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ความเดิมตอนที่แล้ว

ปวรปรัชญ์ยนื กอดอก อมยิ้มมองคู่สามีภรรยาวัยหกสิบกว่า

พูดคุยทักทายบรรดาแขกเหรือ่ คนสนิททีไ่ ด้รบั เชิญมาร่วมรับประทาน
อาหารฉลองวันครบรอบแต่งงานควบวันเกษียณของผูเ้ ป็ นเจ้าบ ้าน
ภีมกับนลิน ไวยวัจน์ อยู่กินกันมาสามสิบกว่าปี มีพยานรักสีค่ น
หลานชายหญิงทีเ่ พิม่ ปริมาณขึ้นเรือ่ ยๆ จับมือกันฝ่ าฟันมาตลอดทาง
จนถึงวันนี้ท่ีสามีประกาศวางมือจากธุ รกิจทุกอย่างและส่งไมต้ ่ อ
ใหล้ ูกชายทัง้ สามดูแล ขอใช้ชีวิตบั้นปลายดั่งไม้ใหญ่ยนื ต้นมั่นคง
แตกกิ่งก้านขยายสาขาแผ่ร่มเงาปกคลุมให ้ความร่มเย็นทุกหมูเ่ หล่า
นั่นเป็ นสิง่ ทีท่ กุ คนรับรู ้
ภาพพ่อกับแม่คลอ้ งแขนดื่มแชมเปญสีทองระยับจากแก้ว
ทรงสู งก้านยาวไพล่ใหล้ ูกชายคนเล็กนึกถึงต�ำนานอีกบท เหรียญ
อีก ด้า นของชีวิต แต่ ง งานแสนชื่น มื่น อมพระมาพู ด ก็ ไ ม่ เ ชื่อ ว่ า
ครัง้ หนึ่งทัง้ สองเคยระหองระแหงจนเกือบหย่าขาดจากกัน
ความทรงจ�ำสีซดี จางในวันวานค่อยๆ แจ่มชัดกลับมีชวี ติ ชีวา
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ขึ้นมา

ตอนนัน้ เขายังเด็ก เป็ นน้องเล็กของบา้ น อายุราวสามหรือ
สีข่ วบเห็นจะได้ วันหยุดสุดสนุ กของสามพีน่ อ้ งถูกขัดจังหวะด้วย
เสียงทุม่ เถียงไม่ลดราวาศอกทีเ่ พิม่ ระดับความดังขึ้นเรือ่ ยๆ ก่อนพ่อ
จะดึงร่างแม่เขา้ หอ้ งนอน ปิ ดประตูแน่ นหนา ปล่อยใหล้ ูกอยู่กบั
พีเ่ ลี้ยงจนค�ำ่ มืด
วันรุ่งขึ้นเขาถูกปลุกแต่เช้ามืดด้วยน�ำ้ เสียงแปร่งปร่าของแม่
นลินสวมคาร์ดิแกนสีเหลืองแขนยาวกับกางเกงยีนส์ ปลายจมูก
แดงเรื่อ อุม้ ลู ก ชายคนเล็ก ไว้ในอ้อ มแขน พร�ำ่ กระซิบ บอกว่า
จะพาไปเทีย่ วบ ้านตายาย
“โปรดไม่ ต อ้ งไปโรงเรี ย นเหรอฮะ” เด็ ก น้อ ยถามอย่ า ง
ไม่ประสีประสา
“วันนี้หยุดดีไหม แม่ให้โปรดเล่นทีบ่ ้านคุณตาคุณยายทัง้ วัน
เลย” กุลกี ุจอเก็บของใช้จำ� เป็ นของลูกยัดลงกระเป๋ า ปรี่ออกจาก
ห ้องนอนไปหาลูกชายฝาแฝดอีกห ้องอย่างร้อนรน
ปรวีรก์ บั ปรวัธน์งวั เงียตื่น ส่งเสียงอืออารับค�ำแม่ว่าเย็นนี้
ลุงบอมจะเป็ นคนไปรับทีโ่ รงเรียน
“แม่รกั ลูก” เธอโน้มหอมแก้มสองหนุ่มน้อยไวๆ สูดลมหายใจ
ลึก ตัดใจหันหลังสาวเท ้าออกจากห ้อง
ปวรปรัช ญ์ข ลุ ก อยู่ ก ับ คุ ณ ตาคุ ณ ยาย ได้เ ล่ น ทุ ก อย่ า ง
ที่อยากเล่น แม่หายไปไหนไม่น่าสนใจเท่าหุ่นยนต์ตวั ใหม่ในมือ
ทว่าจู่ๆ ความสนุกก็จบสิ้นลงพร้อมเสียงโวยวายของคุณหญิงกัลยา
ไวยวัจน์ ผู ้เป็ นย่า กับเขาเองทีโ่ ดนอุม้ ตัวลอยจากพื้น
“ขอโทษที่เสียมารยาทค่ ะ” ปากเอ่ ยขอโทษ แต่ สองแขน
กอดตัวหลานรักแน่น
“คุณหญิง!” ยายเขาอุทานตกใจ
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“มีอะไรก็คยุ กันดีๆ เถอะค่ะ อย่าถึงกับอุมลู
้ กหนีกลับบ ้านเลย”
“หึ คุณหญิงคงไม่ทราบว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนท�ำอะไร
ไว้กบั ลูกสาวฉันบ ้าง เขาแยกทางกันแล ้ว เหลือตกลงเรือ่ งลูกเท่านัน้ ”
“หา!” นางแทบล ้มทัง้ ยืน
“วะ ว่าไงนะคะ คุณนลินีใจเย็นๆ ก่ อน จะหย่ าได้ยงั ไง
มีลูกด้วยกันตัง้ สามคนแล ้ว ฉันขอร้องละค่ะ อย่าให้ถงึ ขัน้ นัน้ เลย”
ย่าทรุดตัวนั่งบนโซฟาช้าๆ แต่ยงั ไม่ยอมปล่อยเขา
“น้องบัวตัดสินใจแล ้ว ขณะทีย่ งั ตกลงกันไม่ได้ ตามกฎหมาย
ลูกเป็ นสิทธิโดยชอบธรรมของแม่ กรุณาปล่อยตาโปรดด้วยค่ ะ”
เป็ นครัง้ แรกทีเ่ ขาได้ยนิ น�ำ้ เสียงคุกรุ่นของยาย
วินาทีต่อมาจะเป็ นประวัติศาสตร์ท่จี ารึกไว้ในความทรงจ�ำ
ปวรปรัชญ์ตลอดกาล อ้อมกอดของย่ าเริ่มกระชับแน่ นจนรู้สึก
อึดอัด และก่อนทีใ่ ครจะไหวตัวทัน คุณหญิงกัลยาก็ออกวิง่ ลืมตาย
ตรงไปที่รถ ตะโกนลั่นสั่งใหค้ นขับสตาร์ตรอ หลบหลีกคนรับใช้
ที่ ต ามตะครุ บ ตัว ไวปานลมกรด ฝ่ าความอลหม่ า นมาถึ ง รถ
โดยสวัสดิภาพ
เขาถูกโยนส่งๆ ลงบนเบาะหลังรถตามด้วยเสียงปิ ดประตูปงั
“ออกรถๆ ๆ” นางเร่งคนขับ หากขับเองได้คงท�ำแล ้ว
“เฮ้อ” ย่าถอนหายใจโล่งอกหลังพน้ รัว้ บา้ นคุณตาคุณยาย
ควานหายาหอมยาดมในกระเป๋ ามายัดรูจมูกทัง้ สอง
“ย่าวิง่ เร็วจังฮะ” แววตาหนุ่มน้อยเปี่ ยมความชื่นชม
“สนุกไหม”
ปวรปรัชญ์พยักหน้า “เอาอีกฮะ”
“กลับบา้ นไปใหพ้ ่อพาเล่นนะ” นางยิ้มลูบหัวหลาน เหนื่อย
เกือบตายไม่เสียแรงเปล่า ได้ตวั ตาโปรดคืน ทีเ่ หลือก็ปล่อยให ้เป็ น
หน้าทีข่ องลูกชายแล ้วกัน
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ย่าพามาส่งบา้ นในช่ วงเย็นพอดีกบั ที่พ่อเพิ่งไปรับพี่ปนั้ กับ
พี่ป้อนกลับจากโรงเรียน สภาพพ่อตอนนี้ดูแปลกตาอย่ างที่เขา
ไม่เคยเห็นมาก่อน ย่าก็ตกใจไม่นอ้ ย เรียกหาอุปกรณ์ทำ� แผลจาก
คนรับใช้ แต่พ่อโบกมือปฏิเสธ มุมปากหนุ่มวัยสามสิบปลายแตก
เลือ ดซิบ โหนกแก้ม มีร อยฟกช�ำ้ ชายเสื้อ เชิ้ต หลุ ด ลุ่ย ออกมา
นอกกางเกง
ภีมเท ้าสะเอว ขมวดคิ้ว เดินย�ำ่ เท ้าไปมาหน้าโซฟาอย่างงุน่ ง่าน
ขณะรับฟังข ้อมูลจากมารดา
“บัวบอกจะหย่าเหรอฮะ” ขบกราม กดเสียงต�ำ่ ไม่อยากให ้
ลูกชายสามคนทีน่ ั่งเล่นอยู่ไม่ไกลได้ยนิ
“ใช่ น่ ะสิ แม่ยายแกบอกว่าแยกทางกันแล ว้ เหลือตกลง
เรื่องลู ก” คุณหญิงกัลยานั่งเหยียดขาบนโซฟาใหญ่ ใหค้ นรับใช้
บีบนวดแก้ปวดเมือ่ ย
“ภีมไม่หย่า!”
“เป็ นผัวเมียอย่ าหมางใจกันขา้ มวัน แกไปท�ำอีท่าไหนเขา้
หนู บ วั ถึง หอบตาโปรดหนี ภีม นะภีม แม่ บ อกแล ว้ ใช่ ไ หมว่ า
ให้ใจเย็นๆ” บ่นพลางสูดยาดมอีกรอบ
“ไม่ใช่ แค่ โปรด บัวพาบอมไปดักรอปัน้ กับป้ อน เลิกเรียน
แล ้วจะพากลับบ ้านนู น้ แต่ภมี ไปเจอเข ้าเสียก่อน...”
“พีช่ ายเขาเลยอัดแก” แม่ต่อให ้จนจบ
“ยังไงลูกก็ตอ้ งอยู่กบั ภีม”
“พ่อ แม่จะกลับกี่โมงฮะ ป้ อนหิวแล ้ว” ปรวัธน์เล่นเกมอยู่
อีกฝั่งของห ้องตะโกนถาม
“ป้ อนหิ ว แล ว้ เหรอลู ก หาอะไรให ห้ ลานฉัน กิ น หน่ อ ย”
คุณหญิงย่าสั่งแม่ครัวน�ำอาหารมาเสิรฟ์
“คืนนี้แม่จะค้างบา้ นคุณตาคุณยาย” ภีมบอกสามหนุ่มก่อน
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หันหามารดา
“ภีมต้องฝากแม่ดูปนั้ ป้ อน โปรดสักพัก”
“แกจะท�ำอะไร” นางหรี่ตามองไม่ไว้ใจ
“ปรับความเข ้าใจกับบัวครับ”
ปรับความเข ้าใจในแบบฉบับของเขาหมายถึงจอดรถซุ่มมอง
นลินยืนเกาะรัว้ ชะเง ้อรอลูกเลิกเรียน พอสบโอกาสก็ฉุดขึ้นรถก่อน
เมียจะฉกตัวลูกหนีกลับบ ้านพ่อตาแม่ยายอีกรอบ
“ปล่อ ยบัว นะ” เธอดิ้น เอาเป็ น เอาตายออกจากท่ อ นแขน
แข็งแรงทีร่ วบเอวไว ้
“ปล่อย!” หญิงสาวเสียหลักหงายหลังไม่เป็ นท่าเขา้ ไปในรถ
พอลุกขึ้นนั่งได้ พาหนะคันหรู ก็กระชากตัวออกจากจุดเกิดเหตุ
อย่างรวดเร็ว
“ลูกแม่...” ก�ำปัน้ เล็กทุบกระจกอย่างสิ้นหวัง
“ลูกพีเ่ หมือนกัน พีไ่ ม่ยอมให้บวั หอบลูกหนีไปไหนเด็ดขาด”
คนขับกล่าวเสียงเข ้ม ตาจ้องทางข ้างหน้าเขม็ง
“บัว เป็ น แม่ มีสิท ธิ์ ต ามกฎหมาย ถ า้ พี่ภีม ไม่ พ อใจก็ ไ ป
ตกลงกันทีศ่ าลค่ะ”
“จะเอางัน้ ใช่ไหม”
“จอดค่ะ บัวจะลง”
ไม่มคี ำ� ตอบจากเขานอกจากความเร็วรถที่ไต่ระดับขึ้นอย่าง
น่ากลัว
ทัง้ คู่ กลับมายังคอนโดฯ รังรักเก่ าที่เคยอาศัยอยู่ ดว้ ยกัน
ในช่วงแต่งงานแรกๆ เท่ากับว่าความหวังจะพบหน้าลูกของนลิน
ระเหิดหายไปในพริบตา จึงได้แต่ นั่งนิ่งเป็ นหุ่นบนโซฟาระหว่าง
เขาอัดบุหรี่เขา้ ปอด สั่งงานยาวเหยียดกับเลขาฯ ทางโทรศัพท์
ทีร่ ะเบียง
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นัยน์ตาด�ำขลับคู่ หวานมองกรอบรู ปเล็กใหญ่ท่ยี งั คงวางตัง้
ในต�ำ แหน่ ง เดิม พานให เ้ จ็ บ เสีย ดในอก รู ป คู่ ข า้ วใหม่ ป ลามัน
ในอิริยาบถต่างๆ เปรียบเสมือนอดีตอันไกลโพน้ แต่งงานกับเขา
เกือบสิบปี ตอนดีก็ดใี จหาย ร้ายก็รา้ ยเกินทน ทัง้ ทีเ่ มียคนนี้ยนิ ดี
มองขา้ มและโอนอ่อนผ่อนตามเสมอ แต่ นั่นกลับท�ำใหเ้ ขาได้ใจ
ไม่ได้ดั่งใจก็ทำ� ร้ายเธอด้วยวิธเี ดิมๆ
ภีมวางสาย ขยี้บหุ รี่มวนสุดทา้ ยลงทีเ่ ขีย่ เลือ่ นบานกระจก
เปิ ด เข า้ มานั่ ง ข า้ งผู ้ ที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า ภรรยา ก่ อ นปลดกระดุ ม ข อ้ มือ
รูดแขนเสื้อขึ้นมาไว ้ตรงข ้อพับแล ้วรินน�ำ้ ดืม่ ให ้ตัวเอง
“บัวหิวไหมคะ” เริ่มต้นบทสนทนาคะขาราวกับปราศจาก
รอยแตกร้าวในความสัมพันธ์
นลินเพิกเฉย
“พีถ่ ามอยู่นะครับ” น�ำ้ เสียงเจือต�ำหนิ
มีเพียงความเงียบอันอื้ออึงเท่านัน้ ทีส่ นทนากับเขา
“จะหย่าให้ได้ใช่ไหม”
“บัวพูดชัดแล ้วนะคะ”
“หึ ยอมเปิ ดปากสักที งัน้ ฟังชัดๆ นะครับ พีไ่ ม่หย่า”
“เชิญพีภ่ มี คุยกับทนายบัวแล ้วกันค่ะ” เธอรวบกระเป๋ า จะลุก
จากโซฟา ไม่ยอมเสียเวลาต่อสักนาที แต่กลับมีแรงหนึ่งฉุดให้นงั่ ลง
ตามเดิม
“พูดอีกทีซ”ิ ก�ำข ้อมือเล็กแน่นจนขึ้นรอยแดง
“เชิญ พี่ภีม คุ ย กับ ทนายบัว แล ว้ กัน ค่ ะ ” ไม่ไ ด้ท า้ ทาย แค่
ต้องการสือ่ สารให้ชดั เจน แม้ข้อมือถูกบีบแทบหักก็ไม่ยอมปริปาก
ภีมสติหลุดไปแลว้ ‘หย่า’ เป็ นสิ่งสุดทา้ ยในโลกที่เขาจะท�ำ
คนตัวเล็กโดนผลักลงนอนราบ กระโปรงตัวทีส่ วมร่นมากองทีข่ ้อเท ้า
เสื้อเบลาส์แปรเปลีย่ นเป็ นพันธนาการพันรอบข ้อมือ ใบหน้าถูกบังคับ
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แหงนหงายให ้รองรับแรงบดขยี้รมิ ฝี ปาก
นลินนอนนิ่งน�ำ้ ตาไหลอาบแก้ม ไม่ต่อสู้ด้ นิ รนคล ้ายสิ้นหวัง
ในตัวเขา กี่ครัง้ แล ้วทีร่ ่างกายนี้ตอ้ งเป็ นทีร่ ะบายอารมณ์เดือดดาล
ชายหนุ่ มเกลียดการโต้ตอบแบบนี้ท่ีสุด ยิ่งปฏิบตั ิกบั เขา
อย่างไร้ตวั ตน เขายิง่ เรียกร้องความสนใจด้วยวิธรี นุ แรง แนวฟันขาว
เรียงเป็ นระเบียบขบบนเนินอกนุ่ มยังไม่สาแก่ ใจจึงกระชากบรา
ตัวเดียวนั่นโยนทิ้งพื้น ก่อนดึงดู ดฝากรอยขบเมม้ ไวบ้ นโนมเนื้อ
ขาวผ่อง มินำ� พาว่ารอยเก่าไม่ทนั จาง รอยใหม่กถ็ กู ประทับไม่ออมมือ
ทัณฑ์ทรมานผ่านไปอย่างเงียบงัน กระทั่งคนใต้ร่างสะทา้ น
เฮือก ตัวสั่นเพราะกักเก็บเสียงครางและความเจ็บไว ้ภายใน
“บัว พี.่ ..” เขายอมหยุด รีบแก้มดั ข ้อมือให ้
คนตัวเล็กกระถดถอยห่าง นัง่ พับเพียบ ปล่อยกายเปลือยเปล่า
ประจานการกระท�ำของสามีแล ้วจ้องลึกเข ้าไปในดวงตาสีสนิมทีเ่ คย
หลงรักนักหนา
“บัวไม่ชอบจูบหลังสูบบุหรี่ พีภ่ มี ก็ทำ� บัวไม่ชอบโดนกระท�ำ
รุนแรง พีภ่ มี ก็ทำ� ...” เสียงหวานสั่นเครือยามหลุบตามองปื้ นแดง
บนข ้อมือ
“รอยพวกนี้ไม่นานก็หาย แต่ความบอบช�ำ้ ทางใจล่ะคะ บัว
พยายามทุกวิถที างเพือ่ รักษาครอบครัวไว้ให้ลูก ไม่มผี ู ้หญิงคนไหน
อยากเลือกทางนี้หรอกค่ะถ ้ายังมีทางอืน่ ”
“ไม่นะบัว ไม่นะ” ภีมหน้าเสีย ขยับกายมาใกล ้
“พีไ่ ม่หย่า ยังไงก็ไม่หย่า” กุมมือเธอแนบแก้ม
อีกครัง้ ทีม่ เี พียงความเงียบอันอื้ออึงสนทนากับเขา

ภีมลืมตาเบิกโพลงท่ามกลางแสงสลัว จ้องร่างเล็กที่นอน

ขา้ งกันตาไม่กะพริบ ขยับไปกอดเธอก็ผลักออก ใกลก้ ว่านี้เธอ
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ก็ ถ อยหนี ท�ำ ตัว เป็ น วิญ ญาณบนเตี ย งเดีย วกัน เท่ า นัน้ ที่น ลิน
ยอมรับได้
“จะจ้องอีกนานไหมคะ” คนนอนตะแคงหันหลังใหถ้ ามด้วย
ความร�ำคาญ
“พีก่ ลัวบัวหายอีก”
แม่ลูกสามไม่ตอบจึงลองเคลือ่ นกายประชิดแผ่นหลังบาง
“กลับบ ้านกับพีน่ ะครับ”
“กลับไปให้พภ่ี มี ท�ำกับบัวเหมือนเดิมน่ะเหรอคะ”
“พีร่ กั บัว จะไม่ยอมเสียบัวให้ใคร” รีบรัง้ เมียมากอดแนบอก
“ถ ้าไม่เชื่อใจคงอยู่ดว้ ยกันไม่ได้” พลิกตัวมาคุยกับเขาดีๆ
“พีเ่ ชือ่ บัวเสมอ” ละล�ำละลั
่ กบอก สองมือประคองใบหน้าเล็กไว ้
หญิงสาวส่ายหน้า ปิ ดเปลือกตาช้าๆ พอกันที ไม่อยากรับรู ้
อะไรอีกแล ้ว
ร่ า งใหญ่ จู บ หน้า ผากแผ่ ว เบา ยัง คงกอดรัด อยู่ อ ย่ า งนัน้
พยายามกดข่ม ความปั่ น ป่ วนในใจที่ร บกวนเขามาตลอดหลาย
สัปดาห์ เราอยู่กนิ กันมานาน มีครอบครัวน่ารักให้ใครต่อใครอิจฉา
ก็จริง แต่ อย่ าลืมว่านลินแต่ งกับเขาตัง้ แต่ อายุ ยงั น้อย ลู กแฝด
สองคนโตอายุยา่ งแปดขวบ คนเล็กย่างสีข่ วบ นลินก็เพิง่ สามสิบต้นๆ
ขณะทีเ่ ขาใกล้สส่ี บิ
ช่ องว่างระหว่างวัยไม่ใช่ ปญ
ั หาและไม่เคยเป็ นปัญหา เมีย
ยังสาวยังสวยก็ไม่ใช่ ปญ
ั หา ตัวผู ต้ ่ างล่าถอยไปเองพอรู ว้ ่ามีลูก
มีผวั แล ้ว ยกเว ้นมันตัวเดียว มันก้าวเข ้ามาเพือ่ ท�ำให ้ความมัน่ ใจเขา
สั่นไหวโดยแท ้
หนุ่ มรุ่นน้องสู งหล่อโปรไฟล์ดีหลงรักนลินหัวปักหัวป� ำแต่
กลับ แพ้ให้คู่แท้อย่ า งเขา ตอนเธอแต่ ง งาน มัน อกหัก ปางตาย
จนต้องไปเลียแผลใจอยู่เมืองนอก กลับมาอีกทีเธอก็ลูกสามแล ้ว
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มันก็หาสนใจไม่ ยังด้านหน้าพีบ่ วั ครับให้ผวั ตัวจริงระคายใจอยู่ได้
เห็นทีตอ้ งจัดการขัน้ เด็ดขาด
ทา้ ยที่สุดนลินก็ยอมกลับบา้ นกับเขาแต่โดยดี ไม่ใช่เพราะ
ใจอ่อนแต่ เป็ นห่วงลูกมากกว่า สามหนุ่ มน้อยเฮลั่นยามเห็นหน้า
พ่อแม่ในตอนเช้าขณะก�ำลังรับประทานอาหารกับคุณหญิงย่า
“แม่!” ปวรปรัชญ์กระโดดลงจากเก้าอี้วง่ิ ปรูด๊ มากอดขา
“โปรด” อุม้ ลูกชายคนเล็กขึ้นหอมให ้หายคิดถึง
“หนูบวั กลับมาแล ้วเหรอลูก” แม่สามีปรีม่ ากอดเอวอย่างเอาใจ
กลัวจะพาหลานรักหนีหายอีก
“มาๆ กินอะไรกันมาหรือยัง” จูงเธอมานั่งทีโ่ ต๊ะ
“ยังเลยฮะ” ลู กชายคนเดียวสีหน้าอิดโรยจากการอดหลับ
อดนอนตอบก่อนนั่งลงข ้างปรวัธน์
“พ่อ” ลูกชายคนรองเรียก
“หือ”
หนุ่มน้อยก�ำธนบัตรใบสีมว่ งขึ้นโชว์
“ตายแล ้ว ป้ อนไปเอามาจากไหนลูก” นลินตาโต
“ค่าขนมแม่ให ้เองนี่แหละ กลัวหลานไม่อม่ิ ”
“พีป่ นั้ ก็ได้เหรอลูก”
ปรวีรเ์ คี้ยวข ้าวอยู่พยักหน้าตอบแม่
“ขอบคุณคุณแม่มากนะคะทีช่ ่วยดูหลาน” ลูกสะใภ ้บอกอย่าง
นอบน้อ มแม้ในใจคัด ค้า นอยู่ ม าก ไม่ อ ยู่ บ า้ นแค่ ย่ีสิบ สี่ชั่ ว โมง
แม่สามีเล่นสปอยล์เด็กๆ โดยไม่สนใจระเบียบวินยั ที่เธอเพียร
ปลูกฝัง ขืนไปนานกว่านี้ไม่รูล้ ูกจะเป็ นอย่างไร
“ลู กสองคนเพิ่งกลับมาเหนื่ อยๆ ก็พกั ผ่ อนกันก่ อนเถอะ
เดีย๋ วแม่ไปส่งหลานทีโ่ รงเรียนเอง”
“ขอบคุณค่ะ แต่ตอนเย็นบัวคงไม่รบกวนนะคะ”
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คุณหญิงกัลยาผงกศีรษะรับทราบขณะช่วยเช็ดปากเช็ดมือ
ให ้ปวรปรัชญ์
สภาพการณ์ของครอบครัวไม่ได้เลวร้ายลง ขณะเดียวกัน
ก็ไม่ได้ดีข้นึ กว่าทีเ่ ป็ นอยู่ เราเห็นพอ้ งต้องกันโดยไม่ตอ้ งเอื้อนเอ่ย
ค�ำ ใดว่า ร่ ว มมือ กัน ท�ำ หน้า ที่พ่อ แม่ข องลู ก ให้ดีท่ีสุ ด และก็ เ ป็ น
คุณหญิงแม่เขาอีกนั่นแหละที่หาทางออกนี้มาเสนอ เตรียมพาน
ธู ปเทียนแพให ้คลานเข่าไปขอขมาพ่อตาแม่ยายถึงบ ้านพร้อมสัญญา
จะไม่ให ้เกิดเรื่องเช่นนี้ข้นึ อีก
ลูกเขยได้รบั การอภัยโทษกับหมัดอีกหนึ่งหน่วยใต้ชายโครง
เป็ นของฝาก คนเจ็บไม่ทนั หายนางก็เร่งให ้ด�ำเนินการแผนขัน้ ต่อไป
ทันที
“มีลูกอีกคนเสียก็ส้นิ เรื่อง” ปลายสายติดพันท�ำเล็บอยู่ทบ่ี ้าน
โทร.บัญชาการลูกชาย
มือใหญ่ ตบหน้าผากตัวเอง นั่งกุมขมับที่โต๊ะท�ำงาน ยาก
นาทีน้ ียากยิง่ กว่าเข็นเจ้าสามแสบนั่นขึ้นภูเขา
“มันจะเป็ นไปได้ไงล่ะฮะแม่” เธอไม่ยอมให ้เข ้าใกล้อกี ต่อไป
“ผัวเมียนอนห ้องเดียวกันทุกคืน”
“ไม่ใช่วา่ ภีมไม่อยากมีนะฮะ แต่บวั คงไม่พร้อม”
“อ้อนเข ้าสิวา่ แกอยากมีลูกสาวใจจะขาด น�ำ้ หยดลงหินทุกวัน
หินยังกร่อนได้”
ใช่ เขาอยากมีลูกสาวใจจะขาด แต่ของพรรค์น้ ีกำ� หนดได้
ทีไ่ หนเล่า
“หนู บวั ไม่หย่าก็บุญแลว้ ภีม แกอย่าไปก่ อเรื่องเขา้ อีกล่ะ”
แม่กำ� ชับก่อนวางสาย
เขาน่ะเหรอจะกล ้า สงบเสงีย่ มเรียบร้อยจนแทบจะกราบเมีย
ทุกคืนก่อนเข ้านอนอยูแ่ ล ้ว ทว่าความตัง้ มัน่ จะประพฤติตวั อยูใ่ นศีล
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ในธรรมรอนลินใจอ่อนกลับพังทลายทันทีทย่ี า่ งเท ้าเข ้าตัวบ ้านพร้อม
ลู ก แฝดและพบเธอกับ ลู ก ชายคนเล็ก นั่ ง สนทนากับ มัน ผู ้ น ั้น
ในห ้องรับแขก
“ปั้น พาน้อ งไปเล่ น ในห อ้ งดู ห นัง ก่ อ น” ลู ก ชายทัง้ สาม
กระตือรือร้นใหญ่ ปกติพ่อรับกลับจากโรงเรียนต้องท�ำการบา้ น
ให ้เสร็จก่อนถึงได้เล่น คราวนี้พอ่ ใจดีให ้ดูหนังด้วยแน่ะ
“โปรดเร็ว” ปรวัธน์เร่ งน้อง ออกวิ่งตรงไปโรงภาพยนตร์
ขนาดเล็กภายในบ ้าน
ดีมาก สมเป็ นลู กพ่อ ในนัน้ เก็บเสียง สามหน่ อไม่มที าง
ได้ยนิ อะไรแน่ๆ
“พีภ่ มี คะ...” นลินลุกขึ้นยืนตัง้ ท่าจะแนะน�ำให้ทั้งสองรูจ้ กั กัน
อย่างเป็ นทางการหลังเคยพบผ่านเฉียดๆ ครัง้ เดียวเท่านัน้
“นี่พพิ ค่ ะ รุ่นน้องบัวเอง เพิ่งจบปริญญาเอกกลับมา พิพ
นี่พภ่ี มี สามีพบ่ี วั ค่ะ”
“ภีมครับ” หนุ่มรุ่นใหญ่ยน่ื มือให ้
“สวัสดีครับ พิพ พานินครับ”
“ขอน�ำ้ ดืม่ ให้พห่ี น่อยสิคะ” หันมาอ้อนภรรยาเสียงหวานก่อน
หย่อนกายลงโซฟา
“ได้ค่ะ สักครู่นะคะ”
ภรรยาคนงามทราบดีว่าสามีกนั ตนออกเพือ่ หาเรื่องอีกฝ่ าย
เพราะปักใจเชือ่ ว่าพานินยังคงรูส้ กึ ลึกซึ้งกับเธออยู่ พยายามอธิบาย
เท่าใดก็ไม่ต่างจากสีซอให้ภมี ฟัง ชนวนแตกหักเกิดจากหนุ่มรุ่นน้อง
ติดต่อขอนัดพบ แม่ลูกสามจึงนัดที่รา้ นไอศกรีมใกล้โรงเรียนลูก
พูดคุยถามสารทุกข์สุกดิบทั่วไปหลังเขาหายหน้าหายตาไปเรียนต่อ
โท-เอกทีส่ หรัฐอเมริกา
ถึง เวลาพ่ อ ของลู ก มารับ กลับ บ า้ นจึ ง เล่ า ให้ ฟ งั ตามปกติ
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คราแรกเขาไม่สนใจด้วยซ�ำ้ กระทั่งคิดไงไม่รถู้ งึ ไปซักประวัตพิ านิน
เอากับนรุตม์พช่ี ายเธอก่อนกลายร่างเป็ นคนทีเ่ ธอไม่อยากเจอทีส่ ุด
โกรธหัวฟัดหัวเหวีย่ ง โวยวาย ไร้เหตุผล ไม่ได้ดั่งใจก็ผลักลงเตียง
เข ้าครอบครองอย่างเอาแต่ใจเพียงเพือ่ ประกาศว่าเธอเป็ นของเขา
และยิง่ พานินมาปรากฏตัวถึงถิน่ เขาย่อมไม่พอใจ อีกไม่นาน
คงฟาดงวงฟาดงา แต่ เธอจะไม่ยอมเลิกคบใครเพราะความขี้หงึ
ของเขาเช่นกัน
นลินยกถาดน�ำ้ สาวเท ้าไวๆ กลับมายังห ้องรับแขก หวัน่ ใจพิกล
เมือ่ ปราศจากสุ ้มเสียงใดเล็ดลอดออกมา
“วา้ ย พีภ่ มี !” ผิดคาดเสียที่ไหน ภีมขึ้นคร่อมหนุ่ มรุ่นน้อง
มือขยุม้ คอเสื้อเชิ้ตอยู่
“หยุดค่ะ” วางถาดบนโต๊ะกลางแล ้วปรี่มาดันไหล่หนาออก
“พีภ่ มี หยุด! พอแลว้ ” หญิงสาวร้องลั่น กลัวพานินจะขาด
อากาศหายใจ หากสามีกไ็ ม่ยอมลดละ หน้ามืดจนหูดบั
“หยุด บัวบอกให ้หยุด พอแล ้วค่ะ” ระดมทุบอย่างไรราชสีห ์
ก็ไม่คลายกรงเล็บ
นลิน จึง ฟาดฝ่ ามือ ลงบนแก้ม เขา สายตาสองคู่ ม องด้ว ย
ความตกตะลึง ภีมยอมปล่อยมือ ลุกจากไปโดยไม่เหลียวมองเธอ
อีกเลย
“พิพเจ็บตรงไหนหรือเปล่า” คนถามเสียงสั่นตัวสั่น ยังตกใจ
กับการกระท�ำตัวเองไม่หาย แต่ไม่ลมื ช่วยประคองชายหนุ่มขึ้นนั่ง
พานินไอแค็ก ส่ายหน้าบอกว่าไม่เป็ นไร
“พีบ่ วั ขอโทษจริงๆ...” สะอื้นน�ำ้ ตาร่วงเผาะอย่างเสียขวัญ
“พิพไม่เป็ นไร แต่เขา...จะไม่ทำ� อะไรพีบ่ วั ใช่ไหม”
“มะ ไม่หรอก แลว้ พี่บวั จะโทร.หานะ” แม่ลูกสามจ�ำต้อง
เสียมารยาทไล่แขกเพือ่ รีบไปดูสามี
16 เฝ้าหวงรัก

“ครับ” หนุ่มรุ่นน้องรูค้ วามไม่อดิ ออด บอกลาเจ้าบ ้านทันใด
นลินสัง่ พีเ่ ลี้ยงให ้พาลูกรับประทานเย็นแล ้วอาบน�ำ้ เข ้านอนเลย
ไม่ตอ้ งรอพ่อแม่เสร็จก็ข้ นึ มาพบเขาบนหอ้ งท�ำงานพร้อมถาดเจล
ประคบเย็น ภีมยืนกอดอกพิงขอบโต๊ะ มองหัวจรดเท ้าด้วยสายตา
เย็นชา
“ประคบเย็นก่อนนะคะ” พูดเสียงแผ่ว หลุบมองต�ำ่ ไม่กล ้า
สบตา หายใจไม่ทั่วท ้องยามสาวเท ้าเข ้าหาร่างสูง
แผ่ น เจลไม่ ท นั ประทับ บนผิว หน้า ก็ ถูก ปัด ทิ้ง ลงพื้น อย่ า ง
ไม่ไยดี ท�ำเอาเธอใจเสีย เสียใจน�ำ้ ตาคลอ
“ออดอ้อนออเซาะกันเสร็จแลว้ เหรอ” ใบหน้าเล็กส่ายหวือ
อยากปฏิเสธ ก้อนสะอื้นก็มาจุกอยู่ตรงคอนี่ พูดไม่ออกเสียแล ้ว
“ถาม!” เขากระชากต้น แขนเรีย ว ตวาดด้ว ยความโมโห
พานให ้คนตัวเล็กขวัญหนีดฝี ่ อ ท�ำนบน�ำ้ ตาทะลักทลาย
“พะ พีภ่ มี ท�ำร้ายเขา มะ ไม่ถกู ต้อง” สะอึกสะอื้นกระท่อน
กระแท่น
“อ้อ แล ้วตบหน้าผัวต่อหน้ามันนี่ถกู ต้องสินะ”
“บะ บัวไม่ตงั้ ใจ”
“ได้” ชายหนุ่มแสยะยิ้ม ก�ำข ้อมือเธอขึ้นมาและท�ำสิง่ ทีไ่ ม่มี
ใครคาดคิด ถอดแหวนแต่งงานบนนิ้วนางโยนออกนอกหน้าต่าง
“พีภ่ มี !”
“คราวนี้อยากไปไหนก็ไป”
แล ้วเธอจะไปไหนได้
ในเมื่อยื่นค�ำขาดว่าลู กต้องอยู่กบั เขา ท�ำได้เพียงกล�ำ้ กลืน
ฝื น ทนปฏิส มั พัน ธ์เ ย็น ชา จากสามีภ รรยาสู่ น ายกับ บ่ า ว นอน
ห ้องเดียวกันแต่นำ�้ ตาตกในทุกค�ำ่ คืน
เธอเหนื่อยเหลือเกิน
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“โปรด...” เสียงระโหยเรียกลูกชายคนเล็กที่วง่ิ เล่นแถวนัน้
ไม่สนใจท�ำการบ ้านกับแม่
“ท�ำการบ ้านเสร็จแล ้วแม่จะใหเ้ ล่นครับ” นลินไม่มแี รงลุกไป
ตามจับด้วยซ�ำ้
ปวรปรัชญ์ยงั คงดื้อตาใส แม่ลูกสามถอนหายใจ ก้มมอง
สมุดแบบฝึ กหัดคัดลายมือของทางโรงเรียน มุมขวาบนมีตวั อักษร
อ.1 แปะหรา ลูกเธอยังจับดินสอไม่เป็ น แม่สามีเอาไปเลี้ยงเอง
ยิง่ ปล่อยปละละเลย ตามใจหลาน ไม่อยากท�ำการบ ้านก็ไม่ตอ้ งท�ำ
“โปรดมาท�ำการบา้ นใหเ้ สร็จแลว้ แม่จะใหเ้ ล่น” ท�ำเสียงดุ
รวบรวมแรงหยดสุดท ้ายลุกขึ้นมาไล่ตะครุบ
“ฮื่อ ไม่เอา โปรดไม่ทำ� ” เด็กน้อยดิ้นงอแง ถีบแขง้ ถีบขา
โดนท ้องน้อยแม่เข ้าเต็มแรง
“โอ๊ย” นลินเจ็บจุกหน้าซีด ยืนไม่ไหว นั่งพับลงกับพื้น
“แม่...” ปวรปรัชญ์เริ่มใจเสีย แม่นั่งกุมทอ้ งน้อยไม่ไหวติง
หลายนาที
“แม่...” ปล่อยโฮด้วยความตกใจ รู้ตวั ว่าท�ำแม่เจ็บจึงรีบ
เข ้ามากอด กลัวแม่โกรธ
“ฮือ แม่” ร้องดังกว่าเดิม เรียกใหพ้ ่อกับพีแ่ ฝดที่เพิง่ กลับ
จากเรียนว่ายน�ำ้ วิง่ เข ้ามาดู
“โปรด!” ภีมอุม้ ลูกชายขึ้นมาส�ำรวจตามเนื้อตัวว่าบาดเจ็บ
ตรงไหน
“โปรดเจ็บตรงไหนบอกพ่อ”
“ฮือ แม่” ลูกชายร้องไห ้พูดจาไม่รูเ้ รื่อง เอาแต่ช้ ไี ปทางแม่
นลินเอื้อมจับเก้าอี้ตวั ใกล ้สุดเป็ นหลัก ค่อยๆ พยุงกายลุกขึ้น
“ฝากลูกด้วยนะคะ” เจ็บจนสัน่ หายากินแล ้วนอนพักสักหน่อย
คงดีข้นึ
18 เฝ้าหวงรัก

2

ทางแยก

เ ธอรู้สึกตัวอีกทีตอนหัวค�ำ่ พ่อลูกคงก�ำลังรับประทาน

อาหารเย็นกันอยู่ ประคองตัวลุกนั่งบนเตียงได้ โทรศัพท์วางบน
โต๊ะข ้างเตียงก็มสี ายเรียกเข ้า เป็ นพานินนั่นเอง
“ค่ะ พิพ”
บทสนทนากระซิบกระซาบลอยลอดช่องเข ้าหูร่างใหญ่ทช่ี ะงัก
อยูห่ ลังบานประตู อุตส่าห์เป็ นห่วง ยกข ้าวต้มขึ้นมาให ้ คงไม่จำ� เป็ น
แล ้วมัง้ ยังมีแรงคุยจ้อกับมัน
“พีบ่ วั ก็อยากให ้สองคนโตเรียนค่ะ แต่วา่ ...”
เสียงเปิ ดประตูดงั ขัดจังหวะทัง้ คู่ ภีมสีหน้าถมึงทึงสาวเทา้
มาใกล ้ วางชามขา้ วต้มบนโต๊ะขา้ งเตียงนั่น แลว้ ควา้ มือถือเธอ
ปาทะลุกระจกหน้าต่าง ตกกระแทกพื้นไม่มชี ้ นิ ดี
“พ่อ...” ปรวีรอ์ ยู่ข ้างล่างได้ยนิ เสียงกระจกแตกจึงตะโกนถาม
“ปัน้ พาน้องไปเล่นเกมในหอ้ งก่อน” ร้องตอบก่อนปิ ดประตู
ห ้องแน่นหนาแล ้วหันมาจัดการแม่ตวั ดี
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“ไม่เลิกใช่ไหม นลิน”
เขาไม่เคยเรียกเธออย่างนี้ เป็ นสัญญาณอันตราย อีกครัง้
ทีโ่ ดนผลักลงเตียง ปัดป้ องอย่างไรก็ไร้ผล ปวดหน่ วงทีท่ อ้ งน้อย
หนึ่ง เรีย่ วแรงไม่ค่อยจะมีสอง ขวัญบินหายตัง้ แต่เสียงกระจกแตก
นั่นอีก
ร่ างบางสะดุง้ เฮือกตอนสามีทางนิตินยั และพฤตินยั บังคับ
สอดส่งตัวตนเข ้ามา ขยับโยกสองสามครัง้ ก็น่ิงไป สัมผัสได้ถงึ การ
บีบรัดตัวแปลกๆ ของท ้องน้อยจึงถอนถอย หรือเธอจะป่ วยจริงๆ
ไม่ก่อี ดึ ใจก็ปรากฏของเหลวสีแดงสดไหลซึมออกมาเล็กน้อย
ตามด้วยเสียงระบายลมหายใจด้วยความเซ็ง รอบเดือนเธอมา
นลินพลิกตัวหนีลงจากเตียงหายเข ้าไปในห ้องน�ำ้ ขณะทีเ่ ขามองรูโหว่
บนกระจกอย่างเลือ่ นลอย
น่ า แปลกที่เ ช้า วัน รุ่ ง ขึ้น ภีม ไม่ไ ปท�ำ งาน ส่ ง ลู ก ที่โ รงเรีย น
เรียบร้อยก็กลับมาคุมช่างเปลีย่ นกระจกหน้าต่าง ไม่ใช่แค่บานนัน้
แต่เปลีย่ นทุกบานในบ ้านให ้เป็ นกระจกนิรภัย ส่วนเธอเพือ่ หลีกเลีย่ ง
การปะทะจึงหลบมาขลุกในครัวเล็กหลังบา้ น ท�ำนั่นท�ำนี่ฆ่าเวลา
อาการปวดหน่วงบริเวณท ้องหายไปแล ้ว
ประจ�ำเดือนก็เช่นกัน
คิ้วโก่ งได้รูปมุ่นเขา้ หากันด้วยความฉงนขณะเดินออกจาก
หอ้ งน�ำ้ มีเลือดออกกะปริดกะปรอยแลว้ หยุดไป คงเพราะเธอ
เดือนสองเดือนทีผ่ า่ นมาเธอเครียดมากละมัง้ หากระดับความเครียด
พุง่ สูง อาการปวดท ้องก็จะสูงตาม กลไกร่างกายเธอเป็ นเช่นนัน้
เตรียมท�ำขนมของว่างไว ้รอลูกเลิกเรียนได้ครึ่งทางก็มอี าการ
อ่อนเปลี้ยเพลียแรง ท�ำต่อไม่ไหว ตาปรือปรอยจะหลับเสียให้ได้
ติดตรงช่างยังเปลีย่ นกระจกไม่เสร็จนี่สิ ขอฟุบงีบตรงเคาน์เตอร์
ไอส์แลนด์น่ีแล ้วกัน
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เวลาผ่านไปนานเท่าใดไม่รู ้ นลินถูกกระชากออกจากภวังค์
นิทราด้วยความรู้สึกหนืดเหนียวตรงหว่างขากับเสียงตะโกนลั่น
ของสามี
“บัว!”
เปลือกตากะพริบสะลึมสะลือ เธอเห็นหน้าขาตัวเองเป็ นสิง่ แรก
แต่ทำ� ไม...มีสแี ดง และของเหลวสีเดียวกันนี้ก็ซมึ เปื้ อนกระโปรง
ทีส่ วมเป็ นวงกว ้าง ก่อนเจ้าตัวถูกอุม้ ขึ้นรถตรงไปโรงพยาบาลเป็ น
การเร่งด่วน
“น้อง...น้อง”
เสียงโปรดนี่
“ชู่ว ์ เบาๆ ลูก แม่นอนอยู่” คุณหญิงย่าปราม
“น้อง...”
นลินพยายามขยับปากหาลูกชายเจ้าของเสียงเจื้อยแจ้วข ้างหู
แต่ร่างกายไม่ใหค้ วามร่ วมมือ รู้สกึ หนักอึ้งไปทุกส่วน หนักและ
เหนื่อย จึงพยายามฝื นเปลือกตาลืมขึ้นอย่างยากล�ำบาก
“ชู่ว ์ น้องไปเทีย่ ว น้องไม่อยู่”
ตื่นพร้อมประโยคกรีดหัวใจของแม่สามีเข า้ อย่ างจัง เธอ
ไม่ใช่เด็กสามขวบ เห็นสายน�ำ้ เกลือระโยงระยางก็เข ้าใจ ลูกไม่อยู่
กับเธอแล ้ว
“แม่” ปวรปรัชญ์เห็นแม่ขยับตัวก็ดีใจ ผละจากย่า รีบวิ่ง
เอาแก้มมาแนบหลังมือ
“อ้าว หนู บวั ฟื้ นแลว้ เรอะ เดีย๋ วแม่กดเรียกพยาบาลให้”
นางก�ำลังจะลุกจากโซฟาไปกด แต่ลูกชายกับหลานแฝดที่เพิ่งไป
รับกลับจากโรงเรียนพร้อมคุณนลินีเปิ ดประตูเข ้ามาก่อน
“แม่!” ปรวีรก์ บั ปรวัธน์โผเขา้ กอดด้วยความเป็ นห่วง พ่อ
บอกว่าแม่ไม่สบายเลยต้องนอนโรงพยาบาล
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“น้องบัวลูกแม่...” ยายปรี่มากุมมือไว ้ มองใบหน้าซีดขาว
ราวกระดาษของลูกสาวคนเดียวอย่างปวดใจ
“ไม่ เ ป็ นไรนะลู ก หนู อ ายุ ย งั น้อ ย อี ก ไม่ น านก็ ม าใหม่ ”
พร�ำ่ ปลอบแลว้ หอมใหก้ ำ� ลังใจหลายนาที หากหัวใจแม่น้ ีแตกบิน่
เว ้าแหว่งไม่เต็มดวงอีกต่อไป
หญิงสาวได้รบั อนุ ญาตใหก้ ลับบา้ นในวันต่อมา เติมพลังใจ
ท่วมทน้ จากคนรอบขา้ งยกเวน้ คนเดียวที่ตอ้ งการมากสุ ดนาทีน้ ี
พ่อของลูก ไม่มคี ำ� ปลอบโยนหรือกิรยิ าอาทรห่วงใย นอกจากค�ำถาม
สัน้ ๆ บ่งบอกต�ำหนิเธอเพียงใด
“ท�ำไมไม่ดูแลตัวเองให้ด”ี
“บะ บัว ไม่รู ว้ ่า เขามา...” คนตอบน�ำ้ ตาร่ ว งเผาะ คนฟัง
เบือนหน้าหนี
“มีอะไรก็โทร.หาพี่ เย็นนี้จะไปส่งลู กที่บา้ นย่า คุณแม่จะ
ช่วยดูให้” ยืน่ โทรศัพท์เครื่องใหม่เอีย่ มให ้
“ค่ะ” รับมาด้วยใจรวดร้าวกว่าเดิม
การสู ญ เสีย ครัง้ นี้ ท ำ� ให้ชีวิต แต่ ง งานปริ ร า้ วลึก และสร้า ง
บาดแผลทางใจให้ทั้งคู่ไม่นอ้ ย ต่างมีวธิ ีจดั การความเศร้าในแบบ
ของตน ส�ำหรับเขา ห ้ามเอ่ยถึง เพราะยากจะท�ำใจยอมรับว่าหนึง่ ชีวติ
ได้จากไปก่อนทีจ่ ะรูเ้ สียอีก ฉะนัน้ ภีมมีลูกชายเพียงสามคน
ส�ำ หรับ เธอ เลือ ดก้อ นนี้ จ ะสลัก ไว้ในความทรงจ�ำ เสมอ
สวดมนต์ภาวนา ท�ำบุญตักบาตร กรวดน�ำ้ ใหเ้ ขาเดินทางสู่ภพภูมิ
ทีด่ ี หากมีวาสนาเราคงได้พบกันใหม่
แล ้วส�ำหรับเรายังเหลือทางใดให ้กลับมาหากันได้บ ้าง
ชีวติ ต้องด�ำเนินต่อไป เธอเจ็บปวด เขาเสียใจ ผลักความ
ผิดหวังทัง้ มวลมาลงกับเมีย โทษว่าดูแลตัวเองไม่ดี มีลูกด้วยกัน
ตัง้ สามคนแล ้ว จะไม่รตู้ วั ได้ไงว่าท้อง เธอต้องชดใช้ลูกให ้เขาคนหนึ่ง
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ไม่เคยนึกถึงฝันวันทีช่ วี ติ คู่เดินมาถึงทางแยก มองรอบบ ้าน
ก็เห็นแต่ความอ้างว ้าง ลูกทัง้ สามเป็ นสิง่ ยึดเหนี่ยวหล่อเลี้ยงจิตใจ
อันเหีย่ วเฉา พยายามฝื นหน้าชื่นอกตรมท�ำหน้าทีต่ วั เองไม่ขาดตก
บกพร่อง เผือ่ วันหนึ่งอะไรๆ จะดีข้นึ บ ้าง
และลมใต้ปี ก ที่ค อยประคับ ประคองครอบครัว ก็ ย งั เป็ น
คุณหญิงกัลยาเช่นเดิม นางเทียวแวะเวียนมาเยี่ยมไม่ขาด ช่วยดู
หลานให้ในบางครัง้ เสมือนท�ำแทนลูกชายทีเ่ ปิ ดโหมดออโต้ไพลอต
เหลือสีหน้าเดียว หน้าตาย
“หนู บ วั ท�ำ อะไรอยู่ ลู ก ” ร้อ งทัก ศรีส ะใภ แ้ ต่ ไ กลขณะเดิน
เข ้าบ ้านพร้อมบริวารหอบหิ้วถุงพะรุงพะรัง
“คุณแม่ สวัสดีค่ะ” หญิงสาวยกมือไหว ้
“มาๆ เอามานี่กล่องหนึ่ง ทีเ่ หลือเอาเข ้าตูเ้ ย็นเลย” นางสั่งให ้
ยกกล่องเครื่องดืม่ ชนิดหนึ่งมาวางบนโต๊ะรับประทานอาหารทีน่ ลิน
นั่งขีดๆ เขียนๆ ลงสมุดบันทึกอยู่
“ท�ำอะไรอยู่ละ่ ” นั่งลงหัวโต๊ะ
“วางตารางเรียนพิเศษให้พป่ี นั้ กับป้ อนน่ะค่ะ”
“อ้อ ไม่ใช่พอ่ เขาดูอยู่ร”ึ
“ค่ะ...บัวอยากเพิม่ พวกวิชาค�ำนวณกับภาษาไทยเข ้าไปด้วย”
นางโบกมือ “ให ้เป็ นหน้าทีพ่ อ่ เถอะ เราน่ะดูแลตัวเองให้ดกี พ็ อ นี่ไง
แม่เพิง่ สั่งโสมบ�ำรุงจากเกาหลีมาให้”
แกะกล่องกระดาษขนาดไม่ใหญ่แลว้ หยิบถุงเครื่องดื่มโสม
พร้อมดืม่ ออกมายืน่ ให ้
“ดืม่ เลย บ�ำรุงเลือดลมดีนกั เชียว”
ด้วยความเกรงใจลูกสะใภ้จงึ ท�ำตามอย่างว่าง่าย
“ตอนนี้ไม่ตอ้ งคิดอะไรทัง้ นัน้ อยู่ว่างๆ ก็หยิบนี่มาดื่มเสีย
ร่างกายจะได้แข็งแรง อีกไม่นานหรอก” แม่สามีตบหลังมือให ้ก�ำลังใจ
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ข ้อนัน้ เธอทราบดี พบหมอครัง้ ล่าสุดก็ฟ้ ื นตัวดี ไม่มปี ญ
ั หา สวนทาง
กับสภาพจิตใจทีผ่ กุ ร่อนทีละน้อยลงทุกวัน
“ถา้ เบื่อนักก็ให้ภีมพาไปเที่ยวใกลๆ้ แถวนี้สิ ตากอากาศ
ทีห่ วั หินหรือขึ้นดอยเปลีย่ นบรรยากาศ เดีย๋ วแม่ดูหลานให ้เอง”
จะเป็ นไปได้ไง เขาไม่ชายตาแลเธอด้วยซ�ำ้ ความสัมพันธ์
ชิดใกล้ยิ่งไม่ตอ้ งพูดถึง
“ค่ะ” รับปากเพือ่ ความสบายใจของคุณหญิงแม่
“อีกถุงสิลูก” นลินเพิ่งดื่มหมดถุงแรกก็เปิ ดถุงต่ อไปไวร้ อ
คะยัน้ คะยอให้ดม่ื เยอะๆ
คุณหญิงกัลยาอยู่เป็ นเพือ่ นคุยถึงช่วงเย็นจึงขอตัวกลับ เช้า
วันเสาร์น้ ีจะเป็ นคนไปส่งหลานชายสองคนโตเขา้ ค่ายวิทยาศาสตร์
แบบไปเช้าเย็นกลับทีโ่ รงเรียนใหเ้ อง พร้อมกับรับปวรปรัชญ์ไปอยู่
ด้วย ช่วยแบ่งเบาภาระสองสามีภรรยาด้วยความเต็มใจ
พอแม่สามีโทร.แจ้งว่าหลานสามคนจะนอนบา้ นนาง เย็น
วันจันทร์จะไปส่งใหท้ ่ีบา้ น เป็ นอันว่าเหลือเธอกับเขาตามล�ำพัง
ใต้หลังคาเดียวกัน นลินจึงถือโอกาสนี้คยุ เรือ่ งแผนการเรียนของลูก
หลังว่างไม่ตรงกันสักที รับประทานอาหารเย็นเสร็จทีไรเขาก็เอาแต่
เก็บตัวเงียบในห ้องท�ำงาน เธอส่งลูกเข ้านอน สวดมนต์ไหว ้พระเสร็จ
ภีมก็หลับก่อนทุกที
มือ เล็ก เคาะประตูไม้สีเ ข ม้ ของห อ้ งท�ำ งานเขาด้ว ยความ
ระมัดระวัง
“พีภ่ มี คะ...”
“เข ้ามา”
คนตัวเล็กวางแผ่นกระดาษที่ร่างตารางเรียนพิเศษคร่ าวๆ
บนโต๊ะท�ำงานขณะทีส่ ามียงั ไม่ละสายตาจากหน้าจอ
“บัวอยากให ้ลูกเรียนเสริมวิชาค�ำนวณกับภาษาไทยน่ะค่ะ”
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“อือฮึ” ตอบไม่ใส่ใจ
“เป็ นช่วงเย็นวันพุธกับศุกร์ ไม่ทบั ซ ้อนกับเรียนว่ายน�ำ้ ”
“เรียนทีไ่ หน”
“ทีบ่ ้านเรานี่แหละค่ะ พิพเขาจะมาสอนให้”
ชายหนุ่มหางตากระตุกเมือ่ ได้ยนิ ชื่อนัน้
“ประเทศไทยมีครูคนเดียวหรือไง ท�ำไมต้องเป็ นมัน” วางมือ
จากงาน ทิ้งกายพิงเก้าอี้ กอดอกจ้องเมียตาขุน่
“พิพจบปริญญาเอกจากอเมริกา ปัจจุบนั เป็ นอาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ บัวเห็นว่าเป็ นโอกาสดีทล่ี ูกเรา
จะได้...”
เสียงฉีกกระดาษดังขึ้นก่อนเธอจะพูดจบ
“เกียรติประวัตสิ ูงส่ง” ขย�ำเศษกระดาษแผ่นนัน้ ปาลงพื้น
นลินรับไม่ไหวแล ้ว หันหลังตรงดิง่ ออกจากห ้องทันที
“อย่าเดินหนีพน่ี ะ”
เขาไม่รบั ฟังเธอ เธอก็ไม่จำ� เป็ นต้องฟังเขาเช่นกัน เร่งฝี เทา้
ไปให้ไกลจากตรงนี้
“บัว!” เขาลุกตามมาติดๆ พอเปิ ดประตู หอ้ งนอนพบเธอ
ก�ำ ลัง จัด เสื้อ ผ า้ ลงกระเป๋ า เดิน ทางใบเล็ก ยิ่ง พานให อ้ ารมณ์เ สีย
หนักขึ้นอีก
“จะไปไหน”
“ไปไหนก็ไปค่ะ” เธอย้อน
“ถามดีๆ” ย่อกายนั่งยองๆ ใช้มอื ปัดกระเป๋ าเดินทางไถล
ไปไกล
“ก็ตอบดีๆ ค่ ะ” ลุกไปหยิบเสื้อผา้ กระจัดกระจายบนพื้น
เก็บลงกระเป๋ าใหม่
“ไม่ให้ไป” ตามมากระชากต้นแขนใหล้ ุกยืน จะได้หยุดมือ
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ท�ำเรื่องบ ้าๆ นี่เสียที
“ปล่ อ ยบัว นะ!” เธอสะบัด ตัว ออก เขาเลยเตะกระเป๋ า
อะลูมเิ นียมกระแทกมุมห ้องบุบ
“คนหยาบคาย”
“ห ้ามไปไหนทัง้ นัน้ จนกว่าจะคืนลูกให้พ”่ี
หญิงสาวปิ ดหน้า ปล่อยโฮ เธอแต่งงานกับอสูรหรือไร

ตกดึกเขานอนก่ายหน้าผาก จ้องตากับเพดานพลางเฝ้ ารอ

เงียบๆ ป่ านนี้นลินน่ าจะสวดมนต์เสร็จและออกจากหอ้ งพระแล ้ว
แต่ เหตุใดยังไม่มาปรากฏตัวในหอ้ งนอน หรือก�ำลังคุยโทรศัพท์
กับมัน ให ้ตายเหอะ เขาเกลียดความหวาดระแวงนี้จริงๆ แววตาเธอ
เปล่งประกายชื่นชมตอนสาธยายประวัตกิ ารศึกษา จะไม่มหี น้าไหน
เข ้ามาแทรกกลางระหว่างทีเ่ ราทัง้ คู่ยงั อ่อนแอเด็ดขาด
ร่างสู งผุดลุกจากเตียงสาวเทา้ ไปดูท่หี อ้ งพระไม่พบ จึงแง ้ม
ประตูห ้องลูกดูทลี ะบาน อยูห่ ้องโปรดนี่เอง นลินก�ำลังนัง่ เรียงใบงาน
ยับยู่ยใ่ี ส่แฟ้ มให ้ปวรปรัชญ์บนเตียง บ่นพึมพ�ำไปพลาง ลูกเขาเพิง่
เขา้ เรียนชัน้ อนุ บาลหนึ่ง ไม่เอาอะไรทัง้ นัน้ สนแต่เล่นอย่างเดียว
แม่ตอ้ งเคี่ยวเข็ญจนแทบจะเรียนแทนแล ้ว
“ว ้าย” อุทานตกใจ ถูกกอดรัดจากข ้างหลังโดยไม่ทนั ตัง้ ตัว
“ไปนอนได้แล ้ว” เสียงทุมกระซิ
้
บข ้างหู
“อีกเดีย๋ วก็เสร็จแล ้วค่ะ” เธอแกะมือใหญ่ออกจากเอว ทราบ
จุดประสงค์ทม่ี าตามถึงนี่ดี
ชายหนุ่มส่งเสียงจิจ๊ ะ๊ ร�ำคาญใจ หยิบแฟ้ มงานลูกไปวางทีอ่ น่ื
ก่อนหันมาสานต่อ ประกบริมฝี ปากภรรยาอย่างหิวกระหาย มือลูบไล ้
ตามเนื้อตัว เปลื้องผ ้าเธอออกอย่างรวดเร็ว
“อื้อ ไม่ค่ะ” เบีย่ งกายหนี สองแขนบังหน้าอกไว ้
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เขาก็ไม่เหมือนกัน ถอดเสื้อนอนตนปาลงพื้น
“ไม่เอา บัวไม่พร้อม”
“ไม่พร้อม? หมายความว่าไง” ร่างกายเธอดีแล ้ว ไม่พร้อม
อะไรอีก
“ยังไม่พร้อมมีเด็กค่ะ” ตอบพลางควานหาเสื้อมาใส่
“ไม่อยากมีลูกกับพี?่ ” สองมือดึงสะโพกผายมาใกล ้ ท�ำให ้
หญิงสาวเสียหลักหงายหลังล ้มนอนราบ
ไม่ใช่เหตุผลนัน้ หากจะมีอกี คนก็ขอใหเ้ กิดจากความรักเรา
มากกว่ า ความอยากเอาชนะของเขา แต่ อีก ฝ่ ายกลับ เข า้ ใจไป
คนละทาง ใช้ปลายนิ้วปลุกเร้ากลางใจสาวด้วยแรงไม่เบานัก
“อย่าค่ะ...” ก�ำข ้อมือเขาแน่น
“ท�ำไมฮะ! นี่ผวั นะบัว” ตรึงข ้อมือเล็กไว ้เหนือศีรษะ อาการ
หวงตัวของเธอท�ำเขาหงุดหงิดมากๆ เลยละ
“ผัวทีไ่ หนกันไล่เมีย” สะอื้นไห ้ด้วยความน้อยใจ
“แลว้ เมียที่ไหนรู ว้ ่าผัวตัวเองไม่ชอบหน้ามัน ยังพยายาม
พาเข ้าบ ้านอยู่ได้”
“พีภ่ มี ไม่มเี หตุผล...”
“แล ้วไง” ไม่ยห่ี ระต่อค�ำตัดพ ้อ ดึงดันดุนดันเข ้ามาจนส�ำเร็จ
“คนใจร้าย” ผลักหน้าทอ้ งที่เต็มไปด้วยมัดกล ้ามออกอย่าง
สิ้นหวัง ไม่สะทกสะท ้านสักนิด
“ไม่เคยบอกสักค�ำว่าใจดี คืนลูกมาให้พก่ี พ็ อ”
แล ้วของขวัญจากฟ้ าก็มาจริงๆ มาในวันทีเ่ ธอไม่ทนั ตัง้ ตัว นลิน
เม ้มปากเป็ นเสน้ ตรง ก้มมองทีต่ รวจครรภ์ในมือ พอประจ�ำเดือน
หายก็ รีบ มาตรวจ กลัว ชะล่า ใจแล ว้ จะพลาดเหมือ นคราวก่ อ น
และก็สมใจเขาขณะทีเ่ ธอไม่พร้อมสักนิด ลูกชายสามคนอยู่ในวัย
ก�ำลังซนเล่นเอาพ่อแม่หมดแรงทุกวัน ยุ่งจนพอจะกลบเกลื่อน
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รอยร้าวไปได้บา้ งก็จริง แต่การมาถึงของลูกคนนี้จะเปิ ดแผลเก่ า
หรือเยียวยาหัวใจ หญิงสาวไม่มคี ำ� ตอบ ในเมือ่ เขาต้องการเพียงลูก
จากเธอ
ว่าทีค่ ุณแม่เก็บทีต่ รวจครรภ์ลงลิ้นชักอ่างล ้างหน้าในหอ้ งน�ำ้
ขอท�ำใจอีกนิดจะบอกพ่อของลูก หากเวลาก็ไม่เข ้าข ้างเธอ ตกดึก
คืนนัน้ เจ้าของร่างสู งนุ่ งผา้ เช็ดตัว หยดน�ำ้ เกาะปลายเสน้ ผม เปิ ด
ประตูออกจากห ้องน�ำ้ ด้วยสีหน้าเอาเรือ่ ง ถือทีต่ รวจครรภ์ตรงมาหา
ขณะเธอก�ำลังจะทอดกายนอนบนเตียง
“คิดจะบอกกันตอนไหน”
เธอมองหน้าเขา ไม่มแี ววยินดีปรากฏ
“บัวเพิง่ ตรวจเมือ่ กลางวันนี่เอง...”
ภีมครุ่นคิด ก้มมองอุปกรณ์ในมือ “คราวนี้ดูแลตัวเองดีๆ
ด้วย” สั่งสัน้ ๆ แล ้วหันหลังกลับเขา้ หอ้ งน�ำ้ ตามเดิม ทิ้งเธอไว้กบั
ความรูส้ กึ น้อยเนื้อต�ำ่ ใจท่วมท ้น
เสมือนฝันร้ายครัง้ เก่ายังตามหลอกหลอนไม่พอจึงเกิดเหตุ
เดจาวูทดสอบจิตใจเธออีก
ปวรปรัชญ์เป็ นลูกที่เลี้ยงยากสุด อยู่กบั ย่า ย่าก็ตามใจจน
เสียนิสยั อยูก่ บั พ่อ พ่อก็มกั ดุจนเกือบได้ฟาดไปหลายที อยูก่ บั แม่
ท�ำตัวน่ารักได้ไม่นานก็แผลงฤทธิ์ แต่เพราะเธออยากบ่มเพาะและ
แก้ไขพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ทงั้ หลายจึงยังใจเย็นได้ แม ้หลายครา
ทอ้ ใจ หน่ ายใจกับความซนระดับพระกาฬ เช่ นครานี้ท่ีไม่ยอม
ท�ำการบา้ นตามเคย อะไรที่เกี่ยวขอ้ งกับต�ำรา ลูกชายคนเล็กจะ
ไม่รบั เลย
“โปรดมาท�ำการบ ้านกับแม่ก่อนครับ”
ลูกเธอนอนคว�ำ่ กับพื้น แก้มแนบหลังมือข ้างหนึ่ง อีกข ้างถือ
เครื่องบินล�ำใหม่ไม่ยอมปล่อย ท�ำหูทวนลม แม่นั่งรอทีโ่ ต๊ะญี่ป่ นุ
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ใกล ้ๆ ก็หาได้สนใจ
“โปรด...”
“แม่ เด็กๆ มาจากไหน” จู่ๆ ก็ถามขึ้น
“นกกระสาคาบมาให ้พ่อแม่ทบ่ี ้านจ้ะ”
“นกเหรอฮะ” ผงกศีรษะ ตาลุกวาว
“นกกระสาครับ”
“เป็ นยังไง”
“จะงอยปากยาวๆ แบบนี้ใช้คาบเด็กมาส่งพ่อแม่” เธอท�ำมือ
ประกอบ
“นกคาบโปรดมาให ้แม่เหรอฮะ” คลานมาใกล ้ แววตาตื่นเต้น
แม่พยักหน้า
“มาทางไหน”
“เข ้ามาทางหน้าต่างนั่นไง” ชี้ไปทางบานหน้าต่างแถวนัน้
ลูกชายท�ำหน้าเหมือนเข ้าใจทีม่ าของตนแล ้วล ้มตัวนอนบนพื้น
ตามเดิม
“คราวนี้มาท�ำการบ ้านกับแม่ก่อนเร็ว เสร็จแล ้วแม่จะให ้เล่น”
กระตุน้ ด้วยรางวัลล่อใจ แต่มนั ไม่เคยได้ผลอย่างไรก็ยงั ไม่ได้ผล
อย่างนัน้
“โปรดไม่อยากท�ำนี่” เริ่มท�ำเสียงงอแง
“ไม่ทำ� ก็ไม่มกี ารบ ้านส่งครูนะ” พยายามให ้เหตุผล
เด็กก็คือเด็กวันยังค�ำ่ ปวรปรัชญ์ไม่เขา้ ใจหรอกว่าไม่ส่ง
การบ ้านครูจะมีผลเสียอะไรตามมา
“ก็โปรดไม่อยากท�ำ” กระถดตัวถอยห่างจากแม่
นลินถอนหายใจ ถึงโรงเรียนมีนโยบายไม่ใหก้ ารบา้ นเด็ก
ทุกวัน แต่วนั ไหนทีม่ ี เธอจะเหนื่อยและเครียดเป็ นสองเท่า
“เพือ่ นคนอืน่ เขามีการบ ้านส่งครู โปรดจะไม่มสี ่งคนเดียวนะ
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ลู ก” ลุกมาตามจับและวนกลับมาอีหรอบเดิม ปวรปรัชญ์งอแง
ถีบแข ้งถีบขา ดิ้นหนี หญิงสาวคอยระมัดระวังไม่ให้โดนทอ้ งน้อย
ทว่ายังโดนหน้าแข ้งอยู่ดี
“โปรด!” พ่อของลูกเข ้ามาทันเห็นเข ้าพอดี
ลูกชายหน้าตื่น ตกใจเสียงปานฟ้ าร้องนั่น ร้องไหจ้ า้ วิ่งไป
หลบหลังแม่
ภีมก้าวดุ่มๆ ตรงมาหา คว ้าไม ้บรรทัดแถวนัน้ ติดมือมาด้วย
“มานี่”
ใบหน้าเล็กๆ ทีม่ สี ่วนเหมือนเขากับนลินคนละครึ่งโผล่มาดู
ก่อนส่ายช้าๆ
“เมือ่ กี้ทำ� อะไร” ดึงตัวลูกชายออกมาจากหลังแม่
ปวรปรัชญ์สะอื้นฮักๆ
“กอดอก” คราวนี้เขาหมดความอดทนจริงๆ นับวันชักดื้อใหญ่
เงื้อมือทีถ่ อื ไม ้บรรทัดฟาดลงก้น
“พอแลว้ ค่ ะ” นลินเอาแขนกันไว้จึงโดนท่อนแขนเธอแทน
ขณะที่ลูกกลัวท่าทางขึงขังของพ่อจึงร้องหนักกว่าเดิม แม่กำ� ลัง
จะกอดปลอบ แต่พอ่ เอาตัวไปยืนหันหน้าเข ้ามุมเสียก่อน
“จะท�ำอีกไหม”
เด็กน้อยสะอึกสะอื้นส่ายหน้า
“ยืนตรงนี้จนกว่าพ่อจะมาเรียก”
รีบพยักหน้ารับหงึกๆ
ก�ำราบลูกเสร็จก็ส่งสัญญาณใหแ้ ม่ของลูกตามมาทีค่ รัวก่อน
ลดเสียงเบาแทบกระซิบถาม แต่สหี น้ายังไม่คลายกังวล
“โดนตรงไหนหรือเปล่า” เผลอก�ำต้นแขนเล็กทัง้ สองข ้าง
“ไม่โดนค่ะ”
“พี่บอกใหด้ ู แลตัวเองดีๆ ไง ถา้ โปรดไม่อยากท�ำก็ไม่ตอ้ ง
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เคี่ยวเข็ญ เรียนแค่ชนั้ อนุบาลจะเอาอะไรนักหนา บัวจะเหนื่อยเอา
เปล่าๆ”
“ท�ำแบบนัน้ ก็เสียวินยั หมดสิคะ ตาโปรดยิ่งไม่ชอบเรียน
อยู่ดว้ ย”
“ช่างปะไร บัวปล่อยให ้ลูกก้าวร้าวใส่จะอันตรายต่อตัวบัวเอง
พีต่ อ้ งลงโทษให ้หลาบจ�ำเสียบ ้าง”
“อย่าตีโปรดนะคะ...” รีบดึงไวเ้ พราะร่างใหญ่หนั หลังจะไป
จัดการเด็กดื้อ
“ลูกยังเด็ก บัวจะค่อยๆ สอนเอง”
“บัว ใจดีเ กิน ไปน่ ะ สิ ลู ก ถึงได้ใ จ” หลุบ ตามองมือ เล็ก ก�ำ
ชายเสื้อตนมั่นเลยไปถึงท่อนแขนขาวผ่องทีข่ ้นึ ปื้ นแดงจากการโดน
ไม ้บรรทัดฟาดเมือ่ ครู่
“ดูแลลูกในทอ้ งให้ดกี ็พอ ถา้ ดื้อนักพีจ่ ะส่งไปอยู่กบั คุณแม่”
ลูบแขนเมียเบาๆ
นั่นเท่ากับส่งเสริมพฤติกรรมไม่รบั ผิดชอบของปวรปรัชญ์
ครัน้ จะเอ่ยปากแย้ง ชายหนุ่ มก็วางมือบนหน้าทอ้ งแบนราบเป็ น
การตัดบท ลูกของเขาจะต้องอยู่รอดปลอดภัย

ปวรปรัชญ์กลับมาท�ำตัวน่ารักราวเทวดาน้อยๆ กับแม่อกี ครัง้

หลังถูกส่งไปอยู่กบั คุณหญิงหนึ่งสัปดาห์ พออกพอใจทีม่ คี นคอย
พะเน้าพะนอจึงว่าง่ายเป็ นพิเศษ ยอมเชื่อฟังนั่งท�ำการบ ้านจนเสร็จ
โดยไม่อดิ ออด กระทั่งลับหลังนลินถึงแผลงฤทธิ์เงียบๆ คนทอ้ ง
อ่ อนๆ เห็นเขา้ เกือบลมจับ ปล่อยใหล้ ู กนั่งเล่นในหอ้ งนอนตน
แป๊ บเดียว กลับเขา้ มาอีกทีหน้าจอทีวขี นาดยักษ์มรี อยแตกร้าว
กลางจอ
“โปรดท�ำอะไรน่ะลูก!”
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ลู กชายคนเล็กยืนประจันหน้าจอสู งใหญ่ กว่าตนหลายเท่า
เอารีโมตในมือตีทจ่ี อ
“โปรดจะดู” ทีวโี ดนกระแทก ฐานโอนเอนและล ้มคว�ำในที
่ ส่ ุด
“ระวัง!” หญิงสาวกรีดร้องลั่น ควา้ ตัวลูกออกมาได้ทนั แต่
ไม่พ ้นเท ้าตัวเองโดนทับ
“แม่...” ยืนตัวสั่นตกใจอยู่ไม่ไกล เบะปาก ตัง้ ท่าจะร้อง
เสียงของหนักหล่นกระทบพื้นโครมเรียกใหพ้ ่อกับลูกแฝด
วิ่ง มาดู ภีม กลัน้ หายใจ ใจหล่น ไปอยู่ ท่ีต าตุ่ม นลิน ตัว ติด เสา
มือข ้างหนึ่งยึดชัน้ วางทีวไี ว ้ ขยับตัวล�ำบากเพราะเท ้าโดนทับอยู่
“บัว!” รีบเข ้ามายกออกแล ้วอุม้ เธอมานั่งทีเ่ ตียง
“ปัน้ บอกแม่บ ้านเอาชุดปฐมพยาบาลขึ้นมาให ้พ่อที ป้ อนดูนอ้ ง
ด้วย”
ปรวีรว์ ่งิ ลงจากบา้ นขณะที่ปรวัธน์กอดไหล่นอ้ งชายที่กำ� ลัง
เสียขวัญไว ้หลวมๆ
“ปวดหรือเปล่า” ถามเสียงเครียด ลูบเท ้าเล็กเบาๆ
“นิดหน่อยค่ะ”
“ท�ำแผลก่อนค่อยไปเอกซเรย์ดูวา่ กระดูกเท ้าแตกไหม”
รับอุปกรณ์ทำ� แผลมาจากแม่บ ้านท่ามกลางสายตากังวลของ
ลูกชายสามคนก่อนฝากลูกไว ้แล ้วพาแม่ของลูกออกไปโรงพยาบาล
ผลปรากฏว่ากระดู กไม่แตก แต่ เทา้ เธอบวมแดงขึ้นอย่าง
น่ากลัว เดินลงน�ำ้ หนักไม่ได้ ต้องใส่เฝื อกอ่อนและนัง่ รถเข็นชัว่ คราว
“พี่บอกใหด้ ู แลตัวเองดีๆ ไง” ต่ อว่าทันทีท่ขี ้ นึ มานั่งบนรถ
เรียบร้อย
“มันเป็ นอุบตั เิ หตุน่ีคะ” ตอบอย่างอ่อนล ้า
“ตาโปรดท�ำไร”
“ลูกคงจ�ำวิธีเปิ ดทีวดี ว้ ยรีโมตมาแต่ทำ� ไม่เป็ น เลยเอารีโมต
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ตีหน้าจอล ้ม ดีทบ่ี วั ดึงออกมาทัน”
เขาพ่นลมหายใจ เสยผมลวกๆ “พีต่ อ้ งดุเสียบ ้าง”
“อย่านะคะ” สั่นหน้าปฏิเสธ
“โปรดยังเด็ก ไม่รูค้ วาม อีกอย่างมันเป็ นอุบตั ิเหตุไม่มใี คร
อยากใหเ้ กิด ขืนดุไปก็รอ้ งไห้โยเยเปล่าๆ ครัง้ นี้คงเข็ดหลาบแล ้ว
ละค่ะ”
“โอ๋กนั เข ้าไปถึงไม่ได้เรือ่ งแบบนี้ไง!” หันมาดุเธอแทน พลันให ้
ความน้อยใจ อึดอัด อัดอัน้ ก่อนหน้าทีเ่ ก็บกดไว ้ปะทุข้นึ มา น�ำ้ ตา
ร่วงพรู
“บัว...” หักหัวรถจอดข ้างทางเพราะเมียร้องไห ้อย่างหนัก
“พี.่ ..” เอื้อมมือจะลูบศีรษะปลอบ แต่เธอปัดออก
“บัวผิดอะไรนักหนาคะ ไม่พอใจก็ไล่บวั ทัง้ ที่บวั ก็เสียใจ
เรื่องลู กเหมือนกัน บัวไม่ตงั้ ใจ...มะ ไม่รูว้ ่าเขามา” พูดได้เท่านี้
ก็สะอึกสะอื้นจนต่อไม่ได้
ส�ำนึกวินาทีน้ ีเองว่าทิ้งบาดแผลทางใจไว้กบั เธอมากมาย
“บัว...พีข่ อโทษ พีป่ ากไม่ดเี อง แต่พไ่ี ม่เคยคิดจะหย่าหรือ
ไล่บวั ไปจริงๆ นะ”
นลินยังคงก้มหน้าร้องไห ้
“พีข่ อโทษ ตบปากพีก่ ไ็ ด้” ก�ำมือเล็กตบปากตัวเอง ให ้ท�ำอะไร
ก็ได้ ขอแค่เธอหยุดร้อง
“ปล่อยค่ะ” เธอดึงมือคืน เช็ดน�ำ้ ตาแล ้วพูดต่อ
“พีภ่ มี ต้องการลูกจากบัวเท่านัน้ ไม่ได้สนใจว่าบัวรูส้ กึ ยังไง”
“พีร่ กั บัว อยากมีลูกหลายๆ คนกับบัว...” เขากัดริมฝี ปาก
คล ้ายชั่งใจ พูดไปก็กลัวเสียฟอร์ม
“พีท่ นไม่ได้ทบ่ี วั เห็นมันส�ำคัญกว่าพี”่
เธอหันขวับมองเขา “พิพ พานิน ค่ะ แล ้วบัวก็ไม่ได้เห็นเขา
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ส�ำคัญกว่าด้วย พีภ่ มี พาลท�ำร้ายคนไปทั่วไม่ได้นะคะ”
“พีไ่ ม่ได้ทำ� ร้ายคนไปทั่ว พีท่ ำ� ร้ายคนทีจ่ บี เมียพีค่ รับ”
“เราคบกันด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะ”
เขากุมมือเธอมาแนบแก้ม “พีร่ กั บัว ไม่เปลีย่ นใจ บัวก็หา้ ม
เปลีย่ นด้วย...ลูกคนนี้ถอื เป็ นของขวัญ พีส่ ญ
ั ญาจะดูแลทะนุถนอม
บัวไปตลอดชีวติ ยกโทษให้พี่ได้ไหมครับ” จูบฝ่ ามือแผ่วเบา
“พีภ่ มี ต้องสัญญามาก่อนค่ะ”
ชายหนุ่มพยักหน้าขึงขัง ยอมรับทุกเงือ่ นไข
“ห ้ามไล่บวั อีก”
“ไม่ไล่ ไม่มวี นั สาบาน” โน้มจูบปากแดงสดไวๆ ทีหนึ่ง
“ลด ละ เลิกความหึงหวงลงบ ้าง”
“ถ ้าบัวเลิกคบมัน”
“บัวจะไม่เลิกคบใครเพราะพีภ่ มี หึงค่ะ”
เขาส่งเสียงขัดใจในล�ำคอ กัดฟันยอมรับในทีส่ ุด
“พีจ่ ะพยายาม”
“ถ ้าพีภ่ มี ใจร้ายกับบัวอีก บัวจะไปค่ะ” จ้องตาเขาอย่างแน่วแน่
“ไม่นะบัว อย่าไปจากพีน่ ะ พีย่ อมรับว่าที่ผ่านมาไม่ใช่สามี
ทีด่ นี กั ให้โอกาสพี่อีกครั้งแล้วพี่จะไม่ท�ำให้บัวเสียใจ”
เธอหลุบตามองหน้าท ้องตัวเองก่อนเอ่ย “ขอดูพฤติกรรมก่อน
นะคะ”
“ได้เ ลย บัว อยากดู น านเท่ า ไรก็ ไ ม่ มีป ญ
ั หา” รี บ รับ ปาก
อย่างน้อยเธอก็ยงั ไม่ไปไหน
นลินพยักหน้าตกลงด้วยท่าทีสงบนิ่งขึ้น
ทัง้ สองกลับถึงบา้ นในเวลาเกือบหา้ ทุ่ม พบว่าสามหนุ่มน้อย
ยังไม่เข ้านอน นั่งตาปรือรอในห ้องรับแขก พอเห็นพ่อเข็นแม่เข ้ามา
ลูกชายคนเล็กก็วง่ิ ปร๋อเข ้าหา
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ไว ้เอง

“แม่” น�ำ้ เสียงดีใจ เตรียมพุ่งตัวเขา้ ใส่ แต่พภ่ี มี ควา้ มาอุม้

“แม่” สะบัดตัวจะลงไปหา
“แม่เจ็บอยู่ โปรดท�ำทีวลี ้มทับเท ้าแม่ เห็นไหมนั่น”
เขาพยักพเยิดให ้ลูกมองตาม
“ฮื่อ โปรดอยากดู” รูว้ า่ ท�ำผิดจึงซบไหล่ออ้ นพ่อ
“ถ ้าอยากดูให ้เรียกพ่อ แม่ หรือพีแ่ ม่บ ้าน”
“คับ” ตอบรับเสียงใส
ฝาแฝดเข า้ มาผลัด กัน กอดแม่ ค นละทีก่ อ นพ่ อ ประกาศ
เรื่องส�ำคัญ
“ตอนนี้ในทอ้ งแม่มนี อ้ ง โปรดเล่นแรงๆ กับแม่ไม่ได้นะลูก
น้องจะเจ็บ”
ปวรปรัชญ์ตาโตส่ายหน้าไม่เชื่อ “เด็กๆ มากับนก”
“หือ” ภีมโน้มไปฟังชัดๆ อีกที
“เด็กๆ มากับนก”
“นกอะไร”
“นกคาบเด็กมาให ้พ่อแม่ทางหน้าต่าง” ชี้ไปทีห่ น้าต่างประกอบ
“บัวบอกลูกเองว่านกกระสาคาบเด็กๆ มาส่งให ้พ่อแม่น่ะค่ะ”
นลินอธิบาย
“อ้อ...เด็กต้องนอนในทอ้ งแม่ก่อนแลว้ นกกระสาถึงจะคาบ
มาส่งตอนอายุเก้าเดือน โปรดเลยท�ำน้องเจ็บไม่ได้” เขาพยายาม
พูดให ้เข ้าใจง่ายสุด
เด็กน้อยเกาศีรษะงุนงงแต่ ก็รบั ปากพ่อว่าจะไม่ทำ� น้องเจ็บ
ไม่กเ่ี ดือนถัดมาพ่อก็ประกาศด้วยสีหน้ายิง่ กว่ายินดีวา่ น้องในท ้องแม่
เป็ นผูห้ ญิง ปวรปรัชญ์เฝ้ านับวันรอ อยากเห็นนกกระสาคาบน้อง
ในห่ อ ผ า้ มาส่ ง พ่ อ แม่ ก บั ตาเหลือ เกิ น บางวัน ยืน จ้อ งหน้า ต่ า ง
คันฉ่องส่องจันทร์ 35

บานกระจกได้นานสองนานจนพ่อข�ำ พ่ออารมณ์ดี ยิ้มหัวกับเขา
มากขึ้น พร้อมกับชื่อพานินทีค่ ่อยๆ เลือนหายจากความทรงจ�ำ...
ดัง นัน้ ปวรปรัช ญ์จึง ไม่เ ข า้ ใจ เหตุใ ดพานิ น จึง ได้ย่ า งเท า้
เข ้าบ ้านไวยวัจน์ในวันนี้
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3

แย่ง

“พี่ โปรด” ปานนลินสวมชุดเดรสสีหวาน เกล ้าผมหลวมๆ

กอดคอปาณัสม์หลานชายวัยสิบสามเดินมาหาพีช่ ายทีย่ นื ล ้วงกระเป๋ า
กางเกง จิบไวน์ในสนาม ชมพิธีแลกแหวนรอบที่เท่าไรไม่รูข้ อง
พ่อกับแม่อยู่ห่างๆ
“หือ”
“ปลื้มไม่ยอมพูดกับปี บแล ้ว” ฟ้ องงอนๆ
“ปี บก็อย่ากวนหลานสิ” ขยี้ผมลูกชายอย่างเอ็นดู
“อาปี บบอกว่าของแบบนี้มนั เรื่องธรรมชาติน่า” ยังพยายาม
โน้มคอปาณัสม์ทส่ี ูงกว่าอาลงมาหา
“ฮื่อ...” หนุ่มน้อยมุดลอดแขน หนีไปยืนข ้างพ่อ
“เริ่มโตเป็ นหนุ่มก็ไม่สนใจอาละนะ” อาสาวเท ้าสะเอว
“ก็เสียงปลื้มเหมือนเป็ ดอะ” หนุ่ มน้อยแย้ง พอนึกขึ้นได้ว่า
เผลอพูดจึงยกมือปิ ดปาก
ปานนลินหัวเราะเสียงใส สนุกทีไ่ ด้แกล ้งปาณัสม์
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“ปลื้มชิมไหม” ปวรปรัชญ์ยน่ื แก้วไวน์ในมือให ้
ลู กชายรับมาดื่มก่ อนท�ำหน้าบิดเบ ้ หาความอร่ อยไม่เจอ
ยืน่ แก้วคืนพ่อแล ้วเดินดุ่มๆ ไปหาน�ำ้ เปล่าล ้างปาก
“โธ่ ปลื้มน้อยของอาปี บ พีโ่ ปรดก็หาท�ำ”
“อ้าว ลองกับพ่อดีกว่าไปลองนอกบ ้านนี่”
“แล ้วพีโ่ ปรดมาซุม่ ดูอะไรอยูต่ รงนี้ตงั้ นาน ยังไม่เบือ่ อีกเหรอ”
เธอหมายถึงฉากรักของพ่อแม่ทฉ่ี ายประจ�ำ
“ดู นั่น” บุย้ ใบ้ไปทางชายร่ างสู ง สวมสู ทกับกางเกงสแล็ก
สีเทาอ่อน เสื้อเชิ้ตขาวด้านใน ปลดกระดุมเม็ดบน ไม่สวมเนกไท
ถือช่อดอกไม้จดั แต่งหรูหราเอามามอบให ้แม่
“หือ เพือ่ นแม่เหรอ”
“แม่มเี พือ่ นผู ้ชายก็แปลก”
“เขาเป็ นใครเหรอคะ ดูมอี ายุแล ้วแต่ยงั หล่อไม่เบา”
“พีจ่ ำ� ได้เลาๆ ว่าเขาเป็ นรุ่นน้องแม่”
“อ้อ...” เธอลากเสียง
“ทีพ่ อ่ ไม่ชอบหน้าเอามากๆ”
“พ่อชอบหน้าผู ้ชายคนไหนบ ้างเล่า” ปานนลินกลัว้ หัวเราะ
“ลูกกับหลานชายตัวเองไง”
“ก็จริง นี่พ่โี ปรด วันเสาร์น้ ีปีบขอยืมรถหน่ อยสิ นะๆ ๆ”
ฉีกยิ้มหวานอ้อน
“เอาไปไหนอีก” รถที่ว่าคือลัมโบร์กินีสุดรักสุดหวงของเขา
เครื่องแรงถูกใจน้องสาวนัก
“พี่ป้อนให้ไปช่ วยงานแต่ งลู กค้าที่โรงแรม” ปานนลินไม่มี
งานประจ�ำ ถูกเลี้ยงมาราวเจ้าหญิง พ่อไม่ได้คาดหวังใหท้ ำ� อะไร
นอกจากเสวยสุขบนกองสมบัติ แต่เธอเป็ นคนอยู่น่ิงไม่ได้ ต้อง
หางานท�ำ เสมอ หากพี่ช ายขาดเหลือ สิ่ง ใดก็ ม กั ไหว ว้ านให ช้ ่ ว ย
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ซึง่ หญิงสาวก็เต็มใจ ไม่วา่ จะเลี้ยงหลานตัง้ แต่ยงั แบเบาะหรือขับรถ
ไปส่งเรียนพิเศษในวันหยุดก็อาปี บคนนี้คนเดียว
งานนี้กเ็ ช่นกัน เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดระลอกล่าสุด
ท�ำ ให้โรงแรมหกดาวของครอบครัว ที่ป รวัธ น์บ ริห ารอยู่ ดำ� เนิ น
นโยบายจ�ำกัดจ�ำนวนแขกทีเ่ ข ้าร่วมงานมงคลเหลือเพียง 30-50 คน
และต้องฉี ดวัคซีนครบสองเข็ม บวกลบญาติบ่าวสาวรวมถึงแขก
ทัง้ สองฝ่ ายแล ้วจึงแทบเป็ นไปไม่ได้ทจี่ ะขนทีมออร์แกไนเซอร์มาเพิม่
ความแออัดอีก
หน้าที่น้ ี ตกเป็ นของปานนลิน บริการเสริมพิเศษของทาง
โรงแรมที่ไ ม่เ คยมีม าก่ อ น น้อ งนุ ช สุ ด ท อ้ งช่ ว ยดู แ ลสากกะเบือ
ยันเรือรบ ท�ำสายกัน้ ประตูแฮนด์เมด จัดซุม้ ดอกไม ้ เรียงล�ำดับ
พิธกี ารและกระทั่งเป็ นพิธกี รในวันงาน
“อ้อ เอาไปสิ” พีช่ ายล ้วงกุญแจออกจากกระเป๋ ากางเกงโยนให ้
“ขอบคุณค่ ะ คุณชายโปรด” กอดเอวเขาไวๆ ทีหนึ่งก่ อน
วิง่ กลับเข ้าบ ้านอย่างลิงโลด

ค�ำ่ วันศุกร์ปานนลินควบลัมโบร์กินีมาจอดในลานจอดรถ

วีวไี อพีของโรงแรมเพราะต้องค้างทีน่ ่ีเพือ่ เตรียมงานในตอนเช้ามืด
หญิงสาวฮัมเพลงอารมณ์ดี ชัน้ นี้รถจอดน้อย คนไม่พลุกพล่าน
สวมหน้ากากอนามัยเรียบร้อยก็หอบของพะรุงพะรังก้าวลงจาก
ยานพาหนะคันหรู
ทันใดนัน้ เสียงกระหึ่มของเฟอร์รารี่สีแดงเพลิงรุ่นฮิตของ
บรรดามหาเศรษฐีก็พ่งุ ปานกระสวยปาดหน้าเธอขณะก�ำลังจะก้าว
เข ้าโรงแรม ท�ำเอาสะดุง้ โหยง หน็อย ขับรถมีมารยาทกว่านี้ไม่ได้
หรือไงยะ แอบค่อนขอดในใจ อยากชะลอฝี เท ้าดูหน้านักเชียว แต่
ช่ างเถอะ มีงานจุกจิกให้จดั การเยอะแยะ ร่ างเล็กส่ายหน้าระอา
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กระชับสายกระเป๋ าสะพายก่อนหันหลังเข ้าตัวอาคาร
หญิงสาวแวะล็อบบี้ชนั้ ยี่สิบสี่ เพราะนัดผู้จดั การฝ่ ายขาย
ผู้ถอื กุญแจเปิ ดหอ้ งแกรนด์บอลรูมสถานทีจ่ ดั งานชัน้ ยีส่ บิ หา้ เอาไว ้
อีก ฝ่ ายสวมมชุด ยู นิ ฟ อร์ม ยืน รออยู่ ปรี่เ ข า้ มาทัก ทายและช่ ว ย
คุณหนู เล็กถือของ
“สวัสดีค่ะคุณปี บ” หล่อนแย่งถุงน้อยใหญ่ไปถือแทน
“สวัสดีค่ะพีย่ า” ศวรรยาเคยเป็ นผู ้ช่วยเลขาฯ ของพีช่ ายเมือ่
หลายปี ก่อน
“เชิญเลยค่ะ” ก้าวกระฉับกระเฉงน�ำไปทีล่ ฟิ ต์
“ขอบคุณค่ะ”
ผู้จดั การสาวเปิ ดประตูใหป้ านนลินส�ำรวจการตกแต่ งและ
ความพร้อมของสถานที่ ด้วยความเกรงใจทีท่ ำ� ให ้ศวรรยาเลิกงานช้า
และทัง้ ชัน้ ก็น่าจะมีกนั เท่านี้จงึ ออกปากใหก้ ลับก่อนได้เลย เธออยู่
ไล่เช็กลิสต์อกี ไม่นานก็จะขึ้นไปพักผ่อนบนห ้อง
“งัน้ พีก่ ลับก่อนนะคะคุณปี บ”
“ค่ะพีย่ า” โบกมือลาหย็อยๆ
“เอาละ” สู ดลมหายใจ กลับมาอ่ านรายการของที่เตรียม
ในมือถือ
“ตัง้ ขบวนขันหมากจุดนี้...” เธอแปะเทปมาร์กกิ้งไว ้แล ้วขยับ
ไปยังสถานีต่อไป
“กัน้ ประตู” หันรีหนั ขวางหาทีว่ างสายกัน้ ประตู จะวางบนพื้น
คงไม่เหมาะ เลยซ่อนไว้ใต้โต๊ะวางกล่องใส่ซอง
“คราวนี้พธิ กี รกล่าวเปิ ดงาน...” พึมพ�ำทวนคิวตัวเองไปพลาง
ก่อนชะงักงันเพราะเสียงฝี เทา้ คน ชัน้ นี้ปิดท�ำการแลว้ และควรจะ
มีเธอคนเดียวไม่ใช่เหรอ ปานนลินกลัน้ หายใจ ไม่ได้หูฝาดแน่นอน
เสียงฝี เท ้าคนจริงๆ
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“ใครน่ะ” ตะโกนถาม
ไม่มเี สียงตอบรับ หรือจะเป็ นรปภ. เสียงย�ำ่ หนักๆ ยังขยับอยู่
แถวประตูทางเข ้า คนตัวเล็กรูดแขนเสื้อขึ้น ก�ำสเปรย์ขวดพริกไทย
ในกระเป๋ าสะพายแน่นแล ้วค่อยๆ ย่องออกมาดู
มีเงาร่ างสู งโปร่ งยืนอยู่ ตรงนัน้ ว่าที่เจ้าบ่าวเหรอ เธอยืน
ระยะห่างราวหนึ่งเมตร กระแอมเล็กน้อยเพือ่ บอกว่ามีตวั ตนและ
เขาก็หนั มา
ชายหนุ่มผิวขาวจัด ใบหน้างดงามราวประติมากรรมรูปสลัก
ต้นแบบคาแร็กเตอร์ตวั ละครทีห่ ลุดออกมาจากเกมของเหล่าหลานชาย
ผมสีนำ�้ ตาลซอยสัน้ สวมเสื้อเชิ้ตสีดำ� และกางเกงยีนส์สเี ดียวกัน
หล่อโฮก ค�ำนี้แหละมัง้ ที่เหมาะกับเขา เธอเกือบเคลิ้มแลว้ เชียว
หากไม่เหลือบไปเห็นรอยสักแถวต้นคอ โผล่พน้ เสื้อพอประมาณ
บอกไม่ถกู ว่ารูปอะไร
นิ้วเรียวยาวขาวซีดของเขาคีบบุหรี่ไม่ตดิ ไฟ นัยน์ตาอมโศก
แฝงเย็นชามองเธอหัวจดเท ้า
“ชัน้ นี้ปิดแล ้วนะคะ” แจ้งแขกอย่างสุภาพ
“รู ้ แค่อยากหาทีเ่ งียบๆ” เสียงยังหล่อแฮะ แต่กระด้างพิกล
“งัน้ รบกวนเชิญคุณ...” ยังพูดไม่จบ อีตานี่กห็ นั หลังลงลิฟต์
หน้าตาเฉย มารยาทยอดแย่เลย
ปานนลินถอนหายใจ โลกมันร้อน คนเลยเครียดมัง้ แลว้
กลับไปเตรียมงานของตนต่อ

อีกสิบนาทีเที่ยงคืนทุกอย่างก็เสร็จสิ้น ร่างเล็กบิดขี้เกียจ

แก้ป วดเมื่อ ยตรงเข า้ ลิฟ ต์มุ่ง สู่ ห อ้ งพัก ชัน้ บนสุ ด ของโรงแรม
ทีป่ วรปรัชญ์เคยครอบครอง ขึ้นไปเธอจะนอนแช่นำ�้ อุน่ ให ้หน�ำใจเลย
ทว่าขณะสาวเท ้าไปยังห ้องมุมสุดหมายเลข 4419 ก็ต ้องชะงักอีกรอบ
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เป็ นธรรมดาที่เธอต้องเดินผ่าน 4418 ก่ อน แต่ท่ไี ม่ธรรมดาคือ
ชายหญิงคู่หนึ่งก�ำลังกอดจูบล ้วงควักกันอย่างเร่าร้อนหน้าห ้อง
หนุ่มหน้าหล่อเชิ้ตด�ำนั่นเอง
เขาเหมือนจะรูต้ วั ว่ามีบคุ คลทีส่ ามยืนมองกระอักกระอ่วนอยู่
จึงหยิบคียก์ าร์ดในกระเป๋ ามาทาบประตูเสียให้ส้นิ เรือ่ งก่อนผลักคู่ขา
เข ้าไปข ้างใน ใช้เท ้าปิ ดประตูดงั ปัง
ผูช้ มหนังสดโดยไม่เต็มใจกุมใบหน้าเห่อร้อน สมัยเด็กเคย
แอบเห็นพี่ชายตัวเองตอนสิบแปดบวกมาบา้ ง แต่ไม่ได้ชดั ระดับ
4HD ขนาดนี้ ผีหลอกแท ้ๆ

พักผ่อนได้ไม่ก่ีชั่วโมงปานนลินก็ต่ืนมาท�ำหน้าที่ดำ� เนิน

พิธีการใหก้ ระชับ ย่นย่อสุดเพื่อความปลอดภัยของทุกคน เวลา
9.30 น. หลังส่งตัวบ่าวสาวเขา้ หอ แขกเหรื่อก็ต่างทยอยลงไป
รับ ประทานอาหารร่ ว มกัน ที่ภ ตั ตาคารจีน ที่อ ยู่ ถ ดั ลงไปหนึ่ ง ชัน้
พิธีกรสาวของงานลอบปาดเหงื่อ ยิ้มอย่ างภาคภูมใิ จ ทุกอย่ าง
ผ่านไปได้ดว้ ยดี ปรวัธน์ตอ้ งตกรางวัลเธองามๆ เสียแล ้ว
เธอส่งไม้ต่อให้ฝ่ายสถานที่ ยืน่ ไมค์คนื พนักงานแถวนัน้ แล ้ว
รวบกระโปรงเดรสก้าวยาวๆ ไปทีล่ ฟิ ต์ ขึ้นไปเธอจะนอนแช่นำ�้ อุ่น
ให ้สะใจ ต่อด้วยนอนขดบนเตียงนุ่มชดเชยเวลานอนน้อย และเป็ น
อีกครัง้ ทีฝ่ นั หวานถูกขัดจังหวะ แม้ไม่ใช่ด ้วยหนังสดกลางวันแสกๆ
แต่คนเพิง่ เสร็จงานเหนื่อยๆ ก็อดหงุดหงิดไม่ได้
“พี่บวั ...” ชายสวมสู ททักซีโดก้าวมาขวางหน้า ปานนลิน
สูงเพียงอกจึงเห็นพินดอกไม ้กลัดอกเท่านัน้ แขกทีม่ าร่วมงานแต่ง
ละเมอเรียกหาแม่เธอท�ำไมเนี่ย
“พีบ่ วั ” เขาดักทางไว ้พอเธอเบีย่ งตัวหนี
“ไม่ใช่ค่ะ” เงยหน้าตอบ
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แววตาเขาบอกว่าใช่
“คุณ...” เธอจ�ำได้แล ้ว หนุ่มวัยกลางคนรุ่นน้องแม่คนนัน้
“คุณคงรูจ้ กั กับแม่”
“คุณเป็ น...ลูกสาวพีบ่ วั เหรอครับ” ถามด้วยความประหลาดใจ
“ใช่ค่ะ”
“ผมรูว้ า่ พีบ่ วั มีลูกชายสามคน วันก่อนไปร่วมแสดงความยินดี
วันครบรอบแต่งงานทีบ่ ้านก็ไม่เจอคุณ เลยไม่รูว้ า่ มีลูกสาวด้วย”
“อ้อ ฉันเป็ นคนสุดทอ้ งน่ ะค่ ะ” ยิ้มผู กมิตร ภาวนาใหจ้ บ
บทสนทนาไวๆ เธออยากแช่นำ�้ อุ่นจะตายอยู่แล ้ว
“ผมพิพ พานิน ครับ อืม เรียกอาพิพก็ได้” จู่ๆ ก็ปรากฏ
ความขวยเขินบนใบหน้าเขา
“ปี บ ปานนลินค่ะ”
“ปานนลิน...” เขาทวนชื่อนัน้ เบาๆ
“เหมือนแม่?” เลิกคิ้วเป็ นค�ำถาม
“ใช่ค่ะ พ่อตัง้ ให้”
“ถ ้าไม่รงั เกียจเชิญร่วมรับประทานอาหารกับเราไหมคะ อาเป็ น
ผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาว ไม่มใี ครว่าหรอก”
“เอ่อ” หญิงสาวอึกอัก ไอ้หวิ ก็หวิ อยู่หรอก กะจะสั่งอาหาร
รูมเซอร์วสิ มากินทีหลัง
“นะคะ ถือเป็ นการขอบคุณน้องปี บทีม่ าช่วยเป็ นกรณีพเิ ศษ”
“ก็ได้ค่ะ” เสียงอ่อนเสียงหวานขนาดนี้จะปฏิเสธก็กระไรอยู่
ภัตตาคารจีนส�ำหรับการจัดเลี้ยงตัง้ โต๊ะเวน้ ระยะห่างตาม
มาตรการที่กำ� หนดและนั่งได้เพียงโต๊ะละสองคนเท่านัน้ พานิน
จึงเลือกโต๊ะติดหน้าต่ าง วิวมุมสู งของเมืองฟ้ าอมร เลื่อนเก้าอี้
ให ้เธอนั่งเรียบร้อยก็ส่งสัญญาณขอเมนู อาหารจากพนักงาน
กินข ้าวกับเขาไม่น่าเบือ่ นัก ตอนแรกคิดว่าการคุยกับคนอายุ
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รุ่นราวคราวเดียวกับแม่ตอ้ งส�ำรวมจนไม่เป็ นตัวของตัวเอง แต่
นอกจากพานินจะดู หนุ่ มแน่ นกว่าอายุจริงแลว้ ยังทันสมัยจนเธอ
ประหลาดใจ เข ้าใจคนรุ่นใหม่เป็ นอย่างดี
“อาพิพสอนวิชาอะไรเหรอคะ” ถามหลังเขาเอ่ยถึงประสบการณ์
การสอนนักศึกษารุ่นใหม่
“คณิตศาสตร์ค่ะ”
“ว ้าว ยากนะเนี่ย”
“อืม แล ้วแต่มมุ มองมัง้ คะ มันก็เป็ นภาษาชนิดหนึ่งเหมือนกัน”
“ปี บไม่รสู้ กึ ชอบหรือไม่ชอบ แค่ตอ้ งเรียนน่ะค่ะ”
“แล ้วน้องปี บชอบอะไรคะ”
เธอเอียงคอคิด “ไม่รู้สคิ ะ ปี บคิดว่าตัวเองเป็ นเป็ ดมากกว่า
ให ้ท�ำอะไรก็ทำ� ได้ แต่ท�ำได้ดีหรือเปล่าไม่รู้”
“ไม่ชอบท�ำขนมเหมือนแม่เหรอ สมัยอาเรียนม.ต้น บา้ น
อยู่ใกล้กนั พีบ่ วั ก�ำลังพัฒนาฝี มอื เลยชอบท�ำนั่นนี่มาให้ชมิ บ่อยๆ”
ยิ้มบางให ้ความทรงจ�ำในอดีต
“ก็พอท�ำได้ค่ะ แต่ไม่เก่งเท่าแม่หรอก”
“ฝึ กบ่อยๆ เดีย๋ วก็เก่ง” เขาให ้ก�ำลังใจ
รับประทานอาหารเสร็จพานินจะกลับเลยจึงเดินมาส่งเธอ
หน้าลิฟต์ ระหว่างรอเขายังคงท่าทีผ่อนคลายสบายๆ พลอยให ้
ปานนลินไม่เกร็งไปด้วย หากจู่ๆ เมฆหมอกอึมครึมก็เขา้ แทนที่
ในพริบตาพร้อมกับการมาของคนคู่หนึ่ง
ทัง้ สองก้าวมารอลิฟต์เหมือนกัน ฝ่ ายชายคือหนุ่มหน้าหล่อ
คนนัน้ ยังสวมเชิ้ตด�ำเหมือนเดิม ฝ่ ายหญิงสวมเดรสเกาะอกสีขาว
รองเทา้ แตะ สะพายกระเป๋ าราคาเรือนแสน สวมแว่นด�ำ คลอ้ ง
แขนเขาไว ้อย่างเหนียวแน่น
คนเราสามารถยืนหายใจรอลิฟต์ร่วมกันได้อย่ างปกติสุ ข
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หญิงสาวเชื่อเช่นนัน้ มาตลอดชีวติ กระทั่งพ่อหนุ่มมารยาทยอดแย่
สาดสายตาชิงชังใส่เธอ...หรือเปล่านะ
ไม่ใช่
นัยน์ตาปวดร้าวคูน่ นั้ ส่งถ่ายความเคียดแค้นให ้ชายทีย่ นื ข ้างเธอ
พานินเลือกตอบสนองตรงกันข ้ามโดยการเอ่ยทักเสียงนุ่ม
“พาย...”
เขาหันหนี ท�ำราวกับไม่อยากรู้จกั
“มาท�ำอะไรทีน่ ่ี”
หนุ่มหล่อแค่นเสียง “มาไม่ได้หรือไง”
ปานนลินภาวนาใจหายใจคว�ำ่ ลิฟต์ได้โปรดมาพร้อมกัน
สองตัวได้ไหม หมอนี่ไม่ได้น่ารักเหมือนชื่อสักนิด

กลับถึงบา้ นในช่วงค�ำ่ หญิงสาวก็ตรงเขา้ อ้อนพ่อก่อนเป็ น

อย่างแรก สมาชิกในครอบครัวต่างรับประทานมื้อเย็นกันหมดแล ้ว
พ่อนั่งโซฟาในหอ้ งนั่งเล่น ไถสมาร์ตโฟนหาขอ้ มูลพันธุ ก์ ลว้ ยไม ้
น�ำเข ้าทีแ่ ม่อยากได้ เพาะพันธุก์ ล ้วยไม ้เป็ นงานอดิเรกล่าสุดของแม่
“พ่อขา” ลากเสียงมาแต่ไกล
“ขา”
“เนื้อยเหนื่อย” ทิ้งตัวนั่งข ้าง ศีรษะซบไหล่พอ่
“งานเป็ นไงคะ” แขนโอบไหล่ลูกสาว
“เรียบร้อยดีค่ะ แม่ละ่ คะ”
“อยู่ในเรือนเพาะช�ำนู่น ก�ำลังเห่อ”
“วันนี้ปีบเจอคนรูจ้ กั แม่ทโ่ี รงแรมด้วยค่ะ”
“หือ คนไหนคะ”
“เขาบอกว่าชือ่ อาพิพ เป็ นรุ่นน้องแม่ วันก่อนก็มาบ ้านเราด้วย”
ภีมโคลงศีรษะรับทราบ
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“ละเมอมาทักปี บเป็ นแม่ด ้วยค่ะ สงสัยเหมือนจัด” กลัว้ หัวเราะ
เล่าพลาง
แค่ครัง้ นี้แหละมัง้ ในอนาคตคงไม่มเี หตุให ้เจอกันอีก คนหวง
ลูกสาวจึงไม่มคี วามเห็นเพิม่ เติม
“ปี บเอาของไปเก็ บ บนห อ้ งก่ อ นนะคะ” หอมแก้ม บอก
ราตรีสวัสดิ์พอ่ แล ้วหอบถุงเสื้อผ ้าขึ้นบ ้าน
ปานนลินทิ้งตัวลงบนเตียงนุ่ม เปิ ดบันทึกในสมาร์ตโฟนอ่าน
รายการสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำในแต่ละวัน งานจุกจิกเต็มไปด้วยรายละเอียด
ไร้ความหมายในสายตาหลายคน แต่ ฟนั เฟื องตัวเล็กๆ เหล่านี้
ไม่ใช่หรือทีท่ ำ� ให ้งานใหญ่ดำ� เนินต่อไปได้ บอกตัวเองเช่นนัน้ เสมอ
มองภายนอกเธอเพียบพร้อมทุกกระเบียดนิ้ว คาบช้อนเงิน
ช้อนทองมาเกิด ได้รบั ความรักเต็มเปี่ ยมจากทุกคน เป็ นสิง่ ล�ำ้ ค่า
ทีม่ าถึงในวันทีพ่ ่อแม่ตอ้ งการมากสุด เกิดมาเพือ่ เป็ นความสุขและ
สร้างความสุ ขใหค้ นรอบขา้ ง หากไม่เขา้ ขา้ งตัวเองนักเธอคิดว่า
ท�ำได้ดเี ลยละ
ท�ำ ได้ดีใ นขณะที่ต อ้ งคอยประนี ป ระนอมกับ จิต วิญ ญาณ
โหยหิวเงียบๆ เธอส�ำนึกบุญคุณบุพการีท่มี อบชีวติ สุขสบายนี้ให ้
ทว่าลึกๆ ภายในใจยังปรารถนาสิง่ นามธรรมทีเ่ รียกว่าความนับถือ
ตนเอง ซึ่งสั่งสมผ่านความส�ำเร็จในการท�ำงานหรือแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ โชคดีหรือร้ายไม่รทู้ เ่ี ธอไม่เคยสัมผัส
ฉะนัน้ นอกจากไม่เกี่ยงงานเล็กใหญ่ หญิงสาวยังตามหาสิง่ ที่
เพิม่ คุณค่าใหต้ วั เองบ่อยครัง้ และก็เป็ นโชคอีกนั่นแหละ พ่อแม่
สนับสนุนเต็มที่ ลูกสาวพอใจเป็ นพอ
“มีคลาสโยคะตอนเย็นแลว้ ก็ไปรับปลื้มที่สนามบอล” ทวน
ตารางเวลาจึงลุกจากเตียงเข ้าห ้องน�ำ้ เตรียมพักผ่อนรับเช้าวันใหม่
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“โดดขึ้นมาเลย” ลดกระจกบอกหลานชายทีส่ วมชุดเตะบอล

ถืออุปกรณ์กฬี ารอหน้าโรงพยาบาลสัตว์ครบวงจรปลื้มใจ
“ปลื้มจะใหอ้ าปี บซื้ออะไรไวร้ อไหม” คาดว่าซอ้ มบอลเสร็จ
ปาณัสม์หวิ ตาลายแหงๆ
“ข ้าวเหนียวไก่ทอดก็ได้ครับ”
“สักทุ่มหนึ่งนะ อาปี บเลิกคลาสโยคะจะรีบไปรับ”
“ไม่ตอ้ งรีบก็ได้ อาปี บซิง่ กว่าพ่ออีก” หลานส่ายหน้า
ปานนลินได้แต่หวั เราะข�ำความขี้บน่ ของหนุ่มน้อย
สเตเดียมสนามหญ้าเทียมอยู่ไม่ไกลจากเวลเนสเซ็นเตอร์
ที่เธอเป็ นสมาชิกรายปี ขับรถไม่นานก็ถงึ ที่หมาย หอบเสื่อโยคะ
ลงจากรถตรงเขา้ ไพรเวตคลาสที่จำ� กัดจ�ำนวนสมาชิกรอบละสี่คน
หลังกลับมาเปิ ดอีกรอบ ตอนรู ข้ ่าวปานนลินแทบจะพุ่งมาเรียน
คนแรก โรคระบาดนี่ขงั เธอไว้ในบ ้านจนเฉาไปหมด
“สวัสดีค่ะ” ไหว ้ครูผูส้ อนก่อนลงมือปูเสือ่ แล ้วถอดเสื้อคลุม
สปอร์ตบราออก
“สวัส ดีค่ ะ ชุด ฝึ ก วัน นี้ เ ป็ น ชุด พื้น ฐานนะคะ เดีย๋ วรออีก
สักหน่อยเผือ่ มีคนมาเพิม่ ”
ทัง้ ห ้องมีแค่เธอกับครูสองคน ไพรเวตในไพรเวตไปอีก
“น่าจะมีเท่านี้แหละค่ะ” ครูตงั้ สมาร์ตวอตช์บนข ้อมือ
“เริ่มชุดฝึ กกันเลย” ลุกยืนทีห่ วั เสือ่
หญิงสาวปฏิบตั ิตาม ฉับพลันกลับรู้สึกมีลมพัดเบาๆ มา
แตะผิว เหลียวมองข ้างกายจึงพบว่ามีคนปูเสือ่ ข ้างเธอ
“มาครัง้ แรกหรือ เปล่า เอ่ ย เคยฝึ ก โยคะมาก่ อ นไหมคะ”
ครูถามผู ้มาใหม่
“ไม่เคยครับ”
“งัน้ ลองดูเนอะ” นักเรียนไม่มพี ้นื ฐานคนสอนจะได้พาท�ำช้าๆ
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ปานนลินรีบหันขวับหาครูตามเดิม เผลออ้าปากหวอเมือ่ ครู่
คงไม่มใี ครเห็น โลกมันกลมหรือกรุงเทพฯ มันเล็ก อีตาหน้าหล่อ
ปากมอมถึงได้วนมาปูเสือ่ ข ้างกันได้ แอบสแกนด้วยความไวแสงแล ้ว
หุน่ ไม่ผอมแห ้งตามทีเ่ ข ้าใจ ร่างกายเต็มไปด้วยมัดกล ้าม ประกาศตัว
เด่นชัดเหนือเสื้อกลา้ มกับกางเกงขาสัน้ ออกก�ำลังของผู ช้ ายที่เขา
สวมอยู่ ดูผอมๆ แต่กล ้ามแน่นทุกส่วนเลยนะเนี่ย
“ไหวพ้ ระอาทิตย์ ซันเอสามรอบ ...ก้มตัวมือวางขา้ งเทา้
สูดลมหายใจเข ้า ยืดอกแฟล็ตแบ็ก หายใจออก พับตัวลง ก้าวหรือ
จัมป์ ไปข ้างหลัง...”
เอาละ เธอคงคิดผิดมาตลอดว่าผู ้หญิงฝึ กโยคะได้ดกี ว่าผู ้ชาย
หมอนี่จมั ป์ หน้าจัมป์ หลังแรงดีไม่มตี กจนครู ชม ทิ้ง ให้นกั เรียน
อีกคนหอบจนลิ้นหอ้ ย ผ่ านไปหนึ่ งชั่วโมงจบคลาสแทบแดดิ้น
สิ้นประดาตายคาเสือ่
“ขอบคุณค่ะ” ม ้วนเสือ่ เก็บ สวมเสื้อคลุมกลับแล ้วไหว ้ลาครู
“เดีย๋ ว” เสียงทุมเรี
้ ยกไว ้ขณะก�ำลังจะก้าวออกจากสตูดโิ อโยคะ
“คะ? ฉันเหรอคะ” นิ้วชี้ทต่ี วั เอง
หนุ่มหน้านิ่งพยักหน้า
“เธอคบกับนายนั่นเหรอ”
พูดจาหว้ นมะนาวไม่มนี ำ�้ สิ้นดี ถา้ เป็ นลูกหลานละก็ จะจับ
หักนิ้วเสียให ้เข็ด
“ใครคะ” นับหนึ่งถึงสิบในใจ เตือนตัวเองว่าคนทีป่ ฏิบตั ไิ ม่ดี
ต่อคนอืน่ คือคนไม่มคี วามสุขในชีวติ
“อาพิพ”
“อ้อ เปล่าค่ะ”
เขาท�ำหน้าไม่เชื่อ
“ฉันขอตัวนะคะ” ยอมคุยกับเขาก็นบั ว่าใจดีมากแล ้ว
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“อยู่ห่างๆ ผู ้ชายคนนัน้ ไว้”
คราวนี้เป็ นปานนลินท�ำหน้าเหลือเชื่อบ ้าง เขาเป็ นใครถึงกล ้า
ออกค�ำสั่งกับเธอ
“ไม่ใช่ธุระคุณมัง้ คะ” หอบเสือ่ เดินจากไปทันที

น้องนุชสุดทอ้ งรวบผมหางมา้ สวมเสื้อลายทางกะลาสีเรือ

กับยีนส์ง่ายๆ อยู่บา้ น คิดว่าวันนี้ไม่ได้ออกไปไหน จะช่ วยแม่
ท�ำเค้กกล ้วยหอมแจกหลานวัยก�ำลังกินก�ำลังนอน เขา้ ครัวพร้อม
ถกแขนเสื้อขึ้นเตรียมลงมือ โทรศัพท์กส็ ั่นขึ้นเสียก่อน
“ค่ะพีป่ ้ อน”
“หา จัดงานวันเกิด พีอ่ นุญาตได้ไงเนี่ย!” เสียงสูงประหลาดใจ
“รัฐมนตรีช่วยฯ ขอมาอะดิ เขาให ้รายชือ่ แขกวีไอพีมาทัง้ หมด
สิบหา้ คน ฉี ดวัคซีนครบแลว้ จะตรวจเอทีเคก่ อนเขา้ งาน แต่ พ่ี
สังหรณ์ใจว่าน่าจะเอาเด็กเอนมาด้วย เอทีเคคงไม่พอ”
“ปี บเลยต้องไปหาซื้อ?”
“ใช่จะ้ น้องรัก”
“ก็ได้ค่ะ” ตอบกลับเซ็งๆ
“งานเริ่มหกโมงครึ่ง น้องปี บเอาชุดเอทีเคใหค้ ุณศวรรยา
ทีล่ อ็ บบี้เลย”
“โอเคค่ะ”
“รักน้องปี บทีส่ ุด” พีช่ ายท�ำเสียงล ้อเลียน
“อาปี บ...” เสียงแทรกในสายเรียกหาเธอ
“อาปี บ” ดังชัดกว่าเดิม เอาโทรศัพท์จากพ่อมาคุยเอง
“จ้าปราณ”
“ปราณต้องท�ำวงแหวนดาวเสาร์ พ่อไม่ช่วย” หลานชายฟ้ อง
อาสาวตบหน้าผาก หัวจะปวด
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“ปราณเรียนออนไลน์เหมือนปลื้มไหม อายังเหลืออุปกรณ์
นิดหน่อย จะฝากย่าบัวไว ้นะ” ปาณัสม์กบั ปราณเรียนชัน้ เดียวกัน
โรงเรียนเดียวกัน มีโครงงานวิชาไหนก็เธอทัง้ นัน้
“ขอบคุณอาปี บครับ”
“ครับ บอกพ่อด้วย อาจะออกไปท�ำธุระให ้ละ”
“ครับ”
คนตัวเล็กหันหามารดาทีก่ ม้ ๆ เงยๆ อยู่หน้าเตา ขอตัวไปท�ำ
ภารกิจด่วน ปรวัธน์อนุ ญาตใหป้ ิ ดบาร์แจ๊สชัน้ ดาดฟ้ าเพือ่ จัดงาน
วันเกิดของรมช. เธอจึงต้องออกไปหาชุดตรวจเอทีเคไวส้ ำ� รอง
เผือ่ เหลือเผือ่ ขาด
“ค่ะลูก ขับรถดีๆ นะคะ” หอมแก้มลูกสาว
“แล ้วจะรีบกลับค่ะแม่” คว ้ากระเป๋ าวิง่ ปรูด๊ ไปโรงรถ
และเพราะเป็ นคนใส่ใจรายละเอียดยิบย่อย ปานนลินเลย
ตระเวนซื้อของจ�ำเป็ นที่คิดว่าจะได้ใช้นอกเหนือค�ำขอของพี่ชาย
คนรอง ชุดตรวจเอทีเค เฟซชิลด์ และสเปรย์แอลกอฮอล์พกพาไว ้
แจกจ่ายผู้ร่วมงานทุกคน แมท้ างโรงแรมตัง้ จุดจ่ายสเปรย์ฆ่าเชื้อ
ไว ้แล ้วก็ตาม
กว่าจะได้ครบทุกรายการ เวลาก็ล่วงเลยมาถึงหกโมงเย็น
ร่ า งบางกระหืด กระหอบขึ้น ลิฟ ต์ม าถึง ชัน้ ล็อ บบี้ไ ม่พ บศวรรยา
สอบถามกับ พนัก งานฟรอนต์ไ ด้ค วามว่า ไปดู แ ลการจัด ลู ก โป่ ง
หน้างาน จึงต่อลิฟต์ข้นึ ชัน้ ดาดฟ้ าน�ำของมาส่งมอบให ้
“พีย่ าคะ” ผู้จดั การสาวก�ำลังคุมฝ่ ายสถานที่ตกแต่งลูกโป่ ง
หลากสีหลายขนาดบนเวที
“ตายแล ้วคุณปี บ” ปรี่ลงมาแย่งของไปถือไว ้เอง
“ขอบคุณมากๆ เลยนะคะ” ค้อมศีรษะเกือบเก้าสิบองศา
แสดงความขอบคุณสุดซึ้ง
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“ยินดีค่ะ ไม่มอี ะไรแล ้วปี บขอตัวกลับก่อนนะคะ”
“ได้ค่ะ พีเ่ ดินไปส่งทีร่ ถ”
“ไม่รบกวนหรอกค่ะ พีย่ าจัดการงานต่อเถอะ”
หล่อนผงกศีรษะขอบคุณอีกครัง้
ขณะเดียวกันแขกวีไอพีต่างทยอยมาถึงหน้างาน บางคน
ออกสือ่ จนคุน้ หน้า บางคนท�ำงานเบื้องหลัง พนักงานเริ่มน�ำอาหาร
เรี ย กน�ำ้ ย่ อ ยออกมาเสิร ์ฟ รอ ศวรรยาเร่ ง แจกชุ ด ตรวจอย่ า ง
คล่องแคล่ว ใช้เวลาไม่นานได้ผลตรวจจึงอนุ ญาตใหผ้ ่านประตู
เข ้าไปได้พร้อมเฟซชิลด์และสเปรย์แอลกอฮอล์คนละชุด
หญิงสาวรอดูจนเสร็จสิ้นกระบวนการ คิดว่าไม่มอี ะไรน่าห่วง
โรงแรมของครอบครัวไม่ตกเป็ นอีกหนึ่งคลัสเตอร์แน่ นอน หาก
อีก ไม่ ก่ี อึด ใจต่ อ มาก็ เ ป็ นดัง ปรวัธ น์ค าด ผู ม้ าเยือ นกลุ่ ม ใหม่
ปรากฏตัวพร้อมเด็กเอน น�ำโดยชายร่างทว้ มวัยราวๆ หกสิบกว่า
สวมเสื้อเวอร์ซาเชสีทองอร่ามห ้อมล ้อมด้วยสาววัยขบเผาะสิบกว่าคน
เดาว่าเป็ นเจ้าของวันเกิด
ปานนลินจะไม่อา้ ปากหวอตกใจเสียกิรยิ าอีกครัง้ หากหนึ่งใน
ผูต้ ดิ ตามไม่ใช่หมอนัน่ ! ร่างสูงโดดเด่นเป็ นสง่า เซตผมเปิ ดหน้าผาก
สวมด�ำทัง้ ชุดเดินรัง้ ท ้ายขบวนด้วยสีหน้าไม่แยแสโลก
ศวรรยาแจ้งมาตรการก่อนเข ้างานแก่เจ้าภาพ
“อ้อ ได้สิ” ละมือจากเรือนร่ างสาวๆ มารับชุดตรวจก่ อน
ทัง้ หมดจะได้เข ้างานโดยไร้อปุ สรรค
หมดหน้าที่เธอแลว้ ก็ได้เวลากลับเช่นกัน อาศัยเงามืดตาม
ผนัง ก�ำ แพงลงฝี เ ท า้ เงีย บเชีย บไปที่ท างเข า้ ออกเพีย งทางเดีย ว
ไม่ ใ ห เ้ ป็ น ที่ส งั เกต กลัว จะรบกวนแขก แต่ แ ขกรายหนึ่ ง กลับ
ไม่ยอมปล่อยเธอไปง่ายๆ
“พีบ่ วั ...”
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อีกแล ้ว โลกจะกลมไปถึงไหน เงยหน้ามองแขกคนสุดทา้ ย
ทีผ่ ่านเข ้างานมา
“สวัสดีค่ะ”
“ไม่ใช่สิ น้องปี บ” โดนจ้องตรงๆ เลยรีบแก้
“น้องปี บก็มาร่วมงานด้วยเหรอคะ” ขมวดคิ้วแคลงใจ ดูจาก
การแต่งตัวแล ้วไม่น่าใช่
“เปล่าหรอกค่ะ แค่มาดูแลความเรียบร้อยช่วยพีช่ ายน่ะค่ะ”
พานินรูจ้ กั กลุม่ นักการเมืองด้วยเหรอเนี่ย
“อ้อ บังเอิญจัง อาก็มางานวันเกิดท่าน” เขาสวมสู ทเนี้ยบ
หัวจดเท ้า
“งัน้ เชิญอาพิพตามสบายเลยนะคะ” ยิ้มขอตัว
“เดีย๋ วสิ...” หนุ่มวัยกลางคนรีบเรียกไว ้ก่อนเธอจะผละจาก
“น้องปี บช่วยอยูก่ นิ อาหารเป็ นเพือ่ นอาก่อนได้ไหมคะ อาท�ำตัว
ไม่ถกู เวลา...” มองไปทีเ่ หล่าเด็กเอน
“นะคะ ท่านคงไม่วา่ อะไร แค่ครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะ” ส่งสายตา
อ้อนวอน
แค่ครึ่งชั่วโมงคงไม่เป็ นไรหรอกมัง้ จึงพยักหน้าตกลง
พานินเข ้าไปทักทายท่านรมช.เพือ่ มอบของขวัญแล ้วปลีกตัว
มานั่ ง โต๊ะ ริ ม สุ ด ใกล ท้ างออก รับ ประทานอาหารกับ ปานนลิน
ตามล�ำพัง บ่งบอกว่าไม่ตอ้ งการให้ใครรบกวน ท่าทางรีบกินรีบกลับ
มาร่ วมงานอย่างเสียมิได้ พลอยให้ผู้ร่วมโต๊ะโล่งใจ เธอก็รีบกิน
รีบกลับเหมือนกัน
ภาพหนุ่ มสาวต่ างวัยแบ่งปันบทสนทนาบนโต๊ะอาหารช่ าง
แสลงใจใครบางคนสิ้นดี อีกไม่นานเขาจะเป็ นฝ่ ายหัวเราะทีหลัง
ดังกว่าบ ้าง
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