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วิวาห์ วาเลนไทน์

โรงพยาบาลอีลทิ

ร่ า งสู ง ราวหนึ่ ง ร้อ ยแปดสิ บ เซนติ เ มตรในชุ ด เสื้ อ กาวน์
ขาวสะอาดที่เพิง่ เดินเร็วๆ ลงจากบันไดตึกเรียกสายตาของสาวๆ
บริเวณนัน้ ใหเ้ หลียวมอง ไม่ว่าจะคนไขห้ รือพยาบาลต่างหน้าแดง
แอบมองคนหล่อกันเป็ นแถว
เพราะคนหล่ อ ที่เ ดิน เร็ ว ๆ ลงมานัน้ คื อ นายแพทย์ต ฤณ
วิสทุ ธิรงั สรรค์ วัยสามสิบสองปี คุณหมอหนุ่มเพิง่ ราวนด์วอร์ดเสร็จ
แล ว้ ก็ ต อ้ งลงมาเตรี ย มตรวจคนไข ต้ ่ อ ด้ว ยความกระตือ รื อ ร้น
ปราศจากท่าทางเหนื่อยลา้ แมจ้ ะนอนเพียงแค่ วนั ละสามสี่ชั่วโมง
เท่านัน้
“สวัสดีค่ะคุณหมอ”
“สวัสดีครับ” ตฤณหันไปทักตอบ พร้อมยิ้มใหพ้ ยาบาลสาว
ทีป่ ระจ�ำวอร์ดอายุรกรรม “คุณกัญ ลูกสาวหายป่ วยหรือยังครับ”
เสียงทุมถามก่
้
อนจะเดินเข ้าห ้องตรวจ
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“ดีข้นึ มากแล ้วค่ะ ขอบคุณคุณหมอทีถ่ ามถึงยายหนู ของกัญ
นะคะ”
“ครับ งัน้ เดีย๋ วส่งคนไข ้เข ้ามาเลยนะครับ” ตฤณบอก
กัญญามองด้วยความประทับใจ ทัง้ ทีอ่ กี ฝ่ ายงานรัดตัว หาก
แต่ยงั มีแก่ใจถามถึงลูกสาวของเธอ ซึง่ ป่ วยเป็ นไข ้หวัดเพิง่ มาตรวจ
กับคุณหมอแผนกกุมารเวชเมือ่ วานนี้
คุณหมอหนุ่มสุดหล่อนัน้ ใจดีมนี ำ�้ ใจไม่ทำ� ตัวเย่อหยิง่ ทัง้ ยัง
สุภาพเป็ นมิตรกับทัง้ เพือ่ นร่วมงานและคนไข ้ “รับกาแฟเลยไหมคะ”
“ครับ”
กัญญาเดินออกไปชงกาแฟแลว้ น�ำมาเสิรฟ์ พร้อมกับปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นวันนี้อย่างกระตือรือร้นเหมือนทุกวัน หากแต่เหล่าพยาบาล
ในแผนกต่างรูด้ วี า่ วันนี้พวกเธอมีจดุ หมายอีกอย่างทีอ่ ยากท�ำ  นัน่ คือ
วันนี้คือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์ พวกเธอต่างมี
ดอกกุหลาบแดงแทนใจถือติดมือกันมาคนละดอก เพือ่ จะมอบให ้
สามีมโน ซึง่ จะเป็ นใครไปไม่ได้นอกจากนายแพทย์สุดหล่อประจ�ำ
โรงพยาบาล ทีไ่ ม่ใช่เป็ นแค่อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยแพทย์ แต่
ยังมีอกี หัวโขนหนึ่งนั่นก็คือเป็ นผูบ้ ริหารของโรงพยาบาลอีลทิ ด้วย
นั่นเอง คนใกล้ชดิ ทุกคนต่างพากันสงสัยว่า คุณหมอหนุ่มเอาเวลา
ที่ไ หนท�ำ งานมากขนาดนี้ ไ ด้ และเพราะทุ่ม เทกับ งานแบบนี้ ถึง
ไม่มเี วลามองหาแฟนเสียที
ตัง้ แต่เช้ามาถึงบ่าย เหล่าพยาบาลสาวต่างรอคอยช่วงเวลา
ส�ำคัญนี้อย่างใจจดใจจ่อไม่ต่างจากสาวๆ ที่เป็ นแฟนคลับอปป้ า
ในซีรสี ์
“พีก่ ญ
ั คุณหมอตฤณจะกลับหรือยัง”
จักจั่นพยาบาลสาวรุ่นน้องทีเ่ พิง่ เข ้างานมาไม่นานกระซิบถาม
กัญญา หลังจากเห็นว่าไม่มคี นไขแ้ ลว้ และอีกอย่างก็หมดเวลา
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ตรวจคนไข ้ของคุณหมอหนุ่มแล ้ว
เนื่องจากนายแพทย์หนุ่ มจะเลิกตรวจเวลาบ่ายโมงเพราะ
ต้องไปประชุมกับบอร์ดบริหารทีช่ นั้ เก้าต่อ ตารางงานของตฤณนัน้
เรีย กได้ว่าอัด แน่ น ตัง้ แต่ เ ช้า จรดค�ำ 
่ จนพยาบาลสาวหลายคน
นึกอยากท�ำหน้าที่เลขาฯ ส่วนตัวให ้ หากแต่ นายแพทย์หนุ่ มนัน้
ไม่ยอมเปิ ดรับสมัคร โดยให ้เหตุผลว่าไม่จำ� เป็ น
“บ่ายโมงแล ้ว เดีย๋ วคุณหมอก็จะไปแล ้วละ”
“งัน้ พวกเราขอเอาดอกกุหลาบไปใหค้ ุณหมอได้ไหมคะพีก่ ญ
ั
คนสวย” แน่นอนค�ำว่าพวกเรา ความหมายก็คอื มีมากกว่าหนึ่งคน
ดังนัน้ จึงไม่ใช่มแี ค่จกั จั่นคนเดียว หากแต่มพี ยาบาลสาวในแผนก
อายุรกรรม รวมทัง้ แผนกข ้างเคียงอีกราวสีห่ ้าคน
กัญญามองตาเขียว แต่ พยาบาลสาวในแผนกอายุรกรรม
ต่างรู้กนั ดีว่ากัญญาปากร้ายใจดี รักลูกน้องทุกคน ทีเ่ ห็นดุเพราะ
อยากให ้ลูกน้องอยู่ในกฎระเบียบ
“พวกเธอเมือ่ ไรจะเลิกท�ำตัวแบบนี้กนั นะ เดีย๋ วคุณหมอตฤณ
ท่านจะร�ำคาญเอาได้”
“คุณหมอไม่วา่ หรอกค่ะ คุณหมอใจดี”
“คุณหมอเป็ นเพือ่ นเล่นเธอเหรอยายจั่น เดีย๋ วฉันจะย้ายเธอ
ไปอยู่แผนกฉุกเฉินแทนอายุรกรรมดีไหม ฮึ”
“ไม่เอานะพีก่ ญ
ั พีก่ ญ
ั มัวแต่ด่า ถา้ ให้จั่นกับเพือ่ นๆ เข ้าไป
ป่ านนี้ก็เสร็จแลว้ คุณหมอยังไม่มแี ฟน บางทีงานนี้ไม่จั่นก็ใคร
ในแผนกเราต้องได้ทลายหัวใจน�ำ้ แข็งของคุณหมอกันได้บ ้างแหละ
พีก่ ญ
ั ไม่ให้โอกาสพวกเราหน่อยเหรอ”
“ฝันเหรอยายจั่น เธอไม่รูอ้ ะไรเสียแล ้ว คุณหมอตฤณท่านมี
นางในดวงใจแล ้ว แต่พวกเธอไม่รูเ้ องต่างหาก”
จักจัน่ เหมือนถูกดับฝันกลางอากาศ คล ้ายเครือ่ งบินทีเ่ ตรียม
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รอทะยานแล ้วจูๆ่ นักบินตรวจสอบพบว่าน�ำ้ มันหมดอย่างไรอย่างนัน้
ฝ่ ายกัญญาเห็นว่าเพือ่ นรุ่นน้องเอาแต่อา้ ปากค้าง จึงหัวเราะเบาๆ
แล ้วจับปากทีอ่ า้ ลงให ้สนิท
“ฉันเคยเห็นรู ปในกระเป๋ าสตางค์คุณหมอ ผู ห้ ญิงคนนัน้
หน้าตาสวยมาก ยายจั่นเธอเทียบไม่ตดิ เลย”

ฝ่ ายคุณหมอหนุ่มทีน่ ั่งเขียนรายการยาใหค้ นไข ้รายสุดทา้ ย

ที่เพิ่งเดินออกไปเสร็จก็ลุกขึ้นเดินน�ำมายื่นให้กญ
ั ญาที่หน้าหอ้ ง
ใบหน้าหล่อเหลาเปิ ดยิ้มกว ้าง
“คุณกัญ ผมไปประชุมก่อนนะครับ”
“ค่ะ  คุณหมอ” กัญญาตอบพร้อมกับรับใบสัง่ ยากับชาร์ตคนไข ้
จากมือนายแพทย์หนุ่ม
เหล่าพยาบาลทีต่ ่างรอท่าก�ำลังทยอยกันเดินมาทางหมอตฤณ
อย่างกล ้าๆ กลัวๆ หากแต่เสียงโทรศัพท์ของนายแพทย์หนุ่มก็ดงั ขึ้น
เสียก่อนจึงหยุดทุกฝี เท ้าของสาวๆ
ตฤณหยิบโทรศัพท์เครื่องหรู ข้ นึ มามองชื่อคนโทร. ดวงตา
คมกริบหรี่ตาครุ่นคิดก่อนกดรับ “สวัสดีครับคุณป้ าผ่อง”
“หมอตฤณ มาช่วยป้ ากับยายอิง๊ ค์ดว้ ยนะคะ มาตอนนี้เลย”
เสียงร้อนใจราวกับมีเรื่องคอขาดบาดตายเกิดขึ้นท�ำใหต้ ฤณรีบ
ถามกลับ
“เกิดอะไรขึ้นครับคุณป้ า”
“ป้ าไม่มเี วลาอธิบายค่ะ หมอตฤณรีบมาก่อนเถอะค่ะ”
“ตอนนี้คุณป้ าอยู่ทไ่ี หนครับ”
ทันทีทไ่ี ด้รบั ค�ำตอบ ดวงตาคมกริบของตฤณถึงกับเบิกกว ้าง
คิ้วคมเข ้มขมวดเข ้าหากันในทันที เขาไม่ทนั ได้เอ่ยปากถามอะไรต่อ
ฝ่ ายนัน้ ก็วางสายไปแล ้ว คุณป้ าทีเ่ ขาคุยด้วยนัน้ ชือ่ คุณป้ าผ่องพรรณ
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เป็ นผู้ใหญ่ทเ่ี ขานับถือเหมือนญาติคนหนึ่ง เขาและครอบครัวของ
คุณป้ าสนิทสนมกันมาตัง้ แต่เขายังเด็กๆ
บ า้ นที่จ งั หวัด น่ า นคื อ จุด เริ่ม ต้น ของความผู ก พัน เพราะ
บา้ นเกิดมารดาของเขาอยู่ท่จี งั หวัดน่ าน ทัง้ บิดาและมารดาจึงมัก
พาเขาและน้องสาวไปเยีย่ มคุณตากับคุณยายทุกปี ปี ละสามสีค่ รัง้
ท�ำให ้เขาและน้องสาวสนิทกับเพือ่ นบ ้านทีน่ ่าน
บ ้านของคุณป้ าผ่องพรรณอยูต่ ดิ กับบ ้านของเขา เขาเป็ นเพือ่ น
กับสายพิรุณลูกสาวของท่าน ถึงแม ้ว่าสายพิรุณจะอายุมากกว่าเขา
ถึงเจ็ดปี แต่พวกเขาสนิทกันมาก เพราะสายพิรุณชอบเอาขนมและ
ของเล่นมาแบ่งปันเขาเสมอ จึงท�ำให ้เข ้านอกออกในบ ้านของคุณป้ า
ผ่องพรรณได้ราวกับคนในครอบครัว
ท่านรักและเอ็นดูเขาเหมือนลูกเหมือนหลานคนหนึ่ง ทุกครัง้
ทีเ่ ขากลับไปเยีย่ มคุณตาคุณยายท่านก็มกั จะท�ำขนมมาให ้เขากิน
ตฤณหลุ ด จากความคิ ด เพราะคิ ด ถึง น�ำ้ เสีย งร้อ นใจของ
คุณป้ าผ่องพรรณทีร่ บี ร้อนโทร.มาหา ท่านต้องการใหเ้ ขาช่วยเหลือ
อันที่จริงเขาก็พอรู ม้ าบา้ งว่าท่านมีเรื่องใหต้ อ้ งกลัดกลุม้ มากมาย
แต่ละเรื่องลว้ นเป็ นเรื่องเศร้า เขาทัง้ สงสารและเห็นใจ ที่ผ่านมา
เขายืน่ มือช่วยมาตลอด และครัง้ นี้ก็เช่นกัน แม ้จะประหลาดใจกับ
สถานทีน่ ดั หมาย แต่กต็ อ้ งไป
ไปถึงก็จะรูเ้ องว่าคุณป้ าผ่องพรรณนัดเขาไปทีน่ นั่ ท�ำไม  ตฤณ
โทร.แจ้งทางเลขาฯ ของกรรมการบริหารเพือ่ บอกว่าวันนี้เขาไม่เข ้า
ประชุมเพราะติดธุระส�ำคัญ จากนัน้ ก็ขบั รถไปยังสถานทีน่ ดั หมาย

ส�ำนักงานเขตบางรัก แค่กา้ วลงมาจากรถแล ้วเดินตรงไป

ที่สำ� นักงานเขต นายแพทย์หนุ่ มก็รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีว่าสิ่งที่เขา
ไม่เคยคิดให้มนั เกิดขึ้นจะเป็ นเรื่องจริง แต่ในเมือ่ มาถึงแล ้วก็ตอ้ ง
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เผชิญหน้าให้รู้ อีกอย่างอย่างไรก็ตอ้ งช่วยเหลือใหต้ ลอดรอดฝั่ง
มือหนาผลักบานประตูกระจกเขา้ ไป กวาดมองไปยังด้านในเห็น
คนมากมายทีม่ าใช้บริการ ดวงตาคมกริบเห็นหญิงต่างวัยสองคน
ที่แสนคุน้ หน้านั่งอยู่บนเก้าอี้ในมุมหนึ่งจึงรีบเดินตรงไปหา
ตฤณยกมือขึ้นไหว ้ทันทีทเ่ี ห็น “สวัสดีครับคุณป้ าผ่อง”
“ไหว ้พระเถอะจ้ะ”
ตฤณมองคุณป้ าผ่องพรรณทีร่ บั ไหว ้ด้วยท่าทีกงั วล แล ้วมอง
ไปยังหญิงสาวทีน่ ั่งข ้างๆ สาวน้อยยกมือขึ้นไหว ้เขา
“สวัสดีค่ะพีห่ มอตฤณ”
ม่านพิรุณยกมือขึ้นไหวเ้ ขาแล ้วหลุบตาลง แต่เขาทันสังเกต
เห็นว่าใบหน้าหวานสวยนัน้ นิ่งจนอ่านความคิดไม่ออก ตฤณเลือ่ น
สายตากลับมาทีค่ ุณป้ าผ่องพรรณ
“นัดให ้ผมมาทีน่ ่ี ตกลงมีเรื่องอะไรกันแน่ครับคุณป้ า”
“หมอตฤณ” นางลุกขึ้นแล ้วพูดด้วยใบหน้าเครียดจัด “จะด่า
ว่าป้ าเห็นแก่ ตวั ก็ได้ แต่ ป้ามองไม่เห็นทางอื่นแลว้ ป้ าอยากให ้
หมอตฤณจดทะเบียนสมรสกับยายอิง๊ ค์วนั นี้”
ตฤณหัน ใบหน้า ตกตะลึง ไปทางสาวน้อ ยที่ลุก ขึ้น ยืน ตาม
ทว่าท�ำตัวนิ่งราวกับหุ่น ม่านพิรุณเอาแต่ ก ม้ หน้าหลุบตามองพื้น
เขาหันกลับไปทางคนที่เอ่ยเรื่องนี้ข้นึ มาทันที
“คุณป้ าครับ ผมเอ็นดู อิง๊ ค์เหมือนน้องสาวนะครับ ท�ำไม
คุณป้ าถึงอยากให ้ผมแต่งงานกับอิง๊ ค์ อีกอย่างเรื่องนี้เราเคยคุยกัน
แล ว้ ว่ า มัน จะไม่ มีท างเกิ ด ขึ้น ” ตฤณพู ด เสีย งเย็น ชาเฉี ย บขาด
ไม่อยากให ้เกิดงานวิวาห์จำ� ยอมเกิดขึ้น  
คุณป้ าผ่องพรรณเอาแต่จอ้ งหน้าเขาเหมือนตอกย�ำ้ ว่าต้องการ
ใหเ้ ป็ นแบบนี้จริงๆ ตฤณจึงถอนใจออกมาแรงๆ ท่านเคยคุยเรื่อง
ทีจ่ ะยกหลานสาวคนเดียวใหแ้ ต่งงานกับเขาแล ้วครัง้ หนึ่ง หากแต่
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เขาปฏิเสธไป เพราะการแต่งงานไม่ใช่เรื่องเล่นๆ มันควรจะเกิดขึ้น
ด้วยความรักและความสมัครใจของคนสองคน  ไม่ใช่เพราะเหตุการณ์
บังคับเหมือนในละครหลังข่าว ซึง่ พล็อตแบบนี้มนั โบราณแล ้ว
อีกอย่างคนที่คุณป้ าผ่องพรรณจะใหเ้ ขาแต่ งงานด้วยก็ยงั
เรียนไม่จบมหาวิทยาลัยเลยด้วยซ�ำ ้ ดีทอ่ี ายุยส่ี บิ บรรลุนติ ภิ าวะแล ้ว
ไม่อย่างนัน้ เขาได้ข ้อหาพรากผู ้เยาว์มานอนกอดแทนแต่งเมีย อีกทัง้
สมัยก่อนม่านพิรุณยังเคยเรียกเขาว่าคุณน้าด้วยซ�ำ้ ไป หากแต่ว่า
ต่อมาเขาขอให ้เธอเรียกเขาว่าพีแ่ ทน
ตฤณไม่ได้มองทางสาวน้อยทีก่ ้มหน้างุด  เพราะคิดว่าม่านพิรณ
ุ
คงถูกยายกล่อมมาแล ้ว ไม่อย่างนัน้ คงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้ดว้ ยท่าที
นิ่งสงบ ร้อยหนึ่งเอาบาทเดียวเลย เขาไม่เชื่อว่าม่านพิรุณจะยอม
ถูกบังคับใหแ้ ต่ งงาน แต่ คงจ�ำยอมมากกว่า ซึ่งเขาคิดว่าจะต้อง
หาทางช่วยเหลือสองยายหลานคู่น้ ี  โดยไม่ตอ้ งให ้ม่านพิรุณแต่งงาน
กับเขา เธอยังเด็ก ควรตัง้ ใจเรียนหนังสือให ้จบก่อน
“ป้ าจ�ำได้ค่ะว่าหมอตฤณเคยบอกว่าจะไม่แต่ งงานกับอิง๊ ค์
เพือ่ แก้ไขปัญหา แต่วา่ ตอนนี้ไม่ใช่แค่เรือ่ งเงินทีป่ ้ ายืมจากหมอตฤณ
แต่มนั มีเรือ่ งทีพ่ อ่ ของยายอิง๊ ค์ทไ่ี ปก่อไว ้ พ่อยายอิง๊ ค์จะเอายายอิง๊ ค์
ไปขายให ้เจ้าหนี้ดว้ ยน่ะสิ”
“อะไรนะครับ  คุณพ่อของอิงค์จะขายอิง๊ ค์ให ้เจ้าหนี้หรือครับ”
ตฤณมีสหี น้าเหลือเชื่อ ก่อนจะลดเสียงใหเ้ บาลงเมือ่ รู้สกึ ว่าตัวเอง
ก�ำลังตกใจจนเผลอพูดเสียงดังไป เขามองทางม่านพิรณ
ุ ทีย่ งั ไม่เอ่ย
อะไรสักค�ำ  นอกจากยืนก้มหน้าอย่างเดียว เขาเองก็ไม่ได้คาดหวัง
ให ้เด็กสาวพูดอะไรออกมาหรอก
ม่านพิรุณคงยังตกใจกับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้น
“คุณป้ าครับ ช่วยเล่ารายละเอียดให ้ผมฟังหน่อย”
คุณป้ าผ่องพรรณทอดถอนใจ สีหน้าแก่ ชราลงไปอีกสิบปี
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ทัง้ เรือ่ งลูกสาวทีน่ อนป่ วยเป็ นเจ้าหญิงนิทราเพราะฝี มอื ของไอ้สารเลว
วาทิน อดีตลูกเขย
วาทินมันท�ำร้ายสายพิรุณคนเดียวไม่พอ ยังจะท�ำลายชีวติ
ลู ก สาวคนเดีย วของมัน เองอีก ด้ว ย มัน ยัง เป็ น คนอยู่ อีก ไหม
คุณผ่องพรรณคิดแลว้ เจ็บแค้นในอกแทบปางตาย อยากให้มนั
ถูกฟ้ าดินลงโทษวันนี้พรุ่งนี้เลยถ ้าเป็ นไปได้
วาทิน เลิก รากับ สายพิรุ ณ ไปเกือ บห า้ ปี แ ล ว้ แต่ ย งั ไม่เ ลิก
มารีดไถเงิน จนเมื่อหกเดือนก่ อนมีปากเสียงทะเลาะกันเพราะ
วาทินมาขโมยสร้อยทองสองบาทไปจากคอนโดฯ ของม่านพิรุณ
สายพิรุณขับรถตามไปทวงคืน ทว่าเกิดอุบตั เิ หตุไปพุง่ ชนเสาไฟฟ้ า
จนศีรษะได้รบั ความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงนอนรักษาตัว
อยู่ทโ่ี รงพยาบาล
ลูกสาวนางนอนเป็ นผักไม่ได้สติ แต่ไอ้วาทินก็ไม่สำ� นึกผิด
ซ�ำ้ เมื่อเดือนก่ อนยังมาหว่านลอ้ มใหม้ ่านพิรุณไปกินขา้ วกับเสี่ย
คนหนึ่ง โดยบอกว่าจะได้เป็ นใบเบิกทางไปสู่งานในวงการบันเทิง
แต่นางกับม่านพิรุณรูด้ วี า่ ไม่ใช่
“ไอ้วาทินมันอยากได้เงินไปใช้หนี้พนันบอล มันเลยมาตามเฝ้ า
ใหย้ ายอิง๊ ค์ไปกินขา้ วกับเสี่ยทัดเทพ มันมาขอร้องยายอิง๊ ค์ทุกวัน
ป้ าไล่ ย งั ไงก็ ไ ม่ ไ ป พู ด มาแค่ น้ ี คุ ณ หมอก็ เ ข า้ ใจแล ว้ ใช่ ไ หมคะ
ไปกินข ้าวก็คอื จะให ้ยายอิง๊ ค์ไปท�ำอะไรเราก็รดู้ กี นั อยู่ แต่ถ ้ายายอิง๊ ค์
แต่งงานกับหมอตฤณ ไอ้วาทินจะได้ไม่กล ้ามายุ่งด้วยอีก ยายอิง๊ ค์
จะได้อา้ งว่ามีสามีเป็ นผู ป้ กครองที่ดูแลได้อย่างเต็มที่และมีสิทธิ์
ทุกอย่าง” คุณผ่องพรรณพูดไปก็มสี หี น้าเจ็บแค้นอดีตลูกเขยตัวแสบ
จนนางต้องตัดสินใจใหห้ ลานแต่งงานแก้ปญ
ั หา ล�ำพังตัวนางเอง
ก็แก่มากแล ้ว  กลัวแต่วา่ จะเป็ นอะไรไปก่อนแล ้วปกป้ องหลานไม่ได้
อาการหายใจหอบสะท า้ นขึ้น ลง ท�ำ ให ค้ นที่ยืน นิ่ ง เงีย บ
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มาตลอดรีบประคองยายให้นั่งลงแล ้วหยิบยาดมในกระเป๋ าสะพาย
ใบใหญ่ทเ่ี ตรียมไว ้ตลอดยืน่ ไปทีจ่ มูกใหย้ ายได้สูดดม
“ยายจ๊ะ อย่าเพิง่ โมโหนะ เดีย๋ วความดันขึ้น อิง๊ ค์ไม่เหลือใคร
แล ้ว ยายอย่าเป็ นอะไรนะ”
ค�ำพูดเศร้าๆ ของสาวน้อยทีเ่ อ่ยออกมาท�ำให ้คนสองคนทีอ่ ยู่
ตรงนัน้ เกิดความรู้สกึ สะเทือนใจแตกต่างกัน คนตัวโตทีย่ นื มองอยู่
รู้สกึ ว่าเขาควรต้องท�ำอะไรสักอย่าง บางอย่างทีอ่ าจผิดต่อปณิธาน
ของตัวเอง แต่มนั คือคุณธรรมทีค่ นหนึ่งควรมีต่ออีกคนหนึ่ง
“ยายไม่ เ ป็ น อะไรง่า ยๆ หรอกอิง๊ ค์ ยายต้อ งอยู่ ก บั อิง๊ ค์
ไปอีกนาน”
ม่านพิรุณยิ้มทัง้ น�ำ้ ตาคลอเบา้ แลว้ สะกดกลัน้ ไม่ให้มนั ไหล
ป่ วยการจะเศร้า ชีวติ ของเธอต้องเดินหน้าต่อ เพราะมีแม่ท่ปี ่ วย
กับยายทีช่ ราแล ้วต้องดูแล  ใบหน้าสวยแม้ไร้การแต่งแต้มหันไปทาง
คุณหมอหนุ่ม
“พี่ห มอตฤณคะ อิง๊ ค์ต อ้ งขอโทษแทนยายด้ว ย ที่ท ำ� ให ้
ล�ำบากใจ ปัญหาครอบครัวของเรา อิง๊ ค์จะจัดการเองค่ะ” ม่านพิรณ
ุ
บอกออกไปหลังเห็นท่าทีไม่สบายใจของเขา
“แล ้วอิง๊ ค์จะจัดการยังไง” ตฤณถาม พลางกวาดตามองลูกสาว
ของพีท่ ส่ี นิทด้วยสายตาเคร่งเครียด
สายพิรุณอายุมากกว่าเขาเจ็ดปี เธอแต่งงานมีลูกตัง้ แต่อายุ
สิบเก้า สายพิรุณได้ส่งต่อความสวยราวกับนางในวรรณคดีมาให ้
ลูกสาวคนเดียวอย่างไม่มตี กหล่น ม่านพิรณ
ุ ในวัยยีส่ บิ ปี ไม่ต่างจาก
ดอกไม ้แรกแย้ม สวยสะพรั่งน่ามอง เขาอยากใหเ้ ด็กสาวได้เรียน
จนจบ ไม่ใช่รบี แต่งงานตอนนี้ แต่สง่ิ ทีอ่ กี ฝ่ ายพูดเมือ่ ครู่วา่ จะจัดการ
ปัญหาเอง เขาก็กลัวว่าเธอจะเลือกทางผิด
“อิง๊ ค์ยงั ไม่รูเ้ ลยค่ะ แต่วา่ อิง๊ ค์จะพยายาม ยังไงอิง๊ ค์กไ็ ม่ยอม
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ท�ำตามทีพ่ อ่ ต้องการ” เด็กสาวทีอ่ ายุนอ้ ยกว่าเขาถึงรอบหนึ่งเอ่ยด้วย
ความมัน่ ใจ แต่เขาเห็นสีหน้าเจือความกังวลใจก็รูว้ า่ มีความไม่แน่ใจ
แกมความหวาดหวั่นปะปนอยู่
“ความพยายามควรใช้ให้ถูกเรื่อง อย่างเช่นตอนนี้องิ ๊ ค์ควร
พยายามตัง้ ใจเรียน”
ม่านพิรุณขมวดคิ้วมองเขา “อิง๊ ค์ไม่เข ้าใจค่ะ”
“จดทะเบียนสมรสกับฉัน”
ม่านพิรณ
ุ มองหน้าคนตัวโตกว่าด้วยสายตาประหลาดใจ หัวใจ
เต้นตึ้กตัก้ รุนแรงราวกับมีใครมาตีกลองในอก ก่อนจะหลุบตาลง
ขณะทีค่ ุณผ่องพรรณแทบจะหายจากอาการความดันขึ้นทันที
“หมอตฤณพูดจริงๆ ใช่ไหม ป้ าได้ยนิ แบบนี้จะได้นอนตาย
ตาหลับ” นางรู้ดวี ่าเห็นแก่ตวั ที่ผูกมัดชายหนุ่ มกับหลาน แต่นาง
ก็ไม่มที างเลือกอืน่ แล ้วจริงๆ หลานสาวมีนางเป็ นทีพ่ ง่ึ เพียงคนเดียว
แต่ไม้ใกล้ฝั่งอย่างนางจะดู แลหลานไปได้อีกนานแค่ ไหน ถา้ ได้
ไม้ใหญ่ทแ่ี ข็งแรงมั่นคงอย่างหมอตฤณนั่นคงจะดีกว่า
ตฤณพยักหน้าช้าๆ “ครับ ผมจะแต่งงานกับอิง๊ ค์ แต่ทแ่ี ต่ง
ก็เพือ่ ใหผ้ มมีสทิ ธิ์ดูแลอิง๊ ค์ กันให้องิ ๊ ค์ห่างจากพ่อของเขา ผมจะ
จดทะเบียนสมรสแต่ไม่จดั งานเพราะอยากให้องิ ๊ ค์ตงั้ ใจเรียนหนังสือ
ใหจ้ บก่อน จากนัน้ ค่อยว่ากันอีกที” ตฤณบอกด้วยความเป็ นห่วง
เขาอยากให ้ม่านพิรณ
ุ ได้มที างเลือกในชีวติ การทีเ่ ขาท�ำแบบนี้เท่ากับ
ได้ช่วยเหลือคนถึงสามคน นั่นคือม่านพิรุณ คุณผ่องพรรณ และ
สายพิรุณ
“แค่น้ ีป้าก็พอใจแล ้วค่ะ”
“อิง๊ ค์จะไม่ทำ� ตัวเป็ นภาระให้พห่ี มอตฤณต้องล�ำบากแน่นอนค่ะ
ทีเ่ หลือหลังจากนี้องิ ๊ ค์กบั ยายจะดูแลกันเองเหมือนเดิม  จะไม่เข ้าไป
ก้าวก่ายในชีวติ ของพีห่ มอตฤณเลย” ม่านพิรุณพูดขึ้นบ ้างหลังจาก
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ฟังเขาพูดจบ
ก่ อนหน้านี้ครอบครัวเธอหยิบยืมเงินทองจากตฤณมาเป็ น
จ�ำ นวนหนึ่ ง ล า้ นบาทแล ว้ เพื่อ เป็ น ค่ า รัก ษามารดา ถ า้ หากเขา
จดทะเบียนสมรสกับเธอจริงๆ เธอก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของเขาเลย เธอขอแค่อาศัยชื่อเขาเพือ่ คุม้ ครองตัวเอง
“ปี น้ ีอายุเท่าไรแล ้ว”
“คะ” เพราะมัวแต่ครุ่นคิดอยู่เงียบๆ จึงไม่ทนั ได้ยนิ ค�ำถาม
ของคนตัวโต
“ฉันถามว่าปี น้ ีอายุเท่าไร”
“ยีส่ บิ เต็มค่ะ”
“บรรลุนิติภาวะแล ้วสินะ” ตฤณพึมพ�ำ  จากนัน้ ก็จูงมือของ
ม่านพิรุณไปหาเจ้าหน้าที่ คุณผ่องพรรณคลีย่ ้ ิมด้วยความโล่งใจ
นางอยากให ้หลานได้แต่งงานกับหมอตฤณ เพราะอีกฝ่ ายเป็ นคนดี
นางไม่ได้เห็นแก่เงินทอง แต่อยากใหห้ ลานได้แต่งงานกับผูช้ ายดีๆ
ที่ดูแลคุม้ ครองได้ ไม่อยากให้ซำ�้ รอยกับสายพิรุณที่เลือกคนผิด
จนชีวติ พังพินาศ
นอกจากอยากใหต้ ฤณช่วยเป็ นไม้กนั หมาใหห้ ลานสาวแลว้
นางเองก็หวังลึกๆ ใหก้ ารแต่ งงานครัง้ นี้เป็ นเรื่องจริง อยากให ้
หลานครองคู่กบั หมอตฤณไปจนตลอดรอดฝั่ง ม่านพิรุณเรียบร้อย
น่ ารัก นางเชื่อว่าหลานจะเอาชนะใจหมอตฤณได้ และหมอตฤณ
จะรักหลานสาวของนางอย่างหมดใจ
“พีห่ มอตฤณคะ ไม่ตอ้ งจูงมือก็ได้ค่ะ”
ตฤณหัน มามองมือ ตัว เองที่จ บั มือ เล็ก ไว ้ จู่ ๆ เขาก็รู้สึก
หน้าร้อนวาบ ขณะทีม่ า่ นพิรณ
ุ ประสานสายตากับคนทีจ่ ะมาเป็ นสามี
แล ้วหลุบตาลง
ตฤณเห็นหน้านิ่งๆ ของสาวน้อยตรงหน้า ไม่รูว้ า่ คิดอะไรอยู่
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แต่ทเ่ี ขาจูงมือมาด้วยกันก็เพือ่ สร้างความคุน้ เคย แต่ถ ้าเธอไม่ชอบ
ก็ไม่เป็ นไร ตฤณปล่อยมือเล็ก กลืนน�ำ้ ลายลงคอ หันหลังเดิน
น�ำหน้าไปหาเจ้าหน้าที่ ขณะที่ม่านพิรุณมองแผ่นหลังก�ำย�ำในชุด
เสื้อ เชิ้ต สีฟ้ าเข ม้ นัน้ แล ว้ ระบายลมหายใจออกมา ท�ำ ไมถึง ต้อ ง
ใจเต้นแรงด้วยนะ พีห่ มอตฤณแค่แต่งงานช่วยเราเท่านัน้
เมื่อ สอบถามถึง เอกสารที่ ต อ้ งใช้ ซึ่ ง ไม่ มีอ ะไรมากแค่
บัต รประชาชน หากแต่ ว่ า ต้อ งมี พ ยานสองคน คนแรกคื อ
คุณผ่องพรรณ ส่วนคนทีส่ องจะเลือกใครดี ตฤณท�ำหน้าครุ่นคิด
อยู่ครู่ ก่อนตัดสินใจโทร.หาตัวช่วยของเขา
“แสนอยู่ทไ่ี หน ติดธุระอะไรหรือเปล่า มาหาพีไ่ ด้ไหม ที.่ ..”
เมือ่ บอกสถานที่แก่นอ้ งสาวคนเดียวไปแล ้ว ตฤณก็คาดไว ้
อยู่แล ้วว่าจะต้องได้ยนิ เสียงตื่นตกใจแล ้วก็ยงิ ค�ำถามรัวๆ ราวกับ
ปื นกลมาอย่างแน่นอน หากแต่เขาตัดบทตอบเพียงว่า
“รีบมาแล ้วจะรูเ้ อง”
แสนรักรีบขับรถออกจากคลินิกเสริมความงามที่ตวั เองเป็ น
เจ้าของอยู่ตรงมายังสถานที่นดั หมายที่พช่ี ายบอก ทันทีท่จี อดรถ
แลว้ เดินตรงเขา้ ไปในส�ำนักงานเขต ร่ างเพรียวระหงในชุดเดรส
สีชมพูสวยก็พงุ่ ตรงไปยังกลุม่ คนทีน่ ั่งอยู่บนเก้าอี้หน้าโต๊ะเจ้าหน้าที่
ทันที
“คุณป้ าผ่อง สวัสดีค่ะ”
“ไหว ้พระเถอะจ้ะ”
“สวัสดีค่ะคุณแสน” เจ้าของชื่อแสนรักหันไปทางสาวน้อย
ทีย่ กมือไหว ้เธออย่างสุภาพ
“อิง๊ ค์” แสนรักครางเรียกชื่อสาวน้อยทีเ่ ธอมองเป็ นน้องสาว
มาตลอด  แต่วา่ หลังจากทีร่ บั โทรศัพท์พช่ี าย  หัวใจเธอก็บงั เกิดค�ำถาม
ขึ้นมากมาย ท�ำไมพีต่ ฤณถึงต้องแต่งงานกับอิง๊ ค์
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“เกิดอะไรขึ้นไหนบอกฉันซิ ท�ำไมต้องแต่งงาน”
ไม่ทนั ทีม่ า่ นพิรุณจะอ้าปากอธิบาย ตฤณก็อธิบายแทน
“เดีย๋ วพี่อธิบายเอง ตอนนี้พ่ีจะจดทะเบียนสมรสกับอิง๊ ค์
พีอ่ ยากให ้แสนมาเป็ นพยานให้”
“พีต่ ฤณบอกคุณพ่อคุณแม่หรือยัง”
“ยัง พีย่ งั ไม่ได้บอกพวกท่าน”
เมื่อ เห็น สีห น้า ตกตะลึง ปนกับ ค�ำ ถามล า้ นแปดบนใบหน้า
น้องสาว ตฤณจึงเอ่ยต่อ
“พี่จะอธิบายใหพ้ วกท่านและแสนฟังอย่ างละเอียดทีหลัง
แต่ตอนนี้แสนมาเป็ นพยานให้พก่ี ่อน นี่ก็ใกล ้เวลาจะเลิกงานของ
เจ้าหน้าทีแ่ ล ้ว”
แสนรักเชื่อถือพีช่ ายคนเดียวมาตลอด ไม่วา่ เรื่องอะไรตฤณ
ล ้วนตัดสินใจได้ดี รอบคอบ แม ้กระทัง่ เรือ่ งนี้ทแ่ี สนจะพิศวงงงงวย
แต่ในเมือ่ พีช่ ายยืนยันที่จะจดทะเบียนสมรสกับม่านพิรุณเธอก็จะ
ยอมท�ำตามทีพ่ ช่ี ายสั่ง
ดวงตาคู่ หวานของม่านพิรุณจดจ่ ออยู่ ท่ีช่องลงลายมือชื่อ
ตฤณเซ็นชือ่ ไปก่อนหน้านี้แล ้ว หลังจากนี้กเ็ ป็ นขัน้ ตอนของเธอทีต่ ้อง
จรดปากกาเซ็นลงไป มือน้อยจับปากกาแลว้ ไม่ลงั เลอีก ในเมื่อ
ก่อนหน้านี้เธอเป็ นคนตัดสินใจเรือ่ งนี้เอง เธอเป็ นคนบอกกับยายเอง
ว่าจะแต่งงานกับหมอตฤณ ดังนัน้ ก็ไม่ควรลังเลอีก
ตัง้ แต่เธอสอบติดมหาวิทยาลัยทีก่ รุงเทพฯ ทัง้ มารดาและยาย
ก็ขายที่ดนิ แปลงหนึ่งมาเป็ นค่าเล่าเรียนของเธอ และเช่าคอนโดฯ
ให ้อยู่ ส่วนมารดาก็มาหาเธอทุกสองสามเดือน กระทั่งบิดามาขโมย
สร้อ ยทองในคอนโดฯ ของเธอ ท�ำ ให ม้ ารดาขับ รถตามไปจน
เกิดอุบตั เิ หตุ คุณยายของเธอต้องขายทีด่ นิ ทีเ่ หลืออีกแปลงมาเป็ น
ค่ารักษาพยาบาล เพราะเงินทีย่ มื ตฤณมานัน้ ไม่พอ และเงินทีเ่ หลือ
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ก็นำ� มาเป็ นค่าใช้จ่ายในการย้ายมาอยู่กบั เธอทีก่ รุงเทพฯ
ดังนัน้ หมอตฤณคือขอนไม้ใหญ่สำ� หรับคนซึ่งก�ำลังลอยคอ
อยู่ ก ลางทะเลเช่ น เธอ ถ า้ หากเธอไม่ค ว า้ ไว้ก็มีแ ต่ จ ะจมน�ำ้ ตาย
แต่ เ ธอไม่ย อมตาย ไม่ย อมปล่อ ยให้โ ชคชะตาท�ำ ร้า ย แต่ จ ะสู ้
แลว้ วางแผนชีวติ ด้วยตัวเอง เธอสู อ้ ุตส่าห์สอบติดมหาวิทยาลัย
ที่มีช่ือ เสีย งของรัฐ ตามที่ต งั้ ใจได้แ ล ว้ เหลือ อีก แค่ เ ทอมนี้ แ ละ
เทอมหน้าก็เรียนจบ จากนัน้ เธอจะท�ำงานหาเงินเลี้ยงแม่เลี้ยงยาย
ให ้สุขสบาย
เมือ่ ทุกอย่างบีบคัน้ มาจนถึงตอนนี้ เธอประเมินทางเลือกแล ้ว
ไม่มหี นทางไหนดีเท่ากับจดทะเบียนสมรสกับตฤณ อย่างน้อยเธอ
ก็ไม่ตอ้ งถูกบิดาแท ้ๆ ใช้เป็ นเครื่องมือหากินอีก
“เซ็นเถอะ ฉันจะดูแลอิง๊ ค์ในฐานะผู ้ปกครองเท่านัน้ ”
ตฤณบอกเสีย งเบา เพราะไม่ รู ว้ ่ า คนตัว เล็ก ตรงหน้า คิ ด
อะไรอยู  ่ เขาไม่มที างรูว้ า่ ม่านพิรณ
ุ นัน้ เข ้มแข็งกว่าทีเ่ ขามองภายนอก
หญิง สาวที่ต อ้ งเผชิญ กับ เรื่อ งร้า ยแรงหลายเรื่อ งในเวลา
พร้อมกันสบตาเขาแน่ วนิ่ง เสียงทีต่ ฤณพูดนัน้ ไม่ดงั ไม่เบา แต่ว่า
ม่านพิรณ
ุ ได้ยนิ ชัดเจน มันดังกระหน�ำ่ ไปทัว่ ทัง้ ตัว สร้างความอบอุน่
หวามไหวให้กบั หัวใจดวงน้อย
ม่านพิรุณเซ็นเสร็จแลว้ ก็วางปากกาลง เจ้าหน้าที่จึงรับไป
ตรวจสอบดูความเรียบร้อยก่อนบอกใหร้ อสักครู่ ช่วงเวลานัน้ เอง
ที่ม่านพิรุณรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นในพริบตา แมจ้ ะยังเป็ นนางสาว
ม่านพิรุณ วิรยิ ะ คนเดิม แต่ทางนิตนิ ยั เธอคือคนทีส่ มรสแล ้ว
เจ้า หน้า ที่ค นเดิม กลับ มายื่น เอกสารคื น ให พ้ ร้อ มกับ เอ่ ย
แสดงความยิน ดี ม่า นพิรุ ณ ขอบคุ ณ กลับ แล ว้ สอดเอกสารเก็ บ
ในกระเป๋ า รอจนทุกอย่างเรียบร้อยแล ้วตฤณจึงเอ่ยขึ้น
“ถ ้าคุณพ่อของอิง๊ ค์มาหาอีกก็โทร.มาบอกฉัน เข ้าใจไหม”
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“ค่ะ”
“แล ้วเรื่องแต่งงานอิง๊ ค์ไม่ตอ้ งห่วง ถ ้าหากเรียนจบแล ้วอยาก
หย่าก็มาคุยกับฉันได้ทนั ที”
“ค่ะ”
“มีอะไรอยากถามฉันไหม”
“ถ า้ หากพี่ห มอตฤณมีแ ฟนที่อ ยากแต่ ง งานด้ว ยกัน จริง ๆ
พี่หมอตฤณบอกอิง๊ ค์ทนั ทีได้เลยเหมือนกันนะคะ ไม่ตอ้ งรอให ้
อิง๊ ค์เรียนจบก็ได้ อิง๊ ค์คิดว่าถา้ ผ่านไปสักระยะหนึ่ง พ่อคงไม่ยุ่ง
กับอิง๊ ค์แลว้ หรือถา้ ถึงตอนนัน้ อิง๊ ค์คงจัดการอะไรได้ดีข้ ึนกว่า
ตอนนี้ อิง๊ ค์จะหย่าให้พห่ี มอตฤณ”
“อย่าเพิง่ คิดเรื่องอืน่ เลย ตัวเองยังเอาตัวไม่รอด ห่วงตัวเอง
ก่อนดีไหม เรียนจบเมือ่ ไรค่อยคุยกันอีกที”
ตลอดเวลาทีส่ องคนคุยกันนัน้   ทัง้ คุณผ่องพรรณและแสนรัก
ก็ยืนอยู่ ดว้ ย ท�ำหน้าที่พยานอย่ างไม่ขาดตกบกพร่ อง แสนรัก
ทีพ่ อรูเ้ รื่องราวของครอบครัวนี้มาบา้ งจึงพอปะติดปะต่อได้ไม่ยาก
หากแต่ยงั ไม่ใช่เวลาทีต่ วั เองจะพูดหรือถามอะไรออกมา
ม่านพิรุณขมวดคิ้ว แต่กพ็ ยักหน้ารับตามทีเ่ ขาบอก
“งัน้ อิ ง๊ ค์ก บั ยายขอตัว กลับ ก่ อ นนะคะ จะรี บ ไปเฝ้ าแม่
ทีโ่ รงพยาบาลต่อ”
“รถของอิง๊ ค์ละ่ ”
“แม่เอาไปใช้ขบั ตามพ่อวันเกิดเรื่อง ยังซ่อมอยู่ทอ่ี ู่อยู่เลยค่ะ
เขาบอกว่าอะไหล่หายากเพราะรถเก่ามากแล ้ว”
ตฤณพยักหน้ารับรู ้ ก่อนเอ่ยต่อ “งัน้ เดีย๋ วฉันไปส่ง แต่ว่า
เรื่องของอิง๊ ค์ฉนั ยังพูดไม่จบ”
“คะ” ม่านพิรณ
ุ เลิกคิ้วมองเขา ยิง่ เห็นเขาจูๆ่ ก็มสี หี น้าจริงจัง
ขึ้นมาก็รู้สกึ เกร็งไปทัง้ ร่าง แม้จะรู้จกั เขามานาน แต่ไม่เคยคุยกัน
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เกินสองประโยคเลย เพราะเขาอายุมากกว่าเธอหลายปี เลยไม่รู ้
จะคุยอะไรกับเขา
“ฉันอยากเห็นอิง๊ ค์ได้เกียรตินิยม ท�ำได้ไหม”
ม่านพิรณ
ุ เบิกตากว ้าง ไม่เข ้าใจว่าท�ำไมเขาถึงมีเงือ่ นไขนี้ข้นึ มา
แลว้ ต้องแลกกับอะไรหรือเปล่า เธอก็ไม่กลา้ ถามออกไป เพราะ
เท่าที่เขาช่วยเหลือมาตลอด กระทั่งวันนี้ก็มากพอที่จะบอกว่าเขา
หวังดีกบั เธอจริงๆ เมื่อคิดว่าเขามีความปรารถนาดี รอยยิ้มจึง
เปิ ดกว ้าง ดวงตาคู่หวานมองเขาเป็ นประกาย
“อิง๊ ค์ตงั้ ใจจะจบสามปี ครึ่งค่ะ เลยไม่ได้เกียรตินิยม”
ตฤณจุดยิ้มขึ้นแว่บหนึ่ง แต่กร็ บี ปรับสีหน้าให้น่ิงดังเดิม
“จบสามปี ครึ่งงัน้ เหรอ ถ ้าท�ำได้กด็ ี กลัวแต่วา่ จะขี้คุย”
“อิง๊ ค์ทำ� ได้อยู่แล ้วค่ะ พีห่ มอตฤณคอยดูละกัน”
ตฤณจุดยิ้มขึ้นทีใ่ บหน้า  พอใจในท่าทางการตอบของม่านพิรณ
ุ
จากนัน้ จึงหันไปหาน้องสาว
“แสน ขอบใจมากทีม่ า เดีย๋ วเราค่อยคุยกัน พีข่ อไปส่งอิง๊ ค์
กับคุณป้ าผ่องก่อน”
“ค่ะ” แสนรักบอก แล ้วเดินไปกระซิบข ้างหูพช่ี าย “หลอกให ้
อิง๊ ค์ตงั้ ใจเรียนเพราะจะได้ไม่ตอ้ งไปคิดเรื่องแฟนใช่ไหมล่ะ แสน
รูท้ นั หรอกน่า”
ตฤณยังรักษาสีหน้าได้ราบเรียบเหมือนเดิม เขาไม่ตอบค�ำถาม
น้อ งสาว ซึ่ง แสนรัก เข า้ ใจถูก ต้อ ง ถ า้ หากม่า นพิรุ ณ จบภายใน
สามปี ครึง่ ได้จริง เขาเชือ่ อย่างหนึ่งว่าเธอต้องเป็ นเด็กขยัน ตัง้ ใจเรียน
ไม่มเี วลาไปคิดเรื่องอืน่ ทีไ่ ม่สมควรคิดในตอนนี้
ทีเ่ ขาห่วงเพราะม่านพิรณ
ุ จดทะเบียนสมรสกับเขาแล ้ว ตอนนี้
เธอคือภรรยาของเขา แมจ้ ะเป็ นแค่เพียงนิตินยั แต่น่ีคือสิ่งที่เขา
ต้องการเพียงอย่างเดียวจากอีกฝ่ าย
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“มโนเก่งนะเรา”
“ฮัน่ แน่ ปากแข็งไม่ยอมรับความจริง แต่ไม่เป็ นไร แสนเชือ่ ว่า
เข ้าใจไม่ผดิ พีห่ มอตฤณเลี้ยงต้อย สาวๆ ทีโ่ รงพยาบาลอกหักกัน
เป็ นแถวแน่คราวนี้ แสนจะไปกระจายข่าวให้รกู้ นั ”
“เงียบไปเลย แล ้วไม่ตอ้ งบอกให้ใครรูเ้ ข ้าใจไหม อิง๊ ค์ยงั เด็ก
อยู่ พีไ่ ม่อยากให้ไขว ้เขว”
“ค่า” แสนรักล ้อเลียนแล ้วได้รบั สายตาหรี่แคบจากพีช่ ายเป็ น
ท�ำนองให ้หยุดเพ ้อเจ้อได้แล ้ว “งัน้ แสนกลับก่อน แต่อย่าลืมนะคะ
ว่าจะเล่าเรื่องวันนี้ให ้แสนฟังอย่างละเอียด นัดวันมาด้วยนะคะ”
“น่าจะไปท�ำอาชีพนักข่าวแทนเป็ นเจ้าของธุรกิจเสริมความงาม
นะเรา”
แสนรักย่นจมูกใส่อย่างน่ ารักแล ้วเดินกลับไปที่รถ ระหว่าง
ที่กลับมายังรถและก้มหน้าหากุญแจรถ เธอก็บงั เอิญชนเขา้ กับ
ชายหนุ่ มคนหนึ่ง ฝ่ ายนัน้ ดูเร่งรีบจนไม่ทนั เอ่ยค�ำขอโทษทีเ่ ดินมา
ชนเธอจนเกือบล ้ม
“นี่คุณ ชนฉันจนเกือบล ้มไม่คดิ จะขอโทษสักค�ำเหรอ”
แสนรักเดินไปขวางหน้าชายหนุ่มคนนัน้   ฝ่ายนัน้ สวมแว่นตาด�ำ
จึงไม่เห็นสีหน้าของเขาชัดเจน รูแ้ ต่วา่ หล่อมาก แต่หล่อแล ้วท�ำนิสยั
ไม่ดแี บบนี้เธอก็ไม่ชอบหรอกนะ
“ขอโทษด้วยนะคะ พอดีวา่ รีบน่ะค่ะ” เป็ นหญิงสาวข ้างกายเขา
ที่เอ่ยขอโทษแทน แสนรักเห็นว่าน�ำ้ เสียงและแววตาดู จริงใจเลย
ยอมปล่อยไป  หากแต่กย็ งั กอดอกมองคนทัง้ สองทีร่ บี เร่งเดินเข ้าไป
ยังด้านในส�ำนักงานเขต พลันได้ยนิ เสียงผูห้ ญิงพูดกับผูช้ ายด้วย
ความร้อนใจ
“พีท่ อ็ ปเร็วเข ้าเถอะ วันนี้พจ่ี ะได้หย่าให ้จบๆ ไปเสียที”
“อ้อ ทีแ่ ท ้มาหย่าเมียนี่เอง” แสนรักครางกับตัวเอง
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เธอไม่อยากสนใจเรื่องในมุงของชาวบ
้
้านอีก จึงหมุนตัวกลับ
ขึ้นรถ แต่กอ็ ดบอกตัวเองไม่ได้วา่ ความรักมีทงั้ หวานและขม วันหนึ่ง
จูงมือกันจดทะเบียนสมรส วันหนึ่งก็แยกกันมาหย่า เธอไม่มแี ฟน
แต่มงุ่ หน้าหาเงินไว้ใช้คนเดียวแบบนี้กด็ แี ล ้ว
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2

ใดๆ คือมีสามีแล้ว

ฝ่ ายตฤณเมื่อ ขึ้น มาบนรถก็ เ ก็ บ เอกสารส�ำ คัญ การ

จดทะเบียนสมรสเข ้าในลิ้นชักหน้ารถ ขณะทีค่ นนัง่ ข ้างก็มองเอกสาร
ทีบ่ ง่ บอกสถานะใหม่ของตัวเองกับเขาแล ้วกลืนน�ำ้ ลายลงคอ  เพราะ
มันก็ยงั ไม่คุน้ ชิน
“ไปที่โรงพยาบาลเลยใช่ ไหม” ตฤณเก็บเอกสารเสร็จแลว้
จึงหันมาถาม หญิงสาวพยักหน้า ตฤณจึงขับรถพาม่านพิรุณและ
คุณผ่องพรรณไปยังจุดหมาย ระหว่างทางในรถ ทุกคนต่างนิ่งเงียบ
อยู่ในความคิดของตัวเองเหมือนคนเพิ่งผ่านความฝันมาตื่นหนึ่ง
ดังนัน้ จึงไม่มใี ครเอ่ยอะไรออกมากระทั่งถึงโรงพยาบาลรัฐทีต่ งั้ อยู่
ใจกลางเมือง
ม่านพิรุณเปิ ดประตู รถลงมา แลว้ ประคองยายใหเ้ ดินไป
พร้อมกัน ตฤณมองคนทัง้ สองแล ้วเดินตามหลังไปเงียบๆ เขาเคย
บอกให ้คุณป้ าผ่องพรรณพาสายพิรุณไปรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลอีลทิ
หากแต่อกี ฝ่ ายปฏิเสธกลับมาทันที เพราะไม่อยากรบกวน ด้วยรูด้ ี
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ว่าค่ารักษาพยาบาลนัน้ แพงมาก
ตฤณไม่ อ ยากให ค้ ุ ณ ผ่ อ งพรรณล�ำ บากใจจึ ง ไม่ เ ซ า้ ซี้อีก
ตฤณนัน้ รูว้ า่ ทีโ่ รงพยาบาลรัฐแห่งนี้มเี ครื่องมือพร้อมและมีอาจารย์
แพทย์ทเ่ี ก่งกาจอยูแ่ ล ้ว  จึงไม่ค่อยห่วงมากนัก  สิง่ ทีช่ ว่ ยได้คอื ฝากฝัง
อาจารย์หมอที่รู้จกั กันอย่างดีใหช้ ่วยดูแลเป็ นพิเศษเท่านัน้ เขาจึง
วางใจปล่อยให ้สองยายหลานพาสายพิรุณมารักษาทีน่ ่ี
“สวัสดีค่ะคุณพยาบาล” ม่านพิรุณยกมือไหว ้  ทัง้ เธอและยาย
สนิทสนมกับพยาบาลที่น่ี เพราะหกเดือนที่สายพิรุณมารักษาตัว
เธอและยายผลัดกันมาเยีย่ มตลอดเวลาไม่ได้ขาด
“นึกว่าวันนี้นอ้ งอิง๊ ค์กบั คุณยายไม่มาเสียอีก”
“พอดีไปท�ำธุ ระมาค่ ะ” สายพิรุณตอบสัน้ ๆ ไม่เอ่ยอะไรให ้
เฉียดใกล ้เหตุการณ์ทเ่ี พิง่ ไปท�ำมา  แล ้วพายายกับตฤณเดินไปทีเ่ ตียง
คนไข ้
ภาพของสายพิรุณที่นอนหลับบนเตียง มีสายระโยงระยาง
เต็มไปหมด เป็ นภาพทีส่ องยายหลานท�ำใจได้แล ้ว เมือ่ เข ้ามาก็ตรง
เข ้าไปคุยกับคนป่ วยด้วยความหวังว่าผู ้เป็ นทีร่ กั จะฟื้ นในสักวัน
“น�ำ้ ฝน อิง๊ ค์มนั แต่งงานแล ้วนะ แต่งกับหมอตฤณ หมดห่วง
ไม่ตอ้ งกลัวว่าไอ้วาทินมันจะมายุ่งวุ่นวายกับอิง๊ ค์อีกแลว้ น�ำ้ ฝน
ได้ยนิ แล ้วดีใจใช่ไหม แม่กด็ ใี จ รีบหายเร็วๆ นะลูก”
ไม่มใี ครเอ่ยอะไรออกมาระหว่างที่ผ่องพรรณคุยกับลูกสาว
ม่านพิรุณเองก็ปล่อยใหย้ ายพูดกับแม่ ส่วนเธอก็บบี มือผอมซีด
ของแม่เบาๆ เพือ่ กระตุน้ ใหแ้ ม่รู้สกึ ตัวในเร็ววัน คุณหมอบอกว่า
ต้องขยันคุย ขยันนวด ไม่แน่วา่ วันหนึ่งคนไข ้จะหายได้
ใช้เวลาราวสิบหา้ นาที คุณผ่องพรรณถึงนึกขึ้นได้ว่ามีใคร
อีกคนมาด้วย
“หมอตฤณ” คุณผ่องพรรณหันไปหา “ป้ าขอบใจมาก วันนี้
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ถ ้าหมอตฤณไม่ช่วยป้ าก็ไม่รูจ้ ะท�ำยังไง”
ตฤณยิ้มให ้เล็กน้อย “ผมกับพีน่ ำ�้ ฝนเป็ นเพือ่ นกัน ยังไงเมือ่
พีน่ ำ�้ ฝนมีเรื่องเดือดร้อน ผมก็ตอ้ งยืน่ มือเข ้าไปช่วย”
คุณผ่องพรรณพยักหน้า  อีกฝ่ ายช่วยนางกับหลานไว ้มากจริงๆ
ตัว เองมีโ ชคดีอ ยู่ บ า้ นที่ไ ด้ รู ้ จ กั เพื่อ นบ า้ นดีๆ แบบครอบครัว
วิสุ ท ธิ ร งั สรรค์ ย้อ นกลับ ไปเมื่อ สามสิบ กว่ า ปี ก่ อ น ตอนนั้น
ครอบครัวมารดาของตฤณไม่ได้รวยมากเช่ นทุกวันนี้ เพียงเปิ ด
ร้านอาหารเล็กๆ อยูท่ จ่ี งั หวัดน่าน  หากแต่มารดาของตฤณได้แต่งงาน
กับพ่อของตฤณซึง่ มีฐานะร�ำ่ รวยจึงท�ำใหค้ รอบครัวสบายขึ้น และ
ถึงแม ้จะร�ำ่ รวยขึ้นก็ไม่ทำ� ตัวเย่อหยิง่   ยังสนิทสนมกับครอบครัวนาง
เหมือนเดิม ส่วนครอบครัวนางท�ำรีสอร์ตให้นกั ท่องเทีย่ วพัก ไม่เรียก
ว่าเศรษฐี แต่กพ็ อมีอนั จะกิน
ความสนิทสนมจากรุน่ แม่ของตฤณ  กระทัง่ มารุน่ ลูก  สายพิรณ
ุ
ก็ยงั สนิทกับตฤณและแสนรัก ท�ำใหน้ างผ่านวิกฤตวันนี้ไปได้
ตฤณไม่อยากให ้บรรยากาศอึมครึมอีก จึงตัดบท
“ไปกินขา้ วกันก่ อนดีไหมครับ ตัง้ แต่ บ่ายมาทัง้ คุณป้ าผ่อง
และอิง๊ ค์คงยังไม่ได้กนิ อะไรเลย”
คุณผ่องพรรณซ่อนยิ้มไว้ในสีหน้า เมือ่ ได้ยนิ คุณหมอหนุ่ ม
พูดเรื่องนี้ข้นึ มา
“ป้ ารู ส้ กึ เหนื่อย ยังไงหมอตฤณไปกินขา้ วกับยายอิง๊ ค์เถอะ
ป้ าจะเฝ้ าน�ำ้ ฝนเอง”
“ยายจ๊ะ อิง๊ ค์ยงั ไม่หวิ ” สาวน้อยบอกเลีย่ ง
“ไม่หวิ ได้ยงั ไง ตัง้ แต่เช้าอิง๊ ค์กย็ งั ไม่ได้กนิ อะไรเลย”
“แต่วา่ ยายก็ยงั ไม่ได้กนิ อะไรเลยนะ”
“งัน้ อิง๊ ค์ซ้ อื มาฝากยายดีไหม อิง๊ ค์เลือกมาใหย้ ายเถอะ ยาย
กินได้หมด”
Cookie Pie 25

ม่านพิรุณกัดปากครุ่นคิด ลังเลอยู่นานจนคุณผ่องพรรณ
ต้องเอ็ดเบาๆ “อย่าให ้หมอตฤณต้องเสียเวลารอสิ  หมอตฤณเสียงาน
เสียการมาช่วยอิง๊ ค์กบั ยายทัง้ วันแล ้ว อย่าชักช้า อิง๊ ค์ไปเถอะ”
ม่านพิรุณพยักหน้า หันไปมองคนตัวโตทีย่ นื มองนิ่งๆ ไม่ได้
เอ่ยปากต่อว่าหรือมีสหี น้าร�ำคาญใดๆ เลยจนเธอรูส้ กึ เกรงใจขึ้นมา
“งัน้ อิง๊ ค์ไปกินข ้าวกับพีห่ มอตฤณนะจ๊ะยาย”
เมือ่ ตกลงกันเรียบร้อยแล ้ว ตฤณก็เดินน�ำม่านพิรุณออกมา
ระหว่างทางมีสายตาลอบมองอย่างสงสัยจากนางพยาบาลทีท่ ำ� งาน
อยู่ในตึกนัน้ เหล่าพยาบาลต่างคุน้ หน้าสาวน้อยคนสวย แต่ไม่เคย
เห็นหน้าคนหล่อทีจ่ ู่ๆ ก็เดินเคียงมาด้วยกัน คาดว่าน่าจะเป็ นแฟน
เพราะสาวน้อยคนสวยเคยเล่าให้ฟงั ว่าเป็ นลูกสาวคนเดียว ไม่มี
พีช่ ายน้องชาย ซึง่ ถ ้าใช่แฟนก็ดูเหมาะสมกันมาก สวยหล่อเข ้ากัน
กระทั่งตฤณเดินน�ำมาถึงรถยนต์ ม่านพิรุณเดินไปเปิ ดฝั่ง
คนนั่งขา้ ง คาดไม่ถึงว่าระหว่างนัน้ มีชายหนุ่ มคนหนึ่งเดินเร็วๆ
มาหา ม่านพิรุณเห็นจากหางตาจึงหันไปหา พร้อมกับได้ยนิ เสียง
คุน้ เคยทีด่ งั เรียกชื่อของเธอ
“อิง๊ ค์จริงๆ ด้วย ภีมก็มองอยู่วา่ ใช่องิ ๊ ค์หรือเปล่า” ชายหนุ่ม
คนนัน้ เดินเร็วๆ มาถึงพลางเปิ ดยิ้ม  สายตามองแต่สาวน้อยคนสวย
ด้วยความดีใจจนไม่สนใจคนตัวโตทีย่ นื มองนิ่งๆ “อิง๊ ค์จะไปไหน”
ม่า นพิรุ ณ มองไปทางคนตัว โตที่ยืน มองอยู่ จึง ชัก สายตา
กลับมาทางเพือ่ นสนิท “อิง๊ ค์จะไปกินข ้าว เออภีม นี่พห่ี มอตฤณ”
ชายหนุ่มเมือ่ ถูกแนะน�ำจึงหันไปมองพร้อมยกมือไหว ้ แม ้จะ
สงสัยว่าคนตัวโตทีด่ ูหล่อเหลาตรงหน้าคือใคร แต่เพราะไม่มโี อกาส
ให ้ถามจึงตามน�ำ้ ทักทายไปก่อน “สวัสดีครับ”
“พีห่ มอตฤณคะ นี่ภมี เพือ่ นร่วมเซคเดียวกับอิง๊ ค์ค่ะ”
ตฤณยกมือขึ้นรับไหว ้ พลางมองส�ำรวจคนตรงหน้า
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“จะคุยกับเพือ่ นก่อนไหม” เขาหันไปถามม่านพิรุณ
ม่านพิรุณมองคนถามค�ำถามง่ายๆ ออกมา เขาไม่ได้แสดง
ท่าทางใดๆ ยิ่งท�ำใหเ้ ธอเกรงใจ ไม่อยากใหเ้ ขารอนาน เพราะเขา
อาจมีธุ ร ะต้อ งไปท�ำ  อย่ า งที่ย ายบอกว่ า เขามาช่ ว ยเหลือ ทัง้ วัน
ก็เสียเวลางานเขาไปมากแลว้ ส่วนภีมคงรู เ้ รื่องจากเพื่อนในกลุ่ม
ที่เธอบอกว่าวันนี้จะขาดเรียนหนึ่งวันเพราะต้องมาท�ำธุ ระ ซึ่งธุ ระ
อะไรนัน้ เธอไม่ได้บอกเพือ่ นและคงไม่บอกด้วย
“ปกติองิ ๊ ค์ไม่เคยขาดเรียน ภีมเป็ นห่วง โทร.หาตัง้ หลายสาย
ก็ไม่รบั เลยแวะมาดักรอทีโ่ รงพยาบาล อิง๊ ค์ไม่ได้เป็ นอะไรใช่ไหม”
“อิง๊ ค์มาท�ำธุระ แต่เสร็จเรียบร้อยแล ้วละ ภีมมีอะไรอีกไหม
เดีย๋ วอิง๊ ค์จะขอตัวก่อน”
ด้วยความดีใจทีไ่ ด้เห็นหน้าสาวทีแ่ อบชอบ  จึงไม่ได้จบั สังเกต
น�ำ้ เสียงร้อนรนแกมเกรงใจของเพื่อน เขาชอบเพื่อนสนิทคนนี้
มาตัง้ แต่ เรียนปี หนึ่ง แต่ ไม่กลา้ บอกความในใจเพราะม่านพิรุณ
มักจะชิงพูดค�ำว่าเป็ นเพือ่ นกันทุกครัง้ ทีเ่ ขาท�ำท่าจะเผยความในใจ
“ภีมจะไปเยี่ยมคุณแม่ของอิง๊ ค์ แลว้ นี่องิ ๊ ค์จะไปธุ ระเหรอ”
ภีมถาม
“ใช่จะ้ อิง๊ ค์จะไปธุ ระ ขอโทษด้วยนะภีม ตอนนี้ก็เย็นแล ้ว
ถ ้าภีมจะมาเยีย่ มแม่ ไว ้ค่อยมาเยีย่ มใหม่วนั หลังดีไหม” ม่านพิรุณ
ตัดบท ขณะทีภ่ มี ก็ไม่กล ้าถามอะไรอีก เพราะค�ำพูดของม่านพิรุณ
บอกชัดแลว้ ว่าไม่สะดวกอยู่ต่อ น่ าจะมีสาเหตุมาจากคนที่ยนื รอ
เขาอยากจะถามเหลือเกินว่าผูช้ ายคนนัน้ คือใคร แต่ก็ไม่กล ้าถาม
ออกไปตอนนี้
“งัน้ พรุ่งนี้เจอกันนะอิง๊ ค์”
ม่านพิรุณพยักหน้าแลว้ หันไปมองทางตฤณ จากนัน้ เขาจึง
เปิ ดประตูรถก้าวขึ้นไปนั่ง ม่านพิรุณเห็นดังนัน้ ก็รบี เปิ ดประตูตาม
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ขึ้นไป อดทีจ่ ะเหลือบมองคนนั่งข ้างไม่ได้
เขาหันมาพอดี ประสานสายตากันอย่างจัง ม่านพิรุณเลย
ยิ้มใส่ตาเขา ซึง่ มันเป็ นนิสยั อย่างหนึ่งของเธอคือยิ้มสู ้  
ตฤณรู้สกึ ตาพร่า ใจสั่นไปชั่วขณะหนึ่ง ก่ อนจะดึงสติแลว้
ถามขึ้น “ไปกินอาหารจีนแถวสถานีรถไฟฟ้ าช่องนนทรีดไี หม ร้านนี้
อร่อย คุณป้ าผ่องท่านชอบกินอาหารจีนจะได้ซ้อื มาฝาก”
พอได้ยนิ ว่าเขาจะไปกินอาหารจีนเพราะจ�ำได้ว่ายายของเธอ
ชอบ ม่านพิรุณก็อดชื่นชมเขาในใจอีกค�ำรบหนึ่งไม่ได้ เขาใส่ใจ
ครอบครัวของเธอมากจนท�ำให ้เธอประทับใจ
ม่านพิรณ
ุ พยักหน้าแทนค�ำตอบ  เมือ่ เลือกร้านอาหารทีอ่ ยากกิน
ได้แลว้ ตฤณก็ขบั รถพาไปโดยไม่ได้เอ่ยอะไรอีก เมื่อเขาไม่ถาม
ถึงเรื่องของภีม ม่านพิรุณจึงไม่คิดจะเล่า เขาคงรู ว้ ่าภีมคือเพื่อน
ของเธอ เพราะตอนทีพ่ ดู คุยกันนัน้ เธอก็ยนื คุยอย่างเปิ ดเผยใหเ้ ขา
ได้ยินทุกอย่ างอยู่ แลว้ เธอชัดเจนใหเ้ ขาเห็นตัง้ แต่ วนั นี้ เพื่อที่
อนาคตข ้างหน้าจะได้ไม่มปี ญ
ั หาต่อเขาทีช่ ่วยเหลือจดทะเบียนสมรส
กับเธอ

คอนโดฯ ขนาดห ้าชัน้   ซุกซ่อนตัวอยูใ่ นซอยลึกย่านทรุดโทรม

แห่งหนึ่งเพราะราคาค่าเช่าไม่แพง วาทินพักทีน่ ่ีมาสีป่ ี แล ้ว มือหนา
ที่อ วบอู ม เพราะปล่ อ ยตัว ไม่ ดู แ ลเหมือ นวัย หนุ่ ม ที่เ คยเป็ น ถึง
นายแบบนิตยสารก�ำลังรินเหลา้ ลงแก้วแลว้ ยกขึ้นดื่มพรวดเดียว
ด้วยความครึ้มอกครึ้มใจ เขาหยิบขา้ วเกรียบในจานขึ้นกินเป็ น
กับแกล ้ม โดยมีหญิงสาวข ้างกายรินเหล ้าเพิม่ ให ้ แต่ใบหน้าติดจะ
บึ้งตึงไม่พอใจ รอจนอีกฝ่ ายยกแก้วเหลา้ ขึ้นดื่มหมดแลว้ จึงเอ่ย
ออกมา
“พี่ทิน พี่ยงั ดื่มเหลา้ สบายใจอยู่ได้ ท�ำไมไม่รีบไปจัดการ
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พาตัวลูกสาวพีไ่ ปส่งเสีย่ เทพซะที จะรอเวลาอะไรอยู่อกี ก็ไม่ร”ู้
วาทินมองหญิงสาวทีเ่ อ่ยเร่งรัดด้วยสีหน้าเบือ่ หน่าย กนกพร
คือสาวนั่งดริง๊ ก์ท่อี ายุเลยวัยสามสิบมาไม่ก่ีปี ด้วยท�ำงานมานาน
จนใบหน้าเริม่ แก่กว่าวัยจึงตกงานไปโดยปริยาย กนกพรจึงไปท�ำงาน
ในกองถ่ายเป็ นเอ็กซ์ตร้า  จนได้เจอกับวาทินทีเ่ ป็ นเอ็กซ์ตร้าเหมือนกัน
แล ้วติดตามอีกฝ่ ายมาอยู่ดว้ ยเพราะไม่มที างไป
“อิง๊ ค์มนั หนีไม่พน้ อยู่แล ้ว พีบ่ อกลูกไปแล ้วว่าสามวันจะมา
พาไป พรุ่งนี้ถงึ จะครบก�ำหนด ทัง้ คอนโดฯ ทัง้ โรงพยาบาลที่แม่
ของอิง๊ ค์มนั รักษาตัวอยู่ พี่ก็รูห้ มด ยังไงก็ตามตัวอิง๊ ค์เจอ ลูกพี่
มันหนีพไ่ี ม่พ ้นหรอก พรไม่ตอ้ งเป็ นห่วง”
“พีก่ อ็ ย่าชะล่าใจไปล่ะ ยายอิง๊ ค์ลูกพีด่ ูมนั ไม่ใช่คนโง่”
“มันไม่ใช่คนโง่เหมือนพี่ไง นี่อย่าคิดมากน่ าพร ยังไงอิง๊ ค์
มันก็ไม่กล ้าเนรคุณพีห่ รอก พีเ่ ป็ นพ่อมันนะ”
“ฮึ พ่อทีไ่ ม่เคยเลี้ยง ชอบท�ำร้ายแม่ แถมยังเป็ นต้นเหตุสำ� คัญ
ทีท่ ำ� ใหแ้ ม่มสี ภาพนอนเป็ นผักแบบนัน้ เนี่ยนะ อิง๊ ค์มนั คงนับถือพี่
เป็ นพ่ออยู่หรอก มันน่ าจะเกลียดพี่เขา้ ไสม้ ากกว่า ที่พูดเนี่ยฉัน
หวังดีเลยเตือนสติพห่ี รอกนะ”
วาทิน ได้ยิน ก็ ช กั สีห น้า ใช้มือ ผลัก เมีย ใหม่ล ม้ หงายหลัง
อีกฝ่ ายร้องโอ๊ยท�ำหน้าเบ้ใส่ทนั ที
วาทินพูดอย่างร�ำคาญ “หลอกด่ากูหรือไงเนี่ย คนอารมณ์ดๆี
เสี ย อารมณ์ ห มด ไปเลย ไปไกลๆ หน้า กู เ ลยอี พ ร” วาทิ น
เติมสรรพนามใหม่พลางชี้มอื ไล่ กนกพรเจ็บตัวและรูส้ กึ โมโห เลย
กระฟัดกระเฟี ยดกระทืบเท ้าออกจากห ้องไป
“ระวังเถอะ มัวแต่นอนรอให ้ลูกพีม่ นั ตัดสินใจ พวกเสีย่ เทพ
จะลากตัวพีไ่ ปกระทืบก่อน เพราะลูกพีม่ นั ไม่ยอมง่ายๆ หรอก”
“มึงยังจะแช่งกูอกี ” วาทินค�ำรามอย่างเหลืออด แลว้ ลุกไป
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จะท�ำ ร้า ยร่ า งกาย ที่ก นกพรพู ด ออกมาก็ เ ป็ น สิ่ง ที่เ ขานึ ก กลัว
อยู่เหมือนกัน แต่ อีกฝ่ ายรีบเปิ ดประตู หนี เป็ นจังหวะเดียวกับ
มีชายฉกรรจ์กลุม่ หนึ่งยืนกอดอกรออยู่หน้าห ้อง
กนกพรและวาทินต่ างเบิกตาโต ทัง้ สองก้าวถอยหลังกลับ
เขา้ ในหอ้ งพร้อมกันอย่ างไม่ได้นดั หมาย เพราะคนตรงหน้าคือ
ลูกน้องของเสีย่ ทัดเทพ เจ้าหนี้ของวาทิน
วาทินก่นด่าเมียตัวเองที่ปากพระร่วง แถมยังเปิ ดประตูรบั
มัจจุราชเขา้ มาอีก วาทินผลักกนกพรที่ยนื เบียดจนลม้ หงายหลัง
แล ้วเดินไปทักอย่างใจดีสู ้เสือ
“ฉันบอกว่าพรุง่ นี้จะพาลูกไปหาเสีย่ ไง  แล ้วพวกแกมาท�ำไมกัน”
ลู กน้องมือขวาของเสี่ยทัดเทพจ้องคนตรงหน้าด้วยสายตา
อ�ำมหิต ก่อนจะแสยะยิ้มเย็น “ก็ไม่มอี ะไร แค่แวะมาส่งข่าว เสีย่ เทพ
ใหม้ าย�ำ้ ว่าต้องพาไปให้ได้ ถา้ ไม่ได้ก็ตอ้ งใช้หนี้ท่ีติดไว้ทงั้ หมด
ในก้อนเดียว”
“ล ้านห ้าใครจะไปมีปญ
ั ญาใช้หมด”
“ไม่มกี ็พาลู กสาวของแกไปหาเสี่ย ให้ได้ เขา้ ใจไหม วันนี้
เสี่ยใหม้ าย�ำ้ แค่ น้ ี ถา้ พรุ่งนี้เสี่ยไม่เห็นหน้าลูกสาวคนสวยของแก
แกได้เหลือแต่ช่อื แน่”
พวกมันขูก่ ่อนจะพากันเดินจากไป ทิ้งใหว้ าทินมองตามหลัง
ก�ำหมัดแน่น เขาจะไปหาเงินล ้านหา้ มาคืนได้อย่างไร เงินจะกินไป
วันๆ ยังหายาก ทางรอดมีแต่ตอ้ งพาม่านพิรณ
ุ ไปประเคนให้ทดั เทพ
เท่านัน้ ถึงจะไม่ตอ้ งใช้หนี้
พรุ่ ง นี้ เ ขาจะต้อ งรี บ ไปดัก ลู ก สาวแต่ เ ช้า ที่ม หาวิท ยาลัย
เรือ่ งทีก่ นกพรพูด เขาเองก็รูด้ ี ม่านพิรณ
ุ ดูเหมือนคนหัวอ่อน แต่วา่
ฉลาดเฉลียวไม่นอ้ ย แต่เขาเชื่อว่าลูกสาวต้องมาตามนัด หากไม่มา
เขาก็จะตามรังควานใหม้ าจนได้ ไม่อย่างนัน้ เขาจะแกล ้งป่ วยใหล้ ูก
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รูส้ กึ ผิด เขาต้องท�ำทุกวิถที าง ไม่ยอมถูกกระทืบตายคาตีนพวกมัน

ฟ ากเสี่ยทัดเทพรออยู่ท่ีรถด้านหน้าคอนโดฯ เสี่ยใหญ่

แห่งวงการบันเทิง ไม่ตอ้ งเข ้าไปตามด้วยเอง เพราะรูว้ ่าวาทินต้อง
เอาลูกสาวมาประเคนใหเ้ ขาเพือ่ ชดใช้หนี้พนันอย่างแน่นอน วาทิน
ขี้ขลาดตาขาว ถูกขูบ่ อ่ ยๆ อย่างไรก็ตอ้ งหวาดกลัว ทัดเทพมองดู
รู ปของสาวน้อยหน้าหวานรู ปร่างก�ำลังดีในโทรศัพท์แลว้ ยิ้มพอใจ
เขาบังเอิญเห็นลูกสาวของวาทินตอนทีม่ าทวงหนี้ครัง้ ก่อน  พอเห็นแล ้ว
จึงรูส้ กึ ชอบ จึงใช้วิธีนี้เพื่อให้ได้เชยชม พรุ่งนี้เขาจะไม่ตอ้ งทนมอง
แค่รูปในโทรศัพท์อย่างเดียว แต่จะได้ทงั้ กอดทัง้ หอมสมใจอยาก

ม่านพิรุณรูว้ ่าวันนี้คือวันทีน่ ดั หมายกับบิดาไว ้ บิดาต้องมา

รับเธอไปกินขา้ วกับเสีย่ ทัดเทพตามทีบ่ อกไวเ้ มือ่ สามวันก่อนอย่าง
แน่นอน เพราะท่าทางมุง่ มั่นแถมย�ำ้ บ่อยราวกับกลัวว่าเธอจะไม่ไป
ท�ำให้มั่นใจเกินล ้านเปอร์เซ็นต์ว่าบิดาต้องมา และไม่ใช่นดั กินขา้ ว
ธรรมดา บิดาต้องพาเธอไปแลกกับผลประโยชน์อะไรสักอย่ าง
ซึง่ จะเป็ นอะไรไปได้ถ ้าไม่ใช่เงิน เธอเชือ่ ว่าบิดาต้องติดหนี้พนันบอล
เพราะก่อนหน้านี้มารดาเคยบอกให้ฟงั ว่าบิดานัน้ มาขอเงินไปใช้หนี้
พนันบอล ขอแล ้วขอเล่า เท่าไรก็ไม่เคยพอ เหมือนโยนเงินทิ้งลง
หลุมลึกทีไ่ ม่เห็นก้นบ่อ
ม่านพิรุณจึงต้องใช้วธิ ีสุดทา้ ยที่จะเอาตัวรอด คือเธอต้อง
หาใครมาปกป้ อง ดังนัน้ เมือ่ ยายบอกว่าจะให ้แต่งงาน เธอจึงยินยอม
และบอกใหย้ ายรีบจัดการ เพื่อให้มใี ครคอยปกป้ องเธอและยาย
แต่ไม่รูว้ ่าวิธีน้ ีจะใช้ได้ผลไหม แต่ก็คิดหาวิธีอ่นื ไม่ออก ร้ายที่สุด
เธอก็อยากไปแจ้งความกับต�ำรวจ แต่กต็ ดิ ตรงทีถ่ ้าสืบสาวราวเรือ่ งไป
เธอกลัวว่าบิดาจะถูกด�ำเนินคดีดว้ ยข ้อหาอืน่ ๆ อีก เพราะบิดาของ
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เธออยู่ในโลกสีเทามานาน เธอไม่อยากเป็ นลูกอกตัญญูทำ� ให้บดิ า
ต้องติดคุกติดตะรางตอนแก่
เมื่อวานก่ อนที่จะแยกกับตฤณ เธอจึงเล่าเรื่องของบิดาให ้
เขาฟัง แต่ไม่ได้เล่าทัง้ หมดว่าบิดาติดหนี้พนันบอลมานานหลายปี
แล ้ว เธอเชื่อว่าไม่เล่าเขาก็รูเ้ อง
เธอบอกตฤณว่ า พรุ่ ง นี้ บิด านัด ให เ้ ธอไปเจอที่ร า้ นกาแฟ
ตรงหน้ามหาวิทยาลัย ตอนบ่ายสี่โมง เขาก็บอกว่าจะมาหาเธอ
ตามเวลานัดหมายเพือ่ บอกกับบิดาว่าเขาคือสามีของเธอ
คิดมาถึงตรงนี้มา่ นพิรณ
ุ ก็อดหน้าแดงขึ้นมาไม่ได้ เพราะค�ำว่า
สามีไม่เคยอยู่ในห ้วงค�ำนึงกระทั่งเมือ่ วานทีไ่ ปจดทะเบียนสมรส
“อิง๊ ค์ อาทิตย์หน้าก็จะสอบแล ้ว วันนี้ไปติวหนังสือบา้ นภีม
ไหม” เสียงของเพือ่ นสนิทท�ำให ้ม่านพิรุณหลุดจากภวังค์หนั ไปมอง
ภีมนั่นเองทีช่ วน แต่มา่ นพิรุณรีบส่ายหน้าปฏิเสธ
“ขอบใจนะ แต่วา่ วันนี้องิ ๊ ค์มนี ดั แล ้ว ไปก่อนนะ” ม่านพิรุณ
เก็ บ หนัง สือ การบัญ ชีเ ข า้ กระเป๋ า แล ว้ เดิน ออกมาจากห อ้ งเรีย น
ตรงไปยังสถานทีน่ ดั หมายไว้ทนั ทีเพราะตอนนี้กใ็ กล้สโ่ี มงแล ้ว
แม ้หวาดหวั่นว่าตฤณจะช่วยเหลือไม่ได้ แต่อย่างไรเธอก็จะ
ไปตามนัด หากแต่จะไม่ทำ� ตามที่บดิ าขอร้องเด็ดขาด ม่านพิรุณ
คิดไประหว่างที่เดินขา้ มถนนไปยังร้านกาแฟฝั่งตรงขา้ ม ในเวลา
สีโ่ มงเย็นเช่นนี้ ลูกค้าในร้านบางตาเพราะไม่ใช่เวลาไพรม์ไทม์ของ
การเข ้าคาเฟ่ ดม่ื กาแฟ ม่านพิรุณเปิ ดประตูเข ้าไปก็เห็นว่าบิดานั่งรอ
อยู่แลว้ ขา้ งๆ กันมีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ดว้ ย เธอจ�ำได้ว่าเป็ น
เมียใหม่ของพ่อ เธอเกลียดที่พ่อท�ำร้ายแม่ อยากจะใหก้ ฎหมาย
ลงโทษใหส้ าสม แต่เธอก็ทำ� ไม่ลง ได้แต่ชงิ ชังไม่อยากมีสายเลือด
ใจด�ำนัน้ ในร่างกาย ทว่าเมือ่ นึกย้อนกลับ ร่างกายนี้กม็ บี ญ
ุ คุณของ
พ่อทีท่ ำ� ให ้เกิดมา เวลาเจอหน้าพ่อจึงรูส้ กึ พะอืดพะอมบอกไม่ถกู
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“สวัสดีค่ะพ่อ” ม่านพิรุณยกมือไหว ้
“อิง๊ ค์ยอมมาตามทีพ่ อ่ ขอร้องจริงๆ ด้วย นั่งลงก่อนสิ”
ม่านพิรุณนั่งลง พลางมองไปที่หญิงสาวขา้ งกายบิดาด้วย
สายตารังเกียจ เธอท�ำเป็ นไม่เห็นอีกฝ่ ายแล ้วคุยกับบิดาต่อทันที
“พ่อคะ อิง๊ ค์ถามอะไรพ่อหน่อยได้ไหม”
“ได้สิ จะถามอะไรถามมาเลย”
ม่านพิรุณสบตาบิดา ข่มกลัน้ ความโกรธเกลียดที่มีเอาไว ้
แม้ว่าท่านจะไม่เคยเลี้ยงเธอ แต่ความเป็ นพ่อก็ยงั มีสายใยบางๆ
ทีผ่ ูกพันกัน นี่คอื ความคิดของเธอ แต่บดิ าจะคิดแบบเดียวกันไหม
นี่คอื สิง่ ทีเ่ ธออยากรู ้
“พ่อรักอิง๊ ค์ไหม”
คนฟังค�ำถามดวงตาสั่นไหวแกมนิ่งงันไปครู่ก่อนรีบตอบ
“รักสิ ท�ำไมถามแบบนี้”
“ถา้ พ่อรักอิง๊ ค์ อย่างนัน้ เรื่องไปกินขา้ วกับเสีย่ ทัดเทพ อิง๊ ค์
ไม่ไปได้ไหม อิง๊ ค์ไม่อยากเข ้าวงการบันเทิง อิง๊ ค์อยากท�ำงานตามที่
เรียนจบมา เพราะฉะนัน้ ไม่มคี วามจ�ำเป็ นที่องิ ๊ ค์ตอ้ งไปกินขา้ วกับ
เสีย่ ทัดเทพ”
“อิง๊ ค์ พ่อคิดว่าเราคุยกันรู เ้ รื่องแลว้ เสียอีก อิง๊ ค์อย่าท�ำให ้
พ่อเสียเวลา พ่อนัดเสี่ยเทพเขาไวแ้ ลว้ แค่ ไปกินขา้ วเท่านัน้ เอง
ไม่ได้มอี ะไรสักหน่อย”
“พ่อแน่ใจหรือคะ  พ่อยืนยันกับอิง๊ ค์ได้ไหมว่าแค่กนิ ข ้าวเท่านัน้ ”
“เอ่อ”
“อิง๊ ค์” กนกพรเรียกเสียงร�ำคาญ “พ่อเธอเขารักเธอมาก
อยากใหเ้ ธอได้งานดีๆ ท�ำ  แค่ไปกินขา้ วเป็ นเพือ่ นเสีย่ เทพ ไม่ได้
ท�ำให ้เธอตายหรอกน่า”
“ฉันไม่ได้คุยกับคุณ อีกอย่างถา้ คุณอยากได้งานดีๆ คุณ
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ก็ไปเองสิคะ”
“ถ ้าเขาเอาฉัน ฉันไปแล ้ว” กนกพรพูดอย่างโมโห แต่วา่ สะดุง้
ไปทันทีเพราะวาทินขึงตาดุใส่  กนกพรหันหน้าหนีดว้ ยความร�ำคาญ
“พ่ อ คะ อิง๊ ค์ม าวัน นี้ เ พื่อ จะบอกพ่ อ ว่ า อิง๊ ค์ค งไปกิ น ข า้ ว
กับเสีย่ ทัดเทพตามทีพ่ ่อต้องการไม่ได้ อิง๊ ค์ไม่ได้สนิทกับเขาจะไป
กินข ้าวกับเขาได้ยงั ไง”
วาทินกดข่มความโมโหลูกสาวเอาไว ้ เขาไม่มเี วลาเกลี้ยกล่อม
ลูกสาวนานนัก เพราะเสีย่ ทัดเทพใหเ้ วลาเขาถึงแค่หกโมงเย็นต้อง
พาลูกสาวไปส่งทีโ่ รงแรมหรูทเ่ี สีย่ เปิ ดห ้องไว้ให้ทนั แล ้วเขาก็ไม่อยาก
เสียเวลาอีก
“อิง๊ ค์ เสี่ยเขาชอบอิง๊ ค์ เห็นแววแลว้ อยากผลักดัน อิง๊ ค์
ไม่ตอ้ งกลัวอะไรทัง้ นัน้ มีพอ่ อยู่ทงั้ คน”
“อิง๊ ค์มีเ รื่อ งส�ำ คัญ จะบอกพ่อ ค่ ะ แต่ ว่า ขออิง๊ ค์คุ ย กับ พ่อ
ตามล�ำพังได้ไหมคะ” ม่านพิรุณบอกแลว้ หันไปทางกนกพรที่ทำ�
หน้ายักษ์ใส่ทนั ที เพราะความหมายเมือ่ ครู่คอื ต้องการไล่เธอออกไป
จากการสนทนา
วาทินเองก็เขา้ ใจความหมายที่ลูกสาวเอ่ย จึงหันไปขยิบตา
ไล่ก นกพร “พรไปสั่ ง กาแฟมาให้ฉัน หน่ อ ย อิง๊ ค์ด่ืม อะไรดีลู ก
เอาลาเต้ไหม พ่อจ�ำได้ว่าอิง๊ ค์ชอบดื่มลาเต้” วาทินมั่วไปอย่างนัน้
ขณะที่ม่านพิรุณได้แต่ ถอนใจ เธอไม่ชอบดื่มลาเต้ แต่ ชอบดื่ม
ชาเขียวต่างหาก
“พรไปสั่งลาเต้มาสองแก้ว”
กนกพรเบะปากเดินไปท�ำตามอย่ างไม่สบอารมณ์ วาทิน
เห็นว่ากนกพรเดินไปแล ้วจึงหันมาหาลูกสาว
“อิง๊ ค์จะคุยอะไรกับพ่อ”
“อิง๊ ค์จะบอกว่าอิง๊ ค์แต่งงานแล ้ว ตอนนี้องิ ๊ ค์มสี ามี อิง๊ ค์จะไป
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กินขา้ วกับเสี่ยทัดเทพตามที่พ่อสั่งไม่ได้แลว้ มันคงไม่เหมาะสม
และนี่คอื จุดประสงค์ทอ่ี งิ ๊ ค์มาหาพ่อวันนี้”
วาทินเบิกตากวา้ ง ตบโต๊ะดังปัง “อิง๊ ค์ แกท�ำอะไรลงไป
จะแต่งงานท�ำไมไม่บอกพ่อ”
ม่านพิรุณมองหน้าบิดา ขณะทีว่ าทินกัดฟันกรอด เพราะเขา
อ้างสรรพคุณลูกสาวเอาไว้วา่ ยังบริสุทธิ์ผดุ ผ่องไม่เคยผ่านมือชายใด
มาก่ อน เสี่ยทัดเทพจึงยอมแลกกับหนี้ลา้ นหา้ แต่ ถา้ ม่านพิรุณ
มีสามีแล ้วราคาก็ตกกันพอดี
เขาถามออกไปอย่างเดือดดาล “อิง๊ ค์แต่ งงานเมื่อไรท�ำไม
พ่อไม่ร”ู้ วาทินหรี่ตามอง “หรืออิง๊ ค์กำ� ลังหลอกพ่อ”
“อิง๊ ค์ไม่ได้หลอก อิง๊ ค์จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย
ทุกอย่าง พ่อจะดูก็ได้ ตอนนี้รอแต่ฤกษ์ดจี ดั งานเลี้ยงอีกทีเท่านัน้
พี่หมอตฤณเขาก็บอกว่าใหร้ อฤกษ์ดีก่อนไม่ตอ้ งรีบ เพราะยังไง
ก็จดทะเบียนแล ้ว”
“อิง๊ ค์ เมือ่ กี้พดู ว่าแต่งกับใครนะ”
“พีห่ มอตฤณค่ะ”
วาทินรูจ้ กั หมอตฤณเพราะในอดีตเขาเคยเข ้าใจผิดว่าสายพิรณ
ุ
ชอบพอกันมาก่อน ในทีส่ ุดเขาจึงรูว้ ่าทัง้ สองคนเป็ นเพือ่ นสนิทกัน
เท่านัน้
“แล ้วสินสอดทองหมัน้ ล่ะ ท�ำไมพ่อไม่ได้อะไรเลย”
“พ่อคะ อย่าเพิง่ ถามเรือ่ งสินสอดทองหมัน้ อะไรเลย พ่อก็รูว้ า่
อิง๊ ค์ตอ้ งใช้เงินรักษาแม่อกี ตัง้ เท่าไร พีห่ มอตฤณเขาก็ให้ยมื มามาก
แล ้ว อีกอย่างอิง๊ ค์ไม่ให ้พ่อเอาไปเล่นพนันอีกแล ้วละ”
“อิง๊ ค์ พ่อเป็ นพ่อแกนะ แล ้วเรือ่ งแต่งงานมันส�ำคัญมาก ท�ำไม
อิง๊ ค์ไม่บอกพ่อสักค�ำ” วาทินขบเขี้ยวเคี้ยวฟันอย่างหงุดหงิด  เพราะ
โมโหทีไ่ ม่ได้เงินค่าสินสอด สงสัยยายคุณนายผ่องพรรณเก็บไว ้เอง
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จนหมด แต่เรื่องนัน้ ไม่สำ� คัญ เพราะอย่างไรเงินสินสอดก็คงไม่ตก
ถึงมือเขาอยูแ่ ล ้ว วิธกี ารทีจ่ ะได้เงินจากลูกสาวมีแต่ยกให ้เสีย่ ทัดเทพ
เท่านัน้ ทว่าลูกสาวเขาเป็ นคนมีสามีไปแล ้ว จะใส่พานทองประเคน
ใหเ้ สี่ยทัดเทพก็ไม่ได้ เรื่องความบริสุทธิ์ผุดผ่องยังพอย้อมแมว
กัน ได้ แต่ ถ า้ เสี่ย มารู้ทีห ลัง ว่ า เอาผู ห้ ญิง แต่ ง งานมีส ามีแ ล ว้ ไป
หลอกขาย เสีย่ ได้เล่นงานถึงตายแน่
ระหว่างทีว่ าทินครุ่นคิดว่าจะท�ำอย่างไรต่อไปดีเพราะระยะเวลา
ก็กระชัน้ เข ้ามาทุกที ม่านพิรุณเองก็คอยมองโทรศัพท์อยู่ตลอดว่า
เมือ่ ไรหมอตฤณจะมา กระทัง่ เห็นข ้อความไลน์ของเขาส่งมา ใบหน้า
จึงฉายแววโล่งอก
หมอตฤณ : อิง๊ ค์ฉนั มีเคสผ่าตัดด่วน ฉันส่งแสนรักไปหาแล ้ว
รออีกครู่หนึ่งนะ
ม่านพิรุณขมวดคิ้วในฉับพลัน หวั่นใจขึ้นมา ทว่ามือบาง
ก็ ก ดส่ ง สติ ก เกอร์โ อเคกลับ ไปแล ว้ พยายามแก้ไ ขสถานการณ์
ตรงหน้าด้วยตัวเอง
“พ่อคะ ตกลงว่าพ่อให้องิ ๊ ค์ไปกินขา้ วกับเสี่ยทัดเทพเพราะ
อะไรกันแน่ อิง๊ ค์ขอความจริง”
วาทินอ�ำ้ อึ้งไป ไม่คิดว่าลูกสาวจะถามตรงๆ ขณะทีก่ นกพร
เดิน เอากาแฟมาวางแล ว้ พูด ขึ้น “ความจริง ก็มีแ ค่ ว่า พ่อ เธอเขา
อยากใหเ้ ธอได้งานในวงการบันเทิง เพือ่ จะได้มเี งินไปรักษาแม่เธอ
ไงล่ะ ไม่เห็นจะมีอะไรยาก ท�ำไมแค่น้ ีคดิ ไม่ได้เหรอ”
นี่เป็ นค�ำพูดแรกของกนกพรที่เอ่ ยออกมาแลว้ เขา้ หู วาทิน
มากที่สุดตัง้ แต่เอามาท�ำเมีย เหตุผลนี้ทำ� ใหว้ าทินหันหน้าไปมอง
ลูกสาวแล ้วตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จต่อจากทีก่ นกพรพูดไว ้
“ใช่ แต่พ่อไม่เคยบอกอิง๊ ค์ว่าพ่อคิดยังไง ในเมือ่ พรเขาพูด
มาแล ้ว พ่อก็พดู ต่อเลยแล ้วกัน พ่อหวังดีต่ออิง๊ ค์ แต่ถ ้าอิง๊ ค์ไม่เชื่อ
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ก็ตามใจ” วาทินแสร้งเบือนหน้าหนี ตีหน้าเศร้า ขณะทีม่ ่านพิรุณ
หรี่ตามอง แล ้วเอ่ยขึ้นเสียงเบา
“ถา้ อย่างนัน้ อิง๊ ค์ไม่ไปกินข ้าวกับเสีย่ แต่ถา้ อิง๊ ค์หาเงินรักษา
แม่ด ้วยตัวเองได้  พ่อก็จะเลิกบังคับอิง๊ ค์ให้ไปกินข ้าวกับเสีย่ ได้ใช่ไหม
อิง๊ ค์จะบอกพ่อว่าเรื่องค่ารักษาแม่ อิง๊ ค์จะหาทางเอง”
“แล ้วเงินที่หาได้มนั จะมากพอรักษาเหรอ พ่อรู น้ ะว่าต้องใช้
เงินเยอะ” วาทินพูดแลว้ ยกแก้วกาแฟขึ้นจิบข่มอารมณ์หงุดหงิด
พลางมองหน้าลูกสาว เขาหว่านลอ้ มจนคอแหง้ ไปหมดแลว้ แต่
ลูกสาวก็ยงั ไม่มที ่าทีจะยอมเชื่อฟัง
ม่านพิรุณรู้สกึ คอแหง้ พอดี จึงยกแก้วกาแฟขึ้นจิบแลว้ วาง
“พ่อไม่ตอ้ งเป็ นห่วง ยังไงอิง๊ ค์กจ็ ะหาเงินมารักษาแม่ให้ได้”
เมื่อไม่รูจ้ ะเกลี้ยกล่อมลู กสาวอย่างไรแลว้ วาทินจึงได้แต่
แอบก่นด่าลูกสาวในใจ หากแต่กนกพรก็เอ่ยขึ้นเมือ่ เห็นว่าวาทิน
ท�ำไม่สำ� เร็จ
“งัน้ ก็อย่าไปเซ ้าซี้องิ ๊ ค์เลยพีท่ นิ กลับกันก่อน วันหลังค่อยมา
คุยใหม่กไ็ ด้”
วาทินท�ำท่าฮึดฮัดแล ้วพูดเสียงแข็งใส่หน้าลูกสาว “งัน้ ก็ตามใจ
พ่อจะกลับแล ้ว”
“พ่อจะกลับยังไงคะ”
“อิง๊ ค์ไม่ตอ้ งสนใจพ่อหรอก ในเมื่อไม่เคยเห็นพ่อเป็ นพ่อ”
วาทินพูดจบก็เดินจ�ำ้ ออกไปอย่างอารมณ์เสีย ขณะที่กนกพรเอ่ย
ส�ำทับกับคนทีน่ ั่งอยู่
“พ่ออิง๊ ค์เขาเป็ นความดัน เบาหวานอยู่ ถา้ โมโหมากๆ เกิด
เสน้ เลือดในสมองแตกขึ้นมา กลายเป็ นลูกอกตัญญู อย่าหาว่าฉัน
ไม่เตือนนะ”
ม่านพิรณ
ุ ลังเล ด้วยความเป็ นห่วงจึงเดินตามไปดู เธอเดินไป
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ทีล่ านจอดรถ เห็นบิดาอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล อีกแค่ห ้าหกก้าวก็ถงึ ทว่า
ด้านหลังคล ้ายมีคนเดินตามมาจนใกล ้ ตามสัญชาตญาณจึงหันไป
มอง คนทีเ่ ข ้ามาประกบหลังเธอคือกนกพรนั่นเอง
“ปล่อยฉันนะ”
นอกจากกนกพรจะไม่ปล่อย ยังจับตัวเธอไว ้แน่น ม่านพิรุณ
คิดไม่ถงึ เลยว่าเธอจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ ยอมรับว่า
ไม่ทนั ระวังตัวจริงๆ ที่เดินออกมาคนเดียว เมื่อพยายามดิ้นรน
สุดชีวติ ให ้หลุดพ ้นจากการถูกบังคับจับตัวไว ้ เพราะเรีย่ วแรงของเธอ
กับอีกฝ่ ายนัน้ ไม่ต่างกันมากนัก ก�ำลังจะดิ้นรนจนพ ้น วาทินก็เดินมา
ช่วยยึดมือเธออีกแรง ม่านพิรุณก�ำลังจะส่งเสียงร้อง ทว่าถูกบิดา
เอามือปิ ดปากแล ้วกึ่งดึงกึ่งรัง้ ไปทีร่ ถ
ม่านพิรณ
ุ มองหน้าบิดาด้วยสายตาผิดหวัง วาทินไม่อยากมอง
จึงเบือนหน้าหนี จนพาม่านพิรุณไปทีร่ ถได้แล ้ว ทัง้ ดันทัง้ ผลักจน
ร่างบอบบางกลิ้งไปนอนอยูห่ ลังรถ กนกพรและวาทินจึงคลายมือลง
แล ้วตามขึ้นไปดู ม่านพิรณ
ุ พยายามจะลงจากรถแต่กร็ สู้ กึ ง่วงๆ มึนๆ
นาทีนนั้ เธอจึงรูต้ วั ว่าถูกวางยานอนหลับ
“พ่อ”
วาทินเบือนหน้าหนีทนั ที “อย่าด่าว่าพ่อเลยนะอิง๊ ค์ ถ ้าไม่เอา
อิง๊ ค์ไปส่งใหเ้ สี่ยเทพ พ่อต้องถูกกระทืบตายแน่ ๆ แต่ อิง๊ ค์ถา้ ได้
เป็ นเมียเสีย่ แล ้ว ชีวติ มีแต่จะสบาย”
ม่านพิรุณน�ำ้ ตาไหลพรากออกมาด้วยความเสียใจทันที เธอ
มันโง่งเ่ี ง่าทีม่ าคนเดียว และยังหลงคิดว่าพ่อยังมีเยือ่ ใย คงไม่คิด
ท�ำร้ายเธอซึง่ เป็ นลูกแทๆ้ ความคิดทีอ่ ดั แน่นไปด้วยความผิดหวัง
แสดงออกมาทางดวงตา ก่อนจะค่อยๆ หมดสติคอพับไปบนเบาะ
ในทันที
“ต้องใหอ้ อกแรงจนเหนื่อย ลูกพีม่ นั หัวแข็งจริงๆ ถา้ ไม่วาง
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ยานอนหลับในกาแฟ วันนี้กไ็ ม่ได้พาไปหรอก” กนกพรพูดหลังจาก
เห็นบ่อเงินบ่อทองทีจ่ ะกอบโกยสิ้นฤทธิ์ไปต่อหน้า
“เออ รูแ้ ล ้วว่าคิดเรื่องเลวๆ แบบนี้เก่ง ตอนนี้อย่าเพิง่ มัวพูด
เลย รีบไปกันก่ อนเถอะ ป่ านนี้เสี่ยเทพรอนานแลว้ ” วาทินบอก
แล ว้ เดิน ไปประจ�ำ ที่ค นขับ ขณะที่ก นกพรมองสาวน้อ ยที่น อน
หมดสติดา้ นหลังด้วยสายตาสะใจ แบะปากนิดๆ แลว้ เปิ ดประตู
เดินไปนั่งขา้ งวาทิน ขณะที่รถก�ำลังเคลื่อนตัว ม่านพิรุณจึงเปิ ด
เปลือกตาขึ้น ค่ อยๆ ขยับตัวเมื่อเห็นว่ากนกพรนั่งอยู่ดา้ นหน้า
ไม่ได้เหลียวหลังมา สาวน้อยจึงเปิ ดประตูลงก่อนทีร่ ถจะขับเร็วขึ้น
เมือ่ เท ้าแตะพื้นได้แล ้วก็วง่ิ สุดชีวติ
เมื่อครู่ น้ ีเธอแกลง้ หมดสติไป แมจ้ ะจิบไปบา้ งแต่ก็ไม่มาก
ตอนนี้จึงแค่ มนึ งงเล็กน้อย ความกลัวท�ำให้มแี รงฮึดจนวิ่งไปถึง
ร้านกาแฟได้อกี ครัง้ ขณะจะถูกจับตัวได้เพราะกนกพรนัน้ ลงจากรถ
วิง่ ตามมาถึงอย่างรวดเร็ว ร่างบอบบางของม่านพิรณ
ุ ก็ถกู ใครบางคน
ดึงเข ้าไปไว ้ด้านหลังทันที
ดวงตาคู่ หวานเบิกมองแลว้ ผ่อนลมหายใจโล่งอก เพราะ
แสนรักเดินพ ้นจากมุมตึกมาปรากฏตัวพอดี
“นี่ ม นั เกิด อะไรขึ้น อิง๊ ค์ หนี ใ ครมา แล ว้ ท�ำ ไมสภาพเป็ น
แบบนี้” แสนรักก้มหน้าลงไปถาม เมือ่ เห็นว่ามีใครวิง่ ตามมาด้วย
ก็เงยหน้าขึ้นมอง พร้อมกับขมวดคิ้วมุน่
“นี่มนั อะไรกันคะ” แสนรักดันตัวคนไปไว ้ด้านหลัง จ้องเขม็ง
ไปทีส่ องคนตรงหน้า
“อย่าแส่ได้ไหม”
“ขอโทษทีต่ อ้ งบอกว่าไม่ได้ค่ะ” แสนรักหยิบโทรศัพท์ข้นึ มา
พลางกดอัดวิดโี อ
พี่ช ายของเธอโทร.มาบอกว่ า ให ช้ ่ ว ยดู แ ลม่ า นพิรุ ณ แทน
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น�ำ้ เสียงพี่ชายติดกังวลใจแบบที่ไม่ค่อยได้ยินบ่อยนัก เธอจึงรีบ
ขับรถมา เธอรูเ้ หตุผลเรื่องทีพ่ ช่ี ายจดทะเบียนสมรสกับม่านพิรุณ
แล ้ว เหตุผลฟังไม่ข้นึ เท่าไรในความคิดของนักธุรกิจสาวอย่างเธอ
แต่ คิดในอีกมุมหนึ่ง ส�ำหรับคนเป็ นหมอที่ช่วยชีวติ คนมาตลอด
คงมองว่าถ ้ามีโอกาสได้ช่วย และสามารถช่วยได้ ก็จะต้องท�ำอย่าง
ไม่ลงั เล อีกอย่างชีวติ ของม่านพิรุณก็น่าสงสารจริงๆ
“คุณวาทินจะท�ำอะไรอิง๊ ค์คะ  ท�ำไมสภาพอิง๊ ค์เหมือนถูกวางยา”
วาทินชะงักเท ้าทีจ่ ะเข ้าไปกระชากลูกสาวคืนมา มองหญิงสาว
ตรงหน้าด้วยสายตาขุ่นขวาง หมูกำ� ลังจะหามแต่มคี นดันเอาคาน
เขา้ มาสอด เขารู้จกั อีกฝ่ ายว่าเป็ นน้องสาวของตฤณ ทว่าปกติ
ก็ไม่ค่อยได้คุยกันอยูแ่ ล ้ว  ตอนนี้หน้าสิว่ หน้าขวานจึงไม่ตอ้ งเกรงใจ
“ถอยไปดีกว่า ลูกสาวผมไม่สบาย ผมจะพาไปหาหมอ”
“ไม่จริงค่ ะคุณแสน” ม่านพิรุณบอกเสียงแผ่วเบา มือที่จบั
ข อ้ มือ ของแสนรัก ไว แ้ น่ น ราวกับ เป็ นที่พ่ึง เดี ย ว แสนรัก มอง
ปราดเดียวก็เข ้าใจเรื่องราว ม่านพิรุณต้องถูกวางยาอย่างแน่นอน
“แสนถอยไปไม่ได้หรอกค่ ะ เพราะตอนนี้อิง๊ ค์เป็ นพี่สะใภ ้
ของแสนแลว้ คุณวาทินต่างหากที่ตอ้ งถอยไป แสนจะพาอิง๊ ค์ไป
ตรวจร่างกายแล ้วพาไปแจ้งความ แสนคิดว่าอิง๊ ค์น่าจะถูกวางยา”
“ถูกวางยาทีไ่ หนกันคุณ อิง๊ ค์มนั ไม่สบาย คุณถอยไป แล ้ว
ปล่อยลูกผมมา เรื่องนี้เป็ นเรื่องของพ่อลูก”
“แสนจะพาอิง๊ ค์ไ ปหาหมอเองค่ ะ ” แสนรัก อัด คลิป วิดีโ อ
ไปเรื่อยๆ ขณะที่กนกพรถอยหลังกรู ดไม่อยากเขา้ ไปอยู่ในเฟรม
เพราะเธอก็มคี ดีเก่าอยู่หลายคดีไม่อยากถูกขุดคุย้ “อิง๊ ค์ไหวไหม
ไปทีร่ ถฉัน”
“ค่ะ” ม่านพิรุณบอกเสียงเบาแทบเป็ นกระซิบ
วาทินขึงตาจนแทบถลนออกมา เขาร้อนใจจนแทบเป็ นบา้
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ขณะที่กนกพรร้อนตัวเพราะว่าถา้ หากปล่อยใหเ้ รื่องยืดเยื้อไปอีก
ดีไม่ดเี ธอต้องโดนหางเลขไปด้วย หญิงสาวตรงหน้าดูทา่ ทางเอาเรือ่ ง
ไม่เบา
“พีท่ นิ ฉันว่าเราไปก่อนดีกว่า”
“ไม่ได้ ไม่งนั้ เสีย่ เทพได้เอากูตาย”
“งัน้ พี่ก็อยู่ให้ตำ� รวจมาลากตัวพี่ไปเถอะ นังนี่มนั ดู ไม่ยอม
ปล่อยไปง่ายๆ ด้วย ฉันไปก่ อนดีกว่า” กนกพรรีบหมุนกายหนี
เอาตัวรอด เพราะหนี้กอ้ นนัน้ ไม่ได้เกี่ยวกับเธอเลยสักนิด ที่ช่วย
ก็เพราะหวังเงินส่วนต่างทีเ่ หลือเล็กๆ น้อยๆ จากการขายม่านพิรุณ
ให้ทดั เทพ แต่ดูจากสถานการณ์แล ้ว เธอกลัวว่าจะได้ไปกินข ้าวแดง
ในคุกเสียมากกว่า
“อีพรมึงทิ้งกูเหรอ” วาทินค�ำราม โกรธจัดเมือ่ เห็นว่ากนกพร
เดินหนีไปไกลแล ้ว
วาทินหันกลับมามองทางลูกสาวด้วยท่าทางฮึดฮัด เมือ่ เห็น
เรื่องราวไม่เป็ นอย่างที่คิดและท่าทางกางปี กปกป้ องราวกับแม่ไก่
หวงไข่ของแสนรักท�ำใหว้ าทินก�ำหมัดแน่ น เห็นวิดีโอที่อีกฝ่ าย
อัดคลิปไว ้ตลอดจ�ำต้องยอมปล่อยลูกสาวไป
“ฝากไว ้ก่อนเถอะ” เขาเดินกลับไปขึ้นรถอีกครัง้ อย่างหัวเสีย
พลางคิดหาหนทางหลบหนีก่อนทีเ่ สีย่ ทัดเทพจะส่งลูกน้องตามหา

Cookie Pie 41

3

หน้าที่แรกของสามี

“อิ๊งค์ ตกลงเกิดเรื่องอะไรขึ้น แล ้วนี่ไหวไหม ฉันจะพาไป

หาหมอก่ อน” แสนรักมองจนแน่ ใจว่าวาทินขึ้นรถไปแลว้ จึงเก็บ
โทรศัพท์แล ้วหันมาถาม ยิ่งตกใจมากขึ้นเมือ่ เห็นร่างบอบบางของ
ม่า นพิรุ ณ เหมือ นจะทรงตัว ไม่อ ยู่ ดวงตาที่เ คยสุ ก สกาวตอนนี้
อ่อนแสงจนดูเหมือนจะปิ ดลงได้ทกุ เวลา
“อิง๊ ค์ถกู วางยานอนหลับค่ะ”
“ท�ำกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย คุณวาทินคิดจะท�ำอะไรกับอิง๊ ค์
กันแน่”
ม่านพิรณ
ุ ส่ายหน้าอย่างอ่อนแรง ทัง้ มึนหัวและเสียใจ แสนรัก
เลยไม่ถามอะไรต่อ เพราะตอนนี้ส่งิ ที่สำ� คัญคือต้องพาม่านพิรุณ
ไปส่งโรงพยาบาลก่อน ไม่รูว้ า่ นอกจากถูกวางยานอนหลับแล ้วยังมี
ตัวยาอืน่ ผสมไปด้วยหรือเปล่า
แสนรักประคองร่างบอบบางไปทีร่ ถอย่างทุลกั ทุเล พอไปถึง
ก็แทบหมดแรง เมื่อขึ้นรถได้ก็รีบขับตรงไปที่โรงพยาบาลอีลทิ
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เธอมองไปยังสาวน้อยทีน่ ั่งข ้างๆ ตอนนี้ม่านพิรุณเอียงหัวพิงพนัก
หลับไม่รูเ้ รื่องไปแล ้ว สงสัยจะเป็ นเพราะฤทธิ์ยา แสนรักมองอย่าง
เป็ น ห่ ว ง ขอให เ้ ป็ น แค่ ย านอนหลับ เถอะ ยิ่ง มองก็ ย่ิง เป็ น ห่ ว ง
จึงรีบบึง่ รถไปให้ถงึ ทีห่ มายโดยเร็วยิง่ ขึ้น

แสนรักรูอ้ ยู่แล ้วว่าพีช่ ายติดเคสผ่าตัดด่วนจึงไม่ได้โทร.ไป

รบกวน เมือ่ มาถึงโรงพยาบาลจึงรีบพาตัวคนหมดสติไปที่แผนก
ฉุกเฉินทันที เมือ่ ถึงมือนายแพทย์แล ้ว แสนรักก็นงั่ เฝ้ าอยูท่ ห่ี น้าห ้อง
เพือ่ รอฟังผลตรวจ
คุณหมอใช้เวลาอยู่ในหอ้ งตรวจราวสิบหา้ นาทีก็เดินออกมา
“คุณแสนรักครับ คนไข้ไม่เป็ นอะไรมาก ผมตรวจอย่างละเอียดแล ้ว
น่าจะหมดสติเพราะยานอนหลับทีก่ นิ เข ้าไป”
“ไม่เป็ นอะไรแสนก็เบาใจแล ้วค่ะ แล ้วตอนนี้แสนเข ้าไปเยีย่ ม
ได้ไหมคะ”
“คนไข้ยงั อ่อนเพลียอยู่ หมอเลยจะให ้แอดมิตหนึ่งคืน ยังไง
คุณแสนค่อยขึ้นไปเยีย่ มทีห่ ้องพักผูป้ ่ วยตอนนัน้ ก็ได้ครับ”
แสนรักยกมือขึ้นไหวค้ ุณหมอทันที “ขอบคุณคุณหมอมาก
นะคะ”
เมื่อ ทุก อย่ า งเรี ย บร้อ ยไม่ มีอ ะไรน่ า เป็ น ห่ ว งอีก แสนรัก
จึงส่งไลน์ไปบอกพีช่ ายว่าม่านพิรณ
ุ ถูกวางยานอนหลับ พักรักษาตัว
อยูท่ โ่ี รงพยาบาลอีลทิ เดีย๋ วหมายเลขห ้องอะไรนัน้ เธอจะไลน์ไปบอก
อีกที ตอนทีเ่ งยหน้าขึ้น รถเข็นคนป่ วยก็เข็นผ่านหน้าแสนรักไปพอดี
ร่ า งบอบบางของม่ า นพิรุ ณ หลับ ใหลไม่ ไ ด้ส ติ อ ยู่ บ นนั้น
แสนรักเดินตามไปกระทัง่ ถึงห ้องพักคนป่ วย  มองดูพยาบาลจัดแจง
เปลี่ยนเสื้อผา้ ใหจ้ นเรียบร้อยแลว้ จึงเดินไปดู คนที่ได้ชื่อว่าเป็ น
พีส่ ะใภ ้ของตัวเอง
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ม่านพิรุณสวยน่ ารัก นิสยั ดี อายุนอ้ ยกว่าเธอหลายปี เธอ
ทัง้ รักและเอ็นดูอกี ฝ่ ายเหมือนน้องสาว แต่โชคชะตาก็เล่นตลกให ้
ม่านพิรณ
ุ ต้องกลายมาเป็ นพีส่ ะใภ ้ของเธอ แว่บหนึ่งแสนรักสงสัยว่า
พีช่ ายท�ำแบบนี้ทำ� ไม การจดทะเบียนสมรสนัน้ เป็ นเรื่องใหญ่ ไม่น่า
จะลงทุนเอาชื่อเสียงของตัวเองมาพัวพัน จะว่าอยากช่ วยคนจน
ไม่คดิ หน้าคิดหลัง เธอก็ไม่สามารถท�ำความเข ้าใจตามได้จริงๆ แต่
มีอกี เหตุผลหนึ่งทีแ่ สนรักไม่เคยนึกถึงเลย นั่นคือพีช่ ายแอบชอบ
ม่านพิรุณอยู่หรือเปล่า เธอคิดว่าเหตุผลนี้เป็ นไปไม่ได้เลย เพราะ
พีช่ ายของเธอไม่เคยพูดถึงม่านพิรุณในทางชูส้ าว  มีแต่ชน่ื ชมว่าเป็ น
เด็กดี เรียนหนังสือเก่ง มีสมั มาคารวะเท่านัน้ ในเมือ่ ไม่มเี หตุผลอืน่
มาสนับสนุ นว่าท�ำไมพี่ชายต้องจดทะเบียนกับม่านพิรุณ แสนรัก
จึงใหข้ อ้ สรุปกับตัวเองได้ว่าพีช่ ายต้องการช่วยเหลือเด็กสาวจริงๆ
แต่ถ ้าจะเปลีย่ นเป็ นชอบก็ดี เธอจะเชียร์เต็มทีเ่ ลย
แสนรักกลับไปนั่งทีโ่ ซฟาแล ้วหยิบโทรศัพท์ข้นึ มาโทร.สั่งงาน
เลขาฯ เพราะว่าวันนี้เธอคงไม่เขา้ ไปที่คลินิกแลว้ ตอนที่แสนรัก
คุยจบพอดี ประตูหอ้ งก็ถูกเคาะเบาๆ สองที ร่ างสู งสง่าภายใต้
เสื้อ กาวน์ข าวสะอาดของตฤณก็ เ ดิน เข า้ มาถึง พอดี ท่ า ทางเขา
ไม่รบี ร้อน แต่ฝีเท ้าเดินเร็วจนกระทั่งมาหยุดทีข่ อบเตียง
เขามีสหี น้าขรึมขึ้นทันทีทเ่ี ห็นม่านพิรุณนอนหน้าซีดบนเตียง
คนไข ้
“พีต่ ฤณผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล ้วหรือคะ”
ตฤณหันไปมองพยักหน้าเบาๆ แล ้วถามต่อ “เกิดเรือ่ งอะไรขึ้น
ท�ำไมอิง๊ ค์ถงึ ถูกวางยานอนหลับ”
“แสนยังไม่ทนั ได้ถามอะไรอิง๊ ค์เลยค่ ะ รู แ้ ต่ว่าตอนที่ไปถึง
ร้านกาแฟ แสนเห็นว่าอิง๊ ค์วง่ิ หนีคุณวาทินมาพอดี ท่าทางไม่ดแี สน
เลยเข ้าไปช่วย  แต่วา่ เกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านัน้ แสนเองก็ไม่ทราบค่ะ”
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“ไว ้รออิง๊ ค์ต่นื ขึ้นมาแล ้วค่อยถามก็ได้”
“แสนไม่เข ้าใจคุณวาทินเลย  ท�ำไมท�ำกับลูกสาวตัวเองแบบนี้ได้
จนตรอกขนาดต้องท�ำแบบนี้กบั ลูก  คุณวาทินเขาไม่คดิ บ ้างเหรอคะ
ว่าอิง๊ ค์จะรูส้ กึ ยังไง ถ ้าให ้เดา แสนว่าต้องพาตัวไปให ้เจ้าหนี้ทต่ี ดิ หนี้
พนันบอลแน่นอน แสนเคยได้ยนิ พีน่ ำ�้ ฝนพูดให้ฟงั ”
“เรื่องนี้แสนก็อย่าไปพูดทีไ่ หน เดีย๋ วพีจ่ ะจัดการเอง”
“ค่ะ แสนไม่พดู ทีไ่ หนหรอก จะพูดก็แค่กบั พีต่ ฤณคนเดียว”
แสนรักรู้ดวี ่าเรื่องวันนี้ไม่ใช่เรื่องดีทเ่ี ธอจะน�ำไปพูดกับใคร เพราะ
คนทีเ่ สียใจและอับอายคือม่านพิรุณ
ดวงตาคู่งามเหลือบมองพีช่ าย ประหลาดใจทีพ่ ช่ี ายดูเป็ นห่วง
เป็ นใยสาวน้อยตรงหน้ามากเหลือเกิน กระทั่งห่วงชื่อเสียงของ
อีกฝ่ ายจะเสียหายและคงไม่อยากใหก้ ระทบกระเทือนจิตใจไป
มากกว่านี้
“ตอนนี้เราต้องช่ วยดู แลอิง๊ ค์ให้ดี พี่ไม่อยากใหค้ ุณวาทิน
เข ้าใกล้องิ ๊ ค์อกี แสนโทร.บอกคุณป้ าผ่องหรือยังว่าอิง๊ ค์นอนรักษาตัว
อยู่ทโ่ี รงพยาบาล”
“แสนว่าจะรอปรึกษาพีต่ ฤณค่ะ ว่าจะบอกดีหรือเปล่า”
“พี่จ ะโทร.บอกคุ ณ ป้ าผ่ อ งเองแล ว้ กัน ยัง ไงก็ ต อ้ งบอก
ความจริงให ้คุณป้ าผ่องทราบ วันนี้ขอบใจแสนมากนะทีช่ ่วยอิง๊ ค์ไว ้
พีร่ บั ปากอิง๊ ค์ไว ้แล ้วแต่กลับไปช่วยเขาไม่ทนั พีน่ ่ีแย่จริงๆ”
“พีต่ ฤณอย่าโทษตัวเองสิคะ พีต่ ฤณติดผ่าตัด ชีวติ คนป่ วย
ก็ ส ำ� คัญ พี่ต ฤณเป็ น หมอก็ ต อ้ งจัด ล�ำ ดับ ความส�ำ คัญ ของการ
ช่วยเหลืออยูแ่ ล ้ว อีกอย่างพีต่ ฤณไม่ได้ท้งิ อิง๊ ค์ไปเลย แต่ยงั ให ้แสน
ไปแทน อ้อ พีต่ ฤณคะ นี่คลิปวิดโี อทีแ่ สนอัดไว้ได้ ตอนทีค่ ณ
ุ วาทิน
จะมาพาตัวอิง๊ ค์ไป พีต่ ฤณจะดูไหมคะ”
ตฤณพยักหน้า แสนรักจึงเปิ ดใหด้ ู ดวงตาคมกริบจ้องภาพ
Cookie Pie 45

คลิปในโทรศัพท์ของน้องสาวด้วยแววตาแน่วนิ่ง เขาขบกรามแน่น
เมื่อเห็นว่าม่านพิรุณมีสภาพเป็ นอย่ างไร วาทินท�ำกับม่านพิรุณ
เหมือนไม่ใช่ ลูก เขาอยากถามว่ายังมีความเป็ นคนหลงเหลืออยู่
บ ้างไหม
ตฤณอดคิดไม่ได้ว่าม่านพิรุณจะเขา้ ใจเขาหรือไม่ ทัง้ ที่เขา
ยืนยันแล ้วว่าวันนี้จะไปช่วยเธอด้วยตัวเองแทๆ้ ไม่อย่างนัน้ เธอคง
ไม่ลงทุนจดทะเบียนสมรสกับเขา ตอนนี้ตฤณเองก็ไม่เข ้าใจตัวเอง
เหมือนกันว่าท�ำไมต้องรู้สกึ แย่ขนาดนี้ เขาใหเ้ หตุผลกับตัวเองว่า
เป็ นเพราะเขาไม่เคยผิดค�ำพูด แต่เคสผ่าตัดวันนี้ก็สำ� คัญถึงชีวติ
คนป่ วย
แสนรักเห็นสายตาของพีช่ ายคนเดียวทีม่ องคนป่ วย แววตา
เต็มไปด้วยความรูส้ กึ ผิดจึงเอ่ยขึ้น
“พีต่ ฤณ อิง๊ ค์ปลอดภัยแล ้ว อย่าคิดมากสิคะ”
“อืม” ตฤณขานรับเบาๆ แสนรักจึงลอบมองต่อ แววตาของ
พีช่ ายยังเจือความเป็ นห่วง แต่เป็ นห่วงแบบไหนแสนรักก็ยงั ไม่เข ้าใจ
ชัดเจน
“พี่ต ฤณ แสนถามหน่ อ ยสิ ตกลงพี่ต ฤณชอบอิง๊ ค์จ ริง ๆ
ใช่ไหมถึงได้ช่วยเหลืออิง๊ ค์กบั ครอบครัว”
ตฤณละสายตาจากคนป่ วยหันไปมองน้องสาวทีท่ ำ� หน้าอยากรู ้
จนออกนอกหน้า  เขาเพิง่ สรุปกับตัวเองได้ว่าเขาเป็ นห่วงเด็กดีคนหนึง่
อีกทัง้ เอ็นดูสาวน้อยทีต่ กทีน่ งั่ ล�ำบาก  ยังไม่รวมถึงคุณป้ าผ่องทีล่ งทุน
วิงวอนขอร้องเขาด้วยตัวเอง เขาก็ไม่อยากใจด�ำไม่ยอมช่วย เขาเอง
คิดว่าเรื่องนี้เขาไม่เสียหาย ในทางตรงกันขา้ ม ม่านพิรุณต่างหาก
ที่จะเสื่อมเสีย ถา้ อนาคตขา้ งหน้าหย่าขาดจากเขาไป เธอก็ตอ้ ง
ได้ช่อื ว่าเป็ นหญิงสาวทีเ่ คยสมรสแล ้ว
“พี่สงสารแม่กบั ยายของอิง๊ ค์ ที่จดทะเบียนเพราะต้องการ
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ช่วยใหค้ รอบครัวนี้มเี สาหลัก พีจ่ ะรอให้องิ ๊ ค์เรียนจบแล ้วค่อยหย่า
ถึงตอนนัน้ อิง๊ ค์คงดูแลตัวเองกับแม่และยายได้แล ้ว”
“ตกลงว่าพี่ตฤณไม่ได้ชอบอิง๊ ค์จริงๆ หรือคะ เสียดายจัง
นึกว่าจะเป็ นพวกชอบโลลิคอน นิยมสาวน้อยวัยขบเผาะเสียอีก”
แสนรักถามยิ้มๆ พลางท�ำหน้าล ้อเลียนขณะทีต่ ฤณส่ายหน้า
“พี่ไม่ชอบเด็ก” ตฤณยังย�ำ้ ค�ำเดิม ทว่าสีหน้าไม่หนักแน่ น
เท่าตอนแรก
“จริงเหรอ” แสนรักล ้อเลียนเสียงสูงพลางมองส�ำรวจ ตฤณ
รีบเก็บดวงตาไหววูบกลับคืนมาเมือ่ รูส้ กึ ว่าจ้องมองใบหน้าสวยหวาน
ของม่านพิรุณจนแสนรักจับสังเกตได้
“จริงสิ พีแ่ ค่อยากช่วยพีน่ ำ�้ ฝนในฐานะเพือ่ นสนิท” เขายืนยัน
แล ้วหันไปมองคนทีน่ อนบนเตียง
ใบหน้าทีห่ ลับนิ่งตอนนี้ให ้ความรูส้ กึ เหมือนเด็กมัธยม จะว่าไป
ก็เหมือนทีแ่ สนรักบอก หรือเขาจะเป็ นพวกโลลิคอนเข ้าให ้แล ้ว
“เดีย๋ วพีจ่ ะหาพยาบาลพิเศษมาดูแลอิง๊ ค์ แสนจะกลับเลยก็ได้
พีจ่ ะโทร.ไปหาคุณป้ าผ่องด้วย ป่ านนี้คงเป็ นห่วงอิง๊ ค์แย่แล ้ว”
“พีต่ ฤณคะ แสนยังห่วงอีกเรื่องหนึ่ง ยังไงเราต้องรูเ้ หตุผล
ทีค่ ณ
ุ วาทินท�ำลงไปในวันนี้ เขาจะพาอิง๊ ค์ไปหาใครกันแน่ มันน่ากลัว
มากนะคะ แสนกลัวว่าจะเกิดซ�ำ้ อีก”
“พีไ่ ม่ยอมให ้เกิดขึ้นอีกถ ้าพีย่ งั อยู่”
แสนรักมองด้วยความตกตะลึงทันที ทว่าใบหน้าหล่อเหลา
ของตฤณก็ไ ม่ไ ด้แ สดงอาการอะไรออกมาอีก นอกจากบอกว่า
ให ้เธอกลับได้แล ้ว
ทว่าตอนนัน้ เองเสียงโทรศัพท์ก็ดงั ขึ้น ทัง้ แสนรักและตฤณ
ต่างมองหาต้นตอของเสียง เมือ่ ต่างฝ่ ายต่างดูโทรศัพท์ของตัวเอง
แต่กลับไม่มใี ครโทร.มา แสนรักจึงมองดูกระเป๋ าใบเล็กอีกใบทีเ่ ธอ
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สะพายไว ้
“โทรศัพท์ของอิง๊ ค์ค่ะพี่ตฤณ แสนถือติดมาด้วยตอนอิง๊ ค์
ขึ้นรถมา” แสนรักบอกแล ้วยืน่ โทรศัพท์ไปตรงหน้าพีช่ าย ให้อกี ฝ่ าย
ตัดสินใจ “พีต่ ฤณจะรับไหมคะ”
ตฤณลัง เลก่ อ นจะยื่น มือ ไปกดรับ เขาท�ำ ผิด ที่ว นั นี้ ไ ม่ได้
ไปช่วยเธอ จากนี้ตฤณจึงบอกตัวเองว่าจะไม่พลาดอย่างเมือ่ เช้าอีก
เขากรอกเสียงลงไปแล ้วรอฟังฝ่ ายทีโ่ ทร.มา ตฤณคิดว่าอย่างน้อย
ตอนนี้เขาคือผูป้ กครองของม่านพิรุณ การที่เขารับโทรศัพท์แทน
ก็คงไม่ผดิ
ฝ่ ายคนในห อ้ ง ขณะที่ต ฤณและแสนรัก เดิน ออกไปจาก
หอ้ งคนป่ วย รอจนได้ยินเสียงประตู เปิ ดและปิ ดลง ม่านพิรุณ
จึงขยับเปลือกตาขึ้นมองไปที่ทางออก เธอได้ยนิ ที่ตฤณพูดทุกค�ำ 
สาวน้อยรูส้ กึ หัวใจไหววูบอยูบ่ ้าง เขาจดทะเบียนกับเธอเพราะสงสาร
แม่และยาย ไม่ได้ชอบเธอแบบชูส้ าว เขาจะหย่าใหห้ ลังจากที่เธอ
เรียนจบแล ้ว ค�ำพูดเหล่านี้ชดั เจนอยูใ่ นหัว เธอไม่ได้โกรธเขา เพราะ
ทีเ่ ขาเอ่ยมานัน้ ถูกต้องทุกอย่าง เพียงแค่สญ
ั ญากับตัวเองว่าจะต้อง
รีบตอบแทนบุญคุณของเขาด้วยการเป็ นภรรยาในนามทีด่   ี รีบเรียน
หนังสือให ้จบ เพือ่ ทีเ่ ขาจะได้มคี รอบครัวกับคนทีช่ อบจริงๆ ไม่ตอ้ ง
พะวงกับตัวภาระแบบเธออีก

วาทินมีสภาพไม่ตา่ งจากหมาจนตรอก  เขาไม่กล ้ากลับไปนอน

ที่คอนโดฯ เพราะกลัวลูกน้องเสี่ยทัดเทพจะตามตัวเจอ เมือ่ วาน
ตอนเย็นเสีย่ ทัดเทพโทร.มาหาหลายสายแต่เขาไม่กล ้ารับ จนตอนนี้
ต้องปิ ดโทรศัพท์หนี วาทินก�ำลังหนีไปต่างจังหวัดแต่ไม่มเี งินติดตัว
ความคิดหนึ่งผุดขึ้นในนาทีนนั้ ดวงตาฉายแววเจ้าเล่ห ์ วาทิน
ขับรถคันเก่ าไปที่โรงพยาบาลที่สายพิรุณรักษาตัวอยู่ อย่างน้อย
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เขาต้องได้เงินเป็ น ค่ าเดิน ทาง ยายหลานคู่ น นั้ ต้องมีใครสักคน
มาเฝ้ าคนป่ วย เขาจะไถเอาเงิน เพราะเหตุก ารณ์เ มื่อ วานเป็ น
ความผิด ของสองคนนัน้ คนแรกคือ ผ่ อ งพรรณที่ส นับ สนุ น ให ้
ม่านพิรณ
ุ จดทะเบียนสมรสจนเขาไม่สามารถท�ำเงินจากการขายลูกได้
ส่วนม่านพิรุณเองก็รูเ้ ห็นเป็ นใจไปด้วย
วาทินขับรถมาถึงโรงพยาบาล มุ่งหน้าไปที่ตึกศัลยกรรม
ประสาท ทว่าผิดคาดเพราะไม่เห็นมีใครเฝ้ าคนป่ วยเลยสักคน
เขาขบฟันแน่น ครุ่นคิดอย่างหนักหน่วง ในทีส่ ดุ ก็ตดั สินใจหาทีน่ งั่ รอ
เพราะเชื่อว่าอย่างไรสองคนนัน้ ใครคนใดคนหนึ่งต้องมาเฝ้ า
วาทิน ไม่แ ปลกใจที่ไ ม่เ ห็น ม่า นพิรุ ณ ไม่แ น่ ว่า ป่ านนี้ ส อง
ยายหลานคงปรับทุกข์กนั อยู่ เลยมาช้า วาทินนั่งรออย่างอดทน
มองซา้ ยมองขวาเหมือนคนมีชนักติดหลังตลอดเวลา ขณะก้มมอง
เวลา  แล ้วเงยหน้าขึ้นมาอีกทีกเ็ ห็นร่างสูงของใครบางคนเดินตรงมา
ด้วยความกลัวเป็ นทุนเดิมจึงลุกพรวดพราดขึ้น เมือ่ เห็นว่าเป็ นใคร
จึงค่อยผ่อนลมหายใจโล่งอก
“คุณวาทินสวัสดีครับ” ตฤณทักพร้อมจ�ำใจยกมือไหว ้ อย่างไร
เสียอีกฝ่ ายก็อายุมากกว่าและยังเป็ นพ่อของม่านพิรุณด้วย
วาทินรับไหว ้อย่างลังเล  แม ้จะรูว้ า่ ตฤณคือสามีของม่านพิรุณ
แต่เห็นอีกฝ่ ายในตอนนี้ก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไร เขากลัวว่าม่านพิรุณ
จะไปฟ้ องแล ้วแอบพาต�ำรวจมาจับเขา
“ผมมีเรือ่ งอยากคุยด้วย คุณวาทินไม่มธี ุระทีไ่ หนใช่ไหมครับ”
ตฤณถาม เขาคาดเดาไว ้แล ้วว่าวาทินต้องมาทีน่ ่ี และไม่ผดิ คาดเลย
เมื่อ เช้า นี้ เ ขาให ค้ นขับ รถที่บ า้ นไปรับ คุ ณ ป้ าผ่ อ งพรรณไปเยี่ย ม
ม่านพิรุณที่โรงพยาบาลแลว้ ส่วนตัวเขาก็มาที่น่ีแทน เพือ่ สะสาง
ปัญหาทุกอย่างให ้จบ
“ผมมีธุระต้องรีบไปต่อ ว่าแต่หมอตฤณมีเรื่องอะไรจะคุย
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กับผมก็รบี พูดมาเลย”
“คุณวาทินต้องการเงินเท่าไร”
วาทินเบิกตากว ้างด้วยความตกใจทีอ่ กี ฝ่ ายถามออกมาแบบนี้
ราวกับรู จ้ ุดประสงค์การมา วาทินเปลีย่ นเป็ นหรี่ตาเจ้าเล่หล์ งมอง
ตฤณคงรู เ้ รื่องเมื่อวานหมดแลว้ คิดได้ดงั นัน้ วาทินก็เผยแววตา
เป็ นประกายออกมา บิดยิ้ม
“ตรงดี ผมชอบ แบบนี้ค่อยให ้ผมยอมรับเป็ นลูกเขยหน่อย”
วาทินพูดยิ้มๆ เห็นท่าทางนิ่งขรึม แววตาไม่ขำ� ด้วยของหมอหนุ่ม
ก็ยกั ไหล่ เขานึกไม่ถงึ เหมือนกันว่าตฤณจะมาแต่งงานกับลูกสาว
ของเขา ไม่เคยเห็นสุงสิงอะไรกัน ไม่รู้ไปแอบชอบกันตอนไหน
วาทินไม่อยากรู้ทม่ี าทีไ่ ปเท่าไรเพราะไม่ได้ผูกพันกับม่านพิรุณเลย
ในเวลานี้อยากได้แค่ เงินในส่วนของความเป็ นพ่อที่ควรจะได้จาก
ลูกเขยรวยๆ ก็เท่านัน้
“ผมต้องการห ้าล ้าน”
“ตกลง”
วาทินได้ยนิ ก็เบิกตากว ้าง เขาเรียกไปสูงๆ ไว ้ก่อนแต่ไม่คดิ
ว่าจะได้ วาทินดีใจมาก จากที่เมื่อครู่ เฉยเมยกลายเป็ นแทบจะ
กราบกราน แต่วา่ เขาเริ่มเอะใจเพราะไม่น่าจะได้งา่ ยๆ
“แต่ผมมีเงือ่ นไข”
“เงือ่ นไขอะไร”
“ผมไม่ได้ให้เงินหา้ ล ้านกับคุณวาทินง่ายๆ แต่ผมรูม้ าแล ้วว่า
คุณวาทินติดหนี้เสีย่ ทัดเทพอยูล่ ้านห ้า ผมจะให ้คุณเอาเงินไปคืนเสีย่
แล ้วทีเ่ หลือสามล ้านห ้าผมให ้คุณไปตัง้ ตัว  แล ้วอย่ามายุ่งกับอิง๊ ค์อกี
ผมจะให ้คุณเซ็นสัญญาแล ้วรับเงินก้อนนี้ไป ตอนทีค่ ณ
ุ วาทินเอาเงิน
ไปคืนเสีย่ ทัดเทพ ผมจะเซ็นเช็คจ่ายให ้แยกกับเช็คของคุณ”
วาทินหรี่ตามอง “หมอตฤณรู เ้ รื่องที่ผมเป็ นหนี้เสี่ยทัดเทพ
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ได้ยงั ไง”
“ผมไม่จำ� เป็ นต้องบอกคุณ ว่าแต่คุณจะตกลงหรือเปล่า”
ตอนนี้วาทินอยากได้เงินมากกว่าจึงพยักหน้ายอมรับ เรือ่ งอืน่
ค่อยว่าทีหลัง “ผมตกลงอยูแ่ ล ้ว ผมจะเซ็นสัญญาว่าจะไม่มายุง่ เกีย่ ว
กับอิง๊ ค์อกี แต่ผมขอเพิม่ เป็ นหา้ ล ้านหา้ ได้ไหม ลูกสาวผมยังสาว
ยังสวย ถ ้าไม่แต่งกับหมอ ต่อไปก็ตอ้ งแต่งกับคนรวยๆ ได้สกั คน
ผมในฐานะพ่ อ บัง เกิ ด เกล า้ อยากเห็น ลู ก สาวมีค วามสุ ข สบาย
ไม่ลำ� บาก อยากให้ได้คนดีๆ เป็ นสามี ส่วนผมก็ไม่ขออะไรมาก
ขอแค่ค่าเลี้ยงดูเล็กๆ น้อยๆ”
“ถา้ ต้องการเพิม่ ผมคิดว่าผมคงต้องยกเลิกการเจรจาวันนี้
ทีจ่ ริงผมไม่ต ้องจ่ายให ้คุณวาทินเลยก็ได้ แต่ผมเห็นแก่องิ ๊ ค์ ผมเลย
จ่ายให้อกี สามล ้านห ้า ถ ้าคุณยึกยักอีก ก็ไม่ต ้องเอาแล ้ว” ตฤณท�ำท่า
จะหมุนตัวไป วาทินจึงรีบเรียกไว ้ก่อน
“หมออย่าเพิ่งเปลีย่ นใจสิ ผมเอาหา้ ลา้ นก็ได้ เมื่อกี้ผมแค่
ล ้อเล่นหน่อยเดียวท�ำโมโหไปได้ งัน้ หมอก็รบี เอาเงินมาให ้ผมตอนนี้
ผมจะได้เอาไปใช้หนี้ แล ้วจะหายไปจากชีวติ ของอิง๊ ค์ทนั ที”
“ขับรถไปเจอกันทีโ่ รงพยาบาลอีลทิ ”
ตฤณตอบสัน้ ๆ เพื่อไม่ใหเ้ สียเวลา วาทินไม่ใช่ คนดี เขา
ไม่อยากเสียเวลาคุยกับคนพรรค์น้ ีนาน ร่างสูงในชุดเสื้อเชิ้ตสวมคู่
กับกางเกงสแล็กดู หล่อเหลาราวนายแบบ เดินไปที่รถยนต์ของ
ตัว เอง ขณะที่ว าทิน เดิน ยิ้ม อย่ า งมีค วามสุ ข ไปที่ร ถของตัว เอง
เช่นกัน เหมือนบุญหล่นทับ เขาไม่ตอ้ งหนี แถมได้เงินไปใช้สบายๆ
อีกสามล ้านห ้า

โรงพยาบาลอีลทิ

ตฤณพาวาทินมาทีห่ อ้ งท�ำงานส่วนตัวของเขา เมือ่ เข ้ามาแล ้ว
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ก็เห็นว่ามีชายหนุ่มในชุดสูทสุภาพนัง่ รออยูแ่ ล ้วหนึ่งคน เมือ่ ฝ่ ายนัน้
เห็นว่าเจ้าของห ้องมาแล ้วก็ลกุ ขึ้นยืนยกมือไหว ้
“สวัสดีครับคุณตฤณ”
“เอกสารทุกอย่างพร้อมไหมครับคุณวรชัย”
“เรียบร้อยแล ้วครับ ผมเตรียมเอกสารสัญญาเรือ่ งการรับเงิน
จ�ำนวนห ้าล ้านมาให ้คุณวาทินเซ็นรับแล ้วครับ”
“ขอบคุณมากครับ” ตฤณบอกแลว้ หันไปทางวาทิน พร้อม
ผายมือ “คุณวาทินเชิญนัง่ ก่อน  เราคงต้องท�ำความเข ้าใจกันเล็กน้อย”
วาทินนัง่ ลงตามทีล่ กู เขยบอก  ใช้สายตาเจ้าเล่หม์ องคนตรงหน้า
ทีแ่ ท ้แล ้วมันไม่ใช่ไก่ออ่ นอย่างทีเ่ ขาคิด มันก็เขี้ยวลากดินเหมือนกัน
นี่หว่า ถึงขัน้ ให ้ทนายมารอ ดังนัน้ ก็หมายความว่าตฤณคิดทุกอย่าง
ไว ้ล่วงหน้าหมดแล ้ว เหลือแต่รอให ้เขามาเซ็นสัญญาเท่านัน้
“คุณวาทินอ่านเอกสารใหเ้ รียบร้อยก่อนเซ็นรับเงินนะครับ”
ตฤณยื่นเอกสารใหว้ าทิน เมื่อคืนเขาเป็ นคนร่ างขอ้ ความในนัน้
ใหท้ นายท�ำมาใหเ้ ช้าวันนี้ ทุกอย่างในเอกสารนัน้ ส�ำหรับเขาคิดว่า
รอบคอบ รัดกุมหมดแล ้ว
ตฤณเฝ้ ามองพฤติกรรมของคนตรงหน้าอย่างไม่ให ้คลาดสายตา
วาทินรับมาอ่านอย่างรวดเร็ว เนื้อหาในนัน้ คือสัญญารับเงินจ�ำนวน
ห ้าล ้านบาท เพือ่ แลกกับข ้อห ้ามข ้องเกีย่ วกับนางสาวม่านพิรณ
ุ วิรยิ ะ
ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น ในเอกสารแยกมาเป็ นสิบข ้อ เมือ่ อ่านจนหมด
วาทินก็สรุปได้ความว่าคือห ้ามข ้องเกี่ยว ห ้ามเข ้าใกล ้ ห ้ามทวงสิทธิ์
ใดๆ จากม่านพิรุณอีกอย่างเด็ดขาด
วาทินเริ่มค�ำนวณในหัว เงินสามล ้านห ้าจะน้อยหรือเปล่าเมือ่
เทียบกับไม่ใหย้ ุ่งเกี่ยวกับม่านพิรุณอีก เมือ่ เหลือบตาเจ้าเล่หม์ อง
ลู กเขย แววตาของตฤณเปิ ดเผยก็จริง แต่ ก็น่ิงลึก สุขุม ไม่ใช่
ยอมคนทัง้ หมด  ไม่อย่างนัน้ คงไม่วางแผนเรือ่ งนี้มาอย่างแนบเนียน
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จนเขาไม่มที างเลือกอืน่
“หมอตฤณหา้ มพ่อลู กเจอกันแบบนี้ ผมว่าไม่ยุติธรรมต่ อ
คนเป็ นพ่อแบบผมเลยนะครับ”
ตฤณบิดยิ้ม ดวงตาไม่คลาดไปจากใบหน้าเจ้าเล่ห ์ เขาโน้มตัว
ไปใกลแ้ ลว้ เอ่ยเสียงเย็นชา “ผมเลือกหนทางประนีประนอมที่สุด
ส�ำหรับคุณวาทินแล ้วนะครับ มันดีสำ� หรับทุกฝ่ าย ผมเองก็ไม่ได้
มีเวลาเจรจากับคุณวาทินนานนัก ทัง้ ทีเ่ รื่องนี้คุณมีแต่ได้ประโยชน์
เงินห ้าล ้านหลังจากใช้หนี้สนิ แล ้วก็ยงั มีเงินไว้ตงั้ ตัวอีกก้อน ถ ้าไม่ไป
เล่นการพนันจนหมดอีก มันก็มากพอใหอ้ ยู่ได้อย่างสบายๆ แล ้ว
ผมเองก็ไม่คิดจะช่วยเหลือซ�ำ ้ เงินก้อนนี้เป็ นก้อนแรกและจะเป็ น
ก้อนสุดท ้ายทีค่ ุณจะได้รบั จากผมและอิง๊ ค์”
เขาพูดแทนภรรยาทางนิตินยั เพื่อใหว้ าทินเชื่อว่านี่คือการ
แต่งงานจริง ไม่ใช่แค่แสร้งท�ำบังหน้า วาทินเองก็ไม่คดิ จะต่อรองอีก
เพราะเงินก้อนนี้ท่จี ริงเขาไม่คิดว่าจะได้ดว้ ยซ�ำ้ ไป หากแต่ก็ได้มา
อย่างฟลุกๆ
“ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหมอสักค�ำ  ผมก�ำลังหาช่ องเซ็นชื่ออยู่”
วาทินเฉไฉ แลว้ เซ็นชื่อตัวเองลงไปในช่องผู้รบั เงิน จากนัน้ ก็ย่นื
เอกสารคืนไปให ้อย่างไม่ใส่ใจ
ตฤณยื่นเช็คสองใบให ้ วาทินรับมาอย่างรวดเร็วแล ้วดูดว้ ย
ความพอใจ ใบแรกเป็ นเช็คสั่งจ่ายเงินสดระบุช่ือผู้รบั คือทัดเทพ
และอีกใบหนึ่งระบุช่อื ของวาทิน
“ทนายความของผมจะตามคุณวาทินไปด้วย ผมอยากให ้
คุณวาทินไปจ่ายหนี้คืนใหเ้ สี่ยทัดเทพภายในวันนี้ แลว้ ก็ทำ� ตาม
ทีต่ กลงกัน”
“ไม่มปี ญ
ั หา ว่าแต่ผมขอถามอะไรหน่อย หมอตฤณรูไ้ ด้ยงั ไง
ว่าผมเป็ นหนี้เสีย่ ทัดเทพล ้านห ้า”
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“ผมคิดว่าคุณวาทินทราบไปก็ไม่มปี ระโยชน์แลว้ รีบไปหา
เสีย่ ทัดเทพเถอะครับ เรื่องทีผ่ มรู้ได้ยงั ไง คุณไม่ตอ้ งรูห้ รอก”
วาทินหมั่นไสล้ ู กเขยของตัวเองขึ้นมาตงิดๆ เขาเลยเลือก
ทีจ่ ะตอบโต้ด้วยค�ำพูดยียวน “พูดไม่เข ้าหูแบบนี้ ผมให ้ลูกหาผัวใหม่
ซะดีไหม”
“ยังไม่ทนั ไปไหน คุณวาทินก็เริ่มท�ำผิดสัญญาขอ้ แรกแลว้
ในเอกสารก็บอกชัดอยู่วา่ ม่านพิรุณคือภรรยาของผม ถ ้าคุณวาทิน
คิ ด จะหาสามีใ หม่ ใ ห ภ้ รรยาของผม คุ ณ วาทิน ก็ ไ ปเคลีย ร์ก บั
เสีย่ ทัดเทพเองเถอะ”
วาทินก�ำหมัดแน่น ฟากตฤณก็รกั ษาสีหน้าได้ดี ไม่ได้แสดง
อารมณ์ไม่พอใจใดๆ ออกมาอีก เขาหันไปทางวรชัย
“คุณวรชัย ผมฝากด้วยนะครับ ดู ว่าคุณวาทินจ่ายหนี้คืน
ให ้เสีย่ ทัดเทพจริงหรือเปล่า แล ้วช่วยโทร.บอกผมหน่อย”
“ได้ครับ”
วาทินหมั่นไสล้ ูกเขย หากแต่ตอนนี้เขาอยากใช้เงินมากกว่า
เขาจูบเบาๆ ทีเ่ ช็คสามล ้านห ้าแสนบาทแล ้วเก็บเข ้ากระเป๋ า จากนัน้
ก็หยิบโทรศัพท์ข้นึ มากดโทร.หาเสีย่ ทัดเทพ เขาได้ยนิ เสียงอีกฝ่ าย
รับในทันที พร้อมกับค�ำสบถด่า แต่วาทินไม่กลัว เพราะเขามีเงิน
ไปใช้หนี้อีกฝ่ ายแลว้ ขณะที่ตฤณมองวาทินแลว้ นึกเสียใจแทน
ม่านพิรุณที่มพี ่อแบบนี้ ส่วนที่เขารู เ้ รื่องหนี้ของอีกฝ่ ายได้อย่างไร
น่ ะเหรอ มันคงเป็ นเรื่องบังเอิญที่เสี่ยทัดเทพโทร.เขา้ เบอร์ของ
ม่านพิรุณ
พอเขากดรับ เสีย่ ทัดเทพได้ยนิ เสียงเขาก็นกึ ว่าวาทิน จึงสบถ
ด่าเขายาวเหยียดพร้อมกับทวงหนี้มาพร้อมกัน เขาเลยรู้ในทันทีวา่
วาทินติดหนี้พนันบอล และต้องการพาตัวของม่านพิรุณไปขายให ้
เสีย่ ทัดเทพแลกกับหนี้กอ้ นโต
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ตฤณโมโห อยากแจ้งความจับวาทิน แต่ก็คิดว่าถา้ หากท�ำ
แบบนัน้ คงเป็ นเรื่องราวใหญ่โต ม่านพิรุณต้องขึ้นโรงพักแล ้วตอบ
ค�ำถามอีกมากมาย ซึ่งเขาไม่อยากใหเ้ ธอต้องเครียดแกมอับอาย
เสียใจมากไปกว่านี้อกี จึงจัดการเรื่องนี้ใหจ้ บเร็วทีส่ ุด เงินหา้ ล ้าน
เขาถือว่าเป็ นค่าสินสอดให ้พ่อของภรรยา

ฟากคนป่ วยที่ต่ืนลืมตาขึ้นมาก็พบว่ายายมาเฝ้ าขา้ งเตียง

สาวน้อยอาการดีข้นึ มากแล ้ว ไม่มอี าการแทรกซอ้ นอย่างอื่น และ
ไม่ได้เจ็บปวดทางร่างกายจึงหายเป็ นปกติได้รวดเร็ว
“อิง๊ ค์ต่นื แล ้วหรือลูก ยายเป็ นห่วงแทบแย่”
“อิง๊ ค์ไม่เป็ นอะไรแลว้ จ้ะ แลว้ ยายมาได้ยงั ไง หมอตฤณ
บอกอะไรยายบ ้างจ๊ะ”
“หมอตฤณให ้คนขับรถไปรับยายมาเมือ่ เช้า จริงๆ ยายจะมา
เมือ่ วานตัง้ แต่ทร่ี ูเ้ รื่อง แต่หมอตฤณบอกว่าอิง๊ ค์ยงั หลับอยู่ ให ้ยาย
มาวันนี้แทน ยายเองยังไม่ได้คุยอะไรกับหมอตฤณมาก อิง๊ ค์เล่ามาสิ
ไอ้วาทินมันท�ำอะไรอิง๊ ค์บ ้าง”
ม่านพิรณ
ุ เลยเล่าเรือ่ งทุกอย่างให ้ยายฟังจนจบ  คุณผ่องพรรณ
ก็เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน ก่นด่าอดีตลูกเขยไม่หยุด กระทั่งหอบเหนื่อย
จึงเลิกด่า
“ดีนะทีห่ นู แสนรักเขาไปช่วยได้ทนั ยายเป็ นห่วงอิง๊ ค์มากนะ
ลูก ท�ำไมอิง๊ ค์ของยายต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ดว้ ย”
“อิง๊ ค์ไม่ระวังตัวเองละจ้ะ ไม่คิดว่าพ่อจะวางแผนท�ำแบบนี้
กับอิง๊ ค์ อิง๊ ค์คิดว่าพ่อรู ว้ ่าอิง๊ ค์แต่ งงานแลว้ จะเลิกยุ่ง ที่ไหนได้
พ่อลงมือหนักกว่าเดิม อิง๊ ค์คดิ ไม่ถงึ เหมือนกันจ้ะยาย”
“ยายเองก็คดิ ไม่ถงึ ต่อไปนี้องิ ๊ ค์ไม่ตอ้ งรับโทรศัพท์ ไม่ตอ้ ง
เจอหน้าพ่อแบบมันอีกเข ้าใจไหมลูก ถ ้ามันชั่วแบบนี้ ยายไม่อยาก
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ใหเ้ รียกมันว่าพ่อด้วยซ�ำ ้ ต่ อไปมันต้องหาหนทางมาท�ำร้ายอิง๊ ค์
อีกแน่ ยายจะไปแจ้งความไว้”
ม่านพิรุณกัดปากแน่ น เธอยอมรับว่าคิดไม่ถึงว่าพ่อแทๆ้
จะท�ำกับเธอได้ลงคอ เธอจะจ�ำบทเรียนครัง้ นี้ไว ้ คนใกล้ตวั บางที
น่ากลัวกว่ามิจฉาชีพทีป่ ะปนในสังคม  ดีทเ่ี ธอมีภมู ติ า้ นทานกับเรื่อง
ทีบ่ ดิ าท�ำไม่ดตี ่อครอบครัวมาเยอะ จึงไม่เสียใจมาก และค่อนข ้าง
แน่ ใจว่าพ่อต้องติดหนี้เสี่ยทัดเทพเป็ นจ�ำนวนเงินมากถึงพยายาม
พาเธอไปส่งให ้เสีย่
“รอให้อิง๊ ค์หายก่ อน เราค่ อยคุยเรื่องแจ้งความนะจ๊ะยาย
ว่าแต่ยายจ๊ะ ใครดูแม่”
“หมอตฤณเขาบอกว่าจะจ้างพยาบาลพิเศษใหด้ ู แลน�ำ้ ฝน
หมอตฤณรูจ้ กั กับหมอคนใหม่ทร่ี กั ษาแม่เรา หมอตฤณคงจัดการให ้
เรียบร้อยแล ้วละ ไว ้เย็นๆ ยายค่อยไปเยีย่ มแม่เราอีกที”
“อิง๊ ค์วา่ จะกลับบ ้านวันนี้”
“ถ ้าหมอยังไม่อนุญาตให ้กลับแล ้วจะไปไหนได้ยงั ไง”
เสีย งคนเข า้ มาใหม่ท ำ� ให ค้ นในห อ้ งทัง้ สองคนหัน ไปมอง
พอเห็นว่าเป็ นใครก็ย้ มิ ออก
“หมอตฤณนั่นเอง ป้ านึกว่าใคร”
“ผมมาท�ำให ้ตกใจหรือเปล่าครับ” ตฤณถาม แต่ดวงตาหันไป
ทางคนป่ วย วันนี้สหี น้าของม่านพิรุณดูดขี ้ นึ มากแลว้ ดูมสี เี ลือด
ท�ำให ้เขาหมดห่วงไปเปลาะหนึ่ง
“ไม่ใช่หรอกค่ะ ป้ าแค่กำ� ลังคุยกับอิง๊ ค์เรือ่ งไอ้วาทิน ป้ ากลัวว่า
มันจะย้อนกลับมาท�ำร้ายอิง๊ ค์อกี ป้ าว่าจะไปแจ้งความ”
“งัน้ คุณป้ าผ่ องสบายใจได้แลว้ ครับ ต่ อไปนี้คุณวาทินคง
ไม่มารบกวนคุณป้ ากับอิง๊ ค์อกี แล ้ว”
สองยายหลานต่ างมองหน้ากันด้วยความสงสัย ตฤณเห็น
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จึงรีบอธิบาย “ผมใหเ้ งินคุณวาทินไปใช้หนี้เสี่ยทัดเทพแลว้ และ
ให ้เขาท�ำสัญญาห ้ามมายุ่งเกี่ยวกับอิง๊ ค์อกี ”
“พีห่ มอตฤณให ้เงินพ่อ” ม่านพิรณ
ุ คราง  พ่อเป็ นหนี้เสีย่ ทัดเทพ
จริงๆ ด้วย ม่านพิรุณพึมพ�ำกับตัวเอง “พีห่ มอตฤณใหเ้ งินพ่อไป
เท่าไรคะ แล ้วทราบเรื่องนี้ได้ยงั ไง”
“หมอตฤณให ้เงินมันไปเท่าไร ไม่น่าให้มนั ไปเลย”
ตฤณมองหน้าสองยายหลาน แลว้ เอ่ยขึ้นเสียงเรียบ ที่เขา
ตัดสินใจบอกเพราะไม่คิดว่าจะปิ ดบังกันไม่ว่าเรื่องใด อีกอย่าง
เรื่องนี้เขาก็หาเหตุผลอื่นมากลบเกลื่อนไม่ได้ดว้ ย แต่ เขาก็บอก
ไม่หมดที่เขาจ่ายเพิม่ ไปอีกสามลา้ นหา้ แสนบาทเพือ่ แลกกับความ
สงบสุขของภรรยา
ดวงตาคมเขม้ มีแววฉลาดสุขุมมองไปทางม่านพิรุณ แลว้
กระแอมครัง้ หนึ่ ง “ฉัน บัง เอิ ญ รับ โทรศัพ ท์แ ทนอิ ง๊ ค์เ มื่อ วาน
เสี่ยทัดเทพคงได้มาจากคุณวาทิน ฉันเลยบอกเสี่ยว่าฉันคือสามี
ของอิง๊ ค์ เสีย่ ทัดเทพก็เลยให้ฉนั ใช้หนี้แทน”
“...”
“ฉันเลยใหเ้ งินคุณวาทินไปล ้านหา้ ทีฉ่ นั บอกเพราะไม่อยาก
ปิ ดบังเรื่องทีพ่ อ่ ของอิง๊ ค์เป็ นหนี้เสีย่ ทัดเทพ  แต่ไม่ได้หมายความว่า
ฉันจะทวงเงินจากอิง๊ ค์ เรื่องเงินส�ำหรับฉันมันเล็กน้อยมาก แต่
ค�ำสัญญาทีฉ่ นั บอกว่าจะช่วยอิง๊ ค์มนั ส�ำคัญกว่า”
ม่ า นพิรุ ณ ใจเต้น แรง รู้สึกว่าเขาคือฮีโร่ ของเธอ “ถา้ อิง๊ ค์
ท�ำงานได้เมือ่ ไร อิง๊ ค์จะคืนให้ทงั้ หมดนะคะ” ม่านพิรณ
ุ บอก ขณะที่
ตฤณประสานสายตากับสาวน้อยทีม่ องมาอย่างแน่วแน่จริงจัง เขา
คิดไว ้แล ้วว่าเธอต้องเกรงใจ  เขาไม่อยากคุยเรือ่ งนี้อกี จึงเปลีย่ นเรือ่ ง
“หมอทีเ่ ป็ นเจ้าของไข้ให้องิ ๊ ค์กลับบา้ นได้แล ้ววันนี้ เดีย๋ วฉัน
แลกเวรแล ้วจะไปส่งทีบ่ ้าน”
Cookie Pie 57

“พี่ห มอตฤณมีง านเยอะ อิ ง๊ ค์ก ลับ แท็ ก ซี่ก บั ยายได้ค่ ะ
พีห่ มอตฤณไม่ตอ้ งเป็ นห่วง อิง๊ ค์หายดีแล ้ว แข็งแรงมากด้วย แค่
พี่ห มอตฤณกับ คุ ณ แสนช่ ว ยมาตลอดจนถึง ตอนนี้ อิง๊ ค์ก็ ไ ม่ รู ้
จะทดแทนบุญคุณยังไงแล ้ว”
“อย่างทีบ่ อก ตัง้ ใจเรียนหนังสือให้ด”ี
ม่านพิรุณยิ้มทัง้ ใบหน้าและดวงตา หากแต่เจ้าตัวคงไม่รูว้ ่า
แววตาเจิดจ้าด้วยความหวังของเธอมันกระแทกใจคนมองแค่ไหน
เพราะตฤณเผลอมองนานจนรู้สกึ ว่าเริ่มวางหน้าไม่ถกู
“หมอตฤณคะ” คุณผ่องพรรณเรียกซ�ำ้ อยูส่ องรอบ เจ้าของชือ่
จึงได้สติหนั มา
“คะ ครับ คุณป้ า”
คุณผ่องพรรณอมยิ้ม “ป้ าจะบอกว่าเงินทีห่ มอตฤณช่วยเรา
สองยายหลาน ป้ าจะให้องิ ๊ ค์ทำ� งานเก็บเงินส่งคืนให้ทงั้ หมดหลังจาก
เรียนจบนะคะ ป้ าไม่อยากติดหนี้บญ
ุ คุณหมอตฤณ”
ค�ำพูดของคุณผ่องพรรณท�ำเอาหมอหนุ่มใจแกว่ง เขาไม่อยาก
ได้เงินคืนสักนิด และไวเท่าความคิด ใบหน้าหล่อเหลาที่เมื่อครู่
ยังแย้มยิ้มจึงแปรเปลีย่ นเป็ นนิ่งขรึม แสร้งวางท่าให ้ดูน่าเชื่อถือ
“ผมคิดว่าผมต้องคุยเรื่องนี้กบั อิง๊ ค์แล ้วครับคุณป้ าผ่อง”
“เรื่องอะไรหรือคะ” สองยายหลานพร้อมใจกันถาม
ตฤณตีหน้าขรึมแลว้ พูด “อิง๊ ค์ ฉันคิดว่าเราคงต้องคุยกัน
เรื่องทีฉ่ นั มีหน้าทีต่ อ้ งดูแลอิง๊ ค์และครอบครัวยังไงบา้ ง ขอบเขต
มีแค่ไหน ฉันและอิง๊ ค์ตอ้ งท�ำยังไงกันหลังจากนี้”
“...”
สองยายหลานต่างมองหน้ากัน ไร้คำ� พูด มีแต่ความสงสัย
วิง่ พล่านในหัวเท่านัน้ การจดทะเบียนสมรสส�ำหรับม่านพิรุณคือ
ท�ำเพือ่ ปกป้ องตัวเอง ส�ำหรับคุณผ่องพรรณนัน้ ก็มที งั้ เพือ่ ปกป้ อง
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หลานและอยากใหต้ ฤณเป็ นสามีจริงๆ ของหลาน หลังจากนัน้
ก็ต่างคนต่างใช้ชวี ติ ปกติไม่ใช่เหรอ
ท�ำไมยังต้องมีขอบเขตอะไร หากแต่คนอาบน�ำ้ ร้อนมาก่อน
อย่ างคุณผ่ องพรรณนัน้ อ่ านแววตาท่ าทางของตฤณได้ขาดแลว้
ตฤณชอบหลานสาวนาง
“เรื่องเงินค่ ารักษาพยาบาลของอิง๊ ค์วนั นี้ ฉันจะใหล้ งบัญชี
ของฉันเอาไว ้ ต่อจากนี้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างของอิง๊ ค์ปล่อยให ้เป็ นหน้าที่
ของฉันดู แลรับผิดชอบ ไม่ว่าจะค่ ารักษาพยาบาลของอิง๊ ค์ หรือ
คนในครอบครัว อ้อ รวมทัง้ ค่ าเทอม ค่ ากินอยู่ดว้ ย ฉันจะเป็ น
คนจ่ายให้ทงั้ หมด”
ม่านพิรุณฟังด้วยความตกตะลึง นี่ไม่ต่างจากสวัสดิการของ
การได้เป็ นภรรยาเขาเลย หรือคิดอีกอย่างก็เหมือนเด็กเสี่ย แต่
ผิดที่ม่านพิรุณจดทะเบียนเป็ นภรรยา เลยไม่ถึงกับหน้าถอดสี
ตกประหม่าหลังฟังจบ
“คะ คือว่า อิง๊ ค์คดิ ว่ามันมากเกินไปหรือเปล่าคะ”
“ตามหน้าที่ของฉันมันก็ตอ้ งเป็ นแบบนี้ไม่ใช่ เหรอ ฉันว่า
ไม่มากหรือน้อยไปหรอกนะ” ตฤณยังตีหน้านิ่งบอกเหมือนเดิมท�ำให ้
ทัง้ สองคนลังเลทีจ่ ะไม่รบั ความหวังดี
“อิง๊ ค์” คุณผ่องพรรณเรียก “ยายว่าแบบนี้ก็ดีแลว้ พี่เขา
เต็มใจให ้ อิง๊ ค์รบั ไว ้เถอะลูก”
ม่านพิรุณหลุบตาลงครุ่นคิด ใจเธอนัน้ ไม่อยากรับเงินเขาเลย
แต่ในเมือ่ ยายพูดมาแบบนี้ ยายคงมองการณ์ไกลมากกว่าเธอและ
มีเหตุผลทีด่ ี เธอจึงไม่อยากปฏิเสธอีก
“ก็ได้ค่ะ” เธอตอบทัง้ เขาและยาย
“เรื่องรถเดีย๋ วฉันใหค้ นขับรถไปส่ง จะไปที่ไหนก็บอกเขา
ได้เ ลย” ดวงตาคมกริบ จ้อ งลึก ไปที่ด วงหน้า หวานใส ที่ต อนนี้
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ไม่สามารถอ่านอารมณ์ได้ถูก ไม่รูว้ ่าคิดอะไรอยู่ หากแต่ส่งิ หนึ่ง
ที่เขาจับได้คือม่านพิรุณประหม่าเขา นั่นท�ำใหเ้ ขาเผลอยิ้มออกมา
เพราะแปลว่าเขามีผลต่อเธอไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
“ฉันมีราวนด์วอร์ดเช้านี้ ฉันต้องไปก่อน” เขาบอกสาวน้อย
ทีน่ อนบนเตียงด้วยความรูส้ กึ ทีไ่ ม่อยากห่างไปเลย เขาเป็ นห่วงเธอ
มาก อยากดู แล อยากไปส่งด้วยตัวเอง ทว่าคนไข้ก็ต้องได้รบั
การดูแล อย่างไรเสียทางนี้เขาก็จดั การไว ้แล ้ว
ตฤณหันไปทางผู ้สูงวัยทีน่ ั่งมองยิ้มๆ มาตลอด “ผมไปตรวจ
คนไข ้ก่อนนะครับคุณป้ าผ่อง”
“ขอบคุณหมอตฤณมากนะคะ”
เขาหันหลังกลับออกไป ทว่ายังอยากเห็นใบหน้าหวานนั่น
อีกครัง้ จนต้องหันกลับมา ม่านพิรุณก�ำลังลุกจากเตียงไปเปลีย่ น
เสื้อผ ้าใหม่กป็ ระสานสายตากับเขาพอดี
“เดีย๋ วจะมีพยาบาลเอายามาให ้ อิง๊ ค์ก็พายายลงไปรอขึ้นรถ
ทีด่ า้ นหน้าโรงพยาบาลแล ้วพายายกลับได้เลย ถึงบา้ นแล ้วโทร.มา
บอกฉันด้วย”
ม่านพิรุณยิ้มตอบ “ค่ะพีห่ มอตฤณ”

ก่อนจะกลับถึงคอนโดฯ ทีเ่ ธอพักอาศัยกับยาย ม่านพิรุณ

ก็พายายแวะไปเยี่ยมมารดาที่โรงพยาบาล ทว่าก่อนจะเดินเขา้ ไป
ม่านพิรุณก็กระตุกมือของยายเบาๆ แล ้วเดินไปหลบหลังรถยนต์
คันหนึ่ง
“ยายจ๊ะ ยายเข ้าไปก่อนนะ เดีย๋ วอิง๊ ค์ตามไป”
“มีอะไรหรือเปล่าลูก” คุณผ่องพรรณถาม พลางมองเขา้ ไป
ด้านในตึก ภาพของนักศึกษาหนุ่ มคนหนึ่งทีย่ นื กอดอกมองเหม่อ
คล ้ายรอใครก็ทำ� ให้ถงึ บางอ้อ
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“ยายเขา้ ใจแลว้ ที่จริงภีมก็เป็ นคนดี แต่ว่าก็ไม่เหมาะที่จะ
ให ้เจอกันบ่อยๆ เพราะอิง๊ ค์ต ้องให ้เกียรติหมอตฤณเขาด้วย ไว ้ต่อไป
ยายจะบอกภีมเองว่าไม่ตอ้ งมาบ่อยนัก”
“ภีมเป็ นเพือ่ นทีด่ มี าก อิง๊ ค์เลยไม่กล ้าบอกเขาตรงๆ ถ ้ายาย
บอกก็ดจี ะ้ ”
“งัน้ ยายจะบอกเอง” คุณผ่องพรรณบีบมือหลานสาว จากนัน้
ก็เดินเข ้าไปทีต่ กึ ศัลยกรรมประสาท

อีกฟากหนึ่งบนทางเดินในตึก คุณหมอไอซ์หรือสราวุฒิ

นายแพทย์รุ่นพี่ของตฤณซึ่งสนิทสนมกับอีกฝ่ ายก�ำลังต่ อสายถึง
รุ่นน้องคนสนิท เขาเข ้ามารับเคสของสายพิรุณต่อจากอาจารย์หมอ
คนเดิมทีเ่ ดินทางไปเรียนต่อยังต่างประเทศ
สราวุ ฒิ อ ายุ ม ากกว่ า ตฤณห า้ ปี แต่ คุ ย กัน เหมือ นเพื่อ น
รุ่นเดียวกันจนทุกคนเข ้าใจว่าจบมาพร้อมกัน
“ตฤณ ฉันหาพยาบาลพิเศษให้ได้แล ้วนะ ว่าแต่ให้ฉนั ดูแล
คุณสายพิรุณอย่างดีเพราะลูกสาวของเขาใช่ไหมวะ สนใจเธอเหรอ
รูจ้ กั กันยังไง ไม่เห็นเล่าให้ฟงั บ ้างเลย”
“มีเหตุนดิ หน่อย ฉันจดทะเบียนสมรสกับลูกสาวของพีน่ ำ�้ ฝน
หรือสายพิรณ
ุ คนไข ้นายนัน่ แหละ  แต่อย่าเพิง่ เล่าให ้เพือ่ นคนอืน่ ๆ ฟัง
ฉันไว้ใจเล่าให ้นายฟังก่อน เพราะนายช่วยฉันดูแลพีน่ ำ�้ ฝนอย่างดี”
“น�ำ้ ฝน คุณสายพิรุณน่ะเหรอ”
“ใช่”
“ว่าแต่ทำ� ไม อะไรยังไงวะ งงหมดแลว้ เนี่ยตฤณ ฉันต้อง
ไปหานายไหมวะ”
“นายเสือกแค่น้ ีก่อนหมอไอซ์”
“เรื่องนี้ไม่เสือกไม่ได้จริงๆ ว่ะ เหลามาตอนนี้เลย ไม่งนั้
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ไม่สบายใจ”
ตฤณหัวเราะเบาๆ สราวุฒเิ ป็ นคนอารมณ์ดี ผิดกับเวลางาน
ก็จริงจัง  อีกทัง้ เป็ นหมอศัลยกรรมประสาททีเ่ ก่งมากทัง้ ทีอ่ ายุยงั น้อย
“ฉันจดทะเบียนสมรสกับอิง๊ ค์เพราะว่าเขาถูกพ่อวางแผน
จะจับไปขายใช้หนี้ให ้เสีย่ คนหนึ่ง ฉันเลยจดทะเบียนเพือ่ ช่วยกันเขา
ออกจากพ่อเลวๆ คนนัน้ ”
“แค่น้ หี รือวะ มันไม่น่าใช่เหตุผลทีน่ ายจะเอาชือ่ เสียงนามสกุล
มาแลก ถา้ นายบอกว่าพ่อของเมียทางนิตินยั ท�ำถึงขัน้ พาลู กสาว
ไปขายได้กแ็ สดงว่าครอบครัวเขาไม่ใช่คนดี”
“แค่เฉพาะพ่อของอิง๊ ค์ อิง๊ ค์กบั ครอบครัวเขาเป็ นคนดี”
“เออๆ ออกรับแทน แสดงว่าไม่ใช่แค่อยากช่วย แต่แอบชอบ
เด็ก รักเด็ก ยังไงก็อย่าวางใจมากนะ เมียเด็กนายชือ่ น้องอิง๊ ค์ใช่ไหม
ฉันเห็นมีหนุ่ มๆ น่ าจะเพื่อนเขาหรือเปล่า มาเยี่ยมคุณสายพิรุณ
ตลอด วันนี้กม็ า”
“วันนี้เหรอ”
“ใช่  แต่วา่ ...” หมอหนุ่มหยุดพูด “ฉันเห็นเมียเด็กนายเขาไม่ได้
เดินเข ้าไปคุยนะ แต่เห็นหลบไปอีกทางแล ้วให ้คุณยายของเขาเข ้าไป
คุยแทน สงสัยไม่อยากเจอหน้าหนุ่มคนนัน้ ”
ตฤณยิ้มออกมาทันที เขาเลยแสร้งพูดเรื่องอืน่ แทน
“ยังไงก็ฝากดู คนไขด้ ว้ ย ถา้ มีอะไรไม่ว่าอาการป่ วยหรือว่า
ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็โทร.มาบอกฉันได้ทนั ที”
“ดูแลแค่คนป่ วยเหรอวะ คนมาเฝ้ าคนป่ วย ฉันต้องดูแลไหม”
“ไม่ตอ้ งคร้าบบพีไ่ อซ์” ตฤณตอบอย่างกวนๆ กลับไป เรียก
ความหมั่นไส ้จากอีกฝ่ ายจนต้องแขวะกลับ
“คร้าบ หมอตฤณสายเปย์ เปย์หนักมาก แต่แค่น้ ขี นหน้าแข ้ง
เพือ่ นตฤณไม่ร่วงหรอกใช่ไหมวะ”
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“ใช่ครับ น้องเขาน่ ารัก งานดี ผมเลยโอนไว มีไรไหมครับ
คุณมึง”
“โวะๆ ไอ้ตฤณยอมรับหน้าตาเฉย น้องเขายังเรียนมัธยม
อยู่เปล่าวะ ให ้น้องเขาโตอีกนิดดีไหม ค่อยกินน้องเขา”
“ทะลึ่งแลว้ ฉันยังไม่คิดจะกินเขาโวย้ อีกอย่ างเขาเรียน
มหาวิท ยาลัย แล ว้ ไม่ ใ ช่ เ ด็ ก มัธ ยม” ทัง้ สองคุ ย กัน ต่ อ อีก นิ ด
ก็แยกย้ายไปท�ำงาน ขณะทีต่ ฤณรู้สกึ โล่งสบายใจอย่างบอกไม่ถูก
โดยทีห่ าเหตุผลให้ตวั เองไม่ได้เหมือนกัน
ก็ได้”

“ภีมกลับไปแล ้วละอิง๊ ค์ ยายบอกเขาแล ้วว่าไม่ต ้องมาบ่อยๆ

“บอกไปแลว้ ก็ดีจะ้ ภีมจะได้ไม่ตอ้ งเสียเวลากับอิง๊ ค์อีก”
บอกจบม่านพิรุณก็ไม่ได้สนใจเรื่องของภีมอีก หันหน้าเดินเขา้ ตึก
พร้อมกับยายผ่องพรรณ
หลังจากบีบนวดทัง้ มือและเท ้าให ้แม่จนครบสีส่ บิ นาทีตามปกติ
ทีเ่ คยท�ำทุกวันแล ้ว  ม่านพิรณ
ุ ก็เดินไปหาพยาบาลทีย่ นื มองอยูใ่ กล ้ๆ
“ขอบคุณมากนะคะคุณพยาบาลทีช่ ่วยดูแลแม่ของอิง๊ ค์”
“เป็ นหน้าทีข่ องดิฉนั ค่ะ คุณหมอตฤณท่านจ้างดิฉนั ใหด้ ูแล
ดิฉนั ต้องท�ำตามหน้าทีอ่ ยู่แล ้ว อีกอย่างคุณหมอจ่ายค่าจ้างให้ดฉิ นั
มาล่วงหน้าหนึ่งเดือนแล ้วด้วยค่ะ คุณอิง๊ ค์ไม่ตอ้ งเกรงใจนะคะ”
ม่านพิรณ
ุ อึ้งไป  เพราะเขาจ่ายเงินล่วงหน้าให้กบั พยาบาลพิเศษ
ไปหนึ่ ง เดื อ น เธอพึ ม พ�ำ ขอบคุ ณ อี ก ครั้ง ก็ เ ดิ น ไปสมทบกับ
คุณผ่องพรรณที่ยนื รออยู่
“มีอะไรหรือเปล่าอิง๊ ค์” ผ่องพรรณถาม
“พีห่ มอตฤณจ่ายค่าพยาบาลพิเศษล่วงหน้าหนึ่งเดือน อิง๊ ค์
เกรงใจพี่ห มอตฤณน่ ะ จ้ะ ยาย เขาจ่ า ยไปเยอะมากเพื่อ ช่ ว ยเรา
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สองคน”
คุณผ่องพรรณได้ฟงั ก็พยักหน้าอย่างเห็นด้วย
“ยายเองก็เกรงใจหมอตฤณ  ยังไงตอนนี้เราท�ำตามทีห่ มอตฤณ
ต้องการไปก่อนแล ้วกัน”
ม่านพิรุณพยักหน้า จากนัน้ ทัง้ สองยายหลานจึงพากันกลับ
คอนโดฯ ด้ว ยรถของตฤณ หลัง จากเยี่ย มสายพิรุ ณ เสร็จ แล ว้
ขณะที่ภมี ยืนแอบมองอยู่ เขาสงสัยว่าม่านพิรุณหลบหน้า เพราะ
เมือ่ ครู่ทค่ี ุณยายผ่องพรรณเดินมาบอกเขา ท่านบอกว่าไม่อยากให ้
ล�ำบากต้องมาเยี่ยม ท่านเกรงใจและเอ่ยประโยคทีท่ ำ� ใหเ้ ขาถึงกับ
จุกออกมา
“ยายถามตรงๆ ภีมชอบอิง๊ ค์ใช่ไหม”
“ผม เอ่อ...”
“ยายมองออกว่าภีมไม่ได้คิดกับอิง๊ ค์แค่ เพือ่ น ทีจ่ ริ งยาย
เอ็นดูภมี มากนะลูก แต่ว่ายายมีคนทีต่ งั้ ใจให้อิ๊งค์แต่งงานไวแ้ ลว้
ภีมเข ้าใจความหมายทีย่ ายพูดใช่ไหมลูก”
“อิง๊ ค์ให้ยายมาบอกผมหรือครับ”
“เปล่า ไม่ใช่ ยายคิดว่ายายควรพูดกับภีมตรงๆ เพราะภีม
เป็ นคนดี มีเหตุผล เข ้าใจสิง่ ทีย่ ายพูด ยายถึงไม่อยากให้ภีมเสียใจ
ทีหลัง ยายพูดแบบนี้ภมี ไม่โกรธยายใช่ไหม”
ภีมอึ้งไปครู่ใหญ่ก่อนจะตอบ “ผมเข ้าใจครับ”
เขาเขา้ ใจแล ้วว่าอาการอกหักเป็ นเช่นไร เขาเดินคอตกกลับ
ออกมา แต่กย็ งั อยากรูว้ า่ ม่านพิรุณมาด้วยหรือไม่ และเขาก็เห็นว่า
เธอมาสมทบทีหลัง เขาท�ำใหเ้ ธออึดอัดล�ำบากใจ ภีมไม่ตอ้ งการ
แบบนี้ เขาชอบเธอด้วยใจจริง ถา้ ม่านพิรุณคิดกับเขาแค่ เพื่อน
เขาก็จะเป็ นเพือ่ นทีด่ กี บั เธอ ภีมคิดทัง้ ทีใ่ นใจปวดหนึบ
64 ผู้หญิงคนนี้ภรรยาของผมเอง

