
๑

พุทธศกัราช ๒๔๘๓
เครื่องบนิโจมตวีอต คอร์แซร์ และเครื่องบนิขบัไล่เคอร์ตสิ ฮอว์ก 

บินสกัดเครื่องบินรบต่างสัญชาติจ�านวนสี่ล�าที่รุกล�้าเข้ามาเหนือน่านฟ้าไทย 

แม้จะผลดักนับนิรกุและรบัอยูห่ลายนาท ีแต่เมื่อใกล้ถงึจดุที่ต้องปะทะ ฝ่าย

ผูบ้กุรกุกลบัร่นหนข้ีามไปน่านฟ้าของประเทศเพื่อนบ้าน สองนกับนิกองทพั

อากาศไทยบนิลาดตระเวนต่อจนมั่นใจว่าเจ้าโมราน โซลนเิยร์ สี่ล�าที่ร่นถอย

จะไม่กลบัเข้ามาในเขตน่านฟ้าของไทยอกีจงึน�าเครื่องลงจอด

“ป่วนอีกตามเคย” ชายหนุ่มที่ลงมาจากเครื่องบินขับไล่เอ่ยกับคนที่

เพิ่งลงมาจากเครื่องบนิโจมตี

“ป่วนเพราะคิดว่าเราจะประมาท” ชายหนุ่มรูปร่างก�าย�าทว่าปราด-

เปรียวตอบขณะวางฝ่ามือลงบนส่วนปีกของวอต คอร์แซร์ แล้วลูบไล้ 

แผ่วเบาประหนึ่งก�าลงัสมัผสัเดก็ชายตวัน้อยๆ ถ่ายทอดความไว้เนื้อเชื่อใจ

ผ่านฝ่ามอื ผสานเป็นน�้าหนึ่งใจเดยีวกนักบัอากาศยาน

“แต่พวกมนัคดิผดิ เพราะพวกเราไม่ได้ถูกฝึกมาให้ประมาท” 
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“เมื่อถึงเวลาพวกมันจะได้เห็นแสนยานุภาพของกองทัพอากาศไทย” 

เรืออากาศเอก อนิลบถ วงศ์คคนานต์ หรือเวหา แตะไหล่เรืออากาศเอก

มนตร ีเพื่อนนกับนิร่วมรุน่และร่วมรบเคยีงบ่าเคยีงไหล่กนัมาตั้งแต่เรยีนจบ 

จากนั้นจงึพากนัเข้าไปประชุมร่วมกบัคณะที่รอท่าอยู่

เสียงเจ้านกยักษ์ที่ดังกระหึ่มอยู่บนฟากฟ้าพาให้เจ้าของเรือนร่าง
บอบบางที่ทอดตัวนอนบนสนามหญ้ายกหนังสือนวนิยายเล่มโปรดขึ้นจาก

ดวงหน้าแล้วแหงนขึ้นมอง นัยน์ตาหวานเปล่งประกาย มุมปากบางยกขึ้น

เป็นรอยยิ้มพิมพ์ใจ หญิงสาวยันตัวลุกขึ้นนั่งแล้วโบกมือทักทาย ยิ่งเจ้า 

นกยักษ์เคลื่อนที่ห่างไปไกลเพียงใดเธอก็ยิ่งชูแขนสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ง

บนฟ้าหลงเหลือเพียงกลุ่มเมฆสีขาว เสียงกึกก้องก่อนหน้าหลงเหลือเพียง

เสยีงนกร้องจงึลดแขนลง รอยยิ้มหวานค่อยๆ เลอืนหาย หญงิสาวเม้มปาก

แล้วถอนหายใจ

“โบกมอืให้พี่หรอืคะ” 

ดวงตากลมโตเบิกกว้าง หันกลับไปมองตามเสียงเรียกแล้วคลี่ยิ้ม

สดใส หญิงสาวเอื้อมมือไปจัดระเบียบชายกระโปรงทรงสุ่มสีเหลืองที่แผ่

กระจายเตม็เสื่อ แล้วตบมอืลงบนเสื่อเชื้อเชญิให้คนที่เดนิเข้ามาหานั่งลง 

“อ่านอะไรอยู่คะ” เจ้าของเสยีงทุม้ถามหลงัจากนั่งลงบนเสื่อเรยีบร้อย

แล้ว

หญิงสาวหันไปหยิบหนังสือนวนิยายขึ้นมาเอียงให้คนถามเห็น 

หน้าปก ก่อนจะวางลง หยิบสมุดขึ้นมาวางบนตัก จดปลายดินสอลงบน 

หน้ากระดาษเพยีงชั่วลมหายใจเข้าออก แล้วจงึยกสมุดหน้าที่เขยีนขึ้น

“พี่เวหามาถึงนานหรือยังคะ” อนิลบถอ่านข้อความบนหน้ากระดาษ

ก่อนตอบ “มาถงึเมื่อเช้าค่ะ”

หญิงสาวนามปักษายิ้มกว้างจนเห็นไรฟัน แล้วลดสมุดลงเพื่อเขียน

บางสิ่งเพิ่มเข้าไป 
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‘คุณลุงกบัคุณป้าไปวดั นภาไปซื้อของกบัเพื่อน’

“แปลกจริง วันนี้ยายนภาไม่ยักบังคับให้เราไปด้วย” ชายหนุ่มเอ่ย

กลั้วหวัเราะ ด้วยปกตอิปัสรนภา น้องสาวเพยีงคนเดยีวของเขามกัจะขอร้อง

แกมบงัคบัให้หญงิสาวตรงหน้าไปไหนมาไหนด้วยเสมอ 

‘ปักษาเพิ่งสร่างไข้ค่ะ’

อนิลบถอ่านสิ่งที่หญิงสาวเขียนแล้วขมวดคิ้ว ก่อนจะขยับเข้าไป 

ใกล้อีกนิดเพื่อวางหลังมือลงบนหน้าผากเนียน แม้ว่าหญิงสาวตรงหน้าจะ

ไม่ใช่พี่น้องร่วมอุทร แต่เขาก็รักและเอ็นดูเธอประดุจสมาชิกคนหนึ่งของ

ครอบครวั

“ตวัรุมๆ ยงัปวดหวั เวยีนหวัอยู่หรอืเปล่า” 

หญิงสาวส่ายหน้าพร้อมยิ้ม ไม่ว่าจะผ่านไปสักกี่ปี เขาก็ยังเมตตา 

เธอเสมอ เคยใจดีกับเด็กหญิงศกุนตลาเช่นไร สิบห้าปีผ่านไปก็ยังคงเป็น

เช่นนั้น

อนิลบถยีกลุ่มผมสีน�้าตาลเข้มก่อนถามต่อ “อย่าบอกนะว่าออกไป

นอนที่ระเบยีงอกีแล้ว”

ศกุนตลายิ้มตาหย ีแล้วก้มหน้าลงเขยีนค�าตอบลงในสมุด 

‘พี่เวหาเก่งจงัเลยค่ะ’

คนถกูชมว่า ‘เก่ง’ หรี่ตามองคนหยอดค�าหวานกลบเกลื่อนความผดิ 

แล้วส่ายหน้าน้อยๆ ที่เขาเดาถูกใช่ว่าเก่งกาจสมค�าป้อยอ แต่เป็นเพราะ 

ปีแรกที่เธอย้ายเข้ามาอยู่ร่วมชายคา บิดามารดาของเขาต้องพาเธอเข้ารับ 

การรกัษาสปัดาห์เว้นสปัดาห์จนทุกคนในบ้านเริ่มเป็นกงัวล 

เดชะบญุที่คนืหนึ่งอปัสรนภาซึ่งหอบหมอนหอบผ้าห่มเข้าไปนอนกบั

ศกุนตลาวิ่งมาเคาะประตูห้องเขายามดกึ เพื่อเรยีกให้ไปช่วยอุ้มเพื่อนสนทิ

เข้ามานอนในห้อง เขายังจ�าภาพเด็กหญิงวัยเพียงเจ็ดขวบนอนหลับลึกอยู่

กลางสายฝนได้ขึ้นใจ ร่างเลก็เยน็เฉยีบและสั่นเทาแต่ยงัคงหายใจสม�่าเสมอ 

เปลือกตาปิดสนิท กว่าเธอจะตื่นจากนิทรารมณ์ อัปสรนภาก็ช่วยเปลี่ยน
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เสื้อผ้าชุดใหม่ให้เรยีบร้อยแล้ว

“เคยสญัญาอะไรกบัพี่ไว้จ�าได้หรอืเปล่า หมื” อนลิบถเลกิคิ้วขึ้น

ศกุนตลาเม้มปาก เอนตวัลงซบลาดไหล่กว้างขณะจดปลายดนิสอลง

บนหน้ากระดาษไปด้วย เมื่อเขยีนเสรจ็แล้วจงึช้อนตาขึ้นมองใบหน้าคมเข้ม

ของเจ้าของไหล่

‘ปักษาไม่ได้ลมืสญัญานะคะ แต่คนืนั้นพระจนัทร์สวยมาก สวยจน

ปักษามองเพลนิ รู้สกึตวัตื่นอกีทกีเ็ปียกไปหมดแล้ว’

อนิลบถหลุบตาอ่านค�าแก้ตัวน่าเอ็นดูแล้วก็ได้แต่บังคับตัวเองไม่ให้

ยิ้ม คนที่จ�าต้องแสร้งตบีทขรมึเลกิคิ้วพร้อมกบัยกัไหล่โดยไม่เอ่ยสิ่งใด ร้อน

ถงึคนหลบัลกึต้องกระวกีระวาดอธบิายต่อ

‘ความจรงิปักษาอาจจะป่วยหนกักว่านี้ หากไม่สะดุ้งตื่นเพราะฝันว่า

พี่เวหาเรยีก ขอบคุณนะคะที่เข้าไปปลุกปักษาถงึในฝัน’

“ห”ึ 

อนิลบถหลุดเสียงหัวเราะอย่างสุดจะกลั้น เห็นดังนั้นคนมีความผิด

ติดตัวจึงเป่าลมออกปากด้วยความโล่งอก ศกุนตลากระพุ่มมือวางบน

หน้าอกแกร่งแล้วลดใบหน้ารูปไข่ลงแนบปลายนิ้ว 

“ไม่ต้องขอโทษ ไม่ใช่ความผดิของปักษา แต่ที่พี่ต้องวา่กเ็พราะห่วง” 

ชายหนุ่มว่าพลางลูบกลุ่มผมสนี�้าตาลเข้ม

ศกุนตลาเอียงดวงหน้าพริ้มเพราขึ้นส่งยิ้มหวาน ถึงแม้เหตุการณ์ 

เลวร้ายในอดีตจะส่งผลให้บางสิ่งในตัวเธอผิดแผกแตกต่าง แต่สิ่งนั้นก็หา

ได้บั่นทอนความสขุของเธอไม่ สิ่งส�าคญัที่ถกูพรากไปไม่อาจมสีิ่งใดทดแทน 

แต่สิ่งศกัดิ์สทิธิ์กย็งัเมตตาส่งครอบครวัใหญ่ที่รกัและเมตตาเธอมาชดเชย 

‘พี่เวหากนิอะไรมาหรอืยงัคะ’

อนิลบถหลุบตามองข้อความใหม่บนหน้ากระดาษแล้วส่ายหน้าช้าๆ 

“ยงัค่ะ”

ศกุนตลาเอยีงหน้าสบตาคนที่เธอเคารพเสมอืนพี่ชายแล้วเบกิตากว้าง 
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อนิลบถเลิกคิ้วพร้อมยกมุมปากขึ้นคล้ายอมยิ้ม หญิงสาวจดปลายดินสอ 

ลงบนหน้ากระดาษอีกรอบก่อนจะดันตัวลุกขึ้นจากเสื่อ ยกชายกระโปรง 

ทรงสุ่มขึ้นแล้ววิ่งกลบัเข้าไปในบ้าน

‘พี่เวหารอสกัครู่นะคะ’

อนลิบถหลบุตามองตวัอกัษรบนหน้ากระดาษที่วางทิ้งไว้แล้วส่ายหน้า

พร้อมยิ้ม นกึภาพความวุ่นวายในครวัออกโดยไม่ต้องตามเข้าไปดู ชายหนุม่

เอนตวัลงนอนราบ ยกแขนขึ้นก่ายหน้าผากแล้วหลบัตาลง

โอ้รกัเอ๋ย รกัชื่น ชื่นฉะนี้นา

สมใจเอยที่ได้เชยชม

สนทิสนมไม่รู้โรยรา

นี่คอืใจสนองใจ

จงึได้ท�าให้เบกิบานวญิญาณ์๑

หมบั!
“ตาเถร!” 

คนที่วิ่งบนปลายเท้าเข้ามาในห้องครัวหัวเราะร่วนโดยที่สองมือยังจี้

สะเอวอวบของคนยนืฮมัเพลงพร้อมกบัเชด็จานไปพลางๆ

“โธ่...คุณปักษา” ผ่องผ่อนลมหายใจ ตวัดตาค้อนผู้เป็นนายแต่พอ

งาม ก่อนจะหัวเราะออกมาอย่างสุดกลั้น “นึกว่าเจอดีตอนกลางวันแสกๆ 

เสยีแล้ว”

“คุณปักษาหิวหรือยังคะ” หญิงสูงวัยที่นั่งเด็ดผักอยู่กลางห้องครัว

ถาม ความจรงิเธอเหน็หญงิสาววิ่งเข้ามาตั้งแต่แรก แต่ไม่ได้ร้องบอกแม่คน

อารมณ์สุนทรีย์ให้รู้ตัว หรือจะนับว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับคนช่างแกล้งก ็

๑ เพลง “ใจสนองใจ” จากภาพยนตร์เรื่องกลวัเมยี พ.ศ. ๒๔๗๙
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ไม่ผดิ 

ศกุนตลาเดินไปยังมุมหนึ่งของห้องครัวเพื่อหยิบดินสอกับสมุดแล้ว

เดนิเขา้ไปหาคนถาม ก้มหนา้เขยีนสิ่งที่ตอ้งการสื่อสารบนหน้ากระดาษแล้ว

เงยหน้าขึ้น

‘พี่เวหากลบัมาแล้วค่ะป้าจวน’

“ตายจรงิ กนิข้าวกนิปลามาหรอืยงัคะ” จวน แม่บ้านที่ดแูลครอบครวันี้

มานานถามกลบัทนัควนั 

‘ยงัค่ะ พี่เวหาอยากกลบัมากนิฝีมอืป้าจวน’ คนช่างจ�านรรจาฉะอ้อน

ผ่านตวัอกัษร

“โถ พ่อคุณ” จวนยิ้มพราย ก่อนจะหนัไปสั่งหลานสาวที่ยนืเชด็จาน

อยู่อกีมุม “เอง็ยกขนมนมเนยไปให้คุณเวหารองท้องก่อนไป๊”

“จ้ะป้า” ผ่องขานรบั

ศกุนตลาจงึจดปลายดนิสออกีรอบแล้วลุกขึ้นเดนิไปหาผ่อง

‘พี่เวหาอยู่ในสวนข้างบ้านนะคะ’

“ค่ะ” ผ่องพยกัหน้ารบัรู้ก่อนจะเดนิไปตระเตรยีมของว่างอกีมุม 

ศกุนตลาชะเง้อคอมอง ลุ้นว่าผ่องจะเปิดขนมโถใด เมื่อเหน็ว่าหญงิ

สาวหยบิโถขนมส�าปันนทีี่เธออบควนัเทยีนเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคนืขึ้นมาเปิด จงึ

เป่าลมออกปาก แล้วเดนิยิ้มหวานไปช่วยจวนเตรยีมส�ารบัอกีแรง 

จวนมองใบหน้าแต้มยิ้มของหญิงสาวแล้วก็ได้แต่อมยิ้มด้วยความ

เอ็นดู หลายเดือนที่ผ่านมาศกุนตลามักจะท�าขนมใส่โถแก้วเตรียมไว้เช่นนี้

เสมอ แม้จะฉะอ้อนบอกว่าเตรียมไว้ส�าหรับทุกคนในบ้าน แต่ขนมที่เลือก

ท�าล้วนแล้วแต่เป็นจานโปรดของคนที่ออกไปปฏบิตัภิารกจิเพื่อชาติ

“รบัของว่างรองท้องก่อนนะคะคุณเวหา” ผ่องยอบตวัลงนั่ง วางถาด
ของว่างลงบนเสื่อแล้วเอ่ยกบัผู้เป็นนาย

อนลิบถดนัตวัขึ้นนั่ง ยกแก้วใส่น�้าใบเตยลอยดอกมะลขิึ้นจบิ แล้ว
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หยบิขนมส�าปันนขีึ้นมาพศิใกล้ๆ สดูกลิ่นก�าจายของควนัเทยีนหอมเข้าปอด 

ละเลยีดชมิขนมรสละมุนลิ้นแล้วยกมุมปากขึ้น 

“ฝีมอืคุณแม่ไม่เคยตก”

ผ่องระบายยิ้มบางๆ ก่อนจะแก้ความเข้าใจของผู้เป็นนาย “รสมือ

เหมอืนคุณหญงิท่านเลยหรอืคะ”

“หมื” คนเข้าใจผดิขมวดคิ้ว กดัขนมสหีวานในมอือกีค�าแล้วจงึว่าต่อ 

“ปักษาท�างั้นร”ึ

ผ่องพยกัหน้ารบัน้อยๆ “ค่ะ ตั้งแต่คณุท่านบอกว่าคณุเวหาใกล้จะได้

กลบับ้านแลว้ คณุปักษากล็งครวัท�าขนมใส่โถเตรยีมไวไ้ม่ได้ขาด ถงึเธอจะ

บอกว่าท�าไว้ให้ทกุคน แต่คณุนภาเธอรูท้นั เย้าบ่อยครั้งว่ามแีต่เมนโูปรดของ

คุณเวหา”

เจ้าของเมนโูปรดระบายยิ้มอ่อนโยน หยบิขนมส�าปันนชีิ้นพอดคี�าขึ้น

มาแตะจมกู ส่งเข้าปากแล้วหลบัตาพริ้มเพื่อซมึซบัความละมนุผ่านปลายลิ้น

สมัผสั เมื่อเหน็ดงันั้นผ่องจงึค่อยๆ ลุกขึ้นแล้วเดนิกลบัเข้าไปในบ้าน จวบ

จนส�ารับคาวหวานจัดเรียงบนโต๊ะอาหารเรียบร้อยแล้ว จึงออกมาแจ้งแก่ผู้

เป็นนาย 

ภายในห้องรบัประทานอาหาร ศกุนตลาก�าลงัส�ารวจความเรยีบร้อย

โดยมจีวนยนือยู่ข้างๆ ดวงหน้างามเอยีงซ้ายขวาพนิจิจานส�ารบัอย่างถี่ถ้วน 

เอื้อมมอืออกไปขยบัจาน ช้อน ส้อม ให้ได้องศากบัแจกนัดอกไม้ที่เธอเพิ่ง

จดัเสรจ็แล้วจงึถอยออกมา กวาดตาส�ารวจความเรยีบร้อยโดยรวมอกีรอบ

แล้วคลี่ยิ้มกว้าง

คนมาใหม่ยนืกอดอกพงิประตหู้องรบัประทานอาหาร รอจนมั่นใจว่า

คนละเอยีดลออด้านในเตรยีมการเรยีบร้อยแล้วจงึสาวเท้าเข้าไปยนืข้างๆ 

ศกุนตลาหนัมาส่งยิ้มหวานให้คนข้างกาย กุลกีุจอขยบัเก้าอี้เชื้อเชญิ

ให้นั่ง อนลิบถยกมุมปาก วางมอืลงบนศรีษะน้อยแล้วโยกอย่างไม่แรงนกั 

“ปักษานั่นแหละนั่งลง” ชายหนุ่มว่าพลางขยบัเก้าอี้ตวัข้างๆ กดสอง
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บ่าบอบบางให้นั่งลง ผ่องเหน็ดงันั้นจงึรบีไปเตรยีมจานข้าวเพิ่มอกีชุด

“ใจคอปักษาจะให้พี่นั่งกนิข้าวคนเดยีวหรอืไร” 

ศกุนตลาตอบรับประโยคดังกล่าวด้วยรอยยิ้มหวาน เอียงหน้าซบ 

ต้นแขนแกร่งแล้วถูไถไปมา

จวนมองภาพตรงหน้าแล้วระบายยิ้ม รอจนผ่องน�าจาน ช้อน ส้อมมา

วางเรยีบร้อยแล้วจงึตกัข้าวใส่จาน 

“ขอบคุณครบัป้า ข้าวสสีวยเทยีว”

“ข้าวหุงใบเตยค่ะ มื้อนี้คุณปักษาเธอหุงเองนะคะ”

“ขอบคุณนะคะ” อนลิบถหนัมาเอ่ยกบัหญงิสาวข้างกาย ศกุนตลารู้

ว่าเขาชื่นชอบขนม อาหาร ตลอดจนเสื้อผ้าที่ม ี ‘กลิ่นหอม’ เธอจงึพถิพีถินั

เป็นพเิศษ

ศกุนตลายิ้มรบั แล้วประนมมอืไหว้เมื่อชายหนุม่ตกัผดัผกัใส่จานข้าว

ของเธอ สองหนุม่สาวใช้เวลารบัประทานอาหารค่อนข้างนานเป็นพเิศษ ด้วย

มเีรื่องราวมากมายมาเล่าสูก่นัฟัง แม้วธิกีารสื่อสารจะมข้ีอจ�ากดั แต่เขากลบั

มคีวามสขุกบัทกุตวัอกัษรที่เธอถ่ายทอดผ่านปลายดนิสอ อนลิบถหลดุเสยีง

หัวเราะบ่อยครั้ง ยอมรับว่าการอ่านเรื่องเล่าผ่านหน้ากระดาษกลายเป็น 

ส่วนหนึ่งของชวีติตลอดสบิห้าปีที่ผ่านมา
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ศกุนตลานั่งลงกบัพื้น แล้วรบัชามกล้วยบวชชจีากผ่องไปวางบน 
โต๊ะกลางของชุดโซฟาในห้องนั่งเล่น อนิลบถวางหนังสือลงแล้วยกมุมปาก

ขึ้น 

“นกึอยากกนิอยู่พอดเีทยีว”

‘พี่ผ่องใจดไีปตดักล้วยในสวนหลงับ้านมาให้ค่ะ’

“เป็นผ่องดอกรทึี่รูใ้จฉนั” อนลิบถหลบุตาลงอ่านข้อความที่ศกนุตลา

บรรจงเขยีน ก่อนจะเงยหน้าขึ้นเอ่ยกบัคนใจดทีี่วิ่งไปตดักล้วยในสวนมาให้

ผ่องหลบุตาลงอ่านข้อความบนหน้ากระดาษแล้วหวัเราะร่วน ใครกนั

หนอเกาะแขนหล่อนแล้วออดอ้อนเป็นข้อความหลายประโยค 

“คุณปักษาบอกว่าถ้าดิฉันไปตัดกล้วยมาให้ เย็นนี้เธอจะต�าน�้าพริก

ลงเรอืให้กนิค่ะ” 

“อ้อ ที่แท้ก็มีคนติดสินบนดอกรึ” อนิลบถว่าพลางตักกล้วยบวชชี 

สีนวลตาขึ้นมารับประทาน ก่อนจะเลิกคิ้วขึ้นเมื่อได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดัง

เข้ามาในบรเิวณบ้าน “หอื...เสยีงรถ ใครมากนั”
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ผ่องค้อมศีรษะลงเป็นเชิงขออนุญาตก่อนจะเดินออกไปจากห้อง 

นั่งเล่น กึ่งเดนิกึ่งวิ่งออกไปยงัหน้าบ้าน 

รถยนต์จอดเทยีบหน้าบ้านหลงัโอ่อ่า หญงิสาวใบหน้าสวยจดัฝั่งข้าง

คนขบัใช้ปลายนิ้วแตะส�ารวจความเรยีบร้อยของทรงผมที่ดดัเป็นลอนสลวย 

ก่อนจะเอื้อมไปหยบิข้าวของที่เบาะหลงั แล้วตั้งท่าจะเปิดประตูรถ

“ไม่ให้ฉนัรอจรงิรวึาด แล้วเธอจะกลบัยงัไง”

เจ้าของใบหน้าสะสวยชะงกัมอืที่ก�าลงัเปิดประตูรถ ชะเง้อคอมองไป

ยังรถยนต์สีครีมคันงามที่จอดสนิทอยู่ในโรงรถ แล้วจึงหันกลับไปตอบ

ค�าถามคนที่นั่งอยู่หลงัพวงมาลยัรถ 

“โธ่...ยายเดอืน หากเธอรอ รถคนัโก้ของเวหากอ็ดได้บรกิารฉนัน่ะส”ิ 

ตะวนัวาดว่าพลางบุ้ยใบ้ไปทางรถยนต์คนัใหม่เอี่ยมตรงหน้า

สกาวเดอืนชะเง้อคอมองตามสายตาของเพื่อนสนทิแลว้ยกมมุปากที่

แต้มสแีดงสดขึ้นเป็นรอยยิ้ม “ตายจรงิ รุน่นี้ในพระนครมใีช้ไม่ถงึห้าคนั ฉนั

ชกัอจิฉาเธอแล้วส ิเวหานะเวหา เรยีนมาด้วยกนัแท้ๆ แต่ไม่ยกัมองฉนับ้าง

เลย”

“บ้าน่ะ เพื่อนกนัทั้งนั้น” ตะวนัวาดแสร้งเอยีงอายทั้งที่หน้าอกข้างซ้าย

พองฟู ไม่ใช่เพียงสกาวเดือนเท่านั้นที่รู้สึกเช่นนี้ สาวๆ ทั่วพระนครล้วน

อจิฉาเธอไม่ต่างกนั 

“เอาละๆ ฉนัไปก่อนกแ็ล้วกนั ป๊ากบัแม่รอแย่แล้ว” 

“อมื เจอกนัพรุ่งนี้”

“ย่ะ” สกาวเดือนตอบ รอจนตะวันวาดลงจากรถเรียบร้อยแล้วจึง

เหยยีบคนัเร่งกลบัออกไป

“เวหาอยู่หรอืเปล่า” ตะวนัวาดถามแม่บ้านสาวที่ยนืสงบเสงี่ยมอยูต่รง

ประตูเข้าบ้าน

“อยู่ค่ะ” ผ่องประนมมอืไหว้ผู้มาเยอืน ก่อนจะรบัข้าวของในมอืของ

หญงิสาวไปช่วยถอื
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“ปักอะไรคะ สสีวยจงั” 
ศกุนตลาวางผ้าที่ปักในมอืลงแล้วหยบิดนิสอขึ้นมาเขยีน

‘ผ้าม่านห้องนอนค่ะ ปักษาท�าให้นภาเป็นของขวญัวนัเกดิ แต่พี่เวหา

อย่าเพิ่งบอกนภานะคะ เป็นความลบั’

“มแีต่ของนภา แล้วของพี่ล่ะคะ”

ศกนุตลาเงยหน้าขึ้นมองเจ้าของค�าถามเลก็น้อย แล้วก้มลงจดปลาย

ดนิสออกีรอบ 

‘ยงัไม่ถงึวนัเกดิพี่เวหานี่คะ’

“กว่าจะได้เป็นคนส�าคญัต้องรอให้ถงึวนัเกดิ น่าน้อยใจจรงิเทยีว”

ศกุนตลาเบกิตาโพลง โบกไม้โบกมอืพลัวนั แล้วก้มหน้าตวดัปลาย

ดนิสออย่างคล่องแคล่ว 

‘พี่เวหา คุณลุง คุณป้า แล้วก็นภาคือคนส�าคัญส�าหรับปักษาเสมอ 

ท�าของนภาเสรจ็แล้วปักษาจะรบีปักให้พี่เวหานะคะ ไว้ใกล้ถงึวนัเกดิพี่เวหา

จริงๆ ปักษาค่อยคิดหาของขวัญชิ้นใหม่ก็ได้ค่ะ แค่พลิกตัวคิดจนนอน 

ไม่หลบัหลายคนืตดิ ปักษาทนได้’

อนลิบถอมยิ้มพลางขยบัเข้าไปใกล้เจ้าของดวงตากลมเป็นประกายที่

ก�าลังมองเขา นับวันยายตัวเล็กชักจะติดนิสัยของอัปสรนภาไปหลาย

กระเบียด มีอย่างที่ไหนลูบหลังปลอบใจ แล้วต่อด้วยการค่อนขอดเรื่อง 

ต้องคิดหาของขวัญชิ้นใหม่ เห็นทีเขาต้องจับสองคนนี้แยกกันบ้างเสียแล้ว 

ชายหนุ่มโยกศรีษะน้อยอย่างไม่แรงนกั

“ร้ายนกันะเรา เหน็ทพีี่ต้องให้คณุแม่จบัปักษากบันภาแยกกนับ้างเสยี

แล้ว” 

ศกุนตลาย่นคอ รั้งข้อมือหนาลงมาแล้วถูไถศีรษะกับต้นแขนแกร่ง 

จากนั้นจึงผินหน้าขึ้นซึ่งเป็นจังหวะที่อนิลบถหลุบตาลงพอดี หญิงสาวยิ้ม

หวานประจบ ส่วนเจ้าของใบหน้าหล่อเหลานั้นยกมุมปากขึ้น ใช้มอือกีข้าง

จบัปลายจมูกรั้นโยกไปมา
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“เล่นอะไรกนัอยู่คะสองพี่น้อง” 

สองพี่น้องต่างสายเลือดในห้องนั่งเล่นเบนสายตาไปยังประตูห้อง 

ศกนุตลาขยบัตวัขึ้นนั่งหลงัตรงแล้วกระพุม่มอืไหว้ ในขณะที่อนลิบถเลกิคิ้ว

มองผู้มาใหม่เลก็น้อย

“อ้าว วาด มาได้อย่างไรกนั”

ตะวนัวาดยิ้มพรายขณะเดนิเข้าไปนั่งบนโซฟาอกีตวั “เจอมนตรแีถว

นางเลิ้งค่ะ เลยรู้ว่าเวหาได้พกั”

“อ้อ” อนลิบถพยกัหน้ารบัรู้ ก่อนจะหนัไปถามแม่บ้านสาวที่ยอบตวั

ลงนั่งแล้วน�าข้าวของที่เจ้าหล่อนถอืมาวางบนโต๊ะกลาง

“บุหลนัดั้นเมฆ จ่ามงกุฎ แล้วกเ็สน่ห์จนัค่ะ บงัเอญิวาดผ่านไปแถว

ร้านขนมที่เวหาชอบเลยแวะซื้อมาฝาก” แม้ในความเป็นจริงเธอจะขอร้อง

แกมบงัคบัให้สกาวเดอืนวนรถพาเธอไปซื้อกต็ามที

“ไม่น่าล�าบากเลย”

“วาดจ�าได้ว่าเวหาชอบจบิชาแกล้มขนม” ตะวนัวาดยิ้มพรายให้คนที่

เธอจ�าสิ่งที่เขาชื่นชอบได้ขึ้นใจ แล้วเบนสายตากลบัมาหาแมบ้่านสาวที่ก�าลงั

จะลุกขึ้น “วานหล่อนเอาไปใส่จานทเีถดิ”

“ผมเพิ่งกนิกล้วยบวชชไีป” 

“โธ่...เวหา” ตะวนัวาดลากหางเสยีง “อย่าใหเ้สยีน�้าใจวาดเลยนะคะ”

ศกุนตลาเบนสายตามองสองหนุ่มสาวที่ยึดบทสนทนาเอาไว้ทั้งหมด 

แล้วก้มลงหยบิดนิสอขึ้นมาขดีเขยีนบางอย่างลงบนหน้ากระดาษ

‘ปักษาขอตวัไปช่วยพี่ผ่องจดัขนมก่อนนะคะ จะได้ชงชามาให้พี่เวหา

กบัคุณวาดด้วย’

อนลิบถพยกัหน้ารบัพร้อมรอยยิ้มบางๆ เมื่อได้รบัอนญุาตศกนุตลา

จงึลุกขึ้นเดนิตามผ่องออกไปจากห้องนั่งเล่น หญงิสาวกุลกีุจอชงชารสดลีง

ในชดุกาน�้าชาลายคราม น�าชดุน�้าชาไปวางบนถาด ก่อนจะหยบิดนิสอขึ้นมา

เขยีนสิ่งที่ต้องการสื่อสารกบัผ่อง จากนั้นจงึเดนิออกไปจากห้องครวั 
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‘ปักษาเวยีนหวั ขอขึ้นไปนอนพกัสกัครู่นะคะ’

ศกุนตลาเอนตัวลงนอนบนเตียง ดึงผ้าแพรขึ้นมาห่มถึงคอ พลิก
ตะแคงข้าง ประกบมอืวางบนหมอน วางศรีษะลงบนหลงัมอืแลว้หลบัตาลง 

เธอมักใช้การปิดเปลือกตาหนีความรู้สึกหน่วงหนักในห้วงลึกที่ถูก

ผลึกตะกอนของความอาดูรเกาะกิน ตลอดสิบห้าปีที่ผ่านมา ไม่มีวันใดที่

สมองของเธอจะลืมเลือนเหตุการณ์อันแสนเลวร้ายเหตุการณ์นั้น ยิ่งเธอ

พยายามสั่งตวัเองให้ลมืมากเพยีงไร ภาพจ�าเหล่านั้นกย็ิ่งฉายชดัขึ้นทกุขณะ

จติ

แอ๊ด...

ใบหน้าหมดจดขยบัเพยีงเลก็น้อยเมื่อได้ยนิเสยีงเปิดประตหู้องนอน 

แม้ว่าคนที่บุกรุกเข้ามาจะกระท�าการอย่างเงียบเชียบ แต่คนแกล้งหลับบน

เตยีงกร็บัรู้ได้ถงึการเคลื่อนไหวที่ก�าลงัคบืคลานเข้ามาหา

เบาะนอนยวบลงตามน�้าหนักตัวของคนที่เพิ่งนั่งลงริมเตียงฝั่งที่

เจ้าของห้องตะแคงหน้า ตามมาด้วยการทาบหลงัมอือุ่นลงบนหน้าผากมน

“ไปหาหมอนะคะปักษา”

ศกุนตลาค่อยๆ ลมืตาขึ้นเมื่อประโยคอนัแสนอบอุน่จบลง หญงิสาว

ส่ายหน้าช้าๆ เป็นเชิงปฏิเสธ อนิลบถพลิกหลังมือที่ยังวางทาบอยู่บน 

หน้าผากน้อยขึ้น แล้วไล้ปลายนิ้วไปตามไรผมรอบกรอบหน้ารูปไข่

“ตวัรุมๆ เวยีนหวัมากหรอืเปล่า แล้วกนิยาหรอืยงั”

ศกุนตลาจ�าเป็นต้องปดด้วยการพยักหน้าแทนค�าตอบว่าเธอกินยา

แล้ว ทั้งที่ไม่ได้แตะยาแม้แต่เมด็เดยีว 

“เช่นนั้นกน็อนพกัสกังบี หากยงัไม่ดขีึ้นต้องไปหาหมอนะคะ” 

ศกนุตลายิ้มหวาน พยกัหน้ารบัแล้วหลบัตาลง อนลิบถนั่งจ้องใบหน้า

พริ้มเพราของคนบนเตยีงหลายอดึใจ ก่อนจะลุกขึ้น จดัชายผ้าห่มให้คลุม

เรอืนร่างอรชรตั้งแต่ล�าคอจนถงึปลายเท้า แล้วเดนิออกไปจากห้อง ขณะที่
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เสยีงลมหายใจของคนขี้เซาดงัอย่างสม�่าเสมอ 

คราแรกตั้งใจเพียงขึ้นมานอนเล่น แต่เมื่อได้รับสัมผัสอบอุ่นผสาน

ความห่วงใยจากคนที่เธอเคารพรกั ความหน่วงหนกัอย่างไม่ทราบสาเหตุที่

กดักร่อนความรู้สกึของเธอก่อนหน้ากพ็ลนัมลาย

‘พ่อจ๋า พ่อจ๋า ทะเลกว้างแค่ไหนจ๊ะ’
‘เอ...กวา้งแค่ไหนกนันะ’ ชายวยักลางคนอมยิ้มกบัค�าถามไร้เดยีงสา

ที่เขาไม่อาจหาค�าตอบได้

‘กว้างเท่าบ้านคุณลุงนภกับคุณป้าบุหงาหรือเปล่าจ๊ะ’ เด็กหญิงวัย 

เจด็ขวบถามต่อ

‘กว้างกว่านั้นหลายร้อยเท่า’

หนูน้อยท�าตาวาวก่อนว่าต่อ ‘อกีกี่วนัเราถงึจะได้ไปทะเลจ๊ะ’

ร้อยเอกสกุณหวัเราะในล�าคอ วางฝ่ามอืหนาลงบนศรีษะน้อยแล้วโยก

ซ้ายขวาอย่างนกึเอน็ดู ‘อกีสองวนัปักษากจ็ะได้เหน็ทะเลแล้ว’

‘อีกสองวันปักษาก็จะได้เห็นทะเลแล้ว’ หนูน้อยปักษาทวนประโยค

ด้วยใบหน้าแต้มยิ้ม 

ภาพบทสนทนาหาบนโต๊ะอาหารเลือนราง แทนที่ด้วยภาพบ้านพัก

ตากอากาศสขีาวที่เบื้องหน้าตดิกบัหาดทรายละเอยีดสะอาดตา เดก็หญงิตวั

น้อยตื่นเต้นกับการได้เห็นทะเลครั้งแรกในชีวิต เธอวิ่งลงไปเล่นในน�้าสลับ

กบัก่อปราสาททรายกบัอปัสรนภา เพื่อนร่วมรุน่ และพี่ชายใจดทีี่เคยเจอกนั

หลายหนยามเธอตามบิดาเข้าไปพบผู้เป็นนายที่บ้านหลังใหญ่ จนกระทั่ง 

เย็นย�่า แม้คุณป้าบุหงาจะน�าขนมหวานจานใหญ่มาหลอกล่อ เธอก็ไม่อาจ

ตดัใจจากน�้าทะเลและดอกไม้ใบหญ้ารอบๆ บ้านพกัได้

‘ปักษาขอไปหาพ่อนะคะ’ หนูน้อยขออนุญาต

คุณหญิงบุหงาปรายตาหมายจะก�าราบ ทว่าเมื่อเห็นตาเป็นประกาย

ของเดก็หญงิกไ็ม่อาจท�าใจดุได้ลง 
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‘พระอาทติย์จะตกอยู่รอมร่อยงัอยากเล่นน�้าอกี’

‘ปักษาอยากไปดูพระอาทติย์ตกทะเลค่ะ ปักษาไม่เคยเหน็’

ท้ายที่สดุคุณหญงิบหุงาจงึจ�าต้องอนญุาต เดก็หญงิตวัน้อยจงึกระพุม่

มอืไหว้แล้วลุกขึ้นวิ่งออกไปจากห้องนั่งเล่น

ท้องฟ้าเหนอืผนืทะเลยามสนธยางดงามจบัใจ เดก็หญงิตวัน้อยที่ตาม

บิดาและผู้เป็นนายออกมารับลมนอกบ้านก้มๆ เงยๆ อยู่ข้างพุ่มดอกเข็ม 

เมื่อเก็บดอกเข็มได้ตามจ�านวนที่ต้องการแล้ว จึงน�ามาร้อยเป็นพวงมาลัย 

หนูน้อยมองพวงมาลยัแล้วยิ้มกว้างภาคภูมใิจในผลงานของตวัเอง ก่อนจะ

วิ่งไปหาบดิาที่ก�าลงัยนืสนทนากบัผู้เป็นนายอยู่ไม่ไกล

‘พ่อจ๋า ปักษาท�าพวงมาลยัมาให้จ้ะ’

‘มแีต่ของพ่อ ลุงน้อยใจแย่’ ผู้เป็นนายของบดิาเย้าอย่างใจดี

หนนู้อยสบตาบดิาที่ก�าลงัอมยิ้มอ่อนโยน เธอคล้องมาลยัดอกเขม็ให้

บิดาแล้ววิ่งกลับไปยังพุ่มดอกเข็มอีกรอบเพื่อเก็บดอกสีแดงเล็กๆ มาร้อย

เป็นมาลยัอกีพวง ทว่าพวงมาลยัยงัไม่ทนัแล้วเสรจ็ เสยีงกมัปนาทที่ดงัขึ้น

จากด้านหลงักเ็รยีกความสนใจให้เธอหนักลบัไปมอง 

ปัง! ปัง! ปัง!

‘พ่อ!’

และนั่นคือเสียงสุดท้ายที่หนูน้อยเปล่งออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจ 

เพราะหลังจากเสียงหวีดร้องนั้นสิ้นสุดลง ชีวิตของบิดาก็พลันมลาย หนึ่ง

ชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักดับสูญลงพร้อมกับ ‘เสียง’ หวานใส นับจาก 

วนันั้นกไ็ม่มใีครได้ยนิเสยีงเจื้อยแจ้วของหนูน้อยที่ชื่อศกุนตลาอกีเลย



๓

เจ้าของเรอืนร่างสะคราญก้าวขาลงจากเตยีงนอนแล้วเดนิไปเกาะ 
ขอบหน้าต่าง ผนิหน้าขึ้นมองเหล่านกกาที่บนิถลากลบัคนืรงัส่งเสยีงร้องดงั

เซ็งแซ่ อันเป็นสัญญาณว่าย่างเข้าเวลาเย็นย�่า ทั้งที่ตั้งใจจะขึ้นมานอนพัก

เพยีงไม่นาน แต่กลบัเผลอหลบัเสยีจนเตม็อิ่ม ศกนุตลาหลบัตาลง ยกสอง

มอืขึ้นคลงึขมบัแล้วเดนิออกจากห้องนอน

หญงิสาวเดนิออกไปยงัหน้าบ้านเป็นอนัดบัแรก สอดส่ายสายตามอง

ไปยังโรงจอดรถ แล้วพบว่า...รถยนต์สีครีมอันเป็นรถยนต์ประจ�าตัวของ

อนิลบถไม่ได้จอดอยู่ที่เดิม ศกุนตลาเม้มปาก สมองสั่งให้จิตใต้ส�านึกพึง

ระลึกว่าถูกต้องแล้ว ไม่มีสิ่งใดผิด หากจะผิดก็ผิดเพียงตัวเธอที่ไม่เจียม  

สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลับไม่รู้จักหักห้ามความรู้สึก เจ้าของใบหน้าหวานยก 

มมุปากขึ้นเป็นรอยยิ้มบางๆ ทั้งที่แววตายงัคงเศร้า เมื่อปรบัอารมณ์ได้แล้ว

จงึเดนิไปยงัห้องครวั

“คุณปักษา” เมื่อได้ยนิเสยีงฝีเท้าย�่าเข้ามาในห้องครวั จวนจงึละมอื

จากการโขลกพรกิแกงแล้วเงยหน้าขึ้นทกั 
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ศกนุตลาส่งยิ้มให้จวนกบัผ่องเพยีงบางๆ ทั้งที่อยากยิ้มให้กว้างกว่านี้ 

แต่ไม่อาจฝืนความหวิวโหวงบางอย่างที่ก�าลังปั่นป่วนอยู่ในอกข้างซ้ายได้ 

หญิงสาวเดินไปหยิบกระดาษกับดินสอแล้วตวัดข้อมือ ก่อนจะนั่งลงข้างๆ 

จวนแล้วยื่นสิ่งที่เพิ่งเขยีนออกไป

‘มกีระไรให้ปักษาช่วยท�าหรอืไม่คะ’

“โถ แม่คุณของป้า ไม่สบายอยู่แท้ๆ ไม่นอนพกัอกีนดิเล่าคะ” จวน

ว่า

“นั่นสิคะ หน้าตายังซีดเซียวนัก” ผ่องวางมีดที่แล่ตับหมูลงก่อนจะ

ต่อประโยคจากผู้เป็นป้า

‘ปักษาอยากช่วยป้าจวนกบัพี่ผ่องท�างานค่ะ’

ศกนุตลาจดปลายดนิสอลงบนหน้ากระดาษอกีรอบ แลว้เอื้อมมอืไป

สัมผัสหลังมือเหี่ยวย่นของจวนเป็นเชิงเสนอความช่วยเหลือในการโขลก 

พรกิแกงที่หญงิสูงวยัท�าค้างไว้

“ดื้อจรงิเทยีว” จวนว่า 

ศกุนตลายิ้มรับบางๆ จับครกและสากแล้วออกแรงดึง ทว่าคนที่

ครอบครองสองสิ่งนั้นอยู่ก่อนหน้ากลบัยื้อเอาไว้ 

“คุณเวหาสั่งไว้ว่าวนันี้ห้ามตามใจคุณปักษาเดด็ขาดค่ะ เธออยากให้

คุณปักษาพักผ่อน” ผ่องช่วยคลายความสงสัยให้เจ้านายสาวแทนผู้เป็นป้า

ที่ออกแรงประคองครกกบัสากเอาไว้มั่น

“เดนิหาเสยีตั้งนาน ที่แท้กม็าป่วนป้าจวนกบัพี่ผ่องอยู่ในครวั”

ศกุนตลา จวน และผ่องหนัไปมองตามเสยีง ผ่องวางงานในมอืลง

แล้วเดนิออกไปรบัของจากผูม้าใหม่ ในขณะที่จวนรบีเอ่ยขอความช่วยเหลอื

ทนัควนั

“คุณนภามากด็แีล้วค่ะ ช่วยป้าห้ามคุณปักษาท”ี

“ตวัแกล้งป้าจวนกบัพี่ผ่องงั้นร ึปักษา” อปัสรนภา หรอืนภา บตุรสาว

คนเลก็ของพลโทนภกบัคุณหญงิบุหงาถาม
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ศกุนตลาลุกขึ้นตวดัดนิสอแล้วยื่นกระดาษออกไปด้านหน้า 

‘พี่เวหากลบัมาแล้ว’

“แน่ะ เปลี่ยนเรื่องเสียอีก” อัปสรนภาส่ายหน้าน้อยๆ ในขณะที่ 

ศกุนตลาพยกัหน้ายนืยนัสิ่งที่เธอเล่าผ่านตวัอกัษร

“ตวักน็่าจะรู้ว่าไม่เคยหลอกเค้าส�าเรจ็” 

ศกุนตลาถอนหายใจแล้วตวดัปลายดนิสอลงไปเพื่อยนืยนัอกีรอบ

‘พี่เวหากลบัมาแล้วจรงิๆ เค้าไม่ได้หลอก’

อปัสรนภาบบีจมูกเพื่อนสนทิแล้วโยกไปมาก่อนถามกลบั “แล้วไหน

เล่าพี่เวหา เค้าไม่เหน็ทั้งรถ ไม่เหน็ทั้งคน”

ศกุนตลาหววิโหวงในอกยามต้องบอกเล่าความจรงิผ่านหน้ากระดาษ 

‘ออกไปข้างนอกกบัคุณตะวนัวาด’

“ออกไปข้างนอกกบัพี่วาด”

คราวนี้เป็นอัปสรนภาที่ขมวดคิ้ว หญิงสาวหันไปสบตาจวนกับผ่อง 

ทั้งสองได้แต่ส่งยิ้มเจื่อนมาให้ แต่ก่อนที่จวนหรือผ่องจะทันได้อธิบายสิ่งที่

พวกเธอได้รู้ได้เห็นเพิ่มเติม คนหวงพี่ชายก็แยกเขี้ยวพรั่งพรูถ้อยค�าต่อว่า

อย่างไม่สบอารมณ์

“อะไรกนั เพิ่งได้พกัแท้ๆ แทนที่จะอยู่บ้านกบัครอบครวั กลบัเลอืก

เอาเวลาไปเที่ยวกบัผู้หญงิเสยีอย่างนั้น”

เมื่อเหน็ว่าเพื่อนสนทิไม่ชอบใจสิ่งที่เธอเล่า ศกุนตลาจงึรบีตวดัข้อมอื

ช่วยออกตวัแทน 

‘พี่เวหาไปอยู่ชายแดนมาร่วมปี ได้ออกไปเที่ยวผ่อนคลายเสยีบ้างก็

ดไีม่ใช่หรอื นภาอย่าเคอืงพี่เวหาเลย’

อปัสรนภาย่นจมกู ถงึแม้จะเหน็ใจที่พี่ชายต้องไปปฏบิตัหิน้าที่แรมปี 

แต่กอ็ดแง่งอนต่อไม่ได้ 

“ตวักแ็บบนี้ เข้าข้างพี่เวหาไปเสยีทกุเรื่อง ระวงัเถดิ อกีหน่อยพี่วาด

อะไรนั่นจะขโมยตวัพี่เวหาไปอยู่ที่อื่น...”
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“มใีครหน้าไหนกล้าขโมยตวัพี่งั้นร”ึ

เสียงทุ้มดังขึ้นจากประตูข้างห้องครัวพร้อมๆ กับการปรากฏตัว 

ของคนที่ตกเป็นหัวข้อสนทนา อนิลบถยกตะกร้าผลไม้ที่เขาเก็บจากสวน

หลงับ้านเข้ามาวางในครวั 

อัปสรนภากับศกุนตลาสบตากันเลิ่กลั่ก ส่วนจวนกับผ่องได้แต ่

กลั้นยิ้มด้วยความเอน็ดู 

“ว่าอย่างไร ใครกนัที่กล้า หมื” อนลิบถเลกิคิ้วขึ้นมองน้องสาวร่วม

อุทรกบัน้องสาวต่างสายเลอืดแล้วถามย�้าอกีรอบ

“เอ่อ...” อปัสรนภาอกึอกั ด้วยไม่รูว่้าพี่ชายจะทนัได้ยนิค�าตดัพ้อของ

เธอทุกค�าหรอืไม่ แต่จากที่อ่านสหีน้า เธอค่อนข้างเชื่อว่าพี่ชายที่แสนดทีนั

ได้ยินทุกค�า หญิงสาวที่เพิ่งตั้งสติได้รีบโผเข้าไปเกาะต้นแขนแกร่งแล้ว

ฉะอ้อนถามเสยีงหวาน “พี่เวหากลบัมาเมื่อไหร่คะ นภาคดิถงึเหลอืเกนิค่ะ”

“หึ” อนิลบถแค่นเสียงหัวเราะขึ้นจมูก หรี่ตามองคนที่เกาะต้นแขน

เขาแน่น ก่อนจะเบนสายตาดุไปยังใบหน้าซีดเผือดของหญิงสาวอีกคน 

“คดิถงึ แต่กก็ล่าวหาพี่ผดิๆ”

ต้นตอของการกล่าวหายิ้มแหย ประนมมอืระหว่างอก ก่อนจะก้มลง

เขยีนในสมุดเล่มโปรด

‘ปักษาขอโทษค่ะ ปักษาเป็นคนบอกนภาเองว่าพี่เวหาออกไปท�าธุระ

ข้างนอก’

“จะให้พี่ออกไปไหนได้อย่างไร ในเมื่อมเีดก็ดื้อนอนป่วยอยูบ่นบ้าน”

“ตัวไม่น่าดื้อกับพี่เวหาเลย เฮ้อ...” อัปสรนภาว่าพลางเอียงหน้าซบ

ต้นแขนพี่ชาย “ถงึปักษาจะดื้อ แต่นภาเป็นเดก็ดนีะคะ”

“งั้นร”ึ อนลิบถเหล่ตามองหน้าเดก็ดื้อที่ยนือยู่ข้างๆ กบัเดก็ดทีี่เกาะ

ตดิแขนเขาเป็นตงัเมสลบักนัไปมา ศกุนตลาระบายยิ้มบางๆ ก่อนจะโผเข้าไป

ซบต้นแขนอกีข้าง

คนเป็นพี่ส่ายหน้าระอา ให้มนัได้แบบนี้ส ิเขาต้องแพท้างยายตวัเลก็
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สองคนนี้ตลอดเลยหรือไร ในเมื่อไม่อาจแสร้งตีหน้าขรึมได้อีกต่อไป 

อนลิบถจงึหลุบตาลงถามเดก็ดทีี่ยิ้มพรายจนเกนิงาม 

“ออกไปไหนมาทั้งวนั” 

“ไปหาซื้อของกบัเนตรค่ะ” อปัสรนภาเอ่ยถงึเนตรสุดา เพื่อนร่วมรุ่น

ที่ออกไปซื้อของด้วยกนั

“หายเวยีนหวัแล้วงั้นรถึงึได้ลงครวั” เมื่อได้ค�าตอบจากเดก็ดแีล้ว จงึ

หนัมาถามเดก็ดื้อที่เกาะแขนอกีข้าง

ศกุนตลาพยกัหน้าแทนค�าตอบ แต่อนลิบถไม่วายห่วง ไม่ต่างกนักบั

อปัสรนภาซึ่งเอื้อมมอืมาแตะหน้าผากของศกุนตลา

“ตวัยงัรุมๆ ตวัควรนอนพกับนห้องมากกว่าลงมาอยู่ในนี้”

อนิลบถอมยิ้มแล้วหันไปเอ่ยกับผ่อง “คงต้องให้คนติดสินบนท�า 

น�้าพรกิลงเรอืวนัหลงัเสยีแล้ว”

“ค่ะ คุณเวหา” ผ่องรบัค�าพร้อมยิ้ม

“นี่ตวัรติดิสนิบนพี่ผ่องรปัึกษา มเีรื่องสนกุกระไรกนั” อปัสรนภาถาม 

แต่คนที่รับหน้าที่ตอบค�าถามนั้นกลับเป็นชายหนุ่มเพียงคนเดียวที่ตอนนี้

ก�าลงัโอบเอวสองสาวเข้าไปในห้องนั่งเล่น 

อัปสรนภาถ่ายทอดเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านระหว่างที่พี่ชายไป

ปฏิบัติภารกิจให้ฟัง และแน่นอนว่าเธอไม่ปล่อยผ่านเรื่องของตะวันวาด 

หญิงสาวพยายามหาทางเข้าเรื่องจนรู้ว่า หลังจากที่ศกุนตลาขึ้นไปนอนพัก 

พี่ชายของเธอก็นั่งคุยกับตะวันวาดครู่ใหญ่ ก่อนจะให้เกื้อซึ่งเป็นคนขับรถ

ของมารดาขบัรถประจ�าตวัของเขาไปส่งหญงิสาวกลบับ้าน

“ตอนพี่เวหาไม่อยู่ มคีนวิ่งออกไปชะเง้อมองฟ้าทุกครั้งที่ได้ยนิเสยีง
เครื่องบนิ” 

“จรงิหรอืคะ” อนลิบถถามคนที่ก�าลงัค้อนคนช่างฟ้อง

ศกุนตลาระบายยิ้มบางๆ แล้วพยกัหน้ารบั
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“เหน็หรอืไม่คะ นภาไม่ได้แกล้งปักษาเลยสกันดิ ที่เล่ามาตั้งแต่เยน็

กล็้วนแต่เป็นเรื่องจรงิ” อปัสรนภาว่าแล้วหนัไปส่งยิ้มให้บดิาที่นั่งอยู่หวัโต๊ะ

และมารดาที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของโต๊ะอาหาร 

“ดเูอาเถดิเวหาว่าแต่ละวนัแม่ต้องปวดเศยีรเวยีนเกลา้กบัแมต่วัแสบ

อย่างไรบ้าง” คุณหญงิบุหงาหนัมาเอ่ยกบับุตรชายซึ่งนั่งอยู่ฝั่งเดยีวกนั

“โธ่ คุณแม่ขา นภาแสบที่ไหนกนั อยู่กบัเหย้าเฝ้ากบัเรอืนทุกวี่วนั” 

“ใครกันที่ขอพ่อออกไปตะลอนข้างนอกทั้งวัน” พลโทนภดับฝันคน

อยู่กบัเหย้าเฝ้ากบัเรอืนด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั และแน่นอนว่าคนอื่นๆ บนโต๊ะ

อาหารก�าลงัอมยิ้มคล้อยตามประมขุของบ้าน ไม่เว้นแม้แต่ศกุนตลาที่ยกมอื

ขึ้นปิดปากหวัเราะชอบใจจนตาหยี

อปัสรนภาหนัมาค้อนคนที่นั่งข้างกนัแล้วออดในล�าคอ “ไม่ช่วยแล้ว

ยงัข�าไม่เกบ็อาการอกี คอยดเูถดิ เค้าจะเล่าให้พี่เวหาฟัง ว่ามคีนร้องไห้ขี้มกู

โป่งตอนคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าเครื่องบนิพี่เวหาโดนโจมต.ี..”

คนช่างพดูแสร้งยกมอืขึ้นปิดปาก เบกิตาโพลงแล้วจงึว่าต่อ “ตายจรงิ 

หลุดปากเล่าจนได้ ตวัไม่เคอืงเค้าใช่หรอืไม่”

“ดู.๊..ดลูกูสาวคณุสคิะ อยูใ่กล้หน่อยไม่ได้ จะบดิให้เนื้อเขยีวเทยีว มี

อย่างที่ไหนขายปักษากลางโต๊ะกนิข้าว” คณุหญงิบุหงาเอด็อย่างไม่จรงิจงันกั

“นภาขายปักษาให้ผมฟังมาตั้งแต่เย็นแล้วครับคุณแม่” อนิลบถ

ระบายยิ้มบางๆ ถงึแม้จะรู้ว่ายายตวัแสบของเขาแกล้งน้องน้อยอกีคน แต่

ทุกครั้งที่อปัสรนภาขายศกุนตลาให้ฟัง กล้ามเนื้อหน้าอกข้างซ้ายของเขาจะ

กระตุกบบีรดัอย่างไม่ทราบสาเหตุ

โครม!
“ว้าย!”

“ไม่ได้เรื่อง ไม่ได้ดั่งใจเลยสกัอย่าง คดิเมนูใหม่ๆ ไม่เป็นหรอืไร ถงึ

ให้ฉนักนิแกงส้มสองวนัตดิ”
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“ไอ้หยา อาวาด เมื่อวานลื้อพดูเองนาว่าอยากกนิอกี เดก็ๆ มนักเ็ลย

ท�าขึ้นโต๊ะ” บิดาของตะวันวาดวิ่งเข้ามาในห้องรับประทานอาหาร กวาดตา

มองวตัถดุบิจากแกงส้มที่นอนแอ้งแม้งอยูบ่นเศษชามที่แตกกระจายเตม็พื้น

“ค่ะ เมื่อวานวาดว่ามนัรสด ีแต่วนันี้วาดกลนืไม่ลง”

“ไปหงุดหงิดมาจากไหน แม่เห็นหน้าหงิกหน้างอตั้งแต่กลับมาถึง” 

มารดาถาม

“วาด...วาด...” ตะวันวาดอึกอัก ข่มอารมณ์กรุ่นโกรธเอาไว้ในอก 

“วาดเหนื่อยค่ะ ขอตวัไปพกัก่อนนะคะ”

ปัง!

ตะวนัวาดกระแทกประตหู้องนอนอย่างไม่ออมแรง หญงิสาวกระแทก

ตวัลงนั่งบนเตยีง บบีมอืทั้งสองข้างยามคดิย้อนถงึบทสนทนากบัชายหนุ่มที่

หมายปอง

‘วาดไม่ได้เอารถมา เวหาไปส่งวาดกลบับ้านหน่อยนะคะ’

‘ปักษาไม่สบาย ผมคงไปส่งวาดไม่ได้’

‘แต่ว่า...’

‘ผมจะให้เกื้อขบัไปส่งกแ็ล้วกนั’

‘จะดหีรอืคะ วาดจ�าได้ว่าเขาเป็นคนขบัรถของคุณป้าบุหงา’

‘ไม่เป็นไร วนันี้คุณแม่ออกไปธุระกบัคุณพ่อ เกื้อไม่ได้ตดิงานอะไร’

“เด็กกาฝาก ฉันเกลียดแก” ตะวันวาดเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันพลางปา

หมอนบนเตยีงใส่ผนงัเตม็แรง



๔

“ไม่เมื่อยหรือไร ยิ้มตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านมาจนถึงปั๊มน�้ามัน” 
อนลิบถถามตุ๊กตาหน้ารถที่ยิ้มกว้างจนเหน็ไรฟันมาตั้งแต่ออกจากบ้าน ขณะ

แวะเตมิน�้ามนัที่ปั๊มน�้ามนัเปโทร หรอืเรยีกกนัตดิปากว่าปั๊มน�้ามนัม้าบนิ 

“นภาฝันถึงเป็ดย่างทั้งคืนเลยค่ะ” อัปสรนภาตอบ ก่อนจะเอี้ยวตัว

กลบัไปมองคนบนเบาะหลงัที่ก�าลงัประนมมอืไหว้วดัพระศรรีตันศาสดาราม

หรอืวดัพระแก้ว ซึ่งมกี�าแพงตดิกบัปั๊มน�้ามนั

“ดูปักษาสิคะ นอกจากหน้าตาจะหมดจดแล้ว กิริยามารยาทก็ยัง 

งามงดอกีต่างหาก” คนช่างพูดยดืตวัไปกระซบิข้างหูพี่ชาย 

อนลิบถเหลอืบตามองความงามหมดจดผ่านกระจกมองหลงัแลว้ยก

มมุปากขึ้น สิ่งที่อปัสรนภาว่ามานั้นไม่ผดิเพี้ยนจากความเป็นจรงิแม้แต่น้อย 

ศกุนตลาคอืนยิามของค�าว่างามจากภายในสู่ภายนอก ทั้งยงัเข้มแขง็สมกบั

เป็นทายาทของนายทหารสายบู๊ผู้ล่วงลบั

“พี่พาเข้าไปกราบข้างในดไีหมคะ”

ศกุนตลาลืมตา ลดสองมือที่ประนมลง ก่อนจะเอี้ยวตัวกลับมานั่ง
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หลงัตรง ระบายยิ้มมุมปากพร้อมกบัส่ายหน้าช้าๆ

“กลวัคนแถวนี้ทนหวิไม่ไหวร”ึ อนลิบถถามต่อ 

ศกุนตลาเบนสายตามองคนท�าแก้มพองปากยื่นใส่พี่ชาย ก่อนจะยก

ปลายนิ้วมือข้างขวาขึ้นแตะปากแล้วพยักหน้ารับ อัปสรนภาจึงหันมาค้อน

เพื่อนสนทิแล้วยกมอืขึ้นกอดอก 

“กไ็ม่ได้หวิถงึเพยีงนั้นดอก ไปกราบพระก่อนกไ็ด้ค่ะ”

“พอพี่เคลื่อนรถออกมากต็อบได้เทยีว” คนเป็นพี่เย้า เพราะเมื่อเขา

เคลื่อนรถผ่านประตูวดั คนละเมอถงึเป็ดย่างมาทั้งคนืจงึได้ฤกษ์ตอบ

“อ้าว แล้วกนัสคิะ นภาลมืดู” อปัสรนภาหวัเราะกลบเกลื่อน ขณะที่

ศกุนตลาขยบัมอืซ้ายมากุมท้องแล้วหวัเราะร่วน

อนลิบถเหลอืบตามองคนเส้นตื้นด้านหลงั ก่อนจะเอยีงหน้ามองคน

ด้านข้างที่แสดงออกว่ารื่นเรงิเกนิกว่าเหตุ แล้วถอนหายใจ 

“ไว้มากนัพรุ่งนี้นะคะ” คนเป็นพี่สรุป

“ค่ะ” อปัสรนภาขานตอบ พร้อมกบัที่ศกุนตลาพยกัหน้ารบัแรงๆ 

ภัตตาคารจีนยอดนิยมช่วงก่อนเวลาอาหารกลางวันไม่จอแจแออัด 
จรงิดงัที่อปัสรนภากล่าวอ้างไว้ ทั้งสามเลอืกนั่งโต๊ะมมุสดุของร้านเพื่อความ

เป็นส่วนตวั ทว่าเมื่อสั่งอาหารเรยีบร้อยแล้วกลบัมคีนกลุม่หนึ่งมุ่งตรงมายงั

โต๊ะที่ทั้งสามนั่งอยู่

“อุ๊ย! เวหา บงัเอญิเหลอืเกนิค่ะ”

อนลิบถ ศกุนตลา และอปัสรนภาเหลยีวมองตามเสยีง แล้วลุกขึ้น

ประนมมอืไหว้ 

“คณุอาสบายดนีะครบั” อนลิบถเอ่ยทกัผูอ้าวโุสที่เขาเคยพบเจอหลาย

ครั้ง ในขณะที่ศกนุตลาและอปัสรนภาค้อมศรีษะท�าความเคารพผูส้งูวยักว่า

ถงึสามคน

“วาดเพิ่งเล่าให้ฟังว่าไปรบัของว่างที่บ้านเวหามา เป็นอย่างไรบ้าง ไม่
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เหน็หน้าค่าตากนัเสยีนาน” นวลเพญ็ มารดาของตะวนัวาดถาม

“ไปอยู่ชายแดนมาร่วมปีครบั เพิ่งกลบัมาถงึเมื่อวาน” 

“อาวาดบอกอั๊วว่าลื้อเป็นนักบินที่เก่งที่สุด กองทัพเลยส่งไปท�างาน

ส�าคัญ อั๊วอดภูมิใจแทนอานายพลพ่อลื้อไม่ล่าย” เถ้าแก่ฉวน บิดาของ 

ตะวนัวาดว่า

“ป๊า...” ตะวนัวาดแกล้งท�าท่าเอยีงอายเมื่อบดิาเปรยเสยีหมดเปลอืก

ว่าเธอเล่าเรื่องของเขาให้ครอบครัวฟัง ซึ่งนั่นก็ยิ่งเป็นการตอกย�้าว่าเธอยก

ให้เขาเป็น ‘คนพเิศษ’

“เอ่อ...มโีต๊ะกนัหรอืยงัครบั” อนลิบถเปลี่ยนเรื่อง

“ยงัเลยค่ะ พวกเราเพิ่งมาถงึ” ตะวนัวาดตอบพร้อมยิ้มกว้าง

“หากไม่รงัเกยีจเชญิคุณอา...” 

“ล่ายๆๆ นั่งด้วยกนักด็ ีอาวาดจะได้มเีพื่อนคุย” 

ก่อนที่อนลิบถจะทนัได้เอ่ยประโยคมารยาทจนจบ เถ้าแก่ฉวนกต็อบ

แทรกขึ้นมา บรกิรที่ยนืรออ�านวยความสะดวกอยูไ่ม่ไกลจงึเร่งเข้ามาจดัวาง

จานชามเพิ่ม

“ไม่เจอกนัเสยีนาน สบายดนีะคะ” ตะวนัวาดทกัทายอปัสรนภา หลงั

จากวางแก้วชาจนีที่เพิ่งยกขึ้นจบิลงบนจานรอง

“สบายดค่ีะ” อปัสรนภาตอบ แล้วใช้ตะเกยีบคบีแฮ่กึ๊นทอดไปใส่จาน

ของศกุนตลา

ตะวันวาดเบนสายตามองตามมือของอัปสรนภาแล้วยกมุมปากขึ้น 

“ไม่สบายหายดแีล้วหรอืคะ เมื่อวานพี่ตั้งใจว่าจะไปช่วยเชด็ตวัให้ แต่กค็ุย

กบัเวหาเพลนิจนเยน็ย�่า”

ศกุนตลาระบายยิ้มบางๆ วางตะเกียบลงแล้วประนมมือขอบคุณ 

ก่อนจะหยบิดนิสอแล้วตวดัข้อมอืลงในสมุดเล่มเลก็ที่เธอพกมาด้วย

‘ดขีึ้นมากแล้วค่ะ ขอบคุณคุณวาดที่เป็นห่วงนะคะ’

“ถงึจะดขีึ้นแล้ว แต่คนืนี้กต้็องกนิยาต่อนะคะ” อนลิบถหนัมาเอ่ยกบั
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คนป่วยที่นั่งถดัจากอปัสรนภา 

ศกุนตลาพยกัหน้ารบัพร้อมยิ้ม ตะวนัวาดคลี่ยิ้มตาม แม้จะเป็นยิ้ม

ที่ฝืนท�า แต่เธอกต็บตาคนทั้งโต๊ะได้เป็นอย่างด ี

“เหน็แบบนี้ป๊ากเ็บาใจ” เถ้าแก่ฉวนว่า 

อนลิบถ ศกุนตลา และอปัสรนภาขมวดคิ้ว เหน็ดงันั้นตะวนัวาดจงึ

หวัเราะแผ่วเบาแล้วรบีเปลี่ยนเรื่องก่อนที่บดิามารดาของเธอจะแสดงออกไป

มากกว่านี้ แม้ว่าเธอจะชอบพออนลิบถ และชายหนุ่มกไ็ม่เคยปฏเิสธข่าวลอื

เกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ที่มากกว่าเพื่อน แต่กระนั้นเธอกย็งัไม่เบาใจ ในเมื่อ 

เขายงัคงขดีเส้นกั้นเธอไว้ไม่ให้เข้าใกล้ได้มากกว่าการเป็นเพื่อนสมยัเรยีน 

“ป๊าเป็นห่วงวาดเรื่องคบเพื่อนน่ะค่ะ”

ตะวนัวาดว่าก่อนจะคบีซี่โครงหมนู�้าเเดงไปใส่จานของอนลิบถ เถ้าแก่

ฉวน นวลเพญ็ และตะวนัวาดจบัจองเป็นเจ้าของบทสนทนาทั้งโต๊ะ

“เวหาอย่าเพิ่งอิ่มนะคะ เป็ดย่างยงัไม่มา”

“ลองจานนี้หน่อยนะคะ ปลาหมิะนึ่งซอสเต้าเจี้ยว จานโปรดของวาด

ค่ะ”

“ส่วนจานนี้หมูสามชั้นหมั่นโถว ของโปรดยายเดอืนค่ะ วาดเคยชมิ

ไปค�า รสดีเทียว แต่วาดไม่กล้ากินเยอะเกิน เกรงจะใส่ชุดที่เพิ่งตัดใหม่ 

ไม่ได้ เวหากนิแทนวาดทนีะคะ”

ศกุนตลาก้มหน้ามองอาหารในจานตวัเอง ใช้ตะเกยีบเขี่ยไปมาขณะ

รบัฟังเสยีงหวานของคนช่างจ�านรรจาที่สรรหาเรื่องนั้นหยบิยกเรื่องนี้มาชวน

พี่ชายของเธอสนทนา หากจะนับว่าตะวันวาดคือผู้สร้างสีสันบนโต๊ะอาหาร

ในมื้อนี้กไ็ม่ผดิ

‘เค้าขอไปห้องน�้าประเดี๋ยว’

“เค้าไปด้วย” อปัสรนภาว่าหลงัจากหลบุตาอ่านข้อความในสมุด จาก

นั้นจงึหนัไปเอ่ยกบัพี่ชาย “นภากบัปักษาขอตวัไปห้องน�้าสกัครู่นะคะ”

อนลิบถพยกัหน้า แล้วยดืตวัมองน้องสาวทั้งสองคนไปจนสุดทาง
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“เฮ้อ...” อปัสรนภาถอนหายใจอย่างไม่เกบ็อาการหลงัจากประตหู้องน�้า 
ปิดลง จนศกุนตลาอดหวัเราะกริยิานั้นไม่ได้ 

“เป็นการรอเป็ดย่างที่แกร่วที่สุดเท่าที่เคยรอมา” อปัสรนภาว่า

ศกนุตลาจบัมอือปัสรนภาแล้วบบีไม่แรงนกั เธอเข้าใจสิ่งที่อปัสรนภา

สื่อเป็นอย่างด ีด้วยตวัเธอเองกร็ู้สกึไม่ต่างกนั

“ตวัอดึอดัใช่หรอืไม่”

ศกุนตลาส่ายหน้าพร้อมยิ้ม เธอไม่ได้ถึงกับอึดอัด เพียงแค่รู้สึกว่า

ตวัเองอยู่ผดิที่ผดิทาง ไม่เหมาะที่จะอยู่ร่วมโต๊ะในวนันี้เท่านั้นเอง

“ก่อนพี่เวหากลบัไปท�างานไว้ค่อยมากนัอกีรอบ คอยดเูถดิ คราวหน้า

เค้าจะจบัยามสามตา หากไม่ใช่เทวฤีกษ์จะไม่ออกจากบ้าน” 

สองสาวยิ้มให้กนั ก่อนจะหนัไปมองประตูห้องน�้าที่เปิดออก

“ท�าธุระเสรจ็กนัหรอืยงัคะ เป็ดย่างก�าลงัร้อนๆ เทยีว”

“เสรจ็แล้วค่ะ ขอบคุณนะคะ”

อปัสรนภาตอบตะวนัวาด แล้วจูงมอืศกุนตลาหมายจะเดนิออกจาก

ห้องน�้า ทว่าตะวนัวาดซึ่งก�าลงัส่องกระจกเอยีงหน้าซ้ายขวาแล้วลูบลอนผม

ไปพลางๆ กส็่งเสยีงขึ้นมาอกีรอบ

“ขอบคุณนะคะที่มาเป็นเพื่อนเวหา”

ศกุนตลากับอัปสรนภาหันมาสบตากันเลิ่กลั่ก ตะวันวาดยิ้มพราย 

แต้มสแีดงสดลงบนกลบีปากอิ่มก่อนว่าต่อ

“เมื่อวานเวหานัดพี่มากินข้าวที่นี่ เป็นการไถ่โทษที่ไม่ได้ไปส่งกลับ

บ้าน พี่เองกเ็กรงว่ามากนัสองคนจะไม่งาม เลยชวนป๊ากบัแม่มาเป็นเพื่อน 

เวหาเองกเ็ช่นกนั”

ตะวนัวาดหมนุตวัตรวจความเรยีบร้อยของตวัเองอกีรอบ ส่งยิ้มกว้าง

ให้สองสาวที่ยนืนิ่ง แล้วจงึเปิดประตูออกจากห้องน�้าไป

ศกุนตลาหน้าซดีเผอืด ระหว่างการรบัประทานอาหารเช้าวนันี้ หลงั

จากได้ยินอนิลบถเอ่ยขออนุญาตพาเธอกับอัปสรนภาออกมารับประทาน
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อาหารจนี เธอกต็ื่นเต้นเสยีจนหยบิจบัชดุที่จะสวมออกจากบ้านไม่ถูก หวัใจ

ที่เคยพองโตบีบรัดเสียจนอับเฉา แต่กระนั้นก็ยังพยายามฉีกยิ้มให้คนที่

ก�าลงัขมวดคิ้วพร้อมยกมอืขึ้นคลงึขมบั 

‘ตวัอย่าเสยีใจไปเลย อย่างไรเสยีวนันี้พี่เวหากพ็าเราสองคนออกมา

เปิดหูเปิดตา’

อัปสรนภาหลุบตาอ่านข้อความในสมุดแล้วก็ยิ่งขมวดคิ้วเป็นปม

มากกว่าเดมิ หญงิสาวส่ายหน้าพร้อมกบัโบกมอืไปมา “เค้าไม่ได้เสยีใจ แต่

เค้าแปลกใจ”

‘แปลกใจ? เรื่องอะไรกนั’

“กเ็รื่องมากนิอาหารจนีที่นี่...” อปัสรนภาเว้นจงัหวะ ใช้ความคดิชั่วขณะ

ก่อนจะว่าต่อ “เค้าเป็นคนชวนพี่เวหาเอง แล้วท�าไมพี่วาดถงึ...”

ศกุนตลาเบกิตากว้างแล้วรบีตวดัข้อมอื ‘เป็นอย่างนั้นดอกร’ึ

“อมื เมื่อคนืเค้าไปนอนเล่นที่ระเบยีงห้องนอนของพี่เวหา” อปัสรนภา

เท้าความก่อนจะนกึย้อนถงึบทสนทนาระหว่างเธอกบัพี่ชายอย่างละเอยีด 

‘พักนานกว่านี้ไม่ได้หรือคะ แค่เดือนเดียวไม่พอกับที่เที่ยวที่นภา

อยากไป’ 

‘ห’ึ เจ้าของเสยีงทุม้หลุดเสยีงหวัเราะในล�าคอ อนลิบถลมืตาขึ้นแลว้

พลกิตวันอนตะแคง ‘ที่พร�่าบอกว่าคดิถงึพี่ เป็นเพราะที่เที่ยวนี่เองสนิะ’

‘กด็้วยค่ะ’ อปัสรนภายอมรบัตามตรง ‘ถ้าพี่เวหาพาไป อย่างไรเสยี

คุณพ่อกบัคุณแม่กต็้องอนุญาต ปักษาเองกจ็ะไม่อดิออดที่ต้องไปด้วย’

‘จะติดปักษาไปถึงเมื่อไหร่ หืม’ คนเป็นพี่ถามพาดพิงถึงหญิงสาว 

อกีคนที่เขาก�าชบัให้กนิยาแล้วนอนพกัตั้งแต่รบัประทานมื้อเยน็เสรจ็

‘กน็ภาไม่อยากให้ปักษาเกบ็ตวัอยูแ่ต่ในบ้านนี่คะ มเีพื่อนงามหมดจด 

ไม่มทีี่ตสิกักระผกี กต็้องพาออกไปอวดโฉมกนับ้าง’

‘แก่แดดแก่ลมเสยีจรงิ’ อนลิบถว่าเสยีงเข้ม เหน็ทคีงต้องปรามเสยี

ให้หนกั มอีย่างที่ไหน คดิจะเร่พายายตวัเลก็ไปอวดโฉม
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‘นภาอยากให้ปักษากล้าออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านเสียบ้าง อยากให้

ปักษาได้รู้ว่าเธอไม่ได้แตกต่าง’ อปัสรนภาว่าเสยีงอ่อย ถงึแม้ว่าสิ่งที่เธอท�า

อาจจะคล้ายการเป็นคนเอาแต่ใจ แต่ไม่เลย เธอไม่เคยคิดจะฝืนใจคนที่ 

เธอรักเสมือนพี่น้องคลานตามกันมา เธอจึงมีแต่ความปรารถนาดี แม้จะ

แสดงออกผดิวธิไีปบ้างกต็าม

‘สิ่งที่นภาคิดและท�าก็ใช่ว่าผิด’ ได้ยินน�้าเสียงอ่อนลงของน้องสาว 

คนเป็นพี่ก็อดสงสารไม่ได้ ‘ถ้าอย่างนั้นที่เที่ยวที่แรกที่อยากให้พี่พาไปคือ

ที่ไหนกนั’

‘อืม...’ อัปสรนภาเอียงหน้าครุ่นคิด ก่อนจะเบิกตากว้าง ลืมสิ้นซึ่ง 

น�้าเสยีงอ่อนอ่อยเมื่อครู่ ‘ไปกนิอาหารจนีดหีรอืไม่คะ’

อนิลบถพยักหน้ารับน้อยๆ เพียงเท่านั้นคนที่นอนอยู่บนเก้าอี้นอน 

ตวัข้างๆ กด็นัตวัลุกขึ้น 

‘งั้นนภาขอตัวไปนอนก่อนนะคะ วันพรุ่งจะได้มีแรงกินมีแรงเที่ยว 

คอยดูเถดิ จะสั่งเป็ดย่างมากนิให้พุงกางเทยีว’

เมื่อได้ไตร่ตรองถี่ถ้วนแล้ว อปัสรนภาจงึยิ้มกว้าง มั่นใจเสยียิ่งกว่า

มั่นใจว่าเรื่องอาหารจนีวนันี้ พี่ชายเธอไม่ใช่คนต้นคดิ เพราะไม่มบีรบิทไหน

ในบทสนทนาที่เอื้อให้เป็นไปตามที่ตะวันวาดกล่าวอ้าง เนื้อหอมจริงเทียว 

เพิ่งจะกลับถึงบ้านก็มีเรื่องรักๆ ใคร่ๆ มาให้น้องสาวอย่างเธอปวดหัวเสีย

แล้ว 

“สงสัยพี่วาดจะละเมอ เค้ามั่นใจว่าพี่เวหาไม่ใช่คนชวน ไปเถิด 

ประเดี๋ยวเป็ดย่างของโปรดจะเหลอืแต่กระดูกให้ดูต่างหน้า”

อปัสรนภาว่าแล้วจูงมอืศกุนตลากลบัไปยงัโต๊ะอาหาร



๕

“รบเร้าอยากกนิเป็ดย่างจนเกบ็ไปฝัน แต่กลบัเขี่ยไปเขี่ยมา กนิ 
แค่สองสามค�าเท่านั้นรึ” อนิลบถเอ่ยกับคนที่พร�่าบ่นถึงเป็ดย่างกระทั่งเก็บ

เอาไปฝันทั้งคนื แต่เมื่อมจีานเป็ดย่างวางอยู่ตรงหน้ากลบัรบัประทานเพยีง

สามค�ากว็างตะเกยีบ แล้วยกแก้วน�้าชาขึ้นจบิเสยีแล้ว

“เป็นนภาหรอกหรือคะที่อยากกินเป็ดย่าง คิดว่าเป็นพี่เวหาเสียอีก” 

อัปสรนภาเอียงหน้าขึ้นถามพี่ชายตาเป็นประกายคล้ายไร้เดียงสาเสียเต็ม

ประดา ทว่ากริยิานั้นกลบัท�าให้มอืข้างที่ถอืตะเกยีบของตะวนัวาดสั่นเทา จน

เนื้อเป็ดย่างที่เพิ่งคบีขึ้นมาหล่นลงไปในจานเป็ดดงัเดมิ 

อนิลบถหรี่ตามองใบหน้าหมดจดของน้องสาวแล้วหลุดเสียงหัวเราะ 

ชายหนุ่มวางตะเกยีบลงแล้วดดีหน้าผากคนที่จ้องเขาตาแป๋ว 

“นภาเจ็บนะคะ” อัปสรนภายกมือขึ้นลูบหน้าผากแล้วพึมพ�าเสียง 

ไม่ดงันกั

“เมาเป็ดย่างหรอืไรตวัแสบ ไม่ใช่นภาหรอกรทึี่อยากกนิเป็ดย่างเสยี

เตม็ประดา ส่วนพี่เพิ่งกลบับ้าน ใจนกึอยากกนิแต่รสมอืคุณแม่” 
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“อ้อ เป็นอย่างนี้นี่เอง นภาคงจะเมาเป็ดย่างเหมอืนพี่เวหาว่า ตวักค็ดิ

เหมอืนกนัใช่หรอืไม่ปักษา” อปัสรนภาตอบพี่ชาย แล้วหนัไปพยกัพเยดิกบั

ศกุนตลาที่เอาแต่นั่งก้มหน้ากลั้นยิ้มอยู่ข้างๆ 

“ถ้าอย่างนั้นนภาไม่เกรงใจแล้วนะคะ คณุอา พี่วาด นภาขออนญุาต

จดัการเจ้าเป็ดที่นอนแอ้งแม้งในจานต่อ” 

“เชงิๆๆ” 

เถ้าแก่ฉวนกบันวลเพญ็หวัเราะร่วนพลางผายมอืไปที่จานเป็ดย่างเป็น

เชิงอนุญาต ส่วนตะวันวาดได้แต่ปั้นหน้ายิ้ม พยายามส่งสายตาเอื้อเอ็นดู 

แม้จะจืดเจื่อนจนไม่สามารถสื่อไปถึงหญิงสาวอีกคนก็ตาม แต่เธอก็ใช่จะ

ใส่ใจ ในเมื่อคนที่เธอต้องการสื่อสารด้วยคอืชายหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงข้ามเพยีง

คนเดยีว

อปัสรนภากลบัมาสนใจเมนโูปรด พร้อมกบัคบีเป็ดย่างไปใส่จานของ

ศกุนตลาที่คล้ายจะกลบัมาเจรญิอาหารเช่นกนั

“ทานอาหารเสรจ็แล้วเวหามธีรุะที่ไหนต่อหรอืเปล่าคะ” ตะวนัวาดถาม

พร้อมกบัคบีเป็ดย่างไปใส่จานของคนถูกถาม

“ว่าจะพาสองสาวไปเดนิห้างแถวเจรญิกรุงเสยีหน่อย”

“บังเอิญเหลือเกินค่ะ วาดก็ก�าลังจะขอป๊ากับแม่ไปซื้อของอยู่พอด ี

เช่นนั้นวาดขอตดิรถเวหาไปด้วยนะคะ”

“ยายวาด” นวลเพญ็หนัมาเอด็บุตรสาวตาเขยีว

“แม่ขา วาดแค่ขอไปซื้อของประเดี๋ยวเดียว แล้วใช่ว่าจะไปกันตาม

ล�าพงัเสยีเมื่อไหร่ มนีภากบัปักษาไปด้วยไม่น่าเกลยีดหรอกค่ะ” ตะวนัวาด

ออดอ้อนมารดาก่อนจะเบนสายตาไปเอ่ยกบัชายหนุ่มฝั่งตรงข้าม

“นะคะเวหา วาดกวนเวหาแค่ขาไป ตอนกลบัวาดจะหาทางกลบัเอง” 

ด้วยเหตุผลทั้งมวล ท้ายที่สุดแล้วอนิลบถจึงได้แต่พยักหน้ารับ  

หลงัจากสองครอบครวัยื้อแย่งกนัเป็นเจ้ามอืมื้อพเิศษอยูน่าน ในวนันี้เถ้าแก่

ฉวนก็พ่ายให้แก่อนิลบถ เมื่อช�าระค่าอาหารเรียบร้อยแล้ว เถ้าแก่ฉวนกับ
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นวลเพญ็จงึแยกตวัไปท�าธรุะ ส่วนอนลิบถเดนิน�าศกนุตลา อปัสรนภา และ

ตะวนัวาดไปยงัจุดที่จอดรถไว้

“ขอบคุณค่ะ” ตะวนัวาดว่าพลางเบี่ยงตวัเข้าไปนั่งบนเบาะข้างคนขบั 

สภุาพบรุษุที่เปิดประตรูถฝ่ังข้างคนขบัหนัไปสบตาสองสาวที่ยนืเยื้อง

ไปด้านหลงั 

“ไม่เป็นไรค่ะ นภานั่งข้างหลงักไ็ด้” อปัสรนภาวา่แลว้จงูมอืศกนุตลา

ไปนั่งบนเบาะหลงั 

ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าที่มีการตกแต่งผสมผสานระหว่างสถาปัตย-
กรรมแบบยุโรปกับความอ่อนช้อยของศิลปะไทย ตัวอาคารประดับด้วย 

ปนูป้ันรปูหวัสงิโต หน้าต่างประตเูป็นซุม้โค้ง โดดเด่นด้วยหลงัคาจั่วสามมขุ 

คอืจุดหมายปลายทางที่อนลิบถตั้งใจพาน้องสาวมาเดนิเล่น 

“ตายจรงิ กระโปรงร้านนั้นสวยเหลอืเกนิค่ะ เวหาช่วยวาดเลอืกหน่อย

สคิะ” ตะวนัวาดว่าพลางดงึแขนอนลิบถให้เดนิตามไปยงัร้านขายเสื้อผ้าที่เธอ

หมายตาเอาไว้ทนัที

“เฮ้อ...” อปัสรนภาถอนหายใจขณะมองตามหลงัพี่ชายที่โดนหญงิสาว

ที่อ้างความเป็นเพื่อนลากจูงไปจนสุดตา 

ศกุนตลาเองก็เช่นกัน ถึงแม้ว่าแววตาที่ทอดมองตามหลังชายหนุ่ม

หญงิสาวจะเจอืความเศร้า แต่เธอกลบัยกมมุปากระบายรอยยิ้มบางๆ เหมาะ

แล้ว เหมาะสมกนัเหลอืเกนิ เธอควรยนิดทีี่คนที่เธอเคารพรกัประดุจพี่ชาย

ได้เคยีงคู่กบัหญงิสาวที่เพยีบพร้อมและคู่ควร

‘เค้าอยากไปดูผ้าตดัเสื้อ’

ศกุนตลาจดปลายดนิสอลงในสมุดแล้วยื่นไปให้อปัสรนภา

“ได้ส”ิ อปัสรนภาว่าพลางจงูมอืศกุนตลาไปยงัทศิทางของร้านเสื้อผ้า

ที่อนลิบถกบัตะวนัวาดอยู่

ทว่าก่อนที่อัปสรนภาจะทันเดินไปถึงร้านดังกล่าว ศกุนตลาก็ขืนตัว
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รั้งการเคลื่อนไหวเอาไว้ได้ส�าเรจ็

‘อย่าไปกวนพี่เวหาเลย เค้าไปแค่ครู่เดยีว’

อปัสรนภาหลบุตามองตวัอกัษรบนหน้ากระดาษแล้วถอนหายใจ “ตวั

ไม่อยากให้พี่เวหาช่วยเลอืกผ้าดอกร”ึ

ศกนุตลาเบนสายตาไปมองตะวนัวาดที่หยบิกระโปรงมาทาบแล้วหมุน

ไปมา ก่อนจะเอียงหน้าขึ้นยิ้มร่า ขยับริมฝีปากถามบางสิ่งบางอย่างกับ

อนลิบถ ถงึแม้ว่าเธอจะไม่ได้ยนิบทสนทนาเหล่านั้น แต่รอยยิ้มของคนทั้ง

สองกเ็จอืไปด้วยรศัมแีห่งความสุข

‘อย่ากวนพี่เวหาเลย’ ศกุนตลาหนักลบัมายนืยนั 

“กไ็ด้ ตามใจตวั แต่เค้าไม่ยอมให้ตวัไปเลอืกผ้าคนเดยีวหรอก ไป

ด้วยกันสองคนก็ดี จะได้เลือกให้หน�าใจ” อัปสรนภาได้แต่ถอนหายใจอีก

รอบ แล้วจูงมอืศกุนตลาไปยงัร้านขายผ้าที่ตั้งอยู่อกีมุม

“อุ๊ย! เสื้อร้านนี้สวยจงัเลยค่ะ” 
หลงัจากเลอืกกระโปรงได้แล้ว ตะวนัวาดเกาะแขนอนลิบถมายงัร้าน

ขายเสื้อที่ตั้งอยู่ถัดไป ทว่าชายหนุ่มกลับรั้งตัวไว้แล้วยื่นถุงใส่กระโปรงให้ 

ตะวันวาดรับถุงดังกล่าวมาถือด้วยแววตางุนงง ทว่าก่อนจะทันได้ถาม 

อนลิบถกช็งิให้ค�าตอบส�าหรบัการกระท�าของเขาเสยีเอง

“ผมคงต้องขอตวัก่อน วาดตามสบายนะครบั” 

“เวหา! เวหาคะ!” ตะวนัวาดยนืตะลงึอยูช่ั่วขณะ เมื่อตั้งสตไิด้แล้วก็

ส่งเสยีงร้องตามคนที่ผลุนผลนัเดนิไปจากหน้าร้านอย่างรวดเรว็

“เข้ามาดขู้างในก่อนได้นา อาคณุหน”ู เจ้าของร้านรั้งหญงิสาวที่ก�าลงั

จะก้าวขาออกไปจากหน้าร้านด้วยการเดนิออกมายนืขวาง

“ไม่ดงไม่ดูแล้ว” ตะวันวาดสะบัดเสียงตอบแล้วกระแทกเท้าไปจาก

หน้าร้าน

“ไอ้หยา หน้าตาสะสวยเสยีเปล่า ค�าพูดค�าจาไม่น่าฟัง” เจ้าของร้าน
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ร้องตามหลงั

อนิลบถสอดส่ายสายตามองหาน้องสาวทั้งสองคนด้วยความร้อนใจ 
ทั้งห่วงทั้งโมโหที่ไปไหนไม่บอกไม่กล่าว คนเป็นพี่ชะเง้อคอมองเข้าไปใน 

ร้านรวงที่คาดว่าทั้งสองจะมาเลือกดูของ ไม่เว้นแม้กระทั่งร้านขายผ้าที่เขา

เคยพาทั้งสองมาหลายต่อหลายครั้ง ทว่าเมื่อมาถึงกลับพบว่าร้านดังกล่าว

ปิดในวนันี้

“ไปไหนกัน” อนิลบถพึมพ�าแล้วเดินหาอีกรอบ กระทั่งเดินมาถึง

บรเิวณร้านค้าข้างตวัอาคารใกล้จุดที่เขาจอดรถกพ็บว่า...

“อร่อยเหลือเกิน เย็นเข้าไปถึงข้างใน ตัวชิมของเค้าสิ” อัปสรนภา 

ยิ้มร่าพลางยื่นไม้เสียบเกล็ดน�้าแข็งอัดแท่งที่ราดด้วยน�้าหวานหลากสีไป 

ป้อนศกุนตลา 

ศกุนตลายิ้มตอบ ลดไม้เสยีบเกลด็น�้าแขง็ในมอืตวัเองลง แล้วโน้ม

หน้าไปชมิเกลด็น�้าแขง็จากมอืของอปัสรนภา

“เป็นเดก็กว่านี้สกัสบิปี พี่จะจบัตเีรยีงตวัเสยีให้เขด็”

ศกุนตลากบัอปัสรนภาหนัขวบัไปมองตามเสยีงแล้วยิ้มแหย 

“ช่วยพี่วาดเลอืกของเสรจ็แล้วหรอืคะ” อปัสรนภาถาม ตั้งใจละเลย

ใบหน้าถมงึทงึและเสยีงเข้มตดิดุของพี่ชายไปอย่างไม่ไยดี

“จะไปไหนมาไหนท�าไมไม่บอกไม่กล่าว ไม่คดิว่าพี่จะร้อนใจหรอืไร” 

อนลิบถกวาดตามองใบหน้าหมดจดทั้งสองสลบักนัไปมาดุๆ

“ก.็..” 

อปัสรนภาตั้งท่าจะแย้งต่อ ทว่าศกุนตลากลบัดงึแขนเอาไว้เสยีก่อน 

อัปสรนภาหันมาสบตาคนที่ส่ายหน้าให้เธอแล้วก็ได้แต่จ�ายอมสงบปากสงบ

ค�า หนัไปมองใบหน้าถมงึทงึของพี่ชายแล้วเอ่ยขอโทษเสยีงแผ่ว

“ขอโทษค่ะ เราสองคนแค่ไม่อยากรบกวนเวลาส่วนตวัของพี่เวหา”

ทว่าอนลิบถยงัคงมองด้วยสหีน้าเรยีบเฉย ไร้วี่แววว่าจะรบัค�าขอโทษ
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นั้น ศกุนตลาจงึขยบัตวัเข้าไปใกล้แล้วยกไม้เสยีบเกลด็น�้าแขง็ขึ้น

อนิลบถหลุบตามองเกล็ดน�้าแข็งสีหวานตรงหน้าก่อนจะเงยหน้าขึ้น

สบดวงตากลมโต ศกุนตลายิ้มหวานแล้วพยักหน้า ใช้มืออีกข้างชี้เกล็ด 

น�้าแขง็ในมอื

ถึงแม้ว่าอารมณ์ขุ่นเคืองจะยังไม่จางหาย แต่อนิลบถก็ไม่อาจเมิน

น�้าใจของหญิงสาวตรงหน้า ชายหนุ่มค่อยๆ ลดใบหน้าลงงับเกล็ดน�้าแข็ง 

อดัแท่งจากมอืของศกุนตลาหนึ่งค�า ก่อนจะเปลี่ยนไปงบัเกลด็น�้าแขง็หวาน

ในมอืของอปัสรนภาที่ยื่นมารอท่าอยู่ก่อนแล้ว

“นภาเหนื่อยเหลอืเกนิ อยากกลบับ้านไปเอนหลงัแล้วค่ะ” อปัสรนภา

ว่าหลงัจากเกลด็น�้าแขง็หวานในมอืหมด 

“ดเีหมอืนกนั ท้องอิ่มพี่กช็กัอยากงบีสกัตื่น” อนลิบถตอบ จากนั้น

จงึเดนิน�าน้องสาวทั้งสองไปยงัรถที่จอดอยู่ไม่ไกล 

‘ปักษาขอโทษนะคะที่ท�าให้พี่เวหาเป็นห่วง วันนี้เป็นปักษาเองที่ดื้อ
อยากไปดูผ้า ทั้งที่นภาบอกให้รอพี่เวหาก่อน’

อนิลบถอ่านข้อความบนกระดาษที่วางอยู่บนหัวนอนข้างเตียงแล้ว

อมยิ้ม 

“ไม่เจอกนัแค่ปีเดยีว ปักษากต็กเป็นทายาทความแสบสนัของนภาไป

เสยีแล้ว”

ชายหนุ่มเอนตัวลงนอนบนเตียง ดึงหมอนข้างที่ศกุนตลาเพิ่งปัก

ปลอกสวมให้ใหม่มากอดแล้วหลบัตาลง ส่วนศกุนตลา หลงัจากที่แอบน�า

กระดาษมาวางบนหวัเตยีงของพี่ชายแล้ว กช็วนอปัสรนภาไปปูเสื่อนอนเล่น

ในสวนข้างบ้าน 

ในขณะที่หนึ่งหนุ่มสองสาวบ้านวงศ์คคนานต์ก�าลังพักผ่อนกันอย่าง

สขุกายสบายอารมณ์อยูน่ั้น อกีหนึ่งสาวที่บ้านเถ้าแก่ฉวนกลบัปาขวดน�้าหอม

กระแทกกระจกโต๊ะวางเครื่องส�าอางจนแตกกระจายเพื่อระบายอารมณ์
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“ยายเด็กบ้า คอยดูเถิด ฉันแต่งกับเวหาเมื่อไหร่ ฉันจะเฉดหัวแก 

สองคนออกจากบ้าน”


