่อยลงด้วยความผิด

หวงั 

“กูกไ็ม่รู้...”

“นี่มงึเป็นอะไรของมงึเนี่ยไอ้เหนอื ท�าตวัเหมอืนเดก็อกหกัไปได้” ภานุ

ก้าวไปจบัไหล่เพื่อน ดนัไหล่กว้างของแดนเหนอืกึ่งบงัคบัให้ชายหนุ่มต้องนั่ง

ลงบนเก้าอี้ตามเดมิ ปากกบ็่นเบาๆ ตามประสา 

“คงใช่มั้ง...”

“ใช่อะไรวะ”

“อกหกัไง” แดนเหนอืกระตกุยิ้ม พงิศรีษะไปกบัพนกัพงิด้านหลงัแล้ว

จงึพูดต่อด้วยเสยีงอ้อแอ้ “กูน่ะ อกหกัอกีแล้วว่ะนุ”

“มงึไม่น่าจะไหวแล้วนะ ให้กูโทร. ตามธนาให้ไหมเหนอื ตอนนี้เกื้อ

มนัน่าจะไม่ว่าง” ภานุเสนอความช่วยเหลอื นอกจากแดนเหนอืแล้วกม็ธีนา

และเกื้อกูลนี่แหละที่ภานุต้องสนิทสนมอย่างไม่มีทางเลือก กระทั่งจ�าเป็น

ต้องมเีบอร์ตดิต่อเอาไว้ส�าหรบัโทร. ตามพวกเขาให้มารบัแดนเหนอืกลบับ้าน 

ตอนที่อกีฝ่ายเมาจนหมดสภาพเหมอืนอย่างเช่นเวลานี้เป็นต้น 

“มันจะท�าอะไร ดีแต่เล่นเกมไปวันๆ เท่านั้นแหละคนอย่างมันน่ะ” 

แดนเหนอืตวดัสายตามองหน้าเพื่อน น�้าเสยีงที่เขาใช้หงดุหงดิมากเหลอืเกนิ 

หลังได้ยินชื่อไอ้น้องจอมกวนประสาทที่ทิ้งระเบิดใส่หัวเขาไว้ก่อนที่เขาจะ

ออกจากบ้าน 

“เห็นถ่ายรูปลงว่าไปทานข้าวนะ” ภานุพึมพ�า ในขณะที่คนฟังอย่าง

แดนเหนอืนั้นได้แต่เหยยีดยิ้มมมุปาก “แต่ไปกบัเดก็ที่ไหนไม่รู้...เออ นี่กว่็า

จะมาถามมงึด้วย...”

“เด็ก?” แดนเหนือหันขวับมามองเพื่อน ขมวดคิ้วแน่นก่อนถามย�้า
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เผื่อว่าเขาฟังผิดไป “ไอ้เกื้อน่ะนะจะไปทานข้าวกับเด็ก มันเกลียดเด็กจะ

ตาย” 

เกื้อกลูเกลยีดเดก็ถงึขั้นที่ว่า เวลาเจอลกูของญาติๆ  ทไีรกจ็ะขงัตวัเอง

เอาไว้บนห้องเลยทเีดยีว

“กก็ูเหน็ว่ามนัไปกบัเดก็จรงิๆ นะมงึ เดก็แบบเดก็อนุบาลน่ะ มงึก็

เปิดไอจมีนัดูด.ิ..” 

แดนเหนือไม่รอให้เพื่อนของเขาพูดจบ เพราะเขาควานหามือถือซึ่ง

ตกอยูแ่ถวนั้นขึ้นมาเปิดแอปพลเิคชนัที่มไีว้ส�าหรบัตามดูชวีติของเพื่อนๆ ที่

รู้จกั รวมถงึเกื้อกูลด้วย ทนัททีี่ชายหนุ่มเปิดหน้าแอปพลเิคชนัขึ้นมา มนัก็

ปรากฏใบหน้าของน้องชายเด่นหราเต็มหน้าจอ แต่นั่นไม่ส�าคัญเลยสักนิด

หากในรูปนั้นไม่มลีูกของเขาอยู่ด้วย 

ทั้งดวนิและรฉตัรต่างพร้อมใจกนัหอมแก้มเกื้อกูลคนละข้าง บอกถงึ

ความสนิทสนม โดยที่คนโดนหอมแก้มยิ้มแฉ่งให้กล้อง รูปนี้เหมือนว่า

เกื้อกูลก�าลงัเยาะเย้ยเขาอยู่อย่างไรอย่างนั้น และสิ่งที่ท�าให้แดนเหนอืโกรธ

จนเผลอตวัขบกรามจนได้ยนิเสยีงกรอดกค็อื ค�าพดูที่บรรยายเอาไว้ใต้ภาพ 

ซึ่งเป็นถ้อยค�าที่ต่อให้เป็นคนที่ไม่ค่อยฉลาดนักอย่างแดนเหนือ ก็พอจะ

เข้าใจว่าคนเขยีนต้องการจะสื่ออะไร 

มาทานข้าวกบัเพื่อน

เพื่อนที่หน้ามนัส.ิ..นี่มนัลูกเขาชดัๆ ไอ้เกื้อเอาเวลาที่ไหนไปสนทิสนม

กบัลูกเขาจนสามารถออกไปกนิข้าวเยน็กบัเดก็ๆ ได้

“มงึอยู่ไหนเกื้อ” แดนเหนอืกระแทกเสยีงถามน้องชาย หลงัจากต่อ

สายหาเกื้อกูลได้ส�าเรจ็ “มงึไปอยู่กบัลูกกูได้ไง”

“ผมก�าลงัจะกลบัหอเฮยี” 

เสียงน้องชายที่ตอบมานั้นร่าเริงจนแดนเหนือคิ้วกระตุกปัดๆ ชาย

หนุม่เงยีบรอฟังค�าตอบของค�าถามที่สอง ทว่าเกื้อกลูกลบัเมนิเฉย และเป็น

ฝ่ายถามเขาแทนเสยีอย่างนั้น 
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“เฮยีโทร. มามไีรเปล่า ผมไม่ค่อยว่างเลย”

“มงึอยูไ่หน บอกมาเดี๋ยวนี้นะ ไม่อย่างนั้นจะหาว่าไม่เตอืน” แดนเหนอื

เอ่ยถามลอดไรฟัน ลองให้เกื้อกูลพยายามตดับทเขาอย่างนี้ คงไม่พน้วา่อกี

ฝ่ายไม่อยากให้เขารู้ว่าตวัเองอยู่ที่ไหนแน่ๆ 

“ผมแยกกบัพี่เพยีงแล้ว เดก็ๆ ต้องรบีกลบับ้าน” 

เกื้อกูลตอบมาอย่างไม่ยี่หระ ท�าให้แดนเหนอืแปลกใจนดิๆ กบัความ

กล้าของน้องชายที่รอิ่านเอ่ยชื่อผู้หญงิของเขาออกมาหน้าตาเฉย ยิ่งฟังจาก

น�้าเสียงที่มันใช้ตอนนี้ แดนเหนือกล้าพนันได้เลยว่า ไอ้น้องเวรมันก�าลัง

หวัเราะเขาอยู่แน่ๆ 

“บอกมาว่ามึงอยู่ไหน!” แดนเหนือหลุดเสียงตวาดน้องชายออกไป

อย่างหมดความอดทน หากเกื้อกูลอยู่ตรงหน้าตอนนี้ เขาจะฟาดมันให้

หมอบเลย

“ถ้าไม่บอกแล้วเฮยีจะท�าไม จะต่อยผมเหรอ”

“มงึท้าทายกูเหรอเกื้อ...”

“แล้วเฮยีกล้าต่อยผมเหรอ รูไ้หมเพื่อนผมเป็นใคร” เกื้อกลูยงัท้าทาย

พี่ชายไม่เลกิ ตามมาด้วยเสยีงหวัเราะฮิๆ  อย่างคนที่ก�าลงัสนุก คนเป็นน้อง

อย่างเกื้อกูลตกเป็นเบี้ยล่างแดนเหนือมาตลอดชีวิต กระทั่งวันนี้ที่เขามี

โอกาสถอืไพ่เหนอืกว่าพี่ชายเป็นครั้งแรก “ไม่อยากจะร้ายหรอกนะ แต่ลกูๆ

ของเฮยีน่ะรกัผมม้าก...”

“มงึจะกวนตนีกูใช่ไหมไอ้เกื้อ”

“ถ้าเฮยีต่อยผม ผมจะฟ้องพี่เพยีง” เกื้อกลูปล่อยหมดัฮกุ ชื่อเพยีงรกั

ถือว่าเป็นยันต์ป้องกันอันตรายจากแดนเหนือที่ศักดิ์สิทธิ์กว่ายันต์จาก

เกจอิาจารย์ชื่อดงัเสยีอกี “ผมจะฟ้องพี่เพยีงว่าเฮยีต่อยผม เพราะหลานหอม

แก้มผม เพราะลูกเฮยีรกัผมมากกว่าเฮยี”

“มงึจะเอาอะไร อยากได้อะไรว่ามา” แดนเหนอืหลบัตาแน่นอย่างสงบ

สตอิารมณ์ ก่อนจะยอมลงให้น้องชายก่อนเป็นครั้งแรก 
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“อยากได้รถใหม่” นกัศกึษาปีสองบอกความต้องการของตวัเอง ก่อน

จะหวัเราะฮิๆ  อกีรอบ “รถคนัเก่าขบัเบื่อแล้ว อยากได้รถใหม่ อยากได้แบบ

เท่ๆ น่ะเฮยี ให้น้องได้เปล่าครบั”

“ได้ มงึส่งรูปมา”  แดนเหนอืตอบรบัค�าอย่างใจป�้า 

“รูปรถเหรอเฮยี”

“รูปลูกกูสวิะ หน้าโง่” เจ้าของเสยีงห้าวตอบกลบัมาแทบจะในวนิาที

เดยีวกนั

“โห...ใจร้ายกบัน้องจงัครบัเฮยี” แม้ค�าพูดจะฟังดูเหมอืนโอดครวญ

นดิๆ แต่เสยีงหวัเราะฮิๆ  ของเกื้อกูลกลบัไม่หายไป ยงัคงอยู่ปั่นประสาท

แดนเหนอืไม่หยุดหย่อน “เดี๋ยวส่งรูปไปให้ครบัผม ทั้งรูปรถและรูปหลาน

เลยค้าบเฮยี”

สถานการณ์กลับมาอยู่ในภาวะปกติอีกครั้ง หลังจากที่เกื้อกูลส่ง 
รปูถ่ายของดวนิและรฉตัรให้พี่ชายของเขา แลกกบัรถยโุรปคนังามที่มาจอด

เด่นเป็นสง่าอยูห่น้าคอนโดที่นกัศกึษาหนุม่ตั้งใจใช้เป็นที่พ�านกัตลอดชวีติใน

รั้วมหาวิทยาลัยของเขา และท�าให้เพียงรักพลอยได้ชีวิตปกติของเธอก่อน

เจอแดนเหนอืกลบัคนืมาตลอดวนัหยดุเสาร์อาทติย์ที่ผ่านมาด้วยเหมอืนกนั

แม้จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ท�าให้แดนเหนือหายหน้าไป แต่ต้อง

ยอมรับตามตรงว่าเพียงรักสบายใจขึ้นมาก เมื่อไม่มีแดนเหนือคอยท�าตัว

เป็นลูกคนที่สามของเธอ คดิแล้วหญงิสาวกร็ู้สกึสงสารตวัเองนดิๆ ที่ไม่ว่า

จะผ่านไปนานแค่ไหน หากเป็นเรื่องของแดนเหนอืแล้ว เธอกไ็ม่เคยใจร้าย

พอที่จะตัดเขาออกไปจากชีวิตได้เด็ดขาดเสียที...ดูสิ มัวแต่ใจดีสงสารคน

อื่นจนตวัเองต้องล�าบากใจอกีจนได้

“คุณเพยีงคะ องุ่นนี่ถ้าไม่รบีกนิเดี๋ยวจะเสยีนะคะ”  

“อ้อ ค่ะพี่จิ๊บ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนไปโรงเรยีนพี่จิ๊บกแ็บ่งใส่กล่องให้เจ้า

แสบเลยก็ได้ค่ะ เพียงจะให้เขาทานกันบนรถ” เพียงรักเงยหน้าจากการ
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ล�าเลียงจานที่ยังไม่ได้ท�าความสะอาดใส่เครื่องล้าง ผงกหัวให้จิ๊บผู้ซึ่งเป็น 

ทั้งแม่บ้านและพี่เลี้ยงของสองแฝดแล้วจงึหนักลบัมาสนใจงานในมอืต่อ 

จิ๊บเป็นคนสนทิของมารดาเพยีงรกั ท�างานเป็นแม่บ้านให้ตระกลูของ

หญงิสาวมานาน กระทั่งวนัที่เพยีงรกัตดัสนิใจย้ายไปอยู่กบัครอบครวัใหม่

ของมารดาตอนที่รูว่้าท้องสองแฝด จิ๊บจงึว่างงานก่อนจะถกูเรยีกตวักลบัมา

ท�างานอกีครั้ง หลงัจากที่เพยีงรกัได้รบัมอบหมายให้มาดูแลบรษิทัสาขาย่อย

ที่เมอืงไทย

“คุณเพยีงเป็นอะไรหรอืเปล่าคะ พี่เหน็ท�าหน้าเครยีดพกัใหญ่แล้ว”  

“เปล่าค่ะ กแ็ค่คดิอะไรเพลนิๆ” เพยีงรกับอกทั้งที่ก้มหน้าก้มตาเรยีง

จาน เมื่อวางจานใบสดุท้ายลงในเครื่องเรยีบร้อยแล้ว หญงิสาวกโ็ยนแคปซลู

น�้ายาล้างจานเข้าไปเป็นอย่างสุดท้าย จากนั้นกป็ิดฝาเครื่องล้างจานแล้วกด

ปุม่ท�างาน “พี่จิ๊บเตรยีมของเสรจ็แล้วจะไปพกัเลยกไ็ด้นะคะ สองแฝดหลบั

ไปนานแล้ว เพยีงเองกจ็ะเข้านอนแล้วเหมอืนกนั”

“ได้ค่ะคุณเพยีง” จิ๊บยิ้มรบั การท�างานกบัเพยีงรกันั้นไม่มอีะไรมาก 

งานบ้านส่วนใหญ่เธอจดัการได้อยูแ่ล้ว งานหนกัที่เหน็จะเหนื่อยหน่อยกค็อื 

การรบัมอืกบัสองแฝดในยามตื่นเท่านั้น ซึ่งเธอกม็เีพยีงรกัคอยช่วยอกีแรง

จงึยงัพอถูไถกนัไปได้ 

“พี่เหน็ข่าวว่าโรงเรยีนเขาจะหยุดเพราะฝุ่น...”

“ที่โรงเรยีนยงัไม่แจ้งอะไรมาเลยค่ะ” เพยีงรกัถอนหายใจ เรื่องนี้เธอ

เป็นกงัวลมากจนต้องงดกจิกรรมหลายอย่างของลูกไปชั่วคราว “คุณปู่ของ

เดก็ๆ กโ็ทร. มา ห้ามไม่ให้เพยีงพาเจ้าสองแฝดออกไปเล่นข้างนอกนานๆ 

เดด็ขาด”

“พี่ได้ยินคนในคอนโดเขาคุยกัน นี่น้องน�้าลูกของคุณโชคก็เพิ่งเข้า 

โรงพยาบาล เหน็ว่าอาการภูมแิพ้ของแกก�าเรบิเพราะฝุ่น พี่ได้ยนิแล้วกเ็ป็น

ห่วงเดก็ๆ” จิ๊บเองกม็สีหีน้าล�าบากใจไม่แพ้ผู้เป็นนาย 

“รอดูค่ะ พรุ่งนี้ไปโรงเรียนคงได้เรื่องอะไรบ้าง” เพียงรักมั่นใจว่า
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โรงเรยีนที่เธอเลอืกให้ลูกๆ คงจะมมีาตรการสกัอย่างออกมาเพื่อแก้ปัญหา

แน่ๆ “พี่จิ๊บเองเวลาออกไปซื้อของกอ็ย่าลมืใส่มาสก์นะคะ เดี๋ยวจะไม่สบาย

ไปอกีคน”

“โธ่ คุณเพยีงขา...พี่น่ะหนงัหนาค่ะ ไม่เป็นอะไรง่ายๆ หรอก” 

ผู้ที่เป็นทั้งแม่บ้านและพี่เลี้ยงจ�าเป็นหัวเราะเบาๆ กับค�าเตือนของ

เพยีงรกั สายตาที่จิ๊บมองร่างระหงของหญงิสาวที่เธอดแูลมาแต่อ้อนแต่ออก

เตม็ไปด้วยความอาทร เธอรกัเพยีงรกัไม่ต่างจากลูกหลานแท้ๆ 

“พี่ห่วงแต่เดก็ๆ นั่นแหละค่ะ ยิ่งน้องฉตัรนะคะ กลบัมาบ้านทไีรตวั

แดงตลอดเลย พี่ละใจหายใจคว�่าหมด”

“เพยีงกเ็คยพาไปหาหมอแล้วนี่คะ คณุหมอกบ็อกเองว่าไม่เป็นอะไร”

“กน็ั่นแหละค่ะ” จิ๊บค้อนปะหลบัปะเหลอืก จากนั้นออกแรงหั่นเนื้อ

หมูส�าหรับท�าอาหารเช้าของวันพรุ่งนี้แรงขึ้นอีกนิด ก่อนจะรีบเปลี่ยนเรื่อง 

“แล้วพรุ่งนี้คุณเกื้อจะแวะมาทานอาหารเช้าด้วยไหมคะ พี่จะได้เตรยีมเผื่อ” 

เนื่องจากคอนโดของเกื้อกูลอยู่ห่างจากคอนโดของเพียงรักไปเพียง

สองสถานีรถไฟฟ้า ดังนั้นชายหนุ่มซึ่งกินยากแต่ขี้เกียจท�าอาหารเองจึงมัก

แวบมากินอาหารเช้าพร้อมหลานๆ อยู่เป็นประจ�า หากวันไหนเรียนสาย

หน่อยเกื้อกลูกจ็ะเข้ามาที่นี่เลย แม้เพยีงรกัและสองแฝดจะไม่อยูบ้่านกต็าม 

คนที่อยู่บ้านแทบจะตลอดเวลาอย่างจิ๊บจึงสนิทสนมกับชายหนุ่มไปโดย

ปรยิาย ไม่กี่วนัก่อนถงึกบัซื้อขนมมาฝากกนัและกนัแล้วด้วย แถมตอนนี้ยงั

ถามหากนัอกี ไม่รู้ว่าในสายตาของจิ๊บ คะแนนความนยิมของสองแฝดอาจ

จะถูกเกื้อกูลแซงหน้าไปแล้วกไ็ด้

“คุณเกื้อไม่ชอบทานหมู...”

“สนิทกันขนาดนั้นแล้วนะคะ เกื้อเขาซื้ออะไรมาเอาใจอีกหรือเปล่า

เนี่ย” เพยีงรกัเอ่ยขนัๆ พร้อมส่ายศรีษะเบาๆ ด้วยความอ่อนใจ ดเูหมอืนว่า

ไม่ว่าเกื้อกูลจะย่างเท้าไปที่ไหนกม็แีต่คนเอน็ด ูผดิกบัพี่ชายอย่างแดนเหนอื

ที่ไม่ว่าจะโผล่หัวไปที่ไหน ก็จะมีคนคอยบริภาษตามหลังไม่ขาดสาย เป็น 
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พี่น้องกนัแท้ๆ ท�าไมถงึได้ต่างกนัขนาดนี้ 

“ซื้ออะไรล่ะคะ มาทานข้าวกม็านั่งบ่นให้พี่ฟังว่าเรยีนเหนื่อยอย่างนั้น

อย่างนี้ พี่เหน็แล้วสงสาร” แม้จะเอ่ยอย่างนั้น แต่สหีน้าของจิ๊บกลบัอ่อนโยน 

เมื่อเลา่เรื่องที่เกื้อกูลมาร้องโอดครวญเรื่องความเหนด็เหนื่อยของเขาให้เธอ

ฟัง 

“เขาคงพดูกบัที่บ้านเขาไม่ได้นั่นแหละค่ะ พี่จิ๊บไม่ลองส่งข้อความไป

ถามเกื้อดูล่ะคะว่าเขาจะมาไหม” เพียงรักรู้ เพราะตอนที่เธอยังคบหากับ 

แดนเหนอื เขากม็อีาการไม่ต่างจากที่เกื้อกูลเป็นอยู่ตอนนี้เท่าไหร่นกั 

“ไม่ละคะ ถ้าคุณเกื้อจะมาเธอก็คงโทร. มาเอง” เพราะว่าชายหนุ่ม

ชอบเข้ามาที่บ้านนี้ตอนที่เพยีงรกัไม่อยู่บ่อยๆ เขาจงึต้องแลกไลน์กบัจิ๊บเอา

ไว ้อาจจะเป็นด้วยเหตผุลนี้ที่ท�าให้เกื้อกูลเลอืกแวะมากนินอนที่นี่ มากกวา่

ที่จะขบัรถกลบับ้านของเขา “ว่าแต่คุณเพยีงอยากทานอะไรไหมคะพรุ่งนี้”

“เพยีงทานกบัเดก็ๆ เอากไ็ด้ค่ะ พี่จิ๊บจะได้ไม่ต้องตื่นเช้ามาก เพยีง

ออกไปทานข้างนอกเอากไ็ด้” เพยีงรกัไม่ใช่คนเรื่องมากเรื่องอาหาร ยิ่งหลงั

จากมีลูกแล้วหญิงสาวก็แทบจะกินทุกอย่างเหมือนกับลูก นานไปจนกลาย

เป็นนสิยั จะมตีอนที่แวบออกไปกนิอาหารกบัเพื่อนๆ เธอจะเลอืกเมนูพเิศษ

เช่นส้มต�าและอาหารอสีานของโปรด 

“น้องเพยีงกเ็ป็นแบบนี้ทุกท ีพี่เลยไม่ได้โชว์ฝีมอืเลย”

“เอาไว้โชว์ให้เกื้อกไ็ด้ค่ะพี่จิ๊บ รายนั้นเขาคงตั้งตารอให้พี่จิ๊บอวดฝีมอื

จะแย่” 

เพียงรักข�าคนที่บ่นอุบว่าไม่ได้อวดฝีมือการท�าอาหารไทยของตัวเอง

เลย ตั้งแต่ที่เพยีงรกักลบัมาอยู่ไทย เพราะส่วนใหญ่เพยีงรกัและเดก็ๆ จะ

กินอาหารที่บ้านแค่มื้อเช้ามื้อเดียว มื้อเย็นก็ออกไปกินข้างนอก วันหยุดก็

มักจะหิ้วพี่เลี้ยงอย่างจิ๊บออกไปข้างนอก และกินอาหารกันก่อนกลับบ้าน

พร้อมกนั คนที่คดิว่าตวัเองมฝีีมอืการท�าอาหารไม่เป็นรองใครจงึอดที่จะรูส้กึ

น้อยใจนดิๆ ไม่ได้ 
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“คุณเกื้อน่ะลิ้นจระเข้ ทานอะไรเข้าไปกไ็ม่เคยบ่นสกัอย่าง”

“งั้นเราคงไม่ได้พูดถึงเกื้อเดียวกันแล้วละค่ะพี่ ลูกชายบ้านนี้น่ะเขา

ทานยากจะตายไป นั่นกไ็ม่ได้นี่กไ็ม่กนิ” เพยีงรกัเอ่ยยิ้มๆ

“เหมือนน้องวินเลย ต้องลุ้นทุกวันว่าจะยอมทานกับข้าวที่พี่ท�าหรือ

เปล่า”

จิ๊บเอ่ยออกไปอย่างไม่คิดอะไร ทว่าเพียงรักกลับนิ่งขึงไปเมื่อระลึก

ได้ว่า หากนับจริงจังแล้วดวินก็นับว่าเป็นคนบ้านเดียวกับแดนเหนือและ

เกื้อกูล เพราะลูกชายเธอคนนี้กินยากไม่ต่างจากชายหนุ่มทั้งคู่เลย ผิดกับ 

รฉัตรที่พร้อมจะสวาปามทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้า เป็นที่มาของพวงแก้ม

สชีมพูเปล่งปลั่งทั้งสองข้าง 

“อย่าเพิ่งน้อยใจสคิะ วนิไม่ยอมทาน แต่ฉตัรทานไม่เหลอืเลยนะคะ” 

เพียงรักยกชื่อลูกสาวคนสวยของเธอขึ้นมาอ้างถึงความสามารถในการยัด

อาหารลงท้องได้มากกว่าพี่ชาย และเยอะกว่าเดก็ในวยัเดยีวกนัหลายๆ คน

ที่เพยีงรกัเคยเจอด้วย

“น้องฉตัรกก็นิจนอ้วก...” 

คนพี่กป็ัญหาหนึ่ง คนน้องกม็อีกีปัญหา นั่นคอืการกนิทุกอย่างไม่รู้

อิ่มจนน่ากลวัว่าจะเป็นโรคร้าย มหีลายครั้งทเีดยีวที่รฉตัรสวาปามทุกอย่าง

ไม่หยุดจนอาเจยีนออกมา ร้อนถงึเพยีงรกัและพี่เลี้ยงต้องรบีพาไปหาหมอ 

เกรงว่าจะเป็นอะไรไป และพอได้รบัผลตรวจกลบัมา ผู้ใหญ่ทั้งสองกอ็บัอาย

จนหน้าร้อนผ่าว เพราะรฉัตรกินเยอะเกินไปจนต้องอาเจียนออกมาเท่านั้น

เอง ไม่ได้เป็นโรคร้ายอะไรอย่างที่เพยีงรกักงัวล 

“พี่ไม่รู้จะท�ายงัไงด.ี..ห้ามกไ็ม่ได้ ชอบท�าตาแดงๆ ใส่ เหน็แล้วพี่ก็

ใจอ่อนทุกท”ี

“ไม่ใช่แค่พี่จิ๊บหรอกค่ะที่แพ้ทางรฉตัร” ความจรงิทกุคนลว้นแพท้าง

ลูกอ้อนเดก็หญงิทั้งนั้น เพยีงรกัเองกไ็ม่รอด “เพยีงไปนอนแล้วนะคะ”

“ค่ะ คุณเพยีง”
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เพยีงรกัยิ้มรบัก่อนจะเดนิเข้ามาในห้องนอนของเธอ หรอืจะพดูให้ถกู

ก็คือห้องนอนของเธอและลูกๆ เตียงหลังใหญ่ในห้องนอนของเพียงรักนั้น

มสีองแสบนอนหลบัใหลอยู ่หวัใจของเพยีงรกัฟฟู่องด้วยความสขุใจ หญงิ

สาวปีนขึ้นไปนอนแทรกกลางระหว่างสองแฝดด้วยใบหน้าเป้ือนยิ้ม ผ่อนลม

หายใจออกมายาวเหยียดด้วยความเปี่ยมสุข เมื่อร่างน้อยๆ ของดวินและ 

รฉตัรขยบัเข้าหาความอบอุ่น ใช้แขนและขากอดก่ายเธอตามสญัชาตญาณ 

เพียงรักก้มมองดวงหน้าเล็กๆ ทั้งสองแล้วโน้มตัวไปหอมหน้าผาก 

มนของดวนิกบัรฉตัรคนละครั้ง ก่อนกดรโีมตหรี่ไฟในห้องนอนแล้วหลบัตา

พริ้ม เข้าสู่ห้วงนทิราไปอกีคน

 

เช้านี้เพียงรักได้รับทั้งจูบและหอมจากลูกๆ ของเธอก่อนมาท�างาน  
ดังนั้นใบหน้างามของหญิงสาวจึงประดับด้วยรอยยิ้มกว้างอย่างอารมณ์ดี

ขณะเดนิเข้ามาในออฟฟิศ วนันี้เพยีงรกัยงัคงแต่งตวัด้วยเสื้อยดืและกางเกง

ยีนเข้ารูป สวมทับด้วยเสื้อคลุมยี่ห้อหรูและกระเป๋าถือที่หรูพอกัน ดังนั้น

แม้ว่าจะแต่งตวัเรยีบง่าย แต่กส็มกบัเป็นผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิทั

“มาแล้วเหรอเพยีง”

รอยยิ้มของเพยีงรกัขยายกว้างยิ่งกว่าเดมิ เมื่อเหน็ว่าใครคอืเจ้าของ

เสยีงดุๆ ที่ทกัทายเธอเป็นคนแรกของวนั ร่างบอบบางโถมตวัเข้าหาร่างสูง 

กอดทกัทายเขาอย่างสนทิสนม

“พี่จอร์น ท�าไมมาแต่เช้าคะวนันี้” 

จอร์นเป็นชาวอังกฤษ บุตรชายคนโตของพ่อเลี้ยงเพียงรัก เขาเป็น

คนที่ช่วยเหลือเพียงรักในช่วงเวลาที่ล�าบากที่สุดในชีวิตเธอ จนหญิงสาวมี

ทุกอย่างในวนันี้ 

“ทมีเสยีงนดัประชุม เลขาฯ เรายงัไม่ได้แจ้งเหรอ”

“ยงัค่ะ ” เพยีงรกัสั่นศรีษะขณะผละออกจากอ้อมกอดของผู้ที่เธอรกั

และเคารพประหนึ่งพี่ชายที่คลานตามกนัมา “ทมีเสยีงแก้งานเสรจ็แล้วหรอื
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คะ เพิ่งประชุมไปเมื่ออาทติย์ก่อนเองไม่ใช่หรอื” 

บรษิทัที่เพยีงรกัร่วมทนุกบัพี่ชายนั้นเป็นบรษิทัเกมขนาดใหญ่ เตบิโต

ขึ้นอย่างรวดเรว็ภายในเวลาเพยีงห้าปีตั้งแต่วนัที่จดทะเบยีน จอร์นเขยีนและ

พฒันาโปรแกรมของเกมด้วยตวัเองตลอดตั้งแต่สมยัเรยีน ก่อนจะตดัสนิใจ

ตั้งบรษิทัจรงิจงัเมื่อผ่านการพูดคุยกบัเพยีงรกั และประสบความส�าเรจ็เกนิ

คาดในหนึ่งปีต่อมาหลงัก่อตั้งบรษิทั 

ตอนนี้เกมที่ว่าก็สร้างก�าไรมหาศาล เพียงรักและจอร์นจึงตัดสินใจ

เอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ หลังจากบริษัทสาขาที่ญี่ปุ่นและอเมริกาใต้ 

อยูต่วัแล้ว จงึตดัสนิใจเปิดบรษิทัลกูที่เมอืงไทยอกีที่ เมื่อเพยีงรกัเลง็เหน็ว่า

ตอนนี้ตลาดเกมออนไลน์ในเมอืงไทยก�าลงัเตบิโต แถมมคีูแ่ข่งเพยีงไม่กี่เจ้า

เท่านั้น เมื่อเทยีบกบัการแข่งขนัในยุโรปและอเมรกิา

ผู้ก่อตั้งทั้งสองเดินควงแขนกันเข้ามาในออฟฟิศพร้อมกับพูดคุยกัน

กะหนุงกะหนิง ด้วยอายุที่ห่างกันไม่กี่ปี เพียงรักและจอร์นจึงมีความเป็น

เพื่อนมากกว่าพี่น้อง แต่นั่นไม่ส�าคญัเท่ากบัความแตกต่างทางวฒันธรรมที่

ท�าให้จอร์นไม่ถอืตวักบัคนอายนุ้อยกว่า เขาถงึปฏบิตักิบัเพยีงรกัเหมอืนเป็น

เพื่อนและพาร์ตเนอร์ทางธุรกจิที่เขาเชื่อใจมากที่สุด

ทุกการตัดสินใจเกี่ยวกับบริษัทขึ้นอยู่กับจอร์นที่นั่งอยู่ในต�าแหน่ง 

ผู้บริหารก็จริง แต่คนที่ท�างานกับทั้งคู่มานานต่างรู้ดีว่า การตัดสินใจของ 

ซอีโีอหนุ่มล้วนเป็นการตดัสนิใจที่ผ่านความเหน็ชอบของเพยีงรกัแล้ว และ

การตดัสนิใจส่วนใหญ่กถ็กูต้อง ไม่อย่างนั้นบรษิทัเลก็ๆ เมื่อห้าปีก่อนคงไม่

กลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลวัในตลาดเกมได้เหมอืนเช่นตอนนี้

“พี่ต้องบินกลับอังกฤษคืนนี้ หวังว่างานที่ให้ทีมเสียงไปแก้จะใช้ได้ 

เราต้องเปิดตวัเวอร์ชนัใหม่ปลายปีนี้แล้ว” จอร์นถอนหายใจ ความจรงิเขา

ควรกลบัไปท�างานตั้งแต่หนึ่งสปัดาห์ก่อนแล้ว หากไม่ตดิว่างานของทมีเสยีง

มปีัญหา 

“ครั้งที่แล้วให้ไปปรบัแก้ไม่เยอะไม่ใช่เหรอคะ” เพยีงรกัถามเพื่อความ
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แน่ใจ หลงัจากท�างานกบัจอร์นมาห้าปี เธอรูว่้าอกีฝ่ายเป็นคนค่อนข้างเนี้ยบ 

ทุกอย่างในงานของเขานั้นชายหนุ่มจะใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ มาก 

ก่อนจะยอมปล่อยเกมเวอร์ชนัใหม่ออกสูต่ลาด “เพยีงกเ็พิ่งไปคยุกบัตวัแทน

แอปพลเิคชนัที่เราใช้ลอ็กอนิมาเมื่อวนัก่อน” 

“เขาว่ายงัไงบ้าง”

“ขอแก้ข้อตกลงนดิหน่อยค่ะ แต่ไม่น่าเป็นห่วง ข้อเสนอของพวกเขา

ยงัพอรบัได้อยู่”

“แบบนั้นกด็แีล้ว...” 

พอน้องสาวเล่าถึงการเจรจาเรื่องข้อตกลงระหว่างแอปพลิเคชันยอด

ฮิตของหลายบริษัทที่ยื่นข้อเสนอขอร่วมงานกับบริษัทเกมของเขา สีหน้า 

อมึครมึของจอร์นจงึเปลี่ยนมาดขีึ้น 

เพียงรักไหวไหล่ ปกติเธอเป็นคนที่ต้องไปคุยกับลูกค้าเองอยู่แล้ว 

เนื่องด้วยจอร์นนั้นเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ติดลบมากถึงมากที่สุด เขาจะ

ยอมคุยแค่กับเพียงรักและคนที่ท�างานร่วมกันเพียงไม่กี่คนเท่านั้น จึงเป็น

หญิงสาวที่ต้องสั่งงานลงไป หากจอร์นต้องการให้เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบาง

อย่างในองค์กรขนาดใหญ่ของพวกเขา 

“ว้าย!” เสยีงอุทานด้วยอารามตกใจหลุดจากปากเพยีงรกั เนื่องจาก

โดนมือปริศนากระชากเอวจากข้างหลังจนร่างระหงของเธอปลิวไปกระแทก

กบัแผงอกอนัคุน้เคย ดวงตากลมโตเบกิกว้างอยูค่รูห่นึ่งก่อนหญงิสาวจะตั้ง

สตไิด้ จงึหนัไปสบถใส่ตวัการด้วยความหงุดหงดิ 

“ท�าบ้าอะไรเนี่ย!”

แดนเหนือจ้องหน้าชาวต่างชาติด้วยสายตาแข็งกร้าว เขาทนเห็นมัน

ออเซาะกับเพียงรักเป็นนานสองนาน หากไม่ติดว่าตัวเองไม่อยู่ในสถานะที่

จะหงึหวงเพยีงรกัจนพุง่เข้าไปต่อยไอ้หมอนี่ได้ แดนเหนอืรบัรองเลยวา่ ไม่

เขากม็นัได้เละเป็นโจ๊กกนัไปข้างหนึ่งแน่ 

“ไอ้หมอนี่ใครวะเพยีง ท�าไมเพยีงต้องกอดมนัด้วย”
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“สาระแน!” 

เพียงรักโกรธแดนเหนือจนเลือดในกายของเธอพุ่งพล่าน ริมฝีปาก

งามเม้มแน่นอย่างคนที่พยายามสะกดอารมณ์ ขณะที่ผูอ้ยูใ่นเหตกุารณ์อย่าง

จอร์นนั้นยิ้มกริ่ม มองน้องสาวของตนที่ก�าลงัแยกเขี้ยวใส่ชายปรศินาอย่าง

นกึสนุก 

“แล้วกป็ล่อยเราได้แล้ว เหนอืไม่มสีทิธิ์มาท�าตวัรุ่มร่ามกบัเราแบบนี้

นะ”

“เราบอกแล้วว่าเราต้องคยุกนัเรื่องลกู วนันี้เรามาคยุกบัเพยีงเรื่องลกู” 

แดนเหนือไม่ยอมปล่อยมือจากเอวคอดของเพียงรัก ชายหนุ่มเพียงละ

สายตาจากไอ้ตัวดีที่เกาะแกะเมียเขาอย่างไม่กลัวตาย มามองหน้างามของ

เพยีงรกัแล้วพูดต่อ “ขนืปล่อยเพยีงกห็นเีราอกี”

“คดิว่าเราโง่หรอืไง” เพยีงรกัถามลอดไรฟัน เช้านี้เธออตุส่าห์อารมณ์

ดแีล้วแท้ๆ แต่แดนเหนอืกย็งัท�าให้เธอหงุดหงดิเสยีได้ “คดิว่าเราดูไม่ออก

เหรอว่าเหนอืไม่ได้จะมาคุยแค่เรื่องลูก”

คนที่โดนรูท้นัเม้มปากแน่น เป็นความจรงิที่เขาไม่ได้ไปเค้นคอไอ้เกื้อ

ให้บอกที่ท�างานของเพียงรัก เพียงเพราะต้องการพูดคุยกับหญิงสาวเรื่อง

ลกู...เขาเสยีเงนิเสยีทองให้ไอ้น้องจอมฉวยโอกาสไปมาก หากเพยีงรกัจะให้

เขาเป็นแค่พ่อของลูกเธอ เขาคงขาดทุนตาย 

“แล้วถ้าเป็นแบบนั้นมนัจะท�าไมล่ะ หรอืว่าเพราะไอ้หมอนี่”

“ถ้ายงัไม่หยดุลามปามกอ็ย่าฝันว่าเหนอืจะได้เข้าใกล้เราอกี” เพยีงรกั

สบถลอดไรฟันอย่างเหลอือดอกีครั้ง 

ตอนนี้เองที่แดนเหนอืเข้าใจว่า เขาไม่ได้อยูใ่นสถานะที่จะบงัคบัขูเ่ขญ็

เธอให้ท�าตามทกุอย่างที่เขาต้องการได้อกีต่อไปแลว้ เมื่อบอดกีาร์ดร่างยกัษ์

สามคนซึ่งโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เข้ามาล็อกแขนทั้งสองข้างของแดนเหนือ 

แล้วหิ้วปีกเขาออกห่างจากเพียงรักราวกับว่า ชายหนุ่มเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆ 

ไม่ใช่ตวัอนัตรายที่มฤีทธิ์ท�าลายล้างสูงอย่างที่คนอื่นกลวั
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“เพยีง! ปล่อยเราเดี๋ยวนี้นะ!” 

แดนเหนอืดิ้นพราดๆ เท้าของเขาลอยขึ้นจากพื้น ท�าให้ตอนนี้สภาพ

ของชายหนุ่มไม่ต่างจากเดก็เอาแต่ใจคนหนึ่ง 

“เพยีง...ปล่อยเราเถอะ ให้คนของเพยีงปล่อยเราเถอะนะ” 

คราวนี้เสียงกร้าวก่อนหน้าอ่อนลงจนกลายเป็นเสียงออดอ้อนน่า

สงสาร ทว่าเพียงรักก็รู้ทันลูกไม้นี้ของแดนเหนืออีกนั่นแหละ หญิงสาวไม่

ใจอ่อน แต่กลับกอดอกมองร่างสูงถูกหิ้วไปโยนทิ้งด้านนอกบริษัทด้วย

สายตาว่างเปล่า ฟังเสยีงร้องโหยหวนของแดนเหนอืด้วยสหีน้าเบื่อหน่ายและ

ระอาผสมกนั 

“เพียงครับ เพียง...เหนือยอมแล้ว...ยอมเพียงทุกอย่างเลย เพียง! 

เพยีงคุยกบัเหนอืเถอะ! เพยีงครบั!”

“นี่เหรอพ่อของเจ้าแฝด” พี่ชายของเพียงรักเอ่ยขึ้นมาหลังจากที่ 

แดนเหนือโดนบอดีการ์ดของเขากันออกไปด้านนอกตัวอาคาร ใบหน้าคม

ยิ้มขนัๆ เมื่อเหลอืบไปเหน็ใบหน้าซงักะตายของน้องสาว “ตลกด ีเขาเหมอืน 

รฉตัรเลย”

“หมายถึงที่เป็นตัวหายนะน่ะเหรอคะ” เพียงรักสบตากับพี่ชาย ยิ้ม

ออกมาอย่างสมเพชตวัเอง 

จอร์นสูดลมหายใจ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพียงรักกับพ่อของ

หลานนั้น จอร์นไม่ได้ซกัไซ้อะไร รูเ้พยีงว่าทั้งคูแ่ยกทางกนัก่อนเพยีงรกับนิ

ไปอยู่กบัแม่เลี้ยงของเขาที่องักฤษ 

“หมายถงึ...เป็นตวัปัญหาละกค็งใช่...แต่ไม่น่าจะเป็นตวัหายนะได้”

“เพราะว่าโง่เกนิใช่ไหมคะ” เพยีงรกัยิ้มหยนั พดูต่อในสิ่งที่พี่ชายของ

เธอไม่กล้าเอ่ยออกมา

“ก็ถูก เขาดูโง่จริงๆ แหละ” จอร์นยักไหล่ มองร่างสูงที่พยายาม

ยื้อยุดกบับอดกีาร์ดเพื่อกลบัเข้ามาแล้วชายหนุ่มกถ็อนหายใจ 

“ไม่ได้แค่ดูโง่ค่ะ ความจริงคือเขาโง่” เพียงรักว่าด้วยน�้าเสียงเบื่อ
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หน่าย “แบบว่าโง่มาก...โง่สุดๆ ในโลกนี้เพยีงไม่เคยเจอใครโง่เท่าเขาแล้ว”

“ปากร้ายนะเราน่ะ”

“พูดความจรงิต่างหากค่ะ”


